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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 البمرةتفسٌر سورة 

 
مابتان وست هً السورة الثانٌة من حٌث الترتٌب فً المصحؾ الشرٌؾ، وعدد آٌاتها «:البمرة»سورة  

وعدد كلماتها ستَّة آالؾ كلمة، ومابة وإِحدى وعشرون كلمة، وحروفها خمس وعشرون أَلفاً  ،وثمانون آٌة
(، مجموع فواصل ) نهاٌات( آٌاتها )ق 1ٕٕوَخْمسمابة حرؾ، وبها أطول آٌة فً المرآن وهً آٌة الدٌن رلم )

}أَْم تُِرٌُدوَن أَْن تَْسؤَلُوا َرُسولَُكْم َكَما ُسبَِل ُموَسى  حدة:م ل ن د ب ر( وٌجمعها )لم لنّدبر(، وعلى البلَّم آٌة وا
ٌَماِن فَمَْد َضلَّ َسَواَء السَّبٌِِل{ ]البمرة :  [، وعلى الماؾ آٌة واحدة }َوَما لَهُ فًِ 1ِٓٔمْن لَْبُل َوَمْن ٌَتَبَدَِّل اْلُكْفَر بِاإْلِ

 اآلخرة ِمْن َخبلٍَق{ آخر اآلٌة المابتٌن.
: "ما -رضً هللا تعالى عنها-(ٖ)، لالت عابشة(ٕ)، وأنها أول سورة أنزلت بها(ٔ)فموا على أنها مدنٌةوات 

  .(٘)، ولم ٌدخل علٌها إال بالمدٌنة(ٗ)نزلت سورة البمرة والنساء إال وأنا عنده ملسو هيلع هللا ىلص"
 أسماءها التولٌفٌة:

 البمرة: -ٔ
ما ورد فٌها من لصة موسى علٌه السبلم مع لومه، بشؤن  ولد سمٌت سورة البمرة بهذا االسم بسبب 

المتٌل الذي لم ٌعرؾ لاتله، فؤمر هللا موسى أن ٌؤمر لومه أن ٌذبحوا بمرة أٌاً كانت، وٌبٌن ذلن المرآن الكرٌم 
َ ٌَؤُْمُرُكْم أَْن تَْذبَُحوا بَمََرةً  فً لوله تعالً: } ِ أَْن َوإِْذ لَاَل ُموَسى ِلمَْوِمِه إِنَّ َّللاَّ َِّخذُنَا ُهُزًوا لَاَل أَُعوذُ بِاَّللَّ لَالُوا أَتَت

( ولكنهم كعادتهم فً صد الحك شّددوا فً طلب أوصافها فشّدد هللا علٌهم 2ٙ{ )البمرة:  أَُكوَن ِمَن اْلَجاِهِلٌنَ 
 .وهذه المصة مما انفردت بها هذه السورة

 :ومن السنة جاءت التسمٌة فً أحادٌث منها 
رضً هللا عنه لال: "لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص" اآلٌتان من آخر سورة البمرة من لرأهما  (ٔ)مسعود البدرحدٌث أبً  -

 .(ٕ)"لرأهما فً لٌلة كفتاه

                                                           

، وابن كثٌر فً تفسٌر 0ٖ/ٔ، والعز بن عبد السبلم فً تفسٌر المرآن: ٖٙ/ٔ( ذكر االتفاق على مدنٌتها: الماوردي فً النكت والعٌون: ٔ)
عن أبً الحسن بن الحصار فً كتابه الناسخ والمنسوخ، كما ذكر  ٘ٔ-ٗٔ/ٔ، وحكاه السٌوطً فً اإلتمان: ٓ٘و 0ٗ/ٔالمرآن العظٌم: 

. والمول بمدنٌتها لول ابن عباس وزٌد ٕٔٓ/ٔ، وابن عاشور فً التحرٌر والتنوٌر: ٖٔ/ٕا الماسمً فً محاسن التؤوٌل: االتفاق على مدنٌته
، زاد ٓ٘/ٔبن ثابت وعبد هللا بن الزبٌر والحسن ومجاهد وعكرمة وجابر بن زٌد ولتادة ومماتل. انظر: تفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌر: 

. ولد لال بذلن أٌضاً: ابن عطٌة فً المحرر ٘ٔ-ٕٔ/ٔواإلتمان له:  ٙٗ/ٔ، الدر المنثور للسٌوطً: ٕٓ-0ٔ/ٔالمسٌر البن الجوزي: 
، واأللوسً فً روح ٕ٘ٔ/ٔ، والمرطبً فً الجامع ألحكام المرآن: 0ٗٔ/ٔ، والزركشً فً البرهان فً علوم المرآن: 0ٖ/ٔالوجٌز: 
ولوم كما ذكر ذلن ابن الجوزي فً زاد  0ٖ/ٔ، والعز فً تفسٌر المرآن: ٖٙ/ٔ. واستثنى الماوردي فً النكت والعٌون: 01/ٔالمعانً: 
ِ{ ]البمرة:-عز وجل-لولَه ٕٓ/ٔالمسٌر:  [، لالوا: فإنها أنزلت ٌوم النحر بمنى فً حجة الوداع. 1ٕٔ: }َواتَّمُوا ٌَْوًما تُْرَجعُوَن فٌِِه إِلَى َّللاَّ

المكً ما نزل لبل الهجرة وإن كان بالمدٌنة، والمدنً ما نزل بعد الهجرة وإن كان بمكة،  ولٌست بمستثناة على التعرٌؾ المختار، وهو: أن
. وإنما ٌدل ذلن على أن سورة البمرة ٕٔ-ٔٔ/ٔ، وانظر: اإلتمان للسٌوطً: 12ٔ/ٔنبه على ذلن الزركشً فً البرهان فً علوم المرآن: 

. كما ٕ٘ٔ/ٔوالمرطبً فً الجامع ألحكام المرآن:  0ٖ/ٔفً المحرر الوجٌز:  لم تنزل جملة واحدة بل فً مدد شتى كما ذكر ذلن ابن عطٌة
ٌَْن ُهَداُهم{ ]البمرة: 0ٓٔأنه اُستثنً منها آٌتان: }فَاْعفُوا َواْصفَُحوا{ ]البمرة: 0ٔ/ٔذكر السٌوطً فً اإلتمان:  ٌَْس َعلَ [ وهذا خبلؾ 2ٕٕ[، }لَ

لبمرة جمٌعها مدنٌة ببل خبلؾ. وعلى المول بعدم مدنٌة هاتٌن اآلٌتٌن فإن ذلن ال ٌخرج من أن سورة ا 0ٗ/ٔما ذكره ابن كثٌر فً تفسٌره: 
أن المول  2ٖ/ٔ. ولد ذكر الصابونً فً تعلٌمه على معانً المرآن للنحاس: 01/ٔالسورة عن كونها مدنٌة، انظر: روح المعانً لؤللوسً: 

 بمدنٌتها لول الجمهور، ولم ٌؤت على ذكر مخالؾ. 
وهو لول ابن عباس وعكرمة. انظر: زاد المسٌر البن الجوزي:  ٕٔٓ/ٔاالتفاق على ذلن ابن عاشور فً التحرٌر والتنوٌر:  ( حكىٕ)
 . 0ٗٔ/ٔ، والزركشً فً البرهان: 0ٗ/ٔ، ولال به ابن كثٌر فً تفسٌره: ٙٗ/ٔ، والدر المنثور للسٌوطً: 0ٔ/ٔ
شٌة التٌمٌة، أم عبد هللا، تزوجها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بمكة وبنى بها فً المدٌنة، وكانت ( هً: أم المإمنٌن عابشة بنت أبً بكر الصدٌك المرٖ)

هـ. انظر: سٌر أعبلم النببلء 1٘أو  2٘أحب أزواجه إلٌه، ولم ٌتزوج بكراً ؼٌرها، أعلم نساء األمة وأفمههن على اإلطبلق، توفٌت عام: 
 . 1ٖٗ/ٗ، اإلصابة البن حجر: 1/0ٔثٌر: ، البداٌة والنهاٌة البن كٖ٘ٔ/ٕللذهبً: 

 . 00ٖٗرلم:  ٘٘ٙ/1: -فتح-( البخاريٗ)
االتفاق على ذلن، وكان بناء النبً ملسو هيلع هللا ىلص بعابشة بعد بدر فً شوال من  ٙٔ/ٔوالسٌوطً فً اإلتمان:  2٘ٙ/1( ذكر ابن حجر فً الفتح: ٘)

 (. ٔانظر: المصادر المذكورة فً الهامش رلم: ) السنة الثانٌة من الهجرة، ولٌل: فً السنة األولى.
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ٌِْه َوَسلََّم لَاَل اَل تَْجعَلُوا بٌُُوتَُكْم َممَابَِر إِ  - ُ َعلَ ِ َصلَّى َّللاَّ ٌَْرةَ: "أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ٌَْطاَن ٌَْنِفُر ِمْن نَّ اوعْن أَبًِ ُهَر لشَّ
ٌِْت الَِّذي تُْمَرأُ فٌِِه ُسوَرةُ اْلبَمََرةِ" اْلبَ

(ٖ). 
ٌِْه َوَسلََّم ٌَمُوُل اْلَرُءو (ٗ)وعن أبً أمامة - ُ َعلَ ِ َصلَّى َّللاَّ ا اْلمُْرآَن فَإِنَّهُ ٌَؤْتًِ ٌَْوَم تعالى لال: " َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَّ

ٌِْن اْلبَمََرةَ َوُسوَرةَ آِل ِعْمَراَن فَإِنَُّهَما تَؤْتٌَِاِن ٌَ  ْهَراَو ْوَم اْلِمٌَاَمِة َكؤَنَُّهَما اْلِمٌَاَمِة َشِفٌعًا أِلَْصَحابِِه اْلَرُءوا الزَّ
ٌٍْر َصَواؾَّ أَْو َكؤَنَُّهَما َؼٌَاٌَتَاِن أَْو َكؤَنَُّهمَ  (٘)َؼَماَمتَان اِن َعْن أَْصَحابِِهَما اْلَرُءوا ُسوَرةَ اْلبَمََرةِ  (ٙ)ا فِْرلَاِن ِمْن َط تَُحاجَّ

 .(2)" فَإِنَّ أَْخَذَها بََرَكةٌ َوتَْرَكَها َحْسَرةٌ َواَل تَْستَِطٌعَُها اْلبََطلَةُ 
 .(1)البمرة"روي فً الصحٌح عن ابن مسعود أنه لال: " هذا ممام الذي أنزلت علٌه سورة  -
 الزهراء: -ٕ
كما واشتهرت تسمٌة السورة مع آل عمران بالزهراوٌن، والزهراوان أي: المضٌبتان، واحدتها  

 .(ٓٔ)، ووجه تسمٌتهما بذلن لنورها وهداٌتهما وعظٌم أجرهما(0)زهراء
ِ َصلَّى ولد وردت تسمٌتها بذلن فً حدٌث النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فٌما رواه أبو أمامة الباهلً،  إذ لال: "َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَّ

ٌِْه َوَسلََّم ٌَمُوُل اْلَرُءوا اْلمُْرآَن فَإِنَّهُ ٌَؤْتًِ ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة َشِفٌعًا أِلَْصَحابِِه اْلَرُءو ُ َعلَ ٌِْن اْلبَمََرةَ َوُسوَرةَ آِل َّللاَّ ْهَراَو ا الزَّ
 .(ٔٔ)" ِعْمَراَن ..الحدٌث

 :(ٕٔ)التسمٌة ثبلثة ألوالوذكر المرطبً فً وجه 
ْهرة ؛ فإما لهداٌتهما لاربهما بما ٌزهر له من أنوارهما، أي من  أحدها: إنهما النٌرتان، مؤخوذ من الّزْهر والزُّ

 معانٌهما.
 والثانً: وإما لما ٌترتب على لراءتهما من النور التام ٌوم المٌامة.

؛ كما ذكره أبو داود وؼٌره عن أسماء  (ٖٔ)هللا األعظموالثالث: سمٌتا بذلن ألنهما اشتركتا فٌما تضمنه اسم 
ْحَمُن بنت ٌزٌد أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : "إن اسم هللا األعظم فً هاتٌن اآلٌتٌن }َوإِلَُهُكْم إِلَهٌ َواِحٌد ال إِلَهَ إِ  الَّ ُهَو الرَّ

ُ ال إِلَهَ إاِلَّ ُهوَ  ِحٌُم{ والتً فً آل عمران }َّللاَّ ًُّ اْلمٌَُّوُم{ " الرَّ  .(ٕ()ٔ)اْلَح

                                                                                                                                                                                             

وإنما نزل ماء ببدر، فشهر بذلن. وكان ممن شهد بٌعة العمبة،  ولم ٌشهد بدرا على الصحٌح،" (لال عنه الذهبً فً سٌر أعبلم النببلءٔ)
ة. واسمه: عمبة بن عمرو بن ثعلبة الصحابة. نزل الكوف وكان شابا من ألران جابر فً السن. روى أحادٌث كثٌرة. وهو معدود فً علماء

 بن عطٌة بن خدارة بن عوؾ بن الحارث بن الخزرج -بضمهما  -بن أسٌرة بن عسٌرة األنصاري. ولٌل: ٌسٌرة بن عسٌرة 
 بَاب فَْضِل اْلفَاتَِحِة َوَخَواتٌِِم ُسوَرةِ اْلبَمََرةِ. -ٖٓٗٔباب شهود المبلبكة بدر، ومسلم رلم/  -2ٓ2ٖ(البخاري رلم/ٕ)
ٌْتِِه َوَجَواِزَها فًِ اْلَمْسِجِد. (:ٖٓٓٔ)(مسلم رلمٖ)  بَاب اْستِْحبَاِب َصبَلةِ النَّافِلَِة فًِ بَ
ونزٌل حمص. روى: علما كثٌرا. وحدث عن: عمر، ومعاذ، وأبً عبٌدة. روى عنه: خالد  -ملسو هيلع هللا ىلص -(أبو أمامة الباهلً صاحب رسول هللا ٗ)

عبد الرحمن، وسالم بن أبً الجعد، وشرحبٌل بن مسلم، وسلٌمان بن حبٌب المحاربً، ودمحم بن زٌاد األلهانً، وسلٌم بن معدان، والماسم أبو 
 . )0ٖ٘/ٖ.(سٌر أعبلم النببلء للذهبً مختصرا-بن عامر، وأبو ؼالب حزور، ورجاء بن حٌوة، وآخرون. وروي: أنه باٌع تحت الشجرة.

، كل شًء أظل اإلنسان فوق رأسه من سحابة وؼبرة وؼٌرهما. لال العلماء: المراد أن ثوابهما ٌؤتً (لال أهل اللؽة: الؽمامة والؽٌاٌة٘)
 .كؽمامتٌن

 . "(لال النووي فً شرح مسلم " ومعناهما واحد، وهما لطٌعان وجماعتان، ٌمال فً الواحد: فرق وحزق وحزٌمة أي جماعةٙ)
 اْلمُْرآِن َوسُوَرةِ اْلبَمََرةِ. بَاب فَْضِل لَِراَءةِ  -2ٖٖٔ(أخرجه مسلم برلم/ 2)
ٌْت َعْن 0/12(: 2ٗ1ٔ( أخرجه البخاري فً صحٌحه: )1) ، والحدٌث بتمامه)َعْن اِْبن َمْسعُود أَنَّهُ َرَمى اْلَجْمَرة ِمْن بَْطن اْلَواِدي فََجعََل اْلبَ

ٌِْه سُوَرة اْلبَمََرة(.ٌََساره َوِمنًى َعْن ٌَِمٌنه ثُمَّ لَاَل َهذَا َممَام الَِّذي أُْنِزلَْت عَ   لَ
 .ٕٖٖ/ٗ( انظر: اللسان، مادة)ز هـ ر(: 0)
 .10/ٙ( انظر: شرح الننوي لمسلم: ٓٔ)
 بَاب فَْضِل لَِراَءةِ اْلمُْرآِن َوسُوَرةِ اْلبَمََرةِ. -2ٖٖٔ(أخرجه مسلم برلم/ ٔٔ)
 .ٖ/ٗ( أنظر: تفسٌر المرطبً: ٕٔ)
  :أحادٌث ، أشهرها( ورد فً خصوص " اسم هللا األعظم " عدة ٖٔ)
ِ األَعَظُم فًِ ُسَوٍر ِمَن المُرآِن ثبََلٍث :   -ٔ فًِ " البَمََرةِ " َو " آِل ِعمَراَن " َو " عن أبً أمامة رضً هللا عنه أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : ) اْسُم َّللاَّ
 ه".( وحسَّنه األلبانً فً " صحٌح ابن ماج 1ٖ٘ٙ(. رواه ابن ماجه )  َطهَ 
ٌِْه َوَسلََّم َجاِلًسا َوَرُجٌل ٌَُصلًِّ ثُمَّ َدَعا " اللَّ   -ٕ ُ َعلَ ِ َصلَّى َّللاَّ ُهمَّ إِنًِّ أَْسؤَلَُن بِؤَنَّ لََن اْلَحْمُد اَل إِلَهَ إاِلَّ أَْنَت اْلَمنَّاُن َعْن أَنٍَس أَنَّهُ َكاَن َمَع َرُسوِل َّللاَّ

ٌِْه َوَسلََّم : ) لَمَْد َدعَ بَِدٌُع السََّمَواِت َواأْلَْرِض ٌَا  ُ َعلَ ًُّ َصلَّى َّللاَّ ًُّ ٌَا لٌَُّوُم " ، فَمَاَل النَّبِ ْكَراِم ٌَا َح ًَ ذَا اْلَجبَلِل َواإْلِ َ بِاْسِمِه اْلعَِظٌِم الَِّذي إِذَا ُدِع ا َّللاَّ
( ، وصححه  1٘1ٖ( وابن ماجه )  ٖٓٓٔ( والنسابً )  0٘ٔٗ( وأبو داود )  ٖٗٗ٘رواه الترمذي )  . (بِِه أََجاَب َوإِذَا ُسبَِل بِِه أَْعَطى

 "(. األلبانً فً " صحٌح أبً داود
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ٌِْه َوَسلََّم َسِمَع َرُجبًل ٌَمُوُل " اللَُّهمَّ إِنِّ  -ٖ ُ َعلَ ِ َصلَّى َّللاَّ ٌْب أَنَّ َرسُوَل َّللاَّ ٌَْدةَ بِن الُحَص ُ عن بَُر  اَل إِلَهَ إاِلَّ أَْنَت ً أَْسؤَلَُن أَنًِّ أَْشَهُد أَنََّن أَْنَت َّللاَّ
 َ َمُد الَِّذي لَْم ٌَِلْد َولَْم ٌُولَْد َولَْم ٌَُكْن لَهُ ُكفًُوا أََحٌد " ، فَمَاَل : ) لَمَْد َسؤَْلَت َّللاَّ ًَ بِِه أََجابَ اأْلََحُد الصَّ رواه  . ( بِااِلْسِم الَِّذي إِذَا سُبَِل بِِه أَْعَطى َوإِذَا ُدِع

 –لال الحافظ ابن حجر   . "( ، وصححه األلبانً فً " صحٌح أبً داود 1٘2ٖ( وابن ماجه )  0ٖٗٔ( وأبو داود )  2ٖ٘ٗالترمذي ) 
  .( ٕٕ٘/  ٔٔ)فتح الباري :  .وهو أرجح من حٌث السند من جمٌع ما ورد فً ذلن  - :رحمه هللا

ٗ-  ُ ًَّ َصلَّى َّللاَّ ٌِْن : ) َوإِلَُهُكْم إِلَهٌ َواِحٌد اَل إِلَهَ إِ َعْن أَْسَماَء بِْنِت ٌَِزٌَد أَنَّ النَّبِ َ ٌِْن اآْلٌَت ِ اأْلَْعَظُم فًِ َهاتَ ٌِْه َوَسلََّم لَاَل: ) اْسُم َّللاَّ ْحَمُن َعلَ الَّ ُهَو الرَّ
ًُّ اْلمٌَُّومُ  ُ اَل إِلَهَ إاِلَّ ُهَو اْلَح ِحٌُم ( ، َوفَاتَِحِة ُسوَرةِ آِل ِعْمَراَن ) الم . َّللاَّ ( وابن ماجه )  0ٙٗٔ( وأبو داود )  21ٖٗرواه الترمذي )  . (الرَّ

ٖ1٘٘ .) 
  .والحدٌث ضعٌؾ ، فٌه عبٌد هللا بن أبً زٌاد وشهر بن حوشب ، وكبلهما ضعٌؾ

  :لد اختلؾ أهل العلم فً " اسم هللا األعظم " من حٌث وجوده على ألوال :ثانٌاً 
دم تفضٌل اسم من أسماء هللا تعالى على آخر ، ولد تؤول هإالء األحادٌث الواردة السابمة إنكار وجوده أصبلً ! العتمادهم بع :المول األول

  :فحملوها على وجوه
  .الوجه األول : من لال بؤن معنى " األعظم " هو " العظٌم " وأنه ال تفاضل بٌن أسماء هللا تعالى

بري وأبً الحسن األشعري وجماعة بعدهما كؤبً حاتم بن حبان ولد أنكره لوم كؤبً جعفر الط  - :رحمه هللا –لال الحافظ ابن حجر 
والماضً أبً بكر البالبلنً فمالوا : ال ٌجوز تفضٌل بعض األسماء على بعض ، ونسب ذلن بعُضهم لمالن ؛ لكراهٌته أن تعاد سورة أو 

ان المفضول عن األفضل ، وحملوا ما ورد تردد دون ؼٌرها من السور لببل ٌُظن أن بعض المرآن أفضل من بعض فٌإذن ذلن باعتماد نمص
من ذلن على أن المراد باألعظم : العظٌم ، وأن أسماء هللا كلها عظٌمة ، وعبارة أبً جعفر الطبري : " اختلفت اآلثار فً تعٌٌن االسم 

منه " ، فكؤنه ٌمول : كل اسم  األعظم والذي عندي : أن األلوال كلها صحٌحة إذ لم ٌرد فً خبر منها أنه االسم األعظم ، وال شًء أعظم
  .من أسمابه تعالى ٌجوز وصفه بكونه أعظم ، فٌرجع إلى معنى عظٌم كما تمدم

  .الوجه الثانً : أن المراد باألحادٌث السابمة بٌان مزٌد ثواب من دعا بذلن االسم
: إنما ٌراد بها مزٌد ثواب الداعً بذلن ، كما أطلك ولال ابن حبان : األعظمٌة الواردة فً األخبار   - :رحمه هللا –لال الحافظ ابن حجر 

  .ذلن فً المرآن ، والمراد به : مزٌد ثواب المارئ
الوجه الثالث : أن المراد باالسم األعظم حالة ٌكون علٌها الداعً ، وهً تشمل كل من دعا هللا تعالى بؤي اسم من أسمابه ، إن كان على 

  .تلن الحال
ولٌل : المراد باالسم األعظم : كل اسم من أسماء هللا تعالى دعا العبد به مستؽرلاً بحٌث ال ٌكون فً   - :حمه هللار –لال الحافظ ابن حجر 

  .فكره حالتبذ ؼٌر هللا تعالى ، فإن من تؤتَّى له ذلن : استجٌب له ، ونمل معنى هذا عن جعفر الصادق ، وعن الجنٌد، وعن ؼٌرهما
 –، لال الحافظ ابن حجر  ن هللا تعالى لد استؤثر بعلم تحدٌد اسمه األعظم ، وأنه لم ٌُطلع علٌه أحداً من خلمهلول من لال بؤ  :المول الثانً

ٌنظر: " فتح الباري " ، للحافظ ابن حجر )  .ولال آخرون : استؤثر هللا تعالى بعلم االسم األعظم ولم ٌطلع علٌه أحداً من خلمه  - :رحمه هللا
ٔٔ  /ٕٕٗ.) 

لول من أثبت وجود اسم هللا األعظم وعٌَّنه ، ولد اختلؾ هإالء المعٌنون فً االسم األعظم على أربعة عشر لوالً ! ولد   :الثالمول الث
  :( وهًٕٕ٘،  ٕٕٗ/  ٔٔسالها الحافظ ابن حجر رحمه هللا فً كتابه " فتح الباري " ) 

. الحنان المنان بدٌع السماوات واألرض ذو ٙ. الحً المٌوم ٘لمٌوم . الرحمن الرحٌم الحً اٗ. هللا الرحمن الرحٌم ٖ. هللا ٕ. هو ! ٔ
. هللا ال إله إال هو األحد الصمد 0. ذو الجبلل واإلكرام 1. بدٌع السماوات واألرض ذو الجبلل واالكرام 2الجبلل واالكرام الحً المٌوم 

ن فً بطن الحوت " ال إله إال أنت سبحانن إنً كنت من . دعوة ذي النؤٔ. رب رب ٓٔالذي لم ٌلد ولم ٌولد ولم ٌكن له كفوا أحد 
 . كلمة التوحٌد " ال إله إال هللاٗٔ. هو مخفً فً األسماء الحسنى ٖٔ. هو هللا هللا هللا الذي ال إله إال هو رب العرش العظٌم ٕٔالظالمٌن " 

". 
 األعظم على أربعة عشر لوالً ، سالها الحافظ فً " الفتح " ، واعلم أن العلماء اختلفوا فً تعٌٌن اسم هللا :لال الشٌخ األلبانً رحمه هللا 

 ً  سؤل وذكر لكل لول دلٌله ، وأكثرها أدلتها من األحادٌث ، وبعضها مجرد رأي ال ٌلتفت إلٌه ، مثل المول الثانً عشر ؛ فإن دلٌله : أن فبلنا
  . !!هللا ، الذي ال إله إال هو رب العرش العظٌمهللا أن ٌعلِّمه االسم األعظم ، فرأى فً النوم ؛ هو هللا ، هللا ، 

  :وتلن األحادٌث منها الصحٌح ، ولكنه لٌس صرٌح الداللة ، ومنها المولوؾ كهذا ، ومنها الصرٌح الداللة ؛ وهو لسمان
ظ : " وهو أرجح من حٌث لسم صحٌح صرٌح ، وهو حدٌث برٌدة : ) هللا ال إله إال هو األحد الصمد الذي لم ٌلد ... ( إلخ ، ولال الحاف

( ، وهو مخرج فً "  ٕ٘السند من جمٌع ما ورد فً ذلن " ، وهو كما لال رحمه هللا ، وألره الشوكانً فً " تحفة الذاكرٌن " ) ص 
 (. ٖٔٗٔصحٌح أبً داود ") 

( ، وهو  1٘0ٖن ماجه ) والمسم اآلخر : صرٌح ؼٌر صحٌح ، بعضه مما صرح الحافظ بضعفه ؛ كحدٌث المول الثالث عن عابشة فً اب
( ، وبعضه مما سكت عنه فلم ٌحسن ! كحدٌث المول الثامن من حدٌث معاذ بن جبل فً الترمذي ،  1ٗٔفً " ضعٌؾ ابن ماجه " رلم ) 

 (.ٕٓ٘ٗوهو مخرج فً " الضعٌفة " برلم ) 
  (22ٕ٘و  22ٖٕو  22ٕٕرلم ) وهنان أحادٌث أخرى صرٌحة لم ٌتعرض الحافظ لذكرها ، ولكنها واهٌة ، وهً مخرجة هنان ب

 (. 20ٕ/  ٖٔسلسلة األحادٌث الضعٌفة والموضوعة " ) .
لعل أأللرب من تلن األلوال أن االسم األعظم هو " هللا " ؛ فهو االسم الجامع هلل تعالى الذي ٌدل على جمٌع أسمابه وصفاته تعالى ،  :ثالثاً  

  .هذا أكثر أهل العلموهو اسم لم ٌُطلك على أحد ؼٌر هللا تعالى ، وعلى 
/  ٔ)مدارج السالكٌن :  . ...اسم " هللا " دالٌّ على جمٌع األسماء الحسنى والصفات العلٌا بالدالالت الثبلث - :رحمه هللا –لال ابن المٌم   -ٔ

  .والدالالت الثبلث هً : المطابمة والتضمن واللزوم .( ٕٖ
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 أسماءها االجتهادٌة:
 سنام المرآن: -ٔ
 (ٗ).وردت تسمٌتها بـ)سنام المراآن(، لدى بعض العلماء كاأللوسً(ٖ)سنام كل شًء أعبله، والجمع أسنة 

ى ، ولعل وجه التسمٌة تعود إلى كون سورة البمرة أطول سور المرآن، ومن أوله، وهً تشمل عل(٘)والسٌوطً
 العدٌد من األمماصد واألحكام الشعرعٌة والمواعظ والعبر وهللا أعلم، وهو بذلن وصؾ تشرٌفً للسورة.

 واستدلوا بما ورد عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من أحادٌث منها:
البمرة وإن من لرأها فً عن سهل بن سعد لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : " إن لكل شًء سناماً وإن سنام المرآن - 

 .(ٙ)بٌته لٌلة لم ٌدخله الشٌطان ثبلث لٌال ومن لرأها فً بٌته نهاراً لم ٌدخله الشٌطان ثبلثة أٌام"
عن معمل بن ٌسار رضً هللا عنه لال: إن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: " البمرة سنام المرآن وذروته، نزل مع كل آٌة -

ُ ال إِلَـهَ إاِلَّ ُهَو ٱْلَحىُّ ٱْلمٌَُّوُم " ]آل عمران:منها ثمانون ملكاً،  [ من تحت العرش فوصلت ٕواستخرجت " ٱَّللَّ
له،  بها ـ أو فوصلت بسورة البمرة ـ وٌس للب المرآن ال ٌمرإها رجل ٌرٌد هللا والدار اآلخرة إال ؼفر

 .(2)والرإوها على موتاكم "
ه ضعؾ عن أبً صالح عن أبً هرٌرة لال: لال رسول هللا روى الترمذي من حدٌث حكٌم بن جبٌر وفٌ- 

 .(1)ملسو هيلع هللا ىلص : " لكل شًٍء سنام وإن سنام المرآن سورة البمرة وفٌها آٌة هً سٌدة آي المرآن آٌة الكرسً"
ِ بن مسعود:" أنَّهُ لاَل: إنَّ لكّل شًٍء َسناماً، وإنَّ سناَم المرآِن سورةُ البمر-  ةِ، وإنَّ لكّل شًٍء لُباباً، عْن عبِدَّللاَّ

 .(0)وإنَّ لباَب المرآَن المفصَُّل"
 :(ٓٔ)لال ابن منظور: " سنام كل شًء أَعبله؛ وفـً شعر حسَّان

  وإِن َسناَم الـَمـْجِد من آِل هاِشٍم        بَنُو بِنِت َمْخزوٍم ووالُدن العَْبدُ 
لَضى المُضاة أَنها َسناُمها " فسَّره فمال معناه ِخٌاُرها ألَن " :أَي : أَعلـى الـمـجد، ولوله أَنشده ابن األَعرابـً

 .(ٔٔ)السَّنام ِخٌاُر ما فـً البعٌر َسنَّم الشًَء َرفَعَه "
 :ذروة المرآن -ٕ

                                                                                                                                                                                             

دمحم بن الحسن لال : سمعُت أبا حنٌفة رحمه هللا ٌمول : اسم هللا األعظم هو " هللا " ،  عن - :رحمه هللا –ولال ابن أمٌر حاج الحنفً  -ٕ
 ( ٘/  ٔ" التمرٌر والتحبٌر " )   .وبه لال الطحاوي وكثٌر من العلماء ، وأكثر العارفٌن

  :فابدتان - :رحمه هللا –ولال أبو البماء الفتوحً الحنبلً  -ٖ
  .للذات ، ومختص به ، فٌعم جمٌع أسمابه الحسنىاألولى : أن اسم " هللا " علم 

 (ٗشرح الكوكب المنٌر:  ) .الثانٌة : أنه اسم هللا األعظم عند أكثر أهل العلم الذي هو متصؾ بجمٌع المحامد
ن وثلثمابة وستٌن وعند المحممٌن أنه اسم هللا األعظم ، ولد ذكر فً المرآن العزٌز فً ألفٌ  - :رحمه هللا –ولال الشربٌنً الشافعً   -ٗ

 ً  (. 10،  11/  ٔ"مؽنً المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج " )   .موضعا
والذي ٌظهر من الممارنة بٌن النصوص التً ورد فٌها اسم هللا األعظم أنّه : ) هللا ( ، فهذا   - :رحمه هللا –ولال الشٌخ عمر األشمر   -٘

  .وص التً لال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص إّن اسم هللا األعظم ورد فٌهااالسم هو االسم الوحٌد الذي ٌوجد فً جمٌع النص
ح أن ) هللا ( هو االسم األعظم أنه تكرر فً المرآن الكرٌم )  ً وتسعٌن وستمابة وألفٌن  02ٕٙومما ٌُرّجِ حسب إحصاء المعجم  -( سبعا

ً آخر مم -المفهرس  ا ٌختص باهلل تعالى وهو ) الرحمن ( لم ٌرد ذكره إال سبعاً وورد بلفظ ) اللهم ( خمس مرات ، فً حٌن أّن اسما
 (. ٖٕٔالعمٌدة فً هللا " ) ص   ".وخمسٌن مرة ، وٌرجحه أٌضاً : ما تضمنه هذا االسم من المعانً العظٌمة الكثٌرة

علماء ، ومنهم النووي ، ورجحه الشٌخ وٌؤتً فً الدرجة الثانٌة من الموة فً كونه اسم هللا األعظم " الحً المٌوم " ، وهو لول طابفة من ال
 وهللا أعلم .العثٌمٌن رحمه هللا

 .ٗ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٔ)
 ( 1ٖ٘٘( وابن ماجه )  0ٙٗٔ( وأبو داود )  21ٖٗ(رواه الترمذي ) ٕ)
 (.ٖٙٓ/ٕٔ( اللسان: مادة ) س ن م(: ٖ)
 .01/ٔ( ٌنظر تفسٌره: ٗ)
 .ٖٗٔ/ٔبصابر: ، وال2ٔٔ/ٔ( ٌنظر: اإلتمان فً علوم المرآن: ٘)
 (.11ٔ/ٔ(رواه ابن حبان فً صحٌحه )ٙ)
 .ٕٔٓ(رواه النسابً فً الٌوم واللٌلة ص:2)
 (.121ٕ(سنن الترمذي الحدٌث رلم )1)
 (.2ٕٖٖرواه الدارمً رلم الحدٌث ) (0)
 .ٖٙٓ/ٕٔ، ولسان العرب: 10(دٌوانه ط بٌروت: ٓٔ)
 (.0ٓٗ/ٕاالثٌر)( النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث البن ٖٙٓ/ٕٔلسان العرب) (ٔٔ)
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 .(ٔ)لحدٌث معمل بن ٌسار سبك ذكره: " البمرة سنام المرآن وذروته.. " 
 :فسطاط المرآن  -ٖ
، وسمٌت هذه السورة (ٕ)فٌها مجتمع الناس، وكل مدٌنة فسطاس المدٌنة التً -بالضم والكسر -الفسطاس 

، ولهذا لٌل (ٖ)بفسطاس المرآن، وذلن لعظمها وبهابها، وإلحاطتها بؤحكام ومواعظ كثٌرة لم تذكر فً ؼٌرها
 .(ٗ)بؤن " ابن عمر تعلم سورة البمرة فً أربع سنٌن"

، كما (1)، واأللوسً(2)، والثعالبً(ٙ)والمرطبً (٘)ولد ذكر هذا االسم جماعة من المفسرٌن مثل: ابن عطٌة 
 فً العجابب، والسٌوطً فً اإلتمان. واستدلوا فً لولهم على: (0)ذكره الكرمانً

ما رواه الدٌلمً عن أبً سعٌد الخدري مرفوعا : " السورة التً تذ كر فٌها البمرة فسطاط المرآن فتعلموها؛ - 
 .(ٓٔ)تستطٌعها البطلة"فإن تعلمها بركة، وتركها حسرة، وال 

وما روى الدارمً َعْن خالِد بِن معداَن لاَل:"سورةُ البمرةِ تعلٌُمَها برَكةٌ وترُكَها حسرةٌ، َوالَ ٌستطٌعَُها البََطلَةُ - 
ًَ فُسطاُط المرآِن"  .(ٔٔ)وِه

الزمخشري: هو  و)الفُْسطاط( بالضم والكسر: "المدٌنة التً فٌها ُمْجتََمع الناس. وكل مدٌنة فُْسطاط، ولال 
ٌت المدٌنه. وٌمال لِمْصروالبَْصرة: الفُْسطاط "   .(ٕٔ)َضْرب من االبْنٌِةَ فً السَّفر دون السُّراِدق وبه ُسّمِ

 : سٌدة سورالمرآن -ٗ

                                                           

 .ٕٔٓرواه النسابً فً الٌوم واللٌلة ص: (ٔ)
 (.ٙٔٔ/ٖ. وفً الفابك: "الفسطاس ضرب من األبنٌة فً السفر دون السرادق".)٘ٗٗ/ٖ( انظر: النهاٌة: ٕ)
 .2ٔٔ/ٔ، اإلتمان: ٕ٘ٔ/ٔ، تفسٌر المرطبً: 1ٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٖ)
 . وهنا تجب االشارة إلى أمرٌن:ٗٙٔ/ٗادر: (لاله ابن سعد فً الطبمات، طبعة دار صٗ)
وهذا الخبر مشهور جداً وتتداوله األلسنة واأللبلم والصحٌح أنه ال  :أن الخبر المشهور أن عمر تعلم البمرة فً اثنتً عشرة سنة -ٔ

المطان، حدثنا أبو علً دمحم  (، وأخبرنا أبو الحسٌن بن الفضل1ٓ٘ :(ط.وزاة األولاؾ المطرٌة  ٖٔٔ/ٌٗثبت؛فمد روى البٌهمً فً الشعب)
بن أحمد بن الحسن الصواؾ، حدثنا بشر بن موسى حدثنا أبو ببلل األشعري، حدثنا مالن بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر لال:)تعلم عمر 

شعري فمد نص بن الخطاب رضً هللا عنه البمرة فً اثنتً عشرة سنة، فلما ختمها نحر جزوراً(. ألول: إسناده ضعٌؾ بسبب أبً ببلل األ
ط.دار الفكر(، ولد سمطت فً نسخة المكتبة الشاملة الموافمة للمطبوع كلمة حدثنا بٌن  1ٗٙعلى ضعفه الدارلطنً فً سننه )حدٌث رلم
 .فعلٌه األثر ال ٌثبت.فلٌنتبه لهذا -والتصحٌح من المطبوع -بشر بن موسى األسدي وأبً ببلل األشعري

تحمٌك عدنان  ٖٔلال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة رحمه هللا فً ممدمة التفسٌر)ص  رة فً ثمانً سنٌنأثر تعلم عبد هللا بن عمر البم -ٕ
الخبر الذي فٌه أن ابن عمر رضً هللا عنه حفظها  :. ألول"وألام ابن عمر على حفظ البمرة عدة سنٌن لٌل ثمان سنٌن ذكره مالن"زرزور(:

تحمٌك خلٌل مؤمون( أنه بلؽه أن عبد هللا بن عمر مكث على سورة البمرة ثمانً 11ٗفً ثمان سنٌن جاء ببلؼاً فً موطؤ مالن؛فعن مالن)
 سنٌن ٌتعلمها

ولد أشار السٌوطً فً تنوٌر -بحسب بحثً وتصدٌر ابن تٌمٌة له بمٌل ٌُشعر أنه ال ٌثبت عنده-وهذا ال ٌثبت من وجه مسند
ط دار صادر(:أخبرنا أخبرنا عبد  ٗٙٔ/ٗابن سعد فً الطبمات) ( إلى خبر موصول عند ابن سعد فً الطبمات حٌث لالٕٙٔ/ٔالحوالن)

 هللا بن جعفر لال: حدثنا أبو الملٌح، عن مٌمون أن ابن عمر تعلم سورة البمرة فً أربع سنٌن. ألول:وهذا إسناد صحٌح وال ٌضر الكبلم عن
 اختبلط عبد هللا بن جعفر الرلً فمد نص ابن حبان أنه كان ٌسٌراً.وهللا أعلم.

ما نمل عنه العلة فً أنه حفظها فً أربع سنٌن لٌس لبطء حفظ فهو أحد الحفاظ المكثرٌن من حدٌث المطصفى ملسو هيلع هللا ىلص لكن كما لال الباجً فٌو
م ابن ولهذا أشار شٌخ اإلسبل "السٌوطً فً التنوٌر:" لٌس ذلن لبطء حفظه معاذ هللا بل ألنه كان ٌتعلم فرابضها وأحكامها وما ٌتعلك بها

وذلن أن هللا تعالى لال:) كتاب أنزلناه إلٌن مبارن لٌدبروا  (: "ٕٖ-ٖٔتٌمٌة فً الممدمة فبعدما لال ما نملته عنه أوالً لال)ص
 رحمه هللاآٌاته(ولال:)أفبل ٌتدبرون المرآن( ولال: )أفلم ٌدبروا المول(وتدبر الكبلم بدون فهم معانٌه ال ٌمكن"اهـ كبلمه رحمه هللا، فهو ٌشٌر 

 أن هذه المدة التً لضاها ابن عمر فً حفظ المرآن كان ٌحفظ ألفاظها وٌتعلم أحكامها وٌعمل بما فٌها ال كما ٌفعل كثٌر من الجهلة الٌوم
الذٌن ٌتعاملون مع مسؤلة حفظ المرأن وكؤنه لعبة من األلعاب من ٌنتهً لبل الثانً فً أسرع ولت ممكن !!! فٌخرج هذا الجاهل حافظاً 

 .فاظ فمط فبل علم وال عمل فلم ٌزد إال أن ألام حججاً علٌه بعدد اآلٌات التً حفظها وهللا المستعانلؤلل
 .1ٔ/ٔ( انظر: تفسٌره: ٘)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( انظر: تفسٌره: ٙ)
 .1ٕ/ٔ( انظر: تفسٌره الجواهر الحسان: 2)
 .01/ٔ( انظر تفسٌره: 1)
 .: 2ٓٔ/ٔ( انظر ؼرابب التفسٌر وعجابب التؤوٌل:0)
 .٘٘(فً مسند الفردوس ص:ٓٔ)
 (.2ٖٖٔسنن الدارمً رلم الحدٌث ) (ٔٔ)
 (.2ٕٖ/2(لسان العرب )٘ٗٗ/ٖ(النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث البن األثٌر)ٕٔ)
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روي عن علً مرفوعا: " سٌُد البشر آدُم وسٌد العرِب محمٌد وال فخٌر وسٌُد الفُرس سلماُن وسٌُد الروِم  
شِة ببلٌل وسٌد الجبال الطوُر وسٌُد األٌام ٌوُم الجمعة وسٌُد المرآِن سورةُ البمرة وسٌُد البمرةِ ُصهٌٌب وسٌُد الحب

 .(ٔ)آٌةُ الكرسً "
 كرسً المرآن -٘
، وعلل فً تسمٌتها بهذا االسم الشتمالها على آٌة الكرسً وهً أعظم (ٕ)تفرد بهذا االسم الفٌروزآبادي 

 ً ذلن.آٌات المرآن، دون أن ٌذكر مستنده ف
نستنتج مما سبك بؤن األسماء التوفٌمٌة للسورة هً )البمرة والزهراء(، أما بمٌة األسماء فهً اجتهادٌة  

 ومستنبطة من األحادٌث التً وردت فٌها. 
 :ولسورة البمرة فضابل كثٌرة وردت فً المرآن والسنة الصحٌحة منها 
 :الًأن فٌها أعظم آٌة فً المرآن وهً آٌة الكرسً لال تع -ٔ
ًُّ اْلمٌَُّوُم اَل تَؤُْخذُهُ ِسنَةٌ َواَل نَْوٌم لَهُ َما فًِ السََّماَواِت َوَما فًِ ا } ُ اَل إِلَهَ إاِلَّ ُهَو اْلَح أْلَْرِض َمْن َذا الَِّذي ٌَْشفَُع َّللاَّ

ٌِْدٌِهْم َوَما َخْلفَُهْم َواَل ٌُِحٌطُ  ٌَْن أَ ٍء ِمْن ِعْلِمِه إاِلَّ بَِما َشاَء َوِسَع ُكْرِسٌُّهُ السََّماَواِت ِعْنَدهُ إاِلَّ بِإِْذنِِه ٌَْعلَُم َما بَ ًْ وَن بَِش
ًُّ اْلعَِظٌمُ   [.ٕ٘٘{ ]البمرة:  َواأْلَْرَض َواَل ٌَبُوُدهُ ِحْفُظُهَما َوُهَو اْلعَِل

ب هللا معن أعظم؟ ". لال: لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: " ٌا أبا المنذر أتدري أي آٌة من كتا(ٖ)عن أبً بن كعبو
هللا ال إله إال }للت هللا ورسوله أعلم لال: "ٌا أبا المنذر أتدري أي آٌة من كتاب هللا معن أعظم؟". لال: للت 

 .(ٗ)لال فضرب فً صدري ولال: " وهللا لٌهنن العلم أبا المنذر" {،هو الحً المٌوم
 :ذلنوهً حافظة وكافٌة من شٌاطٌن األنس والجن ودلٌل -ٕ 
حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه لال "وكلنً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بحفظ زكاة رمضان فؤتانً آت فجعل ٌحثو من  

الطعام فؤخذته فملت ألرفعنن إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمص الحدٌث فمال إذا أوٌت إلى فراشن فالرأ آٌة الكرسً لن 
 .(٘)ربن شٌطان حتى تصبح ولال النبً ملسو هيلع هللا ىلص صدلن وهو كذوب ذان شٌطانٌزال معن من هللا حافظ وال ٌم

فً    البمرة    آخر سورة   ملسو هيلع هللا ىلص: "من لرأ باآلٌتٌن من    لال النبً   لال:    -رضً هللا عنه- أبً مسعود    وحدٌث • 
 .(ٙ)لٌلة كفتاه"

 :من البٌوت عند سماعها ألن ولعها علٌهم شدٌداً ودلٌل ذلن سورة البمرة وآٌاتها تطرد الشٌاطٌن -ٖ 
ٌِْه َوَسلََّم لَاَل اَل تَْجعَلُوا ":  لال   ملسو هيلع هللا ىلص    أن رسول هللا  رضً هللا عنه   أبً هرٌرة   حدٌث  ُ َعلَ ِ َصلَّى َّللاَّ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ

ٌَْطاَن ٌَنْ  ٌِْت الَِّذي تُْمَرأُ فٌِِه ُسوَرةُ اْلبَمََرةِ بٌُُوتَُكْم َممَابَِر إِنَّ الشَّ  .(2)"ِفُر ِمْن اْلبَ
تشفع للعبد ٌوم ال ٌنفع مال وال بنون، إذ ثبت فً السنة الصحٌحة أنها تشفع للمسلم ٌوم المٌامة لمن  أنها-ٗ

 :لرأها لبركتها ودلٌل ذلن
ِ َصلَّ  (1)حدٌث أبً أمامة   ٌِْه َوَسلََّم ٌَمُوُل اْلَرُءوا اْلمُْرآَن فَإِنَّهُ ٌَؤْتًِ ٌَْوَم تعالى لال: " َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَ ى َّللاَّ

ٌِْن اْلبَمََرةَ َوُسوَرةَ آِل ِعْمَراَن فَإِنَُّهَما تَؤْتٌَِاِن ٌَ  ْهَراَو ْوَم اْلِمٌَاَمِة َكؤَنَُّهَما اْلِمٌَاَمِة َشِفٌعًا أِلَْصَحابِِه اْلَرُءوا الزَّ

                                                           

 (.ٙ٘/ٕ(مفاتٌح الؽٌب للرازي )ٔ)
 .ٖٗٔ/ٔ( انظر: البصابر: ٕ)
 .صاري(أبً بن كعب بن لٌس بن عبٌد، من بنً النجار، من الخزرج، أبو المنذر: صح أبً أنٖ)

ولما أسلم كان  -على للة العارفٌن بالكتابة فً عصره  -كان لبل اإلسبلم حبرا من أحبار الٌهود، مطلعا على الكتب المدٌمة، ٌكتب وٌمرأ 
اب ولعة من كتاب الوحً. وشهد بدرا واحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وكان ٌفتً على عهده. وشهد مع عمر بن الخط

حدٌثا.  ٗٙٔالجابٌة، وكتب كتاب الصلح ألهل بٌت الممدس. وأمره عثمان بجمع المرآن، فاشترن فً جمعه. وله فً الصحٌحٌن وؼٌرهما 
 األعبلم للزركلً بتصرؾ ٌسٌر. -وكان نحٌفا لصٌرا أبٌض الرأس واللحٌة. مات بالمدٌنة 

ِ، وصححها األلبانً فً الصحٌحة برلم )( بَاب فَْضِل سُوَرةِ اْلكَ ٖٖٗٔ(أخرجه مسلم برلم) ٗ) ًّ  (.ْٖٓٔٗهِؾ َوآٌَِة اْلُكْرِس
 باب إذا وكل رجبل فترن الوكٌل شٌبا فؤجازه الموكل. -ٕٓٔ(أخرجه البخاري برلم/ ٘)
 مََرةِ.بَاب فَْضِل اْلفَاتَِحِة َوَخَواتٌِِم ُسوَرةِ اْلبَ  -ٖٓٗٔباب شهود المبلبكة بدر، ومسلم رلم/  -2ٓ2ٖ(البخاري رلم/ٙ)
ٌْتِِه َوَجَواِزَها فًِ اْلَمْسِجِد. -(ٖٓٓٔ)(مسلم رلم2)  بَاب اْستِْحبَاِب َصبَلةِ النَّافِلَِة فًِ بَ
ونزٌل حمص. روى: علما كثٌرا. وحدث عن: عمر، ومعاذ، وأبً عبٌدة. روى عنه: خالد  -ملسو هيلع هللا ىلص -(أبو أمامة الباهلً صاحب رسول هللا 1)

ماسم أبو عبد الرحمن، وسالم بن أبً الجعد، وشرحبٌل بن مسلم، وسلٌمان بن حبٌب المحاربً، ودمحم بن زٌاد األلهانً، وسلٌم بن معدان، وال
 . )0ٖ٘/ٖ.(سٌر أعبلم النببلء للذهبً مختصرا-بن عامر، وأبو ؼالب حزور، ورجاء بن حٌوة، وآخرون. وروي: أنه باٌع تحت الشجرة.
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ٌٍْر َصَواؾَّ  (ٔ)َؼَماَمتَان اِن َعْن أَْصَحابِِهَما اْلَرُءوا ُسوَرةَ اْلبَمََرةِ  (ٕ)أَْو َكؤَنَُّهَما َؼٌَاٌَتَاِن أَْو َكؤَنَُّهَما فِْرلَاِن ِمْن َط تَُحاجَّ
 .(ٖ)" فَإِنَّ أَْخَذَها بََرَكةٌ َوتَْرَكَها َحْسَرةٌ َواَل تَْستَِطٌعَُها اْلبََطلَةُ 

من لرأ آٌة الكرسً "ٌة الكرسً بعد الصلوات سبباً لدخول الجنة، لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: المواظبة علً لراءة أ -٘ 
 .(ٗ)دبر كل صبلة مكتوبة، لم ٌمنعه من دخول الجنة إال أن ٌموت"

 وتجدر الئلشارة بؤن هنان عدة أحادٌث منتشرة علً ألسنة العامة وهً ضعٌفة ال تصح.
 :ل ال الحصر ما ٌلًوأذكر منها هنا علً سبٌل المثا

 .(٘)حدٌث "آٌتان هما لرآن، وهما ٌشفعان، و هما مما ٌحبهما هللا، اآلٌتان فً آخر سورة البمرة" -
 .(ٙ) وحدٌث "من لرأ سورة البمرة، توج بتاج فً الجنة -
الشٌطان وحدٌث "إن لكل شًء سناما، وإن سنام المرآن، سورة البمرة، من لرأها فً بٌته لٌبل لم ٌدخله  -

 .(2)ثبلث لٌال، و من لرأها فً بٌته نهارا لم ٌدخله الشٌطان ثبلثة أٌام"
 :أسباب النزول

إن سورة البمرة لد استمر نزولها فً العهد المدنً، لذا ال ٌتصور إمكانٌة حصر أسباب نزولها فً سبب  
اق تفسٌر اآلٌات واحد لتعدد األسباب فً نزول اآلٌات، وسوؾ نذكر أسباب النزول إن وجدت فً سٌ

 ومرجعٌتنا فً ذلن، وهللا المستعان.
ووجه مناسبة سورة )البمرة( لسورة )الفاتحة( لبلها، أن الفاتحة مشتملة على بٌان وصوؾ الربوبٌة أوال،   

وأحكام العبودٌة ثانٌا، وطلب الهداٌة فً الدنٌا واآلخرة لسبٌل الفالحٌن وصراط المهتدٌن ثالثا. وكذلن سورة 
مشتملة على بٌان معرفة الرب؛ وأدب المعاملة معه سبحانه؛ واألمر بتوحٌده والتحذٌر من الكفر به،  البمرة

وتشتمل على العبادات وتفصٌلها وما ٌتعلك بها، وعلى بٌان ما ٌحتاج العبد إلٌه فً الدنٌا واآلخرة لهداٌته 
البمرة ٌوما السٌاق المرآنً الحكٌم  الصراط المستمٌم الذي ٌطلبه المإمنون فً آخر سورة الفاتحة، وفً أول
 [.ٕإلى ذلن فً لوله تعالى: }ذلن الكتاب ال رٌب فٌه ُهدًى ِلْلُمتَِّمٌَن{ ]البمرة: 

ولما افتتح سبحانه الفاتحة باألمر الظاهر المحكم الذي ٌلتبس " الحمد هلل رب العالمٌن "؛ وكان وراء كل  
المتمٌن اإلٌمان به. افتتح هللا تعالى هذه السورة بما بطن سره ظاهٍر فً عالم الشهادة ؼٌب وباطٌن ٌجب على 

وخفً أمره إال على من شاء هللا تعالى فمال سبحانه: " الم " وهى الحروؾ الممطعة التً ٌجب االٌمان 
بحكمتها وتفوٌض معانٌها للرب العلى إٌمانا بالؽٌب الذي امتحن هللا تعالى المتمٌن به ومدحهم على اإلٌمان به 

، (1)" لكل كتاب سر، وسر المرآن: حروؾ التهجً فً فواتح السور : "الشعبًوبؤمثاله من الؽٌب.. ولهذا لال 
 .(ٔ)سر هللا تعالى فبل تطلبوه"": أٌضا ولال

                                                           

والؽٌاٌة، كل شًء أظل اإلنسان فوق رأسه من سحابة وؼبرة وؼٌرهما. لال العلماء: المراد أن ثوابهما ٌؤتً  (لال أهل اللؽة: الؽمامةٔ)
 .كؽمامتٌن

 . "(لال النووي فً شرح مسلم " ومعناهما واحد، وهما لطٌعان وجماعتان، ٌمال فً الواحد: فرق وحزق وحزٌمة أي جماعةٕ)
 لَِراَءةِ اْلمُْرآِن َوسُوَرةِ اْلبَمََرةِ.بَاب فَْضِل  -2ٖٖٔ(أخرجه مسلم برلم/ ٖ)
 .رحمه هللا -فً صحٌح الجامع لؤللبانً ٗٙٗٙ(انظر حدٌث رلم: ٗ)
 رحمه هللا. -لؤللبانً فً ضعٌؾ الجامع: 1ٔ ضعٌؾ جدا ( انظر حدٌث رلم )(٘)
 .رحمه هللا -فً ضعٌؾ الجامع لؤللبانً 0ٙٓٔ(انظر حدٌث رلم: ٙ)
(، والطبرانً فً الكبٌر 0٘/ ص  ٖ( )ج 21ٓ(، أخرجه ابن حبان فً صحٌحه ) ٕٗ٘/ٖو الموضوعة " )  السلسلة الضعٌفة (أنظر:2)
/ ص  ٕ(، ولال األلبانً فً صحٌح الترؼٌب والترهٌب )ج٘ٙٗ/ ص  ٖٔ( )ج 2٘٘ٗ( وأبو ٌعلى فً مسنده )ٖٙٔ/ ص  ٙ( )ج 1ٙٗ٘)

 (: حسن لؽٌره.12
ن الجملة األولى: ))إن لكل شًء سناماً، وإن سنام المرآن البمرة(( ورد فٌه أٌضاً رواٌات وهذا الحدٌث أٌضاً فٌه ضعؾ فً اإلسناد، ولك

أخرى ضعٌفة عن ابن مسعود وعن ثبلثة من الصحابة أو أربعة، وكلها ال ٌخلو من ضعؾ، ولكن بعض أهل العلم ٌري أن هذه الجملة 
بعضاً، فٌرون أن هذه الجملة: ))إن لكل شًء سناماً وإن سنام المرآن  تتموى بؽٌرها من الرواٌات، وهذه الرواٌات الضعٌفة ٌموي بعضها

 البمرة(( ترتمً إلى مرتبة الحسن.
لكل كتاب سر وسر المرآن هذه  ، ونسبه إلى الشعبً، ونسبه البماعً إلى أبً بكر الصدٌك، ولفظه:"ٖٙٔ/ٕذكره السمعانً فً تفسٌره:(1)

، وكذا اآللوسً  نسبه إلى الصدٌك، انظر: روح 2ٕٗ/ٕٓ"،  انظر: نظم الدرر :نهالحروؾ، وال ٌعلم ما هً إال واضعها سبحا
رضً -وعلً بكر أبً عن البمرة، سورة تفسٌرفً  ،ٔ/ ٗ٘ٔ: المرطبً ذكرهو ، ولم ٌنسبه.0ٕٓ/ٔ.وانظر: تفسٌر الطبري:ٖٓٔ/ٔالمعانً:



ٔٔ 

 

ٔٔ 

 

ْسبَلِمٌَِّة   ِل َعْهٍد بِإِلَاَمِة الدولة اإْلِ َواْستِْمبَلِل أَْهِل ٌمول ابن عاشور:" َوإِذا َكاَن نُُزوُل َهِذِه السُّوَرةِ فًِ أَوَّ
ْسبَلِمٌَِّة ِمْن أَنْ  ِل أَْؼَراِض َهِذِه السُّوَرةِ تَْصِفٌَةُ هذه الدولة اإْلِ ْسبَلِم بَِمِدٌنَتِِهْم َكاَن ِمْن أَوَّ تَْختَِلَط بِعَنَاِصَر ُمْفِسَدةٍ  اإْلِ

ُ لََها ِمَن الصَّبَلحِ الذي تسعى فٌه  ِلتَْكِوٌِن اْلَمِدٌنَِة اْلفَاِضلَِة النَِّمٌَِّة ِمْن َشَوابِِب الدََّجِل فاسدة حاسدة. تفسد َما أَلَاَم َّللاَّ
ولعل هذا ٌدلن داللة صرٌحة على اهمٌة ومكانة سورة البمرة ما ٌجعلها السورة الثانٌة بعد (، ٕ)َوالدََّخِل"
 الفاتحة.

 
ِحٌمِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم َّللاَّ

 [ٔ( { ]البمرة :ٔ}الم ) 
 :التفسٌر

هللا أعلم بمراده، واألسلم فٌها السكوت عن التعرض لمعناها دون سند شرعً، والٌمٌن بؤن هللا أنزلها لحكمة 
 لد ال نعلمها. 

إلى إعجاز المرآن الكرٌم، فمد تََحدَّى هللاُ به المشركٌن،  وهذه الحروؾ التً فً بداٌة السور، فٌها إشارة 
العرب عن اإلتٌان  ب من هذه الحروؾ التً تتكون منها لُؽَتُُهم، فَدلَّ َعْجزُ فعجزوا عن ُمعاَرَضتِه، مع أنه ُمَركَّ 

ًٌ من -مع أنهم أفَصُح الناس  -بمثله   عند هللا. على أّن المرآَن َوْح
بوجه من  ولمد ذهب المفسرون مذاهب شتى فً تفسٌر األحرؾ الممطعة فً السور الفواتح ولم ٌجزموا

 ( .ها شًء عن رسول هللا ) الوجوه، إذا لم ٌصح فً تفسٌر
هنان محل متفك علٌه بٌن أهل العلم فً هذه الحروؾ، وهو أن أهل اإلسبلم أجمعوا وتجدر اإلشارة بؤن     

 : (ٖ)على أن لهذه الحروؾ معنى، وأنها ذُِكرت لحكمة. ٌمرر هذا وٌوضحه ثبلثة أمور
 -أن هللا أمرنا بتدبر كتابه وتفهمه دون استثناء، فدخلت الحروؾ الممطعة فً هذا، لال هللا  -األمر األول:    

ِ لََوَجُدوا فٌِِه اْختبَِلفًا َكثًٌِرا{ ]النساء: -تعالى  ٌِْر َّللاَّ  -[، ولال 1ٕ: }أَفبََل ٌَتََدبَُّروَن اْلمُْرآَن َولَْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َؼ
ٌَْن ُمبَاَرٌن ٕٗ}أَفبََل ٌَتََدبَُّروَن اْلمُْرآَن أَْم َعلَى لُلُوٍب أَْلفَالَُها{ ]دمحم:   :-تعالى  [، ولال تعالى:}ِكتَاٌب أَْنَزْلنَاهُ إِلَ

بَُّروا آٌَاتِِه َوِلٌَتََذكََّر أُولُو اأْلَْلبَاِب{ ]ص:  بَُّروا اْلمَْوَل أَْم جَ 0ِٕلٌَدَّ اَءُهْم َما لَْم ٌَؤِْت آبَاَءُهُم [، ولال تعالى:}أَفَلَْم ٌَدَّ
ِلٌَن{ ]المإمنون:   .(ٗ)[1ٙاأْلَوَّ

األمر الثانً: أن هللا تعالى  لد تحدى عباده من اإلنس والجن بؤن ٌؤتوا بسورة من مثل هذا المرآن،       
 ( عسك{ٔوألصر سورة ثبلث آٌات، ولراء الكوفة ٌعدون الحروؾ الممطعة آٌة فً كل سورة، و:  }حم )

 .(٘)[ آٌتانٕ، ٔ]الشورى: 
فلو أتوا بآٌتٌن مكونتٌن من حروؾ ممطعة، ثم أتوا بآٌة من كبلم آخر ألدوا ما تحداهم هللا به، فلو لم ٌكن      

 .(ٙ)لها معنى لمالوا:  كٌؾ ٌتحدانا بكبلم ال نفهمه؟
ٌم،:  } إِنَّ الَِّذٌَن َكفَُروا األمر الثالث:أن هللا تعالى  حكٌم، وهذا كبلمه، فهو كبلم حكٌم، نزل من حك     

ا َجاَءُهْم َوإِنَّهُ لَِكتَاٌب َعِزٌٌز ) ْكِر لَمَّ ٌِْه َواَل ِمْن َخْلِفِه تَْنِزٌٌل ِمْن َحِكٌٍم َحِمٌٍد{ ٔٗبِالذِّ ٌِْن ٌََد ( اَل ٌَؤْتٌِِه اْلبَاِطُل ِمْن بَ
د فً كبلمه ما ال معنى له، ولم ٌُْذَكر [، فإذا كان لابل هذا المرآن حكٌماً حمٌداً، كٌؾ ٌوجٕٗ، ٔٗ]فصلت: 

لَْت ِمْن لَُدْن َحِكٌٍم َخبٌٍِر{ ]هود:   [.ٔلحكمة ؟،:  }ِكتَاٌب أُْحِكَمْت آٌَاتُهُ ثُمَّ فُّصِ

                                                                                                                                                                                             

 هإالء على مولوؾ لول فهو المحدثٌن من وجماعة الثوري وسفٌان الشعبً عامر ألوال من وذكره ،ضعؾ النسب هذا،وفً -هللا عنها
 .عنهم صح إن العلماء

 .ٖٔٓ/ ٔتفسٌر األلوسً  انظر: (ٔ)
 .[بتصرؾ ٌسٌر] ،ٕٕٓ/ ٔ:التحرٌر والتنوٌر للطاهر بن عاشور رحمه هللا انظر: (ٕ)
 فً شبكة اآللوكة(.( ٌنظر: تفسٌر الحروؾ الممطعة فً أوابل السور، د. دمحم حسن أبو النجا)بحث منشور ٖ)
، ط دار الكتب العلمٌة ـ بٌروت ـ ، األولى  ٕٓ٘/ٕ( انظر مفاتٌح الؽٌب ـ أو التفسٌر الكبٌر ـ لفخر الدٌن دمحم بن عمر التمٌمً الرازي ٗ)

 هـ .ٕٔٗٔ
الكوٌت ـ ، األولى ، ط مركز المخطوطات ـ  0٘( انظر البٌان فً عد آي المرآن ألبً عمرو عثمان بن سعد األموي الدانً ص ٘)

 م ، بتحمٌك/ؼانم لدري الحمد .00ٗٔهـ ٗٔٗٔ
 . ٕٔ٘/ٕ( انظر مفاتٌح الؽٌب ٙ)



ٕٔ 

 

ٕٔ 

 

لال العبلمة السعدي: " وأما الحروؾ الممطعة فً أوابل السور فاألسلم فٌها السكوت عن التعرض      
 .(ٔ)لجزم بؤن هللا ـ تعالى ـ لم ٌنزلها عبثاً، بل لحكمة ال نعلمها"لمعناها من ؼٌر مستند شرعً، مع ا

وبعد هذا االتفاق حدث اختبلؾ فً شًء آخر، وهو:  هل هذه الحروؾ الممطعة ـ التً لها معنى ونزلت      
 ؟ٌع الوجوه، ونمؾ على الحكمة منهالحكمة ـ هل ٌُْدَرن معناها من جم

 -وٌنحصر االختبلؾ بٌن أهل العلم فً اتجاهٌن اثنٌن:      
االتجاه األول: أن تلن الحروؾ هً من من المتشابه الذي ال ٌعلمه إال هللا، فنإمن بها، ونمرأها كما جاءت، 

 وممن لال ذلن: 
األنصاري فً ، ولاله زكرٌا (٘)واآللوسً (ٗ)، ومن المفسرٌن كل من: أبو حٌان(ٖ)، وسفٌان الثوري(ٕ)الشعبً

 .(ٙ) كتابٌه فتح الرحمن
ٌرى أصحاب هذا اإلتجاه بؤن هذه الحروؾ لها معنى ونزلت لحكمة، ؼٌر أننا ال ندرن هذا المعنى وال تلن  

الحكمة، وإنما ٌمال: هذه الحروؾ من حروؾ المعجم، ذكرها هللا فً أوابل بعض سور كتابه، واختص هللا 
 .(2)بعلم المراد منها

ُرِوي عن أبً بكر الصدٌك ـ رضً هللا عنه أنه لال:  فً كل كتاب سر، وسر هللا فً المرآن أوابل      
 .(1)السور
 .(0)وعن علً بن أبً طالب تعالى أنه لال:  إن لكل كتاب صفوة، وصفوة هذا الكتاب حروؾ التهجً     
أنه:  ال ٌجوز أن ٌرد فً كتاب هللا تعالى ولد اعترض بعض العلماء على هذا اإلتجاه وسالوا األدلة على     

 ما ال ٌكون مفهوماً للخلك، ومنهم الرازي، واحتج علٌه باآلٌات واألخبار والمعمول.
 أما اآلٌات:

أمرهم بالتدبر فً المرآن، ولو كان  [،ٕٗأحدها: لوله تعالى: }أَفبَل ٌَتََدبَّرُوَن المُرآَن أَْم َعلى لُلُوب أْلفالها{]دمحم: 
  .مفهوم فكٌؾ ٌؤمرهم بالتدبر فٌهؼٌر 

                                                           

م ٕٓٓٓهـ ٕٔٗٔ، ط مإسسة الرسالة ـ بٌروت ـ  ٓٗ( تٌسٌر الكرٌم الرحمن فً تفسٌر كبلم المنان لعبدالرحمن بن ناصر السعدي ص ٔ)
. 
(، والشعبً هو عامر بن شراحٌل الهمدانً الكوفً مـن شـعب همدان مولده فً ٗ٘ٔ/ٔ( عزاه إلٌه المرطبً، الجامع ألحكام المرآن)ٕ)

 أثناء خبلفة عمر كان إماماً حافظاً فمٌهاً روى عن أبً هرٌرة وابن عباس وعابشة وعبد هللا بـن عمـر وؼٌرهم. أنظر الذهبً، شمس الدٌن
 (.ٖٙ: ٔ( ) م 001ٔ –هــ  0ٔٗٔ/  ٔدمحم بن أحمد بن عثمان، تذكرة الحفاظ، ) ط

) وسفٌان هو أبو عبد هللا سفٌان ابن سعٌد بن مسـروق بـن حبٌـب الثوري الكوفً، كان  ٖٙ: ٔ(عزاه إلٌه ابن كثٌر فً تفسٌر المرآن ) ٖ)
عباس هـ، أنظر ابن خلكان، أبً الٔٙٔ إماما فً علم الحدٌث وؼٌره من العلوم، ومولده فً سنة سبع وتسعٌن للهجرة توفً بالبصـرة سـنة 

بٌروت، لم  –مج، تحمٌك الدكتور إحسان عباس، دار صادر 1 شمس الدٌن أحمد بن دمحم بن أبً بكر، وفٌات األعٌان وأنباء أبنـاء الزمـان، 
 (. 10ٖ - 1ٖٙ: ٕتذكر الطبعة وسنة الطبع ) 

لم تذكر رلم  (م 00ٕٔ -هـ  ٕٔٗٔبنان ) ل –مج، دار الفكر، بٌروت  ٔٔ( ٌنظر: البحر المحٌط فً التفسٌر، دمحم بن ٌوسؾ أبو حٌان، ٗ)
 (. ٓٙ: ٔالطبعة ) 

 .ٓٓٔ/ٔ( ٌنظر: روح المعانً، اآللوسً: ٘)
مج، تحمٌك دمحم علً الصابونً، عـالم الكتب، بٌروت  ٔ( ٌنظر: فتح الرحمن بكشؾ ما ٌلتبس فً المرآن، أبو ٌحٌى زكرٌا األنصاري، ٙ)

 0ٔم ( ) ص 01٘ٔ –هـ  ٘ٓٗٔ/  ٔ) ط 
هـ ٘ٓٗٔ، ط دار الفكر ـ بٌروت ـ 1ٙ/ٔجامع البٌان فً تفسٌر المرآن لئلمام أبً جعفر دمحم بن جرٌر بن ٌزٌد بن خالد الطبري  ( انظر2)

هـ 1ٔٗٔ، ط دار الوطن ـ الرٌاض ـ ، األولى ٖٙٔ/ٕ، وتفسٌر السمعانً لئلمام أبً المظفر منصور بن دمحم بن عبد الجبار السمعانً 
، ط دار المعرفة ـ ٗٗ/ٔن إبراهٌم ، وؼنٌم بن عباس بن ؼنٌم . و معالم التنزٌل للحسٌن بن مسعود بن دمحم البؽوي م ، بتحمٌك/ٌاسر ب002ٔ

م ، بتحمٌك/خالد عبدالرحمن العن ، والجامع ألحكام المرآن لئلمام أبً عبدهللا دمحم بن أحمد األنصاري 012ٔهـ 2ٓٗٔبٌروت ـ ، الثانٌة 
ـ الماهرة ـ والبحر المحٌط فً التفسٌر لئلمام أثٌر الدٌن أبً حٌان دمحم بن ٌوسؾ بن علً بن ٌوسؾ بن  ، ط دار الشعبٗ٘ٔ/ٔالمرطبً 

م ، بتحمٌك الشٌخ/عادل أحمد عبدالموجود ، ٕٔٓٓهـ ٕٕٗٔ، ط دار الكتب العلمٌة ـ بٌروت ـ ، األولى  2٘ٔ/ٔحٌان األندلسً 
 والشٌخ/علً دمحم معوض .

بً بكر مسنداً ، ولكن ذكره أبوالفرج عبدالرحمن بن علً بن دمحم ابن الجوزي فً زاد المسٌر فً علم التفسٌر ( لم أجد هذا األثر عن أ1)
،  2٘ٔ/ٔ، وأبوحٌان فً البحر المحٌط  0ٕٗ/ٕهـ ، والرازي فً مفاتٌح الؽٌب ٗٓٗٔ، ط المكتب اإلسبلمً ـ بٌروت ـ ، الثانٌة ٕٓ/ٔ

 ، ط دار إحٌاء التراث ـ بٌروت ـ . ٕٔ/ٔاد العمل السلٌم إلى مزاٌا الكتاب الحكٌم وأبوالسعود دمحم بن دمحم العمادي فً إرش
 .ٕٔ/ٔ، وإرشاد العمل السلٌم  ٗ٘ٔ/ٔ، والجامع ألحكام المرآن  0ٕٗ/ٕ( انظر مفاتٌح الؽٌب 0)
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ٍ ُمبٌِن{]الشعراء:  [، ٌدل على أنه نازل بلؽة العرب، وإذا كان األمر 0٘ثانٌهـا: لوله تعالى: }بِِلساٍن َعَربًِ
 ً  .كذلن وجب أن ٌكون مفهوما

ٌتً وأما األخبار: فموله علٌه السبلم: "إنً تارن فٌكم أمرٌن لن تضلوا إن تبعتموهما كتاب هللا وأهل ب
 فكٌؾ ٌمكن التمسن به وهو ؼٌر معلوم! (ٔ)عترتً"

  :ما المعمول، فمن وجوه
أحدها: أنه لو ورد شًء ال سبٌل إلى العلم به لكانت المخاطبة به تجري مجرى مخاطبة العربً باللؽة 

  .الزنجٌة، ولما لم ٌجز ذان فكذا هذا
 ً ً وسفها، وأنـه ال ٌلٌك  ثانٌها: أن الممصود من الكبلم اإلفهام، فلو لم ٌكن مفهوما لكانت المخاطبة به عبثا

 بالحكٌم.
 .(ٕ)وثالثها: أن التحدي ولع بالمرآن، وما ال ٌكون معلوماً ال ٌجوز ولوع التحدي به

وفً صدد رده على اإلتجاه السابك ٌمول الرازي: إن "األفعال التً كلفنا بها لسمان: منها ما نعرؾ وجه    
عمولنا: كالصبلة والزكاة والصوم ؛ فإن الصبلة تواضع محض وتضرع للخالك، الحكمة فٌها على الجملة ب

 والزكاة سعً فً دفع حاجة الفمٌر، والصوم سعً فً كسر الشهوة.
ومنها ما ال نعرؾ وجه الحكمة فٌه:  كؤفعال الحج، فإننا ال نعرؾ بعمولنا وجه الحكمة فً رمً      

 .(ٖ)ضطباعالجمرات، والسعً بٌن الصفا والمروة، واال
ثم اتفك المحممون على أنه كما ٌحسن من هللا تعالى  أن ٌؤمر عباده بالنوع األول فكذا ٌحسن األمر منه      

بالنوع الثانً، ألن الطاعة فً النوع األول ال تدل على كمال االنمٌاد الحتمال أن المؤمور إنما أتى به لما 
النوع الثانً فإنه ٌدل على كمال االنمٌاد ونهاٌة التسلٌم،  عرؾ بعمله من وجه المصلحة فٌه، أما الطاعة فً

 ألنه لما لم ٌعرؾ فٌه وجه مصلحة البتة لم ٌكن إتٌانه به إال لمحض االنمٌاد والتسلٌم.
ً  -فإذا كان األمر كذلن فً األفعال فلم ال ٌجوز        أن ٌكون األمر كذلن فً األلوال؟ وهو أن ٌؤمرنا  -أٌضا

تارة أن نتكلم بما نمؾ على معناه، وتارة بما ال نمؾ على معناه، وٌكون الممصود من ذلن ظهور -تعالى  -هللا 
 االنمٌاد والتسلٌم من المؤمور لآلمر.

بل فٌه فابدة أخرى، وهً أن اإلنسان إذا ولؾ على المعنى وأحاط به سمط ولعه عن الملب، وإذا لم        
ذلن أحكم الحاكمٌن فإنه ٌبمى للبه متلفتاً إلٌه أبداً، ومتفكراً فٌه أبداً، ٌمؾ على الممصود مع لطعه بؤن المتكلم ب

ولباب التكلٌؾ إشؽال السر بذكر هللا تعالى  والتفكر فً كبلمه، فبل ٌبعد أن ٌعلم هللا ـ تعالى ـ أن فً بماء العبد 
 ":اهـ(ٗ)هذه المصلحةملتفت الذهن مشتؽل الخاطر بذلن أبداً مصلحة عظٌمة له، فٌتعبده بذلن تحصٌبلً ل

ثم أوضح ذلن فً موضع آخر لاببلً: " ولد ذكرنا الحكمة فٌه، وهً أن العبد إذا أتى بما أُِمر به من ؼٌر       
أن ٌعلم ما فٌه من الفابدة ال ٌكون إال آتٌاً بمحض العبادة، بخبلؾ ما لو علم الفابدة فربما ٌؤتً به للفابدة وإن 

لعبده:  انمل هذه الحجارة من ههنا، ولم ٌعلمه بما فً النمل، فنملها ؛ ولو لال: انملها  لم ٌإمن، كما لو لال السٌد
 فإن تحتها كنزاً هو لن ٌنملها وإن لم ٌإمن.

                                                           

 ٗوري فً المسـتدرن على الصحٌحٌن، (رواه الحاكم ولال صحٌح على شرط الشٌخٌن أنظر الحاكم دمحم بن عبد هللا أبو عبد هللا النٌسابٔ)
) وسؤشٌر  1ٔٔ: ٖ(  22٘ٗحدٌث رلم   (م00ٓٔ -هــٔٔٗٔ/  ٔبٌـروت ) ط –مج، تحمٌك مصطفى عبد المادر عطا، دار الكتب العلمٌة 

(  1ٖٔٔ حدٌث رلم ) )منالب أهل بٌت النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٖٔإلٌه فٌما بعد: الحاكم، المستدرن ورواه الترمذي، سنن الترمذي، كتـاب المنالـب باب )
( )  2ٗ1ٕ( ولال هذا حدٌث ؼرٌب حسـُن من هذا الوجه. وصححه األلبانً أنظر األلبانً صحٌح الجامع الصؽٌر حدٌث رلم )  ٖٖٗ: ٘) 
ٔ :ٖٖ٘.) 
 –مج، دار الفكر، بٌروت 2ٔ ٌر ، (أنظر: الفخـر الـرازي المشـتهر بالتفسـٌر الكبٌـر ومفـاتٌح الؽٌـب، دمحم الرازي فخر الدٌن، تفسـٕ)

 (.٘/ ٕم ( )د.ط( ) 00٘ٔ –هـ  ٘ٔٗٔلبنان ) 
( االضطباع فً اللؽة : افتعال من الضبع ، وهو وسط العضد ، ولٌل : اإلبط ) للمجاورة ( . ومعنى االضطباع المؤمور به شرعاً : أن ٖ)

تمه األٌسر وتبمى كتفه الٌمنى مكشوفة ، وٌطلك علٌه التؤبط والتوشح .انظر ٌُْدَخل الرجل رداءه الذي ٌلبسه تحت منكبه األٌمن فٌلمٌه على عا
، ط دار صادر ـ بٌروت ـ ، األولى ،  1٘ٔ/ٔلسان العرب ألبً الفضل جمال الدٌن دمحم بن مكرم ابن منظور اإلفرٌمً المصري 

 . 0ٓٔ/٘والموسوعة الفمهٌة لوزارة األولاؾ والشبون اإلسبلمٌة بالكوٌت ، 
، وانظر روح المعانً فً تفسٌر المرآن العظٌم والسبع المثانً لمحمود بن عبدهللا الحسٌنً اآللوسً  ٕٕ٘و ٕٔ٘/ٕفاتٌح الؽٌب ( مٗ)
 ، ط دار إحٌاء التراث ـ بٌروت ـ . 00/ٔ
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إذا ُعِلم هذا فكذلن فً العبادات اللسانٌة الذكرٌة وجب أن ٌكون منها ما ال ٌفهم معناه حتى إذا تكلم به       
[، }ٌس{ ]ٌس: ٔالعبد علم منه أنه ال ٌمصد ؼٌر االنمٌاد ألمر المعبود اآلمر الناهً، فإذا لال:  }حم{ ]ؼافر: 

لم ٌذكر ذلن لمعنى ٌفهمه أو ال ٌفهمه فهو ٌتلفظ به إلامة [. علم أنه ٔ[، }طس{ ]النمل: ٔ[، }الم{ ]البمرة: ٔ
 ":اهـ(ٔ)لما أُِمر به

ومن ثم ٌُْعلَم أن فً إٌراد هذه الفواتح التً استؤثر هللا بعلمها امتحاناً واختباراً من هللا لعباده، ولصاً لجناح      
ً لجماح ؼروره، ورداً لدعواه استكناه كل شا: " فهذا ٌوض ً من المرآن ُستَِرت العمل، وكبحا ح أن حروفا

معانٌها عن جمٌع العالم اختباراً من هللا ـ عز وجل ـ، وامتحاناً،  فمن آمن بها أُثٌِب وسعد، ومن كفر وشن أثم 
 ".(ٕ)وبعد

ٌمولون بهذا الرأي أنها من األسرار التً استؤثر هللا بعلمها ولم ٌطلع علٌها أحداً من " :ٌمول الزرلانً 
حكمة من حكمه تعالى السامٌة، وهً ابتبلإه سبحانه وتمحٌصه لعباده حتى ٌمٌز الخبٌـث مـن خلمه وذلن ل

الطٌب، وصادق اإلٌمان من المنافك، بعد أن ألام لهم أعبلم بٌانه، ودالبل هداٌته، وشواهد رحمته فً ؼٌر تلن 
ً من  الفواتح من كتابه بٌن آٌات وسور كثٌرة، ال تعتبر تلن الفواتح فً جانبها إال لطـرة من بحر أو ؼٌضا

 .(ٖ) "فٌض
وٌمول مكً بن أبً طالب: "وهذا ٌوضح أن حروفاً من المرآن سـترت معانٌهـا عـن جمٌع العالم اختباراً  

 .(ٗ)من هللا عز وجل وامتحاناً فمن آمن بها أثٌب وسعد، ومن كفر وشـن أثـم وبعد"
ر هذا المذهب بشدة، وجعل هذه األحـرؾ وممن ذهب هذا مذهب اإلتجاه األول الشوكانً حٌث نص 

متشابه المتشابه، وؼلظ المول على من لال فٌها برأٌه فمال: "إن من تكلم فً بٌان معـانً هـذه الحروؾ جازماً 
بؤن ذلن هو ما أراده هللا عز وجل، فمد ؼلط ألبح الؽلط، وركـب فـً فهمـه ودعواه أعظم الشطط .. ثم لال: 

ب فهم المتشـابه ومحاولـة الولـوؾ على علمه مع كونه ألفاظاً عربٌة وتراكٌب مفهومة، فمد ثبت النهً عن طل
ولد جعل هللا تتبـع ذلـن صـنٌع الـذٌن فً للوبهم زٌػ، فكٌؾ بما نحن بصدده، فإنه ٌنبؽً أن ٌمال فٌه انـه 

ؾ وهو خارج عـن ذلـن علـى متشـابه المتشـابه علـى فرض أن للفهم إلٌه سبٌبلً ولكبلم العرب فٌه مدخبلً فكٌ
 .(٘)كـل تمدٌر"

االتجاه الثانً: أن هذه الحروؾ لها معنى ولها حكمة، وتلن الحكمة وهذا المعنى ندركهما عن طرٌك 
 االستنباط واالجتهاد، فتكلموا فً معانً هذه الحروؾ واستنبطوا لها وجوهاً من التؤوٌل.

ولد تعددت ألوال المفسرٌن فً تفسٌر هذه الحروؾ المفتتح بها أوابل السور حتى وصل بها الحافظ ابن      
 .(ٙ)إلى ثبلثٌن لوالً  -رحمه هللا  -حجر 

 وفٌما ٌؤتً نذكر أشهر تلن األلوال مشفوعة بتوجٌهها، والتدلٌل علٌها:
 المول األول: أنها لبٌان أعجاز المرآن

إلى أن هذه الحروؾ ذكرت فً أوابل السور التً وردت فٌها لبٌان إعجاز المرآن، ذهب بعض العلماء  
وأن الخلك عاجزون عن معارضته مع أنه مركب مـن هـذه الحـروؾ التـً ٌتخاطبون بها وٌإلفون منها 

 .كبلمهم
ى فهم ٌرون بؤنها حروؾ وردت بؤسمابها مسرودة على نمط التعدٌد كاإلٌماظ ولرع العصا لمن تُحِ   ّدِ

كبلم منظوم من عٌن ما ٌنظمون   -ولد عجزوا عنه عن آخرهم  -بالمرآن،  وتنبٌهاً على أن هذا المتلو علٌهم  

                                                           

 . ٖٕ٘و ٕٕ٘/ٕٙ( مفاتٌح الؽٌب ٔ)
 . ٗ٘ٔ/ٔ( الجامع ألحكام المرآن ٕ)
 .2ٕٕ/ٔ( مناهل العرفان: ٖ)
مج، تحمٌـك الـدكتور ٌوسـؾ عبـد الـرحمن المرعشٌلً، مإسسة  ٔؼرٌب المرآن، أبو دمحم بن أبً طالب المٌسً مكً:  ( العمدة فًٗ)

  )0ٙم (، ) ص 01ٗٔ –هـ  ٗٓٗٔ/  ٕالرسالة، بٌروت ) ط
 .0ٗ-1ٗ/ٔ( فتح المدٌر، الشوكانً: ٘)
، ط دار المعرفة ـ بٌروت ـ ،  ٗ٘٘/1عسمبلنً ( انظر فتح الباري شرح صحٌح البخاري  للحافظ أحمد بن علً بن حجر الٙ)

 بتحمٌك/محب الدٌن الخطٌب .
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منه كبلمهم،  لٌإدٌهم النظر إلى أن ٌستٌمنوا أنه لم تتسالط ممدرتهم دونه ولم ٌظهر عجزهم عن أن ٌؤتوا بمثله 
 .(ٔ)من كبلم البشر،  وأنه كبلم خالك الموى والمَُدر إال ألنه لٌس -وهم أرباب الفصاحة وأمراء البٌان  -
 .(ٙ)وسٌد لطب (٘)وابن كثٌر (ٗ)والرازي (ٖ)والزمخشري (ٕ)وممن لال بذلن: البالبلنً 
ولد رد بعضهم أمثال الشٌخ دمحم شلتوت هذا المول ولم ٌعد الفواتح من بـاب التحـدي أو اإلعجاز فمال:  

هذا المرآن من مادة الكبلم الذي ألفوه ولد عجـزوا مع ذلن عنه لول ٌعتمد على "إن المول بؤنه للتنبٌه على أن 
      :لضٌتٌن ٌمصدهما المابلون به من الوالع التارٌخً لمولؾ العـرب من المرآن، ومن طبٌعة هذه الحروؾ

آن مإلؾ إحداهما: أن هذه من حروؾ التهجً المعروفة عند العرب التً ٌتركب منهـا كبلمهـم، وأن المر-ٔ
 .منها

 .واألخرى: انهم مع ذلن لد عجزوا عن اإلتٌان بمثله -ٕ
وما كان للعرب أن ٌجهلوا أو ٌؽفلوا عن أن المرآن الذي ٌتلوه علٌهم محمـد صـلى هللا علٌه وسلم هو من  

جله هذه الحروؾ، أما عجزهم عن اإلتٌان بمثله فهو أمر ٌعرفونه مـن أنفسـهم، وٌعرفه التارٌخ عنهم ولد س
المرآن علٌهم بالعبارة الواضـحة البٌنـة، فلـٌس األمـر فـً المضٌتٌن بمحتاج إلى استخدام رمز كهذا الرمز 

 .(2)البعٌد الذي ال ٌستند إلى نمل صـحٌح وال فهـم واضح"
 : (1)ولٌل أن هذا المول من الموة والخبلفة بالمبول بمنزل وال محذور فٌه،  وذلن من عدة وجوه منها 

ه األول: استمراء المرآن الكرٌم ٌدل على أن هذه الحروؾ الممطعة ذُِكَرت لئلشارة إلى إعجاز المرآن، الوج
 وأنه من كبلم الرحمن، ولٌس من كبلم أحد من بنً اإلنسان.

فمد ذهب بعض العلماء إلى أن الممصود من هذه األحرؾ بٌان نبوة دمحم صلى هللا علٌـه وسلم وذلن من  
ك بؤسامً الحروؾ مع أنه أمً لم ٌمرأ ولم ٌكتب، والمعـروؾ أن النطك بؤسامً الحروؾ من ناحٌة انه ٌنط

شؤن المارئ وحده، ال سبٌل لؤلمً إلى معرفتهـا وال النطـك بهـا، فإتٌانه بها وتردٌده لها دلٌل مادي أمامهم 
 .على أنه ال ٌؤتً بهذا المرآن من تلماء نفسه، إنما ٌتلماه من لدن حكٌم علٌم

فالسور التً افتتحت بتلن الحروؾ الممطعة تسع وعشرون سورة، ذُِكر االنتصار للمرآن فً خمس      
ٌَْب فٌِِه ُهًدى ٔ:  }الم )-تعالى  -ٌمول هللا  -مثبلً  -وعشرٌن منها، ففً سورة البمرة  ( َذِلَن اْلِكتَاُب اَل َر

ه رٌب، وفٌه هدى للمتمٌن مإلؾ من األلؾ والبلم والمٌم ؛ [، فذلن الكتاب الذي لٌس فٌٕ، ِٔلْلُمتَِّمٌَن{ ]البمرة: 
:  -تعالى  -[، وفً سورة طه ٌمول ٔوفً سورة ٌونس ٌمول تعالى:  }الر تِْلَن آٌَاُت اْلِكتَاِب اْلَحِكٌِم{ ]ٌونس: 

ٌَْن اْلمُْرآَن ِلتَْشمَى{ ]طه: ٔ}طه ) ( تِْلَن آٌَاُت ٔى:  }طسم )[، وفً سورة الشعراء ٌمول تعالٕ، ٔ( َما أَْنَزْلنَا َعلَ
ْكِر )-تعالى  -[، وفً سورة ص ٌمول ٕ، ٔاْلِكتَاِب اْلُمبٌِِن{ ]الشعراء:  ( بَِل الَِّذٌَن ٔ:  }ص َواْلمُْرآِن ِذي الذِّ

ةٍ َوِشمَاٍق { ]ص:   [.ٔ:  }ق َواْلمُْرآِن اْلَمِجٌِد{ ]ق: -تعالى  -[، وفً سورة: ق ٌمول ٕ، َٔكفَُروا فًِ ِعزَّ
مما ٌمرر أن المراد  -إال سورتً البمرة وآل عمران  -وكون هذه األحرؾ ذُِكَرت فً السور المكٌة       

اإلشارة إلى إعجاز المرآن، ألن المشركٌن كانوا ٌكثرون اللؽط حول المرآن،  فذُِكَرت هذه األحرؾ فً بداٌة 

                                                           

، ط دار إلحٌاء  0ٙ/ٔ( انظر الكشاؾ عن حمابك التنزٌل وعٌون األلاوٌل فً وجوه التؤوٌل ألبً الماسم محمود بن عمر الزمخشري ٔ)
سٌر المرآن العظٌم لئلمام أبً الفداء إسماعٌل بن عمر بن ، وتف 2٘ٔ/ٔالتراث ـ بٌروت ـ ، بتحمٌك/عبدالرزاق المهدي ، والبحر المحٌط 

م ، بتحمٌك الدكتور/سعد عبد الممصود ظبلم ، وأنوار التنزٌل  00ٔٔهـ ٔٔٗٔ، ط دار الؽد العربً ـ الماهرة ـ ، األولى  0ٖ/ٔكثٌر 
ـ وأضواء البٌان فً إٌضاح المرآن بالمرآن ، ط دار الفكر ـ بٌروت  1ٙ/ٔوأسرار التؤوٌل لعبدهللا بن عمر بن دمحم بن علً البٌضاوي 

هـ ، وانظر اإلتمان فً علوم المرآن لجبلل الدٌن عبد ٘ٔٗٔ، ط دار الفكر ـ بٌروت ـ ،  ٙ/ٖللعبلمة دمحم األمٌن بن دمحم المختار الشنمٌطً 
 بتحمٌك/سعٌد المندوب .م ، 00ٙٔهـ ٙٔٗٔ، ط دار الفكر ـ بٌروت ـ ، األولى  ٕٙ/ٖالرحمن بن أبً بكر بن دمحم السٌوطً 

 –مج، تحمٌك الشٌخ عماد الدٌن احمد حٌـدر، مإسسـة الكتـب الثمافٌة، بٌروت  ٔ(، إعجاز المرآن، أبوبكر دمحم بن الطٌب البالبلنً: ٕ)
  )0ٙ - 1ٙ) لم تذكر سنة الطبع ) ص  ٗلبنان، ) ط 

 .02-0٘/ٔ( ٌنرظ: الكشاؾ: ٖ)
 .1/ٕ( ٌنظر: التفسٌر الكبٌر: ٗ)
 .1ٖ-2ٖ/ٌٔنظر: تفسٌر ابن كثٌر: ( ٘)
 . )1ٖ: ٔم ( ) 01ٓٔ -هـ  ٓٓٗٔ/  0مج، دار الشروق ) ط ٙ( ٌنظر: فً ظبلل المرآن، ٙ)
 .ٙ٘( تفسٌر المرآن الكرٌم، شلتوت: 2)
 ( ٌنظر: تفسٌر الحروؾ الممطعة فً أوابل السور، د. دمحم حسن أبو النجا)بحث منشور فً شبكة اآللوكة(.1)



ٔٙ 

 

ٔٙ 

 

من تلن الحروؾ التً تتكون منها لؽتهم السور للصراخ علٌهم بعجزهم عن أن ٌؤتوا بمثله، مع أنه لم ٌؤت إال 
 .(ٔ)التً ملكوا ناصٌتها

ولد ذهب بعضهم إلى رد هذا المول، ألن األمً ال ٌصعب علٌه أن ٌؤتً بمثل هذه الحروؾ، إذ ال داللة  
بها على تعلم األمً، وانتماله من األمٌة إلى العلم، لال ابن عاشور: "وهذا بٌن البطبلن ألن األمً ال ٌتعسر 

 .(ٕ)ٌه النطك بالحروؾ"عل
الوجه الثانً: والع هذه األحرؾ ٌمرر هذه المضٌة، فهً لد ذُِكَرت على خمس صور، فجاءت على حرؾ 
واحد مثل: )ص( و )ق(، وجاءت على حرفٌن مثل: )طس( و )حم (، وجاءت على ثبلثة أحرؾ مثل: )الم(، 

 أحرؾ مثل: )كهٌعص(. وجاءت على أربعة أحرؾ مثل: )المص(، ثم هً لد جاءت على خمسة
 وكذلن كبلم العرب ال ٌخرج عن هذه األحوال الخمسة، فهو إما حرؾ أو اسم أو فعل.     
 فالحرؾ ٌؤتً على حرفٌن مثل: ) ِمْن (، أو ثبلثة مثل:  ) على (.     
عدى  واالسم إما ثبلثة أحرؾ مثل:  )حسن( وإما أربعة مثل: )حسٌن( وإما خمسة مثل:  )حسناء(، وما     

 هذا فهو مزٌد لٌس بؤصلً.
وأفعال العرب إما ثبلثة أحرؾ مثل:  )كتب( وإما أربعة مثل: )أكرم(، وما عدى هذا فهو مزٌد لٌس      

 بؤصلً.
فما خرجت الحروؾ الممطعة فً جمٌع صورها عن استعماالت العرب، وكؤن هللا ٌمول:  هذه األحرؾ      

رت على حسب استعماالتكم فً لؽتكم، فإن للتم:  هذه األحرؾ لد سبمنا دمحم إلٌها فاستعمل حروفنا ؛ للنا  ُكّرِ
افتروا منها لرآناً كما افترى دمحم بزعمكم لكم:  لد استعملنا نصفها فً أوابل السور وتركنا لكم النصؾ اآلخر ف

 .(ٖ)ـ حاشاه ـ
 المول الثانً: أنها أسماء هلل تعالى

ْن لَاَل بَِهَذا :    ذهب بعض العلماء أن هذه الحروؾ الممطعة التً فً أوابل السور  أسماء هلل  تعالى، َوِممَّ
وي نحوه عن اسماعٌل بن عبدالرحمن ، ور(2)، والشعبً(ٙ)وسالم بن عبدهللا (٘)وابن مسعود (ٗ)ابن عباس

 .(1)السدي الكبٌر ونحوه عن عكرمة
 .(0):  فواتح السور أسماء من أسماء هللا-رضً هللا عنهما  -لال عبد هللا بن عباس      
وعن ابن عباس واٌن مسعود فً لوله:"  )ألم(، و)المص(،  و)الر(، و)المر(، و)كهٌعص(، و)طه(،    

 .(ٓٔ)، و)ص(، و)حم(، و)ق(، و)ن(، لال: هو لسم ألسمه هللا، وهو من أسماء هللا"و)طسم(، و)طس(، و)ٌس(
 .(ٔ)وعن فاطمة ابنة علً بن أبً طالب، لالت: "كان علً ٌمول فً دعابه: ٌا كهٌعص اؼفر لً"      

                                                           

 . 2و  ٙ/ٖ، و أضواء البٌان للشنمٌطً   0ٖ/ٔتفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌر ( انظر ٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( التحرٌر والتنوٌر: ٕ)
 
 . 1ٙ/ٔوأنوار التنزٌل  2ٕ٘/ٕ، ومفاتٌح الؽٌب  2ٕ/ٔ( انظر الكشاؾ ٖ)
  ).2ٙ: ٔ) والطبري فً جامع البٌان )  ٘٘ٔ/ ٔ :(عزاه إلٌه المرطبً فً الجامع ألحكام المرآن ٗ)
(، وابن مسعود هو عبد هللا بن مسعود بن ؼافل كان إسبلمه لدٌما فـً أول اإلسبلم مات  0ٖ: ٔ(عزاه إلٌه النسفً فً تفسٌر النسفً ) ٘)

مج، تحمٌك  ٗهـ ودفن بالبمٌع، أنظر ابن عبد البر، أبا عمر ٌوسؾ بن عبد هللا بن دمحم، االستٌعاب فً معرفة األصحاب،  ٕٖبالمدٌنة سنة 
 . )ٙٔٔ - ٓٔٔ/  ٖم ( )  – 00٘ٔهــ ٘ٔٗٔ/  ٔلبنان ) ط –ٌخ علً دمحم معوض، دار الكتب العلمٌة، بٌروت الش
)وسالم هو سالم بن عبد هللا بن عمر بـن الخطـاب المرشـً العدوي أحد فمهاء  ٖٙ: ٔ(عزاه إلٌه ابن كثٌر فً تفسٌر المرآن العظٌم )ٙ)

 .2ٔ/ٖهـ أنظـر: تارٌخ األعبلم،  الزركلـً: ٙٓٔوعلمابهم وثماتهم توفً فً المدٌنة سنة المدٌنة السبعة ومن سادات التابعٌن 
 .2ٙ/ٔ( عزاه إلٌه الطبري فً جامع البٌان: 2)
، ط دار الكتب العلمٌة ـ بٌروت ـ ، األولى  ٖ/ٗ( انظر المحرر الوجٌز فً تفسٌر الكتاب العزٌز لعبدالحك بن ؼالب بن عطٌة األندلسً 1)

، وفتح المدٌر الجامع بٌن فنً الرواٌة  2ٖ/ٔٔم ، بتحمٌك/عبدالسبلم عبدالشافً دمحم ، والجامع ألحكام المرآن للمرطبً 00ٖٔ هـٖٔٗٔ
 ، ط دار الفكر ـ بٌروت ـ . ٕٗٗ/ٕوالدراٌة من علم التفسٌر لدمحم بن علً بن دمحم الشوكانً 

م ، وعزاه البن مردوٌه ، وانظر فتح 00ٖٔ، ط دار الفكر ـ بٌروت ـ  0ٖٖ/ٗ( ذكره السٌوطً فً الدر المنثور فً التفسٌر بالمؤثور 0)
 . ٕٗٗ/ٕالمدٌر للشوكانً 

 ٕٖ/ٔ، وعبدالرحمن بن دمحم بن إدرٌس بن أبً حاتم الرازي فً تفسٌر المرآن العظٌم  2ٙ/ٔ( أخرجه ابن جرٌر الطبري فً التفسٌر ٓٔ)
 . ٗ٘/ٔ الطٌب ، وانظر الدر المنثور ، ط المكتبة العصرٌة ـ صٌدا ـ ، بتحمٌك/أسعد دمحم
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تعالى كان ٌمٌل إلى هذا المول، وٌبعد أن ٌكون ذلن إال بتولٌؾ -رضً هللا عنه-وهذا ٌدل على أن علٌاً       
 .-ملسو هيلع هللا ىلص -من النبً 

لال:  "سالت مالن بن انس:  أٌنبؽً ألحد أن ٌتسمى بـ) ٌس( ؟ فمال:  ما أراه ٌنبؽً  (ٕ)وعن أشهب     
 .(ٖ)[، ٌمول هذا اسمً تسمٌت به"ٕ، ٔاْلَحِكٌِم{ ]ٌس:  ( َواْلمُْرآنِ ٔلموله:  }ٌس )

تعمٌب أبً بكر بن العربً علٌه حٌث لال: "هذا كبلم بدٌع،   -بعد إٌراد هذا األثر  -ولد نمل المرطبً      
وذلن أن العبد ٌجوز له أن ٌتسمى باسم الرب إذا كان فٌه معنى منه كموله:  عالم، ولادر، ومرٌد، ومتكلم، 

منع مالن من التسمٌة بـ) ٌس ( ألنه أسم من أسماء هللا ال ٌُْدَرى معناه، فربما كان معناه ٌنفرد به الرب،  وإنما
، (ٗ) [ٖٓٔ}َسبَلٌم َعلَى إِْل ٌَاِسٌَن{ ]الصافات :  فبل ٌجوز أن ٌُْمِدم علٌه العبد، فإن لٌل:  فمد لال هللا تعالى :

وهذا الذي لٌس بمتهجً هو الذي تكلم مالن علٌه، لما فٌه من  للنا:  ذلن مكتوب بهجاء فتجوز التسمٌة به،
 .(٘)اإلشكال، وهللا أعلم"

وٌفهم من كبلم اآللوسً أنه ٌمٌل إلى هذا المول، فمد لال: "وعندي فٌما نحن فٌه لطابؾ، وسبحان من ال       
ً  -سبحانه  -تتناهى أسرار كبلمه، فمد أشار  إلى اسمه الظاهر، وبمبدأ بمفتتح الفاتحة حٌث أتى به واضحا

 .(ٙ)سورة البمرة إلى اسمه الباطن فهو األول واآلخر والظاهر والباطن"
وهذا لول فٌه نظر، وذلن ألن أسماء هللا تولٌفٌة ال تإخذ إال بنص من الكتاب العزٌز أو الرواٌة  

 . تعالىالصحٌحة عن المعصوم علٌه السبلم وما سبك ذكره ال ٌعتمد علٌه فً إثبات أسماء هللا
ً بطبلن هذا المول "أن أسماء هللا تعالى ال تخلو مـن أن  تدل على  ولد لال محًٌ الدٌن شٌخ زاده مبٌنا

 .(2)تعظٌم أو تنزٌه أو على ما ٌرجع إلٌهما والفواتح لٌست كذلن"
 المول الثالث: أنها فواتح ألسماء هللا تعالى:

تبارن وتعالى ـ، فكل  -السور فواتح ألسماء هللا وٌري البعض أن هذه الحروؾ الممطعة فً أوابل  
حرؾ منها هو فاتحة السم محذوؾ من أسماء هللا، جاء ذلن الحرؾ لٌدل على ذلن االسم المحذوؾ، فاأللؾ 

 .(1)من لوله تعالى:  }الم{ مثبلً ابتداء اسمه هللا، والبلم ابتداء اسمه لطٌؾ، والمٌم ابتداء اسمه مجٌد
بٌر عن ابن عباس رضً هللا عنهما فً لوله عز وجل:  "}كهٌعص{ لال:  كاؾ من عن سعٌد بن ج      

 .(0)كرٌم، وها من هاد، وٌا من حكٌم، وعٌن من علٌم، وصاد من صادق"
وفً رواٌة أخرى عن بن عباس رضً هللا عنهما فً لوله عز وجل:"}كهٌعص{ لال:  كاؾ هاد أمٌن     

 .(ٓٔ)عزٌز صادق"

                                                                                                                                                                                             

، وفتح الباري  2ٖ/ٔٔ، والمرطبً  ٕ٘ٓ/٘، وابن الجوزي  ٖ/ٗ،وانظر تفسٌر ابن عطٌة  ٖٗ/ٙٔ( أخرجه ابن جرٌر الطبري ٔ)
1/ٕٗ2 . 
الفمٌه ، ٌمال : اسمه ( هو أشهب بن عبد العزٌز ابن داود بن إبراهٌم ، اإلمام العبلمة مفتً مصر أبو عمرو المٌسً العامري المصري ٕ)

مسكٌن ، وأشهب لمب له ، مولده سنة أربعٌن ومابة ، وٌكفٌه لول الشافعً فٌه : ما أخرجت مصر أفمه من أشهب . لال أبو عمر بن عبد 
للثمافة ـ جدة ـ ، ، ط دار المبلة  ٕٗ٘/ٔالبر : كان فمٌهاً حسن الرأي والنظر . انظرالكاشؾ لئلمام دمحم بن أحمد بن عثمان بن لاٌماز الذهبً 

 األولى ، بتحمٌك / دمحم عوامة .
 . ٕ٘/ٖ، واإلتمان  ٗ/٘ٔ، وتفسٌر المرطبً  ٕٗ/2، وانظر الدر المنثور  11ٖٔ/ٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم فً تفسٌره ٖ)
اءات السبع ألبً شامة ( وهً على لراءة نافع وابن عامر ، وهما من المراء السبعة . انظر إبراز المعانً من حرز األماتً فً المرٗ)

، ط مكتبة مصطفى الحلبً ـ الماهرة ـ ، بتحمٌك/إبراهٌم عطوة عوض ، وإتحاؾ  ٙٙٙ/ٕعبدالرحمن بن إسماعٌل بن إبراهٌم الدمشمً
، ، ط دار الكتب العلمٌة ـ بٌروت ـ  2٘ٗ/ٔفضبلء البشر فً المراءات األربعة عشر لشهاب الدٌن أحمد بن دمحم بن عبدالؽنً الدمٌاطً 

 م ، بتحمٌك/أنس مهرة .001ٔهـ 0ٔٗٔاألولى 
 . ٗ/٘ٔ( الجامع ألحكام المرآن ٘)
 . ٓٓٔ/ٔ( روح المعانً ٙ)
مـج، تحمٌـك دمحم عبد المادر  1(حاشٌة محًٌ الدٌن شٌخ زاده على تفسٌر البٌضاوي، دمحم بن مصلح الدٌن مصطفى المَوَجوي، ،  2)

  ).ٕٗٔ: ٔم ( ) 000ٔ –هـ  0ٔٗٔ/  ٔ) طلبنان  –شاهٌن، دار الكتب العلمٌة، بٌروت 
، ط دار الكتب العلمٌة ـ  ٖ( انظر تنوٌر الممباس من تفسٌر ابن عباس جمعه مجد الدٌن أبو طاهر دمحم بن ٌعموب الفٌروزآبادى ص 1)

 لبنان ـ .
 ولال :هذا حدٌث صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه . ٖٓٗ/ٕ(  أخرجه الحاكم فً المستدرن 0)
 . ٗٗ/ٔولال : هذا حدٌث صحٌح على شرط مسلم ولم ٌخرجاه . وانظر تفسٌر البؽوي  ٖٓٗ/ٕحاكم فً المستدرن ( أخرجه الٓٔ)
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مول ما روي عن عبد هللا بن عباس أٌضاً وكذلن عبد هللا بن مسعود أن هذه األحرؾ وٌدخل فً هذا ال     
 .(ٔ)هً اسم هللا األعظم

 .(ٕ)وٌمرر ذلن ابن عطٌة بؤنه إذا أمكن تؤلٌفه منها، إال أنا ال نعرؾ تؤلٌفه منها     
، بعضها ٌُْعلَم كٌفٌة تركٌبه منها، وبعضها ال ٌُْعلَم، فعن -تعالى  -أو أن هذه الحروؾ أبعاض أسماء هلل      

لة"  .(ٖ)ابن عباس أنه لال: ")الر( و )حم( و )ن(:  الرحمن ُمفَرَّ
وعها هو كما نمل الفخر الرازي وأبو حٌان عن سعٌد بن جبٌر تعالى أنه لال:  لوله )آلر، حم، ن( مجم     

 .(ٗ)اسم الرحمن، ولكنا ال نمدر على كٌفٌة تركٌبها فً البوالً
أو هً حروؾ ٌدل بعضها على أسماء الذات، وبعضها على أسماء الصفات واألفعال، على نحو ما      

نا فً تفسٌر:  ) الم ( من لوله:  أنا هللا أعلم، ولوله فً:  )الر(:  أ -رضً هللا عنهما  -ُرِوي عن ابن عباس 
 .(٘)هللا أرى، وفً:  )المص(:  أن هللا أفصل

أو هً حروؾ ٌدل بعضها على أسماء هللا ـ تعالى ـ وبعضها على أسماء ؼٌره سبحانه، فعن ابن عباس      
، أي:  أنزل هللا هذا الكتاب الذي ال رٌب فٌه (ٙ)فً لوله تعالى: " )الم ( ٌمول:  ألؾ هللا، الم جبرٌل، مٌم دمحم"

 .(2)-ملسو هيلع هللا ىلص -جبرٌل إلى دمحم على لسان 
وهذا المول له وجه، ألن العرب لد تُْطِلُك اْلَحْرَؾ الواحد من الكلمة،َوتُِرٌُد به جمٌع الكلمة، كمول      

 : (1)الراجز
 للنا لها لفً فمالت:  لاؾ     ال تحسبً أنا نسٌنا اإلٌجاؾ.

على مرادها من تمام الكلمة التً هً « ولفت»هار الماؾ من ، فدلت بإظ(0)فموله: "لاؾ"، أي:  ولفتُ      
 فصرفوا لوله:  )الـم( وما أشبه ذلن إلى نحو هذا المعنى.«. ولـفت»

 : (ٓٔ)وكمول المابل     
 بالخٌر خٌرات وإن شراً فا      وال أرٌد الشر إال أن تا

فى بالتاء والفاء عن بمٌة الكلمتٌن جمٌعاً عن ٌعنً: وإن شراً فشر، وال أرٌد الشّر إال أن تشاء، وبذلن اكت     
 .(ٔٔ)سابر حروفهما

:  من أعان على لتل -ملسو هيلع هللا ىلص -ولد ورد فً السنة ما ٌشٌر إلى هذا، فعن أبً هرٌرة لال:  لال رسول هللا      
 .(ٕٔ)مإمن بشطر كلمة لمً هللا ـ عز وجل ـ مكتوب بٌن ـ عٌنٌه:  آٌس من رحمة هللا

:  من أعان على دم امرئ مسلم بشطر كلمة كتب بٌن عٌنٌه ٌوم -ملسو هيلع هللا ىلص-وعن بن عمر لال:  لال رسول هللا      
 .(ٖٔ)المٌامة:  آٌس من رحمة هللا

                                                           

 حٌث حكم على األثر بؤنه صحٌح .  ٕٗ/ٖ، وانظر اإلتمان   ٗ٘/ٔوالدر المنثور  ٕٖ/ٔ، وابن أبً حاتم  2ٙ/ٔ( انظر تفسٌر الطبري ٔ)
 . 1ٕ/ٔ( انظر المحرر الوجٌز ٕ)
 . ٕٔ/ٖ، وانظر اإلتمان للسٌوطً  ٕٖ/ٔابن أبً حاتم فً تفسٌره ( أخرجه ٖ)
 . ٙ٘ٔ/ٔ، والبحر المحٌط  ٕٕ٘/ٕ( انظر مفاتٌح الؽٌب ٗ)
 .2٘ٔ/ٔ، والبحر المحٌط  ٖٕ٘/ٕ، والرازي  ٕٖ/ٔوابن أبً حاتم  1ٙو 2ٙ/ٔ( انظر تفسٌر ابن جرٌر الطبري ٘)
 . ٖ( انظر تنوٌر الممباس من تفسٌر ابن عباس ص ٙ)
 . ٕٔ/ٔ، وإرشاد العمل السلٌم  2٘ٔ/ٔ، والبحر المحٌط  ٖٕ٘/ٕ، ومفاتٌح الؽٌب  ٕٕ/ٔ(  انظر زاد المسٌر 2)
هـ ٕٕٗٔ، ط دار المعارؾ ـ بٌروت ـ  20ٙ/٘ٔ، وتهذٌب اللؽة لدمحم بن أحمد األزهري  0ٖ٘/0( البٌت ؼٌر منسوب ألحد فً لسان 1)

، ٕ٘ٔ/ٗنظر المعجم المفصل فً شواهد اللؽة العربٌة ، إعداد الدكتور/إمٌل بدٌع ٌعموب م ، بتحمٌك الدكتور/رٌاض زكً فاسم ، وإٔٓٓ
 م .00ٙٔهـ 2ٔٗٔط دار الكتب العلمٌة ـ بٌروت ـ ، األولى 

 . 1ٖو 1ٕ/ٔ، والمحرر الوجٌز  ٗٗ/ٔ( انظر معالم التنزٌل للبؽوي 0)
 1ٖ/ْٔعٌَة التمٌمً ، ونسبه بن عطٌة فً المحرر الوجٌز إلى حكٌم بن مَ  11ٕ/٘ٔ( البٌت نسبه ابن منظور فً لسان العرب ٓٔ)

، ط  ٕٕٙإلى زهٌر بن أبً سلمى ، وهو ؼٌر منسوب فً شرح شواهد الشافٌة لعبدالمادر البؽدادي ص  ٘٘ٔ/ٔوالمرطبً فً الجامع 
 مطبعة حجازي ـ الماهرة ـ .

 . 1٘ٔ/ٔ، والبحر المحٌط  ٘٘ٔ/ٔم المرآن ، والجامع ألحكا 1ٖ/ٔ،  والمحرر الوجٌز  2ٓ/ٔ( انظر جامع البٌان ٔٔ)
ً ، برلم ) 12ٗ/ٕ( أخرجه ابن ماجه فً سننه ٕٔ) ( ، والربٌع بن حبٌب بن ٕٖٓٙ، كتاب : الدٌات ، باب : التؽلٌظ فً لتل مسلم ظلما

 ن بجموع طرله .، وهو حدٌث حس ٕٕ/1، والبٌهمً فً السنن الكبرى  ٖٙٓ/ٓٔ، وأبو ٌعلى فً مسنده  0ٕٕعمر األزدي فً مسنده ص 
 . 11ٔ/ٔ، وأبو نعٌم األصبهانً فً تارٌخ أصبهان  ٖٙٗ/ٗ( أخرجه البٌهمً فً شعب اإلٌمان ٖٔ)
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:  "من شرن فً دم حرام بشطر كلمة جاء ٌوم المٌامة مكتوب -ملسو هيلع هللا ىلص -وعن بن عباس لال:  لال رسول هللا      
 .(ٔ)ٌن عٌنٌه:  آٌس من رحمة هللا"ب

 .(ٕ)لال سفٌان بن عٌٌنة: "هو أن ٌمول:  أق، ٌعنً:  ال ٌتم كلمة )التل("     
 .(ٖ)فإن ثبت أن العرب كانت تؤتً فً كبلمها بحرؾ وترٌد به معنى كان فً هذا المول لوة ووجاهة     

 (ٗ)المول الرابع: أن هذه األحرؾ أسماء للسور التً جاءت فٌها

وذهب بعضهم إلى أن فاتحة كل سورة اسم للسورة التً افتتحت بها، وذلن أن األسماء وضعت للتمٌٌز،  
 فكذا هذه الحروؾ وضعت لتمٌٌز هذه السور عن ؼٌرها.

 .(2)واختاره سٌبوٌه (ٙ)، والرازي(٘)من الذٌن لالوا بذلن: الزمخشري
 .(1)فعن أُبًَ بن كعب تعالى أنه لال لماُسبِل عن هذه الحروؾ:  إنما هً أسماء السور     
، كما عزاه الفخر الرازي إلى أكثر (0)ولد نسب الزمخشري والبٌضاوي هذا الوجه إلى أكثر العلماء     

 .(ٓٔ)المتكلمٌن والمحممٌن
وإن أشكل ذلن على أحد فمال:  كٌؾ ٌكون ذلن كذلن ولد افتتحت سور كثٌرة بـ}الم{}حم{ والممصود      

رفع االشتباه، ألن األسماء إنما تكون  أمارات إذا كانت ممٌزة بٌن األشخاص، فؤما إذا كانت ؼٌر ممٌزة 
 فلٌست أمارات ؟.

ال أنها تمٌز ببعض النعوت األخرى، فٌمول المخبر فالجواب:  أن بعض األسماء ـ وإن كانت مشتركة ـ إ     
عن نفسه:  لرأت }الم{ البمرة، أو لرأت }الم{ آل عمران ؛ كما لو أراد الخبر عن رجلٌن اسم كل واحد منهما 

 .(ٔٔ)عمرو ؼٌر أن أحدهما عرالً واآلخر مصري لزمه أن ٌمول:  لمٌت عمراً العرالً، أو عمراً المصري
 :بهذا المول بؤدلة منهاولد استدل المابلون 

أوالً: ما ورد فً الصحٌحٌن عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسـلم  كان ٌمرأ  
ْنَساِن{ ]اإلنسان:   .(ٕٔ)[ٔفً صبلة الصبح ٌوم الجمعة }الم * تنزٌل، و }َهْل أَتَى َعلَى اإْلِ

آن بلؽتهم وعلى لسانهم، فمد َسمَّت العرب بهذه الحروؾ ثانٌاً: أن ذلن أمر فاش فً العرب الذٌن نزل المر 
أشٌاء وأشخاص، فسموا ببلم والد حارثة بن الم الطابً، وكمولهم للنحاس: صاد، وللنمد عٌن، وللسحاب ؼٌن، 

 ً  .(ٖٔ)ولالوا:  جبل لاؾ، وسموا الحوت نونا
جعلـت أسماًء بالعبلمة على  وٌعضد ذلن كون هذه الحروؾ والعة فً أوابل السور، فتكون هذه الحروؾ لـد

 .(ٗٔ) تلن السورة وسمٌت بها كما تمول الكراسة )ب( والرزمة )ج(
ولمد اعترض بعضهم على هذا المول، ولالوا: إن هذه األلفاظ لٌست أسماًء للسور وسالوا أدلة على ذلن وإلٌن 

  :أدلتهم

                                                           

 . 20/ٔٔ( أخرجه الطبرانً فً المعجم الكبٌر ٔ)
 . 1ٖ/ٔ( انظر تفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌر ٕ)
 . ٘٘ٔ/ٔ، والمرطبً  ٕٔ/ٔ، وابن الجوزي  1ٕ/ٔعطٌة ، وابن  ٗٗ/ٔ، والبؽوي  ٔٗ/ٔ، والسمعانً  2ٓ/ٔ( انظر تفسٌر الطبري ٖ)
 . ٕٔ/ٔ، وإرشاد العمل السلٌم  2ٖ/ٔ، وتفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌر  2ٙ/ٔ( انظر جامع البٌان ٗ)
 .1ٖ/ٔ( ٌنظر: الكشاؾ: ٘)
 .2/ٕ( التفسٌر الكبٌر: ٙ)
 .ٖ٘-ٖٗ/ٕ: 0ٙ2ٔ، ٕبٌروت، لبنان، ط( ٌنظر: الكتاب، أبو بشر عمر بن عثمان سٌبوٌه، مإسسة األعلمً، 2)
 . 2ٙ/ٔ( أخرجه الطبري فً تفسٌره 1)
 . 12و 1ٙ/ٔ، وأنوار التنزٌل  2ٕ/ٔ( انظر الكشاؾ 0)
 . ٕٗ٘و   ٕٕ٘/ٕ( انظر مفاتٌح الؽٌب ٓٔ)
 . 01/ٔ، وروح المعانً  2ٓ/ٔ( انظر جامع البٌان ٔٔ)
( ، ومسلم فً 1٘ٔ: ما ٌمرأ فً صبلة الفجر ٌوم الجمعة ، برلم ) ،  كتاب : الجمعة ، باب ٖٖٓ/ٔ( أخرجه البخاري فً صحٌحه ٕٔ)

، كتاب : إلامة الصبلة  0ٕٙ/ٔ( ، وابن ماجة فً سننه 11ٓ، كتاب : الجمعة ، باب : ما ٌمرأ فً ٌوم الجمعة ، برلم )  00٘/ٕصحٌحه 
 ( .1ٕٖوالسنة فٌها ، باب : المراءة فً صبلة الفجر ٌوم الجمعة ، برلم )

 . 01/ٔ، وروح المعانً  ٖٕ٘/ٕمفاتٌح الؽٌب  ( انظرٖٔ)
 .ٕٓٔ/ٔ( انظر: التحرٌر والتنوٌر: ٗٔ)
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اتر، ألن هذه األسـماء لٌسـت على لوانٌن أوالً: لو كانت هذه األلفاظ أسماًء للسور لوجب أن ٌعلم ذلن بالتو
أسماء العرب، واألمور العجٌبة تتوافر الدواعً على نملها ال سٌما فٌمـا ال ٌتعلـك بإخفابه رؼبة أو رهبة، ولو 
ً بـالتواتر، وارتفـع الخبلؾ فٌه فلما لم ٌكن األمر كذلن علمنا  توفرت الدواعً على نملها لصار ذلن معلومـا

 .(ٔ)أسماء السور  أنها لٌست من
إزالة االشتباه،  ثانٌاً: وٌرده اتحاد هذه الحروؾ فً عدة سور مثل )الم( و )الر( و)حم( والممصود ممن االسم

  .واالشتباه حاصل
ثالثاً: وٌرده اشتهار السور بؤسماء أخرى ؼٌر هذه الحروؾ، كسورة البمرة وسورة ال عمـران وسورة 

 ولو كانت أسماًء الشتهرت بها.األعراؾ وسورة مرٌم وما إلٌها، 
، وال ٌجوز أن ٌطلك اسم (ٕ)للت: أن هذه الحروؾ ال تعد أسماًء للسـور وذلـن ألن أسـماء السـور توفٌمٌة

ً للسورة  على مسمى من ؼٌر أن ٌعرؾ المسمى به، وأما ما ورد فً الحدٌث الشرٌؾ فإن جاز عدها اسما
 .ٌها دون ؼٌرهافتكون أسماًء للسور التـً نصت الرواٌات عل

 (ٖ)المول الخامس: أن هذه الفواتح أسماء للمرآن الكرٌم
لال ابن كثٌر: " ولعل هذا ٌرجع إلى معنى لول عبد الرحمن بن زٌد بن أسلم أنه اسم، من أسماء السور،      

تبادر إلى فهم فإن كل سورة ٌُْطلَك علٌها اسم المرآن، فإنه ٌبعد أن ٌكون:  }المص{ اسماً للمرآن كله، ألن الم
 ":اهـ(ٗ)سامع من ٌمول:  لرأت }المص{ إنما ذلن عبارة عن سورة األعراؾ، ال لمجموع المرآن، وهللا أعلم

وحمل ابن جرٌر الطبري هذا المول على ظاهره فمال: "هً أسماء لكل المرآن، ال للسورة التً هً      
[ على معنى المسم، كؤنه ٕ، َٔب فٌِِه ُهًدى ِلْلُمتَِّمٌَن{ ]البمرة: ( َذِلَن اْلِكتَاُب اَل َرٌْ ٔ}الم ) لطعة من المرآن، فـ}

 .(٘)لال:  والمرآن هذا الكتاب ال رٌب فٌه"
 المول السادس: أنها نزلت لٌستؽربها المشركون فٌسمعون المرآن

فٌفتحوا ذهب بعض العلماء إلى أن الحروؾ الممطعـة نزلـت السـتدراج نفـوس المشـركٌن لٌستؽربوها  
مت على  لها أسماعهم فٌسمعوا المرآن بعدها فتجب علٌهم الحجة، أي: أنها حروؾ ال معنى لها فً الوضع، لُّدِ
الكبلم الممصود لحكمة تفرٌػ البال، ولفت االنتباه، وجذب األذهان لئلصؽاء والسماع، لٌحصل التدبر والفهم 

 .(ٙ)واالتعاظ بما بعد ذلن
 .(1)الزرلانًو (2)ممن لال بذلن: الرازي

 ، وللمإمنٌن، وللمشركٌن:-ملسو هيلع هللا ىلص -وهذا التنبٌه ٌكون للنبً      
فً عالم البشر  -ملسو هيلع هللا ىلص -: "فكان من الجابز أن ٌكون هللا لد علم فً بعض األولات كونه -ملسو هيلع هللا ىلص -أما للنبً      

)الم( و)الر( و)حم(، لٌسمع النبً صوت جبرٌل فٌمبل علٌه   مشؽوالً، فؤمر جبرٌل بؤن ٌمول عند نزوله:
 وٌصؽً إلٌه. 

وإنما لم تُْستَْعَمل الكلمات المشهورة فً التنبٌه كـ)أال( و)أما( ألنها من األلفاظ التً ٌتعارفها الناس فً      
 ":(0)د لتكون أبلػ فً لرع سمعهكبلمهم، والمرآن كبلم ال ٌشبه الكبلم، فناسب أن ٌُْإتَى فٌه بؤلفاظ تنبٌه لم تُْعهَ 

 وهً تنبٌه للمإمنٌن أٌضاً لببل ٌستمعوا هذا المرآن وهم فً ؼفلة ولهو.     
أما المشركون فمد حكى هللا تعالى تنفٌر بعضهم لبعض عن المرآن فً لوله:  }َولَاَل الَِّذٌَن َكفَُروا اَل      

فً أول هذه  -ملسو هيلع هللا ىلص -[، فكان إذا تكلم رسول هللا  ٕٙلَعَلَُّكْم تَْؽِلبُوَن{ ]فصلت: تَْسَمعُوا ِلَهَذا اْلمُْرآِن َواْلؽَْوا فٌِِه 

                                                           

 .ٕٓٔ/ٔ( انظر: التحرٌر والتنوٌر: ٔ)
 .2٘/ٔ( انظر: اإلتمان: ٕ)
 . ٙ٘ٔ/ٔ، والبحر المحٌط  0ٙ/ٔ( انظر جامع البٌان ٖ)
 . 2ٖ/ٔ( تفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌر ٗ)
 . 0ٙ/ٔ( جامع البٌان ٘)
 . 2٘ٔ/ٔ، والبحر المحٌط  1ٕ/ٔ، والمحرر الوجٌز  0ٙ/ٔنظر جامع البٌان ( اٙ)
 .1/ٕ( ٌنظر: التفسٌر الكبٌر: 2)
 .ٖٕٓ/ٔ( ٌنظر: مناهل العرفان: 1)
 . 2ٕ/ٖ( اإلتمان فً علوم المرآن للسٌوطً 0)



ٕٔ 

 

ٕٔ 

 

السورة بهذه األلفاظ ما فهموا منها شٌباً، واإلنسان حرٌص على ما ُمنِع، فكانوا ٌصؽون إلى المرآن وٌتفكرون 
المبهم وٌوضح ذلن المشكل، فصار ذلن وٌتدبرون فً مماطعه ومطالعه رجاء أنه ربما جاء كبلم ٌفسر ذلن 

وسٌلة إلى أن ٌصٌروا مستمعٌن للمرآن ومتدبرٌن فً مطالعه ومماطعه، فؤنزل هللا هذا النظم البدٌع لٌعجبوا 
ً الستماع ما بعده، فترق الملوب وتلٌن األفبدة،  ً الستماعهم، واستماعهم له سببا منه وٌكون تعجبهم منه سببا

 .(ٔ)ؾ ما جاءت إال فً أوابل السوروٌإكد هذا أن هذه الحرو
إن الحكٌم إذا خاطب من ٌكون محل الؽفلـة أو من ٌكون مشؽول البال ٌمدم على "لال الفخر الرازي:      

الكبلم الممصود شٌباً ؼٌره لٌلتفت المخاطب بسببه إلٌه، وٌمبـل بملبه علٌه، ثم ٌشرع فً الممصود، فمد ٌكون 
فهـوم كمـول المابـل اسمع، ولد ٌكون ذلن الممدم على الممصود صوتاً ؼٌر مفهوم ذلن الممدم كبلماً له معنى م

كمن ٌصفر خلؾ إنسان لٌلتفت إلٌه ولد ٌكون ذلن الصوت بؽٌر الفم كما ٌضفك اإلنسان بٌدٌه لٌمبل السامع 
ثر، فاختار علٌه، ثم إن مولع الؽفلة كلما كان أتم والكبلم الممصود كان أهم كان الممدم على الممصود اك

الحكٌم أن ٌمـدم على الكبلم الممصود حروفاً هً كالمنبهات، ثم إن تلن الحروؾ إذا لم تكن بحٌث ٌفهم معناهـا 
تكون أتم فً إفادة الممصود الذي هو التنبٌه من تمدٌم الحروؾ التً لها معنى ألن تمدٌم الحروؾ إذا كان 

ً فإذا سمعه إللبال السامع على المتكلم إسماع ما بعد ذلن، فإ ً ولـوالً مفهوما ً منظوما ذا كان ذلن الممدم كبلما
السامع ربما ٌظن أنه كل الممصود وال كبلم له بعد ذلن فٌمطع اإللتفات عنـه، أما إذا سمع منه صوتاً ببل معنى 

ؾ ٌمبل علٌه وال ٌمطع نظره عنه ما لم ٌسمع ؼٌره لجزمه بؤن ما سمعه لٌس هو الممصود، فإذن تمدٌم الحرو
 .(ٕ)التً ال معنى لها فً الوضع على الكبلم الممصود فٌه حكمة بالؽة"

ً له معنى مفهوم كمول المابل:  اسمع،       إذا ثبت هذا فنمول:  ذلن الُممَدَّم على الممصود لد ٌكون كبلما
زٌد، وأال ٌا  واجعل بالن إلى، وكن لً. ولد ٌكون شٌباً هو فً معنى الكبلم المفهوم كمول المابل:  أزٌد، وٌا

زٌد. ولد ٌكون ذلن الممدم على الممصود صوتاً ؼٌر مفهوم كمن ٌصفر خلؾ إنسان لٌلتفت إلٌه. ولد ٌكون 
ذلن الصوت بؽٌر الفم كما ٌصفك اإلنسان بٌدٌه لٌمبل السامع علٌه، ثم إن مولع الؽفلة كلما كان أتم والكبلم 

هذا ٌنادي المرٌب بالهمزة فٌمال:  أزٌد. والبعٌد بـ)ٌا( الممصود كان أهم كان الممدم على الممصود أكثر، ول
 فٌمال:  ٌا زٌد. والؽافل ٌُنَبَّه أوالً فٌمال:  أال ٌا زٌد.

لكنه إنسان ٌشؽله شؤن عن شؤن، فكان  (ٖ)وإن كان ٌمظان الَجنَان -ملسو هيلع هللا ىلص -إذا ثبت هذا فنمول:  إن النبً      
ٌحسن من الحكٌم أن ٌمدم على الكبلم الممصود حروفاً هً كالمنبهات، ثم إن تلن الحروؾ إذا لم تكن بحٌث 
ٌُْفَهم معناها تكون أتم فً إفادة الممصود الذي هو التنبٌه من تمدٌم الحروؾ التً لها معنى، ألن تمدٌم الحروؾ 

ع على المتكلم لسماع ما بعد ذلن، فإذا كان ذلن الُممَدَّم كبلماً منظوماً ولوالً مفهوماً فإذا إذا كان إللبال السام
سمعه السامع ربما ٌظن أنه كل الممصود وال كبلم له بعد ذلن فٌمطع االلتفات عنه، أما إذا سمع منه صوتاً ببل 

 معه لٌس هو الممصود.معنى ٌمبل علٌه وال ٌمطع نظره عنه ما لم ٌسمع ؼٌره لجزمه بؤن ما س
 .(ٗ)فإذن تمدٌم الحروؾ التً ال معنى لها فً الوضع على الكبلم الممصود فٌه حكمة بالؽة"     

ضعٌؾ ال تسنده حجة وال ٌموٌه برهان، فلو كان الممصود من هذه الحروؾ  -وهللا أعلم-وهذا المول  
ال داعـً لتخصـٌص بعضها دون بعض، ثم إن  تنبٌه الؽافل لكان من األولى أن تفتتح بها كل سور المـرآن إذ

العرب لم ٌكونوا بحاجة لمن ٌولظهم من ؼفلتهم، ذلن أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أتاهم بكتاب لوض عبادتهم، وسفه 
أحبلمهم، وكفى بـذلن إثـارة ألسـماعهم ألن ٌنصتوا إلى ما جاءهم به مخالفهم، زد على ذلن أن أسلوب المرآن 

من جذب أسماعهم واستمالتهم ما ٌكفً، كٌؾ ال وهم كانوا ٌستمعون للمرآن خلسة ولد كـان ٌـإثر ونظمه فٌه 
 علـٌهم رؼـم كفرهم.

                                                           

، ط جامعة أم  2ٙ/ٔإسماعٌل المرادي النحاس ، وانظر معانً المرآن ألحمد بن دمحم بن  2ٕ/ٖ( اإلتمان فً علوم المرآن للسٌوطً ٔ)
 . 0ٕ/ٔ، وفتح المدٌر للشوكانً  ٕٗ٘/ٕهـ ، بتحمٌك/دمحم علً الصابونً ، ومفاتٌح الؽٌب 0ٓٗٔالمرى ـ مكة المكرمة ـ ، األولى 

 .2ٕ/ٖٔ( التفسٌر الكبٌر: ٕ)
 . 0ٖ/ٖٔ( الَجنَان : الملب . انظر لسان العرب ٖ)
 . 2ٕ/ٕ٘( مفاتٌح الؽٌب ٗ)



ٕٕ 

 

ٕٕ 

 

ولال ابن كثٌر مبٌناً بطبلن هذا المول: "وهو ضعٌؾ، ألنه لو كان كذلن لكان ذلن فً جمٌع السور، ال  
ـ النبؽى االبتداء بها فً أوابل الكبلم معهم، ٌكون فً بعضها، بل ؼالبها لٌس كذلن، ولو كان كذلن ـ أٌضاً 

وآل عمران ـ مدنٌتان لٌستا خطاباً  سواء كان افتتاح سورة أو ؼٌر ذلن، ثم إن هذٌن ـ ٌعنً سورة البمرة
 .(ٕ)(ٔ)للمشركٌن، فانتمض ما ذكروه بهذه الوجوه"

بَت منها الكلمات، فمولن:        المول السابع:  ـ هذه الحروؾ أسماء، مسمٌاتها الحروؾ المبسوطة التً ُرّكِ
ً به الحرؾ )ضه( من كلمة )ضرب( إذا تهجٌته، وكذلن )راء( و)باء( أسمان لمولن: )ره(  )ضاد( اسم ُسّمِ

 .(ٖ)و)به(
أردتم أن تلفظوا بالكاؾ التً فً )لن( والباء التً فً لال الخلٌل ٌوماً وسؤل أصحابه:  كٌؾ تمولون إذا      

)ضرب( ؟ فمٌل:  نمول:  باء، كاؾ. فمال:  إنما جبتم باالسم ولم تلفظوا بالحرؾ، ولال:  ألول:  )كه( 
 .(ٗ))به(
 فإن لٌل:  وما الفابدة التً تترتب على ذلن ؟     
لحروؾ ـ وإن كان معتاداً لكل أحد إال أن كونها فالجواب:  أن فً ذلن فابدة عظٌمة: " فالتكلم بهذه ا     

عنها من ؼٌر سبك  -ملسو هيلع هللا ىلص -مسماة بهذه األسماء ال ٌعرفه إال من اشتؽل بالتعلم واالستفادة، فلما أخبر الرسول 
ْسَمع من هذه تعلم واستفادة كان ذلن إخباراً عن الؽٌب، فلهذا السبب لَدَّم هللا ـ تعالى ـ ذكرها لٌكون أول ما ٌُ 

 ":(٘)-ملسو هيلع هللا ىلص -السورة معجزة دالة على صدله 
 .(ٙ)وٌدخل فً هذا المول ما ُرِوي عن عكرمة أن هذه الحروؾ لسم     
أي أن هللا تعالى ألسم بالحروؾ المعجمة لشرفها وفضلها، وألنها مبانً كتبه المنزلة باأللسنة المختلفة،      

 نى وصفاته العلٌا، وأصول كبلم األمم، بها ٌتعارفون وٌذكرون هللا وٌوحدونه.ومبانً أسماء هللا الحس
ِ َرّبِ        ثم إنه تعالى التصر على ذكر البعض وإن كان المراد هو الكل كما تمول:  لرأت }اْلَحْمُد َّلِلَّ

الحروؾ، إن هذا الكتاب هو ذلن [ .وترٌد السورة كلها، فكؤنه ـ تعالى ـ لال:  ألسم بهذه ٕاْلعَالَِمٌَن { ]الفاتحة: 
 .(2)الكتاب المثبت فً اللوح المحفوظ

صلى  -أمارة لد كان هللا تعالى جعلها ألهل الكتاب أنه سٌنزل على دمحم  المول الثامن: أن هذه الحروؾ     
 .(1)كتاباً فً أول سور منه حروؾ ممطعة -هللا علٌه وسلم

الوجاهة والمبول ـ على تفاوت فً ذلن ـ، ولٌس فٌها محذور أو للت:  وكل هذه األلوال فٌها وجه من      
 محظور ٌتعارض مع النمل الصرٌح أو العمل الصحٌح، فلو لُبِلَت كلها لم ٌزد بعضها بعضاً إال لوة ورجاحة.

لال أبو جعفر ابن جرٌر الطبري: "ولكل لول من األلوال التً لالها الذٌن وصفنا لولهم فً ذلن وجه      
 .(0)"معروؾ

                                                           

 . 0ٖو 1ٖ/ٔ( تفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌر ٔ)
 ( كما وأن  وجوه هذا التضعٌؾ فٌها نظر: ٕ)

أما لوله:  ٌنبؽً ذكرها فً جمٌع السور، فلٌس ببلزم ألن هذه األحرؾ ال ٌمتصر معناها وال الحكمة منها على ما ذُِكر فً هذا المول       
 أخر.فمط، بل هو معنى من معانٌها إلى جانب معان 

 وأما لوله:  ٌنبؽً االبتداء بها فً أوابل الكبلم معهم، سواء كان افتتاح سورة أو ؼٌر ذلن، فلٌس ببلزم ـ أٌضاً ـ ألن التنبٌه لد حصل     
بهم هو فلٌس األمر كان إذا خاطبهم بالمرآن كانوا ٌعرضون، أما إذا خاط -ملسو هيلع هللا ىلص -فً أول السورة وحصل الممصود. هذا فضبلً عن أن النبً 

 كذلن.
واعتراضه المتعلك بذكرها فً البمرة وآل عمران المدنٌتٌن فالجواب أن هذا التنبٌه لٌس للمشركٌن فمط، بل هو لهم ولؽٌرهم كما سبك      

 تمرٌره آنفاً.
 . 1٘/ٔ، وأنوار التنزٌل للبٌضاوي  ٖٙ/ٔ( انظر الكشاؾ ٖ)
 . ٗٙ/ٔ( انظر الكشاؾ ٗ)
 . ٕٕ/ٔ، وإرشاد العمل السلٌم  1٘/ٔ، وانظر أنوار التنزٌل  ٕٗ٘/ٕب ( مفاتٌح الؽٌ٘)
 . 2٘/ٔ، والنحاس فً معانً المرآن  ٖٖ/ٔ( أخرجه ابن أبً حاتم فً تفسٌره ٙ)
 .ٕٔ/ٔ، وأبً السعود  ٙ٘ٔ/ٔ، وأبً حٌان  ٕٗ٘/ ٕ، والرازي  ٗٗ/ٔ، والبؽوي  ٔٗ/ٔ( انظر تفسٌر السمعانً 2)
 . 1ٕ/ٖ، واإلتمان  2٘ٔ/ٔ، والبحر المحٌط  1ٕ/ٔ ( انظر المحرر الوجٌز1)
 . 0ٙ/ٔ( جامع البٌان 0)



ٕٖ 

 

ٕٖ 

 

: "والصواب من المول عندي فً تؤوٌل مفاتح السور التً هً حروؾ المعجم أن هللا ـ -رحمه هللا-ثم لال      
جل ثناإه ـ جعلها حروفاً ممطعة ولم ٌصل بعضها ببعض فٌجعلها كسابر الكبلم المتصل الحروؾ ألنه ـ عز 

لى معنى واحد،.. والصواب فً تؤوٌل ذلن ذكره ـ أراد بلفظه الداللة بكل حرؾ منه على معان كثٌرة ال ع
 عندي أن كل حرؾ منه ٌحوي ما لاله سابر المفسرٌن.

 فإن لال لنا لابل:  وكٌؾ ٌجوز أن ٌكون حرؾ واحد شامبلً الداللة على معان كثٌرة مختلفة؟     
ن الناس:  أمة، لٌل:  كما جاز أن تكون كلمة واحدة تشتمل على معان كثٌرة مختلفة، كمولهم للجماعة م     

 وللحٌن من الزمان:  أمة، وللرجل المتعبد المطٌع هلل:  أمة، وللدٌن والملة أمة. 
ٌْن، وللسلطان والطاعة:  دٌن، وللتذلل:  دٌن، وللحساب:  دٌن ؛ فً أشباه       وكمولهم للجزاء والمصاص:  ِد

 و مشتمل على معان كثٌرة. لذلن كثٌرة ٌطول الكتاب بإحصابها مما ٌكون من الكبلم بلفظ واحد وه
وكذلن لول هللا ـ جل ثناإه ـ: )الم( و)المر( و)المص( وما أشبه ذلن من حروؾ المعجم التً هً فواتح      

أوابل السور، كل حرؾ منها دال على معان شتى شامل جمٌعها، من أسماء هللا ـ عز وجل ـ وصفاته مما لاله 
 ، وهن مع ذلن فواتح السور كما لاله من لال ذلن. المفسرون من األلوال التً ذكرناها عنهم

ولٌس كون ذلن من حروؾ أسماء هللا ـ جل ثناإه ـ وصفاته بمانعها أن تكون للسور فواتح، ألن هللا ـ جل      
ثناإه ـ لد افتتح كثٌراً من سور المرآن بالحمد لنفسه والثناء علٌها وكثٌراً منها بتمجٌدها وتعظٌمها، فؽٌر 

 مستحٌل أن ٌبتدئ بعض ذلن بالمسم بها. 
أوابلها بحروؾ المعجم أحد معانً أوابلها أنهن فواتح ما افتتح بهن من سور المرآن، وهن فالتً ابتدئ      

مما ألسم بهن، ألن أحد معانٌهن أنهن من حروؾ أسماء هللا ـ تعالى ذكره ـ وصفاته ـ على ما لدمنا البٌان 
 عنها ـ. 

ثناإه ـ لو أراد بذلن أو بشًء منه  فذلن ٌحوي معانً جمٌع ما وصفنا مما بٌنا من وجوهه، ألن هللا ـ جل     
الداللة على معنى واحد مما ٌحتمله ذلن دون سابر المعانً ؼٌره ألبان ذلن لهم رسول هللا إبانة ؼٌر مشكلة، 

 إذ كان ـ جل ثناإه ـ إنما أنزل كتابه على رسوله لٌبٌن لهم ما اختلفوا فٌه.
البعض دون البعض أوضح الدلٌل على أنه مراد به  وفً تركه إبانة ذلن أنه مراد به من وجوه تؤوٌله     

جمٌع وجوهه التً هو لها محتمل، إذ لم ٌكن مستحٌبلً فً العمل وجه منها أن ٌكون من تؤوٌله ومعناه، كما 
 .(ٔ)كان ؼٌر مستحٌل اجتماع المعانً الكثٌرة للكلمة الواحدة باللفظ الواحد فً كبلم واحد"

 ولة إال أن ثمة ألواالً أخرى هزٌلة مردودة وجب ذكر بعضها للتنبٌه علٌها.وإن كانت هذه األلوال ممب     
المول التاسع: ما ُرِوي عن الربٌع بن أنس أنه لال:  هذه األحرؾ من التسعة والعشرٌن حرفاً دارت فٌها      

وببلبه،  األلسن كلها، لٌس منها حرؾ إال وهو مفتاح اسم من أسمابه، ولٌس منها حرؾ إال وهو فً آالبه
 .(ٕ)ولٌس منها حرؾ إال وهو مدة لوم وآجالهم

وهذا ٌشبه ما ذكره المرطبً عن دمحم بن علً الحكٌم الترمذي أنه لال:  إن هللا تعالى  أودع جمٌع ما فً      
تلن السورة من األحكام والمصص فً الحروؾ التً ذكرها فً أول السورة، وال ٌعرؾ ذلن إال نبً أو ولً، 

 .(ٖ)ن فً جمٌع السورة لٌفمه الناسثم بٌن ذل
وهذا لول مردود، وتحمٌل لكبلم هللا ما ال ٌحتمل، إذ فٌه ادعاء أن بعض آٌات المرآن الكرٌم حكم هللا أال      

 لد مات فمد بمً األولٌاء الذٌن هم المإمنون، فكل مإمن ولً هلل، -ملسو هيلع هللا ىلص -ٌعلمها إال نبً أو ولً، فإن كان النبً 
وأعلى المإمنٌن منزلة وألربهم إلى هللا تعالى هم العلماء، وما لاله العلماء بعٌد كل البعد عن هذا المول، وهذا 

 المول بعٌد كل البعد عما لاله العلماء.
ثم أي فابدة فً أن تكون هذه األحرؾ دالة على مدة لوم وآجالهم، ومدد األلوام وآجالهم ؼٌب لم ٌطلع هللا      

ٌَْث َوٌَْعلَُم َما فًِ اأْلَْرَحاِم َوَما تَْدِري نَفْ  أحداً من ُل اْلؽَ َ ِعْنَدهُ ِعْلُم السَّاَعِة َوٌُنَّزِ ٌس َماَذا تَْكِسُب خلمه علٌه:  }إِنَّ َّللاَّ
َ َعِلٌٌم َخبٌٌِر{ ]لممان:   [.َٖٗؼًدا َوَما تَْدِري نَْفٌس بِؤَّيِ أَْرٍض تَُموُت إِنَّ َّللاَّ

                                                           

  2ٙ/ٔ، وانظر معانً المرآن للنحاس  2ٖو2ٕ/ٔ( جامع البٌان ٔ)
 . ٖٖ/ٔوابن أبً حاتم  1ٙ/ٔ( أخرجه ابن جرٌر الطبري فً التفسٌر ٕ)
  ٙ٘ٔ/ٔ( انظر تفسٌر المرطبً ٖ)



ٕٗ 

 

ٕٗ 

 

لال:  مفاتٌح الؽٌب خمس، ال ٌعلمها إال هللا، ال ٌعلم   -ملسو هيلع هللا ىلص -وعن بن عمر ـ رضً هللا عنهما ـ عن النبً      
إال هللا، وال ٌعلم ما فً ؼد إال هللا، وال ٌعلم متى ٌؤتً المطر أحد إال هللا، وال تدري نفس  (ٔ)ما تؽٌض األرحام

 .(ٕ)لم متى تموم الساعة إال هللابؤي أرض تموت إال هللا، وال ٌع
 فإذا كانت كل نفس ال تدري مكان أجلها فهً ـ من باب أولى ـ ال تدري زمان أجلها وال أجل ؼٌرها.     

 المول العاشر: أنها ألسام ألسم هللا بها:
 ،(ٖ)لال بعض العلماء: إن هللا ألسم بهذه الحروؾ إلظهار شرفها وفضلها، ممن لال ذلن ابن عباس 

 .(ٙ)والزركشً (٘)واألخفش (ٗ)وعكرمة
لال الزركشً: "أن هللا ألسم بهذه الحروؾ بؤن هذا الكتاب الذي ٌمرإه دمحم هو الكتاب المنـزل ال شن فٌه، 
وذلن ٌدل على جبللة لدر هذه الحروؾ إذ كانت مادة البٌان وما فً كتب هللا المنزلة باللؽات المختلفة وهً 

تعارفون، ولد ألسـم هللا تعـالى بــ ) الفجـر، و )الطور( فكذلن شؤن هذه الحروؾ فً أصول كبلم األمم بها ٌ
 .(2) "المسم بها

ومما استدل به بعضهم على هذا المول ما أخرجه البٌهمً فً األسماء والصفات عن ابن عباس رضً  
حم عسك( و)ق( ونحو هللا عنهما انه لال فً لوله تعالى: )كهٌعص( و )طه( و )طسـم( و)ٌـس( و)ص( و)

 .(1) ذلن لسم ألسمه هللا تعالى وهً من أسماء هللا عز وجل
وهذ المول فٌه نظر: إذ أن صٌؽة المسم معروفة وتؤتً معتمدة علـى كلمات وحروؾ تفٌد المسم نحو:  

العرب، ولم ٌجر السم أو الواو فً )وهللا( أو التاء وهكـذا، أمـا أن تعـد هـذه الحروؾ لسماً فهذا ما لم ٌعهده 
على ألسنتهم، وٌدل على بطبلن هـذا المـول أٌضاً أنه ال ٌوجد ما ٌعضده وٌشهد لصحته فً المرآن أو السنة 

، لال المرطبً مبٌناً فساد هذا المول: "ال ٌصح أن ٌكون (0)الصحٌحة، وما نمل عـن ابـن عباس فهو ضعٌؾ
ً ألن المسـم معمود على حروؾ مثل: إن ولد ولم د وما، ولم ٌوجد ها هنا حرؾ من هذه الحروؾ فبل لسـما

 ً  .(ٓٔ)"ٌجـوز أن ٌكون ٌمٌنا
  :المول العادي عشر: أنها جاءت للداللة على انمطاع كبلم واستبناؾ كبلم آخر

ذهب بعض العلماء إلى أن هذه الحروؾ تدل علـى انمطـاع كـبلم واسـتبناؾ كـبلم آخر، ومعنى ذلن أنه افتتح 
 .سورة التً لبلها لد انمضت وأنه لد أخذ فً أخـرى، فجعل هذا عبلمة انمطاع ما بٌنهمابها لٌعلم أن ال

                                                           

الحمل فٌه عن تسعة أشهر ، وما زاد على التسعة . ولٌل : ما نمص عن أن ٌتم حتى ٌموت ، وما  ( ما تؽٌض األرحام . معناه : ما نمصٔ)
 1ٖٙ، والمفردات فً ؼرٌب المرآن ألبً الماسم الحسٌن بن دمحم الراؼب األصفهانً ص  ٕٔٓ/2زاد حتى ٌتم الحمل . انظر لسان العرب 

 .، ط دار المعرفة ـ بٌروت ـ ، بتحمٌك/دمحم سٌد كٌبلنً 
َ ِعْنَدهُ ِعْلُم السَّاَعِة{ ]لممان:  20ٖٔ/ٗ( أخرجه البخاري فً صحٌحه ٕ) ( ، والنسابً ٓٓ٘ٗ[ ، برلم )ٖٗ، كتاب : التفسٌر ، باب : }إِنَّ َّللاَّ

( ، 1ٕ٘ٔٔ( ، برلم )2)[ سورة الرعد 1، كتاب : التفسٌر ، باب : لوله ـ تعالى ـ : }َما تَْحِمُل ُكلُّ أُْنثَى{ ]الرعد:  2ٖٓ/ٙفً السنن الكبرى 
 . ٕٗ/ٕوأحمد فً المسند 

) وابن عباس هو عبد هللا بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد منـاؾ المرشً  0ٖ: ٔ( انظر: عزاه إلٌه النسفً فً تفسٌره ) ٖ)
ابن حجـر، شهاب الدٌن أبو الفضل احمد بن علً، ه_، أنظر 1ٙالهاشمً ابن عم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، ولد لبل الهجرة بثبلث سنوات توفً سنة 

 (.ٓٗٔ - ٖٓٔ: ٘م ( )  – 02ٙٔهـ 0ٖٙٔ/  ٔمج، مكتبة الكلٌات باألزهر ) ط 2اإلصابة فً تمٌٌز الصحابة، 
) وهو عكرمة بن أبً جهل عمرو بن هشام المخزومً المرشـً مـن صنادٌد  ٗ٘: ٔ( انظر: عزاه إلٌه السٌوطً فً الدر المنثور ) ٗ)

سنة، أنظر  ٕٙهــ وعمره  ٖٔلرٌش فً الجاهلٌة واإلسبلم أسلم بعد فتح مكة وحسن إسبلمه فشهد الولابع واستشهد فً الٌرمون سـنة 
 (.ٕٗٗ: ٗالزركلً، األعبلم ) 

/  ٖلبشٌر، طجزء، تحمٌك الـدكتور فـابز مسـعد دار ا ٕ( انظر: ألخفش األوسط، أبو الحسن سعٌد بن مسعدة المجاشعً معانً المرآن، ٘)
 (.ٕٓ: ٔم ( ) 01ٔٔ -هـ  ٔٓٗٔ

 .2ٖٔ/ٔ( انظر: البرهان: ٙ)
 .2ٖٔ/ٔ( انظر: البرهان: 2)
 .1٘/ٔ( انظر: البحر المحٌط: 1)
مج، تحمٌك عبـد هللا بن دمحم الحاشدي،  ٕ(أخرجه البٌهمً فً األسماء والصفات، البٌهمً، أبو بكر احمد بن الحسٌن، األسماء والصفات، 0)

) وسؤشٌر إلٌه فٌما بعـد: البٌهمـً، األسماء والصفات واألثر إسناده  ٖٕٓ: ٔم ( ) 00ٖٔ –هـ  ٖٔٗٔ/  ٔالسوادي، جدة ) طمكتبة 
ضعٌؾ فهو من طرٌك علً بن أبً طلحة عن ابن عباس، وذكر ابن حجر أن علً بـن أبً طلحة أرسل عن ابن عباس ولم ٌره أنظر ابن 

 (.ٖٔٗم ( ) ص 00ٙٔ -هـ  ٙٔٗٔ/  ٔبٌروت، ) ط –مـج، مإسسـة الرسالة  ٔرٌب التهذٌب، حجر، شهاب الدٌن أحمد بن علً، تم
 .ٙ٘ٔ/ٔ( انظر: الجامع ألحكام المرآن: ٓٔ)



ٕ٘ 

 

ٕ٘ 

 

 .(ٖ)واألخفش (ٕ)وأبو عبٌدة (ٔ)من الذٌن لالوا بذلن: مجاهد
وهذا الكبلم  لٌس بشًء، فبل تُعد هذه الحروؾ دالة على انمطـاع كـبلم واستبناؾ كبلم آخر، فإن هذه  

الداللة، فمد صح الفصل بؽٌرها، ثـم إن هذا ؼٌر مضطرد فً جمٌع السور، الحروؾ لم تعهد مزٌدة لهذه 
ً بطبلن هذا المول: "وهذا  .فلماذا ذكرت هذه الحروؾ فً سور ولـم تـذكر فـً أخرى لال ابن كثٌر مبٌنا

 .(ٗ)ضعٌؾ ألن الفصل حاصل بدونها فٌما لـم تذكر فٌه، وفٌما ذكرت فٌه البسملة تبلوة وكتابة"
انً عشر: أن هذه الحروؾ جاءت للداللة على مدة بماء هذه األمة، وذلن بحساب الجمل ـ بضم الجٌم المول الث

 .(٘)وفتح المٌم المشددة ـ وٌُْعَرؾ بحساب )أبً جاد(
ولد ورد فً ذلن حدٌث ضعٌؾ، وهو مع ذلن أدل على بطبلن هذا المسلن من التمسن به على صحته،      

ابر بن عبد هللا أنه لال:  "مر أبو ٌاسر بن أخطب برسول هللا وهو ٌتلو فاتحة وهو عن عبدهللا بن عباس عن ج
ٌَْب فٌِِه{ ]البمرة: ٔسورة البمرة:  }الم ) ًّ بن أخطب فً رجال من ٕ، ٔ( ذَِلَن اْلِكتَاُب اَل َر [، فؤتى أخاه ُحٌَ

( َذِلَن اْلِكتَاُب{ ]البمرة: ٔعلٌه:  }الم ) ٌهود، فمال:  تعلمون وهللا لمد سمعت دمحماً ٌتلو فٌما أنزل هللا ـ عز وجل ـ
 [. فمالوا:  أنت سمعته ؟ لال:  نعم. ٕ، ٔ

فمشى حًٌ بن أخطب فً أولبن النفر من ٌهود إلى رسول هللا، فمالوا:  ٌا دمحم، ألم ٌُْذَكر لنا أنن تتلو فٌما      
سول هللا:  بلى. فمالوا:  أجاءن بهذا جبرٌل من [ ؟ فمال رٕ، ٔ( َذِلَن اْلِكتَاُب{ ]البمرة: ٔأنزل علٌن:  }الم )

عند هللا ؟ لال:  نعم. لالوا:  لمد بعث هللا ـ جل ثناإه ـ لبلن أنبٌاء ما نعلمه بٌن لنبً منهم ما مدة ملكه وما أجل 
أمته ؼٌرن. فمال حًٌ بن أخطب ـ وألبل على من كان معه فمال لهم ـ:  األلؾ واحدة، والبلم ثبلثون، والمٌم 

ربعون، فهذه إحدى وسبعون سنة. لال:  فمال لهم:  أتدخلون فً دٌن نبً إنما مدة ملكه وأجل أمته إحدى أ
وسبعون سنة ؟! لال:  ثم ألبل على رسول هللا فمال:  ٌا دمحم، هل مع هذا ؼٌره ؟ لال:  نعم. لال:  ماذا ؟ لال:  

والمٌم أربعون، والصاد تسعون،  فهذه مابة }المص{  لال:  هذه أثمل وأطول، األلؾ واحدة، ولبلم ثبلثون، 
وإحدى وستون سنة، هل مع هذا ٌا دمحم ؼٌره ؟ لال:  نعم، لال:  ماذا ؟ لال:  }الر{، لال:  هذه أثمل وأطول، 
األلؾ واحدة،والبلم ثبلثون، والراء مابتان، فهذه إحدى وثبلثون ومابتا سنة، فمال:  هل مع هذا ؼٌره ٌا دمحم ؟ 

الر{، لال:  فهذه أثمل وأطول، األلؾ واحدة، والبلم ثبلثون، والمٌم أربعون، والراء مابتان، فهذه لال:  نعم }
 إحدى وسبعون ومابتا سنة.

ثم لال:  لمد لُبِّس علٌنا أمرن ٌا دمحم حتى ما ندري أللٌبلً أُْعِطٌت أم كثٌراً. ثم لاموا عنه، فمال أبو ٌاسر      
ن األحبار: ما ٌدرٌكم لعله لد ُجِمع هذا كله لدمحم، إحدى وسبعون، وإحدى ألخٌه حًٌ بن أخطب ولمن معه م

وستون ومابة، ومابتان وإحدى وثبلثون، ومابتان وإحدى وسبعون، فذلن سبعمابة سنة وأربع وثبلثون. فمالوا:  
 .(ٙ)لمد تشابه علٌنا أمره"

                                                           

( وهو مجاهد بن جبٌر أبو الحجاج المكً مولى بنً مخزوم تابعً مفسر من أهل مكة،  2ٙ: ٔ(عزاه إلٌه الطبري فً جامع البٌان ) ٔ)
 ).21ٕ :٘  (هـ أنظر الزركلـً، األعبلم:  ٗٓٔهـ وتوفً سنة  ٕٔ، أخذ التفسٌر عن ابن عباس ولد سنة شٌخ المراء والمفسرٌن

 .1ٕٔ/ٔم( :01ٔٔ-هــ ٔٓٗٔ/ٕمج، مإسسة الرسالة، بٌـروت )ط ٕ( انظر: مجاز المرآن ، أبو عبٌدة، معمر بن مثنى التٌمً، ، ٕ)
 .ٕٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن: ٖ)
 .2ٖ/ٔ ( تفسٌر ابن كثٌر:ٗ)
، ط  ٖ٘/ٔ، والتسهٌل لعلوم التنزٌل لدمحم بن أحمد بن دمحم بن ُجَزّي الؽرناطً الكلبً  ٖٕ٘/ٕ، والرازي  1ٙ/ٔ( انظر تفسٌر الطبري ٘)

 . ٕٙ/ٖ، واإلتمان  ٙ٘ٔ/ٔم ، والبحر المحٌط 01ٖٔهـ ٖٓٗٔدار الكتاب العربً ـ لبنان ـ ، الرابعة 
، وابن  ٖٖٓ، وأبو عمرو الدانً فً كتاب البٌان فً عد آي المرآن ص  1ٕٓ/ًٕ التارٌخ الكبٌر( هذا حدٌث باطل أخرجه البخاري فٙ)

 ، كلهم من طرٌك دمحم بن السابب الكلبً عن أبً صالح عن ابن عباس عن جابر..... 2ٕو 2ٔ/ٔجرٌر الطبري فً تفسٌره 
، والضعفاء والمتروكٌن  ٗٔٔ/ٙضعفاء الرجال البن عدي  و دمحم بن السابب الكلبً مترون ومتهم بالكذب ، كما فً كتاب الكامل فً

 . 20ٗ، والتمرٌب البن حجر ص  0ٔللنسابً ص 
، و التارٌخ الكبٌر  ٖٔٙ/ٕوأبو صالح هو باذام مولى أم هانا ، وهو ضعٌؾ جداً ، وٌُْرِسل ، كما فً الجرح والتعدٌل البن أبً حاتم 

: لال لً الكلبً : لال لً أبو صالح : كل ما حدثتن به كذب . انظر سنن البٌهمً  . لال سفٌان ٓٔٔ، والتمرٌب ص  ٗٗٔ/ٕللبخاري 
 . 2ٔٔ، والكفاٌة فً علم الرواٌة للخطٌب البؽدادي ص  ٖٕٔ/1الكبرى 

ل من طرٌك زٌاد بن عبد هللا البكابً ، وهو مترون الحدٌث كما فً تهذٌب الكما 1ٕٓ/ٕوللحدٌث طرٌك أخرى فً تارٌخ البخاري الكبٌر 
 . ٘ٓ٘/2، ولسان المٌزان  1٘ٗ/0



ٕٙ 

 

ٕٙ 

 

ٌصح االحتجاج به، وكون هذه  للت:  وهذا المول مردود مرذول، والحدٌث الدال علٌه باطل وال     
صلى هللا  -الحروؾ تدل على أجل هذه األمة ومدتها، أو على معرفة الحوادث ٌحتاج إلى تولٌؾ من النبً 

 أن حرؾ كذا ٌدل على حادثة كذا وكذا، أو أن حادثة كذا ٌدل علٌها الحرؾ كذا. -علٌه وسلم
ً أول األمر فمال:"ولال بعضهم:  هً ومن العجٌب أن أبا جعفر الطبري ضرب عن هذا المول       صفحا

ل، كرهنا ذكر الذي ُحِكً ذلن عنه، إذ كان الذي رواه ممن ال ٌُعتمد على رواٌته  حروؾ من حساب الُجمَّ
 .(ٔ)ونمله"
، وهذا تنالض (ٕ)ثم هو بعد عدة صفحات ألمح إلى أن هذا المول ُمْعتَبَر، ثم ذكر هذا الحدٌث السابك     

 واضح.
ابن كثٌر: "وأما من زعم أنها دالة على معرفة الُمَدد، وأنه ٌستخرج من ذلن أولات الحوادث والفتن  لال     

والمبلحم، فمد ادعى ما لٌس له، وطار فً ؼٌر مطاره، ولد ورد فً ذلن حدٌث ضعٌؾ، وهو مع ذلن أدل 
 .(ٖ)على بطبلن هذا المسلن من التمسن به على صحته"

وأما األخذ بحساب الجمل أو)أبً جاد( فهو أمر ال ٌتعلك به فابدة لجاهلً وال إسبلمً، وال ٌصح أن      
ٌكون ممصداً من مماصد الرب ـ سبحانه ـ الذي أنزل كتابه لئلرشاد إلى شرابعه والهداٌة به، وهو ألرب ما 

 ٌكون إلى السحر والتنجٌم.
مول:"الحمل على ذلن من هذه الحٌثٌة باطل، ولد ثبت عن ابن لال الحافظ ابن حجر بعد ذكر هذا ال     

عباس الزجر عن عد )أبً جاد(، واإلشارة إلى أن ذلن من جملة السحر، ولٌس ذلن ببعٌد، فإنه ال أصل له 
 .(ٗ)فً الشرٌعة"

م حروؾ أبً جاد، دارس :  رب ُمعَلِّ -ملسو هيلع هللا ىلص -وابن حجر ٌشٌر إلى حدٌث ابن عباس لال:  لال رسول هللا      
 .(ٙ)ٌوم المٌامة (٘)فً النجوم لٌس له عند هللا َخبلق

أن هذه السور إنما جاء فً أول كل أما سبب اختصاص كل سورة بالحروؾ التً افتتحت بها، فمرد ذلن 
 سورة منها الحروؾ التً كثر تردادها فٌما تركب من كلماتها.

من هذه السور التً افتتحت بهذه الحروؾ وبٌن سورة أخرى وٌوضح ذلن أننا إذا لارنا بٌن سورة      
تماثلها أو تماربها فً الطول وعدد الكلمات لوجدنا أن الحروؾ المفتتح بها تلن السورة أكثر عدداً فً كلماتها 

 من السورة األخرى.
واحدة  لال الزركشً فً البرهان: "ومن ذلن السور المفتتحة بالحروؾ الممطعة ووجه اختصاص كل     

بما بُِدبت به حتى لم تكن لترد }الم{  فً موضع }الر{، أو }حم{ فً موضع }طس{، وكذا ولع فً كل سورة 
منها ما كثر ترداده فٌما ٌتركب من كلمها، وٌوضحه أنن إذا ناظرت سورة منها بما ٌماثلها فً عدد كلماتها 

ً أكثر عدًد فً كلماتها منها فً نظٌرتها وحروفها وجدت الحروؾ المفتتح بها تلن السورة إفراداً وتركٌب ا
ومماثلتها فً عدد كلمها وحروفها، ولد اطرد هذا فً أكثرها، فحك لكل سورة منها أال ٌناسبها ؼٌر الوارد 

-تعالى -فٌها، فلو وضع موضع }ق{ من سورة }ن{ لم ٌمكن، لعدم التناسب الواجب مراعاته فً كبلم هللا 
"(2). 

                                                           

 . 1ٙ/ٔ( جامع البٌان ٔ)
 . 2ٕو  2ٔ/ٔ( انظر جامع البٌان ٕ)
 . 0ٖ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر ٖ)
 . ٖٔ٘/ٔٔ( فتح الباري ٗ)
جزري ، والنهاٌة فً ؼرٌب األثر ألبً السعدات المبارن بن دمحم بن األثٌر ال 0ٕ/ٓٔ( الَخبلَق : الحظ والنصٌب . انظر لسان العرب ٘)
 م ، بتحمٌك/طاهر أحمد الزاوي ، ومحمود دمحم الطناحً . 020ٔهـ  00ٖٔ، ط دار الفكر ـ بٌروت ـ  2ٓ/ٕ
إلى ابن مردوٌه . وهو مولوؾ على ابن  ٖٖٔ/ٖ، وعزاه السٌوطً فً الدر المنثور  ٔٗ/ٔٔ( أخرجه الطبرانً فً المعجم الكبٌر ٙ)

 أصح إال أن له حكم الرفع ، وهللا أعلم . ، والمولوؾ ٕٓٗ/٘عباس فً مصنؾ ابن أبً شٌبة 
هـ ، بتحمٌك/دمحم 0ٖٔٔ، ط دار المعرفة ـ بٌروت ـ  0ٙٔ/ٔ( البرهان فً علوم المرآن لبدر الدٌن دمحم بن بهادر بن عبدهللا الزركشً 2)

 . ٖٖٗ/ٕأبوالفضل إبراهٌم ، وانظر اإلتمان 
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ظاهرة التكرار فً سورها أو على األلل فً اآلٌات التالٌة مباشرة لتلن الحروؾ، وذلن فحروؾ االفتتاح      
 إلحداث الجرس الصوتً الجمٌل والمشاركة فً نمل المعنى ورسم الصورة.

 .(ٔ)ولمد كثرت األلؾ والبلم والمٌم فً الفواتح دون ؼٌرهن من الحروؾ لكثرتهن فً الكبلم     
ها الصاد على }الم{ لما فٌها من شرح المصص:  لصة آدم فمن بعده من األنبٌاء، وسورة األعراؾ زٌد فٌ     

ٌَْن فبََل ٌَُكْن فًِ َصْدِرَن َحَرٌج ِمْنهُ{ ]األعراؾ:   .(ٕ)[ٕولما فٌها من ذكر:  }ِكتَاٌب أُْنِزَل إِلَ
ٌِْر َعَمٍد تََرْونََها ثُمَّ       ُ الَِّذي َرفََع السََّماَواِت بِؽَ وزٌد فً سورة الرعد )راء( فصارت }المر{ ألجل لوله:  }َّللاَّ

ُل اآْلٌَ  َر الشَّْمَس َواْلمََمَر ُكلٌّ ٌَْجِري أِلََجٍل ُمَسمًّى ٌَُدبُِّر اأْلَْمَر ٌُفَّصِ لَعَلَُّكْم بِِلمَاِء َربُِّكْم اِت اْستََوى َعلَى اْلعَْرِش َوَسخَّ
 .(ٖ)[، وألجل ذكر الرعد والبرق وؼٌرها من الكلمات التً تردد فٌها حرؾ الراء بكثرةٕتُولِنُوَن { ]الرعد: 

هذا فضبلً عما ورد فٌها من الجمل المجتمع فً تراكٌبها األلؾ والبلم والمٌم والراء فً مثل لوله:       
َر الشَّْمَس َوالْ  ُ ٌَْعلَُم َما تَْحِمُل ُكلُّ أُْنثَى ٖ}ٌَُدبُِّر اأْلَْمَر{ ]ٌونس:  [، ولوله:ٕمََمَر{ ]الرعد: }َوَسخَّ [، ولوله:  }َّللاَّ

ْحَمِن{ ]الرعد: 1َوَما تَِؽٌُض اأْلَْرَحاُم َوَما تَْزَداُد{ ]الرعد:  ِ ٖٓ[، ولوله:  }َوُهْم ٌَْكفُُروَن بِالرَّ َّ [، ولوله:  }لِلََفِ
 [.ِٕٗمٌعًا{ ]الرعد: اْلَمْكُر جَ 

لال السٌوطً: "ولد تكرر فً سورة ٌونس من الكلم الوالع فٌها الراء مابتا كلمة أو أكثر، فلهذا افتتحت      
 ".(ٗ)بـ:  }الم{

مع الكفار ولولهم:  }أََجعََل  -ملسو هيلع هللا ىلص -ولد"اشتملت سورة )ص( على خصومات متعددة، فؤولها خصومة النبً   
ٌء ُعَجاٌب{ ]ص: اآْللِ  ًْ [، ثم اختصام الخصمٌن عند داود، ثم تخاصم أهل النار، ثم َ٘هةَ إِلًَها َواِحًدا إِنَّ َهذَا لََش

 ".(٘)اختصام المؤل األعلى، ثم تخاصم إبلٌس فً شؤن آدم، ثم فً شؤن بنٌه وإؼوابهم
اره فً السور األخر وتجدر اإلشارة بؤن تكرار حرؾ الصاد فً سورة )ص( ٌفوق كثٌراً معدل تكر  

المجاورة لها، سواء كانت فً طولها أم أطول منها للٌبلً، فمد تكرر حرؾ الصاد فً سورة )ص( تسعاً 
وعشرٌن مرة ـ بما فٌها حرؾ االفتتاح ـ، وتكرر فً سورة الزمر التً تلٌها مباشرة اثنٌن وعشرٌن مرة، فإذا 

سورة الزمر ثمان صفحات، وإذا حسبنا  علمت أن سورة )ص( فً المصحؾ خمس صفحات، فً حٌن أن
الفارق بٌن تكرار الحرؾ فً السورتٌن فوجدناه ٌزٌد فً سورة )ص( سبع مرات عن سورة الزمر، وإذا 
وضعنا هذا كله فً االعتبار للنا:  إن تكرار حرؾ الصاد فً سورة )ص( ٌمارب ضعؾ تكراره فً سورة 

 .(ٙ)الزمر، وهذا على وجه التمرٌب
وإذا تؤملنا سورة )ق( فسنجد حرؾ الماؾ مكرراً فً أكثر آٌاتها مرة أو مرتٌن فً كلمة لد تكون أهم      

 كلمة فً اآلٌة.
لال الزركشً: "سورة )ق( بُِدبت به لما تكرر فٌها من الكلمات بلفظ الماؾ، من ذكر المرآن، والخلك،      

م، وتلمً الملكٌن، ولول العتٌد الرلٌب، والسابك واإللماء وتكرٌر المول ومراجعته مراراً، والمرب من ابن آد
فً جهنم، والتمدم بالوعد، وذكر المتمٌن، والملب والمرون والتنمٌب فً الببلد، وتشمك األرض، وحموق 

 .(2)الوعٌد، وؼٌر ذلن"

                                                           

أٌضاً ـ :"واعلم أن األسماء المتهجاة فً أول السور ثمانٌة وسبعون حرفاً : فالكاؾ ، ولال ـ  1ٙٔ/ٔ( هكذا لال الزركشً فً البرهان ٔ)
والنون كل واحد فً مكان واحد ، والعٌن والٌاء والهاء والماؾ كل واحد فً مكانٌن ، والصاد فً ثبلثة ، والطاء فً أربعة ، والسٌن فً 

 . 2ٙٔ/ٔفً ثبلثة عشر ، والمٌم فً سبعة عشر":اهـ البرهان خمسة ، والراء فً ستة ، والحاء فً سبعة ، واأللؾ والبلم 
 . ٖٖ٘/ٖ( انظر اإلتمان ٕ)
 . ٖٖ٘/ٖ( انظر اإلتمان ٖ)
 . ٖٖٗ/ٖ( اإلتمان ٗ)
 . ٖٖٗ/ٖ( اإلتمان ٘)
 ( تفسٌر الحروؾ الممطعة، د. دمحم حسن أبو النجا)مصدر سابك(.ٙ)
 . ٖٖٗ/ٖ، وانظر اإلتمان  0ٙٔ/ٔ( البرهان للزركشً 2)
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المفتتحة ولد اطرد هذا فً السور المفتتحة بحروؾ التهجً، فحك لكل سورة منها أال ٌناسبها ؼٌر الحروؾ 
بها، فلو ولع:  }الم{ فً موضع }كهٌعص{ مثبلً، أو }طس{ فً موضع }حم{ أو ؼٌر ذلن لم ٌصح النعدام 

 .(ٔ)-تعالى  -المناسبة التً ٌجب مراعاتها فً كتاب هللا 
وخبلصة المول أن عدم ورود النمل بؤن لها معانً ال ٌدل على انتفاء ثبوت المعانً لها فً نفس األمر.  

الدلٌل فً أذهاننا ال ٌلزم منه عدم المدلول فً نفس األمر، وهذا ؼاٌة فً الوضوح؛ وألرب دلٌل  فإن عدم
ٌذكر هو ما دل على أن كل ما فً المرآن له معانً بالمطع والٌمٌن، والحروؾ الممطعة من المرآن، فلها 

فبل ٌشترط فً ذلن نمل،  معانً لطعا وٌمٌنا، والنمل ٌفتمر إلٌه فً توضٌح الؽامضات، أما توضٌح الجلٌات
 .ومن الجلٌات أن جمٌع ما فً المرآن له معانً فً نفس األمر

ثم المول بؤن للحروؾ الممطعة حكمة وسر، وبعد ذلن ننفً المعانً عنها كلٌا، ففٌه من التنالض ما ال  
طعة هو عٌن ٌخفى، إذ الحكمة والسر ال ٌكونان إال فً ضمن المعانً، فإثبات الحكمة والسر للحروؾ المم

 .إثبات المعانً لها، وجهلنا بالحكمة والسر هو جهل بالمعانً، والعكس صحٌح
فٌمكن المول بؤن الحروؾ الممطعة لها معانً خاصة، سمٌت أسرارا وحكما أو ؼٌر ذلن، ومن رحمة  

ه سبحانه العلم بحمٌمة لم ٌكلفنا بإدراكها، بل نإمن بتنزٌلها وكونها كبلم هللا تعالى، ونفوض ل  هللا تعالى بنا أنه
ما أراد من معانٌها، دون أن نزٌػ بها إلى معانً باطلة كما ولع لبعض اإلشرالٌٌن والفبلسفة اإلسبلمٌٌن، 
ودون أن نسلبها معانٌها فً نفس األمر بحٌث ٌلزم من ذلن ثبوت كبلم هلل تعالى ال مدلول له فً نفس األمر، 
 .تعالى كبلم ربنا عن ذلن

 .(ٕ)م الصحب الكرام رضوان هللا تعالى علٌهموهذا مرجع كبل
والشن بؤن هذه الحروؾ لئلعجاز، وإننا عندما نمول بذلن ال ٌعنً أننا نمتصر على هذا المول، فمد ٌكون  

ولد ذكر الذٌن ردوا هذا المول كالشٌخ دمحم شلتوت أن العرب لد -كما أشرت الٌه سابما -لنزولها حكم أخرى 
نمول: حماً انهم لد  .ان بمثله وسجله المرآن علٌهم فلٌسوا بحاجة إلى مثل هذه الحروؾعرفوا عجزهم عن اإلتٌ

عرفوا عجزهم عن ذلن ولكن ما المانع من تكرار تسجٌل ذلن علٌهم مـرة تلو المرة حتى ٌستدعً ذلن 
تحدي، ألم انتباههم، وحتى ٌذكرهم بعجزهم وضعفهم، ثـم إنـن تجـد مـن مدلوالت هذا التكرار استمرارٌة ال

تر أن هللا تحداهم أن ٌؤتوا بمثل المرآن، وتحداهم أن ٌؤتوا بعشر سور، وتحداهم أن ٌؤتوا بسورة من مثله، وكل 
وهنا ضرٌب آخر لتبكٌتهم وإظهار عجزهم،  .ذلن إلظهار عجزهم مـع انهـم ٌعلمون من أنفسهم ذلن العجز

ا تنبٌه على أن المرآن لٌس إال من هذه الحروؾ، فهم وهو أن ٌـذكر هـذه الحـروؾ احتجاجـاً علٌهم، فإن فٌه
وهللا أعلم،  .لادرون علٌهـا، فكـان واجب علٌهم أن ٌؤتوا بمثل هذا المرآن، فعجزهم دال على أنه من عند هللا

 وله الحمد فً األولى واآلخرة.
 :توزٌع الحروؾ الممطعة فً أوابل سور المرآن الكرٌمجدول 

 

 ) ن (، ) ق (، ) ص (. الواحد والتً لم تتكررحروؾ ذات الحرؾ  ٔ

 ) طس (، ) ٌس (، ) طه (. حروؾ ذات الحرفٌن والتً لم تتكرر ٕ

 ) حم (. مرات 2حروؾ ذات الحرفٌن والتً تكررت  ٖ

حروؾ ذات الثبلثة أحرؾ والتً تكررت مرتان  ٗ
 فمط

 ) طسم (

 ) الم (. مرات ٙحروؾ ذات الثبلثة أحرؾ والتً تكررت  ٘

 ) الر (. مرات ٘حروؾ ذات الثبلثة أحرؾ والتً تكررت  ٙ

                                                           

 ( تفسٌر الحروؾ الممطعة، د. دمحم حسن أبو النجا)مصدر سابك(.ٔ)
 (.0ٕٓ/ٔ( ٌمول الطبري: "هً حروؾ ٌشتمل كل حرؾ منها على معانً شتى مختلفة")انظر: تفسٌره: ٕ)
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 ) المر (، ) المص (. حروؾ ذات أربعة أحرؾ ولم تتكرر 2

 ) حمعسك ( ) كهٌعص (،  حروؾ ذات الخمسة أحرؾ ولم تتكرر 1

الحروؾ بعد حذؾ المكرر منها ) أربعة عشر  
حرفًا فمط (، وهً نصؾ عدد الحروؾ األبجدٌة، 

 وهً:

 م ص ر ن هـ ي ع ط س ح ق ن ( ) ا ل

  
 

 المرآن
َِّمٌَن ) ٌَْب فٌِِه ُهًدى ِلْلُمت  {ٕ( [ }البمرة : ٕ]َذِلَن اْلِكتَاُب اَل َر

 التفسٌر: 
ذلن المرآن هو الكتاب العظٌم الذي ال َشنَّ أنه من عند هللا، فبل ٌصح أن ٌرتاب فٌه أحد لوضوحه، ٌنتفع به 

 الصالح وهم الذٌن ٌخافون هللا، وٌتبعون أحكامه.المتمون بالعلم النافع والعمل 
، (ٖ)، وعكرمة(ٕ)، وهو المرآن العظٌم، لاله مجاهد(ٔ)لوله تعالى: ]َذِلَن اْلِكتَاُب [:أي "هذا الكتاب" 

 . (ٙ)، وهذا لول عامة المفسرٌن(٘)، وابن جرٌج(ٗ)والسدي
الحمٌمة، المشتمل على ما لم تشتمل علٌه لال السعدي:" أي: هذا الكتاب العظٌم الذي هو الكتاب على  

 .(2)كتب المتمدمٌن والمتؤخرٌن من العلم العظٌم، والحك المبٌن"
وإن بمى -، وهذا هو التحمٌك(1)و"الكتاب" من أسماء المرآن األربعة: "المرآن والكتاب،والذكر، والفرلان" 

د خلط بٌنما هو اسم وما هو صفة .وهذا ألن "كل من ذكر هذا العدد الكثٌر ل -اسم خامس أال وهو التنـزٌل
العدد إنما هو من لبٌل األوصاؾ التً ال ٌنبؽً نظمها فً سلن األسماء كمن ٌعد كبل من)لُْرآٌن َكِرٌٌم(، )لُْرآٌن 
بَاَرٌن( أسماء دون تفرلة بٌن ما هو موصوؾ، وما هو منها وصؾ، فً نحو لوله تعالى: }إِنَّهُ  ِجٌٌد(، )ِذْكٌر مُّ مَّ

ِجٌٌد{]البروج:22ْرآٌن َكِرٌٌم{ ]الوالعة : لَمُ  بَاَرٌن أَنَزْلنَاهُ أَفَؤَنتُْم لَهُ ٕٔ[ ، }بَْل ُهَو لُْرآٌن مَّ [، }َوَهَذا ِذْكٌر مُّ
 .(0)["ُٓ٘منِكُروَن{]األنبٌاء:

وتجدر اإلشارة بؤن أصل )الكتاب( فً اللؽة هو: الجمع و الضم، وسمً بذلن كما ٌمول اإلمام الزركشً  
 .(ٓٔ) :" ألنه ٌجمع أنواعا من المصص واآلٌات واألحكام واألخبار على أوجه مخصوصة"-مه هللارح–
:"فؤما تسمٌته كتابا فلجمعه أنواع العلوم والمصص واألخبار على -رحمه هللا  –وٌمول اإلمام السٌوطً   

  .(ٔٔ)أبلػ وجه والكتاب لؽة الجمع"
، ٌمول أحد الباحثٌن: " وفً تسمٌته بهذٌن االسمٌن إشارة وفً وجه تسمٌة المرآن بالـ)المرآن والكتاب( 

إلى أن من حمه العناٌة بحفظه فً موضعٌن ال فً موضع واحد، ٌعنً أنه ٌجب حفظه فً الصدور و 
السطور جمٌعا، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما األخرى، فبل ثمة لنا بحفظ حافظ حتى ٌوافك الرسم المجمع 

                                                           

 .ٕٕ٘/ٔ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .ٕٕ٘/ٔ(:ص2ٕٗ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .ٕٕ٘/ٔ(:ص1ٕٗ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٕٕ٘/ٔ(:ص0ٕٗتفسٌر الطبري)(أنظر: ٗ)
 .ٕٕ٘/ٔ(:صٕٓ٘(أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٕٔ/ٔ، والشوكانً: ٕٗ/ٔ، والدر المنثور: 2ٓ/ٔ، وتفسٌر ابن كثٌر: ٕٕ٘/ٔ(تفسٌر الطبري:ٙ)
 .ٓٗ/ٔ( تفسٌر السعدي: 2)
(1 ً كبلً من اإلمام الزركشً واإلمام السٌوطً ذكرا ثم إن   .( ذكر العلماء أسماء كثٌرة للمرآن الكرٌم وّصلها البعض إلى نٌّؾ وتسعٌن اسما

تعالى ولد فصلنا المول فٌه فً ممدمة  رحمهم هللا- خمسة وخمسٌن اسما؛ بل إن اإلمام الفٌروزبادي ذكر مابة اسم، وهذا تساهل منهم
،بصابر ذوي  ٖٗٔ/ٔعلوم المرآن اإلتمان فً  2ٖٕ/ٔ) لبلستزادة فً هذا الموضوع ٌمكن الرجوع إلى: البرهان فً علوم المرآن .التفسٌر

 (.0ٙ-11/ٔالتمٌٌز فً لطابؾ الكتاب العزٌز
 .ٖٗ/ ٔ:  ( ٌنظر: منة المنان فً علوم المرآن، إبراهٌم خلٌفة0)
 .2ٕٙ/ٔ(البرهان فً علوم المرآن :ٓٔ)
 .ٖٗٔ/ٔ(اإلتمان فً علوم المرآن:ٔٔ)



ٖٓ 

 

ٖٓ 

 

ول إلٌنا جٌبل بعد جٌل، على هٌبته التً وضع علٌها أول مرة، وال ثمة لنا بكتابة علٌه من األصحاب المنم
كاتب حتى ٌوافك ما هو عند الحفاظ باإلسناد الصحٌح المتواتر.. وبهذا بمً المرآن محفوظا فً حرز حرٌز، 

ْكَر َوإِنَّ  ْلنَا الذِّ  .(ٔ) ["0ا لَهُ لََحافُِظوَن{ ]الحجر : إنجازا لوعد هللا الذي تكفل بحفظه حٌث ٌمول }إِنَّا نَْحُن نَزَّ
 كما ودلت على هذه التسمٌة نصوص الكتاب كموله تعالى: 
ٌَْب فٌِِه ُهًدى ِلْلُمتَِّمٌَن )ٔ}الم ) -  [.ٕ - ٔ({ ]البمرة : ٕ( َذِلَن اْلِكتَاُب اَل َر
ِ الَِّذي أَْنَزَل َعلَى َعْبِدِه اْلِكتَاَب َولَْم ٌَجْ  -  [.ٔ({ ]الكهؾ : ٔعَْل لَهُ ِعَوًجا )}اْلَحْمُد َّلِلَّ
ُ الَِّذي أَْنَزَل اْلِكتَاَب بِاْلَحّكِ َواْلِمٌَزاَن َوَما ٌُْدِرٌَن لَعَلَّ السَّاَعةَ لَِرٌٌب ) -  [.2ٔ({ ]الشورى : 2ٔ}َّللاَّ
ْحَكَماٌت ُهنَّ أُمُّ  - ٌَْن اْلِكتَاَب ِمْنهُ آٌَاٌت مُّ  .(ٕ)[2اْلِكتَاِب{]آل عمران:}ُهَو الَِّذي أَنَزَل َعلَ
معجزة للرسول صلى هللا علٌه  -أي بالكتاب -: " وفً هذه التسمٌة -رحمه هللا-لال الطاهر بن عاشور 

، كما وأن أسلوب المرآن فً استخدام كلمة )الكتاب(، (ٖ)وسلم بؤن ما أوحً إلٌه سٌكتب فً المصاحؾ" 
 .(ٗ)تحددها السٌاق الذي وردت فٌه الكلمة

والخطاب فً لوله تعالى: }ذلن{، لكل مخاطب ٌصح أن ٌوجه إلٌه الخطاب؛ والمعنى: ذلن أٌها اإلنسان  
 :(ٙ)، ولد اختلؾ فً ذلن )الؽابب( على عدة ألوال(٘) المخاَطب

 أحدها : ٌعنً التوراة واإلنجٌل ، لٌكون إخباراً عن ماٍض .
 : (ٔ)ومن ثم اختلفوا فً المخاطب به على لولٌن 

                                                           

 .ٕٔ(النبؤ العظٌم، د. دمحم دراز :ٔ)
 .-علٌه السبلم-لمرة األولى )المرآن الكرٌم(، ألنه الكتاب الذي أنزله هللا على رسوله دمحم (ٌراد بكلمة الكتاب فً إ)
 .2ٖ/ٔ(التحرٌر والتنوٌر :ٖ)
 ( نذكر منها على سبٌل المثال:ٗ)
 الكتاب أي )التوراة(: -

ٌْنَا ُموَسى اْلِكتَاَب َواْلفُْرلَاَن لَعَلَُّكْم تَْهتَ   (.ٖ٘)البمرة: ُدوَن"ومن ذلن لوله تعالى: "َوإِْذ آتَ
 الكتاب أي )أسفار العهدٌن المدٌم والجدٌد( -

ْسبَلُم  َوَما اْختَلََؾ الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب إاِلَّ ِمن بَْعِد َما َجاَءهُُم اْلعِ  ومن ذلن لوله تعالى:" ِ اإْلِ ٌَن ِعنَد َّللاَّ ٌْنَُهْم  َوَمن ٌَْكفُْر بِآٌَاتِ إِنَّ الّدِ ِ  ْلُم بَْؽًٌا بَ َّللاَّ
َ َسِرٌُع اْلِحَساِب"  (.0ٔ)آل عمران: فَإِنَّ َّللاَّ

 معناه الذٌن أوتوا األسفار الدٌنٌة من ٌهود ونصارى. فموله: "الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب" 
 (.َٗٗن اْلِكتَاَب  أَفبََل تَْعِملُوَن")البمرة:ومنه لوله تعالى ألهل الكتاب: "أَتَؤُْمُروَن النَّاَس بِاْلبِّرِ َوتَنَسْوَن أَنفَُسكُْم َوأَنتُْم تَتْلُو 

 2ٕكتابا، وأسفار العهد الجدٌد المتكون من  0ٖفالكتاب هنا مراد به األسفار الدٌنٌة التً ٌإمنون بها، وهً أسفار العهد المدٌم المتكون من 
 كتابا.

 :-معلٌهما السبل-الكتاب أي الوحً المنزل على األنبٌاء من ذرٌة نوح وإبراهٌم -
ةَ َواْلِكتَاَب ۖ ٌَّتِِهَما النُّبُوَّ ْنُهْم فَاِسمُوَن"وذلـن فً لـولـه تعالى: "َولَمَْد أَْرَسْلنَا نُوًحا َوإِْبَراِهٌَم َوَجعَْلنَا فًِ ذُّرِ ْهتٍَد  َوَكثٌٌِر ّمِ  (.ٕٙ)الحدٌد:  فَِمْنُهم مُّ

 الكتاب أي كتب )أهل الكتاب(: -
ٌِْه"لال تعالى: "َوأَنَزْلنَا إِلَ  ٌِْمنًا َعلَ ٌِْه ِمَن اْلِكتَاِب َوُمَه ٌَْن ٌََد لًا لَِّما بَ  (. 1ٗ)المابدة: ٌَْن اْلِكتَاَب بِاْلَحّكِ ُمَصّدِ

وال ٌخفى بؤن ما لْبل المرآن من الكتاب هو كتب أهل الكتاب، من كتب لدٌمة ٌإمن بها الٌهود، وكتب جدٌدة ٌإمن بها المسٌحٌون مع 
م(: "والكتاب األول المرآن، فتعرٌفه للعهد. والكتاب الثانً جنس ٌشمل الكتب المتمدمة، 02ٖٔالمدٌمة. لال ابن عاشور )ت إٌمانهم بالكتب 
 .(، فهٌمنة المرآن على الكتاب معناها أنه مهٌمن على الكتب الدٌنٌة السابمة.ٕٕٔ/ٙالتحرٌر والتنوٌر:  )فتعرٌفه للجنس"

 الكتاب أي )العدة( -
الكتاب( فً المرآن مرادا بها الِعدَّة، وهو استخدام مجازي بإطبلق الكتاب وإرادة الِعدَّة المذكورة فٌه، وذلن فً لوله تعالى: ووردت كلمة )

ُ أَ  ْضتُم بِِه ِمْن ِخْطبَِة النَِّساِء أَْو أَْكنَنتُْم فًِ أَنفُِسُكْم  َعِلَم َّللاَّ ٌُْكْم فٌَِما َعرَّ ا إاِلَّ أَن تَمُولُوا لَْواًل نَُّكْم َستَ "َواَل ُجنَاَح َعلَ ْذُكُرونَُهنَّ َولَِكن الَّ تَُواِعُدوُهنَّ ِسرًّ
َ ٌَْعلَُم َما ْعُروفًا  َواَل تَْعِزُموا ُعْمَدةَ النَِّكاحِ َحتَّى ٌَْبلَُػ اْلِكتَاُب أََجلَهُ  َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ َ  مَّ  َؼفُوٌر فًِ أَنفُِسكُْم فَاْحذَُروهُ  َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

 (.ٖٕ٘)البمرة: َحِلٌٌم"
 فبلوغ الكتاب أجله معناه بلوغ الِعدَّة المكتوبِة أجلَها. وعدة المتوفى عنها زوجها هً أربعة أشهر وعشرة أٌام. 

 الكتاب أي)مجموع الواجبات(
استخدام مجازي بإطبلق الكتاب وإرادة لد وردت كلمة )الكتاب( بمعنى مجموع ما كتبه هللا على عباده من الواجبات والمحرمات، وهو 
ٌِْهْم آٌَاتِِه َوٌُزَ  ْنُهْم ٌَتْلُو َعلَ ٌٌَِّن َرسُواًل ّمِ ٌِهْم َوٌُعَلُِّمُهُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوإِن َكانُوا المكتوب فٌه، ومن ذلن لوله تعالى: "هَُو الَِّذي بَعََث فًِ اأْلُّمِ ّكِ

بٌِ  (.ٕ)الجمعة: ٍن"ِمن لَْبُل لَِفً َضبَلٍل مُّ
 .ٕ٘/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘)
 وما بعدها بتصرؾ بسٌط. ٙ٘ٔ/ٔ، وتفسٌر المرطبً: 1ٖ/ٔ، والمحرر الوجٌز: 2ٙ/ٔ( أنظر:النكت والعٌون: ٙ)



ٖٔ 

 

ٖٔ 

 

 ، أي ذلن الكتاب الذي ذكرته فً-ملسو هيلع هللا ىلص-األول: أن المخاطب به النبًالمول 
 التوراة واإلنجٌل ، هو الذي أنزلته علٌن ٌا دمحم .

والمول الثانً : أن المخاطب به الٌهود والنصارى ، وتمدٌره : أن ذلن الذي وعدتكم به هو هذا الكتاب ، الذي 
 السبلم .أنزلته على دمحم علٌه وعلى آله 

 والثانً : ٌعنً به ما نزل من المرآن لبل هذا بمكة والمدٌنة ، وهذا لول األصم .
، (2)، وابن جرٌج(ٙ)، والسدي(٘)، وعكرمة(ٗ)، مجاهد(ٖ)وابن عباس (ٕ)لاله الحسنوالثالث : ٌعنً هذا الكتاب، 

 .(1)وهكذا فسره سعٌد بن جبٌر، ومماتل بن حٌان، وزٌد بن أسلم
ال هو تفسٌر)ذلن الكتاب( بـ)هذا الكتاب(، وهو لول الطبري وعامة المفسرٌن، "ألن ذلن وأصّح األلو 

ه معنى ) ذلن ( بعُضهم، إلى نظٌر معنى بٌت ُخفاؾ بن  أظهُر معانً لولهم الذي لالوه فً ) ذلن(، ولد َوجَّ
 ًّ  : (0)نُدبة السُّلم

ٌْلً لد أُِصٌَب َصِمٌُمها      فَعَْمًدا  ْمُت َماِلَكافَإن تَُن َخ ٌٍْن تٌََمَّ  على َع
ل ُخفاَفًا، إننً أنا ذِلَكا مُح ٌؤِطُر َمتْنَهُ :          تؤمَّ  (ٓٔ)ألوُل له، والرُّ

كؤنه أراد : تؤملنً أنا ذلن. فزعم أّن " ذلن الكتاب " بمعنى " هذا "، نظٌُره، أظهر خفاٌؾ من اسمه على 
ن أظهر ) ذلن ( بمعنى الخبر عن الؽابب، والمعنى فٌه وجه الخبر عن الؽابب، وهو مخبر عن نفسه. فكذل

 .(ٔٔ)اإلشارة إلى الحاضر المشاَهد"
، لد ورد)هذا( بمعنى )ذلن( فً الحدٌث (ٕٔ)وفً البخارّي: "ولال معمر ذلن الكتاب: هذا المرآن" 

 ٌركبون ثبج الشرٌؾ، لال علٌه السبلم فً حدٌث أُّمِ َحَرام: "ناس من أمتً عرضوا علً ؼزاة فً سبٌل هللا
 .(ٖٔ)البحر"

ٌَْب فٌِِه{ ]البمرة :   .(ٗٔ)[، أي: "الشّن فٌه، وال ارتٌاب به"ٕلوله تعالى:} اَل َر
 .(٘ٔ)من الكفر" -ٌعنً الشن -لال أبو الدرداء: "الرٌب 
 .(ٙٔ)لال الثعلبً: أي" ال شّن فٌه، إنّه من عند هللا" 

                                                                                                                                                                                             

 .2ٙ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٔ)
 .ٖٗ/ٔ(:صٗ٘( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕ)
 .ٖٗ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٖ)
 .ٕٕ٘/ٔ(:ص2ٕٗنظر: تفسٌر الطبري)( أٗ)
 .ٖٖ/ٔ(:صٖ٘، وابن أبً حاتم)ٕٕ٘/ٔ(:ص1ٕٗ(أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٕٕ٘/ٔ(:ص0ٕٗ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٕٕ٘/ٔ(:صٕٓ٘(أنظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٖٖ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم1)
. ٌمول  2ٖٗ،  ٖٗٔ:  ٔ، وؼٌرهما ، وٌؤتً فً الطبري  2ٗٓ:  ٕ، والخزانة  ٖٗٔ:  ٙٔ/ٖ٘ٔ،  ٖٗٔ:  ٖٔ/ 0ٕٖ:  ٕ(األؼانً 0)

الشعر فً ممتل ابن عمه معاوٌة بن عمرو أخى الخنساء . ومالن ، هو مالن بن ِحَمار الشمخً الفزاري . والخٌل هنا : هم فرسان الؽارة ، 
د معاوٌة وممتله ٌومبذ . وٌمال : " فعلت وكان معاوٌة وخفاؾ ؼزَوا بنً مرة وفزارة . والصمٌم : الخالص المحض من كل شًء . وأرا

 هذا األمر عمد عٌن ، وعمًدا على عٌن " ، إذا تعمدته مواجهة بجد وٌمٌن . وتٌمم : لصد وأمَّ .
(" ألول له " ، ٌعنً لمالن بن ِحَمار . وأطر الشًء ٌؤطره أطًرا : هو أن تمبض على أحد طرفً الشًء ثم تعوجه وتعطفه وتثنٌه . ٓٔ)

حر الطعنة جعله ٌتثنى من ألمها ، ثم ٌنحنً لٌهوى صرٌعًا إذ أصاب الرمح ممتله . وأرى أن اإلشارة فً هذا البٌت إلى معنى  وأراد أن
ؼابب ، كؤنه لال : " أنا ذلن الذي سمعت به وببؤسه " . وهذا المعنى ٌخرج البٌت عن أن ٌكون شاهًدا على ما أراد الطبري .)تفسٌر 

 (.2ٕٕ/ٔالطبري: 
 .2ٕٕ/ٔفسٌر الطبري: ( تٔٔ)
 .ٖٓ٘/ٖٔ( فتح الباري، كتاب التوحٌد: ٕٔ)
 (، بلفظه مطوالً.ٖٗٓ٘، حدٌث رلم: )0ٗ/ ٙ(: أخرجه مسلم فً "صحٌحه"، كتاب اإلمارة، باب فضل الؽزو فً البحر، ٖٔ)
 .1ٖ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗٔ)
الحرؾ]أي الرٌب[، اختبلفا بٌن المفسرٌن، منهم: ابن  . لال ابن أبً حاتم:" وال أعلم فً هذاٖٗ/ٔ(:ص٘٘( أخرجه ابن أبً حاتم)٘ٔ)

عباس، وسعٌد بن جبٌر، وأبو مالن، ونافع مولى ابن عمر، وعطاء بن أبً رباح، وأبو العالٌة، والربٌع بن أنس، ولتادة، ومماتل بن حٌان، 
 [.ٖٗ/ٔوالسدي، وإسماعٌل بن أبً خالد".] تفسٌر ابن أبً حاتم:

 .ٕٗٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٙٔ)
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، كما لال تعالى فً السجدة : } الم * تَنزٌُل اْلِكتَاِب ال  لال ابن كثٌر: أي: " ال شن فٌه أنه نزل من عند هللا
ٌَْب فٌِِه ِمْن َرّبِ اْلعَالَِمٌَن { ]السجدة :   .(ٔ)["ٕ،  َٔر

 .(ٕ)لال البؽوي:أي: " ال شن فٌه أنه من عند هللا عز وجل وأنه الحك والصدق"
 .(ٖ)فار"والمعنى: أنه فً ذاته ال رٌب فٌه وإن ولع رٌب للك لال ابن عطٌة:" 
 .(ٗ)لال الماسمً: أي" ال شن أنه]أي المرآن[ من عند هللا تعالى" 
 .(٘)ولال الزمخشري: "الرٌبة: للك النفس وااضطرابها" 
لال السعدي: "ونفً الرٌب عنه، ٌستلزم ضده، إذ ضد الرٌب والشن الٌمٌن، فهذا الكتاب مشتمل على  

مفٌدة، أن النفً الممصود به المدح، ال بد أن ٌكون متضمنا علم الٌمٌن المزٌل للشن والرٌب، وهذه لاعدة 
 .(ٙ)لضده، وهو الكمال، ألن النفً عدم، والعدم المحض، ال مدح فٌه"

لال ابن عثٌمٌن:" و"الرٌب" هو الشن؛ ولكن لٌس مطلك الشن؛ بل الشن المصحوب بملك لموة الداعً  
للمة منه. بخبلؾ مطلك الشن.؛ ولهذا من فّسر الرٌب  الموجب للشن؛ أو ألن النفس ال تطمبن لهذا الشن؛ فهً

 .(2)بالشن فهذا تفسٌر تمرٌبً؛ ألن بٌنهما فرلاً"
[،  "باإلشباع فً الوصل، وكذلن كل )هاء( كناٌة لبلها ساكن ٕولرأ ابن كثٌر لوله تعالى:}فٌه{]البمرة: 

ها بالكسرة )ٌاء( وإن كان ؼٌر )ٌاء( ٌشبعها وصبل ما لم ٌلمها ساكن ثم إن كان الساكن لبل الهاء ٌاء ٌشبع
 .(1)[، فٌشبعه"0ٌٙشبعها بالضم )واوا(،  ووافمه حفص فً لوله "فٌه مهانا"{]الفرلان: 

ٌَْب {، وٌبتدئ بموله :} فٌِِه ُهًدى ِلْلُمتَِّمٌَن {،   لال ابن كثٌر: "ومن المراء من ٌمؾ على لوله : }ال َر
ٌَْب فِ  ٌِه {، أولى لآلٌة التً ذكرنا، وألنه ٌصٌر لوله:}ُهًدى { صفة للمرآن ، والولؾ على لوله تعالى:} ال َر

 .(0)وذلن أبلػ من كون : } فٌِِه ُهًدى {"
ٌَْب فٌِِه{]البمرة :    [ ثبلثة أوجه:ٕولد ذكر أهل العلم فً لوله تعالى: }اَل َر

)راب(، وهو أن تتوهم فً فـ)الرٌب(، مصدر من ، (ٓٔ)أحدها: أن)الرٌب(، هو الشن، وهو لول ابن عباس
الشًء أمراً ما ، ثم ٌنكشؾ عما توهمت فٌه ، واألرابة أن تتوهمه ، فٌنكشؾ بخبلؾ ما توهمت ، ولهذا لٌل : 

ًّ (ٔٔ)" المرآن فٌه أرابة ولٌس فٌه رٌب"  : (ٕٔ)، ومن ذلن لول ساعدة بن ُجَإٌَّة الهذل
ًَّ لد َحِصُروا به         فبل ٌَْب أْن لد كان ثَمَّ لَِحٌمُ  فمالوا : تََرْكنَا الَح  َر

بَْعَرى  : (ٖٔ)ومنه لول عبد هللا بن الّزِ
ٌُْب َما ٌَمُوُل اْلَجُهولُ  ٌٌْب      إِنََّما الرَّ ٌَْمةُ َر ٌَْس فً اْلَحّكِ ٌَا أَُم  لَ

ٌَْب فٌِ  ِه ِمْن َرّبِ فالمرآن ال شن وال رٌب أنه موحى من عند هللا، كما لال تعالى: }تَْنِزٌُل اْلِكتَاِب اَل َر
[، فهذا الكتاب "مشتمل على علم الٌمٌن المزٌل للشن والرٌب أن النفً الممصود به ٕاْلعَالَِمٌَن{ ]السجدة : 

، وأن (ٗٔ)المدح، ال بد أن ٌكون متضمنا لضده، وهو الكمال، ألن النفً عدم، والعدم المحض، ال مدح فٌه"

                                                           

 . ٕٙٔ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔ)
 .0٘/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٕ)
 .1ٖ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٖ)
 .ٕٕٗ/ٔ( تفسٌر الماسمً: ٗ)
 .ٖٗ/ٔ( الكشاؾ: ٘)
 .ٓٗ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٙ)
 .ٕٙ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:2)
 .0٘/ٔ( تفسٌر البؽوي: 1)
 .ٕٙٔ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 0)
 .ٖٗ/ٔحاتم:( أنظر: تفسٌر ابن أبً ٓٔ)
 .٘ٔٔ/ٔ( تفسٌر الرابػ األصفهانً: ٔٔ)
، واللسان )حصر(، وٌروى : " َحَصُروا " و " َحِصُروا " والفتُح أكثر ، والكسر جابز. ٌعنً بموله "  ٕٖٕ:  ٔ(دٌوان الهذلٌٌن ٕٔ)

 م " ، ٌعنً لتٌبل ٌمال : لد لُِحم ، إذا لُتل.حصروا به " : أطافوا به. وٌعنً بموله " ال رٌب " . ال شن فٌه. وبموله " أن لد كان ثَمَّ لَِحٌ
 .2ٙ/ٔ، والنكت والعٌون: ٖٖٔ/ٔ، والبحر المحٌط: 1٘/ٔ، والدر المصون: 0٘ٔ/ٔ( من شواهد تفسٌر المرطبً: ٖٔ)
 .ٔٗ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٗٔ)
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ِ الَِّذي أَْنَزَل َعلَى َعْبِدِه اْلِكتَاَب َولَْم ٌَْجعَْل لَهُ ِعَوًجا{ }ا التنوٌه بهذا الكمال ٌستوجب حمد هللا تعالى: ْلَحْمُد َّلِلَّ
 [.ٔ]الكهؾ : 

لال ابن األثٌر: "الرٌب هو بمعنى الشن.. ٌمال: رابنً الشىء وأرابنً، بمعنى: شككنى، ولٌل: أرابنً  
، أَي دع ما تشن (ٔ)ٌُِرٌبَُن إِلَى َما اَل ٌُِرٌبَُن" فً كذا، أي: شككنى وأوهمنً الرٌبة فٌه، ومنه الحدٌث:"َدْع َما

، ومنه " ومنه : رٌب الزمان ، وهو ما ٌملك النفوس وٌشخص بالملوب من (ٕ)فٌه إلى ما ال تشن فٌه"
 .(ٖ)نواببه"

وتجدر اإلشارة بؤن شٌخ االسبلم ابن تٌمٌة لد فّرق بٌن الشن والرٌب، بؤن الرٌب ٌكون فً علم الملب،  
 .(ٗ)عمل الملب، بخبلؾ الشن، الٌكون إال فً العلموفً 

 : (٘)والثانً: أن )الرٌب(: التهمة، ومنه لول جمٌل
ٌَْن ُمِرٌب َ ًُ       فَمُْلُت : ِكبلَنَا ٌَا بُث ٌْنَةُ لالْت : ٌا َجِمٌُل أََرْبتَنِ َ  بُث

ذا لٌس ببعٌد؛ ألن طالب )الرٌب(: هو الحاجة، لال ابن فارس: "ٌمال: إن الرٌب الحاجة. وهأن  والثالث:
  :(2)، ومنه لول كعب بن مالن(ٙ)الحاجة شان، على ما به من خوؾ الفوت"

ٌٍْب       وخٌبَر ثمَّ أَْجَمْمنَا الّسٌُوفا ٌْنَا ِمْن تَِهاَمةَ ُكلَّ َر  لََض
  .(1)أي: انتهٌنا من الحاجات بالسٌوؾ، ففتحنا نجد باإلسبلم وفتحنا تهامة

 ً الفرق بٌن )راب( و)أراب(، على لولٌن:واختلؾ أهل العلم ف 
أحدهما : أن الكلمتٌن مختلفتٌن فً المعنى، لال: سٌبوٌه: ")أراب( الرجل أي: صار صاحب رٌبة. كما لالوا: 
أالم، أي: استحك أن ٌبلم، وأما )رابنً( فمعناه: جعل فً رٌبة، كما تمول: لطعت النخل، أي: أوصلت إلٌه 

 .   (0)المطع، واستعملته فٌه"
ٌْبًا، إذا كنت مستٌمنا منه بالرٌبة، فإذا أسؤت به (ٓٔ)ولال أبو زٌد  : "لد رابنً من فبلن أمر رأٌته منه َر

 .(ٔٔ)الظن ولم تستٌمن بالرٌبة منه للت: لد أرابنً من فبلن أمر هو فٌه، إذا ظننته من ؼٌر أن تستٌمنه"
 :(ٖٔ)بؤن: )راب( و )أراب( بمعنى واحد، وأنشدوا لول خالد بن زهٌر الهذلً (ٕٔ)والثانً: ولال آخرون

                                                           

ولال الترمذي حدٌث حسن  ، رواه الترمذي والنسابً وابن حبان فً صحٌحه2ٕ2ٔحدٌث رلم:  ٕٓٓ/ ص ٔ(ابن حنبل فً مسنده ج ٔ)
 (.2ٖ2ٔصحٌح وصححه األلبانً فً صحٌح الترؼٌب والترهٌب برلم)

 ، وانظر اللسان: )رٌب(.1ٕٙ/ٕ( النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث: واألثر: ٕ)
 .ٖٗ/ٔ( الكشاؾ: ٖ)
 .1ٕٔ/2( أنظر: مجموع الفتاوى: ٗ)
 .01ٓٔ، ٕ، بتحمٌك: فوزي عطوي، دار صعب، بٌروت، ط2ٔ( دٌوانه: ٘)
 .1ٖ٘/ٕ( معجم مماٌٌس اللؽة: )رٌب(:ٙ)
 ، ورواٌته فٌه:11ٔ/ٗ، وأسد الؽابة: 20ٗ/ٕ( أنظر: سٌرة ابن هشام:2)

 وخٌبر ثُمَّ أؼمدنا السٌوفا ... لضٌنا من تهامة كل وتر
 وأجممنا: أرحنا.  
 أوجه:( ولد ورد لفظ)الرٌب( باشتمالاته فً سبعة وثبلثٌن موضعا فً المرآن الكرٌم، على ثبلثة 1)

ٌَْب فٌِِه هًُدى ِلْلُمتَِّمٌَن{ ]البمرة :   [.ٕأحدها: الشن: فً لوله تعالى: }ذَِلَن اْلِكتَاُب اَل َر
ٌَْب اْلَمنُوِن{ ]الطور :   [.ٖٓوالثانً: الحوادث: ومنه لوله تعالى: }أَْم ٌَمُولُوَن َشاِعٌر نَتََربَُّص بِِه َر

ُ َعِلٌٌم َحِكٌٌم{ ]التوبة :  والثالث: الحسرة: لال تعالى: }اَل ٌََزالُ   [.ٓٔٔبُْنٌَانُُهُم الَِّذي بَنَْوا ِرٌبَةً فًِ لُلُوبِِهْم إاِلَّ أَْن تَمَطََّع لُلُوبُُهْم َوَّللاَّ
 .ٓٙ/ٗ( الكتاب: 0)
لؽوٌٌن" (هو سعٌد بن أوس بن ثابت األنصاري، صاحب النحو واللؽة، توفً سنة خمس عشرة ومابتٌن. انظر "طبمات النحوٌٌن والٓٔ)

 .ٖٓ/ ٕ، "إبناه الرواة" 22/ 0، "تارٌخ بؽداد" ٙ٘ٔص
 ، ولم أجده فً "نوادر أبً زٌد".ٕٕ٘/ ٘ٔ، ونحوه عند األزهري لال: هذا لول أبً زٌد )راب( 20ٔ/ ٔ(ذكره أبو علً فً "الحجة" ٔٔ)
 .210ٔ - 211ٔ/ ٖ( ، "اللسان" )رٌبٔٗٔ/ ٔ، "الصحاح" )رٌب( 2ٖٓٔ - ٖٙٓٔ/ ٕ(انظر: "تهذٌب اللؽة" )راب( ٕٔ)
، ٖٖٓ/ ٕٔ، "المخصص" 2ٔٔ - ٙٔٔ/ ٔ، وتهذٌب اللؽة )أتى( 1ٓٔ/ ٔ، الحجة ألبً على: 2ٕٓ/ ٔ(انظر: شرح أشعار الهذلٌٌن:ٖٔ)

، 2ٕٓ/ ٔ، وشرح أشعار الهذلٌٌن، للسكري 1ٗ/ ٘، والخزانة: 210ٔ - 211ٔ/ ٖ، واللسان: )رٌب( ٔٗٔ/ ٔ، والصحاح: 1ٕ، ٕٗ/ ٗٔ
 .1ٙ - 2ٙ/ ٘دادي والخزانة، للبؽ

وخالد بن زهٌر الهذلً أحد شعراء الهذلٌٌن المشهورٌن عشك امرأة كان ٌؤتٌها أبو ذإٌب الهذلً خاله، وجرت بٌنهما أشعار فً ذلن منها، 
 "بٌت الشاهد" ولتل خالد بسبب تلن المرأة فً لصة طوٌلة، وفً البٌت ٌخاطب أبا ذإٌب، واألبٌات فً أشعار الهذلٌٌن وتمامه:

 ٌا لوم ما بال أبً ذإٌب ... كنت إذا أتوته من ؼٌب
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 كؤنّنً أربته برٌب
 .(ٔ)لال الواحدي: " والحذاق على الفرق بٌنهما" 
 .(ٕ)ولال األزهري: "والمول فً )راب وأراب( لول أبً زٌد حسن" 
ٌَْب فٌِِه{ ]البمرة :    ة ألوال:[، على ثبلثٕواختلؾ فً لوله تعالى:} اَل َر

 ، (ٖ)أحدهما: أنها جملة خبرٌة تفٌد النفً، والمعنى: "لٌس فٌه رٌب أبداً"
، ومن ذلن لوله تعالى: }فبََل َرفََث َواَل (ٗ)والثانً: ولٌل: أن الخبر هنا بمعنى النهً. أي "ال ترتابوا فٌه"

 .(٘)أي: "ال ترفثوا وال تفسموا"[، 02ٔفُُسوَق{ ]البمرة : 
فسروا النفً بمعنى النهً لالوا: ألنه لد حصل فٌه رٌب من الكفار، والمنافمٌن؛ لال والذي أوجب أن ٌ 

[ ؛ فبل ٌستمٌم النفً حٌنبذ؛ وتكون هذه المرٌنة الوالعٌة من ٘ٗتعالى: }فهم فً رٌبهم ٌترددون{ ]التوبة: 
 .(ٙ)ارتٌاب بعض الناس فً المرآن لرٌنةً موجبة لصرؾ الخبر إلى النهً

 .(1). لال ابن عطٌة: "وهذا ضعٌؾ"(2)أنه مخصوص والمعنى :ال رٌب فٌه عند المإمنٌن ولٌل:والثالث: 
 . وهللا أعلم.(0)والمول األول أبلػ، وٌدل علٌه الظاهر 
لال الراؼب:" إن لٌل : كٌؾ نفى الرٌب عنه ، ولد علم تشكن كثٌر من الناس فٌه ؟ لٌل: فً ذلن أجوبة  
: 

لنهً نحو لوله : }فبََل َرفََث َواَل فُُسوَق َواَل ِجَداَل فًِ اْلَحّجِ{ ، بداللة لوله : األول : إن ذلن نفً على معنى ا
 }فبََل تَُكونَنَّ ِمَن اْلُمْمتَِرٌَن{ ولوله : }فبََل ٌَُكْن فًِ َصْدِرَن َحَرٌج ِمْنهُ{

على التدبر والتفكر  فإن لٌل : الشن ال ٌمصده اإلنسان ، فكٌؾ ٌنهى عنه ؟ لٌل : اللفظ لذلن ، والمعنى حث
 النافٌٌن للشن.

 والثانً : أنه ٌمال : رابنً كذا ، إذا تحممت منه الرٌبة ، وأرابنً : أوهمنً الرٌبة.

                                                                                                                                                                                             

 ٌشم عطفً وٌمس ثوبً ... كؤننً لد ربته برٌب
 . ورواٌة اللسان:) رٌب(:٘ٙٔ/ ٔانظر الهذلٌٌن 

 ٌا لوم ما لً وأبا ذإٌب ... كنت إذا أتٌته من ؼٌب
 ٌشم عطفً وٌبّز ثوبً ... كؤننً أربته برٌب

 وأتوته: لؽة فً أتٌته.
 .1ٖ/ٕالبسٌط:  ( التفسٌرٔ)
 .ٖٙٓٔ/ٕ( التهذٌب: ٕ)
 .2ٕ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖ)
 .ٕٙٔ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٗ)
 .0٘/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٘)
 .2ٕ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٙ)
 .1ٖ/ٔ( ٌنظر: المحرر الوجٌز:2)
 .1ٖ/ٔ( المحرر الوجٌز: 1)
 رجحانه؟( لال الشٌخ ابن عثٌمٌن: "فإن لال لابل: ما وجه 0)

فالجواب: أن هذا ٌنبنً على لاعدة هامة فً فهم وتفسٌر المرآن: وهً أنه ٌجب علٌنا إجراء المرآن على ظاهره، وأن ال نصرفه عن 
[ ، فهذه اآلٌة ظاهرها خبر؛ لكن المراد بها 1ٕٕالظاهر إال بدلٌل، مثل لوله تعالى: }والمطلمات ٌتربصن بؤنفسهن ثبلثة لروء{ ]البمرة: 

؛ ألنه لد ال تتربص المطلمة؛ فما دمت ترٌد تفسٌر المرآن الكرٌم فٌجب علٌن أن تجرٌه على ظاهره إال ما دّل الدلٌل على خبلفه؛ األمر
ل: وذلن؛ ألن المفسر للمرآن شاهد على هللا بؤنه أراد به كذا، وكذا؛ وأنت لو فّسرت كبلم بشر على خبلؾ ظاهره لبَلَمَن هذا المتكلم، ولا

مل كبلمً على خبلؾ ظاهره! لٌس لن إال الظاهر"؛ مع أنن لو فسرت كبلم هذا الرجل على خبلؾ ظاهره لكان أهون لوماً مما "لماذا تح
أنت  لو فسرت كبلم هللا؛ ألن المتكلم . ؼٌر هللا . ربما ٌخفى علٌه المعنى، أو ٌعٌٌه التعبٌر، أو ٌعبر بشًء ظاهره خبلؾ ما ٌرٌده، فتفسره

رٌده؛ أما كبلم هللا عّز وجّل فهو صادر عن علم، وبؤبلػ كبلم، وأفصحه؛ وال ٌمكن أن ٌخفى على هللا عّز وجّل ما على ما تظن أنه ٌ
 ٌتضمنه كبلمه؛ فٌجب علٌن أن تفسره بظاهره..

ا بمعنى النهً؛ فمعنى: فموله تعالى: } ال رٌب فٌه {: ظاهرها أنها جملة خبرٌة تفٌد النفً؛ والمعنى: لٌس فٌه رٌب أبداً؛ ولٌل: إن الخبر هن
} ال رٌب فٌه {: ال ترتابوا فٌه؛ والذي أوجب أن ٌفسروا النفً بمعنى النهً لالوا: ألنه لد حصل فٌه رٌب من الكفار، والمنافمٌن؛ لال 

الناس فً المرآن  [ ؛ فبل ٌستمٌم النفً حٌنبذ؛ وتكون هذه المرٌنة الوالعٌة من ارتٌاب بعض٘ٗتعالى: }فهم فً رٌبهم ٌترددون{ ]التوبة: 
ن لرٌنةً موجبة لصرؾ الخبر إلى النهً؛ ولكننا نمول: إن هللا تعالى ٌتحدث عن المرآن من حٌث هو لرآن . ال باعتبار من ٌتلى علٌهم المرآ

 [.2ٕ/ٔ.؛ والمرآن من حٌث هو لرآن ال رٌب فٌه".]تفسٌر ابن عثٌمٌن:
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 :(ٔ)لال الشاعر  
 أَُخوَن الَِّذي إِْن ِرْبتَهُ لَاَل إِنََّما        أََرْبَت َوإِْن َعاتَْبتَهُ اَلَن َجانِبُهُ 

 ان فٌه ارتٌاب من بعض الكفار.فالمرآن ال رٌب فٌه ، وإن ك
 والثالث: أنه ٌمال : هذا ال رٌب فٌه ، والمصد إلى أنه حك ، تنبٌهاً أن الرٌب ٌرتفع عن عند التدبٌر والتؤمل.

 والرابع : أنه ال رٌب فً كونه مإلفاً من حروؾ التهجً ولد عجزتم عن معارضته.
ه{ لوله تعالى :}للمتمٌن{ و}هدى{، نصب على الحال والخامس: ال رٌب فٌه للمتمٌن ، وٌكون خبر }ال رٌب فٌ

 .(ٕ)أو خبر ابتداء مضمر فً موضع الحال"
 .(ٖ)[، " أي هاٍد للمإمنٌن المتمٌن"ٕلوله تعالى:}ُهًدى ِلْلُمتَِّمٌَن{]البمرة: 
 .(ٗ)لال البؽوي: " أي رشد وبٌان ألهل التموى" 
 .(٘)م المفضً إلى سعادتً الدارٌن"أي: هاد لهم وداّل على الدٌن الموٌ لال الماسمً:" 
لال الواحدي: " ومعنى الهدى: البٌان، ألنه لد لوبل به الضبلل فً لوله عز وجل }َواْذُكُروهُ َكَما َهَداُكْم  

الٌَِّن{ ]البمرة:   .(ٙ)[، أي: من لبل هداه"01َٔوإِْن ُكْنتُْم ِمْن لَْبِلِه لَِمَن الضَّ
 .(2)رشاد وبٌان" و}ُهدًى{، معناهولال ابن عطٌة:" 
 .(1)ولال اآللوسً:" وخص المتمٌن بالذكر تشرٌفاً لهم" 
وخّصت الهداٌة للمتَّمٌن، كما لال : } لُْل ُهَو ِللَِّذٌَن آَمنُوا ُهًدى َوِشفَاٌء َوالَِّذٌَن ال ٌُْإِمنُوَن  ولال ابن كثٌر: " 

ٌِْهْم َعًمى أُولَبَِن ٌُنَ [. } َونُنزُل ِمَن اْلمُْرآِن َما ُهَو ٗٗاَدْوَن ِمْن َمَكاٍن بَِعٌٍد { ]فصلت : فًِ آَذانِِهْم َوْلٌر َوُهَو َعلَ
[ إلى ؼٌر ذلن من اآلٌات الدالة على 1ِٕشفَاٌء َوَرْحَمةٌ ِلْلُمْإِمنٌَِن َوال ٌَِزٌُد الظَّاِلِمٌَن إاِل َخَساًرا { ]اإلسراء : 

دى ، ولكن ال ٌناله إال األبرار ، كما لال : } ٌَا أٌََُّها اختصاص المإمنٌن بالنفع بالمرآن ؛ ألنه هو فً نفسه ه
ُدوِر َوُهًدى َوَرْحَمةٌ ِلْلُمْإِمنٌَِن { ]ٌونس  .(0)["2٘:  النَّاُس لَْد َجاَءتُْكْم َمْوِعَظةٌ ِمْن َربُِّكْم َوِشفَاٌء ِلَما فًِ الصُّ

اآلٌة بؤن هذا المرءان }ُهًدى ِلْلُمتَِّمٌَن {،  لوله تعالى} ُهًدى ِلْلُمتَِّمٌَن{،صرح فً هذه ولال الشنمٌطً:" 
وٌفهم من مفهوم اآلٌة أعنً مفهوم المخالفة المعروؾ بدلٌل الخطاب أن ؼٌر المتمٌن لٌس هذا المرءان هدى 

لَتْ  ًٌّ  لهم وصرح بهذا المفهوم فً آٌات أخر كموله : }َولَْو َجعَْلنَاهُ لُْرآنًا أَْعَجِمًٌّا لَمَالُوا لَْواَل فُّصِ آٌَاتُهُ أَأَْعَجِم
ٌِْهْم  ًٌّ لُْل ُهَو ِللَِّذٌَن آَمنُوا ُهًدى َوِشفَاٌء َوالَِّذٌَن اَل ٌُْإِمنُوَن فًِ آَذانِِهْم َوْلٌر َوُهَو َعلَ [، َٗٗعًمى{ ]فصلت : َوَعَربِ

ُل ِمَن اْلمُْرآِن َما ُهَو ِشفَاٌء َوَرْحَمةٌ ِلْلُمْإِمنٌَِن َواَل  [ ، 1ٌَِٕزٌُد الظَّاِلِمٌَن إاِلَّ َخَساًرا{ ]اإلسراء : ولوله : }َونُنَّزِ
ا الَِّذٌَن آَمنُ  وا فََزاَدتُْهْم إٌَِمانًا َوُهْم ولوله : }َوإَِذا َما أُْنِزلَْت ُسوَرةٌ فَِمْنُهْم َمْن ٌَمُوُل أٌَُُّكْم َزاَدتْهُ َهِذِه إٌَِمانًا فَؤَمَّ

                                                           

 جع نَفسه. َولَاَل: إِنََّما لربنً من الشَّن َولم أَشن فٌِِه. أَي التمس لَن اْلعذر.(أَي إِن فعلت َمعَه َما ٌُوجب شكه فًِ مودتن َرأ)
 .2ٙ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٕ)
 .ٕٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .ٓٙ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٗ)
 .ٖٕٗ/ٔ( محاسن التؤوٌل: ٘)
، ٖٖ/ ٔ، ومعانً المرآن للزجاج 01/ ٔانظر: تفسٌر الطبري" ، و1ٙٔ/ ٔ، وانظر: الحجة للمراء السبعة:  2ٗ/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٙ)

 .0ٓ/ ٔوتفسٌر أبً اللٌث:
 ولـ)الهدى( معناٌان:

[. ولال: "وإنن لتهدي إلى 2الهدى العام)هداٌة بٌان(: وهو هدى الداللة والدعوة واإلرشاد، لال لال هللا تعالى: "ولكل لوم هاد" ]الرعد:  -
ٌْنَاُهْم( أي بٌّنا لهم [.فٕ٘صراط مستمٌم" ]الشورى:  ا ثَُموُد فََهَد ؤثبت لهم الهدى الذي معناه بٌان الطرٌك المستمٌم، ومنه لوله تعالى: )َوأَمَّ
 الطرٌك على لسان صالح. 

َ  الهدى الخاص)هداٌة التوفٌك(: ومعناه التؤٌٌد والتوفٌك اإللهً لهداٌة العبد إلى مرضاه، لال تعالى: }إِنََّن اَل تَْهِدي َمنْ  - أَْحبَْبَت َولَِكنَّ َّللاَّ
ُ فَُهَو اْلُمْهتَِدي َوَمْن ٌُْضِلْل فَؤُولَبَِن ُهُم اْلَخاِسُروَن{ ]األعراؾ ٌَْٙ٘هِدي َمْن ٌََشاُء َوُهَو أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِدٌَن{ ]المصص :  [، ولوله تعالى:}َمْن ٌَْهِد َّللاَّ

 [.1[ ولوله: "وٌهدي من ٌشاء" ]فاطر: ٘[، ولال "أولبن على هدى من ربهم" ]البمرة: 21ٔ: 
فبل ٌتضح من المعنٌٌن أن)هداٌة الدعوة والبٌان( عامة للمإمن والكافر، وٌصح إسنادها إلى هللا وؼٌر هللا، أما )هداٌة التوفٌك( فهً خاصة 

 تسند إال هلل تعالى ألنها لٌست من ممدور ؼٌر هللا بل هً من ممدورات المادر سبحانه وتعالى .
 .1ٗ/ٔ( المحرر الوجٌز:2)
 .ٖٕ/ٔ( روح المعانً: 1)
 .ٖٙٔ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 0)
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ا الَِّذٌَن ٌَْٕٗٔستَْبِشُروَن ) ({ ٕ٘ٔفًِ لُلُوبِِهْم َمَرٌض فََزاَدتُْهْم ِرْجًسا إِلَى ِرْجِسِهْم َوَماتُوا َوُهْم َكافُِروَن )( َوأَمَّ
ٌَْن ِمْن َربَِّن ُطْؽٌَانًا َوُكْفًرا{ ]المابدة : ٕ٘ٔ - ٕٗٔ]التوبة :  [، ولوله تعالى : } َولٌََِزٌَدنَّ َكثًٌِرا ِمْنُهْم َما أُْنِزَل إِلَ

وم أن المراد بالهدى فً هذه اآلٌة الهدى الخاص الذي هو التفضل بالتوفٌك إلى دٌن ، ومعل(ٔ)[ اآلٌتٌنٗٙ
 .(ٕ)الحك ال الهدى العام الذي هو إٌضاح الحك"

ولال السعدي:" والهدى: ما تحصل به الهداٌة من الضبللة والشبه، وما به الهداٌة إلى سلون الطرق  
هدى للمصلحة الفبلنٌة، وال للشًء الفبلنً، إلرادة العموم، النافعة، ولال }ُهًدى{ وحذؾ المعمول، فلم ٌمل 

وأنه هدى لجمٌع مصالح الدارٌن، فهو مرشد للعباد فً المسابل األصولٌة والفروعٌة، ومبٌن للحك من 
الباطل، والصحٌح من الضعٌؾ، ومبٌن لهم كٌؾ ٌسلكون الطرق النافعة لهم، فً دنٌاهم وأخراهم، ولال فً 

ى ِللنَّاِس{ فعمم، وفً هذا الموضع وؼٌره }ُهًدى ِلْلُمتَِّمٌَن{ ألنه فً نفسه هدى لجمٌع الخلك. موضع آخر: }ُهدً 
فاألشمٌاء لم ٌرفعوا به رأسا، ولم ٌمبلوا هدى هللا، فمامت علٌهم به الحجة، ولم ٌنتفعوا به لشمابهم، وأما 

تً حمٌمتها: اتخاذ ما ٌمً سخط هللا وعذابه، المتمون الذٌن أتوا بالسبب األكبر، لحصول الهداٌة، وهو التموى ال
َّمُو ا بامتثال أوامره، واجتناب النواهً، فاهتدوا به، وانتفعوا ؼاٌة االنتفاع. لال تعالى: }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا إِْن تَت

َ ٌَْجعَْل لَُكْم فُْرلَانًا{ فالمتمون هم المنتفعون باآلٌات المرآنٌة، واآلٌات الك  .(ٖ)ونٌة"َّللاَّ
 لال الناصر فً االنتصاؾ: الهدى ٌطلك فً المرآن على معنٌٌن: 

ٌْناُهْم فَاْستََحبُّوا اْلعَمى َعلَى اْلُهدى  ا ثَُموُد فََهَد أحدهما: اإلرشاد وإٌضاح سبٌل الحك، ومنه لوله تعالى: َوأَمَّ
 اء حصل له االهتداء أو ال.[ . وعلى هذا ٌكون الهدى للضاّل باعتبار أنه رشد إلى الحك، سو2ٔ]فصلت: 

ُ فَبُِهداُهُم اْلتَِدْه ]األنعام:   [، فإذا 0ٓواآلخر: خلك هللا تعالى االهتداء فً للب العبد، ومنه أُولبَِن الَِّذٌَن َهَدى َّللاَّ
 .(ٗ)ثبت وروده على المعنٌٌن فهو فً هذه اآلٌة ٌحتمل أن ٌراد به المعنٌان جمٌعا"

الهدى بالمتمٌن للتنوٌه بمدحهم حتى ٌتبٌّن أنهم هم الذٌن اهتدوا وانتفعوا  وعلى المول األول، فتخصٌص 
ْكَر ]ٌس: ٘ٗبه، كما لال تعالى: إِنَّما أَْنَت ُمْنِذُر َمْن ٌَْخشاها ]النازعات:  [، ٔٔ[، ولال إِنَّما تُْنِذُر َمِن اتَّبََع الذِّ
ر هإالء ألجل أنهم هم الذٌن انتفعوا بإنذاره. وهذه ولد كان، صلى هللا علٌه وآله وسلّم، منذرا لكل الناس، فذك

ٌِْهمْ   َعًمى، أُولبَِن اآلٌة نظٌر آٌة: لُْل ُهَو ِللَِّذٌَن آَمنُوا ُهدًى َوِشفاٌء، َوالَِّذٌَن ال ٌُْإِمنُوَن فًِ آذانِِهْم َوْلٌر َوُهَو َعلَ
ُل ِمَن الْ ٌُٗٗناَدْوَن ِمْن َمكاٍن بَِعٌٍد ]فصلت:  مُْرآِن ما ُهَو ِشفاٌء َوَرْحَمةٌ ِلْلُمْإِمنٌَِن َوال ٌَِزٌُد الظَّاِلِمٌَن إاِلَّ [ ، َونُنَّزِ

ُدوِر 1َٕخساراً ]اإلسراء:  [ . وكموله عالى: ٌا أٌََُّها النَّاُس لَْد جاَءتُْكْم َمْوِعَظةٌ ِمْن َربُِّكْم َوِشفاٌء ِلما فًِ الصُّ
[، إلى ؼٌر ذلن، مما دّل على أن النفع به ال ٌناله إال اإلبرار. والمراد 2َ٘وُهدًى َوَرْحَمةٌ ِلْلُمْإِمنٌَِن ]ٌونس: 

 .(٘) من نعتهم هللا تعالى بموله -هنا -بالمتمٌن
 [، على وجوه:ٕواختلؾ أهل التفسٌر فً معنى لوله تعالى }ُهًدى ِلْلُمتَِّمٌَن{ ]البمرة :  

 .(ٙ)أحدها: معناه: الهدى من الضبللة. لاله الشعبً
 .(1)، وابن مسعود(2)نً: نور للمتمٌن. لاله السديوالثا

 .(0)والثالث: تبٌانا للمتمٌن. لاله سعٌد بن جبٌر
 [، وذكروا وجوها:ٕ}ِلْلُمتَِّمٌَن{ ]البمرة :  كما وتعددت ألوال أهل التفسٌر فً معنى لوله تعالى: 

العبادة فٌمرون إلى الجنة". لاله معاذ بن أحدها: المتمون: " لوم اتموا الشرن وعبادة األوثان، وأخلصوا هلل 
 مثل ذلن. (ٕ)، وري عن ابن عباس(ٔ)جبل

                                                           

 من سورة المابدة. ٘ٙ-ٗٙ( اآلٌتٌن: ٔ)
 .ٓٔ/ٔ( أضواء البٌان:ٕ)
 .ٓٗ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٖ)
 .ٖ٘/ٔ( اإلنتصاؾ: ٗ)
 .ٕٗٗ-ٖٕٗ/ٔ( أنظر محاسن التؤوٌل: ٘)
 .ٖٕٓ-0ٕٕ/ٔ(:ص0ٕ٘الطبري) ، وتفسٌرٖٗ/ٔ(:ص2٘( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙ)
 .ٖٗ/ٔ(:ص1٘(أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)2)
 .ٖٕٓ/ٔ(:صٕٓٙ(تفسٌر الطبري)1)
 .ٖٗ/ٔ(:ص0٘(أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)0)
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 .(ٖ)-ملسو هيلع هللا ىلص-الثانً: التموى ترن ما ال بؤس فٌه حذرا لما به البؤس. رواه عطٌة بن السعدي عن رسول هللا 
الهدى وٌرجون رحمته  والثالث: المتمون: " أي الذٌن ٌحذرون من هللا عموبته فً ترن ما ٌعرفون من

 .(ٗ)بالتصدٌك بما جاء منه". لاله ابن عباس
 مثل ذلن. (2)، وروي عن لتادة(ٙ)، وابن مسعود(٘)الرابع: المتمون: "هم المإمنون". لاله السدي

 .(1)والخامس: هم الذٌن ٌجتنبون الكبابر. حكً ذلن عن الكلبً
م علٌهم ، وأدَّ  َّمَْوا ما ُحّرِ  .(0)وا ما افتُِرض علٌهم". لاله الحسنوالسادس: هم الذٌن "ات

{ والسابع:  ولٌل معناه: هدى للمتمٌن والكافرٌن، فاكتفى بؤحد الفرٌمٌن من  اآلخر، كموله: }َسَرابٌَِل تَِمٌُكُم اْلَحرَّ
ةٌ لَابَِمةٌ{ ]آل عمران:  ٌُْسوا َسَواًء ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب أُمَّ ى ؼٌر لابمة. ولال [ أراد وأخرٖٔٔ]النحل: [ ولوله: }لَ

 :(ٓٔ)أبو ذإٌب 
 عصانً إلٌها الملب إنً ألمره     فََما أَْدرى أَُرْشٌد ِطبلبَُها 

 ًّ  .(ٔٔ)وأراد: أم ؼ
، فجعله هدى للناس عاما، على (ٕٔ)[ٗوالدلٌل على هذا: أنه لال فً موضع آخر: }ُهًدى لِّلنَّاَس{]آل عمران:

 .(ٖٔ)لِلُمتَِّمٌَن{ ما ٌدل على أنه لٌس هدى لؽٌرهمأنه لٌس فً اإلخبار أنه }ُهًدى 
والراجح أن المراد عموم التموى، فالمتمون هم "الذٌن ٌتمون هللا تعالى بامتثال أوامره واجتناب معاصٌه،  

وأولى التؤوٌبلت بمول هللا جل ثناإه}هدى للمتمٌن{، ، لال الطبري: "(ٗٔ)كان ذلن ولاٌة بٌنهم وبٌن عذاب هللا"
من وَصؾ الموَم بؤنهم الذٌن اتَّمُوا هللاَ تبارن وتعالى فً ركوب ما نهاهم عن ركوبه ، فتجنبوا معاِصٌَه  تؤوٌلُ 

 .(٘ٔ)، واتَّمْوه فٌما أمرهم به من فرابِضه ، فؤطاعوه بؤدابها"
 لال ابن عاشور:" فً بٌان كون المرآن هدى وكٌفٌة صفة المتمً معان ثبلثة: 

من الحال ألن الوصؾ بالمصدر عوض عن الوصؾ باسم الفاعل وزمن الحال األول: أن المرآن هدى فً ز
هو األصل فً اسم الفاعل والمراد حال النطك. والمتمون هم المتمون فً الحال أٌضا ألن اسم الفاعل حمٌمة 

له فً الحال كما للنا، أي أن جمٌع من نزه نفسه وأعدها لمبول الكمال ٌهدٌه هذا الكتاب، أو ٌزٌده هدى كمو
 [ .2ٔتعالى: والذٌن اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تمواهم ]دمحم: 

الثانً: أنه هدى فً الماضً أي حصل به هدى أي بما نزل من الكتاب، فٌكون المراد من المتمٌن من كانت 
التموى شعارهم أي أن الهدى ظهر أثره فٌهم فاتموا وعلٌه فٌكون مدحا للكتاب بمشاهدة هدٌه وثناء على 
                                                                                                                                                                                             

 .ٖ٘/ٔ(:صٔٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)
 .ٖٖٕ/ٔ(:صٕٙٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 (، ولال: هذا حدٌث حسن ؼرٌب.ٕٔ٘ٗ، رلم )2ٗ٘/ ٗلمٌامة . والترمذي، كتاب صفة اٖ٘/ٔ(:صٓٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .ٕٖٕ/ٔ(:صٕٕٙ، وأخرجه الطبري فً تفسٌره)ٖ٘/ٔ(:صٕٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)
 .ٖ٘/ٔ(:صٖٙ(أخرجه ابن أبً حاتم)٘)
 .ٖٖٕ/ٔ(:صٖٕٙبري)\( أنظر: تفسٌر الٙ)
 ظه:" الذٌن ٌإمنون بالؽٌب".. ولفٖٖٕ/ٔ(:صٕ٘ٙ، والطبري )ٖ٘/ٔ(:صٗٙ(أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)2)
 .ٖٖٕ/ٔ(:صٕٗٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)1)
 .ٕٖٕ/ٔ(:صٕٔٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)0)
/ ٔ، والسكري فً "شرح أشعار الهذلٌٌن" ٕ٘ٔ، وابن لتٌبة فً "المشكل" ص ٖٕٓ/ ٔ(ورد البٌت عند الفراء فً "معانً المرآن" ٓٔ)

 .ٕٔ٘/ ٔٔ، والبؽدادي فً "خزانة األدب" 1ٕٙ/ ٕ، ٖٗ، ٗٔ/ ٔ، وابن هشام فً "مؽنً اللبٌب" ٖٗ
وأسلم، توفً فً ؼزوة افرٌمٌة مع ابن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وهو خوٌلد بن خالد الهذلً، شاعر مجٌد مخضرم، أدرن اإلسبلم ولدم المدٌنة عند وفاة النبً 

 .ٕٕٗ/ ٔ، "الخزانة" ٖٙٓ/ ٖم األدباء" ، "معج٘ٙ/ ٗ، "االستٌعاب" ٖ٘ٗالزبٌر، انظر ترجمته فً "الشعر والشعراء" ص 
 لول: إن للبه عصاه فبل ٌمبل منه، فٌذهب إلٌها للبه سفها، فؤنا اتبع ما ٌؤمرنً به، فما أدرى أرشد أم ؼً.

، و ذكره ابن ٘٘-ٗ٘/ٕ، ونمله عنه الواحدي فً التفسٌر البسٌط: 1ٕٙ/ٕ، ٖٗ، ٗٔ/ٔ( المول ألبن األنباري، أنظر: مؽنً اللبٌب: ٔٔ)
 .ٕٗ/ ٔلجوزي فً "زاد المسٌر" ولم ٌنسبه البن األنباري ا

ُ َعلَىٕٔ) َ َحكَّ لَْدِرِه إِْذ لَالُوا َما أَْنَزَل َّللاَّ ٍء لُْل َمْن أَْنَزَل  (كما ورد هذا فً ذكر الكتاب الذي أنزل على موسى: }َوَما لََدُروا َّللاَّ ًْ بََشٍر ِمْن َش
 [.0ٔنُوًرا َوهًُدى ِللنَّاِس{ ]األنعام: اْلِكتَاَب الَِّذي َجاَء بِِه ُموَسى 

 .٘٘/ٕ( انظر: التفسٌر البسٌط: ٖٔ)
 .1ٗ/ٔ( المحرر الوجً: ٗٔ)
 .ٖٕٗ-ٖٖٕ/ٔ( تفسٌر الطبري: ٘ٔ)
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ن الذٌن اهتدوا به وإطبلق المتمٌن على المتصفٌن بالتموى فٌما مضى، وإن كان ؼٌر الؽالب فً المإمنٌ
 الوصؾ باسم الفاعل إطبلق ٌعتمد على لرٌنة سٌاق الثناء على الكتاب.

الثالث: أنه هدى فً المستمبل للذٌن سٌتمون فً المستمبل وتعٌن علٌه هنا لرٌنة الوصؾ بالمصدر فً هدى 
 ال ٌدل على زمان معٌن.ألن المصدر 

حصل من وصؾ الكتاب بالمصدر من وفرة المعانً ما ال ٌحصل، لو وصؾ باسم الفاعل فمٌل هاد  
للمتمٌن، فهذا ثناء على المرآن وتنوٌه به وتخلص للثناء على المإمنٌن الذٌن انتفعوا بهدٌه، فالمرآن لم ٌزل 

المتمٌن فً سابر مراتب التموى، وفً سابر أزمانه ولن ٌزال هدى للمتمٌن، فإن جمٌع أنواع هداٌته نفعت 
وأزمانهم على حسب حرصهم ومبالػ علمهم واختبلؾ مطالبهم، فمن منتفع بهدٌه فً الدٌن، ومن منتفع فً 
السٌاسة وتدبٌر أمور األمة، ومن منتفع به فً األخبلق والفضابل، ومن منتفع به فً التشرٌع والتفمه فً 

متمٌن وانتفاعهم به على حسب مبالػ تمواهم. ولد جعل أبمة األصول االجتهاد فً الفمه الدٌن، وكل أولبن من ال
[ فإن لصر بؤحد ٙٔمن التموى، فاستدلوا على وجوب االجتهاد بموله تعالى: فاتموا هللا ما استطعتم ]التؽابن: 

لم والصبلح ٌتسابمون فً سعٌه عن كمال االنتفاع به، فإنما ذلن لنمص فٌه ال فً الهداٌة، وال ٌزال أهل الع
 .(ٔ)التحصٌل على أوفر ما ٌستطٌعون من االهتداء بالمرآن"

 . (ٕ)و)الُهَدى( فً اللؽة: "الرشاد والداللة 
، كما لال (ٗ)، وهو مؤخوذ من: اتماء المكروه بما تجعله حاجزا بٌنن وبٌنه(ٖ)و)التموى( لؽة: للة الكبلم 

 :  (٘)النابؽة
 إسماطه         فتناولته واتمتنا بالٌدسمط النصٌؾ ولم ترد 

 :  (ٙ)ولال آخر 
 فؤلمت لناعا دونه الشمس واتمت         بؤحسن موصولٌن كؾ ومعصم

 :(2)ومنه لول خفاؾ بن ندبة
َِّمً بِؤَثْرِ  ٌْمَلُوَن فَؤْخلَصوَها       ِخفَافاً ُكلَُّها ٌَت  َجبَلَها الصَّ

 .(1)أي: كلها ٌستمبلن بفرنده
 :(ٔ)أوس بن حجرومنه لول 

                                                           

 .2ٕٕ-ٕٕٙ/ٔ( التحرٌر والتنوٌر: ٔ)
 مجد الدٌن دمحم بن ٌعموب الفٌروز آبادي ، الماموس المحٌط ، طبعة دار الجبل ، الجزء الرابع ، مادة )الهدى( فصل الهاء باب الٌاء .  (ٕ)
معجم مماٌٌس اللؽة، ابن فارس: مادة) ولى(، واألصل فً التموى : َوْلَوى على وزن فعلى فملبت الواو تاء من ولٌته ألٌه أي منعته ،  (ٖ)

تمً أي خابؾ ، أصله ولً ، وكذلن تماة كانت فً األصل ولاة ، كما لالوا : تجاه وتراث ، واألصل وجاه ووراث.)تفسٌر المرطبً:  ورجل
ٔ/ٕٔٙ. 
 .ٔٙٔ/ٔ( ٌنظر: تفسٌر المرطبً: ٗ)
ألولى الممدمٌن. وإنما لمب النابؽة .  النابؽة الذبٌانى: هو زٌاد بن معاوٌة، وٌكى أبا أمامة، وهو من الطبمة ا1ٖ(دٌوان النابؽة الذبٌانً: ٘)

وكان ٌضرب له لبة من أدم بسوق عكاظ فتؤتٌه الشعراء فتعرض علٌه أشعارها. وكان ممدما عند النعمان،  .لنبوؼه فى الشعر بعد أن كبر
  .، ودٌوانهٙ٘ٔ -0، واألؼانى 1ٕٔ -1ٓٔ، والشعر والشعراء ٓ٘ -٘ٗوانظر فى ترجمته إلى: طبمات الشعراء البن سبلم  .ومن ندمابه

والنصٌؾ: الخمار. ولال أبو سعٌد: النصٌؾ ثوب تتجلل به المرأة فوق ثٌابها كلها. )لسان "نصؾ"، و العنم: شجر لٌن األؼصان لطٌفها، 
 الواحدة عنمة. )ابن فارس: معجم مماٌٌس اللؽة: "عن".

 :والبٌت ضمن لصٌدة ٌصؾ زوجة النعمان فٌها، مطلعها
 مؽتد * عجبلن ذا زاد وؼٌر مزودأمن آل مٌة رابح أو 

، ٖٕٙ/ٔ، وزهر اآلداب وثمر األلباب: 0ٗ/ٔ( البٌت ألبً حٌة النمٌري، واسمه الهٌثم بن الربٌع، أنظر البٌت فً: شرح أدب الكاتب: ٙ)
 .21ٔ/ٖ، و أضواء البٌان: 0ٔٗ/ٔوشرح دٌوان الحماسة: 

، "معجم مماٌٌس اللؽة" )أثر( 2ٕٕ٘/ ٙ، "الصحاح" )ولى( ٗٗٗ/ ٔى( ، "تهذٌب اللؽة" )تمٖٕ(ورد البٌت فً )إصبلح المنطك( ص 2)
 .0ٕٓٗ/ 1، )ولى( ٕٙ/ ٔ، "اللسان" )أثر( 1ٕٙ/ ٕ، "الخصابص" ٙ٘/ ٔ

والصٌملون: جمع صٌمل وهو شحاذ السٌوؾ، وجبلإها، ٌمول: جلوا تلن السٌوؾ حتى إذا انظر الناظر إلٌها اتصل شعاعها بعٌنه فلم ٌتمكن 
 ٌها، فكلها ٌستمبلن بفرنده، و )ٌتمى( مخفؾ )ٌتمى( وهذا مكان الشاهد من البٌت.من النظر إل

 .ٕ٘/ٕ، وتفسٌر البسٌط للواحدي: ٗٗٗ/ ٔ، والتهذٌب:)تمى( ٗ( أنظر: إصبلح المنطك:1)
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 تَمَاَن بَِكْعب َواِحٍد َوتَلَذُّهُ     ٌََداَن إَذا َما ُهزَّ بالَكّؾِ ٌَْعِسُل 
 أي اتمان، ومعناه: جعل بٌنن وبٌنه كعبا واحدا، ٌصؾ رمحا، ٌمول :كؤنه كعب واحد، إذا هززته اهتز كله

(ٕ). 
 .(ٖ)النبً ملسو هيلع هللا ىلص"ومنه لول البراء: " كنا وهللا إذا احمر البؤس نتمً به، ٌعنً  

لال الواحدي: " االتماء فً اللؽة: الحجز بٌن الشٌبٌن، ٌمال: اتماه بترسه، أي: جعل الترس حاجزا بٌنه وبٌنه، 
واتماه بحمه، إذا وفاه، فجعل اإلعطاء ولاٌة بٌنه وبٌن خصمه عن نٌله إٌاه بٌده أو لسانه، ومنه )التمٌة فً 

 .(ٗ)اجزا بٌنه وبٌن ما ٌخشاه من المكروه"الدٌن( بجعل ما ٌظهره ح
وسؤل عمر بن الخطاب رضً هللا عنه أُبٌا عن التموى، فمال : "هل أخذت طرٌما ذا شون ؟ لال : نعم :  

 .(٘)لال فما عملت فٌه ؟ لال : تشمرت وحذرت، لال : فذان التموى"
 :  (ٙ)وأخذ هذا المعنى ابن المعتز فنظمه 

 وكبٌرها ذان التمى خل الذنوب صؽٌرها      
 واصنع كماش فوق أر        ض الشون ٌحذر ما ٌرى

 ال تحمرن صؽٌرة            إن الجبال من الحصى
، لال (2)و)التموى( فً اصطبلح الشرع هو: "اتخاذ ولاٌة من عذاب هللا بفعل أوامره، واجتناب نواهٌه" 

 .(1)فوق المإمن والطابع" ملسو هيلع هللا ىلص: "التمً ُمْلَجم والمتمً-رسول هللا 
لال الراؼب:  الولاٌة: هً حفظ الشًء مما ٌإذٌه وٌضره، وهً بهذا المعنى مصدر مثل الِولَاء، وعلى  

ذلن لوله عز وجل : " وولاهم عذاب السعٌر"، والتموى: جعل النفس فً ولاٌة مما ٌخاؾ، هذا تحمٌمه، ثم 
ٌة ممتضى الشًء بممتضٌه، والممتضً للشًء ٌسمى الخوؾ تارة تموى، والتموى خوفاً، حسب تسم

 .(0)بممتضاه"
ولٌل: التموى فً الطاعة، ٌراد بها اإلخبلص،  وفً المعصٌة ٌراد به الترن والحذر، ولٌل : هً  

اإلحتراز بطاعة هللا عن عموبته، وصٌانة النفس عما تستحك به العموبة من فعل أو ترن. ولٌل: هً المحافظة 
 .   (ٓٔ)مجانبة كل ما ٌبعد المرء عن هللا تعالى، ولٌل: ترن حظوظ النفس ومباٌنة الهوىعلى آداب الشرٌعة و

 .(ٔٔ): "المتمً: من ٌترن ما ال بؤس به خوفًا مما فٌه بؤس"-رحمه هللا-ولال المباركفوري  
 ولد ٌرد لفظ التموى فً المرآن الكرٌم على أوجه، منها:  
 [.ٔ:}ٌاأٌها الناس اتموا ربكم إن زلزلة الساعة شًء عظٌم{]الحج :الخوؾ والخشٌة، كما فً لوله تعالى  -ٔ

                                                                                                                                                                                             

/ ٔ، "المحكم" 2ٕٕ٘/ ٘، )ولى( 2ٙ٘ٔ/ ٘، "الصحاح" )عسل( 1ٕٙ/ ٕ، "الخصابص" ٕٗ(ورد البٌت فً "إصبلح المنطك" ص ٔ)
. والشاعر ٌصؾ 1ٕ/ ٖ، "الحجة" ألبً علًٕٖٔ/ ٕ، )أساس الببلؼة( )كعب( ٖٓٗ/ ٘ٔ، )ولى( 0ٕٗٙ/ ٘، "اللسان" )عسل( 2ٓٔ

 رمحاً ٌمول: اتمان برمح تلذه ٌدان: أي ال ٌثملهما، إذا هز بالكؾ ٌعسل أي. ٌضطرب وٌهتز.
 .ٕ٘/ٕ( أنظر: التفسٌر البسٌط للواحدي: ٕ)
 
. ولوله:"إذا احمر البؤس": كناٌة عن شدة الحرب، 22ٙٔ، برلم ٔٓٗٔ/ ٖلجهاد والسٌر، باب ؼزوة حنٌن، (صحٌح مسلم، كتاب اٖ)

 .ٖٗٙ/ ٕٔواستعٌر ذلن؛ لحمرة الدماء الحاصلة فٌها فً العادة. انظر: شرح النووي 
، 0ٕٓٗ/ 1، "اللسان" )ولى( 2ٕٕ٘/ ٙ، "الصحاح" )ولى( ٗٗ/ ٔ، وانظر: "تهذٌب اللؽة" )تمً(، )ولى( 1ٗ/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٗ)

 ، )رسالة دكتوراه(.ٔٔٔ/ ٔ)لباب التفاسٌر( للكرمانً 
 .ٕٙٔ/ٔ، وتفسٌر المرطبً: ٕٗٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٘)
 .ٖٗ( دٌوان عبدهللا بن المعتو، تحمٌك: د، عمر فاروق، دار األرلم، ٌروت، لنان: صٙ)

إن الجبال من الحصى دلٌل صحة هذا المنطك، وهو منطك المعتزلة فً عصره  ٌمول: التتمر صؽٌرا، ألن كل كبٌر ٌكون صؽٌرا، ولوله:
ودلٌمه، كعظمٌمه وجلٌله و لم  -ماٌشتمل علٌه عالمنا -وفً هذا ٌمول الجاحظ"اعلم أن الجبل لٌس أدل على هللا من الحصاة..وأن صؽٌر

 ( ٕٗ٘/ٔتفترق األمور فً حمابمها و إنّما افترق المفّكرون فٌها")كتاب الحٌوان: 
 .1ٕ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:2)
 .ٙٙ-٘ٙالفوابد:  (1)
 ( .11ٔ( مفردات الراؼب بتصرؾ )ص : 0)
 ( .0ٓ/صٔ(  التعرٌفات للجرجانً )جٓٔ)
 .ٕٔٓ/ٙ( تحفة األحوذي: ٔٔ)



ٗٓ 

 

ٗٓ 

 

ومنها: العبادة، كما فً لوله تعالى :}ٌنزل المبلبكة بالروح من أمره على من ٌشاء من عباده أن أنذروا  -ٕ 
 [.ٕأنه الإله إال أنا فاتمون{]النحل:

ن أبوابها واتموا هللا لعلكم ومنها : ترن المعصٌة،كما فً لوله تعالى : }وأتوا البٌوت م -ٖ
 [، أي ال تعصوه . 10ٔتفلحون{]البمرة:

 [، أي للتوحٌد.ٖومنها: التوحٌد، كما فً لوله تعالى : }أولبن الذٌن امتحن هللا للوبهم للتموى{]الحجرات: -ٗ
 [.ٕٖحج :ومنها: اإلخبلص،كما فً لوله سبحانه : }ذلن ومن ٌعظم شعابر هللا فإنها من تموى الملوب{ ]ال  -٘
 : (ٔ)وعند ابن المٌم، للتموى ثبلثة مراتب  

 إحداها : حمٌّة الملب والجوارح عن اآلثام والمحرمات.
 والثانٌة : حمٌّتها عن المكروهات.

 والثالثة: الحمٌة عن الفضول وما ال ٌعنً.
سبه سروره وفرحه لال ابن المٌم: "فاألولى تعطً العبد حٌاته، والثانٌة تفٌده صحته ولوته، والثالثة تك 

 .(ٕ)وبهجته"
التموى من أوجب الواجبات ولد دل على ذلن نصوص كثٌرة من المرآن الكرٌم والسنة وال شن بؤن  

 .(ٖ)الصحٌحة وكبلم السلؾ الصالح، لال المرطبً: "األمر بالتموى كان عاما لجمٌع األمم"
أمر هللا بها ووصى بها فً ؼٌر موضع، : "والتموى واجبة على الخلك، ولد -رحمه هللا-لال ابن تٌمٌة  

 .(ٗ)وذم من ال ٌتمً هللا، ومن استؽنى عن تمواه توعده"
لال: لال لً رسول هللا صلى هللا علٌه  -رضً هللا عنه-كما أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لد أمر بالتموى، فعن أبً ذر 

  .ى إٌجاب التموى واألمر بها، فاجتمع الكتاب والسنة عل(٘)" حٌُث كنتَ  هللاَ  وسلم:"اتَّكِ 
 : (ٙ)وذكر أبو إسحاق، بؤن لوله تعالى}ُهًدى{، موضعه النصب من وجهٌن

أحدهما: أن ٌكون منصوبا على الحال من لولن: المرآن ذلن الكتاب هدى، فٌكون حاال من الكتاب، كؤنن 
 ة فً ذلن.للت: هادٌا؛ ألن )هدى( جاء بعد تمام الكبلم، والعامل فٌه ٌكون معنى اإلشار

ٌَْب فٌِِه{ كؤنن للت: ال شن فٌه هادٌا،  والثانً: أن ٌكون منصوبا على الحال من )الهاء( فً لوله: }اَل َر
 والعامل فٌه معنى رٌب.

ولوله تعالى : } ُهًدى ِلْلُمتَِّمٌَن { "ٌدؼم الؽنة عند )البلم( و)الراء( أبو جعفر وابن كثٌر وحمزة والكسابً  
بً عند )الٌاء(، وزاد حمزة عند )الواو(، واآلخرون ال ٌدؼمونها وٌخفً أبو جعفر ، زاد حمزة والكسا

 .(2))النون( والتنوٌن عند )الخاء( و)الؽٌن("
 الفوابد:

من فوابد اآلٌة: بٌان علّو المرآن؛ لموله تعالى: } ذلن {؛ فاإلشارة بالبعد تفٌد علّو مرتبته؛ وإذا كان المرآن   .ٔ
لة، فبل بد أن ٌعود ذلن على المتمسن به بالعلّو والرفعة؛ ألن هللا سبحانه وتعالى ٌمول: عالً المكانة والمنز

[ ؛ وكذلن ما ُوِصؾ به المرآن من الكرم، والمدح، والعظمة فهو وصؾ ٖٖ}لٌظهره على الدٌن كله{ ]التوبة: 
 أٌضاً لمن تمسن به.

ومنها: رفعة المرآن من جهة أنه لرآن مكتوب معتٍن به؛ لموله تعالى: } ذلن الكتاب {؛ ولد بٌّنّا أنه مكتوب  .ٕ
 فً ثبلثة مواضع: اللوح المحفوظ، والصحؾ التً بؤٌدي المبلبكة، والمصاحؾ التً بؤٌدي الناس.

 ( لى: ) ال رٌب فٌهومن فوابد اآلٌة: أن هذا المرآن نزل من عند هللا ٌمٌناً؛ لموله تعا  .ٖ

                                                           

 .٘ٗ( أنظر: الفوابد:ٔ)
 . ٘ٗ( الفوابد: ٕ)
 .10ٖ/٘( تفسٌر المرطبً: ٖ)
 .2ٕٙ/ٖ( شرح العمدة: ٗ)
 (، ولال: حسن صحٌح.012ٔالترمذي:)( رواه ٘)
،ومشكل إعراب ٙٔ/ ٔ، وإمبلء ما من به الرحمن، للعكبري1ٓٔ/ ٔ، وإعراب المرآن،  للنحاس 2ٓ/ ٔ( أنظر: معانً المرآن : ٙ)

 .2ٔ/ ٔالمرآن،المكً :
 .ٓٙ-0٘/ٔ( تفسٌر البؽوي: 2)
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ومنها: أن المهتدي بهذا المرآن هم المتمون؛ فكل من كان أتمى هلل كان ألوى اهتداًء بالمرآن الكرٌم؛ ألنه   .ٗ
ُعلِّك الهدى بوصؾ؛ والحكم إذا ُعلك بوصؾ كانت لوة الحكم بحسب ذلن الوصؾ المعلَّك علٌه؛ ألن الوصؾ 

 علول.عبارة عن علة؛ وكلما لوٌت العلة لوي الم
ومن فوابد اآلٌة: فضٌلة التموى، وأنها من أسباب االهتداء بالمرآن، واالهتداء بالمرآن ٌشمل الهداٌة   .٘

 العلمٌة، والهداٌة العملٌة؛ أي هداٌة اإلرشاد، والتوفٌك.
 فإن لٌل: ما الجمع بٌن لوله تعالى: } هًدى للمتمٌن {، ولوله تعالى: }شهر رمضان الذي أنزل فٌه المرآن

  .(1٘ٔهًدى للناس وبٌنات من الهدى والفرلان{؟ )البمرة: 
فالجواب: أن الهدى نوعان: عام، وخاص؛ أما العام فهو الشامل لجمٌع الناس وهو هداٌة العلم، واإلرشاد؛ 

[ ، ولوله تعالى عن 1٘ٔومثاله لوله تعالى عن المرآن: }هًدى للناس وبٌّنات من الهدى والفرلان{ ]البمرة: 
[ ؛ وأما الخاص فهو هداٌة التوفٌك : أي 2ٔ}وأما ثمود فهدٌناهم فاستحبوا العمى على الهدى{ ]فصلت: ثمود: 

أن ٌوفك هللا المرء للعمل بما علم؛ مثاله: لوله تعالى } هًدى للمتمٌن {، ولوله تعالى: }لل هو للذٌن آمنوا هًدى 
 [ .ٗٗوشفاء{ ]فصلت: 

 المرآن
ا َرَزْلنَاُهْم ٌُْنِفمُوَن )لوله تعالى: }الَِّذٌَن ٌُْإمِ  بَلةَ َوِممَّ ٌِْب َوٌُِمٌُموَن الصَّ  [ٖ({] البمرة :ٖنُوَن بِاْلؽَ

 التفسٌر:
لون بالؽٌب الذي ال تدركه حواسُّهم وال عمولهم وحدها؛ ألنه ال ٌُْعرؾ إال بوحً هللا إلى  وهم الذٌن ٌَُصّدِ

لن مما أخبر هللا به أو أخبر به رسوله، وهم مع رسله، مثل اإلٌمان بالمبلبكة، والجنة، والنار، وؼٌر ذ
تصدٌمهم بالؽٌب ٌحافظون على أداء الصبلة فً موالٌتها أداًء صحًٌحا َوْفك ما شرع هللا لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، ومما 

 أعطٌناهم من المال ٌخرجون صدلة أموالهم الواجبة والمستحبة.
 :(ٔ)اآلٌتان فٌه ، على ثبلثة ألوال واختلؾ المفسرون ، فٌَِمْن نزلت هاتان

ٌَْن َوَمآ  أحدها : أنها نزلت فً مإمنً العرب دون ؼٌرهم ، ألنه لال بعد هذا }َوالَِّذٌَن ٌُْإِمنُوَن بَِمآ أُْنِزَل إِلَ
 .، مثل ذلن(ٖ)، وروي عن ابن مسعود(ٕ)أُْنِزَل ِمْن لَْبِلَن{، ٌعنً به أْهَل الكتاب ، وهذا لول ابن عباس

ثانً : أنها مع اآلٌتٌن اللتٌن من بعد أربع آٌات نزلت فً مإمنً أهل الكتاب خاصة، ألنه ذكرهم فً وال
 بعضها. 

والثالث : أن اآلٌات األربع من أول السورة ، نزلت فً جمٌع المإمنٌن ، وروى ابن أبً نجٌح عن مجاهد 
ً نعت الكافرٌن ، وثبَلَث َعْشَرةَ فً لال :"نزلت أربع آٌات من سورة البمرة فً نعت المإمنٌن ، وآٌتان ف

 مثل ذلن. (٘). وروي عن الربٌع(ٗ)الُمنافمٌن"
ٌْبِ لوله تعالى:}  [، "أي ٌمرون بما ؼاب عنهم مما أخبر هللا به عن نفسه، ٖ{]البمرة: الَِّذٌَن ٌُْإِمنُوَن بِاْلؽَ

 .(ٙ)ا أخبر هللا به من أمور الؽٌب"ومبلبكته، وكتبه، ورسله، والٌوم اآلخر، والمدر خٌره وشره، وؼٌر ذلن مم
وروي " عن أبً العالٌة فً لوله: }الذٌن ٌإمنون بالؽٌب{، لال: ٌإمنون باهلل ومبلبكته وكتبه ورسله  

 .(2)والٌوم اآلخر وجنته وناره ولمابه. وٌإمنون بالحٌاة بعد الموت، وبالبعث. فهذا ؼٌب كله"
فهم المإمنون من العرب، أما الؽٌب: فما ؼاب عن العباد من ولال السدي: " أما الذٌن ٌإمنون بالؽٌب  

 .(1)أمر الجنة وأمر النار وما ذكر فً المرآن، لم ٌكن تصدٌمهم بذلن من لبل أصل كتاب أو علم كان عندهم"

                                                           

 .2ٓ/ٔ، والنكت والعٌون: 1ٕٕ/ٔ، والعجاب فً بٌان األسباب: ٕٔ( أنظر: أسباب النزول للواحدي: ٔ)
 .1ٖٕ/ٔ(:ص22ٕ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 ٖٕٙ/ٔ(:ص2ٖٕ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
، والعجاب فً بٌان األسباب: ٕٔ. وانظر: أسباب النزول للواحدي: 0ٖٕ-1ٖٕ/ٔ(،:ص1ٕٓ(، و)20ٕ(، و)21ٕ( أخرجه الطبري)ٗ)
 [.ٗ٘/ٙن مجاهد.]أنظر: تهذٌب التهذٌب: ، والخبر إسناده منمطع لعدم سماع ابن أبً نجٌح م1ٕٕ/ٔ
 .ٕٓٗ/ٔ(:ص1ٕٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٖٓ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙ)
 .ٖٙ/ٔ(:ص٘ٙ(، و)2ٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)2)
 .ٖٙ/ٔ(:ص1ٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)1)
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ٌَْب{]البمرة:  [،  فٌه ثبلثة أوجه :ٖولوله تعالى:}الَِّذٌَن ٌُْإِمنُوَن بِاْلؽَ
 .(ٕ)، وعبدهللا (ٔ)ذا لول ابن عباسأحدها : ٌصدلون بالؽٌب ، وه

 . (ٖ)والثانً : ٌخشون بالؽٌب ، وهذا لول الربٌع بن أنس
 .(ٗ)والثالث: ولٌل: اإلٌمان: العمل. لاله الربٌع

 :(٘)ولد ذكر أهل العلم فً األصل )اإلٌمان(، ثبلثة ألوال
[، ٌعنً: "وما أنت بمصّدِق 2ٔنَا{]ٌوسؾ: أحدها : أن أصله التصدٌك ، ومنه لوله تعالى:}َوَما أَْنَت بُِمْإِمٍن لَ 

 .(ٙ)لنا فً لولنا"
من اللؽوٌٌن وؼٌرهم أن اإلٌمان معناه: التصدٌك، ولال تعالى: }لَالَِت  (2)لال األزهري: اتفك العلماء 

 .(1)["2ٔاأْلَْعَراُب آَمنَّا{ ]ٌوسؾ: 
من األمانة، وهللا ٌتولى علم السرابر ثم لال: وإنما للت: إن المإمن معناه: المصدق، ألن اإلٌمان مآخوذ  

ونٌة العمد، وجعل تصدٌمه أمانة ابتمن كل من أسلم على تلن األمانة، فمن صدق بملبه فمد أدى األمانة، ومن 
كان للبه على خبلؾ ما ٌظهره بلسانه فمد خان، وهللا حسٌبه، وإنما لٌل للمصدق: مإمن، ولد آمن؛ ألنه دخل 

 .(0)تمنه هللا علٌهافً أداء األمانة التً اب
 :(ٔٔ)لول الشاعر (ٓٔ)وأنشد ابن األنباري على أن )آمن( معناه: صّدق 

َدا   َوِمْن لَْبُل آمنَّا َولَْد َكاَن لَْوُمنَا       ٌُصلُون لؤلْوثَاِن لَْبُل ُمَحمَّ
 .(ٕٔ)معناه: من لبل آمنا دمحما، ]أي صدلنا دمحما[ فدمحما منصوب بمعنى التصدٌك 

 أن أصله: )األمان(، فالمإمن ٌإمن نفسه من عذاب هللا ، وهللا المإِمُن ألولٌابه من عمابه .والثانً : 
لال أبو علً الفارسً: "وٌجوز من حٌث لٌاس اللؽة، أن ٌكون )آمن( ]صار ذا أمن[ ، مثل: أجدب،  

الشهادتٌن، كمولهم: وأعاه، أي: صار ذا عاهة فً ماله، فكذلن )آمن( صار ذا )أمن( فً نفسه وماله بإظهار 
 .(ٖٔ)أسلم، أي: صار ذا سلم، وخرج عن أن ٌكون حربا مستحل المال والدم"

 والثالث : أن أصله )الطمؤنٌنة(، فمٌل للمصدق بالخبر مإمن ، ألنه مطمبن.
لال الواحدي: "وأصله]أي اإلٌمان[ فً اللؽة: الطمؤنٌنة إلى الشًء، من لولهم: أمن ٌؤمن أمنا، إذا اطمؤن 

الخوؾ عنه، وآمنت فبلنا، إذا جعلته ٌطمبن وتسكن نفسه. وآمن باهلل ورسوله إذا صدلهما واثما بذلن  وزال
 .(ٔ)مطمبنا إلٌه"

                                                           

 .ٖٕ٘-ٖٕٗ/ٔ(:ص1ٕٙ(، و)2ٕٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .ٖٕ٘/ٔ(:ص2ٕٔ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .ٖٕ٘/ٔ(:ص0ٕٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 ٖٕ٘/ٔ(:ص2ٕٓ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .0ٙ-1ٙ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٘)
 .ٖٕ٘/ٔ( تفسٌر الطبري: ٙ)
(ولد اعترض بعض العلماء على دعوى اإلجماع على أن اإلٌمان معناه فً اللؽة التصدٌك. لال ابن أبً العز فً "شرح العمٌدة 2)

)ولد اعترض على استداللهم بؤن اإلٌمان فً اللؽة عبارة عن التصدٌك، بمنع الترادؾ بٌن التصدٌك واإلٌمان، وهب أنه ٌصح الطحاوٌة": 
. ولال ابن تٌمٌة فً معرض رده على من ادعى إجماع أهل ٕٖٔفً موضع فلم للتم إنه ٌوجب الترادؾ مطلما؟( "شرح الطحاوٌة" ص 

ٌك، لال: )... لوله إجماع أهل اللؽة لاطبة على أن اإلٌمان لبل نزول المرآن هو التصدٌك، فٌمال له: من اللؽة على أن اإلٌمان معناه التصد
نمل هذا اإلجماع ومن أٌن ٌعلم هذا اإلجماع؟ وفً أي كتاب ذكر هذا اإلجماع؟ ...( ثم ذكر وجوها كثٌرة فً رد هِذه الدعوى. انظر كتاب 

. وعلى فرض أن معنى اإلٌمان فً اللؽة )التصدٌك( فإن الشارع استعمله فً معنى ٖٓٔ - ٖٕٔ/ 2اإلٌمان ضمن "مجموع الفتاوى" 
 .01ٕ/ 2اصطبلحً خاص، كما استعمل الصبلة والزكاة فً معان شرعٌة خاصة زابدة على المعنى اللؽوي. انظر. "مجموع الفتاوى" 

 .ٕٓٔ/ ٔ(تهذٌب اللؽة: )أمن(: 1)
 .ٕٔٔ/ ٔ(انظر: التهذٌب )أمن(: 0)
 .ٖٕٓ/ ٔ، وانظر: الزاهر:ٕٔٔ/ ٔ( تهذٌب اللؽة:)أمن(: ٓٔ)
/ ٔ، "اللسان" )أمن( ٕٕٔ/ ٔ، وكذلن األزهري فً "التهذٌب"، )أمن( ٖٕٓ/ ٔ(البٌت أنشده ابن األنباري فً "الزاهر" بدون عزو ٔٔ)

ٕٔٗ. 
 .ٖٕٓ، ٕٕٓ/ ٔ(انظر كبلم ابن األنباري فً "الزاهر" ٕٔ)
حٌث أفاد أن اإلٌمان بمعنى التصدٌك لٌس على إطبلله فً كل  ٕٕٙر بمٌة كبلم أبً علً ص ، وانظٕٕٓ/ ٔ("الحجة" ألبً علً ٖٔ)

 موضع.



ٖٗ 

 

ٖٗ 

 

ولال البؽوي:" وحمٌمة اإلٌمان التصدٌك بالملب. وهو فً الشرٌعة : االعتماد بالملب واإللرار باللسان  
ه من المناسبة ، ألنه من شرابعه، واإلسبلم : هو والعمل باألركان ، فسمً اإللرار والعمل إٌمانا ؛ لوج

الخضوع واالنمٌاد ، فكل إٌمان إسبلم ولٌس كل إسبلم إٌمانا ، إذا لم ٌكن معه تصدٌك ، لال هللا تعالى "لالت 
الحجرات ( وذلن ألن الرجل لد ٌكون مستسلما فً  - ٗٔاألعراب آمنا لل لم تإمنوا ولكن لولوا أسلمنا") 

 . (ٕ)دق فً الباطن. ولد ٌكون مصدلا فً الباطن ؼٌر منماد فً الظاهر"الظاهر ؼٌر مص
 : (ٖ)وفً )اإلٌمان( ثبلثة ألاوٌل 

 أحدها : أّن اإلٌمان اجتناب الكبابر .
 والثانً : أن كل خصلة من الفرابض إٌمان .

 والثالث : أن كل طاعٍة إٌمان .
 ألوال : [،  ثبلثةٖوذكر أهل التفسٌر فً معنى }الؽٌب{]البمرة: 

 .(ٙ)، واسماعٌل بن أبً خالد(٘)، وروي نحوه عن عطاء (ٗ)أحدها : ما جاء من عند هللا ، وهو لول ابن عباس
 .(2)والثانً : أنه المرآن ، وهو لول زر بن حبٌش

 ،(ٔٔ)، والسدي(ٓٔ)، وأبً العالٌة(0)، والربٌع(1)والثالث : اإلٌمان بالجنة والنار والبعث والنشور . لاله لتادة
 مثل ذلن. ،(ٖٔ)، وإبراهٌم بن جعفر بن محمود بن سلمة األنصاري(ٕٔ)وروي عن زٌد بن أسلم

 .(ٗٔ)وهذه األلوال ال تتعارض، بل ٌمع الؽٌب على جمٌعها" لال ابن عطٌة:" 
أي ٌإدونها على الوجه األكمل بشروطها وأركانها،  [، "ٖ}َوٌُِمٌُموَن الصَّبَلةَ{ ]البمرة :  لوله تعالى: 

 .(٘ٔ)وخشوعها وآدابها"
 .(ٙٔ)لال البؽوي:" أي ٌدٌمونها وٌحافظون علٌها فً موالٌتها بحدودها ، وأركانها وهٌباتها" 
 .(2ٔ)وروي عن ابن عباس ،فً لوله تعالى}وٌمٌمون الصبلة {، لال : "الذٌن ٌمٌمون الصبلةَ بفُروضها" 
 .(1ٔ)طبري بسنده " عن الضحان فً لوله :}الذٌن ٌمٌمون الصبلة{: ٌعنً الصبلة المفروضة"وأخرج ال 
 : (0ٔ)[،  لوالنٖوذكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى:}َوٌُِمٌُمون الصَّبلَةَ{]البمرة: 

 . (ٕٓ)أحدهما : ٌإدونها بفروضها. لاله ابن عباس
، وحكً عن (ٔ)، ومماتل بن حٌان(ٕٔ)ع فٌها ، لاله لتادةوالثانً : أنه إتمام الركوع والسجود والتبلوة والخشو

 .(ٕ)ابن عباس مثل ذلن
                                                                                                                                                                                             

 .0٘/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٔ)
 .ٔٙ-ٓٙ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٕ)
 . 0ٙ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٖ)
 .ٖٕٙ/ٔ(:ص2ٕٕ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 باهلل، فمد آمن بالؽٌب".. ولفظه:"من آمن ٖٙ/ٔ(:ص2ٓ( أخرجه ابن أبً)٘)
 . ولفظه:"}ٌإمنون بالؽٌب{: بؽٌب اإلسبلم".ٖٙ/ٔ(:ص2ٔ( أنظر تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙ)
 .ٖٙ/ٔ(:ص0ٙ، وابن أبً حاتم)ٖٕٙ/ٔ(:ص2ٕٗ(أنظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٖٕٙ/ٔ(:ص2ٕ٘(أنظر: تفسٌر الطبري)1)
 .2ٖٕ-ٖٕٙ/ٔ(:ص2ٕٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)0)
 .ٖٙ/ٔ(:ص2ٙبً حاتم)( أنظر:تفسٌر ابن أٓٔ)
 .ٖٙ/ٔ(:ص1ٙ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 . ولفظه:"}الذٌن ٌإمنون بالؽٌب{، لال: بالمدر".ٖٙ/ٔ(:ص2ٕ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .2ٖ/ٔ(:ص2ٖ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖٔ)
 .1ٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗٔ)
 .ٕٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘ٔ)
 .ٕٙ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٙٔ)
 .2ٖ/ٔ(:ص2ٗ، وابن أبً حاتم)ٕٔٗ/ٔ(:ص1ٕٕ( أخرجه الطبري)2ٔ)
 .ٕٕٗ/ٔ(:ص1ٕٗ( تفسٌر الطبري)1ٔ)
 .0ٙ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: 0ٔ)
 . ٕٔٗ/ٔ(:ص1ٕٕ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕٓ)
 .2ٖ/ٔ(:ص2٘( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٔ)



ٗٗ 

 

ٗٗ 

 

 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 َطِلبتَه لال الطبري: " وأرى أن الصبلة المفرو  ٌت " صبلة " ، ألّن المصلًِّ متعّرِ ضة ُسّمِ

َض الداعً بدعابه ربَّه استنجاَح حاجاته وسإلَهُ"  .(٘)من ثواب هللا بعمله ، مع ما ٌسؤل َربَّه من حاجاته ، تعرُّ
 :(2)واحتّج بمول األعشى،(ٙ)الثانً: أنها من الرحمة. لاله أبو عبٌة

 ٌا َرّبِ َجنِّْب أَبًِ األوصاَب والوجعا      تموُل بنتً ولد لَّرْبُت ُمْرتَِحبًل 
ِ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:   
 .(1)ترحمت

ن: األول والثانً: لرٌبان من البعض، " ألن المترحم على اإلنسان داعٍ له، والداعً لئلنسان والموال 
 .(0)مترّحم علٌه"

مؤخوذة من :الّصبل، وهو عرق فً وسط الظهر، وٌفترق عند العجب فٌكتنفه، ومنه أخذ  والثالث: أنها :
المصلً فً سبك الخٌل، ألنه ٌؤتً مع صلوي السابك، فاشتمّت الصبلة منه، إما ألنها جاءت ثانٌة لئلٌمان 

 .(ٓٔ)فشبهت بالمصلًّ من الخٌل، وإما ألن الراكع والساجد صلواه"
 .(ٔٔ)إنها من الدعاء أحسنلال ابن عطٌة:" والمول  

ً فعل )الصبلة( على هذا الوجه إلامةً لها، على لولٌن  : (ٕٔ)واختُلؾ ِلَم ُسّمِ
 أحدهما : من تموٌم الشًء من لولهم لام باألمر إذا أحكمه وحافظ علٌه .

ال : ألام لال الطبري: وإلامة الصبلة: أداإها بحدودها وفروضها والواجب فٌها على ما فُِرَضْت علٌه، كما ٌم
لوها من البٌَع والشراء فٌها  :  (ٗٔ)، وكما لال الشاعر(ٖٔ)الموُم ُسولَهم ، إذا لم ٌُعَّطِ

َراب فََخاُموا َوَولَّْوا َجِمٌعَا ٌِْن ُسوَق الـ         ـّضِ  أَلَْمنَا ألَْهِل اْلِعَرالَ
ً إلامة لها ، لما فٌها من ال  .ل : لد لامت الصبلةمٌام فلذلن لٌوالثانً : أنه فعل الصبلة ُسّمِ

ا َرَزْلنَاُهْم ٌُْنِفمُوَن{ ]البمرة :    .(٘ٔ)[،" أي: مما أعطٌناهم من المال ٌخرجون"ٖلوله تعالى:} َوِممَّ
 .(ٔ)لال الصابونً: "أي ومن الذي أعطٌناهم من األموال ٌنفمون وٌتصدلون فً وجوه البر واإِلحسان" 

                                                                                                                                                                                             

 .2ٖ/ٔ(:ص2ٙ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔ)
 .ٕٕٗ-ٕٔٗ/ٔ(:ص1ٖٕ)( أنظر: تفسٌر الطبريٕ)
، ٌذكر الخمر فً دنها . وزمزم العلج من الفرس : إذا تكلؾ الكبلم عند األكل وهو مطبك فمه بصوت خفً ال ٌكاد ٌفهم  ٕٓٓ(دٌوانه : ٖ)

 . وفعلهم ذلن هو الزمزمة . " ذبحت " أي بزلت وأزٌل ختمها . وعندبذ ٌدعو مخافة أن تكون فاسدة ، فٌخسر .
. ولوله " ولابلها الرٌح " أي جعلها لبالة مهب الرٌح ، وذلن عند بزلها وإزالة ختمها . وٌروى : " فؤلبلها الرٌح  0ٕ: (دٌوان األعشى ٗ)

 " وهو مثله . وارتسم الرجل : كبر ودعا وتعوذ ، مخافة أن ٌجدها لد فسدت ، فتبور تجارته .
 .ٖٕٗ/ٔ( تفسٌر الطبري: ٘)
 .ٕٙ-ٔٙ( انظر: مجاز المرآن: ٙ)
 .0ٗٔ، ومراتب النحوٌٌن: 0ٖ٘/ ٔ، وانظر: الخزانة: ٙٓٔ(دٌوانه: 2)
 .ٖٔٗ/ٖ( انظر: التفسٌر البسٌط: 1)
 .ٖٔٗ/ٖ( التفسٌر البسٌط: 0)

 .1٘/ٔ( المحرر الوجٌز: ٓٔ)
 .1٘/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔٔ)
 .0ٙ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٕٔ)
 .ٖٔٗ/ٔ( أنظر: تفسٌر الطبري: ٖٔ)
 ،  ولم أتعرؾ على لابله.ٕٔٗ/ٔالطبري:( البٌت من شواهد ٗٔ)
 .ٖٓ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘ٔ)



ٗ٘ 

 

ٗ٘ 

 

صح االنتفاع به حبلال كان أو حراما، بخبلؾ لول المعتزلة لال ابن عطٌة:" والرزق عند أهل السنة، ما  
 .(ٕ)إن الحرام لٌس برزق"

 .(ٖ)ولال البؽوي: " والرزق اسم لكل ما ٌنتفع به حتى الولد والعبد وأصله فً اللؽة الحظ والنصٌب" 
ا َرَزْلنَاُهْم ٌُْنِفمُوَن{]البمرة:  [، ثبلثة تؤوٌبلت :ٖوفً لوله :}َوِممَّ

 .(ٗ)إٌتاء الزكاة احتساباً لها ، وهذا لول ابن عباسأحدها : 
 .(ٙ)، والسدي (٘)والثانً : نفمة الرجل على أهِلِه ، وهذا لول ابن مسعود

 مثل ذلن. (1)، وري عن لتادة(2)والثالث : التطوع بالنفمة فٌما لرب من هللا تعالى ، وهذا لول الضحان
 .(0)فً األموال ما عدا الزكاةالثالث: ولٌل : إنه الحموق الواجبة العارضة 

، فاهلل تعالى "لم ٌخُصْص مْدَحهم (ٓٔ)أن اآلٌة تعّم الجمٌع، "وهذه األلوال تمثٌل ال خبلؾ"والراجح  
أنهم موصوفون بجمٌع معانً  -ووصفَهم بنوع من النفمات المحمود علٌها صاحبُها دوَن نوعٍ بخبر وال ؼٌره 

ٌِّب ما رزلهم َربُّهم من أموالهم وأمبلكهم ، وذلن الحبلُل منه الذي لم النفمات المحموِد علٌها صاحبُها من ط
 .(ٔٔ)ٌَُشْبهُ حراٌم"

 .(٘ٔ)والسعدي (ٗٔ)، والمرطبً(ٖٔ)وابن عطٌة (ٕٔ)ورجح هذا المول ابن جرٌر الطبري
 :(ٙٔ)[، هنا وجهانٖو فً اعراب لوله تعالى}ِمن{]البمرة:

 أحدهما: ، أن تكون للبٌان.
للتبعٌض: وذلن لٌنبههم أنه لم ٌرد منهم إال جزءاً ٌسٌراً من أموالهم، ؼٌر ضار لهم وال والثانً: أن تكون 

 .(2ٔ)مثمل، بل ٌنتفعون هم بإنفاله، وٌنتفع به إخوانهم
وكثٌراً ما ٌجمع تعالى بٌن الصبلة واإلنفاق من األموال فً المرآن الكرٌم، وذلن ألن "الّصبلة حّك َّللّا  

لى توحٌده والثّناء علٌه، وتمجٌده واالبتهال إلٌه، ودعابه والتّوّكل علٌه؛ واإلنفاق هو وعبادته، وهً مشتملةٌ ع
اإلحسان إلى المخلولٌن بالنّفع المتعّدي إلٌهم، وأولى النّاس بذلن المرابات واألهلون والممالٌن، ثّم األجانب، 

ولهذا ثبت فً  مّما رزلناهم ٌنفمون{فكلٌّ من النّفمات الواجبة والّزكاة المفروضة داخٌل فً لوله تعالى:}و

                                                                                                                                                                                             

 .ٕٙ/ٔ(صفوة التفاسٌر: ٔ)
. وفً الموضوع نفسه لال ابن عاشور:" والرزق شرعا عند أهل السنة كالرزق لؽة إذ األصل عدم النمل إال 1٘/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕ)

لحل والحرمة ؼٌر ملتفت إلٌها هنا فبٌان الحبلل من الحرام له موالع أخرى وال لدلٌل، فٌصدق اسم الرزق على الحبلل والحرام ألن صفة ا
 .ٌمبل هللا إال طٌبا وذلن ٌختلؾ باختبلؾ أحوال التشرٌع مثل الخمر والتجارة فٌها لبل تحرٌمها، بل الممصود أنهم ٌنفمون مما فً أٌدٌهم

لشرور وتمدٌرهما، ومسؤلة الرزق من المسابل التً جرت فٌها المناظرة وخالفت المعتزلة فً ذلن فً جملة فروع مسؤلة خلك المفاسد وا
بٌن األشاعرة والمعتزلة كمسؤلة اآلجال، ومسؤلة السعر، وتمسن المعتزلة فً مسؤلة الرزق بؤدلة ال تنتج المطلوب".]التحرٌر والتنوٌر: 

ٔ/ٕٖ٘.] 
 .ٖٙ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٖ)
 .2ٖ/ٔ(:ص22، وابن أبً حاتم)ٖٕٗ/ٔص(:1ٕٙ(، و)1ٕ٘( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٖٕٗ/ٔ(:ص11ٕ(أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .1ٖ/ٔ(:ص21( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙ)
 .ٖٕٗ/ٔ(:ص12ٕ(أنظر: تفسٌر الطبري)2)
 . 1ٖ/ٔ(:ص20(أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)1)
 
 (..20ٔ/ٔسواها ، )ٌنظر: تفسٌر المرطبً:  (ألن هللا تعالى لما لرنه بالصبلة كان فرضا ، ولما عدل عن لفظها كان فرضا0)
 .1٘/ٔ( المحرر الوجٌز: ٓٔ)
 .ٕٗٗ/ٔ( تفسٌر الطبري: ٔٔ)
 .ٖٕٗ/ٔ( ٌنظر: تفسٌر الطبري: ٕٔ)
 .1٘/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: ٖٔ)
 .20ٔ/ٔ( ٌنظر: تفسٌر المرطبً: ٗٔ)
 .ٓٗ/ٔ( ٌنظر: تفسٌر السعدي: ٘ٔ)
 .ٖٓ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙٔ)
ا َرَزْلنَاُهْم ٌنفمون{ فٌه إشارة إلى أن هذه األموال التً بٌن أٌدٌكم، لٌست حاصلة بموتكم وملككم، وإنما هً رزق هللا(ولوله 2ٔ)  تعالى }َوِممَّ

 . الذي أنعم به علٌكم، فكما أنعم علٌكم وفضلكم على كثٌر من عباده فاشكروه بإخراج بعض ما أنعم هللا به علٌكم وواسوا إخوانكم المعدمٌن



ٗٙ 

 

ٗٙ 

 

الّصحٌحٌن عن ابن عمر: أّن رسول َّللّا صلّى هللا علٌه وسلم لال: "بنً اإلسبلم على خمٍس: شهادة أن ال إله 
 .(ٕ)،واألحادٌث فً هذا كثٌرةٌ"(ٔ)إاّل َّللّا، وإلام الّصبلة، وإٌتاء الّزكاة، وصوم رمضان، وحّج البٌت"

اق: فً ِصفة هللا  و)الرزق( لؽة: لال ابن  ألنه ٌَرُزق الَخلك  -تعالى-منظور: رَزق: الراِزق والرزَّ
أجَمعٌن، وهو الذي خلك األرزاق، وأعطى الخبلبك أرزالها وأوَصلها إلٌهم، وفَعَّال ِمن أبنٌَة المبالَؽة، 

ْزق: َمعروؾ، واألرزاق نوعان: ظاِهرة لؤلبدان؛ كاأللوات، وباِطنة للملوب والنفوس ؛ كالَمعاِرؾ والّرِ
ِ ِرْزلَُها-والعُلوم؛ لال هللا   .(ٖ)[ٙ{ ]هود:  تعالى:}َوَما ِمْن َدابٍَّة فًِ اأْلَْرِض إاِلَّ َعلَى َّللاَّ

ْزق ٌُمال للعَطاء الجاري تارةً، ُدنٌوًٌّا كان أم أُخروًٌّا، وللنصٌب تارةً، وِلما ٌَِصل إلى   ولال الراِؼب: "الّرِ
  . (ٗ)ٌمال: أعطى السلطاُن ِرزَق الجند، وُرزلُت ِعلًما"الجوؾ وٌُتؽذى به تارةً، 

المعجم الوسٌط:")الرْزق( بالفتح مصدر، وبالَكسر اسم الشًء المرزوق، وهو كل ما ٌُنتفَع  "وجاء فً 
به، وٌجوز أن ٌوَضع كل منهما َموِضع اآلَخر، وما ٌُنتفَع به مما ٌإَكل وٌُلبَس، وما ٌصل إلى الجوؾ وٌُتؽذَّى 

[، والمطُر؛ ألنه سبب الرزق، والعطاُء أو العطاء 0ٔ{ ]الكهؾ:  وفً التنزٌل العزٌز:}فَْلٌَؤْتُِكْم بِِرْزٍق ِمْنهُ  به،
 .(٘)"كم راتبن؟ :كم ِرزلن فً الشهر؟: الجاري؛ ٌُمال

زق: عطاء هللا   ْزق. ]و -جل ثناإه  -ولال ابن فارس": فالّرِ زق[ وٌُمال: رزله هللا رزلًا، واالسم: الّرِ الّرِ
ا رَزلتَنً؛ 1ٕ{ ]الوالعة:  جل ثناإه:}َوتَْجعَلُوَن ِرْزلَُكمْ  -بلؽة أزد َشنُوءة: الشُّكر، ِمن لوله  [، وفعلُت ذلن لمَّ

ا َشكْرتَنً"  .(ٙ)أي: لمَّ
 .نستنتج من المعنى اللؽوي بؤن معانً الرزق تدور ما بٌن العطاء وما ٌُنتفَع به مما ٌإَكل 

اسم ِلما ٌَسوله هللا إلى الحٌوان فٌؤُكله، فٌكون متناوالً للحبلل والحرام، وعند : لرزقوالرزق اصطبلحا: 
 .المعتزلة: عبارة عن مملون ٌؤُكله الماِلن، فعلى هذا ال ٌكون الَحرام رزلًا

                                                           

ًَ اإِلْسبَلُم َعلَى َخْمٍس: َشَهاَدةِ أَ ٔ) ِ ملسو هيلع هللا ىلص:"بُنِ ِ، َوإِلَاِم (َعِن اْبِن ُعَمَر رضً هللا عنه لَاَل: لَاَل َرسُوُل َّللاَّ ًدا َرسُوُل َّللاَّ ُ َوأَنَّ ُمَحمَّ ْن اَل إِلَهَ إاِلَّ َّللاَّ
َكاةِ، َوالَحّجِ، َوَصْومِ  بَلةِ، َوإٌِتَاِء الزَّ  َرَمَضاَن". الصَّ

(، وفً ٙٔ(، وُمسِلٌم )ٕٕٖ، 0ٖٔ/ 1(، )ٖٕٔ/ ٗ« )التارٌخ الكبٌر»(، وفً ٘ٔ٘ٗ، 1« )صحٌحه»أخرجه البُخاريُّ فً : حدٌث صحٌح
ًُّ )ٗ« )التمٌٌز» (، وعبد ابن 2ٓٗ، 2ٖٓ(، والحمٌدي )ٕٓٔ، 0ٖ، 0ٕ، ٕٙ/ ٕ(، وأحمد )0ٕٓٙ(، والتِّرِمِذيُّ )1ٓٔ، 2ٓٔ/ 1(، والنَّسابِ

(، وأبو الحسن الطوسً فً 20ٖ« )الناسخ والـمنسوخ»( بتحمٌمً، وفً ٕ« )اإلٌمان»(، وأبو عبٌد الماسم بن سبلم فً 1ٌٕٗد )حم
، 1ٖٓ(، وابن خزٌمة )2ٔٗ-ٔٔٗ« )تعظٌم لدر الصبلة»( بتحمٌمً، والـمروزي فً 1ٔ« )اإلٌمان»(، والعدنً فً ٗٔ« )األربعٌن»

(، ٙٗٗٔ، 1٘ٔ(، وابن حبان )1ٗٔٔ، 1ٖٖٔ، 1ٕٖٔ« )السنة»(، والخبلل فً 211٘) (، وأبو ٌعلىٕ٘ٓ٘، 11ٔٔ، 11ٓٔ،0ٖٓ
(، وفً ٖٕٓ-ٕٔٓالشرٌعة )»(، واآلجري فً ٓٓٔ/ ٗ(، )ٖٕٗ/ ٕ« )الكامل»(، وابن عدي فً 1ٓ/ ٔ« )الكنى»والدوالبً فً 

ًُّ فً ٓٙٗ« )الؽٌبلنٌات»(، وأبو بكر الشافعً فً ٙٔ« )األربعٌن» « األوسط»(، وفً 1ٖٔ٘ٔ، ٖٕٖٓٔ« )ٌرالكب»(، والطَّبران
، 0ٔٔٔ) -« األطراؾ»كما فً  -« األفراد»(، والدارلطنً فً 1ٗ0« )طبمات المحدثٌن»(، وأبو الشٌخ فً ٖٖ٘ٙ، ٕٗٙٙ، 0ٖٕٓ)

« معجمه»(، وابن الـممرئ فً ٖٓٔ/ ٖٔ«=)العلل»(، وفً 2ٙٔٔ/ ٖ(، )0ٕٗ/ ٕ« )المإتلؾ والمختلؾ»(، وفً 01ٕٙ، 11ٕٕ
(، وفً ٓ٘ٔ-1ٗٔ(، )ٖٗ-ٓٗ« )اإلٌمان»(، وابن منده فً ٗ٘٘« )حدٌث أبً الفضل الزهري»بو دمحم الجوهري فً (، وأ22٘)
(، وأبو نعٌم فً ٓٙٔ/ ٙٔ« )التمهٌد»البر فً  (، وابن عبد0ٓٗٔ« )شرح أصول اعتماد أهل السنة»(، والبللكابً فً ٘ٙٔ« )التوحٌد»
، 2ٖ٘« )تارٌخ جرجان»(، والسهمً فً 1ٖٔ، 1ٕٔ/ ٔ« )أخبار أصبهان»، وفً (ٕٙ/ ٖ« )الحلٌة»(، وفً ٕٓٔ-01« )المستخرج»

ًُّ فً 12ٕ (، وفً 0ٕٗ« )الصؽٌر»(، وفً 00ٔ، 1ٔ/ ٗ(، )1ٖ٘/ ٔ« )السنن الكبرى»(، وفً 11ٕ، 12ٕ)ص « االعتماد»(، والبٌََهِم
« األسماء المبهمة»(، وفً ٖ٘٘-ٖٖ٘« )ةالكفاٌ»(، والخطٌب فً ٖٔ« )فضابل األولات»(، وفً 2ٖٙ٘، 0ٕٖٔ، ٕٔ، ٕٓ« )الشعب»

(، والشجري فً ٖٕٗ، ٕٕٗ« )اإلبانة»(، وابن بطة فً ٕٔ٘/ ٔ« )تفسٌره»(، وفً ٙ« )شرح السنة»(، والبؽوي فً 2ٖٖ، ٖٖٙ)ص 
/ ٗ٘(، )1ٙ/ ٖٗ(، )ٕٗٔ/ ٘ٔ(، )ٔٙٔ/ 2« )تارٌخه»(، وابن عساكر فً 2ٖٕ/ ٕ« )التدوٌن»(، والرافعً فً 1ٖٔ، ٖٓٔ« )أمالٌه»

(، والطحاوي فً 2ٙ« )جزبها»(، وبٌبً فً 00ٗ، ٖٕٗ/ ٕٔ« )معجمه»(، وفً ٖٕٗ/ 1ٙ، )10ٕٕ/ ٖٙ(، )٘ٙ/ ٔٙ(، )ٗ٘، ٖ٘
 .(، وؼٌُرُهم. من طرق عن ابن عمر بهٓٗ« )األربعٌن»(، والنسوي فً 01٘ٔ« )أحكام المرآن»

ِ )« العلل»وانظر  ًّ / ٖ« )إرواء الؽلٌل»(، و0ٙٔٔالبن أبً حاتم )« العلل»(، ؤٕٕ، 1٘ٔ، ٕٕٔ، ٕٔٔ، ٖٓٔ، 0ٕٔ/ ٖٔللدَّاَرلُطن
 .(، وهللا أعلم0ٕٗ

 .0ٙٔ-ٗٙٔ/ٔ(تفسٌر ابن كثٌر: ٕ)
 .٘ٔٔ/ٓٔ( لسان العرب: ٖ)
 .ٖٔ٘/ٔ( المفردات فً ؼرٌب المرآن، األصفهانً: ٗ)
 (.ٕٖٗ: ٔ(المعجم الوسٌط، مجمع اللؽة العربٌة، دار الدعوة: )٘)
 .11ٖ/ٕ( مماٌٌس اللؽة: ٙ)



ٗ2 
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زق الحَسن: هو ما ٌصل إلى صاحبه ببل كّدٍ فً طلبه، ولٌل: ما ُوجد ؼٌر ُمرتمَب، وال محتَسب،   والّرِ
زق: ُمتناِول للحبلل والحرام؛ ألنه اسم ِلما ٌَسوله هللا  ، و(ٔ)ُمكتَسبوال  إلى الحٌوان فً أكله، أي:  -تعالى-الّرِ

 .(ٕ)ٌَتناوله، فٌشمل المؤكوالت والمشروبات
زق؛ بحٌث إنه فً اللؽة ٌكون بمعنى العطاء، وكذلن   ونبلِحظ ارتباط المعنى اللؽوي واالصطبلحً للّرِ

 .تعالى -الوصول، وكبلهما اسم ِلما ٌَسوله هللا  فً االصِطبلح هو
وٌكمن الفهم الخاطا فً لصر مفهوم الرزق على المعنى المادي المتمثل بالمال أو ؼٌره، بٌنما الحمٌمة  

التً تشٌر إلٌها النصوص الشرعٌة من كتاب هللا وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، تإكد شمول معنى الرزق فً اإلسبلم 
 .المادٌة والمعنوٌةاألمور 

( مرة، وكما جاء بمعنى الرزق المادي من مال وطعام ٖٕٔفً المرآن الكرٌم )« الرزق»لمد ذكر لفظ  
ومطر، جاء بمعنى معنوي فً أكثر من موضع، كمعنى الثواب فً لوله تعالى: }َواَل تَْحَسبَنَّ الَِّذٌَن لُتِلُوا فًِ 

ِ أَْمَواتًا بَْل أَْحٌَ  [، أي: ٌثابون على ما لدموا من أعمال 0ٙٔ  اٌء ِعْنَد َربِِّهْم ٌُْرَزلُوَن{ ]آل عمران:َسبٌِِل َّللاَّ
 .وتضحٌات

ْنٌَا َوٌَْسَخُروَن   كما فسر الشٌخ السعدي مفهوم الرزق الوارد فً لوله تعالى: }ُزٌَِّن ِللَِّذٌَن َكفَُروا اْلَحٌَاةُ الدُّ
ٌِْر ِحَساٍب{ )البمرة :ِمَن الَِّذٌَن آَمنُوا َوالَِّذٌَن اتَّمَ  ُ ٌَْرُزُق َمْن ٌََشاُء بِؽَ (، برزق ٕٕٔ   ْوا فَْولَُهْم ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة َوَّللاَّ

الملوب من العلم واإلٌمان وؼٌر ذلن من األمور المعنوٌة فمال فً تفسٌر اآلٌة:"فالرزق الدنٌوي ٌحصل 
ة هللا وخشٌته ورجابه، ونحو ذلن: فبل ٌعطٌها إال للمإمن والكافر، وأما رزق الملوب من العلم واإلٌمان ومحب

 .(ٖ)من ٌحب"
وفً السنة النبوٌة ما ٌشٌر إلى أن مفهوم الرزق فً اإلسبلم واسع وال ٌمتصر على األمور المادٌة  

ٌِْه َوَسلََّم  ُ َعلَ ِ َصلَّى َّللاَّ ِ بِن َمْسعود لَاَل: َحدَّثَنَا َرُسوُل َّللاَّ اِدُق اْلَمْصُدوُق "فحسب،فعَْن َعْبِد َّللاَّ إنَّ  "َوُهَو الصَّ
ِه أَْربَِعٌَن ٌَْوًما نُْطفَةً، ثُمَّ ٌَُكوُن َعلَمَةً ِمثَْل َذِلَن، ثُمَّ ٌَكُ  وُن ُمْضؽَةً ِمثَْل َذِلَن، ثُمَّ أََحَدُكْم ٌُْجَمُع َخْلمُهُ فًِ بَْطِن أُّمِ

وَح، َوٌُ  ٌِْه اْلَملَُن فٌََْنفُُخ فٌِِه الرُّ ِ ٌُْرَسُل إلَ ٍ أَْم َسِعٌٍد؛ فََوَّللَاَّ ًّ ْإَمُر بِؤَْربَعِ َكِلَماٍت: بَِكتِْب ِرْزلِِه، َوأََجِلِه، َوَعَمِلِه، َوَشِم
ٌْنََها إالَّ  ٌْنَهُ َوبَ ٌُْرهُ إنَّ أََحَدُكْم لٌََْعَمُل بِعََمِل أَْهِل اْلَجنَِّة َحتَّى َما ٌَُكوُن بَ ٌِْه اْلِكتَاُب  ِذَراٌع فٌََْسبُِك الَِّذي اَل إلَهَ َؼ َعلَ
ٌْنََها إالَّ ِذَراعٌ فٌََْسبُِك فٌََْعَمُل بِعََمِل أَْهِل النَّاِر فٌََْدُخلَُها. َوإِنَّ أََحَدُكْم لٌََْعَمُل بِعََمِل أَْهِل النَّاِر َحتَّى َما ٌَُكوُن  ٌْنَهُ َوبَ بَ

ٌِْه اْلِكتَاُب فٌََْعَمُل بِعََمِل أَْهِل اْلَجنَِّة فٌََْدخُ   .(ٗ)" ." لَُهاَعلَ
"الرزق هنا: ما  :فً الحدٌث« ِرْزله»معلما على كلمة:  -رحمه هللا  -لال الشٌخ دمحم بن صالح العثٌمٌن  

ٌنتفع به اإلنسان وهو نوعان: رزق ٌموم به البدن، ورزق ٌموم به الدٌن، والرزق الذي ٌموم به البدن: هو 
ه ذلن، والرزق الذي ٌموم به الدٌن: هو العلم، واإلٌمان، األكل والشرب واللباس والمسكن والمركوب وما أشب

 .(٘)وكبلهما مراد بهذا الحدٌث" 
ولال ابن عاشور:" والرزق ما ٌناله اإلنسان من موجودات هذا العالم التً ٌسد بها ضروراته وحاجاته  

عام والحٌوان والشجر وٌنال بها مبلبمه، فٌطلك على كل ما ٌحصل به سد الحاجة فً الحٌاة من األطعمة واألن
المثمر والثٌاب وما ٌمتنى به ذلن من النمدٌن، لال تعالى: }وإذا حضر المسمة أولوا المربى والٌتامى 

ولال: }هللا ٌبسط الرزق لمن ٌشاء وٌمدر  -[، أي مما تركه المٌت1والمساكٌن فارزلوهم منه{ ]النساء: 
ٌكؤن هللا ٌبسط  -إلى لوله -ارون: وآتٌناه من الكنوز[ ولال فً لصة لٕٙوفرحوا بالحٌاة الدنٌا{ ]الرعد: 

[ مرادا بالرزق كنوز لارون ولال: ولو بسط هللا الرزق 1ٕ -2ٙالرزق لمن ٌشاء من عباده وٌمدر ]المصص: 
[ وأشهر استعماله بحسب ما رأٌت من كبلم العرب وموارد المرآن أنه 2ٕلعباده لبؽوا فً األرض ]الشورى: 

ئلنسان، وأما إطبلله على ما ٌتناوله الحٌوان من المرعى والماء فهو على المجاز، كما ما ٌحصل من ذلن ل

                                                           

 .ٓٔٔ/ٔ( التعرٌفات،البالبلنً: ٔ)
 (.0ٙ: ٕ(الماضً عبدالنبً بن عبدالرسول األحمد نكري ،دستور العلماء: )ٕ)
 .0٘/ٔ(تفسٌر السعدي :ٖ)
 (ٖٕٗٙ(، َوُمْسِلٌم )رلم:1ٕٖٓ(َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ )رلم:ٗ)
 .ٕٓٔ - ٔٓٔ(شرح األربعٌن النووٌة ص ٘)
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[ ولوله: وجد عندها رزلا ]آل عمران: ٙفً لوله تعالى: وما من دابة فً األرض إال على هللا رزلها ]هود: 
 .(ٔ)[ "2ٖ[ ولوله: ال ٌؤتٌكما طعام ترزلانه ]ٌوسؾ: 2ٖ

ن المسلمٌن الٌوم حٌن ٌسمعون عن توسعة هللا تعالى على فبلن أو ؼٌره فً إن المتبادر إلى ذهن كثٌر م 
الرزق، هو المعنى المادي فحسب، حٌث ال ٌشكون لحظة أن الممصود هو كثرة المال واألمور المادٌة 

ٌن، المشابهة، وال ٌخطر ببال أحدهم ؼٌر هذا المعنى، إال من رحم هللا ممن آتاه هللا علما وفهما وفمها فً الد
أمور أخرى معنوٌة هً أهم  -باإلضافة لكثرة الرزق المادي  –والحمٌمة أنه لد ٌكون الممصود بهذه العبارة 

من المال والمتاع المادي، فمد ٌكون الممصود اإلٌمان الصحٌح السلٌم من البدع والمنكرات والشبهات، والذي 
صر اإلنسان بحمابك األشٌاء، وٌرشده إلى ما فٌه هو فً الحمٌمة سبٌل النجاة ٌوم المٌامة، أو العلم الذي ٌب

صبلحه فً الدنٌا وفبلحه فً اآلخرة، أو الزوجة الصالحة أو الولد الصالح.. أو ؼٌر ذلن من األمور 
 .المعنوٌة

هو ؼفلة كثٌر من  -والمال بشكل خاص  -وإن من أهم آثار لصر مفهوم الرزق على األمور المادٌة  
 تعالى من أرزاق معنوٌة ظنوا بسبب فهمهم الخاطا أنها ال تدخل فً مفهوم المسلمٌن عن ما رزلهم هللا

الرزق، فظنوا أن هللا حرمهم الرزق ومنحه آلخرٌن، بٌنما الحمٌمة أن ما مّن هللا به علٌهم من رزق فً 
ل، اإلٌمان والعلم وؼٌر ذلن مما هو باٍق، ٌفوق بؤضعاؾ مضاعفة ما رزق ؼٌرهم من مال ومتاع مادي زاب

وبالممابل فإن إدران المسلمٌن للمفهوم اإلسبلمً الشامل للرزق له نتابجه وآثاره اإلٌجابٌة، حٌث ٌسود 
الرضى عن هللا تعالى، وتلهج األلسنة واألفبدة بشكره على نعمه الظاهرة والباطنة، ورزله الواسع فً جمٌع 

 .(ٕ)المجاالت المادٌة والمعنوٌة
                                                           

 .ٖٕ٘-ٖٕٗ/ٔ( التحرٌر والتنوٌر: ٔ)
الحدٌث عن الرزق حدٌث ذو أهمٌة بالؽة، والسٌما فً هذا الولت الذي ضعؾ فٌه إٌمان كثٌر من الناس بربهم، وأن الرزق بٌده،  (إنٕ)

وأنه المتكفّل باألرزاق؛ ما جعل اعتمادهم ولؤلسؾ على خلك مثلهم، ٌرجونهم أو ٌخشونهم على أرزالهم، وإن اإلٌمان بهذا االسم سٌحل 
الملك والخوؾ من المستمبل، والجرأة على أكل الحرام،والحسد، واستحبلل الربا وتبرٌر الرشوة، وجرابم المتل الكثٌر من المشاكل ك

 .والسرلة من أجل المال التً سببها عدم أو ضعؾ اإلٌمان باسم هللا الرزاق
 :ومعالجة لضٌة الملك على الرزق تكمن فً اآلتً

 :أوال: رزق جمٌع الكابنات على هللا
حانه تكفل للخلك بالرزق مهما كانوا وأٌنما كانوا، مسلمٌن وكافرٌن، إنًسا وجنا، طًٌرا وحٌوانا، وهو سبحانه كما ٌمول البلؽاء فاهلل سب 

 .ٌرزق النملة السمراء على الصخرة الصماء فً اللٌلة الظلماء
ِ ِرْزلَُها َوٌَعْ  بٌٍِن( هود لال تعالى: )َوَما ِمن َدابٍَّة فًِ األَْرِض إاِلَّ َعلَى َّللاَّ َها َوُمْستَْوَدَعَها كُلٌّ فًِ ِكتَاٍب مُّ  .ٙلَُم ُمْستَمَرَّ

ثَْل َما أَنَّ   .ٖٕ، ُٕٕكْم تَنِطمُوَن( الذارٌات ولال تعالى: )َوفًِ السََّماِء ِرْزلُكُْم َوَما تُوَعُدوَن * فََوَرّبِ السََّماِء َواألَْرِض إِنَّهُ لََحكٌّ ّمِ
عبلن إنما هً أسباب هٌؤها هللا فً الكون لٌٌسر على العباد معاٌشهم، فما ٌتحصله الناس من وظابؾ أو  فالرزق لٌس على فبلن أو 

 .مهن ؛ إنما هً أسباب لنٌل رزق هللا، بل إن ذكاء اإلنسان لن ٌزٌد فً رزله شٌبا وللة ذكابه لن تنمص من رزله شٌبا
 :ثانٌا: التوكل على هللا فً طلب الرزق

الرزق بٌد هللا وحده فعلٌنا األخذ باألسباب لال تعالى: )هو الذي جعل لكم األرض ذلوال فامشوا فً مناكبها وكلوا من إذا أٌمنا أن  
(، وٌمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: "لو أنكم تتوكلون على هللا حك توكله لرزلكم كما ٌرزق الطٌر تؽدو خماصا وتروح ٘ٔرزله وإلٌه النشور ()الملن:

ولؤلسؾ فما أكثر الذٌن تؽٌرت للوبهم فؤصبحوا ٌتوكلون وٌإملون فً دنٌاهم وأرزالهم على خلك مثلهم، ونسوا الخبلّق الرزاق  ،(ٕ)بطانا"
ً ٌسؤلون الناس فً الحج لال: من أنتم ؟ لالوا: نحن -رضً هللا عنه-مدبر األمور ومصّرؾ الدهور سبحانه، وهذا عمر لما رأى أناسا

 .المتوكل من ألمى حبة فً األرض، ثم توكل على هللاالمتوكلون، لال: كذبتم، 
أن ٌرزله، فإن هذا  -تبارن وتعالى-والحدٌث السابك لٌس معناه أن اإلنسان ٌمعد عن العمل والتسبب واالكتساب، ثم ٌنتظر من هللا  

-ٌور ال تبمى فً أوكارها تنتظر رزق هللا : هو أن اإلنسان ٌبذل السبب، فهذه الط-رحمه هللا-لٌس هو المراد، بل كما لال اإلمام البٌهمً 
فتمتلا بطونها منه، وإنما هً تخرج فً الصباح وتتسبب وتتكسب، ثم بعد ذلن ترجع إلى أوكارها فً آخر النهار إذا كان  -تبارن وتعالى

 [.ٖ٘ٔٔالظبلم.]أنظر: شعب اإلٌمان: 
، وٌعلم أنه ال ٌكون فً هذا الكون تحرٌكة أو -عز وجل-للبه باهلل  فاإلنسان الذي ٌتوكل على هللا حك التوكل هو اإلنسان الذي ٌرتبط 

تسكٌنة إال بمشٌبته وإرادته، وأن االكتساب والؽنى والتحصٌل ال ٌكون بسبب ذكاء اإلنسان، وما عنده من طالة ومهارة وحرفة وصنعة، 
[، فهذا ال شن أنه انحراؾ فً التصور والفهم واالعتماد، وإنما 21المصص: ] }إِنََّما أُوتٌِتُهُ َعلَى ِعْلٍم ِعنِدي{ وما أشبه ذلن، كما لال لارون:

هو مسبب األسباب، وأن أزّمة األمور فً ٌده، وأن ما شاء كان، وما لم ٌشؤ لم ٌكن، وهللا لد أجرى  -عز وجل-     ٌعتمد اإلنسان أن هللا
 ن شاء ما شاء.ٌمدر لم -تبارن وتعالى-سنته بؤن ٌتوكل اإلنسان، وأن ٌتسبب وهللا 

وجه للبه فالممصود هو أن اإلنسان ٌتوكل على هللا، وٌربط للبه باهلل، لكن ٌعلم أن ذلن لٌس بمهارته وال بذكابه، ثم ال ٌتهافت على الدنٌا، فٌت
لم ٌشؤ لم ٌكن، وهذا ٌرٌح للبه  ، وأن ما شاء كان، وما-هلالج لج-إلٌها وٌتعلك بها، وٌركن إلى هذا الحطام الزابل، وإنما ٌعلم أن األمور بٌد هللا 
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 الفوابد:
من فوابد اآلٌة: أن من أوصاؾ المتمٌن اإلٌمان بالؽٌب؛ ألن اإلٌمان بالُمشاَهد المحسوس لٌس بإٌمان؛   .ٔ

 ألن المحسوس ال ٌمكن إنكاره.
 ومنها: أن من أوصاؾ المتمٌن إلامة الصبلة؛ وهو عام لفرضها، ونفلها.  .ٕ

؛ وإلامتها أن ٌؤتً بها مستمٌمة على وٌتفرع على ذلن: الترؼٌب فً إلامة الصبلة؛ ألنها من صفات المتمٌن
 الوجه المطلوب فً خشوعها، ولٌامها، ولعودها، وركوعها، وسجودها، وؼٌر ذلن.

ومن فوابد اآلٌات: أن من أوصاؾ المتمٌن اإلنفاق مما رزلهم هللا؛ وهذا ٌشمل اإلنفاق الواجب كالزكاة،   .ٖ
 وإنفاَق التطوع كالصدلات، واإلنفاِق فً سبل الخٌر.

ومنها: أن صدلة الؽاصب باطلة؛ لموله تعالى: } ومما رزلناهم {؛ ألن الؽاصب ال ٌملن المال الذي   .ٗ
 تصدق به، فبل تمبل صدلته.

ومنها: أن اإلنفاق ؼٌر الزكاة ال ٌتمدر بشًء معٌن؛ إلطبلق اآلٌة، سواء للنا: إن "ِمن" للتبعٌض؛ أو   .٘
 للبٌان.

المال فً طرق الخٌر، كما فعل أبو بكر رضً هللا عنه حٌن تصدق وٌتفرع على هذا جواز إنفاق جمٌع 
بجمٌع ماله ؛ لكن هذا مشروط بما إذا لم ٌترتب علٌه ترن واجب من اإلنفاق على األهل، ونحوهم؛ فإن ترتب 

 علٌه ذلن فالواجب ممدم على التطوع.
كن إنفاق فبل مدح؛ والبخل خلك ذمٌم ومن فوابد اآلٌة: ذم البخل؛ ووجهه أن هللا مدح المنفمٌن؛ فإذا لم ٌ .ٙ

 حذر هللا سبحانه وتعالى منه فً عدة آٌات.
 :تنـــبٌه

لم ٌذكر هللا مصرؾ اإلنفاق أٌن ٌكون؛ لكنه تعالى ذكر فً آٌات أخرى أن اإلنفاق الممدوح ما كان فً سبٌل 
إذا أنفموا لم ٌسرفوا ولم هللا من ؼٌر إسراؾ، وال تمتٌر، كما لال تعالى فً وصؾ عباد الرحمن: }والذٌن 

 [ .2ٌٙمتروا وكان بٌن ذلن لواماً{ ]الفرلان: 
 المرآن

ٌَْن َوَما أُْنِزَل ِمْن لَْبِلَن َوبِاآْلِخَرةِ ُهْم ٌُولِنُوَن )  [.ٗ({ ]البمرة :ٗ}َوالَِّذٌَن ٌُْإِمنُوَن بَِما أُْنِزَل إِلَ
 التفسٌر:

كتب المنزلة، فٌإمنون بالكتاب الذي أنزل إلٌن وهو ومن صفات هإالء المتمٌن أنهم ٌإمنون بجمٌع ال 
ً مجمبلً بما جاءت به الرسل من لبلنالمرآن، وٌإمنون  بالكتب السابمة، كالتوراة واإلنجٌل والزبور  إٌمانا

و"بدأ بالمرآن مع أنه آخرها ال ٌفّرلون بٌن كتب هللا وال بٌن رسله، وصحؾ إبراهٌم وموسى وؼٌرها..، 
 . (ٔ)من على الكتب السابمة ناسخ لها"زمناً، ألنه مهٌ

ٌِْب   اختلؾ العلماء فً الموصوفٌن هنا، هل هم الموصوفون بما تمدم من لوله تعالى }الَِّذٌَن ٌُْإِمنُوَن بِاْلؽَ
ا َرَزْلنَاُهْم ٌُْنِفمُوَن{ ]البمرة :  بَلةَ َوِممَّ  [ على لولٌن :َٖوٌُِمٌُموَن الصَّ

ً بموله }والذٌن ٌإمون بما أنزل إلٌن ..{، أحدهما: أن الموصوفٌن أوالً م إمنوا العرب، والموصوفون ثانٌا
 .                                (ٔ)، ورجح هذا المول ابن جرٌر الطبري رحمه هللا(ٕ)لمإمنً أهل الكتاب

                                                                                                                                                                                             

هو الذي ٌرزق  -تبارن وتعالى-كثٌراً، فبل ٌتؤسؾ على ما فاته منها، وما خسر من حطامها، أو ما لم ٌحصله من هذا المتاع الزابل، فإن هللا 
ٌرزق من شاء  -عز وجل-لسبب وهللا عباده وفك علمه، وحكمته وبصره التام النافذ، واإلنسان ال ٌدري أٌن الخٌر له، فما علٌه إال أن ٌبذل ا

 ما شاء.
وها نحن نرى الناس، منهم َمن بعمٍل بسٌط ٌحّصل أمواال طابلة بلحظات، ومنهم من ٌجلس طول العمر ٌشتؽل وال ٌحصل شٌباً  

وٌموم بدراسات، ومع ذلن  ٌذكر، ٌتملب بالفمر ظهراً لبطن، مع أنه مفتول العضبلت، ولربما كان كامل الذكاء، وعنده من المَُدر والمهارات،
 هو الذي ٌرزق. -عز وجل-هو من خسارة إلى خسارة، ومن خٌبة إلى خٌبة، فاهلل 

 .ٔٗ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
 لَاَل: ""ثبَلَثَةٌ ، ففً الصحٌحٌن َعْن أَبًِ ُموسى رضً هللا عنه أَنَّ َرسُوَل َّللّاِ ملسو هيلع هللا ىلص( وفٌها فضل للكتابً الذي آمن بنبٌه ثم آمن بدمحم ٕ)

ًَّ فَآَمَن بِِه َواتَّبَعَهُ  ٌِْن: َرُجٌل ِمْن أَْهِل الكتاب آَمَن بِنَبٌِِِّه َوأَْدَرَن النَّبِ تَ أَدَّى َحكَّ هللا تَعَالَى  ْملُونٌ مَ   َوَصدَّلَهُ، فَلَهُ أَْجَراِن، َوَعْبدٌ ٌُْإتَْوَن أَْجَرهُْم َمرَّ
ًُّ َوَحكَّ َسٌِِّدِه، فَلَهُ أَْجَراِن، َوَرُجٌل َكانَْت لَهُ أََمةٌ فَؽَذَاَها فَؤَْحَسَن ِؼذَاَءَها. ثُمَّ أَدَّبََها فَؤَْحسَ  َجَها، فَلَهُ أَْجَراِن"، ثُمَّ لَاَل الشَّْعبِ َن أََدبََها. ثُمَّ أَْعتَمََها َوتََزوَّ

ُجُل ٌَْرَحُل فٌَِما ُدوَن هذَا إِلَى اْلَمِدٌنَِة".)أِللْ  ٍء. فَمَْد َكاَن الرَّ ًْ ٌِْر َش ِ: ُخْذ هذَا اْلَحِدٌَث بِؽَ ًّ (، وأخرجه البخاري ٗ٘ٔخرجه مسلم حدٌث )ُخَراَسانِ
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ورجح هذا  أن هإالء هم الموصوفون لبل هذه اآلٌة، وهم مإمنوا العرب ومإمنوا أهل الكتاب،والثانً: ولٌل:
 . (ٕ)ابن كثٌر

ِ َوَرُسوِلِه َواْلِكتَاِب   وٌدل لصحة هذا المول أن هللا أمر بذلن فمال سبحانه }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا آِمنُوا بِاَّللَّ
ِ َوَمبَل  َل َعلَى َرُسوِلِه َواْلِكتَاِب الَِّذي أَْنَزَل ِمْن لَْبُل َوَمْن ٌَْكفُْر بِاَّللَّ بَِكتِِه َوُكتُبِِه َوُرُسِلِه َواْلٌَْوِم اآْلِخِر فَمَْد الَِّذي نَزَّ

ًَ أَْحَسُن إاِلَّ الَِّذٌَن َظلَُموا َٖٙٔضلَّ َضبَلاًل بَِعًٌدا{ ]النساء :  [، ولال تعالى }َواَل تَُجاِدلُوا أَْهَل اْلِكتَاِب إِالَّ بِالَّتًِ ِه
ٌُْكْم َوإِلَُهنَا َوإِلَُهُكْم َواِحٌد َونَْحُن لَهُ ُمْسِلُموَن{ ]العنكبوت : ِمْنُهْم َولُولُوا آَمنَّا بِالَِّذي أُْنِزَل إِلٌَْ   .(ٖ)[ٙٗنَا َوأُْنِزَل إِلَ

ٌَْن{]البمرة:   .(ٗ)[،" أي ٌصدلونه بكل ما جبت به عن هللا تعالى"ٗلوله تعالى:} َوالَِّذٌَن ٌُْإِمنُوَن بِما أُْنِزَل إِلَ
 .(٘)جبت من هللا" لال ابن عباس:" أي: ٌصدلونن بما 
[، "أي وبما جاءت به الرسل من لبلن، ال ٌفّرلون بٌن كتب ٗلوله تعالى:} َوما أُْنِزَل ِمْن لَْبِلَن{، ]البمرة: 

 .(ٙ)هللا وال بٌن رسله"
لال ابن عباس:أي ٌصدلونن بما"جاء به من لبلن من المرسلٌن، ال ٌفرلون بٌنهم وال ٌجحدون بما  

 .(2)جاءوهم به من ربهم"
 .(1)ولال لتادة:" فآمنوا بالفرلان وبالكتب التً لد خلت لبله من التوراة والزبور واإلنجٌل" 
 .(0)[، "أي وبالبعث والنشر هم عالمون"ٗلوله تعالى:}َوبِاآْلِخَرةِ ُهْم ٌُولِنُوَن {]البمرة: 
 .(ٓٔ)لال الثعلبً: أي:"ٌعلمون وٌتٌمنون أنها كابنة" 
دون اعتماداً جازماً ال ٌبلبسه شن أو ارتٌاب بالدار اآلخرة التً تتلو الدنٌا، بما لال الصابونً:" أي وٌعتم 

 .(ٔٔ)فٌها من بعٍث وجزاٍء، وجنٍة، ونار، وحساب، ومٌزان"
 .(ٕٔ)لال ابن عباس:" أي بالبعث والمٌامة والجنة والنار والحساب والمٌزان" 

                                                                                                                                                                                             

باب ما جاء فً الفضل فً ذلن " (، وأخرجه الترمذي فً " كتاب النكاح" " 02فً " كتاب العلم" " باب تعلٌم الرجل أمته وأهله" حدٌث )
( وابن ماجه: كتاب النكاح " " ٖٖٗٗ(، وأخرجه النسابً " كتاب النكاح" " باب عتك الرجل جارٌته ثم ٌتزوجها " حدٌث )ٙٔٔٔحدٌث )

 (.0٘ٙٔباب الرجل ٌعشك أمته ثم ٌتزوجها" حدٌث)
 :ومن من فوابد الحدٌث

ن أهل الكتاب بنبٌه ثم آمن بنبٌنا ملسو هيلع هللا ىلص فإن له أجرٌن، وذهب بعض أهل العلم ومنهم الحدٌث دلٌل على فضل من آمن م: الفابدة األولى
 فبل ٌدخل فً الفضل؛ الكرمانً إلى أن هذا الفضل خاص بمن آمن بالنبً ملسو هيلع هللا ىلص فً زمن بعثته أما من آمن من أهل الكتاب بعد وفاة النبً ملسو هيلع هللا ىلص

 (.0ٔٔ/ ٔ.)انظر الفتح : بعد البعثة هو دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، والمول الثانً أنه ٌدخل لعدم المخصص واختاره ابن حجر رحمه هللاألن نبٌهم 
 .والحكمة من المضاعفة: أن األجر األول ترتب على إٌمانه بنبٌه لبل النسخ، واألجر الثانً إلٌمانه بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص

ا ملسو هيلع هللا ىلص" هللا:" فٌه فضٌلة من آمن من أهل الكتاب بنبٌنا ملسو هيلع هللا ىلص، وأن له أجرٌن، إلٌمانه بنبٌه لبل النسخ، والثانً إلٌمانه بنبٌنلال النووي رحمه 
 (.ٖ٘ٙ/ ٕ.)شرح النووي لصحٌح مسلم :

وإنما على عمٌدة محرمة فإنه ال ٌدخل فً فضل وظاهر الحدٌث أن من انتسب ألهل الكتاب ولم ٌكن انتماإه للحك الذي جاء به نبٌه 
 .ا جاء به نبٌه فإنه لم ٌإمن بهاألجرٌن، وإن زعم أنه من أهل الكتاب، لموله ملسو هيلع هللا ىلص " َرُجٌل ِمْن أَْهِل الكتاب آَمَن بِنَبٌِِِّه " ومن لم ٌكن على م

رحمه هللا:" وأما من اعتمد اإللهٌة لؽٌر هللا تعالى كما تعتمده النصارى الٌوم، أو َمن لم ٌكن على حك فً ذلن الشرع الذي  المرطبً لال
/ ٌٔكن له حك ٌإجر علٌه إال اإلسبلم خاصة وهللا أعلم". )المفهم :ٌنتمً إلٌه، فإذا أسلم جبَّ اإلسبلم ما كان علٌه من الفساد والؽلط، ولم 

ٖٙ0.) 
، ذكرا خبرا عن ابن مسعود، وعن ناس من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، " والذٌن ٌإمنون بما أنزل إلٌن وما ٕ٘ٗ-ٕٗٗ/ٔ( انظر تفسٌره: ٔ)

 (.ٕ٘ٗ/ٔأهل الكتاب.)تفسٌر الطبري: أنزل من لبلن وباآلخرة هم ٌولنون " : هإالء المإمنون من 
 .2ٓٔ/ٔ( انظر تفسٌره: ٕ)
 .2ٔٔ/ٔ( انظر تفسٌر ابن كثٌر: ٖ)
 .ٕٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .1ٖ/ٔ(:ص1ٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)٘)
 .ٕٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
 .1ٖ/ٔ(:ص1ٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)2)
 .1ٖ/ٔ(:ص1ٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)1)
 .1ٓٔ/ٔمرطبً: ( تفسٌر ال0)
 .0ٗٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٓٔ)
 .ٕٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔٔ)
 .1ٖ/ٔ(:ص1ٕ(أخرجه ابن أبً حاتم)ٕٔ)
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٘ٔ 

 

٘ٔ 

 

 .(ٔ)الكوفٌون عمادا والبصرٌون فصبل"ولال أهل العلم :" ودخل )ُهْم( تؤكٌدا، ٌسّمٌه  
 :(ٕ)وذكروا فً تفسٌر لوله تعالى}َوبِاآلِخَرةِ ُهْم ٌُولِنُوَن{، وجهٌن 

 : ٌعنً الدار اآلخرة .أحدهما
 : ٌعنً النشؤة اآلخرة.والثانً

  ً  . (ٖ)"لال الماوردي: ولوله :}ٌُولِنُوَن{،  أي ٌعلمون ، فسمً العلم ٌمٌناً لولوعه عن دلٌل صار به ٌمٌنا
، وتحمٌك األمر  . وربما عبروا بالٌمٌن عن الظن، ومنه لول علمابنا (ٗ)و)الٌمٌن(: هو الِعلم وإزاحة الشّنِ

 : (٘)فً الٌمٌن اللؽو: هو أن ٌحلؾ باهلل على أمر ٌولنه ثم ٌتبٌن له أنه خبلؾ ذلن فبل شً علٌه، لال الشاعر
 أؼامره تحسب هواس وأٌمن أننً       بها مفتد من واحد ال

 .(ٙ) ٌمول: تشمم األسد نالتً، ٌظن أننً مفتد بها منه، وأستحمً نفسً فؤتركها له وال ألتحم المهالن بمماتلته
 .(2)وعرفه األصفهانً بموله: "هو سكون الفهم مع ثبات الحكم" 
 .(1)ولال ابن الجوزي: "الٌمٌن ما حصلت به الثمة وثلج به الصدر وهو أبلػ علم مكتسب" 
ٌْب، لال   الجرجانً فً تعرٌؾ الٌمٌن: هو" ُطمؤنٌنة المَْلب، على حمٌمة الشًِء وتحمٌك التصدٌك بالؽَ

ٌْب"  .(0)بإزالة كّلِ شّنٍ وَر
وفً الٌمٌن البن أبً الدُّنٌا من ِطرٌك العبلء بن ُعتْبة: أنَّ النبً صلَّى هللا علٌه وسلَّم لال: "اللهمَّ إنً  

ً، وٌَمٌنًا حتى أعلَم أنه ال ٌمنعنً ِرزلًا لسمتَه لً، وِرًضا من المعٌشة بما لسمَت أسؤلن إٌمانًا تباِشر به لْلب
 .(ٓٔ)لً"

عة على أْربَع عشرةَ  (ٌَِمنَ ولد وردْت مادة)  فً المرآن الكرٌم فً ِعشرٌن آٌة باشتمالات مختِلفة، موزَّ
 .(ٔٔ)رةسو
لال ابن عثٌمٌن:" وإنما نص على اإلٌمان باآلخرة مع دخوله فً اإلٌمان بالؽٌب ألهمٌته؛ ألن اإلٌمان  

 .(ٕٔ)بها ٌحمل على فعل المؤمور، وترن المحظور؛ و "اإلٌمان" هو اإلٌمان الذي ال ٌتطرق إلٌه شن"
ن بعد الموت، وخصه بالذكر بعد ولوله تعالى:}الٌوم اآلخر{، هو ٌوم المٌامة، و"اآلخرة اسم لما ٌكو 

العموم، ألن اإلٌمان بالٌوم اآلخر أحد أركان اإلٌمان، وألنه أعظم باعث على الرؼبة والرهبة والعمل، 
 .(ٖٔ)والٌمٌن : هو العلم التام الذي لٌس فٌه أدنى شن، والموجب للعمل"

 وفً تسمٌتها بـ)الٌوم اآلخر(، ألوال: 

                                                           

 .0ٗٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٔ)
 .2ٔ-2ٓ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٕ)
 .2ٔ/ٔ( النكت والعٌون: ٖ)
 ( أنظر: لسان العرب، وتاج العروس: )ٌمن(.ٗ)
،  لال البؽدادي نمبل عن الجرمً أنها البً سدرة االعرابً وهو 1ٓٔ/ٔ، وتفسٌر المرطبً:ٕٖٖ/ٔ ( أنظر: شرح الرضً على الكافٌة:٘)

 شاعر اسبلمً معاصر لجرٌر والفرزدق
 .وهواس من أسماء االسد، ومعناه أن هذا االسد حسب أو أٌمن أننً أتركه ٌفترس النالة وأفتدي نفسً بها وأنً ال أؼامره وال ألاتله 

 لٌه وللت له انها نالة انسان سٌمربن ما تخشاه أي الموت.فاجبته داعٌا ع
 .1ٓٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر المرطبً: ٙ)
 .ٕٖٙٔ/ ٔ(مفردات المرآن: 2)
 .2ٕ/ ٔ(زاد المسٌر: 1)
 .1٘/ ٔ(التعرٌفات، باب الٌاء )الٌمٌن( 0)
 .ٕ٘(ابن أبً الدنٌا، الٌمٌن ص: ٓٔ)
  صدلً العطار، )حرؾ الٌاء(. ( أنظر: المعجم المفهرس أللفاظ المرآن الكرٌم، دمحمٔٔ)

ل فً هذه اآلٌات نجد أنَّ مفهوم )الٌمٌن( ٌختِلؾ معناه باختبلؾ َمظانِّه داخَل النسك المرآنً، فجاء اللفظ بمعنى:   وعند التؤمُّ
 [.ٔ٘الحالة: ]}َوإِنَّهُ لََحكُّ اْلٌَِمٌِن{  :[، ولال أًٌضا0٘الوالعة: ]}إِنَّ َهذَا لَُهَو َحكُّ اْلٌَِمٌِن{  :اوال: لِعلم الجازم الذي ال ٌَمبل التشكٌن؛ لال تعالى

 [.00الحجر: ]}َواْعبُْد َربََّن َحتَّى ٌَؤْتٌََِن اْلٌَِمٌُن{  :الموت؛ لال سبحانه :الٌمٌنثانٌا: 
 .ٖٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕٔ)
 .2ٖ/ٔتفسٌر السعدي: ( ٖٔ)
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ٕ٘ 

 

ٕ٘ 

 

، لال الطبري: لال أبو جعفٍر: أّما اآلخرة، فإنّها صفةٌ للّدار، كما لال جّل (ٔ)بعده أحدها: ألنه الٌوم الذي ال ٌوم
وإنّما وصفت بذلن لمصٌرها آخرةً ألولى كانت لبلها {وإّن الّدار اآلخرة لهً الحٌوان لو كانوا ٌعلمون: }ثناإه

اآلخرة. وإنّما صارت اآلخرة آخرةً كما تمول للّرجل: أنعمت علٌن مّرةً بعد أخرى فلم تشكر لً األولى وال 
لؤلولى، لتمّدم األولى أمامها، فكذلن الّدار اآلخرة سّمٌت آخرةً لتمّدم الّدار األولى أمامها، فصارت التّالٌة لها 

 .(ٕ)آخرةً. ولد ٌجوز أن تكون سّمٌت آخرةً لتؤّخرها عن الخلك، كما سّمٌت الّدنٌا دنٌا لدنّوها من الخلك"
اُس )ت:  والثانً: ولٌل "ثم لال تعالى:}وباآلخرة هم ٌولنون{ سمٌت ) :هـ1ٖٖلتؤخرها من الناس، لَاَل النحَّ

 .(ٖ)""آخرة" ألنها بعد "أولى"، ولٌل: لتؤخرها من الناس، وجمعها )أواخر(
 .(ٗ)"وإنّما سّمٌت اآلخرة ألنّها بعد الّدنٌا" : )هـ 22ٗوالثالث: ولٌل ألنها بعد الدنٌا، لاَل ابن كثٌر)ت: 

 الفوابد:
 .من فوابد اآلٌة: أن من أوصاؾ المتمٌن اإلٌمان بما أنزل على الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وما أنزل من لبله -ٔ
 ومنها: أن من أوصاؾ المتمٌن اإلٌمان باآلخرة على ما سبك بٌانه فً التفسٌر.  -ٕ
لى العمل؛ ولهذا ٌمرن هللا تعالى دابماً ومنها: أهمٌة اإلٌمان باآلخرة؛ ألن اإلٌمان بها هو الذي ٌبعث ع -ٖ

اإلٌمان به عّز وجّل، وبالٌوم اآلخر؛ أما من لم ٌإمن باآلخرة فلٌس لدٌه باعث على العمل؛ إنما ٌعمل لدنٌاه 
ألنه ال ٌإمن  فمط: ٌعتدي ما دام ٌرى أن ذلن مصلحة فً دنٌاه: ٌسرق مثبلً؛ ٌتمتع بشهوته؛ ٌكذب؛ ٌؽش..؛

 .باآلخرة حمٌمة هو الباعث على العملباآلخرة؛ فاإلٌمان 
لال أهل العلم: و"الٌمٌن ٌنتظم منه أمران: علم الملب وعمل الملب، فإن العبد لد ٌعلم علما جازما بؤمر  -ٗ

ومع هذا فٌكون فً للبه حركة واختبلج من العمل الذي ٌمتضٌه ذلن العلم كعلم العبد أن هللا رب كل شًء 
ما شاء كان، وما لم ٌشؤ لم ٌكن فهذا لد تصحبه الطمؤنٌنة إلى هللا والتوكل علٌه  وملٌكه وال خالك ؼٌره، وأنه

ولد ال ٌصحبه العمل بذلن، إما لؽفلة الملب عن هذا العلم والؽفلة هً ضد العلم التام وإن لم ٌكن ضدا ألصل 
 .(٘)العلم، وأما للخواطر التً تسنح فً الملب من االلتفات إلى األسباب وإما لؽٌر ذلن"

 :-رحمه هللا -وهذا الٌمٌن ٌحصل بثبلثة أشٌاء كما ٌمول شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة 
 أحدها: تدبر المرآن الكرٌم. 

 والثانً: تدبر اآلٌات التً ٌحدثها هللا فً األنفس واآلفاق التً تبٌن أنه حك.
فًِ أَنفُِسِهْم َحتَّى ٌَتَبٌَََّن لَُهْم أَنَّهُ اْلَحكُّ أََولَْم }َسنُِرٌِهْم آٌَاتِنَا فًِ اآْلفَاِق وَ  والثالث العمل بموجب العلم لال تعالى:

ٍء َشِهٌٌد{ ًْ  .(ٙ) [ٖ٘]فصلت:  ٌَْكِؾ بَِربَِّن أَنَّهُ َعلَى ُكّلِ َش
 المرآن

 [٘}أُولَبَِن َعلَى ُهًدى ِمْن َربِِّهْم َوأُولَبَِن ُهُم اْلُمْفِلُحوَن{ ]البمرة : 
 التفسٌر:

المتصفون بما تمدم من اإلٌمان بالؽٌب وإلام الصبلة واإلنفاق من الذي رزلهم هللا أولبن المتمون وهم "
واإلٌمان بما أنزل إلى الرسول ومن لبله من الرسل واإلٌمان بالدار االَخرة وهو مستلزم االستعداد لها من 

 األعمال الصالحة وترن المحرمات
ٌه ما تمدم ممن اتصفوا بالصفات الخمس؛ وأشار إلٌهم [،أي:"المشار إل٘لوله تعالى: } أُولَبَِن {]البمرة: 

 .(2)بصٌؽة البعد لعلّو مرتبتهم"
لال الثعلبً:" }أُولبَِن{: أهل هذه الصفة، و)أوالء(: اسم مبنً على الكسر، وال واحد له من لفظه،  

 .(ٔ)والكاؾ خطاب"
                                                           

 .ٕ٘ٗ/ٔ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
 (  انظر: المصدر نفسه والصحٌفة نفسها.ٕ)
 .1٘/ٔ( معانً المرآن: ٖ)
 .2ٔٔ-2ٓٔ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٗ)
 .0ٕٖ/ ٖ(مجموع الفتاوى: ٘)
 .ٖٖٔ/ٖ( أنظر: مجموع الفتاوى: ٙ)
 .ٖٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:2)
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بِِّهْم{]البمرة:  ن رَّ  .(ٕ)وبٌان وبصٌرة من هللا تعالى"[، أي: على" نور ٗلوله تعالى:}َعلَى ُهًدى ّمِ
 .(ٖ)لال ابن عباس: " أي على نور من ربهم ، واستمامة على ما جاءهم" 
 .(ٗ)ولال سعٌد بن جبٌر:أي: " على بٌنة من ربهم" 
وعن لتادة:" }أولبن على هدى من ربهم وأولبن هم المفلحون{، لال: لوم استحموا الهدى والفبلح بحك،  

 .(٘)ا نعت أهل اإلٌمان"فؤحمه هللا لهم، وهذ
 .(ٙ)لال الطبري: أي" أنهم على نور من ربهم وبرهان واستمامة وسداد ، بتسدٌد هللا إٌاهم ، وتوفٌمه لهم" 
 .(2)ولال الثعلبً: أي: على: رشد وبٌان وصواب" 
 .(1)لال ابن عثٌمٌن: " أي على علم، وتوفٌك من خالمهم المدبر ألمورهم" 
 .(0)بِِّهْم {أي:"أوتوه من عنده"ولوله تعالى:} ِمن رَّ  

، وورش فً ر ؼنة. فالكسابى ، وحمزة ، وٌزٌدلال الزمخشري: " والنون فً : )من ربهم( أدؼمت بؽنة وبؽٌ
 .(ٓٔ)فمد روى عنه فٌها رواٌتان" ،رواٌة والهاشمً عن ابن كثٌر لم ٌؽنوها. ولد أؼنها البالون إال أبا عمرو

بالهدى والفبلح تعرٌضاً بؤهل الكتاب الذٌن ال ٌإمنون بنبوة رسول  لال النسفً: " وٌجعل اختصاصهم 
هللا صلى هللا علٌه وسلّم وهم ظانون أنهم على الهدى وطامعون أنهم ٌنالون الفبلح عند هللا، ومعنى االستعبلء 

لى فً " على هدى " مثل لتمكنهم من الهدى واستمرارهم علٌه وتمسكهم به بحٌث شبهت حالهم بحال من اعت
 ، ً الشًء وركبه نحوه " هو على الحك وعلى الباطل ولد صرحوا بذلن فً لولهم : جعل الؽواٌة مركبا

 .(ٔٔ)وامتطى الجهل ، والتعد ؼارب الهوى"
ولوله تعالى: "}على{ لبلستعبلء؛ وتفٌد علوهم على هذا الهدى، وسٌرهم علٌه، كؤنهم ٌسٌرون على  

ٌُمبلون على األعمال الصالحة وكؤن سراجاً أمامهم ٌهتدون به:  طرٌك واضح بٌّن؛ فلٌس عندهم شن؛ تجدهم
تجدهم مثبلً ٌنظرون فً أسرار شرٌعة هللا، وِحَكمها، فٌعلمون منها ما ٌخفى على كثٌر من الناس؛ وتجدهم 
أٌضاً عندما ٌنظرون إلى المضاء والمدر كؤنما ٌشاهدون األمر فً مصلحتهم حتى وإن أصٌبوا بما ٌضرهم أو 

هم، ٌرون أن ذلن من مصلحتهم؛ ألن هللا لد أنار لهم الطرٌك؛ فهم على هًدى من ربهم وكؤن الهدى ٌسوء
مركب ٌنجون به من الهبلن، أو سفٌنة ٌنجون بها من الؽرق؛ فهم متمكنون ؼاٌة التمكن من الهدى؛ ألنهم 

 .(ٕٔ)آلخرة"علٌه، والربوبٌة هنا خاصة متضمنة للتربٌة الخاصة التً فٌها سعادة الدنٌا، وا
[، "أي وأولبن هم الفابزون بالدرجات العالٌة فً جنات ٗلوله تعالى:}وأولبن ُهُم المفلحون{]البمرة: 

 .(ٖٔ)النعٌم"
 .(ٗٔ)لال ابن عباس:" أي الذٌن أْدركوا ما طلبوا ، ونَجْوا من شّر ما منه َهَربُوا" 
 .(٘ٔ)لال ابن كثٌر: " أي : فً الدنٌا واآلخرة" 
 .(ٙٔ)وهم الناجون الفابزون فازوا بالجنّة ونجوا من النار" لال الثعلبً:" 

                                                                                                                                                                                             

 .0ٗٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٔ)
 .2ٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .0ٖ/ٔ(:ص1ٗ، وابن أبً حاتم)ٕٓ٘-0ٕٗ/ٔ(:ص0ٖٕ( أخرجه الطبري)ٖ)
 .0ٖ/ٔ(:ص1٘( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)
 .ٓٗ/ٔ(:ص0ٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)٘)
 .0ٕٗ/ٔ( تفسٌر الطبري: ٙ)
 .0ٗٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: 2)
 .ٖٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 1)
 .1ٖ/ٔ( تفسٌر النسفً: 0)
 .٘ٗ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٓٔ)
 .1ٖ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٔٔ)
 .ٖٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕٔ)
 .ٕٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖٔ)
 .0ٖ/ٔ(:ص11، وابن أبً حاتم)ٕٓ٘/ٔ(:ص 0ٕٗ( أخرجه الطبري )ٗٔ)
 .2ٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘ٔ)
 .0ٗٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٙٔ)
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والفابزون، فازوا بالجنة ونجوا من النار، وٌكون الفبلح بمعنى البماء أي  الناجون لال البؽوي: أي:  فهم 
 .(ٔ)بالون فً النعٌم الممٌم

ؤعمالهم وإٌمانهم باهلل لال الطبري:" أي أولبن هم المنجحون المدركون ما طلبوا عند هللا تعالى ذكره ب 
وكتبه ورسله ، من الفوز بالثواب ، والخلود فً الجنان ، والنجاة مما أعد هللا تبارن وتعالى ألعدابه من 

 .(ٕ)العماب"
وفً تكرٌر أولبن تنبٌه على أنهم كما ثبتت لهم األثرة بالهدى ، فهً ثابتة لهم بالفبلح  لال الزمخشري:" 

 .(ٖ)ن فً تمٌٌزهم بالمثابة التً لو انفردت كفت ممٌزة على حٌالها"فجعلت كل واحدة من األثرتٌ
وأعٌد اسم اإلشارة تؤكٌداً لما ٌفٌده اسم اإلشارة األول من علّو المرتبة، والعناٌة التامة  ولال ابن عثٌمٌن:" 

بهم كؤنهم حضروا بٌن ٌدي المتكلم؛ وفٌه الفصل بٌن الؽاٌة، والوسٌلة؛ فالؽاٌة: الفبلح؛ ووسٌلته: ما سبك، و 
تفاء جمٌع الشرور، وحصول جمٌع "الفبلح" هو الفوز بالمطلوب، والنجاة من المرهوب؛ فهً كلمة جامعة الن

 .(ٗ)الخٌر"
والفبلح  هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، وحصر الفبلح فٌهم؛ ألنه ال سبٌل إلى الفبلح إال  

 .(٘)بسلون سبٌلهم، وما عدا تلن السبل، فهً سبل الشماء والهبلن والخسار التً تفضً بسالكها إلى الهبلن
ومنه سمً الزراع فبلحا ألنه ٌشك األرض، ولٌل ألهل الجنة مفلحون  وأصل الفبلح: المطع والشك 

 .(ٙ)لفوزهم ببماء األبد، وفبلح الدهر: بماإه، ٌمال: ال أفعل ذلن فبلح الدهر 
 :(2)على ثبلثة ألوال[، َ٘وأُولبَِن ُهُم اْلُمْفِلُحوَن{]البمرة: واختلؾ فً تفسٌر )الفبلح( فً لوله تعالى:} 

 :(1)ح(: هو الظفر بالبؽٌة وإدران األمل، ومنه لول لبٌدأحدها: أن )الفبل
ا تَْعِمـِلً         َولَمَـْد أَْفلََح َمْن َكاَن َعمَـلْ  اْعِمـِلً، إِْن ُكْنِت لَمَّ

 ٌعنً َظِفر بحاجته وأصاَب خًٌرا.
 :(0)ومنه لول الراجز

ا ولَـدْت ِرٌاحــَا              َجاَءْت بِِه ُمفَ   ْرَكًحا فِْرَكاَحاَعــِدمُت أُمًّ
 أَْشـَهُد ال ٌَِزٌُدَهـا فبَلَحا            !تَْحِســُب أَْن لَْد َولَـَدْت نََجاَحـا

، لال (ٓٔ)ٌعنً: "خًٌرا ولربًا من حاجتها. والفبلُح مصدر من لولن: أفلح فبلن ٌُفلح إفبلًحا وفبلًحا وفَلًَحا" 
 -بالجٌم  -الذي انفتحت له وجوه الظفر ولم تستؽلك علٌه. والمفلج الزمخشري: " والمفلح : الفابز بالبؽٌة كؤنه 

 .(ٔٔ)مثله. ومنه لولهم المطلمة : استفلحى بؤمرن بالحاء والجٌم"
 :(ٕٔ)والثانً: ولٌل: الفبلح: هو البماء، ولد ورد ذلن فً كبلم العرب أشعار، ومن ذلن لول لبٌد

 نَُحلُّ ببِلًدا ، ُكلَُّها ُحلَّ لَْبلَنَا           َونَْرُجو اْلفبَلَح بَْعَد َعاٍد َوِحْمٌَِر 
 :  (ٖٔ)ٌرٌد البماء ، ومنه أًٌضا لول َعبٌد

ـ       ـْعِؾ ، َولَْد ٌُْخَدعُ األَِرٌُب   أَْفِلَح بَِما ِشبَْت ، فَمَْد ٌُْدَرُن بِالضَّ

                                                           

 .ٖٙ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٔ)
 .ٕٓ٘/ٔ( تفسٌر الطبري: ٕ)
 .٘ٗ/ٔ( الكشاؾ: ٖ)
 .ٕٖ/ٔ( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .ٓٗ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٘)
 ( ٌنظر: لسان العرب:: مادة )ؾ ل ح(.ٙ)
 .1ٙ/ٔ، والمحرر الوجً: ٕٓ٘/ٔ( أنظر: تفسٌر الطبري: 2)
  .، والخطاب فً البٌت لصاحبته ٕٔ:  ٕ(دٌوانه 1)
والفركحة : تباعد ما بٌن األلٌتٌن . والفركاح  ، ٕٓ٘/ٔ(البٌت الثانً فً اللسان)فركح(،والبٌتٌن من شواهد الطبري فً تفسٌره: 0)

ل فً حرب أو مؤثرة تبمى   .والمفركح منه ، ٌعنً به الذم وأنه ال ٌطٌك حمل ما ٌحمَّ
 .ٕٓ٘/ٔ( تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .ٙٗ/ٔ( الكشاؾ: ٔٔ)
 ، ٌرثى من هلن من لومه . ٗٔرلم :  (دٌوانه المصٌدةٕٔ)
 ، وفً المطبوعة والدٌوان " فمد ٌبلػ " ، وهما رواٌتان مشهورتان . 2(دٌوانه : ٖٔ)
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 :  (ٔ)لن لول نابؽة بنً ذبٌانعش وابَك بما شبت ، وكذٌرٌد:
 َوُكلُّ فَتًى َستَْشعَبُهُ َشعُوٌب            َوإِْن أَثَْرى ، َوإِْن اللَى فبَلًحا 

 .(ٕ)أي نجاًحا بحاجته وبَماءً 
 :(ٖ)ومنه لول األضبط

 لكّل هّم من الهموم سعه      والّصبح والمسى ال فبلح معه
مل والظفر بالبؽٌة، إذ هو رأس ذلن ومبلكه، وحكى الخلٌل لال ابن عطٌة: "والبماء ٌعمه إدران األ 

 .(٘)على المعنٌٌن" (ٗ))الفبلح(
، وكذلن لٌل لؤلكار فبلح ، (2)، ألن الفلح فً كبلمهم المطع(ٙ)الثالث: ولٌل: المفلح: هو الممطوع له بالخٌر

 :(1)ألنه ٌشك األرض ، ولد لال الشاعر
 أن الحدٌَد بالحدٌِد ٌُفلحْ        لَمَْد َعِلمَت ٌا ابَن أُّمِ صحصْح  

 .(0)أَي:"ٌَُشكُّ وٌُمطع"
وتجدر اإلشارة بؤن الفبلح مرتب على االتصاؾ بهذه الصفات، فإن اختلت صفة منها نمص من الفبلح  

، ولوال ذلن ما (ٓٔ)بمدر ما اختل من تلن الصفات، ألن من عمٌدة أهل السنة والجماعة أن اإلٌمان ٌزٌد وٌنمص
 الجنات درجات .كان فً 

 :(ٔٔ)واختلؾ فٌمن أُِرٌَد بهم ، على أربعة أوجه 
 : المإمنون بالؽٌب من العرب ، والمإمنون بما أنزل على دمحم، وعلى من لبله منأحدها

 .(ٕٔ)سابر األنبٌاء هم مإمنوا أهل الكتاب.  لاله ابن مسعود
 . (ٖٔ): هم مإمنو العرب وحدهموالثانً
 .(ٗٔ)اله أبو العالٌة: جمٌع المإمنٌن. لوالثالث

                                                           

، وهو من لصٌدة لٌست فً زٌادات دٌوانه منها إال أبٌات ثبلثة ، لٌس هذا أحدها . وشعوب : ٕٓ٘/ٔ(البٌت ذكره الطبري فً تفسٌره: ٔ)
 مصروؾ ، ألنها تشعب الناس ، أي تصدعهم وتفرلهم . وشعبته شعوب : أي حطمته من أالفه فذهبت به وهلن .اسم للمنٌة والموت ، ؼٌر 

 .ٕٓ٘/ٔ( أنظر: تفسٌر الطبري: ٕ)
. ألضبط بن لرٌع بن عوؾ بن كعب بن سعد بن زٌد مناة بن تمٌم"، فهو من "بنً تمٌم". ولد ٖٔٗ/ٖ( أنظر: البٌان والتبٌٌن للجاحظ: ٖ)

معمرٌن، والبٌت من أبٌات له، أوردها المالً فً أمالٌه عن ابن درٌد عن ابن األنباري عن ثعلب، لال: لال ثعلب: بلؽنً أنها لٌلت عّد فً ال
"، 2ٓٔ/ ٔوما بعدها"، األمالً " ٗ٘ٔ/ ٙٔ"، األؼانً "ٖٔٗ/ ٖ"، البٌان والتبٌٌن "1لبل اإلسبلم بدهر طوٌل. أنظر: السجستانً: "

 ."1ٓٗ"، مجالس ثعلب "ٕٙ/ ٔالمثل السابر ""، 10٘/ ٗالخزانة "
ًّ على الفبلح، أي: هلّم على بماء الخٌر، وفً الشعر فلحٗ) ، ( لال الخلٌل: الفبلح والفلح لؽة: البماء فً الخٌر، وفبلح الدهر: بماإه، وح

 ، واللسان)فٌص([:1ٔ٘/٘ٔ،  وأنظر: التهذٌب:2ٗلال]عمرو بن معد ٌكرب، دٌوانه: 
 كم أنكم   ٌوم فٌؾ الرٌح أبتم بالفلحأخبر المخبر عن

 [.ٖٖٙ/ٖأرٌد به الفبلح فمصر".]العٌن: )فلح):ص
 .1ٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٘)
 .2ٔ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٙ)
 ( أنظر: اللسان، وتاج العروس، ومختار الصحاح )فلح(.2)
، والبٌت فً 2ٔ/ٔللحمٌري، مادة)فلح(، وأنظر: النكت والعٌون: ( لم أتعرؾ على لابله، والبٌت فً اللسان، والعٌن، وشمس العلوم، 1)

 ، ببل نسبة.ٕٙٙ/ٖالمحكم:
 ( أنظر: اللسان)فلح(.0)
على أن اإلٌمان ٌزٌد وٌنمص، ومن النصوص الصرٌحة التً استند إلٌها اإلجماع فً الحكم بزٌادة  أهل السنة والجماعة (أجمعٓٔ)

ا الَِّذٌَن آَمنُوا فََزاَدتُْهْم إٌَِمانًا()التوبة:اإلٌمان؛ لوله تعالى:)أٌَُُّكْم  (، فهذه اآلٌة من جملة أدلة صرٌحة فً زٌادة َٕٗٔزاَدتْهُ َهِذِه إٌَِمانًا فَؤَمَّ
ال ٌسرق اإلٌمان، وجاء فً الصحٌحٌن من حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال ] ال ٌزنً الزانً حٌن ٌزنً وهو مإمن و

السارق حٌن ٌسرق وهو مإمن وال ٌشرب الخمر حٌن ٌشربها وهو مإمن وال ٌنهب نُهبة ذات شرؾ ٌرفع الناس إلٌه فٌها بؤبصارهم حٌن 
(، فنفى عنه كمال اإلٌمان الواجب بفعل هذه الكبابر مما دل على 2٘(، ومسلم )2ٌٕ٘ٗنتهبها وهو مإمن(. متفك علٌه:رواه البخاري: )

 بفعلها وهكذا كل ما ورد من نفً كمال اإلٌمان الواجب أو المستحب تدل على زٌادته ومن ثمَّ نمصانه. نمص اإلٌمان
 .2ٔ/ٔ، والنكت والعٌون: 0ٕٗ-1ٕٗ/ٔ( أنظر: تفسٌر الطبري: ٔٔ)
 .2ٕٗ/ٔ(:صٕٕٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .2ٔ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٖٔ)
 فً المإمنٌن". -. ولفظه:" هذه األربع اآلٌات من فاتحة السورة0ٖ/ٔ(:ص12( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗٔ)
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ولٌل: "هم مإمنو أهل الكتاب الذٌن صدلوا بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص وبما جاء به ، وكانوا مإمنٌن من لبل بسابر والرابع:
 .(ٔ)األنبٌاء والكتب"

" ألن هللا جل ثناإه نعت الفرٌمٌن بنعتهم المحمود ، ثم أثنى علٌهم، فلم ٌكن :والراجح هو لول ابن مسعود 
وجل لٌخص أحد الفرٌمٌن بالثناء ، مع تساوٌهما فٌما استحما به الثناء من الصفات. كما ؼٌر جابز فً عز 

، وٌحرم اآلخر ، فٌخص أحدهما بالجزاء دون اآلخرعدله أن ٌتساوٌا فٌما ٌستحمان به الجزاء من األعمال 
 .(ٕ)جزاء عمله. فكذلن سبٌل الثناء باألعمال ، ألن الثناء أحد ألسام الجزاء"

 الفوابد:
 من فوابد اآلٌة: سبلمة هإالء فً منهجهم؛ لموله تعالى: }أولبن على هًدى من ربهم{.  -ٔ
ومنها: أن ربوبٌة هللا عّز وجّل تكون خاصة، وعامة؛ ولد اجتمعا فً لوله تعالى عن سحرة فرعون:  -ٕ

 {.ٕٕٔ، ٕٔٔ}آمنا برب العالمٌن * رب موسى وهارون{ }األعراؾ: 
 أن مآل هإالء هو الفبلح؛ لموله تعالى:}وأولبن هم المفلحون{. ومنها:  -ٖ
ومنها: أن الفبلح مرتب على االتصاؾ بما ذُكر؛ فإن اختلَّت صفة منها نمص من الفبلح بمدر ما اختل   -ٗ

من تلن الصفات؛ ألن الصحٌح من لول أهل السنة والجماعة، والذي دّل علٌه العمل والنمل، أن اإلٌمان ٌزٌد، 
هنان رتب كما جاء فً الحدٌث: "إن أهل الجنة وال ذلن ما كان فً الجنات درجات:نمص، وٌتجزأ؛ ولوٌ

لٌتراءون أصحاب الؽرؾ كما تتراءون الكوكب الدري الؽابر فً األفك؛ لالوا: ٌا رسول هللا، تلن منازل 
، أي لٌست  (ٔ)آمنوا باهلل، وصدلوا المرسلٌن" األنبٌاء ال ٌبلؽها ؼٌرهم؟ لال ملسو هيلع هللا ىلص ال؛ والذي نفسً بٌده، رجال

 خاصة باألنبٌاء
 المرآن

ٌِْهْم أَأَْنَذْرتَُهْم أَْم لَْم تُْنِذْرُهْم اَل ٌُْإِمنُوَن )  [.ٙ({ ]البمرة : ٙ}إِنَّ الَِّذٌَن َكفَُروا َسَواٌء َعلَ
 التفسٌر:

فتهم وحذرتهم من إن الذٌن جحدوا ما أُنزل إلٌن من ربن استكباًرا وطؽٌانًا، لن  ٌمع منهم اإلٌمان، سواء أخوَّ
 عذاب هللا، أم تركت ذلن؛ إلصرارهم على باطلهم.

 :(ٖ)اختلؾ أهل التفسٌر فً سبب نزول هذه اآلٌة على ألوال 
 .(ٗ)أحدها: أنها "نزلت فً أبً جهل وخمسة من أهل بٌته". لاله الضحان

 .(2)،واختاره الطبري(ٙ)والكلبً ،(٘)والثانً: ولٌل نزلت فً الٌهود. لاله ابن عباس
للٌب بدر. منهم أبو جهل، وشٌبة بن ربٌعة وعتبة بن ربٌعة وعمبة  (1)والثالث: ولٌل: "نزلت فً أهل الملٌب

 . (ٓٔ)، حكً ذلن عن الربٌع(0)بن أبً معٌط والولٌد بن المؽٌرة"

                                                           

 .1ٕٗ/ٔ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .0ٕٗ/ٔ( تفسٌر الطبري: ٕ)
؛ وأخرجه مسلم ٕٖٙ٘: ما جاء فً صفة الجنة وأنها مخلولة، حدٌث رلم 1، كتاب بدء الخلك، باب ٖٕٙأخرجه البخاري ص )ٔ(

[ ٔٔ] 2ٔٗٗ: ترابً أهل الجنة أهل الؽرؾ كما ٌرى الكوكب فً السماء، حدٌث رلم ٖاب ، كتاب الجنة وصفة نعٌمها وأهلها، ب2ٓٔٔص
ٕ1ٖٔ. 

 .ٕٖٕ-ٖٕٓ/ٔ، والعجاب فً بٌان األسباب البن حجر: ٕٕ-ٕٔ( نظر: أسباب النزول للواحدي: ٖ)
بمرة إلى المابة منها نزل فً ( عن ابن عباس رضً هللا عنهما لال: إن صدر سورة ال1ٗ/ٔ(أخرج ابن إسحاق ومن طرٌمه ابن جرٌر )ٗ)

 رجال سماهم بؤعٌانهم وأنسابهم من أحبار ٌهود ومن المنافمٌن من األوس والخزرج. وإسناد ابن إسحاق حسن.
، ٖٔ٘،  والخبر فً سٌرة ابن هشام المسم األول:ٔٗ/ٔ(:ص0ٗ، وابن أبً حاتم)ٕٔ٘/ٔ(:ص0ٕٙ(، و)0ٕ٘( أنظر: تفسٌر الطبري)٘)

، والشوكانً فً "فتح الباري" 0ٕ/ ٔ، والسٌوطً فً:الدر المنثور:٘ٗ/ ٔهود، دون سند، وابن كثٌر فً تفسٌره:فً :فصل األعداء من ٌ
 .1ٕ/ ٔفً "فتح المدٌر:

 .ٕٔ( أنظر: اسباب النزول للواحدي: ٙ)
 .ٕٕ٘/ٔ( أنظر: تفسٌر الطبري: 2)
 منها، وٌإنث". ": "الملٌب: الببر، أو العادٌة المدٌمةٖٙٔ(فً "الماموس" مادة للب" "ص1)
 .ٖٕٓ-0ٕٕ/ٔ.، والعجاب فً بٌان األسباب: ٓ٘/ٔ( أنظر: البحر المحٌط: 0)
 .ٕٕ/ٔ(:ص01ٕ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
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ؤ ألن الولٌد بن المؽٌرة مات ، وألره، وفٌه خط(ٔ)لال ابن حجر: "وكذا حكاه أبو حٌان ولم ٌنسبه لمابل 
، وعمبة بن أبً معٌط إنما لتل بعد رحٌل المسلمٌن من بدر راجعٌن إلى المدٌنة لتل بؤمر (ٕ)بمكة لبل الهجرة

 .(ٖ)النبً ملسو هيلع هللا ىلص بالصفراء باتفاق أهل العلم بالمؽازي"
هللا تعالى فٌهم: }أَلَْم تََر إِلَى الَِّذٌَن بَدَّلُوا الرابع: ولال أبو العالٌة: "نزلت فً لادة األحزاب، وهم الذٌن لال 

ِ ُكْفًرا َوأََحلُّوا لَْوَمُهْم َداَر اْلبََوار{"  .(ٗ)نِْعَمَت َّللاَّ
 .(٘)ولٌل: أنها "أنزلت فً مشركً العرب من لرٌش وؼٌرهم"والخامس:
 ٌحرص أن ٌإمن جمٌع الناس وٌباٌعوه ولال علً بن أبً طلحة عن ابن عباس: "كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصالسادس:

، وال ٌضل إال من سبك له ْكر األولفً الذّ على الهدى، فؤخبره هللا تعالى أنه ال ٌإمن إال َمْن سبمت له السعادة 
 .(2). لال ابن حجر: "وحاصله أنها خاصة بمن لدر هللا تعالى أنه ال ٌإمن"(ٙ)"من هللا الشماُء فً الذكر األول

، وإلٌه مال ابن عطٌة،  فمد حكاه أواًل ثم لال: "والمول األول مما (1) المول األخٌر المرطبًواختار  
أنه فً ضمن  -بموته على الكفر-حكٌناه هو المعتمد علٌه، وكل من عٌن أحًدا فإنما مثل بمن كشؾ الؽٌب 

العذاب، وسبك فً علم  ، وهذا ٌعنً أن اآلٌة هً عامة، ومعناها الخصوص فٌمن سبمت علٌه كلمة(0)اآلٌة "
 هللا أنه ٌموت على كفره، أراد هللا أن ٌعلم الناس أن فٌهم من هذا حاله دون أن ٌعٌن أحداً. 

ُ  :[، " أيٙلوله تعالى: }إِنَّ الَِّذٌَن َكفَُروا{]البمرة:  إن الذٌن جحدوا بآٌات هللا وكذبوا رسالة دمحم َصلَّى َّللاَّ
ٌِْه َوَسلَّم" َعلَ

(ٔٓ). 
 .(ٔٔ)"أي بما أنزل إلٌن، وإن لالوا إنا لد آمنا بما جاءنا لبلن عباس:"لال ابن 

                                                           

" ونصه: "آٌتان فً لادة األحزاب: إن ٔ/ ٕٕ٘(أصل المول دون ذكر األسماء مروي بالسند عن الربٌع بن أنس كما فى تفسٌر الطبري "ٔ)
": هكذا حكً هذا المول، وهو خطؤ؛ ألن لادة األحزاب لد أسلم كثٌر ٔ/ ٕ٘ٔالذٌن لتلوا ٌوم بدر". لال ابن عطٌة فً " الذٌن كفروا ... فهم

ولٌس هذا  -وهللا أعلم-منهم، وإنما نزلت ترتٌب اآلٌة فً أصحاب الملب ... " وعلة تخطبته لهذا المول انصراؾ ذهنه إلى ؼزوة الخندق 
ب هنا المشركون الذٌن تحزبوا على المسلمٌن فً بدر، وهذا لول أبً العالٌة، وٌروٌه عنه الربٌع كما فً ببلزم، فالممصود من األحزا

 [.ٕٓٔ/ٔ".]حاشٌة العجاب: ٘ٗ/ ٔ"تفسٌر ابن كثٌر" "
ن العلماء: أن (لال ابن إسحاق فً كبلمه على كفاٌة هللا نبٌه أمر المستهزبٌن: "حدثنً ٌزٌد بن رومان، عن عروة بن الزبٌر، أو ؼٌره مٕ)

مطلب، فرمى فً وجهه بورلة جبرٌل أتى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وهم ٌطوفون بالبٌت فمام ولام رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى جنبه فمر به األسود بن ال
البطن من داء[ ، ومر به الولٌد  خضراء فعمً، ومر به األسود بن عبد ٌؽوث، فؤشار إلى بطنه، فاستسمى بطنه فمات منه حبنا ]هو انتفاخ

بن المؽٌرة، فؤشار إلى أثر جرح بؤسفل كعب رجله، كان أصابه لبل ذلن بسنٌن، وهو ٌجر َسبَله ]أي: فضول ثٌابه[ وذلن أنه مر برجل من 
دد[ فمتله ... " انظر خزاعة وهو ٌرٌش نببًل له، فتعلك سهم من نبله بإزاره فخدش فً رجله ذلن الخدش، ولٌس بشًء، فانتمض به ]أي: تج

 ".ٓٔٗ/ ٔ"سٌرة ابن هشام" "
" ما ٌلً: "لال ابن إسحاق: حتى إذا كان رسول هللا صلى هللا ٗٗٙ/ ٔ. والذي فً سٌرة ابن هشام "ٖٕٓ/ٔ( العجاب فً بٌان األسباب: ٖ)

معٌط. لال ابن هشام: عرق الظنٌة عن علٌه وسلم بالصفراء لتل النضر بن الحارث، ثم خرج حتى إذا كان بعرق الظبٌة لتل عمبة بن أبً 
 ؼٌر ابن إسحاق" ا. هـ باختصار.

 وال ٌمكن لبول هذا السبب ألن اآلٌة تدل على أنها نزلت فً كفار أحٌاء ال أموات!
لسمه  " وتسلسله عنده الثانً وهو نفس المول الماضً الذي ذكره برلم الرابع، وكل ما هنالن أنهٓ٘/ ٔ(ذكره أبو حٌان فً "البحر" "ٗ)

 ".1ٕإلى لسمٌن: لادة األحزاب وأصحاب الملٌب، وفً هذا نظر. واآلٌة من سورة إبراهٌم "
 .ٖٕٔ/ٔ، والعجاب: ٓ٘/ٔ( البحر المحٌط: ٘)
" ونسباه إلى ابن أبً 1ٕ/ ٔ" والشوكانً "0ٕ-1ٕ/ ٔ" والسٌوطً "٘ٗ/ ٔ،  وهو عند ابن كثٌر "ٕٕ٘/ٔ(:ص02ٕ(أخرجه الطبري)ٙ)

 بن مردوٌه والبٌهمً ولم أجده فً "تفسٌر ابن أبً حاتم"، هذا، ولد تصرؾ ابن حجر فً النمل باالختصار.حاتم والطبرانً وا
 . ٕٖٕ/ٔ( العجاب فً بٌان األسباب: 2)
 .1ٗٔ/ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: 1)
 عامة لوجود الكفار لد أسلموا بعدها.. لال ابن عطٌة: واختلؾ فٌمن نزلت هذه اآلٌة بعد االتفاق على أنها ؼٌر 12/ٔ( المحرر الوجٌز: 0)
 فمال لوم هً فٌمن سبك فً علم هللا أنه ال ٌإمن أراد هللا تعالى أن ٌعلم أن فً الناس من هذه حاله دون أن ٌعٌن أحد. -
 ولال ابن عباس نزلت هذه اآلٌة فً حًٌ بن أخطب وأبً ٌاسر وابن األشرؾ ونظرابهم. -
دة األحزاب وهم أهل الملٌب ببدر لال الماضً أبو دمحم عبد الحك رضً هللا عنه هكذا حكً هذا المول ولال الربٌع بن أنس نزلت فً لا -

وهو خطؤ ألن لادة األحزاب لد أسلم كثٌر منهم وإنما ترتٌب اآلٌة فً أصحاب الملٌب والمول األول مما حكٌناه هو المعتمد علٌه وكل من 
 (.12/ٔلى الكفر أنه فً ضمن اآلٌة.)المحرر الوجٌز: عٌن أحدا فإنما مثل بمن كشؾ الؽٌب بموته ع

 .2ٕ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٓٔ)
 .1/04(:ص29أخزجه اتٍ أتي حاتى) (11)
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وا اللٌل " كافًرا "، لتؽطٌة ُظلمته ما لبِستْه، كما   وأْصُل )الكفر( عند العرب : تَؽطٌةُ الشًء، ولذلن سمَّ
 :  (ٔ)لال الشاعر

 فَتََذكََّرا ثَمبَل ًرثًٌِدا، بَْعَد َما           أَْلمَْت ذُكاُء ٌَِمٌنََها فً كافِِر 
 : (ٕ)ولال لبٌُد بن ربٌعة

ٌْلٍَة َكفََر النُُّجوُم َؼَماُمَها           ٌَْعلُو َطرٌمةَ َمتْنَِها ُمتََواتَِرا          فًِ لَ
مع علمهم  -ن األحبار من الٌهود َؼطَّوا أمر دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وَكتَُموه الناَس ٌعنً َؼطَّاها،  فكذلن الذٌن جحدوا النبّوة م

فمال هللا جل ثناإه فٌهم : }إِنَّ الَِّذٌَن ٌَْكتُُموَن َما أَْنَزْلنَا ِمَن اْلبٌَِّنَاِت َواْلُهَدى  -بنبّوته، وُوُجوِدهم ِصفَتَه فً ُكتُبهم 
ُ َوٌَْلعَنُُهُم البلِعنُوَن{ ]سورة البمرة : ِمْن بَْعِد َما بٌََّنَّاهُ لِ  [، وهم الذٌن أنزل 0٘ٔلنَّاِس فًِ اْلِكتَاِب أُولَبَِن ٌَْلعَنُُهُم َّللاَّ

ٌِْهْم أَأَْنَذْرتَُهْم أَْم لَْم تُْنِذْرُهْم ال ٌُْإِمنُوَن{  .(ٖ)هللا عز وجل فٌهم :}إِنَّ الَِّذٌَن َكفَُروا َسَواٌء َعلَ
ٌِْهْم سَ  }لوله تعالى:  سواٌء أَحذرتهم ٌا دمحم بن  :[، "أيٙ{]البمرة:الَ ٌُْإِمنُونَ  أَأَنَذْرتَُهْم أَْم لَْم تُْنِذْرُهمْ َوا ٌء َعلَ

 .(ٗ)"ال ٌصدلون بما جبتهم به، عذاب هللا وخوفتهم منه أم لم تحذرهم
أنهم لد كفروا بما عندهم من ذكرن وجحدوا ما أخذ علٌهم من المٌثاق فمد كفروا  :أي لال ابن عباس:"

را، ولد كفروا بما عندهم من بما جاءن، وبما عندهم مما جاءهم به ؼٌرن، فكٌؾ ٌسمعون منن إنذارا وتحذٌ
 .(٘)"علمن
 .(ٙ)أي: "معتدٌل عندهم: اإلنذار وتركه:المرطبًلال 

فبل تطمع فً إٌمانهم، وال تذهب نفسن تذهب نفسن علٌهم حسرات، ، "أي ٌتساوى عندهم لال الصابونً:
ٌِْه َوَسلَّم َ عن تكذٌب لوله له" ُ َعلَ  .(2)وفً هذا تسلٌة للنبً َصلَّى َّللاَّ

، ومن ذلن لول عبٌد هللا بن لٌس (1)لال الطبري:"أّي األمرٌن كان منن إلٌهم]سواء[، اإلنذار أم ترن اإلنذار
لٌََّاتا  :  (0)لرُّ

ٌْلَُها ونََهاُرَها  ٌَْها لَ ًَ الّشهبَاُء نَْحَو ابن َجْعٍفر        َسَواٌء َعلَ  تُِؽذُّ ب
 :(ٓٔ)معتدٌل عندها فً السٌر اللٌُل والنهاُر، ألنه ال فُتُوَر فٌه. ومنه لول اآلخرٌعنً بذلن:

ٌٍْل ٌَمُوُل الَمْرُء ِمْن ُظلَُماتِه        َسَواٌء   َصِحٌَحاُت العٌُُوِن َوُعوُرَهاَولَ
 ألن الصحٌح ال ٌبصر فٌه إال بصًرا ضعٌفًا من ُظْلمته.

ٌِْهْم{ إشارة إلى أن السواء الذي أضٌؾ إلٌهم وباله ونكاله علٌهم  لال أبو حٌان:" فإن لوله : }َسَوا ٌء َعلَ
هم ، فلما لال : سواء علٌهم ، ومستعل فولهم ، ألنه لو أراد بٌان أن ذلن من وصفهم فحسب لمال : سواء عند

 .(ٔٔ)نبه على أنه مستعل علٌهم"
 :(ٔ) [، على وجوهٙواختلفت المراءة فً لوله تعالى: }أَأَنَذْرتَُهْم{]البمرة: 

                                                           

. والضمٌر فً لوله " فتذكرا " للنعامة والظلٌم . والثمل : بٌض النعام  2ٕ٘(الشعر لثعلبة بن صعٌر المازنً ، شرح المفضلٌات : ٔ)
شًء نفٌس خطٌر مصون : ثمل . ورثد المتاع وؼٌره فهو مرثود ورثٌد : وضع بعضه فوق بعض ونضده . المصون ، والعرب تمول لكل 

 وعنى بٌض النعام ، والنعام تنضده وتسوٌه بعضه إلى بعض . وذكاء : هً الشمس.
سها فً أصل شجرة ، ،  وٌروى " ظبلمها " . ٌعنً البمرة الوحشٌة ، لد ولجت كنآٓٔ( انظر: شرح المعلمات السبع للزوزنً: ٕ)

 والرمل ٌتسالط على ظهرها .
 .ٕ٘٘/ٔ( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .2ٕ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .1/04(:ص29أخزجه اتٍ أتي حاتى) (5)

 .1ٗٔ/ٔ( ٌنظر: تفسٌر المرطبً: ٙ)
 .2ٕ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)
 .ٕٙ٘-ٕ٘٘/ٔ( ٌنظر:  تفسٌر الطبري: 1)
. ٌمدح عبد هللا بن جعفر بن أبً طالب . أؼذ السٌر وأؼذ فٌه : أسرع . ورواٌة  00ٖ،  01ٖ:  ٔ، والكامل للمبرد  ٖٙٔ(دٌوانه : 0)

دٌوانه ، والكامل " تمدت " . وتمدى به بعٌره : أسرع على سنن الطرٌك . والشهباء : فرسه ، للونها األشهب ، وهو أن ٌشك سوادها أو 
 كمتتها شعرات بٌض حتى تكاد تؽلب السواد أو الكمتة .

 . ٕٗٓ( البٌت لمضرس بن ربعً الفمعسً . حماسة ابن الشجري : ٓٔ)
 .ٖٗ/ٔ( البرح المحٌط: ٔٔ)
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أحدها: لرأ الزهري، وابن محٌصن : }أنذرتهم{، بهمزة واحدة ، حذؾ الهمزة األولى لداللة المعنى علٌها، 
 }أم{، ولرأ أبً أٌضا بحذؾ الهمزة ونمل حركتها إلى المٌم.وألجل ثبوت ما عادلها وهو 

 والثانً: لرأ عاصم وحمزة والكسابً بهمزتٌن، ولرأ أهل الحجاز وأبو عمرو بالمد وتلٌٌن الهمزة الثانٌة.
 والثالث: ولرأ ابن عامر بؤلؾ بٌن همزتٌن.

ك علم هللا، وظاهرها إنشاء ومعناها لال الثعلبً:" وهذه اآلٌة خاّصة فٌمن حمّت علٌه كلمة العذاب فً ساب
 .(ٕ)إخبار"

 {،إن الذٌن كفروا سواء علٌهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ال ٌإمنون} :آٌتان فً لادة األحزاب لال أبو العالٌة:"
 .(ٖ){"ألم تر إلى الذٌن بدلوا نعمت هللا كفرا وأحلوا لومهم دار البوار}لال: هم الذٌن ذكرهم هللا فً هذه اآلٌة: 

لٌل ٌا رسول هللا إنا نمرأ من المرآن فنرجو، ونمرأ فنكاد أن نؤٌس. "و، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص:عن عبد هللا بن عمرو
فمال: أال أخبركم؟ ثم لال: إن الذٌن كفروا سواء علٌهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ال ٌإمنون هإالء أهل النار. 

 .(ٗ)"لالوا: لسنا منهم ٌا رسول هللا؟ لال: أجل
 الفوابد:

 من فوابد اآلٌة: تسلٌة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص حٌن ٌردُّه الكفار، وال ٌَمبلون دعوته. -ٔ
ومنها: أن من حمت علٌه كلمة العذاب فإنه ال ٌإمن مهما كان المنِذر والداعً؛ ألنه ال ٌستفٌد . لد ختم هللا  -ٕ

مة ربن ال ٌإمنون * ولو جاءتهم كل آٌة حتى ٌروا على للبه .، كما لال تعالى: }إن الذٌن حمت علٌهم كل
[ ، ولال تعالى: }أفمن حك علٌه كلمة العذاب أفؤنت تنمذ من فً النار{ 02، 0ٙالعذاب األلٌم{ ]ٌونس: 

 [ ٌعنً هإالء لهم النار؛ انتهى أمرهم، وال ٌمكن أن تنمذهم.0ٔ]الزمر: 
لموعظة، وال باإللبال على هللا تعالى فإن فٌه شبهاً من ومنها: أن اإلنسان إذا كان ال ٌشعر بالخوؾ عند ا -ٖ

 .الكفار الذٌن ال ٌتعظون بالمواعظ، وال ٌإمنون عند الدعوة إلى هللا
 المرآن

ُ َعلَى لُلُوبِِهْم َوَعلَى َسْمِعِهْم َوَعلَى أَْبَصاِرِهْم ِؼَشاَوةٌ َولَُهْم َعَذاٌب َعِظٌٌم )  [.2({ ]البمرة:2}َختََم َّللاَّ
 سٌر:التف

طبع هللا على للوب هإالء وعلى سمعهم، وجعل على أبصارهم ؼطاء؛ بسبب كفرهم وجحودهم وعنادهم ِمن 
 بعد ما تبٌَّن لهم الحك، فلم ٌوفمهم للهدى، ولهم عذاب شدٌد فً نار جهنم.

ُ َعلَى لُلُوبِِهْم{]البمرة: ا نور، وال ٌشرق فٌها طبع على للوبهم فبل ٌدخل فٌه :[، " أي2لوله تعالى:} َختََم َّللاَّ
 .(٘)إٌمان"

عن الهدى أن ٌصٌبوه أبدا بؽٌر ما كذبون به من الحك الذي جاءن من ربن حتى  :أي لال ابن عباس:"
ٌإمنوا به وإن آمنوا بكل ما كان لبلن، ولهم بما هم علٌه من خبلفن عذاب عظٌم. فهذا فً األحبار من ٌهود 

 .(ٙ)"فٌما كذبوا به من الحك بعد معرفته
" طبع هللا على للوبهم وأؼلمها وألفلها فلٌست تعً خبرا وال تفهمه. ٌدل علٌه لوله: }أَْم َعلى أي:لال الثعلبً:

 .(2) ["ٕٗلُلُوٍب أَْلفالُها{]دمحم:
 .(1)لال الماوردي:" الختم الطبع ، ومنه ختم الكتاب" 
 .(ٔ)ٌصل إلٌها خٌر"لال ابن عثٌمٌن: أي: " للوبهم مختوم علٌها ال ٌصدر منها خٌر، وال  

                                                                                                                                                                                             

 .ٖٔ/ٔ، والبحر المحٌط: ٕٕٗ/ٔ، والحجة للمراء السبعة: 2ٖٔ-ٖٙٔ( أنظر: السبعة فً المراءات: ٔ)
 .ٓ٘ٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٕ)
 .1/04(:ص23أخزجه اتٍ أتي حاتى) (3)

 .1/04(:ص21حاتى)أخزجه اتٍ أتي (0)

 .2ٕ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .1/01(:ص20أخزجه اتٍ أتي حاتى)(6)

 .ٓ٘ٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: 2)
 .2ٕ( النكت والعٌون: 1)
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 .(ٕ)لال سعٌد الممبري: "ختم هللا على للوبهم بالكفر" 
 .(ٖ)وروي "عن السدي: }ختم هللا على للوبهم وعلى سمعهم{، ٌمول: فبل ٌسمعون وال ٌعملون" 
 .(ٗ)ولال أبو مالن: "}ختم هللا{، ٌعنً: طبع هللا" 
الذنوب على الملب تحؾ به من كل نواحٌه حتى وعن مجاهد:" }ختم هللا على للوبهم{، لال: الطبع ثبتت  

 .(٘)تلتمً علٌه. فالتماإها علٌه الطبع. والطبع الختم"
 .(ٙ)وعن مجاهد أٌضا: "الّراُن أٌَسُر من الطَّْبع ، والطَّبع أٌسر من األْلفَال ، واأللفال أشدُّ ذلن كله" 

ً الملب للباً لتملُّبِِه بالخواطر  : (1)، ولد لٌل(2)وُسّمِ
أُْي ٌَْصِرُؾ ، باإلْنَساُن أَْطَوارا ما ًَ اْلمَْلُب إاِلَّ ِمْن تَمَلُّبِِه      َوالرَّ  ُسّمِ
ُ َعلَى لُلُوبِِهْم{]البمرة:   :(0)[، على ألوال2واختلؾ فً لوله تعالى:}َختََم َّللاَّ

ً ُضمَّ منه كاإلصبع ، فإذا أذنب ً ضم منه كاإلصبع  أحدها : أن الملب مثل الكؾ ، فإذا أذنب العْبُد ذنبا ثانٌا
 .(ٓٔ)الثانٌة ، حتى ٌضمَّ جمٌعه ثم ٌطبع علٌه بطابع . وهو لول مجاهد

 والثانً : أنها سمة تكون عبلمة فٌهم ، تعرفهم المبلبكة بها من بٌن المإمنٌن .
ا لد والثالث : أنه إخبار من هللا تعالى عن كفرهم وإعراضهم عن سماع ما دعوا إلٌه من الحك ، تشبٌهاً بم

 انسدَّ وختم علٌه ، فبل ٌدخله خٌر .
والرابع : أنها شهادة من هللا تعالى على للوبهم ، بؤنها ال تعً الذكر وال تمبل الحكَّ ، وعلى أسماعهم بؤنها ال 

 تصؽً إلٌه ، والؽشاوة : تعامٌهم عن الحك.
، أنه لال: " إّن المإمَن إذا أذنب ملسو هيلع هللا ىلص-والصحٌح هو المول األول، وذلن لما صّح بنظٌره عن رسول هللا  

ذنبًا كانت نُْكتهٌ سوداُء فً للبه، فإن تاب َونزع واستؽفر، َصمَلت للبه، فإن زاد زادت حتى تُْؽلك للبه، فذلن " 
اُن " الذي لال هللا جل ثناإه : }َكبل بَْل َراَن َعلَى لُلُوبِِهْم َما َكانُوا ٌَْكِسبُوَن {]سورة المط  .(ٔٔ)"[ٗٔففٌن : الرَّ

فٌتبٌّن لنا من الحدٌث: " أّن الذنوب إذا تتابعت على الملوب أؼلمتها، وإذا أؼلفتها أتاها حٌنبذ الَختْم من  
لبل هللا عز وجّل والطبع، فبل ٌكون لئلٌمان إلٌها َمْسلن، وال للكفر منها َمْخلَص، فذلن هو الطَّبع. والختم الذي 

ُ َعلَى لُلُوبِِهْم َوَعلَى َسْمِعِهْم{، نظٌُر الطبع والختم على ما تدركه ذكره هللا تبارن وتعالى فً ل وله :}َختََم َّللاَّ
األبصار من األوعٌة والظروؾ، التً ال ٌوَصل إلى ما فٌها إال بفّضِ ذلن عنها ثم حلّها. فكذلن ال ٌصل 

ه َخا  .(ٕٔ)تَمه وحلِّه رباَطه عنها"اإلٌمان إلى للوب من َوَصؾ هللا أنه ختم على للوبهم، إال بعد فّضِ

                                                                                                                                                                                             

 .2ٖ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
 .ٔٗ/ٔ(:ص0ٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕ)
 .ٔٗ/ٔ(:ص0٘( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .ٔٗ/ٔ(:ص02( أخرجه ابن أبً حااتم)ٗ)
 . ٔٗ/ٔ(:ص00( أخرجه ابن أبً حاتم)٘)
 .0ٕ٘/ٔ(:صٖٖٓ( أخرجه الطبري)ٙ)
 .2ٖ/ٔ، والنكت والعٌون: ٗٔٔ/ٕ( أنظر: التفسٌر البسٌط: 2)
، و"الدر المصون" ٖٙٔ/ ٔ، بهذا النص، وورد فً المرطبً 2ٖٔٗ/ ٙ، وكذا "اللسان" )للب( ٕٖٙٓ/ ٖ(البٌت فً "التهذٌب" )للب( 1)
 ، شطره الثانً: فاحذر على الملب من للب وتحوٌلٖ٘ٔ/ ٔ، "روح المعانً" ٗٔٔ/ ٔ

 ؼٌر منسوب فً جمٌع المصادر.
 .ٕٔٙ-ٕٓٙ/ٔ، وتفسٌر الطبري: 2ٖ-2ٕ/ٔ( انظر:النكت والعٌون: 0)
وكان  -. ولفظه:" الملُب مثُل الكّؾ ، فإذا أذنب ذنبًا لبض أصبعًا حتى ٌمبض أصابعه كلها 1ٕ٘/ٔ(:صٖٔٓ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)

ان".  أصحابنا ٌُرون أنه الرَّ
َمْسلن ،  إّن الذنوب إذا تتابعت على الملوب أؼلمتها، وإذا أؼلفتها أتاها حٌنبذ الَختْم من لبل هللا عز وجّل والطبع، فبل ٌكون لئلٌمان إلٌهاأي: 

ُ َعلَى لُلُوبِِهْم َوَعلَى َسْمِعِهْم ( ، نظٌُر وال للكفر منها َمْخلَص ، فذلن هو الطَّبع، والختم الذي ذكره هللا تبارن وتعالى فً لوله : )  َختََم َّللاَّ
الطبع والختم على ما تدركه األبصار من األوعٌة والظروؾ ، التً ال ٌوَصل إلى ما فٌها إال بفّضِ ذلن عنها ثم حلّها. فكذلن ال ٌصل 

ه َخاتمَ   ه وحلِّه رباَطه عنها.اإلٌمان إلى للوب من َوَصؾ هللا أنه ختم على للوبهم ، إال بعد فّضِ
 .0ٕٔ:  ٕ، وابن ماجه  ٕٓٔ:  ٗ، ورواه الترمذي 2ٔ٘:  ٕحلبً(، ورواه الحاكم  02ٕ:  ٕ) 20ٖ0(رواه أحمد فً المسند ٔٔ)
 .ٕٔٙ-ٕٙ/ٔ( تفسٌر الطبري: ٕٔ)
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 .(ٔ)وأصُل الختم : الطَّْبع، والخاتَم هو الطَّابع. ٌمال منه : ختمُت الكتاَب، إذا طبَْعتَه" 
وذهب بعض المتؤولٌن من المدرٌة إلى أن معنى }ختم هللا على للوبهم{: وسمها سمة   لال أبو حٌان:" 

ن السمة، وتفرق  بٌنهم وبٌن المإمنٌن الذٌن فً للوبهم الشرع، تدل  على أن فٌها الكفر، لتعرفهم المبلبكة بتل
،  وهذا باطل، ألن الختم فً اللؽة (ٕ)لال: والختم والطبع واحد، وهما سمة وعبلمة فً للب المطبوع لى للبه 

لٌس هو اإلعبلم، وال ٌمال: ختمت على الشًء بمعنى: أعلمت علٌه ومن حمل الختم على اإلعبلم فمد تشهى 
 .(ٖ)أهل اللؽة، وجر كبلمهم إلى موافمة عمٌدته" على

ولد خص الملب بالختم ألنه محل الفهم والعلم، كما أنه ذكر االعضاء )السمع والبصر الملب(،ألنها طرق  
 العلم، فالملب محل العلم وطرٌمه السماع أو الرإٌة .

 .(ٗ)معهم"وختم على س :[، " أي2لوله تعالى: }َوَعلَى َسْمِعِهْم { ]البمرة :  
 .(٘)لال الثعلبً:" فبل ٌسمعون الحك وال ٌنتفعون به" 
 .(ٙ)لال ابن عثٌمٌن:" والختم على األذن: أن ال تسمع خٌراً تنتفع به" 

لال الواحدي: " وحد السمع، ألنه مصدر، والمصادر ال تثنى وال تجمع، ألن المصدر ٌنبا عن الفعل، فهو 
، ولال ابن األنباري: أراد: وعلى مواضع سمعهم، فحذؾ (2) جمعبمنزلة الفعل، والفعل ال ٌثنى وال ٌ

، (1)المضاؾ، كما تمول العرب: تكلم المجلس، وهم ٌرٌدون أهله، وحذؾ المضاؾ كثٌر فً التنزٌل والكبلم
 :(ٓٔ)، كما لال الراعً(0)ولٌل: اكتفى من الجمع بالواحد

 بها جٌؾ الحسرى فؤما عظامها      فبٌض وأما جلدها فصلٌب
ٍ{ ]الشورى:  ًّ  [، وهو كثٌر جدًّا.٘ٗولال هللا تعالى: }ٌَْنُظُروَن ِمْن َطْرٍؾ َخِف

: توحٌد السمع ٌدل على الجمع، ألنه توسط جمعٌن، كموله: }ٌُْخِرُجُهْم ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى (ٔٔ)ولال سٌبوٌه
 .(ٕٔ)["1ٗحل: [، ولوله: }َعِن اْلٌَِمٌِن َوالشََّمابِِل{ ]الن2ٕ٘النُّوِر{ ]البمرة: 

 :(ٖٔ)[، فٌه لراءتان2ولوله تعالى}َوَعلى َسْمِعِهْم{]البمرة: 
 أحدهما : }َوَعلى َسْمِعِهْم{، وهً لراءة الجمهور.
 والثانً: }وعلى أسماعهم{، لرأ بها ابن أبً عبلة.

ٌبصرون  [، أي: "وعلى أبصارهم ؼطاء، فبل2لوله تعالى: }َوَعلَى أَْبَصاِرِهْم ِؼَشاَوةٌ{ ]البمرة :  
 .(ٗٔ)هدى"

                                                           

 . 1ٕ:  ٔ، والشوكانً  1٘:  ٔ، والمول لحجاج ساله ساله ابن كثٌر فً تفسٌره ٕ٘ٙ/ٔ( ٌنظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
 . ٖٔٓ/ ٔ(ذكره أبو علً الفارسً فً "الحجة" عن لوم من المتؤولٌن، ٕ)
 .ٗٔٔ/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٖ)
 .2ٖ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)
 .ٓ٘ٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٘)
 .2ٖ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙ)
، "زاد 0ٖ/ ٔ/ب، "تفسٌر أبً اللٌث" 1ٗ/ ٔ، والثعلبً 2٘ٙٔ/ ٕ، "تهذٌب اللؽة" )سمع( 2ٗ/ ٔ(انظر: "معانً المرآن" للزجاج 2)

. ولٌل: وحد السمع، ألن المسموع واحد وهو الصوت، ولرئ شاذا }وعلى أسماعهم{. انظر. ٘ٙٔ/ ٔ، والمرطبً 1ٕ/ ٔالمسٌر" 
 .٘ٔ/ ٔ"الفتوحات اإللهٌة" 

 .2٘2ٔ/ ٕ، "تهذٌب اللؽة" )سمع( ٙٙٔ/ ٔ، والمرطبً 0ٖ/ ٔ(لم أجده منسوبا البن األنباري. وورد بمعناه فً "تفسٌر أبً اللٌث" 1)
 .2٘2ٔ، و"تهذٌب اللؽة" )سمع( ص 0ٖ/ ٔب، و"تفسٌر أبً اللٌث"  1ٗ/ ٔ، والثعلبً 2ٗ/ ٔ(انظر: "معانً المرآن" للزجاج 0)
 ب، والبٌت لعلممة بن عبدة الفحل كما فً "الكتاب" وؼٌره. 1ٗ/ ٔ(كذا نسبه الثعلبً ٓٔ)

ً شالًّا، لطعه  لممدوحه. الحسرى: جمع حسٌر، والحسٌر: البعٌر المعٌب ٌتركه أصحابه فٌموت، وابٌضت عظامه لما لاله ٌصؾ طرٌما
، 0ٕٓ/ ٔأكلت السباع والطٌر ما علٌه من لحم، صلٌب: ٌابس لم ٌدبػ. الشاهد )جلدها( مفرد أرٌد به الجمع، أي: جلودها. انظر: "الكتاب" 

، وفٌها: )به جٌؾ الحسرى ..(، 0٘٘/ 2، "الخزانة" ٘ٙٔ/ ٔب، والمرطبً  1ٗ/ ٔ ، "تفسٌر الثعلبً"2ٗ/ ٔو"معانً المرآن" للزجاج
 ، وفٌه: )الحٌدى( بدل )الحسرى(.ٖ٘/ ٕ، والرازي ٗٔٔ/ ٔ"الدر المصون" 

 /ب.1ٗ/ ٔ، والنص من الثعلبً 0ٕٓ/ ٔ(انظر. "الكتاب" ٔٔ)
 .ٙٔٔ-٘ٔٔ/ٕ( أنظر: التفسٌر البسٌط: ٕٔ)
 .11/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: ٖٔ)
 .2ٕ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗٔ)
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 .(ٔ)لال الثعلبً:" أي ؼطاء وحجاب، فبل ٌرون الحك" 
 .(ٕ)لال ابن عباس:" ختم هللا على للوبهم وعلى سمعهم والؽشاوة على أبصارهم" 
 .(ٖ)جعل على أبصارهم ؼشاوة، ٌمول: على أعٌنهم فهم ال ٌبصرون"ولال السدي:" 
 .(ٗ)النظر إلى الحك؛ ولو نظرت لم تنتفع"لال ابن عثٌمٌن:" أي: ؼطاء ٌحول بٌنها وبٌن  
روي "عن لتادة لال: "استحوذ علٌهم الشٌطان إذ أطاعوه، ؾ ختم هللا على للوبهم وعلى سمعهم وعلى  

 .(٘)أبصارهم ؼشاوة، فهم ال ٌبصرون هدى، وال ٌسمعون وال ٌفمهون، وال ٌعملون"
إلضرابها عن سماع داعً الفبلح ، وأبصارهم  لال أبو حٌان:" شبه للوبهم لتؤبٌها عن الحك ، وأسماعهم 

المتناعها عن تلمح نور الهداٌة بالوعاء المختوم علٌه المسدود منافذة المؽشً بؽشاء ٌمنع أن ٌصل إلٌه ما 
 .(ٙ)ٌصلحه ، لما كانت مع صحتها ولوة إدراكها ممنوعة عن لبول الخٌر وسماعه وتلمح نوره"

، ومنه لول (2)إال أنه مذكر، وٌمال: تبصرت الشًء بمعنى رممته واألبصار جمع البصر، والبصر العٌن،
 :(1)زهٌر

 (0)تبصر خلٌلً هل ترى من ظعابن    تحملن بالعلٌا من فوق جرثم
والؽشاوة : الؽطاء على العٌن ٌمنعها من الرإٌة، والؽشاوة فً كبلم العرب : الؽطاُء، ومنه لول الحارث بن 

 :  (ٓٔ)خالد بن العاص
ا اْنَجلَْت لَطْعُت نَْفِسً أَلُوُمَها  تَبِْعتُنَ  ٌَْها ِؼَشاَوةٌ              فَلَمَّ ٌْنً َعلَ  إْذ َع

 :  (ٔٔ)ومنه ٌمال : تؽشَّاه الهم : إذا تجلَّله وركبه، ومنه لول نابؽة بنً ذبٌان
 َهبل َسؤَْلِت بَنًِ ذُبٌَان َما َحَسبً       إَذا الدُّخاُن تَؽَشَّى األشَمط البََرَما 

 ٌعنً بذلن : تجلّله َوخالطه.
 :(ٕٔ)[، على وجوه2واختلفت المراءة فً لوله تعالى:} ِؼَشاَوةٌ{]البمرة: 

 :(٘ٔ)، وله وجهان(ٗٔ)عنه: }ؼشاوة{، بالنصب (ٖٔ)أحدها: لرأ عاصم فٌما روى المفضل الضبً
الحرؾ وصل الفعل، األول: أن تحمل على الفعل، كؤنه لال: وختم على للبه ؼشاوة، أي: بؽشاوة فلما حذؾ 

ومعنى ختم علٌه بؽشاوة: مثل جعل على بصره ؼشاوة. أال ترى أنه إذا ختمها بالؽشاوة فمد جعلها فٌها، 
ُ َعلَى لُلُوبِِهْم َوَسْمِعِهْم  والدلٌل على جواز حمل ؼشاوة على ختم هذا الظاهر لوله: }أُولَبَِن الَِّذٌَن َطبََع َّللاَّ

                                                           

 .ٔ٘ٔ/ٔ(  تفسٌر الثعلبً: ٔ)
 .ٕٗ/ٔ(:صٓٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕ)
 .ٕٗ/ٔ(:صٔٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .2ٖ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)
 .ٔٗ/ٔ(:ص01( أخرجه ابن أبً حاتم)٘)
 .ٖٗ/ٔ( البحر المحٌط: ٙ)
 .ٖٓٗ/ ٔ(تهذٌب اللؽة" )بصر( 2)
 . والظعابن: جمع ظعٌنة، وهً المرأة فً الهودج تحمل على اإلبل، بالعلٌاء: األرض المرتفعة، جرثم: ماء معٌن.0: (دٌوان زهٌر1)
 .ٙٔٔ/ٕ( أنظر: التفسٌر البسٌط: 0)
بوالق( ، ورواٌته هنان : "  ٖٓٔ:  1) 1ٔ( الشاعر هو الحارث بن خالد المخزومً ، وٌؤتً البٌت فً تفسٌر آٌة سورة األعراؾ : ٓٔ)

ألومها  صحبتن إذ عٌنً . . أذٌمها " ، شاهًدا على " الذام " ، وهو أبلػ فً العٌب من الذم ، ثم لال أبو جعفر : " وأكثر الرواة على إنشاده :
" ، وخبر البٌت : أن عبد الملن بن مروان لما ولى الخبلفة حج البٌت ، فلما انصرؾ رحل معه الحارث إلى دمشك ، فظهرت له منه جفوة 

ًَ إن ألَصٌتنًِ من َضَراعٍة ... َوالَ اْفتَمََرْت ،  نَْفِسً إلى َمْن وألام ببابه شهًرا ال ٌصل إلٌه ، فانصرؾ عنه ولال البٌت الشاهد وبعده : وما بِ
 ( ، وبلػ عبد الملن شعره ، فؤرسل إلٌه من رده إلٌه .2ٖٔ:  ٌَِٖضٌُمها)انظر األؼانً 

اب رأسه من الكبر ، والبرم : الذي ال ٌدخل مع الموم فً المٌسر . لال ابن لتٌبة فً المعانً الكبٌر . واألشمط : الذي ش ٕ٘(دٌوانه : ٔٔ)
 : " وإنما خص األشمط ، ألنه لد كبر وضعؾ ، فهو ٌؤتً مواضع اللحم " . 1ٖٕٔ،  ٓٔٗ

 .0ٕٕ-0ٕٔ/ٔ، والحجة للمراء السبعة: 1ٖٔ( أنظر:السبعة: ٕٔ)
وفً، إمام ممرئ، نحوي، إخباري، أخذ المراءة عن عاصم، ومات سنة ثمان وستٌن ومابة. انظر (هو المفضل بن دمحم الضبً الكٖٔ)

 .2ٖٓ/ ٕ، "ؼاٌة النهاٌة" 01ٕ/ ٖ، "إنباه الرواة" 1ٖ٘/ 1، "األنساب" ٕٔٔ/ ٖٔترجمته فً: "تارٌخ بؽداد" 
ضل ابن دمحم الضبً روى عن عاصم )وعلى أبصارهم (لال ابن مجاهد: "لرأوا كلهم )ؼشاوة( فً )البمرة( رفعا وباأللؾ، إال أن المفٗٔ)

 .1ٕ/ ٔ"زاد المسٌر"  0ٕٔ/ ٔ، "الحجة" ٖٔ/ ٔ، "معانً المرآن" للفراءٔٗٔؼشاوة( نصبا"، "السبعة" ص 
 . 0ٔٔ-1ٔٔ. والتفسٌر البسٌط: ٖٓٔ-0ٖٓ/ٔ( أنظر: الحجة للمراء السبعة: ٘ٔ)
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[، وطبع فً المعنى كختم، ولد حملت األبصار على )طبع(، فكذلن  تحمل  على 1َٔٓوأَْبَصاِرِهْم{ ]النحل: 
 )ختم(.

والوجه الثانً: ما لاله الفراء ، وهو أنه نصبها بإضمار )وجعل(، كموله فً الجاثٌة: }َوَختََم َعلَى َسْمِعِه َولَْلبِِه 
 .(ٔ)[َٖٕوَجعََل َعلَى بََصِرِه ِؼَشاَوةً{ ]الجاثٌة: 

 لرأ البالون }ؼشاوة{، بالرفع.والثانً: و
لال أبو علً: والرفع أحسن والمراءة به أولى، ألن النصب إما أن تحمله على ختم الظاهر فٌعترض فً  

ذلن أنن حلت بٌن حرؾ العطؾ والمعطوؾ به، وهذا عندنا إنما ٌجوز فً الشعر، وإما أن تحمله على فعل 
 .(ٕ) راءة الرفع أحسن، وتكون الواو عاطفة جملة على جملةٌدل علٌه َختََم تمدٌره وجعل على أبصارهم، فم

 بفتح الؽٌن.« ؼشاوة»بضم الؽٌن، ولربت « ؼشاوة»والثالث: ولرأ الحسن: 
لال ابن عطٌة:" وأصوب هذه المراءات الممروء بها ما علٌه السبعة من كسر الؽٌن على وزن عمامة 

الضمامة والعمامة والكنانة والعصابة والربابة وؼٌر واألشٌاء التً هً أبدا مشتملة، فهكذا ٌجًء وزنها ك
 .(ٖ)ذلن"

[، " أي ولهم فً اآلِخرة عذاب شدٌٌد ال ٌنمطع، بسبب كفرهم 2لوله تعالى: }َولَُهْم َعَذاٌب َعِظٌٌم{]البمرة: 
 . (ٗ)وإجرامهم وتكذٌبهم بآٌات هللا"

 .(٘)وروي " عن ابن عباس فً لوله: }عذاب{، ٌمول: نكال"
 .(ٙ)تل بن حٌان، "لوله: }ولهم عذاب عظٌم{، ٌعنً عذاب وافر"وعن مما

 .(2)لال ابن عطٌة: " معناه بمخالفتن ٌا دمحم وكفرهم باهلل استوجبوا ذلن"
 .(1)لال ابن عثٌمٌن: " وعظمه هللا تعالى؛ ألنه ال ٌوجد أشد من عذاب النار"

حتمل الملٌل والكثٌر ، فلما وصفه بالعظٌم لال أبو حٌان:" فإنه لو التصر على لوله عذاب ولم ٌمل عظٌم ال
 .(0)تمم المعنى وعلم أن العذاب الذي وعدوا به عظٌم ، إما فً الممدار وإما فً اإلٌبلم والدوام"

لال ابن عباس : "ولهم بما ُهْم علٌه من خبلفن }عذاٌب عظٌم{، لال : فهذا فً األحبار من ٌهود ، فٌما كذَّبوِن 
 .(ٓٔ)من ّربن بعد معرفتهم" به من الحك الذي جاءن

هذه الحواس استعماالً  كن لم ٌستعملوالال الزجاج فً هذه اآلٌة: "إنهم كانوا ٌسمعون وٌبصرون وٌعملون، ول
 .(ٔٔ)ٌجدي علٌهم، فصاروا كمن ال ٌعمل وال ٌسمع وال ٌبصر"

 .(ٕٔ)لال الواحدي: "ومعنى العذاب األلٌم: الذي ٌخلص وجعه إلى للوبهم"
)العذاب( فً كبلم العرب: من العذب، وهو المنع؛ ٌمال: َعَذبتَه َعْذبًا أي منعتَه َمْنعَا، فعََذَب ُعذوبًا أي وأصل 

امتنع، ومنه ٌمال للفرس إذا لام فً الِمْعلؾ ولم ٌتناول العلؾ وامتنع عنه: َعذُوٌب وَعاِذٌب، ومنه الماء العَْذب؛ 

                                                           

 بتصرؾ ٌسٌر.، ونمل الواحدي  ٗٔ، ٖٔ/ ٔ(أنظر: معانً المرآن" ٔ)
. ولال الواحدي: "واألشهر فً المراءة رفع الؽشاوة ، ألنها لم تحمل على )ختم(، أال ترى ٖٔٔ-ٖٓٔ/ٔ( أنظر الحجة للمراء السبعة: ٕ)

ً هذه على )ختم( كذلن ال تحمل [، فلما  لم تحمل فٖٕأنه لد جاء فً األخرى }َوَختََم َعلَى َسْمِعِه َولَْلبِِه َوَجعََل َعلَى بََصِرِه ِؼَشاَوةً{ ]الجاثٌة: 
 [.1ٔٔ/ٕهاهنا، وبمطعها عن ختم فتكون مرفوعة  بـ)على(".]التفسٌر البسٌط:

 .10/ٔ( المحرر الوجٌز: ٖ)
 .2ٕ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .ٕٗ/ٔ(:صٕٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)٘)
 .ٕٗ/ٔ(:صٖٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
 .10/ٔ( المحرر الوجٌز: 2)
 .2ٖ/ٔعثٌمٌن:  ( تفسٌر ابن1)
 .ٖٗ/ٔ( البحر المحٌط: 0)
 .1ٕٙ/ٔ(:صٖٔٔ( أخرجه الطبري)ٓٔ)
 .1ٕ/ٔ( معانً المرآن: ٔٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٕٔ)
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ألنه ٌَْعذُُب المعالب عن معاودة ما عولب علٌه، وٌعذب ؼٌره  من ، فسمً العذاب عذابًا؛ (ٔ)ألنه ٌمنع العطش
 .(ٕ)أرتكاب مثله

 :(ٗ)، كالسمٌع: بمعنى المسمع ، ولال ذو الرمة(ٖ)ولوله تعالى: }أَِلٌٌم{:، األلٌم: بمعنى المإلم 
 وترفع من صدور َشَمْرَدالٍت      ٌُصنُّ وجوَهها َوَهٌج ألٌُم 

 :(٘)ولال عمرو بن معد ٌكرب
 أَِمْن رٌحانة الدَّاعً السَّمٌع      ٌُْإِرلُنً وأَْصحابً َهجوع

 . (ٙ)أي: المسمع
 الفوابد:

 من فوابد اآلٌة: أن محل الوعً الملوب؛ لموله تعالى: } ختم هللا على للوبهم { ٌعنً ال ٌصل إلٌها الخٌر. -ٔ
ون بالسمع، ولد ٌكون بالبصر؛ ومنها: أن طرق الهدى إما بالسمع؛ وإما بالبصر: ألن الهدى لد ٌك  -ٕ

بالسمع فٌما ٌمال؛ وبالبصر فٌما ٌشاهد؛ وهكذا آٌات هللا عّز وجّل تكون ممروءة مسموعة؛ وتكون بٌّنة 
 مشهودة.

 .بالعذاب العظٌم ومنها: وعٌد هإالء الكفار -ٖ
 :مسؤلة

 هللا عّز وجّل؟ إذا لال لابل: هل هذا الختم له سبب من عند أنفسهم، أو مجرد ابتبلء وامتحان من
[ ، ولال تعالى: }فبما نمضهم ٘فالجواب: أن له سبباً؛ كما لال تعالى: }فلما زاؼوا أزاغ هللا للوبهم{ ]الصؾ: 

 [.ٖٔ]المابدة: {مٌثالهم لعناهم وجعلنا للوبهم لاسٌة
 المرآن

ِ َوبِاْلٌَْوِم اآْلِخِر َوَما ُهمْ   [1({ ]البمرة : 1بُِمْإِمنٌَِن ) }َوِمَن النَّاِس َمْن ٌَمُوُل آَمنَّا بِاَّللَّ
 التفسٌر:

ومن الناس فرٌك ٌتردد متحًٌِّرا بٌن المإمنٌن والكافرٌن، وهم المنافمون الذٌن ٌمولون بؤلسنتهم: صدَّْلنَا باهلل 
 وبالٌوم اآلخر، وهم فً باطنهم كاذبون لم ٌإمنوا.

 :(2)فً سبب نزول اآلٌة ثبلثة ألوال
معٌنٌن، ألن هللا تعالى حكى عنهم ألواال معٌنة، لالوها، فبلٌكون صادرا إال من أحدها: أنها نزلت فً لوم 

 .(0)، والطبري(1)معٌن. لاله أبو حٌان
 . (ٓٔ)والثانً: أنها نزلت فً منافمً األوس والخزرج ومن كان على صفتهم، لاله ابن عباس

                                                           

 .ٗٙٔ/ ٔب، "الكشاؾ"  1ٗ/ ٔ، "تفسٌر الثعلبً" 21ٔ/ ٔ، "الصحاح" )عذب( ٖٕٗٙ/ ٖ(انظر: "تهذٌب اللؽة" )عذب( ٔ)
 .ٕ٘ٔ-ٔ٘ٔ/ٕ( أنظر: التفسٌر البسٌط: ٕ)
 .0٘/ ٔ، "تفسٌر أبً اللٌث" ٔ٘/ ٔ، "معانً المرآن" للزجاج ٖٕٔ/ ٔ(انظر. "تفسٌر الطبري" ٖ)
/ ٔ، وفٌه )ٌصد( بدل )ٌصن(، "تفسٌر المرطبً" ٖٕٔ/ ٔو"تفسٌر الطبري"  ٕٖ/ ٔ، "مجاز المرآن" 22ٙ/ ٕ(البٌت فً "دٌوانه" ٗ)

 إلبل الحسان الجمٌلة الخلك، ٌصن: ٌضرب، وهج ألٌم: شدة الحرارة. لوله: الشمردالت آٖٔ/ ٔ، و"الدر المصون" 01ٔ
أ،  ٓ٘/ ٔ، و"تفسٌر الثعلبً" ٔ٘/ ٔ، "معانً المرآن" للزجاجٖٕٔ/ ٔ، و"تفسٌر الطبري" ٖٕ٘(البٌت فً "الشعر والشعراء" ص ٘)

رو، وكان الصمة أبو درٌد لد ؼزا . ورٌحانة: أخت عم0٘/ ٔ، "البحر المحٌط" 2ٕٔ، "األصمعٌات" ص ٘ٙٔ/ ٔو"تفسٌر ابن عطٌة" 
 بنً زبٌد وسباها، وؼزاهم عمرو مراًرا ولم ٌمدر علٌها، ولٌل: رٌحانة امرأة أراد أن ٌتزوجها فهو ٌشبب بها.

 .ٖ٘ٔ-ٕ٘ٔ/ٕ( أنظر: التفسٌر البسٌط: ٙ)
 .ٖٖٕ-ٕٖٕ/ٔ( أنظر: العجاب فً بٌان األسباب: 2)
 
"وهم عبد هللا بن أبً بن سلول، وأصحابه، ومن وافمه من ؼٌر أصحابه ممن أظهر اإلسبلم ، ولال: " ٗ٘/ٔ( أنظر: البحر المحٌط: 1)

وأبطن الكفر ... " وهو فً هذا ٌرد على أبً البماء إذا استضعؾ أن تكون "َمْن" موصولة بمعنى الذي لال: ألن "الذي" ٌتناول لوًما 
 بؤعٌانهم، والمعنى هنا على اإلبهام.

 . 1ٕٙ/ٔ( أنظر: تفسٌره: 0)
،  ولمعرفة أسماء المنافمٌن من ٕٗ/ٔ(:صٗٓٔ،وأخرجه ابن أبً حاتم)2ٕٓ-1ٕٙ/ٔ(:ص2ٖٔ( و)ٕٖٔ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)

 .ٖٔٙ-ٖ٘٘األوس والخرج، أنظر: سٌرة ابن هشام: 



ٙ٘ 

 

ٙ٘ 

 

والحسن  (ٗ)، وروي عن أبً العالٌة(ٖ)رٌج،و ابن ج(ٕ)،الربٌع(ٔ)والثالث: أنها عامة فً المنافمٌن، لاله مجاهد
 .(٘)البصري، ولتادة والسدي مثل ذلن

، ثم عّرؾ حال الكافرٌن بهاتٌن اآلٌتٌن}إِنَّ الَِّذٌَن (ٙ)لما تمدم وصؾ المإمنٌن فً صدر السورة بؤربع آٌات
ٌِْهْم أَأَْنَذْرتَُهْم أَْم لَْم تُْنِذْرُهْم اَل  ُ َعلَى لُلُوبِِهْم َوَعلَى َسْمِعِهْم َوَعلَى أَْبَصاِرِهْم ٌُْٙإِمنُوَن )َكفَُروا َسَواٌء َعلَ ( َختََم َّللاَّ

[، شرع تعالى  فً بٌان حال المنافمٌن فً ثبلثة عشرة آٌة، 2 - ٙ({ ]البمرة : 2ِؼَشاَوةٌ َولَُهْم َعَذاٌب َعِظٌٌم )
شتبه على كثٌر من الناس أطنب فً ذكرهم وهم الذٌن ٌظهرون اإلٌمان وٌبطنون الكفر، ولما كان أمرهم ٌ

بصفات متعددة، كل منها نفاق، كما أنزل  سورة براءة فٌهم، وسورة المنافمٌن فٌهم، وذكرهم فً سورة النور 
 .(2) وؼٌرها من السور، تعرٌفا ألحوالهم لتجتنب، وٌجتنب من تلبس  بها أًٌضا

 .(1)من الناس فرٌك"و :[، "أي1لوله تعالى: }َوِمَن النَّاِس{]البمرة : 
لال ابن عثٌمٌن:" أي: وبعض الناس، ولم ٌصفهم هللا تعالى بوصؾ. ال بإٌمان، وال بكفر.؛ ألنهم كما وصفهم 

 .(0) ["ٖٗٔهللا تعالى فً سورة النساء: }مذبذبٌن بٌن ذلن ال إلى هإالء وال إلى هإالء{ ]النساء: 
 : (ٓٔ)واختلؾ العلماء فً أصل كلمة }الناس{، وفٌه وجهان

كالموم والرهط والجٌش، واختلفوا فً تصؽٌره، فمٌل: )أنٌس( أحدهما : أن ٌكون جمعًا ال واحَد له من لَْفِظه، 
 و )نوٌس(.

، دل على أن أصله )أناس( لثبوت الهمزة فً التصؽٌر. ومن (ٔٔ)فمن لال: )أنٌس( وهو لول أكثر النحوٌٌن
ضطراب والحركة ٌمال ناس ٌنوس إذا تذبذب وتحرن، لال: نوٌس، جعل اشتماق الناس من )النوس( وهو اال

 .(ٕٔ)وأناس إذا حرن. ومنه لول المرأة فً حدٌث أم زرع: "أناس من حلً أذنً"
لال األزهري:" وسمً الناس ناًسا، ألن من شؤنهم الحركة على االختٌار العملً، والواو فً التصؽٌر  

 .(ٖٔ)فظه"ٌدل على هذا االشتماق، وواحد الناس: إنسان، ال من ل
، أسِمطت الهمزة منها لكثرة الكبلم بها ، ثم دخلتها األلؾ والبلم (ٗٔ)والثانً : أن ٌكون أصله )أُناس(

فتان ، فؤدِؼمت البلم  ُ َربًِّ{  -التً دخلت مع األلؾ فٌها للتعرٌؾ  -المعّرِ فً النون ، كما لٌل فً}لَِكنَّا ُهَو َّللاَّ
 :(ٔ)عر على األصل فمال[، ولد استعمله الشا1ٖ]سورة الكهؾ : 

                                                           

 "هذه اآلٌة إلى ثبلث عشرة ، فً نَعت المنافمٌن". ، ولفظه:"0ٕٙ/ٔ(:صٖٙٔ(، و)ٖٗٔ(، و)ٖٖٔ( أخرجه الطبري)ٔ)
 .2ٕٓ/ٔ(:ص1ٖٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .2ٕٓ/ٔ(:ص0ٖٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٕٗ/ٔ(:ص٘ٓٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗ)
 .ٕٖٕ/ٔ، والعجاب فً أسباب: 2ٗ/ٔ، وتفسٌر ابن كثٌر: ٕٗ/ٔ( أنظر:تفسٌر ابن أبً حاتم:٘)
ٌَْب فٌِِه ُهًدىٙ) ا َرَزْلنَاُهْم ٌُْنِفمُوَن )ِٕلْلُمتَِّمٌَن ) ( وهً لوله تعالى: }ذَِلَن اْلِكتَاُب اَل َر بَلةَ َوِممَّ ٌِْب َوٌُِمٌُموَن الصَّ ( َوالَِّذٌَن ٖ( الَِّذٌَن ٌُْإِمنُوَن بِاْلؽَ

ٌَْن َوَما أُْنِزَل ِمْن لَْبِلَن َوبِاآْلِخَرةِ هُْم ٌُولِنُوَن )  [٘ - ٕ({ ]البمرة : َ٘ربِِّهْم َوأُولَبَِن ُهُم اْلُمْفِلُحوَن )( أُولَبَِن َعلَى ُهًدى ِمْن ٌُْٗإِمنُوَن بَِما أُْنِزَل إِلَ
 .2ٙٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن كثٌر: 2)
 .0ٕ/ٔ( صفوة التفاسٌر:1)
 .0ٖ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:0)
 .ٕٗٔ-ٖٕٔ/ٕ، والتفسٌر البسٌط: 1ٕٙ/ٔ( أنظر: تفسٌر الطبري: ٓٔ)
، وانظر "المسابل الحلبٌات" ألبً علً الفارسً ص 2٘ٗ/ ٖ، انظر "الكتاب" (لال سٌبوٌه: )لٌس من العرب أحد إال وٌمول: نوٌس(ٔٔ)

ٔ2ٔ ،ٔ2ٕ. 
(لطعة من حدٌث طوٌل، فمد أخرج البخاري بسنده عن عابشة، لالت )جلس إحدى عشرة امرأة، فتعاهدن وتعالدن أن ال ٌكتمن من ٕٔ)

( 10ٔ٘فما أبو زرع أناس من حلً أذنً .....(. أخرجه البخاري )أخبار أزواجهن شٌباً ...(، وفٌه: )لالت الحادٌة عشرة: زوجً أبو زرع 
( كتاب فضابل الصحابة، باب: فضابل عابشة، لال ابن حجر اختلؾ فً رفعه 1ٕٗٗكتاب النكاح، باب: حسن المعاشرة مع األهل، ومسلم )

رع ألم زرع( وبالٌه من لول عابشة، وجاء وولفه، ثم ذكر الخبلؾ فً ذلن، ولال: )للت: المرفوع منه فً الصحٌحٌن: )كنت لن كؤبً ز
. ولد ذكر علماء اللؽة وؼرٌب الحدٌث أجزاء من الحدٌث، لما فٌه من 2ٕ٘ - ٕ٘٘/ 0خارج الصحٌحٌن مرفوعا كله ...(. )الفتح( 
ي فً "التهذٌب" ، وذكر لطعة منه األزهر0ٗ، 1ٗ/ ٖ، وورد فً "الفابك" 2ٖٙ - ٖٗٙ/ ٔاأللفاظ، فذكره أبو عبٌد فً "ؼرٌب الحدٌث"، 

 .0ٗٗ/ ٕ، وذكره السٌوطً من طرق كثٌرة فً "المزهر" ٕٔ٘ٗ/ ٖ
 .ٕٙٔ/ٔ( الهذٌب: ٖٔ)
 .2ٕٔ/ٔ( أنظر: التهذٌب: ٗٔ)



ٙٙ 

 

ٙٙ 

 

 ـَن على األناس اآلمنٌنا        إن المناٌا ٌَّطلعـ         
 .(ٕ)لال األزهري: "وهذا لول حذاق النحوٌٌن"

األزهري: "وأصل اإلنس، واإلنسان، والناس، من آنس ٌإنس  إذا أبصر، ألنهم ٌإنسون، أي: لال  
ولد روي عن ابن عباس  ، (ٖ)ٌإنسون أي: ال ٌبصرون"ٌبصرون، كما لٌل للجن: جن، ألنهم مجتنّون، ال 

، لال الواحدي: "وإن صح هذا فالهمزة تكون (ٗ)أنه لال: عهد هللا سبحانه إلى آدم فنسً فسمً إنساناً"
 :(ٙ)، ومنه لول الشاعر(٘)زابدة"

 ال تنسٌن تلن العهود فإنما    سمٌت إنسانا ألنن ناسً
 :(2)ولال اآلخر

 سالفة     فاؼفر فؤّول ناس أّول الناس فإن نسٌت عهودا منن
ِ {]البمرة:  .(1)[، أي:" ٌمولون بؤلسنتهم صدَّلنا باهلل"1لوله تعالى:}َمْن ٌَمُوُل آَمنَّا بِاَّللَّ

 .(0)لال الثعلبً: أي: صّدلنا"
 .(ٓٔ)لال ابن عثٌمٌن:"أي: ٌمول بلسانه"

 .(ٔٔ)دَّلنا بالبعث والنشور"[، "أي وص1لوله تعالى:}َوبِاْلٌَْوِم اآْلِخِر{ ]البمرة : 
 .(ٕٔ)لال الثعلبً: أي: ٌوم المٌامة"

 :(ٖٔ)وذكروا فً سبب تسمٌته بالٌوم اآلخر وجهان
 أحدهما: لٌل: ألنه بعد أٌام الدنٌا.

الثانً: ولٌل: ألنه آخر ٌوم لٌس بعده لٌلة، واألٌام إنما تتمٌز باللٌالً ، فإذا لم ٌكن بعده لٌل لم ٌكن بعده ٌوم 
 مٌمة.على الح

لال الطبري:"وإنما ُسّمى ٌوُم المٌامة }الٌوَم اآلخر{، ألنه آخر ٌوم ، ال ٌوَم بعده سواه، فإن لال لابل : وكٌؾ 
ال ٌكون بعده ٌوم ، وال انمطاَع لآلخرة وال فناء ، وال زوال ؟ لٌل : إن الٌوَم عند العرب إنما ُسمً ٌوًما بلٌلته 

لٌٌل لم ٌسمَّ ٌوًما. فٌوم المٌامة ٌوم ال لٌَل بعده ، سوى اللٌلة التً لامت فً التً لبله ، فإذا لم ٌتمدم النهاَر 

                                                                                                                                                                                             

، "تفسٌر ٔ٘ٔ/ ٖ، "الخصابص" 1ٕٓ/ ٕ، "الخزانة" 2ٓ(البٌت لذي جدن الحمٌري، ورد فً "مجالس العلماء" للزجاجً ص ٔ)
 .2٘٘ٗ/ 1، "اللسان" )نوس( 0ٔٔ/ ٔ، "الدر المصون" 00/ ٔالبٌضاوي" 

 .2ٕٔ/ٔ( التهذٌب: ٕ)
 .2ٕٔ-ٕٙٔ/ٔ( التهذٌب: ٖ)
 .1ٙٔ/ ٔأ، والمرطبً  0ٗ/ ٔ(ذكره الثعلبً فً "تفسٌره" ٗ)
[": أن الكسابً لال: إن األناس لؽة، والناس لؽة ٖٗ. لال الواحدي: "وذكر أبو علً فً ]المسابل الحلبٌة:ٕٙٔ/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٘)

[، والداللة على أنهما من لفظ واحد، ولٌسا من 0ٙٔ/ٕكؤنه ٌذهب إلى أن )الفاء( محذوؾ من الناس، كما ٌذهب إلٌه سٌبوٌه]الكتاب:أخرى، 
بت أن كلمتٌن مختلفتٌن أنهم لالوا: )األناس( فً المعنى الذي لالوا فٌه )الناس( ولالوا: اإلنس واألنس واإلنسً واألناسً ، وإذا كان كذلن ث

)فاء( الفعل، وأن األلؾ من )أناس( زابدة ، وأن )فاء( الفعل من الناس هً الهمزة المحذوفة، وهذا من مبادئ التصرٌؾ وأوابله، الهمزة 
 ولو جاز لمابل أن  ٌمول: إن )ناسا( لسموط الهمزة منه لٌس من لفظ أناس، للزمه أن ٌمول: ]لولهم )وٌل أمه( إذا حذفت الهمزة منه: لٌست

 [.2ٕٔ-ٕٙٔ/ٕوأن ٌمول[: )عدة( لٌس من الوعد، لسموط الواو منه التً هً )فاء(". التفسٌر البسٌط:  التً فً )أمه(
 - ٕٙٔ/ ٔ، وانظر "تهذٌب اللؽة" )أنس( 2ٖٔ - 1ٙٔ]ولم أجد هذا المول للكسابً فً "المسابل الحلبٌات". انظر: "المسابل الحلبٌات" ص

ٕٔ2.] 
 .ٕ٘ٗ/ٕ( هو أبو تمام: والبٌت فً دٌوانه: ٙ)
، ونسبه ألبً الفتح البستً، والشطر االول عنده: نسٌت عهدن والنسٌان مؽتفر. وأورده السمٌن ٔٙ/ٕ( ذكره الرازي فً تفسٌره: 2)

 .0ٕٖ/ٔ، وابن عادل الحنبلً فً اللباب: ٕٓٔ/ٔالحلبً فً الدر المصون: 
 .0ٕ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 1)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: 0)
 .0ٖ/ٌٔمٌن: ( تفسٌر ابن عثٓٔ)
 .0ٕ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٕٔ)
 .1ٕٔ/ٕ( أنظر: التفسٌر البسٌط: ٖٔ)



ٙ2 
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صبٌحتها المٌامة ، فذلن الٌوم هو آخر األٌام. ولذلن سّماه هللا جل ثناإه " الٌوم اآلخر " ، ونعتَه بالعَِمٌم. 
 .(ٔ)ووصفه بؤنه ٌوم َعمٌم ، ألنه ال لٌل بعده"

ه من لدن طلوع الشمس إلى ؼروبها، وجمعه: أٌام، وكان األصل )أٌوام( )الٌوم( ممدارلال الواحدي: و"
 .(ٕ)واجتمعت الٌاء والواو، وسبمت إحداهما األخرى بالسكون، فؤدؼمت"

لون"1لوله تعالى:}َوَما ُهْم بُِمْإِمنٌَِن{ ]البمرة :  لٌن، فٌما ٌزعمون أنهم به ُمَصّدِ  .(ٖ)[" أي:وما هم "بمصّدِ
 .(ٗ)لوله: }وما هم بمإمنٌن{، لال: مصدلٌن" ر: "روي عن سعٌد بن جبٌ

 .(٘)لال الصابونً: "أي: وما هم على الحمٌمة بمصدلٌن وال مإمنٌن" 
لال البٌضاوي: "هذا هو المسم الثالث المذبذب بٌن المسمٌن، وهم الذٌن آمنوا بؤفواههم ولم تإمن للوبهم  

ً واستهزاًء، ولذلن  تكمٌبلً للتمسٌم، وهم أخبث الكفرة وأبؽضهم إلى هللا ألنهم موهوا الكفر وخلطوا به خداعا
طول فً بٌان خبثهم وجهلهم واستهزأ بهم، وتهكم بؤفعالهم وسجل على عمههم وطؽٌانهم، وضرب لهم 
األمثال وأنزل فٌهم إِنَّ اْلُمنافِِمٌَن فًِ الدَّْرِن اأْلَْسفَِل ِمَن النَّاِر ولصتهم عن آخرها معطوفة على لصة 

ٌَن"الُمّصِ  ّرِ
(ٙ). 

 واختلؾ أهل اللؽة فً أصل )النفاق( على لولٌن: 
أحدها: فمٌل: مؤخوذ من النفك، وهو الّسرب فً األرض الذي ٌُستَتَر فٌه، سّمً النفاق بذلن ألّن المنافك ٌستر 

 .(2)كفَره. وبهذا لال أبو عبٌد
الٌربوع من جحره، فإذا أتى من لِبل الماصعاء والثانً: ولٌل: إنه مؤخوذ من نافماء، والنافماء موضع ٌرلِّمه 

ضرب النافماء برأسه فانتفك، أي: خرج، ومنه اشتماق النفاق؛ ألّن صاحبه ٌكتم خبلَؾ ما ٌُظهر، فكؤنَّ اإلٌمان 
 ٌخرج منه، أو ٌخرج هو من اإلٌمان فً خفاء.

، لال ابن (1)ٌمكن الخروج منه وٌمكن أنَّ األصل فً الباب واحد، وهو الخروج، والنفك المسلن النافذ الذي
رجب: "والذي فّسره به أهل العلم المعتبرون أّن النفاق فً اللؽة هو من جنس الخداع والمكر، وإظهار الخٌر 

ًَ نَفَماً فًِ األَْرِض أَوْ (0)وإبطان خبلفه" ٌَْن إِْعَراُضُهْم فَإِِن اْستََطْعَت أَن تَْبتَِؽ ُسلَّماً  ، لال تعالى: }إِن َكاَن َكبَُر َعلَ
  .[ٖ٘ام فًِ السََّماء فَتَؤْتٌَُِهم بِآٌٍَة َولَْو َشاء َّللّاُ لََجَمعَُهْم َعلَى اْلُهَدى فبَلَ تَُكونَنَّ ِمَن اْلَجاِهِلٌَن{}األنع

والنفاق فً االصطبلح الشرعً: هو إظهار اإلٌمان وإبطان الكفر وهو بهذا المعنى لفظ إسبلمً لم تكن 
سبلم. ولكن الصلة لابمة بٌن المعنٌٌن اللؽوي واالصطبلحً، فالمنافك هو الذي خرج من العرب تعرفه لبل اإل

اإلٌمان باطنا بعد دخوله فٌه ظاهراً، و لٌد النفاق بؤنه نفاق من اإلٌمان، ومن الناس من ٌسمً من خرج عن 
، فخطاب هللا ورسوله للناس طاعة الملن نافماً علٌه، لكن النفاق الذي فً المرآن هو النفاق على الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

 .(ٓٔ)بهذه األسماء كخطاب الناس لؽٌرها، وهو خطاب ممٌِّد خاص لمطلك ٌحتمل أنواعا
، وهو الذي  وٌعرؾ ابن كثٌر النفاق لاببل: "النفاق: هو إظهار الخٌر، وإسرار الشّر، وهو أنواع: اعتماديٌّ

ًٌّ وهو أكبر من ال ذنوب، لال ابن جرٌج: المنافك ٌخالؾ لوله فعله، وسّره ٌخلّد صاحبه فً النار، وعمل
 .(ٔٔ)"هعبلنٌته، ومدخله مخرجه، ومشهده مؽٌب

                                                           

 .2ٕٕ-2ٕٔ/ٔ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .1ٕٔ/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٕ)
 .2ٕٕ/ٔ( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .ٕٗ/ٔ(:صٙٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)
 .0ٕ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .ٖٗ/ٔ ( تفسٌر البٌضاوي:ٙ)
 (، مادة: )نفك(.ٖٕٗ/ٗٔ( ٌنظر: لسان العرب )2)
 (، مادة: )نفك(.٘٘ٗ/٘(  مماٌٌس اللؽة البن فارس )1)
 (.1ٔٗ/ٕ(  جامع العلوم والحكم )0)
 (٘ٗٙ/0ٖٔ( كتاب اإلٌمان البن تٌمٌة رحمه هللا المجلد السابع )ٓٔ)
[، 1]البمرة:  َوِمَن النَّاِس َمن ٌَمُوُل آَمنَّا بِاهلل َوبِاْلٌَْوِم اآلِخِر َوَما هُم بُِمْإِمنٌَِن  عند تفسٌر لوله تعالى:  1ٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر، ٔٔ)

 . 2ٕٕ-1ٕٙ/ٔوانظر: تفسٌر ابن جرٌر الطبري، 
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وعن حذٌفة لال: المنافمون الذٌن فٌكم الٌوم  شر من المنافمٌن الذٌن كانوا على عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. لال: فملنا 
، وسبل حذٌفة عن النفاق (ٔ)ٌا أبا عبد هللا وكٌؾ ذلن؟ لال: إن أوالبن كانوا ٌسرون نفالهم وإن هإالء ٌعلنون

 .(ٕ)ن وال تعمل به"فمال: " أن تتكلم باللسا
والنفاق ٌطلك على النفاق األكبر؛ الذي هو إضمار الكفر، وعلى النفاق األصؽر؛ الذي هو اختبلؾ السر 
والعبلنٌة فً الواجبات، وفً المحرمات ومثله أن النفاق األكبر هو اختبلؾ السر والعبلنٌة فً الكفرٌات 

 . (ٗ)بطان المعصٌة، ولد أطلك النفاق على إبطان الكفر وإ(ٖ)والشركٌات
، وُرِوي عن الحسن البصري (٘)والنفاق على دروب؛ نفاق كفر ونفاق للب ولسان وأفعال وما هو دون ذلن

، و روى الترمذي عن الحسن البصري شٌباً من هذا أنه (ٙ)ولتادة رضً هللا عنهما: أن صاحب الكبٌرة منافك
ن النفاق لسمان: لسماً لمن ٌُظهر الكفر وٌبطن اإلٌمان، ، وإ(2) لال: النفاق نفالان؛ نفاق عمل ونفاق التكذٌب

 سلطاننا على ندخل إناولسم لمن ٌظهر ؼٌر ما ٌسر فٌما سوى الدٌن وهو بذلن كافراً، ولد لٌل البن عمر: "
 .(1) "نفالا نعدها كنا لال عندهم من خرجنا إذا نتكلم ما خبلؾ لهم فنمول

 (:ٓٔ)، و"النفاق نوعان: أكبر وأصؽر"(0)وعند ابن المٌم: "النفاق نفالان؛ نفاق اعتماد ونفاق عمل" 

 أوالً: النفاق األكبر:
وهو أن ٌُظهر اإلنسان اإلٌمان باهلل، ومبلبكته، وكتبه، ورسله، والٌوم اآلخر، وبالمدر خٌره وشره، وٌُبطن ما 

، ونزل المرآن بذّمِ أهله ٌُنالض ذلن كلّه أو بعضه، وهذا هو النفاق الذي كان على عهد رسول هللا 
 .(ٔٔ)وتكفٌرهم، وأخبر أنهم فً الدرن األسفل من النار

مٌم: الحامل لهم على النفاق طلب العّز والجاه بٌن الطابفتٌن، فٌرضوا المإمنٌن لٌعّزوهم، وٌرضوا لال ابن ال
الكفار لٌعّزوهم أٌضاً. ومن ها هنا دخل علٌهم الببلء؛ فإنهم أرادوا العّزتٌن من الطابفتٌن، ولم ٌكن لهم ؼرض 

ُوهم ووجهتهم إلى الكفار، فموبلوا على ذلن فً اإلٌمان واإلسبلم وال طاعة هللا ورسوله، بل كان مٌلهم وَصؽْ 
 (ٕٔ)بؤعظم الذّل وهو أن ُجِعَل مستمّرهم فً أسفل السافلٌن تحت الكفار.

 النفاق األكبر:  -ثانٌا:
ً مع إخراجه من الملة وتكفٌره بذلن سواء كان لوالً أو وهو  كل ما جاء فً النصوص تسمٌة فاعلها منافما

، ٖٔهو الذي أنكره هللا على المنافمٌن فً المرآن و أوجب لهم الدرن األسفل من النارعمبلً أو اعتماداً، فالنفاق: 
وهذا النوع من النفاق ٌوجب الخلود فً النار فً دركها األسفل وهو أن ٌظهر للمسلمٌن إٌمانه باهلل ومبلبكته 

 أنزله على بشر و وكتبه ورسله والٌوم اآلخر وهو فً الباطن منسلخ من ذلن كله مكذب به ال ٌإمن بؤن هللا
جعله رسوالً للناس ٌهدٌهم بإذنه وٌنذرهم بؤسه وٌخوفهم عمابه. ولد هتن هللا سبحانه أستار المنافمٌن وكشؾ 
أسرارهم فً المرآن وجلً لعباده أمورهم لٌكونوا منها ومن أهلها على حذر وذكر طوابؾ العالم الثبلثة فً 

نافمٌن. فذكر فً المإمنٌن أربع آٌات وفً الكفار آٌتٌن وفً المنافمٌن أول سورة البمرة : المإمنٌن والكفار والم

                                                           

 .1ٓ٘ٙ( البخاري فً كتاب الفتن /ٔ)
 .ٙ٘ٔ/ٔ( الفرٌابً: فً كتابه التنبٌه والرد على أهل األهواء والبدعٕ)
 ٓٗٔ/ٔٔتٌمٌة فً الفتاوى هامش بن  ٖ
 ٔٗٔ/ٔٔالفتاوى  ٗ
 ٖٓٙ/ٕابن منده كتاب اإلٌمان  ٘
 1ٕٔ/ٖٖالملل  ٙ
 0ٔ/٘سنن الترمذي  2
 .20٘٘(، ومسند احمد: 02ٖ٘(. وسنن ابن ماجة)2٘ٙٙ( صحٌح البخاري: )1)
 .21/ٔ( فمه الصبلة ابن المٌم 0)
 .1ٖٗ/ٔ( المدارج ابن المٌم ٓٔ)
 .ٗ، وانظر: صفات المنافمٌن البن المٌم، ص1ٓٗ/ٕلئلمام ابن رجب رحمه هللا تعالى، ( جامع العلوم والحكم ٔٔ)
 (.2ٖٔ( طرٌك الهجرتٌن )صٕٔ)

 21/ٔابن المٌم فً الصبلة  ٖٔ

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=13134&idto=13137&bk_no=52&ID=3955#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=13134&idto=13137&bk_no=52&ID=3955#docu
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ثبلث عشرة آٌة لكثرتهم وعموم االبتبلء بهم وشدة فتنتهم على اإلسبلم وأهله فإن بلٌة اإلسبلم بهم شدٌدة جداً 
 .(ٔ)ألنهم منسوبون إلٌه وإلى نصرته ومواالته وهم أعداإه فً الحمٌمة

 الفوابد:
ٌة: ببلؼة المرآن؛ بل فصاحة المرآن فً التمسٌم؛ ألن هللا سبحانه وتعالى ابتدأ هذه السورة من فوابد اآل-ٔ

 بالمإمنٌن الخلَّص، ثم الكفار الخلَّص، ثم بالمنافمٌن؛ وذلن؛ ألن التمسٌم مما ٌزٌد اإلنسان معرفة، وفهماً.
اس من ٌمول آمنا باهلل وبالٌوم اآلخر وما ومنها: أن المول باللسان ال ٌنفع اإلنسان؛ لموله تعالى: ) ومن الن -ٕ

 هم بمإمنٌن(
ومنها: أن المنافمٌن لٌسوا بمإمنٌن . وإن لالوا: إنهم مإمنون .؛ لموله تعالى: } وما هم بمإمنٌن {؛ ولكن   -ٖ

هل هم مسلمون؟ إن أرٌد باإلسبلم االستسبلم الظاهر فهم مسلمون؛ وإن أرٌد باإلسبلم إسبلم الملب والبدن 
 سوا بمسلمٌن.فلٌ
 ومنها: أن اإلٌمان ال بد أن ٌتطابك علٌه الملب، واللسان.  -ٗ

ووجه الداللة: أن هإالء لالوا: "آمنا" بؤفواههم ولم تإمن للوبهم؛ فصح نفً اإلٌمان عنهم؛ ألن اإلٌمان 
 باللسان لٌس بشًء.

 المرآن
َ َوالَِّذٌَن آَمنُوا َوَما ٌَْخَدُعوَن إِ   [.0({ ]البمرة : 0الَّ أَْنفَُسُهْم َوَما ٌَْشعُُروَن )}ٌَُخاِدُعوَن َّللاَّ

 التفسٌر:
ٌعتمدون بجهلهم أنهم ٌخادعون هللا والذٌن آمنوا بإظهارهم اإلٌمان وإضمارهم الكفر، وما ٌخدعون إال 

 أنفسهم؛ ألن عالبة خداعهم تعود علٌهم، وِمن فرط جهلهم ال ٌُِحسُّون بذلن؛ لفساد للوبهم.
"من الؽفلة بحٌث ال ٌخدعون إال أنفسهم فً ؼٌر شعور! إن هللا بخداعهم علٌم والمإمنون فً  فإن المنافمٌن

كنؾ هللا فهو حافظهم من هذا الخداع اللبٌم. أما أولبن األؼفال فهم ٌخدعون أنفسهم وٌؽشونها. ٌخدعونها حٌن 
ارد التهلكة. وٌنتهون بها إلى ٌظنون أنهم أربحوها وأكسبوها بهذا النفاق، وهم فً الولت ذاته ٌوردونها مو

 .(ٕ)شر مصٌر! "
 .(ٖ)أي ٌخالفون هللا"[،"0لوله تعالى: }ٌَُخاِدُعوَن هللا{]البمرة:

 .(ٗ)بإظهار إسبلمهم الذي ٌعصمون به دماءهم، وأموالهم" :لال ابن عثٌمٌن:"أي
ٌْج: ٌظهرون "ال إله إال هللا" ٌرٌدون أن ٌحرزوا بذلن دماءهم   وأموالهم، وفً أنفسهم ؼٌر لال ابن ُجَر

 .(٘)ذلن"
نعت المنافك: خنع األخبلق، ٌصدق بلسانه وٌنكر بملبه، وٌخالؾ بعلمه، وٌصبح على حال  ولال لتادة:" 

 .(ٙ)وٌسمى على ؼٌره، وٌسمى على حال وٌصبح على ؼٌره، ٌتكفؤ تكفؤ السفٌنة كلما هبت رٌح هب معها"
 .(2)،أي: "وٌخادعون المإمنٌن بمولهم إذا رأوهم آمنا"[0لوله تعالى:}والذٌن آَمنُوا{]البمرة: 
وٌخدعون الذٌن آمنوا بإظهار اإلسبلم، وإبطان الكفر، فٌظن المإمنون أنهم  لال ابن عثٌمٌن:" 

 .(1)صادلون"
 .(0)لال ابن زٌد:" هإالء المنافِمُون ، ٌخادعون هللا ورسولَه والذٌن آمنوا ، أنهم مإمنون بما أظهروا" 

                                                           

 1ٖٗ/ٔ( ابن المٌم فً المدارج ٔ)
 (ٖ-ٕٗ/ ٔ( فً ظبلل المرآن )ٕ)
 .ٙٙ-٘ٙ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٖ)
 .ٓٗ/ٔ(تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)
 .21ٔ/ٔ(ز وتفسٌر ابن كثٌر: ٙٗ/ٔأبً حاتم )(تفسٌر ابن ٘)
 .ٖٗ/ٔ(:ص1ٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
 .ٙٙ-٘ٙ/ٔ( تفسٌر البؽوي: 2)
 .ٓٗ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:1)
 .2ٕٗ-2ٖٕ/ٔ(:صٕٖٓ( أخرجه الطبري)0)
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زجاج:" ٌظهرون ؼٌر ما فً نفوسهم، والتمٌة تسمى أٌضا خداعا، فكؤنهم لما أظهروا اإلسبلم لال ال 
 .(ٔ)وأبطنوا الكفر صارت تمٌتهم خداعا"

لال الطبري: " وخداعُ المنافك ربَّه والمإمنٌَن ، إظهاُره من المول والتصدٌك ، خبلَؾ الذي فً للبه من  
البلزَم َمن كان بمثل حاله من  -بما أظهر بلسانه ، حكَم هللا عز وجّل الشّن والتكذٌب ، لٌْدَرأ عن نفسه ، 

باء. فذلن ِخداُعه ربَّه وأهَل  -التكذٌب ، لو لم ٌُْظِهْر بلسانه ما أظهَر من التصدٌك واإللرار  من المَتْل والّسِ
 .(ٕ)اإلٌمان باهلل"

. فمخادعة المنافمٌن هللا هو من حٌث وهللا تعالى هو العالم الذي ال ٌخفى علٌه شًء ولال أبو حٌان:" 
الصورة ال من حٌث المعنى من جهة تظاهرهم باإلٌمان وهم مبطنون للكفر ، لاله جماعة ، أو من حٌث عدم 

 .(ٖ)عرفانهم باهلل وصفاته فظنوا أنه ممن ٌصح خداعه"
ن الشر. ومخادعة لال الماشانً: "المخادعة استعمال الخدع من الجانبٌن، وهو إظهار الخٌر، واستبطاو 

[ . فخداعهم هلل وللمإمنٌن إظهار 1ٓهللا مخادعة رسوله، لموله من ٌطع الرسول فمد أطاع هللا ]النساء: 
اإلٌمان والمحبة، واستبطان لكفر والعداوة. وخداع هللا والمإمنٌن إٌاهم مسالمتهم، وإجراء أحكام اإلسبلم 

ار العذاب األلٌم، والمآل الوخٌم، وسوء المؽبة لهم، علٌهم. بحمن الدماء وحصن األمول وؼٌر ذلن، وادخ
وخزٌهم فً الدنٌا الفتضاحهم بإخباره تعالى وبالوحً عن حالهم. لكن الفرق بٌن الخداعٌن: أن خداعهم ال 

بازدٌاد الظلمة، والكفر، والنفاق،  -ٌنجح إال فً أنفسهم. بإهبلكها، وتحسٌرها، وإٌراثها الوبال والنكال
وخداع هللا ٌإثر فٌهم أبلػ تؤثٌر، وٌوبمهم أشد إٌباق، كموله  -ب الهلكة، والبعد والشماء، علٌهاواجتماع أسبا

ال ٌحسون  -من ؼاٌة تعممهم فً جهلهم -[ ، وهمٗ٘تعالى: ومكروا ومكر هللا وهللا خٌر الماكرٌن ]آل عمران: 
 .(ٗ)بذلن األمر الظاهر"

 لال الزمخشري: "فان للت : عم كانوا ٌخادعون؟
: كانوا ٌخادعونهم عن أؼراض لهم ومماصد منها متاركتهم وإعفاإهم عن المحاربة وعما كانوا ٌطرلون للت

به من سواهم من الكفار. ومنها اصطناعهم بما ٌصطنعون به المإمنٌن من إكرامهم واإلحسان إلٌهم وإعطابهم 
على األسرار التً كانوا  -بهم  الختبلطهم -الحظوظ من المؽانم ونحو ذلن من الفوابد ، ومنها اطبلعهم 

حراصا على إذاعتها إلى منابذٌهم. فإن للت : فلو أظهر علٌهم حتى ال ٌصلوا إلى هذه األؼراض بخداعهم 
 .(٘)عنها"

المخدع: وهً  والخداع فً اللؽة فهو : "اإلخفاء، جاء فً معجم األفعال: "أخدعت الشًء: أخفٌته، ومنه
 .(ٙ)ً العنك لخفابهما"الخزانة، واألخدعان: العرلان ف

المكروه وختله من  ولال صاحب اللسان: " الخدع: إظهار خبلؾ ما تخفٌه ..، وخدٌعة وخدعة أي : أراد به 
 .(2)حٌث ال ٌعلم"

 .(1)وفً االصطبلح ": الخداع: إنزال الؽٌر عما هو بصدده بؤمر ٌبدٌه علـى خـبلؾ مـا ٌخفٌه"  
خمسة مواضع، فً ثبلث سور، فً ثبلث آٌات، ومن المبلحظ أن وذكر الخداع فً المرآن الكرٌم فً  

هذه السور كلها مدنٌة، وفً هذا إشارة إلى ظهور النفاق وفشوه بعد الهجـرة إلـى المدٌنة المنور ة؛ لتحذٌر 
المسلمٌن من هذا الداء الخطٌر؛ ولتو هٌن كٌد هإالء المنافمٌن، والتؤكٌـد على أن مكرهم وخداعهم إلى 

 .(0)البوار

                                                           

 .1٘/ٔ( معانً المرآن: ٔ)
 .2ٖٕ-2ٕٕ/ٔ( تفسٌر الطبري:ٕ)
 .0ٖ/ٔ( البحر المحٌط: ٖ)
 .0ٕٗ-1ٕٗ/ٔالتؤوٌل: ( محاسن ٗ)
 .1٘/ٔ( الكشاؾ: ٘)
 .1ٕٙ/ٔ:01ٖٔ، ٔهـ(، عالم الكتب، بٌروت، ط٘ٔ٘( األفعال، أبو الماسم علً بن جعفر السعدي)تٙ)
 .ٖٙ/1( لسان العرب: 2)
 .ٖٗٔ( المفردات فً ؼرٌب المرآن، الراؼب األصفهانً: 1)
  :( ومـن اآلٌـات التـً ورد فٌهـا الخداع،لولـه تعـالى0)
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والمكـروه إذا كـان مـن البشر، باستثناء الخداع فً الحرب،  والخداع ٌلتمً مع المكر فً إضمار الشر 
فً الحدٌث الذي رواه جابر بن عبد هللا رضً  فهو من باب : التخطٌط والتدبٌر الجابز؛ لموله علٌه السـبلم 

لتدبٌر والجزاء، إذا كان من هللا تعالى، لال تعالى: الممابلة وا ، وهـو مـن بـاب(ٔ) "هللا عنهما : "الحرب خْدعة
بَلةِ لَاُموا ُكَسالَى ٌَُراُءوَن ا َ َوُهَو َخاِدُعُهْم َوإَِذا لَاُموا إِلَى الصَّ َ }إِنَّ اْلُمنَافِِمٌَن ٌَُخاِدُعوَن َّللاَّ لنَّاَس َواَل ٌَْذُكُروَن َّللاَّ

ومعنى كون هللا خادعهم: أنه صنع بهم صنع من ٌخـاِدع من [، لال الشوكانً: ٕٗٔإِالَّ لَِلٌبًل{ ]النساء : 
ر  خادعه، وذلن أنه تركهم على ما هم علٌه من التظاهر باإلسبلم فً الدنٌا فعصم به أمـوالهم ودماءهم، وأخَّ

 .(ٕ)عموبتهم إلى الدار اآلخرة، فجازاهم على خداِعهم بالدرن األسفل من النار"
وما ٌخدعون فً الحمٌمة إِال أنفسهم ألن وبال  :[، "أي0َن إِالَّ أَْنفَُسُهم{]البمرة:لوله تعالى: }َوَما ٌَْخَدُعو 

 .(ٖ)فعلهم راجع علٌهم"
 .(ٗ)أي ما ٌخدع هإالء المنافمون إال أنفسهم، حٌث منَّوها األمانً الكاذبة" لال ابن عثٌمٌن:"

 .(٘)ولرأ ابن كثٌر، ونافع، وأبو عمرو )وما ٌخادعون( باأللؾ
 .(ٙ)"وما ٌَْدُرون}َوَما ٌَْشعُُروَن{، أي: " تعالى:لوله  
 .(2)لال البؽوي:" أي ال ٌعلمون أنهم ٌخدعون أنفسهم وأن وبال خداعهم ٌعود علٌهم" 
 .(1)لال الصابونً: أي: "وال ٌُحّسون بذلن وال ٌفطنون إِلٌه، لتمادي ؼفلتهم، وتكامل حمالتهم" 
داعهم على أنفسهم مع أنهم ٌباشرونه؛ ولكن ال ٌُِحسُّون به، كما ي ما ٌشعر هإالء أن خلال ابن عثٌمن:"أ 

 .(0)تمول: "َمرَّ بً فبلن ولم أشعر به"
ِشعًرا وشعوًرا. ومنه لول  -إذا لم ٌَْدِر ولم ٌَْعلم  -ٌمال : ما َشعََر فبلٌن بهذا األمر ، وهو ال ٌشعر به  

 : (ٓٔ)الشاعر
 َحٌد        ثُمَّ اْستَفَاُءوا َولَالُوا : َحبََّذا الَوَضحُ َعمَّْوا بَِسهٍم َولَْم ٌَْشعُر بِِه أَ 

 .(ٔٔ)ٌعنً بموله : لم ٌَشعر به ، لم ٌدر به أحد ولم ٌعلم
 الفوابد:

من فوابد اآلٌة: مكر المنافمٌن، وأنهم أهل مكر، وخدٌعة؛ لموله تعالى: } ٌخادعون هللا والذٌن آمنوا وما  -ٔ
[ ؛ فحصر ٗهللا تعالى فً سورة المنافمٌن: }هم العدو فاحذرهم{ ]المنافمون:  ٌخدعون إال أنفسهم {؛ ولهذا لال

 العداوة فٌهم؛ ألنهم مخادعون.

                                                                                                                                                                                             

ُ ُهَو الَِّذي أٌَََّدَن بِنَْصِرِه َوبِاْلُمْإِمنٌَِن{ ]األنفال :  -  [.ٕٙ}َوإِْن ٌُِرٌُدوا أَْن ٌَْخَدُعوَن فَإِنَّ َحْسبََن َّللاَّ
َ َوالَِّذٌَن آَمنُوا َوَما ٌَْخَدُعوَن إاِلَّ أَْنفَُسُهْم َوَما ٌَْشعُُروَن{ ]البمرة :  -  [.0}ٌَُخاِدعُوَن َّللاَّ
بَلةِ لَاُموا ُكَسالَى ٌَُراُءوَن النَّاَس وَ }إِنَّ الْ  - َ َوُهَو َخاِدُعُهْم َوإِذَا لَاُموا إِلَى الصَّ َ إاِلَّ لَِلٌبًل{ ]النساء : ُمنَافِِمٌَن ٌَُخاِدُعوَن َّللاَّ  [.ٕٗٔاَل ٌَْذُكُروَن َّللاَّ
َ َوُهَو َخاِدُعُهْم َوإِذَا  - َ إاِلَّ لَِلٌبًل{ ]النساء : }إِنَّ اْلُمنَافِِمٌَن ٌَُخاِدُعوَن َّللاَّ بَلةِ لَاُموا ُكَسالَى ٌَُراُءوَن النَّاَس َواَل ٌَْذُكُروَن َّللاَّ  [.ٕٗٔلَاُموا إِلَى الصَّ
 .ٕٓٔٔ/ٖ(: 1ٕٙٙ( رواه البخاري فً الجامع الصحٌح المختصر)كتاب الجهاد والسٌر، باب: الحرب خدعة(:)ٔ)
 .0ٕ٘/ٔهـ(، دار الفكر، بٌروت: ٕٓ٘ٔلدراٌة من علم التفسٌر، دمحم بن علً بن دمحم الشوكانً)( فتح المدٌر الجامع بٌن فنً الرواٌة وإ)
 .0ٕ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .ٓٗ/ٔ(تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)
 .0ٕٗ/ٔ( أنظر: محاسن التؤوٌل: ٘)
 .22ٕ/ٔ( تفسٌر الطبري: ٙ)
 .ٙٙ/ٔ( تفسٌر البؽوي: 2)
 .0ٕ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 1)
 .ٓٗ/ٔعثٌمٌن:(تفسٌر ابن 0)
. عمى بالسهم : رمى به فً السماء  ٖٙ٘، وسمط الآللا  1ٕٗ:  ٔ، وأمالً المالً  ٖٔ:  ٕ(الشعر للمتنخل الهذلً ، دٌوان الهذلٌٌن ٓٔ)

فإن كانوا  ال ٌرٌد به شٌبًا ، وأصله فً الثؤر والدٌة ، وذلن أنهم كانوا ٌجتمعون إلى أولٌاء الممتول بدٌة مكملة ، وٌسؤلونهم لبول الدٌة .
ما ألوٌاء أبوا ذلن ، وإال أخذوا سهًما ورموا به فً السماء ، فإن عاد مضرًجا بدم ، فمد زعموا أن ربهم نهاهم عن أخذ الدٌة . وإن رجع ك

بالذلة  صعد ، فمد زعموا أن ربهم أمرهم بالعفو وأخذ الدٌة . وكل ذلن أبطل اإلسبلم . وفاء واستفاء : رجع . والوضح : اللبن . ٌهجوهم
ٌة والدناءة ، فؤهدروا دم لتٌلهم ، ورموا بالسهم الذي ٌزعمونه ٌؤمرهم وٌنهاهم ، ورجعوا عن طلب الترة إلى لبول الدٌة ، وآثروا إبل الد

 وألبانها على دم لاتل صاحبهم ، ولالوا فً أنفسهم : اللبن أحب إلٌنا من المود وأنفع .
 . 21ٕ-22ٕ/ٔ( أنظر: تفسٌر الطبري: ٔٔ)
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ومنها: التحفظ من المنافمٌن؛ ألنه إذا لٌل لن: "فبلن ٌخدع" فإنن تزداد تحفظاً منها؛ وأنه ٌنبؽً للمإمن   -ٕ
 أن ٌكون ٌمظاً حذراً، فبل ٌنخدع بمثل هإالء.

 لابل: كٌؾ نعرؾ المنافك حتى نكون حذرٌن منه؟فإن لال 
فالجواب: نعرفه بؤن نتتبع ألواله، وأفعاله: هل هً متطابمة، أو متنالضة؟ فإذا علمنا أن هذا الرجل ٌتملك لنا، 
وٌظهر أنه ٌحب اإلسبلم، وٌحب الدٌن، لكن إذا ؼاب عنا نسمع عنه بتؤكد أنه ٌحارب الدٌن عرفنا أنه منافك؛ 

 أن نحذر منه. فٌجب علٌنا
ومن فوابد اآلٌة: أن المكر السٌا ال ٌحٌك إاّل بؤهله؛ فهم ٌخادعون هللا، وٌظنون أنهم لد نجحوا، أو   -ٖ

ؼلبوا؛ ولكن فً الحمٌمة أن الخداع عابد علٌهم؛ لموله تعالى: } وما ٌخدعون إال أنفسهم {: فالحصر هنا ٌدل 
 وال رسوله، وال المإمنٌن.على أن خداعهم هذا ال ٌضر هللا تعالى شٌباً، 

ومنها: أن العمل السٌا لد ٌُعمً البصٌرة؛ فبل ٌشعر اإلنسان باألمور الظاهرة؛ لموله تعالى: } وما   -ٗ
ٌشعرون { أي ما ٌشعرون أنهم ٌخدعون أنفسهم؛ و "الشعور" أخص من العلم؛ فهو العلم بؤمور دلٌمة خفٌة؛ 

دلٌك؛ فهإالء الذٌن ٌخادعون هللا، والرسول، والمإمنٌن لو أنهم  ولهذا لٌل: إنه مؤخوذ من الشَّعر؛ والشعر
شعور عندهم فً ذلن؛ ألن هللا تعالى لد أعمى  تؤملوا حك التؤمل لعرفوا أنهم ٌخدعون أنفسهم، لكن ال

 .بصابرهم . والعٌاذ باهلل .، فبل ٌشعرون بهذا األمر
 المرآن

ُ مَ   [ٓٔ({ ]البمرة : َٓٔرًضا َولَُهْم َعَذاٌب أَِلٌٌم بَِما َكانُوا ٌَْكِذبُوَن )}فًِ لُلُوبِِهْم َمَرٌض فََزاَدُهُم َّللاَّ
 التفسٌر:

فً للوبهم شنٌّ وفساد فاْبتُلوا بالمعاصً الموجبة لعموبتهم، فزادهم هللا شًكا، ولهم عموبة موجعة بسبب كذبهم 
 ونفالهم.

َرٌض{]البمرة:  .(ٔ)فً للوبهم: "شن ونفاق" :[، أيٓٔلوله تعالى: }فًِ لُلُوبِِهم مَّ
 .(ٕ)لال الثعلبً:"ومنه ٌمال: فبلن ٌمرض فً الوعد، إذا لم ٌصّححه"

و" المرض الذي وَصؾ هللا جل ثناإه أنه فً للوب المنافمٌن، هو الشنُّ فً اعتمادات للوبهم وأدٌانهم، وما هم 
 .(ٖ)"ممٌمون -جاء به فً أمر دمحم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وأمر نبوته وما  -علٌه 

وأصل المَرض : السَّمم ، ثم ٌمال ذلن فً األجساد واألدٌان. فؤخبر هللا جّل ثناإه أن فً للوب المنافمٌن  
َمَرًضا ، وإنما عنى تبارن وتعالى بخبره عن مرض للوبهم ، الخبَر عن مرض ما فً للوبهم من االعتماد 

استؽنى  -ب ، أنَّه معنىٌّ به مرُض ما هم معتمُدوه من االعتماد ولكن لّما كان معلوًما بالخبَر عن مرض المل
 :  (ٗ)بالخبَر عن الملب بذلن والكفاٌة عن تصرٌح الخبَر عن ضمابرهم واعتماداتهم  كما لال ُعمر بن لََجؤ

 َوَسبََّحِت اْلَمِدٌنَةُ ، ال تَلُْمَها ،          َرأَْت لََمًرا بُِسولِِهُم نََهاَرا
بَّح أهل المدٌنة ، فاستؽنى بمعرفة السامعٌن َخبََره بالخبَِر عن المدٌنة ، عن الخبر عن أهلها. ومثله ٌرٌد : وس

 : (٘)لول عنترة العبسً
ٌَْل ٌَا اْبنَةَ َماِلٍن       إْن ُكْنِت َجاِهلَةً بَِما لَْم تَْعلَِمً   َهبل َسؤَلِت اْلَخ

 (ٙ)ٌرٌد : هبل سؤلِت أصحاب الخٌل؟
 :(2)بن ربٌعةولول مهلهل 

 أُببُت أّن الناَر بعدَن أُولدْت     واستّب بعدَن ٌا ُكلٌُب المجلسُ 
 ٌعنً أهل المجلس. 

                                                           

 .0ٕ/ٔ، وانظر: صفوة التفاسٌر: ٙٙ/ٔ، وانظر: تفسٌر البؽوي: ٗ٘ٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٔ)
 .ٗ٘ٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٕ)
 .1ٕٔ/ٔ( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .20ٕ/ٔ( البٌت من شواهد الطبري فً تفسٌره: ٗ)
 .ٕ٘، ودٌوانه: ٖٓ/ٕ( فً معلمته المشهورة، أنظر: شرح المعلمات للنحاس: ٘)
 .20ٕ-21ٕ/ٔسٌر الطبري: ( أنظر: تفٙ)
 .0ٖٕ، وٕٖ/ٔ، وتفسٌر المرطبً: ٕ٘/ٔ، وانظر: أمالً ابن الشجري:1ٕٓ( دٌوانه:2)
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َرٌض{]البمرة: واختلؾ فً لوله تعالى:   [، على وجوه:ٓٔ}فًِ لُلُوبِِهم مَّ
 .(ٕ)وروي عن طاوس مثل ذلن (ٔ)أحدها: المرض: الزنا. لاله عكرمة

 .(ٖ)ن عباسالثانً: أنه: النفاق. لاله اب
،وكذا روي عن مجاهد، والحسن، وعكرمة، والربٌع بن (٘)، وابن عباس(ٗ)الثالث: أنه: الشّن. لاله أبو العالٌة

 .(ٙ)أنس، والسدي، ولتادة
ً فوق رجسهم، وضبلالً فوق ٓٔفََزاَدُهُم هللا َمَرضاً{]البمرة:لوله تعالى:}  [، أي ":فزادهم هللا رجسا

 .(2)ضبللهم"
 .(1): أي:" شّكا ونفالا وهبلكا"لال الثعلبً 

 [، وجوها:ٓٔفََزاَدُهُم هللا َمَرضاً{]البمرة: لوله تعالى:}وذكر السادة أهل التفسٌر فً 
 .(ٓٔ)، وري عن أبً العالٌة مثل ذلن(0)فََزاَدُهُم هللا َمَرضاً{: "أي: شّكا". لاله ابن عباس}أحدها: }

، وري عن عكرمة مثل (ٔٔ)نفاق"لاله زٌد بن علًوالثانً: أن:" المرض مرضان: مرض زنا، ومرض 
 .(ٕٔ)ذلن

 .(ٖٔ)والثالث: ولٌل: "}فزادهم هللا مرضا{، أي: نفالا". لاله سعٌد بن جبٌر
لال الواحدي: "أى: شكًّا على شّنٍ وفساَدا على فساد. بما أنزل من المرآن، فشّكوا فٌه كما شّكوا فً الذي  

 .(ٗٔ)["ِٕٗٔزلَْت ُسوَرةٌ فَِمْنُهْم{ اآلٌة ]التوبة: لبله كموله تعالى: }َوإَِذا َما أُنْ 
ُ َمَرضاً{]البمرة:واختلؾ فً لوله تعالى}   [، على وجهٌن: ٓٔفَزاَدُهُم َّللاَّ

لٌل هو خبر، والفاء للسبٌة، أي:  أن هللا لد فعل بهم ذلن وهذه الزٌادة هً بما ٌنزل من الوحً أحدهما: 
 .(٘ٔ)المنافمٌن عمى وكلما كذبوا زاد المرضوٌظهر من البراهٌن، فهً على هإالء 

والثانً: ولٌل هو دعاء، والفاء هنا للتفرٌػ، وتكون الجملة بعدها دعابٌة، أي: " زادهم هللا شكا ونفالا جزاء 
 .(ٙٔ)على كفرهم وضعفا عن االنتصار وعجزا عن المدرة"

 :  (2ٔ)كما لال األخطل 
 فزدها ؼضبا ٌا مرسل الرٌح جنوبا وصبا       إذ ؼضبت زٌد

 أي ال تهدها على االنتصار فٌما ؼضبت منه.
ألنهم شر خلك   ;الدعاء على المنافمٌن والطرد لهم لال المرطبً: " وعلى هذا ٌكون فً اآلٌة دلٌل على جواز

 وهذه اإلرادة مرض أدى بهم إلى زٌادة المرض؛ ألن اإلرادات التً ، وألن المنافمٌن ٌرٌدون الكفر،(1ٔ)" هللا
الملوب عبارة عن صبلح الملوب، أو فسادها؛ فإذا كان الملب ٌرٌد خٌراً فهو دلٌل على سبلمته، وصحته؛ فً 

                                                           

 .ٖٗ/ٔ(:ص0ٓٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔ)
 .ٖٗ/ٔ(:صٓٔٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕ)
 .ٖٗ/ٔ(:صٔٔٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖ)
 .ٖٗ/ٔ(:صٖٔٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗ)
 .ٖٗ/ٔ(:صٕٔٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘)
 .ٖٗ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتمٙ)
 .0ٕ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)
 .ٗ٘ٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: 1)
 .ٗٗ-ٖٗ/ٔ(:صٗٔٔ( أخرجه ابن أبً حاتم: )0)
 .ٗٗ/ٔ(:ص٘ٔٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .ٗٗ/ٔ(:صٙٔٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .ٗٗ/ٔ(:ص2ٔٔأنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .ٗٗ/ٔ(:ص1ٔٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖٔ)
 .ٔ٘ٔ-ٓ٘ٔ/ٕ( البسٌط: ٗٔ)
 .0ٖ/ٔ: 00ٖٔ، ٔ( ٌنظر: المحرر الوجٌز، أبو دمحم عبدالحك بن ؼالب بن عطٌة األندلسً، دار الكتب العلٌة، لبنان، ط٘ٔ)
 .02ٔ/ٔ( تفسٌر المرطبً: ٙٔ)
 .0ٖٔ(  دٌوانه: 2ٔ)
 .02ٔ/ٔ( تفسٌر المرطبً: 1ٔ)
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وإذا كان ٌرٌد الشر فهو دلٌل على مرضه، وعلته.وهإالء للوبهم ترٌد الكفر؛ ألنهم ٌمولون لشٌاطٌنهم إذا 
المإمنٌن السذج . على زعمهم . وٌرون [، أي بهإالء ٗٔخلوا إلٌهم: }إنا معكم إنما نحن مستهزبون{ ]البمرة: 

[ الذي ٗٔأن المإمنٌن لٌسوا بشًء، وأن الِعْلٌة من الموم هم الكفار؛ ولهذا جاء التعبٌر بـ }إنا معكم{ ]البمرة: 
ٌفٌد المصاحبة، والمبلزمة، فهذا مرض زادهم هللا به مرضاً إلى مرضهم حتى بلؽوا إلى موت الملوب، وعدم 

 .(ٔ) إحساسها، وشعورها
ولرأ حمزة: }فزادهم{، بكسر )الزاي(، وكذلن ابن عامر. وكان نافع ٌشم )الزاي( إلى الكسر، وفتح  

 .(ٕ)البالون
 .(ٖ)[، "أي ولهم عذاٌب مإلٌم"ٓٔولوله: }َولَُهْم َعَذاٌب أَِلٌٌم{]البمرة:

م الموجع فً المرآن أخرج ابن أبً حاتم بسنده "عن أبً العالٌة، فً لوله: }ولهم عذاب ألٌم{، لال: األلٌ
 . (ٗ)كله"

لال ابن أبً حاتم:" وكذلن فسره سعٌد بن جعفر، والضحان بن مزاحم، ولتادة وأبو مالن، وأبو عمران  
 .(٘)الجونً، ومماتل بن حٌان"

 .(ٙ)لال الثعلبً: أي: "وجٌع ٌخلص وجعه إلى للوبهم، وهو بمعنى مإلم" 
معناه مإلم أي موجع، مثل السمٌع بمعنى المسمع، لال ذو الرمة لال المرطبً: ")ألٌم(، فً كبلم العرب  

 :  (2)ٌصؾ إببل
 (1)ونرفع من صدور شمردالت       ٌُصن وجوهها وهج ألٌم

ِر اْلُمنَافِِمٌَن بِؤَنَّ لَُهْم َعَذابًا أَِلًٌما{ ]النساء :    [، ولال تعالى:1ٖٔكما لال تعالى وصؾ عذاب المنافمٌن: }بَّشِ
[، لال هنا فً المنافمٌن)َولَُهْم ُ٘ٗٔمنَافِِمٌَن فًِ الدَّْرِن اأْلَْسفَِل ِمَن النَّاِر َولَْن تَِجَد لَُهْم نَِصًٌرا{ ]النساء : }إِنَّ الْ 

ُ َعلَى لُلُوبِِهْم َوَعلَى َسْمِعِهْم َوَعلَى أَْبَصاِرِهْم ِؼشَ  اَوةٌ َولَُهْم َعَذاٌب أَِلٌٌم(، بٌنما لال فً الكفار كما تمدم }َختََم َّللاَّ
 [، وذلن ألن األلٌم هو البالػ فً اإلٌبلم الؽاٌة العظمى.2َعَذاٌب َعِظٌٌم{ ]البمرة : 

"بسبب كذبهم فً دعوى اإلٌمان، واستهزابهم بآٌات أي:[، ٓٔلوله تعالى: }بَِما َكانُوا ٌَْكِذبُوَن{]البمرة: 
 .(0)الرحمن"

 .(ٓٔ)وله: }بما كانوا ٌكذبون، ٌمول: ٌبدلون وٌحرفون"أخرج ابن أبً حاتم بسنده "عن ابن عباس، فً ل 
 .(ٔٔ)لال الثعلبً:" أي بتكذٌبهم على هللا ورسوله فً السّر" 
وحمٌمة الكذب: "اإلخبار عن الشًء بخبلؾ ما هو به، ولد ٌستعار لفظ الكذب فٌما لٌس بكذب فً  

 :(ٖٔ)، كمول األخطل(ٕٔ)الحمٌمة"
 َذبتَن عٌنُن أَْم َرأٌََت بواسٍط 

 .(ٔ)كؤنها لما أوهمته خبلؾ الحمٌمة كانت بمنزلة ما كذبته
                                                           

 .2ٗ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
 .0ٕ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: ٕ)
 .0ٕ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .ٗٗ/ٔ(:ص0ٔٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗ)
 .ٗٗ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ص٘)
 .ٗ٘ٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٙ)
 : شمردالت: هً نوق طوال سراع، وٌصّن ٌضرب، ووهج، أي حّر شدٌد.، لال الباهلً فً شرحه22ٙ/ٕ( دٌوانه: 2)
 .01ٔ/ٔ( تفسٌر المرطبً: 1)
 .0ٕ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 0)
 .ٗٗ/ٔ(:صٕٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .ٗ٘ٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٔٔ)
اإلخبار بالشًء على خبلؾ ما هو علٌه. . لال أبو حٌان: والكذب له محامل فً لسان العرب، أحدها: ٖ٘ٔ/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٕٔ)

والثانً: اإلخبار بالذي ٌشبه الكذب وال ٌمصد به إال الحك. والثالث: الخطؤ. الرابع: البطول. الخامس: اإلؼراء بلزوم المخاطب الشًء 
 .ٕٖٔ/ ٔ، "الدر المصون" 21ٔ/ ٔ، وانظر: "الكشاؾ" ٓٙ/ ٔالمذكور. "البحر المحٌط" 

لؤلخطل ٌهجو بها جرٌرا ولوله )كذبتن عٌنن(: أي خٌل إلٌن، وواسط: مكان بٌن البصرة والكوفة. البٌت من  (البٌت مطلع لصٌدةٖٔ)
 .٘ٗ/ ٔ، "مؽنى اللبٌب" ٖٗٔٔ/ ٗ، "تهذٌب اللؽة" )الكذب( 0ٕ٘/ ٖ. وورد فً "الممتضب" 2ٗٔ/ ٖشواهد سٌبوٌه 
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ثبلث: والكذب من ألبح الخصال؛ ولد بٌن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن الكذب من خصال المنافمٌن، فمال ملسو هيلع هللا ىلص "آٌة المنافك 
 الحدٌث. (ٔ)إذا حدَّث كذب.."

 : (ٕ)ومرض الملب نوعان
ومرض شهوة وؼً، وكبلهما فً المرآن، لال تعالى فً مرض الشبهة }فًِ لُلُوبِِهْم  ،(ٖ)مرض شبهة وشن -ٔ

ُ َمَرًضا{ ]البمرة :  [، ولال تعالى: }َوَما َجعَْلنَا أَْصَحاَب النَّاِر إاِلَّ َمبَلبَِكةً َوَما َجعَْلنَا ِعدَّتَُهْم َٓٔمَرٌض فََزاَدُهُم َّللاَّ
ٌِْمَن الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب َوٌَْزَداَد الَِّذٌَن آَمنُوا إٌَِمانًا َواَل ٌَْرتَاَب الَِّذٌَن أُوتُوا اْلكِ إِالَّ فِتْنَةً ِللَِّذٌَن َكفَُرو تَاَب ا ِلٌَْستَ

ُ بَِهذَا َمثبًَل َكَذِلنَ  ُ َمْن ٌََشاُء َوٌَْهِدي  َواْلُمْإِمنُوَن َوِلٌَمُوَل الَِّذٌَن فًِ لُلُوبِِهْم َمَرٌض َواْلَكافُِروَن َماَذا أََراَد َّللاَّ ٌُِضلُّ َّللاَّ
ًَ إاِلَّ ِذْكَرى ِلْلبََشِر{ ]المدثر :  [، ولوله تعالى فً حك من دعً َٖٔمْن ٌََشاُء َوَما ٌَْعلَُم ُجنُوَد َربَِّن إِالَّ ُهَو َوَما ِه

ٌِْهْم  }أَفًِ لُلُوبِِهْم َمَرٌض أَِم اْرتَابُوا أَمْ  إلى تحكٌم المرآن والسنة فؤبى وأعرض: ُ َعلَ ٌََخافُوَن أَْن ٌَِحٌَؾ َّللاَّ
 [.َٓ٘وَرُسولُهُ بَْل أُولَبَِن ُهُم الظَّاِلُموَن{ ]النور : 

ٌْتُنَّ فبََل (ٗ)مرض الشهوات -ٕ َّمَ ِ لَْستُنَّ َكؤََحٍد ِمَن النَِّساِء إِِن ات ًّ ، وأما مرض الشهوات فمال تعالى }ٌَا نَِساَء النَّبِ
[، فهذا مرض شهوة الزنا، ِٕٖل فٌََْطَمَع الَِّذي فًِ لَْلبِِه َمَرٌض َولُْلَن لَْواًل َمْعُروفًا{ ]األحزاب : تَْخَضْعَن بِاْلمَوْ 

 ولال عن مرض الشبهات : هو أصعبهما وألتلهما للملب.
وإن مرض الشبهات أخطر بكثٌر على العبد من مرض الشهوات ألنه لد ٌفضً إلى الكفر ولٌس من  

منه والتخلص من تؤثٌره، ولذلن كثٌر من أصحابه ٌنافحون وٌعتمدون أنهم على صواب خبلفا السهولة التوبة 
لمرض الشهوة الذي ٌدرن العبد ؼالبا أنه مبتلى به وتنفع معه المواعظ والتذكٌر ولد ٌتخلص منه، والواجب 

مان واإلكثار من على المإمن أن ٌشخص للبه وٌطهر للبه وٌؽسل باطنه من جمٌع هذه األمراض بزٌادة اإلٌ
العمل الصالح وطلب الهداٌة وصدق التوجه والبعد عن مواطن الفتنة وصحبة أرباب الملوب السلٌمة وإؼبلق 
أبواب الشرور والفتنة عن للبه. ومرض الشبهات شفاإه ٌكون بالعلم والحجة ومرض الشهوات شفاإه ٌكون 

 .بالمواعظ واإلٌمانٌات

                                                                                                                                                                                             

 .ٗ٘ٔ/ٕ( أنظر: التفسٌر البسٌط: ٔ)
: ٕ٘، كتاب اإلٌمان، باب 0ٓٙ؛ وأخرجه مسلم صٖٖ: عبلمات المنافك، حدٌث رلم ٕٗاإلٌمان، باب ، كتاب ٘أخرجه البخاري ص )ٔ(

 .0٘[ 2ٓٔ] ٕٔٔخصال المنافك، حدٌث رلم 
 .ٗ/٘: 001ٔ( ٌنظر: زاد المعاد، ابن المٌم الجوزٌة، مإسسة الرسالة، ٕ)
 :( وهو كل داء ٌشتمل على شبهة وهو على أنواع كثٌرة منهاٖ)

النفاق: وهو إظهار الخٌر وإبطان الشر وهو لسمان أكبر اعتمادي وأصؽر عملً من التخلك بؤخبلق المنافمٌن. ولد ذم الشارع التخلك  )ٔ (
 .بؤخبلق المنافمٌن وأفعالهم ألنه ٌفضً باإلنسان إلى الولوع فً النفاق األكبر

 ووحدانٌته فً الربوبٌة واألسماء والصفات واأللوهٌة وؼٌر ذلن الشن: وهو التردد فً ثبوت الحك الذي دل علٌه الشرع من تفرد هللا)ٕ (
 .من المطعٌات

 .سوء الظن: بؤن ٌسًء العبد الظن برٌه وأفعاله وألداره وآٌاته ورسله وأولٌاءه )ٖ (
 . الرٌاء: بؤن ٌظهر العبد عمل اآلخرة مراءاة للناس وطمعا فً الدنٌا)ٗ (
 .فر والشن واإللحاد على للب العبد وفكره وٌستجٌب لهاالوساوس: بؤن تستولً وساوس الك )٘ (
 .مواالة الكفار: بؤن ٌإثر العبد محبة الكفار ومواالتهم ونصرتهم وإحسان الظن بهم والعٌاذ باهلل )ٙ (
 .بلفتنة التكفٌر والتبدٌع: بؤن ٌؽلو العبد فً تكفٌر المسلمٌن وتبدٌعهم ألدنى شبهة وٌولع فً الكبلم فً هذه المسا )2 (
 :(وهو كل داء ٌشتمل على شهوة وهو على أنواع، منهاٗ)
 .حب الرباسة: بؤن ٌفتن العبد بحب الرباسة والمٌادة وتستشرؾ نفسه لذلن فٌهلن )ٔ (
 .حب الشهرة: بؤن ٌفتن العبد وٌسعى بكل ما ٌملن فً نٌل الشهرة فً األعمال الخٌرٌة )ٕ (
 .وتكون همه ومبلػ علمه وؼاٌة مراده حب الدنٌا: بؤن ٌفتن العبد بحب الدنٌا )ٖ (
فتنة النساء: بؤن تستولً على الملب الفتنة بحب النساء والجنس وٌوظؾ العبد كل طالاته فً هذا السبٌل من ؼٌر ولوؾ عند حدود  )ٗ (

 .الشرع
 .حب الصور: بؤن ٌفتن العبد بحب الصور الجمٌلة وعشمها والهٌام بها )٘ (
 .الملب بشهوة الترفع والتكبر على عباد هللا شهوة الكبر: بؤن ٌصاب )ٙ (
 .شهوة الحسد: بؤن ٌمتؤل الملب بمرض تمنً زوال النعمة من الؽٌر وحب التفوق على اآلخرٌن فً الدنٌا )2 (
ة شهوة الظلم: بؤن ٌستلذ الملب وٌستمتع بإٌماع الظلم بجمٌع صوره على اآلخرٌن من سب وشتم وؼٌبة ونمٌمة وإفساد واستباح )1 (

 .لؤلموال المعصومة



2ٙ 

 

2ٙ 

 

ر سوء ولكن المإمن الحك هو الذي ٌكثر من تعاطً الدواء وٌجتهد وال ٌكاد أحد ٌسلم من عارض وخاط 
فً التزكٌة واإلصبلح لملبه وٌجاهد نفسه فً ذلن بحٌث ال ٌستمر فٌه المرض وال ٌكون مبلزما له ومن كان 

َ لََمَع اْلُمْحِسنٌَِن{ كذلن كان حرٌا لنجاته وسبلمته لموله تعالى: }َوالَِّذٌَن َجاَهُدوا فٌِنَا لَنَْهِدٌَنَُّهْم ُسبُلَنَا وَ  إِنَّ َّللاَّ
[، وأما من أهمل للبه وأعرض عن طلب الدواء عالبه هللا بالحرمان وزٌادة المرض وأبعده 0ٙ]العنكبوت : 

 .عن روضة الٌمٌن وساحة الرضا واالطمبنان
 [، فٌه لراءتان:ٓٔولوله تعالى: }ٌَْكِذبُوَن{]البمرة: 

}ٌَْكِذبُوَن{ بالتخفٌؾ من الكذب، وهو أشبه بما لبله وبما بعده؛ ألن لبله:  (ٔ)المراءة األولى: لرأ أهل الكوفة
ِ{ ]البمرة:  [ وهذا كذب منهم، وبعده لوله: }َوإَِذا لَمُوا الَِّذٌَن آَمنُوا لَالُوا آَمنَّا َوإَِذا 1}َوِمَن النَّاِس َمْن ٌَمُوُل آَمنَّا بِاَّللَّ

. ورجح الطبري (ٕ)[ وهذا ٌدل على كذبهم فً دعوى اإلٌمان"ٗٔا إِنَّا َمعَُكْم{ ]البمرة: َخلَْوا إِلَى َشٌَاِطٌنِِهْم لَالُو
 .(ٖ)هذه المراءة

، لال الواحدي: "ومن شدد  فلكثرة ما فً (ٗ)المراءة الثانٌة:} ٌُْكِذّبُوَن{، بضم الٌاء وتشدٌد الذال، رجحه مكً
بَ  [ ولوله: }بَْل َكذَّبُوا بَِما لَْم ٌُِحٌُطوا بِِعْلِمِه{ ْٖٗت ُرُسٌل{ ]األنعام: المرآن مما ٌدل على التثمٌل كموله: }َولَمَْد ُكذِّ

 . (٘)[ ونحوها من اآلٌات"ٔٗ[، }َوإِْن َكذَّبُوَن فَمُْل ِلً َعَمِلً{ ]ٌونس: 0ٖ]ٌونس: 
 الفوابد:

ه ٌعالب بزٌادة المرض؛ من فوابد اآلٌة: أن اإلنسان إذا لم ٌكن له إلبال على الحك، وكان للبه مرٌضاً فإن -ٔ
ً {؛ وهذا المرض الذي فً للوب المنافمٌن: شبهات،  لموله تعالى: } فً للوبهم مرض فزادهم هللا مرضا
وشهوات؛ فمنهم من علم الحك، لكن لم ٌُِرده؛ ومنهم من اشتبه علٌه؛ ولد لال هللا تعالى فً سورة النساء: }إن 

م ازدادوا كفراً لم ٌكن هللا لٌؽفر لهم وال لٌهدٌهم سبٌبًل{ ]النساء: الذٌن آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ث
م فهم ال ٌفمهون{ [ ، ولال تعالى فً سورة المنافمٌن: }ذلن بؤنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على للوبه2ٖٔ

 .[ٖ]المنافمون: 
ِ العبَد هو من العبد؛ لموله تعالى: } فً-ٕ للوبهم مرض فزادهم هللا  ومن فوابد اآلٌة: أن أسباب إضبلل َّللاَّ

ً {؛ ومثل ذلن لوله تعالى: }فلما زاؼوا أزاغ هللا للوبهم{ ]الصؾ:  [ ، ولوله تعالى: }ونملب أفبدتهم ٘مرضا
[ ، ولوله تعالى: }فإن تولوا فاعلم أنما ٌرٌد هللا أن ٓٔٔوأبصارهم كما لم ٌإمنوا به أول مرة{ ]األنعام: 

 [ .0ٌٗصٌبهم ببعض ذنوبهم{ ]المابدة: 
ومنها: أن المعاصً والفسوق، تزٌد وتنمص، كما أن اإلٌمان ٌزٌد وٌنمص؛ لموله تعالى: } فزادهم هللا -ٖ

مرضاً {؛ والزٌادة ال تُعمل إال فً ممابلة النمص؛ فكما أن اإلٌمان ٌزٌد وٌنمص، كذلن الفسك ٌزٌد، وٌنمص؛ 
 والمرض ٌزٌد، وٌنمص.

 لموله تعالى:}ولهم عذاب ألٌم{.ومنها: الوعٌد الشدٌد للمنافمٌن؛ -ٗ
ومنها: أن العموبات ال تكون إال بؤسباب . أي أن هللا ال ٌعذب أحداً إال بذنب .؛ لموله تعالى:} بما كانوا -٘ 

 ٌكذبون{.
 ومنها: أن هإالء المنافمٌن جمعوا بٌن الكذب، والتكذٌب؛ وهذا شر األحوال.-ٙ

                                                           

، و"تفسٌر 2ٕٕ/ ٔ، "الكشؾ" لمك0ًٕٖ/ ٔ، "الحجة" ألبً علً ٖٗٔ(عاصم وحمزة والكسابً انظر "السبعة" البن مجاهد ص ٔ)
 .ٖٕٔ - ٕٔٔ/ ٔالطبري" 

ِذبُوَن{ ال ٌخلو إما أن ٌراد به المنافمون، . لال الواحدي: " وأٌضا فإن لوله تعالى }َولَُهْم َعذَاٌب أَِلٌٌم بَِما َكانُوا ٌَكْ ٗ٘ٔ/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٕ)
ُ ٌَْشَهُد إِنَّ اْلُمنَافِِمٌَن لََكاِذبُوَن ) [، وإن كانوا ٔ({ ]المنافمون: ٔأو المشركون، أو الفرٌمان جمٌعاً. فإن أراد المنافمٌن فمد  لال فٌهم: }َوَّللاَّ

ُ ِمْن َولٍَد{ ]المإمنون: ( َما اتَّخَ 0ٓالمشركٌن فمد لال: }َوإِنَُّهْم لََكاِذبُوَن ) [. وإن كانوا الفرٌمٌن فمد أخبر عنهم جمٌعا بالكذب 0ٔ - 0ٓذَ َّللاَّ
 [.2ٖٖ/ٔالذي ٌلزم  أن ٌكون فعله )ٌكذبون( بالتخفٌؾ".]وانظر: الحجة:

 .ٖٕٔ/ٔ( أنظر: تفسٌره: ٖ)
 .1ٕٕ/ ٔ(انظر: الكشؾ: ٗ)
 .1ٕٕ/ ٔ. وانظر "الكشؾ" لمكً: 2ٖٖ/ ٔ، وانظر: "الحجة" ألبً علً:٘٘/!ٕ( التفسٌر البسٌط: ٘)
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الكذب من ألبح الخصال؛ ولد بٌن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن الكذب من ومنها: ذم الكذب، وأنه سبب للعموبة؛ فإن -2
الحدٌث؛ والكذب مذموم شرعاً، ومذموم  (ٔ)خصال المنافمٌن، فمال ملسو هيلع هللا ىلص "آٌة المنافك ثبلث: إذا حدَّث كذب.."

 عادة، ومذموم فطرة أٌضاً.
 -مسؤلة :

 ما فً للوبهم؟إن لٌل: كٌؾ ٌكون خداعهم هلل وهو ٌعلم 
فالجواب: أنهم إذا أظهروا إسبلمهم فكؤنما خادعوا هللا؛ ألنهم حٌنبذ تُجرى علٌهم أحكام اإلسبلم، فٌلوذون 

  بحكم هللا . تبارن وتعالى . حٌث عصموا دماءهم وأموالهم بذلن.
 لمرآن

 [ٔٔ({ ]البمرة : ْٔٔصِلُحوَن )}َوإَِذا لٌَِل لَُهْم اَل تُْفِسُدوا فًِ اأْلَْرِض لَالُوا إِنََّما نَْحُن مُ 
 التفسٌر:

وإذا نُصحوا لٌكفُّوا عن اإلفساد فً األرض بالكفر والمعاصً، وإفشاء أسرار المإمنٌن، ومواالة الكافرٌن، 
 لالوا كذبًا وجداال إنما نحن أهل اإلصبلح.

 :(ٔ)اختلؾ أهل التفسٌر فٌَِمْن أُرٌَد بهذا المول على ثبلثة أوجه
نزلت فً لوم، لم ٌكونوا موجودٌن فً ذلن الولت ، وإنما ٌجٌبون بعد ، وهو لول سلمان أحدها : أنها 

 .(ٕ)الفارسً
 (ٗ)، وابن عباس(ٖ)والثانً : أنها نزلت فً المنافمٌن ، الذٌن كانوا موجودٌن ، وهو لول ابن مسعود

 .(ٙ)، وروي عن الربٌع مثل ذلن(٘)ومجاهد
لال لهم المإمنون } ال تُْفِسُدوا فًِ األْرِض { بالكفر وتعوٌك الناس عن  والثالث: ولٌل: أرٌد به "الٌهود، أي:

 .(2)اإلٌمان بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص والمرآ، ولٌل معناه ال تكفروا ، والكفر أشد فسادا فً الدٌن". حكاه البؽوي
 ، وإن كان معنًٌّا بها ُكلُّ أنها: "نزلت فً المنافمٌن الذٌن كانوا على َعهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص -وهللا أعلم-والراجح

من كان بمثل صفتهم من المنافمٌن بعَدهم إلى ٌوم المٌامة، ولد ٌَْحتِمل لوُل سلمان عند تبلوة هذه اآلٌة : " ما 
فة على عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، خبًرا منه عمَّن  جاء هإالء بعُد " ، أن ٌكون لاله بعد فناء الذٌن كانوا بهذه الّصِ

ا ٌجا بعُد  ، ال أنَّه عنَى أنه لم ٌمِض مّمن هذه صفته أحٌد"  .(1)هو َجاء منهم بَعَدهم ولَمَّ
 .(0)وإِذا لال لهم بعض المإمنٌن" :[، " أئٔلوله تعالى:}َوإَِذا لٌَِل{]البمرة: 

 .(ٓٔ)المابل هنا مبهم للعموم . أي لٌعم أيَّ لابل كان" لال ابن عثٌمٌن:"
ال تسعوا فً األرض باإِلفساد بإِثارة الفتن، والكفر  [، أي: "ٕٕ}الَ تُْفِسُدوا فً األَرِض{]البمرة: لوله تعالى:

 .(ٔٔ)والَصّدِ عن سبٌل هللا"
[: المراد األرض نفسها؛ أو أهلها؛ أو كبلهما . وهو األولى؛ أما ٔٔولوله تعالى: }فًِ اأْلَْرِض{]البمرة: 

ن المعاصً سبب للمحط، ونزع البركات، وحلول اآلفات فً الثمار، وؼٌرها، كما لال إفساد األرض نفسها: فإ

                                                           

: ٕ٘، كتاب اإلٌمان، باب 0ٓٙ؛ وأخرجه مسلم صٖٖ: عبلمات المنافك، حدٌث رلم ٕٗ، كتاب اإلٌمان، باب ٘أخرجه البخاري ص )ٔ(
 .0٘[ 2ٓٔ] ٕٔٔخصال المنافك، حدٌث رلم 

 .2ٗ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٔ)
، ونسبه أًٌضا  ٖٓ:  ٔ، والسٌوطً  0ٔ:  ٔ، وهذا الخبر نمله ابن كثٌر 11ٕ-12ٕ/ٔ(:ص1ٖٖ(، و)2ٖٖ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕ)

 ونسبه البن إسحاق وابن جرٌر وابن أبً حاتم ، ولم أجد نسبته البن إسحاق عند ؼٌره . ٖٔ:  ٔلوكٌع وابن أبً حاتم ، وذكره الشوكانً 
 .11ٕ/ٔ(:ص0ٖٖ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .11ٕ/ٔ(:ص0ٖٖ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .11ٕ/ٔ(:ص0ٖٖ( أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .11ٕ/ٔ(:صٖٓٗ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٙٙ/ٔ( أنظر: تفسٌره: 2)
 .10ٕ-11ٕ/ٔ( تفسٌر الطبري: 1)
 .ٖٓ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 0)
 .ٙٗ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٓٔ)
 .ٖٓ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔٔ)
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تعالى عن آل فرعون لما عصوا رسوله موسى علٌه السبلم: }ولمد أخذنا آل فرعون بالسنٌن ونمص من 
نافمٌن [، فهذا فساد فً األرض، وأما الفساد فً أهلها: فإن هإالء المٖٓٔالثمرات لعلهم ٌذكرون{ ]األعراؾ: 

ٌؤتوا إلى الٌهود، وٌمولون لهم: }لبن أخرجتم لنخرجنَّ معكم وال نطٌع فٌكم أحداً أبداً وإن لوتلتم لننصرنكم{ 
ً من فسادهم فً أهل األرض: أنهم ٔٔ]الحشر:  [ : فٌزدادوا استعداًء للرسول  ملسو هيلع هللا ىلص ومحاربة له؛ كذلن أٌضا

هم، وٌفشونها إلى أعدابهم؛ ومن فسادهم فً أهل األرض: أنهم ٌعٌشون بٌن المسلمٌن، وٌؤخذون أسرار
ً واضحاً، وهذا من أخطر ما ٌكون فً  ٌفتحون للناس باب الخٌانة والتَِمٌَّة، بحٌث ال ٌكون اإلنسان صرٌحا

 .(ٔ)المجتمع
 :(ٕ)تؤوٌبلت ولد ذكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى:}َوإَِذا لٌَِل لَُهْم الَ تُْفِسُدوا فً األَرِض{، ثبلثة 

 .(ٗ)والسدي (ٖ)أحدها : أنه الكفر، والعمل بالمعصٌة. لاله أبو العالٌة
أن "اإلفساد فً األرض" هو أن  والثانً : فعل ما نهى هللا عنه ، وتضٌٌع ما أمر بحفظه، لال ابن عثٌمٌن:"

ُد فًِ اْلبَّرِ َواْلبَْحِر بَِما َكَسبَْت }َظَهَر اْلفََسا ٌسعى اإلنسان فٌها بالمعاصً، كما فسره بذلن السلؾ؛ لموله تعالى:
ٌِْدي النَّاِس ِلٌُِذٌمَُهْم بَْعَض الَِّذي َعِملُوا لَعَلَُّهْم ٌَْرِجعُوَن{ ]الروم :  ، ألنه "من عصى هللا فً األرض أو (٘)[ "ٔٗأَ

 .(ٙ)أمر بمعصٌة هللا، فمد أفسد فً األرض؛ ألن صبلح األرض والسماء بالطَّاعة"
 أنه مواالة الكفار .والثالث : 

لٌل: أن من الفساد فً األرض اتخاذ المإمنٌن الكافرٌن أولٌاء، كما لال تعالى : } َوالَِّذٌَن َكفَُروا بَْعُضُهْم  
منٌن [ فمطع هللا المواالة بٌن المإ2ٖأَْوِلٌَاُء بَْعٍض إِال تَْفعَلُوهُ تَُكْن فِتْنَةٌ فًِ األْرِض َوفََساٌد َكبٌٌِر { ]األنفال : 

َِّخذُوا اْلَكافِِرٌَن أَْوِلٌَاَء ِمْن ُدوِن اْلُمْإِمنٌَِن أَتُرِ  ِ والكافرٌن كما لال : } ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا ال تَت ٌُدوَن أَْن تَْجعَلُوا َّلِلَّ
ٌُْكْم ُسْلَطانًا ُمبٌِنًا { ]النساء :  األْسفَِل ِمَن النَّاِر َولَْن تَِجَد لَُهْم نَِصًٌرا  [ ثم لال : } إِنَّ اْلُمنَافِِمٌَن فًِ الدَّْرنِ َٗٗٔعلَ

 .(2)[٘ٗٔ{ ]النساء : 
 .(1)لال الماوردي: "وكل هذه الثبلثة ، فساد فً األرض ، ألن الفساد العدول عن االستمامة إلى ضدها" 
سلمان: }وإذا لٌل لهم ال تفسدوا فً األرض لالوا إنما نحن مصلحون{، لال  وأخرج ابن أبً حاتم عن 

 .(0)سلمان: لم ٌجا أهل هذه اآلٌة بعد"
 :(ٓٔ)[، وجهانٔٔوفً لراءة لوله تعالى: }َوإِذا لٌَِل لَُهْم {]البمرة: 

الضم،  ووافك أحدهما: لرأ الكسابً : )لٌل( و)ؼٌض( و)جًء( و)حٌل( و)سٌك( و)سٌبت(، بروم أوابلهن 
 ووافك أهل المدٌنة فً : )سًء( و)سٌبت(. -ابن عامر فً: )سٌك( و)حٌل( و)سًء( و)سٌبت( 

لال ابن خالوٌه: فالحجة لمن ضّم أوله:" أنه بمّى  على فعل ما لم ٌسّم فاعله دلٌبل فً الضم، لببل ٌزول  
لن: ما لّدمناه من إتٌانه باللؽتٌن بناإه. ولد لرأ بعض المراء ذلن بكسر بعض، وضّم بعض فالحجة له فً ذ

 .(ٔٔ)معا"
  ولرأ البالون بكسر أوله. والثانً: ولرأ البالون:}لٌَِل{،

لال ابن خالوٌه: فالحجة لمن كسر أوله: أنه استثمل الكسر على الواو التً كانت عٌن الفعل فً األصل،  
 . (ٔ)النكسار ما لبلها كما لالوا: مٌزان ومٌعاد" فنملها إلى فاء الفعل بعد أن أزال حركة الفاء، فانملبت الواو ٌاء

                                                           

 .ٓ٘/ٔ( ٌنظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
 .2ٗ/ٔأنظر: النكت والعٌون: ( ٕ)
 .٘ٗ-ٗٗ/ٔ(:صٕٔٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖ)
 .٘ٗ/ٔ(:صٕٕٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗ)
 .0ٗ/ٔ( ٌنظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٘)
 .1ٓٔ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٙ)
 
 .1ٔٔ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 2)
 .2ٗ/ٔ(  النكت والعٌون: 1)
 .٘ٗ/ٔ(:صٖٕٔ( تفسٌر ابن أبً حاتم)0)
 .0ٙ( أنظر: الحجة فً المراءات السبع: ابن خالوٌه: ٓٔ)
 .0ٙ( الحجة فً المراءات السبع: ٔٔ)
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[، بٌن أمرٌن كبٌرٌن: العمل بالفساد فً ٔٔوهإالء جمعوا فً لولهم:} لَالُوا إِنََّما نَْحُن ُمْصِلُحوَن{]البمرة: 
 األرض، وإظهار أنه لٌس بإفساد بل هو صبلح، للباً للحمابك وجمعاً بٌن فعل الباطل واعتماده حماً.

[؛ "أي لٌس شؤننا اإِلفساُد أبداً، وإنما نحن أناٌس ٔٔعالى: }لَالُوا إِنََّما نَْحُن ُمْصِلُحوَن{]البمرة:لوله ت 
 .(ٕ)مصلحون، نسعى للخٌر والصبلح فبل ٌصح مخاطبتنا بذلن"

لال ابن عباس:" أي إنما نرٌد اإلصبلح بٌن الفرٌمٌن من المإمنٌن وأهل الكتاب. ٌمول هللا: أال إنهم هم  
 .(ٖ)لمفسدون ولكن ال ٌشعرون"ا
 :(ٗ)[، ٌحتمل تؤوٌلٌنٔٔولوله تعالى: ]إِنََّما نَْحُن ُمْصِلُحوَن{]البمرة: 

أحدهما: ٌظهرون أنهم مصلحون، كما أنهم ٌمولون: آمنا، وهم كاذبون. والثانً: أن الذي نحن علٌه هو 
 صبلح عند أنفسنا.

وال تجًء مجموعة فً المرآن وٌعبر بها عن أسفل  و)األرض(: الجرم الممابل للسماء، وجمعه أرضون، 
، وتؤرض النبت: تمكن على األرض فكثر، وتؤرض (ٙ)، وٌمال: أرض أرٌضة، أي: حسنة النبت(٘)الشًء

 .(2)الجدي: إذا تناول نبت األرض، واألرضة: الدودة التً تمع فً الخشب من األرض
 الفوابد:

من فوابد اآلٌة: أن النفاق الذي هو إظهار اإلسبلم، وإبطان الكفر من الفساد فً األرض؛ لموله تعالى: }   .ٔ
 وإذا لٌل لهم ال تفسدوا فً األرض {؛ والنفاق من أعظم الفساد فً األرض.

 نحن مصلحون ومنها: أن من أعظم البلوى أن ٌَُزٌَّن لئلنسان الفساد حتى ٌَرى أنه مصلح؛ لمولهم: ) إنما  .ٕ
) 

ومنها: أن ؼٌر المإمن نظره لاصر، حٌث ٌرى اإلصبلح فً األمر المعٌشً فمط؛ بل اإلصبلح حمٌمة   .ٖ
 أن ٌسٌر على شرٌعة هللا واضحاً صرٌحاً.

ومنها: أنه لٌس كل من ادعى شٌباً ٌصدق فً دعواه؛ ألنهم لالوا: } إنما نحن مصلحون {؛ فمال هللا تعالى:  .ٗ
م المفسدون {؛ ولٌس كل ما زٌنته النفس ٌكون حسناً، كما لال تعالى: }أفمن ُزٌن له سوء عمله } أال إنهم ه

 [ .1فرآه حسناً فإن هللا ٌضل من ٌشاء وٌهدي من ٌشاء{ ]فاطر: 
 المرآن

 [ٕٔ({ ]البمرة : ٕٔ}أاََل إِنَُّهْم ُهُم اْلُمْفِسُدوَن َولَِكْن اَل ٌَْشعُُروَن )
 التفسٌر:
وإِنهم هم المفسدون ، (1)إن هذا الذي ٌعتمدونه وٌزعمون أنه إصبلح هو عٌن الفسادوا أٌها الناس، أاَلَ فانتبه

ً ال ؼٌرهم، ولكْن ال ٌفطنون وال ٌُحسون، النطماِس نور اإِلٌمان فً للوبهم،  ولجهلهم وببلدتهم وعدم حما
 فهمهم لؤلمور.

أاَلَ فانتبهوا أٌها الناس، إِنهم هم المفسدون حماً ال  :[،" أئٕبمرة:لوله تعالى: }أاََل إِنَُّهْم ُهُم اْلُمْفِسُدوَن{]ال 
 .(0)ؼٌرهم"

أخرج ابن أبً حاتم"عن أبً العالٌة فً لوله: }أال إنهم هم المفسدون ولكن ال ٌشعرون{، لال: هم  
 .(ٓٔ)المنافمون"

                                                                                                                                                                                             

 .0ٙ( الحجة فً المراءات السبع: ٔ)
 .ٖٓ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .٘ٗ/ٔ(:صٕٗٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
، ٕٖ/ ٔ، "زاد المسٌر" 2ٕٔ - ٕٙٔ/ ٔ"تفسٌر الطبري" ، وانظر ٕ٘/ ٔ، ومعانً المرآن للزجاج: 1٘ٔ/ٕ( أنظر: التفسٌر البسٌط: ٗ)

 .2ٙ/ ٔ"تفسٌر البؽوي" 
 .0ٕ/ٕ( انظر: المجمل ٘)
 .٘٘/2؛ والعٌن 0ٕ/ٔ( انظر: انظر: المجمل ٙ)
 .ٕٕ/ٔ. وانظر: مفردات ألفاظ المرآن، الراؼب األصفهانً، دار الملم، دمشك:ٙ٘/2، والعٌن: ٖٔٔ/2( اللسان )أرض(: 2)
 .1ٔٔ/ٌٔر ابن كثٌر: ( ٌنظر: تفس1)
 .ٖٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 0)
 .٘ٗ/ٔ(:صٕ٘ٔ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٓٔ)
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  ُ [ أي هم ال ؼٌرهم؛ فبل ٗأَنَّى ٌُْإفَُكوَن{ ]المنافمون : وهذا كموله تعالى: }ُهُم اْلعَُدوُّ فَاْحَذْرُهْم لَاتَلَُهُم َّللاَّ
 .(ٔ)عداء أبلػ من عداء المنافمٌن للمإمنٌن؛ وال فساد أعظم من فساد المنافمٌن فً األرض

 .(ٕ)لال الزجاج: ")أال( كلمة ٌبتدأ بها، ٌنبه بها المخاطب توكٌدا، ٌدل على صحة ما بعدها"
م فً )المفسدٌن( للجنس، كؤنه جعلهم جنس المفسدٌن تعظٌماً لال الواحدي: "ودخلت األلؾ والبل 

لفسادهم، كؤنه ال ٌعتد بفساد ؼٌرهم مع فسادهم، وكل فساد ٌصؽر فً جنب فسادهم، حتى كان المفسد فً 
 .(ٖ)الحمٌمة هم دون ؼٌرهم، وإن كان ؼٌرهم لد ٌفسد"

ولكْن ال ٌفطنون وال ٌُحسون، النطماِس نور اإِلٌمان فً [،  أي: " ٕٔلوله تعالى: }َولَِكْن اَل ٌَْشعُُروَن{]البمرة: 
 .(ٗ)للوبهم"

 :(٘)[،  ثبلثة أوجهٕٔولد ذكروا فً لوله تعالى: }َولَِكْن اَل ٌَْشعُُروَن{]البمرة: 
 أحدها: "أي: ال ٌعلمون أنهم مفسدون، بل ٌحسبون أنهم مصلحون.

 .(ٙ)لاله الثعلبًوالثانً: ولكن ال ٌعلمون ما عموبة فعلهم وما ٌحل بهم. 
 .(2)لال الواحدي: "وذلن أن مفعول العلم محذوؾ فٌحتمل المولٌن"

صلى هللا  -والثالث: أنهم ٌعلمون الفساد سرا وٌظهرون الصبلح، وهم ال ٌشعرون أن أمرهم ٌظهر عند النبً 
 .(1)-علٌه وسلم 

 الفوابد:
وٌخفى علٌه فساده؛ لموله تعالى: } ولكن ال  من فوابد اآلٌة: أن اإلنسان لد ٌبتلى باإلفساد فً األرض، -ٔ

 ٌشعرون
ومنها: لوة الرد على هإالء الذٌن ادعوا أنهم مصلحون، حٌث لال هللا عّز وجّل: } أال إنهم هم المفسدون   -ٕ

{؛ فؤكد إفسادهم بثبلثة مإكدات؛ وهً } أال { و "إن" ، و} هم {؛ بل حصر اإلفساد فٌهم عن طرٌك ضمٌر 
 الفصل.

 نالمرآ
({ ٖٔاُء َولَِكْن اَل ٌَْعلَُموَن )}َوإَِذا لٌَِل لَُهْم آِمنُوا َكَما آَمَن النَّاُس لَالُوا أَنُْإِمُن َكَما آَمَن السُّفََهاُء أاََل إِنَُّهْم ُهُم السُّفَهَ 

 [ٖٔ]البمرة : 
 التفسٌر:

وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وإذا لٌل للمنافمٌن آمنوا كما آمن الناس أي كإٌمان الناس باهلل ومبلبكته  
والجنة والنار وؼٌر ذلن مما أخبر المإمنٌن به وعنه وأطٌعوا هللا ورسوله فً امتثال األوامر وترن الزواجر، 

، أال أنهم هم السفهاء ولكنهم من تمام لالوا أنإمن كما آمن السفهاء، ٌعنون ـ لعنهم هللا ـ أصحاب رسول هللا 
 .(0)حالهم فً الضبللة والجهل، وذلن أردى لهم وأبلػ فً العمى، والبعد عن الهدىجهلهم أنهم ال ٌعلمون ب

[،أي "وإِذا لٌل للمنافمٌن: آمنوا إٌِماناً صادلاً ال ٌشوبه نفاٌق وال ٖٔلوله تعالى: }َوإِذَا لٌَِل لَُهْم آِمنُواْ {]البمرة:
 .(ٓٔ)رٌاء"

 .(ٔ)لال ابن عباس:" وإذا لٌل لهم صدلوا"

                                                           

 .ٓ٘/ٔ( ٌنظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
 .0ٕٖ/ٗ( معانً المرآن: ٕ)
الفصل، . ولهذا جاء فً هِذه الجملة عدة مإكدات منها: االستفتاح، والتنبٌه والتؤكٌد بإّن وبضمٌر ٓٙٔ-0٘ٔ/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٖ)

 .0ٖٔ/ ٔ"الدر المصون"  1ٔٔ/ ٔ، "الكشاؾ" 1ٙٔ/ ٔوتعرٌؾ الخبر. انظر "تفسٌر ابن عطٌة" 
 .ٖٓ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
/ ٔ، "تفسٌر المرطبً" ٖٖ/ ٔ، "زاد المسٌر" ٙٙ/ ٔ، "تفسٌر البؽوي" 1ٙٔ/ ٔ، و"تفسٌر ابن عطٌة" ٔٙٔ/ٕ(انظر: التفسٌر البسٌط: ٘)

ٔ22 - ٔ21. 
 .ٗ٘ٔ/ٌٔره: (انظر: تفسٙ)
 . ٔٙٔ/ٕ( التفسٌر البسٌط: 2)
 .21ٔ - 22ٔ/ ٔ، "تفسٌر المرطبً" ٖٖ/ ٔ، "زاد المسٌر" ٙٙ/ ٔ، "تفسٌر البؽوي" 1ٙٔ/ ٔ(انظر: "تفسٌر ابن عطٌة" 1)
 .ٕ٘ٓ/ٔ، وتفسٌر المرطبً: 1ٕٔ/ٔ( ٌنظر: تفسٌر ابن كثٌر: 0)
 .ٖٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٓٔ)
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بَلة َوالسَّبَلم ُ، وأخلصوا فً ٖٔتعالى:}َكَمآ آَمَن الناس{]البمرة:لوله  ٌِْه الصَّ [،  أي " كما آمن أصحاب النبً َعلَ
 .(ٕ)إٌمانكم وطاعتكم هلل"

أنه نبً ورسول، وأن ما أنزل هللا حك، وصدلوا  -ملسو هيلع هللا ىلص -لال ابن عباس:" صدلوا كما صدق أصحاب دمحم
 .(ٖ)ون من بعد الموت"باآلخرة وأنكم تبعث

 واختلؾ فً }الناس{ فً هذه اآلٌة على لولٌن:
أحدهما: أن اآلٌة خطاب للمنافمٌن، والمراد بالناس، أصحاب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص. وهذا هو المشهور. وهو لول أبً 

 ، (ٙ)، وروٌة الضحان عن ابن عباس(٘)والسدي (ٗ)العالٌة
، والناس: عبد هللا بن سبلم وأصحابه. ذكره أبو اللٌث من طرٌك الكلبً عن والثانً: أن المراد باآلٌة الٌهود

 .(2)أبً صالح عن ابن عباس
لوا كما   روي " عن ابن عباس فً لوله : } َوإَِذا لٌَِل لَُهْم آِمنُوا َكَما آَمَن النَّاُس{ ، ٌمول : وإذا لٌل لهم صّدِ

ًٌّ ورسول ، لوا باآلخرة ، وأنَّكم مبعوثون  صدَّق أصحاب دمحم ، لولوا : إنَّه نب وإّن ما أنزل علٌه حّك ، وصّدِ
 .(1)من بعد الموت"

 .(0)"-ملسو هيلع هللا ىلص-لال ابن عثٌمٌن: "والمراد بـ }الناس{ هنا الصحابة الذٌن كانوا فً المدٌنة، وإمامهم النبً  
ٌفد التمٌٌد، وكونه للترؼٌب ٌؤباه  لال اآللوسً: "واستدل باآلٌة على أن اإللرار باللسان إٌمان وإال لم 

إٌرادهم التشبٌه فً الجواب، والجواب عنه بعد إمكان معارضته بموله تعالى َوما ُهْم بُِمْإِمنٌَِن أنه ال خبلؾ فً 
جواز إطبلق اإلٌمان على التصدٌك اللسانً لكن من حٌث إنه ترجمة عما فً الملب ألٌم ممامه إنما النزاع فً 

ان فً نفسه ووضع الشارع إٌاه له مع لطع النظر عما فً الضمٌر على ما بٌن لن فً كونه مسمى اإلٌم
 محله، ولما طلب من المنافك اإلٌمان دل ذلن على لبول توبة الزندٌك.

 (ٓٔ) أخوَها ؼذته أمه بِِلبَانها          فإن ال ٌُكْنَها أََو تَُكْنهُ فَإنَّهُ 
ولم ٌتب لبل األخذ لتل كالساحر ولم تمبل توبته كما أفتى به جمع من  نعم إن كان معروفا بالزندلة داعٌا إلٌها

 .(ٔٔ)المحممٌن"
صهٌب، »لوله تعالى: }لالوا أَنُْإِمُن َكَمآ آَمَن السفهآء{:"أي: لالوا أنإمن كإٌِمان هإالء الجهلة أمثال  

 .(ٕٔ)نالصً العمل والتفكٌر؟!"« وعمار، وببلل
 .(ٔ)لال الثعلبً: السفهاء: الجّهؤل" 

                                                                                                                                                                                             

 .٘ٗ/ٔ(:صٕٙٔحاتم)( أخرجه ابن أبً ٔ)
 .ٖٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .٘ٗ/ٔ(:صٕٙٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .ٙٗ/ٔ(:صٖٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)
 .ٙٗ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:٘)
 - 1ٙٔ/ ٔ، "تفسٌر ابن عطٌة"  ٙٗ-٘ٗ/ٔ(:ص1ٕٔ(، و)2ٕٔ. وانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:)0ٕٕ/ٔ(:صٖٖٗ( أخرجه الطبري)ٙ)

 ٗ٘/ ٔ، "تفسٌر ابن كثٌر" 0ٔٙ
 .0ٙ/ ٔ("تفسٌر أبً اللٌث" 2)
 .0ٕٕ/ٔ(:صٖٖٗ( أخرجه الطبري)1)
 .0ٗ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:0)
؛ وتخلٌص الشواهد 02ٕ؛ وإصبلح المنطك ص2ٓٗ؛ وانظر: أدب الكاتب صٖٙٓ، ٕٙٔ( البٌت ألبً األسود الدإلً فً دٌوانه صٓٔ)

 2ٖٔ/ ٖٔ؛ ولسان العرب ٙٗ/ ٔ؛ والكتاب 2ٓٔ/ ٖ؛ وشرح المفصل ٓٓٔد على النحاة ص؛ والرٖٖٔ، 2ٕٖ/ ٘؛ وخزانة األدب 0ٕص
 .0ٙ/ ٔ؛ والممرب 01/ ٖ؛ وببل نسبة فً الممتضب ٖٓٔ/ ٔ"لبن"؛ والمماصد النحوٌة  2ٖٗ"كنن"، 

 ولبل البٌت:
 رأٌت أخاها مؽنٌا بمكانها       الخمر ٌشربها الؽواة فإننً

خو الخمر هو الخمر. أو تكنه: أي أو تكن الخمر هً أخاها. فاسم "ٌكن" األولى ضمٌر مستتر ٌعود على األخ، فإن ال ٌكنها: أي فإال ٌكن أ
 .والضمٌر البارز المنصوب العابد إلى األخ هو خبرها

ألن تحل محلها، المعنى: دعن من هذا اإلثم ٌرتكبه السفهاء من الناس؛ فإنً وجدت أخا الخمر، أي العنب أو الزبٌب، مؽنٌا عنها وصالحا 
  .فإن لم ٌكونا شٌبا واحدا فهما أخوان رضعا من ثدي أم واحدة

 .2٘ٔ/ٔ( روح المعانً: ٔٔ)
 .ٖٓ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٔ)
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لال ابن عثٌمٌن:" االستفهام هنا للنفً، والتحمٌر؛ والمعنى: ال نإمن كما آمن السفهاء؛ وربما ٌكون أٌضاً  
ً معنى اإلنكار. أي أنهم ٌنكرون على من لال: }آمنوا كما آمن الناس{ ؛ وهذا أبلػ من النفً  مضمنا

 .(ٕ)المحض"
ٌهم، أو لتحمٌر شؤنهم، فإِن أكثر المإمنٌن كانوا فمراء لال البٌضاوي: وإِنما سفَّهوهم، العتمادهم فساَد رأ 

ومنهم موالً كصهٌب وببلل، أو للتجلد وعدم المباالة بمن آمن منهم إن فسر الناس بعبد هللا بن سبلم 
 .(ٖ)وأشٌاعه"

ولال اآللوسً:" وإنما سفهوهم جهبل منهم حٌث اشتؽلوا بما ال ٌجدي فً زعمهم وٌحتمل أن ٌكون ذلن  
 .(ٗ)التجلد حذرا من الشماتة إن فسر الناس بمن آمن منهم، والٌهود لوم بهت" من باب

 .(٘)[،" أي أال إِنهم هم السفهاء حماً"ٕٔلوله تعالى: }أال إِنَُّهْم ُهُم السفهآء{]البمرة: 
 .(ٙ)وعن ابن عباس، "ٌمول هللا: }أال إنهم هم السفهاء{، ٌمول: الجهال" 
ً مفٌد وهذه الجملة مإكدة بثبلثة   مإكدات: "}أال{ ، و "إن"، وضمٌر الفصل: }هم{ ، وهو أٌضا

 .(2)للحصر"
 .(1)[، أي:"ولكن ال ٌعلمون بحالهم فً الضبللة والجهل"ٕٔلوله تعالى:}ولكن الَّ ٌَْعلَُموَن{]البمرة: 
 .(0)لال ابن عباس:" ولكن ال ٌعملون" 
 .(ٓٔ)لال الثعلبً: أي: الٌعلمون"بؤنهم كذلن" 
 .(ٔٔ)عثٌمٌن:" أي ال ٌعلمون سفههم"لال ابن  
وإذا لٌل: ما الفرق بٌن لوله تعالى هنا: }ولكن ال ٌعلمون{ ، ولوله تعالى فٌما سبك: }ولكن ال ٌشعرون{  
 ؟

فالجواب: أن اإلفساد فً األرض أمر حسً ٌدركه اإلنسان بإحساسه، وشعوره؛ وأما السفه فؤمر معنوي 
 .(ٕٔ)ٌدرن بآثاره، وال ٌَُحسُّ به نفِسه

و)السفه( لؽة: ِخفَّة الِحْلِم أو نَِمٌُضه أو الَجْهُل، والسَّفَهُ نَْمٌص فً العَمل وأصله الِخفَّة، من سفه سفًها من  
باب تعب، وسفه بالضم سفاهة وَسفاًها، أي: صار َسِفًٌها، فهو سفٌه، واألنثى سفٌهة، والجمع سفهاء. وسفه 

 .(ٖٔ) السَّفَهالحك جهله، وَسِفهه تسفًٌها: نسبه إلى 
واصطبلحا: السَّفَه: نمٌض الِحْلم وهو سرعة الؽضب، والطٌَّش ِمن ٌسٌر األمور، والمبادرة فً البطش،  

  .(ٗٔ)واإلٌماع بالمإذي، والسَّرؾ فً العموبة، وإظهار الجزع ِمن أدنى ضرٍر، والسَّبُّ الفاحش
ن الفرح والؽضب، فتحمله على العمل ولال الجرجانً: "السَّفَه: عبارة عن ِخفَّة تعرض لئلنسان مِ  

، ولال ابن المٌِّم: "السَّفَه ؼاٌة الجهل، وهو مركٌَّب ِمن عدم العلم بما (ٔ)بخبلؾ طور العمل، وموجب الشَّرع"
 .(ٕ)ٌُْصِلح معاشه ومعاده، وإرادته بخبلفه"

                                                                                                                                                                                             

 .٘٘ٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٔ)
 .0ٗ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 .2ٗ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٖ)
 .2٘ٔ/ٔ( روح المعانً: ٗ)
 .ٖٓ/ٔ(صفوة التفاسٌر: ٘)
 .ٙٗ/ٔ(:صٖٔٔأخرجه ابن أبً حاتم)( ٙ)
 .0ٗ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:2)
 .ٖٓ/ٔ(صفوة التفاسٌر: 1)
 .ٙٗ/ٔ(:صٖٔٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)0)
 .٘٘ٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٓٔ)
 .0ٗ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔٔ)
 .0ٗ/ٔ(أنظر:  تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕٔ)
. والمصباح 0ٓٙٔ. والماموس المحٌط، الفٌروزآبادي: ٖٕٕ٘-ٖٕٕٗ/ٙ، والصحاح للجوهري: 02ٗ/ٖٔ( انظر: لسان العرب: ٖٔ)

 .1ٕٓ/ٔالمنٌر، الفٌومً: 
 .0ٕ( تهذٌب األخبلق/ الجاحظ: ٗٔ)
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العمل والشرع، مع  وفً اصطبلح الفمهاء السفه: ِخفة تبعث اإلنسان على العمل فً ماله بخبلؾ ممتضى 
، ولٌل: السفه: صفة (ٖ)لٌام العمل حمٌمة؛ لال الحنفٌة: فالسفه ال ٌوجب خلبلً، وال ٌمنع شٌبًا من أحكام الشرع

ؾ، كؤن ٌكون مبذًرا، ٌضٌِّع المال فً ؼٌر وجهه الجابز، وأما ُعرفًا،  ال ٌكون الشخص معها مطلك التصرُّ
، وفً جواهر اإلكلٌل: السفٌه: البالػ العالل الذي ال ٌُحسن (٘)،(ٗ)منهفهو بذاءة اللسان، والنطك بما ٌُستحٌى 
والسفٌه : هو الجاهل الضعٌؾ الّرأي الملٌل  ، لال ابن كثٌر: "(2)،(ٙ)التصرؾ فً المال، فهو خبلؾ الرشٌد

ال تُْإتُوا المعرفة بمواضع المصالح والمضار ؛ ولهذا سمى هللا النساء والصبٌان سفهاء، فً لوله تعالى : } وَ 
ُ لَُكْم لٌَِاًما { ]النساء :   .(1)[ لال عامة علماء السلؾ : هم النساء والصبٌان"٘السُّفََهاَء أَْمَوالَُكُم الَّتًِ َجعََل َّللاَّ

ُهْم َعْن   والسفٌه مكلؾ رؼم أنه ٌسًء التصرؾ، ولد ٌكون تصرفه: }َسٌَمُوُل السُّفََهاُء ِمَن النَّاِس َما َوالَّ
ِ اْلَمْشِرُق َواْلَمْؽِرُب ٌَْهِدي َمْن ٌََشاُء إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِمٌٍم{ ٌَْها لُْل َّلِلَّ [، ولعدم ٕٗٔ]البمرة:  لِْبلَتِِهُم الَّتًِ َكانُوا َعلَ

لسفهاء بموله: }َوإَِذا سماهم هللا تعالى بالسفهاء؛ كما ردَّ هللا تعالى اتهامهم المسلمٌن با -ملسو هيلع هللا ىلص  -إٌمانهم برسالة دمحم 
 [.ْٖٔن اَل ٌَْعلَُموَن{ ]البمرة: لٌَِل لَُهْم آِمنُوا َكَما آَمَن النَّاُس لَالُوا أَنُْإِمُن َكَما آَمَن السُّفََهاُء أاََل إِنَُّهْم ُهُم السُّفََهاُء َولَكِ 

عالى: }َوَمْن ٌَْرَؼُب َعْن ِملَِّة فمد لال ت -علٌه السبلم  -وأما سفه المشركٌن وتْركهم اتباَع ملَّة إبراهٌم  
اِلِحٌنَ  ْنٌَا َوإِنَّهُ فًِ اآْلِخَرةِ لَِمَن الصَّ ٌْنَاهُ فًِ الدُّ [، لال الشٌخ ٖٓٔ{ ]البمرة: إِْبَراِهٌَم إاِلَّ َمْن َسِفهَ نَْفَسهُ َولَمَِد اْصَطفَ

ٌرؼب عن الحك الواضح الذي هو ملَّة دمحم جمال الدٌن الماسمً: هذا إنكار واستبعاد ألن ٌكون فً العمبلء َمن 
وفً ذلن تعرٌض بُمعاندي أهل الكتاب والمشركٌن؛ أي: ال ٌرؼب عن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -إبراهٌم، وهو ما جاء به دمحم 

ملته الواضحة الؽراء إال َمن َسِفه نفسه؛ أي: حملها على السفه، وهو الجهل، ولال الراؼب: وسفه نفسه أبلػ 
ذان أن الجهل ضربان: جهل بسٌط، وهو أال ٌكون لئلنسان اعتماد فً الشًء، وجهل مركَّب، من جهلها؛ و

ى بالفعل ممتضى ما  وهو أن ٌعتمد فً الحك أنه الباطل، وفً الباطل أنه حك، والسفه: أن ٌعتمد ذلن وٌتحرَّ
م مذمة، فهو مبدأ كل اعتمده، فبٌَّن تعالى أن َمن رؼب عن ملة إبراهٌم، فإن ذلن ِلَسفه نفسه، وذلن أعظ

نمٌصة، وذان أن من جِهل نفسه، َجِهل أنه مصنوع، وإذا جِهل كونه مصنوًعا، جِهل صانعه، وإذا لم ٌعلم أن 
جل  -له صانعًا، فكٌؾ ٌعرؾ أمره ونْهٌه، وما ُحسنه ولُبحه! ولكون معرفتها ذرٌعةً إلى معرفة الخالك 

َ فَؤَنَساُهْم  ْٕٔبِصُروَن { ] الذارٌات : ثناإه،، لال : } َوفًِ أَنفُِسُكْم أَفبََل تُ  [، ولال : } َواَل تَُكونُوا َكالَِّذٌَن نَُسوا َّللاَّ
 .(0) [ 0ٔأَنفَُسُهْم { ] الحشر : 

 الفوابد:
من فوابد اآلٌة: أن المنافك ال تنفعه الدعوة إلى الخٌر؛ لموله تعالى: } وإذا لٌل لهم آمنوا كما آمن الناس   .ٔ

 ن كما آمن السفهاء {؛ فهم ال ٌنتفعون إذا دعوا إلى الحك؛ بل ٌمولون: } أنإمن كما آمن السفهاء(لالوا أنإم
 ( ومنها: إعجاب المنافمٌن بؤنفسهم؛ لمولهم: ) أنإمن كما آمن السفهاء  .ٕ
ذا ومنها: شدة طؽٌان المنافمٌن؛ ألنهم أنكروا على الذٌن عرضوا علٌهم اإلٌمان: } لالوا أنإمن {؛ وه  .ٖ

 . [٘ٔالبمرة: ] {ؼاٌة ما ٌكون من الطؽٌان؛ ولهذا لال هللا تعالى فً آخر اآلٌة: }فً طؽٌانهم ٌعمهون

                                                                                                                                                                                             

. ولال الراؼب: "السفه خفة البدن، ومنه لٌل: زمام سفٌه: كثٌر االضطراب، وثوب سفٌه: رديء النسج. واستعمل فً 0ٔٔ( التعرٌفات: ٔ)
 (.ٗٔٗاألمور الدنوٌة واألخروٌة".)مفردات المرآن:  خفة النفس لنمصان العمل، وفً

النهاٌة والفرق بٌن السفٌه واألحمك هو أن الُحْمك للَّة العمل وفََساٌد فٌِه، واصطبلحا هو :" وضع الشًَّء فً ؼٌر موضعه مع العلم بمُْبحه")
ه مع علمه بمُْبحه")شرح النووي على ( ولٌل أن " حمٌمة األَْحَمك: َمن ٌعٕٗٗ/ٔفً ؼرٌب الحدٌث واألثر، ابن األثٌر: مل ما ٌضرُّ

 (.ٖٙٔ/1ٔمسلم:
 .1ٖٔ/٘( بدابع الفوابد: ٕ)
 (.0ٗ٘(، ومجلة األحكام، م )2ٕٗ - ٕٙٗ/ ٕابن عابدٌن ) ٖ
 (، والمصباح المنٌر مادة: )سفه(.0ٖٙ/ ٗ(، وكشؾ األسرار )ٖٕٗ/ ٕ( ابن عابدٌن )ٗ)
 (.ٖٗٙ/ ٖ( الملٌوبً )٘)
 (، ط دار المعرفة.ٔٙٔ/ ٔ)( جواهر اإلكلٌل ٙ)
 (.ٓٓٔ/ ٙٔ( الموسوعة الفمهٌة الكوٌتٌة )2)
 .1ٕٔ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 1)
 ..ٙ٘ٔ/ٔ( ٌنظر: محاسن التؤوٌل؛ دمحم جمال الدٌن الماسمً: 0)
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ومنها: أن أعداء هللا ٌصفون أولٌاءه بما ٌوجب التنفٌر عنهم لمولهم: } أنإمن كما آمن السفهاء {؛ فؤعداء   .ٗ
التنفٌر عنهم؛ فالرسل وصفهم لومهم بالجنون،  هللا فً كل زمان، وفً كل مكان ٌصفون أولٌاء هللا بما ٌوجب

والسحر، والكهانة، والشعر تنفٌراً عنهم، كما لال تعالى: }كذلن ما أتى الذٌن من لبلهم من رسول إال لالوا 
[ ٖٔ[ ، ولال تعالى: }وكذلن جعلنا لكل نبً عدواً من المجرمٌن{ ]الفرلان: ٕ٘ساحر أو مجنون{ ]الذارٌات: 

[ ؛ ٖٔمثلهم ٌجعل هللا لهم أعداء من المجرمٌن، ولكن }وكفى بربن هادٌاً ونصٌراً{ ]الفرلان: وورثة األنبٌاء 
فمهما بلؽوا من األسالٌب فإن هللا تعالى إذا أراد هداٌة أحد فبل ٌمنعه إضبلل هإالء؛ ألن أعداء األنبٌاء 

ة فً كل زمان، ومكان؛ ثم مسلن ٌسلكون فً إبطال دعوة األنبٌاء َمْسلكٌن؛ مسلن اإلضبلل، والدعاٌة الباطل
[ فً ممابل المسلن األول الذي هو ٖٔالسبلح . أي المجابهة المسلحة؛ ولهذا لال تعالى: }هادٌاً{ ]الفرلان: 

اإلضبلل . وهو الذي نسمٌه اآلن باألفكار المنحرفة، وتضلٌل األمة، والتلبٌس على عمول أبنابها؛ ولال تعالى: 
 ً ممابل المسلن الثانً . وهو المجابهة المسلحة.[ فٖٔ}ونصٌراً{ ]الفرلان: 

ومن فوابد اآلٌة: أن كل من لم ٌإمن فهو سفٌه، كما لال هللا تعالى: }ومن ٌرؼب عن ملة إبراهٌم إال من  .٘
 [ .ٖٓٔسفه نفسه{ ]البمرة: 

لؾ للشرٌعة سفٌه؛ ومنها: أن الحكمة كل الحكمة إنما هً اإلٌمان باهلل، واتباع شرٌعته؛ ألن الكافر المخا  .ٙ
 فٌمتضً أن ضده ٌكون حكٌماً رشٌداً.

ومنها: تحمٌك ما وعد هللا به من الدفاع عن المإمنٌن، كما لال تعالى: }إن هللا ٌدافع عن الذٌن آمنوا{ .2
[ ؛ فإذا ذموا بالمول دافع هللا عنهم بالمول؛ فهإالء لالوا: } أنإمن كما آمن السفهاء {، وهللا عّز 1ٖ]الحج: 

هم السفهاء { ٌعنً هم السفهاء ال أنتم؛ فهذا من تحمٌك  ّل هو الذي جادل عن المإمنٌن، فمال: } أال إنهموج
دفاع هللا تعالى عن المإمنٌن؛ أما دفاعه عن المإمنٌن إذا اعتُدي علٌهم بالفعل فاستمع إلى لول هللا تعالى: }إذ 

لمً فً للوب الذٌن كفروا الرعب فاضربوا فوق ٌوحً ربن إلى المبلبكة أنً معكم فثبتوا الذٌن آمنوا سؤ
[ : هذه مدافعة فعلٌة، حٌث تْنزل جنود هللا تعالى من السماء ٕٔاألعناق واضربوا منهم كل بنان{ ]األنفال: 

[ ؛ ولكن الحمٌمة 1ٖلتمتل أعداء المإمنٌن؛ فهذا تحمٌك لمول هللا تعالى: }إن هللا ٌدافع عن الذٌن آمنوا{ ]الحج: 
ٌحتاج إلى إٌمان حتى نإمن باهلل عّز وجّل، وال  الوعد العظٌم من المادر جل وعبل الصادق فً وعدهأن هذا 

نخشى أحداً سواه، فإذا ضعؾ اإلٌمان أصبحنا نخشى الناس كخشٌة هللا، أو أشد خشٌة؛ ألننا إذا كنا نراعٌهم 
أمر هللا عّز وجّل، وال نخشى إال هللا دون أوامر هللا فسنخشاهم أشد من خشٌة هللا عّز وجّل؛ وإال لكنا ننفذ 

 سبحانه وتعالى.
فنحن لو آمنا حمٌمة اإلٌمان بهذا الوعد الصادق الذي ال ٌُخلَؾ لكنا منصورٌن فً كل حال؛ لكن اإلٌمان 
ضعٌؾ؛ ولهذا صرنا نخشى الناس أكثر مما نخشى هللا عّز وجّل؛ وهذه هً المصٌبة، والطامة العظٌمة التً 

ن الٌوم؛ ولذلن تجد كثٌراً من والة المسلمٌن . مع األسؾ . ال ٌهتمون بؤمر هللا، وال بشرٌعة أصابت المسلمٌ
هللا؛ لكن ٌهتمون بمراعاة فبلن، وفبلن؛ أو الدولة الفبلنٌة، والفبلنٌة . ولو على حساب الشرٌعة اإلسبلمٌة 

أن هذا هو الذي ٌبعدهم من  التً من تمسن بها فهو المنصور، ومن خالفها فهو المخذول؛ وهم ال ٌعرفون
نصر هللا؛ فبدالً من أن ٌكونوا عبٌداً هلل أعزة صاروا عبٌداً للمخلولٌن أذلة؛ ألن األمم الكافرة الكبرى ال ترحم 
أحداً فً سبٌل مصلحتها؛ لكن لو أننا ضربنا بذلن ُعرض الحابط، وللنا: ال نرٌد إال رضى هللا، ونرٌد أن 

عالى على أنفسنا، وعلى أمتنا؛ لكانت تلن األمم العظمى تهابنا؛ ولهذا ٌمال: من نطبك شرٌعة هللا سبحانه وت
 خاؾ هللا خافه كل شًء، ومن خاؾ ؼٌر هللا خاؾ من كل شًء.

. ومن فوابد اآلٌة: الداللة على جهل المنافمٌن؛ ألن هللا عّز وجّل نفى العلم عنهم؛ لموله تعالى: } ولكن ال  .1
هم من أجهل الناس . إن لم ٌكونوا أجهل الناس؛ ألن طرٌمهم إنما هو خداع، وانخداع، ٌعلمون {؛ فالحمٌمة أن

 .وتضلٌل؛ وهإالء المنافمون من أجهل الناس؛ ألنهم لم ٌعلموا حمٌمة أنفسهم، وأنهم هم السفهاء
 المرآن

({ ]البمرة : ْٗٔم لَالُوا إِنَّا َمعَُكْم إِنََّما نَْحُن ُمْستَْهِزبُوَن )}َوإَِذا لَمُوا الَِّذٌَن آَمنُوا لَالُوا آَمنَّا َوإَِذا َخلَْوا إِلَى َشٌَاِطٌنِهِ 
ٔٗ] 

 التفسٌر:
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وإذا لمً هإالء المنافمون المإمنٌن لالوا : آمنا وأظهروا لهم اإلٌمان والمواالة ؼروراً منهم للمإمنٌن ونفالاً 
تهم وكبراإهم من أحبار الٌهود ومصانعة ولٌشركوهم فٌما أصابهم من خٌر ومؽنم، وإذا خلوا إلى ساد

وإِنما نستهزئ ورإوس المشركٌن والمنافمٌن، لالوا : إنا نحن على دٌنكم وعلى مثل ما أنتم علٌه من اإلعتماد، 
 .(ٔ)بالموم ونسخر منهم بإِظهار اإِلٌمان

المإمنٌن وصادفوهم أظهروا  [، أي "وإِذا رأواٗٔلوله تعالى: }َوإَِذا لَمُواْ الذٌن آَمنُواْ لالوا آَمنَّا{]البمرة: 
 .(ٕ)لهم اإِلٌمان والمواالة نفالاً ومصانعة"

 .(ٖ)أو بعضهم لالوا: إنا على دٌنكم" -ملسو هيلع هللا ىلص -لال ابن عباس:" كان رجال من الٌهود إذا لموا أصحاب النبً 
 .(ٗ)لال الثعلبً: "أي رأوا، ٌعنً المنافمٌن عبد هللا بن أبً وأصحابه" 
 .(٘)السعدي:" إذا اجتمعوا بالمإمنٌن، أظهروا أنهم على طرٌمتهم وأنهم معهم"لال  
 .(ٙ)ولرأ دمحم بن السمٌمع: "وإذا اللوا وهما بمعنى واحد" 
[، "أي: وإِذا انفردوا ورجعوا إِلى رإسابهم وكبرابهم، ٗٔلوله تعالى: }َوإَِذا َخلَْواْ إلى َشٌَاِطٌنِِهْم{]البمرة: 

 .(2)نفاق"أهِل الضبلِل وال
 .(1)لال السعدي: أي: إلى"رإسابهم وكبرابهم فً الشر" 
 .(0)لال أبو مالن: لوله:}خلوا{، ٌعنً: مضوا" 
 :(ٓٔ)[، على ألاوٌلٗٔواختلؾ فً معنى } َشٌَاِطٌنِِهْم{]البمرة: 

باهلل وبكتابه أحدها:لالوا:} َشٌَاِطٌنِِهْم{: أي: سابر أهل الشرن الذٌن هم على مثل الذي هم علٌه من الُكفر 
 ورسوله.

 (ٗٔ)والربٌع (ٖٔ)، وأبً العالٌة(ٕٔ)، وروي عن السدي(ٔٔ)والثانً: ولٌل: شٌاطٌنهم من الٌهود. لاله ابن عباس
 مثل ذلن.

 .(٘ٔ)وهذا لول ابن مسعود والثالث: ولٌل: رءوسهم فً الُكفر.
 .(ٙٔ)والرابع: ولٌل: أي رإسابهم  ولادتهم فً الشرن والشّر. لاله لتادة

 .(2ٔ)والخامس: ولٌل: وهم المشركون. لاله لتادة
 .(0ٔ)، والربٌع(1ٔ)والسادس: ولٌل: أصحابِهم من المنافمٌن والمشركٌن. لاله مجاهد

للت: وجمٌع آراء السابمة صحٌحة، والمول األول ٌجمع جمٌع األلوال وهو األلرب، وبه لال اإلمام  
 .(ٔ)الطبري

                                                           

 .1ٕٔ/ٔ( ٌنظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٔ)
 .ٖٓ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .ٙٗ/ٔ(:صٖٖٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .٘٘ٔ/ٔثعلبً: ( تفسٌر الٗ)
 .ٖٗ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٘)
 .٘٘ٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٙ)
 .ٖٓ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)
 .ٖٗ/ٔ( تفسٌر السعدي: 1)
 .2ٗ/ٔ(:صٖ٘ٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)0)
 .01ٔ-0٘ٔ/ٔ( انظر: تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .2ٗ/ٔ(:ص2ٖٔ، وابن أبً حاتم)02ٕ-0ٕٙ/ٔ(:صٖٓ٘(، و)0ٖٗ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .1ٗ/ٔ(:صٓٗٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .1ٗ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٖٔ)
 .1ٗ/ٔ(أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٗٔ)
 .02ٕ/ٔ(:صٖٔ٘( أنظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .02ٕ/ٔ(:صٕٖ٘، ونحوه فً  تفسٌر الطبري)2ٗ/ٔ(:ص1ٖٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙٔ)
 .02ٕ/ٔ(:صٖٖ٘( أنظر: تفسٌر الطبري)2ٔ)
 .2ٗ/ٔ(:ص0ٖٔ، وابن أبً حاتم)01ٕ-02ٕ/ٔ(:ص1ٖ٘(، و)ٖ٘٘(، و)ٖٗ٘(أنظر: تفسٌر الطبري)1ٔ)
 .01ٖ/ٔ(:صٖٙ٘( أنظر: تفسٌر الطبري)0ٔ)
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 :(ٕ)[، ثبلثة أوجه ٗٔرة:وفً لوله :}إلى َشٌَاِطٌنِِهْم{]البم 
أحدها : معناه: مع شٌاطٌنهم ، فجعل )إلى( موضع )مع( ، كما لال تعالى:}َمْن أَْنَصاِري إلى هللاِ{]آل عمران : 

 : (ٖ)[، ٌرٌد : مع هللا، وكما توضع)على( فً موضع )من( ، و )فً( و)عن( و)الباء(، كما لال الشاعر  ٕ٘
ًَّ بَنُو لُ  ٌٍْر      لَعَْمُر هللاِ أَْعَجبَنًِ ِرَضاَها إَِذا َرِضٌَْت َعلَ  َش

( أرٌد به: )رضٌْت َعنًِّ(. ًّ  فموله )رضٌْت عل
والثانً : وهو لول بعض البصرٌٌن : أنه ٌمال خلوت إلى فبلن ، إذا جعلته ؼاٌتن فً حاجتن ، وخلوت به 

 ٌحتمل معنٌٌن : أحدهما الخبلء به فً الحاجة ، واآلَخر فً السخرٌة به.
 لى المول األخٌر: ا ٌكون لوله :} َوإَِذا َخلَْوا إلى َشٌَاِطٌنِِهْم{، أفصح ، وهو على حمٌمته مستعمل .وع

والثالث : وهو لول بعض الكوفٌٌن : أن معناه: إذا انصرفوا إلى شٌاطٌنهم فٌكون لوله :}إلى{ مستعمبلً فً 
 موضع ال ٌصح الكبلم إال به .

عندي أولى بالصواب، ألن لكل حرؾ من ُحُروؾ المعانً  -أي األخٌر-الموللال اإلمام الطبري: "وهذا  
وجًها هو به أولى من ؼٌره  فبل ٌصلح تحوٌل ذلن عنه إلى ؼٌره إال بحجة ٌجب التسلٌم لها. وِلـ )إلى( فً 

 .(ٗ)كل موضع دخلت من الكبلم ُحْكم ، وؼٌُر جابز سلبُها معانٌَِها فً أماكنها"
 :(٘)فً األصل الذي ٌرجع إلٌه اشتماق )الشٌطان(، على لولٌنواختلؾ أهل اللؽة 

، أنه مشتك من )َشَطَن(، أحدهما:  وَشَطنَْت داُره، أي بعدت، فسمً شٌطاناً ، إما لبعده  بمعنى: بَعُد عن الحّكِ
 .(ٙ)عن الخٌر ، وإما لبعد مذهبه فً الشر ، فعلى هذا النون أصلٌة

 : (2)مشتك من شاط ٌشٌط ، أي هلن ٌهلن، كما لال األعشىذر ) َشٌََط (، أنه ٌرجع إلى الج والمول الثانً :
ٌَْر من َمْكنُوِن فابِله          َولَْد ٌَِشٌُط َعلَى أَْرَماِحنَا البََطلُ لد نَْخِضُب العَ

 .(1)أي ٌهلن ، فعلى هذا ٌكون النون فٌه زابدة
ألنَّها ألرب إلى وصؾ أعمال الشٌطان التً والمول األول هو األرجح؛ أي: اشتماله من )شطن(؛ وذلن  

تَهدؾ إلى إبعاد الناس عن عَمل الخٌر واتِّباع الحك؛ "ألنَّ اشتماق الشٌطان من شطن؛ بمعنى: بَعُد عن الخٌر 
ألرب إلى الحمٌمة من اشتماله من شاط؛ بمعنى: احترق؛ ذلن أنَّ عمل الشٌطان هو إبعاد  -ومال عن الحّكِ 
،  .(0)والذي ٌبعد الناس عن الحّكِ والخٌر ٌكون هو بعًٌدا عنه" الناس عن الحّكِ

[، أي أي لالوا لهم نحن"على ما أنتم علٌه من التكذٌب ٗٔلوله تعالى: }لالوا إِنَّا َمعَُكْم {]البمرة: 
 .(ٓٔ)والعداوة"

                                                                                                                                                                                             

 .0ٕٙ/ٔ( أنظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
 .00ٔ-01ٔ/ٔ، وتفسٌر الطبري: 2ٙ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٕ)
 ، وؼٌرهما كثٌر . 2ٕٗ:  ٗ، خزانة األدب  2ٙٔلمشٌري . نوادر أبً زٌد : (الشعر للعمٌؾ العمٌلً ، ٌمدح حكٌم بن المسٌب اٖ)
 .00ٔ/ٔ( انظر: تفسٌر الطبري: ٗ)
(، 12ٓ(، ص )ٔ(، الماموس المحٌط ج )0ٕٖ(، وأساس الببلؼة، ص )ٖٕٙ(، ص )ٙالفراهٌدي ج ) -( أنظر: لاموس العٌن ٘)

(، ٕ(، وجمهرة اللؽة ج )ٖٕٔ(، ص )ٔٔ(، وتهذٌب اللؽة ج )1ٖٗ، ص )(ٔ(، والمعجم الوسٌط ج )ٖٖٔ(، ص )ٔوالمصباح المنٌر ج )
 (.ٕٗٔ(، ومختار الصحاح، ص )1ٙ2ص )

 (انظر المعاجم التالٌة : ٙ)
 .ٖٓ٘، 20ٗص –للخلٌل بن أحمد الفراهٌدي  –* معجم العٌن 
 .1ٔ٘، ٕٓ٘ص – ٕج –البن فارس  –* مجمل اللؽة 

 .1ٖ٘، ٖٗٓص – 2ج –للصاحب بن عباد  –* المحٌط فً اللؽة 
 1ٖٖص –للفخر الرازي  –.، * مختار الصحاح  2ٖٖ، 2ٖٕص – ٖٔج –البن منظور  –* لسان العرب 

 ٕٗٔص –للفٌومً  –.، * المصباح المنٌر ٕٔٙص –للراؼب االصفهانً  –* المفردات فً ؼرٌب المرآن 
اء، وأراد به هنا الدماء. العٌر: الحمار الوحشً. )شٌط(. نخضب: نصبػ بالخضاب وهو الحن 1ٖٖ/ 2؛ ولسان العرب ٖٔٔ(دٌوانه ص 2)

 الفابل: اللحم الذي على نمرة الورن، ومكنون فابله: دمه المستتر فٌه. ٌشٌط: ٌهلن، أو ٌذهب دمه هدًرا.
الراؼب األصفهانً، ص  -(، والمفردات ٘ٓٔ(، ص )2ٔ(، ولسان العرب ج )1٘ٔ - 1ٗٔ(، ص )ٖ( أنظر: لاٌٌس اللؽة ج )1)
(ٕٙٔ.) 
 (.21ٗاألردن، ص ) -مكتبة المنار  -د. عودة خلٌل أبو عودة  -(التطور الداللً بٌن لؽة الشعر الجاهلً ولؽة المرآن 0)
 .2ٙ/ٔ( النكت والعٌون: ٓٔ)
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 .(ٔ)أي إنا على مثل ما أنتم علٌه" لال ابن عباس:" 
 .(ٕ)وأنصاركم"لال الثعلبً: "أي: على دٌنكم  
[، أي: " وإِنما نستهزئ بالموم ونسخر منهم بإِظهار ٗٔإِنََّما نَْحُن ُمْستَْهِزبُوَن{]البمرة: لوله تعالى:} 

 .(ٖ)اإِلٌمان"
 .(ٗ)لال الطبري:أي:"إنما نحن ساخرون" 
 .(٘)لال الثعلبً:أي: "بدمحم وأصحابه" 
 .(ٙ)الموافمة"لال الماوردي: " أي ساخرون بما نظهره من التصدٌك و 
. وفً رواٌة (2)روي "عن ابن عباس : لالوا : }إِنََّما نَْحُن ُمْستَْهِزبُوَن{، ساخرون بؤصحاب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص" 

 مثل ذلن. (ٓٔ)والربٌع (0). وروي عن لتادة(1)أخرى له:" إنما نحن نستهزئ بالموم ونلعُب بهم"
 الفوابد:

ً من من فوابد اآلٌة ذّل المنافك؛  فالمنافك ذلٌل؛ ألنه خابن؛ فهم } إذا لموا الذٌن آمنوا لالوا آمنا { خوفا
ً منهم؛ فهم أذالء عند هإالء، وهإالء؛ ألن كون  المإمنٌن؛ و} إذا خلوا إلى شٌاطٌنهم لالوا إنا معكم { خوفا

 ا ٌَُظن أنه خٌر وهو شراإلنسان ٌتخذ من دٌنه تَمٌَّة فهذا دلٌل على ذله؛ وهذا نوع من النفاق؛ ألنه تستر بم
 المرآن

ُ ٌَْستَْهِزُئ بِِهْم َوٌَُمدُُّهْم فًِ ُطْؽٌَانِِهْم ٌَْعَمُهوَن )  [٘ٔ({ ]البمرة : ٘ٔ}َّللاَّ
 التفسٌر:

فً ضبللهم وكفرهم -بطرٌك اإِلمهال والترن -وٌزٌدهم ، هللا ٌجازٌهم على استهزابهم باإِلمهال ثم بالنكال
 .(ٔٔ)ٌتحٌرونوكذبهم ٌتخبطون وٌترّددون و

ُ ٌَْستَْهِزُئ بِِهْم{]البمرة:  (ٕٔ)[،" أي: هللا ٌجازٌهم على استهزابهم باإِلمهال ثم بالنكال"٘ٔلوله تعالى:}َّللاَّ
 .(ٖٔ)لال المرطبً: أي: هللا "ٌنتمم منهم وٌعالبهم ، وٌسخر بهم وٌجازٌهم على استهزابهم" 
 .(ٗٔ)لال الثعلبً:" أي ٌجازٌهم جزاء استهزابهم" 
ُ ٌَْستَْهِزُئ بِِهْم{]البمرة: ولد   :(٘ٔ)[، على وجوه٘ٔاختلؾ أهل التفسٌر فً لوله تعالى:}َّللاَّ

، فسمً الجزاء باسم المجازى علٌه ، كما لال تعالى : }فََمِن  (ٙٔ)أحدها : معناه أنه ٌحاربهم على استهزابهم
ٌْه بِِمثِْل َما اْعتََدى َعلٌَْ  ٌُْكْم فَاْعتَُدوا َعلَ  : (2ٔ)ُكْم{، ولٌس الجزاء اعتداًء ، لال عمرو بن كلثوماْعتََدى َعلَ

                                                           

 .1ٗ/ٔ(:صٔٗٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)
 .2٘ٔ/ٔ( تفسٌر اثعلبً: ٕ)
 .ٖٓ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .ٕٓٓ/ٔ( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .2٘ٔ/ٔاثعلبً: ( تفسٌر ٘)
 .22/ٔ( النكت والعٌون: ٙ)
 .ٕٓٓ/ٔ(:ص0ٖ٘( أخرجه الطبري)2)
 .1ٗ/ٔ(:صٕٗٔ، وابن أبً حاتم)ٕٓٓ/ٔ(:صٖٓٙ(أخرجه الطبري)1)
 .1ٗ/ٔ، وانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٕٓٓ/ٔ(:صٖٔٙ(أخرجه الطبري)0)
 .1ٗ/ٔ، وانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٕٓٓ/ٔ(:صٕٖٙ(أخرجه الطبري)ٓٔ)
 .1ٕٔ/ٔتفسٌر ابن كثٌر:  ( ٌنظر:ٔٔ)
 .ٖٓ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٔ)
 .2ٕٓ/ٔ( تفسٌر المرطبً: ٖٔ)
 .2٘ٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٗٔ)
 .21-22( أنظر: النكت والعٌون: ٘ٔ)
َ َوُهَو ٙٔ) ُ ٌَْستَْهِزُئ بِِهْم { ولوله } ٌَُخاِدعُوَن َّللاَّ [، ولوله } َٕٗٔخاِدُعُهْم { ]النساء : ( ومنه لوله تعالى: } إِنََّما نَْحُن ُمْستَْهِزبُوَن * َّللاَّ

ُ ِمْنُهْم { ]التوبة :  َ فَنَِسٌَُهْم { ]التوبة : 20فٌََْسَخُروَن ِمْنُهْم َسِخَر َّللاَّ [ وما أشبه ذلن، إخبار من هللا تعالى أنه ٌجازٌهم َجَزاَء 2ٙ[ و } نَُسوا َّللاَّ
إٌاهم وعمابه لهم ُمخرج خبره عن فعلهم الذي علٌه استحموا العماب فً اللفظ، االستهزاء، وٌعالبهم عموبة الخداع فؤخرج خبره عن جزابه 

ٌِْه { ]البمرة ٓٗوإن اختلؾ المعنٌان كما لال تعالى : } َوَجَزاُء َسٌِّبٍَة َسٌِّبَةٌ ِمثْلَُها { ]الشورى :  ٌُْكْم فَاْعتَُدوا َعلَ [ ولوله تعالى : } فََمِن اْعتََدى َعلَ
هوا كل ما فً المرآن من نظابر ذلن.[، فاألول ظل0ٗٔ:   م، والثانً عدل، فهما وإن اتفك لفظاهما فمد اختلؾ معناهما، وإلى هذا المعنى َوجَّ
 .ٕٓٔ( المعلمات السبع للزوزنً: 2ٔ)
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ٌْنَا     فَنَْجَهَل فَْوَق َجْهِل اْلَجاِهِلٌنا  أاَلَ الَ ٌَْجَهلَْن أََحٌد َعلَ
فسمى انتصاره جهبل ، والجهل ال ٌفتخر به ذو عمل ، وإنما لال لٌزدوج الكبلم فٌكون أخؾ على اللسان من 

العرب إذا وضعوا لفظا بإزاء لفظ جوابا له وجزاء ذكروه بمثل لفظه وإن كان مخالفا المخالفة بٌنهما. وكانت 
 .(ٔ)له فً معناه ، وعلى ذلن جاء المرآن والسنة

 والثانً : أن معناه أنه ٌجازٌهم جزاء المستهزبٌن .
[ ، صار المول  0ٗالدخان :  والثالث : أنه لما حسن أن ٌمال للمنافك :} ذُْق إِنًَّن أَْنَت اْلعَِزٌُز اْلَكِرٌُم{ ]

 كاالستهزاء به.
والرابع : ما حكً : أنهم ٌُْفتَح لهم باب الجحٌم ، فٌرون أنهم ٌخرجون منها ، فٌزدحمون للخروج ، فإذا 
انتهوا إلى الباب ضربهم المبلبكة ، بممامع النٌران ، حتى ٌرجعوا ، وهذا نوع من العذاب ، وإن كان 

 كاالستهزاء .
أنه لما كان ما أظهره من أحكام إسبلمهم فً الدنٌا ، خبلؾ ما أوجبه علٌهم من عماب اآلخرة ، والخامس: : 

 . (ٕ) وكانوا فٌه اؼترار به ، صار كاالستهزاء ] بهم [
. وبنحو هذا المعنى روي الخبر عن ابن عباس، فً لوله (ٗ)والسعدي (ٖ)وإلى هذا المول ذهب الطبري 

ُ ٌَْستَْهِزئُ   .(ٙ()٘)بِِهْم { لال:" ٌسخر منهم للنممة منهم" تعالى:}َّللاَّ
هو المول األول، فسمى العموبة باسم الذنب، هذا لول الجمهور من العلماء،  -وهللا أعلم-والراجح  

 والعرب تستعمل ذلن كثٌرا فً كبلمهم.
 .(2)ٌهم ضالٌن فً طؽٌانهم"[، أي: أن هللا ٌبم٘ٔلوله عز وجل : }َوٌَُمدُُّهْم فً ُطْؽٌانِهم ٌَْعَمُهوَن{]البمرة: 
لال المرطبً: " أي ٌطٌل لهم المدة وٌمهلهم وٌملً لهم، كما لال : }إِنََّما نُْمِلً لَُهْم ِلٌَْزَداُدوا إِثْماً{ ]آل  

 .(1)["21ٔعمران : 
 [، ثبلثة ألوال :٘ٔوفً }ٌََُمدُُّهْم{]البمرة:

 .(ٓٔ)، والسدي (0)أحدهما : ٌملً لهم، وهو لول ابن مسعود
 . (ٔٔ)والثانً : ٌزٌدهم، وهو لول مجاهد

 .(ٕٔ)والثالث: ولٌل: ٌَُمدُّ لَُهم "

                                                           

 .2ٕٓ/ٔ( أنظر: تفسٌر المرطبً: ٔ)
 .1ٗٔ-1ٖٔ/ٔ. وتفسٌر ابن كثٌر: ٖٖٓ-ٕٖٓ/ٔ( ٌنظر: تفسٌر الطبري: ٕ)
. ٌمول الطبري:" والصواب فً ذلن أن معنى االستهزاء فً كبلم العرب : إظهاُر المستهِزئ للمستهَزإ به من ٖٗٓ/ٔ: ( أنظر: تفسٌرهٖ)

مكر المول والفعل ما ٌُرضٌه، ظاهًرا، وهو بذلن من لٌِله وفِْعله به ُموِرثه َمساءة باطنًا، وكذلن معنى الخداع والسخرٌة والمكر، ألن ال
جه اللعب والعبث منتؾ عن هللا، عز وجل، باإلجماع، وأما على وجه االنتمام والممابلة بالعدل والمجازاة فبل والخداع والسخرٌة على و

ُ ٌَْستَْهِزُئ بِِهْم { لال : "ٌسخر بهم للنممة منه  م".ٌمتنع ذلن، وبنحو هذا المعنى روي الخبر عن ابن عباس، فً لوله تعالى : } َّللاَّ
ول السعدي:" وهذا جزاء لهم، على استهزابهم بعباده، فمن استهزابه بهم أن زٌن لهم ما كانوا فٌه من الشماء . ٌمٖٗ/ٔ( أنظر: تفسٌره: ٗ)

منٌن والحالة الخبٌثة، حتى ظنوا أنهم مع المإمنٌن، لما لم ٌسلط هللا المإمنٌن علٌهم، ومن استهزابه بهم ٌوم المٌامة، أنه ٌعطٌهم مع المإ
نون بنورهم، طفا نور المنافمٌن، وبموا فً الظلمة بعد النور متحٌرٌن، فما أعظم الٌؤس بعد الطمع، }ٌُنَاُدونَُهْم نورا ظاهرا، فإذا مشى المإم

 أَلَْم نَُكْن َمعَُكْم لَالُوا بَلَى َولَِكنَُّكْم فَتَْنتُْم أَْنفَُسُكْم َوتََربَّْصتُْم َواْرتَْبتُْم{ اآلٌة". 
 . ٖٖ/  ٔ، والشوكانً:  ٖٔ/  ٔ، والسٌوطً:  0ٗ/  ٔ، والخبر ساله ابن كثٌر فً تفسٌره: 1ٗ/ٔ(:صٖٗٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)٘)
 .ٖٗٓ/ٔ( ٌنظر: تفسٌر الطبري: ٙ)
 .ٗ٘/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:2)
 .1ٕٓ/ٔ( تفسٌر المرطبً: 1)
 . ٖٖ/  ٔالشوكانً ، و ٖٔ/  ٔ، والسٌوطً  ٖٔ/  ٔ، والخبر ساله ابن كثٌر 2ٖٓ-ٖٙٓ/ٔ(:ص ٖٗٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)0)
 .1ٗ/ٔ(:صٗٗٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٓٔ)
،  ٖٔ/  ٔ، والسٌوطً  ٖٔ/  ٔ، والخبر ساله ابن كثٌر 1ٗ/ٔ(:ص٘ٗٔ، وابن أبً حاتم)2ٖٓ/ٔ(،صٖ٘ٙ( أخرجه الطبري:)ٔٔ)

 . ٖٖ/  ٔوالشوكانً 
ل ذلن أنه بمعنى : ٌَُمدُّ لَُهم ، وٌزعم أن ٕٔ) ًّ البصرة ٌتؤوَّ ذلن نظٌُر لول العرب : الؽبلُم ٌلعَب الِكعَاَب ، ٌراد به ( وهو لول بعض نحوٌ

ْدنَاُهْم( ٌَلعب بالكعاب. لال : وذلن أنهم لد ٌمولون : " لد َمددت له وأمددُت له " فً ؼٌر هذا المعنى ، وهو لول هللا تعالى ذكره : )َوأَْمدَ 
دَّ البحر فهو مادٌّ " و " أََمدَّ الجرح فهو ُمِمّد " . وحكً عن ٌونس [ ، وهذا من : " مددناهم ". لال : وٌمال : لد " مَ ٕٕ]سورة الطور : 

ًّ أنه كان ٌمول : ما كان من الشر فهو " مَدْدت " ، وما كان من الخٌر فهو " أْمَددت " . ثم لال : وهو كما فسرت لن ، إذا أ ردت الَجْرِم
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هم   والراجح هو ما لاله مجاهد، بؤن معنى }َوٌَُمدُُّهْم {: ٌزٌدهم، على وجه اإلمبلء والترن لهم فً ُعتّوِ
ةٍ وتمردهم، كما وصؾ ربُّنا أنه فعل بنظرابهم فً لوله }َونُمَلُِّب أَْفبَِدتَُهْم  َل َمرَّ َوأَْبَصاَرُهْم َكَما لَْم ٌُْإِمنُوا بِِه أَوَّ

[، ٌعنً نذُرهم ونتركهم فٌه، ونملً لهم لٌزدادوا إثًما إلى َٓٔٔونََذُرُهْم فًِ ُطْؽٌَانِِهْم ٌَْعَمُهوَن{ ]سورة األنعام : 
عرب وأهل المعرفة بلؽتها أن إثمهم، وال وجه لمول من لال : ذلن بمعنى " ٌَُمدُّ لهم "، ألنه ال تدافُع بٌن ال

 -ٌستجٌزوا لول المابل : " مدَّ النهَر نهٌر آخر "، بمعنى : اتصل به فصار زابًدا ماُء المتََّصل به بماء المتَِّصل 
ل منهم. ذلن أن معناه : مّد النهَر نهٌر آخر. فكذلن ذلن فً لول هللا : } َوٌَُمدُُّهْم فًِ ُطْؽٌَانِِهْم  من ؼٌر تؤوُّ

 .(ٔ)َمُهوَن{ٌَعْ 
 . (ٕ) [، ٌعنً فً: "كفرهم وضبللهم"٘ٔولوله تعالى : }ُطْؽٌَانِِهْم{]البمرة: 
مثل  (2)وابن زٌد (ٙ)والربٌع (٘)ولتادة (ٗ). وروي عن ابن مسعود(ٖ)لال ابن عباس :" فً كفرهم ٌترددون" 

 ذلن.
، إذا تجاوز فً األمر حده فبؽى، و)الطُّؽٌان(،أصله مجاوزة الحد، من لولن : َطؽَى فبلن ٌطؽَى ُطؽٌانًا 

[، أي ٌتجاوز حّده، ولوله فً 2، ٙومنه لوله هللا:}َكبل إِنَّ اإلْنَساَن لٌََْطؽَى أَْن َرآهُ اْستَْؽنَى{ ]سورة العلك : 
 ،(1) [ٕٗ[ أي أسرؾ فً الدعوى حٌث لال : }أَنَا َربُُّكُم األَْعلَى{ ]النازعات : ٕٗفرعون : }إِنَّهُ َطؽَى{ ]طه : 

 :  (0)ومنه لول أمٌة بن أبً الصَّْلت
 َوَدَعا هللاَ َدْعَوةً الَت َهنَّا      بَْعَد ُطْؽٌَانِه، فََظلَّ ُمِشٌَرا 

 : (ٓٔ)[، فٌه ثبلثة ألوال٘ٔولوله تعالى:} ٌَْعَمُهوَن{]البمرة: 
  :(ٗٔ)، ومنه لول ابن بري(ٖٔ)، والربٌع(ٕٔ)ومجاهد ،(ٔٔ)أحدها : ٌترددون ، لاله ابن عباس

   إلى َضْخم السُّراِدِق والِمبابِ       َمتى تَْعَمْه إلى ُعثْماَن تَْعَمه  
ُد النظَر .   أَي تَُرّدِ

 :(ٙٔ)، ومنه لول رإٌة بن العجاج (٘ٔ)والثانً : معناه ٌتحٌرون، لاله ابن عباس
 ومهمه أطرافه فً مهمه       أعمى الهدى بالجاهلٌن العمه

 : (ٔ)فبل ٌبصرونه ، ألن من عمه عن الشًء كمن كمه عنه ، لال األعشىوالثالث : ٌعمهون عن رشدهم ، 

                                                                                                                                                                                             

أْمددت ". وأما بعُض نحوًٌ الكوفة فإنه كان ٌمول : كل زٌادة حدثت فً أنن تركته فهو " َمَددت له " ، وإذا أردت أنن أعطٌته للت : " 
أحِدثْت الشًء من نفسه فهو " َمَددت " بؽٌر ألؾ ، كما تمول : " مدَّ النهر ، ومدَّه نهٌر آخر ؼٌره " ، إذا اتصل به فصار منه ، وكّل زٌادة 

 (.2ٖٓ/ٔن المّدة من ؼٌر الجرح ، وأمَددُت الجٌش بَمَدٍد.)تفسٌر الطبري: فً الشًء من ؼٌره فهو بؤلؾ ، كمولن : " أمدَّ الجرُح " ، أل
 .1ٖٓ-2ٖٓ/ٔ( ٌنظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
 .1ٕٓ/ٔ( تفسٌر المرطبً: ٕ)
 .0ٖٓ/ٔ(:صٖٙٙ( أخرجه الطبري)ٖ)
 .0ٖٓ/ٔ(:ص2ٖٙ( أخرجه الطبري)ٗ)
 .0ٖٓ/ٔ(:ص1ٖٙ( أخرجه الطبري)٘)
 .0ٖٓ/ٔ(:ص0ٖٙ( أخرجه الطبري)ٙ)
 .0ٖٓ/ٔ(:ص2ٖٓأخرجه الطبري)( 2)
 .1ٕٓ/ٔ( أنظر: تفسٌر المرطبً: 1)
مع اختبلؾ فً الرواٌة . والضمٌر فً لوله " ودعا هللا " إلى فرعون حٌن أدركه الؽرق . والهاء فً لوله " طؽٌانه " إلى  ٖٗ(دٌوانه : 0)

فً كبلمهم ٌرٌدون بها : " لٌس هذا حٌن ذلن " ، والتاء فً فرعون ، أو إلى الماء لما طؽا وأطبك علٌه . ولوله " الت هنا " ، كلمة تدور 
لولهم " الت " صلة وصلت بها " ال " ، أصلها " ال هنا " أي لٌس هنا ما أردت ، أي مضى حٌن ذلن . و " هنا " مفتوحة الهاء مشددة 

 ه فً دعاء ربه أن ٌنجٌه من الؽرق .النون ، مثل " هنا " مضمومة الهاء مخففة النون . ولوله : " مشًٌرا " ، أي مشًٌرا بٌد
 .20/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٓٔ)
 }ٌَْعَمُهوَن{، لال : ٌتردَّدون". . ولفظه:"ٖٓٔ/ٔ(:ص2ٖٖ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 . ٖٔٔ/ٔ(:ص21ٖ(، و)22ٖ(، و)2ٖٙ(، و)2ٖ٘( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٖٔٔ/ٔ(:ص20ٖ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 : مادة) ع م هـ(.ٓٔ/10ٔاللسان ( البٌت ورد فً ٗٔ)
د".  . ولفظه:"ٖٓٔ/ٔ(:ص2ٖٗ( أنظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)  ٌَْعَمُهوَن " : المتلّدِ

 تلدد للرجل فهو متلدد : إذا لبث فً مكانه حابًرا متبلًدا ٌتلفت ٌمٌنًا وشماال .
 واللسان والتهذٌب والصحاح:)عنه(.   ٙٙٔ(دٌوانه ص ٙٔ)



0ٓ 

 

0ٓ 

 

 أرانً لد عمهت وشاب رأسً      وهذا اللعب شٌن للكبٌر
 .(ٕ)والرابع: ٌتماَدْون. لاله ابن عباس

لال الثعلبً:}ٌعمهون{، أي:" ٌمضون، ٌترددون فً الضبللة متحٌرٌن، ٌمال: عمه ٌعمه عمها  
 . ثم استشهد بمول رإبة السابك.(ٖ)ه، وعامه: إذا كان جابرا عن الحك"وعموها، وعمها فهو عم

 الفوابد:
من فوابد اآلٌة: أن هللا ٌستهزئ بمن ٌستهزئ به، أو برسله، أو بشرعه جزاًء وفالاً؛ واعلم أن ها هنا أربعة 

 :ألسام
ه؛ ولكن ٌوصؾ هللا به، المسم األول: لسم هو صفة كمال لكن لد ٌنتج عنه نمص: هذا ال ٌسمى هللا تعالى ب

مثل "المتكلم"، و"المرٌد"؛ فـ"المتكلم"، و"المرٌد" لٌسا من أسماء هللا؛ لكن ٌصح أن ٌوصؾ هللا بؤنه متكلم، 
ومرٌد على سبٌل اإلطبلق؛ ولم تكن من أسمابه؛ ألن الكبلم لد ٌكون بخٌر، ولد ٌكون بشر؛ ولد ٌكون 

 كون بظلم؛ وكذلن اإلرادة.بصدق، ولد ٌكون بكذب؛ ولد ٌكون بعدل، ولد ٌ
المسم الثانً: ما هو كمال على اإلطبلق، وال ٌنمسم: فهذا ٌسمى هللا به، مثل: الرحمن، الرحٌم، الؽفور، 
السمٌع، البصٌر.. وما أشبه ذلن؛ وهو متضمن للصفة؛ ولٌس معنى لولنا: "ٌسمى هللا به" أن نُْحِدث له اسماً 

 معناه أن هللا سبحانه وتعالى تََسمَّى به.بذلن؛ ألن األسماء تولٌفٌة؛ لكن 
المسم الثالث: ما ال ٌكون كماالً عند اإلطبلق؛ ولكن هو كمال عند التمٌٌد ؛ فهذا ال ٌجوز أن ٌوصؾ به إال 
ممٌداً، مثل: الخداع، والمكر، واالستهزاء، والكٌد. فبل ٌصح أن تمول: إن هللا ماكر على سبٌل اإلطبلق، ولكن 

 ماكر بمن ٌمكر به، وبرسله، ونحو ذلن.لل: إن هللا 
 -مسؤلة :

 هل "المنتمم" من جنس الماكر، والمستهزئ؟
الجواب: مسؤلة "المنتمم" اختلؾ فٌها العلماء؛ منهم من ٌمول: إن هللا ال ٌوصؾ به على سبٌل اإلفراد، وإنما 

لى سبٌل اإلطبلق لٌس صفة مدح إال ٌوصؾ به إذا الترن بـ"العفّو"؛ فٌمال: "العفوُّ المنتمم"؛ ألن "المنتمم" ع
إذا لُِرن بـ"العفّو"؛ ومثله أٌضاً الُمِذل: لالوا: ال ٌوصؾ هللا سبحانه وتعالى به على سبٌل اإلفراد إال إذا لُِرن 
ً "الضار": لالوا: ال ٌوصؾ هللا سبحانه وتعالى به على سبٌل  بـ"الُمِعز"؛ فٌمال: "المعزُّ الُمذل"؛ ومثله أٌضا

 المزدوجة. إال إذا لُِرن "النافع"؛ فٌمال: "النافع الضار"؛ وٌسمون هذه: األسماءاإلفراد 
وٌرى بعض العلماء أنه ال ٌوصؾ به على وجه اإلطبلق . ولو ممروناً بما ٌمابله . أي إنن ال تمول: العفّو 

إال إذا كانت ممٌدة  المنتمم؛ ألنه لم ٌرد من أوصاؾ هللا سبحانه وتعالى "المنتمم"؛ ولٌست صفة كمال بذاتها
[ ، ولال عّز وجّل: ٕٕبمن ٌستحك االنتمام؛ ولهذا ٌمول عّز وجّل: }إنا من المجرمٌن منتممون{ ]السجدة: 

[ ؛ وهذا هو الذي ٌرجحه شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة؛ والحدٌث الذي ورد ٗ}وهللا عزٌز ذو انتمام{ ]آل عمران: 
مم ؼٌر صحٌح؛ بل هو مدرج؛ ألن هذا الحدٌث فٌه أشٌاء لم تصح فً سرد أسماء هللا الحسنى، وذُكر فٌه المنت

من أسماء هللا؛ وحذؾ منها أشٌاء هً من أسماء هللا . مما ٌدل على أنه لٌس من كبلم الرسول  صلى هللا علٌه 
 وسلم.

ٌسمى المسم الرابع: ما ٌتضمن النمص على سبٌل اإلطبلق: فهذا ال ٌوصؾ هللا سبحانه وتعالى به أبداً، وال 
به، مثل: العاجز؛ الضعٌؾ؛ األعور.. وما أشبه ذلن؛ فبل ٌجوز أن ٌوصؾ هللا سبحانه وتعالى بصفة عٌب 

 مطلماً.
واالستهزاء هنا فً اآلٌة على حمٌمته؛ ألن استهزاء هللا بهإالء المستهزبٌن دال على كماله، ولوته، وعدم 

ٌن مثل لوله تعالى: }إنهم ٌكٌدون كٌداً * وأكٌد عجزه عن ممابلتهم؛ فهو صفة كمال هنا فً ممابل المستهزب
أي أعظَم منه كٌداً؛ فاالستهزاء من هللا تعالى حك على حمٌمته، وال ٌجوز أن ٌفسر  ٙٔ [،٘ٔكٌداً{ ]الطارق: 

بؽٌر ظاهره؛ فتفسٌره بؽٌر ظاهره محرم؛ وكل من فسر شٌباً من المرآن على ؼٌر ظاهره ببل دلٌل صحٌح 

                                                                                                                                                                                             

 .1ٓ/ٔ، والدر المنثور:2ٗٔ/ٔ، والسٌوطً فً اإلتمان: 20/ٔي فً النكت والعٌون: ( البٌت من شواهد الماوردٔ)
 .ٖٓٔ/ٔ(:ص2ٕٖ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .1٘ٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٖ)
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ما لم ٌعلم؛ والمول على هللا ببل علم حرام، كما لال تعالى: }لل إنما حرم ربً الفواحش ما فمد لال على هللا 
ظهر منها وما بطن واإلثم والبؽً بؽٌر الحك وأن تشركوا باهلل ما لم ٌنزل به سلطاناً وأن تمولوا على هللا ما ال 

عله، أو فً وصفه ؼٌر جابز؛ بل [ ؛ فكل لول على هللا ببل علم فً شرعه، أو فً فٖٖتعلمون{ ]األعراؾ: 
نحن نإمن بؤن هللا جل وعبل ٌستهزئ بالمنافمٌن استهزاًء حمٌمٌاً؛ لكن لٌس كاستهزابنا؛ بل أعظم من 

 استهزابنا، وأكبر، ولٌس كمثله شًء.
وهذه الماعدة ٌجب أن ٌسار علٌها فً كل ما وصؾ هللا به نفسه؛ فكما أنن ال تتجاوز حكم هللا فبل تمول لما 

رم: "إنه حبلل"، فكذلن ال تمول لما وصؾ به نفسه أن هذا لٌس المراد؛ فكل ما وصؾ هللا به نفسه ٌجب ح
علٌن أن تبمٌه على ظاهره، لكن تعلم أن ظاهره لٌس كالذي ٌنسب لن؛ فاستهزاء هللا لٌس كاستهزابنا؛ ولرب 

هكذا بمٌة الصفات نجرٌها على هللا لٌس كمربنا؛ واستواء هللا على عرشه لٌس كاستوابنا على السرٌر؛ و
ه نفسه عنه من مماثلة المخلولٌن؛ ألن هللا  ظاهرها، وال نمول على هللا ما ال نعلم؛ ولكن ننزه ربنا عما نزَّ

 [ .ٔٔتعالى ٌمول: }لٌس كمثله شًء وهو السمٌع البصٌر{ ]الشورى: 
"الخٌانة" معناها: الخدٌعة فً موضع أما الخٌانة فبل ٌوصؾ بها هللا مطلماً؛ ألن الخٌانة صفة نمص مطلك؛ و

االبتمان . وهذا نمص؛ ولهذا لال هللا عّز وجّل: }وإن ٌرٌدوا خٌانتن فمد خانوا هللا من لبل فؤمكن منهم{ 
[ لال: }وهو خادعهم{ ٕٗٔ[ ، ولم ٌمل: فخانهم؛ لكن لما لال تعالى: }ٌخادعون هللا{ ]النساء: 2ٔ]األنفال: 
، ولال  ملسو هيلع هللا ىلص: "ال  (ٔ)ٌعة صفة مدح ممٌدة؛ ولهذا لال الرسول  ملسو هيلع هللا ىلص: "الحرب خدعة"[ ؛ ألن الخدٕٗٔ]النساء: 

؛ ألن الخٌانة تكون فً موضع االبتمان؛ أما الخداع فٌكون فً موضع لٌس فٌه ابتمان؛  (ٕ)تخن من خانن"
 والخٌانة صفة نمص مطلك.

 انه وتعالى لد ٌُملً للظالم حتى ٌستمر فً طؽٌانه.ومن فوابد اآلٌتٌن: أن هللا سبح  .ٖ
فٌستفاد من هذه الفابدة فابدة أخرى: وهً تحذٌر اإلنسان الطاؼً أن ٌؽتر بنعم هللا عّز وجّل؛ فهذه النعم لد 
تكون استدراجاً من هللا؛ فاهلل سبحانه وتعالى ٌملً، كما لال تعالى: } وٌمدهم فً طؽٌانهم ٌعمهون {؛ ولو شاء 

 . (ٖ)ذهم، ولكنه سبحانه وتعالى ٌملً للظالم حتى إذا أخذه لم ٌفلته . كما جاء فً الحدٌثألخ
 فإن لال لابل: كٌؾ ٌعرؾ الفرق بٌن النعم التً ٌجازى بها العبد، والنعم التً ٌستدرج بها العبد؟

ممٌماً على معصٌة هللا فالجواب: أن اإلنسان إذا كان مستمٌماً على شرع هللا فالنعم من باب الجزاء؛ وإذا كان 
 مع توالً النعم فهً استدراج.

ومن فوابد اآلٌتٌن: أن صاحب الطؽٌان ٌعمٌه هواه، وطؽٌانه عن معرفة الحك، ولبوله؛ ولهذا لال تعالى:   .ٗ
م المرء لوله على لول هللا ورسوله؛ وهللا تعالى ٌمول:  } وٌمدهم فً طؽٌانهم ٌعمهون {؛ ومن الطؽٌان أن ٌُمَّدِ

موا بٌن ٌدي هللا ورسوله واتموا هللا إن هللا سمٌع علٌم{]الحجرات:  }ٌا   [.ٔأٌها الذٌن آمنوا ال تمّدِ
 المرآن

بَللَةَ بِاْلُهَدى فََما َربَِحْت تَِجاَرتُُهْم َوَما َكانُوا ُمْهتَِدٌَن )  [ٙٔ({ ]البمرة : ٙٔ}أُولَبَِن الَِّذٌَن اْشتََرُوا الضَّ
 التفسٌر:

ن باعوا أنفسهم فً صفمة خاسرة، فؤخذوا الكفر، وتركوا اإلٌمان، فما كسبوا شٌبًا، بل َخِسروا أولبن المنافمو
 الهداٌة، وهذا هو الخسران المبٌن.

                                                           

، كتاب الجهاد 01ٙ؛ وأخرجه مسلم ص1ٕٖٓ؛ الحرب خدعة، حدٌث رلم 2٘ٔ، كتاب الجها والسٌر، باب ٖٕٗأخرجه البخاري ص )ٔ(
 .2ٗٓٔ[ 1ٔ] ٓٗ٘ٗ؛ جواز الخداع فً الحرب، حدٌث رلم ٘والسٌر، باب 

رجل ٌؤخذ حمه من تحت ٌده، : فً ال20، كتاب البٌوع، باب 1٘ٗٔ؛ وأخرجه أبو داود فً سننه صٗٔٗ/ٖأخرجه أحمد فً مسنده  )ٕ(
؛ وأخرجه الدارمً ٕٗٙٔ: أد األمانة إلى من ابتمنن، حدٌث رلم 1ٖ، كتاب البٌوع، باب 221ٔ؛ وأخرجه الترمذي صٖٖٗ٘حدٌث رلم 

ح : فً أداء األمانة واجتناب الخٌانة، لال األلبانً فً صحٌح الترمذي: صح2ٌ٘، كتاب البٌوع، باب 02ٕ٘، حدٌث رلم ٖٖٗ/ٕفً سننه 
 .ٔ، حاشٌة رلم ٖٕٖ/ٙ، ولال عبد المادر األرناإوط فً حاشٌة جامع األصول: صحٌح 1ٔ/ٕ
: لوله: )وكذلن أخذ ربن إذا أخذ المرى وهً ظالمة إن أخذه ألٌم شدٌد(، حدٌث رلم ٘، كتاب التفسٌرن باب 10ٖراجع البخاري ص )ٖ(

 .1ٖٕ٘[ ٔٙ] 1ٌٔ٘ٙم الظلم، حدٌث رلم : تحر٘ٔ، كتاب البر والصلة واألدب، باب ٖٓٔٔ؛ ومسلماً ص1ٙٙٗ
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ً للضبللة، فاختاروا واستحبوا الضبللة وهً  للت: إن المنافمٌن الموصوفبن بتلن الصفات، بذلوا الهدى ثمنا
باهلل تعالى، وما ربحت صفمتهم فً هذه البٌعة، وما كانوا راشدٌن فً الكفر والنفاق بالهدى الذي هو اإلٌمان 

 صنٌعهم ذلن.
بَللَةَ بِاْلُهَدى{]البمرة: [، "أي استبدلوا الكفر باإلٌمان، وأخذوا الضبللة ٙٔلوله تعالى: }أُولَبَِن الَِّذٌَن اْشتََرُوا الضَّ

 .(ٔ)ودفعوا ثمنها الهدى"
؛ وجاءت اإلشارة (ٕ)؛ والمشار إلٌهم المنافمون"الموصوفون بتلن الصفات"ولوله } أُولَبَِن {، اسم إشارة 

 .(ٖ)بصٌؽة البُعد لبُعد منزلة المنافك سفوالً 
لال السعدي:" أي: رؼبوا فً الضبللة، رؼبة المشتري بالسلعة، التً من رؼبته فٌها ٌبذل فٌها األثمان  

لتً هً ؼاٌة الشر، كالسلعة، وجعل الهدى الذي هو النفٌسة، وهذا من أحسن األمثلة، فإنه جعل الضبللة، ا
ؼاٌة الصبلح بمنزلة الثمن، فبذلوا الهدى رؼبة عنه بالضبللة رؼبة فٌها، فهذه تجارتهم، فببس التجارة، وببس 
الصفمة صفمتهم، وإذا كان من بذل دٌنارا فً ممابلة درهم خاسرا، فكٌؾ من بذل جوهرة وأخذ عنها درهما؟ " 

الهدى فً ممابلة الضبللة، واختار الشماء على السعادة، ورؼب فً سافل األمور عن فكٌؾ من بذل 
 .(ٗ)عالٌها"

 :(٘)[، على أربعة أوجهٙٔولد اختلؾ أهل العلم فً لوله تعالى:}اْشتََرُوا الضَّبللَةَ بِاْلُهَدى{]البمرة: 
 .(ٙ)ابن عباسأحدها : أنه على حمٌمة الشراء فكؤنهم اشتروا الكفر باإلٌمان . لاله 

 .(2)والثانً : أنه بمعنى استحبوا الكفر على اإلٌمان. لاله لتادة
إذ ّعبر عنه بالشراء ، ألن الشراء ٌكون فٌما ٌستحبه مشترٌه ، فإما أن ٌكون على معنى شراء المعاوضة 

 فعبلً، ألن المنافمٌن لم ٌكونوا لد آمنوا ، فٌبٌعوا إٌمانهم .
هوا معنى لول هللا   جل ثناإه }اْشتََروا{ إلى معنى اختاروا، ألن العرب تمول : اشترٌت كذا وهإالء وجَّ

 .(1)ٌَْعنُون اخترتُه علٌه -على كذا، واْستََرٌتُه 
 :(0)ومن االستراء لول أعشى بنً ثعلبة 

 فَمَْد أُْخِرُج الَكاِعَب اْلُمْستََرا        ةَ ِمْن ِخْدِرَها َوأُِشٌَع اْلِمَماَر 
 بالمستراة : المختارة.ٌعنً 

مة، فً االشتراء بمعنى االختٌار   :  (ٓٔ)ولال ذو الرُّ
 ٌَذُبُّ اْلمََصاٌَا َعْن َشَراةٍ َكؤَنََّها    َجَماِهٌُر تَْحَت اْلُمْدِجنَاِت اْلَهَواِضِب 

 ٌعنً بالشَّراة : المختارة.
 :  (ٔٔ)ولال آخر فً مثل ذلن 

                                                           

 .ٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .ٖٗ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٕ)
 .ٓٙ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖ)
 .ٖٗ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٗ)
 .20/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٘)
 .ٕٖٔ/ٔ(:ص1ٖٓ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٕٖٔ/ٔ(:ص1ٕٖ( أنظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٖٖٔ/ٔالطبري: ( ٌنظر: تفسٌر 1)
، واللسان )سرا( . وفً المطبوعة : " المشتراة " فً الموضعٌن ، والصواب ما أثبتناه  ٖٙ، وطبمات فحول الشعراء :  ٖ٘(( دٌوانه : 0)

وغ ، . والكاعب : التً كعب ثدٌها ، أي نهد ، ٌعنً أنها ؼرٌرة منعمة محجوبة . وخدر الجارٌة : سترها الذي ٌمد لها لتلزمه بعد البل
 وأشاع المال بٌن الموم : فرله فٌهم . وأراد بالممار : لعب المٌسر ، وعنى نصٌب الفابز فً المٌسر من لحم الجزور ، ٌفرله فً الناس من

 كرمه .
 . والضمٌر فً لوله " ٌذب " لفحل اإلبل . وٌذب : ٌدفع وٌطرد . والمصاٌا ، جمع لصٌة : وهً من اإلبل رذالتها ، ٕٙ(دٌوانه : ٓٔ)

ضعفت فتخلفت . وجماهٌر ، جمع جمهور : وهو رملة مشرفة على ما حولها ، تراكم رملها وتعمد . والمدجنات ، من لولهم " سحابة داجنة 
ومدجنة " ، وهً : المطبمة الكثٌفة المطر . والهواضب : التً دام مطرها وعظم لطرها . شبه اإلبل فً جبللة خلمها وضخامتها بجماهٌر 

 دة فً رأي العٌن من بعٌدالرمل المتلب
 .ٖٗٔ/ٔ( البٌت ورد فً تفسٌر الطبري: ٔٔ)
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 َوَحْزَرةُ اْلمَْلِب ِخٌَاُر اْلَمالِ       إِنَّ الشََّراةَ ُرولَةُ األَْمَوالِ 
وضعّؾ الطبري هذا المول، وذلن" ألن هللا جل ثناإه لال:}فََما َربَِحْت تَِجاَرتُُهْم {، فدل بذلن على أن  

شًء مكان  معنى لوله:}أُولَبَِن الَِّذٌَن اْشتََرُوا الضَّبللَةَ بِاْلُهَدى{، معنى الشراء الذي ٌتعارفه الناس، من استبدال
 .(ٔ)شًء، وأخِذ ِعَوض على عوض"

 .(ٖ)، واختاره الطبري(ٕ)والثالث : أنه بمعنى أخذوا الكفر وتركوا اإلٌمان ، وهذا لول ابن عباس وابن مسعود
 .(ٗ)والرابع: أنهم: آمنوا ثم كفروا. لاله مجاهد

الواو، ألّن الجزم ٌحّرن الى الكسرة ولرأ ٌحٌى بن ٌعمر وابن أبً إسحاق: }اْشتََرِوا الضَّبللَةَ{، بكسر  
 .(٘)العدوى بفتحها حركة إلى أخؾ الحركات

 .(ٙ)[، "أي ما ربحت صفمتُهم فً هذه المعارضِة والبٌع"ٙٔ}فََما َربَِحْت تَِّجاَرتُُهْم{]البمرة: لوله تعالى: 
الفُرلة ، ومن األمن  لال لتادة:" لد َوهللا رأٌتموهم خرجوا من الهدى إلى الضبللة ، ومن الجماعة إلى 

 .(2)إلى الخوؾ ، ومن السُّنة إلى البدعة"
 .(1)لال الثعلبً:أي: فما ربحوا فً تجارتهم" 
 .(0)لال ابن عثٌمٌن:" أي ما زادت تجارتهم، وهً اشتراإهم الضبللة بالهدى" 
: المستبِدُل من خسروا ولم ٌربحوا ، ألن الرابح من التّجار  -لال الطبري:" بشرابهم الضبللةَ بالهدى  

سلعته المملوكة علٌه بدال هو أنفَس من سلعته المملوكة أو أفضَل من ثمنها الذي ٌبتاعها به. فؤما المستبِدُل من 
سلعته بدال ُدونها ودوَن الثمن الذي ابتاعها به، فهو الخاسر فً تجارته ال شّن. فكذلن الكافر والمنافك ، ألنهما 

 .(ٓٔ)لرشاد والهدى ، والخوَؾ والرعَب على الحفظ واألمن"اختاَرا الحٌرة والعمى على ا
 .(ٔٔ)ولرأ إبراهٌم ابن أبً عبلة: }فما ربحت تجاراتهم{ بالجمع 
لوله تعالى: }َوَما َكانُواْ ُمْهتَِدٌَن{" أي وما كانوا راشدٌن فً صنٌعهم ذلن، ألنهم خسروا سعادة  

 .(ٕٔ)الدارٌن"
 .(ٖٔ)لال الثعلبً:ٌعنً" من الضبللة" 
لال الطبري:" ما كانوا ُرشداَء فً اختٌارهم الضبللةَ على الهدى ، واستبدالهم الكفَر باإلٌمان ،  

 .(ٗٔ)واشترابهم النفاَق بالتصدٌك واإللرار"
لال ابن عثٌمٌن:" أي ما كانوا متصفٌن باالهتداء حٌنما اشتروا الضبللة بالهدى؛ بل هم خاسرون فً  

 .(٘ٔ)تجارتهم ضالون فً منهجهم"

                                                           

 .ٖ٘ٔ-ٖٗٔ/ٔ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .ٕٖٔ/ٔ(:ص1ٖٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
. لال الطبري: " وذلن أن كل كافر باهلل فإنه مستبدٌل باإلٌمان كفًرا، باكتسابه الكفَر الذي ُوجد منه، بدال من ٖ٘ٔ/ٔ(تفسٌر الطبري: ٖ)
ِل اْلُكفْ ا َر بِاإلٌَماِن فَمَْد َضلَّ إلٌمان الذي أمر به. أَوَما تسمُع هللا جل ثناإه ٌمول فٌمن اكتسب كفًرا به مكان اإلٌمان به وبرسوله : ) َوَمْن ٌَتَبَدَّ

الذي ٌُإخذ منه من البدل آخَر بدٌبل  [ ؟ وذلن هو معنى الشراء، ألن كّل مشتٍر شٌبًا فإنما ٌستبدل مكانَ 1َٓٔسَواَء السَّبٌِِل ( ]سورة البمرة : 
 ون".منه. فكذلن المنافُك والكافر، استبدال بالهدى الضبللةَ والنفاق، فؤضلهما هللا، وسلبهما نوَر الهدى، فترن جمٌعَهم فً ظلمات ال ٌبصر

 .ٕٖٔ/ٔ(:ص1ٖٗ(، و)1ٖٖ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .0٘ٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر الثعلبً: ٘)
 .ٖٔ/ٔالتفاسٌر: ( صفوة ٙ)
 .2ٖٔ-ٖٙٔ:ٔ(:ص1ٖ٘( أخرجه الطبري)2)
 .0٘ٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: 1)
 .ٓٙ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:0)
 .ٖٙٔ-ٖ٘ٔ/ٔ( تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .0٘ٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر الثعلبً: ٔٔ)
 .ٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٔ)
 .0٘ٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٖٔ)
 .2ٖٔ/ٔ( تفسٌر الطبري: ٗٔ)
 .ٓٙ/ٔمٌن:( تفسٌر ابن عثٌ٘ٔ)



0ٗ 

 

0ٗ 

 

لال السعدي: " ولوله: }َوَما َكانُوا ُمْهتَِدٌَن{، تحمٌك لضبللهم، وأنهم لم ٌحصل لهم من الهداٌة شًء، فهذه  
 .(ٔ)أوصافهم المبٌحة"

 : (ٕ)[، ثبلثة أوجهٙٔوفً لوله تعالى:}َوَما َكانُوا ُمْهتَِدٌَن{]البمرة: 
 أحدها : وما كانوا مهتدٌن ، فً اشتراء الضبللة .

 ا كانوا مهتدٌن إلى التجارة التً اهتدى إلٌها المإمنون .والثانً : وم
والثالث : أنه لما كان التاجر لد ال ٌربح ، وٌكون على هدى فً تجارته، نفى هللا عنهم األمرٌن من الربح 

 واالهتداء ، مبالؽة فً ذمهم .
 الفوابد:

 بالهدى.من فوابد اآلٌة: بٌان سفه هإالء المنافمٌن، حٌث اشتروا الضبللة   .ٔ
ومنها: شؽؾ المنافمٌن بالضبلل؛ ألنه تبارن وتعالى عبر عن سلوكهم الضبلل بؤنهم اشتروه؛ والمشتري   .ٕ

 مشؽوؾ بالسلعة محب لها.
ومنها: أن اإلنسان لد ٌظن أنه أحسَن عمبلً وهو لد أساء؛ ألن هإالء اشتروا الضبللة بالهدى ظناً منهم   .ٖ

 أنهم على صواب، وأنهم رابحون، فمال هللا تعالى: } فما ربحت تجارتهم {.
 (. ومنها: خسران المنافمٌن فٌما ٌطمعون فٌه بالربح؛ لموله تعالى: ) فما ربحت تجارتهم .ٗ
منها: أن المدار فً الربح، والخسران على اتباع الهدى؛ فمن اتبعه فهو الرابح؛ ومن خالفه فهو و  .٘

الخاسر؛ وٌدل لذلن لوله تعالى: }والعصر * إن اإلنسان لفً خسر * إال الذٌن آمنوا وعملوا الصالحات 
آمنوا هل أدلكم على تجارة [ ، ولوله تعالى: }ٌا أٌها الذٌن ٖ.  ٔوتواصوا بالحك وتواصوا بالصبر{ ]العصر: 

تنجٌكم من عذاب ألٌم * تإمنون باهلل ورسوله وتجاهدون فً سبٌل هللا بؤموالكم وأنفسكم ذلكم خٌر لكم إن كنتم 
[ : تمؾ على }خٌر لكم{ ؛ ألن }إن كنتم تعلمون{ إذا وصلناها بما لبلها صار ٔٔ، ٓٔتعلمون{ ]الصؾ: 

 منا أم لم نعلم.الخٌر معلماً بكوننا نعلم . وهو خٌر عل
. ومن فوابد اآلٌة: أن هإالء لن ٌهتدوا؛ لموله تعالى: } وما كانوا مهتدٌن {؛ ألنهم ٌحسبون أنهم ٌحسنون  .ٙ

صنعاً؛ ولذلن ال ٌرجعون؛ وهكذا كل فاسك، أو مبتدع ٌظن أنه على حك فإنه لن ٌرجع؛ فالجاهل البسٌط خٌر 
 .. ولٌس على صواب من هذا؛ ألن هذا جاهل مركب ٌظن أنه على صواب

 المرآن
ُ بِنُوِرِهْم َوتََرَكُهْم فًِ ظُ  ا أََضاَءْت َما َحْولَهُ َذَهَب َّللاَّ ({ 2ٔلَُماٍت اَل ٌُْبِصُروَن )}َمثَلُُهْم َكَمثَِل الَِّذي اْستَْولََد نَاًرا فَلَمَّ

 [1ٔ - 2ٔ]البمرة : 
 التفسٌر:

ٌرورتهم بعد البصٌرة إلى العمى، كمثل رجل استولد إن مثل المنافمٌن فً اشترابهم الضبللة بالهدى، وص
ناراً فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها وأبصر بها ما عن ٌمٌنه وشماله وتؤنس بها فبٌنما هو كذلن إذ طفبت 

 ناره وصار فً ظبلم شدٌد ال ٌُبصر وال ٌهتدي.
م فٌنا المسلمٌن وٌماسمونهم لال ابن عباس:" هذا مثل ضربه هللا للمنافمٌن أنهم كانوا ٌتعزون باإلسبل 

، وعطاء (ٗ). وروي عن أبً العالٌة(ٖ)الفًء فلما ماتوا سلبهم هللا ذلن العز كما سلب صاحب النار ضوءه"
 مثل ذلن.  (٘)الخراسانً

 [، "أي مثالهم فً نفالهم وحالهم العجٌبة فٌه كحال2ٔلوله تعالى: }َمثَلُُهْم َكَمثَِل الذي استولد نَاراً{]البمرة:
 .(ٙ)شخص أولد ناراً لٌستدفا بها وٌستضًء"

                                                           

 .ٖٗ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٔ)
 .20/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٕ)
 .ٓ٘/ٔ(:ص1٘ٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .ٓ٘/ٔ(:ص0٘ٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)
 .ٔ٘-ٓ٘/ٔ(:صٓٙٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)٘)
 .ٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)



0٘ 

 

0٘ 

 

 :(ٔ)[ ، أربعة أوجه2ٔوذكروا فً تفسٌر لوله تعالى:}اْستَْولََد نَاًرا{]البمرة: 
 .(ٖ)، وهو لول األخفش(ٕ)أحدها: أنه أراد كمثل الذي أولد، فدخلت السٌن زابدة فً الكبلم

 :  (ٗ)ومن ذلن لال الشاعر
 ُب إِلَى النََّدى       فَلَْم ٌَْستَِجْبهُ ِعْنَد َذاَن ُمِجٌبُ َوَداعٍ َدَعا : ٌَا َمْن ٌُِجٌ

 فموله: لم ٌستجبه، أي: لم ٌجبه.
 .(٘)والثانً : أنه أراد استولد ِمْن ؼٌره ناراً للضٌاء

 .(ٙ)ولٌل: المراد طلب من ؼٌره أن ٌولد لهوالثالث: 
 .(2)أرتفاع لهبهاوالرابع: ولٌل: طلب الولود وسعى فً تحصٌله، وهو سطوع النار و

 . أي بمعنى )أولد(.(1)لال الواحدي: واألول الصحٌح"
وجمعها نٌران، والنار تستعار لكل شدة، فٌمال: أولد نار الفتنة، وألمى بٌنهم و)النار( مشتمة من النور  

 .(0)نارا: إذا ألمى عداوة
ذهب ابن لتٌبة وابن األنباري، ولوله }الذي{ فً لوله: }الذي استولد نارا{، المراد به الجماعة، وهو م 

 :(ٓٔ)واحتج ابن لتٌبة بمول الشاعر
 (ٔٔ) فَإِنَّ الَِّذي َحانَْت بِفَْلجٍ ِدَماُإُهْم         ُهُم اْلمَْوُم ُكلُّ اْلمَْوِم ٌَا أُمَّ َخاِلدِ 

، ولٌس على ما ذكره ابن لتٌبة،  (ٕٔ)ولال ابن األنباري: ")الذي( فً هذه اآلٌة، واحد فً معنى الجمع 
ألن )الذي( فً البٌت الذي احتج به جمع واحد )اللذ(، والذي فً اآلٌة واحد فً اللفظ ال واحد له، ولكن المراد 

 .(ٖٔ)منه الجمع 
آ أََضاَءْت َما َحْولَهُ{]البمرة: لوله تعالى:  [، "أي فلما أنارْت المكان الذي حوله فؤبصر وأِمن، 2ٔ}فَلَمَّ
 .(ٗٔ)ستؤنس بتلن النار المشعة المضٌبة"وا
 .(٘ٔ)لال مجاهد:" أما إضاءة النار فإلبالهم إلى المإمنٌن والهدى" 

                                                           

 .1ٓ-20/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٔ)
 .1ٓ-20/ٔ ( أنظر: النكت والعٌون:ٕ)
، 1ٖٔ/ ٔ، "تفسٌر ابن عطٌة" ٖٗٔ/ ٔ، "تفسٌر الطبري" ٕٖٙ، "تؤوٌل مشكل المرآن" ص 1ٕٓ/ ٔ(انظر "معانً المرآن" لؤلخفش ٖ)

 .2٘/ ٔ، "البحر" 1ٖٔ/ ٔ، "المرطبً" 0ٖ/ ٔ"زاد المسٌر" 
 ان لصابد الرثاء .، وهً من حس ٔ٘ٔ:  ٕ، وأمالً المالً  ٗٔ(الشعر لكعب بن سعد الؽنوي . األصمعٌات : ٗ)
 .1ٓ-20/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٘)
 .0ٖ/ ٔ، "زاد المسٌر" 1ٗٔ/ ٔ(انظر "تفسٌر ابن عطٌة" ٙ)
 .21/ ٔ، وانظر. "البحر" ٓ٘/ ٔ، "تفسٌر أبً السعود" ٔٔ/ ٔ(انظر: انظر: "تفسٌر البٌضاوي" 2)
 .12ٔ/ٕ( التفسٌر البسٌط: 1)
 .12ٔ/ٕ( أنظر: التفسٌر البسٌط: 0)
، 12ٔ/ ٔ(البٌت لؤلشهب بن رمٌلة، وهو من "شواهد سٌبوٌه"، استشهد به على حذؾ النون من )الذٌن( عند طول الصلة. "الكتاب" ٓٔ)

/ ٔ، "زاد المسٌر" 2ٙ/ ٔ، "المنصؾ" ٔٗٔ/ ٔ، "تفسٌر الطبري" ٖٔٙ، وفً "تؤوٌل مشكل المرآن" ص ٙٗٔ/ ٗوكذا فً "الممتضب" 
، "الدر 1ٖٓ/ ٗ،1ٙ/ ٔ، )همع الهوامع( ٘٘ٔ - ٗ٘ٔ/ ٖ، )شرح المفصل( ٕ٘/ ٙ، )الخزانة( 0ٕٔ/ ٔ، "المرطبً" فً "تفسٌره" ٓٗ

، لال ٌالوت: فلج: واد بٌن البصرة وحمى 2ٕٕ/ ٗ، "معجم البلدان" 2ٙ/ ٔ، "البحر المحٌط" 0ٗٔ/ ٔ، "مؽنً اللبٌب" 2٘ٔ/ ٔالمصون" 
فٌه الولعة التً ٌصفها الشاعر، هم الموم كل الموم: أي الكاملون فً ضرٌة، ولٌل: طرٌك تؤخذ من طرٌك البصرة إلى الٌمامة. ولعت 

 لومٌتهم. فاعلمً ذلن وابكً علٌهم ٌا أم خالد.
 . ٕٓ/ ٔ، "إمبلء ما من به الرحمن" 0ٙٔ/ ٔ، وانظر "الكشاؾ" ٖٔٙ(انظر "تؤوٌل مشكل المرآن" ص ٔٔ)
 .ٙ٘ٔ/ ٔ، "الدر المصون" 0ٖ/ ٔمسٌر" ، وانظر "زاد ال0ٕٓ/ ٔ(ذكر نحوه األخفش فً "معانً المرآن" ٕٔ)
. ولد رد على ابن لتٌبة "الطبري" حٌث لال: )ولد زعم بعض أهل العربٌة من أهل البصرة: 0ٗٔ-0ٖٔ/ٕ( أنظر: التفسٌر البسٌط: ٖٔ)

[. وكما لال ٖٖزمر: أن )الذي( فً لوله: }كمثل الذي استولد نارا{ بمعنى )الذٌن( كما لال جل ثناإه: }والذي جاء بالصدق وصدق به{ ]ال
ً هً الشاعر: فإن الذي ... البٌت )ثم لال: )ولد أؼفل لابل ذلن فرق ما بٌن )الذي( فً اآلٌتٌن والبٌت .... وؼٌر جابز ألحد نمل الكلمة الت

، "الدر 22/ ٔ، وانظر "البحر" ٔٗٔ/ ٔاألؼلب فً استعمال العرب على معنى، إلى ؼٌره إال بحجة ٌجب التسلٌم لها(. "تفسٌر الطبري" 
 . 2٘ٔ/ ٔالمصون" 

 .ٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗٔ)
 .ٔ٘/ٔ(:صٔٙٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)٘ٔ)



0ٙ 

 

0ٙ 

 

المدٌنة ثم  -ملسو هيلع هللا ىلص -وروي "عن السدي: }فلما أضاءت ما حوله{، :زعم أن أناسا دخلوا فً اإلسبلم ممدم النبً
فؤولد نارا فلما أضاءت ما حوله من لذى أو أذى فؤبصره إنهم نافموا فكان مثلهم كمثل رجل كان فً ظلمة 

حتى عرؾ ما ٌتمً منها فبٌنما هو كذلن إذ أطفبت ناره، فؤلبل ال ٌدري ما ٌتمً من أذى، فذلن المنافك كان 
فً ظلمة الشرن فؤسلم فعرؾ الحبلل والحرام، والخٌر من الشر، فبٌنما هو كذلن إذ كفر فصار ال ٌعرؾ 

 .(ٔ)م وال الخٌر من الشر"الحبلل من الحرا
 .(ٕ)لال أبو عبٌد: "أضاءت النار، وأضاءها ؼٌرها" 
 :(ٖ)لال الواحدي :"والنار تضًء فً نفسها، وتضًء ؼٌرها من األشٌاء، لال الشاعر 

 أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم     دجى اللٌل حتى نظم الجزع ثالبه
السبٌل إذا وضح، وكل ما وضح فمد أضاء، وأضاءت ، وأضاء (ٗ)وٌمال: ضاءت النار، وأضاءت، لؽتان

 .(ٙ)والذي فً اآلٌة والع" ،(٘)الشمس وأضاء الممر
 .(2)[، "أي أطفؤهم هللا بالكلٌة، فتبلشت النار وُعدم النور"2ٔلوله تعالى:} َذَهَب هللا بِنُوِرِهْم{]البمرة:

 .(1)لال مجاهد: "ذهاب نورهم: إلبالهم إلى الكفار والضبللة" 
 : (0)[، فٌه وجهان2ٔولوله عز وجل :}َذَهَب هللاُ بِنُوِرِهْم {]البمرة:  

 أحدهما : نور المستولِد ، ألنه فً معنى الجمع ، وهذا لول األخفش .
، (ٕٔ)، وإلٌه ذهب الطبري(ٔٔ)والفراء (ٓٔ)والثانً : بنور المنافمٌن ، ألن المثل مضروب فٌهم ، لاله الزجاج

 وهو لول الجمهور.
 اب نورهم، وجوه:وفً ذه 

 (ٙٔ)، وروي عن ابن عباس(٘ٔ)، وابن زٌد(ٗٔ)، والربٌع(ٖٔ)أحدها: إلبالهم إلى الكافرٌن والضبللة. لاله مجاهد
 مثل ذلن.

 (1ٔ)، وروي عن ابن عباس(2ٔ)والثانً: ذهب هللا بنورهم عند الموت، ألنه لم ٌكن لها أصل فً للبه. لاله لتادة
 مثلل ذلن.

                                                           

 .ٔ٘/ٔ(:صٕٙٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)
 .22ٕٓ/ ٖ("تهذٌب اللؽة" )ضاء( ٕ)
للٌل تنكشؾ من نور (البٌت نسبه بعضهم ألبً الطمحان المٌنً، وبعضهم للمٌط بن زرارة، ٌمول: إن أحسابهم طاهرة زكٌة، فدجى اٖ)

، 01٘ٔ/ ٗ، "الحماسة بشرح المرزولً" 0ٕٔ/ ٖأحسابهم، حتى إن ثالب الضوء ٌسهل نظم الجزع لناظمه، ورد البٌت فً "الكامل" 
/ ٕ، "اللسان" )خضض( 0٘/ 1، "خزانة األدب" ٖٓٙ، "الصناعتٌن" ص 2٘ٗ، "الشعر والشعراء" ص 2ٕ٘/ ٔ"أمالً المرتضى" 

 [.11ٔ-12ٔ/ٕ.]حاشٌة التفسٌر البسٌط: 1٘ٔ/ ٔ"تفسٌره" ، "المرطبً" فً 1ٙٔٔ
 . 1ٕٔٙ/ ٘، "اللسان" )ضوأ( 22ٕٓ/ ٖ، "تهذٌب اللؽة" )ضاء( ٓٙ/ ٔ(انظر "الصحاح" )ضوأ( ٗ)
 . 0ٖ/ ٔ، "زاد المسٌر" 1٘ٔ/ ٔ(انظر: "المرطبً" فً: "تفسٌره" ٘)
، "زاد 01ٔ/ ٔ، "الكشاؾ" 1ٗٔ/ ٔزم، انظر "تفسٌر ابن عطٌة" ، ولوله والع: أي متعد، ولٌل: ال11ٔ-12ٔ/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٙ)

 .ٓٙٔ/ ٔ، "الدر المصون" 21/ ٔ، "البحر المحٌط" 0ٖ/ ٔالمسٌر" 
 .ٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)
 .ٔ٘/ٔ(:صٖٙٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)1)
 .1ٓ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: 0)
 .0٘/ٔ( أنظر: معانً المرآن: ٓٔ)
 .٘ٔ/ٔالمرآن: ( أنظر: معانً ٔٔ)
. والمعنى عند "الطبري": فلما أضاءت ما حوله: ذلن أن المنافك لم ٌزل مستضٌبا بضوء المول الذي لاله ٕٖٗ/ٔ( أنظر: تفسٌره: ٕٔ)

. وبعضهم منافما فً حٌاته، ثم فً ٌوم المٌامة أنطفؤ ذلن النور، ولال: الهاء والمٌم فً )بنورهم( عابد على )الهاء والمٌم( فً لوله: )مثلهم("
 .1ٖٔ/ ٔلال: )الهاء والمٌم( تعود على )الذي(. انظر: "المرطبً" فً "تفسٌره" 

 .ٔ٘/ٔ(:صٖٙٔ، وابن أبً حاتم)ٕٖٗ/ٔ(:ص0ٖ٘(، و)0ٖٗ(، و)0ٖٖ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .ٕٖٗ/ٔ(:ص0ٖٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٕٖٗ/ٔ(:ص02ٖ( أنظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .ٕٕٖ-ٕٖٔ/ٔ(:ص11ٖ(، و)1ٖٙالطبري)( أنظر: تفسٌر ٙٔ)
 .ٔ٘/ٔ(:صٗٙٔ، وابن أبً حاتم)ٖٕٖ-ٕٕٖ/ٔ(:ص0ٖٔ(، و)0ٖٓ( أنظر: تفسٌر الطبري)2ٔ)
 .ٕٖٔ/ٔ(:12ٖ( أنظر: تفسٌر الطبري)1ٔ)
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  (ٔ)هانوفً المراد بـ}نورهم{ وج
 . (ٕ). لاله الضحان-ملسو هيلع هللا ىلص-أحدهما : أنه َعنّى إٌمانهم الذي تكلموا به وأظهروه للنبً 

 .(ٖ)والثانً: ذهب هللا بنورهم فً اآلخرة ، حتى صار ذلن سمةً لهم ٌُْعَرفُوَن بها . وهو لول األصم
}َوتََرَكُهْم فًِ ُظلَُماٍت الَّ ٌُْبِصُروَن{ "أي: وأبمارهم فً ظلماٍت كثٌفة وخوؾ شدٌد، ٌتخبطون  لوله تعالى: 

 .(ٗ)فبل ٌهتدون"
 .(ٙ)إذا ماتوا" (٘) روي عن ابن عباس: "} َوتََرَكُهْم فًِ ُظلَُماٍت {، ٌمول: فً عذاب 
 .(2)وعنه كذلن: "} الَ ٌُْبِصُروَن{: أي ال ٌبصرون الحك ٌمولون" 
 :(1)[، لوالن 2ٔوفً لوله:}َوتََرَكُهْم فً ُظلَُماٍت الَ ٌُْبِصُروَن{]البمرة: 

 أحدهما : معناه لم ٌؤتهم بضٌاء ٌبصرون به .
والثانً : أنه لم ٌخرجهم منه ، كما ٌمال تركته فً الدار ، إذا لم تَخرْجهُ منها ، وكؤنَّ ما حصلوا فٌه من 

ن من ُطِفبَت عنه النار حتى صار فً ظلمة، فهو ألل بصراً ممن لم ٌزل فً الظلمة بعد الضٌاء أسوأ حاالً ، أل
 الظلمة ، وهذا َمثَل ضربه هللا تعالى للمنافمٌن .

 : (0)وفٌما كانوا فٌه من الضٌاء ، وجعلوا فٌه من الظلمة لوالن 
وي نحوه عن ابن أحدهما : أن ضٌاءهم دخولهم فً اإلسبلم بعد كفرهم ، والظلمة خروجهم منه بنفالهم. ر

 .(ٔٔ)، والضحان(ٓٔ)مسعود
والثانً : أن الضٌاء ٌعود للمنافمٌن بالدخول فً جملة المسلمٌن ، والظلمة زوالُهُ عنهم فً اآلخرة، وهذا لول 

 مثل لن. (ٗٔ)وروي عن الحسن (ٖٔ)ولتادةَ  (ٕٔ)ابِن عباٍس 
 :(٘ٔ)عدٌدة ولوله تعالى: }َوتََرَكُهْم فًِ ُظلَُماٍت{: إذ جمعها لتضمنها ظلمات 
ظلمة اللٌل؛ ألن استٌماد النار لئلضاءة ال ٌكون إال فً اللٌل؛ ألنن إذا استولدت ناراً بالنهار فإنها ال  -ٔ

 تضًء.
 ظلمة الجو إذا كان ؼابماً. -ٕ
الظلمة التً تحدث بعد فمد النور؛ فإنها تكون أشد من الظلمة الدابمة؛ و)اَل ٌُْبِصُروَن( تؤكٌد من حٌث  -ٖ

 .(ٙٔ)لموله تعالى: )فًِ ُظلَُماٍت( دال على شدة الظلمة المعنى
لال ابن كثٌر: ضرب هللا للمنافمٌن هذا المثل، "فشبههم فً اشترابهم الضبللة بالهدى، وصٌرورتهم بعد  

البصٌرة إِلى العمى، بمن استولد ناراً فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها، وتؤنس بها وأبصر ما عن ٌمٌنه 
ا هو كذلن إِْذ طفبت ناره، وصار فً ظبلم شدٌد، ال ٌبصر وال ٌهتدي، فكذلن هإالء المنافمون وشماله، فبٌن

ًَّ على الرشد، وفً هذا المثل داللةً على أنهم آمنوا  فً استبدالهم الضبللة عوضاً عن الهدى، واستحبابهم الؽ

                                                           

 .1ٓ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٔ)
 .ٔ٘/ٔ(:ص٘ٙٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕ)
 .1ٓ/ٔ( نمله عنه الماوردي فً النكت والعٌون: ٖ)
 .ٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 . ٕٖٔ/ٔ(:ص12ٖ( أخرجه الطبري)٘)
 . بزٌادة"إذا ماتوا".ٕ٘/ٔ(:ص2ٙٔ(أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
 .ٕ٘/ٔ(:ص2ٔٔ(أخرجه ابن أبً حاتم)2)
 .1ٓ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: 1)
 .1ٓ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: 0)
 .ٕٕٖ/ٔ(:ص11ٖ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٖٕٖ/ٔ(:ص0ٕٖ، ونحوه فً تفسٌر الطبري)ٕ٘/ٔ(:ص0ٙٔتفسٌر ابن أبً حاتم)( أنظر: ٔٔ)
 .ٕٖٔ/ٔ(:ص21ٖ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٖٕٖ/ٔ(:ص0ٖٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .ٕ٘/ٔ(:ص2ٓٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗٔ)
 .ٙ٘/ٔ( ٌنظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٘ٔ)
 .ٙ٘/ٔ( ٌنظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٙٔ)



01 

 

01 

 

فاق ال ٌهتدون إِلى سبٌل خٌر، وال ، ولذلن ذهب هللا بنورهم وتركهم فً ظلمات الشن والكفر والن(ٔ)ثم كفروا"
 .(ٕ)ٌعرفون طرٌك النجاة

 الفوابد:
من فوابد اآلٌة: ببلؼة المرآن، حٌث ٌضرب للمعموالت أمثاالً محسوسات؛ ألن الشًء المحسوس ألرب  .ٔ

إلى الفهم من الشًء المعمول؛ لكن من ببلؼة المرآن أن هللا تعالى ٌضرب األمثال المحسوسة للمعانً المعمولة 
اس وما ٌعملها إال العالمون{ ]العنكبوت: حتى ٌدركها اإلنسان جٌداً، كما لال تعالى: }وتلن األمثال نضربها للن

ٖٗ] . 
ومنها: ثبوت المٌاس، وأنه دلٌل ٌإخذ به؛ ألن هللا أراد منا أن نمٌس حالهم على حال من ٌستولد؛ وكل   .ٕ

 مثل فً المرآن فهو دلٌل على ثبوت المٌاس.
استولد ناراً {؛ فهإالء  ومنها: أن هإالء المنافمٌن لٌس فً للوبهم نور؛ لموله تعالى: } كمثل الذي  .ٖ

المنافمون ٌستطعمون الهدى، والعلم، والنور؛ فإذا وصل إلى للوبهم . بمجرد ما ٌصل إلٌها . ٌتضاءل، 
وٌزول؛ ألن هإالء المنافمٌن إخوان للمإمنٌن من حٌث النسب، وأعمام، وأخوال، وألارب؛ فربما ٌجلس إلى 

 فٌنمدح فً للبه هذا اإلٌمان، ولكن سرعان ما ٌزول. المإمن حماً، فٌتكلم له بإٌمان حمٌمً، وٌدعوه،
ومن فوابد اآلٌتٌن: أن اإلٌمان نور له تؤثٌر حتى فً للب المنافك؛ لموله تعالى: }فلما أضاءت ما حوله{:   .ٗ

اإلٌمان أضاء بعض الشًء فً للوبهم؛ ولكن لما لم ٌكن على أسس لم ٌستمر؛ ولهذا لال تعالى فً سورة 
هً أوسع ما تحدَّث هللا به عن المنافمٌن: }ذلن بؤنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على للوبهم{ المنافمٌن . و

 [ .ٖ]المنافمون: 
 ومنها: أنه بعد أن ذهب هذا الضٌاء حلت الظلمة الشدٌدة؛ بل الظلمات.  .٘
 راً.ومنها: أن هللا تعالى جازاهم على حسب ما فً للوبهم: } ذهب هللا بنورهم {، كؤنه أخذه له  .ٙ

 فإن لال لابل: ألٌس فً هذا دلٌل على مذهب الجبرٌة؟
فلما زاؼوا } :فالجواب: ال؛ ألن هذا الذي حصل من رب العباد عّز وجّل بسببهم؛ وتذكَّر دابماً لول هللا تعالى

 [ . حتى ٌتبٌن لن أن كل من وصفه هللا بؤنه أضله فإنما ذلن بسبب منه٘أزاغ هللا للوبهم{ ]الصؾ: 
 فوابد اآلٌتٌن: تخلً هللا عن المنافمٌن؛ لموله تعالى: ] وتركهم[ومن   .2

وٌتفرع على ذلن: أن من تخلى هللا عنه فهو هالن . لٌس عنده نور، وال هًدى، وال صبلح؛ لموله تعالى: 
 ( )وتركهم فً ظلمات ال ٌبصرون

 المرآن
ًٌ فَُهْم اَل ٌَْرِجعُوَن )  [1ٔ({ ]البمرة : 1ٔ}ُصمٌّ بُْكٌم ُعْم

 التفسٌر:
هم ُصمٌّ عن سماع الحك سماع تدبر، بُْكم عن النطك به، ُعْمً عن إبصار نور الهداٌة؛ لذلن ال ٌستطٌعون 

 الرجوع إلى اإلٌمان الذي تركوه، واستعاضوا عنه بالضبلل.
 .(ٖ)[، "أي هم كالصم ال ٌسمعون خٌراً"1ٔلوله تعالى:}ُصمٌّ{]البمرة: 
 .(2)، وأبً مالن(ٙ)ولتادة ،(٘). وروي نحوه عن السدي(ٗ)الهدى"لال ابن عباس:" ال ٌسمعون  
و)الصمم( فً كبلم العرب:االنسداد ، ٌمال : لناة صماء إذا لم تكن مجوفة، وصممت المارورة إذا  

سددتها. فاألصم : من انسدت خروق مسامعه. واألبكم : الذي ال ٌنطك وال ٌفهم ، فإذا فهم فهو األخرس. ولٌل 
 :  (ٕ)لال الشاعر (ٔ)واألبكم واحد. وٌمال : رجل أبكم وبكٌم ، أي أخرس بٌن الخرس والبكم،: األخرس 

                                                           

 .12ٔ/ٔابن كثٌر:  ( تفسٌرٔ)
 .ٖٔ/ٔ( أنظر: صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .ٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .ٕ٘/ٔ(:ص2ٕٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)
 .ٖ٘/ٔ(:ص2ٖٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘)
 .ٖ٘/ٔ(:ص2ٗٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙ)
 .ٖ٘/ٔ(:ص2٘ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)2)
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 فلٌت لسانً كان نصفٌن منهما      بكٌم ونصؾ عند مجرى الكواكب
 .(ٖ)[،" أي" كالخرص ال ٌتكلمون بما ٌنفعهم"1ٔلوله تعالى:}بُْكٌم{]البمرة:  
 .(ٗ)نطمون به"لال لتادة:" بكم عنه]أي الحك[، فهم ال ٌ 
 .(٘)ولال أبو مالن:،لوله: }بكم{،ٌعنً خرسا عن الكبلم باإلٌمان، فبل ٌستطٌعون الكبلم" 
{]البمرة:  ًٌ  .(ٙ)[، "أي: كالعمً ال ٌبصرون الهدى وال ٌتبعون سبٌله"1ٔلوله تعالى:}ُعْم
 .(0)، ولتادة"(1). أي الهدى. وروي نحوه عن السدي(2)لال ابن عباس: "ال ٌبصرونه" 
والعمى : ذهاب البصر ، ولد عمً فهو أعمى ، ولوم عمً ، وأعماه هللا، وتعامى الرجل : أرى ذلن  

ٌِْهُم األَْنبَاُء ٌَْوَمبٍِذ{ ]المصص :   [ٙٙمن نفسه. وعمً علٌه األمر إذا التبس ، ومنه لوله تعالى : }فَعَِمٌَْت َعلَ
(ٔٓ) . 
حواسهم جملة ، وإنما الؽرض نفٌها من جهة ما ، تمول : ولٌس الؽرض مما ذكرناه نفً اإلدراكات عن  

 : (ٔٔ)فبلن أصم عن الخنا، كما لالوا
 أصم عما ساءه سمٌع 

 أي: ال ٌسمع ما ساءه مع كونه سمٌعا، ٌضرب مثبل للرجل ٌتؽافل عما ٌكره.
 : (ٕٔ)ولال آخر

  بَِها َسِمٌعُ  َوَعـْوَراُء اللِّبَاِم َصَمْمُت َعْنَها         َوإِنًِّ لَْو أََشاءُ 
 : (ٖٔ)ولال مسكٌن الدارمً

ـتْرُ   أَْعَمى إَِذا َما َجـاَرتًِ َخَرَجْت     َحتَّى ٌَُواِرَي َجاَرتًِ الّسِ
ٌْنَُهَما                َسْمِعً َوَما بِالسَّْمعِ ِمْن َوْلرِ  ا َكاَن بَ  َوأََصمُّ َعمَّ

 .فوصؾ نفسه لتركه النظر واالستماع بالعمى والصمم
 .(ٗٔ)[، "أي: ال ٌرجعون عما هم فٌه من الؽً والضبلل"1ٔله تعالى:}فَُهْم الَ ٌَْرِجعُوَن{]البمرة:لو 
 .(٘ٔ)لال الثعلبً:أي: " عن الضبللة والكفر الى الهداٌة واإلٌمان" 
لال ابن عثٌمٌن:" الفاء هذه عاطفة، لكنها تفٌد السببٌة، أي: بسبب هذه األوصاؾ الثبلثة ال ٌرجعون عن  

 .(ٙٔ)هم؛ فبل ٌنتفعون بسماع الحك، وال بمشاهدته، وال ٌنطمون به"ؼٌِّ 
 [ على وجوه:1ٔوتعددت عبارات أهل التفسٌر فً لوله تعالى: }فَُهْم الَ ٌَْرِجعُوَن{]البمرة: 

                                                                                                                                                                                             

 مماٌٌس اللؽة مادة) بكم(.( انظر: اللسان معجم ٔ)
، وبكٌم : أخرس . ومجرى 0ٕ/ٔ( البٌت للحصٌن بن الحمام، ورد فً معجم مماٌٌس اللؽو: مادة)بكم(، وانظر: سٌرة ابن هشام: ٕ)

 .الكواكب : فلكها الذي تدور فٌه
 .ٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .ٕ٘/ٔ(:ص2ٗٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗ)
 .ٖ٘/ٔ(:ص2٘ٔأبً حاتم)( أنظر: تفسٌر ابن ٘)
 .ٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
 .ٕ٘/ٔ(:ص2ٕٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)2)
 .ٕ٘/ٔ(:ص2ٖٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)1)
 . ولفظه:" عمً عنه]أي الحك[، فهم ال ٌبصرونه".ٕ٘/ٔ(:ص2ٙٔ(، و)2ٗٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)0)
 .ٕٗٔ/ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٓٔ)
 .2ٙجمع األمثال، أبو هبلل العسكري:(انظر: مٔٔ)
 العوراء ) و .عوراء البلم(، وكؤن الصواب ما فً الحماسة ، وكانت فً المخطوطة : و) ( . )وعوراء الكبلم2ٕٔ(حماسة البحترى : ٕٔ)
 ، الكلمة المبٌحة ، أو التً تهوى جهبل فً ؼٌر عمل وال رشد. (
 ، وصواب رواٌة البٌت األول:) 1ٙٗ:  ٔدة رواها وشرحها ، وخزانة األدب ، من لصٌ 2ٗٗثم  ٗٗ:  ٖٗ: ٔ( أمالً المرتضى ٖٔ)

، بؽٌر  ( سمعى ، وما بى ؼٌره ولر جارتى الخدر(، ألن لبله : ما ضر جارى إذ أجاوره أن ال ٌكون لبٌتـه سـتر، ورواٌة الشطر الثانً:)
  .إلواء

 .ٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗٔ)
 .ٔٙٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٘ٔ)
 .ٔٙٔ/ٔتفسٌر الثعلبً: ( ٙٔ)



ٔٓٓ 

 

ٔٓٓ 

 

 .(ٖ)، والسدي(ٕ). وكذلن فسره الربٌع بن أنس(ٔ)أحدها: معناه: " ال ٌرجعون إلى هدى" لاله ابن عباس
 . (ٗ)معناه: " أي ال ٌتوبون وال ٌذكرون"والثانً: 

، ألنهم تركوا الحك بعد أن عرفوه، فبل ٌرجعون، (٘)لال ابن كثٌر:" أي ال ٌرجعون الى الهدى واالسبلم 
 .(ٙ)بخبلؾ من ترن الحك عن جهل وضبلل كالنصارى ونحوهم، فإنه ال ٌعمل، وهو ألرب رجوعاً منهم 

: }صماً بكماً عمٌاً{، فٌجوز النصب على الذم، كما لال تعالى :  وفً لراءة عبد هللا بن مسعود وحفصة 
ٌْنََما ثُِمفُوا{ ]األحزاب :  َ الَةَ اْلَحَطِب{ ]المسد : ٔٙ}َمْلعُونٌَِن أ [ ، ومن ذلن لول ٗ[ ، وكما لال :}َواْمَرأَتُهُ َحمَّ

 : (2)عروة بن الورد 
 سمونً الخمر ثم تكنفونً        عداة هللا من كذب وزور

فنصب "عداة هللا" على الذم. فالولؾ على "ٌبصرون" على هذا المذهب صواب حسن. وٌجوز أن  
ٌنصب صما بـ }تركهم{ ، كؤنه لال : وتركهم صما بكما عمٌا، فعلى هذا المذهب ال ٌحسن الولؾ على 

 .(1)"ٌبصرون"
 الفوابد:

فبل ٌسمعون الحك؛ ولو سمعوا ما انتفعوا؛ ومن فوابد اآلٌة: أن هإالء المنافمٌن أصم هللا تعالى آذانهم،  -ٔ
سمعنا وهم ال  وٌجوز أن ٌُنفى الشًء النتفاء االنتفاع به، كما فً لوله تعالى: }وال تكونوا كالذٌن لالوا

 (ٌٕٔسمعون{ )األنفال: 
 ومنها: أن هإالء المنافمٌن ال ٌنطمون بالحك . كاألبكم.  -ٕ
 .ومنها: أنهم ال ٌبصرون الحك . كاألعمى -ٖ
ً للمإمنٌن،  -ٗ ومنها: أنهم ال ٌرجعون عن ؼٌِّهم؛ ألنهم ٌعتمدون أنهم محسنون، وأنهم صاروا أصحابا

وأصحاباً للكافرٌن: هم أصحاب للمإمنٌن فً الظاهر، وأصحاب للكافرٌن فً الباطن؛ ومن استحسن شٌباً فإنه 
 ال ٌكاد أن ٌرجع عنه.

 المرآن
ُ  }أَْو َكَصٌٍِّب ِمَن السََّماِء فٌِهِ  َواِعِك َحَذَر اْلَمْوِت َوَّللاَّ ُظلَُماٌت َوَرْعٌد َوبَْرٌق ٌَْجعَلُوَن أََصابِعَُهْم فًِ آَذانِِهْم ِمَن الصَّ

 [0ٔ( { ]البمرة : 0ُٔمِحٌٌط بِاْلَكافِِرٌَن )
 التفسٌر:

اعة ٌمشون فً أو تُْشبه حاُل فرٌك آخر من المنافمٌن ٌظهر لهم الحك تارة، وٌشكون فٌه تارة أخرى، حاَل جم
العراء، فٌنصب علٌهم مطر شدٌد، تصاحبه ظلمات بعضها فوق بعض، مع لصؾ الرعد، ولمعان البرق، 
والصواعك المحرلة، التً تجعلهم من شدة الهول ٌضعون أصابعهم فً آذانهم؛ خوفًا من الهبلن، وهللا تعالى 

 محٌط بالكافرٌن ال ٌفوتونه وال ٌعجزونه.
[، "أي أو مثلهم فً حٌرتهم وترددهم كمثل لوٍم 0َٔصٌٍِّب ِمَن السََّماِء{ ]البمرة : لوله تعالى: }أَْو كَ  

 .(0)أصابهم مطر شدٌد، أظلمت له األرض، وأرعدت له السماء، مصحوٍب بالبرق والرعد والصواعك"
 [، على لولٌن:0ٔواختلؾ فً لوله تعالى: }أَْو َكَصٌٍِّب ِمَن السََّماِء{ ]البمرة :  

 (ٕ)لال ابن أبً حاتم:"وكذلن فسره أبو العالٌة والحسن وسعٌد بن جبٌر .(ٔ) أنه المطر: لاله ابن عباس أحدهما:
 .(٘)وعطاء الخراسانً والسدي والربٌع بن أنس" ،(ٗ)، وعطاء وعطٌة العوفً، ولتادة(ٖ)ومجاهد

                                                           

 ..ٖ٘/ٔ(:ص22ٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)
 .ٖ٘/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:صٕ)
 . ولفظه:" فهم ال ٌرجعون إلى اإلسبلم".ٖ٘/ٔ(:ص21ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖ)
 .ٖ٘/ٔ(:ص20ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗ)
 .10ٔ/ٔ( ٌنظر تفسٌر ابن كثٌر: ٘)
 .ٗٗ/ٔسعدي: ( تفسٌر الٙ)
 .برواٌة: " سمونً النسء " ٌمال لكل مسكر نسء ٕٖ(دٌوانه ط بٌروت ص 2)
 .ٕٗٔ/ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: 1)
 .ٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 0)



ٔٓٔ 

 

ٔٓٔ 

 

 : (2)علممة بن عبدة، ومنه لول (ٙ)والثانً: أنه: السحاب. لاله الضحان
ٌِْرِهنَّ َدبٌِبُ  ٌِْهْم َسَحابَةٌ       َصَواِعمَُها ِلَط ُم َصابَْت َعلَ  َكؤَنَهَّ

ٍر     ُسِمٌِت َؼَواِدي اْلُمزِن ِحٌَن تَُصوبُ  ٌَْن ُمؽَّمِ ٌْنًِ َوبَ  فبَلَ تَْعِدِلً بَ
 و)السماء(: كل ما عبلن فؤظلن، ومنه لٌل لسمؾ البٌت: سماء.والسماء: المطر، سمً به لنزوله من

  (1):السماء.لال حسان بن ثابت
واِمُس والسماءُ   دٌار من بنً الَحْسَحاس لَْفر      تُعفٌِّها الرَّ

 فموله: السماء: أي المطر.
 : (0)ولال معاوٌة بن مالن

ٌْناهُ وإن كانوا ِؼضابا  إذا سمط السماُء بؤرض لوم       َرَع
 .(ٓٔ)أراد للسماء المطر، لمربه من السماء

الكؤل أٌضا سماء، ٌمال: ما زلنا نطؤ السماء حتى أتٌناكم، ٌرٌدون الكؤل والطٌن، وٌمال لظهر وٌسمى الطٌن و
 : (ٔٔ)الفرس أٌضا سماء لعلوه، وٌنسب لطفٌل الؽنوي

ٌباج أما سماُإه        فَرٌَّا وأما أرضه فُمُحولُ   وأحمَر كالّدِ
 .بالسماء عن أعبلهوالسماء: ما عبل.واألرض: وٌعبر بها عن أسفل الشًء، كما ٌعبر 

 .(ٕٔ)[، "أي فً ذلن السحاب ظلماٌت داجٌة"0ٔلوله تعالى:}فٌِِه ُظلَُماٌت{]البمرة :  
 [، على أوجه:0ٔواختلؾ فً لوله تعالى: }فٌِِه ُظلَُماٌت{]البمرة :  

 .(ٖٔ)أحدهما: فٌه  ابتبلء. لاله ابن عباس
على الذي هم علٌه من الخبلؾ والتخوؾ  -لمتلوالثانً: "أي هم فً ظلمة ما هم فٌه من الكفر والحذر من ا

 .(ٗٔ)لكم، على مثل ما وصؾ من الذي هو فً ظلمة الصٌب". لاله ابن عباس
 .(٘ٔ)والثالث: الظلمة، والضبللة. لاله الضحان

                                                                                                                                                                                             

 .ٗ٘/ٔ(:ص1ٓٔ( أنظر: ابن أبً حاتم)ٔ)
 .ٗ٘/ٔ(أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: ٕ)
 .ٗ٘/ٔ(أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: ٖ)
 .ٗ٘/ٔابن أبً حاتم: ( أنظر: تفسٌر ٗ)
 .ٗ٘/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حان: ص٘)
 .ٗ٘/ٔ(:ص1ٔٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙ)
 .. أي أّن الطٌر التً لم تستطع أن تطٌر فزعاً ورعباً دبّـت دبٌبـاً تطلب النجاة00ٙٔ، ط. دار صادر، 0ٕ( دٌوانه: 2)
الحسحاس : لوم من العرب ، أوالد الحسحاس بن مالن بن عدي بن النجار. لال ابن . بنو 1ٓ/ٔ( دٌوان حّسان بن ثابت، ولٌد عرفات : 1)

 .فارس : الحسحاس : الرجل الجواد ، والروامس : الرٌاح التً ترمس اآلثار فتسوي بها األرض ، والسماء : المطر
 .0ٖ٘:ص020ٔ، ٙمصر، ط ( المفضلٌات، المفضل الضبً، تحمٌك: احمد شاكر وعبدالسبلم دمحم هارون، دار المعارؾ/0)
 ( مرة:ٕٓٔباإلفراد فً المرآن الكرٌم )  ( السماء  ) (تكررت لفظةٓٔ)
}إِنَّ فًِ َخْلِك السََّماَواِت   ؛ كما فً لوله تعالى: ٌفهم من مدلولها الؽبلؾ الؽازي لؤلرض بسحبه ورٌاحه وكسفه  (1ٖ) منها ثمان وثبلثون -ٔ

ٌِْل  ُ ِمَن السََّماِء ِمْن مَ َواأْلَْرِض َواْختبَِلِؾ اللَّ اٍء فَؤَْحٌَا بِِه اأْلَْرَض بَْعَد َمْوتَِها َوالنََّهاِر َواْلفُْلِن الَّتًِ تَْجِري فًِ اْلبَْحِر بَِما ٌَْنفَُع النَّاَس َوَما أَْنَزَل َّللاَّ
ِر بَ  ٌَاحِ َوالسََّحاِب اْلُمَسخَّ ً بؤن السحاب ٌَْٗٙٔن السََّماِء َواأْلَْرِض آَلٌَاٍت ِلمَْوٍم ٌَْعِملُوَن{ ]البمرة : َوبَثَّ فٌَِها ِمْن ُكّلِ َدابٍَّة َوتَْصِرٌِؾ الّرِ [، علما

والذي ٌحوي أؼلب مادة الؽبلؾ   ، ( كٌلو مترا فوق مستوي سطح البحر عند خط االستواء ٙٔ ٌتحرن فً نطاق المناخ الذي ال ٌتعدي سمكه)
وواضح أن الممصود بالسماء هنا هو   ، كرٌم ٌشٌر إلً إنزال الماء من السماء فً أكثر من آٌةوالمرآن ال  ( بالكتلة  %2٘) الؽازي لؤلرض

  . السحاب أو النطاق المحتوي علً السحاب والمعروؾ علمٌا بنطاق المناخ
ذلن لوله تعالى: }إِنَّا َزٌَّنَّا السََّماَء آٌة ٌفهم منها أن المراد السماء الدنٌا ؼالباً، التً تحوي النجوم والكواكب، ومن   (1ٕ) واثنتان وثمانون  -ٕ

ْنٌَا بِِزٌنٍَة اْلَكَواِكِب{ ]الصافات :  [.] لبلستزادة فً الموضوع راجع: ممال )"والسماء ذات الرجع" فً ضوء علوم الفضاء( لؤلستاذ ٙالدُّ
وفٌزٌمٌة بحلوان، و ممال "والسـماء ذات الرجـع" الدكتور مسلم شلتوت أستاذ بحوث الشمس والفضاء بالمعهد المومً للبحوث الفلكٌة والجٌ

 أ.د زؼلول النجار[.
 .0ٕ/ٕ. وعجزه فً المجمل 2ٕ/ٔ؛ وشمس العلوم ٕٙ(البٌت لطفٌل الؽنوي، وهو فً ملحمات شعره ص ٔٔ)
 .ٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٔ)
 .ٗ٘/ٔ(:ص1ٕٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖٔ)
 .ٗ٘/ٔ(:ص1ٖٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗٔ)
 .ٗ٘/ٔ(:ص1ٗٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘ٔ)



ٕٔٓ 

 

ٕٔٓ 

 

 .(ٔ)[، أي: " ورعٌد لاصؾ"0َٔوَرْعٌد{]البمرة :  لوله تعالى:} 
 ثة أوجه:[ ثبل0َٔوَرْعٌد{]البمرة : }وفً تفسٌر لوله تعالى 

 .(ٕ)أحدها: أن الرعد: التخوٌؾ. لاله. ابن عباس
 .(ٖ)والثانً: إن الرعد رٌح. لاله أبو الجلد

ًَ الصوُت رعداً باسم ذلن الَملن ، لاله أبو  والثالث: أنه َملٌَن ٌنعك بالؽٌث ، كما ٌنعك الراعً بؽنمه ، فَُسّمِ
، (0)ولتادة (1)والخلٌل، وروي عن أبً صالح ،(2)، وعكرمة(ٙ)، ومجاهد(٘)، وابن عباس(ٗ)خطاب البصري

 ، مثل ذلن.(ٓٔ)وعلً بن أبً طالب
َرَعَدِت  ، ولٌل(ٕٔ): هو الصوت الذي ٌسمع من السحاب، وروي "أنه ملن ٌسوق الّسحاب"(ٔٔ)و)الرعد( 

ٌمول وال : لمن  (ٖٔ)الّسماُء وبرلت، وأَْرَعَدْت وأبرلت، وٌكنّى بهما عن التّهّدد. وٌمال: صلؾ تحت َراِعَدةٍ 
ْعِدٌُد: المضطرب جبنا، ولٌل: أُْرِعَدْت فرابصه خوفا  .(ٗٔ)ٌحمّك. والّرِ

 .(٘ٔ)[، أي:" وبرٌق خاطؾ"0ٔلوله تعالى:} وبرٌق{]البمرة :  
لال ابن زٌد:" هذا أًٌضا مثٌل ضربه هللا للمنافمٌن ، كانوا لد استناروا باإلسبلم ، كما استناَر هذا بنور  

 .(ٙٔ)هذا البرق"
 .(2ٔ)عطاء:" مثَل ُضِرَب للكافر"ولال 

 .(1ٔ)لال الضحان:"البرق فاإلٌمان. عنً بذلن أهل الكتاب" 
 وفً تفسٌر )البرق( ألوال: 

 .(0ٔ)أحدهما: أن البرق ماء. لاله ابن عباس
، (ٖٕ)والربٌع (ٕٕ)،وروي عن أبً هرٌرة(ٕٔ)، وابن عباس(ٕٓ)والثانً: أن البرق مخارٌك المبلبكة. لاله. علً

 مثل ذلن. ، (ٖ)، وابن جرٌج(ٕ)ومجاهد (ٔ)وكعب

                                                           

 .ٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .٘٘/ٔ(:ص1ٙٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕ)
 .ٕٖٗ-ٖٔٗ/ٔ(:ص1ٖٗ(، و)2ٖٗ، وتفسٌر الطبري)٘٘/ٔ(:ص12ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖ)
 .0ٖٖ/ٔ(:صٖٕٗ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٖٔٗ-0ٖٖ/ٔ(:صٖٙٗ(، و)ٖٗٗ(، و)2ٕٗ(، و)ٕٙٗ(، و)ٕٗ٘(، )ٕٗٗ(أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٖٓٗ-1ٖٖ/ٔ(:ص:ٕٖٗ(، و)0ٕٗ(، و)ٕٔٗ(، و)ٕٓٗ(، و)0ٔٗ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٖٔٗ-ٖٓٗ/ٔ(:صٖ٘ٗ(، و)ٖٔٗ(، و)0ٕٗ(أنظر: تفسٌر الطبري)2)
 .1ٖٖ/ٔ(:صٕٕٗ( أنظر: تفسٌر الطبري)1)
 .ٖٓٗ/ٔ(:صٖٓٗ(أنظر: تفسٌر الطبري)0)
 .ٖٓٗ/ٔ(:صٖٖٗتفسٌر الطبري)(أنظر: ٓٔ)
 .2ٖ٘( ٌنظر: المفردات فً ؼرٌب المرآن، الراؼب: ٔٔ)
(أخرجه أحمد، والترمذي وصححه، والنسابً وؼٌرهم عن ابن عباس لال: ألبلت ٌهود إلى رسول هللا صلّى هللا علٌه وسلم فمالوا: ٌا ٕٔ)

لال: ملن من مبلبكة هللا موّكل بالسحاب، بٌده مخراق من نار،  رعد؟ال ثم لالوا: أخبرنا ما هذا ...أبا الماسم، إنا نسؤلن عن خمسة أشٌاء
ولال الترمذي حسن ؼرٌب،  1ٕٗ/ ٔٔ، وعارضة األحوذي ٕٔٙ/ ٗإلخ. انظر: الدر المنثور  ... ٌزجر به السحاب، ٌسوله حٌث أمره هللا

 .2ٕٗ/ ٔومسند أحمد 
 .0ٙ/ ٕ، والمستمصى 1ٖ٘/ ٕالمجمل  ده. انظر:عن ر( هذا مثل ٌمال للذي ٌكثر الكبلم وال خٌٖٔ)
 .1ٖ٘/ ٕ( ٌنظر: المجمل ٗٔ)
 .ٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘ٔ)
 .ٖٔ٘/ٔ(:صٕٙٗ( أخرجه الطبري)ٙٔ)
 .ٖٔ٘/ٔ(:صٗٙٗ( أخرجه الطبري)2ٔ)
 .ٖٓ٘/ٔ(:صٓٙٗ، وتفسٌر الطبري)٘٘/ٔ(:ص0٘ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)1ٔ)
، وفً رواٌة اخرى عنه عند ابن أبً ٖٖٗ/ٔ(:صٗٗٗ(، و)ٖٗٗوتفسٌر الطبري). ٘٘/ٔ(:ص11ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)0ٔ)

 : " البرق من تبللإ الماء".٘٘/ٔ(:ص10ٔحاتم:)
 .ٖٖٗ-ٕٖٗ/ٔ(:ص0ٖٗ، وتفسٌر الطبري)٘٘/ٔ(:ص0ٓٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٓ)
 .ٖٖٗ/ٔ(:صٓٗٗ( تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٙ٘/ٔ(:ص:0ٔٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٕ)
 .ٙ٘/ٔ(:ص:0ٕٔأنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖٕ)



ٖٔٓ 

 

ٖٔٓ 

 

 .(ٗ)والثالث: ولٌل: هو سوٌط من نور ٌُزجً به الملُن السحاَب. لاله ابن عباس
لال الطبري: " ولد ٌحتمل أن ٌكون ما لاله علً بن أبً طالب وابن عباس ومجاهد بمعنى واحد. وذلن  

ًّ رضً هللا عنه أنها هً الب رق ، هً السٌاط التً هً من نور ، التً ٌُزجً أن تكون المخارٌُك التً ذكر عل
بها الملن السحاب ، كما لال ابن عباس. وٌكون إزجاء الملن بها السحاب ، َمْصعَه إٌاه ، وذلن أن الِمَصاَع 
عند العرب ، أصله : المجالََدةُ بالسٌوؾ ، ثم تستعمله فً كل شًء ُجولد به فً حرب وؼٌر حرب ، كما لال 

 :(٘)، وهو ٌصؾ َجوارَي ٌلعبن بِحْلٌهنَّ وٌُجالْدن بهأعشى بنً ثعلبة 
 إَِذا ُهنَّ نَاَزْلَن أَلََرانَُهنَّ       َوَكاَن اْلِمَصاُع بَِما فًِ اْلُجَوْن  

ٌمال منه : ماَصعه مصاًعا. وكؤن مجاهًدا إنما لال : " َمْصُع ملن " ، إْذ كان السحاب ال ٌماصع الملن ، 
ًعا"وإنما الرعد هو المماص ِِ  .(ٙ)ع له ، فجعله مصدًرا من َمَصعه ٌَْمَصعه َمْص

و)البرق(: وهو الضوء البلمع المشاهد مع السحاب )كصٌب( الصٌب المطر، وبََرَق ٌمال فً كل ما  
ٌلمع، نحو: سٌؾ بَاِرٌق، وبََرَق وبَِرَق ٌمال فً العٌن إذا اضطربت وجالت من خوؾ لال عّز وجل: )فَإِذا بَِرَق 

، وتصّور منه تارة اختبلؾ اللون فمٌل البُْرلَة لؤلرض ذات حجارة (2)[، ولرئ: )برق(2( ]المٌامة/ اْلبََصرُ 
مختلفة األلوان، واألبرق: الجبل فٌه سواد وبٌاض، وسّموا العٌن بَْرلَاء لذلن، ونالة بَُروق: تلمع بذنبها، 

 .  (1)ر من برولةوالبَُرولَة: شجرة تخضر إذا رأت السحاب، وهً التً ٌمال فٌها: أشك
ٌِْرق: السٌؾ، للمعانه، والبَُراق، لٌل: هو   وبََرَق طعامه بزٌت: إذا جعل فٌه للٌبل ٌلمع منه، والبارلة واألُبَ

ًّ صلّى هللا علٌه وسلم لّما عرج به، وهللا أعلم بكٌفٌته، واإِلْبرٌك معروؾ، وتصّور من البرق  دابة ركبها النب
 .(0)َرَق فبلن ورعد، وأَْبَرَق وأرعد: إذا تهّددما ٌظهر من تجوٌفه، ولٌل: بَ 

َن الصواعك{]البمرة :   [، "أي ٌضعون رءوس أصابعهم 0ٔلوله تعالى:}ٌَْجعَلُوَن أََصابِعَُهْم فً آَذانِِهم ّمِ
 .(ٓٔ)فً آذانهم لدفع خطر الصواعك، وذلن من فرط الدهشة والفزع كؤنهم ٌظنون أن ذلن ٌنجٌهم"

وكان المنافمون إذا حضروا مجلَس النبً ملسو هيلع هللا ىلص جعلوا أصابعهم فً آذانهم ، فََرلًا من كبلم لال ابن مسعود:"  
 .(ٔٔ)النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، أن ٌَنِزل فٌهم شًء أو ٌُذَكروا بشًء فٌمتَلوا"

 .(ٕٔ)[، أي خشٌة الموت من تلن الصواعك المدمرة"0ٔلوله تعالى:}َحَذَر الموت{]البمرة :  
 .(ٖٔ)لال الثعلبً: أي: مخافة الموت" 
 .(ٗٔ)لال الماسمً: أي: خوؾ الموت من سماعها" 

                                                                                                                                                                                             

 .ٙ٘/ٔ(:ص:0ٖٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔ)
 .ٙ٘/ٔ(:ص:0ٗٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕ)
 .ٖٗٗ/ٔ(:صٓ٘ٗ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٖٖٗ/ٔ(:صٕٗٗ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
اري ٌلعبن بحلٌهن وٌجالدن بها . ولد أخطؤ المعنى . وإنما أراد ، لال المحمك: "وزعم الطبري كما ترى أنه أراد جو ٘ٔ(دٌوانه : ٘)

األعشى ما هو أبلػ . وذلن أن األلران جمع لرن : وهو الذي ٌمارنن فً الموة والشجاعة ، وأراد به الرجال ، وٌنازلن : أراد ما ٌكون 
، جمع جونة : وهً سلة صؽٌرة مستدٌرة مؽشاة باألدم  منهن من المداعبة والممارسة إرادة الؽلبة على عمول الرجال وعزابمهم . والجون

ٌكون فٌها الطٌب . وٌمال أًٌضا : " جإنة وجإن " بالهمز . وذكر األعشى المعركة المدٌمة الدابرة بٌن الرجال والنساء ، ٌتخذن الزٌنة 
لعزابم ، فٌمع الرجال أسرى فً أٌدٌهن ".]حاشٌة والطٌب سبلًحا ، فٌتصدٌن للرجال ابتؽاء الظفر والؽلبة ، والفتنة التً تصرع األلباب وا

 [.ٖٙٗ/ٔتفسٌر الطبري: 
 .ٖٙٗ-ٖ٘ٗ/ٔ( تفسٌر الطبري: ٙ)
 .1ٕٗ(وهً لراءة نافع وأبً جعفر المدنٌٌّن. انظر: اإلتحاؾ ص 2)
 .11ٖ/ ٔ، ومجمع األمثال ٕٓ، وأساس الببلؼة ص ٕٔٔ/ ٔ(انظر: المثل فً المجمل 1)
 .0ٔٔرآن، الراؼب: ( انظر: مفردات ؼرٌب الم0)
 .ٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٓٔ)
 .ٖٙٗ/ٔ(:صٕ٘ٗ( أخرجه الطبري)ٔٔ)
 .ٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٔ)
 .ٗٙٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٖٔ)
 .0ٕ٘/ٔ( محاسن التؤوٌل: ٗٔ)



ٔٓٗ 

 

ٔٓٗ 

 

[، "أي وهللا تعالى محٌط بهم بمدرته، وهم تحت إرادته 0ٔلوله تعالى:}وهللا ُمِحٌٌط بالكافرٌن{]البمرة :  
 .(ٔ)ومشٌبته ال ٌفوتونه، كما ال ٌفوُت من أحاط به األعداء من كل جانب"

 .(ٕ)اسمً:" علما ولدرة فبل ٌفوتونه"لال الم 
 .(ٖ)لال الواحدي:" وهللا مهلكهم وجامعهم فً النار" 
ٍء ِعْلماً{]الطبلق:   ًْ َ لَْد أَحاَط بُِكّلِ َش  .(ٗ)[ "ٕٔولال الثعلبً:" أي عالم بهم، ٌدل علٌه لوله: َوأَنَّ َّللاَّ
 :(٘)و)اإلحاطة(، تستعمل بمعان عدٌدة، منها 

ٍء ِعْلًما{ ]الطبلق: أحدها: العلم،   ًْ  .(ٙ)[ أي: لم ٌشذ عن علمه شًءٕٔكموله: }أََحاَط بُِكّلِ َش
 ، فبل محٌص  لهم عنه.(2)والثانً: المدرة، كؤن لدرته أحاطت بهم

[، ٕٗوالثالث: الهبلن، أُِحٌط بفبلن، إذا دنا هبلكه، وهو محاط به، لال هللا تعالى: }َوأُِحٌَط بثََمِرِه{ ]الكهؾ: 
ً ٙٙ. ومنه لوله: وله: }إاِلَّ أَْن ٌَُحاَط بُِكْم{ ]ٌوسؾ: (1)ابه ما أهلكه وأفسدهأي: أص  .(0)[ أي تهلكوا  جمٌعا

 :(ٓٔ)وفً تشبٌه المثل فً هذه اآلٌة ألاوٌل  
ُل من السماء بالمرآن ، وما فٌه من الظلمات بما فً المرآن من  أحدها : أنه َمثٌَل للمرآن ، ُشبِّهَ المطُر الُمنَزَّ
االبتبلء ، وما فٌه من الرعد بما فً المرآن من الزجر ، وما فٌه من البرق بما فً المرآن من البٌان ، وما فٌه 
من الصواعك بما فً المرآن من الوعٌد اآلجل ، والدعاء إلى الجهاد فً العاجل ، وهذا المعنى عن ابن 

 .(ٔٔ)عباس
لشكهم فً دٌنهم ، وما فٌه من البرق بما فً إظهار اإلسبلم والثانً : أنه َمثٌَل ، لما ٌخافونه من وعٌد اآلخرة 

من حمن دمابهم ومناكحهم وموارٌثهم ، وما فٌه من الصواعك بما فً اإلسبلم من الزواجر بالعماب فً 
 العاجل واآلجل .

فٌه من  والثالث : أنه َضَرَب الصٌِّب َمثبَلً بظاهر إٌمان المنافك ، ومثل ما فٌه من الظلمات بضبللته، وما
 .(ٕٔ)البرق بنور إٌمانه ، وما فٌه من الصواعك بهبلن نفاله. لاله ابن عباس

 :(ٖٔ)ولد اختلؾ العلماء فً هذا المثل، هل هو لطابفتٌن من المنافمٌن أم لطابفة واحدة 
 المول األول: ذهب بعض العلماء إلى أن )أو( هنا بمعنى الواو، فالمعنى على هذا أن للمنافمٌن مثلٌن، مثل
 الذي استولد ناراً، ومثل أصحاب الصٌب، وكون )أو( تؤتً بمعنى )الواو( صحٌح كما فً لوله تعالى:

 [.ٕٗ}فَاْصبِْر ِلُحْكِم َربَِّن َواَل تُِطْع ِمْنُهْم آثًِما أَْو َكفُوًرا{ ]اإلنسان : 
لذي استولد ناراً، ومنهم الثول الثانً: وذهب البعض إلى أن )أو( هنا للتنوٌع، فمن المنافمٌن من مثله مثل ا

 من مثله كمثل أصحاب الصٌب، والذي ٌإٌد هذا المول أن المنافمٌن أصناؾ، والكفار أصناؾ.
 .(ٗٔ)ولوله تعالى: }فٌِِه ُظلَُماٌت{، أي : ظلمة اللٌل وظلمة السحاب وظلمة المطر 

 الفوابد:

                                                           

 .ٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .0ٕ٘/ٔ( محاسن التؤوٌل: ٕ)
أ، وابن  ٘٘/ ٔ، والثعلبً فً "تفسٌره" 1٘ٔ/ ٔ"الطبري" فً "تفسٌره"  ، وذكره "الطبري" عن مجاهد انظر0ٕٓ/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٖ)

 .ٗٔٔ/ ٔ، )أضواء البٌان( 2ٓ/ ٔ، فً تفسٌره والبؽوي 0ٖٔ/ ٔعطٌة فً "تفسٌره" 
 .ٗٙٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٗ)
 .ٕٓٔ-0ٕٓ/ٕ( أنظر: التفسٌر البسٌط: ٘)
 .2ٓ/ ٔ، والبؽوي فً "تفسٌره" ٕٔٔٔ/ ٖ(انظر "الصحاح" )حوط( ٙ)
 .1٘ٔ/ ٔأ، و"الطبري" فً تفسٌره  ٘٘/ ٔ(انظر "تفسٌر الثعلبً" 2)
 .2ٓ2/ ٔ("تهذٌب اللؽة" )حاط( 1)
 .٘٘/ٔ( أنظر: تفسٌر الثعلبً: 0)
 .1ٖ-1ٕ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٓٔ)
 .0ٕٔ/ ٔ، وابن عطٌة فً "تفسٌره" ٓٓٔ/ ٔ، وانظر: "تفسٌر أبً اللٌث" 2ٖٗ/ٔ(:صٗ٘ٗ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٖٙٗ/ٔ(:صٖ٘ٗ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٖٖٙ/ٔ( تفسٌر الطبري: ٖٔ)
 .ٙٙ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٗٔ)



ٔٓ٘ 

 

ٔٓ٘ 

 

 } وهللا محٌط بالكافرٌن {. . من فوابد اآلٌة: تهدٌد الكفار بؤن هللا محٌط بهم؛ لموله تعالى:ٔ
. إن عدم التفات الكفار للنفع الحمٌمً، وهو منهج هللا، ال ٌعطٌهم لدرة اإلفبلت من لدرة هللا سبحانه وتعالى ٕ

 .فً الدنٌا واآلخرة
 المرآن

ُ لََذَهَب بَِسْمِعِهْم }ٌََكاُد اْلبَْرُق ٌَْخَطُؾ أَْبَصاَرُهْم ُكلََّما أََضاَء لَُهْم َمَشْوا فٌِِه َوإَِذا أَْظلََم عَ  ٌِْهْم لَاُموا َولَْو َشاَء َّللاَّ لَ
ٍء لَِدٌٌر ) ًْ َ َعلَى ُكّلِ َش  [ٕٓ({ ]البمرة : َٕٓوأَْبَصاِرِهْم إِنَّ َّللاَّ

 التفسٌر:
أن ٌسلب أبصارهم، ومع ذلن فكلَّما أضاء لهم مَشْوا فً ضوبه، وإذا ذهب  -من شدة لمعانه-ٌمارب البرق 

هم فٌمفون فً أماكنهم. ولوال إمهال هللا لهم لسلب سمعهم وأبصارهم، وهو لادر على ذلن فً أظلم الطرٌك علٌ
 كل ولٍت، إنه على كل شًء لدٌر.

[، "أي ٌمارب البرُق لشدته ولوته وكثرة لمعانه ٕٓلوله تعالى: }ٌََكاُد اْلبَْرُق ٌَْخَطُؾ أَْبَصاَرُهْم{]البمرة:  
 .(ٔ)أن ٌذهب بؤبصارهم فٌؤخذها بسرعة"

 .(ٕ)لال ابن كثٌر:" أي : لشدته ولوته فً نفسه ، وضعؾ بصابرهم ، وعدم ثباتها لئلٌمان" 
 .(ٖ)كاد حجج المرآن وبراهٌنه وآٌاته الساطعة تبهرهم"ولال ابن عطٌة: " 
 .(ٗ)لال ابن عباس:" ٌكاد اإلٌمان ٌدخل فً للوبهم" 
 .(٘)المنافمٌن"وعنه أٌضا:" : "ٌكاد ُمْحَكُم المرآن ٌدل على عورات  
و)الخطؾ( : األخذ بسرعة ، ومنه سمً الطٌر خطافا لسرعته، فمن جعل المرآن مثبل للتخوٌؾ فالمعنى  

أن خوفهم مما ٌنزل بهم ٌكاد ٌذهب أبصارهم. ومن جعله مثبل للبٌان الذي فً المرآن فالمعنى أنهم جاءهم من 
 .(ٙ)البٌان ما بهرهم

 :(2)[، فٌه وجهان من المراءةٕٓ:ولوله تعالى: }ٌَْخَطُؾ{]البمرة 
 أحدهما: }ٌْخَطؾ{، بفتح الطاء، لرأ بها علً بن الحسٌن وٌحٌى بن وثاب والحسن،  وهً اللؽة الجٌدة.

 .(1)والثانً: }ٌْخِطؾ{ بكسر الطاء،لرأ بها ٌونس، لال األخفش:" وهً للٌلة ردٌبة ال تكاد تعرؾ"
 .(0)[، أّن طاءه مفتوحة"ٕٓفموا على ٌَْخَطُؾ ]البمرة:لال أبو علً: "حدثنا أحمد بن موسى: لال: ات 
َشْواْ فٌِِه{]البمرة:   [، "أي كلما أنار لهم البرق الطرٌك مشوا فً ٕٓلوله تعالى: }ُكلََّما أََضآَء لَُهْم مَّ

 .(ٓٔ)ضوبه"
ً لهم إما راشدا تدركه بصابرهم وإما رفداً ٌنفعهم اهتزوا له،  فمضوا  لال الراؼب: كلما" رأوا المعا

 . (ٔٔ)بنوره"
 . (ٕٔ)لال ابن كثٌر:" أي كلما ظهر لهم من اإلٌمان شًء استؤنسوا به واتبعوه" 

                                                           

 .ٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .0ٓٔ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕ)
 .ٗٓٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٖ)
ي" عن الضحان عن ابن عباس. لال: ٌلتمع ، ولم أجد هِذه الرواٌة عن ابن عباس، وفً "الطبرٕٕٔ/ٕ( نمبل عن التفسٌر البسٌط: ٗ)

، وأخرج ابن أبً حاتم عن علً بن أبً طلحة عن ابن عباس: 2ٖ/ ٔ، الدر" 2٘/ ٔ، "وتفسٌر ابن أبً حاتم" 1٘ٔ/ ٔأبصارهم ولما ٌفعل 
 .2٘/ ٌٔكاد محكم المرآن ٌدل على عورات المنافمٌن "تفسٌر ابن أبً حاتم" 

 .0ٖٗ/ٔ:ص(ٗ٘ٗ( أخرجه الطبري فً تفسٌره)٘)
 .ٕٕٕ/ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٙ)
 .ٖٕٕ/ٔ، وتفسٌر المرطبً: 0ٖٓ/ٔ، والحجة للمراء السبعة: 1ٗٔ( انظر: السبعة فً المراءات: 2)
 .ٗ٘/ٔ( معانً المرآن: 1)
، وتفسٌر ٘٘-ٗ٘/ٔلؤلخفش:. ولد ذكر: فً)ٌخطؾ( ستة أوجه موافمة للخط. أنظر: معانً المرآن 0ٖٓ/ٔ( الحجة للمراء السبعة: 0)

 .ٕٕٕ/ٔالمرطبً: 
 .ٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٓٔ)
 .0ٓٔ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٔٔ)
 .0ٓٔ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕٔ)
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 .(ٔ)لال الواحدي: كلما" كثرت الؽنابم، وأصابوا الخٌر، رضوا به" 
 . (ٕ)لال ابن عباس:"إذا لرئ علٌهم شًء من المرآن مما ٌحبون صدلوا" 
ا اطمؤنوا" وعنه أٌضا: " كلما أصاَب المنافمون من   .(ٖ)اإلسبلم ِعزًّ

وروي عن ابن مسعود: " فإذا كثرت أموالهم ، وُولد لهم الؽلمان، وأصابوا ؼنٌمةً أو فتًحا ، مشْوا فٌه ، 
 .(ٗ)ولالوا : إن دٌن دمحم ملسو هيلع هللا ىلص دٌُن صدق. فاستماموا علٌه"

للمسلمٌن: أنا معكم وعلى دٌنكم، وإذا ولال لتادة: هو المنافك إذا كثر ماله وأصاب رخاء وعافٌة لال  
 .(٘)أصابته النوابب لام متحٌرا؛ ألنه ال ٌحتسب أجرها"

لال الواحدي:" كؤصحاب الصٌب إذا أضاء لهم البرق فؤبصروا الطرٌك مشوا، فإذا عادت الظلمة ولفوا  
 .(ٙ)متحٌرٌن"

ًّ : }مّروا فٌه{، وفً ، وفً مصحؾ أُ (2)ولرأ ابن أبً عبلة :}كلما ضاء{، بؽٌر همز، وهً لؽة  ب
 .(1)مصحؾ ابن مسعود :}مضوا فٌه{

ٌِْهْم لَاُمواْ{]البمرة:   [، "أي وإذا اختفى البرق وفتر لمعانه ولفوا عن السٌر ٕٓلوله تعالى:}َوإَِذآ أَْظلََم َعلَ
 .(0)وثبتوا فً مكانهم"

 .(ٓٔ)فولفوا"لال الراؼب:"ثم بٌن أنه إن اعترض لهم شبهة أو عن لهم مصٌبة تحٌروا ،  
 .(ٔٔ)لال ابن كثٌر:" وتارة تْعِرض لهم الشكون، أظلمت للوبَهم، فولفوا حابرٌن" 
 .(ٕٔ)لال ابن عباس:"وإذا سمعوا شٌباً من شرابع النبً ملسو هيلع هللا ىلص مما ٌكرهون ولفوا عنه" 
 .(ٖٔ)وعنه أٌضا:" وإن أصاَب اإلسبلم نكبةٌ لاموا لٌرجعوا إلى الكفر" 
ٌِْهم{: الؽنٌمة وكانت بدلها الهزٌمة، اعتلوا ولعدوا عن نصرة الرسول"لال الواحد   .(ٗٔ)ي:"}َوإَِذا أَْظلََم َعلَ
  
ولد ألام الدهر صعري بعد »ولاُموا معناه ثبتوا، ألنهم كانوا لٌاما، ومنه لول األعرابً:  لال ابن عطٌة:" 

 .(٘ٔ)ٌرٌد أثبت الدهر"« أن ألمت صعره
 .(ٙٔ)والضحان : }وإذا أظلم{، بضم الهمزة وكسر البلم، مبنٌاً للمفعولولرأ ٌزٌد بن لطٌب  

                                                           

. وذكر نحوه "الطبري"، إال أنه لال: )جعل البرق إلٌمانهم مثبل، وإنما أراد بذلن أنهم كلما أضاء لهم اإلٌمان، ٕٗٔ/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٔ)
/ ٔ، "البحر" 2ٕ، 2ٔ/ ٔ، وانظر: "تفسٌر الخازن" 1٘ٔ/ ٔوإضاءته لهم: أن ٌروا ما ٌعجبهم فً عاجل الدنٌا ....(، "تفسٌر الطبري" 

0ٔ. 
، وذكر ابن عطٌة عن ابن عباس 0ٔ/ ٔ، وأبو حٌان فً "البحر" ٙٗ/ ٔ(ذكره ابن الجوزي عن ابن عباس والسدي، "زاد المسٌر" ٕ)

 .0ٖٔ/ ٔالمرطبً" ، وكذا "0٘ٔ/ ٔنحوه 
 .2ٖٗ/ٔ(:صٗ٘ٗ( أخرجه الطبري)ٖ)
 . ٖٙٗ/ٔ(:صٕ٘ٗ( أخرجه الطبري)ٗ)
، وذكره السٌوطً فً "الدر" وعزاه إلى عبد بن حمٌد ٘٘ٔ/ ٔأ، وأخرجه "الطبري" فً "تفسٌره"  ٙ٘/ ٔ(ذكره الثعلبً فً "تفسٌره" ٘)

 .2ٕ/ ٔ، "الدر" 0٘/ ٔ، و"تفسٌر ابن أبً حاتم" ٗ٘ٔ/ ٔبري" ، ولد ورد نحوه عن ابن عباس. انظر: "تفسٌر الط2ٕ/ ٔوابن جرٌر 
 .ٖٕٔ/ٕ( التفسٌر البسٌط:ٙ)
 .2ٔ/ٔ، والبحر المحٌط: ٗٓٔ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: 2)
 .2ٔ/ٔ، والبحر المحٌط: ٗٓٔ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: 1)
 .ٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 0)
 .0ٓٔ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٓٔ)
 .0ٓٔ/ٔتفسٌر ابن كثٌر: ( ٔٔ)
، وذكر ابن عطٌة عن ابن عباس 0ٔ/ ٔ، وأبو حٌان فً "البحر" ٙٗ/ ٔ(ذكره ابن الجوزي عن ابن عباس والسدي، "زاد المسٌر" ٕٔ)

 .0ٖٔ/ ٔ، وكذا "المرطبً" 0٘ٔ/ ٔنحوه 
 .2ٖٗ/ٔ(:صٗ٘ٗ( أخرجه الطبري)ٖٔ)
لال: )جعل البرق إلٌمانهم مثبل، وإنما أراد بذلن أنهم كلما أضاء لهم  . وذكر نحوه "الطبري"، إال أنهٕٗٔ/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٗٔ)

، 2ٕ، 2ٔ/ ٔ، وانظر: "تفسٌر الخازن" 1٘ٔ/ ٔاإلٌمان، وإضاءته لهم: أن ٌروا ما ٌعجبهم فً عاجل الدنٌا ....(، "تفسٌر الطبري" 
 .0ٔ/ ٔ"البحر" 

 .ٗٓٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٘ٔ)
 .2ٔ/ٔوالبحر المحٌط:  ،ٗٓٔ/ٔ( أنظر:المحرر الوجٌز: ٙٔ)
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 لال الراؼب: "واآلٌة تؤولت على وجهٌن :  
أحدهما: أنه شبه حال المتحرٌن الذٌن اشتروا الضبللة بالهدى بمن حصل فً لٌلة مطٌرة ومظلمة راعدة 

ً من أن ٌصعك و ٌكون هذا فً شؽل الكبلم بالمشبه به بارلة ٌخاؾ من أهوالها وصاعمتها وٌسد أذنه خوفا
ووصفه بما ٌعظم من ؼٌر أن ٌكون فً تفاصٌل صفة المشبه به ما ٌرجع إلى المشبه طرٌمة العرب، على 

 :(ٔ)ذلن لول لبٌد
َواِر لَِواُمَها  أَفَتِْلَن أَْم َوْحِشٌَّةٌ َمْسبُوَعةٌ           َخَذلَْت َوَهاِدٌَةُ الّصِ

 ثم ذكر أنها مسبوعة مخذولة ، وال اختصاص للنالة بهذا الوصؾ.فشبه النالة بالوحشٌة  
والثانً : أنه شبه ما أتى هللا اإلنسان من المعاون التً هً سبب الحٌاة األبدٌة بالصٌب الذي فٌه خٌاة كل ذي 

ض حٌاة ، وما فٌه من المشاق المبهمة والعوارض المشكلة بظلمات ، وجمع الظلمات تنبٌهاً على كثرة العوار
، وشبه ما فٌه من الوعٌد بالرعد ، وما فٌه من اآلٌات الباهرة بالبرق ، ثم ذكر كل واحد من هذه األشٌاء فمال 
: إذا سمعوا وعٌداً تصاموا عنه كحال من تهوله الرعد فٌخاؾ من صواعمه ، فٌسد أذنه عنها مع أنه ال 

 .(ٕ)خبلص لهم منها وهذا معنى لوله : " }هللا محٌط بالكافرٌن{ "
ُ لََذَهَب بَِسْمِعِهْم َوأَْبَصاِرِهْم {]البمرة:  ألذهب َسمعَهم  [، أي: لو أراد هللا"ٕٓلوله تعالى: }َولَْو َشاَء َّللاَّ

 .(ٖ)وأبصاَرهم"
 .(ٗ)لال الشوكانً:  ذهب بهما" بالزٌادة فً الرعد والبرق" 
 .(٘)لال ابن عثٌمٌن:" دون أن تحدث الصواعك، ودون أن ٌحدث البرق" 
لال الصابونً: "أي: لو أراد هللا لزاد فً لصؾ الرعد فؤصمهم وذهب بؤسماعهم، وفً ضوء البرق  

 .(ٙ)فؤعماهم وذهب بؤبصارهم"
لال الراؼب: تنبٌه" على أنهم ٌصرفون أسماعهم وأبصارهم عما فٌه نجاتهم وتؤمل ما فٌه صبلحهم  

لجعلهم بالحالة التً أنفسهم علٌها ٌسدهما وتعطٌلهما  وإنما جعل هللا لهم السمع واألبصار لٌنفعهم ولو شاء هللا
 .(2)، وذلن تنبٌه على أنه إنما أعطاهم هذه اآلالت لٌنتفعوا بها"

 .(1)لال أبو العالٌة:" ذكر أسماعهم وأبصارهم التً عاثوا بها فً الناس" 
باالستٌبلء علٌهم ولتلهم لال المرطبً:" ولو شاء هللا ألطلع المإمنٌن علٌهم فذهب منهم عز اإلسبلم 

 .(0)وإخراجهم من بٌنهم. وخص السمع والبصر لتمدم ذكرهما فً اآلٌة أوال، أو ألنهما أشرؾ ما فً اإلنسان"
 .(ٓٔ)ولرى}بؤسماعهم{، على الجمع

ٍء لَِدٌٌر{]البمرة:  ًْ َ َعلَى ُكّلِ َش  .(ٔٔ)[، " أي: ال ٌعترٌه عجز فً كل شًء فعله"ٕٓلوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ
 .(ٕٔ)لال دمحم بن إسحاق: " أي: إن هللا على كل ما أراد بعباده من نممة أو عفو لدٌر"

 .(ٖٔ)لال ابن عباس:" أي لما تركوا من الحك بعد معرفته، إن هللا على كل شًء لدٌر"
لال ابن عثٌمٌن:"فهو لادر على أن ٌُذهب السمع والبصر بدون أسباب: فٌذهب السمع بدون صواعك،  

 .(ٔ)دون برق"والبصر ب

                                                           

 .02(شرح المعلمات السبع:ٔ)
 .0ٓٔ-1ٓٔ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٕ)
 .ٖٓٙ/ٔ( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .0ٗ/ٔ( الفتح المدٌر: ٗ)
 .0ٙ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘)
 .ٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
 .0ٓٔ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 2)
 .0٘/ٔ(:صٕٕٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)1)
 .ٕٕٗ/ٔ( تفسٌر المرطبً: 0)
 .ٕٕٗ/ٔ( أنظر: تفسٌر المرطبً: ٓٔ)
 .1ٖ٘/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔٔ)
 .0٘/ٔ(:صٕٗٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .0٘/ٔ(:صٖٕٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖٔ)
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 .(ٕ)لال المرطبً:" وأجمعت األمة على تسمٌة هللا تعالى بالمدٌر، فهو سبحانه لدٌر لادر ممتدر" 
لال الطبري:" وإنما وصؾ هللا نفسه جل ذكره بالمدرة على كل شًء فً هذا الموضع، ألنه حذر  

هم لدٌر، ثم لال: فاتمونً أٌها المنافمٌن بؤسه وسطوته وأخبرهم أنه بهم محٌط وعلى إذهاب أسماعهم وأبصار
المنافمون واحذروا خداعً وخداع رسولً وأهل اإلٌمان بً ال أحل بكم نممتً فإنً على ذلن وعلى ؼٌره من 
األشٌاء لدٌر. ومعنى لدٌر: لادر، كما معنى علٌم: عالم، على ما وصفت فٌما تمدم من نظابره من زٌادة معنى 

 .(ٖ)فعٌل على فاعل فً المدح والذم"
ٌِْهم لَاُموا{،  وهذا َمثٌَل ضربه هللا تعالى للمنافمٌن  ،  ولوله تعالى:}ُكلََّما أََضاَء لَُهْم َمَشوا فٌِِه َوإَِذا أَْظلََم َعلَ

 : (ٗ)وفٌه تؤوٌبلن
 أحدهما : معناه كلما أضاء لهم الحك اتبعوه ، وإذا أظلم علٌهم بالهوى تركوه .

وأصابوا من اإلسبلم خٌراً ، اتبعوا المسلمٌن ، وإذا أظلم علٌهم فلم ٌصٌبوا خٌراً ، والثانً : معناه كلما ؼنموا 
 لعدوا عن الجهاد .

 الفوابد:
ومنها: أن البرق الشدٌد ٌخطؾ البصر؛ ولهذا ٌُنهى اإلنسان أن ٌنظر إلى البرق حال كون السماء تبرق؛  -ٔ

 لببل ٌُخطؾ بصره.
 اجتناب ما ٌهلكه؛ لموله تعالى:)وإذا أظلم علٌهم لاموا(ومنها: أن من طبٌعة اإلنسان  -ٕ
 ( ومنها: إثبات مشٌبة هللا؛ لموله تعالى: ) ولو شاء هللا لذهب بسمعهم وأبصارهم -ٖ
ومنها: أنه ٌنبؽً لئلنسان أن ٌلجؤ إلى هللا عّز وجّل أن ٌمتعه بسمعه، وبصره؛ لموله تعالى: } ولو شاء   -ٗ

 . (ٔ)هم {؛ وفً الدعاء المؤثور: "متعنا بؤسماعنا، وأبصارنا، ولوتنا ما أحٌٌتنا"هللا لذهب بسمعهم وأبصار
 .ومنها: أن من أسماء هللا أنه لدٌر على كل شًء  -ٙ
ومنها: عموم لدرة هللا تعالى على كل شًء؛ فهو جّل وعبل لادر على إٌجاد المعدوم، وإعدام الموجود،   -2

 سد إلى صالح، وؼٌر ذلنوعلى تؽٌٌر الصالح إلى فاسد، والفا
 المرآن

َّمُوَن )  [ٕٔ({ ]البمرة : ٕٔ}ٌَا أٌََُّها النَّاُس اْعبُُدوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَمَُكْم َوالَِّذٌَن ِمْن لَْبِلُكْم لَعَلَُّكْم تَت
 التفسٌر:

وجد من لبلكم اخضعوا وذلوا هلل سبحانه وتعالى، الذي أوجدكم من العدم، وأ أٌها الناس)الكفار والمإمنون(
 من األمم الماضٌة، إذا عبدتم هللا وحده، اتمٌتم بذلن سخطه وعذابه، صرتم من المتمٌن الموصوفٌن بالتموى.

}ٌا أٌها و ،فٌه: }ٌا أٌها الناس{ فهو مكً أخرج أبو الحسن الواحدي " عن علممة لال: كل شًء نزل 
مكة و }ٌا أٌها الذٌن آمنوا{ خطاب أهل المدٌنة الذٌن آمنوا{ فهو مدنً ٌعنً أن ٌا أٌها الناس خطاب أهل 

لوله: }ٌا أٌها الناس اعبدوا ربكم{ خطاب لمشركً مكة إلى لوله: }وبشر الذٌن آمنوا{، وهذه اآلٌة نازلة فً 
المإمنٌن وذلن أن هللا تعالى لما ذكر جزاء الكافرٌن بموله: }النار التً ولودها الناس والحجارة أعدت 

 .(٘)زاء المإمنٌن"للكافرٌن{ ذكر ج
 .(ٙ) [، أي: ٌا أٌها الناس، تذللوا لربكم بالطاعةٕٔلوله تعالى: } ٌَا أٌََُّها النَّاُس اْعبُُدوا َربَُّكُم{]البمرة: 
 .(2)لال ابن عباس: "أي: وحدوا ربكم" 

                                                                                                                                                                                             

 .0ٙ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 .ٕٕٗ/ٔ( تفسٌر المرطبً: ٕ)
 .1ٖٖ/ٔ( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .1ٖ/ٌٔون: ( أنظر: النكت والعٗ)
، ٕٖٓ٘: اللهم السم لنا من خشٌتن ما ٌحول بٌننا وبٌن معاصٌن...، حدٌث رلم 20، كتاب الدعوات، باب ٕٕٔٓأخرجه الترمذي ص )ٔ(

 [.21ٖٕ، حدٌث رلم 1ٙٔ/ٖلال األلبانً فً صحٌح الترمذي: حسن ]
 .ٖٕ(أسباب نزول المرآن: ٘)
 .2ٖ/ٔ(أنظر:  تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙ)
 .ٓٙ/ٔ(:صٕٙٔتفسٌر ابن أبً حاتم)( أنظر: 2)



ٔٓ0 

 

ٔٓ0 

 

ظٌم؛ و "الرب" لال ابن عثٌمٌن: "وذلن بفعل األوامر، واجتناب النواهً ذالً تاماً ناشباً عن المحبة، والتع 
 .(ٔ)هو الخالك المالن المدبر لشإون خلمه"

ه لعموم الناس مع أن السورة مدنٌة؛ والؽالب فً ٕٔولوله تعالى: }ٌَا أٌََُّها النَّاُس{]البمرة:  [ النداء هنا وّجِ
وهللا أعلم بما أراد فً كتابه؛ ولو لال لابل: لعل هذه آٌة  ،السور المدنٌة أن النداء فٌها ٌكون موجهاً للمإمنٌن

 مكٌة جعلت فً السورة المدنٌة؟
أي عدم إدخال اآلٌة المكٌة فً السور المدنٌة، أو العكس؛ وال ٌجوز  -فالجواب: أن األصل عدم ذلن  

أنها مدنٌة إال  العدول عن هذا األصل إال بدلٌل صحٌح صرٌح؛ وعلى هذا فما نراه فً عناوٌن بعض السور
آٌة كذا، أو مكٌة إال آٌة كذا ؼٌر مسلَّم حتى ٌثبت ذلن بدلٌل صحٌح صرٌح؛ وإال فاألصل أن السورة المدنٌة 

 .(ٕ)جمٌع آٌاتها مدنٌة، وأن السور المكٌة جمٌع آٌاتها مكٌة إال بدلٌل ثابت
 [، على وجهٌن:ٕٔرة:ٌا أٌها الناُس اعبُدوا َربكم{]البمواختلؾ فً }الناس{، فً لوله تعالى} 

 .(ٗ). لاله ابن عباس(ٖ)أحدهما: أنه: للفرٌمٌن جمٌعا من الكفار والمنافمٌن

                                                           

 . 2ٖ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
 وفً هذه اآلٌة وجوب عبادة هللا عز وجل، ولد جاءت النصوص اآلمرة بذلن :

 [ٕٔ({ ]البمرة: ٕٔ}ٌَا أٌََُّها النَّاُس اْعبُُدوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَمَُكْم َوالَِّذٌَن ِمْن لَْبِلُكْم لَعَلَُّكْم تَتَّمُوَن )
ٌَْطاِن إِنَّهُ لَُكْم  ا فًِ اأْلَْرِض َحبَلاًل َطٌِّبًا َواَل تَتَّبِعُوا ُخطَُواِت الشَّ  [1ٙٔ({ ]البمرة: 1َٙٔعُدوٌّ ُمبٌٌِن )}ٌَا أٌََُّها النَّاُس كُلُوا ِممَّ

َ الَِّذي تََساَءلُوَن بِِه  }ٌَا أٌََُّها النَّاُس اتَّمُوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَمَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدةٍ َوَخلَكَ  ِمْنَها َزْوَجَها َوبَثَّ ِمْنُهَما ِرَجااًل َكثًٌِرا َونَِساًء َواتَّمُوا َّللاَّ
ٌُْكْم َرلٌِبًا ) َ َكاَن َعلَ  [ٕ، ٔ( { ]النساء: َٔواأْلَْرَحاَم إِنَّ َّللاَّ

ُسوُل بِاْلَحّكِ ِمْن َربِّ  ُ َعِلًٌما حَ }ٌَا أٌََُّها النَّاُس لَْد َجاَءُكُم الرَّ ِ َما فًِ السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَكاَن َّللاَّ ًٌْرا لَُكْم َوإِْن تَْكفُُروا فَإِنَّ َّلِلَّ ِكًٌما ُكْم فَآِمنُوا َخ
 [2ٓٔ( { ]النساء: 2ٓٔ)

ٌُْكْم نُوًرا ُمبٌِنً   [2٘ٔ، 2ٗٔ( { ]النساء: 2ٗٔا )}ٌَا أٌََُّها النَّاُس لَْد َجاَءُكْم بُْرَهاٌن ِمْن َربُِّكْم َوأَْنَزْلنَا إِلَ
ٌُْكْم َجِمٌعًا الَِّذي لَهُ ُمْلُن السََّماَواِت َواأْلَْرِض اَل إِلَ  ِ إِلَ ِ }لُْل ٌَا أٌََُّها النَّاُس إِنًِّ َرسُوُل َّللاَّ ًّ ِ اأْلُّمِ ًّ ِ َوَرسُوِلِه النَّبِ هَ إاِلَّ ُهَو ٌُْحًٌِ َوٌُِمٌُت فَآِمنُوا بِاَّللَّ

ِ َوَكِلَماتِِه َواتَّبِعُوهُ لَعَلَُّكْم تَْهتَُدوَن )الَِّذي ٌُْإمِ   [1٘ٔ({ ]األعراؾ: 1ُ٘ٔن بِاَّللَّ
ٌْنَا َمْرِجعُُكْم فَنُ  ْنٌَا ثُمَّ إِلَ  [ٖٕ{ ]ٌونس: (ٖٕنَبِّبُُكْم بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن )}ٌَا أٌََُّها النَّاُس إِنََّما بَْؽٌُُكْم َعلَى أَْنفُِسكُْم َمتَاَع اْلَحٌَاةِ الدُّ

ُدوِر َوهًُدى َوَرْحَمةٌ ِلْلُمْإمِ   [2٘({ ]ٌونس: 2٘نٌَِن )}ٌَا أٌََُّها النَّاُس لَْد َجاَءتُْكْم َمْوِعَظةٌ ِمْن َربُِّكْم َوِشفَاٌء ِلَما فًِ الصُّ
َ الَِّذي ٌَتََوفَّاكُْم َوأُِمْرُت أَْن أَكُوَن ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن }لُْل ٌَا أٌََُّها النَّاُس إِْن ُكْنتُْم فًِ َشّنٍ ِمْن ِدٌنًِ فبََل أَْعبُُد الَِّذٌَن تَْعبُ  ِ َولَِكْن أَْعبُُد َّللاَّ ُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ

 [ٗٓٔ({ ]ٌونس: ٗٓٔ)
ٌُْكْم بَِوِكٌٍل )} لُْل ٌَا أٌََُّها النَّاُس لَْد َجاَءكُُم اْلَحكُّ ِمْن َربُِّكْم فََمِن اْهتََدى فَإِنََّما ٌَْهتَِدي ِلنَْفِسِه وَ  ٌَْها َوَما أَنَا َعلَ ({ 1َٓٔمْن َضلَّ فَإِنََّما ٌَِضلُّ َعلَ

 [1ٓٔ]ٌونس: 
ٌء َعِظٌٌم ) ًْ  [ٔ({ ]الحج: ٔ}ٌَا أٌََُّها النَّاُس اتَّمُوا َربَُّكْم إِنَّ َزْلَزلَةَ السَّاَعِة َش

ٌٍْب ِمَن اْلبَْعِث فَ  ٌِْر ُمَخلَّمَةٍ }ٌَا أٌََُّها النَّاُس إِْن ُكْنتُْم فًِ َر  ِلنُبٌََِّن لَُكْم َونُِمرُّ إِنَّا َخلَْمنَاُكْم ِمْن تَُراٍب ثُمَّ ِمْن نُْطفٍَة ثُمَّ ِمْن َعلَمٍَة ثُمَّ ِمْن ُمْضؽٍَة ُمَخلَّمٍَة َوَؼ
ى ثُمَّ نُْخِرُجُكْم ِطْفبًل ثُمَّ ِلتَْبلُؽُوا أَ  ٌْبَل ٌَْعلََم ِمْن بَْعِد فًِ اأْلَْرَحاِم َما نََشاُء إِلَى أََجٍل ُمَسمًّ ُشدَُّكْم َوِمْنُكْم َمْن ٌُتََوفَّى َوِمْنُكْم َمْن ٌَُردُّ إِلَى أَْرذَِل اْلعُُمِر ِلَك

ْت َوَربَْت َوأَْنبَتَْت ِمْن ُكلِّ  ٌَْها اْلَماَء اْهتَزَّ ٌْبًا َوتََرى اأْلَْرَض َهاِمَدةً فَإِذَا أَْنَزْلنَا َعلَ  [٘( { ]الحج: ٘) َزْوجٍ بَِهٌجٍ  ِعْلٍم َش
 [0ٗ({ ]الحج: 0ٗ}لُْل ٌَا أٌََُّها النَّاُس إِنََّما أَنَا لَكُْم نَِذٌٌر ُمبٌٌِن )

ِ لَْن ٌَْخلُمُوا ذُبَابًا ٌْبًا اَل ٌَْستَْنِمذُوهُ ِمْنهُ  َولَِو اْجتََمعُوا لَهُ َوإِنْ  }ٌَا أٌََُّها النَّاُس ُضِرَب َمثٌَل فَاْستَِمعُوا لَهُ إِنَّ الَِّذٌَن تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ ٌَْسلُْبُهُم الذُّبَاُب َش
 [2ٖ({ ]الحج: 2َٖضعَُؾ الطَّاِلُب َواْلَمْطلُوُب )

ٍء إِنَّ  ًْ ٌِْر َوأُوتٌِنَا ِمْن ُكّلِ َش ٌَْماُن َداُووَد َولَاَل ٌَا أٌََُّها النَّاُس ُعلِّْمنَا َمْنِطَك الطَّ  [ٙٔ({ ]النمل: ْٙٔضُل اْلُمبٌُِن ) َهذَا لَُهَو اْلفَ }َوَوِرَث ُسلَ
ْنٌَا }ٌَا أٌََُّها النَّاُس اتَّمُوا َربَُّكْم َواْخَشْوا ٌَْوًما اَل ٌَْجِزي َواِلٌد َعْن َولَِدِه َواَل َمْولُوٌد ُهَو َجاٍز َعنْ  نَُّكُم اْلَحٌَاةُ الدُّ ِ َحكٌّ فبََل تَؽُرَّ ٌْبًا إِنَّ َوْعَد َّللاَّ  َواِلِدِه َش

ِ اْلؽَُروُر )َواَل ٌَ  نَُّكْم بِاَّللَّ  [ٖٖ({ ]لممان: ٖٖؽُرَّ
ِ ٌَْرُزلُُكْم ِمَن السََّماِء وَ  ٌُْر َّللاَّ ٌُْكْم َهْل ِمْن َخاِلٍك َؼ ِ َعلَ  [ٖ({ ]فاطر: ٖاأْلَْرِض اَل إِلَهَ إاِلَّ ُهَو فَؤَنَّى تُْإفَُكوَن )}ٌَا أٌََُّها النَّاُس اْذكُُروا نِْعَمَت َّللاَّ

ِ اْلؽَُروُر } ٌَا أٌَُّ  نَُّكْم بِاَّللَّ ْنٌَا َواَل ٌَؽُرَّ نَُّكُم اْلَحٌَاةُ الدُّ ِ َحكٌّ فبََل تَؽُرَّ  [٘({ ]فاطر: ٘)َها النَّاُس إِنَّ َوْعَد َّللاَّ
ًُّ اْلَحِمٌُد ) ُ ُهَو اْلؽَنِ ِ َوَّللاَّ  [٘ٔ({ ]فاطر: ٘ٔ} ٌَا أٌََُّها النَّاُس أَْنتُُم اْلفُمََراُء إِلَى َّللاَّ

َ َعِلٌٌم َخبٌٌِر )}ٌَا أٌََُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْمنَاُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُْنثَى َوَجعَْلنَاُكْم ُشعُوبًا َولَبَابَِل ِلتَعَاَرفُوا إِنَّ أَ  ِ أَتْمَاُكْم إِنَّ َّللاَّ ({ ]الحجرات: ْٖٔكَرَمُكْم ِعْنَد َّللاَّ
ٖٔ] 

لنور الربانً للناس جمٌعا، ولكل األمم فً كل العصور، ترسم معالم الدٌن والحٌاة كانت هذه رسابل ونداءات ربانٌة عظٌمة تنتظم ا
 بالحمابك الكبرى عن هذا الوجود.

 .2ٖ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 .0٘ٔ/ٔ، وتفسٌر ابن كثٌر: ٖٗٙ/ٔ( انظر: تفسٌر الطبري: ٖ)
 .ٓٙ/ٔ(:صٕ٘ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗ)
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دوا ربكم الذي خلمكم والذٌن من لبلكم. لال الطبري: والذي أراد ابن عباس    -إن شاء هللا -أي َوّحِ
دوه، أي أفرُدوا ربكم بالطاعة والعبادة دون سابر خلمه.. وكذا أمر سابر خ باالستكانة،  -لمه المكلَّفٌن وّحِ

والخضوع له بالطاعة، وإفراده بالربوبٌة والعبادة دون األوثان واألصنام واآللهة وسابر ما ٌُعبد من دونه وهو 
َ َواْجتَنِبُوا ا ٍة َرُسواًل أَِن اْعبُُدوا َّللاَّ لطَّاُؼوَت الراجح فً تفسٌر الطاؼوت فً لوله سبحانه }َولَمَْد بَعَثْنَا فًِ ُكّلِ أُمَّ

. ٌمول لهم: فالذي خلمكم وخلك آباءكم وأجداَدكم وسابَر الخلك ؼٌَركم، وهو ٌمدُر على (ٔ)[ٖٙ{ ]النحل: 
.. وإفراد هللا تعالى بالعبادة من أجل تتموا  -ضّركم ونَفعكم  أولى بالطاعة ممن ال ٌمدر لكم على نَفعٍ وال ضّرٍ

 .(ٕ)المتمٌن الذٌن رضً هللا عنهم. } لعلكم تتمون{َسَخطه وؼَضبه أن ٌَحّل علٌكم، وتكونُوا من 
ٌٍْب{ ]البمرة :   .(ٖ)[ٖٕوالثانً:  ولٌل المراد بالناس الكفار الذٌن لم ٌعبدوه، ٌدل علٌه لوله : }َوإِْن ُكْنتُْم فًِ َر

امر ، ألنه هذا أمر عام لكل  الناس، بؤمر عام، وهو العبادة الجامعة، المتثال أو(ٗ)والمول األول أصح 
هللا، واجتناب نواهٌه، وتصدٌك خبره، فؤمرهم تعالى بما خلمهم له، لال تعالى: } َوَما َخلَْمُت اْلِجنَّ َواإلْنَس إاِل 

 .(٘)ِلٌَْعبُُدوِن { 
 .(ٙ)[، "أي الذي "أوجدكم من العدم"ٕٔلوله تعالى: }الَِّذي َخلَمَُكْم{ ]البمرة :  
}الَِّذي َخلَمَُكْم{، صفة كاشفة تبٌن بعض معنى الربوبٌة؛ ولٌست صفة وتجدر اإلشارة بؤن لوله تعالى:  

 .(2)احترازٌة؛ ألنه لٌس لنا ربان أحدهما خالك، والثانً ؼٌر خالك؛ بل ربنا هو الخالك
 .(1)[، " ٌعنً: وخلك الذٌن من لبلكم"ٕٔلوله تعالى:} َوالَِّذٌَن ِمْن لَْبِلُكْم {]البمرة: 
 .(0)لمراد بـ "من لبلنا": سابر األمم الماضٌة"لال ابن عثٌمٌن:" وا 

َّمُوَن{]البمرة:  .(ٓٔ)[، "أي ألجل أن تتموا هللا عّز وجّل"ٕٔلوله تعالى: }لَعَلَُّكْم تَت
 .(ٔٔ)لال الضحان:" لعلكم تتمون النار بالصلوات الخمس"

َّمُوَن{]البمرة:   :(ٕٔ)[ على وجهٌنٕٔواختلؾ فً لوله: }لَعَلَُّكْم تَت
لعلكم تتمون بعبادتكم ربَّكم الذي خلمكم، وطاعتِكم إٌاه فٌما أمركم به ونهاكم عنه، وإفرادُكم له  أحدهما:

العبادة، لتتموا َسَخطه وؼَضبه أن ٌَحّل علٌكم، وتكونُوا من المتمٌن الذٌن رضً عنهم ربهم. روي عن 
 مثل ذلن. (ٖٔ)الضحان

 .(ٗٔ) والثانً: لؽلكم تُطٌعونه. لاله مجاهد
َّمُوَن{]البمرة:ولوله}لَ    :(٘ٔ)[، فٌه ثبلثة تؤوٌبلتٕٔعَلَُّكْم تَت

، فالمعنى لتعملوا ولتذكروا ولتتموا، (ٙٔ)أحدها: أن العرب استعملت "لعل" مجردة من الشن بمعنى الم كً
فٌها كثٌر من المفسرٌن هً بمعنى إٌجاب التموى ولٌست من هللا تعالى بمعنى ترج  فـ)لعل( فً هذه اآلٌة لال

                                                           

 (لال السمرلندي فً تفسٌره: الشٌطان والكاهن والصنم وكل من ٌدعو إلى ضبللة. ٔ)
( ] لال العبلمة أحمد شاكر: ٌرٌد الطبري أن العرب تستعمل "لعل" أحٌانا بؽٌر معنى الشن، بمعنى الم الؽاٌة = كً، كما لال ابن ٕ)

 الشجري فً أمالٌه [
 .ٕٕ٘/ٔ( ٌنظر: تفسٌر المرطبً: ٖ)
 .0٘ٔ/ٔ، وتفسٌر ابن كثٌر: ٖٗٙ/ٔأكثر المفسرٌن: انظر تفسٌر الطبري:  ( وهو لولٗ)
 .ٗٗ/ٔ( ٌنظر: تفسٌر السعدي: ٘)
 .2ٖ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙ)
 .2ٖ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:2)
 .2ٖ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:1)
 .2ٖ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:0)
 .ٕٕ٘/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٓٔ)
 .ٓٙ/ٔ(:ص0ٕٔحاتم) ( أخرجه ابن أبًٔٔ)
 .ٖٗٙ/ٔ( ٌنظر: تفسٌر الطبري: ٕٔ)
 .ٓٙ/ٔ(:ص0ٕٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖٔ)
 .ٓٙ/ٔ(:صٕٕٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗٔ)
 .2ٕٕ-ٕٕٙ/ٔ( ٌنظر: تفسٌر المرطبً: ٘ٔ)
 . ٔ٘:  ٔ(كما لال ابن الشجري فً أمالٌه ٙٔ)
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والمعنى ذلن : اعبُدوا ربكم الذي خلمكم والذٌن من لبلكم، لتتموه بطاعته وتوحٌده وإفراده بالربوبٌة  (ٔ)وتولع
 : (ٕ)والعبادة، كما لال الشاعر

َّْمتُْم لَنَا ُكلَّ َمْوثِكِ  ! َوَوث  َولُْلتُْم لَنَا ُكفُّوا اْلُحُروَب، لَعَلَّنَا          نَُكؾُّ
ا َكفَْفنَا اْلَحرْ    َب َكانَْت ُعُهوُدُكْم      َكلَْمحِ َسَراٍب فًِ اْلفبَل ُمتَؤَلِِّك فَلَمَّ

ٌرٌد بذلن : للتم لنا ُكفُّوا لنكّؾ. وذلن أن " لعل " فً هذا الموضع لو كان َشكًّا، لم ٌكونوا وثموا لهم كل 
 وبه لال أكثر المفسرٌن. َمْوثك. 

لترجً والتولع إنما هو فً حٌز البشر، فكؤنه لٌل لهم : والثانً: أن "لعل" على بابها من الترجً والتولع، وا
 افعلوا ذلن على الرجاء منكم والطمع أن تعملوا وأن تذكروا وأن تتموا. 

والثالث: أن تكون "لعل" بمعنى التعرض للشًء، كؤنه لٌل : افعلوا متعرضٌن ألن تعملوا، أو ألن تذكروا أو 
" أي لعلكم أن تجعلوا بمبول ما أمركم هللا به ولاٌة بٌنكم وبٌن النار. ألن تتموا. والمعنى فً لوله "لعلكم تتمون

وهذا من لول العرب : اتماه بحمه إذا استمبله به، فكؤنه جعل دفعه حمه إلٌه ولاٌة له من المطالبة، ومنه لول 
 :(ٗ). ولال عنترة(ٖ)ة لنا من العدوعلً رضً هللا عنه : كنا إذا احمر البؤس اتمٌنا بالنبً ملسو هيلع هللا ىلص، أي جعلناه ولاٌ

 ولمد كررت المهر ٌدمى نحره        حتى اتمتنً الخٌل بابنً ِحذٌم
لال ابن عثٌمٌن:" "لعل" هنا للتعلٌل . أي لتصلوا إلى التموى؛ ومعلوم أن التموى مرتبة عالٌة، حتى لال  

تعالى: }إن هللا مع الذٌن اتموا والذٌن هم  [ ، ولالٖٖٔهللا عّز وجّل فً الجنة: }أعدت للمتمٌن{ ]آل عمران: 
 .(٘) ["0ٗٔ[ ، ولال تعالى: }واعلموا أن هللا مع المتمٌن{ ]البمرة: 1ٕٔمحسنون{ ]النحل: 

 : (ٙ)ولد ذكر السمٌن الحلبً، إذا وردت )لعّل(، فً كبلم هللا فللناس فٌها ثبلثة ألوال 
 .(2)وٌهأحدها: أنها على بابها من الترجً والطمع، لاله سٌب

 .(1)الثانً: للتعلٌل، لاله لطرب و"الطبري" وؼٌرهما
 والثالث. أنها للتعرض للشًء، وإلٌه مال المهدوي وأبو البماء. 

 .(0)ولال البعض: إن )لعل( إذا جاءت من هللا فهً واجبة
 الفوابد:

من فوابد اآلٌة: العناٌة بالعبادة؛ ٌستفاد هذا من وجهٌن؛ الوجه األول: تصدٌر األمر بها بالنداء؛ و الوجه   .ٔ
الثانً: تعمٌم النداء لجمٌع الناس مما ٌدل على أن العبادة أهم شًء؛ بل إّن الناس ما ُخلموا إال للعبادة، كما لال 

 (ٙ٘لذارٌات: تعالى: }وما خلمت الجن واإلنس إال لٌعبدون{ )ا
 ومنها: أن اإللرار بتوحٌد الربوبٌة مستلزم لئللرار بتوحٌد األلوهٌة؛ لموله تعالى: } اعبدوا ربكم {.  .ٕ
ومنها: وجوب عبادة هللا عّز وجّل وحده . وهً التً ُخلك لها الجن، واإلنس؛ و"العبادة" تطلك على  .ٖ

: المتعبَّد به . وهً كل لول، أو فعل ظاهر، أو باطن ٌمرب معنٌٌن؛ أحدهما: التعبد . وهو فعل العابد؛ و الثانً
 إلى هللا عّز وجّل.

ومنها: أن وجوب العبادة علٌنا مما ٌمتضٌه العمل باإلضافة إلى الشرع؛ لموله تعالى: } اعبدوا ربكم {؛   .ٗ
ٌن لم ٌمتثلوا هذا فإن الرب عّز وجّل ٌستحك أن ٌُعبد وحده، وال ٌعبد ؼٌره؛ والعجب أن هإالء المشركٌن الذ

                                                           

 .٘ٓٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٔ)
 . ٔ٘:  ٔورواهما ابن الشجري نمبل عن الطبري ، فٌما أرجح ، فً أمالٌه (لم أعرؾ لابلهما، ٕ)
 .2ٕٕ/ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٖ)
.ٌصؾ الشاعر حسن ببلبه فً ساحة المتال إذ ٌضرب بسٌفه اعداءه وخٌولهم وهم ٕٕٔ( البٌت لعنترة بن الشداد، انظر: شرح الدٌوان: ٗ)

 مضرجون بالدم لشدة ما فعل بهم.
 .2ٖ/ٌٔر ابن عثٌمٌن:( تفس٘)
 .ٖٕ/ ٔ، )اإلمبلء( ٔٙٔ/ ٔ، وانظر "تفسٌر الطبري: 10ٔ/ ٔ(أنظر: الدر المصون" ٙ)
. ٖٖٕ/ ٗ، ٌمول: "فإذا للت: )لعل( فؤنت ترجوه أو تخافه فً حال ذهابه". ولال: )لعل وعسى طمع واشفاق( 1ٗٔ/ٕ( أنظر: الكتاب: 2)

 ب. ٙ٘/ ٔوانظر "تفسٌر الثعلبً" 
 .0ٖ/ ٔو حٌان ال تكون بمعنى )كً( خبلفا لمطرب وابن كٌسان. "البحر" ( لال أب1)
 .20ٔ/ ٔب، "وتفسٌر ابن عطٌة" ٙ٘/ ٔ(انظر: "تفسٌر الثعلبً" 0)
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األمر إذا أصابتهم ضراء، وتمطعت بهم األسباب ٌتوجهون إلى هللا، كما لال تعالى: }وإذا ؼشٌهم موج كالظلل 
 [ ؛ ألن فطرهم تحملهم على ذلن والبد.ٕٖدعوا هللا مخلصٌن له الدٌن{ ]لممان: 

خالك األولٌن، واآلخرٌن؛ لموله تعالى: ) . ومن فوابد اآلٌة: إثبات أن هللا عّز وجّل هو الخالك وحده، وأنه  .٘
 ( الذي خلمكم والذٌن من لبلكم

ومنها: أن من طرٌك المرآن أنه إذا َذكر الحكم ؼالباً َذكر العلة؛ الحكم: } اعبدوا ربكم {؛ والعلة: كونه   .ٙ
 رباً خالماً لنا، ولمن لبلنا.

أخلص العبادة هلل عّز وجّل؛ لموله تعالى: )لعلكم  ومنها: أن التموى مرتبة عالٌة ال ٌنالها كل أحد إال من .2
 (. تتمون

وربما ٌستفاد التحذٌر من البدع؛ وذلن؛ ألن عبادة هللا ال تتحمك إال بسلون الطرٌك الذي شرعه للعباد؛  .1
ألنه ال ٌمكن أن نعرؾ كٌؾ نعبد هللا إال عن طرٌك الوحً والشرع: كٌؾ نتوضؤ، كٌؾ نصلً.. ٌعنً ما 

 نا أن اإلنسان إذا لام للصبلة ٌمرأ، ثم ٌركع، ثم ٌسجد.. إلخ، إال بعد الوحً.الذي أدرا
ومنها: الحث على طلب العلم؛ إذ ال تمكن العبادة إال بالعلم؛ ولهذا ترجم البخاري . رحمه هللا . على هذه  .0

 المسؤلة بموله: "باب: العلم لبل المول، والعمل.
 المرآن

 اأْلَْرَض فَِراًشا َوالسََّماَء بِنَاًء َوأَْنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء فَؤَْخَرَج بِِه ِمَن الثََّمَراِت ِرْزلًا لَُكْم فبََل }الَِّذي َجعََل لَُكُم 
ِ أَْنَداًدا َوأَْنتُْم تَْعلَُموَن )  [ٕٕ({ ]البمرة : ٕٕتَْجعَلُوا َّلِلَّ

 التفسٌر:
ً ٌستمر علٌها استمر ً موطبا اراً كامبلً، وجعل السماء بمنزلة البناء وبمنزلة السمؾ، جعل هللا األرض فراشا

وأنزل من السماء مطراً عذباً فراتاً أنزله سبحانه بمدرته، فؤخرج بذلن المطر أنواع الثمر والفواكه والخضار، 
ً ونظراء من المخلولٌن فتعبدونهم كما تعبدون هللا، وتحبونهم كما تحبونه، وهم مثلك م فبل تجعلوا هلل أشباها

مخلولون مرزولون مدبرون، وأنتم تعلمون أن هللا لٌس له شرٌن وال نظٌر، ال فً الخلك والرزق والتدبٌر، 
 وال فً األلوهٌة والكمال.

[، أي: " جعل لكم األرض مهاًدا ُمَوطَّؤً  ولراًرا ٕٕلوله تعالى:}الَِّذي َجعََل لَُكُم اأْلَْرَض فَِراًشا{]البمرة :  
 .(ٔ)ٌُستمّر علٌها"

مثل  (ٖ). وروي عن الربٌع بن أنس(ٕ)عن لتادة : " }الذي َجعل لكم األرض فراًشا{، لال : مهاًدا لكم" 
 ذلن.

 :(ٗ)ولوله}الَِّذي َجعََل{ معناه هنا )صٌر( لتعدٌه إلى مفعولٌن،  وٌؤتً )جعل( بمعان أخرى منها 
ٔ-  ُ [ ولوله : ِٖٓٔمْن بَِحٌَرةٍ َوال َسابِبٍَة{ ]المابدة:  )جعل( ٌؤتً معنى )خلك(، ومنه لوله تعالى : }َما َجعََل َّللاَّ

 [.ٔ}َوَجعََل الظُّلَُماِت َوالنُّوَر{ ]األنعام : 
 - ٔوٌؤتً بمعنى )سمى(، ومنه لوله تعالى : }حم. َواْلِكتَاِب اْلُمبٌِِن. إِنَّا َجعَْلنَاهُ لُْرآناً َعَربٌِّاً{ ]الزخرؾ :  -ٕ
ْحَمِن إِنَاثاً{ ٘ٔلَهُ ِمْن ِعبَاِدِه ُجْزءاً{ ]الزخرؾ : [. ولوله : }َوَجعَلُوا ٖ [. }َوَجعَلُوا اْلَمبلبَِكةَ الَِّذٌَن ُهْم ِعبَاُد الرَّ

 [ أي سموهم.0ٔ]الزخرؾ : 
 :(٘)وٌؤتً بمعنى )أخذ(، كما لال ؼلِّس بن لمٌط األسدي -ٖ

                                                           

 .ٖ٘ٙ/ٔ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .ٖ٘ٙ/ٔ(:ص2ٙٗ( أخرجه الطبري)ٕ)
 .ٖٙٙ/ٔ(:ص22ٗ( أخرجه الطبري)ٖ)
 .1ٕٕ/ٔ( أنظر: تفسٌر المرطبً: ٗ)
/ ٔ، واألشمونً/ ٘ٓٔ/ ٖ، وشرح المفصل/ ٖ٘ٙ/ ٕ، وسٌبوٌه/ ٖٔٓ/ ٘مؽلّس بن لمٌط )جاهلً(، انظر: لخزانة/  (البٌت للشاعر٘)

، والبٌت من لصٌدة ٌرثً بها أخاه، وٌشتكً أخوٌن له وكان أخوه بارا به، واسمه أطٌط، وكان اآلخران ٌظهران له العداوة. ٔٗٔ
لضؽمهماها عابدة على الضؽمة. :عضهما بها ٌمرع لها الناب العظم، والهاء فً لولهوالضؽمة: العضة، ٌمول: جعلت نفسً تطٌب لعضة أ

وجعل: فعل شروع، خبره جملة تطٌب. والبٌت استشهد به الرضً على أّن الضمٌر الثانً إذا كان مساوٌا لؤلول شذّ وصله كما فً البٌت، 
اها. ولال سٌبوٌه: إذا ذكرت مفعولٌن كبلهما ؼابب للت: أعطاهوها فإنه جمع بٌن ضمٌري الؽٌبة فً االتصال، وكان المٌاس لضؽمهما إٌ
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 نابُها ولد جعلْت نفسً تطٌب لَضْؽَمٍة       لَضْؽِمِهماها ٌمَرعُ العظمُ 
 .ضؽمة: عضة، أراد بها الشدة

 ولد تؤتً زابدة، كما لال اآلخر :  -ٗ
 ولد جعلت أرى االثنٌن أربعة        والواحد اثنٌن لما هدنً الكبر

ولد لٌل فً لوله تعالى }َوَجعََل الظُّلَُماِت َوالنُّوَر{ : إنها زابدة، وجعل واجتعل بمعنى واحد، لال بشر بن  
 :  (ٔ)أبً خازم

 ناط أمر الضعاؾ واجتعل اللٌـ         ـل كحبل العادٌّة الممدود
 .أي: ٌسٌر اللٌل كله ال ٌنثنً

ُ َجعََل   لال الواحدي:" األرض فراش األنام على معنى أنها فرشت لهم، أي: بسطت، وهذا كموله: }َوَّللاَّ
 .(ٕ)ة ال ٌمكن االستمرار علٌها"[ والمعنى أنه لم ٌجعلها حزنة ؼلٌظ0ٔلَُكُم اأْلَْرَض بَِساًطا{ ]نوح: 

ً ُمَوطَّؤة   لال ابن عثٌمٌن:" هذا من باب تعدٌد أنواع من مخلولاته عّز وجّل؛ جعل هللا لنا األرض فراشا
ٌستمر اإلنسان علٌها استمراراً كامبلً مهٌؤة له ٌسترٌح فٌها. لٌست نَشزاً؛ ولٌست مإلمة عند النوم علٌها، أو 

ا أشبه ذلن؛ وهللا تعالى لد وصؾ األرض بؤوصاؾ متعددة: وصفها بؤنها فراش، عند السكون علٌها، أو م
 .(ٖ)وبؤنها ذلول، وبؤنها مهاد"

 .(ٗ)أي وسمفاً لؤلرض مرفوعاً فولها كهٌبة المبة" [،"ٕٕ]البمرة : لوله تعالى: }والسماء بِنَآًء{ 
 .(٘)على األرض"لال ابن مسعود:" فبناُء السماء على األرض كهٌبة المبة ، وهً سمؾ  

 .(ٙ)ولال لتادة:" جعل السماء َسمفًا لَن"
وإنما ُسمٌت السماُء سماًء لعلوها على األرض وعلى ُسكانها من خلمه ، وكل شًء كان فوق شًء آخَر  

( ، ألنه فوله مرتفٌع علٌه. ولذلن لٌل : َسَما فبلن ٔفهو لما تحته َسَماٌء. ولذلن لٌل لسمؾ البٌت : َسَماوةٌ )
 : (2)ن ، إذا أشرؾ له ولََصد نحوه عالًٌا علٌه ، كما لال الفرزدق لفبل

 َونَْجَراُن أَْرٌض لَْم تَُدٌَّْث َممَاِولُْه                  َسَمْونَا ِلنَْجَراَن اْلٌََمانًِ َوأَْهِلهِ 
 :  (1)وكما لال نابؽة بنً ذُبٌانَ 

ٌَْت اْلِخْدِر َواِضعَةَ اْلِمَراِم                َسَمْت ِلً نَْظَرةٌ ، فََرأٌُت ِمْنَها  تَُح
 .(0)ٌرٌد بذلن : أشرفْت لً نظرةٌ وبدت ، فكذلن السماء ُسمٌت لؤلرض : سماًء ، لعلوها وإشرافها علٌها

                                                                                                                                                                                             

. وأعطاهاه، جاز وهو عربً، وال علٌن بؤٌهما بدأت .. وهذا لٌس بالكثٌر فً كبلمهم والكثٌر فً كبلمهم أعطاه إٌاها. على أن الشاعر لال .
 :)البٌت(، ولكن البٌت ٌروى أٌضا

 ؼٌظ ٌمصم العظم نابها ولد جعلت نفسً تهّم بضؽمة       على علّ 
وٌٌن وهذه الرواٌة أولى باالتباع، ألن لصٌدة البٌت فٌها شكوى وألم ورلّة تعبٌر .. والبٌت نفسه ٌمثل ذروة االنفعال العاطفً، ورواٌة النح

 .فٌها صناعة، تمنع من تدافع المعانً، وتعمّد الكبلم
 المدٌمة. . ناط: حمل وكفى، العادٌة: الببرٕٗٙ( شرح المفضلٌات: ٔ)
 .02ٔ/ ٔ، "تفسٌر المرطبً" 01ٔ/ ٔ، "تفسٌر ابن عطٌة" ٕٙٔ - ٔٙٔ/ ٔ، وانظر: "تفسٌر الطبري" ٕٕٗ/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٕ)
 .2ٙ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
 .ٖ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .2ٖٙ/ٔ(:ص21ٗ( أخرجه الطبري)٘)
 .2ٖٙ/ٔ(:ص20ٗ( أخرجه الطبري)ٙ)
. ونجران : أرض فً مخالٌؾ الٌمن من ناحٌة مكة . وذكر نجران ، على لفظه وأصل معناه ،  ٓٓٙوالنمابض : ،  2ٖ٘(دٌوانه : 2)

والنجران فً كبلم العرب : الخشبة التً ٌدور علٌها رتاج الباب . ودٌث البعٌر : ذهلل بعض الذل حتى تذهب صعوبته . والمماول : جمع 
 حمٌر . ٌمول : هً أرض عز عزٌز ، لم ٌلك ملوكها ضٌما ٌذلهم وٌحنً هاماتهم .ممول . والممول والمٌل : الملن من ملون 

، ورواٌته : " صفحت بنظرة " . ولوله " صفحت " ، أي تصفحت الوجوه بنظرة ، أو رمٌت بنظرة متصفًحا . والمرام :  1ٙ(دٌوانه : 1)
ة بثوب ، وهو الهودج . ووضع الشًء : ألماه . وتحٌت : ستر رلٌك فٌه رلم ونموش . والخدر : خشبات تنصب فوق لتب البعٌر مستور

تصؽٌر " تحت " ، وصؽر " تحت " ، ألنه أراد أن ستر الخدر بعد وضع المرام ال ٌبدى منها إال للٌبل ، وهذا البٌت متعلك بما لبله وما 
ٌِْن َمنَّْت ... َولَْد َرفَعُوا اْلخُ   ُدوَر َعلَى اْلِخٌَامِ بعده . ولبله : فَلَْو َكانَْت َؼَداةَ اْلبَ

 َصفَْحُت بنظرةٍ . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
َر فًِ الظَّبلمِ  ًُ فٌها ... َكجْمِر الناِر بُذِّ  تََرابَِب ٌستضُا الحل

 .ٖٙٙ/ٔ( أنظر: تفسٌر الطبري: 0)



ٔٔٗ 

 

ٔٔٗ 

 

 .(ٔ)"أنزل من السماء مطًرا [، أي: "ٕٕلوله تعالى: }َوأَنَزَل ِمَن السمآء َمآًء{]البمرة: 
 .(ٕ)"أي: مطراً عذباً فراتاً أنزله بمدرته من السحاب"لال الصابونً:  
لال الواحدي: "فإن لٌل: كٌؾ لال: }َوأَْنَزَل ِمَن السََّماِء{، والماء ٌنزل من السحاب؟ لٌل: هذا من باب  

 :(ٖ)حذؾ المضاؾ، والتمدٌر: من نحو السماء ، كمول الشاعر
ٌَْل أَْرلُبُهُ     َكؤنَّه فً ِعَراِض الشَّؤِْم ِمْصباُح     أَِمْنِن بَْرٌق أَبٌُِت  اللَّ

 .(٘)لم ٌكن من باب حذؾ المضاؾ" (ٗ)أي: من نَاِحٌَتِن، ومثله كثٌر. وإن جعلت السماء بمعنى )السحاب(
ً لَُّكْم{]البمرة:  فؤخرج بذلن المطر مما أنبتوه  [، أي: أي: "ٕٕلوله تعالى: }فَؤَْخَرَج بِِه ِمَن الثمرات ِرْزلا

 .(ٙ)"من زرعهم وَؼْرسهم ثمرات فً األرض
 . (2)لال الصابونً:"أي: فؤخرج بذلن المطر أنواع الثمار والفواكه والخضار " 
 .(1)[، أي:" عطاء لكم"ٕٕلوله تعالى:} ِرْزلاً لَُّكْم{]البمرة: 
 . (0)لال الصابونً: أي:" ؼذاًء لكم" 
 .(ٓٔ)ؼذاًء وألواتًا"لال الطبري:" 
بذلن على لدرته وُسلطانه ، وذكَّرهم به آالَءه لدٌهم ، وأنه هو الذي خلمهم ، وهو الذي فنبههم هللا تعالى  

ٌَرزلهم وٌكفُلُهم ، دون من جعلوه له نِدًّا وِعْدال من األوثان واآللهة، ثم َزَجرهم عن أن ٌجعلوا له ندًّا ، مع 
 .(ٔٔ) نافٌع وال ضارٌّ وال خالٌك وال رازٌق ِسواهعلمهم بؤن ذلن كما أخبرهم ، وأنه ال نِدَّ له وال ِعْدل ، وال لهم 

ِ أَنَداداً {]البمرة:   .(ٕٔ) [، أي: ال تَُصٌِّروا هلل نظراء ومشابهٌن فً العبادةٕٕلوله تعالى:}فبَلَ تَْجعَلُواْ َّللَّ
 .(ٖٔ)لال الصابونً:"أي فبل تتخذوا معه شركاء من األصنام والبشر تشركونهم مع هللا فً العبادة" 
أبو إسحاق: "هذا احتجاج علٌهم إللرارهم بؤن هللا خالمهم، فمٌل لهم: ال تجعلوا هلل أمثااًل وأنتم  لال 

 .(ٗٔ)تعلمون أنهم ال ٌخلمون وهللا الخالك"
 .(٘ٔ)ولال ابن زٌد:" األنداد : اآللهة التً جعلوها معه ، وجعلوا لها مثل ما جعلوا له" 
ا{، أن تمولوا : لوال كلبنا لََدخل علٌنا اللّص الداَر، لوال كلبنا روي عن عكرمة : "}فبل تجعلوا هلل أندادً  

 .(ٙٔ)َصاح فً الدار، ونحو ذلن"
عن ابن عباس فً لوله: فبل تجعلوا هلل أندادا لال: األنداد هو الشرن أخفى من دبٌب النمل على صفاة و 

وٌمول: لوال كلبه هذا ألتانا اللصوص، سوداء، فً ظلمة اللٌل. وهو أن ٌمول: وهللا، وحٌاتن ٌا فبلنة، وحٌاتً. 
 ولوال البط فً الدار ألتى اللصوص. ولول الرجل لصاحبه:

 .(ٔ)ما شاء هللا وشبت، ولول الرجل: لوال هللا وفبلن. ال تجعل فٌها فبلن، فإن هذا كله به شرن"

                                                           

 .2ٖٙ/ٔ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .ٖ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
ذإٌب الهذلً، لوله: )أمنن برق( أي: من نحو منزلن، من الشك الذي أنت به، )عراض الشؤم( نواحٌها. انظر "شرح أشعار (البٌت ألبً ٖ)

 .ٖٗٙ، "شرح األبٌات المشكلة اإلعراب" الفارسً ص 2ٙٔ/ ٔالهذلٌٌن" للسكري 
/ ٔ، "تفسٌر أبً السعود" 2ٙ/ ٔوالخازن  ،ٗٔ/ ٔ، "تفسٌر البٌضاوي" 00ٔب، "تفسٌر ابن عطٌة"  ٙ٘/ ٔ(انظر: "تفسٌر الثعلبً" ٗ)

 .ٕٙ/ ٔ، "الفتوحات اإللهٌة" ٔٙ
 .2ٕٕ/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٘)
 .2ٖٙ/ٔ( تفسٌر الطبري: ٙ)
 .ٖ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)
 .2ٙ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:1)
 .ٖ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: 0)
 .2ٖٙ/ٔ( تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .1ٖٙ-2ٖٙ/ٔ(أنظر: تفسٌر الطبري: ٔٔ)
 .2ٙ/ٔ(أنظر:  تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕٔ)
 .ٖ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖٔ)
 .٘ٙ/ ٔ(معانً المرآن" للزجاج ٗٔ)
 .0ٖٙ/ٔ(:ص1ٖٗ( أخرجه الطبري)٘ٔ)
 .0ٖٙ/ٔ(:ص1٘ٗ( أخرجه الطبري)ٙٔ)



ٔٔ٘ 

 

ٔٔ٘ 

 

 :(ٕ)ثبلثة تؤوٌبلت[، ٕٕوذكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى:}فبَلَ تَْجعَلُوا هللِ أْنداداً{]البمرة: 
 .(ٖ)أحدها : أنَّ األنداد األْكفَاُء ، وهذا لول ابن مسعود

، والربٌع بن أنس ولتادة والسدي وأبً (٘)وروي عن أبً العالٌة،(ٗ)والثانً : األشباه ، وهو لول ابن عباس
 .(ٙ)مالن وإسماعٌل بن أبً خالد نحو ذلن

 .(2)والثالث : األضداد ، وهو لول المفضل
 : (1)اد جمع نِّد ، والنِّّد : الِعْدُل والِمثل ، كما لال حسان بن ثابتواألند

ٌِْرُكَما اْلِفَداءُ  ُكَما ِلَخ ؟         فََشرُّ  أَتَْهُجوهُ َولَْسَت لَهُ بِنِّدٍ
ٌعنً بموله : " ولسَت له بند " ، لست له بمثٍْل وال ِعْدٍل. وكل شًء كان نظًٌرا لشًء وله شبًٌها فهو له  
 .(0)ند
و)النِّد( المثل المناوئ، وأصله من لولهم: )نّد( إذا نفر، ولهذا ٌمال للضد: ند، ثم استعمل فً المثل وإن لم  

 :(ٔٔ)،  لال جرٌر(ٓٔ)ٌكن هنان مخالفة
ٌٌْم ِلِذي َحَسٍب نَِدٌدُ  ًَّ نِّداً      َوَما تَ ٌْماً ٌَْجعَلُوَن إل  أتَ

 .(ٕٔ)أي مثل
ً وال تَْرزق، وأنَّ هللا هو ٕٕتَْعلَُموَن{]البمرة:لوله تعالى:}َوأَْنتُْم   [، أي:" وأنتم تعلمون أنها ال تَْخلُك شٌبا

 .(ٖٔ)الخالك الرازق وحده، ذو الموة المتٌن"
ون بؤن الخالك هو هللا، والرازق هو هللا، والمدبر لؤلمر هو هللا   لال ابن عثٌمٌن:" ألن المشركٌن ٌمرُّ

ال إله مع هللا فً هذا؛ لكن فً العبادة ٌنكرون التوحٌد: ٌشركون؛ ٌجعلون مع هللا إلهاً  إلراراً تاماً، وٌعلمون أنه
آخر؛ وٌنكرون على من وّحد هللا حتى لالوا فً الرسول ملسو هيلع هللا ىلص }أجعل اآللهة إلهاً واحداً إن هذا لشًء عجاب{؛ 

العبادة هلل وحده؛ فإن لم ٌفعلوا فهم متنالضون؛ وإلرارهم بالخلك، والرزق أن هللا منفرد به ٌستلزم أن ٌجعلوا 
ولهذا لال العلماء. رحمهم هللا: توحٌد األلوهٌة متضمن لتوحٌد الربوبٌة؛ وتوحٌد الربوبٌة مستلزم لتوحٌد 
األلوهٌة؛ عنً من ألر بتوحٌد الربوبٌة لزمه أن ٌمر بتوحٌد األلوهٌة؛ ومن ألر بتوحٌد األلوهٌة فإنه لم ٌمرَّ 

 .(ٗٔ)كان لد ألر بتوحٌد الربوبٌة" بها حتى
 :(٘ٔ)[، ثبلثة تؤوٌبلتٕٕوفً لوله تعالى:}َوأَْنتُْم تَْعلَُموَن{]البمرة: 

 .(ٙٔ)أحدها : وأنتم تعلمون أن هللا خلمكم ، وهذا لول ابن عباس ولتادة
                                                                                                                                                                                             

 .ٕٙ/ٔ(:ص0ٕٕ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)
 .1ٖ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٕ)
 .1ٖٙ/ٔ(:ص1ٕٗ( أنظر: أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .1ٖٙ/ٔ(:ص1ٗٗ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٕٙ/ٔ(:صٖٕٓ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘)
 .ٕٙ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٙ)
 .ٖٓٗ٘/ ٗ( أنظر: "تهذٌب اللؽة" 2)
داد" البن "األض ٖٓٗ٘/ ٗ، والبٌت من لصٌدة ٌهجو بها سفٌان بن الحارث لبل فتح مكة، وانظر : "تهذٌب اللؽة" )ند( 2ٙ( دٌوانه: 1)

، 01ٔ/ ٔ"تفسٌر المرطبً"  ٖٙٓٔ/ ٔ، "تفسٌر الطبري" ٖٗ، "مجاز المرآن" ص 2ٗ، "األضداد" ألبً حاتم ص ٕٗاألنباري ص 
 .1ٕٖٗ/ 2"اللسان" )ندد( 

 .1ٖٙ/ٔ( أنظر: تفسٌر الطبري: 0)
، لال أبو حاتم: )زعم لوم أن ٕٙٗ، "األضداد" للصاؼانً ص ٖٗ، "مجاز المرآن" ص ٕٗ(انظر: "األضداد" البن األنباري ص ٓٔ)

 .2٘بعض العرب ٌجعل )الضد( مثل )الند( وٌمول: هو ٌضادنً، وال أعرؾ أنا ذلن ..( )األضداد( ألبً حاتم السجستانً ص 
 (لاله ٌهجو تٌما.ٔٔ)

، ٙٙ/ ٔاج ، "معانً المرآن" للزج2ٖ، "األضداد" ألبً حاتم ص ٕٗ، "األضداد" البن األنباري ص 0ٕٔانظر: "دٌوان جرٌر" ص 
 ب. ٙ٘/ ٔ، "تفسٌر الثعلبً" ٗٔٔ"ومجالس العلماء" للزجاجً ص 

 .ٖٕٓ/ٕ( أنظر: التفسٌر البسٌط: ٕٔ)
 .ٖ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖٔ)
 .2ٙ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗٔ)
 .1ٖ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٘ٔ)
 .2ٖٓ/ٔ(:ص12ٗ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)



ٔٔٙ 

 

ٔٔٙ 

 

 .(ٔ)والثانً : معناه وأنتم تعلمون أنه ال ندَّ له وال ضد، وهذا لول مجاهد
 وأنتم تْعملون فعبر عن العمل بالعلم . والثالث : معناه

 :(ٕ)واختلؾ فً الذٌن ُعنُوا بهذه اآلٌة، على لولٌن 
 .(ٗ)، ولتادة(ٖ)أحدهما: َعنَى بها جمٌع المشركٌن من ُمشركً العرب وأهل الكتاب. لاله ابن عباس

 .(٘)ولال بعضهم : عنى بَذلن أهَل الكتابٌن ، أهَل التوراة واإلنجٌل. لاله مجاهد
ِ تَؤُْمُرونًِّ أَْعبُُد أٌََُّها او ٌَْر َّللاَّ ْلَجاِهلُوَن{ لال ابن  األنباري: لوله: }َوأَنتُم تَعلَُموَن{، ال تتنافى مع لوله: }لُْل أَفَؽَ

[ ألن هذا العلم الذي وصفهم به فً هذه اآلٌة ال ٌزٌل عنهم الجهل؛ ألنه أراد: وأنتم تعلمون أن ٗٙ]الزمر: 
ونها لم ترفع لكم السماء ولم تمهد تحتكم  األرض، ولم ترزلكم رزلا. فعبدة األصنام وؼٌرهم األنداد التً تعبد

ٌتساوى علمهم فً هذا المعنى، وإنما وصفهم هللا جل ذكره بهذا العلم لتتؤكد الحجة علٌهم إذا اشتؽلوا  بشىء  
 .(ٙ)ٌعلمون  أن الحك فى سواه"

 الفوابد:
من فوابد اآلٌة: بٌان رحمة هللا تعالى، وحكمته فً جعل األرض فراشاً؛ إذ لو جعلها خشنة صلبة ال   .ٔ

 ً  .ٌمكن أن ٌستمر اإلنسان علٌها ما هدأ ألحد بال؛ لكن من رحمته، ولطفه، وإحسانه جعلها فراشا
ة هللا عّز وجّل؛ ألن هذه السماء ومنها: جْعل السماء بناًء؛ وفابدتنا من جعل السماء بناًء أن نعلم بذلن لدر  .ٕ

المحٌطة باألرض من كل الجوانب نعلم أنها كبٌرة جداً، وواسعة، كما لال تعالى: }والسماء بنٌناها بؤٌد وإنا 
 (.2ٗلموسعون{ )الذارٌات: 

و ومنها: بٌان لدرة هللا عّز وجّل بإنزال المطر من السماء؛ لموله تعالى: } وأنزل من السماء ماء {؛ ل  .ٖ
اجتمعت الخبلبك على أن ٌخلموا نمطة من الماء ما استطاعوا؛ وهللا تعالى ٌنزل هذا المطر العظٌم بلحظة؛ 

هم ولصة الرجل الذي دخل والنبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌخطب ٌوم الجمعة لال: ادع هللا ٌؽٌثنا، فرفع )ملسو هيلع هللا ىلص ٌدٌه، ولال: "الل
 إال والمطر ٌتحادر من لحٌته. ، وما نزل من المنبر (ٔ)أؼثنا"

ومنها: حكمة هللا سبحانه وتعالى، ورحمته بإنزال المطر من السماء؛ وجه ذلن: لو كان الماء الذي تحٌى   .ٗ
به األرض ٌجري على األرض ألضر الناس؛ ولو كان ٌجري على األرض لُحِرم منه أراٍض كثٌرة . 

هللا أن ٌنزل من السماء؛ ثم هنان شًء آخر أٌضاً: أنه ٌنزل  شًء؛ ولكن من نعمة األراضً المرتفعة ال ٌؤتٌها
 .رذاذاً . ٌعنً لطرةً لطرةً؛ ولو نزل كؤفواه المرب ألضر بالناس

 (. ومنها: إثبات األسباب؛ لموله تعالى: ) فؤخرج به من الثمرات رزلاً لكم  .٘
 .( وله تعالى: ) فؤخرج بهومنها: أن األسباب ال تكون مإثرة إال بإرادة هللا عّز وجّل؛ لم  .ٙ
ومنها: أنه ٌنبؽً لمن أراد أن ٌضٌؾ الشًء إلى سببه أن ٌضٌفه إلى هللا ممروناً بالسبب، مثل لو أن أحداً  .2

أنمذنً فبلن؛  :من الناس ؼرق، وجاء رجل فؤخرجه . أنمذه من الؽرق؛ فلٌمل: أنمذنً هللا بفبلن؛ وله أن ٌمول
: أنمذنً هللا ثم فبلن؛ ولٌس له أن ٌمول: أنمذنً هللا وفبلن؛ ألن هذا تشرٌن مع ألنه فعبلً أنمذه؛ وله أن ٌمول

هللا؛ وٌدل لهذا . أي االختٌار أن ٌضٌؾ الشًء إلى هللا ممروناً بالسبب . أن النبً  ملسو هيلع هللا ىلص لما دعا الؽبلم الٌهودي 
 أن ٌسلم، فؤسلم؛ لكنه أسلم بعد أن استشار لئلسبلم وكان هذا الؽبلم فً سٌاق الموت، فعرض علٌه النبً  ملسو هيلع هللا ىلص

أباه: التفت إلٌه ٌنظر إلٌه ٌستشٌره؛ لال: "أطع أبا الماسم" . أمر ولده أن ٌسلم، وهو لم ٌسلم فً تلن الحال، 

                                                           

 .2ٖٔ/ٔ(:ص0ٓٗو)(، 10ٗ(، )11ٗ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .2ٖٔ-2ٖٓ/ٔ( أنظر: تفسٌر الطبري: ٕ)
 .2ٖٓ/ٔ(:ص1ٙٗ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .2ٖٓ/ٔ(:ص12ٗ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .2ٖٔ/ٔ(:ص0ٓٗ(، و)10ٗ(، )11ٗ( أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .0ٗ/ ٔ، وزاد المسٌر:00ٔ/ ٔ، وانظر: "تفسٌر ابن عطٌة" ٖٕٔ/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٙ)
؛ وأخرجه ٗٔٓٔ: االستسماء فً خطبة الجمعة ؼٌر مستمبل المبلة، حدٌث رلم 2، أبواب االستسماء، باب 20خرجه البخاري صأ )ٔ(

 .102[ 1] 21ٕٓ: الدعاء فً االستسماء، حدٌث رلم ٕ، كتاب صبلة االستسماء، باب 1ٔ2مسلم ص
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، وهكذا ٌنبؽً  (ٔ)من النار"أما بعد فبل ندري، وهللا أعلم؛ فخرج النبً ملسو هيلع هللا ىلص وهو ٌمول: "الحمد هلل الذي أنمذه بً 
 لنا إذا حصل شًء بسبب أن نضٌفه إلى هللا تعالى ممروناً ببٌان السبب؛ وذلن؛ ألن السبب موصل فمط.

. ومن فوابد اآلٌة: بٌان لدرة هللا، وفضله بإخراج هذه الثمرات من الماء؛ أما المدرة فظاهر: تجد األرض  .1
ل المطر، وفً مدة وجٌزة ٌخرج هذا النبات من كل زوج بهٌج شهباء جدباء لٌس فٌها ورلة خضراء فٌنز

ة{ ]الحج:  [ ٖٙبإذن هللا عّز وجّل، كما لال تعالى: }ألم تر أن هللا أنزل من السماء ماءاً فتصبح األرض مخضرَّ
 .{؛ وأما الفضل فبما ٌمن هللا به من الثمرات؛ ولذلن لال تعالى: } رزلاً لكم

ّل منعم على اإلنسان كافراً كان، أو مإمناً؛ لموله تعالى: } لكم {، وهو ٌخاطب فً ومنها: أن هللا عّز وج  .0
األول الناس عموماً؛ لكن فضل هللا على المإمن دابم متصل بفضل اآلخرة؛ وفضل هللا على الكافر منمطع 

 بانمطاعه من الدنٌا.
 أنداداً {؛ وهل األنداد شرن أكبر، أو شرن ومنها: تحرٌم اتخاذ األنداد هلل؛ لموله تعالى: } فبل تجعلوا هلل  .ٓٔ

أصؽر؛ وهل هً شرن جلً، أو شرن خفً؛ هذا له تفصٌل فً علم التوحٌد؛ خبلصته: إن اتخذ األنداد فً 
العبادة، أو جعلها شرٌكة هلل فً الخلك، والملن، والتدبٌر فهو شرن أكبر؛ وإن كان دون ذلن فهو شرن 

 ."اء هللا وشبتالرجل لصاحبه: "ما ش أصؽر، كمول
. ومن فوابد اآلٌة: أنه ٌنبؽً لمن خاطب أحداً أن ٌبٌن له ما تموم به علٌه الحجة؛ لموله تعالى: } فبل  .ٔٔ

تجعلوا هلل أنداداً وأنتم تعلمون {، ولموله تعالى فً صدر اآلٌة األولى: }اعبدوا ربكم الذي خلمكم والذٌن من 
[ فٌه إلامة الحجة على ٕٔ}الذي خلمكم والذٌن من لبلكم{ ]البمرة:  [ ؛ فإن لوله تعالى:ٕٔلبلكم{ ]البمرة: 

 وجوب عبادته وحده؛ ألنه الخالك وحده.
 المرآن

ْلنَا َعلَى َعْبِدنَا فَؤْتُوا بُِسوَرةٍ ِمْن ِمثِْلِه َواْدُعوا ُشَهَداَءُكْم ِمْن دُ  ا نَزَّ ٌٍْب ِممَّ ِ إِْن ُكْنتُمْ }َوإِْن ُكْنتُْم فًِ َر َصاِدلٌَِن  وِن َّللاَّ
 [ٖٕ{ ]البمرة : ٖٕ)

 التفسٌر:
لناه على عبدنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وتزعمون أنه لٌس  -أٌها الكافرون المعاندون-وإن كنتم  فً َشّنٍ من المرآن الذي نَزَّ

ادلٌن من عند هللا، فهاتوا سورة تماثل سورة من المرآن، واستعٌنوا بمن تمدرون علٌه ِمن أعوانكم، إن كنتم ص
 فً دعواكم.

ٌٍْب{]البمرة: لوله تعالى:}   .(ٔ)أي: وإِذا كنتم أٌها الناس فً شن وارتٌاب" [، "ٖٕ}َوإِْن ُكْنتُْم فًِ َر
ِ أَْنَداًدا َوأَْنتُْم تَْعلَُموَن{ ]البمرة :    [.ٕٕوالخطاب لمن جعل هلل أنداداً؛ ألنه تعالى لال: }فبََل تَْجعَلُوا َّلِلَّ
ٌفسره كثٌر من الناس بالشن؛ وال شن أنه لرٌب من معنى الشن، لكنه ٌختلؾ عنه بؤن و)الرٌب(،  

"الرٌب" ٌُشعر بملك مع الشن، وأن اإلنسان فً للك عظٌم مما ولع فٌه الشن؛ وذلن؛ ألن ما جاء به الرسول 
الشن فً حك؛ والشان فٌه ال بد أن ٌعترٌه للك من أجل أنه شن فً أمر ال بد من التصدٌك به؛ بخبلؾ 

األمور الهٌنة، فبل ٌمال: "رٌب"؛ وإنما ٌمال فً األمور العظٌمة التً إذا شن فٌها اإلنسان وجد فً داخل نفسه 
 ً  .(ٕ) للماً، واضطرابا

لال ابن كثٌر:" ولد تحداهم هللا تعالى بهذا فً ؼٌر موضع من المرآن ، فمال فً سورة المصص : } لُْل  
َّبِْعهُ إِْن ُكْنتُْم َصاِدلٌَِن { ]المصص : فَؤْتُوا بِِكتَاٍب ِمْن  ِ ُهَو أَْهَدى ِمْنُهَما أَت [ ولال فً سورة سبحان : } 0ِٗعْنِد َّللاَّ

ٍض َظِهًٌرا { بَْعُضُهْم ِلبَعْ  لُْل لَبِِن اْجتََمعَِت اإلْنُس َواْلِجنُّ َعلَى أَْن ٌَؤْتُوا بِِمثِْل َهذَا اْلمُْرآِن ال ٌَؤْتُوَن بِِمثِْلِه َولَْو َكانَ 
[ ولال فً سورة هود : } أَْم ٌَمُولُوَن اْفتََراهُ لُْل فَؤْتُوا بِعَْشِر ُسَوٍر ِمثِْلِه ُمْفتََرٌَاٍت َواْدُعوا َمِن 11]اإلسراء : 

ِ إِْن ُكْنتُْم َصاِدلٌَِن { ]هود :  ا اْلمُْرآُن أَْن [ ، ولال فً سورة ٌونس : } َوَما َكاَن َهذَ ٖٔاْستََطْعتُْم ِمْن ُدوِن َّللاَّ
ٌَْب فٌِِه ِمْن َرّبِ الْ  ٌِْه َوتَْفِصٌَل اْلِكتَاِب ال َر ٌَْن ٌََد ِ َولَِكْن تَْصِدٌَك الَِّذي بَ عَالَِمٌَن * أَْم ٌَمُولُوَن ٌُْفتََرى ِمْن ُدوِن َّللاَّ

ِ إِْن ُكْنتُْم َصاِدلٌَِن { ]ٌونس : اْفتََراهُ لُْل فَؤْتُوا بُِسوَرةٍ ِمثِْلِه َواْدُعوا َمِن اْستََطْعتُْم ِمْن ُدوِن  [ وكل هذه 1ٖ،  2َّٖللاَّ
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فً المدٌنة ، فمال فً هذه اآلٌة : } َوإِْن ُكْنتُْم فًِ  -أًٌضا  -( بذلن ٗاآلٌات مكٌة، ثم تحداهم ]هللا تعالى[ )
ٌٍْب{، أي: فً شّن" َر

(ٔ). 
ْلنَا{]البمرة:  ا نَزَّ المرآن، المعجز فً بٌانه، وتشرٌعه، من صدق هذا [، "أي: ٖٕلوله تعالى:} ِممَّ

 .(ٕ)ونظمه"
  .(ٖ)المراد به المرآن؛ ألن هللا أنزله على دمحم ملسو هيلع هللا ىلص" لال ابن عثٌمٌن:" 
ٌِْه َوَسلَّم " [، أي:"َٖٕعلَى َعْبِدنَا{]البمرة: لوله تعالى:}  ُ َعلَ  .(ٗ)على عبدنا ورسولنا دمحم َصلَّى َّللاَّ
 .(٘)ا لول هللا لمن شن من الكفار فٌما جاء به دمحم ملسو هيلع هللا ىلص"لال الحسن: "فهذ 
ولوله تعالى }َعلَى َعْبِدنَا{ فٌه عظٌم منزلة العبودٌة، إذ وصؾ هللا تبارن وتعالى نبٌه بهذا الوصؾ فً  

 : (ٙ)عبدا لتذهلل لمواله، لال طرفة -من جنس ما ٌفعله  -ممام التحدي، فسمى المملون 
  ْن تََحاَمتْنًِ العَِشٌَرةُ ُكلَُّها       َوأُْفِرْدُت إِْفَراَد البَِعٌِر الُمعَبَّدِ لَى أَ إ

ًَ بالِهناِء، َوبَِعٌرٌ  بَِعٌرٌ  :الُمَذلَُّل(، ٌُمالُ ( الُمعَبَُّد: أي  ُمعَبٌَّد؛ أْي: ُمْكَرٌم، وهَو ِمن  ُمعَبٌَّد؛ أْي: ُمَذلٌَّل لْد ُطِل
 األَْضَداد.

 : (2). لال بعضهم : لما كانت العبادة أشرؾ الخصال والتسمً بها أشرؾ الخطط، سمى نبٌه عبدا، وأنشدوا 
ابًِ   ٌَا لَْوِم لَْلبًِ ِعْنَد َزْهَراَء        ٌَْعِرفُهُ السَّاِمُع َوالرَّ
 .اَل تَْدُعنًِ إالَّ بٌَِا َعْبَدَها        فَإِنَّهُ أَْشَرُؾ أَْسَمابًِ 
 ؾ هللا نبٌه بالعبودٌة فً أعلى الممامات :ولد وص 
ْلنَا َعلَى َعْبِدنَا فَؤْتُوا بُِسوَرةٍ ِمْن ِمثِْلِه َواْدُعوا  فً ممام التحدي: كما فً هذه اآلٌة: -ٔ ا نَزَّ ٌٍْب ِممَّ }َوإِْن ُكْنتُْم فًِ َر

ِ إِْن ُكْنتُْم َصاِدلٌَِن )  [.ٖٕ ({ ]البمرة :ُٖٕشَهَداَءُكْم ِمْن ُدوِن َّللاَّ
ٌْبًل ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم إِلَى اْلَمسْ  -ٕ ِجِد وفً ممام اإلسراء والمعراج: لال تعالى: }ُسْبَحاَن الَِّذي أَْسَرى بِعَْبِدِه لَ

 [.ٔاأْلَْلَصى الَِّذي بَاَرْكنَا َحْولَهُ ِلنُِرٌَهُ ِمْن آٌَاتِنَا إِنَّهُ ُهَو السَِّمٌُع اْلبَِصٌُر{ ]اإلسراء : 
 [.ٓٔ}فَؤَْوَحى إِلَى َعْبِدِه َما أَْوَحى{ ]النجم :  وفً ممام اإلٌحاء: لال تعالى: -ٖ
ٌِْه ِلبًَدا{ ]الجن :  وفً ممام الدعوة: لال تعالى: -ٗ ِ ٌَْدُعوهُ َكاُدوا ٌَُكونُوَن َعلَ ا لَاَم َعْبُد َّللاَّ  [.0ٔ}َوأَنَّهُ لَمَّ
ٌِْه َوَجعَْلنَاهُ َمثبًَل ِلبَنًِ إِْسَرابٌَِل{ ]الزخرؾ }إِْن هُ  ولد لال تعالى عن المسٌح ابن مرٌم:  َو إِالَّ َعْبٌد أَْنعَْمنَا َعلَ
ِ َوَرُسولُهُ"" [، ولال 0٘:   .       (1)اَل تُْطُرونًِ َكَما أَْطَرِت النََّصاَرى ِعٌَسى اْبَن َمْرٌََم، فَإِنََّما أَنَا َعْبُد َّللاَّ

            ُ ثِْلِه{]البمرة:لوله تعالى: }فَؤْت ن ّمِ [، "أي فؤتوا بسورةٍ واحدةٍ من مثل هذا المرآن، فً ٖٕواْ بُِسوَرةٍ ّمِ
 .(0)الببلؼة والفصاحة والبٌان"

 . (ٓٔ)لال لتادة:" ٌعنً : من مثل هذا المرآن حمًّا وصْدلًا ، ال باطل فٌه وال كذب" 
 .(ٔٔ)ل المرآن")الهاء(، كناٌة عن المرآن، فؤتوا بسورة من مث لال الفراء:" 
 [، على لولٌن:ٖٕواختلؾ فً لوله تعالى }فَؤْتُوا بُِسوَرةٍ ِمْن ِمثِْلِه{]البمرة: 

                                                           

 .00ٔ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔ)
 .ٖ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .1ٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
 .ٖ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .ٖ٘/ٔ(:صٖٕٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)٘)
هـ  ٘ٓٗٔ.وانظر: شرح المعلمات السبع، لزوزنً،ٖٖـ  ٖٔص  0ٙٔٔبن العبد، دار صادر ودار بٌروت، بٌروت، ( دٌوان طرفة ٙ)
 . وهذا البٌت لطرفة بن العبد البكري، من معلمته المشهورة التً مطلعها: لخولة أطبلل ببرلة ثهمد تلوح كبالً الوشم فً ظاهر الٌد. 0٘، 
ردا فً:  نفح الطٌب من ؼصن األندلس الرطٌب، أحمد بن الممري التلمسانً، تحمٌك: إحسان عباس، (لم أتعرؾ على المابل، والبٌتٌن و2)

 .0ٕٔ/ٕ:002ٔدار صادر، بٌروت، لبنان، طبعة 
 
 ادته.(، والحدٌث ٌدل أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لد نهى عن الؽلو فً مدحه بما لد ٌفضً إلى عب 10ٖٔ(رواه البخاري ) أحادٌث األنبٌاء / 1)
 .ٖ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: 0)
 .2ٕٗ-2ٖٖ/ٔ(:ص0ٕٖ(، )0ٔٗ( أخرجه الطبري)ٓٔ)
 .0ٔ/ٔ(معانً المرآن: ٔٔ)



ٔٔ0 

 

ٔٔ0 

 

، ودلٌلهم (ٗ)، وابن كثٌر(ٖ)،واختاره الطبري(ٕ)ولتادة (ٔ)أحدهما : ٌعنً من مثل هذا المرآن، وهذا لول مجاهد
 [.11[ ولوله : } ال ٌَؤْتُوَن بِِمثِْلِه { ]اإلسراء : ٖٔ]هود : على ذلن لوله تعالى: } فَؤْتُوا بِعَْشِر ُسَوٍر ِمثِْلِه { 

 .(٘)والثانً : من مثل دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، ٌعنً : من رجل أمً مثله
 .(ٙ)والمول الراجح هو األول، ألن التحدي عام لهم كلهم، مع أنهم أفصح األمم 
من المرآن، سبك ُوْحدانُها َجْمعَها، كما أن الؽرفة  لال أبو الهٌثم: والسورة من سور المرآن عندنا: لطعة  

ً بعد شًء، وجعله مفصبلً، وبٌّن كل سورة بخاتمتها  سابمة للؽرؾ، وأنزل هللا المرآن على نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص شٌبا
 .(2)وبادبتها، ومٌزها من التً تلٌها"

عوا "الذٌن تشهدون لهم باأللوهٌة، وتعبدونهم كما [، أي: وادٖٕلوله تعالى: }َواْدُعوا ُشَهَداَءُكْم{]البمرة: 
 .(1)تعبدون هللا، ادعوهم لٌساعدوكم فً اإلتٌان بمثله"

 .(0)لال الصابونً:" أي: وادعوا أعوانكم وأنصاركم الذٌن ٌساعدونكم على معارضة المرآن" 
 .(ٓٔ)أن ٌؤتوا بسورة مثله" لال ابن عثٌمٌن: " وهذا ؼاٌة ما ٌكون من التحدي: أن ٌتحدى العابَد والمعبودَ  

 .(ٔٔ)لا أبو علً الجرجانً: معنى )ادعوا(: استعٌنوا"
لال الواحدي:" )الشهداء(: جمع شهٌد والشهٌد ٌجوز أن ٌكون بمعنى: مشاهد كالجلٌس والشرٌب  

 واألكٌل والشرٌن، وٌجوز أن ٌكون بمعنى: شاهد كالعلٌم والعالم، والمدٌر المادر، وٌجوز أن ٌكون بمعنى:
[ أي 1٘ٔمشهود فعٌل بمعنى مفعول، والشهود: الحضور، ومنه لوله تعالى }فََمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّْهَر{ ]البمرة: 

 .(ٕٔ)حضر، والمشاهد للشًء: الحاضر عنده، وسمً الشاهد شاهداً: ألنه ٌخبر عما شاهد"
ِ{]البمرة:  على ألوال: [،ٖٕواختلفوا فً }َواْدُعوا ُشَهَداَءُكْم ِمْن ُدوِن َّللاَّ

 .(ٖٔ)أحدها: ٌعنً أعوانكم على ما أنتم علٌه، وهذا لول ابن عباس
 .(٘ٔ)"(ٗٔ)لٌل: "سمى أعوانهم شهداء، ألنهم ٌشاهدونهم عند المعاونة، وهذا المول اختٌار أبً إسحاق 
كما أن )الدعاء( على هذا المول بمعنى: االستعانة، والعرب كثٌراً ما تستعمل )الدعاء( فً معنى  

ستعانة، وذلن أن اإلنسان إذا إستعان بؽٌره دعاه، فلما كان فً االستعانة ٌحتاج إلى الدعاء، سمى االستعانة اال
 دعاء.

 :(ٙٔ)من ذلن لول الشاعر
َرْت       َخنَاِذٌذُ ِمْن َسْعٍد ِطَواُل السَّواِعِد  ًَّ فََشمَّ ٌْس إل  َدَعْوُت بنً لَ

                                                           

 .2ٖٗ/ٔ(:ص0ٖ٘(، و)0ٖٗ(، و)0ٖٗ( أخرجه الطبري)ٔ)
 .2ٕٗ-2ٖٖ/ٔ(:ص0ٕٖ(، )0ٔٗ( أخرجه الطبري)ٕ)
 .2ٖٗ/ٔ(انظر: تفسٌر الطبري: ٖ)
 . 00ٔ/ٔ(  أنظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٗ)
من البشر ، ألن دمحماً بشر مثلهم". ]النكت والعٌون:  -ملسو هيلع هللا ىلص -. ولال الماوردي: " فؤتوا بسورة من مثل دمحم00ٔ/ٔ: تفسٌر ابن كثٌر: (  أنظر٘)

1ٖ.] 
 .00ٔ/ٔ(انظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٙ)
 .1ٕٗٔ/ ٗ، "اللسان" )سور( 0ٗ٘ٔ/ ٕ("تهذٌب اللؽة" )سار( 2)
 .1ٕ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:1)
 .ٖ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: 0)
 .1ٕ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٓٔ)
 . وأبو علً الجرجانً صاحب "نظم المرآن"، وكتابه مفمود.ٕٔ٘/ٕ( نمبل عن: التفسٌر البسٌط: ٔٔ)
 . "اشتماق أسماء هللا"ٕٕٔ/ ٖ. "معجم مماٌٌس اللؽة" )شهد( 0ٕٗٔ/ ٕ، وانظر: "تهذٌب اللؽة" )شهد( ٖٕٗ/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٕٔ)

 .1ٖٕٗ/ ٗ. "اللسان" )شهد( 1ٕٙ. "مفردات الراؼب" ص ٕٖٔللزجاجً: ص 
 . 2ٖٙ/ٔ(:ص0ٙٗ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 . ٙٙ/ ٔ( أنظر: معانً المرآن" للزجاج ٗٔ)
 .ٔ٘/ ٔ، "زاد المسٌر" ٕٙ/ ٔ، )ؼرٌب المرآن( البن لتٌبة: ٖٕٓ/ ٔ. وانظر: "تفسٌر ابن عطٌة" ٕٗٗ/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٘ٔ)
، وورد فً "البٌان والتبٌٌن"، ولال: لال 01ٗ/ ٕ(ورد البٌت فً "دٌوان الحماسة" بشرح المرزولً، وعزاه لبعض بنى فمعس ٙٔ)

، ومعنى البٌت: ٌمول استؽثت بهإالء الموم، فهب ٖٗٔ/ ٔ، وفً "الحٌوان" ولال: لول بعض المٌسٌٌن من لٌس بن ثعلبة ٔٔ/ ٕالمٌسً، 
 الخناذٌذ(: الكرام من الخٌل، استعارها للكرام من الرجال.رجال لنصرتً كؤنهم فحول، و )



ٕٔٓ 

 

ٕٔٓ 

 

رَ   ْت.أي استعنت بهم. أال تراه ٌمول: فََشمَّ
 :(ٔ)ولالت امرأة من طًء

 .(ٕ)َدَعا َدْعَوةً ٌَْوَم الشَّرى ٌَاَل َماِلٍن      وَمْن ال ٌُِجْب ِعْنَد الَحِفٌَظة ٌُْكلَِم أي استعان بهم فلم ٌنصروه
 .(ٖ)والثانً: ناساً ٌشهدون لكم، وهو لول مجاهد

 .(ٗ)وهو لول ابن ُجرٌجوالثالث: شهداءكم علٌها إذا أتٌتم بها أنها مثلُه، مثل المرآن، 
 .(1)، وابن لتٌبة(2)، وأبو مالن(ٙ)، وهذا لول الفراء(٘)والرابع: آلهتكم ، ألنهم كانوا ٌعتمدون أنها تشهد لهم

لال الواحدي: "والدعاء هاهنا بمعنى االستؽاثة واالستعانة لرٌب من السواء، وعلى هذا )شهٌد( بمعنى  
 .(0)هم كانوا ٌشهدونها وٌحضرونها"مشهود، وآلهتهم كانت مشهودة لهم، ألن

والراجح هو المول األول: أي ُشهداءكم الذٌن ٌُشاهدونكم وٌعاونونكم على تكذٌبكم هللا ورسوله،  
 .(ٓٔ)وٌظاهرونكم على كفركم ونفالكم

ِ{]البمرة:   .(ٔٔ)[، "أي: مما سوى هللا"ٖٕلوله تعالى:}ِمْن ُدوِن َّللاَّ
 .(ٕٔ)انه"لال الصابونً: أي: "ؼٌر هللا سبح 
لال البٌضاوي:" والمعنى َواْدُعوا للمعارضة من حضركم، أو رجوتم معونته من إنسكم وجنكم وآلهتكم  

 .(ٖٔ)ؼٌر هللا سبحانه وتعالى، فإنه ال ٌمدر على أن ٌؤتً بمثله إال هللا"
ول وعلى ل (ٗٔ)لال الواحدي: أي: "وادعوا من اتخذتموه معاونٌن من ؼٌر هللا على تفسٌر ابن عباس 

، ٌمول: ادعوا من ٌشهد لكم (ٖ)ومجاهد (ٕ)ٌمول: ادعوا من اتخذتم إلها من دونه، وعلى  لول المرظً (ٔ)الفراء

                                                           

، وكلهم ٖٖٓ/ ٖ، "معجم البلدان" 21٘/ ٖ، "معجم ما استعجم من البلدان" ٕٔٔ/ ٔ(ورد البٌت فً "دٌوان الحماسة" بشرح المرزولً ٔ)
ملن بن مروان. و )الشرى(: مكان ولعت نسبوه المرأة من طٌا. لٌل: هً بنت بهدل بن لرفة الطابً، أحد لصوص العرب فً زمن عبد ال

 فٌه الولعة المذكورة، و )الحفٌظة( الخصلة التً ٌحفظ اإلنسان عندها أي ٌؽضب. و )ٌكلم(: ٌمتل أو ٌؽلب.
. "المرطبً" فً "تفسٌره" ٕٓٔ/ ٔأ، وأبً اللٌث فً "تفسٌره"  2٘/ ٔ، وانظر: "تفسٌر الثعلبً" ٕ٘ٗ-ٕٗٗ/ٕ( أنظر: التفسٌر البسٌط: ٕ)
 .ٓ٘/ ٔ. "زاد المسٌر" ٕٓٓ /ٔ
 .2ٖٙ/ٔ(:ص00ٗ(، و)01ٗ(، )02ٗ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .22ٖ/ٔ(:صٓٓ٘( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 (أي: استعٌنوا بآلهتكم فً ذلن ٌمدونكم وٌنصرونكم.٘)
ذا لمٌت العدو خالٌا فادع المسلمٌن. . لال الفراء: "ٌرٌد آلهتكم. ٌمول: استؽٌثوا بهم وهو كمولن للرجل: إ0ٔ/ٔ( أنظر: معانً المرآن: ٙ)

 ومعناه: فاستؽث واستعن بالمسلمٌن".
 .00ٔ/ٔ(انظر: تفسٌرابن كثٌر: 2)
 .ٕٙ( أنظر: ؼرٌب المرآن: 1)
 .ٕٙٗ/ٕ( التفسٌر البسٌط: 0)
ً تؤوٌل ذلن، فبل ، لال الطبري: "وأما ما لاله مجاهد وابن ُجرٌج ف00ٔ/ٔ، وانظر: تفسٌرابن كثٌر: 20ٖ-22ٖ/ٔ( تفسٌر الطبري: ٓٔ)

ن، فؤهل اإلٌمان وجه له، ألن الموم كانوا على عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أصنافًا ثبلثة : أهل إٌمان صحٌح، وأهل كفر صحٌح، وأهَل نفاق بٌن ذل
ن به، لو أتوا باختبلق من الرسالة، على حمٌمة ما كانوا ٌؤتو -كانوا باهلل وبرسوله مإمنٌن، فكان من المحال أن ٌّدعً الكفار أن لهم ُشهداء 

من المإمنٌن، فؤما أهُل النفاق والكفر، فبل شّن أنهم لو ُدُعوا إلى تَحمٌك الباطل وإبطال الحك لتتارعوا إلٌه مع  -ثم ادَّعوا أنه للمرآن نَظٌر 
مثل المرآن ؟ ولكْن ذلن كما لال جل ثناإه : ) لُْل كفرهم وَضبللهم، فمن أي الفرٌمٌن كانت تكون ُشهداإهم لو ادعْوا أنهم لد أتْوا بسورة من 

[، فؤخبر جل 11ُضُهْم ِلبَْعٍض َظِهًٌرا ( ]سورة اإلسراء : لَبِِن اْجتََمعَِت اإلْنُس َواْلِجنُّ َعلَى أَْن ٌَؤْتُوا بِِمثِْل َهذَا اْلمُْرآِن ال ٌَؤْتُوَن بِِمثِْلِه َولَْو َكاَن بَعْ 
ثل المرآن ال ٌؤتً به الجّن واإلنس ولو تظاهروا وتعاونوا على اإلتٌان به، ولال فً سورة هود : } أَْم ٌَمُولُوَن اْفتََراهُ ثناإه فً هذه اآلٌة، أّن م

ِ إِْن ُكْنتُْم َصاِدلٌِنَ  [، ولال فً سورة ٌونس : } َوَما َكاَن َهذَا ٖٔ{ ]هود :  لُْل فَؤْتُوا بِعَْشِر سَُوٍر ِمثِْلِه ُمْفتََرٌَاٍت َواْدُعوا َمِن اْستََطْعتُْم ِمْن ُدوِن َّللاَّ
ٌَْب فٌِهِ  ٌِْه َوتَْفِصٌَل اْلِكتَاِب ال َر ٌَْن ٌََد ِ َولَِكْن تَْصِدٌَك الَِّذي بَ  ِمْن َرّبِ اْلعَالَِمٌَن * أَْم ٌَمُولُوَن اْفتََراهُ لُْل فَؤْتُوا بِسُوَرةٍ اْلمُْرآُن أَْن ٌُْفتََرى ِمْن ُدوِن َّللاَّ

ِ إِْن ُكْنتُْم َصاِدلٌَِن { ]ٌونس :  ِمثِْلهِ  [ وكل هذه اآلٌات مكٌة، وتحدَّاهم بمعنى التوبٌخ لهم فً سورة 1ٖ، 2َٖواْدعُوا َمِن اْستََطْعتُْم ِمْن ُدوِن َّللاَّ
ْلنَا َعلَى َعْبِدنَا فَؤْتُوا بُِسوَرةٍ ِمْن مِ  ا نَزَّ ٌٍْب ِممَّ ِ إِْن ُكْنتُْم َصاِدلٌَِن )البمرة فمال تعالى : }َوإِْن ُكْنتُْم فًِ َر ({ ٖٕثِْلِه َواْدُعوا ُشَهَداَءُكْم ِمْن ُدوِن َّللاَّ

[، ٌعنً بذلن : إن كنتم فً َشّن فً صدق دمحم فٌما جاءكم به من عندي أنه من عندي، فؤتوا بسورة من مثله، ولٌستنصر ٖٕ]البمرة : 
أنّه ال ٌمدر على أن ٌؤتً به دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وال من  -وا أنكم إْذ َعجزتم عن ذلن بعُضكم بعًضا على ذلن إن كنتم صادلٌن فً زعمكم، حتى تعلم

 [.20ٖ-22ٖ/ٔالبشر أحٌد، وٌَصحَّ عندكم أنه تنزٌلً َووحًٌ إلى عبدي".]تفسٌره: 
 .1ٕ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔٔ)
 .ٖ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٔ)
 .1٘/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٖٔ)
 . 2ٖٙ/ٔ(:ص0ٙٗ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)



ٕٔٔ 

 

ٕٔٔ 

 

دون هللا، فإن هللا تعالى ال ٌشهد لكم بالصدق، كما ٌشهد لدمحم، فاطلبوا ؼٌره شهداء إن كنتم صادلٌن فً أن هذا 
 .(ٗ)هللا، وفً لولكم: لو أردنا ألتٌنا بمثله"الكتاب ٌموله دمحم من نفسه، وأنه لٌس من عند 

 : (٘)ولوله }فادعوا{، ٌعنً : استنصروا واستؽٌثوا، كما لال الراعً النمٌري 
ٌْنَا ِلعَاِمِر  ا اْلتَمَْت فُْرَسانُنَا َوِرَجالُُهْم        َدَعْوا : ٌَا لََكْعٍب! َواْعتََز  فَلَمَّ

 .(ٙ)ُروا كعبًا واستؽاثوا بهمٌعنً بموله : " دعْوا ٌالكعب " ، استنص
 .(2)[، "أي: أنه مختلك وأنه من كبلم البشر"ٖٕلوله تعالى: }إِْن ُكْنتُْم َصاِدلٌَِن{ ]البمرة :  
لال ابن عثٌمٌن: "أي فً أن هذا المرآن مفتًرى على هللا، والجواب على هذا: أنه ال ٌمكن أن ٌؤتوا  

 .(1)اعدٌن"بسورة مثله مهما أتوا من المعاونٌن، والمس
 الفوابد:

من فوابد اآلٌة: دفاع هللا سبحانه وتعالى عن رسوله  ملسو هيلع هللا ىلص؛ لموله تعالى: } فؤتوا بسورة من مثله {؛ ألن   .ٔ
 األمر هنا للتحدي؛ فاهلل عّز وجّل ٌتحدى هإالء بؤن ٌؤتوا بمعارِض لما جاء به الرسول  ملسو هيلع هللا ىلص.

لنبً  ملسو هيلع هللا ىلص؛ لوصفه بالعبودٌة؛ والعبودٌة هلل عّز وجّل هً ؼاٌة الحرٌة؛ ألن من لم ٌعبد هللا ومنها: فضٌلة ا  .ٕ
فبل بد أن ٌعبد ؼٌره؛ فإذا لم ٌعبد هللا عّز وجّل . الذي هو مستحك للعبادة . َعبََد الشٌطان، كما لال ابن المٌم . 

 رحمه هللا . فً النونٌة:.
. ومنها: أن المرآن كبلم هللا؛ لموله تعالى: } مما ٖخلموا له وبلوا برق النفس والشٌطان هربوا من الرق الذي 

نزلنا {؛ ووجه كونه كبلم هللا أن المرآن كبلم؛ والكبلم صفة للمتكلم، ولٌس شٌباً بابناً منه؛ وبهذا نعرؾ بطبلن 
 لول من زعم أن المرآن مخلوق.

نه إذا تمرر أن المرآن كبلمه، وأنه منزل من عنده لزم من ذلن علّو ومنها: إثبات علّو هللا عّز وجّل؛ أل  .ٗ
المتكلم به؛ وعلو هللا عّز وجّل ثابت بالكتاب، والسنة، واإلجماع، والعمل، والفطرة؛ وتفاصٌل هذه األدلة فً 

ولكن كتب العمابد؛ ولوال خوض أهل البدعة فً ذلن ما احتٌج إلى كبٌر عناء فً إثباته؛ ألنه أمر فطري؛ 
 علماء أهل السنة ٌضطرون إلى مثل هذا لدحض حجج أهل البدع.

ومن فوابد اآلٌة: أن المرآن معجز حتى بسورة . ولو كانت لصٌرة؛ لموله تعالى: } فؤتوا بسورة من   .٘
 مثله(.

 .ومنها: تحدي هإالء العابدٌن لآللهة مع معبودٌهم؛ وهذا أشد ذالًّ مما لو تُحدوا وحدهم  .ٙ
 

 المرآن
 [ٕٗ({ ]البمرة : ٌَٕٗن )}فَإِْن لَْم تَْفعَلُوا َولَْن تَْفعَلُوا فَاتَّمُوا النَّاَر الَّتًِ َولُوُدَها النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ أُِعدَّْت ِلْلَكافِرِ 

 التفسٌر:
هللا تعالى. هذه النار  فاتموا النار باإلٌمان بالنبً ملسو هيلع هللا ىلص وطاعة -وستعجزون مستمببل ال محالة-فإن عَجزتم اآلن 

 التً َحَطبُها الناس والحجارة، أُِعدَّْت للكافرٌن باهلل ورسله.
[، "أي فإِن لم تمدروا على اإِلتٌان بمثل سورةٍ من سوره، وعجزتم ٕٗ}فَإِن لَّْم تَْفعَلُواْ{]البمرة: لوله تعالى: 

 .(0)صحاء والعبالرة والبلؽاء"فً الماضً عن اإِلتٌان بما ٌساوٌه أو ٌدانٌه، مع استعانتكم بالف
                                                                                                                                                                                             

. لال الفراء: "ٌرٌد آلهتكم. ٌمول: استؽٌثوا بهم وهو كمولن للرجل: إذا لمٌت العدو خالٌا فادع المسلمٌن. 0ٔ/ٔ( أنظر: معانً المرآن: ٔ)
 ومعناه: فاستؽث واستعن بالمسلمٌن".

 .ٕٔ٘/ٕ( نمبل عن: التفسٌر البسٌط: ٕ)
 .2ٖٙ/ٔ(:ص00ٗ(، و)01ٗ(، )02ٗ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٕٔ٘-ٕٓ٘/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٗ)
،  واعتزى : انتسب ، ودعا فً الحرب بمثل لوله : ٌا لفبلن ، أو ٌا للمهاجرٌن ، أو 22ٖ/ٔ( البٌت فً: اللسان )عزا(، تفسٌر الطبري: ٘)

 ٌا لؤلنصار ، واالسم العزاء والعزوة ، وهً دعوى المستؽٌث .
 .22ٖ/ٔالطبري:  ( أنظر: تفسٌرٙ)
 .ٖ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر:2)
 .1ٕ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:1)
 .ٖ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: 0)



ٕٕٔ 

 

ٕٕٔ 

 

 .(ٔ)لال لتادة: "فإن لم تطٌموه" 
 
 .(ٕ)[، "أي ولن تمدروا فً المستمبل أٌضاً على اإِلتٌان بمثله"ٕٗلوله تعالى:} َولَن تَْفعَلُواْ{]البمرة: 
 .(ٖ)لال لتادة:" ولن تطٌموه" 
ا فً مكة والمدٌنة مرات عدٌدة ، مع لال ابن كثٌر:تحداهم المرآن" مع أنهم أفصح األمم، ولد تحداهم بهذ 

 .(ٗ)شدة عداوتهم له وبؽضهم لدٌنه ، ومع هذا عجزوا عن ذلن"
"أي فخافوا عذاب هللا، واحذروا نار الجحٌم التً جعلها هللا جزاء [، ٕٗتعالى:}فَاتَّمُوا النَّاَر{]البمرة:لوله  

 .(٘)المكذبٌن"
أي اتموا النار التً مادتُها التً تُشعل بها وتُضرم [، "ٕٗةُ{]البمرة:َولُوُدَها النَّاُس َواْلِحَجارَ لوله تعالى:} 

 .(ٙ)إِلٌمادها هً الكفار واألصنام التً عبدوها من دون هللا"
ولوله تعالى:}فَاتَّمُوا النَّاَر الَّتً َولُوُدَها النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ{ الَولود بالفتح الحطب ، والُولود بالضم التولُّد ،  

 : (2)جارة من كبرٌٍت أسود ، وفٌها لوالنوالح
 .(0)، والسدي(1)أحدهما : أنهم ٌعذبون فٌها بالحجارة مع النار ، التً ولودها الناس ، وهذا لول ابن مسعود

والثانً : أن الحجارة ولود النار مع الناس ، ذكر ذلن تعظٌماً للنار ، كؤنها تحرق الحجارة مع إحرالها الناس 
. 
[،  "أي ُهٌّبت تلن الناُر وأُرصدت للكافرٌن الجاحدٌن، ٌنالون ٕٕٗ}أُِعدَّْت ِلْلَكافِِرٌَن{]البمرة: لوله تعالى: 

 .(ٓٔ)فٌها ألوان العذاب المهٌن"
ُد بخلمهم وخلك الذٌن من لبلهم"  .(ٔٔ)لال الطبري:" أعّدت الناُر للجاحدٌن أّن هللا َربُّهم المتوّحِ

 .(ٕٔ)ل ما أنتم علٌه من الكفر"لال ابن عباس:" أي لمن كان على مث 
 : (ٖٔ)[، وجهٌنٕٕٗولد ذكروا فً لوله تعالى}أُِعدَّْت لْلَكافِِرٌَن{]البمرة:

أحدهما : أنها وإن أعدت للكافرٌن ، فهً معدة لؽٌرهم من مستحمً العذاب من ؼٌر الكافرٌن ، وهً نار 
 واحدة ، وإنما ٌتفاوت عمابهم فٌها .

 ة للكافرٌن خاصة ، ولؽٌرهم من مستحمً العذاب ناٌر ؼٌرها .والثانً : أن هذه النار معد
ولوله}أُِعدَّْت{ استدّل به كثٌر من أبمة السنة على أن النار موجودة اآلن، ألن: }أُِعدَّْت{ أي: أرصدت  

، ولد خالفت المعتزلة بجهلهم فً هذا ووافمهم الماضً منذر بن (ٗٔ)وهٌبت ولد وردت أحادٌث كثٌرة فً ذلن
 .(٘ٔ)البلوطً لاضً األندلسسعٌد 

ولد اتفك الجمهور أن الجنة والنار مخلولتان موجودتان وهما بالٌتان، وأن هللا تعالى لد أعدهما وهٌؤهما  
لٌكونا مستمراً لعباده، الجنة ألهل الطاعة واإلٌمان، والنار ألهل الكفر والعصٌان، ولم ٌخالؾ ذلن إال بعض 
                                                           

 .ٗٙ/ٔ(:صٖٕٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)
 .ٖٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .ٗٙ/ٔ(:صٖٕٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .00ٔ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٗ)
 .ٖٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .ٖٙ/ٔالتفاسٌر: ( صفوة ٙ)
 .1٘-1ٗ( النكت والعٌون: 2)
 .1ٕٖ/ٔ(:ص٘ٓ٘( أنظر: تفسٌر الطبري)1)
 .ٗٙ/ٔ(:صٕ٘ٗ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)0)
 .ٖٙ/ٔ(  صفوة التفاسٌر: ٓٔ)
 .1ٕٖ/ٔ(  تفسٌر الطبري: ٔٔ)
 .٘ٙ/ٔ(:ص1ٕٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .1٘( النكت والعٌون: ٖٔ)
. منها: حدٌث ابن مسعود: سمعنا وجبة فملنا ما هذه ؟ فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "هذا حجر ألمً به من ٕٕٓ/ٔ( تنظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٗٔ)

 ([.1ٕٗٗشفٌر جهنم منذ سبعٌن سنة اآلن وصل إلى لعرها".] صحٌح مسلم برلم )
 .ٕٕٓ/ٔ( تنظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٘ٔ)



ٕٖٔ 

 

ٕٖٔ 

 

عن فهم النصوص المطعٌة الثابتة الدالة على وجود الجنة والنار وأنهما ممن ضعؾ إٌمانهم وتضاءلت عمولهم 
مخلولتان وما تمسكوا به من أدلة ال ٌنظر إلٌه وال ٌإبه به لذلن أذكر هنا فمط األدلة التً تمسن بها العلماء 

 .المحممون من أهل السنة والجماعة
 والتابعون وتابعوهم وأهل السنة والحدٌث لاطبة وفمهاء ٌمول ابن المٌم: "لم ٌزل أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

اإلسبلم وأهل التصوؾ والزهد على اعتماد ذلن وإثباته مستندٌن فً ذلن إلى نصوص الكتاب والسنة وما علم 
بالضرورة من أخبار الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم فإنهم دعوا األمم ألٌها وأخبروا بها، إلى أن نبؽت 

المدرٌة والمعتزلة فؤنكرت أن تكون مخلولة اآلن ولالت بل هللا ٌنشبها ٌوم المٌامة وحملهم على ذلن  نابؽة من
: "ذهبت طابفة من المعتزلة (ٕ)وٌمول ابن حزم ،(ٔ)أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شرٌعة هللا فٌما ٌفعله

أنهما لد خلمتا وما نعلم لمن لال  والخوارج إلى أن الجنة والنار لم ٌخلمها بعد، وذهب جمهور المسلمٌن إلى
 .(ٖ)أنهما لم ٌخلما"

وتجدر اإلشارة بؤنه لم ٌمع خبلؾ بٌن أهل السنة والجماعة والمعتزلة على حمٌة الجنة والنار وثبوتهما،  
ألنَّها من المسابل العمدٌة التً ال تحتمل الخبلؾ، لورودها بؤدلة لطعٌة الثبوت لطعٌة الداللة، بل الخبلؾ ولع 

ً أنهما موجودتان أم ستوجدان فً ٌوم الجزاء، فمد ذهب أهل السنة والجماعة إلى المول بثبوت خلك الجنة ف
والنار ووجودهما، وذهب المعتزلة إلى المول بنفً خلك الجنة والنار وعدم وجودهما، بل ستوجدان ٌوم 

ى، بل أرادوا أْن ٌدفعوا تعارضاً ظهر الجزاء، مع العلم بؤنه لم ٌذهب المعتزلة إلى ذان المول بسبب اتباع الهو
 لهم بٌن النصوص الشرعٌة، فخذلهم فهمهم وعملهم، وما أؼنت عنهم فلسفتهم العوراء المتهافتة من الحك شٌباً.

والصحٌح فً هذه المسؤلة هو لول أهل السنة والجماعة، ألن ما ذهب إلٌه المعتزلة، فٌه خرق إلجماع  
 .(ٗ)األمة

                                                           

، الطبعة 2ٌٖم، بتحمٌك: الدكتور السٌد الجمٌلً، الباب األول: فً بٌان وجود الجنة، ص: (حادي األفراح إلى ببلد األفراح، البن المٔ)
 .م، دار الكتاب العرب011ًٔهـ، 0ٓٗٔالرابعة 

(هو اإلمام أبو دمحم علً بن أحمد الشهٌر بابن حزم األندلسً الظاهري صاحب اللسان الشدٌد برع فً فنون كثٌرة ومن مإلفاته: المحلى ٕ)
 .ٕٔٔ – 12ٔ/ 1ٔهـ انظر: سٌر أعبلم النببلء ٙ٘ٗهـ وتوفً سنة 1ٖٗ، الفصل فً الملل واألهواء والنحل، ولد سنة فً الفمه

 .م01ٓٔهـ، ٓٓٗٔ، دار الفكر، 1ٔ/ ٗ(الفصل والملل واألهواء والنحل، البن حزم، الكبلم فً خلك الجنة والنار، ٖ)
جمهور المسلمٌن من كون الجنة والنار مخلولتٌن اآلن فاهلل تعالى ٌمول فً  (ولد تضافرت نصوص المرآن والسنة على إثبات ما ذهبٗ)

َسابِمُوا  [، وٌمول تعالى: }ٖٖٔن : }َوَساِرُعوا إِلَى َمْؽِفَرةٍ ِمْن َربُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت َواأْلَْرُض أُِعدَّْت ِلْلُمتَِّمٌَن{ ]آل عمرا شؤن الجنة:
ِ َوُرُسِلِه ذَِلَن  إِلَى َمْؽِفَرةٍ  ُ ذُو اْلفَْضِل ِمْن َربُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها َكعَْرِض السََّماِء َواأْلَْرِض أُِعدَّْت ِللَِّذٌَن آََمنُوا بِاَّللَّ ِ ٌُْإتٌِِه َمْن ٌََشاُء َوَّللاَّ فَْضُل َّللاَّ

، وؼٌر ذلن من اآلٌات التً تدل على أن الجنة مخلولة موجودة اآلن، ولد عبر المرآن بصٌؽة الماضً فً لوله )أُِعدَّْت( وهذا  {]٘[اْلعَِظٌمِ 
َد ِسْدَرةِ اْلُمْنتََهى ( ِعنْ ٖٔ، وفً لصة المعراج ٌمول تعالى: }َولَمَْد َرآهُ نَْزلَةً أُْخَرى )-كما أشار ألٌه ابن كثٌر-التعبٌر ٌفٌد أنها مخلولة موجودة

ْدَرةَ َما ٌَْؽَشى )٘ٔ( ِعْنَدَها َجنَّةُ اْلَمؤَْوى )ٗٔ) [، مما ٌفٌد أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص رأى سدرة المنتهى ورأى ٙٔ - ٖٔ({ ]النجم : ٙٔ( إِْذ ٌَْؽَشى الّسِ
ثم أنطلك بً جبرٌل حتى انتهى بً إلى »ً آخره: عندها جنة المؤوى كما فً حدٌث أبً رضً هللا عنه فً لصة اإلسراء حٌث ٌمول ف

سدرة المنتهى وؼشٌها ألوان ال أدري ما هً؟ ثم دخلت الجنة فإذا فٌها جنابذ اللإلإ وإذا ترابها المسن".] أخرجه البخاري فً صحٌحه، 
  [.ٕٖٖٗ، رلم الحدٌث: ٙ٘٘كتاب األنبٌاء، باب ذكر إدرٌس علٌه السبلم، ص: 

اِلَحاِت فَلَُهْم َجنَّاُت اْلَمؤَْوى نُُزاًل  :نها الجنة التً ٌدخلها المإمنون ٌوم المٌامة فمال تعالىوأخبر هللا تعالى أ  ا الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ }أَمَّ
[، وٌمول ٖٔٔ({ ]آل عمران : ِٖٔٔرٌَن )}َواتَّمُوا النَّاَر الَّتًِ أُِعدَّْت ِلْلَكافِ  [وٌمول فً شؤن النار:0ٔ({ ]السجدة : 0ٔبَِما َكانُوا ٌَْعَملُوَن )

أََحاَط بِِهْم ُسَراِدلَُها َوإِْن ٌَْستَِؽٌثُوا ٌُؽَاثُوا بَِماٍء َكاْلُمْهِل }َولُِل اْلَحكُّ ِمْن َربِّكُْم فََمْن َشاَء فَْلٌُْإِمْن َوَمْن َشاَء فَْلٌَْكفُْر إِنَّا أَْعتَْدنَا ِللظَّاِلِمٌَن نَاًرا  :تعالى
}أَفََحِسَب الَِّذٌَن َكفَُروا أَْن ٌَتَِّخذُوا ِعبَاِدي ِمْن ُدونًِ أَْوِلٌَاَء إِنَّا  [، ولال تعالى:0ٕ({ ]الكهؾ : 0ٕاْلُوُجوهَ بِبَْس الشََّراُب َوَساَءْت ُمْرتَفَمًا )ٌَْشِوي 

ا َوَعِشًٌّا َوٌَْوَم تَمُوُم السَّاَعةُ أَْدِخلُوا آَل فِْرَعْوَن }النَّ  :[، ولال تعالىٕٓٔ({ ]الكهؾ : ٕٓٔأَْعتَْدنَا َجَهنََّم ِلْلَكافِِرٌَن نُُزاًل ) ٌَْها ُؼُدوًّ اُر ٌُْعَرُضوَن َعلَ
 [.ٙٗ({ ]ؼافر : ٙٗأََشدَّ اْلعَذَاِب )

على ذكر وؼٌر ذلن من اآلٌات الدالة على وجود النار. أما األحادٌث الدالة كذلن على وجود الجنة والنار وأنهما مخلولتان فكثٌرة تمتصر 
إن كان من أهل حدٌثٌن فمط منها عن ابن عمر رضً هللا عنه أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: "إن أحدكم إذا مات عرض علٌه ممعده بالؽداة والعشً 

، ٕٕٔلعشً، ص: النار ٌمال هذا ممعدن حتى ٌبعثن هللا ٌوم المٌامة".] صحٌح البخاري، كتاب الجنابز، باب المٌت ٌعرض علٌه بالؽداة وا
 .[.20ٖٔرلم الحدٌث: 

سمعت وال  وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه لال: "لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: لال هللا تعالى أعددت لعبادي الصالحٌن ما ال عٌن رأت وال أذن
، كتاب بدء الخلك، باب ما جاء فً خطر على للب بشر. فالرإوا إن شبتم }فبل تعلم نفس ما أخفً لهم من لرة أعٌن{".] صحٌح البخاري

[. وؼٌر ذلن من األحادٌث التً تمرر وتإكد أن الجنة والنار مخلولتان ٕٖٗٗ، رلم الحدٌث: ٔٗ٘صفة الجنة وأنها مخلولة، ص: 
 .وموجودتان اآلن ومعدتان الستمبال الخلك

http://www.alukah.net/sharia/0/93834/#_ftn5
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 الفوابد:
 من فوابد اآلٌة: أن من عارض المرآن فإن مؤواه النار؛ لموله تعالى: ) فاتموا النار(  .ٔ
ومنها: أن الناس ولود للنار كما تولد النار بالحطب؛ فهً فً نفس الولت تحرلهم، وهً أٌضاً تولد بهم؛   .ٕ

 فٌجتمع العذاب علٌهم من وجهٌن.
 طرحها فً النار . على أحد االحتمالٌن فً لوله تعالى: ومنها: إهانة هإالء الكفار بإذالل آلهتهم، و .ٖ

} الحجارة {؛ ألن من المعلوم أن اإلنسان ٌؽار على من كان ٌعبده، وال ٌرٌد أن ٌصٌبه أذًى؛ فإذا أحرق 
 هإالء المعبودون أمام العابدٌن فإن ذلن من تمام إذاللهم، وخزٌهم.

                                                                                                                                                                                             

إذ بٌنوا أن التعبٌر بلفظ الماضً فً هذه اآلٌات جاء ال  ولد نمد المعتزلة هذا االستدالل ألهل اسنة والجماعة على خلك الجنة والنار، 
 لٌدل على الوجود بل لٌدل على تحمك الولوع، وفً ذلن ٌمول الزمخشري المعتزلً فً )كشافه(: "كلها للمضى، والمراد بها االستمبال، ألنَّ 

 [.0ٕ٘/ٖما َّللّا فاعله فً المستمبل بمنزلة ما لد كان ووجد لتحممه".]الكشاؾ: 
[، والتً تتحدث عن النار وعذابها ما نصه: "إال أن األمور 2ٙإلى  0ٌٙبٌن الزمخشري عند تفسٌره لسورة )ؼافر( لآلٌات ]و 

 [. 21ٔ/ٗالمستمبلة لما كانت فً أخبار َّللّا تعالى متٌمنة ممطوعا بها: عبر عنها بلفظ ما كان ووجد، والمعنى على االستمبال".]
(. ٕٗ(، وفً حك النار: }أُِعدَّْت ِلْلَكافِِرٌَن{ )البمرة: ٖٖٔى فً حك الجنة: }أُِعدَّْت ِلْلُمتَِّمٌَن{ )آل عمران:وٌمول العرٌانً: "لوله تعال 

َزْت اْلَجِحٌُم ِلْلؽَاِوٌَن{ )الشعراء: (، وحملها على التعبٌر عّما ٌمع فً المستمبل بلفظ الماضً تنبٌها على تحمك ولوعه".] خٌر المبلبد 0ٔ}َوبُّرِ
 [،  ، فالتعبٌر بالماضً ال ٌدل على وجودهما، بل هذا التعبٌر لٌدل على تحمك هذا الولوع.1ٕٔح جواهر العمابد، العرٌانً: صشر

واستدل أهل السنة والجماعة على وجود الجنة والنار، بمصة آدم علٌه السبلم وزوجه حواء، حٌث أسكنهما هللا تعالى الجنة، فلو لم تكن 
 ان معنى إلدخال هللا تعالى آدم وحواء بها.الجنة موجودة لما ك

 فنمد المعتزلة هذا الوجه من وجوه االستدالل ألهل السنة، بؤن هللا تعالى أدخل آدم وحواء بستان من بساتٌن الدنٌا، ولم ٌدخلهما الجنة
مع التؤوٌل لمحكم التنزٌل، دمحم بن بحر المعهودة، وفً ذلن ٌمول أبو مسلم األصفهانً المعتزلً: "هً جنة من جنان الدنٌا فً األرض".] جا

 [.ٖ٘األصفهانً:
 ، وٌستدل المعتزلة على أن هذه الجنة لم تكن جنة الخلد بل بستان من بساتٌن الدنٌا بجملة من الوجوه، نجملها فً نمطتٌن، وهما:

تزلً: "لو كان آدم فً جنة الخلد لما لحمه فٌها أن الؽرور لحك آدم فً هذه الجنة، وجنة الخلد ال ؼرور فٌها، وفً ذلن ٌمول البلخً المع -ٔ
 [.ٗٔٔ("] تفسٌر أبً الماسم الكعبً البلخً، صٕٓٔالؽرور من إبلٌس بموله تعالى: }َهْل أَُدلَُّن َعلَى َشَجَرةِ اْلُخْلِد َوُمْلٍن ال ٌَْبلَى{  )طه:

م منها علمنا أنها لم تكن الجنة الممصودة، وفً ذلن ٌمول البلخً أن جنة الخلد من دخلها ال ٌخرج منها أبداً، فلما أخرج آدم علٌه السبل -ٕ
(".] تفسٌر أبً الماسم الكعبً البلخً، 1ٗالمعتزلً: "إن من دخل هذه الجنة ال ٌخرج منها بموله تعالى: }َوَما هُْم ِمْنَها بُِمْخَرِجٌَن{ )الحجر:

 [.ٗٔٔص
(، ٖٙنَا اْهبُِطوا بَْعُضُكْم ِلبَْعٍض َعُدوٌّ َولَكُْم فًِ األَْرِض ُمْستَمَرٌّ َوَمتَاٌع إِلَى ِحٌٍن{ )البمرة: وحمل المعتزلة اإلهباط الوارد فً لوله تعالى: }َولُلْ 

 [.ٗٔٔعلى "على االنتمال من بمعة إلى بمعة".] تفسٌر أبً الماسم الكعبً البلخً، ص
فما تصور الخروج؟ فإن من دخل الجنة ال ٌخرج منها".]أصول وٌوضح البزدوي وجه استداللهم باآلٌة، فٌمول: "لو كان فً جنات عدن 

[، فآدم علٌه السبلم وحواء لو أدخبل الجنة المعهودة لما خرجا منها، ألن هللا تعالى أخبر أن من ٌدخل الجنة المعهودة ال 2ٓٔالدٌن، ص
 فبطل بذلن دلٌل أهل السنة المشار إلٌه سابماً.ٌخرج منها أبداً، فلما أدخبل وخرجا علمنا أنَّ إدخالهما لٌس فً الجنة المعهودة، 

ولد نفى أهل السنة وجود التنالض بٌن آٌة الهبلن وآٌة دوام األكل، فبل ٌلزم المحال الذي ذكره المعتزلة، ووجه عدم التنالض بٌن  
ٌنافً الهبلن لحظة".] خٌر المبلبد شرح اآلٌتٌن أن "المراد بدوام األكل أنه إذا أفنى منه شًء جًء ببدله، ال أنه ٌبمى بعٌنه، وذلن ال 

 [، فؤكل أهل الجنة دابم بمعنى التجدد، ال بمعنى عدم الفناء، ودوام التجدد ال ٌنالض عدم الهبلن. 1ٖٔجواهر العمابد، ص
(، ٖٖٔآل عمران: { )ٌنَ أُِعدَّْت ِلْلُمتَّمِ رد أهل السنة والجماعة لنمد المعتزلة لآلٌة األولى: لوله تعالى فً حك الجنة: }أما بخصوص  

أشار المعتزلة أن لفظة )أعدت(، وإن كانت تدل على الزمن الماضً، الذي (، إذ ٕٗالبمرة: { )أُِعدَّْت ِلْلَكافِِرٌنَ ولوله تعالى فً حك النار: }
 تؤكٌد الولوع فً المستمبل.ٌدل على الوجود والولوع، إال أن هذه اللفظة فً هذا الموطن المراد منها ؼٌر ما وضعت له، بل المراد منها 

فنمد أهل السنة هذا الفهم بمولهم: "وهذه الصٌؽة موضوعة للمضً حمٌمة فبل وجه للعدول عنها إلى المجاز إال بصرٌح آٌة، أو صحٌح 
ؼٌر دلٌل، كبلم [، فنمل المعتزلة هذه اللفظة من الحمٌمة التً وضعت لها إلى المجاز من ٘ٙٔداللة".] الماري، شرح كتاب الفمه األكبر، ص

 باطل، فسمط بذلن استداللهم. 
 (.ٖ٘)البمرة:  {َولُْلنَا ٌَا آَدُم اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَن اْلَجنَّةَ لوله تعالى: }رد نمدهم لآلٌة الثانٌة: 

دالل بؤنَّ الجنة التً أدخل بها استدل أهل السنة على وجود الجنة، بؤن هللا تعالى أدخل بها آدم وحواء علٌهما السبلم، فنمد المعتزلة هذا االست
علٌه آدم وحواء لٌست الجنة المعهودة، بل بستان من بساتٌن الدنٌا، فنمد أهل السنة هذا االستدالل للمعتزلة بؤن الجنة التً أخرج منها آدم 

ال تكون إال فً الجنة المعهودة،  السبلم هً جنة الخلد المعهودة، ألن هللا تعالى ذكر آلدم علٌه السبلم أوصاؾ هذه الجنة، وهذه األوصاؾ
فَمُْلنَا ٌَا آَدُم إِنَّ َهذَا َعُدوٌّ لََن }(، ولال تعالى: ٖ٘)البمرة:  {َولُْلنَا ٌَا آَدُم اْسكُْن أَْنَت َوَزْوُجَن اْلَجنَّةَ وكذلن لال هللا تعالى: }ٌمول البزدوي: "

ُ فٌَِها َوال تَْضَحى1ٔٔ( إِنَّ لََن أاَلَّ تَُجوَع فٌَِها َوال تَْعَرى )2ٔٔمَى )َوِلَزْوِجَن فبَل ٌُْخِرَجنَُّكَما ِمْن اْلَجنَِّة فَتَشْ   -2ٔٔ)طه: { ( َوأَنََّن ال تَْظَمؤ
(، أخبر أنه لو خرج من الجنة؛ ٌشمى، وأنه فً الجنة ال ٌجوع وال ٌعرى وال ٌظمؤ وال ٌضحى، وهذا من صفات جنات عدن ال من 0ٔٔ

 [. 2ٓٔا هذه اآلٌة أن آدم علٌه السبلم كان فً جنات عدن".] البزدوي، أصول الدٌن، صصفات جنّات الدنٌا، فدلتن
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} أعدت {؛ ومعلوم أن الفعل هنا فعل ماض؛ والماضً ٌدل  ومنها: أن النار موجودة اآلن؛ لموله تعالى:  .ٗ
على وجود الشًء؛ وهذا أمر دلت علٌه السنة أٌضاً؛ فإن النبً  ملسو هيلع هللا ىلص ُعرضت علٌه الجنة، والنار، ورأى أهلها 

ًّ الخزاعً ٌجر لصبه . أي أمعاءه . فً النار؛ ورأى المرأة التً حب ست ٌعذبون فٌها: رأى عمرو بن لح
الهرة حتى ماتت جوعاً: فلم تكن أطعمتها، وال أرسلتها تؤكل من خشاش األرض؛ ورأى فٌها صاحب المحجن 
اج بمحجنه . ٌعذب: وهو رجل معه محجن . أي عصا محنٌة الرأس . كان ٌسرق  . الذي كان ٌسرق الُحجَّ

لذلن ادعى أن الذي جذبه الُحجاج بهذا المحجن؛ إذا مر به الحجاج جذب متاعهم؛ فإن تفطن صاحب الرحل 
 . (ٔ)المحجن؛ وإن لم ٌتفطن أخذه؛ فكان ٌعذب . والعٌاذ باهلل . بمحجنه فً نار جهنم

 :مسؤلة
هل النار بالٌة؛ أو تفنى؟ ذكر بعض العلماء إجماع السلؾ على أنها تبمى، وال تفنى؛ وذكر بعضهم خبلفاً عن 

ٌن؛ والدلٌل على هذا من كتاب هللا عّز وجّل فً ثبلث بعض السلؾ أنها تفنى؛ والصواب أنها تبمى أبد اآلبد
آٌات من المرآن: فً سورة النساء، وسورة األحزاب، وسورة الجن؛ فؤما اآلٌة التً فً النساء فهً لوله 
تعالى: }إن الذٌن كفروا وظلموا لم ٌكن هللا لٌؽفر لهم وال لٌهدٌهم طرٌماً * إال طرٌك جهنم خالدٌن فٌها أبداً{ 

[ ؛ والتً فً سورة األحزاب لوله تعالى: }إن هللا لعن الكافرٌن وأعد لهم سعٌراً * 0ٙٔ، 1ٙٔء: ]النسا
[ ؛ والتً فً سورة الجن لوله تعالى: } ومن ٌعص هللا ورسوله فإن له ٘ٙ، ٗٙخالدٌن فٌها أبداً{ ]األحزاب: 

تى إنً أذكر تعلٌماً لشٌخنا عبد الرحمن [ ؛ ولٌس بعد كبلم هللا كبلم؛ حٖٕنار جهنم خالدٌن فٌها أبداً { ]الجن: 
بن سعدي رحمه هللا على كتاب "شفاء العلٌل" البن المٌم؛ ذكر أن هذا من باب: "لكل جواد كبوة؛ ولكل صارم 
نبوة" . وهو صحٌح؛ كٌؾ إن المإلؾ رحمه هللا ٌستدل بهذه األدلة على المول بفناء النار مع أن األمر فٌها 

لمٌم رحمه هللا أنه ٌسوق األدلة بهذه الموة للمول بؤن النار تفنى! وعلى كل حال، واضح؟! ؼرٌب على ابن ا
كما لال شٌخنا فً هذه المسؤلة: "لكل جواد كبوة؛ ولكل صارم نبوة"؛ والصواب الذي ال شن فٌه . وهو عندي 

ن تكون هً مإبدة؛ ألن ساكن ممطوع به . أن النار بالٌة أبد اآلبدٌن؛ ألنه إذا كان ٌخلد فٌها تخلٌداً أبدٌاً لزم أ
 الدار إذا كان سكونه أبدٌاً البد أن تكون الدار أٌضاً أبدٌة.

[ 2ٓٔوأما لوله تعالى فً أصحاب النار: }خالدٌن فٌها ما دامت السموات واألرض إال ما شاء ربن{ ]هود: 
[ 1ٓٔاء ربن{ ]هود: فهً كموله تعالى فً أصحاب الجنة: }خالدٌن فٌها ما دامت السموات واألرض إال ما ش

لكن لما كان أهل الجنة نعٌمهم، وثوابهم فضبلً ومنَّة، بٌَّن أن هذا الفضل ؼٌر منمطع، فمال تعالى: }عطاًء ؼٌر 
[ ؛ ولما كان عذاب أهل النار من باب العدل، والسلطان المطلك للرب عّز وجّل لال 1ٓٔمجذوذ{ ]هود: 

[ ؛ ولٌس المعنى: }إن ربن فعال لما ٌرٌد{ ]هود: 2ٓٔد{ ]هود: تعالى فً آخر اآلٌة: }إن ربن فعال لما ٌرٌ
 [ أنه سوؾ ٌخرجه من النار، أو سوؾ ٌُفنً النار.2ٓٔ

ومن فوابد اآلٌة: أن النار دار للكافرٌن؛ لموله تعالى: } أعدت للكافرٌن {؛ وأما من دخلها من عصاة   .٘
بد أن ٌَخرجوا منها؛ فبل تسمى النار داراً لهم؛ بل هً  المإمنٌن فإنهم ال ٌخلدون فٌها؛ فهم فٌها كالزوار؛ ال

دار للكافر فمط؛ أما المإمن العاصً . إذا لم ٌعؾ هللا عنه . فإنه ٌعذب فٌها ما شاء هللا، ثم ٌخرج منها إما 
 بشفاعة؛ أو بمنة من هللا وفضل؛ أو بانتهاء العموبة.

 :مسؤلة
 ؾ أعجز البشر؟.إذا لال لابل: ما وجه اإلعجاز فً المرآن؟ وكٌ

 .:الجواب: أنه معجز بجمٌع وجوه اإلعجاز؛ ألنه كبلم هللا، وفٌه من وجوه اإلعجاز ما ال ٌدرن؛ فمن ذلن
أوالً: لوة األسلوب، وجماله؛ والببلؼة، والفصاحة؛ وعدم الملل فً لراءته؛ فاإلنسان ٌمرأ المرآن صباحاً، 

 ٌمله إطبللاً؛ لكن لو كرر متناً من المتون كما ٌكرر المرآن ومساًء . وربما ٌختمه فً الٌومٌن، والثبلثة . وال
 مّل.

 ثانٌاً: أنه معجز بحٌث إن اإلنسان كلما لرأه بتدبر ظهر له بالمراءة الثانٌة ما لم ٌظهر له بالمراءة األولى.

                                                           

: ما عرض على النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً صبلة الكسوؾ من أمر الجنة والنار، حدٌث رلم ٖ، كتاب الكسوؾ، باب 1ٕٓ – 1ٔ0راجع مسلم ص )ٔ(
: النار ٌدخلها الجبارون والجنة ٌدخـلها الضعفاء، ٌٖٔمها وأهلها، باب ، كتاب الجنة وصفة نع2ٖٔٔ؛ وراجع مسلم ص0ٓٗ[ 0] ٕٓٓٔ

 .1ٕ٘ٙ[ ٓ٘] 2ٔ0ٕحدٌث رلم 



ٕٔٙ 

 

ٕٔٙ 

 

لموله تعالى: ثالثاً: صدق أخباره بحٌث ٌشهد لها الوالع؛ وكمال أحكامه التً تتضمن مصالح الدنٌا، واآلخرة؛ 
 (٘ٔٔ}وتمت كلمة ربن صدلاً وعدالً { )األنعام: 

 رابعاً: تؤثٌره على الملوب، والمناهج؛ وآثاره، حٌث ملن به السلؾ الصالح مشارق األرض، ومؽاربها.
 وأما كٌفٌة اإلعجاز فهً تحدي الجن، واإلنس على أن ٌؤتوا بمثله، ولم ٌستطٌعوا.

 :ثـانٌة. مسؤل
عن األنبٌاء، والرسل، ومن عاندهم ألواالً؛ وهذه الحكاٌة تحكً لول من ُحكٌت عنه؛  حكى هللا عّز وجلّ  

ً ؼٌري ألجعلنن من  فهل ٌكون لول هإالء معجزاً . ٌعنً مثبلً: فرعون لال لموسى: }لبن اتخذت إلها
ؾ كان [ : هذا ٌحكٌه هللا عّز وجّل عن فرعون؛ فٌكون المول لول فرعون؛ فك0ٌٕالمسجونٌن{ ]الشعراء: 

 لول فرعون معجزاً واإلعجاز إنما هو لول هللا عّز وجّل؟
فالجواب: أن هللا تعالى لم ٌحن كبلمهم بلفظه؛ بل معناه؛ فصار الممروء فً المرآن كبلم هللا عّز وجّل .  

 وهو معجز.
 المرآن

اِلَحاِت أَنَّ لَُهْم َجنَّاٍت  ِر الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر ُكلََّما ُرِزلُوا ِمْنَها ِمْن ثََمَرةٍ ِرْزلًا }َوبَّشِ
َرةٌ َوُهْم فٌَِها خَ  ({ ]البمرة : ٕ٘اِلُدوَن )لَالُوا َهَذا الَِّذي ُرِزْلنَا ِمْن لَْبُل َوأُتُوا بِِه ُمتََشابًِها َولَُهْم فٌَِها أَْزَواٌج ُمَطهَّ

ٕ٘] 
 التفسٌر:
، وبما جاء به من عند ربه، وصدلوا إٌمانهم ذلن وإلرارهم الذٌن آمنوا باهلل وبدمحم  -ا الرسولأٌه-وبشر 

بؤعمالهم الصالحة من واجبات ومستحبات، أن لهم جنات تجري من تحت أشجارها أنهار، كلما أعطوا عطاء 
ً من ثمار الجنة لالوا لد َرَزلَنا هللا هذا النوع من لبل، فإذا ذ الوه وجدوه شٌبًا جدًٌدا فً طعمه ورزلوا رزلا

 ولذته، وإن تشابه مع سابمه فً اللون والمنظر واالسم، ولهم فً الجنَّات زوجات مطهَّرات.
لما ذكر تعالى ما أعده ألعدابه من األشمٌاء الكافرٌن به وبرسله من العذاب والنكال ،  لال ابن كثٌر:" 

ه وبرسله ، الذٌن َصدَّلوا إٌمانهم بؤعمالهم الصالحة ، وهذا َعطؾ بذكر حال أولٌابه من السعداء المإمنٌن ب
معنى تسمٌة المرآن "مثانً" على أصح ألوال العلماء. وهو أن ٌذكر اإلٌمان وٌتبعه بذكر الكفر ، أو عكسه ، 
أو حال السعداء ثم األشمٌاء ، أو عكسه. وحاصله ذكر الشًء وممابله. وأما ذكر الشًء ونظٌره فذان 

 .(ٔ)التشابه"
من عادته عز وجل فً كتابه أن ٌذكر الترؼٌب مع الترهٌب ، وٌشفع البشارة باإلنذار  لال الزمخشري:" 

إرادة التنشٌط ، الكتساب ما ٌزلؾ ، والتثبٌط عن التراؾ ما ٌتلؾ. فلما ذكر الكفار وأعمالهم وأوعدهم 
صالحة من فعل الطاعات وترن المعاصً بالعماب ، لفاه ببشارة عباده الذٌن جمعوا بٌن التصدٌك واألعمال ال

 .(ٕ)، وحموها من اإلحباط بالكفر والكبابر بالثواب"
ِر الَِّذٌَن آَمنُوا{]البمرة:  لوله تعالى:   ٌا دمحم الذٌن آمنوا.  (ٖ)[، أي: "وأخبر"ٕ٘}َوبَّشِ
ْر ٌا دمحم المإمنٌن المتمٌن" لال الصابونً:"   .(ٗ)أي وبَّشِ
]الذٌن آمنوا[بما ٌجب اإلٌمان به مما أخبر هللا به، ورسوله؛ ولد بٌَّن الرسول صلى لال ابن عثمٌن:" أي  

هللا علٌه وسلم أصول اإلٌمان بؤنها اإلٌمان باهلل، ومبلبكته، وكتبه، ورسله، والٌوم اآلخر، والمدر خٌره وشره؛ 
 .(٘)وإال لما صح اإلٌمان" لكن لٌس اإلٌمان بهذه األشٌاء مجرد التصدٌك بها؛ بل ال بد من لبول، وإذعان؛

هذا أمر من هللا تعالى نبٌَّه محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص بإببلغ بشارته خلمَه الذٌن آمنوا به وبدمحم ملسو هيلع هللا ىلص وبما  لال الطبري:" 
 .(ٔ)جاء به من عند ربه ، وصّدلوا إٌمانهم ذلن وإلَرارهم بؤعمالهم الصالحة"

                                                           

 .ٖٕٓ/ٔ(  تفسٌر ابن كثٌر: ٔ)
 .ٗٓٔ/ٔ(  تفسٌر الكشاؾ: ٕ)
 .1ٖٗ/ٔ( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .ٖٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .0ٓ/ٔ(تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘)



ٕٔ2 

 

ٕٔ2 

 

ر{ ٌحتمل وجهٌن والخطاب فً لوله تعالى:   :(ٕ)}بّشِ
ر أٌها النبً. وهو الظاهر.  أحدهما: أنه خطاب للرسول ملسو هيلع هللا ىلص. ٌعنً بّشِ

ر أٌها المخاَطب، من اتصفوا بهذه الصفات بؤن لهم  والثانً: أو أنه لكل من ٌتوجه إلٌه الخطاب، ؛ ٌعنً: بّشِ
 .جنات

والمؤمور بموله " وبشر " الرسول علٌه السبلم أو كل أحد ، وهذا أحسن ألنه ٌإذن بؤن  لال النسفً: " 
 .(ٖ)"األمر لعظمة وفخامة شؤنه محموق بؤن ٌبشر به كل من لدر على البشارة به

لال البؽوي:" والبشارة كل خبر صدق تتؽٌر به بشرة الوجه ، وٌستعمل فً الخٌر والشر ، وفً الخٌر  
 .(ٗ)أؼلب"

ل ابن عثٌمٌن:" و "البشارة" هً اإلخبار بما ٌسر؛ وسمٌت بذلن لتؽٌر بََشرة المخاَطب بالسرور؛ ألن لا 
ه استنار وجهه، وطابت نفسه، وانشرح صدره؛ ولد تستعمل "البشارة" فً اإلخبار  اإلنسان إذا أُخبر بما ٌُِسرُّ

ا تهكماً بهم؛ وإما ألنهم ٌحصل لهم من [ : ٕٔبما ٌسوء، كموله تعالى: } فبشرهم بعذاب ألٌم { ]آل عمران:  إمَّ
اإلخبار بهذا ما تتؽٌر به بشرتهم، وتَسودَّ به وجوههم، وتُظِلم، كموله تعالى فً عذابهم ٌوم المٌامة: }ثم صبوا 

 .(٘)" [0ٗ، 1ٗفوق رأسه من عذاب الحمٌم * ذق إنن أنت العزٌز الكرٌم{ ]الدخان: 
ً  ،أعدت:ول عطفاً على على البناء للمفع {،َوبَّشرِ }ولرئ    .(ٙ)فٌكون استبنافا
اِلَحاِت{]البمرة:  لوله تعالى:}  "وحمَّك تصدٌمَه ذلن لوال بؤداء الصالح من األعمال [، أي:َٕ٘وَعِملُوا الصَّ

 .(2)التً افترضتُها علٌه "
 .(1)لال البؽوي:" أي أخلصوا األعمال"

الشرع وحسنه. وعطؾ العمل على اإلٌمان لال البٌضاوي:}الصالحات[، "هً من األعمال ما سوؼه  
مرتباً للحكم علٌهما إشعاراً بؤن السبب فً استحماق هذه البشارة مجموع األمرٌن والجمع بٌن الوصفٌن، فإن 
، والعمل الصالح كالبناء علٌه، وال ؼناَء بؤٍْس ال بناء علٌه،  اإلٌمان الذي هو عبارة عن التحمٌك والتصدٌك أَسٌّ

ا منفردٌن. وفٌه دلٌل على أنها خارجة عن مسمى اإلٌمان، إذ األصل أن الشًء ال ٌعطُؾ ولذلن للما ذكر
 .(0)على نفسه وال على ما هو داخل فٌه"

لال ابن عثٌمٌن:" أي عملوا األعمال الصالحات . وهً الصادرة عن محبة، وتعظٌم هلل عّز وجّل  
خبلص فٌه فهو فاسد؛ لمول هللا تعالى فً الحدٌث المتضمنة لئلخبلص هلل، والمتابعة لرسول هللا؛ فما ال إ

؛ وما لم  (ٔ)المدسً: "أنا أؼنى الشركاء عن الشرن؛ من عمل عمبلً أشرن فٌه معً ؼٌري تركته وشركه"
 .(ٓٔ) "(ٕ)رد" ٌكن على االتِّباع فهو مردود ال ٌمبل؛ لمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: "من عمل عمبلً لٌس علٌه أمرنا فهو

اِلَحاِت{البمرة:لال   [، "كل ما استمام من األعمال بدلٌل العمل والكتاب والسنة ، ٕ٘الزمخشري: }الصَّ
 .(ٔٔ)والبلم للجنس"

 .(ٔ)[، " أي بؤن لهم حدابك وبساتٌن ذاِت أشجار ومساكن"ٕ٘لوله تعالى:} أَنَّ لَُهْم َجنَّاٍت{]البمرة: 

                                                                                                                                                                                             

 .1ٖٗ/ٔ(  تفسٌر الطبري: ٔ)
 .0ٓ/ٔأنظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:( ٕ)
 .ٕ٘/ٔ(  تفسٌر النسفً: ٖ)
 .2ٗ/ٔ(  تفسٌر البؽوي: ٗ)
 .ٕ٘/ٔ، وانظر: زاد المسٌر: 0ٓ-10/ٔ(  تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘)
 ..0٘/ٔ(  تفسٌر: تفسٌر البٌضاوي: ٙ)
 .1ٖٗ/ٔ(  تفسٌر الطبري: 2)
 .2ٗ/ٔ(  تفسٌر البؽوي: 1)
 ..0٘/ٔ(  تفسٌر: تفسٌر البٌضاوي: 0)
 .01ٕ٘[ ٙٗ] 2ٗ2٘: تحرٌم الرٌاء، حدٌث رلم ٗ، كتاب الزهد، باب 0٘ٔٔأخرجه مسلم ص )ٔ(
؛ وأخرجه مسلم 02ٕٙ: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، حدٌث رلم ٘، كتاب الصلح، باب ٕٗٔأخرجه البخاري ص )ٕ(

 ، واللفظ لمسلم.2ٔ1ٔ[ 1ٔ] 0ٖٗٗور، حدٌث رلم : نمض األحكام الباطلة ورد محدثات األم1، كتاب األلضٌة، باب 01ٖ – 01ٕص
 .0ٓ/ٔ(تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٓٔ)
 .٘ٓٔ/ٔ(  تفسٌر الكشاؾ: ٔٔ)



ٕٔ1 

 

ٕٔ1 

 

[، أي:" تجري من تحت لصورها ومساكنها أنهار ٕ٘]البمرة:لوله تعالى} تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنَهار{ 
 .(ٕ)الجنة"

 .(ٖ)لال ابن كثٌر:" أي : من تحت أشجارها وؼرفها" 
 .(ٗ)لال البؽوي: "أي من تحت أشجارها ومساكنها" 

 .(٘)لال ابن عثٌمٌن:"أي تسٌح من تحتها األنهار"
ولٌل } من تحتها { أي بؤمرهم لموله تعالى حكاٌة  و}األْنَهار{ أي "المٌاه فً األنهار ألن النهر ال ٌجري 

الزخرؾ ( أي بؤمري واألنهار جمع نهر سمً به لسعته  - ٔ٘عن فرعون "وهذه األنهار تجري من تحتً") 
 .(2)"(ٙ)وضٌابه. ومنه النهار. وفً الحدٌث "أنهار الجنة تجري فً ؼٌر أخدود"

، وعرفها (1)تان ذي شجر ٌستر بؤشجاره األرض"لوله تعالى}جتّات{ جمع )َجنّة( وهً لؽة: "كل بس 
صاحب لسان العرب، بموله: "والجنة: البستان، ومنه الجنات، والعرب تسمً النخٌل جنة..والجنة: الحدٌمة 
ذات الشجر والنخل، وجمعها جنان.. التكون الجنة فً كبلم العرب إال وفٌها نخل وعنب، فإن لم ٌكن فٌها 

ٌمة ولٌست بجنة.. ولد ورد ذكر الجنة فً المرآن العزٌز والحدٌث الكرٌم فً ذلن وكانت ذات شجر فهً حد
ؼٌر موضع.. وسمٌت بالجنة وهً المرة الواحدة من مصدر جنه جنا إذا ستره، فكؤنما َسترةٌ واحدة لشدة 

 .(0)"التفافها وإظبللها
ما هو المعلوم عند و)الجنة( اصطبلحا كما لال الرازي: "ذكر الجنة ببلم التعرٌؾ، فٌنصرؾ إلى  

 .(ٔٔ). وٌمول الصاوي: "والمراد منها دار الثواب"(ٓٔ)المسلمٌن، ولٌس ذلن إال دار الثواب"

وإن الجنة من المسابل الؽٌبٌة، ومنهج أهل السنة والجماعة فً إثبات هذه المسابل، ٌبٌنه صاحب تبصرة  
بل بد من المول بثبوته، ثم هو من األدلة، فٌمول: " إن الدالبل السمعٌة وردت بثبوت عذاب المبر، ف

 .(ٕٔ)الممكنات"
ٌفهم من الكبلم السابك، أن المسابل الؽٌبٌة، والتً منها عذاب المبر والجنة والنار، المنهج فً إثباتها  

 ٌكون على نمطتٌن، وهما:
 أن الدلٌل السمعً ورد بها.-ٔ
 أنها من جملة الممكنات عمبلً. -ٕ
وهذا ما فعله العلماء بالفعل عند وكل ما هو كذلن وجب الثبوت له، وأنه حك ال مرٌة فٌه وال شن،  

الجنة.. اللمانً: " إثباتهم لحمٌة الجنة، فعند حدٌثهم عن النمطة األولى وهً ورود الدلٌل السمعً بالجنة، ٌمول
 .(ٔ)لن فاإلٌمان به واجب"حك ثابتة بالكتاب والسنة واتفاق عظماء علماء األمة، وكل ما هو كذ

                                                                                                                                                                                             

 .ٖٙ/ٔ(  صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .ٖٙ/ٔ(  صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .ٕٗٓ/ٔ(  تفسٌر ابن كثٌر: ٖ)
 .2ٗ/ٔ(  تفسٌر البؽوي: ٗ)
 .0ٔ/ٔ(تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘)
. والمروزي فً 1ٖٗ/  ٔ، والطبري فً التفسٌر :  2ٔٔ/  ٔ، وهناد فً الزهد :  0ٙ/  ٖٔالمصنؾ : (  أخرجه ابن أبً شٌبة فً ٙ)

( وعزاه السٌوطً أٌضا البن أبً حاتم وأبً الشٌخ البٌهمً فً البعث وصححه عن ابن مسعود انظر : الدر المنثور ٕٗ٘زوابد الزهد ص )
 .1ٗٔ/  ٔماوي ، والفتح الس 22ٔ/  ٗ، تفسٌر ابن كثٌر :  0ٗ/  ٔ: 
 .2ٗ/ٔ(  تفسٌر البؽوي: 2)
 .ٕٗٓم، ص00ٕٔ، ٔ(المفردات فً ؼرٌب المرآن، الراؼب األصفهانً، تحمٌك: صفوان داوودي، دمشك، دار الملم، ط1)
-ٖٕ٘، صٕم، جٖٕٓٓ-هـٖٕٗٔانظر: ابن منظور، دمحم بن مكرم، لسان العرب، الماهرة، دار الحدٌث، دون ذكر رلم الطبعة،  ( 0)

ٕٖٙ. 
، ٔاألردن، مركز نور العلوم، ط -الرازي، دمحم بن عمر، اإلشارة فً أصول الكبلم، تحمٌك: دمحم العاٌدي وربٌع العاٌدي، عمان ( ٓٔ)

 .ٕٖ٘م، ص2ٕٓٓ-هـ1ٕٗٔ
، ٖبٌروت، دار ابن كثٌر، ط –الصاوي، أحمد بن دمحم، شرح الصاوي على جوهرة التوحٌد، تحمٌك: د. عبد الفتاح البزم، دمشك  ( ٔٔ)

 .0ٖٗم،صٖٕٓٓ-هـٕٗٗٔ
النسفً، أبو المعٌن مٌمون، تبصرة األدلة فً أصول الدٌن، تحمٌك وتعلٌك األستاذ الدكتور حسٌن أتاي والدكتور شعبان علً  ( ٕٔ)

 . ٖ٘ٙ، ص ٕم، دون ذكر رلم الطبعة، ج00ٓٔأنمرة،  –دوزكون، رباسة الشإون الدٌنٌة للجمهورٌة التركٌة 
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صاحب تحرٌر المطالب:  ٌمولوعند حدٌثهم عن النمطة الثانٌة، بؤن الجنة من جملة الممكنات العملٌة،  
، فالجنة أمر ممكن، بل اإلمكان ضروري، ال ٌتولؾ على (ٖ)فؤمر ضروري من جهة العمل" (ٕ)أما اإلمكان"

وت حمٌة الجنة من المسابل التً تعلم من الدٌن بالضرورة، نظر أو استدالل، بل ٌعتبر اإلمام السنوسً أن ثب
 .(ٗ)أي أن منكرها كافر، وفً ذلن ٌمول: "وأما الجنة.. فثبوتها مما علم من الدٌن ضرورة"

، فؤهل السنة والمعتزلة ال (٘)الماضً عبد الجبار: "فإن األمة أجمعت على أن ال دار ؼٌر الجنة والنار"وٌمول 
 ة الجنة والنار وثبوتهما.خبلؾ بٌنهم فً حمٌ

وعند حدٌثنا عن مكان الجنة، نجد أن العلماء اختلفوا فً مكانها، وفً هذا ٌمول الكومً:" اختلؾ العلماء  
 ، وٌمكن أن نحصر ألوال العلماء فً مكان الجنة بؤربعة ألوال، وهً:(ٙ)فً محلهما "

 .(2)لو، فٌمول البزدوي: "الجنة فً العلو"إن الجنة فً العلو، دون الخوض فً تحدٌد مكان فً ذان الع -ٔ
إن الجنة فوق السماوات السبع وتحت العرش، ولد مال األكثرون من العلماء إلى هذا المول، حٌث ٌمول  -ٕ

( ِٗٔعْنَد ِسْدَرةِ اْلُمْنتََهى)}العرٌانً: "واألكثرون على أن الجنة فوق السبع وتحت العرش، تمسكاً بموله تعالى: 
 .(0)"(1)(، ولوله علٌه السبلم: )سمؾ الجنة عرش الرحمن(٘ٔ – ٗٔالنجم: { )َجنَّةُ اْلَمؤَْوىِعْنَدَها 

وٌرى بعض العلماء التولؾ فً هذه المسؤلة، وذلن بسبب تعارض ظواهر النصوص التً عٌنت مكاناً  -ٖ
 .(ٓٔ)للجنة، فٌمول الماري: "ولٌل: بالولؾ حٌث ال ٌعلمه إال هللا تعالى"

رى بعض العلماء أن األسلم فً مثل هذه المسؤلة أن نفوض علم ذلن إلى هللا تعالى، وممن ذكر فً حٌن ٌ -ٗ
 .(ٔٔ)من العلماء التفوٌض فً هذه المسؤلة الكومً، حٌث ٌمول: "والحك فً ذلن تفوٌض العلم إلى هللا"

بحدود علوٌة بعد هذا العرض أللوال العلماء فً مكان الجنة، فالذي نراه أن الجنة لها مكان محدد  
 وسفلٌة، وذلن من خبلل النماط الثبلث اآلتٌة:

أن الجنة عبارة عن جسم، وكل جسم البد أن ٌكون له حدود تحده، ٌنتج من ذلن أن الجنة لها حدود  -ٔ
 تحدها، وتلن الحدود بٌنها لنا المرآن والسنة المطهرة.

ملسو هيلع هللا ىلص الذي ٌمول فٌه: )سمؾ الجنة عرش  وعند بٌاننا لحد الجنة من العلو، فنمؾ عند حدٌث رسول هللا -ٕ
فنفهم من هذا الحدٌث الشرٌؾ أن حدود الجنة من جهة األعلى هو عرش الرحمن، ٌعنً ذلن أن  (،ٕٔ)الرحمن(

 مكان الجنة تحت العرش.
ٌْنَُهْم بِ  -ٖ ُسوٍر لَهُ بَاٌب بَاِطنُهُ وأما عند ذكرنا لحد الجنة من جهة السفل، فنمؾ عند لول هللا تعالى: }فَُضِرَب بَ

ْحَمةُ َوَظاِهُرهُ ِمْن لِبَِلِه اْلعََذاُب{ )الحدٌد:  (، فهذه اآلٌة الكرٌمة أخذت على عاتمها بٌان حد الجنة من ٖٔفٌِِه الرَّ
ولد لٌل: إن ذلن السور ببٌت الممدس عند وادي جهنم.. حدثنا جهة السفل، وفً ذلن ٌمول اإلمام الطبري: "

لال: ثنا عمرو بن أبً سلمة، عن سعٌد بن عطٌة بن لٌس، عن أبً العّوام مإذِّن بٌت الممدس،  ابن البرلً،

                                                                                                                                                                                             

، ٔاهٌم بن هارون، هداٌة المرٌد لجوهرة التوحٌد، تحمٌك: مروان حسٌن البجاوي، الماهرة، دار البصابر، طانظر: اللمانً، إبر ( ٔ)
 .ٕٓٔٔم، ص0ٕٓٓ-هـٖٓٗٔ

 أي إمكان الجنة والنار. ( ٕ)
إسسة لبنان، م –الكومً، دمحم بن أبً الفضل، تحرٌر المطالب لما تضمنته عمٌدة ابن الحاجب، تحمٌك: نزار حمادي، بٌروت  ( ٖ)

 .1ٕٕم، ص1ٕٓٓ -هـ0ٕٗٔ، ٔالمعارؾ، ط
 -هـ 2ٕٗٔ، ٔلبنان، دار الكتب العلمٌة، ط -السنوسً، دمحم بن ٌوسؾ، شرح العمٌدة الكبرى، تحمٌك: السٌد ٌوسؾ أحمد، بٌروت  ( ٗ)

 .ٓٗٗم، صٕٙٓٓ
، ٗثمان، الماهرة، مكتبة وهبة، طهـ(، شرح األصول الخمسة، تحمٌك: د. عبد الكرٌم ع٘ٔٗالهمذانً، عبد الجبار بن أحمد )ت ( ٘)

 . ٖٕٙم، صٕٙٓٓ-هـ2ٕٗٔ
 .1ٖٕالكومً، تحرٌر المطالب لما تضمنته عمٌدة ابن الحاجب، مرجع سابك، ص ( ٙ)
 .2ٓٔم، صٖٕٓٓ-هـٕٗٗٔالبزدوي، عبد هللا بن دمحم، أصول الدٌن، تحمٌك: د. هانز بٌتر لنس، الماهرة، المكتبة األزهرٌة،  ( 2)
 .012ٙ، حدٌث رلم:2ٕٓٓ/ٙالبخاري، كتاب التوحٌد، باب: وكان عرشه على الماء صحٌح  ( 1)
 .1ٖٔالعرٌانً، خٌر المبلبد شرح جواهر العمابد، ص ( 0)
-هـ1ٕٗٔ، ٕلبنان، دار الكتب العلمٌة، ط -الماري، علً بن سلطان، شرح كتاب الفمه األكبر، علك علٌه علً دمحم دندل، بٌروت  ( ٓٔ)

 .ٙٔٙ-٘ٙٔم، ص2ٕٓٓ
 .1ٖٕالكومً، تحرٌر المطالب لما تضمنته عمٌدة ابن الحاجب، ص ( ٔٔ)
 .012ٙ، حدٌث رلم:2ٕٓٓ/ٙصحٌح البخاري، كتاب التوحٌد، باب: وكان عرشه على الماء  ( ٕٔ)
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ٌْنَُهْم بُِسوٍر لَهُ  لال: سمعت عبد هللا بن عمرو بن العاص ٌمول: إن السور الذي ذكره هللا فً المرآن: )فَُضِرَب بَ
ْحَمةُ َوَظاِهُرهُ ِمْن لِبَِلهِ  ، باطنه المسجد، وظاهره وادي جهنم" بَاٌب بَاِطنُهُ فٌِِه الرَّ ًّ  .(ٔ)اْلعََذاُب( هو السور الشرل

وٌمول المرطبً: "والسور حاجز بٌن الجنة والنار. وروي أن ذلن السور ببٌت الممدس عند موضع  
ْحَمةُ( ٌعنً ما ٌلً منه المإمنٌن )َوظاِهُرهُ ِمْن لِبَِلِه اْلعَذ اُب( ٌعنً ما ٌلً ٌعرؾ بوادي جهنم. )باِطنُهُ فٌِِه الرَّ

المنافمٌن. لال كعب األحبار: هو الباب الذي ببٌت الممدس المعروؾ بباب الرحمة. ولال عبد هللا بن عمرو: 
إنه سور بٌت الممدس الشرلً باطنه فٌه المسجد )َوظاِهُرهُ ِمْن لِبَِلِه اْلعَذاُب( ٌعنً جهنم. ونحوه عن ابن 

دة ابن الصامت على سور بٌت الممدس الشرلً فبكى، ولال: من ها عباس. ولال زٌاد بن أبً سوادة: لام عبا
 .(ٕ)أنه رأى جهنم" هنا أخبرنا رسول هللا 

من خبلل هذه الممدمات الثبلث ٌمكننا أن نحدد مكاناً للجنة، فالممدمة الثانٌة بٌنت لنا أن سمؾ الجنة هو  
ؾ، وحدها من جهة السفل عند سور ببٌت عرش الرحمن، فهذا حدها من جهة العلو الذي ثبت بالحدٌث الشرٌ

 الممدس عند موضع ٌعرؾ بوادي جهنم، كما ثبت ذلن بؤلوال المفسرٌن لآلٌة المرآنٌة السابمة.
وللجنة أسماء كثٌرة مبثوثة الذكر فً كتاب هللا تعالى، وكثرة هذه األسماء تدل على شرؾ المسمى فً  

 الؽالب، وكانت على النحو اآلتً:
أشهر أسمابها، ولد ورد ذكره بموله تعالى: }ال ٌَْستَِوي أَْصَحاُب النَّاِر َوأَْصَحاُب اْلَجنَِّة{   الجنة: وهو -

 (.ٕٓ)الحشر: 
 (.2ٕٔدار السبلم: ولد ورد ذكره بموله تعالى: }لَُهْم َداُر السَّبلِم ِعْنَد َربِِّهْم{ )األنعام:  -
 (.ٖٓنِْعَم َداُر اْلُمتَِّمٌَن{ )النحل: دار المتمٌن: ولد ورد ذكره بموله تعالى: }َولَ  -
َّمَْوا أَفبَل تَْعِملُوَن{ )ٌوسؾ:  - ٌٌْر ِللَِّذٌَن ات  (.0ٓٔدار اآلخرة: ولد ورد ذكره بموله تعالى:  }َولََداُر اآلِخَرةِ َخ
 (.ٕٙالحسنى: ولد ورد ذكره بموله تعالى: }ِللَِّذٌَن أَْحَسنُوا اْلُحْسنَى َوِزٌَاَدةٌ{ )ٌونس:  -
 (.ٖ٘دار الممامة: ورد ذكره بموله تعالى: }الَِّذي أََحلَّنَا َداَر اْلُممَاَمِة ِمْن فَْضِلِه{ )فاطر: -
وٌذكر اللمانً بعض أسمابها، فٌمول: "أوسطها وأفضلها الفردوس، وهو أعبلها، وفولها عرش الرحمن،  

ى، وجنة الخلد، وجنة النعٌم، وجنة عدن، ودار ، وجنة المؤو(ٖ)كما جاء فً الحدٌث -ومنها تنفجر أنهار الجنة 
، لمد ذكر اللمانً أسماء الجنة التً ترؼب فً طلبها، لما لهذه األسماء من مزٌد حب فً (ٗ)السبلم، ودار الخلد"

 نفس طبلبها، لداللة هذه األسماء على الخلود واإللامة والراحة والدعة.
اِلَحاِت ولد ذكر هللا تعالى أوصاؾ الجنة، وأنهارها و  ظلها، فٌمول سبحانه: }َوالَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

َرةٌ َونُ  ْدِخلُُهْم ِظبلًّ َظِلٌبلً{ )النساء: َسنُْدِخلُُهْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَهاُر َخاِلِدٌَن فٌَِها أَبَداً لَُهْم فٌَِها أَْزَواٌج ُمَطهَّ
٘2.) 

بؤن لها أبواباً، فٌمول تعالى: }َوِسٌَك الَِّذٌَن اتَّمَْوا َربَُّهْم إِلَى اْلَجنَِّة ُزَمراً َحتَّى إَِذا وٌصؾ لنا سبحانه الجنة  
ٌُْكْم ِطْبتُْم فَاْدُخلُوَها َخاِلِدٌَن{ )الزمر:   (.2َٖجاُءوَها َوفُتَِحْت أَْبَوابَُها َولَاَل لَُهْم َخَزنَتَُها َسبلٌم َعلَ

وتعالى سعتها، فٌمول تعالى: }َسابِمُوا إِلَى َمْؽِفَرةٍ ِمْن َربُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها وٌصؾ لنا ربنا سبحانه  
ِ َوُرُسِلِه{  ]الحدٌد:   [.َٕٔكعَْرِض السََّماِء َواألَْرِض أُِعدَّْت ِللَِّذٌَن آَمنُوا بِاَّللَّ

ٌمول تعالى: }إِنَّ اْلُمتَِّمٌَن فًِ وٌصؾ لنا هللا تعالى الجنة بؤنها ذات عٌون كثٌرة مختلفة الطعم واللذة،  
 [.ٙٗ -٘ٗ( اْدُخلُوَها بَِسبلٍم آِمنٌَِن{ ]الحجر: َ٘ٗجنَّاٍت َوُعٌُوٍن )

( َوِظّلٍ 0ٕ( َوَطْلحٍ َمْنُضوٍد )1ٕوٌصؾ لنا هللا تعالى شجر الجنة، فٌمول تعالى: }فًِ ِسْدٍر َمْخُضوٍد ) 
 [.ٖٓ-1َٕمْمُدوٍد{ ]الوالعة: 

                                                           

 ٖٕم، جٕٓٓٓ-هـٕٓٗٔ، ٔالطبري، دمحم بن جرٌر، جامع البٌان فً تؤوٌل المرآن، تحمٌك: أحمد شاكر، مإسسة الرسالة، ط ( ٔ)
  .1ٖٔص
، ٕالماهرة، ط –المرطبً، دمحم بن أحمد، الجامع ألحكام المرآن، تحمٌك: أحمد البردونً وإبراهٌم أطفٌش، دار الكتب المصرٌة  ( ٕ)

 .ٕٙٗص2ٔم، ج0ٙٗٔ-ه1ٖٗٔ
 .012ٙ، حدٌث رلم:2ٕٓٓ/ٙصحٌح البخاري، كتاب التوحٌد، باب: وكان عرشه على الماء  ( ٖ)
 .ٕٓٔٔالمرٌد لجوهرة التوحٌد، ص انظر: اللمانً، هداٌة ( ٗ)
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 –ٕٖ( ال َمْمُطوَعٍة َوال َمْمنُوَعٍة{ )الوالعة:ٕٖلى فاكهة الجنة، فٌمول:  }َوفَاِكَهٍة َكثٌَِرةٍ )وٌصؾ هللا تعا 
ٖٖ.) 

الجنة، فٌمول: "لال هللا تعالى: أعددت لعبادي الصالحٌن ما ال عٌن رأت، وال أذن وٌصؾ لنا النبً  
 .(ٔ)سمعت، وال خطر على للب بشر"

ملسو هيلع هللا ىلص لال: "جنان الفردوس أربع: ثنتان من ذهب حلٌتهما وآنٌتهما وما  وعن عبد هللا بن لٌس أن النبً 
فٌهما، وثنتان من فضة آنٌتهما وحلٌتهما وما فٌهما، ولٌس بٌن الموم وبٌن أن ٌنظروا إلى ربهم عز وجل إال 

 .(ٕ)ن أنهاراً"رداء الكبرٌاء على وجهه فً جنة عدن، وهذه األنهار تشخب من جنة عدن ثم تصدع بعد ذل
َّمَْوا َربَُّهْم إِلَى اْلَجنَِّة ُزَمًرا َحتَّى إِ   َذا ولد أخبر هللا تعالى أن للجنة أبوابًا فً لوله تعالى: }َوِسٌَك الَِّذٌَن ات

ٌُْكْم ِطْبتُْم فَاْدُخلُوَها َخاِلِدٌ  [.2َٖن{ ]الزمر : َجاُءوَها َوفُتَِحْت أَْبَوابَُها َولَاَل لَُهْم َخَزنَتَُها َسبَلٌم َعلَ
ٌِْه َوَسلََّم أن للجنة أبوابًا ُ َعلَ  : كما أخبر النبً َصلَّى َّللاَّ

ٌِْه َوَسلََّم :" إَِذا َدَخَل َرمَ  ُ َعلَ ِ َصلَّى َّللاَّ ُ َعْنهُ ٌَمُوُل لَاَل َرُسوُل َّللاَّ ًَ َّللاَّ ٌَْرةَ َرِض َضاُن فُتَِّحْت أَْبَواُب ـ عن أبً ُهَر
 .(ٖ)مَْت أَْبَواُب َجَهنََّم َوُسْلِسلَْت الشٌََّاِطٌُن"اْلَجنَِّة َوُؼلِّ 

 وأخبر أنها ثمانٌة أبواب: 
ٌِْه َوَسلََّم لَاَل :"فًِ اْلَجنَِّة ثَمَ  ُ َعلَ ِ َصلَّى َّللاَّ ًّ ُ َعْنهُ َعْن النَّبِ ًَ َّللاَّ  .(ٗ)انٌَِةُ أَْبَواٍب ."ـ َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد َرِض

 عنه أن رسول هللا اق ملسو هلآو هيلع هللا  لال: "َمْن لَاَل: أَْشَهُد أَن اَل إِلَهَ إاِل هللا َوْحَدهُ اَل َشِرٌَن عبادة بن الصامت رضً هللا -
دا َعْبُدهُ َوَرُسولُهُ، َوأَنَّ ِعٌَسَى َعْبُد هللاِ َواْبُن أََمتِِه َوَكِلَمتُهُ أَْلمَاَها إِلَى َمرْ  ِمْنهُ، َوأَنَّ اْلَجنَّةَ  ٌََم َوُروحٌ لَهُ، َوأَنَّ ُمَحمَّ

، أَْدَخلَهُ هللا ِمْن أَّيِ أَْبَواِب اْلَجنَِّة الثََّمانٌَِِة َشاَء" ، َوأَنَّ النَّاَر َحكٌّ  .(٘)َحكٌّ
[، "أي كلما أعطوا عطاًء وُرزلوا رزلاً من ثمار ٕٙلوله تعالى:}ُكلَّما ُرِزلُوا ِمْنها ِمْن ثََمَرةٍ ِرْزلاً{]البمرة: 

 .(ٙ)الجنة"
 .(2)لال الماسمً: أي كلما: "أطعموا من تلن الجنات" 
 .(1)لال البؽوي: "أي: متى ما أطعموا من الجنة ثمرة" 
م إلٌنا لبل هذه ٕٙلوله تعالى: }لَالُواْ هذا الذي ُرِزْلنَا ِمن لَْبُل{]البمرة:  [، "أي هذا مثُل الطعام الً لُّدِ

 .(0)المرة"
 .(ٓٔ)"األمسمثل الذي كان ب لال ابن كثٌر: "

[ على ٕ٘{]البمرة:لَالُوا َهَذا الَِّذي ُرِزْلنَا ِمْن لَْبلُ ُكلََّما ُرِزلُوا ِمْنَها ِمْن ثََمَرةٍ ِرْزلًا واختلفوا فً لوله تعالى} 
 :(ٔٔ)ثبلثة ألوال

دنٌا ، وهذا لول المول األول : أن معناه : أن هذا الذي ُرِزْلنَاهُ من ثمار الجنة ، مثُل الذي ُرِزْلنَاهُ من ثمار ال
 .(٘)، ورّجحه الطبري(ٗ)، وابن زٌد(ٖ)ولتادة (ٕ)وابن عباس و السدي، ومجاهد (ٔ)ابن مسعود

                                                           

لبنان، دار  -. )النووي، محً الدٌن، المنهاج شرح صحٌح مسلم، بٌروت 2ٖٓٙصحٌح مسلم، كتاب الجنة، باب صفة الجنة، رلم ( ٔ)
 م.000ٔ-هـٕٓٗٔ، ٙالمعرفة، ط

 –مام أحمد، تحمٌك: شعٌب األرناذإوط ( مسند الكوفٌٌن من حدٌث أبً موسى األشعري. بهذا اللفظ. مسند اإل0ٙ1ٕٔأخرجه أحمد ) ( ٕ)
م. والبخاري نحوه، كتاب التوحٌد، باب: لوله تعالى: وجوه ٕٔٓٓ -هـٕٔٗٔعادل مرشد، وآخرون، مإسسة الرسالة، الطبعة األولى، 

 (.2ٌٓٓٙومبذ ناضرة إلى ربها ناظرة، برلم )
( ، وأخرجه مسلم فى 1ٓ0ٔر رمضان حدٌث رلم )باب هل ٌمال رمضان أو شه –كتاب الصوم  –خرجه البخارى فى صحٌحه أ (ٖ)

 (.1٘1ٔباب فضل شهر رمضان حدٌث رلم ) –كتاب الصٌام  –صحٌحه 
 (. 2ٖٔٓ(رواه البخاري ) ٗ)
(، وأخرجه البخاري فً "كتاب األنبٌاء" "باب )ٌا أهل الكتاب ال تؽلوا فً دٌنكم وال تمولوا على هللا إال 1ٕ( أخرجه مسلم حدٌث )٘)

 (.ٖٖ٘ٗحدٌث )الحك(" 
 .ٖٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
 .2ٕٕ/ٔ( محاسن التؤوٌل: 2)
 .2ٖ/ٔ( تفسٌر البؽوي: 1)
 .ٖٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 0)
 .ٕٗٓ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر:ٓٔ)
 .ٕٗٓ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٔٔ)



ٖٕٔ 

 

ٖٕٔ 

 

ولولهم هذا على وجه التعجب، ولٌس فً الدنٌا شًء مما فً الجنة سوى األسماء، فكؤنهم تعجبوا لما  
 .(ٙ)رأوه من حسن الثمرة وعظم خلمها

 : (2)وفٌه وجهانمعنى: }ِمْن لَْبُل{ : أي: فً الدنٌا، وعلى هذا المول، ٌكون 
 أحدهما: أنهم لالوا هذا الذي وعدنا به فً الدنٌا.

 .(1)والثانً: هذا الذي رزلنا فً الدنٌا ؛ ألن لونها ٌشبه لون ثمار الدنٌا، فإذا أكلوا وجدوا طعمه ؼٌر ذلن 
ستخلؾ مكانها مثلها ، فإذا رأوا ما استخلؾ بعد الذي والمول الثانً: أن ثمار الجنة إذا جنٌت من أشجارها ، ا

 .(ٓٔ)وٌحٌى بن أبً كثٌر ،(0)ُجنًِ ، اشتُبِه علٌهم ، فمالوا :}هَذا الَِّذي ُرِزْلنَا ِمْن لَْبل{، وهو لول أبً عبٌدة
ر من لبل{، ٌعنً فً الجنة ألنهم ٌرزلون ثم ٌرزلون، فإذا أتوا بطعام وثماوعلى هذا فإن لوله تعالى } 

فً أول النهار فؤكلوا منها، ثم أتوا منها فً آخر النهار لالوا: هذا مثل الذي كان باألمس، لشدة مشابهة بعضه 
بعًضا، لموله تعالى:}َوأُتُوا بِِه ُمتََشابًِها{، فإذا أكلوا منها وجدوا لها طعما ؼٌر طعم األول، وكذا لال الربٌع بن 

 .(ٔٔ) أنس ولال مجاهد: ٌمولون : ما أشبهه به!
ً ُمتََشابِهاً{ ]الزمر :  والمول الثالث: [، ولٌس كثمار ٖٕولٌل معناه: خٌارا ال رذل فٌه، كموله تعالى : }ِكتَابا

 .(ٕٔ)الدنٌا التً ال تتشابه، ألن فٌها خٌارا وؼٌر خٌار
الدنٌا؛  والراجح هو المول األول، أي: أنهم كلما رزلوا من ثمارها رزلا لالوا: هذا كما رزلنا من لبل فً 

وإنما اشتبه علٌهم، ألن هللا أجرى لهم ما ٌعرفون شكله، ولكن طعم ثمار الجنة فوق الوصوؾ حبلوةً.وذلن 
لكون الكبلم ال ٌستمٌم أن ٌمولوا ذلن عن ثمار الجنة وتشابهها شكبل ولونا مرةً بعد مرةً فً أول دخولهم فٌها 

 ه وهو حسن فً باب النظر فً وجوه الكبلم.، وهكذا وجه الطبري رأٌ(ٖٔ)ولم ٌذولوا من ثمارها شا
ً فً الشكل والمنظر، ال فً الطعم ٕٙ}َوأُتُواْ بِِه ُمتََشابِهاً{]البمرة: لوله تعالى:  [، "أي متشابها

  .(ٗٔ)والَمْخبر"
 .(٘ٔ)لال الطبري:" وأتوا بالذي ُرزلوا من ثمارها متشابًها"

 :(ٙٔ)ُمتََشابِهاً{، أربعة ألوال وذكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى:}َوأُتُوا بِِه  
أحدها : أن معنى التشابه أن كله خٌار ٌشبه بعضه بعضاً ولٌس كثمار الدنٌا ، التً ال تتشابه ألن فٌها خٌاراً 

 .(0ٔ)وابن جرٌج ،(1ٔ)، ولتادة(2ٔ)وؼٌر خٌار ، وهذا لول الحسن

                                                                                                                                                                                             

 .1ٖٙ-1ٖ٘/ٔ(:صٕٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .1ٖٙ/ٔ(:ص٘ٔ٘(، و)ٕٗ٘( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .1ٖٙ/ٔ(:ص:ٖٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .1ٖٙ/ٔ(:ص:ٙٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .11ٖ-12ٖ/ٔ( انظر: تفسٌر الطبري: ٘)
 .ٕٓٗ/ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٙ)
 .ٕٓٗ/ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: 2)
 .ٕٓٗ/ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: 1)
 .1ٖٙ/ٔ(:ص:2ٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)0)
 .12ٖ/ٔ(:ص1ٔ٘ر الطبري)( أنظر: تفسٌٓٔ)
 .ٕٓٗ/ٔ، وتفسٌر المرطبً: 1ٖٙ/ٔ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔٔ)
 .ٕٓٗ/ٔ، وتفسٌر المرطبً: 1ٖٙ/ٔ( انظر: تفسٌر الطبري: ٕٔ)
 .11ٖ-12ٖ/ٔ( انظر: تفسٌر الطبري: ٖٔ)
 .ٖٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗٔ)
 .10ٖ/ٔ( تفسٌر الطبري:٘ٔ)
 .1ٙ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٙٔ)
 .10ٖ/ٔ(:صٕٔ٘(، و)ٕٓ٘(، و)0ٔ٘تفسٌر الطبري)( أنظر: 2ٔ)
 .0ٖٓ-10ٖ/ٔ(:صٕٕ٘( أنظر: تفسٌر الطبري)1ٔ)
 .0ٖٓ/ٔ(:صٖٕ٘( أنظر: تفسٌر الطبري)0ٔ)



ٖٖٔ 

 

ٖٖٔ 

 

ثمار الدنٌا ، وإن خالفتها فً الطعم ، والثانً : أن التشابه فً اللون دون الطعم فكؤن ثمار الجنة فً ألوان 
 .(٘)، وعكرمة(ٗ)، ولتادة(ٖ)وابن مسعود والربٌع بن أنس ،(ٕ)، ومجاهد(ٔ)وهذا لول ابن عباس

 .(2)، ووٌحٌى بن سعٌد(ٙ)والثالث: أن التشابُه فً اللون والطعم، لاله مجاهد
ثمار الجنة شٌباً من ثمار الدنٌا فً لون وال  والرابع : أن التشابه فً األسماء دون األلوان والطعوم ، فبل تشبه

 .(ٓٔ)، وعبدالرحمن بن زٌد(0)وابن عباس ،(1)طعم ، وهذا لول ابن األشجعً
أن التشابه، فً اللون والمنظر، والطعُم مختلؾ، بدلٌل لوله تعالى: } ُكلََّما ُرِزلُوا  -وهللا أعلم-والراجح 

[، "كلما ُرزلوا من الِجنان من ثمرة من ٕ٘ا الَِّذي ُرِزْلنَا ِمْن لَْبُل{ ]البمرة : ِمْنَها ِمْن ثََمَرةٍ ِرْزلًا لَالُوا َهذَ 
ثمارها رزلًا لالوا : هذا الذي ُرزلنا من لبل هذا فً الدنٌا : فؤخبر هللا جل ثناإه عنهم أنهم لالوا ذلن ، ومن 

ابه ما أتوا به فً الجنة منه ، والذي كانوا أجل أنهم أتُوا بما أتوا به من ذلن فً الجنة متشابًها ، ٌعنً بذلن تش
ُرزلوه فً الدنٌا ، فً اللون والمرأى والمنظر ، وإن اختلفا فً الطعم والذوق ، فتباٌنا ، فلم ٌكن لشًء مما 

 .(ٔٔ)فً الجنة من ذلن نظٌر فً الدنٌا"
َرةٌ لوله تعالى:} َولَُهْم فٌَِها أَْزَواٌج   فً الجنة زوجاٌت من الحور العٌن أي ولهم [، "ٕ٘{]البمرة:ُمَطهَّ

  .(ٕٔ)مطهَّرات من األلذار واألدناس الحسٌة والمعنوٌة"
لال الطبري: لوله } مطهَّرة{، أي " أنهن ُطّهِرن من كل أذًى ولَذًى ورٌبٍة ، مما ٌكون فً نساء أهل  

ًّ ، وما أشبه  ذلن من األذى واألدناس الدنٌا ، من الحٌض والنفاس والؽابط والبول والمخاط والبُصاق والمن
 .(ٖٔ)والرٌب والمكاره"

من الحٌض واالستحاضة وما ال ٌختص بهّن من األلذار واألدناس، وٌجوز  لال الماسمً: أي مطهرة" 
 .(ٗٔ)لمجٌبه مطلماً ، أن ٌدخل تحته الطهر من دنَس الطباع ، وسوء األخبلق وسابر مثالبهن وكٌدهّن"

: زوج الرجل، والرجل زوج المرأة، لال األصمعً : وال تكاد  ولوله }أزواج{ : جمع زوج، والمرأة 
(، ولم ٌسمع فً فصٌح الكبلم، ولذلن عّده بعض أهل ٘ٔالعرب تمول زوجة، وحكى الفراء أنه ٌمال: زوجة)

 ً ٌَْن َزْوَجَن{ ]األحزاب   ، اللؽة لحنا : وكان األصمعً ٌنكره أشد اإلنكار، وكان ٌحتج بموله تعالى: }أَْمِسْن َعلَ
  : (ٙٔ)أنها وردت فً شعر ذي الرّمة  : [، فمٌل له2ٖ

 أذو زوجة بالمِصر أْم ذو خصومة       أران لها بالبصرة العام ثاوٌا
، والصحٌح أن (1ٔ) ، ٌرٌد أنّه مولّد(2ٔ)إّن ذا الّرمة طالما أكل المالح والبْمل فً حوانٌت البمّالٌن  : فمال 

 .(ٔ)السكٌت الصٌؽتٌن كلٌهما فصٌحة، ولد رواها ابن

                                                           

 .0ٖٓ/ٔ(:صٕٗ٘( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .0ٖٔ-0ٖٓ/ٔ(:ص0ٕ٘(، و)1ٕ٘(، و)ٕٙ٘(، و)ٕ٘٘( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .0ٖٓ/ٔ(:ص2ٕ٘( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .0ٖٔ/ٔ(:صٕٖ٘( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .0ٖٔ/ٔ(:صٖٖ٘( أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .0ٖٔ/ٔ(:صٖٔ٘(، و)ٖٓ٘( أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .0ٖٔ/ٔ(:صٖٔ٘( أنظر: تفسٌر الطبري)2)
 .0ٕٖ-0ٖٔ/ٔ(:صٖٗ٘( أنظر: تفسٌر الطبري)1)
 .0ٕٖ/ٔ(:صٖ٘٘( أنظر: تفسٌر الطبري)0)
 .0ٕٖ/ٔ(:صٖٙ٘( أنظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .0ٕٖ/ٔ( تفسٌر الطبري: ٔٔ)
 .ٖٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٔ)
 .0ٖ٘/ٔ( تفسٌر الطبري:ٖٔ)
 .2ٕٕ/ٔ( محاسن التؤوٌل: ٗٔ)
 .ٕٓٗ/ٔ، وتفسٌر المرطبً: 1ٖٙ/ٔ( انظر: تفسٌر الطبري: ٘ٔ)
 .ٕٓٔ( دٌوانه: ٙٔ)
 .ٗٔ/ٔ( ٌنظر: المزهر، السٌوطً: 2ٔ)
 .ٖٗٔ/ٖ( تفسٌر ابن عاشور: 1ٔ)



ٖٔٗ 

 

ٖٔٗ 

 

 :  (ٕ)وأنشد الفرزدق
 وإن الذي ٌسعى لٌفسد زوجتً       كساع إلى أسد الشرى ٌستبٌلها

 وشاع ذلن فً كبلم الفمهاء، لصدوا به التفرلة بٌن الرجل والمرأة عند ذكر األحكام، وهً تفرلة حسنة. 
ْنٌَا ولال عمار بن ٌاسر فً شؤن عابشة أم المإمنٌن رضً هللا عنها : "إنًِّ أَلَ   ْعلَُم أَنََّها َزْوَجتُهُ فًِ الدُّ

َّبِعُوهُ أَْو إٌَِّاَها" َ اْبتبَلَُكْم ِلتَت  .(ٖ)َواآلِخَرةِ، َولَِكنَّ َّللاَّ
 :(ٗ)[ على ألوالٕ٘واختلؾ فً تؤوٌل لوله تعالى :}َولَُهْم فٌَِها أَْزَواٌج ُمَطهََّرةٌ{]البمرة: 

 .(٘)بن عباسأحدها: مطهرة من المذر واألذى، وهو لول ا
، وروي نحوه (ٙ)والثانً: ولٌل: من الحٌض والؽابط والبول والنخام والبزاق والمنً والولد، وهو لول مجاهد

 .(2)عن عطاء
 .(1)والثالث: ولٌل: مطهرة من األذى والمؤثم، وهو لول لتادة

 .(ٓٔ)الحسن، و(0)والرباع: ولٌل: مطهرة من الحٌض. وهو لول عبدالرحمن بن زٌد
َرةٌ{، ٌشمل طهارة الظاهر وطهارة الباطن، أي: "أنهن ُطّهِرن من    والمول الراجح: أن لوله تعالى} ُمَطهَّ

كل أذًى ولَذًى ورٌبٍة، مما ٌكون فً نساء أهل الدنٌا، من الحٌض والنفاس والؽابط والبول والمخاط والبُصاق 
، وما أشبه ذلن من األذى واألدناس والرٌب والمكاره" ًّ  .(ٔٔ)والمن

 . (ٕٔ)[، "أي" دابمون ال ٌموتون فٌها وال ٌخرجون منها"ٕٙلوله تعالى: }َوُهْم فٌَِها َخاِلُدوَن{]البمرة: 
 .(ٖٔ)"لال ابن عثٌمٌن:أي:" ماكثون ال ٌخرجون منها

لال ابن كثٌر:" هذا هو تمام السعادة ، فإنهم مع هذا النعٌم فً ممام أمٌن من الموت واالنمطاع فبل آخر له  
انمضاء ، بل فً نعٌم سرمدي أبدي على الدوام ، وهللا المسإول أن ٌحشرنا فً زمرتهم ، إنه جواد كرٌم  وال

 .(ٗٔ)، بر رحٌم"
 الفوابد:

                                                                                                                                                                                             

. ولٌل بؤن ابن منظور رمىى األصمعً بالتشدد)ٌنظر: لسان ٖٗاللؽوي بٌن التحررر والجمود، د. نعمة رحٌم العزاوي:( ٌنظر: النمد ٔ)
 العرب مادة)زوج(.

« تستبٌلها » و « ٌحرش » بدل « ٌفسد » ، أي : ٌطلب بولها.وفٌه ) بول ( : « ٌستبٌلها » . وفً اللسان ) زوع ( : ٔٙ/ٕ( دٌوانه: ٕ)
 أٌضاً.

(. وفً هذا الحدٌث فابدة عظٌمة وكنز ثمٌن لمن أراد 2ٔ٘ٙرلم الحدٌث : )  -الفتنة التً تموج كموج البحر  -الفتن  -صحٌح البخاري(ٖ)
م ٌكن فً هذا مع السٌدة عابشة رضً هللا عنها ذلن فعمار ابن ٌاسر وعلى الرؼم من أنه كان فً جٌش علً بن ابً طالب كرم هللا وجهه ول

بلكم فلم ٌمنعه ذلن من أن ٌمول أنها زوجة رسول هللا فً الدنٌا واالخرة وهذه وهللا وحدها تكفٌنا من هذا الحدٌث. أما لوله "ولكن هللا ابت
رضوان هللا علٌها اٌضاً خرجت تطلب دم لتتبعوه، " فهو خرج مع أمٌر المإمنٌن مجتهداً فً ذلن وٌرى أنه على صواب والسٌدة عابشة 

عثمان واٌضاً اجتهدت فً ذلن وترى أنها على صواب ونحن هنا النمول أن الحك مع عابشة رضً هللا عنها أو مع أمٌر المإمنٌن كرم هللا 
الء لوم عصم هللا عنا وهإ  .ماحدث بٌن الصحابة عنه نسكت وأجر االجتهاد لهم نثبت :وجهه ولكن نمول كما لال أهل السنة والجماعة

  .دماءهم أفبل نعصم السنتنا عنهم
 
 .ٕ٘ٓ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٗ)
 .0ٖ٘/ٔ(:ص0ٖ٘(، و)1ٖ٘( أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .0ٖٙ-0ٖ٘/ٔ(:ص0ٗ٘(، و)ٗٗ٘(، و)ٖٗ٘(، و)ٕٗ٘(، و)ٔٗ٘(، و)ٓٗ٘( أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .02ٖ/ٔ(:صٖ٘٘( أنظر: تفسٌر الطبري)2)
 .0ٖٙ/ٔ(:ص1ٗ٘(، و)2ٗ٘(، و)ٙٗ٘تفسٌر الطبري) ( أنظر:1)
 .0ٖٙ/ٔ(:صٓ٘٘( أنظر: تفسٌر الطبري)0)
 .02ٖ/ٔ((:صٕ٘٘، و)ٔ٘٘( أنظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .0ٖ٘/ٔ( تفسٌر الطبري: ٔٔ)
 .2ٗ/ٔ( تفسٌر الببؽوي: ٕٔ)
 .0ٖ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖٔ)
 .22ٕ/ٔ. وانظر: محاسن التؤوٌل:ٕٙٓ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٗٔ)
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من فوابد اآلٌة: مشروعٌة تبشٌر اإلنسان بما ٌسر؛ لموله تعالى: }وبشر الذٌن آمنوا وعملوا الصالحات{؛   .ٔ
[، ولوله تعالى: }وبشروه ٕٔٔحاق نبًٌّا من الصالحٌن{ ]الصافات:ولمول هللا تبارن وتعالى: }وبشرناه بإس

[ ؛ فالبشارة بما ٌسر ٔٓٔ[ ، ولوله تعالى: }فبشرناه بؽبلم حلٌم{ ]الصافات: 1ٕبؽبلم علٌم{ ]الذارٌات: 
اإلنسان من سنن المرسلٌن . علٌهم الصبلة والسبلم؛ وهل من ذلن أن تبشره بمواسم العبادة، كما لو أدرن 

ان، فملت: هنّان هللا بهذا الشهر؟ الجواب: نعم؛ وكذلن أٌضاً لو أتم الصوم، فملت: هنّؤن هللا بهذا العٌد، رمض
 وتمبل منن عبادتن وما أشبه ذلن؛ فإنه ال بؤس به، ولد كان من عادة السلؾ.

 ومن فوابد اآلٌة: أن الجنات ال تكون إال لمن جمع هذٌن: اإلٌمان، والعمل الصالح.  .ٕ
الكرٌم ما ٌدل على أن األوصاؾ أربعة: اإلٌمان؛ والعمل الصالح؛ والتواصً  لال لابل: فً المرآنفإن 

 بالحك؛ والتواصً بالصبر؟
فالجواب: أن التواصً بالحك، والتواصً بالصبر من العمل الصالح، لكن أحٌاناً ٌُذكر بعض أفراد العام لعلة 

 من العلل، وسبب من األسباب.
ء المإمنٌن العاملٌن للصالحات أكبر بكثٌر مما عملوا، وأعظم؛ ألنهم مهما آمنوا، وعملوا ومنها: أن جزا  .ٖ

ً األعمال التً  فالعمر محدود، وٌنتهً؛ لكن الجزاء ال ٌنتهً أبداً؛ هم مخلدون فٌه أبد اآلباد؛ كذلن أٌضا
هللا علٌه، فدخل الجنة فالنعٌم  ٌمدمونها لد ٌشوبها كسل؛ لد ٌشوبها تعب؛ لد ٌشوبها أشٌاء تنمصها، لكن إذا منّ 

 كامل.
ومنها: أن الجنات أنواع؛ لموله تعالى: } جنات {؛ ولد دل على ذلن المرآن، والسنة؛ فمال هللا تعالى:   .ٗ

[ ؛ ولال ٕٙ[ ، ثم لال تعالى: }ومن دونهما جنتان{ ]الرحمن: ٙٗ}ولمن خاؾ ممام ربه جنتان{ ]الرحمن: 
 . "(ٔ)جنتان من فضة آنٌتهما وما فٌهما؛ وجنتان من ذهب آنٌتهما وما فٌهماالنبً ملسو هيلع هللا ىلص "

ومنها: تمام لدرة هللا عّز وجّل بخلك هذه األنهار بؽٌر سبب معلوم، بخبلؾ أنهار الدنٌا؛ ألن أنهار الماء   .٘
 (ٕ)جاء فً األثر فً الدنٌا معروفة أسبابها؛ ولٌس فً الدنٌا أنهار من لبن، وال من عسل، وال من خمر؛ ولد

أنها أنهار تجري من ؼٌر أخدود . ٌعنً لم ٌحفر لها حفر، وال ٌمام لها أعضاد تمنعها؛ بل النهر ٌجري، 
 وٌتصرؾ فٌه اإلنسان بما شاء . ٌوجهه حٌث شاء؛ لال ابن المٌم رحمه هللا فً النونٌة:.

اآلٌة: أن من تمام نعٌم أهل الجنة . ومن فوابد  ٙأنهارها فً ؼٌر أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفٌضان 
أنهم ٌإتون بالرزق متشابهاً؛ وكلما رزلوا منها من ثمرة رزلاً لالوا: هذا الذي ُرزلنا من لبل؛ وهذا من تمام 

 النعٌم، والتلذذ بما ٌؤكلون.
ومنها: إثبات األزواج فً اآلخرة، وأنه من كمال النعٌم؛ وعلى هذا ٌكون جماع، ولكن بدون األذى الذي   .2

ًّ الذي خلك فً الدنٌا إنما ُخلك لبماء  ، وال َمنٌَِّة؛ والمن ًّ ٌحصل بجماع نساء الدنٌا؛ ولهذا لٌس فً الجنة َمنِ
ًّ مشتمل على المادة التً ٌتكون من ها الجنٌن، فٌخرج بإذن هللا تعالى ولداً؛ لكن فً النسل؛ ألن هذا المن

اآلخرة ال ٌحتاجون إلى ذلن؛ ألنه ال حاجة لبماء النسل؛ إذ إن الموجودٌن سوؾ ٌبمون أبد اآلبدٌن ال ٌفنى 
منهم أحد؛ ثم هم لٌسوا بحاجة إلى أحد ٌعٌنهم، وٌخدمهم؛ الِولدان تطوؾ علٌهم بؤكواب، وأبارٌك، وكؤس من 

ال ٌحتاجون إلى أحد ٌصعد الشجرة لٌجنً ثمارها؛ بل األمر فٌها كما لال هللا تعالى: }وجنى معٌن؛ ثم هم 
[ ؛ حتى ذكر العلماء أن الرجل ٌنظر ٖٕ[ ، ولال تعالى: }لطوفها دانٌة{ ]الحالة: ٗ٘الجنتٌن دان{ ]الرحمن: 

 تستؽرب هذا؛ فنحن فً الدنٌا إلى الثمرة فً الشجرة، فٌحّس أنه ٌشتهٌها، فٌدنو منه الؽصن حتى ٌؤخذها؛ وال
 نشاهد أن الشًء ٌدنو من الشًء بؽٌر سلطة محسوسة؛ وما فً اآلخرة أبلػ، وأبلػ.

ومن فوابد اآلٌة: أن أهل الجنة خالدون فٌها أبد اآلباد؛ ال ٌمكن أن تفنى، وال ٌمكن أن ٌفنى من فٌها؛ ولد   .1
 أجمع على ذلن أهل السنة والجماعة.

 المرآن

                                                           

؛ وأخرجه مسلم 121ٗ: لوله: )ومن دونهما جنتان..(، حدٌث رلم ٔ، كتاب التفسٌر، سورة الرحمن، باب 2ٔٗأخرجه البخاري ص )ٔ(
 .1ٓٔ[ 0ٕٙ] 1ٗٗ: إثبات رإٌة المإمنٌن فً اآلخرة ربهم سبحانه وتعالى، حدٌث رلم 1ٓ، كتاب اإلٌمان، باب 2ٓ0ص

 ؛ ورجاله ثمات.ٔٔ٘، ٓٔ٘ن 0ٓ٘، رلم 1ٖٗ/ٔروق أخرج الطبري هذا األثر فً تفسٌره عن مس )ٕ(
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 َ ا الَِّذٌَن آَمنُوا فٌََْعلَُموَن أَنَّهُ ا}إِنَّ َّللاَّ ا  اَل ٌَْستَْحًٌِ أَْن ٌَْضِرَب َمثبًَل َما بَعُوَضةً فََما فَْولََها فَؤَمَّ ْلَحكُّ ِمْن َربِِّهْم َوأَمَّ
ُ بَِهَذا َمثبًَل ٌُِضلُّ بِِه َكثًٌِرا َوٌَهْ  ({ ِٕٙدي بِِه َكثًٌِرا َوَما ٌُِضلُّ بِِه إاِلَّ اْلفَاِسِمٌَن )الَِّذٌَن َكفَُروا فٌََمُولُوَن َماَذا أََراَد َّللاَّ

 [ٕٙ]البمرة : 
 التفسٌر:

إن هللا ال ٌمنعه الحٌاء من أن ٌضرب مثبل كان بعوضة أم أدنى منها،  الشتمال األمثال على الحكمة، 
فٌها، فإن علموا ما اشتملت وإٌضاح الحك، وهللا ال ٌستحًٌ من الحك، فؤما الذٌن آمنوا فٌتفهمونها، وٌتفكرون 

علٌه على وجه التفصٌل، ازداد بذلن علمهم وإٌمانهم، وإال علموا أنها حك، وما اشتملت علٌه حك، وإن خفً 
علٌهم وجه الحك فٌها لعلمهم بؤن هللا لم ٌضربها عبثا، بل لحكمة بالؽة، ونعمة سابؽة، فٌعترضون وٌتحٌرون، 

د المإمنون إٌمانا على إٌمانهم، الخارجٌن عن طاعة هللا، وما ٌضل به إال فٌزدادون كفرا إلى كفرهم، كما ازدا
المعاندٌن لرسل هللا؛ الذٌن صار الفسك وصفهم؛ فبل ٌبؽون به بدال فالتضت حكمته تعالى إضبللهم لعدم 

 صبلحٌتهم للهدى، كما التضت حكمته وفضله هداٌة من اتصؾ باإلٌمان وتحلى باألعمال الصالحة.
 :(ٔ)ً سبب نزول هذه اآلٌة على ألوالاختلؾ ف 

ٌعنً لوله : }مثلهم كمثل الذي استولد ناًرا{،  -أحدها: لال ابن عباس: "لَما ضَرب هللا هذٌن المثلٌن للمنافمٌن 
لال المنافمون : هللا أعلى وأجّل من أْن ٌضرب هذه األمثال  -ولوله : }أو كصٌِّب من السماء{، اآلٌات الثبلث 

:}إن هللا ال ٌستحً أْن ٌضرب مثبَل ما بعوضةً{، إلى لوله : }أولبن هُم الخاسُرون{". لاله ابن  ، فؤنزل هللا
 .(ٖ)وابن مسعود، (ٕ)عباس

والثانً: ولال لتادة: "لما ذكر هللا العنكبوت والذباب ، لال المشركون : ما بال العنكبوت والذباب ٌذكران ؟ 
مثل  (٘). ونمل الواحدي عن الحسن(ٗ)مثبل ما بعوضة فما فولها" فؤنزل هللا : }إن هللا ال ٌستحًٌ أن ٌضرب

 ذلن.
والثالث: ولال الربٌع:" هذا مثل ضربه هللا للدنٌا ، إن البعوضة تحٌا ما جاعْت ، فإذا سمنت ماتْت. وكذلن 

هللا عند ذلن. لال  مثل هإالء الموم الذٌن ضرب هللا لهم هذا المثل فً المرآن : إذا امتؤلوا من الدنٌا ِرًٌّا أخَذهم
ٍء َحتَّى إَِذا فَِرُحوا بَِما أُوتُوا  ًْ ٌِْهْم أَْبَواَب ُكّلِ َش ُروا بِِه فَتَْحنَا َعلَ ا نَُسوا َما ذُّكِ أََخْذنَاُهْم بَْؽتَةً فَإَِذا ُهْم : ثم تبل) فَلَمَّ

 .(ٙ) ["ُٗٗمْبِلُسوَن ( ]سورة األنعام : 
ً لوله: }إن هللا ال ٌستحًٌ أن ٌضرب مثبل{ لال: وذلن أن هللا عن ابن عباس فوالرابع: أخرج الواحدي "

ذكر آلهة المشركٌن، فمال: }وإن ٌسلبهم الذباب شٌبا{ وذكر كٌد اآللهة فجعله كبٌت العنكبوت، فمالوا: أرأٌت 
 .(2)ٌة"حٌث ذكر هللا الذباب والعنكبوت فٌما أنزل من المرآن على دمحم، أي شًء ٌصنع بهذا؟ فؤنزل هللا هذه اآل

 .(1)والمول األول هو األلرب إلى الصواب، لال الماوردي، "وتؤوٌل الربٌع أحسن، واألوُل أشبَهُ" 

                                                           

 .2ٕٓ-ٙٓٔ/ٔ، و تفسٌر ابن كثٌر: ٕٙٗ-ٕ٘ٗ/ٔ، والعجاب فً بٌان األسباب: ٕٗ-ٖٕ( انظر:أسباب النزول للواحدي: ٔ)
 .00ٖ/ٔ(:صٗ٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .00ٖ/ٔ(:صٗ٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٓٓٗ-00ٖ/ٔ(:ص٘٘ٙ، وانظر)ٓٓٗ/ٔ(:ص1٘٘( أخرجه الطبري)ٗ)
، لال الواحدي: "ولال الحسن ولتادة: لما ذكر هللا الذباب والعنكبوت فً كتاب وضرب للمشركٌن به ٖٕ( انظر:أسباب النزول للواحدي: ٘)

 (.ٗٙ/ٔتفسٌر عبد الرزاق )المثل ضحكت الٌهود ولالوا: ما ٌشبه هذا كبلم هللا. فؤنزل هللا هذه اآلٌة". وانظر: 
( ، صاروا ٕ. وفً رواٌة أخرى عنه بنحوه، " إال أنه لال : فإذا خلْت آجالهم وانمطعت ُمّدتهم )00ٖ/ٔ(:ص٘٘٘ري)( أخرجه الطبٙ)

ؤهلكهم. كالبعوضة تحٌا ما جاعت ، وتموت إذا َروٌت ، فكذلن هإالء الذٌن ضرب هللا لهم هذا المثل ، إذا امتلبوا من الدنٌا رًٌّا أخذهم هللا ف
 [.00ٖ/ٔ(:صٙ٘٘[". ]تفسٌر الطبري:)ٗٗإِذَا فَِرُحوا بَِما أُوتُوا أََخْذنَاُهْم بَْؽتَةً فَإِذَا هُْم ُمْبِلُسوَن ( ]سورة األنعام :  فذلن لوله : ) َحتَّى

وفً نسخة أحمد صمر: عبد العزٌز  -، وهذا إسناد ضعٌؾ جدا لضعؾ عبد الؽنً بن سعٌد ٖٕ( أخرجه الواحدي فً أسباب النزول: 2)
( وعنعنة ابن جرٌج وهو ثمة ٌدلس )تهذٌب التهذٌب: ٕٔٔ/ٗ( وموسى بن عبد الرحمن )مٌزان االعتدال: 0لباب النمول: ) -بن سعٌد 

( وابن أبً حاتم وابن المنذر وعبد بن حمٌد )فتح 1ٖٔ/ٔ( لكن معناه صحٌح، وهو أصح مما لبله، فمد أخرج ابن جرٌر )٘ٓٗ، ٗٓٗ/ٙ
لال: لما ذكر هللا العنكبوت والذباب، لال المشركون: ما بال العنكبوت والذباب ٌذكران؟ فؤنزل هللا ( عن لتادة بإسناد صحٌح 1٘/ٔالمدٌر: 

 اآلٌة، وهذا مرسل أصح من المسند وٌشهد له:
 ( من طرٌك آخر عن لتادة نحوه بإسناد صحٌح.1ٖٔ/ٔما أخرجه ابن جرٌر أٌضا ) - ٔ
 ( .0ٔالنمول: ما أخرجه ابن أبً حاتم عن الحسن نحوه )لباب  - ٕ
 .11/ٔ( النكت والعٌون: 1)
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، "ألنه أمس بالسورة، وهو مناسب، وذلن أّن هللا جّل ذكره (ٔ)ولد اختار المول األول ، اإلمام الطبري 
َعِمٌب أمثاٍل لد تمدمت فً هذه السورة، أخبر عباده أنه ال ٌستحًٌ أن ٌضرب مثبل ما بعوضةً فما فولها، 

أعنً لوله : "  -ضربها للمنافمٌن، دون األمثال التً ضربها فً سابر السور ؼٌرها. فؤلن ٌكون هذا المول 
جوابًا لنكٌر الكفار والمنافمٌن ما ضرب لهم من األمثال فً هذه  -إن هللا ال ٌستحًٌ أن ٌضرب مثبل ما " 

 .(ٕ)ن ٌكون ذلن جوابًا لنكٌرهم ما ضرب لهم من األمثال فً ؼٌرها من السور"السورة، أحّك وأولى من أ
َ اَل ٌَْستَْحًٌِ أَْن ٌَْضِرَب َمثبًَل َما{]البمرة:  أي إن هللا ال ٌستنكؾ وال ٌمتنع عن أن [، "ٕٙلوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ

 .(ٖ)ٌضرب أيُّ مثٍل كان، بؤي شًٍء كان، صؽٌراً كان أو كبٌرا"
[، فهو أن ٌبٌِّن وٌصؾ، كما لال جل ثناإه : }َضَرَب لَُكْم َمثبَل ِمْن ٕٙ: }أَْن ٌَْضِرَب َمثبًَل{]البمرة: ولوله 

ٌْت(ٗ)[، بمعنى وصؾ لكم1ٕأَْنفُِسُكْم{ ]سورة الروم :   : (٘)، وكما لال الُكَم
 َوَذِلَن َضْرُب أَْخَماٍس أُِرٌَدْت      ألَْسَداٍس، َعَسى أَْن ال تَُكونَا 

 بمعنى : وصؾ أخماس.
 : (ٙ)و)المثَل(: الشبه، ٌمال : هذا َمثَل هذا وِمثْله، كما ٌمال : شبَُهه وِشْبهه، ومنه لول كعب بن زهٌر 

 َكانَْت َمَواِعٌُد ُعْرلُوٍب لََها َمثبَل       َوَما َمَواِعٌُدَها إاِل األَبَاِطٌُل 
 ٌعنً َشبًَها.

أي سواء كان هذا المثل بالبعوضة أو بما هو دونها فً  [، "ٕٙلََها{]البمرة:لوله تعالى:} بَعُوَضةً فََما فَوْ  
 .(2)الحمارة والصؽر، فكما ال ٌستنكؾ عن خلمها، كذلن ال ٌستنكؾ عن ضرب المثل بها"

 :(1)[ على أوجهٕٙواختلؾ فً لوله تعالى}فََما فَْولََها{]البمرة: 
 :(0)أحدها: دونها فً الصؽر، والملة والحمارة

                                                           

 .ٓٓٗ/ٔ( أنظر:  تفسٌره:ٔ)
 .ٓٓٗ/ٔ( تفسٌر الطبري:ٕ)
 .1ٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .ٖٓٗ/ٔ( انظر تفسٌر الطبري: ٗ)
، لد طالت (هذا بٌت استرله الكمٌت استرالًا، على أنه مثل اجتلبه . وأصله : أن شًٌخا كان فً إبله ، ومعه أوالده رحاال ٌرعونها ٘)

 ؼربتهم عن أهلهم . فمال لهم ذات ٌوم : " ارعوا إبلكم ربعا " )بكسر فسكون : وهو أن تحبس عن الماء ثبلثًا ، وترد فً الٌوم الرابع( ،
لهم . فرعوا ربعًا نحو طرٌك أهلهم . فمالوا : لو رعٌناها خمًسا! )بكسر فسكون : أن تحبس أربعًا وترد فً الخامس( فزادوا ٌوًما لبل أه

فمالوا : لو رعٌناها سدًسا! )أن تحبس خمًسا وترد فً السادس( . ففطن الشٌخ لما ٌرٌدون ، فمال : ما أنتم إال ضرب أخماس ألسداس ، ما 
 همتكم رعٌها ، إنما همتكم أهلكم! وأنشؤ ٌمول : َوذَِلَن َضْرُب أَْخَماٍس أَُراهُ ، ... ألَْسَداٍس ، َعَسى أَْن ال تَُكونَا

 لولهم : " ضرب أخماس ألسداس " مثبل مضروبًا للذي ٌراوغ وٌظهر أمًرا وهو ٌرٌد ؼٌره . فصار
وحمٌمة لوله " ضرب : بمعنى وصؾ " ، أنه من ضرب البعٌر أو الدابة لٌصرؾ وجهها إلى الوجه الذي ٌرٌد ، ٌسولها إلٌه لتسلكه . 

 انة بالمثل المسوق . وهذا بٌن .فمولهم : ضرب له مثبل ، أي ساله إلٌه ، وهو ٌشعر بمعنى اإلب
: هو عرلوب ابن نصر ، رجل من العمالمة ، نزل  -فٌما ٌزعمون  -، وفً المخطوطة : " وما مواعٌده " ، وعرلوب  1(( دٌوانه : ٙ)

 عروؾ فً لصته .المدٌنة لبل أن تنزلها ٌهود بعد عٌسى ابن مرٌم علٌه السبلم . وكان ٌحتال فً إخبلؾ المواعٌد بالمماطلة ، كما هو م
 .1ٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)
 .2ٕٓ/ٔ. و تفسٌر ابن كثٌر: ٙٓٗ-٘ٓٗ/ٔ( انظر: تفسٌر الطبري: 1)
، ونسبه المرطبً ٙٙ، والٌزٌدي فً ؼرٌب المرآن وتفسٌره: ٖ٘/ٔ( ذهب إلى أن فوق بمعنى دون فً اآلٌة هنا: أبو عبٌدة فً المجاز: 0)

، وؼٌرهم للكسابً، ورجحه مكً فً المشكل: 1٘/ٔ، وابن كثٌر فً تفسٌره: ٖٕٔ/ٔر المحٌط: ، وأبو حٌان فً البحٖٕٗ/ٔفً تفسٌره: 
أن -ونسبه ألكثر المحممٌن. ومن حججهم: أ 1ٗٔ/ٕ، ورجحه الرازي فً مفاتٌح الؽٌب: 1٘/ٔ، ومال إلٌه ابن كثٌر فً تفسٌره: 11

وهم الٌهود أو المنافمون أو المشركون على خبلؾ فً رواٌات -ةالؽرض الممصود من التمثٌل هنا هو الصؽر ألن من نزلت بسببهم اآلٌ
لما ضرب هللا تعالى األمثال فً كتابه بالعنكبوت والذباب وؼٌر ذلن مما ٌستحمر وٌطرح لالوا: إن هللا أعز وأعظم من أن -سبب النزول

، تفسٌر ٔٗ/ًٔ سبب النزول: تفسٌر عبد الرزاق: هذه اآلٌة رداً علٌهم. انظر ف-عز وجل-ٌضرب األمثال بمثل هذه المحمرات فؤنزل هللا
، البحر المحٌط ألبً حٌان: 1ٗ/ٔ، تفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌر: ٖٕ: -تحمٌك الحمٌدان-، أسباب النزول للواحدي0ٖ/ٔابن أبً حاتم: 

 مثبلً للدنٌا. وانظر فً سوق الحجج أن هنان ما هو أصؽر من البعوضة، ومن ذلن جناحها الذي ضرب به النبً ملسو هيلع هللا ىلص-وؼٌرها. ب ٕٓٔ/ٔ
، لباب التؤوٌل للخازن: ٖٕٔ/ٔ، البحر المحٌط ألبً حٌان: 11/ٔ، النكت والعٌون للماوردي: 1ٗٔ/ٕلهذا المول: مفاتٌح الؽٌب للرازي: 

م. ومنهم: ابن عباس ولتادة وابن وؼٌرها. وذهب آخرون إلى أن فوق فً اآلٌة بمعنى أعظ 2ٖ/ٔ، إرشاد العمل السلٌم ألبً السعود: ٖٖ/ٔ
. واختار 11/ٔ، والنكت والعٌون للماوردي: ٖٕٗ/ٔ، والجامع ألحكام المرآن للمرطبً: ٘٘/ٔجرٌج، انظر: زاد المسٌر البن الجوزي: 

، ٘ٓٗ/ٔان: ، والطبري فً جامع البٌٕٓ/ٔ، والفراء فً معانً المرآن: ٕٓ٘/ٔذلن لطرب فٌما نسبه إلٌه ابن األنباري فً األضداد: 
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كما إذا وصؾ رجل باللإم والشح، فٌمول السامع: نعم، وهو فوق ذلن، ٌعنً فٌما وصفت، وهذا لول  
الكسابً وأبً عبٌدة، لال الرازي : وأكثر المحممٌن، وفً الحدٌث : "لو أن الدنٌا تزن عند هللا جناح بعوضة 

 .(ٔ)ما سمى كافرا منها شربة ماء"
 العلم الذٌن تُْرتَضى معرفتهم بتؤوٌل المرآن. وهذا لوٌل فٌه نظر، وخبلُؾ تؤوٌل أهل 

 والثانً: }فََما فَْولََها{: فما هو أكبر منها :
 .(ٕ)ألنه لٌس شًء أحمر وال أصؽر من البعوضة، وهذا لول لتادة بن دعامة واختاره ابن جرٌر 
لما ذكرنا لبل من  -ندي ع -اختاره الطبري، فمال: "وأما تؤوٌل لوله } فََما فَْولََها{: فما هو أعظم منها  

لول لتادة وابن ُجرٌج : أن البعوضة أضعؾ خلك هللا، فإْذ كانت أضعؾ خلك هللا فهً نهاٌةٌ فً الملة 
والضعؾ، وإذ كانت كذلن، فبل شن أن ما فوق أضعؾ األشٌاء، ال ٌكون إال ألوى منه فمد ٌجب أن ٌكون 

 .(ٖ)إذ كانت البعوضة نهاٌةً فً الضعؾ والملة"فما فولها فً العظم والكبر،  -المعنى على ما لااله 
 والثالث: ولٌل فما فولها أي: الحشرة التً تعٌش فوق البعوضة:

اكتشؾ العلم الحدٌث أن فوق ظهر البعوضة تعٌش حشرة صؽٌرة جداً ال تفرى اال بالعٌن المجهرٌة  
َ الَ ٌَْستَْحًٌ أَن  ا بَعوَضةً فَما فْولََها{.ولالوا أن هذا مصداق لموله تعالى: }انَّ َّللاَّ  ٌَْضرَب َمثبَلً مَّ

  ولصر اآلٌة على ما ظهر من االكتشافات الحدٌثة مزلك ولع فٌه البعض تحت اسم)اإلعجاز العلمً(، 
لو  -وهذا الرأي فٌه نظر، ألن لصر المراد بالفولٌة على هذه الحشرة التً لم ٌظهر أمرها إال فً هذا العصر 

ٌه تجهٌل لؤلمة بدأً بالصحابة وختًما بعلماء هذا العصر، وهو ٌستلزم أن ٌكون فً المرآن ف -صحَّ التفسٌر بها 
  .ما لم ٌُعلم معنها، وال أُدرن المراد منه إال فً هذا العصر، وذلن أمر باطل ببل رٌب

ؽَِر، لجاز، وهللا تعالى أع    لم.وإن لٌل إن هذه الحشرة تدخل فً عموم لوله )فما فولها( أي فً الّصِ
ا الذٌن آَمنُواْ{]البمرة:   .(ٗ)فؤما الذٌن صّدلوا هللا ورسوله" [، أي: "ٕٙلوله تعالى: }فَؤَمَّ

بِِّهْم{]البمرة: [، أي:" فٌعلمون أن هللا حك، ال ٌمول ؼٌر الحك، وأن هذا ٕٙلوله تعالى:}فٌََْعلَُموَن أَنَّهُ الحك ِمن رَّ
 .(٘)المثل من عند هللا"

 .(ٙ)ون أن المثَل الذي ضَربه هللا ، ِلما ضَربه له ، مثَل"لال الطبري:" فٌعرف 
 .(2)لال الربٌع:أي" أّن هذا المثَل الحكُّ من ربهم ، وأنه كبلُم هللا ومن عنده" 
 .(1)ولال لتادة:" أي ٌعلمون أنه كبلُم الرحمن ، وأنه الحك من هللا" 
 .(0)ربهم ، وٌهدٌهم هللا بها"لال مجاهد:" ٌإمن بها المإمنون ، وٌعلمون أنها الحك من  

                                                                                                                                                                                             

، والسمٌن الحلبً فً ٕٓٔ/ٔ: -بحاشٌة البحر المحٌط-، والنهر المادٖٕٔ/ٔ، وأبو حٌان فً البحر المحٌط: 02/ٔوالواحدي فً الوجٌز: 
. وحجتهم جرٌان فوق فً هذا المول على مشهور ما استمر فً اللؽة. 22/ٔ، والؽرناطً فً التسهٌل لعلوم التنزٌل: ٘ٙٔ/ٔالدر المصون: 

آخرون: بؤن فوق فً اآلٌة تدل على ما هو أصؽر من البعوضة وما هو أكبر منها، ولذا كان اختٌاره فً هذه اآلٌة دون لفظ ألل أو  ولال
ٌط دون أو ألوى، وال ٌتؤتى هذا المول إال على لول من لال بؤن اللفظ المشترن ٌحمل على جمٌع معانٌه الجابزة فً اآلٌة. انظر: البحر المح

من األضداد،  ٕٔ٘-ٕٓ٘. ولد عده ابن األنباري فً األضداد: ٕٖٙ/ٔوهو اختٌار ابن عاشور فً التحرٌر والتنوٌر:  ٖٕٔ/ٔ ألبً حٌان:
ولال عن رد لطرب لمول من لال إن فوق فً اآلٌة بمعنى دون: ورده هذا عندي ؼلط. وذكر كثٌر من المفسرٌن المولٌن فً فوق من دون 

، والنكت والعٌون ٗٓٔ/ٔ، وبحر العلوم للسمرلندي: 22/ٔ، ومعالم التنزٌل للبؽوي: ٗ٘ٔ/ٔبن عطٌة: ترجٌح. انظر: المحرر الوجٌز ال
، 2ٖ/ٔ، وإرشاد العمل السلٌم للبٌضاوي: ٖٕٗ/ٔ، والجامع ألحكام المرآن للمرطبً: ٕ٘ٙ/ٔ، والكشاؾ للزمخشري: 11/ٔللماوردي: 

 ، وؼٌرها. 2ٕٓ/ٔ: ، وروح المعانً لؤللوسًٓٗ/ٔوأنوار التنزٌل للبٌضاوي: 
( من طرٌك عبد الحمٌد بن سلٌمان عن أبً حازم ، عن سهل بن سعد رضً هللا عنه به مرفوعا ٕٖٕٓ(رواه الترمذي فً السنن برلم )ٔ)

 ، وفٌه عبد الحمٌد بن سلٌمان ضعٌؾ.
 .ٙٓٗ-٘ٓٗ/ٔ( تفسٌر الطبري: ٕ)
 .ٙٓٗ-٘ٓٗ/ٔ( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .ٙٓٗ/ٔ( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .1ٖ/ٔصفوة التفاسٌر: ( ٘)
 .ٙٓٗ/ٔ( تفسٌر الطبري: ٙ)
 .2ٓٗ/ٔ(:ص٘ٙ٘( أخرجه الطبري)2)
 .2ٓٗ/ٔ(:ص٘ٙ٘( أخرجه الطبري)1)
 .2ٓٗ/ٔ(:صٙٙ٘( أخرجه الطبري)0)
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ا الذٌن َكفَُرواْ{]البمرة:  [، أي وأما" الذٌن جحدوا آٌات هللا ، وأنكُروا ما عرفوا ، ٕٙلوله تعالى: }َوأَمَّ
 .(ٔ)وستروا ما علموا أنه حك"

ماذا أراد هللا من ضرب [، أي:" فٌتعجبون وٌمولون: ٕٙلوله تعالى:}فٌََمُولُوَن َماَذآ أََراَد هللا بهذا َمثبَلً{]البمرة:
 .(ٕ)األمثال بمثل هذه األشٌاء الحمٌرة؟"

 .(ٖ)لال الطبري:"أي: ما الذي أراد هللا بهذا المثل مثبل"
 .(ٗ)لال مجاهد:"وٌعرفه الفاسمون فٌكفرون به"

 .(٘)ه"[، " أي: ٌضل بهذا المثل كثٌراً من الكافرٌن لكفرهم بٕٙ}ٌُِضلُّ بِِه َكثٌِراً{]البمرة: لوله تعالى: 
 .(ٙ)لال ابن مسعود:" ٌعنً: المنافمٌن" 
لال الطبري:" فٌزٌد هإالء ضبلال إلى ضبللهم ، لتكذٌبهم بما لد علموه حمًّا ٌمٌنًا من المثل الذي ضربه  

 .(2)هللا لما ضَربه له ، وأنه لما ضَربه له موافك. فذلن إْضبلل هللا إٌاهم به"
[، " أي: وٌهدي به كثٌراً من المإمنٌن لتصدٌمهم به، ]فٌزٌد هم ٕٙ]البمرة:لوله تعالى:}َوٌَْهِدي بِِه َكثٌِراً{

 .(1)هدًى["
 . (0)لال ابن مسعود:" }وٌهدي به كثًٌرا{، ٌعنً المإمنٌن"

لال الطبري:" فٌزٌدهم هدى إلى ُهداهم وإٌمانًا إلى إٌمانهم. لتصدٌمهم بما لد علموه حمًّا ٌمٌنًا أنه موافك ما 
 .(ٓٔ)مثبل وإلراُرهم به. وذلن هداٌةٌ من هللا لهم به"ضَربه هللا له 

 :(ٔٔ)[، ثبلثةُ ألوالٕٙوذكروا فً تفسٌر لوله تعالى:}ٌُِضلُّ بِِه َكثٌِراً َوٌَْهِدي بِِه َكثٌِراً{]البمرة: 
 أحدها : معناه بالتكذٌب بؤمثاله ، التً ضربها لهم كثٌراً ، وٌهدي بالتصدٌك بها كثٌراً .

 امتحنهم بؤمثاله ، فََضلَّ لوم فجعل ذلن إضبلالً لهم ، واهتدى لوم فجعله هداٌةً لهم .والثانً : أنه 
ْن ضلَّ ومن اهتدى .  والثالث : أنه إخبار عمَّ

[، "أي ما ٌضل بهذا المثل أو بهذا المرآن إاِل ٕٙ}َوَما ٌُِضلُّ بِِه إاِلَّ الفاسمٌن{]البمرة: لوله تعالى: 
 .(ٕٔ)جاحدٌن بآٌاته"الخارجٌن عن طاعة هللا، ال

 .(ٗٔ). وروي عن الربٌع مثل ذلن(ٖٔ)هم المنافمون" لال ابن مسعود:"
 .(٘ٔ)لال لتادة:" فسموا فؤضلَّهم هللا على فِسمهم"

 .(ٙٔ)ولال مجاهد:" ٌعرفه المإمنون فٌإمنون به، وٌعرفه الفاسمون فٌكفرون به "
الضبلل والنفاق ، إال الخارجٌن عن طاعته ، لال الطبري: أي:" وما ٌضّل هللا بالمثل الذي ٌضربه ألهل  

 .(2ٔ)والتاركٌن اتباَع أمره ، من أهل الكفر به من أهل الكتاب ، وأهل الّضبلل من أهل النفاق"

                                                           

 .2ٓٗ/ٔ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .1ٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .2ٓٗ/ٔ( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .2ٓٗ/ٔ(:صٙٙ٘( أخرجه الطبري)ٗ)
 .1ٖ/ٔالتفاسٌر: ( صفوة ٘)
 .1ٓٗ/ٔ(:ص2ٙ٘( أخرجه الطبري)ٙ)
 .1ٓٗ/ٔ( تفسٌر الطبري: 2)
 .1ٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 1)
 .1ٓٗ/ٔ(:ص2ٙ٘( أخرجه الطبري)0)
 .1ٓٗ/ٔ( تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .1ٙ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون:ٔٔ)
 .1ٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٔ)
 .0ٓٗ/ٔ(:ص1ٙ٘( أخرجه الطبري)ٖٔ)
 .0ٓٗ/ٔ(:ص2ٓ٘( أخرجه الطبري)ٗٔ)
 .0ٓٗ/ٔ(:ص0ٙ٘( أخرجه الطبري)٘ٔ)
 .2ٓٗ/ٔ(:صٙٙ٘( أخرجه الطبري)ٙٔ)
 .ٓٔٗ/ٔ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 (.٘٘ٔ/ٔ(  تفسٌر ابن عطٌة)ٕ)
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والفسك: الفجور، والعرب ، المصد، وهو الخروج عن الطاعة لؽة: الخروج عن الشًء، أو «الفسك»و 
ت الرطبة من لشرها، وفسك فبلن فً الدنٌا فسماً : إذا اتسع تمول : إذا خرجت الرطبة من لشرها : لد فسم

فٌها، وهّون على نفسه، واتسع بركونها لها، لم ٌضٌّمها علٌه، ورجل فاسك، وفسٌك وفَُسك : دابم الِفْسك، 
 .  (ٔ)والفوٌسمة الفؤرة : تصؽر فاسمة، لخروجها من جحرها على الناس وإفسادها، والتفسٌك ضّد التّعدٌل

 : على النحو اآلتًوأما الممصود بالفسك اصطبلًحا: فمد تنوعت عبارات العلماء فً ذلن،  
ابن عطٌة: 'الفسك فً عرؾ االستعمال الشرعً: الخروج من طاعة هللا ـ عز وجل ـ فمد ٌمع على  لال -أوال:

 . (ٗ)، والمرطبً (ٖ). وكذا لاله الطبري(ٕ)من خرج بكفر، وعلى من خرج بعصٌان "
[ ، أي بما بعُدوا عن 0٘ابن عباس فً لوله :}بَِما َكانُوا ٌَْفُسمُوَن {]سورة البمرة : روي "عن ولد  

 .(٘)أمري"
" وهذا هو أنسب بالمعنى اللؽوي، وال وجه لمصره على بعض لال الشوكانً:عن هذا التعرٌؾ: 

 .(ٙ)الخارجٌن دون بعض " 
لطاعة. تمول العرب : فسمت الرطبة : إذا خرجت من ولال ابن كثٌر: والفاسك: هو الخارج عن ا -والثانً:

 . (2)لشرتها؛ ولهذا ٌمال للفؤرة : فوٌسمة، لخروجها عن ُجْحرها للفساد
وثبت فً الصحٌحٌن، عن عابشة أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : "خمس فواسك ٌُمتلن فً الحل والحرم :  

 .(1)العمور"الؽراب، والحدأة، والعمرب، والفؤرة، والكلب 
 .(0)ولال البٌضاوي : " الفاسك الخارج عن أمر هللا بارتكاب الكبٌرة "  -والثالث:
ولال األلوسً: "الفسك شرًعا: خروج العمبلء عن الطاعة، فٌشمل الكفر ودونه من الكبٌرة  -والرابع:

خرٌن إال نادًرا والصؽٌرة، واختص فً العرؾ واالستعمال بارتكاب الكبٌرة، فبل ٌطلك على ارتكاب اآل
 . (ٓٔ)بمرٌنة " 

 (ٔٔ)-أعّم من الكفر  –ومن خبلل التعرٌفات السابمة : ندرن عموم مصطلح الفسك، فهو فً األصل   
حٌث ٌشمل الكفر وما دونه من المعاصً، ولكن خّصه العرؾ بمرتكب الكبٌرة، ولذا ٌمول الراؼب 

. وسوؾ نفصل (ٕٔ)ولكن تعورؾ فٌما كان كثٌراً"األصفهانً : " والفسك ٌمع بالملٌل من الذنوب والكثٌر، 
 المول فٌه فً الفوابد.

 الفوابد:
 (. من فوابد اآلٌة: إثبات الحٌاء هلل عّز وجّل؛ لموله تعالى: ) إن هللا ال ٌستحًٌ أن ٌضرب مثبلً ما  .ٔ

                                                           

( ، وترتٌب الماموس المحٌط 1ٙ٘( ، والمصباح المنٌر للفٌومً ص )ٕٓ٘/ٕ( ومعجم مماٌٌس اللؽة )1ٖٓ/ٓٔ( انظر : اللسان )ٔ)
 ( .2ٕ٘دات الراؼب ص )( ، ومفرٕٓ٘/ٗللزاوي )

 (.٘٘ٔ/ٔ(  تفسٌر ابن عطٌة)ٕ)
(9)

 .1/119انًحزر انىجيز:

 .ٓٔٗ-0ٓٗ/ٔ( أنظر: تفسٌره: ٖ)
 (.ٕ٘ٗ/ٔ( تفسٌر المرطبً)ٖ)
 .ٓٔٗ-0ٓٗ/ٔ(:ص2ٔ٘(أخرجه الطبري)ٖ)
 ( . 2٘/ٔ( فتح المدٌر )ٗ)
 .0ٕٓ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 2)
 (.01ٔٔ) ( وصحٌح مسلم برلمٖٖٗٔ(صحٌح البخاري برلم )1)
 ( . ٖٔٔ/ٔ(وانظر :تفسٌر أبً السعود )ٔٗ/ٔتفسر البٌضاوي ) -(٘)
 (.ٕٓٔ/ٔ(  تفسٌر األلوسً )ٙ)
( ، والكلٌّات للكفوي 2ٕ/ٕ( ، ونزهة األعٌن النواظر البن الجوزي )2ٕ٘( ، ومفردات الراؼب ص )ٖٙ/ٔ( انظر : تفسٌر ابن كثٌر )2)

 ( . 0ٖٙص:)
 (. 2ٕ٘( المفردات ص )1)
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د جاء ذلن صرٌحاً فً ووجه الداللة: أن نفً االستحٌاء عن هللا فً هذه الحال دلٌل على ثبوته فٌما ٌمابلها؛ ول
ًّ كرٌم ٌستحًٌ من عبده إذا رفع ٌدٌه إلٌه أن ٌردهما ِصفراً" ؛  (ٔ)السنة، كما فً لول النبً  ملسو هيلع هللا ىلص: "إن ربكم حٌ

والحٌاء الثابت هلل لٌس كحٌاء المخلوق؛ ألن حٌاء المخلوق انكسار لما ٌَْدَهُم اإلنسان وٌعجز عن مماومته؛ 
 ٌتكلم، أو ال ٌفعل الشًء الذي ٌُستحٌا منه؛ وهو صفة ضعؾ ونمص إذا حصل فً ؼٌر فتجده ٌنكسر، وال

 محله.
ومن فوابد اآلٌة: أن هللا تعالى ٌضرب األمثال؛ ألن األمثال أمور محسوسة ٌستدل بها على األمور   .ٕ

ت اتخذت بٌتاً{ ]العنكبوت: المعمولة؛ انظر إلى لوله تعالى: }مثل الذٌن اتخذوا من دون هللا أولٌاء كمثل العنكبو
[ ؛ وهذا البٌت ال ٌمٌها من َحّر، وال برد، وال مطر، وال رٌاح }وإن أوهن البٌوت لبٌت العنكبوت{ ٔٗ

[ ؛ ولال تعالى: }والذٌن ٌدعون من دونه ال ٌستجٌبون لهم بشًء إال كباسط كفٌه إلى الماء ٔٗ]العنكبوت: 
إنسان بسط كفٌه إلى ؼدٌر مثبلً، أو نهر ٌرٌد أن ٌصل الماء إلى فمه! [ : ٗٔلٌبلػ فاه وما هو ببالؽه{ ]الرعد: 

هذا ال ٌمكن؛ هإالء الذٌن ٌمدون أٌدٌهم إلى األصنام كالذي ٌمد ٌدٌه إلى النهر لٌبلػ فاه؛ فاألمثال ال شن أنها 
 تمرب المعانً إلى اإلنسان إما لفهم المعنى؛ وإما لحكمتها، وبٌان وجه هذا المثل.

وابد اآلٌة: أن البعوضة من أحمر المخلولات؛ لموله تعالى: } بعوضة فما فولها {؛ ومع كونها من ومن ف .ٖ
أحمر المخلولات فإنها تمض مضاجع الجبابرة؛ وربما تهلن: لو ُسلطت على اإلنسان ألهلكته وهً هذه الحشرة 

 الصؽٌرة المهٌنة.
ً المعمولة بضرب األمثال المحسوسة لتتمرر ومنها: رحمة هللا تعالى بعباده حٌث ٌمرر لهم المعان  .ٗ

 المعانً فً عمولهم.
 ومنها: أن المٌاس حجة؛ ألن كل مثل ضربه هللا فً المرآن، فهو دلٌل على ثبوت المٌاس.  .٘
ومنها: فضٌلة اإلٌمان، وأن المإمن ال ٌمكن أن ٌعارض ما أنزل هللا عّز وجّل بعمله؛ لموله تعالى: }فؤما   .ٙ

فٌعلمون أنه الحك من ربهم{، وال ٌعترضون، وال ٌمولون: ِلم؟، وال: كٌؾ؟؛ ٌمولون: سمعنا،  الذٌن آمنوا
 وأطعنا، وصدلنا؛ ألنهم ٌإمنون بؤن هللا عّز وجّل له الحكمة البالؽة فٌما شرع، وفٌما لدر.

ى تنمسم إلى لسمٌن: ومنها: إثبات الربوبٌة الخاصة؛ لموله تعالى: } من ربهم {؛ واعلم أن ربوبٌة هللا تعال  .2
عامة؛ وخاصة؛ فالعامة هً الشاملة لجمٌع الخلك، وتمتضً التصرؾ المطلك فً العباد؛ والخاصة هً التً 
تختص بمن أضٌفت له، وتمتضً عناٌة خاصة؛ ولد اجتمعتا فً لوله تعالى: }لالوا آمنا برب العالمٌن * رب 

عامة؛ والثانٌة خاصة بموسى، وهارون؛ كما أن  [ : فاألولى ربوبٌةٕٕٔ، ٕٔٔموسى وهارون{ ]األعراؾ: 
ممابل ذلن "العبودٌة" تنمسم إلى عبودٌة عامة، كما فً لوله تبارن وتعالى: }إن كل من فً السموات 

[ ؛ وخاصة كما فً لوله تعالى: }تبارن الذي نزل الفرلان على 0ٖواألرض إال آتً الرحمن عبداً{ ]مرٌم: 
بٌنهما أن العامة هً الخضوع لؤلمر الكونً؛ والخاصة هً الخضوع لؤلمر  [ ؛ والفرقٔعبده{ ]الفرلان: 

 الشرعً؛ وعلى هذا فالكافر عبد هلل بالعبودٌة العامة؛ والمإمن عبد هلل بالعبودٌة العامة، والخاصة.
الذٌن ومن فوابد اآلٌة: أن دٌدن الكافرٌن االعتراض على حكم هللا، وعلى حكمة هللا؛ لموله تعالى: } وأما .1

كفروا فٌمولون ماذا أراد هللا بهذا مثبًل {؛ وكل من اعترض ولو على جزء من الشرٌعة ففٌه شبه بالكفار؛ 
فمثبلً لو لال لابل: لماذا ٌنتمض الوضوء بؤكل لحم اإلبل، وال ٌنتمض بؤكل لحم الخنزٌر إذا جاز أكله 

 للضرورة مع أن الخنزٌر خبٌث نجس؟
حكم هللا عّز وجّل؛ وهو دلٌل على نمص اإلٌمان؛ ألن الزم اإلٌمان التام  فالجواب: أن هذا اعتراض على

التسلٌم التام لحكم هللا عّز وجّل . إال أن ٌمول ذلن على سبٌل االسترشاد، واالطبلع على الحكمة؛ فهذا ال بؤس 
 به.

                                                           

، كتاب الدعوات، باب 1ٕٔٓ؛ وأخرجه الترمذي ص11ٗٔ: الدعاء، حدٌث رلم ٖٕ، كتاب الوتر، باب ٖٖٖٔرجه أبو داود صأخ )ٔ(
: رفع الٌدٌن فً الدعاء، حدٌث رلم ٖٔ، كتاب الدعاء، باب 2ٓ2ٕ؛ وأخرجه ابن ماجة ٖٙ٘٘: "إن هللا حًٌ كرٌم..."، حدٌث رلم ٗٓٔ

، لال األلبانً فً صحٌح أبً داود: صحٌح ٕٖٓ٘فع الٌدٌن فً الصبلة، حدٌث رلم ، باب رٕٔ٘/ٕ؛ وأخرجه عبد الرزاق 1ٖٙ٘
 [.11ٗٔ، حدٌث رلم 0ٓٗ/ٔ]
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راً وٌهدي به كثٌراً {؛ فلو ومن فوابد اآلٌة: أن لفظ الكثٌر ال ٌدل على األكثر؛ لموله تعالى: } ٌضل به كثٌ  .0
أخذنا بظاهر اآلٌة لكان الضالون، والمهتدون سواًء؛ ولٌس كذلن؛ ألن بنً آدم تسعمابة وتسعة وتسعون من 
األلؾ ضالون؛ وواحد من األلؾ مهتٍد؛ فكلمة: } كثٌراً { ال تعنً األكثر؛ وعلى هذا لو لال إنسان: عندي لن 

 ه ؼٌرها؛ ألن "كثٌر" ٌطلك على الملٌل، وعلى األكثر.دراهم كثٌرة، وأعطاه ثبلثة لم ٌلزم
ومن فوابد اآلٌة: أن إضبلل من ضل لٌس لمجرد المشٌبة؛ بل لوجود العلة التً كانت سبباً فً إضبلل   .ٓٔ

هللا العبد؛ لموله تعالى: } وما ٌضل به إال الفاسمٌن {؛ وهذا كموله تعالى: }فلما زاؼوا أزاغ هللا للوبهم وهللا ال 
 . [٘الصؾ: ]ٌهدي الموم الفاسمٌن{ 

ومنها: الرد على المدرٌة الذٌن لالوا: إن العبد مستمل بعمله . ال عبللة إلرادة هللا تعالى به؛ لموله تعالى:  .ٔٔ
 .{وما ٌضل به إال الفاسمٌن}

اآلٌة  . وتجدر اإلشارة بؤن الفاسك ٌشمل الكافر والعاصً، ولكن فْسك الكافر أشد وأفحش، والمراد منٕٔ
ِ ِمْن بَْعِد ِمٌثَالِِه َوٌَْمَطعُو َن َما أََمَر الفاسك الكافر، وهللا أعلم، بدلٌل  أنه وصفهم بموله : } الَِّذٌَن ٌَْنمُُضوَن َعْهَد َّللاَّ

ُ بِِه أَْن ٌُوَصَل َوٌُْفِسُدوَن فًِ األْرِض أُولَبَِن ُهُم اْلَخاِسُروَن {، وهذه الصفات صفات الكفار ال مباٌنة لصفات َّللاَّ
ٌَْن ِمْن َربَِّن اْلَحكُّ َكَمْن ُهَو أَْعمَ  ى إِنََّما المإمنٌن، كما لال تعالى فً سورة الرعد : } أَفََمْن ٌَْعلَُم أَنََّما أُنزَل إِلَ

ِ َوال ٌَْنمُُضوَن اْلِمٌثَاَق * َوالَّذِ  ُ بِِه أَْن ٌُوَصَل ٌَتََذكَُّر أُولُو األْلبَاِب * الَِّذٌَن ٌُوفُوَن بِعَْهِد َّللاَّ ٌَن ٌَِصلُوَن َما أََمَر َّللاَّ
ِ ِمْن بَعْ  ِد ِمٌثَالِِه َوٌَْخَشْوَن َربَُّهْم َوٌََخافُوَن ُسوَء اْلِحَساِب { اآلٌات، إلى أن لال : } َوالَِّذٌَن ٌَْنمُُضوَن َعْهَد َّللاَّ

ُ بِِه أَْن ٌُوَصَل َوٌُْفِسُدوَن   - 0ٔفًِ األْرِض أُولَبَِن لَُهُم اللَّْعنَةُ َولَُهْم ُسوُء الدَّاِر { ]الرعد : َوٌَْمَطعُوَن َما أََمَر َّللاَّ
ٕ٘] (ٔ). 

 والفسك له عدة ألسام باعتبارات مختلفة، فهو ٌنمسم إلى: 
 وفسك ال ٌخرج عن اإلسبلم -والثانً:فسك ٌخرج عن اإلسبلم،  -أوال:

: " كل شًء نسبه هللا إلى ؼٌر أهل اإلسبلم من اسم مثل خاسر،  -رضً هللا عنهما  –لال ابن عباس  
  .(ٕ)ومسرؾ، وظالم، وفاسك، فإنما ٌعنً به الكفر، وما نسبه إلى أهل اإلسبلم فإنما ٌعنً به الذّنب " 

دون كفر، وفسوق  ولد روي عن ابن عباس وطاووس وعطاء وؼٌر واحد من أهل العلم، لالوا : "كفر 
  .(ٖ)دون فسوق "

لال دمحم بن نصر المروزي رحمه هللا: " والفسك فسمان: فسك ٌنمل عن الملة، وفسك ال ٌنمل عن الملة،  
 .(ٗ)فٌسمى الكافر فاسمًا، والفاسك من المسلمٌن فاسمًا"

ما أخبر الّصادق المصدوق وها هنا أمر مهّم ال بد من التنوٌه به، وهو أن اإلٌمان لما كان شعباً متعّددة ك 
، فإن ما ٌمابله وٌضاده كذلن، فالكفر شعب ومراتب، فمنه ما ٌُخرج من الملّة، (٘)ملسو هيلع هللا ىلص فً حدٌث شعب اإلٌمان 

ومنه كفر دون كفر، وكذا النفاق، والشرن، والفسك، والظلم، وهذا أصل عظٌم تمٌّز به أهل السنة عن 
 .(ٙ)المبتدعة من الوعٌدٌة والمرجبة 

العتمادي : فسك المنافمٌن زمن النبً ملسو هيلع هللا ىلص، لال وفسك الكفر لد ٌكون اعتمادٌاً، ولد ٌكون عملٌّاً، ومثال ا  
إِنَُّكْم ُكنتُْم لَْوماً }، فموله : [ٖ٘التوبة :{]تعالى : " لُْل أَنِفمُواْ َطْوعاً أَْو َكْرهاً لَّن ٌُتَمَبََّل ِمنُكْم إِنَُّكْم ُكنتُْم لَْوماً فَاِسِمٌنَ 

 . [2ٙالتوبة : {]إِنَّ اْلُمنَافِِمٌَن ُهُم اْلفَاِسمُونَ }، ولال تعالى : (2)ل نفماتهم تعلٌل لعدم لبو [،ٖ٘التوبة :{]فَاِسِمٌنَ 
 .(1)ٌُفٌد أنهم هم الكاملون فً الفسك"لال الشوكانً : " وهذا الترتٌب  

                                                           

 .ٕٓٔ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔ)
 ( . ٘ٓٔ/ٔ( ، والدرر المنثور للسٌوطً )ٕٗٔ/ٔ( انظر : تفسٌر ابن جرٌر )0)
 ( أخرجه الترمذي فً السنن ، كتاب اإلٌمان . ٓٔ)
 ( . ٕٙ٘/ٕ( تعظٌم لدر الصبلة )ٔٔ)
البخاري ، (  وهو لوله ملسو هيلع هللا ىلص : اإلٌمان بضع وستون شعبة أعبلها لول ال إله إال هللا وأدناها إماطة األذى عن الطرٌك .. (( أخرجه ٕٔ)

 ( . ٖ٘( . ومسلم ، كتاب اإلٌمان ح)0كتاب اإلٌمان ح )
 ( . 1٘-ٖ٘م ص )(  انظر : كتاب الصبلة البن المٌٖٔ)
 ( . 0ٖٙ/ٕ(  انظر : فتح المدٌر للشوكانً ) ٗٔ)
 ( . 20ٖ/ٕ( فتح المدٌر )٘ٔ)
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ِلْلَمبَلبَِكِة َوإِْذ لُْلنَا }:  -عّز وجّل  –ومثال الفسك العملً المخرج عن الملة : فسك إبلٌس، إذ لال هللا تعالى      
ٌَّتَ  َِّخذُونَهُ َوذُّرِ هُ أَْوِلٌَاء ِمن ُدونًِ َوُهْم لَُكْم اْسُجُدوا آِلَدَم فََسَجُدوا إاِلَّ إِْبِلٌَس َكاَن ِمَن اْلِجّنِ فَفََسَك َعْن أَْمِر َربِِّه أَفَتَت

 .  [ٓ٘الكهؾ : {]َعُدوٌّ بِبَْس ِللظَّاِلِمٌَن بََدالً 
وهذا التّرن ٌعّد فعبلً وعمبلً  –عّز وجلَّ  –بتركه للسجود، وامتناعه عن اتباع أمر ربه ففسك إبلٌس إنما كان 

 .(ٔ) -كما هو ممّرر فً كتب األصول  –
وفسك الكفر هو المذكور فً ؼالب آٌات المرآن الكرٌم، وكما لال ابن الوزٌر: " لد ورد فً السمع ما  

 {إِنَّ اْلُمنَافِِمٌَن ُهُم اْلفَاِسمُونَ }، ٌطلك على الكافر كثًٌرا، كموله تعالى:ٌدل على أن الفاسك فً زمان النبً، ملسو هيلع هللا ىلص
ٌَْن آٌَاٍت بٌَِّنَاٍت َوَما ٌَْكفُُر بَِها إاِلَّ اْلفَاِسمُونَ  }ولوله تعالى:  [،2ٙالتوبة : ] ، ولوله [00البمرة : {]َولَمَْد أَْنَزْلنَا إِلَ

ا الَِّذٌنَ }تعالى : اِر فََسمُوا فََمؤَْواُهُم النَّاُر ُكلََّما أََراُدوا أَن ٌَْخُرُجوا ِمْنَها أُِعٌُدوا فٌَِها َولٌَِل لَُهْم ذُولُوا َعَذاَب النَّ  َوأَمَّ
بُونَ  ، وذكر آٌات كثٌرة ثم لال:" فهذه اآلٌات دالة على أن الفاسك فً العرؾ [ٕٓالسجدة : {]الَِّذي ُكنتُم بِِه تَُكذِّ

 . (ٕ)على الكافر، وٌسبك إلى الفهم " األول ٌطلك 
وننبه إلى ضرورة عدم الخلط بٌن مفهوم الفسك عند أهل السنة، ومخالفٌهم، وفٌما ٌؤتً بعض التنبٌهات  

 على ذلن:
إن مرتكب الكبٌرة عند أهل السنة مع أنه فاسك بكبٌرته، إال أنه ال ٌخرج من اإلٌمان بالكلٌة، فٌمكن  -ٔ

هذا الفسك األصؽر ـ كما هو ممرر عند أهل السنة ـ، ومن ثم فهو مإمن بإٌمانه فاسك اجتماع اإلٌمان مع 
، وأمره إلى هللا تعالى، إن شاء ؼفر له برحمته، وإن شاء عذبه بعدله، ومآله إلى الجنة فٌما بعد؛ (ٖ)بكبٌرته

ـ فإنهم البد أن ٌدخلوا فؤهل السنة متفمون على أن فساق أهل الملة ـ وإن دخلوا النار، أو استحموا دخولها 
 .(ٗ)الجنة

ومن أصول أهل السنة والجماعة: أن الدٌن واإلٌمان لول   "ٌمول ابن تٌمٌة ـ ممرًرا هذه المسؤلة ـ 
وعمل، لول الملب واللسان،وعمل الملب والجوارح، وأن اإلٌمان ٌزٌد بالطاعة وٌنمص بالمعصٌة، وهم مع 

والكبابر كما ٌفعله الخوارج، بل األخوة اإلٌمانٌة ثابتة مع  ذلن ال ٌكفرون أهل المبلة بمطلك المعاصً
ٌء فَاتِّبَاٌع بِاْلَمْعُروؾِ }المعاصً، كما لال سبحانه:  ًْ ًَ لَهُ ِمْن أَِخٌِه َش ، ولال سبحانه : [21ٔالبمرة : {]فََمْن ُعِف

ٌْنَُهمَ } ا فَإِْن بَؽَْت إِْحَداُهَما َعلَى اأْلُْخَرى فَمَاتِلُوا الَّتًِ تَْبِؽً َحتَّى َوإِْن َطابِفَتَاِن ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن اْلتَتَلُوا فَؤَْصِلُحوا بَ
َ ٌُِحبُّ اْلُمْمسِ  ٌْنَُهَما بِاْلعَْدِل َوأَْلِسُطوا إِنَّ َّللاَّ ِ فَإِْن فَاَءْت فَؤَْصِلُحوا بَ [إِنََّما اْلُمْإِمنُوَن إِْخَوةٌ 0ِطٌَن]تَِفًَء إِلَى أَْمِر َّللاَّ

ٌُْكمْ فَؤَْصِلحُ  ٌَْن أََخَو  .  [ٓٔ،0الحجرات : {]وا بَ
وال ٌسلبون الفاسك الملًّ اإلسبلم بالكلٌة، وال ٌخلدونه فً النار، كما تمول المعتزلة، بل الفاسك ٌدخل فً  -ٕ

 .  [0ٕالنساء : ] {فَتَْحِرٌُر َرلَبٍَة ُمْإِمنَةٍ }اسم اإلٌمان المطلك كما فً لوله: 
ُ َوِجلَْت لُلُوبُُهْم ولد ال ٌدخل فً اسم اإل -ٖ ٌمان المطلك كما فً لوله تعالى: " إِنََّما اْلُمْإِمنُوَن الَِّذٌَن إَِذا ذُِكَر َّللاَّ

 ً ٌِْهْم آٌَاتُهُ َزاَدتُْهْم إٌَِمانا انًِ ِحٌَن ٌَْزنًِ َوُهَو مُ [ٕاألنفال : {]َوإَِذا تُِلٌَْت َعلَ ْإِمٌن، َواَل ، ولوله ملسو هيلع هللا ىلص: " اَل ٌَْزنًِ الزَّ
ت شرؾ ٌَْرفَُع ٌَْسِرُق ِحٌَن ٌَْسِرُق َوُهَو ُمْإِمٌن، َواَل ٌَْشَرُب اْلَخْمَر ِحٌَن ٌَْشَرُب َوُهَو ُمْإِمٌن َواَل ٌَْنتَِهُب نُْهبَةً ذا

ٌِْه فٌَِها أَْبَصاَرُهْم ِحٌَن ٌَْنتَِهبَُها َوُهَو ُمْإِمٌن" ٌمان، أو مإمن بإٌمانه، ، ونمول: هو مإمن نالص اإل(٘)النَّاُس إِلَ
 .(ٙ)فاسك بكبٌرته، فبل ٌعطً االسم المطلك، وال ٌسلب مطلك االسم 

                                                           

( ، ٕٙ( . والمواعد األصولٌة البن اللحام ص )ٕ٘( ، وإرشاد الفحول للشوكانً ص )ٗ٘( انظر : روضة الناظر البن لدامة ص )ٙٔ)
 لى تارن ما فرضه هللا علٌه ؼٌر ممتنع شرعاً " . ( :" وإطبلق اسم الفسك ع1٘ٔ/ٕوٌمول الشوكانً فً تفسٌره )

( ، وتفسٌر المنار لدمحم رشٌد ٔ٘ٗ( باختصار ، وانظر إٌثار الحك على الخلك البن الوزٌر ص )ٔٙٔ-ٓٙٔ/ٕ(  العواصم والمواصم )2ٔ)
 ( . 1ٖٕ/ٔرضا )

ك ، وال نحكم للمعٌن بدخوله فً ذلن العام حتى ٌموم فٌه (هذا بالنسبة للحكم العام المطلك،فنطلك المول بنصوص الوعٌد والتكفٌر والتفسٌٖ)
 (.00ٗ/1ٕ(،)1ٗٗ/ٗ(،)ٕٖٖ/ٓٔالممتضً الذي ال معارض له. انظر:مجموع فتاوى ابن تٌمٌة)

 (.   1ٙٗ/ٗ(انظر:مجموع الفتاوى البن تٌمٌة )ٗ)
 . ( 2ٙ( ومسلم ، كتاب اإلٌمان ، ح )2ٕ٘ٗ( أخرجه البخاري ومسلم ، كتاب المظالم ح )ٖ٘)
 ( . ٙ٘ٔ-ٕ٘ٔ( العمٌدة الواسطٌة بشرح دمحم خلٌل هراس ص )ٗ٘)
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ً ٌنافً كمال اإلٌمان الواجب، وهذا الفسك ٌمكن اجتماعه مع اإلٌمان، وصاحبه  فارتكاب الكبٌر ٌعّد فسما
ون مع الرجل بعض متعّرض للوعٌد، فؤهل السنة ٌمولون بجواز التبعض فً االسم والحكم، بمعنى أن ٌك

اإلٌمان ال كله، وٌثبت له من حكم أهل اإلٌمان وثوابهم بحسب ما معه، كما ٌثبت له من العماب بحسب ما 
 .(ٔ)علٌه 

 وإذا تمرر مفهوم الفسك عند أهل السنة، فإننا نورد مفهومه عند المخالفٌن: 
 وٌعتبرونه مإمنًا حمًا.فؤما األشاعرة: فنجد فٌهم من ٌجعل الفاسك الملً مإمنًا بإطبلق،  -

: " فعلى هذا مهما كان مصدلاً بالجنان وإن أخّل بشًء من األركان، فهو  -وهو اآلمدي  –كما لال أحدهم 
مإمن حمّاً، وانتفاء الكفر عنه واجب، وإن صح تسمٌته فاسماً بالنسبة إلى ما أخّل به من الطاعات، وارتكب 

 .(ٖ)الكبٌرة مإمناً بإطبلق  ، وسمى اإلٌجً مرتكب(ٕ)من المنهٌّات  " 
ؤن مرتكب الكبٌرة ـ عند أهل السنة ـ ال ٌعطً اإلٌمان المطلك، فبل ٌمال عن الزانً، أو ب بجدر المولو 

شارب الخمر ـ مثبًل ـ: إنه مإمن بإطبلق، ولكن نمٌده، فنمول: مإمن بإٌمانه فاسك بكبٌرته، أو مإمن نالص 
 اإلٌمان.

رأٌهم من هذه  فمال : " ما أعلم لوماً أحمك فً تلن الممولة، –رحمه هللا  –ولد عاب إبراهٌم النخعً  
 . (ٗ)المرجبة ؛ ألنهم ٌمولون : مإمن ضاّل، ومإمن فاسك"

وعلى كّلٍ فإن ممالة أولبن األشاعرة متفرعة من لول جمهورهم بؤن اإلٌمان هو التصدٌك، حٌث  
 أخرجوا األعمال عن مسمى اإلٌمان.

مفهوم الفسك عندهم على عكس الممالة السابمة، فالفاسك عندهم لٌس مإمنًا، كما أنه لٌس أما المعتزلة: ف -
 .(٘)بإٌمان مرتكب الكبٌرة سوى األصم كافًرا، بل هو فً منزلة بٌن المنزلتٌن، ولم ٌمل أحد من المعتزلة

ٌمول عبد الجبار الهمدانً المعتزلً : " صاحب الكبٌرة له اسم بٌن االسمٌن، وحكم بٌن الحكمٌن، ال  
ٌكون اسمه اسم الكافر، وال اسمه اسم المإمن، وإنما ٌسمى فاسماً، وكذلن فبل ٌكون حكمه حكم الكافر، وال 

لما كان مرتكب الكبٌرة ـ عندهم ـ و (ٙ)حكم المإمن، بل ٌفرد له حكم ثالث، وهو المنزلة بٌن المنزلٌتن " 
 فاسمًا ؼٌر مإمن، لذا حكموا علٌه بالخلود فً النار.

وكما لال عبد الجبار المعتزلً : " والذي ٌدل على أن الفاسك ٌُخلّد فً النار، وٌُعذّب فٌها أبداً ما ذكرناه  
 .(2)موبة، تدل على أنه ٌُخلّد " من عمومات الوعٌد، فإنها كما تدل على أن الفاسك ٌفعل به ما ٌستحمه من الع

 .(1)ولد تبع الزٌدٌةُ المعتزلة فً مفهوم الفسك، ووافمهوهم على ما سبك ذكره -
 
 المرآن

ُ بِِه أَْن ٌُوَصَل َوٌُْفِسُدونَ  ِ ِمْن بَْعِد ِمٌثَالِِه َوٌَْمَطعُوَن َما أََمَر َّللاه أُولَئَِن ُهُم فًِ اْْلَْرِض  }الهِذٌَن ٌَْنمُُضوَن َعْهَد َّللاه
 [2ٕ({ ]البمرة : 2ٕاْلَخاِسُروَن )

 التفسٌر:
من صفات هإالء الكفار أنهم ٌتمضون العهد الذي بٌنهم وبٌن هللا عّز وجّل؛ من بعد تؽلٌظه وتؤكٌده، وهو 
اإلٌمان به، وبرسله، وٌمطعون كل ما أمر هللا به أن ٌوصل، كاألرحام، ونصرة الرسل، ونصرة الحك، 

                                                           

 ( . ٗٗٔ( انظر : شرح األصفهانٌة : مخلوؾ ص )٘٘)
 ( . ٕٖٔ( ؼاٌة المرام فً علم الكبلم ص )ٙ٘)
 ( . 10ٖ( انظر : الموالؾ فً علِم الكبلم ص )2٘)
 ( . ٖٔٗ/ٔ( السنة لئلمام عبد هللا بن اإلمام أحمد حنبل )1٘)
 ( . ٖٖٖ/ٔ( انظر : مماالت اإلسبلمٌٌن )0٘)
 ( . 02ٙ( شرح األصول الخمسة ص )ٓٙ)
 ( . ٙٙٙ( شرح األصول الخمسة ص )ٔٙ)
ًّ المٌوم للرصاص 2٘( انظر : مثبلً العمد الثمٌن فً معرفة رب العالمٌن للحسٌن بن بدر الدٌن ص )ٕٙ) ( ومصباح العلوم فً معرفة الح

 ( . ٕٓ، ص )
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الحك، وٌسعون لما به فساد األرض فساداً معنوٌاً كالمعاصً؛ وفساداً حسٌاً كتخرٌب الدٌار، ولتل والدفاع عن 
 من رحمته. -بمعصٌتهم هللا  -األنفس، وألبن هم النالُصون أنفَسهم حظوَظها 

ِ{]البمرة:   الذي عهد إلٌهم [، أي: الذٌن ٌتركون وٌخالفون، أمر هللا2ٕلوله تعالى:}الَِّذٌَن ٌَْنمُُضوَن َعْهَد َّللاَّ
 .(ٔ)ٌوم المٌثاق

 .(ٕ)لال البؽوي: أي: الذٌن ٌخالفون وٌتركون أمر هللا الذي عهد إلٌهم 
ٌِْه َوَسلَّم. لال الصابونً: "  ُ َعلَ أي: ٌنمضون ما عهده إِلٌهم فً الكتب السماوٌة، من اإِلٌمان بدمحم َصلَّى َّللاَّ

 .(ٖ)، والتصدٌك بالرسل، والعمل بالشرابع "، أو ٌنمضون كل عهد ومٌثاق من اإِلٌمان باهلل
الهدم، وإفساد ما أبرمته من حبل أو بناء، والمنالضة فً الشعر، أن ٌمول الشاعر  النمض فً اللؽة: " 

لصٌدة، فٌنمض علٌه شاعر آخر حتى ٌجًء بؽٌر ما لال، واالسم النمٌضة وٌجمع على النمابض، ولهذا 
 .(ٗ)زدقالمعنى لالوا: نمابض جرٌر والفر

و)العهد( فً اللؽة ٌكون ألشٌاء مختلفة، والذي أرٌد به هاهنا الوصٌة واألمر من لولهم: عهد الخلٌفة إلى  
ٌُْكْم ٌَا بَنًِ آَدَم{ ]ٌس: [، أي ألم آمركم، والعهد ٓٙفبلن كذا وكذا، أي: أمره. ومنه لوله تعالى: }أَلَْم أَْعَهْد إِلَ

 .(٘)د أًٌضا العمد الذي ٌتوثك به لما بع
النمض : فسخ المبرم ، وأصله فً طالات الحبل ، والنكث: مثله..والعهد : كل أمٍر شؤنه  ولال الراؼب:" 

 .(ٙ)أن ٌراعً كالٌمٌن، والمشاركة، والمباٌعة"
إلٌهم [، أي: "بعد تَوثُّك هللا فٌه، بؤخذ عهوده بالوفاء له ، بما عهد 2ٕلوله تعالى:} ِمْن بَْعِد ِمٌثَالِِه{]البمرة: 

 .(2)فً ذلن"
 .(1)لال الثعلبً:من بعد" توكٌده وتشدٌده" 
 .(0)لال البؽوي: من بعد" توكٌده. والمٌثاق : العهد المإكد" 
 .(ٓٔ)من بعد توكٌده علٌهم" لال الصابونً: " 
وا ونمضوا المٌثاق وٌصدلوه، فكفر -ملسو هيلع هللا ىلص -لال مماتل بن حٌان:" من بعد مٌثاله فً التوراة، أن ٌإمنوا بدمحم 

 .(ٔٔ)"األول
 .(ٕٔ)والمٌثاق : اسم لما ٌمع به الوثالة" لال الراؼب:" 
 .(ٖٔ)والمٌثاق: العهد، من ؼٌر خبلؾ بٌن أهل اللؽة والتفسٌر 
 :(ٗٔ)وذكر أبو إسحاق للعهد  المذكور فً هذه اآلٌة ثبلثة أوجه 

لوله تعالى: }َوإِْذ أََخَذ  ، وذلنما أخذه على النبٌٌن ومن اتبعهم أال ٌكفروا بالنبً ملسو هيلع هللا ىلصالوصٌَّة، أي: أحدهما: أنه: 
ٌْتُُكْم{ ]آل عمران:  ُ ِمٌثَاَق النَّبٌٌَِِّن لََما آتَ  .(٘ٔ)[. لاله السدي1َّٔللاَّ

                                                           

 .2ٖٔ/ٔفسٌر الثعلبً:(  أنظر: تٕٙ)
 .22/ٔ(  تفسٌر البؽوي: ٕٙ)
 .1ٖ/ٔ(  صفوة التفاسٌر: ٕٙ)
 .1ٖٔ/ٔ، والتفسٌر البسٌط: ٕٗ٘ٗ/ 1، وانظر "اللسان" )نمض( 1ٖٗٙ/ ٗ( أنظر: "تهذٌب اللؽة" )نمض( ٗ)
 .ٖٓ٘، ومفردات الراؼب: 2ٕٖٓٙ/ ٖ، و"التهذٌب" )عهد( 1ٕٗ-1ٖٕ/ٕ( أنظر: التفسٌر البسٌط: ٘)
 .ٖٔٔ/ٔفسٌر الرابػ األصفهانً: ( تٙ)
 .ٗٔٗ/ٔ( تفسٌر الطبري: 2)
 .2ٖٔ/ٔ(  تفسٌر الثعلبً:ٕٙ)
 .22/ٔ(  تفسٌر البؽوي: ٕٙ)
 .1ٖ/ٔ(  صفوة التفاسٌر: ٕٙ)
 .2ٕ-2ٔ/ٔ(:ص0ٕٔ(  أخرجه ابن أبً حاتم)ٕٙ)
 .ٖٔٔ/ٔ( تفسٌر الرابػ األصفهانً: ٕٔ)
، الجامع ألحكام المرآن ٓٔٗ/ٔ، جامع البٌان للطبري: 2٘، ؼرٌب المرآن وتفسٌره للٌزٌدي: ٙٓٔ( انظر: معانً المرآن للزجاج: ٖٔ)

، الماموس ٖٙ٘ٔ/ٗ، الصحاح للجوهري: 0ٔ٘/ٗومجمل اللؽة له أٌضاً:  1٘ٔ/ٙ، معجم مماٌٌس اللؽة البن فارس: 2ٕٗ/ٔللمرطبً: 
 . 1ٖٗالمحٌط للفٌروزآبادي: 

 .ٙٓٔ-٘ٓٔ/ٔ( أنظر: معانً المرآن: ٗٔ)
 .2ٔ/ٔ(:ص0ٕٓ(  أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٙ)
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ثاق حٌن لال: }أَلَْسُت بَِربُِّكْم والثانً: أنه المٌثاق، أي: عهد هللا الذي أخذه من بٌن آدم من ظهورهم ٌوم المٌ
 .(ٔ)[ ثم جحدوا ونمضوا ذلن العهد فً حال كمال عمولهم. لاله مماتل بن حٌان2ٕٔلَالُوا بَلَى{ ]األعراؾ: 

 والثالث: أن عهد هللا: هو االستدالل على توحٌده، وأن كل ممٌز ٌعلم أن هللا خالك، فعلٌه اإلٌمان به.
 .(ٕ)األوالن فً المرآن ما ٌصدق تفسٌرهما"لال أبو إسحاق: "والموالن  
ولال الواحدي: "الوجه األول أصحهما، من لبل أن هللا ال ٌحتج علٌهم بما ال ٌعرفون، ألنه بمنزلة ما لم  

ٌكن إذا كانوا ال ٌشعرون به، وال لهم داللة علٌه. والثانً مع هذه صحٌح، ألنهم عرفوا ذلن العهد بخبر 
 .(ٖ)نوا ٌشعرون به"الصادق، فكان كما لو كا

 : (ٗ)وفً هذه الكتابة التً فً مٌثاله لوالن 
 أحدهما : أنها كناٌة ترجع إلى اسم هللا وتمدٌره: من بعد مٌثاق هللا ذلن العهد، بما أكد من إٌجابه علٌهم.

 ه: من بعد مٌثاق العهد وتوكٌده.والثانً : أنها كناٌة ترجع إلى العهد، وتمدٌر
 :(٘)تعالى بهذا الخطاب ، أربعة ألاوٌل وفٌمن َعنَاهُ هللا 

 نحو ذلن. (2)، وروي عن الربٌع(ٙ)أحدها : المنافمون. لاله أبو العالٌة
 والثانً : أهل الكتاب .

 والثالث : جمٌع الكفار .
 .(1)والرابع: الحرورٌة. لاله سعد

ُ بِِه أَْن ٌُوَصَل{]البمر لوله تعالى:  "أي: وٌمطعون كل ما أمر هللا به أن [،2ٕة:} َوٌَْمَطعُوَن َما أََمَر َّللاَّ
 (0)"ٌوصل، كاألرحام، ونصرة الرسل، ونصرة الحك، والدفاع عن الحك

ُ بِِه أَْن ٌُوَصَل{]البمرة:   :(ٓٔ)[، على وجوه2ٕواختلفوا فً لوله : } َوٌَْمَطعُوَن َما أََمَر َّللاَّ
 . (ٕٔ)ولتادة، (ٔٔ)أحدها: لٌل : أنَّه الرحُم والمرابةُ ، وهو لول السدي

والثانً: أن الذي أمر هللا تعالى به أن ٌوصل ، هو رسوله ، فمطعوه بالتكذٌب والعصٌان، وهو لول الحسن 
 .(ٗٔ)، ومماتل بن حٌان(ٖٔ)البصري

 والثالث: أنه على العموم فً كل ما أمر هللا تعالى به أن ٌوصل.
لوله من العموم، وال دلٌل واضح على والمول األول هو األشبه بالصواب، "ألن فٌه حمل اللفظ على مد 

ٌْتُْم أَْن (٘ٔ)الخصوص" ٌْتُْم إِْن تََولَّ ، ولد رحجه ابن جرٌر لاببل: " ولد بٌن ذلن فً كتابه، فمال تعالى: }فََهْل َعَس
عُوا أَْرَحاَمُكْم{]سورة دمحم :  جمعتهم وإٌاه [، وإنما َعنى بالّرحم، أهل الّرحم الذٌن ٕٕتُْفِسُدوا فًِ األْرِض َوتُمَّطِ

ها، َوَوْصلُها: أداُء  َرِحُم والدة واحدة، ولطُع ذلن: ظلمه فً ترن أداء ما ألزم هللا من حمولها، وأوجَب من بِّرِ
 .(ٙٔ)الواجب لها إلٌها من حموق هللا التً أوجَب لها، والتعطُؾ علٌها بما ٌحكُّ التعطؾ به علٌها"

                                                           

 .2ٔ/ٔ(:ص10ٕ(  أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٙ)
 .ٙٓٔ/ٔ( معانً المرآن: ٕ)
 .1ٕٗ/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٖ)
، 2ٕ/ ٔ، واإلمبلء" ٙ٘/ ٔمسٌر" ، وزاد ال1ٕٔ/ ٔ، والمحرر الوجٌز: 1ٗٔ/ ٔ، وتفسٌر الطبري" 10/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٗ)

 .1ٕٙ/ ٔوالكشاؾ" 
 .10/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٘)
 .2ٔ/ٔ(:ص11ٕ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙ)
 .2ٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:2)
 .2ٔ/ٔ(:ص12ٕ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)1)
 .ٕٔٔ/ٔ، وتفسٌر ابن كثٌر: 2ٔٗ/ٔ( انظر: تفسٌر الطبري: 0)
 .ٕٔٔ/ٔ، و تفسٌر ابن كثٌر: ٙٔٗ/ٔانظر: تفسٌر الطبري: ( ٓٔ)
 .2ٕ/ٔ(:ص0ٖٕ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .ٙٔٗ/ٔ(:ص2ٗ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .0ٓ/ٔ(  نمبل عن: النكت والعٌون: ٖٔ)
 .2ٕ/ٔ(:ص0ٕٗ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗٔ)
 .٘ٓٔ/ٔ( البحر المحٌط: ٘ٔ)
 .٘ٔٗ/ٔ( تفسٌر الطبري: ٙٔ)
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أي: وٌسعون لما به فساد األرض فساداً معنوٌاً [، "2ٕاألَْرِض{]البمرة:لوله تعالى:} َوٌُْفِسُدوَن فً  
 .(ٔ)"كالمعاصً؛ وفساداً حسٌاً كتخرٌب الدٌار، ولتل األنفس

 .(ٕ)بالمعاصً، وتعوٌك الناس عن اإلٌمان بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص" لال الواحدي:" 
ستهزاء بالحك بعد ما تبٌن ، وبإهمالهم هداٌة العمل بصدهم عن سبٌل َّللّا ٌبؽونها عوجا ، وباال لال المراؼً:" 

 .(ٖ)وهداٌة الدٌن ، فوجودهم فً األرض مفسدة ألنفسهم ومفسدة ألهلها"
 .(ٗ)بالمعاصً، والفتن، والمنع عن اإلٌمان، وإثارة الشبهات حول المرآن" لال الصابونً:" 
، وجحدهم نبوته ، وإنكارهم ما أتاهم به  معصٌتهم ربّهم ، وكفرهم به ، وتكذٌبهم رسولهلال الطبري:بـ" 

 .(٘)من عند هللا أنه حكٌّ من عنده"
 .(ٙ)ولال مصعب: "فكان سعد ٌسمٌهم الفاسفٌن"

 :(2)وذكروا فً إفسادهم فً األرض ثبلثة ألوال 
 أحدها : هو استدعاإهم إلى الكفر .

 والثانً : أنه إخافتهم السُّبَُل ولطعهم الطرٌك.
 . (0)ومماتل بن حٌان (1)لاله السدي والثالث: المعصٌة.

 .(ٓٔ)[، أي: أولبن المذكورون هم "المؽبونون"2ٕلوله تعالى: }أُولَبَِن ُهُم اْلَخاِسُروَن{]البمرة: 
 .(ٔٔ)أي المؽبونون بالعموبة وفوت المثوبة" لال الثعلبً:"

. وفً رواٌة أخرى (ٕٔ)عن مماتل بن حٌان: أولبن هم الخاسرون فً اآلخرة"أخرج ابن أبً حاتم بسنده " 
 .(ٖٔ)له:" هم أهل النار"

لال ابن كثٌر: أي: "فً اآلخرة ، وهذا كما لال تعالى : } أُولَبَِن لَُهُم اللَّْعنَةُ َولَُهْم ُسوُء الدَّاِر { ]الرعد :  
ٕ٘"] (ٔٗ). 

 .(٘ٔ)ألنهم استبدلوا الضبللة بالهدى، والعذاب بالمؽفرة"لال الصابونً: " 
والموم نمصوا بكفرهم راحة أنفسهم التً كانت لهم لو آمنوا، فاستحموا العموبة وفاتتهم  لال الواحدي:" 

 .(ٙٔ)المثوبة"
ألن إفسادهم لما عّم العمابد واألخبلق بفمد هداٌة الفطرة وهداٌة الدٌن ، استحموا الخزي لال المراؼً: " 

لٌم فً اآلخرة ، ومن خسر السعادتٌن كان فً الدنٌا بحرمان السعادة الجسمٌة والعملٌة والخلمٌة ، والعذاب األ
 .(2ٔ)فً خسران مبٌن"

)الخاسر(، هو الذي فاته الربح؛ وذلن؛ ألن هإالء فاتهم الربح الذي ربحه من لم  لال ابن عثٌمٌن:" 
 .(ٔ)"ٌنمض عهد هللا من بعد مٌثاله، ولم ٌمطع ما أمر هللا به أن ٌوصل

                                                           

 .ٕٔٔ/ٔ، وتفسٌر ابن كثٌر: 2ٔٗ/ٔ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
 .2ٖٔ/ٔ، وانظر: تفسٌر الثعلبً: 12ٕ/ٕ( انظر: التفسٌر البسٌط: ٕ)
 .0ٙ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٖ)
 .0ٖ-1ٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .ٙٔٗ/ٔ( تفسٌر الطبري: ٘)
 .2ٕ/ٔ(:ص0ٕ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
 .0ٓ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون:2)
 .2ٕ/ٔ(:ص0ٕٙ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)1)
 .2ٕ/ٔ(:ص02ٕ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)0)
 .22/ٔ(  تفسٌر البؽوي: ٕٙ)
 .2ٖٔ/ٔ(  تفسٌر الثعلبً:ٕٙ)
 .2ٕ/ٔ(:ص01ٕ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .2ٕ/ٔ(:ص00ٕ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖٔ)
 .ٕٔٔ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٗٔ)
 .0ٖ/ٔالتفاسٌر: ( صفوة ٘ٔ)
 .11ٕ/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٙٔ)
 .0ٙ/ٔ( تفسٌر المراؼً: 2ٔ)
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 .(ٕ)[، خمسة أوجه"2ٕاْلَخاِسُروَن{]البمرة:وفً تفسٌر لوله تعالى: }أُولَبَِن ُهُم  
 .(ٖ)أحدها:  لٌل: أولبن هم الهالكون

والثانً: لٌل: أنهم الخاسرون فً اآلخرة، وهذا كما لال تعالى : } أُولَبَِن لَُهُم اللَّْعنَةُ َولَُهْم ُسوُء الدَّاِر { ]الرعد 
 :ٕ٘.] 

فحصر الخسارة فٌهم، ألن خسرانهم عام فً كل أحوالهم، فً الدنٌا واآلخرة، والثالث: ولٌل: أنهم الخاسرون 
لٌس لهم نوع من الربح، ألن كل عمل صالح شرطه اإلٌمان، فمن ال إٌمان له ال عمل له، وهذا الخسار هو 

 .(ٗ)خسار الكفر
ما والرابع:  ولٌل: أن كل شًء نسبه هللا إلى ؼٌر أهل اإلسبلم من اسم مثل )خاسر(، فإنما ٌعنً به الكفر، و

 .(ٙ). لاله ابن عباس(٘)نسبه إلى أهل اإلسبلم، فإنما ٌعنً به الذنب
والخامس: ولٌل: هم النالصون أنفسهم وحظوظهم بمعصٌتهم هللا من رحمته، كما ٌخسر الرجل فً تجارته 

ً بؤن ٌوضع من رأس ماله فً بٌعه، وكذلن الكافر والمنافك خسر بحرمان هللا إٌاه رحمته التً خلمها لعباده ف
المٌامة أحوج ما كانوا إلى رحمته، ٌمال منه : خسر الرجل ٌخسر َخْسًرا وُخْسرانًا وَخساًرا، كما لال جرٌر بن 

 :(2)عطٌة
 إن َسِلًٌطا فً الَخَساِر إنَّه         أوالُد لَوٍم ُخلمُوا ألِنَّه

: خاسر، ألنه خسر نفسه  فموله)فً الَخَساِر( أي فٌما ٌوكسهم من حظوظهم من الشرؾ والكرم، فمٌل للهالن
 .(1)وأهله ٌوم المٌامة ومنع منزله من الجنة

أصل الخسران هو نمصان مال التاجر من ، ألن (0)وهذا المول األخٌر أشٌه بالصواب ورّجحه ابن جرٌر 
ربح أو رأس مال، وأكبر الخسارة ؼبن اإلنسان بحظوظه من خالمه جل وعبل، ولد ألسم هللا أنه ال ٌنجو منه 

ْنَساَن لَِفً ُخْسٍر )ٔإال بشروط معٌنة منصوصة فً كتاب هللا فمال تعالى }َواْلعَْصِر ) أحد ( إاِلَّ الَِّذٌَن ٕ( إِنَّ اإْلِ
ْبِر ) اِلَحاِت َوتََواَصْوا بِاْلَحّكِ َوتََواَصْوا بِالصَّ  [.ٖ - ٔ({ ]العصر : ٖآَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

 الفوابد:
ض عهد هللا من الفسك؛ لموله تعالى: } الذٌن ٌنمضون عهد هللا من بعد مٌثاله { من فوابد اآلٌة: أن نم  .ٔ

 فكلما رأٌت شخصاً لد فرط فً واجب، أو فعل محرماً فإن هذا نمض للعهد من بعد المٌثاق.
 ومنها: التحذٌر من نمض عهد هللا من بعد مٌثاله؛ ألن ذلن ٌكون سبباً للفسك.  .ٕ
ما أمر هللا به أن ٌوصل من األرحام . أي األلارب . وؼٌرهم؛ ألن هللا ذكر ذلن  ومنها: التحذٌر من لطع  .ٖ

 ، ٌعنً لاطع رحم.(ٔ)فً ممام الذم؛ ولطع األرحام من كبابر الذنوب؛ لمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص ال ٌدخل الجنة لاطع"
ر الفساد فً البر والبحر بما ومنها: أن المعاصً والفسوق سبب للفساد فً األرض، كما لال تعالى: }ظه .ٗ

[ ؛ ولهذا إذا لحط المطر، وأجدبت ٔٗكسبت أٌدي الناس لٌذٌمهم بعض الذي عملوا لعلهم ٌرجعون{ ]الروم: 
األرض، ورجع الناس إلى ربهم، وألاموا صبلة االستسماء، وتضرعوا إلٌه سبحانه وتعالى، وتابوا إلٌه، 

                                                                                                                                                                                             

 .ٖٓٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
 .ٕٔٔ/ٔ، وتفسٌر ابن كثٌر: 2ٔٗ/ٔ( انظر: تفسٌر الطبري: ٕ)
 .2ٔٗ/ٔ( انظر: تفسٌر الطبري: ٖ)
 .ٖٗ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٗ)
 .2ٔٗ/ٔ( انظر: تفسٌر الطبري: ٘)
 .2ٔٗ/ٔ(:ص2٘٘الطبري)( تفسٌر ٙ)
، واللسان )لنن( ، ورواٌته : " أبناء لوم " . وسلٌط : بطن من بنً ٌربوع لوم جرٌر ، واسم سلٌط :  ٗ، والنمابض :  01٘(دٌوانه : 2)

لماؾ( ، كعب بن الحارث بن ٌربوع . وكان ؼسان ابن ذهٌل السلٌطً هجا بنً الخطفً ، فهجاه جرٌر بهذا الرجز . وألنة جمع لن )بكسر ا
 والمن : العبد الذي ملن هو وأبواه . واألنثى ، لن أًٌضا بؽٌر هاء .

 .1ٕٗ/ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: 1)
 .2ٔٗ/ٔ( انظر: تفسٌر الطبري: 0)
، كتاب البر والصلة، باب ٕٙٔٔ؛ وأخرجه مسلم ص01ٗ٘: إثم الماطع، حدٌث رلم ٔٔ، كتاب األدب، باب 2ٓ٘أخرجه البخاري ص )ٔ(
 .ٕٙ٘٘[ 1ٔ] ٕٓ٘ٙلرحمن وتحرٌم لطٌعتها، حدٌث رلم : صلة اٙ
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لسبلم لمومه: }فملت استؽفروا ربكم إنه كان ؼفاراً * ٌرسل السماء أؼاثهم هللا عّز وجّل؛ ولد لال نوح علٌه ا
 [ .ٕٔ.  ٓٔعلٌكم مدراراً * وٌمددكم بؤموال وبنٌن وٌجعل لكم جنات وٌجعل لهم أنهاراً{ ]نوح: 

فإن لال لابل: ألٌس ٌوجد فً األرض من هم صلحاء لابمون بؤمر هللا مإدون لحموق عباد هللا ومع ذلن نجد 
 األرض؟الفساد فً 

فالجواب: أن هذا اإلٌراد أوردته أم المإمنٌن زٌنب رضً هللا عنها على النبً ملسو هيلع هللا ىلص حٌث لال: "وٌل للعرب من 
؛ ولوله ملسو هيلع هللا ىلص "إذا كثر  (ٕ)شر لد الترب" ؛ لالت: أنهلن وفٌنا الصالحون؟! لال  ملسو هيلع هللا ىلص: "نعم، إذا كثر الخبث"

 .:ٌشمل معنٌٌن الخبث"
 أحدهما: أن ٌكثر الخبث فً العاملٌن بحٌث ٌكون عامة الناس على هذا الوصؾ.

و الثانً: أن ٌكثر فعل الخبث بؤنواعه من فبة للٌلة، لكن ال تموم الفبة الصالحة بإنكاره؛ فمثبلً إذا كثر الكفار 
ً للشر، والببلء؛ ألن الكفار نجس؛ فكثرتهم كثرة خبث؛ وإذا كثرت أفعال المعاصً  فً أرض كان ذلن سببا

 كان ذلن سبباً أٌضاً للشر، والببلء؛ ألن المعاصً خبث.
ومن فوابد اآلٌة: أن هإالء الذٌن اعترضوا على هللا فٌما ضرب من األمثال، ونمضوا عهده، ولطعوا ما .٘

 أمر هللا به أن ٌوصل، وأفسدوا فً األرض هم الخاسرون . وإن ظنوا أنهم ٌحسنون صنعاً.
 المرآن

ٌِْه تُْرَجعُ  ِ َوُكْنتُْم أَْمَواتًا فَؤَْحٌَاُكْم ثُمَّ ٌُِمٌتُُكْم ثُمَّ ٌُْحٌٌُِكْم ثُمَّ إِلَ ٌَْؾ تَْكفُُروَن بِاَّللَّ  [1ٕ({ ]البمرة : 1ٕوَن )}َك
 التفسٌر:

تُذكرون، كٌؾ تجحدون وجود هللا أو تعبدون معه ؼٌره، و لد كنتم عدماً فً أصبلب آبابكم ال تُعرفون وال 
فؤخرجكم إلى الوجود وأنعم علٌكم بؤصناؾ النعم، ثم ٌمٌتكم عند استكمال آجالكم، ثم ٌحٌٌكم حٌن ٌبعثكم، ثم 

 الٌه ترجعون فٌجازٌكم الجزاء األوفى.
ِ{]البمرة: لوله تعالى:  ٌَْؾ تَْكفُُروَن بِاَّللَّ  .(ٔ)[، أي:" كٌؾ تجحدون الخالك، وتنكرون الصانع"1ٕ}َك
 .(ٕ)السعدي:" أي: كٌؾ ٌحصل منكم الكفر باهلل"لال  
ٌَْؾ تَْكفُُروَن باهلل{]   :(ٖ)[، فً التعبٌر بـ)كٌؾ( لوالن1ٕلوله تعالى }َك

أحدهما: أنه استفهام فً معنى التعجب، وهذا التعجب للمإمنٌن، أي: اعجبوا من هإالء كٌؾ ٌكفرون، ولد 
 .(٘)جاجوالز ،(ٗ)ثبتت حجة اللـه علٌهم، لاله ابن لتٌبة

ٌَْن  َ ٌَْحكم كٌؾ تكفرون باهلل؟ كما لال : }فَؤ والثانً: أنه استفهام خارج مخرج التمرٌر والتوبٌخ. تمدٌره: و
 .(2)وابن االنباري (ٙ)[.  لاله الفراءٕٙتَْذَهبُوَن{ ]سورة التكوٌر : 

بهذا ؼاٌة وهو لول عامة المفسرٌن، لال الواسطً : "وبخهم  ،والمول األول هو األشبه بالصواب 
 .(1)التوبٌخ، ألن الموات والجماد ال ٌنازع صانعه فً شًء، وإنما المنازعة من الهٌاكل الروحانٌة"

االستفهام هنا لئلنكار، والتعجٌب؛ والكفر باهلل هو اإلنكار، والتكذٌب مؤخوذ من: َكفَر  لال ابن عثٌمٌن:" 
الشًء: إذا ستره؛ ومنه الُكفُّرى: لؽبلؾ طلع النخل؛ والمعنى: كٌؾ تجحدونه، وتكذبون به، وتستكبرون عن 

 .(0)عبادته، وتنكرون البعث مع أنكم تعلمون نشؤتكم؟!"

                                                           

 – 2ٙٔٔ؛ وأخرجه مسلم صٖٖٙٗ: لصة ٌؤجوج ومؤجوج، حدٌث رلم 2، كتاب أحادٌث األنبٌاء، باب 2ٕٔأخرجه البخاري ص )ٕ(
 .11ٕٓ[ ٔ] 2ٕٖ٘: التراب الفتن وفتح ردم ٌؤجوج ومؤجوج، حدٌث رلم ٔ، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب 22ٔٔ

 .0ٖ/ٔصفوة التفاسٌر:( ٔ)
 .1ٗ/ٔ( تفسٌر السعدي:ٕ)
 .1ٕٗ/ٔ، وتفسٌر المرطبً: 2ٕٗ/ٔ( انظر: تفسٌر الطبري: ٖ)
 .972اَظز: تأويم يشكم انقزآٌ: (0)

 .2ٓٔ/ٔ( أنظر: معانً المرآن: ٘)
 .10ٕ/ٕ، وانظر: التفسٌر البسٌط: ٖٕ/ٔ( أنظر: معانً المرآن: ٙ)
 .1ٕٗ/ٔوتفسٌر المرطبً: ، 2ٕٗ/ٔ( انظر: تفسٌر الطبري: 2)
 .2ٕٗ/ٔ( تفسٌر المرطبً: 1)
 .٘ٓٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:0)
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 .(ٔ)[، أي: وكنم "نطفا فً أصبلب آبابكم"1ٕأَْمَواتًا{[البمرة: َوُكْنتُمْ  لوله تعالى:} 
كنتم ترابا لبل أن  وعنه أٌضا:"  .(ٕ)فً أصبلب آبابكم لم تكونوا شٌبا حتى خلمكم" لال ابن عباس:" 

 .(ٖ)ٌخلمكم، فهذه مٌتة"
 .(ٗ)أي ولد كنتم فً العدم نُطفاً فً أصبلب اآلباء وأرحام األمهات" ولال الصابونً:" 

 .(٘)وذلن: لبل نفخ الروح فً اإلنسان هو مٌت؛ جماد" لال ابن عثٌمٌن:"
 .(ٙ)[، " أي أخرجكم إِلى الدنٌا"1ٕلوله تعالى:} فَؤَْحٌَاُكْم{]البمرة: 
 .(2)خلمكم من العدم؛ وأنعم علٌكم بؤصناؾ النعم"لال السعدي: "أي: " 
 .(1)لال ابن عثٌمٌن: أي بنفخ الروح" 
 .(0)خلمكم فهذه حٌاة"لال ابن عباس:" ف 
 .(ٓٔ)لال الثعلبً: أي: "فً األرحام فً الدنٌا" 
 .(ٔٔ)[، أي: " عند انمضاء آجالكم"1ٕلوله تعالى:} ثُمَّ ٌُِمٌتُُكْم{ ]البمرة :  
 .(ٕٔ)فترجعون إلى المبور فهذه مٌتة أخرى" لال ابن عباس:" 
فمد أماتهم ثبلث مرات ، }أو كالذى مر  لال الحسن : "ذكر الموت مرتٌن هنا ألكثر الناس ، وأما بعضهم 

 .(ٖٔ)على لرٌة{ ، }ألم تر إلى الذٌن خرجوا من دٌـارهم{ ، فخذ أربعة من الطٌر{ ، اآلٌات"
 .(ٗٔ)[، " أي تردون ]إلٌه[ فً اآلخرة فٌجزٌكم بؤعمالكم"1ٕلوله تعالى:} ثُمَّ ٌُْحٌٌُِكْم {]البمرة: 

 .(٘ٔ)لال السعدي: أي: "بعد البعث والنشور"
 .(ٙٔ)ثم ٌبعثكم ٌوم المٌامة، فهذه حٌاة" لال ابن عباس:" 
ٌِْه تُْرَجعُوَن{ ]البمرة :    .(2ٔ)فٌجازٌكم بؤعمالكم" -[، أي: "بعد الحشر1ٕلوله تعالى:}ثُمَّ إِلَ

 .(1ٔ)أي إلى جزابه من ثواب أو عماب"لال أبو حٌان:"
 .(0ٔ)ترجعون إلٌه بعد الحٌاة" لال أبو العالٌة:" 
 .(ٕٓ)بعد اإلحٌاء الثانً ترجعون إلى هللا، فٌنببكم بؤعمالكم، وٌجازٌكم علٌها" ٌمٌن:"لال ابن عث 
 .(ٕٔ)لال الصابونً:" للحساب والجزاء ٌوم النشور" 
 .(ٔ)لال النسفً:" تصٌرون إلى الجزاء ، أو ثم ٌحٌٌكم فً لبوركم ثم إلٌه ترجعون للنشور" 

                                                           

 .2ٖٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٔ)
 .2ٖ/ٔ(:صٕٖٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕ)
 .2ٖ/ٔ(:صٖٔٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .0ٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٗ)
 .٘ٓٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘)
 .0ٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٙ)
 .1ٗ/ٔتفسٌر السعدي:( 2)
 .٘ٓٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:1)
 .2ٖ/ٔ(:صٖٔٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)0)
 .2ٖٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٓٔ)
 .2ٖٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٔٔ)
 .2ٖ/ٔ(:صٖٔٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .1ٓٔ/ٔ( نمبل عن: البحر المحٌط: ٖٔ)
 .22/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٗٔ)
 .1ٗ/ٔ( تفسٌر السعدي:٘ٔ)
 .2ٖ/ٔ(:صٕٖٓ، وعنه أٌضا:" حٌن ٌبعثكم". أخرجه ابن أبً حاتم)2ٖ/ٔ(:صٖٔٓأخرجه ابن أبً حاتم)( ٙٔ)
 .1ٕٔ/ٔ( محاسن التؤوٌل: 2ٔ)
. ولٌل أن )الهاء( : "عابدة على الجزاء على األعمال. ولٌل : عابدة على الموضع الذي ٌتولى هللا 1ٓٔ/ٔ( نمبل عن: البحر المحٌط: 1ٔ)

 [.1ٓٔ/ٔل : عابدة على اإلحٌاء المدلول علٌه بموله : فؤحٌاكم". ]أنظر: البحر المحٌط: الحكم بٌنكم فٌه. ولٌ
 .2ٖ/ٔ(:صٖٖٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)0ٔ)
 .٘ٓٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕٓ)
 .0ٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٕٔ)
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فً الزمان. والرجوع إلى هللا تعالى حاصل عمب  لال أوبو حٌان:" فعطؾ بثم التً تمتضً التراخً 
 .(ٕ)الحٌاة التً للبعث ، فدل ذلن على أن تلن الحٌاة المذكورة هً للمسؤلة"

 .(ٖ)واستدلت المجسمة بموله : "}ثم إلٌه ترجعون{ ، على أنه تعالى فً مكان وال حجة لهم فً ذلن"
 .(ٗ)"تؤتون فً اآلخرة فٌجزٌكم بؤعمالكم لال الثعلبً:أي: " 
فإذا كنتم فً تصرفه، وتدبٌره؛ وبره، وتحت أوامره الدٌنٌة، ومن بعد ذلن تحت دٌنه لال السعدي:" 

الجزابً، أفٌلٌك بكم أن تكفروا به، وهل هذا إال جهل عظٌم وسفه وحمالة؟ بل الذي ٌلٌك بكم أن تإمنوا به 
 .(٘)وتتموه وتشكروه وتخافوا عذابه؛ وترجوا ثوابه"

 :(ٙ)[، لراءتان1ٕى}تُْرَجعُوَن {]البمرة:وفً لوله تعال 
 األولى: } تُْرَجعُوَن {، مبنٌا للمفعول من رجع المتعدي. وهً لراءة الجمهور.

والثانٌة: } تَْرِجعُوَن {، مبنٌا للفاعل. لرأ بها مجاهد ، وٌحٌى بن ٌعمر ، وابن أبً إسحاق ، وابن محٌصن ، 
ولع فً المرآن من رجع البلزم ، ألن رجع ٌكون الزما  والفٌاض بن ؼزوان ، وسبلم ، وٌعموب.، حٌث

 ومتعدٌا.
لال أبو حٌان:" ولراءة الجمهور أفصح ، ألن اإلسناد فً األفعال السابمة هو إلى هللا تعالى ، }فؤحٌـاكم  

اسب ثم ٌمٌتكم ثم ٌحٌٌكم{ ، فكان سٌاق هذا اإلسناد أن ٌكون الفعل فً الرجوع مسندا إلٌه ، لكنه كان ٌفوت تن
الفواصل والمماطع ، إذ كان ٌكون الترتٌب : }ثم إلٌه مرجعكم{ ، فحذؾ الفاعل للعلم به وبنى الفعل للمفعول 
حتى ال ٌفوت التناسب اللفظً. ولد حصل التناسب المعنوي بحذؾ الفاعل ، إذ هو ولبل البناء للمفعول مبنً 

اسب المعنوي ، إذ ال ٌلزم من رجوع الشخص للفاعل. وأما لراءة مجاهد ، ومن ذكر معه ، فإنه ٌفوت التن
إلى شًء أن ؼٌره رجعه إلٌه ، إذ لد ٌرجع بنفسه من ؼٌر راد. والممصود هنا إظهار المدرة والتصرؾ التام 
بنسبة اإلحٌاء واإلماتة ، واإلحٌاء والرجوع إلٌه تعالى ، وإن كنا نعلم أن هللا تعالى هو فاعل األشٌاء جمٌعها. 

: }ثم إلٌه ترجعون{ من الترهٌب والترؼٌب ما ٌزٌد المسًء خشٌة وٌرده عن بعض ما  وفً لوله تعالى
ٌرتكبه ، وٌزٌد المحسن رؼبة فً الخٌر وٌدعوه رجاإه إلى االزدٌاد من اإلحسان ، وفٌها رد على الدهرٌة 

 .(2)والمعطلة ومنكري البعث ، إذ هو بٌده اإلحٌاء واإلماتة والبعث وإلٌه ٌرجع األمر كله"
ٌِْه تُْرَجعُوَن{، وجهان  :(1)وفً لوله تعالى:}ثُمَّ إِلَ

 ع الذي ٌتولى هللا الحكم بٌنكم .أحدهما : إلى الموض
 والثانً : إلى المجازاة على األعمال .

ً فَؤَْحٌَاُكْم ثُمَّ ٌُِمٌتُُكْم ثُمَّ ٌُْحٌٌُِكْم{]البمرة:   :(0)ستة تؤوٌبلت[، 1ٕولد ذكروا فً لوله تعالى:}َوُكْنتُْم أَْمَواتا
ً ، }فَؤَْحٌَاُكْم{ أي خلمكم ، }ثُمَّ ٌُِمٌتُُكْم{ عند انمضاء آجالكم ، }ثُمَّ   أحدها : }َوُكْنتُْم أَْمَواتاً{ أي لم تكونوا شٌبا

 .(ٗٔ)، وأبً العالٌة(ٖٔ)، ومجاهد(ٕٔ)، أبً مالن(ٔٔ)، وابن مسعود(ٓٔ)ٌُْحٌٌُِكْم{ ٌوم المٌامة ، وهذا لول ابن عباس

                                                                                                                                                                                             

 .ٙ٘/ٔ( تفسٌر النسفً: ٔ)
 .1ٓٔ/ٔ( البحر المحٌط: ٕ)
 .0ٓٔ/ٔ( البحر المحٌط: ٖ)
 .2ٖٔ/ٔعلبً:( تفسٌر الثٗ)
 .1ٗ/ٔ( تفسٌر السعدي:٘)
 .0ٓٔ/ٔـ والبحر المحٌط: 2ٖٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٙ)
 .0ٓٔ/ٔ(  البحر المحٌط: 2)
 .0ٕ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: 1)
 .0ٕ-0ٔ/ٔ، والنكت والعٌون: 2ٕٗ-1ٔٗ/ٔ( أنظر: تفسٌر الطبري: 0)
 .0ٔٗ/ٔ(:ص1ٔ٘(، و)1ٖ٘، وتفسٌر الطبري)2ٖ/ٔ(:صٖٔٓ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .1ٔٗ/ٔ(:ص2ٙ٘( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .1ٔٗ/ٔ(:ص20٘(، و)21٘( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .0ٔٗ/ٔ(:ص1ٓ٘( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .0ٔٗ/ٔ(:ص1ٕ٘( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)



ٕٔ٘ 

 

ٕٔ٘ 

 

: أن لوله : }َوُكْنتُْم أَْمَواتاً{ ٌعنً فً المبور }فَؤَْحٌَاُكْم{ للمساءلة ، }ثُمَّ ٌُِمٌتُُكْم{ فً لبوركم بعد مساءلتكم والثانً 
 .(ٔ)، ثم ٌحٌٌكم عند نفخ الصور للنشور ، ألن حمٌمة الموت ما كان عن حٌاةٍ ، وهذا لول أبً صالح

ٌعنً فً أصبلب آبابكم ، }فَؤَْحٌَاُكْم{ أي أخرجكم من بطون أمهاتكم ، }ثُمَّ والثالث : أن لوله : }َوُكْنتُْم أَْمَواتاً{ 
 .(ٕ)ٌُِمٌتُُكْم{ الموتة التً ال بد منها ، }ثُم ٌُْحٌٌُِكْم{ للبعث ٌوم المٌامة ، وهذا لول لتادة

م وذرٌته ، أحٌاهم فً والرابع : أن لوله : }َوُكْنتُْم أَْمواتاً{ ٌعنً : أن هللا عز وجل حٌن أخذ المٌثاق على آد
صلبه وأكسبهم العمل وأخذ علٌهم المٌثاق ، ثم أماتهم بعد أخذ المٌثاق علٌهم ، ثم أحٌاهم وأخرجهم من بطون 

ْن بَْعِد َخْلٍك{ " ] الزمر :  ً ِمّ َهاتُِكْم َخْلما [ فموله :  ٙأمهاتهم ، وهو معنى لوله تعالى : }ٌَْخلُْمُكْم فً بُُطوِن أُمَّ
أَْمَواتاً{ ٌعنً بعد أخذ المٌثاق ، }فَؤَْحٌَاُكْم{ بؤن خلمكم فً بطون أمهاتكم ثم أخرجكم أحٌاء ، }ثم ٌُِمٌتُُكْم{  }َوُكْنتُمْ 

 .(ٖ)بعد أن تنمضً آجالكم فً الدنٌا ، }ثُمَّ ٌُْحٌٌُِكْم{ بالنشور للبعث ٌوم المٌامة ، وهذا لول ابن زٌدٍ 
لرجل جسده إلى رحم المرأة ، فهً َمٌِّتَةٌ من حٌن فرالها من والخامس : أن الموتة األولى مفارلة نطفة ا

ً ، ثم ٌمٌته الموتة الثانٌة  جسده إلى أن ٌنفخ الروح فٌها ، ثم ٌحٌٌها بنفخ الروح فٌها ، فٌجعلها بشراً سوٌّا
،  بمبض الروح منه ، فهو مٌت إلى ٌوم ٌنفخ فً الصور ، فٌُرد فً جسده روحه ، فٌعود حٌاً لبعث المٌامة

 .(ٗ)فذلن موتتان وحٌاتان
والسادس : أن لوله : }َوُكْنتُْم أَْمَواتاً{ خاملً الذكر دارسً األثر ، }فَؤَْحٌَاُكْم{ بالظهور والذكر ، }ثُمَّ ٌُِمٌتُُكْم{ 

ٌْلَةَ السَّْعِدّيِ   :(٘)عند انمضاء آَجالكم ، }ثُمَّ ٌُحٌٌُكْم{ للبعث ، واستشهد من لال هذا التؤوٌل بمول أبً بَُج
ْكِر أَْنبَهُ ِمْن بَْعٍض  ٌَْت ِلً ذْكري ، َوَما ُكْنُت َخاِمبل       َولَِكنَّ بَْعَض الذِّ  فَؤَْحٌَ

لوله: )فؤحٌٌَت لً ذكري{، أي : رفعته وشهرته فً الناس حتى نبه فصار مذكوًرا حًٌّا ، بعد أن كان خامبل 
 .(ٙ)مٌتًا

لول ابن مسعود  سٌر، وأولى األلوال بتفسٌر اآلٌة هوولكل من األلوال السابمة وجه ومذهٌب من التف 
وكنتم أمواتًا " أمواَت الذكر ، خموال فً أصبلب آبابكم نطفًا ، ال تُعرفون وال تُذكرون :  وابن عباس، أي: "

فؤحٌاكم بإنشابكم بشًرا سوًٌّا حتى ذُِكرتم وُعِرفتم وَحٌٌِتم ، ثم ٌُمٌتكم بمبض أرواحكم وإعادتكم ُرفاتًا ال تُعرفون 
ن بنفخ األرواح فٌكم لبعث الساعة وَصٌحة المٌامة وال تُذكرون فً البرزخ إلى ٌوم تبعثون ، ثم ٌحٌٌكم بعد ذل

 . وهللا أعلم.(2)، ثم إلى هللا ترجعون بعد ذلن"
وإنما كان العطؾ األول بالفاء والبوالً بثم ألن اإلحٌاء األول لد تعمب الموت ببل تراخٍ ، لال النسفً: " 

لموت إن أرٌد النشور ، وإن أرٌد إحٌاء وأما الموت فمد تراخى عن الحٌاة والحٌاة الثانٌة كذلن تتراخى عن ا
المبر فمنه ٌكتسب العلم بتراخٌه ، والرجوع إلى الجزاء أٌضاً متراخٍ عن النشور، وإنما أنكر اجتماع الكفر مع 
المصة التً ذكرها ألنها مشتملة على آٌات بٌنات تصرفهم على الكفر ، وألنها تشتمل على نعٍم جسام حمها أن 

 .(1)"تشكر وال تكفر
فإن لٌل: إن علموا أنهم كانوا أمواتا فؤحٌاهم ثم ٌمٌتهم، لم ٌعلموا أنه ٌحٌٌهم ثم إلٌه  ولال الماسمً:" 

ٌرجعون، فٌكؾ نظم ما ٌنكرونه، من اإلحٌاء األخٌر والرجع، فً سلن ما ٌعترفون به من اإلحٌاء األول 
 واإلماتة .. ؟

                                                           

 .0ٔٗ/ٔ(:ص1ٗ٘( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .ٕٓٗ-0ٔٗ/ٔ(:ص1٘٘( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .ٕٔٗ-ٕٓٗ/ٔ(:ص1ٙ٘تفسٌر الطبري) ( أنظر:ٖ)
 .ٖٕٗ/ٔ( أنظر: تفسٌر الطبري: ٗ)
، وأبو نخٌلة اسمه ال كنٌته ، كما لال أبو الفرج ، وٌمال اسمه : ٌعمر بن  0ٖٔ، والمإتلؾ والمختلؾ لآلمدي :  ٓٗٔ:  1ٔ(األؼانً ٘)

ٌد للٌل ، وكان عالًّا بؤبٌه ، فنفاه أبوه عن نفسه . والبٌت حزن بن زابدة ، من بنً سعد بن زٌد مناة ، وكان األؼلب علٌه الرجز ، وله لص
 من أبٌات ، ٌمدح بها مسلمة بن عبد الملن .

 .ٕٔٗ/ٔ( أنظر: تفسٌر الطبري: ٙ)
 .ٕٗٗ/ٔ(  تفسٌر الطبري: 2)
 .ٙ٘/ٔ(  تفسٌر النسفً: 1)



ٖٔ٘ 

 

ٖٔ٘ 

 

منزل منزلة علمهم فً إزاحة العذر. سٌما وفً  -بللما نصب لهم من الدال -للت: تمكنهم من العلم بهما 
اآلٌة تنبٌه على ما ٌدل على صحتهما. وهو أنه تعالى لما لدر على إحٌابهم أوال، لدر على أن ٌحٌٌهم ثانٌا. 

مع المصة  -فإن بدء الخلك لٌس بؤهون علٌه من إعادته.! أو الخطاب، مع أهل الكتابٌن. وإنكار اجتماع الكفر
إما ألنها مشتملة على آٌات بٌنات تصرفهم عن الكفر، أو على نعم جسام حمها أن  -هللا تعالى التً ذكرها

 .(ٔ)من أعظم النعم" -مع كونها آٌات -تشكر وال تكفر. أو إلرادة األمرٌن جمٌعا. فإن ما عدده آٌات، وهً
 الفوابد:

 و ٌعلم حاله، ومآله.من فوابد اآلٌة: شدة اإلنكار حتى ٌصل إلى حد التعجب ممن ٌكفر وه .ٔ
ومنها: أن الموت ٌطلك على ما ال روح فٌه . وإن لم تسبمه حٌاة .؛ ٌعنً: ال ٌشترط للوصؾ بالموت   .ٕ

ً فؤحٌاكم {؛ أما ظن بعض الناس أنه ال ٌمال: "مٌت" إال لمن سبمت  تمدم الحٌاة؛ لموله تعالى: } كنتم أمواتا
طلك وصؾ الموت على الجمادات؛ لال تعالى فً األصنام: حٌاته؛ فهذا لٌس بصحٌح؛ بل إن هللا تعالى أ

 [ .ٕٔ}أموات ؼٌر أحٌاء{ ]النحل: 
ومنها: أن الجنٌن لو خرج لبل أن تنفخ فٌه الروح فإنه ال ٌثبت له حكم الحً؛ ولهذا ال ٌُؽَسَّل، وال ٌكفن،   .ٖ

وال ٌصلً علٌه، وال ٌرث، وال ٌورث؛ ألنه مٌت جماد ال ٌستحك شٌباً مما ٌستحمه األحٌاء؛ وإنما ٌدفن فً 
 أّي مكان فً الممبرة، أو ؼٌرها.

ومنها: تمام لدرة هللا عّز وجّل؛ فإن هذا الجسد المٌت ٌنفخ هللا فٌه الروح، فٌحٌى، وٌكون إنساناً ٌتحرن،   .ٗ
 وٌتكلم، وٌموم، وٌمعد، وٌفعل ما أراد هللا عّز وجّل.

ومنها: إثبات البعث؛ لموله تعالى: } ثم ٌحٌٌكم ثم إلٌه ترجعون {؛ والبعث أنكره من أنكره من الناس،   .٘
[ ؛ فؤلام هللا . تبارن وتعالى . على إمكان ذلن 21تبعده، ولال: }من ٌحًٌ العظام وهً رمٌم{ ]ٌس: واس

 .:"ثمانٌة أدلة فً آخر سورة "ٌس
[ : هذا دلٌل على أنه ٌمكن أن ٌحًٌ 20الدلٌل األول: لوله تعالى: }لل ٌحٌٌها الذي أنشؤها أول مرة{ ]ٌس: 

ًّ على إمكان إعادته كما لال هللا أنش} :العظام وهً رمٌم؛ ولوله تعالى ؤها أول مرة{ دلٌل لاطع، وبرهان جل
 [.2ٕتعالى: }وهو الذي ٌبدأ الخلك ثم ٌعٌده وهو أهون علٌه{ ]الروم: 

[ ٌعنً: كٌؾ ٌعجز عن إعادتها وهو سبحانه 20الدلٌل الثانً: لوله تعالى: }وهو بكل خلك علٌم{ ]ٌس: 
 ك األشٌاء، وكٌؾ ٌكونها؛ فبل ٌعجز عن إعادة الخلك.وتعالى بكل خلك علٌم: ٌعلم كٌؾ ٌخل

[ : 1ٓالدلٌل الثالث: لوله تعالى: }الذي جعل لكم من الشجر األخضر ناراً فإذا أنتم منه تولدون { ]ٌس: 
الشجر األخضر فٌه البرودة، وفٌه الرطوبة؛ والنار فٌها الحرارة، والٌبوسة؛ هذه النار الحارة الٌابسة تخرج 

ً من أشجار معٌنة بالزند؛ فإذا ضربوها من شجر با رد رطب؛ وكان الناس فٌما سبك ٌضربون أؼصانا
[ 1ٓانمدحت النار، وٌكون عندهم شًء لابل لبلشتعال بسرعة؛ ولهذا لال تعالى: }فإذا أنتم منه تولدون{ ]ٌس: 

 تحمٌماً لذلن.
األخضر مع ما بٌنهما من تضاد لادر ووجه الداللة: أن المادر على إخراج النار الحارة الٌابسة من الشجر 

 على إحٌاء العظام وهً رمٌم.
  (1ٔالدلٌل الرابع: لوله تعالى: }أو لٌس الذي خلك السموات واألرض بمادر على أن ٌخلك مثلهم بلى{ )ٌس: 
 ووجه الداللة: أن خْلك السموات واألرض أكبر من خلك الناس؛ والمادر على األكبر لادر على ما دونه.

ق العلٌم{ ]ٌس: الدلٌ [ ؛ فـ }الخبلق { صفته، ووصفه الدابم؛ وإذا كان 1ٔل الخامس: لوله تعالى: }وهو الخبلَّ
لاً، ووصفه الدابم هو الخلك فلن ٌعجز عن إحٌاء العظام وهً رمٌم.  خبلَّ

د شٌباً مهما [ : إذا أرا1ٕالدلٌل السادس: لوله تعالى: }إنما أمره إذا أراد شٌباً أن ٌمول له كن فٌكون{ ]ٌس: 
كان؛ و }شٌباً{ : نكرة فً سٌاق الشرط، فتكون للعموم؛ }أمره{ أي شؤنه فً ذلن أن ٌمول له كن فٌكون؛ أو 

 }أمره{ الذي هو واحد "أوامر"؛ وٌكون المعنى: إنما أمره أن ٌمول: "كن"، فٌعٌده مرة أخرى.
 ووجه الداللة: أن هللا سبحانه وتعالى ال ٌستعصً علٌه شًء أراده.

                                                           

 .1ٕٔ/ٔ( محاسن التؤوٌل: ٔ)



ٔ٘ٗ 

 

ٔ٘ٗ 

 

الدلٌل السابع: لوله تعالى: }فسبحان الذي بٌده ملكوت كل شًء{ : كل شًء فهو مملون هلل عّز وجّل: 
 الموجود ٌعدمه؛ والمعدوم ٌوجده؛ ألنه رب كل شًء.

 ووجه الداللة: أن هللا سبحانه وتعالى نزه نفسه؛ وهذا ٌشمل تنزٌهه عن العجز عن إحٌاء العظام وهً رمٌم
 .{وإلٌه ترجعون}تعالى:  الدلٌل الثامن: لوله

ووجه الداللة: أنه لٌس من الحكمة أن ٌخلك هللا هذه الخلٌمة، وٌؤمرها، وٌنهاها، وٌرسل إلٌها الرسل، وٌحصل 
ما ٌحصل من المتال بٌن المإمن، والكافر، ثم ٌكون األمر هكذا ٌذهب سًدى؛ بل البد من الرجوع؛ وهذا دلٌل 

 عملً.
 على إحٌاء العظام وهً رمٌم جمعها هللا عّز وجّل فً موضع واحد؛ وهنان فهذه ثمانٌة أدلة على لدرة هللا

 أدلة أخرى فً مواضع كثٌرة فً المرآن؛ وكذلن فً السنة.
 ومن فوابد اآلٌة: أن الخلك مآلهم، ورجوعهم إلى هللا عّز وجّل..ٙ

 المرآن
ٍء َعِلٌٌم }ُهَو الهِذي َخلََك لَُكْم َما فًِ اْْلَْرِض َجِمٌعًا ثُمه اْستَ  ًْ اُهنه َسْبَع َسَماَواٍت َوُهَو بُِكّلِ َش َوى إِلَى السهَماِء فََسوه

 [4ٕ({ ]البمرة : 4ٕ)
 التفسٌر:

جمٌع ما على األرض من األشجار، والزروع، واألنهار، والجبال..   -براً بكم ورحمة  -هو الذي أوجد لكم 
ً ؼٌر متناثرة لوٌة لبلنتفاع واالستمتاع واالعتبار، ثم لصد إلى السما ء، فجعلها سبع سماوات سوٌة طبالا

 متٌنة، وهو ال ٌخفى علٌه شًء سبحانه.
لال المفسرون: "لما استعظم المشركون أمر اإلعادة عرفهم خلك السموات واألرض، لٌدل بذلن على أن  

  .(ٔ)إعادة الحٌاة فٌهم ولد خلمهم أوالً لٌس بؤكثر من خلمه السموات واألرض وما فٌهما"
أي: أوجد عن علم وتمدٌر على ما التضته حكمته جّل [، "0ٕ}ُهَو الَِّذي َخلََك لَُكْم{]البمرة: لوله تعالى: 

 .(ٕ)وعبل، وعلمه"
 .(ٖ)لال السعدي:" أي: خلك لكم، برا بكم ورحمة"

واالستمتاع جمٌع ما على األرض، لبلنتفاع [، أي: "0ٕ}َما فًِ اأْلَْرِض َجِمٌعًا{]البمرة: لوله تعالى: 
 .(ٗ)واالعتبار"

 .(٘)لال لتادة:" أي سخر لكم ما فً األرض جمٌعا كرامة من هللا، ونعمة البن آدم" 
بٌان نعمة أخرى مرتبة على األولى، فإنها خلمهم أحٌاء لادرٌن مرة بعد أخرى، وهذه لال البٌضاوي:" 

 .(ٙ)خلك ما ٌتولؾ علٌه بماإهم وتم به معاشهم"
هذه اآلٌة العظٌمة دلٌل على أن األصل فً األشٌاء اإلباحة والطهارة، ألنها سٌمت  لال السعدي:" وفً 

فً معرض االمتنان، ٌخرج بذلن الخبابث، فإن ]تحرٌمها أٌضا[ ٌإخذ من فحوى اآلٌة، ومعرفة الممصود 
تنزٌها  منها، وأنه خلمها لنفعنا، فما فٌه ضرر، فهو خارج من ذلن، ومن تمام نعمته، منعنا من الخبابث،

 .(2)لنا"
بٌدي فمال: خلك هللا التربة ٌوم السبت، وخلك الجبال  -ملسو هيلع هللا ىلص -روي "عن أبً هرٌرة لال: أخذ رسول هللا 

فٌها ٌوم األحد، وخلك الشجر فٌها ٌوم االثنٌن، وخلك المكروه ٌوم الثبلثاء، وخلك النور ٌوم األربعاء، وبث 

                                                           

، واآلٌة فٌها دالبل نعمه علٌهم مما ٌوجب علٌهم شكره، ودالبل 0ٖٓ/ ٔكلبً ، و ذكره أبو اللٌث عن ال0ٕٗ/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٔ)
 .2ٕ/ ٔتوحٌده، وانظر: تفسٌر ابن كثٌر 

 .0ٓٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 .1ٗ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٖ)
 .1ٗ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٗ)
 .2٘/ٔ(:ص2ٖٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)٘)
 .ٙٙ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٙ)
 .1ٗ/ٔسعدي: ( تفسٌر ال2)



ٔ٘٘ 

 

ٔ٘٘ 

 

آدم بعد العصر ٌوم الجمعة فً آخر ساعة من ساعات الجمعة فٌما بٌن فٌها الدواب ٌوم الخمٌس، وخلك 
 .(ٔ)العصر إلى اللٌل"

ولال مجاهد:" خلك هللا األرض لبل السماء، فلما خلك األرض ثار منها دخان فذلن حٌن ٌمول: ثم  
 .(ٕ)استوى إلى السماء وهً دخان. لال بعضهن فوق بعض، وسبع أرضٌن بعضهن تحت بعض"

 :(ٖ)[، البلم هنا لها معنٌان0ٕ{]البمرة:لَُكمْ الى}ولوله تع 
 أحدهما:  أنها تفٌد التعلٌل: أي خلك ألجلكم، والنتفاعكم به فً دنٌاكم ودٌنكم.

لال النسفً:  أما األول فظاهر، وأما الثانً فالنظر فٌه وما فٌه من العجابب الدالة على صانع لادر حكٌم  
 .(ٗ)ألن مبلذها تذكر ثوابها ومكارهها تذكر عمابها"علٌم، وما فٌه من التذكٌر باآلخرة 

ولال البٌضاوي: " أي ألجلكم وانتفاعكم فً دنٌاكم باستنفاعكم بها فً مصالح أبدانكم بوسط أو بؽٌر  
 .(٘)وسط، ودٌنكم باالستدالل واالعتبار والتعرؾ لما ٌبلبمها من لذات اآلخرة وآالمها، ال على وجه الؽرض"

"فما فً األرض مخلوق لهم بعضها لبلنتفاع، وبعضها لبلعتبار، فإن السباع والعمارب ولال الواحدي:  
والحٌات، وكل ما ٌإذي وٌضر فٌها منفعة للمكلفٌن وجهة ما فٌها من العبرة واإلرهاب؛ ألنه إذا ربً طرؾ 

م طرؾ من من المتوعد به كان أبلػ فً الزجر عن المعصٌة وأدعى إلى التمسن بالطاعة، كما أنه إذا لد
الموعود به كانت النفس إلٌه أشوق، وعلٌه أحرص، واألصل فً ذلن أن الخبر ال ٌموم ممام المشاهدة فٌما 

 .(ٙ)ٌصل إلى الملب وٌبلػ إلى النفس "
 .«أبحت لن»كما تمول:  والثانً: ولٌل أنها تفٌد اإلباحة

 والمول األول هو األشبه بالصواب، وهو لول عامة المفسرٌن. 
 :(2) [ـ على ألوال0ٕفً لوله تعالى: }ثُمَّ اْستََوى إِلَى السََّماِء{]البمرة: واختلؾ 

 (0)والحسن (1)المول األول: أن اإلستواء بمعنى العلو واالرتفاع: أي عبل إلى السماء، فسرها به أبو العالٌة
تمسكا بظاهر لفظ ، "وذلن (ٔٔ)، وذكره البؽوي فً تفسٌره: "عن ابن عباس وأكثر مفسري السلؾ"(ٓٔ)والربٌع
 .(ٕٔ)وتفوٌضا لعلم كٌفٌة هذا االرتفاع إلى هللا عز وجل" ،استوى

اهن{، عبل    واختاره ابن جرٌر لاببل: " وأْولى المعانً بمول هللا جل ثناإه: }ثم استوى إلى السماء فسوَّ
  .(ٖٔ)علٌهن وارتفع، فدبرهّن بمدرته، وخلمهّن سبع سموات"

 .(ٗٔ)جماع السلؾ"لال شٌخ االسبلم "وهو لول إ 
 :(٘ٔ)، فً الذي استوى إلى الّسماء«العلّو واالرتفاع»ثم اختلؾ متؤّولو االستواء بمعنى  

 أحدها: أن الذي استوى إلى السماء وعبل علٌها، هو خالمُها ومنشبها.
 . (ٔ)والثانً: ولٌل: بل العالً علٌها: الدَُّخاُن الذي جعله هللا لؤلرض سماء

                                                           

 .0ٕٗٔ/ ٗ(:ص 210ٕ، وأخرجه مسلم فً  كتاب صفات المنافمٌن، رلم )2ٗ/ٔ(:صٖٗٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)
 .2ٗ/ٔ(:صٖ٘ٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕ)
 .2ٙ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖ)
والمعتزلة بموله خلك لكم على أن األشٌاء التً ٌصح . لاتل النسفً: "ولد استدل الكرخً وأبو بكر الرازي 2٘-ٙ٘/ٔ( تفسٌر النسفً: ٗ)

 أن ٌنتفع بها خلمت مباحة فً األصل".
 .ٙٙ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٘)
، وفً خلك هِذه األشٌاء التً ذكر حكم كثٌرة، منها ما علم للبشر، ومنها ما لم ٌعلم، وما ذكره بعض هِذه 0ٕ٘/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٙ)

 .ٕٙٔ/ ٔ، "المرطبً" 1٘/ ٔ، "زاد المسٌر" 2ٓٔ/ ٔ، "الكشاؾ" ٖٕٕ/ ٔعطٌة" الحكم. انظر: "تفسٌر ابن 
 .0ٕٗ-1ٕٗ/ٔ( انظر: تفسٌر الطبري: 2)
 .2٘/ٔ(:ص1ٖٓ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)1)
 .2٘/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:0)
 .2٘/ٔ(أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٓٔ)
 .21/ٔ( انظر: تفسٌر البؽوي: ٔٔ)
 (.ٕٖٔ/ ٖفتاوى ورسابل العثٌمٌن " )(مجموع ٕٔ)
 .ٖٕٔ/ٔ، و تفسٌر ابن كثٌر: 0ٕٗ/ٔ( انظر: تفسٌر الطبري: ٖٔ)
 .ٕٔ٘/٘( مجموع الفتاوى: ٗٔ)
 .0ٕٗ/ٔ(انظر: تفسٌر الطبري: ٘ٔ)
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ٔ٘ٙ 

 

 .(ٕ)ٌؤباه رصؾ الكبلم" لال ابن عطٌة: وهذا 
 :(ٖ)ولال اإلمام الطبري: االستواء فً كبلم العرب منصرؾ على وجوه 

 انتهاء شباب الرجل ولّوته، فٌمال إذا صار كذلن: لد استوى الرجل. أحدها:
د أود، استمامة ما كان فٌه أََوٌد من األمور واألسباب، ٌمال منه: استوى لفبلن أمره: إذا استمام له.. بع والثانً:

 :(ٗ)ومنه لول الطرماح بن حكٌم
 طاَل على َرْسٍم َمْهَدٍد أبَُدْه        وَعفا واْستََوى بِِه بَلَُدهْ 

 .ٌعنً: استمام به
 .اإللبال على الشًء بالفعل، كما ٌمال: استوى فبلن على فبلن بما ٌكرهه وٌسوءه بعد اإلحسان إلٌه والثالث:

 .هم: استوى فبلن على المملكة، بمعنى احتوى علٌها وحازهاوالثالث: االحتٌاز واالستٌبلء كمول
اإلمام اختاره  .والرابع: العلّو واالرتفاع، كمول المابل: استوى فبلن على سرٌره، ٌعنً به علّوه علٌه

 .(٘)الطبري
، (2)، والفراء(ٙ)المول الثانً: أن اإلستواء بمعنى: لصد إلٌها وألبل علٌهما؛ وهذا ما اختاره ابن كثٌر

ًّ (0)«فصلت»، والبؽوي فً تفسٌر سورة (1)والسعدي ، فكما تمول: كان فبلن ممببل على فبلن، ثم استَوى عل
ًّ ٌشاتمنً، واستُْشِهد على أّن  -ٌشاتمنً  ًّ وإل ًّ ٌشاتمنً، بمعنى: ألبل عل بمعنى  «االستواء»واستَوى إل

 : (ٓٔ)بمول الشاعر ،«اإللبال»
ٌَْن ِمَن الضَُّجوعِ أَلُوُل َولَْد لََطْعَن بِنَا   َشَرْوَرى         َسَواِمَد، َواْستََو

فزعم أنه عنى به أنهن خرجن من الّضجوع، وكان ذلن عنده بمعنى: ألبلن، وهذا من التؤوٌل فً هذا البٌت 
خطؤ، وإنما معنى لوله : " واستوٌن من الضجوع "، استوٌن على الطرٌك من الضجوع خارجات، بمعنى 

 .(ٔٔ)استممن علٌه
لال ابن عثٌمٌن:" وهذا المول لٌس صرفا للكبلم عن ظاهره ، وذلن ألن الفعل استوى الترن بحرؾ ٌدل  

ٌْنًا ٌَْشَرُب بَِها  على الؽاٌة واالنتهاء، فانتمل إلى معنى ٌناسب الحرؾ الممترن به، أال ترى إلى لوله تعالى: }َع
ِ{ ]اإلنسان :  بها عباد هللا ، ألن الفعل ٌشرب الترن بالباء فانتمل إلى ، حٌث كان معناها ٌروى [ِٙعبَاُد َّللاَّ

 .(ٕٔ)معنى ٌناسبها وهو ٌروى ، فالفعل ٌضمن معنى ٌناسب معنى الحرؾ المتعلك به لٌلتبم الكبلم "
 :(ٖٔ)والمول الثالث: أن لوله }ثُمَّ اْستََوى إلى السََّماِء{، ٌعنً به: استوت، كما لال الشاعر

ا اسْ   تََوى فً تَُرابِِه      على أّي ِدٌٍن لَبََّل الرأَس ُمْصعَبُ ألُوُل لَهُ لَمَّ

                                                                                                                                                                                             

 .0ٕٗ/ٔ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
 .٘ٔٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕ)
 .0ٕٗ/ٔ( تفسٌر الطبري: ٖ)
)سوى( لال : " وهذا البٌت مختلؾ الوزن ، فالمصراع األول من المنسرح ، والثانً من الخفٌؾ " . ، واللسان  ٓٔٔ(( دٌوانه : ٗ)

س والرسم : آثار الدٌار البلصمة باألرض . ومهدد اسم امرأة . واألبد : الدهر الطوٌل ، والهاء فً " أبده " راجع إلى الرسم . وعفا : در
 رسمها حتى استوى ببل أثر .وذهب أثره . والبلد : األثر ٌمول : انمحى 

 .0ٕٗ/ٔ( انظر: تفسٌر الطبري: ٘)
 .2ٙ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٙ)
 .ٕ٘/ٔ( انظر: معانً المرآن :2)
 .2ٗ٘( انظر: تفسٌر السعدي: 1)
 . ولفظه:" أي: عمد إلى خلك السماء".ٕٙٔ/ٗ( انظر: تفسٌره: 0)
( ، ورواٌته " ثوانً " مكان " سوامد " . وشرورى : جبل بٌن بنً أسد 1٘2،  20٘(البٌت لتمٌم بن أبً بن ممبل )معجم ما استعجم : ٓٔ)

: موضع أًٌضا بٌن ببلد هذٌل وبنً سلٌم . ولوله : " سوامد  -بفتح الضاد المعجمة  -وبنً عامر ، فً طرٌك مكة إلى الكوفة . والضجوع 
مدت اإلبل فً سٌرها : جدت وسارت سًٌرا دابًما ، ولم تعرؾ اإلعٌاء . وسوامد : دوابب ال ٌلحمهن كبلل . والنون فً " " جمع سامد . س

 لطعن " لئلبل 
 .1ٕٗ/ٔ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔٔ)
 .ٕٖٔ/ ٖ(مجموع فتاوى ورسابل العثٌمٌن: ٕٔ)
 ، ولم أجد لابله.1ٕٗ/ٔ(  البٌت ورد فً تفسٌر الطبري: ٖٔ)
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والمول الرابع: أنه لم ٌكن ذلن من هللا جل ذكره بتحّول، ولكنه بمعنى فعله، كما تمول: كان الخلٌفة فً أهل 
 .العراق ٌوالٌهم ثم تحّول إلى الشام، إنما ٌرٌد تحّول فعله

اْستََوى إلى السَّماِء{: عمد إلٌها، ولال: بل كل تارن عمبلً كان فٌه إلى والمول الخامس: أن معنى لوله:}ثُمَّ 
 .آخره فهو مستو لما عمد ومستو إلٌه

وألرب األلوال الى الصواب هو أن }اْستََوى{ معناه: لصد إلى خلمها، إذ ترد كلمة)استوى( فً المرآن  
 على ثبلثة معانً:

ا بَلََػ أَُشدَّهُ َواْستََوى  )الكمال والتمام(، كما فً لوله عن موسى:أحدها: ال تعدى بالحرؾ، فٌكون معناها،  }َولَمَّ
ٌْنَاهُ ُحْكًما َوِعْلًما َوَكَذِلَن نَْجِزي اْلُمْحِسنٌَِن{ ]المصص :   [.ٗٔآتَ

 ُ  الَِّذي والثانً: أن تكون بمعنى )عبل( و)ارتفع(، وذلن إذا عدٌت بـ "على "كما فً لوله تعالى: }إِنَّ َربَُّكُم َّللاَّ
ٌَْل النََّهاَر ٌَْطلُبُهُ  َحثٌِثًا َوالشَّْمَس َواْلمََمَر َخلََك السََّماَواِت َواأْلَْرَض فًِ ِستَِّة أٌََّاٍم ثُمَّ اْستََوى َعلَى اْلعَْرِش ٌُْؽِشً اللَّ

 ُ َراٍت بِؤَْمِرِه أاََل لَهُ اْلَخْلُك َواأْلَْمُر تَبَاَرَن َّللاَّ ْحَمُن ٗ٘ َربُّ اْلعَالَِمٌَن{ ]األعراؾ : َوالنُُّجوَم ُمَسخَّ [، ولوله: }الرَّ
ٌِْه َ٘علَى اْلعَْرِش اْستََوى{ ]طه :  ٌْتُْم َعلَ [، ولوله تعالى: }ِلتَْستَُووا َعلَى ُظُهوِرِه ثُمَّ تَْذُكُروا نِْعَمةَ َربُِّكْم إَِذا اْستََو

َر لَنَا َهَذا وَ   [.َٖٔما ُكنَّا لَهُ ُمْمِرنٌَِن{ ]الزخرؾ : َوتَمُولُوا ُسْبَحاَن الَِّذي َسخَّ
}ُهَو الَِّذي َخلََك لَُكْم َما فًِ اأْلَْرِض  والثالث: أن تكون بمعنى )لصد(كما إذا عدٌت بـ "إلى "كما فً هذه اآلٌة:

ٍء َعلِ  ًْ اُهنَّ َسْبَع َسَماَواٍت َوُهَو بُِكّلِ َش [، أي: لما خلك تعالى 0ٌٌٕم{ ]البمرة : َجِمٌعًا ثُمَّ اْستََوى إِلَى السََّماِء فََسوَّ
 .(ٔ)األرض، لصد إلى خلك السماوات } فسواهن سبع سماوات { فخلمها وأحكمها، وأتمنها

لال ابن عطٌة:" والماعدة فً هذه اآلٌة ونحوها منع النملة وحلول الحوادث، وٌبمى استواء المدرة  
 .(ٕ)والسلطان"

اُهنَّ َسْبعَ    .(ٖ)[، "أي صٌّرهن ولضاهن سبع سماوات محكمة"0َٕسَماَواٍت {]البمرة: لوله تعالى:} فََسوَّ
 .(ٗ)لال البؽوي:أي" خلمهن مستوٌات ال فطور فٌها وال صدع"

 .(٘)لال ابن عثٌمٌن: "أي جعلها سوٌة طبالاً ؼٌر متناثرة لوٌة متٌنة" 
 .، مثل ذلن(2). وروي عن أبً العالٌة(ٙ)"سّوى خلمهن لال الربٌع بن أنس:" 
 .(1)لال لتادة:" بعضهن فوق بعض، بٌن كل سمابٌن مسٌرة خمسمابة عام" 
 .(0)ولال مجاهد:" "بعضهن فوق بعض، وسبع أرضٌن بعضهن تحت بعض" 
مهن. والتسوٌة فً كبلم العرب ، التموٌم واإلصبلح   لال الطبري:" ٌعنً هٌؤهن وخلمهن ودبَّرهن ولوَّ

ى فبلن لفبل ن هذا األمر. إذا لّومه وأصلحه َوَوطَّؤه له. فكذلن تسوٌة هللا جل ثناإه والتوطبة ، كما ٌمال : سوَّ
 .(ٓٔ)سمواته : تموٌمه إٌاهن على مشٌبته ، وتدبٌره لهّن على إرادته ، وتفتٌمهّن بعد ارتتالهّن"

ٍء َعِلٌٌم{]البمرة:  ًْ  .(ٔٔ)[، "أي وهو عالم بكل ما خلك وذرأ"0ٕلوله تعالى:}َوُهَو بُِكّلِ َش
 .(ٕٔ)سعٌد بن جبٌر:" ٌعنً من أعمالكم علٌم"لال  
لال الطبري:" ولوله :}علٌم{، بمعنى عالم. وُروي عن ابن عباس أنه كان ٌمول : "هو الذي لد كَمل فً  

 .(ٔ)علمه"

                                                           

 .1ٗ/ٔ: تفسٌر السعدي: ( انظرٔ)
 .٘ٔٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕ)
 .0ٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .21/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٗ)
 .ٓٔٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘)
 .ٖٔٗ/ٔ(:ص10٘( أخرجه الطبري)ٙ)
 .2٘/ٔ(:صٖٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)2)
 .2٘/ٔ(:ص0ٖٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)1)
 .2٘/ٔ(:صٖٔٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)0)
 .ٖٔٗ/ٔ( تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .0ٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔٔ)
 .2٘/ٔ(:صٕٖٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕٔ)
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 .(ٕ)لال ابن عثٌمٌن: ومن علمه عّز وجّل أنه علم كٌؾ ٌخلك هذه السماء" 
لادر على إعادتكم؟! بلى  -وهً أعظم منكم  -خلك ذلن  لال الصابونً:" أفبل تعتبرون بؤن المادر على 

 .(ٖ)إنه على كل شًء لدٌر"
لال ابن عطٌة:"وهذه اآلٌة تمتضً أن األرض وما فٌها خلك لبل السماء، وذلن صحٌح، ثم دحٌت  

 .(ٗ)األرض بعد خلك السماء، وبهذا تتفك معانً اآلٌات: هذه والتً فً سورة المإمن وفً النازعات"
لبؽوي: " لرأ أبو جعفر وأبو عمرو والكسابً ولالون وهو وهً بسكون الهاء إذا كان لبل الهاء لال ا 

 .(٘) ["1ٕٕواو أو فاء أو الم ، زاد الكسابً ولالون : ثم هو ولالون }أن ٌمل هو{]البمرة:
 الفوابد:

من فوابد اآلٌة: منّة هللا تعالى على عباده بؤن خلك لهم ما فً األرض جمٌعاً؛ فكل شًء فً األرض فإنه   .ٔ
لنا . والحمد هلل . والعجب أن من الناس من سخر نفسه لما سخره هللا له؛ فخدم الدنٌا، ولم تخدمه؛ وصار أكبر 

 همه الدنٌا: جمع المال، وتحصٌل الجاه، وما أشبه ذلن.
منها: أن األصل فً كل ما فً األرض الحّل . من أشجار، ومٌاه، وثمار، وحٌوان، وؼٌر ذلن؛ وهذه و  .ٕ

م  لاعدة عظٌمة؛ وبناءً  على هذا لو أن إنساناً أكل شٌباً من األشجار، فمال له بعض الناس: "هذا حرام"؛ فالمحّرِ
ومات، وأكله، فمال له اآلخر: "هذا حرام"؛ ٌطالَب بالدلٌل؛ ولو أن إنساناً وجد طابراً ٌطٌر، فرماه، وأصابه، 

م ٌطالب بالدلٌل؛ ولهذا ال ٌَْحرم شًء فً األرض إال ما لام علٌه الدلٌل.  فالمحّرِ
ً { مع أن } ما { موصولة تفٌد العموم؛ لكنه   .ٖ ومن فوابد اآلٌة: تؤكٌد هذا العموم بموله تعالى: } جمٌعا

 ؤن شٌباً من أفراد هذا العموم لد خرج من األصل.سبحانه وتعالى أكده حتى ال ٌتوهم واهم ب
ٌفعل ما ٌشاء؛ لموله تعالى: } ثم استوى إلى السماء {: و}  ومنها: إثبات األفعال هلل عّز وجّل . أي أنه  .ٗ

استوى { فعل؛ فهو جّل وعبل ٌفعل ما ٌشاء، وٌموم به من األفعال ما ال ٌحصٌه إال هللا، كما أنه ٌموم به من 
 ما ال ٌحصٌه إال هللا. األلوال

 ( ومنها: أن السموات سبع؛ لموله تعالى: ) سبع سموات  .٘
 (. ومنها: كمال خلك السموات؛ لموله تعالى: ) فسواهن  .ٙ
 ( ومنها: إثبات عموم علم هللا؛ لموله تعالى: ) وهو بكل شًء علٌم.2
ما فً األرض جمٌعاً؛ ألن هللا لم ٌبٌنها لنا ومنها: أن نشكر هللا على هذه النعمة . وهً أنه تعالى خلك لنا .1

 لمجرد الخبر؛ ولكن لنعرؾ نعمته بذلن، فنشكره علٌها.
ومنها: أن نخشى، ونخاؾ؛ ألن هللا تعالى بكل شًء علٌم؛ فإذا كان هللا علٌماً بكل شًء . حتى ما نخفً   .0

أفعالنا، أو فً ألوالنا، أو فً  فً صدورنا . أوجب لنا ذلن أن نحترس مما ٌؽضب هللا عّز وجّل سواء فً
 .ضمابر للوبنا
 المرآن

َماَء َونَْحُن }َوإِْذ لَاَل َربَُّن ِلْلَمََلئَِكِة إِنًِّ َجاِعٌل فًِ اْْلَْرِض َخِلٌفَةً لَالُوا أَتَْجعَُل فٌَِها َمْن ٌُْفِسُد فٌَِها وَ  ٌَْسِفُن الّدِ
ُس لََن لَاَل إِنِّ   [ٖٓ({ ]البمرة : ًٖٓ أَْعلَُم َما اَل تَْعلَُموَن )نَُسبُِّح بَِحْمِدَن َونُمَّدِ

 التفسٌر:
واذكر ٌا دمحم إذ لال ربن للمبلبكة والصص على لومن ذلن، حٌن لال ربن للمبلبكة، أنً جاعل فً األرض 

ٌا ربنا، ما الحكمة فً خلك هإالء لوماً ٌخلؾ بعضهم بعضاً لرناً بعد لرن وجٌبلً بعد جٌل، فمالت المبلبلكة: 
مع أن منهم من ٌفسد فً األرض وٌسفن الدماء، فإن كان المراد عبادتن، فنحن ننزهن التنزٌه البلبك بحمدن 

                                                                                                                                                                                             

 .1ٖٗ/ٔ(:ص0ٙ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .ٓٔٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 .0ٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .٘ٔٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗ)
 .21/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٘)
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فمال هللا: إنً أعلم من المصلحة الراجحة فً خلك هذا الصنؾ على المفاسد التً ذكرتموها  وجبللن ونمدسن،
 ما ال تعلمون أنتم.

[، "أي اذكر ٌا دمحم حٌن لال ربن للمبلبكة والصص على ٖٓبَِكِة{]البمرة:لوله تعالى: }َوإِْذ لَاَل َربَُّن ِلْلَمبلَ  
 .(ٔ)لومن ذلن"

لال ابن عثٌمٌن:" و"المبلبكة" جمع "َمْلبَن"، وأصله "مؤلن"؛ ألنه مشتك من األَلُوكة . وهً الرسالة؛  
"؛ و "المبلبكة" عالم لكن صار فٌها إعبلل بالنمل . أي نمل حرؾ مكان حرؾ آخر؛ مثل أشٌاء أصلها: "شٌباء

ؼٌبً خلمهم هللا تعالى من نور، وجعل لهم وظابؾ، وأعماالً مختلفة؛ فمنهم الموكل بالوحً كجبرٌل؛ 
وبالمطر، والنبات كمٌكابٌل؛ وبالنفخ فً الصور كإسرافٌل؛ وبؤرواح بنً أدم كملَن الموت.. إلى ؼٌر ذلن من 

 .(ٕ)الوظابؾ، واألعمال"
 :(ٖ)لوله تعالى:}َوإِْذ{، وجهٌنولد ذكر أهل العلم فً  

، واستشهد بمول (ٗ)أحدهما : أنه صلة زابدة ، وتمدٌر الكبلم : ولال ربن للمبلبكة ، وهذا لول أبً عبٌدة
 :(٘)األسود بن ٌعفر

 فَإَِذا َوذِلَن الَ َمَهاةَ لِذْكِرِه       َوالدَّْهُر ٌَْعمُُب َصاِلحاً بِفََسادِ 
ِ وببٌت عبد مناؾ بن ِرْبع ا ًّ  : (ٙ)لُهَذل

الَةُ الشُُّرَدا   َحتَّى إَِذا أَْسلَُكوُهْم فًِ لُتَابَِدةٍ         َشبل َكَما تَْطُرُد اْلَجمَّ
 ولال : معناه ، حتى أسلكوهم.

لال أبو عبٌدة: )إذ( ههنا زابدة، وهذا إْلَدام ِمْن أبً عبٌدة ألن المرآن، ال ٌنبؽً أن ٌتكلم  لال الزجاج:" 
 (2)" ٌة تجري إلى الحك و )إذ( معناها الولت، وهً اسم فكٌؾ ٌكون لؽوافٌه إال بؽا

                                                           

 .ٔٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .ٕٔٔ/ٔتفسٌر ابن عثٌمٌن:  (ٕ)
 .0ٖ/ٔوما بعدها، والنكت والعٌون:  0ٖٗ/ٔ( أنظر: تفسٌر الطبري: ٖ)
 .1ٓٔ/ٔ( أنظر: معانً المرآن للزجاج: ٗ)
، ولٌس البٌت فً رواٌة ابن األنباري شارح المفضلٌات . ولوله " المهاه " ، ٌمال : لٌس لعٌشنا مهه  ٗٗ(المفضلٌات ، المصٌدة رلم : ٘)

 حتٌن( ومهاه : أي لٌس له حسن أو نضارة . ولد زعموا أن الواو فً لوله " فإذا وذلن . . " زابدة ممحمة ، كؤنه لال : فإذا ذلن . . . ،)بفت
ص  ٕٗولد لال الطبري فً تفسٌر لوله تعالى : " حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها ولال لهم خزنتها سبلم علٌكم طبتم فادخلوها خالدٌن " ج 

" واختلؾ أهل العربٌة فً موضع جواب " إذا " التً فً لوله : )حتى إذا جاءوها( ، فمال بعض نحوًٌ البصرة ، ٌمال إن لوله : :  ٕٗ
ذَا )ولال لهم خزنتها( فً معنى : لال لهم . كؤنه ٌلؽى الواو . ولد جاء فً الشعر شًء ٌشبه أن تكون الواو زابدة ، كما لال الشاعر : فَإِ 

ٌَْشةُ لَْم ٌَُكْن ... إاِل تََوهَُّم َحاِلٍم بَِخٌَاِل فٌشبه أن ٌكون ٌرٌد : فإذا ذلن لم ٌكن " . ولال أبو سعٌد السكري فً  َوذَِلَن ٌَا شرح أشعار الهذلٌٌن ُكبَ
 ، فً شرح بٌت أبً كبٌر الهذلً :  ٓٓٔ:  ٕ

ٌء َكؤَْن لَ  ًْ ٌَْس إاِل ِحٌنَهُ      َوإِذَا َمَضى َش  ْم ٌُْفعَلِ فَإِذَا َوذَِلَن لَ
. لال أبو سعٌد : " الواو زابدة . لال : للت ألبً عمرو : ٌمول الرجل : ربنا ولن الحمد . فمال : ٌمول الرجل : لد أخذت هذا بكذا وكذا 

او لم تثبت : " لٌل فً اآلٌة إن الواو ممحمة ، ولٌس ذلن بشًء ، ألن زٌادة الو 1ٖ٘:  ٔفٌمول : وهو لن " . ولال ابن الشجري فً أمالٌه 
فً شًء من الكبلم الفصٌح " . والذي ذهب إلٌه ابن الشجري هو الصواب ، ولكل شاهد مما استشهدوا به وجه فً البٌان ، لٌس هذا 
موضع تفصٌله . وكفى برد الطبري فً هذا الموضع ما زعمه أبو عبٌدة من زٌادة " إذ " كما سٌؤتً : " وؼٌر جابز إبطال حرؾ كان 

ى فً الكبلم " إلى آخر ما لال . وهو من سدٌد الفهم . وشرحه للبٌت بعد ، ٌدل على أنه ال ٌرى زٌادة الواو ، وذلن لوله فً دلٌبل على معن
 [.0ٖٗ/ٔشرحه : " فإذا الذي نحن فٌه ، وما مضى من عٌشنا " .]حاشٌة الطبري: 

 2ٗٔ - 2ٓٔ/  ٖ)طبعة بوالق( والخزانة  ٕ٘/  ٕٗ،  ٖٔ/  1ٔ،  1/  ٗٔ،  0ٖٗ/ٔ، وفً تفسٌر الطبري: ٕٗ/  ٕ( دٌوان الهذلٌٌن ٙ)
، وكثٌر ؼٌرها . وسلن الرجل الطرٌك ، وسلكه ؼٌره فٌه ، وأسلكه الطرٌك : أدخله فٌه أو  10ٕ/  ٕ،  1ٖ٘/  ٔ، وأمالى ابن الشجري 

ابك اإلبل : طردها أمامه طرًدا . ومر اضطره إلٌه . ولتابدة : جبل بٌن المنصرؾ والروحاء ، أي فً الطرٌك بٌن مكة والمدٌنة . وشل الس
فبلن ٌشل العدو بالسٌؾ : ٌطردهم طرًدا ٌفرون أمامه . والجمالة : أصحاب الجمال . وشرد البعٌر فهو شارد وشرود : نفر وذهب فً 

لى عدو لهم ، األرض ، وجمع شارد شرد )بفتحتٌن( مثل خادم وخدم . وجمع شرود شرد )بضمتٌن( . وٌذكر عبد مناؾ لوًما أؼاروا ع
فؤزعجوهم عن منازلهم ، واضطروهم إلى " لتابدة " ٌطردونهم بالسٌوؾ والرماح والنبال ، كما تطرد اإلبل الشوارد . وجواب " إذا " 

 تمدٌره : شلوهم شبل ، فعل محذوؾ دل علٌه المصدر ، كما سٌؤتً فً كبلم الطبري بعد .
 .0ٖ/ٔنكت والعٌون: وما بعدها، وال 0ٖٗ/ٔ( أنظر: تفسٌر الطبري: 2)
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 :(ٔ)والوجه الثانً : أن )إذ( كلمة ممصورة ، ولٌست بصلة زابدة، وفٌها ألهل التؤوٌل لوالن
آَدَم }إذ أحدهما : أن هللا تعالى لما ذكَّر خلمه نِعََمهُ علٌهم بما خلمه لهم فً األرض ، ذّكرهم نِعََمهُ على أبٌهم 

 لال ربن للمبلبكة إنً جاعل فً األرض خلٌفة{، وهذا لول المفضَّل .
والثانً : أن هللا تعالى ذكر ابتداء الخلك فكؤنه لال : وابتدأ خلمكم }إذ لال ربن للمبلبكة إنً جاعل فً األرض 

 :(ٕ)خلٌفة{، وهذا من المحذوؾ الذي َدلَّ علٌه الكبلم ، كما لال النمر بن تَْولَبَ 
ٌْنََما َ ةَ َمْن ٌَْخَشَها       فََسوَؾ تَُصاِدفُهُ أ  فَإِنَّ اْلَمنٌَّ

ٌرٌد : أٌنما ذهب. وكما تمول العرب : " أتٌتن من لبُل ومن بعُد " . ترٌد من لبل ذلن ، ومن بعد ذلن. فكذلن 
وإذا لم ٌكرمن فبل ذلن فً " إذا " كما ٌمول المابل :" إذا أكرمن أخوَن فؤكرمه ، وإذا ال فبل " . ٌرٌد : 

 : (ٖ)تكرمه. ومن ذلن لول اآلخر
هُ        فًِ ٌَْوم أسؤُل نَاببِل أو أْنَكدُ  َن ُضرُّ  فَإَِذا َوَذِلَن ال ٌَُضرُّ

لال الطبري: " وكذلن معنى لول هللا جل ثناإه : }وإذ لاَل ربن للمبلبكة{، لو أْبِطلت )إذ( وُحِذفت من  
 .(ٗ)هو به، وفٌه )إذ(" الكبلم ، الستحال عن معناه الذي

 .(٘)ولال الجمهور: لٌست بزابدة وإنما هً معلمة بفعل ممدر تمدٌره واذكر إذ لال"لال ابن عطٌة:" 
 :(ٙ)واحدها ملن، وأصله )َمؤْلَن(، مهموز، حذؾ همزه لكثرة االستعمال، وأنشدو)المبلبكة(: 

َل ِمْن جَ  ٍ ولكن لَمؤْلٍَن        تَنَزَّ ًّ ماء ٌَُصوُب فَلَْسَت إلْنِس  ّوِ الّسِ
 .(1)، وتابعه على هذا المول أكثر أهل العلم"(2)وهذا لول سٌبوٌه

 :  (0)وأصل المؤلن : الرسالة ، كما لال عدي بن زٌد الِعبَاِديّ 
 أَْبِلػِ النُّْعَماَن َعنًِّ َمؤلًَكا         إِنَّهُ لَْد َطاَل َحْبِسً َواْنتَِظاِري 

ى اللؽة األخرى. فمن لال : مؤلًكا فهو َمْفعل ، من ألن إلٌه ٌؤَلن إذا أرسل إلٌه رسالة ولد ٌنشد : مؤلًَكا ، عل
َمؤلكة؛ ومن لال : َمؤلًَكا فهو َمْفعَل من ألكت إلٌه آلن : إذا أرسلت إلٌه مؤلَكة وألُوًكا ، كما لال لبٌد بن 

 : (ٓٔ)ربٌعة
ه           بؤَلُوٍن فَبََذلْ   نَا َما َسؤَْل َوُؼبلٍم أَْرَسلَتْه أُمُّ

 : (ٔٔ)فهذا من " ألكت " ، ومنه لول نابؽة بنً ذبٌان
ٌَْن َعنًِّ ٌَْن إِلَ ٌَْن لَْوال         َسؤَْهِدٌه ، إِلَ ٌَْن إِلَ  أَِلْكنًِ ٌَا ُعٌَ

                                                           

 .0ٖ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٔ)
، وبعده : وإْن تتخّطاَن  ٘ٙ، وشرح شواهد المؽنً :  1ٖٗ/  ٗ، والخزانة  ٙٔ/  ٔ(من لصٌدة محكمة فً مختارات ابن الشجري ٕ)

 أْسبابُها ... فإن لَُصاراَن أْن تهرَما
 ه.، ولم أتعرؾ على لابلٕٗٗ/ٔ( البٌت من شواهد الطبري: ٖ)
 .ٕٗٗ/ٔ( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .ٙٔٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٘)
( نسبه بعضهم لعلممة بن الفحل، ٌمدح الحارث بن جبلة، ولٌل: لرجل من عبد المٌس جاهلً، ٌمدح بعض الملون، لاله أبو عبٌدة، ولٌل: ٙ)

وما بعدها،  ٗٗٗ/ ٔي" فً "تفسٌره" ، و"الطبر1ٖٓ/ ٗألبً وجزة السعدي ٌمدح عبد هللا بن الزبٌر. ورد البٌت فً "الكتاب" 
، 1ٕ/ ٔ، "إمبلء ما من به الرحمن" 2ٗ، "الجمل" للزجاجً ص ٕٓٔ/ ٕ، "المنصؾ" ٖٖ، "مجاز المرآن" ص 0ٖٗ"المفضلٌات" ص 
 .1ٙٔ/ ٔ، "الدر المصون" ٔٔٔ/ ٔ، و )ألن( 0ٕٔ٘/ ٔ، "اللسان" )صوب( ٕٙ، "االشتماق" البن درٌد ص 10ٔ/ ٔ"تفسٌر ابن عطٌة" 

 .1ٖٓ/ٕ( أنظر: الكتاب: 2)
. أصلها )مؤْلن(، ٌحذفون الهمزة منه، وٌنملون حركتها إلى البلم وكانت مسكنة فً حال همز االسم. 1ٖٓ/ٕ( أنظر: التفسٌر البسٌط: 1)

أ، "مجاز  ٓٙ/ ٔ، والثعلبً فً "تفسٌره" 02ٔ/ ٔفإذا جمع االسم ردوا الهمزة على األصل فمالوا: )مبلبكة(، انظر: "تفسٌر الطبري" 
 .0ٖٗٗ/ ٗ، "تهذٌب اللؽة" )ملن( 1ٓ/ ٔ، "معانً المرآن" للزجاج ٖ٘/ ٔالمرآن" 

، وفً المطبوعة " وانتظار " ، وهً إحدى لصابد عدي ، التً كان ٌكتبها إلى النعمان ،  ٕٔٙ:  ٘، والعمد الفرٌد  ٗٔ:  ٕ(األؼانً 0)
اِن بالماء لما حبسه فً محبس ال ٌدخل علٌه فٌه أحد . وبعده الب ٌِْر اْلَماِء َحْلِمً شِرٌق ... ُكْنت كالؽَصَّ ٌت المشهور ، وهو من تمامه : لَْو بِؽَ

 اعتصاِري.
، ولوله " وؼبلم " مجرور بواو " رب " . أرسلت الؽبلم أمه تلتمس من معروؾ لبٌد ،  ٙٔ، البٌت :  2ٖ(دٌوانه المصٌدة رلم : ٓٔ)

 فؤعطاها ما سؤلت .
 .ٙٗٗ/ٔانظر: تفسٌر الطبري: ، و1٘( دٌوانه: ٔٔ)



ٔٙٔ 

 

ٔٙٔ 

 

 : (ٔ)ولال عبُد بنً الَحْسَحاس
ٌْنَا تََهاِدٌَا  ُ ٌَا فَتًى        بِآٌَِة ما جاءْت إِلَ ٌَْها َعْمَرَن َّللاَّ  أَِلْكنًِ إِلَ

ٌعنً بذلن : أبلؽها رسالتً. فسمٌت المبلبكةُ مبلبكةً بالرسالة ، ألنها ُرُسل هللا بٌنه وبٌن أنبٌابه ، ومن 
 .(ٕ)أرسلت إلٌه من عباده

ان وأعمل الخلك ، إال أنهم ال ٌؤكلون ، وال ٌشربون ، وال لال الماوردي:" والمبلبكة أفضل الحٌو 
ٌنكحون ، وال ٌتناسلون ، وهم رسل هللا ، ال ٌعصونه فً صؽٌر وال كبٌر ، ولهم أجسام لطٌفة ال ٌَُرْوَن إال إذا 

ى هللا أبصارنا على رإٌتهم"  .(ٖ)لوَّ
"أي: خالك فً األرض ومتخذ فٌها خلٌفة  [،ٖٓلوله تعالى: }إِنًِّ َجاِعٌل فًِ األرض َخِلٌفَةً{]البمرة: 

 .(ٗ)ٌخلفنً فً تنفٌذ أحكامً فٌها"
 .(ٙ). وكذا روي عن لتادة(٘)لال السدي: "فاستشار المبلبكة فً خلك آدم" 
روي عن دمحم بن إسحاق: "لوله }إنً جاعل فً األرض خلٌفة{، ٌمول: ساكنا وعامرا ٌسكنها وٌعمرها  

 .(2)خلما، لٌس منكم"
لال: دحٌت األرض من مكة، وأول من طاؾ بالبٌت المبلبكة  -ملسو هيلع هللا ىلص -ن ابن سابط، أن النبًوروي "ع 

 .(1)فمال:}إنً جاعل فً األرض خلٌفة{، ٌعنً مكة"
وروي "عن ابن عباس لال: أخرج هللا آدم من الجنة لبل أن ٌسكنها إٌاه، ثم لرأ: }إنً جاعل فً األرض  

 .(0)خلٌفة{"
طٌة:" وإن لال لابل ما الحكمة فً لول هللا تعالى للمبلبكة }إِنًِّ جاِعٌل{ اآلٌة، لٌل: هذا منه لال ابن ع 

 .(ٓٔ)امتحان لهم واختبار لٌمع منهم ما ولع وٌإدبهم تعالى من تعلٌم آدم وتكرٌمه بما أدب"
أنَّ َخبََر آدم وما  - ملسو هيلع هللا ىلص -لال الزجاج:" وفً ذكر هذه اآلٌة احتجاج على أهل الكتاب بتَثْبٌِت نبوة النبً  

أمره َّللاَّ به من سجود المبلبكة له معلوم عندهم، ولٌس هذا ِمْن علم العرب الذي كانت تعلمه، ففً إخبار النبً 
 -ملسو هيلع هللا ىلص  -

اب أو أوحً دلٌل على تثبٌت رسالته إذ آتاهم بما لٌس من علم العرب، وإنما هو خبر ال ٌعلمه إال من لرأ الكت
 .(ٔٔ)إلٌه به"

 .(ٕٔ)بالماؾ"« خلٌفة»لال ابن عطٌة:" ولرأ زٌد بن علً 
[، على وجهٌن ٖٓواختلفوا فً معنى } َجاِعٌل {، فً لوله تعالى:}إِنًِّ َجاِعٌل فً األَْرِض َخِلٌفَةً{]البمرة: 
(ٖٔ): 

 .(ٗٔ)أحدهما : أنه بمعنى خالك . لاله أبو روق
 .(ٕ)ولتادة (ٔ)الحسنوالثانً: إنً فاعل. لاله 

                                                           

، ألكنى إلٌها : أبلؽها رسالة منً ، والرسالة : األلون والمؤلكة. وتهادى فً مشٌه : 0ٔ(الشعر لسحٌم عبد بنً الحسحاس ، دٌوانه : ٔ)
 تماٌل دالال أو ضعفًا.

 . )بتصرؾ بسٌط(.2ٗٗ-ٗٗٗ/ٔ( أنظر: تفسٌر الطبري: ٕ)
 .0ٗ/ٔ( النكت والعٌون: ٖ)
 .ٔٗ/ٔالتفاسٌر: ( صفوة ٗ)
 .2ٙ/ٔ(:صٖٗٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)٘)
 .2ٙ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙ)
 .0ٗٗ/ٔ(:صٓٓٙ، والطبري)2ٙ/ٔ(:صٖٙٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)2)
 .1ٗٗ/ٔ(:ص00٘، والطبري)2ٙ/ٔ(:ص2ٖٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)1)
، لال: صحٌح اإلسناد، ولم ٖٔٙ/ ٕ، وأخرجه الحاكم: 22/ٔ(:صٕٕٖ، وهو جزء من الخبر)2ٙ/ٔ(:ص0ٖٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)0)

 ٌخرجاه. ولال الذهبً: صحٌح. 
 . ٕٔٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٓٔ)
 .1ٓٔ/ٔ( معانً المرآن: ٔٔ)
 .2ٔٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕٔ)
 .1ٗٗ-2ٗٗ/ٔ( أنظر: تفسٌر الطبري: ٖٔ)
 .1ٗٗ/ٔ(:ص01٘( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)



ٕٔٙ 

 

ٕٔٙ 

 

والراجح فً تفسٌر لوله تعالى: }إِنًِّ َجاِعٌل فً األَْرِض َخِلٌفَةً{: "أي مستخلؾ فً األرض خلٌفةً ،  
 .(ٖ)وُمَصٌِّر فٌها َخلَفًا. وذلن أشبه بتؤوٌل لول الحسن ولتادة"

فً المراد بالخلٌفة هنا، وفً المسؤلة [، اختلؾ العلماء ٖٓولوله }إِنًِّ َجاِعٌل فًِ اأْلَْرِض َخِلٌفَةً{]البمرة: 
 أربعة ألوال: 

على لولٌن -ألنه خلؾ من سكن األرض لبله من الجن أو المبلبكة-علٌه الصبلة والسبلم-أحدها: أن الخلٌفة آدم
وعلٌه فالخلٌفة فعٌلة بمعنى فاعل والتاء للمبالؽة عند لوم من النحاة، أو للعدل عن الوصؾ إلى -ألهل العلم

 .(ٗ)فإن كلمة خلٌفة صفة فً األصل ثم أجرٌت مجرى األسماء فؤلحمت التاء لذلناالسم 
، (2)، وابن المٌم(ٙ)، والمرطبً(٘)وٌموي هذا المول إفراد لفظ )خلٌفة( فً اآلٌة، ولد لال به الواحدي  

 ، وحكوا اإلجماع على ذلن. (0)، والؽرناطً(1)والخازن
، والخبلؾ فً المسؤلة لدٌم مشهور كما سٌتضح فً (ٔٔ)وكبانً، والك(ٓٔ)ولد رد دعوى اإلجماع ابن كثٌر

 .(ٕٔ)األلوال التالٌة
والثانً: أن الخلٌفة آدم وبنوه وأفرد لفظ )خلٌفة( استؽناء بذكر آدم عن ذكر بنٌه كما ٌستؽنى بذكر أب المبٌلة  

ٌ ً خلفكم أو خلٌفة منكم. فً لولنا مضر وتمٌم ولٌس عن ذكر المبٌلة. أو أرٌد بالخلٌفة من ٌخلفكم أو خلفا
 . (ٖٔ)والخلٌفة ٌصلح للواحد والجمع كما ٌصلح للذكر واألنثى

ومروراً بمن لام ممامه فً ذلن من ولده إلى انمضاء -علٌه السبلم-والثالث: أن المراد: أولو األمر ابتداء بآدم 
 . (ٗٔ)العالم

 ولد اختلفت عبارات أهل العلم فً حكاٌة هذا المول: 
: "ولال ابن مسعود: إنما معناه خلٌفة منً فً الحكم بٌن عبادي بالحك وبؤوامري، ٌعنً فمال ابن عطٌة 

 .(٘ٔ)ومن لام ممامه بعده من ذرٌته"-علٌه السبلم-بذلن آدم
 .(ٙٔ)ولال المرطبً :" وهو خلٌفة هللا فً إمضاء أحكامه وأوامره ألنه أول رسول فً األرض" 
 .(2ٔ)خلٌفة هللا فً أرضه" ولال البٌضاوي:"المراد به آدم ألنه كان 
 .(1ٔ)ولال الشنمٌطً:" ألنه خلٌفة هللا فً تنفٌذ أوامره" 
وبنوه -علٌه السبلم-وتجدر اإلشارة بؤن لفظ الخلٌفة ٌمال لمن استخلفه ؼٌره، ولمن خلؾ ؼٌره، فآدم 

ً عن هللا تخلفهم فً ذلن اس-عز وجل-وإنما هللا-عز وجل-المابمون ممامه فً والٌة األمر لٌسوا خلفاء ونوابا
                                                                                                                                                                                             

 .2ٗٗ/ٔ:ص(02٘( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .2ٗٗ/ٔ(:ص02٘( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .1ٗٗ/ٔ(  تفسٌر الطبري: ٖ)
 .2٘/ٔ، وأضواء البٌان للشنمٌطً: 2ٖٗ/ٔ(انظر: مفتاح دار السعادة البن المٌم: ٗ)
 .ٖٔٔ/ٔ( انظر: الوسٌط: ٘)
 ٖٕٙ/ٔ(انظر: الجامع ألحكام المرآن: ٙ)
 .ٔٙٔو ٖٔٔ/ٔ( انظر: مفتاح دار السعادة: 2)
 .ٖ٘/ٔانظر: لباب التؤوٌل: ( 1)
 .20/ٔ(انظر: التسهٌل لعلوم التنزٌل: 0)
 .0ٓ/ٔ( انظر: تفسٌره:: ٓٔ)
 .1ٕٗ/ٕ( انظر: تٌسٌر المنان تفسٌر المرآن: ٔٔ)
 .2٘ٔ-2ٗٔ(انظر: اإلجماع فً التفسٌر للخضٌري: ٕٔ)
، محاسن التؤوٌل للماسمً: ٓٗٔ/ًٔ حٌان: ، البحر المحٌط ألب1ٓٔ/ٕ، مفاتٌح الؽٌب للرازي: 2ٕٔ/ٔ(انظر: الكشاؾ للزمخشري: ٖٔ)
، والكوكبانً فً 00ٔ، وابن جماعة فً ؼرر التبٌان: 22ٔ/ٔ، وؼٌرها. ولد لال بهذا المول: السمٌن الحلبً فً الدر المصون: 0٘/ٕ

 .1ٕٗ-1ٗٔتٌسٌر المنان تفسٌر المرآن: 
وبٌان الحك النٌسابوري فً وضح البرهان:  ٓٗٔ/ٌٔط: ، وأبو حٌان فً البحر المح0٘/ٔ(ونسبه الماوردي فً النكت والعٌون: ٗٔ)
 .00ٖ/ٔالبن مسعود، وذهب إلٌه ابن عاشور فً التحرٌر والتنوٌر:  ٖ٘ٔ/ٔ
 .ٗٙٔ/ٔ(فً المحرر الوجٌز: ٘ٔ)
 .ٖٕٙ/ٔ(فً الجامع ألحكام المرآن: ٙٔ)
 .٘ٗ/ٔ( أنوار التنزٌل: 2ٔ)
 .2٘/ٔ( أضواء البٌان: 1ٔ)



ٖٔٙ 
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ً لهم، فولً األمر ٌموم بما أوجبه هللا علٌه من سٌاسة األرض بالدٌن، -عز وجل-عمن سبمهم تشرٌفاً وتكرٌما
مشاِهد لرٌب بصٌر سمٌع مدبر فمحال -سبحانه-ال ٌُْخلَؾ وال ٌُنَاب عنه ألنه-سبحانه-فباهلل تعالى ٌَْخلُُؾ وهو

ج إلى من ٌخلفه لؽٌبته أو موته أو عجزه ولذا جاء فً صحٌح مسلم: أن ٌَْخِلفَه ؼٌره، بل العبد هو الذي ٌحتا
 .(ٔ)"اللهم أنت الصاحب فً السفر، والخلٌفة فً األهل"

ولد اختلؾ أهل العلم فً جواز إطبلق لفظ خلٌفة هللا على العبد بٌن مانع ومجٌز، وفصل ابن المٌم فً   
رٌمٌن: "للت: إن أرٌد باإلضافة إلى هللا أنه خلٌفة عنه مفتاح دار السعادة المول فمال بعد إٌراده ألدلة الف

فالصواب لول الطابفة المانعة، وإن أرٌد باإلضافة أن هللا استخلفه عن ؼٌره ممن كان لبله فهذا ال ٌمتنع فٌه 
 . (ٕ)اإلضافة، وحمٌمتها خلٌفة هللا الذي جعله هللا خلفاً عن ؼٌره"

 .(ٖ)ن منهم ٌخلؾ المرن الذي سلفهوالرابع: أن المراد: بنو آدم ألن كل لر
َماَء{ ]البمرة:-عز وجل-وٌدل لهذا المول: لول هللا  عز -[و لولهٖٓ: }أَتَْجعَُل فٌَِها َمْن ٌُْفِسُد فٌَِها َوٌَْسِفُن الّدِ

المول  [، وؼٌر ذلن من اآلٌات، و)َخِلٌفَة( على هذا0ٖ: }ُهَو الَِّذي َجعَلَُكْم َخبلبَِؾ فًِ األَْرِض{ ]فاطر:-وجل
، ومال إلى (ٗ)ٌجوز أن تكون بمعنى فاعل أو مفعول، فالمرن من البشر خالؾ لمن لبله وهو مخلوؾ بمن بعده

، وكل هذه األلوال محتملة، وأظهرها لول من لال المراد بالخلٌفة آدم وبنوه، وأفرد (٘)هذا المول ابن جرٌر
ٌْفَة( استؽناء بذكر آدم عن ذكر بنٌه سواء أكان ت الخبلفة فً سكنى األرض أم فً عمارتها وسٌاستها لفظ )َخِل

 بالدٌن. 
[، "أي لالوا على سبٌل التعجب واالستعبلم:كٌؾ ٖٓلوله تعالى: }لَالُواْ أَتَْجعَُل فٌَِها َمن ٌُْفِسُد فٌَِها{]البمرة:

 .(ٙ)تستخلؾ هإالء، وفٌهم من ٌفسد فً األرض بالمعاصً"
 .(2)لال ابن سابط: " ٌعنون الحرام" 
 .(1)لال ابن عثٌمٌن:" واستفهام المبلبكة لبلستطبلع، واالستعبلم، ولٌس لبلعتراض" 

 :(0)وتعددت األلوال فً الؽرض من سإال المبلبكة، على وجوه
 .(ٓٔ)أحدها: أن السإال من المبلبكة على وجه االسترشاد عما لم ٌعلموا من ذلن. لاله الزجاج

منهم على ربّهم ، وإنما سؤلوه لٌعلموا، وأخبروا عن أنفسهم أنهم  والثانً: أن سإالهم على ؼٌر وجه اإلنكار
 ٌسبحون.

. لال الطبري: " وجه التعجب ، فدْعَوى ال (ٔٔ)والثالث: أنه سؤلته المبلبكة على وجه التعجب. لاله ابن جرٌج
 .(ٕٔ)داللة علٌها فً ظاهر التنزٌل ، وال خبر بها من الحجة ٌمطُع العذَر"

منها "استخبار لربها ، بمعنى : أعلمنا ٌا ربنا أجاعٌل أنت فً األرض َمْن هذه صفته ، والراجح، إن ذلن  
ال إنكاٌر منها لما أعلمها ربها أنه فاعل. وإن  -وتارن أن تجعل خلفاَءن منا ، ونحن نسبح بحمدن ونمدس لن 

 .(ٖٔ)كانت لد استعظمْت لما أخبرت بذلن ، أن ٌكون هلل خلٌك ٌعصٌه"

                                                           

 .ٕٖٗٔرلم:  021/ٕ( صحٌح مسلم: ٔ)
، معجم المناهً اللفظٌة لبكر أبو ٙ٘ٔ، المفردات للراؼب: ٓٔ٘-2ٓ٘/ٔ، وانظر: منهاج السنة البن تٌمٌة: 2ٕٗ/ٔ(مفتاح السعادة: ٕ)

 .2٘ٔ-ٙ٘ٔزٌد: 
وؼٌرهما، ولال به ابن كثٌر فً  0٘/ٔ، والنكت والعٌون للماوردي: ٔ٘ٗ/ٔ(وهو لول الحسن البصري كما فً جامع البٌان للطبري: ٖ)

 .0ٗ/ٕ، والماسمً فً محاسن التؤوٌل: 0ٓ/ٔالتفسٌر: 
 .ٗٙٔ/ٔ(انظر: المحرر الوجٌز البن عطٌة: ٗ)
 .1ٗٗ/ٔ(انظر: جامع البٌان: ٘)
 .ٔٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
 .22/ٔ(:صٕٖٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)2)
 .ٖٔٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 1)
 .2ٓٗ-0ٙٗ/ٔ( أنظر: تفسٌر الطبري: 0)
 .0ٓٔ/ٔمعانً المرآن: ( أنظر: ٓٔ)
 .0ٙٗ/ٔ(:صٙٔٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .2ٔٗ/ٔ( تفسٌر الطبري: ٕٔ)
 .2ٓٗ/ٔ( تفسٌر الطبري: ٖٔ)



ٔٙٗ 

 

ٔٙٗ 

 

 .(ٔ)[، أي: ٌرٌك الدماء بالبؽً واالعتداء!! "ٖٓ}َوٌَْسِفُن الدمآء{]البمرة:لوله تعالى:  
 .(ٕ)لال البؽوي:" أي كما فعل بنو الجان فماسوا الشاهد على الؽابب، وإال فهم ما كانوا ٌعلمون الؽٌب" 

 [، وجوها:ِٖٓفُن الدمآء {]البمرة:وذكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى: }لَالُواْ أَتَْجعَُل فٌَِها َمن ٌُْفِسُد فٌَِها َوٌَسْ 
أحدها: أن الجن بنو الجان كانوا فً األرض لبل خلك آدم، فؤفسدوا فٌها، وسفكوا الدماء، ومعنى اآلٌة:" 

، (ٗ)والحسن ، (ٖ)أتجعل فٌها من ٌفسد فٌها كما أفسدت الجن، وٌسفن الدماء، كما سفكوا".وهذا لول أبً العالٌة
 ، مثل ذلن.(2)، والربٌع(ٙ)دهللا ابن عمروروي عن عب،  (٘)وابن عباس

لال الطبري: " فعلى هذا المول : }إنً جاعل فً األرض خلٌفة{، من الجن ، ٌخلفونهم فٌها فٌسكنونها  
 .(1)وٌعمرونها"

، (0)والثانً: أن هللا أعلم المبلبكة، أنه إذا كان فً األرض خلك، أفسدوا فٌها وسفكوا الدماء". لاله لتادة 
 .(ٔٔ)، وابن سابط(ٓٔ)والسدي

 .(ٕٔ)والثالث: ولٌل: أبصر بعض المبلبكة خلك آدم وبعض األمور فً أم الكتاب. لاله أبو جعفر دمحم بن علً
 :(ٖٔ)[، على وجوهٖٓواختلفت المراءة فً لوله تعالى: }َوٌَْسِفُن الدمآء{]البمرة: 

 أحدها: لراءة الجمهور بكسر الفاء:} َوٌَْسِفُن{.
 حٌوة وابن أبً عبلة: }وٌسفُن{ بضم الفاء. والثانً: ولرأ أبو

والثالث: ولرأ ابن هرمز }وٌسفَن{، بالنصب بواو الصرؾ كؤنه لال: من ٌجمع أن ٌفسد وأن ٌسفن، ولال 
 المهدوي: هو نصب فً جواب االستفهام.

 .(ٗٔ)لال ابن عطٌة: "واألول أحسن" 
 .(٘ٔ)ننزهن عما ال ٌلٌك بن متلبسٌن بحمدن" ونحن" [،َٖٓونَْحُن نَُسبُِّح بَِحْمِدَن{]البمرة:لوله تعالى:} 
من بالحمد لن والشكر"   .(ٙٔ)لال الطبري: أي" إنا نعّظِ
 .(2ٔ)ننزهن عما ال ٌلٌك بن وبصفاتن" لال ابن عطٌة: أي:" 
ً إن لال ابن عثٌمٌن:"  ه هللا عنه شٌبان؛ أوالً: النمص؛ والثانً: النمص فً كماله؛ وزد ثالثا والذي ٌُنَزَّ

ه هللا عنه؛ النمص: مطلماً؛ ٌعنً أن كل صفة نمص ال ٌمكن أن ٌوصؾ شبت : مماثلة المخلولٌن؛ كل هذا ٌُنَزَّ
هللا بها أبداً. ال وصفاً دابماً، وال خبراً؛ والنمص فً كماله: فبل ٌمكن أن ٌكون فً كماله نمص؛ لدرته: ال ٌمكن 

 ٌمكن أن ٌعترٌه نسٌان .. وهلم جراً؛ ولهذا لال أن ٌعترٌها عجز؛ لوته: ال ٌمكن أن ٌعترٌها ضعؾ؛ علمه: ال

                                                           

 .ٔٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .20/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٕ)
 .22/ٔ(:صٕٕٖ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .22/ٔ(:صٖٕٖ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)
 .ٓ٘ٗ/ٔ(:صٔٓٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 . لال: صحٌح اإلسناد، ولم ٌخرجاه )عن ابن عباس( .ٕٔٙ/ ٕ، والحاكم: 22/ٔ(:صٕٖٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
 .ٔ٘ٗ-ٓ٘ٗ/ٔ(:صٕٓٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٓ٘ٗ/ٔ( تفسٌر الطبري: 1)
 .21-22/ٔ(:صٕٖٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)0)
 .21/ٔ(:صٕٖ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 . ٕٙٗ/ٔ(:ص1ٓٙ، و)ٔ٘ٗ/ٔ(:صٖٓٙ، والطبري)21/ٔ(:صٕٖٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔٔ)
ٌعنً ابن  -. لال ابن أبً حاتم:" حدثنا أبً ثنا هشام الرازي ثنا ابن المبارن عن معروؾ21/ٔ(:ص2ٕٖ( أنظر تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٔ)

ت وماروت من أعوانه، وكان له كل ٌوم ثبلث لمحات خربإ المكً عمن سمع أبا جعفر دمحم بن علً ٌمول: السجل ملن، وكان هارو
ٌنظرهن فً أم الكتاب، فنظر نظرة لم تكن له فؤبصر فٌها خلك آدم وما فٌه من األمور، فؤسر ذلن إلى هاروت وماروت وكانا من أعوانه، 

 طالة على المبلبكة".فلما لال إنً جاعل فً األرض خلٌفة لالوا أتجعل فٌها من ٌفسد فٌها وٌسفن الدماء لاال ذلن است
 .1ٔٔ-2ٔٔ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: ٖٔ)
 .1ٔٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗٔ)
 .ٔٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر:٘ٔ)
 .2ٕٗ/ٔ( تفسٌر الطبري: ٙٔ)
 .1ٔٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: 2ٔ)
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ٔٙ٘ 

 

[ أي تعب، 1ٖعّز وجّل: }ولمد خلمنا السموات واألرض وما بٌنهما فً ستة أٌام وما مسنا من لؽوب{ ]ق: 
وإعٌاء؛ فهو عّز وجّل كامل الصفات ال ٌمكن أن ٌعتري كماله نمص؛ ومماثلة المخلولٌن: هذه إن شبنا 

[ . ولال تعالى: }وله ٔٔ تعالى أفردها بالذكر، فمال: }لٌس كمثله شًء{ ]الشورى: أفردناها بالذكر؛ ألن هللا
[ ؛ وإن شبنا جعلناها داخلة فً المسم 2ٗالمثل األعلى{ ، ولال تعالى: }فبل تضربوا هلل األمثال{ ]النحل: 

الص تجعل الكامل األول. النمص. ألن تمثٌل الخالك بالمخلوق ٌعنً النمص؛ بل المفاضلة بٌن الكامل والن
 :(ٔ)نالصاً، كما لال المابل

ٌَْؾ ٌَنمُص لْدُرهُ              إذا لٌل إنَّ السٌَؾ أمضى  العصا من ألَْم تََر أنَّ السَّ
لو للت: فبلن عنده سٌؾ أمضى من العصا تبٌن أن السٌؾ هذا رديء، ولٌس بشًء؛ فربما نفرد هذا المسم 

األول؛ على كل حال التسبٌح ٌنبؽً لنا. عندما نمول: "سبحان هللا"، أو: "أسبح الثالث، وربما ندخله فً المسم 
 .(ٕ)هللا"، أو ما أشبه ذلن. أن نستحضر هذه المعانً"

 :(ٖ)[، ذكر فٌه المفسرون وجوهآٖولولهم: }َونَْحُن نَُسبُِّح بَِحْمِدَن{]البمرة: 
 نَُسبُِّح بَِحْمِدَن اآلٌة، أم نتؽٌر عن هذه الحال. أحدها: أنه هو على جهة االستفهام، كؤنهم أرادوا َونَْحنُ 

 .(ٗ)لال ابن عطٌة: "وهذا ٌحسن مع المول باالستفهام المحض فً لولهم: }أَتَْجعَُل{؟" 
والثانً: أن معناه التمدح ووصؾ حالهم، وذلن جابز لهم كما لال ٌوسؾ علٌه السبلم: إِنًِّ َحِفٌٌظ َعِلٌٌم 

 [ .٘٘]ٌوسؾ: 
عطٌة: "وهذا ٌحسن مع التعجب واالستعظام ألن ٌستخلؾ هللا من ٌعصٌه فً لولهم أَتَْجعَُل لال ابن  

 .(٘)وعلى هذا أدبهم بموله تعالى: }إِنًِّ أَْعلَُم ما ال تَْعلَُموَن{"
 والثالث: ولٌل أن :معنى اآلٌة: ونحن لو جعلتنا فً األرض واستخلفتنا نسبح بحمدن. 

 .(ٙ)حسن مع التعجب واالستعظام فً لولهم: }أَتَْجعَُل{"لال ابن عطٌة: "وهذا أٌضا  
وأصُل التسبٌح هلل عند العرب : التنزٌهُ له من إضافة ما لٌس من صفاته إلٌه ، والتبربة له من ذلن ، كما  

 :  (2)لال أعشى بنً ثعلبة
ا َجاَءنًِ فَْخُره  -أَلُوُل   اَن ِمْن َعْلمََمةَ اْلفَاِخِر ُسْبحَ        -لمَّ

 .(1)ٌرٌد : ُسبحان هللا من فَخر علممة ، أي تنزًٌها هلل مما أتى علممة من االفتخار ، على وجه النكٌر منه لذلن
}وبَِحْمِدَن{، معناه: "نخلط التسبٌح بالحمد ونصله به، وٌحتمل أن ٌكون لوله بَِحْمِدَن  ولوله تعالى: 

ثم اعترضوا على جهة التسلٌم، أي وأنت المحمود اعتراضا بٌن الكبلمٌن، كؤنهم لالوا ونحن نسبح ونمدس، 
 .(0)فً الهداٌة إلى ذلن"

 :(ٓٔ)واختلؾ فً تسبٌح المبلبكة على ألوال 
 . (ٔ)أحدها: معناه: نصلً لن. وهذا لول السدي

                                                           

 . لال الثعالبً:" أبو درهم البندنٌج00ًٕ/٘( البٌت فً ٌتٌمة الدهر، للثعالبً: ٔ)
 أٌده هللا تعالى له من نتفٍة:أنشدنً الشٌخ أبو بكر 

 )متى ما ألل موالي أفضل منهم       أكن للذي فضلته متنمصا(
 )ألم تر أن السٌؾ ٌزري به الفتى      إذا لال هذا السٌؾ أمضى من العصا("

 .ٗٔٔ-ٖٔٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 .1ٔٔ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: ٖ)
 .1ٔٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗ)
 .1ٔٔ/ٔالوجٌز:  ( المحرر٘)
 .1ٔٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٙ)
، من لصٌدته المشهورة ، التً لالها فً هجاء علممة بن عبلثة ، فً خبر منافرة علممة بن عبلثة وعامر بن الطفٌل  ٙٓٔ(دٌوانه : 2)

ا ترن التنوٌن فً " سبحان " عن أبً الخطاب األخفش ، لال : " وإنم 1ٖٗ:  ٔ( . وذكر ابن الشجري فً أمالٌه ٙ٘ - ٓ٘:  ٘ٔ)األؼانً 
: " لم ٌصرفه ، ألن فٌه األلؾ والنون زابدٌن ، وأنه علم للتسبٌح ، فإن  ٕٓ٘:  ٕوترن صرفه ، ألنه صار عندهم معرفة " . ولال فً 

 . ٖوتعلٌك رلم :  0٘ٗنكرته صرفته " . وانظر ص : 
 .2ٗٗ/ٔ( أنظر: تفسٌر الطبري: 1)
 .1ٔٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: 0)
 .ٕٕٔ-ٕٕٓ/ٔ. وتفسٌر ابن كثٌر: 2ٗٗ/ٔانظر: تفسٌر الطبري: ( ٓٔ)



ٔٙٙ 
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 والثانً: أن تسبٌحهم : رفع الصوت بالذكر.
، وروي عن (ٕ)المعلوم،  لاله لتادةوالثالث:أن تسبٌحهم : سبحان هللا على ُعرفه فً اللؽة، أي التسبٌح 

 .(ٗ)نحو ذلن، وهذا هو الصحٌح، وهو لول عامة المفسرٌن (ٖ)الحسن
ُس لََن{]البمرة:   .(٘)[، " أي نثنً علٌن بالمدس والطهارة"ٖٓلوله تعالى:} َونُمَّدِ
 .(ٙ)أي: نعظم أمرن ونطهّر ذكرن مما نسبه إِلٌن الملحدون"لال الصابونً: " 
" ولٌل : لم ٌكن هذا من المبلبكة على طرٌك االعتراض والعجب بالعمل بل على سبٌل  لال البؽوي: 

 .(2)التعجب وطلب وجه الحكمة فٌه"
"التمدٌس" معناه التطهٌر؛ وهو أمر زابد على "التْنزٌه"؛ ألن "التنزٌه" تبربة، وتخلٌة؛ لال ابن عثٌمٌن: 

ح: "اللهم باعد بٌنً وبٌن خطاٌاي كما باعدت بٌن و"التطهٌر" أمر زابد؛ ولهذا نمول فً دعاء االستفتا
المشرق والمؽرب؛ اللهم نمنً من خطاٌاي كما ٌنمَّى الثوب األبٌض من الدنس؛ اللهم اؼسلنً من خطاٌاي 
بالماء، والثلج، والبَرد" : فاألول: طلُب المباعدة؛ والثانً: طلب التنمٌة . ٌعنً: التخلٌة بعد المباعدة؛ والثالث: 

ؽسل بعد التنمٌة حتى ٌزول األثر بالكلٌة؛ فٌجمع اإلنسان بٌن تْنزٌه هللا عّز وجّل عن كل عٌب ونمص، طلب ال
 .(1)وتطهٌره، أنه ال أثر إطبللاً لما ٌمكن أن ٌعلك بالذهن من نمص"

 :(0)واختلؾ فً تمدٌس المبلبكة، على أوجه 
نحو ذلن، وهو  (ٔٔ)، وروي عن الضحان(ٓٔ)أحدها: فمالوا: التمدٌس هو التطهٌر والتعظٌم، لاله ابن عباس

 .(ٖٔ)، وابن عطٌة(ٕٔ)اختٌار الطبري
. لال ابن (٘ٔ)، وكذا فسره السدي(ٗٔ)والثانً: لٌل : إن تمدٌس المبلبكة لربها َصبلتها له. لاله لتادة

 .(ٙٔ)عطٌة:"وهذا ضعٌؾ"
 .(1ٔ)ومجاهد (2ٔ)والثالث: ولال بعضهم : " نمدس لن " : نعظمن ونمجدن. لاله أبو صالح

 .(0ٔ)والرابع: أن التمدٌس معناه: ال نَْعصً وال نؤتً شٌبًا تكرُهه. لاله ابن إسحاق
والراجح هو لول ابن عباس، ومنه لولهم : " ُسبُّوح لُدُّوس "، ٌعنً بمولهم : " ُسبوح "، تنزٌهٌ هلل،  

 .(ٕٓ)عنً بذلن المطهرةوبمولهم : " لُدوٌس "، طهارةٌ له وتعظٌم، ولذلن لٌل لؤلرض : " أرض ُممدسة "، ٌ

                                                                                                                                                                                             

 .2ٗٗ/ٔ(:ص0ٔٙ، والطبري)20/ٔ(:صٖٖٓ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔ)
 .٘ٙ/ ٔ، وانظر: تفسٌر عبد الرزاق 2ٗٗ/ٔ(:صٕٓٙ، والطبري)20/ٔ(:ص0ٕٖ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕ)
: نمول سبحان هللا وبحمده وهو صبلة الخلك، وصبلة البهابم وؼٌرهما، سوى  ، لال: " لال الحسن20/ٔ( أنظر: تفسٌر البؽوي: ٖ)

 اآلدمٌٌن وعلٌها ٌرزلون ".
 . ٓ٘:  ٔ، والشوكانً  ٙٗ:  ٔوالدر المنثور ، ٕٕٔ-ٕٕٓ/ٔ. وتفسٌر ابن كثٌر: 2ٗٗ/ٔ( انظر مثبل: تفسٌر الطبري: ٗ)
 .20/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٘)
 .ٔٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٙ)
 .20/ٌٔر البؽوي: ( تفس2)
 .٘ٔٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:1)
 .2٘ٗ-2ٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري: 0)
 .20/ٔ(:صٖٖٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .2ٙٗ/ٔ(:صٕ٘ٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .2٘ٗ/ٔ( انظر: تفسٌر الطبري: ٕٔ)
خبلؾ، ومنه األرض الممدسة أي المطهرة، ومنه بٌت . لال ابن عطٌة:" والتمدٌس التطهٌر ببل 1ٔٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٖٔ)

 الممدس، ومنه المدس الذي ٌتطهر به".
 .2ٗٗ/ٙ(:صٕٔٙ، والطبري)20/ٔ(:صٕٖٖ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗٔ)
 .20/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:٘ٔ)
 .1ٔٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٙٔ)
 .2٘ٗ/ٔ(:صٕٕٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)2ٔ)
 .2٘ٗ/ٔ(:صٖٕٙالطبري)( أنظر: تفسٌر 1ٔ)
 .2ٙٗ/ٔ(:صٕٗٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)0ٔ)
 .2٘ٗ/ٔ( انظر: تفسٌر الطبري: ٕٓ)



ٔٙ2 

 

ٔٙ2 

 

ًٌ علٌكم، ولً ٖٓ}لَاَل إنً أَْعلَُم َما الَ تَْعلَُموَن{]البمرة: لوله تعالى:  [، أي:" أعلم من المصالح ما هو خف
 .(ٔ)حكمة فً خلك الخلٌمة ال تعلمونها"

ٌمون، والشهداء،  لال ابن عثٌمٌن:"  أي: من أمر هذه الخلٌفة التً سٌكون منها النبٌون، والصّدِ
 .(ٕ)والصالحون"

 :(ٖ)واختلؾ أهل العلم فً تفسٌر لوله تعالى :}لَاَل إِنًِّ أَْعلَُم َما ال تَْعلَُموَن{، وذكروا أربعة أوجه 
، (ٙ)، وروي عن مجاهد(٘)، وابن مسعود(ٗ)أحدها: إنً أعلم أن فٌكم من ٌعصٌنً وهو إبلٌس. لاله ابن عباس

 نحو ذلن. (2)، والسدي(ٙ)مجاهد
من إبلٌس، وإضماره المعصٌةَ هلل وإخفابه الكبر، مما اطلع علٌه تبارن وتعالى منه وذلن مما اطلع علٌه  

 وخفً على مبلبكته.
 .(1)والثانً: إنً أعلم المصلحة فٌه. لاله البؽوي

 .(0)والثالث: "إنً أعلم أنهم ٌذنبون وأنا أؼفر لهم"
، وبه (ٓٔ)الطاعة والوالٌِة هلل. لاله لتادةوالرابع: إنً أعلم ما ال تعلمون، من أنه ٌكون من ذلن الخلٌفة أهُل 

 لال أكثر أهل العلم. وهللا أعلم.
ولرأ أهل الحجاز والبصرة }إنً أعلم{ بفتح )الٌاء( وكذلن كل ٌاء إضافة استمبلها ألؾ مفتوحة إال فً  

راء مواضع معدودة وٌفتحون فً بعض المواضع عند األلؾ المضمومة والمكسورة وعند ؼٌر األلؾ وبٌن الم
 .(ٔٔ) فً تفصٌله اختبلؾ

 :الفوابد
من فوابد اآلٌة: إثبات المول هلل عّز وجّل، وأنه بحرؾ، وصوت؛ وهذا مذهب السلؾ الصالح من   .ٔ

الصحابة، والتابعٌن، وأبمة الهدى من بعدهم؛ ٌإخذ كونه بحرؾ من لوله تعالى: } إنً جاعل فً األرض 
ن أنه خاطب المبلبكة بما ٌسمعونه؛ وإثبات المول هلل على خلٌفة {؛ ألن هذه حروؾ؛ وٌإخذ كونه بصوت م

ً بما شاء  هذا الوجه من كماله سبحانه وتعالى؛ بل هو من أعظم صفات الكمال: أن ٌكون عّز وجّل متكلما
كوناً، وشرعاً؛ متى شاء؛ وكٌؾ شاء؛ فكل ما ٌحدث فً الكون فهو كابن بكلمة } كن {؛ لموله تعالى: }إنما 

ً أن ٌمول له كن فٌكون{ ]ٌس: أمره إذا أر [ ؛ وكل الكون مراد له لدراً؛ وأما لوله الشرعً: فهو 1ٕاد شٌبا
 وحٌه الذي أوحاه إلى رسله، وأنبٌابه.

ومن فوابد اآلٌة: أن المبلبكة ذوو عمول؛ وجهه أن هللا تعالى وجه إلٌهم الخطاب، وأجابوا؛ وال ٌمكن أن   .ٕ
ال ٌمكن أن ٌجٌبه إال من ٌعمل الكبلَم، والجواَب علٌه؛ وإنما نبَّْهنا على ٌوجه الخطاب إال إلى من ٌعمله؛ و

 ذلن؛ ألن بعض أهل الزٌػ لالوا: إن المبلبكة لٌسوا عمبلء.
ومنها: إثبات األفعال هلل عّز وجّل أي أنه تعالى ٌفعل ما شاء متى شاء كٌؾ شاء؛ ومن أهل البدع من   .ٖ

ادث؛ والحوادث ال تموم إال بحادث فبل ٌجًء، وال ٌستوي على العرش، ٌنكر ذلن زعماً منه أن األفعال حو
 .:وال ٌْنزل، وال ٌتكلم، وال ٌضحن، وال ٌفرح، وال ٌعجب؛ وهذه دعوى فاسدة من وجوه

 األول: أنها فً ممابلة نص؛ وما كان فً ممابلة نص فهو مردود على صاحبه.

                                                           

 .ٔٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٔ)
 .٘ٔٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 .20ٗ-2ٙٗ/ٔ( انظر: تفسٌر الطبري: ٖ)
 .22ٗ-2ٙٗ/ٔ(:صٕٙٙ، والطبري)20/ٔ(:صٖٖٖ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗ)
 .22ٗ/ٔ(:ص2ٕٙالطبري)( أنظر: تفسٌر ٘)
(، ٖٗٙ(، و)ٖٖٙ(، و)ٕٖٙ(، و)ٖٔٙ(، و)ٖٓٙ(، و)0ٕٙ(، و)1ٕٙ، والطبري)20/ٔ(:صٖٖٗ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙ)
 .20ٗ-22ٗ/ٔ(:ص2ٖٙ(، و)ٖٙٙ(، و)ٖ٘ٙو)
 .20/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:2)
 .20/ٔ( تفسٌر البؽوي: 1)
 .20/ٔ( تفسٌر البؽوي: 0)
 .20ٗ/ٔ(:ص0ٖٙ، والطبري)20/ٔ(:صٖٖ٘ابن أبً حاتم) ( أنظر: تفسٌرٓٔ)
 .20/ٔ( أنظر: تفسٌر البؽوي: ٔٔ)
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 موم باألول الذي لٌس لبله شًء.الثانً: أنها دعوى ؼٌر مسلَّمة؛ فإن الحوادث لد ت
الثالث: أن كونه تعالى فعاالً لما ٌرٌد من كماله، وتمام صفاته؛ ألن من ال ٌفعل إما أن ٌكون ؼٌر عالم، وال 

 مرٌد؛ وإما أن ٌكون عاجزاً؛ وكبلهما وصفان ممتنعان عن هللا سبحانه وتعالى.
ْب كٌؾ أُتً هإالء من حٌث ظنوا أنه تنزٌه هلل  عن النمص؛ وهو فً الحمٌمة ؼاٌة النمص!!! فاحمد ربن فتَعَجَّ

 على العافٌة، واسؤله أن ٌعافً هإالء مما ابتبلهم به من سفه فً العمول، وتحرٌؾ للمنمول.
ً . على أحد األلوال فً معنى } خلٌفة {؛ وهذا هو   .ٗ ومن فوابد اآلٌة: أن بنً آدم ٌخلؾ بعضهم بعضا

له سنة واحدة، وما بٌنهما؛ وهذا من حكمة هللا عّز وجّل؛ ألن الناس لو من  الوالع؛ فتجد من له مابة مع من
ُوِلد بمً لضالت األرض بما رحبت، ولما استمامت األحوال، وال حصلت الرحمة للصؽار، وال الوالٌة علٌهم 

 إلى ؼٌر ذلن من المصالح العظٌمة.
 {.ونحن نسبح بحمدن ونمدس لن}: ومنها: لٌام المبلبكة بعبادة هللا عّز وجّل؛ لموله تعالى .٘
 {.أتجعل فٌها من ٌفسد فٌها وٌسفن الدماء}ومنها: كراهة المبلبكة لئلفساد فً األرض؛ لمولهم: .ٙ
ومنها: أن وصؾ اإلنسان نفسه بما فٌه من الخٌر ال بؤس به إذا كان الممصود مجرد الخبر دون الفخر؛   .2

؛ وأما إذا  (ٔ)لمولهم: } ونحن نسبح بحمدن ونمدس لن {؛ وٌإٌد ذلن لول النبً  ملسو هيلع هللا ىلص: "أنا سٌد ولد آدم وال فخر"
وز؛ لموله تعالى: } فبل تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتمى { كان الممصود الفخر، وتزكٌة النفس بهذا فبل ٌج

 [ .ٕٖ]النجم: 
 .{ونحن نسبح بحمدن ونمدس لن}ومنها: شدة تعظٌم المبلبكة هلل عّز وجّل، حٌث لالوا:   .1

 المرآن
({ ]البمرة ٖٔبِؤَْسَماِء َهُإاَلِء إِْن ُكْنتُْم َصاِدلٌَِن ) }َوَعلََّم آَدَم اأْلَْسَماَء ُكلََّها ثُمَّ َعَرَضُهْم َعلَى اْلَمبَلبَِكِة فَمَاَل أَْنبِبُونًِ

 :ٖٔ] 
 التفسٌر:

وعلم هللا آدم أسماء األشٌاء، وما هو مسمى بها، ثم عرض المسمٌات على المبلبكة لاببل لهم: أخبرونً  
آدم ٌفسدون  بؤسماء من عرضته علٌكم، إن كنتم صادلٌن بؤنكم أَْولى باالستخبلؾ فً األرض منهم لكون بنً

 فً األرض.
لال ابن كثٌر:" هذا ممام ذكر هللا تعالى فٌه شرؾ آدم على المبلبكة ، بما اختصه به من ِعلم أسماء كّل  

شًء دونهم ، وهذا كان بعد سجودهم له ، وإنما لدم هذا الفصل على ذان ، لمناسبة ما بٌن هذا الممام وعدم 
ذلن ، فؤخبرهم ]هللا[ تعالى بؤنه ٌعلم ما ال ٌعلمون ؛ ولهذا ذكر  علمهم بحكمة خلك الخلٌفة ، حٌن سؤلوا عن

 .(ٔ)تعالى هذا الممام عمٌب هذا لٌبٌن لهم شرؾ آدم بما فضل به علٌهم فً العلم"
 .(ٕ)[، أي: علّمه"أسماء المسّمٌات كلها"ٖٔلوله تعالى:} َوَعلََّم آَدَم اأْلَْسَماَء ُكلََّها{]البمرة:

 .(ٖ)أسماء األشٌاء، وما هو مسمى بها، فعلمه االسم والمسمى، أي: األلفاظ والمعانً"أي:  لال السعدي:" 
لال النسفً: " ومعنى تعلٌمه أسماء المسمٌات أنه تعالى أراه األجناس التً خلمها وعلمه أن هذا اسمه  

 .(ٗ)فرس وهذا اسمه بعٌر وهذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا"
 :(٘)[، فٌه وجهانٖٔمرة:ولوله تعالى: } َوَعلََّم{]الب 

                                                           

: ومن سورة بنً إسرابٌل، 2ٔ، كتاب تفسٌر المرآن، باب 02ٓٔ؛ وأخرجه الترمذي صٓٓٓٔٔ، حدٌث رلم ٕ/ٖأخرجه أحمد  )ٔ(
ًّ بن 1ٖٓٗدٌث رلم : ذكر الشفاعة، ح2ٖ، كتاب الزهد، باب 2ٖ0ٕ؛ وأخرجه ابن ماجة ص1ٖٗٔحدٌث رلم  ؛ ومدار الحدٌث على عل

؛ وما 2ٗ، حدٌث رلم 0ٖ/ٔزٌد بن جدعان، وفٌه ضعؾ، والحدٌث صحٌح بطرله وشواهده، منها ما أخرجه الدارمً فً الممدمة بمعناه 
ح الترمذي: ، ولال فً صحٌٖٙ٘/ٕ، ولال األلبانً فً تخرٌجه: صحٌح اإلسناد ٖٙ٘ – ٖ٘٘/ٕأخرجه ابن أبً عاصم فً كتاب السنة 

 .0ٖٖٙ – ٕٙٔ٘، حدٌث رلم 2ٔ/ٖصحٌح 
 .ٕٕٕ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔ)
 .ٔٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .1ٗ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٖ)
 .1٘/ٔ( تفسٌر النسفً: ٗ)
 .0ٔٔ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: ٘)
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 أحدهما: أن تعلٌم آدم هنا إلهام علمه ضرورة.
 -والثانً: ولال لوم: "بل تعلٌم بمول، فإما بواسطة ملن، أو بتكلٌم لبل هبوطه األرض، فبل ٌشارن موسى

 .(ٔ)فً خاصته" -علٌه السبلم
 .(ٕ)م"لال أبو حٌان:" أظهرها أن الباري تعالى هو المعلم، ال بواسطة وال إلها 
مرفوعا، لال أبو « آدم»بضم العٌن على بناء الفعل للمفعول، « وعلّم»لال ابن عطٌة:" ولرأ الٌمانً:  

 .(ٖ)«"وهً لراءة ٌزٌد البربري»الفتح: 
 فً تسمٌته بآدم لوالن :

أحدهما : أنه سمً آدم ألنه خلك من أدٌم األرض ، وأدٌمها هو وجهها الظاهر ، وهذا لول ابن عباس ، 
 ، وؼٌرهم.(ٙ)، والبٌضاوي(٘)، والزمخشري(ٗ)واختٌار البؽوي

إن هللا خلك آدم من لبضة لبضها من جمٌع  : "-ملسو هيلع هللا ىلص-ولد َرَوى أبو موسى األشعري لال : لال رسول هللا  
األرض، فجاء بنو آدم على لدر األرض، منهم األحمر واألبٌض واألسود وبٌن ذلن، والسهل والحزن، 

 .(2)"خبٌث والطٌبوال
ٌمال: رجل آدم نحو أسمر، لال ابن والثانً : أنه مؤخوذ من األدمة ، وهً اللون ، فسمً بلن لسمرة لونه، 

عطٌة:" وآَدَم أفعل مشتك من األدمة وهً حمرة تمٌل إلى السواد، وجمعه أدم وأوادم كحمر وأحامر، وال 
 .(1)ٌنصرؾ بوجه"

عناصر مختلفة ولوى متفرلة، كما لال تعالى: }من نطفة أمشاج نبتلٌه{  ولٌل: سمً بذلن لكونه منوالثالث: 
 .(0)[ٕ]اإلنسان:

 . (ٓٔ)والرابع: أنه مؤخوذ من سٌد الموم، ٌمال: هو أدمة لومه: سٌدهم وممدمهم
والخامس: ولٌل: سمً بذلن لما طٌب به من الروح المنفوخ فٌه المذكور فً لوله تعالى: }ونفخت فٌه من 

[، وجعل له العمل والفهم والروٌة التً فضل بها على ؼٌره، كما لال تعالى: }وفضلناهم 0ٕجر:روحً{ ]الح
، وفً (ٔٔ)[، وذلن من لولهم: اإلدام، وهو ما ٌطٌب به الطعام2ٓعلى كثٌر ممن خلمنا تفضٌبل{ ]اإلسراء:

 أي: ٌإلؾ وٌطٌب.( ٕٔ) الحدٌث: "لو نظرت إلٌها فإنه أحرى أن ٌإدم بٌنكما"
أرجحها ]أنه[ اسم أعجمً ؼٌر مشتك، ووزنه فاعل كنظابره نحو: آزر وشالح،  مٌن الحلبً:"لال الس 

 .(ٖٔ)وإنما منع من الصرؾ للعلمٌة والعجمة الشخصٌة"
 :(ٗٔ)[، على وجهٌنٖٔواختلؾ أهل التفسٌر، فً لوله: }اأْلَْسماَء{]البمرة:

 وهذا لول الجمهور.«. علمه التسمٌات»أحدهما: أن هللا 
 «.عرض علٌه األشخاص»والثانً: أنه تعالى

 .(ٔ)تعطً ذلن" -علمه -لال ابن عطٌة: "واألول أبٌن، ولفظة
                                                           

 .0ٔٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔ)
 .ٕٓٔ/ٔ( البحر المحٌط: ٕ)
 .0ٔٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٖ)
 .20/ٔتفسٌر البؽوي:  (ٗ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( أنظر: الكشاؾ: ٘)
 .0ٙ/ٔ( أنظر: تفسٌره: ٙ)
، لال الترمذي: حدٌث صحٌح، وصححه األلبانً: فً ٓٓٗ/ٗ(:ص0٘02ٔ(، وأحمد)0ٕ٘٘(، والترمذي)0ٖٙٗ( رواه أبو داود)2)

 (.2٘0ٔصحٌح الجامع)
 .0ٔٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: 1)
 .0ٔ-1ٔ/ٔب األصفهانً: ( انظر: مفردات ألفاظ المرآن، الراؼ0)
 .ٗ، وأساس الببلؼة ص 0ٓ/ٔ(انظر: المجمل ٓٔ)
 .0ٓ/ٔ( انظر: المجمل ٔٔ)
ي ولال: ( الحدٌث عن المؽٌرة بن شعبة أنه خطب امرأة فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: "انظر إلٌهما فإنه أحرى أن ٌإدم بٌنكما". أخرجه الترمذٕٔ)

 (.00٘/ٔ؛ وابن ماجه 2ٓ/ٙ؛ وأخرجه النسابً فً سننه 2ٖٓ/ٗحسن. انظر: عارضة األحوذي 
 .ٕٕٙ/ٔ( الدر المصون: ٖٔ)
 .0ٔٔ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: ٗٔ)
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 واختلؾ العلماء فً المراد فً هذه األسماء التً علمها هللا آدم، على وجوه : 
 .(ٕ)أحدها: أسماء المبلبكة. لاله الربٌع بن خثٌم
 .(ٖ)زٌدوالثانً: أسماء الذرٌة. لاله عبدالرحمن بن 

والثالث: أن هللا علمه أسماء المبلبكة وذرٌته، لاله الطبري،ورجحه بموله تعالى: }ثُمَّ َعَرَضُهْم َعلَى اْلَمبلبَِكِة{، 
 .(ٗ)وهذه عبارة من ٌعمل

 .(٘)والرابع: علمه أسماء النجوم فمط. لاله حمٌد الشامً
 .(ٙ)حدة عرؾ منها جمٌع األسماءوالخامس: وحكى النماش عن ابن عباس، أنه تعالى علمه كلمة وا

، لال ابن عطٌة: "ولد ؼبل لوم فً  (2)والسادس: ولال بعضهم: "بل علمه األسماء بكل لؽة تكلمت بها ذرٌته"
علم هللا تعالى آدم كل شًء، حتى إنه كان »هذا المعنى حتى حكى ابن جنً عن أبً علً الفارسً أنه لال: 

 .(1)، ونحو هذا من المول الذي هو بٌن الخطؤ من جهات" «ٌحسن من النحو مثل ما أحسن سٌبوٌه
 .(0)والسابع: أنه تعالى علمه منافع كل شًء ولما ٌصلح

، (ٖٔ)، وسعٌد بن جبٌر(ٕٔ)، ومجاهد(ٔٔ)، ولتادة(ٓٔ)والثامن: أسماء جمٌع األشٌاء ، وهذا لول ابن عباس
 .(ٙٔ)واختاره ابن كثٌر ،(٘ٔ)، والربٌع(ٗٔ)والحسن

تعالى علمه أسماء كل شًء، ذواتها وصفاتها وأفعالها، أسماء المبلبكة وأسماء النبٌٌن وأسماء فمالوا: أنه  
ذرٌة آدم وأسماء البحار واألشجار واألحجار واألوانً، واختار هذا المول ابن كثٌر رحمه هللا، لعموم لوله 

س إلٌه ".. فٌمولون : ٌا آدم أنت ، ولحدٌث الشفاعة الطوٌل لما ٌؤتون النا(2ٔ)تعالى }وعلم آدم األسماء كلها{
 .(0ٔ) (1ٔ)أبو البشـر، وعلمن أسماء كل شًء"

                                                                                                                                                                                             

 .0ٔٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔ)
 .1٘ٗ/ٔ(:ص0٘ٙ(  أنظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .1٘ٗ/ٔ(:صٓٙٙ(  أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .1٘ٗ/ٔ( أنظر: تفسٌر الطبري: ٗ)
 ..1ٓ/ٔ(:ص0ٖٖتم)( أخرجه ابن أبً حا٘)
 .ٕٓٔ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: ٙ)
 .ٕٓٔ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: 2)
 .ٕٓٔ/ٔ(  المحرر الوجٌز: 1)
 . لال ابن عطٌة: وهذا رأي أكثر العلماء.ٕٓٔ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: 0)
والفسوة والفَُسٌَّة". وفً . ولفظه: " علمه اسم المصعة 1ٖٗ/ٔ(:صٔ٘ٙ، و)1ٕٗ/ٔ(:صٙٗٙ(  أنظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)

. ولفظه:" علمه اسم كل شًء حتى الَهنة 1ٗٗ/ٔ(:صٖ٘ٙ. لفظه:" حتى الفسوة والفُسٌَّة". وفً الخبر)1ٗٗ-1ٖٗ/ٔ(:صٕ٘ٙالخبر)
 . ولفظه:" علمه المصعة من المُصٌعة ، والفسوة من الفسٌة".1ٗٗ/ٔ(:صٗ٘ٙوالُهنٌََّة والفسوة والضرطة". وفً الخبر)

 ..1٘ٗ-1ٗ/ٔ(:ص2٘ٙ(ـ و)ٙ٘ٙ(، و)٘٘ٙتفسٌر الطبري)(  أنظر: ٔٔ)
 .1ٖٗ/ٔ(:ص0ٗٙ(، و)1ٗٙ(، و)2ٗٙ(  أنظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .1ٖٗ/ٔ(:صٓ٘ٙ(  أنظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .1٘ٗ-1ٗٗ/ٔ(:ص2٘ٙ(  أنظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .1٘ٗ/ٔ(:ص1٘ٙ(  أنظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .ٖٕٕ/ٔ( أنظر: تفسٌره:ٙٔ)
 .ٖٕٕ/ٔابن كثٌر: ( انظر: تفسٌر 2ٔ)
( وسنن ابن ماجة برلم ٖٕٗٔٔ( وسنن النسابً الكبرى برلم )0ٖٔ(، و صحٌح مسلم برلم )2ٙٗٗ(صحٌح البخاري برلم )1ٔ)
(ٖٕٗٔ.) 
(لال البخاري فً تفسٌر هذه اآلٌة من كتاب التفسٌر من صحٌحه : حدثنا مسلم بن إبراهٌم ، حدثنا مسلم ، حدثنا هشام ، حدثنا لتادة ، 0ٔ)

صلى هللا علٌه  أنس رضً هللا عنه عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، ولال لً خلٌفة : حدثنا ٌزٌد بن ُزَرٌع ، حدثنا سعٌد ، عن لتادة عن أنس ، عن النبً عن
من هللا بٌده ، : "ٌجتمع المإمنون ٌوم المٌامة ، فٌمولون : لو استشفعنا إلى ربنا ؟ فٌؤتون آدم فٌمولون : أنت أبو الناس ، خل -وسلم لال 

ستحً ؛ وأسجد لن مبلبكته ، وعلمن أسماء كل شًء ، فاشفع لنا عند ربن حتى ٌرٌحنا من مكاننا هذا ، فٌمول : لَْسُت ُهنَاُكْم ، وٌذكر ذنبه فٌ
ه علم فٌستحً. فٌمول : ابتوا نوًحا فإنه أول رسول بعثه هللا إلى أهل األرض ، فٌؤتونه فٌمول : لست ُهنَاُكم. وٌذكر سإاله ربه ما لٌس له ب

: لست ُهنَاكُْم ، ابتوا خلٌل الرحمن ، فٌؤتونه ، فٌمول : لست ُهنَاكم ؛ فٌمول : ابتوا موسى َعْبًدا َكلمه هللا ، وأعطاه التوراة ، فٌؤتونه ، فٌمول 
ةَ هللا وروحه ، فٌؤتونه ، فٌمول : لست ُهنَاُكم ، وٌذكر لَتَْل النفس بؽٌر نفس ، فٌستحً من ربه ؛ فٌمول : ابتوا عٌسى َعْبَد هللا ورسولَه وَكِلم

لعُت ابتوا محمًدا عبًدا َؼفَر هللا له ما تمدم من ذنبه وما تؤخر ، فٌؤتونً ، فؤنطلك حتى أستؤذن على ربً ، فٌُإذن لً ، فإذا رأٌت ربً و
واشفع تَُشفَّع ، فؤرفع رأسً ، فؤحمده بتحمٌد ٌعلُمنٌه ، ثم ساجًدا ، فٌدعنً ما شاء هللا ، ثم ٌمال : ارفع رأسن ، وسل تعطه ، ولل ٌُْسَمع ، 
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 .(ٔ)لال ابن عطٌة:" وهذه كلها احتماالت، لال الناس بها"
للت: إن المول الثانً هو األشبه بالصواب، وذلن لما روي عن  "ابن عباس وعكرمة ولتادة ومجاهد  

جلٌلها وحمٌرها، وروى عاصم بن كلٌب عن سعد مولى الحسن وابن جبٌر : علمه أسماء جمٌع األشٌاء كلها 
بن علً لال : كنت جالسا عند ابن عباس فذكروا اسم اآلنٌة واسم السوط، لال ابن عباس : "وعلم آدم األسماء 

 .(ٕ)كلها"
 ة.على المبلبك (ٖ)[، أي: عرض المسمٌات"ٖٔلوله تعالى: }ثُمَّ َعَرَضُهْم َعلَى اْلَمبلبَِكِة{]البمرة:

 .(ٗ)لال السعدي:"امتحانا لهم، هل ٌعرفونها أم ال؟" 
 .(٘)وإنما استنبؤهم ولد علم عجزهم عن اإلنباء على سبٌل التبكٌت"لال النسفً: " 

لال أبو حٌان:"}ثم{ : حرؾ تراخ ، ومهلة علم آدم ثم أمهله من ذلن الولت إلى أن لال : } أَْنبِبُْهْم 
تمرر ذلن فً للبه وٌتحمك المعلوم ثم أخبره عما تحمك به واستٌمنه، وأما المبلبكة [، لٌٖٖبِؤَْسَمابِِهْم{]البمرة:

فمال لهم على وجه التعمٌب دون مهلة } أَْنبِبُونًِ{، فلما لم ٌتمدم لهم تعرٌؾ لم ٌخبروا ، ولما تمدم آلدم التعلٌم 
 .(ٙ)"أجاب وأخبر ونطك إظهارا لعناٌته السابمة به سبحانه

 .(2) بن مسعود : }ثم عرضهن{، ولرأ أبً بن كعب : }ثم عرضها{، أي: السماوات"ولد لرأ عبد هللا 
 : (1)وفٌما عرضه علٌهم لوالن 

، (ٔٔ)، ولتادة(ٓٔ)، وابن زٌد(0)أحدهما : أنه عرض علٌهم األسماء دون المسمٌات. روي عن ابن عباس
 ، نحو ذلن.-فً أحد لولٌه- (ٕٔ)ومجاهد

ٌَْن بها. لاله ابن مسعودوالثانً : أنه عرض علٌهم   (٘ٔ)، وروي عن "الحسن، ولتادة"(ٗٔ)، ومجاهد(ٖٔ)الُمَسمَّ
 مثل ذلن.

والذي ٌظهر أن هللا تعالى علم آدم األسماء وعرض مع ذلن علٌه األجناس أشخاصا، ثم  لال ابن عطٌة:" 
هذا اسمه كذا، وهذا عرض تلن على المبلبكة وسؤلهم عن تسمٌاتها التً لد تعلمها آدم، ثم إن آدم لال لهم 

  .(ٙٔ)اسمه كذا"

                                                                                                                                                                                             

: ما بمً  أشفع فٌحد لً حًدا فؤدخلهم الجنة ، ثم أعود إلٌه، وإذا رأٌت ربً مثله، ثم أشفع فٌحد لً حًدا فؤدخلهم الجنة، ثم أعود الرابعة فؤلول
 فً النار إال َمْن حبسه المرآن ووجب علٌه الخلود".

ري هذا الحدٌث هاهنا. ولد رواه مسلم والنسابً من حدٌث هشام ، وهو ابن أبً عبد هللا الدَّْستُوابً، عن لتادة ، به. وأخرجه هكذا ساق البخا
(، و صحٌح مسلم برلم 2ٙٗٗمسلم والنسابً وابن ماجه من حدٌث سعٌد ، وهو ابن أبً َعُروبَة، عن لتادة".] صحٌح البخاري برلم )

 ([.ٕٖٔٗ( وسنن ابن ماجة برلم )ٖٕٗٔٔرى برلم )( وسنن النسابً الكب0ٖٔ)
 .ٕٓٔ/ٔ(  المحرر الوجٌز: ٔ)
 .1ٕٕ/ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٕ)
 .1ٗ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٖ)
 .1ٗ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٗ)
 .1٘/ٔ( تفسٌر النسفً: ٘)
 .ٕٔٔ/ٔ( البحر المحٌط: ٙ)
 ..ٖٕٕ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن كثٌر: 2)
 .ٓٓٔ/ٔن: ( أنظر: النكت والعٌو1)
. ولفظه:" ثم عرض هذه األسماء ، ٌعنً أسماء جمٌع األشٌاء ، التً علّمها آدم من أصناؾ 12ٗ/ٔ(:صٔٙٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)0)

 جمٌع الخلك".
 . ولفظه:" أسماء ذرٌته كلِّها ، أخذهم من َظهره. لال : ثم عرضهم على المبلبكة".12ٗ/ٔ(:صٖٙٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 . ولفظه:" علمه اسم كل شًء ، ثم عرض تلن األسماء على المبلبكة".12ٗ/ٔ(:صٗٙٙأنظر: تفسٌر الطبري)( ٔٔ)
 ٌعنً عرض األسماء ، الحمامةَ والؽراب". . ولفظه:"11ٗ/ٔ(:صٙٙٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 ، ثم عرض الخلَك على المبلبكة". . ولفظه:"12ٗ/ٔ(:صٕٙٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 عرض أصحاب األسماء على المبلبكة". . ولفظه:"11ٗ/ٔ(:ص٘ٙٙر: تفسٌر الطبري)( أنظٗٔ)
. ولفظهما:" علّمه اسم كل شًء : هذه الخٌَل ، وهذه البؽال ، وما أشبه ذلن. وجعل ٌُسمً 11ٗ/ٔ(:ص2ٙٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)

 كل شًء باسمه ، وُعرضت علٌه أمة أمة".
 .ٕٔٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٙٔ)
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}ثُمَّ َعَرَضُهْم َعلَى اْلَمبلبَِكِة{، ٌعنً مسمٌات األسماء ال األسماء كما ٌتوهم  ولال الشنمٌطً:" لوله تعالى: 
 .(ٔ)من ظاهر اآلٌة، ولد أشار إلى أنها المسمٌات بموله : }أنببونى بؤسماء هإالء{، اآلٌة، كما هو ظاهر"

 : (ٕ)ِهم لوالنوفً زمان عْرِض  
 أحدهما : أنه عرضهم بعد أن خلمهم .

 والثانً : أنه صورهم لملوب المبلبكة ، ثم عرضهم لبل خلمهم .
واألظهر أنها أسماء لمسمٌات حاضرة بدلٌل لوله تعالى: }ثم عرضهم على المبلبكة لال اببن عثٌمٌن: " 

 .(ٖ)ما ٌحتاج إلٌها آدم، وبنوه فً ذلن الولت"فمال أنببونً بؤسماء هإالء{ ؛ وهذه األسماء. وهللا أعلم. 
 .(ٗ)[، أي:"أخبرونً"ٖٔلوله تعالى:}فَمَاَل أَْنبِبُونًِ{]البمرة:

 : (٘)ولوله تعالى:} أَْنبِبُونًِ{، مؤخوذ من اإلنباء ، وفٌه لوالن 
 :(2)هذا، ومنه لول النابؽة ، والنبؤ الخبر ، والنبًء بالهمز مشتك من(ٙ)أَْظَهُرُهَما : أنه اإلخبار، لاله ابن عباس

 َوأَْنبَؤَهُ اْلُمنَبُِّا أَنَّ َحًٌّا          ُحلُوٌل ِمْن َحَراٍم أَْو ُجَذاِم 
 .(1)ٌعنً بموله : " أنبؤه " : أخبره وأعلمه

 والثانً : أن اإلنباء اإلعبلم ، وإنما ٌستعمل فً اإلخبار مجازاً .
، وهو متضمن لهما ولذلن كل إنباء أخبار ، ولٌس كل إخبار اإلنباء : إخبار فٌه إعبلم  لال الراؼب:" 

إنباء ، وكل نبؤ علماً ولٌس كل علم نبؤ ولكونه متضمناً لهما ، ومشتمبلً علٌهما أجري مجرى كل واحد منهما 
لعلم فمٌل أنبؤته بكذا كمولن أخبرته وأنبؤته بكذا ، كمولن أعلمته كذا ، وال ٌمال : " نبؤ " إال لكل خبر ٌمتضً ا

كالمتواتر ، وخبر هللا تعالى ، وخبر األنبٌاء ]علٌهم السبلم[ وما جرى مجراها ، وسمى النبً لكونه منبباً بما 
 .(0)تسكن نفسه إلٌه ، ومنبؤ بما سكن المإمنون إلٌه"

 .(ٓٔ)[، "أي بؤسماء هذه المخلولات التً ترونها"ٖٔلوله تعالى:} بِؤَْسَماِء َهُإالِء{]البمرة: 
 .(ٔٔ)[،"فً لولكم وظنكم، أنكم أفضل من هذا الخلٌفة"ٖٔعالى: }إِْن ُكْنتُْم َصاِدلٌَِن{]البمرة:لوله ت 

 .(ٕٔ)لال البؽوي: " فً أنً ال أخلك خلما إال وكنتم أفضل وأعلم منه"
وفٌه رد علٌهم وبٌان أن فٌمن ٌستخلفه من الفوابد العلمٌة التً هً أصول الفوابد كلها ما لال النسفً: "

 .(ٖٔ)ٌستؤهلون ألجله أن ٌستخلفوا"
 :(ٔ)[، ستة ألاوٌلٖٔوذكر أهل العلم فً فوله تعالى }إْن ُكْنتُْم َصاِدلٌَِن{]البمرة: 

 فً نفوسهم أنهم أعلم من ؼٌرهم . أحدها : إن كنتم صادلٌن أنً ال أخلك َخْلماً إال كنتم أعلم منه ؛ ألنه هجس

                                                           

 .ٕٖ/ٔواء البٌان: ( أضٔ)
 .ٓٓٔ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٕ)
 .0ٔٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
 .1ٓ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٗ)
 .ٓٓٔ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٘)
 .11ٗ/ٔ(:ص1ٙٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
لال أبو عبٌدة : هذه المصٌدة لعمرو بن من لصٌدة له ، فً عمرو بن هند ، وكان ؼزا الشام بعد لتل المنذر أبٌه . و 12(( دٌوانه : 2)

الحارث الؽسانً فً ؼزوة العراق . ورواٌة الدٌوان : " أن حًٌّا حلوال " بالنصب ، صفة " حًٌّا " وهً الرواٌة الجٌدة . وخبر " أن " 
ٌلٌه دال على ذلن ، وهو لوله محذوؾ ، كؤنه ٌمول : لد تؤلبوا ٌترصدون لن . وحذفه للتهوٌل فً شؤن اجتماعهم وترصدهم . والبٌت الذي 

 : َوأَنَّ اْلمَْوَم نَْصُرُهُم َجِمٌٌع ... فِبَاٌم ُمْجِلبُوَن إِلَى فِبَامِ 
ورواٌة الرفع ، ال بؤس بها ، وإن كنت ال أستجٌدها . ولوله : " حرام " كؤنه ٌعنً بنً حرام ابن ضنة بن عبد بن كبٌر بن عذرة بن سعد 

م بن جذام بن عدي بن الحارث ابن مرة بن أدد بن زٌد . ودار جذام جبال حسمى ، وأرضها بٌن أٌلة وجانب هذٌم . أو كؤنه ٌعنً بنً حرا
 تٌه بنً إسرابٌل الذي ٌلً أٌلة ، وبٌن أرض بنً عذرة من ظهر حرة نهٌل )معجم البلدان : حسمى( .

 .10ٗ/ٔ( أنظر: تفسٌر الطبري: 1)
 .ٕٗٔ/ٔ( تفسٌر الرابػ األصفهانً: 0)
 .ٔٗ/ٔصفوة التفاسٌر: ( ٓٔ)
 .1ٗ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٔٔ)
 .1ٓ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٕٔ)
 .1٘/ٔ( تفسٌر النسفً:ٖٔ)
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بنً آدم آدم ٌفسدون فً األرض وٌسفكون الدماء. لاله ابن  والثانً : إن كنتم صادلٌن فٌما زعمتم أن
 .(ٕ)مسعود

فإن استخلفت ؼٌركم فٌها عصانً  والثالث : إن كنتم صادلٌن أنً إِن استخلفتكم فٌها سبَّْحتمونً ولَدَّْستُُمونً ،
. 

ً إال كنتم أفضل منه.  لاله "الحسن والرابع : إن كنتم صادلٌن فٌما ولع فً نفوسكم ، أنً ال أخلك خلما
 .(ٖ)ولتادة"

 . (ٗ)والخامس :إن كنتم عالمٌن لَم أجعل فً األرض خلٌفة. لاله ابن عباس
 والسادس : أن معناه إن كنتم صادلٌن، فً "جواب السإال، عالمٌن باألسماء.

الصدق فً لالُوا: ولذلن لم ٌسػ للمبلبكة االجتهاد ولالوا: ُسْبحانََن حكاه النماش. لال: ولو لم ٌشترط علٌهم 
اإلنباء لجاز لهم االجتهاد كما جاز للذي أماته هللا مابة عام حٌن لال له }كم لبثت؟{، ولم ٌشترط علٌه 

 .(٘)اإلصابة، فمال، ولم ٌصب فلم ٌعنؾ"
 .(ٙ)لال ابن عطٌة: "وهذا كله محتمل" 
علت خلٌفتً فً واختار الطبري لول ابن عباس، فمال :والمعنً " إن كنتم صادلٌن فً لٌلكم أنً إن ج 

األرض من ؼٌركم َعَصانً ذرٌته وأفسدوا فٌها وسفكوا الدماء ، وإن جعلتكم فٌها أطعتمونً ، واتّبعتم أمري 
بالتعظٌم لً والتمدٌس. فإنكم إن كنتم ال تعلمون أسماء هإالء الذٌن عرضتُهم علٌكم من خلمً ، وهم مخلولون 

تعلٌمً إٌّاه ؛ فؤنتم بما هو ؼٌر موجود من األمور الكابنة التً موجودون ترونهم وتعاٌنونهم ، وَعِلمه ؼٌركم ب
عن أعٌنكم أحرى أن تكونوا ؼٌر عالمٌن ،  -التً هً موجودة  -لم توجد بَعُد ، وبما هو مستتر من األمور 

 .(2)فبل تسؤلونً ما لٌس لكم به علم ، فإنً أعلم بما ٌصلحكم وٌصلح خلمً"
شٌاء وذلن أن المبلبكة لالوا : لما لال هللا تعالى : } إِنًِّ َجاِعٌل فًِ األْرِض لال البؽوي: " علمه أسماء األ 

َخِلٌفَةً { لٌخلك ربنا ما شاء فلن ٌخلك خلما أكرم علٌه منا وإن كان فنحن أعلم منه ألنا خلمنا لبله ورأٌنا ما لم 
فضل من المبلبكة وإن كانوا رسبل كما ٌره. فؤظهر هللا تعالى فضله علٌهم بالعلم وفٌه دلٌل على أن األنبٌاء أ

 .(1)ذهب إلٌه أهل السنة والجماعة"
 الفوابد:

من فوابد اآلٌة: بٌان أن هللا تعالى لد ٌمّن على بعض عباده بعلم ال ٌعلمه اآلخرون؛ وجهه: أن هللا علم   .ٔ
 آدم أسماء مسمٌات كانت حاضرة، والمبلبكة تجهل ذلن.

ومنها: أن اللؽات تولٌفٌة . ولٌست تجرٌبٌة؛ "تولٌفٌة" بمعنى أن هللا هو الذي علم الناس إٌاها؛ ولوال   .ٕ
نوا هذه الحروؾ واألصوات من  تعلٌم هللا الناَس إٌاها ما فهموها؛ ولٌل: إنها "تجرٌبٌة" بمعنى أن الناس كوَّ

ن ٌسمع صوت الرعد، ٌسمع حفٌؾ األشجار، ٌسمع التجارب، فصار اإلنسان أوالً أبكم ال ٌدري ماذا ٌتكلم، لك
ً تدل على مراده؛ ولكن هذا  صوت الماء وهو ٌسٌح على األرض، وما أشبه ذلن؛ فاتخذ مما ٌسمع أصواتا
ؼٌر صحٌح؛ والصواب أن اللؽات مبدإها تولٌفً؛ وكثٌر منها كسبً تجرٌبً ٌعرفه الناس من مجرٌات 

س لها أسماء من لبل، ثم ٌحدث الناس لها أسماء؛ إما من التجارب، أو األحداث؛ ولذلن تجد أن أشٌاء تحدث لٌ
 ؼٌر ذلن من األشٌاء.

 ومن فوابد اآلٌتٌن: جواز امتحان اإلنسان بما ٌدعً أنه ُمجٌد فٌه.  .ٖ

                                                                                                                                                                                             

 .ٓٓٔ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٔ)
 .0ٓٗ/ٔ(:ص2ٕٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .0ٓٗ/ٔ(:ص2ٖٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .0ٓٗ/ٔ(:ص2ٔٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٕٔٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٘)
 .ٕٔٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٙ)
 .0ٔٗ-0ٓٗ/ٔ( تفسٌر الطبري: 2)
 .1ٓ/ٔ( تفسٌر البؽوي: 1)
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ومنها: جواز التحدي بالعبارات التً ٌكون فٌها شًء من الشدة؛ لموله تعالى: } أنببونً بؤسماء هإالء إن   .ٗ
 صادلٌن. كنتم

 المرآن
 [ٕٖ({ ]البمرة : ٕٖ}لَالُوا ُسْبَحانََن اَل ِعْلَم لَنَا إاِلَّ َما َعلَّْمتَنَا إِنََّن أَْنَت اْلعَِلٌُم اْلَحِكٌُم )

 التفسٌر:
لالت المبلبكة: سبحانن ال علم لنا بوجه من الوجوه إال ما علمتنا إٌاه فضبل منن وجودا، إنن أنت العلٌم فً 

 الحكٌم فً تدبٌرن.شإون خلمن، 
 .(ٔ)تنزٌها لن" [، أي: لالت المبلبكة:"ٕٖ}لَالُوا ُسْبَحانََن{]البمرة: لوله تعالى:

 .(ٕ)"لال الثعلبً:أي:" تنزٌها لن، عن االعتراض لعلمن فً حكمن وتدبٌرن 
 .(ٖ)"تنزٌها لن وتبربة، أن ٌعلم أحد من علمن إال ما علمته لال ابن عطٌة:أي: " 
ؾ له،  ومعناه : نسبِّحن ، كؤنهم لالوا: نسبحن تسبًٌحا ، وننزهن لوله   تعالى}ُسبحان{ مصدر ال تصرُّ

 .(ٗ)تنزًٌها ، ونبّربن من أن نعلم شٌبًا ؼٌر ما علمتنا
 :(٘)[،على وجهٌنٕٖواختلؾ فً انتصاب لوله }ُسْبحانََن{]البمرة: 

 أحدهما: أنه منصوب على المصدر. لاله الخلٌل.
 .(ٙ) نه منصوب على أنه منادى مضاؾ. لاله الكسابًوالثانً: أ

 ل العلم بؤنه منصوب على المصدر، أي: نسبحن سبحانا. وهللا أعلم.÷ولال أكثر أ
 [، على وجوه:ٕٖوتعددت عبارات أهل التفسٌر فً معنى لوله }ُسْبَحانََن{]البمرة: 

 .(2)لاله علً بن أبً طالب رضً هللا عنهأحدها: أنها:" كلمة أحبها هللا لنفسه ورضٌها، وأحب أن تمال". 
 .(1)والثانً: " اسم ٌعظم هللا به وٌحاشى به من السوء". لاله مٌمون بن مهران

 .(0)والثالث: أن)سبحان هللا( اسم ال ٌستطٌع الناس أن ٌنتحلوه. لاله الحسن
 .(ٓٔ)نحن ال علم لنا إال ما علمتنا إٌِاه"[، أي: " ٕٖلوله تعالى: }اَل ِعْلَم لَنَا إاِلَّ َما َعلَّْمتَنَا{]البمرة: 
 .(ٔٔ)لال ابن إسحاق:" أي إنما أجبنان فٌما علمتنا، فؤما ما لم تعلمنا فإنن أعلم به منا" 
 .(ٕٔ)لال البؽوي:" معناه فإنن أجل من أن نحٌط بشًء من علمن إال ما علمتنا" 
بون إلى ولولهم هذا "اعتراؾ من المبلبكة أنهم لٌسوا ٌعلمون إال ما عل  مهم هللا، هذا مع أنهم مبلبكة ممرَّ

فكان فً ذلن أوضُح الداللة وأبٌُن الحجة ، على كذب ممالة كّل من ادعى شٌبًا من علوم  ،(ٖٔ)هللا عّز وجّل"
مة  .(ٗٔ)الؽٌب من الُحزاة والكهنة والعافَِة والمنّجِ

ذو العلم الواسع الشامل المحٌط بالماضً  [،أي: " إننٕٖلوله تعالى: }إِنََّن أَْنَت اْلعَِلٌُم{ ]البمرة :  
 . (٘ٔ)والحاضر، والمستمبل"

                                                           

 .1ٓ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٔ)
 .21ٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٕ)
 .ٕٔٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٖ)
 .0٘ٗ/ٔ( انظر: تفسٌر الطبري: ٗ)
 .ٕٔٔ/ٔ، والمحرر الوجٌز: 21ٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر الثعلبً: ٘)
 .ٕٔٔ/ٔرر الوجٌز: ( المحٙ)
 .1ٔ/ٔ(:صٖٖٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)2)
 .1ٔ/ٔ(:صٖٗٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)1)
 .1ٔ/ٔ(:صٖ٘ٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)0)
 .ٔٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٓٔ)
 .1ٔ/ٔ(:صٖٙٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .1ٓ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٕٔ)
 .1ٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖٔ)
 .0ٗٗ/ٔالطبري: ( انظر: تفسٌر ٗٔ)
 .ٕٔٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘ٔ)
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لال الطبري:" إنن أنت ٌَا ربنا العلٌُم من ؼٌر تعلٌم بجمٌع ما لد كان وما وهو كابن ، والعالم للؽٌوب  
 .(ٔ)دون جمٌع خلمن"

 .(ٕ)لال البؽوي: أي إنن أنت"}العلٌم{، بخلمن" 
 .(ٖ)عالم من ؼٌر تعلٌم"لال الماوردي: "}العلٌم{: هو ال

 .(ٗ)لال ابن عباس: "}العلٌم{، الذي لد كمل فً علمه" 
 .(٘)}العلٌم{، أي: علٌم بما تخفون" لال دمحم بن إسحاق:" 
 .(ٙ)[،أي: "إنن أنت الحكٌم فً أمرن""ٕٖلوله تعالى:}اْلَحِكٌُم{]البمرة: 
 .(2)لال أبو العالٌة:" }الحكٌم{: حكٌم فً أمره" 
 .(1)دمحم بن جعفر بن الزبٌر:" }الحكٌم{: الحكٌم فً عذره وحجته إلى عباده"ولال:  

 .(0)لال ابن عباس:"}الحكٌم{، الذي لد كمل فً ُحكمه"
لال ابن عطٌة:" واْلعَِلٌُم معناه: العالم، وٌزٌد علٌه معنى من المبالؽة والتكثٌر من المعلومات فً حك هللا  

 .(ٓٔ)م، وبٌنهما مزٌة المبالؽة"عز وجل، واْلَحِكٌُم معناه الحاك
وأصل الحكمة فً كبلم العرب: "المنع، ٌمال: أحكمت الٌتٌم عن الفساد وحكمته، أي منعته. وٌمال  

للحدٌدة المعترضة فً فم الدابة: حكمة ألنها تمنع الدابة من االعوجاج، والحكمة تمنع من الباطل، وماال ٌجمل 
 .(ٔٔ)الخلل" فبل ٌحل فً المحكم من األمر بمنعه من

 : (ٕٔ)وذكر أهل العلم أن }الحكٌم{، له ثبلثة أوجه
أحدها: الحاكم العالم، الُمِصٌُب للحّكِ ، ومنه سمً الماضً حاكماً ، ألنه ٌصٌب الحك فً لضابه ، وهذا لول  

 .(ٖٔ)أبً العباس المبرد،  "وحٌنبذ ٌكون صفة ذات"
ال ٌتطرق إلٌه الفساد، ومنه سمٌت )َحَكَمةُ اللجام( ،  والثانً: المانع من الفساد، ٌعنً: المحكم لؤلمر، كً

 : (٘ٔ)، ومنه لول جرٌر(ٗٔ)ألنها تمنع الفرس من الجري الشدٌد، و"الحكمة هذا لٌاسها، ألنها تمنع من الجهل"
 أْؼَضبَاإنً أخاُؾ علٌكُم أْن             أحِكُموا ُسفهاءُكمْ  أبَنً َحنٌفَة

 امنعوهم.لوله )أَْحِكُموا(: أي 

، وكما لال عمرو (ٙٔ)[، أي:" أي المإلم والموجع"َٓٔعَذاٌب أَِلٌٌم{]البمرة:والثالث: أنه الُمْحِكُم ألفعاله، كموله }
 : (2ٔ)بن معد ٌكرب

ٌْحانة الدَّاعً السَّمٌعُ  لُنًِ وأصحابً ُهجوعُ         ( ٔ)أِمْن َر  ٌُإِرّ

                                                           

 .0٘ٗ/ٔ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .1ٓ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٕ)
 .ٓٓٔ/ٔ( النكت والعٌون: ٖ)
 .0٘ٗ/ٔ(:ص2ٗٙ( أخرجه الطبري)ٗ)
 .1ٔ/ٔ(:ص2ٖٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)٘)
 .1ٓ/ٔ، وانظر:  تفسٌر البؽوي: 21ٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٙ)
 .1ٔ/ٔ(:ص1ٖٗحاتم)( أخرجه ابن أبً 2)
 .1ٕ/ٔ(:ص0ٖٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)1)
 .0٘ٗ/ٔ(:ص2ٗٙ( أخرجه الطبري)0)
 .ٕٔٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٓٔ)
 ، وانظر: تهذٌب اللؽة واللسان:)حكم(.20ٔ-21ٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٔٔ)
 .ٔٓٔ/ٔ، والنكت والعٌون: ٕٕٔ/ٔ، والمحرر الوجٌز: 1ٓ/ٔ( أنظر: تفسٌر البؽوي: ٕٔ)
 .21ٔ/ٔر الثعلبً: ( تفسٌٖٔ)
 ، وانظر: اللسان:)حكم(.0ٔ/ٕ(مماٌٌس اللؽة:ٗٔ)
 ، والبٌت فً اللسان:)حكم(.0ٓ( دٌوانه: ٘ٔ)
 .21ٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٙٔ)
، 01ٔ، واألصمعٌات: 1ٕ/ٓٔ، واللسان: ٖٖ، ٕ٘/ٗٔ، واألؼانً: ٓٙٗ/ٖ، الخزانة: ٕٖٖ/ٔ، الشعر والشعراء: ٓٗٔالدٌوان:  )2ٔ(

( ٔفً الهامش رلم) -مطبعٌا-، ولد وجدت فً الكتاب الذي حممه السٌد أحمد صمر خطؤ 0ٕٕ، وتؤوٌل مشكل المرآن: ٖٖٕٔ/ٖوالصحاح: 
لُنًِ وأصحابً ُهجوعُ الداعً السمٌع"، والصحٌح: وعجزه:  ، إذ لال صدره: أمن رٌحانة2ٔصفحة:   ٌُإِرّ
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 أي المسمع. 
 .(ٕ)الفعلوٌجًء }اْلَحِكٌُم{ على هذا من صفات 

، حٌث أمر هللا تعالى المبلبكة بإنباء (ٖ)لال الثعلبً:" وفً هذه اآلٌة دلٌل على جواز تكلٌؾ ما ال ٌطاق 
 .(ٗ)ما لم ٌعلموا، وهو عالم بعجزهم عنه"

 :الفوائد
سبحانن أنببونً بؤسماء هإالء إن كنتم صادلٌن * لالوا }. من فوابد اآلٌة: أن المبلبكة تتكلم؛ لموله تعالى: ٔ

 .{ال علم لنا إال ما علمتنا إنن أنت العلٌم الحكٌم
 ومنها: اعتراؾ المبلبكة . علٌهم الصبلة والسبلم . بؤنهم ال علم لهم إال ما علمهم هللا عّز وجّل.  ٕ.

 وٌتفرع على ذلن أنه ٌنبؽً لئلنسان أن ٌعرؾ لدر نفسه، فبل ٌدَّعً علم ما لم ٌعلم.
بكة هلل عّز وجّل، حٌث اعترفوا بكماله، وتنزٌهه عن الجهل بمولهم: }سبحانن{؛ ومنها: شدة تعظٌم المبل  ٖ.

 {. واعترفوا ألنفسهم بؤنهم ال علم عندهم؛ واعترفوا هلل بالفضل فً لولهم: } إال ما علمتنا
سع المحٌط .  ومنها: إثبات اسمٌن من أسماء هللا؛ وهما } العلٌم {، و} الحكٌم {؛ فـ } العلٌم {: ذو العلم الواٗ

 بكل شًء جملة وتفصٌبلً لما كان، وما ٌكون من أفعاله، وأفعال خلمه.
ً منها؛ و  و} الحكٌم {: ذو الحكمة البالؽة التً تعجز عن إدراكها عمول العمبلء وإن كانت لد تدرن شٌبا

فً شرعه "الحكمة" هً وضع الشًء فً موضعه البلبك به؛ وتكون فً شرع هللا، وفً لدر هللا؛ أما الحكمة 
فإن جمٌع الشرابع مطابمة للحكمة فً زمانها، ومكانها، وأحوال أممها؛ فما أمر هللا بشًء، فمال العمل 
الصرٌح: "لٌته لم ٌؤمر به"؛ وما نهى عن شًء، فمال: "لٌته لم ٌنهَ عنه"؛ وأما الحكمة فً لدره فما من شًء 

 صة.ٌمدره هللا إال وهو مشتمل على الحكمة إما عامة؛ وإما خا
الوجه الذي حكم هللا تعالى به فً ؼاٌة الحكمة؛ وتكون  واعلم أن الحكمة تكون فً نفس الشًء: فولوعه على

فً الؽاٌة الممصودة منه: فؤحكام هللا الكونٌة، والشرعٌة كلها لؽاٌات محمودة لد تكون معلومة لنا، ولد تكون 
 مجهولة؛ واألمثلة على هذا كثٌرة واضحة.

                                                                                                                                                                                             

رٌحانة: امرأته المطلمة، ولٌل أخته أم درٌد بن الصمة. السمٌع: المسمع، وهو شاهد صٌؽة "فعٌل" لمبالؽة مفعل، تزوج عمرو امرأة  )ٔ(
فطلمها  - وهو داء تحذره العرب - لد ظهر بها وضح من مراد ٌمال لها "رٌحانة"، وذهب مؽًٌرا لبل أن ٌدخل بها، فلما لدم أخبر أنه

وتزوجها رجل آخر من بنً مازن بن ربٌعة، وبلػ ذلن عمًرا وأن الذي لٌل فٌها باطل، فؤخذ ٌشبب بها، ولٌل إن "رٌحانة" هً أخته، وكان 
 .الصمة والد درٌد لد ؼزا بنً زبٌد فسباها، فؽزا عمرو مراًرا ولم ٌمدر علٌها

كان من هذا أو ذان، واستعاد ذكرى الشباب وما كان فٌه من لهوه وصحبة الؽٌد. أما شٌبه الذي تعجب له أمامة فلٌس مما فذكر عمرو ما 
ٌعٌبه فإن له فً ماضً زمانه ما ٌعده ذخٌرة لفخره، فمد كان ٌؽدو إلى الصٌد على فرس سبوح فً جرٌه، فتعن له حم رالوحش فٌصرع 

نرى إنما هو خضاب الحوادث، وما أثرت فٌه أهوال الحروب التً خاضها. ثم ساق بعض الحكم، وفخر منها ما ٌصرع، وهذا الشٌب الذي 
 .ٓٙٗ/ٌٖنظر: الخزانة:  .باجتٌازه الفلوات الموحشة، وشكا وجده، وفخر بمهره

 .ٕٔٔ/ٔ(أنظر: المحرر الوجٌز: ٕ)
تكلٌؾ ما ال ٌطاق لوجود ضده من العجز،   : أحدهما  : ضربٌن ( لال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة رحمه هللا: "تكلٌؾ ما ال ٌطاق وهو على ٖ)

ن وذلن مثل أن ٌكلؾ الممعد المٌام، واألعمى الخط ونمط الكتاب، وأمثال ذلن، فهذا مما ال ٌجوز تكلٌفه وهو مما انعمد اإلجماع علٌه، وذل
تكلٌؾ ماال ٌطاق ال لوجود   : والثانً  . فامتنع تكلٌؾ مثلهألن عدم الطالة فٌه ملحمة بالممتنع والمستحٌل، وذلن ٌوجب خروجه عن الممدور 

ضده من العجز مثل أن ٌكلؾ الكافر الذي سبك فً علمه أنه ال ٌستحب التكلٌؾ كفرعون وأبى جهل وأمثالهم، فهذا جابز، وذهبت المعتزلة 
ذا اإلجماع هو إجماع الفمهاء وأهل العلم، فإنه لد ذهب وه  : للت  . وهذه المسؤلة كاألصل لهذه  : إلى أن تكلٌؾ ماال ٌطاق ؼٌر جابز، لال

 طابفة من أهل الكبلم إلى أن تكلٌؾ الممتنع لذاته والع فً الشرٌعة، وهذا لول الرازي وطابفة لبله، وزعموا أن تكلٌؾ أبً لهب وؼٌره من
لط، فإنه من أخبر هللا أنه ال ٌإمن وأنه ٌصلً النار هذا الباب حٌث كلؾ أن ٌصدق باألخبار التً من جملتها اإلخبار بؤنه ال ٌإمن، وهذا ؼ

باً من جهة الرسول بعد دعاء النبً ملسو هيلع هللا ىلص له إلى اإلٌمان فمد حمت علٌه كلمة العذاب، كالذي ٌعاٌن المبلبكة ولت الموت لم ٌبك بعد هذا مخاط
ً بموله تكلٌؾ العاجز والع  : وكذلن من لال   .  بهذٌن األمرٌن المتنالضٌن ٌَْوَم ٌُْكَشُؾ َعْن َساٍق َوٌُْدَعْوَن إِلَى السُُّجوِد فبََل   }   : محتما

، فإنه ٌنالض هذا اإلجماع، ومضمون اإلجماع نفً ولوع ذلن فً الشرٌعة، وأٌضاً فإن مثل هذا الخطاب إنما هو  [ ٕٗ  : الملم ]    { ٌَْستَِطٌعُونَ 
م السجود وهم سالمون ٌعالبون على ترن العبادة فً حال لدرتهم بؤن أمروا بها حال عجزهم خطاب تعجٌز على وجه العموبة لهم لتركه

على سبٌل العموبة لهم، وخطاب العموبة والجزاء من جنس خطاب التكوٌن، ال ٌشترط فٌه لدرة المخاطب إذ لٌس المطلوب فعله، وإذا 
 [.1ٕٔ-1ٔٔ/1اوى: ]مجموع الفت.تبٌنت األنواع واأللسام زال االشتباه واإلبهام"

 .20ٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٗ)
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معنًى آخر؛ وهو ذو الحكم، والسلطان التام؛ فبل معمب لحكمه؛ وحكمه تعالى نوعان: شرعً، ولـ } الحكٌم { 
ولدري؛ فؤما الشرعً فوحٌه الذي جاءت به رسله؛ ومنه لوله تعالى: } أفحكم الجاهلٌة ٌبؽون ومن أحسن من 

حكم هللا ٌحكم بٌنكم وهللا علٌم [ ، ولوله تعالى فً سورة الممتحنة: } ذلكم ٓ٘هللا حكماً لموم ٌولنون { ]المابدة: 
؛ وأما حكمه المدري فهو ما لضى به لدراً على عباده من شدة، ورخاء، وحزن،  :ٓٔ [حكٌم { ]الممتحنة

وسرور، وؼٌر ذلن؛ ومنه لوله تعالى عن أحد إخوة ٌوسؾ: } فلن أبرح األرض حتى ٌؤذن لً أبً أو ٌحكم 
 (1ٓهللا لً وهو خٌر الحاكمٌن { )ٌوسؾ: 

فرق بٌن الحكم الشرعً، والكونً: أن الشرعً ال ٌلزم ولوعه ممن ُحِكم علٌه به؛ ولهذا ٌكون العصاة من وال
بنً آدم، وؼٌرهم المخالفون لحكم هللا الشرعً؛ وأما الحكم المدري فبل معارض له، وال ٌخرج أحد عنه؛ بل 

 هو نافذ فً عباده على كل حال.
 المرآن

ٌَْب السهَماَواِت َواْْلَ  }لَاَل ٌَا آَدُم أَْنبِئُْهمْ  ا أَْنبَؤَُهْم بِؤَْسَمائِِهْم لَاَل أَلَْم أَلُْل لَُكْم إِنًِّ أَْعلَُم َغ ْرِض َوأَْعلَُم بِؤَْسَمائِِهْم فَلَمه
 [ٖٖ({ ]البمرة : َٖٖما تُْبُدوَن َوَما ُكْنتُْم تَْكتُُموَن )

 التفسٌر:
هذه المسمٌات، وعندما أنبؤهم باسمابها، تبٌّن للمبلبكة فضل آدم لال هللا تعالى آلدم: أخبر المبلبكة بؤسماء  

علٌهم، وحكمة الباري وعلمه فً استخبلؾ هذه الخلٌفة، لال تعالى لهم: للت لكم إنً أعلم ما ؼاب فً 
 السماوات واألرض وأعلم ما تظهرون وما تخفون.

[، أي: لال هللا تعالى آلدم: " أعلمهم باألسماء التً ٖٖالبمرة:لوله تعالى: }لَاَل ٌَا آَدُم أَْنبِبُْهْم بِؤَْسَمابِِهْم{] 
 .(ٔ)عجزوا عن علمها"

لال ابن عثٌمٌن:" و}آدم{ هو أبو البشر؛ والظاهر أن هذا اسم له، ولٌس وصفاً؛ وهو مشتك لؽة من  
 .(ٕ)األُْدمة؛ وهً لون بٌن البٌاض الخالص والسواد"

 : (ٖ)[، النبؤ أي الخبر، ومنه لول نابؽة بنً ذُبٌانٖٖلوله:}ٌَا آَدُم أَْنبِبُْهْم{]البمرة:
 َوأَْنبَؤَهُ اْلُمنَبُِّا أَنَّ َحًٌّا            ُحلُوٌل ِمْن َحَراٍم أَْو ُجذَامِ 

 .(ٗ)فموله)أنبؤه(، أي:  أخبره وأعلمه
أنت مٌكابٌل، أنت لال دمحم ابن أبان: "سؤلت زٌد بن أسلم عن لوله: }أنببهم بؤسمابهم{، لال: أنت جبرٌل،  

 .(٘)إسرافٌل، حتى عدد األسماء كلها، حتى بلػ الؽراب"
وروي "عن مجاهد فً لول هللا تعالى: }ٌا آدم أنببهم بؤسمابهم{، لال: اسم الحمامة والؽراب، واسم كل شًء. 

 .(ٙ)وروي عن سعٌد بن جبٌر والحسن ولتادة نحو ذلن"
آ أَْنبَؤَُهْم بِؤَسْ   [، أي: فلما "أخبرهم بكل األشٌاء، وسمَّى كل شًء َٖٖمآبِِهْم{]البمرة:لوله تعالى: }فَلَمَّ

 .(ٔ)باسمه"

                                                           

 .ٔٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .ٖٕٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕ)
من لصٌدة له ، فً عمرو بن هند ، وكان ؼزا الشام بعد لتل المنذر أبٌه . ولال أبو عبٌدة : هذه المصٌدة لعمرو بن  12(دٌوانه : ٖ)

الدٌوان : " أن حًٌّا حلوال " بالنصب ، صفة " حًٌّا " وهً الرواٌة الجٌدة . وخبر " أن "  الحارث الؽسانً فً ؼزوة العراق . ورواٌة
محذوؾ ، كؤنه ٌمول : لد تؤلبوا ٌترصدون لن . وحذفه للتهوٌل فً شؤن اجتماعهم وترصدهم . والبٌت الذي ٌلٌه دال على ذلن ، وهو لوله 

 : 
 بَاٌم ُمْجِلبُوَن إِلَى فِبَاِم َوأَنَّ اْلمَْوَم نَْصُرُهُم َجِمٌٌع      فِ 

ورواٌة الرفع ، ال بؤس بها ، وإن كنت ال أستجٌدها . ولوله : " حرام " كؤنه ٌعنً بنً حرام ابن ضنة بن عبد بن كبٌر بن عذرة بن سعد 
وأرضها بٌن أٌلة وجانب  هذٌم . أو كؤنه ٌعنً بنً حرام بن جذام بن عدي بن الحارث ابن مرة بن أدد بن زٌد . ودار جذام جبال حسمى ،

تٌه بنً إسرابٌل الذي ٌلً أٌلة ، وبٌن أرض بنً عذرة من ظهر حرة نهٌل )معجم البلدان : حسمى( . فمن أجل أن بنى عذرة هذه دٌارهم 
 لرٌبة من جذام ، شككت فٌمن عنً النابؽة ببنً حرام فً هذا البٌت.

 .10ٗ/ٔ( انظر: تفسٌر الطبري: ٗ)
 .1ٕ/ٔ(:صٖٓ٘حاتم)( أخرجه ابن أبً ٘)
 .1ٕ/ٔ(:صٖٔ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
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 .(ٕ)لال مجاهد:" }فلما أنبؤهم{، أنبؤ آدم المبلبكة بؤسمابهم، أسماء أصحاب األسماء" 
ٌَْب السََّماَواِت َواأْلَْرِض{ ]البمر  لال تعالى  :[، " أيٖٖة : لوله تعالى:}لَاَل أَلَْم أَلُْل لَُكْم إِنًِّ أَْعلَُم َؼ

 .(ٖ)للمبلبكة: ألم أنببكم بؤنً أعلم ما ؼاب فً السماوات واألرض عنكم"
 .(ٗ) ["ٖٓلال البؽوي:أي" ما كان منهما وما ٌكون ألنه لد لال لهم } إِنًِّ أَْعلَُم َما ال تَْعلَُموَن {] البمرة: 
 .(٘)نده من معلوماته"معناه: ما ؼاب عنكم، ألن هللا ال ؼٌب ع لال ابن عطٌة:" 
لال ابن كثٌر:" أي : ألم أتمدم إلٌكم أنً أعلم الؽٌب الظاهر والخفً ، كما لال ]هللا[ تعالى : } َوإِْن تَْجَهْر  

 ِ رَّ َوأَْخفَى { وكما لال تعالى إخبارا عن الهدهد أنه لال لسلٌمان : } أاَل ٌَْسُجُدوا َّلِلَّ الَِّذي  بِاْلمَْوِل فَإِنَّهُ ٌَْعلَُم الّسِ
ُ ال إِلَهَ إاِل ُهَو َربُّ  اْلعَْرِش اْلعَِظٌِم  ٌُْخِرُج اْلَخْبَء فًِ السََّماَواِت َواألْرِض َوٌَْعلَُم َما تُْخفُوَن َوَما تُْعِلنُوَن * َّللاَّ

"}(ٙ). 
اصة }إنًّ }فلما أنبؤهم بؤسمابهم لال : ألم ألْل لكم{، أٌها المبلبكة خَ  -لال ابن عباس:" أخبرهم بؤسمابهم  

 .(2) أعلم ؼٌَب السموات واألرض{، وال ٌعلمه ؼٌري"
فجعل آدم ٌنببهم بؤسمابهم وٌمول: هذا اسم كذا وكذا من خلك هللا، وهذا اسم كذا وكذا فعلم  ولال الحسن:" 

هللا آدم من ذلن ما لم ٌعلموا حتى علموا أنه أعلم منهم. لال: فلما أنبؤهم بؤسمابهم، لال: }ألم ألل لكم إنً أعلم 
 .(1)ؼٌب السماوات واألرض{"

لُْل لَُكْم {، للتمرٌر؛ "والمعنى: للت لكم، كموله تعالى: }ألم نشرح لن واالستفهام فً لوله تعالى} أَلَْم أَ  
 .(0)[ : والمعنى: لد شرحنا لن صدرن"ٔصدرن{ ]الشرح: 

ٌَْب السََّماَواِت َواألَْرِض{]البمرة:  [، دلٌل على كذب ممالة كّل من ادعى شٌبًا من ٖٖولوله تعالى: }أَْعلَُم َؼ
مة، وأن أحدا ال ٌعلم من الؽٌب إال ما أعلمه هللا كاألنبٌاء أو من علوم الؽٌب من الُحزاة والكهن ة والعافَِة والمنّجِ

 .(ٓٔ) أعلمه من أعلمه هللا تعالى
 :(ٔٔ)ولال بعض أهل العلم بؤن ؼٌب السماوات واألرض، نوعان 

 أحدهما  ؼٌب نسبً: وهو ما ؼاب عن بعض الخلك دون بعض.
 لك عموماً.والثانً: ؼٌب عام: وهو ما ؼاب عن الخ

 .(ٕٔ)ما تظهرون"[، أي: وأعلم "ٖٖلوله تعالى:} َوأَْعلَُم َما تُْبُدوَن {]البمرة: 
 .(ٖٔ) }وأعلم ما تبدون{، ٌمول : ما تظهرون" لال ابن عباس:" 
 .(ٗٔ)[، أي وما كنتم"تخفون فً أنفسكم"ٖٖلوله تعالى:}َوَما ُكْنتُْم تَْكتُُموَن{]البمرة: 
أعلم السر كما أعلم العبلنٌة ، ٌعنً : ما كتم إبلٌس فً نفسه من الكبر لال ابن كثٌر:" ٌمول :  

 .(٘ٔ)واالؼترار"
 :(ٙٔ)[، وجهٌنٖٖوذكروا فً تفسٌر لوله تعالى:}وَما ُكْنتُْم تَْكتُُموَن{]البمرة:

                                                                                                                                                                                             

 .ٔٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .1ٕ/ٔ(:صٕٖ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕ)
 .ٔٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .1ٓ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٗ)
 .ٖٕٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٘)
 .ٕٕٙ-ٕٕ٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٙ)
 .02ٗ/ٔ(:ص2ٙٙ( أخرجه الطبري)2)
 .1ٕ/ٔ(:صٖٖ٘أخرجه ابن أبً حاتم)( 1)
 .ٖٕٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:0)
 .0ٕٓ/ٔ، وتفسٌر المرطبً: 0ٗٗ/ٔ( انظر: تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .ٖٕٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔٔ)
 .1ٕٕ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕٔ)
 .01ٗ/ٔ(:ص21ٙ( أخرجه الطبري)ٖٔ)
 .20ٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٗٔ)
 .1ٕٕ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٘ٔ)
 .ٓٓٔ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون:ٙٔ)
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ه إبلٌس من الكبر والعصٌان فً نفسه، وهذا لول ابن عباس  ، وسعٌد بن(ٕ)، وابن مسعود(ٔ)أحدهما : ما أسرَّ
 نحو ذلن. (ٙ)، وروي عن عبدهللا بن برٌدة(٘)، والضحان(ٗ)، وسفٌان(ٖ)جبٌر

وٌتوجه لوله }تَْكتُُموَن{، للجماعة والكاتم واحد فً هذا المول على تجوز العرب  لال ابن عطٌة:" 
نه لوله واتساعها، كما ٌمال لموم لد جنى سفٌه منهم: أنتم فعلتم كذا، أي منكم فاعله، وهذا مع لصد تعنٌؾ، وم

[ وإنما ناداه منهم عٌٌنة، ولٌل ٗتعالى: إِنَّ الَِّذٌَن ٌُناُدونََن ِمْن َوراِء اْلُحُجراِت أَْكثَُرُهْم ال ٌَْعِملُوَن ]الحجرات: 
 .(2)األلرع"

والثانً : أن الذي كتموه : ما أضمروه فً أنفسهم أن هللا تعالى ال ٌخلك خلماً إالَّ كانوا أكرَم علٌه منه ، وهو 
 .(ٔٔ)، والربٌع بن أنس(ٓٔ)، وأبً العالٌة(0)، ولتادة(1)لول الحسن البصري

هو ما لاله ابن عباس، أي: الذي كانوا ٌكتمونه، ما كان منطوًٌا علٌه إبلٌس من  -وهللا أعلم-والراجح 
 .(ٕٔ)الخبلؾ على هللا فً أمره ، والتكبُّر عن طاعته. واختاره الطبري

 :لفوائدا
إثبات المول هلل عّز وجّل لموله تعالى: } ٌا آدم {؛ وأنه بحرؾ، وصوت مسموع؛ ألن آدم  من فوابد اآلٌة:  .ٔ

سمعه، وفهمه، فؤنبؤ المبلبكة به؛ وهذا الذي علٌه أهل السنة والجماعة، والسلؾ الصالح . أن هللا ٌتكلم بكبلم 
 مسموع مترتب بعضه سابك لبعض.

ومنها: أن آدم . علٌه الصبلة والسبلم . امتثل، وأطاع، ولم ٌتولؾ؛ لموله تعالى: } فلما أنبؤهم {؛ ولهذا   .ٕ
 طوى ذكر لوله: "فؤنبؤهم" إشارة إلى أنه بادر، وأنبؤ المبلبكة.

ه؛ ومنها: جواز تمرٌر المخاطب بما ال ٌمكنه دفعه؛ والتمرٌر ال ٌكون إال هكذا . أي بؤمر ال ٌمكن دفع .ٖ
 وذلن لموله تعالى: } ألم ألل لكم إنً أعلم ؼٌب السموات واألرض {.

 ومنها: بٌان عموم علم هللا عّز وجّل، وأنه ٌتعلك بالمشاهد، والؽابب؛ لموله تعالى:   .ٗ
 (. ) أعلم ؼٌب السموات واألرض

ومنها: أن السموات ذات عدد؛ لموله تعالى: } السموات {؛ و "األرض" جاءت مفردة، والمراد بها   .٘
 [ أي فً العدد.ٕٔالجنس؛ ألن هللا تعالى لال: }هللا الذي خلك سبع سموات ومن األرض مثلهن{ ]الطبلق: 

 تبدون وما كنتم تكتمون {.ومنها: أن المبلبكة لها إرادات تُبدى، وتكتم؛ لموله تعالى: } وأعلم ما   .ٙ
 {.ما تبدون وما كنتم تكتمون}ومنها: أن هللا تعالى عالم بما فً الملوب سواء أُبدي أم أُخفً؛ لموله تعالى:   .2

 فإن لال لابل: ما الدلٌل على أن المبلبكة لها للوب؟.
وهو العلً الكبٌر{ ]سبؤ:  فالجواب: لوله تعالى: }حتى إذا فزع عن للوبهم لالوا ماذا لال ربكم لالوا الحك

ٕٖ.] 
 المرآن

 [ٖٗ({ ]البمرة : ٖٗ)}َوإِْذ لُْلنَا ِلْلَمََلئَِكِة اْسُجُدوا ِِلَدَم فََسَجُدوا إاِله إِْبِلٌَس أَبَى َواْستَْكبََر َوَكاَن ِمَن اْلَكافِِرٌَن 
 التفسٌر:

                                                           

 .01ٗ/ٔ(:ص21ٙ( أنظر:تفسٌر الطبري)ٔ)
 .01ٗ/ٔ(:ص20ٙ(أنظر:تفسٌر الطبري)ٕ)
 .01ٗ/ٔ(:ص1ٓٙ(أنظر:تفسٌر الطبري)ٖ)
 .00ٗ/ٔ(:ص1ٔٙ(أنظر:تفسٌر الطبري)ٗ)
 .1ٕ/ٔ(:صٖٗ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)٘)
 .1ٖ/ٔ(:صٖ٘٘( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙ)
 .ٖٕٔ/ٔالوجٌز: ( المحرر 2)
 .00ٗ/ٔ(:ص1ٕٙ( أخرجه الطبري)1)
 .00ٗ/ٔ(:ص1ٖٙ( أخرجه الطبري)0)
 .1ٖ/ٔ(:صٖٙ٘( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .1ٖ/ٔ(:ص2ٖ٘، و تفسٌر ابن أبً حاتم)ٓٓ٘-00ٗ/ٔ(:ص1ٗٙ( أخرجه الطبري)ٔٔ)
 .ٓٓ٘/ٔ( أنظر: تفسٌره:ٕٔ)
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تثلوا أمر هللا وبادروا كلهم بالسجود، إال اذكر إذ للنا للمبلبكة اسجدوا آلدم وتعظٌما؛ وعبودٌة هلل تعالى، فام
 إبلٌس امتنع عن السجود واستكبر عن أمر هللا وعلى آدم، وكان فً علم هللا تعالى من الكافرٌن.

 .(ٔ)[، "أي اذكر ٌا دمحم لمومن حٌن للنا للمبلبكة"ٖٗلوله تعالى: }َوإِْذ لُْلنَا ِلْلَمبَلبَِكِة{]البمرة: 
نَا{ ٌعنً: اذكر إذ للنا؛ ومثل هذا التعبٌر ٌتكرر كثٌراً فً المرآن، والعلماء ٌمدرون ولوله تعالى}َوإِْذ لُلْ  

لفظ: )اذكر(، وهم بحاجة إلى هذا التمدٌر؛ ألن )إذ( ظرفٌة؛ والظرؾ ال بد له من شًء ٌتعلك به إما مذكوراً؛ 
 ً  .( ٗ)حو مرتمً ومثله":ال بد للجار من التعلك بفعل أو معناه ن(ٖ)؛ وفً نظم الُجمل(ٕ)وإما محذوفا

 .(٘)ولد جاء الضمٌر فً }للنا{ بصٌؽة الجمع من باب التعظٌم. ال التعدد. كما هو معلوم 
 .(ٙ)[، "أي سجود تحٌة وتعظٌم ال سجود عبادة"ٖٗلوله تعالى: }اسجدوا ألََدَم{]البمرة: 
على األرض خضوعاً، لال ابن عثٌمٌن: "و)السجود(، هو السجود على األرض بؤن ٌضع الساجد جبهته  

ق بٌن الركوع والسجود، كما فً لوله تعالى: }تراهم  وخشوعاً؛ ولٌس المراد به هنا الركوع؛ ألن هللا تعالى فرَّ
 .(2) ["22[ ، ولوله تعالى: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا اركعوا واسجدوا{ ]الحج: 0ٕركعاً سجداً{ ]الفتح: 

 : (1)الخضوع، لال الشاعرو )السجود(، معناه فً كبلم العرب التذلل و 
 ٌجمع تضل البلك فً حجراته         ترى األكم فٌها سجدا للحوافر

األكم : الجبال الصؽار، جعلها سجدا للحوافر لمهر الحوافر إٌاها وأنها ال تمتنع علٌها. وعٌن ساجدة، أي 
 . (0)فاترة عن النظر، وؼاٌته وضع الوجه باألرض

ذلل، وجعل ذلن عبارة عن التذلل هلل وعبادته، وهو عام فً اإلنسان، السجود أصله: االنحناء والتو 
والحٌوانات، والجمادات، وذلن ضربان: سجود باختٌار، ولٌس ذلن إال لئلنسان، وبه ٌستحك الثواب، نحو 

، [، أي: تذللوا له، وسجود تسخٌر، وهو لئلنسان، والحٌوانات، والنباتٕٙلوله: }فاسجدوا هلل واعبدوا{ ]النجم:
وعلى ذلن لوله: }وهلل ٌسجد من فً السموات واألرض طوعا وكرها وظبللهم بالؽدو واآلصال{ 

[، فهذا سجود تسخٌر، وهو 1ٗ[، ولوله: }ٌتفٌؤ ظبلله عن الٌمٌن والشمابل سجدا هلل{ ]النحل:٘ٔ]الرعد:
}وهلل ٌسجد ما فً الداللة الصامتة الناطمة المنبهة على كونها مخلولة، وأنها خلك فاعل حكٌم، ولوله: 

[، ٌنطوي على النوعٌن من 0ٗالسموات وما فً األرض من دابة والمبلبكة وهم ال ٌستكبرون{ ]النحل:
[، فذلن على سبٌل التسخٌر، ٙالسجود، التسخٌر واالختٌار، ولوله: }والنجم والشجر ٌسجدان{ ]الرحمن:

لة، ولٌل: أمروا بالتذلل له، والمٌام بمصالحه، [، لٌل: أمروا بؤن ٌتخذوه لبٖٗولوله: }اسجدوا آلدم{ ]البمرة/
[، أي: متذللٌن منمادٌن، ٗ٘ٔومصالح أوالده، فابتمروا إال إبلٌس، ولوله: }ادخلوا الباب سجدا{ ]النساء:

وخص السجود فً الشرٌعة بالركن المعروؾ من الصبلة، وما ٌجري مجرى ذلن من سجود المرآن، وسجود 
[، أي: أدبار الصبلة، وٌسمون صبلة الضحى: ٗة بموله: }وأدبار السجود{ ]ق:الشكر، ولد ٌعبر به عن الصبل

، والمسجد: موضع (ٓٔ)[ لٌل: أرٌد به الصبلةٖٓٔسبحة الضحى، وسجود الضحى، }وسبح بحمد ربن{ ]طه:
[، لٌل: عنً به األرض، إذ لد جعلت األرض 1ٔالصبلة اعتبارا بالسجود، ولوله: }وأن المساجد هلل{ ]الجن:

ها مسجدا وطهورا كما روي فً الخبر عن أبً هرٌرة لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "نصرت بالرعب، وأوتٌت كل
جوامع الكلم، وجعلت لً األرض مسجدا وطهورا، وبٌنا أنا نابم أتٌت بمفاتح خزابن األرض فتلت فً 

 . (ٔٔ)ٌدي"
                                                           

 .ٖٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٔعثٌمٌن: ( أنظر: تفسٌر ابن ٕ)
 .ٖٙ.، وانظر: تمرٌن الطبلب فً صناعة اإلعراب: 2(:صٕٔ( شرح ألٌفة ابن مالن للحازمً: الدرس)ٖ)
 .ٖٙ.، وانظر: تمرٌن الطبلب فً صناعة اإلعراب: 2(:صٕٔ( شرح ألٌفة ابن مالن للحازمً: الدرس)ٗ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٘)
 .ٖٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
 .ٕ٘ٔ/ٔتفسٌر ابن عثٌمٌن:   (2)
 ( البٌت ورد فً اللسان: مادة )س ج د(.1)
 .0ٕٔ/ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: 0)
 ()أخرج عبد الرزاق وؼٌره عن ابن عباس فً اآلٌة لال: هً الصبلة المكتوبة(.ٓٔ)
 (.01ٔ/ٖٔ؛ وانظر: شرح السنة 0ٕٓ/ٖٔ(أخرجه البخاري فً كتاب االعتصام ٔٔ)
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والركبتان والرجبلن، ولوله: }أال ٌسجدوا هلل{  ولٌل: المساجد: مواضع السجود: الجبهة واألنؾ والٌدان 
[، أي: متذللٌن، ولٌل: كان السجود ٓٓٔأي: ٌا لوم اسجدوا، ولوله: }وخروا له سجدا{ ]ٌوسؾ/ (ٔ)[ٕ٘]النمل/

 :(ٕ)على سبٌل الخدمة فً ذلن الولت سابؽا، ومنه لول الشاعر
 وافى بها لدراهم اإلسجاد          من خمر ذي نطؾ أؼن منطك

 .(ٖ)نى بها دراهم علٌها صورة ملن سجدوا لهع
 : (ٗ)واإلسجاد : إدامة النظر، لال أبو عمرو: وأسجد إذا طؤطؤ رأسه، لال

 فضول أزمتها أسجدت            سجود النصارى ألحبارها
ة جمالهن على معاصمهن أَْسجدت لهن.  ٌمول: لما ارتحلن ولوٌن فضول أَزمَّ

 : (٘)أعرابً من بنً أسدلال أبو عبٌدة : وأنشدنً 
 وللن له أسجد للٌلى فؤسجدا

 .(ٙ)ٌعنً بعٌرها أنه طؤطؤ رأسه لتركبه
[، أي: اسجدوا لً مستمبلٌن وجه آدم، وهو كموله تعالى: }أَلِِم ٖٖولوله تعالى: }اْسُجُدوا آلَدَم{]البمرة: 

وكموله: }َونَفَْخُت فٌِِه ِمْن ُروِحً فَمَعُوا لَهُ [ أي عند دلون الشمس 21الصَّبلةَ ِلُدلُوِن الشَّْمِس{ ]اإلسراء : 
 .(2)[ أي فمعوا لً عند إتمام خلمه ومواجهتكم إٌاه ساجدٌن2َٕساِجِدٌَن{ ]ص : 

وأخرج الطبري: " عن لتادة ، لوله : }وإْذ للنا للمبلبكة اسجدوا آلدم{، فكانت الطاعة هلل ، والسجدة آلدم  
 .(1)مبلبكته"، أكرم هللا آدم أن أْسَجد له 

ولد استدل من فضل آدم وبنٌه بموله تعالى للمبلبكة :}اْسُجُدوا آلَدَم{، لالوا: وذلن ٌدل على أنه كان  
 أفضل منهم، وهذا المول فٌه نظر.

.لال ابن عطٌة: (0)وحكى النماش عن مماتل: "أن هللا إنما أمر المبلبكة بالسجود آلدم لبل أن ٌخلمه" 
 .(ٓٔ)المول" "والمرآن ٌرد على هذا

 .(ٕٔ). لال ابن عطٌة: "واإلجماع ٌرد هذا"(ٔٔ)ولال لوم: "سجود المبلبكة كان مرتٌن" 
واختلؾ اهل العلم فً كٌفٌة سجود المبلبكة آلدم بعد اتفالهم على أنه لم ٌكن سجود عبادة، وذكروا  

 :(ٖٔ)وجوها فً ذلن
ود المعتاد فً الصبلة، ألنه الظاهر من أحدها: كان هذا أمرا للمبلبكة بوضع الجباه على األرض، كالسج

السجود فً العرؾ والشرع، وعلى هذا لٌل : كان ذلن السجود تكرٌما آلدم وإظهارا لفضله، وطاعة هلل 
تعالى، وكان آدم كالمبلة لنا، ومعنى "آلدم" : إلى آدم، كما ٌمال صلى للمبلة، أي إلى المبلة. وهذا لول 

 الجمهور.

                                                           

 (.ٖٖٙ، على أنها لبلستفتاح، وبها لرأ الكسابً وروٌس وأبو جعفر. اإلتحاؾ ()هً بتخفٌؾ أالٔ)
 (.1ٙٗ/ٕ؛ والمجمل 1ٕٔ( البٌت لؤلسود بن ٌعفر، ورد فً المفضلٌات ص ٕ)
 .1ٖ٘/ٔ( انظر: مفردات ألفاظ المرآن، الراؼب األصفهانً: ٖ)
 لال ابن بري صواب إِنشاده:( البٌت لحمٌد بن ثور ٌصؾ النساء، انظر: اللسان: مادة )س ج د(. ٗ)

ٌَْن على ِمْعَصٍم     وَكّؾٍ خضٌٍب وأَسواِرها،  فلما لََو
تِها، أَْسجدت     سجوَد النصارى ألَْحباِرها  فُضوَل أَِزمَّ

 .1ٖٕ/ٔ( انظر: اللسان مادة)س ج د(، والمزهر: ٘)
 .0ٕٔ/ٔ( انظر: اللسان: مادة)س ج د(، و تفسٌر المرطبً: ٙ)
 .0ٕٕ/ٔالمرطبً:  ( انظر: تفسٌر2)
 .ٕٔ٘/ٔ(:ص2ٓ2( تفسٌر الطبري)1)
 .ٕٗٔ/ٔ( نمبل عن: المحرر الوجٌز: 0)
 .ٕٗٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٓٔ)
 .ٕٗٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔٔ)
 .ٕٗٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕٔ)
 .0ٖٕ/ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٖٔ)



ٔ1ٕ 

 

ٔ1ٕ 

 

لسجود المعتاد الٌوم الذي هو وضع الجبهة على األرض، ولكنه مبمى على أصل اللؽة، والثانً: لم ٌكن هذا ا
 فهو من التذلل واالنمٌاد، أي اخضعوا آلدم وألروا له بالفضل، }فََسَجُدوا{ أي امتثلوا ما أمروا به.

 .(ٔ)وفً هذه الوجوه كلها كرامة آلدم علٌه السبلم" لال ابن عطٌة: "
صلى هللا -ذلن السجود خاصا بآدم علٌه السبلم أم كان مباحا إلى عصر الرسولواختلؾ أٌضا هل كان  

 ، وفٌه لولٌن:-علٌه وسلم
 أحدهما: أن ذلن السجود كان خاصا بآدم فبل ٌجوز السجود لؽٌره من جمٌع العالم إال هلل تعالى.

ٌِْه َعلَى  والثانً: أن ذلن السجود كان جابزا بعد آدم إلى زمان ٌعموب علٌه السبلم، لموله تعالى : }َوَرفََع أَبََو
داً{ ]ٌوسؾ :  وا لَهُ ُسجَّ  [ فكان آخر ما أبٌح من السجود للمخلولٌن.ٓٓٔاْلعَْرِش َوَخرُّ

والصحٌح: أن سجود التحٌة واإلكرام كان مباحا إلى عصر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وكان مباحا فً الشرابع  
ً فً أٌة  السابمة إلى أن نسخ فً شرٌعتنا، ومن المعلوم أن السجود لؽٌر هللا على وجه العبادة لم ٌكن مباحا

ا لِدَم معاذٌ مَن الشَّاِم  شرٌعة فكل األنبٌاء نهوا عن ذلن وبلؽوا ألوامهم، روي عن عبدهللا بن أبً أوفى  أنه:  لمَّ
ِ صلَّى ًّ ُ  سجَد للنَّب ُت الشَّاَم فوافمتُُهم ٌسُجدوَن ألسالفتِِهم وبطارلتِِهم علٌَِه وسلََّم لاَل ما هذا ٌا ُمعاذُ لاَل أتٌ َّللاَّ

ِ  نفعَل ذِلَن بَِن فماَل رسولُ  أن فَوِدْدُت فً نَفسً ُ  صلَّى َّللاَّ ُكنُت آمًرا  لو علٌَِه "وسلََّم فبل تفعَلوا فإنًِّ َّللاَّ
ِ  لؽٌرِ  ٌسُجدَ  أن أحًدا ي والَّذي نَفسُ  لزوِجها تسُجدَ  أن المرأةَ  ألَمرتُ  َّللاَّ ٍد بٌِدِه ال تإّدِ حكَّ ربِّها حتَّى  المرأةُ  محمَّ

ًَ علَى لتٍَب لم تمنْعهُ" َي حكَّ زوِجها ولو سؤلَها نفَسها َوه  .(ٕ)تإّدِ

                                                           

 .ٕٗٔ/ٔ(  المحرر الوجٌز: ٔ)
 صحٌح.. حدٌث حسن ٘ٔ٘ٔ( صحٌح ابن ماجة: ٕ)

، منهم أبو هرٌرة ، وأنس بن مالن ، وعبد هللا بن أبى أوفى ، ومعاذ بن  -صلً هللا علٌه وسلم -ورد من حدٌث جماعة من أصحاب النبً 
حدٌث أبى هرٌرة ، ٌروٌه أبو سلمة عنه عن النبً ) صلً هللا علٌه وسلم (  - ٔجبل ، ولٌس بن سعد ، وعابشة بنت أبً بكر الصدٌك . 

(  ٕ/  ٔٙٔ/  ٔ( والواحدي فً ) الوسٌط ( )  0ٕٔ/  2( والبٌهمً )  0ٕٔٔ( وابن حبان )  2 ٔ ٕ/  ٔكره . أخرجه الترمذي ) لال : فذ
من طرٌك دمحم بن عمرو عن أبى سلمة به وزادوا إال الترمذي : ) لما عظم هللا من حمه علٌها ( . ولال : ) حسن ؼرٌب ( . وهو كما لال . 

أن رسول هللا ) صلً هللا علٌه وسلم ( دخل حابطا من حوابط األنصار ، فإذا فٌه جمبلن ٌضربان وٌرعدان ، فالترب ولفظ ابن حبان : ) 
 رسول اللة ) صلً هللا علٌه وسلم ( منهما ، فوضعا جرانهما باالرض ، فمال من معه : ) نسجد لن ؟ فمال النبً ) صلً هللا علٌه وسلم ( :

، ولو كان أحد ٌنبؽى له أن ٌسجد ألحد ألمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظم هللا علٌها من حمه ( . للت :  ما ٌنبؽى ألحد أن ٌسجد ألحد
( والبزار من طرٌك سلٌمان بن أبى سلٌمان عن ٌحٌى بن أبى كثٌر عن  2ٕٔ - 2ٔٔ/  ٗ/ وأخرجه الحاكم )  ٘٘وإسناده حسن . / صفحة 

( والذهبً فً )  2٘/  ٖال الحاكم : ) صحٌح اإلسناد ( . ورده المنذري فً ) الترؼٌب ( ) أبً سلمة به نحوه دون لصة الجملٌن . ول
حدٌث أنس بن مالن . ٌروٌه خلؾ بن خلٌفة عن حفص بن أخى أنس عن أنس لال :  - ٕالتلخٌص ( بؤن سلٌمان وهو الٌمامى ضعفوه . 

جد لبشر ، ولو صلح لبشر أن ٌسجد لبشر ، ألمرت المرأة أن تسجد لال رسول هللا ) صلً هللا علٌه وسلم ( : ) ال ٌصلح لبشر أن ٌس
( ولال : )  ٗ/  0( وكذا البزار كما فً ) المجمع ( )  1٘ٔ/  ٖ( وأحمد )  ٕ/  1٘لزوجها من عظم حمه علٌها ( . أخرجه النسابً ) ق 

حمد بإسناد جٌد ، رواته ثمات مشهورون ، ورجاله رجال الصحٌح ؼٌر حفص بن أخى أنس ، وهو ثمة ( . ولال المنذري : ) رواه أ
كان اختلط فً اآلخر ، فلعل  -وهو من رجال مسلم ، وشٌخ أحمد فٌه  -والبزار بنحوه ( . للت : وهو كما لاال ، لوال أن خلؾ بن خلٌفة 

فهو شاهد جٌد لحدٌث أبً  أحمد سمعه منه لبل اختبلطه . وهو عنده مطول ، فٌه لصة الجمل وسجوده للنبى ) صلً هللا علٌه وسلم ( ،
حدٌث عبداللة بن أبى أوفى ، ٌروٌه الماسم الشٌبانً عنه لال : ) لما لدم معاذ من الشام ، سجد للنبى ) ص ( ، لال :  - ٖهرٌرة المتمدم . 

( وهو ثمة ( . / ( كذا ولع فً مسلم ، وهو خطؤ مطبعى ، والصواب ) عن ( كما فً ( المسند  ٔما هذا ٌا معاذ ؟ ! * ) هامش ( * ) 
/ لال : أتٌت الشام فوافٌتهم ٌسجدون ألسالفتهم وبطارلتهم ، فوددت فً نفسً أن نفعل ذلن بن ، فمال رسول هللا ) صلً هللا  ٙ٘صفحة 

ال تإدي  علٌه وسلم ( : فبل تفعلوا ، فإنى لو كنت آمرا أحدا أن ٌسجد لؽٌر هللا ، ألمرت المرأة أن تسجد لزوجها ، والذي نفس دمحم بٌده
 ٓ 0ٕٔ( وابن حبان )  1ٖ٘ٔالمرأة حك ربها حتى تإدي حك زوجها ، ولو سؤلها نفسها وهى على لتب لم تمنعه ( . أخرجة ابن ماجه ) 

( من طرٌك حماد بن زٌد عن أٌوب عن الماسم به . للت : وهذا إسناد حسن رجاله ثمات رجال الشٌخٌن ؼٌر الماسم  0ٕٕ/  2( والبٌهمً ) 
ابن عوؾ الشٌبانً الكوفً ، وهو صدوق ٌؽرب كما فً ) التمرٌب ( وروى له مسلم فرد حدٌث . وتابعه إسماعٌل ، وهو ابن  هذا وهو

( . وخالفه معاذ بن هشام الدستوابى حدثنى أبى حدثنى الماسم بن عوؾ الشٌبانً ثنا معاد  1ٖٔ/  ٗعلٌة ثنا أٌوب به نحوه . أخرجه أحمد ) 
( ولال : )صحٌح على شرط الشٌخٌن ( . ووافمه  2ٕٔ/  ٗفرأى النصارى . . . الحدٌث نحوه . أخرجه الحاكم )  بن جبل أنه أتى الشام

 الذهبً . كذا لاال ! والماسم لم ٌخرج له البخاري ، ثم إن معاذ بن هشام الدستوابى فٌه كبلم من لبل حفظه ، وفً ) التمرٌب ( : ) صدوق
فً جعله من مسند معاذ نفسه ، وفً تصرٌح الماسم بسماعه منه . وهللا أعلم . نعم لد روي عن معاذ ربما وهم ( . فؤخشى أن ٌكون وهم 
حدٌث معاذ . رواه أبو ظبٌان عنه . ) أنه لما رجع من الٌمن لال : ٌا رسول هللا . . . ( .  - ٗ/  2٘نفسه إن صح عنه ، وهو : / صفحة 

ا وكٌع ثنا األعمش عن أبً ظبٌان . وهذا إسناد رجاله كلهم ثمات رجال الشٌخٌن ، لكن ( : ثن ٘/  2ٕٕفذكره مختصرا . أخرجه أحمد ) 
أبو ظبٌان لم ٌسمعه من معاذ ، واسمه حصٌن بن جندب الجنبى الكوفً . وٌدل على ذلن أمور : أوال : لال ابن حزم فً أبً ظبٌان هذا : ) 

( : ثنا أبو معاوٌة عن األعمش عن أبى ظبٌان لال :  ٔ/  2ٗ/  2فً ) المصنؾ ( )  لم ٌلك معاذا ، وال أدركه ( . ثانٌا : لال ابن أبى شٌبة



ٔ1ٖ 

 

ٔ1ٖ 

 

ومعنى المتب أن العرب ٌعز عندهم وجود كرسً للوالدة فٌحملون نساءهم على المتب عند الوالدة، وفً 
 . (ٔ)المصافحةبعض طرق معاذ : ونهى عن السجود للبشر وأمر ب

كان  -رضً هللا عنه–والذي علٌه جمهور أهل العلم ببل خبلؾ وال نزاع بٌنهم أن هذا السجود من معاذ  
 سجود تحٌة ال عبادة إذ كٌؾ ٌجهل هذا الصحابً الجلٌل أن سجود العبادة ال ٌنبؽً إال هلل.

ل أبوا ٌوسؾ وإخوته وكما وتجدر االشارة بؤن السجود كان فٌما مضى ٌستعمل تحٌة وإكراما كما فع 
فعلت المبلبكة آلدم هذا من باب التحٌة واإلكرام ولٌس من باب العبادة، وأما فً شرٌعة دمحم علٌه الصبلة 

منع من ذلن وجعل السجود هلل وحده سبحانه وتعالى وال ٌجوز أن ٌسجد ألحد ال  -عز وجل-والسبلم فإن هللا 
بلة والسبلم منع أن ٌسجد له أحد وأخبر أن السجود هلل وحده سبحانه لؤلنبٌاء وال ؼٌرهم، حتى دمحم علٌه الص

وتعالى، فعلم بهذا أن جمٌع أنواع العبادة كلها هلل وحده سبحانه وتعالى، ومن أعظمها السجود فإنه ذلن 
وانكسار هلل سبحانه وتعالى فهو من أفضل العبادات فبل ٌصرؾ لؽٌره من الناس ال لؤلنبٌاء وال للجن وال 

 .ئلنس وال لؽٌرهم، وهللا المستعانل
 :(ٕ)[، لراءتٌنِٖٖلْلَمبَلبَِكِة اْسُجُدوا{]البمرة: وذكروا فً لوله تعالى:}

 ِلْلَمبَلبَِكِة{، بالكسر. وهً لراءة جمهور المراء.أحدهما: }
 .(ٖ)والثانً:} للمبلبكةُ{، بالضم، لرأ بها أبو جعفر المدنً. لال أبو علً: "لم ٌكن مصٌبا"

ولال الزجاج: "وأبو جعفر، من ِجلَِّة أهل المدٌنة وأهِل الثَّبِت فً المَراَءةِ إال أنه ؼلط فً هذا الحرؾ   
 ألن المبلبكة فً موضع

خفض فبل ٌجوز أن ٌرفع المخفوض ولكنه شبَّه تاَء التؤنٌث بكسر ألؾ الوصل ألنن إذا اْبتدأَت للت اْسُجدوا، 
 .(ٗ)ؼٌِر الصواب" ولٌس ٌنبؽً أن ٌمرأ المرآن بتوهم

 .(٘)[، "أي: فسجدوا جمٌعاً له ؼٌر إبلٌس"ٖٖ}فََسَجُدواْ إاِلَّ إِْبِلٌَس{]البمرة: لوله تعالى: 
 .(ٙ)لال ابن عثٌمٌن:" }فسجدوا{ أي من ؼٌر تؤخٌر؛ فالفاء هنا للترتٌب، والتعمٌب"

 .(2)عنه"[، "أي: امتنع مما أمر به وتكبر ٖٖلوله تعالى: }أبى واستكبر{]البمرة: 

                                                                                                                                                                                             

األعمش ) لما لدم معاذ من الٌمن . . . ( . للت : فؤرسله ، وهو الصواب . ثالثا : لال أحمد وابن أبى شٌبة : ثنا عبد هللا بن نمٌر لال : نا 
ثل حدٌث أبً معاوٌة . فتؤكدنا من انمطاع الحدٌث بٌن أبً ظبٌان ومعاذ ، أو أن عن أبً ظبٌان عن رجل من األنصار عن معاذ بن جبل بم

حدٌث لٌس بن سعد . ٌروٌه الشعبى عنه لال : ) أتٌت الحٌرة ، فرأٌتهم ٌسجدون لمرزبان لهم  - ٘الواسطة بٌنهما رجل مجهول لم ٌسمه . 
هللا علٌه وسلم ( ، فملت : إنى أتٌت الحٌرة فرأٌتهم ٌسجدون لمرزبان لهم  ، فملت : رسول هللا أحك أن ٌسجد له ، لال : فؤتٌت النبً ) صلً

 ، فانت ٌا رسول هللا أحك أن نسجد لن ، لال : أرأٌت لو مررت بمبري أكنت تسجد له ؟ لال : للت : ال ، لال : فبل تفعلوا ، لو كنت آمرا
 ٕٓٗٔ/ أخرجه أبو داود )  1٘هللا لهم علٌهن من الحك ( . / صفحة  أحدا أن ٌسجد ألحد ، ألمرت النساء أن ٌسجدن ألزواجهن ، لما جعل

( من طرٌك شرٌن عن حصٌن عن الشعبى . ولال الحاكم : ) صحٌح األسناد لما . ووافمه  0ٕٔ/  2( والبٌهمً )  12ٔ/  ٕ( والحاكم ) 
ٌروٌه سعٌد بن المسٌب عنها مرفوعا بلفظ : ) لو  حدٌث عابشة . - ٙالذهبً . وألول : شرٌن هو ابن عبد هللا الماضً وهو سا الحفظ . 

أمرت أحدا أن ٌسجد ألحد ، ألمرت المرأة أن تسجد لزوجها . ولو أن رجبل أمر امرأة أن تنمل من جبل أحمر إلى جبل أسود ، ومن جبل 
( من طرٌك  2ٙ/  ٙ( وأحمد )  ٕ / 2ٗ/  2( وابن أبً شٌبة )  1ٕ٘ٔأسود إلى جبل أحمر ، لكان نوطا أن تفعل ( . أخرجه ابن ماجه ) 

على بن زٌد عن سعٌد به . وفٌه عند أحمد لصة الجمل المتمدمة من حدٌث أبى هرٌرة وأنس . وعلً بن زٌد هو ابن جدعان وهو ضعٌؾ . 
وأسمه الحكم بن  ( وفٌه لصة الجمل . وفٌه أبو عزة الدباغ ٔ/  ٖٗٔ/  ٖوفً الباب عن ابن عباس عند الطبرانً فً ) المعجم الكبٌر ( ) 

( . وفٌه صدلة وهو ابن  ٔ/  ٖٗٔ/  ٕطهمان وهو ضعٌؾ . وعن زٌد بنرلم عند أبى إسحاق إبراهٌم بن دمحم بن أبى ثابت فً ) حدٌثه ( ) 
أبو حاتم ( ولال : ) وثمه  ٖٓٔ/  ٗعبد هللا السمٌن ، ومن طرٌمه رواه الطبرانً فً ) الكبٌر ( واألوسط ، والبزار كما فً ) المجمع ( ) 

 (. وجماعة ، وضعفه البخاري وجماعة
 .0ٖٕ/ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٔ)
 .ٕٗٔ/ٔ، والمحرر الوجٌز: ٕٔٔ-ٔٔٔ/ٔ، ومعانً المرآن: ٘ٙ/ٔ( الحجة للمراء السبعة: ٕ)
 .٘ٙ/ٔ( الحجة للمراء السبعة: ٖ)
 .ٕٔٔ-ٔٔٔ/ٔ( معانً المرآن: ٗ)
 .ٖٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .ٕ٘ٔ/ٔعثٌمٌن:( تفسٌر ابن ٙ)
 .ٖٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)



ٔ1ٗ 

 

ٔ1ٗ 

 

أخرج ابن أبً حاتم "عن  لتادة: لوله }أبى واستكبر وكان من الكافرٌن{، حسد عدو هللا إبلٌس آدم على ما 
أعطاه هللا من الكرامة، ولال: أنا ناري وهذا طٌنً. فكان بدء الذنوب الكبر، استكبر عدو هللا أن ٌسجد 

 .(ٔ)آلدم"
زعمه، ولكنه بٌنه فً مواضع أخر كموله : }لَاَل أَنَا  لال الشنمٌطً:" لم ٌبٌن هنا موجب استكباره فً 

ٌٌْر ِمْنهُ َخلَْمتَنًِ ِمْن نَاٍر َوَخلَْمتَهُ ِمْن ِطٌٍن{ ]األعراؾ :  [ ولوله : }لَاَل لَْم أَُكْن أِلَْسُجَد ِلبََشٍر َخلَْمتَهُ ِمْن َٕٔخ
 .(ٕ) ["َٖٖصْلَصاٍل ِمْن َحَمإٍ َمْسنُوٍن{ ]الحجر : 

[، "أي: صار بإبابه واستكباره من الكافرٌن حٌث استمبح ٖٖ}َوَكاَن ِمَن الكافرٌن{]البمرة: لوله تعالى: 
 .(ٖ)أمر هللا بالسجود آلدم"

أخرج ابن أبً حاتم "عن عبد هللا بن برٌدة لوله: }وكان من الكافرٌن{، من الذٌن أبوا، فؤحرلتهم  
 .(ٗ)النار"

ة أنه كان ٌمول: "}وكان من الكافرٌن{، ٌعنً: من وذكر الطبري وابن أبً حاتم، عن أبً العالٌ 
 مثل ذلن. (ٙ).وروي عن الربٌع(٘)العاصٌن"

 .(2)لال ابن عطٌة: "وتلن معصٌة كفر ألنها عن معتمد فاسد صدرت" 
 :(1)[، ثبلثة ألوالٖٖوذكروا فً لوله تعالى }َوَكاَن ِمَن الكافرٌن{]البمرة: 

 فً علم هللا بناًء على أنأحدهما: أن المراد: كان من الكافرٌن 
 }كان{ فعل ماٍض؛ والمضً ٌدل على شًء سابك.

لال ابن عطٌة: "ولال جمهور المتؤولٌن: معنى َوكاَن ِمَن اْلكافِِرٌَن أي فً علم هللا تعالى أنه سٌكفر، ألن  
 .(0)الكافر حمٌمة والمإمن حمٌمة هو الذي لد علم هللا منه الموافاة"

عن " السدي: }وكان من الكافرٌن{، لال: من الكافرٌن الذٌن لم ٌخلمهم هللا ٌومبذ،  ولد أخرج ابن أبً حاتم
 .(ٔ)ٌكونون بعد"

                                                           

 .1ٗ/ٔ(:صٖٗٙ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔ)
. ثم لال الشنمٌطً: "مثل لٌاس إبلٌس نفسه على عنصره الذي هو النار ولٌاسه ءادم على عنصره الذي هو ٖٖ/ٔ( أضواء البٌان: ٕ)

لمن هو خٌر منه مع وجود النص الصرٌح الذي هو لوله تعالى :  الطٌن واستنتاجه من ذلن أنه خٌر من ءادم . وال ٌنبؽً أن ٌإمر بالسجود
}اسجدوا ألدم{ ٌسمى فً اصطبلح األصولٌٌن فاسد االعتبار . وإلٌه اإلشارة بمول صاحب مرالً السعود :}اسجدوا آلدم{ ٌسمى فً 

 اصطبلح األصولٌٌن فاسد االعتبار وإلٌه اإلشارة بمول صاحب مرالً السعود : 
 و إجماع دعا     فساد االعتبار كل من وعىوالخلؾ للنص أ

 فكل من رد نصوص الوحً باأللٌسة فسلفه فً ذلن إبلٌس ولٌاس إبلٌس هذا لعنه هللا باطل من ثبلثة أوجه :
 األول : أنه فاسد االعتبار ؛ لمخالفة النص الصرٌح كما تمدم لرٌبا .

من النار ؛ ألن طبٌعتها الخفة والطٌش واإلفساد والتفرٌك وطبٌعته الرزانة  الثانً : أنا ال نسلم أن النار خٌر من الطٌن بل الطٌن خٌر
 واإلصبلح فتودعه الحبة فٌعطٌكها سنبلة والنواة فٌعطٌكها نخلة .

لطٌن وإذا أردت أن تعرؾ لدر الطٌن فانظر إلى الرٌاض الناضرة وما فٌها من الثمار اللذٌذة واألزهار الجمٌلة والروابح الطٌبة . تعلم أن ا
 خٌر من النار .

الثالث : أنا لو سلمنا تسلٌما جدلٌا أن النار خٌر من الطٌن فإنه ال ٌلزم من ذلن أن إبلٌس خٌر من ءادم ؛ ألن شرؾ األصل ال ٌمتضً 
 شرؾ الفرع بل لد ٌكون األصل رفٌعا الفرع وضٌعا كما لال الشاعر: 

 واإذا افخرت بآباء لهم شرؾ   للنا صدلت ولكن ببس ما ولد
 ولال اآلخر : 

 وما ٌنفع األصل من هاشم   إذا كانت النفس من باهلة". 
 [.ٖٗ-ٖٖ/ٔ]أضواء البٌان: 

 
 .ٖٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .1ٗ/ٔ(:صٖٙٙ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗ)
 .1٘/ٔ(:ص2ٖٙ، وابن أبً حاتم)ٔٔ٘/ٔ(:ص2ٓ٘( تفسٌر الطبري)٘)
 .ٔٔ٘/ٔ(:ص2ٓٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٕ٘ٔ/ٔر الوجٌز: ( المحر2)
 .ٕٙٔ-ٕ٘ٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:1)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: 0)



ٔ1٘ 

 

ٔ1٘ 

 

 .(ٖ). لال ابن فورن: "وهذا خطؤ ترده األصول"(ٕ)والثانً: أن معناه: "وصار من الكافرٌن"
ِجنٌّ ، وكما تمول : كان آدم والثالث: انه كان من الكافرٌن ، ولٌس لبله كافرا ، كما كان من الجّنِ ، ولٌس لبله 

ًٌّ . لاله الحسن  .(ٗ)من اإلنس ، ولٌس لبله إنس
 .(٘)والرابع: أنه لد كان لبله لوم كفار ، كان إبلٌس منهم

والخامس: أن )كان(: تؤتً أحٌاناً مسلوبة الزمان، وٌراد بها تحمك اتصاؾ الموصوؾ بهذه الصفة؛ ومن ذلن 
[ 1٘ٔ[ ، ولوله تعالى: }وكان هللا عزٌزاً حكٌماً{ ]النساء: 0ٌٙماً{ ]النساء: لوله تعالى: }وكان هللا ؼفوراً رح

[ ، وما أشبهها؛ هذه لٌس المعنى أنه كان فٌما مضى؛ ٖٗٔ، ولوله تعالى: }وكان هللا سمٌعاً بصٌراً{ ]النساء: 
 علٌه الجملة. بل ال ٌزال؛ فتكون }كان{ هنا مسلوبة الزمان، وٌراد بها تحمٌك اتصاؾ الموصوؾ بما دلت

 .(ٙ)لال ابن عثٌمٌن: "وهذا هو األلرب، ولٌس فٌه تؤوٌل؛ وٌُجرى الكبلم على ظاهره" 
ولفظة إبلٌس لؽة : أبلس الرجل لُِطع به، وأبلس سكت، وأبلس من رحمة هللا ٌبس وندم ومنه ُسِمًّ إبلٌس  

والمبلس الساكت من الحزن أو  رؾ ألنه أعجمً معرفة،ـٌنص ألنه أبلس من رحمـة هللا ولٌـل : إبلٌس ال
ٌْرة  .(2)الخوؾ،واإلببلس الَح

 ، ومن ذلن(1)فٌمكن المول بؤن )إبلٌس( )إفِعٌل(، من اإلببلس، وهو اإلٌاس من الخٌر والندُم والحزن 
، (0)[، أي: " أنهم آٌسون من الخٌر، نادمون حزنًا"ٗٗلوله جل ثناإه : ) فَإَِذا ُهْم ُمْبِلُسوَن ( ]سورة األنعام : 

اج  : (ٓٔ)كما لال العجَّ
 ٌَا َصاحِ، َهْل تَْعِرُؾ َرْسًما ُمْكَرَسا؟         لَاَل : نَعَْم، أَْعِرفُهُ! َوأَْبلََسا 

 : (ٔٔ)ولال رإبة 
 َوَحَضَرْت ٌَْوَم اْلَخِمٌِس األَْخَماْس          َوفًِ اْلُوُجوِه ُصْفَرةٌ َوإِْببلْس 

 ٌعنً به اكتبابًا وكسوفًا.
عن السُّّدّي ، لال : كان اسم إبلٌس )الحارث(، وإنما سمً إبلٌس حٌن أبلس  الطبري "وأخرج  

 .(ٕٔ)متحًٌِّرا"
 .(ٖٔ)ولال ابن عباس:" إبلٌس ، أبلسه هللا من الخٌر كله ، وجعله شٌطانًا رجًٌما عموبة لمعصٌته" 
عروؾ لدى األدٌان وفً مفهوم الشرع  ال ٌُوجد تعرٌؾ اصطبلحً إلبلٌس فً الشرع، إذ هو مخلوق م 

األخرى، وهو رمُز الشّر عند كل شعب من الشعوب ودٌن من األدٌان وطابفة من الطوابؾ، وعلٌه نعّرؾ 
إبلٌس بؤنه :  الجاّن الذي أبى السجود آلدم حٌن خلمه هللا، فاستحك لعنته، وُطِرد من جنته، ووجبت له النار 

 وسابل اإلؼواء ما لم ٌُإَت أحد من العالمٌن .بعد إنظار هللا له إلى ٌوم المٌامة، وأُوتًِ من 
  :ولد اختلؾ العلماء هل إبلٌس من الجن أم من المبلبكة، على ثبلثة ألوال

 المول األول: أنه كان من المبلبكة:

                                                                                                                                                                                             

 .1٘/ٔ(:ص0ٖٙ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ(  حكاه المهدوي عن جماعة،  أنظر: المحرر الوجٌز: ٕ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( نمبل عن: المحرر الوجٌز: ٖ)
 .ٖٓٔ/ٔ( نمبل عن: النكت والعٌون: ٗ)
 .ٖٓٔ/ٔالنكت والعٌون: ( أنظر: ٘)
 .ٕٙٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙ)
 .ٖٓ -0ٕ/ٙ(لسان العرب:2)
 .0ٓ٘/ٔ( انظر: تفسٌر الطبري: 1)
 .0ٓ٘/ٔ( تفسٌر الطبري: 0)
، واللسان : )بلس( ، )كرس( . المكرس : الذي صار فٌه الكرس ، وهو أبوال اإلبل وأبعارها  ٕٖ٘:  ٔ، والكامل  ٖٔ:  ٔ(دٌوانه ٓٔ)

 ضها على بعض فً الدار . وأبلس الرجل : سكت ؼما وانكسر وتحٌر ولم ٌنطك .ٌتلبد بع
ٌَْن التََّرالًِ  2ٙ( دٌوانه : ٔٔ) ، واللسان )بلس( ، ورواٌة دٌوانه " وعرفت ٌوم الخمٌس " . وبٌن البٌتٌن بٌت آخر هو : " َولَْد نََزْت بَ

 األَْنفَاْس " 
 00/ٔ(:ص2ٓٗ(تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 00/ٔ(:ص2ٖٓري)(تفسٌر الطبٖٔ)



ٔ1ٙ 
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ذهب بعض أهل العلم إلى أن إبلٌس كان من المبلبكة فلما عصى هللا تعالى أخرجه من صؾ المبلبكة،  
، وسعٌد بن (ٗ)، ودمحم بن إسحاق(ٖ)، ولتادة(ٕ)فً رواٌة عنه وابن مسعود (ٔ)ابن عباس ولال به من العلماء:

، ورجحه ابن جرٌر الطبري بل وانتصر له، ورجحه البؽوي، ونسبه ابن عطٌة (٘)جبٌر وسعٌد بن المسٌب
 .(ٙ)والمرطبً والشوكانً إلى أنه لول الجمهور

لُْلنَا ِلْلَمبَلبَِكِة اْسُجُدوا آِلَدَم فََسَجُدوا إاِلَّ إِْبِلٌَس أَبَى َواْستَْكبََر َوَكاَن ِمَن }َوإِْذ  واستدلوا أولبن بمول هللا تعالى: 
  .[، فلو لم ٌكن إبلٌس من المبلبكة لم ٌإمر بالسجود ولم ٌإاخذ بالعصٌانٖٗاْلَكافِِرٌَن{ ]البمرة : 

 دلٌل:وهذا االستدالل ضعٌؾ جداً، فتنوعت إجابات العلماء عن هذا ال
 .(2)" لال ابن تٌمٌة عن إبلٌس : " كان منهم ) أي من المبلبكة( باعتبار صورته ولٌس منهم باعتبار أصله -
ولال ابن كثٌر: "وذلن أنه )أي إبلٌس( كان لد توّسم بؤفعال المبلبكة وتشبه بهم وتعبد وتنسن فلهذا دخل فً  -

 . (1)خطابهم، وعصى بالمخالفة"
"وإنما استثناه هللا من المبلبكة ألنه كان معهم ولٌس منهم ٌبٌن ذلن آٌة الكهؾ ) وكان ولال ابن عثٌمٌن :  -

من الجن ( .. ثم لال : وهذا االستثناء ٌسمى استثناء منمطعا،كما تمول : ) جاء الموم إال حمارا ( وهو كبلم 
 . (0)عربً فصٌح فاستثنى الحمار من الموم وإن لم ٌكن منهم"

 لجن:والثانً: أنه من ا
 -صححه عنه ابن كثٌر -(ٔٔ)فً رواٌة أخرى والحسن البصري" (ٓٔ)ولال به من العلماء :ابن عباس" 

، ورجحه ابن تٌمٌة والسٌوطً والزمخشري وابن كثٌر (ٗٔ)وابن زٌد (ٖٔ)َشهر بن َحْوشب و (ٕٔ)بن مسعود
  .(٘ٔ)والشنمٌطً ـ صاحب األضواء ـ وابن عثٌمٌن والشٌخ أبو بكر الجزابري

 ولهذا ذهب عامة أهل العلم إلى أن إبلٌس وذرٌته لم ٌكونوا لط من المبلبكة، وٌدل على ذلن عدة أدلة: 
َسَك َعْن أَْمِر َربِِّه أحدها: لول هللا تعالى: }َوإِْذ لُْلنَا ِلْلَمبَلبَِكِة اْسُجُدوا آِلَدَم فََسَجُدوا إاِلَّ إِْبِلٌَس َكاَن ِمَن اْلِجّنِ فَفَ 

َِّخذُ  ٌَّتَهُ أَْوِلٌَاَء ِمْن ُدونًِ َوُهْم لَُكْم َعُدوٌّ بِبَْس ِللظَّاِلِمٌَن بََداًل{ ]الكهؾ : أَفَتَت [، فبٌن  هللا أن سبب فسمه ٓ٘ونَهُ َوذُّرِ
كونه من الجن،أي أنه من عنصر أو من جنس آخر ؼٌر المبلبكة، أما االستثناء فً لوله تعلى:) فََسَجُدوا إاِلَّ 

}اَل ٌَذُولُوَن فٌَِها بَْرًدا َواَل َشَرابًا  استثناء منمطع أي أن )إال( هنا بمعنى )لكن(، وهو كموله تعالى:إِْبِلٌَس(، فإنه 
[، هذا االستثناء منمطع ألن الحمٌم والؽساق لٌس من البرد ٕ٘ - ٕٗ({ ]النبؤ : ٕ٘( إاِلَّ َحِمًٌما َوَؼسَّالًا )ٕٗ)

 اق.والشراب والمعنى: لكن ٌطعمون الحمٌم والؽس
َك َعْن أَْمِر َربِِّه والثانً: ولوله تعالى: }َوإِْذ لُْلنَا ِلْلَمبَلبَِكِة اْسُجُدوا آِلَدَم فََسَجُدوا إِالَّ إِْبِلٌَس َكاَن ِمَن اْلِجّنِ فَفَسَ 

ٌَّتَهُ أَْوِلٌَاَء ِمْن ُدونًِ َوُهْم لَُكْم َعُدوٌّ بِبَْس ِللظَّاِلِمٌَن بَ  َِّخذُونَهُ َوذُّرِ  [.َٓ٘داًل{ ]الكهؾ : أَفَتَت
  .وهنا نص هللا أن له ذرٌة ٌعنً ) نسل( وهم الجن، والمبلبكة النسل لهم .فلو كان ملكا لم ٌكن له نسل 

                                                           

 .1ٗ/ٔ(:صٖٔٙ، وابن أبً حاتم)ٕٓ٘/ٔ(:ص1ٙٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .ٖٓ٘/ٔ(:ص11ٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .ٗٓ٘/ٔ(:ص0ٖٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .٘ٓ٘/ٔ(:ص0٘ٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٗٓ٘/ٔ(:ص0ٕٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .٘ٙ٘/ 0:  رة والكهؾ .مع كتاب الدر المنثور للسٌوطً(راجع فً ذلن تفاسٌرهم عند آٌة البمٙ)
 .ٖٙٗ/ٗ( مجموع الفتاوى: 2)
 .2ٙٔ/٘( تفسٌر ابن كثٌر: 1)
 (.1ٓٔ( الفتاوى البن عثٌمٌن: رلم الفتوى: )0)
 .2ٓ٘/ٔ(:ص2ٓٓ، و)ٙٓ٘/ٔ(:ص02ٙ(، و)0ٙٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٖٙٗ/ٗ( مجموع الفتاوى: ٔٔ)
 .2ٓ٘/ٔ(:ص00ٙالطبري)( أنظر: تفسٌر ٕٔ)
 .2ٓ٘-ٙٓ٘/ٔ(:ص01ٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .1ٓ٘/ٔ(:ص2ٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 (راجع فً ذلن تفاسٌرهم عند آٌة البمرة والكهؾ كما سبك وٌضاؾ إلى هذه المصادر كتاب السٌوطً الدر المنثور وتفسٌر ابن جرٌر٘ٔ)

وابن عثٌمٌن فً كتابه الذي أفرده لسورة الكهؾ عند آٌتها التً  ٖٙٗ/ ٗفً مجموع الفتاوى أما شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة فمد ذكر رأٌه 
 (. ،أما السٌوطً فذكر رأٌه فً ) تفسٌر الجبللٌن1ٓٔتحدثت عن لصة آدم وإبلٌس وكذا فً فتاوٌه ورلم الفتوى 
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}لَاَل َما َمنَعََن أاَلَّ تَْسُجَد إِْذ أََمْرتَُن لَاَل أَنَا  والثالث: أن إبلٌس مخلوق من نار كما لال تعالى حاكٌا عن إبلٌس:
ٌٌْر ِمْنهُ  [، والمبلبكة مخلولة من نور لما فً صحٌح مسلم َٕٔخلَْمتَنًِ ِمْن نَاٍر َوَخلَْمتَهُ ِمْن ِطٌٍن{ ]األعراؾ :  َخ

عن عابشة رضً هللا عنها أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال:" خلمت المبلبكة من نور وخلك الجن من نار وخلك آدم مما 
  بٌن خلك المبلبكة وخلك الجن.. ففرق الرسول ملسو هيلع هللا ىلص(ٔ)ُوصؾ لكم"

ٌَْها َمبَلبَِكةٌ ِؼبَلٌظ والرابع: لوله تعالى: }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا لُوا أَْنفَُسُكْم َوأَْهِلٌُكْم نَاًرا َولُوُدَها النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ   َعلَ
َ َما أََمَرُهْم َوٌَْفعَلُوَن َما ٌُإْ    .[. فلو كان إبلٌس ملكا ماعصى هللاَٙمُروَن{ ]التحرٌم : ِشَداٌد اَل ٌَْعُصوَن َّللاَّ

والخامس:  أن الجن الذٌن هم ذرٌة إبلٌس، لهم شهوة للطعام والشراب وؼٌره، ولٌس للمبلبكة شهوة دل على 
  :ذلن عدة نصوص منها

اسم هللا علٌه ٌمع فً أٌدٌكم ـ أن الجن سؤلوا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لما اجتمعو به عن طعامهم فمال: "كل عظم ذكر 
 .(ٕ)أوفر ماٌكون لحما، وكل بعرة علؾ لدوابكم..فبلتستنجو بهما فإنهما طعام إخوانكم الجن "

َِّخذُونَهُ  أَ }َوإِْذ لُْلنَا ِلْلَمبَلبَِكِة اْسُجُدوا آِلَدَم فََسَجُدوا إاِلَّ إِْبِلٌَس َكاَن ِمَن اْلِجّنِ فَفََسَك َعْن أَْمِر َربِّهِ  ـ لوله تعالى: فَتَت
ٌَّتَهُ أَْوِلٌَاَء ِمْن ُدونًِ َوُهْم لَُكْم َعُدوٌّ بِبَْس ِللظَّاِلِمٌَن بََداًل{ ]الكهؾ :    .[، والذرٌة البد لها من شهوةَٓ٘وذُّرِ

{ ]الرحمن : ـ لوله تعالى:  [ٙ٘ }فٌِِهنَّ لَاِصَراُت الطَّْرِؾ لَْم ٌَْطِمثُْهنَّ إِْنٌس لَْبلَُهْم َواَل َجانٌّ
 . (ٖ)ـ حدٌث: "فإن الشٌطان ٌؤكل بشماله وٌشرب بشماله"

فالمبلبكة من صفتهم أنهم ال ٌعصون هللا ما أمرهم وٌسبحون اللٌل وال ٌفترون، وما فعله إبلٌس ٌعد معصٌة 
 وال ٌتناسب مع صفات المبلبكة.

  .والمول الثالث: أن إبلٌس كان أصله من المبلبكة فمسخه هللا من الجن لما عصاه
  .، ودلٌل هذا المول : أنه تفسٌر صحابً(ٗ)لال به من العلماء: ابن عباس فً رواٌة

فً هذه المسؤلة، فمال:" الشٌطان كان من  -رحمه هللا -والمول الرابع: وهو لول أشار إلٌه الشٌخ ابن تٌمٌة
 ا المول لٌس علٌه دلٌل.،  ولكن هذ(٘)المبلبكة باعتبار صورته ولٌس منهم باعتبار أصله وال باعتبار مثاله"

وهو الذي علٌه المحممون من أهل  .والراجح : أن إبلٌس لم ٌكن من المبلبكة، وهو الصحٌح، لموة أدلته 
 العلم.
 :الفوائد

 من فوابد اآلٌة: بٌان فضل آدم على المبلبكة؛ وجهه أن هللا أمر المبلبكة أن ٌسجدوا له تعظٌماً له.  .ٔ
ومنها: أن السجود لؽٌر هللا إذا كان بؤمر هللا فهو عبادة؛ ألن هلل تعالى أن ٌحكم بما شاء؛ ولذلن لما امتنع   .ٕ

إبلٌس عن هذا كان من الكافرٌن؛ ولد استدل بعض العلماء بهذه اآلٌة على كفر تارن الصبلة؛ لال: ألنه إذا 
لصبلة كاملة؟! وهذا االستدالل إن استمام فهو كان إبلٌس كفر بترن سجدة واحدة أُمر بها، فكٌؾ عن ترن ا

هو؛ وإن لم ٌستمم فمد دلت نصوص أخرى من الكتاب، والسنة، وألوال الصحابة على كفر تارن الصبلة كفراً 
 أكبر مخرجاً عن الملة.

م إذا أمر هللا تعالى به كان عبادة لصة إبراهٌم علٌه السبلم، حٌن أمره هللا أن ٌ ذبح ابنه وٌدل على أن المحرَّ
إسماعٌل فامتثل أمر هللا؛ ولكن هللا رحمه، ورحم ابنه برفع ذلن عنهما، حٌث لال تعالى: }فلما أسلما وتلَّه 

                                                           

 (.٘٘ٔٙ(، وابن حبان )ٖ٘ٔ/ ٙ(، وأحمد )00ٕٙ(مسلم )ٔ)
( من طرٌك عبد األعلى بن عبد األعلى  0ٓٔ - 1ٓٔ/ٔ( والبٌهمً )  1ٕوابن خزٌمة فً " صحٌحه " ) رلم   )ٖٙ/ٕ  (مسلم (أخرجهٕ)

سؤلت علممة : هل كان ابن مسعود شهد مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لٌلة الجن ؟ لال فمال علممة : أنا سؤلت ابن   :األعلى عن داود عن عامر لال
ودٌة سول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لٌلة الجن ؟ لال : ال، ولكنا كنا مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ذات لٌلة ففمدناه، فالتمسناه فً األمسعود فملت : هل شهد أحد منكم مع ر

سول هللا والشعاب، فملنا : استطٌر أواؼتٌل، لال : فبتنا بشر لٌلة بات بها لوم، فلما أصبحنا إذا هو جاء من لبل ) حراء (، لال : فملنا : ٌا ر
ؤرانا فمدنان فطلبنان فلم نجدن، فبتنا بشر لٌلة بات بها لوم، فمال : أتانً داعً الجن فذهبت معه، فمرأت علٌهم المرآن، لال : فانطلك بنا ف

.) وضعفه  "إخوانكم من الجنوسؤلوه الزاد، فمال : فذكره، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : فبل تستنجوا بهما، فإنهما طعام  .آثارهم وآثار نٌرانهم
 (.ٖٖٔ/  ٖاأللبانً: سلسلة األحادٌث الضعٌفة والموضوعة وأثرها السٌا فً األمة " )

 .ٕٕٓٓ(رواه مسلم برلم ٖ)
 .٘ٙ٘/ 0( الدر المنثور للسٌوطً: ٗ)
 .ٖٙٗ/ٗ( مجموع الفتاوى: ٘)
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[ ؛ ٘ٓٔ.  ٖٓٔللجبٌن * ونادٌناه أن ٌا إبراهٌم * لد صدلت الرإٌا إنا كذلن نجزي المحسنٌن{ ]الصافات: 
 أمر هللا عّز وجّل به كان امتثاله عبادة.ومن المعلوم أن لتل االبن من كبابر الذنوب، لكن لما 

ومن فوابد اآلٌة: أن إبلٌس . والعٌاذ باهلل . جمع صفات الذم كلها: اإلباء عن األمر؛ واالستكبار عن   .ٖ
ٌمتثل أمر هللا؛ واستكبر على الخلك؛ ألنه لال:  الحك، وعلى الخلك؛ والكفر؛ إبلٌس استكبر عن الحك؛ ألنه لم

 [ ؛ فاستكبر فً نفسه، وحمر ؼٌره؛ و"الكبر" بطر الحك، وؼمط الناس.ٕٔألعراؾ: }أنا خٌر منه{ ]ا
 :تنبــــــــٌه

إن لال لابل: فً اآلٌة إشكال . وهو أن هللا تعالى لما ذكر أمر المبلبكة بالسجود، وذكر أنهم سجدوا إال 
 إبلٌس؛ كان ظاهرها أن إبلٌس منهم؛ واألمر لٌس كذلن؟.

ً لهم فً أعمالهم ظاهراً، فكان توجٌه األمر شامبلً له بحسب الظاهر؛ ولد والجواب: أن إبلٌس  كان مشاركا
 ٌمال: إن االستثناء منمطع؛ واالستثناء المنمطع ال ٌكون فٌه المستثنى من جنس المستثنى منه.

 المرآن
ٌُْث ِشئْتَُما َواَل تَْمَربَا َهِذِه الشهَجَرةَ فَتَُكونَا ِمَن }َولُْلنَا ٌَا آَدُم اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَن اْلَجنهةَ َوُكََل ِمْنَها َرَغًدا حَ 

 [ٖ٘({ ]البمرة : ٖ٘الظهاِلِمٌَن )
 التفسٌر:

الجنة وكبل منها أكبلً رؼداً واسعا  -وكان خلمها من ضلعه األٌسر-وللنا ٌا آدم اسكن أنت وزوجن حواء 
لشجرة باألكل منها وهى الحنطة أو الكرم أو ؼٌرهما، وال تمربا هذه ا من أصناؾ الثمار والفواكه،الحجر فٌه 

 فتصٌرا من الظالمٌن العاصٌن.
[، للنا ٌا آدم" أسكن فً جنة الخلد مع زوجن ٖ٘لوله تعالى} َولُْلنَا ٌَا آَدُم اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَن اْلَجنَّةَ{]البمرة: 

 .(ٔ)حواء"
 .(ٕ)ن ألنه مستتر بؤشجاره"هً "البستان الكثٌر األشجار، وسمً بذل و)الجنة(: 
 :(ٖ)ولد اختلؾ فً الجنة التً أسكنها آدم على لولٌن 

 .(ٗ)أحدهما: لال االكثرون: هً فً السماء
 .(٘)والثانً: ولٌل أنها فً األرض، إذ حكى المرطبً عن المعتزلة والمدرٌة المول بؤنها فً األرض

 .(ٙ)ظاهر الكتاب، والسنة أنها جنة الخلد، ولٌست سواها؛ ألن "أل" هنا للعهد الذهنً" لال ابن عثٌمٌن:" 
وإن لٌل: "كٌؾ ٌكون المول الصحٌح أنها جنة الخلد مع أن من دخلها ال ٌخرج منها. وهذه أُخرج منها  

 آدم؟
فً المٌمٌة  فالجواب: أن من دخل جنة الخلد ال ٌخرج منها: بعد البعث؛ وفً هذا ٌمول ابن المٌم 

 .(2)المشهورة"
ٌت ]األنثى[: امرأةً، ألنها ُخِلمَْت ِمَن المرِء"   .(1)لال الماوردي وُسّمِ

 :(0)فؤما تسمٌتها حواء، ففٌه لوالن
ٍ ، وهذا لول ابن عباٍس ، وابن مسعود . ًّ  أحدهما : أنها سمٌت بذلن ألنها خلمت من َح

 ٍ ًّ  . والثانً : أنها سمٌت بذلن ، ألنها أم كل ح
 : (ٔ)واختلؾ فٌما خلمت منه حواء على لولٌن 

                                                           

 .ٖٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .1ٕٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 .ٖٖٕ/ٔتفسٌر ابن كثٌر: ( انظر: ٖ)
 .ٖٖٕ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٗ)
 .ٖٖٓ-ٕٖٓ/ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٘)
 .0ٕٔ-1ٕٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙ)
 .0ٕٔ-1ٕٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:2)
 .ٗٓٔ/ٔ( النكت والعٌون: 1)
 .ٗٓٔ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: 0)



ٔ10 

 

ٔ10 

 

أحدهما : أنه خلمها من مثل ما خلك منه آدم و هذا لول تفرد به ابن بحر المعتزلً، ولد لال الربٌع بن أنس 
َدهُ ثُمَّ أَْنتُْم حواء من طٌنة آدم واحتج بموله تعالى }ُهَو الَِّذي َخلَمَُكْم ِمْن ِطٌٍن ثُمَّ لََضى أََجبًل َوأََجٌل ُمَسمًّى ِعنْ 

 .(ٕ)[ٕتَْمتَُروَن{ ]األنعام : 
المول الثانً: و هو ما علٌه الجمهور أنه خلمها من ضلع آدم األٌسر بعد أن ألمى علٌه النوم حتى لم ٌجد لها 

 .(ٖ)مسا لال ابن عباس : فلذلن تواصبل و لذلن سمٌت امرأة ألنها خلمت من المرء
 :(ٗ)لولٌن كما اختلؾ فً زمن خلك حواء على

ا استوحش ُخِلمَْت حواُء من ِضْلِعِه بعد دخوله فً الجنة ، وهذا لول أحدهما:  أن آدم أُْدِخَل الجنَّةَ َوْحَدهُ ، فَلَمَّ
 ابن عباٍس ، وابن مسعود .

آَدُم اْسُكْن ثم أُْدِخبل معاً إلى الجنِة ، لموله تعالى : }َولُْلنَا ٌا ، أنها خلمت من ضلعه لبل دخوله الجنةوالثانً: 
 أَْنَت َوَزْوُجَن اْلَجنَّةَ{، وهذا لول أبً إسحاق .

 .(٘)والمول الثانً علٌه أكثر أهل العلم
وٌمال المرأة الرجل : َزْوُجه وَزْوجتُه، والزوجة بالهاء أكثر فً كبلم العرب منها بؽٌر الهاء. والزوج بؽٌر 

 .(ٙ)ال اختبلؾ فٌه بٌن العرب، فهو زوُج المرأةالهاء ٌمال إنه لؽة ألْزد َشنوءة. فؤما الزوج الذي 

 . (2)[، "أي كبل من ثمار الجنة أكبلً رؼداً واسعاً "ٖ٘لوله تعالى: }َوُكبَل ِمْنَها َرَؼًدا{]البمرة:  
 .(1)لال البؽوي: أكبل " واسعا كثٌرا"

 .(ٔ)لال الطبري:أي" وكبل من الجنة رزلًا واسعًا هنٌبًا" 

                                                                                                                                                                                             

 .0ٖ-1ٖ( انظر: أعبلم النبوة، الماوردي: ص ٔ)
 :(. ولوله: }َخلَمَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدةٍ{ فٌها لوالنٖٗٔ/  ٖٕ) -(عمدة الماري شرح صحٌح البخاري ٕ)

حواء؛ ألن  األول: أن المراد بالنفس الواحدة: العٌن الواحدة؛ أي: من شخص معٌن، وهو آدم علٌه السبلم، ولوله: }َوَجعََل ِمْنَها َزْوَجَها{ أي:
 ) المول المفٌد على كتاب التوحٌد " للشٌخ العثٌمٌن(..محواء خلمت من ضلع آد

الثانً: أن المراد بالنفس الجنس، وجعل من هذا الجنس زوجه، ولم ٌجعل زوجه من جنس آخر، والنفس لد ٌراد بها الجنس؛ كما فً لوله 
ُ َعلَى اْلُمْإِمنٌَِن إِْذ بَعََث فٌِِهْم َرسُوالً ِمنْ   .[؛ أي: من جنسهمٗٙٔأَْنفُِسِهْم{ ]آل عمران: من اآلٌة تعالى: }لَمَْد َمنَّ َّللاَّ

( وؼٌره عن مجاهد فً لوله تعالى : ) وخلك منها زوجها ( ، لال :"  0ٖ/  ٔولد روى ابن سعد )   - :رحمه هللا –(ال الشٌخ األلبانً ٖ)
ٌْرى آدم "  ٌْرٌان -َخلك " حواء " من لَُص ( َعْن  2ٗ/  ٔ، وذكر ابن كثٌر فً " البداٌة " )   "- . وهو أعلى األضبلع وأسفلها ، وهما " لٌَص

آلٌة ، مع اِْبِن َعبَّاٍس أنها ُخلمت من ضلعه األلصر األٌسر وهو نابم ، وألَم مكانه لحماً ، ولال :" ومصداق هذا فً لوله تعالى ... " فذكر ا
ٌَْها .. أشار إلى تمرٌض هذا التفسٌر فً شرح لوله  -أي : ابن حجر  –. ( اآلٌة ، لكن الحافظ اآلٌة األخرى : } َوَجعََل ِمْنَها َزْوَجَها ِلٌَْسُكَن اِلَ

ٌِْه َوَسلََّم : ) استوصوا بالنساء خٌراً فان المرأة خلمت من ِضلَع ... ( ، فمال )  ُ َعلَ لٌل : فٌه إشارة إلى أن " حواء "   : ( 1ٖٙ/  َٙصلَّى َّللاَّ
 ". خلمت من ضلع آدم األٌسر

( : " أي : ُخلمن خلماً فٌه اعوجاج ، فكؤنهن خلمن من األضبلع ، وهو عظم معوج ،  ٓٙٗ/  ٖلشٌخ الماري فً " شرح المشكاة " ) ولال ا
: وهذا هو الراجح عندي ، أنه  -للتؤي األلبانً . ". واستعٌر للمعوج صورة ، أو معنى ، ونظٌره فً لوله تعالى : }خلك اإلنسان من عجل

  :، ال حمٌمة ، وذلن ألمرٌناستعارة وتشبٌه 
  - .كما تمدم -األول : أنه لم ٌثبت حدٌث فً خلك حواء من ضلع آدم 

 ٗ( ، ومسلم )  1ٗٔ٘واآلخر : أنه جاء الحدٌث بصٌؽة التشبٌه فً رواٌة عن أبً هرٌرة بلفظ : ) إن المرأة كالِضلَع " أخرجه البخاري ) 
 " اإلحسان – 1ٙٔٗ/10ٔ/  ٙؼٌرهم من طرق عن أبً هرٌرة ، وصححه ابن حبان ) ( و ٖٓ٘و  0ٗٗو  1ٕٗ/  ٕ( ، وأحمد )  21ٔ/ 
" ( ً سلسلة األحادٌث الضعٌفة   ".( وؼٌره من حدٌث أبً ذر ، وحدٌث عابشة رضً هللا عنهم20ٕ/  ٙو  ٗٙٔ/  ٘. وأحمد أٌضا

 (. ٓٗٔٔ،  0ٖٔٔ/  ٖٔوالموضوعة " ) 
 .ٗٓٔ/ٔعٌون: ، والنكت والٗٔ٘/ٔ( انظر: تفسٌر الطبري: ٗ)
. ولد ذكر معظم كتب التفسٌر لصة خلك حواء، عند تفسٌر هذه اآلٌة ، ٕٗٔ - ٔٗٔ:  ٔوابن كثٌر  ٕ٘:  ٔ( انظر: تارٌخ الطبري ٘)

"وفً هذه المصة زٌادات ذكرها المفسرون ، ال نطول بذكرها ، ألنها لٌست مما ٌتولؾ  ٙ٘ٔ/  ٔوٌمول أبو حٌان فً البحر المحٌط : 
ول اآلٌة وال تفسٌرها". ونلحظ أن هذه األمور الؽٌبٌة التً استؤثر هللا تعالى بعلمها وحجبها عنا ، لٌس بٌن أٌدٌنا ما ٌدل علٌها من علٌها مدل

النصوص الصحٌحة .. فؤٌن كان هذا الذي كان ؟ وما الجنة التً عاش فٌها آدم وزوجه حٌنا من الزمان ؟ ومن هم المبلبكة ؟ ومن هو 
ال هللا تعالى لهم ذلن ؟ وكٌؾ أجابوه ؟ وكٌؾ تم خلك حواء ؟ .. إلخ .. إلخ هذا كله ٌحتاج إلى نص ثابت. وؼالب ما ٌروى إبلٌس ؟ كٌؾ ل

 من آثار حولها ال ٌخلو من ممال أو هو من اإلسرابٌلٌات ، فحسبنا ما جاءت به النصوص ، ونكل علم ما رآها إلى هللا سبحانه. وانظر : فً
 .0٘/  ٔظبلل المرآن : 

 .ٗٔ٘/ٔ( انظر: تفسٌر الطبري: ٙ)
 .ٖٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)
 .1ٕ/ٔ( تفسٌر البؽوي: 1)
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 .(ٕ)أي: أكبلً هنٌاً، لٌس فٌه تنؽٌص.واألمر بمعنى اإلباحة، واإلكرام" لال ابن عثٌمٌن: " 
َؼد(: الواسع من العٌش ، الهنًء الذي ال ٌُعنًِّ صاحبه. ٌمال : أْرؼد فبلن : إذا أصاب واسعًا من   و)الرَّ

 :  (ٗ)، كما لال امرإ المٌس بن ُحْجر (ٖ)العٌش الهنًء
ٌْنََما اْلَمْرُء تََراهُ  ٌٍْش َرَؼدْ بَ  نَاِعَما       ٌَؤَْمُن األَْحَداَث فًِ َع

 .(٘)ولد أخرج الطبري عن ابن مسعود أنه لال:" الرؼد ، الهنًء"
 :(ٙ)وذكر أهل التفسٌر فً )الرؼِد( ثبلثةُ تؤوٌبلٍت  

 .(2)أحدها : أنه العٌش الهنً ، وهذا لول ابن عباس وابن مسعود
 . (0)، وأبً عبٌدة(1)لول الضحان  والثانً : أنه العٌش الواسع ، وهذا

 .(ٓٔ)والثالث : أنه أراد الحبلل الذي ال حساب فٌه ، وهو لول مجاهد 
ٌُْث ِشبْتَُما{]البمرة:   .(ٔٔ)[، "أي من أي مكان فً الجنة أردتما األكل فٌه"ٖ٘لوله تعالى:} َح
 .(ٕٔ)لال البؽوي:أي:" كٌؾ شبتما ومتى شبتما وأٌن شبتما" 

" أي فً أّي مكان من هذه الجنة، ونمول أٌضاً: وفً أّي زمان؛ ألن لوله تعالى: }ُكبل{ فعل لال ابن عثٌمٌن:
 .(ٖٔ)مطلك لم ٌمٌد بزمن"

 .(ٗٔ)[، "أي وال تؤكبل من هذه الشجرة"ٖ٘لوله تعالى:}َواَل تَْمَربَا َهِذِه الشََّجَرةَ{]البمرة: 
ق ، ومنه لول هللا جل ثناإه : }َوالنَّْجُم لال الطبري: "والشجر فً كبلم العرب : كّل ما لام على سا 

[ ، ٌعنً بالنجم ما نَجَم من األرض من نَبت ، وبالشجر ما استمّل على َٙوالشََّجُر ٌَْسُجَداِن{]الرحمن : 
 .(٘ٔ)ساق"

 .(ٙٔ)ٌعنً لؤلكل" لال البؽوي: "
 : (2ٔ) اختلؾ أهل التفسٌر فً الشجرة التً نُِهٌا عنها ، على ألاوٌل

 .(1ٔ)أنها البُرُّ ، وهذا لول ابن عباسأحدها : 
ّيِ   . (ٕٓ)، وجعدة بن هبٌرة(0ٔ)والثانً : أنها الَكْرُم ، وهذا لول السُّّدِ

 ، وٌحكٌه عن بعض الصحابة .(ٕٔ)والثالث : أنها التٌِّن ، وهذا لول ابن جرٌجٍ 
 .(ٕٕ)والرابع : أنها شجرة الخلد التً تؤكل منها المبلبكة . لاله ٌعموب بن عتبة

                                                                                                                                                                                             

 .ٙٔ٘/ٔ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .1ٕٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 .٘ٔ٘/ٔ( أنظر: تفسٌر الطبري: ٖ)
 .٘ٔ٘/ٔ(لم أجد فً دٌوانه، وهو من شواهد الطبري فً تفسٌره: ٗ)
 .٘ٔ٘/ٔ(:ص2ٕٔ( تفسٌر الطبري)٘)
 .٘ٓٔ-ٗٓٔ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٙ)
 .٘ٔ٘/ٔ(:ص2ٕٔ( تفسٌر الطبري)2)
 .ٙٔ٘-٘ٔ٘/ٔ(:ص2ٔٙ( تفسٌر الطبري)1)
 .٘ٓٔ-ٗٓٔ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: 0)
 .٘ٔ٘/ٔ(:ص2ٖٔ( تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٖٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔٔ)
 .1ٕ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٕٔ)
 .1ٕٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖٔ)
 .ٖٗ/ٔالتفاسٌر: ( صفوة ٗٔ)
 .ٙٔ٘/ٔ( تفسٌر الطبري: ٘ٔ)
 .1ٕ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٙٔ)
 .٘ٓٔ/ٔ، والنكت والعٌون: ٙٔ٘/ٔ( انظر: تفسٌر الطبري: 2ٔ)
 .1ٔ٘/ٔ(:ص 2ٕٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٔ)
 .0ٔ٘/ٔ(:ص 2ٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)0ٔ)
 .0ٔ٘/ٔ(:ص 2ٖٖ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٓ)
 .ٕٓ٘/ٔ(:ص 2ٗٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .1ٔ٘/ٔ(:ص 2ٕ2( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٕ)
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والصواب: أن هذه الشجرة ؼٌر معلومة النوع، وأنه ال علم عندنا أي شجرة كانت على التعٌٌن، ألن هللا  
لم ٌََضع لعباده دلٌبل على ذلن فً المرآن، وال فً السنة الصحٌحة

 ، فتبمى على إبهامها. وهللا أعلم.(ٔ)
 .(ٕ)فتصٌروا من الذٌن ظلموا أنفسهم بمعصٌة هللا"[، "أي ٖ٘لوله تعالى:}فَتَُكونَا ِمَن الظَّاِلِمٌَن{ ]البمرة :  

 .(ٕ)هللا"
 .(ٖ)لال ابن عثٌمٌن:" أي من المعتدٌن لمخالفة األمر" 
 .(ٗ)من الضارٌن بؤنفسكما بالمعصٌة"لال البؽوي: أي: فتصٌرا  
 :  (٘)وأصل " الظلم " فً كبلم العرب، وضُع الشًء فً ؼٌر موضعه، ومنه لول نابؽة بنً ذبٌان 

 أَُواِريَّ ألًٌا َما أُبٌَِّنَُها          َوالنُّْإُي َكاْلَحْوِض بِاْلَمْظلُوَمِة اْلَجلَدِ إِال 
فجعل األرض مظلومة، ألن الذي حفر فٌها النإى َحفر فً ؼٌر موضع الحفر، فجعلها مظلومة، لموضع 

 : (ٙ)الحفرة منها فً ؼٌر موضعها،  ومن ذلن لول ابن لَمٌبة فً صفة ؼٌث 
ٌَْد اْلُمْملَعِ   َظلََم اْلبَِطاَح بَِها اْنِهبلُل َحِرٌَصٍة         فََصفَا النَِّطاُؾ لَهُ بُعَ

لوله ظلمه إٌاه : مجٌبه فً ؼٌر أوانه، وانصبابه فً ؼٌر مصبِّه. ومنه : َظلم الرجُل َجزوره، وهو نحره إٌاه 
 .(2)لؽٌر علة. وذلن عند العرب َوْضع النحر فً ؼٌر موضعه

 : (1)[، وجهانٖ٘ذكروا فً لوله تعالى }فَتَُكونا ِمَن الظَّاِلِمٌَن {]البمرة: و 
 أحدهما : من المعتدٌن فً أكل ما لم ٌُبَْح لكما .

 والثانً : من الظالمٌن ألنفسكما فً أكلكما .
 :(0)واختلفُوا فً معصٌة آدم بؤكله من الشجرة ، على أي وجٍه ولعت منه ، على أربعة ألاوٌل 

{] طه : أحد ًَ [، وزعم  ٘ٔٔها : أنه أكل منها وهو ناٍس للنهً لموِلِه تعالى:}ولمد َعِهْدنَا إلى آَدَم ِمن لَْبُل فَنَِس
صاحب هذا المول ، أن األنبٌاء ٌلزمهم التحفظ والتٌمُُّظ لكثرة معارفهم وُعلُّوِ منازلهم ما ال ٌلزم ؼٌرهم ، 

 به عاصٌاً . فٌكون تشاؼله عن تذكُّر النهً تضٌٌعاً صار
والمول الثانً : أنه أكل منها وهو سكران فصار مإاخذاً بما فعله فً السُّْكِر ، وإن كان ؼٌر لاصٍد له ، كما 

 .(ٓٔ)ٌإاَخذُ به لو كان صاحٌاً ، وهو لول سعٌد بن المسٌب
{ ] طه :  والمول الثالث : أنه أكل منها عامداً عالماً بالنهً ، وتؤول لوله:}َولَمَْد َعْهْدنَا إلى ًَ آَدَم ِمْن لَْبُل فَنَِس

 [ أي فََزلَّ ، لٌكون العَْمُد فً معصٌٍة ٌستحك علٌها الذمَّ . ٘ٔٔ
والرابع : أنه أكل منها على جهة التؤوٌل ، فصار عاصٌاً بإؼفال الدلٌل ، ألن األنبٌاء ال ٌجوز أن تمع منهم 

 [ وهو ما صرفهما إلٌه من التؤوٌل . ٕٕوٍر{ ] األعراؾ : الكبابر ، ولموله تعالى فً إبلٌس:}فََدالَُّهَما بِؽُرُ 
 :(ٔٔ)واختلؾ من لال بهذا فً تؤوٌله الذي استجاز به األكل ، على ثبلثِة ألاوٌَل  

                                                           

 .ٕٔ٘-ٕٓ٘/ٔ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
 .ٖٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .0ٕٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
 .1ٖ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٗ)
جمعه أُُصل )بضمتٌن( وأصبلن .  ٌمال : لمٌته أصٌبلال وأصٌبلنًا ، إذا لمٌته بالعشً . وذلن أن األصٌل هو العشً ، وٖٕ(دٌوانه : ٘)

حتى  )بضم فسكون( ، ثم صؽروا الجمع فمالوا : أصٌبلن ، ثم أبدلوا من النون الًما . فعلوا ذلن التدارا على عربٌتهم ، ولكثرة استعمالهم له
 لل من ٌجهل أصله ومعناه . وعى فً منطمه : عجز عن الكبلم .

(. وصحة نسبته إلى الحادرة الذبٌانً ، ٓ٘/ٕلعمرو بن لمٌبة )انظر: تفسٌر المرطبً: ( والبٌت جاء فً بعض كتب التفاسٌر منسوبًا ٙ)
. والبطاح جمع بطحاء وأبطح : وهو بطن الوادي . وأنهل  ٗ٘، وشرح المفضلٌات :  2، البٌت رلم :  ٗوهو فً دٌوان الحادرة ، لصٌدة : 

سحابة التً تحرص مطرتها وجه األرض ، أي تمشره من شدة ولعها . المطر انهبلال : اشتد صوبه وولعه . والحرٌصة والحارصة : ال
والنطاؾ جمع نطفة : وهً الماء الملٌل ٌبمى فً الدلو وؼٌره . ولوله : " بعٌد المملع " : أي بعد أن أللعت هذه السحابة . ورواٌة 

 المفضلٌات : " ظلم البطاح له " ولوله : " له " : أي من أجله .
 .ٕٗ٘/ٔالطبري: (انظر:  تفسٌر 2)
 .٘ٓٔ/ٔ(انظر: النكت والعٌون: 1)
 .ٙٓٔ-٘ٓٔ/ٔ(انظر: النكت والعٌون: 0)
 .ٖٓ٘/ٔ(:2ٗ0(انظر:تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٙٓٔ/ٔ(انظر: النكت والعٌون: ٔٔ)
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 أحدها : أنه تؤوٌل على جهِة التنزٌه دون التحرٌم .
 الجنِس لم ٌعِص . والثانً : أنه تؤوٌل النهً عن عٌن الشجرة دون جنسها ، وأنه إذا أكل من ؼٌرها من

نا والثالث : أن التؤوٌل ما حكاه هللا تعالى عن إبلٌس فً لوله:}َما نََهاُكَما َربُُّكَما َعْن َهِذِه الشََّجَرةِ إِالَّ أَْن تَُكو
ٌِْن أَْو تَُكونَا ِمَن اْلَخاِلِدٌَن{ ] األعراؾ :   [ . َٖٕملََك

 الفوابد:
 (. وجّل؛ لموله تعالى: ) وللنا ٌا آدم من فوابد اآلٌة: إثبات المول هلل عزّ .ٔ
ومنها: أن لول هللا ٌكون بصوت مسموع، وحروؾ مرتبة؛ لموله تعالى: } ٌا آدم اسكن.. { إلخ؛ ولوال أن   .ٕ

ٌا آدم اسكن أنت وزوجن {: وهذه حروؾ  } :آدم ٌسمعه لم ٌكن فً ذلن فابدة؛ وأٌضاً هو مرتب؛ لموله تعالى
ما للنا ذلن ألن بعض أهل البدع ٌمول: إن كبلم هللا تعالى هو المعنى المابم بنفسه، مرتبة، كما هو ظاهر؛ وإن

 ولٌس بصوت، وال حروؾ مرتبة؛ ولهم فً ذلن آراء مبتدعة أوصلها بعضهم إلى ثمانٌة ألوال
 ومن فوابد اآلٌة: منّة هللا عّز وجّل على آدم، وحواء حٌث أسكنهما الجنة. .ٖ
ة لدٌمة منذ خلك هللا آدم، وبمٌت فً بنٌه من الرسل، واألنبٌاء، ومن دونهم، كما لوله ومنها: أن النكاح سن  .ٗ

 (1ٖتعالى: }ولمد أرسلنا رسبلً من لبلن وجعلنا لهم أزواجاً وذرٌة{ )الرعد: 
 فإن لال لابل: زوجته بنت من؟.
 فالجواب: أنها خلمت من ضلعه.

 ابنته؟.فإن لال: إذاً تكون بنتاً له، فكٌؾ ٌتزوج 
فالجواب: أن هلل تعالى أن ٌحكم بما شاء؛ فكما أباح أن ٌتزوج األخ أخته من بنً آدم األولٌن؛ فكذلن أباح أن 

 ٌتزوج آدم من خلمها هللا من ضلعه.
ومن فوابد اآلٌة: أن األمر ٌؤتً لئلباحة؛ لموله تعالى: } وُكبل منها {؛ فإن هذه لئلباحة بدلٌل لوله تعالى:   .٘

شبتما {: خٌَّرهما أن ٌؤكبل من أّي مكان؛ وال شن أن األمر ٌؤتً لئلباحة؛ ولكن األصل فٌه أنه للطلب } حٌث 
 حتى ٌموم دلٌل أنه لئلباحة.

ولت محدود؛ بل هو موجود فً كل ولت؛ لموله تعالى: }  ومنها: أن ظاهر النص أن ثمار الجنة لٌس له  .ٙ
تعمٌم فً الزمان؛ ولد لال هللا تعالى فً فاكهة الجنة: }وفاكهة حٌث شبتما {؛ فالتعمٌم فً المكان ٌمتضً ال

 (ٖٖ، ٕٖكثٌرة ال ممطوعة وال ممنوعة{ )الوالعة: 
ومنها: أن هللا تعالى لد ٌمتحن العبد، فٌنهاه عن شًء لد تتعلك به نفسه؛ لموله تعالى: } وال تمربا هذه   .2

 ا احتٌج إلى النهً عن لربانها.الشجرة {؛ ووجه ذلن أنه لوال أن النفس تتعلك بها م
ومنها: أنه لد ٌُنهى عن لربان الشًء والمراد النهً عن فعله؛ للمبالؽة فً التحذٌر منه؛ فإن لوله تعالى:   .1

 } وال تمربا هذه الشجرة {: المراد: ال تؤكبل منها، لكن لما كان المرب منها لد ٌإدي إلى األكل نُهً عن لربها.
 ألسباب؛ لموله تعالى: } وال تمربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمٌن.ومنها: إثبات ا  .0

ومنها: أن معصٌة هللا تعالى ظلم للنفس، وعدوان علٌها؛ لموله تعالى: ) وال تمربا هذه الشجرة فتكونا من  .ٓٔ
 الظالمٌن.(

 المرآن
ا َكانَا فٌِهِ  ٌَْطاُن َعْنَها فَؤَْخَرَجُهَما ِممه َولُْلنَا اْهبُِطوا بَْعُضُكْم ِلبَْعٍض َعُدوٌّ َولَُكْم فًِ اْْلَْرِض ُمْستَمَرٌّ  }فَؤََزلهُهَما الشه
 [ٖٙ({ ]البمرة : َٖٙوَمتَاٌع إِلَى ِحٌٍن )

 التفسٌر:
فؤولعهما الشٌطان فً الخطٌبة: بؤْن وسوس لهما حتى أكبل من الشجرة، فتسبب فً إخراجهما من الجنة 

إلى األرض بما اشتملتما علٌه من ذرٌتكما بعضكم لبعض عدوُّ من ظلم  ونعٌمها، ولال هللا لهم: اهبطوا
 بعضكم بعضاً، ولكم فً األرض موضع لرار ومتاع ما تتمتعون به من نباتها إلى حٌن ولت انمضاء آجالكم.
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لمستمٌم، عن المصد ا (ٕ)، فزحزحهما(ٔ)[، أي: دعاهما إلى الزلةٖٙلوله}فَؤََزلَُّهَما الشٌطان َعْنَها{]البمرة:  
 .(ٖ) بتزٌٌنه ووسوسته وإؼوابه

لال الصابونً:" أي أولعهما فً الزلة بسببها وأؼواهما باألكل منها هذا إذا كان الضمٌر عابداً إلى الشجرة، 
 .(ٗ)أما إذا كان عابداً إلى الجنة فٌكون المعنى أبعدهما وحّولهما من الجنة"

 .(٘) لوله تعالى :}فؤزلهما الشٌطان{: "أؼواهما"أخرج الطبري عن ابن عباس،  أنه لال فً تؤوٌل  
 .(ٙ)ولال عاصم: "فنحاهما" 
 .(1). وروي عن لتادة مثل ذلن(2)عن الحسن: }فؤزلهما{، لال: من لبل الزلل"وأخرج ابن أبً حاتم " 
ٌَْطاُن َعْنَها{]البمرة:   [، فٌه وجهان من المراءة:ٖٙولوله: }فَؤََزلَُّهَما الشَّ

عامة المراء}فؤزلَّهما{ بتشدٌد البلم، بمعنى : استزلَّهما، من لولن زلَّ الرجل فً دٌنه : إذا هفا  أحدهما: لرأته
 فٌه وأخطؤ، فؤتى ما لٌس له إتٌانه فٌه. وأزلَّه ؼٌره : إذا سبب له ما ٌزّل من أجله فً دٌنه أو دنٌاه .

 .(0)وذلن تنحٌته عنه والثانً: لرأه آخرون :}فؤَزالهما{، بمعنى إَزالة الشًء عن الشًء،
واختلؾ أهل التفسٌر، هل خلص إلٌهما الشٌطان حتى باشرهما بالكبلم وشافههما بالخطاب أم ال ؟  

 فذكروا لولٌن:
، وأبو (ٕٔ)، ووهب بن منبه(ٔٔ)، وابن مسعود(ٓٔ)أحدهما: أن الشٌطان خلص إلٌهما. لاله عبد هللا بن عباس

 ، وأكثر المفسرٌن.(ٖٔ)العالٌة
 [. ٕٔا بموله تعالى:}َولَاَسَمُهَما إِنًِّ لَُكَما لَِمَن النَّاِصِحٌَن{ ] األعراؾ : واستدلُّو  

والثانً: أنه لم ٌخلص إلٌهما، وإنما أولع الشهوة فً أنفسهما ، ووسوس لهما من ؼٌر مشاهدة ، لموله 
ٌَْطاُن{] األعراؾ :  ، وروي عن دمحم (ٔ)، وابن زٌد(ٗٔ)[، وهو لول دمحم بن إسحاق ٕٓتعالى:}فََوْسَوَس لَُهَما الشَّ

 نحو ذلن. (ٕ)بن لٌس

                                                           

، والمحرر ٕٗٔ، والمفردات للراؼب: ٗ/ٖ( الزلة: الخطٌبة، وهً فً أصل اللؽة: عثور المدم، انظر: معجم مماٌٌس اللؽة البن فارس: ٔ)
، ولد جاءت آٌات أخرى تبٌن كٌفٌة دعاء الشٌطان األبوٌن إلى ذلن، منها 0٘ٔ/ٔ، والبحر المحٌط ألبً حٌان: 1ٙٔ/ٔالوجٌز البن عطٌة: 

ٌَْطاُن ِلٌُْبِدَي لَُهَما َما ُووِرَي َعْنُهَما ِمْن َسْوآتِِهَما َولَاَل َما نََهاكُ -عز وجل-لوله ٌِْن : }فََوْسَوَس لَُهَما الشَّ َما َربُُّكَما َعْن َهِذِه الشََّجَرةِ إاِلَّ أَْن تَُكونَا َملََك
: }لَاَل ٌَا آَدُم َهْل أَُدلَُّن َعلَى َشَجَرةِ اْلُخْلِد -عز وجل-[، ولولهٕٔ-ٕٓأَْو تَُكونَا ِمَن اْلَخاِلِدٌَن * َولَاَسَمُهَما إِنًِّ لَُكَما لَِمَن النَّاِصِحٌَن{ ]األعراؾ:

كما فً موارد ابن -وهو من موارده فً الفتح 1ٖ/ٔ[. ولفظ ابن حجر هنا نص كبلم البؽوي فً معالم التنزٌل: ٕٓٔال ٌَْبلَى{ ]طه: َوُمْلنٍ 
، ٕٗ٘/ٔ، وانظر: جامع البٌان للطبري: -ٖٕٔ-ٖٕٓحجر العسمبلنً فً علوم المرآن من خبلل كتابه فتح الباري لدمحم أنور صاحب: 

. و)فَؤَزلَُّهَما( ٖٖٗ/ٔ، والتحرٌر والتنوٌر البن عاشور: 11ٗ-11ٖ/ٕوتٌسٌر المنان تفسٌر المرآن للكوكبانً:  ،ٕٕٔ/ٔوالوسٌط للواحدي: 
بمعنى استزلهما، أي: دعاهما إلى الزلة مزٌناً لهما الخطٌبة حتى ولعا فٌها، ولال به كثٌر من المفسرٌن وهو لول -فً اآلٌة تحتمل معنٌٌن: أ
من زل -وؼٌرها. ب ٕٗ٘/ٔ، وجامع البٌان للطبري: 1ٙ، وؼرٌب المرآن للٌزٌدي: 1ٖ/ٔالمرآن ألبً عبٌدة:  الحافظ هنا، انظر: مجاز

عن المكان إذا تنحى عنه ولم ٌثبت فٌه، والمعنى: نحاهما عن الجنة وأبعدهما عنها بسبب خطٌبتهما باألكل من الشجرة، والشٌطان ال 
، 0٘/ٔالوسوسة التً هً سبب التنحٌة، وذلن مجاز كما فً البحر المحٌط ألبً حٌان:  ٌستطٌع تنحٌة العبد وزحزحته وإنما ٌمدر على

، الحجة فً علل المراءات السبع للفارسً: ٖٙٔ/ٔ، وؼٌرهما. وانظر: المولٌن فً: شرح الهداٌة للمهدوي: 0ٖٔ/ٔوالدر المصون للسمٌن: 
 ، وؼٌرها. 0ٖٔ-0ٕٔ/ٔ، الدر المصون للسمٌن الحلبً: ٖٕٙ/ٔ، الكشؾ عن وجوه المراءات السبع لمكً بن أبً طالب: ٗٔ-ٖٔ/ٕ
 . ٕٖ، وتٌسٌر الكرٌم الرحمن للسعدي: ٘ٔٔ/ٔ(  انظر: معانً المرآن للزجاج: ٕ)
والتً كانا بسببها متنعَمٌن فً الجنة فؤخرجهما إبلٌس منها بتزٌٌنه لهما -وهو فً حك األبوٌن ترن ارتكاب المحظور-( أي: الطاعةٖ)

 لشجرة التً نهاهما هللا تعالى عن األكل منها. األكل من ا
 .ٗٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .. ٕ٘٘/ٔ(:ص2ٗٔ( تفسٌر الطبري)٘)
 . 12/ٔ(:ص1ٖٖ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙ)
 . 12/ٔ(:ص1ٖٗ( تفسٌر ابن أبً حاتم)2)
 . 12/ٔ(:ص1ٖ٘( تفسٌر ابن أبً حاتم)1)
 .ٕٗ٘/ٔ( انظر: تفسٌر الطبري: 0)
 .. ٕ٘٘/ٔ(:ص2ٗٔي)( تفسٌر الطبرٓٔ)
 .. ٕٙ٘/ٔ(:ص2ٖٗ( تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 . ٕٙ٘-ٕ٘٘/ٔ(:ص2ٕٗ( أنظر:  تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .2ٕ٘/ٔ(:ص2ٗ٘( تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .0ٕ٘-1ٕ٘/ٔ(:ص2ٗ2(، و)2ٗٙ( تفسٌر الطبري)ٗٔ)
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 والمول األول أظهر وأشهر. وهللا تعالى أعلم. 
ا َكانَا فٌِِه{ لوله تعالى:  .(ٖ) "فؤخرجهما الشٌطان "من نعٌم الجنة" [،ٖٙ]البمرة: }فَؤَْخَرَجُهَما ِممَّ

 .(ٗ)لراحة"لال ابن كثٌر:" أي : من اللباس والمنزل الرحب والرزق الهنًء وا
أي اهبطوا من الجنة إلى األرض والخطاب آلدم وحواء [، "ٖٙلوله تعالى:}َولُْلنَا اْهبُِطوا{]البمرة: 

 .(٘) وإبلٌس"
 .(ٙ)لال الثعلبً:" أي أنزلوا الى األرض"

. وهً رواٌات ال اعلم درجة صحتها، ولد (2) وذكر ابن أبً حاتم أخبارا حول مكان هبوطهم فً األرض 
لو كان فً تعٌٌن تلن البماع فابدة تعود علً المكلفٌن، فً أمر دٌنهم أو دنٌاهم، لذكرها هللا لال ابن كثٌر:" 

 . (1)تعالى فً كتابه أو رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، وإن هذه األخبار من اإلسرابٌلٌات"
{]البمرة: لوله تعالى:}بَْعُضُكْم ِلبَْعٍض عَ    .(0)[، أي:" متعادٌن ٌبؽى بعضكم على بعض بتضلٌله"ُٖٙدوٌّ

 لال البؽوي:" أراد العداوة التً بٌن ذرٌة آدم والحٌة وبٌن المإمنٌن من ذرٌة آدم وبٌن إبلٌس
 .(ٓٔ)الشٌطان عدو آلدم، وحواء" لال ابن عثٌمٌن:أي: "

ن أرَض كذا ووادَي كذا، إذا حّل ذلن كما لال ، ٌمال َهبط فبل(ٔٔ)و)الهبوط(: النزول من فوق إلى أسفل 
 : (ٕٔ)الشاعر

َكاِب بِِهْم ِمْن َراِكٍس فَلَمَا ٌِْدي الّرِ  َما ِزْلُت أَْرُممُُهْم، َحتَّى إَِذا َهبََطْت       أَ
 :(ٖٔ)[، على ألوالٖٙولد اختلؾ فً الممصود بالخطاب فً لوله تعالى:}اْهبُِطوا{]البمرة: 

آدم  وحواء وإبلٌس وذرٌتهم. اختاره ابن عطٌة واحتج بؤن: " إبلٌس مخاطب باإلٌمان أحدها: أن الممصود: 
 .(ٗٔ)بإجماع"

، ووروي عن (ٙٔ). واختاره البؽوي(٘ٔ)والثانً: آدم وحواُء وإبلٌس والحٌة. لاله أبو صالح مولى أم هانا
 .(2ٔ)وزاد فٌه إبلٌس -السدي نحو ذلن

ه الخصوص فً آدم وحواء، ألن إبلٌس ال ٌؤتٌه هدى، وخوطبا أن الخطاب، ظاهره العموم، ومعناوالثالث: 
 .(1ٔ)بلفظ الجمع تشرٌفا لهما

 .(0ٔ)والصحٌح هو أن آدم وزوجته ممن ُعنً به فً لوله}اهبطوا{، وهو لول الجمهور 
{]البمرة:لوله تعالى:    .(ٔ)ها"[، "أي لكم فً الدنٌا موضع استمرار باإللامة فٌٖٙ}َولَُكْم فًِ األرض ُمْستَمَرٌّ

                                                                                                                                                                                             

 .0ٕ٘/ٔ(:ص2ٗ2(، و)2ٗ1( تفسٌر الطبري)ٔ)
 .ٖٔ٘-ٖٓ٘/ٔ(:ص2ٕ٘( تفسٌر الطبري)ٕ)
 .ٗٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .ٖٕٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٗ)
 .1ٗ/ٔ، وانظر: تفسٌر البؽوي: ٗٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .1ٖٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٙ)
 . من تلن األماكن: الصفا والمروة، أرض هند، بٌن مكة وطابؾ...الخ.10-11/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:2)
 .0ٖ٘/ٖ( أنظر: تفسٌره: 1)
 .12/ٔ( تفسٌر المراؼً: 0)
 .ٕٖٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٓٔ)
 .0ٖٔ/ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٔٔ)
، أرممهم : ٌعنً أحبابه الراحلٌن ، وٌنظر إلٌهم حزٌنًا كبٌبًا ، والركاب : اإلبل التً ٌرحل  2ٖ( البٌت لزهٌر بن أبً سلمى ، دٌوانه : ٕٔ)

وفلك وفالك : المطمبن من األرض بٌن ربوتٌن أو جبلٌن أو هضبتٌن ،  علٌها . وراكس : واد فً دٌار بنً سعد بن ثعلبة ، من بنً أسد .
 ولالوا : فالك وفلك ، كما لالوا : ٌابس وٌبس )بفتحتٌن( .

 .ٖٙ٘-ٖ٘٘/ٔ( انظر: تفسٌر الطبري: ٖٔ)
 .ٖٔٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗٔ)
 .0ٕ/ٔ(:صٙٔٗ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘ٔ)
 .1ٗ/ٔ( انظر: تفسٌر البؽوي: ٙٔ)
 .0ٕ/ٔظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: ( ان2ٔ)
 .ٖٔٔ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: 1ٔ)
 .ٖ٘٘/ٔ( انظر: تفسٌر الطبري: 0ٔ)
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 .(ٕ)لال الزجاج: "أي ُممَام وثبوت" 
 .(ٗ). وعنه أٌضا: "مستمر فوق األرض، ومستمر تحت األرض"(ٖ)لال ابن عباس: "المستمر: المبور" 
 .(٘)[،  "أي تمتع بنعٌمها إلى ولت انمضاء آجالكم"ٖٙلوله تعالى:}َوَمتَاعٌ إلى ِحٌٍن{]البمرة: 
 .(ٙ)الى حٌن التضاء آجالكم ومنتهى أعماركم" لال الثعلبً:" 
 .(2)لال ابن كثٌر:" أي : إلى ولت مإلت وممدار معٌن ، ثم تموم المٌامة" 
 .(1)لال أبو حٌان:" لمتاع ما استمتع به من المنافع ، أو الزاد ، أو الزمان الطوٌل ، أو التعمٌر" 
 :(0)على أربعة أوجه[، ٖٙواختلؾ فً لوله تعالى: }إِلَى ِحٌٍن{]البمرة:  

 .(ٓٔ)أحدها: إلى الموت، وهذا لول من ٌمول المستمر هو الممام فً الدنٌا. لاله السدي
 .(ٕٔ)، ومجاهد(ٔٔ)والثانً: إلى لٌام الساعة، وهذا لول من ٌمول المستمر هو المبور. لاله ابن عباس

 .(ٖٔ)والثالث: إلى أجل. لاله الربٌع
 : (ٗٔ)لال خوٌلد والرابع: أن الحٌن: الولت البعٌد، 

 كؤبً الرماد عظٌم المدر جفنته        حٌن الشتاء كحوض المنهل اللمؾ
 لمؾ الحوض لمفا، أي تهور من أسفله واتسع.

ولال المرطبً:  "والحٌن أٌضا : المدة ومنه لوله تعالى : }َهْل أَتَى َعلَى اأِلْنَساِن ِحٌٌن ِمَن الدَّْهِر{  
[، لال ابن عرفة الحٌن 1٘لال هللا تعالى }أو تَمُوَل ِحٌَن تََرى العََذاَب{ ]الزمر :  [، والحٌن الساعةٔ]اإلنسان : 

[ أي حتى تفنى ٗ٘المطعة من الدهر كالساعة فما فولها ولوله "فذرهم فً ؼمرتهم حتى حٌن{ ]المإمنون : 
أشهر ولٌل بل ؼدوة  [ أي كل سنة ولٌل بل كل ستةٕ٘آجالهم ولوله تعالى }تإتً أكلها كل حٌن{ ]إبراهٌم : 

ِ ِحٌَن تُْمُسوَن َوِحٌَن تُْصبُِحوَن{ ]الروم :  [ وٌمال 2ٔوعشٌا، والحٌن الؽدوة والعشٌة لال هللا تعالى }فَُسْبَحاَن َّللاَّ
 :  (٘ٔ)عاملته محاٌنة من الحٌن وأحٌنت بالمكان إذا ألمت به حٌنا وحان حٌن كذا أي لرب، لالت بثٌنة

ي عن جمٌلٍ   (ٙٔ)الدَّْهِر ما حانْت وال حان ِحٌنُها"  من        لَساعةٌ  وإنَّ ُسلُِوّ
 :(2ٔ)ولد ذكر أهل التفسٌر أن لكلمة)حٌن( فً المرآن الكرٌم دالالت 
ُ اأْلَْمثَاَل ِللنَّاِس  ومنه لوله تعالى : ستة أشهر، حٌن بمعنى :  -ٔ  }تُْإتًِ أُُكلََها ُكلَّ ِحٌٍن بِإِْذِن َربَِّها َوٌَْضِرُب َّللاَّ

 .(1ٔ) [ٕ٘لَعَلَُّهْم ٌَتََذكَُّروَن{ ]إبراهٌم : 

                                                                                                                                                                                             

 .ٗٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .٘ٔٔ/ٔ( معانً المرآن: ٕ)
 .10/ٔ(:ص00ٖ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .10/ٔ(:صٓٓٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)
 .ٗٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .1ٖٔ/ٔ ( تفسٌر الثعلبً:ٙ)
 .ٖٕٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 2)
 .2ٖٔ/ٔ( البحر المحٌط: 1)
 .ٕٕٖ-ٕٖٔ/ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: 0)
 .0ٓ/ٔ(:صٕٓٗ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .0ٓ/ٔ(:صٗٓٗ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .ٓٗ٘/ٔ(:ص22ٕ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٓٗ٘/ٔ(:ص22ٖ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
برواٌة: " عند الشتاء " وجاء فً تفسٌره: والحوض اللمؾ: الذي ٌتهدم من أسفله، وبهامشه عن األؼانً فً  ٙ٘ٔ/  ٕان الهذلٌٌن (دٌوٗٔ)

 .تفسٌر اللمؾ: اللمؾ: الذي ٌضرب الماء أسفله فٌتسالط وهو مبلن
، ٕٗٗ، والمجمل:ٕٔٓ/ٔفً أمالً المالً: ، بثٌنة هً صاحبة جمٌل بن معمر الشاعر المعروؾ بحمٌل بثٌنة، والبٌت ٕٕٗ( دٌوانه: ٘ٔ)

 واللسان والتاج: ) ح ي ن(.
 .ٖٕٖ-ٕٕٖ/ٔ( انظر: تفسٌر المطبً: ٙٔ)
 .ٙٔٔ/ٔ، ومعانً المرآن للزجاج: ٕ٘٘( انظر: نزهة األعٌن النواظر فً علم الوجوه والنظابر: ابن الجوزي: 2ٔ)
فً الكثٌر منها أكثر،  -فً االستعمال  -والحٌن ٌصلح لؤلولات كلها، إال أنه ( لال الزجاج: "وإنما }كل حٌن{، ههنا ُجِعَل لمدة معلومة، 1ٔ)

 [.ٙٔٔ/ٌٔمال ما رأٌتَُن منذُ حٌن، ترٌد منذ حٌن طوٌل".]معانً المرآن: 



ٔ0ٙ 

 

ٔ0ٙ 

 

ا َكانَا فٌِِه َولُْلنَا  ومنه لوله تعالى : منتهى اآلجال، : حٌن بمعنى -ٕ ٌَْطاُن َعْنَها فَؤَْخَرَجُهَما ِممَّ }فَؤََزلَُّهَما الشَّ
[، ولوله تعالى : }فَلَْواَل ٖٙتَاعٌ إِلَى ِحٌٍن{ ]البمرة : اْهبُِطوا بَْعُضُكْم ِلبَْعٍض َعُدوٌّ َولَُكْم فًِ اأْلَْرِض ُمْستَمَرٌّ َومَ 

ا آَمنُوا َكَشْفنَا َعْنُهْم َعَذاَب اْلِخْزيِ فِ  ً اْلَحٌَاةِ الدُّْنٌَا َوَمتَّْعنَاُهْم َكانَْت لَْرٌَةٌ آَمنَْت فَنَفَعََها إٌَِمانَُها إاِلَّ لَْوَم ٌُونَُس لَمَّ
 [.01إِلَى ِحٌٍن{ ]ٌونس : 

ِ ِحٌَن تُْمُسوَن َوِحٌَن تُْصبُِحوَن َولَهُ اْلَحْمُد فًِ الساعات : ن بمعنى حٌ -ٖ ، ومنه لوله تعالى:}فَُسْبَحاَن َّللاَّ
 [.1ٔ -2ٔالسََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَعِشًٌّا َوِحٌَن تُْظِهُروَن{ ]الروم :

 [.11بَْعَد ِحٌٍن{ ]ص :  ومنه لوله تعالى: }َولَتَْعلَُمنَّ نَبَؤَهُ  ولت منكر، حٌن بمعنى : -ٗ 
ٌْبًا َمْذُكوًرا{  أربعون سنة، حٌن بمعنى : -٘ ْنَساِن ِحٌٌن ِمَن الدَّْهِر لَْم ٌَُكْن َش ومنه لوله تعالى : }َهْل أَتَى َعلَى اإْلِ

 [.ٔ]اإلنسان : 
ْم تََمتَّعُوا َحتَّى ِحٌٍن{ ومنه لوله تعالى فً الذارٌات : }َوفًِ ثَُموَد إِْذ لٌَِل لَهُ  ثبلثة أٌام، حٌن بمعنى : -ٙ

 [.ٖٗ]الذارٌات : 
ومنه لوله تعالى : }َوَدَخَل اْلَمِدٌنَةَ َعلَى ِحٌِن َؼْفلٍَة ِمْن أَْهِلَها فََوَجَد فٌَِها   نصؾ النهار، : حٌن بمعنى  -2

ِه فَاْستَؽَاثَهُ  ٌِْن ٌَْمتَتبَِلِن َهَذا ِمْن ِشٌعَتِِه َوَهَذا ِمْن َعُدّوِ ِه فََوَكَزهُ ُموَسى َرُجلَ الَِّذي ِمْن ِشٌعَتِِه َعلَى الَِّذي ِمْن َعُدّوِ
ٌَْطاِن إِنَّهُ َعُدوٌّ ُمِضلٌّ ُمبٌٌِن{ ]المصص :  ٌِْه لَاَل َهَذا ِمْن َعَمِل الشَّ  [ .٘ٔفَمََضى َعلَ

ُوا اآْلٌَاِت لٌََْسُجنُنَّهُ َحتَّى ِحٌٍن{ : }ثُمَّ بََدا لَُهْم ِمْن بَْعِد َما َرأَ  ومنه لوله تعالى  خمس سنٌن، : حٌن بمعنى  -1
 . على أن نهاٌة سجن ٌوسؾ بولت خروجه.(ٔ)[ ٖ٘]ٌوسؾ : 

[. على أن نهاٌة 2ٗٔحٌن: ابتداء المتال ٌوم بدر، ومنه لوله تعالى: }فَتََولَّ َعْنُهْم َحتَّى ِحٌٍن{ ]الصافات :  -0
 االعراض عن المشركٌن بولت األمر بمتالهم.

 :الفوائد
 .( من فوابد اآلٌة: الحذر من ولوع الزلل الذي ٌملٌه الشٌطان؛ لموله تعالى: ) فؤزلهما الشٌطان عنها.ٔ
ومنها: أن الشٌطان ٌؽّر بنً آدم كما ؼّر أباهم حٌن وسوس آلدم، وحواء، ولاسمهما إنً لكما لمن   .ٕ

طان لد ٌؤتً اإلنسان، فٌوسوس له، الناصحٌن، ولال: ٌا آدم هل أدلن على شجرة الخلد وملن ال ٌبلى؛ فالشٌ
ٌتمكن من تصؽٌرها؛ منّاه أن ٌتوب منها، فٌسهل علٌه  فٌصؽر المعصٌة فً عٌنه؛ ثم إن كانت كبٌرة لم

 اإللدام؛ ولذلن احذر عدون أن ٌؽرن.
ولد ومنها: إضافة الفعل إلى المتسبب له؛ لموله تعالى: } فؤزلهما الشٌطان عنها فؤخرجهما مما كانا فٌه {؛ .ٖ

ذكر الفمهاء . رحمهم هللا . أن المتسبب كالمباشر فً الضمان، لكن إذا اجتمع متسبب ومباشر تمكن إحالة 
الضمان علٌه فالضمان على المباشر؛ وإن لم تمكن فالضمان على المتسبب؛ مثال األول؛ أن ٌحفر ببراً، فٌؤتً 

الثانً: أن ٌلمً شخصاً بٌن ٌدي أسد، فٌؤكله:  شخص، فٌدفع فٌها إنساناً، فٌهلن: فالضمان على الدافع؛ ومثال
 فالضمان على الملمً . ال على األسد.

ومن فوابد اآلٌة: أن الشٌطان عدو لئلنسان؛ لموله تعالى: } بعضكم لبعض عدو {؛ ولد صرح هللا تعالى   .ٗ
 (ٙبذلن فً لوله تعالى: } إن الشٌطان لكم عدو فاتخذوه عدواً { )فاطر: 

لول هللا تعالى ٌكون شرعٌاً، وٌكون لدرٌاً؛ فموله تعالى: } ٌا آدم اسكن أنت وزوجن الجنة  ومنها: أن  .٘
وكبل منها {: هذا شرعً؛ ولوله تعالى: } وللنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو {: الظاهر أنه كونً؛ ألنه سبحانه 

 ً ؛ لكن األلرب عندي أنه لول وتعالى ٌعلم أنه لو عاد األمر إلٌهما لما هبطا؛ وٌحتمل أن ٌكون لوالً شرعٌا
 كونً . وهللا أعلم.

 ومنها: أن الجنة فً مكان عاٍل؛ لموله تعالى: } اهبطوا {؛ والهبوط ٌكون من أعلى إلى أسفل.  .ٙ
ومنها: أنه ال ٌمكن العٌش إال فً األرض لبنً آدم؛ لموله تعالى: } ولكم فً األرض مستمر ومتاع إلى   .2

[ ؛ وبناًء على ذلن ٕ٘عالى: }فٌها تحٌون وفٌها تموتون ومنها تخرجون{ ]األعراؾ: حٌن {؛ وٌإٌد هذا لوله ت

                                                           

 .02ٖ، وكشؾ السرابر: 0ٗٔ، وإصبلح الوجوه: ٗٗ، وجوه المرآن:ٖ٘، والوجوه والنظابر: 1ٖٕ( وانظر: األشباه والنظابر: ٔ)
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نعلم أن محاولة الكفار أن ٌعٌشوا فً ؼٌر األرض إما فً بعض الكواكب، أو فً بعض المراكب محاولة 
 .ٌابسة؛ ألنه البد أن ٌكون مستمرهم األرض

 عالى: } ولكم فً األرض مستمر ومتاع إلى حٌن {.ومنها: أنه ال دوام لبنً آدم فً الدنٌا؛ لموله ت  .1
 المرآن

ِحٌُم ) اُب الره ٌِْه إِنههُ ُهَو التهوه  [2ٖ({ ]البمرة : 2ٖ}فَتَلَمهى آَدُم ِمْن َربِِّه َكِلَماٍت فَتَاَب َعلَ
 التفسٌر:

نَا َوإِْن لَْم تَْؽِفْر لَنَا َوتَْرَحْمنَا استمبل آدم دعوات من ربه وألهمه إٌاها، وهً لوله تعالى: }َربَّنَا َظلَْمنَا أَْنفُسَ 
[، فدعاه بها، فتاب هللا علٌه، وؼفر له ذنبه إنه تعالى هو التواب ٖٕلَنَُكونَنَّ ِمَن اْلَخاِسِرٌَن{ ]سورة األعراؾ : 

 لمن تاب ِمن عباده، الرحٌم بهم.
[، " أي استمبل آدم دعوات من ربه ألهمه إٌاها فدعاه 2ٖلوله تعالى: }فَتَلَمَّى آَدُم ِمْن َربِِّه َكِلَماٍت{]البمرة:  

 .(ٔ)بها"
 .(ٕ)لال الطبري:أي:" فلمَّى هللا آدَم كلمات توبة ، فتلمَّاها آدم من ربه وأخذها عنه تاببًا" 
لال النسفً:" أي استمبلها باألخذ والمبول والعمل بها. وفٌه موعظة لذرٌتهما حٌث عرفوا كٌفٌة السبٌل  

 .(ٖ)من الذنوب" إلى التنصل
ٌعنً أخذ، ولَبِل، ورضً من هللا كلمات حٌنما ألمى هللا إلٌه هذه الكلمات.فالكلمات  لال ابن عثٌمٌن:" 

اعتراؾ آدم وحواء بؤنهما أذنبا، وظلما أنفسهما، وتضرعهما إلى هللا سبحانه وتعالى بؤنه إن لم ٌؽفر لهما 
 .(ٗ)وٌرحمهما لكانا من الخاسرٌن"

الشنمٌطً:" لم ٌبٌن هنا ما هذه الكلمات، ولكنه بٌنها فً سورة األعراؾ بموله : }لَااَل َربَّنَا َظلَْمنَا لال  
 .(٘)["ٖٕأَْنفَُسنَا َوإِْن لَْم تَْؽِفْر لَنَا َوتَْرَحْمنَا لَنَُكونَنَّ ِمَن اْلَخاِسِرٌَن{ ]األعراؾ : 

 .(ٙ)لٌل : هو التعلم"لال البؽوي: " التلمً : هو لبول عن فطنة وفهم ، و 
 والتلمً من آدم هو اإللبال علٌها والمبول لها والفهم. ولال ابن عطٌة:" 

 .(2)وحكى مكً لوال: أنه ألهمها فانتفع بها"
 :(1)[، على وجهٌن2ٖواختلفت المراءة فً لوله تعالى :}فَتَلَمَّى آَدُم ِمْن َربِِّه َكِلماٍت{]البمرة: 

 ِمْن َربِِّه َكِلماٌت{، بنصب االسم ورفع الكلمات. لرأ بها ابن كثٌر وحده. أحدهما: }فَتَلَمَّى آَدمَ 
 والثانً: ولرأ البالون: }فَتَلَمَّى آَدُم ِمْن َربِِّه َكِلماٍت{، برفع االسم ونصب الكلمات.

الطبري وفً لراءة :}فتلمى آدَم من ربه كلماٌت{، فجعل )الكلمات( هً المتلمٌة آدم، ولد اعترض اإلمام  
إْذ كان كل ما تلماه الرجل فهو له ُمتلّك، وما لمٌه فمد  -علٌها لاببل: " وذلن، وإن كان من وجهة العربٌة جابًزا 

فؽٌر جابز عندي فً  -لَمٌه، فصار للمتكلم أن ٌُوجه الفعل إلى أٌهما شاء، وٌخرج من الفعل أٌهما أحب 
ت، إلجماع الحجة من المََرأة وأهل التؤوٌل من علماء السلؾ المراءة إال رفع " آدم " على أنه المتلمً الكلما

والخلؾ على توجٌه التلمً إلى آدم دون الكلمات. وؼٌُر جابز االعتراض علٌها فٌما كانت علٌه مجمعة، بمول 
 .(0)من ٌجوز علٌه السهو والخطؤ"

 : (ٓٔ)واختُِلَؾ فً الكلمات التً تلمَّاها آدم من ربِّه على أربعة ألاوٌل 

                                                           

 .ٗٗ/ٔفوة التفاسٌر: ( صٔ)
 .ٔٗ٘/ٔ( تفسٌر الطبري:ٕ)
 .ٓٙ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٖ)
 .ٖٗٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٗ)
 .ٖٗ( أضواء البٌان: ٘)
 .1٘/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٙ)
 .ٖٓٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: 2)
 .ٖٕ/ٕ، والحجة للمراءة السبعة: ٖ٘ٔ( انظر: السبعة: 1)
 .1٘:  ٔ، والشوكانً  0٘:  ٔ، والدر المنثور  2ٗٔ:  ٌٔر ، و كثٕٗ٘/ٔ( انظر: تفسٌر الطبري: 0)
 .0ٓٔ/ٔوما بعدها، والنكت والعٌون:  ٔٗ٘/ٔ( انظر: تفسٌر الطبري: ٓٔ)
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[ وهذا  ٖٕراؾ : أحدها : لوله }َربَّنَا َظلَْمنَا أَْنفَُسنَا َوإِْن لَْم تَْؽِفْر لَنَا َوتَْرَحْمنَا لَنَُكْونَنَّ ِمَن الَخاِسِرٌَن{ ] األع
 . (ٖ)، وابن زٌد(ٕ)، ومجاهد (ٔ)لول الحسن ، ولتادة

إنً ظلمت نفسً ، فاؼفر لً ، إنن خٌر والثانً : لول آدم : اللهم ال إله إال أنت ، سبحانن وبحمدن ، رّبِ 
ًَّ ، إِنَّن أنت التواُب الرحٌم ،  الؽافرٌن ، اللهم ال إله إال أنت ، سبحانن وبحمدن ، إنًِّ ظلمت نفسً ، فتُب عل

 ، نحو ذلن.(٘)، وروي عن عبدالرحمن بن ٌزٌد بن معاوٌة(ٗ)وهذا لول مجاهد
رأٌت إن تبت وأصلحت ؟ فمال ربُّه : إنً راجعن إلى الجنَِّة ، والثالث : أن آدم لال لربِّه إذ عصاه : رّبِ أ

 .(0)، والسدي(1)، وأبً العالٌة(2)ولتادة (ٙ)وكانت هً الكلمات التً تلماها من ربه ، وهذا لول ابن عباٍس 
و والرابع: أن آدم لال لربه إذ عصاه: : ٌا رب ، خطٌبتً التً أخطؤتها ، أشًء كتبته علً لبل أن تخلمنً ، أ

ًّ فاؼفره لً.  شًء ابتدعتُهُ من لبل نفسً ؟ لال : بلى ، شًء كتبته علٌن لبل أن أخلمن. لال : فكما كتبته عل
 .(ٓٔ)لاله عبٌد بن عمٌر

وهذه األلوال وإن كانت مختلفة األلفاظ، فإن معانٌها متفمة فً أن هللا جل ثناإه لمَّى آدَم كلماٍت، فتلمَّاُهّن  
، والراجح هو لوله (ٔٔ) ل بهن، وتاب بِمٌله إٌاهّن وعمِله بهّن إلى هللا من خطٌبتهآدُم من ربه فمبلهن وعم

[، وهو لول عامة أهل ٖٕ}َربَّنَا َظلَْمنَا أَْنفَُسنَا َوإِْن لَْم تَْؽِفْر لَنَا َوتَْرَحْمنَا لَنَُكونَنَّ ِمَن اْلَخاِسِرٌَن{ ]األعراؾ : 
 .(ٕٔ)بن جبٌر والضحان ومجاهدالعلم مثل ابن عباس والحسن وسعٌد 

وسبل بعض سلؾ المسلمٌن عما ٌنبؽً أن ٌموله المذنب، فمال: ٌمول ما لال أبواه، َربَّنا لال ابن عطٌة: " 
[ . وما لال ٌونس: ال إِلهَ إاِلَّ َٙٔظلَْمنا أَْنفَُسنا. وما لال موسى: َرّبِ إِنًِّ َظلَْمُت نَْفِسً فَاْؼِفْر ِلً. ]المصص: 

 .(ٖٔ)[ "12ُسْبحانََن إِنًِّ ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمٌَن. ]األنبٌاء: أَْنَت 
ٌِْه{ لوله تعالى:   .(ٗٔ)أي وفمه للتوبة ولبلها منه، وعاد علٌه بالمؽفرة"[، "2ٖ]البمرة: }فَتَاَب َعلَ
 .(٘ٔ)لال الصابونً: "أي لبل ربه توبته" 
 .(ٙٔ)أي عاد علٌه بالمؽفرة" لال الواحدي:" 
 .(2ٔ)"أي تفضل علٌه بمبول توبته" لال أبو حٌان: 
لال ابن عطٌة: أي: "رجع به، والتوبة من هللا تعالى الرجوع على عبده بالرحمة والتوفٌك، والتوبة من  

 .(1ٔ)العبد الرجوع عن المعصٌة والندم على الذنب مع تركه فٌما ٌستؤنؾ"
جوعه عن الذنب بالندم علٌه ، أي لبل توبته ، والتوبةُ الرجوع ، فهً من العبد ر لال الماوردي:" 

 .(0ٔ)واإللبلع عنه ، وهً من هللا تعالى على عبده ، رجوع له إلى ما كان علٌه"

                                                           

 .ٙٗ٘/ٔ(:ص20ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .٘ٗ٘/ٔ(:ص212( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .ٕٗ٘-ٔٗ٘/ٔ(:ص22ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .٘ٗ٘/ٔ(:ص211( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .٘ٗ٘-ٗٗ٘/ٔ(:ص21ٙ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٖٗ٘-ٕٗ٘/ٔ(:ص222(، و)22ٙ(، و)22٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٖٗ٘/ٔ(:ص221( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٖٗ٘/ٔ(:ص220( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .ٖٗ٘/ٔ(:ص21ٓ( انظر: تفسٌر الطبري)0)
 .ٗٗ٘/ٔ(:ص21٘( و)21ٗ(، و)21ٖو)(، 21ٕ(، و)21ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 ومابعدها. ٕٗ٘/ٔ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔٔ)
 .ٕٖٗ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٕٔ)
 .ٖٔٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٖٔ)
 .12/ ٔ، و"تفسٌر ابن كثٌر" 2ٓ/ ٔ، "زاد المسٌر" ٖٔٔ/ ٔ( أنظر: "تفسٌر ابن عطٌة" ٗٔ)
 .ٗٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘ٔ)
 .0ٓٗ/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٙٔ)
 .2ٖٔ/ٔ( البحر المحٌط: 2ٔ)
 .ٖٔٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: 1ٔ)
 .0ٓٔ/ٔ( النكت والعٌون: 0ٔ)



ٔ00 

 

ٔ00 

 

التوبة فً الشرع: ترن الذنب، والندم على ما فات، والعزٌمة على عدم العودة إلٌه،  لال الراؼب:" 
 .(ٔ)وتدارن ما أمكنه من عمل الصالحات، فهذه أركان التوبة وشرابطها"

معنى )التوبة( فً اللؽة: الرجوع. وفً الشرٌعة: رجوع العبد من المعصٌة إلى الطاعة، فالعبد ٌتوب و 
إلى هللا وهللا ٌتوب علٌه، أي ٌرجع علٌه بالمؽفرة، والعبد تواب إلى هللا أي راجع إلٌه بالندم، وهللا تواب ٌعود 

 .(ٕ)لٌه بالنوال"علٌه بالكرم، والعبد تواب إلى هللا بالسإال، وهللا تواب ع
ٌِْه{، ولم ٌمل )علٌهما( وحواء مشاركة آلدم فً الذنب، ولد لال تعالى لهما: لال }َوال   ولوله: }فَتَاَب َعلَ

[، ٌجاب على هذه المسؤلة بما ٖٕ[ و }لَاال َربَّنَا َظلَْمنَا أَْنفَُسنَا{ ]األعراؾ : ٖ٘تَْمَربَا َهِذِه الشََّجَرةَ{ ]البمرة : 
 ٌؤتً: 
: إن آدم علٌه السبلم لما خاطب فً أول المصة بموله )اسكن( خصه بالذكر فً التلمً فلذلن كملت المصة أوال

 بذكره وحده.
الثانً: ألن المرأة حرمة ومستورة فؤراد هللا الستر لها ولذلن لم ٌذكرها فً المعصٌة فً لوله }َوَعَصى آَدُم 

 [.َٕٔٔربَّهُ فَؽََوى{ ]طه : 
كانت المرأة تابعة للرجل فً ؼالب األمر لم تذكر كما لم ٌذكر فتى موسى مع موسى فً  الثالث: وأٌضا لما

 [.2٘لوله }أَلَْم أَلُْل لََن{ ]الكهؾ : 
 الرابع: ولٌل : إنه دل بذكر التوبة علٌه أنه تاب علٌها إذ أمرهما سواء، لاله الحسن. 

ٌَْها{ ]الجمعة : الخامس:ولٌل : إنه مثل لوله تعالى }َوإَِذا َرأَْوا تَِجا وا إِلَ [ أي التجارة ألنها َٔٔرةً أَْو لَْهواً اْنفَضُّ
 :  (ٖ)كانت ممصود الموم فؤعاد الضمٌر علٌها ولم ٌمل إلٌهما والمعنى متمارب. ولال الشاعر

  بِِرٌّاً َوِمن أَجِل الَطِوّيِ َرمانً َرمانً بِؤَمٍر ُكنُت ِمنهُ َوواِلدي
 ُ  .(ٗ)[ فحذؾ إٌجازا واختصارإَٙوَرُسولُهُ أََحكُّ أَْن ٌُْرُضوهُ{ ]التوبة :  وفً التنزٌل }َوَّللاَّ

[، " أي إِن هللا كثٌر المبول للتوبة، واسع الرحمة 2ٖلوله تعالى:}إِنَّهُ ُهَو التواب الرحٌم{]البمرة:  
 .(٘)للعباد"

 .(ٙ)دمحم بن إسحاق:"}الرحٌم{: ٌرحم العباد على ما فٌهم"لال  
 .(2)د بن جبٌر:"رحٌم بهم بعد التوبة"ولال سعٌ 
 .(1)أي ٌتوب على عبده بفضله إذا تاب إلٌه من ذنبه" لال الواحدي:" 

 .(0)لال النسفً: "}التّواب{الكثٌر المبول للتوبة، }الرحٌم{ على عباده"
اُب{، للمبالؽة والتكثٌر، وفً لوله تعالى: }إِنَّهُ ُهَو   ِحٌُم{، تؤكٌد لال ابن عطٌة:" وبنٌة }التَّوَّ اُب الرَّ التَّوَّ

فابدته أن التوبة على العبد إنما هً نعمة من هللا، ال من العبد وحده لببل ٌعجب التابب، بل الواجب علٌه شكر 
 .(ٓٔ)هللا تعالى فً توبته علٌه"

 :(ٔ)[، على وجهٌن2ٖواختلفت المراءة فً لوله تعالى}إنه{]البمرة: 

                                                           

/ ٔ، "تفسٌر الطبري" 2ٔٗ - ٙٔٗ/ ٔ، "تهذٌب اللؽة" )تاب( ٔٙ. وانظر: "شرح أسماء هللا" للزجاج ص 2ٙ( مفردات الراؼب: ٔ)
 .ٙٙٔ/ ٔ، "البحر" 2ٓ/ ٔالمسٌر" ، "زاد 21ٕ - 22ٕ/ ٔ، و"المرطبً" ٕٖٔ - ٖٔٔ/ ٔ، و"ابن عطٌة" ٕٙٗ

 .2ٔٗ - ٙٔٗ/ ٔ. وانظر: تهذٌب اللؽة" )تاب( 0ٓٗ/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٕ)
. اختلؾ فً لابله ، فمد نسبه سٌبوٌه الى ابن أحمر ، ولٌل :  بؤمر كنت منه ووالدي ... برٌبا ومن فوق الطوي رمانً( وفً رواٌة: ٖ)

ى الفرزدق ولم نجده فً دٌوانه المطبوع ، ومعناه واضح ، وجول الطوي : جدار الببر من اعبلها لؤلزرق بن طرفة ، كما نسبه األفندي ال
، وشرح شواهد  2٘ص  ٔالى أسفلها ، وفً المثل : رمانً من جول الطوي : أي رمانً بما هو راجع إلٌه ، انظر كتاب سٌبوٌه : ج 

  .0ٗ٘الكشاؾ : ص 
 .ٕٖٗ/ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٗ)
 .ٗٗ/ٔصفوة التفاسٌر: ( ٘)
 .0ٕ/ٔ(:صٗٔٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
 .0ٕ/ٔ(:ص٘ٔٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)2)
 .0ٓٗ/ٕ( التفسٌر البسٌط: 1)
 .ٓٙ/ٔ( تفسٌر النسفً: 0)
 .ٖٔٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٓٔ)



ٕٓٓ 

 

ٕٓٓ 

 

 الهمزة. وهً لرأءة الجمهور .أحدهما: } إنَّهُ { : بكسر 
 والثانً: } أَنَّهُ {: بفتح الهمزة، لرأ بها نوفل بن أبً عمرب، ووجهه أنه فتح على التعلٌل ، على معنى)ألنه(.

لال أبو حٌان:  فالمفتوحة مع ما بعدها فضلة ، إذ هً فً تمدٌر مفرد ثابت والع مفروغ من ثبوته ال  
سر فهً جملة ثابتة تامة أخرجت مخرج اإلخبار المستمل الثابت ، ومع ذلن ٌمكن فٌه نزاع منازع ، وأما الك

اَرةُ{ ، }اتَّمُوا َربَُّكم إِنَّ َزلْ  ُئ نَْفِسى إِنَّ النَّْفَس المَّ َزلَةَ فلها ربط معنوي بما لبلها ، كما جاءت فً : }َوَمآ أُبَِرّ
 ، } ٌِْهم إِنَّ حتى لو وضعت الفاء التً تعطً الربط مكانها أؼنت عنها ، السَّاَعِة َشْىٌء َعِظٌٌم{ ، }َوَصِلّ َعلَ

ولالوا : إن أن إنما تجًء لتثبٌت ما ٌتردد المخاطب فً ثبوته ونفٌه ، فإن لطع بؤحد األمرٌن ، فلٌس من 
مظانها ، فإن وجدت داخلة على ما لطع فٌه بؤحد األمرٌن ظاهراً ، فٌكون ذلن لتنزٌله منزلة المتردد فٌه ألمر 

 .(ٕ)ما"
 :الفوائد

من فوابد اآلٌة: منة هللا سبحانه وتعالى على أبٌنا آدم حٌن وفمه لهذه الكلمات التً كانت بها التوبة؛ لموله   .ٔ
 تعالى: } فتلمى آدم من ربه كلمات {.

 ومنها: أن منة هللا على أبٌنا هً منة علٌنا فً الحمٌمة؛ ألن كل إنسان ٌشعر بؤن هللا إذا منَّ على أحد  .ٕ
 أجداده كان مانّاً علٌه.

ومنها: أن لول اإلنسان: "ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تؽفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرٌن" سبب لمبول   .ٖ
توبة هللا على عبده؛ ألنها اعتراؾ بالذنب؛ وفً لول اإلنسان: "ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تؽفر لنا وترحمنا 

ع من التوسل؛ األول: التوسل بالربوبٌة؛ الثانً: التوسل بحال العبد: }ظلمنا لنكونن من الخاسرٌن" أربعة أنوا
أنفسنا{ ؛ الثالث: تفوٌض األمر إلى هللا؛ لموله: }وإن لم تؽفر لنا..{ إلخ؛ الرابع: ذكر حال العبد إذا لم تحصل 

العبد؛ بل هً توسل  له مؽفرة هللا ورحمته؛ لموله تعالى: }لنكونن من الخاسرٌن{ ، وهً تشبه التوسل بحال
بحال العبد؛ وعلٌه فٌكون توسل العبد بحاله توسبلً بحاله لبل الدعاء، وبحاله بعد الدعاء إذا لم ٌحصل 

 ممصوده.
ومن فوابد اآلٌة: أن هللا تعالى ٌتكلم بصوت مسموع؛ وجه ذلن أن آدم تلمى منه كلمات؛ وتلمً الكلمات ال   .ٗ

علٌه أهل السنة والجماعة أن هللا ٌتكلم بكبلم بصوت مسموع، وحروؾ ٌكون إال بسماع الصوت؛ وهذا الذي 
 مرتبة.

ومنها: منة هللا عّز وجّل على آدم بمبول التوبة؛ فٌكون فً ذلن منَّتان؛ األولى: التوفٌك للتوبة، حٌث تلمَّى   .٘
 {. الكلمات من هللا؛ و الثانٌة: لبول التوبة، حٌث لال تعالى: } فتاب علٌه

هلل تعالى على عبده توبتٌن؛ التوبة األولى لبل توبة العبد؛ وهً التوفٌك للتوبة؛ والتوبة الثانٌة بعد  واعلم أن
توبة العبد؛ وهً لبول التوبة؛ وكبلهما فً المرآن؛ لال هللا . تبارن وتعالى: }وعلى الثبلثة الذٌن ُخلِّفوا حتى 

تاب علٌهم  وا أن ال ملجؤ من هللا إال إلٌه ثمإذا ضالت علٌهم األرض بما رحبت وضالت علٌهم أنفسهم وظن
[ : فموله تعالى: }ثم تاب علٌهم{ أي وفمهم للتوبة، ولوله تعالى: }لٌتوبوا{ أي ٌموموا 1ٔٔلٌتوبوا{ ]التوبة: 

بالتوبة إلى هللا؛ وأما توبة المبول ففً لوله تعالى: }وهو الذي ٌمبل التوبة عن عباده وٌعفو عن السٌبات{ 
 (ٕ٘)الشورى: 

ومن فوابد اآلٌة: أن اإلنسان إذا صدق فً تفوٌض األمر إلى هللا، ورجوعه إلى طاعة هللا فإن هللا تعالى   .ٙ
ٌتوب علٌه؛ وهذا له شواهد كثٌرة أن هللا أكرم من عبده؛ من تمرب إلٌه ذراعاً تمرب هللا إلٌه باعاً، ومن أتاه 

 وأبلػ من كرم اإلنسان.ٌمشً أتاه هللا هرولة؛ فكرم هللا عّز وجّل أعلى، 
 ومنها: إثبات هذٌن االسمٌن الكرٌمٌن: } التواب {، و} الرحٌم {؛ وما تضمناه من صفة، وفعل.  .2
ومنها: اختصاص هللا بالتوبة، والرحمة؛ بدلٌل ضمٌر الفصل؛ ولكن المراد اختصاصه بالتوبة التً ال  .1

ٌه، وصاحبه، وما أشبه ذلن؛ لكن التوبة التً ال ٌمدر ٌمدر علٌها ؼٌره؛ ألن اإلنسان لد ٌتوب على ابنه، وأخ

                                                                                                                                                                                             

 .ٖٔٔ/ٔ، والمحرر الوجٌز: ٓٗٔ/ٔ(أنظر: البحر المحٌط: ٔ)
 .ٓٗٔ/ٔ(أنظر: البحر المحٌط: ٕ)



ٕٓٔ 

 

ٕٓٔ 

 

[ . هذه خاصة ٖ٘ٔعلٌها إال هللا . وهً المذكورة فً لوله تعالى: }ومن ٌؽفر الذنوب إال هللا{ ]آل عمران: 
 باهلل.

كذلن الرحمة المراد بها الرحمة التً ال تكون إال هلل؛ أما رحمة الخلك بعضهم لبعض فهذا ثابت . ال ٌختص 
 . (ٔ)هلل عّز وجّل؛ ولهذا لال النبً  ملسو هيلع هللا ىلص: "الراحمون ٌرحمهم الرحمن"با

 المرآن
ٌِْهْم َوالَ  ا ٌَؤْتٌَِنهُكْم ِمنًِّ ُهًدى فََمْن تَبَِع ُهَداَي فَََل َخْوٌف َعلَ ({ 3ُٖهْم ٌَْحَزنُوَن ) }لُْلنَا اْهبُِطوا ِمْنَها َجِمٌعًا فَِإمه

 [3ٖ]البمرة : 
 ٌر:التفس

لال هللا لهم: اهبطوا من الجنة جمٌعًا، وسٌؤتٌكم أنتم وذرٌاتكم المتعالبة ما فٌه هداٌتكم إلى الحك، فمن عمل 
 بها فبل خوؾ علٌهم فٌما ٌستمبلونه من أمر اآلخرة وال هم ٌحزنون على ما فاتهم من أمور الدنٌا.

 .(ٔ)[، أي: لال هللا لهم " اهبطوا من الجنة إلى األرض" 1ٖلوله تعالى: }لُْلنَا اْهبُِطوا ِمْنَها َجِمٌعًا{]البمرة: 
لال المراؼً: " هذا األمر لبٌان أن طور النعٌم والراحة لد انتهى وجاء طور العمل، وفٌه طرٌمان :  

 .(ٕ)هدى وإٌمان ، وكفر وخسران"
 :(ٖ)األمر بالهبوط، على وجوه واختلؾ فً سبب تكرار  

 أحدها: لالوا: كّرره على جهة التؽلٌظ وتؤكٌده ؛ كما تمول لرجل : لُْم لُْم.
والثانً: ولٌل : كرر األمر لما علك بكل أمر منهما حكما ؼٌر حكم اآلخر فعلك باألول العداوة وبالثانً إتٌان 

 الهدى.
ماء والثانً من السماء إلى األرض، وعلى هذا ٌكون فٌه والثالث: ولٌل : الهبوط األول من الجنة إلى الس

دلٌل على أن الجنة فً السماء السابعة، وٌضعؾ هذا الوجه لوله فً الهبوط األول }َولَُكْم فًِ اأْلَْرِض ُمْستَمَرٌّ 
 .(ٗ)[َٖٙوَمتَاٌع إِلَى ِحٌٍن{ ]البمرة : 

بوطهم إلى دار بلٌة ٌتعادون فٌها وال والمول الثانً هو األلرب، ألن الهبوط األول دل على أن ه 
 .(٘)ٌخلدون، والثانً أشعر بؤنهم أهبطوا للتكلٌؾ، فمن اهتدى الهدى نجا ومن ضله هلن

ا ٌَؤْتٌَِنَُّكْم ِمنًِّ ُهًدى{]البمرة :  لوله تعالى:  [، " أي: فإن ٌؤتكم منً شرٌعة ورسول وبٌان 1ٖ}فَإِمَّ
 .(ٙ)ودعوة"

هدى، أي: رسول وكتاب ٌهدٌكم لما  -ٌا معشر الثملٌن-ولت وزمان جاءكم منً لال السعدي:" أي: أيَّ  
 .(2)ٌمربكم منً، وٌدنٌكم منً، وٌدنٌكم من رضابً"

 .(1)ولال أبو العالٌة:" الهدى األنبٌاء والرسل، والبٌان" 
 .(0)ملسو هيلع هللا ىلص" -ولال مماتل بن حٌان: "ٌعنً بالهدى دمحما 
 .(ٔ)"الهدى: المرآن"ولال الحسن:  

                                                           

؛ وأخرجه 0ٗٔٗ: فً الرحمة، حدٌث 1٘، كتاب األدب، باب 1٘٘ٔ؛ وأخرجه أبو داود ص0ٗٗٙ، حدٌث رلم ٓٙٔ/ٕخرجه أحمد أ )ٔ(
، وفً الحدٌث: أبو لابوس لم ٌوثمه ؼٌر ابن 0ٕٗٔ: ما جاء فً رحمة الناس، حدٌث رلم ٙٔ، كتاب البر والصلة، باب 1ٗٙٔالترمذي ص

 [،0ٕ٘، حدٌث رلم ٖٔٙ – ٖٓٙ/ٕاهد والمتابعات ]السلسلة الصحٌحة حبان، لال األلبانً: حدٌث صحٌح بالشو
 .ٗٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .0ٕ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٕ)
 .ٓٔٗ/ٕ، والتفسٌر البسٌط: 2ٕٖ/ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٖ)
{ ولم ٌحصل االستمرار على هذا المول إال بالهبوط (ضعؾ أبو حٌان هذا الوجه: ألن هللا لال فً الهبوط األول: }َولَكُْم فًِ اأْلَْرِض ُمْستَمَرٌّ ٗ)

]أنظر: البحر:  الثانً فكان ٌمبؽً أن ٌذكر االستمرار فٌه، ولال فً الهبوط الثانً: }لُْلنَا اْهبُِطوا ِمْنَها{، وظاهر الضمٌر أنه ٌعود إلى الجنة.
ٔ/ٔٙ2.] 
 .2ٔ/ٔ( انظر: تفسٌر البٌضاوي: ٘)
 .ٙٔٗ/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٙ)
 .ٓ٘( تفسٌر السعدي: 2)
 .0ٖ/ٔ(:ص0ٔٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)1)
 .0ٖ/ٔ(:صٕٓٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)0)



ٕٕٓ 

 

ٕٕٓ 

 

 .(ٕ)لال ابن عطٌة:" وفً لوله تعالى: }ِمنًِّ{، إشارة إلى أن أفعال العباد خلك هللا تعالى" 
نِّى ُهًدى{ ]البمرة :   ا ٌَؤْتٌَِنَُّكم ِمّ  :(ٖ)[، ٌحتمل ثبلثة أوجه1ٖولوله تعالى} َإِمَّ

الهدى الرسل، وهً إلى آدم من المبلبكة أحدها: معناه: رسول، أبعثه إلٌكم. لال ابن عطٌة: "ولالت فرلة: 
 .(ٗ)وإلى بنٌه من البشر: هو فمن بعده"

 [. 0ٖوالثانً: كتاب، أنزله علٌكم بدلٌل لوله تعالى:} َوالَِّذٌَن َكفَُروا َوَكذَّبُوا بِاَاٌَاتِنَآ { ]البمرة : 
 ذلن.مثل  (٘)والثالث: ولٌل :معنى لوله}ُهدًى{:بٌان وإرشاد. روي عن أبً العالٌة

 .(ٙ)لال ابن عطٌة: "والصواب أن ٌمال: بٌان ودعاء"
 . (2)[، " أي: لبل أمري واتبع ما آمر به"1ٖلوله تعالى:}فََمْن تَبَِع ُهَداَي{]البمرة :  
 .(1)لال ابن كثٌر:" أي : من ألبل على ما أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل" 
 .(0)لال الصابونً:" أي من آمن بً وعمل بطاعتً" 
 .(ٓٔ)لال النسفً:" أي بالمبول واإلٌمان به" 
لال السعدي:" بؤن آمن برسلً وكتبً، واهتدى بهم، وذلن بتصدٌك جمٌع أخبار الرسل والكتب،  

 .(ٔٔ)واالمتثال لؤلمر واالجتناب للنهً"
 .(ٕٔ)لال أبو خالد:" }فمن تبع هداي {،ٌعنً كتابً"

 .(ٖٔ)"ملسو هيلع هللا ىلص -ولال مماتل بن حٌان:" فمن تبع دمحما 
ٌِْهْم َواَل ُهْم ٌَْحَزنُوَن {]البمرة :   [، "أي ال ٌنالهم خوؾ وال حزن فً 1ٖلوله تعالى:} فبََل َخْوٌؾ َعلَ

 .(ٗٔ)اآلخرة"
. وعنه كذلن: "}وال هم ٌحزنون{، ٌعنً: (٘ٔ)لال سعٌد بن جبٌر:" }ال خوؾ علٌهم{، ٌعنً: فً اآلخرة" 

 .(ٙٔ)ال ٌحزنون للموت"
 . (2ٔ)فبل خوؾ علٌه فً اآلخرة وال حزن" الواحدي: "لال  
 .(1ٔ)لال النسفً:أي "}فبل خوؾ علٌهم{، فً المستمبل، }وال هم ٌحزنزن{، على ما خلفوا" 
ٌِْهْم {، أي : فٌما ٌستمبلونه من أمر اآلخرة } َوال ُهْم ٌَْحَزنُوَن { على ما   لال ابن كثٌر:" } فبَل َخْوٌؾ َعلَ

ا ٌَؤْتٌَِنَُّكْم ِمنًِّ فاتهم من أمور ال دنٌا ، كما لال فً سورة طه : } لَاَل اْهبَِطا ِمْنَها َجِمٌعًا بَْعُضُكْم ِلبَْعٍض َعُدوٌّ فَإِمَّ
 .(0ٔ) [" ُٖٕٔهًدى فََمِن اتَّبََع ُهَداَي فبَل ٌَِضلُّ َوال ٌَْشمَى { ]طه : 

                                                                                                                                                                                             

 .0ٖ/ٔ(:صٕٔٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)
 .ٖٔٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕ)
 .ٓٙ/ٔ( أنظر: تفسٌر النسفً: ٖ)
 .ٖٔٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗ)
 .0ٖ/ٔ(:صٕٕٗ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘)
 .ٖٔٔ/ٔالمحرر الوجٌز: ( ٙ)
 .ٙٔٗ/ٕ( التفسٌر البسٌط: 2)
 .ٕٓٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 1)
 .ٗٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 0)
 .ٓٙ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٓٔ)
 .ٓ٘( تفسٌر السعدي: ٔٔ)
 .0ٖ/ٔ(:صٕٗٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .0ٖ/ٔ(:صٖٕٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖٔ)
 .ٗٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗٔ)
 .0ٖ/ٔ(:صٕ٘ٗأبً حاتم)( أخرجه ابن ٘ٔ)
 .0ٖ/ٔ(:صٕٙٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙٔ)
 .ٙٔٗ/ٕ( التفسٌر البسٌط: 2ٔ)
 .ٓٙ/ٔ( تفسٌر النسفً: 1ٔ)
 .ٕٓٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 0ٔ)



ٕٖٓ 

 

ٕٖٓ 

 

آت ، وال ٌحزنون على ما فات ، فإن من لال المراؼً:" أي إن المهتدٌن بهدى َّللّا ال ٌخافون مما هو  
سلن سبٌل الهدى سهل علٌه كل ما أصابه أو فمده ، ألنه مولن بؤن الصبر والتسلٌم مما ٌرضى ربه ، وٌوجب 
مثوبته ، فٌكون له من ذلن خٌر عوض عما فاته ، وأحسن عزاء عما فمده ، فمثله مثل التاجر الذي ٌكّد 

 .(ٔ)عب"وٌسعى وتنسٌه لذة الربح آالم الت
 وفً لراءة ٌعموب:}فبل خوؾ{ بالفتح فً كل المرآن. 
لال السعدي:" فرتب على اتباع هداه أربعة أشٌاء: نفً )الخوؾ والحزن(، والفرق بٌنهما، أن المكروه  

إن كان لد مضى، أحدث الحزن، وإن كان منتظرا، أحدث الخوؾ، فنفاهما عمن اتبع هداه وإذا انتفٌا، حصل 
 من التام.ضدهما، وهو األ

وكذلن نفً )الضبلل والشماء( عمن اتبع هداه وإذا انتفٌا ثبت ضدهما، وهو الهدى والسعادة، فمن اتبع  
هداه، حصل له األمن والسعادة الدنٌوٌة واألخروٌة والهدى، وانتفى عنه كل مكروه، من الخوؾ، والحزن، 

ذا عكس من لم ٌتبع هداه، فكفر به، والضبلل، والشماء، فحصل له المرؼوب، واندفع عنه المرهوب، وه
 .(ٕ)وكذب بآٌاته"

 :لفوائدا
من فوابد اآلٌة أن الجنة التً أُسكنها آدم أوالً كانت عالٌة؛ لموله تعالى: } اهبطوا {؛ والهبوط ال ٌكون إال  .ٔ

 من أعلى.
 (. ومنها: إثبات كبلم هللا؛ لموله تعالى: ) للنا .ٕ
ومنها: أن التوكٌد فً األسلوب العربً فصٌح، ومن الببلؼة؛ لموله تعالى: } جمٌعاً {؛ وهو توكٌد معنوي:  .ٖ

ألنه حال من حٌث اإلعراب؛ ألن الشًء إذا كان هاماً فٌنبؽً أن ٌإكد؛ فتمول للرجل إذا أردت أن تحثه على 
 لحث.الشًء: "ٌا فبلن عجل عجل عجل" ثبلث مرات؛ والممصود التوكٌد، وا

 ومنها: أن الهدى من عند هللا؛ لموله تعالى:}فإما ٌؤتٌنكم منً هًدى{..ٗ
فإن لال لابل: "إْن" فً لوله تعالى: } فإما { ال تدل على الولوع؛ ألنها لٌست كـ "إذا" ؟ للنا: نعم، هً ال تدل 

ٌها نذٌر؛ وممكن أن نمول: على الولوع، لكنها ال تنافٌه؛ والوالع ٌدل على الولوع . أنه ما من أمة إال خبل ف
 فً هذه الصٌؽة . } فإما ٌؤتٌنكم { . ما ٌدل على الولوع؛ وهو توكٌد الفعل.

 وٌتفرع على هذه الفابدة: أنن ال تسؤل الهدى إال من هللا عّز وجّل؛ ألنه هو الذي ٌؤتً به.
 وله تعالى:ومن فوابد اآلٌة: أن من اتبع هدى هللا فإنه آمن من بٌن ٌدٌه، ومن خلفه؛ لم .٘

 }فبل خوؾ علٌهم وال هم ٌحزنون{.
ومنها: أنه ال ٌتعبد هلل إال بما شرع؛ لموله تعالى: }فإما ٌؤتٌنكم منً هدى فمن تبع هداي فبل خوؾ علٌهم  .ٙ

  وال هم ٌحزنون{.
ومنها: أن من تعبد هلل بؽٌر ما شرع فهو على ؼٌر هدى؛ فٌكون ضاالً كما شهدت بذلن السنة؛ فمد كان  .2

  .(ٔ)النبً  ملسو هيلع هللا ىلص فً خطبة الجمعة ٌمول: "وشر األمور محدثاتها؛ وكل محدثة بدعة؛ وكل بدعة ضبللة
وفً هذه اآلٌات وما أشبهها، انمسام الخلك من الجن واإلنس، إلى أهل السعادة، وأهل الشماوة، وفٌها -1

الثواب والعماب، كما أنهم مثلهم، فً األمر صفات الفرٌمٌن واألعمال الموجبة لذلن، وأن الجن كاإلنس فً 
 .(ٖ)والنهً

 المرآن
 [4ٖ({ ]البمرة : 4ٖ}َوالهِذٌَن َكفَُروا َوَكذهبُوا بِآٌَاتِنَا أُولَئَِن أَْصَحاُب النهاِر ُهْم فٌَِها َخاِلُدوَن )

                                                           

 .0ٖ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٔ)
 .ٓ٘( تفسٌر السعدي: ٕ)
ن بزٌادة: "وكل ضبللة فً النار"، ولال 20٘ٔ: كٌؾ الخطبة، حدٌث رلم ٕٕ، كتاب صبلة العٌدٌن، باب 0ٖٕٔأخرجه النسابً ص )ٔ(

: تخفٌؾ الصبلة ٖٔ، كتاب الجمعة، باب 1ٖٔ[، وأصله فً مسلم ص22٘ٔ، حدٌث رلم ٕٔ٘/ٔاأللبانً فً صحٌح النسابً: صحٌح ]
 دون: "وكل محدثة بدعة" وال "وكل صبللة فً النار".، ب1ٙ2[ ٖٗ] ٕ٘ٓٓوالخطبة، رلم الحدٌث 

 .ٓ٘(أنظر: تفسٌر السعدي: ٖ)



ٕٓٗ 

 

ٕٓٗ 

 

 التفسٌر:
ن النار، هم فٌها ماكثون أبداً ال والذٌن جحدوا وكذبوا بآٌاتنا المتلوة ودالبل توحٌدنا، أولبن الذٌن ٌبلزمو

 ٌفنون وال ٌخرجون.
 .(ٔ)كفروا باهلل، فاستكبروا عن طاعته، ولم ٌنمادوا لها"[، الذٌن ٓٗ}َوالَِّذٌَن َكفَُروا{]البمرة: لوله تعالى:} 

 . (ٕ)أي جحدوا" لال الثعلبً: "
 .(ٖ)بآٌاتنا اعتمادا"لال المراؼً:" أي وأما الذٌن لم ٌتبعوا هداى، وهم الذٌن كفروا  

 .(ٗ)لال لتادة: }والذٌن كفروا{، "المشركون من لرٌش"
 .(٘)[، أي: وكذبوا"بالكتاب والرسول"0ٖلوله تعالى: }َوَكذَّبُوا بِآٌَاتِنَا{ ]البمرة :  
 .(ٙ)لال الثعلبً:" ٌعنً المرآن" 
 .(2)لال الصابونً: "بما أنزلت وبما أرسلت" 
 .(1)ا لسانا"لال المراؼً: "وكذّبوا به 
لال ابن عثٌمٌن: "أي باآلٌات الشرعٌة؛ وإن انضاؾ إلى ذلن اآلٌات الكونٌة زاد األمر شدة؛ لكن المهم  

اآلٌات الشرعٌة؛ ألن من المكذبٌن الكافرٌن من آمنوا باآلٌات الكونٌة دون الشرعٌة؛ فمثبلً كفار لرٌش 
واألرض، وأنه المحًٌ، وأنه الممٌت، وأنه المدبر  مإمنون باآلٌات الكونٌة ممرون بؤن هللا خالك السموات،

 .(0)لجمٌع األمور؛ لكنهم كافرون باآلٌات الشرعٌة"
 [، لوالن:0ٖوفً تفسٌر لوله تعالى:} بِآٌَاتِنَا{ ]البمرة :  

 .(ٓٔ)آٌات هللا فدمحم ملسو هيلع هللا ىلص". لاله السدي أحدهما: أن"
 .(ٔٔ)جبٌروالثانً: أنها المرآن. لاله سعٌد بن 

ولال َوَكذَّبُوا وكان فً الكفر كفاٌة ألن لفظة كفروا ٌشترن فٌها كفر النعم وكفر  لال ابن عطٌة:" 
 .(ٕٔ)المعاصً، وال ٌجب بهذا خلود فبٌن أن الكفر هنا هو الشرن، بموله َوَكذَّبُوا بِآٌاتِنا"

أو مع اعتماد صدله وهو لال المراؼً:" والتكذٌب كفر سواء كان عن اعتماد بعدم صدق الرسول ،  
 ِ بُونََن َولِكنَّ الظَّاِلِمٌَن بِآٌاِت َّللاَّ  تكذٌب الجحود والعناد ، وفً مثلهم ٌمول َّللّا تعالى لنبٌه : }فَإِنَُّهْم ال ٌَُكذِّ

 .(ٖٔ)ٌَْجَحُدوَن{، ولد ٌوجد الكفر بالملب مع تصدٌك اللسان كما هى حال المنافمٌن"
ِلنَا َوآِخِرنَا َوآٌَةً (ٗٔ)ٌة فً اللؽة: العبلمةو}اآلٌات{ جمع آٌة، ومعنى اآل  ، ومنه لوله: }تَُكوُن لَنَا ِعًٌدا أِلَوَّ

[ أي عبلمة منن إلجابتن دعاءنا، فكل آٌة من الكتاب عبلمة وداللة على المضمون فٌها. ِٗٔٔمْنَن{ ]المابدة: 

                                                           

 .ٔٗٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 .1٘ٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٕ)
 .0ٖ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٖ)
 .0ٗ/ٔ(:ص2ٕٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)
 .0ٕ٘/ٔ( محاسن التؤوٌل:٘)
 .1٘ٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٙ)
 .ٗٗ/ٔر: ( صفوة التفاس2ٌ)
 .0ٖ/ٔ( تفسٌر المراؼً: 1)
 .ٔٗٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:0)
 .0ٗ/ٔ(:ص1ٕٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .0ٗ/ٔ(:ص0ٕٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .ٕٖٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕٔ)
 .0ٖ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٖٔ)
، و"فوابد فً 1٘ٔ/ ٔ، "اللسان" )أٌا( ٖٖالراؼب" ص ، "مفردات 2ٕٔ/ ٔ، "الزاهر" 1ٙٔ/ ٔ( أنظر: "معجم مماٌٌس اللؽة" )أبً( ٗٔ)

 .ٕٙٙ/ ٔ، "البرهان فً علوم المرآن" 1ٙمشكل المرآن" ص 



ٕٓ٘ 

 

ٕٓ٘ 

 

، ولال ثعلب (ٔ)، وانمطاعه من الذي بعدهاولال أبو عبٌدة: معنى اآلٌة: أنها عبلمة النمطاع الكبلم الذي لبلها
 .(ٕ)عن ابن األعرابً: اآلٌة العبلمة

. فاآلٌة بمعنى (ٖ)ولال اللٌث: اآلٌة العبلمة، واآلٌة من آٌات المرآن، والجمٌع: اآلي ، ولم ٌزد على هذا 
 العبلمة فً اللؽة صحٌحة.

 :(ٗ)لال األحوص
 لَِدٌٍم تُعَفٌِِّه األَعاَِصٌُر ُمْحِوِل     أَِمْن َرْسِم آٌَاٍت َعفَْوَن َوَمْنِزٍل   

، (٘)لال ابن السكٌت  وحكاه أبو عمرو ٌمال: "خرج الموم بآٌتهم، أي بجماعتهم، لم ٌدعوا وراءهم شٌبا" 
 :(ٙ)ولال بُْرج بن ُمْسِهر

ًَّ ْمثِلُنَا      بِآٌَتِناَ نُْزِجً اللِّمَاَح المطَ  ٌِْن اَل َح  افبِلَ َخَرْجنَا ِمَن النَّْمبَ
معناه: خرجنا بجماعتنا. فعلى هذا المول معنى اآلٌة من كتاب هللا جماعة حروؾ دالة على معنى 

 .(2)مخصوص
أي: المبلزمون لها، مبلزمة الصاحب لصاحبه،  [، "0ٖلوله تعالى:}أُولَبَِن أَْصَحاُب النَّاِر{ ]البمرة :  

 .(1)والؽرٌم لؽرٌمه"
 .(0)أبدا"لال ابن عباس:" أي خالدون 

 .(ٓٔ)لال البؽوي: أي:" ال ٌخرجون منها وال ٌموتون فٌها" 
أي المذكورون؛ وأشار إلٌهم بإشارة البعٌد النحطاط رتبتهم ال ترفٌعاً لهم، وتعلٌة لهم، {، "}أُولَبِنَ ولوله  

لمإمنٌن أبداً؛ و}أصحاب النار{ أي المبلزمون لها؛ ولهذا ال تؤتً "أصحاب النار" إال فً الكفار؛ ال تؤتً فً ا
 .(ٔٔ)ألن المراد الذٌن هم مصاحبون لها؛ والمصاحب البد أن ٌبلزم من صاحبه"

[، أي: "ال ٌخرجون منها، وال ٌفتر عنهم العذاب وال هم 0ٖلوله تعالى: }ُهْم فٌَِها َخاِلُدوَن{ ]البمرة :  
 .(ٕٔ)ٌنصرون"

ألبدي؛ ودلٌل ذلن ثبلث آٌات فً كتاب هللا؛ لال ابن عثٌمٌن:" أي ماكثون؛ والمراد بذلن المكث، الدابم ا 
آٌة فً النساء، وآٌة فً األحزاب، وآٌة فً الجن؛ أما آٌة النساء فموله تعالى: }إن الذٌن كفروا وظلموا لم ٌكن 

ً * إال طرٌك جهنم خالدٌن فٌها أبداً{ ]النساء:  [ ؛ وأما آٌة 0ٙٔ، 1ٙٔهللا لٌؽفر لهم وال لٌهدٌهم طرٌما
[ ؛ وأما ٘ٙ، ٗٙه تعالى: }إن هللا لعن الكافرٌن وأعد لهم سعٌراً * خالدٌن فٌها أبداً{ ]األحزاب: األحزاب فمول

 .(ٖٔ) ["ٖٕآٌة الجن فموله تعالى: }ومن ٌعص هللا ورسوله فإن له نار جهنم خالدٌن فٌها أبداً{ ]الجن: 

                                                           

/ ٔ( وانظر: "الزاهر" ٘/ ٔ(فً "المجاز" ألبً عبٌدة. )إنما سمٌت آٌة ألنها كبلم متصل إلى انمطاعه، انمطاع معناه لصة ثم لصة )ٔ)
ٔ2ٕ. 

وٌظهر أن الواحدي نمل الكبلم وما بعده من "تهذٌب اللؽة"، ولم أجد بحث )آٌة( فً المطبوع من "تهذٌب (لم أجده عن ابن األعرابً، ٕ)
 .1٘ٔ/ ٔ، "اللسان" )أٌا( 2ٔٔ، ٙٔٔ/ ٔاللؽة"، انظر: "الؽربٌٌن" للهروي 

 .1٘ٔ/ ٌٔا( ، "اللسان" )أٖٖ، "مفردات الراؼب" ص 1ٙٔ/ ٔ، "مماٌٌس اللؽة" )أي( 2ٕٕ٘/ ٙ(انظر: "الصحاح" )أٌا( ٖ)
(هو األحوص بن دمحم بن عبد هللا بن عاصم بن ثابت، لشعره رونك وحبلوة أكثر فً الؽزل، وكان ٌشبب بنساء أشراؾ المدٌنة، فنفاه ٗ)

 .ٙٔ/ ٕ، "الخزانة" ٖ٘ٗسلٌمان بن عبد الملن إلى )دهلن(، انظر: "الشعر والشعراء" ص 
 .2ٔ/ ٔ، "زاد المسٌر" ٖٗ، "ؼرٌب المرآن" البن لتٌبة ص 2ٖٔ/ ٔ، وانظر: "الزاهر" ٖٗٓ(إصبلح المنطك" ص ٘)
، "الزاهر" ٖٗٓ(لوله: نزجً: نسوق، واللماح: النوق ذوات اللبن، والمطافل: النوق معها أوالدها. ورد البٌت فً "إصبلح المنطك" ص ٙ)

، "اللسان" )أٌا( ٘ٔ٘/ ٙالخزانة( ، )2ٔ/ ٔ، "زاد المسٌر" 2٘/ ٔ، "تفسٌر المرطبً" 0ٙٔ/ ٔ، "مماٌٌس اللؽة" )أي( 2ٕٔ/ ٔ"الزاهر" 
 .1ٖٓ/ ٔ، "الدر المصون" 1٘ٔ/ ٔ
 .ٕٔٗ-0ٔٗ/ٕ( أنظر: التفسٌر البسٌط: 2)
 .ٓ٘( تفسٌر السعدي: 1)
 .0ٗ/ٔ(:صٖٔٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)0)
 .1ٙ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٓٔ)
 .ٔٗٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔٔ)
 .ٓ٘( تفسٌر السعدي: ٕٔ)
 .ٔٗٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖٔ)



ٕٓٙ 

 

ٕٓٙ 

 

 .(ٔ)طبمة"وروي عن أنس مرفوعا، أنه لال: "المخلدون فً النار فً توابٌت من حدٌد م 
لال ابن عطٌة:" والصحبة االلتران بالشًء فً حالة ما، فً زمن ما، فإن كانت المبلزمة والخلطة فهو  

كمال الصحبة، وهكذا هً صحبة أهل النار لها، وبهذا المول ٌنفن الخبلؾ فً تسمٌة الصحابة رضً هللا 
 .(ٕ)كثرها الخلطة والمبلزمة"عنهم إذ مراتبهم متباٌنة، أللها االلتران فً اإلسبلم والزمن، وأ

حكم المرآن بالخلود األبدي على الكفار، إذ ٌرى :}أُولَبَِن أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم فٌَِها َخاِلُدوَن{: ولوله تعالى 
أهل السنة والجماعة بؤنه ال ٌبمى فً النار إال من حكم علٌه المرآن بالخلود األبدي وهم الكفار، ولد استدل 

وأحادٌث عدٌدة جدا على لولهم بخروج العصاة من أهل اإلٌمان من النار بعدما ردوا على العلماء بآٌات 
َ اَل ٌَْؽِفُر أَْن ٌُْشَرَن بِِه َوٌَْؽِفُر َما دُ  وَن معظم هذه األدلة التً سالوها بآٌات كثٌرة جدا منها لوله تعالى: }إِنَّ َّللاَّ

 ِ [، وكذلن بؤحادٌث الشفاعة الكثٌرة التً 1ٗفَمَِد اْفتََرى إِثًْما َعِظًٌما{ ]النساء :  َذِلَن ِلَمْن ٌََشاُء َوَمْن ٌُْشِرْن بِاَّللَّ
 .(ٖ)تبٌن أن هللا تعالى ٌخرج من النار من ٌشاء من العصاة المسلمٌن

                                                           

 .0ٗ/ٔ(:صٕٖٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)
 .ٕٖٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕ)
 .(وسنعرض لبعض أدلة علماء أهل السنة من المران واألحادٌث الشرٌفةٖ)
 [.2ٔ}َوإِْن ِمْنُكْم إاِلَّ َواِرُدَها َكاَن َعلَى َربَِّن َحتًْما َمْمِضًٌّا{ ]مرٌم :  لال هللا عز وجل: -ٔ
ٌْنَا ِمْن ِعبَاِدنَا فَِمْنُهْم َظاِلٌم ِلنَْفِسِه َوِمْنُهْم ُمْمتَِصٌد َوِمْنُهْم  }ثُمَّ  لال جل شؤنه: -ٕ ِ ذَِلَن ُهَو أَْوَرثْنَا اْلِكتَاَب الَِّذٌَن اْصَطفَ ٌَْراِت بِإِْذِن َّللاَّ َسابٌِك بِاْلَخ

[، فمد لال ٖٖ - ٕٖ({ ]فاطر : ِٖٖمْن أََساِوَر ِمْن ذََهٍب َولُْإلًُإا َوِلبَاُسُهْم فٌَِها َحِرٌٌر )( َجنَّاُت َعْدٍن ٌَْدُخلُونََها ٌَُحلَّْوَن فٌَِها ٕٖاْلفَْضُل اْلَكبٌُِر )
 العلماء أن فً هذه اآلٌة حرؾ ٌستحك أن ٌكتب بماء العٌن ال بماء الذهب أال وهو الواو فً لوله تعالى )ٌدخلونها(، فهذا وعد من الكرٌم

كل هذه األمة الجنة، بؤصنافها الثبلث: الظالمون والممتصدون والسابمون، الكل وعده هللا بدخول جنته،  سبحانه الذي ال ٌخلؾ وعده بدخول
ولدم الظالم كما لال العلماء حتى ال ٌمنط وأخر السابك حتى ال ٌؽتر. والوعد لكل المسلمٌن بجنات عدن مع البدء بالظالم وهو الذي خلط 

هذه اآلٌة من أرجى آٌات المرآن الحكٌم حٌث لم ٌبمى لسم من المسلمٌن خارج عن هذا الوعد فهو الطاعات بالمعاصً، ٌإكد بموة على أن 
شامل لكل من دخل فً زمرة المسلمٌن، فحك لهذه اآلٌة أن تكون من أرجى آٌات المرآن الحكٌم، وال رٌب أن الظالم هو الذي أذنب وأتى 

 .اآلٌات فً الرد على المابلٌن بخلود أهل المعاصً فً الناربالمعاصً سواء كانت كبٌرة أو صؽٌرة، وهذه من ألوى 
نْ  لال سبحانه: -ٖ ْنِس َولَاَل أَْوِلٌَاُإُهْم ِمَن اإْلِ ِس َربَّنَا اْستَْمتََع بَْعُضنَا بِبَْعٍض َوبَلَْؽنَا }َوٌَْوَم ٌَْحُشُرهُْم َجِمٌعًا ٌَا َمْعَشَر اْلِجّنِ لَِد اْستَْكثَْرتُْم ِمَن اإْلِ

ُ إِنَّ َربََّن َحِكٌمٌ  ْلَت لَنَا لَاَل النَّاُر َمثَْواكُْم َخاِلِدٌَن فٌَِها إاِلَّ َما َشاَء َّللاَّ  [.1َٕٔعِلٌٌم{ ]األنعام :  أََجلَنَا الَِّذي أَجَّ
َشاَء َربَُّن إِنَّ َربََّن فَعَّاٌل ِلَما ٌُِرٌُد{ ]هود : وٌمول جلت لدرته: فً "هود" عن أهل }َخاِلِدٌَن فٌَِها َما َداَمِت السََّماَواُت َواأْلَْرُض إاِلَّ َما  -ٗ

ٔٓ2. ] 
 واآلٌات كثٌرة ونورد بعضا من أحادٌث النبً ملسو هيلع هللا ىلص:

ٌَْرةَ لَاَل : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص -ٔ ٌَْن ِعبَادِ  ... : َعْن أَبًِ ُهَر ُ ِمْن اْلمََضاِء بَ ْن َحتَّى إِذَا فََرَغ َّللاَّ ِه َوأََراَد أَْن ٌُْخِرَج ِمْن النَّاِر َمْن أََراَد أَْن ٌُْخِرَج ِممَّ
ُ أََمَر اْلَمبلبَِكةَ أَْن ٌُْخِرُجوُهْم فٌََْعِرفُونَهُ ْم بِعبََلَمِة آثَاِر السُّ  ُ َعلَى النَّاِر أَْن تَؤُْكَل َكاَن ٌَْشَهُد أَْن ال إِلَهَ إاِل َّللاَّ َم َّللاَّ ِمْن اْبِن آَدَم أَثََر السُُّجوِد ُجوِد َوَحرَّ
ٌِْهْم َماٌء ٌُمَاُل لَهُ َماُء اْلَحٌَاةِ فٌََْنبُتُوَن نَبَاَت اْلِحبَّةِ  ٌِْل". ]رواه البخاري  فٌَُْخِرُجونَهُ ْم لَْد اْمتُِحشُوا فٌََُصبُّ َعلَ  [.2ٕٔومسلم  2ٗ٘ٙفًِ َحِمٌِل السَّ

ٌِْه َوَسلَّمَ َعْن أَبًِ َسِعٌٍد لَاَل : لَاَل  -ٕ ُ َعلَ ِ َصلَّى َّللاَّ ا أَْهُل النَّاِر الَِّذٌَن ُهْم أَْهلَُها فَإِنَُّهْم ال ٌَُموتُوَن فٌَِها َوال ٌَْحٌَْوَن َولَِكْن نَاٌس  " : َرسُوُل َّللاَّ أَمَّ
ى إِذَا َكانُوا فَْحًما أُِذَن بِالشَّفَاَعِة فَِجًَء بِِهْم َضبَابَِر َضبَابَِر فَبُثُّوا َعلَى أَْنَهاِر اْلَجنَِّة ثُمَّ أََصابَتُْهْم النَّاُر بِذُنُوبِِهْم أَْو لَاَل بَِخَطاٌَاُهْم فَؤََماتَُهْم إَِماتَةً َحتَّ 

ٌِْل".] رواه مسلم  ٌِْهْم فٌََْنبُتُوَن نَبَاَت اْلِحبَِّة تَُكوُن فًِ َحِمٌِل السَّ  [.1٘ٔلٌَِل ٌَا أَْهَل اْلَجنَِّة أَفٌُِضوا َعلَ
ٌخرج من النار من لال ال إله إال هللا وفً للبه وزن شعٌرة من خٌر، ٌخرج من " :حدٌث أنس بن مالن رضً هللا عنه عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال -ٖ

وفً رواٌة:  النار من لال ال إله إال هللا وفً للبه وزن برة من خٌر، وٌخرج من النار من لال ال إله إال هللا وفً للبه وزن ذرة من خٌر"
 [.0ٖٔ، ومسلم ٗٗ"من إٌمان" مكان "من خٌر".] رواه البخاري 

سول هللا أحادٌث شفاعة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فً أهل الكبابر الذٌن دخلوا النار أن ٌخرجوا منها فعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه، لال: لال ر -ٗ
نبً دعوته، وإنً اختبؤت دعوتً شفاعة ألمتً ٌوم المٌامة، فهً نابلة إن شاء هللا، من مات من  لكل نبً دعوة مستجابة، فتعجل كل" :ملسو هيلع هللا ىلص

 ً  [.00ٔ.] رواه مسلم "أمتً ال ٌشرن باهلل شٌبا
من ذنبه وما فٌمول: "أي عٌسى علٌه السبلم: ابتوا دمحماً ملسو هيلع هللا ىلص عبداً ؼفر هللا له ما تمدم … ٌوضح ذلن حدٌث الشفاعة المشهور وفٌه 

تؤخر، فٌؤتونً، فؤنطلك حتى أستؤذن على ربً فٌإذن لً، فإذا رأٌت ربً ولعت ساجداً، فٌدعنً ما شاء هللا، ثم ٌمال: ارفع رأسن، وسل 
-ت ربً تعطه، ولل ٌسمع، واشفع تشفع، فؤرفع رأسً فؤحمده بتحمٌد ٌعلمنٌه، ثم أشفع، فٌحد لً حداً، فؤدخلهم الجنة، ثم أعود إلٌه، فإذا رأٌ

ثم أشفع، فٌحد لً حداً، فؤدخلهم الجنة، ثم أعود الثالثة، ثم أعود الرابعة، فؤلول: ما بمً فً النار إال من حبسه المرآن ووجب  -وذكر مثله
. من 0ٖٔ، ومسلم٘ٙ٘ٙ، و2ٙٗٗ]رواه البخاري  علٌه الخلود" لال البخاري: إال من حبسه المرآن ٌعنً لول هللا تعالى: َخاِلِدٌَن فٌَِها ".

 حدٌث أنس بن مالن رضً هللا عنه[.
ٌدخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، ثم ٌمول هللا تعالى: أخرجوا من " :حدٌث أبً سعٌد الخدري رضً هللا عنه عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال -٘

 [.1ٗٔ، ومسلمٕٕأو الحٌاة.] رواه البخاري-ر الحٌا كان فً للبه مثمال حبة من خردل من إٌمان، فٌخرجون منها لد اسودوا فٌلمون فً نه
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ً ألنه تحٌا به األرض ولذلن هذا الماء ٌحٌا به هإالء المحترلون وتحدث فٌهم  لال النووي : "الحٌا هنا ممصور وهو المطر سمً حٌا
تخرج صفراء ملتوٌة ".] فً شرحه  " فٌنبتون كما تنبت الحبة فً جانب السٌل، ألم تر أنها –النضارة كما ٌحدث ذلن المطر فً األرض،

 [.2ٖ/ٖلـ"صحٌح مسلم" 
وعلى هذا فعمٌدة أهل السنة ال تحتمل اللبس وال المواربة فً عدم خلود أهل المعصٌة فً النار، فٌلخصها الصابونً فً "عمٌدة  

العصاة، وخلود مإبد ال نهاٌة له، وهو  السلؾ وأصحاب الحدٌث " فٌمول: " الخلود فً النار خلودان: خلود مإمد له أمد ونهاٌة، وهو خلود
فٌها أبداً،  خلود الكفار. نسؤل هللا السبلمة والعافٌة.ولهذا لال المإلؾ: وٌعلمون حماً ٌمٌناً أن مذنبً الموحدٌن ال ٌخلدون فً النار وال ٌتركون

ٌُدوَن }ٌُِرٌُدوَن أَْن ٌَْخُرُجوا ِمَن النَّاِر َوَما هُْم بَِخاِرِجٌَن ِمْنَها فؤما الكفار فإنهم ٌخلدون فٌها وال ٌخرجون منها أبداً، والدلٌل: لول هللا تعالى: ٌُرِ 
ُءوا ِمنَّا َكذَلِ 2َٖولَُهْم َعذَاٌب ُمِمٌٌم{ ]المابدة :  أَ ِمْنُهْم َكَما تَبَرَّ ةً فَنَتَبَرَّ ُ أَْعَمالَُهْم َن ٌُِرٌهِ [، ولوله سبحانه: }َولَاَل الَِّذٌَن اتَّبَعُوا لَْو أَنَّ لَنَا َكرَّ ُم َّللاَّ

ٌِْهْم َوَما ُهْم بَِخاِرِجٌَن ِمَن النَّاِر{ ]البمرة :  [، ثم لال المإلؾ : ٖٕ[، هإالء هم الكفار نعوذ باهلل، }اَلبِثٌَِن فٌَِها أَْحمَابًا{ ]النبؤ : 2َٙٔحَسَراٍت َعلَ
 بد أن ٌخرجوا من النار ولو طال مكثهم خبلفاً للخوارج والمعتزلة وال ٌترن هللا فٌها من عصاة أهل اإلٌمان أحداً، فعصاة أهل اإلٌمان ال

الذٌن ٌمولون بخلود العصاة فً النار، وهذا من أبطل الباطل وهو من اعتماد أهل البدع، فهم ٌمولون: إن العصاة ٌخلدون فً النار مثل 
للشٌخ : عبد العزٌز بن عبد هللا الراجحً.)مولع فضٌلة الكفرة، وهذا من أبطل الباطل".] عمٌدة السلؾ وأصحاب الحدٌث للصابونً شرح 

 ([.www.shrajhi.com.saالشٌخ الراجحً: 
َ ال ٌَْؽِفُر أَْن ٌُْشَرَن بِِه َوٌَْؽِفُر َما ُدوَن ذَِلَن لِ   ولال تعالى:  َمْن ٌََشاء، ولد ٌسؤل البعض كٌؾ الجمع بٌن اآلٌتٌن: لال عز وجل: إِنَّ َّللاَّ

ًدا فََجَزاُإهُ َجَهنَُّم َخاِلًدا فٌَِها.  َوَمْن ٌَْمتُْل ُمْإِمنًا ُمتَعَّمِ
 نمول: بؤنه ال اختبلؾ بٌن اآلٌتٌن مطلما،  فاآلٌة األولى فٌها بٌانه سبحانه لعباده أن ما دون الشرن تحت مشٌبته لد ٌؽفره فضبلً منه

على معصٌة بمدر معصٌته النتهاكه حرمات هللا ولتعاطٌه ما ٌوجب ؼضب هللا، أما المشرن فإنه ال ٌؽفر له سبحانه، ولد ٌعالب من مات 
وأما اآلٌة الثانٌة: ففٌها الوعٌد لمن لتل نفساً بؽٌر حك وأنه ٌعذب  -نعوذ باهلل من ذلن  -بل له النار مخلداً فٌها أبد اآلباد إذا مات على ذلن 

ٌِْه َولَعَنَهُ َوأََعدَّ : ن، ولهذا لال تعالىوأن هللا ٌؽضب علٌه بذل ُ َعلَ ًدا فََجَزاُإهُ َجَهنَُّم َخاِلًدا فٌَِها َوَؼِضَب َّللاَّ لَهُ َعذَابًا }َوَمْن ٌَْمتُْل ُمْإِمنًا ُمتَعَّمِ
فهو أهل العفو وأهل المؽفرة [، معنى ذلن: أن هذا هو جزاإه إن جازاه سبحانه وهو مستحك لذلن وإن عفا سبحانه 0َٖعِظًٌما{ ]النساء : 

لود جل وعبل، ولد ٌعذب بما ذكر هللا مدة من الزمن فً النار ثم ٌخرجه هللا من النار، وهذا الخلود خلود مإلت، لٌس كخلود الكفار، فإن الخ
أَ }َولَ :  خلودان: خلود دابم أبداً ال ٌنتهً، وهذا هو خلود الكفار فً النار، كما لال هللا سبحانه فً شؤنهم ةً فَنَتَبَرَّ اَل الَِّذٌَن اتَّبَعُوا لَْو أَنَّ لَنَا َكرَّ

ٌِْهْم َوَما ُهْم بَِخاِرِجٌَن ِمَن  ُ أَْعَمالَُهْم َحَسَراٍت َعلَ ُءوا ِمنَّا َكذَِلَن ٌُِرٌِهُم َّللاَّ [، هكذا فً سورة البمرة، ولال فً 2ٙٔالنَّاِر{ ]البمرة : ِمْنُهْم َكَما تَبَرَّ
 [.2ٖ}ٌُِرٌُدوَن أَْن ٌَْخُرُجوا ِمَن النَّاِر َوَما هُْم بَِخاِرِجٌَن ِمْنَها َولَُهْم َعذَاٌب ُمِمٌٌم{ ]المابدة :  ي: سورة المابدة

أما العصاة كماتل النفس بؽٌر حك والزانً والعاق لوالدٌه وآكل الربا وشارب المسكر إذا ماتوا على هذه المعاصً وهم مسلمون، وهكذا 
ِ فَمَِد افْ :  مشٌبة هللا؛ كما لال سبحانه أشباههم هم تحت َ اَل ٌَْؽِفُر أَْن ٌُْشَرَن بِِه َوٌَْؽِفُر َما ُدوَن ذَِلَن ِلَمْن ٌََشاُء َوَمْن ٌُْشِرْن بِاَّللَّ تََرى إِثًْما }إِنَّ َّللاَّ

َ اَل ٌَْؽِفُر أَْن ٌُْشَرَن بِِه 1َٗعِظًٌما{ ]النساء :  ِ فَمَْد َضلَّ َضبَلاًل [، وفً موضع آخر: }إِنَّ َّللاَّ َوٌَْؽِفُر َما ُدوَن ذَِلَن ِلَمْن ٌََشاُء َوَمْن ٌُْشِرْن بِاَّللَّ
[، فإن شاء جل وعبل عفا عنهم ألعمالهم الصالحة التً ماتوا علٌها وهً توحٌده وإخبلصهم هلل وكونهم مسلمٌن، أو ٙٔٔبَِعًٌدا{ ]النساء : 

م. ولد ٌعالبهم سبحانه وال ٌحصل لهم عفو فٌعالبون بإدخالهم النار وتعذٌبهم فٌها على لدر بشفاعة الشفعاء فٌهم مع توحٌدهم وإخبلصه
معاصٌهم، ثم ٌخرجون منها، كما تواترت بذلن األحادٌث عن رسول هللا علٌه الصبلة والسبلم أنه ٌشفع للعصاة من أمته، وأن هللا ٌحد له 

، ثم ٌعود فٌشفع، ثم ٌعود فٌشفع، ثم ٌعود فٌشفع علٌه الصبلة والسبلم "أربع حداً فً ذلن عدة مرات، ٌشفع وٌخرج جماعة بإذن هللا
( / فتح 1ٖٕ/ٙ( / منهاج السنة )ٔٓ٘ -01ٗ/2(. وانظر: فتاوى ابن تٌمٌة )1ٖٓ/0مرات".] انظر: مجموع فتاوى ومماالت ابن باز )

 [. ٕٕٗ( البحار الزاخرة ٙٓٗ/ٔٔالباري )
صلى هللا -([: حدثنً معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن لتادة عن أنس أن النبً 0ٕٖص ٖٔصحٌح البخاري: )ج ]-رحمه هللا-لال البخاري  

ٌجمع هللا المإمنٌن ٌوم المٌامة كذلن، فٌمولون: لو استشفعنا إلى ربنا حتى ٌرٌحنا من مكاننا هذا. فٌؤتون آدم، "لال:  -علٌه وعلى آله وسلم
خلمن هللا بٌده، وأسجد لن مبلبكته، وعلمن أسماء كل شًء، اشفع لنا إلى ربن، حتى ٌرٌحنا من مكاننا هذا. فٌمولون: ٌا آدم أما ترى الناس؟ 

ولكن ابتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه هللا إلى أهل األرض، فٌؤتون نوحا، فٌمول: لست  -وٌذكر لهم خطٌبته التً أصاب-فٌمول: لست هناكم 
 -وٌذكر لهم خطاٌاه التً أصابها-ن ابتوا إبراهٌم خلٌل الرحمن. فٌؤتون إبراهٌم، فٌمول: لست هناكم ولك -وٌذكر خطٌبته التً أصاب-هنان 

ولكن ابتوا عٌسى  -وٌذكر لهم خطٌبته التً أصاب-ولكن ابتوا موسى عبدا آتاه هللا التوراة، وكلمه تكلٌما. فٌؤتون موسى، فٌمول: لست هناكم 
عبدا ؼفر له ما تمدم  -صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم-ون عٌسى، فٌمول: لست هناكم، ولكن ابتوا دمحما عبد هللا ورسوله وكلمته وروحه. فٌؤت

م من ذنبه وما تؤخر. فٌؤتوننً فؤنطلك فؤستؤذن على ربً، فٌإذن لً علٌه، فإذا رأٌت ربً ولعت له ساجدا، فٌدعنً ما شاء هللا أن ٌدعنً، ث
طه، واشفع تشفع. فؤحمد ربً بمحامد علمنٌها، ثم أشفع فٌحد لً حدا فؤدخلهم الجنة، ثم أرجع فإذا ٌمال لً: ارفع دمحم، لل ٌسمع، وسل تع

رأٌت ربً ولعت ساجدا، فٌدعنً ما شاء هللا أن ٌدعنً، ثم ٌمال: ارفع دمحم، ولل ٌسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع. فؤحمد ربً بمحامد 
أرجع فإذا رأٌت ربً ولعت ساجدا، فٌدعنً ما شاء هللا أن ٌدعنً، ثم ٌمال: ارفع دمحم، لل علمنٌها، ثم أشفع فٌحد لً حدا فؤدخلهم الجنة، ثم 

ر ٌستمع، وسل تعطه، واشفع تشفع. فؤحمد ربً بمحامد علمنٌها، ثم أشفع فٌحد لً حدا فؤدخلهم الجنة، ثم أرجع فؤلول: ٌا رب ما بمً فً النا
ٌخرج من النار من لال ال إله إال هللا، وكان فً ": -صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم-بً ، فمال الن"إال من حبسه المرآن ووجب علٌه الخلود

ال  للبه من الخٌر ما ٌزن شعٌرة، ثم ٌخرج من النار من لال ال إله إال هللا وكان فً للبه من الخٌر ما ٌزن برة، ثم ٌخرج من النار من لال
 ٔ(، وأبوعوانة )ج1ٓٔص ٔ(، وأخرجه مسلم )جٕٕٗ.] الحدٌث أعاده البخاري ص)"إله إال هللا وكان فً للبه ما ٌزن من الخٌر ذرة

من « ترتٌب المسند»( من 2ٕٕص ٕ(، والطٌالسً )ج2ٕٗ، ٕٗٗ، ٙٔٔص ٖ(، وأحمد )جٕٗٗٔص ٕ( وابن ماجة )ج20ٔ-21ٔص
 رواٌة همام عن لتادة به[.
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 الفوابد:
من فوابد اآلٌة: أن الذٌن جمعوا بٌن هذٌن الوصفٌن . الكفر، والتكذٌب . هم أصحاب النار مخلدون فٌها   .ٔ

أبداً . كما سبك؛ فإن اتصفوا بؤحدهما فمد دل الدلٌل على أن المكذب خالد فً النار؛ وأما الكافر فمن كان كفره 
 من الملة فإنه ؼٌر مخلد فً النار. مخرجاً عن الملة فهو خالد فً النار؛ ومن كان كفره ال ٌخرج

 ومنها: أن هللا تعالى لد بٌن الحك باآلٌة التً تمطع الحجة، وتبٌن المحجة.  .ٕ
 ومنها: انحطاط رتبة من اتصفوا بهذٌن الوصفٌن . الكفر، والتكذٌب.  .ٖ
: } واتموا النار التً ومنها: إثبات النار؛ ولد ثبت بالدلٌل المطعً أنها موجودة اآلن، كما فً لوله تعالى .ٗ

 [.ٖٔٔأعدت للكافرٌن { ]آل عمران: 
 المرآن

ٌُْكْم َوأَْوفُوا بِعَْهِدي أُوِف بِعَْهِدُكْم َوإٌِهايَ  ًَ الهتًِ أَْنعَْمُت َعلَ ({ ٓٗفَاْرَهبُوِن ) }ٌَا بَنًِ إِْسَرائٌَِل اْذُكُروا نِْعَمتِ
 [ٓٗ]البمرة : 

 التفسٌر:
، واشكروا لً، وأتموا وصٌتً لكم: بؤن تإمنوا بكتبً ورسلً (ٔ)الكثٌرة علٌكمٌا ذرٌة ٌعموب اذكروا نعمً 

جمٌعًا، وتعملوا بشرابعً، فإن فعلتم ذلن أُتمم لكم ما وعدتكم به من الرحمة فً الدنٌا، والنجاة فً اآلخرة، 
 فخافونً، واحذروا نممتً إن نمضتم العهد، وكفرتم بً. -وحدي-وإٌَّاَي 

 .(ٕ)[، "أي ٌا أوالد إسرابٌل"ٓٗبَنًِ إِْسَرابٌَِل{]البمرة: لوله تعالى: }ٌَا 
 .(ٖ)لال ابن عباس:" : ٌا أهل الكتاب ، لؤلحبار من ٌهود" 
 .(ٗ)لال البؽوي: " ٌا أوالد ٌعموب" 
واألصل فً }بنً{، أن تكون للذكور، لكن إذا كانت لمبٌلة، أو ألمة شملت الذكور، واإلناث، كموله  

 .(٘) ["ًٕٙ آَدَم لَْد{ ]األعراؾ : تعالى: }ٌَا بَنِ 
 .(ٙ) {، ٌمصد به: ٌعموب بن إسحاق بن إبراهٌم علٌهم السبلم إذ كان ٌدعى )إسرابٌل(إِْسَرابٌِلَ ولوله} 
 :(2)، وجوهاإِْسَرابٌَِل(وذكر أهل التفسٌر فً اشتماق كلمة) 

 اسم من أسماء هللا تعالى، فكؤنه عبد هللا.أحدها: أنه مركب من )إسرا( وهو العبد فً اللؽة العبرانٌة، و )إٌل( 
 والثانً: أن معنى )إسرا( صفوة، و)إٌل( هللا تعالى، ومعناه صفوة هللا.

 .(1)وفٌه وجوه أخرى ذكرها أبو حٌان فً البحر، ولال بعدها: "وهذه ألاوٌل ضعاؾ" 
 .(ٔ)لال الواحدي:  "واألصح عند أهل اللؽة: أنه أعجمً ال اشتماق له" 

                                                                                                                                                                                             

ن النار بشفاعتهم من شاء سبحانه وتعالى، وٌبمً فً النار بمٌة وهكذا المبلبكة وهكذا المإمنون كلهم ٌشفعون وٌخرج هللا سبحانه م 
من العصاة من أهل التوحٌد واإلسبلم فٌخرجهم الرب سبحانه بفضله ورحمته بدون شفاعة أحد، وال ٌبمى فً النار إال من حكم علٌه المرآن 

ً معناهما من النصوص، وأن أحادٌث الوعد بالجنة لمن مات بالخلود األبدي وهم الكفار. وبهذا تعلم السابلة الجمع بٌن اآلٌتٌن وما جاء ف
على اإلسبلم على عمومها إال من أراد هللا تعذٌبه بمعصٌته، فهو سبحانه الحكٌم العدل فً ذلن ٌحكم ما ٌشاء وٌفعل ما ٌرٌد جل وعبل. 

]انظر: .وق ذلن رحمته وفضله سبحانه وتعالىومنهم من ال ٌعذب فضبلً من هللا ألسباب كثٌرة من أعمال صالحة ومن شفاعة الشفعاء، وف
 ([.1ٖٓ/0مجموع فتاوى ومماالت ابن باز )

( لال اإلمام الطبري: "ونعمته التً أنعم بها على بنً إسرابٌل جّل ذكره ، اصطفاإه منهم الرسَل ، وإنزاله علٌهم الكتب ، واستنماذُه ٔ)
اء من فرعون  ولومه ، إلى التمكٌن لهم فً األرض ، وتفجٌر عٌون الماء من الحجر ، وإطعام المّن إٌاهم مما كانوا فٌه من الببلء والضَّرَّ

من والسلوى. فؤمر جل ثناإه أعمابهم أن ٌكون ما سلَؾ منه إلى آبابهم على ذُْكر ، وأن ال ٌنسوا صنٌعه إلى أسبلفهم وآبابهم ، فٌحّل بهم 
 (.٘٘٘/ٔصنابعه عنده")انظر تفسٌره:  النمم ما أحّل بمن نسً نعَمه عنده منهم وكفرها ، وجحد

 .ٕٗٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 .٘٘٘/ٔ(:ص1ٓٓ( تفسٌر الطبري)ٖ)
 .1ٙ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٗ)
 .ٕٗٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘)
 .1٘ٔ/ٔ، والمحرر الوجٌز:ٖٖٓ/ٔ. وتنفسٌر المرطبً: ٖ٘٘/ٔ( انظر: تفسٌر الطبري: ٙ)
، والتعرٌؾ واألعبلم 1٘ٔ/ ٔ، وتفسٌر الثعلبً:1٘ٔ/ٔ، والمحرر الوجٌز:ٖٖٓ/ٔفسٌر المرطبً: . وتنٖ٘٘/ٔ( انظر: تفسٌر الطبري: 2)

 .ٕٓللسهٌلً: 
 .ٗٗٔ/ٔ( البحر المحٌط: 1)



ٕٓ0 

 

ٕٓ0 

 

 .(ٕ)الطبري عن ابن عباس، " أن إسرابٌل كمولن : عبد هللا"أخرج  
 .(ٖ)وأخرج أٌضا بسنده "عن عبد هللا بن الحارث ، لال : )إٌل(، هللا بالعبرانٌة" 
 :(ٗ)[، على وجوهٓٗإِْسرابٌَِل{]البمرة:واختلفت المراءة فً لوله تعالى} 

 الزهري وابن أبً إسحاق.}إسراٌٌل{، بملب الهمزة ٌاء. روي عن نافع والحسن وأحدها: 
 والثانً: }إسرابل{، بحذؾ الٌاء.

 والثالث: } إسرال{، بحذؾ الهمزة والٌاء.  
ملسو هيلع هللا ىلص، فمال لهم: هل تعلمون أن إسرابٌل ٌعموب؟  -ولال ابن عباس: "حضرت عصابة من الٌهود نبً هللا 

 .(٘)لٌهم"فمالوا: اللهم نعم، لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: أشهد ع
 :(ٙ)[، على وجهٌنٓٗواختلؾ فً المخاطب فً لوله تعالى: }ٌَا بَنًِ إِْسَرابٌَِل{]البمرة: 

أن المخاطب من بنً إسرابٌل بهذا الخطاب هم المإمنون بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص، ألن الكافر ال نعمة هلل علٌه.لاله أحدهما: 
 .(2)مكً

ٌُْكْم{، وٌجًء كل ما توالى من األوامر على جهة االستدامة.وعلى هذا المول، ٌستمٌم الضمٌر فً }عَ    لَ
ٌُْكْم{،  والثانً: أن الخطاب لجمٌع بنً إسرابٌل فً مدة النبً علٌه السبلم، مإمنهم وكافرهم، والضمٌر فً }َعلَ

ابن  ٌراد به على آبابكم كما تمول العرب ألم نهزمكم ٌوم كذا لولعة كانت بٌن اآلباء واألجداد. وهو لول
 :(ٓٔ)، ومنه لول الفرزدق(0)وجمهور العلماء ،(1)عباس

ؾُ  ٌٌْت بؤْعلَى إٌِِلٌَاَء ُمَشرَّ ٌُْت هللاِ نَْحُن ُوالَتُهُ      َوبَ ٌْتَاِن: بَ  َوبَ
 ٌرٌد أن آباءه فً المدٌم كانوا ٌلونهما، ال أنه كان ٌلٌه.

 :(ٔٔ)ولال آخر
 فََخاًرا َعلَى َما أَطََّدْت ِمْن َمنَالِبِ   إِذا اْفتََخَرْت ٌَْوًما تَِمٌٌم بِمَْوِسَها   

 فَؤَْنتُم بِِذي لَاٍر أََمالَْت ُسٌُوفُُكم      ُعُروَش الِذٌَن اْستَْرَهنُوا لَْوَس َحاِجبِ 
 .(ٕٔ)أراد آباإكم فعلوا ذلن، ألن المخاطبٌن بهذا البٌت كانوا بعد ذي لار بدهر طوٌل

ًَ التً أَ   ٌُْكْم{]البمرة:لوله تعالى: }اذكروا نِْعَمتِ [، أي: "اذكروا ما أنعمت به علٌكم وعلى ْٓٗنعَْمُت َعلَ
 .(ٖٔ)آبابكم"

 .(ٗٔ)لال البٌضاوي:" أي بالتفكر فٌها والمٌام بشكرها" 
 .(٘ٔ)لال البؽوي: أي: احفظوا نعمً التً أنعمتها على أجدادكم وأسبلفكم 
واذكروها بجوارحكم؛ وذلن؛ ألن الشكر  لال ابن عثٌمٌن:" أي اذكروها بملوبكم، واذكروها بؤلسنتكم، 

 . (ٙٔ)ٌكون فً األمور الثبلثة: فً الملب، واللسان، والجوارح"

                                                                                                                                                                                             

 .ٕٙٗ/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٔ)
 .ٕ٘٘/ٔ(:ص201( تفسٌر الطبري)ٕ)
 .ٕ٘٘/ٔ(:ص200( تفسٌر الطبري)ٖ)
 .2٘/ٔ، وتفسٌر البٌضاوي: ٖٖٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗ)
 .0ٗ/ٔ(:صٖٖٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)٘)
 .ٖٖٔ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: ٙ)
 .ٖٖٔ/ٔ( نمبل عن: المحرر الوجٌز: 2)
 .٘٘٘/ٔ(:ص1ٓٓ( تفسٌر الطبري)1)
 .ٖٖٔ/ٔ( نمل لول الجمهور ابن عطٌة، أنظر: المحرر الوجٌز: 0)
 وإٌلٌاء: بٌت الممدس.، 0ٖٕ/ ٔ، "معجم البلدان" ٕٖ/ ٕ(البٌت فً "دٌوان الفرزدق" ٓٔ)
(البٌتان ألبً تمام، ولوله: "ذي لار" ٌوم من أٌام العرب، كان لهم على الفرس، وحاجب: هو ابن زرارة بن عدس، كان أرهن سٌفه ٔٔ)

 .0ٕٗ/ ٗ، "معجم البلدن" 0ٓٔ/ ٔلكسرى، انظر: "دٌوان أبً تمام مع شرحه" 
 .2ٕٗ-ٕٙٗ/ٕ( أنظر: التفسٌر البسٌط: ٕٔ)
 .ٙٗ/ٔفاسٌر: ( صفوة التٖٔ)
 ،2٘/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٗٔ)
 .) بتصرؾ بسٌط(.1ٙ/ٔ( أنظر: تفسٌر البؽوي: ٘ٔ)
 .ٖٗٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٙٔ)



ٕٔٓ 

 

ٕٔٓ 

 

وهو ٌشمل سابر النعم التً سٌذكر فً هذه السورة بعضها، والمراد بذكرها بالملب ولال السعدي: " 
 .(ٔ)اعترافا، وباللسان ثناء، وبالجوارح باستعمالها فٌما ٌحبه وٌرضٌه"

لبؽوي:" والذكر : ٌكون بالملب وٌكون باللسان ولٌل : أراد به الشكر ، وذكر بلفظ الذكر ألن فً لال ا 
 .(ٖ)"(ٕ)الشكر ذكرا وفً الكفران نسٌانا ، لال الحسن : "ذكر النعمة شكرها"

 .(ٗ)والذكر فً كبلم العرب على أنحاء، وهذا منها ذكر الملب الذي هو ضد النسٌان" ولال ابن عطٌة:" 
ِ اَل   { أي :"نعمً ، لفظها واحد ومعناها جمع، كموله تعالى }َوإِْن تَعُدُّوا نِْعَمةَ َّللاَّ ًَ ولوله تعالى:}نِْعَمتِ

َ لَؽَفُوٌر َرِحٌٌم{ ]النحل :   .(٘) ["1ٔتُْحُصوَها إِنَّ َّللاَّ
{، ألنها لمٌت األلؾ والبلم، وٌجوز تسكٌنها، وإذا سكن  ًَ  . (ٙ)ت حذفت لبللتماءوتحركت )الٌاء( من }نِْعَمتِ
{، فإن كل ٌاء كانت من المتكلم ففٌها لؽتان: اإلرساُل   ًَ لال الفراء: "وأما نصب الٌاء من }نِْعَمتِ

والسكون، والفتح، فإذا لَمٌتها ألٌؾ والم، اختارت العرُب اللؽة التً حركت فٌها الٌاء وكِرهوا األخرى ألن 
فاستمبحوا أن ٌمولوا: )نعمتً الّتً(، فتكون كؤنها مخفوضة على ؼٌر البلم ساكنة فتسمط الٌاء عندها لسكونها، 
 .(2)إضافة، فؤخذوا بؤوثك الوجهٌن وأبٌنهما"

 .(1)لال ابن عطٌة:"وفتحها أحسن، لزٌادة حرؾ فً كتاب هللا تعالى" 
 : (0) وذكر أهل التفسر فً )النعمة( التً أنعمها علٌهم، لولٌن 

 1ًٔ أنعم بها على خْلِمِه، كما لال تعالى:}َوإِن تَعُدُّوا نِْعَمةَ هللاِ الَ تُْحُصوَها{] النحل : أحدهما : عموم نِعَِمِه الَّت
 .(ٓٔ)[. 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 ع لٌهم المنَّ والسلوى ، والنعم على اآلباء ، نعم على األبناء ، ألنهم ٌَْشُرفون بشرؾ وفجَّ

 ، نحو ذلن.(ٖٔ)، ومجاهد(ٕٔ)وأبً العالٌة (ٔٔ)آبابهم . وهو لول الحسن البصري، وروي عن ابن عباس
 .(ٗٔ)وهذه ألوال على جهة المثال، والعموم فً اللفظة هو الحسن" لال ابن عطٌة:" 
 .(٘ٔ)[، "أي أّدوا ما عاهدتمونً علٌه"ٓٗ}َوأَْوفُواْ بعهدي{]البمرة: لوله تعالى: 
 .(ٙٔ)لال البٌضاوي:أي:" باإلٌمان والطاعة" 
 .(2ٔ)لال ابن عثٌمٌن: "أي ابتوا به وافٌاً" 
 .(1ٔ)لال السعدي:" وهو ما عهده إلٌهم من اإلٌمان به، وبرسله وإلامة شرعه" 

                                                           

 .ٓ٘( تفسٌر السعدي: ٔ)
(، ومن طرٌمه البٌهمً فً ٖٖ، ومن طرٌمه ابن أبً دنٌا فً)الشكر(: )ٖٓ٘(:صٖٗٗٔ( رواه ابن مبارن فً الزهد)ٕ)

،  واللفظ فٌها: "أكثروا ذكر هذه النعم، فإن ذكرها شكر". وانظر: البؽوي: فً تفسٌره: ٖ٘ٙ/1(:ص2ٓٔٗو)، ٕٓٔ/ٗ(:صٕٔٗٗالشعبً)
 .٘٘/ٗ، وأبو حٌان: 1ٙ/ٔ
 .1ٙ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٖ)
 .ٖٖٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗ)
 .1ٙ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٘)
 .ٖٖٔ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: ٙ)
 .0ٕ/ٔ( معانً المرآن: 2)
 .ٖٖٔ/ٔالمحرر الوجٌز: ( 1)
 .ٔٔٔ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: 0)
 .ٙ٘٘٘/ٔ(:ص1ٓٗ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .٘٘٘/ٔ(:ص1ٕٓ، وتفسٌر الطبري)0٘/ٔ(:صٖٗٗ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .ٙ٘٘-٘٘٘/ٔ(:ص1ٖٓ، وتفسٌر الطبري)0٘/ٔ(:صٖ٘ٗ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .ٙ٘٘/ٔ(:ص1ٖٓ، وتفسٌر الطبري)0٘/ٔ(:صٖٙٗاتم)( أنظر: تفسٌر ابن أبً حٖٔ)
 .ٖٖٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗٔ)
 .ٙٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘ٔ)
 .2٘/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٙٔ)
 .ٖٗٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 2ٔ)
 .ٓ٘( تفسٌر السعدي: 1ٔ)



ٕٔٔ 

 

ٕٔٔ 

 

 .(ٔ)[،" أي أعطكم ما عهدت به إلٌكم وافٌاً"ٓٗبِعَْهِدُكْم{]البمرة:لوله تعالى:}أُوِؾ  
 .(ٕ)لال البٌضاوي:أي:"بحسن اإلثابة" 
ُ ِمٌثَاَق بَنًِ   لال السعدي:" وهو المجازاة على ذلن، والمراد بذلن: ما ذكره هللا فً لوله: }َولَمَْد أََخَذ َّللاَّ

ًْ عَ  َكاةَ َوآَمْنتُْم بُِرُسِلً[ { إلإِْسَرابٌَِل َوبَعَثْنَا ِمْنُهُم اثْنَ ٌْتُُم الزَّ ُ إِنًِّ َمعَُكْم لَبِْن أَلَْمتُُم الصَّبلةَ ]َوآتَ ى َشَر نَِمٌبًا َولَاَل َّللاَّ
 .(ٖ)لوله: }فَمَْد َضلَّ َسَواَء السَّبٌِِل{"

. لال ابن (ٗ)أخرج ابن أبً حاتم عن ابن عباس:"لوله}أوؾ بعهدكم[، ٌمول: أرضى عنكم وأدخلكم الجنة" 
أبً حاتم ""وروي عن أبً العالٌة والضحان والسدي والربٌع بن أنس، نحو ما ذكرنا عن الضحان عن ابن 

 .(٘)عباس"
 .(ٙ)لال الصابونً: أي"بما عاهدتكم علٌه من حسن الثواب" 
خلنكم لال ابن عثٌمٌن:" وهو الجزاء على أعمالهم، المذكور فً لوله تعالى: }ألكفرن عنكم سٌباتكم وألد 

  .(2)[ ؛ فلو وفوا بعهد هللا لوفى هللا بعهدهم"ٕٔجنات تجري من تحتها األنهار{ ]المابدة: 
 .(1)ولرأ الزهري: "}أَوّؾ{، بفتح الواو وشد الفاء، للتكثٌر" 
"وفٌت [، لال  أبو عبٌد عن الكسابً وأبً عبٌدة: ٓٗولوله تعالى: }َوأَْوفُوا بِعَْهِدي أُوِؾ بِعَْهِدُكْم{]البمرة: 

 .(0)بالعهد وأوفٌت به سواء"
ولال شمر: )وفى(: ٌعنً تّم، وأوفى، معناه: أوفانً حمه، أي: أتمه ولم ٌنمص منه شٌبا، وكذلن أوفى الكٌل،  

 .(ٓٔ)أي: أتمه ولم ٌنمص منه شٌبا
ٌْت ولال أبو الهٌثم: فٌما رد على شمر: "الذي لال شمر  فً )َوفَى( و )أَْوفَى(: باطل، إنما ٌمال:   أَْوفَ

بالعهد ووفٌت بالعهد، وكل شًء فً كتاب هللا من هذا فهو باأللؾ لال هللا تعالى: }َوأَْوفُوا بِعَْهِدي أُوِؾ 
 .(ٔٔ) ["ٔ[، ولال: }أَْوفُوا بِاْلعُمُوِد{ ]المابدة: ٓٗبِعَْهِدُكْم{]البمرة: 

 :(ٕٔ)ولد لال طفٌل الؽنوي فً الجمع بٌن اللؽتٌن
ا ابُن َطْوٍق  تِه       َكَما َوفَى بِِمبلَِص النَّْجِم َحاِدٌَهاأَمَّ  فَمَْد أَْوفَى بِِذمَّ

 :(ٖٔ)واختلؾ أهل المعرفة فً معنى العهد الذي وصؾ هللا هإالء بنمضه، وفٌه أربعة  
أحدها: أنه وصٌة هللا إلى خلمه، وأمره إٌاهم بما أمرهم به من طاعته، ونهٌه إٌاهم عما نهاهم عنه من 

 كتبه وعلى لسان رسوله ملسو هيلع هللا ىلص. ونمُضهم ذلن، ترُكهم العمل به. معصٌته، فً
مَن العمل بما فٌها، واتباع  -والثانً:أن عهُد هللا الذي نمضوه بعَد مٌثاله، هو ما أخذه هللا علٌهم فً التوراة 

م ذلن، هو جحودهم به بعد معرفتهم دمحم ملسو هيلع هللا ىلص إذا بُعث، والتصدٌك به وبما جاء به من عند ربهم، ونمُضه

                                                           

 .ٖٗٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
 .2٘/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٕ)
 .ٓ٘( تفسٌر السعدي: ٖ)
،:" }أوؾ بعهدكم{، أنجز لكم ما 0ٙ/ٔ(:صٔٗٗ. وفً رواٌة أخرى أٌضا عند أبن أبً حاتم:)0ٙ/ٔ(:صٓٗٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)

 وعدتكم علٌه بتصدٌمه واتباعه، فوضع عنكم ما كان علٌكم من اإلصر واألؼبلل التً كانت فً أعنالكم بذنوبكم التً كانت من إحداثكم". 
 
 .0ٙ/ٔم:( تفسٌر ابن أبً حات٘)
 .ٙٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
 .ٖٗٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 2)
 .ٖٗٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: 1)
 .11٘٘/ 1، وانظر: "اللسان" )وفً( 0ٕٖٗ - 0ٕٖٖ/ ٗ("تهذٌب اللؽة" )وفا( 0)
 .11٘٘/ 1، وانظر: "اللسان" )وفً( 0ٕٖٗ/  ٗ(أنظر: تهذٌب اللؽة" )وفا( ٓٔ)
 .11ٗٗ/ 1، و"اللسان" )وفى( 0ٔ/ ٔ، وانظر "معانً المرآن" للزجاج 11ٙ/ ٘ٔاللؽة:)وفا( ( أنظر كبلمه فً: تهذٌب ٔٔ)
(فً "الكامل" )بٌض( بدل )طوق( وعند الزجاج )عوؾ( وهو رجل شهر بالوفاء، ولبلص النجوم: هً كما تزعم العرب، أن الدبران ٕٔ)

/ ٔ، "الخصابص" 0ٔ/ ٔ، "معانً المرآن" للزجاج 12ٔ/ ٕلكامل( جاء خاطبا للثرٌا وساق مهرها كواكبا صؽارا تسمى المبلص، انظر )ا
، "الدر المصون" ٕٖ/ ٙ، "تفسٌر المرطبً" 2ٖ/ ٔ، "زاد المسٌر" 11ٗٗ/ 1، "اللسان" )وفى( ٕٗ/ ٔ، "شرح المفصل" ٖٙٔ/ ٖ، 2ٖٓ

ٔ /ٖٕٔ. 
 .ٕٖٖ/ٔ. و تفسٌر المرطبً: ٕٔٗ-ٔٔٗ/ٔ( انظر: تفسٌر الطبري: ٖٔ)



ٕٕٔ 

 

ٕٕٔ 

 

بحمٌمته، وإنكارهم ذلن، وكتمانهم علَم ذلن الناَس، بعد إعطابهم هللاَ من أنفسهم المٌثاق لٌَُبٌَِّنُنَّه للناس وال 
، وروي عن (ٔ)ٌكتمونه. فؤخبر هللا جل ثناإه أنهم نبذوه وَراء ظهورهم واشتروا به ثمنًا للٌبل. لاله ابن عباس

 نحو ذلن. ،(ٙ)، ولتادة"(٘)، والسدي(ٗ)، والضحان(ٖ)، وأبً العالٌة(ٕ)أنسالربٌع بن 
 والثالث: أن عهُده: توحٌده، وهو موجه إلى جمٌَع أهل الشرن والكفر والنفاق.

والرابع: أن العهُد الذي ذكره هللا جل ذكره، هو العهُد الذي أخذه علٌهم حٌن أخرجهم من ُصلب آدم، الذي 
ٌَّتَُهْم َوأَْشَهَدُهْم َعلَى أَْنفُِسِهْم أَلَْسُت بَِربُِّكْم لَاوصفه فً لوله:}َوإِ  لُوا بَلَى ْذ أََخَذ َربَُّن ِمْن بَنًِ آَدَم ِمْن ُظُهوِرِهْم ذُّرِ

ٌَّةً ِمْن بَْعِدِهْم َشِهْدنَا أَْن تَمُولُوا ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة إِنَّا ُكنَّا َعْن َهَذا َؼافِِلٌَن أَْو تَمُولُوا إِنََّما أَْشَرَن آبَاإُ  نَا ِمْن لَْبُل َوُكنَّا ذُّرِ
 [. ونمُضهم ذلن، تركهم الوفاء به.2ٖٔ - 2ٕٔأَفَتُْهِلُكنَا بَِما فَعََل اْلُمْبِطلُوَن{]سورة األعراؾ : 

والمول الثانً هو األلرب إلى الصواب، أي: عهُد هللا ووصٌته التً أخذ على بنً إسرابٌل فً التوراة،  
ًّ هللا، وأن ٌإمنوا به أن ٌبٌِّ  نوا للناس أمر دمحم ملسو هيلع هللا ىلص أنه رسوٌل، وأنهم ٌجدونه مكتوبًا عندهم فً التوراة أنه نب

 .(2)وبما جاء به من عند هللا"
 .(1)[، "أي ال ترهبوا إال إٌاي"ٓٗلوله تعالى:} َوإٌَِّاَي فَاْرَهبُوِن{]البمرة: 
 .(0)وتذرون وخصوصاً فً نمض العهد"لال البٌضاوي:أي:" فٌما تؤتون  
 .(ٓٔ)لال الثعلبً:"فخافونً فً نمض العهد" 
 .(ٕٔ).وكذا روي عن السدى والربٌع ابن أنس ولتادة(ٔٔ)لال أبو العالٌة:"}وإٌاي فارهبون{، فاخشون" 
وأخرج ابن أبً حاتم "عن ابن عباس:}وإٌاي فارهبون{، أن أنزل بكم ما أنزلت بمن كان لبلكم من  

 .(ٖٔ)كم من النممات التً لد عرفتم من المسخ وؼٌره"آباب
 .(ٗٔ)لال ابن عطٌة:" والرهبة ٌتضمن األمر بها معنى التهدٌد" 

وال ٌحفى بؤن مافً هذه اآلٌة من الوعد والوعٌد، دالة على وجوب الشكر والوفاء بالعهد، وأن المإمن ٌنبؽً 
 .(٘ٔ)أن ال ٌخاؾ أحداً إال هللا تعالى

 .(ٙٔ)بُوِن {، لرأ ابن أبً إسحاق بالٌاءولوله } فَاْرهَ  
وسمطت الٌاء بعد النون فً لوله} فَاْرَهبُوِن {، فً هذه اآلٌات وفً كّل المرآن على األصل، وحذفها البالون 

 .(2ٔ)على الخط اتّباعا للمصحؾ
 :الفوائد

ما لكونه أولى أن من فوابد اآلٌة: أن هللا تعالى ٌوجه الخطاب للمخاطب إما لكونه أوعى من ؼٌره؛ وإ.ٔ
ٌمتثل؛ وهنا وّجهه لبنً إسرابٌل؛ ألنهم أولى أن ٌمتثلوا؛ ألن عندهم من العلم برسالة النبً  ملسو هيلع هللا ىلص، وأنها حك ما 

 لٌس عند ؼٌرهم.

                                                           

 .1٘٘/ٔ(:ص1ٓ٘، وتفسٌر الطبري)0٘/ٔ(:ص1ٖٗ(، و)2ٖٗن أبً حاتم)( أنظر: تفسٌر ابٔ)
 ، من رواٌة حاتم ابن إسماعٌل عن أبً جعفر.0٘/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٕ)
 .1٘٘/ٔ(:ص1ٓٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .0٘٘/ٔ(:ص1ٓ0( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .1٘٘/ٔ(:ص1ٓ2( أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .0٘/ٔابن أبً حاتم:( أنظر: تفسٌر ٙ)
 .2٘٘/ٔ( تفسٌر الطبري: 2)
 .ٖٗٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 1)
 .2٘/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 0)
 . ٕٖٗ/ٕ، وانظر: التفسٌر البسٌط: 12ٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٓٔ)
 .0ٙ/ٔ(:صٖٗٗ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .0ٙ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٕٔ)
 .0ٙ/ٔ(:صٕٗٗحاتم)( تفسٌر ابن أبً ٖٔ)
 .ٖٗٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗٔ)
 .2ٙ/ٔ( أنظر: تفسٌر البٌضاوي: ٘ٔ)
 .ٖٗٔ/ٔ( أنظر: المحر الوجٌز: ٙٔ)
 .12ٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر الثعلبً: 2ٔ)



ٕٖٔ 

 

ٕٖٔ 

 

ومنها: أن تذكٌر العبد بنعمة هللا علٌه أدعى لمبوله الحك، وألوم للحجة علٌه؛ لموله تعالى: } اذكروا   .ٕ
ً التً أنعمت علٌكم {؛ فهل هذا من وسابل الدعوة إلى هللا؛ بمعنى أننا إذا أردنا أن ندعو شخصاً نذكره نعمت

 بالنعم؟
فالجواب: نعم، نذكره بالنعم؛ ألن هذا أدعى لمبول الحك، وأدعى لكونه ٌحب هللا عّز وجّل؛ ومحبة هللا تحمل 

 العبد على أن ٌموم بطاعته.
 {. منة هللا تعالى فً إنعامه على هإالء؛ لموله تعالى: } التً أنعمت علٌكم ومن فوابد اآلٌة: عظٌم  .ٖ
ومنها: أن من وفى هلل بعهده وفى هللا له؛ لموله تعالى: } وأوفوا بعهدي أوؾ بعهدكم {؛ بل إن هللا أكرم   .ٗ

َب اْلعَبْ  ٌِْه من عبده، حٌث ٌجزٌه الحسنة بعشر أمثالها؛ وفً الحدٌث المدسً: "إَِذا تَمَرَّ ْبُت إِلَ ًَّ ِشْبراً تَمَرَّ ُد إِلَ
ٌْتُهُ َهْرَولَةً" َ ْبُت ِمْنهُ بَاعاً؛ َوإَِذا أَتَانًِ َمْشٌاً أَت َب ِمنًِّ ِذَراعاً تَمَرَّ  . (ٔ)ِذَراعاً؛ َوإَِذا تَمَرَّ

ومن فوابد اآلٌة: أن من نكث بعهد هللا فإنه ٌعالب بحرمانه ما رتب هللا تعالى على الوفاء بالعهد؛ وذلن؛   .٘
ألن المنطوق فً اآلٌة أن من وفى هلل وفّى هللا له؛ فٌكون المفهوم أن من لم ٌِؾ فإنه ٌعالب، وال ٌعطى ما 

 ُوِعد به؛ وهذا ممتضى عدل هللا عّز وجّل.
الوفاء بالنذر؛ ألن الناذر معاهد هلل، كما لال تعالى: }ومنهم من عاهد هللا لبن آتانا من  ومنها: وجوب  .ٙ

 [ .2٘فضله لنصدلن ولنكونن من الصالحٌن{ ]التوبة: 
 [.ٓٗومنها: وجوب إخبلص الرهبة هلل عّز وجّل؛ لموله تعالى: }َوإٌَِّاَي فَاْرَهبُوِن{[البمرة: من اآلٌة  .2
 ة عبادة؛ ألن هللا تعالى أمر بها، وأمر بإخبلصها.ومنها: أن الرهب  .1

 فإن لال لابل: هل ٌنافً التوحٌد أن ٌخاؾ اإلنسان من سبُع، أو من عدو؟
فالجواب: ال ٌنافً هذا التوحٌد؛ ولهذا ولع من الرسل: إبراهٌم . علٌه الصبلة والسبلم . لما جاءه الضٌوؾ، 

الصبلة والسبلم . لما ألمى السحرة حبالهم، وعصٌهم أوجس فً ولم ٌؤكلوا أوجس منهم خٌفة؛ وموسى . علٌه 
نفسه خٌفة؛ وألن الخوؾ الطبٌعً مما تمتضٌه الطبٌعة؛ ولو للنا إلنسان: "إنن إذا خفت من أحد سوى هللا 
خوفاً طبٌعٌاً لكنت مشركاً"، لكان هذا من تكلٌؾ ما ال ٌطاق؛ ألن خوؾ اإلنسان مما ٌخاؾ منه خوٌؾ طبٌعً 

 ال ٌمكنه دفعه؛ كل إنسان ٌخاؾ مما ٌُخشى منه الضرر.ؼرٌزي 
 فإن لال لابل: لو منعه الخوؾ من واجب علٌه هل ٌُنهى عنه، أو ال؟

فالجواب: نعم، ٌُنهى عنه؛ ألن الواجب علٌه ٌستطٌع أن ٌموم به؛ إال إذا جاء الشرع بالعفو عنه فً هذه الحال 
}إنما ذلكم الشٌطان ٌخوؾ أولٌاءه فبل تخافوهم وخافون إن  فبل حرج علٌه فً هذا الخوؾ؛ لال هللا تعالى:

[ ؛ لكن إذا كان فً الشرع رخصة لن أن تخالؾ ما أمر هللا به فً هذه الحال 2٘ٔكنتم مإمنٌن{ ]آل عمران: 
فبل بؤس؛ ولهذا لو كان إنسان ٌرٌد أن ٌصلً صبلة الفرٌضة، وحوله جدار لصٌر، وٌخشى إن لام أن ٌتبٌن 

أن ٌصلً لاعداً؛ وهذا ألن هللا تعالى عفا عنه: لال هللا تعالى: }فاتموا هللا ما استطعتم{ ]التؽابن:  للعدو؛ فله
 [ ؛ ولو كان العدو أكثر من مثلًَ المسلمٌن فبل ٌلزمهم أن ٌصابروهم، وٌجوز أن ٌفروا.ٙٔ

 المرآن
لًا ِلَما َمعَُكْم َواَل تَُكونُوا َل َكافٍِر بِِه َواَل تَْشتَُروا بِآٌَاتًِ ثََمنًا لَِلًٌَل َوإٌِهاَي فَاتهمُوِن  }َوآِمنُوا بَِما أَْنَزْلُت ُمَصّدِ أَوه
 [ٔٗ({ ]البمرة : ٔٗ)

 التفسٌر:
بالمرآن الذي أنَزْلتُه على دمحم نبً هللا ورسوله، موافمًا لما تعلمونه من صحٌح  -ٌا بنً إسرابٌل -وآمنوا

لكتاب ٌكفر به، وال تستبدلوا بآٌاتً ثمنًا للٌبل من حطام الدنٌا الزابل، التوراة، وال تكونوا أول فرٌك من أهل ا
 وإٌاي وحدي خافونً فً ذلن فاعملوا بطاعتً واتركوا معصٌتً.

 فً سبب نزول اآلٌة لوالن:
 . لاله أبو سنان.(ٔ)أحدهما: "أنها أنلت فً ٌهود ٌثرب"

                                                           

؛ وأخرجه مسلم 2ٖ٘ٙ: ذكر النبً ملسو هيلع هللا ىلص ورواٌته عن ربه، حدٌث رلم ٓ٘، كتاب التوحٌد، باب 0ٕٙأخرجه البخاري بلفظه ص )ٔ(
 .2ٕ٘ٙ[ ٕ] 1ٓ٘ٙ: الحدث على ذكر هللا تعالى، حدٌث رلم ٔ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستؽفار، باب ٗٗٔٔص
 . 20/ٔ(:ص1ٗٗ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔ)



ٕٔٗ 

 

ٕٔٗ 

 

. نمله (ٕ)وخٌبر" (ٔ)لٌهود بدمحم، وتبعهم ٌهود فدنوالثانً: أنها: "نزلت فً لرٌظة، وكانوا أول من كفر من ا
 الكلبً عن ابن عباس.

 .(ٖ) أنزل على دمحم ملسو هيلع هللا ىلص من المرآن[، أي: وصّدلوا بالذي ٔٗلوله تعالى: }َوآِمنُوا بَِما أَْنَزْلُت{]البمرة:
 .(ٗ)"هو المرآن أنزله هللا سبحانه وتعالى على دمحم ملسو هيلع هللا ىلص لال ابن عثٌمٌن:" 
 .(٘)لال مجاهد:"}بما أنزلت{، المرآن" 
ولال الثعلبً:" ٌعنً التوراة فً التوحٌد والنبّوة واألخبار، وبعض الشرابع نزلت فً كعب وأصحابه من  

 .(ٙ)علماء الٌهود ورإسابهم"
فؤمرهم باإلٌمان به، واتباعه، وٌستلزم لال السعدي:" وهو المرآن الذي أنزله على عبده ورسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص،  

 .(2)ذلن، اإلٌمان بمن أنزل علٌه"
لًا ِلَما َمعَُكْم{]البمرة: لوله تعالى:}   .(1)مصدلاً لما ذُكر فً التوراة" [، أي: "ُٔٗمَصّدِ
أخرج ابن أبً حاتم عن أبً العالٌة:فً لوله:}وآمنوا بما أنزلت مصدلا لما معكم{، ٌمول:"ٌا معشر أهل  
. (0)لكتاب، آمنوا بما أنزلت مصدلا لما معكم، ٌمول:ألنهم ٌجدون دمحما مكتوبا عندهم فً التوراة واإلنجٌل"ا

 .(ٓٔ)وروي عن الربٌع بن أنس، ولتادة، نحو ذلن
 . (ٔٔ)ولال مجاهد:"لما معكم، اإلنجٌل" 

الكتب، ؼٌر مخالؾ لها؛ فبل  لال السعدي:" أي: موافما له ال مخالفا وال منالضا، فإذا كان موافما لما معكم من
مانع لكم من اإلٌمان به، ألنه جاء بما جاءت به المرسلون، فؤنتم أولى من آمن به وصدق به، لكونكم أهل 

 .(ٕٔ)الكتب والعلم"
 :(ٖٔ)تصدٌك المرآن لما معهم، ٌكون من وجهٌن وذكر أهل العلم بؤن 

 ٌل به.الوجه األول: أنه ولع مطابماً لما أخبرت التوراة، واإلنج
والوجه الثانً: أنه لد شهد لهما بالصدق، فالمرآن ٌدل داللة واضحة على أن هللا أنزل التوراة، وأنزل 

 اإلنجٌل. 
لال ابن عثٌمٌن:"وهذه شهادة لهما بؤنهما صدق.؛ وكذلن التوراة، واإلنجٌل لد ذُكر فٌهما من أوصاؾ المرآن، 

ٌعرفونه كما ٌعرفون أبناءهم؛ فإذا ولع األمر كما ذُكر فٌهما صار ذلن ومن أوصاؾ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص حتى صاروا 

                                                                                                                                                                                             

ع ولد ذكر السمهودي بؤن لبابل الٌهود فً ٌثرب كانوا نٌفاً وعشرٌن لبٌلة، منهم بنو عكرمة وبنو ثعلبة وبنو محمر وبنو زعورا وبنو لٌنما
وبنو النضٌر وبنو لرٌظة وبنو هدل وبنو عوؾ وبنو المصٌص وبنو ماسلة، سكن هإالء المدٌنة وأطرافها.]أنظر: وفاء الوفاء بؤخبار، دار 

 [.0٘/ٕٔ، و المفصل فً تارٌخ العرب لبل اإلسبلم:ٕٗٔ/ٔمصطفى: ال
 [.2ٖٗ( فدن: "معروفة بٌنها وبٌن المدٌنة ٌومان، وحصنها ٌمال له: الشمروخ، بمرب خبٌر". ]الروض المعطار فً خبر األلطار:ٔ)
للفٌروزآبادي، مع أن المذكور أنه جمع فٌه  . لم أجد هذا فً "تنوٌر الممباس من تفسٌر ابن عباس"ٕٔ٘/ٔ( العجاب فً بٌان األسباب: ٕ)

"، وكذلن فإن السند الذي ذكر فً الممدمة ٌنتهً إلٌه انظر ٖ٘ٔرواٌة الكلبً عن ابن عباس انظر "تارٌخ التفسٌر" للشٌخ لاسم المٌسً "ص
النصان فلن أشٌر إلٌه بعد.  "، ولد رجعت إلٌه فً البحث عن عدد من النصوص المنمولة هنا عن الكلبً فلم أجدها أو لم ٌتطابكٕ"ص

 [.ٕٔ٘/ٔ]حاشٌة العجاب:
 .ٕٕٗ/ٔ، وتفسٌر ابن كثٌر: ٓٙ٘/ٔ( أنظر: تفسٌر الطبري: ٖ)
 .2ٗ/!ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)
 .02/ٔ(:ص٘ٗٗ( تفسٌر ابن أبً حاتم)٘)
 .12ٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٙ)
 .ٓ٘( تفسٌر السعدي: 2)
 .2ٗ/!ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:1)
 .0ٙ/ٔ(:صٗٗٗأبً حاتم) ( تفسٌر ابن0)
 .02/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٓٔ)
 .02/ٔ(:ص٘ٗٗ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .ٓ٘( تفسٌر السعدي: ٕٔ)
 .2ٗ/!ٔ( أنظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖٔ)



ٕٔ٘ 

 

ٕٔ٘ 

 

ً لهما؛ ولهذا لو حدثتن بحدٌث، فملت أنت: "صدلَت"، ثم ولع ما حدثتن به مشهوداً تشاهده بعٌنن؛  تصدٌما
 .(ٔ)صار الولوع هذا تصدٌماً أٌضاً"

َل َكافٍِر بِِه{]البمرة:   .(ٕ)[،" أي أول من كفر به"ٗٔلوله تعالى: }َواَل تَُكونُوا أَوَّ
، أو "أول حزب أو فوج كافر به ، أو وال (ٖ)لال بعض المفسرٌن: أي: "وال تكونوا أول فرٌك كافر به" 

 .(ٗ)ٌكن كل واحد منكم أول كافر به"
 .(٘)لال ابن عباس:" }وال تكونوا أول كافر به{، وعندكم فٌه من العلم ما لٌس عند ؼٌركم" 
. وروي عن الحسن والسدي والربٌع بن أنس نحو (ٙ)العالٌة:" ال تكونوا أول من كفر بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص"ولال أبو  

 .(2)ذلن
 .(1)لال الثعلبً:" ٌعنً: أّول من ٌكفر بالمرآن ولد باٌعتنا الٌهود على ذلن فتبوءوا بآثامكم وآثامهم" 
لرٌشا كفرت لبل الٌهود بمكة ، معناه : وال تكونوا  لال البؽوي:" أي: بالمرآن ٌرٌد من أهل الكتاب، ألن 

 .(0)أول من كفر بالمرآن فٌتابعكم الٌهود على ذلن فتبوإا بآثامكم وآثامهم"
 .(ٓٔ)لال المراؼً:" أي: وال تسارعوا إلى الكفر به ، مع أن األجدر بكم أن تكونوا أّول من ٌإمن به" 
تعلمون أنه حك أن تكونوا أول كافر به؛ وال ٌعنً ذلن :كونوا ٌعنً: ال ٌلٌك بكم وأنتم  لال ابن عثٌمٌن:" 

 .(ٔٔ)ثانً كافر!"
لال البٌضاوي:" بؤن الواجب أن ٌكونوا أول من آمن به، وألنهم كانوا أهل النظر فً معجزاته والعلم  

َل كافٍِر بِِه ولع خبراً عن ضمٌر الجمع بتمدٌر : أول فرٌك أو بشؤنه والمستفتحٌن به والمبشرٌن بزمانه. وأَوَّ
 .(ٕٔ)فوج، أو بتؤوٌل ال ٌكن كل واحد منكم أول كافر به"

لال ابن عطٌة:" ولد كان كفر لبلهم كفار لرٌش، فإنما معناه من أهل الكتاب، إذ هم منظور إلٌهم فً مثل  
 .(ٖٔ)هذا، ألنهم حجة مظنون بهم علم"

الجمٌع أن السابك إلى الكفر ٌمتدي به  لال الجصاص:" وإن كان الكفر لبٌحا من األول واآلخر منهٌا عنه 
[ ولوله ٖٔؼٌره فٌكون أعظم لمؤثمه وجرمه كموله تعالى }َولٌََْحِملُنَّ أَثْمَالَُهْم َوأَثْمَااًل َمَع أَثْمَاِلِهْم{ ]العنكبوت : 

ٌِْر  نَْفٍس أَْو فََساٍد فًِ اأْلَْرِض فََكؤَنََّما لَتََل النَّاَس }ِمْن أَْجِل َذِلَن َكتَْبنَا َعلَى بَنًِ إِْسَرابٌَِل أَنَّهُ َمْن لَتََل نَْفًسا بِؽَ
  .(ٗٔ) ["َٕٖجِمٌعًا{ ]المابدة : 

َل َكافٍِر بِِه{ ألن الخطاب لعلماء الٌهود، فإذا كفروا كفر   لال الواحدي:" وإنما لٌل لهم: }َواَل تَُكونُوا أَوَّ
{، من العظم، على ثان كافر؟ لٌل: إنهم إذا كانوا أبمة معهم األتباع، فإن لٌل: ما فً }أن تكونوا أول كافر به

 .(٘ٔ)فً الضبللة كانت ضبللتهم أعظم"
َل َكافٍِر بِِه{ أبلػ من لوله: }وال تكفروا به{ ألنهم إذا كانوا أول كافر به،   لال السعدي:" وفً لوله: }أَوَّ

 .(ٔ)هم وإثم من التدى بهم من بعدهم"كان فٌه مبادرتهم إلى الكفر به، عكس ما ٌنبؽً منهم، وصار علٌهم إثم
                                                           

 .2ٗ/!ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 .ٔٙ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٕ)
 .ٖٕٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٖ)
 .ٔٙ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٗ)
 .02/ٔ(:صٙٗٗأخرجه ابن أبً حاتم)( ٘)
 .02/ٔ(:ص2ٗٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
 .02/ٔ(أنظر:  تفسٌر ابن أبً حاتم:2)
 .12ٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: 1)
 .12ٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: 0)
 .0ٙ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٓٔ)
 .2ٗ/!ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔٔ)
 .2ٙ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٕٔ)
 .ٖٗٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٖٔ)
 .1ٖ/ٔ( أحكام المرآن: ٗٔ)
أ،  1ٙ/ ٔ، و"تفسٌر الثعلبً" ٗٔٔ/ ٔ، وانظر: "تفسٌر أبً اللٌث" 0ٕ/ ٔ، وانظر: معانً المرآن" للزجاج 1ٖٗ/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٘ٔ)

 .12/ ٔو"تفسٌر البؽوي" 



ٕٔٙ 

 

ٕٔٙ 

 

َل َكافٍِر بِِه{]البمرة:   [،: اختلؾ فً الضمٌر)به( على وجوه:ٔٗولوله:}َوال تَُكونُوا أَوَّ
 عابد إلى المرآن، والمعنى : وال تكونوا أول من كفر بالمرآن وحمكم أن تإمنوا به. أنه أحدها:

التً فً )به( من ذكر )ما( التً مع لوله : }َوآِمنُوا بَِما أَْنَزْلُت{ وهو اختٌار اإلمام الطبري، إذ ٌمول: والهاء 
"(ٕ). 

 .(ٖ)-رحمه هللا-، وهو اختٌار أبً العالٌةوالثانً: أنه عابد على دمحم 
كتابهم، ألن والثالث: ولٌل: ٌعنً )بكتابكم( أي التوراة واإلنجٌل، "وٌتؤول أّن فً تكذٌبهم بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص تكذٌبًا منهم ب

 .(ٗ)فً كتابهم األمَر باتباع دمحم ملسو هيلع هللا ىلص"
للت: كبل المولٌن األول والثانً صحٌحان، ألنهما متبلزمان، فكل "من كفر بالمرآن فمد كفر بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص،  

 .(٘)ومن كفر بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص فمد كفر بالمرآن"
 .(ٙ)أي ال تستبدلوا بآٌاتً البٌنات التً أنزلتها علٌكم"[، "ُٔٗروا بِآٌَاتًِ{]البمرة:َواَل تَْشتَ  لوله تعالى:} 
 .(2)لال سعٌد بن جبٌر:" إن آٌاته: كتابه، الذي أنزل إلٌهم" 
 .(1)لال السدي:" ٌمول: ال تؤخذوا طمعا للٌبل وتكتموا اسم هللا، فذلن الطمع وهو الثمن" 
 .(0) ونعته"أي ببٌان صفة دمحم لال الثعلبً:" 
لال ابن كثٌر:"أي : ال تعتاضوا عن اإلٌمان بآٌاتً وتصدٌك رسولً بالدنٌا وشهواتها، فإنها للٌلة  

 .(ٓٔ)فانٌة"
لال المراؼً:" أي وال تعرضوا عن التصدٌك بالنبً صلى َّللّا علٌه وسلم وما جاء به وتستبدلوا  

 .(ٔٔ)بهداٌته"
 .(ٕٔ)شٌبا ٌسٌرا"[، أي: "ٔٗ{]البمرة:ثََمنًا لَِلٌبًل  لوله تعالى:} 
 .(ٖٔ)لال سعٌد بن جبٌر:" إن الثمن الملٌل، هو الدنٌا وشهواتها" 
 .(ٗٔ)لال الصابونً:أي:" حطام الدنٌا الفانٌة" 
 .(٘ٔ)ولال الحسن:" الثمن الملٌل: الدنٌا بحذافٌرها" 
 :(ٙٔ)والواختلؾ أهل التفسٌر فً )الثمن( الذي نهوا أن ٌشتروه باآلٌات، على أل 

أحدها: أن األحبار كانوا ٌعلمون دٌنهم باألجرة، فنهوا عن ذلن وفً كتبهم: علم مجانا كما علمت مجانا أي 
 .(2ٔ)باطبل بؽٌر أجرة. لاله أبو العالٌة

 .(ٔ)والثانً: أنه كانت لؤلحبار مؤكلة ٌؤكلونها على العلم كالراتب، فنهوا عن ذلن. لاله الثعلبً

                                                                                                                                                                                             

 .ٓ٘( تفسٌر السعدي: ٔ)
 .ٖٙ٘/ٔ( انظر: تفسٌر الطبري: ٕ)
 .ٖٙ٘/ٔ( انظر: تفسٌر الطبري: ٖ)
 .ٖٙ٘/ٔ(  انظر: تفسٌر الطبري: ٗ)
 .ٖٕٗ/ٔ. وتفسٌر ابن كثٌر: ٖٙ٘/ٔ(  انظر: تفسٌر الطبري: ٘)
 .ٙٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
 .02/ٔ(:صٓ٘ٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)2)
 .02/ٔ(:صٔ٘ٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)1)
 .12ٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: 0)
 .ٖٕٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٓٔ)
 .02/ٔراؼً: ( تفسٌر المٔٔ)
 .12ٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٕٔ)
 .02/ٔ(:صٓ٘ٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖٔ)
 .ٙٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗٔ)
 .01/ٔ(:صٕ٘ٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)٘ٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: ٙٔ)
تاب األول: ٌا ابن آدم، علم ، ولفظه: "ال تؤخذوا علٌه أجرا"وهو مكتوب عندهم فً الك02/ٔ(:ص0ٗٗ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)2ٔ)

 مجانا كما علمت مجانا".



ٕٔ2 

 

ٕٔ2 

 

أخذوا رشى على تؽٌٌر لصة دمحم علٌه السبلم فً التوراة، ففً ذلن لال تعالى: َوال والثالث: إن األحبار 
 [ .ٗٗ، المابدة: ٔٗتَْشتَُروا بِآٌاتًِ ثََمناً لَِلٌبًل ]البمرة: 

ًّ وآٌاتً ثمنا للٌبل، ٌعنً الدنٌا ومدتها والعٌش الذي هو نزر  والرابع: معنى اآلٌة وال تشتروا بؤوامري ونواه
 ال خطر له.

لال السعدي:"} ثََمنًا لَِلٌبل{، وهو ما ٌحصل لهم من المناصب والمآكل، التً ٌتوهمون انمطاعها، إن  
 .(ٕ)آمنوا باهلل ورسوله، فاشتروها بآٌات هللا واستحبوها، وآثروها"

 .(ٖ)أي ال تتموا إال إٌاي" [،"ٔٗ{]البمرة:لوله تعالى:}َوإٌَِّاَي فَاتَّمُونِ  
 .(ٗ)فاخشونً فً أمر دمحم ال فٌما ٌفوتكم من الرٌاسة والمؤكل"لال الثعلبً: أي: "  
 .(٘)لال الصابونً:" أي خافون دون ؼٌري" 
 .(ٙ)و)التموى( هو: "اتخاذ ولاٌة من عذاب هللا عّز وجّل، بفعل أوامره، واجتناب نواهٌه" 
هللا، والتموى أن ٌترن لال  طلك بن حبٌب: "التموى، أن ٌعمل بطاعة هللا رجاء رحمة هللا على نور من  

 .(2)معصٌة هللا مخافة عذاب هللا على نور من هللا"
 لال الراؼب:" وإنما ذكر فً اآلٌة األولى.

)فارهبون( وفً اآلٌة اآلخرى )فاتمون( ، ألن الرهبة دون التموى ، فحٌنما خاطب الكافة عالمهم ومملدهم ، 
هبة التً هً مبادئ التموى ، وحٌنما خاطب العلماء وحثهم على ذكر نعمة التً ٌشركون فٌها ، أمرهم بالر

منهم ، وحثهم على مراعاة آٌاته والتنبه لما ٌؤتً به أولوا العزم من الرسل ، أمرهم بالتولى التً هً منتهى 
 .(1)الطاعة"

ها [، أمر بالتزام الشرٌعة، وأال ٌخالفوٓٗولال ابن عثٌمٌن:" فً اآلٌة األولى: }وإٌاي فارهبون{]البمرة: 
[، أمر بالتزام الشرٌعة، وأال ٌخالفوها ال فً األمر، ٔٗوفً هذه اآلٌة: }وإٌاي فاتمون{]البمرة: عصٌاناً؛ 

 .(0)وال فً النهً"
 .(ٓٔ)فرق، ان الرهبة ممرون بها وعٌد بالػ"« ارهبون»و « اتمون»لال ابن عطٌة:" وبٌن  

 :الفوائد
وآمنوا }ٌإمنوا بالمرآن الذي جاء به دمحم  ملسو هيلع هللا ىلص؛ لموله تعالى:  من فوابد اآلٌة: أنه ٌجب على بنً إسرابٌل أن  .ٔ

 {.بما أنزلت مصدلاً لما معكم
 ومنها: أن الكافر مخاطب باإلسبلم؛ وهذا مجمع علٌه، لكن هل ٌخاطب بفروع اإلسبلم؟  .ٕ

أن ٌُسلم أوالً، ثم ٌفعلها ثانٌاً؛  الجواب: فٌه تفصٌل؛ إن أردت بالمخاطبة أنه مؤمور أن ٌفعلها فبل؛ ألنه ال بد
ولهذا لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص لمعاذ بن جبل: "فادعهم إلى شهادة أن ال إله إال هللا، وأن دمحماً رسول هللا؛ فإن هم أطاعوا 

 . (ٔ)لذلن فؤخبرهم أن هللا افترض علٌهم خمس صلوات فً كل ٌوم ولٌلة"
؛ بل نؤمره أوالً باإلسبلم؛ وإن إذاً هم ال ٌخاطبون بالفعل . ٌعنً  ال ٌمال: افعلوا .؛ فبل نمول للكافر: تعال صّلِ

أردت بالمخاطبة أنهم ٌعالبون علٌها إذا ماتوا على الكفر فهذا صحٌح؛ ولهذا ٌمال للمجرمٌن: }ما سلككم فً 

                                                                                                                                                                                             

. ولفظه "وذلن أّن رإساء الٌهود كانت لهم مآكل ٌصٌبونها من سفلتهم وعواّمهم ٌؤخذون منهم شٌبا معلوما كّل 12ٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٔ)
 تلن المآكل والّرٌاسة، فاختاروا الدنٌا على اآلخرة".عام من زروعهم ]فخافوا أن تبٌنوا[ صفة دمحم صلّى هللا علٌه وسلّم وباٌعوه أن تفوتهم 

 .ٓ٘( تفسٌر السعدي: ٕ)
 .1ٗٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
 .12ٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٗ)
 .ٙٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .1ٗٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙ)
 .01/ٔ(:صٖ٘ٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)2)
 .2ٔٔ/ٔ( تفسٌر الرابػ األصفهانً: 1)
 .1ٗٔ/ٔتفسٌر ابن عثٌمٌن:( 0)
 .ٖٗٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٓٔ)
، كتاب 1ٗٙ؛ وأخرجه مسلم ص0ٙٗٔ: أخذ الصدلة من األؼنٌاء...، حدٌث رلم ٖٙ، كتاب الزكاة، باب 1ٔٔأخرجه البخاري ص )ٔ(

 .0ٔ[ 0ٕ] ٕٔٔ: الدعاء إلى الشهادتٌن وشرابع اإلسبلم، حدٌث رلم 2اإلٌمان، باب 
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نكذب بٌوم  سمر * لالوا لم نن من المصلٌن * ولم نن نطعم المسكٌن * وكنا نخوض مع الخابضٌن * وكنا
[ ٌعنً هذا دأبهم حتى ماتوا؛ ووجه الداللة من اآلٌة أنه لوال أنهم 2ٗ.  2ٕالدٌن * حتى أتانا الٌمٌن{ ]المدثر: 

[ عبثاً ٗٗ.  ٖٗكانوا مخاطبٌن بالفروع لكان لولهم: }لم نن من المصلٌن * ولم نن نطعم المسكٌن{ ]المدثر: 
 ال فابدة منه، وال تؤثٌر له.

اآلٌة: أن من اشترى بآٌات هللا ثمناً للٌبلً ففٌه شبه من الٌهود؛ فالذٌن ٌمرإون العلم الشرعً من  ومن فوابد .ٖ
أجل الدنٌا ٌكون فٌهم شبه بالٌهود؛ ألن الٌهود هم الذٌن ٌشترون بآٌات هللا ثمناً للٌبلً؛ وفً الحدٌث عن النبً  

 ال ٌتعلمه إال لٌصٌب به عرضاً من الدنٌا لم ٌجد َعْرَؾ الجنة ٌوم ملسو هيلع هللا ىلص: "من تعلم علماً مما ٌبتؽى به وجه هللا
ٌعنى رٌحها؛ وحٌنبذ ٌشكل على كثٌر من الطلبة من ٌدخل الجامعات لنٌل الشهادة: هل ٌكون ممن  (ٔ)المٌامة"

 اشترى بآٌات هللا ثمناً للٌبلً؟
أن ٌتوظؾ وٌعٌش، فهذا اشترى بآٌات هللا  والجواب: أن ذلن حسب النٌة؛ إذا كان اإلنسان ال ٌرٌد الشهادة إال

ً ٌنفع به  ً للٌبلً؛ وأما إذا كان ٌرٌد أن ٌصل إلى المرتبة التً ٌنالها بالشهادة من أجل أن ٌتبوأ مكانا ثمنا
ً للٌبلً؛ ألن المفاهٌم اآلن تؽٌرت، وصار اإلنسان ٌوزن بما معه من  المسلمٌن فهذا لم ٌشتر بآٌات هللا ثمنا

 .بطالة الشهادة
ومن فوابد اآلٌة: أن جمٌع ما فً الدنٌا للٌل، وٌشهد لهذا لوله تعالى: }لل متاع الدنٌا للٌل واآلخرة خٌر   .ٗ

 [ .22لمن اتمى وال تظلمون فتٌبًل{ ]النساء: 
ومنها: أن شرابع هللا من آٌاته لما تضمنته من العدل، واإلصبلح . بخبلؾ ما ٌسنُّه البشر من األنظمة   .٘

 والموانٌن فإنه نالص:
 أوالً: لنمص علم البشر، وعدم إحاطتهم بما ٌُصلح الخلك.

 ثانٌاً: لخفاء المصالح علٌهم: فمد ٌظن ما لٌس بمصلحة مصلحة؛ وبالعكس.
رنا أن هذا الرجل الذي سن النظام، أو المانون من أذكى الناس، وأعلم الناس بؤحوال الناس فإن ثالثاً: أننا لو لد

علمه هذا محدود فً زمانه، وفً مكانه؛ أما فً زمانه فظاهر؛ ألن األمور تتؽٌر: لد ٌكون المصلحة للبشر 
ً لد ٌكون هذا  التشرٌع الذي سنه البشر فً هذا الزمن كذا، وكذا؛ وفً زمن آخر خبلفه؛ وفً المكان أٌضا

ً ألحوال هإالء األمة فً مكانهم؛ ولكن فً أمة أخرى ال ٌصلح؛ ولهذا ضل كثٌر من المسلمٌن مع  مناسبا
األسؾ الشدٌد فً أخذ الموانٌن الؽربٌة، أو الشرلٌة، وتطبٌمها على مجتمع إسبلمً؛ ألن الواجب تحكٌم 

 العافٌة . تجدهم لد مشوا على لوانٌن شرعت من الكتاب، والسنة؛ والعجب أن بعض الناس . نسؤل هللا
عشرات السنٌن، أو مباتها، وأهلها الذٌن شرعوها لد عدلوا عنها، فصار هإالء كالذٌن ٌمشمشون العظام بعد 
أن ترمى فً الزبالة؛ وهذا شًء واضح: هنان لوانٌن شرعت لموم كفار، ثم تؽٌرت الحال، فؽٌروها، ثم جاء 

 ه الموانٌن المشور الملفوظة، وصاروا ٌتمشمشونها.بعض المسلمٌن إلى هذ
 . ومن فوابد اآلٌة: وجوب تموى هللا عّز وجّل، وإفراده بالتموى؛ لموله تعالى: } وإٌاي فاتمون{. .ٙ

فإن لال لابل: ألٌس هللا ٌؤمرنا أن نتمً أشٌاء أخرى، كموله تعالى: }واتموا ٌوماً ترجعون فٌه إلى هللا{ ]البمرة: 
[ ، ولوله تعالى: }واتموا فتنة ال ٖٔٔولوله تعالى: }واتموا النار التً أعدت للكافرٌن{ ]آل عمران: [ ، 1ٕٔ

 [؟ٕ٘تصٌبن الذٌن ظلموا منكم خاصة{ ]األنفال: 
 فالجواب: بلى، ولكن اتماء هذه األمور من تموى هللا عّز وجّل . فبل منافاة.

 المرآن
 [ٕٗ({ ]البمرة : َٕٗوتَْكتُُموا اْلَحكه َوأَْنتُْم تَْعلَُموَن ) }َواَل تَْلبُِسوا اْلَحكه بِاْلبَاِطلِ 

                                                           

، كتاب 0ٕٕٗ؛ وأخرجه ابن ماجة صٖٗٙٙ: فً طلب العلم لؽٌر هللا، حدٌث رلم ٔٔ، كتاب العلم، باب 0ٗٔٗأخرجه أبو داود ص )ٔ(
؛ وأخرجه الحاكم فً مستدركه 1ٖٗ1، حدٌث رلم 1ٖٖ/ٕ؛ وأخرجه أحمد ٕٕ٘: االنتفاع بالعلم والعمل به، حدٌث رلم ٖٕالسنة، باب 

واته على الشٌخٌن ولم ٌخرجاه، وألره الذهبً، ومدار الحدٌث على فلٌح بن ، كتاب العلم، ولال: هذا حدٌث صحٌح سنده ثمات ر1٘/ٔ
، ولال الحاكم فٌه: "اتفاق الشٌخٌن علٌه ٌموي أمره، 2ٖٕ/1سلٌمان الخزاعً، لال الدارلطنً: ٌختلفون فٌه ولٌس به بؤس، تهذٌب التهذٌب 

فهو به  0ٓ/ٔ: "توبع فً جامع بٌان العلم ٔ، حاشٌة رلم ٗ٘ٗ/ٗت. التهذٌب، ولال عبد المادر األرناوإط فً تخرٌج جامع األصول 
 حسن". أهـ.
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 التفسٌر:
وال تخِلطوا الحك الذي بٌَّنته لكم بالباطل الذي افترٌتموه، واحذروا كتمان الحك الصرٌح من صفة نبً هللا 

بة عندكم، فٌما تعلمون من الكتب التً ورسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص التً فً كتبكم، وأنتم تعلمون أنه الحك وتجدونها مكتو
 بؤٌدٌكم.

[، " أي ال تخلطوا الحك المنزل من هللا بالباطل الذي ٕٗلوله تعالى}َوال تَْلبُِسوا اْلَحكَّ بِاْلبَاِطِل{]البمرة:  
 .(ٔ)تخترعونه"

 .(ٕ)لال الثعلبً:" أي خلطت وشبهت الحّك الذي أنزل إلٌكم من صفة دمحم صلّى هللا علٌه وسلّم" 
لال ابن عثٌمٌن:" أي ال تمزجوا بٌنهما حتى ٌشتبه الحك بالباطل؛ فهم كانوا ٌؤتون بشبهات تَُشبِّه على  

 .(ٖ)الناس؛ فٌمولون مثبلً: دمحم حك، لكنه رسول األمٌٌن ال جمٌع الناس"
 [، ثبلثة أوجه:ٕٗاِطِل{]البمرة:وفً لوله:}اْلَحكَّ بِاْلبَ  

 .(ٗ)ذب، وهو لول ابن عباسأحدها : ال تخلطوا الصدق بالك
 . (٘)والثانً : الٌهودٌة والنصرانٌة باإلسبلم ، وهو لول مجاهد

 .(ٙ)والثالث : الحكُّ : التوراةُ التً أُْنِزلَْت على موسى ، والباطُل : الذي كتبوه بؤٌدٌهم. وهو لول ابن زٌد
وحمه بباطله لال هللا تعالى و)اللبس(: هو الخلط، لبست علٌه األمر ألبسه، إذا مزجت بٌنه بمشكله  

ٌِْهْم َما ٌَْلبُِسوَن{ ]األنعام :   : (1)ومنه ومنه لول العجاج ،(2) [0}َولَلَبَْسنَا َعلَ
ًٌْدا ِمنًِّ  ا لَبَْسَن اْلَحكَّ بِالتََّجنًِّ              َؼنٌَِن َواْستَْبَدْلَن َز  لَمَّ

 فموله)لبسن( أي: خلْطن.
 :  (0)ومن ذلن لول الخنساء

 ترى الجلٌس ٌمول الحك تحسبه    رشدا وهٌهات فانظر ما به التبسا
 صدق ممالته واحذر عداوته         والبس علٌه أمورا مثل ما لبسا

فإنه ٌمال منه : لبِْسته ألبَُسه لُْبًسا وَمْلبًَسا، وذلن الكسوةُ ٌكتسٌها فٌلبسها، ومنه  -بضم البلم-وأما )اللُّبس( 
 : (ٓٔ)لول األخطل

ٌُْب واْشتَعبَللَمَ   ْد لَبِْسُت ِلَهَذا الدَّْهِر أَْعُصَرهُ          َحتَّى تََجلََّل َرأِْسً الشَّ
  :وتجدر اإلشارة بؤن كلمة)اللباس( جاءت فً المرآن على ثبلثة أوجه هً 

ٌُْكْم ِلبَاسً  ومنه لوله تعالى: األول: اللباس المعروؾ،  ا ٌَُواِري َسْوآتُِكْم َوِرًٌشا َوِلبَاُس }ٌَا بَنًِ آَدَم لَْد أَْنَزْلنَا َعلَ
ِ لَعَلَُّهْم ٌَذَّكَُّروَن{ ]األعراؾ :  ٌٌْر َذِلَن ِمْن آٌَاِت َّللاَّ َ ٌُْدِخُل الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا ٕٙالتَّْمَوى َذِلَن َخ [،ولوله: }إِنَّ َّللاَّ

اِلَحاِت َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر ٌُ  َحلَّْوَن فٌَِها ِمْن أََساِوَر ِمْن َذَهٍب َولُْإلًُإا َوِلبَاُسُهْم فٌَِها َحِرٌٌر{ ]الحج الصَّ
ا َحِرٌٌر{ [، وفً موضع آخر: }َجنَّاُت َعْدٍن ٌَْدُخلُونََها ٌَُحلَّْوَن فٌَِها ِمْن أََساِوَر ِمْن َذَهٍب َولُْإلًُإا َوِلبَاُسُهْم فٌِهَ ٖٕ: 

[، }أُولَبَِن لَُهْم َجنَّاُت َعْدٍن ٖ٘}ٌَْلبَُسوَن ِمْن ُسْنُدٍس َوإِْستَْبَرٍق ُمتَمَابِِلٌَن{ ]الدخان :  لى:[، ولوله تعاٖٖ]فاطر : 
تَِّكبٌَِن ٍس َوإِْستَْبَرٍق مُ تَْجِري ِمْن تَْحتِِهُم اأْلَْنَهاُر ٌَُحلَّْوَن فٌَِها ِمْن أََساِوَر ِمْن َذَهٍب َوٌَْلبَُسوَن ثٌَِابًا ُخْضًرا ِمْن ُسْندُ 

  [.ٖٔفٌَِها َعلَى اأْلََرابِِن نِْعَم الثََّواُب َوَحُسنَْت ُمْرتَفَمًا{ ]الكهؾ : 

                                                           

 .ٙٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .12ٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٕ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
 .1ٙ٘/ٔ(:ص1ٕٖ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .1ٙ٘/ٔ(:ص1ٕ٘( أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .1ٙ٘/ٔ(:ص1ٕٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٖٓٗ/ٔ، وتفسٌر ابن المرطبً: 2ٙ٘/ٔنظر: تفسٌر الطبري: ( ا2)
 . ؼنً عن الشًء واستؽنى : اطرحه ورمى به من عٌنه ولم ٌلتفت إلٌه. ٘ٙ(دٌوانه : 1)
 .ٖٓٗ/ٔ( البٌتٌن ذكرهما المرطبً فً تفسٌره: 0)
نا اختبلؾ األٌام حلوها ومرها ، فجمع . ، وفٌه " ولد لبست " . وأعصر جمع عصر : وهو الدهر والزمان . وعنً ه ٕٗٔ(دٌوانه : ٓٔ)

 ولبس له أعصره : عاش ولاسى خٌره وشره . وتجلل الشٌب رأسه : عبله .
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فَُث إِلَى نَِسابُِكْم ُهنَّ ِلبَاٌس لَُكْم َوأَْنتُْم ِلبَاٌس لَُهنَّ َعِلَم  ومنه لوله تعالى: والثانً: السكن:  ٌَاِم الرَّ ٌْلَةَ الّصِ }أُِحلَّ لَُكْم لَ
ُ أَ  ٌُْكْم َوَعفَا َعْنُكْم فَاآْلَن بَاِشُروُهنَّ َواْبتَؽُوا َما َكتََب َّللاَّ ُ لَُكْم َوُكلُوا َواْشَربُوا نَُّكْم ُكْنتُْم تَْختَانُوَن أَْنفَُسُكْم فَتَاَب َعلَ َّللاَّ

ٌِْط اأْلَْسَوِد ِمَن اْلفَْجِر ثُمَّ  ٌُْط اأْلَْبٌَُض ِمَن اْلَخ ٌِْل َواَل تُبَاِشُروُهنَّ َوأَْنتُْم  َحتَّى ٌَتَبٌَََّن لَُكُم اْلَخ ٌَاَم إِلَى اللَّ وا الّصِ أَتِمُّ
ُ آٌَاتِِه ِللنَّاِس لَعَلَّهُ  ِ فبََل تَْمَربُوَها َكَذِلَن ٌُبٌَُِّن َّللاَّ َّمُوَن{ ]البمرة : َعاِكفُوَن فًِ اْلَمَساِجِد تِْلَن ُحُدوُد َّللاَّ [، ولوله 12ْٔم ٌَت

ٌَْل ِلبَاًسا{ ]النبؤ : }َوَجعَْلنَا ال تعالى:  [.ٓٔلَّ
ٌٌْر { ]األعراؾ :  : ومنه لوله تعالى: والثالث: العمل الصالح  [.ٕٙ}َوِلبَاُس التَّْمَوى َذِلَن َخ

 :  (ٕ)، ومعناه الزابل، لال لبٌد(ٔ)و)الباطل( فً كبلم العرب: خبلؾ الحك 
ء َما َخبلَ هللا بَاِطلُ  ًْ  محالة زابل وكل نعٌم ال        أاَلَ ُكلُّ َش

{]البمرة:   .(ٖ)[، أي: "وال تكتموا الحك الذي تعرفونه"ٕٗلوله تعالى:}َوتَْكتُُموا اْلَحكَّ
 .(ٗ)لال ابن كثٌر:" أي : ال تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولً وبما جاء به" 
طرٌمهم فً الؽواٌة  لال المراؼً:" فالنهى األّول عن التؽٌٌر ، والنهى الثانً عن الكتمان ولد أبانت اآلٌة 

 .(٘)واإلؼواء
ولٌل: " وٌجوز صرؾ الخطاب إلى المسلمٌن وإلى كل صنؾ منهم ، وبٌانه أن ٌمال : أٌها السبلطٌن ال  

 .(ٙ)تخلطوا العدل بالجوز ، وٌا أٌها المضاة ال تخلطوا الحكم بالرشوة ، وهكذا كل فرٌك"
د عن ظاهر المرآن، وفٌه تكلؾ لسنا بحاجة إلٌه، للت: هذا الوجه وإن كان معناه صحٌحاً، إال أنه بعٌ 

 وهللا أعلم.
{]البمرة:   :(2)[، فٌه وجهان من التفسٌرٕٗولوله}َوتَْكتُُموا اْلَحكَّ

                                                           

 .ٖٔٗ/ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٔ)
؛ ودٌوان المعانً 2ٔ/ ٔ؛ والدرر 2ٕ٘-ٕ٘٘/ ٕ؛ وخزانة األدب 1ٕٖ؛ وجواهر األدب صٕٙ٘(البٌت للبٌد بن ربٌعة فً دٌوانه صٕ)
؛ 21/ ٕ؛ وشرح المفصل 0ٕٖ، ٗ٘ٔ، ٖ٘ٔ، ٓ٘ٔ/ ٔ؛ وشرح شواهد المؽنً 0ٕ/ ٔ؛ وشرح التصرٌح ٖٕ٘مط الآللً ص؛ وس1ٔ/ ٔ

/ ٔ؛ وهمع الهوامع ٖٖٔ/ ٔ؛ ومؽنً اللبٌب 0ٕٔ، 2، ٘/ ٔ"رجز"؛ والمماصد النحوٌة  ٖٔ٘/ ٘؛ ولسان العرب 2ٖٕ/ ٘والعمد الفرٌد 
؛ وشرح شواهد المؽنً 0ٕٙ؛ ورصؾ المبانً صٙٙٔ/ ٖ؛ والدرر 10ٕ/ ٕمسالن ؛ وأوضح الٕٔٔ؛ وببل نسبة فً أسرار العربٌة صٖ
لوله: ال محالة: ال بد.  .ٕٙٙ/ ٔ؛ وهمع الهوامع ٗ٘ٔ؛ واللمع ص1ٕٗ؛ وشرح لطر الندى صٖٕٙ؛ وشرح عمدة الحافظ صٖٔ٘/ ٕ

 .زابل: فان
وللنحوٌٌن فً هذا البٌت شاهدان أولهما لوله: "ما خبل  .ٌمول: كل شًء فً هذا الوجود ماض إلى زوال إال وجه ربن ذي الجبلل واإلكرام

هللا" حٌث ورد بنصب لفظ الجبللة بعد "خبل" فدل ذلن على أن االسم الوالع بعد "ما خبل" ٌكون منصوبا، وذلن ألن "ما" هذه مصدرٌة، 
ٌجوز جره إذا كانت حرفا، وهً ال تكون  وما المصدرٌة ال ٌكون بعدها إال فعل، ولذلن ٌجب نصب ما بعدها على أنه مفعول به، وإنما

حرفا متى سبمها الحرؾ المصدري. وثانٌهما توسط المستثنى بٌن جزأي الكبلم فً لوله: "أال كل شًء ما خبل هللا باطل" ٌرٌد: أال كل 
 (.ٕٙ/ٔ)تنظر: شرح األشمونً أللفٌة ابن مالن: ].شًء باطل ما خبل هللا

Bottom of Form 
 .02/ٔسٌر المراؼً: ( تفٖ)
 .ٕ٘ٗ/ٔ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٗ)
 .  ثم لال :" فمد جاء فً كتبهم :01-02/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٘)
 ( التحذٌر من أنبٌاء كذبة ٌبعثون فٌهم ، وتكون لهم عجابب وأفاعٌل تدهش األلباب.ٔ)
لد الجارٌة )هاجر( وبٌن عبلمات واضحة له ال لبس فٌها وال ( أن َّللّا ٌبعث فٌهم نبٌا من ولد إسماعٌل ٌمٌم به أمة ، وأنه ٌكون من وٕ)

 اشتباه.
فؤخذ األحبار والرهبان ٌلبسون على العامة الحك بالباطل ، وٌوهمونهم أن النبً صلى َّللّا علٌه وسلم من أولبن األنبٌاء الذٌن وصفوا  

وما ٌعرفونه من نعوت األنبٌاء الصادلٌن وسبٌل دعوتهم إلى َّللّا فً التوراة بالكذب ، وٌكتمون ما ٌعرفونه من أوصاؾ ال تنطبك إال علٌه ، 
ب من ، إلى أنهم كانوا ٌصدونهم عن السبٌل الموٌم بعدم اإلٌمان بالنبً صلى َّللّا علٌه وسلم بزٌادات ٌستحدثونها ، وتمالٌد ٌبتدعونها بضرو

وٌحتجون بؤن األلدمٌن كانوا أعلم بكبلم األنبٌاء وأشد اتباعا لهم ،  التؤوٌل واالستنباط من كبلم بعض سلفهم وأفعالهم وٌحّكمونها فً الدٌن
هم فعلى من بعدهم أن ٌؤخذ بكبلمهم دون كبلم األنبٌاء الذي ٌصعب علٌنا فهمه بزعمهم، لكن هذه المعذرة لم ٌتمبلها َّللّا منهم ، ونسب إلٌ

بل ممن بعدهم من العلماء فً أي شرٌعة ودٌن أن ٌتركوا كتابه وٌتبعوا اللبس والكتمان للحك الذي فً التوراة إلى ٌومنا هذا ، كما لم ٌتم
وعلمناه  كبلم العلماء بتلن الحجة عٌنها ، فكل ما ٌعلم من كتاب َّللّا ٌجب علٌنا أن نعمل به ، وما ال ٌعلم ٌسؤل عنه أهل الذكر ، ومتى فهمناه

 عملنا به".
 . نمله فً التٌسٌر.01/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٙ)
 .2ٓ٘-0ٙ٘/ٔانظر: تفسٌر الطبري: ( 2)



ٕٕٔ 

 

ٕٕٔ 

 

أحدهما:  ٌكون هللا جل ثناإه نهاهم عن أن ٌكتموا الحك، كما نهاهم أن ٌلبسوا الحك بالباطل، فٌكون معنى 
 اطل وال تكتموا الحك.اآلٌة حٌنبذ : وال تلبسوا الحك بالب

 .(ٔ)-رضً هللا عنه-وهذا مذهب ابن عباس
والثانً: أن ٌكون النهً من هللا جل ثناإه لهم عن أن ٌلبسوا الحك بالباطل، وٌكون لوله : " وتكتموا الحك " 

 : (ٕ)خبًرا منه عنهم بكتمانهم الحك الذي ٌعلمونه، ونظٌُر ذلن فً المعنى واإلعراب لول الشاعر 
َذا فَعَْلَت َعِظٌمُ ال تَنْ  َِ ٌَْن إِ ًَ ِمثْلَهُ       َعاٌر َعلَ  هَ َعْن ُخلٍُك َوتَؤْتِ

 .(ٗ)ومجاهد ،(ٖ)وهذا مذهب أبً العالٌة 
{ ]البمرة :    :(٘)[ تحتمل وجهٌنٕٗو)الواو( فً لوله تعالى: } َوتَْكتُُموا اْلَحكَّ

تموا الحك؛ فتكون الجملتان منفرداً بعضهما عن أحدهما: أنها عاطفة. والمعنى: ال تلبسوا الحك بالباطل وال تك
 بعض.

 والثانً:أنها واو المعٌة. فٌكون النهً عن الجمع بٌنهما؛ والمعنى: وال تلبسوا الحك بالباطل مع كتمان الحك.
لال ابن عثٌمٌن:"لكن على هذا التمدٌر]أي الواو المعٌة[، ٌبمى إشكال: وهو أن لوله تعالى: }ال تلبسوا  

باطل{ ٌمتضً أنهم ٌذكرون الحك، والباطل؛ فٌمال: نعم، هم وإن ذكروا الحك والباطل فمد كتموا الحك الحك بال
 .(ٙ)فً الحمٌمة؛ ألنهم لبسوه بالباطل، فٌبمى خفٌا"

 :(2)وفً )الحك( الذي كتموه، ثبلثة أوجه
، وروي عن الربٌع بن (ٔٔ)وأبو العالٌة ،(ٓٔ)، والسدي(0)، ومجاهد(1). لاله ابن عباس-ملسو هيلع هللا ىلص-أحدها: أنه أمر دمحم

 ، مثل ذلن.(ٕٔ)أنس
 .(ٗٔ) ، ولتادة(ٖٔ)والثانً: أنه اإلسبلم. لاله الحسن

ا، فٌندرج فٌه أمر رسول هللا صلى هللا علٌه وسلّم والمرآن، وما جاء به صلى هللا  والثالث: أن ٌكون الحك عامًّ
 علٌه وسلّم. 

 .(٘ٔ)ا ٌعلمون ذلن وٌظهرون خبلفه"لال أبو حٌان:" وكتمانه، أنهم كانو 
}  .(2ٔ)، وذلن فً احتمال الجواب والعطؾ(ٙٔ)ولرأ عبد هللا : }َوتَْكتُُموَن اْلَحكَّ

{ أخص من لوله : }تَْلبُِسوا اْلَحكَّ بِاْلبَاِطِل{ ، ألن اللبس هو الخلط بؽٌره،   ولال الراؼب:" }َوتَْكتُُموا اْلَحكَّ
 .(1ٔ)والكتمان إخفاإه جملة"

                                                           

 .2ٓ٘-0ٙ٘/ٔ(:ص 1ٕ1(، و)1ٕ2( انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
لؤلخطل ، وهو فً لصٌدة  ٕٗٗ:  ٔ. نسبه سٌبوٌه  2ٔٙ:  ٖ(هذا من األبٌات التً روٌت فً عدة لصابد . كما لال صاحب الخزانة ٕ)

( ، ولٌست فً دٌوانه 1ٔٙ:  ٖد الدإلً لصٌدة سالها صاحب الخزانة )للمتوكل اللٌثً ، ونسب لسابك البربري ، وللطرماح ، وألبً األسو
م( ، وهذا الدٌوان من 0٘ٗٔه )2ٖٖٔالذي نشره األستاذ دمحم حسن آل ٌاسٌن فً )نفابس المخطوطات( طبع مطبعة المعارؾ ببؽداد سنة 

 ألسود التً جمعها .نسخة بخط أبً الفتح عثمان بن جنى . ولم ٌلحمها األستاذ الناشر بؤشتات شعر أبً ا
 .2ٓ٘/ٔ(: 1ٕ0( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .2ٓ٘/ٔ(:ص 1ٖٔ(، و)1ٖٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙ)
 .ٔ٘ٔ/ٔ، والبحر المحٌط: 2ٕ٘-2ٔ٘/ٔ( أنظر: تفسٌر الطبري:2)
 .2ٔ٘/ٔ(:ص1ٖٕ( أنظر: تفسٌر الطبري)1)
 .2ٔ٘/ٔ(:ص1ٖٗ( أنظر: تفسٌر الطبري)0)
 .00/ٔ(:ص1٘ٗ، وابن أبً حاتم)2ٔ٘/ٔ(:ص1ٖٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .2ٕ٘-2ٔ٘/ٔ(:ص1ٖ2( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .00/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٕٔ)
 .ٔ٘ٔ/ٔ( نمبل عن: البحر المحٌط: ٖٔ)
 تموا اإلسبلم وهم ٌعلمون أنه دٌن هللا".. ولفظه:" وك00/ٔ(:صٓٙٗ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗٔ)
 .ٔ٘ٔ/ٔ( البحر المحٌط: ٘ٔ)
 .ٔ٘ٔ/ٔ( البحر المحٌط: ٙٔ)
 .2ٕٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر الراؼب األصفهانً: 2ٔ)
 .2ٔٔ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 1ٔ)



ٕٕٕ 

 

ٕٕٕ 

 

 .(ٔ)[، أي: " والحال أنكم تعلمون صنٌعكم"ٕٗه تعالى: }َوأَْنتُْم تَْعلَُموَن{ ]البمرة : لول 
 .(ٕ)لال ابن كثٌر:" وأنتم تجدونه مكتوبا عندكم فٌما تعلمون من الكتب التً بؤٌدٌكم" 
 .(ٖ)طل"لال أبو حٌان: أي:"وأنتم من ذوي العلم ، فبل ٌناسب من كان عالماً أن ٌكتم الحك وٌلبسه بالبا 
 .(ٗ)ولال ابن عباس:" أي: أنتم تجدونه عندكم فٌما تعلمون من الكتب التً بؤٌدٌكم" 
 .(٘)ولال لتادة:" وهم ٌعلمون أنه رسول هللا" 
لال الراؼب:" ولوله : }َوأَْنتُْم تَْعلَُموَن{ تعظٌم الرتكاب الذنب ، فإنه مع العلم بمبحة ألعظم عموبة. وفً  

الشر والنهً عن كل تلبٌس وتموٌه وإن كانت اآلٌة واردة فٌمن آمنوا ببعض الكتاب ، اآلٌة حث على تجنب 
 .(ٙ)ملسو هيلع هللا ىلص" -وكفروا بالبعض ، وجحدوا صفة النبً 

 :الفوائد
 من فوابد اآلٌة: وجوب بٌان الحك، وتمٌٌزه عن الباطل؛ فٌمال: هذا حك، وهذا باطل؛ لموله تعالى:  .ٔ
} وال تلبسوا الحك بالباطل {؛ ومن لْبس الحك بالباطل: أولبن الموم الذٌن ٌوردون الشبهات إما على المرآن،  

أو على أحكام المرآن، ثم ٌزٌلون اإلشكال . مع أن إٌراد الشبه إذا لم تكن لرٌبة ال ٌنبؽً . ولو أزٌلت هذه 
 ر فٌه . وإن ذِكر ما ٌزٌلها ..الشبهة؛ فإن الشٌطان إذا أولع الشبهة فً الملب فمد تستم

ومن فوابد اآلٌة: أنه لٌس هنان إال حك، وباطل؛ وإذا تؤملت المرآن والسنة وجدت األمر كذلن؛ لال  .ٕ
[ ، ولال تعالى: }وإنا أو إٌاكم ٕٙتعالى: }ذلن بؤن هللا هو الحك وأن ما ٌدعون من دونه هو الباطل{ ]الحج: 

[ ، ولال ٕٖ[ ، ولال تعالى: }فماذا بعد الحك إال الضبلل{ ]ٌونس: ٕٗ: لعلى هًدى أو فً ضبلل مبٌن{ ]سبؤ
 . (ٔ)[ ، ولال النبً ملسو هيلع هللا ىلص "المرآن حجة لن أو علٌن"0ٕتعالى: } فمن شاء فلٌإمن ومن شاء فلٌكفر { ]الكهؾ: 

وهو المباح .؟ للنا: بلى، فإن لال لابل: ألٌس هنان مرتبة بٌن الواجب، والمحرم؛ وبٌن المكروه، والمندوب . 
ال شن فً هذا؛ لكن المباح نفسه ال بد أن ٌكون وسٌلة إلى شًء؛ فإن لم ٌكن وسٌلة إلى شًء صار من لسم 

 (ٕ)الباطل كما جاء فً الحدٌث: "كل لهو ٌلهو به ابن آدم فهو باطل إال لعبه فً رمحه، ومع أهله، وفً فرسه"
 .ألنها مصلحة . كلها تعود إلى مصلحة . ؛ وهذه األشٌاء الثبلثة إنما استثنٌت؛

ومن فوابد اآلٌة: تحرٌم كتمان الحك؛ لموله تعالى: } وتكتموا {؛ ولكن هل ٌمال: إن الكتمان ال ٌكون إال   .ٖ
 بعد طلب؟

الجواب: نعم، لكن الطلب نوعان: طلب بلسان الممال؛ وطلب بلسان الحال؛ فإذا جاءن شخص ٌمول: ما تمول 
فهذا طلب بلسان الممال؛ وإذا رأٌت الناس لد انؽمسوا فً محرم: فبٌانه مطلوب بلسان الحال؛  فً كذا، وكذا:

وعلى هذا فٌجب على اإلنسان أن ٌبٌن المنكر، وال ٌنتظر حتى ٌُسؤل؛ وإذا سبل ولم ٌُجب لكونه ال ٌعلم فبل 
 . [ . هذه واحدةٖٕسراء: إثم علٌه؛ بل هذا هو الواجب؛ لموله تعالى: }وال تمؾ ما لٌس لن به علم{ ]اإل

ٌبٌن فبل بؤس أن ٌكتم كما جاء فً حدٌث علً بن أبً طالب: "حدثوا الناس  ثانٌاً: إذا رأى من المصلحة أال
ً ال تبلؽه  (ٖ)بما ٌعرفون؛ أتحبون أن ٌكذب هللا ورسوله؟!" ً حدٌثا ؛ ولال ابن مسعود: "إنن لن تحدث لوما

 ذا رأٌت من المصلحة أال تبٌن فبل تبٌن وال لوم علٌن.؛ فإ (ٗ)عمولهم إال كان لبعضهم فتنة"

                                                           

 .ٕ٘ٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٔ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕ)
 .ٔ٘ٔ/ٔ( البحر المحٌط: ٖ)
 .00/ٔ(:ص0٘ٗابن أبً حاتم) ( أخرجهٗ)
 .00/ٔ(:صٓٙٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)٘)
 .2ٔٔ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٙ)
 .ٖٕٕ[ ٔ] ٖٗ٘: فضل الوضوء، حدٌث رلم ٔ، كتاب الطهارة، باب 2ٔ1أخرجه مسلم  )ٔ(
؛ وأخرجه الترمذي ٖٕٔ٘: فً الرمً، حدٌث رلم ٖٕ، كتاب الجهاد، باب 0ٓٗٔ؛ وأخرجه أبو داود ص1ٗٔ، ٗٗٔ/ٗأخرجه أحمد  )ٕ(

، كتاب ٕٖٕٗ؛ وأخرجه النسابً ص2ٖٙٔ: ما جاء فً فضل الرمً فً سبٌل هللا، حدٌث رلم ٔٔ، كتاب فضابل الجهاد، باب 1ٕٓٔص
، كتاب الجهاد، ومدار إسناد بعضها على خالد 0٘/ٕ؛ وأخرجه الحاكم فً مستدركه 1ٖٓٙلم ؛ تؤدٌب الرجل فرسه، حدٌث ر1الخٌل، باب 

( ووافمه الذهبً، ولال: صحٌح، ومدار بعضها على 0٘/ٕبن زٌد، لال الحافظ فً التمرٌب: ممبول، وصحح الحاكم حدٌثه فً المستدرن )
 : مجهول لم ٌرو عنه إال أبو سبلم.ٕٗٗ/ٕب عبد هللا بن زٌد األزرق، لال شعٌب األرناإوط فً تحرٌر التمرٌ

 .ٔ، حاشٌة رلم 1ٔسبك تخرٌجه ص )ٖ(
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ثالثاً: إذا كان لصد السابل االمتحان، أو لصده تتبع الرخص، أو ضرب ألوال العلماء بعضها ببعض . وأنت 
تعلم هذا .: فلن أن تمتنع؛ االمتحان أن ٌؤتً إلٌن، وتعرؾ أن الرجل ٌعرؾ المسؤلة، لكن سؤلن ألجل أن 

تعرفها، أو ال؛ أو ٌرٌد أن ٌؤخذ منن كبلماً لٌشً به إلى أحد، وٌنمله إلى أحد: فلن أن تمتنع؛  ٌمتحنن: هل أنت
كذلن إذا علمت أن الرجل ٌتتبع الرخص ، فٌؤتً ٌسؤلن ٌمول: سؤلت فبلناً، ولال: هذا حرام . وأنت تعرؾ أن 

كان المسإول رجبلً تعرؾ أنه لٌس المسإول رجل عالم لٌس جاهبلً: فحٌنبٍذ لن أن تمتنع عن إفتابه؛ أما إذا 
عنده علم . إما من عامة الناس، أو من طلبة العلم الذٌن لم ٌبلؽوا أن ٌكونوا من أهل الفتوى: فحٌنبذ ٌجب 
علٌن أن تفتٌه؛ ألنه ال حرمة لفتوى من أفتاه؛ أما لو لال لن: أنا سؤلت فبلناً، ولكنً كنت أطلبن، ولم أجدن، 

كن لما جاء هللا بن اآلن أفتنً: فحٌنبذ ٌجب علٌن أن تفتٌه؛ ألن حال هذا الرجل كؤنه وللضرورة سؤلت فبلناً؛ ل
ٌمول: أنا ال أطمبن إال لفتوان؛ وخبلصة المول أنه ال ٌجب علٌن اإلفتاء إال إذا كان المستفتً مسترشداً؛ ألن 

 كتمان الحك ال ٌتحمك إال بعد الطلب بلسان الحال، أو بلسان الممال.
 المرآن

اِكِعٌَن )}وَ  َكاةَ َواْرَكعُوا َمَع الره ََلةَ َوآتُوا الزه  [ٖٗ({ ]البمرة : ٖٗأَلٌُِموا الصه
 التفسٌر:

وادخلوا فً دٌن اإلسبلم: بؤن تمٌموا الصبلة على الوجه الصحٌح، كما جاء بها نبً هللا ورسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، 
 وتصلوا مع المصلٌن من أمته ملسو هيلع هللا ىلص.وتإدوا الزكاة المفروضة على الوجه المشروع، 

فً سبب نزولها: "ذُِكر أن أحباَر الٌهود والمنافمٌن كانوا ٌؤمرون الناس بإلام الصبلة وإٌتاء الزكاة وال  
لٌن بدمحم وبما جاء به، وإٌتاء زكاة أموالهم معهم، وأن  ٌفعلونه، فؤمرهم هللا بإلام الصبلة مع المسلمٌن المصّدِ

 .(ٔ)عوا هلل ولرسوله كما خضعوا"ٌخض
وأخرج الطبري عن لتادة، فً لوله : }وألٌموا الصبلةَ وآتُوا الزكاة{، لال : فرٌضتان واجبتان ، فؤدُّوهما  

 .(ٕ)إلى هللا"
[، "أي ابتوا بها مستمٌمة بشروطها، وأركانها، وواجباتها، ٖٗ}َوأَلٌُِموا الصَّبَلةَ{]البمرة:لوله تعالى: 

 .(ٖ)ومكمبلتها"
صلى هللا علٌه  -لال مماتل بن حٌان: "لوله ألهل الكتاب }ألٌموا الصبلة{، أمرهم أن ٌصلوا مع النبً 

 .(٘) . وكذا فّسره ابن كثٌر(ٗ)وسلم"
 .(ٙ)لال الثعلبً:" أي:"وحافظوا على الصلوات الخمس بموالٌتها ]وأركانها[ وركوعها وسجودها" 
  .(2)هروا هٌبتها وأدٌموها بشروطها"لال ابن عطٌة:" معناه: أظ 
 .(1)ٌعنى صبلة المسلمٌن. ألّن الٌهود ال ركوع فً صبلتهم" لال الزمخشري:" 
لال ابن عثٌمٌن:" وهذا كما أمر هللا تعالى به بنً إسرابٌل، أمر به هذه األمة، و }الصبلة{ هنا تشمل  

 .(0)الفرٌضة، والنافلة"
ً لوله:}وألٌموا الصبلة{، لال: فرٌضة واجبة ال تنفع األعمال إال وأخرج ابن أبً حاتم "عن الحسن ف 

 .(ٔٔ). وروي عن عطاء بن أبً رباح ولتادة نحو ذلن(ٓٔ)بها وبالزكاة"

                                                                                                                                                                                             

 .ٕ، حاشٌة رلم 1ٔسبك تخرٌجه ص )ٗ(
 .2ٕ٘/ٔ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .2ٕ٘/ٔ(: 1ٖ0( تفسٌر الطبري)ٕ)
 .ٙ٘ٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖ)
 .00/ٔ(:صٖٙٗ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗ)
 .ٕ٘ٗ/ٔ/ٔ( أنظر: تفسٌره: ٘)
 .11ٔ/ٔتفسٌر الثعلبً: ( ٙ)
 .ٖٙٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: 2)
 .ٖٖٔ/ٔ( الكشاؾ: 1)
 .ٙ٘ٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 0)
 .00/ٔ(:صٔٙٗ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .00/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:صٔٔ)
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 . (ٔ)ولال الزهري: "إلامتها أن تصلً الصلوات الخمس لولتها" 
علٌه، كما ٌمال: ألام  على ما فُِرَضتْ  -بحدودها وفروضها والواجب فٌها  -و)إلامة الصبلة(: "أداإها  

لوها من البٌَع والشراء فٌها"  : (ٖ)، وكما لال الشاعر(ٕ)الموُم ُسولَهم، إذا لم ٌُعَّطِ
َراب فََخاُموا َوَولَّْوا َجِمٌعَا ٌِْن ُسوَق الـ          ـّضِ  أَلَْمنَا ألَْهِل اْلِعَرالَ

َكاةَ{ ]البمرة :    .(ٗ)وا زكاة أموالكم المفروضة"[، "ٌعنً: وأدّ ٖٗلوله تعالى: }َوآتُوا الزَّ
 .(٘)لال الطبري:" وإٌتاُء الزكاة، هو أداء الصدلة المفروضة" 
 .(ٙ)أي أعطوا الزكاة" لال ابن عثمٌمٌن:" 
مماتل بن حٌان:" لوله ألهل الكتاب: }وآتوا الزكاة{، أمرهم أن ٌإتوا الزكاة، ٌدفعونها إلى النبً لال  

 .(1)فّسره ابن كثٌر. وكذا (2)ملسو هيلع هللا ىلص"

َكاةَ{ ]البمرة :    [، على ثبلثة أوجه:ٖٗوتعددت ألوال أهل التفسٌر فً لوله تعالى}َوآتُوا الزَّ
 أحدها: أن المراد: هو أداء الصدلة المفروضة. وهذا لول األكثرٌن، وهو الصحٌح.

 . (0)صدلة الفطر. لاله الحارث العكلً والثانً: ولٌل: أن المراد:
 .(ٓٔ)أن المراد بـ"الزكاة طاعة هلل واإلخبلص". لاله ابن عباسوالثالث: 

هو المول األول، وأما الوجهان اآلخران، فبل ٌخفى ما فٌهما من التكلؾ، مع  -وهللا أعلم -والراجح 
  تسلٌمنا بصدق ما ٌتضمنه من معان نفٌسة. وهللا أعلم.

كاة( على ثبلثة ألوال:   واختلؾ فً أصل )الزَّ
، لال الراؼب: أصل الزكاة: النمو الحاصل عن بركة هللا مؤخوذة من: زكا الشًء، إذا نما وزادأحدها: أنها 

 .(ٔٔ)تعالى
لال ابن عطٌة: "وسمً اإلخراج من المال زكاة وهو نمص منه، من حٌث ٌنمو بالبركة أو باألجر الذي  

 .(ٕٔ)ٌثٌب هللا به المزكً"
كاةَ( مؤخوذة من التطهٌر، كم  .(ٖٔ)ا ٌمال زكا فبلن أي طهر من دنس الجرحة أو االؼفالالثانً: أن )الزَّ

لال ابن عطٌة: فكؤن الخارج من المال ٌطهره من تبعة الحك الذي جعل هللا فٌه للمساكٌن، أال ترى أن  
 .(ٔ)"(ٗٔ)النبً ملسو هيلع هللا ىلص سمى فً الموطؤ ما ٌخرج فً الزكاة أوساخ الناس

                                                           

 .00/ٔ(:صٕٙٗ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔ)
 .ٕٔٗ/ٔ( تفسٌر الطبري: ٕ)
 .ٕٔٗ/ٔرؾ على لابله. انظر: تفسٌر الطبري: ( البٌت ذكره الطبري ولم أتعٖ)
 .11ٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٗ)
 .2ٕ٘/ٔ( تفسٌر الطبري: ٘)
 .ٙ٘ٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٙ)
 .ٓٓٔ/ٔ(:ص0ٙٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)2)
 .ٕ٘ٗ/ٔ/ٔ( أنظر: تفسٌره: 1)
 .ٓٓٔ/ٔ(:ص1ٙٗ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)0)
 .ٓٓٔ/ٔ(:صٗٙٗحاتم)( أنظر: تفسٌر  ابن أبً ٓٔ)
 .01ٖوالمعجم الوسٌط ص:  ٖٕٔ( المفردات فً ؼرٌب المرآن ص: ٔٔ)
 .ٖٙٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕٔ)
 1ٕٔوالمختار من صحاح اللؽة ص  2ٕٕص:  ٔ، والمصباح ج1ٗ0ٔ/ ٖ، واللسان:)زكا( ٕٗ٘ٔ/ ٕ( انظر: تهذٌب اللؽة )زكا( ٖٔ)

، والمحرر الوجٌز: 0ٕٔص:  ٘والمجموع شرح المهذب ج 2ٓٔص:  ٔج والروض المربع  ٕٕٕوالمطلع على أبواب الممنع ص: 
ٔ/ٖٔٙ. 
 (، ولفظه:""إن الصدلة ال تنبؽً آلل دمحم، إنما هً أوساخ الناس".2ٕٓٔ( رواه مسلم)ٗٔ)

ُرُهْم{ ]التوبة:  وإنما كانت الزكاة أوساخ الناس؛ ألن الناس ٌتطهرون بإخراجها، كما لال هللا تعالى: }ُخْذ ِمْن أَْمَواِلِهْم َصَدلَةً  [، ٖٓٔتَُطّهِ
ولٌس لها عبللة بمستحمً الزكاة، بل هً مال طٌب حبلل بالنسبة لهم، لكن إخراجها تطٌٌب وتطهٌر لما ٌمكن أن ٌشوب صاحبها أو عمله 

هللا ٌإتٌه من ٌشاء، ٌمنع آل النبً صلى هللا أو ماله من سوء، فلذلن منع منها النبً ملسو هيلع هللا ىلص آل دمحم، لكن لٌس هذا فٌه إزراء بالناس، وهذا فضل 
علٌه 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، 

م لئلصبلح بٌن الناس ولو كان ؼنًٌّا، فمد جعل هللا من مصارؾ الزكاة الجهاد فً سبٌل هللا، وهو من أفضل األعمال، ومن مصارفها الؽار
ٌَْر فًِ َكثٌٍِر ِمْن نَْجَواُهْم إاِلَّ َمْن أََمَر بَِصَدلٍَة أَْو َمْعُروٍؾ أَوْ  ٌَْن النَّاِس َوَمْن ٌَْفعَْل ذَلَِن وهو من خٌر األعمال، لال هللا تعالى: }اَل َخ  إِْصبَلحٍ بَ
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ٌت زكاة ، ألنها تطهٌٌر لما بمً من مال  واختار الطبري هذا الوجه، لاببل:"  ولد ٌحتمل أن تكون ُسّمِ
، كما لال جل ثناإه مخبًرا عن نبٌه موسى (ٕ)الرجل ، وتخلٌص له من أن تكون فٌه َمْظلمة ألهل السُّْهمان

ة. وكما ٌمال [ ، ٌعنً برٌبة من الذنوب طاهر2ٗصلوات هللا علٌه : ) أَلَتَْلَت نَْفًسا َزِكٌَّةً ( ]سورة الكهؾ : 
 ًٌّ ًّ  -للرجل : هو عدل َزِك من الوجه األّول ،  -فً تؤوٌل زكاة المال  -لذلن المعنى، وهذا الوجه أعجب إل

 .(ٖ)وإن كان األّول ممبوال فً تؤوٌلها"
ولال ابن األثٌر: وأصل الزكاة فً اللؽة: الطهارة والنماء والبركة والمدح فالزكاة طهرة لؤلموال وزكاة   

 .(ٗ)طهرة لؤلبدان الفطر
 للت: وكل ذلن صحٌح فً معنى التسمٌة فهً تزكً وتنمً المعطً والمعطى والمال الذي أخرجت منه. 

 والثالث: ولٌل زكا الفَْرُد، إذا صاَر َزْوًجا، بزٌادة الزابد علٌه حتى صار به شْفعًا. 
هما: زكا، ألن االثنٌن أكثر من والعرب تمول للفرد: خسا، وللزوجٌن اثنٌن: زكا، لٌل للال الواحدي: " 

 :(ٙ)، ثم استشهد بمول الشاعر(٘)الواحد"
َدا ٌْن ِمنَّا الُمعَّدِ  إِذا نَْحُن فً تِْعَداِد َخْصِلَن لَْم نَمُْل     َخَسا َوَزكا أَْعٌَ

 : (2)ومنه لول الشاعر 
 َكانُوا َخًسا أو َزًكا ِمْن ُدوِن أَْربَعٍَة         لَْم ٌُْخلَمُوا، َوُجُدوُد النَّاِس تَْعتَلُج 

 :  (1)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 ُمَدوَّ  
 .(0)َوتٍر، بحدوثه فٌهم

 :(ٔٔ)، ثم استشهد بمول النابؽة(ٓٔ)واألظهر أن أصلها من الزٌادة"لال الواحدي: " 
كاُء  ْرَت ِمْن ُدْنٌَاَن نَْمٌص       َوإِن لَدَّْمَت َعاَد لََن الزَّ  َوَما أَخَّ

 .(ٕٔ)كاء: الزٌادةأراد بالز
 .(ٖٔ)والزكاة شرًعا: حك واجب فً مال مخصوص لطابفة مخصوصة فً ولت مخصوص 
اِكِعٌنَ لوله تعالى: }   .(ٗٔ)أي صلوا مع المصلٌن" [، "ٖٗ{]البمرة:َواْرَكعُوا َمَع الرَّ
 .(٘ٔ)روي عن مجاهد فً لوله تعالى:}واركعوا{، لال: "صلوا" 

                                                                                                                                                                                             

ِ فََسْوَؾ نُْإتِ  ، والممصود أنه لٌس صحًٌحا أن إعطاء الزكاة لمن ٌستحمها تنمص له، ومن فهم بهذا المعنى {ٌِه أَْجًرا َعِظًٌمااْبتِؽَاَء َمْرَضاِت َّللاَّ
 .فإنه لم ٌفهم مراد النبً ملسو هيلع هللا ىلص، وهللا أعلم

 .ٖٙٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔ)
 (السهمان جمع سهم ، كالسهام : وهو النصٌب والحظ .ٕ)
 .2ٗ٘/ٔ( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .2ٖٓص:  ٕ( النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث ج ٗ)
 .ٙٗٗ-٘ٗٗ/ٔ( التفسٌر البسٌط: ٘)
 ، وفٌه: )إذا نحن فً تكرار وصفن ...(.ٕٙٔ/ ٔ، وفً شعر الكمٌت جمع دواد سلوم 12ٔ/ ٕ( البٌت فً "الزاهر" ٙ)
، وأنشدتنً الدبٌرٌة . . . " وأنشد البٌت . وتعتلج :  (اللسان )خسا( ، وفٌه : " الفراء : العرب تمول للزوج زكا ، وللفرد خسا . . . لال2)

 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 : 1)

الطبمات واألؼانً : " كما شرار الرعى " . والرعى )بكسر فسكون( : ( ورواٌة ٗٙٔ:  1ٔ/ واألؼانً  0ٓٗ/ ومعجم الشعراء :  2ٕ٘
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 .
 .2ٖ٘/ٔطبري: ( انظر: تفسٌر ال0)
 .٘ٗٗ/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٓٔ)
 .ٖٕٕ/ ٕ، "شمس العلوم" 12ٔ/ ٕ(ورد البٌت فً "الزاهر" ٔٔ)
 .٘ٗٗ/ٕ(أنظر: التفسٌر البسٌط: ٕٔ)
 .ٕٕٗص:  ٔ( اإللناع فً فمه اإلمام ابن حنبل ج ٖٔ)
 كوع مجرد".. لال ابن عثٌمٌن: " وإنما للنا ذلن، ألنه ال ٌُتعبد هلل برٙ٘ٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗٔ)
 .ٓٓٔ/ٔ(:ص2ٓٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)٘ٔ)
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 .(ٔ)ٌركعوا مع الراكعٌن، مع أمة دمحم ٌمول: كونوا منهم ومعهم"ولال مماتل بن حٌان:" أمرهم أن  
 .(ٕ)ٌعنً وصلّوا مع المصلٌن محّمد وأصحابه"لال الثعلبً:" 
لال البٌضاوي: " أي فً جماعتهم، فإن صبلة الجماعة تفضل صبلة الفذ بسبع وعشرٌن درجة لما فٌها  

 .(ٖ)من تظاهر النفوس"
نما لال }َمَع{، ألن األمر بالصبلة أوال لم ٌمتض شهود الجماعة، فؤمرهم لال ابن عطٌة:" ولالت فرلة: إ 

 .(ٗ)بموله }َمَع{، بشهود الجماعة"
عبّر بالركوع عن جمٌع الصبلة، إذ كان ركناً من أركانها، كما عبر بالٌد عن الجسد فً  لال الواحدي: " 

 .(٘) ["ٓٔلوله }َذِلَن بَِما لَدََّمْت ٌََداَن{ ]الحج: 
 :(ٙ)أهل العلم فً أصل)الركوع( لولٌن وذكر

 : (2)أحدهما: أنه مؤخوذ من المذلَّة والخضوع ، وهو لول األصمعً والمفضل، لال األضبُط بُن لرٌع السَّْعِديُّ 
ِعٌَؾ َعلََّن أَْن تَْر      َكَع ٌَْوماً َوالدَّْهُر لَْد َرفَعَهْ   الَ تُِذلَّ الضَّ

كوع(: هو الخضوع هلل   ، ومنه لول (1)بالطاعة، ٌمال منه: ركع فبلٌن لكذا وكذا، إذا خضع لهو)الرُّ
 :(0)الشاعر

 بٌِعَْت بَِكْسٍر لَبٌٍِم َواْستَؽَاَث بَِها          ِمَن اْلُهَزاِل أَبُوَها بَْعَد َما َرَكعَا 
 لوله:)بعد ما ركعا( أي: بعد َما خَضع من ِشدَّة الجْهد والحاجة.

 التطامن واالنحناء ، وهو لول الخلٌل ، وابن زٌٍد.الثانً: أنه مؤخوذ من 
وكل شًء ٌنكب لوجهه وتمس ركبته األرض أو ال تمسها بعد أن ٌخفض  رأسه فهو فمال أهل اللؽة: " 

 :(ٓٔ)راكع، وٌمال للشٌخ إذا انحنى  من الكبر: لد ركع، لال لبٌد
 ُكلَّماَ لُْمُت َراِكعُ  أَُخبُِّر أَْخبَاَر المُُروِن التًِ َمَضْت    أَِدبُّ َكؤَنً

 :(ٔ)فالراكع: المنحنً فً لول لبٌد، ولال آخر

                                                           

 .ٓٓٔ/ٔ(:ص2ٔٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)
 .11ٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٕ)
 .22/ٔ(  تفسٌر البٌضاوي: ٖ)
 .ٖٙٔ/ٔ(  المحرر الوجٌز: ٗ)
، 2ٕٗ/ ٔو"ابن عطٌة" ، ٘ٔٔ/ ٔ، انظر: "تفسٌر أبً اللٌث" 1ٙ/ ٔ،و ذكره الثعلبً فً "تفسٌره" 2ٗٗ/ٕ(  التفسٌر البسٌط: ٘)

 .0ٖٕ/ ٔ، و"المرطبً" 2٘/ ٔ، "زاد المسٌر" 11/ ٔو"البؽوي" 
 .2ٗ٘/ٔ، وتفسٌر الطبري: ٗٔٔ/ٔ( انظر: التكت والعٌون: ٙ)
 .ٗٔٔ/ٔ، والماوردي: 22/ٔ( البٌت من شواهد البٌضاوي فً تفسٌره: 2)
 .2ٗ٘/ٔ( انظر: تفسٌر الطبري: 1)
بٌد الزمانً )من بنً زمان بن مالن بن صعب بن علً بن بكر بن وابل( رواها أبو تمام فً (هذا البٌت من أبٌات لعصام بن ع0)

، وجاء فٌه : " لال الزٌادي " وهو تحرٌؾ وتصحٌؾ كما ترى . وهذه  1ٕٔ:  ٗ، ورواها الجاحظ فً الحٌوان ٖٓٔالوحشٌات رلم 
ٌحٌى تزوج بنت طلبة بن لٌس بن عاصم المنمري فهاجاه عصام األبٌات من منالضة كانت بٌن الزمانً وٌحٌى بن أبً حفصة . وذلن أن 

 الزمانً ولال:
ا  ل بعد ُحْلو العٌش ُمرًّ ا      وبُّدِ  أََرى َحْجًرا تؽٌَّر والشعرَّ

 فؤجابه ٌحٌى بؤبٌات منها : 
ا  أال َمْن ُمبلٌػ عنِّى ِعَصاًما     بؤَنًِّ َسْوَؾ أَْنمُُض َما أَمرَّ

أن ٌحٌى خطب إلى مماتل بن طلبة المنمري ابنته  2٘:  ٓٔ، وروى أبو الفرج فً أؼانٌه  2ٕٓمعجم الشعراء : هكذا روى المرزبانً فً 
وأختٌه ، فؤنعم له بذلن . فبعث ٌحٌى إلى بنٌه سلٌمان وعمر وجمٌل ، فؤتوه فزوجهن بنٌه الثبلثة ، ودخلوا بهن ثم حملوهن إلى حجر ، 

 )وهو مكان( .
 2ٗٓونمٌضتها التً نالضه بها ٌحٌى ، من جٌد الشعر ، فالرأها فً الوحشٌات ، والحٌوان ، والشعر والشعراء : وأبٌات عصام الزمانً ، 

 ، ورواٌة الحٌوان والوحشٌات " بٌِعَْت بَوْكٍس لَلٌٍل واْستَمَلَّ بَِها " 
معنى له ، وأظن الصواب ما أثبت اجتهاًدا  الوكس : اتضاع الثمن فً البٌع . وفً المخطوطة والمطبوعة " بكسر لبٌم " ، وهو تحرٌؾ ال

بثمن  . والكسر : أخس الملٌل . ولوله : " بٌعت " الضمٌر البنة مماتل بن طلبة المنمري التً تزوجها ٌحٌى أو أحد بنٌه . ٌمول : باعها أبوها
 اللبٌم الدنًء ، لٌستعٌن بمهرها .بخس دنا خسٌس ، فزوجها مستؽٌثًا ببٌعها مما نزل به من الجهد والفالة ، فزوجها هذا الؽنى 

، 02ٖ/ ٕب، "المجمل" )ركع(  1ٙ/ ٔ، وتفسٌر الثعلبً: ٕٙٗٔ/ ٔ، وتهذٌب اللؽة:)ركع( ٓٗٔ/ ٔ( انظر: البٌت فً : الزاهر:ٓٔ)
 .2ٔٔ، "دٌوان لبٌد" مع شرحه ص 0ٖٕ/ ٔ، و"المرطبً" 2ٕ٘/ ٔ، و"تفسٌر ابن عطٌة" ٖ٘ٗ/ ٕ"مماٌٌس اللؽة" 
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 َولَِكنًِّ أَنُصُّ الِعٌَس تَدَمى      أَظلتها َوتْرَكُع بِاْلُحُزون 
 .(ٕ)أي تنكب لوجوهها"

اِكِعٌَن{]البمرة:   :(ٖ)[، وجهٌنٖٗولد ذكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى }َواْرَكعُوا َمَع الرَّ
: أنه أراد جملة الصبلة ، فعبر عنها بالركوع ، كما ٌمول اإلنسان : فََرْعُت من ركوعً ، أي من أحدهما 

 صبلتً . 
.، فؤََمَرُهم بما ال (ٗ)والثانً : أنه أراد الركوع الذي فً الصبلة ، ألنه لم ٌكن فً صبلة أهل الكتاب ركوعٌ 

 ٌفعلونه فً صبلتهم .
، لال ابن المنذر: "وأجَمعوا على أن المادر ال (٘)ً الصبلة فرضانوأجَمعوا على أن الركوع والسجود ف 

 .(ٙ)تُجزبه الصبلة إال أن ٌركع أو ٌسجد"
 :الفوائد

ً كما أن فً الصبلة التً فً   .ٔ من فوابد اآلٌة: أن الصبلة واجبة على األمم السابمة، وأن فٌها ركوعا
ً لول هللا  شرٌعتنا ركوعاً؛ ولد دلّ  تعالى لمرٌم: }ٌا مرٌم النتً لربن واسجدي واركعً مع على ذلن أٌضا
 [ ؛ فعلى األمم السابمة صبلة فٌها ركوع، وسجود.ٖٗالراكعٌن{ ]آل عمران: 

ومنها: أن األمم السابمة علٌهم زكاة؛ ألنه البد من االمتحان بالزكاة؛ فإن من الناس من ٌكون بخٌبلً . بذل   .ٕ
ٌُمتَحن العباد بإٌتاء الزكاة، وبذِل شًء من أموالهم حتى ٌُعلم بذلن حمٌمة الدرهم علٌه أشد من شًء كثٌر .؛ ف

 إٌمانهم؛ ولهذا سمٌت الزكاة صدلة؛ ألنها تدل على صدق إٌمان صاحبها.
ولم ٌبٌن ممدار  ومنها: اإلجمال فً موضع، وتبٌٌنه فً موضع آخر؛ لموله تعالى: ) وآتوا الزكاة(  .ٖ

وال األموال التً فٌها الزكاة؛ لكن هذه األشٌاء مبٌنة فً موضع آخر؛ إذ ال ٌتم الواجب، وال من ٌدفع إلٌه، 
 االمتثال إال ببٌانها.

ومنها: جواز التعبٌر عن الكل بالبعض إذا كان هذا البعض من مبانً الكل التً ال ٌتم إال بها؛ لموله   .ٗ
 تعالى: ) واركعوا مع الراكعٌن(

موله تعالى: } واركعوا مع الراكعٌن {؛ هكذا استدل بها بعض العلماء؛ ومنها: وجوب صبلة الجماعة؛ ل  .٘
ولكن فً هذا االستدالل شًء؛ ألنه ال ٌلزم من المعٌة المصاحبة فً الفعل؛ ولهذا لٌل لمرٌم: }النتً لربن 
واسجدي واركعً مع الراكعٌن{ : والنساء لٌس علٌهن جماعة؛ إذاً ال نسلم أن هذه اآلٌة تدل على وجوب 
صبلة الجماعة؛ ولكن . الحمد هلل . وجوب صبلة الجماعة ثابت بؤدلة أخرى ظاهرة من الكتاب، والسنة، 

 وألوال الصحابة رضً هللا عنهم.
 المرآن

 [ٗٗ: ({ ]البمرة ٗٗ}أَتَؤُْمُروَن النهاَس بِاْلبِّرِ َوتَْنَسْوَن أَْنفَُسُكْم َوأَْنتُْم تَتْلُوَن اْلِكتَاَب أَفَََل تَْعِملُوَن )
 التفسٌر:

كٌؾ ٌلٌك بكم ٌا معشر أهل الكتاب، وأنتم تؤمرون الناس بالبر وهو جماع الخٌر، وتتركوا أنفسكم فبل تؤتمروا 
 بما تؤمرون الناس به، وأنتم مع ذلن تتلون الكتاب وتعلمون ما فٌه على من لصر فً أوامر هللا.

 :(ٔ)فً سبب نزول اآلٌة لوالن 
                                                                                                                                                                                             

 للطرماح، وٌروى:(البٌت ٔ)
ِ أَِسٌُر العَْنَس ٌَْدَمى ... أََظبلَّها ................ ًّ  َولَِكن

العٌس: اإلبل، األََظل: باطن َمْنسم النالة والبعٌر، وٌدمى أظبلها من شدة السٌر، الحزون: جمع حزن، ما ؼلظ من األرض فً ارتفاع 
، "دٌوان 0ٕٙ، "األضداد" البن األنباري ص 2ٕٕ/ ٔالتشبٌه، انظر: "العٌن" وخشونة، فهً تعثر وتمع فً الحزون: فمال: تركع على 

 [.2ٗٗ/ٕ.]حاشٌة التفسٌر البسٌط:ٕٖ٘الطرماح" ص 
، ٖٗٗ/ ٕ، ومماٌٌس اللؽة:)ركع( ٓٗٔ/ ٔ، والزاهر:ٕٙٗٔ/ ٔ، وانظر:  تهذٌب اللؽة:)ركع( 2ٗٗ/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٕ)

 .2ٔ0ٔ/ ٖواللسان:)ركع( 
 .ٗٔٔ-ٖٔٔ/ٔ، والنكت والعٌون: ٖٙٔ/ٔحرر الوجٌز: ( انظر: المٖ)
 .ٖٖٔ/ٔ( الكشاؾ: ٗ)
 .ٗٔٔ/ ٔ( انظر: اختبلؾ األبمة العلماء؛ البن هبٌرة:٘)
 .ٕٗ( اإلجماع : ٙ)
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}أَتَؤُْمُروَن النَّاَس بِاْلبِّرِ َوتَْنَسْوَن أَْنفَُسُكْم َوأَْنتُْم تَتْلُوَن اْلِكتَاَب أَفبََل تَْعِملُوَن{ ]البمرة :  ٌة:أحدهما: عن لتادة،أن اآل
[، نزلت فً بنً اسرابٌل، إذ "كان بنو إسرابٌل ٌؤمرون الناس بطاعة هللا وبتمواه وبالبر وٌخالفون، ٗٗ

 ، نحو ذلن.(٘)، وابن جرٌج(ٗ)، والسدي(ٖ). وروي عن ابن عباس(ٕ)فعٌرهم هللا
هإالء الٌهود كان إذا جاء الرجل ٌسؤلهم ما لٌس فٌه حك وال رشوة وال شًء، أمروه  والثانً: لال ابن زٌد: "

 .(ٙ)بالحك. فمال هللا لهم :}أتؤمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفبل تعملون{"
{]البمرة:لوله تعالى:    .(2)[، أي: " أتؤمرون الناس بطاعة هللا"ٗٗ}أَتَؤُْمُروَن النَّاَس بِاْلبِّرِ
 .(1)الطاعة والعمل الصالح"لال الثعلبً: البر: " 
 .(0)لال ابن عطٌة:البر:" ٌجمع وجوه الخٌر والطاعات وٌمع على كل واحد منها اسم بر" 
 .(ٓٔ)لال السعدي: البر:" أي: باإلٌمان والخٌر" 
لال أبو حٌان:" الهمزة : لبلستفهام وضعاً ، وشابها هنا التوبٌخ والتمرٌع ألن المعنى : اإلنكار ، وعلٌهم  

 : (ٔٔ)توبٌخهم على أن ٌؤمر الشخص بخٌر ، وٌترن نفسه ونظٌره فً النهً ، لول أبً األسود 
َذا فَ  َِ ٌَْن إِ ًَ ِمثْلَهُ       َعاٌر َعلَ  عَْلَت َعِظٌمُ ال تَْنهَ َعْن ُخلٍُك َوتَؤْتِ

 :  (ٕٔ)ولول اآلخر
 فَإن انتََهت َعنهُ فَؤَنَت َحكٌمُ  وابدأ بِنَفِسَن فانَهها َعن ِؼٌِّها

 .(ٖٔ)فٌمبح فً العمول أن ٌؤمر اإلنسان بخٌر وهو ال ٌؤتٌه ، وأن ٌنهى عن سوء وهو ٌفعله"
 .(ٗٔ)أنفسكم"[، أي: "وتتركون ٗٗلوله تعالى: }َوتَْنَسْوَن أَْنفَُسُكْم{ ]البمرة :  
 .(٘ٔ)لال ابن عباس:" أي: تتركون أنفسكم" 
َ فَنَِسٌَُهْم ]التوبة:    .(ٙٔ)[ "2ٙلال ابن عطٌة: "بمعنى تتركون، كما لال هللا تعالى: نَُسوا َّللاَّ

 .(2ٔ)لال البٌضاوي:أي: "وتتركونها من البر كالمنسٌات"
سهم " فً هذا الموضع نظٌر النسٌان لال الطبري:" وتتركون أنفسكم تعصٌه ؟. ومعنى " نسٌانهم أنف 

َ فَنَِسٌَُهْم{ ]التوبة :   .(1ٔ)[، بمعنى : تركوا طاعة هللا فتركهم هللا من ثوابه"2ٙالذي لال جل ثناإه : }نَُسوا َّللاَّ
 . أي اإلٌمان والخٌر.(0ٔ)لال السعدي:" أي: تتركونها عن أمرها بذلن" 

                                                                                                                                                                                             

، والعجاب فً بٌان ٙ٘ٔ/ ٔ، والدر المنثور: 0ٔ، ذكر رواٌة ابن عباس فمط، وانظر: اللباب:ٕٗ( انظر:أسباب النزول للواحدي: ٔ)
 .1/ٕ، وتفسٌر الطبري: ٖٕ٘-ٕٕ٘/ٔاب: األسب

 .1/ٕ(: 1ٖٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .2/ٕ(:ص 1ٗٔ(، و)1ٗٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .1/ٕ(:ص 1ٕٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .1/ٕ(:ص 1ٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .1/ٕ(: 1ٗ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .0/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: 2)
 .11ٔ/ٔالثعلبً:  (   تفسٌر1)
 .ٖٙٔ/ٔ(   المحرر الوجٌز: 0)
 .ٔ٘(   تفسٌر السعدي: ٓٔ)
لؤلخطل ، وهو فً لصٌدة  ٕٗٗ:  ٔ. نسبه سٌبوٌه  2ٔٙ:  ٖ(هذا من األبٌات التً روٌت فً عدة لصابد . كما لال صاحب الخزانة ٔٔ)

( ، ولٌست فً دٌوانه 1ٔٙ:  ٖلصٌدة سالها صاحب الخزانة )للمتوكل اللٌثً ، ونسب لسابك البربري ، وللطرماح ، وألبً األسود الدإلً 
م( ، وهذا الدٌوان من 0٘ٗٔه )2ٖٖٔالذي نشره األستاذ دمحم حسن آل ٌاسٌن فً )نفابس المخطوطات( طبع مطبعة المعارؾ ببؽداد سنة 

 ً جمعها .نسخة بخط أبً الفتح عثمان بن جنى . ولم ٌلحمها األستاذ الناشر بؤشتات شعر أبً األسود الت
 .1ٔٙ/ٖ( منسوب الى أبً األسود الدإلً، انظر: الخزانة: ٕٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ(  البحر المحٌط: ٖٔ)
 .22/ٔ( فتح المدٌر: ٗٔ)
 .ٕٓٔ/ٔ(: 20ٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)٘ٔ)
 .ٖٙٔ/ٔ(   المحرر الوجٌز: ٙٔ)
 .22/ٔ(   تفسٌر البٌضاوي: 2ٔ)
 .0/ٕ( تفسٌر الطبري: 1ٔ)
 .ٔ٘(   تفسٌر السعدي: 0ٔ)



ٕٕ0 

 

ٕٕ0 

 

 :(ٔ)ٌة على ثبلثة ألوالواختلؾ أهل التفسٌر فً معنى )البر( فً هه اآل 
(، هو عهد هللا إلى بنً اسرابٌل فً تصدٌك الرسول دمحم  والدخول فً اإلسبلم. إذ كان  -ملسو هيلع هللا ىلص-أحدها:  أن)البِّرِ

ة محمٍد  ن ، وهو لول اب-ملسو هيلع هللا ىلص-أهل الكتاب ٌؤمرون الناس بالتمسن بكتاب ربهم، وٌتركونه بجحود ما فٌه من نبوَّ
 .-رضً هللا عنه-(ٕ)عباس

(، هو طاعة هللا وتمواه، إذ كان بنو إسرابٌل ٌؤمرون الناس بطاعة هللا وبتمواه وبالبر والصوم  والثانً:أن )البِّرِ
 .(٘)وابن جرٌج، (ٗ)، ولتادة(ٖ)والصبلة، وهم ٌعصونه. والسدي

 والعرب لد ٌعبر بالبر عن الطاعة ، لال الشاِعُر : 
َن النَّاُس َوٌَْفُجُرونََكاالَُهمَّ إِنَّ   آَل بَْكٍر ُدونََكا          ٌَبرُّ

 أي ٌُِطٌعونن .
(، هو األمر بالحك لدى الٌهود، إذ كان هإالء الٌهود إذا جاء الرجل ٌسؤلهم ما لٌس فٌه حك  والثالث:أن)البِّرِ

 .(ٙ)وال رشوة وال شًء، أمروه بالحك، فنزلت اآلٌة. روي ذلن عن ابن زٌد
وجمٌع هذه األلوال صحٌحة، وإن اختلؾ أهل التفسٌر فً صفة )البر( الذي كان الموم ٌؤمرون به للت:  

ؼٌرهم، لكنه ال خبلؾ بٌنهم على أن الٌهود كانوا ٌؤمرون الناس بما هلل فٌه رضا من المول أو العمل، "وهم ال 
 .(2)ٌفعلونه"

 :(1) وتجدر اإلشارة بؤن كلمة )البر( وردت فً المرآن على وجوه 
ٌُْد اْلبَّرِ َما ُدْمتُْم ُحُرًما{ ]المابدة :  –بالفتح  -البَّر(أحدها: ) ٌُْكْم َص َم َعلَ [، 0ٙخبلؾ البحر، لال تعالى: }َوُحّرِ

ٌُكْم ِمْن ُظلَُماِت اْلبَّرِ َواْلبَْحِر{ ]األنعا0٘}َوٌَْعلَُم َما فًِ اْلبَّرِ َواْلبَْحِر{ ]األنعام :  [، }ُهَو ٖٙم : [، }لُْل َمْن ٌُنَّجِ
اُكْم ٕٕالَِّذي ٌَُسٌُِّرُكْم فًِ اْلبَّرِ َواْلبَْحِر{ ]ٌونس :  ا نَجَّ [، }َوإَِذا َمسَُّكُم الضُّرُّ فًِ اْلبَْحِر َضلَّ َمْن تَْدُعوَن إاِلَّ إٌَِّاهُ فَلَمَّ

ْنَساُن َكفُوًرا{ ]اإلسراء :  ٌُْكْم [، }أَفَؤَ 2ٙإِلَى اْلبَّرِ أَْعَرْضتُْم َوَكاَن اإْلِ ِمْنتُْم أَْن ٌَْخِسَؾ بُِكْم َجانَِب اْلبَّرِ أَْو ٌُْرِسَل َعلَ
ْمنَا بَنًِ آَدَم َوَحَمْلنَاُهْم فًِ اْلبَّرِ َواْلبَْحِر{ ]اإلسراء : 1َٙحاِصبًا ثُمَّ اَل تَِجُدوا لَُكْم َوِكٌبًل{ ]اإلسراء :  [، }َولَمَْد َكرَّ

ْن ٌَْهِدٌُكْم فًِ ُظلُمَ 2ٓ اُهْم إِلَى اْلبَّرِ إَِذا ُهْم ٌُْشِرُكوَن{ ]العنكبوت : ٖٙاِت اْلبَّرِ َواْلبَْحِر{ ]النمل : [، }أَمَّ ا نَجَّ [، }فَلَمَّ
ٌِْدي النَّاِس ِلٌُِذٌمَُهْم بَْعَض الَِّذي َعِملُوا لَعَلَّهُ ٘ٙ ]الروم : ْم ٌَْرِجعُوَن{ [، }َظَهَر اْلفََساُد فًِ اْلبَّرِ َواْلبَْحِر بَِما َكَسبَْت أَ
اُهْم إِلَى اْلبَّرِ فَِمْنُهْم ُمْمتَِصٌد َوَما ٌَْجَحُد بِآٌَاتِنَا إاِلَّ ُكلُّ َختَّاٍر َكفُوٍر{ ]لممانٔٗ ا نَجَّ  [.ٕٖ:  [، }فَلَمَّ

، وٌنسب ذلن إلى هللا تعالى تارة وٌظهر فٌه التوسع فً فعل الخٌر –اإلحسان  –بالكسر  –البِّر( والثانً: )
ِحٌُم{ ]الطور :  نحو: }إِنَّا [، وإلى العبد تارة، فٌمال: بر العبد ربه، أي: 1ُٕكنَّا ِمْن لَْبُل نَْدُعوهُ إِنَّهُ ُهَو اْلبَرُّ الرَّ

توسع فً طاعته، فمن هللا تعالى الثواب، ومن العبد الطاعة، والبر فً الصدق، لكونه بعض الخٌر المتوسع 
 :(0)ل الشاعرفٌه، ٌمال: بر فً لوله، وبر فً ٌمٌنه، ولو

 أكون مكان البر منه ودونه        وأجعل مالً دونه وأوامره
 لٌل: أردا به الفإاد، ولٌس كذلن، بل أراد ما تمدم، أي: ٌحبنً محبة البر.

ا بَِواِلَدتًِ َولَْم  وٌمال: بر أباه فهو بار وبر مثل: صابؾ وصٌؾ، وطابؾ وطٌؾ، وعلى ذلن لوله تعالى: }َوبَرًّ
[. وبر فً ٌمٌنه فهو بار، وأبررته، وبرت ٌمٌنً، وحج مبرور أي: ممبول، َٕٖجبَّاًرا َشِمًٌّا{ ]مرٌم :  ٌَْجعَْلنًِ

}َكبلَّ إِنَّ ِكتَاَب اأْلَْبَراِر  [، ولال:ٖٔوجمع البار: أبرار وبررة، لال تعالى: }إِنَّ اأْلَْبَراَر لَِفً نَِعٌٍم{ ]االنفطار : 

                                                           

 ومابعدها. 1/ٕتفسٌر الطبري: ( ٔ)
 .2/ٕ(:ص 1ٗٔ(، و)1ٗٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .1/ٕ(:ص 11ٕٖٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .1/ٕ(: 1ٖٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .1/ٕ(:ص 1ٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .1/ٕ(: 1ٗ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .2ٕٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 2)
 .ٗٙألفاظ المرآن، األصفهانً: ( انظر: مفردات 1)
؛ واللسان )برر( ؛ ولٌس فً شعره، وذكر جامع ٕٔٔ/ٔ( البٌت لخداش بن زهٌر وهو بتمامه وهو فً تاج العروس )بر( ؛ والمجمل 0)

 (ٖٕٔ/ٔدٌوانه بٌتا له من نفس المافٌة والبحر؛ وهو فً شمس العلوم 
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[، فبررة خص بها المبلبكة ٙٔ}ِكَراٍم بََرَرةٍ{ ]عبس :  [، ولال فً صفة المبلبكة:1ٔ: لَِفً ِعلٌٌَِِّّن{ ]المطففٌن 
فً المرآن من حٌث إنه أبلػ من أبرار، فإنه جمع بر، وأبرار جمع بار، وبر أبلػ من بار، كما أن عدال أبلػ 

 .(ٔ)من عادل
الحب المعروؾ فً الؽذاء )الممح( ألنه أوسع ما ٌحتاج إلٌه فً الؽذا، والبرٌر  –بالضم  –والثالث:)البُّر( 

(، من هذا. ولٌل: 0ٕٙ/ٕخص بثمر األران ونحوه، ولولهم: ال ٌعرؾ الهر من البر )انظر مجمع األمثال 
 هما حكاٌتا الصوت. والصحٌح أن معناه ال ٌعرؾ من ٌبره ومن ٌسًء إلٌه.

 ) من أسماء هللا تعالى،  أي فاعل البر وهو المحسن، والبر الذي بصدد الحدٌث عنه  –فتح بال –والرابع: )البَرُّ
مصدر مؤخوذ من ) ب رر ( وهو فً األصل اسم لما ٌحصل به للمبرور النفع  –هنا هو  البِّر : بكسر الباء 

صلة األرحام، كما ٌطلك البر على الصبلح،  الخٌر، اإلحسان،  الصدق الطاعة، الصلة، التموى، الجنة، 
 حسن الخلك.

 ولد ذكر أهل التفسٌر أن )البر( فً المرآن على ثبلثة أوجه:  
ٌِن َولَْم ٌُْخِرُجوُكْم ِمْن ِدٌَاِرُكْم أَْن  أحدها: البر: الصلة لال تعالى: ُ َعِن الَِّذٌَن لَْم ٌُمَاتِلُوُكْم فًِ الّدِ }اَل ٌَْنَهاُكُم َّللاَّ

وُهْم َوتُْمِسُطوا إِ  َ ٌُِحبُّ اْلُمْمِسِطٌَن{ ]الممتحنة : تَبَرُّ ٌِْهْم إِنَّ َّللاَّ  [. 1لَ
ِ َواَل الشَّْهَر اْلَحَراَم َواَل اْلَهْدَي  والثانً: )البر( : الطاعة لال تعالى :  }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اَل تُِحلُّوا َشعَابَِر َّللاَّ

ٌَْت اْلحَ  ٌَن اْلبَ َراَم ٌَْبتَؽُوَن فَْضبًل ِمْن َربِِّهْم َوِرْضَوانًا َوإَِذا َحلَْلتُْم فَاْصَطاُدوا َواَل ٌَْجِرَمنَُّكْم َشنَآُن َواَل اْلمبََلبَِد َواَل آّمِ
ثْ لَْوٍم أَْن َصدُّوُكْم َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم أَْن تَْعتَُدوا َوتَعَاَونُوا َعلَى اْلبِّرِ َوالتَّْمَوى َواَل تَعَاَونُو ِم َواْلعُْدَواِن ا َعلَى اإْلِ

َ َشِدٌُد اْلِعمَاِب{ ]المابدة :  َ إِنَّ َّللاَّ  [.َٕواتَّمُوا َّللاَّ
}أَتَؤُْمُروَن النَّاَس بِاْلبِّرِ َوتَْنَسْوَن أَْنفَُسُكْم َوأَْنتُْم تَتْلُوَن اْلِكتَاَب أَفبََل تَْعِملُوَن{  والثالث:) البر(: التموى لال تعالى:

 [ٗٗ]البمرة : 
 جاء فً بٌان أوجه البر فً السنة لوله ملسو هيلع هللا ىلص:ومما  
 .(ٕ)"البر : حسن الخلك" -
 أي الذي ال ٌخالطه شًء من المآثم .  (ٖ) "الحج المبرور لٌس له جزاء إال الجنة" -
  .(ٗ)"البر ما اطمؤنت إلٌه النفس واطمؤن إلٌه الملب"-
 م جامع للخٌر .وبهذا نعلم أن )البر( فً اللؽة ٌطلك على كل اس 
ولد اختلؾ العلماء فً تعرٌؾ البر االصطبلحً اختبلؾ تنوع ال اختبلؾ تضاد فمنهم من لال : البر:  

الصبلح،  ومنهم من لال : البر: الخٌر، ومنهم من لال : البر : خٌر الدنٌا واآلخرة،  ومنهم من لال : البر : 
فالبر فً لال البر كلمة جامعة لكل أصناؾ الخٌر، لكن أجمع تعرٌؾ له من سعة اإلحسان والخٌر الكامل، 

 .(٘) االصطبلح : هو كل ما ٌتمرب به إلى هللا تعالى من صالح األعمال وفاضل األخبلق
 .(ٙ)[، أي وأنتم: "تمرإون التوراة"ٗٗلوله تعالى: }َوأَْنتُْم تَتْلُوَن اْلِكتَاَب{ ]البمرة : 
 .(2)ونعته" -ملسو هيلع هللا ىلص-وفٌها صفة دمحم لال الواحدي:" أي: تمرإون التوراة،  
 .(1)لال البٌضاوي:" أي تتلون التوراة، وفٌها الوعٌد على العناد وترن البر ومخالفة المول العمل 

                                                           

 .1ٔ/ٗ ؛ والبرهان للزركشًٖٕ٘/ٔ( انظر: اإلتمان للسٌوطً ٔ)
 . ٖٕ٘٘(   أخرجه مسلم فً البر والصلة باب تفسٌر البر واإلثم ، رلم ٕ)
، ومسلم فً الحج، باب فً فضل الحج 1ٖٙٔ، رلم 0ٕٙ/ٕ(  أخرجه البخاري فً أبواب العمرة باب وجوب العمرة وفضلها، ٖ)

 .0ٖٗٔرلم  01ٖ/ٕوالعمرة، 
 .0ٙٙ/ٕفً سننه ، والدارمً 0ٕٙ/٘(  أخرجه اإلمام أحمد فً المسند ٗ)
، العلوم التربوٌة والدراسات 2ٔ( انظر: البر فً المرآن وأثره فً حٌاة المكلفٌن، ادرٌس حامد دمحم علً، مجلة جامعة الملن سعود، م٘)

 .ٕ٘ٓٔ-002ص : ( ، ٕاإلسبلمٌة )
 .1٘ٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙ)
 .0ٗٗ/ٕ(   التفسٌر الوسٌط: 2)
 .22/ٔ(   تفسٌر البٌضاوي: 1)
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لال ابن عثٌمٌن:" والجملة هنا حالٌة. أي والحال أنكم تتلون الكتاب.؛ فلم تؤمروا بالبر إال عن علم؛ ولكن  
 .(ٔ)فسكم{ أي تتركونها، فبل تؤمرونها بالبر"مع ذلن }تنسون أن

 : (ٕ) [، وجهٌنٗٗوذكروا فً لوله تعالى: }َوأَْنتُْم تَتْلُوَن اْلِكتَاَب{ ]البمرة :  
 .(ٖ)أحدهما:معناه:وأنتم تدرسون وتمرءون الكتاب وهو التوراة. لاله ابن عباس

 فً االلتداء به.والثانً: وٌحتمل أن ٌكون المعنى: وأنتم: تتبعون الكتاب، أي 
 .(ٗ)لال ابن عطٌة: والتوراة " تنهاهم عما هم علٌه من هذه الصفة الذمٌمة" 
[، " ٌعنً: أفبل ٌكون لكم عمول تدركون بها خطؤكم، ٗٗلوله تعالى: }أَفبَل تَْعِملُوَن{]البمرة 

 .(٘)وضبللكم.؟!"
 .(ٙ)لال ابن عباس:"ٌمول: أفبل تفهمون ؟ فنهاهم عن هذا الخلك المبٌح" 
 .(2)لال الثعلبً:"أي أفبل تمنعون أنفسكم من موالعة هذه الحال المردٌة لكم" 
لال البٌضاوي: }أفبل تعملون{" لبَح صنٌعكم، فٌصدكم عنه، أو أفبل عمل لكم ٌمنعكم عما تعلمون وخامة  

 .(1)عالبته"
دكم استمباحه عن لال الزمخشري:"توبٌخ عظٌم بمعنى : أفبل تفطنون لمبح ما ألدمتم علٌه حتى ٌص 

 ِ ارتكابه ، وكؤنكم فً ذلن مسلوبو العمول ، ألن العمول تؤباه وتدفعه. ونحوه }أُّؾٍ لَُكْم َوِلَما تَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ
 .(0) ["2ٙأَفبََل تَْعِملُوَن{ ]األنبٌاء : 

 .(ٓٔ)"أفبل تتفكرون"روي عن عبد الرحمن بن زٌد بن أسلم عن أبٌه فً لوله: }أفبل تعملون{، :لال:  
لال ابن عطٌة:" والعمل: اإلدران المانع من الخطؤ مؤخوذ منه عمال البعٌر، أي ٌمنعه من التصرؾ،  

 .(ٔٔ) ومنه المعمل أي موضع االمتناع"
لال ابن عثٌمٌن:" و "العمل" هنا عمل الرشد، ولٌس عمل اإلدران الذي ٌناط به التكلٌؾ؛ ألن العمل  

التكلٌؾ. وهو إدران األشٌاء، وفهمها.؛ وهو الذي ٌتكلم علٌه الفمهاء فً العبادات، نوعان: عمل هو مناط 
والمعامبلت، وؼٌرها؛ وعمل الرشد. وهو أن ٌحسن اإلنسان التصرؾ.؛ وسمً إحسان التصرؾ عمبلً؛ ألن 

 .(ٕ)اإلنسان َعمَل تصرفه فٌما ٌنفعه"
هما ، لوله : }وانتم تتلون( أي : تتدبرون لال الراؼب:" ولد اتبع هللا ذمهم بحكمٌن حمك ؼٌهم أحد 

أن الجامع للعمل ومتبع الكتاب لٌس من حمه أن ٌؤمر الؽٌر  -تنبٌهاً  -التوراة ، والثانً : لوله : )أفبل تعلمون( 
 .(ٕ)بما ال ٌفعله ، فذلن منبا عن الجهل"

ه اإلنسان بتلن المّوة َعْمٌل. وإلى األّول والعَْمل :"ٌمال للمّوة المتهٌّبة لمبول العلم، وٌمال للعلم الذي ٌستفٌد 
ما »، وإلى الثانً أشار بموله: (ٕ)«ما خلك هللا خلما أكرم علٌه من العمل»أشار صلّى هللا علٌه وسلم بموله: 

                                                           

 .1٘ٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 .2ٖٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٕ)
 . ولفظه:" تدرسون الكتاب بذلن. وٌعنً بالكتاب : التوراة".ٓٔ-0/ٕ(:ص1ٗ2( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .2ٖٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗ)
 .1٘ٔ/ٔ(   تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٘)
 .ٓٔ/ٕ(:ص1ٗ1(   أخرجه الطبري)ٙ)
 . نمل كبلم الثعلبً.2ٖٔ/ٔ. وانظر: المحرر الوجٌز: 11ٔ/ٔبً: (   تفسٌر الثعل2)
 .22/ٔ(   تفسٌر البٌضاوي: 1)
 .ٖٖٔ/ٔ( الكشاؾ: 0)
 .ٔٓٔ/ٔ(:ص2ٗٗ(   أخرجه ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .2ٖٔ/ٔ(المحرر الوجٌز: ٔٔ)
 .1٘ٔ/ٔتفسٌر ابن عثٌمٌن:   )ٕ(
 .2ٙٔ/ٔتفسٌر الراؼب  األصفهانً:   )ٕ(
إّن هللا لما خلك العمل لال له: ألبل: فؤلبل، ثم لال له: أدبر فؤدبر، فمال: وعزتً وجبللً ما »الحدٌث عن أبً هرٌرة عن النبً لال:   )ٕ(

 « .خلمت خلما أشرؾ منن، فبن آخذ وبن أعطً
فً الكبٌر واألوسط وأبو نعٌم لال ابن تٌمٌة: إنه كذب موضوع باتفاق، ولال العرالً فً تخرٌج أحادٌث اإلحٌاء: أخرجه الطبرانً 

 .ٖٕٙ/ ٔ، وكشؾ الخفاء 1ٖٔ/ 2، وحلٌة األولٌاء 1ٖ/ ٔبإسنادٌن ضعٌفٌن. انظر: اإلحٌاء مع تخرٌجه 
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ًّ بموله: َوما (ٕ)« كسب أحد شٌبا أفضل من عمل ٌهدٌه إلى هدى أو ٌّرّده عن ردى ،  وهذا العمل هو المعن
[ ، وكّل موضع ذّم هللا فٌه الكفّار بعدم العمل فإشارة إلى الثانً دون األّول، ٖٗ اْلعاِلُموَن]العنكبوت: ٌَْعِملُها إاِلَّ 

ًٌ فَُهْم ال 2ٔٔنحو: َوَمثَُل الَِّذٌَن َكفَُروا َكَمثَِل الَِّذي ٌَْنِعُك{]البمرة: [، إلى لوله: }ُصمٌّ بُْكٌم ُعْم
اآلٌات، وكّل موضع رفع فٌه التّكلٌؾ عن العبد لعدم العمل فإشارة إلى [، ونحو ذلن من 2ٌَْٔٔعِملُوَن{]البمرة:

 .(ٕ)األّول. وأصل العَْمل: اإلمسان واالستمسان"
، وعمل اإلنسان هو "تمٌٌزه الذي به فارق جمٌع الحٌوان، سمً عمبلً ألنه ٌعمله (ٕ)والعمل أصله: المنع 

لبعٌر عن ركوب رأسه، ومن هذا سمٌت الدٌة عمبلً ألنها أي ٌمنعه عن التورط  فً الهلكة، كما ٌعمل العمال ا
 .(ٕ)إذا وصلت إلى ولً الممتول عملته عن لتل الجانً، أي منعته"

ولال السعدي:" وهذه اآلٌة، وإن كانت نزلت فً سبب بنً إسرابٌل، فهً عامة لكل أحد لموله تعالى: }ٌَا  
ِ أَْن تَمُولُوا َما ال تَْفعَلُوَن{ ولٌس فً اآلٌة أن اإلنسان  أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا ِلَم تَمُولُوَن َما ال تَْفعَلُوَن َكبَُر َمْمتًا ِعْنَد َّللاَّ

إذا لم ٌمم بما أمر به أنه ٌترن األمر بالمعروؾ، والنهً عن المنكر، ألنها دلت على التوبٌخ بالنسبة إلى 
ؼٌره ونهٌه، وأمر نفسه ونهٌها، فترن أحدهما، ال الواجبٌن، وإال فمن المعلوم أن على اإلنسان واجبٌن: أمر 

ٌكون رخصة فً ترن اآلخر، فإن الكمال أن ٌموم اإلنسان بالواجبٌن، والنمص الكامل أن ٌتركهما، وأما لٌامه 
بؤحدهما دون اآلخر، فلٌس فً رتبة األول، وهو دون األخٌر، وأٌضا فإن النفوس مجبولة على عدم االنمٌاد 

 .(ٕ)فعله، فالتداإهم باألفعال أبلػ من التدابهم باأللوال المجردة"لمن ٌخالؾ لوله 
ولد روى أحمد وؼٌره عن أنس بن مالن أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : " رأٌت لٌلة أسري بً رجاال تمرض 
شفاههم بممارٌض من نار للت من هإالء ٌا جبرٌل ؟ لال هإالء خطباء من أمتن ٌؤمرون الناس بالبر 

  .(ٔ) وٌنسون أنفسهم وهم ٌتلون الكتاب "

لال المرطبً: فمد دل الحدٌث الصحٌح وألفاظ اآلٌة على أن عموبة من كان عالما بالمعروؾ وبالمنكر 
وبوجوب المٌام بوظٌفة كل واحد منهما أشد ممن لم ٌعلمه وإنما ذلن ؛ ألنه كالمستهٌن بحرمات هللا تعالى 

فع بعلمه ؛ لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :" أشد الناس عذابا ٌوم المٌامة عالم لم ٌنفعه ومستخؾ بؤحكامه وهو ممن ال ٌنت
 .(ٖ)"(ٕ)هللا بعلمه "
 :الفوائد

من فوابد اآلٌة: توبٌخ هإالء الذٌن ٌؤمرون بالبر، وٌنسون أنفسهم؛ ألن ذلن مناٍؾ للعمل؛ ولد ورد الوعٌد .ٔ 
أخبر النبً ملسو هيلع هللا ىلص "أنه ٌإتى بالرجل فٌلمى فً النار فتندلك ألتابه" . و"األلتاب" الشدٌد على من كان هذا دأبه؛ فمد 

هً األمعاء . "فٌدور كما ٌدور الحمار برحاه، فٌجتمع إلٌه أهل النار، فٌمولون: ٌا فبلن، ألٌس كنت تؤمرنا 
؛ فهو  (ٕ)أنهاكم عن المنكر وآتٌه"بالمعروؾ، وتنهانا عن المنكر، فٌمول: كنت آمركم بالمعروؾ وال آتٌه، و

 .من أشد الناس عذاباً . والعٌاذ باهلل .
فإن لال لابل: بناًء على أنه مخالؾ للعمل، وبناًء على شدة عموبته أنمول لمن ال ٌفعل ما أََمر به، ومن ال 

 ٌترن ما نهى عنه: "ال تؤمر، وال تنهَ"؟

                                                           

ما اكتسب رجل مثل فضل عمل ٌهدي صاحبه إلى هدى، وٌرّده عن ردى، وما تم إٌمان عبد »الحدٌث عن عمر لال: لال رسول هللا:   )ٕ(
. 1ٖ/ ٔا. هـ. لال العرالً: أخرجه ابن المحبّر فً العمل، وعنه الحارث بن أبً أسامة. انظر: اإلحٌاء « ٌكمل عملهوال استمام دٌنه حتى 

هـ. انظر: تمرٌب التهذٌب ص  ٕٙٓللت: داود بن المحبّر كذّاب، ولال ابن حجر: وأكثر )كتاب العمل( الذي صنّفه موضوعات. مات سنة 
ٕٓٓ. 

 .21٘-22٘آن، الراؼب األصفهانً: المفردات فً ؼرٌب المر  )ٕ(
 . 0ٙ/ٗأنظر: مماٌٌس اللؽة:   )ٕ(
 .2ٖٗٓ/ ٘، وانظر: "اللسان" )عمل( ٕٕٗ٘/ ٔ، وانظر: "تهذٌب اللؽة" )عمل( ٓ٘ٗ/ٕالتفسٌر البسٌط:   )ٕ(
 .2ٙٔ/ٔتفسٌر الراؼب  األصفهانً:   )ٕ(
 ( 0ٕٔ( برلم)1٘٘/ ٔالصحٌحة وشًء من فمهها وفوابدها :)( رواه احمد وأبو ٌعلى بسند صححه األلبانً فً سلسلة األحادٌث ٔ)
 (: ضعٌؾ اإلسناد جدا.(ٖٗٙٔبرلم 1ٖٔ/ ٗ( أخرجه ابن ماجه فً سننه )لال األلبانً فً الضعٌفة )ٕ)
 .ٖٙٙ/ٔ( تفسٌر المرطبً: ٖ)
، كتاب 0٘ٔٔأخرجه مسلم ص؛ و2ٕٖٙ: صفة النار وأنها مخلولة، حدٌث رلم ٓٔ، كتاب بدء الخلك، باب ٕٗٙأخرجه البخاري ص )ٕ(

 .010ٕ[ ٔ٘] 2ٗ1ٖ: من ٌؤمر بالمعروؾ وال ٌفعله، وٌنهى عن المنكر وٌفعله، حدٌث رلم 2الزهد والرلابك، باب 
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ألنه لو ترن األمر مع تركه فِعلَه ارتكب جناٌتٌن: األولى:  فالجواب: نمول: ال، بل ُمْر، وافعل ما تؤمر به؛
ترن األمر بالمعروؾ؛ والثانٌة: عدم لٌامه بما أمر به؛ وكذلن لو أنه ارتكب ما ٌنهى عنه، ولم ٌَْنهَ عنه فمد 

 ارتكب مفسدتٌن: األولى: ترن النهً عن المنكر؛ والثانٌة: ارتكابه للمنكر.
من المنكر! لو للنا: ال ٌنهى عن المنكر إال من لم ٌؤت منكراً لم ٌَنهَ أحد عن منكر؛  ثم نمول: أٌنا الذي لم ٌسلم

ولو للنا: ال ٌؤمر أحد بمعروؾ إال من أتى المعروؾ لم ٌؤمر أحد بمعروؾ؛ ولهذا نمول: ُمْر بالمعروؾ، 
 وجاهد نفسن على فعله، واْنهَ عن المنكر، وجاهد نفسن على تركه.

: توبٌخ العالم المخالؾ لما ٌؤمر به، أو لما ٌنهى عنه؛ وأن العالم إذا خالؾ فهو أسوأ حاالً ومن فوابد اآلٌة  .ٕ
من الجاهل؛ لموله تعالى: } وأنتم تتلون الكتاب {؛ وهذا أمر فُطر الناس علٌه . أن العالم إذا خالؾ صار أشد 

ً من الجاهل .؛ حتى العامة تجدهم إذا فعل العالم منكراً لالوا: ك ٌؾ تفعل هذا وأنت رجل عالم؟! أو إذا لوما
 .!ترن واجباً لالوا: كٌؾ تترن هذا وأنت عالم؟

ٍ؛ لموله تعالى: } أفبل تعملون {.  .ٖ ًّ  ومن فوابد اآلٌة: توبٌخ بنً إسرابٌل، وأنهم أمة جهلة حممى ذوو ؼ
ٌه شبه بالٌهود؛ ألن ومنها: أن من أمر بمعروؾ، ولم ٌفعله؛ أو نهى عن منكر وفعله من هذه األمة، فف  .ٗ

 .هذا دأبهم . والعٌاذ باهلل .
 المرآن

ََلِة َوإِنهَها لََكبٌَِرةٌ إِاله َعلَى اْلَخاِشِعٌَن ) ْبِر َوالصه  [٘ٗ({ ]البمرة : ٘ٗ}َواْستَِعٌنُوا بِالصه
 التفسٌر:

 ن الذلٌلٌن ألمر هللا.واستعٌنوا فً أموركم كلها بالصبر، وكذلن الصبلة، وإنها لشالة ثمٌلة إال على الخاشعٌ
بَلةِ{]البمرة:  ْبِر َوالصَّ [، "أي استعٌنوا على أموركم بالصبر، ٘ٗلوله تعالى:} }َواْستَِعٌنُوا بِالصَّ

 .(ٔ)والصبلة"
 .(ٕ)لال ابن جرٌج:" إنهما معونتان على رحمة هللا" 
من طاعتً واتباع أمري ،  -لال الطبري:أي: " استعٌنوا على الوفاء بعهدي الذي عاهدتمونً فً كتابكم  

 -وترن ما تهوونه من الرٌاسة وحب الدنٌا إلى ما تكرهونه من التسلٌم ألمري ، واتباع رسولً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص 
 .(ٖ)بالصبر علٌه والصبلة"

لال الواحدي:" استعٌنوا بالصبر على أداء الفرابض واجتناب المحارم واحتمال األذى وجهاد العدو  
 .(ٗ)صابب والصبلة"وعلى الم

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 

ٌدي جبار السموات واألرض ، أو استعٌنوا ومراعاة اآلداب والخشوع واستحضار العلم بؤنه انتصاب بٌن 
 .(٘)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"

إلٌها دون الصبر ، وأما الصبلة التً تخفؾ على ؼٌر  لال الراؼب: وخصها]أي الصبلة[ برد الضمٌر 
بَلةَ تَْنَهى َعِن اْلفَْحَشاِء  الخاشع ، فإنها مسماة باسمها ، ولٌس هً فً حكمها ، بداللة لوله تعالى : }إِنَّ الصَّ

 .(2)َواْلُمْنَكِر{ ، ومثلها ، ولل ما ترى صبلة ؼٌر الخاشع تنهاه عن الفحشاء والمنكر"

                                                           

 .ٓٙٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 .٘ٔ/ٕ(:ص1٘ٗ( أخرجه الطبري)ٕ)
 .ٔٔ-ٓٔ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .ٕ٘ٗ/ٕ( أنظر:التفسٌر البسٌط: ٗ)
 .ٖٙ/ٔ ( تفسٌر النسفً:٘)
 .0ٖ/ٔ( أحكام المرآن: ٙ)
 .22ٔ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 2)
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ْبِر{ ألنه أراد ولال المفس  رون وأصحاب المعانً: "إن جمٌع العبادات داخلة تحت لوله: }َواْستَِعٌنُوا بِالصَّ
اٌن{ ]الرحمن:  الصبر علٌها، ولكن خصت الصبلة بالذكر تخصٌصا وتفضٌبل، كموله: }فٌِِهَما فَاِكَهةٌ َونَْخٌل َوُرمَّ

 .(ٔ) ["01ٌَكاَل{ ]البمرة: [، ولوله }َوَمبَلبَِكتِِه َوُرُسِلِه َوِجْبِرٌَل َومِ 1ٙ
 :(ٕ)واختلؾ أهل التفسٌر فً معنى )الصبر( فً هذه اآلٌة على لولٌن 

أحدهما:أن الصبر: هو حبس النفس على ما تكره، وهو المعنى المشهور للصبر، وكل من حبس شٌبا فمد 
،  أي: (ٖ)الصابر"صبره، ومنه الحدٌث فً رجل أمسن رجبل ولتله آخر، فمال: "التلوا الماتل، واصبروا 

، لال (ٗ)احبسوا الذي حبسه حتى ٌموت،  وكذلن لو حبَس رجل نفسه على شًء ٌرٌده لال: صبرُت نفسً
 :(٘)عنترة

ةً     تَْرُسو إَذا نَْفُس الَجبَاِن تََطلَّعُ   فََصبَْرُت َعاِرفَةً ِلَذِلَن ُحرَّ
ض معانً الصبر، ولهذا سمً رمضان شهر ، والصوم بع(ٙ)والثانً: أن المراد به هنا: الصوم. لاله مجاهد

 .(2)الصبر كما نطك به الحدٌث
 .(1)واألول هو الصحٌح، وعلٌه جمهور أهل العلم 
، والصبر لؽة: الحبس، ٌمال (0)و)الصبر(: "حبس النفس على ما تكره ومنعها محابّها وكفها عن هواها 

 :(ٓٔ)ء : حبستها، لال الحطٌبةلتل فبلن صبرا أي أمسن وحبس حتى أتلؾ، وصبرت نفسً على الشً
ٌَْ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         تَْرسُ   و، إِذا نَْفُس الجبان تََطلَّعُ فََصبَْرُت عاِرفَةً لذلن ُحرَّ
  .(ٔ)ٌمول: َحبَست نفساً صابِرة. لال أَبو عبٌد: ٌمول إِنه َحبَس نفَسه

                                                           

 .ٙ٘ٗ/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٔ)
 .ٔٔ/ٕ( انظر تفسٌر الطبري: ٕ)
(الحدٌث ذكره أبو عبٌد فً "ؼرٌب الحدٌث" بدون سند، وفً الهامش لال المحمك: زاد فً )ر(. لال سمعت عبد هللا بن المبارن ٌحدثه ٖ)

، 02ٕٔ/ ٕأ، واألزهري فً "تهذٌب اللؽة" عن أبً عبٌد  0ٙ/ ٔ، وذكره الثعلبً ٘٘ٔ/ ٔأمٌه ٌرفعه. "ؼرٌب الحدٌث"  عن إسماعٌل بن
، وذكره فً "كنز العمال" عن أبً 21٘/ ٔ، "ؼرٌب الحدٌث" البن الجوزي 1/ ٖ، "النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث" 2ٕٙ/ ٕوهو فً "الفابك" 

 .ٓٔ/ ٔ٘عبٌدة عن إسماعٌل بن أمٌة مرسبل، 
 .ٔ٘ٗ/ٕ( انظر التفسٌر البسٌط: ٗ)
، و"تفسٌر 0ٕٖ/ ٖ، "مماٌٌس اللؽة" )صبر( 02ٕٔ/ ٕ، "تهذٌب اللؽة" )صبر( ٘٘ٔ/ ٔ( البٌت فً "ؼرٌب الحدٌث" ألبً عبٌد ٘)

دٌوان ، "ٕٗٔ/ ٔ، "فتح المدٌر" 2ٖٔ/ ٔ، و"تفسٌر المرطبً" 100ٕ/ ٘، و )عرؾ( 0ٖٕٔ/ ٗأ، "اللسان" )صبر(  0ٙ/ ٔالثعلبً" 
. ٌمول: : صبرت عارفة: أي حبست نفًسا عارفة لذلن، أي نفسه، والعارفة الصابرة، ترسو: أي تثبت وتستمر، تطلع: ٕٗٙعنترة" ص 

 تطلع نفس الجبان إلى حلمه من الفزع والخوؾ.
 .ٕٔ٘/ٔ. ونمله ابن كثٌر فً  تفسٌره: ٕٓٔ/ٔ(:ص1ٓٗ( انظر:تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙ)
ْبِر َوثبََلثَِة أٌََّاٍم ِمنْ  ( ما رواه اإلمام2) ُكّلِ َشْهٍر َصْوُم  أحمد ومسلم من حدٌث أبً لتادة رضً هللا عنه أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: "َصْوُم َشْهِر الصَّ

ٌِر َعِن ، وأخرج اإلمام أحمد َعْن ٌَِزٌَد ْبِن  ( .( واللفظ لئلمام أحمدٕٙٔٔ(، ومسلم )10ٙ٘، 2٘ٙ2الدَّْهِر") مسند أحمد ) ّخِ ِ ْبِن الّشِ َعْبِد َّللاَّ
ٌِْه َوَسلََّم ٌَمُوُل وذكر الحدٌث أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص ُ َعلَ ِ َصلَّى َّللاَّ ِ لَاَل َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَّ ًّ ْبِر َوثبََلثَِة أٌََّاٍم ِمْن ُكّلِ َشْهٍر   لال:اأْلَْعَرابِ َصْوُم َشْهِر الصَّ

، وروى النسابً عن الباهلً رضً هللا عنه لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "صْم شهَر الصبِر  (0ْٕٕٙ٘دِر".) مسند اإلمام أحمد )ٌُْذِهْبَن َوَحَر الصَّ 
 (.20ٖٗ( ، انظر صحٌح الجامع )2ٕ٘ٙوثبلثةَ أٌاٍم من كّلِ شهر".) سنن النسابً ) 

 .ٕ٘ٔ/ٔ. وتفسٌر ابن كثٌر: ٔٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: 1)
 .ٔٔ/ٕ( انظر تفسٌر الطبري: 0)
 ٗ٘. وفٌه ) وٌلن ( بدل ) وٌحن ( ، واإللناع : ٗٗٔ. وهو فً اللسان ) صبر (، والجامع :  2ٙٔ(ٌوانه بشرح أبً سعٌد السكري : ٓٔ)

  1ٓ، والعروض البن جنً :   وفٌه ) به ( بدل ) بها(
  وٌتشاءم به:من أبٌات ، ٌمول لبله ، ٌذكر الؽراب ،  10(دٌوانه : ٔٔ)

ٌَْت لً بِفرالهمْ  ٌْلً التّماَم فؤَْوجعوا إنَّ الذٌَن نع  لد أْسهُروا لَ
 َوَعَرْفُت أنَّ َمنٌَِّتًِ إْن تَؤتِنًِ         ال ٌُْنِجنًِ ِمْنَها الِفَراُر األْسَرعُ 

ة ً   ترسو إذا نفُس الجباِن تطلع فصبرُت عارفة ً لذلَن حرَّ
الشدابد صبور، إذا حملت على أمر احتملته ، من طول مكابدتها ألهوال هذه الحٌاة . و)ترسو(، تثبت . و)  و لوله)نفس عارفة(، أي: حاملة

 .تطلع( ، تنزو متلفتة إلى مهرب ، أو ناصر ، من الجزع والرعب
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ولال الراؼب، الصبر ضربان : "صبر عن المشتهى ، وهو العفة ، وصبر على المكروه وهو الشجاعة  
"(ٕ) . 
لمناسبته لحال المخاطبٌن، وٌجوز أن ٌراد وفً اآلٌة لّدم الصبر على الصبلة "ألنها ال تكمل إال به، أو  

 .(ٖ)بالصبر نوع منه وهو الصوم بمرٌنة ذكره مع الصبلة"
و)االستعانة( هً "طلب العون؛ و "االستعانة بالصبر" أن ٌصبر اإلنسان على ما أصابه من الببلء، أو  

ل إٌاه من الشرٌعة" ُحّمِ
(ٗ). 

 :(٘)وفً الصبر المؤمور به ، لوالن
 .(ٙ)ه الصبُر على طاعته ومرضاته، والكؾ عن معصٌته. لاله أبو العالٌةأحدهما : أن

ًُّ ) ملسو هيلع هللا ىلص ( إذا َحَزبَهُ أمٌر استعان بالصبلة والصٌام  .(2)والثانً : أنه الصوم ، وهو لول مجاهد، ولد كان النب
أي وإن الصبلة لشالة صعبة االحتمال إال [، "٘ٗة:{]البمرإاِلَّ َعلَى اْلَخاِشِعٌنَ َوإِنََّها لََكبٌَِرةٌ لوله تعالى:} 

 .(1)المخبتٌن َّلّل الخابفٌن من شدٌد عمابه" على
 .(0)أخرج ابن أبً حاتم عن الضحان، فً تفسٌر لوله تعالى}لكبٌرة{، لال:"لثمٌلة" 
 .(ٓٔ)وروي عن مجاهد فً لوله:} وإنها لكبٌرة{، لال: الصبلة" 
 : (ٔٔ) [، على ألوال٘ٗ{]البمرة:ا لََكبٌَِرةٌ َوإِنَّهَ  واختلؾ فً عود الضمٌر} 

والجمهور، واختاره الطبري،  (ٕٔ)أحدها:أنه ٌعود على } الصبلة {؛ وهذا لول ابن عباس والحسن ومجاهد
 . (ٖٔ)وأبو حٌان وابن كثٌر والعكبري والماسمً وؼٌرهم

 واحتجوا بوجهٌن: 
اللؽة العربٌة أن الضمٌر ٌعود إلى ألرب مذكور ما لم الوجه األول: ألن)الصبلة( ألرب مذكور؛ والماعدة فً 

 ٌمنع منه مانع.
 والوجه الثانً: ولالوا: خصصت الصبلة بذلن لعظم شؤنها واستجماعها ضروباً من الصبر.

ُ َوَرُسولُهُ أََحكُّ أَْن ٌُْرُضوهُ {]التوبة: مل [، ولم ٌٕٙلال الثعلبً: "ألّن الصبر داخل فً الصبلة كموله: }َوَّللاَّ
 :(ٗٔ)ٌرضوهما ألّن رضا الرسول داخل فً رضا هللا، فرّد الكناٌة إلى هللا، ولال الشاعر وهو حّسان

 إّن شرخ الشباب والشعر األسود       ما لم ٌعاص كان جنونا 
 .(٘ٔ)ولم ٌمل ٌعاصٌا رّده إلى الشباب، ألن الشعر األسود داخل فٌه" 

 فؤرادهما. المول الثانً: أنه ٌعود على الصبر والصبلة،
 واحتجوا بوجهٌن: 

                                                                                                                                                                                             

 ( انظر: اللسان: مادة)ص ب ر(.ٔ)
 .22ٔ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٕ)
 .0ٕٗ-1ٕٗ/ٔ( تفسٌر اآللوسً: ٖ)
 .02/ٔفسٌر ابن عثٌمٌن: ( تٗ)
 .٘ٔٔ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٘)
 .ٗٔ/ٔ(:ص1ٖ٘( أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 . أخرج عن حذٌفة لال : " كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، إذا حزبه أمر فزع إلى الصبلة " .ٕٔ/ٔ(:ص1ٗ0( أنظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٕٓٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: 1)
 .ٖٓٔ/ٔ(:ص12ًٗ حاتم)( أخرجه ابن أب0)
 .ٖٓٔ/ٔ(:ص1ٙٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .02/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔٔ)
 .ٖٓٔ/ٔ(:ص1ٙٗ( انظر:تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٔ)
، والوسٌط للواحدي: 2ٙ/ٔ، وزاد المسٌر البن الجوزي: ٘ٔٔ/ٔ، والنكت والعٌون للماوردي: ٘ٔ/ٕ(انظر: جامع البٌان للطبري: ٖٔ)
، ٖٗ/ٔ، وإمبلء ما من به الرحمن للعكبري: ٖٔٔ/ٔ، وتفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌر: 1٘ٔ/ٔالمحٌط ألبً حٌان: ، والبحر ٖٔٔ/ٔ

 .0ٕٗ/ٔ، وروح المعانً لؤللوسً: 0ٕٔ/ٕومحاسن التؤوٌل للماسمً: 
 .10ٔ/ٔ، وتفسٌر الثعلبً: ٕٗٗ/ ٔ( البٌت فً: الصحاح: ٗٔ)
 .10ٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٘ٔ)
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: -عز وجل-الوجه األول: إنما عاد على الصبلة مع أن الصبر مراد معها، ألنها األؼلب واألعم، كما فً لوله
ِ{ ]التوبة: ةَ َوال ٌُنِفمُونََها فًِ َسبٌِِل َّللاَّ ا [، حٌث رد الكناٌة إلى الفضة ألنهٖٗ}َوالَِّذٌَن ٌَْكنُِزوَن الذََّهَب َواْلِفضَّ

ٌَْها{ ]الجمعة: وا إِلَ [ ٔٔكذلن. ولٌل: ألنها األفضل واألهم كما فً لوله تعالى: }َوإَِذا َرأَْوا تَِجاَرةً أَْو لَْهًوا انفَضُّ
 .(ٔ)حٌث رد الكناٌة إلى التجارة ألنها كذلن

 .(ٕ)لال الجصاص:" فٌه رد الضمٌر على واحد، مع تمدم ذكر اثنٌن" 
الصبر والصبلة، وإنما عادت الكناٌة إلى الصبلة، لكونها ألرب مذكور، ومنه الوجه الثانً: أراد بالضمٌر 

 لول الشاعر:
َمْن ٌَُن أَْمَسى فً اْلَمِدٌنَِة َرْحلُهُ      فَإِنًِّ َولٌََّاٌر بَِها لَؽَِرٌبُ  َِ 

 .(ٖ)واعترض السمٌن الحلبً على هذا التعلٌل، إذ لال: "كذا لٌل، وفٌه نظر" 
ٌعود على االستعانة المفهومة من لوله تعالى: } واستعٌنوا {؛ ألن الفعل } استعٌنوا { ٌدل المول الثالث: أنه 

على زمن، ومصدر؛ فٌجوز أن ٌعود الضمٌر على المصدر المفهوم من الفعل، كما فً لوله تعالى:}اْعِدلُوا 
 دلوا { ألرب للتموى.[، أي العدل المفهوم من لوله تعالى: } اع1ُهَو أَْلَرُب ِللتَّْمَوى{ ]المابدة:

 . (ٗ)لال األلوسً: أي: شموله للمذكورات لبل، وهً الصبر والصبلة
إلى ما دل علٌه الكبلم -أي: الضمٌر-ولد عبر ابن كثٌر، عن هذا المول فمال:"وٌحتمل أن ٌكون عابداً  

ٌٌْر ِلَمْن آَمَن َوَعِمَل وهو الوصٌة بذلن كموله تعالى فً لصة لارون: }َولَاَل الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِعْلَم َوٌْ  ِ َخ لَُكْم ثََواُب َّللاَّ
ابُِروَن{ ]المصص: ًَ 1َٓصاِلًحا َوال ٌُلَمَّاَها إِالَّ الصَّ [، ولال تعالى: }َوال تَْستَِوي اْلَحَسنَةُ َوال السٌَِّّبَةُ اْدفَْع بِالَّتًِ ِه

ٌْنَهُ َعَداَوةٌ َكؤَنَّ  ٌْنََن َوبَ ًٌّ َحِمٌٌم * َوَما ٌُلَمَّاَها إاِلَّ الَِّذٌَن َصبَُروا َوَما ٌُلَمَّاَها إاِلَّ ذُو َحّظٍ َعِظٌٍم{ أَْحَسُن فَإِذَا الَِّذي بَ هُ َوِل
 . (٘)[، أي: وما ٌلمى هذه الوصٌة إال الذٌن صبروا وما ٌلماها أي: ٌإتاها إال ذو حظ عظٌم"ٖ٘]فصلت:

والصبلة على لضاء الحوابج وفعل الطاعات وهذا المول ٌفرق عن المول لبله؛ ألن االستعانة بالصبر  
 . (ٙ)الستجرارهما ذلن ؼٌر صبر العبد وأدابه للصبلة

 } ًَ والرابع: أن الكناٌة تعود إلى جمٌع األمور التً أمر بها بنو إسرابٌل ونهو عنها من لوله: }اْذُكُروا نِْعَمتِ
ْبِر َوالصَّبلةِ ٓٗ]البمرة: . (2)[ ومشمة تلن األمور علٌهم ظاهرة٘ٗ{ ]البمرة:[، إلى لوله: }َواْستَِعٌنُوا بِالصَّ

 .(1)ورجحه ابن عاشور لاببل بؤنها:" أوضح األلوال وأجمعها"
والخامس: أن الكناٌة راجعة إلى إجابة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، ونُِسَب هذا المول لؤلخفش ولم ٌذكره فً معانً المرآن 

 .(0) عند هذه اآلٌة
 كسابمه، ألنه ال دلٌل علٌه فً اآلٌة، ولم ٌسبك للكعبة ذكر.وهذا المول ضعٌؾ 

 كذلن.  (ٔٔ). ولد ضعفه الطبري(ٓٔ)لال ابن عطٌة: "وفً هذا ضعؾ، ألنه ال دلٌل له من اآلٌة علٌه" 
 كذلن.  (ٖٔ). ولد ضعفه اآللوسً(ٕٔ)لال ابن عطٌة:" وهذا أضعؾ من الذي لبله" 

                                                           

 .10ٔ/ٔبً: ( تفسٌر الثعلٔ)
 .0ٖ/ٔ( أحكام المرآن: ٕ)
 .1٘ٔ/ٔ، والبحر المحٌط ألبً حٌان ٙٔٔ/ٔ، وانظر: النكت والعٌون للماوردي: ٕٕٔ/ٔ( أنظر: الدر المصون: ٖ)
 .0ٕٗ/ٔ(روح المعانً: ٗ)
 .ٖٔٔ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٘)
، ولد لال به السمرلندي 0ٕٗ/ٔعانً لؤللوسً: ، وروح الم2ٙ/ٔ، وزاد المسٌر البن الجوزي: 21ٕ/ٔ(انظر: الكشاؾ للزمخشري: ٙ)

 للبجلً 1٘ٔ/ٔ، وعزاه أبو حٌان فً البحر المحٌط: ٖٓٔ/ٔ، والواحدي فً الوجٌز: ٙٔٔ/ٔفً بحر العلوم: 
 .0ٕٗ/ٔ، روح المعانً لؤللوسً: ٕ٘/ٖ، مفاتٌح الؽٌب للرازي: 21ٕ/ٔ(انظر: الكشاؾ للزمخشري: 2)
 .20ٗ/ٔ( التحرٌر والتنوٌر: 1)
، وروح المعانً لؤللوسً: 1٘ٔ/ٔ، والبحر المحٌط ألبً حٌان: ٙٔٔ/ٔ، و النكت والعٌون للماوردي: 2ٖٔ/ٔأنظر المحرر الوجٌز:  (0)
ٔ/ٕٗ0. 
 .2ٖٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٓٔ)
 .٘ٔ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٔٔ)
 .2ٖٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕٔ)
 .0ٕٗ/ٔ( أنظر: روح المعانً: ٖٔ)
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، ذكره الضحان عن ابن عباس (ٔ) المبلة المفهومة من ذكر الصبلةوالسادس: أن الكناٌة راجعة إلى الكعبة و
 .(ٕ)وبه لال مماتل

 .(ٖ)والسابع: أن الكناٌة راجعة إلى العبادة التً ٌتضمنها بالمعنى ذكر الصبر والصبلة 
وهذه األلوال السبعة متفاوتة فً الموة والضعؾ وأظهرها لول الجمهور؛ ألن الماعدة فً العربٌة أن  

الؽابب ال ٌعود على ؼٌر األلرب إال بدلٌل، ولول من لال إن الكناٌة تعود على االستعانة أو على ضمٌر 
 جمٌع المذكورات لبل جابز، واأللوال األخرى فٌها نظر. 

  [، وجهان:٘ٗوذكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى:} لََكبٌَِرةٌ{]البمرة: 
لن : كبر علّى هذا األمر ، }َكبَُر َعلَى اْلُمْشِرِكٌَن ما "لشالة ثمٌلة على النفس، من لوأحدهما: أن معناه: 

ٌِْه{]الشورى:  .(ٙ) ، وابن زٌد(٘). وهذا لول الضحان(ٗ)[ٖٔتَْدُعوُهْم إِلَ
 .(2) : أن معناه: "لكبٌرة المدر"والثانً

 .(1)إال على الذلٌلٌن ألمر هللا" [، أي: "٘ٗولوله تعالى: }إاِلَّ َعلَى اْلَخاِشِعٌَن{ ]البمرة :  
 .(0)إال على الخاضعٌن لطاعته ، الخابفٌن سطواته ، المصدلٌن بوعده ووعٌده" لال الطبري:أي: " 
ولال الخازن : "ٌعنً المإمنٌن، .. وإنما كانت الصبلة ثمٌلة على ؼٌر الخاشعٌن، ألن من ال ٌرجو لها  

 .(ٓٔ)مٌلة علٌه"ثواباً، وال ٌخاؾ على تركها عماباً فهً ث
 .(ٔٔ)لال النسفً:" ألنهم ٌتولعون ما ادخر للصابرٌن على متاعبها فتهون علٌهم" 
 :(ٕٔ)[،: اختلؾ فً المعنً بـ)الخاشعٌن( على وجوه٘ٗولوله تعالى: }إاِل َعلَى اْلَخاِشِعٌَن{]البمرة: 

 .(ٖٔ)أحدها: المصّدلٌن بما أنزل هللا. لاله ابن عباس
 .(ٗٔ). لاله مجاهدوالثانً: المإمنٌن حما

 .(٘ٔ)والثالث: الخابفٌن من هللا. لال أبو العالٌة
 .(ٙٔ)والرابع: المتواضعٌن. لاله مماتل بن حٌان

 .(2ٔ)والخامس: ولٌل: الخاضعٌن لطاعته الخابفٌن سطواته، المصدلٌن بوعده ووعٌده
للت وكل المعانً السابمة متداخلة وصحٌحة، فٌمكن المول بؤن الخاشع هلل هو : المتواضع هلل والمستكٌن  

 لطاعته والمتذلل من مخافته. 
  :(0ٔ)، ومنه لول جرٌر(1ٔ) وأصل )الخشوع(: التواضع والتذلل واالستكانة، واإلخبات 

                                                           

 ،2ٙ/ٔ، وزاد المسٌر البن الجوزي: 2ٖٔ/ٔ( أنظر المحرر الوجٌز: ٔ)
 . ولفظه:" صرفن من بٌت الممدس إلى الكعبة، كبٌر ذلن على المنافمٌن والٌهود".ٖٓٔ/ٔ(:ص11ٗ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕ)
 .1٘ٔ/ٔ، والبحر المحٌط ألبً حٌان: ٕ٘ٓ/ٔ(  انظر: المحرر الوجٌز البن عطٌة: ٖ)
 .21ٔ/ٔالراؼب األصفهانً: ، و تفسٌر ٖٗٔ/ٔ( أنظر: الكشاؾ: ٗ)
 .٘ٔ/ٕ(:ص1٘ٙ( تفسٌر الطبري)٘)
 .٘ٔ/ٕ(:ص1٘٘( تفسٌر الطبري)ٙ)
 .21ٔ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 2)
 .ٔٙٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 1)
 .ٙٔ/ٕ( تفسٌر الطبري:0)
 .2ٗ/ٔ( تفسٌر الخازن: ٓٔ)
 .ٖٙ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٔٔ)
 .ٙٔ/ٕر الطبري: ، وتفسٌٖٕ٘/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٕٔ)
 .ٙٔ/ٔ(:ص1٘ٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .ٙٔ/ٔ(:ص1٘1( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٙٔ/ٔ(:ص1٘2( أنظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .ٖٓٔ/ٔ(:ص0ٕٗ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙٔ)
 .ٖٕ٘/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: 2ٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ، وانظر: الكشاؾ: 2ٔ/ٕ( تفسٌر الطبري: 1ٔ)
/ ٔ/ٖبوالق ( ، وطبمات ابن سعد :  2٘ٔ:  2/ 10ٕ:  ٔ، ولد جاء منسوبا له فً تفسٌره ) 0ٙ0، والنمابض :  ٖ٘ٗ: (دٌوان جرٌر 0ٔ)

. استشهد به سٌبوٌه على أن تاء التؤنٌث جاءت للفعل ، لما  ٙٙٔ:  ٕ، والخزانة  1ٕ٘، واألضداد البن األنباري :  ٕ٘:  ٔ، وسٌبوٌه  20
المدٌنة " ، وهو بعض منها . لال سٌبوٌه : " وربما لالوا فً بعض الكبلم : " ذهبت بعض أصابعه " ، أضاؾ " سور " إلى مإنث وهو " 
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 شع لما أتى خبر الزبٌر تواضعت        سور المدٌنة والجبال الخ
 لوله )الجبال الخشع(: أي: متذللة لعظم المصٌبة بفمد الزبٌر.

ْحَمِن{ ]طه:   لال الواحدي:" أصل الخشوع فً اللؽة: السكون، لال هللا تعالى }َوَخَشعَِت اأْلَْصَواُت ِللرَّ
 :(ٔ)[، أي سكنت، وٌمال: جدار خاشع، إذا تداعى واستوى مع األرض، لال النابؽة1ٓٔ

 ِم الَحْوِض أَثْلَُم َخاِشُع َونُْإٌي َكِجذْ 
،  أي: ساكنة، وهذا أصله فً اللؽة. ثم استعمل فً أشٌاء (ٕ)ومنه الحدٌث "كانت الكعبة ُخشعة على الماء"

تعود  إلى هذا األصل، فمٌل: خشعت األرض، إذا لم تمطر، فلم تهتز بالنبات، لال هللا تعالى: }تََرى اأْلَْرَض 
ْت{]فصلت: َخاِشعَةً فَإَِذا أَْنَزلْ  ٌَْها اْلَماَء اْهتَزَّ [، وخشع السنام، إذا ذهب شحمه وتطؤطؤ شرفه. وخشعت 0ٖنَا َعلَ

األبصار، إذا سكنت ونظرت فً األرض من ؼٌر التفات. ولٌل: للمطٌع المخبت: خاشع، لسكونه إلى 
 .(ٖ)الطاعة"

ه مما ٌثمل؟ للت : ألنهم لال الزمخشري:" فإن للت : مالها لم تثمل على الخاشعٌن والخشوع فً نفس 
 . (ٗ) ٌتولعون ما اّدخر للصابرٌن على متاعبها فتهون علٌهم"

وفً اآلٌة إشارة إلى فضٌلة الصبلة، إذ إنها مما ٌستعان بها على األمور، وشإون الحٌاة؛ لموله تعالى:  
 أنه كان إذا حزبه )والصبلة(؛ ونحن نعلم علم الٌمٌن أن هذا خبر صدق ال مرٌة فٌه؛ ولد روي عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص

 .(ٕ)وٌإٌد ذلن اشتؽاله هلل فـً العرٌش ٌوم بدر بالصبلة، ومناشدة ربه بالنصر ؛ (ٔ)أمر صلى
والصبلة ال تكون عوناً لبلنسان، إال إذا أتى بها على وجه كامل، وهً التً ٌكون فٌها حضور الملب،  

الٌوم فهً صبلة جوارح ال صبلة للب؛ ولهذا تجد اإلنسان من والمٌام بما ٌجب فٌها  أما صبلة ؼالب الناس 
حٌن أن ٌكبِّر ٌنفتح علٌه أبواب واسعة عظٌمة من الهواجٌس التً ال فابدة منها؛ ولذلن من حٌن أن ٌسلِّم 
تنجلً عنه، وتذهب؛ لكن الصبلة الحمٌمٌة التً ٌشعر اإلنسان فٌها أنه لابم بٌن ٌدي هللا، وأنها روضة فٌها من 
كل ثمرات العبادة ال بد أن ٌَسلَو بها عن كل هّم؛ ألنه اتصل باهلل عّز وجّل الذي هو محبوبه، وأحب شًء 

؛ أما اإلنسان الذي ٌصلً لٌتسلى بها، لكن للبه  (ٖ)إلٌه؛ ولهذا لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص "جعلت لرة عٌنً فً الصبلة"
ألنها صبلة نالصة؛ فٌفوت من آثارها بمدر ما نمص فٌها، كما مشؽول بؽٌرها فهذا ال تكون الصبلة عوناً له؛ 

لال هللا تعالى: }اتل ما أوحً إلٌن من الكتاب وألم الصبلة إن الصبلة تنهى عن الفحشاء والمنكر{ ]العنكبوت: 

                                                                                                                                                                                             

( . ٕ٘:  ٔوإنما أنث البعض ، ألنه أضافه إلى مإنث هو منه ، ولو لم ٌكن منه لم ٌإنثه . ألنه لو لال : " ذهبت عبد أمن " لم ٌحسن . )
ه ، فإن الزبٌر بن العوام رضً هللا عنه حٌن انصرؾ ٌوم الجمل ، عرض له رجل من بنً وهذا البٌت ٌعٌر به الفرزدق بالؽدر وٌهجو

مجاشع رهط الفرزدق ، فرماه فمتله ؼٌلة . ووصؾ الجبال بؤنها " خشع " . ٌرٌد عند موته ، خشعت وطؤطؤت من هول المصٌبة فً 
 اشع .حواري رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ومن لبح ما لمً من ؼدر بنً مج

، "دٌوان ٕٖٓ/ ٔ، والمرطبً ٙٙٔٔ/ ٕ، "اللسان" )خشع( ٖٗٓٔ/ ٔب، "التهذٌب" )خشع(  0ٙ/ ٔ(البٌت فً "تفسٌر الثعلبً" ٔ)
 .ٖ٘النابؽة" ص 

 من لصٌدة للنابؽة الذٌبانً ٌمدح النعمان وصدره:
 َرماٌَد َكُكِحل العٌن أَلٌْاً أُبٌِنُه

(: حاجز حول البٌت لببل ٌدخله ٌمول من اآلٌات التً عرؾ بها الدار )رماد  ً أبٌنه )أي بصعوبة بطء أتبٌنه، و )النُّْإيُّ ككحل العٌن، اَلٌْا
 الماء، و )اْلِجْذم(: أصل الشًء )أثلم(: تثلم: تهدم، و )الخاشع(: المطمبن البلصك باألرض.

(ٕ)  
 .٘٘ٗ-ٗ٘ٗ/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٖ)
 .ٖٗٔ/ٔ( الكشاؾ: ٗ)
: ولت لٌام النبً ملسو هيلع هللا ىلص من اللٌل، ٕٕ، كتاب الصبلة، باب ٕٖٔٔ؛ وأخرجه أبو داود ص11ٖٕٙ، حدٌث رلم 11ٖ/٘أخرجه أحمد  )ٔ(

، ومدار الحدٌث على دمحم بن عبد هللا بن أبً لدامة الدإلً، لال الذهبً: "ما أعلم روى عنه ؼٌر عكرمة بن عمار". 0ٖٔٔحدٌث رلم 
، ولال شعٌب األرناإوط فً تحرٌر التمرٌب: "مجهور"، ٕٔٗ/0، وألره الحافظ فً تهذٌب التهذٌب 22ٗ2( رلم 0٘٘/ٖ) مٌزان االعتدال

 .2ٕٔ/ٖ، ولال الحافظ فً الفتح: أخرجه أبو داود بإسناد حسن 2ٕٕ/ٖتفرد بالرواٌة عنه عكرمة بن عمار الٌمانً ولم ٌوثمه أحد 
؛ ومسلماً 0ٕٔ٘: ما لٌل فً درع النبً ملسو هيلع هللا ىلص والممٌص فً الحرب، حدٌث رلم 10اب ، كتاب الجهاد، بٖٕٗراجع البخاري ص )ٕ(

؛ والسٌرة النبوٌة البن 2ٖٙٔ[ 1٘] 11٘ٗ: اإلمداد بالمبلبكة فً ؼزوة بدر وإباحة الؽنابم، حدٌث رلم 1ٔ، كتاب الجهاد، باب 00ٓص
 .0ٙٔ/ٕهشام 

: حب النساء، حدٌث رلم ٔ، كتاب عشرة النساء، باب 2ٖٕٓوأخرجه النسابً ص؛ 1ٖٕٔٔ، حدٌث رلم 1ٕٔ/ٖأخرجه أحمد  )ٖ(
 .0ٗ0ٖ، حدٌث رلم 2٘/ٖ، ولال األلبانً فً صحٌح النسابً: حسن صحٌح 0ٖٖٔ
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[ ؛ وكثٌر من الناس ٌدخل فً الصبلة، وٌخرج منها ال ٌجد أن للبه تؽٌر من حٌث الفحشاء والمنكر . هو ٘ٗ
 .(ٔ)ى ما هو علٌه .؛ ال الَن للبه لذكر، وال تحول إلى محبة العبادةعل

 :الفوائد
 عباده إلى االستعانة بهذٌن األمرٌن: الصبر، والصبلة. -تبارن وتعالى  -من فوابد اآلٌة: إرشاد هللا .ٔ
ومنها: جواز االستعانة بؽٌر هللا؛ لكن فٌما ٌثبت أن به العون؛ فمثبلً إذا استعنت إنساناً ٌحمل معن المتاع   .ٕ

 "(ٔ)إلى البٌت كان جابزاً؛ لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص "وتعٌن الرجل فً دابته، فتحمله علٌها، أو ترفع له علٌها متاعه صدلة
. 
فهً سفه فً العمل، وضبلل فً الدٌن، ولد تكون شركاً: كؤن ٌستعٌن أما االستعانة بما ال عون فٌه  

 بمٌت، أو بؽابب ال ٌستطٌع أن ٌعٌنه لبعده عنه، وعدم تمكنه من الوصول إلٌه.
ومن فوابد اآلٌة: فضٌلة الصبر، وأن به العون على مكابدة األمور؛ لال أهل العلم: والصبر ثبلثة أنواع؛   .ٖ

االستمراء؛ األول: الصبر على طاعة هللا؛ والثانً: الصبر عن معصٌة هللا؛ والثالث: وأخذوا هذا التمسٌم من 
الصبر على ألدار هللا ؛ فالصبر على الطاعة هو أشمها، وأفضلها؛ ألن الصبر على الطاعة ٌتضمن فعبلً وكفاً 

ً؛ والصبر عن المعصٌة اختٌارٌاً: فعل الطاعة؛ وكّؾ النفس عن التهاون بها، وعدم إلامته؛ فهو إٌجادي إٌجاب
لٌس فٌه إال كؾ فمط؛ لكنه أحٌاناً ٌكون شدٌداً على النفس؛ ولهذا جعل النبً  ملسو هيلع هللا ىلص الشاب الذي دعته امرأة ذات 

فً رتبة اإلمام العادل من حٌث إن هللا ٌظله فً ظله ٌوم ال ظل إال  (ٕ)منصب، وجمال، فمال: "إنً أخاؾ هللا"
مام العادل أفضل .؛ ألن لوة الداعً فً الشباب، وكون المرأة ذات منصب وجمال، وانتفاء ظله . وإن كان اإل

المانع فٌما إذا كان خالٌاً بها ٌوجب الولوع فً المحذور؛ لكن لال: "إنً أخاؾ هللا"؛ ربما ٌكون هذا الصبر 
إنما نتكلم عن  أشك من كثٌر من الطاعات؛ لكن نحن ال نتكلم عن العوارض التً تعرض لبعض الناس؛

الشًء من حٌث هو؛ فالصبر على الطاعة أفضل من الصبر عن المعصٌة؛ والصبر عن المعصٌة أفضل من 
الصبر على ألدار هللا؛ ألنه ال اختٌار لئلنسان فً دفع ألدار هللا؛ لكن مع ذلن لد ٌجد اإلنسان فٌه مشمة 

ن بعض الناس ٌفمد حبٌبه، أو ابنه، أو عظٌمة؛ ولكننا نتكلم لٌس عن صبر معٌن فً شخص معٌن؛ لد ٌكو
زوجته، أو ما أشبه ذلن، وٌكون هذا أشك علٌه من كثٌر من الطاعات من حٌث االنفعال النفسً؛ والصبر 
على ألدار هللا لٌس من المكلؾ فٌه عمل؛ ألن ما ولع البد أن ٌمع . صبرت، أم لم تصبر: هل إذا جزعت، 

 وندمت، واشتد حزنن ٌرتفع الممدور؟!.
 الجواب: ال؛ إذاً كما لال بعض السلؾ: إما أن تصبر صبر الكرام؛ وإما أن تسلو ُسلّو البهابم.

لها المشمة حتى ٌحصل المطلوب؛   .ٗ ومن فوابد اآلٌة: الحث على الصبر بؤن ٌحبس اإلنسان نفسه، وٌُحّمِ
.؛ ولهذا لال النبً  صلى هللا وهذا مجرب . أن اإلنسان إذا صبر أدرن مناله؛ وإذا مّل كسل، وفاته خٌر كثٌر 

؛ وكثٌر من الناس ٌرى أن بداءته بهذا  (ٖ)علٌه وسلم: "احرص على ما ٌنفعن، واستعن باهلل، وال تعجز"
العمل مفٌدة له، فٌبدأ، ثم ال ٌحصل له ممصوده بسرعة، فٌعجز، وٌِكّل، وٌترن؛ إذاً ضاع علٌه ولته األول، 

ً كثٌراً؛ وال ٌؤمن  أنه إذا عدل عن األول، ثم شرع فً ثاٍن أن ٌصٌبه مثل ما أصابه أوالً، وربما ٌكون زمنا
وٌتركه؛ ثم تمضً علٌه حٌاته ببل فابدة؛ لكن إذا صبر مع كونه ٌعرؾ أنه لٌس بٌنه وبٌن مراده إال امتداد 
ً من طلبة العلم هّم أن ٌحفظ: "بلوغ  األٌام فمط، ولٌس هنان موجب لمطعه؛ فلٌصبر: لنفرض أن إنسانا
المرام"، وشرع فٌه، واستمر حتى حفظ نصفه؛ لكن لحمه الملل، فعجز، وترن: فالمدة التً مضت خسارة 

 علٌه إال ما ٌبمى فً ذاكرته مما حفظ فمط؛ لكن لو استمر، وأكمل حصل الممصود؛ وعلى هذا فمس.

                                                           

 .02/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
 .ٗٔسبك تخرٌجه ص )ٔ(
، 1ٗٓ؛ وأخرجه مسلم ص1ٓٙٙش، حدٌث رلم : فضل من ترن الفواح0ٔ، كتاب الحدود، باب 1ٙ٘ – 2ٙ٘أخرجه البخاري ص )ٕ(

 .ٖٔٓٔ[ 0ٔ] 1ٖٕٓ: فضل إخفاء الصدلة، حدٌث رلم ٖٓكتاب الزكاة، باب 
 .ٕٗٙٙ[ ٖٗ] 22ٗٙ: اإلٌمان بالمدر واإلذعان له، حدٌث رلم 1، كتاب المدر، باب ٕٗٔٔأخرجه مسلم ص )ٖ(



ٕٗٓ 

 

ٕٗٓ 

 

ومن فوابد اآلٌة: فضٌلة الصبلة، حٌث إنها مما ٌستعان بها على األمور، وشإون الحٌاة؛ لموله تعالى:   .٘
}والصبلة {؛ ونحن نعلم علم الٌمٌن أن هذا خبر صدق ال مرٌة فٌه؛ ولد روي عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه كان إذا حزبه 

 .(ٕ)ٌوم بدر بالصبلة، ومناشدة ربه بالنصروٌإٌد ذلن اشتؽاله هلل فـً العرٌش  ؛ (ٔ)أمر صلى
 فإن لال لابل: كٌؾ تكون الصبلة عوناً لئلنسان؟

فالجواب: تكون عوناً إذا أتى بها على وجه كامل . وهً التً ٌكون فٌها حضور الملب، والمٌام بما ٌجب فٌها  
من حٌن أن ٌكبِّر ٌنفتح علٌه  أما صبلة ؼالب الناس الٌوم فهً صبلة جوارح ال صبلة للب؛ ولهذا تجد اإلنسان

أبواب واسعة عظٌمة من الهواجٌس التً ال فابدة منها؛ ولذلن من حٌن أن ٌسلِّم تنجلً عنه، وتذهب؛ لكن 
الصبلة الحمٌمٌة التً ٌشعر اإلنسان فٌها أنه لابم بٌن ٌدي هللا، وأنها روضة فٌها من كل ثمرات العبادة ال بد 

ه اتصل باهلل عّز وجّل الذي هو محبوبه، وأحب شًء إلٌه؛ ولهذا لال النبً صلى أن ٌَسلَو بها عن كل هّم؛ ألن
؛ أما اإلنسان الذي ٌصلً لٌتسلى بها، لكن للبه مشؽول  (ٖ)هللا علٌه وسلم "جعلت لرة عٌنً فً الصبلة"

كما لال هللا  بؽٌرها فهذا ال تكون الصبلة عوناً له؛ ألنها صبلة نالصة؛ فٌفوت من آثارها بمدر ما نمص فٌها،
[ ؛ ٘ٗتعالى: }اتل ما أوحً إلٌن من الكتاب وألم الصبلة إن الصبلة تنهى عن الفحشاء والمنكر{ ]العنكبوت: 

وكثٌر من الناس ٌدخل فً الصبلة، وٌخرج منها ال ٌجد أن للبه تؽٌر من حٌث الفحشاء والمنكر . هو على ما 
 ة العبادة.هو علٌه .؛ ال الَن للبه لذكر، وال تحول إلى محب

 ومن فوابد اآلٌة: أنه إذا طالت أحزانن فعلٌن بالصبر، والصبلة.  .ٙ
 .ومنها: أن األعمال الصالحة شالة على ؼٌر الخاشعٌن . وال سٌما الصبلة .  .2
ومنها: أن تحمٌك العبادة هلل سبحانه وتعالى بالخشوع له مما ٌسهل العبادة على العبد؛ فكل من كان هلل   .1

 هلل أطوع؛ ألن الخشوع خشوع الملب؛ واإلخبات إلى هللا تعالى، واإلنابة إلٌه تدعو إلى طاعته. أخشع كان
 المرآن

ٌِْه َراِجعُوَن )  [ٙٗ({ ]البمرة : ٙٗ}الهِذٌَن ٌَُظنُّوَن أَنهُهْم ُمََللُو َربِِّهْم َوأَنهُهْم إِلَ
 التفسٌر:

 وت، وأنهم إلٌه راجعون ٌوم المٌامة للحساب والجزاء.الذٌن ٌولنون أنهم مبللو ربِّهم جلَّ وعبل بعد الم
أي الذٌن ٌتٌمنون بؤنهم سٌبللون هللا عّز [، "ٙٗ}الَِّذٌَن ٌَُظنُّوَن أَنَُّهْم ُمبَللُو َربِِّهْم {]البمرة:  لوله تعالى: 

 .(ٔ)وجّل؛ وذلن ٌوم المٌامة"
 .(ٕ)أي : ٌعلمون أنهم  محشورون إلٌه ٌوم المٌامة ، معروضون علٌه" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)لال النسفً:" أي ٌتولعون لماء ثوابه ونٌل ما عنده وٌطمعون فٌه" 
، (ٔ)، ولتادة(2)، والربٌع بن أنس(ٙ)، والسدي(٘). وروي عن مجاهد(ٗ)لال أبو العالٌة:" الظن ها هنا ٌمٌن" 

 .(ٗ)مثل ذلن ،(ٖ)، وابن زٌد(ٕ)وابن جرٌج
                                                           

: ولت لٌام النبً ملسو هيلع هللا ىلص من اللٌل، ٕٕتاب الصبلة، باب ، كٕٖٔٔ؛ وأخرجه أبو داود ص11ٖٕٙ، حدٌث رلم 11ٖ/٘أخرجه أحمد  )ٔ(
، ومدار الحدٌث على دمحم بن عبد هللا بن أبً لدامة الدإلً، لال الذهبً: "ما أعلم روى عنه ؼٌر عكرمة بن عمار". 0ٖٔٔحدٌث رلم 

ل شعٌب األرناإوط فً تحرٌر التمرٌب: "مجهور"، ، ولإٔٗ/0، وألره الحافظ فً تهذٌب التهذٌب 22ٗ2( رلم 0٘٘/ٖمٌزان االعتدال )
 .2ٕٔ/ٖ، ولال الحافظ فً الفتح: أخرجه أبو داود بإسناد حسن 2ٕٕ/ٖتفرد بالرواٌة عنه عكرمة بن عمار الٌمانً ولم ٌوثمه أحد 

؛ ومسلماً 0ٕٔ٘حرب، حدٌث رلم : ما لٌل فً درع النبً ملسو هيلع هللا ىلص والممٌص فً ال10، كتاب الجهاد، باب ٖٕٗراجع البخاري ص )ٕ(
؛ والسٌرة النبوٌة البن 2ٖٙٔ[ 1٘] 11٘ٗ: اإلمداد بالمبلبكة فً ؼزوة بدر وإباحة الؽنابم، حدٌث رلم 1ٔ، كتاب الجهاد، باب 00ٓص

 .0ٙٔ/ٕهشام 
دٌث رلم : حب النساء، حٔ، كتاب عشرة النساء، باب 2ٖٕٓ؛ وأخرجه النسابً ص1ٖٕٔٔ، حدٌث رلم 1ٕٔ/ٖأخرجه أحمد  )ٖ(

 .0ٗ0ٖ، حدٌث رلم 2٘/ٖ، ولال األلبانً فً صحٌح النسابً: حسن صحٌح 0ٖٖٔ
 .ٔ٘، وانظر: تفسٌر السعدي: ٙٙٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
 .ٕٗ٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕ)
 .ٖٙ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٖ)
 .0ٔ/ٔ(:ص1ٙٔ، والطبري)ٖٓٔ/ٔ(:ص0ٖٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)
 .0ٔ/ٔ(:ص1ٕٙالطبري)( أنظر: تفسٌر ٘)
 .0ٔ/ٔ(:ص1ٙٗ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٖٓٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: 2)



ٕٗٔ 

 

ٕٗٔ 

 

وأخرج ابن أبً حاتم "عن سعٌد فً لوله: }الذٌن ٌظنون أنهم مبللوا ربهم{، لال الذٌن شروا أنفسهم هلل،  
 .(٘)ووطنوها على الموت"

ٌعلمون وٌستٌمنون، كموله تعالى: إِنًِّ َظنَْنُت أَنًِّ ُمبَلٍق ِحَسابٌَِْه{ ]الحالة :  لال الثعلبً:} ٌَُظنُّوَن { أي:" 
 .(ٙ)ي أٌمنت به"[ إٔٓ

 .(2)لال البؽوي:أي: " ٌستٌمنون أنهم مبعوثون وأنهم محاسبون" 
 .(1) لال الزمخشري:" أى: ٌتولعون لماء ثوابه ونٌل ما عنده، وٌطمعون فٌه" 
لال الراؼب:" وتخصٌص ذكر )الظن( ها هنا، إعبلم بؤنهم فً كل حال ال ٌؤمنون الموت ، ولو كان بدله  

على الوجه الذي ٌصح فٌه الظن ، ألنن تمول : " أظن أنً أموت فً كل حال ، وأما لوله العلم ، لم ٌصح 
}أاََل ٌَُظنُّ أُولَبَِن أَنَُّهْم َمْبعُوثُوَن{ ، فهو نهاٌة فً الذم ، ومعناه : أال تحصل لهم أمارة تنبههم على التفكر فً 

ً أن هذا ال محالة مما تبٌن أمارته لئلنسان إذا -ذلن  تؤمل ، أدنً تؤمل ، وخاطب باآلٌات عماء بنً  تنبٌها
إسرابٌل اآلمٌرن ؼٌرهم بالبر ، الناسٌن أنفسهم بؤن استعٌنوا فً مدافعه هذه الحال بالصبر والتوصل به إلى 

  . (0)الصبلة ، فبها ٌصٌر اإلنسان خاشؽاً ملتزماً للحك ممن ظهر منه"
ون أن ال بد من لماء الجزاء فٌعملون على حسب ذلن، وفً مصحؾ عبد َّللاَّ : "}ٌعلمون{، ومعناه : ٌعلم 

 ،وأما من لم ٌولن بالجزاء ولم ٌرج الثواب كانت علٌه مشمة خالصة.(ٓٔ) بـ)ٌتٌمنون("« ٌظنون»ولذلن فسر 
لال اآللوسً:" والمراد من )مبللاة الرب( سبحانه، إما مبللاة ثوابه أو الرإٌة عند من ٌجوزها، وكل  

ألنه وإن علم الخاشع أنه ال بد من ثواب للعمل الصالح، وتحمك أن المإمن ٌرى ربه ٌوم منهما مظنون متولع 
ففً وصؾ أولبن بالظن إشارة إلى خوفهم، وعدم أمنهم مكر ربهم  -لكن من أٌن ٌعلم ما ٌختم به عمله -المآب

ِ إاِلَّ اْلمَْوُم اْلخاِسُروَن ]األعراؾ:   .(ٔٔ)[ "00فبَل ٌَؤَْمُن َمْكَر َّللاَّ
 .(ٕٔ)ولال النسفً:" وفسر )اللماء(: بالرإٌة، و}مبللو ربهم{، بمعاٌنوه ببل كٌؾ" 
 [، لوالن:ٙٗوذكروا فً معنى)ظن( فً لوله تعالى: }الَِّذٌَن ٌَُظنُّوَن{]البمرة:  

حكاه  : فكؤنه لال: الذٌن ٌَتٌََمَّنُون أنهم مبللو ربهم. وهذا لول الجمهور،أحدهما:  أن الظن هنا بمعنى الٌمٌن، 
 . (ٖٔ)ابن عطٌة

َ فًِ اأْلَْرِض َولَْن نُْعِجَزهُ َهَربًا{ ]الجن :   [، ٕٔومن ذلن لوله تعالى: }َوأَنَّا َظنَنَّا أَْن لَْن نُْعِجَز َّللاَّ
 .(ٗٔ)[ٕٓولوله:}إِنًِّ َظنَْنُت أَنًِّ ُمبَلٍق ِحَسابٌَِْه{ ]الحالة : 

                                                                                                                                                                                             

 .ٖٓٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: ٔ)
 .0ٔ/ٔ(:ص1ٙ٘( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .0ٔ/ٔ(:ص1ٙٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٖٓٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: ٗ)
 .ٗٓٔ/ٔ(:ص0ٗٗم)( أخرجه ابن أبً حات٘)
 .10/!ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٙ)
 .0ٓ/ٔ( تفسٌر البؽوي: 2)
 .ٖٗٔ/ٔ( الكشاؾ: 1)
 .20ٔ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 0)
 .ٖٗٔ/ٔ( الكشاؾ: ٓٔ)
 .ٕٔ٘/ٔ( روح المعانً: ٔٔ)
 .ٖٙ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٕٔ)
 .2ٖٔ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: ٖٔ)
 [.1ٕأَنَّهُ اْلِفَراُق{ ]المٌامة : }َوَظنَّ  -( ومنه لوله تعالى: ٗٔ)
 [.ٖ٘}َوَرأَى اْلُمْجِرُموَن النَّاَر فََظنُّوا أَنَُّهْم ُمَوالِعُوَها َولَْم ٌَِجُدوا َعْنَها َمْصِرفًا{ ]الكهؾ :  -
ٌِْهُم اأْلَْرُض بَِما َرُحبَْت وَ  - ٌِْه ثُمَّ تَاَب }َوَعلَى الثَّبَلثَِة الَِّذٌَن ُخلِّفُوا َحتَّى إِذَا َضالَْت َعلَ ِ إاِلَّ إِلَ َ ِمَن َّللاَّ ٌِْهْم أَْنفُُسُهْم َوَظنُّوا أَْن اَل َمْلَجؤ َضالَْت َعلَ

ِحٌُم{ ]التوبة :  اُب الرَّ َ ُهَو التَّوَّ ٌِْهْم ِلٌَتُوبُوا إِنَّ َّللاَّ  [.1َٔٔعلَ
ٌَْن بِِهْم بِِرٌحٍ َطٌِّبٍَة َوفَِرُحوا بَِها َجاَءتَْها ِرٌٌح َعاِصٌؾ َوَجاَءُهُم اْلَمْوُج ِمْن كُ }ُهَو الَِّذي ٌَُسٌُِّرُكْم فًِ اْلبَّرِ َواْلبَْحِر َحتَّى إِذَا ُكنْ  - ّلِ تُْم فًِ اْلفُْلِن َوَجَر

ٌْتَنَا ِمْن َهِذِه لَنَُكو ٌَن لَبِْن أَْنَج َ ُمْخِلِصٌَن لَهُ الّدِ  [.ٕٕنَّ ِمَن الشَّاِكِرٌَن{ ]ٌونس : نََمَكاٍن َوَظنُّوا أَنَُّهْم أُِحٌَط بِِهْم َدَعُوا َّللاَّ
 فً اآلٌات السابمة جاء الفعل)ظن( بمعنى األعتماد الجازم، وهو األكثر استعماال فً األسلوب المرآنً وكبلم العرب.



ٕٕٗ 

 

ٕٕٗ 

 

ثلة كثٌرة على هذا النحو، فمن ذلن لول درٌد بن وهو كثٌر عند العرب، ولد وردت من أشعار العرب أم
  : (ٔ)الصمة

 فملت لهم ظنوا بؤلفً مدجج           سراتهم فً الفارسً المسرد 
 ٌعنً بذلن : تٌمنوا ألفً مدجج تؤتٌكم. 

 :  (ٕ)ولول عمٌرة بن طارق
 بؤن تؽتزوا لومً وألعد فٌكم        وأجعل منً الظن ؼٌبا مرجما 

 منً الٌمٌن ؼٌبا مرجما.ٌعنً : وأجعل 
لال الزجاج:" الظن ههنا فً معنى الٌمٌن، والمعنى: الذٌن ٌولنون بذلن ولو كانوا شاكٌن، كانوا ُضبلالً  

  . ثم استشهد ببٌت درٌد السابك.(ٖ)كافرٌن، والظن: بمعنى الٌمٌن موجود فً اللؽة"
ن ٌكون على بابه، والمعنى: ٌظنون أنهم والثانً: وحكى المهدوي وؼٌره: أن }الظن{ فً هذه اآلٌة، ٌصح أ

 . (ٗ)مبللو ربهم بذنوبهم ، إلشفالهم من المعاصً التً كانت منهم
 .(٘)لال ابن عطٌة:" وهذا تعسؾ، والظن فً كبلم العرب لاعدته الشن مع مٌل إلى أحد معتمدٌه" 
تشاهده، وإِن كان لام فً  ولد لال: بعض أهل العلم من المتمدمٌن:"إن الظن ٌمع فً معنى العلم الذي لم 

 . (ٙ)نفسن حمٌمتُه"
 .(2)لال الزجاج:"وهذا مذهب، إاِل أن أهل اللؽة لم ٌذكروا هذا" 
لال ابن عطٌة:" ولد ٌولع الظن مولع الٌمٌن فً األمور المتحممة، لكنه ال ٌولع فٌما لد خرج إلى الحس،  

 .(1)د االستعمال فٌما لم ٌخرج إلى الحس بعد"ال تمول العرب فً رجل مربً حاضر أظن هذا إنسانا وإنما تج
ولال بعض المفسرٌن: فً لوله: }الَِّذٌَن ٌَُظنُّوَن أَنَُّهْم ُمبَللُو َربِِّهْم{: "إنما استعمل الظن بمعنى العلم فً هذا 

 الموضع ألمرٌن: 
 خرة كالظن فً جنب العلم.أحدهما: أنه تنبٌه أن علم أكثر الناس باهلل فً الدنٌا، باإلضافة إلى علمه به فً اآل

 .(0)والثانً. أن العلم الحمٌمً فً الدنٌا بؤمور اآلخرة ال ٌكاد ٌحصل إال للنبٌٌن والصدٌمٌن"
ٌِْه َراِجعُوَن{ ]البمرة :    .(ٓٔ)[، " أي معادهم إِلٌه ٌوم الدٌن"ٙٗلوله تعالى: }َوأَنَُّهْم إِلَ

                                                           

، وؼٌر  1ٖ:  ٕ٘، وسٌؤتً ؼٌر منسوب فً  ٓٗ، ومجاز المرآن ألبً عبٌدة :  ٙ٘ٔ:  ٕ، وشرح الحماسة  ٖٕ( األصمعٌات : ٔ)
برواٌة أخرى : " فظنوا بؤلفً فارس متلبب ". وهذا الشعر لاله فً رثاء أخٌه عبد هللا بن الصمة ، وهو عارض ،  1٘:  ٖٔنسوب فً م

المذكور فً شعره . المدجج : الفارس الذي لد تدجج فً شكته ، أي دخل فً سبلحه ، كؤنه تؽطى به . والسراة جمع سري : وهم خٌار 
 لفارسً المسرد : ٌعنً الدروع الفارسٌة ، لال عمرو بن امرئ المٌس الخزرجً :الموم من فرسانهم . وا

 إذا مشٌنا فً الفارسً كما      ٌمشى جمال َمصاعٌب لُطُؾُ  
السرد : إدخال حلك الدرع بعضها فً بعض. والمسرد : المحبون النسج المتداخل الحلك. ٌنذر أخاه ولومه أنهم سوؾ ٌلمون عدوا من ذوى 

 لد استكمل أداة لتاله.البؤس 
وهو عمٌرة بن طارق بن دٌسك الٌربوعً ، لالها فً خبر له  ٕٔ، واألضداد البن األنباري .  21٘،  ٖ٘(نمابض جرٌر والفرزدق : ٕ)

 مع الحوفزان ، ورواٌة النمابض : " وأجلس فٌكم . . . " ، و " أجعل علمً ظن ؼٌب مرجما " . ولبل البٌت :
 أسماء بالتً ... تجر الفتى ذا الطعم أن ٌتكلمافبل تؤمرنً ٌا ابن  

 .ذو الطعم " ذو الحرم . وتجر ، من اإلجرار : وهو أن ٌشك لسان الفصٌل ، إذا أرادوا فطامه ، لببل ٌرضع . ٌعنً ٌحول بٌنه وبٌن الكبلم 
: الذي ال ٌولؾ على حمٌمة أمره ، ألنه ٌمذؾ  وؼزا األمر واؼتزاه : لصده ، ومنه الؽزو : وهو السٌر إلى لتال العدو وانتهابه ، والمرجم

 به على ؼٌر ٌمٌن ، من الرجم : وهو المذؾ . هذا ، والبٌت ، كما رواه فً النمابض ، لٌس بشاهد على أن الظن هو الٌمٌن . ورواٌة الطبري
 هً التً تصلح شاهدا على هذا المعنى .

 .ٕٙٔ/ٔ( معانً المرآن: ٖ)
 .2ٖٔ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: ٗ)
 .2ٖٔ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: ٘)
 . لال الزجاج:" وهذا سمعته من إِسماعٌل بن إِسحاق الماضً رحمه َّللاَّ رواه عن زٌد بن أسلم".ٕٙٔ/ٔ( معانً المرآن: ٙ)
 .ٕٙٔ/ٔ( معانً المرآن: 2)
 .2ٖٔ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: 1)
انً المرآن، كما ذكره الرازي، دون ذكر تحدٌد المابل، أنظر: التفسٌر البسٌط: ( المول نسبه الواحدي إلى األخفش، ولم اجده فً مع0)
 .ٖٕٗ/ٕ، ومفاتٌح الؽٌب: ٕٙٗ/ٕ
 .1ٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٓٔ)



ٕٖٗ 

 

ٕٖٗ 

 

 .(ٔ)م المٌامة"لال أبو العالٌة:" ٌستٌمنون أنهم ٌرجعون إلٌه ٌو 
[ ، ولال ٖٕٔلال ابن عثٌمٌن:" أي فً جمٌع أمورهم، كما لال تعالى: }وإلٌه ٌرجع األمر كله{ ]هود:  

 .(ٕ) ["ٕٓٔتعالى: }وإلى هللا ترجع األمور{ ]البمرة: 
 .(ٖ)لال النسفً:" ال ٌملن أمرهم فً اآلخرة أحد سواه" 
، ٌحكم فٌها ما ٌشاء بعدله ، فلهذا لما أٌمنوا بالمعاد لال ابن كثٌر:" أي : أمورهم راجعة إلى مشٌبته  

 .(ٗ)والجزاء َسُهل علٌهم فعُل الطاعات وترن المنكرات"
لال السعدي:" فهذا الذي خفؾ علٌهم العبادات وأوجب لهم التسلً فً المصٌبات، ونفس عنهم الكربات،  

العالٌات، وأما من لم ٌإمن بلماء ربه، كانت وزجرهم عن فعل السٌبات، فهإالء لهم النعٌم الممٌم فً الؽرفات 
 .(٘)الصبلة وؼٌرها من العبادات من أشك شًء علٌه"

ٌِْه َراِجعُونَ  واختلؾ فً عود الضمٌر فً لوله   :(ٙ)[، على ثبلثة وجوهٙٗ{]البمرة:}إِلَ
 أحدها : أنه ٌعود على )الموت(، وأراد بالرجوع: الموت .

، أي: أنهم راجعون باإلعادة فً اآلخرة، ٌعنً: بالحشر والخروج إلى والثانً : أنه ٌعود على)اإلعادة(
 .(1). واختاره الطبري (2)الحساب والعرض. وهو لول أبً العالٌة

ٌِْه تُْرَجعُوَن ]البمرة:  لال ابن عطٌة:" وتموي هذا المول اآلٌة المتمدمة لوله تعالى: ثُمَّ ٌُِمٌتُُكْم ثُمَّ ٌُْحٌٌُِكْم ثُمَّ إِلَ
 .(0) ["ٓٗ، الروم: ٙٙ، الحج: 1ٕ

والثالث : أنه ٌعود إلى)الرب(، فهم راجعون إلٌه، أي: ال ٌملن أحد لهم ضّراً وال نفعاً ؼٌره كما كانوا فً بدِء 
 لك .الخ
"ظاهر الكبلم والتركٌب الفصٌح أنه ٌعود إلى الرب ، وأن المعنى :  والراجح هو المول األخٌر، ألن 

 .(ٓٔ)وأنهم إلى ربهم راجعون ، وهو ألرب ملفوظ به"
ٌِْه َراِجعُوَن{]البمرة:  [، وذكروا فٌه وجهٌن:ٙٗولد اختلؾ فً تفسٌر )الرجوع( الذي فً لوله } َوأَنَُّهْم إِلَ

 .(ٕٔ)، واختاره الطبري(ٔٔ): أن المراد : الرجوع إلى هللا تعالى ٌوم المٌامة. وهذا مذهب أبً العالٌةأحدهما
 .(ٖٔ)والثانً: أن المراد: الرجوع الى هللا تعالى بالموت

، أن مرجعهم إلٌه بعد إحٌابهم، وذلن ٌوم (ٗٔ)والراجح هو المول األول، فاهلل تعالى أخبر فً كتابه العزٌز 
 المٌامة. وهللا تعالى أعلم. 

لال أبو حٌان:" ولٌس فً لوله : وأنهم إلٌه راجعون داللة للمجسمة والتناسخٌة على كون األرواح لدٌمة  
 .(٘ٔ)، وإنما كانت موجودة فً عالم الروحانٌات. لالوا : ألن الرجوع إلى الشًء المسبوق بالكون عنده"

 :الفوائد
 من فوابد اآلٌة: إثبات مبللاة هللا عّز وجّل؛ ألن هللا مدح الذٌن ٌتٌمنون بهذا اللماء.  .ٔ

                                                           

 .ٗٓٔ/ٔ(:ص0٘ٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)
 .ٙٙٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕ)
 .ٖٙ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٖ)
 .ٕٗ٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٗ)
 .ٔ٘السعدي: ( تفسٌر ٘)
 .ٙٔٔ/ٔ، و النكت والعٌون: 2٘ٔ/ٔ( أنظر:البحر المحٌط: ٙ)
 .ٖٕ/ٔ(:ص1ٙ2، والطبري)ٗٓٔ/ٔ(:ص0٘ٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)2)
 .ٖٕ/ٔ( انظر: تفسٌره: 1)
 .1ٖٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: 0)
 .2٘ٔ/ٔ( البحر المحٌط: ٓٔ)
 .ٖٕ/ٔ(:ص1ٙ2، والطبري)ٗٓٔ/ٔ(:ص0٘ٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .ٖٕ/ٔانظر: تفسٌره:  (ٕٔ)
 .ٖٕ/ٔ( انظر: تفسٌره: ٖٔ)
ِ َوُكْنتُْم أَْمَواتًا فَؤَْحٌَاُكْم ثُمَّ ٌُِمٌتُُكْم ثُمَّ ٌُْحٌٌُِكْم ثُمَّ إِلَ ٗٔ) ٌَْؾ تَْكفُُروَن بِاَّللَّ  [.1ٌِْٕه تُْرَجعُوَن{ ]البمرة : ( لال تعالى: }َك
 .2٘ٔ/ٔ( البحر المحٌط: ٘ٔ)



ٕٗٗ 

 

ٕٗٗ 

 

ومنها: إثبات رإٌة هللا عّز وجّل، كما ذهب إلٌه كثٌر من العلماء؛ ألن اللماء ال ٌكون إال مع الممابلة،   .ٕ
وهذا ٌعنً ثبوت الرإٌة؛ فإن استمام االستدالل بهذه اآلٌة على رإٌة هللا فهذا مطلوب؛ وإن لم ٌستمم االستدالل 

 جّل ٌوم المٌامة.فَثَّم أدلة أخرى كثٌرة تدل على ثبوت رإٌة هللا عّز و
 :ومنها: أن هإالء المإمنٌن ٌولنون أنهم راجعون إلى هللا فً جمٌع أمورهم؛ وهذا ٌستلزم أموراً   .ٖ

 أوالً: الخوؾ من هللا؛ ألنن ما دمت تعلم أنن راجع إلى هللا، فسوؾ تخاؾ منه.
نً أنهم إذا علموا أنهم سٌرجعون ثانٌاً: مرالبة هللا عّز وجّل . المرالبة فً الجوارح .؛ والخوؾ فً الملب؛ ٌع

 .إلى هللا، فسوؾ ٌخشونه فً السّر، والعبلنٌة
 .ثالثاً: الحٌاء منه؛ فبل ٌفمدن حٌث أمرن، وال ٌجدن حٌث نهان
 المرآن

ْلتُُكْم َعلَى اْلعَالَِمٌنَ  ٌُْكْم َوأَنًِّ فَضه ًَ الهتًِ أَْنعَْمُت َعلَ  [2ٗ({ ]البمرة: 2ٗ) }ٌَا بَنًِ إِْسَرائٌَِل اْذُكُروا نِْعَمتِ
 التفسٌر: 

ْلتكم على عالَمً زمانكم  ٌا ذرٌة ٌعموب تذكَّروا نعمً الكثٌرة علٌكم، واشكروا لً علٌها، وتذكروا أنً فَضَّ
لة كالتوراة واإلنجٌل.  بجعل النبوة والملن من أسبلفكم، والكتب المنزَّ

بدة ذلن أن الخطاب األول ٌصح أن ٌكون لال ابن عطٌة:" لد تكرر هذا النداء والتذكٌر بالنعمة، وفا 
للمإمنٌن، وٌصح أن ٌكون للكافرٌن منهم، وهذا المتكرر إنما هو للكافرٌن، بداللة ما بعده، وأٌضا فإن فٌه 
ْلتُُكْم َعلَى اْلعالَِمٌَن ألن تفضٌل  تموٌة التولٌؾ وتؤكٌد الحض على ذكر أٌادي هللا وحسن خطابهم بموله: فَضَّ

 .(ٔ)م تفضٌل لهم، وفً الكبلم اتساع"آبابهم وأسبلفه
 .(ٕ)[، "أي ٌا أوالد إسرابٌل"[، 2ٗ}ٌَا بَنًِ إِْسَرابٌَِل{]البمرة: لوله تعالى: 
 .(ٖ) {، ٌمصد به: ٌعموب بن إسحاق بن إبراهٌم علٌهم السبلم، إذ كان ٌدعى )إسرابٌل(إِْسَرابٌِلَ و} 
ًَ الَّتًِ أَْنعَ   ٌُْكْم{]البمرة:لوله تعالى:} اْذُكُروا نِْعَمتِ  .(ٗ)[، أي:" اذكروا فعلً بكم إذ أنعمت علٌكم"2ْٗمُت َعلَ

 .(ٗ)علٌكم"
 .(٘)لال الصابونً: أي: "اذكروا ما أنعمت به علٌكم وعلى آبابكم" 
جمٌع النعم، كما لال هللا تعالى: }وإن تعدوا  -وإن كانت مفردة -والمراد بـ "النعمة" لال ابن عثمٌمٌن:" 

 .(ٙ) ["ٖٗنعمة هللا ال تحصوها{ ]إبراهٌم: 
ٌُْكْم{]البمرة:   .(2) [، " أي على أجدادكم"2ٗولوله تعالى:} الَّتًِ أَْنعَْمُت َعلَ
هم من فرعون وأهلن عدّوهم فؤورثهم دٌارهم لال الثعلبً:" وذلن أن هللا تعالى فلك لهم البحر وأنجا 

ٌِْهُم اْلؽَماَم فً التٌه من حر الشمس، وجعل لهم عمودا من نور ٌضًء لهم باللٌل إذا لم  وأموالهم، وظلل َعلَ
ٌِْهُم اْلَمنَّ َوالسَّْلوى، وفّجر لهم اثنً عشرة عٌنا، وأنزل علٌهم التوراة فٌها بٌان كلّ   ٌكن ضوء الممر، وأنزل َعلَ

 .(1) شًء ٌحتاجون إلٌه فً نعم من هللا كثٌرة ال تحصى"
وروي "عن لتادة: أن عمر بن الخطاب، كان إذا تبل: }اذكروا نعمتً التً أنعمت علٌكم{، لال: مضى  

 .(0)الموم، وإنما ٌعنً به أنتم"
 :(ٓٔ)ولد ذكر المرآن الكرٌم عشر نِعم أنعم هللا سبحانه وتعالى بها على بنً إسرابٌل وهً 

                                                           

 .1ٖٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔ)
 .ٕٗٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 .1٘ٔ/ٔ، والمحرر الوجٌز:ٖٖٓ/ٔ. وتنفسٌر المرطبً: ٖ٘٘/ٔ( انظر: تفسٌر الطبري: ٖ)
 .ٔٓ٘/ٔ( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .ٙٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .2ٙٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙ)
 .1ٙٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: 2)
 .1ٙٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: 1)
 .ٗٓٔ/ٔ(:ص0ٙٗم)( أخرجه ابن أبً حات0)
  .1ٙٔ-ٓٙٔ/ ٔ:ٕ( انظر: التفسٌر المنٌر فً العمٌدة والشرٌعة والمنهج، وهبة الزحٌلً، دار الفكر المعاصر، سورٌا، طٓٔ)



ٕٗ٘ 

 

ٕٗ٘ 

 

 نَجاتهم من فرعون؛ فمد كان ٌُذٌمهم العذاب الشدٌد؛ ٌُذبّح الذكور ِمنهم وٌُبمً اإلناث أحٌاء. -ٔ
عبور بَنً إسرابٌل للبحر األحمر سالمٌن بعد تَهٌبة هللا سبحانه وتعالى للّطرٌِك الٌابس فً البحر لٌسلكوه،  -ٕ

 وؼرق فِرعون وجنوده.
 نً إسرابٌل وَعفوه عنهم. لبوُل هللا ُسبحانه وتعالى لتوبة ب -ٖ
ًّ هللا موسى علٌه الصبلة والسبلم، لٌَهتدوا بها، وٌتدبّروها، وٌسٌروا على شرعها.  -ٗ  إنزال التّوراة على نب
 التخلّص بشكٍل جماعً من المجرمٌن بعد أن اتّخذ بنو إسرابٌل العجل إلها، فعَبدوه من دوِن هللا. -٘
 الحمٌمً، لٌستوفوا آجالهم الممدرة لهم.إحٌاإهم بعد موتهم الموت -ٙ
ِولاٌتهم من حّر الّشمس أثناء وجودهم فً وادي التٌه )الموجود بٌن الشام ومصر( مّدة أربعٌن سنة، وذلن  -2

 من خبلل سترهم بالّسحاب األبٌض الرلٌك.
 لمّن، والسلوى. إنعام هللا ُسبحانه وتعالى على بنً إسرابٌل بؤنواع كثٌرة من الّطعام والّشراب كا -1
اإلنعام علٌهم بعد خروجهم من التٌّه بدخول المرٌة، لال جمهور العلماء بؤنها بٌت الممدس، ولٌل بؤنّها  -0

 أرٌحا من بٌت الممدس. 
ًّ هللا موسى علٌه الّسبلم السمٌا، فؤمره هللا أن ٌضرب -ٓٔ اإلنعام علٌهم بسمٌاهم؛ حٌث إنّهم طلبوا من نب

جرت منه المٌاه بموة، وخرجت منه اثنتا عشرة عٌناً، لكّل جماعٍة منهم عٌن ٌَشربون بعَصاه أي حجر فانف
 .منها

ْلتُُكْم َعلَى اْلعالَِمٌَن{]البمرة:  [،" أي وأعطٌتكم الفضل والزٌادة على ؼٌركم من 2ٗلوله تعالى:} َوأَنًِّ فَضَّ
 .(ٔ) الشعوب"

 .(ٕ)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" 
ولال أبو العالٌة:" بما أعطوا من الملن والرسل والكتب ، على عالم من كان فً ذلن الزمان ، فإن لكل  

 .(2)زمان عالما"
هً أفضل  للت: ظاهر هذه اآلٌة أن بنً إسرابٌل هم أفضل العالمٌن، بٌنما المعروؾ أن أمة دمحم  

 األمم على اإلطبلق، والممصود بالتفضٌل الوارد فً هذه اآلٌة الكرٌمة ثبلثة وجوه، وهً:
رابٌل على أحدها: إّن الممصود بالعالم فً اآلٌة الجمع الكثٌر من الناس، وعلى هذا ٌكون تفضٌل بنً إس

مجموعٍة من الناس ال على جمٌع البشر، والدلٌل على ذلن مؤخوذٌ من لوِل هللا ُسبحانه وتعالى فً سورة 
ٌْنَاهُ َولُوًطا إِلَى اأْلَْرِض الَّتًِ بَاَرْكنَا فٌَِها ِلْلعَالَِمٌَن{ ]األنبٌاء :  األنبٌاء: [، فالُمراد بالعَالمٌن الواردة فً 2ٔ}َونَجَّ

شمل َجمٌع الناس، إنّما هو َمخصوٌص بفبٍة ُمعٌّنة من الخلك، وكذلن األمر بالنسبة لؤلرض ال ٌُراد اآلٌة ال ٌ
 بها كّل بماعها وإنّما إشارة إلى أرض ُمعٌّنة ومخصوصة. 

: الممصود بالتفضٌل هنا أي بما أفاض هللا سبحانه وتعالى علٌهم من النعم دون ؼٌرهم، والتً خصَّهم ًوالثان
ناس، باإلضافة إلى جعل النبوة والملن فً أسبلفهم، وذلن باعتبار أّن الخطاب كان موجهاً لهم ولت بها عن ال

ٌُْكْم  نزول المرآن الكرٌم، ودلٌل ذلن لول هللا سبحانه وتعالى: ِ َعلَ }َوإِْذ لَاَل ُموَسى ِلمَْوِمِه ٌَا لَْوِم اْذُكُروا نِْعَمةَ َّللاَّ
 [.َٕٓوَجعَلَُكْم ُملُوًكا َوآتَاُكْم َما لَْم ٌُْإِت أََحًدا ِمَن اْلعَالَِمٌَن{ ]المابدة :  إِْذ َجعََل فٌُِكْم أَْنبٌَِاءَ 

                                                           

 .ٗٓٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( الكشاؾ: ٕ)
 .0ٓٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٖ)
 .ٕٗ/ٕ(:ص1ٙ1( أخرجه الطبري)ٗ)
 .ٕٗ/ٕ(:ص12ٓ( أخرجه الطبري)٘)
 .ٕٗ/ٕ(:ص12ٕ( أخرجه الطبري)ٙ)
 .ٕٗ/ٕ(:ص1ٙ0( أخرجه الطبري)2)
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 والثالث: الممصود بالتفضٌل الوارد فً اآلٌة هو فمط فً زمانهم، والدلٌل على ذلن لول هللا سبحانه وتعالى:
،وأبو  (ٖ)، وابن زٌد(ٕ)، ومجاهد(ٔ)[. وبه لال لتادةٕٖلدخان : }َولَمَِد اْختَْرنَاُهْم َعلَى ِعْلٍم َعلَى اْلعَالَِمٌَن{ ]ا

 . وهذا مذهب الجمهور.(ٗ) العالٌة
 :الفوائد

من فوابد اآلٌة: أنه ٌجب على بنً إسرابٌل أن ٌذكروا نعمة هللا علٌهم، فٌموموا بشكرها؛ ومن شكرها أن   .ٔ
 ٌتبعوا دمحماً ملسو هيلع هللا ىلص

هم، وال بإرث عن آبابهم؛ وإنما هً بنعمة هللا   .ٕ ومنها: إظهار أن هذه النعمة لم تؤت بكسبهم، وال بكّدِ
 علٌهم؛ لموله تعالى: }أنعمت علٌكم{.

ومنها: أن بنً إسرابٌل أفضل العالم فً زمانهم؛ لموله تعالى: } وأنً فضلتكم على العالمٌن {؛ ألنهم فً   .ٖ
ن؛ ولذلن ُكتب لهم النصر على أعدابهم العمالمة، فمٌل لهم: }ادخلوا األرض الممدسة ذلن الولت هم أهل اإلٌما

[ ؛ و "األرض الممدسة" هً فلسطٌن؛ وإنما كتب هللا أرض فلسطٌن لبنً ٕٔالتً كتب هللا لكم{ ]المابدة: 
تبنا فً الزبور من إسرابٌل فً عهد موسى؛ ألنهم هم عباد هللا الصالحون؛ وهللا سبحانه وتعالى ٌمول: }ولمد ك

[ ، ولال موسى لمومه: }إن األرض هلل ٌورثها ٘ٓٔبعد الذكر أن األرض ٌرثها عبادي الصالحون{ ]األنبٌاء: 
[ ؛ إذاً المتمون هم 1ٕٔ[ ، ثم لال: }والعالبة للمتمٌن{ ]األعراؾ: 1ٕٔمن ٌشاء من عباده{ ]األعراؾ: 

ون هذه األرض الممدسة؛ ألنهم لٌسوا من عباد هللا الوارثون لؤلرض؛ لكن بنً إسرابٌل الٌوم ال ٌستحم
الصالحٌن؛ أما فً ولت موسى فكانوا أولى بها من أهلها؛ وكانت مكتوبة لهم، وكانوا أحك بها؛ لكن لما جاء 
 اإلسبلم الذي بُعث به النبً ملسو هيلع هللا ىلص صار أحك الناس بهذه األرض المسلمون . ال العرب .؛ ففلسطٌن لٌس العرب
ً هم أهلها؛ بل إن أهلها المسلمون بوصفهم مسلمٌن . ال ؼٌر  وبوصفهم عباداً هلل عّز وجّل  بوصفهم عربا
صالحٌن؛ ولذلن لن ٌنجح العرب فٌما أعتمد . والعلم عند هللا . فً استرداد أرض فلسطٌن باسم العروبة أبداً؛ 

ً  ملسو هيلع هللا ىلص، وأصحابه، كما لال تعالى: }إن األرض وال ٌمكن أن ٌستردوها إال باسم اإلسبلم على ما كان علٌه النب
[ ؛ ومهما حاول العرب، ومهما ملإوا الدنٌا 1ٕٔهلل ٌورثها من ٌشاء من عباده والعالبة للمتمٌن{ ]األعراؾ: 

أن من األلوال واالحتجاجات، فإنهم لن ٌفلحوا أبداً حتى ٌنادوا بإخراج الٌهود منها باسم دٌن اإلسبلم . بعد 
َل ٌطبموه فً أنفسهم .؛ فإن هم فعلوا ذلن فسوؾ ٌتحمك لهم ما أخبر به النبً ملسو هيلع هللا ىلص "ال تَمُوُم السَّاَعةُ َحتَّى ٌُمَاتِ 

فٌََمُوُل اْلَحَجُر، أَِو الشََّجُر:  اْلُمْسِلُموَن اْلٌَُهوَد، فٌََْمتُلُُهُم اْلُمْسِلُموَن َحتَّى ٌَْختَبَِا اْلٌَُهوِديُّ ِمْن َوَراِء اْلَحَجِر، َوالشََّجِر،
ِ، َهَذا ٌَُهوِديٌّ َخْلِفً، فَتَعَاَل فَاْلتُْلهُ" ٌَا ُمْسِلُم، ٌَا َعْبَد َّللاَّ

؛ فالشجر، والحجر ٌدل المسلمٌن على الٌهود ٌمول:  (ٔ)
 ٌمول: "ٌماتل المسلمون "ٌا عبد هللا" . باسم العبودٌة هلل .، وٌمول: "ٌا مسلم" . باسم اإلسبلم .؛ والرسول ملسو هيلع هللا ىلص

 الٌهود" ، ولم ٌمل: "العرب".
ولهذا ألول: إننا لن نمضً على الٌهود باسم العروبة أبداً؛ لن نمضً علٌهم إال باسم اإلسبلم؛ ومن شاء فلٌمرأ 

[ : ٘ٓٔلوله تعالى: }ولمد كتبنا فً الزبور من بعد الذكر أن األرض ٌرثها عبادي الصالحون{ ]األنبٌاء: 
فجعل المٌراث لعباده الصالحٌن؛ وما ُعلِّك بوصؾ فإنه ٌوجد بوجوده، وٌنتفً بانتفابه؛ فإذا كنا عباَد هللا 
الصالحٌن ورثناها بكل ٌسر وسهولة، وبدون هذه المشمات، والمتاعب، والمصاعب، والكبلِم الطوٌل العرٌض 

تابة هللا لنا ذلن . وما أٌسره على هللا .! ونحن نعلم أن الذي ال ٌنتهً أبداً!! نستحلها بنصر هللا عّز وجّل، وبك
المسلمٌن ما ملكوا فلسطٌن فً عهد اإلسبلم الزاهر إال بإسبلمهم؛ وال استولوا على المدابن عاصمة الفرس، 
وال على عاصمة الروم، وال على عاصمة المبط إال باإلسبلم؛ ولذلن لٌت شبابنا ٌعون وعٌاً صحٌحاً بؤنه ال 

االنتصار المطلك إال باإلسبلم الحمٌمً . ال إسبلم الهوٌة بالبطالة الشخصٌة .! ولعل بعضنا سمع لصة ٌمكن 

                                                           

 .ٕٗ/ٕ(:ص1ٙ1( أخرجه الطبري)ٔ)
 .ٕٗ/ٕ(:ص12ٓ( أخرجه الطبري)ٕ)
 .ٕٗ/ٕ(:ص12ٕ( أخرجه الطبري)ٖ)
 .ٕٗ/ٕ(:ص1ٙ0( أخرجه الطبري)ٗ)
، كتاب الفتن، 1ٗٔٔ؛ وأخرجه مسلم ص0ٕٕٙ: لتال الٌهود، حدٌث رلم 0ٗ، كتاب الجهاد والسٌر، باب ٖٕ٘أخرجه البخاري ص )ٔ(

 .0ٕٕٕ[ 1ٕ] 2ٖٖ0: ال تموم الساعة حتى ٌمر الرجل بمبر الرجل فٌتمنى أن ٌكون مكان المٌت من الببلء، حدٌث رلم 1ٔباب 
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سعد بن أبً ولاص رضً هللا عنه حٌنما كسرت الفُرس الجسور على نهر دجلة، وأؼرلت السفن لببل ٌعبر 
م، ورجلهم، وإبلهم؛ ٌمشون على المسلمون إلٌهم؛ فسخَّر هللا لهم البحر؛ فصاروا ٌمشون على ظهر الماء بخٌله

الماء كما ٌمشون على األرض ال ٌؽطً الماء خفاؾ اإلبل؛ وإذا تعب فرس أحدهم لٌض هللا له صخرة تربو 
حتى ٌسترٌح علٌها؛ وهذا من آٌات هللا . وال شن .؛ وهللا تعالى على كل شًء لدٌر؛ فالذي فلك البحر لموسى 

 ر ٌبساً فً لحظة، ومشوا علٌه آمنٌن؛ لادر على ما هو أعظم من ذلن.. علٌه الصبلة والسبلم . ولمومه، وصا
فالحاصل أن بنً إسرابٌل ال شن أفضل العالمٌن حٌنما كانوا عباد هللا الصالحٌن؛ أما حٌن ضربت علٌهم 

موله الذلة، واللعنة، والصَّؽار فإنهم لٌسوا أفضل العالمٌن؛ بل منهم المردة، والخنازٌر؛ وهم أذل عباد هللا ل
تعالى: }ضربت علٌهم الذلة أٌن ما ثمفوا إال بحبل من هللا وحبل من الناس وباإوا بؽضب من هللا{ ]آل 

[ ، ولوله تعالى: }ال ٌماتلونكم جمٌعاً إال فً لرى محصنة أو من وراء جدر بؤسهم بٌنهم شدٌد ٕٔٔعمران: 
 [ .ٔٗتحسبهم جمٌعاً وللوبهم شتى ذلن بؤنهم لوم ال ٌعملون{ ]الحشر: 

وٌدل لذلن . أي أن المراد بموله تعالى: } فضلتكم على العالمٌن { أي فً ولتكم، أو فٌمن سبمكم: لوله تعالى 
فً هذه األمة أمة دمحم  ملسو هيلع هللا ىلص: }كنتم خٌر أمة أخرجت للناس تؤمرون بالمعروؾ وتنهون عن المنكر وتإمنون 

[ ؛ فموله تعالى: }كنتم خٌر أمة أخرجت للناس{ ٓٔٔ]آل عمران:  باهلل ولو آمن أهل الكتاب لكان خٌراً لهم{
صرٌح فً تفضٌلهم على الناس؛ ولهذا لال تعالى: } ولو آمن أهل الكتاب لكان خٌراً لهم {؛ ولد ثبت عن 

فٌه، وهلل ِّ . وهذا أمر ال شن (ٕ)النبً ملسو هيلع هللا ىلص أننا نوفً سبعٌن أمة نحن أكرمها، وأفضلها عند هللا عّز وجل
 الحمد.

ومن فوابد اآلٌة: أن هللا تعالى إذا فضل أحداً بعلم، أو مال، أو جاه فإن ذلن من النعم العظٌمة؛ لموله   .ٗ
 تعالى: } وأنً فضلتكم على العالمٌن {، خصها بالذكر ألهمٌتها.

بعضاً، كما لال  ومنها: تفاضل الناس، وأن الناس درجات؛ وهذا أمر معلوم . حتى الرسل ٌفضل بعضهم  .٘
[ ، ولال تعالى: }ولمد فضلنا بعض النبٌٌن على ٖٕ٘تعالى: }تلن الرسل فضلنا بعضهم على بعض{ ]البمرة: 

 [ .٘٘بعض{ ]اإلسراء: 
 المرآن

ٌْئًا َواَل ٌُْمبَُل ِمْنَها َشفَاَعةٌ َواَل ٌُْإَخذُ ِمْنَها عَ  ْدٌل َواَل ُهْم ٌُْنَصُروَن }َواتهمُوا ٌَْوًما اَل تَْجِزي نَْفٌس َعْن نَْفٍس َش
 [3ٗ({ ]البمرة : 3ٗ)

 التفسٌر:
وخافوا ٌوم المٌامة، ٌوم ال ٌؽنً أحد عن أحد شٌبًا، وال ٌمبل هللا شفاعة فً الكافرٌن، وال ٌمبل منهم فدٌة، ولو 

 كانت أموال األرض جمٌعًا، وال ٌملن أحد فً هذا الٌوم أن ٌتمدم لنصرتهم وإنماذهم من العذاب.
كانت إلٌهود تزعم أن آباَءها األنبٌاء تشفع لها عند هللا فؤٌبَُسهم  سبب نزول اآلٌة: لال الزجاج: "فً  

َّللاَّ من ذلن"
(ٔ). 

 .(ٕ)واخشوا عماب ٌوم" [، أي:"1ٗلوله تعالى:} َواتَّمُوا ٌَْوًما{]البمرة: 
 .(ٖ)لال الثعلبً: " أي واحذروا ٌوما واخشوا ٌوما" 
 .(ٗ)اتخذوا ولاٌة من هذا الٌوم، باالستعداد له بطاعة هللا"لال ابن عثٌمٌن:" أي  
 .(٘)لال الصابونً:" أي خافوا ذلن الٌوم الرهٌب الذي" 

                                                           

: ومن سورة آل عمران، حدٌث ٖ، كتاب تفسٌر المرآن، باب 0٘ٗٔخرجه الترمذي ص؛ وإٕٔٗٙٓ، حدٌث رلم ٕ/٘أخرجه أحمد  )ٕ(
، ولال األلبانً فً صحٌح 11ٕٗ: صفة أمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، حدٌث رلم ٖٗ، كتاب الزهد، باب 2ٖ2ٕ؛ وأخرجه ابن ماجة صٖٔٓٓرلم 

 .00ٖٕ، حدٌث رلم ٕٖ/ٖالترمذي: حسن 
 .ٕٙ٘-ٕ٘٘/ٔر: العجاب: ، وانظ1ٕٔ/ٔ( معانً المرآن: ٔ)

 .0ٓ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٕ)
 .0ٓٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٖ)
 .2ٕٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)
 .1ٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
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ٌْبًا{]البمرة:  ً من 1ٗلوله تعالى:} اَل تَْجِزي نَْفٌس َعْن نَْفٍس َش [، أي:" ال تمضً فٌه نفٌس عن أخرى شٌبا
 .(ٔ)الحموق"

 .(ٕ)"ً نفس مإمنة عن نفس كافرة من المنفعة شٌبالال أبو العالٌة:"ٌعنً: ال تؽن 
 .(ٖ)لال الطبري: أي"ال تمضً نفس عن نفس حما لزمها هلل جل ثناإه وال لؽٌره" 
 .(ٗ)لال الثعلبً:" أي ال تمضً وال تكفً وال تؽنً" 
ومنه  لال الواحدي:" أي ال ٌمابل مكروهها بشًء ٌدرإه عنها.و} ال تجزي {،معناه: ال تمضً وال ٌؽنً، 

 .(ٙ)، معناه: وال تمضً"(٘)لوله 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 

 .(2)وتمضً وتؽنً بؽٌر اختٌارها من حسناتها ما علٌها من الحموق"
ابن عثٌمٌن:" و} نفس { نكرة فً سٌاق النفً، فٌكون عاماً؛ فبل تجزي، وال تؽنً نفس عن نفس  لال 

؛ ولد نادى  ملسو هيلع هللا ىلص عشٌرته األلربٌن؛ فجعل ٌنادي كل (1)أبداً، حتى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ال ٌؽنً شٌباً عن أبٌه، وال أمه

                                                           

 .1ٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .ٗٓٔ/ٔ(:ص00ٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕ)
 .ٕٖ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .0ٓٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٗ)
لصة أبً بردة بن نٌَِار، حٌنما ذبح لبل صبلة العٌد، فؤذن له النبً ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌضحً بالجذعة المعزى. أخرجه (لطعة من حدٌث فً ٘)

( باب: 0ٙ1( باب )الخطبة بعد العٌد(، و )0ٙ٘( كتاب )العٌدٌن( باب )األكل ٌوم النحر(. و )0٘٘البخاري فً عدة مواضع، فؤورده )
( ٙ٘٘٘( كتاب )األضاحً( باب )سنة األضحٌة(، و )٘ٗ٘٘( باب )كبلم اإلمام والناس فً خطبة العٌد(. و )1ٖ0)التبكٌر إلى العٌد(، و )

( باب )من ذبح لبل صبلة وأعاد(. ٖٙ٘٘( باب )الذبح بعد الصبلة(. و )ٓٙ٘٘باب )لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص ألبً بردة ضح بالجذع من المعز(، و )
( كتاب: )األضاحً( باب )ما ٌجوز من السن فً 1ٕٓٓ( كتاب األضاحً، وأخرجه أبو داود )0ٙٔٔأخرجه مسلم من عدة طرق )
 كلهم عن البراء. ٖٖٓ، 01ٕ، 1ٕٕ/ ٗالضحاٌا(، وأحمد فً "مسنده" 

 .ٔٓٙ/ ٔ، وانظر: "تهذٌب اللؽة" )جزى( ٖٗ/ ٔ. وذكره أبو عبٌد عن األصمعً. "ؼرٌب الحدٌث" 1ٙٗ-2ٙٗ/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٙ)
 .21ٖ/ٔ( تفسٌر المرطبً: 2)
هً ما بٌن كل نبٌٌن ( للت إن الكبلم فً والدا  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فرع عن الكبلم فً حكم أهل الفترة ، والفترة معناها كما لال ابن كثٌر : "1)

وروح المعانً  ٖٙ/  ٔ، وانظر : جمع الجوامع للسبكً  ٖ٘/  ٕكانمطاع الرسالة بٌن عٌسى علٌه السبلم ودمحم ملسو هيلع هللا ىلص".]تفسٌر المرآن العظٌم 
 [. ٖٓٔ/  ٙلآللوسً 

المسم األول: من بلؽته الدعوة ، والمسم الثانً: من لم تبلؽه الدعوة وبمً على حٌن ؼفلة، وٌشمل المسم  :ولد لّسمهم أهل العلم إلى لسمٌن
  :األول نوعٌن

/  2وفتح الباري  ٖٕٓ/  ٕس بن ساعدة وزٌد بن عمرو بن نفٌل. ) انظر : البداٌة والنهاٌة أوال: من بلؽته الدعوة ووّحد ولم ٌشرن كم
ٔٗ2.] 

عامر بن  من بلؽته الدعوة ولكنه ؼٌّر وأشرن كعمرو بن لحً الذي ؼٌّر دٌن إبراهٌم ، والذي لال فٌه النبً ملسو هيلع هللا ىلص : " رأٌت عمرو بن ثانٌا: 
 ([.1ٕ٘ٙ( ومسلم )ٕٖٔ٘النار ".] رواه البخاري )لحً الخزاعً ٌجّر لصبه فً 

ٌِْه َوَسلََّم بؤن والدٌه فً النار ، روى مسلم )  ُ َعلَ ( أن رجبلً لال : "ٌا رسول هللا أٌن أبً ؟ لال ٖٕٓولد جاء النص عن النبً َصلَّى َّللاَّ
 : فً النار ، فلما لضى دعاه فمال : إن أبً وأبان فً النار".

علٌه الصبلة والسبلم : "استؤذنت ربً أن أستؽفر ألمً فلم ٌؤذن لً ، واستؤذنته أن أزور لبرها فؤذن لً ".] رواه مسلم وفً شؤن أمه لال 
(02ٙ.]) 
شارحاً الحدٌث األول: " فٌه أن من مات فً الفترة على ما كانت علٌه العرب من عبادة األوثان فهو من  –ٌمول النووي رحمه هللا  

 ا مإاخذة لبل بلوغ الدعوة ، فإن هإالء كانت لد بلؽتهم دعوة إبراهٌم وؼٌره من األنبٌاء صلوات هللا وسبلمه علٌهمأهل النار ، ولٌس هذ
 [. 20/  ٖ.]شرح صحٌح مسلم "
أبمة المالكٌة، والشٌخ  منهم المرطبً، والحافظ جبلل الدٌن السٌوطً، الماضى أبو بكر ابن العربى أحد  هذا ولد لال بعض أهل العلم 

، والدر المنثور للسٌوطً: ٘ٔ-ٖٔدمحم بخٌت، والدكتور دمحم فإاد شاكر، وآخرون، بؤنهما ناجٌان من النار.]أنظر: التذكرة للمرطبى 
،وفتاوى األزهر فى فتوى الشٌخ دمحم بخٌت فى شؤن أهل الفترة التى بتارٌخ ربٌع األول  ٖٔٔ/ٕ، ومسالن الحنفا ، ضمن الحاوى ، 0ٕٗ/ٕ

 [.0ٔٔ -٘ٔٔم، ودراسات فى علوم المرآن والسنة لفضٌلة الدكتور ص  0ٔ0ٔنوفمبر  ٕ٘ -هجرٌة  1ٖٖٔ
ولد ذكر اإلمام السٌوطً فً رسالته السادسة )السبل الجلٌة فى اآلباء العلٌة( بموله : "إنى لم أدع أن المسؤلة إجماعٌة، بل هى مسؤلة  

أنسب بهذا الممام"]السبل الجلٌة، ضمن مجموعة رسابل اإلمام الحافظ جبلل الدٌن ذات خبلؾ، ؼٌر أنى اخترت ألوال المابلٌن بالنجاة، ألنها 
 [. 0ٓٔالسٌوطى، فى تحمٌك نجاة أبوى المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص وأنهم من أهل الجنة فى اآلخرة، تحمٌك: حسٌن مخلوؾ: ص 

 واحتجوا من وجوه:
 ب على العم، وجاء بذلن االستعمال كتاب هللا العزٌز فً موضعٌن: أحدها: أن المراد باألب، عمه أبو طالب والعرب تطلك األ
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، ال أؼنً عنن من هللا شٌباً؛ ٌا فاطمة بنت رسول هللا، ال أؼنً واحد باسمه، وٌمول: "ٌا صفٌة عمة رسول هللا
،  مع أن العادة أن اإلنسان ٌدافع عن حرٌمه، وعن نسابه؛ لكن فً ٌوم المٌامة لٌست هنان (ٔ)عنن شٌباً.."

[ : ٔٔٓمدافعة؛ بل لال هللا تعالى: }فإذا نفخ فً الصور فبل أنساب بٌنهم ٌومبذ وال ٌتساءلون{ ]المإمنون: 
 .(ٔ)تزول األنساب"

ٌْباً{]البمرة:   :(ٕ)[،  وجوها2ٗولد ذكر أهل التفسٌر فً تعالى:}الَ تَْجزي نَْفٌس َعْن نَْفٍس َش
، وسعٌد بن (ٖ)أحدها : معناه :ال تُؽنًِ ، كما ٌمال : البمرة تَْجِزي عن سبعٍة أي تُِؽنً ، وهو لول السدي

 .(ٙ)أهل التفسٌر ، ولال به جماعة من(٘)وأبً مالن (ٗ)جبٌر
ً عنً خٌراً ، أثابه عنً ولضاه عنً، وهو لول  والثانً : معناه ال تمضً، ومنه لولهم: جزى هللا فبلنا

 .(1)، وجماعة من أهل التفسٌر(2)المفضل
 .(0)وٌسند هذا المول أن أصل الجزاء فً كبلم العرب: المضاء والتعوٌض

                                                                                                                                                                                             

 [. ٖٖٔالبمرة: {] } لَالُواْ نَْعبُُد إِلَـَهَن َوإِلَـهَ آبَابَِن إِْبَراِهٌَم َوإِْسَماِعٌَل َوإِْسَحاقَ :أحدهما: لطعً المتن لطعً الداللة ، وهو لوله تعالى فً البمرة
 .بن سحاق بن إبراهٌم وإسماعٌل عمه لطعاً ؛ فهو ٌعموب

ٌْنَا َونُوح ٌْنَا ِمن لَْبلُ والموضع الثانً: لطعً المتن لكنه ظنً الداللة ، وهو لوله تعالى: }َوَوَهْبنَا لَهُ إِْسَحاَق َوٌَْعمُوَب ُكبلًّ َهَد ً َهَد إلى أن  ا

ً  : لال  [.1ٙ-1ٗ]األنعام:   َوإِْسَماِعٌَل َواْلٌََسَع َوٌُونَُس َولُوطا
ص لرآنً على أن إبراهٌم ٌطلك علٌه أٌب للوط ، وهو عمه على ما وردت به األخبار ، إال أن هذا النص ظنً الداللة ألنه ٌحتمل أن فهو ن

ٌَّتِهِ  ٌْنَا ِمن لَْبلُ   ٌكون الضمٌر من لوله تعالى:}َوِمن ذُّرِ ً َهَد ل ، ولكنه احتما ٌرجع إلى نوح ، ألنه لال فً اآلٌة من لبل ذلن:}َونُوحا
 .مرجوح ؛ ألن الكبلم عن إبراهٌم
لما سؤله األعرابً بموله: أٌن أبً ؟ ولال له: إن أبان فً النار وولّى والحزن باد علٌه ، فمالصلى هللا  ملسو هيلع هللا ىلص، وعلى هذا المول: فإنه ٌحتمل أنه

 ردوه علً " فلما رجع لال له: " إن أبً وأبان فً النار". علٌه وسلم:"
 .ه ٌعنً بؤبٌه: أبا طالب ؛ ألن العرب تسمً العم أبا ال سٌما إذا انضّم إلى العمومٌة التربٌة ، والعطؾ والدفاع عنهٌحتمل أن

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  .والثانً: احتجوا بؤلوال أنكرها عامة أهل العلم ، وحكموا بؤن األحادٌث الواردة فً ذلن موضوعة أو ضعٌفة جداً 
 [. ٕٕٓ/  ٕللفتاوى 

ة، وذلن لورود نصوص ظاهرها فٌه شً من التعارض، كما أن هذه المسؤلة لٌست من مسابل االعتماد وال للت: إن المسؤلة خبلفٌ 
( العمل، فلم ٌنشؽل بها السلؾ، لكونها من فضول العلم، أرٌد أن أشٌر بؤنه ال دلٌل ٌنص على أن كلمة )أبً(، تشٌر إلى والد الرسول)عبدهللا

، فالمسؤلة ظنٌة الداللة، كما أن دعوى اإلجماع فً هذه المسؤلة دعوى عرٌضة وال ٌخفى ما فٌها، تحدٌدا، وذلن لبلحتماالت المشار إلٌها
 :"-رحمه هللا-وكبلم السٌوطً لٌس بالموي، من التكلؾ. وأختم كبلمً بمول اإلمام الصنعانً

] جموع رسابل الصنعانً:رلم .من هو بمهمات دٌنه مشؽول" من مسابل الفضول، ال ٌخوض فٌها -اق ملسو هلآو هيلع هللا -"إن مسؤلة إٌمان أبوي المصطفى 
2.] 

 وهللا تعالى أعلم.
؛ وأخرجه مسلم 2ٖٕ٘: هل ٌدخل النساء والولد فً األلارب؟ حدٌث رلم ٔٔ، كتاب الوصاٌا، باب ٕٕٔأخرجه البخاري ص )ٔ(

 .ٕٙٓ[ ٖٔ٘] ٗٓ٘: فً لوله تعالى: )وأنذر عشٌرتن األلربٌن...(، حدٌث رلم 10، كتاب اإلٌمان، باب 2ٔٙص
 . 2ٕٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
 .2ٔٔ-ٔٙٔ/ٔ( أنظر:النكت والعٌون: ٕ)
 .2ٕ/ٕ(:ص12ٗ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٗٓٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٗ)
 .ٗٓٔ/ٔ(:ص00ٗ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘)
، ومكً بن ٙٔٔ/ٔ، والسمرلندي فً بحر العلوم: 1ٕٓ/ٔ، وابن عطٌة فً المحرر الوجٌز: 2ٕ/ٕ( منهم: ابن جرٌر فً جامع البٌان: ٙ)

، والعجٌلً فً الفتوحات اإللهٌة: 1ٖ/ٔ، والؽرناطً فً التسهٌل: ٗٔٔ/ٔ، وابن كثٌر فً تفسٌر المرآن العظٌم: 0ٔ: أبً طالب فً المشكل
 .ٖٗ، والسعدي فً تٌسٌر الكرٌم الرحمن: ٓ٘/ٔ
 .2ٔٔ-ٙٔٔ/ٔ( نمبل عن: النكت والعٌون: 2)
والبؽوي فً معالم  21ٕ/ٔ، والزمخشري فً الكشاؾ: 2ٙ/ٔ، وابن الجوزي فً زاد المسٌر: ٔٗ( منهم: ابن لتٌبة فً ؼرٌب المرآن: 1)

، والكوكبانً فً ٖٗ/ٔ، والخازن فً لباب التؤوٌل: 2ٗ/ٔ، والنسفً فً تفسٌره: ٘٘/ٔ، والبٌضاوي فً أنوار التنزٌل: 0ٓ/ٔالتنزٌل: 
، وابن عاشور فً التحرٌر ٕٓٔ/ٕل: ، والماسمً فً محاسن التؤؤٌٕٔ/ٔ، والشوكانً فً فتح المدٌر: 0ٖ0/ٕتٌسٌر المنان تفسٌر المرآن: 

 .1ٗٗ/ٔوالتنوٌر: 
، والصحاح ٙ٘ٗ/ٔ، ومعجم مماٌٌس اللؽة البن فارس: ٖٗٔ-ٕٗٔ/ٔ، وتهذٌب اللؽة لؤلزهري: 2ٕ/ٕ( أنظر: تفسٌر الطبري: 0)

 .0ٖ، والمفردات للراؼب: 1ٕٗ/0ٔ، وتاج العروس للزبٌدي: ٕٓٙ/ٔ، ولسان العرب البن منظور: ٕٖٕٓ/ٙللجوهري: 
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 .(ٔ)كفًوالثالث: ولال بعضهم: }الَ تَْجِزي{ أي: ال ت
 .(ٕ)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:  وفً لوله تعالى:}   [، وجوه من المراءة:1ٗاَل تَْجِزي نَْفٌس َعْن نَْفٍس َش
 اَل تَْجِزي{، لرأ بها الجمهور. }أحدها: 
}ال تُجزئ{، مضمومة )التّاء( مهموزة )الٌاء(. لرأ بها أبو السمان العدوي، من )أجزأ، ٌجزي( إذا والثانً:

 :(ٗ)، ومن ذلن لول الشاعر(ٖ)كفً
 وأجزأت أمر العالمٌن ولم ٌكن     لٌجزي إاّل كامل وابن كامل

أجزأ عنه إذا أؼنى عنه، فبل ٌكون فً لراءته إال بمعنى شٌبا  لال الزمخشري: "ومن لرأ )ال تجزئ( من 
 .(٘)من اإلجزاء"

 .(ٙ)والثالث:  ولرأ أبو السرار الؽنوي : "ال تجزى نسمة عن نسمة شٌبا"
 .(2)[،  "أي ال تمبل شفاعة فً نفس كافرة باهلل أبداً"1ٗلوله تعالى: }َوالَ ٌُْمبَُل ِمْنَها َشفَاَعةٌ{]البمرة: 
ابن أبً حاتم "عن الحسن: فً لوله: }وال ٌمبل منها شفاعة{، فمال: ٌوم المٌامة ٌوم ال ٌنفع فٌه أخرج  

 .(0). لال ابن أبً حاتم: "ٌعنً من الكفار"(1)شفاعة شافع أحدا"
 .(ٓٔ)لال الزمخشري:" ولٌل : كانت الٌهود تزعم أن آباءهم األنبٌاء ٌشفعون لهم فؤوٌسوا" 
عنى: }َواَل ٌُْمبَُل ِمْنَها َشفَاَعةٌ{ أن هنان  شفاعة ال تمبل، وإنما المعنى ال ٌكون ولال أهل العلم: "لٌس م 

[، معناه: ال ٌكون منهم سإال 2ٖٕشفاعة فٌكون لها لبول، كما أن لوله: }اَل ٌَْسؤَلُوَن النَّاَس إِْلَحافًا{ ]البمرة: 
 : (ٔٔ)فٌكون إلحاؾ، وٌمول امرإ المٌس

ًُّ َجْرَجَراَعلَى الَِحٍب الَ ٌُْهتَ  ٌَافِ  دى ِلَمنَاِره      إَِذا َسافَهُ العَْوُد الّدِ
 :(ٕٔ)أي لٌس هنان )منار( فٌكون اهتداء، وكموله أًٌضا

 َوالَ تَرى الضَّبَّ بَها ٌَْنَجِحْر      الَ ٌُْفِزعُ األَْرنََب أَْهَوالَُها
 .(ٖٔ)أي لٌس هنان )ضب( فٌكون منه انجحار"

ً ٌوم المٌامة لكنه بٌن فً مواضع أخرى أن الشفاعة المنفٌة للت: ظاهر اآلٌة عدم   لبول الشفاعة مطلما
هً الشفاعة للكفار" وأن لوله : }َواَل ٌُْمبَُل ِمْنَها َشفَاَعةٌ{، إنما هً لمن مات على كفره ؼٌر تابب إلى هللا عز 

                                                           

 ، وؼٌرها.ٖ٘، وؼرٌب المرآن البن الملمن: 0ٓ/ٔ، معالم التنزٌل للبؽوي: 1ٕٓ/ٔ(انظر: المحرر الوجٌز البن عطٌة: ٔ)
 ، وؼٌرها.ٖ٘، وؼرٌب المرآن البن الملمن: 0ٓ/ٔ، معالم التنزٌل للبؽوي: 1ٕٓ/ٔ(انظر: المحرر الوجٌز البن عطٌة: ٕ)
 .0ٓٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر الثعلبً: ٖ)
 .2ٖٖ/ٔ، والسمٌن الحلبً فً الدر المصون: 0ٓٔ/ٔرؾ على لابله، والبٌت من شواهد الثعلبً فً تفسٌره: ( لم أتعٗ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( الكشاؾ: ٘)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( الكشاؾ: ٙ)
 .1ٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)
 .٘ٓٔ/ٔ(:صٓٓ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)1)
 .٘ٓٔ/ٔ( تفسٌر ابن أبً حاتم: 0)
 .ٖٙٔ/ٔ( الكشاؾ: ٓٔ)
فً جمٌع المصادر )بمناره( وفً "دٌوان امرئ المٌس" )النباطً( بدل )الدٌافً( لوله )على الَِحٍب(: البلحب الطرٌك  (ٌروي البٌتٔٔ)

الذي لحبتته الحوافر، ثم ٌستعمل لكل طرٌك بٌن وخفً، و )ال ٌهتدي لمناره(: لٌس فٌه علم وال منار ٌهتدى به، )سافه العَْود( أي شمه 
/ ٕ، )داؾ( "الحجة" ٕٖٔٔ/ ٕ، )ساؾ( 01٘ٔ/ ٕرا(: صوت ورؼاء اإلبل. ورد البٌت فً "تهذٌب اللؽة" )لحؾ( المسن النجابب، )جرج

/ ٗ، )سوؾ( ٙٙٗٔ/ ٖ، "اللسان" )دٌؾ( 1ٖٔ/ ٕ، "مماٌٌس اللؽة" ٕٖٔ، ٘ٙٔ/ ٖ، "الخصابص" ٖٙ/ ٔ، "شرح أشعار الهذلٌٌن" 2ٗ
 .ٗٙ، "دٌوان امرئ المٌس" ص 1ٕ٘/ ٓٔ، "الخزانة" ٖٕ٘ٔ

، ٌمول لٌس ثم هول تفزع 2ٗ/ ٕ، "الحجة" ألبً علً ٕٖٔ، ٙٗٔ/ ٖ، "الخصابص" ٖٙ/ ٔ(ورد البٌت فً "شرح أشعار الهذلٌٌن" ٕٔ)
 منه األرنب، ولٌس هنان ضب فٌكون منه انجحار.

 .21ٗ/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٖٔ)



ٕ٘ٔ 

 

ٕ٘ٔ 

 

نٌن بإذنه فهً ثابتة بالكتاب ، والشفاعة لؽٌرهم بدون إذن رب السموات واألرض، أما الشفاعة للمإم(ٔ)وجل"
 والسنة واإلجماع، والشفاعة ال تكون إال بشرطٌن :

 احدهما: أن ٌؤذن هللا بها .
 والثانً:أن ٌكون راضٌاً عمن شفع وعمن شفع له .

 كما لال تعالى: 
 [ .ٕ٘٘}َمْن َذا الَِّذي ٌَْشفَُع ِعْنَدهُ إِالَّ بِإِْذنِِه{ ]البمرة :   -
ًَ لَهُ لَْواًل{ ]طه : }ٌَْوَمبٍِذ اَل  - ْحَمُن َوَرِض  [.0ٓٔتَْنفَُع الشَّفَاَعةُ إاِلَّ َمْن أَِذَن لَهُ الرَّ
ْحَمِن َعْهًدا{ ]مرٌم :  -  [.12}اَل ٌَْمِلُكوَن الشَّفَاَعةَ إاِلَّ َمِن اتََّخَذ ِعْنَد الرَّ
ًَ لَهُ لَْواًل{ ]طه : }ٌَْوَمبٍِذ اَل تَْنفَُع الشَّفَاَعةُ إاِلَّ َمْن أَِذَن لَهُ الرَّ  -  [.0ْٓٔحَمُن َوَرِض
َع َعْن لُلُوبِِهْم لَالُوا َماَذا لَاَل رَ  - ًُّ }َواَل تَْنفَُع الشَّفَاَعةُ ِعْنَدهُ إِالَّ ِلَمْن أَِذَن لَهُ َحتَّى إَِذا فُّزِ بُُّكْم لَالُوا اْلَحكَّ َوُهَو اْلعَِل

 [.ٖٕاْلَكبٌُِر{ ]سبؤ : 
والجماعة، أن شفاعة األنبٌاء والصالحٌن تمبل فً العصاة من المإمنٌن ، خبلفاً ولد أجمع أهل السنة  

للمعتزلة ، لالوا : الكبٌرة تخلد صاحبها فً النار ، وأنكروا الشفاعة ، وهم على ضربٌن : طابفة أنكرت 
ً ولالوا : ال تمبل شفاعة أحد فً أحد ، واستدلوا بظواهر آٌات ، وخص ت لن الظواهر الشفاعة إنكاراً كلٌا

 .(ٕ)أصحابنا بالكفار لثبوت األحادٌث الصحٌحة فً الشفاعة
فمن نمل اإلجماع عن السلؾ فً إثبات الشفاعة اإلمام أبو الحسن األشعري حٌث لال عن السلؾ أنهم:   
ً من أمته بعد ما  أجمعوا على أن شفاعة النبً » ألهل الكبابر من أمته، وعلى أنه ٌخرج من النار لوما

 . (ٖ)«ا حمما ً..صارو
أنه لال عن الشفاعة: أجمع السلؾ والخلؾ ومن بعدهم من أهل  (ٗ)ونمل النووي عن الماضً عٌاض        

 . (٘)«السنة علٌها
، تمول: كان وتًرا فشفعته (ٙ)«والشفاعة فً اللؽة: "ٌدل على ممارنة الشٌبٌن، والشفع خبلؾ الوتر 

 ً ٌْن فً حلبة (2)شفعا ، وشفع الوتر من العدد َشْفعاً: صٌره زوجا. وٌمال: نالة شفوع، وهً التً تجمع بٌن َمْحلَبَ
 واحدة. 
ومعنى استشفعه طلب منه الشفاعة، أي لال له:  .(1)وفً اللسان: : شفع لً ٌشفع شفاعة وتشفّع: طلب       

 كن لً شافعاً. 
حاجة ٌسؤلها لؽٌره، والشافع: الطالب لؽٌره فٌشفع به إلى المطلوب.  والشفاعة: كبلم الشفٌع للملن فً        

 . (ٓٔ)والشفٌع: الشافع، والجمع شفعاء .(0)ٌمال: تشفعت بفبلن إلى فبلن فشفعنً فٌه، واسم الطالب شفٌع
 (ٔٔ)لال المبرد وثعلب: "الشفاعة: كبلم الشفٌع الملن فً حاجة ٌسؤلها لؽٌره" 

                                                           

 .ٖٖ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
 .ٓٙٔ/ٔ( انظر: البحر المحٌط: ٕ)
ت د. دمحم السٌد الجلٌند )الرٌاض: دار اللواء،  -رسالة أصول أهل السنة والجماعة المسماة برسالة الثؽر -ن األشعري( أبو الحسٖ)

 .0ٓ، ص ٕهـ( طٓٔٗٔ

( عٌاض بن موسً الٌحصبً، أبو الفضل، عالم المؽرب، فمٌه، محدث، نسابة، ولً لضاء سبتة ومولده فٌها، ثم لضاء ؼرناطة، توفً ٗ)
 .00، ص٘، واألعبلم للزركلً ج0ٕٖ، صٔانظر: وفٌات األعٌان جهـ.  ٗٗ٘بمراكش سنة 

 .ٖ٘، صٖ)الماهرة: المطبعة المصرٌة ومكتبتها( ج -شرح صحٌح مسلم- أبو زكرٌا ٌحٌى بن شرؾ النووي( ٘)

 .ٕٔٓص ٖ، جٔهـ( طٔٔٗٔ)بٌروت: دار الجٌل،  -ت عبد السبلم هارون -معجم مماٌٌس اللؽة -( أبو الحسٌن بن فارسٙ)
، ٕ( طتحمٌك أحمد عبد الؽفور عطار -هـ00ٖٔ)بٌروت: دار العلم للمبلٌٌن،  -ت أحمد عبد الؽفور -الصحاح -( إسماعٌل الجوهري2)
 .1ٖٕٔ، صٖج
 .1ٖٔ، ص1)بٌروت: دار صادر( ج -لسان العرب -( جمال الدٌن بن منظور1)
 .1ٖٕٔ، صٖحاح جالص -، الجوهرئٕٓ، صٖمعجم مماٌٌس اللؽة ج -( أحمد بن فارس0)
 بتصرؾ. 1ٗٔ، ص1لسان العرب ج -( ابن منظورٓٔ)
 .10ٕٕ/ ٗ، وانظر: "اللسان" )شفع( 102ٔ/ ٕ("تهذٌب اللؽة" )شفع( ٔٔ)



ٕٕ٘ 

 

ٕٕ٘ 

 

ٌمال: شفع ٌشفع شفاعة، فهو شافــــع وشفٌع، والمشفِّع: الذي ٌمبـــل الشفاعة، » (ٔ)ولال ابن األثٌر        
 .(ٕ)«والمشفَّع: الذي تمبل شفاعته

ا فً تعرٌؾ الشفاعة :"أي من انضم إلى ؼٌره وعاونه وصار شفعا ً له أو شفٌعا ً فً  (ٖ)ولال الراؼب        
 .(ٗ)«ه وضّرهفعل الخٌر والشر، فعاونه ولّواه، وشاركه فً نفع

الشفاعة: االنضمام إلً آخر ناصراً له وساببل ً عنه، وأكثر ما ٌستعمل فً انضمام من هو »ولال:         
 .(٘)أدنًأعلى حرمة ومرتبة إلى من هو 

 .(2)«فكؤن الشافع ضم سإاله إلى سإال المشفوع له»فً توجٌه ذلن:  (ٙ)وٌمول السفارٌنً        
   .(1)«هً السإال فً التجاوز عن الذنوب والجرابم»والشفاعة فً اإلصطبلع الشرعً:        

 . (0)«هً سإال الخٌر للؽٌر»ولال السفارٌنً: 
نستنتج من التعرٌفٌن أن األول منهما ٌحصر الشفاعة فً دفع المضرة، والثانً ٌجعلها ممتصرة على         

فهً سإال لدفع مضرة أو جلب منفعة، ولهذا عرفها الماضً عبد  جلب الخٌر، والحك أنهما متبلزمان،
 . (ٔٔ)«مسؤلة الؽٌر أن ٌنفع ؼٌره أو أن ٌدفع عنه مضرة»بؤنها:  (ٓٔ)الجبار

وهذا تعرٌؾ جامع مانع ٌشتمل على األمرٌن معا، وال ٌختص بواحد منهما، بل ٌتعلك بؤحدهما تارة،         
 رٌؾ على الشفاعة بصفة عامة سواء ً كانت فً أمور الدنٌا أو اآلخرة. وباآلخر تارة أخرى، وٌطلك هذا التع

  .(ٕٔ) التوسط للؽٌر بجلب منفعة أو دفع مضرةفٌمكن المول بؤن الشفاعة: هً:  
 :(ٖٔ)[، على وجهٌن1ٗواختلؾ فً عود الضمٌر فً لوله تعالى} َوال ٌُْمبَُل ِمْنها َشفاَعةٌ{]البمرة: 

 )النفس( المتؤخرة. أي: ال ٌمبل من النفس المستشفعة شفاعة شافع.أحدهما: أنه ٌعود على 
 والثانً: أن ٌعود الضمٌر على )النفس( األولى، أي: وال ٌمبل من النفس التً ال تجزي عن نفس شٌباً شفاعة.

والراجح أن الضمٌر فً }منها{ـ عابد على نفس المتؤخرة، لكونها ألرب مذكور. وهللا أعلم. ولال أبو  
ن:" ولد ٌظهر ترجٌح عودها إلى النفس األولى ، ألنها هً المحدث عنها فً لوله : }ال تَْجِزى نَْفٌس َعن حٌا

 .(ٗٔ)نَّْفٍس{ ، والنفس الثانٌة هً مذكورة على سبٌل الفضلة ال العمدة"

                                                           

( هو: على بن دمحم الشٌبانً، أبو الحسن، عز الدٌن بن األثٌر، المإرخ، المحدث، األدٌب، النسابة صاحب الكامل فً التارٌخ واللباب فً ٔ)
، 2ٖٔ، ص٘، وشذرات الذهب جٖٖ٘، صٕٕانظر: سٌر أعبلم النببلء جهـ(.  ٖٓٙنساب وؼٌرها كثٌر، توفً رحمه هللا سنة )تهذٌب األ
 .ٕ٘ٔ، ص٘بٌروت، ج –دار العلم للمبلٌٌن  –خٌر الدٌن الزركلً  –واألعبلم 

 .1٘ٗ/ٕ(النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث: ٕ)
واألشهر أن اسمه الحسٌن، وعلٌه مشى جل من ترجم له، العبلمة الماهر، احد ( لمبه الراؼب األصفهانً، وكثر الخبلؾ فً اسمه، ٖ)

ً كبٌراً من المإلفات، توفً سنة )  –انظر: بؽٌة الوعاة فً طبمات اللؽوٌٌن والنحاة هـ(. ٕ٘ٗأعبلم العلم، ومشاهٌر الفضل، خلؾ تراثا
طبع بدمشك  –البٌهمى  -، تارٌخ حكماء اإلسبلم 02ٕ، صٕ، جبٌروت –المكتبة العصرٌة  –تحمٌك دمحم أبً الفضل إبراهٌم  –للسٌوطً 

 .ٗٗ، صٕ، ونزهة األرواح جٕٔٔ، صٕ، ج0ٗٙٔ
 .2٘ٗ(مفردات ألفاظ المرآن: ٗ)
 .2٘ٗ(مفردات ألفاظ المرآن: ٘)
( هو دمحم بن أحمد، أبو العون السفارٌنً النابلسً الحنبلً، محدث فمٌه أصولً، ولد بسفارٌن من لرى نابلس، من تصانٌفه الكثٌرة: ٙ)
دمحم بن جعفر  –انظر: الرسالة المستطرفة هـ.  11ٔٔوؼٌرها، توفً سنة « لوامع األنوار البهٌة»و « البحور الزاخرة فً علوم اآلخرة »

بٌروت،  –دار إحٌاء التراث العربً  –مكتبة المثنى  –عمر رضا كحالة  –، و معجم المإلفٌن 01بٌروت، ص –البشابر  دار –الكتانً 
 .ٕٕٙ، ص2ج
 .ٕٗٓ/ٕ(لوامع األنوار البهٌة، السفارٌنً الحنبلً:2)
 .1٘ٗ/ٕ(  النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث: 1)
 .ٕٗٓ/ٕ(  لوامع األنوار البهٌة: 0)
جبار بن أ حمد، أبو الحسن الهمذانً، شٌخ المعتزلة، ومن كبار الشافعٌة، ولً المضاء بالري، وله تصانٌؾ ( هو: الماضً عبد الٓٔ)

مصر،  –مكتبة الخانجً  –الخطٌب البؽدادي  –انظر: تارٌخ بؽداد هـ(. ٘ٔٗمنها طبمات المعتزلة، ودالبل النبوة، وؼٌرها، توفً سنة )
 .02، ص٘هـ، ج ٕٗٗٔ -الماهرة  –تحمٌك الطناحً والحلو  –تاج الدٌن السبكً  –بري ، و طبمات الشافعٌة الكٖٔٔ، صٔٔج
 .11ٙ( انظر: شرح األصول الخمسة، الماضً عبد الجبار: ٔٔ)
 .ٖٖٗ/ٔ(  انظر : المول المفٌد شرح كتاب التوحٌد:ٕٔ)
 .ٓٙٔ/ٔ( انظر: البحر المحٌط: ٖٔ)
 .ٓٙٔ/ٔ(البحر المحٌط: ٗٔ)



ٕٖ٘ 

 

ٕٖ٘ 

 

 :(ٔ)[، على ثبلثة أوجه1ٗواختلفت المراءة فً لوله تعالى: } َوال ٌُْمبَُل ِمْنها َشفاَعةٌ{]البمرة: 
، وروي ٌحٌى بن آدم وابن أبً أمٌّة  ًّ أحدها:}َوال ٌُْمبَُل{، بالٌاء، لرأ بها نافع وابن عامر وحمزة والكساب

 والكسابً وؼٌرهم عن أبً بكر وحفص عن عاصم بـ)الٌاء(. 
ًّ عن أبً بكر عن  عاصم والثانً: }َوال تُْمبَُل{، بالتاء. لرأ بها ابن كثٌر وأبو عمرو، وروى الحسٌن الجعف

 بـ)التاء(.
( عز وجل ، ونصب الشفاعة. لرأ بها لتادة  والثالث: }وال ٌمبُل منها شفاعةً{، على بناء الفعل للفاعل وهو )َّللاَّ

(ٕ). 
 .(ٖ)والمراءة بالبناء للمفعول أبلػ، "ألنه فً اللفظ أعم ، وإن كان ٌعلم أن الذي ال ٌمبل هو هللا تعالى" 
 .(ٗ)[، "أي ال ٌمبل منها فداء"1ِٗمْنَها َعْدٌل{]البمرة: لوله تعالى: }َوالَ ٌُْإَخذُ  
،أى: (٘)لال الزمخشري:" أى فدٌة، ألنها معادلة للمفدى، ومنه الحدٌث:"ال ٌمبل منه صرؾ وال عدل" 

 .(ٙ)توبة وال فدٌة"
 :(2) [ على أوجه1ٗواختلؾ فً لوله تعالى}َوال ٌُْإَخذُ ِمْنَها َعْدٌل{]البمرة: 

، كما لال تعالى : } إِنَّ (1)عدل(: الفدٌة، " وسمٌت عدالً ألن المفدي ٌعدل بها : أي ٌساوٌها"أحدها: أن )ال
[ ولال  0ٔل عمران : الَِّذٌَن َكفَُروا َوَماتُوا َوُهْم ُكفَّاٌر فَلَْن ٌُْمبََل ِمْن أََحِدِهْم ِمْلُء األْرِض َذَهبًا َولَِو اْفتََدى بِِه { ]آ

مُبَِّل ِمْنُهْم فَُروا لَْو أَنَّ لَُهْم َما فًِ األْرِض َجِمٌعًا َوِمثْلَهُ َمعَهُ ِلٌَْفتَُدوا بِِه ِمْن َعذَاِب ٌَْوِم اْلِمٌَاَمِة َما تُ : } إِنَّ الَِّذٌَن كَ 
[، ولال :  2ٓنعام : [ ولال تعالى : } َوإِْن تَْعِدْل ُكلَّ َعْدٍل ال ٌُْإَخْذ ِمْنَها { ]األ َٖٙولَُهْم َعَذاٌب أَِلٌٌم { ]المابدة : 

، (ٓٔ)، والسدي(0) [. وهذا لول أبً العالٌة٘ٔ} فَاْلٌَْوَم ال ٌُْإَخذُ ِمْنُكْم فِْدٌَةٌ َوال ِمَن الَِّذٌَن َكفَُروا { اآلٌة ]الحدٌد : 
 .(ٕٔ)، وابن زٌد(ٔٔ)ولتادة

 .(ٗٔ).أي "رجل مكان رجل"(ٖٔ)والثانً:أنه: البدل، والبدل: الفدٌة،  لاله ابن عباس
 .(٘ٔ)والثالث: أنه: وروي عن ابن عباس : "أو حسنة مع الشرن"

والرابع: وروي عن علً، رضً هللا عنه، فً حدٌث طوٌل، لال : والصرؾ والعدل : التطوع والفرٌضة. 
 .(ٙٔ)وهذا لول ؼرٌب

دل؟ فمال صلى هللا والمول األول أظهر فً تفسٌر هذه اآلٌة، لما ورد عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه لما سبل ما الع 
 .(2ٔ)"علٌه وسلم: "العدل الفدٌة

 .(1ٔ) [، " أي: لٌس لهم من ٌمنعهم وٌنجٌهم من عذاب هللا"1َٗواَل ُهْم ٌُْنَصُروَن{]البمرة: لوله تعالى:} 

                                                           

 .ٖٗ/ٕوالحجة للمراء السبعة: ، ٗ٘ٔ( انظر: السبعة: ٔ)
 .ٖٙٔ/ٔ( أنظر: الكشاؾ: ٕ)
 .1ٙٔ/ٔ( البحر المحٌط: ٖ)
 .1ٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
، وأبو ٓٗ/1(:ص10ٙٗ، والنسابً)1ٕٖ/ٗ(:ص2ٕٕٔ، وسنن الترمذي)ٕٙٙ/ٕ(:ص22ٔٔ( متفك علٌه، أنظر: صحٌح البخاري)٘)

 .0ٔٔ/ٔ(:ص0ٕٙمام احمد)، ومسند اإل11ٓ/ٕ(:ٖٕ٘ٙ، وابن ماجة)1ٖٔ/ٗ(:ص0ٖ٘ٗداود)
 .ٖٙٔ/ٔ( الكشاؾ: ٙ)
 .2ٕ٘-ٕٙ٘/ٔ. وتفسٌر ابن كثٌر: ٖ٘-ٖٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: 2)
 .ٔٙٔ/ٔ( البحر المحٌط: 1)
 .ٖٗ/ٕ(:ص11ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)0)
 .ٖٗ/ٕ(:ص11ٕ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٖٗ/ٕ(:ص11ٖ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٖٗ/ٕ(:ص11٘الطبري)( انظر: تفسٌر ٕٔ)
 .ٖٗ/ٕ(:ص11ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .ٔٙٔ/ٔ( البحر المحٌط: ٗٔ)
 .ٔٙٔ/ٔ( نمبل عن: البحر المحٌط: ٘ٔ)
 .1ٙ:  ٔ، والسٌوطً  ٕٙ٘:  ٔ( ٌنظر: تفسٌر ابن كثٌر ٙٔ)
 .1ٙ:  ٔ، والسٌوطً  2ٕ٘:  ٔؼٌر الطبري ، نمله عنه ابن كثٌر ضعٌؾ، ولم أجده عن (2ٔ)
 .1ٗ/ٔفاسٌر: ( صفوة الت1ٔ)
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 .(ٔ)لال البؽوي:وال هم" ٌمنعون من عذاب هللا" 
 .(ٕ)لال الطبري:" ٌعنً أنهم ٌومبذ ال ٌنصرهم ناصر" 

 :(ٖ)[، وجهٌن1َٗواَل ُهْم ٌُْنَصُروَن{]البمرة: لوله تعالى:} ولد ذكروا فً
 أحدهما: ولٌس لهم من هللا ٌومبذ نصٌر ٌنتصر لهم من هللا إذا عالبهم.

 والثانً: وال هم ٌنصرون بالطلب فٌهم والشفاعة والفدٌة.
أعلم المخاطبٌن بهذه  والراجح هو المول األول، وهو األلرب الى سٌاق اآلٌة، إذ "أن هللا جل ثناإه إنما 

، وال شفاعة فٌه ، وال ناصر له، وذلن أن  -لمن استحك من خلمه عموبته  -اآلٌة أن ٌوم المٌامة ٌوم ال فدٌة 
 .(ٗ)ذلن لد كان لهم فً الدنٌا ، فؤخبر أن ذلن ٌوم المٌامة معدوم ال سبٌل لهم إلٌه"

 :الفوائد
هذا ٌمع فً المرآن كثٌراً؛ لموله تعالى: } واتموا ٌوماً ترجعون من فوابد اآلٌة: التحذٌر من ٌوم المٌامة؛ و  .ٔ

 .[2ٔجعل الولدان شٌباً{ ]المزمل: فٌه إلى هللا {، ولوله تعالى: }ٌوماً ٌ
ومنها: أنه فً ٌوم المٌامة ال تجزي نفس عن نفس شٌباً . بخبلؾ الدنٌا .: فإنه لد ٌجزي أحد عن أحد؛   .ٕ

 لكن ٌوم المٌامة: ال.
نها: أن الشفاعة ال تنفع ٌوم المٌامة؛ والمراد ال تنفع من ال ٌستحك أن ٌشفع له؛ وأما من ٌستحك فمد وم  .ٖ

 .دلت النصوص المتواترة على ثبوت الشفاعة . وهً معروفة فً مظانها من كتب الحدٌث، والعمابد .
  ل به؛ لموله تعالى: ) وال عدل(ومنها: أن ٌوم المٌامة لٌس فٌه فداء؛ ال ٌمكن أن ٌمدم اإلنسان فداًء ٌعد  .ٗ
ومنها: أنه ال أحد ٌُنصر ٌوم المٌامة إذا كان من العصاة؛ ولهذا لال هللا تعالى: }ما لكم ال تناصرون * بل   .٘

[ ؛ فبل أحد ٌنصر أحداً ٌوم المٌامة . ال اآللهة، وال األسٌاد، وال ٕٙ، ٕ٘هم الٌوم مستسلمون{ ]الصافات: 
 .األشراؾ، وال ؼٌرهم .

 المرآن
ٌْنَاُكْم ِمْن آِل فِْرَعْوَن ٌَُسوُمونَُكْم ُسوَء اْلعََذاِب ٌُذَبُِّحوَن أَْبنَاَءُكْم َوٌَْستَْحٌُوَن نَِساءَ  ُكْم َوفًِ َذِلُكْم بَََلٌء }َوإِْذ نَجه

 [4ٗ({ ]البمرة : 4ِٗمْن َربُِّكْم َعِظٌٌم )
 التفسٌر:

رعون وأتباعه، وهم ٌُذٌمونكم أشدَّ العذاب، فٌُكثِرون ِمن َذْبح واذكروا نعمتنا علٌكم حٌن أنمذناكم من بطش ف
أبنابكم، وترن بناتكم للخدمة واالمتهان، وفً ذلن اختبار لكم من ربكم، وفً إنجابكم منه نعمة عظٌمة، 

 تستوجب شكر هللا تعالى فً كل عصوركم وأجٌالكم.
ٌْنَاُكْم ِمْن آِل فِْرَعْوَن{   .(٘)واذكروا إذ أنمذناكم من آل فرعون" :أي[، "0ٗ]البمرة: لوله تعالى}َوإِْذ نَجَّ
 .(ٙ)لال ابن عطٌة:" أي خلصناكم" 
 .(2)واذكروا إنعامنا علٌكم، بإنجابناكم من آل فرعونلال الطبري: أي:  
ٌعنً أسبلفكم وآباءكم فاعتّدها منّة علٌهم ألنّهم نجوا بنجاتهم، ومآثر اآلباء مفاخر  لال الثعلبً:" 

 .(1)األبناء"
 .(0)لال البؽوي:" ٌعنً : أسبلفكم وأجدادكم فاعتدها منة علٌهم ألنهم نجوا بنجاتهم" 

                                                           

 .0ٓ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٔ)
 .ٖٙ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٕ)
 .ٖٙ/ٕ(أنظر: تفسٌر الطبري: ٖ)
 .ٖٙ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .2٘/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٘)
 .0ٖٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٙ)
 .ٖٙ/ٕ( أنظر: تفسٌر الطبري:2)
 .0ٔٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: 1)
 .0ٓ/ٔ( تفسٌر البؽوي: 0)
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ل فابز }نجٌناكم{: أصله على النجوة، وهً ما ارتفع واتسع من األرض، ثم ٌسمى ك لال الواحدي:" 
ٌَن بِبََدنَِن{ ]ٌونس:  [، أي 0ٕناجٌا، كؤنه خرج من الضٌك والشدة إلى الرخاء والراحة، ومنه لوله: }فَاْلٌَْوَم نُنَّجِ

 .(ٔ)نلمٌن على نجوة"
ولال الراؼب: "وأصل النجاء : طلب الخبلص ، وٌمال لمن عدا نجا ، لكون العدو أحد أسباب التخلص ،  

وانات لوتٌن تزٌل بهما األذى ، لوة بها تهرب مما ٌإذٌها ، ولوة بها تدفع ما ٌإذٌها ، فإن هللا تعالى جعل للحٌ
فمن الحٌوانات ما ٌختص بؤحدٌهما ، ومنها ما جعلتا جمٌعاً به ، فإذاً : العدو أحد أسباب الخبلص ، فصح أن 

 .(ٕ)ٌعبر عنه به"
 .(ٖ)ولرأ إبراهٌم النخعً: }وإذ نّجاكم{، على الواحد 
وٌدخل ، "(٘)، وأتباعه وأسرته وعزته(ٗ)تعالى}آل فرعون{ ٌمصد به: أهل دٌنه ولومه وأشٌاعه ولوله 

 .(ٙ)فٌهم فرعون باألولوٌة؛ ألنه هو المسلِّط لهم على بنً إسرابٌل"
لال ابن عطٌة:" وإنما نسب الفعل إلى آِل فِْرَعْوَن وهم إنما كانوا ٌفعلونه بؤمره وسلطانه لتولٌهم ذلن  

 .(2)"بؤنفسهم
 :(1)واختلؾ أهل العربٌة فً أصل كلمة)آل( على لولٌن 

أحدهما: أن أصلها من )أهل(، أبدلت الهاء همزة، كما لالوا )ماء( فؤبدلوا الهاء همزة، فإذا صؽروه لالوا 
:)موٌه(، فردوا الهاء فً التصؽٌر وأخرجوه على أصله. وكذلن إذا صؽروا آل، لالوا :)أهٌل(، ولد حكً 

، ولد ٌمال : " فبلن من آل النساء "  ٌراد به أنه منهن خلك، (0)العرب فً تصؽٌر )آل(: )أوٌل(سماعا من 
 : (ٔٔ)، كما لال الشاعر (ٓٔ)وٌمال ذلن أٌضا بمعنى أنه ٌرٌدهن وٌهواهن

 فإنن من آل النساء وإنما          ٌَُكنَّ ألْدنَى؛ ال وصال لؽابب 
حتى ال ٌمال إال فً  باألشرؾ واألخص، دون الشابع األعم، "والفرق بٌن اآلل واألهل أن اآلل ٌختص  

، }َولَاَل َرُجٌل ُمْإِمٌن ِمْن آِل فِْرَعْوَن{ ]ؼافر: (ٕٔ)نحو لولهم المراء آل هللا، اللهم صل على دمحم وعلى آل دمحم
 :(ٖٔ)[، وكذلن ما أنشده أبو العباس للفرزدق1ٕ

ٌَْن َطبلَلَةً  َّْمِرٌِب ِمْن آِل أَْعَوَجا     نََجْوَت َولَْم ٌَْمنُْن َعلَ  ِسوى َربِِذ الت
 .(ٗٔ)ألن أعوج فٌهم فرس مشهَور، فلذلن لال: آل أعوج"

من )األول(، وهو الرجوع، كؤنّه ٌإول إلٌن، وكان فً األصل همزتان فعّوضت من والثانً: أن أصلها 
 .(٘ٔ)إحداهما مّد وتخفٌؾ. لاله الثعلبً

                                                           

 .ٖٓٔ٘/ ٗ، وانظر: تهذٌب اللؽة: )نجا( 10ٗ/ٕالتفسٌر البسٌط: ( ٔ)
 . 1ٖٔ/ٔ( تفسٌر الرابػ األصفهانً: ٕ)
 
 .0ٔٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر الثعلبً: ٖ)
 .2ٖ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٗ)
 .0ٔٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٘)
 .2٘/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٙ)
 .0ٖٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: 2)
 .1ٖٔ/ٔاؼب األصفهانً: ( أنظر: تفسٌر الر1)
 ( انظر: مادة )أهل( و)أول( فً لسان العرب .0)
 .2ٖ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٓٔ)
(لم أجد البٌت ولم أعرؾ لابله، ولوله : " ٌكن ألدنى " ٌعنً للدانً المرٌب الحاضر ، ٌصلن حباله بالمودة ، أما الؽابب فمد تمطعت ٔٔ)

 شٌمة أبناء أبٌنا آدم .حباله . وتلن شٌمهن ، أستؽفر هللا بل 
أهل  ( لال الزجاج:" آُل األنبٌاِء صلوات َّللاَّ علٌهم من كان على دٌنهم، وكذلن لولنا: صلى َّللاَّ على دمحم وآله: معنى آله من اتبعه منٕٔ)

 [.ٖٓٔ/ٔبٌته وؼٌرهم".]معانً المرآن:
بِذ(: المشً الخفٌؾ،ٖٔ) )التمرٌب(: ضرب من السٌر ٌمارب فٌه الخطو، )أعوج(:  (فً "الدٌوان": )خرجت( بدل )نجوت( ومعنى )الرَّ

 .2ٔٔ/ ٔ، "دٌوان الفرزدق" ٕٓٔ/ ٔمشهور. ورد البٌت فً "سر صناعة األعراب" 
 .ٕ٘ٙ/ ٔ، ومعانً المرآن" لؤلخفش 0ٕٗ/ٕ( أنظر: التفسٌر البسٌط: ٗٔ)
 .2٘ٔ - 2ٗٔ/ ٔ"اللسان" )أول( ، ٔٙٔ/ ٔ. وانظر: "مماٌٌس اللؽة" )أول( 0ٔٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٘ٔ)
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 .(ٕ)، وجمهور المفسرٌن وأهل اللؽة(ٔ)ل الكسابًوالراجح هو المول األول، وبه لا
 : (ٖ) واختلؾ فً لوله تعالى : }فِْرَعْوَن{، على وجهٌن 

 أحدهما:أنه اسم ذلن الملن بعٌنه. 
، مثل كسرى للفرس ولٌصر للروم والنجاشً (ٗ)والثانً:أنه لمب، ٌطلك على كل ملن من ملون العمالمة

 للحبشة، وأن اسم فرعون موسى: لابوس فً لول أهل الكتاب. 
، وٌكنى أبا مرة وهو من بنً عملٌك بن الوذ بن إرم بن (٘)ولٌل أن اسمه: "الولٌد بن مصعب بن الرٌان" 

رعون وكان فارسٌا من أهل ، ولال السهٌلً : وكل من ولى المبط ومصر فهو ف(ٙ)سام بن نوح علٌه السبلم
، ولال ابن سٌده: وعندي أن فرعون هذا العلم (1)، لال المسعودي ال ٌعرؾ لفرعون تفسٌر بالعربٌة(2)اصطخر

، ولال الجوهري فرعون لمب الولٌد بن مصعب ملن مصر وكل عات فرعون (0)أعجمً؛ ولذلن لم ٌصرؾ
: "الِكْبر والتجبُّر، والفرعنة مصدر (ٓٔ)كر،والفرعنةوالعتاة الفراعنة ولد تفرعن وهو ذو فرعنة أي دهاء ون

                                                           

، وتفسٌر الراؼب األصفهانً: 0ٔٗ/ٕ، والتفسٌر البسٌط: 2٘ٔ - 2ٗٔ/ ٔ، واللسان:)أول( ٔٙٔ/ ٔ(انظر: مماٌٌس اللؽة:)أول( ٔ)
ٔ/ٔ1ٖ. 
 .1ٖٔ/ٔ، وتفسٌر الراؼب األصفهانً: 1ٖٗ-1ٖٖ/ٔ، وتفسٌر المرطبً: 0ٖٔ/ٔ، والمحرر الوجٌز: 0ٔٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر الثعلبً: ٕ)
 .1ٖٗ-1ٖٖ/ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٖ)
( لال بعض أهل اللؽة: "فرعون بلؽة المبط، وهو التمساح، وٌمال: تفرعن الرجل إذا تشبه بفرعون فً سوء أفعاله".]التفسٌر البسٌط: ٗ)
 [.20ٕ/ٔ، والكشاؾ: 22ٕٔ/ٙ، وانظر: الصحاح)فرعن(:0ٗٗ/ٕ
 .0ٔٔ/ٔ، وتفسٌر الثعلبً:1ٖ/ٕ(:ص111الطبري)( لاله ابن إسحاق، انظر: تفسٌر ٘)
 ، والمول لوهب.1ٖٖ/ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٙ)
 .1ٖٗ/ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: 2)
 .11ٔ/ٔ، وفتح المدٌر الجامع: 0ٖٓ/ٔ( نمبل عن: تفسٌر الطبري: 1)
 .1ٖٗ: ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: 0)
 معنى فً : صحاح العربٌة والمحٌط فً اللؽة، وتهذٌب اللؽة: مادة)فرعن(.( انظر: مختار الصحاح: مادة)فرعن(، وانظر الٓٔ)
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و)فرعون( فً موضع خفض  (ٕ)، وفً الحدٌث "أخذنا فرعون هذه األمة"(ٔ)"فرعون، وٌمال: فرعون أًٌضا
  .(ٖ)إال أنه ال ٌنصرؾ لعجمته

ٌه ولال اإلمام الطبري فً كتابه: تارٌخ األمم والملون فً سٌاق حدٌثه عن نسب موسى بن عمران عل 
السبلم وأخباره: وأما ابن إسحاق فإنه لال فٌما حدثنا ابن حمٌد لال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق لال: لبض 
هللا ٌوسؾ، وهلن الملن الذي كان معه الرٌان بن الولٌد، وتوارث الفراعنة من العمالٌك ملن مصر، فنشر هللا 

من مرمر فً ناحٌة من النٌل فً جوؾ  بها بنً إسرابٌل، ولبر ٌوسؾ حٌن لبض كما ذكر لً فً صندوق
الماء، فلم ٌزل بنو إسرابٌل تحت أٌدي الفراعنة وهم على بماٌا دٌنهم مما كان ٌوسؾ وٌعموب وإسحاق 
وإبراهٌم شرعوا فٌهم من اإلسبلم، متمسكٌن به، حتى كان فرعون موسى الذي بعثه هللا إلٌه، ولم ٌكن منهم 

الولٌد  -فٌما ذكروا لً  -لواًل وال أطول عمًرا فً ملكه منه، وكان اسمه فرعون أعتى منه على هللا وال أعظم 
بن مصعب، ولم ٌكن من الفراعنة فرعون أشد ؼلظة، وال ألسى للبًا، وال أسوأ ملًكا لبنً إسرابٌل منه، ٌعذبهم 

م فً فٌجعلهم خدًما وخواًل، وصنَّفهم فً أعماله؛ فِصنؾ ٌبنون، وصنؾ ٌحرثون، وصنؾ ٌزرعون له، فه
البمرة: ]{  ُسوَء اْلعََذابِ } : أعماله، ومن لم ٌكن منهم فً صنعة له من عمله فعلٌه الجزٌة، فساَمهم كما لال هللا

[. وفٌهم مع ذلن بماٌا من أمر دٌنهم ال ٌرٌدون فراله، ولد استنكح منهم امرأة ٌمال لها: آسٌة بنت مزاحٍم، 0ٗ
تحت ٌدٌه عمًرا طوٌبًل ٌسومهم سوء العذاب، فلما أراد هللا أن  من خٌار النساء المعدودات، فعمر فٌهم وهم

ًَ الرسالة  .(ٗ)"ٌفرج عنهم وبلػ موسى علٌه السبلم األشد، أُعِط
لال ابن عاشور: "و)فرعون( علم جنس لملن مصر فً المدٌم، أي: لبل أن ٌملكها الٌونان، وهو اسم من   

الهاء فٌه مبدلة عن العٌن، فإن رع اسم الشمس، فمعنى فاراه  لؽة المبط، لٌل: أصله فً المبطٌة فاراه، ولعل
نور الشمس؛ ألنهم كانوا ٌعبدون الشمس، فجعلوا ملن مصر بمنزلة نور الشمس؛ ألنه ٌصلح الناس، نمل هذا 
االسم عنهم فً كتب الٌهود، وانتمل عنهم إلى العربٌة، ولعله مما أدخله اإلسبلم، وهذا االسم نظٌر كسرى 

                                                           

 .11ٔ/ٔ(انظر: فتح المدٌر: ٔ)
ٌَْدةَ، َعْن أَبِ ٕ) ٌُْت أَبَا َجْهلٍ ( جاء فً مسند احمد: دَّثَنَا أَْسَوُد ْبُن َعاِمٍر، َحدَّثَنَا َشِرٌٌن، َعْن أَبًِ ِإْسَحاَق، َعْن أَبًِ ُعبَ َ َولَْد ُجِرَح،  ٌِه، لَاَل: أَت

ٌْبًا ) ٌِْفً، فبََل ٌَْعَمُل فٌِِه َش ٌِْفِه ؟ لَاَل: نَعَْم  -( َٔولُِطعَْت ِرْجلُهُ . لَاَل: فََجعَْلُت أَْضِربُهُ بَِس ، لَاَل: فَلَْم -لٌَِل ِلَشِرٌٍن: فًِ اْلَحِدٌِث: َوَكاَن ٌَذُبُّ بَِس
ٌْفَهُ، فََضَرْبتُهُ بِهِ  ٌِْه َوَسلََّم، فَمُْلُت: لَْد لُتَِل أَبُو َجْهٍل أََزْل َحتَّى أََخْذُت َس ًَّ َصلَّى هللاُ َعلَ ٌُْت النَّبِ َ َوُربََّما لَاَل َشِرٌٌن: لَْد  -، َحتَّى لَتَْلتُهُ . لَاَل: ثُمَّ أَت

تٌَْ -لَتَْلُت أَبَا َجْهٍل  ِ " َمرَّ ٌْتَهُ ؟ " لُْلُت: نَعَْم . لَاَل: " آَّللَّ ٌِْه " . فَذََهَب، فَؤَتَاهُ، َولَْد ِٔن ؟ لُْلُت: نَعَْم )،لَاَل: " أَْنَت َرأَ ( . لَاَل: " فَاْذَهْب َحتَّى أَْنُظَر إِلَ
ٌْبًا، فَؤََمَر بِِه َوبِؤَْصَحابِِه، فَسُِحبُوا َحتَّى أُْلمُوا فًِ اْلمَِلٌِب، لَاَل: َوأُتْبِ  . َولَاَل: " َكاَن َهذَا فِْرَعْوَن َهِذِه  َع أَْهُل اْلمَِلٌِب لَْعنَةً َؼٌََّرِت الشَّْمُس ِمْنهُ َش

ةِ  لم ٌسمع من أبٌه، ولضعؾ شرٌن، وهو ابن عبد هللا النخعً،  -وهو ابن عبد هللا بن مسعود-. إسناده ضعٌؾ النمطاعه، أبو عبٌدة  "اأْلُمَّ
 .وبمٌة رجاله ثمات رجال الشٌخٌن. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد هللا السبٌعً

 .من طرق عن شرٌن، بهذا اإلسناد ٕٙ/0( ، والبٌهمً فً "السنن" 1ٗٙ0( و )1ٗٙ1نً فً "الكبٌر" )وأخرجه الطبرا
من  11، 12/ٖ( ، والبٌهمً فً "الدالبل" 1ٗ2ٔ( و )1ٗ2ٓ( ، والطبرانً فً "الكبٌر" )ٖٕٙ٘( ، وأبو ٌعلى )2ٓ0ٕوأخرجه أبو داود )

 .طرق عن أبً إسحاق، به
من طرٌك الجراح بن ملٌح والد وكٌع،  0/0ٕ( ، والبٌهمً فً "السنن" 1ٗ2٘برانً فً "الكبٌر" )( ، والط1ٕٖوأخرجه الطٌالسً )

( "زوابد" من طرٌك أبً األحوص، ثبلثتهم عن أبً إسحاق، عن 22٘ٔ( من طرٌك زٌد بن أبً أنٌسة، والبزار )1ٗ2ٗوالطبرانً )
بن مٌمون، والمحفوظ: عن أبً إسحاق، عن أبً عبٌدة، عن أبٌه. ولال عمرو بن مٌمون، عن ابن مسعود. لال البٌهمً: كذا لال: عن عمرو 

 .: وأبو عبٌدة أصح0ٕ٘/٘الدارلطنً لطنً فً "العلل" 
( من طرٌك أبً بكر الهذلً، عن أبً الملٌح، عن عبد الرحمن بن عبد 1ٗ2ٙ( "زوابد"، والطبرانً فً "الكبٌر" )22ٗٔوأخرجه البزار )

  .بزار: ال نعلم روى أبو الملٌح عن عبد الرحمن، عن أبٌه إال هذاهللا، عن ابن مسعود. لال ال
، ولال: رواه كله أحمد، والبزار باختصار، وهو من رواٌة أبً عبٌدة، عن أبٌه، ولم ٌسمع منه، 20-21/ٙوأورده الهٌثمً فً "المجمع" 

 .وبمٌة رجال أحمد رجال الصحٌح
( من حدٌث ابن مسعود أنه أتى أبا 0ٖٙٔبكر الهذلً، وهو ضعٌؾ. ولد أخرج البخاري )ولال أٌضاً: رواه الطبرانً والبزار، وفٌه أبو 

ً ) .جهل وبه رمك ٌوم بدر، فمال أبو جهل: هْل أْعمد ِمن رجل لتلتموه ( من حدٌث أنس أنه انطلك ابن 0ٖٖٙ( و )0ٕٖٙوأخرج أٌضا
ولد تمدمت  .؟ لال: وهل فوق رجل لتله لومه. أو لال: لتلتموهمسعود فوجد أبا جهل لد ضربه ابنا عفراء حتى برد. لال: أأنت أبو جهل

( و 1ٓٓٗ( و )1ٖ٘ٙ( و )1ٕٖ٘( وانظر األحادٌث اآلتٌة باألرلام )2ٖٙٔلصة ممتل أبً جهل من حدٌث عبد الرحمن بن عوؾ برلم )
 (.2ٕٗٗ( و )ٕٙٗٗ)
 .1ٖٗ-1ٖٖ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٖ)
 بن جرٌر الطبري، اعتنى به: أبو صهٌب الكرمً، بٌت األفكار الدولٌة، )دون رلم الطبعة (تارٌخ األمم والملون، أبو جعفر دمحمٗ)

 .ٖٓٔوتارٌخها مجلد واحد ضخم(، ص
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ون الفرس المدماء، ولٌصر لملن الروم، ونمروذ لملن كنعان، والنجاشً لملن الحبشة، وتُبَّع لملن لملن مل
ملون الٌمن، وخان لملن الترن، واسم فرعون الذي أرسل موسى إلٌه: منفطاح الثانً، أحد ملون العابلة 

لبل  0ٔٗٔلن فً سنة التاسعة عشرة من العاببلت التً ملكت مصر، على ترتٌب المإرخٌن من اإلفرنج، وذ
 .(ٔ)مٌبلد المسٌح"

فٌمكن المول: أن كلمة فرعون ربما لد أصبحت تستخدم استخداًما شابعًا فً العصور الحدٌثة كلمب   
للحاكم فً مصر المدٌمة ألسباب ترجع إلى المٌول العمابدٌة ومحاوالت التفسٌر التوراتٌة من زاوٌة واحدة، 

 بعًٌدا كل البعد عن حمٌمة تلمب الحكام المصرٌٌن بهذا اللمب. على أن التحمٌك اللؽوي للفظة ٌظل
[، ٌعنً:"ٌكلّفونكم وٌذٌمونكم أشّد العذاب 0ٌَُٗسوُمونَُكْم ُسوَء اْلعََذاِب{]البمرة: لوله تعالى: لوله تعالى:} 

 .(ٕ)وأسوأه"
 .(ٖ)لال ابن عطٌة:"معناه: ٌؤخذونكم به وٌلزمونكم إٌاه" 
 .(ٗ)ٌكلفونكم وٌذٌمونكم أشد العذاب وأسوأه" لال البؽوي:أي" 
 .(٘)أي: سٌبه ولبٌحه" {: "ُسوَء اْلعََذابِ  لال ابن عثٌمٌن:} 
 . (ٙ)لال الواحدي: " )السوم( أن تُجّشم إنساناً مشمةً وسوءاً أو ظلماً" 
ٌْنَاُكْم ِمْن آِل فِْرَعْوَن {، لمن لم ٌدرن فرعون و  ٌن منه، ألن والخطاب فً لوله } َوإِْذ نَجَّ ال المنجَّ

المخاطبٌن بذلن كانوا أبناء من نجاهم من فرعون ولومه، فؤضاؾ ما كان من نعمه على آبابهم إلٌهم، وكذلن 
ما كان من كفران آبابهم على وجه اإلضافة، كما ٌمول المابل آلخر : " فعلنا بكم كذا، وفعلنا بكم كذا، ولتلناكم 

كان المموُل له ذلن أدرن  -ٌعنً لومه وعشٌرته بذلن، أو أهل بلده ووطنه  وسبٌناكم "، والمخبِر إما أن ٌكون
 :(1)، كما لال األخطل ٌهاجً جرٌر بن عطٌة (2)ما فعل بهم من ذلن أو لم ٌدركه

م األنفاال  ولمد سما لكم الهذٌل فنالكم          بإَراَب، حٌث ٌمّسِ
 (0)فً فٌلك ٌدعو األرالم، لم تكن       فرسانه ُعزال وال أكفاال 

ولم ٌلحك جرٌر هذٌبل وال أدركه، وال أدرن إراب وال شهده، ولكنه لما كان ٌوما من أٌام لوم األخطل  
ٌْنَ اُكْم على لوم جرٌر، أضاؾ الخطاب إلٌه وإلى لومه، فكذلن خطاب هللا عز وجل من خاطبه بموله : }َوإِْذ نَجَّ

ِمْن آِل فِْرَعْوَن{، لما كان فعله ما فعل من ذلن بموم من خاطبه باآلٌة وآبابهم، أضاؾ فعله ذلن الذي فعله 
 .(ٓٔ)بآبابهم إلى المخاطبٌن باآلٌة ولومهم

                                                           

 .2ٕٗ/ٔٔو ٖ٘/0التحرٌر والتنوٌر:   (ٔ)
 .0ٔٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٕ)
  ٓٗٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٖ)
 
 .0ٓ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٗ)
 .2٘ٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٘)
 .0ٗٗ/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٙ)
 .1ٖ/ٕ(انظر: تفسٌر الطبري: 2)
: " سما فبلن لفبلن " : إذا أشرؾ علٌه  ٖٙٙ:  ٔ. لال الطبري فٌما مضى  21 - 22، ونمابض جرٌر واألخطل :  1ٗ(دٌوانه : 1)

و ماء لبنى رٌاح بن ٌربوع( فمتل منهم لتبل ولصد نحوه عالٌا علٌه " . والهذٌل ، هو الهذٌل بن هبٌرة التؽلبً ؼزا بنً ٌربوع بإراب )وه
ذرٌعا . وأصاب نعما كثٌرا ، وسبى سببا كثٌرا ، منهم " الخطفى " جد جرٌر ، فسمى الهذٌل " مجدعا " ، وصارت بنو تمٌم تفزع أوالدها 

ا أصاب . واألنفال جمع نفل ( نالكم : أدرككم وأصاب منكم م21، ونمابض جرٌر واألخطل :  2ٖٗباسمه . )انظر خبر ذلن فً النمابض 
 )بفتحتٌن( : وهً الؽنابم . وفً المطبوعة : " تمسم " وهً صواب ال بؤس بها .

أبناء بكر  -(الفٌلك : الكتٌبة العظٌمة . ولوله : " ٌدعو " الضمٌر للهذٌل . واألرالم : هم جشم ومالن والحارث وثعلبة ومعاوٌة وعمرو 0)
، رهط الهذٌل . وأنما سموا األرالم ألن كاهنتهم نظرت إلٌهم وهم صبٌان ، وكانوا تحت دثار لهم ،  بن حبٌب بن عمرو بن ؼنم بن تؽلب

 فكشفت الدثار ، فلما رأتهم لالت : " كؤنهم نظروا إلى بعٌون األرالم " ، واألرالم جمع أرلم : وهو أخبث الحٌات ، وأشدها ترلدا وطلبا
سبلح معه ، واألكفال جمع كفل )بكسر فسكون( : وهو الذي ال ٌثبت على متن فرسه ، وال للناس . والعزل جمع أعزل : وهو الذي ال 

 ٌحسن الركوب. 
 .0ٖ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٓٔ)
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 :(ٔ) [، على وجوه0ٗواختلؾ أهل التفسٌر فً معنى لوله تعالى: }ٌَُسوُمونَُكْم{]البمرة: 
 كم وٌلزمونكم إٌاه.أحدها: لٌل معناه: ٌذٌمون

 :  (ٖ)، كما ٌمال سامه خطة خسؾ إذا أواله إٌاها، لال عمرو بن كلثوم(ٕ)والثانً: ٌولونكم، لاله أبو عبٌدة
ٌْنَا أَْن نُِمرَّ             إَِذا َما اْلَمْلُن َساَم النَّاُس َخْسفًا    فٌِنَا الذُّلَّ  أَبَ

 الدوام، كما ٌمال : سابمة الؽنم من إدامتها الرعً.والثالث:أن معناه : ٌدٌمون عذابكم، والسوم: 
ُمونَُكُم األعمال الشَّالَّة. لاله الواحدي  .(ٗ)والرابع: ٌَُجّشِ

والخامس: ٌزٌدونكم على سوء العذاب ، ومنه مساومة البٌع ، إنما هو أن ٌزٌد البابُع المشترَي على ثمٍن ، 
 .(٘)وٌزٌد المشتري على ثمٍن ، وهذا لول المفضل

وجمٌع المعانً تحتمله اللفظ، إذ أن المراد بموله} ٌسومونكم{، أي: ٌوردونكم، وٌذٌمونكم، وٌولونكم،  
 : (2)، كما لال الشاعر(ٙ)ٌمال منه: سامه خطة ضٌم، إذا أواله ذلن وأذاله

 إن سٌم خسفا ، وجهه تربدا 
 :(1)وجهان [، 0ٗ}ُسوَء اْلعََذاِب{]البمرة: وفً لوله تعالى: 

 ما ساءهم من العذاب. أحدهما:
 . (ٓٔ)وآخرون (0)والثانً: أشد العذاب.  لاله الزجاج

 واأللرب هو المول األول، ألنه لو كان الثانً صحٌحا لمٌل: أسوأ العذاب. وهللا تعالى أعلم. 
 وفً العذاب الذي كانوا ٌسومونهم لوالن: 

فً أعماله، ومن لم ٌكن منهم فً  أحدهما: أن فرعون كان ٌعذبهم بجعلهم خدما وخوال، واستخدم بعضهم
 .(ٕٔ). واختاره الثعلبً(ٔٔ)صنعة، فعلٌه الجزٌة. لاله ابن إسحاق

والثانً: ولٌل أن فرعون:"جعلهم فً األعمال المذرة ، وجعل ٌمتل أبناءهم ، وٌستحًٌ نساءهم". لاله 
 .(ٖٔ)السدي

 .(ٗٔ)الذكور" [، "أي ٌمتلون0ٌَُٗذبُِّحوَن أَْبنَاَءُكْم{]البمرة: لوله تعالى:} 
لال أبو العالٌة: "إن فرعون ملكهم أربعمابة سنة فمالت له الكهنة: سٌولد العام ؼبلم بمصر ٌكون هبلكن  

 على ٌدٌه، فبعث فً أهل مصر نساء لوابل فإذا ولدت امرأة ؼبلما أتى به فرعون فمتله.
، (ٖ)، ومجاهد(ٕ)ن عباس. وروي عن اب(ٔ). لال ابن أبً حاتم: "ٌعنً البنات"(٘ٔ)وٌستحًٌ الجواري"

 ، مثل ذلن.(ٙ)، وابن إسحاق(٘)، والسدي(ٗ)والربٌع

                                                           

 .1ٔٔ/ٔ، والنكت والعٌون: 1ٕ٘/ٔ. وتفسٌر ابن كثٌر: 1ٖٗ/ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٔ)
 .1ٗص  ، "تفسٌر الؽرٌب" البن لتٌبةٓٗ/ ٔ(أنظر: مجاز المرآن" ٕ)
 . الخسؾ : الظلم والنمصان.ٖ٘ٙشرح المصابد العشر  21ٙ،و شرح المصابد التسع  ٕ٘ٗ(شرح المصابد السبع الطوال الجاهلٌات : ٖ)
 .0ٗٗ/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٗ)
 .2ٕ٘ٔ/ ٗ، "اللسان" )سوم( ٓٓٙٔ/ ٕ( أنظر: تهذٌب اللؽة" )سام( ٘)
 .ٓٗ/ٕ( أنظر: تفسٌر الطبري: ٙ)
، الخسؾ : الظلم واإلذالل والهوان ، وهً شر ما ٌنزل باإلنسان ، ٓٗ/ٕعلى لابله، والبٌت من شواهد الطبري فً تفسٌره: ( لم أتعرؾ 2)

 ، وألبح ما ٌنزله أخ بؤخٌه اإلنسان . وتربد وجهه : تلون من الؽضب وتؽٌر ، كؤنما تسود منه مواضع . ولوله : " وجهه " فاعل ممدم ، أي
 تربد وجهه .

 .ٓٗ/!ٔ، والمحرر الوجٌز: ٓٗ/ٕتفسٌر الطبري: ( أنظر: 1)
، ٖٓٔ/ٔ( أنظر: معانً المرآن: 0) ًٌّ . لال الزجاج: "وإن كان العذاب كله سوًءا، فإنما نُكَر فً هذا الموضع ألنه أبلػ ما ٌعامل به َمْرِع

 فلذلن لٌل سوَء العذاب، أي ما ٌبلػ فً اإلساَءة ما ال ؼاٌة بعده".
، و"العمدة فً ؼرٌب 2ٔٔ/ ٔأ، و"تفسٌر أبً اللٌث"  2ٓ/ ٔ، وانظر: "تفسٌر الثعلبً" ٖٓٔ/ ٔآن" للزجاج ( أنظر: معانً المرٓٔ)

 .2٘المرآن" لمكً ص 
 .ٓٗ/ٕ(:ص110( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .0ٔٔ/ٔ(أنظر: تفسٌر الثعلبً: ٕٔ)
 .ٔٗ/ٕ(:ص10ٓ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .ٓٔٔ( تفسٌر المراؼً: ٗٔ)
 .ٖٗ/ٕ(:ص10ٖ، والطبري)ٙٓٔ/ٔ(:ص٘ٓ٘حاتم) ( أخرجه ابن أبً٘ٔ)



ٕٙٓ 

 

ٕٙٓ 

 

 :(2)[، على لولٌن0ٗواختلؾ فً لوله تعالى }ٌُذَبُِّحوَن أَْبنَاَءُكْم{]البمرة: 
 أحدهما: لال أهل التفسٌر أي:  ٌذبحون األطفال الذكورمن أبنابكم دون البالؽٌن.

األطفال، وسموا أبناء لما كانوا كذلن، واستدل هذا المابل بموله }نَِساَءُكم{، والثانً: ولٌل: ٌعنً الرجال دون 
 .(1)فمالوا: بؤن" المذبحٌن لو كانوا هم األطفال ، لوجب أن ٌكون المستحٌون هم الصباٌا"

 -مع خروجهم من تؤوٌل أهل التؤوٌل من الصحابة والتابعٌن  -لال الطبري:" ولد أؼفل لابلو هذه الممالة  
وضع الصواب. ]و[ لو كانوا إنما ٌمتلون الرجال وٌتركون النساء ، لم ٌكن بؤم موسى حاجة إلى إلماء موسى م

 .(0)فً الٌم ، أو لو أن موسى كان رجبل لم تجعله أمه فً التابوت"
 ولٌل: "كان ذبحهم لؤلبناء استخدامهم فً األعمال المذرة الجارٌة مجرى أعظم الذبحٌن المتل ، والثالث: "

 واإلهانة ، لال : وعلى ذلن لوله تعالى : }إِنَّ فِْرَعْوَن َعبَل فًِ اأْلَْرِض َوَجعََل أَْهلََها ِشٌَعًا ٌَْستَْضِعُؾ َطابِفَةً 
 . وال ٌخفى على ما فً هذا الوجه من التكلؾ، وإن كان المعنى صحٌحا. (ٓٔ)ِمْنُهْم{"

علٌه -وٌدل على هذا المعنى، عملٌة إلماء موسى والمول األول أصح، حمبل للفظ)األبناء( على ظاهره،   
فً التابوت حال صؽره، كما أنه كان ٌتعذر لتل جمٌع الرجال على كثرتهم، ومن جهة أخرى أنهم  -السبلم

 كانوا محتاجٌن إلٌهم فً استعمالهم فً الصنابع الشالة، وهذا لول عامة أهل التفسٌر، وهللا أعلم.
لتؤوٌل أن األبناء هم األطفال الذكور، والنساء هم األطفال اإلناث، وعبر والصحٌح من ا لال ابن عطٌة:" 

 .(ٔٔ)عنهن باسم النساء بالمبال"
لال الواحدي:" ولٌل: سمى البنات نساء على تمدٌر أنهن ٌكن نساء، ولٌل: جمع الكبار والصؽار بلفظ  

ما ٌطلك الرجال على الذكور وإن كان النساء، ألنهم كانوا ٌستبمون جمٌع اإلناث، فجرى اللفظ على التؽلٌب ك
 .(ٕٔ)فٌهم صؽار"

 :(ٖٔ)[ فٌه وجهان من المراءة0ٗولوله تعالى :}ٌَُذبُِّحوَن{]البمرة: 
 أحدهما: }ٌَُذبُِّحوَن{، بالتشدٌد على المبالؽة والتكثٌر، لرأ بها الجمهور.

 .(ٗٔ)والثانً: } ٌذبحون{، بفتح الباء، لرأ بها ابن محٌصن "ٌذبحون" بفتح الباء
، وكان فرعون على ما روي لد رآه فً منامه نارا خرجت (٘ٔ)والمراءة األولى أرجح، "إذ الذبح متكرر" 

من بٌت الممدس فؤحرلت بٌوت مصر فؤولت له رإٌاه أن مولودا من بنً إسرابٌل ٌنشؤ فٌكون خراب ملكه 
 .(2ٔ)، ولٌل ؼٌر هذا والمعنى متمارب(ٙٔ)على ٌدٌه

 .(1ٔ)ٌتركونهن أحٌاء" [، أي: "0ٌُٗوَن نَِساَءُكْم{]البمرة:َوٌَْستَحْ  لوله تعالى:} 
 .(ٔ)لال الصابونً: أي:" ٌستبمون اإلناث على لٌد الحٌاة للخدمة" 

                                                                                                                                                                                             

 .ٙٓٔ/ٔ( تفسٌر ابن أبً حاتم:ٔ)
 .ٖٗ-ٕٗ/ٕ(:ص10ٕ(، و)10ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .٘ٗ-ٗٗ/ٕ(:ص102( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٖٗ/ٕ(:ص10ٗ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٗٗ-ٖٗ/ٕ(:ص10٘( أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٗٗ/ٕ(:ص10ٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .1ٖ٘/ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: 2)
 .2ٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: 1)
 .2ٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: 0)
 .1ٙٔ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٓٔ)
 . ٔٗٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔٔ)
 .٘ٓ٘/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٕٔ)
 .1ٖ٘/ٔ، وتفسٌر المرطبً: 0ٔٔ/ٔ( انظر: الثعلبً: ٖٔ)
 .1ٖ٘/ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٗٔ)
 .ٓٗٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٘ٔ)
 . ٙٓٔ/ٔ(:صٙٓ٘( الخبر رواه السدي فً فً تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙٔ)
 .1ٖٙ/ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: 2ٔ)
 .0ٔ/ٔ( تفسٌر البؽوي: 1ٔ)



ٕٙٔ 

 

ٕٙٔ 

 

 .(ٕ)ٌستبمونهن فبل ٌمتلونهن" لال الطبري: أي:" 
 .(ٖ)وٌستبمون البنات إذالال لكم حتى ٌنمرض شعبكم من الببلد"لال المراؼً: أي: " 
: "التلوا شٌوخ المشركٌن واستحٌوا -ملسو هيلع هللا ىلص  -الواحدي:" ٌَْستَْبمُونهن ، وال ٌمتلونهن، ومنه لوله لال  

 .(٘)"(ٗ)شرخهم"
أي ٌستبمون نساءكم؛ ألنه إذا ذهب الرجال، وبمٌت النساء ذّل الشعب، وانكسرت  لال ابن عثٌمٌن:"  

خدماً آلل فرعون؛ وهذا. والعٌاذ باهلل. من أعظم ما ٌكون  شوكته؛ ألن النساء لٌس عندهن من ٌدافع، وٌبمٌن
من اإلذالل؛ ومع هذا أنجاهم هللا تعالى من آل فرعون، وأورثهم دٌار آل فرعون، كما لال تعالى: }فؤخرجناهم 

[ ولال تعالى: 0٘. 2٘من جنات وعٌون * وكنوز وممام كرٌم * كذلن وأورثناها بنً إسرابٌل{ ]الشعراء: 
ا من جنات وعٌون * وزروع وممام كرٌم * ونعمة كانوا فٌها فاكهٌن * كذلن وأورثناها لوماً }كم تركو

 .(ٙ)[ . وهم بنو إسرابٌل"1ٕ. ٕ٘آخرٌن{ ]الدخان: 
. لال الطبري:" وذلن تؤوٌل ؼٌر موجود فً لؽة عربٌة وال (2)ولال ابن جرٌج:" ٌسترلون نساءكم"  

 .(1)أعجمٌة"
فما فً استحٌاء النساء من سوء العذاب؟ لٌل: إن استحٌاء النساء على ما  فإن لٌل: لال الواحدي:"  

كانوا ٌعملون بهن أشد فً المحنة من لتلهن، ألنهن ٌستعبدن وٌنكحن على االسترلاق، واالستبماء لئلذالل 
 .(0)استبماء محنة"

 .(ٓٔ)فً إنجابكم منهم نعمة عظٌمة"ي: و"[، أ0ٗلوله تعالى: }َوفًِ َذِلُكْم ببَلٌء ِمْن َربُِّكْم َعِظٌٌم{]البمرة:  
 .(ٔٔ)أي فً سومهم إٌاكم سوء العذاب محنة عظٌمة" لال البؽوي: "  
أي وفً إنجابكم من آل فرعون ابتبلء من هللا عّز وجل عظٌم. أي اختبار عظٌم.؛  لال ابن عثٌمٌن:"  

 .(ٕٔ)لٌعلم من ٌشكر منكم، ومن ال ٌشكر"
من العذاب المهٌن من الذبح واالستحٌاء، محنة واختباٌر عظٌم لكم من لال الصابونً:" أي فٌما ذكر   

 .(ٖٔ)جهته تعالى بتسلٌطهم علٌكم لٌتمٌز البرُّ من الفاجر"
أي وفً ذلكم العذاب والتنجٌة منه امتحان عظٌم من ربكم كما لال تعالى : }َونَْبلُوُكْم  لال المراؼً:"  

ٌِْر{، ولوله : }من ر بكم{ : أي من جهته تعالى بتسلٌطهم علٌكم ، وبعث موسى وتوفٌمه بِالشَّّرِ َواْلَخ
 .(ٗٔ)لخبلصكم"

                                                                                                                                                                                             

 .0ٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .ٙٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٕ)
 .ٓٔٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٖ)
كتاب )الجهاد(، باب )فً لتل  2ٕٓٙ)استبموا( بدل )استحٌوا( انظر: "سنن أبً داود" (أخرجه أبو داود عن سمرة بن جندب، وفٌه ٗ)

( أبواب )السٌر( باب )ما جاء فً النزول عن الحكم( وفٌه: الشرخ: الؽلمان الذٌن لم ٌنبتوا. لال الترمذي: هذا 1ٖ٘ٔالنساء(، والترمذي )
 حدٌث حسن صحٌح ؼرٌب. عارضه األحوزي.

 .2ٙ/ ٕ. ورمز السٌوطً له بالصحة فً "الجامع الصؽٌر". انظر: "فٌض المدٌر شرح الجامع" ٕٓ، ٕٔ/ ٘نده" وأخرجه أحمد فً "مس
 .ٗٓ٘/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٘)
 .2ٙٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙ)
 .ٙٗ/ٕ(:ص101( أخرجه الطبري)2)
نظٌر " االستبماء " من " البماء " ، و " االستسماء "  . ثم لال:" وذلن أن االستحٌاء إنما هو استفعال من الحٌاة 2ٗ/ٕ( تفسٌر الطبري:1)

 من " السمً " . وهو من معنى االسترلاق بمعزل".
 .٘ٓ٘/ٕ( التفسٌر البسٌط: 0)
 .0ٕٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٓٔ)
 .0ٔ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٔٔ)
 .2ٙٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕٔ)
 .0ٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖٔ)
 .ٓٔٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٗٔ)



ٕٕٙ 

 

ٕٕٙ 

 

بُِّكْم َعِظٌٌم{ دلٌل على أن الخٌر والشّر من هللا تعالى ، بمعنى أنه    ن رَّ لال أبو حٌان:"وفً لوله : }ِمّ
الشٌطان.. وكونه عظٌماً هو خالمهما، وفٌه رد على النصارى ومن لال بمولهم : إن الخٌر من هللا والشّر من 

 .(ٔ)بالنسبة للمخاطب والسامع، ال بالنسبة إلى هللا تعالى ، ألنه ٌستحٌل علٌه اتصافه باالستعظام"
 : (ٕ)[، وجهان0ٗوفً لوله تعالى:} ببَلٌء {]البمرة:  

 أحدهما: أن معناه: الببلء واالمتحان. وهذا لول جمهور أهل التفسٌر.
 (ٗ)وأبً مالن والسدي (ٖ)ة، أي: نعمة من ربكم عظٌمة. روي ذلن عن ابن عباسوالثانً: أن معناه: نعم

 .(ٙ)وابن جرٌج (٘)ومجاهد
وكبل المولٌن صحٌح، فموله "}َوفًِ َذِلُكْم ببََلٌء ِمْن َربُِّكْم{، راجع إلى األمرٌن: إلى المنحة التً هً   

ذبحهم واستحٌاإهم للنساء الممتضٌة  اإلنجاء من آل فرعون الممتضٌة للشكر ، وإلى المحنة التً هً
 .(2)للصبر"

، فالببلء ٌكون بمعنى النعمة وبمعنى الشدة ، فاهلل تعالى لد ٌختبر على النعمة بالشكر،  ولال البؽوي:"  
 .(1)["ٖ٘وعلى الشدة بالصبر ولال : هللا تعالى:}ونبلوكم بالشر والخٌر فتنة"{] األنبٌاء:

 .(0)بلُء فً الخٌر والشر"وٌكون اْلبَ  ولال ابن عطٌة:"  
ولال الواحدي:" والذي فً هذه اآلٌة ٌحتمل الوجٌهن، فإن حملته على الشدة، كان معناه: فً أستحٌاء  

 .(ٓٔ)البنات للخدمة وذبح البنٌن ببلء ومحنة"
ونعمة إن محنة إن أشٌر بذلكم إلى صنع فرعون ، "} َوفِى َذاِلُكم ببَلٌء {،أي: ولال النسفً: فً تفسٌر لوله 

 .(ٔٔ)أشٌر به إلى االنتجاء"
 :(ٕٔ)[، على ثبلثة أوجه0ٗواختلؾ أهل التفسٌر فً مرجه اإلشارة فً لوله تعالى:} َوفًِ ذِلُكْم{]البمرة: 

أحدهما: إشارة إلى جملة األمر، إذ هو خبر فهو كمفرد حاضر، وببَلٌء معناه امتحان واختبار، وٌكون اْلببَلُء 
 فً الخٌر والشر.

نً: ولال لوم: اإلشارة بـ}ذِلُكْم{، إلى التنجٌة من بنً إسرابٌل، فٌكون اْلببَلُء على هذا فً الخٌر، أي وفً والثا
 تنجٌتكم نعمة من هللا علٌكم.

والثالث: ولال جمهور الناس: اإلشارة إلى الذبح ونحوه، واْلببَلُء هنا فً الشر، والمعنى وفً الذبح مكروه 
 وامتحان.

 ، ألن)الببلء( ٌكون فً الخٌر والشر. وهللا أعلم.(ٖٔ)ر المول األولولد رجح الجمهو 
وأصل )الببلء( فً كبلم العرب: االختبار واالمتحان، ثم ٌستعمل فً الخٌر والشر، ألن االمتحان  

ٌِّبَاِت لَعَلَُّهْم واالختبار لد ٌكون بالخٌر كما ٌكون بالشر، كما لال ربنا جل ثناإه : }َوبَلَْونَاُهْم بِاْلَحَسنَاِت َوالسَّ 
ٌِْر فِتْنَةً{ ]األنبٌاء 1ٌَْٙٔرِجعُوَن{ ]األعراؾ :  [، ٌمول : اختبرناهم، وكما لال جل ذكره : } َونَْبلُوُكْم بِالشَّّرِ َواْلَخ

                                                           

 .ٗٙٔ/ٔالبحر المحٌط:  (ٔ)
 .1ٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٕ)
 .ٙٓٔ/ٔ(:ص2ٓ٘، وتفسٌر ابن أبً حاتم)1ٗ/ٕ(:ص100( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .1ٗ/ٕ(:ص0ٓٓ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .0ٗ-1ٗ/ٕ(:ص0ٕٓ(، و)0ٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .0ٗ/ٕ(:ص0ٖٓ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .1ٙٔ/ٔصفهانً:( تفسٌر الرابػ األ2)
 .0ٔ/ٔ( تفسٌر البؽوي: 1)
 .ٔٗٔ/ٔ( المحرر الوجٌز:0)
 .2ٓ٘/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٓٔ)
 .ٗٙ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٔٔ)
 .ٔٗٔ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: ٕٔ)
 .1ٖ/ٔ( انظر: البحر المحٌط: ٖٔ)



ٕٖٙ 

 

ٕٖٙ 

 

[. ثم تسمً العرب الخٌر " ببلء " والشر " ببلء " . ؼٌر أن األكثر فً الشر أن ٌمال : " بلوته أبلوه ٖ٘: 
 :(ٔ)ً الخٌر : " أبلٌته أبلٌه إببلء وببلء "، ومن ذلن لول زهٌر بن أبً سلمى ببلء "، وف

 جزى هللا باإلحسان ما فعبل بكم        وأببلهما خٌر الببلء الذي ٌبلو 
 .(ٕ)فجمع بٌن اللؽتٌن، ألنه أراد : فؤنعم هللا علٌهما خٌر النعم التً ٌختبر بها عباده

لنا على تذكر نعمه ومراعاتها واحدة واحدة ، وتجدٌد الشكر لكل حث لال الراؼب: وفً هذه اآلٌة"  
 .(ٖ)منها"

ولال البٌضاوي: " وفً اآلٌة تنبٌه على أن ما ٌصٌب العبد من خٌر أو شر إختبار من هللا تعالى، فعلٌه  
 .(ٗ)أن ٌشكر على مساره وٌصبر على مضاره لٌكون من خٌر المختبرٌن"

 :الفوائد
 من فوابد اآلٌة: تذكٌر هللا تعالى لبنً إسرابٌل نعمته علٌهم بإنجابهم من آل فرعون.  .ٔ
 ومنها: أن اإلنجاء من العدو نعمة كبٌرة ٌنعم هللا بها على العبد؛ ولهذا ذكرهم هللا بها فً لوله تعالى:   .ٕ

 ( ) نجٌناكم
التمتٌل كان بعد بعثة موسى؛ ألن فرعون ومنها: بٌان حنك آل فرعون على بنً إسرابٌل؛ ولٌل: إن هذا  .ٖ

[ ، ولال فً سورة ٕ٘لما جاءه موسى بالبٌنات لال: }التلوا أبناء الذٌن آمنوا معه واستحٌوا نساءهم{ ]ؼافر: 
 (2ٕٔاألعراؾ: }سنمتل أبناءهم ونستحًٌ نساءهم وإنا فولهم لاهرون{ )األعراؾ: 

ة موسى، أو لبل والدته؛ ألن الكهنة ذكروا لفرعون وذكر بعض المإرخٌن أن هذا التمتٌل كان لبل بعث 
أنه سٌولد لبنً إسرابٌل ولد ٌكون هبلكن على ٌده؛ فجعل ٌمتلهم؛ وعضدوا هذا المول بما أوحى هللا تعالى إلى 

[ ؛ لكن هذه اآلٌة 2أم موسى: }أن أرضعٌه فإذا خفت علٌه فؤلمٌه فً الٌم وال تخافً وال تحزنً{ ]المصص: 
فٌما ذكروا؛ ألنها لد تخاؾ علٌه إما من هذا الفعل العام الذي ٌمتَّل به األبناء، أو بسبب آخر، لٌست صرٌحة 

[ ال دلٌل فٌها صراحة على 0ٕٔوآٌة األعراؾ: }لالوا أوذٌنا من لبل أن تؤتٌنا ومن بعد ما جبتنا{ ]األعراؾ: 
ى المتل، وألن فرعون لم ٌمل: سنمتل لبل والدة موسى علٌه السبلم؛ ألن اإلٌذاء ال ٌدل عل أن التمتٌل كان

أبناءهم، ونستحًٌ نساءهم إال بعد أن أُرسل إلٌه موسى علٌه السبلم، ولهذا لال موسى علٌه السبلم لمومه بعد 
 (1ٕٔذلن: }استعٌنوا باهلل واصبروا إن األرض هلل ٌورثها من ٌشاء من عباده{ )األعراؾ: 

ك التصرؾ فً عباده بما ٌسوإهم، أو ٌسرهم؛ لموله تعالى: }من ومنها: أن الرب سبحانه وتعالى له مطل  .ٗ
ربكم{ ٌعنً هذا العذاب الذي سامكم إٌاه آل فرعون، واإلنماذ منه؛ كله من هللا عّز وجّل؛ فهو الذي بٌده الخٌر، 

 ومنه كل شًء، وبٌده ملكوت كل شًء.
 المرآن

ٌْنَاُكْم وَ   [ٓ٘({ ]البمرة : ٓ٘أَْغَرْلنَا آَل فِْرَعْوَن َوأَْنتُْم تَْنُظُروَن )}َوإِْذ فََرْلنَا بُِكُم اْلبَْحَر فَؤَْنَج
 التفسٌر:

واذكروا نعمتنا علٌكم، حٌن فََصْلنا بسببكم البحر، وجعلنا فٌه طرلًا ٌابسةً، فعبرتم، وأنمذناكم من فرعون 
 أمام أعٌنكم.وجنوده، ومن الهبلن فً الماء، فلما دخل فرعون وجنوده طرلكم أهلكناهم فً الماء 

 .(٘)فصلنا بكم البحر"أي: اذكروا أٌضاً إذ "[، ٓ٘لوله تعالى: }َوإِْذ فََرْلنَا بُِكُم اْلبَْحَر{]البمرة:  
 .(ٙ)فصلنا بٌن بعضه وبعض حتى صارت فٌه مسالن لكم" لال النسفً: أي: "  
ً إِذ فلمنا لكم البحر حتى ظهرت لكم األ لال الصابونً: "   رض الٌابسة فمشٌتم أي: اذكروا أٌضا

 .(ٔ)علٌها"
                                                           

 شعر زهٌر وخالصه . ، ورواٌته " رأى هللا . . . فؤببلهما " . وهذا بٌت من لصٌدة من جٌد 0ٓٔ(دٌوانه : ٔ)
 
 .0ٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٕ)
 .1ٙٔ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٖ)
 .20/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٗ)
 .ٓ٘/ٕ( تفسٌر الطبري: ٘)
 .ٗٙ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٙ)



ٕٙٗ 

 

ٕٙٗ 

 

 .(ٕ)لال اآللوسً:" أي: فلمناه وفصلنا بٌن بعضه وبعض ألجلكم، وبسبب إنجابكم"  
 .(ٖ)لال ابن عثٌمٌن: اي: فلمناه لكم، وفصلنا بعضه عن بعض حتى عبرتم إلى الشاطا"  
، ٌمال : (٘)فرلا وألساما"، وهً "لراءة شاذة، أي: جعلناه (ٗ)ولرأ الزهري:} فّرلنا{، بتشدٌد الراء  

 .(2)على عدد األسباط" (ٙ)"فرق بٌن الشٌبٌن، وفّرق بٌن األشٌاء، ألن المسالن كانت "اثنً عشر"
لال الراؼب:" الفرُق ، والفلُك ، لكن الفلك ال ٌكون إال بٌن جسمٌن ، والفرق : لد ٌكون فً األجسام   

تعالى : }فَاْنفَلََك فََكاَن ُكلُّ فِْرٍق َكالطَّْوِد والمعانً ، وفً هذه المصة لد جاء اللفظان ، لال 
 .(1)[، أي كل لطعة من الماء ، والفرلان : كل كتاب ٌفرق بٌن األحكام"ٖٙاْلعَِظٌِم{]الشعراء:

ولال السمٌن الحلبً: " والفرق والفلك واحد، وهو الفصل والتمٌٌز، ومنه }َولُْرآنًا فََرْلنَاهُ{ ]اإلسراء :   
 .(0)فصلناه، ومٌزناه بالبٌان، والمرآن فرلان لتمٌٌزه بٌن الحك والباطل وفرق الرأس لوضوحه"[ أي: ٙٓٔ

فٌما ذكر لً : إذا ضربن موسى بعصاه فانفلك له. لال : فبات  -لال ابن إسحاق: "أوحى هللا إلى البحر  
سى : أن اضرب البحر ٌضرب. بعضه بعضا فرلا من هللا وانتظاره أمره، فؤوحى هللا جل وعز إلى مو

بعصان البحر ، فضربه بها ، وفٌها سلطان هللا الذي أعطاه ، فانفلك فكان كل فرق كالطود العظٌم ، أي 
كالجبل على نشز من األرض ٌمول هللا لموسى : }فَاْضِرْب لَُهْم َطِرٌمًا فًِ اْلبَْحِر ٌَبًَسا ال تََخاُؾ َدَرًكا َوال 

البحر على طرٌك لابمة ٌَبٍَس سلن فٌه موسى ببنً إسرابٌل ، وأتبعه [، فلما استمر له 22تَْخَشى{ ]طه : 
  . (ٓٔ)فرعون بجنوده"

، وعمرو بن مٌمون (ٗٔ)، وعبدهللا بن شداد بن الهاد(ٖٔ)، وابن زٌد(ٕٔ)،  والسدي(ٔٔ)وروي عن ابن عباس 
 ، نحو لول ابن إسحاق.(٘ٔ)األودي

 : (ٙٔ) [، وجهٌنٓ٘فََرْلنَا بُِكُم اْلبَْحَر{]البمرة: ولد ذكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى: }َوإِْذ  
 .(2ٔ)أحدهما: وإذ فصلنا بكم البحر، ألن الفرق: الفصل بٌن الشٌبٌن

والثانً: أن معناه: وإذ فرلنا بٌنكم وبٌن البحر، ٌرٌد بذلن : فصلنا بٌنكم وبٌنه، وحجزناه حٌث مررتم به، 
 وهذا لول بعض نحوًٌ البصرة.

على المول الثانً، فمال: "وذلن خبلؾ ما فً ظاهر التبلوة، ألن هللا جل ثناإه إنما  واعترض الطبري 
أخبر أنه فرق البحر بالموم، ولم ٌخبر أنه فرق بٌن الموم وبٌن البحر، فٌكون التؤوٌل ما لاله لابلو هذه الممالة، 

بٌله بهم، على ما جاءت به وفرله البحر بالموم، إنما هو تفرٌمه البحر بهم، على ما وصفنا من افتراق س
 .(1ٔ)اآلثار"

                                                                                                                                                                                             

 .0ٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .ٕٙ٘/ٔ( روح المعانً: ٕ)
 .21ٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖ)
 .1ٖ/ٔ، وفتح المدٌر: ٔٗٔ/ٔالوجٌز: ( أنظر: المحرر ٗ)
 .ٖٓٓ:ٓٔ( لسان العرب: )فرق(:ص٘)
 . ٓ٘/ٕ(:ص0ٓٗ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٗٙ/ٔ( تفسٌر النسفً: 2)
 .12ٔ/ٔ( تفسٌر الرابػ األصفهانً: 1)
 .ٖٓ٘/ٔ( الدر المصون: 0)
 .ٕ٘-ٔ٘/ٕ(:ص0ٓٙ(  أخرجه الطبري)ٓٔ)
 .ٖ٘/ٕ(:ص0ٓ0(أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٗ٘/ٕ(:ص0ٔٓظر: تفسٌر الطبري)(أنٕٔ)
 .ٗ٘/ٕ(:ص0ٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .ٕ٘-ٔ٘/ٕ(:ص0ٓ2(، و)0ٓ٘( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .2ٓٔ/ٔ(:ص1ٓ٘، وابن أبً حاتم)ٖ٘/ٕ(:ص0ٓ1( أنظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .ٓ٘/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٙٔ)
 .ٗٙٔ/ٔوالبحر المحٌط: ، ٖٓ٘/ٔ، والدر المصون: ٖٓٓ/ٓٔ( أنظر: اللسان)فرق(:ص2ٔ)
 .ٓ٘/ٕ( تفسٌر الطبري: 1ٔ)



ٕٙ٘ 

 

ٕٙ٘ 

 

 :(ٔ)[، اختلؾ فٌه على وجوهٓ٘بُِكُم{]البمرة: ولوله }  
 أحدهما: أن )الباء( سببٌة، ومعنى }بُِكُم{: بسببكم.

لال السمٌن الحلبً:" الظاهر أن )الباء( على بابها من كونها داخلة على اآللة، فكؤنه فرق بهم كما ٌفرق  
 .(ٕ)توسط بٌنهما"بٌن الشٌبٌن بما 

 والثانً: أن تكون للتعدٌة. 
لال أبو البماء: "وٌجوز أن تكون المعدٌة كمولن: ذهبت بزٌد، فٌكون التمدٌر: أفرلناكم البحر، وٌكون   

 .(ٖ)[ وهذا لرٌب من األول"1ٖٔبمعنى: }وجاوزنا ببنً إسرآبٌل البحر{ ]األعراؾ: 
 .(٘)، لال ابن عطٌة:"وهذا ضعٌؾ"(ٗ)اه }لكم{، اختاره ابن الجوزيوالثالث: ولٌل )الباء( بمعنى )البلم(، ومعن

 .(٘)ضعٌؾ"
والرابع: وٌجوز أن تكون للحال من)البحر(، أي: فرلناه ملتبسا بكم، لال أبو البماء:"أي: فرلنا البحر وأنتم 

 :(2)،  ومنه لول المتنبً(ٙ)به"
ت َؼٌَر نافَِرةٍ َعلٌَِهم  تَُدوُس بِنَا اْلَجَماِجَم َوالتَِّرٌبا      فََمرَّ

 أي: تدوسها ونحن راكبوها.
والراجح هو المول األول، ومعنى} بُِكُم{: بسببكم. إذ أن "فرق البحر كان بهم أي بسبب دخولهم فٌه   

 ، وهللا أعلم.(1)أي لما صاروا بٌن الماءٌن صار الفرق بهم"
إذا ؼضبت من أجله وهو  -تمول: ؼضبت لزٌد -ه الدامؽانًعلى ما نمل -ولال اآللوسً: إن"العرب  

ففٌه تلوٌح إلى أن الفرق كان من أجل أسبلؾ  -إذا ؼضبت من أجله وهو مٌت -وؼضبت بزٌد -حً
 .(0)المخاطبٌن"

 :(ٓٔ)وذكروا فً لصة شك البحر لوالن  
ة إلى ضفة، وإنما فرق من من ضف (ٔٔ)أحدهما: أن "اْلبَْحَر هو بحر )الملزم(، ولم ٌفرق البحر عرضا جزعا

موضع إلى موضع آخر فً ضفة واحدة، وكان ذلن الفرق بمرب موضع النجاة، وال ٌلحك فً البر إال فً أٌام 
كثٌرة بسبب جبال وأوعار حابلة، وذكر العامري أن موضع خروجهم من البحر كان لرٌبا من برٌة فلسطٌن 

 .(ٕٔ)وهً كانت طرٌمهم"
ر عرضا وانفرق البحر على اثنً عشر طرٌما، طرٌك لكل سبط فلما دخلوها لالت والثانً: ولٌل "انفلك البح

كل طابفة ؼرق أصحابنا وجزعوا، فمال موسى: اللهم أعنً على أخبللهم السٌبة، فؤوحى هللا إلٌه أن أدر 
 فً عصان على البحر، فؤدارها فصار فً الماء فتوح كالطاق ٌرى بعضهم بعضا، وجازوا، وجبرٌل ملسو هيلع هللا ىلص

سالتهم على ماذٌانة ٌحث بنً إسرابٌل وٌمول آلل فرعون: مهبل حتى ٌلحك آخركم أولكم، فلما وصل فرعون 

                                                           

 .ٕٙ٘/ٔ، وروح المعانً: 1ٖٔ/ٔ، وتفسٌر الكشاؾ: ٔٗٔ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: ٔ)
 .0ٖٗ/ٔ( الدر المصون: ٕ)
 .0ٖٗ/ٔ( نمبل عن: الدر المصون: ٖ)
 .21/ٔ( زاد المسٌر: ٗ)
 .ٔٗٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٘)
 .0ٖٗ/ٔ( نمبل عن الدر المصون: ٙ)
، وتسمى : بالتضعٌؾ ، 1ٖٔ/ٔ، وتفسٌر الكشاؾ: 0ٖٗ/ٔ، والدر المصون: ٖ٘٘/ٔ، والبحر المحٌط: ٕٙ٘/ٔ( أنظر: دٌوانه: 2)

والمحوؾ : جمع لحؾ بالكسر ، ولٌل بالضم : وهو العظم الذي فوق الدماغ وإناء صؽٌر من خشب. والحلٌب : اللبن المحلوب ، أى كؤنها 
 علٌهم مطمبنة. تدوس جماجمهم : أى رإسهم ونحن على ظهورها. والترٌب : لؽة فً التراب. كانت معتادة بهم فمرت

 .1ٖ/ٔ( فتح المدٌر: 1)
 .ٕٙ٘/ٔ( روح المعانً: 0)
 .ٕٗٔ/ٔ(أنظر: المحرر الوجٌز: ٓٔ)
 خر.( المراد: أن الفرق كان طواال ال عرضا. ٌمال: جزعت الوادي جزعا، من باب نفع: أي لطعته إلى الجانب اآلٔٔ)
 .ٕٗٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕٔ)



ٕٙٙ 

 

ٕٙٙ 

 

، فاتبعها الفرس، ودخل آل فرعون ومٌكابٌل (ٔ)إلى البحر أراد الدخول فنفر فرسه فتعرض له جبرٌل بالرمكة
 .(ٕ)ه انطبك البحر علٌهم فؽرلوا"ٌحثهم، فلما لم ٌبك إال مٌكابٌل فً سالتهم على الضفة وحد

 :(ٖ)وفً تسمٌة البحر ثبلثة ألوال  
أحدها: أنه سمً بحراً الستبحاره، وهو سعته وانبساطه، وٌمال: استبحر فبلن فً العلم، إذا اتسع فٌه، وتبحر 

 .(ٗ)الراعً فً رعً كثٌر، وتبحر فبلن فً المال
 .(٘): الشك، ومنه البِحٌَرةوالثانً:أنه سمً بذلن، ألنه شك فً األرض، والبحر

ٌْب  :(ٙ)والثالث: أن البحر هو الملح، ٌمال: أبحر الماء، أي صار ملحا، ومنه لول نَُص
 (2)َولَْد َعاَد َماُء األَْرِض بَْحراً فََردَّنًِ      إِلَى َمَرِضى أَْن أَْبَحَر الَمْشرُب العَْذبُ 

ٌْنَاُكْم َوأَْؼَرْلنَا    " أي: نجٌناكم من الؽرق وأؼرلنا فرعون [،ٓ٘آَل فِْرَعْوَن{ ]البمرة : لوله تعالى: }فَؤَْنَج
 .(1)ولومه"

 .(0)أي: خلصناكم منهم ، وحجزنا بٌنكم وبٌنهم" لال ابن كثٌر:"  
 .(ٓٔ)أي أخرجناكم منه، }وأؼرلنا آل فرعون{ فٌه" لال الشوكانً: "  
 .(ٔٔ)وأنتم تشاهدون ذلن" :يأ [، "ٓ٘]البمرة:{لوله تعالى: }َوأَْنتُْم تَْنُظُرونَ   
لال الطبري:" أي تنظرون إلى فرق هللا لكم البحر ، وإهبلكه آل فرعون فً الموضع الذي نجاكم فٌه   

 .(ٕٔ)فً الذي أراكم من طاعة البحر إٌاه" -، وإلى عظٌم سلطانه 
 .(ٖٔ)لال ابن عطٌة: أي: تنظرون "بؤبصاركم، لمرب بعضهم من البعض"  
 .(ٗٔ)أي حال كونكم ناظرٌن إلٌهم بؤبصاركم" لال الشوكانً:"  
 .(٘ٔ)لال ابن كثٌر:" لٌكون ذلن أشفى لصدوركم ، وأبلػ فً إهانة عدوكم"  
 .(ٙٔ)إلى مصارعهم" لال الثعلبً:ٌعنً "  
 .(2ٔ)إلى مصارعهم، ولٌل : إلى إهبلكهم" لال البؽوي:"  

                                                           

 ( وهً األنثى من البراذٌن.ٔ)
 .ٕٗٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕ)
، "الؽرٌبٌن" ٕ٘ٔ/ ٔ، "مماٌٌس اللؽة" )بحر( 1٘٘/ ٕ، "الصحاح" )بحر( ٖٗٔ/ ٔ، وانظر: "الؽرٌبٌن" 1ٕٕ/ ٔ(تهذٌب اللؽة" )بحر( ٖ)

 .0ٓ٘-1ٓ٘/ٕ، والتفسٌر البسٌط: ٕٖٔ/ ٔ"فتح المدٌر"  ،ٕ٘ٔ/ ٔ، "اللسان" )بحر( 2ٖ، "مفردات الراؼب" ص ٖٗٔ/ ٔ"الؽرٌبٌن" 
 .1ٓ٘/ٕ، والتفسٌر البسٌط: 1ٕٕ/ ٔ( أنظر: تهذٌب اللؽة: )بحر( ٗ)
، لال األزهري: "لال أبو إسحاق النحوي: وأثبت ما روٌنا عن أهل اللؽة فً البَِحٌَرة: أنها النالة، 1ٕٕ/ ٔ( أنظر: تهذٌب اللؽة" )بحر( ٘)

سة أبطن فكان آخرها ذكرا، بحروا أذنها، أي: شموها، وأعفوا ظهرها من الركوب والحمل، والذبح، وال تَُحؤلَّ عن النالة، كانت إذا نتجت خم
 [.ٕ٘ٔ/ ٔماء ترده، وال تمنع من مرعى، وإذا لمٌها الُمْعًٌ المنمطع به لم ٌركبها". ]وانظر: "اللسان" )بحر( 

، ٖٗٔ/ ٔ، "الؽرٌبٌن" ٕ٘ٔ/ ٔ، "مماٌٌس اللؽة" )بحر( 1٘٘/ ٕ)بحر( ، "الصحاح" 1ٕٕ/ ٔ(البٌت فً "تهذٌب اللؽة" )بحر( ٙ)
 ، وفً أكثر المصادر: )فزادنً( بدل: )فردنً(.ٕٖٔ/ ٔ، "فتح المدٌر" ٕ٘ٔ/ ٔ، "اللسان" )بحر( 2ٖ"مفردات الراؼب" ص 

، ٕٓٙته فً "الشعر والشعراء" صوهو نَُصٌب بن رباح مولى عبد العزٌز بن مروان، شاعر من فحول الشعراء اإلسبلمٌٌن، انظر ترجم
 .1ٕٕ/ 0ٔ"معجم األدباء" 

، "مفردات ٖٗٔ/ ٔ، "الؽرٌبٌن" ٕ٘ٔ/ ٔ، ومماٌٌس اللؽة" )بحر( 1٘٘/ ٕ، والصحاح" )بحر( 1ٕٕ/ ٔ( أنظر: تهذٌب اللؽة" )بحر( 2)
 .ٕ٘ٔ/ ٔ، "اللسان" )بحر( 2ٖ"مفردات الراؼب" ص 

 .ٓ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: 1)
 .0ٕ٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 0)
 .1ٖ/ٔ( فتح المدٌر: ٓٔ)
 .ٓ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔٔ)
 .2٘/ٕ( تفسٌر الطبري: ٕٔ)
 .ٕٗٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٖٔ)
 .1ٖ/ٔ( فتح المدٌر: ٗٔ)
 .0ٕ٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٘ٔ)
 .0ٗٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٙٔ)
 .0ٗ/ٔ( تفسٌر البؽوي: 2ٔ)
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ذكره فً مواضع كموله: }فَؤَْؼَرْلنَاهُ َوَمْن لال الواحدي: "ولم ٌذكر ]هنا[، ؼرق فرعون نفسه، ألنه لد   
 . (ٔ)[. وٌجوز أن ٌرٌد بآل فرعون نفسهَٖٓٔمعَهُ َجِمٌعًا{ ]اإلسراء: 

]البمرة:   ِْ  :(ٕ) [، لوالنٓ٘ولد ذكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى: }َوأَْنتُْم تَْنُظُروَن
 أنه من نظر العٌن، معناه وأنتم ترونهم ٌؽرلون. أحدهما: 

 : (ٖ)رإٌتهم هذا المشهد العظٌم، وجهان وفً  
الوجه األول: أنه تعالى، أفرد لكل سبط طرٌك من الماء وجعل الحاجز الذي بٌنه وبٌن اآلخذ مشفاً كالزجاج، 

 ٌنظرون منها إلى اآلخرٌن.
لال السمٌن الحلبً:" والنظر ٌحتمل أن ٌكون بالبصر، ألنهم كانوا ٌبصرون بعضهم بعضا   

 .(ٗ)لمربهم"
ٌَن و الوجه الثانً: ولٌل: إن آل فرعون طفوا على الماء فنظروا إلٌهم، وعلى ذلن حمل لوله :}فَاْلٌَْوَم نُنَّجِ

 .(٘) [0ٕبِبََدنَِن ِلتَُكوَن ِلَمْن َخْلفََن آٌَةً{ ]ٌونس : 
{ ]اوالثانً:  لَّ ٌَْؾ َمدَّ الّظِ [. لاله ٘ٗلفرلان : أنه بمعنى العلم ،كموله تعالى: }أَلَْم تََر إِلَى َربَِّن َك

 .(2)وضعّفه الطبري.(ٙ)الفراء
والراجح من تفسٌر هو المول األول، أي: وأنتم تنظرون إلى فَْرِق البحر، حتى سلكوا فٌه ، وانطباله   

 على آل فرعون ، حتى ؼرلوا فٌه.
 :الفوائد

من فوابد اآلٌة: مناسبة لوله تعالى: } وإذ فرلنا بكم البحر فؤنجٌناكم وأؼرلنا آل فرعون وأنتم تنظرون {  .ٔ
لما لبله ظاهرة جداً، وذلن أنه لما ذكر هللا سبحانه وتعالى تسلَُّط آل فرعون علٌهم ذكر مآل هإالء المتسلطٌن؛ 

الشعراء: ]ل هللا تعالى: }وأورثناها بنً إسرابٌل{ وأن هللا أؼرلهم، وأنجى هإالء، وأورثهم أرضهم، كما لا
٘0]. 
ومنها: تذكٌر هللا سبحانه وتعالى بنً إسرابٌل بنعمه؛ ولد تضمن هذا التذكٌر حصول المطلوب، وزوال   .ٕ

 المكروه؛ حصول المطلوب: بنجاتهم؛ وزوال المكروه: بإهبلن عدوهم.
ذا الماء السٌال أمره هللا . تبارن وتعالى . أن ٌتماٌز، ومنها: بٌان لدرة هللا تعالى على كل شًء؛ فه  .ٖ

وٌنفصل بعضه عن بعض؛ فانفلك، فكان كل فرق كالطود العظٌم . أي كالجبل العظٌم؛ وثم وجه آخر من هذه 
المدرة: أن هذه الطرق صارت ٌبساً فً الحال مع أنه لد مضى علٌها سنون كثٌرة ال ٌعلمها إال هللا عّز وجّل 

فولها، ولكنها صارت فً لحظة واحدة ٌبساً، كما لال تعالى: }ولمد أوحٌنا إلى موسى أن أسر  والماء من
 ً [ ؛ ولد ذكر بعض المفسرٌن 22فً البحر ٌبساً ال تخاؾ دركاً وال تخشى{ ]طه:  بعبادي فاضرب لهم طرٌما

ٌن أصحابنا؟! وهذا أنه كانت فً هذه الفرق فتحات ٌنظر بعضهم إلى بعض . حتى ال ٌْنزعجوا، وٌمولوا: أ
 لٌس ببعٌد على هللا سبحانه وتعالى.

ولد ولع مثل ذلن لهذه األمة؛ فمد ذكر ابن كثٌر . رحمه هللا فً "البداٌة والنهاٌة" أنه ما من آٌة سبمت لرسول 
ات التً تمع لمتبع الرسول هً فً إال لرسولنا ملسو هيلع هللا ىلص مثلها: إما له ملسو هيلع هللا ىلص هو بنفسه، أو ألمته؛ ومعلوم أن الكرام

الحمٌمة آٌات له؛ ألنها تصدٌك لطرٌك هذا الولً المتبع للرسول؛ فتكون آٌة على صدق الرسول، وصحة 

                                                           

 نفسه كما فً )آل موسى(. . أي أنه ٌطلك )آل فرعون( وٌراد بهٓٔ٘/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٔ)
 .1ٖ/ٔ، وفتح المدٌر: ٕٗٔ/ٔ، والمحرر الوجٌز: 0ٕٖ/ٔ، وتفسٌر المرطبً: 1٘-2٘/ٕ، وتفسٌر الطبري: 20/ٔ( انظر: زاد المسٌر: ٕ)
ٔ/1ٖ. 
 .11ٔ/ٔ، وتفسٌر الراؼب األصفهانً: ٖٔ٘/ٔ( أنظر: الدر المصون: ٖ)
 .ٖٔ٘/ٔ( الدر المصون: ٗ)
 .11ٔ/ٔوتفسٌر الراؼب األصفهانً:  ،ٖٔ٘/ٔ( أنظر: الدر المصون: ٘)
 .ٖٙ/ٔ( أنظر: معانً المرآن: ٙ)
على  -. إذ ٌمول:" ولٌس التؤوٌل الذي تؤوله تؤوٌل الكبلم ، إنما التؤوٌل : وأنتم تنظرون إلى فرق هللا البحر لكم 2٘/ٕ( أنظر: تفسٌره: 2)

ذي صٌر لكم فً البحر طرٌما ٌبسا. وذلن كان ، ال شن نظر عٌان ال والتطام أمواج البحر بآل فرعون ، فً الموضع ال -ما لد وصفنا آنفا 
 نظر علم ، كما ظنه لابل المول الذي حكٌنا لوله".
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ولهذا من المواعد المعروفة أن كل كرامة لولً فهً آٌة لذلن النبً المتبع؛ وذكر ابن كثٌر رحمه هللا  الشرٌعة؛
مثلة؛ ومنها أن من الصحابة من مَشوا على الماء؛ وهو أبلػ من فلك البحر فً "البداٌة والنهاٌة" على ذلن أ

 لبنً إسرابٌل، ومشٌهم على األرض الٌابسة.
من فوابد اآلٌة: أن اآلل ٌدخل فٌهم من ٌنتسبون إلٌهم؛ فمد لال تعالى: } وأؼرلنا آل فرعون {؛ وفرعون لد .ٗ

لال آمنت أنه ال إله إال الذي آمنت به بنو إسرابٌل وأنا  ؼرق ببل شن، كما لال تعالى: }حتى إذا أدركه الؽرق
 [ اآلٌتٌن.0ٓمن المسلمٌن{ ]ٌونس: 

ومنها: أن إؼراق عدو اإلنسان وهو ٌنظر من نعمة هللا علٌه؛ فإؼراله، أو إهبلكه نعمة؛ وكون عدوه   .٘
تعالى: }لاتلوهم ٌعذبهم هللا ٌنظر إلٌه نعمة أخرى؛ ألنه ٌشفً صدره؛ وإهبلن العدو بٌد عدوه أشفى، كما لال 

[ ؛ نعم، ٘ٔ، ٗٔبؤٌدٌكم وٌخزهم وٌنصركم علٌهم وٌشؾ صدور لوم مإمنٌن * وٌذهب ؼٌظ للوبهم{ ]التوبة: 
عند عجز الناس ال ٌبمى إال فعل هللا عّز وجّل؛ ولهذا فً ؼزوة األحزاب نُصروا بالرٌح التً أرسلها هللا عّز 

 [ .0ٌهم رٌحاً وجنوداً لم تروها{ ]األحزاب: وجّل، كما لال تعالى: }فؤرسلنا عل
العظٌمة كانوا من أشد الناس طؽٌاناً،  ومن فوابد اآلٌة: عتّو بنً إسرابٌل؛ فإن بنً إسرابٌل مع هذه النعم  .ٙ

 وتكذٌباً للرسل، واستكباراً عن عبادة هللا عّز وجّل.
كان ٌفتخر به، وأورث أرضه موسى . ومنها: أن هللا تعالى سِخر من فرعون، حٌث أهلكه بجنس ما   .2

علٌه الصبلة والسبلم؛ ولد كان فرعون ٌمول: }ٌا لوم ألٌس لً ملن مصر وهذه األنهار تجري من تحتً أفبل 
[ ؛ فؤؼرله هللا تعالى بالماء ٕ٘.  ٔ٘تبصرون * أم أنا خٌر من هذا الذي هو مهٌن وال ٌكاد ٌبٌن{ ]الزخرؾ: 

 .موسى أرضه الذي وصفه بؤنه مهٌن، وال ٌكاد ٌبٌنالذي كان ٌفتخر بجنسه، وأورث 
 

 المرآن
ٌْلَةً ثُمه اتهَخْذتُُم اْلِعْجَل ِمْن بَْعِدِه َوأَْنتُْم َظاِلُموَن )  [ٔ٘({ ]البمرة : ٔ٘}َوإِْذ َواَعْدنَا ُموَسى أَْربَِعٌَن لَ

 التفسٌر:
التوراة هداٌةً ونوًرا لكم، فإذا بكم تنتهزون واذكروا نعمتنا علٌكم: حٌن واعدنا موسى أربعٌن لٌلة إلنزال 

وهذا أشنع  -فرصة ؼٌابه هذه المدة الملٌلة، وتجعلون العجل الذي صنعتموه بؤٌدٌكم معبوًدا لكم من دون هللا 
 وأنتم ظالمون باتخاذكم العجل إلًها. -الكفر باهلل

ٌْلَةً{]الب  .(ٔ)[، "أي واذكروا إذ واعدنا موسى أربعٌن لٌلة"ٔ٘مرة:لوله تعالى: }َوإِْذ َواَعْدنَا ُموَسى أَْربَِعٌَن لَ
لال الصابونً:" أي وعدنا موسى أن نعطٌه التوراة بعد أربعٌن لٌلة، وكان ذلن بعد نجاتكم وإِهبلن 

 .(ٕ)فرعون"
 .(ٖ)لال ابن عثٌمٌن:" وعده هللا تعالى لمٌماته ثبلثٌن لٌلة، ثم أتمها بعشر، فصارت أربعٌن لٌلة"

، اسم أعجمً ال ٌنصرؾ للعجمة والتعرٌؾ، والمبط على ما ٌروى ٌمولون للماء )مو(، و}ُموسى{ 
 .(٘). لاله السدي(ٗ)وللشجر )سا(، فلما وجد موسى فً التابوت عند ماء وشجر، فسّمً )موسى(

لال ابن إسحاق: "وهو موسى بن عمران بن ٌصهر بن لاهث بن الوي بن ٌعموب إسرابٌل هللا بن إسحاق 
 .(ٙ) ابن إبراهٌم خلٌل هللا"ذبٌح هللا

 :(2)[، على وجهٌنٔ٘واختلفت المراءة فً لوله تعالى: }َوإِْذ َواَعْدنَا ُموَسى{]البمرة:
 أحدهما: }َواَعْدنَا{: باأللؾ، وهً لراءة ابن مسعود.

 واستندوا بؤنه، لد ٌجًء المفاعلة من واحد كمولهم: عالبت اللص، وعافان هللا، وطارلت النعل. 
                                                           

 .1ٔٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 .ٓ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .1ٔٔ-1ٓٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ، والمحرر الوجٌز: ٔٙ-ٓٙ/ٕ( أنظر: تفسٌر الطبري: ٗ)
 .ٔٙ/ٕ(:ص0ٕٔر: تفسٌر الطبري)( أنظ٘)
 .ٔٙ/ٕ(:ص0ٖٔ( أخرجه الطبري)ٙ)
 .0ٗٔ/ٔ، وتفسٌر الثعلبً: ٖٖٔ/ٔ، ومعانً المرآم للزجاج: 2ٙ-ٙٙ/ٕ( أنظر الحجة للمراء السبعة: 2)
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 ثانً: }َوَعْدنَا{: بؽٌر ألؾ فً جمٌع المرآن، لرأ بها أبو جعفر وأبو عمرو وٌعموب.وال
ولالوا: ألّن هللا عّز وجّل هو المتفرد بالوعد، ٌعنً: المواعدة إنما تكون لؽٌر اآلدمٌٌن، واستدلوا فً ذلن  

ُ{]النساء: َ َوَعَدُكمْ 0٘بموله تعالى: }َوَعَد َّللاَّ {]إبراهٌم:  [، ولوله: }إِنَّ َّللاَّ  [.َٕٕوْعَد اْلَحّكِ
 .(ٔ)لال ابن عطٌة:" ولٌس هذا بصحٌح، ألن لبول موسى لوعد هللا والتزامه وارتمابه ٌشبه المواعدة" 

لال الزجاج: وكبلهما جابز..وواعدنا هنا جٌد بالػ، ألن الطاعة فً المبول بمنزلة المواعدة، فهو من َّللاَّ عزَّ 
 .(ٕ)اتًبَاٌع، فجرى مجرى المواعدة"وجلَّ وعٌد ومن موسى لبول و

لال أبو حٌان: "ٌحتمل }واعدنا{، أن ٌكون بمعنى }وعدنا{، وٌكون صادرا من واحد، وٌحتمل أن ٌكون  
من اثنٌن على أصل المفاعلة، فٌكون هللا لد وعد موسى الوحً، وٌكون موسى وعد هللا المجًء للمٌمات، أو 

وال ٌبعد أن ٌكون   " :المفال وسى، ولبول الوعد ٌشبه الوعد، لالٌكون الوعد من هللا، ولبوله كان من م
ولد  " : .. ثم ٌمول اآلدمً ٌعد هللا، بمعنى ٌعاهده، ولٌل : وعد إذا كان من ؼٌر طلب وواعد إذا كان من طلب

معنى ما لراءة من لرأ }وعدنا{ بؽٌر ألؾ، وأنكر لراءة من لرأ }واعدنا{ باأللؾ، ووافمه على  أبو عبٌد رجح
أكثر ما تكون   :أبو حاتم المواعدة ال تكون إال من البشر، ولال  :أبو عبٌد ولال  .ومكً أبو حاتم لال

المواعدة من المخلولٌن المتكافبٌن، كل منهما ٌعد صاحبه . . وال وجه لترجٌح إحدى المراءتٌن على األخرى 
 .(ٖ)؛ ألن كبل منهما متواترة، فهما فً الصحة على حد سواء"

 .(ٗ)ولرأ زٌد بن علً: }أَْربِِعٌَن{، بكسر الباء وهً لؽة
 ، وهو لول أكثر المفسرٌن.(٘)واألربعون: ذو المعدة وعشرة من ذي الحجة، لاله أبو العالٌة 
حٌن أهلن فرعون ولومه، ونجاه ولومه ثبلثٌن لٌلة، ثم أتمها  -ولال ابن إسحاق لال : وعد هللا موسى  

أربعٌن لٌلة، ٌلماه ربه فٌها ما شاء، واستخلؾ موسى هارون على بنً إسرابٌل، ولال : بعشر، فتم مٌمات ربه 
إنً متعجل إلى ربً فاخلفنً فً لومً وال تتبع سبٌل المفسدٌن. فخرج موسى إلى ربه متعجبل للُِمٌِّه شولا 

. وروي عن (ٙ)إلٌه، وألام هارون فً بنً إسرابٌل ومعه السامري ٌسٌر بهم على أثر موسى لٌلحمهم به"
 نحو ذلن. (2)السدي

وكان ذلن بعد أن جاوز موسى البحر وسؤل لومه أن ٌؤتٌهم بكتاب من عند هللا فخرج إلى الطور فً   
 -فٌما ذكر المفسرون  -سبعٌن من خٌار بنً إسرابٌل وصعدوا الجبل وواعدهم إلى تمام أربعٌن لٌلة فعدوا 

موعده، فاتخذوا العجل ولال لهم السامري : هذا إلهكم وإله موسى  عشرٌن ٌوما وعشرٌن لٌلة ولالوا لد أخلفنا
 .(1)فاطمؤنوا إلى لوله

ٌْلَةً{]البمرة:   : (0) [، على لولٌنٔ٘واختلفوا فً لوله تعالى}أَْربَِعٌَن لَ
 أحدهما: أن المراد: أربعٌن لٌلة بتمامها، فاألربعون لٌلة كلها داخلة فً المٌعاد. وهذا لول الجمهور.

والثانً: ولد زعم بعض نحوًٌ البصرة أن معناه : وإذ واعدنا موسى انمضاء أربعٌن لٌلة، أي رأس 
[ وبمولهم : الٌوم أربعون منذ خرج فبلن، والٌوم 1ٕاألربعٌن، ومثل ذلن بموله :}َواْسؤَِل اْلمَْرٌَةَ{ ]ٌوسؾ : 

 ٌومان، أي الٌوم تمام ٌومٌن، وتمام أربعٌن.
ما جاءت به الرواٌة عن أهل التؤوٌل، وخبلؾ ظاهر التبلوة، فؤما ظاهر التبلوة، والمول الثانً خبلؾ  

فإن هللا جل ثناإه لد أخبر أنه واعد موسى أربعٌن لٌلة، فلٌس ألحد إحالة ظاهر خبره إلى باطن، بؽٌر برهان 
 .(ٔ)دال على صحته

                                                           

 .ٕٗٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔ)
 .ٖٖٔ/ٔ( معانً المرآن: ٕ)
 .0٘ٔ/ٔ( البحر المٌط: ٖ)
 .0٘ٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر الثعلبً: ٗ)
 .ٕٙ/ٕ(:ص0ٔٗ( أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٕٙ/ٕ(:ص0ٔٙ( أخرجه الطبري)ٙ)
 .ٖٙ-ٕٙ/ٕ(:ص0ٔ2( أنظر: تفسٌر الطبري)2)
 .0ٖٙ/ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: 1)
 .ٔٙ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: 0)
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 .(ٕ)خذتم فً أٌام مواعدة موسى العجل إلها"[، أي: "ثم اتٔ٘لوله تعالى:}ثُمَّ اتََّخْذتُُم اْلِعْجَل{]البمرة: 
 .(ٖ) لال ابن عثٌمٌن: أي "صٌرتم العجل إلها" 
 .(ٗ)لال الصابونً:" أي عبدتم العجل" 
 .(٘)[، أي: "من بعد أن فارلكم موسى متوجها إلى الموعد"ٔ٘لوله تعالى:}ِمْن بَْعِدِه{]البمرة: 
 .(ٙ)ل للمٌعاد"لال الثعلبً:أي: "من بعد انطبلق موسى إلى الجب 
 .(2")لال ابن عثٌمٌن: "من بعد موسى، حٌن ذهب لمٌمات هللا 
 .(1)لال الصابونً: أي بعد ؼٌبته عنكم، حٌن ذهب لمٌمات ربه" 
وأصل )اتخذتم( )ابتخذتم( من )األخذ( ووزنه أفتعلتم سهلت الهمزة الثانٌة المتناع همزتٌن فجاء إٌتخذتم   

فاضطربت الٌاء فً التصرٌؾ جاءت ألفا فً ٌاتخذ وواوا فً )موتخذ( فبدلت بحرؾ جلد ثابت من جنس ما 
ا كان معنى الكبلم التمرٌر كموله بعدها وهً التاء وأدؼمت ثم اجتلبت ألؾ الوصل للنطك ولد ٌستؽنى عنها إذ

ِ َعْهداً{ ]البمرة :  ََّخْذتُْم ِعْنَد َّللاَّ  : (0)[ فاستؽنى عن ألؾ الوصل بؤلؾ التمرٌر لال الشاعر 1ٓتعالى }لُْل أَت
ْكُب َعْن أَْشٌاَِعِهْم    َخبَراً،  أَْطَرابِِه َطَربُ  ِمنْ  أَْم َراَجَع الَْملبَ  أَْستَْحَدَث الرَّ

ٌَْب{ ]مرٌم :  ونحوه فً  [ }أَْستَْكبَْرَت أَْم ُكْنَت{ ٖ٘ٔ[ }أَْصَطفَى اْلبَنَاِت{ ]الصافات : 21المرآن }أَطَّلََع اْلؽَ
 .(ٓٔ)[ ومذهب أبً علً الفارسً أن )اتخذتم( من )تخذ( ال من )أخذ(2٘]ص : 

ُموسى  و}العجل{، "تمثال من ذهب صنعه السامري، ولال لبنً إسرابٌل:}هذا إِلُهُكْم َوإِلهُ  
{]طه: ًَ  .(ٕٔ)، "أي تركه هاهنا وخرج بطلبه"(ٔٔ)["11فَنَِس

، (1ٔ)، وأبً العالٌة(2ٔ)، ومجاهد(ٙٔ)، وابن زٌد(٘ٔ)، وابن إسحاق(ٗٔ)، والسدي(ٖٔ)روي ذلن عن ابن عباس
 نحو ذلن.

 .(0ٔ)لال أبو العالٌة: "وإنما سمً العجل، ألنهم عجلوا فاتخذوه لبل أن ٌؤتٌهم موسى" 
 .(ٕٓ)لوله: }العجل{، حسٌل البمرة، ولد البمرة"ولال مجاهد:  

لال الثعلبً:" وكان بنو إسرابٌل لد أخلفوا الوعد فعّدوا الٌوم واللٌلة ٌومٌن، فلما مضت عشرون ٌوما ولم 
ٌرجع موسى علٌه الّسبلم ورأوا العجل وسمعوا لول السامري، أفتتن بالعجل ثمانٌة ألؾ رجل منهم، وعكفوا 

 .(ٔ)ون هللا عّز وجّل"علٌه ٌعبدونه من د

                                                                                                                                                                                             

  .ٔٙ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
 .ٖٙ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٕ)
 .1ٔٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
 .ٓ٘/ٔالتفاسٌر: ( صفوة ٗ)
 .ٖٙ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٘)
 .0٘ٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٙ)
 .1ٔٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:2)
 .ٓ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: 1)
الركب " : أصحاب اإلبل، جمع راكب كصحب جمع صاحب. و " األشٌاع " :  . ٗ( البٌت للشاعر األموي ذو الرمة، انظر: دٌوانه: 0)

بفتح الهمزة: استفهام. ٌمول: بكاإن وحزنن ألخبر حدث، أم راجع للبن طرب؟ و " الطرب " : استخفاؾ الملب األصحاب. و " أستحدث " 
 .فً فرح كان أو حزن

 .02ٖ/ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٓٔ)
 .1ٔٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔٔ)
 .0ٗٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٕٔ)
 .ٖٙ/ٕ(:ص0ٔ1( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .٘ٙ-ٗٙ/ٕ(:ص0ٔ0الطبري)( أنظر: تفسٌر ٗٔ)
 .ٙٙ-٘ٙ/ٕ(:ص0ٕٓ( أنظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .1ٙ-2ٙ/ٕ(:0ٕٕ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)
 .1ٙ/ٕ(:ص0ٕٖ( أنظر: تفسٌر الطبري)2ٔ)
 .1ٙ/ٕ(:ص0ٕٗ(أنظر: تفسٌر الطبري)1ٔ)
 .1ٓٔ/ٔ(:صٕٔ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)0ٔ)
 .1ٓٔ/ٔ(:صٖٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕٓ)
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 :(ٕ)واختلؾ فً الذٌن عبدوا العجل على ألوال 
 [.ٔ٘أحدها: أنهم كلهم عبدوا العجل، إال هارون. وها ٌدل علٌه ظاهر لوله تعالى:}ثم اتخذتم{]البمرة:

 والثانً: ولٌل: الذٌن عكفوا على عبادته من لوم موسى، ثمانٌة آالؾ رجل.
  هارون مع اثنً عشر ألفاً.والثالث: ولٌل : كلهم عبدوه إال

 والرابع:  ولٌل: إال هارون والسبعٌن رجبلً الذٌن كانوا مع موسى.
 ، أي المول األخٌر.(ٖ)لال أبو حٌان: "وهذا هو الصحٌح" 
[،،ولرأ ابن كثٌر وحفص من ٔ٘والجمهور على إدؼام الذال فً التاء فً لوله تعلى:}اتََّخْذتُُم{]البمرة: 

 .(ٗ)السبعة : باإلظهار
 .(٘)[،"أي معتدون فً تلن العبادة ظالمون ألنفسكم"ٔ٘لوله تعالى:}َوأَْنتُْم ظاِلُموَن{]البمرة:

  .(ٙ)أخرج ابن أبً حاتم عن مجاهد: "لوله: }ظالمون{، لال: أصحاب العجل" 
 .(2)لال الزمخشري: "بإشراككم"

 .(1)بادة فً ؼٌر موضعها"لال الثعلبً: أي:وأنتم: "مّشاإون ألنفسكم بالمعصٌة، وواضعون الع 
 .(0)لال البؽوي: أي وأنتم" ضارون ألنفسكم بالمعصٌة، واضعون العبادة فً ؼٌر موضعها" 
 .(ٓٔ)لال الواحدي:" أي: ضارون ألنفسكم، وواضعون العبادة فً ؼٌر موضعها" 
لوم عادتكم لال النسفً: " أي عبدتم العجل وأنتم واضعون العبادة ؼٌر موضعها، أو اعتراض أي وأنتم  

 .(ٔٔ)الظلم"
لال المراؼً:"أي: بإشراكهم ووضعهم للشىء فً ؼٌر موضعه بعبادة العجل بدل عبادة خالمهم  

 .(ٕٔ)وخالمه"
 .(ٖٔ)لال السعدي:وأنتم" عالمون بظلمكم، لد لامت علٌكم الحجة، فهو أعظم جرما وأكبر إثما" 
حث على معرفة ما وعدنا هللا تعالى به  لال الراؼب:" عنى به الظلم المطلك وهو الكفر، وفً اآلٌة 

ومراعاته والمنع من االشتؽال عنه تعالى بشًء بؽٌره، وعلى هذا الوجه لال بعض الناس : كل ما شؽلن عن 
َّبِعِ اْلَهَوى  هللا فهو عجل متخذ وطاؼوت متع وشٌطان مطاع ومبدأ كل ذلن اتباع الهوى، ولذلن لال : }َواَل تَت

ِ فٌَُِضلََّن َعْن سَ  ِ{ ولال وهذا وإن لم ٌكن كفراً فهو شرن وبهذا الوجع لال تعالى: }َوَما ٌُْإِمُن أَْكثَُرُهْم بِاَّللَّ بٌِِل َّللاَّ
إِالَّ َوُهْم ُمْشِرُكوَن{"

(ٔٗ). 
 :(٘ٔ)[، على لولٌنٔ٘واختلؾ فً تفسٌر لوله تعالى}َوأَْنتُْم ظاِلُموَن{ ]البمرة: 

 الظلم، وفٌه وجوه: المول األول: أنه جملة حالٌة، ومتعلك
 أحدها: ظالمون بوضع العبادة فً ؼٌر موضعها.
 والثانً: وأنتم ظالمون، بتعاطً أسباب هبلكها.

                                                                                                                                                                                             

 .0ٗٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٔ)
 .0ٙ/!ٔ( أنظر: البحر المحٌط: ٕ)
 .0ٙٔ/ٔ( البحر المحٌط: ٖ)
 .1ٙٔ/ٔ( أنظر: البحر المحٌط: ٗ)
 .ٓ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .1ٓٔ/ٔ(:صٗٔ٘( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙ)
 .0ٖٔ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: 2)
 .0٘ٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: 1)
 .0٘/ٔ( تفسٌر البؽوي: 0)
 .ٕٕ٘/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٓٔ)
 .2ٙ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٔٔ)
 .ٖٔٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٕٔ)
 .ٕ٘( تفسٌر السعدي: ٖٔ)
 .10ٔ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٗٔ)
 .0ٙٔ/ٔ( أنظر: البحر المحٌط: ٘ٔ)



ٕ2ٕ 

 

ٕ2ٕ 

 

 والثالث: وأنتم ظالمون، برضاكم فعل السامري فً اتخاذه العجل، ولم تنكروا علٌه.
 والمول الثانً: أنه إخبار من هللا، وفٌه وجهان:

سجٌتهم الظلم، وهو وضع األشٌاء فً ؼٌر محلها، والمعنى: ثم اتخذتم العجل أحدهما: إنهم ظالمون : "أي 
 .(ٔ)من بعده وكنتم ظالمٌن، كموله تعالى: }اتََّخذُوهُ َوَكانُوا َظاِلِمٌَن{"

 .(ٕ)والثانً: ولٌل: "وأنتم ظالمون الٌوم بمخالفة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص"
ً كثٌراً مخ  ً فً سبب اتخاذ العجل، وكٌفٌة اتخاذه، وانجر مع ذلن ولد نمل السادة المفسرون لصصا تلفا

أخبار كثٌرة، هللا أعلم بصحتها، إذ لم ٌشهد بصحتها كتاب وال حدٌث صحٌح، فتركنا نمل ذلن على عادتنا فً 
 هذا الكتاب.

 :الفوابد
ل علٌه فٌها   .ٔ من فوابد اآلٌتٌن: حكمة هللا . تبارن وتعالى . فً تمدٌره، حٌث واعد موسى أربعٌن لٌلة لٌنَّزِ

لها فً لٌلة مرة واحدة؛ ولكن لحكمة . ال نعلم ما هً . وعده  التوراة . مع أنه سبحانه وتعالى لادر على أن ٌَنّزِ
 م مٌمات ربه أربعٌن لٌلة.هللا تعالى ثبلثٌن لٌلة أوالً، ثم أتمها بعشر؛ فت

ومنها: بٌان جهل بنً إسرابٌل الجهل التام؛ وجه ذلن أن هذا الحلً الذي جعلوه إلهاً هم الذٌن صنعوه   .ٕ
بؤنفسهم؛ فمد استعاروا حلٌاً من آل فرعون، وصنعوه على صورة الثور عجبلً جسداً . ال روح فٌه؛ ثم لال 

[ ؛ وزعموا أن موسى ضّل، ولم ٌهتد إلى ربه، وهذا ربه! 11طه: السامري: }هذا إلهكم وإله موسى فنسً{ ]
والعٌاذ باهلل؛ فكٌؾ ٌكون المصنوع رباً لكم، ولموسى وأنتم الذٌن صنعتموه! وهذا دلٌل على جهلهم، وؼباوتهم 
 إلى أبعد الحدود؛ ولد لالوا لموسى . علٌه الصبلة والسبلم . حٌنما أتوا على لوم ٌعكفون على أصنام لهم:

[، 1ٖٔ[ لال لهم نبٌهم موسى: }إنكم لوم تجهلون{ ]األعراؾ: 1ٖٔ}اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة{ ]األعراؾ: 
 وصدق علٌه الصبلة والسبلم.

ومن فوابد اآلٌتٌن: أن اتخاذهم العجل كان عن ظلم؛ لموله تعالى: }وأنتم ظالمون{، وهذا أبلػ، وأشنع فً   .ٖ
  .توبٌخهم، واإلنكار علٌهم

 رآنالم

 [ٕ٘({ ]البمرة : ٕ٘}ثُمه َعفَْونَا َعْنُكْم ِمْن بَْعِد ذَِلَن لَعَلهُكْم تَْشُكُروَن )
 التفسٌر:

ثمَّ تجاوزنا عن هذه الفعلة المنكرة، ولَبِْلنَا توبتكم بعد عودة موسى؛ رجاَء أن تشكروا هللا على نعمه وأفضاله، 
 وال تتمادوا فً الكفر والطؽٌان.

 .(ٖ)[، أي: " محونا ذنوبكم"ٕ٘}ثُمَّ َعفَْونَا َعْنُكْم{]البمرة:لوله تعالى:  
 .(ٗ)[، أي:" بعد عبادتكم العجل"ٕ٘لوله تعالى:}ِمْن بَْعِد َذِلَن{]البمرة: 
 .(ٙ). وروي عن الربٌع بن أنس مثل ذلن(٘)لال أبو العالٌة:" ٌعنً من بعد ما اتخذوا العجل" 
 .(2)[،  أي:"لكً تشكروا عفوي عنكم وصنٌعً إلٌكم"ٕ٘وَن{]البمرة:لوله تعالى: }لَعَلَُّكْم تَْشُكرُ  
 .(1)لال عون بن عبدهللا:"إن }لعل{، من هللا واجب" 
 .(0)و}لعل{ هنا للتعلٌل، بمعنى )كً(. لاله أبو مالن 

                                                           

 .0ٙٔ/ٔ( البحر المحٌط: ٔ)
 .ٕٕ٘/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٕ)
 .0٘/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٖ)
 .0٘/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٗ)
 .1ٓٔ/ٔ(:ص٘ٔ٘حاتم) ( أخرجه ابن أبً٘)
 .1ٓٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٙ)

 .1ٓٔ/ٔ: تفسٌر ابن أبً حاتم:
 .0٘/ٔ( تفسٌر البؽوي: 2)
 .1ٓٔ/ٔ(:صٙٔ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)1)
 .1ٓٔ/ٔ(:ص2ٔ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)0)
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 .(ٔ)ولال سفٌان بن عٌٌنة: "على كل مسلم أن ٌشكر ربه عز وجل، ألن هللا لال: }لعلكم تشكرون{" 
و"الشكر ٌكون بالملب: وهو إٌمان الملب بؤن النعمة من هللا عّز وجّل، وأن له المنة فً ذلن؛ وٌكون  

 .(ٕ)باللسان: وهو التحدث بنعمة هللا اعترافاً، ال افتخاراً؛ وٌكون بالجوارح: وهو المٌام بطاعة المنِعم"
حمد اإِلنسان على صفاته الذاتٌة ولال ابن منظور: "والحمد والشكر متماربان والحمد أَعمهما ألَنن ت 

وعلى عطابه وال تشكره على صفاته ومنه الحدٌث الحمد رأْس الشكر ما شكر هللا عبد ال ٌحمده كما أَن كلمة 
اإِلخبلص رأْس اإِلٌمان وإِنما كان رأْس الشكر ألَن فٌه إِظهار النعمة واإِلشادة بها وألَنه أَعم منه فهو شكر 

 .(ٖ)وزٌادة" 
لراؼب: "الشكر: تصور النعمة وإظهارها، لٌل وهو مملوب عن الكشر أي الكشؾ، وٌضاده ولال ا  

الكفر وهو نسٌان النعمة وسترها، ودابة شكور مظهرة بسمنها إسداء صاحبها إلٌها، ولٌل أصله من عٌن 
 شكري أي ممتلبة، فالشكر على هذا هو االمتبلء من ذكر المنعم علٌه، والشكر ثبلثة أضرب:

 : شكر الملب، وهو تصور النعمة.األول
 والثانً: شكر اللسان، وهو الثناء على المنعم.

 .(ٗ)والثالث: شكر سابر الجوارح، وهو مكافؤة النعمة بمدر استحماله"
  :ولد اختلؾ أهل العلم فً الحمد والشكر هل بٌنهما فرق ؟ على لولٌن 

  .بٌنهما فرق، واختار هذا ابن جرٌر الطبري وؼٌرهالمول األول : أن الحمد والشكر بمعنى واحد، وأنه لٌس 
ِ( : الشكر خالًصا هلل جل ثناإه، دون سابر ما ٌُعبد من دونه .. "، ثم لال   لال الطبري: " ومعنى)اْلَحْمُد َّلِلَّ

: رحمه هللا بعد ذلن : " وال تَمانُع ] أي : اختبلؾ [ بٌن أهل المعرفة بلؽات العرب من الُحْكم لمول المابل 
أّن الحمد هلل لد ٌُنطك به فً موضع  -إْذ كان ذلن عند جمٌعهم صحًٌحا  -"الحمد هلل شكًرا " بالصحة، فمد تبٌّن 

الشكر، وأن الشكر لد ٌوضع موضَع الحمد ؛ ألن ذلن لو لم ٌكن كذلن، لما جاز أن ٌُمال : " الحمد هلل شكًرا 
"(٘). 

  احد، بل بٌنهما فروق، ومن تلن الفروق:المول الثانً : أن الحمد والشكر لٌسا بمعنى و
  .أوال: أن الحمد ٌختص باللسان، بخبلؾ الشكر، فهو باللسان والملب والجوارح

  .أن الحمد ٌكون فً ممابل نعمة، وٌكون بدونها، بخبلؾ الشكر ال ٌكون، إال فً ممابل نعمة والثانً:
ٌر السابك :"وهذا الذي ادعاه ابن جرٌر فً معرض رده على كبلم ابن جر –لال ابن كثٌر رحمه هللا  

فٌه نظر ؛ ألنه اشتهر عند كثٌر من العلماء من المتؤخرٌن : أن الحمد هو الثناء بالمول على المحمود بصفاته 
  :(ٙ)البلزمة والمتعدٌة، والشكر ال ٌكون إال على المتعدٌة، وٌكون بالجنان واللسان واألركان، كما لال الشاعر

: 

                                                           

 .1ٓٔ/ٔ(:ص1ٔ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)
 .2ٓٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕ)
 .٘٘ٔ/ ٖرب:( لسان العٖ)
 .ٕ٘ٙ( المفردات للراؼب: ٗ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( تفسٌر الطبري: ٘)
هـ(، والبٌت ضمن المصٌدة الكبٌرة االلفٌة المطبوعة لبلمام ابً عبدَّللّا 222هـ( المتوفى )2ٖٓ( البٌت لبلمام الشٌبانً الشافعً المولود )ٙ)

جمع من اعبلم الشافعٌة، منهم: نجم الدٌن دمحم بن عبدَّللّا ، وشرحها ٖٓٗٔ/ٕكشؾ الظنون: ذكرها له صاحب  عبدَّللّا دمحم الشٌبانً الشافعً
، سماه ببدٌع المعانً فً  )0ٖٙ((، و الشٌخ علوان علً بن عطٌة الحموي الشافعً: المتوفى12ٙالمتوفى ) : االذرعً العجلونً الشافعً

لشٌبانً، و الشٌخ دمحم بن علً بن دمحم عبلن: المتوفى عمٌدة ا الشٌبانً، ابوالبماء االحمدي الشافعً سماه المعتمد االٌمانً على شرح لصٌدة
 .( سماه: بدٌع المعانً اٌضا2٘ٓٔ)

الشافعً تمً الدٌن   االسكندرانً الماسم بن دمحم الربعً الشٌبانً االسوانً بكر بن عرام بن ابراهٌم بن ٌاسٌن بن ابً هو دمحم بن احمد بن ابً
( من العبل مة رشٌد 2ٖٖ/ٖالكامنة )  ( وسمع كما فً الدرر2ٖٓولد فً ثامن عشر شوال سنة)  ،ابو عبدَّللّا االمام المحدت الفمٌه المفتً

الكردي ابً علً نزٌل الجٌزة بمصر   (، والحسن بن عمر2ٕٗالحنفً المتوفى) المعروؾ بابن المعلم  الدٌن اسماعٌل بن عثمان
عزالدٌن  (، والشرٌؾ موسى بن ابً طالب2ٖٓالمتوفى )  ن ابً طالب،والحجار شهاب الدٌن ابً العباس احمد ب )2ٕٓ(بها سنة والمتوفى

بالماهرة ولٌل   درادة، وتاج الدٌن بن دلٌك العٌداحمد بن علً المتوفى  (، والعلم بن2ٔ٘الماسم الموسوي المتوؾ ى بمصر سنة)  ابً
ركن الدٌن بن دمحم المرشً   نبً، وعمر العتبً(،والشرٌؾ علً الز2ٔ1ٌالدٌن المتوفى )  (، واحمد بن دمحم بن كمال2ٕٖبموص سنة )

واجاز له المطعم، وابن عبد  . ، وؼٌرهم )2ٕٕ(احمد بن عمربن ابً بكر بن شكر الممدسً المتوفاة سنة  (، وزٌنب بنت2ٕٗالمتوفى )



ٕ2ٗ 

 

ٕ2ٗ 

 

باأفادتكم النعما  ُء منً ثبلثةً       ٌدي ولسانً والضمٌَر الُمَحجَّ
ً وخصوصاً، فالحمد   ولكنهم اختلفوا أٌهما أعّم الحمد، أو الشكر على لولٌن، والتحمٌك أن بٌنهما عموما

أعم من الشكر من حٌث ما ٌمعان علٌه ؛ ألنه ٌكون على الصفات البلزمة والمتعدٌة، تمول حمدته لفروسٌته، 
ه . وهو أخص ألنه ال ٌكون إال بالمول، والشكر أعم من حٌث ما ٌمعان علٌه ؛ ألنه ٌكون بالمول وحمدته لكرم

والفعل والنٌة، كما تمدم . وهو أخص ؛ ألنه ال ٌكون إال على الصفات المتعدٌة : ال ٌمال شكرته لفروسٌته، 
، هذا حاصل ما حرره بعض المتؤخرٌن وهللا ًّ   .(ٔ) أعلم "وتمول شكرته على كرمه وإحسانه إل

الفرق بٌن الحمد والشكر:  "  :وعلى ذلن بنى أبو هبلل العسكري تفرٌمه بٌن األمرٌن، لال رحمه هللا 
والشكر: فعل ٌنبا عن  الحمد هو الثناء باللسان على الجمٌل، سواء تعلك بالفضابل كالعلم، أم بالفواضل كالبر،

تعظٌم المنعم ألجل النعمة، سواء أكان نعتا باللسان، أو اعتمادا، أو محبة بالجنان، أو عمبل وخدمة 
باألركان،ولد جمعها الشاعر فً لوله .)فذكر البٌت السابك(، فالحمد أعم مطلما، النه ٌعم النعمة وؼٌرها، 

إذ متعلمه النعمة فمط، ومورده اللسان وؼٌره،فبٌنهما وأخص موردا إذ هو باللسان فمط، والشكر بالعكس، 
عموم وخصوص من وجه، فهما ٌتصادلان فً الثناء باللسان على اإلحسان، وٌتفارلان فً صدق الحمد فمط 

 .(ٕ)على النعت بالعلم مثبل، وصدق الشكر فمط على المحبة بالجنان ألجل اإلحسان " 
ٌنهما : أن الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه، وأخص من جهة ولال ابن المٌم رحمه هللا : " والفرق ب 

متعلماته، والحمد أعم من جهة المتعلمات، وأخص من جهة األسباب،ومعنى هذا : أن الشكر ٌكون : بالملب 
خضوعا واستكانة، وباللسان ثناء واعترافاً، وبالجوارح طاعة وانمٌادا،ومتعلمه : النعم دون األوصاؾ الذاتٌة، 

ٌمال : شكرنا هللا على حٌاته وسمعه وبصره وعلمه، وهو المحمود علٌها كما هو محمود على إحسانه فبل 
وعدله، والشكر ٌكون على اإلحسان والنعم، فكل ما ٌتعلك به الشكر ٌتعلك به الحمد من ؼٌر عكس، وكل ما 

 .(ٖ)بالملب واللسان" ٌمع به الحمد ٌمع به الشكر من ؼٌر عكس، فإن الشكر ٌمع بالجوارح والحمد ٌمع 
وٌمارب كبلم ابن المٌم ما ذكره المرطبً فً تفسٌره بعد أن ذكر كبلم أهل العلم فً الفرق بٌن الحمد  

والشكر لال : "للت : الصحٌح أن الحمد ثناء على الممدوح بصفاته من ؼٌر سبك إحسان، والشكر ثناء على 
علماإنا: الحمد أعم من الشكر، الن الحمد ٌمع على الثناء المشكور بما أولى من اإلحسان، وعلى هذا الحد لال 

وعلى التحمٌد وعلى الشكر، والجزاء مخصوص إنما ٌكون مكافؤة لمن أوالن معروفا، فصار الحمد أعم فً 
 .  (ٗ)اآلٌة ألنه ٌزٌد على الشكر"

ُمتَماربان، والحمد  وللعبلمة أبً السعادات ابن األثٌر كبلما نفٌسا فً الموضوع لال : "والحمد والشكر 
ها ألنَّن تحَمد اإلنسان على ِصفاته الذَّاتٌَّة وعلى عطابه وال تَْشُكره على ِصفاته، ومنه الحدٌث "الحمُد  أَعمُّ

كما أّن كلمة اإلْخبلص رأُس اإلٌمان، وإنما كان رأَس الشُّكر ألّن  ،(٘)رأس الشُّكر ما َشَكر َّللّاَ عْبٌد ال ٌَْحَمده "
 .(ٙ)فٌه إظهار النّْعمة واإلشادة بها وألنه أعم منه فهو ُشْكر وزٌادة"

 الفوابد:

                                                                                                                                                                                             

 . ( وؼٌرهم2ٕٕلمتوفى سنة )الشافعً ا  ابراهٌم الطبري المكً سعد، ومن مكة رضً الدٌن ابو اسحاق  الدابم، وابن النحاس، وٌحٌى بن
وفاته  وخرج، وتفرد باءشٌاء من مسموعاته، وكانت  (: وحدث وافتى ودرس وصنؾ01ٙ رلم 2ٖٖ/ٖالدرر الكامنة: لال ابن حجر فً )

  المالكً الماضً ؾ علً بن ناهض النوٌريسمع من ابن مخلو  وعد ممن )ٕٕ٘/ٙ (، وتوجد ترجمته فً شذرات الذهب،)222(فً سنة
  الشافعً الذي ترجمته، ؼٌر ان االمام ابا عبدَّللّا دمحم الشٌبانً  (. والمترجم له وان لم ٌوصؾ بالشعر فٌما ولفنا علٌه من2ٔ1المتوفى )

 .علٌه، وَّللّا العالم نسبت الٌه المصٌدة بهذه االوصاؾ فً المعاجم لم ٌنطبك اال
 .ٕٖ/ٔكثٌر:  ( تفسٌر ابنٔ)
 .ٕٕٓ-ٕٔٓ(الفروق اللؽوٌة: ٕ)
 .ٕٙٗ/ٕ(مدارج السالكٌن: ٖ)
 .  ٖٗٔ/ٔ(الجامع ألحكام المرآن ٖ)
، عن عبدالرزاق : أخبرنا معمر ، عن لتادة : أن عبدهللا بن عمرو لال : ٖٓٔ/ ٕ، والدٌلمً:ٕ/ ٗٗٔ(رواه البؽوي فً "شرح السنة" ٘)

لم "  :ذا سند ضعٌؾ ، رجاله ثمات ؛ لكن لتادة لم ٌسمع من ابن عمرو ؛ كما ٌمتضٌه لول الحاكم فٌهلال األلبانً : وه  .... فذكره مرفوعا
 [. ٖٕ/  1السلسلة الضعٌفة والموضوعة:   ]. "ٌسمع من صحابً ؼٌر أنس

 .2ٖٗ/ٔ(النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثر:ٔ)
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. من فوابد اآلٌة: سعة حلم هللا عّز وجّل، وأنه مهما بارز اإلنسان ربه بالذنوب فإن حلم هللا تعالى لد ٔ
 توبة؛ وهإالء وفِّموا لها.ٌشمله، فٌوفك لل

.  ومنها: أن العفو موجب للشكر؛ لموله تعالى: }لعلكم تشكرون{؛ وإذا كان العفو . وهو زوال النمم . موجباً ٕ
 .للشكر فحدوث النعم أٌضاً موجب للشكر من باب أولى

 المرآن
ٌْنَا ُموَسى اْلِكتَاَب َواْلفُْرلَاَن لَعَلهُكْم تَْهتَُدونَ   [ٖ٘({ ]البمرة : ٖ٘) }َوإِْذ آتَ

 التفسٌر:
؛ لكً تهتدوا من -وهو التوراة-واذكروا نعمتنا علٌكم حٌن أعطٌنا موسى الكتاب الفارق بٌن الحك والباطل 

 الضبللة.
ٌْنَا ُموَسى اْلِكتَاَب َواْلفُْرلَاَن{]البمرة:  ً حٌن أعطٌت ٖ٘لوله تعالى: }َوإِْذ آتَ [، "أي واذكروا نعمتً أٌضا

 .(ٔ)اة الفارلة بٌن الحك والباطل"موسى التور
 .(ٕ)لال ابن عثٌمٌن: " أي واذكروا إذ أعطٌنا موسى التوراة الفارق بٌن الحك والباطل" 
 .(ٗ). وهو لول جمهور المفسرٌن(ٖ)روي " عن لتادة فً لوله: }الكتاب{، لال التوراة" 

، والربٌع بن (ٙ). وروي عن أبً العالٌة(٘)ولال مجاهد: " }الكتاب{: هو الفرلان، فرلان بٌن الحك والباطل"
 ، نحو ذلن.(2)أنس

 : (1)[،على وجهٌنٖ٘واختلؾ فً)الواو( فً لوله تعالى: }اْلِكتَاَب َواْلفُْرلَاَن{]البمرة: 
الفرلان نعت للكتاب، والمعنى: وإذا آتٌنا ، إذ ٌرى: أن (0)أحدهما: أن)الواو( فٌه زابدة. وهذا مذهب الكسابً

الفرلان، أي: الفارق بٌن الحبلل والحرام، ثم زٌدت )الواو(، كما تزاد فً النعوت فٌمال: فبلن موسى الكتاب 
 :(ٓٔ)حسن وطوٌل وسخً، وأنشد
ٌِْث اْلَكتٌِبَِة فً الُمْزَدَحم     إِلَى الَمِلِن اْلمَْرِم َواْبِن الُهَماِم   َولَ
 .(ٕٔ) وابن كثٌر (ٔٔ)وضعّؾ هذا المول أبو حٌان

 :  (ٖٔ)أن)الواو( حرؾ عطؾ، فعطؾ علٌه وإن كان المعنى واحًدا، كما فً لول عدي العباديوالثانً: 
 ولدمت األدٌم لرالشٌه             فؤلفى لولها كذبًا ومٌنا

 :  (ٔ)ولال الحطٌبة
                                                           

 .ٓ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .1ٖ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 .0ٓٔ/ٔ(:صٕٓ٘ابن أبً حاتم) ( أخرجهٖ)
 .ٕٓٙ/ٔ( أنظر: روح المعانً: ٗ)
 .0ٓٔ/ٔ، وتفسٌر ابن أبً حاتم:2ٓ/ٕ(:ص0ٖٔ(، و)0ٖٓ(، و)0ٕ0( أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .0ٓٔ/ٔ(:صٕٔ٘، وتفسٌر ابن أبً حاتم)2ٓ/ٕ(:ص0ٕ1( أنظر: تفسٌر الطبر)ٙ)
 .0ٓٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:2)
 .ٕٔٙ/ٔابن كثٌر: ( انظر: تفسٌر 1)
، وذكر الفراء نحوه ولم ٌعزه للكسابً، "معانً 1ٕٔ/ ٔ، والكشاؾ: 2ٖ/ ٔ، وانظر:تفسٌر البؽوي: 0ٙٔ/ ٔ(ذكره الثعلبً فً تفسٌره: 0)

 .2ٖ/ ٔ"معانً المرآن:
 .. والمَْرم: السٌد المعظمٕٙٔ/ ٔ، والخزانة:2ٖٙ، واإلنصاؾ: ٘ٓٔ/ ٔ(البٌت ببل نسبة فً"معانً المرآن للفراء: ٓٔ)
 .ٕٕٓ/ٔ( انظر: البحر المحٌط: ٔٔ)
 .ٕٔٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕٔ)
، وٌروى )ولّدمت 1ٖٔم، ص 0ٙ٘ٔ(دٌوان عدي بن زٌد العبادي، تحمٌك: دمحم جبار المعٌبد، دار الجمهورٌة للنشر والطبع، بؽداد، ٖٔ)

واألدٌم  -ء، وهً امرأة ورثت الملن عن أبٌها األدٌم(، والبٌت ذكر فً اللسان: )مٌن(، ولدت أي لطعت، والضمٌر فٌه ٌعود على الزبا
والضمٌر فً ألفى ٌعود  -الجلد، ولراهشٌه، أي: إلى أن وصل المطع للراهشٌن، وهما عرلان فً باطن الذراع ٌتدفك الدم منهما عند المطع 

شٌه، وسؤل منه الدم حتى مات، على الممطوع راهشاه، وهو جذٌمة االبرش، والمراد االخبار بؤن جذٌمة ؼدرت به الزباء، ولطعت راه
وهما بمعنى واحد، واحدى الكلمتٌن زابدة فبل ٌتؽٌر المعنى باسماط أٌهما شبت وكمول  -وأنه وجد ما وعدته من تزوجه بها كذبا ومٌنا 

 :الشاعر
 أال حبذا هند وأرض بها هند       وهند أتى من دونها التؤى والبعد

 .أحدهما للزٌادة فالنؤي والبعد بمعنى واحد، وال ٌتعٌن
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 أال حبذا هند وأرض بها هند       وهند أتى من دونها النؤي والبعد
 : (ٕ)ولال عنترةفالكذب هو المٌن، والنؤي: هو البعد، 

 حٌٌت من طلل تمادم عهده         ألوى وألفر بعد أم الهٌثم
لال هللا عزَّ  -لال الزجاج: " والمول األول هو المول، ألن الفرلان لد ذكر لموسى فً ؼٌر هذا الموضع  

ٌْنَا ُموَسى َوَهاُروَن اْلفُْرلَاَن َوِضٌَاًء َوِذْكًرا ِلْلُمتَّمِ  : }َولَمَْد آتَ  .(ٖ)["1ٌَٗن{ ]األنبٌاء: وجلَّ
بعد خروجهم من البحر،  -أٌضا  -َو}اْلفُْرلَاَن{: الفصل بٌن الحك والباطل، والهدى والضبلل، وكان ذلن  

ٌْنَا ُموَسى اْلِكتَاَب ِمْن بَْعِد َما أَْهلَْكنَا  كما دل علٌه سٌاق الكبلم فً سورة األعراؾ، ولموله تعالى: }َولَمَْد آتَ
 .(ٗ)[ٖٗألولَى بََصابَِر ِللنَّاِس َوُهًدى َوَرْحَمةً لَعَلَُّهْم ٌَتََذكَُّروَن{ ]المصص : اْلمُُروَن ا

و)الفرلان( لؽة: مصدر فَرلت بٌن الشٌبٌن: أفُرق فَْرلًا وفُْرلانًا، كالرجحان والنمصان، هذا هو األصل، ثم 
 الفرلان لفصله بحججه وأدلته بٌن ٌسمى كل فارق: فرلانًا، كتسمٌتهم الفاعل بالمصدر، كما سمى كتاب هللا

المحّك والمبطل، وسمى هللا تعالى ٌوم بدر: ٌوم الفرلان فً لوله }ٌَْوَم اْلفُْرلَاِن ٌَْوَم اْلتَمَى اْلَجْمعَاِن{ ]األنفال: 
َّمُؤٗ َ [، ألنه فرق فً ذلن الٌوم بٌن الحك والباطل، فكان ذلن الٌوم ٌوم الفرلان، ولوله تعالى: }إِْن تَت ا َّللاَّ

 .(٘)[، أي: ٌفرق بٌنكم وبٌن ذنوبكم، أو بٌنكم وبٌن ما تخافون"0ٌَْٕجعَْل لَُكْم فُْرلَانًا{ ]األنفال: 
 [، هنا، على أربعة أوجه:ٖ٘واختلؾ فً تفسٌر }اْلفُْرلَاَن{]البمرة: 

، (ٙ)عتاً للتوراة. لاله أبو العالٌةأحدها:أن }الفُْرلَاَن{: ما فً التوراة من فَْرٍق بنً الحّكِ والباطِل ، فٌكون ذلن ن
 .(ٔٔ)، وهو لول جمهور أهل التفسٌر(ٓٔ)، وارتضاه الزجاج(0)، واختاره الفراء(1)، والربٌع بن أنس(2)ومجاهد

 واحتجوا من وجهٌن:
 :(ٕٔ)األول: أن العرب تكرر الشًء إذا اختلفت ألفاظه، ومنه لول عدي بن زٌد

ٌْه      وأَْلفَى لَْولََها َكِذبًا َوَمٌنَا   َولدََّدت األَِدٌَم ِلَراِهش
 فموله )كذبًا ومٌنًا(، عطؾ )المٌن( على )الكذب(، وهو بمعناه.

 :(ٖٔ)ولال عنترة
                                                                                                                                                                                             

واألساس، بدون نسبة. و)هند(: هً المخصوص  21ٖ/  ٘. وفً اللسان والصحاح والتهذٌب والمماٌٌس 0ٖ( دٌوانه، طبعة بٌروت: ٔ)
ن ]حبذا[ مبالمدٌح، فاعل. ولم ٌر الشاعر فً نفسه حاجةً إلى تمٌٌز، فاّطرحه، ولو ذكره لمال مثبلً: حبذا هنٌد امرأةً. وتؤنٌث الفاعل لم ٌؽٌّر 

 .شٌباً، ألنه ٌلزم صٌؽة اإلفراد والتذكٌر أبداً فً كل حال
. واإللواء واإللفار: الخبلء، جمع بٌنهما لضرب من التؤكٌد، وأم الهٌثم: كنٌة عبلة. ٌمول: حٌٌت ٖٓٔ(شرح المعلمات السبع، الزوزنً:ٕ)

 . له ولد خبل عن السكان بعد ارتحال حبٌبته عنهمن جملة األطبلل. أن خصصت بالتحٌة من بٌنها ثم أخبر أنه لدم عهده بؤه
 .ٖٗٔ/ٔ( معانً المرآن: ٖ)
 .ٕٔٙ/ٔ، وتفسٌر ابن كثٌر: 2ٓ/ٕ( انظر: الطبري: ٗ)
، ٓٗ٘ٔ/ ٗ، والصحاح: )فرق( 220ٕ/ ٖ، تهذٌب اللؽة" )فرق(:ٔٙٗ/ ٕ، وانظر: معانً المرآن للزجاج: ٕ٘٘/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٘)

 .00ٖٖ/ ٙواللسان:)فرق( 
 .0ٓٔ/ٔ(:صٕٔ٘، وتفسٌر ابن أبً حاتم)2ٓ/ٕ(:ص0ٕ1( أنظر: تفسٌر الطبر)ٙ)
 .0ٓٔ/ٔ، وتفسٌر ابن أبً حاتم:2ٓ/ٕ(:ص0ٖٔ(، و)0ٖٓ(، و)0ٕ0( أنظر: تفسٌر الطبري)2)
 .0ٓٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:1)
ألوال، والمول المذكور هنا أحد األلوال. انظر "معانً أ، وذكر الفراء فً المراد بالفرلان عدة  2ٖ/ ٔ(ذكره الثعلبً فً "تفسٌره" 0)

 .2ٖ/ ٔالمرآن" 
 .٘ٓٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن للزجاج: ٓٔ)
، ٕٙٔ/ ٔأ، وتفسٌر ابن عطٌة"  2ٖ/ ٔ، "تفسٌر الثعلبً" ٕٕ٘/ ٔ، والنحاس فً "إعراب المرآن" 2ٔ، 2ٓ/ ٕ(رجحه الطبري:  ٔٔ)

، ومعانً 2ٖ/ٔ، و معانً المرآن للفراء: 02/ ٔ، وتفسٌر ابن كثٌر" 1ٔ/ ًٔ "زاد المسٌر" ، وابن الجوزي ف2ٖ/ ٔوالبؽوي فً "تفسٌره" 
 .٘ٓٔ/ٔالمرآن للزجاج: 

 2ٖأ،  0ٔ/ ٔ، "تفسٌر الثعلبً" 2٘ٔ/ ٔ، "إعراب المرآن" للنحاس ٕٖٔ، "الشعر والشعراء" ص 2ٖ/ ٔ(فً "معانً المرآن" للفراء ٕٔ)
، ٖٓٔ/ ٔ، "معاهد التنصٌص" ٕٕٙ/ ٘، "الهمع" 2ٖ٘/ ٕ، "مؽنً اللبٌب" ٖٕٗ/ ٔى" ، "المستمص1ٕ٘/ ٕأ، "أمالً المرتضى" 

 .1ٖ٘/ ٔ، "الدر المصون" 00ٖ/ ٔ، والمرطبً فً "تفسٌره" ٖٔٔٗ/ 2"اللسان" )مٌن( 
باء وجذٌمة وردت فً كتب التارٌخ واألدب.  والبٌت ضمن لصٌدة لالها عدي بن زٌد، فً لصة طوٌلة مشهورة بٌن الزَّ

 )لدمت( و )الراهش( عرق فً باطن الذراع و )المٌن( بمعنى: الكذب، ورد البٌت. وٌروي
/ ٔأ، "تفسٌر المرطبً"  2ٖ/ ٔ، "تفسٌر الثعلبً" 1ٖٕٕ/ ٗ، "اللسان" )شرع( 1٘2ٔ/ ٕ(ورد البٌت فً "تهذٌب اللؽة" )شرع( ٖٔ)

 .10ٔ، و"دٌوان عنترة" ص ٖ٘ٔ/ ٔ، "فتح المدٌر" 1ٖ٘/ ٔ، "الدر المصون" ٖٔٗ
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ٌْثَمِ   ُحٌٌَِّت ِمْن َطلٍَل تَمَاَدَم َعْهُدهُ        أَْلَوى َوأَْلفََر بَْعَد أُّمِ الَه
ٌْنَا ُموَسى َوَهاُروَن والثانً: أن هللا ت عالى ذكر لموسى الفرلان فً ؼٌر هذا الموضع، وهو لوله: }َولَمَْد آتَ
، (ٔ)[. فعلى هذا الفرلان هو الكتاب، والكتاب هو الفرلان، ولكن ذكر بلفظٌن مختلفٌن1ٗاْلفُْرلَاَن{ ]األنبٌاء: 

ة؛ والمؽاٌرة ٌكتفى فٌها بؤدنى والعطؾ هنا من باب عطؾ الصفة على الموصوؾ؛ والعطؾ ٌمتضً المؽاٌر
شًء؛ لد تكون المؽاٌرة بٌن ذاتٌن؛ ولد تكون المؽاٌرة بٌن صفتٌن؛ ولد تكون بٌن ذات وصفة؛ فمثبلً: لوله 

[ : المؽاٌرة بٌن ذاتٌن؛ ولوله تعالى: }َسبِّحِ اْسَم َربَِّن اأْلَْعلَى ٔتعالى: }خلك السماوات واألرض{ ]األنعام: 
ى ) ( الَِّذي َخلَكَ ٔ) [: المؽاٌرة بٌن ٗ - ٔ({ ]األعلى : ٗ( َوالَِّذي أَْخَرَج اْلَمْرَعى )ٖ( َوالَِّذي لَدََّر فََهَدى )ٕفََسوَّ

صفتٌن؛ ولوله تعالى هنا: }الكتاب والفرلان{: المؽاٌرة بٌن ذات وصفة؛ فـ}الكتاب{ نفس التوراة؛ و}الفرلان{ 
 .(ٕ) ؾصفته؛ فالعطؾ هنا من باب عطؾ الصفة على الموصو

ق هللا به بٌن موسى وفرعون ، حتى أنجى موسى ولوَمهُ ،  المول الثانً: أن }الفرلان{: النصر، الذي فرَّ
 نحو ذلن. (ٗ)، وروي عن ابن عباس(ٖ)وأؼرق فرعون ولومهُ. لاله ابن زٌد

 :(٘)-ملسو هيلع هللا ىلص-ومما ٌعضد هذا الوجه، لول عبدهللا بن رواحة، وهو ٌخاطب النبً 
 بََّت هللاُ َما آتاَن ِمْن َحَسٍن      تَثْبٌَِت ُموَسى َونَْصًرا َكالَِّذي نُِصُروا فَثَ 

 .(ٙ) فعلى هذا، سمى نصره على فرعون ولومه فرلانًا
وعن ٌمان بن رباب: "}الفرلان{: انفراق البحر وهو من عظٌم اآلٌات، ٌدّل علٌه لوله تعالى:}َوإِْذ فََرْلنا  

ٌْناُكْم{"بُِكُم اْلبَْحَر فَ   . وهذا الوجه أٌضا ٌدخل ضمن المول الثانً.(2)ؤَْنَج
 .(1)المول الثالث: أن }الفرلان{: هو "علم الكتاب وتبٌانه وحكمته". لاله سعٌد بن جبٌر
، وعلّلوا لولهم ذلن، من (0)المول الرابع:أن}الفرلان{، هو المرآن، وهذا لول لطرب، حكاه الزجاج عنه

 وجهٌن:
الفرلان المرآن وأن معنى إتٌانه لموسى علٌه السبلم، نزول ذكره له حتى آمن به، حكاه ابن أحدهما: أن 

 .(ٔٔ). وضعّفه اآللوسً ولال: "وهو بعٌد"(ٓٔ)األنباري
والثانً:  حكً "عن الفراء ولطرب، أن الفرلان هو المرآن، والكبلم على حذؾ مفعول، أي: ودمحما الفرلان،  

 :(ٕٔ)ٌن، فترن أحد االسمٌن كمول الشاعرلعلكم تهتدون بهذٌن الكتاب
ٌِْه إِْن َمْوالَهُ ثَاَب لَهُ َوْفُر  ٌْنَ  تََراهُ َكؤَنَّ هللاَ ٌَْجَدعُ أَْنفَهُ      َوَع

                                                                                                                                                                                             

 و)الطلل(: ما شخص من الدار من وتد وؼٌره، )تمادم(: طال عهده بؤهله فتؽٌر، )ألوى(: خبل من أهله.
 .ٕٙ٘/ٕ، والتفسٌر البسٌط: ٘ٓٔ/ٔ( أنظر: معانً المرآن للزجاج: ٔ)
 .1ٖٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 .2ٔ/ٕ(:ص 0ٖٕ( انظر: تفسٌر الطبري )ٖ)
، وذكر الطبري نحوه عن ابن زٌد 1ٔ/ ٔأ، وابن الجوزي فً "زاد المسٌر" عن عباس وابن زٌد  2ٖ/ ٔ(ذكره الثعلبً فً "تفسٌره" ٗ)
 .0ٕ٘/ ٔ، وكذا ابن عطٌة فً "تفسٌره" ٖٗ٘/ ٔ، وذكره أبو اللٌث فً "تفسٌره" ولم ٌعزه 1ٕ٘/ ٔ
، ٖ٘/ ٖ، و"االستٌعاب" ٖٕٗ/ ٔلنببلء" ، "سٌر أعبلم ا1ٕٗ/ ٖ، "سٌرة ابن هشام" 1ٕ٘/ ٖ. وانظر: طبمات ابن سعد" 0٘ٔ( دٌوانه: ٘)

 .1ٗ/ ٙ، 2ٕٕ، ٖٔٔ/ ٕ، "البحر المحٌط" 0ٔ٘/ ٔ"الدر المصون" 
 .2ٕ٘/ٕ( أنظر: التفسٌر البسٌط: ٙ)
، وحكاه الواحدي عن الزجاج عن ٌمان بن رباب، ولم أجد هذا المول 2ٖ/ٔ، والبؽوي: فً تفسٌره: 02ٔ/ٔ( ذكره الثعلبً فً تفسٌر: 2)

، 2ٖ/ ٔ، وهذا المول ذكره الفراء فً "المعانً" 1ٔ/ ٔلمرآن" للزجاج، وممن نسبه للزجاج ابن الجوزي فً "زاد المسٌر" فً "معانً ا
 .ٖٔٗ/ ٔ، "تفسٌر المرطبً" 0ٕ٘/ ٔ، انظر: "تفسٌر ابن عطٌة" ونسبه البن زٌد ٖٗ٘/ ٔوأبو اللٌث فً "تفسٌره" 

 .0ٓٔ/ٔ(:صٕٕ٘( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)1)
، "تفسٌر ابن 0ٕ٘/ ٕ، وانظر: "أمالً المرتضى" 2ٖ/ ٔ، وهو لول للفراء كما فً المعانً 02ٔ/ٔأنظر: معانً المرآن للزجاج: ( 0)

 .ٕٕٓ/ ٔ، "البحر المحٌط" 1ٔ/ ٔ، "زاد المسٌر" 0ٕٙ/ ٔعطٌة" 
 .ٕٓٙ/ ٕ(لول ابن األنباري ذكره المرتضى فً "أمالٌه" ٓٔ)
 .ٕٓٙ/ٔ( روح المعانً: ٔٔ)
/ ٕ، و"أمالً المرتضى" 0ٔٔ/ ٌٔنسب إلى خالد بن الطٌفان، ونسبه بعضهم إلى الزبرلان بن بدر، ورد البٌت فً "الزاهر" (البٌت ٕٔ)

. والوفر: المال الكثٌر 2ٙ٘/ ٔ، "اللسان" )جدع( ٙٓٗ/ ٔ، "اإلنصاؾ" ٖٔٗ/ ٕأ، "الخصابص"  2ٖ/ ٔ، "تفسٌر الثعلبً" 2ٖ٘، 0ٕ٘
 الوافر.
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 .(ٔ) أراد وٌفمؤ عٌنٌه، فاكتفى بـ )ٌجدع( من ٌفمؤ
فعل، وعلى ما ذكر  وضعّفه األنباري لاببل: هذا البٌت ال ٌشاكل ما احتج به؛ ألن الشاعر اكتفى بفعل من 

فً اآلٌة اكتفى من اسم باسم، ولكنه ٌصح لول لطرب عندي من وجه آخر، وهو  أنه لما ذكر الفرلان وهو 
وكذا اعترض علٌه اآللوسً  . (ٕ)فحذؾ اتكااًل على علم المخاطبٌن -ملسو هيلع هللا ىلص  -اسم للمرآن، دل على دمحم 

 .(ٖ)وبعّده
لتفسٌر، بؤن }الفرلان{ هو الكتاب الذي فرق به بٌن الحك والباطل، وهو والصحٌح هو لول جمهور أهل ا 

 نعت للتوراة وصفة لها. وهللا أعلم.
 .(ٗ)لوله تعالى:}لَعَلَُّكْم تَْهتَُدوَن{، "أي لكً تهتدوا بالتدبر فٌها والعمل بما فٌها من أحكام" 
 .(٘)لال الطبري:" لتهتدوا بها، وتتبعوا الحك الذي فٌها" 
 .(ٙ)"عن سعٌد بن جبٌر فً لول هللا عز وجل :}لعلكم{، ٌعنً )لكً(" روي 
لال ابن عثٌمٌن:" أي لعلكم تهتدون بهذا الكتاب الذي هو الفرلان؛ ألن الفرلان هدى ٌهتدي به المرء من  

ال الضبللة، و}تهتدون{ أي هداٌة العلم، والتوفٌك؛ فهو نازل للهداٌة؛ ولكن من الناس من ٌهتدي، ومنهم من 
 .(2)ٌهتدي "

 :(1)لال الثعلبً: أي: "لهذٌن الكتابٌن، فترن أحد االسمٌن، كمول الشاعر
 (0)تراه كؤن هللا ٌجدع أنفه       وعٌنٌه إن مواله بات له وفر"

: على الشرٌعة المكتوبة،كما ٌطلك لفظ التلمود: على الشرٌعة الشفهٌة.وأما لفظ (ٓٔ)وٌطلك لفظ التوراة 
فٌطلك على مجموعة األسفار التً كتبت لبل عهد المسٌح علٌه السبلم والتً تضم األسفار التً العهد المدٌم: 

للتمٌز بٌنها وبٌن العهد الجدٌد،الذي ٌزعمون  -العهد المدٌم-جاء بها موسى وأنبٌاء بنً إسرابٌل وسمٌت كذلن 
 .(ٔٔ)أن الرب لطعه مع بنً إسرابٌل على ٌد المسٌح عٌسى علٌه السبلم

، ومن خبلل دراسة (ٕٔ)ن المعلوم أن التوراة الموجودة اآلن بٌن ٌدي الٌهود والنصارى محرفةوإن م 
تارٌخ التوراة ٌتبٌن لنا أن هذه األسفار من صنع أجٌال متعددة،وأن فترة التدوٌن بدأت من عهد عزرا 

                                                           

، وانظر: 2ٖ/ ٔ، وهو لول للفراء كما فً المعانً ٘ٓٔ، ٗٓٔ/ ٔ، ووذكره الزجاج فً "المعانً" 2ٖ/ٔ ( أنظر: تفسٌر الثعلبً:ٔ)
، 1ٕ٘/ٕ، والتفسٌر البسٌط: ٕٕٓ/ ٔ، "البحر المحٌط" 1ٔ/ ٔ، "زاد المسٌر" 0ٕٙ/ ٔ، "تفسٌر ابن عطٌة" 0ٕ٘/ ٕ"أمالً المرتضى" 

 .ٕٓٙ/ٔوروح المعانً: 
 .ٕٓٙ/ ٕ(ذكره المرتضى فً "أمالٌه" ٕ)
 .ٕٓٙ/ٔ( روح المعانً: ٖ)
 .ٓ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .2ٕ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٘)
 .0ٓٔ/ٔ(:صٖٕ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
 .1ٖٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:2)
 .02ٔ/ٔ، وتفسٌر الثعلبً: ٔٗ/1( لم أتعرؾ على لابله، والبٌت فً لسان العرب: 1)
 .02ٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: 0)
التاء فٌه مملوب، وأصله من الورى، بناإها عند الكوفٌٌن: ووراة تفعلة )لال فً اللسان: التوراة عند أبً العباس تفعلة، وعند  (التوراةٓٔ)

. 2ٖٗ/ٔالفارسً فوعلة، لال: لملة تفعلة فً األسماء وكثرة فوعلة(، ولال بعضهم: هً تفعلة نحو تنفلة )انظر: معانً المرآن للزجاج 
لثعلب(، ولٌس فً كبلمهم تفعلة اسما. وعند البصرٌٌن وورٌة، هً فوعلة نحو حوصلة. لال تعالى: }إنا أنزلنا التوراة فٌها والتنفلة: أنثثى ا

 (.ٕٔٔ[)انظر: مفردات ألفاظ المران، الراؼب: 0ٕ[، }ذلن مثلهم فً التوراة، ومثلهم فً اإلنجٌل{ ]الفتح/ٗٗهدى ونور{ ]المابدة/
 (.ٔٔٔوالعهد المدٌم لدمحم البار ص ) ( المدخل لدراسة التوراةٔ) 
 (وأما تحرٌؾ التوراة، فإلٌن األدلة على ذلن:ٕٔ)
 أدلة من المرآن الكرٌم:  -ٔ

م،وأنهم أضافوا وبدلوا لمد ذكر هللا تعالى فً كتابه العزٌز وعلى لسان رسولنا الكرٌم ملسو هيلع هللا ىلص، ما ٌدل على تحرٌؾ الٌهود لكتابه الذي أنزله إلٌه
 منه الشًء الكثٌر،حتى لم ٌبمى فً كتابهم المزعوم شًء مما أنزل هللا على موسى علٌه السبلم ومن اآلٌات التً تخبرنا بذلن:

فُونَهُ }أَفَتَْطَمعُوَن أَْن ٌُْإِمنُوا لَكُْم َولَْد َكاَن فَِرٌٌك ِمْنُهْم ٌَْسَمعُوَن َكبَل  خاطب هللا رسوله والصحابة رضوان هللا علٌهم بموله تعالى: ِ ثُمَّ ٌَُحّرِ َم َّللاَّ
 [ .2ِ٘مْن بَْعِد َما َعمَلُوهُ َوُهْم ٌَْعلَُموَن{ ]البمرة : 

ِ ِلٌَ  ولال تعالى مخبراً عن تحرٌفهم للكتاب ومتوعداً لهم بالعماب ٌِْدٌِهْم ثُمَّ ٌَمُولُوَن َهذَا ِمْن ِعْنِد َّللاَّ َ ٌٌْل ِللَِّذٌَن ٌَْكتُبُوَن اْلِكتَاَب بِؤ ْشتَُروا بِِه ثََمنًا }فََو
ا ٌَْكِسبُوَن{ ]البمرة :  ٌٌْل لَُهْم ِممَّ ٌِْدٌِهْم َوَو ا َكتَبَْت أَ ٌٌْل لَُهْم ِممَّ  [ .20لَِلٌبًل فََو
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ِ }َوإِنَّ ِمْنُهْم لَفَِرٌمًا ٌَْلُووَن أَْلِسنَتَُهْم بِاْلِكتَاِب ِلتَْحَسبُوهُ ِمَن اْلِكتَاِب َوَما هَُو ِمَن الْ  ولال تعالى: ِ َوَما ُهَو ِمْن ِعْنِد َّللاَّ ِكتَاِب َوٌَمُولُوَن ُهَو ِمْن ِعْنِد َّللاَّ
ِ اْلَكِذَب َوُهْم ٌَْعلَُموَن{ ]آل عمران :   [ .21َوٌَمُولُوَن َعلَى َّللاَّ

نه مالم ٌمله وهم ٌعلمون ذلن وفً هذه اآلٌات داللة على أنهم أدخلوا فً كبلم هللا ما لٌس منه، وافتروا على هللا الكذب بؤن نسبوا إلٌه سبحا
 فجورا منهم وجراءة على هللا تعالى.

}ٌَا أَْهَل اْلِكتَاِب ِلَم تَْلبُِسوَن اْلَحكَّ بِاْلبَاِطِل َوتَْكتُُموَن اْلَحكَّ َوأَْنتُْم  كما أخبرنا تعالى بؤنهم لد أخفوا وكتموا ما عندهم من الحك ٌمول تعالى:
ٌَْر ُمْسَمعٍ  ولال تعالى[، 2ٔتَْعلَُموَن{ ]آل عمران :  ٌْنَا َواْسَمْع َؼ فُوَن اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعِه َوٌَمُولُوَن َسِمْعنَا َوَعَص َوَراِعنَا }ِمَن الَِّذٌَن َهاُدوا ٌَُحّرِ

ٌِن َولَْو أَنَُّهْم لَالُوا َسِمْعنَا َوأََطْعنَا َواْسَمْع َوانْ  ُ بُِكْفِرِهْم فبََل ٌُْإِمنُوَن إاِلَّ لَِلٌبًل{ لًٌَّا بِؤَْلِسنَتِِهْم َوَطْعنًا فًِ الّدِ ًٌْرا لَُهْم َوأَْلَوَم َولَِكْن لَعَنَُهُم َّللاَّ ُظْرنَا لََكاَن َخ
 [، وؼٌرها من اآلٌات التً ٌخبرنا بها المرآن الكرٌم عن كتابهم وأنه لم ٌسلم من أٌدي المحرفٌن.ٙٗ]النساء : 

 أدلة من التوراة نفسها -ٕ
 لى ولوع التحرٌؾ فً التوراة كثٌرة نذكر بعضاً منها:واألمثلة ع

 االختبلؾ فً عدد األسفار: -أوالً 
مما هو معلوم أن بٌن ٌدي الٌهود والنصارى  ثبلث نسخ مشهورة من التوراة والعهد المدٌم،ومن هذه النسخ تتفرع سابر الترجمات تمرٌباً 

 وهً:
 ٌهود وجمهور علماء البروستانت وهً مؤخوذة من الماسورٌة.النسخة العبرٌة: وهً الممبولة والمعتبرة لدى ال

 النسخة الٌونانٌة: وهً المعتبرة لدى النصارى الكاثولٌن،واألرثوذكس وهً التً تسمى السبعٌنٌة.
 النسخة السامرٌة: وهً المعتبرة والممبولة لدى الٌهود السامرٌٌن. 

 دد األسفار نجد أن النسخة العبرٌة تسعة وثبلثون سفراً فمط.وإذا عمدنا ممارنة بٌن هذه النسخ الثبلثه من ناحٌة ع
 أما النسخة الٌونانٌة فهً ستة وأربعون سفراً حٌث تزٌد سبعة أسفار عن النسخة العبرٌة وٌعتبرها النصارى الكاثولٌن واألرذثوكس ممدسة.

 ٌوشع فمط وما عداه فبل ٌعترفون به وال ٌعدونه ممدساً. أما النسخة السامرٌة فبل تضم إال أسفار موسى الخمسة فمط ولد ٌضمون إلٌها سفر
 فهذا االختبلؾ الهابل بٌن النسخ لكتاب واحد والكل ٌزعم أنه موحى به من هللا، وٌدعً أن كتابه هو الحك وما عداه هو الباطل!!

 االختبلؾ والتباٌن بٌن معلومات النسخ المدونة:  -ثانٌا
 ثة فٌما اتفمت فً ذكره من أخبار ولصص نجد ٌبنهما تباٌناً شدٌداً واختبلفاً كبٌراً ومن ذلن:فإذا عمدنا ممارنة بٌن النسخ الثبل

أن الٌهود ذكروا تارٌخ موالٌد بنً آدم إلى نوح علٌه السبلم، ونصوا على عمر كل واحد منهم، وكذلن عمره حٌن ولد له أول مولود ، -ٔ
 ول مولود تتبٌن اختبلفات واضحة بٌن النسخ الثبلثة:وبعمد ممارنة بٌن أعمار من ذكروا حٌن ولد لهم أ

 . ٖٕٓبٌنما عند النسخة الٌونانٌة ٖٓٔفعمر آدم فً نسخِة العبرانٌة والسامرٌة
 . ٕ٘ٓبٌنما الٌونانٌة٘ٓٔوعمر شٌث  فً نسخِة العبرانٌة والسامرٌة
 . 0ٓٔبٌنما الٌونانٌة  0ٓوعمر آنوش فً نسخِة العبرانٌة والسامرٌة 

 ل على تحرٌفهم لكبلم هللا إن ثبت أن ما سبك هو كبلم هللا المنزل حٌث ال ٌمكن الجمع بٌن الرواٌات المتنالضة فهذا دلٌ
ورد فً سفر التكوٌن والتثنٌة والعدد ما ٌمرر أن األبناء ٌإخذون بذنب اآلباء، بٌنما فً سفر حزلٌال ما ٌعارض هذا من أن األبناء ال  -ٕ

 ٌحملون ذنب اآلباء.
 نسخة العبرانٌة من الزبور وردت عبارة)لم ٌعصوا كبلمه( بٌنما فً النسخة الٌونانٌة)ولد عصوا كبلمه(. فً  -ٖ

وعن تباٌن النسخ واختبلفها ٌمول ابن المٌم الجوزٌة رحمه هللا:"ولولهم ان نسخ التوراة متفمة فً شرق األرض وؼربها كذب ظاهر فهذه 
اة التً بؤٌدي الٌهود والتً بؤٌدي السامرة تخالؾ هذه وهذه وهذه نسخ اإلنجٌل ٌخالؾ بعضها التوراة التً بؤٌدى النصارى تخالؾ التور

بعضا وٌنالضه فدعواهم أن نسخ التوراة واإلنجٌل متفمة شرلا وؼربا من البهت والكذب الذي ٌرجونه على أشباه األنعام حتى أن هذه 
النمصان ما ال ٌخفى على الراسخٌن فً العلم وهم ٌعلمون لطعا ان ذلن لٌس فً التوراة التً بؤٌدي الٌهود فٌها من الزٌادة والتحرٌؾ و

 ([. 1ٗالتوراة التً أنزلها هللا على موسى".] هداٌة الحٌارى البن المٌم الجوزٌة )
 االختبلؾ بالممارنة مع ما ذكروه فً مواضع أخرى من نفس السفر: -ثالثا

فنجد أنهم فً سفر التكوٌن ٌذكرون أن سفٌنة نوح استمرت بعد الطوفان على جبال أراراط بعد سبعة أشهر وسبعة عشر ٌوما، ثم  -ٔ
ذكروا أن رإوس الجبال بعد الطوفان لم تظهر إال فً أول الشهر العاشر: "واستمر الفلن فً الشهر السابع فً الٌوم ا السابع عشر من 

ً موالٌا إلى الشهر العاشر وفً الشهر العاشر فً أول الشهر ظهرت رإس الجبال".] الشهر على جبال أرار اط وكانت المٌاه تنمص نمصا
 ([. ٙمن سفر التكوٌن ص)1اإلصحاح 

 ففً هذا تنالض ظاهر فكٌؾ رست السفٌنة على الجبال بعد سبعة أشهر مع أن رإوس الجبال لم تظهر أال فً أول الشهر العاشر!!
من ٖٖسفر الخروج أن موسى علٌه السبلم رأى هللا  "وٌكلم الرب موسى وجها لوجه كما ٌكلم الرجل صاحبه".] اإلصحاح  ذكروا فً -ٕ

 ([. 2ٕسفر الخروج ص)
فهم هنا ٌزعمون أن الكبلم ٌتم ممابلة مما ٌوحً بؤن موسى علٌه السبلم ٌرى وجه هللا تعالى حٌن ٌكلمه، وفً نص آخر من نفس السفر بعد 

من سفر الخروج ٖٖولون إن هللا لال لموسى لما طلب أن ٌراه )ال تمدر أن ترى وجهً ألن اإلنسان ال ٌرانً وٌعٌش".] اإلصحاح هذا ٌم
 ([. وفً هذا تنالض واضح.2ٕص)

ا َجاَء ُموَسى ِلِمٌمَاتِنَ والحك كما جاء فً المرآن الكرٌم أن موسى علٌه السبلم لم ٌر هللا عز وجل لال تعالى: ا َوَكلََّمهُ َربُّهُ لَاَل َرّبِ أَِرنًِ }َولَمَّ
ا ٌَْن لَاَل لَْن تََرانًِ َولَِكِن اْنظُْر إِلَى اْلَجبَِل فَإِِن اْستَمَرَّ َمَكانَهُ فََسْوَؾ تََرانًِ فَلَمَّ ا أَفَاَق  أَْنُظْر إِلَ تََجلَّى َربُّهُ ِلْلَجبَِل َجعَلَهُ َدكًّا َوَخرَّ ُموَسى َصِعمًا فَلَمَّ

ُل اْلُمْإِمنٌَِن{ ]األعراؾ : لَا ٌَْن َوأَنَا أَوَّ  [.َٖٗٔل ُسْبَحانََن تُْبُت إِلَ
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أخبار وأساطٌر واستمرت بعده،وأن الكهنة كانوا ٌعتمدون على ما سمعوه وما تلماه الخلؾ عن السلؾ من 
 وألوال،وكثٌراً ما كان الكهنة ٌكتبون ما ٌجٌش بصدورهم أو ماٌؤملونه على أنه حمٌمة والعة،أو تارٌخ سابك.

 :الفوابد
من فوابد اآلٌة: أن إنزال هللا تعالى الكتب للناس من نعمه، وآالبه؛ بل هو من أكبر النعم؛ ألن الناس ال  .ٔ

 ك؛ بل وال حك المخلوق؛ ولذلن نزلت الكتب تبٌاناً للناس.ٌمكن أن ٌستملوا بمعرفة حك الخال
 ومنها: أن موسى ملسو هيلع هللا ىلص نبً رسول، ألن هللا تعالى آتاه الكتاب.  .ٕ

                                                                                                                                                                                             

ذكروا فً سفر التكوٌن أن هللا تعالى لال إلبراهٌم علٌه السبلم" خذ ابنن وحٌدن الذي تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المرٌا وأصعده  -ٖ 
(.[، فبلشن أن هذا خطؤ،ألن إسحاق علٌه السبلم لم ٌكن وحٌد إبراهٌم ٙٔمن سفر التكوٌن ص)ٕٕهنان محرلة على أح الجبال"] اإلصحاح

علٌه السبلم بل الذي كان وحٌده هو بكره إسماعٌل علٌه السبلم،حٌث نص الٌهود فً كتابهم على أن إسماعٌل علٌه السبلم ولد لبل إسحاق 
ذا لالوا)وكان إسماعٌل ابن ثبلث عشرة سنة حٌن ختن فً علٌه السبلم حٌث ختن وعمره ثبلث عشرة سنة ولم ٌكن إسحاق ولد بعد وفً ه

-0ٕٙ(.وأنظر: الٌهودٌة ص)ٔٔمن سفر التكوٌن ص) 2ٔلحم ؼرلته، فً ذلن الٌوم عٌنه ختن إبراهٌم وإسماعٌل ابنه".] اإلصحاح
 ([.ٔٓٔ-ٓٓٔ-00 -01 -0ٙ(،ودراسات فً األدٌان الٌهودٌة والنصرانٌة للخلؾ ص)2ٕٓ
 ً  ى علٌه السبلم:ذكر وفاة موس -رابعا

فنجد أن سفر التثنٌة ٌخبرنا بوفاة موسى علٌه السبلم وعمره)فمات هنا موسى عبد الرب فً أرض موآب حسب لول الرب ودفنه فً 
الجواء فً أرض موآب ممابل بٌت فخور، ولم ٌعرؾ إنسان لبره إلى هذا الٌوم..وكان موسى ابن مابة وعشرٌن سنة حٌن مات ولم تكل 

 ([.2ٓٔمن سفر التثنٌة ص)ٖٗت نضارته..".] اإلصحاح عٌنه وال ذهب
وٌمول اإلمام ابن حزم رحمه هللا معلماً على هذا النص :هذه آخر توراتهم وتمامها،وهذا الفصل شاهد عدل،وبرهان تام،ودلٌل لاطع،وحجة 

ها ؼٌر منزلة من عند هللا تعالى،إذ ال ٌمكن صادلة فً أن توراتهم مبدلة،وأنها تارٌخ مإلؾ كتبه لهم من تخرص بجهله، أو تعمد بفكره، وأن
أن ٌكون هذا الفصل منزالً على موسى فً حٌاته..وبٌان أنه تارٌخ ألؾ بعد دهر طوٌل والبد".] الفصل فً الملل واألهواء البن 

 (.[. ٕٖٔ( ،وأنظر:دراسات فً الٌهودٌة والمسٌحٌة لدمحم األعظمً ص)1ٙٔ/ٔحزم)
 تلا بها كتابهم الممدس ذكرنا بعضاً منها هنا على سبٌل الذكر ال الحصر . وؼٌرها من التحرٌفات التً أم

ولد تعددت أنواع التحرٌؾ فً التوراة، إذ ٌفصل بعض العلماء فً أنواع التحرٌؾ الذي لام به أحبار الٌهود فً التوراة، وٌستدلون على    
 هً : ذلن بما ورد فً المرآن الكرٌم من آٌات تخبر بذلن، وهذه األنواع

 أوال: تحرٌؾ بالتبدٌل.
 ثانٌا: تحرٌؾ بالزٌادة

 ثالثا: تحرٌؾ بالنمصان
 رابعا: تحرٌؾ بتؽٌٌر المعنى دون اللفظ

 وهذه األنواع تكون بعدة أمور منها: 
بِاْلبَاِطِل َوتَْكتُُموَن اْلَحكَّ َوأَْنتُْم تَْعلَُموَن{ ]آل }ٌَا أَْهَل اْلِكتَاِب ِلَم تَْلبُِسوَن اْلَحكَّ  إلباس الحك بالباطل والباطل بالحك: وفً هذا لال تعالى: -أ

 [.2ٔعمران : 
ٌمول ابن عباس رضً هللا عنه:)ال تخلطوا الحك بالباطل والصدق بالكذب(، ومن ذلن أنهم كانوا ٌكتبون فً التوراة ما لٌس فٌها ومثاله 

 تهم.اتهام هارون علٌه السبلم بؤنه الذي صنع العجل وأمرهم بعباد
[، ومن كتمانهم للحك إنكارهم ٕٗ}َواَل تَْلبُِسوا اْلَحكَّ بِاْلبَاِطِل َوتَْكتُُموا اْلَحكَّ َوأَْنتُْم تَْعلَُموَن{ ]البمرة :  كتمان الحك وإخفاءه: ٌمول تعالى: -ب

نَاُهُم اْلِكتَاَب ٌَْعِرفُونَهُ َكَما ٌَْعِرفُوَن أَْبنَاَءُهْم َوإِنَّ فَِرٌمًا ِمْنُهْم لٌََْكتُُموَن }الَِّذٌَن آتٌَْ  لصفة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فً التوراة، وهم ٌعرفونه كما ٌعرفون أبنابهم
 [ٙٗٔاْلَحكَّ َوُهْم ٌَْعلَُموَن{ ]البمرة : 

ضً هللا ولد كتموا حكم رجم الزانً والزانٌة ولكن هللا فضحهم على ٌد حبرهم حٌن أسلم الصحابً الجلٌل عبد هللا بن سبلم ر  
 عنه وأظهر حكم التوراة وهو الرجم.

تحرٌؾ الكبلم عن مواضعه: بوضع كلمة مكان كلمة وهذا هو تحرٌؾ التبدٌل،ولد ٌكون بإسماط كلمة وهو تحرٌؾ النمص،أو بزٌادة  -ج
فُوَن اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعِه َوٌَمُولُوَن َسِمْعنَا }ِمَن الَِّذٌَن َهاُدوا ٌُحَ  كلمه وهو تحرٌؾ الزٌادة، ومن لرأ كتابه وجده ملا بذلن وفً هذا لال تعالى: ّرِ

ٌِن َولَْو أَنَُّهْم لَالُوا َسمِ  ٌَْر ُمْسَمعٍ َوَراِعنَا لًٌَّا بِؤَْلِسنَتِِهْم َوَطْعنًا فًِ الّدِ ٌْنَا َواْسَمْع َؼ ًٌْرا لَُهْم َوأَْلوَ َوَعَص َم َولَِكْن ْعنَا َوأََطْعنَا َواْسَمْع َواْنُظْرنَا لََكاَن َخ
ُ بُِكْفِرِهْم فبََل ٌُْإِمنُوَن إاِلَّ لَِلٌبًل{ ]النساء :   [. ٙٗلَعَنَُهُم َّللاَّ

ًّ اللسان: وهو أن ٌمولوا كلمة ظاهرها حسن وباطنها سٌا، ومثاله لولهم للنبً ملسو هيلع هللا ىلص)واسمع ؼٌر مسمع( ولولهم)راعنا( وظ -د اهر الكبلم ل
مونه ملسو هيلع هللا ىلص بالرعونة وإنن تُسمع لوماً ال ٌسمعونن لتفاهة كبلمن، ومن ذلن أٌضاً أنهم إذا سلموا على الرسول لى حسن وباطنه سٌا حٌث ٌته

}َوإِنَّ ِمْنُهْم لَفَِرٌمًا  ([، لال تعالى:ٕٕٔ-ٕٔٔ-ٕٓٔهللا علٌه وسلم لالوا: "السام علٌكم"] ٌنظر: المدخل لدراسة التوراة والعهدالمدٌم ص)
ِ ٌَلْ  ِ اْلَكِذَب َوهُْم ُووَن أَْلِسنَتَُهْم بِاْلِكتَاِب ِلتَْحَسبُوهُ ِمَن اْلِكتَاِب َوَما ُهَو ِمَن اْلِكتَاِب َوٌَمُولُوَن ُهَو ِمْن ِعْنِد َّللاَّ ِ َوٌَمُولُوَن َعلَى َّللاَّ  َوَما ُهَو ِمْن ِعْنِد َّللاَّ

 [.21ٌَْعلَُموَن{ ]آل عمران : 
هللا أمرهم إذا دخلوا المرٌة أن ٌمولوا حطة، لكً ٌؽفر هللا لهم خطاٌاهم فمالوا حنطة،لال تعالى: }فَبَدََّل الَِّذٌَن ومن لٌهم باللسان أن  

ٌَْر الَِّذي لٌَِل لَُهْم فَؤَْنَزْلنَا َعلَى الَِّذٌَن َظلَُموا ِرْجًزا ِمَن السََّماِء بَِما َكانُوا ٌَفْ  انظر: العهد المدٌم عند الٌهود،  .][0٘: ُسمُوَن{ ]البمرة َظلَُموا لَْواًل َؼ
بكة أ.د. سلٌمان بن لاسم العٌد و رفعة العنزي، جامعة الملن سعود كلٌة التربٌة، لسم الثمافة األسبلمٌة، مسار العمٌدة:)بحث منشور فً الش

 األلكترونٌة([.
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ومنها: فضٌلة التوراة؛ ألنه أُطلك علٌها اسم }الكتاب{؛ و "أل" هذه للعهد الذهنً؛ فدل هذا على أنها   .ٖ
ً سماها هللا تعالى الفرلان، كما معروفة لدى بنً إسرابٌل، وأن ه إذا أُطلك الكتاب عندهم فهو التوراة؛ أٌضا

سمى المرآن الفرلان؛ ألن كبل الكتابٌن أعظم الكتب، وأهداهما؛ لموله تعالى: }لل فؤتوا بكتاب من عند هللا هو 
[ ؛ ودل هذا 0ٗص: [ . ٌعنً التوراة، واإلنجٌل . }أتبعه إن كنتم صادلٌن{ ]المص0ٗأهدى منهما{ ]المصص: 

على أن التوراة مشاركة للمرآن فً كونها فرلاناً؛ ولهذا كانت عمدة األنبٌاء من بنً إسرابٌل، كما لال تعالى: 
}إنا أنزلنا التوراة فٌها هًدى ونور ٌحكم بها النبٌون الذٌن أسلموا للذٌن هادوا والربانٌون واألحبار بما 

 [ .ٗٗهداء{ ]المابدة: استحفظوا من كتاب هللا وكانوا علٌه ش
ومن فوابد اآلٌة: بٌان عتّو بنً إسرابٌل، وطؽٌانهم؛ ألنه إذا كانت التوراة التً نزلت علٌهم فرلاناً، ثم هم   .ٗ

ً كان ٌجب علٌه  ل علٌه كتاب ٌكون فرلانا ٌكفرون هذا الكفر دّل على زٌادة عتوهم، وطؽٌانهم؛ إذ من نُّزِ
 اً.بممتضى ذلن أن ٌكون مإمناً مذعن

ً . وهً الهداٌة؛ لموله   .٘ ً لؽاٌة حمٌدة حما ومنها: أن هللا . تبارن وتعالى . ٌُنزل الكتب، وٌجعلها فرلانا
 تعالى: )لعلكم تهتدون(

ومنها: أن من أراد الهداٌة فلٌطلبها من الكتب المنزلة من السماء . ال ٌطلبها من األساطٌر، ولصص   .ٙ
وجعجعة المتكلمٌن، والفبلسفة، وما أشبه ذلن؛ بل من الكتب المنَزلة من الرهبان، ولصص الزهاد، والعباد، 

 السماء.
فعلى هذا ما ٌوجد فً كتب الوعظ من المصص عن بعض الزهاد، والعباد، ونحوهم نمول لكاتبٌها، ولاربٌها: 

ذلن، وتشرحوه، وتفسروه بما خٌر لكم أن تبدو للناس كتاب هللا عّز وجّل، وما صح عن رسوله ملسو هيلع هللا ىلص وتبسطوا 
 ٌنبؽً أن ٌفهم حتى ٌكون ذلن نافعاً للخلك؛ ألنه ال طرٌك للهداٌة إلى هللا إال ما جاء من عند هللا عّز وجّل.

 ومن فوابد اآلٌة: إثبات األسباب، وتؤثٌرها فً مسبَّباتها؛ وبسط ذلن مذكور فً كتب العمابد.  .2
 سبحانه وتعالى ٌكون كونٌاً، وٌكون شرعٌاً؛ مثال الكونً لوله تعالى: ومنها: أن اإلٌتاء المضاؾ إلى هللا  .1

لوله تعالى: }وآتٌنا موسى  [ ؛ ومثال الشرع2ًٙ}وآتٌناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة{ ]المصص: 
 [.ٕالكتاب{ ]اإلسراء: 

 المرآن
َظلَْمتُْم أَْنفَُسُكْم بِاتَِّخاِذُكُم اْلِعْجَل فَتُوبُوا إِلَى بَاِرئُِكْم فَاْلتُلُوا أَْنفَُسُكْم َذِلُكْم }َوإِْذ لَاَل ُموَسى ِلمَْوِمِه ٌَا لَْوِم إِنهُكْم 

ِحٌُم ) اُب الره ٌُْكْم إِنههُ ُهَو التهوه ٌٌْر لَُكْم ِعْنَد بَاِرئُِكْم فَتَاَب َعلَ  [ٗ٘({ ]البمرة : َٗ٘خ
 التفسٌر:

ل موسى لمومه: إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إلًها، فإنه أعظم الظلم، واذكروا نعمتنا علٌكم حٌن لا
فتوبوا إلى هللا الذي خلمكم وأبدعكم: وهذه التوبة بؤن ٌَْمتل بعضكم بعًضا، فمن لتل فحً ٌرزق ومن بمً لبلت 

ذلن، فمنَّ هللا علٌكم  توبته وطهرهم هللا بذلن، وهذا خٌر لكم عند خالمكم من الخلود األبدي فً النار، فامتثلتم
 بمَبول توبتكم، إنه تعالى هو التواب لمن تاب ِمن عباده، الرحٌم بهم.

لال اآللوسً: وهذه " نعمة أخروٌة فً حك الممتولٌن من بنً إسرابٌل، حٌث نالوا درجة الشهداء،   
 -نا{ إلخ، ألن الممصود تعداد النعمكما أن العفو نعمة دنٌوٌة فً حك البالٌن، وإنما فصل بٌنهما بموله: }َوإِْذ آتٌَْ 

-ولٌس بشًء -ولٌل: هذه اآلٌة وما بعدها منمطعة عما تمدم من التذكٌر بالنعم -فلو اتصبل لصارا نعمة واحدة
"(ٔ). 

 .(ٕ)[، " أي واذكروا إذ لال موسى لمومهٗ٘لوله تعالى:}َوإِْذ لَاَل ُموَسى ِلمَْوِمِه{]البمرة:
 .(٘)، و الواحدي"(ٗ)وكذا لاله البؽوي (ٖ)تخذوا العجل"لال الثعلبً: أي: " الذٌن ا

                                                           

 .ٕٓٙ/ٔ( روح المعانً: ٔ)
 .1ٙٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 ،02ٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٖ)
 .0ٙ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٗ)
 .1ٕ٘/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٘)
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لال اآللوسً:" و)البلم( فً }ِلمَْوِمِه{، للتبلٌػ، وفابدة ذكره التنبٌه على أن خطاب ُموسى ِلمَْوِمِه كان  
 .(ٔ)كالخطابات المذكورة سابما لبنً إسرابٌل" -مشافهة ال بتوسط من ٌتلمى منه

 .(ٕ)[، "أي ٌا أصحابً"ٗ٘مرة:لوله تعالى: }ٌَا لَْوِم{]الب
لال ابن عثٌمٌن:"وناداهم بوصؾ المومٌة تحبباً، وتودداً، وإظهاراً بؤنه ناصح لهم؛ ألن اإلنسان ٌنصح   

 .(ٖ)لمومه بممتضى العادة"
 .(ٗ)وسمً الرجال لوما، "ألنهم ٌمومون بما ال ٌموم به النساء"  
 النساء، على لولٌن:واختلؾ فً اختصاص )الموم( بالرجال دون   

أحدهما:  المشهور اختصاص)الموم( بالرجال: فالموم: "اسم جمع ال واحد له من لفظه وإنما واحده أمريء 
أي الجماعة من الرجال دون  (٘)ولٌاسه أن ال ٌجمع وشذ جمعه على ألاوٌم والمشهور إختصاصه بالرجال"

[، ولما كان لفظ لوم مختصا بالرجال ألنهم ْٔٔوٍم{ ]الحجرات : النساء، لال هللا تعالى: }ال ٌَْسَخْر لَْوٌم ِمْن لَ 
 :  (ٙ)[ ومنه لول زهٌرٔٔفمال: }َوال نَِساٌء ِمْن نَِساٍء{ ]الحجرات :  الموم على النساء، أفرد النساء بالذكر

 وما أدري وسوؾ إخال أدري       ألوم آل حصن أم نساء
لموم، و)لوم( جمع )لابم( كصوم جمع صابم، والمابم باألمور ٌعنً: أرجال هم أم نساء؟ فعبر عن الرجال با

اُموَن : هم الرجال فعلى هذا األلوام الرجال ال النساء، وسموا لوماً ألنهم هم الذٌن ٌمومون باألمور َجاُل لَوَّ }الّرِ
ولال تعالى: ، (2)[، فهم ٌمومون باألمور، وٌتولون الحروب والمٌادة . وؼٌر ذلنَٖٗعلَى النَِّساِء{]النساء:

 .(1)[، أراد الرجال دون النساء1ٓ}َولُوطاً إِْذ لَاَل ِلمَْوِمِه{ ]األعراؾ : 
والثانً: ولٌل: ال إختصاص له بهم بل ٌطلك على النساء أٌضا، لال هللا تعالى: }إِنَّا أَْرَسْلنَا نُوحاً إِلَى لَْوِمِه{ 

 .(0)[ وكذا كل نبً مرسل إلى النساء والرجال جمٌعأ]نوح : 
، وإن اإلناث لد (ٓٔ)والتؽلٌب" "اإلستتباع وإنما إندراج النساء ٌكون على سبٌل  والمول األول أصوب،  

  .ٌدخلن فٌه بحكم التبع إذا الترن بما ٌدل على ذلن
وفً إلبال موسى على لومه بالنداء ونداإه لهم بـ)ٌالوم(، إٌذان بالتحنن علٌهم وأنه منهم وهم منه   

 .(ٔٔ)م األمر بالتوبة بعد تمرٌعهم بؤنهم ظلموا أنفسهم بعبادة العجلوهز لهم لمبوله
 .(ٕٔ)[، أي: " ضررتم بؤنفسكم"ٗ٘لوله تعالى: }ٌَا لَْوِم إِنَُّكْم َظلَْمتُْم أَْنفَُسُكْم{]البمرة: 
لال ابن عثٌمٌن: أي" نمصتم أنفسكم حمها؛ ألن "الظلم" فً األصل بمعنى النمص، كما لال هللا تعالى:  

 .(ٖٔ)[ أي لم تنمص"ٖٖ}كلتا الجنتٌن آتت أكلها ولم تظلم منه شٌباً{ ]الكهؾ: 
 .(ٗٔ)[، "أي بسبب اتخاذكم العجل إلها تعبدونه من دون هللا"ٗ٘لوله تعالى:}بِاتَِّخاِذُكُم اْلِعْجَل{]البمرة: 
 .(٘ٔ)وهذا العجل سبك أنه عجل من ذهب، وأن الذي فتن الناس به رجل ٌمال له: السامري 

                                                           

 .ٕٓٙ/ٔ( روح المعانً: ٔ)
 .1ٙ/!ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 .1ٙ/!ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
 .ٕٓٙ/ٔ( روح المعانً: ٗ)
 .0ٕ٘/ٔ( تفسٌر االلوسً: ٘)
، مؽنً 22ٖ/ٕ، شرح المصنؾ: ٖٗ/  ٘والمماٌٌس: ، والبٌت ورد فً: اللسان والتهذٌب والصحاح 2ٖ( دٌوان زهٌر شرح األعلم: ٙ)

 .ٗ٘ٗ٘/ٔ، وهمع الهوامع:01ٖ، 0ٖٔ، ٔٗاللبٌب: 
 .ٕٗٔ/1ٕ، وتفسٌر الرازي: ٕٕٔ/٘( انظر: تفسٌر السمعانً: 2)
 .ٕٓٙ/ٔ( أنظر: روح المعانً: 1)
 .2ٕٔ/٘. وتفسٌر البٌضاوي: 1ٙ/ٔ، وتفسٌر الشوكانً: ٓٓٗ/ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: 0)
 .ٕٓٙ/ٔنظر: روح المعانً: ( أٓٔ)
 .ٕٓٙ/ٔ( انظر: روح المعانً: ٔٔ)
 . 0ٙ/ٔ، وانظر: تفسٌر البؽوي: 02ٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٕٔ)
 
 .1ٙٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖٔ)
 .1ٙ/!ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗٔ)
 .1ٙ/!ٔ( أنظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘ٔ)
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 .(ٔ)و )العجل(، لفظة عربٌة، اسم لولد البمرة
. لال ابن عطٌة:" ولٌس هذا المول (ٕ)ولال لوم: "سمً عجبل ألنه استعجل لبل مجًء موسى علٌه السبلم"

 .(ٖ)بشًء"
، ولال الحسن بن أبً (ٗ)واختلؾ فً )العجل( هل بمً من ذهب؟، فمال الجمهور بؤنه بمً من ذهب 

 .(٘)الحسن: "صار لحما ودما"
   .(ٙ)لال ابن عطٌة: واألول أصح"

 .(2)[، "أي ارجعوا إلٌه من معصٌته إلى طاعته"ٗ٘لوله تعالى:}فَتُوبُوا إِلَى بَاِربُِكم{]البمرة:
 .  (1)لال أبو العالٌة: "أي: إلى خالمكم" 

 .(0)وكذلن فسره سعٌد بن جبٌر والربٌع بن أنس
 .(ٓٔ)وإلى ما ٌرضٌه عنكم"لال الطبري: أي:" ارجعوا إلى طاعة خالمكم،  
لال البٌضاوي:"فاعزموا على التوبة والرجوع إلى من خلمكم براٍء من التفاوت، وممٌزاً بعضكم عن  

 .(ٔٔ)بعض بصور وهٌبات مختلفة"
لال المراؼً: "أي فاعزموا على التوبة إلى من خلمكم ومٌّز بعضكم من بعض بصور وهٌبات مختلفة،  

إٌماء إلى أنهم بلؽوا ؼاٌة الجهل، إذ تركوا عبادة البارئ وعبدوا أؼبى الحٌوان وهو وفً لوله }إلى باربكم{، 
 .(ٕٔ)البمر"

لال أبو حٌان: "}توبوا إلى باربكم{، أي منشبكم وموجدكم من العدم، إذ موجد األعٌان هو الموجد حمٌمة.  
تركٌبً ال خلك أعٌان، فنبهوا  وأما عمل العجل واتخاذه فلٌس فٌه إبراز الذواب من العدم، إنما ذلن تؤلٌؾ

بلفظ الباري على الصانع، أي الذي أوجدكم هو المستحك للعبادة، ال الذي صنعه، مصنوع مثله، فلذلن، وهللا 
 .(ٖٔ)أعلم، كان ذكر الباري هنا"

 .(ٗٔ)[،  "ألن الظلم سبب التوبة"ٗ٘و)الفاء( فً لوله تعالى:}فَتُوبُوا إِلَى بَاِربُِكْم{]البمرة: 
ارئ(: الخالك المعتنً بخلمه؛ وهو من :برأ هللا الخلك ٌبرإه فهو بارئ،  و)البرٌة(:الخلك، وهً )فعٌلة( و)الب

بمعنى )مفعولة(، ؼٌر أنها ال تهمز، كما ال ٌهمز )ملن( وهو من)ألن(، لكنه جرى بترن الهمزة كذلن  لال 
 :  (٘ٔ)نابؽة بنً ذبٌان

 لبرٌة فاحُدْدها عن الفَنَدإال سلٌمان إذ لال الملٌن له       لم فً ا
ولد لٌل:إن)البرٌة( إنما لم تهمز ألنها )فعٌلة( من )البََرى(، والبََرى : التراب، فكؤن تؤوٌله على لول من  

تؤوله كذلن أنه مخلوق من التراب، ولال بعضهم : إنما أخذت )البرٌة( من لولن: برٌت العود، فلذلن لم 
 .(ٔ)ٌهمز

                                                           

 .2ٖٔ/ٔ، و)حشب( :0ٕٗ/ٔٔ( أنظر: اللسان )عجل(:ص ٔ)
 .٘ٗ/!ٔرر الوجٌز: ( المحٕ)
 .٘ٗ/!ٔ( المحرر الوجٌز: ٖ)
 .٘ٗٔ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: ٗ)
 .٘ٗٔ/ٔ(المحرر الوجٌز: ٘)
 .٘ٗٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٙ)
 .1ٙٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:2)
 .21/ٕ(:ص0ٗٙ( أخرجه الطبري)1)
 .ٓٔٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:0)
 .21/ٕ( تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .1ٔ/ٔالبٌضاوي: ( تفسٌر ٔٔ)
 .ٕٔٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٕٔ)
 .2ٖٔ/ٔ( البحر المحٌط: ٖٔ)
 .ٕٓٙ/ٔ، وانظر: روح المعانً: 2ٖٙ/ٔ( الدر المصون: ٗٔ)
 ، من لصٌدته التً لالها ٌذكر النعمان وٌعتذر إلٌه ، ولبل البٌت :  0ٕ(دٌوانه : ٘ٔ)

 أحدوال أرى فاعبل فً الناس ٌشبهه      وال أحاشً من األلوام من 
 َحَدْدُت فبلنا عن الشر : منعته وحبسته . والفند : الخطؤ فً الرأى وفً المول .
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نفٌسا فً اختصاص ذكر البارئ هنا، فمال: " فإن للت : من أٌن اختص هذا  ولد لال الزمخشري كبلما 
ْحمِن ِمْن  الموضع بذكر البارئ؟ للت : البارئ هو الذي خلك الخلك برٌبا من التفاوت }ما تَرى فًِ َخْلِك الرَّ

تمرٌع بما كان [، ومتمٌزا بعضه من بعض باألشكال المختلفة والصور المتباٌنة، فكان فٌه ٖتَفاُوٍت{]الملن:
منهم من ترن عبادة العالم الحكٌم الذي برأهم بلطؾ حكمته على األشكال المختلفة أبرٌاء من التفاوت 

حتى عرضوا  -فً أمثال العرب : أبلد من ثور  -والتنافر، إلى عباد البمرة التً هً مثل فً الؽباوة والببلدة. 
 أنفسهم لسخط

ن خلمهم، وٌنثر ما نظم من صورهم وأشكالهم، حٌن لم ٌشكروا النعمة فً َّللاَّ ونزول أمره بؤن ٌفن ما ركبه م
 .(ٕ)ذلن، وؼمطوها بعبادة من ال ٌمدر على شًء منها"

 :(ٖ)[، على ثبلثة وجوهٗ٘واختلفت المراءة فً }باِربُِكْم{]البمرة:  
 أحدها: لرأ الجمهور: }باربكم{، بإظهار الهمزة وكسرها.

 بإسكان الهمزة، وروي عنه االختبلس.« باربْكم»والثانً: ولرأ أبو عمرو: 
 .(ٗ)ومنع المبرد التسكٌن فً حركة اإلعراب، وزعم أن لراءة أبً عمرو لحن

لٌس بشًء، ألن أبا عمرو لم ٌمرأ إال بؤثر عن رسول هللا صلى هللا علٌه  (٘)لال أبو حٌان: "وما ذهب إلٌه
 :  (2)، ومن ذلن لول الشاعر(ٙ)لذلن منكر " وسلّم، ولؽة العرب توافمه على ذلن، فإنكار المبرد

 فالٌوم أشرب ؼٌر مستحمب      إثماً من هللا وال واؼل
 :  (1)ولول جرٌر

 سٌروا بنً العّم فاألهواز منزلكم      ونهر تٌرا وال تعرفكم العرب
 :(0)ومن ذلن لول وضاح الٌمن

 إنما شعري شهد      لد خلط بالجلجبلن
 . (ٓٔ)الزهرّي : }بارٌكم{، بكسر الٌاء من ؼٌر همز، وروي ذلن عن نافعوالثالث: ولرأ 

 :(ٔٔ)لال أبو حٌان: ولهذه المراءة تخرٌجان
أحدهما : أن األصل الهمزة، وأنه من برأ، فخففت الهمزة باإلبدال المحض على ؼٌر لٌاس، إذ لٌاس هذا  

 التخفٌؾ جعلها بٌن بٌن.

                                                                                                                                                                                             

 .20-21/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
 .ٔٗٔ-ٓٗٔ/ٔ( الكشاؾ: ٕ)
 .22-2ٙ/ٕ( أنظر: الحجة للمراء السبعة: ٖ)
م لوم انها تجزم وال أرى ذلن اال ؼلطا ، وكذا األخفش، اعترض على جزم الهمزة، فمال: " ولد زع2ٖٔ/ٔ( أنظر: البحر المحٌط: ٗ)

منهم، سمعوا التخفٌؾ فظنوا انه مجزوم والتخفٌؾ ال ٌفهم اال بمشافهة* وال ٌعرؾ فً الكتاب... واالسكان فً }باربُْكم{ على البدل لؽة 
ٌْت" وهذا ال ٌعرؾ".]معانً المرآن:  [.10/ٔالذٌن لالوا: "أَْخَط

 ركة اإلعراب، وزعمه أن لراءة أبً عمرو لحن.( أي المبرد فً منعه التسكٌن فً ح٘)
 .2ٗ/!ٔ( البحر المحٌط: ٙ)
 (رجز ألبً نخٌلة وبعده: بالدّو أمثال السفٌن العّوم 2)
 .1ٓ/ٕاللسان )عوم(، والحجة للمراء السبعة:  2ٖٔو  2٘/ ٔوالخصابص  02ٕ/ ٕانظر سٌبوٌه  
 وفٌه: فلم تعرفكم العرب. - 1ٗ(دٌوانه/ 1)

 نهر تٌرى: نهر لدٌم نواحً األهواز حفره أردشٌر ملن الفرس. 
وفً اللسان )جلل( مع اختبلؾ فً الرواٌة. وانظر شرح أبٌات  ٖ٘ٔوعبث الولٌد: ص/  12( البٌت فً الضرابر البن عصفور: ص/ 0)

 .2ٖ/ 1المؽنً: 
لفارسً فمتلوا الحبشة وألاموا بصنعاء، وكان شاعرا وهو وضاح بن إسماعٌل بن عبد كبلل أحد أبناء الفرس الّذٌن لدموا مع وهرز ا

ء ظرٌفا ؼزال جمٌبل، فعشمته أم البنٌن بنت عبد العزٌز بن مروان زوجة الولٌد بن عبد الملن، فمتله الولٌد )انظر نوادر المخطوطات: أسما
 (.2ٖٕ/ ٕالمؽتالٌن 

 .ٖٕٓ/ٔ( نمبل عن: البحر المحٌط: ٓٔ)
 .ٕٖٓ/ٔ( أنظر: البحر المحٌط: ٔٔ)
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والثانً : أن ٌكون األصل بارٌكم، بالٌاء من ؼٌر همز، وٌكون مؤخوذاً من لولهم : برٌت الملم، إذا أصلحته، 
ً وجراً،  أو من البري : وهو التراب، ثم حرن حرؾ العلة، وإن كان لٌاسه تمدٌراً لحركة فً مثل هذا رفعا

 : (ٔ)ولال الشاعر 
 وٌوماً توافٌنا الهوى ؼٌر ماضً

 :  (ٕ)ولال آخر
 ولم تختضب سمر العوالً بالدم

 : (ٖ)ولال آخر 
 خبٌث الثرى كؤبً األزٌد

 .(ٗ)لال أبو حٌان: "وهذا كله تعلٌل شذوذ"
 .(٘)[، أي: "لٌمتل البريء المجرم"ٗ٘لوله تعالى: }فَاْلتُلُوا أَْنفَُسُكْم{]البمرة: 
بعضا ال ٌحن رجل على رجل لال ابن عباس ومجاهد: " لام بعضهم إلى بعض بالخناجر ٌمتل بعضهم  

 . (ٙ)لرٌب وال بعٌد"
 .(2)لال ابن عثٌمٌن: أي: "لٌمتل بعضكم بعضاً" 
 :(0) [ على ثبلثة أوجهٗ٘]البمرة: (1)واختلؾ فً تفسٌر لوله تعالى:}فَاْلتُلُوا أَْنفَُسُكْم{ 

، (ٕٔ)د بن جبٌر، وسعٌ(ٔٔ)، لاله ابن عباس(ٓٔ)أحدها: لٌل معناه: أنهم لاموا صفٌن، ٌمتل بعضهم بعضا
 .(ٙٔ)، وأبو عبدالرحمن(٘ٔ)، والحسن(ٗٔ)ولتادة

، فمد روي عن أبً (2ٔ)ولالوا: إنما عبر بمتل النفس، ألن المإمن أخو المإمن فكؤنه هو نفسه 
ة ، "حتى لٌل لهم ُكفوا. لال لتادة : "كانت شهاد(1ٔ)أنهم " عمدوا إلى الخناجر، فجعل ٌطعن بعضهم بعضا"

 . (ٔ)للممتول وتوبة للحً"

                                                           

، ٖٕٓ، ونوادر أبً زٌد: ٖٗٔ/ٖ، وصدره: وٌوما ترى منهم ؼوال تؽّوُل. وانظر: الكتاب: ٓٗٔ/ٕ( البٌت لجرٌر، أنظر: دٌوانه: ٔ)
 .0٘ٔ/ٖ، والخصابص: ٖٗ٘/ٖوالممتضب: 

 ، ألبً طالب، وصدره: كذبتم وبٌت هللا نبزي دمحما.ٖ٘ٙ/ٔ( عزاه السمٌن فً الدر المصون:ٕ)
 .2ٙٔ/ٔ، والدر اللوامع: ٕٓٔ/ٔ، وصدره: وعرق الفرزدق شر العروق، وانظر: همع الهوامع: 1ٖٗ/ٕدٌوانه:  ( البٌت لجرٌر، فًٖ)
 .ٖٕٓ/ٔ( البحر المحٌط: ٗ)
 .01ٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٘)
 .2ٕ/ٕ(:ص0ٖ٘( أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .21ٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:2)
اء فً لوله تعالى)فتوبوا( للسبب ألن الظلم سبب التوبة، فً حٌن أن الفاء فً لوله ( الفرق بٌن الفاءات الثبلثة فً اآلٌة: إن الف1)

الى)فتاب تعالى)فالتلوا( للتعمٌب، ألن المتل من تمام التوبة فمعنى لوله: ]فتوبوا[ أي فؤتبعوا التوبة المتل تتمة لتوبتكم، والفاء فً لوله تع
 (.ٕٔٗ/ٔره: فامتثلتم فتاب علٌكم.)انظر: تفسٌر النٌسابوري: علٌكم( فاء الفصٌحة، أي: المفصحة عن محذوؾ تمدٌ

 .ٓٗٔ/ٔ( انظر: تفسٌر الكشاؾ: 0)
، ووري عن لتادة 22-2ٙ/ٕ(:ص0ٖٗ، وابن عباس، أنظر: تفسٌر الطبري)2٘/ٕ(:ص0ٗٓ( لاله أبو العالٌة، أنظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)

 .2ٙ/ٕ(:ص0ٖٗنحوه، انظر: تفسٌر الطبري)
 .ٓٔٔ/ٔ(:ص2ٕ٘أبً حاتم) ( أنظر: تفسٌر ابنٔٔ)
 .ٓٔٔ/ٔ(:ص1ٕ٘( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .ٓٔٔ/ٔ(:ص0ٕ٘( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖٔ)
 .2ٙ/ٕ(:ص0ٕٗ، و الطبري)ٓٔٔ/ٔ(:ص0ٕ٘( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗٔ)
 .ٓٔٔ/ٔ(:صٖٓ٘( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘ٔ)
 .ٕٙٔ/ٔالمسبور من التفسٌر بالمؤثور: د. حكمت بن بشٌر بن ٌاسٌن: ، وانظر: الصحٌح 2ٖ/ٕ(: 0ٖٗ( تفسٌر الطبري)ٙٔ)
 (فاألمة الواحدة المجتمعة على شًء ٌنزلون منزلة النفس الواحدة، ومن ذلن:2ٔ)
 لوله تعالى )فَإِذَا َدَخْلتُْم بٌُُوتاً فََسلُِّموا َعلَى أَْنفُِسكُْم ( أي : على من فً البٌت . -
 ِمُزوا أَْنفَُسُكْم ( أي : ال ٌلمز بعضكم بعضاً .ولوله تعالى )َوال تَلْ  -
ٌْراً ( أي : ظنوا بإخوانِهم خٌ -  راً .ولوله تعالى ) لَْوال إِْذ َسِمْعتُُموهُ َظنَّ اْلُمْإِمنُوَن َواْلُمْإِمنَاُت بِؤَْنفُِسِهْم َخ
 انكم .ولوله تعالى )ثُمَّ أَْنتُْم َهُإالِء تَْمتُلُوَن أَْنفَُسُكْم ( أي : إخو -
 .ٕٙٔ/ٔ، وانظر: الصحٌح المسبور من التفسٌر بالمؤثور: د. حكمت بن بشٌر بن ٌاسٌن: 2ٖ/ٕ(: 0ٖٗ( تفسٌر الطبري)1ٔ)
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واعترض الماضً عبدالجبار أن ٌكون هللا لد أمر بنً اسرابً بمتل أنفسهم، ولد رّد اآللوسً على  
 .(ٕ)اعتراضه

أى فابخعوها واجعلوها مطٌة ذلوال للعمل واإلرادة،  :}فَاْلتُلُوا أَْنفَُسُكْم{والثانً: ولٌل معناه البخع، فموله
والطعوا شهواتها، والتعبٌر عن ذلن بمتل النفس، ألن النفس الفاجرة الضالة إذا فطمت عن الشهوات كؤنها 

، لتلت، وحلت محلها النفس الطاهرة اللوامة التى تمهر الشهوات لهرا، والشرور دابما من األهواء والشهوات
ل والبخع بالنسبة للنفوس، وإرادة ؼٌر الظاهر كثٌر فى كبلم العرب، وفى المرآن كموله تعالى: واستعمال المت

وإن هذا النص الكرٌم ٌشٌر إلى أن التوبة النصوح التى [، ٖ}لَعَلََّن بَاِخٌع نَْفَسَن أاَلَّ ٌَُكونُوا ُمْإِمنٌَِن{ ]الشعراء : 
 .(ٖ)الشهوات واألهواء ولتل منابعها فى النفسٌمبلها هللا تعالى، وٌؽفر بها الذنوب توجب لهر 

 :(ٗ)ومن ذلن لول حسان
 لُتِلَْت لُتِْلَت فهاتها لم تمتل         إن التً ناولتنً فرددتها

 .(٘)ولوال أن الرواٌات على خبلؾ ذلن لملت به تفسٌرا"ذكر اآللوسً هذا المول، وعمب علٌه لاببل: " 
جل أن ٌمتلوا العبدة، أي ٌمتُل البريُء المجرَم، "وكان السبُب فً امتحانِهم والثالث: ولٌل : أمر من لم ٌعبد الع

بذلن: أنهُ كان فٌهم من َعَرَؾ بطبلَن عبادة العجِل ؛ إال أنَّهم لم ٌَْنَهوا اآلخرٌن لخشٌِة ولوع المتِل فٌما بٌنهم، 
ًَ عن المنكر ألجلِه"  .(ٙ)فابتبلهم هللاُ بما ترُكوا النه

المفسرٌن أخذوا بظاهر اللفظ وهو )المتل(، إذ هو األلرب إلى الصواب، وذلن لوجود وجمهور  
 . وهللا أعلم.(2)الرواٌات التً تإكد ذلن

 :(1)[، على ثبلثة أوجهٗ٘لد واختلفوا فٌمن خوطب بموله تعالى:}فَاْلتُلُوا أَْنفَُسُكْم{]البمرة: 
 .(0)أحدها: أنه خطاب للكل. لاله السدي عن أشٌاخه

                                                                                                                                                                                             

. وروى النسابً وابن جرٌر وابن أبً حاتم، من حدٌث ٌزٌد بن ٕٕٙ/ٔ. وانظر: تفسٌر ابن كثٌر: 2ٙ/ٕ(:ص0ٕٗ( أخرجه الطبري)ٔ)
عن الماسم بن أبً أٌوب ، عن سعٌد بن جبٌر ، عن ابن عباس ، لال : لال هللا تعالى : إن توبتهم أن  هارون ، عن األصبػ بن زٌد الوراق

 ٌمتل كل واحد منهم كل من لمً من ولد ووالد، فٌمتله بالسٌؾ ، وال ٌبالً من لتل فً ذلن الموطن. فتاب أولبن الذٌن كانوا خفً على موسى
 (.ٕٖٙٔٔفوا بها ، وفعلوا ما أمروا به فؽفر هللا تعالى للماتل والممتول.)سنن النسابً الكبرى برلم:وهارون ما اطلع هللا من ذنوبهم ، فاعتر

ولال: ال  -بمتل أنفسهم -، ٌمول اآللوسً: "وأنكر الماضً عبد الجبار أن ٌكون هللا تعالى أمر بنً إسرابٌلٕٔٙ/ٔ( أنظر: روح المعانً: ٕ)
بؤمره  -ولٌس بعد المتل حال تكلٌؾ لٌكون فٌه مصلحة، ولم ٌدر هذا الماضً بؤن لنفوسنا خالما -لؾإذ األمر لمصلحة المك -ٌجوز ذلن عمبل

 وأن لها بعد هذه الحٌاة التً هً لعب ولهو، حٌاة سرمدٌة وبهجة أبدٌة. -نستبمٌها، وبؤمره نفنٌها
كمجاهد ألٌم فً ثؽر  -علم أن اإلنسان فً هذه الدنٌا وإن الدار اآلخرة لهً الحٌوان، وأن لتلها بؤمره ٌوصلها إلى حٌاة خٌر منها، ومن

وهذا واضح لمن  -وأنه مهما استرد فبل فرق بٌن أن ٌؤمره الملن بخروجه بنفسه، أو ٌؤمر ؼٌره بإخراجه -ٌحرسه، ووال فً بلد ٌسوسه
 تصور حالتً الدنٌا واآلخرة، وعرؾ لدر الحٌاتٌن والمٌتتٌن فٌهما".

 .ٖٕ٘-ٖٕٗ/ٔلبنان، :  -اإلمام دمحم أبو زهرة، دار الفكر العربً، بٌروت( انظر: زهرة التفاسٌر،ٖ)
 .1ٖ٘/ٗ، وانظر: خزانة األدب: 2٘،2ٙ(دٌوانه: ص ٗ)
 .ٕٔٙ/ٔ( روح المعانً: ٘)
 .0ٖ/ٔ( تفسٌر الطبرانً: ٙ)
لال ، حدثنا عمرو بن حماد ومابعدها. ومن تلن الرواٌات، لال الطبري: " وحدثنً موسى بن هارون  2ٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: 2)

لوله : )فكذلن ألمى لال ، حدثنا أسباط ، عن السدي لال : لما رجع موسى إلى لومه لال : ) ٌَالَْوِم أَلَْم ٌَِعْدُكْم َربُُّكْم َوْعًدا َحَسنًا ( إلى 
مَّ ال تَؤُْخْذ بِِلْحٌَتًِ َوال بَِرأِْسً إِنًِّ َخِشٌُت أَْن [. فؤلمى موسى األلواح وأخذ برأس أخٌه ٌجره إلٌه) لَاَل ٌَااْبَن أُ 12 - 1ٙالسامري( ] طه : 

ٌَْن بَنًِ إِْسَرابٌَِل َولَْم تَْرلُْب لَْوِلً ( ] طه :  ْلَت بَ [. فترن هارون ومال إلى السامري ، ؾ) لَاَل فََما َخْطبَُن ٌَا َساِمِريُّ ( إلى لوله 0ٗتَمُوَل فَرَّ
[ ثم أخذه فذبحه ، ثم حرله بالمبرد، ثم ذراه فً الٌم ، فلم ٌبك بحر ٌجري ٌومبذ إال ولع فٌه 02 - 0٘اْلٌَّمِ نَْسفًا ( ] طه : : ) ثُمَّ لَنَْنِسفَنَّهُ فًِ 

وبِِهُم شًء منه . ثم لال لهم موسى : اشربوا منه . فشربوا ، فمن كان ٌحبه خرج على شاربٌه الذهب . فذلن حٌن ٌمول : ) َوأُْشِربُوا فًِ لُلُ 
[ . فلما سمط فً أٌدي بنً إسرابٌل حٌن جاء موسى ، ورأوا أنهم لد ضلوا لالوا : " لبن لم ٌرحمنا ربنا 0ِٖعْجَل بُِكْفِرِهْم ( ] البمرة : الْ 

ل لهم وٌؽفر لنا لنكونن من الخاسرٌن " . فؤبى هللا أن ٌمبل توبة بنً إسرابٌل ، إال بالحال التً كرهوا أن ٌماتلهم حٌن عبدوا العجل،  فما
جتلد موسى : )ٌا لوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى باربكم فالتلوا أنفسكم(. لال : فصفوا صفٌن ، ثم اجتلدوا بالسٌوؾ . فا

سبعون  الذٌن عبدوه والذٌن لم ٌعبدوه بالسٌوؾ ، فكان من لتل من الفرٌمٌن شهٌدا ، حتى كثر المتل ، حتى كادوا أن ٌهلكوا حتى لتل بٌنهم
ألفا ، وحتى دعا موسى وهارون: ربنا هلكت بنو إسرابٌل! ربنا البمٌة البمٌة!! فؤمرهم أن ٌضعوا السبلح ، وتاب علٌهم . فكان من لتل 

 (.2٘-2ٗ/ٕشهٌدا ، ومن بمً كان مكفرا عنه . فذلن لوله : )فتاب علٌكم إنه هو التواب الرحٌم(.)انظر: تفسٌره: 
 .1ٕ/ٔ( أنظر: زاد المسٌر: 1)
 . ولفظه:" فاجتلد الذٌن عبدوه والذٌن لم ٌعبدوه بالسٌوؾ..".ٔٔٔ/ٔ(:صٖٖ٘( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)0)
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 .(ٔ)الثانً: أنه خطاب لمن لم ٌعبد لٌمتل من عبد. لاله مماتلو
 .(ٕ)والثالث: أنه خطاب للعابدٌن فحسب، أمروا أن ٌمتل بعضهم بعضا. لاله أبو سلٌمان الدمشمً

 :(ٖ)واختلؾ المفسرون: هل هذا المتل ولع فً ظلمة، أم ولع جهاراً بدون ظلمة؟، فذكروا فٌه وجهٌن 
ا بذلن لالوا: ال نستطٌع أن ٌمتل بعضنا بعضاً وهو ٌنظر إلٌه: ٌنظر اإلنسان إلى ابنه، األول: أنهم لما أمرو

فٌمتله، وإلى أبٌه، وإلى صدٌمه! هذا شًء ال ٌطاق؛ فؤلمى هللا تعالى علٌهم ظلمة، وصار ٌمتل بعضهم بعضاً، 
 .(ٗ)وال ٌدري َمن لتل

 والثانً: ولٌل: بل إنهم لتلوا أنفسهم جهراً بدون ظلمة.
والمول الثانً ألرب إلى الصواب، ألن ظاهر المرآن أنه لم تكن هنان ظلمة، وأنهم أمروا أن ٌمتل  

 بعضهم بعضاً ِعٌاناً، وهذا أبلػ فً الداللة على صدق توبتهم، ورجوعهم إلى هللا سبحانه وتعالى.
فة الملن المهار، لال أبو حٌان:" وفً ذلن من االتعاظ واالعتبار ما ٌوجب مبادرة االزدجار عن مخال 

وانظر إلى لطؾ هللا بهذه الملة الدمحمٌة، إذ جعل توبتها فً اإللبلع عن الذنب، والندم علٌه، والعزم على عدم 
 .(٘)المعاودة إلٌه"

 :(ٙ)[، على وجهٌنٗ٘واختلؾ فً نوع)الفاء( فً لوله تعالى: }فَاْلتُلُوا أَنفَُسُكْم{]البمرة: 
 أحدهما: أنها سببٌة، وأن هللا تعالى جعل توبتهم لتل أنفسهم. 

 والثانً: أنها للتعمٌب، والمعنى فؤتبعوا التوبة المتل، تتمة لتوبتكم.
لال أبو حٌان:"ولد أنكر فً المنتخب كون المتل ٌكون توبة وجعل المتل شرطاً فً التوبة، فؤطلك علٌه  

بة : توبتن رد ما ؼصبت، ٌعنً أنه ال تتم توبتن إال به، فكذلن مجازاً، كما ٌمال للؽاصب إذا لصد التو
 .(2)هنا"

. لال اآللوسً: "والمعنى أن أَْنفَُسُكْم (1)ولرأ لتادة: }فؤلٌلوا أنفسكم{، من اإللالة، أي استمٌلوا العثرة بالتوبة 
بالتوبة  -لوهافؤلٌ -أَْنفَُسُكْم لد تورطت فً عذاب هللا تعالى بهذا الفعل العظٌم الذي تعاطٌتموه، ولد هلكت

 .(0)والتزام الطاعة، وأزٌلوا آثار تلن المعاصً بإظهار الطاعات"
ٌٌْر لَُكْم ِعْنَد بَاِربُِكم{]البمرة:  [، "أي ما ذكر من التوبة والمتل أنفع لكم عند َّللّا من ٗ٘لوله تعالى:}َذِلُكْم َخ

 .(ٓٔ)العصٌان واإلصرار على الذنوب لما فٌه من العذاب"
ٌٌْر لَُكْم{،" ٌعنً: أفضل"لال سعٌد بن    .(ٔٔ)جبٌر:}َخ
 .(ٕٔ)لال البٌضاوي:" من حٌث إنه طهرة من الشرن، ووصلة إلى الحٌاة األبدٌة والبهجة السرمدٌة" 
ٌُْكْم{{]البمرة:   .(ٖٔ)[، " أي لبل توبتكم"ٗ٘لوله تعالى: }فَتَاَب َعلَ
ذنوبكم وعظٌم ما ركبتم، والصفح عن لال الطبري: أي"َرَجَع لكم ربكم إلى ما أحببتم : من العفو عن  

 .(ٗٔ)جرمكم"
ِحٌُم{]البمرة:  اُب الرَّ  .(ٔ)[، "أي عظٌم المؽفرة واسع التوبة"ٗ٘لوله تعالى:}إِنَّهُ ُهَو التَّوَّ

                                                           

 .2ٖ/ٕ(:ص0ٖٙ، وأخرج الطبري نحوه عن ابن عباس، انظر: تفسٌر الطبري)1ٕ/ٔ( نمبل عن زاد المسٌر: ٔ)
 .1ٕ/ٔ( نمبل عن زاد المسٌر: ٕ)
 .0ٓٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖ)
 .2ٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٗ)
 .2٘ٔ/ٔ( البحر المحٌط: ٘)
 .2٘ٔ/ٔ، والبحر المحٌط: 2ٖٙ/ٔ( أنظر: الدر المصون: ٙ)
 .1ٓ/ٖا أٌضا الرازي فً تفسٌره: ٔ، ولال ه2٘ٔ/ٔ( البحر المحٌط: 2)
 .01/!ٔ( تفسٌر الثعلبً: 1)
 .ٕٔٙ/ٔ( روح المعانً: 0)
 .ٕٔٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٓٔ)
 .ٓٔٔ/ٔ(:صٖٔ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .1ٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٕٔ)
 .ٓ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖٔ)
 .20/ٕ( تفسٌر الطبري: ٗٔ)
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لال الطبري: أي" الراجع لمن أناب إلٌه بطاعته إلى ما ٌحب من العفو عنه. وٌعنً ب " الرحٌم "،  
 .(ٕ)من عموبته" العابد إلٌه برحمته المنجٌة

لال المراؼً:" أي إنه هو الذي ٌكثر توفٌك المذنبٌن للتوبة وٌمبلها منهم، وهو الّرحٌم بمن ٌنٌب إلٌه  
 .(ٖ)وٌرجع، ولو ال ذلن لعجل بإهبلككم على ما اجترحتم من عظٌم اآلثام"

ثرة توبته على التاببٌن ولال ابن عثٌمٌن:" }التواب{ أي كثٌر التوبة: لكثرة توبته على العبد الواحد، وك 
الذٌن ال ٌحصٌهم إال هللا، فهو ٌتوب فً المرات المتعددة على عبده، وٌتوب على األشخاص الكثٌرٌن الذٌن 

 .(ٗ)تكثر توبتهم؛ و }الرحٌم{ أي ذو الرحمة الواسعة التً وسعت كل شًء"
ِحٌُم{،" تذٌٌل لموله   اُب الرَّ لما كانت  -تعالى: }فَتُوبُوا{، فإن التوبة بالمتللال اآللوسً:لوله}إِنَّهُ ُهَو التَّوَّ

شالة على النفس هونها سبحانه بؤنه هو الذي ٌوفك إلٌها وٌسهلها وٌبالػ فً اإلنعام على من أتى بها، أو تذٌٌل 
ٌُْكْم{"  .(٘)لموله تعالى: }فَتاَب َعلَ

 :الفوابد
لوب الذي ٌجذب إلٌه الناس، وٌعطفهم علٌه؛ من فوابد اآلٌة: أنه ٌنبؽً للداعً إلى هللا أن ٌستعمل األس.ٔ

 لموله تعالى حكاٌة عن موسى: }ٌا لوم{؛ فإن هذا ال شن فٌه من التودد، والتلطؾ، والتحبب ما هو ظاهر.
 ومنها: أن اتخاذ األصنام مع هللا ظلم؛ لموله: }إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل{.  .ٕ
لن: أن النفس أمانة عندن؛ فٌجب علٌن أن ترعاها بؤحسن رعاٌة، ومنها: أن المعاصً ظلم للنفوس؛ وجه ذ.ٖ

 . "ًِ (ٔ)وأن تجنبها سوء الرعاٌة؛ ولهذا لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لعبد هللا بن عمرو بن العاص: "إن لنفسن علٌن حما
ر "البارئ" هنا كإلامة ومنها: أنه ٌنبؽً التعبٌر بما ٌناسب الممام؛ لموله: }فتوبوا إلى باربكم{؛ ألن ذك  .ٗ

ً هو البارئ . أي الخالك سبحانه  الحجة علٌهم فً أن العجل ال ٌكون إلهاً؛ فإن الذي ٌستحك أن ٌكون إلها
 وتعالى.

 [. ومنها: وجوب التوبة؛ لموله:]فتوبوا إلى باربكم.٘
 ومنها: أن التوبة على الفور؛ لموله: }فتوبوا{؛ ألن الفاء للترتٌب، والتعمٌب.  .ٙ
 ومنها: إثبات األسباب، وتؤثٌرها فً مسبباتها؛ لموله }باتخاذكم{: فإن الباء هنا للسببٌة.  .2
ومنها: أنه ٌنبؽً للداعً إلى هللا أن ٌبٌن األسباب فٌما ٌحكم به؛ لموله: }إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم   .1

 العجل{.
ن أنه ال ٌرجع إلٌهم لوالً، وال ٌملن لهم ومنها: سفاهة بنً إسرابٌل، حٌث عبدوا ما صنعوا وهم ٌعلمو  .0

 ضراً، وال نفعاً.
ومنها: ما وضع هللا تعالى على بنً إسرابٌل من األؼبلل، واآلصار، حٌث كانت توبتهم من عبادة   .ٓٔ

 العجل أن ٌمتل بعضهم بعضاً؛ لموله: }فالتلوا أنفسكم{.
ومنها: أن األمة كنفس واحدة؛ وذلن لموله: }فالتلوا أنفسكم{؛ ألنهم ما أُمروا أن ٌمتل كل واحد منهم   .ٔٔ

[ أي ال ٌلمز ٔٔنفسه؛ بل ٌمتل بعضهم بعضاً؛ ونظٌر ذلن لوله تعالى: }وال تلمزوا أنفسكم{ ]الحجرات: 
 أخاه فكمن لمز نفسه بعضكم بعضاً؛ وعبر عن ذلن بـ "النفس" ؛ ألن األمة شًء واحد؛ فمن لمز

 ومنها: تفاضل األعمال؛ لموله:}ذلكم خٌر لكم عند باربكم{. .ٕٔ
 ومنها: أن هللا سبحانه وتعالى ٌتوب على التاببٌن مهما عظم ذنبهم؛ لموله تعالى: }فتاب علٌكم{.  .ٖٔ
من صفة . وهً:  ومنها: إثبات اسمٌن من أسماء هللا . وهما }التواب{، و}الرحٌم{؛ وإثبات ما تضمناه  .ٗٔ

التوبة، والرحمة؛ وإثبات ما تضمناه من صفة بالترانهما . ال تكون عند انفراد أحدهما؛ ألنه لما الترنا حصل 

                                                                                                                                                                                             

 .ٓ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .20/ٕ( تفسٌر الطبري: ٕ)
 .ٕٔٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٖ)
 .11ٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)
 .ٕٕٙ/ٔ( روح المانً: ٘)
 .0ٙ1ٔ: من ألسم على أخٌه لٌفطر فً التطوع...، حدٌث رلم ٔ٘، كتاب الصوم، باب ٗ٘ٔأخرجه البخاري ص )ٔ(
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من اجتماعهما صفة ثالثة . وهً: الجمع بٌن التوبة التً بها زوال المكروه، والرحمة التً بها حصول 
 المطلوب.

 لما ٌمتضٌه هذان االسمان من أسماء هللا؛ فٌتعرض لتوبة هللا،ومنها: أنه ٌنبؽً لئلنسان أن ٌتعرض   .٘ٔ
ورحمته؛ فٌتوب إلى ربه سبحانه وتعالى، وٌرجو الرحمة؛ وهذا هو أحد المعانً التً لال عنها رسول هللا  

؛ فإن من إحصابها أن ٌتعبد اإلنسان  (ٔ)ملسو هيلع هللا ىلص: "من أحصاها" . أي أسماء هللا التسعة والتسعٌن . "دخل الجنة"
 بممتضاها.

 المرآن
اِعمَةُ َوأَْنتُْم تَْنُظُرو َ َجْهَرةً فَؤََخَذتُْكُم الصه ({ ]البمرة : َ٘٘ن )}َوإِْذ لُْلتُْم ٌَا ُموَسى لَْن نُْإِمَن لََن َحتهى نََرى َّللاه

٘٘] 
 التفسٌر:

الذي نسمعه منن هو كبلم هللا، حتى نرى هللا ِعٌَانًا، واذكروا إذ للتم: ٌا موسى لن نصدلن فً أن الكبلم 
 فنزلت نار من السماء رأٌتموها بؤعٌنكم، فمَتَلَتْكم بسبب ذنوبكم، وُجْرأتكم على هللا تعالى.

 .(ٔ)[، "أي: واذكروا أٌضاً ٌا بنً إسرابٌل إذ للتم ٌا موسى"٘٘لوله تعالى: }َوإِْذ لُْلتُْم ٌَا ُموَسى{]البمرة:
عثٌمٌن:" والخطاب لمن كان فً عهد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، لكن إنعامه على أول األمة إنعام على آخرها؛  لال ابن

 .(ٕ)فصح توجٌه الخطاب إلى المتؤخرٌن مع أن هذه النعمة على من سبمهم"
 .(ٖ)ا جبت به"[، "أي لن ننماد، ولن نصدق، ولن نعترؾ لن بم٘٘لوله تعالى: }لَْن نُْإِمَن لََن{ ]البمرة :  

َ{ ]البمرة :   .(ٗ)[" أي حتى نرى هللا عبلنٌة"٘٘لوله تعالى: }َحتَّى نََرى َّللاَّ
، ٌمال "فبلن ٌجاهر بالمعاصً (٘)و)َجْهَرةً(: أي "معاٌنة ببل ساتر بٌننا وبٌنه، وأصل الجهر من الكشؾ" 

ألمر مجاهرة وجهارا، " إذا أظهره لرأي ، وٌمال: لد جاهر فبلن بهذا ا(ٙ)أْي ال ٌْستتِر من الناس منها بشًٍء"
 :(1)، كما لال الفرزدق بن ؼالب(2)العٌن وأعلنه

 من البلبً ٌظل األلؾ منهررر         منًٌخا من مخافته جهارا 
 : (0)ومنه لول الشاعر

                                                           

؛ وأخرجه مسلم 2ٖٕٙ: ما ٌجوز من االشتراط والثنٌا فً اإللرار...، حدٌث رلم 1ٔ، كتاب الشروط، باب 0ٕٔاخرجه البخاري ص )ٔ(
 .22ٕٙ[ ٙ] 1ٔٓٙ: فً أسماء هللا تعالى وفضل من أحصاها، حدٌث رلم ٕ، كتاب الذكر والدعاء، باب ٗٗٔٔص
 .0ٔٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 .0ٔٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 .0ٔٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
 .ٕ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .00ٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٘)
 .2ٖٔ/ٔ( معانً المرآن للزجاج: ٙ)
 .1ٓ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: 2)
 ، ٌهجو جرٌرا ، ولبل البٌت :  ٕ٘٘، والنمابض :  ٖٗٗ(دٌوانه : 1)

 استثارا عوى، فؤثار أؼلب ضٌؽمٌا     فوٌل ابن المراؼة! ما
لوله " عوى " ٌعنً جرٌرا. ولوله " من البلبً " ، أصله : من البلبٌن. و " البلإون " جمع " الذي " من ؼٌر لفظه ، بمعنى " الذٌن " .  

ٌه وفٌه لؽات : البلإون ، فً الرفع ، والبلبٌن ، فً الخفض والنصب. والبلإو ، ببلنون ، والبلبً ، بإثبات الٌاء فً كل حال. ٌستوى ف
 الرجال والنساء ، ومنه لول عباد بن طهفة ، وهو أبو الربٌس ، شاعر أموي :  

 من النفر البلبً الذٌن إذا همو       ٌهاب اللبام حلمة الباب لعمعوا
بً " ، ٌعنً وأجاز أبو الربٌس أن ٌجمع بٌن " البلبً " و " الذٌن " ، الختبلؾ اللفظٌن ، أو على إلؽاء أحدهما. لول الفرزدق : " من البل

: من الذٌن. ثم لطع المول وحذؾ ، لداللة الكبلم على ما أراد ، كؤنه لال : هو من الذٌن عرفت ٌا جرٌر. ثم استؤنؾ فمال : ٌظل األلؾ 
ٌخا " : منه.. ، والضمٌر فً " منه " عابد إلى لوله : " أؼلب ضٌؽمٌا " ، هو األسد ، وٌعنً نفسه. واأللؾ : ٌعنً ألؾ رجل. ولوله : " من

أي لد أناخ " األلؾ " ركابهم من مخافته ، ولد لطع علٌهم الطرٌك. هذا ، ورواٌة النمابض والدٌوان : " نهارا " مكان " جهارا " جاء 
ا تفسٌرها فً النمابض : " لال : نهارا، ولم ٌمل : لٌبل ، ألن األسد أكثر شجاعته ولوته باللٌل. فٌمول : هذا األسد ٌظل األلؾ منه منٌخ

ألن بالنهار ، فكٌؾ باللٌل! " . رواٌة الطبري : " جهارا " لرٌبة المعنى من رواٌة من روى " نهارا " . وهم ٌمولون : لمٌته جهارا نهارا. 
 النهار ٌكشؾ كل شًء وٌعلنه وٌجهره. أي أناخوا ٌرونه وهم ٌرونه رأى العٌن ، وذلن فً النهار.

 .00ٔ/ٔ، والسدم: الندم، والبٌت من شواهد الثعلبً فً تفسٌره: 22ٖ/ ٕ: -ابن هشام الحمٌري -(سٌرة النبً صلّى هللا علٌه وسلّم0)
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 ٌجهر أجواؾ المٌاه الّسدم     وانتحابها على الحان
 بذلن المول. ولٌل المعنى )جهرة( أنه صفة لمولهم، أي : جهروا

 : (ٔ)وفً المابلٌن لموسى ذلن لوالن 
المول األول : أنهم السبعون المختارون، فلما صار ٌكلم موسى ربه وٌكلمه هللا، لالوا }لَْن نُْإِمَن لََن َحتَّى نََرى 

َ َجْهَرةً{ َّللاَّ
(ٕ). 

بها لالوا : لٌست من عند هللا }لَْن المول الثانً : أنه لما رجع موسى من مٌمات هللا، وأنزل علٌه التوراة، وجـاء 
َ َجْهَرةً{.  نُْإِمَن لََن َحتَّى نََرى َّللاَّ

 :(ٖ)[، فٌه وجهان من المراءة٘٘ولوله }َجْهَرةً{]البمرة: 
 أحدهما: }َجْهَرةً{، بجزم الهاء. لرأ بها الجمهور.

بن لٌس، "وهً لؽة مسموعة عند  والثانً:}َجَهَرةً{، بفتح الهاء، لرأ بها ابن عباس، لرأ سهل بن شعٌب وحمٌد
 .(ٗ)البصرٌٌن فٌما فٌه حرؾ الحلك ساكنا لد انفتح ما لبله، والكوفٌون ٌجٌزون فٌه الفتح وإن لم ٌسمعوه"

 .(٘)لال الثعلبً: :وهما لؽتان، مثل زهره وزهره "
اِعمَةُ{ ]البمرة :   ً [، أي فؤهلكهم هللا بالصاعمة٘٘لوله تعالى: }فَؤََخذَتُْكُم الصَّ  .(ٙ)، عمابا
 .(2)لال الواحدي: " ٌعنً ما تصعمون منه، أي: تموتون" 
 .(1)لال البؽوي:" أي الموت" 
 .(0)لال الثعلبً:" وهً نار جاءت من السماء فؤحرلتهم جمٌعا" 
 .(ٓٔ)لال ابن عثٌمٌن:" ٌعنً الموت الذي صعموا به" 
 .(ٔٔ)فؤحرلهم"لال الصابونً:"أي أرسل هللا علٌهم ناراً من السماء  
 .(ٕٔ)لال الزجاج: " معنى الصاعمة ما ٌُْصعمون منه، أْي ٌموتون، فؤخذتهم الصاعمة فماتوا" 
 .(ٖٔ)لال المراؼً:" أي فؤخذت الصاعمة من لال ذلن" 
 واختلؾ فً ُموسى هل أصابه ما أصابهم؟، وللعلماء فٌه لوالن: 

 :(٘ٔ)، وذللن لوجهٌن(ٗٔ) جمهور، وهو الصحٌحعلٌه السبلم. لاله ال-األول: أن الخطاب لم ٌتناول موسى
 أحدهما: أنه خطاب مشافهة فبل ٌحب أن ٌتناول موسى علٌه السبلم.

الثانً: أنه لو تناول موسى لوجب تخصٌصه بموله تعالى فً حك موسى: فلما أفاق مع أن لفظة اإلفالة ال  
 تستعمل فً الموت.

                                                           

 .ٕٗٙ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٔ)
 (ولد اختلؾ فً ولت اختٌارهم:ٕ)
 حكى أكثر المفسرٌن أن ذلن بعد عبادة العجل ، اختارهم لٌستؽفروا لبنً إسرابٌل. -ٔ
 حٌن خرج من البحر وطلب بالمٌعاد. وحكى النماش وؼٌره أنه اختارهم-ٕ

 واألول أصح .
 .2ٗٔ/ٔ، والمحرر الوجٌز: 00ٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر الثعلبً: ٖ)
 .2ٗ/!ٔ( المحرر الوجٌز: ٗ)
 .00ٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٘)
 .ٗٓٗ/ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٙ)
 .ٓٗ٘/ٕ( التفسٌر البسٌط: 2)
 .02/ٔ( تفسٌر البؽوي: 1)
 .00ٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: 0)
 .0ٕٔ/ٔ( تفمسٌر ابن عثٌمٌن:ٓٔ)
 .ٕ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔٔ)
 .2ٖٔ/ٔ( معانً المرآن: ٕٔ)
 .ٕٕٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٖٔ)
 .ٖٕٙ/ٔ، وروح المعانً: ٕٔ٘/ٖ( أنظر: مفاتٌح الؽٌب: ٗٔ)
 .ٕٔ٘/ٖ( أنظر: مفاتٌح الؽٌب: ٘ٔ)
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.  وهو خطؤ لما بٌّناه فً المول األول. وهللا (ٔ)اله ابن لتٌبةوالمول الثانً: إن موسى علٌه السبلم لد مات، ل
 أعلم.

اِعمَةُ{]البمرة:   :(ٕ){، وجهان من المراءة٘٘وفً لوله تعالى:}الصَّ
 أحدهما: }الصعمة{، بؽٌر ألؾ، لرأ بها عمر وعثمان وعلً )رضً هللا عنهم(.

اِعمَةُ{ باأللؾ.  والثانً: ولرأ البالون }الصَّ
 .(ٖ): "وهما لؽتان"لال الثعلبً 
 .(ٗ)[، "أي ما حّل بكم"٘٘لوله تعالى: }َوأَْنتُْم تَنُظُروَن{]البمرة: 
 .(٘)لال عروة بن روٌم:"فصعك بعضكم وبعض ٌنظرون" 
 .(ٙ)لال الطبري:" وأنتم تنظرون إلى الصاعمة التً أصابتكم" 
 .(2)لال البؽوي:" أي ٌنظر بعضكم إلى بعض حٌن أخذكم الموت" 
 .(1)ابن عطٌة: أي: "إلى حالكم.. حتى أحالهم العذاب وأزال نظرهم "لال  
 .(0)لال الماوردي: أي:"ما نزل بكم من الموت" 
 .(ٓٔ)لال ابن عثٌمٌن:" أي ٌنظر بعضكم إلى بعض حٌن تتسالطون" 
 موت من طلب رإٌة هللا جهرة. (ٔٔ)ولال المراؼً: " والبالون ٌنظرون بؤعٌنهم" 
 :(ٕٔ))الصاعمة( التً أخذتهم لوالنوللمفسرٌن فً  

 .(٘ٔ)، والربٌع(ٗٔ)ولتادة (ٖٔ)أحدهما: أنها هً الموت. وهو لول الحسن
ُ{ ]الزمر :    [ 1ٙواحتجوا علٌه بموله تعالى: }فََصِعَك َمْن فًِ السََّماَواِت َوَمْن فًِ اأْلَْرِض إاِلَّ َمْن َشاَء َّللاَّ

 [.1ٙ]الزمر: 
 :(ٙٔ)جوهلال الرازي: "وهذا ضعٌؾ لو 
أحدها: لوله تعالى: فؤخذتكم الصاعمة وأنتم تنظرون ولو كانت الصاعمة هً الموت المتنع كونهم ناظرٌن  

 إلى الصاعمة.
[ أثبت الصاعمة فً حمه مع أنه ٖٗٔوثانٌها: أنه تعالى لال فً حك موسى: وخر موسى صعما ]األعراؾ:  

 عن الموت بل عن الؽشً. لم ٌكن مٌتا ألنه لال: فلما أفاق واإلفالة ال تكون
 وثالثها: أن الصاعمة وهً التً تصعك وذلن إشارة إلى سبب الموت.

ورابعها: أن ورودها وهم مشاهدون لها أعظم فً باب العموبة منها إذا وردت بؽتة وهم ال ٌعلمون. ولذلن 
 لال: }وأنتم تنظرون{، منبها على عظم العموبة.

ْجفَةُ{ المول الثانً: أن الصاعمة هً سبب ال ا أََخَذتُْهُم الرَّ موت، ولذلن لال تعالى فً سورة األعراؾ: }فَلَمَّ
 [.٘٘ٔ]األعراؾ : 

                                                           

 .ٕٔ٘/ٖ( نمبل عن: مفاتٌح الؽٌب: ٔ)
 .00/!ٔ( أنظر: تفسٌر الثعلبً: ٕ)
 .00ٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٖ)
 .ٕ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .ٕٔٔ/ٔ(:صٕٗ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)٘)
 .1ٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٙ)
 .02/ٔ( تفسٌر البؽوي: 2)
 .2ٗٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: 1)
 .ٖٕٔ/ٔ( النكت والعٌون: 0)
 .0ٕٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٓٔ)
 .ٕٕٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٔٔ)
 .ٕٔ٘/ٖ، ومفاتٌح الؽٌب: 1ٖ-1ٕ/ٕتفسٌر الطبري: ( انظر: ٕٔ)
 .ٕٔ٘/ٖ( نمبل عن: مفاتٌح الؽٌب: ٖٔ)
 .ٕٔٔ/ٔ(:ص1ٖ٘، وابن أبً حاتم)1ٕ/ٕ(:ص0٘ٔ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٕٔٔ/ٔ(:ص0ٖ٘، وتفسٌر ابن أبً حاتم)1ٕ/ٕ(:ص0ٕ٘(أنظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .ٕٔ٘/ٖ( أنظر: مفاتٌح الؽٌب: ٙٔ)
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 :(ٔ)ومن ثم اختلفوا هإالء فً  سبب الموت أي شًء كان، على أربعة أوجه  
 .(ٕ)أحدها: أن نارا ولعت من السماء، فؤحرلتهم. لاله السدي

 .(ٖ)بن الحكموثانٌها: صٌحة جاءت من السماء. لاله مروان 
 وثالثها: أرسل هللا تعالى جنودا سمعوا بخسها فخروا صعمٌن مٌتٌن ٌوما ولٌلة.

 .(ٗ)ورابعها: أخذتهم الرجفة، وهً الصاعمة، فماتوا جمٌعا. لاله ؼبن إسحاق
و)الصاعمة( هً "الصوت الشدٌد من الجو، ثم ٌكون منها نار فمط، أو عذاب، أو موت، وهً فً ذاتها  

، و"الصاعة والصالعة ٌتماربان، وهما الهدة الكبٌرة، إال أن الصمع (٘)وهذه األشٌاء تؤثٌرات منها"شًء واحد، 
 الصمع ٌمال فً األجسام األرضٌة، والصعك فً األجسام العلوٌة. 

 :(ٙ) ولال بعض أهل اللؽة: الصاعمة على ثبلثة أوجه 
[، ولوله: }فؤخذتهم الصاعمة{ 1ٙ/أحدها: الموت، كموله: }فصعك من فً السموات ومن فً األرض{ ]الزمر 

 [.ٖ٘ٔ]النساء/
 [.ٖٔوالثانً: العذاب، كموله: }أنذرتكم صاعمة مثل صاعمة عاد وثمود{ ]فصلت /

  [.ٖٔوالثالث: النار، كموله: }أنذرتكم الصواعك فٌصٌب بها من ٌشاء{ ]الرعد/
نه أو أصابه، حتى ٌصٌر من ولال اإلمام الطبري: "وأصل )الصاعمة( كل أمر هابل رآه )المرء( أو عاٌ 

هوله وعظٌم شؤنه إلى هبلن وعطب، وإلى ذهاب عمل وؼمور فهم،  أو فمد بعض آالت الجسم صوتا كان 
ذلن أو نارا، أو زلزلة، أو رجفا، ومما ٌدل على أنه لد ٌكون مصعولا وهو حً ؼٌر مٌت، لول هللا عز وجل 

 :  (2)مؽشٌا علٌه، ومنه لول جرٌر بن عطٌة [، ٌعنًٖٗٔ: }َوَخرَّ ُموَسى َصِعمًا{]األعراؾ : 
 أصابته الصواعك فاستدارا   وهل كان الفرزدق ؼٌر لرد    

فمد علم أن موسى لم ٌكن حٌن ؼشً علٌه وصعك مٌتا، ألن هللا جل وعز أخبر عنه أنه لما أفاق لال :  
 .(1)"وال شبه جرٌر الفرزدق وهو حً بالمرد مٌتا -[ ٖٗٔ)تبت إلٌن( ] األعراؾ : 

ولد ذكر الطبري مجموعة من الرواٌات عن سبب لٌلهم لموسى ما أخبر هللا جل وعز عنهم أنهم لالوا  
، والصواب من (0)له، من لولهم : }لن نإمن لن حتى نرى هللا جهرة{، وهً رواٌات ؼٌر صحٌحة اإلسناد

                                                           

 .ٕٔ٘/ٖ، ومفاتٌح الؽٌب: 1ٖ-1ٕ/ٕطبري: ( أنظر: تفسٌر الٔ)
 .ٕٔٔ/ٔ(:صٓٗ٘. تفسٌر ابن أبً حاتم)1ٖ-1ٕ/ٕ(:ص0ٖ٘( أنظر:الطبري)ٕ)
 .ٕٔٔ/ٔ(:صٔٗ٘( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖ)
 .1ٖ/ٕ(:ص0٘ٗ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .0ٗٗ( مفردات ؼرٌب المرآن، الراؼب: ٘)
 .0ٗٗ( أنظر: مفردات ؼرٌب المرآن، الراؼب: ٙ)
 وبعده فً هجاء الفرزدق ، وهو من أشده :  ٕٔ٘، والنمابض :  1ٕٔ(دٌوانه : 2)

 وكنت إذا حللت بدار لوم        رحلت بَِخْزٌٍَة وتركت عارا
 الصوالع . فاستدار : أي استدار إنسانا بعد أن كان لردا " . -ٌعنً جرٌرا  -وما أشد ما لال! ولال فً النمابض فً شرح البٌت : " ولؽته 

الذي وكؤنه أخطؤ المعنى ، فإنه أراد أنه مسخ لردا على هٌبته التً كان علٌها لبل أن ٌكون إنسانا . فموله : " استدار " : عاد إلى الموضع 
كما بدأ . فهو ٌمول  ابتدأ منه ، ومن ذلن لوله ملسو هيلع هللا ىلص فً حجة الوداع : " إن الزمان لد استدار كهٌبته ٌوم خلك هللا السموات واألرض " أي عاد

 : كان الفرزدق فً أصل نشؤته لردا ، ثم تحول إنسانا ، فلما أصابته صواعك شعري عاد كما كان فً أصل نشؤته لردا صرٌحا .
 .1ٖ-1ٕ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: 1)
لعجل ، ولال ألخٌه وللسامري ما لال ( منها: ما رواه عن دمحم بن إسحاق لال :" لما رجع موسى إلى لومه ، ورأى ما هم فٌه من عبادة ا0)

مما لال ، وحرق العجل وذراه فً الٌم ،  اختار موسى منهم سبعٌن رجبل الخٌِّر فالخٌِّر ، ولال : انطلموا إلى هللا عز وجل ، فتوبوا إلٌه 
سٌناء لمٌمات ولته له  صنعتم ، وسلوه التوبة على من تركتم وراءكم من لومكم ؛ صوموا وتطهروا وطهروا ثٌابكم. فخرج بهم إلى طور

حٌن صنعوا ما أمرهم به ، وخرجوا للماء ربه : ٌا موسى ،  -فٌما ذكر لً  -ربه ، وكان ال ٌؤتٌه إال بإذن منه وعلم . فمال له السبعون 
،  ودنا موسى اطلب لنا إلى ربن نسمع كبلم ربنا ،  لال : أفعل . فلما دنا موسى من الجبل ولع علٌه عمود ؼمام حتى تؽشى الجبل كله 

فدخل فٌه ، ولال للموم : ادنوا . وكان موسى إذا كلمه ربه ولع على جبهته نور ساطع ال ٌستطٌع أحد من بنً آدم أن ٌنظر إلٌه . فضرب 
لما فرغ دونه الحجاب . ودنا الموم ، حتى إذا دخلوا فً الؽمام ولعوا سجودا ، فسمعوه وهو ٌكلم موسى ٌؤمره وٌنهاه : افعل ، وال تفعل . ف
وهً  -إلٌه من أمره ، انكشؾ عن موسى الؽمام، فؤلبل إلٌهم ، فمالوا لموسى : )لن نإمن لن حتى نرى هللا جهرة( ، فؤخذتهم الرجفة 

]فافتلتت أرواحهم[ فماتوا جمٌعا، ولام موسى ٌناشد ربه وٌدعوه وٌرؼب إلٌه وٌمول : رب لو شبت أهلكتهم من لبل وإٌاي! لد  -الصاعمة 
، أفتهلن من ورابً من بنً إسرابٌل بما تفعل السفهاء منا ؟ أي : إن هذا لهم هبلن ، اخترت منهم سبعٌن رجبل الخٌر فالخٌر ،  سفهوا
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ه : }ٌا موسى لن نإمن لن حتى نرى المول فٌه أن ٌمال: "إن هللا جل ثناإه لد أخبر عن لوم موسى أنهم لالوا ل
هللا جهرة{، كما أخبر عنهم أنهم لالوه . وإنما أخبر هللا عز وجل بذلن عنهم الذٌن خوطبوا بهذه اآلٌات، 
توبٌخا لهم فً كفرهم بدمحم صلى هللا علٌه و سلم، ولد لامت حجته على من احتج به علٌه، وال حاجة لمن 

عً لهم إلى لٌل ذلن . ولد لال الذٌن أخبرنا عنهم األلوال التً ذكرناها، انتهت إلٌه إلى معرفة السبب الدا
 .(ٔ)وجابز أن ٌكون بعضها حما كما لال"

وتجدر اإلشارة بؤن أهل السنة والجماعة أجمعوا بؤن رإٌة المإمنٌن ربهم ٌوم المٌامة ممكنة ولد جاء  
ة والسبلم ولذلن ٌمول شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة الوعد بها صرٌحا فً كتاب هللا تعالى وسنة رسوله علٌه الصبل

فً فتاوٌه ما نصه "نعم رإٌة هللا باألبصار هً للمإمنٌن فً الجنة وهً أٌضا للناس فً عرصات المٌامة كما 
حٌث لال : "إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس فً الظهٌرة لٌس دونها  تواترت بها األحادٌث عن النبً 

إلى أن لال : "وهذه األحادٌث وؼٌرها فً الصحاح ولد تلماها السلؾ واألبمة بالمبول واتفك علٌها  (ٕ)سحاب"
أهل السنة والجماعة وإنما ٌكذبها أو ٌحرفها الجهمٌة ومن تبعهم من المعتزلة والرافضة ونحوهم الذٌن 

 .(ٖ)ة"ٌكذبون بصفات هللا تعالى وبرإٌته وؼٌر ذلن وهم المعطلة شرار الخلك والخلٌم
  :-ولد اختلؾ الناس فى مسؤلة رإٌة هللا تعالى عٌاناً فى اآلخرة على ثبلثة مذاهب 

 أوالً : مذهب نفات الرإٌة:
ذهب المعتزلة والجهمٌة ومن تبعهم من الخوارج واإلمامٌة وبعض الزٌدٌة وبعض المرجبة، إلى نفً رإٌة 

ً فً الدنٌا واآلخرة، ولالوا:  باستحالة ذلن عمبل؛ ألنهم ٌمولون إن البصر ال ٌدرن إال األلوان هللا تعالى عٌانا
واألشكال، أي ما هو مادي وهللا تعالى ذات ؼٌر مادٌة، فمن المستحٌل إذن أن ٌمع علٌه البصر، فالمول برإٌة 

فً  هللا تعالى هدم للتنزٌه وتشوٌه لذات هللا وتشبٌه له حٌث إن الرإٌة ال تحصل إال بانطباع صورة المربً
الحدلة، ومن شرط ذلن انحصار المربً فً جهة معٌنة من المكان حتى ٌمكن اتجاه الحدلة إلٌه، ومن المعلوم 
علم الٌمٌن أن هللا تعالى لٌس بجسم وال تحده جهة من الجهات ولو جاز أن ٌرى فً اآلخرة لجازت رإٌته 

  :ى هذا بالسمع والعمل، واستدلوا عل(ٗ)اآلن، فشروط الرإٌة ال تتؽٌر فً الدنٌا واآلخرة
 فمن جهة السمع:

 الدلٌل األول: 
[، لالوا : أنه نفى ٖٓٔ}اَل تُْدِرُكهُ اأْلَْبَصاُر َوُهَو ٌُْدِرُن اأْلَْبَصاَر َوُهَو اللَِّطٌُؾ اْلَخبٌُِر{ ]األنعام :  لوله تعالى: -

إٌة البصر، النه متى لرن به زال أن ٌدرن باألبصار، ولد علمنا أن اإلدران إذا لرن بالبصر أفاد ما تفٌده ر
االحتمال عنه، فاختص بفابدة واحدة وهً الرإٌة بالبصر، وذلن بمنزلة لوله لو لال: ال تراه األبصار، فثبت 

 .(٘)أنه نفى عن نفسه إدران البصر فٌتناول جمٌع األبصار فً جمٌع األولات
ًَ اإلدران ال : وأجٌب علٌهم   ٌستلزم انتفاء الرإٌة، فإنَّه لد ترى الشًء وال بؤنَّ هذا ؼلط كبٌر؛ ألنَّ نَْف

تدركه ؛ ٌعنً ال تحٌط به، فهذه السماء نراها وال أحد ٌشن فً أنه ٌرى السماء، ولو للت ألي أحد ٌرى 
السماء: هل تدرن السماء رإٌة وتحٌط بها؟ فسٌكون جواب كل أحد : ال، ٌعنً ال ٌدركها رإٌة، وإنما ٌرى 

ا تََراَءى اْلَجْمعَاِن لَاَل أَْصَحاُب ُموَسى إِنَّا لَُمْدَرُكوَن ) ى وكما لال عز وجل:منها ما ٌمكنه أن ٌر ( لَاَل ٔٙ}فَلَمَّ
ًَ َربًِّ َسٌَْهِدٌِن ) [، ووجه الداللة أنَّهُ نفى اإلدران، ومع نَْفًِ اإلدران ٕٙ - ٔٙ({ ]الشعراء : َٕٙكبلَّ إِنَّ َمِع

                                                                                                                                                                                             

أرجع إلٌهم ولٌس معً منهم رجل واحد! فما الذي ٌصدلونً به أو ٌؤمنونً علٌه بعد هذا ؟)إنا هدنا إلٌن( . فلم ٌزل موسى ٌناشد ربه عز 
حتى رد إلٌهم أرواحهم ، فطلب إلٌه التوبة لبنً إسرابٌل من عبادة العجل ، فمال : ال إال أن ٌمتلوا أنفسهم.]انظر:  وجل وٌطلب إلٌه،

 [. 12-1ٙ/ٕ(:ص 0٘2تفسٌره)
لال اإلمام الطبري بعد أن ذكر الرواٌات: " فهذا ما روي فً السبب الذي من أجله لالوا لموسى : }لن نإمن لن حتى نرى هللا  

 [.10/ٕال خبر عندنا بصحة شًء مما لاله من ذكرنا لوله فً سبب لٌلهم ذلن لموسى ، تموم به حجة فٌسلم له".]تفسٌره: جهرة{ و
 .0ٓ-10/ٕ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 (.22ٕٗ( سنن الترمذي، صفة الجنة عن رسول هللا، الحدٌث: )ٕ)
 .0ٖٔ – 0ٖٓ/  ٖ( مجموع الفتاوى، شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة: ٖ)
  . ٖٗٗ/ٖط األولاؾ ، وموسوعة الفرق المنتسبة إلى اإلسبلم  ٖ٘ٔ، وشرح الطحاوٌة ص ٕ٘ٙ/ٔ: مماالت اإلسبلمٌٌن  (انظرٗ)
  . ٗٗٔ/ٗ، والمؽنى  ٕٖٕ(انظر : شرح األصول الخمسة ص٘)
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ا تََراَءا اْلَجْمعَانِ  رإٌة كل جمع آلخر فمال( الترابً وهو -عز وجل  -أثبت هللا  )هذا الجمع رأى الجمع  فَلَمَّ
{ ٌعنً لن نُْدَرْن ٌعنً  }لَاَل أَْصَحاُب ُموَسى إِنَّا لَُمْدَرُكوَن{ وذان الجمع رأى الجمع ومع ذلن فمال موسى }َكبلَّ

  .لن ٌُحاَط بنا
ًُ اإلحاطة ال ٌستلزم أن تُْنفَى الرإٌة؛ بل  ًُ اإلحاطة ٌستلزم إثبات الرإٌة نمٌض ما لالوا، ..  فنَْف نَْف

و..الوجه الثانً من االستدالل علٌهم بهذه اآلٌة أنَّ نفً اإلدران لٌس كماالً، والماعدة المعروفة أنَّ كل نفً فً 
سبحانه وتعالى لال }اَل تُْدِرُكهُ اأْلَْبَصاُر{، وذلن لكمال سعته  -عز وجل  -المرآن فكماله بإثبات ضده، فربنا 

 .-عز وجل -وكمال علوه وكمال استؽناه عن خلمه، إلى ؼٌر ذلن من أفراد صفات الجبلل للرب 
فبل ٌمال إنه ال ٌُْدَرن وٌكون المراد كماالً إال وأَْصُل ذلن ثابتاً، وهو أنه فً محل من ٌَُرى أو فً محل  

ةً فإنما ٌكون كماالً إذا كان فً محل ما ٌمكن .ألنن متى ما للت فً شًء إنن تراه أو ال تدركه رإٌ .الرإٌة
 .أن ٌَُرى، أما األشٌاء التً ال تَُرى أصبلً فإنه لٌس من الكمال أن تَْنِفً الرإٌة عنها

فكونن تنفً الرإٌة عن الرحمة ال ٌعد هذا كماال فً الرحمة، وإنما هكذا ُوِجَدْت، كونن تنفً الرإٌة عن  
  .مال فٌهااإلبصار واإلدران ال ٌدل على ك

ًُ اإلدران عن الرب   ًَ اإلدران ألجل أنه عظٌم عز وجل فإنه ٌَُرى، ولكنه  -عز وجل  -فإذاً َدلَّ نَْف أنَّ نَْف
  .ال ٌُْدَرنْ 

  .إدراٌن بُِرْإٌٍَة، وإدران بعلمه : واإلدران ٌنمسم إلى لسمٌن 
 ٌُِحٌُطوَن بِِه ِعْلًما(.َواَل  واإلدران بعلم : نَفَاهُ هللا عز وجل فً لوله سبحانه(

  .وإدران الرإٌة : نفاه هللا عز وجل فً هذه اآلٌة
َوُهَو ٌُْدِرُن اأْلَْبَصاَر َوُهَو اللَِّطٌُؾ } وهذه اآلٌة فً إدران الرإٌة ال فً إدران العلم، دلَّ علٌها لوله بعد النفً

األبصار ألنَّ األبصار هً محل  َخصَّ اإلدران بإدران}ٌُْدِرُن اأْلَْبَصاَر{ٌعنً ٌراها، و اْلَخبٌُِر{، فكونه سبحانه
َدلَّنَا على أَنَّ  }اَل تُْدِرُكهُ اأْلَْبَصاُر{ ، فلما لال{نَْفًِ اإلدران السابك، فمال}اَل تُْدِرُكهُ اأْلَْبَصاُر َوُهَو ٌُْدِرُن اأْلَْبَصارَ 

 .(ٔ) المنفً هو إدران الرإٌة ال إدران العلم
 الدلٌل الثانً: 

ٌَْن لَاَل لَْن تََرانًِ َولَِكِن ا لوله تعالى: - ا َجاَء ُموَسى ِلِمٌمَاتِنَا َوَكلََّمهُ َربُّهُ لَاَل َرّبِ أَِرنًِ أَْنُظْر إِلَ ْنُظْر إِلَى }َولَمَّ
ا تََجلَّى َربُّهُ ِلْلَجبَِل َجعَلَهُ َدكًّ  ا أَفَاَق لَاَل ُسْبَحانََن اْلَجبَِل فَإِِن اْستَمَرَّ َمَكانَهُ فََسْوَؾ تََرانًِ فَلَمَّ ا َوَخرَّ ُموَسى َصِعمًا فَلَمَّ

ُل اْلُمْإِمنٌَِن{ ]األعراؾ :  ٌَْن َوأَنَا أَوَّ  [.ٖٗٔتُْبُت إِلَ
 ً  (.ٕ)لالوا : ولَن موضوعة للتؤبٌد وإذا لم ٌره موسى أبدا لم ٌره ؼٌره إجماعا

}لَاَل لَن   : أما استدالل المعتزلة بموله تعالىو : ولد أجابهم اإلمام صدر الدٌن ابن أبى العز الحنفً فمال
  .}اَل تُْدِرُكهُ اأْلَْبَصاُر{فاآلٌتان دلٌل علٌهم  : تََرانًِ{، وبموله تعالى

  : اآلٌة األولى : فاالستدالل منها على ثبوت رإٌته من وجوه
ا ال ٌجوز علٌه، بل هو عندهم أن ٌسؤل م -أنه ال ٌظن بكلٌم هللا ورسوله الكرٌم وأعلم الناس بربه فً ولته -ٔ

 .من أعظم المحال
ٌَْس ِمْن  أن هللا لم ٌنكر علٌه سإاله، ولما سؤل نوح ربه نجاة ابنه أنكر سإاله، ولال: -ٕ }لَاَل ٌَا نُوُح إِنَّهُ لَ

ٌَْس لََن بِِه ِعْلٌم إِنًِّ أَِعُظنَ  ٌُْر َصاِلحٍ فبََل تَْسؤَْلِن َما لَ  [.ٙٗأَْن تَُكوَن ِمَن اْلَجاِهِلٌَن{ ]هود :  أَْهِلَن إِنَّهُ َعَمٌل َؼ
أنه تعالى لال)لَن تََرانًِ(، ولم ٌمل: إنً ال أرى، أو ال تجوز رإٌتً، أو لست بمربً، والفرق بٌن  -ٖ

الجوابٌن ظاهر. أال ترى أن من كان فً كمه حجر فظنه رجل طعاما فمال: أطعمنٌه، فالجواب الصحٌح: أنه 
طعاما صح أن ٌمال: إنن لن تؤكله. وهذا ٌدل على أنه سبحانه مربً، ولكن موسى ال  ال ٌإكل، أما إذا كان

  تحتمل لواه رإٌته فً هذه الدار، لضعؾ لوى البشر فٌها عن رإٌته تعالى.
ته وصبلبته ال فؤعلمه أن الجبل مع لو (َولَِكِن انُظْر إِلَى اْلَجبَِل فَإِِن اْستَمَرَّ َمَكانَهُ فََسْوَؾ تََرانًِ)وهو لوله -ٗ

  ٌثبت للتجلً فً هذه الدار، فكٌؾ بالبشر الذي خلك من ضعؾ ؟
                                                           

  . المنصورة –للسٌد أبو سٌؾ ، مكتبة اإلٌمان  ٖٓٗ/ٔ(انظر : الشروح الوافٌة على العمٌدة الطحاوٌة ٔ)
  . بٌروت –، الطبعة الثالثة، دار الكتاب العربً  ٗ٘ٔ/ٕنظر : تفسٌر الزمخشرى المسمى ) بالكشاؾ ( (إ)
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أن هللا سبحانه لادر على أن ٌجعل الجبل مستمرا، وذلن ممكن، ولد علك به الرإٌة، ولو كانت محاال لكان  -٘
  .نظٌر أن ٌمول: إن استمر الجبل فسوؾ آكل وأشرب وأنام، والكل عندهم سواء

ا تََجلَّى َربُّهُ ِلْلَجبَِل َجعَلَهُ َدكًّافَ )لوله تعالى  -ٙ ، فإذا جاز أن ٌتجلى للجبل الذي هو جماد ال ثواب له وال (لَمَّ
عماب، فكٌؾ ٌمتنع أن ٌتجلى لرسله وأولٌابه فً دار كرامته ؟ ولكن هللا تعالى أعلم موسى علٌه السبلم أن 

  .الجبل إذا لم ٌثبت لرإٌته فً هذه الدار، فالبشر أضعؾ
 -أن هللا كلم موسى وناداه وناجاه، ومن جاز علٌه التكلم والتكلٌم وأن ٌسمع مخاطبه كبلمه بؽٌر واسطة  -2

 . فرإٌته أولى بالجواز. ولهذا ال ٌتم إنكار رإٌته إال بإنكار كبلمه، ولد جمعوا بٌنهما
ففاسد، فإنها لو لٌدت بالتؤبٌد ال وأما دعواهم تؤٌٌد النفً بـ )لن( وأن ذلن ٌدل على نفً الرإٌة فً اآلخرة، 

ُ َعِلٌٌم  ٌدل على دوام النفً فً اآلخرة، فكٌؾ إذا أطلمت ؟ لال تعالى: ٌِْدٌِهْم َوَّللاَّ }َولَْن ٌَتََمنَّْوهُ أَبًَدا بَِما لَدََّمْت أَ
ٌْنَا َربُّنَ  [، مع لوله0٘بِالظَّاِلِمٌَن{ ]البمرة :   [،22لَاَل إِنَُّكْم َماِكثُوَن{ ]الزخرؾ :  }َونَاَدْوا ٌَا َماِلُن ِلٌَْمِض َعلَ

}فَلَْن أَْبَرَح اأْلَْرَض َحتَّى  وألنها لو كانت للتؤبٌد المطلك لما جاز تحدٌد الفعل بعدها، ولد جاء ذلن، لال تعالى
ٌُْر اْلَحاِكِمٌَن{ ]ٌوسؾ :  ُ ِلً َوُهَو َخ   .لن " ال تمتضً النفً المإبد، فثبت أن " [1ٌَٓؤَْذَن ِلً أَبًِ أَْو ٌَْحُكَم َّللاَّ

 لال الشٌخ جمال الدٌن بن مالن رحمه هللا تعالى:
 (ٔ) ومن رأى النفً بلن مإبدا       فموله اردد وسواه فاعضدا

ولد استدل المعتزلة على نفى الرإٌة فى الدنٌا واآلخرة مطلماً بعدة أدلة أخرى من المرآن، وأضافوا إلى ذلن 
 -:أدلٍة عملٌة منها اآلتً

وتحرٌره كما لال عبد الجبار: إن الواحد منا راء بحاسة، والرابً بالحاسة ال ٌرى الشًء إال إذا  : الممابلة-ٔ
كان مماببلً أو حاالً فً الممابل أو فً حكم الممابل. ولد ثبت أن هللا تعالى ال ٌجوز أن ٌكون مماببلً، وال حاالً 

 .(ٕ) فً الممابل، وال فً حكم الممابل
، والحك أن (ٖ)أجاب الرازى عن هذه الشبهة فى كتابه األربعٌن، بعدة أجوبه ومنها نفى الحٌز والجهةولد 

الجواب عن دلٌل المعتزلة بتسلٌم نفً الجهة والممابلة عن هللا تعالى ال ٌستمٌم حٌث إن إثبات رإٌة حمٌمٌة 
رإٌة وإثبات الملزوم ونفً البلزم بالعٌان من ؼٌر ممابلة أو جهة مكابرة عملٌة، ألن الجهة من لوازم ال

مؽالطة ظاهرة. ثم إن الثابت بالنصوص الصحٌحة إثبات الرإٌة هلل تعالى كرإٌة الشمس والممر .. ثم أن 
إثبات صفة العلو هلل تبارن وتعالى ورد بالكتاب والسنة فً مواضع كثٌرة جدا فبل حرج فً إثبات رإٌة هللا 

البشر بما  رن وتعالى وال ٌمدح هذا فً التنزٌه، ألن من أثبت هذا أعلمتعالى من هذا العلو الثابت له تبا
  .ٌستحك هللا تعالى من صفات الكمال

 .(ٗ)أما لفظ الجهة : فهو من األلفاظ المجملة التً لم ٌرد نفٌها، وال إثباتها بالنص، فتؤخذ حكم مثل هذه األلفاظ 
رٌره كما ذكر الرازي : "أن كل ما ٌكون مربٌا فبل بد وتم : من أدلة المعتزلة على نفً الرإٌا االنطباع-ٕ

 .(٘)وأن تنطبع صورته ومثاله فً العٌن، وهللا تعالى ٌتنزه عن الصورة والمثال، فوجب أن تمتنع رإٌته"
وأٌضاً لالوا : إن كل ما كان مربٌاً فبل بد له من لون وشكل، ودلٌله االستمراء وهللا تعالى منزه عن ذلن  -ٖ

 .(ٙ)ٌرىفوجب أال 
والجواب عن الدلٌلٌن، هو: منع كون الرإٌة باالنطباع، ومنع كون المربً ذا لون وشكل، إما مطلماً أو فً 
الؽابب لعدم تماثل الرإٌتٌن، فرإٌة الخالك لٌس كرإٌة المخلوق، فبل ٌجب هذا فً حك هللا تعالى حٌث إن 

  .(2)ات فً الماهٌة ال ٌجب استواإهما فً اللوازمذات هللا مخالفة بالحمٌمة والماهٌة لهذه الحوادث والمختلف

                                                           

  . وما بعدها ، ط األولاؾ السعودٌة ٙ٘ٔ(شرح الطحاوٌة صٔ)
 .٘٘(انظر : رإٌة هللا تعالى وتحمٌك الكبلم فٌها، أحمد بن ناصر آل حمد: ٕ)
  .0ٖٔ/1، والموالؾ لئلٌجى  2ٕٔ،  ٖٕٔ – 0ٓٔللرازي ص (انظر : األربعٌن فً أصول الدٌن ٖ)
  .ٔٙ(رإٌة هللا تعالى وتحمٌك الكبلم فٌها صٗ)
 .ٖٕٔ( األربعٌن فً أصول الدٌن: ٘)
 .22ٕ، والتمهٌد للبالبلنً: ٕ٘ٔ( أنظر: المصدر نفسه: ٙ)
 .2ٕٔ، وااألربعٌن فً أصول الدٌن للرازي: 0ٖٔ/1( شرح الجرجانً للموالؾ:2)
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والحكم بؤن المربً البد وأن تنطبع صورته ومثاله فً العٌن، وأنه ال بد وأن ٌكون ذا لون وشكل مبنً على 
أن هذه األشٌاء المشاهدة المحسوسة ال ترى إال كذلن، ثم لالوا لو صح أن ٌرى هللا فبل ٌرى إال كذلن وهو 

عالى، والحك أنه تحكم محض ولٌاس للخالك على المخلوق، وهو باطل لطعا ألنه لٌاس مع ممنوع فً حمه ت
}لُْل ُهَو  ، لال تعالى(ٔ) الفارق، فاهلل تعالى لٌس كمثله شًء، وال ٌشبهه شًء من خلمه، فبل ٌصح لٌاسه علٌه

ُ أََحٌد ) َمُد )َّٔللاَّ ُ الصَّ  [، ولال تعالى:ٗ - ٔ({ ]اإلخبلص : َٗولَْم ٌَُكْن لَهُ ُكفًُوا أََحٌد )( ٖ( لَْم ٌَِلْد َولَْم ٌُولَْد )ٕ( َّللاَّ
ٌء َوُهَو }فَاِطُر السََّماَواِت َواأْلَْرِض َجعََل لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواًجا َوِمَن اأْلَْنعَاِم أَْزَواًجا ٌَْذَرُإُكْم فٌِ ًْ ٌَْس َكِمثِْلِه َش ِه لَ

 .(ٕ)[ٔٔشورى : السَِّمٌُع اْلبَِصٌُر{ ]ال
 -ثانٌاً : مذهب األشاعرة ومن نحا نحوهم: 
وهإالء أثبتوا الرإٌة ولكن لالوا : الرإٌة لٌست إلى جهة، وإنما تكون إدراكاً، فوافموا السلؾ فى إثبات   

 الرإٌة، وردُّوا لول المعتزلة فً أنَّ الرإٌة ممتنعة، ووافموا المعتزلة فً أنَّ لٌس على العرش رب وأنَّ هللا
  .خبلفاً للسلؾ الصالح، فمالوا الرإٌة ال إلى جهة –جهة العلو  -سبحانه لٌس فً جهة 

واختلفت عبارات األشاعرة فى هذه المسؤلة، فظاهر عبارات األشعرى إثبات رإٌة حمٌمٌة باألبصار،   
  .وذلن خبلفاً ألكثر أصحابه

[، علمنا أنه لم ٌرد االنتظار، وإنما َٖٕرةٌ{ ]المٌامة : }إِلَى َربَِّها نَاظِ  لما لال تعالى: : " لال رحمه هللا 
 .(ٖ)أراد نظر الرإٌة.، ولما لرن هللا عز وجل النظر بذكر الوجه؛ أراد نظر العٌنٌن اللتٌن فً الوجه"

ً : "وأجمعوا على أن المإمنٌن ٌرون هللا عز وجل ٌوم المٌامة بؤعٌن وجوههم على ما أخبر به  ولال أٌضا
 .(ٗ)["ٖٕ - ٕٕ({ ]المٌامة : ٖٕ( إِلَى َربَِّها نَاِظَرةٌ )ٕٕ}ُوُجوهٌ ٌَْوَمبٍِذ نَاِضَرةٌ ) وله تعالى:تعالى فً ل

ولال : مذهب أصحاب الحدٌث وأهل السنة .. أن هللا سبحانه ٌرى باألبصار ٌوم المٌامة كما ٌرى الممر  
 .(٘)  ..لٌلة البدر

فاختلفوا، فذهب بعضهم إلى لول األشعري، بٌنما ذهب كثٌر منهم هذا هو لول إمام المذهب، أما أتباعه  
إلى أن حمٌمة الرإٌة مرجعها إلى العلم ال إلى الرإٌة البصرٌة، وبعضهم لال إنه شًء أعطاه هللا لعباده 
المإمنٌن فً اآلخرة ٌسمى الرإٌا، ورؼم تصرٌح أؼلب األشاعرة بإثبات الرإٌة لكنهم ٌفسرونها بما ٌدل على 

  .اإلثبات عدم
"فالعمل ٌجوز أن ٌخلك هللا تعالى فً الحاسة المبصرة بل وفى ؼٌرها زٌادة كشؾ بذاته  : ٌمول اآلمدى 

 .(ٙ)." وبصفاته على ما حصل منه بالعلم المابم فً النفس من ؼٌر أن ٌوجب حدوثا وال نمصا
بخبلؾ سابر الحواس .. إلى ولد نمل الشهرستانى عن األستاذ أبى إسحاق أن الرإٌة حكمها حكم العلم   

 .(2)"  ..أن لال : "وصار المعنى كالعلم أو هو من جنس العلم ولد تمرر االتفاق على جواز تعلك العلم به
فتفسٌر الرإٌة بالعلم ٌعنى نفى الرإٌة باألبصار، ولٌس فً إثباتها إال إثبات لفظ ال حمٌمة له، وال رٌب  

  .المٌامةأن المعتزلة ٌثبتون العلم باهلل ٌوم 
وال شن أن كل من لال من األشاعرة أن المراد بالرإٌة هو العلم، لم ٌثبت إال مجرد اللفظ وال فرق بٌنه  

  وبٌن من نفى الرإٌة ألنه مراده الرإٌة البصرٌة، فؤي فرق بٌن المولٌن إذاً ؟
  .ت هى الرإٌة البصرٌةبٌنما ذهبت طابفة من األشاعرة إلى أن الرإٌة هً لوة ٌجعلها هللا فً خلمه، ولٌس

الرإٌة لوة ٌجعلها فى خلمه ال ٌشترط فٌها ممابلة المربى وال كونه فى جهة وال حٌز وال  : لال البٌجورى 
ؼٌر ذلن .. إلى أن لال : "والحاصل أنه تعالى ٌرى من ؼٌر تكٌؾ بكٌفٌة من الكٌفٌات المعتبرة فً رإٌة 

                                                           

  .2ٕ – 2ٔمصدر نفسه: (الٔ)
 .٘٘( انظر: رإٌة هللا تعالى، وتحمٌك الكبلم فٌها ألحمد بن ناصر آل حمد: ٕ)
  .1ٖ(إلبانة عن أصول الدٌانة:ٖ)
  .ٖٗٔ(رسالة إلى أهل الثؽر صٗ)
  .ط رٌتر 0ٕٕ(مماالت اإلسبلمٌٌن ص٘)
  .2ٙٔ(ؼاٌة المرام صٙ)
  .ٕٔٓ(انظر : نهاٌة اإللدام للشهرستانى ص2)
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لعظمة والجبلل فبل ٌعرؾ اسمه وال ٌشعر بما حوله من األجسام ومن ؼٌر إحاطة، بل ٌحار العبد فى ا
 .(ٔ)الخبلبك، فإن العمل ٌعجز هنالن عن الفهم وٌتبلشى"

فإن الحك أن الرإٌة لوة ٌجعلها هللا تعالى فً خلمه، ال  : ومن المعاصرٌن الشٌخ حسن أٌوب ٌمول" 
 .(ٕ)ٌشترط فٌها األشعة، وال ممابلة المربً وال ؼٌر ذلن"

هذا نفى للرإٌة ال إثبات لها كما ٌزعمون، وإن المعتزلة ال تمنع مثل هذه الرإٌة التى هى والحك أن  
  بمعنى الكشؾ أو زٌادة االنكشاؾ والمعرفة كما نمله بعضهم.

"وذلن أن ما ٌخلمه هللا من زٌادة الكشؾ إن كان من ذات الشا ووجوده بالنسبة  : ولنتؤمل ما لاله اآلمدى 
إلى أن لال : "فإن البصر هو ما ٌخلمه هللا  ".. سمى ذلن نظرا تعلك علم النفس به شرحاإلى ما ٌحصل من 

من زٌادة الكشؾ من كونه ذاتاً ووجوداً وذلن مما ال ٌستحٌل تعلك العلم به حتى ال ٌسمى ما حصل من مزٌد 
 .(ٖ)  "..الكشؾ علٌه بصرا

تام بالبصر، وهو معنً إدران الشًء كما هو ورإٌة هللا تعالى بمعنً االنكشاؾ ال : لال التفتازانى" 
 .(ٗ) بحاسة البصر"

فالممصود والظاهر من كبلمهم أنه لٌس نظراً باألبصار كما أثبته األشعرى والسلؾ الصالح، وإنما هو  
  .زٌادة الكشؾ،كما أن بعضهم ٌرى أن الرإٌة إدران ٌخلمه هللا لهم

إدران لهم فى للوبهم ٌسمى العلم ٌتعلك به على ما هو  "إذ كما صح تفضله سبحانه بخلك : لال السنوسى 
من ؼٌر جهة وال ممابلة، كذلن ٌصح تفضله تعالى بخلك إدران لهم فى أعٌنهم أو ؼٌرهما ٌسمى ذلن اإلدران 

 .(٘)البصر"
"الرإٌة عبارة عن نوع من اإلدران ٌخلمه هللا تعالى متى شاء وألى شىء شاء .. فكما  : وٌمول الدردٌر 

العلم إدران، وهم ٌعلمونه ال فى مكان وال فى جهة .. فكذا الرإٌة نوع من اإلدران فٌدركونه كذلن، ومع أن 
 .(ٙ)ذلن هو انشكاؾ تام"

فمال إلى استحالة الرإٌة ٌوم المٌامة فمال : "إن رإٌة هللا تعالى بالتفسٌر المذكور بتمدٌر أن  أما الرازي
ر النفس ؟ واألول كالمستبعد جداً، وأما أن محل ذلن اإلدران تحصل فمحلها هو العٌن والحادلة أم جوه

 .(2)" الشرٌؾ هو جوهر النفس الناطمة، فهذا ألرب إلى العمل
هكذا تنوعت عبارات األشاعرة فى حمٌمة وماهٌة الرإٌة، والحمٌمة أنهم رؼم اختبلؾ عباراتهم إال أنهم   

  .لة فى هذه الرإٌة، وال جهةاتفموا على أن هللا ال ٌرى باألبصار، أنه ال مماب
وعند التحمٌك لم ٌعُد األشاعرة عن إثبات اسم ببل مسمى، ولد أكثر األشاعرة من الطعن والتشنٌع على  

المعتزلة فى نفٌهم الرإٌة، علماً بؤنه ال فرق بٌن األشاعرة الذٌن ٌكون بؤن الرإٌة هى العلم، وبٌن خصومهم 
  .من المعتزلة

  :الباب بٌن نارٌنواألشعرٌة فى هذا 
أوالً : النصوص الشرعٌة التً تثبت الرإٌا، مع تصرٌح علماء المذهب األولٌن بإثباتها، وأنها أحد أبرز 

  .الخبلفات مع المعتزلة النافٌن للرإٌة
ً : اإللزامات التً تلزم عن إثبات الرإٌة من لبل خصومهم وخاصةً المعتزلة   .ثانٌا

رى فبلبد من الممابلة بٌن الربى والمربى، والبد من مكان وجهة للربى والمربى، فمالوا لهم : إذا كان هللا ٌ
  .وبالتالً ٌوصؾ هللا تعالى بؤوصاؾ المحدثات

                                                           

  .0ٕٔتحفى المرٌد شرح جوهرة التوحٌد ص(ٔ)
  .ٖٕٙ(تبسٌط العمابد اإلسبلمٌة صٕ)
  .2ٓٔ – 0ٙٔ(ؼاٌة المرام صٖ)
  .ٔ٘(شرح العمابد النسفٌة صٗ)
  .2ٕٖ(شرح الوسطى ص٘)
  .ٖٕٓ(شرح الخرٌدة البهٌة صٙ)
  .٘٘/ٕ(المطالب العالٌة 2)
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وكمولهم : إذا كان ٌرى فهل ٌرى كله أم بعضه، ورإٌته كله أى اإلحاطة به ممتنعة، ورإٌة بعضه فٌه 
  .تبعٌض وتجزبة له، وهو من صفات المحدثات

: هل إذا رأٌناه وأدرنا وجوهنا فى الخلؾ هل نراه فٌها ؟ وهذا ما حدا ببعض األشاعرة إلى المول وكمولهم 
  .بؤنه ٌرى فى كل جهة

وكان ٌنجى األشاعرة من هذه اإللزامات أن ٌمولوا لخصومهم كما لال السلؾ الصالح من هذه األمة : إن  
أنه ٌرى   بر عن نفسه أنه ٌرى وأخبر عنه رسولههللا ٌرى بكٌفٌة ال نعلمها نحن، ومادام هللا تعالى أخ

باألبصار ٌوم المٌامة فنحن نثبت هذه الرإٌة، أما كٌفٌتها وصفتها فبل ٌعلمها إال هللا .، ولٌس من حمنا الخوض 
 .(ٔ)فٌها ألنها من العلم الذى حجبه هللا عنا

 : مسؤلة نفى الجهة عند األشاعرة 
زلة فؤنكروا العلو، وجعلوا ٌداً مع أهل السنة فؤثبتوا الرإٌة، فمالوا: إن إن األشاعرة جعلوا ٌداً مع المعت 

هللا ٌرى ال فً جهة، وهذا ؼٌر معمول وؼٌر متصور، ولد الحظت مما تمدم من كبلمهم أن إثبات األشاعرة 
فً البلزم إنما هو نفً للرإٌة نفسها حٌث أثبتوا ما ال ٌمكن رإٌته، ألن ن -أي الجهة  –للرإٌة ونفً الزمها 

نفً للملزوم .، لذلن كان المعتزالة أكثر منطمٌة مع أنفسهم حٌن ذهبوا إلى نفً األمرٌن فراراً من الولوع فً 
  .التنالض الذي ولع فٌه األشاعرة

هذا وإن كان لول األشاعرة بنفً الجهة فاسداً وممتنعاً، إال أن ممالة المعتزلة والشٌعة بنفً الرإٌة  
  .وأعظم امتناعاً من جهة النمل والعمل والجهة أشد فساداً 

لٌست ممتنعة، فإذا كانت  -كالجهة والممابلة ونحوها  -والذي علٌه السلؾ الصالح أن تلن اللوازم  
الممابلة الزمة للرإٌة فهً حك، فما كان حماً وصواباً فبلزمه كذلن، لذا ٌمول اإلمام ابن تٌمٌة : " من اّدعى 

 .(ٕ)وت لوازمه، ولوازم لوازمه، وهلم جّراً ضرورة عدم االنفكان عنه"ثبوت الشًء فمد اّدعى ثب
 ."تنازع الناس فً الجهة والتحٌز وؼٌر ذلن : ٌمول شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة 

فلفظ " الجهة " لد ٌراد به شًء موجود ؼٌر هللا فٌكون مخلولا، كما إذا أرٌد بالجهة نفس العرش أو نفس 
  .لٌس بموجود ؼٌر هللا تعالى، كما إذا أرٌد بالجهة ما فوق العالالسموات. ولد ٌراد به ما 

ومعلوم أنه لٌس فً النص إثبات لفظ "الجهة" وال نفٌه، كما فٌه إثبات "العلو" و "االستواء" و "الفولٌة"  
 .و "العروج إلٌه" ونحو ذلن

سبحانه وتعالى، لٌس فً ولد ُعلم أن ما ثّم موجود إال الخالك والمخلوق، والخالك مباٌن للمخلوق  
  .مخلولاته شًء من ذاته، وال فً ذاته شًء من مخلولاته

أترٌد بالجهة أنها شًء موجود مخلوق، فاهلل لٌس داخبلً فً المخلولات ؛ أم ترٌد  : فٌمال لمن نفى الجهة 
 .بالجهة ما وراء العالم، فبل رٌب أن هللا فوق العالَم، بابن من المخلولات

إن هللا فً جهة : أترٌد بذلن أن هللا فوق العالم، أو ترٌد به أن هللا داخل فً شًء  : من لالوكذلن ٌمال ل 
  .من المخلولات. فإن أردت األول فهو حك، وإن أردت الثانً فهو باطل

وكذلن لفظ "المتحٌز"، إن أراد به أن هللا تحوزه المخلولات فاهلل أعظم وأكبر، بل لد وسع كرسٌه  
.وإن أراد به أنه منحاز عن المخلولات، أي مباٌن لها، منفصل عنها لٌس حاالً فٌها. فهو  .ضالسموات واألر

 .(ٖ)سبحانه كما لال أبمة السنة: فوق سمواته على عرشه بابن من خلمه"
لم ٌعرج به   فإن أراد األشاعرة بنفً الجهة أنه لٌس فً السموات رب وال فوق العرش إله، وأن دمحماً  

  .ا فوق العالم إال العدم المحض : فهذا باطل، مخالؾ إلجماع سلؾ األمة وأبمتهاإلى ربه، وم

                                                           

  .بتصرؾ ٌسٌر ٕٖٓ – ٖٔٓ(عمابد األشاعرة صٔ)
جمع د/عبد العزٌز بن دمحم آل عبد اللطٌؾ ،  20، نمبلً عن مناظرات ابن تٌمٌة ألهل الملل والنحل ص ٖٙ/ٔالرجل العالل (تنبٌه ٕ)

  .الناشر : مطابع أضواء المنتدى –الطبعة األولى 
 –سة الناشر: مكتبة العبٌكان الطبعة الساد –وما بعدها لشٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة ، تحمٌك د/ دمحم عودة  ٙٙ(التدمرٌة تحمٌك اإلثبات ص ٖ)

  .الرٌاض
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"إنكم سترون  :   ثم إن الثابت بالنصوص الصحٌحة إثبات الرإٌة هلل تعالى كرإٌة الشمس والممر، لال
بالرإٌة، ثم الرإٌة   ربكم كما ترون هذا الممر ال تضامون فً رإٌته. ." الحدٌث. وهما فً جهة، ولد شبه

، إثبات للرإٌة البصرٌة التً ال تتم إال على ما كان (ٔ)فً الحدٌث اآلخر: " إنكم سترون ربكم عٌانا "  لوله
  .فً جهة

ثم أن إثبات صفة العلو هلل تبارن وتعالى ورد بالكتاب والسنة فً مواضع كثٌرة جدا فبل حرج فً إثبات  
تبارن وتعالى وال ٌمدح هذا فً التنزٌه، ألن من أثبت هذا أعلم البشر  رإٌة هللا تعالى من هذا العلو الثابت له
  .بما ٌستحك هللا تعالى من صفات الكمال

 .أما لفظ الجهة : فهو من األلفاظ المجملة التً لم ٌرد نفٌها، وال إثباتها بالنص 
الباب ما هو إال نتٌجة هذا هو مذهب األشاعرة فً مسؤلة الرإٌة، وما ولع لهم من تنالض واضطراب فً هذا 

  .حتمٌة لمن ألحم العمل فً علم الؽٌب وحكمه فٌما ال ٌصل إلٌه إدراكه
ولد أؼنى هللا سلؾ هذه األمة وأبمتها عن كل هذه اإلشكاالت واالعتراضات، فؤثبتوا الرإٌة هلل تعالى  

ن الخوض فً تفصٌبلتها، فآمنوا بداللة اآلٌات المرآنٌة واألحادٌث النبوٌة واإلجماع الٌمٌنى، ومنعوا العمل م
  .بالنمل ووضعوا العمل مكانه الذي ٌجب أن ٌكون فٌه

 ثالثاً : مذهب السلؾ فً إثبات الرإٌة:
ذهب السلؾ الصالح وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن تبعهم من األبمة أن هللا ٌُرى فً اآلخرة  

  .ةباألبصار عٌانًا مواجهة لهم، بؽٌر إحاطة وال كٌفٌ
أبً حنٌفة ومالن والشافعً -وهذا مذهب الصحابة والتابعٌن واألبمة وتابعوهم وأبمة الدٌن كاألبمة األربعة 

وسفٌان الثوري وأبً عمرو واألوزاعً واللٌث بن سعد وأبً ٌوسؾ وؼٌرهم من األبمة والعلماء  -وأحمد
بتون أن هللا ٌرى فً اآلخرة باألبصار وكذلن أًٌضا سابر الفمهاء وأهل الحدٌث كلهم على هذا االعتماد، ٌث

عٌانًا مواجهة، فهم ٌثبتون رإٌة هللا باإلبصار وٌثبتون أًٌضا الفولٌة، وأنهم ٌرون ربهم من فولهم فهم ٌثبتون 
 .األمرٌن ٌثبتون الفولٌة والعلو وٌثبتون الرإٌة

ً  ولد واستدلوا بالنصوص الكثٌرة من كتاب هللا وسنة رسوله  باإلجماع والعمل  ، واستدلوا أٌضا
  .الصرٌح

 األدلة من كتاب هللا تعالى: -ٔ
ووجه الداللة  [، ٖٕ - ٕٕ({ ]المٌامة : ٖٕ( إِلَى َربَِّها نَاِظَرةٌ )ٕٕ}ُوُجوهٌ ٌَْوَمبٍِذ نَاِضَرةٌ ) لول هللا تعالى:  -

ذي هو محله وعداه من اآلٌة على أن هللا ٌرى فً اآلخرة أنه سبحانه وتعالى لد أضاؾ النظر إلى الوجه ال
بؤداة إلى الصرٌحة فً نظر العٌن وأخلى الكبلم من لرٌنة تدل على خبلؾ موضوعه وحمٌمته، فدل على أن 

  .هلالج لج-المراد النظر بالعٌن التً فً الوجه إلى الرب 
 ى:ولٌس ٌخلو النظر من وجوه نحن ذاكروها : إما أن ٌكون هللا سبحانه عنى نظر االعتبار، كموله تعال 

ٌَْؾ ُخِلمَْت{ ]الؽاشٌة :  بِِل َك }َما  [، أو ٌكون عنى نظر االنتظار، كموله تعالى:2ٔ}أَفبََل ٌَْنُظُروَن إِلَى اإْلِ
ُموَن{ ]ٌس :  ٌَْحةً َواِحَدةً تَؤُْخذُُهْم َوُهْم ٌَِخّصِ  [، أو ٌكون عنى نظر التعطؾ، كموله تعالى:0ٌَْٗنُظُروَن إاِلَّ َص

ٌَْمانِِهْم ثََمنًا لَِلٌبًل أُولَبَِن اَل َخبَلَق لَُهْم فًِ اآْلِخَرةِ َواَل ٌَُكلُِّمُهمُ }إِنَّ الَِّذٌَن  َ ِ َوأ ٌِْهْم  ٌَْشتَُروَن بِعَْهِد َّللاَّ ُ َواَل ٌَْنُظُر إِلَ َّللاَّ
ٌِهْم َولَُهْم َعَذاٌب أَِلٌٌم{ ]آل عمران :   .الرإٌة [، و ٌكون عنى نظر22ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة َواَل ٌَُزّكِ

 .فبل ٌجوز أن ٌكون هللا عز وجل عنى نظر التفكٌر واالعتبار؛ ألن اآلخرة لٌست بدار اعتبار 
  وال ٌجوز أن ٌكون عنى نظر االنتظار؛ ألن النظر إذا ذكر مع ذكر الوجه 

مر بملبن "، فمعناه نظر العٌنٌن اللتٌن فً الوجه، كما إذا ذكر أهل اللسان نظر الملب فمالوا: " انظر فً هذا األ
لم ٌكن معناه نظر العٌنٌن، وكذلن إذا ذكر النظر مع الوجه لم ٌكن معناه نظر االنتظار؛ الذي ٌكون للملب، 
وأٌضا فإن نظر االنتظار ال ٌكون فً الجنة؛ ألن االنتظار معه تنؽٌص وتكدٌر، وأهل الجنة فً ما ال عٌن 

  .رأت وال أذن سمعت من العٌش السلٌم والنعٌم الممٌم
                                                           

، والتوحٌد  ٔٙٗ، والسنة البن أبى عاصم برلم  2ٔٔ، والدارمى فً الرد على الجهمٌة برلم  2ٖٗ٘رواه البخاري برلم  : (صحٌحٔ)
  . وؼٌرهم ٖٔٗ/ٕالبن خزٌمة 
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وإذا كان هذا هكذا لم ٌجز أن ٌكونوا منتظرٌن؛ ألنهم كلما خطر ببالهم شًء أتوا به مع خطوره ببالهم،  
وإذا كان ذلن كذلن فبل ٌجوز أن ٌكون هللا عز وجل أراد نظر التعطؾ؛ ألن الخلك ال ٌجوز أن ٌتعطفوا على 

  .خالمهم
النظر، وهو أن معنى لوله: }إِلَى َربَِّها نَاِظَرةٌ{ وإذا فسدت األلسام الثبلثة صح المسم الرابع من ألسام  

 .(ٔ)[، أنها رابٌة ترى ربها عز وجلٖٕ]المٌامة : 
ُهْم }ِللَِّذٌَن أَْحَسنُوا اْلُحْسنَى َوِزٌَاَدةٌ َواَل ٌَْرَهُك ُوُجوَهُهْم لَتٌَر َواَل ِذلَّةٌ أُولَبَِن أَْصَحاُب اْلَجنَِّة  لول هللا تعالى:  -

والحسنى المراد بها الجنة، والزٌادة النظر وإلى وجه هللا الكرٌم كما جاء تفسٌر  [، ٕٙاِلُدوَن{ ]ٌونس : فٌَِها خَ 
 ِ ٌٍْب، أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ تبََل َهِذِه اآْلٌَةَ)ِللَِّذٌَن أَْحَسنُوا اْلُحْسنَى َوِزٌَاَدةٌ(،   ذلن فً الحدٌث الصحٌح َعْن ُصَه

ِ َمْوِعدً  إَِذا َدَخَل أَْهلُ  لَاَل:" ا ٌُِرٌُد أَْن اْلَجنَِّة اْلَجنَّةَ، َوأَْهُل النَّاِر النَّاَر، نَاَدى ُمنَاٍد: ٌَا أَْهَل اْلَجنَِّة، إِنَّ لَُكْم ِعْنَد َّللاَّ
 :لَالَ   "اْلَجنَّةَ، َوٌُِجْرنَا ِمَن النَّارِ ٌُْنِجَزُكُموهُ، فٌََمُولُوَن: َوَما ُهَو؟ أَلَْم ٌُثَمِّْل َمَواِزٌنَنَا، َوٌُبٌَِّْض ُوُجوَهنَا، َوٌُْدِخْلنَا 

ٌِْه""  ٌِْه، :لَالَ  فٌَُْكَشُؾ لَُهُم اْلِحَجاُب فٌََْنُظُروَن إِلَ ٌِْهْم ِمَن النََّظِر إِلَ ٌْبًا أََحبَّ إِلَ ِ َما أَْعَطاُهْم َش َواَل أَلَرَّ  "فََوَّللاَّ
 .(ٕ)" أِلَْعٌُنِِهمْ 

 طبً فً الزٌادة ألواال، إلٌن ذكرها :ولد أورد أبو عبد هللا المر     
 _ أن الزٌادة أن تضاعؾ الحسنات الحسنة بعشر أمثالها إلى أكثر من ذلن     ٔ

 روى ذلن عن ابن عباس .     
 _ وعن علً رضً هللا عنه الزٌادة ؼرفة من لإلإة واحدة لها أربعة آالؾ ٕ

 باب .     
 والزٌادة مؽفرة من هللا ورضوان ._ ولال مجاهد : الحسنى حسنة مثل حسنة ٖ
 _ ولال عبد الرحمن بن زٌد بن أسلم : الحسنى الجنة والزٌادة ما أعطاهم هللا ٗ

 فً الدنٌا من فضله الٌحاسبهم به ٌوم المٌامة .       
 _ ولال ٌزٌد بن شجرة . الزٌادة أن تمر السحاب بؤهل الجنة فتمطرهم         ٘

 م ٌروها وتمول ٌا أهل الجنة ما ترٌدون أن أمطركم   من كل النوادر التً ل     
 .(ٖ)فبل ٌرٌدون شٌبا إال مطرتهم      

ٌْنَا َمِزٌٌد{ ]ق :  لول هللا تعالى:  - [، المإمنون لهم ما ٌشاءون فٌها أي: الجنة ٖ٘}لَُهْم َما ٌََشاُءوَن فٌَِها َولََد
  .ؤن المزٌد هو رإٌة هللا فً اآلخرةولدٌنا مزٌد هً رإٌة هللا فً اآلخرة، فسرها العلماء ب

بُّ َعزَّ َوَجلَّ ٌَ  ٌْنَا َمِزٌٌد{ لَاَل: "ٌَْظَهُر لَُهُم الرَّ  .(ٗ)ْوَم اْلِمٌَاَمِة"فعَْن أَنَِس ْبِن َماِلٍن، فًِ لَْوِلِه َعزَّ َوَجلَّ }َولََد
وٌستؤنس لذلن بموله تعالى:  لال العبلمة الشنمٌطى : لال بعض العلماء: المزٌد النظر إلى وجه هللا الكرٌم،

 .(٘)للذٌن أحسنوا الحسنى وزٌادة، ألن الحسنى الجنة، والزٌادة النظر
ٌَْن لَاَل لَْن تََرانًِ َولَِكِن ا لوله تعالى:  - ا َجاَء ُموَسى ِلِمٌمَاتِنَا َوَكلََّمهُ َربُّهُ لَاَل َرّبِ أَِرنًِ أَْنُظْر إِلَ ْنُظْر إِلَى }َولَمَّ

ا تََجلَّى َربُّهُ ِلْلَجبَِل َجعَلَهُ َدكًّا َوَخرَّ ُموَسى َصِعمًا فَلَمَّ اْلَجبَِل فَ  ا أَفَاَق لَاَل ُسْبَحانََن إِِن اْستَمَرَّ َمَكانَهُ فََسْوَؾ تََرانًِ فَلَمَّ
ُل اْلُمْإِمنٌَِن{ ]األعراؾ :  ٌَْن َوأَنَا أَوَّ  [.ٖٗٔتُْبُت إِلَ

هذه اآلٌة فى الرد على المعتزلة من كبلم اإلمام ابن أبى العز  ولد تمدم الكبلم على وجه الداللة فى 
  .الحنفى

 - ٘ٔ({ ]المطففٌن : ٙٔ( ثُمَّ إِنَُّهْم لََصالُو اْلَجِحٌِم )٘ٔ}َكبلَّ إِنَُّهْم َعْن َربِِّهْم ٌَْوَمبٍِذ لََمْحُجوبُوَن ) لوله تعالى: -
  .، كانوا جمٌعاً عنه محجوبٌن[، فلو كان المإمنون كلهم والكافرون كلهم ال ٌرونهٙٔ

                                                           

  .وما بعدها ٖ٘/ٔ(اإلبانة ٔ)
  .وؼٌرهم 10ٗٔٔ، وأحمد برلم  12ٔ، وابن ماجه برلم  ٕٕ٘٘، والترمذي برلم  1ٔٔرواه مسلم برلم  : (صحٌحٕ)
 . ٖٖٔ/  1( انظر: تفسٌر المرطبً ٖ)
 .2ٕ٘1، والبزار فى مسنده برلم  1ٖٔ(أخرجه البللكابى فى شرح اعتماد أهل السنة برلم ٗ)
  .بٌروت لبنان –، طبعة دار الفكر  ٖٔٗ/2(أضواء البٌان ٘)
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فإذا كان الكافر ٌحجب عن هللا، والمإمن ٌحجب عن هللا، فما فضل المإمن  : لال اإلمام أحمد رحمه هللا 
ولٌل لسفٌان بن عٌٌنة : إن بشرا ٌمول: إن هللا ال ٌرى ٌوم المٌمة، فمال: لاتله هللا، دوٌبة، ألم  (ٔ)على الكافر؟

هم عن ربهم ٌومبذ لمحجوبون{، فجعل احتجابه عنهم عموبة لهم فإذا احتجب عن ٌسمع هللا ٌمول: }كبل إن
 (ٕ)األولٌاء واألعداء، فؤي فضل لؤلولٌاء على األعداء ؟

[، لال شٌخ ٖٓٔ}اَل تُْدِرُكهُ اأْلَْبَصاُر َوُهَو ٌُْدِرُن اأْلَْبَصاَر َوُهَو اللَِّطٌُؾ اْلَخبٌُِر{ ]األنعام :  لوله تعالى: -
نفى اإلدران الذي هو اإلحاطة وذلن ٌمتضً كمال عظمته وأنه بحٌث ال تدركه األبصار فهو ٌدل  : اإلسبلم

على أنه إذا ربً ال تدركه األبصار وهو ٌمتضً إمكان رإٌته ونفى إدران األبصار إٌاه ال نفً رإٌته فهو 
وأما مجرد الرإٌة فلٌست صفة مدح  دلٌل على إثبات الرإٌة ونفً إحاطة األبصار به وهذا ٌنالض لول النفاة

 .(ٖ)فإن المعدوم ال ٌرى ولهذا نظابر فً المرآن
واالستدالل بهذا أعجب فإنه من أدلة النفاة ولد لرر شٌخنا وجه االستدالل به أحسن تمرٌر  : لال ابن المٌم

ن الدلٌل ما ٌدل على وألطفه ولال لً أنا ألتزم أنه ال ٌحتج مبطل بآٌة أو حدٌث صحٌح على باطله إال وفً ذل
إلى أن لال : فلو كان المراد بموله ال تدركه األبصار أنه ال ٌرى بحال لم ٌكن  .. نمٌض لوله فمنها هذه اآلٌة

فً ذلن مدح وال كمال لمشاركة المعدوم له فً ذلن فان العدم الصرؾ ال ٌرى وال تدركه األبصار والرب 
 .(ٗ)  ..لعدم المحض فإذا المعنى أنه ٌرى وال ٌدرن وال ٌحاط بههلالج لج ٌتعالى إن ٌمدح بما ٌشاركه فٌه ا

ٌُْل َرأَى َكْوَكبًا  لوله تعالى حكاٌة عن إبراهٌم علٌه السبلم فً محاجة لومه فً النجوم:  - ٌِْه اللَّ ا َجنَّ َعلَ }فَلَمَّ
ا أَفََل لَاَل اَل أُِحبُّ اآْلفِِلٌَن ) ا أَفََل لَاَل لَبِْن لَْم ٌَْهِدنًِ ( فَلَمَّ 2ٙلَاَل َهَذا َربًِّ فَلَمَّ ا َرأَى اْلمََمَر بَاِزًؼا لَاَل َهَذا َربًِّ فَلَمَّ

الٌَِّن ) ا أَفَلَْت لَاَل ٌَا لَْوِم إِنًِّ 22َربًِّ أَلَُكونَنَّ ِمَن اْلمَْوِم الضَّ ا َرأَى الشَّْمَس بَاِزَؼةً لَاَل َهَذا َربًِّ َهذَا أَْكبَُر فَلَمَّ ( فَلَمَّ
ا تُْشِرُكوَن )بَ   [ .21 - 2ٙ({ ]األنعام : 21ِريٌء ِممَّ

وجه الداللة أن الخلٌل علٌه السبلم حاج لومه فً النجوم وبٌن أنها تؤفل وتؽٌب، فً حٌن أن الرب ال ٌؽٌب 
وال ٌؤفل ثم لال فً ذلن ال أحب اآلفلٌن ولم ٌحاجهم بؤنه ال ٌحب ربا ٌرى، ولكن حاجهم بؤن ال ٌحب ربا ٌؤفل 

هو دلٌل عدم الدوام وهو الذي ٌمتنع على هللا تبارن وتعالى أما الرإٌة فبل، حٌث لم ٌجعلها الخلٌل من  وهذا
 .(٘)موانع الربوبٌة كاألفول والؽٌبة

 -األدلة من السنة: -ٕ
 ِ ًّ ٌْلَةَ البَْدِر لَ   َعْن َجِرٌٍر، لَاَل: ُكنَّا ُجلُوًسا ِعْنَد النَّبِ إِنَُّكْم َستََرْوَن َربَُّكْم َكَما تََرْوَن " : الَ إِْذ نََظَر إِلَى المََمِر لَ

 .(ٙ)"  ..َهَذا المََمَر، الَ تَُضاُموَن فًِ ُرْإٌَتِهِ 
 ًُّ "إِنَُّكْم َستََرْوَن َربَُّكْم ِعٌَانًا"   :وعنه رضى هللا عنه لَاَل: لَاَل النَّبِ

(2). 
ٌَْرةَ: أَنَّ النَّاَس لَالُوا: ٌَا  ِ وَعْن أَبًِ ُهَر ِ، َهْل نََرى َربَّنَا ٌَْوَم الِمٌَاَمِة؟ فَمَاَل َرُسوُل َّللاَّ "َهْل    :َرُسوَل َّللاَّ

ِ، لَالَ  ٌْلَةَ البَْدِر؟"، لَالُوا: الَ ٌَا َرُسوَل َّللاَّ وَن فًِ المََمِر لَ ٌَْس ُدونََها  :تَُضارُّ وَن فًِ الشَّْمِس، لَ "فََهْل تَُضارُّ
ِ، لَالَ  َسَحاٌب؟"، لَالُوا: الَ ٌَا ُ النَّاَس ٌَْوَم الِمٌَاَمِة، فٌََمُوُل: َمْن َكاَن ٌَْعبُُد  "فَإِنَُّكْم تََرْونَهُ َكَذِلَن"، :َرُسوَل َّللاَّ ٌَْجَمُع َّللاَّ

ٌْبًا فَْلٌَتْبَْعهُ، ..  .(1)الحدٌث" َش
ٌة ال تشبٌه المربً لٌس تشبٌه رإٌة هللا تعالى برإٌة الشمس والممر تشبٌها هلل بل هو تشبٌه الرإٌة بالرإ

فهل تعمل رإٌة ببل ممابلة؟ ومن لال : ٌرى ال فً جهة.  بالمربً ولكن فٌه دلٌل على علو هللا على خلمه وإال
  .فلٌراجع عمله

                                                           

  .ت/صبري بن سبلمة شاهٌن ٖٖٔ(الرد على الجهمٌة والزنادلة صٔ)
  .ٙٙ/ٔنمض اإلمام أبً سعٌد عثمان بن سعٌد على المرٌسً الجهمً العنٌد  (ٕ)
  .٘ٙ/ٕ(الصدفٌة ٖ)
  .، الناشر: مطبعة المدنً، الماهرة 0ٕٗ(حادى األرواح البن المٌم صٗ)
  . اإلسكندرٌة –، طبعة دار الجامعات المصرٌة  21(انظر : التوحٌد للماتدرٌدى ص٘)
   . وؼٌرهم ٕٔ٘٘، والترمذي برلم  2ٕ0ٗ، وأبو داود برلم  ٖٖٙ، ومسلم برلم  2ٖٗٗرواه البخاري برلم  : (صحٌحٙ)
، والتوحٌد  ٔٙٗ، والسنة البن أبى عاصم برلم  2ٔٔ، والدارمى فً الرد على الجهمٌة برلم  2ٖٗ٘رواه البخاري برلم  : (صحٌح2)

  . وؼٌرهم ٖٔٗ/ٕالبن خزٌمة 
  . تمدم تخرٌجه : (صحٌح1)



ٖٕٓ 

 

ٖٕٓ 

 

وإال فإذا لال ٌرى ال أمام الرابً وال خلفه وال عن ٌمٌنه وال عن ٌساره وال فوله وال تحته، رد علٌه كل من 
  .السلٌمةسمعه من أصحاب الفطرة 

  ِ ًّ ٌٍْس، َعْن أَبٌِِه، َعِن النَّبِ ٍة آنٌَِتُُهَما، َوَما فٌِِهَما،  :لَالَ   وَعْن أَبًِ بَْكِر ْبِن َعْبِد هللاِ ْبِن لَ "َجنَّتَاِن ِمْن فِضَّ
ٌَْن أَْن ٌَْنُظُرو ٌَْن اْلمَْوِم َوبَ ا إِلَى َربِِّهْم إاِلَّ ِرَداُء اْلِكْبِرٌَاِء َعلَى َوْجِهِه َوَجنَّتَاِن ِمْن َذَهٍب آنٌَِتُُهَما، َوَما فٌِِهَما، َوَما بَ

فًِ َجنَِّة َعْدٍن"
(ٔ). 

  ِ ًّ ٌٍْب َعِن النَّبِ ٌْبًا  " : لَالَ   وَعْن ُصَه إَِذا َدَخَل أَْهُل اْلَجنَِّة اْلَجنَّةَ، لَاَل: ٌَمُوُل هللاُ تَبَاَرَن َوتعالى: تُِرٌُدوَن َش
نَا ِمَن النَّاِر ؟ لَاَل : فٌََْكِشُؾ اْلِحَجاَب،أَِزٌُدُكْم؟ فٌََمُولُو فََما أُْعُطوا  َن : أَلَْم تُبٌَِّْض ُوُجوَهنَا ؟ أَلَْم تُْدِخْلنَا اْلَجنَّةَ، َوتُنَّجِ

" ٌِْهْم ِمَن النََّظِر إِلَى َربِِّهْم َعزَّ َوَجلَّ ٌْبًا أََحبَّ إِلَ َش
(ٕ). 

ِ وَعْن َعِدّيِ ْبِن َحاتٍِم، لَاَل: لَ   ٌْنَهُ ِحَجاٌب   .. " : اَل َرُسوُل َّللاَّ ٌْنَهُ َوبَ ٌَْس بَ ِ لَ ٌَْن ٌََديِ َّللاَّ ثُمَّ لٌََِمفَنَّ أََحُدُكْم بَ
: بَلَى، ثُمَّ لٌََمُولَنَّ  : أَلَْم أُْرِسْل َوالَ تَْرُجَماٌن ٌُتَْرِجُم لَهُ، ثُمَّ لٌََمُولَنَّ لَهُ: أَلَْم أُوتَِن َمااًل؟ فَلٌََمُولَنَّ ٌَْن َرُسواًل؟ فَلٌََمُولَنَّ إِلَ

 .(ٖ)الحدٌث"  ..بَلَى،
  .والشاهد فً الحدٌث لوله: )ولٌس بٌنه وبٌنه حجاب( هذا صرٌح فً الرإٌة 
هذه أمثلة من النصوص المتواترة، وهً كثٌرة كما سبك رواها نحو ثبلثٌن صحابًٌا فً الصحاح والسنن  

  .لربهم ٌوم المٌامةوالمسانٌد، وهً صرٌحة فً رإٌة المإمنٌن 
 أما اإلجماع: -ٖ
وأجمع أهل الحك واتفك أهل  : لد نمل اإلجماع ؼٌر واحد من أهل العلم ٌمول اإلمام عبد الؽنى الممدسى 

 .(ٗ)التوحٌد والصدق أن هللا تعالى ٌرى فً اآلخرة كما جاء فً كتابه وصح عن رسوله
الرإٌة الصحابة والتابعون، وأبمة اإلسبلم المعروفون ولد لال بثبوت : ولال اإلمام ابن أبى العز الحنفً 

 .(٘) باإلمامة فً الدٌن، وأهل الحدٌث، وسابر طوابؾ أهل الكبلم المنسوبون إلى السنة والجماعة
وإجماع الصحابة فمن بعدهم من سلؾ األمة على  لد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة : ولال اإلمام النووي 

 .(ٙ)اآلخرة للمإمنٌن إثبات رإٌة هللا تعالى فً
وأما الجهمٌة من المعتزلة وؼٌرهم فٌمتنع على أصلهم لماء هللا ؛ ألنه ٌمتنع  : لال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة 

وما اتفك علٌه الصحابة  عندهم رإٌة هللا فً الدنٌا واآلخرة وخالفوا بذلن ما تواترت به السنن عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص
 .(2)أن المإمنٌن ٌرون ربهم فً اآلخرةوأبمة اإلسبلم من 

 ألوال األبمة فً إثبات الرإٌة: -ٗ
وهللا تعالى ٌرى فً اآلخرة وٌراه المإمنون وهم فً الجنة بؤعٌن  : لال اإلمام أبو حنٌفة رحمه هللا 

 .(1)رإوسهم ببل تشبٌه وال كٌفٌة وال ٌكون بٌنه وبٌن خلمه مسافة
 .(0)"الناس ٌنظرون إلى هللا تعالى ٌوم المٌامة بؤعٌنهم" : مالن رحمه هللالال : وعن عبد هللا بن وهب لال

 .(ٓٔ)ٌنظرون إلى هللا عز وجل كما شاء ببل إحاطة : لال اإلمام الحسن 
وكان ٌذهب إلى أن هللا تعالى ٌرى فً  : لال اإلمام أبو بكر الخبلل فى عمٌدة اإلمام أحمد رحمه هللا 

ه ٌومبذ ناضرة إلى ربها ناظرة{ ولو لم ٌرد النظر بالعٌن ما لرنه بالوجه وأنكر اآلخرة باألبصار ولرأ }وجو

                                                           

 . وؼٌرهم1ٙٔ، وابن ماجه برلم  1ٕٕ٘، والترمذي برلم  1ٓٔ، ومسلم برلم  2ٗٗٗرواه البخاري برلم  : صحٌح (ٔ)
  . وؼٌرهم 10ٖٙٔوأحمد برلم 12ٔ، وابن ماجه برلم  ٕٕ٘٘، والترمذي برلم  1ٔٔرواه مسلم برلم  : (صحٌحٕ)
  . وؼٌره ٖٔٗٔرواه البخاري برلم  : صحٌح.  (ٖ)
 1٘(عمٌدة الحافظ عبد الؽنى الممدسً صٗ)
 ط األولاؾ السعودٌة ٖ٘ٔشرح الطحاوى ص (٘)
  . ٘ٔ/ٖ(شرح النووي على مسلم ٙ)
 0ٙٗ/ٙ(مجموع الفتاوى 2)
 ٘٘(الفمه األكبر ص 1)
، والبؽوى  ٕ٘/2بانة ، وابن بطة فً اإل 12ٓ، والبللكابى فى شرح اعتماد أهل السنة برلم  2ٗ٘أخرجه اآلجرى فً الشرٌعة برلم  (0)

  . 0ٕٕ/٘ٔباب رإٌة هللا  –فً شرح السنة 
  . ٔ٘/2(اإلبانة الكبرى البن بطة ٓٔ)
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نظر التعطؾ والرحمة ألن الخلك ال ٌتعطفون على هللا تعالى وال ٌرحمونه وأنكر االنتظار من أجل ذكر 
 .(ٔ) ..الوجه ومن أجل أنه تبعٌض وتكرٌر وألنه أدخل فٌه إلى وإذا دخلت إلى فسد االنتظار

الولٌد بن مسلم، ٌمول: سؤلت األوزاعً وسفٌان الثوري، ومالن بن أنس، واللٌث بن سعد عن هذه  وعن 
 .(ٕ)كٌؾ" األحادٌث التً فٌها الرإٌة ، فمالوا: "أمروها ببل

 والرإٌة حك ألهل الجنة بؽٌر إحاطة وال كٌفٌة كما نطك به كتاب ربنا : ولال اإلمام الطحاوى رحمه هللا 
[، وتفسٌره على ما أراده هللا تعالى وعلمه ٖٕ-ٕٕ({ ]المٌامة : ٖٕ( إِلَى َربَِّها نَاِظَرةٌ)ٕٕبٍِذ نَاِضَرةٌ)}ُوُجوهٌ ٌَْومَ 

فهو كما لال ومعناه على ما أراد ال ندخل فً ذلن   وكل ما جاء فً ذلن من الحدٌث الصحٌح عن الرسول
ورد علم ما   إال من سلم هلل عز وجل ولرسولهمتؤولٌن بآرابنا وال متوهمٌن بؤهوابنا فإنه ما سلم فً دٌنه 

 .(ٖ) اشتبه علٌه إلى عالمه
مذهب أهل السنة أن هللا عز وجل ٌكرم أولٌاءه بالرإٌة،  : ولال اإلمام األصبهانى الملمب "بموام السنة" 

 .(ٗ)ٌرونه بؤعٌنهم كما شاء فضبلً منه ومنة
ن هللا عز وجل ٌوم المٌامة بؤعٌن وجوههم على ما وأجمعوا على أن المإمنٌن ٌرو: لال اإلمام األشعري 

 .(٘)أخبر به تعالى فً لوله تعالى}ُوُجوهٌ ٌَْوَمبٍِذ نَاِضَرةٌ إِلَى َربَِّها نَاِظَرةٌ{
وٌعتمدون جواز الرإٌة من العباد المتمٌن هلل عز وجل فً المٌامة، دون  : لال اإلمام أبو بكر اإلسماعٌلى 

 .(ٙ)  .الدنٌا
وأصحابه الدالة على الرإٌة، فمتواترة رواها عنه أبو   وأما األحادٌث عن النبً : م ابن المٌملال اإلما 

، .. ثم ساق نحواً من ثبلثٌن اسماً للصحابة رضوان  بكر الصّدٌك، وأبو هرٌرة الدوسً، وأبو سعٌٍد الخدريُّ
  .هللا تعالى علٌهم

اإلسبلم، وعصابة اإلٌمان منهم أبمة الحدٌث والفمه إلى أن لال رحمه هللا : فصل : وأما التابعون، ونزل 
ؾ، فؤلوالهم أكثُر من أن ٌُحٌط بها إالَّ هللا عزَّ وجلَّ  .ثم ساق اآلثار واأللوال عن سعٌد  .والتفسٌر وأبمة التَّصوُّ

بن المسٌب، والحسن البصرى، وعبد الرحمن بن أبً لٌلى، وعكرمة ومجاهد ولتادة والسدي والضحان 
وعمر بن عبد العزٌز، واألعمش وسعٌد بن جبٌر، وكعب األحبار، وأبً إسحاق السبٌعً، وعلً وطاووس، 

-أبى حنٌفة ومالن والشافعى وأحمد  –بن المدٌنً، وعبد هللا بن المبارن،وشرٌن بن عبد هللا، واألبمة األربعة 
ر اح ولتٌبة بن سعٌٍد، وأبً ، واألوزاعً وسفٌان الثوري واللٌث بن سعد وسفٌان بن عٌٌنة، ووكٌع بن الجَّ

 .(2)عبٌٍد الماسم بن سبلم، وؼٌرهم، ثم ساق لول جمٌع أهل اللؽة
هذه كانت أهم األلوال والمذاهب فى مسؤلة الرإٌة إال أن هنان مذهب رابع، وهو لبعض المتصوفة،  

 ٌمولون بؤن هللا تعالى ٌرى فً الدنٌا عٌاناً كما ٌرى فى اآلخرة عٌاناً.
لٌل شرعً ٌستند علٌه من زعم الرإٌة لهم بالبصر، بل األدلة على نمٌضه تماماً، فهذا نبً والٌوجد أي د 

ٌَْن لَاَل لَْن تََرانًِ{]األعراؾ:  هللا موسى علٌه السبلم عندما سؤل هللا جل وعبل رإٌته}لَاَل َرّبِ أَِرنًِ أَنُظْر إِلَ
أفهم خٌٌر من موسى علٌه السبلم، أم أشد من  ،(1)[، أي: " ولٌس لبشر أن ٌطٌك أن ٌنظر إلً فً الدنٌا"ٖٗٔ

ا تََجلَّى َربُّهُ ِلْلَجبَِل َجعَلَهُ َدكًّا{]األعراؾ: الجبل الذي لال تعالى فٌه ، }َوَخرَّ (0)[، أي: مستوٌا باألرض"ٖٗٔ}َفلَمَّ

                                                           

 .ٔٔٔ(العمٌدة لئلمام أحمد رواٌة أبى بكر الخبلل صٔ)
  .12٘(أخرجه البللكابى فى شرح السنة برلم ٕ)
  . ٖٗمتن الطحاوىة بتعلٌك األلبانً ص (ٖ)
  . ٕ٘ٗ/ٕ(الحجة فى بٌان المحجة ٗ)
  .ٖٗٔ(رسالة إلى أهل الثؽر ص٘)
  .ٖٙ(اعتماد أبمة الحدٌث للجرجانى صٙ)
 . وما بعدها ٖٖٖ –وما بعدها  0ٕٙ(انظر : حادي األرواح 2)
 .0ٔٗ/ٓٔ( أخرجه الطبري عن أبً بكر الهذلً: 1)
 .2ٕٗ/ٓٔ( تفسٌر الطبري: 0)
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لَُموَن أَنَّهُ تَعْ   " ، كما ٌرد علٌهم بحدٌث النبً(ٔ)[، أي: " مؽشٌا علٌه"ٖٗٔ}َوَخرَّ ُموَسى َصِعمًا{]األعراؾ: 
 ، ففً هذا داللة على أن هللا جل وعبل ال ٌرى فً الدنٌا.(ٕ)" لَْن ٌََرى أََحٌد ِمْنُكْم َربَّهُ َحتَّى ٌَُموتَ 

ٌمول المشٌري: " فإن لٌل: فهل تجوز رإٌة هللا فً األبصار فً الدنٌا على جهة الكرامة؟ فالجواب   
 .(ٖ)جماع علٌه"عنه: أن األلوى فٌه أنه ال ٌجوز، لحصول اإل

وٌمول الكبلباذي:" وال نعلم أحدا من مشاٌخ هذه العصبة المعروفٌن منهم والمتحممٌن به، ولم نر فً  
كتبهم، وال مصنفاتهم وال رسابلهم، وال فً الحكاٌات الصحٌحة عنهم، وال سمعنا ممن أدركنا منهم َزَعَم أن 

على تضلٌل من لال ذلن، وتكذٌب من ادعاه، وصنفوا فً  ولد أطبك المشاٌخ كلهم هللا تعالى ٌرى فً الدنٌا..
فً تكذٌب من ادعاه وتضلٌله رسابل وكبلم كثٌر. وزعموا أن من  ذلن كتبا،منهم أبو سعٌد الخراز، وللجنٌد

 .(ٗ)ادعى ذلن لم ٌعرؾ هللا عز وجل وهذه كتبهم تشهد على ذلن"
فى الدنٌا إال ما كان من الخبلؾ فى رإٌة ولد اتفك أهل السنة والجماعة على أنه ال ٌرى أحد ربه  

  .ربه فى المعراج، وهللا تعالى أعلم وباهلل التوفٌك  النبً
 :الفوابد

 من فوابد اآلٌة: تذكٌر هللا تعالى بنً إسرابٌل بنعمته علٌهم، حٌث بعثهم من بعد موتهم.  .ٔ
ٌإمنون بموسى، ومع ذلن لالوا: }لن . ومنها: سفاهة بنً إسرابٌل؛ وما أكثر ما ٌدل على سفاهتهم؛ فهم  ٕ

 نإمن لن حتى نرى هللا جهرة{.
. ومنها: أن من سؤل ما ال ٌمكن فهو حري بالعموبة؛ لموله تعالى: }فؤخذتكم الصاعمة{؛ ألن الفاء تدل على  ٖ

ب السببٌة . وال سٌما فً مثل حال هإالء الذٌن لالوا هذا عن تشكن؛ وفْرق بٌن لول موسى علٌه السبلم: }ر
[، وبٌن لول هإالء: }لن نإمن لن حتى نرى هللا جهرة{؛ فموسى لال ذلن ٖٗٔأرنً أنظر إلٌن{ ]األعراؾ: 

ً . ٌعنً: لسنا بمإمنٌن إال إذا رأٌناه  ً إلى هللا عّز وجّل، ولٌتلذذ بالرإٌة إلٌه؛ أما هإالء فمالوه تشككا شولا
 جهرة؛ ففرق بٌن الطلبٌن.

لعها إذا كان اإلنسان ٌنظر إلٌها أشد؛ لموله تعالى: }وأنتم تنظرون{؛ فإن . ومنها: أن ألم العموبة، وو ٗ
 اإلنسان إذا رأى الناس ٌتسالطون فً العموبة ٌكون ذلن أشد ولعاً علٌه.

 المرآن
 [ٙ٘({ ]البمرة : ٙ٘}ثُمه بَعَثْنَاُكْم ِمْن بَْعِد َمْوتُِكْم لَعَلهُكْم تَْشُكُروَن )

 التفسٌر:
بعد موتكم بالصاعمة؛ لتشكروا نعمة هللا علٌكم، فهذا الموت عموبة لهم، ثم بعثهم هللا الستٌفاء  ثم أحٌٌناكم ِمن

 آجالهم.
 .(٘)[، أي " ثّم أحٌٌناكم"ٙ٘لوله تعالى: }ثُمَّ بَعَثْنَاُكْم{]البمرة: 
 .(ٙ)لال لتادة:" ثم بعثهم هللا تعالى، لٌكملوا بمٌة آجالهم" 
 .(2)من بعد موتهم، ألن موتهم ذان كان عموبة لهم، فبعثوا لبمٌة آجالهم " ولال الربٌع بن أنس:" فبعثوا 
 :(1)واختلؾ أهل العلم فً أصل )البعث( على أربعة ألوال 

 :(ٓٔ)، ٌمال : بعثت النالة : أثرتها، أي حركتها، لال امرإ المٌس(0)األول: أن أصله: إثارة الشًء من محله
                                                           

 .2ٕٗ/ٓٔ(تفسٌر الطبري: ٔ)
وؼٌرهم من حدٌث عمرو بن ثابت األنصاري عن  2ٕٖٕٙ، وأحمد برلم  ٖٕٕ٘والترمذي برلم ،  0ٙٔأخرجه مسلم برلم  : (صحٌحٕ)

 .عن بعض أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص
 .ٖٓٙ( الرسالة المشٌرٌة: ٖ)
 .ٕٙ( التعرؾ لمذهب أهل التصوؾ: ٗ)
 .1٘/ٕ( تفسٌر الطبري: ٘)
 .10/ٕ(:ص0ٙٓ( أخرجه الطبري)ٙ)
 .10/ٕ(:ص0ٙٔ( أخرجه الطبري)2)
 .ٖٗ٘-ٕٗ٘/ٕ، وتفسٌر الثعلبً: ٘ٓٗ-ٗٓٗ/ٔ(انظر: تفسٌر المرطبً: 1)
 .٘ٓٗ-ٗٓٗ/ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: 0)
 .ٖٕٓ: 00ٓٔ، ٔ( دٌوان امرإ المٌس، حسن السندوبً و آخرون، دار إحٌاء العلوم، بٌروت، طٓٔ)
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 جمٌعا بٌن ونشوان وفتٌان صدق لد بعثت بسحرة    فماموا
 :  (ٔ)ولال عنترة

 وصحابة شم األنوؾ بعثتهم       لٌبل ولد مال الكرى بطبلها
 :(ٕ)ومنه لول اآلخر

عِن، ِذْعِلبَةً َولاحا ًَّ صنٌُع حول        كركن الرَّ  فؤبعثها وه
ةٍ  َ َواْجتَنِبُوا  والثانً: أن البعث: اإلرسال، ومنه لوله تعالى: }َولَمَْد بَعَثْنَا فًِ ُكّلِ أُمَّ َرُسواًل أَِن اْعبُُدوا َّللاَّ

 [.2٘[، و]ٌونس:ٖٓٔ[، ولوله : }ثُمَّ بَعَثْنَا ِمْن بَْعِدِهْم ُموَسى{]األعراؾ: ٖٙالطَّاُؼوَت{ ]النحل : 
ٌْنَُهْم لَاَل لَابٌِل والثالث: ولٌل: أن أصله: اإلفالة من الؽشً أو النوم، لال تعالى: }َوَكَذِلَن بَعَثْنَاُهْم ِلٌَتََساَءلُوا بَ 

أََحَدُكْم بَِوِرلُِكْم َهِذِه إِلَى اْلَمِدٌنَِة  ِمْنُهْم َكْم لَبِثْتُْم لَالُوا لَبِثْنَا ٌَْوًما أَْو بَْعَض ٌَْوٍم لَالُوا َربُُّكْم أَْعلَُم بَِما لَبِثْتُْم فَاْبعَثُوا
 [ .0ْٔزٍق ِمْنهُ َوْلٌَتَلَطَّْؾ َواَل ٌُْشِعَرنَّ بُِكْم أََحًدا{ ]الكهؾ : فَْلٌَْنُظْر أٌََُّها أَْزَكى َطعَاًما فَْلٌَؤْتُِكْم بِرِ 

[ أي: ٙ٘والرابع: ولد تؤتً بمعنى: التعلٌم من بعد الجهل، لال تعالى: }ثُمَّ بَعَثْنَاُكْم ِمْن بَْعِد َمْوتُِكْم{ ]البمرة : 
 .(ٖ)"علمناكم من بعد جهلكم"

 .(ٗ)هو إزالة ما ٌمنع عن التصرؾ والمدر المشترن بٌن هذه المعانً
والمول األول أصح، وهو اختٌار اإلمام المرطبً، ألن األصل الحمٌمة، وكان موت عموبة، ومنه لوله  

ُ ُموتُوا  ْحٌَاُهْم{ على ما ثُمَّ أَ تعالى: }أَلَْم تََر إِلَى الَِّذٌَن َخَرُجوا ِمْن ِدٌَاِرِهْم َوُهْم أُلُوٌؾ َحَذَر اْلَمْوِت فَمَاَل لَُهُم َّللاَّ
 [.ٌٖٕٗؤتً ]البمرة : 

 :(٘)[، على لولٌنٙ٘واختلؾ فً لوله }ثُمَّ بَعَثْنَاُكْم{]البمرة: 
، والربٌع بن (ٙ)أحدهما: أن المراد: ثم أحٌٌناكم. ٌعنً: إحٌاإهم بعد موتهم الستكمال آجالهم، وهذا لول لتادة

 .(2)أنس
ً: أنهم بعد اإلحٌاء سؤلوا أن ٌبعثوا أنبٌاء فبعثهم هللا أنبٌاء، وهذا والثانً: أن المراد: ثم بعثناكم أنبٌاء. ٌعن

ّيِ   . (1)لول السُّّدِ
والصحٌح هو الجمع بٌن المولٌن، فٌكون تفسٌر اآلٌة: }فؤخذتكم الصاعمة{، ثم أحٌٌناكم }من بعد موتكم{،  

 .(0)لعلكم تشكرون{"}وأنتم تنظرون{، إلى إحٌابنا إٌاكم من بعد موتكم، }ثم بعثناكم{، أنبٌاء }
 .(ٓٔ)[، أي: "من بعد موتكم بالصاعمة التً أهلكتكم"ٙ٘لوله تعالى: }ِمْن بَْعِد َمْوتُِكْم{ ]البمرة :  
 .(ٔٔ)لال الثعلبً:"أي: "لتستوفوا بمٌّة آجالكم وأرزالكم" 
 .(ٕٔ)ى"[، أي: "لتشكروا هللا سبحانه وتعالٙ٘لوله تعالى: }لَعَلَُّكْم تَْشُكُروَن{ ]البمرة :  
 .(ٖٔ)لال النسفً: " نعمة البعث بعد الموت" 
 .(ٗٔ)لال الصابونً: " أي لتشكروا هللا على إِنعامه علٌكم بالبعث بعد الموت" 

                                                           

 ، وشم األنوؾ: أعزاء ال ٌحتملون ضٌماً. طبلها أعنالها.2٘(  دٌوانه: ٔ)
 .1ٗ/ٕأتعرؾ على لابله، والبٌت من شواهد الطبري فً تفسٌره:  ( لمٕ)
 .٘ٓٗ/ٔ( تفسٌر المرطبً: ٖ)
 .ٖٖٔ/ٔ( انظر: البحر المحٌط فً التفسٌر: ٗ)
 .ٖٕٔ/ٔ، والنكت والعٌون: 1٘/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٘)
 .10/ٕ(:ص0ٙٓ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .10/ٕ(:ص0ٙٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)2)
 .1٘/ٕ(:0٘٘ر: تفسٌر الطبري)( أنظ1)
 .1٘/ٕ( تفسٌر الطبري: 0)
 .1٘/ٕ( تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .ٕٓٓ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٔٔ)
 . )بتصرؾ بسٌط(.0ٖٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕٔ)
 .٘ٙ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٖٔ)
 .ٕ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗٔ)
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لال النحاس : وهذا احتجاج على من لم ٌإمن بالبعث من لرٌش، واحتجاج على أهل الكتاب إذ خبروا  
 .(ٔ)بكم من البعث بعد الموت" بهذا، والمعنى }لَعَلَُّكْم تَْشُكُروَن{ ما فعل

 :(ٕ)[، وجهٌنٙ٘وذكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى: }لَعَلَُّكْم تَْشُكُروَن{ ]البمرة :  
 أحدهما: أن الشكر خاص، لنعمة البعث بعد الموت.

 .(ٖ)والثانً: أن الشكر عام، على هذه النعمة وسابر نعمه التً أسداها إلٌهم
شكرون نعمة هللا بعدما كفرتموها إذا رأٌتم بؤس هللا فً رمٌكم بالصاعمة وإذالتكم والثالث: أن المعنى: لعلكم ت

 الموت.
والرابع: ولٌل: الشكر على إنزال التوراة التً فٌها ذكر توبته علٌهم، وتفصٌل شرابعه، بعد أن لم ٌكن 

 .(ٗ)شرابع. ضعّفه أبو حٌان ولال: "وهذا بعٌد"
ل جمٌع الطاعات لموله تعالى: }اْعَملُوا َءاَل َداُواَد والصحٌح أن لفظ الشكر عام، "ٌتناو 

 .(٘)["ُٖٔشْكًرا{]سبؤ:
 .(ٙ)لال ابن كثٌر: "وهذا السٌاق ٌدل على أنهم كلفوا بعد ما أحٌوا" 
ولال الماوردي واختلؾ فً بماء تكلٌؾ من أعٌد بعد موته ومعاٌنته األحوال المضطرة إلى المعرفة،  

 :(2)على لولٌن
 نه سمط التكلٌؾ عنهم لمعاٌنتهم األمر جهرة حتى صاروا مضطرٌن إلى التصدٌك.أحدهما : أ

 والثانً : أنهم مكلفون لببل ٌخلو عالل من تكلٌؾ.
لال المرطبً : "واألول أصح فإن بنً إسرابٌل لد رأوا الجبل فً الهواء سالطا علٌهم والنار محٌطة بهم  

ثابت علٌهم ومثلهم لوم ٌونس. ومحال أن ٌكونوا ؼٌر مكلفٌن. وذلن مما اضطرهم إلى اإلٌمان وبماء التكلٌؾ 
 .(1)وهللا أعلم"

ُ ِمابَةَ   لال الزجاج:" وفً هذه اآلٌة ذكر البعث بعد موت ولع فً الدنٌا، مثل لوله تعالى: }فَؤََماتَهُ َّللاَّ
: }فَمَاَل لَُهم 0َٕ٘عاٍم ثُمَّ بَعَثَهُ{]البمرة: ُ ُموتوا ثم أْحٌَؤُهْم{]البمرة:[، ومثل لوله عزَّ وجلَّ [، وذلن احتجاج َّٖٕٗللاَّ

باألخبار عمن بعث بعد الموت فً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -على مشركً العرب الذٌن لْم ٌُكونوا ُمولنٌن بالبعث، فؤتى النبً 
َّللاَّ التً ٌوافمه علٌها جمٌع من بحجة  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الدنٌَا مما توافمه علٌه إلٌهود والنصارى، وأرباب الكتب فاحتج

 .(0)خالفه من أهِل الكتب"
لال ابن عثٌمٌن:" وهذه إحدى اآلٌات الخمس التً فً سورة البمرة التً فٌها إحٌاء هللا تعالى الموتى؛  

والثانٌة: فً لصة صاحب البمرة؛ والثالثة: فً الذٌن خرجوا من دٌارهم وهم ألوؾ حذر الموت، فمال هللا لهم: 
[ ؛ والرابعة: فً لصة الذي مّر على لرٌة وهً خاوٌة على عروشها، فمال: ٖٕٗوتوا ثم أحٌاهم{ ]البمرة: }م

[ ؛ والخامسة فً لصة إبراهٌم: }رب 0ٕ٘}أنى ٌحًٌ هذه هللا بعد موتها فؤماته هللا مابة عام ثم بعثه{ ]البمرة: 
[ اآلٌة؛ وهللا تعالى على ٕٓٙلبً ..{ ]البمرة: أرنً كٌؾ تحًٌ الموتى لال أو لم تإمن لال بلى ولكن لٌطمبن ل

كل شًء لدٌر، وال ٌنافً هذا ما ذكر هللا فً لوله تعالى: }ثم إنكم بعد ذلن لمٌتون * ثم إنكم ٌوم المٌامة 
[ ؛ ألن هذه المصص الخمس، وؼٌرها. كإخراج عٌسى الموتى من لبورهم. ٙٔ، ٘ٔتبعثون{ ]المإمنون: 

به آلٌة من آٌات هللا سبحانه وتعالى؛ أما البعث العام فإنه ال ٌكون إال ٌوم المٌامة؛  تعتبر أمراً عارضاً ٌإتى

                                                           

 .1ٗ/ٕ، وانظر: تفسٌر الطبري:٘ٓٗ/ٔ( تفسٌر المرطبً: ٔ)
 .20ٔ/ٔ، والبحر المحٌط: ٕٗٔ/ٔلكشاؾ: ( أنظر: إ)
 ( منها: إرسالهم أنبٌاء ، أو إثارتهم من الؽشً ، أو تعلٌمهم بعد الجهل.ٖ)
 .20ٔ/ٔ( البحر المحٌط: ٗ)
 .ٖٕٓ/ٔ، ولاله  أبو الفضل السلمً صاحب المنتخب، نمبل عن البحر المحٌط: ٕٔ٘/ٖ( مفاتٌح الؽٌب: ٘)
 .ٕٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٙ)
. ولم ألؾ ٖٕٓ/ٔ، دار الكتب المصرٌة، ونمله كذلن عنه أبو حٌان فً البحر المحٌط: ٕ. ط٘ٓٗ/ٔنمل عنه المرطبً فً تفسٌره: ( 2)

 علٌه فً النمت والعٌون.
 .٘ٓٗ/ٔ( تفسٌر المرطبً: 1)
 .1ٖٔ/ٔ( معانً المرآن: 0)
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ولهذا نمول فً شبهة الذٌن أنكروا البعث من المشركٌن، وٌمولون: }متى هذا الوعد إن كنتم صادلٌن{ 
ء مموهون؛ فالرسل لم [ نمول: إن هإالٖٙ[، وٌمولون: }فؤتوا بآبابنا إن كنتم صادلٌن{ ]الدخان: 1ٖ]األنبٌاء: 

 .(ٔ)تمل لهم: إنكم تبعثون اآلن؛ بل ٌوم المٌامة؛ ولٌنتظروا، فسٌكون هذا ببل رٌب"
 الفوابد:

. من فوابد اآلبة: وجوب الشكر على من أنعم هللا علٌه بنعمة؛ لموله تعالى: }لعلكم تشكرون{؛ والشكر هو ٔ
ان، وعمبلً باألركان؛ فٌعترؾ بملبه أنها من هللا، وال ٌمول: المٌام بطاعة المنعم إلراراً بالملب، واعترافاً باللس

إنما أوتٌته على علم عندي؛ كذلن أٌضاً ٌتحدث بها بلسانه اعترافاً . ال افتخاراً؛ وكذلن أٌضاً ٌموم بطاعة هللا 
 :(ٕ)سبحانه وتعالى بجوارحه؛ وبهذه األركان الثبلثة ٌكون الشكر؛ وعلٌه لول الشاعر

 ء منً ثبلثةً      ٌدي ولسانً والضمٌر المحجباأفادتكم النعما
 ومن فوابد اآلٌة: إثبات الحكمة هلل تعالى: لموله: }لعلكم تشكرون{؛ فإن "لعل" هنا للتعلٌل المفٌد للحكمة. -ٕ

 المرآن
ٌُْكُم اْلَمنه َوالسهْلَوى ُكلُوا ِمْن  ٌُْكُم اْلغََماَم َوأَْنَزْلنَا َعلَ َطٌِّبَاِت َما َرَزْلنَاُكْم َوَما َظلَُمونَا َولَِكْن َكانُوا }َوَظلهْلنَا َعلَ

 [2٘({ ]البمرة : 2٘أَْنفَُسُهْم ٌَْظِلُموَن )
 التفسٌر:

واذكروا نعمتنا علٌكم حٌن كنتم تتٌهون فً األرض؛ إذ جعلنا السحاب مظلبل علٌكم من َحّرِ الشمس، وأنزلنا 
، وهو شًء ٌشبه الصَّمػ طعمه  كالعسل، وأنزلنا علٌكم السَّلوى وهو طٌر ٌشبه السُّمانَى، وللنا لكم: علٌكم المنَّ

كلوا من طٌِّبات ما رزلناكم، وال تخالفوا دٌنكم، فلم تمتثلوا. وما ظلمونا بكفران النعم، ولكن كانوا أنفسهم 
 ٌظلمون؛ ألن عالبة الظلم عابدة علٌهم.

ٌُْكُم   [، "أي سترناكم بالسحاب من حر الشمس وجعلناه علٌكم 2٘اْلؽََماَم{]البمرة:لوله تعالى: }َوَظلَّْلنَا َعلَ
 .(ٖ)كالُظلَّة"

 .(ٗ)لال الثعلبً: "فً التٌه تمٌكم حّر الشمس"
أي جعلناه ظبلً علٌكم؛ وكان ذلن فً التٌه حٌن تاهوا؛ ولد بموا فً التٌه بٌن مصر  لال ابن عثٌمٌن:" 

ض؛ وما كان عندهم ماء، وال مؤوى؛ ولكن هللا تعالى رحمهم، فظلل علٌه والشام أربعٌن سنة ٌتٌهون فً األر
 .(٘)الؽمام"

. وروي عن ابن عمر والربٌع أنس وأبً مجلز (ٙ)لال ابن عباس:"ثم ظلل علٌهم فً التٌه بالؽمام" 
 .(2)والضحان والسدي نحو ذلن

ما ؼم السماء فؤلبسها من سحاب و)اْلؽََماَم(: جمع )ؼمامة(، كما السحاب جمع سحابة،)والؽمام( هو  
، وأصل الؽمام من (1)ولتام، وؼٌر ذلن مما ٌسترها عن أعٌن الناظرٌن . وكل مؽطى فالعرب تسمٌه مؽموما

)الؽم(: ستر الشًء، ومنه: الؽمام لكونه ساترا لضوء الشمس. لال تعالى: }ٌؤتٌهم هللا فً ظلل من الؽمام{ 
 :(0)الهبلل، وٌوم ؼم، ولٌلة ؼمة وؼمى، لال الشاعر [. والؽمى مثله، ومنه: ؼمٕٓٔ]البمرة:

                                                           

 .0ٖٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
(، 0ٓٔ/ٔ، وتفسٌر الكشاؾ:)ٙ٘/ٔ، وشرح التسهٌل: ٘ٓ٘/ٔ، والمستطرؾ: 2ٔٔ/٘( لم أتعرؾ على لابله، والبٌت فً الصحاح:ٕ)

(، ونواهد األبكار وشوارد ٘/ٔ(، وتفسٌر النسفً:)1ٔ/ٔ(، وتفسٌر أبً السعود:)22/ٔ(، وتفسٌر البٌضاوي:)1ٕٔ/ٔوتفسٌر ابن كثٌر:)
 .2٘ٔ/ٔاألفكار: 

 الٌد ونشر المحامد باللسان، وولؾ الفإاد على المحبة واالعتماد.والمعنى: أفادتكم أنعاماتكم علً ثبلثة أشٌاء: المكافؤة ب
 .ٕ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .ٕٓٓ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٗ)
 .0٘ٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘)
 .ٖٔٔ/ٔ(:ص2ٗ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
 .ٖٔٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: 2)
 .ٙٓٗ-٘ٓٗ/ًٔ: . وتفسٌر المرطب0ٓ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: 1)
؛ وأساس الببلؼة )ؼمم(، ولم ٌنسب. وإصبلح المنطك ص ٖ٘٘/ٕ؛ والمشوؾ المعلم 1ٓٙ/ٖ(الرجز فً اللسان )ؼم( ؛ والمجمل 0)

ٕ1ٕ. 
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 لٌلة ؼمى طامس هبللها       أو ؼلتها ومكره إٌؽالها
ةً{ ]ٌونس :  ٌُْكْم ُؼمَّ [، ٌمال: ؼم وؼمة. أي: 2ٔوؼمة األمر أي كربة، ومنه لوله تعالى: }ثُمَّ اَل ٌَُكْن أَْمُرُكْم َعلَ

 .(ٔ)لنالة وعٌنها، وناصٌة ؼماء: تستر الوجهكرب وكربة، والؽمامة: خرلة تشد على أنؾ ا
 :(ٕ)وفً }اْلؽََماَم{الذي ظلله هللا علٌهم أربعة ألوال 

، (ٗ)، وري عن ابن عمر والربٌع أنس وأبً مجلز والضحان والسدي(ٖ)أحدها:أنهالسحابة، لاله ابن عباس،
 ، مثل ذلن، وهو لول جمهور أهل التفسٌر.(٘)ولتادة

ُ والثانً: أنه الؽمام  الذي ٌؤتً هللا فٌه ٌوم المٌامة، لم ٌكن إال لهم، لال تعالى: }َهْل ٌَْنُظُروَن إاِلَّ أَْن ٌَؤْتٌَُِهُم َّللاَّ
ِ تُْرَجُع اأْلُُموُر{ ]البمرة :  ًَ اأْلَْمُر َوإِلَى َّللاَّ  .(ٙ)[. لاله مجاهدٕٓٔفًِ ُظلٍَل ِمَن اْلؽََماِم َواْلَمبَلبَِكةُ َولُِض

ابٌض من السحاب، أي السحاب الرلٌك األبٌض، " وفعل هذا بهم لٌمٌهم حر الشمس نهارا  والثالث: أنه ما
وٌنجلً فً آخره لٌستضٌإوا بالممر لٌبل وذكر المفسرون أن هذا جرى فً التٌه بٌن مصر والشام لما امتنعوا 

[ فعولبوا فً ذلن ٕٗتبِل{ ]المابدة : من دخول مدٌنة الجبارٌن ولتالهم ولالوا لموسى : }فَاْذَهْب أَْنَت َوَربَُّن فَمَا
الفحص أربعٌن سنة ٌتٌهون فً خمسة فراسخ أو ستة روي أنهم كانوا ٌمشون النهار كله وٌنزلون للمبٌت 
فٌصبحون حٌت كانوا بكرة أمس. وإذا كانوا بؤجمعهم فً التٌه لالوا لموسى : من لنا بالطعام فؤنزل هللا علٌهم 

 .(2)من حر الشمس فظلل علٌهم الؽمام"المن والسلوى لالوا من لنا 
، و (0). لالهابن عباس(1)والرابع: أنه السحاب البارد الذي ٌكون به الجو بارداً، وٌتولد منه رطوبة، فٌبرد الجو

 .(ٓٔ)ابن جرٌج
والمول األول ألرب الى الصواب، "إذ كان معنى الؽمام ما وصفنا، مما ؼم السماء من شًء ٌؽطى  

بؤولى،  -فوصفه بؤنه كان ؼماما  -إلٌها، فلٌس الذي ظلله هللا عز وجل على بنً إسرابٌل وجهها عن الناظر 
 .(ٔٔ)بوصفه إٌاه بذلن أن ٌكون سحابا، منه بؤن ٌكون ؼٌر ذلن مما ألبس وجه السماء من شًء"

ٌُْكُم اْلَمنَّ َوالسَّْلَوى{]البمرة:   بالمّن والسلوى. (ٕٔ)م"[، أي و"أنعمنا علٌك2٘لوله تعالى: }َوأَْنَزْلنَا َعلَ
 .(ٖٔ)لال الصابونً: أي "بؤنواعٍ من الطعام والشراب من ؼٌر كّدٍ وال تعب" 
لال المراؼً:" ما منحه َّللّا لعباده ٌسمى إٌجاده إنزاال كما جاء فى لوله : }َوأَْنَزْلنَا  

 .(ٗٔ)["ٕ٘اْلَحِدٌَد{]الحدٌد:
 :(٘ٔ)واختلؾ فً )المن( ما هو وتعٌٌنه على ألوال 

لاله ابن   -بتشدٌد الراء وتسكٌن النون ذكره النحاس، وٌمال : الطرنجبٌن بالطاء  - (ٙٔ)األول:أنه الترنجبٌن
 .(ٗ)،  وعلى هذا أكثر المفسرٌن(ٖ)، والضحان(ٕ)، وابن عامر(ٔ)عباس

                                                           

 .1ٓ٘-20٘( انظر مرفردات ألفاظ المرآن، الراؼب: ٔ)
 .0ٔ-0ٓ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٕ)
 .ٖٔٔ/ٔ(:ص2ٗ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .ٖٔٔ/ٔتفسٌر ابن أبً حاتم: ( أنظر: ٗ)
 .ٖٔٔ/ٔ(:ص1ٗ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)٘)
 .ٖٔٔ/ٔ(:ص0ٗ٘، وتفسٌر ابن أبً حاتم)0ٓ/ٕ(:ص0ٖٙ(، و)0ٕٙ( أنظر:تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٙٓٗ/ٔ( تفسٌر المرطبً: 2)
 .ٗٔٔ/ٔ، انظر تفسٌره: -رحمه هللا-( وهو اختٌار الشٌخ ابن عثٌمٌن1)
 .0ٔ/ٕ(:ص0ٙ٘الطبري)( أنظر: تفسٌر 0)
 .ٖٔٔ/ٔ(:صٓ٘٘( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .0ٔ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٔٔ)
 .ٕ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٔ)
 .ٕ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖٔ)
 . ٖٕٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٗٔ)
 
 .2ٓٗ-ٙٓٗ/ٔ، وتفسٌر المرطبً: 0٘-0ٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٘ٔ)
، وهو طل ٌنزل من الهواء وٌجتمع على أطراؾ الشجر فً بعض البلدان، 0ٙ/ ٓٔلسان العرب: (وٌصح بالتاء )الترنجبٌن( راجع ٙٔ)

 ولٌل: هو ندى شبٌه العسل جامد متحبب ٌنزل من السماء، ولٌل: ٌشبه الكمؤة.



ٖٓ0 

 

ٖٓ0 

 

 .(٘)والثانً: أنه صمؽة حلوة. لاله مجاهد
ل أمٌة بن الصلت فً وصؾ تٌه بنً اسرابٌل وما ، ومنه لو(2)، وعامر(ٙ)والثالث:أنه العسل. لاله ابن زٌد

 :(1)رزلوا فٌه
 فرأى هللا أنهم بَمِضٌعٍ      ال بذي َمْزرعٍ وال معمورا

 فَنَساها علٌهم ؼادٌات      ومرى مزنهم خبلٌا وخورا 
 عسبل ناِطفا وماء فراتا     وحلٌبا ذا بهجة مثمورا
 .(0)ن ٌنزل علٌهم عسبل ناطفا، والناطؾ : هو الماطرالمثمور : الصافً من اللبن، فجعل المن الذي كا

 -مٌمون بن لٌس  -الرابع: أنه الذي ٌسمط على الثمام والعَُشر، وهو حلو كالعسل، وإٌاه عنى األعشى 
 : (ٓٔ)بموله

 لو أُطِعموا المن والسلوى مكانَهُم       ما أبصر الناس ُطعما فٌهُم نجعا 
 .(ٔٔ)وهبالخامس: أنه خبز الرلاق. لاله 

 .(ٕٔ)السادس: أنه الزنجبٌل. لاله السدي

                                                                                                                                                                                             

 .0ٖ/ٕ(:ص:02ٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .0ٖ/ٕ(:ص:022(أنظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 ( : الى ابن عباس ومماتل، وذكر بمٌة األلوال.2ٔ/ ٔ، ونسبه فً زاد المسٌر )ٕٓٓ/ٔ: ( نمله الثعلبً عنه، انظر: تفسٌرهٖ)
، ٙٓٗ/ٔ، والمرطبً فً الجامع ألحكام المرآن: 02/ٔ(وكونه المراد بالمن فً اآلٌة لول األكثر كما أفاده البؽوي فً معالم التنزٌل: ٗ)

. ولال به ابن عباس فً رواٌة 0ٕٔ/ٔ، والشوكانً فً فتح المدٌر: 2ٔٗؤوٌل: ، والخازن فً لباب التٕٗٔ/ٔوأبو حٌان فً البحر المحٌط: 
، والسمرلندي فً بحر العلوم: 0ٗ، ولال به أٌضاً: ابن لتٌبة فً تفسٌر ؼرٌب المرآن: 1ٗ/ٔعنه ومماتل كما فً زاد المسٌر البن الجوزي: 

، والرازي فً مفاتٌح الؽٌب: ٕٗٔ/ٔ، والوجٌز: ٕٗٔ/ٔ، والواحدي فً كتابٌه الوسٌط: 1ٕٕ/ٔ، والزمخشري فً الكشاؾ: ٕٔٔ/ٔ
 .ٗٓٔ/ٔ، وأبو السعود فً إرشاد العمل السلٌم: 2٘/ٔ، والبٌضاوي فً أنوار التنزٌل: 0ٖ/ٔ
 .0ٕ/ٕ(:ص:02ٔ(أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .0ٕ/ٕ(:ص:02ٓ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .0ٕ-0ٔ/ٕ(:ص:0ٙ2(، و)0ٙٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)2)
. فً األصول والدٌوان . " وال مثمورا " . مضٌع : بموضع ضٌاع وهوان وهبلن . ٌمال : هو بدار مضٌعة )بفتح  ٖ٘ - ٖٗ: (دٌوانه 1)

المٌم وكسر الضاد( ، كؤنه فٌها ضابع . وهو مفعلة ، وطرح التاء منها كما ٌمولون : المنزل والمنزلة . ومزرع : مصدر مٌمً من " زرع 
مور : أي آهل ذهب خرابه . ونصب " وال معمورا " ، عطفا على محل " بذي مزرع " ، وهو نصب . " ٌعنً لٌس بذي زرع ، ومع

وآثرت هذه الكلمة ، ألنها هً التً تتفك مع سٌاله الشعر ، وألن التحرٌؾ فً " معمور " و " مثمور " سهل ، ولما سترى فً شرح البٌت 
 الثالث .

أي ٌمطر من السماء . والفرات :  -ناطؾ ، من نطؾ ٌنطؾ : لطر . وهو مشروح بعد  .  ولوله:0٘-0ٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: 0)
أشد الماء عذوبة . ووصؾ اللبن بؤنه ذو بهجة . وهً الحسن والنضارة ، ألنه لم ٌإخذ زبده ، فٌرق ، وتذهب لمعة الزبد منه ، فاستعار 

ورا " ، وفً المخطوطة فً الصلب كانت تمرأ " مثمورا " ثم لعب فٌها للم البهجة لذلن . أما لوله : " مثمورا " ، فهً فً المطبوعة " ممر
الناسخ فً الثاء والمٌم ، ثم كتب هو نفسه فً الهامش : " مزمورا " ، ثم شرح فً طرؾ الصفحة فمال : " المزمور : الصافً من اللبن " . 

ول " مثمورا " ، ورجحت أن صوابها " معمورا " ، ورجحت فً وذلن شًء ال وجود له فً كتب اللؽة ، ولد رأٌت أنه كتب فً البٌت األ
 هذا البٌت أن ٌكون اختلط علٌه حٌن كتب " مثمورا " فعاد فجعلها " مزمورا " .
ولم أجد " مثمورا " فً كتب اللؽة ، ولكن ٌمال : الثمٌر والثمٌرة : اللبن الذي ظهر زبده وتحبب لال ابن شمٌل : إذا مخض رإي علٌه 

لحصؾ فً الجلد ، ثم ٌجتمع فٌصٌر زبدا ، وما دامت صؽارا فهو ثمٌر . وٌمولون : إن لبنن لحسن الثمر ، ولد أثمر مخاضن . أمثال ا
 فكؤنه لال : " مثمورا " وٌعنً " ثمٌرا " ، ألن فعٌبل بمعنى مفعول هنا .

الٌمامة ، وكانت بنو تمٌم لد وثبت على مال من لصٌدة طوٌلة ، ٌذكر فٌها ذا التاج هوذة بن علً الحنفً صاحب  12(دٌوانه : ٓٔ)
 -وهو حصن بالبحرٌن  -وطرؾ كانت تساق إلى كسرى ، فؤولع بهم المكعبر الفارسً ، والً كسرى على البحرٌن ، وأدخلهم المشمر 
ٌم ، فوهبهم له ٌوم الفصح بخدٌعة خدعهم بها ، فمتل رجالهم واستبمى الؽلمان. وكلم هوذة بن علً المكعبر ٌومبذ فً مابة من أسرى بنً تم

 ، فؤعتمهم ، فمال األعشى ، ٌذكر ما كان من لبل هوذة فً بنً تمٌم : 
 سابل تمٌما به أٌام صفمتهم       لما أتوه أسارى كلهم ضرعا
 وسط المشمر فً عٌطاء مظلمة        ال ٌستطٌعون فٌها ثَمَّ ممتنعا

 . . . . . . . . . . . . . .لو أُطعموا المن . . . . . . . ... . . . . . . 
(. والطعم : ما أكل من الطعام. ونجع الطعام فً اإلنسان : هنا أكله ٖٗٔ - ٕٖٔ:  ٕفوصؾ بنً تمٌم بالكفر لنعمته )تارٌخ الطبري 

 وتبٌنت تنمٌته ، واستمرأه وصلح علٌه.
 .0ٕ/ٕ(:ص02ٕ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .0ٖ/ٕ(:ص02ٖ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)



ٖٔٓ 
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 .(ٔ): " الكمؤة من المن، وماإها شفاء للعٌن "-ملسو هيلع هللا ىلص-السابع: أنه الكمؤة. ومنه حدٌث الرسول
 .(ٕ)لال ابن عطٌة:" فمٌل: أراد علٌه السبلم أن الكمؤة نفسها مما أنزل نوعها على بنً إسرابٌل" 

، ومنه لول (ٖ)}المن{، مصدر ٌعم جمٌع ما من هللا به على عباده من ؼٌر تعب وال زرعالثامن: ولٌل :أن 
َن َوتَعَالَى َعلَى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً حدٌث سعٌد بن زٌد بن عمرو بن نفٌل : " اْلَكْمؤَةُ ِمَن اْلَمّنِ الَِّذي أَْنَزَل هللاُ تَبَارَ 

ٌِْن"بَنًِ إِْسَرابٌَِل، َوَماُإَها شِ  فَاٌء ِلْلعَ
ُ ِمَن اْلَمّنِ الَِّذي أَْنَزلَهُ هللاُ َعلَى ُموَسى، َوَماُإَها ِشفَاٌء  (ٗ) فً رواٌة "اْلَكْمؤَة

ٌِْن" ِلْلعَ
(ٔ).  

                                                           

رواه أحمد والشٌخان والترمذي ، من حدٌث سعٌد بن زٌد . ورواه أًٌضا أحمد والشٌخان وابن ماجه ، من حدٌث أبً سعٌد وجابر . (ٔ)
. وزاد  ٖٙٗٙ. والجامع الصؽٌر :  ٕٙٙٔ،  ٕ٘ٙٔورواه أبو نعٌم فً الطب ، من حدٌث ابن عباس وعابشة . انظر مثبل ، المسند : 

 ، ولد ساق كثٌرا من طرله . 2ٙٔ - 2ٗٔ:  ٔ. وتفسٌر ابن كثٌر  1ٖٖ:  ٖالمعاد البن المٌم 
 .1ٗٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕ)
 .ٕٕ/ٔ، وابن كثٌر فً تفسٌر المرآن العظٌم: 1ٖٔ/ٔ، ذهب إلى ذلن الزجاج فً معانً المرآن: 1ٗٔ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: ٖ)
ا تشبه البطاطا فً شكلها ولونها بنً بلون األرض وتكون فً األرض من نبات ٌنمو فً الصحارى برًٌّ  :(، الكمؤةُ 0ٕٗٓ( رواه مسلم )ٗ)

 .ؼٌر أن تُزرع
(، والَكْمؤَةُ واحدها َكمٌء على ؼٌِر لٌاس وهو من 1ٓٔ/ ٔ)الكمؤة( لؽة: بفتح أوله وثالثه وسكون ثانٌه مهموز)فتح الباري البن حجر: 

، ولٌل: الَكْمؤَةُ هً التً إِلى الؽُبرة والسَّواد، والِجبَؤَةُ إِلى الُحْمرةِ والِفمَعةُ البٌُِض، وأَْكَمؤَِت (1ٗٔ/ ٔالنواِدِر فإِنَّ الِمٌاَس العَْكُس)لسان العرب 
َ األَرُض فهً ُمْكِمبةٌ َكثُرت َكْمؤَتُها وأَرٌض َمْكُموَإةٌ كثٌرة الَكْمؤَة وَكَمؤَ الموَم، وأَْكَمؤَهم األَخٌرةُ عن أَبً حنٌف / ٔةَ)لسان العرب ة أَْطعََمُهم الَكْمؤ

ٔٗ1.) 
اءُ  بُون وهم الذٌن ٌَْطلُبون الَكْمؤَةَ، والَكمَّ ُإون أَي ٌَْجتَنُون الَكْمؤَةَ، وٌمال: خرج الُمتََكّمِ / ٔلسان العرب  بٌََّاُع الَكْمؤَة وجانٌها) وَخرَج الناُس ٌَتََكمَّ

 (ٖٙٔ/ ٓٔالباري البن حجر: (، ولٌل: سمٌت بذلن الستتارها، ٌمال: كمؤ الشهادة إذا كتمها)فتح1ٗٔ
وُسمٌّت كمؤة الستتارها فهً مخفٌة تحت األرض وال ورق لها وال ساق. تكثر فً السنٌن الممطرة وخاصة إذا كان المطر ؼزًٌرا فً أوابل 

حجم سم أو أكثر وحجمها ٌختلؾ ما بٌن ما ٌشبه الحمصة وما ٌصل إلى  ٓٔفصل الشتاء فتنمو فً باطن األرض على عمك حوالً 
البرتمالة، وهً مما ٌوجد فً فصل الربٌع وٌإكل نٌبًا ومطبوًخا وتُسمٌها العرب نبات الرعد ألنها تكثر بكثرته وتنفطر عنها األرض وهً 

 .من أطعمة أهل البوادي
نبات  ول ملسو هيلع هللا ىلص وتسمى أًٌضاوهو االسم المدٌم لها كما سّماها الرس الكمؤة وفً ببلد الشام الفمع وٌسمونها فً ببلد الخلٌج والجزٌرة العربٌة

 .من فصٌلة الفطرٌات ولها عدة أنواع: الزبٌدي والخبلسً والهبر بٌضة البلد أو بٌضة األرض أو وفً بعض الببلد بشجرة األرض الرعد
 ٔفمٌرة به أو ال ٌكاد ٌصل إلى  بالمابة، أما الدهن فهً ٖٔبنسبة  والتربة بالمابة، والمواد النشوٌة0بنسبة  على البروتٌن الكمؤة تحتوي

 .الماء بالمابة( من 2٘بالمابة لهذا فهً ذات مردود حراري متواضع ، وأن ثبلثة أرباعها ) 
مثل الفوسفور والصودٌوم والكالسٌوم والبوتاسٌوم وتحتوي الكمؤة على  معادن مشابهة لتلن التً ٌحتوٌها جسم اإلنسان وتحتوي الكمؤة على

" وهً ؼنٌة بهما، كما تحتوي الكمؤة على كمٌة من النٌتروجٌن إلى جانب الكربون واألوكسجٌن والهٌدروجٌن وهً ٕب و ٔالفٌتامٌن" ب 
)انظر: الكمؤة من المن، الدكتور دمحم نزار الدلر أخذا  .ؼنٌة بالفٌتامٌن " أ " الذي ٌعالج هشاشة األظافر وسرعة تمّصفها واضطراب الرإٌة

. و ٌسٌر أمارة الدعبول وطافر العطار فً ممالتهما )العسل والكمؤة وأمراض العٌون(. مجلة طبٌبن، http://www٘٘eta.nمن مولع:
والمعتز باهلل المرزولً: فً محاضرة له بعنوان )الكمؤة من المن وماإها شفاء للعٌن(. من مواد المإتمر العالمً األول عن  .021ٔإٌلول 

 (.01ٔٔالطب اإلسبلمً، الكوٌت ـ 
فهذا من طبه ملسو هيلع هللا ىلص ونحن نإمن بذلن إٌمان الٌمٌن ولكن ٌنبؽً الرجوع فً ذلن إلى ذوي االختصاص  )شفاء للعٌن(: ى لوله ملسو هيلع هللا ىلصأما معن

 المإمنٌن ألن وصفة الطبٌب ال ٌجوز استعمال أي مرٌض لها بدون مانظرته، بل الذي ٌمرره األطباء ضرورة رجوع المرٌض نفسه إلى
الطبٌب الذي أعطاه الوصفة لٌمرر له هل ٌناسب استعمالها اآلن مزاجه فٌكررها أم ال)من تعلٌك صطفى دٌب البؽا على صحٌح البخاري 

ٗ /ٕٔٙ2.) 
 لٌل فً المراد بالمن ثبلثة ألوال: «من المن» ولوله ملسو هيلع هللا ىلص:

هو الطل الذي ٌسمط على الشجر فٌجمع وٌإكل حلواً ومنه الترنجبٌن فكؤنه أن المراد أنها من المن الذي أنزل على بنً إسرابٌل و أحدها:
 شبه به الكمؤة بجامع ما بٌنهما من وجود كل منهما عفواً بؽٌر عبلج.

نوع  أن المعنى أنها من المن الذي أمتن هللا به على عباده عفواً بؽٌر عبلج لاله أبو عبٌد وجماعة، ولال الخطابً لٌس المراد أنها الثانً:
من المن الذي أنزل على بنً إسرابٌل فإن الذي أنزل على بنً إسرابٌل كان الترنجبٌن الذي ٌسمط على الشجر وإنما المعنى أن الكمؤة شًء 

 ٌنبت من ؼٌر تكلؾ ببذر وال سمً فهو من لبٌل المن الذي كان ٌنزل على بنً إسرابٌل فٌمع على الشجر فٌتناولونه.
أن ٌكون الذي أنزل على بنً إسرابٌل كان أنواعاً؛ منها ما ٌسمط على الشجر ومنها ما ٌخرج من األرض فتكون ثم أشار إلى أنه ٌحتمل 

وبه جزم الموفك عبد اللطٌؾ البؽدادي ومن تبعه فمالوا أن المن الذي أنزل على بنً إسرابٌل لٌس هو ما  وهذا هو المول الثالث الكمؤة منه
عاً مّن هللا علٌهم بها من النبات الذي ٌوجد عفواً ومن الطٌر التً تسمط علٌهم بؽٌر اصطٌاد ومن الطل ٌسمط على الشجر فمط بل كان أنوا
 (.ٖٙٔ/ ٔالذي ٌسمط على الشجر)فتح الباري 

بٌده منّاً والمن مصدر بمعنى المفعول؛ أي ممنون به فلما لم ٌكن للعبد فٌه شاببة كسب كان منّاً محضاً وإن كانت جمٌع نعم هللا تعالى على ع
منه علٌهم لكن خص هذا باسم المن لكونه ال صنع فٌه ألحد فجعل سبحانه وتعالى لوتهم فً التٌه الكمؤة، وهً تموم ممام الخبز، وأدمهم 

فؤشار إلى  «المنمن » السلوى وهً تموم ممام اللحم، وحلواهم الطل الذي ٌنزل على الشجر، فكمل بذلن عٌشهم، وٌشٌر إلى ذلن لوله ملسو هيلع هللا ىلص:
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فمٌل: "أراد أنه ال تعب فً الكمؤة وال جذاذ وال حصاد، فهً منة دون تكلؾ، من جنس َمّنِ بنً  
 .(ٕ)إسرابٌل فً أنه كان دون تكلؾ"

الصواب، أي: أن )المن( هو : "كل ما امتن هللا به علٌهم من طعام لمول األخٌر هو األلرب إلى وا 
وشراب، وؼٌر ذلن، مما لٌس لهم فٌه عمل وال كد، فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعاما وحبلوة، وإن 

د من اآلٌة مزج مع الماء صار شرابا طٌبا، وإن ركب مع ؼٌره صار نوعا آخر، ولكن لٌس هو المرا
 .(ٗ)؛ وهذا الرأي ٌعضده الحدٌث السابك(ٖ)وحده"

كما ٌمكن إرجاع المن بؤنه مادة صمؽٌة جوٌة تنزل على شجر البادٌة تشبه الدلٌك المبلول فٌه حبلوة إلى 
حموضة، فإن أُِكل وحده كان طعاماً وحبلوة، وإن مزج معه الماء صار شراباً طٌباً، وإن ركب مع ؼٌره 

، وعلى هذا المول ٌمكن حمل أكثر ألوال المفسرٌن أعبله علٌه، باعتبار كل لول منها (٘)آخرصار نوعاً 
 ذكر وصفاً للمن سواء فً كٌفٌة النزول أم مكان وجوده أم طعمه أم طرٌمة تناوله. وهللا أعلم.

                                                                                                                                                                                             

م أنها فرد من أفراده، فالترنجبٌن كذلن فرد من أفراد المن وإن ؼلب استعمال المن علٌه عرفاً، وال ٌعكر على هذا لولهم لن نصبر على طعا
ً لكنها ال تتبدل أعٌانها)فتح  واحد ألن المراد بالوحدة دوام األشٌاء المذكورة من ؼٌر تبدل وذلن ٌصدق على ما إذا كان المطعوم أصنافا

 (.ٖٙٔ/ ٔالباري 
 ( لد رواه جمع من الصحابة رضً هللا عنه منهم:وحدٌث)الكمؤة من المن وماإها شفاء للعٌن

ٌْنِ » رضً هللا عنه عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: سعٌد بن زٌد -ٔ ، َوَماُإَها ِشفَاٌء ِلْلعَ األعراؾ، باب:  رواه البخاري فً تفسٌر سورة «.الَكْمؤَةُ ِمَن الَمّنِ
(، ورواه أٌضاً فً كتاب التفسٌر، باب: }وظللنا علٌكم الؽمام وأنزلنا علٌكم المن ٖٕٓ/ 1(، فتح الباري )0ٖٙٗالمن والسلوى حدٌث رلم: )
وبوب (، ورواه اإلمام مسلم فً صحٌحه فً كتاب األشربة، 12ٔ/ ٔ(، ورواه اإلمام أحمد فً مسنده )ٖٙٔ/ 1والسلوى ..{، فتح الباري )

 ( من شرح صحٌح مسلم.ٖٕٗ/ ٗٔله النووي: فضل الكمؤة ومداواة العٌن بها، )
ُ ِمَن اْلَمّنِ الَِّذي أَْنَزَل هللاُ تَبَاَرَن َوتَعَالَى َعلَى بَنًِ إِْسَرابٌَِل، َوَماُإَها ِشفَاٌء » وعنه رضً هللا عنه لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: - اْلَكْمؤَة

 (.0ٕٗٓمسلم ) «.نِ ِلْلعٌَْ 
ٌْنِ » وعنه رضً هللا عنه لال: لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: - ُ ِمَن اْلَمّنِ الَِّذي أَْنَزلَهُ هللاُ َعلَى ُموَسى، َوَماُإَها ِشفَاٌء ِلْلعَ السنن الكبرى للنسابً   «.اْلَكْمؤَة
(ٖٕٙٙ.) 
ٌْنَا َرُسوُل هللاِ  - ٌِْه َوَسلََّم، َوفًِ ٌَِدِه َكْمؤَةٌ، فَمَاَل: وعنه رضً هللا عنه لال: َخَرَج إِلَ ، َوَماُإَها ِشفَاٌء  َصلَّى هللاُ َعلَ "تَْدُروَن َما َهذَا؟ َهذَا ِمَن الَمّنِ

ٌِْن"  (20ٔ/ ٖمسند أحمد ط الرسالة ) ِللعَ
 (.11ٔ/ ٔمسند اإلمام أحمد ) ٖٗٙٔ

 على أصحابه، وهم ٌتنازعون فً هذه الشجرة اجتثت من فوق األرض مالها رضً هللا عنه لال: خرج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أبً هرٌرة وعن -ٕ
مسند  "الكمؤة من المن، وماإها شفاء للعٌن، والعجوة من الجنة، وهً شفاء من السم". من لرار، فمالوا: نحسبها الكمؤة، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:

 (.ٖ٘ٓ، ٕٔٗ/ ٕاإلمام أحمد )
"الكمؤة من المن، وماإها شفاء للعٌن،  رضً هللا تعالى عنهما لاال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: جابر بن عبد هللا وأبً سعٌد الخدري وعن -(ٗ، ٖ) 

 (.ٕٗٔٔ/ ٕرواه ابن ماجه فً كتاب الطب، باب: الكمؤة والعجوة ) والعجوة من الجنة، وهً شفاء من الجنة".
ٌِْن، َوإِنَّ اْلعَْجَوةَ ِمْن فَاِكَهِة اْلَجنَِّة، َوإِنَّ َهِذِه اْلَحبَّةَ السَّْوَداَء"، لَالَ  عن أبٌه عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول: عبد هللا بن برٌدة عن -٘  اْبُن "اْلَكْمؤَةُ َدَواُء ِلْلعَ

ٌَْدةَ: ٌَْعنًِ الشُّونٌَِز الَِّذي ٌَُكوُن فًِ اْلِمْلحِ، محمماه   ( وضعؾ0ٖ1ٕٕ، رلم ٕٔ/ 1ٖمسند أحمد ط الرسالة ) َداٍء إاِلَّ اْلَمْوَت". "َدَواٌء ِمْن ُكلِّ  بَُر
 إسناده، وصححاه لؽٌره لشواهده.

ٌِْه َوَسلََّم تََداَرُإوا فًِ الشََّجَرةِ الَّتًِ }اْجتُثَّتْ  -ٙ ُ َعلَ ِ َصلَّى َّللاَّ ْرِض َما لََها ِمْن لََراٍر{، فَمَاَل  ِمْن فَْوِق اأْلَ َعْن أَنٍَس: أَنَّ أَْصَحاَب َرُسوِل َّللاَّ
ٌِْه َوَسلََّم: ُ َعلَ ِ َصلَّى َّللاَّ ٌِْن، َواْلعَْجَوةُ من الجنَّة، وفٌها شفاٌء من  بَْعُضُهْم: )نَْحَسبُهُ اْلَكْمؤَةَ(. فَمَاَل َرسُوُل َّللاَّ ُ ِمَن اْلَمّنِ َوَماُإَها ِشفَاٌء ِلْلعَ "اْلَكْمؤَة

"  (.2ٕٓ/ ٔردوٌه. انظر: تفسٌر ابن كثٌر ت سبلمة )رواه ابن م السُّّمِ
رواه النسابً فً سننه الكبرى فً األطعمة،  "الكمؤة من المن، وماإها شفاء للعٌن". رضً هللا عنهما عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: ابن عباس وعن -2

 (.ٖٔٙٗ(، صحٌح الجامع )ٙ٘ٔ/ ٗباب: الكمؤة )
ُ  َعنْ  -1 ًَ َّللاَّ ٌِْه َوَسلََّم:َعابَِشةَ، َرِض ُ َعلَ ِ َصلَّى َّللاَّ ٌِْن".  َعْنَها، لَاَل: لَاَل َرسُوُل َّللاَّ ، َوَماُإَها ِشفَاٌء ِلْلعَ ُ ِمَن اْلَمّنِ أمالً ابن سمعون  "اْلَكَمؤَة

 (.ٖٔٙٗ(. صحٌح الجامع )ٖٕ٘، ٖٕٗالواعظ )ص: 
ٌِْه َوسلَّم:َعن َعبد هللا بن برٌدة، َعن أبٌه، لال: لال رسول هللا صَ  -0 "واعلموا أن الكمؤة من المن". الطب النبوي ألبً نعٌم  لَّى هللا َعل

 (.٘ٙٙ، ٗٙٙ، رلم 0ٔٙ/ ٕاألصفهانً )
 فهذا الحدٌث كما ترى لم ٌتفرد به أبو هرٌرة بل رواه ستة من الصحابة ؼٌره رضً هللا تعالى عنه.

 (.ٕٖٙٙ( السنن الكبرى للنسابً: )ٔ)
 .1ٗٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕ)
 .1ٕٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٖ)
ُ ِمَن اْلَمّنِ الَِّذي أَْنَزَل هللاُ تَبَاَرَن َوتَعَالَى َعلَى بَنًِ إِْسَرابٌِٗ) ٌِْن") رواه مسلم :( وهو لوله ملسو هيلع هللا ىلص: " اْلَكْمؤَة (، وفً 0َٕٗٓل، َوَماُإَها ِشفَاٌء ِلْلعَ

ٌِْن)السنن الكبرى للنسابً:  رواٌة أخرى: فً رواٌة "اْلَكْمؤَةُ ِمنَ   (.ٕٖٙٙاْلَمّنِ الَِّذي أَْنَزلَهُ هللاُ َعلَى ُموَسى، َوَماُإَها ِشفَاٌء ِلْلعَ
 . 0ٓ٘/ٔ، والتحرٌر والتنوٌر البن عاشور: ٕٖٔ/ٕ، ومحاسن التؤوٌل للماسمً: ٕٕٔ/ٔ(انظر: تفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌر: ٘)
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 :(ٔ)[، على ألوال2٘وكذا اختلؾ فً المعنً بموله تعالى}السَّْلَوى{]البمرة: 
 .(ٗ)، والضحان(ٖ)، وعامر(ٕ)بر ناعم ٌسمى )السَُّمانَى(، لاله ابن عباسطااألول: أنه 

 .(2)، والربٌع(ٙ)، والسدي(٘)والثانً: أنه طابر شبٌه بالّسمانً. لاله ابن عباس
 .(1)لال ابن عثٌمٌن:وهو "من أحسن ما ٌكون من الطٌور، وألذه لحم"

 .(0)والثالث: أنه طابر سمٌن، ٌشبه الحمام. لاله وهب
،  بلؽة كنانة، وسمً به ألنه ٌسلى به، ومنه عٌن السلوان. لاله المإرج، أحد علماء (ٓٔ)والرابع: أنه العسل

 : (ٔٔ)اللؽة والتفسٌر، وأنشد لول رإبة
 لو أشرب السلوان ما سلٌت       ما بً ؼنى عنن وإن ؼنٌت

 :(ٖٔ)، مستشهدا ببٌت خالد بن زهٌر الهذلً(ٕٔ) واختاره أبو عبٌد
 َولَاَسَمها باهلل َجْهًدا أَلَْنتُُم     أَلَذُّ ِمَن السَّْلَوى إَِذا َما نَُشوُرَها

 .(ٗٔ)لال أبو إسحاق: "السلوى طابر، وؼلط خالد بن زهٌر، وظن أنه العسل" 
لال أبو علً: "والذي عندي فً ذلن: أن السلوى كؤنه ما ٌسلً عن ؼٌره لفضٌلة فٌه، من فرط   

ومعاناة، العسل  ال ٌمتنع أن ٌسمى سلوى لجمعه األمرٌن كما ٌسمى الطابر الذي كان  طٌبه، أو للة عبلج
 .(٘ٔ)ٌسمط مع المن به"

لال الواحدي: "والسلوى بمعنى العسل صحٌح فً اللؽة، وإن أنكره أبو إسحاق، ولكن الذي فً اآلٌة  
 .(ٙٔ)المراد به الطابر، إلجماع أهل التفسٌر علٌه"

، ولال بعضهم السلوان دواء ٌسماه الحزٌن (2ٔ)لوى العسل وذكر بٌت رإبة السابكولال الجوهري : والس 
 .(1ٔ)فٌسلو واألطباء ٌسمونه المفرح ٌمال : سلٌت وسلوت لؽتان، وهو فً سلوة من العٌش أي فً رؼد

، (ٔ)، وعامر(ٕٓ)، فماله ابن عباس(0ٔ)لال ابن عطٌة، "}َوالسَّْلوى{، طٌر بإجماع من المفسرٌن" 
، وهو طابر (0)، وعكرمة(1)، وابن زٌد(2)ووهب، (ٙ)، والربٌع(٘)، والسدي(ٗ)، ومجاهد(ٖ)، ولتادة(ٕ)والضحان

                                                           

 .01-0ٙ/ٕ. وتفسٌر الطبري: 1ٗٓ-2ٓٗ/ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٔ)
 .02/ٕ(:ص011( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .0ٙ/ٕ(:ص010(، و)012( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .02/ٕ(:ص00ٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .02/ٕ(:ص020( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .0ٙ/ٕ(:ص01ٓ(انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .02/ٕ(:ص01ٙ(انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٗٔٔ/ٔتفسٌر ابن عثٌمٌن: ( انظر: 1)
 .0ٙ/ٕ(:ص01ٗ(انظر: تفسٌر الطبري)0)
أ، وعن ابن األعرابً: السلوى: طابر، وهو فً ؼٌر المرآن: العسل، ونحوه  2٘/ ٔ(ذكره الثعلبً فً "تفسٌره" عن المإرج السدوسً ٓٔ)

 . 2ٕٙٔ/ ٕعن ابن األنباري "التهذٌب" )سبل( 
 نظر: اللسان: مادة)سبل(، والعٌن: مادة)سلو(.. وإ٘( البٌت لرإبة: انظر دٌوانه: ٔٔ)
 .1ٕ٘ٓ/ ٗ، وانظر "اللسان" )سبل( 2ٕٙٔ/ ٕ(أنظر: "تهذٌب اللؽة" )سبل( ٕٔ)
/ ٙ، "الصحاح" )سبل( ٔٗٔ/ 1، "تفسٌر الطبري" 2ٕٙٔ/ ٕ، "تهذٌب اللؽة" )سبل( ٕ٘ٔ/ ٔ(ورد البٌت فً "شرح أشعار الهذلٌٌن" ٖٔ)

، "البحر 2ٖٗ/ ٔ، "تفسٌر المرطبً" 1ٕٙٓ/ ٗ، "اللسان" )سبل( ٕٔٗ/ ٗٔ، ٘ٔ/ ٘"المخصص"  أ، 2٘/ ٔ، "تفسٌر الثعلبً" 1ٖٕٔ
 .1ٗ/ ٔ، "زاد المسٌر" 1ٕ/ ٘، "الخزانة" 1ٖٔ/ ٔ، "فتح المدٌر" 2ٖٓ/ ٔ، "الدر المصون" 20ٕ/ ٗ، ٕ٘ٓ/ ٔالمحٌط" 

حول امرأة كانا ٌترددان علٌها، ذكرها السكري فً  والبٌت من لصٌدة لخالد بن زهٌر ٌخاطب أبا ذإٌب الهذلً، فً لصة حصلت بٌنهما
 "شرح أشعار الهذلٌٌن". و )السلوى( هاهنا: العسل، و )الشور(: أخذ العسل من مكانه.

 .1ٖٗ/ ٔ، وانظر "تفسٌر المرطبً" ٖٙٓ/ ٔ،، وعلى هذا فمد ؼلط كذلن ابن عطٌة فً "تفسٌره" 0ٗ٘/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٗٔ)
 .0ٗ٘/ٕلبسٌط:( نمبل عن: التفسٌر ا٘ٔ)
 .ٓ٘٘/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٙٔ)
 [: ٕ٘( وهو لوله] انظر دٌوانه: 2ٔ)

 لو أشرب السلوان ما سلٌت       ما بً ؼنى عنن وإن ؼنٌت
 .1ٓٗ-2ٓٗ/ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: 1ٔ)
 .0ٗٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: 0ٔ)
 .02/ٕ(:ص011( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٓ)
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وهو طابر )السَُّمانَى( الذي فكان ٌنزل علٌهم من المن والسلوى ما ٌكفٌهم وٌمٌتهم، وبهذا لال أكثر أهل 
 .(ٓٔ)العلم

، ثم (ٔٔ)اإلجماع ال ٌصح." ولد رد المرطبً على ابن عطٌة فً تخطبته للهذلً، فمال: وما ادعاه من 
 ، من أن )السلوى( ٌؤتً بمعنى العسل فً اللؽة.(ٕٔ)استشهد بمول "المإرج، والجوهري"

 [، هل هو جمع أو مفرد:2٘واختلؾ أهل اللؽة فً }السلوى{]البمرة: 
المول األول: أنه جمع ال واحد له من لفظه مثل الخٌر والشر، وهو ٌشبه أن ٌكون واحده سلوى مثل جماعته 
كما لالوا: دفلى للواحد والجماعة وسمانى وشكاعى فً الواحد والجمٌع، ولال الخلٌل : واحده سلواة وأنشد 

(ٖٔ) : 
ةٌ        َكَما انْ   تَفََض السَّْلواَةُ ِمْن بَلَِل اْلمَْطرِ َوإنًِّ لَتَْعُرونًِ ِلِذْكَراِن ِهزَّ

 .(٘ٔ)، والفراء(ٗٔ)وهذا مذهب األخفش
 .(ٙٔ)المول الثانً: أن )السلوى( واحدة وجمعه سبلوى، وهذا مذهب الكسابً

 ولد اختلؾ الرواٌات فً سبب تظلٌل هللا جل ثناإه الؽمام، وإنزاله المن والسلوى على هإالء الموم ؟ 
"لما تاب هللا على لوم موسى، وأحٌا السبعٌن الذٌن اختارهم موسى بعد ما أماتهم،  وألرب الرواٌات أنه: 

أمرهم هللا بالسٌر إلى أرٌحا،  وهً أرض بٌت الممدس . فساروا حتى إذا كانوا لرٌبا منها بعث موسى اثنً 
ل لوم موسى عشر نمٌبا . فكان من أمرهم وأمر الجبارٌن وأمر لوم موسى، ما لد لص هللا فً كتابه، فما

اُهنَا لَاِعُدوَن{ ]المابدة : لموسى : }لَالُوا ٌَا ُموَسى إِنَّا لَْن نَْدُخلََها أَبًَدا َما َداُموا فٌَِها فَاْذَهْب أَْنَت َوَربَُّن فَمَاتبَِل إِنَّا هَ 
ٌَْن اْلمَْوِم  [،  فؽضب موسى فدعا علٌهم فمال : }لَاَل َرّبِ إِنًِّ اَل أَْمِلُن إِالَّ نَْفِسً َوأَِخًٕٗ ٌْنَنَا َوبَ فَاْفُرْق بَ

ٌِْهْم أَْربَِعٌَن ٕ٘اْلفَاِسِمٌَن{ ]المابدة :  َمةٌ َعلَ [،  فكانت َعْجلَةً من موسى عجلها، فمال هللا تعالى: }لَاَل فَإِنََّها ُمَحرَّ
[،  فلما ضرب علٌهم التٌه، ندم موسى، ٕٙ:  َسنَةً ٌَتٌُِهوَن فًِ اأْلَْرِض فبََل تَؤَْس َعلَى اْلمَْوِم اْلفَاِسِمٌَن{ ]المابدة

وأتاه لومه الذٌن كانوا معه ٌطٌعونه فمالوا له : ما صنعت بنا ٌا موسى ؟ فلما ندم، أوحى هللا إلٌه : أن ال تؤس 
فلم ٌحزن، فمالوا : ٌا موسى كٌؾ لنا  -أي ال تحزن على الموم الذٌن سمٌتهم فاسمٌن  -على الموم الفاسمٌن 

والسلوى وهو طٌر  -فكان ٌسمط على شجر الترنجبٌن   -؟ أٌن الطعام ؟ فؤنزل أهلل علٌهم المن بماء ههنا 
ٌشبه السمانى فكان ٌؤتً أحدهم فٌنظر إلى الطٌر، إن كان سمٌنا ذبحه وإال أرسله، فإذا سمن أتاه . فمالوا : هذا 

ا عشرة عٌنا، فشرب كل سبط الطعام، فؤٌن الشراب ؟ فؤمر موسى فضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه اثنت
من عٌن . فمالوا : هذا الطعام والشراب ؟ فؤٌن الظل ؟ فظلل علٌهم الؽمام. فمالوا : هذا الظل، فؤٌن اللباس ؟ 
ٌُْكُم اْلؽََماَم َوأَْنَزْلنَا  فكانت ثٌابهم تطول معهم كما تطول الصبٌان، وال ٌتخرق لهم ثوب، فذلن لوله : }َوَظلَّْلنَا َعلَ

                                                                                                                                                                                             

 .0ٙ/ٕ(:ص010و)(، 012( انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .02/ٕ(:ص00ٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .0ٙ/ٕ(:ص01ٔ(انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .0ٙ/ٕ(:ص01ٖ(انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .0ٙ/ٕ(:ص01ٓ(انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .02/ٕ(:ص01ٙ(انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .0ٙ/ٕ(:ص01ٗ(انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .02/ٕ(:ص01٘(انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .ٙٔٔ/ٔ(:صٗٙ٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:)(0)
 .ٕ٘/ٔ( انظر: تفسٌر السعدي:  ٓٔ)
 .2ٓٗ/ٔ( تفسٌر المرطبً: ٔٔ)
 .1ٖٕٔ/ ٙ(ولد مر لرٌبًا كبلم المإرج وأبً عبٌد أنه بمعنى: العسل، انظر "الصحاح" )سبل( ٕٔ)
/ ٗ، "اللسان" )سبل( 2ٕٙٔ/ ٕب اللؽة" )سبل( ، ولد ورد البٌت فً "تهذٌ 1ٗٔ/  ٔ( البٌت ألبً صخر الهذلً: انظر:  األمالً ٖٔ)

، وهو ؼٌر منسوب 2ٖٓ/ ٔ، "الدر المصون" ٕ٘ٓ/ ٔ، "البحر المحٌط" 1ٓٗ/ ٔ، "تفسٌر المرطبً" ٕٔٔ/ ٔ، والوسٌط للمإلؾ 1ٕ٘ٓ
 فً هذه المصادر.

 .ٔٓٔ/ٔ( أنظر: معانً المرآن: ٗٔ)
 .1ٖ/ٔ( أنظر: معانً المرآن للفراء: ٘ٔ)
 .2ٕٕ-2ٕٔ/ٔ. وتفسٌر ابن كثٌر: 2ٓٗ/ٔمرطبً: ( انظر: تفسٌر الٙٔ)
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[، ولوله :}َوإِِذ اْستَْسمَى ُموَسى ِلمَْوِمِه فَمُْلنَا اْضِرْب بِعََصاَن اْلَحَجَر 2ُ٘كُم اْلَمنَّ َوالسَّْلَوى{ ]البمرة : َعلٌَْ 
ٌْنًا لَْد َعِلَم ُكلُّ أُنَاٍس َمْشَربَُهْم{]البمرة :   .(ٔ)["ٓٙفَاْنفََجَرْت ِمْنهُ اثْنَتَا َعْشَرةَ َع

 .(ٕ)[، "أي وللنا لهم كلوا من لذابذ نعم هللا"2ٌِّ٘بَاِت َما َرَزْلنَاُكْم{]البمرة:لوله تعالى:}ُكلُوا ِمْن طَ  
لال الواحدي: " أي: وللنا لهم: كلوا من طٌبات، أي: حبلالت، الطٌب: الحبلل، ألنه طاب، والحرام  

 .(ٖ)ا"ٌكون خبٌثًا، وأصل الطٌب: الطاهر، فسمى الحبلل طٌبًا، ألنه طاهر لم ٌتدنس بكونه حرامً 
لال السعدي:" أي: رزلا ال ٌحصل نظٌره ألهل المدن المترفهٌن، فلم ٌشكروا هذه النعمة، واستمروا  

 .(ٗ)على لساوة الملوب وكثرة الذنوب"
 :(٘)[، ثبلثة تؤوٌبلت2٘ولد ذكروا فً تفسٌر لوله تعالى: }ُكلُوا ِمْن َطٌِّبَاِت َما َرَزْلنَاُكْم{]البمرة: 

 من شهٌات رزلنا الذي رزلناكموه .أحدها: ٌعنً: كلوا 
 والثانً: وكلوا  من حبلله الذي أبحناه لكم فجعلناه لكم رزلا.

 .(ٙ)والثالث: أنها المباح
والمول األول أولى بالتفسٌر، وهو اختٌار اإلمام الطبري، ألنه "وصؾ ما كان الموم فٌه من هنًء  

ى اللذة، أحرى من وصفه بؤنه حبلل مباح، العٌش الذي أعطاهم، فوصؾ ذلن ب)الطٌب(، الذي هو بمعن
 .(2)و)ما( التً مع)رزلناكم(، بمعنى )الذي(،  كؤنه لٌل : كلوا من طٌبات الرزق الذي رزلناكموه"

 .(1)[، " أي ما نمصونا شٌباً"2٘لوله تعالى: }َوَما َظلَُمونَا{ ]البمرة :  
 .(0)لال الواحدي:" بإبابهم على موسى دخول هذه المرٌة،" 
 .(ٓٔ)لال ابن عثٌمٌن:ألن هللا ال تضره معصٌة العاصٌن وال تنفعه طاعة الطابعٌن" 
لال السعدي:" ٌعنً بتلن األفعال المخالفة ألوامرنا ألن هللا ال تضره معصٌة العاصٌن، كما ال تنفعه  

 .(ٔٔ)طاعات الطابعٌن"
 .(ٕٔ)عز من أن نظلم"وأخرج ابن أبً حاتم" عن ابن عباس فً لوله: }وما ظلمونا{، لال: نحن أ 
 .(ٖٔ)[،" أي ال ٌظلمون بهذا إال أنفسهم"2٘لوله تعالى:}َولَِكْن َكانُوا أَْنفَُسُهْم ٌَْظِلُموَن{ ]البمرة :  
 .(ٗٔ)أخرج ابن أبً حاتم "عن ابن عباس فً لوله: }أنفسهم ٌظلمون{، لال: ٌضرون" 
 .(٘ٔ)لال السعدي:" فٌعود ضرره علٌهم" 
 .(ٙٔ)لممابلتهم النعم بالمعاصً"لال المرطبً: "  
لال الواحدي: ولكنهم ظلموا أنفسهم حٌن تركوا أمرنا فحبسناهم فً التٌه، فكانوا إذا أصبحوا وجدوا  

 .(2ٔ)أنفسهم حٌث ارتحلوا منذ أربعٌن سنة"

                                                           

 .01-02/ٕ( انظر األخبار فً: تفسٌر الطبري:ٔ)
 .ٕ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .ٓ٘٘/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٖ)
 .ٕ٘( تفسٌر السعدي: ٗ)
، ٖٙٓ/ ٔابن عطٌة"  ، انظر "تفسٌر0ٖ٘/ ٔ، "تفسٌر أبً اللٌث" ٓٔٔ/ ٔ، ومعانً المرآن للزجاج ٔٓٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٘)

 .2٘/ ٔوالبؽوي فً "تفسٌره" 
 .ٕ٘ٔ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٙ)
 .ٔٓٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: 2)
 .0ٙٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:1)
 .ٓ٘٘/ٕ( التفسٌر البسٌط: 0)
 .0ٙٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٓٔ)
 .ٕ٘( تفسٌر السعدي: ٔٔ)
 .ٙٔٔ/ٔ(:صٙٙ٘( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .0ٙٔ/ٔسٌر ابن عثٌمٌن:( تفٖٔ)
 .ٙٔٔ/ٔ(:ص2ٙ٘( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗٔ)
 .ٕ٘( تفسٌر السعدي: ٘ٔ)
 .0ٓٗ/ٔ( تفسٌر المرطبً: ٙٔ)
 .ٓ٘٘/ٕ( التفسٌر البسٌط: 2ٔ)
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 :(ٔ)[، وجهٌن2٘]البمرة : ولد ذكروا فً تفسٌر لوله تعالى: }َوَما َظلَُمونَا َولَِكْن َكانُوا أَْنفَُسُهْم ٌَْظِلُموَن{  
 أحدهما: أنه ٌعنً: ما نمصونا بالمعصٌة، ولكن نمصوا حظ أنفسهم باستٌجابهم عذابً.

لٌل:"أنهم نهوا أن ٌدخروا لؽد، ألن هللا تعالى كان ٌجدد لهم كل ٌوم من المن والسلوى إال ٌوم السبت،  
ولّددوا وملّحوا، فعصوا فمال هللا تعالى: }َوَما فكانوا ٌؤخذون ٌوم الجمعة ما ٌكفٌهم، فتعّدوا وادخروا 

 .(ٕ)َظلَُمَونا{"
والثانً: أنه ٌعنً: }وما ظلمونا{بإبابهم على موسى دخول هذه المرٌة، ولكنهم ظلموا أنفسهم حٌن تركوا أمرنا 

 فحبسناهم فً التٌه، فكانوا إذا أصبحوا وجدوا أنفسهم حٌث ارتحلوا منذ أربعٌن سنة.
رٌن على عموم المعنى، لالوا: وما ظلمونا بفعلهم المعصٌة وعدم شكرهم تلن النعم، وجمهور المفس 

 .(ٖ)ولكن كانوا أنفسهم ٌظلمون
 :الفوابد

؛ فإن الظّل عن الحّر من نعم هللا على   ٔ. من فوابد اآلٌة: نعمة هللا تبارن وتعالى بما هٌؤه لعباده من الظّلِ
ممتناً به على بنً إسرابٌل؛ لموله تعالى: }وظللنا علٌكم الؽمام{، ولوله العباد؛ ولهذا ذكره هللا عّز وجّل هنا 

 [ .1ٔتعالى: }وهللا جعل لكم مما خلك ظبلاًل{ ]النحل: 
 ومنها: أن الؽمام ٌسٌر بؤمر هللا عّز وجّل، حٌث جعل الؽمام ظبلً على هإالء.  ٕ.
من المن، والسلوى . ٌؤتٌهم بدون تعب، وال . ومنها: بٌان نعمة هللا على بنً إسرابٌل بما إنزل علٌهم  ٖ.

 . "مشمة؛ ولهذا وصؾ بـ "المن
ً لحوم أهل   ٗ. ومنها: أن لحم الطٌور من أفضل اللحوم؛ ألن هللا تعالى هٌؤ لهم لحوم الطٌر . وهو أٌضا

 (ٕٔالجنة، كما لال تعالى: }ولحم طٌر مما ٌشتهون{ )الوالعة: 
  علٌه بنعمة فٌنبؽً أن ٌتبسط بها، وال ٌحرم نفسه منها؛ لموله تعالى:ومنها: أن اإلنسان إذا أنعم هللا  ٘.
[ ؛ فإن اإلنسان ال ٌنبؽً أن ٌتعفؾ عن الشًء المباح؛ ولهذا لال 2٘}كلوا من طٌبات ما رزلناكم{ ]البمرة:  

نه شٌخ اإلسبلم . رحمه هللا: "من امتنع من أكل الطٌبات لؽٌر سبب شرعً فهو مذموم"؛ وهذا صحٌح؛ أل
ترن ما أباح هللا له وكؤنه ٌمول: إنه ال ٌرٌد أن ٌكون هلل علٌه منة؛ فاإلنسان ال ٌنبؽً أن ٌمتنع عن الطٌبات إال 
لسبب شرعً؛ والسبب الشرعً لد ٌكون لسبب ٌتعلك ببدنه؛ ولد ٌكون لسبب ٌتعلك بدٌنه؛ ولد ٌكون لسبب 

ٌمبله، فٌكون تركه له من باب الحمٌة؛ ولد ٌترن ٌتعلك بؽٌره؛ فمد ٌمتنع اإلنسان عن اللحم؛ ألن بدنه ال 
اإلنسان اللحم، ألنه ٌخشى أن تتسلى به نفسه حتى ٌكون همه أن ٌُذهب طٌباته فً حٌاته الدنٌا؛ ولد ٌترن 
اإلنسان الطٌب من الرزق مراعاة لؽٌره، مثل ما ٌذكر عن عمر رضً هللا عنه فً عام الرمادة . عام الجدب 

ال ٌؤكل إال الخبز والزٌت، حتى اسود جلده، وٌمول: ببس الوالً أنا إن شبعت والناس المشهور . أنه كان 
 ؛ فٌكون تركه لذلن مراعاة لؽٌره؛ إذاً من امتنع من الطٌبات لسبب شرعً فلٌس بمذموم. (ٔ)جٌاع

 .ومنها: أن المباح من الزرق هو الطٌب؛ لموله تعالى: }كلوا من طٌبات{ ٙ.

ومنها: تحرٌم أكل الخبٌث، والخبٌث نوعان: خبٌث لذاته؛ وخبٌث لكسبه؛ فالخبٌث لذاته كالمٌتة،   2.
والخْنزٌر، والخمر، وما أشبهها، كما لال هللا تعالى: }لل ال أجد فً ما أوحً إلً محرماً على طاعم ٌطعمه 

ً أو لحم خْنزٌر فإنه رجس{ ]األنعام:  ً مسفوحا [ أي نجس خبٌث؛ وهذا محرم ٘ٗٔإال أن ٌكون مٌتة أو دما
لذاته؛ محرم على جمٌع الناس؛ وأما الخبٌث لكسبه فمثل المؤخوذ عن طرٌك الؽش، أو عن طرٌك الربا، أو 
عن طرٌك الكذب، وما أشبه ذلن؛ وهذا محرم على مكتسبه، ولٌس محرماً على ؼٌره إذا اكتسبه منه بطرٌك 

 كان ٌعامل الٌهود مع أنهم كانوا ٌؤكلون السحت، وٌؤخذون الربا، فدّل ذلن على مباح؛ وٌدل لذلن أن النبً  ملسو هيلع هللا ىلص
 أنه ال ٌحرم على ؼٌر الكاسب.

                                                           

 .ٔ٘٘-ٓ٘٘/ٕ( أنظر: التفسٌر البسٌط: ٔ)
 .ٕ٘٘/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٕ)
، ٕٙ/ ٔ، والبٌضاوي: 0ٓٗ/ ٔ، وتفسٌر المرطبً: 1ٗ/ ٔر: ، وزاد المس1ٌٖٕ/ ٔ، والكشاؾ: ٖٙٓ/ ٔ(انظر: المحرر الوجٌز: ٖ)

 .ٗٓٔ/ ٔ، "تفسٌر ابن كثٌر" 0ٕٔ/ ٔوالنسفً فً "تفسٌره" 
 .1٘ٔ/ٓٔالبداٌة والنهاٌة  )ٔ(
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 ومن فوابد اآلٌة: أن بنً إسرابٌل كفروا هذه النعمة؛ لموله تعالى: )ولكن كانوا أنفسهم ٌظلمون(  1.

 .ومنها: أن العاصً ال ٌضر هللا شٌباً؛ وإنما ٌظلم نفسه  0.
 المرآن

ًدا َولُولُوا ٌُْث ِشئْتُْم َرَغًدا َواْدُخلُوا اْلبَاَب ُسجه ِحطهةٌ نَْغِفْر لَُكْم  }َوإِْذ لُْلنَا اْدُخلُوا َهِذِه اْلمَْرٌَةَ فَُكلُوا ِمْنَها َح
 [3٘({ ]البمرة : 3َ٘خَطاٌَاُكْم َوَسنَِزٌُد اْلُمْحِسنٌَِن )

 التفسٌر:
ادخلوا مدٌنة "بٌت الممدس" فكلوا من طٌباتها فً أي مكان منها أكبل هنٌبًا،  واذكروا نعمتنا علٌكم حٌن للنا:

وكونوا فً دخولكم خاضعٌن هلل، ذلٌلٌن له، ولولوا: ربَّنا َضْع عنَّا ذنوبنا، نستجب لكم ونعؾ ونسترها علٌكم، 
 وسنزٌد المحسنٌن بؤعمالهم خًٌرا وثوابًا.

[، أي:" واذكروا ٌا بنً إسرابٌل إذ للنا ادخلوا هذه 1َ٘هِذِه اْلمَْرٌَةَ{]البمرة:لوله تعالى: }َوإِْذ لُْلنَا اْدُخلُوا  
 .(ٔ)المرٌة"

ً نعمتً علٌكم حٌن للنا لكم بعد خروجكم من التٌه، ادخلوا بٌت لال الصابونً:   أي واذكروا أٌضا
 .(ٕ)"الممدس

 :(ٖ)واختلؾ المفسرون فً تعٌٌن }المرٌة{ على ألوال 
 ، وهو لول الجمهور.(ٙ)، والربٌع(٘)، والسدي(ٗ)الممدس. لاله لتادةاألول:أنها بٌت 

 .(2)والثانً: أنها أرٌحا من بٌت  الممدس، إذ كانت لاعدة ومسكن ملون. لاله ابن زٌد
 .(1)والثالث: أنها : الرملة واألردن وفلسطٌن وتدمر، لاله الضحان

 .والراجح هو المول األول، وهو لول الجمهور. وهللا أعلم 
[،  أي "المدٌنة، سمٌت بذلن ألنها تمرت أي اجتمعت ومنه لرٌت 1٘ولوله تعالى}َهِذِه اْلمَْرٌَةَ{]البمرة: 

 . (0)الماء فً الحوض أي جمعته"
ولال أهل اللؽة، أن "اشتماق المرٌة من لرٌت، أي جمعت، والممراة: الحوض ٌجمع فٌه الماء، والمَِرّي:  

 :(ٕٔ)، لال(ٔٔ)، وٌمال لبٌت النمل: لرٌة، ألنه ٌجمع النمل (ٓٔ)مسٌل ٌجتمع الماء إلٌه
ٌِْل َساِرٌٍَة لَْطُر   َكؤَنَّ لَُرى نَْمٍل َعلَى َسَرَواتَِها      ٌُلَبُِّدَها فًِ لَ

 .(ٖٔ)فالمرٌة تجمع أهلها، ومنه ٌمال للظهر: المرى، ألنه مجتمع الموى" 
ٌُْث ِشبْتُْم    .(ٗٔ)[، " أي كلوا منها أكبلً واسعاً هنٌباً"1َ٘رَؼًدا{]البمرة: لوله تعالى: }فَُكلُوا ِمْنَها َح
 .(٘ٔ)لال مجاهد:}رؼدا{:" ال حساب علٌهم" 
 .(ٔ)ولال السدي:"}رؼدا{: الهنًء" 

                                                           

 .00ٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 .ٕ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .0ٓٗ/ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٖ)
 .ٕٓٔ/ٕ(:ص000( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٖٓٔ-ٕٓٔ/ٕ(:صٓٓٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٖٓٔ/ٕ(:صٔٓٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٖٓٔ/ٕ(:صٕٓٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)2)
 .0ٓٗ/ٔ، وتفسٌر المرطبً: ٕٔٓ/ٔ( نمبل: عن تفسٌر الثعلبً: 1)
 .0ٓٗ/ٔ(تفسٌر المرطبً: 0)
، 21/ ٘، "مماٌٌس اللؽة" )لرى( 0ٖٔٔ/ ٖاللؽة" )لرأ(  ، "تهذٌبٔٔٗ/ ٕ، "جمهرة أمثال العرب" 2ٓٔ/ ٕ(انظر "الزاهر" ٓٔ)

 .2ٖٓ/ ٙ"المحكم" 
. والبٌت الذي ذكره ٌإٌد لول 2ٖٔٙ/ ٙ، وانظر "اللسان" )لرأ( 2ٖٓ/ ٙ(لال ابن سٌده: لرٌة النمل: ما تجمعه من التراب، "المحكم" ٔٔ)

 ابن سٌده.
 أتعرؾ على لابله. ، ولمٕ٘٘/ٕ( البٌت من شواهد الواحدي فً التفسٌر البسٌط: ٕٔ)
 .ٕ٘٘/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٖٔ)
 .ٕ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗٔ)
 .2ٔٔ/ٔ(:ص2ٓ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)٘ٔ)
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 .(ٕ)لال الثعلبً:" موسعا علٌكم" 
 .(ٖ)لال الطبري: أي"عٌشا هنٌا واسعا بؽٌر حساب" 
 .(ٗ)[،  " أي وادخلوا باب المرٌة"1٘لوله تعالى:}َواْدُخلُوا اْلباَب{]البمرة: 
 .(٘)لال الثعلبً:"ٌعنً بابا من أبواب المرٌة وكان لها سبعة أبواب" 
داً{]البمرة:   .(ٙ)[، أي:"منحنٌن متواضعٌن"0٘لوله تعالى:}ُسجَّ
 .(2)لال الصابونً:" أي ساجدٌن هلل شكراً على خبلصكم من التٌه" 
ًدا َولُولُوا  عن أبً هرٌرة، رضً هللا عنه، عن النبً  ملسو هيلع هللا ىلص لال : "لٌل لبنً إسرابٌل : }اْدُخلُوا اْلبَاَب ُسجَّ

 .(1)ِحطَّةٌ{ فدخلوا ٌزحفون على أستاههم، فبّدلوا ولالوا : حطة : حبة فً شعرة""
 .(0)وروي عن عبد هللا بن مسعود لال: "لٌل لهم: }ادخلوا الباب سجدا{، فدخلوا ممنعً رإسهم" 
داً{]البمرة:واختلف   :(ٓٔ)[، على ثبلثة أوجه1٘وا فً )الباب( فً لوله}َواْدُخلُوا اْلبَاَب ُسجَّ

، (ٕٔ)، ومجاهد(ٔٔ)أحدها: أنه باب فً بٌت الممدس ٌعرؾ الٌوم بـ )باب ِحطَّةَ(، وهذا لول ابن عباس
 ، وهو المشهور.(٘ٔ)،  واختاره الطبري(ٗٔ)، والضحان(ٖٔ)والسدي

 تً كان ٌصلً إلٌها موسى وبنو إسرابٌل.: أنه باب المبة الًوالثان
 .(ٙٔ)والثالث: أنه باب المرٌة، التً أمروا بدخولها

داً{]البمرة:   :(2ٔ) [، على وجهٌن1٘واختلفوا فً لوله }َواْدُخلُوا اْلبَاَب ُسجَّ
 .(1ٔ)أحدهما: أن معناه: ُركَّعاً، منحنٌن ركوعا. وهذا لول ابن عباس

 خشوعا، ال على هٌبة متعٌنة.والثانً: أن معناه: متواضعٌن 
والمول األول أشبه بالصواب: وأصل )السجود( االنحناء لمن ُسجد له معظَّما بذلن. فكل منحن لشًء   

 :(0ٔ)تعظٌما له فهو )ساجد( ومنه لول زٌد الخٌل بن مهلهل الطابً
داً   ِلْلَحوافِرِ بََجْمعٍ تََضلُّ اْلبَْلُك فً ُحُجَراتِِه     تََرى األْكَم فٌِِه ُسجَّ

 :(ٔ)فموله)سجدا(، أي: خاشعة خاضعة، ومن ذلن لول أعشى بنً لٌس بن ثعلبة
                                                                                                                                                                                             

 .2ٔٔ/ٔ(:ص2ٔ٘(أخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)
 .ٕٔٓ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٕ)
 .ٖٓٔ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .ٕ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .ٕٔٓ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٘)
 .ٕٔٓ/ٔالثعلبً: ( تفسٌر ٙ)
 .ٕ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)
 (.00ٓٓٔ(، و سنن النسابً الكبرى برلم )20ٗٗ(صحٌح البخاري برلم )1)
 .1ٔٔ/ٔ(:ص20٘( أخرجه ابن أبً حاتم)0)
 .ٓٔٗ/ٔ، و تفسٌر المرطبً: ٖٓٔ/ٕ( انظر:تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .ٗٓٔ/ٕ(:صٙٓٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .2ٔٔ/ٔ(:ص2ٗ٘، وتفسٌر ابن أبً حاتم)ٖٓٔ/ٕ(:صٖٔٓٓ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٗٓٔ/ٕ(:ص٘ٓٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .2ٔٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٗٔ)
 .ٖٓٔ/ٕ( أنظر: تفسٌر الطبري: ٘ٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٙٔ)
 .ٓٔٗ/ٔ، وتفسٌر المرطبً: ٗٓٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: 2ٔ)
 .ٗٓٔ/ٕ(:ص1ٓٓٔ(، و)2ٓٓٔ(، و)ٙٓٓٔالطبري)( أنظر: تفسٌر 1ٔ)
، ومجموعة المعانً :  0ٔ، وحماسة ابن الشجري :  ٕٙ٘، واألضداد البن األنباري :  10ٓ، والمعانً الكبٌر :  1ٕ٘:  ٔ( الكامل 0ٔ)

 ، وؼٌرها . والباء فً لوله " بجمع " متعلمة ببٌت سالؾ هو :  0ٕٔ
 ا َؼَدا ... أَبُو ِمْكنٍَؾ لَْد َشدَّ َعْمَد الدََّوابِِر؟بَنًِ َعاِمٍر ، َهْل تَْعِرفُوَن إِذَ 

والبلك جمع أبلك وبلماء : الفرس ٌرتفع تحجٌلها إلى الفخذٌن. والحجرات جمع حجرة )بفتح فسكون( : الناحٌة. واألكم )بضم فسكون ، 
الجبل ، ؼلٌظ فٌه حجارة . لال ابن لتٌبة فً وأصلها بضمتٌن( جمع إكام ، جمع أكمة : وهً تل ٌكون أشد ارتفاعا مما حوله ، دون 

المعانً الكبٌر : " ٌمول : إذا ضلت البلك فٌه مع شهرتها فلم تعرؾ ، فؽٌرها أحرى أن ٌضل. ٌصؾ كثرة الجٌش ، وٌرٌد أن األكم لد 
 الجمع. خشعت من ولع الحوافر " . وفً المطبوعة هنا " فٌه " والجٌد ما أثبته ، والضمٌر فً " منه " للجٌش أو
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 ٌَُراِوُح ِمْن َصلَواِت اْلِملٌَـ      ِن َطْوراً ُسُجوداً َوَطْوراً ِحَواراً 
 .(ٕ)فذلن تؤوٌل ابن عباس لوله : )سجدا( ركعا، ألن الراكع منحن، وإن كان الساجد أشد انحناء منه 
 .(ٖ)[،  "أي لولوا ٌا ربنا حطَّ عنا ذنوبنا واؼفر لنا خطاٌانا"1٘ه تعالى: }َولُولُواْ ِحطَّةٌ{]البمرة:لول 
، واختلؾ أهل العلم فً (ٗ)والـ}ِحطَّةٌ{: من لول المابل : " حط هللا عنن خطاٌان فهو ٌحطها حطة " 

 :(٘)تفسٌره على ألوال
، ورواٌة ابن جرٌج (0)، وعطاء(1)، وابن زٌدٍ (2)، ولتادة(ٙ)الحسن األول: أن معناه:ُحطَّ عنا خطاٌانا، وهو لول

 . (ٓٔ)عن ابن عباس
 .(ٕٔ). وهذا تفسٌر حسن، لال به كثٌر من أهل العلم(ٔٔ)لال الماوردي :"وهو أشبهُ بظاهر اللفظ" 

لولوا الذي ٌحط ، كؤنهم وجهوا تؤوٌله : (ٖٔ)والثانً:أن معناه: لولوا )ال إله إال هللا(. روي ذلن عن عكرمة
 عنكم خطاٌاكم، وهو لول ال إله إال هللا .

، وروي (ٗٔ)والثالث: أن }ِحطَّة{ المؽفرة، فكؤنه أمر باالستؽفار، وهو رواٌة سعٌد بن جبٌٍر، عن ابن عباٍس 
 .(٘ٔ)عن عطاء والحسن ولتادة والربٌع بن أنس نحو ذلن

 .  (2ٔ)هو رواٌة الضحان، عن ابن عباٍس ، و(ٙٔ)والرابع: أنه لولهم : "هذا األمر حك كما لٌل لكم"
 .(1ٔ)الخامس: معناه: " أن ألروا بالذنب". حكاه األوزاعً عن ابن عباس

عن بعضهم، فكؤن المعنى علٌه: ادخلوا الباب  (0ٔ)السادس: أن معنى )ِحطَّةٌ(: بسم هللا، ذكره السمرلندي
 طاٌاكم نتٌجة امتثالكم، وهو محتمل.خاضعٌن هلل مستعٌنٌن به على عدوكم، فإن فعلتم ذلن ؼفرنا لكم خ

 . (ٕٓ)والسابع: أن )ِحطَّة( من ألفاظ أهل الكتاب ال ٌعرؾ المراد منها، لاله األصم

                                                                                                                                                                                             

 . راوح ٌراوح مراوحة : عمل عملٌن فً عمل ، ٌعمل ذامرة وذا مرة ، لال لبٌد ٌصؾ فرسا :ٔٗ( دٌوانه: ٔ)
 وولّى عامدا ِلِطٌات فَْلج      ٌراوح بٌن صون وابتذال

ثٌابا خضرا من سندس ولوله : " من صلوات " " من " هنا لبٌان الجنس ، مثل لوله تعالى : ٌحلون فٌها من أساور من ذهب وٌلبسون 
واستبرق " . وحذؾ " بٌن " التً تمتضٌها " ٌراوح " ، لداللة ما ٌؤتً علٌها ، وهو لوله : " طورا . . وطورا " . والجإار : رفع الصوت 

 بالدعاء مع تضرع واستؽاثة وجزع . جؤر إلى ربه ٌجؤر جإارا .
 .٘ٓٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٕ)
 .ٕ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .٘ٓٔ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .ٕٙٔ/ٔ، والنكت والعٌون: ٙٓٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٘)
 .0ٔٔ/ٔ(:ص1ٗ٘، وابن أبً حاتم)٘ٓٔ/ٕ(:ص0ٓٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .0ٔٔ/ٔ(:ص1ٗ٘، وابن أبً حاتم)٘ٓٔ/ٕ(:ص0ٓٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٙٓٔ-٘ٓٔ/ٕ(:صٓٔٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)1)
 .ٙٓٔ/ٕ(:صٗٔٓٔأنظر: تفسٌر الطبري)( 0)
 .ٙٓٔ/ٕ(:صٔٔٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٕٙٔ/ٔ(النكت والعٌون: ٔٔ)
، النكت والعٌون 1٘ٔ/ٔ، تفسٌر ابن أبً حاتم: 0ٕٙ/ٔ، معانً المرآن لؤلخفش: 2ٓ(انظر: ؼرٌب المرآن وتفسٌره للٌزٌدي: ٕٔ)

، إرشاد العمل السلٌم ألبً 1٘/ٔ، أنوار التنزٌل للبٌضاوي: 1ٖٕ/ٔخشري: ، الكشاؾ للزمٕٕٔ، المفردات للراؼب: ٕٙٔ/ٔللماوردي: 
 ، وؼٌرها.ٖٗٔ/ٕ، محاسن التؤوٌل للماسمً: ٗٓٔ/ٔالسعود: 

 .1ٔٔ/ٔ(:ص1ٕ٘، وابن أبً حاتم)2ٓٔ/ٕ(:ص٘ٔٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
. وفٌه": أمروا أن ٙٓٔ/ ٕ(:صٙٔٓٔخبر)، وفٌه:" : )حطة( ، مؽفرة".  وأنظر: الٙٓٔ/ٕ(:صٕٔٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)

 ٌستؽفروا". 
 .1ٔٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:٘ٔ)
من أن  1ٗ. ، وٌمرب منه ما ذكره السٌوطً فً المهذب فٌما ولع فً المرآن من المعرب: 2ٓٔ-ٙٓٔ/ٔ( انظر: تفسٌر الطبري: ٙٔ)

 ء به، والتسلٌم وعدم التكذٌب، وهو محتمل.المعنى صواباً، فكؤن المطلوب منهم: اإللرار بصدق الرسول فٌما جا
 .1ٔٔ/ٔ(:ص1ٔ٘، وابن أبً حاتم)2ٓٔ/ٕ(:ص2ٔٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)2ٔ)
 .1ٔٔ/ٔ(:ص1ٖ٘( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)1ٔ)
 .ٕٔٔ/ٔ( أنظر: بحر العلوم: 0ٔ)
، وهو لول بعٌد إذ 1ٗ-1ٖمن المعرب:  ، وذكر ذلن السٌوطً فً المهذب فٌما ولع فً المرآن0٘/ٖ(أنظر: مفاتٌح الؽٌب للرازي: ٕٓ)

 اللفظة معلومة االشتماق فً العربٌة.



ٖٔ0 

 

ٖٔ0 

 

والثامن: أن )ِحطَّة(: كانت تعنً فً ذلن المكان الداللة على العجز، وهً من ألوال أصحاب المسؤلة 
 ً ، وال ٌؤخذوا منهم حذراً، فٌكون المول الذي أمروا به والشحاذٌن، أمروا بها كٌبل ٌحسب لهم أهل المرٌة حسابا

 . (ٔ)على ذلن لوالً ٌخاطبون به أهل المرٌة
والتاسع: أن )ِحطَّة( تعنً إلامة من الحط بمعنى حط الرحال وإنزالها، أي: ادخلوا لابلٌن إنكم ناوون اإللامة 

 .(ٕ)واالستمرار بها، لاله أبو مسلم األصفهانً
 .(ٖ)األخٌران كما ذكر األلوسً بعٌدان لعدم ظهور تعلك الؽفران بهماوهذان الموالن  
 وأحسن هذه الوجوه وألربها إلى التحمٌك المول األول، وهللا أعلم. 
 :(ٗ)واختلؾ أهل العربٌة فً المعنى الذي من أجله رفعت)الحطة(، على ألوال 

ٌكن منن حطة لذنوبنا، كما تمول للرجل األول: فمال بعض نحوًٌ البصرة : رفعت )الحطة( بمعنى )لولوا( ل
 : َسْمعُن.

 والثانً: ولال آخرون منهم : هً كلمة أمرهم هللا أن ٌمولوها مرفوعة، وفرض علٌهم لٌلها كذلن.
 والثالث: ولال بعض نحوًٌ الكوفٌٌن : رفعت )الحطة( بضمٌر)هذه(، كؤنه لال : ولولوا : )هذه( حطة.

مرفوعة بضمٌر معناه الخبر، كؤنه لال : لولوا ما هو حطة، فتكون )حطة( والرابع: ولال آخرون منهم : هً 
 حٌنبذ خبرا لـ)ما(.

واأللرب إلى الصواب: "أن ٌكون رفع)حطة( بنٌة خبر محذوؾ لد دل علٌه ظاهر التبلوة، وهو دخولنا  
: )وادخلوا الباب  الباب سجدا حطة، فكفى من تكرٌره بهذا اللفظ، ما دل علٌه الظاهر من التنزٌل، وهو لوله

بُُهْم َعذَ  ُ ُمْهِلُكُهْم أَْو ُمعَذِّ ةٌ ِمْنُهْم ِلَم تَِعُظوَن لَْوًما َّللاَّ ابًا َشِدًٌدا لَالُوا َمْعِذَرةً سجدا(، كما لال جل ثناإه :}َوإِْذ لَالَْت أُمَّ
ي تؤوٌل لوله : )ولولوا [، ٌعنً : موعظتنا إٌاهم معذرة إلى ربكم . فكذلن عندٗٙٔإِلَى َربُِّكْم{]األعراؾ : 

حطة(، ٌعنً بذلن : وإذ للنا ادخلوا هذه المرٌة، وادخلوا الباب سجدا، ولولوا : دخولنا ذلن سجدا حطة 
 .(٘)لذنوبنا، وهذا المول على نحو تؤوٌل الربٌع بن أنس وابن جرٌج وابن زٌد"

حطة(، ألن الموم إن كانوا وأما على تؤوٌل لول عكرمة، "فإن الواجب أن تكون المراءة بالنصب فً ) 
أمروا أن ٌمولوا : )ال إله إال هللا(، أو أن ٌمولوا :)نستؽفر هللا(، فمد لٌل لهم : لولوا هذا المول، ؾ )لولوا( 

هً لول )ال إله إال هللا(، وإذا كانت هً لول )ال  -والع حٌنبذ على )الحطة(، ألن )الحطة( على لول عكرمة 
ها والع، كما لو أمر رجل رجبل بمول الخٌر فمال له : " لل خٌرا " نصبا، ولم ٌكن إله إال هللا(، فالمول علٌ

صوابا أن ٌمول له : )لل خٌر(، إال على استكراه شدٌد، وفً إجماع المََرأَةِ على رفع)الحطة( بٌان واضح على 
ل الذي روٌناه عن خبلؾ الذي لاله عكرمة من التؤوٌل فً لوله : )ولولوا حطة(، وكذلن الواجب على التؤوٌ

إذا وضعوا  -الحسن ولتادة فً لوله : )ولولوا حطة(، أن تكون المراءة فً)حطة( نصبا، ألن من شؤن العرب 
 : (ٙ)أن ٌنصبوا المصادر. كما لال الشاعر -المصادر مواضع األفعال، وحذفوا األفعال 

 أبٌدوا بؤٌدي عصبة وسٌوفهم       على أمهات الهام ضربا شآمٌا
المابل للرجل :)سمعا وطاعة( بمعنى : أسمع سمعا وأطٌع طاعة، وكما لال جل ثناإه : )معاذ هللا(  وكمول

 .(2)[ بمعنى : نعوذ باهلل"ٖٕ]ٌوسؾ : 
 : (1)[، على وجهٌن0٘واختلفت المراءة فً لوله تعالى}ِحطَّةٌ{]البمرة: 

                                                           

 .٘ٔ٘/ٔ(انظر: التحرٌر والتنوٌر البن عاشور: ٔ)
 .٘ٔ٘/ٔ، التحرٌر والتنوٌر البن عاشور: 0٘/ٖ(انظر: مفاتٌح الؽٌب للرازي: ٕ)
 .ٕ٘ٙ/ٔ( أنظر: روح المعانً: ٖ)
 .1ٓٔ=2ٓٔ/ٔ( انظر: تفسٌر الطبري: ٗ)
 .1ٓٔ-2ٓٔ/ٕتفسٌر الطبري: ( ٘)
:  1)انظر خبره فً تارٌخ الطبري  ٕٓٔفً لصٌدة ٌمدح فٌها ٌزٌد عبد الملن ، وٌذكر إٌماعه بٌزٌد بن المهلب فً سنة  10ٓ(دٌوانه : ٙ)
فماتوا ، كؤنهم إبل (. ورواٌة دٌوانه. " أناخوا بؤٌدى طاعة ، وسٌوفهم " لوله : " أناخوا " ، أي ذلوا وخضعوا ، أو صرعوا ٓٙٔ - ٔ٘ٔ: 

 أناخت واستمرت. ولوله : " أٌدي طاعة " ، أي أهل طاعة.
 .0ٓٔ-1ٓٔ/ٔ( تفسٌر الطبري: 2)
، مفاتٌح الؽٌب للرازي: ٖٕٔ/ٔ، المحرر الوجٌز البن عطٌة: 1ٖٕ/ٔ، الكشاؾ للزمخشري: ٖٔ( أنظر: شواذ المرآن البن خالوٌه: 1)
 .، ٕٙٙ/ٔ، روح المعانً لؤللوسً: ٕٕٕ، البحر المحٌط ألبً حٌان: أ/0٘/ٖ
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 .(ٖ()ٕ)، وهً لراءة إبراهٌم بن أبً عبلة(ٔ)األول: }ِحطَّة{، بالنصب
  (٘)، على أنه خبر لمبتدأ محذوؾ، أي: مسؤلتنا حطة(ٗ)والثانً: }ِحطَّةٌ{، بالرفع، لرأ بها الجمهور

 .(ٙ)[،  "أي نمح ذنوبكم ونكفّر سٌباتكم"1٘لوله تعالى: }نَّْؽِفْر لَُكْم َخَطاٌَاُكْم{]البمرة: 
 .(2)لال لتادة:" من كان خاطبا ؼفرت له خطٌبته" 
 .(1)حْمكم، ونسترها علٌكم، فبل نفضحكم بالعموبة علٌها "لال الماوردي:" أي نر 
 .(0)لال الطبري: أي: "نتؽمد لكم بالرحمة خطاٌاكم، ونسترها علٌكم، فبل نفضحكم بالعموبة علٌها" 
وأصل )الؽفر( التؽطٌة والستر، فكل ساتر شٌبا فهو ؼافره، ومن ذلن لٌل للبٌضة من الحدٌد التً تتخذ  

، ألنها تؽطً الرأس وتجنه، ومنه )ؼمد السٌؾ(، وهو ما تؽمده فواراه ولذلن لٌل لزببر ُجنة للرأس )مؽفر(
 : (ٓٔ)الثوب : )ؼفرة(، لتؽطٌته الثوب، وحوله بٌن الناظر والنظر إلٌه، ومنه لول أوس بن حجر

 فبل أعتب ابن العم إن كان جاهبل       وأؼفر عنه الجهل إن كان أجهبل 
 .(ٔٔ) الجهل(: أي: أستر علٌه جهله بحلمً عنهفموله: )وأؼفر عنه  
و)الخطاٌا(، جمع :خطٌة، بؽٌر همز، كما)المطاٌا(، جمع: مطٌة، ولو كانت )الخطاٌا( مجموعة  

على)خطٌبة(، بالهمز : لمٌل خطابً على مثل لبٌلة ولبابل، ولد تجمع " خطٌبة " بالتاء، فٌهمز فٌمال " 
" َخِطَا الرجل ٌخطؤ ِخْطؤ "، وذلن إذا عدل عن سبٌل الحك. ومنه  خطٌبات " . و " الخطٌبة " فعٌلة، من

 : (ٕٔ)لول الشاعر 
ٌْن تََكنَّفاه           لعمر هللا لد خطبا وخابا  وإن ُمَهاِجَر

 .(ٖٔ)ٌعنً : أضبل الحك وأثما

                                                           

 . ٕٕٕ/ٔلبحر المحٌط: أن النصب هو األصل، واستحسنه أبو حٌان فً ا 1ٖٕ/ٔ( ذكر الزمخشري فً الكشاؾ: ٔ)
هـ. ٕ٘ٔ( هو: إبراهٌم بن أبً عبلة )شمر( بن ٌمظان الشامً المرتحل، ثمة فاضل له أدب ومعرفة، وكان ٌمول الشعر، توفً عام: ٕ)

، تمرٌب ٗ٘ٔ/ٔالبن حجر: -المعرفة-، تهذٌب التهذٌبٖٖٔ/ٙ، تارٌخ بؽداد للخطٌب: ٘ٓٔ/ٕانظر: الجرح والتعدٌل البن أبً حاتم: 
 . ٔٔٔهذٌب البن حجر: الت
، ٖٕٔ/ٔ، المحرر الوجٌز البن عطٌة: 1ٖٕ/ٔ، الكشاؾ للزمخشري: ٖٔ( انظر فً نسبة لراءة النصب له: شواذ المرآن البن خالوٌه: ٖ)
 .، ٕٙٙ/ٔ، روح المعانً لؤللوسً: ٕٕٕ، البحر المحٌط ألبً حٌان: أ/0٘/ٖ، مفاتٌح الؽٌب للرازي: ٖٕٔ/ٔ
، اإللناع البن الباذش: ٔٔٔ، إذ لم ٌذكر من صنؾ فً لراءاتهم فً اآلٌة خبلفاً، انظر: الؽاٌة البن مهران: ( هً لراءة العشرة المتواترةٗ)

. ولد نسبها للجمهور ؼٌر واحد، انظر: الجامع ألحكام المرآن ٙ٘/ٔ، المهذب د. محٌسن: ٕٗٔ/ٕ، النشر البن الجزري: 01٘/ٕالباذش: 
 بؤن الرفع أولى فً اللؽة.  1ٕٕ/ٕولد ذكر النحاس فً إعراب المرآن: ، ٕٖٔ/ٔ، وفتح المدٌر للشوكانً: ٓٔٗ/ٔللمرطبً: 

( والمعنى: سإالنا إٌان أن تحط ذنوبنا، وٌمكن أن ٌكون التمدٌر: أمرن حطة، أي: استسلمنا ألمرن فحط عنا ذنوبنا، أو: شؤنن حطة، ٘)
أن تحط ذنوبنا. والحطة على هذا المول ٌراد بها مطلك المصدر أي: شؤنن أن تحط ذنوب التاببٌن فحط ذنوبنا، أو إرادتنا حطة، أي: إرادتنا 

، معانً المرآن 1ٕٕ/ٔكالحط، والحط: اإلزالة، ٌمال: حططت عنه الخراج أي: أزلته عنه. وانظر هذا الوجه فً: إعراب المرآن للنحاس: 
، البحر المحٌط ألبً حٌان: 1ٖ/ٔكبري: ، إمبلء ما من به الرحمن للع0ٖٕ/ٖ: -تحمٌك الفوزان-، البسٌط للواحديٓٔٔ/ٔللزجاج: 

 . ٕٖٕ/ٔ، الدر المصون للسمٌن: ٕٕٕ/ٔ
 .ٕ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
 .0ٔٔ/ٔ(:ص1٘٘( أخرجه ابن أبً حاتم)2)
 .ٕٙٔ/ٔ( النكت والعٌون: 1)
 .0ٓٔ/ٕ( تفسٌر الطبري: 0)
ا فً سابر الكتب : " إن كان ظالما " ، وهً أجود. ، وأم 2ٖٔ. وهذه الرواٌة جاءت فً شرح شواهد المؽنً : ٖٔ(دٌوانه ، لصٌدة " ٓٔ)

ولوله : " أجهل " بمعنى جاهل ، كما لالوا " أوجل " بمعنى وجل ، وأمٌل بمعنى مابل ، وأوحد بمعنى واحد ، وؼٌرها. ورواٌة صدر 
. وٌروى " وال أشتم ابن 0ٙ:  ٕ وؼٌره ، أو " ولد أعتب " كما فً المرطٌن 0ٓ٘البٌت على الصواب : " أال أعتب " كما فً المفضلٌات 

 العم " . ٌمول : أبلػ رضاه إذا ظلم او جهل ، فؤترن له ما ال ٌحب إلى ما ٌرضاه.
 .ٓٔٔ-0ٓٔ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٔٔ)
 ، وٌروى صدره " أتاه مهاجران تكنفاه ٘ٓٗ:  ٕوالخزانة  1ٙ، وكتاب المعمرٌن :  0ٓٔ:  ٖ(البٌت  ألمٌة بن األسكر، أمالً المالً ٕٔ)

" . وأما عجزه فاختلفت رواٌاته : " بترن كبٌرة خطبا . . " و " لٌترن شٌخه خطبا . . " ، " ففارق شٌخه ، . . " وكان أمٌة لد أسن ، 
تا عمر فً الجاهلٌة عمرا طوٌبل ، وألفاه اإلسبلم هرما . ثم جاء زمن عمر ، فخرج ابنه كبلب ؼازٌا ، وتركه هامة الٌوم أو ؼد . فمال أبٌا

ا هذا للبٌت ، فلما سمعها عمر ، كتب إلى سعد بن أبً ولاص : أن رحل كبلب بن أمٌة بن األسكر ، فرحله . وله مع عمر فً هذه منه
 ( . 0ٓٔ:  ٔالحادثة لصة جٌدة )فً المالً 

 .ٓٔٔ/ٕ( أنظر: تفسٌر الطبري: ٖٔ)
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عنن،  لال ابن عثٌمٌن:" )المؽفرة( هً ستر الذنب، والتجاوز عنه؛ ومعناه أن هللا ستر ذنبن، وٌتجاوز 
فبل ٌعالبن؛ ألن "المؽفرة" مؤخوذة من المؽفر . وهو ما ٌولى به الرأس فً الحرب؛ ألنه ٌستر، وٌمً؛ ومن 
فسر "المؽفرة" بمجرد الستر فمد لصَّر؛ ألن هللا تعالى إذا خبل بعبده المإمن ٌوم المٌامة، ولرره بذنوبه لال: 

أي الٌوم أسترها أٌضاً، ثم أتجاوز عنها؛ و}خطاٌاكم{  (ٔ)أؼفرها لن الٌوم" "لد سترتها علٌن فً الدنٌا، وأنا
جمع َخِطٌَّة، كـ"مطاٌا" جمع مطٌة؛ و "الخطٌة" ما ٌرتكبه اإلنسان من المعاصً عن عمد؛ وأما ما ٌرتكبه 
عن ؼٌر عمد فٌسمى "أخطاء"؛ ولهذا ٌفرق بٌن "مخطا"، و"خاطا"؛ الخاطا ملوم؛ والمخطا معذور، كما 

[، ولال تعالى: }ربنا ال تإاخذنا إن ٙٔ، ٘ٔ}لنسفعاً بالناصٌة * ناصٌة كاذبة خاطبة{ ]العلك: لال هللا تعالى: 
 .(ٔ)["1ٕٙنسٌنا أو أخطؤنا{ ]البمرة: 

[، "أي نزٌد من أحسن إحساناً، بالثواب العظٌم، واألجر 1٘لوله تعالى: }َوَسنَِزٌُد اْلُمْحِسنٌَِن{]البمرة: 
 .(ٕ)الجزٌل"

 .(ٖ)انا وثوابا"لال الثعلبً: "إحس
لال النسفً:" أي من كان محسناً منكم، كانت تلن الكلمة سبباً فً زٌادة ثوابه ومن كان مسٌباً كانت له  

 .(ٗ)توبة ومؽفرة"
 .(٘)لال ابن كثٌر:" أي : إذا فعلتم ما أمرناكم ؼفرنا لكم الخطٌبات وضعفنا لكم الحسنات" 
. وروي عن (ٙ)إحسانه، ومن كان مخطبا نؽفر له خطٌبته"لال ابن عباس:"من كان منكم محسنا زٌد فً  

 ، نحو ذلن.(2)لتادة
لال ابن عطٌة:" المعنى: إذا ؼفرت الخطاٌا بدخولكم ولولكم زٌد بعد ذلن لمن أحسن، وكان من بنً  

 .(1)إسرابٌل من دخل كما أمر ولال ال إله إال هللا فمٌل هم المراد بـ}اْلُمْحِسنٌَِن{ هنا"
 :الفوابد

من فوابد اآلٌة: إثبات المول هلل عّز وجّل؛ لموله تعالى: }وإذ للنا ادخلوا{؛ وهو لول حمٌمً بصوت،   .ٔ
وبحرؾ؛ لكن صوته سبحانه وتعالى ال ٌشبهه صوت من أصوات المخلولٌن؛ وال ٌمكن لئلنسان أن ٌدرن هذا 

ات هللا عّز وجّل ال ٌمكن إدران [ ؛ وهكذا جمٌع صفٓٔٔالصوت؛ لموله تعالى: }وال ٌحٌطون به علماً{ ]طه: 
 حمابمها.

ومنها: وعد هللا لهم بدخولها؛ وٌإخذ هذا الوعد من األمر بالدخول؛ فكؤنه ٌمول: فتحنا لكم األبواب   .ٕ
 فادخلوا.

ومنها: جواز أكل بنً إسرابٌل من هذه المرٌة التً فتحوها؛ فإن لال لابل: ألٌس ِحّل الؽنابم من خصابص   .ٖ
. أي أمة دمحم  ملسو هيلع هللا ىلص؟ فالجواب: بلى، واإلذن لبنً إسرابٌل أن ٌؤكلوا من المرٌة التً دخلوها لٌس على هذه األمة 

 سبٌل التملٌن؛ بل هو على سبٌل اإلباحة؛ وأما ِحّل الؽنابم لهذه األمة فهو على سبٌل التملٌن.
ها على وجه الخضوع، والشكر هلل؛ لموله ومنها: أنه ٌجب على من نصره هللا، وفتح له الببلد أن ٌدخل .ٗ

ٌمرأ لول هللا  (ٔ)تعالى: }وادخلوا الباب سجداً ولولوا حطة{؛ ولهذا لما فتح النبً ملسو هيلع هللا ىلص مكة دخلها مطؤطباً رأسه
 [.ٔتعالى: }إنا فتحنا لن فتحاً مبٌناً{ ]الفتح: 

                                                           

؛ وأخرجه مسلم ٕٔٗٗهللا على الظالمٌن(، حدٌث رلم : لول هللا تعالى: )أال لعنة ٕ، كتاب المظالم، باب0ٕٔأخرجه البخاري ص )ٔ(
 .2ٙ1ٕ[ ٕ٘] 2ٓٔ٘: فً سعة رحمة هللا تعالى على المإمنٌن وفداء كل مسلم بكافر من النار، حدٌث رلم 1، كتاب التوبة، باب 1٘ٔٔص
 .ٕٔٓ-ٕٓٓ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 .ٕ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .ٕٕٓ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٖ)
 .ٙٙ/ٔر النسفً: ( تفسٌٗ)
 .2ٕ٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٘)
 .ٔٔٔ/ٕ(:ص1ٔٓٔ( أخرجه الطبري)ٙ)
 .0ٔٔ/ٔ(:ص1ٙ٘( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)2)
 .ٔ٘ٔ/ٔ( المحرر الوجً: 1)
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 المرآن
ٌَْر  الهِذي لٌَِل لَُهْم فَؤَْنَزْلنَا َعلَى الهِذٌَن َظلَُموا ِرْجًزا ِمَن السهَماِء بَِما َكانُوا ٌَْفُسمُوَن }فَبَدهَل الهِذٌَن َظلَُموا لَْواًل َغ

 [4٘({ ]البمرة : 4٘)
 التفسٌر:

فوا المول والفعل جمٌعًا، إذ دخلوا ٌزحفون على  فبدَّل الجابرون الضالون من بنً إسرابٌل لول هللا، وحرَّ
حبة فً شعرة، واستهزءوا بدٌن هللا، فؤنزل هللا علٌهم عذابًا من السماء؛ بسبب تمردهم أستاههم ولالوا: 

 وخروجهم عن طاعة هللا.
[، :" أي فاختار الذٌن ظلموا منهم على وجه التبدٌل 0٘لوله تعالى:}فَبَدََّل الَِّذٌَن َظلَُموا{]البمرة:  

 .(ٔ)والمخالفة"
 .(ٕ)أمر هللا فمالوا"لال الصابونً: " أي ؼٌَّر الظالمون  
 .(ٖ)أنفسهم بالمعصٌة، ولٌل كفروا" لال الثعلبً: }ظلموا{" 
ٌَْر الَِّذي لٌَِل لَُهْم{]البمرة:  [، أي:" لوال ؼٌر الذي أمروا أن ٌمولوه، فمالوا 0٘لوله تعالى:}لَْوال َؼ

 .(ٗ)خبلفه"
 .(٘)ٌمتثلوا أمر هللا" لال النسفً: أي" فخالفوه إلى لول، لٌس معناه معنى ما أمروا به ولم 
ٌَْر الَِّذي لٌَِل لَُهْم{]البمرة:    :(ٙ) [ على وجوه0٘واختلؾ فً لوله تعالى:}فَبَدََّل الَِّذٌَن َظلَُموا لَْوال َؼ

صلى -أحدها: أنهم: "دخلوا الباب ٌزحفون على أستاهم، ولالوا : حبة فً شعٌرة". روي ذلن عن رسول هللا
، وعطاء ومجاهد وعكرمة (1)هذا المول عامة المفسرٌن، ولد روي عن ابن عباس، وعلى (2)-هللا علٌه وسلم

 .(0)ولتادة والضحان والحسن والربٌع وٌحٌى بن رافع نحو ذلن
 .(ٔٔ)، وأبو الكنود(ٓٔ)والثانً: أنهم لالوا: حنطة حمراء فٌها شعٌرة. لاله عكرمة
 .(ٕٔ)حنطة. لاله ابن عباسوالثالث:أنهم: فجعلوا ٌدخلون من لبل أستاههم وٌمولون : 

والرابع: إنهم لالوا: " هطى سمما ٌا ازبة هزبا "، وهو بالعربٌة : حبة حنطة حمراء مثموبة فٌها شعٌرة 
 .(ٖٔ)سوداء. لاله ابن مسعود

أمرهم [: أنهم لم ٌفعلوا ما 0٘والخامس: ولال أبو مسلم : إن المراد بموله تعالى: }فَبَدََّل الَِّذٌَن َظلَُموا{ ]البمرة:
: }َسٌَمُوُل اْلُمَخلَّفُوَن إَِذا -عز وجل-هللا به، ولم ٌلتفتوا إلٌه، ال على أنهم أتوا له ببدل، ودلل على لوله ذلن بموله

                                                                                                                                                                                             

، كتاب 1ٖٓماً ص؛ ومسل1ٕٔٗ: أٌن ركز النبً ملسو هيلع هللا ىلص الراٌة ٌوم الفتح، حدٌث رلم 0ٗ، كتاب المؽازي، باب ٖٓ٘راجع البخاري ص )ٔ(
[ 1ٖٕ] 1٘ٗٔ: ذكر لراءة النبً ملسو هيلع هللا ىلص سورة الفتح ٌوم فتح مكة، حدٌث رلم ٖ٘صبلة المسافرٌن، كتاب فضابل المرآن وما ٌتعلك به، باب 

 ؛ ولم ألؾ على من أخرجه بلفظ "مطؤطباً رأسه".20ٗ
 .ٕٔٓ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 .ٕ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .ٕٕٓ/ٔتفسٌر الثعلبً: ( ٖ)
 .ٕٔٔ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .ٙٙ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٘)
، المحرر الوجٌز البن 1ٖٕ/ٔ، الكشاؾ للزمخشري: 0ٕٗ/ٖ: -تحمٌك الفابز-، والبسٌط للواحدي٘ٔٔ-ٕٔٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٙ)

 وؼٌرها.  1٘/ٔ، زاد المسٌر البن الجوزي: 00/ٔ، معالم التنزٌل للبؽوي: ٖٗٓ/2، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: ٖٖٕ/ٔعطٌة: 
هللا صلى هللا علٌه و سلم : لال هللا لبنً إسرابٌل : " ادخلوا الباب سجدا ولولوا حطة نؽفر لكم خطاٌاكم "  ( عن أبً هرٌرة، لال رسول2)

حلبً( ، عن عبد  1ٖٔص  ٕ)ج  1ٕٖٔ، فبدلوا ودخلوا الباب ٌزحفون على أستاهم ، ولالوا : حبة فً شعٌرة .) رواه أحمد فً المسند : 
)فتح الباري( ، من طرٌك  0ٕٕ - 1ٕٕ:  1، و ٕٖٔ:  ٙ" حبة فً شعرة " . وكذلن رواه البخاري الرزاق ، بهذا اإلسناد ، ولكن بلفظ 

( أن لفظ " شعرة " رواٌة أكثر رواة البخاري ، وأن رواٌة الكشمٌهنً " شعٌرة " . وذكره ابن كثٌر 0ٕٕ:  1عبد الرازق. وذكر الحافظ )
 عبد الرزاق(.، ونسبه أًٌضا لمسلم والترمذي ، من رواٌة  1ٓٔ:  ٔ
 .٘ٔٔ/ٕ(:صٖٗٓٔ، و تفسٌر الطبري)ٕٓٔ-0ٔٔ/ٔ(:ص0ٓ٘( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)1)
 .ٕٓٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: 0)
 .٘ٔٔ/ٕ(:ص:ٖٔٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .0ٔٔ/ٔ(:ص11٘( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .ٖٔٔ/ٕ(:صٕٗٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .2ٔ/ٔ، والدر المنثور: ٗٔٔ/ٕ(:ص0ٕٓٔ، والتفسٌر الطبري)0ٔٔ/ٔ(:ص10٘ر ابن أبً حاتم)( أنظر: تفسٌٖٔ)
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ِ{ ]الفتح: لُوا َكبلَم َّللاَّ َّبِْعُكْم ٌُِرٌُدوَن أَْن ٌُبَّدِ تبدٌلهم إال الخبلؾ [، ولم ٌكن ٘ٔانَطلَْمتُْم إِلَى َمؽَانَِم ِلتَؤُْخذُوَها َذُرونَا نَت
 .(ٔ)فً الفعل ال فً المول فكذلن هنا

 وهذا لول بعٌد؛ ألن ظاهر اآلٌة واألحادٌث الصحٌحة تبطله، وهللا أعلم.  
وحاصل ما ذكره المفسرون وما دل علٌه السٌاق أنهم بدلوا أمر هللا لهم من الخضوع بالمول والفعل،  

أستاههم من لبل أستاههم رافعً رإوسهم، وأمروا أن ٌمولوا :  فؤمروا أن ٌدخلوا سجًدا، فدخلوا ٌزحفون على
حطة، أي : احطط عنا ذنوبنا، فاستهزإوا فمالوا : حنطة فً شعرة، وهذا فً ؼاٌة ما ٌكون من المخالفة 
والمعاندة ؛ ولهذا أنزل هللا بهم بؤسه وعذابه بفسمهم، وهو خروجهم عن طاعته ؛ ولهذا لال : }فَؤَنزْلنَا َعلَى 

، ومعنى السجود فً لوله تعالى عند الدخول، أي: (ٕ)لَِّذٌَن َظلَُموا ِرْجًزا ِمَن السََّماِء بَِما َكانُوا ٌَْفُسمُوَن{"ا
"االنحناء شكراً هلل تعالى ال ألن بابها لصٌر كما لٌل، إذ ال جدوى له، والظاهر أن الممصود من السجود 

ن لهم أهل المرٌة وهذا من أحوال الجوسسة، ولم تتعرض مطلك االنحناء إلظهار العجز والضعؾ كٌبل ٌفط
لها التوراة وٌبعد أن ٌكون السجود المؤمور به سجود الشكر ألنهم داخلون متجسسٌن ال فاتحٌن ولد جاء فً 
الحدٌث الصحٌح أنهم بدلوا وصٌة موسى فدخلوا ٌزحفون على استاهم كؤنهم أرادوا إظهار الزمانة فؤفرطوا 

 .(ٖ)ٌكاد أن ٌفتضح أمرهم ألن بعض التصنع ال ٌستطاع استمراره" فً التصنع بحٌث
 :(ٗ)[،  فٌه وجهان من المراءة0٘ولوله تعالى: }ِرْجزاً{]البمرة: 

 األول:}ِرْجزاً{، بكسر الراء. وهً لراءة الجماعة.
 والثانً: }ُرْجزاً{، بضم الراء، لرأ بها ابن محٌصن.

اي" و"بالسٌن": النتن والمذر، ومنه لوله تعالى }فََزاَدتُْهْم ِرْجساً لال المرطبً: "والرجز : العذاب "بالز 
[، أي نتنا إلى نتنهم لاله الكسابً ولال الفراء الرجز هو الرجس، لال أبو عبٌد : ٕ٘ٔإِلَى ِرْجِسِهْم{ ]التوبة : 

ضم" اسم صنم كما ٌمال السدغ والزدغ وكذا رجس ورجز بمعنى، لال الفراء : وذكر بعضهم أن الرجز "بال
ْجَز فَاْهُجْر{ والرجز "بفتح الراء والجٌم" نوع من الشعر  كانوا ٌعبدونه ولرئ بذلن فً لوله تعالى: }َوالرُّ
وأنكر الخلٌل أن ٌكون شعرا وهو مشتك من الرجز وهو داء ٌصٌب اإلبل فً أعجازها فإذا ثارت ارتعشت 

 .(٘)أفخاذها"
منه لٌل: رجز البعٌر رجزا، فهو أرجز، ونالة رجزاء: إذا ولال الراؼب: "أصل الرجز: االضطراب، و 

تمارب خطوها واضطرب لضعؾ فٌها، وشبه الرجز به لتمارب أجزابه وتصور رجز فً اللسان عند إنشاده، 
وٌمال لنحوه من الشعر أرجوزة وأراجٌز، ورجز فبلن وارتجز إذا عمل ذلن، أو أنشد، وهو راجز ورجاز 

[، فالرجز ههنا كالزلزلة، ولال تعالى: }إنا منزلون على أهل ٘ن رجز ألٌم{ ]سبؤ:ورجازة. ولوله: }عذاب م
[، لٌل: هو صنم، ولٌل: هو ٘[، ولوله: }الرجز فاهجر{ ]المدثر:ٖٗهذه المرٌة رجزا من السماء{ ]العنكبوت:

طهركم به وٌذهب كناٌة عن الذنب، فسماه بالمآل كتسمٌة الندى شحما. ولوله: }وٌنزل علٌكم من السماء ماء لٌ
[، والشٌطان عبارة عن الشهوة على ما بٌن فً بابه. ولٌل: بل أراد برجز ٔٔعنكم رجز الشٌطان{ ]األنفال: 

الشٌطان: ما ٌدعو إلٌه من الكفر والبهتان والفساد. والرجازة: كساء ٌجعل فٌه أحجار فٌعلك على أحد جانبً 
 .(2)ه، واضطرابه"، وذلن لما ٌتصور فٌه من حركت(ٙ)الهودج إذا مال

واختلؾ أهل التفسٌر فً معنى )الرجز(،  فً لوله تعالى:}فَؤَنزْلنَا َعلَى الَِّذٌَن َظلَُموا ِرْجًزا ِمَن  
 :(1)[، على ألوال0٘السََّماِء{]البمرة:

 .(ٕ)، وهو لول الجمهور(ٔ)األول:أنه الطاعون،لاله ابن زٌد

                                                           

 ،ٕٙٙ/ٔ، وروح المعانً لؤللوسً: 02/ٖ( أنظر: مفاتٌحِ الؽٌب للرازي: ٔ)
 .22ٕ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕ)
 .٘ٔ٘( انظر: تفسٌر ابن عاشور: ٖ)
 .ٔ٘ٔ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: ٗ)
 .2ٔٗ/ٔ( تفسٌر المرطبً: ٘)
 ٕٓٗ/ٕ(انظر:المجمل ٙ)
 ٖٔٓ( مفردات ألفاظ المرآن: 2)
 .21ٕ-22ٕ/ٔ، و تفسٌر ابن كثٌر: 1ٔٔ-٘ٔٔ/ٕ( انظر: الطبري: 1)
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 .(ٖ)والثانً: أنه الؽضب. وهو لول أبً العالٌة
 .(ٙ)، وابن زٌد فً أحد لولٌه(٘)، ولتادة(ٗ)والثالث: أنه العذاب. لاله ابن عباس

 .(2)والرابع:ولٌل: إما الطاعون أو البرد. لاله الشعبً
والمول األول هو األلرب إلى الصواب، وذلن لحدٌث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "" الطَّاُعوُن ِرْجٌز أَْو َعَذاٌب أُْرِسَل  

ٌِْه، َوإَِذا َولَ َعلَى  َع بِؤَْرٍض َوأَْنتُْم بَِها بَنًِ إِْسَرابٌَِل أَْو َعلَى َمْن َكاَن لَْبلَُكْم، فَإَِذا َسِمْعتُْم بِِه بِؤَْرٍض فبََل تَْمَدُموا َعلَ
: سبعون ، ولد روى أنه مات منهم فً ساعة بالطاعون أربعة وعشرون ألفاً، ولٌل (1)فبََل تَْخُرُجوا فَِراًرا ِمْنهُ "

 ً  .(0)ألفا
 .(ٓٔ)[، أي: بما كانوا "ٌعصون وٌخرجون من أمر هللا تعالى"0٘لوله تعالى: }بَِما َكانُوا ٌَْفُسمُوَن{]البمرة: 
 .(ٔٔ)لال لتادة: "بما كانوا ٌعصون" 

 .(ٕٔ)ولال ابن إسحاق: "أي بما تعدوا فً أمري"
فٌخرجون عنها إلى معصٌته وخبلؾ لال الطبري: أي" بما كانوا ٌتركون طاعة هللا عز وجل،  

 .(ٖٔ)أمره"
 .(ٗٔ)ولال الثعلبً:" ٌعنً ٌلعبون وٌخرجون من أمر هللا عّز وجّل"

 .(٘ٔ)ولرأ النخعً وابن وثاب: }ٌفِسمون{، بكسر السٌن، ٌمال فسك ٌفسك وٌفسك بضم السٌن وكسرها 
 الفوابد:

ألنهم لم ٌدخلوا الباب سجداً؛ بل دخلوا ٌزحفون  . من فوابد اآلٌة: لإم بنً إسرابٌل، ومضاَدتُهم هلل، ورسله؛ٔ
 .على أستاههم على الوراء استكباراً واستهزاءً 

 ..  ومنها: بٌان لبح التحرٌؾ سواء كان لفظٌاً، أو معنوٌاً؛ ألنه ٌؽٌر المعنى المراد بالنصوصٕ
عالى: }نؽفر لكم .  ومنها: أن الجهاد مع الخضوع هلل عّز وجّل، واالستؽفار سبب للمؽفرة؛ لموله تٖ

 خطاٌاكم{، وسبب لبلستزادة أٌضاً من الفضل؛ لموله تعالى: }وسنزٌد المحسنٌن{.
. ومنها: أن اإلحسان سبب للزٌادة سواء كان إحساناً فً عبادة هللا، أو إحساناً إلى عباد هللا؛ فإن اإلحسان ٗ

؛ ولال:  (ٕ) فً عون العبد ما كان العبد فً عون أخٌه"سبب للزٌادة؛ ولد ثبت عن الرسول  ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال: "هللا
 ."(ٖ)"ومن كان فً حاجة أخٌه كان هللا فً حاجته

 .  ومنها: تحرٌم التبدٌل لكلمات هللا وهو تحرٌفها؛ وأنه من الظلم، لموله تعالى:}فبدل الذٌن ظلموا لواًل{.٘
                                                                                                                                                                                             

 .2ٔٔ/ٕ(:صٓٗٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
الطاعون : لٌل : (. وٙٔ٘/ٔ. واختاره جماعة من أهل التفسٌر منهم ابن عاشور.)انظر: تفسٌره: 21ٕ-22ٕ/ٔ(انظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٕ)

، وبذلن فإن  هو مرض خاص معروؾ عن العلماء واألطباء ، ولٌل : بل هو كل مرض عام )وباء( ، ٌإدي إلى وفاة الكثٌرٌن من الناس
،أي لٌس بالطاعون الذي جاءت به  كل مرض ٌسمى طاعونا وٌكون سببه معلوما حسب لواعد الطب الحسً فإنه لٌس طاعونا على الحمٌمة

  . ، بل لد ٌكون وباءاألحادٌث
 .2ٔٔ/ٕ(:ص0ٖٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .1ٔٔ/ٕ(:صٕٗٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .2ٔٔ/ٕ(:ص1ٖٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .2ٔٔ/ٕ(:صٔٗٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .21ٕ-22ٕ/ٔ، وانظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٕٓٔ/ٔ(:ص0ٗ٘( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)2)
ٌٍْد رضً هللا عنهما1ٕٕٔ( ، ومسلم )2ٖٖٗبخاري )( رواه ال1)  . ( عن أَُساَمةَ ْبن َز
 .ٖٗٔ/ٔ( انظر: تفسٌر الكشاؾ: 0)
 .00/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٓٔ)
 .ٕٓٔ/ٔ(: ص0٘٘( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .ٕٓٔ/ٔ(:ص0ٙ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .0ٔٔ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٖٔ)
 .ٕٕٓ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٗٔ)
 .ٔ٘ٔ/ٔالمحرر الوجٌز: ( ٘ٔ)
 .00ٕٙ[ 1ٖ] 1ٖ٘ٙ: فضل االجتماع على تبلوة المرآن، حدٌث رلم ٔٔ، كتاب الذكر والدعاء، باب 2ٗٔٔأخرجه مسلم ص )ٕ(
، 0ٕٔٔ؛ وأخرجه مسلم صٕٕٗٗ: ال ٌظلم المسلم المسلم وال ٌسلمه، حدٌث رلم ٖ، كتاب المظالم، باب 0ٕٔأخرجه البخاري ص )ٖ(

 .1ٕٓ٘[ 1٘] 21٘ٙ: تحرٌم الظلم، حدٌث رلم ٘ٔ، باب كتاب البر والصلة
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 .م الرجز من السماء.  ومنها: بٌان عموبة هإالء الظالمٌن، وأن هللا أنزل علٌهٙ
 .  ومنها: اإلشارة إلى عدل هللا عّز وجّل، وأنه ال ٌظلم أحداً، وأن اإلنسان هو الظالم لنفسه.2
.  ومنها: إثبات فسوق هإالء بخروجهم عن طاعة هللا؛ والفسك نوعان: فسك أكبر مخرج عن الملة، وضده 1

ا الذٌن فسموا فمؤ [ ؛ و فسك أصؽر ال ٌخرج عن ٕٓواهم النار{ ]السجدة: "اإلٌمان"، كما فً لوله تعالى: }وأمَّ
 [.ٙالملة، وضده "العدالة"، كما فً لوله تعالى: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا إن جاءكم فاسك بنبؤ فتبٌنوا{ ]الحجرات: 

 .  ومنها: إثبات األسباب، وتؤثٌرها فً مسبَّباتها؛ لموله تعالى: }بما كانوا ٌفسمون{.0
ى الجبرٌة الذٌن ٌمولون: إن هللا سبحانه وتعالى مجبر العبد على عمله؛ ووجه الرد أن .  ومنها: الرد علٓٔ

هللا سبحانه وتعالى أضاؾ الفسك إلٌهم؛ والفسك هو الخروج عن الطاعة؛ والوجه الثانً: أنهم لو كانوا 
 [. 0ٗأحداً{ ]الكهؾ: مجبرٌن على أعمالهم لكان تعذٌبهم ظلماً، وهللا . تبارن وتعالى . ٌمول: }وال ٌظلم ربن 

 .  ومنها: أن الفسوق سبب لنُزول العذاب.ٔٔ
 المرآن

ٌْنًا لَدْ   َعِلَم ُكلُّ أُنَاٍس }َوإِِذ اْستَْسمَى ُموَسى ِلمَْوِمِه فَمُْلنَا اْضِرْب بِعََصاَن اْلَحَجَر فَاْنفََجَرْت ِمْنهُ اثْنَتَا َعْشَرةَ َع
ِ َواَل تَْعثَْوا فًِ اْْلَْرِض ُمْفِسِدٌَن )َمْشَربَُهْم ُكلُوا َواْشَربُوا ِمْن   [ٓٙ({ ]البمرة : ِٓٙرْزِق َّللاه

 التفسٌر:
ٌْه-واذكروا نعمتنا علٌكم  أن نسمً لومه، فملنا: اضرب  -بضراعة-حٌن دعانا موسى  -وأنتم عطاش فً التِّ

لبٌلة بالعٌن الخاصة بها  بعصان الحجر، فضرب، فانفجرت منه اثنتا عشرة عٌنًا، بعدد المبابل، مع إعبلم كل
 حتى ال ٌتنازعوا، وللنا لهم: كلوا واشربوا من رزق هللا، وال تسعوا فً األرض مفسدٌن.

[، "أي اذكروا ٌا بنً إِسرابٌل حٌن طلب موسى ٓٙلوله تعالى: }َوإِِذ اْستَْسمَى ُموَسى ِلمَْوِمِه{]البمرة:  
 .(ٔ)السمٌا لمومه ولد عطشوا فً التٌه"

 .(ٕ)ري:" أي سؤلنا أن نسمً لومه ماء"لال الطب 
 .(ٖ)لال ابن كثٌر:" واذكروا نعمتً علٌكم فً إجابتً لنبٌكم موسى، علٌه السبلم، حٌن استسمانً لكم" 
[، "أي اضرب أّي حجر كان تتفجر بمدرتنا العٌون ٓٙلوله تعالى: }فَمُْلنَا اضرب بِّعََصاَن الحجر{]البمرة: 

 .(ٗ)منه"
 :(٘)[، على وجهٌنٓٙالتفسٌر فً نوع )األلؾ والبلم( فً لوله }اْلَحَجر{]البمرة:واختلؾ أهل  

، وعلى هذا أنه لم ٌكن حجرا (ٙ)أحدهما:أن )األلؾ والبلم( للجنس، "أى اضرب الشًء الذي ٌمال له الحجر"
نً معٌنا، بل كان موسى ٌضرب أي حجر كان من عرض الحجارة فٌنفجر عٌونا لكل سبط عٌن، وكانوا اث

 .(2)عشر سبطا ثم تسٌل كل عٌن فً جدول إلى السبط الذي أمر أن ٌسمٌهم.وهذا لول وهب بن منبّه
لال الزمخشري: "وعن الحسن : لم ٌؤمره أن ٌضرب حجراً بعٌنه لال: وهذا أظهر فً الحجة وأبٌن فً  

 .(1)المدرة"
، بؤنه كان (0)بعٌنه، ولد روي عن لتادةوالثانً: أن )األلؾ البلم( للعهد، وعلٌه أنه كان حجرا مخصوصا 

 .(ٓٔ)حجرا من جبل الطور.واختار هذا المول البٌضاوي
 :(ٔٔ)ثم اختلفوا فً تحدٌده على ألوال 

                                                           

 .ٗ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .0ٔ/!ٕ( تفسٌر الطبري: ٕ)
 .21ٕ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر:ٖ)
 .ٗ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .ٗٗٔ/ٔ، والكشاؾ: ٓٓٔ/ٔ، و تفسٌر البؽوي: ٖٕٓ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً: ٘)
 . ٗٗٔ/ٔ( الكشاؾ: ٙ)
 .ٓٓٔ/ٔ، وانظر: تفسٌر البؽوي: ٖٕٓ/ٔعلبً فً تفسٌره: ( نمله عنه الث2)
 .ٗٗٔ/ٔ( الكشاؾ: 1)
 .ٕٓٔ/ٕ(:صٖٗٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)0)
 .1ٖ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٓٔ)
 .1ٖ/ٔ، و تفسٌر البٌضاوي: ٖٕٓ/ٔ( أنظر: تفسٌر الثعلبً:ٔٔ)
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 .(ٔ)أحدها: كان حجرا خفٌفا مربعا، لاله ابن عباس
 .(ٕ)والثانً: أنه كان مثل رأس الثور. لاله عطٌة العوفً

 .(ٖ)لبًوالثالث: أنها كانت رخاما. حكاه الثع
 .(ٗ)والرابع: كان الحجر من الكدان، لاله أبو روق

 .(ٙ). لاله سعٌد بن جبٌر(٘)والخامس: أنه الحجر الذي وضع موسى ثوبه علٌه لٌؽتسل حٌن رموه باألدرة
 .(2)والخامس: ولٌل أهبطه آدم من الجنة فتوارثوه، حتى ولع إلى شعٌب، فدفعه إلٌه مع العصا

ؾ أنه كان حجرا منفصبل مربعا تطرد من كل جهة ثبلث عٌون إذا ضربه لال ابن عطٌة : "وال خبل 
 .(1)موسى، وإذا استؽنوا عن الماء ورحلوا جفت العٌون"

روي عن لتادة فً لوله: }وإذ استسمى موسى لمومه{ اآلٌة، لال: " كان هذا إْذ هم فً البرٌة اشتكوا إلى  
أن ٌضربه موسى بعصاه . فكانوا ٌحملونه معهم، فإذا  -أي من الطور  -نبٌهم الظمؤ، فؤمروا بحجر طوري 

 .(0)نزلوا ضربه موسى بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشرة عٌنا، لكل سبط عٌن معلومة مستفٌض ماإها لهم"
ٌْناً{]البمرة: [،  "أي فضرب فتدفك الماء منه بموة وخرجت منه ٓٙلوله تعالى: }فانفجرت ِمْنهُ اثنتا َعْشَرةَ َع

 .(ٓٔ)عٌناً بمدر لبابلهم" اثنتا عشرة
لال مجاهد: : "خافوا الظمؤ فً تٌههم حٌن تاهوا، فانفجر لهم الحجر اثنتً عشرة عٌنا، ضربه  

 .(ٔٔ)موسى"
ٌْناً{]البمرة:   :(ٕٔ)[،  على ثبلثة أوجهٓٙواختلفت المراءة فً لوله تعالى}اثْنَتا َعْشَرةَ َع

 األول: لرأ العامة: بسكون )الّشٌن( على التخفٌؾ.
 والثانً: لرأ العباس بن الفضل األنصاري: بفتح )الشٌن( على األصل.

 .(ٖٔ)والثالث: ولرئ بكسر )الشٌن(
ْشَربَُهْم{]البمرة:  [،  "أي علمت كل لبٌلة مكان شربها لببل ٓٙلوله تعالى: }لَْد َعِلَم ُكلُّ أُنَاٍس مَّ

 .(ٗٔ)ٌتنازعوا"
 .(٘ٔ)لال الثعلبً: أي:" موضع شربهم" 
 .(ٙٔ)اوي: أي:" عٌنهم التً ٌشربون منها"لال البٌض 
  (2ٔ)لال مجاهد:" لكل سبط منهم عٌن، كل ذلن كان فً تٌههم حٌن تاهوا" 
ولال سعٌد بن جبٌر:" كان موسى ٌضع الحجر وٌموم من كل سبط رجل، وٌضرب موسى الحجر  

 .(1ٔ)إلى تلن العٌن"فٌنفجر منه اثنتا عشرة عٌنا، فٌنتضح من كل عٌن على رجل فٌدعو ذلن الرجل سبطه 

                                                           

 .ٕٓٔ/ٕ(:صٗٗٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .ٕٔٔ/ٔ(:ص00٘حاتم)( أنظر: تفسٌر ابن أبً ٕ)
 .ٖٕٓ/ٔ( أنظر: تفسٌر الثعلبً:ٖ)
 .ٖٕٓ/ٔ( أنظر: تفسٌر الثعلبً:ٗ)
 (األدرة: نفخ فً الخصٌتٌن.٘)
 .ٖٕٓ/ٔ( أنظر: تفسٌر الثعلبً:ٙ)
 .ٗٗٔ/ٔ( أنظر: الكشاؾ: 2)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: 1)
 .ٕٓٔ/ٕ(:صٖٗٓٔ( أخرجه الطبري)0)
 .ٗ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٓٔ)
 .ٕٓٔ/ٕ(:ص2ٗٓٔالطبري)( أخرجه ٔٔ)
 . ٕٗٓ/ٔ( أنظر: تفسٌر الثعلبً: ٕٔ)
 . ٕٗٓ/ٔ( أنظر: تفسٌر الثعلبً: ٖٔ)
 .ٗ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗٔ)
 .ٕٗٓ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٘ٔ)
 .1ٖ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٙٔ)
 .ٕٓٔ/ٕ(:صٙٗٓٔ( أخرجه الطبري)2ٔ)
 .ٕٕٔ/ٔ(:ص٘ٓٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)1ٔ)
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لال الطبري:" إن هللا كان جعل لكل سبط من األسباط االثنً عشر، عٌنا من الحجر الذي وصؾ صفته  
فً هذه اآلٌة، ٌشرب منها دون سابر األسباط ؼٌره، ال ٌدخل سبط منهم فً شرب سبط ؼٌره. وكان مع ذلن 

فه السبط الذي منه شربه. فلذلن خص جل لكل عٌن من تلن العٌون االثنتً عشرة، موضع من الحجر لد عر
 -ثناإه هإالء بالخبر عنهم : أن كل أناس منهم كانوا عالمٌن بمشربهم دون ؼٌرهم من الناس . إذ كان ؼٌرهم 

شركاء فً منابعه ومساٌله. وكان كل سبط من هإالء مفردا بشرب منبع من  -فً الماء الذي ال ٌملكه أحد 
خاص لهم دون سابر األسباط ؼٌرهم، فلذلن خصوا بالخبر عنهم : أن كل  -عه دون سابر مناب -منابع الحجر 

 .(ٔ)أناس منهم لد علموا مشربهم"
ْزِق هللا{]البمرة:  [، "أي للنا لهم: كلوا من المّن والسلوى، واشربوا ٓٙلوله تعالى: }ُكلُواْ واشربوا ِمن ّرِ

إِنعام هللا" من هذا الماء، من ؼٌر كّد منكم وال تعب، بل هو من خالص
(ٕ). 

لال الثعلبً:" أي للنا لهم: كلوا من المّن، واشربوا من الماء فهذا كلّه من رزق هللا الذي ببل مشمة وال  
 .(ٖ)مإنة وال تبعة"

أي وللنا لهم كلوا مما رزلناكم من المّن والسلوى واشربوا مما فجرنا لكم من الماء من  لال المراؼً:" 
 .(ٗ)"الحجر الّصلد

أبو حٌان: ولما كان مطعومهم ومشروبهم ال كلفة علٌهم وال تعب فً تحصٌله حسنت إضافته إلى هللا لال  
تعالى، وإن كانت جمٌع األرزاق منسوبة إلى هللا تعالى، سواء كانت مما تسبب العبد فً كسبها أم ال، واختص 

ُ الَِّذى َخلَمَُكْم ثُمَّ باإلضافة للفظ هللا، إذ هو االسم العلم الذي ال ٌشركه فٌه أحد، الجامع  لسابر األسماء }َّللاَّ
ُ اْلَخْلَك ثُمَّ ٌُِعٌُدُها{، و}َمن ُ{، }َّللاَّ َن السََّمـاَواِت َواالْرِضا لُِل َّللاَّ َن السََّمآِء  َرَزلَُكْم{، }لُْل َمن ٌَْرُزلُُكم ِمّ ٌَْرُزلُُكم ِمّ

ِ بَْل{ ؟" َع َّللاَّ  .(٘)َواالْرِض{، }مَّ
ْزِق هللا{]البمرة: ولوله تعالى:   :(ٙ)[، ٌحتمل وجهٌن من التفسٌرٓٙ}ِمن ّرِ

األول: ٌرٌد به ما رزلهم هللا من المن والسلوى وماء العٌون، "فهذا كلّه من رزق هللا الذي ببل مشمة وال مإنة 
 .(2)وال تبعة"

 والثانً: لٌل الماء وحده، ألنه ٌشرب وٌإكل مما ٌنبت به.
المول ٌكون فٌه من رزق هللا، ٌجمع فٌه بٌن الحمٌمة والمجاز، ألن الشرب من لال أبو حٌان:" وهذا  

 .(1)الماء حمٌمة، واألكل ال ٌكون إال مما نشؤ من الماء، ال أن األكل من الماء حمٌمة"
 للت والوجه األخٌر، وإن كان معناه صحٌحاً، إال أن فٌه تكلؾ لسنا بحاجة إلٌه، وهللا أعلم. 
و)الرزق( هنا هو المرزوق، وهو الطعام من المن والسلوى، والمشروب من ماء لال أبو حٌان:"  

 .(0)العٌون..وحمل الرزق على المدر المشترن بٌن الطعام والماء أولى من هذا المول"
[، "أي: وال تطؽوا فً األرض بؤنواع البؽً ٓٙلوله تعالى:}َوالَ تَْعثَْواْ فًِ األرض ُمْفِسِدٌَن{ ]البمرة: 

 .(ٓٔ)د"والفسا
، وابن (ٔ)، ولتادة(ٕٔ). وروي عن ابن عباس(ٔٔ)لال أبو العالٌة: " ٌمول:ال تسعوا فً األرض فسادا" 

 ، نحو ذلن.(ٕ)زٌد

                                                           

 .ٕٕٔ/ ٕ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .ٗ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .ٕٗٓ/ٔ( تفسٌر الثلبً: ٖ)
 .ٖٓٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٗ)
 .0٘ٔ/ٔ( البحر الحٌط: ٘)
 .1ٖ/ٔ، وتفسٌر البٌضاوي: 0ٗ/ٔ( أنظر: البحر المحٌط: ٙ)
 .ٕٗٓ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: 2)
 .0ٗٔ/ٔ( البحر المحٌط: 1)
 .0ٗٔ/ٔ( البحر المحٌط: 0)
 .ٗ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٓٔ)
 .ٖٕٔ/ٕ(:صٓ٘ٓٔ( أخرجه الطبري)ٔٔ)
 .ٖٕٔ/ٕ(:صٖ٘ٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
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 .(ٖ)ولال أبو مالن: " ٌعنً: ال تمشوا بالمعاصً" 
 .(ٗ)لال الطبري: أي" ال تطؽوا، وال تسعوا فً األرض مفسدٌن" 
 .(٘)بالعصٌان فتسلبوها" لال ابن كثٌر: أي" وال تمابلوا النعم 
لال البٌضاوي: أي:" ال تعتدوا حال إفسادكم، وإنما لٌده ألنه وإن ؼلب فً الفساد لد ٌكون منه ما لٌس  

بفساد، كممابلة الظالم المعتدي بفعله، ومنه ما ٌتضمن صبلحاً راجحاً كمتل الخضر علٌه السبلم الؽبلم وخرله 
لب فٌما ٌدرن حساً، ومن أنكر أمثال هذه المعجزات فلؽاٌة جهله باهلل السفٌنة، وٌمرب منه العٌث ؼٌر أنه ٌؽ

وللة تدبره فً عجابب صنعه، فإنه لما أمكن أن ٌكون من األحجار ما ٌحلك الشعر وٌنفر عن الخل وٌجذب 
الحدٌد، لم ٌمتنع أن ٌخلك هللا حجراً ٌسخره لجذب الماء من تحت األرض، أو لجذب الهواء من الجوانب 

 .(ٙ)ه ماء بموة التبرٌد ونحو ذلن"وٌصٌر
و)العٌث( : شدة الفساد، نهاهم عن ذلن، ٌمال : عث ٌعث عثٌا وعثا ٌعثو عثوا، وعاث ٌعٌث عٌثا  

 : (1)، ومنه رإبة بن العجاج(2)وعٌوثا ومعاثا واألول لؽة المرآن"
ق أو تاجر مماعث   وعاث فٌنا مستحل عابث       ُمَصّدِ

فٌنا "، أفسد فٌنا،  وٌمال : "عث ٌعث فً المضاعؾ أفسد ومنه العثة، وهً ٌعنً بموله : " عاث  
 .(0)السوسة التً تلحس الصوؾ"

 :(ٓٔ)ومنه لول ابن الّرلاع
 لوال الحٌاء وأّن رأسً لد عثا     فٌه المشٌب لزرت أّم الماسم

لال هللا تعالى: }ظهر و"الِعثً" معناه اإلسراع فً اإلفساد؛ واإلفساد فً األرض ٌكون بالمعاصً، كما   
 .(ٔٔ)["ٔٗالفساد فً البر والبحر بما كسبت أٌدي الناس لٌذٌمهم بعض الذي عملوا لعلهم ٌرجعون{ ]الروم: 

[، " الجمهور على أنها أرض التٌه، وٌجوز أن ٌرٌدها ٓٙولوله تعالى:}فًِ األرض ُمْفِسِدٌَن{ ]البمرة: 
هم، وٌجوز أن ٌرٌد األرضٌن كلها. وأل : الستؽراق الجنس. وؼٌرها مما لدر أن ٌوصلوا إلٌها فٌنالها فساد

وٌكون فسادهم فٌها من جهة أن كثرة العصٌان واإلصرار على المخالفات والبطر ٌإذن بانمطاع الؽٌث ولحط 
 .(ٕٔ)الببلد ونزع البركات، وذلن انتمام ٌعم األرض بالفساد"

[، على ٔٙال تَْعثَْوا فًِ األَْرِض ُمْفِسِدٌَن}]البمرة: ولد تعددت ألول أهل التفسٌر فً معنى لوله تعالى: }وَ  
 :(ٖٔ)وجوه

 ، نحو ذلن.(٘ٔ)، وروي عن ابن عباس(ٗٔ)أحدها: وال تسعوا فً األرض فسادا. لاله أبو العالٌة

                                                                                                                                                                                             

 .ٖٕٔ/ٕ(:صٕ٘ٓٔ( أخرجه الطبري)ٔ)
 .ٖٕٔ/ٕ(:صٔ٘ٓٔ(أخرجه الطبري)ٕ)
 .ٕٕٔ/ٔ(:ص1ٓٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .ٖٕٔ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .21ٕ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٘)
 .1ٖ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٙ)
 .ٕٔٗ/ٔالمرطبً: ( تفسٌر 2)
. مستحل : لد استحل أموالهم واستباحها . والمصدق : هو العامل الذي ٌمبض زكاة أموال الناس ، وهو وكٌل الفمراء فً  ٖٓ(دٌوانه " 1)

عبه . المبض ، وله أن ٌتصرؾ لهم بما ٌإدٌه إلٌه اجتهاده ، فربما جار إذا لم ٌكن من أهل الورع . لعث الشًء ٌمعثه : استؤصله واستو
ه ولعثه فانمعث : إذا للعه من أصله فانملع . ولم تذكر معاجم اللؽة : " لاعث فهو مماعث " ، ولكنه لما أراد أن التاجر ٌؤتً بظلمه وجور

ث فهو اشتك له من المفاعلة التً تكون بٌن اثنٌن : " لاع -وإؼبلبه السعر ، فٌستؤصل أموال الناس وٌمتلعها ، والناس ٌدافعونه عن أموالهم 
 مماعث " ، أي ٌحاول استبصال أموال الناس ، والناس ٌدافعونه عن أموالهم .

 .ٕٔٗ/ٔ( تفسٌر المرطبً: 0)
 .٘٘ٔ/ ٕ، وزاد المسٌر: ٕٗٓ/ٔ( البٌت من شواهد الثعلبً: ٓٔ)
 .1ٔٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔٔ)
 .0٘ٔ/ٔ( البحر المحٌط: ٕٔ)
 .ٕٗٔ-ٖٕٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٖٔ)
 .ٖٕٔ/ٕ(:صٓ٘ٓٔتفسٌر الطبري) ( أنظر:ٗٔ)
 .ٖٕٔ/ٕ(:صٖ٘ٓٔ(أنظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)



ٖٕ0 

 

ٖٕ0 

 

 .(ٔ)والثانً: ال تسٌروا فً األرض مفسدٌن. لاله لتادة
 .(ٕ)والثالث: وال تطؽوا. لاله ابن زٌد

 تتظالموا الشرب فٌما بٌنكم، ألن كّل سبط منكم لد جعل له شرب معلوم.والرابع: ال 
 والخامس: ال تإخروا الؽذاء، فكانوا إذا أخروه فسد. 

 والسادس: ولٌل : معناه ال تخالطوا المفسدٌن.
 والسابع: ولٌل : معناه ال تتمادوا فً فسادكم.

الصحٌح، أال وهو عدم نشر الفساد فً ، ضمن المعنى (ٖ)وهذه األلوال كلها لرٌب بعضها من بعض 
ْفَساد َوَذِلن َمَع َكْون  األرض، ٌمال" َعثَا، إَِذا نشر الّشّر َواْلفَساد َوأَثَار اْلُخْبث، فَُهو أََخص ِمْن ُمْطلَِك اإْلِ

 .(ٗ))ُمْفِسِدٌَن( َحااًل ِمن ضِمٌر}تَْعثَْوا{"
لرزق هو الحبلل، ألن ألل درجات هذا األمر أن لال أبو حٌان:" واحتجت المعتزلة بهذه اآلٌة على أن ا 

ٌكون لئلباحة، والتضى أن ٌكون الّرزق مباحاً، فلو وجد رزق حرام لكان الرزق مباحاً وحراماً، وأنه ؼٌر 
جابز. والجواب : إن الرزق هنا لٌس بعادم هذا أرٌد به المن والسلوى والماء المنفجر من الحجر، وال ٌلزم 

ن أنواع الّرزق حلٌة جمٌع الّرزق، وفً هذه اآلٌة دلٌل على جواز أكل الطٌبات من من حلٌة معٌن ّما م
 .(٘)الطعام، وشرب المستلذ من الشراب، والجمع بٌن اللونٌن والمطعومٌن، وكل ذلن بشرط الحل"

 :الفوابد
رع من لبلنا من فوابد اآلٌة: مشروعٌة االستسماء عند الحاجة إلى الماء؛ ألن موسى استسمى لمومه؛ وش  .ٔ

، (ٔ)شرع لنا إن لم ٌرد شرعنا بخبلفه؛ فكٌؾ ولد أتى بوفاله؟! فمد كان النبً  ملسو هيلع هللا ىلص ٌستسمً فً خطبة الجمعة
 . (ٕ)وٌستسمً فً الصحراء على وجه معلوم

 ومنها: أن السمٌا كما تكون بالمطر النازل من السماء تكون فً النابع من األرض.  .ٕ
  سبحانه وتعالى هو الملجؤ للخلك؛ فهم إذا مسهم الضر ٌلجإون إلى هللا سبحانه وتعالى.ومنها: أن هللا.ٖ
ومنها: أن الرسل . علٌهم الصبلة والسبلم . كؽٌرهم فً االفتمار إلى هللا سبحانه وتعالى؛ فبل ٌمال: إن   .ٗ

 الرسل لادرون على كل شًء، وأنهم ال ٌصٌبهم السوء.
 ه؛ لموله تعالى: }وإذا استسمى موسى لمومه{.ومنها: رأفة موسى بموم.٘
ومنها: أن هللا سبحانه وتعالى لادر جواد؛ ولهذا أجاب هللا تعالى دعاء موسى؛ ألن العاجز ال ٌسمً؛   .ٙ

 والبخٌل ال ٌعطً.
سمى ومنها: إثبات سمع هللا سبحانه وتعالى، لموله تعالى: }فملنا{؛ ألن الفاء هنا للسببٌة؛ ٌعنً: فلما است  .2

 موسى للنا؛ فدل على أن هللا سمع استسماء موسى، فؤجابه.
. ومنها: كمال لدرة هللا عّز وجّل، حٌث إن موسى ملسو هيلع هللا ىلص ٌضرب الحجر الٌابس بالعصا، فٌتفجر عٌوناً؛ وهذا  .1

شًء لم تجر العادة بمثله؛ فهو دلٌل على لدرة هللا عّز وجّل، وأنه لٌس كما ٌزعم الطبابعٌون بؤنه طبٌعة؛ إذ 
 ى ما هً علٌه.لو كانت األمور بالطبٌعة ما تؽٌرت، وبمٌت عل

ً مع أن الحجر صلب،   .0 ومنها: اآلٌة العظٌمة فً عصا موسى، حٌث ٌضرب به الحجر، فٌتفجر عٌونا
وٌابس؛ ولد ولع لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ما هو أعظم، حٌث أُتً إلٌه بإناء فٌه ماء، فوضع ٌده فٌه، فصار ٌفور من 

                                                           

 .ٖٕٔ/ٕ(:صٕ٘ٓٔ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .ٖٕٔ/ٕ(:صٔ٘ٓٔ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .0٘ٔ/ٔ( أنظر: البحر المحٌط: ٖ)
 .2ٕٔ/ٔ( تفسٌر المنار: ٗ)
 .0٘ٔ/ٔ( البحر المحٌط: ٘)
، 1ٔ1 – 1ٔ2؛ وصحٌح مسلم صٗٔٓٔ: االستسماء فً خطبة الجمعةن حدٌث رلم 2، كتاب االستسماء، باب 20راجع البخاري ص )ٔ(

 .102[ 1] 21ٕٓ: الدعاء فً االستسماء، حدٌث رلم ٕكتاب صبلة االستسماء، باب 
: كتاب صبلة االستسماء حدٌث رلم ٔباب ، كتاب صبلة االستسماء، 1ٔ2، كتاب االستسماء، وراجع مسلماً ص1ٓراجع البخاري ص )ٕ(

ٕٓ2ٕ [ٖ ]10ٗ. 
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نه لٌس من عادة اإلناء أن ٌتفجر عٌوناً بخبلؾ الحجارة؛ فمد ؛ ووجه كونه أعظم: أ (ٖ)بٌن أصابعه كالعٌون
[ ؛ ووجه آخر: أن اإلناء منفصل عن 2ٗلال هللا تعالى: }وإن من الحجارة لما ٌتفجر منه األنهار{ ]البمرة: 

 األرض ال صلة له بها بخبلؾ الحجارة.
 عشرة عٌناً؛ لفابدتٌن:ومنها: حكمة هللا سبحانه وتعالى بجعل هذا الماء المتفجر اثنتً   .ٓٔ

 الفابدة األولى: السعة على بنً إسرابٌل؛ ألنه لو كان عٌناً واحدة لحصلت مشمة الزحام.
الفابدة الثانٌة: االبتعاد عن العداوة، والبؽضاء بٌنهم؛ ألنهم كانوا اثنتً عشرة أسباطاً؛ فلو كانوا ُجمعوا فً 

هم نزاع شدٌد؛ وربما ٌإدي إلى المتال؛ فهذا من رحمة مكان واحد مع الضٌك، والحاجة إلى الماء لحصل بٌن
هللا . تبارن وتعالى . ببنً إسرابٌل، حٌث فجره اثنتً عشرة عٌناً، ولهذا أشار هللا سبحانه وتعالى إلى هذه 

 النعمة بموله: }لد علم كل أناس مشربهم{: كل أناس من بنً إسرابٌل.
ر بنً إسرابٌل بهذه النعم العظٌمة ألجل أن ٌموموا بالشكر؛  من فوابد اآلٌة: أن هللا سبحانه وتعالى  .ٔٔ ٌذّكِ

 ولهذا لال تعالى: )كلوا واشربوا من رزق هللا وال تعثوا فً األرض مفسدٌن(
ومنها: أن ما خلك هللا تعالى من المؤكول، والمشروب لئلنسان فاألصل فٌه اإلباحة، والحل؛ ألن األمر   .ٕٔ

الى لنا من األرض، أو أنزل من السماء فاألصل فٌه الحل؛ فمن نازع فً حل شًء لئلباحة؛ فما أخرج هللا تع
منه فعلٌه الدلٌل؛ فالعبادات األصل فٌها الحظر؛ وأما المعامبلت، واالنتفاعات بما خلك هللا فاألصل فٌها الحل، 

 واإلباحة.
مفسدٌن{؛ واألصل فً النهً ومنها: تحرٌم اإلفساد فً األرض؛ لموله تعالى: }وال تعثوا فً األرض   .ٖٔ

 التحرٌم.
 المرآن

ا تُْنبُِت اْْلَْرضُ   ِمْن بَْمِلَها َولِثهائَِها }َوإِْذ لُْلتُْم ٌَا ُموَسى لَْن نَْصبَِر َعلَى َطعَاٍم َواِحٍد فَاْدُع لَنَا َربهَن ٌُْخِرْج لَنَا ِممه
ٌٌْر اْهبُِطوا ِمْصًرا فَِإنه لَُكْم َما َسؤَْلتُْم َوفُوِمَها َوَعَدِسَها َوبََصِلَها لَاَل أَتَْستَْبِدلُوَن  الهِذي ُهَو أَْدنَى بِالهِذي ُهَو َخ

ِ ذَِلَن بِؤَنهُهْم َكانُوا ٌَْكفُُروَن بِآٌَ  لهةُ َواْلَمْسَكنَةُ َوبَاُءوا بِغََضٍب ِمَن َّللاه ٌِْهُم الذِّ ِ َوٌَْمتُلُوَن النهبٌٌَِِّن َوُضِربَْت َعلَ اِت َّللاه
ٌِْر اْلَحّكِ َذِلَن بَِما َعَصْوا َوَكانُوا ٌَْعتَُدوَن )  [ٔٙ({ ]البمرة : ٔٙبِغَ

 التفسٌر:
واذكروا حٌن أنزلنا علٌكم الطعام الحلو، والطٌر الشهً، فبِطرتم النعمة كعادتكم، وأصابكم الضٌك والملل، 

بن ٌخرج لنا من نبات األرض طعاًما فملتم: ٌا موسى لن نصبر على طعام ثابت ال ٌتؽٌر مع األٌام، فادع لنا ر
: أتطلبون -مستنكًرا علٌهم-من البمول والُخَضر، والمثاء والحبوب التً تإكل، والعدس، والبصل، لال موسى 

هذه األطعمة التً هً ألل لدًرا، وتتركون هذا الرزق النافع الذي اختاره هللا لكم؟ اهبطوا من هذه البادٌة إلى 
مون اختٌارهم أي مدٌنة، تجدوا ما اش فً كل -تهٌتم كثًٌرا فً الحمول واألسواق، ولما هبطوا تبٌَّن لهم أنهم ٌُمَّدِ

على اختٌار هللا، وٌُْإثِرون شهواتهم على ما اختاره هللا لهم؛ لذلن لزمتهم ِصفَةُ الذل وفمر النفوس،  -موطن
كفرون بآٌات هللا وٌمتلون النبٌٌن وانصرفوا ورجعوا بؽضب من هللا؛ إلعراضهم عن دٌن هللا، وألنهم كانوا ٌ

 ظلًما وعدوانًا؛ وذلن بسبب عصٌانهم وتجاوزهم حدود ربهم.
[، أي اذكروا ٌا بنً إِسرابٌل حٌن للتم لنبٌكم موسى وأنتم فً ٔٙلوله تعالى:}َوإِْذ لُْلتُْم ٌَا ُموَسى{]البمرة:

 .(ٔ)الصحراء تؤكلون من المن والسلوى"
 .(ٕ)أسبلفكم من لبل إعناتا لموسى وبطرا بما هم فٌه" أي وإذ لال لال المراؼً:" 
[، "أي على نواع واحٍد من الطعام وهو المنُّ ٔٙلوله تعالى:}لَْن نَْصبَِر َعلَى َطعَاٍم َواِحٍد{]البمرة: 

 .(ٖ)والسلوى"
 .(ٔ)لال الثعلبً:" ٌرٌدون به ما رزلوا فً التٌه من المن والسلوى" 

                                                           

 .ٕٓٓ، كتاب الطهارة، باب الوضوء فً التور، حدٌث رلم 0ٔراجع البخاري ص )ٖ(
 .ٗ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .ٕٖٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٕ)
 .ٗ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
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 .(ٕ)وذكروا عٌشهم الذي كانوا فٌه لبل ذلن"لال لتادة: ملّوا طعامهم،  
 .(ٖ)"ولال أبو العالٌة:"كان طعامهم السلوى وشرابهم المن، فسؤلوا ما ذكروا 
 .(ٗ)"ال ٌتؽٌر أبدا هو المّن والسلوى لن نصبر على أن ٌكون طعامنا الذي لال المراؼً: أي:" 
والطعام ما ٌؽتذي به مؤكوال كان أو مشروباً، وفً المشروب لالن }َوَمْن لَْم ٌَْطعَْمهُ  لال الراؼب:" 

فَإِنَّهُ ِمنًِّ... فإن لٌل : كٌؾ لال : }لَْن نَْصبَِر َعلَى َطعَاٍم َواِحٍد{، وكان لهم المن والسلوى ؟ لٌل : إن ذلن 
فعبلً واحداً فً كل ٌوم وإن كثرت أفعاله إذا تحرى إشارة إلى مساواته فً األزمنة المختلفة، كمولن فبلن ٌفعل 

 .(٘)["0ٕ٘طرٌمة واحدة وداوم علٌها{ ]البمرة: 
ما ال ٌختلؾ وال ٌتبّدل، ولو كان على مابدة الرجل ألوان عّدة ٌداوم  (ٙ)ولال الزمخشري: "أرادوا بالواحد 

علٌها كل ٌوم ال ٌبّدلها، لٌل : ال ٌؤكل فبلن إال طعاما واحدا ٌراد بالوحدة نفى التبّدل واالختبلؾ. وٌجوز أن 
ً من طعام أهل التلذذ والتترؾ، ونحن لوم فبلحة أهل زرا عات، فما ٌرٌدوا أنهما ضرب واحد، ألنهما معا

 .(2)نرٌد إال ما ألفناه وضرٌنا به من األشٌاء المتفاوتة كالحبوب والبمول ونحو ذلن"
ولال ابن عطٌة:" وكنى عن )المن والسلوى( بـ}َطعاٍم واِحٍد{، وهما طعامان، ألنهما كانا ٌإكبلن فً  

 .(1)بكسر العٌن"« ادعف»ولت واحد، ولتكرارهما سواء أبدا لٌل لهما }َطعاٍم واِحٍد{، ولؽة بنً عامر 
 .(0)[، "أي سل ربن ألجلنا بدعابن إٌاه أن ٌخرج لنا"ٔٙلوله تعالى:}فَاْدُع لَنَا َربََّن ٌُْخِرْج لَنَا{]البمرة: 
 .(ٓٔ)لال الزمخشري: أي: سل ربن"ٌظهر لنا وٌوجد" 
 .(ٔٔ)أي سل ربن ألجلنا بدعابن إٌاه أن ٌخرج لنا" لال المراؼً:" 
دعاء( أعم من )النداء(، فإن النداء ٌمال فٌمن ٌكون بعٌداً أو فً حكم البعٌد والدعاء لال الراؼب:" و)ال 

 .(ٕٔ")فٌه وفً المرٌب
ا تُْنبُِت اأْلَْرُض{]البمرة:   .(ٖٔ)[، " أي مما تخرجه"ٔٙلوله تعالى:}ِممَّ
 .(ٗٔ")لال ابن عثٌمٌن:" هذا توسل منهم بموسى لٌدعو هللا عّز وجّل لهم 
 .(٘ٔ)إنما سؤلوه أن ٌدعولهم، ألن دعاء األنبٌاء ألرب إلى اإلجابة من دعاء ؼٌرهم"لال المراؼً:" و 
 [، ٌدل على وجهٌن:ٔٙولد ذكر أهل العلم فً بؤن لوله تعالى: }فَاْدُع لَنَا َربََّن{]البمرة: 

"؛ بل لالوا: أحدهما: أن لولهم}ربّن{، تدل على جفاء عظٌم منهم؛ فهم لم ٌمولوا: "ادع لنا ربنا"، أو "ادع هللا
"ادع لنا ربن"، كؤنهم برٌبون منه، والعٌاذ باهلل؛ وهذا من سفههم، وؼطرستهم، وكبرٌابهم. لاله الشٌخ ابن 

 .(ٙٔ)عثٌمٌن
والثانً: أنهم لالوا }ربن{، ولم ٌمولوا )ربنا(، ألنه اختصه بما لم ٌعط مثله لهم، من مناجاته وتكلٌمه وإٌتابه 

لنا من أحسن إلٌن بما لم ٌحسن به إلٌنا، فكما أحسن إلٌن من لبل، نرجو أن ٌحسن التوراة، فكؤنهم لالوا ادع 
 .(ٔ)إلٌن بإجابة هذا الدعاء. لاله الشٌخ أحمد مصطفى المراؼً

                                                                                                                                                                                             

 .1ٖ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٔ)
 .ٖٕٔ/ٔ(:صٔٔٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕ)
 .ٕٕٔ/ٔ(:ص0ٓٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .ٕٖٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٗ)
 .ٕٓٔ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٘)
 ( أي )المن والسلوى(.ٙ)
 .٘ٗٔ/ٔ( الكشاؾ: 2)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: 1)
 .ٕٖٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: 0)
 .1ٗ/ٔ، وانظر: تفسٌر الثعلبً: ٘ٗٔ/ٔ( الكشاؾ: ٓٔ)
 .ٕٖٔ/ٔالمراؼً: ( تفسٌر ٔٔ)
 .ٕٔٔ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٕٔ)
 .ٕٔٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖٔ)
 .ٕٔٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗٔ)
 .ٕٖٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٘ٔ)
 .ٕٔٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙٔ)
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 .(ٕ)[، أي:" من خضرتها كالنعناع والكرفس والكراث"ٔٙلوله تعالى:}ِمْن بَْمِلَها{]البمرة: 
ض من الخضر. والمراد به أطاٌب البمول التً ٌؤكلها الناس لال الزمخشري: "والبمل ما أنبتته األر 

 .(ٖ)كالنعناع والكرفس والكراث وأشباهها"
َّابَِها{]البمرة:   .(ٗ)[، "ٌعنً المتَّة التً تشبه الخٌار"ٔٙلوله تعالى:}َولِث
 .(٘)[،" أي الثوم"ٔٙلوله تعالى:}َوفُوِمَها{]البمرة: 
 .(ٙ)نه فّوموا لنا، أى : اخبزوا"لال الزمخشري:" والفوم : الحنطة. وم 
 .(2)[، "أي العدس والبصل المعروفان"ٔٙلوله تعالى:}َوَعَدِسَها َوبََصِلَها{]البمرة: 
لال الطبري: "و)البمل( و)المثاء( و)العدس( و)البصل(، هو ما لد عرفه الناس بٌنهم من نبات األرض  

 .(1)وحبها
 :(0)[، على لولٌن ٔٙولد اختلؾ أهل التفسٌر فً لوله تعالى:}َوفُوِمَها{]البمرة: 

، وابن (ٗٔ)، والسدي(ٖٔ)، وأبً مالن(ٕٔ) والحسن ،(ٔٔ) ، ولتادة(ٓٔ)أحدهما: أنه )الحنطة(، وهذا لول ابن عباس
ٌْحة بن الُجبلح(2ٔ)، وهو اختٌار النحاس(ٙٔ)، وأكثر المفسرٌن(٘ٔ)زٌد  : (1ٔ)، ومن ذلن لول أَُح

 لد كنت أؼنى الناس شخصا واحدا         َوَرد المدٌنة عن زراعة فوم
ولد ذكر أن تسمٌة الحنطة والخبز جمٌعا " فوما " من اللؽة المدٌمة . حكً سماعا من أهل هذه اللؽة :  

 . (0ٔ))فوموا لنا(، بمعنى اختبزوا لنا
َطة والُخْبز جمٌعا لد ذُِكرا. لال بعضهم: سمعنا لال الفراء:" فإن )الفوم( فٌما ذكر لؽةٌ لدٌمة، وهً الِحنْ  

موا لنا، بالتشدٌد ال ؼٌر، ٌرٌدون اختبزوا"  .(ٕٓ)العرب من أهل هذه اللؽة ٌمولون: فَّوِ
ُموا لنا، أي  ولال الزجاج:"  محال أن ٌطلب الموم طعاماً ال بُرَّ فٌه، والبرُّ أصل الؽذاِء كله، وٌمال فّوِ

 .(ٕٔ)اْخبُِزوا لنا، وال خبلؾ عند أهل اللؽة أن الفُوم الحنطة، وسابر الحبوب التً تخبز ٌلحمها اسم الفوم"
 :(ٕٕ)ولال الجوهري: الفوم الحنطة وأنشد األخفش

 جد      نزل المدٌنة عن زراعة فوم لد كنت أحسبنً كؤؼنى وا

                                                                                                                                                                                             

 .ٕٖٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٔ)
 .ٗ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .٘ٗٔ/ٔ( الكشاؾ: ٖ)
 .ٗ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .ٗ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .٘ٗٔ/ٔ( الكشاؾ: ٙ)
 .ٗ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)
 .2ٕٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: 1)
 .0ٕٔ-1ٕٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: 0)
 .0ٕٔ-1ٕٔ/ٕ(:ص2ٙٓٔ(، و)2٘ٓٔ(، و)2ٗٓٔ(، و)2ٖٓٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .1ٕٔ/ٕ(:صٙٙٓٔ(، و)٘ٙٓٔ(انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .1ٕٔ/ٕ(:صٙٙٓٔ(، و)٘ٙٓٔتفسٌر الطبري) (انظر:ٕٔ)
 .1ٕٔ/ٕ(:ص2ٙٓٔ(انظر: تفسٌر الطبري )ٖٔ)
 .1ٕٔ/ٕ(:ص1ٙٓٔ(انظر: تفسٌر الطبري )ٗٔ)
 .1ٕٔ/ٕ(:ص2ٕٓٔ(انظر: تفسٌر الطبري )٘ٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: ٙٔ)
 .ٔٗ/ٔ، ومعانً المرآن للفراء: ٕ٘ٗ،ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: 2ٔ)
 سان )فوم( ، ونسبه ألبً محجن الثمفً ، أنشده األخفش له ، ورواٌته : (والبٌت فً الل1ٔ)

 لد كنت أحسبنً كؤؼنى واحد ... نزل المدٌنة . . .
 نسبه ألحٌحة ، أو ألبً محجن ، ورواه " سكن المدٌنة ". ٘ٗ:  ٕوفً الروض األنؾ 

 .ٖٓٔ/ٕ( أنظر: تفسٌر الطبري: 0ٔ)
 .ٔٗ/ٔ( معانً المرآن: ٕٓ)
 .ٖٗٔ/ٔالمرآن: ( معانً ٕٔ)
 ، ببل نسبة.11/ٔ، واللسان)فوم( ألبً محجن، وهو فً الصحاح)فوم( والمحتسب:ٕ/0ٔ( البٌت نسب فً األؼانً:ٕٕ)
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 :(ٔ)ولال ابن درٌد: الفومة السنبلة، وأنشد
 ولال ربٌبهم لما أتانا              بكفه فومة أو فومتان

، وهو اختٌار الكلبً والنضر بن شمٌل والكسابً (ٖ)، والربٌع(ٕ)والمول الثانً:أنه )الثوم(، لاله مجاهد
 :(٘) بوجوه، واحتجوا علٌه (ٗ)والمعّرج

 .(ٙ)أحدها: ٌدل علٌه لراءة ابن مسعود : }وثومها{
 :(2)الثانً: أن الثوم للعدس والبصل أوفك من الحنطة، ومنه لول حسان

 وأنتم أناس لبام األصول         طعامكم الفوم والحولل
 ٌعنً الثوم والبصل.

لذي هو أدنى بالذي هو خٌر ألن الحنطة الثالث: أن المراد لو كان هو الحنطة لما جاز أن ٌمال: أتستبدلون ا
 أشرؾ األطعمة.

لال الفراء: وهً فًِ لراءة َعْبد َّللاَّ }َوثُوِمَها{ بالثاء، فكؤنّه أشبهُ المعنٌٌن بالصواب ألنه مع ما ٌشاكله:  
َشّرٍ وعافُور من العدس َواْلبََصِل وِشْبهه، والعرب تُبدل الفاء بالثاء فٌمولون: جدث وَجَدٌؾ، وولعوا فًِ عاثُور 

. وسمعت كثًٌرا من ْبنً أسد ٌسّمى المؽافٌر ًّ ، واألثاثً واألثاف ، وذلن لتمارب مخرج الفاء (0)المؽاثٌر" (1)شّرٍ
 الفاء من مخرج الثاء.

. وهللا تعالى (ٓٔ)والمول األول هو األلرب إلى الصواب، وذلن ألن  )الفوم(، الحنطة بلسان بنً هاشم" 
 أعلم.

 :(ٔٔ)[، فٌه وجهان من المراءةٔٙابِها{]البمرة:ولوله تعالى:}َولِثَّ  
َّابِها{، بكسر الماؾ.  األول: لراءة العامة: }َولِث

َّابِها{، بضم الماؾ، وهً لؽة تمٌم.  والثانً: ولرأ ٌحٌى بن وثاب، وطلحة بن مصرؾ، واألشٌب العمٌلً: }َولُث
ٌٌْر{]البمرة:لوله تعالى:}لَاَل أَتَْستَْبِدلُوَن الَِّذي ُهَو أَْدنَى   [، " أي أتؤخذون الذي هو أدنى بدالً ٔٙبِالَِّذي ُهَو َخ

 .(ٕٔ)عن الذي هو خٌر"
 .(ٖٔ)لال لتادة:"ٌمول: أتستبدلون الذي هو شر بالذي هو خٌر منه" 
 .(ٗٔ)لال الزمخشري: أي: أتستبدلون"الذي هو ألرب منزلة وأدون ممداراً" 
ولٌمة ولدرا من العٌش، بدال بالذي هو خٌر منه خطرا لال الطبري:أي" أتؤخذون الذي هو أخس خطرا  

 .(٘ٔ)ولٌمة ولدرا ؟"
لال ابن كثٌر:" فٌه تمرٌع لهم وتوبٌخ على ما سؤلوا من هذه األطعمة الدنٌّة مع ما هم فٌه من العٌش  

 .(ٙٔ)الرؼٌد، والطعام الهنًء الطٌب النافع"

                                                           

، والصحاح)فوم(. الربٌبة: الطلٌعة التً ترلب العدو من مكان عال، لببل ٌدهم لومه، انظر: المعجم ٓٙٔ/ٖ( انظر: جمهرة اللؽة:ٔ)
 الوسٌط.

 .0ٕٔ/ٕ(:ص22ٓٔالطبري )( انظر: تفسٌر ٕ)
 .0ٕٔ/ٕ(:ص21ٓٔ( انظر: تفسٌر الطبري )ٖ)
 .ٕٖ٘/ٖ، ومفاتٌح الؽٌب: 0ٕٔ/ٔ، والنكت والعٌون: ٕ٘ٓ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً: ٗ)
 .ٕٖ٘/ٖ، ومفاتٌح الؽٌب: ٗٔ/ٔ( انظر: الكشاؾ: ٘)
 .ٕ٘ٓ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً: ٙ)
 .ٕ٘ٗ/ٔ، والمرطبً فً تفسٌره: 2ٔٔ/ٕالحنبلً فً اللباب: ( لم اجده فً الدٌوان، وأورده ابن عادل 2)
 [.ٖٓٔ/ٕ(  المؽافٌر: صمػ ٌسٌل من شجر الرمث والعرفط وهو حلو ٌإكل ؼٌر أن رابحته لٌست بطٌبة.]أنظر: تفسٌر الطبري: 1)
 .ٔٗ/ٔ( معانً المرآن: 0)
 .0ٕٔ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .ٕ٘ٓ/ٔ( أنظر: تفسٌر الثعلبً: ٔٔ)
 .ٕٕٔ/ٔابن عثٌمٌن: ( تفسٌر ٕٔ)
 .ٖٔٔ/ٕ(:ص20ٓٔ( أخرجه الطبري)ٖٔ)
 .٘ٗٔ/ٔ( الكشاؾ: ٗٔ)
 .ٖٓٔ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٘ٔ)
 .1ٕٔ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٙٔ)
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ستهجان : أ تطلبون هذه األنواع الخسٌسة بدل لال لهم موسى على سبٌل التوبٌخ واال :يأ لال المراؼً:" 
ما هو خٌر منها وهو المّن الذي فٌه حبلوة تؤلفها الطباع، والسلوى الذي هو أطٌب لحوم الطٌر، وهما ؼذاء 

 .(ٔ)"كامل لذٌذ ولٌس فٌما طلبوا ما ٌساوٌهما ؟
 .(ٕ)ولال الزجاج: " ٌعنً أن المنَّ والسلوى أرفع من الذي طلبتم"

 .(ٖ)بدال(: "هو ترن شًء آلخر ؼٌره مكان المترون" و)االست 
ٌٌْر{، ولم نر العرب  (ٗ)لال الفراء: "ولد كان ُزهٌر الفُْرلُبً  ٌَْهِمز: }أَتَْستَْبِدلُوَن الّذى هو أدنى بِالَِّذي ُهَو َخ

تهمُز )أَْدنَى( إذا كان من الحسة، وهم فًِ ذلن ٌمولون إنه لدانىء َخبٌٌِث، إذا كان ماجنا فٌهمزون. وأنشدنً 
 :(٘)بعض بنً كبلب

 الّظاهر باِسلَةُ اْلَوْلعِ َسَرابٌِلُها        بٌٌض إلى دانبها 
إلى الخسٌس منها، فمال: دانبها ٌرٌد الخسٌس، ولد ُكنَّا نسمع  -ٌعنً الكتٌبة -ٌعنى الدروع على خاصتها

 .(ٙ)المشٌخة ٌمولون: ما كنت دانِبًا ولمد دنات، والعرب تترن الهمزة. وال أراهم رووه إاّل ولد سمعوه"
بعضهم }أْدنؤ بالذي هو خٌر{، وكبلهما له وجه فً  و )أدنى( المراَءة فٌه بؽٌر الهمز ولد لرأ لال الزجاج:"

 .(2)اللؽة إال أن ترن الهمزة أولى باالتباع"
ٌٌْر{]البمرة:  [، ٔٙواختلؾ فً المراد بـ)األدنى( فً لوله تعالى: }لَاَل أَتَْستَْبِدلُوَن الَِّذي ُهَو أَْدنَى بِالَِّذي ُهَو َخ

 :(1)على لولٌن
وأوضع وأصؽر لدرا وخطرا، أي استبدال المن والسلوى بالبمل والمثاء والعدس األول:أن معناه:الذي  أخس 

 والبصل والثوم، وهو ٌعنً استبدال الوضٌع من العٌش الرفٌع منه.
 .(0)ولد روي عن مجاهد لوله : "}الذي هو أدنى{، لال : أردأ" 

 " الدنو " الذي هو بمعنى المرب . والثانً: أن معناه: الذي هو ألرب، ووجه لوله : )أدنى(، إلى أنه أفعل من
 والمول األول ألرب إلى الصواب، وعلٌه الجمهور. 
 : (ٓٔ)واختلؾ فً الوجوه التً توجب فضل المن والسلوى على الشًء الذي طلبوه وهى خمسة 

 األول : أن البمول لما كانت ال خطر لها بالنسبة إلى المن والسلوى كانا أفضل، لاله الزجاج.
ما كان المن والسلوى طعاما ّمن هللا به علٌهم وأمرهم بؤكله وكان فً استدامة أمر هللا وشكر نعمته الثانً : ل

 أجر وذخر فً اآلخرة، والذي طلبوه عار من هذه الخصابل كان أدنى فً هذا الوجه.
 لوجه ال محالة.الثالث : لما كان ما ّمن هللا به علٌهم أطٌب وألذ من الذي سؤلوه، كان ما سؤلوه أدنى من هذا ا

الرابع : لما كان ما أعطوا ال كلفة فٌه وال تعب، والذي طلبوه ال ٌجًء إال بالحرث والزراعة والتعب كان 
 أدنى.

                                                           

 .ٕٖٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٔ)
 .ٖٗٔ/ٔ( معانً المرآن: ٕ)
 .ٖٓٔ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .ٖٔٓٔ. وانظر طبمات المراء البن الجزري رلم (هو من المّراء النحوٌٌن، وكان فى زمن عاصم، وٌعرؾ بالكسابًٗ)

والفرلبّى نسبة إلى فرلب، كمنفذ. وفى الماموس: فرلب موضع ومنه الثٌاب الفرلبٌة: ثٌاب بٌض من كتان. ولال شارحه: وردت هذه النسبة 
 فى الثٌاب والرجال، فٌمكن أن تكون إلى موضع، أو ٌكون الرجل منسوبا إلى حمل الثٌاب.

، ورواٌته " إلى جانبه الظاهر " . ٌصؾ حصنا، وهو من لصٌدة طوٌلة، لالها فى منافرة عامر  1ٓٔلؤلعشى، أنظر: دٌوانه : ( البٌت ٘)
 عامر بن الطفٌل وعلممة بن عبلثة العامرّى مطلعها:
 شؤلتن من لتلة أطبللها ... بالشط فالوتر إلى حاجر

والسربال: الدرع أو كل ما لبس والجمع سرابٌل، والمراد هنا الدروع كما وبسل الرجل بسوال فهو باسل وبسل إذا عبس ؼضبا أو شجاعة. 
 لال المإلؾ. 

 .ٕٗ/ٔ( معانً المرآن: ٙ)
 .ٖٗٔ/ٔ( معانً المرآن: 2)
 .ٖٔٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: 1)
 .ٕٖٔ-ٖٔٔ/ٕ(:ص1ٓٓٔ( أخرجه الطبري)0)
 .1ٕٗ/ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٓٔ)
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الخامس : لما كان ما ٌنزل علٌهم ال مرٌة فً حله وخلوصه لنزوله من عند هللا، والحبوب واألرض ٌتخللها 
 ن هذا الوجه.البٌوع والؽصوب وتدخلها الشبه، كانت أدنى م

 .(ٔ)[، أي"اهبطوا أّي مصر من األمصار تجدون ما سؤلتم"ٔٙلوله تعالى: }اْهبُِطوا ِمْصًرا{]البمرة: 
 .(ٕ)لال الثعلبً:" ٌعنً فإن أبٌتم إاّل ذلن، فاهبطوا مصرا من األمصار"

 .(ٖ)مثل هذه األشٌاء" لال الصابونً:" أي ادخلوا مصراً من األمصار وبلداً من البلدان أٌّاً كان لتجدوا فٌه 
 .(ٖ)األشٌاء"

[، نظٌر اختبلؾ المََرأَة فً لراءته، ٙٙولد اختلؾ أهل التفسٌر فً لوله تعالى}اْهبِطوا ِمْصراً{]البمرة: 
 :(ٗ)وذكروا فٌه وجهٌن

 .(1)، وابن زٌد(2)، ومجاهد(ٙ)، والسدي(٘)أحدهما: أنه مصر من األمصار. لاله لتادة
لبنً إسرابٌل مساكن بعد أن أخرجهم من مصر . وإنما ابتبلهم بالتٌه ومن حجتهم: أن هللا جعل أرض الشام 

ُ لَُكْم وَ  ال بامتناعهم على موسى فً حرب الجبابرة، إذ لال لهم:}ٌَا لَْوِم اْدُخلُوا األَْرَض اْلُممَدََّسةَ الَّتًِ َكتََب َّللاَّ
ٌَا ُموَسى إِنَّ فٌَِها لَْوًما َجبَّاِرٌَن َوإِنَّا لَْن نَْدُخلََها َحتَّى ٌَْخُرُجوا ِمْنَها  تَْرتَدُّوا َعلَى أَْدبَاِرُكْم فَتَْنمَِلبُوا َخاِسِرٌَن لَالُوا

ٌِْهَما اْدُخلُوا ُ َعلَ ٌِْهُم اْلبَاَب فَإَِذا َدَخلْ  فَإِْن ٌَْخُرُجوا ِمْنَها فَإِنَّا َداِخلُوَن لَاَل َرُجبلِن ِمَن الَِّذٌَن ٌََخافُوَن أَْنعََم َّللاَّ تُُموهُ َعلَ
ِ فَتََوكَّلُوا إِْن ُكْنتُْم ُمْإِمنٌَِن لَالُوا ٌَا ُموَسى إِنَّا لَْن نَْدُخلََها أَبَ  ًدا َما َداُموا فٌَِها فَاْذَهْب أَْنَت فَإِنَُّكْم َؼاِلبُوَن َوَعلَى َّللاَّ

وعز على لابلً ذلن دخولها حتى هلكوا [، فحرم هللا جل ٕٗ - َٕٔوَربَُّن فَمَاتبِل إِنَّا َهاُهنَا لَاِعُدوَن{]المابدة : 
فً التٌه. وابتبلهم بالتٌهان فً األرض أربعٌن سنة، ثم أهبط ذرٌتهم الشؤم، فؤسكنهم األرض الممدسة، وجعل 

بعد وفاة موسى بن عمران . فرأٌنا هللا جل وعز لد أخبر عنهم  -هبلن الجبابرة على أٌدٌهم مع ٌوشع بن نون 
سة، ولم ٌخبرنا عنهم أنه ردهم إلى مصر بعد إخراجه إٌاهم منها، فٌجوز لنا أن أنه كتب لهم األرض الممد

نمرأ : " اهبطوا مصر "، ونتؤوله أنه ردهم إلٌها، لالوا : فإن احتج محتج بمول هللا جل ثناإه :}فَؤَْخَرْجنَاُهْم ِمْن 
[، لٌل لهم : فإن هللا 0٘ - 2٘ا بَنًِ إِْسَرابٌَِل{ ] الشعراء : َجنَّاٍت َوُعٌُوٍن َوُكنُوٍز َوَممَاٍم َكِرٌٍم َكَذِلَن َوأَْوَرثْنَاهَ 

 . (0)جل ثناإه إنما أورثهم ذلن، فملكهم إٌاها ولم ٌردهم إلٌها، وجعل مساكنهم الشؤم
 .(ٕٔ). واختاره األعمش(ٔٔ)، والربٌع(ٓٔ)والثانً: أنه مصر التً كان فٌها فرعون. لاله أبو العالٌة

ًّ لال الفراء:" ولال األ  ًَ مصر التً علٌها صالح ْبن عل  .(ٗٔ)"(ٖٔ)عمش وسبل َعْنَها فمال: ِه
 واحتجوا فً ذلن من وجهٌن: 

َرابٌَِل{ ] األول: لوله تعالى: }فَؤَْخَرْجنَاُهْم ِمْن َجنَّاٍت َوُعٌُوٍن َوُكنُوٍز َوَممَاٍم َكِرٌٍم َكَذِلَن َوأَْوَرثْنَاَها بَنًِ إِسْ 
عالى:}َكْم تََرُكوا ِمْن َجنَّاٍت َوُعٌُوٍن َوُزُروعٍ َوَممَاٍم َكِرٌٍم َونَْعَمٍة َكانُوا فٌَِها فَاِكِهٌَن [، ولوله ت0٘ - 2٘الشعراء : 

[، لالوا : فؤخبر هللا جل ثناإه أنه لد ورثهم ذلن وجعلها 1ٕ - َٕ٘كَذِلَن َوأَْوَرثْنَاَها لَْوًما آَخِرٌَن{ ] الدخان : 

                                                           

 .ٕٕٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 .ٕٙٓ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٕ)
 .ٗ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .ٖٗٔ-ٖٖٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٗ)
 .ٖٖٔ/ٕ(:ص1ٔٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٖٖٔ/ٕ(:ص1ٕٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٖٖٔ/ٕ(:ص1ٗٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٖٖٔ/ٕ(:ص1٘ٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)1)
 .ٖ٘ٔ-ٖٗٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: 0)
 .ٖٗٔ/ٕ(:ص1ٙٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٖٗٔ/ٕ(:ص12ٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٖٗ/ٔ، ومعانً المرآن للفراء: ٕٙٓ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٕٔ)
 وتوفى بمنسرٌن وهو عامل على ٖٖٔ(صالح بن على بن عبد هللا بن العباس أّول من ولى مصر من لبل أبى العباس السفاح سنة ٖٔ)

 .ٗ٘ٔحمص سنة 
 . ٖٗ/ٔ( معانً المرآن للفراء: ٗٔ)
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ٌنتفعون بها . لالوا : وال ٌكونون منتفعٌن بها إال بمصٌر بعضهم إلٌها، وإال فبل لهم، فلم ٌكونوا ٌرثونها ثم ال 
 وجه لبلنتفاع بها، إن لم ٌصٌروا، أو ٌصر بعضهم إلٌها.

والثانً: أنها فً لراءة أبً بن كعب وعبد هللا بن مسعود : }اهبطوا مصر{، بؽٌر ألؾ، لالوا : ففً ذلن 
 .(ٔ)الداللة البٌنة أنها )مصر( بعٌنها

واعترض علٌه الثعلبً لاببل:" وإنّما صرؾ على هذا المول لخفّته وللّة حروفه مثل: دعد وهند وحمل 
 . (ٕ)ونحوها" 

  .(ٖ)وأما المراءة بؽٌر التنوٌن، فهً لراءة مهجورة، وصرؾ لخفته
الرسول صلى لال الطبري: "وال داللة فً كتاب هللا على الصواب من هذٌن التؤوٌلٌن، وال خبر به عن  

 .(ٗ)هللا علٌه و سلم ٌمطع مجٌبه العذر. وأهل التؤوٌل متنازعون تؤوٌله"
، وٌمال أن أهل هجر ٌكتبون (٘)و)المصر( أصله فً اللؽة: الحّد والحاجز بٌن الشٌبٌن، ومصر الدار: حدودها

 :(2)، لال عدي بن زٌد(ٙ)ٌكتبون فً شروطهم: اشترى فبلن الدار بمصورها، أي: حدودها
ٌْل لَْد فََصبلَ        الَشْمَس ِمْصًرا الََخفَاَء بِِه  َوَجعَلَ  ٌَْن اللَّ ٌَْن النََّهاِر َوبَ  بَ

 .(1)أي: حدًّا، وُمُصور الدار: حدودها، فالمصر: المطعة التً بانت بعمارتها عما سواها وانتهت إلٌه البرٌة
 :(0)على ثبلثة أوجه [،ٙٙولد اختلؾ المََرأَة فً لراءة لوله }اْهبِطوا ِمْصراً{]البمرة: 

 األول: لرأه عامة المََرأَة :}اْهبِطوا مصراً{، بتنوٌن )المصر( وإجرابه.
 والثانً: ولراءة َعْبد َّللاَّ }اْهبِطوا ِمْصَر{ بؽٌر ألؾ. 

ٍ: }اْهبُِطوا فَإِّن لَُكْم ما َسؤَْلتُم َواْسُكنُوا ِمْصر{ ًّ سورة ٌوسؾ  ، وتصدٌك ذلن أنها فًِ(ٓٔ)والثالث: وفً لراءة أُبَ
ُ آِمنٌَِن{]ٌوسؾ:   [.00بؽٌر ألؾ: }اْدُخلُوا ِمْصَر إِْن شاَء َّللاَّ

 -لال الطبري: "فؤما الذٌن نونوه وأجروه، فإنهم عنوا به مصرا من األمصار، ال مصرا بعٌنه . فتؤوٌله  
وادي والفٌافً، : اهبطوا مصرا من األمصار، ألنكم فً البدو، والذي طلبتم ال ٌكون فً الب -على لراءتهم 

ما سؤلتم من العٌش . ولد ٌجوز أن ٌكون بعض  -إذا هبطتموه  -وإنما ٌكون فً المرى واألمصار، فإن لكم 
من لرأ ذلن باإلجراء والتنوٌن، كان تؤوٌل الكبلم عنده : " اهبطوا مصرا " البلدة التً تعرؾ بهذا االسم، 

ونها اتباعا منه خط المصحؾ، ألن فً المصحؾ ألفا وهً " مصر " التً خرجوا عنها . ؼٌر أنه أجراها ون
ثابتة فً " مصر "، فٌكون سبٌل لراءته ذلن باإلجراء والتنوٌن، سبٌل من لرأ : }لوارٌرا لوارٌرا من فضة{ 

[ منونة اتباعا منه خط المصحؾ، وأما الذي لم ٌنون " مصر " فإنه ال شن أنه عنى " ٙٔ - ٘ٔ] اإلنسان : 
 .(ٔٔ)بهذا االسم بعٌنها دون سابر البلدان ؼٌرهامصر " التً تعرؾ 

لَّةُ َواْلَمْسَكنَةُ{]البمرة:  ٌِْهُم الذِّ [، " أي لزمهم الذل والهوان وضرب علٌهم ٔٙلوله تعالى: }َوُضِربَْت َعلَ
 .(ٕٔ)الصؽار والخزي األبدي الذي ال ٌفارلهم مدى الحٌاة"

 .(ٔ)"لال الواحدي:" أي: ألزموها إلزاًما ال تبرح عنهم 

                                                           

 وما بعدها. 0ٕٗ/ٔ. وانظر: تفسٌر المرطبً: ٖ٘ٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
 .ٕٙٓ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٕ)
 .11٘/ٕ( انظر: التفسٌر البسٌط: ٖ)
 .ٖ٘ٔ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .11٘/ٕ، والتفسٌر البسٌط: ٕٙٓ/ٔالثعلبً:، وتهذٌب اللؽة)مصر(، وتفسٌر 1ٖٖ/ٖ( أنظر: مجمل اللؽة: ٘)
 .0ٕٗ/ٔ( أنظر: وانظر: تفسٌر المرطبً: ٙ)
: والعبارة: )وجعل الشمس ... إلخ(، وتفسٌر 2٘ٔ/ ٘، والسان:1ٖٖ/ٖ، والصحاح)مصر(، والمجمل: 0٘ٔ( البٌت لعدّي فً دٌوانه: 2)

 .10/ ٔ"زاد المسٌر"  ،0ٙٗ، و مفردات الراؼب" ص 0ٕٗ/ٔ، وتفسٌر المرطبً: ٕٙٓ/ٔالثعلبً: 
 .10٘/ٕ( أنظر: التفسٌر البسٌط: 1)
 .ٖٗ/ٔ( أنظر: معانً المرآن للفراء: 0)
 ، وهذه المراءة المنسوبة ألبى لم نمؾ علٌها فى ؼٌر أصول الفّراء مما بٌن أٌدٌنا من المراجع.ٖٗ/ٔ( أنظر: معانً المرآن للفراء: ٓٔ)
 .ٖٖٔ-ٕٖٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔٔ)
 .ٗ٘/ٔصفوة التفاسٌر: ( ٕٔ)
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لال ابن كثٌر: أي"وضعت علٌهم وألزموا بها َشْرًعا ولدًرا، أي:ال ٌزالون مستذلٌن، من وجدهم استذلهم  
 . (ٕ)وأهانهم، وضرب علٌهم الصؽار، وهم مع ذلن فً أنفسهم أذالء متمسكنون"

 .(ٖ)لال الراؼب: "أي ألزمت وأوجبت، تشبٌها بضرب الخٌمة على من فٌها واإلحاطة به" 
: ضرب علٌه كذا، إذا ألزمه، وأصله من ضرب الشًء على الشًء، كما ٌضرب المسمار على ٌمال 

، (ٗ)الشًء فٌلزمه، ومنه الضرٌبة، ٌمال: ضرب السلطان على التجار ضرٌبة أي ألزمهم، ضربة الزم والزب
 :(٘)ومنه لول النابؽة

ٌَْر الَ َشرَّ بَْعَدهُ         الَ ٌَحْ   ِسبُون الشَّرَّ َضْربَةَ الََزبِ َوالَ ٌَْحِسبُوَن اْلَخ
و)الذلة(: هً الصؽار الذي أمر هللا جل ثناإه عباده المإمنٌن أن ال ٌعطوهم أمانا على المرار على ما هم  

ِ  -علٌه من كفرهم به وبرسوله  إال أن ٌبذلوا الجزٌة علٌه لهم، فمال عز وجل : }لَاتِلُوا الَِّذٌَن ال ٌُْإِمنُوَن بِاَّللَّ
ُ َوَرُسولُهُ َوال ٌَِدٌنُوَن ِدٌَن اْلَحّكِ ِمَن الَِّذٌَن أُوتُوا َوال  َم َّللاَّ ُموَن َما َحرَّ اْلِكتَاَب َحتَّى ٌُْعُطوا بِاْلٌَْوِم اآلِخر ِ َوال ٌَُحّرِ

 .(ٙ) [0ٕاْلِجْزٌَةَ َعْن ٌٍَد َوُهْم َصاِؼُروَن{] التوبة : 
}وضربت علٌهم الذلة{، لاال: ٌعطون الجزٌة عن ٌد وهم أخرج الطبري :"عن الحسن ولتادة فً لوله :  

 . (2)صاؼرون"
 .(1)وأما }المسكنة{ فً هذا الموضع، مسكنة الفالة والحاجة، وهً خشوعها وذلها 
 .(0)وأخرج الطبري:" عن أبً العالٌة فً لوله : }والمسكنة{ لال : الفالة" 
 .(ٓٔ)سكنة{، لال : الفمر"وروي عن السدي: فً "لوله :}وضربت علٌهم الذلة والم 
لَّةُ(: الصؽار، )اْلَمْسَكنَةُ(: الخضوع، واشتماله: من السكون، إِنما ٌمال ِمْسكٌن للذي  ولال الزجاج:"  )الذِّ

 .(ٔٔ)أسكنه الفمر، أي للَل حركته"
لال ابن األنباري: "المسكنة األمور التً تسكن صاحبها وتمنعه من الحركة ومن هذا أخذ المسكٌن،  

توهًما أن المٌم من أصل الكلمة، كما لالوا: تمكن من المكان، وهو مفعل من الكون، وٌمال: تسكن الرجل 
 .(ٕٔ)"وتمسكن إذا ظهرت علٌه أمور المساكٌن وتشبه بهم

لال ابن عثٌمٌن:" فبل توجد أمة أفمر للوباً، وال أبخل من الٌهود، فاألموال كثٌرة، لكن للوبهم فمٌرة،  
 .(ٖٔ)ة"وأٌدٌهم مؽلول

[، ثبلث لراءات: "كسر الهاء وضم المٌم؛ وكسرها جمٌعاً؛ وضمهما ٙٙوفً لوله تعالى}علٌهم{]البمرة: 
 .(ٗٔ)جمٌعاً"

َن هللا{]البمرة:  [، "أي انصرفوا ورجعوا بالؽضب والسخط الشدٌد من ٙٙلوله تعالى: }َوبَآُءو بِؽََضٍب ّمِ
 .(ٔ)هللا"

                                                                                                                                                                                             

 .10٘/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٔ)
 .1ٕٕ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕ)
 .ٕٕٔ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٖ)
 .10٘/ٕ، والتفسٌر البسٌط: ٕٙٓٗ - ٕ٘ٓٗ/ 2، "اللسان" )لزب( 1ٕٖ٘/ ٗ( انظر: تهذٌب اللؽة" )لزب( ٗ)
 
، ٕ٘ٗ/ ٘، "مماٌٌس اللؽة" )لزب( 1ٙ/ ٕٔ، "المخصص" ٕٙٓٗ/ 2)لزب(  ، "تهذٌب اللؽة"0ٓٙ/ ٔ، وانظر: "الزاهر" ٖٖ( دٌوانه: ٘)

 .ٕٙٓٗ/ 2"اللسان" )لزب( 
 .2ٖٔ-ٖٙٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٙ)
 .2ٖٔ/ٕ(:ص11ٓٔ( تفسٌر الطبري)2)
 .2ٖٔ-ٖٙٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: 1)
 .2ٖٔ/ٕ(:ص10ٓٔ( تفسٌر الطبري)0)
 .2ٖٔ/ٕ(:ص0ٓٓٔ( أخرجه الطبري)ٓٔ)
 .ٗٗٔ/ٔمعانً المرآن: ( ٔٔ)
 ٕٗ٘ٓ/ ٗ، و"اللسان" )سكن( 2ٖٕٔ/ ٘، و"الصحاح" )سكن( 2ٕ٘ٔ - 2ٕٖٔ/ ٕ، وتهذٌب اللؽة" )سكن( ٕٕٗ/ٔ( انظر: الزاهر: ٕٔ)
 .0ٓ٘/ٕ، والتفسٌر البسٌط: 2ٕ٘ٓ -
 .ٖٕٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖٔ)
 .ٕٕٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗٔ)
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 .(ٕ)"لال الربٌع:" فحدث علٌهم ؼضب من هللا 
 .(ٖ)ولال الضحان"" استحموا الؽضب من هللا" 
لال الطبري:أي" ورجعوا منصرفٌن متحملٌن ؼضب هللا، لد صار علٌهم من هللا ؼضب، ووجب علٌهم  

 .(ٗ)منه سخط"
 .(٘)[، أي:" : فعلنا بهم من إحبلل الذل والمسكنة والسخط بهم"ٔٙلوله تعالى}َذِلَن{]البمرة: 
نالوه من الذل والهوان والسخط والؽضب بسبب ما الترفوه من الجرابم  لال الصابونً: "أي ما 

 . (ٙ)الشنٌعة"
ِ{]البمرة:  [، "أي بسبب كفرهم بآٌات هللا جحوداً ٔٙلوله تعالى:}بِؤَنَُّهْم َكانُوا ٌَْكفُُروَن بِآٌَاِت َّللاَّ

 .(2)واستكباراً"
ِ{]البمرة:واختلفوا فً نوع)الباء( فً }بِؤَنَُّهْم َكانُوا ٌَْكفُ    :(1)[، على ثبلثة ألوالُٔٙروَن بِآٌَاِت َّللاَّ

 أحدها: أنها للسببٌة. والمعنى بسبب كفرهم.
 .(0)والثانً: أنها بمعنى)البلم( والمعنى: ألنهم. لاله المهدوي

. واحتج بمول أعشى (ٓٔ)والثالث: أنها بمعنى)من أجل(. والمعنى: "من أجل أنهم كانوا ٌكفرون". لاله الطبري
 :  (ٔٔ)نً ثعلبةب

 ملٌكٌةٌ َجاَوَرْت بالحجا           لوما عداة وأرضا شطٌرا 
 بما لد تََربَّع روض المطا     وروض التناِضب حتى تصٌرا 

ٌعنً بذلن : جاورت بهذا المكان، هذه المرأة، لوما عداة وأرضا بعٌدة من أهله، لمكان لربها كان منه  
 .(ٕٔ)المطا وروض التناضبومن لومه وبلده، من تربعها روض 

{]البمرة:  ٌِْر اْلَحّكِ  .(ٖٔ)[، أي: "ولتلهم رسل هللا ظلماً وعدواناً"ٔٙلوله تعالى:}َوٌَْمتُلُوَن النَّبٌٌَِِّن بِؽَ
لال الطبري:ٌعنً:" أنهم كانوا ٌمتلون رسل هللا، بؽٌر إذن هللا لهم بمتلهم، منكرٌن رسالتهم، جاحدٌن  

 .(ٗٔ)نبوتهم"
{]البمرة:وفً لوله تع  ٌِْر اْلَحّكِ  :(٘ٔ)[، وجهانٔٙالى:}َوٌَْمتُلُوَن النَّبٌٌَِِّن بِؽَ

ًَ بٌن الُكفَّار ولتِل األنبٌاء، لٌنالوا من رفٌع المنازل ما ال ٌنالونه  أحدهما : أن هللا عز وجل ؛ إنما جاز أن ٌَُخلِّ
 بؽٌره، ولٌس ذلن بخذالن لهم، كما ٌفعل بالمإمنٌن من أهل طاعته . 

والثانً : وهو لول الحسن، أن هللا عز وجل، ما أمر نبٌّاً بالحرب إال نََصَرهُ فلم ٌُمتَْل، وإنما خلَّى بٌن الكفار 
 وبٌن لتل َمْن لم ٌإمر بالمتال ِمَن األنبٌاء .

                                                                                                                                                                                             

 .ٗ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .1ٖٔ/ٕ(:ص0ٕٓٔطبري)( أخرجه الٕ)
 .1ٖٔ/ٕ(:ص0ٖٓٔ( أخرجه الطبري)ٖ)
 .1ٖٔ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .0ٖٔ/ٕ(  تفسٌر الطبري: ٘)
 .ٗ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
 .ٗ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)
 .٘٘ٔ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: 1)
 .٘٘ٔ/ٔ(أنظر: المحرر الوجٌز: 0)
 .0ٖٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٓٔ)
. ملٌكٌة ، منسوبة إلى " الملٌن " : وهو الملن ، ٌعنً من نبات الملون . العداة ، جمع عاد ، وهو العدو . الشطٌر :  2ٙ (دٌوانه :ٔٔ)

ً البعٌد ، والؽرٌب ، أراد أنها فً أرض مجهولة . وذكره األرض فً هذا البٌت . ٌعنً أنها نزلت دٌار لوم نشبت العداوة بٌننا وبٌنهم ، ف
 ت ال ألدر علٌها .ؼربة بعٌدة . فصر

 .0ٖٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٕٔ)
 .ٗ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖٔ)
 .ٕٗٔ/ٕ( تفسٌر الطبري:ٗٔ)
 .ٖٓٔ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٘ٔ)
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ٍ( : )نُبَّاء(  ًّ ٍ( ولد جاء فً جمع )نب ًّ ًَّ ، لال العباس ابن مرداس السُّلمً، ٌمد(ٔ)و)األنبٌاء( جمُع )نب ح النب
ًَّ )ملسو هيلع هللا ىلص(  : (ٕ)النب

ٌُْث ُهَدى آإْللِه َهَداَكا  ٌَا َخاتََم النُّبِّاِء إِنََّن ُمْرَسٌل      بِاْلَحّكِ َح
: النبً والنبوة، ؼٌر (ٖ)فمال : )ٌا خاتم النبآء(، على أن واحدهم:)نبًء(،  مهموز . ولد لال بعضهم 

 .(ٗ)هً مثل: النَّْجَوة، وهو المكان المرتفعمهموز، ألنهما مؤخوذان من: النَّْبَوة، و
ِ(، ثبلثة ألاوٌل  ًّ  : (٘)وفٌما أُخذ منه اسُم )النب

أحدها : أنه مؤخوذ من النبؤ، وهو الخبر، ألنه ٌُْنبُِا عن هللا، أي ٌُْخبُِر، ومنه لوله تعالى:}أَْم لَْم ٌُنَبَّؤْ بَِما فً 
 [ . ُٖٙصُحِؾ ُموَسى{ ] النجم : 

ِ هو الطرٌك، وٌستشهد على ذلن ببٌت المطامًوالثانً :  ًّ  : (ٙ)أن أصل النب
ٌْح ُمْنَسِحل  لما وردن نَبٌَِّا واستَتَّب بها     ُمْسَحْنِفر كخطوط السَّ

ًَ رُسول هللا  نبٌّاً، ألنه الطرٌك إلٌه . -ملسو هيلع هللا ىلص-فَُسّمِ
ةِ ؛ ألن منزلة األنبٌا  ء رفٌعة .والثالث : أنه مؤخوذ من النُّبُوَّ

{]البمرة:  ٌِْر اْلَحّكِ : }َوٌَْمتُلُوَن النَّبٌٌَِِّن بِؽَ  :(2)[، على وجهٌنٔٙواختلفت المراءة فً لوله عزَّ وجلَّ
 األول: المراَءة المجمع علٌها فً النبٌٌن واألنبٌاِء والبِربة طرح لهمزة.
 ا فٌمرأون، }النبٌبٌن{.والثانً: وجماعة من أهل المدٌنة ٌهمزون َجِمٌَع ما فً المرآن من هذ

لال الزجاج: " واألجود ترن الهْمزة، ألن االستعمال ٌُوجُب أن ما كان مهموزاً من فعٌل فجمعه:  
 .(1)فُعبَلء، مثل: ظرٌؾ وظرفاء ونبًء ونُبَآَء"

 المشار إلٌه ما سبك من كفرهم بآٌات هللا، ولتلهم األنبٌاء بؽٌر أي" [،ٔٙلوله تعالى:}َذِلَن{]البمرة: 
 .(0)حك"

لال الطبري:أي:"وضربت علٌهم الذلة والمسكنة، وباإوا بؽضب من هللا.ففعلت بهم ما فعلت من  
 .(ٓٔ)ذلن"

[، أي:" بسبب ارتكابهم أنواع المعاصً واعتدابهم ٔٙلوله تعالى:}بَِما َعَصْوا َوَكانُوا ٌَْعتَُدوَن{]البمرة: 
"  .(ٔٔ)حدود َّللاَّ

 .(ٕٔ)ربهم، واعتدابهم حدوده" لال الطبري: أي" من أجل عصٌانهم 
 [، على ثبلثة ألوال:ٔٙواختلؾ فً اإلشارة بـ}ذلن{ فً لوله تعالى}ذِلَن بِما َعَصْوا{ ]البمرة: 

 (ٔ)والزّجاج (ٖٔ)األول: أن اإلشارة بـ}ذلن{ األخٌر، إلى الشًء الذي أشٌر إلٌه بـ}ذلن{ األول، لاله الطبري
 وؼٌرهما.

                                                           

 .ٖٔٔ/ٔ، و النكت والعٌون: ٔٗٔ/ٕ( أنظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
" هداكا " ، هلل سبحانه وتعالى ، دل علٌه ما فً لوله " وؼٌرها . والضمٌر الفاعل فً لول  ٖٓٔ:  ٗ(من أبٌات له فً سٌرة ابن هشام ٕ)

 " إنن مرسل بالخٌر " ، فإن هللا هو الذي أرسله . وهو مضبوط فً أكثر الكتب " كل " بالرفع ، و " هدى " ، و " هداكا " بضم الهاء .
 ..ٕٕٓ/  ٔ(كؤنه ٌرٌد الكسابً، أنظر: البحر المحٌط :ٖ)
 .ٕٗٔ-ٔٗٔ/ٕ( أنظر: تفسٌر الطبري: ٗ)
 .ٖٔٔ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٘)
، فً لصٌدته الجٌدة المشهورة ، والضمٌر فً " وردن " لئلبل ذكرها لبل . ورواٌته " واستتب بنا " . نبً كثٌب رمل  ٗ(( دٌوان : ٙ)

واطراد وامتد . مسحنفر ،  مرتفع فً دٌار بنً تؽلب ، ذكره المطامً فً كثٌر من شعره . واستتب األمر والطرٌك : استوى واستمام وتبٌن
صفة للطرٌك : واسع ممتد ذاهب بٌن . والسبح : ضرب من البرود أو العباء مخطط ، ٌلبس ، أو ٌستتر به وٌفرش . شبه آثار السٌر علٌها 

 واضحا .بخطوط البرد . وسجلت الرٌح األرض فانسحلت : كشطت ما علٌها . ووصؾ الطرٌك بذلن ، ألنه لد استتب بالسٌر وصار الحبا 
 .٘ٗٔ/ٔ( أنظر: معانً المرآن للزجاج: 2)
 .٘ٗٔ/ٔ( معانً المرآن: 1)
 .ٕٗٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:0)
 )بتصرؾ بسٌط(.ٕٗٔ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .ٙٗٔ/ٔ( الكشاؾ: ٔٔ)
 .ٕٗٔ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٕٔ)
 .ٕٗٔ/ٕ( أنظر: تفسٌر الطبري: ٖٔ)
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 .(ٕ){ األخٌر، إنما هً إلى "كفرهم ولتلهم". وهذا مذهب ابن عطٌةوالثانً: إن اإلشارة بـ}ذِلنَ 
إذ ٌمول: "وذلن أن هللا تعالى، استدرجهم فعالبهم على العصٌان واالعتداء بالمصٌر إلى الكفر ولتل   

األنبٌاء، وهو الذي ٌمول أهل العلم: إن هللا تعالى ٌعالب على المعصٌة باإلٌماع فً معصٌة، وٌجازي على 
اعة بالتوفٌك إلى طاعة، وذلن موجود فً الناس إذا تإمل، وعصٌان بنً إسرابٌل واعتداإهم فً السبت الط

وؼٌره متمرر فً ؼٌر ما موضع من كتاب هللا، ولال لتادة رحمه هللا عند ما فسر هذه اآلٌة: "اجتنبوا 
 .(ٗ)"(ٖ)المعصٌة والعدوان فإن بها أهلن من كان لبلكم من الناس"

 .(٘)المشار إلٌه، ٌشمل كل ما سبك. لاله ابن عثٌمٌن والثالث: أن
والظاهر أن المشار إلٌه كل فً لوله تعالى}ذِلَن{ األخٌر، أنه ٌشمل كل ما سبك، ومن ضمنه سإالهم  

 . وهللا تعالى أعلم.(ٙ)الذي هو أدنى عن الذي هو خٌر"
 :(2)[، وجهانٔٙوٌحتمل لوله تعالى:}َوَكانُوا ٌَْعتَُدوَن{]البمرة: 

 األول: أن االعتداء عام، والمراد: اعتدابهم فً كل شًء.
 والثانً: أن اإلعتداء خاص، والمراد: اعتداإهم فً السبت.

،" وكل متجاوز حد شًء إلى ؼٌره فمد (1)لال الزجاج:" االعتداُء المجاوزةْ فً كل شًٍء،مجاوزة المدر" 
 . (0)تعداه إلى ما جاوز إلٌه"

 :الفوابد
من فوابد اآلٌة: لإم بنً إسرابٌل، وسفههم؛ حٌث إنهم طلبوا أن ٌؽٌر لهم هللا هذا الرزق الذي ال ٌوجد له  .ٔ

نظٌر بمولهم: }لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربن ٌُخرج لنا مما تنبت األرض من بملها ولثَّابها وفومها 
 وعدسها وبصلها{.

مولهم: }ادع لنا ربن{؛ ولم ٌمولوا: "ادع لن ربنا"، أو: "ادع لنا ومنها: ؼطرسة بنً إسرابٌل، وجفاإهم؛ ل  .ٕ
هللا"؛ كؤن عندهم . والعٌاذ باهلل . أنفة؛ مع أنهم كانوا مإمنٌن بموسى ومع ذلن ٌمولون: }ادع لنا ربن{ . كما 

 [ .ٕٗلالوا: }فاذهب أنت وربن فماتبل إنا هاهنا لاعدون{ ]المابدة: 
دنى على األعلى ففٌه شبه من الٌهود؛ ومن ذلن هإالء الذٌن ٌختارون الشًء ومنها: أن من اختار األ  .ٖ

 المحرم على الشًء الحبلل.
 ومنها: أن من علّو همة المرء أن ٌنظر لؤلكمل، واألفضل فً كل األمور.  .ٗ
م فٌه؛ ومنها: أن التوسع فً المآكل، والمشارب، واختٌار األفضل منها إذا لم ٌصل إلى حد اإلسراؾ فبل ذ .٘

؛ لكن لو ترن التوسع فً ذلن  (ٔ)ولذلن لم ٌنكر النبً  ملسو هيلع هللا ىلص على أصحابه حٌن أتوه بتمر جٌد بدالً عن الرديء
لؽرض شرعً فبل بؤس كما فعله عمر رضً هللا عنه عام الرمادة؛ وأما إذا تركها لؽٌر ؼرض شرعً فهو 

 .(ٕ)لٌه نعمة أن ٌرى أثر نعمته علٌهمذموم؛ ألن هللا تعالى ٌحب من عبده إذا أنعم ع
ومن فوابد اآلٌة: ِحّل البمول، والمثاء، والفوم، والعدس، والبصل؛ لمولهم: }ادع لنا ربن ٌخرج لنا مما  .ٙ

 تنبت األرض..{ إلى لوله: }اهبطوا مصراً فإن لكم ما سؤلتم{ أي من األصناؾ المذكورة.

                                                                                                                                                                                             

 .2٘ٗ/ٔ( أنظر: معانً المرآن: ٔ)
 .0ٔٗ/ٔالوجٌز: ( المحرر ٕ)
 . ولفظه هنان:" اجتنِبُوا المعصٌة والعدوان ، فإن بهما أهِلن َمْن أُْهلن لبلكم من الناس".2ٔٔ/2(:ص2ٖٙٗ( أخرجه الطبري)ٖ)
 .0ٔٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗ)
 .ٖٕٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘)
 .ٖٕٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙ)
 .ٙٗٔ/ٔ( أنظر: الكشاؾ: 2)
 .1ٗ٘/ٔلمرآن:( معانً ا1)
 .ٕٗٔ/ٕ( تفسٌر الطبري: 0)
ً فاسداً فبٌعه مردود، حدٌث رلم ٔٔ، كتاب الوكالة، باب 1ٔٔراجع البخاري ص )ٔ( ؛ وصحٌح مسلم ٕٖٕٔ: إذا باع الوكٌل شٌبا

 .0ٗ٘ٔ[ 0ٙ] 1ٖٓٗ؛ بٌع الطعام مثبلً بمثل، حدٌث رلم 1ٔ، كتاب المسالاة، باب 0ٗ٘ص
 .الفابدة الخامسة 02ٔانظر ص )ٕ(
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م للرسول ملسو هيلع هللا ىلص لدر فٌه بمول فكره وهذه األصناؾ مباحة فً شرٌعة موسى؛ وكذلن ف ً شرٌعتنا؛ فإنه لما لُّدِ
؛ فؤباحها لهم؛  (ٖ)أكلها؛ فلما رآه بعض أصحابه كره أكلها، لال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص "كل؛ فإنً أناجً من ال تناجً"

 لها لالوا: ُحّرمت؛ لال صلى هللا علٌه وكذلن فً خٌبر لما ولع الناس فً البصل، وعلموا كراهة النبً ملسو هيلع هللا ىلص
 ؛ فبٌن أنه حبلل. (ٗ)وسلم "إنه لٌس بً تحرٌم ما أحل هللا"

ومن فوابد اآلٌة: جواز إسناد الشًء إلى مكانه ال إلى الفاعل األول؛ لمولهم }مما تنبت األرض{؛ والذي .2
 ٌنبت حمٌمة هو هللا سبحانه وتعالى.

ًء إلى سببه الحمٌمً الذي ثبت أنه سبب شرعاً، أو حساً؛ مثال ذلن: لو أطعمت ومنها: جواز إسناد الش  .1
جابعاً ٌكاد ٌموت من الجوع فإنه ٌجوز أن تمول: "لوال أنً أطعمته لهلن"؛ ألن اإلطعام سبب لزوال الجوع؛ 

ه لم ٌبرأ"؛ أما والهبلن معلوم بالحس؛ ومثال الشرعً: المراءة على المرٌض، فٌبرأ، فتمول: "لوال المراءة علٌ
المحظور فهو أن تثبت سبباً ؼٌر ثابت شرعاً، وال حساً، أو تمرن مشٌبة هللا بالسبب بحرؾ ٌمتضً التسوٌة 
مع هللا عّز وجّل؛ مثال األول: أولبن الذٌن ٌعلمون التمابم البدعٌة، أو ٌلبسون حلماً، أو خٌوطاً لدفع الببلء، أو 

ا جاء فً الحدٌث أن النبً  ملسو هيلع هللا ىلص لال له رجل: "ما شاء هللا وشبت"، فمال رفعه . كما زعموا؛ و مثال الثانً: م
، ألنن إذا للت: "ما شاء هللا وشبت" جعلت المخاَطب (٘): "أجعلتنً هلل نداً، بل ما شاء هللا وحده"-ملسو هيلع هللا ىلص-له النبً 

 ندًّا هلل فً المشٌبة.
[ ؛ فنسب 21لارون حٌنما لال: }إنما أوتٌته على علم عندي{ ]المصص:  فإذا لال لابل: ألٌس هللا لد ذم

 حصول هذا المال إلى العلم؛ وهذا لد ٌكون صحٌحاً؟
فالجواب أن هذا الرجل أنكر أن ٌكون من هللا ابتداًء؛ ومعلوم أن اإلنسان إذا أضاؾ الشًء إلى سببه دون أن 

ً فإ ن لارون أراد بموله هذا أن ٌدفع وجوب اإلنفاق علٌه مبتؽٌاً ٌعتمد أن هللا هو المسبِّب فهو مشرن؛ وأٌضا
 بذلن الدار اآلخرة.

 والخبلصة: أن الحادث بسبب معلوم له صور: 
 الصورة األولى: أن ٌضٌفه إلى هللا وحده.

 لؽرلت".الثانٌة: أن ٌضٌفه إلى هللا تعالى ممروناً بسببه المعلوم؛ مثل أن ٌمول: "لوال أن هللا أنجانً بفبلن 
الثالثة: أن ٌضٌفه إلى السبب المعلوم وحده مع اعتماد أن هللا هو المسبِّب؛ ومنه لول النبً  ملسو هيلع هللا ىلص فً عمه أبً 

 . "(ٔ)طالب لما ذكر عذابه: "لوال أنا لكان فً الدرن األسفل من النار
ً بالسبب المعلوم بـ"ثم"، كموله : "لوال هللا ثم فبلن"؛ "وهذه األربع كلها الرابعة : أن ٌضٌفه إلى هللا ممرونا

 . "جابزة
 الصورة الخامسة: أن ٌضٌفه إلى هللا، وإلى السبب المعلوم ممروناً بالواو؛ فهذا شرن، كموله: "لوال هللا وفبلن

ً بالفاء، مثل: "لوال هللا ففبلن"؛ فهذا محل  الصورة السادسة: أن ٌضٌفه إلى هللا، وإلى السبب المعلوم ممرونا
 نظر: ٌحتمل الجواز، وٌحتمل المنع.

  الصورة السابعة: أن ٌضٌفه إلى سبب موهوم لٌس بثابت شرعاً، وال حساً، فهذا شرن . كما سبك
ومن فوابد اآلٌة: توبٌخ موسى علٌه السبلم لبنً إسرابٌل، وأن الذي ٌستبدل األدنى بالذي هو خٌر ٌستحك  .0

 تبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خٌر{.التوبٌخ؛ ألن موسى وبخهم، حٌث لال:}أتس

                                                           

؛ وأخرجه مسلم 1٘٘: ما جاء فً الثوم النًء والبصل والكراث، حدٌث رلم ٓٙٔ، كتاب األذان، باب 2ٙاخرجه البخاري ص )ٖ(
 .ٗٙ٘[ 2ٖ] ٖٕ٘ٔ: نهً من أكل ثوماً...، حدٌث رلم 2ٔ، كتاب المساجد، باب 2ٙٗص

 .٘ٙ٘[ 2ٙ] ٕٙ٘ٔ: نهً من أكل ثوماً...، حدٌث رلم 2ٔ، كتاب المساجد، باب 2ٙ٘ – 2ٙٗأخرجه مسلم ص )ٗ(
؛ وأخرجه البخاري فً األدب المفرد، راجع فضل هللا الصمد فً توضٌح األدب المفرد 1ٖ0ٔ، حدٌث رلم ٕٗٔ/ٔأخرجه أحمد  )٘(
: فً الرجل ٌمول: ما ٖٕٔ، باب ٖٓٗ/٘؛ وأخرجه ابن أبً شٌبة 21ٖ: لول الرجلن ما شاء هللا وشبت، حدٌث رلم 0ٖٖ، باب ٖٕ٘/ٕ

، ولال فً صحٌح 0ٖٔ، حدٌث رلم 2ٕٔ/ٔ، لال األلبانً فً السلسلة الصحٌحة: فاإلسناد حسن 1ٕٕٕٙشاء هللا وشاء فبلن، حدٌث رلم 
 .0ٕٕاألدب المفرد: صحٌح ص

، كتاب 2ٔ2؛ وأخرجه مسلم ص11ٖٖصة أبً طالب، حدٌث : لٓٗ، كتاب منالب األنصارن باب ٖ٘ٔأخرجه البخاري ص    (ٔ)
 .0ٕٓ[ 2ٖ٘] ٓٔ٘: شفاعة النبً ملسو هيلع هللا ىلص ألبً طالب والتخفٌؾ عنه بسببه، حدٌث رلم 0ٓاإلٌمان، باب 
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ومنها: أنه ٌجوز لئلنسان أن ٌعتذر عن الوساطة إذا لم ٌكن لها داعٍ؛ ألنه لال: }اهبطوا مصراً فإن لكم  .ٓٔ
 ما سؤلتم{؛ وكؤنه لال: ال حاجة أن أدعو هللا أن ٌخرج لكم مما تنبت األرض.

 تعالى أنهم ضربت علٌهم الذلة أٌنما ثمفوا إال بحبل ومنها: ضرب الذلة على بنً إسرابٌل؛ ولد ذكر هللا  .ٔٔ
من هللا . وهو اإلسبلم؛ أو بحبل من الناس وهو المساعدات الخارجٌة؛ والمشاهد اآلن أن الٌهود أعزاء بما 

 ٌساعدهم إخوانهم من النصارى.
و شدة الطمع بحٌث ومنها: أن الٌهود لد ضربت علٌهم المسكنة وهً الفمر؛ وٌشمل فمر الملوب الذي ه  .ٕٔ

أن الٌهودي ال ٌشبع، وال ٌتولؾ عن طلب المال ولو كان من أكثر الناس ماالً؛ وٌشمل أٌضاً فمر المال وهو 
 للته.
ومنها: أن بنً إسرابٌل ال ٌمومون للمسلمٌن لو حاربوهم من لبل اإلسبلم؛ ألن ضرب الذلة بسبب   .ٖٔ

المعصٌة؛ فإذا حوربوا بالطاعة واإلسبلم فبل شن أنه سٌكون الوبال علٌهم؛ ولد لال هللا تعالى: }ال ٌماتلونكم 
الٌوم من مماتلة الٌهود للعرب فإنما [ ؛ وما ٌشاهد ٗٔجمٌعاً إال فً لرى محصنة أو من وراء جدر{ ]الحشر: 

 ذلن لسببٌن:.
األول: للة اإلخبلص هلل تعالى؛ فإن كثٌراً من الذٌن ٌماتلون الٌهود . أو أكثرهم . ال ٌماتلونهم باسم اإلسبلم، 

؛ ولذلن لم ٌفلح العرب ًّ فً  وأن تكون كلمة هللا هً العلٌا؛ وإنما ٌماتلونهم باسم العروبة؛ فهو لتال عصبً لَبَل
 مواجهة الٌهود.

والسبب الثانً: كثرة المعاصً من كبٌرة، وصؽٌرة؛ حتى إن بعضها لٌإدي إلى الكفر؛ ولد حصل للمسلمٌن 
فً أُُحد ما حصل بمعصٌة واحدة مع ما انضم إلٌها من التنازع، والفشل، كما لال هللا تعالى: }حتى إذا فشلتم 

 [.ٕ٘ٔتحبون{ ]آل عمران:  وتنازعتم فً األمر وعصٌتم من بعد ما أراكم ما
ومن فوابد اآلٌة: إثبات صفة الؽضب هلل تعالى؛ وؼضب هللا سبحانه وتعالى صفة من صفاته؛ لكنها ال   .ٗٔ

تماثل صفات المخلولٌن؛ فنحن عندما نؽضب تنتفخ األوداج منا، وٌحمر الوجه، وٌمؾُّ الشعر، وٌفمد اإلنسان 
؛ ألن هللا لٌس كمثله شًء؛ بل هو ؼضب ٌلٌك باهلل عّز وجّل هللا صوابه؛ وهذه العوارض ال تكون فً ؼضب

دال على كمال عظمته، وسلطانه؛ وإذا للنا بهذا، وسلَّمنا أن الؽضب صفة حمٌمٌة بربت بذلن ذمتنا، وصرنا 
 حسب ما أمر هللا به، ورسوله.

آخرون بؤنه إرادة االنتمام؛  وفسر أهل التحرٌؾ "ؼضب هللا" بانتمامه، وال ٌثبتونه صفة هلل عّز وجّل؛ وفسره
 فمعنى }ؼضب هللا علٌهم{ عندهم: أراد أن ٌنتمم منهم؛ وتفصٌل ذلن مذكور فً كتب العمابد.

 ومن فوابد اآلٌة: أن بنً إسرابٌل جمعوا بٌن المعاصً، والعدوان.  .٘ٔ
بؤنهم{، ولوله تعالى: ومنها: بٌان حكمة هللا عّز وجّل حٌث ربط األشٌاء بؤسبابها؛ لموله تعالى: }ذلن  .ٙٔ

ً بٌن األسباب  }ذلن بما عصوا{؛ وهذا من الحكمة أن ٌكون لؤلسباب تؤثٌراً فً مسبَّباتها بما جعله هللا رابطا
والمسبَّبات، ولكن األسباب لد ٌكون لها موانع؛ فمد توجد األسباب، ولكن توجد موانع ألوى منها؛ فالنار لم 

مع أنها سبب لئلحراق . لوجود مانع؛ وهو لول هللا تعالى لها: }كونً برداً وسبلماً على تحرق إبراهٌم ملسو هيلع هللا ىلص. 
 [.0ٙإبراهٌم{ ]األنبٌاء: 

 المرآن
ِ َواْلٌَْوِم اِْلِخِر َوَعِملَ  ابِئٌَِن َمْن آَمَن بِاَّلله أَْجُرُهْم  َصاِلًحا فَلَُهمْ  }إِنه الهِذٌَن آَمنُوا َوالهِذٌَن َهاُدوا َوالنهَصاَرى َوالصه

ٌِْهْم َواَل ُهْم ٌَْحَزنُوَن )  [ٕٙ({ ]البمرة : ِٕٙعْنَد َربِِّهْم َواَل َخْوٌف َعلَ
 التفسٌر:

إن المإمنٌن من هذه األمة، الذٌن صدَّلوا باهلل ورسله، وعملوا بشرعه، والذٌن كانوا لبل بعثة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص من 
 -وهم لوم بالون على فطرتهم، وال دٌن ممرر لهم ٌتبعونه -والصاببٌن األمم السالفة من الٌهود، والنصارى،

هإالء جمٌعًا إذا صدَّلوا باهلل تصدٌمًا صحًٌحا خالًصا، وبٌوم البعث والجزاء، وعملوا عمبل مرضًٌا عند هللا، 
ما فاتهم  فثوابهم ثابت لهم عند ربهم، وال خوؾ علٌهم فٌما ٌستمبلونه من أمر اآلخرة، وال هم ٌحزنون على

 من أمور الدنٌا. وأما بعد بعثة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص خاتًما للنبٌٌن والمرسلٌن إلى الناس كافة، فبل ٌمبل هللا من أحد دٌنًا ؼٌر
 ما جاء به، وهو اإلسبلم.
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لال ابن كثٌر:" لما بٌن هللا تعالى حال من خالؾ أوامره وارتكب زواجره، وتعدى فً فعل ما ال إذن فٌه  
وانتهن المحارم، وما أحّل بهم من النكال، نبه تعالى على أن َمْن أحسن من األمم السالفة وأطاع، فإن له جزاء 
الحسنى، وكذلن األمر إلى لٌام الساعة ؛ ُكّل من اتبع الرسول النبً األمً فله السعادة األبدٌة، وال خوؾ 

ِ ال َخْوٌؾ علٌهم فٌما ٌستمبلونه، وال ُهْم ٌحزنون على ما ٌتركونه و ٌخلفونه، كما لال تعالى: }أاَل إِنَّ أَْوِلٌَاَء َّللاَّ
ٌِْهْم َوال ُهْم ٌَْحَزنُوَن{ ]ٌونس :  [ وكما تمول المبلبكة للمإمنٌن عند االحتضار فً لوله : }إِنَّ الَِّذٌَن لَالُوا َٕٙعلَ

ٌِْهُم اْلَمبلبَِكةُ  ُ ثُمَّ اْستَمَاُموا تَتَنزُل َعلَ أاَل تََخافُوا َوال تَْحَزنُوا َوأَْبِشُروا بِاْلَجنَِّة الَّتًِ ُكْنتُْم تُوَعُدوَن{ ]فصلت :  َربُّنَا َّللاَّ
ٖٓ"](ٔ). 

وفً سببب نزول اآلٌة: أخرج الواحدي بسند له صحٌح عن مجاهد، لال: "لما لص سلمان على النبً  
سلمان: فؤظلمت علً األرض فنزلت: }إن الذٌن آمنوا لصة أصحاب الدٌر لال: "هم فً النار" لال  -ملسو هيلع هللا ىلص  -

، نحو (ٖ). وروي عن ابن مسعود، والسدي(ٕ)والذٌن هادوا{ إلى لوله: }ٌحزنون{ لال: فكؤنما كشؾ عنً جبل"
 .(ٗ)نحو ذلن

 واختلؾ فً هذه اآلٌة هل نسخت أم ال؟، فذكروا وجهٌن: 
[ اآلٌة، 2ٔالَِّذٌَن آَمنُوا َوالَِّذٌَن َهاُدوا{ ]الحج : أحدهما: أنها منسوخة، روي عن ابن عباس أن لوله : }إِنَّ 

ً فَلَْن ٌُْمبََل ِمْنهُ{ ]آل عمران :  ٌَْر اأِلْسبلِم ِدٌنا . فردت الشرابع (٘)[ اآلٌة1٘منسوخ بموله تعالى: }َوَمْن ٌَْبتَػِ َؼ
 كلها إلى شرٌعة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص.

أن ابن عباس كان ٌرى أن هللا جل ثناإه كان لد وعد من عمل لال الطبري:" وهذا الخبر ٌدل على  
على عمله، فً اآلخرة الجنة، ثم نسخ ذلن بموله : }َوَمْن ٌَْبتَػِ  -من الٌهود والنصارى والصاببٌن  -صالحا 

ٌَْر اأِلْسبلِم ِدٌناً فَلَْن ٌُْمبََل ِمْنهُ{ ]آل عمران :   .(ٙ)["1َ٘ؼ
 .(2)هى فٌمن ثبت على إٌمانه من المإمنٌن بالنبً علٌه السبلموالثانً: أنها لٌست بمنسوخة، و

 .(1)[، أي:" المإمنون أتباع دمحم"ٕٙلوله تعالى: }إِنَّ الَِّذٌَن آَمنُوا{]البمرة: 
لال الطبري:أي:" هم المصدلون رسول هللا فٌما أتاهم به من الحك من عند هللا، وإٌمانهم بذلن، تصدٌمهم  

 .(0)به "
لى هللا علٌه وسلم ألنهم هم الذٌن ٌستحمون الوصؾ باإلٌمان -ص–ٌمٌن:" ٌعنً أمة دمحم لال ابن عث 

 .(ٓٔ)المطلك، حٌث آمنوا بجمٌع الكتب، والرسل"
لال البٌضاوي: "ٌرٌد به المتدٌنٌن بدٌن دمحم صلّى هللا علٌه وسلّم المخلصٌن منهم والمنافمٌن، ولٌل  

 .(ٔٔ)المنافمٌن النخرطهم فً سلن الكفرة"
 :(ٕٔ)[، على ثبلثة أوجهٕٙواختلؾ أهل التفسٌر فً لوله تعالى}إِنَّ الَِّذٌَن آَمنُوا{]البمرة: 

ِ ٌكون  األول: فالذٌن آمنوا: هم المصدلون رسول هللا فٌما أتاهم به من الحك من عند هللا، ولوله َمْن آَمَن بِاَّللَّ
 .(ٖٔ)فٌه. وهذا لول الجمهورفٌهم بمعنى من ثبت ودام، وفً سابر الفرق بمعنى من دخل 

                                                           

 .1ٕٗ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔ)
 .٘٘ٔ-ٗ٘ٔ/ٕ(:صٖٔٔٔلطبري)، وتفسٌر إٙ٘-ٕ٘٘/ٔ، وانظر: العجاب فً بٌان األسباب: ٕٗ( أسباب النزول للواحدي: ٕ)
 .ٗ٘ٔ-ٓ٘ٔ/ٕ(:صٕٔٔٔ(انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٕٙ٘-ٕ٘٘/ٔ، والعجاب فً بٌان األسباب: ٕ٘( أنظر: أسباب النزول: ٗ)
 .٘٘ٔ/ٕ(:صٗٔٔٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .٘٘ٔ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٙ)
 .ٖٙٗ/ٔ( أنظر: تفسٌر المرطبً: 2)
 .ٗ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: 1)
 .ٖٗٔ/ٕالطبري:  ( تفسٌر0)
 .ٕٕٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٓٔ)
 .1ٗ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٔٔ)
 .ٕٖٗ/ٔ، و تفسٌر المرطبً: ٙ٘ٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٕٔ)
 .ٕٖٗ/ٔ( حكاه المرطبً، أنظر: تفسٌره: ٖٔ)
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، كؤنه لال : الذٌن أمنوا فً ظاهر أمرهم، فلذلن لرنهم (ٔ)والثانً: أن المراد المنافمون، لاله سفٌان الثوري
بالٌهود والنصارى والصاببٌن، ثم بٌن حكم من آمن باهلل والٌوم اآلخر من جمٌعهم، فمعنى لوله َمْن آَمَن فً 

 .(ٕ)وأخلص، وفً سابر الفرق المذكورة: من دخل فً اإلٌمانالمإمنٌن المذكورٌن: من حمك 
والثالث: ولال السدي: هم أهل الحنٌفٌة ممن لم ٌلحك دمحما ملسو هيلع هللا ىلص، كزٌد بن عمرو بن نفٌل، ولس بن ساعدة، 

سى علٌه السبلم، َوالنَّصارى كذلن وورلة بن نوفل، َوالَِّذٌَن هاُدوا كذلن ممن لم ٌلحك دمحما ملسو هيلع هللا ىلص، إال من كفر بعٌ
ابِبٌَِن كذلن  .(ٖ)ممن لم ٌلحك دمحما ملسو هيلع هللا ىلص، َوالصَّ

 .(ٗ)[، "أي الذٌن انتسبوا إلى دٌن الٌهود. وهً شرٌعة موسى"ٕٙلوله تعالى:}َوالَِّذٌَن َهاُدوا{]البمرة: 
وسبب تسمٌة  ،«ٌهود»منها كلمة  ولد اختلفت آراء اللؽوٌٌن والمفسرٌن فً أصل الكلمة التً اشتمت 

 :(٘) الٌهود بهذا االسم، وذكروا وجوها
 بمعنى رجع، سموا بذلن حٌن تابوا عن عبادة العجل. «هاد»أحدها: أنها من 

ٌْنَ }مولهم:ل، هم سّموا بذلنوالثانً: أن ،  (ٙ)لاله ابن جرٌج ،تبنا :أي ،[ٙ٘ٔ]سورة األعراؾ : {إِنَّا ُهْدنَا إِلَ
 : (1)الشاعرلول  ومن ذلن،  : التابب (2)والهابد

 إنًِّ اْمُرٌإ ِمْن ُحبِِّه َهابِدُ 
  .تابب :أي

سكنا إلى أمرن، والهوادة السكون والموادعة. لال : ومنه لوله  :أي {،هدنا إلٌن}ولال ابن عرفة : والثالث: 
 .(0)تعالى: }إِنَّ الَِّذٌَن آَمنُوا َوالَِّذٌَن َهاُدوا{

فؽٌرته  ،-علٌه الصبلة والسبلم-أكبر ولد ٌعموبوهو ، بالذال المعجمة «ٌهوذا»نُِسبُوا إلى أنهم  :والرابع
العرب بالدال المهملة، جرٌا على عادتها فً التبلعب باألسماء األعجمٌة، فعرب ونسب الواحد إلٌه، فمٌل 

 .ٌهودي، ثم حذؾ الٌاء فً الجمع، فمٌل ٌهود
فالهود:المٌل والرجوع؛ ألن الٌهود كانوا كلما جاءهم نبً أو رسول  هاد، ٌهود؛ :: أنها مشتمة منوالخامس

 هادوا إلى ملكهم ودلوه علٌه لٌمتلوه.
وسموا بذلن ألنهم ٌتهودون عند لراءة ولٌن،  وولار سكون فً النطك وهو ،«التهوٌد» من أنه: والسادس

 :(ٔٔ)النمٌري الراعً لول، وأنشد (ٓٔ). حكاه ابن عطٌة عن الزهراويالتوراة
ْعنَ  البلبً من وخودٌ  َدافَى لرٌضَ                 بالضَُّحى تََسمَّ دِ  بالِؽنَاءِ  الرُّ  الُمَهوَّ

 .إلٌن خضعنا: أي {،إلٌن هدنا}فـ الخضوع، وهً الهوادة، من أنهوالسابع: 
عمرو ، أي: تحرن، ومنه سمً الٌهود؛ لتحركهم فً دراستهم، لاله أبو « هاد ٌهٌد»من : أن أصلها والثامن:

 .(ٔ) بن العبلء

                                                           

 .ٙ٘ٔ/ٔ( نمبل عن: المحرر الوجٌز: ٔ)
 .ٕٖٗ/ٔ، وتفسٌر المرطبً: ٙ٘ٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٕ)
 .ٙ٘ٔ/ٔ( نمبل عن: المحرر الوجٌز:ٖ)
 .ٕٕٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)
، واللباب فً ٘ٓٗ/ ٔ، والدر المصون :2٘ٔ/ ٔ، والمحرر الوجٌز:ٖٖٗ-ٕٖٗ/ ٔوتفسٌر المرطبً:، ٖٗٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٘)

 .اللسان، مادة: "هود"،ؤٖٖ/ٕعلوم الكتاب:

 .ٖٗٔ/ٕ(:ص0ٗٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
لٌل: )هود(: جمع هابد كعوذ جمع عابذ ولٌل : مصدر ٌستوي فٌه الواحد وؼٌره ولٌل : إنه مخفؾ ٌهود بحذؾ الٌاء وهو ضعٌؾ ( 2)

وعلى المول بالجمعٌة ٌكون أسم كان مفردا عابدا على من بإعتبار لفظها وجمع الخبر بإعتبار معناها وهو كثٌر فً الكبلم خبلفا لمن 
 (.0ٖ٘/ٔنوٌر: منعه.)انظر: التحرٌر والت

، واللباب فً علوم ٘ٓٗ/ٔوالدر المصون:، ٖٖٗ/ٔتفسٌر المرطبً: ، 10ٔ/ٔدرج الدرر فً تفسٌر اآلي والسور: :فًببل نسبة ( البٌت 1)
 ولم أتعرؾ على لابله.، ٕٖٔ/ٕعلوم الكتاب:

 .ٕٗٙ/ٗااللفاظ:، وعمدة الحفاظ فً تفسٌر أشرؾ ٓٔٔ/ٔ، وفتح المدٌر للشوكانً:ٕٖٗ/ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: 0)
 .2٘ٔ/ٔانظر: المحرر الوجٌز: (ٓٔ)
تهذية انهغح، تاب ا"انهاء واندال"، و"خىط"، ويقاييش انهغح، يادج"ردف"، وأصاس انثالغح، تاب"ردف"، وانعثاب انظر:  (ٔٔ)

المحرر ، و0/927:انزاخز،"ردف"، وانهضاٌ، يادج"ردف"، وتاج انعزوس، يادج"وخد"، "هىد"، "ردف"، وغزية انحديث نهقاصى تٍ صالو
 ..ٖٙ، وواللباب:2٘ٔ/ٔالوجٌز:
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 :(ٕ)، وجهان«هادوا»وفً أصل األلؾ فً كلمة:  
 .أي: تاب« هاد ٌهود»:، واألصل«واو»أحدهما: أنه من 
 .، أي: تحرن«هاد ٌهٌد»، واألصل: «ٌاء»الثانً: أنها من 

الذٌن سباهم نبوخذ نّصر إلى بابل فً المرن  «ٌهوذا»ولد ورد بؤن الٌهود ٌرجعون إلى بماٌا جماعة  
، ولم تستعمل هذه (ق.م 1٘ٙ-0ٖٔ)السادس )ق.م(، وهإالء سموا كذلن نسبة إلى مملكة ومنطمة ٌهوذا 

التسمٌة إال فً عهد مملكة ٌهوذا، لذلن فهً تسمٌة متؤخرة وال صلة لها بٌهوذا وٌعموب، اللذٌن عاشا فً 
كانت اسم مدٌنة فً فلسطٌن منذ عهد الكنعانٌٌن، فبعد أن  -ٌهوذا-ولعل  المرن السابع عشر لبل المٌبلد،

بحوالً  -ٌهوذا-نزحت جماعة موسى علٌه السبلم إلى فلسطٌن تكونت مملكة ٌهوذا بعد عصر ٌعموب وابنه 
المرن  ألؾ عام فً منطمة ٌهوذا الكنعانٌة، فسمٌت باسمها، ثم انتشر استعمال اسم الٌهود بعد السبً البابلً منذ

  .(ٖ)السادس للمٌبلد
}إِنَّ الَِّذٌَن آَمنُوا َوالَِّذٌَن َهاُدوا َوالنََّصاَرى  ولد ذكروا فً المرآن بعبارات عدة، كما فً لوله تعالى: 

ِ َواْلٌَْوِم اآْلِخِر َوَعِمَل َصاِلًحا فَلَُهْم أَْجُرُهْم ِعْنَد َربِِّهْم  ابِبٌَِن َمْن آَمَن بِاَّللَّ ٌِْهْم َواَل ُهْم ٌَْحَزنُوَن{ َوالصَّ َواَل َخْوٌؾ َعلَ
}َولَالُوا ُكونُوا ُهوًدا أَْو نََصاَرى تَْهتَُدوا لُْل بَْل ِملَّةَ إِْبَراِهٌَم َحنٌِفًا َوَما َكاَن ِمَن  [، ولوله تعالى:ٕٙ]البمرة : 

شٌخ االسبلم: " أن هإالء  وذكر [، واآلٌات فً ذكرهم باسم الٌهود كثٌرة،ٖ٘ٔاْلُمْشِرِكٌَن{ ]البمرة : 
كانوا مسلمٌن مإمنٌن لم ٌبدلوا ما أنزل  المذكورٌن فً اآلٌة، الذٌن أثنى هللا علٌهم من الذٌن هادوا والنصارى

هللا وال كفروا بشًء مما أنزل هللا؛ فالٌهود والنصارى صاروا كفاراً من جهة تبدٌلهم لما أنزل هللا، ومن جهة 
   .(ٗ)كفرهم بما أنزل على دمحم"

هو اسم خاص بالمنحرفٌن من بنً إسرابٌل.. وهو لفظ أعم من لفظة  :«الٌهود»ولهذا فإن لفظ  
وذلن ألن لفظة ٌهود تطلك على العبرانٌٌن وعلى ؼٌرهم ممن دخل فً دٌن  (ٙ)و"بنً إسرابٌل" (٘)"عبرانٌٌن"

                                                                                                                                                                                             

 .ٖٖٔ/ٕانظر: اللباب فً علوم الكتاب: (ٔ)
(9)

 .139-9/131اَظز: انهثاب في عهىو انكتاب: 

 .0ٕ٘( انظر: مفصل العرب والٌهود فً التارٌخ: ٖ)
 (.0ٔ/ٕٔ(مجموع الفتاوى )ٗ)
"العبرانٌٌن"، لٌل: إنهم سموا بذلن نسبة إلى إبراهٌم علٌه الصبلة والسبلم نفسه، فمد اختلفت اآلراء فً سبب تسمٌتهم بـ"العبرٌٌن" أو (٘)

، و هو ذكر فً سفر التكوٌن باسم: "إبراهٌم العبرانً"، ألنه عبر نهر الفرات وأنهاراً أخرى، ولٌل إنهم: سموا بالعبرانٌٌن نسبة إلى "ِعْبر "
الرأي الثالث ٌمول: إن سبب التسمٌة ٌرجع إلى الموطن األصلً لبنً إسرابٌل، ذلن أنهم فً  الجد الخامس إلبراهٌم علٌه الصبلة والسبلم، و

األصل كانوا من األمم البدوٌة الصحراوٌة التً ال تستمر فً مكان، بل ترحل من بمعة إلى أخرى بإبلها و ماشٌتها للبحث عن الماء و 
عن عبور إبراهٌم علٌه الصبلة والسبلم نهر الفرات، وٌإكد هذا الرأي ما جاء  وؼالب المإرخٌن أجمعوا على أن التسمٌة ناتجة، .المرعى

  ."فً سفر ٌسوع: "وهكذا لال الرب إله إسرابٌل فً عبر النهر سكن آباإكم منذ الدهر
لى الصحة والصواب وٌرى البعض أن هذه اللفظة لم تظهر إال بعد اجتٌاز إبراهٌم نهر الفرات"، فضبل ً عن أن األخذ بهذا الرأي ألرب إ 

 من اآلراء األخرى
ولٌل: لفظ "العبري" أطلك تارٌخٌاً على شراذم من الؽجر الرحل كانوا ٌعٌثون  فً األرض فسادا، وٌتبعون الجٌوش الؽازٌة، بوصفهم   

عنى: الترحال والتنمل، مرتزلة ٌستعان بهم فً األعمال الدنٌة، ووصفهم إبراهٌم بؤنه "عبري" ؼٌر صحٌح، إال إذا أخذنا من لفظ عبري م
ولد ألصك الٌهود بإبراهٌم وصؾ "العبري" لٌصلوا إلى وصؾ لؽتهم بؤنها "العبرٌة" لدٌمة ترجع إلى زمن إبراهٌم علٌه الصبلة والسبلم، 

الً ست وهذا كبلم باطل ألن اللؽة العبرٌة جاءت متؤخرة جداً عن زمن إبراهٌم، و هً لهجة آرامٌة عربٌة، ظهرت بعد عصر موسى بحو
  .مبة سنة و ألن التوراة نزلت باللؽة الهٌروؼلوفٌة، حٌث تخاطب لوما فً مصر أو أخرجوا من مصر

)انظر: العرب والٌهود   .وأرى أن الذي ذكره هو الصواب؛ فاللؽة العبرٌة لؽة متؤخرة جداً عن زمن الخلٌل إبراهٌم علٌه الصبلة والسبلم 
 (.ٖٙفً التارٌخ: األستاذ شراب: 

ماٌو  ٔ٘تم إطبلق مصطلح إسرابٌلٌٌن على شتات الٌهود المادمٌن إلى فلسطٌن بعد إعبلن الٌهود لٌام دولة أسموها "إسرابٌل" فً (ٙ)
م؛ فؤصبح كل من ٌعٌش على أرض فلسطٌن من الٌهود ٌؤخذ ُمَسمى "إسرابٌلً"، وجنسٌة "إسرابٌلٌة"، ومجموع شتاتهم على أرض 1ٗ0ٔ

  !!"ٌٌنفلسطٌن المؽتصبة "إسرابٌل
ً وفً ببلد المسلمٌن أٌضاً، حٌث أطلك على الكٌان الٌهودي والصهٌونً "إسرابٌل"  وشاعت تلن التسمٌات على ألسن الناس عموما

  ...والٌهودي "باإلسرابٌلً"، وشاع مصطلح "إسرابٌلٌون" على الٌهود الذٌن أتوا إلى فلسطٌن ؼزاة
: عبد، ومن "إٌل" وهو هللا، فٌكون معنى الكلمة: عبد هللا، وإسرابٌل اسم لنبً هللا ٌعموب وإسرابٌل كلمة عبرانٌة مركبة من "إسرا" بمعنى 

علٌه الصبلة والسبلم، وجاء فً تسمٌة بنً إسرابٌل بهذا االسم نسبة إلى أبٌهم ٌعموب علٌه الصبلة والسبلم، وٌهود الٌوم التصموا بهذا 
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تارٌخ الذي أطلمت فٌه هذه التسمٌة الٌهود وهو لٌس منهم، وفً الحمٌمة أنه ال ٌستطٌع أحد أن ٌجزم بتحدٌد ال
على بنً إسرابٌل وسبب إطبللها، لعدم وجود دلٌل على ذلن ال من الكتاب وال من السنة، وإنما بنٌت 
االجتهادات  السابمة على تخمٌنات لؽوٌة ال تموم بها حجة؛ ؼٌر أننا نستطٌع أن نستنتج من االستعمال المرآنً 

أن هذه التسمٌة إنما أطلمت علٌهم بعد انحرافهم عن عبادة هللا وعن الدٌن الصحٌح، وذلن ألنه  «ٌهود»لكلمة 
لم ٌرد فً المرآن الكرٌم إطبلق الٌهود على سبٌل المدح، بل لم تذكر عنهم إال فً معرض الذم والتحمٌر، 

 .وإظهار صفاتهم وأخبللهم الذمٌمة، والتندٌد بكفرهم
 :(ٔ)[، وجهان من المراءةَٕٙهاُدوا{]البمرة:وذكروا فً لوله تعالى:} 

 أحدهما: }َهاُدوا{، بضم الدال. لرأ بها الجمهور.
 والثانً: }َهاَدوا{ـ بفتح الدال، من المهاداة، لرأ بها أبو السمان العدوي.

 .(ٕ)[، "أي الذٌن انتسبوا إلى دٌن عٌسى"ٕٙلوله تعالى:}َوالنََّصاَرى{]البمرة: 
 .(ٖ)الذٌن كانوا على دٌن عٌسى علٌه الّسبلم ولم ٌبّدلوا وماتوا على ذلن"لال الثعلبً:"  
 :(ٗ) و}النََّصاَرى{ جمع اختلؾ فً مفرده على لولٌن 

 . (٘)األول: واحده )نصرانً(، ولٌل : )نصران(، بإسماط الٌاء، وهذا لول سٌبوٌه
 : (ٙ)ولد حكى عنهم سماعا )نصران(، بطرح الٌاء، ومنه لول الشاعر  

 تراه إذا زار العشً ُمَحنِّفًا     وٌضحً لدٌه وهو نصران شامس
 : (2)واألنثى )نصرانة(، لال األخزر الحمانً 

ْت َوأَْسَجَد َرأُْسَها       َكَما َسَجَدْت نَْصَرانَةٌ لَْم تََحنَّؾِ   فَِكْلتَاُهَما َخرَّ
 .(1) والثانً: واحده نْصِري. لاله الخلٌل بن أحمد

 .(0)ي: "واألول أظهر"لال الماورد 

                                                                                                                                                                                             

ل" ٌعموب علٌه الصبلة السبلم، وإلثبات عدم اختبلطهم بالشعوب األخرى لٌتحمك لهم االسم، لٌلبسوا على العامة بؤنهم من نسل "إسرابٌ
  !!الزعم بنماء الجنس الٌهودي، وأن ٌهود الٌوم هم النسل المباشر لٌهود التوراة، وذلن لتبرٌر العودة إلى أرض المٌعاد

إسرابٌل كذا، وستفعل كذا ؛ وإسرابٌل هو رسول كرٌم من رسل لذا فهذه التسمٌة منكرة، لما شاع على األلسن المول فً سٌاق الذم فعلت  
هللا تعالى، وهو "ٌعموب" علٌه الصبلة والسبلم، وهو بريء من الكٌان الٌهودي الخبٌث الماكر، إذ ال توارث بٌن األنبٌاء والرسل وبٌن 

  .أعدابهم من الكافرٌن
 
 .ٕٗٓ/ٔالبحر المحٌط: ، وٕٖٗ/ٔانظر: تفسٌر المرطبً: ( أنظر: ٔ)
 .ٕٕٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 .0ٕٓ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٖ)
 .ٖٗ/ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٗ)
 .ٕٙ٘/ٖ( أنظر: الكتاب: ٘)
عن  1ٖٕ:  ٔ، ورواه : " تراه وٌضحى وهو . . " ونمله أبو حٌان فً البحر المحٌط  ٘٘ٔ(لم أعرؾ لابله . األضداد البن األنباري : ٙ)

( فمال : و " أنشد سٌبوٌه " وذكر البٌت ، ولم ٌنشده سٌبوٌه . 0ٖٙ:  ٔإذا دار العشى " وأخطؤ المرطبً )تفسٌره  الطبري ، وفٌهما "
 وروى صدره . )تراه إذا دار العشا متحنفا(

" ، أي لدى العشى ، والبٌت فً صفة الحرباء . و " محنفا " : لد تحنؾ ، أو صار إلى الحنٌفٌة . وٌعنً أنه مستمبل المبلة . ولوله : " لدٌه 
وٌرٌد لبل أن ٌستوى العشى أو لدى الضحى ، وٌكون لد ذكره فً بٌت لبله . ولوله : " شامس " ، ٌرٌد مستمبل الشمس ، لبل المشرق . 
 ٌمول ٌستمبل الشمس كؤنه نصرانً ، وهو كمول ذي الرمة فً صفة الحرباء أًٌضا : إذا حول الظل العشى رأٌته ... حنٌفا ، وفً لرن

 الضحى ٌنتصر
/ ٔ، "الزاهر" 1ٖٔ/ ٔ، و"تفسٌر الطبري" 21ٔ، وانظر: شرح شواهده للنحاس ص ٕٙ٘/ ٖ(:ص ٔٔٗ(البٌت من شواهد سٌبوٌه)2)

، "تفسٌر ٕٔٔ/ ٘، "اللسان" )نصر( 1ٖٗ٘/ ٗ، "تهذٌب اللؽة" )نصر( ٗٗ/ 2ٔ، "المخصص" 2ٖ٘، "اإلنصاؾ" ص ٕٕ٘/ ٕ، ٔٗٔ
، ٌصؾ 1ٗٔ/ ٔ، "فتح المدٌر" ٙٓٗ/ ٔ، "الدر المصون" 1ٖٕ/ ٔ، "البحر المحٌط" ٖٖٗ/ ٔطبً" ، "تفسٌر المرٕ٘ٗ/ ٔابن عطٌة" 

نالتٌن ، طؤطؤتا رإوسهما من اإلعٌاء ، فشبه رأس النالة فً طؤطؤتها ، برأس النصرانٌة إذا طؤطؤته فً صبلتها. وأسجد الرجل : طؤطؤ 
 رأسه وخفضه وانحنى. لال حمٌد بن ثور ، ٌصؾ نولا :

 فلما لوٌن على معصم        وكؾ خضٌب وأسوارها 
 فضول أزمتها أسجدت        سجود النصاري ألحبارها

 .ٖٗ/ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: 1)
 .ٖٖٔ/ٔ(النكت والعٌون: 0)
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 :(ٔ)وفً سبب تسمٌتهم بـ)النصارى(، ثبلثة ألوال 
وا بذلن، لمرٌٍة تَُسمَّى )ناصرة(، كان ٌنزلها عٌسى علٌه السبلم، فَنُِسَب إلٌها، فمٌل : عٌسى  أحدها : أنهم ُسمُّ

 .(ٗ)وابن جرٌج، (ٖ)، ولتادة(ٕ)الناصري، ثم نسب أصحابه إلٌه فمٌل : النصارى، وهذا لول ابن عباس
وا بذلن، لنصرة بعضهم لبعٍض، لال الشاعر  : (٘)والثانً : أنهم ُسمُّ

ًَ اإْلَزاَرا ْرُت َعْن ُرْكبَتِ ا رأٌُت نَبَطاً أَْنَصاَرا     َشمَّ  لمَّ
 ُكْنُت لَُهْم ِمَن النََّصاَرى َجاَرا  

وا بذلن، لموله:}َمْن أَْنَصاِري إلى هللا{]الصؾ  .(ٙ)[ٗٔ: والثالث : أنهم ُسمُّ
ولفظة )النصرانٌة( و)نصارى( التً تطلك فً العربٌة على أتباع المسٌح، من األلفاط المعربة، ٌرى  

، وٌرى Nasraya (2)، )نصراٌا( Nosroyoبعضى المستشرلٌن أنّها من أصل سربانً هو: )نصروٌو( 
من اتّبع دٌانة المسٌح، ولد التّسمٌة العبرانٌة التً أطلمها الٌهود على   Nazerenesبعٌض آخر أنّها من

، وبرى بعض المإرخٌن أن لها صلةً (1)وردت فً العهد الجدٌد فً )أعمال الرسل( حكاٌة على لسان ٌهود
)الناصرٌٌن( ب )بالناصرة( التً كان منها )ٌسوع( حٌث ٌُمال: )ٌسوع الناصري( أو أّن لها صلة 

Nasarenes = Nazarenes  المتنصرة. ولد بمً الٌهود ٌطلمون على من إحدى الفرق المدٌمة الٌهودٌة
اتّبع دٌانة المسٌح )النصارى(، وبهذا المعنى وردت الكلمة فً المرآن الكرٌم، ومن هنا صارت النصرانٌة 

 علماً لدٌانة المسٌح عند المسلمٌن. 
لوفة ولعلماء اللؽة اإلسبلمٌٌن آراء فً معنى هذه الكلمة وفً أصلها، هً من لبٌل التفسٌرات المؤ 

المعروفة عنهم فً الكلمات الؽرٌبة التً ال ٌعرفون لها أصبلً، ولد ذهب بعضهم إلى أنها نسبة إلى الناصرة 
، وزعم بعض منهم أنها نسبة إلى لرٌة ٌُمال لها )نصران(، فمبل نصرانً وجمعه (0)التً نُسب الٌها المسٌح

 . (ٔٔ)، وذُكر أن )النصرانة( هً مإنث النصرانً(ٓٔ)نصارى
 : (ٕٔ)ولد وردت هذه التسمٌة فً الشعر الجاهلً، فمد ذُكر ان أمٌة بن أبً الصلت ذكرهم فً هذا البٌت 

 والكابنٌن له وداً ولربانا   أٌام ٌلمى نصاراهم مسٌحهم  
 : (ٖٔ)وذكر أّن شاعراً جاهلٌاً ذكر النصارى فً شعر له، هو 

 معترضاً فً بطنها جنٌنها   الٌَن تعدو للما وضٌنها
 لفاً دٌن النصارى دٌنهامخا

 : (ٔ)وذُكر أّن جابر بن ُحنّى لال 

                                                           

 .ٖٖٔ/ٔ، والنكت والعٌون: ٘ٗٔ-ٗٗٔ/ٕ( أنظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
 .٘ٗٔ/ٕ(:ص0ٙٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .٘ٗٔ/ٕ(:ص01ٓٔ(، و)02ٌٓٔر الطبري)( أنظر: تفسٖ)
 .٘ٗٔ/ٕ(:ص0٘ٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
. أنشده شاهدا على حذؾ  2ٖٔ،  20/  ٔأمالً ابن الشجرى  ٗٗ/  ٔ(لم أعرؾ صاحب الرجز . واألبٌات ، فً معانً المرآن للفراء ٘)

ر شاهدا على حذؾ الفاء العاطفة أي " فكنت لهم . . " . واو العطؾ : أي " وكنت لهم من النصارى جارا " ، ثم أنشده فً الموضع اآلخ
 . ٗٗٔ/ٕوالبٌت من شواهد الطبري: 

 .٘ٗٔ/ٕ( أنظر: تفسٌر الطبري:ٙ)
 .  .1ٗ1Ency. , III, p(، 2ٕٓؼرابب اللؽة )ص  2
الذٌن فً المسكونة وممدام شٌعة فإننا إْذ وجدنا هذا الرجل مفسداً ومهٌج فتنة بٌن جمٌع الٌهود »  ٘، اآلٌة ٕٗأعمال الرسل: اإلصحاح  1

 .  .2ٗEncy. Relig. Ethic. , III, p٘، «الناصرٌٌن 
 (، )نصر(. 1ٙ٘/ ٖ(، تاج العروس )1ٙ/ 2اللسان ) 0
 (. ٗٔ٘( المفردات، لؤلصفهانً )ص ٓٔ)
 ( ومنه لول الشاعر:ٔٔ)
 كما أسجدت نصرانة لم تحنؾ  فكلتاهما خرت وأسجد رأسها  

 (، )نصر(. 0ٙ٘/ ٖ، تاج العروس )«والنصرانٌة واحدة النصارى »  (، )نصر(،1ٙ/ 2اللسان )
 (. 12ٔ( النصرآنٌة وآدابها، المسم الثانً، الجزء الثانً، المسم األول )ص ٕٔ)
 ( البٌت من شواهد اللسان)للك(، )ودن(، )وضن(، وتاج العروس)للك(، )وضن(، وهو ببل نسبة فٌهما. والوضٌن: حزام النالة.ٖٔ)
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 رماح نصارى ال تخوض إلى دم ولد زعمت بهراء أّن رماحنا
 : (ٕ)وأّن حاتماً الّطابً لال فً شعر له 

 بلحٌاَن حتى خفت أن أتنصرا    ومازلت أسعى بٌن ناٍب ودارة
 : (ٖ)ً تمٌموأّن )طخٌم بن أبً الطخماء( لال فً شعر له فً مدح بن 

ق وإنًّ وإْن كانوا نصارى أحبّهم    وٌرتاح للبى نحوهم وٌُتَوَّ
 : (ٗ)وأّن حسان بن ثابت لال 

 لما توارى فً الضرٌح الملحد فرحت نصارى ٌثرب وٌهودها 
ؼٌر أّن هذه األبٌات وأمثالها إْن صح أنها لشعراء جاهلٌٌن حماً، هً من الشعر المتؤخر الذي لٌل لبٌل  

 اإلسبلم. أما لبل ذلن، فلٌس لنا علم بما كان العرب ٌسّمون به النصارى من تسمٌات. 
، Disciplesوالذي نعرفه أن لدماء النصارى حٌنما كانوا ٌتحدثون عن أنفسهم كانوا ٌمولون )تبلمٌذ( 

وكذلن نظروا إلى  (٘)و)تبلمٌذ المسٌح(، ذلن أنهم كانوا ٌنظرون إلى المسٌح نظرتهم إلى معلم ٌعلمهم
، وهذه التعابٌر من ألدم التعابٌر التً استعملها (ٙ)حوارٌٌه، فورد )تبلمٌذ ٌوحنا( ولصدوا بذلن النصارى

 النصارى للتعبٌر عن أنفسهم. 
للداللة على  Brethren in Lord)االخوة فً هللا( ب )االخوة( وب ماعتهم كذلن دعـا لدماء النصارى ج 

)األخ( للتعبٌر عن المفرد، ذلن ألن العمٌدة لد آخت بٌنهم، فصار النصارى كلهم إخوة فً هللا ب الجماعة، و
 (ٓٔ)نٌنوالمإم Saints(0)، ودعوا أنفسهم )المدٌسٌن( (1)، ثم تخصصت كلمة )األخ( برجل الدٌن(2)وفً الدٌن

 والمختارٌن األصفٌاء والمدعّوٌن، وٌظهر أنها لم تكن علمٌة، وإنما وردت لؤلشارة إلى التسمٌة التً تلٌها. 
وتعنً )المجمع( فً اإلؼرٌمٌة، بمعنى المحل   Ecclesia)الكنٌسة(ب ولد كنى عن مجتمع النصارى  

ب لتابعة للمسٌح. كما عبر عن النصارى الذي ٌجتمع فٌه المواطنون. فكنى بها عن المإمنٌن وعن الجماعة ا
 . (ٔٔ))األصدلاء( ب )الفمراء( و

، أْي Messiahالٌونانٌة التً تعنً )المسٌح(  Christosنسبةً إلى  Christiansب ولد عرؾ النصارى 
المنتظر المخلص الذي على ٌدٌه ٌتم خبلص الشعب المختار. وٌسوع هو المسٌح، أي المنتظر المخلص الذي 

بلص كما جاء فً عمٌدة أتباعه، ولذلن لٌل لهم أتباع المسٌح. فؤطلمت علٌهم اللفظة الٌونانٌة، وُعرفوا جاء للخ
بها، تمٌٌزاً لهم عن الٌهود. ولد وردت الكلمة فً أعمال الرسل وفً رسالة بولس األولى إلى أهل 

 . (ٕٔ)كورنتوس
نانٌة األصل. ولهذا نجد أن العربٌة التصرت أما فً المرآن الكرٌم وفً األخبار، فلم ترد هذه اللفظة الٌو 

على إطبلق )نصارى( و)نصرانً( و)نصرانٌة( على النصارى تمٌٌزاً لهم عن أهل األدٌان األخرى. أما 
مصطلح )عٌسوي( و)مسٌحً(، فلم ٌُعرفا فً المإلفات العربٌة المدٌمة وفً الشعر الجاهلً، فهما من 

                                                                                                                                                                                             

(، المشرق، السنة السابعة 0ٓٔ(، شعراء النصرانٌة )ٕٕ٘، 2ٔٔ( النصرانٌة وآدابها، المسم الثانً، الجزء الثانً، المسم األول )ص ٔ)
 وما بعدها(.  ٕٓٙ، )0ٓٗٔ

 (. ٕٕ٘، 2ٔٔ(، النصرانٌة وآدابها، المسم الثانً، الجزء الثانً، المسم األول )ٗٓٔ/ٙٔ( األؼانً )ٕ)
 وما بعدها(.  ٕٓٙ) 0ٓٗٔالسابعة :( المشرق، السنة ٖ)
 . ٕٗ( دٌوان حسان: ٗ)
(٘ ).ٔ0ٕHastings, p.   
 . 1ٔ( إنجٌل مرلس: اإلصحاح الثانً، اآلٌة ٙ)
(2 ). ٔٓٗHastings, p.  
 .  , .p. ٖEncy. Reli. Ethic ,2ٖ٘وما بعدها،  ٘ٔ( أعمال الرسل، اإلصحاح األول، اآلٌة 1)
 ( رسالة بولس الرسول، الرسالة األولى إلى أهل كورنتوس، اإلصحاح األول، اآلٌة األولى ما بعدها. 0)
 ، رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس، اإلصحاح األول، اآلٌة األولى وما بعدها. ٗٔ( أعمال الرسل: اإلصحاح الخامس، اآلٌة ٓٔ)
(ٔٔ )٘2ٗ, p. ٖEncy. Reli. Ethic. ,  . 
، رسالة بولس األولى إلى أهل كورنتس: اإلصحاح 1ٕ، اآلٌة ٕٙ، اإلصحاح ٕٙرسل: اإلصحاح الحادي عشر: اآلٌة ( أعمال الٕٔ)

 .  .2Hastings, pٕٔ، ٙٔالرابع، اآلٌة 
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 (ٕ))أهل اإلنجٌل(ب ، ولد لصد فً المرآن الكرٌم (ٔ)لنصارىالمصطلحات المتؤخرة التً أطلمت على ا
 . (ٖ)النصارى، إذ ال ٌعترؾ الٌهود باإلنجٌل، ولد أدخل علماء اللؽة اللفظة فً المعربات

وأهم عبلمة فارلة مٌزت نصارى عرب الجاهلٌة عن العرب الوثنٌٌن، هً أكل النصارى للخنازٌر،  
ٌْن أتٌاه من نجران،  فمال لهما رسول هللا صلى هللا  -الرسول ملسو هيلع هللا ىلصوحملهم الصلٌب وتمدٌسه، ورد أّن  لال لراهب

علٌه وسلم : "أسلما تسلما، فماال : لد أسلمنا لبلن، فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص : كذبتما منعكما من اإلسبلم ثبلث، سجودكما 
فماال : فما تمول فً عٌسى ؟، لال : فسكت النبً ملسو هيلع هللا ىلص  للصلٌب، ولولكما : إتخذ هللا ولداً، وشربكما الخمر،

ونزل المرآن ذلن نتلوه علٌن من اآلٌات والذكر الحكٌم إلى لوله : أبناءنا وأبناءكم لال : فدعاهما رسول هللا 
خرجا من عنده، لال أحدهما ملسو هيلع هللا ىلص إلى المبلعنة لال : وجاء بالحسن والحسٌن وفاطمة أهله وولده، لال : فلما 

 .(ٗ)لصاحبه : ألرر بالجزٌة وال تبلعنه، لال : فرجعا، فماال : نمر بالجزٌة وال نبلعنن، لال : فإلرأ بالجزٌة"
ٌِْه َوَسلََّم َوفًِ ُعنُِمً َصِلٌٌب ِمْن   ُ َعلَ ًَّ َصلَّى َّللاَّ ٌُْت النَّبِ َ َذَهٍب. فَمَاَل: ولد روي َعْن َعِدّيِ ْبِن َحاتٍِم، لَاَل: "أَت

نَُهْم أَْربَابًا ِمْن ُدوِن "ٌَا َعِديُّ اْطَرْح َعْنَن َهَذا الَوثََن"، َوَسِمْعتُهُ ٌَْمَرأُ فًِ ُسوَرةِ بََراَءةٌ: }اتََّخذُوا أَْحبَاَرُهْم َوُرْهبَا
ِ{ ]التوبة:  ُموا [، لَاَل: "أََما إِنَُّهْم لَْم ٌَُكونُوا ٌَْعبُُدونَُهْم، َولَكِ َّٖٔللاَّ ٌْبًا اْستََحلُّوهُ، َوإَِذا َحرَّ نَُّهْم َكانُوا إَِذا أََحلُّوا لَُهْم َش

ُموهُ"" ٌْبًا َحرَّ ٌِْهْم َش َعلَ
(٘) . 

 : (ٙ)وورد فً شعر ذي الّرمة 
 ٌحل لهم أكل الخنازٌر والخمر      ولكنَّ أصل امرىء المٌس معشرٌ 

 . (2)ٌن فً أكلهم لحم الخنزٌر وفً شربهم الخمرٌرٌد أنّهم نصارى فً األصل، فهم ٌختلفون عن المسلم 
 : (1)وفد ألسم النصارى بالصلٌب. هذا )عدي بن زٌد( ٌحلؾ به فً شعر ٌنسب الٌه، فٌمول 

 َعلٌََن َوَرّبِ َمكَّةَ َوالَصلٌبِ           َسعى األَعداُء ال ٌَؤلوَن َشّراً 
ابِبٌَِن{]البمرة:  وهم لوم بالون على فطرتهم، وال دٌن ممرر -"والصاببٌن أي:[، ٕٙلوله تعالى:}َوالصَّ

 .(0)"-لهم ٌتبعونه
 .(ٓٔ)لال البٌضاوي:" لوم بٌن النصارى والمجوس" 
لال النسفً: أي"الخارجٌن من دٌن مشهور إلى ؼٌره، من صبؤ إذا خرج من الدٌن، وهم لوم عدلوا عن  

 .(ٔٔ)دٌن الٌهودٌة والنصرانٌة وعبدوا المبلبكة"
ابِبٌَِن{]البمرة:ولوله    :(ٕٔ)[، فٌه لراءتانٕٙتعالى: }الصَّ

ابٌَِن{و}والّصابون{، بترن الهمزة، لرأ بها أهل المدٌنة فً جمٌع المرآن.  أحدهما:}الصَّ
ابِبُوَن{، بالهمزة وهو األصل. ابِبٌَِن{ و}والصَّ  والثانً: ولرأ البالون: }الصَّ

 .(ٖٔ)وخرج من دٌن إلى دٌن"لال الثعلبً: ٌمال: صبا ٌصبوا صبوءا، إذا مال  
ابِبٌَِن{، ولعل من أسباب االختبلؾ حول حمٌمة الصاببة ماٌلً:    ولد اختلؾ العلماء فً}الصَّ

                                                           

(ٔ ). ٖٗٔHughes, Dictionary of Islam, p.  
 . 2ٗ( المابدة، اآلٌة ٕ)
 (. ٖٕ(، المعرب، للجوالمً )ٖٙٔ/ ٗ( النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث )ٖ)
 (.2ٔ، وانظر: الببلذري ) ٕٖٖٔفضابل الحسن والحسٌن -فضابل الصحابة  -(أحمد بن حنبل ٗ)
 (. 2٘/ ٓٔ(، )وثن(، السٌوطً، الدرر المنثور )ٖٗٗ/ٖٔاللسان )، وانظر:  21ٕ/ ٘سنن الترمذي ت شاكر ( ٘)
 . 2٘ابها بٌن عرب الجاهلٌة: ( النصرانٌة وآادٙ)
 .ٓٔٓٗ: ( انظر: المفصل فً تارٌخ العرب لبل اإلسبلم ،جواد عل2ً)
 (. ٔ٘ٗ، وانظر: شٌخو، شعراء النصرانٌة )ٕٗ/ٕ( األؼانً: 1)
(2)

 .392انتفضيز انًيضز: 

 .1ٗ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٓٔ)
 .0٘/ٔ( تفسٌر النسفً: ٔٔ)
 .1ٕٓ/ٔ( أنظر: تفسٌر الثعلبً: ٕٔ)
 .0ٕٓ/ٔتفسٌر الثعلبً: ( ٖٔ)
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ورود التعالٌم الصاببٌة باللؽة اآلرامٌة؛ مما أدى إلى التصار جماعة محدودة من رجال الدٌن والمهتمٌن  -ٔ
رهن  –بما فً ذلن اتباع الطابفة  –ه التعالٌم بالنسبة لآلخرٌن بؤمره على فهم التعالٌم الصاببٌة، بٌنما ظلت هذ

 .(ٔ)السماع والمبلحظة، وهما الٌؽنٌان شٌباً عن لراءة النصوص لراءة مباشرة  
انطواء الصاببٌن على أنفسهم، وعدم مخالطتهم بؽٌرهم، وكتمان عمٌدتهم، وانؽبللهم علٌها، ألنهم الٌرون  -ٕ

 .(ٕ)بالدعوة إلٌه والتعرٌؾ به، بل على عكس ذلن أن دٌنهم تبشٌرٌاً ٌمومون
اصطناع التمٌة حٌث ٌبدون تعاطفاً مع أتباع جمٌع الملل والنحل معتمدٌن على أوجه التشابه بٌنهم وبٌن  -ٖ

 .(ٖ)أتباع هذه الملل والنحل، مما جعل من الصعب كشؾ الستار عن بواطن معتمداتهم وشعابرهم
والنحل التً ظهرت فً العصر العباسً الذي ٌعد العهد الذهبً للتؤلٌؾ والترجمة؛ كثرة الملل واألهواء  -ٗ

مما سبب صعوبة فً التمٌٌز بٌن تلن الملل والنحل بشكل كبٌر، ساعد على ذلن انتحال فبات أخرى من ؼٌر 
 . (ٗ)الصاببٌن اسمهم والتشبه بهم

فهم فً المراد من ذلن، وٌمكن إجمال كما اختلؾ العلماء فً أصل كلمة )صاببة( مما أدى إلى اختبل 
 ألوالهم فٌما ٌلً: 

المول األول )بالهمز( : إن الكلمة عربٌة تفٌد معنى الخروج والتحول واالنتمال من دٌن إلى آخر، مؤخوذة من 
لول العرب: صبؤ ناب البعٌر إذا طلع حده وخرج، وتصبؤ النجوم أي تخرج من مطالعها، 

، وكل خارج من دٌن كان علٌه إلى دٌن آخر، كالمرتد من أهل اإلسبلم عن والصابًء:المستحدث سوى دٌنه
 دٌنه، وجمع الصابًء:صاببون، وُصبَّاء، وصاببة، َصبَؤة، وٌعرفون فً العراق باسم الُصبَّة. 

 والفعل )صبؤ( ٌؤتً على فَعََل، كـ )منع(، وٌؤتً على وزن فَعَُل، كـ )َكُرَم(.  
 .(٘)كبلهما ٌدل على الخروج والبروز، وهذا المول علٌه جمهور أهل اللؽةوتمول: صبؤ ٌصبؤ، وَصبَُإ، 

المول الثانً )بؽٌر الهمز(: إن الكلمة عربٌة تفٌد معنى المٌل والنزع، تمول أصبا إلى الشًء ٌصبو إذا مال 
 للبه إلٌه، ونزع واشتاق وفعل فعل الصبٌان، ولد ٌمال صبا الرجل إذا عشك وهوى. 

}وإال تصرؾ عنً كٌدهن أصُب إلٌهن وأكن  –علٌه السبلم  –ى لوله تعالى عن ٌوسؾ ومن هذا المعن 
 [. ٖٖمن الجاهلٌن{ ] ٌوسؾ: 

أو مالوا عن … لال بعض العلماء: وسمى الموم بذلن؛ ألنهم مالوا عن كل دٌن إلى دٌن عبادة النجوم 
 .(ٙ)سنن الحك وزاؼوا عن نهج األنبٌاء
العالم اللؽوي األلمانً إلى أن الكلمة صاببٌن مشتمة من )صباإوث( المول الثالث: ذهب )جسنٌوس( 

العبرانٌة، أي جند السماء داللة على أنهم ٌعبدون الكواكب. وذهب نولدكً إلى أنها مشتمة من صب الماء 
ٌٌن إشارة إلى اعتمادهم بالماء ألنهم ٌعتمدون كالنصارى، ولال ؼٌره أن الدٌانة المسٌحٌة اتصلت ببمٌة الكلدان

 .(2)فنشؤ منهم مسٌحٌو " مار ٌوحنا( فً البصرة وهم الصاببون
ً وإنما هً منسوبة إلى أحد األشخاص ٌسمى صباباً، واختلؾ  المول الرابع : إن الكلمة التفٌد معنى خاصا

 أصحاب هذا المول فً تحدٌد هذا الشخص بٌن اثنٌن :
 .  –صبلة والسبلم علٌه ال –صابًء متوشلخ )متوشالح( حفٌد النبً إدرٌس  -أ 

 . (1)صابًء بن ماري، الذي ظهر فً زمن الخلٌل علٌه السبلم  -ب

                                                           

 . ٗ( الصاببون، د. عبدهللا سمن، ص ٔ )
 . ٗ. وانظر الصاببون فً حاضرهم وماضٌهم، ص 2ٔ( انظر : الصاببة، د. علً دمحم عبدالوهاب، ص ٕ )
 . ٘، وانظر الصاببون ، ، ص 2ٗ( انظر : الصببون المندابإون، اللٌدي دراوور، ترجمة نعٌم بدوي وؼضبان رومً، ص ٖ )
 . ٘( الصاببون، ص ٗ )
 ٕٔ-ٕٓ/ٔ. وانظر الماموس المحٌط، ٕٖٖ-ٖٖٔ/ٖ. وانظر معجم مماٌٌس اللؽة، 1ٓٔ -2ٓٔ/ٔ( انظر: لسان العرب،مادة "صبؤ"،٘ )
 . 0ٗ/ٔ. وانظر تفسٌر البؽوي، 2ٖٗ/ ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً، ٙ )
موسوعة كنوز المعرفة، إشراؾ د/ إمٌل ٌعموب، ط ) األولى ( ، ؤٕهم وماضٌهم، السٌد الحسنً، ص ( انظر : الصاببون فً حاضر2 )

دابرة معارؾ المرن العشرٌن، دمحم فرٌد وجدي، ط) الثالثة(، بٌروت: دار المعرفة، ، و1٘ٔ/ ٔم ، 001ٔدار نظٌر عبود،  ( ، بٌروت :
 . ٕٙٗ/ ٘م، 02ٔٔ

 . 2ٗٔ/ٔ(انظر : تارٌخ الطبري، 1 )
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ولد أنكر هذا المول المسعودي، ونسب هذه التسمٌة لرجل فً الهند ظهر زمن الملن )طمهوث بن  
 نوٌجهان( ودعى الناس إلى عبادة الكواكب ألنها المتصرفة فً الكون. 

عن أصل اشتماق كلمة )الصاببة( ولعلنا نلحظ أن األلوال السابمة  هذه هً بعض األلوال التً تحدثت 
بٌنها ترابط، وذلن من خبلل أن الشخص الذي صبؤ وخرج عن دٌنه إلى دٌن آخر، هو فً الحمٌمة لم ٌصنع 
ً منه الخروج عن الدٌن األول، وتمسكه  ذلن إال لما مال للبه إلى ذلكم الدٌن الجدٌد، ثم اؼتسل بالماء إعبلنا

 ؤبرز سماة الدٌن الجدٌد أال وهو عبادة الكواكب. ب
ولد لص هللا علٌنا فً كتابه لصص السابمٌن، وأدٌان األمم الماضٌة، ومما أشار إلٌه المرآن فً هذا  

 الشؤن ذكر الصاببٌن، ولد ذكرهم هللا تعالى فً ثبلث مواضع من كتابه العزٌز وهً على النحو التالً: 
ِ َواْلٌَْوِم الموضع األول : لوله تب ابِبٌَِن َمْن آَمَن بِاَّللَّ ارن وتعالى: }إِنَّ الَِّذٌَن آَمنُوا َوالَِّذٌَن َهاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّ

ٌِْهْم َواَل ُهْم ٌَْحَزنُوَن{ ]البمرة :   [. ٕٙاآْلِخِر َوَعِمَل َصاِلًحا فَلَُهْم أَْجُرُهْم ِعْنَد َربِِّهْم َواَل َخْوٌؾ َعلَ
ِ الموضع ا ابِبُوَن َوالنََّصاَرى َمْن آَمَن بِاَّللَّ لثانً : لوله تبارن وتعالى: }إِنَّ الَِّذٌَن آَمنُوا َوالَِّذٌَن َهاُدوا َوالصَّ

ٌِْهْم َواَل ُهْم ٌَْحَزنُوَن{ ]المابدة :   [. 0َٙواْلٌَْوِم اآْلِخِر َوَعِمَل َصاِلًحا فبََل َخْوٌؾ َعلَ
ابِبٌَِن َوالنََّصاَرى َواْلَمُجوَس َوالَِّذٌَن الموضع الثالث: لوله تبارن وتع الى: }إِنَّ الَِّذٌَن آَمنُوا َوالَِّذٌَن َهاُدوا َوالصَّ

ٍء َشِهٌٌد{ ]الحج :  ًْ َ َعلَى ُكّلِ َش ٌْنَُهْم ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة إِنَّ َّللاَّ َ ٌَْفِصُل بَ  [. 2ٔأَْشَرُكوا إِنَّ َّللاَّ
 تفسٌر معنى )الصاببة( على ألوال: ولد اختلفت عبارات المفسرون فً 

 .(ٕ)، وعطاء(ٔ)األول:أنهم لوم بٌن المجوس والٌهود والنصارى، ولٌس لهم دٌن. لاله مجاهد
 .(ٖ)والثانً: أنهم منزلة بٌن الٌهود والنصارى. لاله سعٌد بن جبٌر

، وابن أبً (٘)، ومجاهد(ٗ)والثالث: لبٌلة بٌن المجوس والٌهود، والتإكل ذبابحهم والتنكح نساإهم. لاله الحسن
 .(ٙ)أبً نجٌح

والسدي، والربٌع بن أنس، وأبو الشعشاء (2)والرابع: هم فرلة من أهل الكتاب ٌمرإون الزبور. لاله أبو العالٌة
 . (1)الشعشاء جابر بن زٌد، والضحان، وإسحاق بن راهوٌه

، ولٌس لهم عمل وال والخامس: أنهم أهل دٌن من األدٌان كانوا بجزٌرة الموصل، ٌمولون : ال إله إال هللا
 .(0)كتاب وال نبً، إال لول ال إله إال هللا، ولم ٌإمنوا برسول هللا. لاله ابن زٌد

 .(ٓٔ)والسادس: هم الذٌن لم تبلؽهم دعوة نبً. ذكره ابن كثٌر
، وأبو جعفر (ٕٔ)، وزٌاد بن أبٌه(ٔٔ)والسابع: هم لوم ٌعٌدون المبلبكة وٌصلون إلى المبلة. لاله لتادة

 .(ٖٔ)الرازي
 .(ٗٔ)والثامٌن: أنهم طابفة من أهل الكتاب. لاله السدي

                                                           

 .2ٕٔ/ٔص(:1ٖٙ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔ)
 .ٙٗٔ/ٕ(:صٙٓٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .2ٕٔ/ٔ(:ص2ٖٙ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖ)
 .ٙٗٔ/ٕ(:صٖٓٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٙٗٔ/ٕ(:صٕٓٔٔ(أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٙٗٔ/ٕ(:صٗٓٔٔ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .2ٗٔ/ٕ(:صٓٔٔٔالطبري)، وتفسٌر 2ٕٔ/ٔ(:ص0ٖٙ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)2)
 . 2ٙٗ-2٘ٗ/ ٔ، وتفسٌر المرطبً، 2ٕٔ/ٔ. وتفسٌر ابن أبً حاتم: ٖٕ٘ -ٕٕ٘/ ٔ( انظر تفسٌر الطبري، 1 )
 . 2ٗٔ/ٕ(:ص2ٓٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)0)
 .ٗٓٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر، ٓٔ )
 .2ٗٔ/ٕ(:ص0ٓٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 . زٌاد بن أبٌه: هو والى العراق فً زمن معاوٌة رضً هللا عنه .2ٗٔ/ٕ(:ص1ٓٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 ، وزاد:"أنهم وٌمرءون الزبور".2ٗٔ/ٕ( أنظر: تفسٌر الطبري: ٖٔ)
 .2ٗٔ/ٕ(:صٔٔٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
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لول مجاهد ومتابعٌه، ووهب بن منبه: أنهم لٌسوا على  –وهللا أعلم  –لال ابن كثٌر: "وأظهر األلوال  
دٌن الٌهود وال النصارى وال المجوس وال المشركٌن وإنما هم بالون على فطرتهم، والدٌن ممرر ٌتبعونه  

 .(ٔ)وٌمتضونه"
 نستنتج مما سبك، بؤن الصاببة أحد أمرٌن:  

إما أن تكون فرلة واحدة لكن بعضهم انخرط مع المجوسٌة والبعض مع أهل الكتاب والبعض اعتزل جمٌع 
 األدٌان. 

وإما أن تكون فرلة الصاببة، عبارة عن فرق متعددة ومذاهب متفرلة، كل فرلة لها طابع خاص تستمل به 
 أما الحمٌمة ففٌه اختبلؾ فٌما بٌنهم.  –فمط  –لجامع بٌنهم جمٌعاً المسمى عن الفرلة األخرى، فا

: " ولد اختلؾ الناس فٌهم اختبلفاً كثٌراً، بحسب ماوصل إلٌهم من معرفة  –رحمه هللا  –ٌمول ابن المٌم  
ى والصاببٌن دٌنهم، وهم منمسمون إلى مإمن وكافر. لال هللا تعالى: }إن الذٌن آمنوا والذٌن هادوا والنصار

 [ . ٕٙاآلٌة{] البمرة : … 
فً األمم األربعة الذٌن تنمسم كل أمة منها إلى ناج وهالن كما فً لوله تعالى  –جل وعبل  –فذكرهم  

}إن الذٌن آمنوا والذٌن هادوا والصاببٌن والنصارى والمجوس والذٌن أشركوا إن هللا ٌفصل بٌنهم ٌوم 
اللتٌن الكتاب لهم، والٌنمسمون إلى شمً وسعٌد وهما : المجوس  [، فذكر األمتٌن2ٔالمٌامة{] الحج:

 . (ٕ)والمشركون، ولم ٌذكرهما فً آٌة الوعد بالجنة، وذكر الصاببٌن فٌهما فعلم أن فٌهم الشمً والسعٌد"
ً كثٌراً، وأشكل   ولد اختلؾ مولؾ العلماء فً الصاببة،  لال ابن المٌم : "لمد اختلؾ الناس فٌهم اختبلفا
 رهم على األبمة لعدم اإلحاطة بمذهبهم ودٌنهم:أم
فمال الشافعً رحمه هللا تعالى:هم صنؾ من النصارى، ولال فً موضع: ٌنظر فً أمرهم، فإن كانوا  

ٌوافمون النصارى فً أصل الدٌن، ولكنهم ٌخالفونهم فً الفروع، فتإخذ منهم الجزٌة، وإن كانوا ٌخالفونهم 
وكذلن اختلؾ األحناؾ والمالكٌة   –ٌنهم ببذل الجزٌة، ثم اختلؾ أصحابه فً أصل الدٌن لم ٌمروا على د

 .(ٖ)" –والحنابلة 
: "وبالجملة فالصاببة أحسن حاالً من المجوس، فؤخذ الجزٌة من  –رحمه هللا  –وٌمول ابن المٌم  

ومذهباً، والٌتمسكون المجوس تنبٌه على أخذها من الصاببة بطرٌك األولى، فإن المجوس من أخبث األمم دٌناً 
وكل ماعلٌه المجوس من الشرن فشر … بكتاب والٌنتمون إلى ملة والٌثبت لهم كتاب والشبهة كتاب أصبلً 

 .(ٗ)الصاببة إن لم ٌكن أخؾ منه فلٌس بؤعظم منه"
ِ َواْلٌَْوِم اآْلِخِر{]البمرة:  اناً صادلاً فصدَّق [، "أي من آمن من هذه الطوابؾ إٌِمٕٙلوله تعالى:}َمْن آَمَن بِاَّللَّ

 .(٘)باهلل، وأٌمن باآلخرة"
 .(ٙ)لال النسفً:" من هإالء الكفرة إٌماناً خالصاً" 
 .(2)لال البٌضاوي:أي" من كان منهم فً دٌنه لبل أن ٌنسخ. مصدلاً بملبه بالمبدأ والمعاد" 
 .(1)وأخرج ابن أبً حاتم "عن ابن عباس: لوله: }من آمن باهلل{، ٌعنً: من وحد هللا" 
 .(0)[،" أي عمل بطاعة هللا فً دار الدنٌا"ٕٙلوله تعالى:}َوَعِمَل َصاِلًحا{]البمرة:  
 .(ٓٔ)لال البٌضاوي: أي:" عامبلً بممتضى شرعه" 

                                                           

 .ٗٓٔ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر، ٔ )
 .  ٕٓ٘ -0ٕٗ/ ٕ( انظر : إؼاثة اللهفان،  ٕ )
هـ ، ص 1ٔٗٔ( أحكام أهل الذمة، ابن المٌم الجوزٌة، تحمٌك ٌوسؾ البكر وشاكر العاروري، ط ) األولى ( ، بٌروت : دار ابن حزم، ٖ )

 وما بعدها.  ٖٕٔص 
 . ٕٕٗ( المصدر السابك، ص ٗ )
 .٘٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .0٘/ٔ( تفسٌر النسفً: ٙ)
 .1٘/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 2)
 .1ٕٔ/ٔ(:صٙٗٙاتم)( تفسٌر ابن أبً ح1)
 .٘٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: 0)
 .1٘/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٓٔ)
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لال أبو حٌان:" هو عام فً جمٌع أفعال الصبلح وألوالها وأداء الفرابض، أو التصدٌك بدمحم صلى هللا  
 .(ٔ)علٌه وسلّم"

 .(ٕ)[،" أي لهم ثوابهم عند هللا"ٕٙتعالى:}فَلَُهْم أَْجُرُهْم ِعْنَد َربِِّهْم{]البمرة: لوله  
 .(ٖ)لال لتادة:" أجر كبٌر لحسناتهم، وهً الجنة" 
لال ابن عثٌمٌن:" وسمى هللا تعالى "الثواب" أجراً؛ ألنه سبحانه وتعالى التزم على نفسه أن ٌجزي به  

ة لؤلجٌر؛ }عند ربهم{ : أضاؾ ربوبٌته إلٌهم على سبٌل الخصوص تشرٌفاً، كالتزام المستؤجر بدفع األجر
ً للعناٌة بهم؛ فهذه كفالة من هللا عّز وجّل، وضمان، والتزام بهذا األجر؛ فهو أجر ؼٌر  وتكرٌماً، وإظهارا

 .(ٗ)ضابع"
ٌِْهْم{]البمرة:  وؾ فً اآلخرة، حٌن لٌس على هإالء المإمنٌن خ :[، "أيٕٙلوله تعالى:}َواَل َخْوٌؾ َعلَ

 .(٘)ٌخاؾ الكفار من العماب"
 .(ٙ)لال الثعلبً:" فٌما لّدموا" 
 .(2)لال البٌضاوي: " حٌن ٌخاؾ الكفار من العماب" 
 .(1)لال الطبري:أي:"وال خوؾ علٌهم فٌما لدموا علٌه من أهوال المٌامة" 
 .(0)}وال خوؾ{، من ؼٌر تنوٌنولرأ الجمهور : }َوال َخْوٌؾ{، بالرفع والتنوٌن. ولرأ الحسن :  
 .(ٓٔ)[، وال ٌحزنون "على ما مضى من الدنٌا"ٕٙلوله تعالى:}َواَل ُهْم ٌَْحَزنُوَن{]البمرة:  
 .(ٔٔ)لال الثعلبً:" على ما خلّفوا" 
 .(ٕٔ)لال البٌضاوي: حٌن "ٌحزن الممصرون على تضٌٌع العمر وتفوٌت الثواب" 
فوا وراءهم من الدنٌا وعٌشها، عند معاٌنتهم ما أعد هللا لهم لال الطبري:" وال هم ٌحزنون على ما خل 

 .(ٖٔ)من الثواب والنعٌم الممٌم عنده"
لال ابن عثٌمٌن:" ألنهم انتملوا إلى خٌر منها؛ أما الكافر فٌحزن على ما فرط فً الحٌاة الدنٌا، وٌتحسر،  

عذاب ثم ال تنصرون * واتبعوا أحسن ما كما لال تعالى: }وأنٌبوا إلى ربكم وأسلموا له من لبل أن ٌؤتٌكم ال
أنزل إلٌكم من ربكم من لبل أن ٌؤتٌكم العذاب بؽتة وأنتم ال تشعرون * أن تمول نفس ٌا حسرتى على ما 

ن، وتحسُّر"ٙ٘. ٗ٘فرطت فً جنب هللا{ ]الزمر:   .(ٗٔ)[ : هذا تحزُّ
 :الفوابد

من فوابد اآلٌة: أن هللا سبحانه وتعالى ال ٌظلم أحداً، فكل من آمن باهلل والٌوم اآلخر، فإن له أجره من أّي   ٔ.
 .صنؾ كان

ومنها: ثمرة اإلٌمان باهلل، والٌوم اآلخر . وهو حصول األجر، وانتفاء الخوؾ مما ٌستمبل، والحزن على  ٕ.
 ما مضى.

                                                           

 .ٕ٘ٓ/ٔ( البحر المحٌط:ٔ)
 .٘٘/ٔ(صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .0ٕٔ/ٔ(:ص1ٗٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .ٕٕٕ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)
 .٘٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .ٕٓٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٙ)
 .1٘/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 2)
 .ٓ٘ٔ/ٕ( تفسٌر الطبري:1)
 .ٕ٘ٓ/ٔ( أنظر: البحر المحٌط: 0)
 .ٖٕٕ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٓٔ)
 .ٕٓٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٔٔ)
 .1٘/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٕٔ)
 .ٓ٘ٔ/ٕ( تفسٌر الطبري:ٖٔ)
 .ٖٕٕ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗٔ)



ٖ٘ٗ 

 

ٖ٘ٗ 

 

ومنها: أنه ال فرق فً ذلن بٌن جنس وآخر؛ فالذٌن هادوا، والنصارى، والصاببون مثل المإمنٌن إذا   ٖ.
 آمنوا باهلل، والٌوم اآلخر . وإن كان المإمنون من هذه األمة ٌمتازون على ؼٌرهم بؤنهم أكثر أجراً.

 عند ربهم{.ومنها: عظم أجر الذٌن آمنوا، وعملوا الصالحات؛ وذلن فً لوله تعالى: }  ٗ.
ومنها: أنه إذا ذكر الثناء بالشر على طابفة، وكان منهم أهل خٌر فإنه ٌنبؽً ذكر أولبن الذٌن اتصفوا   .٘

ً عاماً؛ ألنه تعالى بعدما لال: }ذلن بؤنهم كانوا ٌكفرون بآٌات هللا وٌمتلون النبٌٌن  بالخٌر حتى ال ٌكون لدحا
والٌوم اآلخر، وأن من آمن باهلل والٌوم اآلخر فلهم  تعالى  آمن باهلل[ بٌَّن أن منهم من ٔٙبؽٌر الحك{ ]البمرة: 

 .أجرهم عند ربهم، وال خوؾ علٌهم، وال هم ٌحزنون
 المرآن

ٍة َواْذُكُروا َما فٌِِه لَعَله  ٌْنَاُكْم بِمُوه همُ }َوإِْذ أََخْذنَا ِمٌثَالَُكْم َوَرفَْعنَا فَْولَُكُم الطُّوَر ُخذُوا َما آتَ ({ ]البمرة : ٖٙوَن )ُكْم تَت
ٖٙ] 

 التفسٌر:
حٌن أََخْذنا العهد المإكَّد منكم باإلٌمان باهلل وإفراده بالعبادة، ورفعنا جبل الطور  -ٌا بنً إسرابٌل-واذكروا 

فولكم، وللنا لكم: خذوا الكتاب الذي أعطٌناكم بجٍد واجتهاد واحفظوه، وإال أطبمنا علٌكم الجبل، وال تنسوا 
 وعمبل كً تتمونً وتخافوا عمابً.التوراة لوال 

 .(ٔ)[، أي:" اذكروا إذا أخذنا مٌثالكم"ٖٙلوله تعالى: }َوإِْذ أََخْذنَا ِمٌثَالَُكْم{]البمرة: 
 .(ٕ)لال البؽوي:أي" عهدكم ٌا معشر الٌهود" 
 .(ٖ)لال الماسمً:" أي واذكروا ولت أخذنا لمٌثالكم بالمحافظة على ما فً التوراة" 

أي واذكروا ٌا بنى إسرابٌل رفت أخذنا العهد على أسبلفكم بالعمل بما فً التوراة ولبولهم  لال المراؼً:"
 .(ٗ)ذلن"

 .(٘)لال السعدي:" وهو العهد الثمٌل المإكد بالتخوٌؾ لهم" 
 .(ٙ)لال النسفً: " بمبول ما فً التوراة" 
 .(2)لال البٌضاوي: " باتباع موسى والعمل بالتوراة" 
 .(1)العالٌة:" أخذ مواثٌمهم أن ٌخلصوا له وال ٌعبدوا ؼٌره"لال أبو  
وفً سبب أخذ مٌثالهم ٌمول أخرج الطبري بسنده عن ابن زٌد:" لما رجع موسى من عند ربه  

باأللواح. لال لمومه بنً إسرابٌل : إن هذه األلواح فٌها كتاب هللا، فٌه أمره الذي أمركم به ونهٌه الذي نهاكم 
ومن ٌؤخذه بمولن أنت ؟ ال وهللا حتى نرى هللا جهرة، حتى ٌطلع هللا إلٌنا فٌمول : هذا كتابً  عنه. فمالوا :

فخذوه! فما له ال ٌكلمنا كما كلمن أنت ٌا موسى، فٌمول : هذا كتابً فخذوه ؟ لال : فجاءت ؼضبة من هللا، 
فمال لهم موسى : خذوا كتاب هللا.  فجاءتهم صاعمة فصعمتهم، فماتوا أجمعون. لال : ثم أحٌاهم هللا بعد موتهم،

فمالوا : ال. لال : أي شًء أصابكم ؟ لالوا : متنا ثم حٌٌنا! لال : خذوا هذا الطور، لال : خذوا الكتاب وإال 
 َ  طرحناه علٌكم. لال : فؤخذوه بالمٌثاق، ولرأ لول هللا : }َوإِْذ أََخْذنَا ِمٌثَاَق بَنًِ إِْسَرابٌَِل ال تَْعبُُدوَن إاِل َّللاَّ

ا تَْعَملُوَن{ ] البمرة :  ُ بِؽَافٍِل َعمَّ ٌِْن إِْحَسانًا{ حتى بلػ :}َوَما َّللاَّ [، لال : ولو كانوا أخذوه أول 1٘ - 1َٖوبِاْلَواِلَد
 .(0)مرة، ألخذوه بؽٌر مٌثاق"

                                                           

 .ٕٕٗ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 .ٖٓٔ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٕ)
 .ٕٖٔ/ٌٔل: ( محاسن التؤوٖ)
 .2ٖٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٗ)
 .ٗ٘( تفسٌر السعدي: ٘)
 .1ٙ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٙ)
 .1٘/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 2)
 .0ٕٔ/ٔ(:ص0ٗٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)1)
 .2٘ٔ-ٙ٘ٔ/ٕ(:ص٘ٔٔٔ( أخرجه الطبري)0)
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أن  لال المفسرون: "إن موسى لما أتاهم بالتوراة فرأوها وما فٌها من التؽلٌظ كبر ذلن علٌهم وأبوا 
ٌمبلوا ذلن، فؤمر هللا جببًل من جبال فلسطٌن فانملع من أصله حتى لام على رإوسهم مثل الظلة، وكان العسكر 
فرسخا فً فرسخ والجبل كذلن، وأوحى هللا إلى موسى إن لبلوا التوراة وإال رضختهم بهذا الجبل، فلما رأوا 

علوا ٌبلحظون الجبل وهم سجود، فمن أجل ذلن ذلن وأن ال مهرب لهم، لبلوا ما فٌها وسجدوا من الفزع، وج
ٌسجد الٌهود على أنصاؾ وجوههم، فهذا معنى أخذ المٌثاق فً حال رفع الجبل فولهم، ألن فً هذه الحالة 

ةٍ{ ]وكان فٌما آتاهم هللا تعالى اإلٌمان بدمحم   ٌْنَاُكْم بِمُوَّ  .(ٔ)"-ملسو هيلع هللا ىلص  -لٌل لهم: }ُخذُوا َما آتَ
الواحدي: " وهذه اآلٌة خطاب للٌهود وإن كان آباإهم أخذ المٌثاق علٌهم. روى أبو صالح، عن لال  

ابن عباس أنه لال. هما مٌثالان: األول: حٌن أخرجهم من صلب آدم وأشهدهم على أنفسهم. والثانً: أن كل 
 .(ٕ)"- ملسو هيلع هللا ىلص -نبً بعث إلى لومه أخذ علٌهم المٌثاق بالطاعة هلل واإلٌمان بدمحم 

 :(ٖ)ولد ذكر الزجاج لولٌن فٌه 
 األول: حٌن أخرج الناس كالذر ورجحه.

[، ثم لال من بعد تماْم اآلٌة: }َوإِْذ أََخَذ َربَُّن ِمْن 2ٔٔودلٌله لوله: }َوإِْذ نَتَْمنَا اْلَجبََل فَْولَُهْم َكؤَنَّهُ ُظلَّةٌ{]األعراؾ:
ٌَّتَُهْم{]األعراؾ:بَنًِ آَدَم ِمْن ُظُهوِرِهْم   [، فهذه اآلٌة كاآلٌة التً فً البمرة.2ٕٔذُّرِ

 والثانً: ما أخذه على الرسل ومن تبعهم.  
ٌْتُُكْم ِمْن ِكتَاٍب َوِحْكَمٍة ثُمَّ َجاَءكُ   ُ ِمٌثَاَق النَّبٌٌَِِّن لََما آتَ : }َوإِْذ أََخَذ َّللاَّ ٌق ودلٌله لوله عزَّ وجلَّ ْم َرُسوٌل ُمَصّدِ

 [.1َٔمعَُكْم لَتُْإِمنُنَّ بِِه َولَتَْنُصُرنَّهُ{]آل عمران: ِلَما
 .(ٗ)[، أي: ورفعناه فوق رإوسكمٖٙلوله تعالى:}َوَرفَْعنَا فَْولَُكُم الطُّوَر{]البمرة: 
 .(٘)الجبل حتى لبلتم وأعطٌتم المٌثاق" :لال النسفً:" أي 
 .(ٙ)لال الماسمً:" ترهٌبا لكم لتمبلوا المٌثاق" 
. وروي عن (2)مجاهد : "ُرفَِع الجبل فولهم كالسحابة، فمٌل لهم: لتإِمنُنَّ أو لٌمعن علٌكم، فآمنوا "لال  

 .(1)عطاء مثل ذلن
 .(0)لال مسلم البطٌن:" رفعته المبلبكة" 
 .(ٓٔ)نتفناه حتى أصبح كالظلة فولكم" :لال الصابونً:" أي 
ُرفع فولَهم حتى أظلهم وظنوا  -وهو الجبلُ -ناكم بآٌة عظٌمة، وهً أن الطور جب :لال الزجاج:" أي 

 .(ٔٔ)أنه والع بهم، فؤخبر َّللاَّ بعظم اآلٌة التً أروها بعد أخذ المٌثاق"
 :(ٕٔ)[،  ألاوٌلٖٙوذكر أهل التفسٌر فً}الطُّوَر{]البمرة: 

 أحدها : إنه اسم جبل بعٌنه، ثم اختلفوا فً تحدٌده على وجهٌن:
هللا علٌه موسى، وأنزلت علٌه التوراة دون ؼٌره، وهذه رواٌة ابن جرٌج عن األول: أنه اسم الجبل، الذي كلم 

 . (ٔ)ابن عباس

                                                           

 .ٖٓٙ/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٔ)
. وذكر ابن جرٌر أن المراد به المٌثاق الذي أخذه منهم فً لوله: 2ٖٙ/ ٔعباس: ، ذكره أبو اللٌث عن ابن 1ٕٙ/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٕ)

ٌِْن إِْحَسانًا{ ]البمرة:  َ َوبِاْلَواِلَد [، وأخرجه بسنده عن ابن زٌد. كما سبك، أنظر: 1٘ - 1ٖ}َوإِْذ أََخْذنَا ِمٌثَاَق بَنًِ إِْسَرابٌَِل اَل تَْعبُُدوَن إاِلَّ َّللاَّ
 .2٘ٔ-ٙ٘ٔ/ ٕطبري (: ال٘ٔٔٔتفسٌره)

 .2ٗٔ/ٔ( أنظر: معانً المرآن: ٖ)
 .ٕٕٗ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)
 .1ٙ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٘)
 .ٕٖٔ/ٔ( محاسن التؤوٌل: ٙ)
 .1٘ٔ/ٕ(:صٙٔٔٔ( أخرجه الطبري)2)
 .0ٕٔ/ٔ(:صٖ٘ٙ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)1)
 .0ٕٔ/ٔ(:صٓ٘ٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)0)
 .ٙ٘/ٔالتفاسٌر: ( صفوة ٓٔ)
 .1ٗٔ/ٔ( معانً المرآن: ٔٔ)
 .ٖٗٔ/ٔ،والنكت والعٌون: 12ٕ/ٔ، وتفسٌر ابن كثٌر: 1٘ٔ-2٘ٔ/ٕ( أنظر: تفسٌر الطبري: ٕٔ)
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[، لال:" وهو الجبل الذي بمدٌن، الذي كلّم ٔولال الفراء فً تفسٌر لوله تعالى: }َوالطُّوِر{ ]الطور:  
ٌِْه السَّبلم عنده نكلٌما"  .(ٕ)هللا جلَّ َوعزَّ ُموَسى َعلَ

 :(ٗ)، لال ذو الرمة(ٖ)بالشام والثانً : إنه جبل
 أَعارٌُب ُطوِرٌُّوَن عن ُكّلِ بلدة       ٌَحٌدوَن عنها ِمْن ِحَذاِر الَمماِدرِ 

لوله )طورٌون(، أي: "وحشٌون، ٌحٌدون عن المرى حذار الوباء والتلؾ، كؤنهم نسبوا إلى الطور وهو جبل 
 .(٘)بالشام"

 .(2)، وهذه رواٌة الضحان عن ابن عباس(ٙ)خاصة، دون ما لم ٌنبتوالثالث: أن الطور ما أَْنبََت من الجبال 
، (ٓٔ)، وعطاء(0)، وورواٌة سعٌد بن جبٌر عن ابن عباس(1)والرابع : أن الطور اسم لكل جبل، وهو لول لتادة

 .(ٖٔ)، وابن زٌد(ٕٔ)والحسن، والضحان، والربٌع بن أنس، وأبً صخر، ومجاهد (ٔٔ)وعكرمة
 لكملة )الطور(، على وجهٌن: واختلؾ فً األصل اللؽوي 

 : (ٗٔ)األول:أنها كلمة عربٌة، لال العجاج
 دانً جناحٌه من الطور فمر      تمّضً البازي إذا البازيُّ كر

 . (ٙٔ) ، وابن زٌد(٘ٔ) والثانً: أنها كلمة سرٌانٌة تعنً)الجبل(. لاله مجاهد
فً كبلم العرب، كما سبك االستشهاد والمول األول ألرب إلى الصواب، ألنه جاء )الطور( بمعنى الجبل  

 :(1ٔ)، ومنه لول جرٌر(2ٔ)بمول العجاج، وبه لال اإلمام الطبري
 فإن ٌر سلٌمان الجّن ٌستؤنسوا بها       وإن ٌر سلٌمان أحب الّطور ٌنزل

 :(0ٔ)لوجهٌن ،مواثٌمكم :ولم ٌمل ،«مٌثالكم»لال المفال رحمه هللا: إنما لال:  

                                                                                                                                                                                             

 .0٘ٔ/ٕ(:صٕٕٗٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 . 0ٔ/ٖ( معانً المرآن: ٕ)
 .ٕٓ٘/٘ٔ، وٖٖٓ/ٔ، والمحرر الوجٌز: 0ٕٙ/ٕ( أنظر: تفسٌر البسٌط: ٖ)
، و"دٌوان ذي ٖ٘٘/ 2، "الخزانة" 2ٔ1ٕ/ ٘، و )طور( 0ٕٗٙ/ ٘، "اللسان" )طرأ( 0ٕٕٕ/ ٖبٌت فً "التهذٌب" )طور( (ورد الٗ)

 ، وفً بعضها )لرٌة( بدل )بلدة(.01ٙٔ/ ٖالرمة" 
 .ٖٓٙ/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٘)
 (هذا لول لم نجده فً كتب اللؽة فً مادته.ٙ)
 .0٘ٔ/ٕ(:صٕ٘ٔٔوتفسٌر الطبري)، 0ٕٔ/ٔ(:صٔ٘ٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)2)
 . 1٘ٔ/ٕ(:ص1ٔٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)1)
 .0ٕٔ/ٔ(:صٕ٘ٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)0)
 .0ٕٔ/ٔ(:صٖ٘ٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .0٘ٔ/ٕ(:صٕٔٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .1٘ٔ/ٕ(:ص2ٔٔٔ(، و)ٙٔٔٔ( أنظر: تفسٌر  الطبري)ٕٔ)
 .0ٔ٘/ٕ(:صٖٕٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
، وهو من لصٌدة جٌدة ٌذكر فٌها مآثر عمر بن عبٌد هللا بن معمر 1ٓٔ، وؼرٌب الحدٌث: ٖٓٓ/ٕ، ومجاز المرآن: 2ٔ(دٌوانه : ٗٔ)

التٌمً ، ولد ولً الوالٌات العظٌمة ، وفتح الفتوح الكثٌرة ، ولاتل الخوارج . والضمٌر فً لوله : " دانى " ٌعود إلى متؤخر ، وهو " 
 ر فً البٌت بعده . فإن لبله ، ذكر عمر بن عبٌد هللا وكتاببه من حوله : البازي " المذكو

 حول ابن ؼراء حصان إن وتر       فات ، وإن طالب بالوؼم التدر
 إذا الكرام ابتدروا الباع ابتدر         دانى جناحٌه من الطور فمر

ر " فمدم وأخر . وهو من جٌد التمدٌم والتؤخٌر . ولوله : " دانى " ٌرٌد : " ابتدر منمضا انمضاض البازي من الطور ، دانى جناحٌه . . فم
أي ضم جناحٌه ولر بهما وضٌك ما بٌنهما تؤهبا لبلنمضاض من ذروة الجبل . ومر : أسرع إسراعا شدٌدا . ولوله : " تمضى " أصلها " 

" وتظنى " على التحوٌل . وتمضض الطابر : هوى  تمضض " ، فملب الضاد األخٌرة ٌاء ، استثمل ثبلث ضادات ، كما فعلوا فً " ظنن "
 وهو ٌرٌد السموط . -أي للٌبل  -فً طٌرانه ٌرٌد الولوع . والبازي : ضرب من الصمور ، شدٌد . وكسر الطابر جناحٌه : ضم منهما شٌبا 

 .1٘ٔ/ٕ(:ص2ٔٔٔ(، و)ٙٔٔٔ( أنظر: تفسٌر  الطبري)٘ٔ)
 .0٘ٔ/ٕ(:صٖٕٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)
 .0ٗٗ. وانظر: مفردات ألفاظ المرآن: 2٘ٔ/ٕنظر: تفسٌره: ( ا2ٔ)
 .ٕٕٔ/ٔ( البٌت من شواهد الثعلبً فً تفسٌره: 1ٔ)
 .ٓٓٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الرازي: 0ٔ)
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[ أي كل 2ٙأحدهما: أراد به الداللة على أن كل واحد منهم لد أخذ ذلن كما لال: }ثم ٌخرجكم طفبل{ ]ؼافر:  
 واحد منكم.

والثانً: أنه كان شٌبا واحدا أخذ من كل واحد منهم كما أخذ على ؼٌره فبل جرم كان كله مٌثالا واحدا ولو 
 م ال مٌثاق واحد، وهللا أعلم.لٌل مواثٌمكم ألشبه أن ٌكون هنان مواثٌك أخذت علٌه

ةٍ{]البمرة:  ٌْناُكْم بِمُوَّ [، " أي: البلوا ما أعطٌناكم من التوراة، واعملوا به ٖٙلوله تعالى:}ُخذُوا ما آتَ
 .(ٔ)بموة"

 .(ٕ)لال الزجاج:" أي خذوه بجد واتركوا الرٌب والشن لما بؤن لكم من عظٌم اآلٌات" 
 .(ٖ)ما افترض علٌكم فٌِِه" لال الفراء: "ٌمول: بجّدٍ وبتؤدٌة 
 .(ٗ)لال ابن كثٌر:أي" بموة وحزم وهمة وامتثال" 
 .(٘)أي: بجد واجتهاد، وصبر على أوامر هللا" لال السعدي:" 
 .(ٙ)اعملوا بما أمرتم فٌه وانتهوا عما نهٌتم عنه" لال الواحدي: أي:" 
 .(2)أي اعملوا بما فً التوراة بجد وعزٌمة" لال الصابونً:" 
ٌْناُكْم{، من الكتاب، بحّد وعزٌمة"   .(1)لال الزمخشري:" }ُخذُوا{ على إرادة المول }ما آتَ
 .(0)لال الطبري:"}ما آتٌناكم{ " ما أمرناكم به فً التوراة" 
 .(ٓٔ)وأصل الموة: "الشدة، ومنه لوة الحبل، ألنها تموي الحبل وتشد فتله" 
ةٍ{]البمرة:واختلؾ أهل العربٌة فً لوله تعالى: }ُخذُوا   نَاُكْم بِمُوَّ ٌْ  :(ٔٔ)[، على وجهٌنَٖٙما آتَ

األول: لال بعض نحوًٌ أهل البصرة : هو مما استؽنً بداللة الظاهر المذكور عما ترن ذكره له، وذلن أن 
 معنى الكبلم : ورفعنا فولكم الطور، وللنا لكم : خذوا ما آتٌناكم بموة، وإال لذفناه علٌكم.

حوًٌ أهل الكوفة : أخذ المٌثاق لول فبل حاجة بالكبلم إلى إضمار لول فٌه، فٌكون والثانً: وٌمول بعض ن
أن ٌكون معه )أن( كما  -الذي هو بمعنى المول  -من كبلمٌن، ؼٌر أنه ٌنبؽً لكل ما خالؾ المول من الكبلم 
 [ لال : وٌجوز أن تحذؾ )أن(.ٔ] نوح :  لال هللا جل ثناإه}إِنَّا أَْرَسْلنَا نُوًحا إِلَى لَْوِمِه أَْن أَْنِذْر لَْوَمَن{

 .(ٕٔ)ففٌه الكفاٌة من ؼٌره" -مفهوم به معنى ما أرٌد  -والصحٌح: "أن كل كبلم نطك به  
ةٍ{]البمرة:   :(ٖٔ) [، على ثبلثة أوجهٖٙواختلؾ فً لوله}بِمُوَّ

  (٘ٔ)، والسدي(ٗٔ)األول: معناه: بجد واجتهاد. لاله لتادة
 .(ٙٔ)لاله مجاهدوالثانً: تعملوا بما فٌه. 

 .(1ٔ)، وروي عن الربٌع بن أنس نحو ذلن(2ٔ)والثالث: بطاعة. لاله أبو العالٌة

                                                           

 .ٕٕ٘/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 .1ٗٔ/ٔ( معانً المرآن: ٕ)
 .ٖٗ/ٔ( معانً المرآن: ٖ)
 .12ٕ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٗ)
 .ٗ٘( تفسٌر السعدي: ٘)
 .ٖٔٙ/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٙ)
 .ٙ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)
 .2ٗٔ/ٔ( الكشاؾ: 1)
 .ٓٙٔ/ٕ( تفسٌر الطبري:0)
 .ٖٔٙ/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٓٔ)
 .ٓٙٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔٔ)
 .ٓٙٔ/ٕ(تفسٌر الطبري: ٕٔ)
 .ٔٙٔ-ٓٙٔ/ٕ، وانظر: تفسٌر الطبري: 12ٕ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٖٔ)
 .ٔٙٔ/ٕ(:ص0ٕٔٔالطبري) ( أنظر: تفسٌرٗٔ)
 .ٔٙٔ/ٕ(:صٖٓٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .ٓٙٔ/ٕ(:صٕٙٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)
 .ٔٙٔ-ٓٙٔ/ٕ(:ص1ٕٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)2ٔ)
 .ٖٓٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:1ٔ)
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 .(ٔ)والمول األول هو األلرب إلى الصواب، وبه لال لتادة والسدي، وجمهور أهل التفسٌر 
أخذاً ضعٌفاً لال ابن عثٌمٌن:" والمراد بالـ "لوة" هنا الحزم، والتنفٌذ؛ والتطبٌك؛ وضده أن ٌؤخذ اإلنسان  

متساهبلً على كسل؛ والباء فً لوله تعالى: }بموة{ للمصاحبة؛ أي خذوا هذا الكتاب. أي التوراة التً جاء بها 
 .(ٕ)موسى ملسو هيلع هللا ىلص. أخذاً مصحوباً بموة، فبل تهملوا شٌباً منه"

 .(ٖ)، واعملوا به"[،" أي اذكروا كل ما فٌهٖٙلوله تعالى: }َواْذُكُروا َما فٌِِه{]البمرة :  
 نحو ذلن. (٘). وروي عن الربٌع(ٗ)لال أبو العالٌة:" ٌمول ألروا ما فً التوراة واعملوا به" 
ولال ابن وهب: سؤلت ابن زٌد عن لول هللا : }واذكروا ما فٌه{، لال: اعملوا بما فٌه بطاعة هلل  

 .(ٙ)وصدق. لال : ولال :اذكروا ما فٌه، ال تنسوه وال تؽفلوه"
لال الطبري:أي" واذكروا ما فٌما آتٌناكم من كتابنا من وعد ووعٌد شدٌد، وترؼٌب وترهٌب، فاتلوه،  

 .(2)واعتبروا به، وتدبروه"
 .(1)لال الزجاج: " معناه اْدُرُسوا ما فٌه" 
 .(0)لال الزمخشري:"أي:" واحفظوا ما فً الكتاب وادرسوه وال تنسوه وال تؽفلوا عنه" 
 .(ٓٔ)احفظوا ما فً التوراة من الحبلل والحرام، واعملوا بما فٌه"لال الواحدي:أي"  
 .(ٔٔ)لال السعدي:" أي: ما فً كتابكم بؤن تتلوه وتتعلموه" 
 .(ٕٔ)لال الصابونً:" أي احفظوه وال تنسوه وال تؽفلوا عنه" 
 .(ٖٔ)لال المراؼً:" أي واّدارسوه وال تنسوا تدبر معانٌه واعملوا بما فٌه من األحكام" 
 . أى بتشدٌد الذال والكاؾ، وأصله : وتذكروا.(ٗٔ)ال الزمخشري: ولرئ: }وتذّكروا{، }واذّكروا{"ل 
َّمُوَن{ ]البمرة :    .(٘ٔ)[، أي ألجل أن تتموا هللا عّز وجّل"ٖٙلوله تعالى:}لَعَلَُّكْم تَت
 .(ٙٔ)ترج فً حك البشر" لال ابن عطٌة:" 
 .(2ٔ)لال الطبري:"كً تتموا وتخافوا عمابً" 
 . (1ٔ)لال ابن عباس:" تنزعون عما أنتم علٌه" 
 .(0ٔ)لال الزمخشري:أي"رجاء منكم أن تكونوا متمٌن، أو للنا خذوا واذكروا إرادة أن تتموا" 
 .(ٕٓ)لال السعدي: أي تتمون" عذاب هللا وسخطه، أو لتكونوا من أهل التموى" 

                                                           

 .ٓٓٔ/ٕ، وتفسٌر الرازي: 2ٖٗ/ٔ، وتفسٌر ابن كثٌر: ٔٙٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
 . ٕٕ٘/ٔسٌر ابن عثٌمٌن:( تفٕ)
 .ٕٕ٘/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
 .ٕٙٔ/ٕ(:صٖٖٔٔ، وانظر: تفسٌر الطبري)ٖٓٔ/ٔ(:ص0٘ٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)
 .ٖٓٔ/ٔ، وتفسٌر ابن أبً حاتم:ٕٙٔ/ٕ(:صٖٗٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٕٙٔ/ٕ(:صٖ٘ٔٔ( أخرجه الطبري)ٙ)
 .ٔٙٔ/ٕ( تفسٌر الطبري: 2)
 .1ٗ/!ٔالمرآن: ( معانً 1)
 .2ٗٔ/ٔ( الكشاؾ: 0)
 .ٖٔٙ/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٓٔ)
 .ٗ٘( تفسٌر السعدي:ٔٔ)
 .ٙ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٔ)
 .2ٖٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٖٔ)
 .2ٗٔ/ٔ( الكشاؾ: ٗٔ)
 .ٕٕ٘/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٘ٔ)
 .0٘/!ٔ( المحرر الوجٌز: ٙٔ)
 .ٔٙٔ/ٕ( تفسٌر الطبري: 2ٔ)
 [.ٔٙٔ/ٕ. أي: " وتنزعوا عما أنتم علٌه من معصٌتً".]تفسٌر الطبري:ٔٙٔ/ٕ(:صٕٖٔٔالطبري)( أخرجه 1ٔ)
 .2ٗٔ/ٔ( الكشاؾ:0ٔ)
 .ٗ٘( تفسٌر السعدي: ٕٓ)
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وجه الموة، وذكر ما فٌه وتطبٌمه ٌوجب لال ابن عثٌمٌن:" فاألخذ بهذا المٌثاق الذي آتاهم هللا على  
التموى؛ ألن الطاعات ٌجر بعضها بعضاً، كما لال تعالى: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا كتب علٌكم الصٌام كما كتب 

[ ؛ فالطاعات ٌجر بعضها بعضاً، ألن الطاعة إذا ذاق اإلنسان 1ٖٔعلى الذٌن من لبلكم لعلكم تتمون{ ]البمرة: 
ة أخرى، وٌتؽذى للبه؛ وكلما تؽذى من هذه الطاعة رؼب فً طاعة أخرى؛ طعمها نشط، وابتؽى طاع

وبالعكس المعاصً: فإنها توجب وحشة بٌن العبد وبٌن هللا عّز وجّل، ونفوراً، والمعاصً ٌجر بعضها بعضاً؛ 
نوا وسبك لوله تعالى: }ذلن بؤنهم كانوا ٌكفرون بآٌات هللا وٌمتلون النبٌٌن بؽٌر الحك ذلن بما عصوا وكا

[ ؛ ثم بعد هذا اإلنذار، وكون الجبل فولهم فً ذلن الولت خضعوا، وخشعوا، لال هللا ٌٔٙعتدون{ ]البمرة: 
[ ؛ ففً 2ٔٔتعالى: }وإذ نتمنا الجبل فولهم كؤنه ظلة وظنوا أنه والع بهم خذوا ما آتٌناكم بموة{ ]األعراؾ: 

جودهم ٌنظرون إلى الجبل خابفٌن منه؛ ولهذا تلن الساعة هرعوا إلى السجود؛ وسجدوا؛ ولكنهم مالوا فً س
ٌمال: إن سجود الٌهود إلى اآلن سجود مابل كؤنما ٌنظرون إلى شًء فولهم؛ ولالوا: إن هذا السجود سجدناه هلل 

 .(ٔ)سبحانه وتعالى إلزالة الشدة؛ فبل نزال نسجد به؛ فهذا سجودهم إلى الٌوم"

 :الفوابد
من فوابد اآلٌة: تذكٌر هللا . تبارن وتعالى . لبنً إسرابٌل بما أخذ علٌهم من عهد؛ لموله تعالى: }وإذ أخذنا   ٔ.

 مٌثالكم ورفعنا فولكم الطور{؛ وهذا التذكٌر ممتضاه اإللزام . أي فالتزموا بالمٌثاق.
ه ظلة، وظنوا أنه والع بهم؛ ومنها: عتّو بنً إسرابٌل، حٌث لم ٌإمنوا إال حٌن رفع فولهم الطور كؤن  ٕ.

 فحٌنبٍذ آمنوا؛ وهذا اإلٌمان فً الحمٌمة ٌشبه إٌمان المكره الذي لٌل له: إما أن تإمن؛ أو تُْمتَل.
ومنها: بٌان لوة هللا عّز وجّل، ولدرته؛ لموله تعالى: }ورفعنا فولكم الطور{؛ ولد لال هللا تعالى فً آٌة   ٖ.

[ ؛ فبل أحد من الخلك ٌستطٌع أن ٌحمل ذلن الجبل، 2ٔٔؤنه ظلة{ ]األعراؾ: أخرى: }وإذ نتمنا الجبل فولهم ك
 وٌجعله ظلة ال ٌسمط علٌهم إال هللا عّز وجّل؛ فاألحجار العظٌمة الثمٌلة الكبٌرة أمسكها هللا تعالى بمدرته.

البد من لوة فً ومنها: أن الواجب على أهل الملة أن ٌؤخذوا كتابهم بموة ال بضعؾ، ولٌن، ومداهنة؛ بل   ٗ.
التطبٌك، والدعوة؛ التطبٌك على أنفسهم؛ ودعوة ؼٌرهم إلى ذلن بدون فتور، وال تراخٍ على حّد لوله تعالى: 

[ ؛ ألنه ال ٌتم األمر ٕ٘ٔ}ادع إلى سبٌل ربن بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتً هً أحسن{ ]النمل: 
 إال بهذا.

ل ٌوجب التموى؛ لموله تعالىومنها: أن األخذ بالكتاب الُمنَ  .٘ لعلكم تتمون{ أي ألجل أن تكونوا من  :زَّ
 .المتمٌن هلل عّز وجلّ 

 المرآن
ٌُْكْم َوَرْحَمتُهُ لَُكْنتُْم ِمَن اْلَخاِسِرٌَن ) ِ َعلَ ٌْتُْم ِمْن بَْعِد َذِلَن فَلَْواَل فَْضُل َّللاه  [ٗٙ({ ]البمرة: ٗٙ}ثُمه تََوله

 التفسٌر:
م مرة أخرى، بعد أَْخِذ المٌثاق وَرْفع الجبل كشؤنكم دابًما. فلوال فَْضُل هللا علٌكم ورحمته ثم خالفتم وعصٌت

 بالتوبة، والتجاوز عن خطاٌاكم، لصرتم من الخاسرٌن فً الدنٌا واآلخرة.
ٌْتُْم ِمْن بَْعِد َذِلَن{]البمرة:   .(ٕ)ه"[، أي:"ثم أعرضتم عن المٌثاق والوفاء بٗٙلوله تعالى:}ثُمَّ تََولَّ
 .(ٖ)لال الثعلبً:" أعرضتم وعصٌتم، من بعد أخذ المٌثاق ورفع الجبل" 
 .(ٗ)لال الواحدي:" أي: أعرضتم عن أمر هللا وطاعته" 
لال الطبري:" ثم أعرضتم.]و[ تركتم العمل بما أخذنا مٌثالكم وعهودكم على العمل به بجد واجتهاد، بعد  

 .(٘)والمٌام بما أمركم به فً كتابكم، فنبذتموه وراء ظهوركم"إعطابكم ربكم المواثٌك على العمل به، 
 .(ٔ)لال السعدي:" وكان ذلن موجبا ألن ٌحل بكم أعظم العموبات" 

                                                           

 .ٕٕٙ-ٕٕ٘/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 .2ٗ/!ٔ( الكشاؾ: ٕ)
 .ٕٕٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٖ)
 .ٕٖٙ/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٗ)
 .ٕٙٔ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٘)
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لال ابن عطٌة:" تولّى تفعّل، وأصله اإلعراض واإلدبار عن الشًء بالجسم، ثم استعمل فً اإلعراض  
لٌهم من بعد ذلن: إما بالمعاصً، فكان فضل هللا بالتوبة عن األمور واألدٌان والمعتمدات اتساعا ومجازا. وتو

واإلمهال إلٌها، وإما أن ٌكون تولٌهم بالكفر فكان فضل هللا بؤن لم ٌعاجلهم باإلهبلن لٌكون من ذرٌتهم من 
 .(ٕ)ٌإمن، أو ٌكون المراد من لحك دمحما ملسو هيلع هللا ىلص"

 :(ٖ)على ثبلث معانوذكر الواحدي بؤن )التولً( فً اللؽة ٌستعمل  
ٌَْرُكْم{  أحدها: اإلعراض، كالذي فً هذه اآلٌة، ومعناه: أعرضتم وعصٌتم، ومثله: }َوإِْن تَتََولَّْوا ٌَْستَْبِدْل لَْوًما َؼ

 [، أي تعرضوا عن اإلسبلم.1ٖ]دمحم: 
 [، معناه: من ٌتبعهم وٌنصرهم.ٔ٘{ ]المابدة: والثانً: اإلتباع، ومنه لوله تعالى: }َوَمْن ٌَتََولَُّهْم ِمْنُكْم فَإِنَّهُ ِمْنُهمْ 

[، أي: ٔٔوالثالث: وٌمال: تولٌت األمر تولٌا، إذا ولٌته بنفسن، لال هللا تعالى: }َوالَِّذي تََولَّى ِكْبَرهُ{ ]النور: 
 ولً وزر اإلفن وإشاعته.

ٌُْكْم{]البمرة:  ِ َعلَ  .(ٗ)هللا تفضل علٌكم بالتوبة "[، أي: "فلوال أن ٗٙلوله تعالى:}فَلَْوال فَْضُل َّللاَّ
 .(٘)لال الزمخشري: بتوفٌمكم للتوبة" 
 .(ٙ)لال الصابونً: أي بمبول التوبة" 
 .(2)ولال الثعلبً:" بتؤخٌر العذاب عنكم" 
 .(0). وروي عن الربٌع مثل ذلن(1)لال أبو العالٌة:" }فضل هللا{، اإلسبلم، }ورحمته{، المرآن" 
 . (ٓٔ)[، " أي لكنتم من الهالكٌن فً الدنٌا واآلخرة"ِٗٙمَن اْلخاِسِرٌَن{]البمرة:لوله تعالى:}لَُكْنتُْم  
 .(ٔٔ)لال الثعلبً: أي:"لصرتم من المؽلوبٌن بالعموبة وذهاب الّدنٌا واآلخرة" 
لال الزجاج:" أي لوال أْن منَّ َّللاَّ علٌكم بالتوبة بعد أن كفرتم مع عظٌم هذه اآلٌات، }لكنتم من  

 .(ٕٔ)الخاسرٌن{"
 .(ٖٔ)لال الواحدي: الخسران(:" ذهاب رأس المال، وهو هاهنا هبلن النفس، ألنها بمنزلة رأس المال" 
ٌُْكْم َوَرْحَمتُهُ لَُكْنتُْم ِمَن اْلَخاِسِرٌَن{]البمرة:  ِ َعلَ [،  ٗٙوذكر المفال فً تفسٌر لوله تعالى:}فَلَْواَل فَْضُل َّللاَّ

 :(ٗٔ)وجهٌن
هللا به علٌكم من إمهالكم وتؤخٌر العذاب عنكم لكنتم من الخاسرٌن أي من الهالكٌن الذٌن األول: لوال ما تفضل 

باعوا أنفسهم بنار جهنم فدل هذا المول على أنهم إنما خرجوا عن هذا الخسران ألن هللا تعالى تفضل علٌهم 
 باإلمهال حتى تابوا.

                                                                                                                                                                                             

 .ٗ٘تفسٌر السعدي:( ٔ)
 .0٘ٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕ)
، و"نزهة 00ٗ، وانظر: "إصبلح الوجوه والنظابر" ص 0٘2ٖ/ ٔ، أخذه عن "تهذٌب اللؽة" )ولى( ٕٖٙ/ٕ( أنظر: التفسٌر البسٌط: ٖ)

 .ٖٗ٘، و"مفردات الراؼب" ص ٕ٘ٔاألعٌن" النواظر ص 
 .ٗٙٔ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .2ٗٔ/ٔ( الكشاؾ: ٘)
 .ٙ٘/ٔة التفاسٌر: ( صفوٙ)
 .ٕٖٙ/ٕ، وانظر: التفسٌر البسٌط: ٕٕٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: 2)
 .ٙٙٔ/ٕ(:صٖٙٔٔ( أخرجه الطبري)1)
 .ٙٙٔ/ٕ(:ص2ٖٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)0)
 .ٙ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٓٔ)
 .ٕٕٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٔٔ)
 .1ٗٔ/ٔ( معانً المرآن: ٕٔ)
 . ٖٖٙ/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٖٔ)

العلم: وأصل الخسران فً التجارة أن ٌبتاع الرجل شٌبًا فٌوضع من رأس ماله، وهً الوضٌعة فٌه، والمصدر: الخسارة والخسر، لال أهل 
وصفمة  خاسرة ؼٌر مربحة، هذا هو األصل ، ثم لٌل لكل صابر إلى مكروه: خاسر، لنمصان حظه من الخٌر، والموم نمصوا بكفرهم راحة 

، ومفردات 1ٕٓٔ/ ٔ، و التهذٌب: )خسر( 11ٕ/ٕمنوا، فاستحموا العموبة وفاتتهم المثوبة.]التفسٌر البسٌط: أنفسهم التً كانت لهم لو آ
 [.2ٗٔالراؼب: 

 .ٔٓٔ/ٕ( انظر: مفاتٌح الؽٌب للرازي: ٗٔ)
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ٌتم من بعد ذالن{ ثم لٌل: }فلوال فضل هللا علٌكم والثانً: أن ٌكون الخبر لد انتهى عند لوله تعالى: }ثم تول
ورحمته{ رجوعا بالكبلم إلى أوله، أي لوال لطؾ هللا بكم برفع الجبل فولكم لدمتم على ردكم الكتاب ولكنه 

 تفضل علٌكم ورحمكم فلطؾ بكم بذلن حتى تبتم.
  :(ٔ)واختلؾ أهل العلم فً مخرج الخطاب فً اآلٌة الكرٌمة على ألوال 

ا:  لالوا: وإن كان خطابا لمن كان بٌن ظهرانً مهاجر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من أهل الكتاب أٌام رسول هللا أحده
على نحو ما لد بٌنا فٌما مضى، من أن  -ملسو هيلع هللا ىلص، فإنما هو خبر عن أسبلفهم، فؤخرج الخبر مخرج المخبر عنهم 

فخار أو ؼٌره، بما مضى من فعل أسبلؾ المخاِطب بؤسبلؾ المبٌلة من العرب تخاطب المبٌلة عند ال
 المخاَطب، فتضٌؾ فعل أسبلؾ المخاِطب إلى نفسها، فتمول : فعلنا بكم، وفعلنا بكم.

 .(ٕ)لال ابن عطٌة:" الجمهور على أن المراد بالمعنى من سلؾ" 
به، والفعل لؽٌرهم، ألن  والثانً: أن الخطاب فً هذه اآلٌات، إنما أخرج بإضافة الفعل إلى المخاطبٌن

المخاطبٌن بذلن كانوا ٌتولون من كان فعل ذلن من أوابل بنً إسرابٌل، فصٌرهم هللا منهم من أجل والٌتهم 
 لهم.

وإن كان الخطاب خرج خطابا  -والثالث: ولال بعضهم : إنما لٌل ذلن كذلن، ألن سامعٌه كانوا عالمٌن 
ن المعنى فً ذلن إنما هو خبر عما لص هللا من أنباء أسبلفهم. أ -لؤلحٌاء من بنً إسرابٌل وأهل الكتاب 

 : (ٖ)فاستؽنى بعلم السامعٌن بذلن، عن ذكر أسبلفهم بؤعٌانهم. ومثل ذلن ٌمول الشاعر
 إذ ما انتسبنا لم تلدنً لبٌمة       ولم تجدي من أن تمري به بدا

ثم لال : )لم تلدنً لبٌمة(، فؤخبر عن ماض فمال : )إذا ما انتسبنا(، و )إذا( تمتضً من الفعل مستمببل  
ألن السامع لد فهم معناه.  -عند المحتج به  -من الفعل. وذلن أن الوالدة لد مضت وتمدمت. وإنما فعل ذلن 

من خطاب هللا أهل الكتاب الذٌن كانوا بٌن ظهرانً مهاجر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أٌام رسول هللا  -فجعل ما ذكرنا 
 نظٌر ذلن. -فعال أسبلفهم إلٌهم ، بإضافة أملسو هيلع هللا ىلص
 . وهللا أعلم.(ٗ)والمول األول، هو الصحٌح، وهو المستفٌض من كبلم العرب وخطابها 

 الفوابد:
. من فوابد اآلٌة: لإم بنً إسرابٌل؛ ألنهم بعد أن رجع الجبل إلى مكانه تولوا، كما لال تعالى: }ثم تولٌتم من ٔ

وهذا من اللإم؛ ألن من الواجب أن ٌذكروا رفع الجبل فولهم حتى ٌستمٌموا، وٌستمروا على األخذ بعد ذلن{؛ 
 .بموة؛ لكنهم تولوا من بعد ما رأوا اآلٌة

.  ومنها: بٌان فضل هللا سبحانه وتعالى على بنً إسرابٌل؛ لموله تعالى: }فلوال فضل هللا علٌكم ورحمته ٕ
 لكنتم من الخاسرٌن{.

 علٌكم ورحمته{. أن اإلنسان ال ٌستمل بنفسه فً التوفٌك؛ لموله تعالى: }فلوال فضل هللا .  ومنها:ٖ
 ..  ومنها: إثبات فضل هللا تعالى على بنً إسرابٌل بما أعطاهم من اآلٌة الكونٌة، والشرعٌةٗ
لكنتم من .  ومنها: إثبات األسباب، وربطها بمسبباتها؛ لموله تعالى: }فلوال فضل هللا علٌكم ورحمته ٘

 .الخاسرٌن{؛ فهذا صرٌح فً إثبات األسباب، وتؤثٌرها فً مسبَّباتها
 المرآن

 [٘ٙ({ ]البمرة : ٘ٙ}َولَمَْد َعِلْمتُُم الهِذٌَن اْعتََدْوا ِمْنُكْم فًِ السهْبِت فَمُْلنَا لَُهْم ُكونُوا لَِرَدةً َخاِسئٌَِن )
 التفسٌر:

                                                           

 .٘ٙٔ-ٗٙٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
 .0٘ٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕ)
: " فً حاشٌة السٌوطً " لابله زابدة ابن صعصعة الفمعسً ، ٌعرض بزوجته ، لال  ٕ٘:  ٔ(فً حاشٌة األمٌر على مؽنى اللبٌب ٖ)

 . ٖٖوكانت أمها سرٌة " ، ولم ٌنسبه السٌوطً فً شرحه على شواهد المؽنى : 
 .٘ٙٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٗ)
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البؤس بؤسبلفكم من أهل المرٌة التً عصت هللا، فٌما أخذه علٌهم من  ما حلَّ من -ٌا معشر الٌهود-ولمد علمتم 
بان وحفر البَِرن، ثم اصطادوا السمن ٌوم  تعظٌم السبت، فاحتالوا الصطٌاد السمن فً ٌوم السبت، بوضع الّشِ

 األحد حٌلة إلى المحرم، فلما فعلوا ذلن، مسخهم هللا لردة منبوذٌن.
 .(ٔ)[، أي: "ولمد عرفتم"٘ٙتُُم{]البمرة:لوله تعالى: }َولَمَْد َعِلمْ  
 .(ٕ)لال ابن عثٌمٌن:" أي علمتم ِعلم الٌمٌن، وعرفتم معرفة تامة. الخطاب لبنً إسرابٌل" 

ُ ٌَْعلَُمُهْم{]األنفال:-هنا-لال الزجاج:"معنى }علمتم{  [، ومعناه ٓٙ:عرفتم، ومثله لوله عز وجل }اَل تَْعلَُمونَُهُم َّللاَّ
 .(ٖ) ٌعرفهم"ال تعرفونهم َّللاَّ 

لال ابن عباس:" ٌمول: ولمد عرفتم. وهذا تحذٌر لهم من المعصٌة، ٌمول : احذروا أن ٌصٌبكم ما أصاب  
 .(ٗ)أصحاب السبت، إذ عصونً"

[، " أي الذٌن تجاوزوا حدي، وركبوا ما نهٌتهم ٘ٙلوله تعالى:}الَِّذٌَن اْعتََدْوا ِمْنُكْم فًِ السَّْبِت{]البمرة:  
 .(٘)ٌوم السبت"عنه فً 

 .(ٙ)لال ابن عباس:" ٌمول : اجترإوا فً السبت" 
 .(2)لال الزجاج:" ظلموا وجاوزوا ما ُحدَّ لُهم" 
 .(1)لال الصابونً:" أي:الذٌن" خالفوا واصطادوا ٌوم السبت ولد نهٌناهم عن ذلن" 
 .(0)و)االعتداء(: أصله تجاوز الحد فً كل شًء" 
، أي: فً الحكم الذي حكم هللا به علٌهم ٌوم السبت؛ وذلن أن هللا حرم علٌهم (ٓٔ)ولوله تعالى}فًِ السَّْبِت{ 

عاً،  العمل والصٌد فً ذلن الٌوم لٌتفرؼوا للعبادة؛ فابتبلهم بكثرة الحٌتان ٌوم السبت حتى تكون فوق الماء ُشرَّ
ً ٌوم الجمعة،  فتدخل فٌه الحٌتان إذا ثم ال ٌرونها بعد ذلن؛ فتحٌلوا على صٌدها بحٌلة، حٌث وضعوا شباكا

 .(ٔٔ) جاءت ٌوم السبت، ثم ٌؤخذونها ٌوم األحد، وٌمولون: نحن لم نصدها ٌوم السبت
 :(ٕٔ)وفً اعتدابهم فً السبت لوالن 

 أحدهما : أنهم أخذوا فٌه الحٌتان على جهة االستحبلل، وهذا لول الحسن .
 والثانً : أنهم حبسوها فً ٌوم السبت وأخذوها ٌوم األحد، والسبت هو الٌوم المعروؾ. 

 :(ٖٔ)وفً تسمٌته بـ)السبت( أربعة ألاوٌل  
 أحدها : أن السبت هو اسم للمطعة من الدهر فسمً ذلن الٌوم به، وهذا لول الزجاج .

ً بذلن ألنه َسبَت َخْلك كل شًء، أي لطع و  فرغ منه، وهذا لول أبً عبٌدة .والثانً : أنه ُسّمِ
ً بذلن، ألن الٌهود ٌَْسبِتُون فٌه، أي ٌمطعون فٌه األعمال .  والثالث : أنه ُسّمِ

والرابع : أن أصل السبت، الهدوء والسكون فً راحة ودعة، ولذلن لٌل للنابم مسبوت الستراحته وسكون 
ً به الٌوم الستراحة الٌهود فٌه .جسده، كما لال تعالى:( َوَجعَْلنَا نَْوَمُكم ُسبَاتَا ).   فَُسّمِ

                                                           

 .ٙٙٔ/ٕ( تفسٌر الطبري:ٔ)
 .0ٕٕ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 . 1ٗٔ/ٔ( معانً المرآن: ٖ)
 .2ٙٔ/ٕ(:ص1ٖٔٔأخرجه الطبري)( ٗ)
 .ٙٙٔ/ٕ( تفسٌر الطبري:٘)
 .2ٙٔ/ٕ(:ص1ٖٔٔ( أخرجه الطبري)ٙ)
 . 1ٗٔ/ٔ( معانً المرآن: 2)
 .ٙ٘/ٕ( صفوة التفاسٌر: 1)
 .2ٙٔ/ٕ( تفسٌر الطبري:0)
انَْت َحاِضَرةَ اْلبَْحِر إِْذ ٌَْعُدوَن فًِ السَّْبِت إِْذ (وهذه المصة مبسوطة فً سورة األعراؾ ، حٌث ٌمول تعالى : } َواْسؤَْلُهْم َعِن اْلمَْرٌَِة الَّتًِ كَ ٓٔ)

ًعا َوٌَْوَم ال ٌَْسبِتُوَن ال تَؤْتٌِِهْم َكذَِلَن نَْبلُوُهْم بَِما َكانُوا  [ المصة بكمالها. ٌَْٖٙٔفُسمُوَن { ]األعراؾ :  تَؤْتٌِِهْم ِحٌتَانُُهْم ٌَْوَم َسْبتِِهْم ُشرَّ
( ٔٗٔٔ(، و)ٓٗٔٔ(، و)0ٖٔٔ. وانظر األخبار حول ذلن فً تفسٌر الطبري)1ٕٔ/ٌٔن: ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٔٔ)
 .2ٕٔ-1ٙٔ/ٕ:صٔٔ(ٕٗٔٔو)
 .ٖ٘ٔ-ٖٗٔ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٕٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٖٔ)
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 (ٔ)[، " فملنا للذٌن اعتدوا فً السبت"٘ٙلوله تعالى: }فَمُْلنَا لَُهْم{]البمرة: 
 .(ٕ)[، " أي : صٌروا كذلن"٘ٙلوله تعالى:}ُكونُواْ لَِرَدةً َخاِسبٌَِن{]البمرة: 
 .(ٖ)اإِلهانة"لال الصابونً:"أي مسخناهم لردة بعد أن كانوا بشراً مع الذلة و 
 .(ٗ)لال ابن عباس:" فمسخهم هللا لردة بمعصٌتهم" 
 .(٘)فصاروا لردة لها أذناب، تعاوى بعد ما كانوا رجاال ونساء" لال لتادة:" 
 .(ٙ)لال ابن كثٌر:"ٌعنً أذلة صاؼرٌن" 
 :(2)[، على وجهٌنَ٘ٙخاِسبٌَِن{]البمرة:واختلؾ أهل التفسٌر فً لوله تعالى:}فَمُْلنَا لَُهْم ُكونُوا لَِرَدةً  

األول: أنهم ُمِسُخوا لردةً، فصاروا ألجل اعتدابهم فً السبت فً صورة المردة المخلولٌن من لبل، فً األٌام 
 .(ٓٔ)، والسدي(0)، ولتادة(1)الستة. لاله ابن عباس

 .(ٔٔ)نسل"لال ابن عباس : "لم ٌعش مسخ لط فوق ثبلثة أٌام، ولم ٌؤكل ولم ٌشرب ولم ٌ 
والثانً: أنهم لم ٌمسخوا لردة، وإنما مسخت للوبهم، وهو َمثَل ضربه هللا لهم، كما لال تعالى:}َكَمثَِل اْلِحَماِر 

 .(ٗٔ)وابن كثٌر (ٖٔ). واعترض علٌه الطبري(ٕٔ)[ . لاله مجاهدٌَْ٘حِمُل أَْسفَاَراً{] الجمعة:
فً هذا الممام وفً ؼٌره، لال هللا تعالى: ولال ابن كثٌر:"وهذا لول ؼرٌب خبلؾ الظاهر من السٌاق  

ٌِْه َوَجعََل ِمْنهُ  ُ َوَؼِضَب َعلَ ِ َمْن لَعَنَهُ َّللاَّ ُم اْلِمَرَدةَ َواْلَخنَاِزٌَر َوَعبََد }لُْل َهْل أُنَبِّبُُكْم بَِشّرٍ ِمْن ذَِلَن َمثُوبَةً ِعْنَد َّللاَّ
 .(٘ٔ)["ٓٙالطَّاُؼوَت{ اآلٌة ]المابدة : 

[، فجعل هللا منهم ٘ٙفً تفسٌره عن ابن عباس :}فَمُْلنَا لَُهْم ُكونُوا لَِرَدةً َخاِسبٌَِن{ ]البمرة: ولال العوفً 
 المردة والخنازٌر، فزعم أن شباب الموم صاروا لردة والمشٌخة صاروا خنازٌر.

لٌه للت: والصحٌح فً هذه المسؤلة: أن مسخهم لرودا، إنما كان معنوًٌا ال صورًٌا خبلؾ ما ذهب إ 
 .(ٔ)، رحمه هللا. ورجحه ابن كثٌر(ٙٔ)مجاهد

                                                           

 .2ٗٔ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .2ٗٔ/ٕ( تفسٌر الطبري:ٕ)
 .ٙ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 . وهذا النص لطعة من الخبر.1ٙٔ-2ٙٔ/ٕ(:ص1ٖٔٔ( أخرجه الطبري)ٗ)
 .2ٔٔ-2ٓٔ/ٕ(:صٓٗٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .0ٕٓ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٙ)
 .0ٕٓ-10ٕ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: 2)
 .2ٓٔ-2ٙٔ/ٕ(:ص0ٖٔٔ(، و)1ٖٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)1)
 .2ٔٔ-2ٓٔ/ٕ(:صٔٗٔٔ(، و)ٓٗٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)0)
 .2ٕٔ/ٕ(:صٕٗٔٔتفسٌر الطبري)( أنظر: ٓٔ)
 . وهذا النص لطعة من الخبر.1ٙٔ-2ٙٔ/ٕ(:ص1ٖٔٔ( أخرجه الطبري)ٔٔ)
 .2ٖٔ-2ٕٔ/ٕ(:صٗٗٔٔ(، و)ٖٗٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .2ٖٔ/ٕ( أنظر: تفسٌر الطبري: ٖٔ)
 .10ٕ/ٔ(تفسٌر ابن كثٌر: ٗٔ)
 .10ٕ/ٔ(تفسٌر ابن كثٌر: ٘ٔ)
عالى مسخ للوبهم بمعنى الطبع والختم ال أنه مسخ صورهم وهو مثل لوله تعالى: }كمثل ( إن المروي عن مجاهد أنه سبحانه وتٙٔ)

 ( ونظٌره أن ٌمول األستاذ للمتعلم البلٌد الذي ال ٌنجح فً تعلٌمه: كن حمارا، واحتج على امتناعه بؤمرٌن:٘الحمار ٌحمل أسفارا{ )الجمعة: 
المحسوسة فإذا أبطلها وخلك فً تلن األجسام تركٌب المرد وشكله كان ذلن إعداما األول: أن اإلنسان هو هذا الهٌكل المشاهد والبنٌة 

لئلنسان وإٌجادا للمرد فٌرجع حاصل المسخ على هذا المول إلى أنه تعالى أعدم األعراض التً باعتبارها كانت تلن األجسام إنسانا وخلك 
 جادا ال أنه ٌكون مسخا.فٌها األعراض التً باعتبارها كانت لردا فهذا ٌكون إعداما وإٌ

 والثانً: إن جوزنا ذلن لما آمنا فً كل ما نراه لردا وكلبا أنه كان إنسانا عالبل، وذلن ٌفضً إلى الشن فً المشاهدات.
وأجٌب عن األول بؤن اإلنسان لٌس هو تمام هذا الهٌكل، وذلن ألن هذا اإلنسان لد ٌصٌر سمٌنا بعد أن كان هزٌبل، وبالعكس فاألجزاء 

تبدلة واإلنسان المعٌن هو الذي كان موجودا والبالً ؼٌر الزابل، فاإلنسان أمر وراء هذا الهٌكل المحسوس، وذلن األمر إما أن ٌكون م
جسما سارٌا فً البدن أو جزءا فً بعض جوانب البدن كملب أو دماغ أو موجودا مجردا على ما ٌموله الفبلسفة وعلى جمٌع التمدٌرات فبل 

اء ذلن الشًء مع تطرق التؽٌر إلى هذا الهٌكل وهذا هو المسخ وبهذا التمدٌر ٌجوز فً المالن الذي تكون جثته فً ؼاٌة العظم امتناع فً بم
 أن ٌدخل حجرة الرسول علٌه السبلم.
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 [، أربعة ألوال:٘ٙوفً لوله تعالى:}خاسبٌن{]البمرة: 
 .(ٕ)أحدها : أن معناه: مبعدٌن. ومنه: َخَسؤُت الكلب أخسإه َخْسباً، أي بَاعدته وطرْدته. لاله الزجاج

، وروي عن مجاهد ولتادة وأبً مالن (ٗ)، والربٌع(ٖ)والثانً : أن معناه: أذلة صاؼرٌن، وهذا لول أبً العالٌة
 .(٘)نحو ذلن

 .(ٙ)والثالث: معناه: صاؼرٌن. لاله مجاهد
 .(2)والرابع: :أن معنى: خاسبا، أي: ذلٌبلً . لاله ابن عباس

، وبالتالً إن جمٌع (1)لال الطبري:فً معنى }الخاسبٌن(: "أي: مبعدٌن من الخٌر أذالء صؽراء" 
 المعنى الصحٌح. وهللا تعالى أعلم.األلوال الثبلثة ضمن 

و)الخاسا(: " المبعد المطرود، كما ٌخسؤ الكلب ٌمال منه : " خسؤته أخسإه خسؤ وخسوءا، وهو  
 :  (0)ٌخسؤ خسوءا " . لال : وٌمال : " خسؤته فخسؤ وانخسؤ " . ومنه لول الراجز

 كالكلب إن للت له اخسؤ انخسؤ 
 .(ٓٔ)صاؼرا"ٌعنً : إن طردته انطرد ذلٌبل 

 :(ٔٔ)وأنشد الفراء
ٌُْم َسَواءُ   َوإذا َزَجْرُت اْلَكْلَب لُْلُت اْخَسؤ لَهُ      َواْلَكْلُب ِمثْلَُن ٌاُخَر

 :(ٕٔ)وأنشد ابن األنباري لعمران بن حطان
 الَ تَْجعَلَْن ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة َمْنِزِلً      ٌَا َرّبِ  َمْنِزَل َخاِسًا َمْدُحورِ 

 :الفوابد
من فوابد اآلٌة: توبٌخ الٌهود الموجودٌن فً عهد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص على عدم اإلٌمان به؛ ووجه ذلن أنهم علموا   ٔ.

ما حّل بؤسبلفهم من النكال بسبب المخالفة؛ فكان علٌهم أن ٌكون ذلن موعظة لهم ٌرتدعون به عن معصٌة 
 هللا ورسوله.

على المحارم ال ٌخرج عن العدوان؛ لموله تعالى: }الذٌن اعتدوا منكم  ومنها: تحرٌم الحٌل، وأن المتحٌل  ٕ.
ً من إتٌان المحرم على وجه صرٌح؛ ألنه جمع بٌن  فً السبت{؛ بل الحٌل على فعل محرم أعظم إثما
ً وعداوة للمإمنٌن من الكفار الصرحاء؛ لال أٌوب  المعصٌة، والخداع؛ ولهذا كان المنافمون أشد جرما

رحمه هللا . فً المتحٌلٌن: "إنهم ٌخادعون هللا كما ٌخادعون الصبٌان؛ ولو أتوا األمر على وجهه السختٌانً . 

                                                                                                                                                                                             

نا حاجة إلى وعن الثانً أن األمان ٌحصل بإجماع األمة، ولما ثبت بما لررنا جواز المسخ أمكن إجراء اآلٌة على ظاهرها، ولم ٌكن ب
ت التؤوٌل الذي ذكره مجاهد رحمه هللا وإن كان ما ذكره ؼٌر مستبعد جدا، ألن اإلنسان إذا أصر على جهالته بعد ظهور اآلٌات وجبلء البٌنا

فمد ٌمال فً العرؾ الظاهر إنه حمار ولرد، وإذا كان هذا المجاز من المجازات الظاهرة المشهورة لم ٌكن فً المصٌر إلٌه محذور 
 (.ٗٓٔ/ٕألبتة.)انظر: تفسٌر الرازي: 

 .0ٔٔ/ٔ( انظر: تفسٌره: ٔ)
 .0ٗ/!ٔ( أنظر: معانً المرآن: ٕ)
 .ٖٖٔ/ٔ(:ص2ٗٙ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖ)
 .2٘ٔ/ٕ(:ص0ٗٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٖٖٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:٘)
 .2٘ٔ/ٕ(:ص2ٗٔٔ(، و)ٙٗٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .2٘ٔ/ٕ(:صٓ٘ٔٔأنظر: تفسٌر الطبري)( 2)
 .2ٗٔ/ٕ( تفسٌر الطبري:1)
 (( لسان العرب : )خسؤ( ، ورواٌته : " إن لٌل له ".0)
 .2ٗ/ ٔ، "الصحاح" )خسؤ( 2ٖٕ/ ٖ، "جمهرة أمثال العرب" 1ٕٓٔ/ ٔ، وانظر: "تهذٌب اللؽة" )خسؤ( 2ٗٔ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .1ٖٙ/ٔشواهد الواحدي فً التفسٌر البسٌط: ( لم أعثر على لابله، والبٌت من ٔٔ)
، و لم أجده فٌما اطلعت علٌه من شعر عمران بن حطان ضمن "دٌوان الخوارج" جمع 0ٖٙ/ٕ( البٌت ذكره الواحدي فً تفسٌره: ٕٔ)

 ناٌؾ محمود معروؾ، وال فً "شعر الخوارج" لـ )إحسان عباس(.
ْفرٌة إحدى فرق الخوارج، وكان خطٌبًا شاعرا، توفً وهو عمران بن حطان من بنً عمرو بن سٌبان بن ذهل، ك ان رأس المَعدة من الصُّ
 .2ٖٔ/ ٖ، وانظر: "تهذٌب التهذٌب" 2ٙٔ/ ٖ، والمبرد فً "الكامل" 2ٗ/ ٔسنة أربع وثمانٌن ذكر الجاحظ أخباره فً "البٌان والتبٌٌن" 
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لكان أهون"؛ وصدق رحمه هللا؛ وللحٌل مفاسد كثٌرة . راجع إن شبت كتاب "إؼاثة اللهفان" البن المٌم . 
 رحمه هللا . وؼٌره.

شحوم المٌتة ولد حرمت علٌهم، ثم أذابوها، وأنت إذا تؤملت حٌل الٌهود فً السبت، وحٌلهم فً بٌع 
وباعوها، وأكلوا ثمنها؛ وتؤملت حٌل بعض المسلمٌن الٌوم على الربا وؼٌره. وجدت أن حٌل بعض المسلمٌن 
الٌوم على ما ذُكر أشد حٌلة من حٌل الٌهود . ومع ذلن أحل هللا بهم نممته، ولد نهانا عن ذلن رسول هللا  

م والع  (ٔ)ال: "ال ترتكبوا ما ارتكبت الٌهود، فتستحلوا محارم هللا بؤدنى الحٌل"ملسو هيلع هللا ىلص، فم ؛ فالمتحٌل على المحرَّ
 فٌه، وال تنفعه الحٌلة.

ومن فوابد اآلٌتٌن: بٌان حكمة هللا فً مناسبة العموبة للذنب؛ ألن عموبة هإالء المتحٌلٌن أنهم مسخوا   ٖ.
م فعلوا شٌباً صورته صورة المباح؛ ولكن حمٌمته ؼٌر مباح؛ فصورة لردة خاسبٌن؛ والذنب الذي فعلوه أنه

ً لوله تعالى:  المرد شبٌهة باآلدمً، ولكنه لٌس بآدمً؛ وهذا؛ ألن الجزاء من جنس العمل؛ وٌدل لذلن أٌضا
 . [ٓٗ}فكبلًّ أخذنا بذنبه{ ]العنكبوت: 

 .خاسبٌن{؛ فكانوا فً لحظة لردة ومنها: بٌان لدرة هللا عّز وجّل؛ لموله تعالى: }كونوا لردة  ٗ.
 المرآن

ٌَْها َوَما َخْلفََها َوَمْوِعَظةً ِلْلُمتهِمٌَن ) ٌَْن ٌََد  [ٙٙ({ ]البمرة : ٙٙ}فََجعَْلنَاَها نََكااًل ِلَما بَ
 التفسٌر:

فجعلنا هذه المرٌة عبرة لمن بحضرتها من المرى، ٌبلؽهم خبرها وما حلَّ بها، وعبرة لمن ٌعمل بعدها مثل 
 تلن الذُّنوب، وجعلناها تذكرة للصالحٌن؛ لٌعلموا أنهم على الحك، فٌثبتوا علٌه.

 .(ٔ)[، أي "فجعلنا عموبتنا ومسخنا إٌاهم"ٙٙلوله تعالى: }فََجعَْلنَاَها{ ]البمرة :  
 .(ٕ)لال ابن عثٌمٌن: أي :صٌّرناها" 
 :(ٖ)على ستة ألوال [ٙٙ]البمرة : واختلؾ المفسرون فً مرجع الضمٌر فً لوله تعالى}فََجعَْلنَاَها{  

}َواْسؤَْلُهْم َعِن اْلمَْرٌَِة الَّتًِ َكانَْت َحاِضَرةَ اْلبَْحِر  األول: أنه ٌعود على المرٌة؛ لموله تعالى فً سورة األعراؾ:
ًعا َوٌَْوَم اَل  ٌَْسبِتُوَن اَل تَؤْتٌِِهْم َكَذِلَن نَْبلُوُهْم بَِما َكانُوا إِْذ ٌَْعُدوَن فًِ السَّْبِت إِْذ تَؤْتٌِِهْم ِحٌتَانُُهْم ٌَْوَم َسْبتِِهْم ُشرَّ

 [؛ فٌكون مرجع الضمٌر مفهوماً من السٌاق.ٌَْٖٙٔفُسمُوَن{ ]األعراؾ : 
}َولَمَْد َعِلْمتُُم الَِّذٌَن اْعتََدْوا  ، أي فجعلنا العموبة؛ لموله تعالى:-وهً المسخة-والثانً: أنه ٌعود على العموبة

ٌَْها َوَما َخْلفََها َوَمْوِعَظةً ِلْلُمتَِّمٌَن{ ٘ٙفًِ السَّْبِت فَمُْلنَا لَُهْم ُكونُوا لَِرَدةً َخاِسبٌَِن)ِمْنُكْم  ٌَْن ٌََد ( فََجعَْلنَاَها نََكااًل ِلَما بَ
 .(ٗ)[ ؛ فٌكون المعنى: فجعلنا هذه العموبة نكاالً. وهذا فً رواٌة الضحان عن ابن عباسٙٙ -٘ٙ]البمرة :

[، مسخناهم لردة، فولعت الكناٌة عن ٘ٙالث: أنه ٌعود على المسخة، ألن معنى: }ُكونُوا لَِرَدةً{]البمرة:والث
 . (٘) الكبلم المتمدم. لاله الفراء

 .(ٙ)والرابع:  ولال األخفش: أي جعلنا المردة نكاال
[، ٌدل على أنهم كانوا ٌَ٘ٙن{]البمرة:والخامس: أنه ٌعود على األمة التً مسخت، ألن لوله: }َولَمَْد َعِلْمتُُم الَّذِ 

 .(2)أمة وفرلة من الناس، فرجع العابد على المعنى. لاله الزجاج
ًّ عن ابن عباس  .(1)والسادس: أنه ٌعود على الحٌتان. وذلن فً رواٌة أب

                                                           

بلم حدثنا الحسن بن صباح حدثنا ٌزٌد بن هارون حدثنا دمحم بن عمرو"، لال ابن المٌم: ]رواه أبو عبد هللا ابن بطة: "حدثنا أحمد بن س )ٔ(
 .ٖٓٗ/0؛ عون المعبود مع شرح ابن المٌم ٖٔ٘/ٔوهذا إسناد جٌد ٌصحح مثله الترمذي[. أهـ. إؼاثة اللهفان 

 .2٘ٔ/ٕ( تفسٌر الطبري:ٔ)
 .1ٕٔ/ٔ(انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕ)
 .1ٕٔ/ٔوتفسٌر ابن عثٌمٌن: ، 2ٙٔ-2٘ٔ/ٕ(انظر: تفسٌر الطبري:ٖ)
 .2٘ٔ/ٕ(:صٔ٘ٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبر)ٗ)
 .ٖٗ/ٔ( أنظر: معانً المرآن: ٘)
 .٘ٓٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الرازي: ٙ)
 . 0ٗٔ/ٔ( أنظر: معانً المرآن: 2)
 .2ٙٔ/ٕ(:صٔ٘ٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)1)
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األمة أي: جعلنا هذه األمة نكاال، ألن لوله تعالى: }ولمد علمتم الذٌن اعتدوا منكم فى السبت{ ٌدل على  
    .(ٔ)والجماعة أو نحوها

والصحٌح أن الضمٌر عابد على المرٌة، أي : فجعل هللا هذه المرٌة، والمراد أهلها بسبب اعتدابهم فً  
 . وهللا أعلم.(ٕ)سبتهم"

 .(ٖ)[،  "أي عموبة زاجرة لمن ٌؤتً بعدها من األمم"ٙٙلوله تعالى:}نََكاالً{]البمرة: 
 .(ٗ)وعبرة وفضٌحة شاهرة"لال الثعلبً:"أي:" عموبة 

ُ نََكاَل اآلِخَرةِ   لال ابن كثٌر:"أي : عالبناهم عموبة، فجعلناها،عبرة، كما لال هللا عن فرعون:}فَؤََخَذهُ َّللاَّ
 .(٘) ["َٕ٘واألولَى{ ]النازعات : 

 : (2)، كما لال عدي بن زٌد العباد (ٙ)وأصل )النكال(، العموبة 
 د وال فً نكاله تنكٌر        ال ٌسخط الضلٌل ما ٌسع العبـ 

لال المفال: النكال: "العموبة الؽلٌظة الرادعة للناس عن اإللدام على مثل تلن المعصٌة وأصله من المنع  
 .(1)والحبس"

 :(0)[، ثبلثة تؤوٌبلتٙٙوفً لوله تعالى:}نََكاالً{]البمرة: 
 .(ٔٔ)، وأبو العالٌة(ٓٔ)أحدها : عموبة، وهو لول ابن عباس

 : عبرة ٌنكل بها من رآها . والثانً
 والثالث : أن النكال االشتهار بالفضٌحة .

ٌَْها{]البمرة:  ٌَْن ٌََد  .(ٕٔ)[،  "أي لمن ٌؤتً بعدها من األمم"ٙٙلوله تعالى:}لَِّما بَ
 .(ٖٔ)لال سعٌد بن جبٌر:" من بحضرتها ٌومبذ من الناس" 
 .(ٗٔ)شؤن السبت" ولال إسماعٌل بن أبً خالد:" ما كان لبلها من الماضٌن فً 

 وروي عن لتادة وعطٌة نحو ذلن.
، وروي عن الربٌع بن أنس، ومجاهد والسدي (٘ٔ)ولال أبو العالٌة: " أي عموبة لما خبل من ذنوبهم" 

 .(ٙٔ)ولتادة فً رواٌة معمر والحسن وعكرمة نحو ذلن
  .(2ٔ)هدها وعاٌنها"[، "أي جعلنا مسخهم لردة عبرة لمن شٙٙلوله تعالى: }َوَما َخْلفََها{]البمرة: 
 .(1ٔ)لال عطٌة:" لما كان من بعدهم من بنً إسرابٌل، ال ٌعملوا فٌها بمثل أعمالهم" 
ٌَْها َوَما َخْلفََها[]البمرة:  ٌَْن ٌََد  [، ثمانٌة تؤوٌبلت:ٙٙوفً لوله تعالى:}ِلَما بَ

 .(ٕ)واختاره ابن كثٌر. (ٔ)أحدها : ما بٌن ٌدٌها وما خلفها من المرى، وهذه رواٌة عكرمة عن ابن عباس

                                                           

 .٘ٓٔ/ٕ(انظر: تفسٌر الرازي: ٔ)
 .0ٕٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٕ)
 .ٙ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .ٖٕٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٗ)
 .0ٕٔ/ٔ(تفسٌر ابن كثٌر: ٘)
 .22ٔ/ٕ، تفسٌر الطبري: ٗٗ٘ٗ/ 1، واللسان" ٖ٘ٙٙ/ ٗ( أنظر: تهذٌب اللؽة: ٙ)
 محبسه.، ولم اجده فً الكراجع التً ذكرت لصٌدة عدي بن ٌاد التً كتبها فً النعمان من 22ٔ/ٕ( البٌت فً تفسٌر الطبري: 2)
 .٘ٓٔ/ٕ(نمبل عن :مفاتٌح الؽٌب: 1)
 .2ٖٔ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: 0)
 .2٘ٔ/ٕ(:صٔ٘ٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبر)ٓٔ)
 .ٖٖٔ/ٔ(:ص2٘ٙ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .ٙ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٔ)
 .ٖٗٔ/ٔ(:ص20ٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖٔ)
 .ٖٗٔ/ٔ(:ص21ٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗٔ)
 .ٖٗٔ/ٔ(:ص22ٙتفسٌر ابن أبً حاتم) ( أنظر:٘ٔ)
 .ٖٕٔ/ٔ، وانظر: تفسٌر الثعلبً:ٖٗٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٙٔ)
 .ٙ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2ٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ(:ص1ٖٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)1ٔ)
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والثانً : ما بٌن ٌدٌها ٌعنً من بعدهم من األمم، وما خلفها، الذٌن كانوا معهم بالٌن، وهذه رواٌة الضحان 
 .(ٗ). واختاره الطبري(ٖ)عن ابن عباس

 . (٘)والثالث : ما بٌن ٌدٌها، ٌعنً من دونها، وما خلفها، ٌعنً لمن ٌؤتً بعدهم من األمم، وهذا لول السدي
 .(ٙ)والرابع : لما بٌن ٌدٌها من ذنوب الموم، وما خلفها للحٌتان التً أصابوها، وهذا لول لتادة

 .(2)والخامس : ما بٌن ٌدٌها: ما مضى من خطاٌاهم، وما خلفها : خطاٌاهم التً أُْهِلُكوا بها، وهذا لول مجاهد
خلفها: ما عملوا بعد الحٌتان. وهذه رواٌة أبً والسادس: ما بٌن ٌدٌها: الذنوب التً عملوا لبل الحٌتان، وما 

 .(1)عن أبٌه عن ابن عباس
 (0)والسابع: ما بٌن ٌدٌها: عموبة لما مضى من ذنوبهم، وما خلفهما: وعبرة لما بعدهم. لاله أبو العالٌة

 .(ٓٔ)والربٌع
ٌْها{، من عموبة اآلخرة }َوما َخْلفَها{، من  ٌَْن ٌََد نصٌحتهم فً دنٌاهم فٌذّكرون بها إلى والثامن: ولٌل: "}ِلما بَ

 .(ٔٔ)ٌوم لٌام الّساعة"
والمول األول والثانً تحتملهما اآلٌة، وإن كان األول منهما هو األشبه إلى الصواب، إذ أن "المراد بما  

نَا َما بٌن ٌدٌها وما خلفها : من بحضرتها من المرى التً ٌبلؽهم خبرها، وما حل بها، كما لال : }َولَمَْد أَْهلَكْ 
ْفنَا اآلٌَاِت لَعَلَُّهْم ٌَْرِجعُوَن{ ]األحماؾ :  [ ولال تعالى: }َوال ٌََزاُل الَِّذٌَن َكفَُروا 2َٕحْولَُكْم ِمَن اْلمَُرى َوَصرَّ

ا نَؤْتًِ األْرَض نَْنمُُصَها [، ولال }أَفبَل ٌََرْوَن أَنَّ ٖٔتُِصٌبُُهْم بَِما َصنَعُوا لَاِرَعةٌ أَْو تَُحلُّ لَِرٌبًا ِمْن َداِرِهْم{ ]الرعد : 
[، فجعلهم عبرة ونكاال لمن فً زمانهم، وعبرة لمن ٌؤتً بعدهم بالخبر المتواتر  ِٗٗمْن أَْطَرافَِها{ ]األنبٌاء : 

 .(ٕٔ)عنهم، ولهذا لال :}َوَمْوِعَظةً ِلْلُمتَِّمٌَن{"
ْلُمتَِّمٌَن{]البمرة:  ذكرى لكل عبٍد صالحٍ متٍّك هلل سبحانه [، "أي عظةً وٙٙلوله تعالى: }َوَمْوِعَظةً لِّ

 .(ٖٔ)وتعالى"
 .  (ٗٔ)لال ابن عباس:" وتذكرة وعبرة للمتمٌن" 
وأخرج الطبري عن ابن عباس: }وموعظة للمتمٌن{، ٌمول : للمإمنٌن الذٌن ٌتمون الشرن وٌعملون  

 .(٘ٔ)بطاعتً"
 مثل ذلن. (2ٔ). وروي عن أبو العالٌة(ٙٔ)ولال الربٌع:" فكانت موعظة للمتمٌن خاصة" 
 .(1ٔ)لال الطبري:أي:" وتذكرة للمتمٌن، لٌتعظوا بها، وٌعتبروا، وٌتذكروا بها" 
 .(0ٔ)لال الزجاج:" أي ٌتعظ بها أهل التموى، فٌلزمون ما هم علٌه" 

                                                                                                                                                                                             

 .ٖٗٔ/ٔ(:ص1ٓٙ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)21ٔ/ٕ(:صٙ٘ٔٔ( تفسٌر الطبري)ٔ)
 .0ٖٕ/ٔ(أنظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٕ)
 .21ٔ/ٕ(:صٙ٘ٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .20ٔ/ٕ( أنظر: تفسٌره: ٗ)
 .21ٔ/ٕ(:صٕٙٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .21ٔ/ٕ(:ص1٘ٔٔ(، و)2٘ٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .21ٔ/ٕ(:صٔٙٔٔ(، و)ٓٙٔٔ(، و)0٘ٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)2)
 .20ٔ/ٕ(:صٖٙٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)1)
 .ٖٗٔ/ٔ(:ص1ٓٙ( و)22ٙأبً حاتم)( أنظر: تفسٌر ابن 0)
 .ٖٗٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٓٔ)
 .ٖٕٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٔٔ)
 .0ٖٕ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕٔ)
 .2٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖٔ)
 .1ٔٔ-1ٓٔ/ٕ(:صٗٙٔٔ( أخرجه الطبري)ٗٔ)
 .1ٔٔ/ٕ(:ص٘ٙٔٔ( تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .1ٔٔ/ٕ(:ص2ٓٔٔ( تفسٌر الطبري)ٙٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ(:ص1٘ٙبن أبً حاتم)( أنظر: تفسٌر ا2ٔ)
 .1ٓ/!ٕ( تفسٌر الطبري:1ٔ)
 .0ٗٔ/ٔ( معانً المرآن: 0ٔ)
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 :(ٔ)[، على وجهٌنٙٙواختلؾ فً المعنً بموله تعالى:}َوَمْوِعَظةً ِلْلُمتَِّمٌَن{]البمرة: 
، (٘)، وابن جرٌج(ٗ)، ولتادة(ٖ)، والحسن(ٕ)ذٌن من بعدهم إلى ٌوم المٌامة. لاله ابن عباساألول: المراد بهم: ال

 ، وهو لول الجمهور.(٘)جرٌج
 .(1)، واختاره الثعلبً(2)، وعطٌة(ٙ)والثانً: أن المراد بهم: أمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص. لاله السدي

 أعلم.والمول األول هو الصحٌح، ألنه أعم، وعلٌه الجمهور. وهللا  
و"المراد بالموعظة هاهنا الزاجر، أي : جعلنا ما أحللنا بهإالء من البؤس والنكال فً ممابلة ما ارتكبوه  

من محارم هللا، وما تحٌلوا به من الحٌل، فلٌحذر المتمون صنٌعهم لببل ٌصٌبهم ما أصابهم، كما روي عن أبً 
ِ بِؤَْدنَى اْلِحٌَِل"هرٌرة : أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : " ال تَ   .(ٓٔ)"(0)ْرتَِكبُوا َما اْرتََكبَِت اْلٌَُهوُد، فَتَْستَِحلُّوا َمَحاِرَم َّللاَّ

 [،، ففٌه وجهان:ٙٙولال الرازي: " أما لوله تعالى: }َوَمْوِعَظةً ِلْلُمتَِّمٌَن{]البمرة: 
م أن ٌنزل به مثل ما نزل بهم، أحدهما: أن من عرؾ األمر الذي نزل بهم ٌتعظ به وٌخاؾ إن فعل مثل فعله

وإن لم ٌنزل عاجبل فبل بد من أن ٌخاؾ من العماب اآلجل الذي هو أعظم وأدوم، وأما تخصٌصه المتمٌن 
بالذكر فكمثل ما بٌناه فً أول السورة عند لوله: }هدى للمتمٌن{ ألنهم إذا اختصموا باالتعاظ واالنزجار 

 ٌس بمنفعة لؽٌرهم.واالنتفاع بذلن صلح أن ٌخصوا به، ألنه ل
الثانً: أن ٌكون معنى لوله: }وموعظة للمتمٌن{ أن ٌعظ المتمون بعضهم بعضا أي جعلناها نكاال ولٌعظ به 
بعض المتمٌن بعضا فتكون الموعظة مضافة إلى المتمٌن على معنى أنهم ٌتعظون بها، وهذا خاص لهم دون 

 .(ٔٔ)ؼٌر المتمٌن وهللا أعلم"
 :الفوابد

 اآلٌة: إثبات المول هلل عّز وجّل؛ لموله تعالى: }فملنا لهم كونوا لردة خاسبٌن{..  من فوابد ٔ
.  ومنها: أن الذٌن مسخوا لردة من هذه المرٌة هم الذٌن اعتدوا فً السبت؛ وأما الذٌن نََهوا عن السوء فمد ٕ

 .منجوا؛ وأما الذٌن سكتوا عن المعتدٌن، ولم ٌشاركوهم فمد سكت هللا عنهم؛ فنسكت عنه
.  ومنها: أن العموبات فٌها تنكٌل لؽٌر العامل؛ لموله تعالى: }فجعلناها نكاالً لما بٌن ٌدٌها وما خلفها{؛ ولهذا ٖ

ٌمص هللا علٌنا من نبؤ المكذبٌن للرسل ما ٌكون لنا فٌه عبرة، كما لال عّز وجّل: }لمد كان فً لصصهم عبرة 
 [ .ٔٔٔألولً األلباب{ ]ٌوسؾ: 

 .لحدود الشرعٌة نكال للفاعل أن ٌعود مرة أخرى إلى هذا الذنب، ولؽٌر الفاعل.  ومنها: أن اٗ
 ..  ومنها: أن الذٌن ٌنتفعون بمثل هذه المواعظ هم المتمون٘
.  ومنها: أن المواعظ لسمان: كونٌة، وشرعٌة؛ فالموعظة هنا كونٌة لدرٌة؛ ألن هللا أحل بهم العموبة التً ٙ

وما خلفها، وموعظة للمتمٌن؛ وأما الشرعٌة فمثل لوله تعالى: }ٌا أٌها الناس لد تكون نكاالً لما بٌن ٌدٌها، 

                                                           

 .0ٖٕ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ(:ص1ٗٙ، وابن أبً حاتم)1ٔٔ/ٕ(:صٙٙٔٔ( تفسٌر الطبري)ٕ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ(:ص1ٙٙ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖ)
 .1ٔٔ/ٕ(:ص2ٙٔٔ( تفسٌر الطبري)ٗ)
 .1ٕٔ/ٕ(:ص2ٔٔٔ( تفسٌر الطبري)٘)
 .ٖ٘ٔ/ٔ(:ص11ٙ، وابن أبً حاتم)1ٔٔ/ٕ(:ص0ٙٔٔ( تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ(:ص12ٙ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)2)
 . ثم لال:" فبل ٌفعلون مثل فعلهم".ٖٕٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر الثعلبً: 1)
( ـ لال: حدثنا به أبو الحسن أحمد بن مسلم، ٙ٘رلم)ـ  الحٌل (حدٌث مرفوع عن أبً هرٌرة، أخرجه اإلمام ابن بطة العكبري فً إبطال0)

عنه  هللا مسلم، حدثنا الحسن بن دمحم الصبّاح الزعفرانً، حدثنا ٌزٌد بن هارون، حدثنا دمحم بن عمرو، عن أبً سلمة عن أبً هرٌرة رضً
(.  ولال ابن كثٌر فً ٕو ٗٗٔو ٕ/ٔٔ)ق وانظر: اإلبانة عن شرٌعة الفرلة الناجٌة "  .علٌه وسلم .. الحدٌث هللا صلى هللا لال: لال رسول

(:" هذا إسناد جٌد، وأحمد بن دمحم مسلم هذا وثّمه الحافظ أبو بكر الخطٌب البؽدادي، وبالً رجاله مشهورون على شرط 0ٖٕ/ٔتفسٌره )
نً فً )إرواء الؽلٌل (:"إسناده حسن وإسناده مما ٌُصححه الترمذي". ولال اإللبآٖٔ/٘الصحٌح". ولال ابن المٌم فً تهذٌب السنن )

(:"وهذا إسناد رجاله كلهم ثمات معروفون من رجال التهذٌب، ؼٌر أبً الحسن أحمد بن دمحم بن مسلم وهو المخرمً، كما جاء 2ٖ٘/٘
 منسوباً فً أكثر من موضع فً كتابه اآلخر اإلبانة عن شرٌعة الفرلة الناجٌة".

 .0ٖٕ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٓٔ)
 .ٙٓٔ/ٕ( تفسٌر الرازي: ٔٔ)
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[ ؛ والمواعظ الكونٌة أشد تؤثٌراً ألصحاب 2٘جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما فً الصدور{ ]ٌونس: 
ألن انتفاع  الملوب الماسٌة؛ أما المواعظ الشرعٌة فهً أعظم تؤثٌراً فً للوب العارفٌن باهلل اللٌنة للوبهم؛

 المإمن بالشرابع أعظم من انتفاعه بالممدورات.
. ومن فوابد اآلٌتٌن: أن الذٌن ٌنتفعون بالمواعظ هم المتمون؛ وأما ؼٌر المتمً فإنه ال ٌنتفع ال بالمواعظ 2

ل: هذه الكونٌة، وال بالمواعظ الشرعٌة؛ لد ٌنتفع بالمواعظ الكونٌة اضطراراً، وإكراهاً؛ ولد ال ٌنتفع؛ ولد ٌمو
األشٌاء ظواهر كونٌة طبٌعٌة عادٌة، كما لال تعالى: }وإن ٌروا كسفاً من السماء سالطاً ٌمولوا سحاب مركوم{ 

[ ؛ ولد ٌنتفع، وٌرجع إلى هللا تعالى، كما لال تعالى: }فإذا ركبوا فً الفلن دعوا هللا مخلصٌن له ٗٗ]الطور: 
اهم إلى البر إذا هم ٌشركون{ ]ا [، ولال تعالى: }وإذا ؼشٌهم موج كالظلل دعوا هللا ٘ٙلعنكبوت: الدٌن فلما نجَّ

اهم إلى البر فمنهم ممتصد وما ٌجحد بآٌاتنا إال كل ختَّار كفور{ ]لممان:   [ .ٕٖمخلصٌن له الدٌن فلما نجَّ
تعالى . ومن فوابد اآلٌتٌن: أن من فوابد التموى . وما أكثر فوابدها . أن المتمً ٌتعظ بآٌات هللا سبحانه و1

 الكونٌة، والشرعٌة.
 المرآن

هِخذُنَا ُهُزًوا لَاَل أَعُ  َ ٌَؤُْمُرُكْم أَْن تَْذبَُحوا بَمََرةً لَالُوا أَتَت ِ أَْن أَُكوَن ِمَن }َوإِْذ لَاَل ُموَسى ِلمَْوِمِه إِنه َّللاه وذُ بِاَّلله
 [2ٙ({ ]البمرة : 2ٙاْلَجاِهِلٌَن )

 التفسٌر:
ناٌة أسبلفكم، وكثرة تعنتهم وجدالهم لموسى علٌه الصبلة والسبلم، حٌن لال لهم: واذكروا ٌا بنً إسرابٌل ج

: أتجعلنا موضعًا للسخرٌة واالستخفاؾ؟ فردَّ علٌهم موسى -مستكبرٌن-إن هللا ٌؤمركم أن تذبحوا بمرة، فمالوا 
 بموله: أستجٌر باهلل أن أكون من المستهزبٌن.

ما روي، أن رجبل من بنً إسرابٌل أسّن وكان له مال، فاستبطؤ لال ابن عطٌة:" "وسبب هذه اآلٌة على  
ابن أخٌه موته، ولٌل أخوه، ولٌل ابنا عمه، ولٌل ورثة كثٌر ؼٌر معٌنٌن، فمتله لٌرثه وألماه فً سبط آخر ؼٌر 
سبطه، لٌؤخذ دٌته وٌلطخهم بدمه، ولٌل: كانت بنو إسرابٌل فً لرٌتٌن متجاورتٌن، فؤلماه إلى باب إحدى 

مدٌنتٌن، وهً التً لم ٌمتل فٌها، ثم جعل ٌطلبه هو وسبطه حتى وجده لتٌبل، فتعلك بالسبط أو بسكان المدٌنة ال
التً وجد المتٌل عندها، فؤنكروا لتله، فولع بٌن بنً إسرابٌل فً ذلن لحاء حتى دخلوا فً السبلح، فمال أهل 

السبلم فمصوا علٌه المصة، وسؤلوه البٌان، النهً منهم: أنمتل ورسول هللا معنا؟ فذهبوا إلى موسى علٌه 
َ ٌَؤُْمُرُكْم أَْن  فؤوحى هللا إلٌه أن ٌذبحوا بمرة فٌضرب المتٌل ببعضها، فٌحٌى وٌخبر بماتله فمال لهم: إِنَّ َّللاَّ

، (ٙ)ولتادة، (٘)، والسدي(ٗ)، وأبً العالٌة(ٖ)، وعبٌدة(ٕ). روي ذلن عن ابن عباس(ٔ)["2ٙتَْذبَُحوا بَمََرةً{]البمرة:
 .(ٔٔ)، ودمحم بن لٌس(ٓٔ)، ودمحم بن كعب المرظً(0)، وابن زٌد(1)، ووهب بن منبّه(2)، ومجاهد(ٙ)ولتادة

لال ابن كثٌر:" وهذه السٌالات كلها عن عبٌدة وأبً العالٌة والسدي وؼٌرهم، فٌها اختبلؾ ما، والظاهر  
 نكذب  فلهذا ال نعتمد علٌها إال أنها مؤخوذة من كتب بنً إسرابٌل وهً مما ٌجوز نملها، ولكن ال نصدق وال

 .(ٕٔ)ما وافك الحك عندنا، وهللا أعلم"

                                                           

 .ٔٙٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔ)
 .11ٔ/ٕ(:ص1ٓٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .1٘ٔ-1ٖٔ/ٕ(:ص2ٕٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 ، لال ابن كثٌر:"رواه آدم بن أبً إٌاس فً تفسٌره".0ٕٗ/ٔ( نمبل عن تفسٌر ابن كثٌر: ٗ)
 .12ٔ-1٘ٔ/ٕ(:ص2ٗٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .12ٔ/ٕ(:ص2٘ٔٔالطبري)( أنظر: تفسٌر ٙ)
 .12ٔ/ٕ(:ص22ٔٔ(، و)2ٙٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)2)
 .12ٔ/ٕ(:ص21ٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)1)
 .10ٔ-11ٔ/ٕ(:ص1ٔٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)0)
 .10ٔ/ٕ(:ص1ٕٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .10ٔ/ٕ(:ص1ٕٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .01ٕ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕٔ)
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 .(ٔ)[، " أي واذكروا ٌا بنً إسرابٌل إذ لال موسى لمومه"2ٙلوله تعالى: }َوإِْذ لَاَل ُموَسى ِلمَْوِمِه{]البمرة:  
لَْوٌم ِمْن لَْوٍم{ ]الحجرات: : الموم الرجال دون النساء، ومنه لوله عز وجل: }اَل ٌَْسَخْر (ٕ)لال اللٌث 

 :(ٖ)[ أي رجال من رجال، ثم لال: }َواَل نَِساٌء ِمْن نَِساٍء{ لال زهٌرٔٔ
 َوَما أَْدِري َوَسْوَؾ إَخاُل أْدِري        أَلَْوٌم آل ِحْصٍن أَْم نَِساُء 

 .(ٗ)ولوم كل رجل: شٌعته وعشٌرته"
لجمع، وال واحد لها من لفظها، وهم الرجال دون ولال أبو العباس: "الموم والنفر والرهط معناه ا 

 .(٘)النساء"
لال الواحدي:" والمراد بالموم هاهنا شٌعة موسى وأتباعه. ولد ٌذكر الموم فٌدخل فٌه النساء كموله:  

ؽالب من أمر [ وكان مرسبلً إلى اإلناث والذكور جمٌعاً، وجاز ذلن ألن الٔ}إِنَّا أَْرَسْلنَا نُوًحا إِلَى لَْوِمِه{ ]نوح: 
 .  (ٙ)النساء اتباع األزواج فاكتفى بهم منهن لؽلبتهم علٌهن"

َ ٌَؤُْمُرُكْم أَْن تَْذبَُحوا بَمََرةً{]البمرة:  [، 2ٙلوله تعالى: }إِنَّ َّللاَّ
 و)البمرة( واحدة البمر.

 :(2)، كله جمع البمر، وأنشد لال األصمعً: "ٌمال: رأٌت لبنً فبلن بَمًَرا وبَِمًٌرا وبَالُوَرةً وبَالًِرا وبََوالِرَ 
 بََوالُِر ُجْلٌح أْسَكنَتْها اْلَمَراتُِع 

 :(1)ولال آخر
ِم   َخلَمًا َكَحْوِض اْلبَالِِر اْلُمتََهّدِ

ٌْمُور أٌضاً، ولال أمٌة   :(0)وٌمال لجماعة البمرة: ب
ٌْمُوَرا"  .(ٓٔ)وَعالَت اْلبَ

 :(ٔٔ)ولٌل فً أصل )البمر( وجهٌن 

                                                           

 .ٖٕٗ/ٔابن عثٌمٌن:( تفسٌر ٔ)
(هو: اللٌث بن المظفر، ولٌل: ابن، ولٌل: ابن رافع بن ٌسار الخرسانً، وكان بارعا فً األدب، بصًٌرا بالشعر والؽرٌب والنحو، وكان ٕ)

 .ٖٗ/ 2ٔ، و"معجم األدباء" 2ٕٓ/ ٕكاتبا للبرامكة. ٌنظر: "بؽٌة الوعاة" 
/ ٕ، و"مجمل اللؽة" )لوم( 1ٖٕٙ/ ٖب من بنً علٌم. ورد فً "تهذٌب اللؽة" )لام( (البٌت من لصٌدة لالها زهٌر فً هجاء بٌت من كلٖ)

، 01ٖ، 0ٖٖ/ ٕ، 0ٖٔ، ٔٗ/ ٔ، و"مؽنً اللبٌب" 0ٔٔ/ ٖ، و"المخصص" 0ٖ٘/ ٔ، و"المعانً الكبٌر" ٖٗ/ ٘، "المماٌٌس" )لوم( 2ٖ1
 .ٖ٘ٔ/ ٔ، و"فتح المدٌر" 21ٖٙ/ ٙ ، و"اللسان" )لوم(٘ٙٔ/ ٖ، و"معاهد التنصٌص" 2ٖٙ، ٗ٘/ ٗ، ٖٕٓ/ ٕو"الهمع" 

 .2/ٖ، والتفسٌر البسٌط: 21ٖٙ/ ٙ، "اللسان" )لوم( 0ٙٔ/ ٕ، وانظر: "الزاهر" 1ٖٕٙ/ ٖ(تهذٌب اللؽة" )لام( ٗ)
، والتفسٌر البسٌط: 21ٖٙ/ ٙ، وانظر: "اللسان" )لوم( 1ٖٕٙ/ ٖ( ذكره األزهري فً تهذٌب اللؽة: عن المنذري عن أبً العباس )لام( ٘)
ٖ/2. 
 .2ٓٔ/ٕ، ونظر: الزاهر:1/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٙ)
ٌَْزاَرة وشطره األول:2)  (البٌت لمٌس بن العَ

 فََسكَّْنتُُهْم بِاْلمَْوِل َحتَّى َكؤَنَُّهمْ 
، "تهذٌب 0ٓ٘/ ٕو )الُجْلح(: البمر ال لرون لها، )أسكنتها المراتع(: طابت أنفسها بالمرعى فسكنت. ورد البٌت فً "شرح أشعار الهذلٌٌن" 

 .ٔ٘ٙ/ ٕ، و )جلح( ٖٕٗ/ ٔ، "اللسان" )بمر( 21ٕ/ ٔ، "مماٌٌس اللؽة" 2ٖٓ/ ٔاللؽة" )بمر( 
 ( البٌت للحارث بن خالد المخزومً، البٌت بتمامه:1)

ٌْتَُن بَْعَد أَْهِلَن ُموِحًشا ... لَْفًرا َكَحْوِض البَالِر الُمتَهدمِ   َماِلً َرأَ
 . ٕٗ٘/ ٔ، و"البحر المحٌط" ٖ٘أ، والسجاوندي فً ص  1ٗ/ ٔ، و"تفسٌر الثعلبً" 2ٕٓ/ ٔ" ورد البٌت فً "جمهرة أمثال العرب

 ( وتمامه:0)
ٌْمَوَرا ا َوَعالَِت اْلبَ ا       َعابٌِل مَّ ا َوِمثْلُهُ ُعَشٌر مَّ  َسْلٌع مَّ

نة البٌمور بالهزال. لال فً مؽنً اللبٌب: لال و )السلع(: نبت، و )عابل(: من لولهم: عالنً أثملنً، و )عالت البٌمورا(: أي أثملت هذه الس
عٌسى بن عمر: ال أدري ما معناه، وال رأٌت أحدا ٌعرفه، ولال ؼٌره: كانوا إذا أرادوا االستسماء فً سنة الجدب عمدوا فً أذناب البمر 

جبال، ورفعوا أصواتهم بالدعاء. "مؽنً اللبٌب" وبٌن عرالٌبها السَّْلع والعَُشر، وهما ضربان من الشجر، ثم أولدوا فٌها النار وصعدوا بها ال
، "اللسان" 1ٔ، "األزهٌة" ص 2ٖٖٔ/ ٕ، و )سلع( 2ٖٓ/ ٔ، "تهذٌب اللؽة" )بمر( 2ٕٓ/ ٔ، وانظر: "جمهرة أمثال العرب" ٖٗٔ/ ٔ

 .0ٖٓٓ/ ٘، و )عبل( ٕٖٗ/ ٔ)بمر( 
 . وانظر: 0/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٓٔ)
 .1ٕٓ - 22ٕ/ ٔ، ومماٌٌس اللؽة" 0٘٘/ ٕ"الصحاح" )بمر(  ،0ٖٙ/ ٔ(انظر: تهذٌب اللؽة" )بمر( ٔٔ)
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)اْلبَْمر( الذي هو الشّك، ٌمال: بمر بطنه إذا شمّه وفتحه، وكان ٌمال لدمحم بن علً بن األول: أن أصله من 
 .(ٕ)رضً هللا عنهما "البالر"، ألنه بمر العلم وعرؾ أصله، أي شمه وفتحه"  (ٔ)الحسٌن

 وفً حدٌث حذٌفة: "فما بال هإالء الذٌنوالثانً: التوسع فً الشًء وفتح الشًء، 
ٌَْبمُروَن بٌوتنا"

 ،  أَي ٌفتحونها وٌوسعونها.(ٖ)
 .البمرة هنا هً الِمدر الكبٌر الواسع، و(ٗ)نَُحاٍس فَؤُْحِمٌَْت" ِمنْ  فَؤََمَر بِبَمََرةٍ ومنه لوله علٌه السبلم: "

بذبح البمرة دون ؼٌرها، ألنها من جنس ما عبدوه من العجل،  -وهللا أعلم-لال الماوردي: "وإنما أمر  
 .(٘)ٌرونه من تعظٌمه، ولٌعلم بإجابتهم زوال ما كان فً نفوسهم من عبادته " لٌهون عندهم ما كانوا

َِّخذُنَا ُهُزًوا{]البمرة:  .(ٙ)[، " أي لالوا : أ تجعلنا موضع سخرٌة وتهزأ بنا ؟"2ٙلوله تعالى: }أَتَت
المتٌل أخرج ابن أبً حاتم عن السدي، أنهم عندما سمعوا لول موسى بذبح البمرة، فمالوا:"نسؤلن عن  

 .(2)ومن لتله، وتمول اذبحوا بمرة، أتهزأ بنا؟"
 .(1)لال الثعلبً:"وإنّما لالوا ذلن لتباعد األمرٌن فً الّظاهر، ولم ٌدروا ما الحكمة فٌه" 
لال المراؼً:" فهذا المول منهم دلٌل على السفه وخفّة األحبلم، وجفاء الطبع والجهل بمدرة َّللّا  

 .(0)تعالى"
" وهذا المول من بنً إسرابٌل ظاهره فساد اعتماد ممن لاله، وال ٌصح اإلٌمان ممن ٌمول ولال ابن عطٌة:

َِّخذُنا ُهُزواً، ولو لال ذلن الٌوم أحد َ ٌَؤُْمُرُكْم أَْن تَْذبَُحوا بَمََرةً، أَتَت عن  لنبً لد ظهرت معجزاته، ولال: إِنَّ َّللاَّ
، وذهب لوم إلى أن ذلن منهم على جهة ؼلظ الطبع والجفاء والمعصٌة، بعض ألوال النبً ملسو هيلع هللا ىلص لوجب تكفٌره

، وكما لال له (ٓٔ)على نحو ما لال المابل للنبً ملسو هيلع هللا ىلص فً لسمة ؼنابم حنٌن: "إن هذه لمسمة ما أرٌد بها وجه هللا"
 .(ٕٔ)، وكّل محتمل، وهللا أعلم"(ٔٔ)اآلخر: "اعدل ٌا دمحم"

 : (ٖٔ)والسخرٌة، كما لال الراجزو)الهزإ(: اللعب 
 لالت أراه معدما ال شًء له      لد هزبت منً أم طٌسله     

 .(ٗٔ)ٌعنً بموله : لد هزبت : لد سخرت ولعبت
                                                           

( هو: دمحم بن علً بن الحسٌن بن علً بن أبً طالب الهاشمً المرشً، أبو جعفر، البالر خامس األبمة االثنً عشر عند الشٌعة ٔ)
، "تهذٌب التهذٌب" 1ٓٔ/ ٖاألولٌاء" اإلمامٌة، كان ناسًكا عابًدا، توفً سنة أربع عشرة ومابة ، ولٌل: ثمانً عشرة. انظر: "حلٌة 

٘/ٖٓ0ٓ. 
 . وانظر: 0/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٕ)
 (.1٘ٙٗ( أخرجه البخاري)ٖ)
. من حدٌث ابن عباس لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "لما كانت اللٌلة التً أسري بً فٌها أتت ٖٓٔ/ٔ(:ص1ٔ2ٕ( أخرجه أحمد فً مسنده)ٗ)

ًّ رابحة طٌبة فملت: ٌ ابنة فرعون وأوالدها، لال: للت: وما شؤنها؟ لال: بٌنا  ماشطة ا جبرٌل: ما هذه الرابحة الطٌبة؟ فمال: هذه رابحةعل
فمالت لها ابنة فرعون: أبً؟ لالت ال.. ولكن ربً  باسم هللا،: هً تمشط ابنة فرعون ذات ٌوم إذ سمطت المدرى المشط من ٌدٌها فمالت

لن؟ لالت: نعم، فؤخبرته، فدعاها فمال: ٌا فبلنة وإن لن رباً ؼٌري؟ لالت: نعم ربً وربن هللا، فؤمر ببمرة من ورب أبٌن هللا، لالت: أخبره بذ
نحاس فؤحمٌت ثم أمر بها أن تلمى هً وأوالدها فٌها، لالت له: إن لً إلٌن حاجة، لال: وما حاجتن؟ لالت: أحب أن تجمع عظامً وعظام 

لن لن علٌنا من الحك، لال: فؤمر بؤوالدها فؤلموا بٌن ٌدٌها واحداً واحداً إلى أن انتهى ذلن إلى صبً لها ولدي فً ثوب واحد وتدفننا، لال: ذ
 فالتحمت". ٌا أمه التحمً فإن عذاب الدنٌا أهون من عذاب اآلخرة: مرضع وكؤنها تماعست من أجله، لال المرضع

 .2ٖٔ/ٔ( النكت والعٌون: ٘)
 .ٖٗٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٙ)
 . ٖٙٔ/ٔ(:ص0ٔٙتفسٌر ابن أبً حاتم)( 2)
 .ٕٗٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: 1)
 .ٖٗٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: 0)
 ، من حدٌث عبدهللا.1ٖٓ/ٔ(:ص02ٖ٘، وأحمد فً مسنده)0ٗٗٔ/ٖ(:صٕٕٖٗ( أخرجه البخاري)ٓٔ)
 . من حدٌث جابر بن عبدهللا.ٔٙ/ٔ(:ص2ٕٔ، وابن ماجة)ٖ٘٘/ٖ(:صٙٓٗٗٔ( رواه أحمد)ٔٔ)
 .ٕٙٔ/ٔز: ( المحرر الوجٌٕٔ)
، وانظر  1ٕٗ:  ٕ، وأمالً المالً  1٘( البٌت لصخٌر بن عمٌر التمٌمً ، وٌمال إن المصٌدة لؤلصمعً نفسه. أنظر: األصمعٌات : ٖٔ)

 ورواٌتهم جمٌعا :  0ٖٓتحمٌك ما لٌل فٌها فً تعلٌك سمط الآللً للراجكوتً : 
 . . .تهزأ منً أخت آل طٌسله ... . . . . . . . . . . . . . . . 

 وٌروى " مملما ال شًء له " و " مبلطا " ، وكلها بمعنى واحد : فمٌرا ال شًء له .
 .1ٕٔ/ٕ( أنظر: تفسٌر الطبري:ٗٔ)
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ولرأ ابن محٌصن: }أٌتّخذنا{، بالٌاء لال: "ٌعنون هللا، وال ٌستبعد هذا من جهلهم ألنّهم الّذٌن لالوا:  
 .(ٔ)["1ْٖٔم آِلَهةٌ{]األعراؾ:}اْجعَْل لَنا إِلهاً َكما لَهُ 

 :(ٕ)[، ثبلثة لؽات2ٙوفً لوله تعالى }ُهُزًوا{]البمرة: 
 أحدها: بالتخفٌؾ والهمز، ومثله }كفإا{، وهً لراءة األعمش وحمزة وخلؾ وإسماعٌل.

والثانً:}هزإا{ و}كفإا{، مثمبلن مهموزان، وهً لراءة أبً عمرو وأهل الحجاز والشام واختٌار الكسابً 
 بً عبٌد وأبً حاتم.وأ

 والثالث: و}هزوا{ و}كفوا{، مثمبلن بؽٌر همزة. فً رواٌة حفص بن سلٌمان البّزاز عن عاصم.
 .(ٖ)لال الثعلبً:" وكلّها لؽات صحٌحة معناها االستهزاء" 
ِ{]البمرة:   . (ٗ)[، " أي ألتجا إلى هللا"2ٙلوله تعالى:}لاَل أَُعوذُ بِاَّللَّ
 .(٘)باهلل"لال البؽوي: أي:"أمتنع  
 . (ٙ)[،أي" أن أكون فً زمرة المستهزبٌن الجاهلٌن"2ٙلوله تعالى:}أَْن أَُكوَن ِمَن اْلجاِهِلٌَن{ ]البمرة:  
 .(2)لال الثعلبً:" أي من المستهزبٌن بالمإمنٌن" 
 .(1)لال الطبري:" ٌعنً من السفهاء الذٌن ٌروون عن هللا الكذب والباطل" 
الجاهلٌن بالجواب ال على وفك السإال ألن الجواب ال على وفك السإال لال البؽوي: "ولٌل : من  

 .(0)جهل"
 .(ٓٔ)لال المراؼً:"أي: من الهزإ والسخرٌة بالناس" 
ِ أَْن أَُكوَن ِمَن اْلجاِهِلٌَن{]البمرة:   :(ٔٔ)[، ٌحتمل معنٌٌن2ٙولوله تعالى:}أَُعوذُ بِاَّللَّ
 هللا تعالى مستهزبا.أحدهما: االستعاذة من الجهل فً أن ٌخبر عن  

َِّخذُنا ُهُزواً{، لمن ٌخبرهم عن هللا تعالى.  والثانً: اإلستعاذة من الجهل كما جهلوا فً لولهم }أَتَت
 :الفوابد

من فوابد اآلٌة: تعظٌم هللا عّز وجّل، حٌث أسند األمر إلٌه بصٌؽة الؽابب، كموله تعالى: }إن هللا ٌؤمر  ٔ.
 [.0ٓبالعدل واإلحسان{ ]النحل: 

ومنها: أنه ٌنبؽً لئلنسان أن ٌسلن األسباب التً تإدي إلى لبول األمر، أو الخبر؛ لموله: }إن هللا ٌؤمركم  ٕ.
 أن تذبحوا بمرة{.

ا: استهتار بنً إسرابٌل، حٌث لالوا لنبٌهم علٌه الصبلة والسبلم: }أتتخذنا هزواً{ ولد أخبرهم أن هللا ومنه ٖ.
تعالى أمرهم أن ٌذبحوا بمرة؛ فلم ٌحملوا هذا محمل الجّد مع أن الواجب أن ٌحملوا هذا محمل الجّد؛ ألنه أمر 

 من هللا عّز وجّل.
وهو الحمك، والسفه؛ لمول موسى علٌه الصبلة والسبلم: }أعوذ ومنها: أن االستهزاء بالناس من الجهل  ٗ.

 باهلل أن أكون من الجاهلٌن{.
ومنها: أن جمٌع الخلك محتاجون إلى هللا تعالى، وإلى االعتصام به عّز وجّل؛ فإن موسى صلى هللا علٌه  .٘

موله تعالى: }لال أعوذ وسلم كان من أولً العزم من الرسل؛ ومع ذلن فهو محتاج إلى ربه تبارن وتعالى؛ ل

                                                           

 .ٕٗٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٔ)
 .ٕٗٔ/ٔ، وتفسٌر الثعلبً: 1ٕ-1ٔ( أنظر: الحجة للمراء السبعة: ٕ)
ما ابن عطٌة، أحدهما: ضم الهاء والزاي والهمزة بٌن بٌن، والثانً: بضم . وفٌه وجهان آخران من المراءة ذكرهٕٗٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٖ)

 [.  ٕٙٔ-ٔٙٔ/ٔلرأ بها أبو جعفر وشٌبة".]المحرر الوجٌز: «. هّزا»بضم الهاء وتشدٌد الزاي 
 .0٘/ٔ، وانظر: صفوة التفاسٌر: ٖٗٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٗ)
 .ٙٓٔ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٘)
 .0٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
 . ٕٗٔ/ٔتفسٌر الثعلبً: ( 2)
 .1ٖٔ/ٕ( تفسٌر الطبري: 1)
 .ٙٓٔ/ٔ( تفسٌر البؽوي: 0)
 .ٖٗٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٓٔ)
 .ٕٙٔ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: ٔٔ)
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باهلل أن أكون من الجاهلٌن{؛ واالستعاذة ال تكون إال باهلل عّز وجّل؛ ولد تكون بالمخلوق فٌما ٌمدر علٌه، مثل 
 . (ٔ)لوله  ملسو هيلع هللا ىلص: "فمن وجد معاذاً فلٌعذ به"

 المرآن
ًَ لَاَل إِنه  ٌَْن َذِلَن فَاْفعَلُوا َما }لَالُوا اْدُع لَنَا َربهَن ٌُبٌَِّْن لَنَا َما ِه هُ ٌَمُوُل إِنهَها بَمََرةٌ اَل فَاِرٌض َواَل بِْكٌر َعَواٌن بَ

 [3ٙ({ ]البمرة : 3ٙتُْإَمُروَن )
 التفسٌر:

لالوا: ادع لنا ربَّن ٌوضح لنا صفة هذه البمرة، فؤجابهم: إن هللا ٌمول لكم: صفتها أال تكون مسنَّة َهِرمة، وال 
 وإنما هً متوسطة بٌنهما، فساِرعوا إلى امتثال أمر ربكم.صؽٌرة فَتٌَِّة، 

{]البمرة:  ًَ [، " أي سله ألجلنا أن ٌكشؾ لنا عن الصفات 1ٙلوله تعالى:}لالُوا اْدُع لَنا َربََّن ٌُبٌَِّْن لَنا ما ِه
 .(ٔ)الممٌزة لها"

 .(ٕ)لال الصابونً:" أي ما هً هذه البمرة وأي شًء صفتها؟" 
 .(ٖ)أي: ما سنها؟"لال السعدي:"  
 .(ٗ)لال البٌضاوي:" تكرٌر للسإال األول واستكشاؾ زابد" 
 .(٘)لال الزجاج:" وإِنَّما سؤلوا ما هً، ألنهم ال ٌعلمون أن بمرةً ٌحٌا بضرب بعضها مٌت" 
لال النسفً:" وذلن أنهم تعجبوا من بمرة مٌتة ٌضرب ببعضها مٌت فٌحٌا فسؤلوا عن صفة تلن البمرة  

 .(ٙ)الشان" العجٌبة
 .(2)بكسر العٌن« ادع»ولؽة بنً عامر  
 .(1)[، أي: إنها بمرة" ال مسنة وال فتٌة"1ٙلوله تعالى:}إِنَّهُ ٌَمُوُل إِنََّها بَمََرةٌ اَل فَاِرٌض َواَل بِْكٌر{]البمرة: 
 .(0)لال الزجاج: "أي لٌست بكبٌرة وال صؽٌرة" 
 .(ٓٔ)لال الثعلبً:أي" ال كبٌرة وال صؽٌرة" 
 :(ٔٔ)[، على ثبلثة أوجه1ٙواختلؾ فً معنى}الفارض{]البمرة: 

، (ٙٔ)، ولتادة(٘ٔ)، والربٌع(ٗٔ)، وأبو العالٌة(ٖٔ)، ومجاهد(ٕٔ)األول: الفارض: المسنة)الهرمة(، لاله ابن عباس
، وبه لال جمهور أهل (ٕ)، وعطاء الخراسانً(ٔ)، ووهب بن منبّه(0ٔ)، والضحان(1ٔ)، وابن زٌد(2ٔ)والسدي
 التفسٌر.

                                                           

؛ وأخرجه مسلم 2ٓ1ٔ: تكون فتنة الماعد فٌها خٌر من المابم، حدٌث رلم 0، كتاب الفتن، باب 0ٔ٘ – 0ٓ٘أخرجه البخاري ص )ٔ(
 .11ٕٙ[ ٕٔ] 2ٕٗ0: نزول الفتن كموالع المطر، حدٌث رلم ٖ، كتاب الفتن، باب 21ٔٔ – 22ٔٔص
 .ٖٗٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٔ)
 .0٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .ٗ٘السعدي: ( تفسٌر ٖ)
 .12/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٗ)
 .ٓ٘ٔ/ٔ( معانً المرآن: ٘)
 .0ٙ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٙ)
 .ٕٙٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: 2)
 .1ٙ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 1)
 .ٓ٘ٔ/ٔ( معانً المرآن: 0)
 .ٕٙٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٓٔ)
 .0ٗٗ-1ٗٗ/ٔ(انظر: تفسٌر المرطبً: ٔٔ)
 .0ٔٔ/ٕ(:ص1ٙٔٔ(، و)1ٙٔٔ(، و)1٘ٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .0ٔٔ/ٕ(:ص11ٔٔ(، و)1ٗٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .0ٕٔ/ٕ(:ص0ٓٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .0ٕٔ/ٕ(:ص0ٔٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .0ٕٔ/ٕ(:ص0ٕٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)
 .0ٕٔ/ٕ(:ص0ٗٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)2ٔ)
 .0ٕٔ/ٕ(:ص0٘ٔٔالطبري)( أنظر: تفسٌر 1ٔ)
 .2ٖٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:0ٔ)
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 :  (ٖ)ٌمال منه فرضت تفرض فروضا، أي أسنت، وٌمال للشًء المدٌم فارض، لال الراجز 
 شٌب أصداؼً فرأسً أبٌض      محامل فٌها رجال فرض

 :  (ٗ)ٌعنً هرمً، لال آخر 
 لعمرن لد أعطٌت جارن فارضا     تساق إلٌه ما تموم على رجل

 :  (٘)أي لدٌما، ولال آخر 
 له لروء كمروء الحابض   ٌا رب ذي ضؽن علً فارض   

مثل  (2)، وروي عن عطٌة(ٙ)والثانً: أن الفارض: ال كبٌرة وال صؽٌرة، لد ولدت بطنا أو بطنٌن. لاله مجاهد
 ذلن.

والثالث: أن الفارض: التً لد ولدت بطونا كثٌرة فٌتسع جوفها لذلن، ألن معنى الفارض فً اللؽة الواسع، 
 .(1)لاله بعض المتؤخرٌن

 [، على وجوه: 1ٙواختلؾ فً معنى}البكر{]البمرة: 
، (ٕٔ)، وأبو العالٌة(ٔٔ)، ولتادة(ٓٔ)، ومجاهد(0)األول: معناه: الصؽٌرة التً لم تحمل. لاله ابن عباس

 .(ٖٔ)والربٌع
 .(ٗٔ)والثانً: لم تلد إال ولدا واحدا. لاله السدي

 :(٘ٔ)والثالث: األول من األوالد، لال الكمٌت
 خلب الكبد     أصبحت منً كذراع من عضد ٌا بِكر بكرٌن وٌا

والرابع: البكر أٌضا فً إناث البهابم وبنً آدم: ما لم ٌفتحله الفحل، وهً مكسورة الباء، وبفتحها الفتً من 
 .(ٙٔ)اإلبل. لاله الطبري

ٌَْن َذِلَن{]البمرة:   .(2ٔ)[، " أي وسط بٌن الكبٌرة والصؽٌرة"1ٙلوله تعالى:}َعَواٌن بَ
 .(1ٔ)أي بٌن الهرمة والفتٌة" لال الحسن: 
 : (ٔ)[، على ألوال1ٙواختلؾ فً معنى الـ}عوان{]البمرة:  

                                                                                                                                                                                             

 .2ٖٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٔ)
 .2ٖٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٕ)
(انظر: الصحاح للجوهري: )محافل( بالفاء وفٌه رواٌة أخرى رواها ابن االعرابً هً: )محامل بٌض ولوم فرض ( ٌرٌد أنهم ثمال ٖ)

 انظر: اللسان مادة )فرض(.و .كالمحامل
إلى  1ٕٗ/ٔ، والرواٌة فٌهما: )أعطٌت جارن(. وعزي مع آخر فً البحر ٖٔٔ/ٔ، ومجمع البٌان 1ٗٗ/ٔ(لبٌت فً تفسٌر المرطبً ٗ)

. وعزي فً اللسان والتاج )ؾ ر ض( إلى علممة بن عوؾ. وهو ببل نسبة فً األفعال ٖٖٔخفاؾ بن ندبة السلمً، انظر شعره: 
 وفً اإلتمان فً علوم المرآن: ٌساق... ٌموم، وهو تصحٌؾ .2ٖٙ، واألضداد: ٕٓٗ/ٔ، والدّر المصون ٘ٔ/ٗللسرلسطً 

،  ٗٗ:  ٔ، وكتاب المرطٌن  ٕٕ، واألضداد :  2ٙ - ٙٙ:  ٙ، والحٌوان  ٖٗٔٔ،  1٘ٓ، والمعانً الكبٌر :  ٖٗٙ(مجالس ثعلب : ٘)
  :، وؼٌرها ، وصواب إنشاده( فرض )، واللسان 22

ًّ ذي ضؽـن وضـب فـارضٌـ  ـارب مــولى حاسـد مبـاؼض   عــل
أي له أولات تهٌج  : "وهو ولت الحٌض لال ابن لتٌبة(  :بضم فسكون )والضب : الؽٌظ والحمد تضمره فً الملب . لروء وألراء جمع لرء

 " .كؤنه ذهب إلى أن حمده ٌخبو ثم ٌستعر ، ثم ٌخبو ثم ٌستعر : "، ولال الجاحظ" فٌها عداوته
 .2ٖٔ/ٔ(:ص0٘ٙ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙ)
 .2ٖٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:2)
 .0ٗٗ-1ٗٗ/ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: 1)
 .2ٖ/!ٔ(:ص02ٙ(، و)0ٙٙ، وابن أبً حاتم)0ٖٔ/ٕ(:ص00ٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)0)
 .0ٕٔ/ٕ(:ص0ٙٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .0ٖٔ/ٕ(:صٕٓٓٔالطبري)( أنظر: تفسٌر ٔٔ)
 .0ٖٔ/ٕ(:صٕٕٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .0ٖٔ/ٕ(:صٖٕٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .2ٖٔ/ٔ(:ص01ٙ، وابن أبً حاتم)0ٖٔ/ٕ(:صٕٗٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٙٙٔ/ٔانه:، ولم ٌنسبه أحد منهم، والبٌت للكمٌت فً دٌوٕٗ/ٔ(أنظر: اللسان)بكر(، والصحاح)بكر(، وأمالً المالً: ٘ٔ)
 .0ٕٔ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٙٔ)
 .0٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2ٔ)
 .1ٖٔ/ٔ(:ص2ٕٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)1ٔ)
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أحدها: النصؾ التً لد ولدت بطنا أو بطنٌن، وهً ألوى ما تكون من البمر وأحسنه، بخبلؾ الخٌل، وهذه 
 الداللة المعنً بها فً اآلٌة أي: وسط لد ولدت بطنا أو بطنٌن.

، وعطاء (ٙ)، والربٌع بن أنس(٘)، والسدي(ٗ)، ومجاهد(ٖ)، وأبً العالٌة(ٕ)وهذا مذهب ابن عباس 
 .(ٔٔ)، وابن زٌد(ٓٔ)، وعكرمة(0)، والضحان(1)، ولتادة(2)الخراسانً

 :(ٕٔ)ومن ذلن لول الشاعر ٌصؾ فرسا  
 كمٌت بهٌم اللون لٌس بفارض        وال بعوان ذات لون مخصؾ

 جنبه. فرس أخصؾ : إذا ارتفع البلك من بطنه إلى 
 :(ٖٔ)ومنه لول األخطل 

  وما بمكة من ُشمط ُمَحفِّلة       وما بٌثرب من ُعوٍن وأبكار
 :(ٗٔ)امرأة عوان من نسوة عون، ومنه لول تمٌم بن ممبل ٌمال: :)عون(،  وجمعها 

 ومؤتم كالدمً حوٍر مدامعها      لم تبؤس العٌش أبكارا وال عونا
 . (٘ٔ)د ولدت مرةالثانً: العوان من البمرة هً التً ل

 . (ٙٔ)الثالث: إن العوان النخلة الطوٌلة، وهً فٌما زعموا لؽة ٌمانٌة
 .(ٔ)، وحكاه أهل اللؽة(2ٔ)الرابع: العوان: التً لد ولدت مرة بعد مرة، لاله مجاهد

                                                                                                                                                                                             

، وتهذٌب اللؽة لؤلزهري: 0ٗٗ-1ٗٗ/ٔ، وتفسٌر المرطبً: ٕٙٔ/ٔ، و المحرر الوجٌز: 0ٗٔ-0ٖٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
، ومعانً المرآن للزجاج: ٗٗ/ٔ، معانً المرآن للفراء: 1ٖٔ/ٔحاتم: ، وتفسٌر ابن أبً 1ٕٙٔ/ٙ،و الصحاح للجوهري: ٖٕٓ-ٕٕٓ/ٖ
، والنكت 2ٕٙ/ٔ، والكشاؾ للزمخشري: ٘ٓٔ/ٔ، ومعالم التنزٌل للبؽوي: 2ٖٓٔ-ٖ٘ٓٔ/ٖ: -تحمٌك الفوزان-، والبسٌط للواحدئٕٕ/ٔ

، والدر المصون للسمٌن ٕٔ٘/ٔط ألبً حٌان: ، والبحر المح0ٌٖٔ-1ٖٔ/ٔ، وتفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌر: 0ٖٔ/ٔوالعٌون للماوردي: 
 ، وؼٌرها. 12ٕ/ٔ، وروح المعانً لؤللوسً: ٖٗ٘، والمفردات للراؼب األصفهانً: ٕ٘٘/ٔالحلبً: 

 .0٘ٔ/ٕ(:صٕٓٔٔ، وتفسٌر الطبري)1ٖٔ/ٔ(:ص00ٙ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕ)
 .0ٙٔ/ٕ(:صٕٕٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .0٘ٔ/ٕ(:صٕٙٓٔ، وتفسٌر الطبري)1ٖٔ/ٔ(:ص2ٓٔحاتم) ( أنظر: تفسٌر ابن أبًٗ)
 .1ٖٔ/ٔ(:ص2ٓٓ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘)
 .0ٙٔ/ٕ(:صٖٕٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .1ٖٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:2)
 .0ٙٔ/ٕ(:صٕٗٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)1)
 .1ٖٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:0)
 .0٘ٔ/ٕ(:ص0ٕٓٔالطبري)( أنظر: تفسٌر ٓٔ)
 .0ٙٔ/ٕ(:صٕٙٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٕٗٓ/  2،. لسان العرب :  0ٗٗ/  ٔ(تفسٌر المرطبً : ٕٔ)
  :، وهو ٌخالؾ ما رواه الطبري ، ولبله 0ٔٔ(ٌوانه : ٖٔ)

 إنـً حـلفت بـرب الرالصـات ومـا     أضحـً بمكـة مـن حجـب وأستار
 فـً ٌـوم نسـن وتشـرٌك وتنحار     إذا احـمرت مذارعهـا -وبــالهدي 

 ومــا بزمـزم مـن شـمط محلمـه      ومــا بٌـثرب مـن عـون وأبكـار
ٌعنً : حلموا رإوسهم ، ولد تحللوا من إحرامهم ولضوا حجتهم ، والشمط جمع أشمط : وهو الذي خالط سواد شعره بٌاض الشٌب . فإن 

ا من الحفٌل واالحتفال : وهو الجد واالجتهاد ، ٌمال منه : رجل ذو حفٌل ، وذو حفل وحفلة : له ، فكؤنه" شمط ُمَحفِّلَةٍ "صحت رواٌة الطبري
  .جد واجتهاد ومبالؽة فٌما أخذ فٌه من األمور . فكؤنه عنى : مجتهدون فً العبادة والنسن

فً خٌر أو  -أو الرجال  -ماعة النساء ، من جٌد شعر تمٌم بن أبً بن ممبل . والمؤتم عند العرب : ج ٕٙٔ(جمهرة أشعار العرب : ٗٔ)
النوح والنٌاحة . والدمى جمع دمٌة : الصورة أو التمثال ، ٌتنوق فً صنعتها وٌبالػ فً تحسٌنها " المؤتم"شر . لالوا : والعامة تؽلط فتظن أن

، وسواد سوادها ، تستدٌر حدلتها ، ، والعرب تكثر من تشبٌه النساء بالدمً . والحور جمع حوراء . والحور أن ٌشتد بٌاض بٌاض العٌن 
أي لم ٌلحمها بإس عٌش ، أو لم تشن بإس عٌش ببس ٌبؤس بإسا ، فهو بابس " لم تبؤس : "وترق جفونها ، وٌبٌض ما حولها . ولوله

  .بالٌاء المثناة ، وهو خطؤ" لم تٌؤس( : "أتم )وببٌس ، افتمر واشتد علٌه البإس . وفً األصل المطبوع ، وفً اللسان
 .ٕٓٔ/ٔ( أنظر: البحر المحٌط:٘ٔ)
 .0ٗٗ/ٔ( أنظر: تفسٌر الطبري: ٙٔ)
. وهذا خطؤ، ألن الطبري 10/ٕ. لال المحمك: وأخرج لول المجاهد الطبري: 0ٗٗ/ٔ، والمرطبً: ٕٙٔ/ٔ( نمبل عن المحرر الوجٌز: 2ٔ)

:" ولدت بطنا أو بطنٌن"، وفً لفظ 0٘ٔ/ٕ:ص(ٕٙٓٔلم ٌخرج عنه بهذا المعنى وال بنحوه، وإنما أخرج عنه معنى المول األول، فمال)
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ومنه  حرب عوان : لد لوتل فٌها مرتٌن فما زاد، ٌمثل ذلن بالمرأة التً ولدت بطنا بعد بطن، لال  
 :  (ٕ)زهٌر

 إذا لمحت حرب عوان مضرة       ضروس تهر الناس أنٌابها عصل
 :(ٖ)وكذلن ٌمال:)حاجة عوان(، إذا كانت لد لضٌت مرة بعد مرة، ومنه لول الفرزدق 

  لعـود لدى األبواب طبلب حاجة       عواٍن من الحاجات أو حاجةً بكرا
أي افعلوا ما أمركم به ربكم وال تتعنتوا وال تشّددوا  [، "1ٙلوله تعالى:}فَاْفعَلُوا ما تُْإَمُروَن{]البمرة: 

 .(ٗ)فٌشّدد هللا علٌكم"
 .(٘)لال الثعلبً:"أي: من ذبح البمرة وال تكّرروا السإال" 
 .(ٙ)لال السعدي:" واتركوا التشدٌد والتعنت" 

 الفوابد:
}ادع لنا ربن{؛ فؤمروه أمراً، ثم . ومنها: استكبار بنً إسرابٌل، حٌث لالوا لموسى . علٌه الصبلة والسبلم: ٔ

أضافوا ربوبٌة هللا عّز وجّل إلى موسى، كؤنهم متبربون من ذلن؛ فلم ٌمولوا: "ادع ربنا"، أو "ادع هللا"؛ ومما 
ٌدل على استكبارهم كونهم طلبوا من موسى . علٌه الصبلة والسبلم . أن ٌبٌن لهم ما هذه البمرة مع أن البمرة 

 طبلق تشمل أّي واحدة.معروفة؛ وهً عند اإل
. ومنها: تؤكٌد األمر على بنً إسرابٌل أن ٌفعلوه؛ لموله: }فافعلوا ما تإمرون{؛ ومع ذلن لم ٌمتثلوا؛ بل ٕ

 تعنتوا.
 المرآن

({ 4ٙنَُها تَُسرُّ النهاِظِرٌَن )}لَالُوا اْدُع لَنَا َربهَن ٌُبٌَِّْن لَنَا َما لَْونَُها لَاَل إِنههُ ٌَمُوُل إِنهَها بَمََرةٌ َصْفَراُء فَالٌِع لَوْ 
 [4ٙ]البمرة : 

 التفسٌر:
ْفرة، تَُسرُّ  فعادوا إلى جدالهم لابلٌن: ادع لنا ربن ٌوضح لنا لونها. لال: إنه ٌمول: إنها بمرة صفراء شدٌدة الصُّ

 َمن ٌنظر إلٌها.
[، "أي: ادع لنا ربن ٌبٌن لنا ما لون البمرة التً 0ٙالبمرة:لوله تعالى: }لَالُوا اْدعُ لَنَا َربََّن ٌُبٌَِّْن لَنَا َما لَْونَُها{]

 .(2)أمرتنا بذبحها"
[، " أي إِنها بمرة صفراء، شدٌدة 0ٙلوله تعالى:}لاَل إِنَّهُ ٌَمُوُل إِنَّها بَمََرةٌ َصْفراُء فالٌِع لَْونُها{]البمرة: 

 .(1)الصفرة"
 :(0)[، على ثبلثة ألوال:0ٙ}َصْفراُء{]البمرة:واختلؾ أهل التؤوٌل فً معنى لوله :  

 . (ٔ)أحدها: أن معناه: سوداء شدٌدة السواد. لاله الحسن
                                                                                                                                                                                             

:"العوان:النصؾ"، وفً موضع آخر 0٘ٔ/ٕ(:ص1ٕٓٔ:" العانس النصؾ"، ولفظه اآلخر)0٘ٔ/ٕ(:ص2ٕٓٔآخر)
 : " لد نتجت بكرة أو بكرتٌن".0٘ٔ/ٕ(:صٕٗٔٔ)
 . ٕٙٔ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: ٔ)
 
 .ٗٓٔ(شرح دٌوان زهٌر لثعلب: ٕ)
  :، وؼٌرها ، والشعر فً زٌاد، ولبله 1ٖٔ، وتارٌخ الطبري :  ٕٙ٘، وطبمات فحول الشعراء :  2ٕٕ(دٌوان الفرزدق : ٖ)

 دعــانً زٌـاد للعطـاء ولـم أكـن    أللربـه مـا سـاق ذو حسـب وفـرا
 رجـال كثـٌر لـد ٌـرى بهـُم فمـرا     ,وعنـد زٌـاد، لـو ٌرٌـد عطـاءهم

 ، فمحلها نصب بموله" حاجة عوان"عطفا على محل" أو حاجة بكرا"، ونصب" حاجة طالب"وٌروى : لعودا ، ورواٌة ابن سبلم
 " .طبلب: "
 .0٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .2ٕٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٘)
 .ٗ٘( تفسٌر السعدي: ٙ)
 .01ٔ/ٕ( تفسٌر الطبري: 2)
 .0٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: 1)
 .ٕٔٓ-00ٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: 0)
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 . (ٕ)لال ابن عطٌة:" وهذا شاذ ال ٌستعمل مجازا إال فً اإلبل"
 .(ٗ)،  وفً رواٌة أشعث عن الحسن(ٖ)والثانً: أن معناه: صفراء المرن والظلؾ. لاله سعٌد بن جبٌر

 .(٘)ها صفراء اللون. لاله ابن زٌدوالثالث:أن
لال اإلمام الطبري : وأحسب أن الذي لال فً لوله : )صفراء(، ٌعنً به سوداء، ذهب إلى لوله فً نعت  

اإلبل السود :هذه إبل صفر، وهذه نالة صفراء، ٌعنً بها سوداء. وإنما لٌل ذلن فً اإلبل ألن سوادها ٌضرب 
 : (ٙ)إلى الصفرة، ومنه لول األعشى

 تلن خٌلً منه وتلن ركابً     هن صفر أوالدها كالزبٌب 
ٌعنً بموله : )هن صفر(، هن سود وذلن إن وصفت اإلبل به، فلٌس مما توصؾ به البمر، مع أن  

العرب ال تصؾ السواد بالفموع، وإنما تصؾ السواد إذا وصفته بالشدة بالحلوكة ونحوها، فتمول : هو أسود 
ود ِؼربٌب وَدجوجً، وال تمول : هو أسود فالع. وإنما تمول : هو أصفر فالع، حالن وحانن وُحلكون، وأس

فوصفه إٌاه بالفموع، من الدلٌل البٌن على خبلؾ التؤوٌل الذي تؤول لوله: )إنها بمرة صفراء فالع( المتؤول، 
 .(2)بؤن معناه سوداء شدٌدة السواد

 .(1)خالص لونها" [، "ٌعنً:0ٙلوله تعالى: }فَالٌِع لَْونَُها{]البمرة: 
 .(0)لال ابن عثٌمٌن:" لٌس فٌه ما ٌشوبه، وٌخرجه عن الصفرة" 
 مثل ذلن. ، (ٖٔ)والسدي ،(ٕٔ)، والربٌع(ٔٔ). وروي عن أبً العالٌة(ٓٔ)لال لتادة:" هً الصافً لونها" 
. ولال أبو جعفر : أُراه   وأخرج الطبري عن ابن عباس:" شدٌدة الصفرة، تكاد من صفرتها تَْبٌَضُّ

 .(٘ٔ). وروي عن ابن زٌد مثل لول ابن عباس(ٗٔ)أبٌض!"
 :(ٙٔ)و)الفموع(، فً الصفر، نظٌر النصوع فً البٌاض، وهو شدته وصفاإه، ومنه لول الشاعر 

 حملت علٌه الَورد حتى تركته        ذلٌبل ٌُسؾ الترب واللون فالع
 .(2ٔ)بٌن وجعل ما صلة"ولرأ الّضحان:" }لَْونُها{، لال الثعلبً:"نصبا كانّه عمل فٌه لسب 
 .(1ٔ)[، " أي تعجب الناظرٌن"0ٙلوله: }تَُسرُّ النَّاِظِرٌَن{]البمرة: 
 .(0ٔ)الناظر إلٌها -فً حسن خلمها ومنظرها وهٌبتها  -لال الطبري: أي:تعجب هذه البمرة  
 .(ٕٓ)لال الصابونً:أي: من"حسن منظرها تسر كل من رآها" 
 مثل ذلن. (ٔ)وروي عن السدي .(ٕٔ)أي تعجب الناظرٌن" لال لتادة:" 

                                                                                                                                                                                             

 . فً رواٌة دمحم بن ٌوسؾ، وأبً رجاء.00ٔ/ٕ(:ص0ٕٔٔ(، و)1ٕٔٔالطبري)( أنظر: تفسٌر ٔ)
 .ٖٙٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕ)
 .00ٔ/ٕ(:صٕٕٕٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .00ٔ/ٕ(:صٕٕٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .00ٔ/ٕ(:صٖٕٕٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 لصٌدة ٌمدح بها أبا األشعث لٌس بن معد ٌكرب الكندي . ، واللسان )صفر( ، وؼٌرها . من 1ٖٔ، واألضداد :  0ٕٔ(: ٙ)
 .ٕٔٓ-ٕٔٓ/ٕ( تفسٌر الطبري: 2)
 .ٕٔٓ/ٕ( تفسٌر الطبري: 1)
 .2ٖٕ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 0)
 .ٕٔٓ/ٕ(:صٕٕ٘ٔ( أخرجه الطبري)ٓٔ)
 .ٕٔٓ/ٕ(:صٕٕٙٔ( أخرجه الطبري)ٔٔ)
 .ٕٔٓ/ٕ(:ص2ٕٕٔ( أخرجه الطبري)ٕٔ)
 .ٕٓٔ/ٕ(:ص1ٕٕٔ( أخرجه الطبري)ٖٔ)
 . أظنه اعترض على كبلمه،  أراد بؤنه إذا خفت الصفرة ابٌضت.ٕٕٓ-ٕٔٓ/ٕ(:ص0ٕٕٔ( تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٕٕٓ/ٕ(:صٖٕٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 ، ولم أتعرؾ على لابله. والورد فرسه.ٕٕٓ/ٕ( البٌت ورد فً تفسٌر الطبري ص: ٙٔ)
 .2ٕٔ/ٕ( تفسٌر الثعلبً: 2ٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( معانً المرآن للزجاج: 1ٔ)
 .ٕٕٓ/ٕ(تفسٌر الطبري:0ٔ)
 .0٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٓ)
 .ٕٕٓ/ٕ(:صٖٕٔٔ( أخرجه الطبري)ٕٔ)
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 .(ٕ)ولال وهب:" إذا نظرت إلٌها، ٌخٌل إلٌن أن شعاع الشمس ٌخرج من جلدها" 
 .(ٖ)لال الثعلبً:" تعجبهم من حسنها وصفاء لونها ألّن العٌن تسر وتولع بالنظر إلى الشًء، الحسن" 
مستكرهة؛ بل هً صفرة تجلب لال ابن عثٌمٌن:" ٌعنً لٌست صفرتها صفرة توجب الؽم؛ أو صفرتها  

السرور لمن نظر إلٌها؛ فصار التضٌٌك من ثبلثة أوجه: صفراء؛ والثانً: فالع لونها؛ والثالث: تسر 
 .(ٗ)الناظرٌن"

الذي ٌُْجلَُس « السرٌرُ »لال السمٌن الحلبً:" و)السروُر( لَذَّةٌ فً الملب عند حصوِل نَْفعِ أو تولُِّعه، ومنه  
 .(٘)النِّعمِة، وسرٌُر المٌِّت تشبٌهاً به فً الصورة وتفاإالً بذلن" علٌه إذا كان ألولً

 الفوابد:
. من فوابد اآلٌة: أن بنً إسرابٌل أرادوا أن ٌتمهمروا عن تنفٌذ أمر هللا عّز وجّل بمولهم: }ادع لنا ربن ٌبٌن ٔ

 لنا ما لونها{؛ مرة أخرى.
وجّل من أول مرة فإنه ٌوشن أن ٌشدد هللا علٌه؛ ولهذا لال . ومنها: أن اإلنسان إذا لم ٌمبل هدى هللا عّز ٕ

 .(ٕ)النبً ملسو هيلع هللا ىلص: "إن الدٌن ٌسر؛ ولن ٌشاد الدٌن أحد إال ؼلبه"
 المرآن

ُ لَ  ٌْنَا َوإِنها إِْن َشاَء َّللاه ًَ إِنه اْلبَمََر تََشابَهَ َعلَ  [2ٓ({ ]البمرة : 2ُٓمْهتَُدوَن )}لَالُوا اْدُع لَنَا َربهَن ٌُبٌَِّْن لَنَا َما ِه
 التفسٌر:

كثٌر  -بهذه الصفات-لال بنو إسرابٌل لموسى: ادع لنا ربن ٌوضح لنا صفات أخرى ؼٌر ما سبك؛ ألن البمر 
 لمهتدون إلى البمرة المؤمور بذبحها. -إن شاء هللا-فاْشتَبَهَ علٌنا ماذا نختار؟ وإننا 

{]البمرة:لوله تعالى: }لَالُوا اْدعُ لَنَا   ًَ [،أي: سله ألجلنا أن ٌكشؾ لنا" أسابمة أم 2َٓربََّن ٌُبٌَِّْن لَنَا َما ِه
 .(ٙ)عاملة"

 .(2)لال ابن عثٌمٌن: "أي من حٌث العمل" 
 .(1)لال البٌضاوي:" تكرٌر للسإال األول واستكشاؾ زابد" 
ٌْنَا{]البمرة:   .(0)اشتبه علٌنا البمرة المطلوبة"[، " أي 2ٓلوله تعالى: }إِنَّ اْلبَمََر تََشابَهَ َعلَ
 .(ٓٔ)لال البٌضاوي: " أي إن البمر الموصوؾ بالتعوٌن والصفرة كثٌر فاشتبه علٌنا" 
 .(ٔٔ)لال السعدي:" فلم نهتد إلى ما ترٌد" 
 .(ٕٔ)لال الصابونً:" أي التبس األمر علٌنا فلم ندر ما البمرة المؤمور بذبحها" 
نه لٌس فً هذا اشتباه؛ إذ ذُكر لهم أنها بمرة، وذكر لهم سنها؛ وذكر لهم لال ابن عثٌمٌن:" وفً الحمٌمة أ 

 .(ٖٔ)لونها؛ فؤٌن التشابه؟! لكن هذا من عنادهم، وتعنتهم، وتباطبهم فً تنفٌذ أمر هللا"
وإن كان فً الكبلم جابزا، لمجٌبه فً كبلم  -و)البمر( جماع بمرة، ولد لرأ بعضهم : )إن البالر(، وذلن  

 :(ٔ)شعارها، كما لال األعشىالعرب وأ

                                                                                                                                                                                             

 .ٕٕٓ/ٕ(:صٖٖٕٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .ٕٕٓ/ٕ(:صٕٖٕٔ( أخرجه الطبري)ٕ)
 .2ٕٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٖ)
 .2ٖٕ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)
 .0ٙ/ٔ، وانر: تفسٌر النسفً: ٕٙٗ/ٔ( الدر المصون: ٘)
 .0ٖ: الدٌن ٌسر، حدٌث رلم 0ٕ، كتاب اإلٌمان، باب ٘أخرجه البخاري ص )ٕ(
 .2ٕٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٙ)
 .2ٕٕ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:2)
 .12/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 1)
 .2ٖٕ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:0)
 .12/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٓٔ)
 . ٘٘( تفسٌر السعدي: ٔٔ)
 .0٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٔ)
 .2ٖٕ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖٔ)
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 وما ذنبه أن عافت الماء بالر      وما إن تعاؾ الماء إال لٌضربا
 :(ٕ)[، على وجهٌن2ٓواختلفت المراءة فً لوله تعالى:}إِنَّ اْلبَمََر{]البمرة: 

 األول: :}إِنَّ اْلبَمََر{، وهذه لراءة العامة.
 موي. وهو جمع البمر. والثانً:}إن البالر{، لرأ بها دمحم ذو الشامة األ

ٌْنا{]البمرة:   [،  فً }تَشابَهَ{، سبع لراءات:2ٓولوله تعالى:}تَشابَهَ َعلَ
 أحدها: }تَشابَهَ{: بفتح التاء والهاء وتخفٌؾ الّشٌن، وهً لراءة العامة وهو فعل ماض وٌذكر موحد.

 الّشٌن أراد تشابه.والثانً: ولرأ الحسن: }تَشابهُ{، بتاء مفتوحة وهاء مضمومة وتخفٌؾ 
 والثالث: ولرأ األعرج: }تَّشابهُ{: بفتح التاء وتشدٌد الّشٌن وضم الهاء، على معنى: ٌتشابه.

 والرابع: ولرأ مجاهد: }تشبّه{، كمراءة األعرج إاّل إنّه بؽٌر ألؾ لمولهم: تحمل وتحامل.
: }تشابهت{، على وزن تفاعلت ]فالتاء[ لتؤنٌث  ًّ  البمر.والخامس: وفً مصحؾ أب

والسادس: ولرأ ابن أبً إسحاق: }تّشابهت{، بتشدٌد الشٌن لال أبو حاتم: "هذا ؼلط ألن التاء ال تدؼم فً هذا 
 .(ٖ)الباب إاّل فً المضارعة"

 جعله اسما. -والسابع: ولرأ األعمش: }متشابه علٌنا{،
تشابه، ونصب )هابه(، بمعنى: والصواب فً ذلن من المراءة: }إن البمر تََشابَهَ علٌنا{، بتخفٌؾ )شٌن(:  

تفاعل، إلجماع الحجة من المراء على تصوٌب ذلن، ودفعهم ما سواه من المراءات،  وال ٌعترض على الحجة 
 .(ٗ)بمول من ٌَُجوز علٌه فٌما نمل السهو والؽفلة والخطؤ

ُ لَُمْهتَُدوَن{]البمرة:   .(٘)إِلى معرفتها إِن شاء هللا"[، "أي سنتهدي 2ٓلوله تعالى:}َوإِنَّا إِْن َشاَء َّللاَّ
 .(ٙ)لال الثعلبً:" إلى وصفها" 
 .(2)لال البٌضاوي: "أي: إلى المراد ذبحها، أو إلى الماتل" 
، وهذا فٌما إذا كان لصدهم تفوٌض (1)لال بعض السلؾ: "لو لم ٌمولوا: }إن شاء هللا{ لم ٌهتدوا إلٌها أبداً" 

ٌكون لصدهم أنهم لو لم ٌهتدوا الحتجوا بالمشٌبة، ولالوا: "إن هللا لم ٌشؤ األمر إلى هللا عّز وجّل؛ وٌحتمل أن 
 .(0)أن نهتدي"! وما هذا االحتمال ببعٌد علٌهم"

 الفوابد:

                                                                                                                                                                                             

( ، واللسان )ثور( وؼٌرها . من لصٌدة ٌمولها لبنً لٌس بن سعد 2ٗٔ:  ٙ،  ٖٔٓ:  ٔ)وانظر أًٌضا  0ٔ:  ٔ، والحٌوان  0ٓ(دٌوانه : ٔ)
 أعك وأحربا وربكم ... لٌعلم من أمسى -، وما كان بٌنه وبٌنهم من لطٌعة بعد مواصلة ومودة ، ولبل البٌت : وإنً وما كلفتمونً 

ًّ ٌضرب ظهره ... وما ذنبه إن عافت الماء مشربا  لكالثور ، والِجنِّ
الشول  لال الجاحظ : " كانوا إذا أوردوا البمر فلم تشرب ، إما لكدر الماء أو لملة العطش ، ضربوا الثور لٌمتحم ، ألن البمر تتبعه كما تتبع

عمون أن الجن هً التً تصد الثٌران عن الماء ، حتى تمسن البمر عن الشرب ، حتى الفحل ، وكما تتبع أتن الوحش الحمار . . وكانوا ٌز
 تهلن . . كؤنه لال : إذا كان ٌضرب أبدا ألنها عافت الماء ، فكؤنها إنما عافت الماء لٌضرب " .

 .2ٕٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر الثعلبً: ٕ)
 .1ٕٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٖ)
 .ٕٔٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٗ)
 
 .0٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .1ٕٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٙ)
 .12/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 2)
علٌهم ؛ وأٌم هللا لو ( أخرج الطبري عن ابن جرٌج ، لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : إنما أمروا بؤدنى بمرة ، ولكنهم لما شددوا على أنفسهم ُشدد هللا 1)

 [.ٕ٘ٓ/ٕ(:صٕٕٗٔاألبد". ]تفسٌر الطبري)أنهم لم ٌستثنوا لما بٌنت لهم آخر 
(، من ٖٓٓ/ٔ( مرسبل . وذكر معناه ابن كثٌر :)ٕٗٗٔوهو حدٌث مرسل ال تموم به حجة . وأخرجه الطبري فً موضع آخر عن لتادة)

ً هرٌرة ، لال : تفسٌرى ابن أبً حاتم وابن مردوٌه ، بإسنادٌهما ، من رواٌة الحسن ، عن أبً رافع ، عن أبً هرٌرة ، مرفوعا: عن أب
ُ لَُمْهتَُدوَن { ما أعطوا أبًدا ، ولو أنهم اعترضوا بمرة من البمر فذبحوا  لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "لوال أن بنً إسرابٌل لالوا : } َوإِنَّا إِن َشاَء َّللاَّ

 ألجزأت عنهم ، ولكنهم شددوا ، فشدد هللا علٌهم". 
رٌب من هذا الوجه . وأحسن أحواله أن ٌكون من كبلم أبً هرٌرة كما تمدم مثله عن السدي ".]تفسٌر ابن لال ابن كثٌر : " وهذا حدٌث ؼ

 [.ٖٓٓ/ٔكثٌر: 
 .2ٖٕ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:0)



ٖ1ٓ 

 

ٖ1ٓ 

 

. من فوباد اآلٌة: أن بنً إسرابٌل أرادوا أن ٌتمهمروا عن تنفٌذ أمر هللا عّز وجّل بمولهم: }ادع لنا ربن ٌبٌن ٔ
 لنا ما هً{ مرة أخرى.

منها:  أهمٌة االستثناء فً تٌسٌر األمور وحصول مراد العبد، لذلن لٌل "أنهم لما لرنوا بالمراجعة و -ٕ
ُ لَُمْهتَُدوَن{ وفمهم هللا لمعرفة ما سالوا عنه ولترن التعنت"  . (ٔ)األخٌرة لولهما : }َوإِنَّا إِْن َشاَء َّللاَّ

 المرآن
َذلُوٌل تُثٌُِر اْْلَْرَض َواَل تَْسِمً اْلَحْرَث ُمَسلهَمةٌ اَل ِشٌَةَ فٌَِها لَالُوا اِْلَن ِجئَْت بِاْلَحّكِ }لَاَل إِنههُ ٌَمُوُل إِنهَها بَمََرةٌ اَل 

 [2ٔ({ ]البمرة : 2ٔفََذبَُحوَها َوَما َكاُدوا ٌَْفعَلُوَن )
 التفسٌر:

ة، وؼٌر معدة للسمً من لال لهم موسى: إن هللا ٌمول: إنها بمرة ؼٌر مذللة للعمل فً حراثة األرض للزراع
السالٌة، وخالٌة من العٌوب جمٌعها، ولٌس فٌها عبلمة من لون ؼٌر لون جلدها. لالوا: اآلن جبت بحمٌمة 
وصؾ البمرة، فاضطروا إلى ذبحها بعد طول المراوؼة، ولد لاربوا أال ٌفعلوا ذلن لعنادهم. وهكذا شددوا 

 فشدَّد هللا علٌهم.
[، "أي: إنها لٌست مذللة 2ٌَٔمُوُل إِنَّها بَمََرةٌ ال َذلُوٌل تُثٌُِر األَْرَض{]البمرة: لوله تعالى:}لاَل إِنَّهُ  

 .(ٕ)بالحراثة"
 . (ٖ)لال أبو السعود:" أي لم تُذلَّْل للِكراب وسمى الحرث" 
 .(ٗ)لال الصابونً:"أي: لٌست هذه البمرة مسخرة لحراثة األرض" 
 .(٘)لال لتادة:" لٌست بذلول تثٌر األرض" 
 .(ٙ)لال مجاهد:" لٌست بذلول فتفعل ذلن" 
 .(2)لال الحسن:" كانت وحشٌة" 
 .(1)لال الثعلبً:أي: ال" مذلّلة بالعمل" 
 :(0)على وجهٌن [،2ٔواختلفت الراءة فً لوله تعالى:}ال َذلُوٌل{]البمرة: 

 األول: لرأ الجمهور }ال ذَلُوٌل{، بالرفع على، الصفة لبمرة.
 .(ٓٔ)ذلول" نعته وال ٌجوز نصبه"لال األخفش : "ال  

  لنفً والخبر مضمر. والثانً: ولرأ أبو عبدالرحمن السلمً }ال ذلوَل{ بالنصب على ا
 . بالنصب.(ٔٔ)"وٌجوز: ال هً ذلول، ال هً تسمى الحرث، هً مسلمةلال المرطبً: 

 [، على وجهٌن:2ٔواختلؾ فً لوله تعالى}تُثٌُِر األَْرَض{]البمرة:
الجمهور: بؤن البمرة ال تثٌر األرض، لال الحسن : "وكانت تلن البمرة وحشٌة ولهذا وصفها هللا األول: لال 

 .(ٖٔ). لال اإلمام المرطبً: "والولؾ ههنا حسن"(ٕٔ)تعالى بؤنها ال تثٌر األرض وال تسمً الحرث"
والولؾ على  ولال لوم : "تثٌر" فعل مستؤنؾ والمعنى إٌجاب الحرث لها وأنها كانت تحرث وال تسمً،-ٕ

 هذا التؤوٌل }ال ذلول{.

                                                           

 .2ٕٕ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٔ)
 .ٖٓٓ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕ)
 .ٕٔٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٖ)
 .0٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .ٖٕٔ/ٕ(:صٕٕ٘ٔأخرجه الطبري)( ٘)
 .ٖٕٔ/ٕ(:صٕٕ٘ٔ( أخرجه الطبري)ٙ)
 .ٖٕٔ/ٕ(:صٕٗ٘ٔ(أخرجه الطبري)2)
 .1ٕٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: 1)
 .ٕ٘ٗ/ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: 0)
 ، ولم أجده فلم معانً المرآن وال الحجة للمراء السبة، وال السبعة فً المراءات.ٕ٘ٗ/ٔ( نمل عنه المرطبً: ٓٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٔر المرطبً: ( تفسٌٔٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٔ( تفسٌر المرطبً: ٕٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٔ( تفسٌر المرطبً: ٖٔ)



ٖ1ٔ 

 

ٖ1ٔ 

 

 : (ٔ)والمول األول أصح لوجهٌن  
أحدهما : ما ذكره النحاس، عن علً بن سلٌمان أنه لال : "ال ٌجوز أن ٌكون }تثٌر{ مستؤنفا، ألن بعده }وال 

 .(ٕ)تسمً الحرث{، فلو كان مستؤنفا لما جمع بٌن الواو و}ال{"
 كانت اإلثارة لد ذللتها، وهللا تعالى لد نفى عنها الذل بموله : }ال َذلُوٌل{.الثانً: أنها لو كانت تثٌر األرض ل

لال اإلمام المرطبً : وٌحتمل أن تكون }تُثٌُِر األَْرَض{ فً ؼٌر العمل مرحا ونشاطا، كما لال امرإ   
 : (ٖ)المٌس

 مخمس (ٗ)ٌهٌل وٌذري تربه وٌثٌره      إثارة نباث الهواجر
ا ونشاطا ال حرثا وعمبل، فعلى هذا ٌكون }تثٌر{ مستؤنفا، }وال تسمً{ معطوؾ أي: تثٌر األرض مرح 

 . (٘)علٌه، فتؤمله
و)إثارة األرض(: "تحرٌكها وبحثها، ومنه الحدٌث : "أثٌروا المرآن فإنه علم األولٌن واآلخرٌن" وفً  

[ أي 0}َوأَثَاُروا األَْرَض{ ]الروم : رواٌة أخرى : "من أراد العلم فلٌثور المرآن" ولد تمدم. وفً التنزٌل : 
 .(ٙ)للبوها للزراعة. والحرث : ما حرث وزرع"

 .(2)[، "أي لٌست بسالٌة"2ٔلوله تعالى:}َوال تَْسِمً اْلَحْرَث{]البمرة: 
 .(1)لال لتادة:" وال تسمً الحرث" 
 .(0)لال ابن كثٌر: أي"وال معدة للسمً فً السانٌة، بل هً مكرمة حسنة صبٌحة" 
 .(ٓٔ)[، "أي: صحٌحة ال عٌب فٌها"2ٔلوله تعالى: }ُمَسلََّمةٌ{]البمرة: 
 .(ٔٔ)لال أبو السعود:" أي سلَّمها هللا تعالى من العٌوب" 
 :(ٕٔ)واختلؾ أهل التفسٌر فً المعنى الذي سلمت منه، فوصفها هللا بالسبلمة منه، وذكرو فٌه وجهٌن 

 . (ٖٔ) سواد. لاله مجاهداحدهما: مسلمة من الشٌة، أي: ال بٌاض فٌها وال
 .(2ٔ)، والربٌع(ٙٔ)، وأبو العالٌة(٘ٔ)، و لتادة(ٗٔ)والثانً: مسلمة من العٌوب. لاله ابن عباس

والمول الثانً هو الصحٌح، "ألن سبلمتها لو كانت من سابر أنواع األلوان سوى لون جلدها، لكان فً  
لوله :}ال شٌة فٌها{، ما ٌوضح عن أن معنى لوله : لوله : }مسلمة{ ُمْكتَفًى عن لوله : }ال شٌة فٌها{، وفً 

 .(1ٔ)}ُمَسلَّمة{، ؼٌر معنى لوله : }ال شٌة فٌها{"
 .(0ٔ)[، أي:" ال لون فٌها ٌخالؾ لون جلدها"2ٔلوله تعالى: }ال ِشٌَةَ فٌَِها{]البمرة: 

                                                           

 .ٖ٘ٗ/ٔ( أنظر: تفسٌر المرطبً: ٔ)
 .ٖٕٙ/ٔ( إعراب المرآن: ٕ)
، ونبات الهواجر: ٌعنً رجل اشتد علٌه حر ٕٗ/ٕ، وجمهرة اللؽة:12: ص 01ٙٔ( دٌوان امرىء المٌس، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ٖ)

ل ٌنبت التراب، أي: ٌثٌره وٌستخرجه لٌصل إلى برد الثرى، فٌباشره، ٌدفع بذلن شدة الحر والعطش، والمخمس: الذي حر الهاجرة، فجع
 ترد إبله الخمس، فشبه الثور بهذا الرجل المخمس فً فعله هكذا.

 .احب االبل التً ترد خمسا(لوله )نبات الهواجر( ٌعنً الرجل الذي إذا اشتد علٌه الحر هال التراب لٌصل إلى ثراه. والعسر: صٗ)
 .ٕٖٗ/ٔالدر المصون فً علم الكتاب المكنون:  . وانظر: ٖ٘ٗ/ٔ( تفسٌر المرطبً: ٘)
 .ٖ٘ٗ/ٔ( تفسٌر المرطبً: ٙ)
 .1ٓٔ/ٔ( تفسٌر البؽوي: 2)
 .ٖٕٔ/ٕ(:صٕٕ٘ٔ( أخرجه الطبري)1)
 .ٖٓٓ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 0)
 .ٖٓٓ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٓٔ)
 .ٕٔٔ/ٔالسعود: ( تفسٌر أبو ٔٔ)
 .ٖٓٓ/ٔ، وتفسٌر ابن كثٌر: ٖٕٔ-ٕٕٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٕٔ)
 .ٕٗٔ-ٖٕٔ/ٕ(:ص2ٕ٘ٔ(، و)ٕٙ٘ٔ(، و)ٕ٘٘ٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .ٕٗٔ/ٕ(:صٕٕٙٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٕٗٔ/ٕ(:ص1ٕ٘ٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .ٕٗٔ/ٕ(:صٕٓٙٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)
 .ٕٗٔ/ٕ(:صٕٔٙٔتفسٌر الطبري)( أنظر: 2ٔ)
 .ٕٗٔ/ٕ( انظ: تفسٌر الطبري: 1ٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٕ( تفسٌر الطبري:0ٔ)
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 .(ٔ)لال ابن كثٌر: "أي : لٌس فٌها لون ؼٌر لونها" 
 .(ٕ)ٌها ٌخالؾ لوَن جلِدها حتى لَْرنُها وِظْلفُها"لال أبو السعود:" أي ال لوَن ف 
 .(ٖ)لال الزجاج:" أي لٌس فٌها لون ٌفارق لونها، والَوشى فً اللؽة خلُط لون بلون" 
وأصله من: وشً الثوب، وهو تحسٌن عٌوبه التً تكون فٌه، بضروب مختلفة من ألوان سداه ولحمته،  

ؼٌره : )واش(، لكذبه علٌه عنده، وتحسٌنه كذبه باألباطٌل،  ٌمال ومنه لٌل للساعً بالرجل إلى السلطان أو 
 :(ٗ)منه : وشٌت به إلى السلطان وشاٌة،  ومنه لول كعب بن زهٌر

ٌْها ولولُهُم           إنن ٌا ابن أبً ُسلمى لممتول   تسعى الوشاة َجنَابَ
 إن لحك بالنبً ملسو هيلع هللا ىلص لتله.و)الوشاة( جمع )واش(، ٌعنً أنهم ٌتمولون باألباطٌل، وٌخبرونه أنه  
ولد زعم بعض أهل العربٌة أن )الوشً(، العبلمة، وذلن ال معنى له، إال أن ٌكون أراد بذلن تحسٌن  

الثوب باألعبلم، ألنه معلوم أن المابل : وشٌت بفبلن إلى فبلن ؼٌر جابز أن ٌتوهم علٌه أنه أراد : جعلت له 
ال شٌة فٌها( وهً من " وشٌت "، ألن )الواو( لما أسمطت من أولها أبدلت مكانها عنده عبلمة، وإنما لٌل : )

 .(٘))الهاء( فً آخرها، كما لٌل : وزنته زنة  و  وسن ِسنة  و وعدته ِعدة وودٌته ِدٌة
{]البمرة:  [، "أى بحمٌمة وصؾ البمرة، وما بمً إشكال فً 2ٔلوله تعالى: }لَالُوا اآلَن ِجبَْت بِاْلَحّكِ
 .(ٙ)رها"أم
لال أبو السعود: " أي بحمٌمة وصِؾ البمرةِ بحٌث مٌَّْزتها عن جمٌع ما عداها ولم ٌبَك لنا فً شؤنها  

 .(2)اشتباهٌ"
{]البمرة:   :(1)[، على ثبلثة أوجه2ٔواختلؾ فً لوله تعالى: }لَالُوا اآلَن ِجبَْت بِاْلَحّكِ

 .(0)مرة عنٌت. لاله لتادةأحدهما: اآلن بٌنت لنا الحك، فتبٌناه، وعرفنا أٌّة ب
 .(ٓٔ)والثانً: ٌعنً :"اآلن عرفنا أنن لست تستهزئ؛ وإنما أنت صادق". لاله الشٌخ ابن عثٌمٌن

واستدل بؤن ")الحك( هنا ضد الهزء، والباطل؛ ٌدل على ذلن أنهم صدروا هذه المصة بمولهم: }أتتخذنا  
هللا عّز وجّل لالوا: اآلن جبت بالحك، وعرفنا  هزواً{ ؛ فبعد هذه المنالشات مع موسى، والسإاالت، وطلب

 .(ٔٔ)أنن لست مستهزباً بنا؛ بل إنن جاّد فٌما تمول"
 .(ٕٔ)الثالث: معناه :أنه حٌن بٌّنها لهم، لالوا هذه بمرة فبلن، اآلن جبت بالحك فٌها. لاله ابن زٌد

صلوات هللا علٌه، إلى أنه لم ٌكن أي:"أنه ذلن خبر من هللا جل ثناإه عن الموم أنهم نسبوا نبً هللا موسى  
 .(ٖٔ)ٌؤتٌهم بالحك فً أمر البمرة لبل ذلن"

والمولٌن األول والثانً، تحتملهما اآلٌة، والمول األول هو األلرب، أي: اآلن بٌنت لنا الحك فً أمر  
ه فذبحوها، بعد البمرة، فعرفنا أٌها الواجب علٌنا ذبحها منها، ألن هللا جل ثناإه لد أخبر عنهم أنهم لد أطاعو

 لٌلهم هذا. مع ؼلظ مإونة ذبحها علٌهم، وثمل أمرها، فمال : }فذبحوها وما كادوا ٌفعلون{.
                                                           

 .ٖٓٓ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔ)
 .ٕٔٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٕ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( معانً المرآن:ٖ)
بجنبٌها " ورواٌة ابن هشام  ، والفابك )لحل( ورواٌة الدٌوان " ٖٗٔ:  ٕ، والروض األنؾ  ٖ٘ٔ:  ٗ، وسٌرة ابن هشام  0ٔ(دٌوانه : ٗ)

والضمٌر  هشام : " تسعى الؽواة " . ولوله : " جنابٌها " . والجناب : الناحٌة ، وٌرٌد ناحٌة الجنب . ٌمال : " جنبٌه ، وجانبٌه ، وجنابٌه ، .
والمعنى ٌكثرون المول علٌه : إنن  فً لوله : " جنابٌها " لنالته التً ذكرها لبل . ولوله : " ولولهم : إنن . . " ، حال ، أي : وهم ٌمولون ،

 ٌا ابن أبً سلمى لممتول ، كؤنهم ال ٌمولون ؼٌر ذلن ، ترهٌبا له وتخوٌفا .
 .ٕٙٔ-ٕ٘ٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٘)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( الكشاؾ: ٙ)
 .ٕٔٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: 2)
 .1ٕٔ-2ٕٔ( انظر: تفسٌر الطبري: 1)
 .2ٕٔ/ٕ(:ص2ٕٕٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)0)
 .1ٖٕ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٓٔ)
 .1ٖٕ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔٔ)
 .2ٕٔ/ٕ(:ص2ٖٕٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .2ٕٔ/ٕ( تفسٌر الطبري:ٖٔ)



ٖ1ٖ 

 

ٖ1ٖ 

 

لال اإلمام الطبري: " ولد كان بعض من سلؾ ٌزعم أن الموم ارتدوا عن دٌنهم وكفروا بمولهم لموسى :  
ر البمرة لبل ذلن، وأن ذلن من فعلهم }اآلن جبت بالحك{، وٌزعم أنهم نفوا أن ٌكون موسى أتاهم بالحك فً أم

ولٌلهم كفر، ولٌس الذي لال من ذلن عندنا كما لال، ألنهم أذعنوا بالطاعة بذبحها، وإن كان لٌلهم الذي لالوه 
 .(ٔ)لموسى جهلة منهم وهفوة من هفواتهم"

 .(ٕ)[، أي: "فذبح لوم موسى البمرة "2ٔلوله تعالى}فََذبَُحوَها{]البمرة: 
 .(ٖ)الزمخشري:" أى: فحصلوا البمرة الجامعة لهذه األوصاؾ كلها، فذبحوها"لال  
 .(ٗ)لال أٌو السعود: "أي فحّصلوا البمرةَ فذبحوها" 
 .(٘)[، أي: " ولد لاربوا أن ٌََدعوا ذبحها"2ٔلوله تعالى:}َوَما َكاُدوا ٌَْفعَلُوَن{]البمرة: 
ادوا أن ٌضٌعوا فرض هللا علٌهم، فً ذبح ما أمرهم ولد اختلؾ أهل التؤوٌل فً السبب الذي من أجله ك 

 :(ٙ)بذبحه من ذلن، وذكرا فٌه ثبلثة ألوال
 أحدها: أنهم كادوا أالّ ٌفعلوا لؽبلء ثمنها. 

، ورواٌة (ٓٔ)، ووهب بن منبه(0)، وروي نحوه عن مجاهد(1)، ودمحم بن لٌس(2)لاله دمحم بن كعب المرظً 
 .(ٗٔ)وابن زٌد (ٖٔ)، وعبٌدة،(ٕٔ)العالٌة ، وأبً(ٔٔ)ورواٌة أبً عن أبٌه عن ابن عباس

 .(٘ٔ)وروي عن السدي: لال "اشتروها بوزنها عشر مرات ذهبا، فباعهم صاحبها إٌاها وأخذ ثمنها" 
 .(ٙٔ)وعن دمحم بن سٌرٌن، عن عبٌدة لال : اشتروها بملء جلدها دنانٌر" 
ل.وفٌه اختبلؾ،، ثم لد لٌل فً وهذا الوجه فٌه نظر، "ألن كثرة ثمنها لم ٌثبت إال من نمل بنً إسرابٌ 

ثمنها ؼٌر ذلن. عن عكرمة، لال : ما كان ثمنها إال ثبلثة دنانٌر  وهذا إسناد جٌد عن عكرمة، والظاهر أنه 
 .(2ٔ)نمله عن أهل الكتاب أًٌضا"

 .(1ٔ)والثانً : ولٌل:لخوؾ الفضٌحة فً ظهور الماتل. وهذا لول وهب
 .(0ٔ) لٌمتها، كما روي ذلن عن عكرمةوالثالث: ولٌل: لصؽر خطرها وللة 

 .(ٕٓ)وروي عن الحسن لال:" كانت وحشٌة" 
والرابع: أنهم لتطوٌلهم المفرط وكثرة استكشافهم، ما كادوا ٌذبحونها، وما كادت تنتهً سإاالتهم، وما كاد 

 .(ٕٔ)ٌنمطع خٌط إسهابهم فٌها وتعممهم. لاله الزمخشري
 حسن، ٌحتمله اآلٌة. وهللا أعلم.  للت: هذا الذي ذهب إلٌه الزمخشري وجه 

                                                           

 .1ٕٔ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .1ٕٔ/ٕ( تفسٌر الطبري:ٕ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( الكشاؾ: ٖ)
 .ٕٔٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٗ)
 .1ٕٔ/ٕ( تفسٌر الطبري:٘)
 .ٕٕٓ-0ٕٔتفسٌر الطبري: ( انظر: ٙ)
 .0ٕٔ/ٕ(:ص2ٕٗٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)2)
 .0ٕٔ/ٕ(:ص2ٕٙٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)1)
 .ٕٕٓ/ٕ(:ص1ٕٔٔ(، و)1ٕٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)0)
 .ٕٕٓ/ٕ(:ص1ٕٕٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٕٕٔ-ٕٕٓ/ٕ(:ص1ٖٕٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٕٕٔ/ٕ(:ص1ٕٗٔالطبري)( أنظر: تفسٌر ٕٔ)
 .ٕٕٔ/ٕ(:ص1ٕ٘ٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .ٕٕٔ/ٕ(:ص21ٕٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٕٕٓ/ٕ(:ص21ٕٔ( أخرجه الطبري)٘ٔ)
 .ٕٕٓ/ٕ(:ص20ٕٔ( أخرجه الطبري)ٙٔ)
 .ٖٔٓ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 2ٔ)
 .ٕٕٔ/ٕ(:ص 10ٕٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)1ٔ)
 .ٕٕٔ/ٕ(:ص 11ٕٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)0ٔ)
 .ٖٕٔ/ٕ(:صٕٗ٘ٔ(أخرجه الطبري)ٕٓ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( الكشاؾ: ٕٔ)
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وعند اإلمام الطبري: العلتان األولى والثانٌة صحٌحتان، إحداهما ؼبلء ثمنها، واألخرى خوؾ عظٌم  
 .(ٔ)على لاتله -الفضٌحة على أنفسهم، بإظهار هللا نبٌه موسى صلوات هللا علٌه وأتباعه 

رواٌة  -وهللا أعلم  -وفً هذا نظر، بل الصواب واعترض ابن كثٌر على ترجٌح اإلمام الطبري، لاببل: " 
الضحان، عن ابن عباس : كادوا أال ٌفعلوا، ولم ٌكن ذلن الذي أرادوا، ألنهم أرادوا أال ٌذبحوها، ٌعنً أنَّهم 
مع هذا البٌان،  وهذه األسبلة، واألجوبة، واإلٌضاح ما ذبحوها إال بعد الجهد، وفً هذا ذم لهم، وذلن أنه لم 

 .(ٕ)هم إال التعنت، فلهذا ما كادوا ٌذبحونهاٌكن ؼرض
وكان ابن عباس ٌمول : "إن الموم، بعد أن أحٌا هللا المٌت فؤخبرهم بماتله، أنكرت لتلته لتله، فمالوا : وهللا  

 .(ٖ)ما لتلناه ؛ بعد أن رأوا اآلٌة والحك"
أكثروا فً حشو تفاسٌرهم من ٌمول العبلمة السعدي:" واعلم أن كثٌرا من المفسرٌن رحمهم هللا، لد  

لصص بنً إسرابٌل، ونزلوا علٌها اآلٌات المرآنٌة، وجعلوها تفسٌرا لكتاب هللا، محتجٌن بموله ملسو هيلع هللا ىلص: "حدثوا 
، والذي أرى أنه وإن جاز نمل أحادٌثهم على وجه تكون مفردة ؼٌر ممرونة، (ٗ)عن بنً إسرابٌل وال حرج "

، فإنه ال ٌجوز جعلها تفسٌرا لكتاب هللا لطعا إذا لم تصح عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وذلن أن وال منزلة على كتاب هللا
بُوُهْم" لُوا أَْهَل اْلِكتَاِب َواَل تَُكذِّ ، فإذا كانت مرتبتها أن تكون مشكوكا فٌها، (٘)مرتبتها كما لال ملسو هيلع هللا ىلص: " اَل تَُصّدِ

ورة من دٌن اإلسبلم أن المرآن ٌجب اإلٌمان به والمطع بؤلفاظه ومعانٌه، فبل ٌجوز وكان من المعلوم بالضر
أن تجعل تلن المصص المنمولة بالرواٌات المجهولة، التً ٌؽلب على الظن كذبها أو كذب أكثرها، معانً 

 .(ٙ)لكتاب هللا، ممطوعا بها وال ٌسترٌب بهذا أحد، ولكن بسبب الؽفلة عن هذا حصل ما حصل"
 فوابد:ال
. من فوابد اآلٌة: أن من شدد على نفسه شدد هللا علٌه . كما حصل لهإالء؛ فإنهم لو امتثلوا أول ما أُِمروا، ٔ

فذبحوا أّي بمرة لكفاهم؛ ولكنهم شددوا، وتعنتوا، فشدد هللا علٌهم؛ على أنه ٌمكن أن ٌكون تعنتهم هذا للتباطإ 
 فً تنفٌذ األمر.

ٕ ً  على تعنتهم؛ وذلن أنهم طلبوا بٌان هل البمرة عاملة، أو ؼٌر عاملة. . ومنها: بٌان ما ٌدل أٌضا
والسمً كان لدٌماً معروفاً بٌن األمم، وال ٌزال إلى ولتنا هذا لبل أن  ومنها: أن استعمال البمر فً الحرث .ٖ

 تظهر اآلالت الحدٌدٌة.
ت التً ٌعز وجودها فً بمرة واحدة؛ . ومنها: تشدٌد هللا علٌهم، حٌث أمرهم بذبح بمرة موصوفة بهذه الصفاٗ

ً لونها تسر الناظرٌن؛ وأال  ً وال بكراً؛ وأن تكون صفراء فالعا وذلن بؤن تكون متوسطة فً السن ال فارضا
 تكون ذلوالً تثٌر األرض وتسمً الحرث؛ وأن تكون مسلَّمة لٌس فٌها شًء من العٌوب.

 .وأال ٌخالط لونها لون آخر؛ لموله: )ال شٌة فٌها(
. ومنها: استهتار بنً إسرابٌل، حٌث لالوا: }اآلن جبت بالحك{؛ فكؤنهم ٌمولون: اآلن رضٌنا بوصؾ هذه ٘

 البمرة، ثم لاموا بذبحها على مضـض؛ وكل هذا ٌدل على استهتارهم بؤوامر هللا عّز وجّل.
والع حتى ٌكونوا على بصٌرة . ومنها: تذكٌر بنً إسرابٌل بهذه النعمة التً أنعم هللا بها علٌهم ببٌان األمر الٙ

 من أمرهم.
 .. ومنها: تؤخٌر ذكر السبب بعد المصة، والمبادرة بذكر النعمة لبل بٌان سببها2

 المرآن
ُ ُمْخِرٌج َما ُكْنتُْم تَْكتُُموَن )  [2ٕ({ ]البمرة : 2ٕ}َوإِْذ لَتَْلتُْم نَْفًسا فَادهاَرأْتُْم فٌَِها َوَّللاه

 التفسٌر:

                                                           

 .ٕٕٓ/ٕ( انظ: تفسٌر الطبري: ٔ)
 .ٖٔٓ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕ)
 .ٕٕٕ-ٕٕٔ/ٕ(:ص 0ٕٓٔ( أخرجه الطبري )ٖ)
 .ٖٕٙ/ٙ(:ص1ٕٔ، ومصنؾ ابن أبً شٌبة)ٕٕٖ/ٖ(:صٕٖٙٙ( سنن أبً داود)ٗ)
 .0٘ٗ/ٕ(:ص0ٖٕ٘( صحٌح البخاري)٘)
 .ٙ٘-٘٘السعدي:( تفسٌر ٙ)
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لتلتم نفًسا فتنازعتم بشؤنها، كلٌّ ٌدفع عن نفسه تهمة المتل، وهللا مخرج ما كنتم تخفون ِمن لَتْل واذكروا إذ 
 المتٌل.

 .(ٔ)[، أي" واذكروا ٌا بنً إسرابٌل إذ لتلتم نفسا"2ٕلوله تعالى: }َوإِذ لَتَْلتُْم نَْفساً{]البمرة 
 .(ٕ)ٌه"لال الماوردي:" ٌعنً من لتل اإلسرابٌلً ؟ الذي لتله ابن أخ 
وهذا الكبلم ممدم على أول المصة، التمدٌر : وإذ لتلتم نفسا فادارأتم فٌها، فمال موسى : إن هللا ٌؤمركم  

ِ الَِّذي أَْنَزَل َعلَى َعْبِدِه اْلِكتَاَب َولَْم ٌَْجعَْل لَهُ ِعَوَجا لِ  ٌَماً{ ]الكهؾ : بكذا. وهذا األسلوب كموله تعالى: }اْلَحْمُد َّلِلَّ
 .(ٖ)أي أنزل على عبده لٌما ولم ٌجعل له عوجا، ومثله كثٌر فً المرآن الكرٌم[ ٕ - ٔ
 .(ٗ)[، أي: فاختلفتم فٌِها 2ٕلوله تعالى:}فَادَّاَرأْتُْم فٌَِها{]البمرة 
 . (٘)لال الطبري:" ٌعنً فاختلفتم وتنازعتم" 
 .(ٙ)لال الزجاج: " أي تدافعتم، أي ألمى بعضكم على بَْعض" 
 .(2)اختلفتم فٌها"لال مجاهد:"  
 .(0).وروي عن الضحان مثل ذلن(1)ولال عطاء الخراسانً:" اختصمتم فٌها" 
 .(ٓٔ)وروي عن ابن جرٌج:" لال بعضهم : أنتم لتلتموه. ولال اآلخرون : أنتم لتلتموه" 
 :(ٔٔ)[، على ثبلثة أوجه2ٕواختلؾ فً األصل اللؽوي لموله }فَادَّاَرأْتُم{]البمرة: 

 :  (ٖٔ)، ومنه لول أبً النجم العجلً(ٕٔ))الَّْدرَء(: العوجاألول:أن 
 خشٌة َضؽّام إذا هم َجَسر         ٌؤكل ذا الدرء وٌمصً من حمر 

 ٌعنً : ذا العوج والعسر. 
 : (ٗٔ)لال رإبة بن العجاج

 أدركتها لدام كل ِمْدَرِه           بالدفع عنً درء كل ُعْنُجِه 
،لال أبو عبٌد: "وهً المشاؼبة والمخالفة على (ٙٔ)دفع ذلن بعضهم عن بعض؛ والمعنى: (٘ٔ)والثانً: الدفع

 .(ٔ)صاحبن"
                                                           

 .ٕٕٕ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .ٕٗٔ/ٔ( النكت والعٌون: ٕ)
 .٘٘ٗ/ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٖ)
، وجامع البٌان 1ٕٕ/ٔ. وهذا المول لول ابن عباس ومجاهد والسدي، انظر تفسٌر ابن أبً حاتم: 2ٓ٘/ٙ: -فتح-( انظر: البخاريٗ)

. كما لال به أبو عبٌدة فً مجاز المرآن: ٕٗٔ/ٔ، والنكت والعٌون للماوردي: ٓٔٔ/ٔ، وزاد المسٌر البن الجوزي: ٕٕٕ/ٕللطبري: 
 . ٕٕٕ/ٕ، وابن جرٌر فً جامع البٌان: ٗ٘/ٔ، وابن لتٌبة فً تفسٌر ؼرٌب المرآن: ٘ٗ/ٔ
 .ٕٕٕ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٘)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( معانً المرآن: ٙ)
 .ٕٕ٘/ٕ(:ص0ٕٕٔ( أخرجه الطبري)2)
 .ٗٗٔ/ٔ(:ص22ٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)1)
 .ٗٗ/!ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:0)
 .ٕٕ٘/ٕ(:ص0ٕٗٔ( أخرجه الطبري)ٓٔ)
 .ٕٕ٘-ٕٕٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔٔ)
 .ٕٕٕ/ٕ( أنظر: تفسٌر الطبري: ٕٔ)
 .ٕٕٕ/ٕ( لم أجد البٌت فً مكان إال تفسٌر الطبري:ٖٔ)
 أدركتها " إلى ما سبك فً رجزه . َوحمٍّة لٌست بمول الترهمن لصٌدة ٌصؾ بها نفسه . والضمٌر فً لوله : "  ٙٙٔ(دٌوانه : ٗٔ)

. ولوله : " حمة " ، ٌعنً خصومة أو منافرة أو مفاخرة ، أو ما أشبه ذلن . والمدره : هو المدافع الذي ٌمدم عند الخصومة ، بلسان أو ٌد 
 ة .والعنجه والعنجهً : ذو الكبر والعظمة حتى كاد ٌبلػ الجهل والحمك ومنه العنجهٌ

 .2ٔ/ٔ( أنظر: لسان العرب:)درأ(: ص٘ٔ)
، والدر المصون للسمٌن ٕٗٔ/ٔ، والنكت والعٌون للماوردي: ٖ٘ٔ/ٔ( ولال بعضهم معناه: تدافعتم، انظر: معانً المرآن للزجاج: ٙٔ)

تُم فٌَها( أصله: تدارأتم )فَادَّاَرأ 0ٖٕ/ٔوؼٌرها، ولال األلوسً فً روح المعانً:  ٗٗٔ/ٔ، ووضح البرهان للنٌسابوري: ٕٕٙ/ٔالحلبً: 
مل من الدرء، وهو الدفع... والتدارإ هنا إما مجازاً عن االختبلؾ واالختصام أو كناٌة عنه؛ إذ المتخاصمان ٌدفع كل منهما اآلخر، أو مستع

ر من حٌث إنه طارح، فً حمٌمته، أعنً التدافع بؤن طرح لتلَها كٌل عن نفسه إلى صاحبه، فكل منهما من حٌث إنه مطروح علٌه ٌدفع اآلخ
ولٌل: إن طرح المتل فً نفسه نفس طرح الصاحب، وكل من الطارحٌن دافع فتطارحهما تدافع، ولٌل: إن كبلً منهما ٌدفع اآلخر عن البراءة 

 بالمجاز ألٌك(. -على ما فٌه-إلى التهمة، فإذا لال أحدهما: أنا بريء وأنت متهم، واآلخر: بل أنت المتهم وأنا البريء، وال ٌخفى أن ما ذكر
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. (ٕ)ومنه حدٌث لٌس بن السابب: "كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص شرٌكً، فكان خٌر شرٌن ال ٌدارئ وال ٌماري" 
 :(ٖ)لال الواحدي: وكل من دفعته عنن فمد دارأته،لال أبو زبٌد  

ٌدِ كاَن َعنًِّ   ٌردُّ َدْرُإَن بَْعَد       هللاِ َشْؽَب الُمستَْصعَِب الِمّرِ
 .(ٗ)ٌعنً كان دفعن 
، ومنه لول (٘)وأصله: )تدارأتم(، ثم أُدؼمت التاُء فً الدال وأُدخلت األلُؾ ِلٌسلََم سكوُن الحرؾ األول" 

 : (ٙ)الشاعر
ِجٌَع إذا َما اْستَافََها َخِصراً       َعْذبَ   الَمَذاِق إَِذا َما اتَّابََع المُبَلُ  تُوِلً الضَّ

[، إنما هو :تداركوا، ولكن التاء 1ٖومنه لول هللا جل ثناإه : }َحتَّى إَِذا ادَّاَرُكوا فٌَِها َجِمٌعًا{] األعراؾ :  
إذ وصلت بكبلم لبلها لٌسلم اإلدؼام. وإذا لم  -منها أدؼمت فً الدال، فصارت داال مشددة، وجعلت فٌها ألؾ 

لبل ذلن ما ٌواصله، وابتدئ به، لٌل : تداركوا وتثاللوا، فؤظهروا اإلدؼام. ولد لٌل ٌمال : اداركوا،  ٌكن
 وادارءوا.

والثالث: التدافع، أي: فتدافعتم  فً المتل. من لول المابل : درأت هذا األمر عنً، ومن لول هللا : }وٌدرأ عنها 
 [، بمعنى ٌدفع عنها العذاب. 1العذاب{ ] النور : 

وهذا لول لرٌب المعنى من المول السابك، ألن الموم إنما تدافعوا لتل لتٌل، فانتفى كل فرٌك منهم أن  
 .(2)هٌكون لاتل

 :(1)وفً سبب لتله لوالن 
أحدهما : البنة له حسناء احب أن ٌتزوجها ابن عمها فمنعه عمه، فمتله وحمله من لرٌته إلى لرٌة أخرى 

 . (0)فؤلماه هنان، ولٌل : ألماه بٌن لرٌتٌن
، (ٕ)عباس ، وابن(ٔ)الثانً : لتله طلبا لمٌراثه، فإنه كان فمٌرا وادعى لتله على بعض األسباط. لاله لتادة

 .(ٙ)، وعبٌدة(٘)، ودمحم بن لٌس(ٗ)، دمحم بن كعب المرظً(ٖ)ومجاهد

                                                                                                                                                                                             

 .0٘/ٖ، والتفسٌر البسٌط: 1ٔٔٔ/ ٕ، وانظر: تهذٌب اللؽة" )درى( 2ٖٖ/ ٔ(ؼرٌب الحدٌث:ٔ)
. وأبو داود عن لابد ٕ٘ٗ/ ٖ(لحدٌث أخرجه أحمد فً "مسنده" عن لابد السابب عن السابب، وعن مجاهد عن السابب بن أبً السابب ٕ)

( كتاب: التجارة، 12ٕٕب، باب: كراهٌة المراء. وابن ماجه عن لابد السابب عن السابب )السابب عن السابب. "سنن أبً داود" كتاب األد
 باب: الشركة والمضاربة.

وأخرجه الطبري عن السابب، ولد تكلم شاكر فً حاشٌة الطبري عن الحدٌث وبٌن ما فً سنده من ضعؾ، وما فً الحدٌث من اضطراب. 
 .ٖٕٕ/ ٕ"تفسٌر الطبري" مع "حاشٌة شاكر" 

. وذكر الحدٌث ابن حجر فً 1ٔٔٔ/ ٕ. واألزهري فً "تهذٌب اللؽة" )درى( 2ٖٖ، ٖٖٙ/ ٔوالحدٌث أورده أبو عبٌد فً "الؽرٌب" 
"اإلصابة" ولال: )أخرجه البؽوي والحسن بن سفٌان وؼٌرهما من طرٌك دمحم بن مسلم الطابفً عن إبراهٌم بن مٌسرة عن مجاهد، وأخرجه 

 نى" من هذا الوجه، لكنه لال: أبو لٌس بن السابب كذا عنده، ولٌس بن السابب أصح ...(.أبو بشر الدوالبً فً "الك
 [.ٓٙ/ٖ. ]حاشٌة التفسٌر البسٌط: 1ٖٕ/ ٖ"اإلصابة" 

(البٌت من لصٌدة ألبً زبٌد رثى بها ابن أخته، )الشؽب(: تهٌٌج الشر، و )المّرٌد(: مبالؽة فً المارد، ٌمول: كان دفعن عنً بعد هللا ٖ)
، "الخزانة" 1ٖٕٕ/ ٗ، و )شؽب( 2ٖٗٔ/ ٖ، "اللسان" )درأ( ٕٕٓ/ ٔرد عنً شر كل مرٌد. ورد البٌت فً "ؼرٌب الحدٌث" ألبً عبٌد ٌ

0 /2ٙ. 
، 1٘ٔوأبو زبٌد: هو حرملة بن المنذر الطابً، شاعر مشهور، أدرن اإلسبلم واختلؾ فً إسبلمه. انظر: "الشعر والشعراء" ص 

 .0ٕٔ/ ٗانة" ، "الخز1ٓ/ ٗو"اإلصابة" 
 .2ٔ/ٔ( أنظر: اللسان)درأ(:صٗ)
 .ٔٙ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٘)
، "تفسٌر المرطبً: ٖٖٔ/ ٓٔ.، وٕٕ٘-ٕٕٗ/ٕ، وتفسٌر الطبري" 1ٖٗ/ ٔ(لم أعرؾ لابله. والبٌت ورد  فً :معانً المرآن للفراء: ٙ)
1 /ٔٗٓ. 
، كما استعاروا الشم للمبلة ، ألن دنو األنؾ ٌسبك ما أراد المرٌد، و وساؾ الشًء ٌسوفه سوفا واستافه : دنا منه وشمه . واستعاره للمبلة  

 )الخصر(: البارد من كل شًء، وٌرٌد الرٌك.
 .ٕٕ٘-ٕٕٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: 2)
 .٘٘ٗ/ٔ(انظر: تفسٌر المرطبً: 1)
 
 .٘٘ٗ/ٔ(انظر: تفسٌر المرطبً: 0)
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ُ ُمْخِرٌج َما ُكْنتُْم تَْكتُُموَن{]البمرة:   .(2)[، " أي مظهر ما تخفونه"2ٕلوله تعالى:}َوَّللاَّ
 .(1)لال الواحدي: أي: " من أمر المتٌل" 
 .(0)المتٌل الذي لتلتم"لال الطبري:"، وهللا معلن ما كنتم تسرونه من لتل  
 .(ٓٔ)لال الزمخشري:أي:" مظهر ال محالة ما كتمتم من أمر المتل، ال ٌتركه مكتوماً" 
 .(ٔٔ)وأخرج ابن أبً حاتم "عن مجاهد:}وهللا مخرج ما كنتم تكتمون{، لال: ما تؽٌبون" 
ا لال هللا تعالى :"اإلظهار واإلعبلن لمن خفً ذلن عنه، وإطبلعهم علٌه، كم-هنا-ومعنى )اإلخراج(،  

ِ الَِّذي ٌُْخِرُج اْلَخْبَء فًِ السََّمَواِت َواألَْرِض{] النمل :  [ ٌعنً بذلن : ٌظهره وٌطلعه ٕ٘ذكره : }أاَل ٌَْسُجُدوا َّلِلَّ
من مخببه بعد خفابه.. والذي كانوا ٌكتمونه فؤخرجه، هو لتل الماتل المتٌل.. حتى أظهره هللا وأخرجه، فؤعلن 

 .(ٕٔ)ٌعلم أمره"أمره لمن ال 
 الفوابد:

.من فوباد اآلٌة: أن بٌان األمور الخفٌة التً ٌحصل فٌها االختبلؾ، والنِّزاع، من نعمة هللا عّز وجّل؛ ٌعنً ٔ
مثبلً إذا اختلفنا فً أمور، وكاد األمر ٌتفالم، وٌصل إلى الفتنة، ثم أظهر هللا ما ٌبٌنه فإن هذا من نعمة هللا 

 ألنه ٌزٌل بذلن هذا الخبلؾ، وهذا النِّزاع.سبحانه وتعالى علٌنا؛ 
. ومنها: أن هللا سبحانه وتعالى ٌخرج ما كان ٌكتمه أهل الباطل، وٌبٌنه للناس؛ لموله تعالى: }وهللا مخرج ما ٕ

كنتم تكتمون{؛ واذكروا لول هللا تعالى: }ٌستخفون من الناس وال ٌستخفون من هللا وهو معهم إذ ٌبٌِّتون ما ال 
 [.1ٓٔالمول وكان هللا بما ٌعملون محٌطاً{ ]النساء:  ٌرضى من

ً مما ال ٖ ً ال ٌرضاه هللا عّز وجّل؛ فإنه مهما ٌكتم اإلنسان شٌبا . ومنها: التحذٌر من أن ٌكتم اإلنسان شٌبا
 ٌُرضً هللا عّز وجّل فإن هللا سوؾ ٌطلع خلمه علٌه . إال أن ٌعفو هللا عنه .

ٌَْس ِلمَاتٍِل  رث من الممتول شٌبًا لحدٌث عمر سمعت رسول هللا . ومنها: الماتل بؽٌر حك ال ٌٗ ٌمول "لَ
ٌء" ًْ ، والحكمة فً ذلن تهمة استعجال (ٗٔ)وفً السنن الكبرى للبٌهمً "لٌس للماتل من المٌراث شًء" (ٖٔ)َش

   ٓموته والماعدة : أن من تعجل شًء لبل أوانه عولب بحرمانه
 المٌراث على ألوال: واختلؾ العلماء فً المتل المانع من

المول األول: الٌرث الماتل مطلماً ولو كان بحك كماٍض ومنفذ لصاص وشاهٍد علٌه ونحو ذلن وكذا لو لتله 
خطؤً كنابٍم ومجنون وطفٍل أو ضربه لتؤدٌب أو بط جرحه لمعالجة فمات فبل ٌرث، ومن باب أولى لاتل العمد، 

 .(٘ٔ)وهذا هو الصحٌح من مذهب الشافعً
لثانً: المانع من اإلرث هو المتل بؽٌر حك وهو المضمون بموٍد أو دٌٍة أو كفارة كالعمد وشبه العمد المول ا

والخطؤ وما جرى مجرى الخطؤ كمتل الصبً والمجنون والنابم فبل ٌرثون، وسواء كان المتل بمباشرة  أو 
ل كالمباشر أو ٌكون المتل سبب مثل أن ٌلمً لشر موز أو بطٌخ بطرٌك فٌهلن به مورثه فبل ٌرثه ألنه لات

                                                                                                                                                                                             

 .ٕٕٙ/ٕ(:ص01ٕٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .ٕٕٙ/ٕ(:ص00ٕٔتفسٌر الطبري)( أنظر: ٕ)
 .2ٕٕ/ٕ(:صٖٓٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .2ٕٕ/ٕ(:صٖٓٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٕٕٙ/ٕ(:ص00ٕٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .1ٕٕ-2ٕٕ/ٕ(:صٖٔٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .0٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)
 .ٖٙ/ٖ( التفسٌر البسٌط: 1)
 .1ٕٕ/ٕ( تفسٌر الطبري:0)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( الكشاؾ: ٓٔ)
 .0ٕٕ/ٕ(:صٖٗٓٔ(، و)ٖٖٓٔ، وتفسٌر الطبري)ٗٗٔ/ٔ(:ص2ٗ1( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .1ٕٕ/ٕ( تفسٌر الطبري:ٕٔ)
 (رواه مالن فً الموطؤ وأحمدٖٔ)
 0ٗ(تٌسٌر فمه الموارٌث ٗٔ)
 .1ٕ/ ٙ، ونهاٌة المحتاج 2ٔٗ/ ٙ( انظر: حفة المحتاج ٘ٔ)
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بسبب جناٌة مضمونة من بهٌمة لكونها ضارٌة أو لكون ٌده علٌها، وسواء انفرد بالمتل أو شارن فٌه ؼٌره 
ألن شرٌن الماتل لاتل وكذا لو لتله بسحر فبل ٌرثه  ولو شربت الحامل دواء فؤسمطت جنٌنها لم ترث من 

ً عن نفسه ولتل الباؼً أو لصد الؽرة شٌبًا بجناٌتها المضمونة، وأما المتل  ً وحداً ودفعا بحك كالمتل لصاصا
مصلحته بسمٌه دواًء أو لتل بشهادة حك من وارثه أو زكً الشاهد علٌه بحك أو حكم بمتله بحك ونحو ذلن 

 .(ٔ)فهذا ٌرث وهذا مذهب الحنابلة
عجل لتله وال ٌرث من الدٌة ألنها المول الثالث: ال ٌرث الماتل عمداً وأما من لتل خطؤً فٌرث المال ألنه لم ٌت

 .(ٕ)واجبةٌ علٌه فكٌؾ ٌرث شٌباً وجب علٌه وهو مذهب المالكٌة
المول الرابع: المانع من اإلرث هو ما أوجب لصاصاً أو كفارة كالعمد وشبهه والخطؤ الموجب للكفارة وهو 

بٌت فمتله فهنا ال ٌرث، وأما ما باشره بنفسه كانمبلب نابم على شخٍص فمتله أو سمط علٌه من أعلى كسطح 
الخطؤ الذي ال ٌوجب كفارة فبل ٌمنع من المٌراث كمتل الصبً والمجنون أوكان المتل فٌه بسببه دون مباشرته 
كما لو حفر ببراً فسمط فٌه مورثه فمات أو وضع حجراً فً الطرٌك فعثرت فٌه دابة مورثه فسمط فمات أو 

 .(ٖ)مذهب األحناؾ نحو ذلن فهذا ال ٌمنع من المٌراث وهو
مذهب الحنابلة ألن الحكم بمنع من تسبب فً المتل الخطؤ من المٌراث فٌه سٌد  -وهللا أعلم -والراجح  

لذرٌعة المتل وطلبًا للتحرز عنه، وأما منع الشافعٌة للماتل بحك من المٌراث ففٌه تعطٌٌل للحدود ومنعاً إلستٌفاء 
 .(ٗ)الحموق المشروعة كمتال الباؼً ونحو ذلن

 المرآن
ُ اْلَمْوتَى َوٌُِرٌُكْم آٌَاتِِه لَعَلهُكْم تَْعِملُوَن )  [2ٖ({ ]البمرة : 2ٖ}فَمُْلنَا اْضِربُوهُ بِبَْعِضَها َكذَِلَن ٌُْحًٌِ َّللاه

 التفسٌر:
فملنا: اضربوا المتٌل بجزء من هذه البمرة المذبوحة، فإن هللا سٌبعثه حًٌا، وٌخبركم عن لاتله. فضربوه 

معجزاته الدالة  -ٌا بنً إسرابٌل -ضها فؤحٌاه هللا وأخبر بماتله. كذلن ٌُحًٌ هللا الموتى ٌوم المٌامة، وٌرٌكمببع
 على كمال لدرته تعالى؛ لكً تتفكروا بعمولكم، فتمتنعوا عن معاصٌه.

 .(٘)ذه البمرة"[، "أي اضربوا هذا المتٌل ببعض ه2ٖلوله تعالى: }فَمُْلنَا اْضِربُوهُ بِبَْعِضَها{]البمرة: 
لال المراؼً:" أي اضربوا الممتول ببعض البمرة.. وإنما أمرهم بالضرب ولم ٌضرب بنفسه نفٌا للتهمة،  

 .(ٙ)كٌبل ٌنسب إلى السحر والشعوذة"
 :(2)واختلفوا فً ذلن البعض الذي ضربوا المتٌل على ألوال 

 .(1)أحدها: العضم الذي ٌلً الؽضروؾ. لاله ابن عباس
 .(ٔٔ)، ولتادة(ٓٔ)، وعكرمة(0)فخذها. لاله مجاهدوالثانً: 

 .(ٕٔ)والثالث: ولٌل: البضعة بٌن الكتفٌن. لاله السدي
 .(ٖٔ)والرابع: عضم من عضامها. لاله أبو العالٌة

                                                           

 .2ٔ٘/ ٓٔوكشاؾ المناع  ،ٖٙٙ/ ٗ( انظر: شرح منتهى اإلرادات ٔ)
 .1ٙٗ/ ٗ، وحاشٌة الدسولً ٖٔ٘/ ٕ(الشرح الصؽٌر ٕ)
و الوجٌز  ٗ٘وانظر: التحمٌمات المرضٌة فً المباحث الفرضٌة، الشٌخ صالح الفوزان: .1ٕٔ – 1ٕٓ/ ٙ( انظر: حاشٌة ابن عابدٌن ٖ)

 .1ٗللهاشم، الشٌخ صالح الفوزان: ص
 .ٙ٘(التحمٌمات المرضٌة : ٗ)
 .ٕٓٗ/ٔابن عثٌمٌن:  ( تفسٌر٘)
 .٘ٗٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٙ)
 .ٖٕٔ-ٖٕٓ/ٕ. وتفسٌر الطبري: ٙٔٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الرازي: 2)
 .٘ٗٔ/ٔ(:ص2٘ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)1)
 .٘ٗٔ/ٔ، وانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:0ٕٕ/ٕ(:صٖ٘ٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)0)
 .٘ٗٔ/ٔ(:ص2ٕ٘ر: تفسٌر ابن أبً حاتم)، وانظٖٕٓ/ٕ(:ص2ٖٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .٘ٗٔ/ٔ، وانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:0ٕٕ/ٕ(:صٖٓٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٖٕٓ/ٕ(:صٖٔٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٖٕٔ/ٕ(:صٕٖٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
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 .(ٕ). لاله ابن زٌد(ٔ)والخامس: ولٌل: ببعض آرابها
ٌل ببعض البمرة وأي بعض للت: واأللرب أنهم كانوا مخٌرٌن فً أبعاض البمرة ألنهم أمروا بضرب المت 

من أبعاض البمرة ضربوا المتٌل به، فإنهم كانوا ممتثلٌن لممتضى لوله: }اضربوه ببعضها{ واإلتٌان بالمؤمور 
 به ٌدل على الخروج عن العهدة على ما ثبت فً أصول الفمه، وذلن ٌمتضً التخٌٌر.

الفخذ؛ أو الرلبة؛ أو الرأس، أو أّي جزء لال ابن عثٌمٌن:" ولم ٌعٌن هللا تعالى البعض: أهو الساق؛ أو  
 .(ٖ)من أجزابها، فلٌس لنا أن نعٌنه بجزء منها"

ولال الطبري: "ال داللة فً اآلٌة، وال فً خبر تموم به حجة، على أي أبعاضها التً أمر الموم أن  
لن الذنب ٌضربوا المتٌل به. وجابز أن ٌكون الذي أمروا أن ٌضربوه به هو الفخذ، وجابز أن ٌكون ذ

وؼضروؾ الكتؾ، وؼٌر ذلن من أبعاضها. وال ٌضر الجهل بؤي ذلن ضربوا المتٌل، وال ٌنفع العلم به، مع 
 .(ٗ)اإللرار بؤن الموم لد ضربوا المتٌل ببعض البمرة بعد ذبحها فؤحٌاه هللا"

ُ اْلَمْوتَى{]البمرة:  المتٌل ٌحًٌ هللا عّز وجّل [، "أي مثل إحٌاء هذا 2ٖلوله تعالى: }َكَذِلَن ٌُْحًٌِ َّللاَّ
 .(٘)الموتى"

 .(ٙ)لال المراؼً:" أي مثل ذلن اإلحٌاء العجٌب ٌحٌى َّللّا الموتى ٌوم المٌامة" 
 .(2)لال الحسن: "فضربوه ببعضها، فمام حٌا، فمال: لتلنً فبلن، ثم مات، لم ٌزد على ذلن" 
  ُ  :(1)[، ٌحتمل وجهٌن2ٖاْلَمْوتَى{]البمرة:والخطاب فً لوله تعالى: : }َكَذِلَن ٌُْحًٌِ َّللاَّ

األول: إما أن ٌكون خطابا للذٌن حضروا حٌاة المتٌل بمعنى وللنا لهم : كذلن ٌحٌى َّللاَّ الموتى ٌوم المٌامة 
 َوٌُِرٌُكْم آٌاتِهِ 

 ودالبله على أنه لادر على كل شًء }لَعَلَُّكْم تَْعِملُوَن{،
على إحٌاء نفس واحدة لدر على إحٌاء األنفس كلها لعدم  تعملون على لضٌة عمولكم. وأن من لدر

 االختصاص حتى ال تنكروا البعث.
 والثانً: وإما أن ٌكون خطابا للمنكرٌن فً زمن رسول َّللاَّ صلى َّللاَّ علٌه وسلم.

 .(0)[، "أي ٌظهرها لكم حتى تروها"2ٖلوله تعالى: }َوٌُِرٌُكْم آٌَاتِِه{]البمرة: 
من آٌاته وآٌاته :  -رٌكم هللا أٌها الكافرون المكذبون بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وبما جاء به من عند هللا لال الطبري:" : وٌ 

 .(ٓٔ)أعبلمه وحججه الدالة على نبوته"
لال ابن عثٌمٌن:" والمراد بـ "اآلٌات" هنا اآلٌات الكونٌة؛ ألنها إحٌاء مٌت بضربه بجزء من أجزاء هذه  

أمرهم بذلن؛  -علٌه الصبلة والسبلم -ون المراد آٌاته الشرعٌة أٌضاً؛ ألن موسىالبمرة؛ وٌحتمل أن ٌك
 .(ٔٔ)فضربوا المٌت ببعض هذه البمرة؛ فصار ذلن مصدالاً لمول موسى. علٌه الصبلة والسبلم"

 .(ٕٔ)[، أي ألجل أن تعملوا عن هللا تعالى آٌاته، وتفهموها"2ٖلوله تعالى:}لَعَلَُّكْم تَْعِملُوَن{]البمرة: 
لال الماسمً: أي:" على رجاء من أن ٌحصل لكم عمل، فٌرشدكم إلى اعتماد البعث وؼٌره، مما تخبر به 

 .(ٖٔ)الرسل عن هللا تعالى"

                                                           

 وا .(آراب جمع إرب )بكسر فسكون( : وهو العضو ، ٌمال : لطعه إربا إربا ، أي عضوا عضٔ)
 .ٖٕٔ/ٕ(:صٖٖٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .ٕٓٗ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
 . ٖٕٔ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .ٕٓٗ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘)
 .٘ٗٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٙ)
 .٘ٗٔ/ٔ(:ص2٘ٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)2)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر الكشاؾ: 1)
 .ٕٓٗ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:0)
 .ٖٖٕ/ٕالطبري: ( تفسٌر ٓٔ)
 .ٕٓٗ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔٔ)
 .ٕٓٗ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕٔ)
 .1ٕٖ/ٔ( محاسن التؤوٌل: ٖٔ)
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 .(ٔ)لال الطبري:" لتعملوا وتفهموا أنه محك صادق، فتإمنوا به وتتبعوه" 
 .(ٕ)لال الصابونً:" لتتفكروا وتتدبروا وتعلموا أن هللا على كل شًء لدٌر" 
لال المراؼً:" أي لعلكم تفمهون أسرار الشرٌعة وفابدة الخضوع لها، وتمنعون أنفسكم من اتباع  

 .(ٖ)أهوابها، وتطٌعون َّللّا فٌما ٌؤمركم به"
 .(ٗ)لال البؽوي: "لٌل: تمنعون أنفسكم من المعاصً" 
 .(٘)ولال الواحدي:" أي لعلكم تمتنعون من عصٌانه" 
 :(ٙ)[: ثبلة أوجه2ٖلى}لَعَلَُّكْم تَْعِملُوَن{]البمرة:وذكر اآللوسً فً لوله تعا 

األول: لكً تعملوا الحٌاة بعد الموت والبعث والحشر، فإن من لدر على إحٌاء نفس واحدة لدر على إحٌاء 
 [.1ٕاألنفس كلها، لعدم االختصاص، لال تعالى: }ما َخْلمُُكْم َوال بَْعثُُكْم إاِلَّ َكنَْفٍس واِحَدةٍ{]لممان: 

 والثانً: لكً ٌكمل عملكم.
 والثالث: لعلكم تمتنعون من عصٌانه وتعملون على لضٌة عمولكم.

لال ابن عثٌمٌن:" والعمل هو ما ٌحجز اإلنسان عن فعل ما ال ٌنبؽً؛ وهو خبلؾ الذكاء؛ الذكاء هو  
 .(2)سرعة البدٌهة، والفهم؛ ولد ٌكون اإلنسان ذكٌاً، ولكنه لٌس بعالل"

 الفوابد:
 فوابد اآلٌة: أن لول الرسول لول لمرسله إذا كان بؤمره؛ لموله تعالى: }فملنا اضربوه ببعضها{. . منٔ
. منها: أن البعض الذي ضرب به هذا المتٌل من البمرة ؼٌر معلوم؛ لموله تعالى: }ببعضها{؛ فمد أبهمه هللا؛ ٕ

 .ٌةومحاولة بعض المفسرٌن أن ٌعٌنوه محاولة لٌس لها داع؛ ألن الممصود اآل
. ومنها: أنه ٌنبؽً لطالب العلم أن ٌعتنً بمعنى المصة، وؼرضها دون من ولعت علٌه؛ لموله تعالى: ٖ

}ببعضها{؛ ولم ٌعٌن لهم ذلن توسعة علٌهم؛ لٌحصل الممصود بؤّي جزء منها؛ ولهذا نرى أنه من التكلؾ ما 
ً أنه جاء رجل إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص  فمال: "ٌا رسول هللا.." كذا وكذا؛ تجد بعض ٌفعله بعض الناس إذا سمع حدٌثا

الناس ٌتعب، وٌتكلؾ فً تعٌٌن هذا الرجل؛ وهذا لٌس ببلزم؛ المهم معنى المصة، وموضوعها؛ أما أن تعرؾ 
من هذا الرجل؟ من هذا األعرابً؟ ما هذه النالة مثبلً؟ ما هذا البعٌر؟ فلٌس ببلزم؛ إذ إن الممصود فً األمور 

 وأؼراضها، وما توصل إلٌه؛ فبل ٌضر اإلبهام . اللهم إال أن ٌتولؾ فهم المعنى على التعٌٌن. معانٌها،
. ومن فوابد اآلٌة: أن المبهم فً أمور متعددة أٌسر على المكلؾ من المعٌن؛ وذلن إذا كانوا لد أمروا أن ٗ

ذا لٌل لن: "افعل هذا الشًء ٌضربوه ببعضها فمط؛ فإذا لٌل لن: "افعل بعض هذه األشٌاء" ٌكون أسهل مما إ
 بعٌنه"؛ فٌكون فً هذا توسعة على العباد إذا خٌروا فً أمور متعددة . وهللا أعلم.

. ومنها: أن هذه اآلٌة من آٌات هللا عّز وجّل . وهً أن تكون البمرة سبباً لحٌاة هذا المتٌل؛ إذ ال رابطة فً ٘
 .ببعضها، فٌحٌىالمعمول بٌن أن تُذبح البمرة، وٌضرب المتٌل 

 المرآن
ًَ َكاْلِحَجاَرِة أَْو أََشدُّ لَْسَوةً َوإِنه ِمَن اْلِحَجاَرِة لََما ٌَتَ  ُر ِمْنهُ اْْلَْنَهاُر َوإِنه }ثُمه لََسْت لُلُوبُُكْم ِمْن بَْعِد ذَِلَن فَِه فَجه

ا تَْعَملُوَن ) ِمْنَها لََما ٌَشهمهُك فٌََْخُرُج ِمْنهُ اْلَماُء َوإِنه ِمْنَها لََما ُ بِغَافٍِل َعمه ِ َوَما َّللاه ({ 2ٌَْٗهبُِط ِمْن َخْشٌَِة َّللاه
 [2ٗ]البمرة : 

 التفسٌر:
ولكنكم لم تنتفعوا بذلن؛ إذ بعد كل هذه المعجزات الخارلة اشتدت للوبكم وؼلظت، فلم ٌَْنفُذ إلٌها خٌر، ولم تَِلْن 

اء، بل هً أشد منها ؼلظة؛ ألن أمام اآلٌات الباهرة التً أرٌتكموها، حتى صار ت للوبكم مثل الحجارة الصمَّ
                                                           

 .ٖٖٕ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .0٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .٘ٗٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٖ)
 .0ٓٔ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٗ)
 .ٕٕٕ/ٔ( البحر المحٌط: ٘)
 .0ٕٗ/ٔ( أنظر: روح المعانً: ٙ)
 .ٕٓٗ/ٔتفسٌر ابن عثٌمٌن: (2)
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من الحجارة ما ٌتسع وٌنفرج حتى تنصبَّ منه المٌاه صبًا، فتصٌر أنهاًرا جارٌةً، ومن الحجارة ما ٌتصدع 
فٌنشك، فتخرج منه العٌون والٌنابٌع، ومن الحجارة ما ٌسمط من أعالً الجبال ِمن خشٌة هللا تعالى وتعظٌمه. 

 هللا بؽافل عما تعملون. وما
 .(ٔ)[، " أي: اشتدت وؼلظت، فلم تإثر فٌها الموعظة"2ٗلوله تعالى: }ثُمَّ لََسْت لُلُوبُُكْم{]البمرة: 
 مثل ذلن. (ٖ). وروي عن ابن عباس(ٕ)لال أبو العالٌة:" ٌعنً به بنً إسرابٌل" 
 .(ٗ)عٌظ وال تذكٌر"لال الصابونً: "أي صلبت للوبهم ٌا معشر الٌهود فبل ٌإثر فٌها و 
 .(٘)لال ابن عطٌة:" أي صلبت وجفت، وهً عبارة عن خلوها من اإلنابة واإلذعان آلٌات هللا تعالى" 
لال البٌضاوي:" المساوة عبارة عن الؽلظ مع الصبلبة، كما فً الحجر. ولساوة الملب مثل فً نبوه عن  

 .(ٙ)االعتبار"
والؽلظ، مثل لنبّوها عن االعتبار وأّن المواعظ ال تإثر لال الزمخشري:" وصفة الملوب بالمسوة  

 .(2)فٌها"
 :(1)[، لوالن2ٗوفً المشار إلٌهم بها فً لوله تعالى:}لُلُوبُُكْم{]البمرة: 

 احدهما: جمٌع بنً اسرابٌل. وهو الظاهر.
 .(0)ن رأوا اآلٌة والحك"والثانً: الماتل. لال ابن عباس: " أنكرت لتلته لتله، فمالوا : وهللا ما لتلناه ؛ بعد أ

ن بَْعِد ذلن{]البمرة:   .(ٓٔ)[،  "أي من بعد رإٌة المعجزات الباهرة"2ٗلوله تعالى: }ّمِ
 .(ٔٔ)لال لتادة:" من بعد ما أراهم ما أحٌا من الموتى، ومن بعد ما أراهم من أمر المتٌل ما أراهم" 
 .(ٕٔ)اآلٌات فإنها مما توجب لٌن الملب"لال البٌضاوي:" ٌعنً إحٌاء المتٌل، أو جمٌع ما عدد من   
لال السعدي:" أي: من بعد ما أنعم علٌكم بالنعم العظٌمة وأراكم اآلٌات، ولم ٌكن ٌنبؽً أن تمسو   

 .(ٖٔ)للوبكم، ألن ما شاهدتم، مما ٌوجب رلة الملب وانمٌاده"
ن بَْعِد ذلن{]البمرة:   :(ٗٔ)[، ٌحتمل وجهٌن من التفسٌر2ٗولوله تعالى: }ّمِ

 .(٘ٔ)األول: أن}ذِلَن{، إشارة إلى إحٌاء المتٌل. فٌكون الخطاب لجمٌع بنً اسرابٌل. لاله لتادة
 والثانً: أنه اشارة الى كبلم المتٌل، فٌكون الخطاب للماتل.

والثانً: أنه اشارة إلى جمٌع ما تمّدم من اآلٌات المعدودة، من مسخ المردة والخنازٌر ورفع الجبل وانبجاس 
 وإحٌاء المتٌل.الماء 

ًَ كالحجارة{]البمرة:   .(ٙٔ)[، أي:" فهً فً لسوتها مثل الحجارة"2ٗلوله تعالى: }فَِه
 .(2ٔ)لال البٌضاوي: أي:" أنها فً المساوة مثل الحجارة" 
 .(ٔ)لال الصابونً: "أي: بعضها كالحجارة" 

                                                           

 .٘٘( تفسٌر السعدي: ٔ)
 .ٙٗٔ/ٔ(:ص2٘٘( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕ)
 .ٙٗٔ/ٔ(:ص2٘ٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .0٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .ٙٙٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٘)
 .11/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٙ)
 .٘٘ٔ/ٔ( الكشاؾ: 2)
 .ٕٓٔ/ٔ( انظر: زاد المسٌر: 1)
 .ٕٕٕ/ٕ(:ص0ٕٓٔالطبري)( أخرجه 0)
 .0٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٓٔ)
 .ٙٗٔ/ٔ(:ص2٘2( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .11/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٕٔ)
 .٘٘( تفسٌر السعدي: ٖٔ)
 .ٖٓٔ/ٔ، وزاد المسٌر: ٘٘ٔ/ٔ( أنظر: الكشاؾ: ٗٔ)
 .ٙٗٔ/ٔ(:ص2٘1(، و)2٘2ً حاتم)ب( أنظر: تفسٌر ابن أ٘ٔ)
 .٘٘ٔ/ٔ( الكشاؾ: ٙٔ)
 .11/ٔالبٌضاوي: ( تفسٌر 2ٔ)
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 والَحَجر: "الجوهر الصلب المعروؾ، وجمعه: 
 .(ٕ)أحجار وِحَجاَرة"

 .(ٖ)[، أي: "وبعضها أشد لسوة من الحجارة"2ٗعالى:}أَْو أََشدُّ لَْسَوةً{]البمرة:لوله ت 
 .(ٗ)لال البٌضاوي:" أو أزٌد علٌها" 
 .(٘)لال السعدي:" أي: إنها ال تمصر عن لساوة األحجار" 
 .(ٙ)لال ابن عباس:" ولست للوبهم بعد ذلن، حتى كانت كالحجارة أو أشد لسوة" 
 .(1)، ولال الكسابً:" المسوة والمساوة واحد كالشموة والّشماوة"(2)}أو أشد لساوة{ولرأ أبو حٌاة:  
 .(0)وفً لراءة األعمش}أشدَّ{، بنصِب )الدال(، عطفاً على الحجارة 
  : (ٓٔ)ذكروا فً }أو{، من التؤوٌل الصحٌح وجوه [،2ٗأَْو أََشدُّ لَْسَوةً{]البمرة:لوله تعالى} 

 هام على المخاطب.أحدها: أنها على جهة اإلب
فمالوا: إنما أراد هللا جل ثناإه بموله : }فهً كالحجارة أو أشد لسوة{، وما أشبه ذلن من األخبار التً  

[، وكمول هللا جل ذكره :}َوإِنَّا أَْو 2ٗٔتؤتً ب)أو(، كموله : }َوأَْرَسْلنَاهُ إِلَى ِمابَِة أَْلٍؾ أَْو ٌَِزٌُدوَن{] الصافات : 
[ اإلبهام على من خاطبه، فهو عالم أي ذلن كان، لالوا : ٕٗلَى ُهًدى أَْو فًِ َضبلٍل ُمبٌٍِن{ ] سبؤ : إٌَِّاُكْم لَعَ 

ونظٌر ذلن لول المابل : أكلت بسرة أو رطبة، وهو عالم أي ذلن أكل، ولكنه أبهم على المخاطب، كما لال 
 : (ٔٔ)أبو األسود الدإلً

 وَعبَّاساً وحمزةَ أو َعِلٌَّا           أُِحبُّ دمحماً ُحبَّاً شدٌداً    
 فإن ٌن حبهم رشدا أصبه        ولست بمخطا إن كان ؼٌا

لالوا : ولم ٌشن أبو األسود، وإنما لصد اإلبهام على السامع، ولد ذكر عن أبً األسود أنه لما لال هذه  
: }َوإِنَّا أَْو إٌَِّاُكْم لَعَلى ُهدًى أَْو فًِ األبٌات لٌل له : شككت! فمال : كبل وهللا! ثم انتزع بمول هللا عز وجل 

 ، فمال : أََو كان شاكا من أخبر بهذا فً الهادي من الضبلل.(ٕٔ)[َٕٗضبلٍل ُمبٌٍِن{]السبؤ:
 .(ٖٔ)لال السمٌن الحلبً:" وإنما لََصد رحمه هللا اإِلبهاَم على المخاطب" 

كالحجر، وفٌهم من للبه أشد من الحجر، فالمعنى فهً  والثانً: ولٌل: إنما أراد هللا تعالى أن فٌهم من للبه
فرلتان كالحجارة أو أشد، ومثل هذا لولن: أطعمتن الحلو أو الحامض، ترٌد أنه لم ٌخرج ما أطعمته عن 

 .(ٗٔ)هذٌن
 .(٘ٔ)والثالث: أن )أو( هنا تفٌد معنى اإلباحة. لاله الزجاج

                                                                                                                                                                                             

 .0٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .ٕٕٓ( المفردات فً ؼرٌب المرآن: الراؼب األصفهانً: ٕ)
 .0٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .11/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٗ)
 .٘٘( تفسٌر السعدي: ٘)
 .ٙٗٔ/ٔ(:ص2٘0( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
 .٘٘ٔ/ٔ، والكشاؾ: ٕٕٔ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً: 2)
 .ٕٕٔ/ٔتفسٌر الثعلبً: ( 1)
 .2ٖٗ/ٔ( أنظر: الدر المصون: 0)
 .0ٔٔ/ٕ، ومفاتٌح الؽٌب: ٙٙٔ/ٔ، والمحرر الوجٌز: 1ٖٕ-ٖٕ٘/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .2ٔ:  ٔ، وإنباه الرواة  ٖٔٔ:  ٔٔ)من نفابس المخطوطات(، وفٌه)ووصٌا(، وانظر: األؼانً  ٕٖ" دٌوانه : ٔٔ)
 [.ٙٙٔ/ٔالمحرر الوجٌز: «".]أو»آلٌة مفارلة لبٌت أبً األسود، وال ٌتم معنى اآلٌة إال ب ( لال ابن عطٌة:" وهذه إٔ)
 .ٖٙٗ/ٔ( الدر المصون: ٖٔ)
 .ٙٙٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٗٔ)
 ، ثم لال:" تمول: الذٌن ٌنبؽً أن ٌإخذ عنهم العلم الحسن أو ابن سٌرٌن.ٙ٘ٔ/ٔ( أنظر: معانً المرآن: ٘ٔ)
المعنى ههنا: هذان أهل أن ٌإخذ عنهما العلم، فإن أخذته عن الحسن فؤنت مصٌب، وإن أخذته عن ابن سٌرٌن فؤنت فلست بشان، وإِنما  

 ً  مصٌب، وإِن أخذته عنهما جمٌعا
ى: فؤنت مصٌب، فالتؤوٌل اعلموا أن للوب ُهإالء إِن شبهتم لسوتها بالحجارة فؤنتم مصٌبون، أو بما هو أشد، فؤنتم مصٌبون، ومنه لوله تعال

 }مثلهم كمثل الذي استولد ناراً. . . أوَكَصٌٍِّب{، أي إِن مثْلتَهْم بالمستولد فذلن مثلهم، وإِن مثلتهم بالَصٌِِّب فهو لهم مثٌل".
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 .(ٔ)تصٌبوا"أي: "شبهوها بالحجارة تصٌبوا، أو بؤشد من الحجارة  
أي: وأشد لسوة، كما لال تبارن وتعالى: }وال تطع منهم آثما أو كفورا{ ]  أنها بمعنى )الواو(،والرابع: 
 [ بمعنى : وكفورا .ٕٗاإلنسان : 

 :  (ٕ)ومنه لول جرٌر بن عطٌة 
 َكَما أَتَى َربَّه ُموَسى َعلَى لََدِر        نَاَل اْلِخبلفَةَ أَْو َكانَْت لَهُ لََدًرا     

 :  (ٖ)ٌعنً : نال الخبلفة، وكانت له لدرا، وكما لال النابؽة 
 إلى حمامتنا أو نصفه فمد         لالت : أال لٌتما هذا الحمام لنا  

 ٌرٌد ونصفه.
 .(ٗ)لال الزجاج: "وال ٌصلح أن تكون )أو( ههنا بمعنى الواو" 

 .(ٙ)، وابن عاشور(٘)، اختاره الثعلبًلئلضرابوالخامس:أن )أو( فً هذا الموضع بمعنى )بل( 
فكان تؤوٌله عندهم : فهً كالحجارة بل أشد لسوة، كما لال جل ثناإه : }َوأَْرَسْلنَاهُ إِلَى ِمابَِة أَْلٍؾ أَْو  

 .(2)[، بمعنى : بل ٌزٌدون2ٌَِٗٔزٌُدوَن{ ] الصافات : 
 : (1)لشاعرومنه لول ا 

 أم الموم أو كٌل إلً حبٌب          فو هللا ما أدري أسلمى تؽولت   
 . (0)لالوا: أراد بل كل

 :(ٓٔ)ومنه لول اآلخر 
 مثل لرن الشمس فً رونك الضحى      وصورتها أو أنت فً العٌن أملح 

 .(ٔٔ)أي: بل أنت فً العٌن أملح 
عندكم أٌها المخاطبون وفً نظركم، أن لو شاهدتم لسوتها والسادس: أنها على بابها فً الشن. ومعناه: 

 .(ٕٔ)لشككتم أهً كالحجارة أو أشد من الحجارة
 . (ٗٔ). اختاره الواحدي(ٖٔ)والسابع: أن )أو( للتنوٌع

 .(٘ٔ)أي: "وكؤن للوبهم على لسمٌن : للوب كالحجارة لسوة، وللوب أشّد لسوة من الحجارة" 
ابمة وجه ومخرج من كبلم العرب، بعد اإلجماع على استحالة كونها للت: لكل ما لٌل من األلوال الس 

 للشّن. وهللا أعلم بما أراد فً كتابه.
 :(ٙٔ)[، فمن وجهٌن2ٗأَْو أََشدُّ لَْسَوةً{]البمرة:لوله تعالى}وأما الرفع فً لوله :  

                                                           

 .ٙٙٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔ)
ت " ، وفً المطبوعة : " ، ٌمولها فً أمٌر المإمنٌن عمر بن عبد العزٌز . ورواٌته " إذ كان 2ٖٔ:  ٔ، وأمالً الشجري 2ٕ٘(دٌوانه : ٕ)

 " جاء الخبلفة " ، وهً رواٌة سمٌمة .
، ورواٌته هنان " ونصفه " . وهو من لصٌدته المشهورة التً ٌعتذر فٌها إلى النعمان . والضمٌر فً لوله : " لالت "  ٕٖ" دٌوانه : ٖ)

 ال نطٌل بذكره . إلى " فتاة الحً ، المذكورة فً شعر لبله ، وهً زرلاء الٌمامة . وهو خبر مشهور ،
 .ٙ٘ٔ/ٔ( معانً المرآن: ٗ)
 .ٕٕٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر الثعلبً: ٘)
 .ٖٙ٘/ٔ( أنظر: التحرٌر والتنوٌر: ٙ)
 .2ٖٕ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري:2)
  01، واللسان )أمم( ، والصاحبً :  2ٕ:  ٔ(لم أعرؾ لابله، ورد البٌت فً : معانً المرآن للفراء 1)
 .0ٔٔ/ٕ ( انظر: مفاتٌح الؽٌب::0)
، ونسبه ابن عاشور فً الحرٌر 1ٕٔ/ٔ، ومجمع البٌان: ٕٕٔ/ٔ( لم أتعرؾ على لابله، والبٌت من شواهد الثعلبً فً تفسٌره: ٓٔ)

 ،  لذي الرمة.ٗٙ٘/ٔوالتنوٌر: 
 . ٕٕٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر الثعلبً: ٔٔ)
 .ٙٙٔ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: ٕٔ)
 .ٖٕٕ/ٔ( أنظر: البحر المحٌط: ٖٔ)
 .ٖٕٕ/ٔالبحر المحٌط: ( أنظر: ٗٔ)
 .ٖٕٕ/ٔ( البحر المحٌط: ٘ٔ)
 .2ٖٕ/ٕ( أنظر: تفسٌر الطبري:ٙٔ)
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، فٌكون المعنى: فهً أحدهما : أن ٌكون عطفا على معنى )الكاؾ( فً لوله : }كالحجارة{، ألن معناها الرفع
 مثل الحجارة أو أشد لسوة من الحجارة.

والوجه اآلخر : أن ٌكون مرفوعا، على معنى تكرٌر )هً( علٌه، فٌكون تؤوٌل ذلن: فهً كالحجارة، أو هً 
 أشد لسوة من الحجارة".

 : (ٔ)ولد ذكروا بؤن وصؾ هللا تعالى تلن الملوب بؤنها أشد لسوة لوجوه 
لو كانت عاللة ولمٌتها هذه اآلٌة لمبلنها، كما لال: }لو أنزلنا هذا المرآن على جبل لرأٌته  أحدها: أن الحجارة

 [.ٕٔخاشعا متصدعا من خشٌة هللا{ ]الحشر: 
وثانٌها: أن الحجارة لٌس فٌها امتناع مما ٌحدث فٌها بؤمر هللا تعالى، وإن كانت لاسٌة بل هً منصرفة على  

ره، وهإالء الٌهود مع ما وصفنا من أحوالهم فً اتصال اآلٌات عندهم وتتابع مراد هللا ؼٌر ممتنعة من تسخٌ
النعم من هللا علٌهم ٌمتنعون من طاعته وال تلٌن للوبهم لمعرفة حمه وهو كموله تعالى: }َوَما ِمْن َدابٍَّة فًِ 

ٌِْه إاِلَّ أَُمٌم أَْمثَالُُكْم َما فَ  ٍء ثُمَّ إِلَى َربِِّهْم ٌُْحَشُروَن )اأْلَْرِض َواَل َطابٍِر ٌَِطٌُر بَِجنَاَح ًْ ْطنَا فًِ اْلِكتَاِب ِمْن َش ( 1ٖرَّ
(؛  كؤن المعنى أن الحٌوانات من ؼٌر بنً آدم 0ٖ -1َٖوالَِّذٌَن َكذَّبُوا بِآٌَاتِنَا ُصمٌّ َوبُْكٌم فًِ الظُّلَُماِت{  )األنعام:

ر كل واحد منها لشًء وهو منماد لما أرٌد منه وه  إالء الكفار ٌمتنعون عما أراد هللا منهم. أمٌم ُسّخِ
وثالثها: أو أشد لسوة، ألن األحجار ٌُنتفع بها من بعض الوجوه، وٌظهر منها الماء فً بعض األحوال، أما 

 للوب هإالء فبل نفع فٌها البتة وال تلٌن لطاعة هللا بوجه من الوجوه.
 :(ٕ)ولال تعالى: }أشد لسوة{ ولم ٌمل )ألسى(، لوجهٌن 

 األول: ألن ذلن أدل على فرط المسوة.
والثانً:  ووجهٌ آخر وهو أن ال ٌمصد معنى األلسى، ولكن لصد وصؾ المسوة بالشدة كؤنه لٌل: اشتدت 

 لسوة الحجارة وللوبهم أشد لسوة.
ولد فضل هللا سبحانه وتعالى الحجارة على للوبهم، بؤن بٌن أن الحجارة لد ٌحصل منها ثبلثة أنواع من  

 :(ٖ)افع، وال ٌوجد فً للوب هإالء شًء من المنافعالمن
فؤولها: لوله تعالى: }وإن من الحجارة لما ٌتفجر منه االنهار{، لرىء: "وإن" بالتخفٌؾ وهً إن المخففة من 

 [.ٕٖالثمٌلة التً تلزمها البلم الفارلة، ومنها لوله تعالى: }وإن كل لما جمٌع لدٌنا محضرون{ ]ٌس: 
الى: }وإن منها لما ٌشمك فٌخرج منه الماء{، أي من الحجارة لما ٌنصدع فٌخرج منه الماء وثانٌها: لوله تع

 فٌكون عٌنا ال نهرا جارٌا.
وثالثها: من الممٌزات األخرى للحجارة على للوب هإالء: }وإن منها لما ٌهبط من خشٌة هللا{، ولوله 

 ِ  .(ٗ){.أي الهبوط من خشٌة هللاتعالى:}َوإِنَّ ِمْنَها لََما ٌَْهبُِط ِمْن َخْشٌَِة َّللاَّ
ُر ِمْنهُ اأْلَْنَهاُر{]البمرة:  [، " ٌعنً إن بعض الحجارة تتفجر منها 2ٗلوله تعالى: }َوإِنَّ ِمَن اْلِحَجاَرةِ لََما ٌَتَفَجَّ

 .(٘)األنهار"
 .(ٙ)لال الطبري:أي"وإن من الحجارة حجارة ٌتفجر منها الماء الذي تكون منه األنهار" 
ِر األنهار منها"لال    .(2)الماوردي:" ٌعنً: أن من الحجارة ما هو أنفع من للوبكم الماسٌة، ِلتَفَّجِ
 .(1)لال الزمخشري:" المعنى: إّن من الحجارة ما فٌه خروق واسعة ٌتدفك منها الماء الكثٌر الؽزٌر" 
ٌة للوبِهم من الحجارة فً المساوة وعدِم ال  تؤثر واستحالِة صدوِر الخٌِر لال أبو السعود:" بٌاٌن ألَشّدِ

 .(ٔ)منها ٌعنً أن الحجارةَ ربما تتؤثر حٌث ٌكون منها ما ٌتفجر منه المٌاهُ العظٌمة"

                                                           

 .0ٔٔ/ٕ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٔ)
 .ٙ٘٘/ٖ( أنظر: مفاتٌح الؽٌب: ٕ)
 .ٙ٘٘/ٖ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٖ)
 وما بعدها. 2٘٘/ٖ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٗ)
 .ٕٙٗ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘)
 .1ٖٕ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٙ)
 .ٙٗٔ/ٔ( النكت والعٌون: 2)
 .٘٘ٔ/ٔ( الكشاؾ: 1)
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ولال ٌحٌى بن ٌعموب فً لوله تعالى:}وإن من الحجارة لما ٌتفجر منه األنهار{، لال: هو كثرة  
 .(ٕ)البكاء"

مع تسلٌمنا بصدق ما ٌتضمنه من معان نفٌسة.  للت: وال ٌخفى ما فً هذا الوجه من البعد والتكلؾ، 
  وهللا أعلم.

و)التفجر( :التفعل، من :تفجر الماء، وذلن إذا تنزل خارجا من منبعه، وكل سابل شخص خارجا من  
 :  (ٖ)موضعه ومكانه، فمد انفجر، ماء كان ذلن أو دما أو صدٌدا أو ؼٌر ذلن، ومنه لوله عمر بن لجؤ

 أبى ذو بطنه إال انفجارا  ولما أن لرنت إلى جرٌر      
 .(ٗ)ٌعنً : إال خروجا وسٌبلنا

مخففة من الثمٌلة، وكذلن فً الثانٌة والثالثة، ولرأ مالن بن دٌنار: }ٌنفجر{ بالنون « وإن»ولرأ لتادة:  
رأ أبً بن كعب ، ول«ما»وٌاء من تحت لبلها وكسر الجٌم، ووحد الضمٌر فً }ِمْنهُ{ حمبل على لفظ 

 .(٘) والضحان }منها األنهار{، حمبل على الحجارة
[، " أي من الحجارة ما ٌتصدع إِشفالاً من 2ٗلوله تعالى:}َوإِنَّ ِمْنَها لََما ٌَشَّمَُّك فٌََْخُرُج ِمْنهُ اْلَماُء{]البمرة: 

 .(ٙ)عظمة هللا فٌنبع منه الماء"
 .(2)ون"لال أبو السعود: أي:" ٌتشمك فٌخرج منه العٌ 
 .(1)لال الزمخشري:"ومنها ما ٌنشك انشمالا بالطول أو بالعرض فٌنبع منه الماء أٌضا" 
بتشدٌد المٌم فً الموضعٌن، وهً لراءة ؼٌر متجهة، ولرأ ابن مصرؾ « لّما»ولرأ طلحة بن مصرؾ:  

 .(0)}ٌنشمك{ بالنون
ِ{]البمرة:لوله تعالى:}َوإِنَّ ِمْنَها لََما ٌَْهبُِط ِمْن َخْشٌَِة   ومنها ما ٌتفتت وٌترّدى من رءوس  :[، "أي2َّٗللاَّ

 .(ٓٔ)الجبال من خشٌة هللا"
 .(ٔٔ)لال الطبري:" أي ٌتردى من رأس الجبل إلى األرض والسفح، من خوؾ هللا وخشٌته" 
. وروي عن (ٕٔ)لال ابن عباس:" أي وإن من الحجارة أللٌن من للوبكم عما تدعون إلٌه من الحك" 

 نحو ذلن. (ٖٔ)إسحاق
ولال مجاهد:" كل حجر ٌتفجر منه الماء، أو ٌتشمك عن ماء، أو ٌتردى من رأس جبل، فهو من  

 مثل ذلن. (٘ٔ). وروي عن ابن جرٌج(ٗٔ)خشٌة هللا عز وجل، نزل بذلن المرآن"
 .(ٙٔ)ولرئ لوله}ٌَْهبُُط{، بضم الباء 
 :(ٔ)ى ماذا ٌرجع ؟ على لولٌن [، إل2ٗواختلفوا فً ضمٌر الهاء فً }َوإِنَّ ِمْنَها{]البمرة: 

                                                                                                                                                                                             

 .٘ٔٔ/ٔ( تفسٌر أبو السعود: ٔ)
 .ٙٗٔ/ٔ(:ص2ٙٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕ)
، ورواٌتهما " إال انحدارا " ، وراوٌة الطبري أعرق فً الشعر . وفً المطبوعة "  2ٕ:  1، واألؼانً  0ٖٙ(طبمات فحول الشعراء : ٖ)

فمرنهما ، وألامهما على البلس  -بؤمر الولٌد بن عبد الملن  -حض . لاله عمر بن لجؤا حٌن أخذهما أبو بكر ابن حزم لربت " ، وهو خطؤ م
 ٌشهر بهما ، فكان التمٌمً ٌنشد هذا البٌت فً هجاء جرٌر . ولوله : " ذو بطنه " ، كناٌة جٌدة عما ٌشمؤز من ذكره .

 .1ٖٕ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري:ٗ)
 .ٕٕٔ/ٔ، وتفسٌر الثعلبً: 2ٙٔ/ٔلمحرر الوجٌز: ( أنظر: ا٘)
 .ٓٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
 .٘ٔٔ/ٔ( تفسٌر أبو السعود: 2)
 .٘٘ٔ/ٔ( الكشاؾ: 1)
 .2ٙٔ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: 0)
 .ٓٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٓٔ)
 .0ٖٕ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٔٔ)
 .2ٗٔ/ٔ(:ص2ٙ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .ٕٓٗ/ٕ(:صٖٙٔٔالطبري)( انظر: تفسٌر ٖٔ)
 .ٕٓٗ/ٕ(:ص2ٖٔٔ( أخرجه الطبري)ٗٔ)
 .ٕٔٗ-ٕٓٗ/ٕ(:صٕٕٖٔ( أخرجه الطبري)٘ٔ)
 ٘٘ٔ/ٔ( أنظر: الكشاؾ: ٙٔ)
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أحدهما : إلى الملوب ال إلى الحجارة، فٌكون معنى الكبلم : وإن من الملوب لما ٌخضع من خشٌة هللا، ذكره 
 .(ٕ)ابن بحر

 والمول الثانً : أنها ترجع إلى الحجارة، ألنها ألرب مذكور .
 :(ٖ)واختلفوا فً هذه )الحجارة( على لولٌن 

 أحدهما : أنها البرد الهابط من السَّحاب، وهذا لول تفرد به بعض المتكلمٌن . 
 والثانً:وهو لول جمهور المفسرٌن : أنها حجارة الجبال الصلدة، ألنها أشد صبلبة.

 :(ٗ)واختلؾ أهل التفسٌر فً معنى هبوط ما هبط من الحجارة من خشٌة هللا، على وجوه 
ٍء ٌَتَفٌََّؤُ األول: إن هبوط ما هبط منها م ًْ ُ ِمْن َش ن خشٌة هللا تفٌإ ظبلله، لال تعالى: }أََولَْم ٌََرْوا إِلَى َما َخلََك َّللاَّ

ِ َوُهْم َداِخُروَن{ ]النحل :  ًدا َّلِلَّ  [.1ِٗظبَللُهُ َعِن اْلٌَِمٌِن َوالشََّمابِِل ُسجَّ
ا تََجلَّى َربُّهُ ِلْلَجبَِل َجعَلَهُ َدكًّا َوَخرَّ  والثانً: إنه الجبل الذي صار دكا حٌن تجلى له ربه. كما لال تعالى: }فَلَمَّ

 [. ُٖٗٔموَسى َصِعمًا{]األعراؾ:
والثالث: أن هللا جل ذكره أعطى بعض الحجارة المعرفة والفهم، فعمل طاعة هللا فؤطاعه، كالذي روي عن 

 .(٘)ة إنً ألعرفه اآلن "النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال : " إن حجرا كان ٌسلم علً فً الجاهلٌ
{ وال إرادة له. لالوا وإنما  ِ{ كموله :}ِجَداًرا ٌُِرٌُد أَْن ٌَْنمَضَّ أرٌد والرابع: ولٌل: أن لوله : }ٌَْهبُِط ِمْن َخْشٌَِة َّللاَّ

 : (ٙ)بذلن أنه من عظم أمر هللا، ٌرى كؤنه هابط خاشع من ذل خشٌة هللا، كما لال زٌد الخٌل 
 ً َحَجراته     ترى األْكَم منه سجدا للحوافر بجمع تضل البلك ف

 : (2)وكما لال سوٌد بن أبً كاهل ٌصؾ عدوا له  
 ساجد المنخر ال ٌرفعه    خاشع الطرؾ أصم المستمع 

 ٌرٌد أنه ذلٌل.
 : (1)وكما لال جرٌر بن عطٌة  

 لما أتى خبر الرسول تضعضعت      سور المدٌنة والجبال الخشع 
                                                                                                                                                                                             

 .ٙٗٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٔ)
 .ٙٗٔ/ٔ( نمبل عن: النكت والعٌون: ٕ)
 .ٙٗٔ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٖ)
 .ٖٕٗ-ٕٔٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٗ)
ًّ  ٕٗٓ - ٖٕٓ:  ٕفً صحٌحه  (روى مسلم٘) ، عن جابر بن سمرة لال : " لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : إنً ألعرؾ حجرا بمكة ، كان ٌسلم عل

 ، من مسند أحمد ، ثم نسبه لصحٌح مسلم ، ومسند الطٌالسً . ٖٗٔ:  ٙلبل أن أبعث ، إنً ألعرفه اآلن " . وذكره ابن كثٌر فً التارٌخ 
، ومجموعة  0ٔ، وحماسة ابن الشجري :  ٕٙ٘، واألضداد البن األنباري :  10ٓ، والمعانً الكبٌر :  1ٕ٘:  ٔكامل ( انظر: الٙ)

َشدَّ َعْمَد  ، وؼٌرها . والباء فً لوله " بجمع " متعلمة ببٌت سالؾ هو : بَنًِ َعاِمٍر ، َهْل تَْعِرفُوَن إِذَا َؼَدا ... أَبُو ِمْكنٍَؾ لَدْ  0ٕٔالمعانً : 
َوابِِر؟  الدَّ

والبلك جمع أبلك وبلماء : الفرس ٌرتفع تحجٌلها إلى الفخذٌن. والحجرات جمع حجرة )بفتح فسكون( : الناحٌة. واألكم )بضم فسكون ، 
وأصلها بضمتٌن( جمع إكام ، جمع أكمة : وهً تل ٌكون أشد ارتفاعا مما حوله ، دون الجبل ، ؼلٌظ فٌه حجارة . لال ابن لتٌبة فً 

انً الكبٌر : " ٌمول : إذا ضلت البلك فٌه مع شهرتها فلم تعرؾ ، فؽٌرها أحرى أن ٌضل. ٌصؾ كثرة الجٌش ، وٌرٌد أن األكم لد المع
 خشعت من ولع الحوافر " . وفً المطبوعة هنا " فٌه " والجٌد ما أثبته ، والضمٌر فً " منه " للجٌش أو الجمع.

. من لصٌدته المحكمة . و " ساجد " منصوب إذ لبله ، فً ذكر عدوه هذا : ثم  2ٕ٘نباري : ، واألضداد البن األ 2ٓٗ(المفضلٌات : 2)
 ولى وهو ال ٌحمى استه ... طابر اإلتراؾ عنه لد ولع

له وفً األصل المطبوع : " إذ ٌرفعه " ، وهو خلل فً الكبلم . وأثبت ما فً المفضلٌات ، ورواٌة ابن األنباري : " ما ٌرفعه " . . ٌمول أذ
فطؤطؤ رأسه خزٌا ، وألزم األرض بصره ، وصار كؤنه أصم ال ٌسمع ما ٌمال له ، فهو ال حران به ، مات وهو حً لابم ، ال ٌحٌر جوابا . 

 ولذلن لال بعده : فر منً هاربا شٌطانه      حٌث ال ٌعطى ، وال شٌبا منع
،  1ٕ٘، واألضداد البن األنباري :  ٕ٘:  ٔ، وسٌبوٌه  20/ ٔ/ٖ، وطبمات ابن سعد :  0ٙ0، والنمابض :  ٖ٘ٗ(دٌوان جرٌر : 1)

. استشهد به سٌبوٌه على أن تاء التؤنٌث جاءت للفعل ، لما أضاؾ " سور " إلى مإنث وهو " المدٌنة " ، وهو بعض  ٙٙٔ:  ٕوالخزانة 
لبعض ، ألنه أضافه إلى مإنث هو منه ، ولو لم منها . لال سٌبوٌه : " وربما لالوا فً بعض الكبلم : " ذهبت بعض أصابعه " ، وإنما أنث ا

 ( .ٕ٘:  ٌٔكن منه لم ٌإنثه . ألنه لو لال : " ذهبت عبد أمن " لم ٌحسن . )
وهذا البٌت ٌعٌر به الفرزدق بالؽدر وٌهجوه ، فإن الزبٌر بن العوام رضً هللا عنه حٌن انصرؾ ٌوم الجمل ، عرض له رجل من بنً 

فمتله ؼٌلة . ووصؾ الجبال بؤنها " خشع " . ٌرٌد عند موته ، خشعت وطؤطؤت من هول المصٌبة فً  مجاشع رهط الفرزدق ، فرماه
 حواري رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ومن لبح ما لمً من ؼدر بنً مجاشع .
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 من رأى الحجر هابطا تخٌل فٌه الخشٌة. :أي
لال ابن عطٌة:" وهذا لول ضعٌؾ: ألن براعة معنى اآلٌة تختل به، بل الموي أن هللا تعالى ٌخلك  

 .(ٔ)للحجارة لدرا ما من اإلدران تمع به الخشٌة والحركة"
اللته على صانعه، كما السادس: ولٌل: أن معنى لوله : }ٌهبط من خشٌة هللا{، أي : ٌوجب الخشٌة لؽٌره، بد

لٌل : " نالة تاجرة "، إذا كانت من نجابتها وفراهتها تدعو الناس إلى الرؼبة فٌها، كما لال جرٌر بن 
 : (ٕ)عطٌة

 فؤعمى، وأما لٌله فبصٌر           وأعور من نبهان، أما نهاره   
من أجل أنه فٌهما كان ما فجعل الصفة للٌل والنهار، وهو ٌرٌد بذلن صاحبه النبهانً الذي ٌهجوه،  

 وصفه به.
لال الطبري: " وهذه األلوال، وإن كانت ؼٌر بعٌدات المعنى مما تحتمله اآلٌة من التؤوٌل، فإن تؤوٌل  

 .(ٖ)أهل التؤوٌل من علماء سلؾ األمة بخبلفها، فلذلن لم نستجز صرؾ تؤوٌل اآلٌة إلى معنى منها
ُ بِؽَافٍِل عَ   ا تَْعَملُوَن{ ]البمرة : لوله تعالى:}َوَما َّللاَّ [، أي: وما هللا" بتارن عموبة ما تعملون، بل 2ٗمَّ

 .(ٗ)ٌجازٌكم به"
  .(٘)لال سعٌد بن جبٌر:" ٌعنً بما ٌكون علٌم" 
لال الصابونً:" أي أنه تعالى رلٌب على أعمالهم ال تخفى علٌه خافٌة، وسٌجازٌهم علٌها ٌوم المٌامة،  

 .(ٙ)وفً هذا وعٌد تهدٌد"
لال الطبري:" فؤخبرهم تعالى ذكره أنه ؼٌر ؼافل عن أفعالهم الخبٌثة، وال ساه عنها، بل هو لها محص،  

 .(2)ولها حافظ"
 .(1)لال السعدي:" بل هو عالم بها حافظ لصؽٌرها وكبٌرها، وسٌجازٌكم على ذلن أتم الجزاء وأوفاه" 
ملوب وما ٌترتُب علٌها من األعمال لال أبو السعود:" وعٌٌد شدٌد على ما هم علٌه من لساوة ال 

 .(0)السٌبة"
ولال اآللوسً:" وعٌد على ما ذكر كؤنه لٌل: إن هللا تعالى لبالمرصاد لهإالء الماسٌة للوبهم حافظ  

 .(ٓٔ)ألعمالهم محص لها، فهو مجازٌهم بها فً الدنٌا واآلخرة"
 .(ٔٔ)له"وأصل )الؽفلة( عن الشًء، "تركه على وجه السهو عنه، والنسٌان  
 .(ٕٔ)ولرأ ابن كثٌر }ٌعملون{ بالٌاء، والمخاطبة على هذا لدمحم ملسو هيلع هللا ىلص 

 :الفوابد
من فوابد اآلٌة: لإم بنً إسرابٌل الذٌن جاءتهم هذه النعم ومع ذلن فهم لم ٌلٌنوا للحك؛ بل لست للوبهم  ٔ.

 على ظهور هذه النعم.
ومنها: تشبٌه المعمول بالمحسوس فً لوله تعالى: }فهً كالحجارة{؛ ألن الحجارة أمر محسوس؛ والملب   ٕ.

لسوته أمر معمول؛ إذ إنه لٌس المعنى أن الملب الذي هو المضؽة ٌمسو؛ الملب هو هو؛ لكن المراد: أنه ٌمسو 

                                                           

 .2ٙ/!ٔ( المحرر الوجٌز: ٔ)
، من شعر فً هجاء األعور النبهانً ،  ٖٕ٘الشعراء ، ومعجم  ٔٙٔ،  0ٖ، والمإتلؾ والمختلؾ :  ٖ٘، والنمابض :  ٕٙٓ(دٌوانه : ٕ)

 ، وكان هجا جرًٌرا ، فؤكله جرٌر . لال أبو عبٌدة : " أي هو أعور النهار عن الخٌرات ، بصٌر اللٌل بالسوءات ، ٌسرق وٌزنً " .
 .ٖٕٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .ٕٕٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٗ)
 .2ٗٔ/ٔ(:ص2ٙ2( أخرجه ابن أبً حاتم)٘)
 .ٓٙ/ٔوة التفاسٌر: ( صفٙ)
 .ٕٗٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: 2)
 .٘٘( تفسٌر السعدي: 1)
 .٘ٔٔ/ٔ( تفسٌر اأبو السعود: 0)
 .02ٕ/ٔ( روح المعانً: ٓٔ)
 .ٕٗٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٔٔ)
 .2ٙٔ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: ٕٔ)
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األمر الحسً؛ وهذا من ببلؼة لسوة معنوٌة بإعراضه عن الحك، واستكباره علٌه؛ فهو أمر معنوي شبه ب
 المرآن تشبٌه المعمول بالمحسوس حتى ٌتبٌن.

 ومنها: أن الحجارة ألسى شًء ٌضرب به المثل. ٖ.

هذه الحجارة الصماء تتفجر منها األنهار؛ ولد كان  ومنها: بٌان لدرة هللا سبحانه وتعالى، حٌث جعل  ٗ.
 فٌنبجس، وٌتفجر عٌوناً بمدرة هللا . تبارن وتعالىموسى . علٌه الصبلة والسبلم . ٌضرب بعصاه الحجر، 

ومنها: أن الحجارة خٌر من للوب هإالء بؤن فٌها خٌراً؛ فإن من الحجارة ما ٌتفجر منه األنهار؛ ومنها ما  ٘.
 ٌشمك، فٌخرج منه الماء؛ ومنها ما ٌهبط من خشٌة هللا؛ وهذه كلها خٌر، ولٌس فً للوب هإالء خٌر.

ادات تعرؾ هللا عّز وجّل؛ لموله تعالى: }وإن منها لما ٌهبط من خشٌة هللا{؛ وهذا أمر ومنها: أن الجم ٙ.
[، ولوله تعالى: ٔمعلوم من آٌات أخرى، كموله تعالى: }ٌسبح هلل ما فً السموات وما فً األرض{ ]الجمعة: 

ن تسبٌحهم{ }تسبح له السموات السبع واألرض ومن فٌهن وإن من شًء إال ٌسبح بحمده ولكن ال تفمهو
[، ولوله تعالى: }ثم استوى إلى السماء وهً دخان فمال لها ولؤلرض ابتٌا طوعاً أو كرهاً لالتا ٗٗ]اإلسراء: 

 [ : ففهمتا األمر، وانمادتا.ٔٔأتٌنا طابعٌن{ ]فصلت: 
بالعلم؛  ومن فوابد اآلٌة: عظمة هللا عّز وجّل؛ لموله تعالى: }من خشٌة هللا{؛ والخشٌة هً الخوؾ الممرون 2.

[؛ فمن علم عظمة هللا سبحانه وتعالى فبل بد أن 1ٕلموله تعالى: }إنما ٌخشى َّللّا َ من عباده العلماء{ ]فاطر: 
 ٌخشاه.

ومنها: سعة علم هللا سبحانه وتعالى؛ لموله تعالى: }وما هللا بؽافل عما تعملون{؛ وهذه الصفة من صفات  1.
لسلبٌة هً التً ٌنفٌها هللا سبحانه وتعالى عن نفسه. وتتضمن أمرٌن هللا سبحانه وتعالى السلبٌة؛ والصفات ا

 .هما: نفً هذه الصفة؛ وإثبات كمال ضدها
 المرآن

فُونَهُ ِمْن بَ  ِ ثُمه ٌَُحّرِ َوُهْم ْعِد َما َعمَلُوهُ }أَفَتَْطَمعُوَن أَْن ٌُْإِمنُوا لَُكْم َولَْد َكاَن فَِرٌٌك ِمْنُهْم ٌَْسَمعُوَن َكََلَم َّللاه
 [2٘({ ]البمرة : 2ٌَْ٘علَُموَن )

 التفسٌر:
ق الٌهوُد بدٌنكم؟ ولد كان علماإهم  أٌها المسلمون أنسٌتم أفعال بنً إسرابٌل، فطمعت نفوسكم أن ٌصّدِ
ٌسمعون كبلم هللا من التوراة، ثم ٌحرفونه بَِصْرفِه إلى ؼٌر معناه الصحٌح بعد ما عملوا حمٌمته، أو بتحرٌؾ 

 ٌعلمون أنهم ٌحرفون كبلم رب العالمٌن عمًدا وكذبًا. ألفاظه، وهم
 :(ٔ)اختلؾ فً سبب نزول اآلٌة، على لولٌن 

أحدهما: أنها: "نزلت فً السبعٌن الذٌن اختارهم موسى لٌذهبوا معه إلى هللا تعالى، فلما ذهبوا معه إلى 
فؤما الصادلون فؤدوا ما سمعوا، ولالت المٌمات وسمعوا كبلم هللا تعالى وهو ٌؤمره وٌنهاه، رجعوا إلى لومهم، 

طابفة منهم: سمعنا هللا فً آخر كبلمه ٌمول: إن استطعتم أن تفعلوا هذه األشٌاء فافعلوا، وإن شبتم فبل تفعلوا 
 ، نحو ذلن.(ٙ)، والكلبً(٘)، وروي عن ابن إسحاق(ٗ)ومماتل ،(ٖ). حكاه الواحدي عن ابن عباس(ٕ)وال بؤس"

 ذلن.
 .(1). وهذا لول أكثر المفسرٌن(2)"-ملسو هيلع هللا ىلص  -فً الذٌن ؼٌروا آٌة الرجم وصفة دمحم  والثانً:  أنها:"نزلت

[، " أي أترجون ٌا معشر المإمنٌن أن ٌسلم الٌهود 2٘لوله تعالى: }أَفَتَْطَمعُوَن أَْن ٌُْإِمنُوا لَُكْم{]البمرة: 
 .(ٔ)وٌدخلوا فً دٌنكم"

                                                           

 .ٕٕٙ/ٔ، والعجاب فً بٌان األسباب: 1ٕ( انظر: أسباب النزول للواحدي: ٔ)
 .1ٕالنزول للواحدي: (أسباب ٕ)
 .1ٕ( انظر: أسباب النزول للواحدي: ٖ)
 . أورده مطوال.0ٗ-2ٗ/ٔ( انظر: تفسٌر مماتل بن حٌان: ٗ)
 .2ٕٗ-ٕٙٗ/ٕ(:صٖٖٗٔ(، و)ٖٖٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .  حكاه عنه ٌحًٌ بن سبلم.ٕٗٙ/ٔ( أنظر: العجاب فً تفسٌر األسباب: ٙ)
 .1ٕ( أسباب النزول للواحدي: 2)
 .1ٕ( نمل األكثرٌة الواحدي، انظر: أسباب النزول: 1)



ٖ00 

 

ٖ00 

 

 .(ٕ)"لال الثعلبً:أي"لن ٌصّدلكم الٌهود 
 .(ٖ)لال الطبري:"، أي : أفترجون ٌا معشر المإمنٌن.. أن ٌإمن لكم ٌهود بنً إسرابٌل؟" 
لال ابن كثٌر: " أي : ٌنماد لكم بالطاعة، وهم الفرلة الضالة من الٌهود، الذٌن شاهد آباإهم من اآلٌات  

 .(ٗ)البٌنات ما شاهدوه، ثم لست للوبهم من بعد ذلن "
لطع ألطماع المإمنٌن من إٌمان أهل الكتاب، أي: فبل تطمعوا فً إٌمانهم وحالتهم ال لال السعدي:" هذا  

 .(٘)تمتضً الطمع فٌهم"
 :(ٙ)[، على وجهٌن2٘ولد اختلفوا فً لوله:}أَفَتَْطَمعُوَن{]البمرة: 

 .(2)أحدهما: آٌسهم هللا تعالى من إٌمان هذه الفرلة وهم جماعة بؤعٌانهم. لاله ابن عباس
أن هللا لم ٌإٌسهم من ذلن إال من جهة االستبعاد له منهم، مع ما هم علٌه من التحرٌؾ والتبدٌل   والثانً:

والعناد، لالوا: وهو كما ال نطمع لعبٌدنا وخدمنا أن ٌملكوا ببلدنا، ثم إنا ال نمطع بؤنهم ال ٌملكون بل نستبعد 
 ذلن.

والتٌبٌس. أي تٌبٌس المسلمٌن من أن ٌإمن والراجح، أن الهمزة لبلستفهام؛ "والمراد به االستبعاد،  
 . وهللا أعلم.(1)هإالء الٌهود لهم"

 :(0)[، على أربعة ألوال2٘واختلفوا فً الخطاب الموجه فً لوله تعالى]أَفَتَْطَمعُوَن أَْن ٌُْإِمنُوا لَُكْم{]البمرة: 
 .(ٓٔ)لأحدها:  أنه خطاب مع النبً ملسو هيلع هللا ىلص خاصة. لاله ابن عباس وممات

لال الرازي: "ألنه هو الداعً وهو الممصود باالستجابة واللفظ وإن كان للعموم، لكنا حملناه على  
الخصوص لهذه المرٌنة، روي أنه علٌه السبلم حٌن دخل المدٌنة ودعا الٌهود إلى كتاب هللا وكذبوه فؤنزل هللا 

 .(ٔٔ)تعالى هذه اآلٌة"
 .(ٕٔ)أفتطمعون أن تصدلوا نبٌكم. لاله أبو العالٌة ولتادة والثانً: أنه خطاب مع المإمنون، تمدٌره

، (ٖٔ)والثالث: أنه مع األنصار، إذ أنهم لما أسلموا أحبوا إسبلم الٌهود للرضاعة التً كانت بٌنهم. ذكره النماش
 .(ٗٔ)واختاره ابن عطٌة

 (2ٔ)والحسن (ٙٔ)نس، وروي عن الربٌع بن أ(٘ٔ)والرابع: أنه خطاب مع الرسول والمإمنٌن. لاله ابن عباس
 نحو ذلن.

                                                                                                                                                                                             

 .ٕٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .ٕٕٕ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٕ)
 .ٕٗٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .1ٖٓ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٗ)
 .ٙ٘( تفسٌر السعدي: ٘)
 .ٔٙ٘/ٖ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٙ)
 .1ٗٔ/ٔ(:ص2ٙ1( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)2)
 .0ٕٗ/ٔابن عثٌمٌن: ( تفسٌر1)
، وتفسٌر المرطبً: 2ٙٔ/ٔ، والمحرر الوجٌز: 0٘٘/ٖ، ومفاتٌح الؽٌب: ٖٔٔ/ٔ، وتفسٌر أبً اللٌث: ٖٓٔ/ٔ( انظر: زاد المسٌر: 0)
ٕ/ٔ. 
 .0٘٘/ٖ، ومفاتٌح الؽٌب: ٖٔٔ/ٔ، وتفسٌر أبً اللٌث: ٖٓٔ/ٔ( نمبل عن: زاد المسٌر: ٓٔ)
 .0٘٘/ٖ( مفاتٌح الؽٌب: ٔٔ)
 ٖٓٔ/ٔاد المسٌر: (نمبل عن: زٕٔ)
، وتفسٌر المرطبً: 2ٙٔ/ٔ. ولال ذكره الزجاج. ولم أجده فً معانً المرآن، وانظر: المحرر الوجٌز: ٖٓٔ/ٔ( نمبل عن زاد المسٌر: ٖٔ)
ٕ/ٔ. 
 .2ٙٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٗٔ)
 .1ٗٔ/ٔ(:ص2ٙ1( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘ٔ)
 .1ٗٔ/ٔ(:ص2ٙ0حاتم)( انظر: تفسٌر ابن أبً ٙٔ)
 .1ٗٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:2ٔ)
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وهذا المول األخٌر"ألٌك بالظاهر ألنه علٌه السبلم وإن كان األصل فً الدعاء فمد كان فً الصحابة من  
ٌدعوهم إلى اإلٌمان وٌظهر لهم الدالبل وٌنبههم علٌها، فصح أن ٌمول تعالى: }أفتطمعون أن ٌإمنوا لكم{ 

 .(ٔ)إذا كان ذلن صحٌحا فبل وجه لترن الظاهر"وٌرٌد به الرسول ومن هذا حاله من أصحابه و
 :(ٕ)ولد ذكروا فً سبب االستبعاد وجوها 

أحدها: أفتطمعون أن ٌإمنوا لكم مع أنهم ما آمنوا بموسى علٌه السبلم، وكان هو السبب فً أن هللا خلصهم 
 العذاب على المتمردٌن.من الذل وفضلهم على الكل، ومع ظهور المعجزات المتوالٌة على ٌده وظهور أنواع 

 الثانً: أفتطمعون أن ٌإمنوا وٌظهروا التصدٌك ومن علم منهم الحك لم ٌعترؾ بذلن، بل ؼٌره وبدله.
الثالث: أفتطمعون أن ٌإمن لكم هإالء من طرٌك النظر واالستدالل وكٌؾ ولد كان فرٌك من أسبلفهم 

 ٌسمعون كبلم هللا وٌعلمون أنه حك ثم ٌعاندونه.
ْنُهْم{]البمرة:لوله تعا   .(ٖ)[، "أي والحال لد كان طابفة من أحبارهم وعلمابهم"2٘لى: }َولَْد َكاَن فَِرٌٌك ّمِ

 .(ٗ)لال البٌضاوي:أي" طابفة من أسبلفهم"
و)الفرٌك( فجمع، كالطابفة، ال واحد له من لفظه، وهو )فعٌل( من )التفرق( سمً به الجماع، كما سمٌت  

 : (٘)زب(، وما أشبه ذلن، ومنه لول أعشى بنً ثعلبةالجماعة ب)الحزب(، من)التح
 أَجّدوا فلما خفت أن ٌتفرلوا       فرٌمٌن، منهم ُمصِعد وُمصّوِب

 .(ٙ)[،أي:" ٌتلون كتاب هللا وٌسمعونه بٌناً جلٌاً"2٘لوله تعالى:}ٌَْسَمعُوَن َكبلََم هللا{]البمرة: 
 .(2)لال الثعلبً: "ٌعنً التوراة" 
 .(1)التوراة حرفوها" لال السدي:" هً 
 .(0)، فحرفوه عن مواضعه""-ملسو هيلع هللا ىلص -ولال أبو العالٌة:" عمدوا إلى ما أنزل هللا فً كتابهم من نعت دمحم 
 .(ٔٔ)جمع كلمة، ولد ٌراد بالكلمة : الكبلم، فتكون المراءتان بمعنى واحد، (ٓٔ)ولرأ األعمش: }كلم هللا{ 
فُونَهُ{]البمرة:ثُمَّ لوله تعالى:}   . (ٕٔ)ثم ٌبدلون معناه وتؤوٌله وٌؽٌرونه" [ أي:"2ٌَُ٘حّرِ
 .(ٖٔ)لال الثعلبً: أي"ٌؽٌرون ما فٌه من األحكام" 
 .(ٗٔ)لال ابن كثٌر: " أي : ٌتؤولونه على ؼٌر تؤوٌله " 
 .(٘ٔ)ٌشتهون"لال البٌضاوي:" كنعت دمحم صلّى هللا علٌه وسلّم، وآٌة الرجم. أو تؤوٌله فٌفسرونه بما  
 .(ٙٔ)وتحرٌؾ الشًء: "إحالته من حال إلى حال" 

 وفً كٌفٌة تعرٌفهم لكبلم هللا وجهٌن:
 .(2ٔ)أحدهما: أن تحرٌفهم وتبدٌلهم إنما هو بالتؤوٌل، ولفظ التوراة باق. لاله ابن عباس

                                                           

 .ٓٙ٘/ٖ( مفاتٌح الؽٌب: ٔ)
 .ٓٙ٘/ٖ( انظر مفاتٌح الؽٌب: ٕ)
 .ٕٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .10/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٗ)
نحدر فً رجوعه إلى ، أجد السٌر : انكمش فٌه وأسرع مصعد : مبتدئ فً صعوده إلى نجد والحجاز . وُمَصّوِب م2ٖٔ(دٌوانه : ٘)

ٌْمَبةُ النابٌن وَجناء ِذْعلب  العراق والشام وأشباه ذلن وبعد البٌت من تمامه . طلبتهُم ، تَطوى بً البٌد َجْسَرة       ُشَو
 .ٕٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
 . )بتصرؾ بسٌط(.ٕٕٕ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: 2)
 .0ٗٔ/ٔ(:ص22ٗ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)1)
 .0ٗٔ/ٔ(:ص22٘تفسٌر ابن أبً حاتم)( انظر: 0)
 .1ٙٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٓٔ)
 .ٕٖٕ/ٔ( انظر: البحر المحٌط: ٔٔ)
 .1ٕٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٕٔ)
 . )بتصرؾ بسٌط(.ٕٕٕ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٖٔ)
 .1ٖٓ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٗٔ)
 .10/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٘ٔ)
 .1ٙٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٙٔ)
 .1ٙٔ/ٔالوجٌز: ( انظر: المحرر 2ٔ)



ٗٓٔ 

 

ٗٓٔ 

 

 .(ٔ)والثانً: أنهم بدلوا ألفاظا من تلمابهم. وهذا لول الجمهور
ممكن فً التوراة ألنهم استحفظوها، وؼٌر ممكن فً المرآن ألن هللا تعالى  لال ابن عطٌة: "وأن ذلن 

 .(ٕ)ضمن حفظه"
ِ ثُمَّ   ولد اختلؾ أهل التفسٌر فً الذٌن عنى هللا بموله }َولَْد َكاَن فَِرٌٌك ِمْنُهْم ٌَْسَمعُوَن َكبلَم َّللاَّ

فُونَهُ{]البمرة:  :(ٖ)[، على ثبلثة ألوال2ٌَُ٘حّرِ
ً ألهوابهم أنهم عأحدهما:  ً والحرام حبلالً ابتاعا لماء الٌهود والذٌن ٌحرفونه التوراة فٌجعلون الحبلل حراما

 .(ٙ)، وابن زٌد(٘)والسدي (ٗ)وإعانة لراشٌهم. وهذا لول مجاهد
والثانً: أنهم الذٌن اختارهم موسى من لومه، فسمعوا كبلم هللا فلم ٌمتثلوا أمره وحرفوا المول فً إخبارهم 

 .(0)، واختاره الطبري(1)وابن إسحاق (2)وهذا لول الربٌع بن أنسلمومهم، 
، ولالوا: بؤن التكلٌم، من فضابل (ٕٔ)وابن الجوزي ،(ٔٔ)، وابن عطٌة(ٓٔ)واستنكره الحكٌم الترمذي  

 .(ٖٔ)موسى واختصاصه
هللا تعالى للت: ولعل ترجٌح الطبري لهذا المول، ٌكمن فً كونه األلرب إلى ٌدل علٌه ظاهر اآلٌة، إذ أخبر 

"عن خاص من الٌهود، كانوا أعطوا من مباشرتهم سماَع كبلم هللا ما لم ٌعطه أحد ؼٌر األنبٌاء والرسل، ثم 
 .(ٗٔ)بدلوا وحرفوا ما سمعوا من ذلن"

الثالث: ولٌل: المراد بـ}كبلم هللا{: المرآن، والمراد بالفرٌك من كان فً زمن دمحم علٌه الصبلة والسبلم، لاله 
 .(ٙٔ)، وشٌخنا ابن عثٌمٌن(٘ٔ)الرازي

 واستدلوا من وجهٌن: 
األول: ألن المرآن كبلم هللا؛ ولد لال هللا تعالى: }وإن أحد من المشركٌن استجارن فؤجره حتى ٌسمع كبلم 

 .(2ٔ)[ أي حتى ٌسمع المرآنٙهللا{ ]التوبة: 
وهم الذٌن عناهم هللا تعالى والثانً: ألن الضمٌر فً لوله تعالى: }ولد كان فرٌك منهم{ راجع إلى ما تمدم 

بموله: }أفتطمعون أن ٌإمنوا لكم{، والذٌن تعلك الطمع بإٌمانهم هم الذٌن كانوا فً زمن دمحم علٌه الصبلة 
 .(1ٔ)والسبلم

ِ{]البمرة:   :(ٔ)[، الذي ٌسمعونه وجهٌن 2٘وذكر أهل التفسٌر فً }َكبلَم َّللاَّ

                                                           

 .ٕٖٕ/ٔ( انظر: البحر المحٌط: ٔ)
 .1ٙٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕ)
 .1ٗٔ-2ٗٔ/ٔ، والنكت والعٌون: 2ٕٗ-ٕٙٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٖ)
 .ٕ٘ٗ/ٕ(:ص1ٕٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٕٙٗ/ٕ(:صٖٖٓٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٕٙٗ/ٕ(:صٖٖٓٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .1ٗٔ/ٔ(:ص22ٔ، وابن أبً حاتم)ٕٙٗ/ٕ(:صٕٖٖٔفسٌر الطبري)( انظر: ت2)
 .2ٕٗ-ٕٙٗ/ٕ(:صٖٖٗٔ(، و)ٖٖٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .2ٕٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: 0)
، لال ابن الجوزي: "ولد أنكر بعض أهل العلم منهم الترمذي صاحب النوادر هذا المول إنكار ٗٓٔ-ٖٓٔ/ٔ( نمبل عن: زاد المسٌر: ٓٔ)

 ولال إنما خص بالكبلم موسى وحده". شدٌد
 .1ٙٔ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: ٔٔ)
 .ٖٓٔ/ٔ( انظر: زاد المسٌر: ٕٔ)
 .1ٙٔ/ٔ، والمحرر الوجٌز: ٖٓٔ/ٔ(انظر: زاد المسٌر: ٖٔ)
 .2ٕٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٗٔ)
 .ٓٙ٘/ٖ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٘ٔ)
بحثت فً كتب التفسٌر التً لدي فلم أجد احتماالً ثالثاً. وهو أن المراد بـ  . لال ابن عثٌمٌن: "ولدٕٓ٘/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙٔ)

تى }كبلم هللا{ المرآن، وأنهم ٌسمعونه، ثم ٌحرفونه؛ ألن المرآن كبلم هللا؛ ولد لال هللا تعالى: }وإن أحد من المشركٌن استجارن فؤجره ح
هذا االحتمال صحٌحاً فهو ألرب من المولٌن السابمٌن. وهللا أعلم بمراده".]للت: [ أي حتى ٌسمع المرآن؛ فإن كان ٌٙسمع كبلم هللا{ ]التوبة: 

 لم ٌصله كبلم الرازي، الذي لال بهذا اإلحتمال ورّجحه[.-رحمه هللا-ٌبدو أن شٌخنا
 .ٕٓ٘/ٔ(انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:2ٔ)
 .ٓٙ٘/ٖ(مفاتٌح الؽٌب: 1ٔ)



ٕٗٓ 

 

ٕٗٓ 

 

 أهل النبوة، ثم ٌحرفونه من بعد ما عملوه وهم ٌعلمون. كانوا ٌسمعون منه كما ٌسمعاألول: أنه الوحً، ف
 .(ٕ)والثانً: ولٌل: أنها التوراة التً َعِلَمها علماء الٌهود. لاله السدي

 .(ٖ)[، أي" من بعد ما فهموه وضبطوه بعمولهم"2٘لوله تعالى:}ِمْن بَْعِد َما َعمَلَوهُ{]البمرة: 
 .(ٗ)لال الثعلبً: أي"علموه وفهموه" 
 .(٘)بن الجوزي:أي:" سمعوه ووعوه "لال ا 
 .(ٙ)لال ابن كثٌر:" أي : فهموه على الجلٌة ومع هذا ٌخالفونه على بصٌرة " 

 .(2)لال الزمخشري:أي: "من بعد ما فهموه وضبطوه بعمولهم، ولم تبك لهم شبهة فً صحته"
 .(1)[، " أنهم مفترون مبطلون"2٘لوله تعالى: }َوُهْم ٌَْعلَُموَن{]البمرة: 
 .(0)لال ابن كثٌر: أي"أنهم مخطبون فٌما ذهبوا إلٌه من تحرٌفه وتؤوٌله" 
 .(ٓٔ)لال الزمخشري:"أي: "أنهم كاذبون مفترون" 
 .(ٔٔ)لال الصابونً: "أي: أنهم ٌخالفونه على بصٌرة ال عن خطؤ أو نسٌان" 
 .(ٕٔ)لال السدي:" فٌعلمون أنهم لد أذنبوا" 
 [، ٌحتمل وجهٌن.2ٌَْ٘علَُموَن{]البمرة:ولوله تعالى:}َوُهْم  

 (ٖٔ)أحدهما : وهم ٌعلمون أنهم ٌحرفونه . لاله الطبري
 والثانً : وهم ٌعلمون عماب تحرٌفه.

وكبل الوجهٌن تحتملهما اآلٌة، وإن كان األول منهما أشبه بظاهر المول، والمعنى: ٌعلمون أنهم ٌحرفون  
أن التحرٌؾ محرم ]وفٌه من العموبة ما فٌه[، فتعدوا الحدود، وحرفوا الكلم أي كبلم هللا عّز وجّل، وٌعلمون 

 .(ٗٔ)كبلم هللا عّز وجّل، وارتكبوا اإلثم عن بصٌرة"
 :الفوابد

من فوابد اآلٌة: أن من كان ال ٌإمن بما هو أظهر فإنه ٌبعد أن ٌإمن بما هو أخفى؛ ألن من ٌسمع كبلم   ٔ.
 هللا، ثم ٌحرفه، أْبعَُد لبوالً للحك ممن لم ٌسمعه.

لوم  ومنها: أن هللا تعالى ٌسلً رسوله ملسو هيلع هللا ىلص بما ٌذهب عنه األسى، والحزن؛ حٌث بٌن له حال هإالء، وأنهم  ٕ.
 عتاة ال مطمع فً إٌمانهم.

ومنها: إثبات أن هللا ٌتكلم، وأن كبلمه بصوت مسموع؛ لموله تعالى: }ٌسمعون كبلم هللا{؛ وكبلم هللا .  ٖ.
تبارن وتعالى . صفة حمٌمٌة تتضمن اللفظ، والمعنى؛ فهو سبحانه وتعالى ٌتكلم بحروؾ، وأصوات مسموعة؛ 

 ور فً كتب العمابد.وتفصٌل ذلن والرد على من خالفه مذك
ومنها: أن كبلم هللا سبحانه وتعالى من صفاته الفعلٌة باعتبار آحاده؛ وأما باعتبار أصل الصفة فهو صفة ٗ.

ذاتٌة؛ والفرق بٌن الصفات الذاتٌة، والفعلٌة أن الصفات الذاتٌة الزمة لذات هللا أزالً، وأبداً . ومعنى "أزالً" أي 

                                                                                                                                                                                             

 .1ٗٔ/ٔ، والنكت والعٌون: ٕٙٗ/ٕ( أنظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
 .0ٗ/!ٔ(:ص22ٗ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕ)
 .ٕٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .ٕٕٕ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٗ)
 .ٗٓٔ/ٔ( زاد المسٌر: ٘)
 .1ٖٓ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٙ)
 .ٕٖٕ/ٔ، وانظر: البحر المحٌط: ٙ٘ٔ/ٔ( الكشاؾ: 2)
 .10/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 1)
 .2ٖٓ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 0)
 .ٙ٘ٔ/ٔالكشاؾ: ( ٓٔ)
 .ٕٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔٔ)
 .0ٗٔ/ٔ(:ص222( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .1ٕٗ/ ٕ( تفسٌر الطبري:ٖٔ)
 . ٕٓ٘/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗٔ)
 



ٖٗٓ 

 

ٖٗٓ 

 

ستمبل . مثل الحٌاة، والعلم، والمدرة، والموة، والعزة، والسمع، والبصر إلى ؼٌر فٌما مضى؛ و"أبداً" أي فٌما ٌ
ذلن، و الصفات الفعلٌة هً التً تتعلك بمشٌبته، فتْحُدث إذا شاء، كاالستواء على العرش، والنُّزول إلى سماء 

 أسبابها. الدنٌا، والمجًء ٌوم المٌامة للفصل بٌن العباد، والفرح، والرضا، والؽضب. عند وجود
ومن فوابد اآلٌة: الرد على األشعرٌة، وؼٌرهم ممن ٌرون أن كبلم هللا هو المعنى المابم بنفسه؛ وأن  ٘.

الحروؾ، واألصوات عبارة عن كبلم هللا، ولٌست كبلم هللا؛ بل خلمها هللا لٌعبر بها عما فً نفسه؛ و الرد 
 علٌهم مفصبلً فً كتب العمابد.

 ود لد حرفوا كبلم هللا، لموله تعالى: }ثم ٌحرفونه من بعد ما عملوه{.ومنها: أن هإالء الٌه ٙ.

ومنها: بٌان لبح تحرٌؾ هإالء الٌهود، ألنهم حرفوا ما عملوه؛ والتحرٌؾ بعد عمل المعنى أعظم؛ ألن  2.
اإلنسان الجاهل لد ٌعذر بجهله؛ لكن اإلنسان العالم الذي عمل الشًء ٌكون عمله ألبح؛ ألنه تجرأ على 

 لمعصٌة مع علمه بها . فٌكون أعظم.ا
ومنها: لبح تحرٌؾ كبلم هللا، وأن ذلن من صفات الٌهود؛ ومن هذه األمة من ارتكبه، لكن المرآن محفوظ؛  .1

فبل ٌمكن ولوع التحرٌؾ اللفظً فٌه؛ ألنه ٌعلمه كل أحد؛ وأما التحرٌؾ المعنوي فوالع، لكن ٌمٌض هللا عّز 
 .ن ٌبٌنه، وٌكشؾ عوار فاعلهوجّل من األبمة، وأتباعهم م

 المرآن
 َ ثُونَُهْم بَِما فَت وُكْم }َوإَِذا لَمُوا الهِذٌَن آَمنُوا لَالُوا آَمنها َوإَِذا َخََل بَْعُضُهْم إِلَى بَْعٍض لَالُوا أَتَُحّدِ ٌُْكْم ِلٌَُحاجُّ ُ َعلَ َح َّللاه

 [2ٙ({ ]البمرة : 2ٙبِِه ِعْنَد َربُِّكْم أَفَََل تَْعِملُوَن )
 التفسٌر:

هإالء الٌهود إذا لموا الذٌن آمنوا لالوا بلسانهم: آمنَّا بدٌنكم ورسولكم المبشَّر به فً التوراة، وإذا خبل بعض 
ثون المإمنٌن بما بٌَّن هللا لكم فً التوراة من أمر  هإالء المنافمٌن من الٌهود إلى بعض لالوا فً إنكار: أتحّدِ

 د ربكم ٌوم المٌامة؟ أفبل تفمهون فتحذروا؟دمحم؛ لتكون لهم الحجة علٌكم عن
 :(ٔ)فً سبب نزول اآلٌة ألوال 

لال:" ال ٌدخلن علٌنا لصبة المدٌنة إال مإمن، فمال رإساإهم من أهل الكفر  -ملسو هيلع هللا ىلص-أحدها: روي أن رسول هللا 
المدٌنة بالبَُكر وٌرجعون إلٌهم بعد العصر والنفاق : اذهبوا فمولوا آمنا، واكفروا إذا رجعتم. لال : فكانوا ٌؤتون 

 َواْكفُُروا آِخَرهُ ولرأ لول هللا : }َولَالَْت َطابِفَةٌ ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب آِمنُوا بِالَِّذي أُنزَل َعلَى الَِّذٌَن آَمنُوا َوْجهَ النََّهارِ 
مدٌنة : نحن مسلمون. لٌعلموا خبر رسول هللا [. وكانوا ٌمولون إذا دخلوا ال2ٕلَعَلَُّهْم ٌَْرِجعُوَن{] آل عمران : 

لون. وكان ملسو هيلع هللا ىلص وأمره، فإذا رجعوا رجعوا إلى الكفر. فلما أخبر هللا نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص بهم، لطع ذلن عنهم فلم ٌكونوا ٌدخ
ألٌس لد لال هللا لكم كذا وكذا ؟ فٌمولون  المإمنون الذٌن مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌظنون أنهم مإمنون، فٌمولون لهم :

 .(ٕ)لالوا : أتحدثونهم بما فتح هللا علٌكم "، اآلٌة" -: بلى! فإذا رجعوا إلى لومهم ]ٌعنً الرإساء[ 
، فخبل (ٖ)والثانً: فؤخرج عبد الرزاق فً تفسٌره عن معمر عن لتادة لال:" كانوا ٌمولون إنه سٌكون نبً

 .(٘). وأخرج الطبري عن أبو العالٌة نحو ذلن(ٗ)أتحدثونهم بهذا فٌحتجون علٌكم به"بعضهم إلى بعض فمالوا: 
 .(٘)ذلن

والثالث: وأخرج ابن أبً حاتم " عن عكرمة: أن امرأة من الٌهود أصابت فاحشة فجاءوا إلى النبً صلى هللا 
وهو ابن صورٌا، فمال له: احكم.  عالمهم -ملسو هيلع هللا ىلص -علٌه وسلم ٌبتؽون منه الحكم رجاء الرخصة، فدعا رسول هللا

فمال  -وذكر فٌه كبلما -لال فجبوه. لال عكرمة: التجبٌة ٌحملونه على حمار وٌجعلون وجهه إلى ذنب الحمار
ملسو هيلع هللا ىلص: أبحكم هللا حكمت؟ أو بما أنزل على موسى؟ لال: ال. ولكن نساءنا كن حسانا فؤسرع فٌهن  -له رسول هللا

                                                           

 .1ٕٙ-ٕٙٙ/ٔ( انظر: العجاب فً بٌان األسباب: ٔ)
 . ٕٗ٘-ٖٕ٘/ٕ(:ص0ٖٗٔ( أخرجه الطبري)ٕ)
 .1ٕٙ/ٔسباب: ( أي فً آخر الزمن. انظر: العجاب فً بٌان األٖ)
 .0ٕٙ-1ٕٙ/ٔ، وانظر: العجاب فً بٌان األسباب: 1( تفسٌر عبدالرزاق: ٗ)
 ،  من طرٌك أبً العالٌة ولفظه: ٌعنً بما أنزل هللا فً كتابكم من نعت دمحم ملسو هيلع هللا ىلص".ٕٔ٘/ٕ(:صٖٔٗٔ(انظر: تفسٌر الطبري)٘)

 وسلم".



ٗٓٗ 

 

ٗٓٗ 

 

الحكم، وفٌه أنزلت:}وإذا خبل بعضهم إلى بعض{،لال عكرمة: إنهم ؼٌروا الحكم منذ ستمابة رجالنا فؽٌرنا 
 .(ٔ)سنة"

 والمول الثانً أوفك بسٌاق اآلٌة. وهللا أعلم. 
 .(ٕ)"[، "أي إذا لابلوا الذٌن صّدلوا باهلل ورسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص2ٙلوله تعالى: }َوإَِذا لَمُوا الَِّذٌَن آَمنُوا{]البمرة:

 [، فً هذه اآلبة على وجهٌن:2ٙواختلؾ فً }الَِّذٌَن آَمنُوا{]البمرة: 
 .(ٖ)األول: أنهم: أبو بكر وعمر وجماعة من المإمنٌن، لاله جمهور المفسرٌن

 والثانً:أنهم: جماعة من الٌهود آمنوا وأخلصوا فً إٌمانهم.
 :(ٗ)[، على ألوال2ٙتعالى:}لَمُوا{]البمرة:واختلؾ فً عود الضمٌر فً لوله  

 األول: أنها تعود على جماعة من الٌهود ؼٌر معٌنة، بالٌن على دٌنهم.
 والثانً: أنها تعود لجماعة منهم أسلموا ثم نافموا.

 والثالث: أنها للٌهود الذٌن أمرهم رإساإهم من بنً لرٌظة أن ٌدخلوا المدٌنة وٌتجسسوا أخبار النبً صلى هللا
 .(٘)علٌه وسلّم، لالوا : ادخلوا المدٌنة وأظهروا اإلٌمان، فإنه "نهى أن ٌدخل المدٌنة إال مإمن"

 .(ٙ)ولرأ ابن السمٌفع : اللوا، لالوا : على التكثٌر
لال أبو حٌان:" وال ٌظهر التكثٌر، إنما هو من فاعل الذي هو بمعنى الفعل المجّرد. فمعنى اللوا،  

 .(2)ومعنى لموا واحد"
 .(1)[، أي لالوا:"صدلنا بدمحم وبما صدلتم به، وألررنا بذلن"2ٙلوله تعالى:}لَالُوا آَمنَّا{]البمر: 
 .(0)لال ابن عثٌمٌن:"أي: لالوا بؤلسنتهم دخلنا فً اإلٌمان كإٌمانكم وآمنا بالرسول دمحم ملسو هيلع هللا ىلص" 
 .(ٓٔ)لموا أصحاب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص لالوا : آمنا"لال ابن عباس:"، ٌعنً المنافمٌن من الٌهود، كانوا إذا  
 .(ٔٔ)ولال السدي:" هإالء ناس من الٌهود، آمنوا ثم نافموا" 
لال ابن زٌد:" فمال رإساإهم من أهل الكفر والنفاق : اذهبوا فمولوا آمنا، واكفروا إذا رجعتم. لال :  

 .(ٕٔ)صر"فكانوا ٌؤتون المدٌنة بالبَُكر وٌرجعون إلٌهم بعد الع
 .(ٖٔ)[، "أي إذا أوى بعضهم إلى بعض وانفرد به"2ٙلوله تعالى:}َوإَِذا َخبل بَْعُضُهْم إِلَى بَْعٍض{]البمرة: 
 .(ٗٔ)لال الصابونً:" أي إذا انفرد واختلى بعضهم ببعض" 
 .(٘ٔ)لال أبو حٌان:" أي : وإذا انفرد بعضهم ببعض، أي الذٌن لم ٌنافموا إلى من نافك" 

                                                           

 .ٓ٘ٔ/ٔ(:ص21ٓ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔ)
" 2ٕ٘/ ٔ" و"المجروحٌن" "1ٕٔ/ ٖضعٌؾ. ففً السند حفص بن عمر العدنً وهو متفك على ضعفه. انظر "الجرح والتعدٌل" "والخبر 

". 0ٙ٘/ ٔ" والحكم مختلؾ فٌه انظر ترجمته فً "المٌزان" "ٓٔٗ/ ٕ" و"التهذٌب" "ٓٙ٘/ ٔ" و"المٌزان" "ٕٗ/ 2و"تهذٌب الكمال" "
" لال الذهبً أًٌضا: "وحدٌثه فً المنكرات ال ٖٕٔ-ٕٕٔ/ ٗنً الراوي عن الحكم فً "المٌزان" "وفً ترجمته موسى بن عبد العزٌز العد

 [.2ٕٓ/ٔسٌما والحكم بن أبان لٌس بالثبت أًٌضا".]انظر: حاشٌة العجاب: 
 .ٕٕ٘/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 .1ٕٙ/ٔ( نمل اإلجماع أبو حٌان فً البحر المحٌط: ٖ)
 .1ٕٙ/ٔ( انظر: البحر المحٌط: ٗ)
. ولفظه ملسو هيلع هللا ىلص:" ال ٌدخلن علٌنا لصبة المدٌنة إال مإمن". ولصبة المرٌة : وسطها وجوفها . ٖٕ٘/ٕ(:ص0ٖٗٔ( الخبر رواه الطبري)٘)

 ولصبة الببلد : مدٌنتها ، ألنها تكون فً أوسطها .
 .2ٕٕ/ٔ( انظر: البحر المحٌط: ٙ)
 .2ٕٕ/ٔ( البحر المحٌط: 2)
 .0ٕٗ/ٕي: ( تفسٌر الطبر1)
 .ٕٕ٘/ٔ(تفسٌر ابن عثٌمٌن:0)
 .0ٕٗ/ٕ(:صٖٖٙٔ( أخرجه الطبري)ٓٔ)
 .ٕٓ٘/ٕ(:ص1ٖٖٔ( أخرجه الطبري)ٔٔ)
 .ٖٕ٘/ٕ(:ص0ٖٗٔ( أخرجه الطبري)ٕٔ)
 .ٕٕ٘/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖٔ)
 .ٕٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗٔ)
 .1ٕٙ/ٔ( البحر المحٌط: ٘ٔ)



ٗٓ٘ 

 

ٗٓ٘ 

 

" وإذا خبل بعضهم إلى بعضهم، لال بعضهم: ال تحدثوا أصحاب دمحم بما فتح هللا علٌكم مما لال الحسن: 
 .(ٔ)فً كتابكم، لٌحاجوكم به عند ربكم فٌخصمونكم"

 :(ٕ)[، لوالن2ٙوفً هإالء الذٌن ذكرهم هللا فً لوله تعالى:}َوإَِذا َخبلَ بَْعُضُهْم إِلَى بَْعٍض{]البمرة: 
 أحدهما : أنهم الٌهود، إذا خلوا مع المنافمٌن، لال لهم المنافمون : أتحدثون المسلمٌن، بما فتح هللا علٌكم. 

ثُونَُهم بَِما فَتََح هللاُ َعلٌَُكم{. لاله ابن عباس  .(ٖ)والثانً : أنهم الٌهود، لال بعضهم لبعض :}أَتَُحّدِ
ثُونَُهْم{]البمر   .(ٗ)[، أي"كٌؾ تحدثون المإمنٌن باهلل ورسوله"2ٙة:لوله تعالى:}لَالُوا أَتَُحّدِ
 .(٘)لال أبو حٌان: أي لالوا عاتبٌن علٌهم، أتحّدثون المإمنٌن" 
 .(ٙ)لال ابن عثٌمٌن: " االستفهام هنا لئلنكار، والتعجب 
 .(2)ومعنى التحدٌث: "اإلخبار عن حوادث الزمان" 
  ُ ٌُْكْم{]البمرة:لوله تعالى:}بَِما فَتََح َّللاَّ  (1)[، أي" بما فتح هللا علٌكم من بعث دمحم ملسو هيلع هللا ىلص إلى خلمه "2َٙعلَ
 .(0)لال ابن عثٌمٌن:" أي من العلم بصحة رسالة النبً ملسو هيلع هللا ىلص" 
وإذا خبل بعضهم إلى لال ابن عباس:" وذلن أن نفرا من الٌهود كانوا إذا لموا دمحما ملسو هيلع هللا ىلص لالوا : آمنا،  

 .(ٓٔ)بعض لالوا : أتحدثونهم بما فتح هللا علٌكم"
ٌُْكْم{]البمرة: ُ َعلَ  :(ٔٔ)[، على ألوال2ٙواختلؾ أهل التفسٌر فً لوله تعالى: }بَِما فَتََح َّللاَّ

 .(ٕٔ)أحدها : بما فتح هللا علٌكم، أي بما أمركم هللا به، رواه الضحان عن ابن عباس
وكم بَِه ِعْنَد َربُِّكم{،  رواه سعٌد بن  -ملسو هيلع هللا ىلص -هللا علٌكم فً التوراة، من نبوة دمحم والثانً : بما أنزل  وبعثه.}لٌَُحآجُّ
 .(٘ٔ)ولتادة (ٗٔ)، وهو لول أبً العالٌة(ٖٔ)جبٌر عن ابن عباس

إخوة المردة، فمالوا : من حدثن ، بؤنهم -ملسو هيلع هللا ىلص-والثالث : أنهم أرادوا لول ٌهود بنً لرٌظة، حٌن شبههم النبً 
 .(ٙٔ)بهذا ؟ وذلن حٌن أرسل إلٌهم، علً بن أبً طالب كرم هللا وجهه، وهذا لول مجاهد

 والرابع : أن ناساً من الٌهود أسلموا، ثم نافموا فكانوا ٌحدثون المسلمٌن من
َب به آباإهم، فمال بعضهم لبعض، أتحدثونهم بما فتح هللا علٌكم من العذاب، وهذا لول  العرب، بما ُعذِّ

 .(2ٔ)السدي
 وفً}فتح هللا{، وجهان : 

 أحدهما : بما علمكم هللا .
 .(1ٔ)والثانً : بما لضاه هللا لكم وعلٌكم. لاله عطاء الخراسانً

                                                           

 .ٔ٘ٔ/ٔ(:ص21٘( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔ)
 .1ٗٔ/ٔانظر: النكت والعٌون: ( ٕ)
 .ٕٓ٘/ٕ(:صٖٖٙٔ( أخرجه الطبري)ٖ)
 .ٖٕ٘/ٔ(تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)
 .1ٕٙ/ٔ( البحر المحٌط: ٘)
 .ٖٕ٘/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙ)
 .1ٕ/ٖ( التفسٌر البسٌط: 2)
 .ٕ٘٘/ٕ( تفسٌر الطبري: 1)
 .ٖٕ٘/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:0)
 .ٕٓ٘/ٕ(:صٖٖٙٔ( أخرجه الطبري)ٓٔ)
 .0ٗٔ-1ٗٔ/ٔ، والنكت والعٌون: ٗٔٔ/ٔانظر: تفسٌر البؽوي: ( ٔٔ)
 .ٕٔ٘-ٕٓ٘/ٕ(:ص0ٖٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٕٔ٘/ٕ(:صٖٓٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .ٕٓ٘/ٕ(:صٖٔٗٔ، وتفسٌر الطبري)ٓ٘ٔ/ٔ(:ص21ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗٔ)
 .ٕٕ٘-ٕٔ٘/ٕ(:صٖٖٗٔ(، و)ٕٖٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .ٖٕ٘-ٕٕ٘/ٕ(:ص2ٖٗٔ(، و)ٖٙٗٔ(، و)ٖ٘ٗٔ، وتفسٌر الطبري)ٓ٘ٔ/ٔ(:ص21ٕانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)( ٙٔ)
 .ٖٕ٘/ٕ(:ص1ٖٗٔ، وتفسٌر الطبري)ٓ٘ٔ/ٔ(:ص21ٖ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)2ٔ)
 .ٓ٘ٔ/ٔ(:ص21ٗ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)1ٔ)
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والفتح عند العرب: النصر والمضاء، ٌمال منه : اللهم افتح بٌنً وبٌن فبلن، أي احكم بٌنً وبٌنه، ومنه   
 :(ٔ)لول الشاعر 

 ًُّ  أال أبلػ بنً ُعُصم رسوالً      بؤنً عن فِتاِحُكم ؼن
ٌُْر اْلفَاتِِحٌنَ   ٌْنَنَا َوبٌََن لَْوِمنَا بِاْلَحّكِ َوأَْنَت َخ { ] األعراؾ وٌُمَاُل للماضً:الفتّاح، ومنه لوله تعالى}َربَّنَا اْفتَح بَ
 .(ٕ) [، أي احكم بٌننا وبٌنهم 10: 
وُكْم   [، " أي لتكون الحجة للمإمنٌن علٌكم فً اآلخرة فً ترن 2ٙبِِه ِعْنَد َربُِّكْم{]البمرة:لوله تعالى:}ِلٌَُحاجُّ

 .(ٖ)اتباع الرسول مع العلم بصدله"
 .(ٗ)لال لتادة:" لٌحتجوا به علٌكم" 
 .(٘)لال ابن عثٌمٌن:" أي أن ما حدثتموهم به ستكون عالبته أن ٌحاجوكم به عند ربكم" 
 :(ٙ)[، وجهٌن2ٙ}ِعنَد َربُِّكْم{]البمرة:وٌحتمل لوله تعالى:  

 أحدهما: أنه معمول لموله : }لٌحاجوكم{، والمعنى: لٌحاجوكم به فً اآلخرة.
 والثانً: أن )عند( بمعنى )فً(، أي: فً ربكم، أي فٌكونون أحك به.

 والثالث: ولٌل: أي لٌحاجوكم به عند ذكر ربكم.
كتابكم محاجة عند هللا، أال تران تمول هو فً كتاب هللا كذا، وهو  والرابع: ولٌل معناه : إنه جعل المحاجة فً

 عند هللا كذا، بمعنى واحد ؟
ٌُْكْم{، أي من عند ربكم لٌحاجوكم، وهو بعث النبً صلى  ُ َعلَ والخامس: ولٌل : هو معمول لموله : }بَِما فَتََح َّللاَّ

 هللا علٌه وسلّم، وأخذ مٌثالهم بتصدٌمه.
 . (2)ضل : "وهذا المول هو الصحٌح، ألن االحتجاج علٌهم هو بما كان فً الدنٌا"لال ابن أبً الف 
وضعّفه أبو حٌان لاببل:" فبعٌد جداً، ألن لٌحاجوكم متعلك بموله : أتحدثونهم، وعند ربكم متعلك بموله :  

ح هللا علٌكم، بموله : بما فتح هللا علٌكم، فتكون لد فصلت بٌن لوله : عند ربكم، وبٌن العامل فٌه الذي هو : فت
لٌحاجوكم، وهو أجنبً منهما، إذ هو متعلك بموله : أتحدثونهم على األظهر، وٌبعد أن ٌجًء هذا التركٌب 

 .(1)هكذا فً فصٌح الكبلم، فكٌؾ ٌجًء فً كبلم هللا الذي هو أفصح الكبلم ؟"
ذا أمكن ذلن، ولد أمكن بجعل لال أبو حٌان: واألولى حمل اللفظ على ظاهره من ؼٌر تمدٌم وال تؤخٌر، إ 

 .(0)لوله : }ِعنَد َربُِّكْم{ على بعض المعانً التً ذكرناها"
[، " أي أفلٌست لكم عمول تمنعكم من أن تحدثوهم بما ٌكون لهم فً 2ٙلوله تعالى:}أَفبََل تَْعِملُوَن{]البمرة: 

 .(ٓٔ)حجة علٌكم؟"
 .(ٔٔ)كبلم رإسابهم لهم فً لومهم إٌاهم"لال الواحدي:أي:" أفلٌس لكم ذهن اإلنسانٌة، هذا من  
 .(ٕٔ)لال السعدي:" أي: أفبل ٌكون لكم عمل، فتتركون ما هو حجة علٌكم؟ هذا ٌموله بعضهم لبعض" 
لال الطبري:أي" أفبل تفمهون أٌها الموم وتعملون، أن إخباركم أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص بما فً كتبكم أنه نبً  

 .(ٔ)عند ربكم، ٌحتجون بها علٌكم ؟ أي : فبل تفعلوا ذلن، وال تمولوا لهم مثل ما للتم" مبعوث، حجة لهم علٌكم
 .(ٔ)للتم"

                                                           

 .0ٕ2ان . انظر تعلٌك الراجكوتً فً سمط الآللا : ( البٌت ٌنسب لؤلسعر الجعفً ، ودمحم بن حمران بن أبً حمرٔ)
 .0ٗٔ/ٔ، والنكت والعٌون: ٕٗ٘/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٕ)
 .ٕٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .ٕٕ٘/ٕ(:صٖٖٗٔ( أخرجه الطبري)ٗ)
 .ٖٕ٘/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘)
 .1ٕٙ/ٔ( انظر: البحر المحٌط: ٙ)
 .1ٕٙ/ٔ( نمبل عن البحر المحٌط: 2)
 .1ٕٙ/ٔالبحر المحٌط: ( 1)
 .1ٕٙ/ٔ( البحر المحٌط: 0)
 .ٕٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٓٔ)
 .1ٗ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٔٔ)
 .ٙ٘( تفسٌر السعدي: ٕٔ)
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لال ابن عثٌمٌن:" والمراد به التوبٌخ؛ ٌعنً: أٌن عمولكم؟! أنتم إذا حدثتموهم بهذا، وللتم: إن هذا الذي  
 .(ٕ)بُعث حك، وأنه نبً ٌحاجونكم به عند هللا ٌوم المٌامة"

 :(ٖ)[، على وجهٌن2ٙالموجه فً لوله تعالى: }أَفبَل تَْعِملُوَن{]البمرة: واختلؾ فً الخطاب 
 أحدهما: أنه من لول األحبار لؤلتباع. 

 والثانً: أنه خطاب من هللا تعالى للمإمنٌن.
والمول الثانً هو الصحٌح، فهو خطاب من هللا تعالى للمإمنٌن، أي أفبل تعملون أن بنً إسرابٌل ال  

 .(ٗ) األحوال، ثم وبخهم توبٌخا ٌتلى فمال : }أََوال ٌَْعلَُموَن{ اآلٌة ٌإمنون وهم بهذه
 :الفوابد

 .من فوابد اآلٌة: أن فً الٌهود منافمٌن؛ لموله تعالى: }وإذا لموا الذٌن آمنوا لالوا آمنا..{ إلخ ٔ.

لالوا آمنا وإذا خبل ومنها: أن من سجاٌا الٌهود وطبابعهم الؽدر؛ لموله تعالى: }وإذا لموا الذٌن آمنوا  ٕ.
 بعضهم إلى بعض..{ إلخ؛ ألن هذا نوع من الؽدر بالمإمنٌن.

منها: أن بعضهم ٌلوم بعضاً على بٌان الحمٌمة حٌنما ٌرجعون إلٌهم؛ لموله تعالى: }وإذا خبل بعضهم إلى  ٖ.
 .بعض لالوا أتحدثونهم بما فتح هللا علٌكم{

ومنها: أن العلم من الفتح؛ لمولهم: }بما فتح هللا علٌكم{؛ وال شن أن العلم فتح ٌفتح هللا به على المرء من   ٗ.
 أنواع العلوم والمعارؾ ما ٌنٌر به للبه.

وكم به عند ربكم{؛ وٌإٌده لوله   ٘. ان عند هللا ٌوم المٌامة؛ لمولهم: }لٌحاجُّ ومنها: أن المإمن، والكافر ٌتحاجَّ
 [.٘ٔ: }ثم إنكم بعد ذلن لمٌِّتون * ثم إنكم ٌوم المٌامة عند ربكم تختصمون{ ]المإمنون: تعالى

 ومنها: سفه الٌهود الذٌن ٌتخذون من صنٌعهم سبلحاً علٌهم؛ لمولهم: }أفبل تعملون{.  ٙ.

ومنها: الثناء على العمل، والحكمة؛ ألن لولهم: }أفبل تعملون{ توبٌخ لهم على هذا الفعل؛ وأنه ٌنبؽً   2.
لئلنسان أن ٌكون عالبلً؛ ما ٌخطو خطوة إال ولد عرؾ أٌن ٌضع لدمه؛ وال ٌتكلم إال وٌنظر ما النتٌجة من 

 "من كان ٌإمن باهلل والٌوم اآلخر فلٌمل خٌراً، الكبلم؛ وال ٌفعل إال وٌنظر ما النتٌجة من الفعل: لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص
 . (ٔ)أو لٌصمت"

 .ومنها: أن كفر الٌهود بالرسول دمحم ملسو هيلع هللا ىلص عن علم؛ ولهذا صاروا مؽضوباً علٌهم  .1
 المرآن

وَن َوَما ٌُْعِلنُوَن ) َ ٌَْعلَُم َما ٌُِسرُّ  [22]البمرة :  ({22}أََواَل ٌَْعلَُموَن أَنه َّللاه
 التفسٌر:

 أٌفعلون كلَّ هذه الجرابم، وال ٌعلمون أن هللا ٌعلم جمٌع ما ٌخفونه وما ٌظهرونه؟
 .(٘)هذا تبكٌت لهم وإنكار لما ٌتعاطونه مع تكلمهم أن هللا ال ٌخفى علٌه خافٌة" لال الراؼب:" 
 .(ٙ)هإالء الٌهود"أي أال ٌعلم [، "22لوله تعالى: }أََواَل ٌَْعلَُموَن{ ]البمرة :  
لوا أنفسهم مْنزلة الجاهلوهو استفهام هنا   ، والمعنى: إذا كان (2)هنا للتوبٌخ، واإلنكار علٌهم لكونهم نزَّ

علم هللا محٌطاً بجمٌع أفعالهم، وهم عالمون بذلن، فكٌؾ ٌسوغ لهم أن ٌنافموا وٌتظاهروا للمإمنٌن بما ٌعلم 

                                                                                                                                                                                             

 .ٕ٘٘/ٕ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .ٖٕ٘/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 .ٗ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٖ)
 .ٗ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٗ)
؛ وأخرجه مسلم 1ٔٓٙ؛ من كان ٌإمن باهلل  والٌوم اآلخر فبل ٌإذ جاره، حدٌث رلم ٖٔكتاب األدب، باب ، 0ٓ٘أخرجه البخاري ص )ٔ(

 .2ٗ[ 2ٗ] 2ٖٔ: الحث على إكرام الجار...، حدٌث رلم 0ٔ، كتاب اإلٌمان، باب 11ٙص
 .1ٖٔ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٘)
 .ٖٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
 . ٕٗ٘/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:2)
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لهم بحالة علمهم بؤن هللا عالم بذلن واألولى حمل ما ٌسرون وما ٌعلنون هللا منهم خبلفه، فبل ٌجامع حالة نفا
 .(ٔ)على العموم، إذ هو ظاهر اللفظ

وفٌه تنبٌه لهم ، (ٕ)ولرأ الجمهور }ٌعلمون{ بالٌاء، وابن محٌصن }أوال تعلمون[، بالتاء، خطابا للمإمنٌن 
ما ٌؤتً بعده، ثم أعرض عن خطابهم وأعاد على جهلهم بعالم السر والعبلنٌة، وفابدته التنبٌه على سماع 

 .(ٖ) الضمٌر إلى الؽٌبة، إهماالً لهم، فٌكون ذلن من باب االلتفات
وَن َوَما ٌُْعِلنُوَن{]البمرة:لوله تعالى:}  [،  "أي أال ٌعلم هإالء الٌهود أن هللا ٌعلم ما 22أَنَّ هللا ٌَْعلَُم َما ٌُِسرُّ

 .(ٗ)ٌخفون وما ٌظهرون"
 .(٘)الزمخشري:" ومن ذلن إسرارهم الكفر وإعبلنهم اإلٌمان"لال  
لال الشوكانً:" من جمٌع أنواع األسرار وأنواع اإلعبلن ومن ذلن إسرارهم الكفر وإعبلنهم  

 .(ٙ)اإلٌمان"
لال الماسمً: أي: أن هللا ٌعلم ما: ٌخفون من لولهم ألصحابهم، ومن ؼٌره َوما ٌُْعِلنُوَن أي ٌظهرون  

 .(2)فٌخبر به أولٌاءه"من ذلن، 
لال السعدي:" فهم وإن أسروا ما ٌعتمدونه فٌما بٌنهم، وزعموا أنهم بإسرارهم ال ٌتطرق علٌهم حجة  

 .(1)للمإمنٌن، فإن هذا ؼلط منهم وجهل كبٌر، فإن هللا ٌعلم سرهم وعلنهم، فٌظهر لعباده ما أنتم علٌه"
 :(0)واختلؾ فً الذي أسروه هإالء، على وجوه 

، وروي عن الحسن (ٔٔ)، وأبو العالٌة(ٓٔ)أحدها: أن الذي أسّروه كفرهم، والذي أعلنوه اإلٌمان. لاله لتادة
 .(ٕٔ)والربٌع نحو ذلن

 الثانً: ولٌل : العداوة والصدالة .
 والثالث: ولٌل : لولهم لشٌاطٌنهم إنا معكم، ولولهم للمإمنٌن آمنا.

 ، وتؽٌٌر صفته إلى صفة أخرى، حتى ال تموم علٌهم الحجة .والرابع:ولٌل : صفة النبً ملسو هيلع هللا ىلص
إذا تولوا عن أصحاب دمحم وخبل بعضهم إلى بعض تناهوا أن ٌخبر أحدهم منهم والرابع: كان ما أسّروا أنهم 

أصحاب دمحم بما فتح هللا علٌهم فً كتابهم خشٌة أن ٌحاجهم أصحاب دمحم بما فً كتابهم عند ربهم لٌخاصموهم. 
 .(ٖٔ)ه الحسنلال
والذي أسروه كفرهم، والذي أعلنوه لولهم آمنا، هذا فً سابر الٌهود، والذي أسره  لال ابن عطٌة:" 

 .(ٗٔ)األحبار صفة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص والمعرفة به، والذي أعلنوه الجحد به، ولفظ اآلٌة ٌعم الجمٌع"
 كان ٌؽضً عن المنافمٌن، مع أن هللا أظهره على وفً هذه اآلٌة وما أشبهها دلٌل على أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

نفالهم، وذلن رجاء أن ٌإمنوا، فؤؼضى عنهم، حتى لبل هللا منهم من لبل، وأهلن من أهلن . واختلؾ، هل 
 :(٘ٔ)هذا الحكم باق، أو نسخ؟

                                                           

 .ٔٗٗ/ٔ( انظر: تفسٌر البحر المحٌط: ٔ)
 .0ٙٔ/ٔ، والمحرر الوجٌز: ٖٕٕ/ٔ( انظر:تفسٌر الثعلبً: ٕ)
 .ٗ/ٕ، وتفسٌر المرطبً: ٔٗٗ/ٔ( انظر: تفسٌر البحر المحٌط: ٖ)
 .ٖٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .2٘ٔ/ٔ( الكشاؾ: ٘)
 .ٖٓٔ/ٔ( فتح المدٌر: ٙ)
 .2ٖٖ/ٔ( محاسن التؤوٌل: 2)
 .ٙ٘تفسٌر السعدي: ( 1)
 .ٔٗٗ/ٔ( انظر: تفسٌر البحر المٌط: 0)
 .ٕٙ٘/ٕ(:صٖٓ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .2ٕ٘-ٕٙ٘/ٕ(:صٖٔ٘ٔ(انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٔ٘ٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٕٔ)
 .ٔ٘ٔ/ٔ(:ص212( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖٔ)
 .0ٙٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗٔ)
 .ٔٗٗ/ٔالمحٌط:  ( انظر: تفسٌر البحر٘ٔ)
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ً للملوب، ولد أ عز هللا اإلسبلم وأؼنى عنهم، فبل حاجة إلى أحدها:أنه  نسخ، ألنه كان ٌفعل ذلن  ملسو هيلع هللا ىلص، تؤلٌفا
 التؤلٌؾ.

 والثانً: أنه باق إلى اآلن، ألن أهل الكفر أكثر من أهل اإلٌمان، فٌحتاجون إلى زٌادة األنصار وكثرة عددهم.
   . وهللا أعلم.(ٔ)والمول األول هو األشهر 
وَن َوَما ٌُعْ   ِلنُوَن{، حجة على من زعم أن هللا ال ٌعلم الجزبٌات، لال أبو حٌان: "وفً لوله : }ٌَْعلَُم َما ٌُِسرُّ

 .(ٕ)بل ٌعلم الكلٌات"
 الفوابد:

. من فوباد اآلٌة: توبٌخ الٌهود على التحرٌؾ؛ لموله تعالى: }أوال ٌعلمون أن هللا ٌعلم ما ٌسرون وما ٔ
  ٌعلنون.

 وما ٌعلنون{. ومنها: إثبات عموم علم هللا عّز وجّل؛ لموله تعالى: }ٌعلم ما ٌسرون ٕ
عّز وجّل؛ لموله تعالى: }أوال ٌعلمون أن هللا ٌعلم..{ اآلٌة؛ ألن  . ومنها: الوعٌد على مخالفة أمر هللاٖ

 .الممصود بذلن تهدٌد هإالء، وتحذٌرهم
 المرآن

ًه َوإِْن ُهْم إاِله ٌَُظنُّوَن ) ٌُّوَن اَل ٌَْعلَُموَن اْلِكتَاَب إِاله أََمانِ  [23({ ]البمرة : 32}َوِمْنُهْم أُّمِ
 التفسٌر:

ومن الٌهود جماعة ٌجهلون المراءة والكتابة، وال ٌعلمون التوراة وما فٌها من صفات نبً هللا ورسوله دمحم 
 ملسو هيلع هللا ىلص، وما عندهم من ذلن إال أكاذٌُب وظنون فاسدة.

العلم واالستٌمان، ذكر العواّم لال الماسمً:" ولما ذكر العلماء من الٌهود الذٌن عاندوا بالتحرٌؾ، مع  
ًّ أن ال ٌرضى  الذٌن للدوهم، ونبّه على أنهم فً الضبلل سواء. ألن العالم علٌه أن ٌعمل بعلمه، وعلى العاّم

 .(ٖ)بالتملٌد والظن، وهو متمكن من العلم"
ٌُّوَن{]البمرة:   .(ٗ)ة والكتابة"[، أي" من الٌهود أمٌون ال ٌحسنون المراء21لوله تعالى:}َوِمْنُهْم أُّمِ
 .(٘)لال السعدي:" أي: عوام، لٌسوا من أهل العلم" 
ٌُّوَن{]البمرة:   :(ٙ)على لولٌن[، 21واختلؾ فً الذٌن نعتهم هللا باألمٌة فً لوله}َوِمْنُهْم أُّمِ

 . وهو الظاهر من اآلٌة.(0)، ومجاهد(1)، والربٌع(2)أحدهما:  أي من الٌهود. لاله أبو العالٌة
 .(ٓٔ)من الٌهود والمنافمٌن أمٌونوالثانً: 

 .(ٔٔ)لال ابن عطٌة: " ولول أبً العالٌة ومجاهد أوجه هذه األلوال" 
 .(ٕٔ)ولرأ أبو حٌوة وابن أبً عبلة :}أمٌون{، بتخفٌؾ )المٌم( 
، واحدهم أمً، منسوب (ٖٔ)واألمً: أي من ال ٌكتب وال ٌمرأ، وهو المنسوب إلى ما علٌه جبلته أمه 

األمٌة التً هً على أصل والدة أمهاتها لم تتعلم الكتابة وال لراءتها، ومنه لوله علٌه السبلم: " إنَّا إلى األمة 
ٌَّة ال نكتب وال نحسب الشهر هكذا وهكذا ٌعنً مرة تسعة وعشرٌن ومرة ثبلثٌن " ة أِمّ أمَّ

(ٔ) . 

                                                           

 .ٔٗٗ/ٔ( انظر: تفسٌر البحر المحٌط: ٔ)
 .ٔٗٗ/ٔ(تفسٌر البحر المحٌط: ٕ)
 .2ٖٖ/ٔ( محاسن التؤوٌل: ٖ)
 .ٗٔٔ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٗ)
 .ٙ٘( تفسٌر السعدي: ٘)
 .٘/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٙ)
 .2ٕ٘/ٕ(:صٕٖ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .2ٕ٘/ٕ(:صٖٖ٘ٔالطبري)( انظر: تفسٌر 1)
 .2ٕ٘/ٕ(:صٖٗ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)0)
 .٘/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٓٔ)
 .0ٙٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔٔ)
 .0ٙٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٕٔ)
 مادة )أم(. ٕٗٓ/ ٔ. وفً "تهذٌب اللؽة" 0٘ٔ/ ٔ( انظر: معانً المرآن" ٖٔ)
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د هذا الحدٌث فً مسؤلة دخول الشهر الهبللً ، وهو ٌدل على أنه ال ٌُلتفت (، ولد ور1ٓٓٔ( ومسلم)1ٔٗٔ(رواه البخاري )ٔ)
معرفة دخول الشهر إلى الحسابات الفلكٌة وإنما ٌُعتمد على الرإٌة الظاهرة للممر عند والدته فنعرؾ دخول الشهر ، فالحدٌث سٌك  فً 

سبلمٌة للبماء على الجهل وترن تعلّم الحساب العادي وسابر العلوم لبٌان أّن االعتماد على الرإٌة ال على الحساب ولم ٌؤت لحّث األمة اإل
هو ٌدعو النافعة ولذلن فبل ٌنافً هذا الحدٌث ما ٌتعلمه المسلمون الٌوم من العلوم المختلفة التً تفٌدهم فً دنٌاهم ، واإلسبلم دٌن العلم ، و

م أحكام ما ٌحتاج إلٌه من العبادات والمعامبلت وأما العلوم الدنٌوٌة كالطّب إلٌه وٌوجبه على كّل مسلم أن ٌتعلّم ما افترضه هللا علٌه وٌتعل
والهندسة والزراعة وؼٌرها فٌجب على المسلمٌن أن ٌتعلّموا منها ما تحتاج إلٌه األّمة ولو احتاج المسلمون لصنع إبرة لوجب علٌهم أن 

 . ٌكون فٌهم من ٌتعلّم صنعة تلن اإلبرة
ٌٌَِّن َرُسواًل ِمْنُهْم{ لال لطرب" :لال الراؼب األصفهانً : هو الذي ال ٌكتب وال ٌمرأ من كتاب، وعلٌه حمل: }ُهَو الَِّذي بَعََث فًِ اأْلُّمِ ًُّ : واألُّمِ

ًّ منه، وذلن هو للة المعرفة، ومنه لوله تعالى ٌَّة: الؽفلة والجهالة، فاألم ٌُّوَن ال ٌَْعلَُموَن اْلِكت : األُّمِ ( أي: إال أن ٌتلى )َوِمْنُهْم أُّمِ ًَّ اَب إاِلَّ أَمانِ
ًَّ الَِّذي ٌَِجُدونَهُ َمْكتُوباً ِعْنَدُهْم فًِ ا ًَّ اأْلُّمِ ْنِجٌِل( لٌل: منسوب إلى علٌهم، ولال الفّراء: هم العرب الذٌن لم ٌكن لهم كتاب، )والنَّبِ لتَّْوراةِ َواإْلِ

ً، لكونه على عادة العاّمة، ولٌل: سمً بذلن ألنه لم ٌكن ٌكتب وال ٌمرأ من كتاب، األّمة الذٌن لم ٌكتبوا، لكونه على عادتهم كمولن: عامّ 
 وذلن فضٌلة له الستؽنابه بحفظه، واعتماده على ضمان َّللّا منه بموله: }َسنُْمِربَُن فبَل تَْنسى{.

 [.12/ٔكتاب األلؾ:  -)المفردات فً ؼرٌب المرآن"ولٌل: سّمً بذلن لنسبته إلى أّم المرى] 
لٌس هو طلبًا؛ فإنهم أمٌون لبل الشرٌعة كما لال هللا تعالى: }ُهَو الَِّذي بَعََث « إنا أمة أمٌة"»ٌمول شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة رحمه هللا:  

ٌٌَِّن أَأَْسلَْمتُْم{، فإذا ْنُهْم{ ولال: "}َولُل ِلّلَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب َواأْلُِمّ ٌٌَِّن َرُسواًل ِمّ كانت هذه صفة ثابتة لهم لبل المبعث لم ٌكونوا مؤمورٌن  فًِ اأْلُِمّ
/ ٕ٘] بابتدابها. نعم لد ٌإمرون بالبماء على بعض أحكامها فإنا سنبٌن أنهم لم ٌإمروا أن ٌبموا على ما كانوا علٌه مطلمًا" ]مجموع الفتاوى:

ٔٙٙ-ٔٙ2 .]  
أوالً هم العرب وبواسطتهم حصلت الدعوة لسابر األمم؛ ألنه إنما بعث بلسانهم فكانوا  ولال أًٌضا: "فاألمة التً بُعث فٌها النبً ملسو هيلع هللا ىلص 

أمٌٌن عامة لٌست فٌهم مزٌة علم وال كتاب وال ؼٌره مع كون فطرهم كانت مستعدة للعلم أكمل من استعداد سابر األمم. بمنزلة أرض 
كتاب ٌمرإونه منزل من عند هللا كما ألهل الكتاب وال علوم لٌاسٌة مستنبطة  الحرث المابلة للزرع؛ لكن لٌس لها من ٌموم علٌها فلم ٌكن لهم

ة ال عامة. كالعلم كما للصاببة ونحوهم. وكان الخط فٌهم للٌبلً جدًّا، وكان لهم من العلم ما ٌُنال بالفطرة التً ال ٌخرج بها اإلنسان عن األُُموَّ
ء. واألنساب والشعر. فاستحموا اسم األمٌة من كل وجه. كما لال فٌهم: }ُهَو الَِّذي بَعََث بالصانع سبحانه وتعظٌم مكارم األخبلق وعلم األنوا

ٌٌَِّن َرُسواًل ِمْنُهْم{ ]الجمعة: ٌٌَِّن أَأَْسلَْمتُْم فَإِْن أَْسلَُموا فَمَِد اْهتََدْوا َوإِ ٕفًِ اأْلُِمّ ٌَْن [ ولال تعالى: }َولُْل ِللَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب َواأْلُِمّ ْن تََولَّْوا فَإِنََّما َعلَ
[ فجعل األمٌٌن ممابلٌن ألهل الكتاب. فالكتابً ؼٌر األمً. فلما بُعث فٌهم ووجب علٌهم اتباع ما جاء به من الكتاب ٕٓاْلببََلُغ{ ]آل عمران:

هل كتاب وعلم. بل صاروا أعلم صاروا أ -ولد جعله تفصٌبًل لكل شًء وعلمهم نبٌهم كل شًء حتى الخراءة-وتدبره وعمله والعمل به 
الخلك وأفضلهم فً العلوم النافعة وزالت عنهم األمٌة المذمومة النالصة وهً عدم العلم والكتاب المنزل إلى أن علموا الكتاب والحكمة 

 [. 0ٙٔ-2ٙٔ/ ٕ٘مجموع الفتاوي:  وأورثوا الكتاب" ]انظر: 
هل فُتٌا، وال كان ٌإخذ عن جمٌعهم وإنما كان ذلن للحاملٌن للمرآن، العارفٌن و ٌمول ابن خلدون: "ثم إن الصحابة كلهم لم ٌكونوا أ 

ْوَن لذلن المراء، أي: الذٌن  بناسخه ومنسوخه ومتشابهه ومحكمه، وسابر دالالته مما تلموه من النبً وممن سمعه منه من علٌتهم، وكانوا ٌَُسمَّ
ان منهم لاربا للكتاب بهذا االسم لؽرابته ٌومبذ، وبمً األمر كذلن صدر الملة، ثم ٌمرءون الكتاب؛ ألن العرب كانوا أمة أمٌة، فاختص من ك

عظمت األمصار وذهبت األمٌة من العرب بممارسة الكتاب وتمكن االستنباط وكمل الفمه وأصبح صناعةً وعلماً، فبدلوا باسم الفمهاء 
 [. ٗٙ٘ -ٖٙ٘/ ٔوالعلماء من المراء" ]تارٌخ ابن خلدون: 

شٌخ عبد العزٌز بن باز: "أما وصؾ األمة باألمٌة فلٌس الممصود منه ترؼٌبهم فً البماء علٌها وإنما الممصود اإِلخبار عن ولال ال 
األمٌة فمال هللا  والعهم وحالهم حٌن بعث هللا إلٌهم دمحماً ملسو هيلع هللا ىلص ولد دل الكتاب والسنة على الترؼٌب فً التعلم والكتابة والخروج من وصؾ

ولال سبحانه: }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا إِذَا لٌَِل لَُكْم   [0ر:سبحانه: }لُْل َهْل ٌَْستَِوي الَِّذٌَن ٌَْعلَُموَن َوالَِّذٌَن اَل ٌَْعلَُموَن إِنََّما ٌَتَذَكَُّر أُولُو اأْلَْلبَاب{ ]الزم
ُ لَكُ  ُ الَِّذٌَن آَمنُوا ِمْنُكْم َوالَِّذٌَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت وَ تَفَسَُّحوا فًِ اْلَمَجاِلِس فَاْفَسُحوا ٌَْفَسحِ َّللاَّ ُ بَِما تَْعَملُوَن ْم َوإِذَا لٌَِل اْنشُُزوا فَاْنُشُزوا ٌَْرفَعِ َّللاَّ َّللاَّ

َ ِمْن ِعبَاِدِه اْلعُلََماُء{ ]فاطر:َٔٔخبٌٌِر{ ]المجادلة: من سلن طرٌمًا ٌلتمس فٌه » لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص:و [. 1ٕ[، ولال سبحانه: }إنََّما ٌَْخَشى َّللاَّ
من ٌرد »[. ولال أًٌضا علٌه الصبلة والسبلم: 2ٕٗٓ:ٗ(:ص00ٕٙ]رواه اإِلمام مسلم فً صحٌحه)« علًما سهل هللا له به طرٌما إلى الجنة

ذا المعنى كثٌرة وباهلل التوفٌك . فبلحظ كٌؾ [ ، واآلٌات واألحادٌث فً ه0ٖ/ٔ(:ص2ٔ]صحٌح البخاري)« هللا به خًٌرا ٌفمهه فً الدٌن
ها، وكٌؾ أنها فً األساس هً "عدم العلم"، ولد زالت أمٌة هذه األمة بما أنزل هللا علٌها  من علم؛ ٌُمٌِّد العلماء "األمٌة" بما ورد فٌه نصُّ

ا من أفعال الناس وتصرفاتهم على األرض وبٌن أنها أمة "أمٌة" ال تعلم حتى ما ٌدور حوله -أو من مكببِّلتها-فكٌؾ ٌكون من مفاخرها 
ظهرانٌها، ومما ٌسمى بفمه الوالع؟! بل حتى فً اآلٌة التً تصؾ األمة باألمٌٌن، فٌها إشارة واضحة إلى أن مصٌر هذه األمٌة إلى زوال، 

ٌٌَِّن َرُسواًل ِمْنُهْم ٌَتْلُو عَ  ٌِْهْم آٌَاتِِه َوٌَُزِكٌِّهْم َوٌُعَِلُّمُهُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوإِْن َكانُوا ِمْن لَْبُل لَِفً َضبَلٍل فتدبَّر لولَه تعالى: }ُهَو الَِّذي بَعََث فًِ اأْلُِمّ لَ
[، فوظٌفة الرسول أن ٌزكٌهم وٌعلمهم الكتاب والحكمة، وذلن هو زوال األّمٌّة عن هذه األمة. نعم هً أمٌة فٌما ٌنبؽً لها ُٕمبٌٍِن{ ]الجمعة:

ذلن، كاألمر الذي ورد فٌه الحدٌث من علم التنجٌم ونحوه، وٌنبؽً لها أن تكون أعلم أهل األرض فً كل ما كان من شؤن أن تكون ك
 الخواص، فهً األمة المهٌَّبة للخٌرٌة فً كل شًء. 

 ًّ ، ونحن نإمن أنه أم ًّ ٌة معجزة للنبً منمصة فً ؼٌره: لمد ُوِصؾ النبً ملسو هيلع هللا ىلص بؤنه أم ٌَّته لٌست أكثر من أنها على الفطرة، واألِمّ ، لكنَّ أُِمّ
ٌحِدّث وأنه ال ٌكتب بٌده وال ٌمرأ الخط، لكنه أعلم الناس على اإلطبلق وألرأ البشر، بما علمه ربُّنا سبحانه. أما ترى أن هذا النبً األمً 

عماق البحار أعالً األفبلن والطّب وؼٌرها مما حواه الناس عن دلابك العلوم التً ٌحار فٌها المتخصصون، من علوم األجنة واألفبلن وأ
نة؟ لال شٌخ اإلسبلم: "كذلن إذا ُوصؾ ملسو هيلع هللا ىلص  المرآن الكرٌم والسنة النبوٌة من معجزات؟! ولم ٌكتشفه أهل االختصاص إلى بعد المرون الُممرَّ

معجزته، إذ معجزته العظٌمة فً المرآن العظٌم إنما هً متعلمة بطرٌك بؤنه أمً كما وصفه هللا بذلن فهً مدحة له وفضٌلة ثابتة فٌه ولاعدة 



ٗٔٔ 
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 :(ٔ)ولد تعددت ألوال أهل العلم فً تعرٌؾ )األمٌٌن(، على وجوه 
 . (ٕ)أن األُّمً : الذي ال ٌكتب وال ٌمرأ، وهو لول مجاهدأحدها : 

ً بؤٌدٌهم، ولال  ً أنزله هللا، وكتبوا كتابا والثانً : أنَّ األُّمٌٌن : لوم لم ٌصدلوا رسوالً أرسله هللا، وال كتابا
 .(ٖ)الجهال لمومهم : هذا من عند هللا، وهذا لول ابن عباس

لهم أمٌون لنزول الكتاب علٌهم، كؤنهم نسبوا إلى أم الكتاب، فكؤنه لال :  والثالث: ولال أبو عبٌدة : "إنما لٌل
 . (ٗ)ومنهم أهل الكتاب ال ٌعلمون الكتاب"

 . (٘)والرابع: ولٌل:هم لوم من أهل الكتاب، رفع كتابهم لذنوب ارتكبوها فصاروا أمٌٌن
 .(ٙ)والخامس: أنهم نصارى العرب. لاله عكرمة والضحان

 .(2)-رضً هللا عنه-المجوس. لاله علً السادس: أنهم 
، (0)وابن عطٌة (1)والمول األول أظهر مع تفسٌر اآلٌة، وهللا تعالى أعلم. ولال به الماوردي 

 ، وؼٌرهم.(ٓٔ)والمرطبً

                                                                                                                                                                                             

كتب ولم ٌدارس وال المعارؾ والعلوم مع ما ُمنح ملسو هيلع هللا ىلص وفُِضّل به من ذلن كما لدمناه فً المسم األول. ووجود مثل ذلن من رجل لم ٌمرأ ولم ٌ
فً ذلن نمٌصة إذ المطلوب من المراءة والكتابة المعرفة، وإنما هً آلة لها  لُمّن ممتضى العجب ومنتهى العبر ومعجزة البشر. ولٌس

الواسطة والسبب؛ واألمٌة فً ؼٌره نمٌصة ألنها  وواسطة موصلة إلٌها ؼٌر مرادة فً نفسها، فإذا حصلت الثمرة والمطلوب استؽنى عن 
، ٔابً(، تحمٌك أحمد بن مونس العنزي، دار الخراز، جدة، طسبب الجهالة وعنوان الؽباوة") ابن تٌمٌة، اإلخنابٌة )الرد على اإلخن

 (.ٕٕٙم، ص: ٕٓٓٓهـ / ٕٓٗٔ
ًٌّ فطريٌّ ال ٌكتب بٌده وال ٌمرأ الخط، وثمَّ    مكمن أهذا شؤن األمً الذي ال ٌعلم؟! حاشا أن ٌكون نبٌُّا أمًٌّا ال ٌعلم... وإنما هو أُِمّ

لم ٌنتبهوا إلى الفرق، حتى لال بعضهم: "نحن أمة أمٌة" وعلوم اآللة من أصول فمه ولواعده اإلعجاز الربانً! وهً التً زلَّ فٌها ألوام، و
 ونحو ذلن علوم دلابك، ال ٌجوز أن نتعلمها أو نشتؽل بها! أمتنا تمرأ وتحفظ ولو لم تحسب وتكتب لال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة رحمه هللا:

بهم فً للوبهم بل لو عدمت المصاحؾ كلها كان المرآن محفوظاً فً للوب األمة، وبهذا "فؤمتنا لٌست مثل أهل الكتاب الذٌن ال ٌحفظون كت
إنا »أنه لال: االعتبار فالمسلمون أمة أمٌة بعد نزول المرآن وحفظه. كما فً الصحٌح عن ابن عمر رضً هللا تعالى عنهما عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص 

؛ فدٌننا ال ٌحتاج أن «ال نكتب وال نحسب»فلم ٌمل إنا ال نمرأ كتاباً وال نحفظ، بل لال «. كذاأمة أمٌة ال نحسب وال نكتب الشهر هكذا وه
ٌكتب وٌحسب كما علٌه أهل الكتاب من أنهم ٌعلمون موالٌت صومهم وفطرهم بكتاب وحساب ودٌنهم معلك بالكتب لو عدمت لم ٌعرفوا 

 [. ٖٙٗ/ 2ٔدٌنهم" )مجموع الفتاوي، ]
أن  -إذن-لابك، ولو طبَّمنا علٌها لاعدة "علوم الخواص" امتنع تناولها واألخذ بها، ولكن األمر لٌس كذلن. فبل ٌصح وهً فعبلً علوم د 

ه على نتهم الشرٌعة بؤنها ال تفمه الوالع السٌاسً، وال أن علماءها ال ٌشترط لهم فمه الوالع السٌاسً أو أنهم عاجزون عن فهم الوالع وتنزٌل
رن الفاسدٌن ٌعٌثون فً سٌاسة األمة بؤفكارهم العَلمانٌة، ثم إذا خرج عالم شرعً عن هذا التؤصٌل الخاطا، وٌحاول أن حكم الشارع، ثم نت

ٌوجه بوصلة السٌاسة وجهة شرعٌة، وٌحاول أن ٌفمه الوالع لٌحمله على الشرع، لام شرعٌون آخرون فؤلجموه بفمه تجهٌل األمة وأمٌة 
ٌةالشرٌعة، فٌتعلمن الوالع السٌ  !اسً بتؤصٌبلت هً هً األُِمّ

 فٌمكن المول بؤن لفظ )األمً( جاء فً المرآن بالمعنٌٌن اللذٌن ذكرهما أهل اللؽة وأهل التفسٌر: 
 .األول: الذي الٌكتب وال ٌمرأ من كتاب

 .الذي ولد فً أم المرى، وهً مكة، ونشؤ فٌها والثانً: 
(  !كانوا فٌه من الزاهدٌن، وذكره بعضهم، ولال: إنه ضعٌؾولكن المعنى الظاهر المتبادر هو المعنى الذي   ًّ فالمرآن كلما ذكر )األم

جاء  أو)األمٌٌن( نسبة إلى أم المرى،لم ٌؤت له ببٌان، لكونه واضحا فً معناه، ولكن حٌنما جاء بهذا اللفظ فً معنى للة العلم أو عدم العلم
ًَّ َوإِْن ُهْم إاِلَّ ٌَُظنُّوَن{]البمرة:}َوِمْنُهْم أُمِّ  :بعده بما ٌفسره، حٌث لال تعالى [، فجاء }اَل ٌَْعلَُموَن اْلِكتَاَب إاِلَّ 21ٌُّوَن اَل ٌَْعلَُموَن اْلِكتَاَب إاِلَّ أََمانِ

{، بٌانا لموله تعالى: }ومنهم أمٌُّوَن{، ولم ٌستعمل المرآن هذا اللفظ فً سٌاق الذّم، وبمعنى عدم العلم إال لبنً إس ًَّ رابٌل، وكلما استعمله أََمانِ
 .ملسو هيلع هللا ىلص، أو استعمله ألصحابه استعمله لبٌان والعهم، وهو كونهم من أّم المرى للنبً

 .٘/ٕ(انظر: تفسٌر المرطبً: ٔ)
 .0ٗٔ/ٔ( انظر: النكت واعٌون: ٕ)
 .1ٕ٘/ٕ(:ص1ٖ٘ٔ، وانظر نحوه فً تفسٌر الطبري)٘/ٕ( نمل عنه المرطبً: ٖ)
، والذي فً مجا المرآن ٖٖٓ/ٕ، وابن عادل الحنبلً فً اللباب: ٘ٗٗ/ٕ، والسمٌن الحلبً فً الدر المصون: ٘/ٕطبً: ( نمله عنه المرٗ)

 :" أن األمٌٌن هم الذٌن لم ٌؤتهم األنبٌاء بالكتب".0ٓ/ٔألبً عبٌدة:
 .٘/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٘)
 .٘/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٙ)
 .٘/ٕ، وتفسٌر الطبري: 0ٙٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: 2)
 .0ٗٔ/ٔ( انظر: النكت واعٌون: 1)
 .0ٙٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: 0)
 .٘/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٓٔ)
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، وتسمٌته به لوالن  ًّ  : (ٔ)وفً األصل اللؽوي لؤلم
على خلمته من أنه ال ٌكتب، لاله أبو  أحدهما : أنه مؤخوذ من األمة، أي على أصل ما علٌه األّمة، ألنه باق

 :(ٖ)، ومنه لول األعشى(ٕ)إسحاق
 وإّن معاوٌةَ األكرمٌن     حساُن الوجوه طوال األَممْ 

 .(ٗ)والثانً : أنه مؤخوذ من األُم. لاله ابن األنباري
 :(٘)وذكروا فً سبب أخذ )األمً( من )األُم( لولٌن  

هُ من أنه ال ٌكتب.   أحدهما : أنه مؤخوذ منها، ألنه على ما ولدته أُمُّ
والثانً : أنه نُِسَب إلى أُّمِه، ألن الكتاب فً الرجال دون النساء، فنسب من ال ٌكتب من الرجال إلى أمه، 

 .(2). واختاره الطبري(ٙ)لجهلها بالكتاب دونه أبٌه
 .(1)[، "أي: لٌس لهم حظ من كتاب هللا"21اْلِكتَاَب{]البمرة:لوله تعالى:}الَ ٌَْعلَُموَن  
 .(0)لال إبراهٌم النخعً:" ومنهم من ال ٌحسن أن ٌكتب" 
 .(ٓٔ)ولال ابن زٌد:" أمٌون، ال ٌمرءون الكتاب من الٌهود" 
ٌعلمون . وعنه أٌضا:" إنما هم أمثال البهابم، ال (ٔٔ)ولال لتادة:" ال ٌعلمون الكتاب وال ٌدرون ما فٌه" 

 .(ٕٔ)شٌبا"
 .(ٗٔ). أي من الكتباب، وروي عن ابن عباس مثل ذلن(ٖٔ)ولال أبو العالٌة:" ال ٌدرون ما فٌه" 
 .(٘ٔ)ولال ابن عباس:" ال ٌعرفون الكتاب الذي أنزله هللا" 
 .(ٙٔ)وعنً بـ}الكتاب{: "التوراة، ولذلن أدخلت فٌه )األلؾ والبلم(، ألنه لصد به كتاب معروؾ بعٌنه" 
الطبري:" ال ٌعلمون ما فً الكتاب الذي أنزله هللا، وال ٌدرون ما أودعه هللا من حدوده وأحكامه لال  

 .(2ٔ)وفرابضه"
{]البمرة:  ًَّ  .(1ٔ)[، " أي إال لراءة بدون فهم للمعنى"21لوله تعالى:}إاِلَّ أََمانِ

 .(0ٔ)لال الصابونً:أي" إال التبلوة فمط"
"أمنوٌة، أفعولة، من منى إذا لدر، وهً فً األصل: ما ٌمـدره فً و)األمانً( جمع أمنٌة، أصلها:  

 .(ٕٓ)نفسه"
{]البمرة:  ًَّ  :(ٔ)[، فٌه وجهان من المراءة21ولوله }إاِلَّ أَمانِ

                                                           

 .ٓ٘ٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٔ)
 مادة )أم(. ٕٗٓ/ ٔ، و تهذٌب اللؽة" 0٘ٔ/ ٔ( انظر: معانً المرآن" ٕ)
 .ٓ٘ٔ/ٔالنكت والعٌون: ، و 0ٕ/ٔ( انظر: معجم مماٌٌس اللؽة)أم(:ٖ)
 .ٖٕٔ/ٔمادة )أم(، واللسان: ٕٗٓ/ ٔ. وفً "تهذٌب اللؽة" 0٘ٔ/ ٔ( انظر: معانً المرآن" ٗ)
 .0ٙٔ/ٔ، والمحرر الوجٌز: ٓ٘ٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٘)
، وتفسٌر المرطبً" 1ٗ/ٖ ، ، والتفسٌر البسٌط:0٘ٗ/ ٓٔ، والمحٌط فً اللؽة،للصاحب بن عباد: ٕ٘ٓ - ٕٗٓ/ ٔ( انظر: تهذٌب اللؽة:ٙ)
 . ٖٕٔ/ ٔ، و"اللسان" ٗ/ ٕ
 .0ٕ٘/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: 2)
 .ٙ٘( تفسٌر السعدي: 1)
 .1ٕ٘-2ٕ٘/ٕ(:صٖٙ٘ٔ( أخرجه الطبري: )0)
 .1ٕ٘/ٕ(:ص2ٖ٘ٔ( أخرجه الطبري: )ٓٔ)
 .ٕٓٙ/ٕ(:صٖٓٙٔ( أخرجه الطبري: )ٔٔ)
 .ٕٓٙ-0ٕ٘/ٕ(:ص0ٖ٘ٔ( أخرجه الطبري: )ٕٔ)
 .ٕٓٙ/ٕ(:صٖٔٙٔي: )( أخرجه الطبرٖٔ)
 .ٕٓٙ/ٕ(:صٕٖٙٔ( أخرجه الطبري: )ٗٔ)
 .ٕٓٙ/ٕ(:صٖٗٙٔ( أخرجه الطبري: )٘ٔ)
 .ٕٓٙ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٙٔ)
 .0ٕ٘/ٕ( تفسٌر الطبري: 2ٔ)
 . ٕٙ٘/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:1ٔ)
 .ٙ٘( تفسٌر السعدي: 0ٔ)
 .ٕ٘ٙ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٕٓ)
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{، بتشدٌد الٌاء. لرأ بها العامة. ًَّ  أحدهما: }إاِلَّ أَمانِ
{، بتخفٌؾ الٌاء فً كّل المرآن. لرأ بها الحسن وأب ًَ و جعفر وشٌبة واألعرج، إذ حذفوا إحدى والثانً:}أَمانِ

 الٌاءٌن استحفافا وهً ٌاء الجمع مثل مفاتح ومفاتٌح.
ولال أبو حاتم: "كل جمع من هذا الجنس واحد مشّدد فلن فٌه التّضعٌؾ والتشدٌد مثل فخاتً وأمانً  

 .(ٕ)وأؼانً وؼٌرها"
{]البمرة: واختلؾ أهل التفسٌر فً لوله تعالى}الَ ٌَْعلَُموَن اْلِكتَابَ   ًَّ  [، على أربعة ألوال :21إاِلَّ أََمانِ

ًَّ : ٌعنً : إال كذباً. لاله ابن عباس ، (ٙ)، والكلبً(٘)واختٌار الفراء، (ٗ)، وهو لول مجاهد(ٖ)أحدها : إاِلَّ أََمانِ
 .(0)، وابن كثٌر(1)فً احد لولٌه، والطبري (2)والزجاج

وال تمنٌت وال مسست ذكري بٌمٌنً منذ باٌعت بها  ومنه لول عثمان رضً هللا عنه : " ال تؽنٌت  
 ، فموله )ما تمنٌت( أي ما كذبت.(ٓٔ)رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم "

 :(ٔٔ)ومنه لول الشاعر
 ولكنما ذان الذي كان منكما         أمانًّ ما اللت سماء وال أرضا

{، ٌعنً،أنهم ٌَتََمنَّوَن على هللا ًَّ  ما لٌس لهم. والثانً : }إاِلَّ أََمانِ
فً رواٌة علً بن أبً طلحة  (ٙٔ)، وابن عباس(٘ٔ)، وابن زٌد(ٗٔ)، وأبو العالً(ٖٔ)، ومجاهد(ٕٔ)لاله لتادة  

 .عنه

                                                                                                                                                                                             

 .ٖٕٕ/ٔ( نظر: تفسٌر الثعلبً: ٔ)
 .ٖٕٕ/ٔالثعلبً: ( تفسٌر ٕ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ(:ص20ٕ. وبنحوه أخرجه ابن أبً حاتم )ٕٔٙ/ٕ(:صٖ٘ٙٔ(انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
  .ٕ٘ٔ/ٔ( :ص20ٗ، وابن أبً حاتم)ٕٔٙ/ٕ(:صٖٙٙٔ، وأخرجه الطبري)1ٔ/ٔ(تفسٌر مجاهد: ٗ)
 .ٓ٘/ٔ( انظر: معانً المرآن للفراء:٘)
 .22/ ٔ، "الخازن" ٘ٔٔ/ ٔي" ، وٌنظر: "البؽوٖٕٕ/ ٔ(ذكره الثعلبً فً "تفسٌره" ٙ)
 .1ٙ/ٖ( نمبل عن التفسٌر البسٌط: 2)
 .ٕٕٙ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري1)
 ،1ٔٔ/ٔ(انظر: تفسـٌر ابـن كثٌر: 0)
( لال: حدثنا علً بن دمحم حدثنا وكٌع حدثنا الصلت بن دٌنار عن عمبة بن صهبان لال: سمعت ٖٔٔ/ٔ(أخرجه ابن ماجه فً سنن )ٓٔ)

( لال: حدثنا أحمد بن زهٌر التستري ثنا 0ٕٔ/ ص  ٘)ج  -وذكر الحدٌث،، وأخرجه الطبرانً فً المعجم الكبٌر  :لعثمان بن عفان ٌمو
علٌه  دمحم بن عبٌد بن ثعلبة ثنا أبو ٌحٌى الحمانً ثنا عبد األعلى بن أبً المساور عن الشعبً عن زٌد بن أرلم لال : أرسلنً النبً صلى هللا

 عنه فبشرته بالجنة ثم أرسلنً إلى عمر رضً هللا عنه فبشرته بالجنة ثم أرسلنً إلى عثمان فبشرته بالجنة و سلم إلى أبً بكر رضً هللا
على بلوي تصٌبه فؤخذ عثمان بٌدي فانطلك أو ذهب بً حتى أتى النبً صلى هللا علٌه و سلم فمال : ٌا رسول هللا ما هذه البلوى التً 

وال مسست فرجً بٌمٌنً منذ أسلمت أو منذ باٌعت رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم وال زنٌت فً  تصٌبنً ؟ فوهللا ما تؽنٌت وال تمنٌت
/  ٔٔ. وذكر ابن حجر فً المطالب العالٌة ) جاهلٌة وال إسبلم فمال له : إن هللا مممصن لمٌصا فإن أرادن المنافمون على خلعه فبل تخلعه

جاء النبً » مؽول ، ثنا عبد هللا بن إدرٌس ، عن المختار بن فلفل ، عن أنس ، لال : ( عن الصمر بن عبد الرحمن ابن بنت مالن بن 2ٙ
لال : للت « لم فافتح له ، وبشره بالجنة ، وبشره بالخبلفة من بعدي » ٌا أنس ، « ملسو هيلع هللا ىلص ، فدخل إلى بستان ، فجاء آت ، فدق الباب ، فمال : 

فإذا أبو بكر ، للت : أبشر بالجنة ، وأبشر بالخبلفة من بعد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ثم جاء آت ، فدق « أعلمه » : ٌا رسول هللا ، أعلمه ؟ لال : 
فذكر بمثله سواء ، فإذا عمر ، فملت له : أبشر بالجنة ، وبالخبلفة من بعد أبً بكر لال : ثم جاء آت ، فدق « ٌا أنس » الباب ، فمال : 
لال : فخرجت ، فإذا عثمان ، فملت له « أنس ، لم فافتح له ، وبشره الجنة ، وبشره بالخبلفة من بعد عمر ، وأنه ممتول ٌا » الباب ، فمال : 

، وال تمنٌت ، وال  : أبشر بالجنة ، وبالخبلفة من بعد عمر ، وأنن ممتول فدخل على النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، فمال له : ٌا رسول هللا ، وهللا ما تؽنٌت
هذا حدٌث موضوع ، لد أخرجه ابن أبً خٌثمة فً تارٌخه من طرٌك عبد األعلى « هو ذان ٌا عثمان » ست فرجً منذ باٌعتن لال : مس

بن أبً المساور وأخرجه البزار من طرٌك بكر بن المختار وبكر ، وعبد األعلى واهٌان ، والصمر أوهى منهما ، فلعله تحمله عن بكر ، أو 
عن عبد هللا بن إدرٌس لٌروج ، ولو كان هذا ولع ، ما لال أبو بكر لؤلنصار : لد رضٌت لكم أحد الرجلٌن : عمر ، أو  عبد األعلى ، فملبه

 أبا عبٌدة ولما لال عمر : األمر شورى فً ستة.
 .ٓ٘ٔ/ٔ( لم أتعرؾ على لابله، والبٌت من شواهد الماوردي فً النكت والعٌون: ٔٔ)
 .ٕٔٙ/ٕ(:ص2ٖٔٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٕٔٙ/ٕ(:ص1ٖٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .ٕٔٙ/ٕ(:ص2ٕٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٕٔٙ/ٕ(:ص2ٖٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .ٕٔٙ/ٕ(:ص2ٖٓٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)
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، ٌعنً: إال تبلوة من ؼٌر فهم.  ًَّ  والثالث : إاِلَّ أََمانِ
وابن ، (٘)، وأبو عبٌدة(ٗ)، والسعدي(ٖ)والواحدي (ٕ)والراؼب األصفهانً (ٔ)وهو اختٌار البؽوي 

 .(0)، ونسبه الرازي إلى األكثرٌن(1)، والزجاج فً أحد لولٌه(2)، وابن لتٌبة(ٙ)األنباري
ٌَْطاُن فًِ أُْمنٌَِّتِِه  وأٌدوا رأٌهم بموله تعالى:  ٍ إاِلَّ إَِذا تََمنَّى أَْلمَى الشَّ ًّ }َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن لَْبِلَن ِمْن َرُسوٍل َواَل نَبِ

 ُ ُ َعِلٌٌم َحِكٌٌم{ ]الحج : فٌََْنَسُخ َّللاَّ ُ آٌَاتِِه َوَّللاَّ ٌَْطاُن ثُمَّ ٌُْحِكُم َّللاَّ [، أي إذا تبل ألمى الشٌطان فً َٕ٘ما ٌُْلِمً الشَّ
 . (ٓٔ)تبلوته

 .(ٔٔ)لال ابن المٌم: "والسلؾ كلهم على أن المعنى: إذا تلى ألمى الشٌطان فً تبلوته" 
ألن تالً المرآن إذا مر بآٌة رحمة تمنّاها، وإذا مّر بآٌة  ولال ابن األزهري: "والتبلوة سمٌت أمنٌة؛ 

 .(ٕٔ)عذاب تمنّى أن ٌَُولّاه"
ٌُّوَن{؛ ألن األمً ال ٌمرأ.   لكن اعترض على هذا المول بؤنه ال ٌتناسب مع لولـه تعالى }َوِمْنُهْم أُّمِ
 .(ٗٔ)والشنمٌطً (ٖٔ)وممن اعترض بهذا: البٌضاوي 
بؤن المراد هو حصول التبلوة، وهً حاصلة من ؼٌر هإالء األمٌٌن، بؤن إال أن هذا االعتراض مردود  

ً مردود، حتى على  ٌسمعونه من ؼٌرهم، كما فسره بهذا جمع من أهل العلم، بل، إن هذا االعتراض أٌضا
المول بؤنهم هم الذٌن ٌمرأون؛ ألن معرفة المراءة ال ترفـع وصـؾ األمً، فنحن نرى بعض كبار السن، 

اجم ال ٌعرؾ من المراءة، إال لراءة المرآن الكرٌم، وهذا ال ٌرفع وصؾ األمٌة عنه. ولذا، ٌمول وبعض األع
إال تبلوة مجردة عن المعرفة، من حٌث إن التبلوة ببل  -ٌعنً ؼٌر مجاهد-الراؼب األصفهانً:" ولال ؼٌره

 .(٘ٔ)معرفة المعنى تجـري عنـد  صاحبها مجرى أمنٌة تمنٌتها على التخمٌن"
 :(ٙٔ)ذلن لال الشاعر  ومن 

 لٌس بٌنً وبٌن لٌس عتاب       ؼٌر طعن الُكلَى وضرب الرلاب
 :(2ٔ)ولال كعب بن مالن 

 تمنّى كتاَب هللا أوَل لٌِلِه       وآخرها اللى ِحَمام الممادر 
                                                           

 .ٗٔٔ/ٔ( انظر: تفسٌره: ٔ)
 .0ٖٕ/ٔ( انظر: تفسٌره: ٕ)
 .1ٙ/ٖ( انظر: التفسٌر البسٌط: ٖ)
 .ٙ٘( انظر: تفسٌره: ٗ)
 .ٖٕٕ/ٔ(انظر: تفسٌر الثعلبً: ٘)
 .ٖٙ٘ٗ/ ٗ( انظر: تهذٌب اللؽة" ٙ)
 .ٙٗ( انظر: تفسٌر ؼرٌب المرآن: 2)
 .0٘ٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن: 1)
 .ٗٙ٘/ٖ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: 0)
 .ٖٕٕ/ٔ، وتفسٌر الثعلبً: 0٘ٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن للزجاج: ٓٔ)
، وأضواء ٖٗٗ/٘، وزاد المسٌر: 2ٕٙ/ٖ، والوسٌط" للواحدي: 0ٖٕ/ٖتفسٌر البؽوي: . وانظر:  0ٖ/ٔإؼاثة اللهفان: ) ٔٔ)

 .. ونسبوه لؤلكثرٌن من أهل العلم
 .ٖٗ٘/٘ٔ( تهذٌب اللؽة: ٕٔ)
 .0ٖٗ/ٔ( انظر: تفسٌر البٌضاوي:ٖٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ، والعذب النمٌر:0ٖ/ٔ(انظر: أضواء البٌان:ٗٔ)
 .2ٙٗ( المفردات فً ؼرٌب المرآن: ٘ٔ)
، وانظر تحمٌك الراجكوتً فً سمط  ٕٖ، وحماسة البحتري :  ٕٕٗ، ومعجم الشعراء :  ٘٘، والوحشٌات رلم :  ٖ٘ٙ:  ٔ(سٌبوٌه ٙٔ)

 . والشعر ٌموله فً هجاء لٌس عٌبلن ٌمول فٌها :  1ٗٔالآللا : 
 لاتل هللا لٌس عٌبلن طرا       ما لهم دون ؼدرة من حجاب

 برفع " ؼٌر " ، على البدل من " عتاب " ، اتساعا ومجازا .ثم إن سٌبوٌه أنشد البٌت 
، ولٌل: هو ٘/ ٕ، "المرطبً" 0ٙٔ/ ٔلاله فً رثاء عثمان بن عفان، وٌنظر "تفسٌر ابن عطٌة"  0ٕٗ(البٌت فً "دٌوانه" ص 2ٔ)

(، ٓ٘ٔ/ٕانً كلمات الناس لؤلزهري)، ولٌس فً "دٌوانه"، وببل نسبة فً: الزاهر فً مع1ٖٙ/ ٙبن ثابت كما فً "تفسٌر أبً حٌان" 
(، و، 0ٕ٘/٘ٔ(، لسان العرب )0ٕٖ/ٖ(،  الفابك"للزمخشري)ٔٔ٘/ٓٔ(، المحكم والمحٌط األعظم:)22ٕ/٘مماٌٌس اللؽة"البن فارس )

، 2ٖ/ٕتٌبة:، وؼرٌب الحدٌث البن ل ٖ٘، تفسٌر ؼرٌب المرآن، البن لتٌبة: ٖٕٗ، المسابل واألجوبة البن لتٌبة: 0ٖٓ/ 1وكتاب "العٌن" 
 . وحمام الممادر: الموت.2ٖٓ/ ٖوانظر: المعجم المفصل فً شواهد اللؽة العربٌة، للدكتور أمٌل بدٌع ٌعموب: 
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  .: لرأ وتبل كتاب هللا فً أول اللٌل، وفى آخر اللٌل وافاه أجلهأي 
المراءة تمنًٌِّا، ألنها تشبه التحدث، وما تمناه اإلنسان فهو مما  ٌحدث به نفسه؛ لال الواحدي: "وٌسّمى   

رت األمانً فً هذه اآلٌة باألحادٌث"  .(ٔ)ولهذا فُّسِ
 :(ٕ)ولال آخر 

 تمنى كتاب هللا آخر لٌله     تمنً داود الزبور على رسل
 . (ٖ)أي تبل كتاب َّللّا مترسبل فٌه كما تبل داود الزبور مترّسبل فٌه

ًَّ : التمدٌر، لاله ابن سكٌت  : (ٙ)، وأنشد لول الشاعر(٘)، والفراء(ٗ)والرابع : أنَّ األََمانِ
 وال تمولَْن لشًء سوؾ أفعله       حتى تَبٌََّن ما ٌَْمنً لََن المانً

 .(2)أي: ما ٌمدر لن المادر
المنمطع، ومنه لوله تعالى:}َما لَُهم بِِه و)إال( : فً هذا الموضع بمعنى )لكن( وهو عندهم من االستثناء  

{ ] النساء :   :(1)[ لال النابؽة 2ِ٘ٔمْن ِعْلٍم إاِلَّ اتِّبَاَع الظَّنَّ
 حلفت ٌمٌناً ؼٌر ذي مثنوٌة       وال علم إال حسن ظن بصاحب

 .(0)مته وصحته"[، أي:" إال ٌشكون، وال ٌعلمون حم21ٌلوله تعالى:}َوإِْن ُهْم إاِلَّ ٌَُظنُّوَن{]البمرة: 
 . (ٓٔ)لال الواحدي: "أي: ال ٌعلمون، أراد: ما ُهْم إال ظانٌَّن ظنًّا وتوهًما ال حِمٌمَةً وٌمٌنًا" 
. وروي عن أبً (ٔٔ)لال ابن عباس:" أي ال ٌعلمون وال ٌدرون ما فٌه، وهم ٌجحدون نبوتن بالظن" 

 ، نحو ذلن.(ٖٔ)، والربٌع(ٕٔ)العالٌة
 [، ثبلثة أوجه :21إِْن ُهم إاِلَّ ٌَُظنُّوَن{]البمرة:وذكروا فً لوله تعالى:}وَ  

 .(ٗٔ)أحدها : ٌكذبون، لاله مجاهد 
 .(٘ٔ)والثانً : ٌحدثون، لاله البصرٌون

 نحوه. (ٕ)، وعن الربٌع(ٔ)وأبو العالٌة (ٙٔ)والثالث: ٌظنون الظنون بؽٌر الحك. لاله لتادة

                                                           

 : )مادة: المنا(.ٖٖٙٔ، وانظر: الماموس" 1ٙ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٔ)
 ، مادة)منى(، ولد نسبه ابن منظور إلى حسان، 0ٕٗ/٘ٔ( البٌت ورد فً اللسان: ٕ)
 .ٖٖٗ-ٖ٘ٗ/ٖالمرآن:  (معانًٖ)
 ،  ولم أجده فً كتابٌه:"تهذٌب األلفاظ"، و"إصبلح المنطك".ٖٗ٘ٗ/ ٗ( نمله عنه صاحب تهذٌب اللؽة" ٗ)
 . ولم أجده فً معانً المرآن.ٖٗ٘ٗ/ ٗ( نمله عنه ابن األزهري فً :تهذٌب اللؽة: ٘)
، وذكره فً 1ٕٕٗ/ 2بن عامر "المصطلمً فً لسان العرب"  ، ولسوٌد2ٖٔ(البٌت ألبً لبلبة الهذلً، فً "شرح أشعار الهذلٌٌن" ص ٙ)

 .ٖٗ٘ٗ/ ٗفً "تهذٌب اللؽة" عن الفراء ولم ٌنسبه 
 .1٘/ٖ( انظر: التفسٌر البسٌط: 2)
، وؼٌرهما ، ورواٌتهم جمٌعا : " بصاحب " ، وكان فً األصل المطبوع " بؽابب " ، وأظن أن ما  ٖ٘ٙ:  ٔ، وسٌبوٌه  ٕٗ( دٌوانه : 1)

طبري خطؤ من النساخ ، ألنه ال ٌتفك مع الشعر . فالنابؽة ٌمدح بهذه األبٌات عمرو بن الحارث األعرج الؽسانً ، فٌمول لبله ما كان فً ال
 : 

 على لعمرو نعمة بعد نعمة         لوالده ، لٌست ، بذات عمارب
 حلفت ٌمٌنا . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 : لبر بجلك        ولبر بصٌداء الذي عند حاربلبن كان للمبرٌن 
 وللحارث الجفنً سٌد لومه          لٌلتمسن بالجٌش دار المحارب

من ولد هإالء الملون من آبابه ، الذٌن عدد لبورهم  -ولوله : " مثنوٌة " أي استثناء . فهو ٌمول لعمرو : حلفت ٌمٌنا لبن كان من هو 
عمر داره ولٌهزمنه ، ولم ألل هذا عن علم إال ما عندي فً صاحبً من حسن الظن . فرواٌة الطبري ال  لٌؽزون من حاربه فً -ومآثرهم 

 تستمٌم ، إن صحت عنه .
 .ٕ٘ٙ/ٕ( تفسٌر الطبري: 0)
 .0ٓ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٓٔ)
 . ٕٙٙ/ٕ(:ص22ٖٔ( أخرجه الطبري)ٔٔ)
 .2ٕٙ-ٕٙٙ/ٕ(:ص20ٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .2ٕٙ/ٕ(:ص1ٖٓٔالطبري)(انظر: تفسٌر ٖٔ)
 .ٕٙٙ/ٕ(:ص2ٖٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٔ٘ٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٘ٔ)
 .ٕٙٙ/ٕ(:ص21ٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)



ٗٔٙ 

 

ٗٔٙ 

 

ومنافمٌهم، ومن لم ٌنافك منهم، فالعلماء منهم لال السعدي:" ذكر فً هذه اآلٌات علماءهم، وعوامهم،  
 .(ٖ)متمسكون بما هم علٌه من الضبلل، والعوام مملدون لهم، ال بصٌرة عندهم فبل مطمع لكم فً الطابفتٌن"

لاَل أصحاب المعانً: "ذّم هللا بهذه اآلٌة لوًما من الٌهود، ال ٌحسنون شٌبًا ولٌُسوا على بصٌرة إاّل ما  
ٌِْر ِعلم به، ففٌه حثٌّ علَى تعلّم العلم؛ حتّى ال ٌحتاج اإلنسان إلى تملٌد ٌحّدثوَن به، أ و إاّل ما ٌمرءون عن َؼ

 .(ٗ)ؼٌره، وأن ٌمرأ شٌبًا ال ٌكون له به معرفة"
 الفوابد:

من فوابد اآلٌة: أن األُّمٌة ٌوصؾ بها من ال ٌمرأ، ومن ٌمرأ وال ٌفهم؛ لموله تعالى: }ومنم أمٌون ال  ٔ.
 ٌعلمون الكتاب إال أمانً{.

 .ومنها: ذم من ال ٌعتنً بمعرفة معانً كتاب هللا عّز وجلّ  ٕ.

م إال ٌظنون{؛ العامً ٌمرأ ومنها: أن من ال ٌفهم المعنى فإنه ال ٌتكلم إال بالظن؛ لموله تعالى: }وإن ه ٖ.
المرآن من أوله إلى آخره، لكن ال ٌفهم معناه؛ فإذا تكلم فً حكم من أحكام هللا الشرعٌة التً دل علٌها الكتاب 

 .فإنما كبلمه عن ظن؛ ألنه فً الحمٌمة ال ٌعلم؛ وال ٌمكن أن ٌعلم إال إذا فهم المعنى
؛ وهذا موجود كثٌراً عند بعض الناس الذٌن ٌحبون أن ٌمال ومنها: ذم الحكم بالظن، وأنه من صفات الٌهود ٗ.

 عنهم: "إنهم علماء"؛ تجده ٌفتً بدون علم، وربما أفتى بما ٌخالؾ المرآن، والسنة وهو ال ٌعلم.
 المرآن

ِ ِلٌَشْ  ٌِْدٌِهْم ثُمه ٌَمُولُوَن َهَذا ِمْن ِعْنِد َّللاه َ ٌٌْل ِللهِذٌَن ٌَْكتُبُوَن اْلِكتَاَب بِؤ ا َكتَبَْت }فََو ٌٌْل لَُهْم ِممه تَُروا بِِه ثََمنًا لَِلًٌَل فََو
ا ٌَْكِسبُوَن ) ٌٌْل لَُهْم ِممه ٌِْدٌِهْم َوَو  [24({ ]البمرة : 24أَ

 التفسٌر:
فهبلن ووعٌد شدٌد ألحبار السوء من الٌهود الذٌن ٌكتبون الكتاب بؤٌدٌهم، ثم ٌمولون: هذا من عند هللا وهو 

 على نبٌِّه موسى علٌه الصبلة والسبلم؛ لٌؤخذوا فً ممابل هذا عرض الدنٌا. فلهم عموبة مخالؾ لما أنزل هللا
مهلكة بسبب كتابتهم هذا الباطل بؤٌدٌهم، ولهم عموبة مهلكة بسبب ما ٌؤخذونه فً الممابل من المال الحرام، 

 كالرشوة وؼٌرها.
 :(٘)فً سبب نزول اآلٌة لوالن

الذٌن  "عمدوا إلى ما أنزل هللا فً كتابهم من نعت دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فحرفوه عن أحدهما: أنها نزلت فً  الٌهود 
 .(2)عثمان بن عفان ، و(ٙ)مواضعه، ٌبتؽون بذلن عرضا من عرض الدنٌا". لاله أبو العالٌة

أنه من  والثانً: ولٌل أنها نزلت فً: "ناس من الٌهود كتبوا كتابا من عندهم، ٌبٌعونه من العرب، وٌحدثونهم
 .(ٔٔ)، ولتادة(ٓٔ)، ومجاهد(0)، وابن عباس(1)عند هللا، لٌؤخذوا به ثمنا للٌبل". لاله السدي

ٌِْدٌِهْم{ ]البمرة :   َ [، " أي هبلن وعذاب ألولبن الذٌن 20لوله تعالى:}فََوٌٌل ِللَِّذٌَن ٌَْكتُبُوَن اْلِكتَاَب بِؤ
 .(ٔ)بؤٌدٌهم"حّرفوا التوراة، وكتبوا تلن اآلٌات المحرفة 

                                                                                                                                                                                             

 .2ٕٙ-ٕٙٙ/ٕ(:ص20ٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .2ٕٙ/ٕ(:ص1ٖٓٔ(انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .ٙ٘( تفسٌر السعدي:ٖ)
 .0ٓ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٗ)
 -. لال الواحدي: "نزلت فً الذٌن ؼٌروا صفة النبً 2ٖٕ-ٕٔٙ/ٔ، والعجاب فً بٌان األسباب: ٕٙنظر: أسباب النزول للواحدي: ( ا٘)

بل، وكان ربعة فً كتابهم وجعلوه آدم سبطا طوٌ -ملسو هيلع هللا ىلص  -وبدلوا نعته، لال الكلبً باإلسناد الذي ذكرنا: إنهم ؼٌروا صفة رسول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص 
 أسمر، ولالوا ألصحابهم وأتباعهم: انظروا إلى صفة النبً، الذي ٌبعث فً آخر الزمان، لٌس ٌشبه نعت هذا، وكانت لؤلحبار والعلماء مؤكلة

 من سابر الٌهود، فخافوا أن ٌذهبوا مؤكلتهم إن بٌنوا الصفة، فمن ثم ؼٌروا".
 .2ٕٔ/ٕ(:ص0ٖٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 . 2ٕٔ/ٕ(:ص0ٖ٘ٔر: تفسٌر الطبري)( انظ2)
 . 2ٕٔ/ٕ(:ص11ٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 . 2ٕٓ/ٕ(:ص10ٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)0)
 . 2ٕٓ/ٕ(:ص0ٖٓٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 . 2ٕٔ/ٕ(:ص0ٕٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)



ٗٔ2 

 

ٗٔ2 

 

 .(ٕ)لال الثعلبً:أي:" من تؽٌٌر نعت محّمد" 
لال المراؼً:" أي هبلن عظٌم ألولبن العلماء الذٌن ٌكتبون الكتاب بؤٌدٌهم ثم ٌمولون لعواّمهم: هذا  

 .(ٖ)المحّرؾ من عند َّللّا فً التوراة"
وبٌن من أمر، إذ  لال ابن عطٌة:هذا" بٌان لجرمهم وإثبات لمجاهرتهم هللا، وفرق بٌن من كتب 

 .(ٗ)المتولً للفعل أشد موالعة ممن لم ٌتوله، وإن كان رأٌا له"
 واختلؾ أهل التفسٌر فً تحرٌؾ الٌهود للكتاب على لولٌن: 

أحدهما: أنه: "كان ناس من الٌهود كتبوا كتابا من عندهم، ٌبٌعونه من العرب، وٌحدثونهم أنه من عند هللا، 
 .(1)، ولتادة(2)، ومجاهد(ٙ)، وابن عباس(٘)له السديلٌؤخذوا به ثمنا للٌبل". لا

والثانً: أنه فً الٌهود، "عمدوا إلى ما أنزل هللا فً كتابهم من نعت دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فحرفوه عن مواضعه، ٌبتؽون 
 .(ٓٔ)عثمان بن عفان ، و(0)بذلن عرضا من عرض الدنٌا". لاله أبو العالٌة

 [، على ألاوٌل :20}فََوٌٌل{]البمرة:  اختلؾ أهل التفسٌر فً لوله 
 .(ٕٔ)، والزجاج(ٔٔ)أحدها : أنه العذاب، لاله ابن عباس

 .(ٗٔ)، وشمٌك(ٖٔ)والثانً : أنه ما ٌسٌل من صدٌد فً أصل جهنم. لاله أبو العٌاض
ا تَِصفُوَن{](٘ٔ)والثالث: أنه التمبٌح، وهو لول األصمعً ٌُْل ِممَّ [،  1ٔاألنبٌاء : ، ومنه لوله تعالى:}َولَُكُم اْلَو

 : (ٙٔ)ومنه لول الشاعر
 كسا اللإم سهما خضرة فً جلودها       فوٌل لسهم من سرابٌلها الُخْضرِ 

 .(1ٔ)، وابن كٌسان(2ٔ)والثالث : أنه الحزن، لاله المفضل
ٌٌْل   ِللَِّذٌَن ٌمال : توٌل الرجل إذا دعا بالوٌل، وإنما ٌمال ذلن عند الحزن والمكروه، ومنه لوله : }فََو

ٌِْدٌِهْم{ ]البمرة :  َ  :(0ٔ)[، ومنه لول الشاعر20ٌَْكتُبُوَن اْلِكتَاَب بِؤ
 تََوٌّل إذ مؤلُت ٌدي وكانَْت       ٌمٌنً ال تعلُّل بالملٌل

 والرابع : أنه الخزي والهوان .
 .(ٕ)، وعطاء بن ٌسار(ٔ)والخامس : أن الوٌل واٍد فً جهنم، وهذا لول أبً سعٌد الخدري

 . (ٖ)سادس : أنه جبل فً النار، وهو لول عثمان بن عفانوال

                                                                                                                                                                                             

 .ٖٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .ٕٕٗ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٕ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٖ)
 .2ٓٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗ)
 . 2ٕٔ/ٕ(:ص11ٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 . 2ٕٓ/ٕ(:ص10ٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 . 2ٕٓ/ٕ(:ص0ٖٓٔ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 . 2ٕٔ/ٕ(:ص0ٕٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .2ٕٔ/ٕ(:ص0ٖٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)0)
 . 2ٕٔ/ٕ(:ص0ٖ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .2ٕٙ/ٕ(:ص1ٖٔٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٓٙٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن للزجاج: ٕٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ(:ص200، وابن أبً حاتم)1ٕٙ-2ٕٙ/ٕ(:ص1ٖٗٔ(، و)1ٖٖٔ(، و)1ٕٖٔ(انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .1ٕٙ/ٕ(:ص1ٖ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .02ٖ/ٔٔ( انظر: اللسان: ٘ٔ)
 .ٕٗ٘/ ٘، وتفسٌر المرطبً: 2ٖ1/ ٔٔ( لم أتعرؾ على لابله، وانظر البٌت فً لسان العرب: ٙٔ)
، إذ لال: 1/ٕ، وابن عرفة كما فً الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: ٔ٘ٔ/ٔ( هو لول المفضل كما فً النكت والعٌون للماوردي: 2ٔ)

، 0ٙ0ٖ/ٗ، وانظر: انظر: تهذٌب اللؽة:2ٕٓ/ٔلهما أبو حٌان فً البحر المحٌط: )الوٌل: الحزن، ٌمال توٌل الرجل إذا دعا بالوٌل( وعزاه 
 .02٘، والمصباح المنٌر: ٗ٘ٔ/ٔوطرح التثرٌب: 

 .12٘/ ٙ، والمعجم المفصل:0ٖ0ٗ/ 1، ولسان العرب: 1ٙ٘/ ٕ( انظر: الممتع فً التصرٌؾ:1ٔ)
 .12٘/ ٙ، "المعجم المفصل" 0ٖ0ٗ/ 1وفً "لسان العرب"  ،1ٙ٘/ ٕ( لم أتعرؾ على لابله، والبٌت فً: الممتع فً التصرٌؾ" 0ٔ)



ٗٔ1 

 

ٗٔ1 

 

، وأصله الهلكة، وكل من ولع فً هلكة دعا (ٗ)والسابع: ولٌل: هً كلمة تمال لمن ولع فً هلكة ٌستحمها
ٌْلَتَنَا َماِل َهَذا اْلِكتَاِب{ ]الكهؾ :   [. 0ٗبالوٌل، ومنه لوله تعالى: }ٌَا َو

 .(ٙ)لمن أشرؾ على هلكة، و)وٌل( لمن ولع فٌها : )وٌح( كلمة زجر(٘)لال سٌبوٌه 
 .(2)والثامن: ولٌل: وٌل كلمة وعٌد

 :  (1)وهً الوٌل والوٌلة، وهما الهلكة، والجمع الوٌبلت، لال الشاعر
ٌُْل إْن أْمَسـى َوال أُمُّ َهاِشـمٍ    لِرٌٌب َوال البَسباَسةُ ابنـةُ ٌَشُكـَرا      لَهُ الَو

 :  (0)ولال أٌضا 
ٌْبلَُت!، إنََّن ُمْرِجِلً وٌَْوَم َدَخْلُت الِخْدَر ِخْدرَ  ٌَْزةٍ     فَمَالَْت: لََن الَو  ُعنَ

 .(ٓٔ)أنه باب من أبواب جهنم. حكاه الزهراويوالتاسع: 
ٌُْل(: هو اْلَهبَلُن والحزن والعذاب والهوان فً اللؽة، ولٌل: هو واٍد فً جهنم   نستنتج مما سبك بؤن )اْلَو

 .(ٔٔ)وهللا أعلم ، أهل النارمن عصارة 

                                                                                                                                                                                             

(، وتفسٌر ٖٗٙٔ، والترمذي فً التفسٌر، سورة األنبٌاء برلم )0ٕٗ، وعبد بن حمٌد 2٘/ ٖ(أخرجه أحمد ٔ)
والبٌهمً فً "البعث  ٖٕ٘/ ٕأبو ٌعلى فً "مسنده"  2ٓ٘/ ٕ،  والحاكم ٖ٘ٔ/ٔ(:ص201، وابن أبً حاتم) 0ٕٙ/ٕ(:ص12ٖٔالطبري)

 من طرٌك دراج أبً السمح عن أبً الهٌثم عن أبً سعٌد الخدري، ودراج ضعٌؾ. 2ٖ٘والنشور" برلم 
ولد اختلؾ أهل العلم فً ثبوت هذا الحدٌث فصححه الحاكم ووافمه الذهبً فً التلخٌص، وصححه ابن حبان والشٌخ أحمد شاكر فً  

ٌث المسند. وضعفه الترمذي فً السنن إذ لال بعد تخرٌجه له: "هذا تخرٌجه ألحادٌث الطبري، وحسنه حمزة الزٌن فً تخرٌجه ألحاد
ً إال من حدٌث ابن لهٌعة"، وتعمبه ابن كثٌر فً دعوى تفرد ابن لهٌعة به مع لوله بتضعٌفه إذ لال فً  حدٌث ؼرٌب ال نعرفه مرفوعا

ً -الحدٌث بهذا اإلسناد"للت: لم ٌنفرد به ابن لهٌعة كما ترى ولكن اآلفة ممن بعده وهذا  0ٗٔ/ٔالتفسٌر:  منكر، وهللا أعلم". كما -مرفوعا
، وشعٌب األرناإوط فً تخرٌجه لصحٌح ابن حبان، وحسٌن سلٌم أسد فً تخرٌجه 1ٗٔٙرلم:  112ضعفه األلبانً فً ضعٌؾ الجامع: 

وضعفه الجمهور كؤحمد لمسند أبً ٌعلى، ومدار ذلن على دراج بن سمعان السهمً وفٌه خبلؾ كثٌر، فوثمه ابن معٌن وابن حبان، 
، وتهذٌب ٕٗ/ٕ، ومٌزان االعتدال للذهبً: ٔٗٗ/ٖوالنسابً والدارلطنً وابن عدي وؼٌرهم، انظر: الجرح والتعدٌل البن أبً حاتم: 

 ، وؼٌرها. واألظهر فٌه الضعؾ، وبالتالً عدم ثبوت هذا الحدٌث.1ٕٓ/ٖالتهذٌب البن حجر: 
 .2ٕٕ-2ٕٔ/ٕ(:ص0ٖٙٔ، والطبري)ٖٕ٘/ٔ(:ص1ٓٓ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕ)
. فً الحدٌث راوٌان لم نجد لهما ذكرا وال ترجمة، وهما إبراهٌم بن عبدالسبلم بن صالح 1ٕٙ/ٕ(:ص1ٖٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)

لسٌوطً أًٌضا ، ولد ذكره ا2ٕٔ/ٔالتستري، وعلً بن جرٌر. علٌه ال أظن ٌموم إسناده، ووصفه ابن كثٌر بؤنه "ؼرٌب جدا"، انظر تفسٌره:
 ، ولم ٌنسباه لؽٌر الطبري. فاهلل أعلم. 1ٕ/ ٔ
، وهذا المول على أن وٌل مصدر ال فعل له ٌراد به ٙٓٔ/ٔ، وزاد المسٌر البن الجوزي: ٓٙٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن للزجاج: ٗ)

 . ٖٙٔ/ًٔ: ، ومبهمات المرآن للبلنس22ٕ/ٔالدعاء بشدة الشر والهبلن، انظر: البحر المحٌط ألبً حٌان: 
( هو: اإلمام أبو بشر عمرو بن عثمان بن لنبر الحارثً بالوالء، رأس البصرٌٌن فً النحو، وسٌبوبه لمبه، أخذ عن الخلٌل وأبً زٌد ٘)

، بؽٌة ٖٙٗ/ٖ، وفٌات األعٌان البن خلكان: ٖٙهـ، ومن مصنفاته: الكتاب. انظر: أخبار النحوٌٌن للسٌرافً: 1ٓٔوؼٌرهم، توفً عام: 
 . 2٘، المدارس النحوٌة لشولً ضٌؾ: 0ٕٕ/ٕاة للسٌوطً: الوع

، والمرطبً فً 0ٖ0ٗ/ٙ، ولد ذكر عن سٌبوٌه التفرٌك ؼٌر واحد كابن منظور فً لسان العرب: ٖٖٔ/ٔ( انظر: الكتاب لسٌبوٌه: ٙ)
 . 2ٕٓ/ٔ، والسمٌن فً الدر المصون: 1/ٕالجامع ألحكام المرآن: 

ٌٌْل(: "كلمة وعٌد"، ولال الرازي فً مفاتٌح الؽٌب:  ٔ٘ٓٔ/ٕن تفسٌر المرآن: ( لال الكوكبانً فً تٌسٌر المنا2) : "لال ٓ٘ٔ/ٖ)فََو
ٌْل( ٌتضمن نهاٌة الوعٌد"، ووعٌد المادر ٌلزم منه الخوؾ والردع.   الماضً: )َو

 .ٖٔٗص: : 00٘ٔ، ٖ( البٌت المرىء المٌس، انظر: دٌوانه بتحمٌك حنا الفاخوري، دار الجٌل، بٌروت، لبنان، ط1)
 .ٖٓ( دٌوانه: 0)
 .2ٓٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٓٔ)

ٌِْل َوْي: أَْي ُحْزٌن، َكَما تَمُوُل: َوْي ِلفبَُلٍن: أَْي ُحْزٌن لَهُ، فََوَصلَتْ ٖٕٔ/ ٔجاء فً فتح المدٌر للشوكانً ) ٔٔ اُء: اأْلَْصُل فًِ اْلَو هُ (: َولَاَل اْلفَرَّ
ِم، لَاَل اْلَخلِ  ٌَْب، َوُكلُّهُ ُمتَمَاِرٌب فًِ اْلَمْعنَاْلعََرُب بِالبلَّ ٌَْن، َوَو ٌْهَ، َوَو ٌَْس، وَو ٌَْح، َوَو ًَ ٌُل: َولَْم نَْسَمْع َعلَى بِنَابِِه إاِلَّ َو ٌْنََها لَْوٌم َوِه َق بَ ى، َولَْد فَرَّ

ألن فٌِِه َمْعنَى الدَُّعاِء.انتهى. ولال أبو السعود فً تفسٌره )إرشاد العمل َمَصاِدُر لَْم ٌَْنِطِك اْلعََرُب بِؤَْفعَاِلَها، َوَجاَز ااِلْبتَِداُء به وإن كان نكرة 
م. ولال ٕٓٔ/ ٔالسلٌم إلى مزاٌا الكتاب الكرٌم ) ع ، والوٌُح الترحُّ : الوٌُل التفجُّ ًُّ (: ومعنى الوٌِل شدةُ الشر لاله الخلٌل. ولال األصمع

ن أشرؾ على الهبلن. ولٌل الوٌُل الحزن، وهل وٌح ووٌب ووٌس بذلن المعنى أو بٌنه سٌبوٌه: وٌٌل لمن ولع فً الَهلَكة، ووٌٌح زجٌر لم
ًَ هللا عنهما: الوٌُل العذاب األلٌم. و عن وبٌنها فرق؟ ولٌل: وٌل فً الدعاء علٌه، ووٌح وما بعده فً الترحم علٌه. ولاَل ابُن عباٍس رض

ِ صلَّى هللا علٌه وسلم أنه لال: الوٌُل واٍد فً سفٌان الثوري أنه صدٌُد أهِل جهنم. وَروى أبو سعٌٍد ال ًّ ًَ هللا تعالى عنه عِن النب خدريُّ رض
ً لبل أْن ٌبلُػ لَْعَره.)لال األلبانً: ضعٌؾ، التعلٌك الرؼٌب ) (، ضعٌؾ الجامع الصؽٌر 0ٕٕ/  ٗجهنَم ٌهوي فٌه الكافُر أربعٌَن خرٌفا

ه. ولال ابن برٌدة: جبُل لٌحٍ ودٍم ولٌل  (. ولال سعٌد ابن المسٌب: إنه واٍد فً جهنم1ٗٔٙ) لو سٌرت فٌه جبال الدنٌا لماعت من شدة حّرِ
 صهرٌج فً جهنم وحكى الزهراوي أنه باب من أبواب جهنم. انتهى.



ٗٔ0 

 

ٗٔ0 

 

 :(ٔ)[،  تؤوٌبلن 20وفً لوله تعالى:}بِؤٌَِدٌِهم{]البمرة:  
أحدهما : أنه أراد بذلن تحمٌك اإلضافة، وإن كانت الكتابة ال تكون إال بالٌد، ولد أُكّدت اإلضافة بذكر الٌد فٌما 

{ ]ص: ال ٌُراُد بالٌد فٌه الجارحة، كموله تعالى: }ِلَما َخلَْمُت  ٌِْدٌنَا{ ]ٌس: 2٘بٌََِديَّ ا َعِملَْت أَ [. 2ٔ[ ولوله: }ِممَّ
 ومعناه: مما تولٌنا عمله، ولما تولٌت خلمه.

ٌِْدٌِهم{، أي من تلماء أنفسهم، من ؼٌر أن ٌكون أُنزل َعلٌَهم أو على من لبلهم. لاله ابن  َ والثانً : أن معنى }بِؤ
 .(ٕ)السراج

للذي ٌُبدعُ لواًل لَم ٌُمَْل لبله: هذا أنت تموله، ٌراد بذلن: أنت ابتدعت  لال الواحدي :" وهذا كما ٌمال 
 .(ٖ)هذا المذهب وهذا الحكم"

ولال الراؼب: وفٌها وجهٌ آخر، وهو أن الفعل ضربان: ابتداء، والتداء، فٌُمال فٌما كان ابتداء: )هذا مما  
ٌِْدٌِهْم{ أي ا َكتَبَْت أَ مما اخترعوه من تلمابهم، ولٌس ما أُملى علٌهم فكتبوه، وعلى  عملته ٌدي فبلن(، فموله: }ِممَّ

ٌَْس فًِ لُلُوبِِهْم{ هذا لد ٌحمل لوله تعالى:  .(ٗ) }ٌَمُولُوَن بِؤَْفَواِهِهْم َما لَ
ِ{ ]البمرة :   [، "أي بعدما كتبوه بؤٌدٌهم، وعرفوا أنه من 20لوله تعالى: }ثُمَّ ٌَمُولُوَن َهذَا ِمْن ِعْنِد َّللاَّ

 .(٘)ْنع أٌدٌهم، ٌمولون هذا أنزل من عند هللا"صُ 
 .(ٙ)لال السعدي:" وهذا فٌه إظهار الباطل وكتم الحك، وإنما فعلوا ذلن مع علمهم" 
 .(2)[، " أي لٌنالوا به عرض الدنٌا وحطامها الفانً"20لوله تعالى: }ِلٌَْشتَُروا بِِه ثََمنًا لَِلٌبًل{ ]البمرة :  
لٌؤخذوا ألنفسهم فً ممابلة هذا المحّرؾ ثمنا، وهى الّرشى التً كانوا ٌؤخذونها لال المراؼً:" أي  

 .(1)جزاء ما صنعوا"
ألل  -وإن جل -ؼرضا من أؼراض الدنٌا الدنٌبة، وهو -بما أشاروا إلٌه -لال اآللوسً:" أي لٌحصلوا 

 .(0)للٌل بالنسبة إلى ما استوجبوه من العذاب الدابم، وحرموه من الثواب الممٌم"
لال ابن عثٌمٌن: أي لٌؤخذوا به عوضاً للٌبلً وهذا العوض الملٌل هو الرباسة، والجاه، والمال، وؼٌر  

[ ؛ فمهما 22ذلن من أمور الدنٌا، كما لال تعالى: }لل متاع الدنٌا للٌل واآلخرة خٌر لمن اتمى{ ]النساء: 
ة لآلخرة؛ كما جاء فً الحدٌث الصحٌح الذي حصل فً الدنٌا من رباسة، وجاه، ومال، وولد، فهو للٌل بالنسب

رواه اإلمام أحمد بن حنبل من حدٌث سهل بن سعد رضً هللا عنه أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: "لموضع سوط فً الجنة 
 .(ٔٔ)"(ٓٔ)خٌر من الدنٌا وما فٌها"

ٌة: }فوٌل للذٌن وأخرج ابن أبً حاتم " عن إبراهٌم، أنه كره كتابة المصاحؾ باألجر وتبل هذه اآل 
 .(ٕٔ)ٌكتبون الكتاب بؤٌدٌهم{"

[، وذكروا 20واختلؾ فً سبب وصؾ )الثمن( بالملٌل، فً لوله تعالى:}ِلٌَْشتَُروا بِِه ثََمنَاً لَِلٌبلً{]البمرة: 
 فٌه وجهٌن:

لَِلٌٌل{، وهذا لول  أحدهما : أن الثمن  هو عرض الدنٌا، ووصفه بالملة لفنابه، كما لال تعالى:}لُْل َمتَاُع الدُّْنٌَا
 .(ٕ)، وأبً العالٌة(ٔ)ابن عباس

                                                           

 .0ٖ/ٖ، والتفسٌر البسٌط: ٔ٘ٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٔ)
 .0ٖ/ٖلبسٌط: ، والتفسٌر ا0/ٕ، وتفسٌر المرطبً: 2ٓٔ/ٔ( انظر المحرر الوجٌز: ٕ)
 .0ٖ/ٖ( التفسٌر البسٌط:ٖ)
 . )بتصرؾ ٌسٌر(.ٕٓٗ/ ٔتفسٌر الراؼب األصفهانً : ٗ
 . )بتصرؾ بسٌط(.1ٕ٘/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘)
 .ٙ٘( تفسٌر السعدي: ٙ)
 .ٖٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: 1)
 ٖٖٓ/ٔ( روح المعانً: 0)
: فضل رباط ٌوم فً سبٌل 2ٖ، كتاب الجهاد والسٌر، باب ٕٖٕ؛ وأخرجه البخاري ص1ٖٖٕٔ، حدٌث رلم ٖٖٓ/٘(أخرجه أحمد ٓٔ)

 .10ٕٕهللا، حدٌث رلم 
 .1ٕ٘/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔٔ)
 .ٗ٘ٔ/ٔ(:ص1ٓ2( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٔ)



ٕٗٓ 

 

ٕٗٓ 

 

 .(ٖ)وسبل الحسن عن لوله: }ثمنا للٌبل{، لال: "الثمن الملٌل الدنٌا بحذافٌرها" 
 (ٗ)والثانً : أن الثمن الملٌل هو الرشا والمآكل التً كانت لهم، ووصفه بالملٌل لكونه حراما. روي عن السدي

 نحوه ذلن.
الثمن بالملة ولد ٌكون كثٌرا، ألن كل ما ٌباع به الحك وٌترن ألجله فهو  لال المراؼً:" ووصؾ 

 .(٘)للٌل، ألن الحك أثمن األشٌاء وأؼبلها"
فٌمكن المول بؤن صؾ هللا تعالى ما ٌؤخذونه بالملة، إما لفنابه وعدم ثباته، وإما لكونه حراما، ألن الحرام  

والكلبً : كانت صفة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً كتابهم ربعة أسمر،  ال بركة فٌه وال ٌربو عند هللا. لال ابن إسحاق
الذي ٌبعث فً آخر  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فجعلوه آدم سبطا طوٌبل، ولالوا ألصحابهم وأتباعهم : انظروا إلى صفة النبً 

نوا أن تذهب مآكلهم الزمان لٌس ٌشبهه نعت هذا، وكانت لؤلحبار والعلماء رٌاسة ومكاسب، فخافوا إن بٌ
 .(ٙ)ورٌاستهم، فمن ثم ؼٌروا

ولال السعدي:" والدنٌا كلها من أولها إلى آخرها ثمن للٌل، فجعلوا باطلهم شركا ٌصطادون به ما فً  
أٌدي الناس، فظلموهم من وجهٌن: من جهة تلبٌس دٌنهم علٌهم، ومن جهة أخذ أموالهم بؽٌر حك، بل بؤبطل 

 .(2)ؤخذها ؼصبا وسرلة ونحوهما"الباطل، وذلن أعظم ممن ٌ
 ولال الرازي: "أما لوله تعالى: }لٌشتروا به ثمنا للٌبل{ فهو تنبٌه على أمرٌن: 
األول: أنه تنبٌه على نهاٌة شماوتهم ألن العالل ٌجب أن ال ٌرضى بالوزر الملٌل فً اآلخرة ألجل األجر  

 العظٌم فً الدنٌا، فكٌؾ ٌلٌك به أن ٌرضى بالعماب العظٌم فً اآلخرة ألجل النفع الحمٌر فً الدنٌا.
وه طلبا للمال والجاه، وهذا ٌدل على أن الثانً: أنه ٌدل على أنهم ما فعلوا ذلن التحرٌؾ دٌانةً؛ بل إنما فعل 

أخذ المال على الباطل وإن كان بالتراضً فهو محرم، ألن الذي كانوا ٌعطونه من المال كان على محبٍة 
 .(1)ورضا، ومع ذلن فمد نبَّه تعالى على تحرٌمه"

ٌِْدٌِهْم{]البمرة:  ا َكتَبَْت أَ ٌٌْل لَُهْم ِممَّ  .(0)لتحرٌؾ والباطل"[، "أي: من ا20لوله تعالى:}فََو
 .(ٓٔ)لال الصابونً:" أي فشدة عذاب لهم على ما فعلوا من تحرٌؾ الكتاب" 
 .(ٔٔ)لال المراؼً:" أي فلهم عموبة عظٌمة من أجل كتابتهم هذا المحّرؾ" 
ا ٌَْكِسبُوَن{]البمرة:  [، " ووٌل لهم من أخذهم الرشوة وفعلهم 20لوله تعالى:}َوَوٌٌل لَُّهم ِممَّ

 .(ٕٔ)للمعاصً"
لال الطبري: أي:" مما ٌعملون من الخطاٌا، وٌجترحون من اآلثام، وٌكسبون من الحرام، بكتابهم  

 .(ٖٔ)الذي ٌكتبونه بؤٌدٌهم"
 .(ٗٔ)لال ابن كثٌر:أي" ووٌل لهم مما أكلوا به من السحت" 
 .(٘ٔ)لال الثعلبً: ٌعنً "من المؤكول" 

                                                                                                                                                                                             

 .2ٕٓ/ٕ(:ص10ٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .2ٕٔ/ٕ(:ص0ٖٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .٘٘/!ٔ(:ص1ٔٓاتم)( أخرجه ابن أبً حٖ)
 .2ٕٓ/ٕ(:ص11ٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٘)
 .0/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٙ)
 .ٙ٘( تفسٌر السعدي: 2)
 .٘ٙ٘/ ٖ( تفسٌر الرازي :1)
 .ٙ٘( تفسٌر السعدي: 0)
 .ٖٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٓٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٔٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٕٔ)
 .2ٖٕ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٖٔ)
 .ٖٖٔ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٗٔ)
 .ٕٕ٘/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٘ٔ)



ٕٗٔ 

 

ٕٗٔ 

 

 .(ٔ)لال البٌضاوي:" ٌرٌد به الرشى" 
 .(ٕ)الصابونً:" أي ووٌل لهم مما ٌصٌبون من الحرام والسحت"لال  
 .(ٖ)لال المرطبً:"ولد كرر الوٌل تؽلٌظا لفعلهم" 

ا ٌَْكِسبُوَن{]البمرة:  [، وجهان :20وفً لوله تعالى:}َوَوٌٌل لَُّهم ِممَّ
 .(ٗ)أحدهما : من المعاصً والخطاٌا .وهذا لول أبً العالٌة

 .(٘)تضمنه ذكر الثمن. وهذا لول ابن عباسوالثانً : من المال الذي 
وأصل )الكسب(: "العمل، فكل عامل عمبل بمباشرة منه لما عمل ومعاناة باحتراؾ، فهو كاسب لما  

 :  (2)، كما لال لبٌد بن ربٌعة(ٙ)عمل"
 ِلمعَفٍَّر لَْهٍد تَنَاَزَع ِشْلَوهُ         ُؼْبٌس َكَواِسُب ال ٌَُمنَّ َطعَاُمَها

ؼب: "إن لٌل: لم ذكر }ٌَْكِسبُوَن{ بلفظ المستمبل و}َكتَبَْت{ بلفظ الماضً؟ لٌل: تنبٌها على ما لال لال الرا 
، فنبَّه (1)النبً صلّى هللا علٌه وسلّم: "من سّن سنة سٌبة فعلٌه وزرها ووزر من عمل بها إلى ٌوم المٌامة"

ٌعتمدها الجهلة، هو اكتساب وزر ٌكتسبونه باستمرار باآلٌة أن ما أضلّوه وأثبتوه من التؤوٌبلت الفاسدة، التً 
وكل ولٍت ومع كل َمن ٌضله هذا الً صنعوه، فمد صنعوا عملٌة مستمرة من الضبلل واإلضبلل عبر 
العصور، و)إن لٌل( لم ذكر الكتابة دون المول؟ )لٌل( لّما كانت الكتابة متضمنة للمول وزابدة علٌه، إذ هو 

أبلػ. وألن كبلم الٌد ٌبمى رسمه وأثره فً الهداٌة أو اإلضبلل، والمول ربما  كذب باللسان والٌد، صار
 .(0)ٌضمحل أثره"

                                                           

 .0ٓ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٔ)
 .ٖٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .0/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٖ)
 .2ٖٕ/ٕ(:ص01ٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .2ٖٕ/ٕ(:ص01ٖٔ(انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .2ٖٕ/ٕ( تفسٌر الطبري:ٙ)
، والبٌت من معلمته النبٌلة . والبلم فً لوله " لمعفر " ، ترده إلى البٌت لبله : خنساء ٓٓٔانظر: شرح المعلمات السبع للزوزنً: ( 2)

 ضٌعت الفَِرٌَر ، فلم ٌَِرم ... ُعرض الشمابك طوفها وبُؽَامها
ٌن ، أودعت هنان فٌه ولدها . وطوفها طوافها حابرة . والخنساء : البمرة الوحشٌة ، والفرٌر : ولدها . والشمابك : أرض ؼلٌظة بٌن رملت

بؽامها : صوتها صابحة باكٌة . ظلت تطوؾ وتنادي ولدها .ولوله : " لمعفر " ، أي طوفها وبؽامها من أجل " معفر " . والمعفر : الذي 
اللون. والشلو : العضو من اللحم ، أو الجسد  ألمً فً العفر ، وهو التراب ، صادت ولدها الذباب. لهد : هو ولد البمر ، لطٌؾ الجسم أبٌض
 كله. وؼبس : ؼبر ، وهً الذباب. ال ٌمن طعامها : تكسب طعامها بنفسها ، فبل ٌمن علٌها أحد.

ٌِْه َوَسلَّمَ 2ٔٓٔ(رواه مسلم )1) ُ َعلَ ِ َصلَّى َّللاَّ ِ رضً هللا عنه لال: لَاَل َرُسوُل َّللاَّ ْسبَلِم ُسنَّةً َحَسنَةً  (، َعْن َجِرٌِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ : ) َمْن َسنَّ فًِ اإْلِ
ٌء . َوَمنْ  ًْ ْسبَلِم ُسنَّةً َسٌِّبَةً فَعُِمَل بَِها بَْعَدهُ ُكتَِب َحَسنَةً فَعُِمَل بَِها بَْعَدهُ ُكتَِب لَهُ ِمثُْل أَْجِر َمْن َعِمَل بَِها ، َواَل ٌَْنمُُص ِمْن أُُجوِرِهْم َش  َسنَّ فًِ اإْلِ

ٌِْه ِمثُْل  ءٌ َعلَ ًْ  . ِوْزِر َمْن َعِمَل بَِها ، َواَل ٌَْنمُُص ِمْن أَْوَزاِرِهْم َش
وفً الحدٌث "التحذٌر من السنن السٌبة ، وأن من سن سنة سٌبة فعلٌه وزرها ووزر من عمل بها إلى ٌوم المٌامة ، حتى لو كانت فً أول 

الناس رخص ألحد فً شًء من المباح الذي ٌكون ذرٌعة واضحة األمر سهلة ثم توسعت فإن علٌه وزر هذا التوسع ، مثل لو أن أحدا من 
إلى المحرم ولرٌبا ، فإنه إذا توسع األمر بسبب ما أفتى به الناس فإن علٌه الوزر ، ووزر من عمل بها إلى ٌوم المٌامة " . شرح رٌاض 

 (.00ٔالصالحٌن" )ص 
ِ صَ  ِل ِكْفٌل ِمْن َدِمَها وعن ابن مسعود رضً هللا عنه لَاَل : لَاَل َرسُوُل َّللاَّ ٌِْه َوَسلََّم : )اَل تُْمتَُل نَْفٌس ُظْلًما إاِلَّ َكاَن َعلَى اْبِن آَدَم اأْلَوَّ ُ َعلَ ، لَّى َّللاَّ

َل َمْن َسنَّ اْلمَتَْل( رواه البخاري )  (22ٙٔ( ومسلم )ٖٖٖٙأِلَنَّهُ َكاَن أَوَّ
ٌِْه ِمثْل ِوْزر كُّل َمْن اِْلتََدى بِِه فًِ ذَلِ َوَهذَا اْلَحِدٌث ِمْن لََواِعد اإْلِ   :لال النووي ٌْبًا ِمْن الشَّّر َكاَن َعلَ َن اْلعََمل ْسبَلم ، َوُهَو : أَنَّ ُكّل َمْن اِْبتََدَع َش

  .إِلَى ٌَْوم اْلِمٌَاَمة" انتهى
ة ، ٌتحمل وزر أوالده ، ألنه هو السبب فً فاألب الذي أساء تربٌة أوالده ، وكان لدوة سٌبة لهم ، والتدوا به فً سلوكٌاته فً المنحرف

، وعلى األوالد أٌضاً وزر أفعالهم كامبلً ، ال ٌنتمص منها شًء، ولد كان الواجب على هذا األب أن ٌحسن تربٌة أوالده ، وٌموم  انحرافهم
ُ َعلٌَْ  بالمسإولٌة التً أوجبها هللا علٌه خٌر لٌام ِ َصلَّى َّللاَّ ُجُل   ِه َوَسلَّمَ ، ولد لال َرُسوَل َّللاَّ : ) ُكلُُّكْم َراعٍ، َوُكلُّكُْم َمْسبُوٌل َعْن َرِعٌَّتِِه... َوالرَّ

ٌْتِِه َوُهَو َمْسبُوٌل َعْن َرِعٌَّتِِه( رواه البخاري )  (.1ٕ0ٔ( ومسلم )2ٖٔ1َراعٍ َعلَى أَْهِل بَ
ً بنته ، فً أخته ، فً عمته ، فً خالته ، كل من فً بٌته ، "الرجل راع فً أهل بٌته ، فً زوجته ، فً ابنه ، ف :لال الشٌخ ابن عثٌمٌن 

هو راع فً أهل بٌته ، ومسإول عن رعٌته ، ٌجب علٌه أن ٌرعاهم أحسن رعاٌة ، ألنه مسإول عنهم ". شرح رٌاض الصالحٌن" )ص 
  .(. وهللا أعلم2ٖٖ

 .ٕٔٗ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 0)



ٕٕٗ 

 

ٕٕٗ 

 

 الفوابد:
 من فوابد اآلٌة: الوعٌد على الذٌن ٌكتبون الكتاب بؤٌدٌهم، ثم ٌمولون هذا من عند هللا وهم كاذبون. ٔ.
ومنها: أنهم ٌفعلون ذلن من أجل الرباسة، والمال، والجاه؛ لموله تعالى: }لٌشتروا به ثمناً للٌبلً{؛ ولد ورد  ٕ.

 الوعٌد على من طلب علماً ٌبتؽى به وجه هللا لٌنال عرضاً من الدنٌا.
 [.22اء: ومنها: أن الدنٌا كلها مهما بلؽت فهً للٌل، كما لال تعالى: }لل متاع الدنٌا للٌل{ ]النس ٖ.
 ومنها: أن الجزاء بحسب العمل؛ لموله تعالى: }فوٌل لهم مما كتبت أٌدٌهم{. ٗ.
ومنها: إثبات العلل، واألسباب؛ لموله تعالى: }مما كتبت أٌدٌهم{؛ فإن هذا بٌان لعلة الوعٌد؛ وهذه ؼٌر   ٘.

 ب.الفابدة السابمة؛ ألن الفابدة السابمة جزاإهم بمدر ما كتبوا؛ وهذه بٌان السب
ومنها: أن عموبة المول على هللا بؽٌر علم تشمل الفعل، وما ٌنتج عنه من كسب محرم؛ لموله تعالى:   ٙ.

}فوٌل لهم مما كتبت أٌدٌهم ووٌل لهم مما ٌكسبون{؛ فما نتج عن المحرم من الكسب فإنه ٌؤثم به اإلنسان؛ 
 .الكسب الذي حصل به هو أٌضاً آثم بهمثبلً: إنسان عمل عمبلً محرماً . كالؽش . فإنه آثم بالؽش؛ وهذا 

: "فإن هللا ذم الذٌن ٌحرفون . ومن الفوابد أٌضا، ذم الذٌن ٌحرفون الكلم عن مواضعه، لال شٌخ اإلسبلم2
الكلم عن مواضعه، وهو متناول لمن حمل الكتاب والسنة، على ما أصله من البدع الباطلة، وذم الذٌن ال 

تناول لمن ترن تدبر المرآن ولم ٌعلم إال مجرد تبلوة حروفه، ومتناول لمن ٌعلمون الكتاب إال أمانً، وهو م
كتب كتابا بٌده مخالفا لكتاب هللا، لٌنال به دنٌا ولال: إنه من عند هللا، مثل أن ٌمول: هذا هو الشرع والدٌن، 

تماده على وهذا معنى الكتاب والسنة، وهذا معمول السلؾ واألبمة، وهذا هو أصول الدٌن، الذي ٌجب اع
األعٌان والكفاٌة، ومتناول لمن كتم ما عنده من الكتاب والسنة، لببل ٌحتج به مخالفه فً الحك الذي ٌموله. 
وهذه األمور كثٌرة جدا فً أهل األهواء جملة، كالرافضة، وتفصٌبل مثل كثٌر من المنتسبٌن إلى الفمهاء مع 

 .(ٔ)شعبة من حال األهواء"
 بمثل هذا الحدٌث المتكرر والموثك عن بنً إسرابٌل وفظابعهم ٌنبه على أمرٌن:والحمٌمة أن المرآن  

 أحدهما: أن تارٌخ الٌهود والنصارى كفرع عنهم هو تارٌخ متصل، وما أشبه اللٌلة بالبارحة.
م حتى ٌعلوا ما نشؤ من والثانً: أن هللا تعالى ٌُمنُّ على أمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ببٌان زالت ومهالن ومهاوي الذٌن من لبله

 شٍر فٌهم فٌتداركوه. والحمد هلل رب العالمٌن.
 المرآن

 ُ ِ َعْهًدا فَلَْن ٌُْخِلَف َّللاه هَخْذتُْم ِعْنَد َّللاه ِ }َولَالُوا لَْن تََمسهنَا النهاُر إاِله أٌَهاًما َمْعُدوَدةً لُْل أَت  َعْهَدهُ أَْم تَمُولُوَن َعلَى َّللاه
 [3ٓ({ ]البمرة : 3ُٓموَن )َما اَل تَْعلَ 

 التفسٌر:
: -أٌها الرسول مبطبل دعواهم-ولال بنو إسرابٌل: لن تصٌبنا النار فً اآلخرة إال أٌاًما للٌلة العدد. لل لهم 

 أعندكم عهد من هللا بهذا، فإن هللا ال ٌخلؾ عهده؟ بل إنكم تمولون على هللا ما ال تعلمون بافترابكم الكذب.
 :(ٕ)زول اآلٌة على ألوالاختلؾ فً سبب ن 

أحدها: لٌل :إن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال للٌهود : "من أهل النار" . لالوا : نحن، ثم تخلفونا أنتم، فمال : "كذبتم لمد علمتم 
 .(ٖ)أنا ال نخلفكم"، فنزلت هذه اآلٌة

                                                           

هـ(، تحمٌك: د. دمحم رشاد سالم، جامعة االمام دمحم بن سعود االسبلمٌة، 2ٕ1( درء تعارض العمل والنمل، شٌخ االسبلم ابن تٌمٌة)تٔ)
 . 21-22/ٔم: 00ٔٔهـ، ٔٔٗٔ، ٕالمملكة العربٌة السعودٌة، ط

، وتفسٌر المرطبً: 2ٕ٘-2ٕٗ/ٕبري: ، وانظر:الط2ٕٙ-2ٖٕ/ٔ، والعجاب فً بٌان األسباب: ٕٙ( انظر: أسباب النزول للواحدي: ٕ)
 .ٖٗٔ-ٖٖٔ/ٔ. وتفسٌر ابن كثٌر: ٔٔ-ٓٔ/ٕ
(لال الحافظ أبو بكر بن مردوٌه رحمه هللا : حدثنا عبد الرحمن بن جعفر ، حدثنا دمحم بن دمحم بن صخر ، حدثنا أبو عبد الرحمن الممرئ ٖ)

رضً هللا عنه ، لال : لما فتحت خٌبر أهدٌت لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  الممرئ ، حدثنا لٌث بن سعد ، حدثنً سعٌد بن أبً سعٌد ، عن أبً هرٌرة ،
"من أبوكم ؟" لالوا : فبلن. لال :  شاة فٌها سم ، فمال  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "اجمعوا لً من كان من الٌهود هاهنا" فمال لهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :

ًّ عن شًء إن سؤلتكم عنه ؟". لالوا : نعم ، ٌا أبا الماسم ، "كذبتم ، بل أبوكم فبلن".  فمالوا : صدلت وبَِرْرت ، ثم لال لهم : "هل أنتم صادل
لهم ثم تخلفونا فٌها. فمال وإن كذبنان عرفت كذبنا كما عرفته فً أبٌنا. فمال لهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "من أهل النار ؟" فمالوا : نكون فٌها ٌسًٌرا 

ًّ عن شًء إن سؤلتكم عنه ؟". لالوا : نعم ٌا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "اخسؤوا ، وهللا ال نخلفكم فٌها أبًدا". ثم لال لهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "هل أنتم صادل
ا ؟". فمالوا : نعم. لال  : "فما حملكم  على ذلن ؟". فمالوا : أردنا إن كنت كاذبًا أن نسترٌح أبا الماسم. فمال : "هل جعلتم فً هذه الشاة سمًّ



ٕٖٗ 

 

ٕٖٗ 

 

سنة، وإنما ٌعذب هللا الناس  والثانً: روي عن ابن عباس: " كانت ٌهود ٌمولون : إنما مدة الدنٌا سبعة آالؾ
ٌوم المٌامة بكل ألؾ سنة من أٌام الدنٌا ٌوما واحدا من أٌام اآلخرة، وإنها سبعة أٌام. فؤنزل هللا فً ذلن من 

 ، نحو ذلن.(ٖ)وابن زٌد (ٕ)، وروي عن مجاهد(ٔ)لولهم : }ولالوا لن تمسنا النار إال أٌاما معدودة{ اآلٌة"
لالت إن هللا ألسم أن ٌدخلهم النار أربعٌن ٌوما عدد عبادتهم العجل، فؤكذبهم هللا، والثالث: ولٌل: أن الٌهود 

 نحو ذلن ، (1)، والضحان(2)، وأبً العالٌة(ٙ)، وعن السدي(٘)، ولتادة(ٗ)كما تمدم. لاله ابن عباس
ن سنة إلى أن والرابع: ولٌل: زعم الٌهود أنهم وجدوا فً التوراة مكتوبا أن ما بٌن طرفً جهنم مسٌرة أربعٌ

ٌنتهوا إلى شجرة الزلوم. ولالوا : إنما نعذب حتى ننتهً إلى شجرة الزلوم فتذهب جهنم وتهلن. لاله ابن 
 مثل ذلن. (ٓٔ)، وري عن الضحان(0)عباس

النار إاِل أٌاماً  لن ندخل[، أي لال الٌهود"1ٓ}َولَالُوا لَْن تََمسَّنَا النَّاُر إاِلَّ أٌََّاًما َمْعُدوَدةً{]البمرة:لوله تعالى:  
 .(ٔٔ)لبلبل"

 .(ٕٔ)لال الزمخشري: "أربعٌن ٌوما عدد أٌام عبادة العجل" 
لال السعدي:" ذكر أفعالهم المبٌحة، ثم ذكر مع هذا أنهم ٌزكون أنفسهم، وٌشهدون لها بالنجاة من عذاب  

ألصابع، فجمعوا بٌن اإلساءة هللا، والفوز بثوابه، وأنهم لن تمسهم النار إال أٌاما معدودة، أي: للٌلة تعد با
 .(ٖٔ)واألمن"

 : (ٗٔ)وفً )األٌام المعدودة(،  لوالن 
، ورواه الضحان (1ٔ)، وأبً العالٌة(2ٔ)، وعكرمة(ٙٔ)، والسدي(٘ٔ)أحدهما : أنها أربعون ٌوماً، وهذا لول لتادة

 .(0ٔ)عن ابن عباس
 ومن لال بهذا اختلفوا فً تمدٌرهم لها باألربعٌن على وجهٌن: 

 .(ٕٔ)، ولتادة(ٕٓ)لال بعضهم : ألنها عدد األٌام التً عبدوا فٌها العجل . روي ذلن عن ابن عباساألول: 

                                                                                                                                                                                             

(، ٖ٘٘ٔٔ( وسنن النسابً الكبرى برلم )0ٕٗٗ،  ٖٔٙٔ( وصحٌح البخاري برلم )ٔ٘ٗ/ٕمنن ، وإن كنت نبًٌا لم ٌضرن.] مسند أحمد )
وانظر: تفسٌر ابن ، ٙ٘ٔ/ٔ(:ص1ٔ٘، ونحوه أخرج ابن أبً حاتم عن عكرمة)22ٕ-2ٕٙ/ٕ(:2ٓٗٔ(، و)ٙٓٗٔوأخرج نحوه الطبري)

 [.ٖٗٔ/ٔكثٌر: 
 .٘٘ٔ/ٔ(:ص1ٖٔ، وابن أبً حاتم)21ٕ-22ٕ/ٕ(:صٔٔٗٔ(، و)ٓٔٗٔ( أخرجه الطبري)ٔ)
 .21ٕ/ٕ(:ص: ٗٔٗٔ(، و)ٖٔٗٔ(، و)ٕٔٗٔ( أخرجه الطبري)ٕ)
 .22ٕ/ٕ(:ص0ٓٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 2ٕ٘-2ٕٗ/ٕ(:ص00ٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .2ٕ٘/ٕ(:صٓٗٔٓ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .2ٕ٘/ٕ(:صٔٓٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .2ٕ٘/ٕ(:صٕٓٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .22ٕ/ٕ(:ص1ٓٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 . 2ٕ٘/ٕ(:صٗٓٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)0)
 .ٙ٘ٔ/ٔ(:ص1ٔٗلطبري)( انظر: تفسٌر آٔ)
 .ٖٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔٔ)
 .1٘ٔ/ٔ( الكشاؾ: ٕٔ)
 .2٘: ( تفسٌر السعدئٖ)
 .ٗ٘ٔ-ٖ٘ٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٗٔ)
 .2ٕ٘/ٕ(:صٖٓٗٔ(انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .2ٕ٘/ٕ(:صٔٓٗٔ(انظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)
 .22ٕ-2ٕٙ/ٕ(:ص2ٓٗٔ(، و)ٙٓٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٔ)
 .2ٕ٘/ٕ(:صٕٓٗٔ(انظر: تفسٌر الطبري)1ٔ)
 .2ٕ٘-2ٕٗ/ٕ(:ص00ٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)0ٔ)
 .2ٕٗ/ٕ(:ص00ٖٔالطبري) ( انظر: تفسٌرٕٓ)
 .ٙ٘ٔ/ٔ(:ص1ٔٙ، وابن أبً حاتم)2ٕ٘/ٕ(:صٖٓٗٔ(انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)



ٕٗٗ 

 

ٕٗٗ 

 

واآلخر: ولٌل: أن الٌهود ٌزعمون أنهم، وجدوا فً التوراة مكتوباً، أن ما بٌن طرفً جهنم مسٌرة أربعٌن 
كت النار. روي ذلن عن سنة، وهم ٌمطعون مسٌرة كل سنة فً ٌوم، فإذا انمطع المسٌر انمضى العذاب، وهل

 ،  وهذا لول من لدر )المعدودة( باألربعٌن.(ٔ)ابن عباس
والمول الثانً : أن المعدودة التً تمسهم فٌها النار سبعة أٌام، ألنهم زعموا، أن عمر الدنٌا سبعة آالؾ سنة، 

، وروي (ٖ)عن ابن عباس، ورواٌة سعٌد بن جبٌر، (ٕ)وأنهم ٌُعَذَّبُون عن كل ألؾ سنة ٌوماً، وهذا لول مجاهد
 ، نحو ذلن.(ٗ)وروي عن ابن زٌد

ِ َعْهًدا{ ]البمرة :   ََّخْذتُْم ِعْنَد َّللاَّ [، أي: لل با دمحم"هل أعطاكم هللا المٌثاق والعهد 1ٓلوله تعالى: }لُْل أَت
 .(٘)بذلن؟"

 .(ٙ)لال مجاهد:" موثما من هللا بذلن أنه كما تمولون؟" 
. وروي عن (2)عند هللا عهدا بهذا الذي تمولون؟ ألكم بهذا حجة وبرهان"لال لتادة:" فمال هللا:أتخذتم  

 نحو ذلن. (1)الربٌع بن أنس
لال الحسن:" أي هل عندكم من هللا من عهد أنه لٌس معذبكم؟ أم هل أرضٌتم هللا بؤعمالكم فعملتم بما  

 .(0)افترض علٌكم وعهد إلٌكم"
 .(ٓٔ)أن ال تمسكم النار إال أٌاماً معدودة"لال ابن عثٌمٌن:" أي أأخذتم عند هللا عهداً 

 .(ٔٔ)لال النسفً:" أي عهد إلٌكم أنه ال ٌعذبكم إال هذا الممدار" 
لال أبو السعود: أي هل عندكم من هللا" خبَراً أو وعداً بما تزعمون فإن ما تّدعون ال ٌكون إال بناًء  

 .(ٕٔ)على وعٍد لوي ولذلن َعبَّر عنه بالعهد"
 :(ٖٔ)ٌر )العهد( هنا، على لولٌنواختلؾ فً تفس 

 األول: أن العهد من هللا تعالى فً هذه اآلٌة المٌثاق والوعد، والمعنى: هل عاهدكم هللا على هذا الذي تدعون؟
والثانً: ولال ابن عباس وؼٌره: "معناه هل للتم ال إله إال هللا وآمنتم وأطعتم فتدلون بذلن وتعلمون أنكم 

 المعنى: هل أسلفتم عند هللا أعماال توجب ما تدعون؟. و(ٗٔ)خارجون من النار؟"
ُ َعْهَدهُ{ ]البمرة :   [، أي:" إن اتخذتم عند هللا عهداً فلن ٌخلؾ هللا 1ٓلوله تعالى: }فَلَْن ٌُْخِلَؾ َّللاَّ

 .(٘ٔ)عهده"
 .(ٙٔ)لال أبو السعود:" أي إن كان األمر كذلن فلن ٌُخِلفَه" 
 .(2ٔ)عند هللا عهداً فلن ٌخلفه؛ ألن هللا سبحانه وتعالى ال ٌخلؾ المٌعاد"لال ابن عثٌمٌن: "أي إن اتخذتم  
[، "أي أم تكذبون على هللا فتمولون علٌه ما لم 1ٓلوله تعالى: }أَْم تَمُولُوَن َعلَى هللا َما الَ تَْعلَُموَن{ ]البمرة: 

 .(ٔ)ٌمله"

                                                           

 .2ٕ٘/ٕ(:صٗٓٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .21ٕ/ٕ(:ص: ٗٔٗٔ(، و)ٖٔٗٔ(، و)ٕٔٗٔ( أخرجه الطبري)ٕ)
 .21ٕ-22ٕ/ٕ(:صٔٔٗٔ(، و)ٓٔٗٔ( أخرجه الطبري)ٖ)
 .22ٕ/ٕ(:ص0ٓٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٖٙ/ٔ(صفوة التفاسٌر: ٘)
 .2٘ٔ/ٔ(:ص1ٔ0( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
 .2٘ٔ/ٔ(:ص1ٔ1( أخرجه ابن أبً حاتم)2)
 .2٘ٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:1)
 .2٘ٔ/ٔ(:ص1ٕٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)0)
 .ٕٓٙ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٓٔ)
 . 2ٖ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٔٔ)
 ط(..)بتصرؾ بسٌٕٔٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود:ٕٔ)
 .2ٔٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٖٔ)
 .2ٔٔ/ٔ( نمبل عن: المحرر الوجٌز: ٗٔ)
 .2ٖ/ٔ، وانظر: تفسٌر النسفً: 1٘ٔ/ٔ( الكشاؾ: ٘ٔ)
 .ٕٔٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٙٔ)
 .ٕٓٙ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:2ٔ)



ٕٗ٘ 

 

ٕٗ٘ 

 

 .(ٕ)ٌعلمون" لال لتادة:" لال الموم الكذب والباطل، ولالوا على هللا ما ال 
 :(ٖ)[، لوالن1ٓوفً إعراب}أم{]البمرة: 

 أحدهما: أن تكون معادلة بمعنى أى األمرٌن كابن على سبٌل التمرٌر، ألن العلم والع بكون أحدهما.  
لال أبو السعود:" وام متصلةٌ واالستفهام للتمرٌر المإدي إلى التبكٌت لتحمك العلِم بالشك األخٌِر كؤنه  

  .(ٗ)وه بل تتمّولون علٌه تعالى"لٌل أم لم تتخذ
والثانً: أن تكون منمطعة بمعنى )بَلى(، وإثبات لما بعد حرؾ النفً وهو لوله : }لَْن تََمسَّنَا النَّاُر{، أى بلى 

 تمسكم أبدا، بدلٌل لوله : }ُهْم فٌِها خاِلُدوَن، واالستفهام إلنكار االتخاِذ ونفٌِه.
 دعواهم متولفة على أحد هذٌن األمرٌن اللذٌن ال ثالث لهما: لال السعدي:" فؤخبر تعالى أن صدق 

 األول:  إما أن ٌكونوا لد اتخذوا عند هللا عهدا، فتكون دعواهم صحٌحة.
 والثانً: وإما أن ٌكونوا متمولٌن علٌه فتكون كاذبة، فٌكون أبلػ لخزٌهم وعذابهم.

هم كثٌرا من األنبٌاء، حتى وصلت بهم الحال ولد علم من حالهم أنهم لم ٌتخذوا عند هللا عهدا، لتكذٌب  
إلى أن لتلوا طابفة منهم، ولنكولهم عن طاعة هللا ونمضهم المواثٌك، فتعٌن بذلن أنهم متمولون مختلمون، 

 .(٘)لابلون علٌه ما ال ٌعلمون، والمول علٌه ببل علم، من أعظم المحرمات، وأشنع المبٌحات"
 :الفوابد

ٌهود ٌمرون باآلخرة، وأن هنان ناراً، لموله تعالى: }ولالوا لن تمسنا النار إال أٌاماً من فوابد اآلٌة: أن ال ٔ.
 معدودة{؛ لكن هذا اإللرار ال ٌنفعهم؛ ألنهم كذبوا دمحماً  ملسو هيلع هللا ىلص؛ وعلى هذا لٌسوا بمإمنٌن.

ألرب؛ لموله تعالى: }أم تمولون على  ومنها: أنهم لالوا على هللا ما ال ٌعلمون، إما كذباً، وإما جهبلً؛ واألول ٕ.
 هللا ما تعلمون.

ومنها: حسن مجادلة المرآن؛ ألنه حصر هذه الدعوى فً واحد من أمرٌن، وكبلهما منتٍؾ: }أتخذتم عند  ٖ.
هللا عهداً فلن ٌخلؾ هللا عهده أم تمولون على هللا ما ال تعلمون{؛ وهذا على المول بؤن }أم{ هنا متصلة؛ أما 

 ل بؤنها منمطعة فإنه لٌس فٌها إال إلزام واحد.على المو
ومنها: أن هللا سبحانه وتعالى لن ٌخلؾ وعده؛ وكونه ال ٌخلؾ الوعد ٌتضمن صفتٌن عظٌمتٌن هما:  ٗ.

الصدق، والمدرة، ألن إخبلؾ الوعد إما لَكِذب، وإما لعجز؛ فكون هللا . جلَّ وعبل . ال ٌخلؾ المٌعاد ٌمتضً 
 رته.كمال صدله، وكمال لد

ومنها: أن من دأب الٌهود المول على هللا ببل علم؛ لموله تعالى: }أم تمولون على هللا ما ال تعلمون{؛ والمول  ٘.
م، أو  على هللا ٌتضمن المول علٌه فً أحكامه، وفً ذاته، وصفاته؛ من لال علٌه ما ال ٌعلم بؤنه حلَّل، أو حرَّ

ه شٌباً من أسماء، أو صفات لم ٌثبته هللا لنفسه فمد لال على هللا أوجب، فمد لال على هللا ببل علم؛ ومن أثبت ل
ً عن ظاهره من  ً من أسمابه وصفاته فمد لال على هللا ببل علم؛ ومن صرؾ شٌبا ببل علم؛ ومن نفى شٌبا

 نصوص الكتاب والسنة ببل دلٌل فمد لال على هللا ببل علم.
ومن فوابد اآلٌة: تحرٌم اإلفتاء ببل علم؛ وعلى هذا ٌجب على المفتً أن ٌتمً هللا عّز وجّل، وأال ٌتسرع  .ٙ

 فً اإلفتاء؛ ألن األمر خطٌر.
. ومن فوابد اآلٌة: أن كثٌرا من الناس ٌعتمدون على صحبة األولٌاء، وٌطلمون عنان أنفسهم فى المعاصً 2

فبلن ٌمول : من رآنا ال تمسه النار. وهذا ؼلط وؼرور، ولد لَاَم  والشهوات، وٌمولون : سمعنا من سٌدى
 ِ ٌٍْش  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َرُسوُل َّللاَّ ُ َعزَّ َوَجلَّ }َوأَْنِذْر َعِشٌَرتََن األَْلَربٌَِن{ لَاَل : ٌَا َمْعَشَر لَُر  -أَْو َكِلَمةً نَْحَوَها  -ِحٌَن أَْنَزَل َّللاَّ

ٌْبًا، ٌَا َعبَّاسُ اْشتَُروا أَْنفَُسُكمْ  ِ َش ٌْبًا، ٌَا بَنًِ َعْبِد َمنَاٍؾ الَ أُْؼنًِ َعْنُكْم ِمَن َّللاَّ ِ َش ْبَن َعْبِد  ، الَ أُْؼنًِ َعْنُكْم ِمَن َّللاَّ
ِ الَ أُْؼنًِ َعْنِن ِمنَ  ةَ َرُسوِل َّللاَّ ٌْبًا، َوٌَا َصِفٌَّةُ َعمَّ ِ َش ٌْبًا، َوٌَا فَاِطَمةُ بِْنَت  اْلُمطَِّلِب الَ أُْؼنًِ َعْنَن ِمَن َّللاَّ ِ َش َّللاَّ

                                                                                                                                                                                             

 .ٖٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .2٘ٔ/ٔ(:ص1ٕٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕ)
 .2ٖ/ٔ، وتفسٌر النسفً: 1٘ٔ/ٔ( انظر: الكشاؾ: ٖ)
 .ٕٔٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٗ)
 .2٘( تفسٌر السعدي: ٘)



ٕٗٙ 

 

ٕٗٙ 

 

ٌْبًا" ِ َش ٍد َسِلٌنًِ َما ِشبِْت ِمْن َماِلً الَ أُْؼنًِ َعْنِن ِمَن َّللاَّ ولد روي عن ربٌعة بن كعب األسلمً رضً   (ٔ)ُمَحمَّ
فملت: أسؤلن مرافمتن فً  هللا عنه لال: كنت أبٌت مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فؤتٌته بَوضوبه وحاجته، فمال لً: "سل"،

 .(ٕ)" السجود الجنة، فمال: "أَْو ؼٌَر ذلن؟!"، للت: هو ذان، لال: "فؤعنً على نفسن بكثرة
 المرآن
 [3ٔ({ ]البمرة : 3َٔحاُب النهاِر ُهْم فٌَِها َخاِلُدوَن )}بَلَى َمْن َكَسَب َسٌِّئَةً َوأََحاَطْت بِِه َخِطٌئَتُهُ فَؤُولَئَِن أَصْ 

 التفسٌر:
ته إلى الكفر، واستولت علٌه ذنوبه ِمن جمٌع جوانبه وهذا ال  فُحْكُم هللا ثابت: أن من ارتكب اآلثام حتى َجرَّ

  تنمطع.ٌكون إال فٌمن أشرن باهلل، فالمشركون والكفار هم الذٌن ٌبلزمون نار جهنم مبلزمة دابمةً ال
 .(ٔ)[، " أي: بلى تمسكم النار وتخلدون فٌها"1ٔلوله تعالى: }بَلَى{]البمرة: 

                                                           

ٌِْه َوَسلََّم أللاربه األلربٌن : عمه ، وعمته ، وابنته ؛ فما بالن بمن ٕٙٓ( ومسلم )2ٖٕ٘(رواه البخاري )ٔ) ُ َعلَ (. فهذا كبلم النبً َصلَّى َّللاَّ
ٌِْه َوَسلََّم ، وٌلوذون به ، وٌستجٌرون به  اب أولىهم أبعد ؟ فعدم إؼنابه عنهم شٌبا من ب ُ َعلَ ، فهإالء الذٌن ٌتعلمون بالرسول َصلَّى َّللاَّ

الموجودون فً هذا الزمن ولبله : لد ؼرهم الشٌطان واجتالهم عن طرٌك الحك ؛ ألنهم تعلموا بما لٌس بمتعلك؛ إذ الذي ٌنفع بالنسبة 
ٌِْه َوسَ  ُ َعلَ   .لََّم هو اإلٌمان به واتباعهللرسول َصلَّى َّللاَّ

ٌِْه َوَسلََّم ألمر ربه فً لوله تعالى : ) َوأَْنِذْر َعِشٌَرتََن ( الشعراء/ ُ َعلَ ، فإنه لام بهذا األمر أتم المٌام ؛ ٕٗٔففً الحدٌث امتثال النبً َصلَّى َّللاَّ
، وإذا كان المرب  ي ٌنجً هو اإلٌمان به واتباع ما جاء بهفدعا وعم وخصص ، وبٌن أنه ال ٌنجً أحدا من عذاب هللا بؤي وسٌلة ، بل الذ

ٌِْه  ُ َعلَ ٌِْه َوَسلََّم ال ٌؽنً عن المرٌب شٌبا ؛ دل ذلن على منع التوسل بجاه النبً َصلَّى َّللاَّ ُ َعلَ َوَسلََّم ؛ ألن جاه النبً َصلَّى من النبً َصلَّى َّللاَّ
ٌِْه َوَسلََّم ال ٌنتفع به إال  ُ َعلَ ٌِْه َوَسلَّ َّللاَّ ُ َعلَ ٌِْه َوَسلََّم ، ولهذا كان أصح لولً أهل العلم تحرٌم التوسل بجاه النبً َصلَّى َّللاَّ ُ َعلَ َم " النبً َصلَّى َّللاَّ

 (.11ٕ-1ٕ٘/0مجموع فتاوى ورسابل ابن عثٌمٌن " ) ".) انتهى مختصرا
جاء فً المرآن الكرٌم والسنة المطهرة لوال وعمبل واعتمادا ، أما األنساب المعٌار الحمٌمً هو اتباع ما  "  :وٌمول الشٌخ ابن باز رحمه هللا

ولال : "ٌا معشر لرٌش اشتروا أنفسكم من هللا  -رواه مسلم  –فإنها ال تنفع وال تجدي ، كما لال ملسو هيلع هللا ىلص: "من أبطؤ به عمله لم ٌسرع به نسبه" 
مجموع  .العباس وعمته صفٌة وابنته فاطمة ، ولو كان النسب ٌنفع أحدا لنفع هإالء " انتهى ال أؼنً عنكم من هللا شٌبا"، وهكذا لال لعمه

  .(.وهللا أعلم01/ٖفتاوى ابن باز " )
 (.10ٗ) ٖٖ٘/ ٔ(رواه مسلم فً كتاب الصبلة، باب فضل السجود والحث علٌه ٕ)

 :وٌتعلك بهذا الحدٌث فوابد
األسلمً رضً هللا عنه ٌخدم النبً ملسو هيلع هللا ىلص وٌبٌت معه، وٌؤتٌه بَوضوبه وحاجته، وكانت نفسه توالة بذلن لمد كان ربٌعة بن كعب : الفابدة األولى

ٌسؤل الدنٌا بؤسرها،  إلى الجنة؛ ولذلن سؤل النبً ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌدعو له أن ٌكون رفٌمًا له فً الجنة، وهذا ٌدل على علو همته؛ إذ كان بإمكانه أن
الً، فمال له النبً ملسو هيلع هللا ىلص ل المال والمتاع الزابل، إال إنه لما خٌره الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بشًء ٌشفع له فٌه عند ربه لم تَتُْك نفسُه إال إلى أعلى المعٌسؤ

ا همة عالٌة مترفعة عن الدناٌا، توالة وهو ٌنظر إلى خٌرة أخرى: "أَْو ؼٌَر ذلن"، فتمسن بما اختاره أواًل، وهكذا المإمن ٌنبؽً أن ٌكون ذ
 .إلى ما عند هللا تعالى

 دل الحدٌث على استحباب شكر اإلنسان لمن ٌمدم له خدمة أو عمبًل؛ فالنبً ملسو هيلع هللا ىلص أحب أن ٌكافا ربٌعة على خدمته له؛ فلذلن: الفابدة الثانٌة
وأبً هرٌرة رضً هللا عنهما: أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: "ال ٌشكر هللاَ َمن ال خٌره فٌما ٌرٌد، ولد جاء فً حدٌث األشعث بن لٌس الكندي 

، وصححه األلبانً فً صحٌح الترؼٌب 2ٖٓ/ ٗ، ومن طرٌمه الضٌاء فً األحادٌث المختارة ٕٕٔ،  ٘ /ٌٕٔٔشكر الناَس"؛ رواه أحمد:
، وأبو داود فً كتاب األدب، باب فً 0ٕٗ، ٔٙٗ، 11ٖ، ٕٖٓ، 0ٕ٘ ،1ٕ٘/ ٕ(، وحدٌث أبً هرٌرة نحوه: رواه أحمد 02ٔوالترهٌب )

(، ولال: 0٘ٗٔ) 0ٖٖ/ ٗ(، والترمذي فً كتاب البر والصلة، باب ما جاء فً الشكر لمن أحسن إلٌن 1ٔٔٗ) ٕ٘٘/ ٗشكر المعروؾ 
(، 2ٖٓٗ) 01ٔ/ 1 ، وصححه ابن حبانٕٖٙ(، والطٌالسً ص 1ٕٔ) 1٘هذا حدٌث حسن صحٌح، والبخاري فً األدب المفرد ص

(، فاإلحسان للمحسن وشكره من محاسن األخبلق التً دعا إلٌها 02ٖ( وصحٌح الترؼٌب والترهٌب )ٔٓٙٙواأللبانً فً صحٌح الجامع )
 .النبً ملسو هيلع هللا ىلص بموله وفعله، وجحود ذلن وإهماله من مساوئ األخبلق التً ٌنبؽً أن ٌترفع عنها المإمن

، وفً هذا دلٌل على الصبلة ما كانت الجنة ال تنال إال بالعمل الصالح أمر النبً ملسو هيلع هللا ىلص ربٌعة رضً هللا عنه أن ٌكثر منل: الفابدة الثالثة
للٌلة صلوات كثٌرة، وصبلة النفل مشروعةٌ فً كل ولت، إال أولات مشروعٌة اإلكثار من صبلة النوافل، ولد شرع هللا تعالى لنا فً الٌوم وا

النهً عن الصبلة)وهً ثبلثة على اإلجمال، وخمسة على التفصٌل، وهً إجمااًل: من صبلة الفجر حتى ارتفاع الشمس لٌَِد رمح، ومن 
بلة اللٌل، وفً حدٌث ثوبان رضً هللا (، وأفضلها ص.استواء الشمس فً وسط السماء حتى تزول، ومن صبلة العصر حتى تؽٌب الشمس

بلة"؛ رواه أحمد وابن ماجه وهو عنه مولى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "استمٌموا ولن تُحصوا، واعلموا أن خٌر أعمالكم الص
 2ٗٔ/ ٔ(، والدارمً 22ٕ) ٔٓٔ/ ٔ، وابن ماجه فً كتاب الطهارة وسننها، باب المحافظة على الوضوء 2ٕٙ/ ٘) رواه أحمد صحٌح

: صحٌح على شرط الشٌخٌن، ولال ٕٕٔ/ ٔ(، ولال الحاكم فً المستدرن على الصحٌحٌن 2ٖٓٔ) ٖٔٔ/ ٖ(، وصححه ابن حبان ٘٘ٙ)
(: رواه ابن ماجه بإسناد صحٌح، ولال 02/ ٔابت عن ثوبان، ولال المنذري )الترؼٌب والترهٌب : إسناده ث1ٙٔ/ ٗالعمٌلً فً الضعفاء 

(: الحدٌث صحٌح، وصححه 1ٓٔ/ ٗ(: هو حدٌث صحٌح، ولال الحافظ )فتح الباري ٕٗٔ/ ٖابن عبدالهادي )تنمٌح تحمٌك أحادٌث التعلٌك 
(، فٌنبؽً للمسلم أال ٌؽفل عن نوافل الٌوم. واللٌلة؛ كالسنن 0ٕ٘( وصحٌح الجامع )ٕٔٗ) ٖ٘ٔ/ ٕاأللبانً فً إرواء الؽلٌل 

، ولٌام اللٌل، وصبلة الوتر، فهً مما ٌمربه من هللا تعالى، وٌدنٌه من الجنة التً ألجلها شمر الصالحون، واجتهد وصبلة الضحى الرواتب،
 ، شبكة اآللوكة(.الشٌخ عبدالرحمن بن فهد الودعان الدوسري)انظر: حدٌث: أعنً على نفسن بكثرة السجود،  .دونالمجته

http://www.alukah.net/social/0/99332/
http://www.alukah.net/social/0/99332/
http://www.alukah.net/sharia/0/57815
http://www.alukah.net/sharia/0/57815
http://www.alukah.net/sharia/0/90382
http://www.alukah.net/sharia/0/90382
http://www.alukah.net/authors/view/home/6768/
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 .(ٕ)لال الزمخشري:" أى بلى تمسكم أبدا، بدلٌل لوله: }ُهْم فٌِها خاِلُدوَن{" 
 .(ٖ)لا السعدي:" أي: لٌس األمر كما ذكرتم، فإنه لول ال حمٌمة له" 
 .(ٗ)ذكرتم، بل تمّسكم النار وتمّس ؼٌركم دهرا طوٌبل"لال المراؼً:" أي لٌس األمر كما  
 .(٘)لال ابن كثٌر:"ٌمول تعالى: لٌس األمر كما تمنٌتم، وال كما تشتهون" 
ُب من َكَسَب   لال الواحدي:" ومعنى اآلٌة: أنه رّد على الٌهود لولَهم: }لَْن تََمسَّنَا النَّاُر{ فمال: )بلى( أُعذِّ

 .(ٙ)َسٌّبةً"
 .(2)ي:" تكذٌب من هللا المابلٌن من الٌهود :}لن تمسنا النار إال أٌاما معدودة{"لال الطبر 
ولال الزجاج:" فؤلحك فً هذه اآلٌة، واإلجماع أن هذا للٌهود خاصة ألنه عزَّ وجلَّ فً ذكرهم..والذي  

 .(1)جرى فً هذه األلاصٌص إِنما هو إِخبار عن إلٌهود"
حرؾ النفً وهو لوله }لَْن تََمسَّنَا النَّاُر{، أي بلى تمسكم أبدا، بدلٌل لوله ولوله : }بَلى{، إثبات لما بعد  

 .(0)}ُهْم فٌِها خاِلُدوَن{"
ولوله}بَلَى{: حرؾ جواب كنعم، والفرق بٌنهما أن )بلى( ال ٌمع إال فى جواب النفً وٌصٌر إثباتا، تمول  

ومثله : لالُوا [، 2ُٕٔت بَِربُِّكْم لَالُواْ بلى..{]األعراؾ: لال تعالى: }أَلَسْ : ألم ٌؤت زٌد؟ فتمول بلى. أي : أتى، 
أى تدخلوها بذنوبكم، وٌخلد فٌها كل كافر باهلل معاند  }لَْن تََمسَّنَا النَّاُر{ فمال تعالى: )بلى( أي تمسكم،

: نعم، أي لم ٌؤت،  بخبلؾ )نعم( فإنها لتمرٌر ما لبلها نفٌا أو إثباتا، فإذا لٌل : ألم ٌؤت زٌد؟ فملت ، (ٓٔ)لحكمه
جواب النفً لكنه ٌصٌر « بلى»وإذا لٌل : هل أتى زٌد فملت: نعم، أي أتى، ولد نظم ذلن بعضهم فمال : 

 .(ٔٔ)إثباتا، كذا حّرروا
 .(ٕٔ)[،  أي" من عمل سٌبة"1ٔلوله تعالى:}َمْن َكَسَب َسٌِّبَةً{]البمرة: 
 .(ٖٔ)ما كفرتم به"لال ابن عباس:" أي : من عمل مثل أعمالكم، وكفر بمثل  
 .(ٗٔ)لال الثعلبً:"ٌعنً الشرن" 
ْرُهْم بِعََذاٍب أَِلٌم{]آل   لال أبو السعود:" والكسُب استجبلُب النفعِ وتعلٌمُه بالسٌبة على طرٌمة }فَبَّشِ

 .(٘ٔ)["ٕٗ، االنشماق:ٖٗ، التوبة:ٕٔعمران:
 :(ٙٔ)وجهٌن[، على 1ٔواختلؾ فً تفسٌر }بَلَى َمْن َكَسَب َسٌِّبَةً{]البمرة: 

، (ٖ)، ومجاهد(ٕ)، وأبً العالٌة(ٔ)، وروي عن أبً وابل(2ٔ)أحدهما : أنها الشرن، وهذا لول ابن عباس
 ، مثل ذلن.(1)، والربٌع بن أنس(2)، ولتادةفً أحد لولٌه(ٙ)، والحسن(٘)، وعطاء(ٗ)وعكرمة

                                                                                                                                                                                             

 .ٖٙ/ٔ( محاسن التؤوٌل: ٔ)
 .1٘ٔ/ٔ( الكشاؾ: ٕ)
 .2٘( تفسٌر السعدي:ٖ)
 .ٗ٘ٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٗ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٘)
 .0ٙ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٙ)
 .1ٕٓ/ٕ( تفسٌر الطبري: 2)
 .ٕٙٔ/ٔ( معانً المرآن: 1)
 .ٖٔٗ/ٔ( محاسن التؤوٌل: 0)
 (: أي بلى تََمسُّكم أبداً، بدلٌِل لوِله: }ُهْم فٌَِها َخاِلُدوَن{ لاله٘٘ٗ/ ٔ( جاء فً الدر المصون فً علوم الكتاب المكنون للحلبً)ٓٔ)

ْعُدوَدةً{ وهو تمدٌٌر َحَسٌن. للُت: وإن كنت أشم فً تمدٌر الزمخشري رابحة نصرة « أبداً »الزمخشري، ٌرٌد أن  فً ممابَلَِة لولهم: }إاِلَّ أٌََّاماً مَّ
 عمٌدته فً االعتزال، والتً فٌها تخلٌد أصحاب الكبابر فً جهنم.  

 .ٕٙٔ-ٕ٘ٔ/ٔ( انظر: تفسٌر البحر المدٌد: ٔٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔر ابن كثٌر: ( تفسٌٕٔ)
 .1ٕٓ/ٕ(:صٕٓٗٔ( أخرجه الطبري)ٖٔ)
 .ٕٕٙ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٗٔ)
 .ٕٕٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٘ٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٙٔ)
 .2٘ٔ/ٔ(:ص1ٕٖ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)2ٔ)
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 . (0)وردت فً الٌهود"لال الواحدي:" وإجماع أهل التفسٌر: أن السٌبةَ هاُهنا الشرن، وأّن اآلٌة  
، ولعل الذي دفع الواحدي لحكاٌة اإلجماع، الرد على من (ٓٔ)للت: والصحٌح: أن هذا لول أكثر السلؾ 

 حمل اآلٌة على عصاة المإمنٌن، كالمعتزلة والخوارج. وهللا أعلم.
الكفر، وهذا لول  والثانً : أن)السٌبة( كبابر الذنوب التً وعد هللا تعالى علٌها النار، وأن )الخطٌبة( هً

 .(ٖٔ)، ولواه ابن عطٌة:  فمال: "ولفظ اإلحاطة تموي هذا المول"(ٕٔ)والحسن (ٔٔ)السدي
والراجح هو أن )السٌبة( التً ذكر هللا فً هذا المكان، فإنها الشرن باهلل، وهو اختٌار اإلمام الطبري إذ  

 .(ٗٔ)تعضده مجموعة من الرواٌات حسنة اإلسناد
أن اآلٌة إنما هً فً الكفار ال فً العصاة؛ ألن هللا توعد أهل هذه اآلٌة بالخلود وأصحاب المولٌن على  

فً النار، وهذا إنما ٌكون فً حك الكفار فمط، لال الواحدي:" والمإمنون ال ٌدخلون فً حكم هذه اآلٌة، ألن 
المإمن ومن عمل هللا تعالى أوعد بالخلود فً النار من أحاطت به خطٌبته، وتمدمت منه سٌبة هً الشرن، و

 .(٘ٔ)الكبابر فلم ٌوجد منه شرن"
لال الماسمً:" ذهب أهل السنة والجماعة إلى أّن الخلود فً النار إنما هو للكفار والمشركٌن لما ثبت  

فً السنة، تواترا، من خروج عصاة الموحدٌن من النار، فٌتعٌن تفسٌر السٌبة والخطٌبة، فً هذه اآلٌة، بالكفر 
 .(ٙٔ)لن كونها نازلة فً الٌهود"والشرن. وٌإٌد ذ

[، أي" اجتمعت علٌه فمات علٌها، لبل اإلنابة والتوبة 1ٔلوله تعالى:}َوأََحاَطْت بِِه َخِطٌبَتُهُ{]البمرة: 
 .(2ٔ)منها"

 .(1ٔ)لال ابن عباس:" حتى ٌحٌط كفره بما له من حسنة" 
 .(0ٔ)ولال الضحان:" لال : مات بذنبه" 
جمٌع جوانبه، وسّدت علٌه مسالن النجاة، بؤن فعل مثل فعلكم أٌها  لال الصابونً:" أي ؼمرته من 

 .(ٕٓ)الٌهود"
لال أبو السعود:أي" من جمٌع جوانبِه بحٌُث لم ٌبَك له جانٌب من للبه ولسانه وجوارِحه إال ولد  

 .(ٕٔ)اشتملت واستولت علٌه"

                                                                                                                                                                                             

 .1ٕٔ/ٕ(:صٕٔٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .1٘ٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٕ)
 .1ٕٔ/ٕ(:صٕٕٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .1٘ٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٗ)
 .1ٕٕ/ٕ(:ص2ٕٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .1٘ٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٙ)
 .1ٕٔ/ٕ(:صٕٗٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .1ٕٕ/ٕ(:ص1ٕٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .01/ٖ( التفسٌر البسٌط: 0)
، وكتاب "اإلجماع 0ٔٔ/ ٔ، و"تفسٌر ابن كثٌر" 20ٕ/ ٔوما بعدها، و"البحر المحٌط"  1ٗ/ ٗٔ"مجموع فتاوي ابن تٌمٌة" ( انظر: ٓٔ)

 .22ٔفً التفسٌر" ص 
 .1ٕٕ-1ٕٔ/ٕ(:صٕٙٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .1٘ٔ/ٔ(:ص1ٕٗ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .2ٔٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٖٔ)
 
 .1ٕٔ/ٕري: ( انظر: تفسٌر الطبٗٔ)
 .٘ٙٔ/ ٔ( الوسٌط: ٘ٔ)
 .ٖٔٗ/ٔ( محاسن التؤوٌل: ٙٔ)
 .1ٕٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: 2ٔ)
 .1ٕٓ/ٕ(:صٕٓٗٔ( أخرجه الطبري)1ٔ)
 .1ٕٗ/ٕ(:ص0ٕٗٔ( أخرجه الطبري)0ٔ)
 .ٖٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٓ)
 .ٕٕٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٕٔ)
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إال الشرن، فإن من معه اإلٌمان لال السعدي:" أي: أحاطت بعاملها، فلم تدع له منفذا، وهذا ال ٌكون  
 .(ٔ)ال تحٌط به خطٌبته"

 .(ٕ)لال الزمخشري: أي"استولت علٌه، كما ٌحٌط العدّو" 
 .(ٖ)لال األخفَش: "الخطؤ: اإلثم وهو ما أصابه متعمًدا، والِخطء ؼٌر المتعمد" 
 .(ٗ)ولال اللٌّث: "الخطٌبة: الذنب على عمد" 

الصؽٌر والكبٌر، فمن ولوعها على الصؽٌر لوله: }َوالَِّذي أَْطَمُع أَْن ٌَْؽِفَر و لال أبو علً: "والخطٌبة تمع على 
ٌِن{ ]الشعراء:   .(٘)[. وولوعها على الكبٌر لوله: }َوأََحاَطْت بِِه َخِطٌبَتُهُ{"1ِٕلً َخِطٌبَتًِ ٌَْوَم الّدِ

فتحدق به، ومنه لول هللا  وأصل )اإلحاطة بالشًء(، اإلحداق به، بمنزلة )الحابط( الذي تحاط به الدار 
 .(ٙ)[0ٕجل ثناإه: }نارا أحاط بهم سرادلها{ ] الكهؾ : 

 [، وذكروا فٌه وجوها: 1ٔواختلؾ أهل التفسٌر فً معنى لوله تعالى: }َوأََحاَطْت بِِه َخِطٌبَتُهُ{]البمرة: 
، وأبً (0)، والضحان(1)، والربٌع بن ُخثٌَم(2)أحدها: أنه مات علٌها، وهذا لول ابن جبٌر، وروي عن السدي

 .(ٕٔ)نحو ذلن. وهو اختٌار الطبري (ٔٔ)، واألعمش،(ٓٔ)وأبً رزٌن
 .(ٖٔ)والثانً: أن معناه: َسدَّْت علٌه مسالن النجاة، وهذا لول ابن السراج

 .(ٗٔ)والثالث:  ولال مجاهد:"}َوأََحاَطْت بِِه َخِطٌبَتُهُ{ لال: بملبه"
، والحسن فً (1ٔ)، وعطاء(2ٔ)، وأبو وابل(ٙٔ)، وابن عباس(٘ٔ)والرابع: ولٌل: أحاط به شركه. لاله  أبو هرٌرة

 .(0ٔ)رواٌة عباد بن منصور
، والربٌع بن (ٖٕ)، ولتادة(ٕٕ)، والحسن(ٕٔ)، ومجاهد(ٕٓ)والخامس: أن الخطٌبة: الكبٌرة الموجبة. لاله أبو العالٌة

 .(ٕٗ)أنس
 .(ٕ٘) [، أي تهلكوا جمٌعاٌُٙٙحاَط بُِكْم{]ٌوسؾ:السادس: ولال الكلبً: أوبمته ذنوبه، ودلٌله لوله تعالى: }إِالَّ أَْن 

                                                           

 .2٘( تفسٌر السعدي: ٔ)
ٌنمص عنها بالتوبة. انتهى كبلمه. لال الواحدي: "وهذا من دسابسه التً ضمنها كتابه ، إذ اعتماد . وتمام لوله:" ولم 1٘ٔ/ٔ( الكشاؾ: ٕ)

 [.0ٖٕ/ٔاعتماد المعتزلة أن من أتى كبٌرة ، ولم ٌتب منها ، ومات ، كان خالداً فً النار".]البحر المحٌط: 
 ،ٕٕٗ/ٕ. وبنحوه فً: معانً المرآن: ٘ٔٔ/ ٔ( الحجة: ٖ)
 ولم ٌنسبه للٌث.ٕ٘ٓٔ/ ٕ، "اللسان" ٓٙٓٔ/ ٔ، وذكره فً "تهذٌب اللؽة" 00/ٖ(التفسٌر البسٌط: ٗ)
 
 .ٙٔٔ/ ٔ("الحجة" ألبً علً ٘)
 .1ٕٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٙ)
 .1ٕٙ/ٕ(:صٔٗٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .1٘ٔ/ٔ(:ص1ٕ1، وابن أبً حاتم)1ٕٗ/ٕ(:صٖٓٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .1ٕٗ/ٕ(:ص0ٕٔٗ( انظر: تفسٌر الطبري)0)
 .1ٕ٘/ٕ(:ص2ٖٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .1ٕ٘/ٕ(:ص0ٖٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .1ٕٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٕٔ)
 .00/ٖ، والتفسٌر البسٌط: ٖ٘ٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٖٔ)
 .1٘ٔ/ٔ(:ص1ٕ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗٔ)
 .1٘ٔ/ٔ(:ص1ٕ2( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘ٔ)
 .1٘ٔ/ٔ(:ص1ٕٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)( ٙٔ)
 .1٘ٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:2ٔ)
 .1٘ٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:1ٔ)
 .1٘ٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:0ٔ)
 .0٘/!ٔ(:ص1ٕ0( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٓ)
 .1ٕ٘-1ٕٗ/ٕ(:صٕٖٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .1ٕ٘/ٕ(:صٖ٘ٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٕ)
 .1ٕ٘/ٕ(:صٖٖٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٕ)
 .1ٕ٘/ٕ(:صٓٗٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٗ)
 .2ٕٕ/ٔ( اظر: تفسٌر الثعلبً: ٕ٘)
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وكل هذه األلوال متماربة فً المعنى، وهللا أعلم. وٌذكر هاهنا الحدٌث الذي رواه اإلمام أحمد حٌث لال :  
حدثنا سلٌمان بن داود، حدثنا عمرو بن لتادة  عن عبد ربه، عن أبً عٌاض، عن عبد هللا بن مسعود : أن 

 لال : "إٌَّاكم ومحمرات الذنوب، فإنهن ٌجتمعن على الرجل حتى ٌهلكنه". وإن رسول هللا صلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
هللا علٌه وسلم ضرب لُهنَّ مثبل كمثل لوم نزلوا بؤرض فبلة، فحضر صنٌع الموم، فجعل الرجل ٌنطلك فٌجًء 

 .(ٕ()ٔ)نضجوا ما لذفوا فٌهابالعود، والرجل ٌجًء بالعود، حتى جمعوا سواًدا، وأججوا ناًرا، فؤ
 :(ٖ)[، ثبلثة أوجه1ٔوذكر الواحدي فً تفسٌر لوله تعالى:}َوأََحاَطْت بِِه َخِطٌبَتُه{]البمرة: 

األول: أحاطت بحسنته خطٌبته، أي: أحبطتها من حٌُث كان المِحٌط أكبر ِمَن المحاط به، فٌكون كموله: }َوإِنَّ 
 [.0ٕ[، ولوله: }أََحاَط بِِهْم ُسَراِدلَُها{ ]الكهؾ: ٗ٘بِاْلَكافِِرٌَن{ ]العنكبوت: َجَهنََّم لَُمِحٌَطةٌ 

[، ولوله: }َوَظنُّوا أَنَُّهْم أُِحٌَط بِِهْم{ ٙٙوالثانً: أهلكته، من ذلن لوله: }لَتَؤْتُنَّنًِ بِِه إاِلَّ أَْن ٌَُحاَط بُِكْم{ ]ٌوسؾ: 
 [ وهذا كله فً معنى البوار.ِٕٗه{ ]الكهؾ: [، ولوله: }َوأُِحٌَط بِثََمرِ ٕٕ]ٌونس: 

ٌِْه ُخْبًرا{ ]الكهؾ:  ُ ِمْن َوَرابِِهْم ُمِحٌٌط{ 0ٔوالثالث: العلم، ومن ذلن لوله: }َولَْد أََحْطنَا بَِما لََد [. ولال: }َوَّللاَّ
 [، أي: عالم.ٕٓ]البروج: 

، على الواحدة، وهو اختٌار أبً عبٌد ولرأ أهل المدٌنة }خطٌّاته{، بالجمع، ولرأ البالون }َخِطٌبَتُهُ{ 
  .(ٗ)وأبً حاتم

 .(٘)لال أبو السعود: وفً المراءة بصٌؽة الجمع، "إٌذاٌن بكثرة فنون كفرهم" 
[، " أي فالنار مبلزمة لهم ال ٌخرجون 1ٔلوله تعالى: }فَؤُولَبَِن أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم فٌَِها َخاِلُدوَن{ ]البمرة :  

 .(ٙ)منها أبداً"
 .(2)لال ابن عباس:" أي خالدون أبدا" 
 .(1)ولال السدي:" ال ٌخرجون منها أبدا" 
 .(0)لال البٌضاوي:" مبلزموها فً اآلخرة كما أنهم مبلزمون أسبابها فً الدنٌا" 
 .(ٓٔ)لال أبو حٌان:" وٌعنً بـ}أصحاب النار{: الذٌن هم أهلها حمٌمة، ال من دخلها ثم خرج منها" 
احتج بها الخوارج على كفر صاحب المعصٌة، وهً حجة علٌهم كما ترى، فإنها  لال السعدي:" ولد 

ظاهرة فً الشرن، وهكذا كل مبطل ٌحتج بآٌة، أو حدٌث صحٌح على لوله الباطل فبل بد أن ٌكون فٌما احتج 
 .(ٔٔ)به حجة علٌه"

رفت من اختصاصها ولال أبو السعود:" فبل حجةَ فً اآلٌِة الكرٌمِة على خلود صاحِب الكبٌرة لما ع 
 .(ٕٔ)بالكافر وال حاجة إلى حمل الخلوِد على اللُْبث الطوٌل على أن فٌه تهوٌَن الخطب فً ممام التهوٌل"

لال ابن عطٌة:" والخلود فً هذه اآلٌة على اإلطبلق والتؤبٌد فً المشركٌن، ومستعار بمعنى الطول  
 .(ٖٔ)وٌدعى للملن بالخلد" والدوام فً العصاة وإن علم انمطاعه، كما ٌمال ملن خالد

 الفوابد:

                                                           

 (.12ٕٙ(. حسنه األلبانً فً صحٌح الجامع )1ٖٖٓ( الرلم)ٕٓٗ/ٔ(المسند )ٔ)
 .ٖٙٔ-ٖ٘ٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٕ)
 .٘ٔٔ - ٗٔٔ/ ٕوالحجة للمراء السبعة" ، 01/ٖ( انظر: التفسٌر البسٌط: ٖ)
 .ٕٕٙ/ٔ، وتفسٌر الثعلبً: ٕٙٔ( انظر: السبعة: ٗ)
 .ٕٕٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٘)
 .ٖٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
 .1ٕٙ/ٕ(:صٖٗٗٔ( أخرجه الطبري)2)
 .12ٕ/ٕ(:صٗٗٗٔ( أخرجه الطبري)1)
 .0ٓ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 0)
 .ٕٓٗ/ٔ( البحر المحٌط: ٓٔ)
 .2ٌ٘ر السعدي: ( تفسٔٔ)
 ( تفسٌر أبً السعٕٔ)
 .2ٔٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٖٔ)
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. من فوباد اآلٌة: أن الثواب والعماب ال ٌترتب على األشخاص بحسب النسب، أو االنتماء؛ وإنما هو بحسب ٔ
 .العمل

 ومنها: أن من أحاطت به خطٌبته فلم ٌكن له حسنة فإنه من أصحاب النار الذٌن ال ٌخرجون منها. 1.

ومنها: أن من كسب سٌبة لكن لم تحط به الخطٌبة فإنه لٌس من أصحاب النار؛ لكن إن كان علٌه سٌبات  0.
 فإنه ٌعذب بمدرها . ما لم ٌعؾ هللا سبحانه وتعالى عنه.

 ومنها: إثبات النار، وأنها دار الكافرٌن ٓٔ.

ب، ولد صرح هللا عّز وجّل بتؤبٌد ومنها: خلود أهل النار فٌها؛ وهو خلود مإبد ال ٌخفؾ عنهم فٌه العذا ٔٔ.
الخلود فٌها فً ثبلثة مواضع من المرآن؛ األول: فً سورة النساء فً لوله تعالى: }إن الذٌن كفروا وظلموا لم 
ٌكن هللا لٌؽفر لهم وال لٌهدٌدهم طرٌماً * إال طرٌك جهنم خالدٌن فٌها أبداً وكان ذلن على هللا ٌسٌراً{ ]النساء: 

وضع الثانً: فً سورة األحزاب فً لوله تعالى: }إن هللا لعن الكافرٌن وأعد لهم سعٌراً * [ ؛ الم0ٙٔ، 1ٙٔ
[ ؛ الموضع الثالث: فً سورة الجن فً لوله ٘ٙ، ٗٙخالدٌن فٌها أبداً ال ٌجدون ولٌاً وال نصٌراً{ ]األحزاب: 

 [ .ٖٕتعالى: }ومن ٌعص هللا ورسوله فإن له نار جهنم خالدٌن فٌها أبداً{ ]الجن: 
ً إال  .ٕٔ ومن فوابد اآلٌة: أن أهل الجنة هم الذٌن لاموا باإلٌمان، والعمل الصالح؛ وال ٌكون العمل صالحا

بؤمرٌن: اإلخبلص هلل عّز وجّل، والمتابعة للرسول  ملسو هيلع هللا ىلص، والدلٌل على ذلن لول هللا تعالى فً الحدٌث المدسً: 
. وهذا فُِمَد فٌه (ٔ)عمبلً أشرن فٌه معً ؼٌري تركته وشركه""أنا أؼنى الشركاء عن الشرن، من عمل 

. وهذا فُِمَد فٌه المتابعة؛ وكذلن لول  (ٕ)اإلخبلص؛ ولول النبً  ملسو هيلع هللا ىلص: "من عمل عمبلً لٌس علٌه أمرنا فهو رّد"
 .(ٖ)ة شرطالرسول ملسو هيلع هللا ىلص "فؤٌما شرط كان لٌس فً كتاب هللا فهو باطل وإن كان ِماب

 المرآن
اِلَحاِت أُولَئَِن أَْصَحاُب اْلَجنهِة ُهْم فٌَِها َخاِلُدوَن )  [3ٕ({ ]البمرة : 3ٕ}َوالهِذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصه

 التفسٌر:
وحكم هللا الثابُت فً ممابل هذا: أنَّ الذٌن صدَّلوا باهلل ورسله تصدٌمًا خالًصا، وعملوا األعمال المتفمة مع 

 هللا التً أوحاها إلى رسله، هإالء ٌبلزمون الجنة فً اآلخرة مبلزمةً دابمةً ال تنمطع. شرٌعة
لال أبو حٌان:" لما ذكر أهل النار، وما أعد لهم من الهبلن : أتبع ذلن بذكر أهل اإلٌمان، وما أعد لهم  

الوعد. وفابدة ذلن ظهور فً الخلود فً الجنان. ولّل ما ذكر فً المرآن آٌة فً الوعٌد، إال وذكرت آٌة فً 
 .(ٔ)عدله تعالى، واعتدال رجاء المإمن وخوفه، وكمال رحمته بوعده وحكمته بوعٌده"

بٌن  [،  "أي وأما المإمنون الذٌن جمعوا 1ٕلوله تعالى: }والذٌن آَمنُواْ َوَعِملُواْ الصالحات{]البمرة: 
 .(ٕ)اإِلٌمان، والعمل الصالح"

 .(ٖ)بما كفرتم وعمل ما تركتم من دٌنه"لال ابن عباس:" أي من آمن  
لال الطبري: أي: والذٌن "صدلوا بما جاء به دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وأطاعوا هللا فؤلاموا حدوده، وأدوا فرابضه،  

 .(ٗ)واجتنبوا محارمه"
ن مجرد لال ابن عثٌمٌن:" أي الذٌن  صدلوا بما ٌجب اإلٌمان به مع المبول، واإلذعان؛ فبل ٌكون اإلٌما 

تصدٌك؛ بل ال بد من لبول للشًء، واعتراؾ به، ثم إذعان، وتسلٌم لما ٌمتضٌه ذلن اإلٌمان، وعملوا األعمال 

                                                           

 .0ٓسبك تخرٌجه ص )ٔ(
 .0ٔسبك تخرٌجه ص )ٕ(
؛ وأخرجه مسلم ٖٕٙ٘: استعانة المكاتب وسإاله الناس، حدٌث رلم ٖ، كتاب المكاتب، باب ٕٕٓ – ٕٔٓأخرجه البخاري ص )ٖ(

 .ٗٓ٘ٔ[ 1] 220ٖ: ذكر سعاٌة العبد، حدٌث رلم ٔ، كتاب العتك، باب 0ٖ2ص
 .ٕٓٗ/ٔ( البحر المحٌط: ٔ)
 .ٖٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .0٘ٔ/ٔ(:ص1ٖٕ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 . 12ٕ/ٕ( تفسٌر الطبري:ٗ)
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الصالحات؛ والعمل ٌصدق على المول، والفعل؛ ولٌس العمل ممابل المول؛ بل الذي ٌمابل المول: الفعل؛ وإال 
 .(ٔ)فعل عمل الجوارح"فالمول، والفعل كبلهما عمل؛ ألن المول عمل اللسان، وال

لال السعدي :"وال تكون األعمال صالحة إال بشرطٌن: أن تكون خالصة لوجه هللا، متبعا بها سنة  
رسوله، فحاصل هاتٌن اآلٌتٌن، أن أهل النجاة والفوز، هم أهل اإلٌمان والعمل الصالح، والهالكون أهل النار 

 .(ٕ)المشركون باهلل، الكافرون به"
 .(ٖ)عن ابن زٌد، أنه: "}والذٌن آمنوا وعملوا الصلحات{، دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه"وأخرج الطبري  
اِلَحاِت{]البمرة:   :(ٗ)[، على لولٌن1ٕواختلؾ فً لوله تعالى: }َوالَِّذٌَن َءاَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

 (٘)ا األمم لبله، لاله ابن عباسأحدهما: أن المراد بـ}الذٌن آمنوا{، أّمة دمحم صلى هللا علٌه وسلّم، ومإمنو
 وؼٌره. 

 .(ٙ)وأّمته. لاله ابن زٌد -صلى هللا علٌه وسلّم-والثانً: أنه خاص بالنبً 
 .(2)أي أهلها المبلزمون لها"[، "1ٕلوله تعالى: }أولبن أَْصَحاُب الجنة{]البمرة:

 .(1)لال ابن عثٌمٌن: "ألن الصحبة مبلزمة"
هللا تعالى للمتمٌن؛ وفٌها كما لال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص "ما ال عٌن رأت، وال أذن سمعت، و}الجنة{:الدار التً أعدها 

، كموله تعالى: }فبل تعلم نفس ما أخفً لهم من لرة أعٌن جزاًء بما كانوا ٌعملون{ (0)وال خطر على للب بشر"
 .(ٓٔ)[ "2ٌٔعملون{ ]السجدة: 

 .(ٔٔ)، "أي مخلدون فً الجنان ال ٌخرجون منها أبداً"[1ٕلوله تعالى:}ُهْم فٌَِها َخاِلُدوَن{]البمرة: 
 .(ٕٔ)لال ابن عثٌمٌن: "أي ماكثون ال ٌخرجون منها" 
لال ابن عباس:"فلهم الجنة خالدٌن فٌها، ٌخبرهم أن الثواب بالخٌر والشر ممٌم على أهله ال انمطاع  

 .(ٖٔ)له"
 من فوابد اآلٌة: 

والعمل الصالح؛ وال ٌكون العمل صالحاً إال بؤمرٌن: اإلخبلص هلل . أن أهل الجنة هم الذٌن لاموا باإلٌمان، ٔ
عّز وجّل، والمتابعة للرسول  ملسو هيلع هللا ىلص، والدلٌل على ذلن لول هللا تعالى فً الحدٌث المدسً: "أنا أؼنى الشركاء 

ص؛ ولول النبً  . وهذا فُِمَد فٌه اإلخبل(ٔ)عن الشرن، من عمل عمبلً أشرن فٌه معً ؼٌري تركته وشركه"
. وهذا فُِمَد فٌه المتابعة؛ وكذلن لول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص "فؤٌما شرط (ٕ)ملسو هيلع هللا ىلص: "من عمل عمبلً لٌس علٌه أمرنا فهو رّد"

 . "(ٖ)كان لٌس فً كتاب هللا فهو باطل وإن كان ِمابة شرط

                                                           

 .ٕٕٙ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 .2٘( تفسٌر السعدي: ٕ)
 .0٘ٔ/ٔ(:ص1ٖٔ، وابن أبً حاتم)11ٕ-12ٕ/ٕ(:صٙٗٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٕٓٗ/ٔ( انظر: البحر المحٌط: ٗ)
 .ٕٓٗ/ٔ( انظر: البحر المحٌط: ٘)
 .0٘ٔ/ٔ(:ص1ٖٔحاتم)، وابن أبً 11ٕ-12ٕ/ٕ(:صٙٗٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٖٕٙ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:2)
 .ٖٕٙ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:1)
؛ وأخرجه مسلم ٕٖٗٗ: ما جاء فً صفة الجنة وأنها مخلولة، حدٌث رلم 1، كتاب بدء الخلك، باب ٖٕٙ(اخرجه البخاري ص0)

 .1ٕٕٗ[ ٕ] 2ٖٔٓ: صفة الجنة، حدٌث رلم ٔ، كتاب الجنة وصفة نعٌمها وأهلها، باب 0ٙٔٔص
 .ٖٕٙ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٓٔ)
 .ٖٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔٔ)
 .0ٖ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕٔ)
 .0٘ٔ/ٔ(:ص1ٖٕ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖٔ)
 .01ٕ٘[ ٙٗ] 2ٗ2٘: تحرٌم الرٌاء، حدٌث رلم ٗ، كتاب الزهد، باب 0٘ٔٔأخرجه مسلم ص )ٔ(
؛ وأخرجه مسلم 02ٕٙ: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، حدٌث رلم ٘، كتاب الصلح، باب ٕٗٔأخرجه البخاري ص )ٕ(

 ، واللفظ لمسلم.2ٔ1ٔ[ 1ٔ] 0ٖٗٗ: نمض األحكام الباطلة ورد محدثات األمور، حدٌث رلم 1، كتاب األلضٌة، باب 01ٖ – 01ٕص
؛ وأخرجه مسلم ٖٕٙ٘: استعانة المكاتب وسإاله الناس، حدٌث رلم ٖتب، باب ، كتاب المكإٕٓ – ٕٔٓأخرجه البخاري ص )ٖ(

 .ٗٓ٘ٔ[ 1] 220ٖ: ذكر سعاٌة العبد، حدٌث رلم ٔ، كتاب العتك، باب 0ٖ2ص
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 .جنة؛ بل ال بد من عمل صالح. ومن فوابد اآلٌة: أن اإلٌمان وحده ال ٌكفً لدخول الٕ
. ومنها: أن العمل وحده ال ٌكفً حتى ٌكون صادراً عن إٌمان؛ لموله تعالى:}آمنوا وعملوا الصالحات}، ٖ

 .ولذلن لم ٌنفع المنافمٌن عملهم؛ لفمد اإلٌمان فً للوبهم
ة؛ وهذا من معنى . ومنها: ببلؼة المرآن، وحسن تعلٌمه؛ حٌث إنه لما ذكر أصحاب النار ذكر أصحاب الجنٗ

ل أحسن الحدٌث كتاباً متشابهاً مثانً{ ] الزمر:  [ ؛ فإن من معانً المثانً أن تثنى ٖٕلول هللا تعالى: }هللا نزَّ
 فٌه األمور؛ فٌذكر الترؼٌب والترهٌب؛ والمإمن والكافر؛ والضار والنافع؛ وما أشبه ذلن.

 .. ومنها: إثبات الجنة٘
لدون فٌها؛ وتؤبٌد الخلود فً الجنة صرح هللا سبحانه وتعالى به فً آٌات . ومنها: أن أصحاب الجنة مخٙ

 .(ٔ)عدٌدة
 المرآن

ٌِْن إِْحَسانًا َوِذي اْلمُْربَى وَ  َ َوبِاْلَواِلَد اْلٌَتَاَمى َواْلَمَساِكٌِن }َوإِْذ أََخْذنَا ِمٌثَاَق بَنًِ إِْسَرائٌَِل اَل تَْعبُُدوَن إِاله َّللاه
ٌْتُْم إاِله لَِلًٌَل ِمْنُكْم َوأَْنتُْم ُمْعِرُضوَولُولُوا  َكاةَ ثُمه تََوله ََلةَ َوآتُوا الزه ({ ]البمرة : 3َٖن )ِللنهاِس ُحْسنًا َوأَلٌُِموا الصه

3ٖ] 
 التفسٌر:

واذكروا ٌا بنً إسرابٌل حٌن أَخْذنا علٌكم عهًدا مإكًدا: بؤن تعبدوا هللا وحده ال شرٌن له، وأن تحسنوا 
للوالدٌن، ولؤللربٌن، ولؤلوالد الذٌن مات آباإهم وهم دون بلوغ الحلم، وللمساكٌن، وأن تمولوا للناس أطٌب 

وأنتم مستمرون  -إال للٌبل منكم ثبت علٌه-الكبلم، مع أداء الصبلة وإٌتاء الزكاة، ثم أَْعَرْضتم ونمضتم العهد 
 فً إعراضكم.

 .(ٕ)[، " أي اذكروا إذ أخذنا مٌثاق بنً إسرابٌل"1ٖبَنًِ إِْسَرابٌَِل{]البمرة: لوله تعالى: }َوإِْذ أََخْذنَا ِمٌثَاقَ  
 .(ٖ)لال الصابونً:" أي اذكروا حٌن أخذنا على أسبلفكم ٌا معشر الٌهود العهد المإكد ؼاٌة التؤكٌد" 
 : (ٗ)واختلؾ أهل العلم فً المٌثاق على لولٌن 

 .(٘)خرجوا من صلب آدم كالذر". لاله مكًاألول:  أنه "المٌثاق الذي أخذ علٌهم حٌن أ
 .(ٙ)وضعّفه ابن عطٌة

والثانً: ولٌل : هو مٌثاق أخذ علٌهم وهم عمبلء فً حٌاتهم على ألسنة أنبٌابهم، وهو لوله : }ال تعبدون إال 
 هللا{ وعبادة هللا إثبات توحٌده، وتصدٌك رسله، والعمل بما أنزل فً كتبه.

 .(0). وروي عن أبً العالٌة نحوه(1)"(2)ذي أخذ علٌهم فً سورة المابدةلال ابن جرٌج: " المٌثاق ال 
هو المول الثانً، " وإنما هو مٌثاق أخذ علٌهم وهم عمبلء فً حٌاتهم، على لسان  -وهللا أعلم-والراجح  

 .(ٓٔ)موسى علٌه السبلم وؼٌره من أنبٌابهم علٌهم السبلم"
                                                           

له: لال ابن عطٌة:" ٌدل هذا التمسٌم على أن لوله }َمْن َكَسَب َسٌِّبَةً{، اآلٌة فً الكفار ال فً العصاة، وٌدل على ذلن أٌضا لو (ٔ)
ة }أَحاَطْت{، ألن العاصً مإمن فلم تحط به خطٌبته، وٌدل على ذلن أٌضا أن الرد كان على كفار ادعوا أن النار ال تمسهم إال أٌاما معدود

 [.2ٔٔ/ٔفهم المراد بالخلود، وهللا أعلم".]المحرر الوجٌز: 
 .ٕٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 .٘ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .ٕٔ/ٕالمرطبً: ( انظر: تفسٌر ٗ)
 .2ٕٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٘)
 .2ٕٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٙ)
ٌُْكْم َوِمٌثَالَهُ الَِّذي َواثَمَكُْم بِِه إِْذ لُْلتُْم َسِمْعنَا َوأََطْعنَا َواتَّمُ 2(ذكره فً  اآلٌة)2) ِ َعلَ َ َعِلٌٌم (  }َواْذكُُروا نِْعَمةَ َّللاَّ َ إِنَّ َّللاَّ ُدوِر{ وا َّللاَّ بِذَاِت الصُّ

 [.2]المابدة : 
ُ إِنًِّ مَ ٕٔواآلٌة) ًْ َعَشَر نَِمٌبًا َولَاَل َّللاَّ ُ ِمٌثَاَق بَنًِ إِْسَرابٌَِل َوبَعَثْنَا ِمْنُهُم اثْنَ َكاةَ َوآَمْنتُْم بُِرُسِلً (: }َولَمَْد أََخذَ َّللاَّ ٌْتُُم الزَّ بَلةَ َوآتَ عَُكْم لَبِْن أَلَْمتُُم الصَّ

َ لَْرًضا َحَسنًا أَلَُكفَِّرنَّ َعْنُكْم َسٌِّبَاتُِكْم َوأَلُْدِخلَنَُّكْم َجنَّاٍت تَْجرِ َوَعزَّ  ي ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر فََمْن َكفََر بَْعَد ذَِلَن ِمْنُكْم فَمَْد َضلَّ ْرتُُموُهْم َوأَْلَرْضتُُم َّللاَّ
 [َٕٔسَواَء السَّبٌِِل{ ]المابدة : 

 .ٓٙٔ/ٔ(:ص1ٖ٘أبً حاتم)( أخرجه ابن 1)
 .ٓٙٔ/ٔ(:ص1ٖٗ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)0)
 .2ٕٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٓٔ)
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َ{ ]البمرة : لوله تعالى: }اَل تَْعبُُدوَن إاِلَّ    .(ٔ)[، أي:" بؤن ال تعبدوا ؼٌر هللا"1َّٖللاَّ
 .(ٕ)لال أبو العالٌة:" أخذ مواثٌمهم أن ٌخلصوا له وال ٌعبدوا ؼٌره" 
 :(ٖ)[، من األعراب على خمسة ألوال1ٖواختلؾ فً موضع }اَل تَْعبُُدوَن{]البمرة: 

لٌل: أخذنا مٌثالهم بؤن ال ٌعبدوا، إال أنه لما  : رفعه على: أن ال ٌعبدوا، كؤنه(ٗ)المول األول: لال الكسابً
 : (٘)أسمطت )أن( رفع الفعل كما لال طرفة

 أال أٌهذا البلثمً أحضر الوؼى        وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي 
ولطرب  (1)والزجاج (2)والفراء (ٙ)أراد أن أحضر ولذلن عطؾ علٌه )أن(، وأجاز هذا الوجه األخفش 

 بو مسلم.وعلً بن عٌسى وأ
 : (0)وأنكر المبرد هذا المول، ولال: هو خطؤ من وجهٌن 

أحدهما: أن كل ما أضمر فً العربٌة فهو ٌعمل عمله ُمْظَهًرا، كمولهم: وبلٍد لطعت، ٌراد: وُربَّ بلد لطعت، 
[ أي: موعظتنا ٗٙٔ[ أي: احذروا، وكموله: }لَالُوا َمْعِذَرةً{ ]األعراؾ: ٖٔوكموله تعالى: }نَالَةَ هللا{ ]الشمس: 

 معذرة.
 والثانً: أنه ال ٌجوز حذؾ الموصول فً شًء من الكبلم.

واعترض الواحدي على لول المبرد فمال:"ولٌس األمر على ما لاله المبرد، فمد أجاز لوَل الكسابً:  
ٌعمل ، ودعواه أن كل ما أضمر فً العربٌّة فهو (ٔٔ()ٓٔ)األخفُش والفراُء ولطرب والزّجاج وعلً بن عٌسى 

(، كحروؾ الجر ٖعمله مظهًرا لٌس كذلن، وهو على ضربٌن: منه ما هو على ما ذكر، ومنه ما لٌس كذلن )
 :(ٕٔ)إذا حذفت وهً تزاد، كموله

 أمرتُن الخٌَر فافعل ما أُِمرَت به         فمد تركتُن ذا ماٍل وذا نََشبِ 
[ فلما َحذؾ ِمْن وصل الفعل فنصب. ٘٘ٔ]األعراؾ:  ٌرٌد بالخٌر، ولال هللا تعالى: }َواْختَاَر ُموَسى لَْوَمهُ{

كذلن هاُهنا لّما حذؾ )أن( وصل عامل الرفع فرفع الفعل، ولوله: ال ٌحذؾ الموصول فً شًء من الكبلم 
 .(ٖٔ)لٌس كذلن؛ ألن الموصول مع صلته بمنزلة اسم واحد، واالسم الواحد لد ٌحذؾ بعضه بالترخٌم"

                                                           

 .٘ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .ٓٙٔ/ٔ(:1ٖٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕ)
 - 11ٖ/ ٔ ، "تفسٌر الطبري"ٖٖٔ/ ٔ، ومعانً المرآن" لؤلخفش ٘ٓٔ-ٖٓٔ/ٖ، والتفسٌر البسٌط: ٖٔٓٔ/ ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً: ٖ)

 .ٓ٘ٔ/ٕ، ومفاتٌح الؽٌب: 1ٖٕ/ ٔ، والبحر المحٌط" ٔٓٔ/ ٔ، اولبٌان البن األنباري 10ٖ
، 10ٖ - 11ٖ/ ٔ، "تفسٌر الطبري" ٖٖٔ/ ٔ، وٌنظر: "معانً المرآن" لؤلخفش ٖٔٓٔ/ ٔ( نمله عن الكسابً الثعلبً فً "تفسٌره" ٗ)

 .1ٖٕ/ ٔ، "البحر المحٌط" ٔٓٔ/ ٔ"البٌان" البن األنباري 
؛ وسر صناعة 2ٗ/ ٔ؛ والدرر 20٘/ 1، 0ٔٔ/ ٔ؛ وخزانة األدب ٓٙ٘/ ٕ؛ واإلنصات ٕٖ(البٌت لطرفة بن العبد فً دٌوانه ص ٘)

)دنا(؛ والمماصد  2ٕٕ/ ٗٔ)أنن(،  ٕٖ/ ٖٔ، ولسان العرب ٓٓٔ، 00/ ٖ؛ والكتاب 1ٓٓ/ ٕ؛ وشرح شواهد المؽنً 1ٕ٘/ ٔاإلعراب 
؛ ورصؾ 0ٗ/ 0، ٖٖ/ ٖ؛ والدرر 1٘٘، 1ٓ٘، 2ٓ٘/ 1، ٖٙٗ/ ٔ؛ وببل نسبة فً خزانة األدب 1٘/ ٕ؛ والممتضب ٕٓٗ/ ٗالنحوٌة 

 .2ٔ/ ٕ؛ وهمع الهوامع ٔٗٙ، 1ٖٖ/ ٕ؛ ومؽنً اللبٌب 1ٖٖ؛ ومجالس ثعلب ص 02٘؛ وشرح ابن عمٌل ص ٖٔٔالمبانً ص 
 .اللؽة والمعنى: الوؼى: الحرب. مخلدي: ضامن بمابً خالدا

 .ٕٙٔ/ ٔن لؤلخفش ( انظر: معانً المرآٙ)
 .ٖ٘/ٔ( انظر: معانً المرآن للفراء: 2)
 .ٖٙٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن: 1)
 .ٖٔ/ ٕ، والمرطبً فً تفسٌره: ٖٓٔ/ٖ(ممولة المبرد نملها الواحدي فً التفسٌر البسٌط: 0)
/ ٔ، "معانً المرآن" للزجاج ٕٙٔ/ ٔ، "معانً المرآن" لؤلخفش ٗ٘ - ٖ٘/ ٔ(ٌنظر فً األلوال فً المسؤلة: "معانً المرآن" للفراء ٓٔ)

 .1ٖٕ - 1ٕٕ/ ٔ، "البحر المحٌط" ٕٙٔ
(هو: علً بن عٌسى بن الفرج بن صالح، أبو الحسن الربعً النحوي، صاحب أبً علً الفارسً، درس النحو وتفنن فٌه حتى ما بمً ٔٔ)

، و"تارٌخ 02ٕ/ ٕ. وٌنظر "إنباه الرواة" ص ٕٓٗله شًء ٌحتاج أن ٌسؤل عنه، من مإلفاته: "شرح مختصر الجرمً"، توفً سنة هـ 
 .1ٔ - 2ٔ/ ٕٔبؽداد" 

 (البٌت: لعمرو بن معد ٌكرب، وتتمته:ٕٔ)
 أمرتُن الخٌَر فافعل ما أُِمرَت به ... فمد تركتُن ذا ماٍل وذا نََشبِ 

 - ٗٙٔ/ ٔكما فً "الخزانة" لعمرو بن معدي كرب الزبٌدي، واختلؾ فً لابله  2ٖ/ ٔ، ولد عزاه فً "الكتاب" ٖ٘ٔ/ ٔ"مؽنً اللبٌب" 
 ، والنشب: المال الثابت كالضٌاع ونحوها، من نشب الشًء، والمال: اإلبل أو هو عام، والشاهد فٌه: أمرتن الخٌر أراد: أمرتن بالخٌر.ٙٙٔ

 . والترخٌم: ما حذؾ من آخره حرؾ واحد أو أكثر للتخفٌؾ، نحو: ٌا فاطم.٘ٓٔ-ٗٓٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٖٔ)



ٖٗ٘ 

 

ٖٗ٘ 

 

أنه جواب المسم، كؤنه لٌل: وإذا ألسمنا علٌهم ال ٌعبدون، وأجاز هذا الوجه المول الثانً: موضعه رفع على 
 .(٘)وهو أحد لولً األخفش (ٗ)والزجاج (ٖ)والفراء (ٕ)والكسابً (ٔ)المبرد

ٌْتُُكْم{ ]آل عمران:   ُ ِمٌثَاَق النَّبٌٌَِِّن لََما آتَ )الم(، فكذلن [، المسم بـ 1ٔوالدلٌل على ذلن لوله: }َوإِْذ أََخَذ َّللاَّ
 .(ٙ)هو فً النفً بـ )ال(، وكان المعنى: استحلَفناهم وللنا لهم: وهللا ال تعبدون

المول الثالث: ولٌل: هو فً موضع الحال، أي أخذنا مٌثالهم موحدٌن، أو ؼٌر عابدٌن إال هللا، أو ؼٌر 
 .(2)معاندٌن، لاله لطرب والمبرد أٌضا

أن موضع }ال تعبدون{ على النهً، إال أنه جاء على لفظ الخبر كموله تعالى: }ال  (1)المول الرابع: لول الفراء
 [ بالرفع والمعنى على النهً، والذي ٌإكد كونه نهٌا أمور:ٖٖٕتضار والدة بولدها{ ]البمرة: 

فً معنى  أحدها: لوله: }ألٌموا{، وثانٌها؛ أنه ٌنصره لراءة عبد هللا وأبً: }ال تعبدوا{. وثالثها: أن اإلخبار
 األمر والنهً آكد وأبلػ من صرٌح األمر والنهً، ألنه كؤنه سورع إلى االمتثال واالنتهاء فهو ٌخبر عنه.

المول الخامس: التمدٌر أن ال تعبدوا تكون "أن" مع الفعل بدال عن المٌثاق، كؤنه لٌل: أخذنا مٌثاق بنً 
 إسرابٌل بتوحٌدهم.

 :(0)[، على وجوه1ٖ تَْعبُُدوَن{]البمرة : واختلفت المراءة فً لوله تعالى: }الَ  
 أحدها:}ال ٌعبدون{، بالٌاء. لرأ بها ابن كثٌر وحمزة والكسابً.

 والثانً:}اَل تَْعبُُدوَن{، بالتاء من فوق، لرأ بها أبو عمرو ونافع وعاصم وابن عامر، حكاٌة ما لٌل لهم.
ًّ بن كعب وا  بن مسعود.والثالث:}ال تعبدوا{، على النهً، لرأ بها أب

ٌِْن إِْحَسانًا{]البمرة:   .(ٓٔ)[، " أي "وأمرناهم بالوالدٌن إحسانا"1ٖلوله تعالى:}َوبِاْلَواِلَد
 .(ٔٔ)لال مماتل بن حٌان:" فٌما أمركم به من حك الوالدٌن" 
 .(ٕٔ)لال الصابونً:"أي وأمرناهم بؤن ٌحسنوا إِلى الوالدٌن إِحساناً" 
ً هذه اآلٌة حك الوالدٌن بالتوحٌد، ألن النشؤة األولى من عند هللا، لال المرطبً:"ولرن هللا عز وجل ف 

من جهة الوالدٌن، ولهذا لرن تعالى الشكر لهما بشكره فمال : }أَِن اْشُكْر ِلً  -وهو التربٌة  -والنشء الثانً 
ٌَْن{ ]لممان :  ما، وامتثال أمرهما، [. واإلحسان إلى الوالدٌن : معاشرتهما بالمعروؾ، والتواضع لهَٗٔوِلَواِلَد

 .(ٖٔ)والدعاء بالمؽفرة بعد مماتهما، وصلة أهل ودهما"
ٌِْن إِْحَسانًاواختلؾ فً اتصال )الباء( وانتصابه، فً لوله تعالى }   :(ٗٔ)[،على ألوال1ٖ{]البمرة:َوبِاْلَواِلَد

}الوالدٌن{ من صلة األول: لال الزجاج: انتصب على معنى أحسنوا بالوالدٌن إحسانا، فجعل )الباء( التً فً 
 .(٘ٔ)اإلحسان، ممدمة علٌه

 .(ٙٔ)ولد اعترض اإلمام الطبري على هذا الوجه 

                                                           

 .ٔٔ/ٕ، وتفسٌر المرطبً: 1ٕ/ ٔ، والبحر المحٌط ٘ٓٔ/ٖ: التفسٌر البسٌط: ( انظرٔ)
 .ٔٔ/ٕ، وتفسٌر المرطبً: 1ٕ/ ٔ، والبحر المحٌط ٘ٓٔ/ٖ( انظر: التفسٌر البسٌط: ٕ)
 .ٗ٘/ٔ( انظر: معانً المرآن: ٖ)
 .ٖٙٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن للزجاج: ٗ)
 .ٕٙٔ/ ٔ( انظر: معانً المرآن لؤلخفش :٘)
 .ٔٔ/ٕ، وتفسٌر المرطبً: ٘ٓٔ/ٖ، والتفسٌر البسٌط: 1ٕ/ ٔ، والبحر المحٌط ٗ٘/ ٔانظر: معانً المرآن" للفراء ( ٙ)
 .ٖٔ/ٕ، تفسٌر المرطبً: 1ٕٕ/ٔ، والبحر المحٌط: ٖٓٔ/ٖ( انظر: التفسٌر البسٌط: 2)
 .ٖ٘/ٔ( انظر: معانٌا لمرآت للفراء: 1)
 .2ٕٔ/ٔالوجٌز: ، والمحرر ٖٙٔ( انظر:السبعة فً المراءات: 0)
 .ٖٔ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٓٔ)
 .ٓٙ/!ٔ(:ص1ٖ2( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .٘ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٔ)
 .ٖٔ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٖٔ)
 .ٔ٘ٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الرازي: ٗٔ)
 .2ٕٔ/ٔ، وانظر: معانً المرآن لؤلخفش: ٖٙٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن للزجاج: ٘ٔ)
 .0ٕٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٙٔ)
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والثانً: لٌل:على معنى وصٌناهم بالوالدٌن إحسانا، ألن اتصال الباء به أحسن على هذا الوجه ولو كان على 
 .(ٔ)األول لكان، وإلى الوالدٌن كؤنه لٌل: وأحسنوا إلى الوالدٌن

 ل: بل هو على الخبر المعطوؾ على المعنى األول ٌعنً أن تعبدوا وتحسنوا.والثالث: ولٌ
لال اإلمام الطبري: :ولوله جل ثناإه : }وبالوالدٌن إحسانا{ عطؾ على موضع )أن( المحذوفة فً)ال  

ن إحسانا. تعبدون إال هللا(، فكان معنى الكبلم : وإذ أخذنا مٌثاق بنً إسرابٌل بؤن ال تعبدوا إال هللا وبالوالدٌ
 : (ٕ)فرفع)ال تعبدون( لما حذؾ )أن(، ثم عطؾ بالوالدٌن على موضعها، كما لال الشاعر

 معاوي إننا بشر فؤسجح      فلسنا بالجبال وال الحدٌدا 
فنصب)الحدٌد(على العطؾ به على موضع )الجبال(، ألنها لو لم تكن فٌها )باء( خافضة كانت نصبا،  

 . (ٖ))الجبال(، ال على لفظها. فكذلن ما وصفت من لوله : )وبالوالدٌن إحسانا("فعطؾ بـ)الحدٌد( على معنى 
 للت: وهذا الذي ذكره المرطبً وجه حسن. 
وأما )اإلحسان( الذي أخذ علٌهم وبالوالدٌن المٌثاق، فٌشمل : "فعل المعروؾ لهما، والمول الجمٌل،  

هما، والدعاء بالخٌر لهما، وما أشبه ذلن من وخفض جناح الذل رحمة بهما، والتحنن علٌهما، والرأفة ب
 .(ٗ)األفعال التً ندب هللا عباده أن ٌفعلوا بهما"

 .(٘)[، أي "وإحساناً بذي المربى"1ٖلوله تعالى: }َوِذي اْلمُْربَى{]البمرة: 
 .(ٙ)لال مماتل بن حٌان:" ٌعنً المرابة" 
 .(2)أرحامهم"لال المرطبً:"أي وأمرناهم باإلحسان إلى المرابات بصلة  
، ومنه (1)لال أبو حٌان:" المربى: مصدر كالرجعى، واأللؾ فٌه للتؤنٌث، وهً لرابة الرحم والصلب" 

 :(0)ومنه لول طرفة
 َولَّرْبُت بالمُْربَى َوجدَّ َكإِنَّنً       متى ٌَــــُن أَْمـــٌر ِللنّكٌثَِة أَْشَهدِ 

لِبَل األب، ألن }المربى{ جاءت بعد  لال ابن عثٌمٌن: وٌشمل المرابة من "لِبَل األم، ومن 
 .(ٓٔ)}الوالدٌن{

 .(ٔٔ)[، أي ٌحسنوا أٌضا إلى" الٌتامى، الذٌن مات آباإهم وهم صؽار"1ٖلوله تعالى:}َواْلٌَتَاَمى{]البمرة: 
و}الٌتامى{: "جمع ٌتٌم، مثل: ندٌم ونَدامى، وٌجمع أٌتاًما أًٌضا، والٌُتْم فً الناس فُْمدان األب، وفً ؼٌر  

 .(ٕٔ)اإلنسان من لبل األم"

                                                           

 .1ٕٗ - 1ٖٕ/ ٔ، والبحر المحٌط: 2ٓٔ/ٖ، والتفسٌر البسٌط: ٗٔٓٔ/ ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً: ٔ)
، وسمط الآللا  ٖٖٗ:  ٔ، والخزانة  1ٗٗ،  2ٖ٘،  ٖٗ:  ٔ(البٌت للشاعر عمٌبة بن هبٌرة األسدي ، جاهلً إسبلمً، انظر: سٌبوٌه ٕ)
 ه سٌبوٌه ، وكان عمٌبة وفد على معاوٌة ، ودفع إلٌه رلعة فٌها هذه األبٌات :وفٌه تحمٌك جٌد . وهذا البٌت مما أخطؤ فٌ 0ٗٔ: 
 معاوي إننا بشر فؤسجح            فلسنا بالجبال وال الحدٌد 

 فهبها أمة ذهبت ضٌاعا            ٌزٌد أمٌرها وأبو ٌزٌد
 أكلتم أرضنا فجردتموها             فهل من لابم أو من حصٌد ؟

 الخبلفة واستمٌموا        وتؤمٌر األراذل والعبٌدذروا َخْوَن 
 وأعطونا السوٌة ، ال تزركم        جنود مردفات بالجنود

 فدعاه معاوٌة فمال له : ما أجرأن علً ؟ لال : نصحتن إذ ؼشون ، وصدلتن إذ كذبون . فمال معاوٌة : ما أظنن إال صادلا .
 .0ٕٔ-0ٕٓ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .0ٕٕ/ٕالطبري: ( تفسٌر ٗ)
 .2ٕٙ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘)
 .ٓٙٔ/ٔ(:ص1ٖ1( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
 .ٗٔ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: 2)
 .2ٓٔ/ٖ، وانظر: التفسٌر البسٌط: 1ٕٔ/ٔ( البحر المحٌط:1)
 .ٕٙ( شرح المعلمات السبع للزوزنً: 0)
 .1ٕٙ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٓٔ)
 .ٙ٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔٔ)
، 02ٖٗ/ ٗ"تهذٌب اللؽة"  ٕ٘ٗ/ ٔ، "أحكام المرآن" للجصاص ٖٙٔ/ ٔ، وانظر: معانً المرآن" للزجاج 1ٓٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٕٔ)

 .٘ٗٙ/ ٕٔ"اللسان" 
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 :(ٔ)واختلؾ فً أصل )الٌتٌم( فً اللؽة على ثبلثة أوجه 
 .(ٕ)أحدها: أن )الٌتٌم( فً كبلم العرب: اإلنفراد. لاله أحمد بن ٌحٌى

 .(ٖ)والثانً: أن أصله)الؽفلة(، وبه ُسمً الٌتٌم؛ ألنه ٌُتَؽَافل عن بره. لاله المفضل
ء. ٌمال: ما فً َسٌِره أتٌَم وٌتم أي: إبطاء، ومنه أُِخَذ الٌتٌم؛ ألن البّر ٌبطًء والثالث: أن )الٌتٌم(، من اإلبطا

 .(ٗ)عنه. لاله أبو عمرو
ولال ابن العربً:" الٌتٌم: هو فً اللؽة عبارة عن المفرد من أبٌه، ولد ٌطلك على المفرد من أمه،  

اه عدم النصرة، والذي فمد أمه عدم واألول أظهر لؽة، وعلٌه وردت األخبار واآلثار، وألن الذي فمد أب
 .(٘)الحضانة، ولد تنصر األم لكن نصرة األب أكثر، ولد ٌحضن األب لكن األم أرفك حضانة"

 .(ٙ)[، أي ٌحسنوا أٌضا إلى"المساكٌن الذٌن عجزوا عن الكسب"1ٖلوله تعالى:}َواْلَمَساِكٌِن{]البمرة: 
 .(2)لال الثعلبً:" ٌعنً الفمراء" 
ابن عثٌمٌن:" }المساكٌن{، جمع مسكٌن، وهو الفمٌر الذي أسكنه الفمر؛ ألن اإلنسان إذا اؼتنى لال شٌخنا  

فإنه ٌطؽى، وٌزداد، وٌرتفع، وٌعلو؛ وإذا كان فمٌراً فإنه بالعكس، وهنا ٌدخل الفمراء مع }المساكٌن{ ؛ ألن 
اجتمعت؛ فكلمة "الفمراء" إذا كانت "الفمراء"، و"المساكٌن" من األسماء التً إذا لرنت افترلت؛ وإذا افترلت 

وحدها شملت الفمراء، والمساكٌن؛ و"المساكٌن" إذا كانت وحدها شملت الفمراء، والمساكٌن؛ وإذا لٌل: فمراء 
[ . صار "الفمراء" لها معنى؛ ٓٙومساكٌن. مثل آٌة الزكاة: }إنما الصدلات للفمراء والمساكٌن{ ]التوبة: 

ً من الكفاٌة، أو ٌجد دون و"المساكٌن" لها معنى؛ لما ا جتمعت اآلن افترلت: فـ"الفمٌر": من ال ٌجد شٌبا
 .(1)النصؾ؛ و"المسكٌن": من ٌجد نصؾ الكفاٌة دون كمالها"

[، " أي لوالً حسناً بخفض الجناح، ولٌن الجانب، مع الكبلم 1ٖلوله تعالى:}َولُولُوا ِللنَّاِس ُحْسنًا{]البمرة: 
 .(0)الطٌّب"

ٌن:"والمول الحسن ٌشمل: الحسن فً هٌبته؛ وفً معناه، ففً هٌبته: أن ٌكون باللطؾ، لال ابن عثٌم 
واللٌن، وعدم الؽلظة، والشدة، وفً معناه: بؤن ٌكون خٌراً؛ ألن كل لوٍل حسٍن فهو خٌر؛ وكل لول خٌر فهو 

 .(ٓٔ)حسن"

                                                           

 ، 0ٓٔ/ٖ، والتفسٌر البسٌط: 2ٕٔٔ، "الماموس" 0ٗ1ٗ/ 1، "اللسان" 1ٕٔ/ ٔ، "البحر المحٌط" 02ٖٗ/ ٗ( انظر: تهذٌب اللؽة" ٔ)
 .2ٕٔٔ، "الماموس" 0ٗ1ٗ/ 1، "اللسان" 1ٕٔ/ ٔ، "البحر المحٌط" 02ٖٗ/ ٗانظر: "تهذٌب اللؽة" ( ٕ)

ًء، ومنه ولال أحمد بن ٌحٌى:" لال: وأنشدنا ابن األعرابً بٌتًا، لال: فملت له: زدنا، فمال: البٌُت ٌتٌٌم، أي: هو منفرد لٌس لبله وال بعده ش
 ٌر".لولهم: درة ٌتٌمة، إذا لم ٌوجد لها نظ

، "البحر 02ٖٗ/ ٗولال األصمعً: "الٌتٌمة: الرملة المنفردة، لال: وكل منفرد ومنفردة عند العرب ٌتٌم وٌتٌمة".]انظر: تهذٌب اللؽة" 
 [.0ٗ1ٗ/ 1، "اللسان" 1ٕٔ/ ٔالمحٌط" 

 .2ٕٔٔ، "الماموس" 0ٗ1ٗ/ 1، "اللسان" 1ٕٔ/ ٔ، "البحر المحٌط" 02ٖٗ/ ٗ( انظر: "تهذٌب اللؽة" ٖ)
ومنه  ل أحمد بن ٌحٌى:" لال: وأنشدنا ابن األعرابً بٌتًا، لال: فملت له: زدنا، فمال: البٌُت ٌتٌٌم، أي: هو منفرد لٌس لبله وال بعده شًء،ولا

 لولهم: درة ٌتٌمة، إذا لم ٌوجد لها نظٌر".
، "البحر 02ٖٗ/ ٗة".]انظر: تهذٌب اللؽة" ولال األصمعً: "الٌتٌمة: الرملة المنفردة، لال: وكل منفرد ومنفردة عند العرب ٌتٌم وٌتٌم

 [.0ٗ1ٗ/ 1، "اللسان" 1ٕٔ/ ٔالمحٌط" 
 .2ٕٔٔ، "الماموس" 0ٗ1ٗ/ 1، "اللسان" 1ٕٔ/ ٔ، "البحر المحٌط" 02ٖٗ/ ٗ( انظر: "تهذٌب اللؽة" ٗ)

أي: هو منفرد لٌس لبله وال بعده شًء، ومنه  ولال أحمد بن ٌحٌى:" لال: وأنشدنا ابن األعرابً بٌتًا، لال: فملت له: زدنا، فمال: البٌُت ٌتٌٌم،
 لولهم: درة ٌتٌمة، إذا لم ٌوجد لها نظٌر".

، "البحر 02ٖٗ/ ٗولال األصمعً: "الٌتٌمة: الرملة المنفردة، لال: وكل منفرد ومنفردة عند العرب ٌتٌم وٌتٌمة".]انظر: تهذٌب اللؽة" 
 [.0ٗ1ٗ/ 1، "اللسان" 1ٕٔ/ ٔالمحٌط" 

 .ٕ٘ٔ/ ٔ (أحكام المرآن٘)
 .٘ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
 .1ٕٕ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: 2)
 .1ٕٙ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:1)
 .ٙٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 0)
 .0ٕٙ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٓٔ)
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العلم، وبذل  لال السعدي:" ومن المول الحسن أمرهم بالمعروؾ، ونهٌهم عن المنكر، وتعلٌمهم 
السبلم، والبشاشة وؼٌر ذلن من كل كبلم طٌب، ولما كان اإلنسان ال ٌسع الناس بماله، أمر بؤمر ٌمدر به على 
اإلحسان إلى كل مخلوق، وهو اإلحسان بالمول، فٌكون فً ضمن ذلن النهً عن الكبلم المبٌح للناس حتى 

ًَ أَْحَسُن{، ومن أدب اإلنسان الذي أدب هللا به للكفار، ولهذا لال تعالى: }َوال تَُجاِدلُوا أَْهَل ا ْلِكتَاِب إِال بِالَّتًِ ِه
عباده، أن ٌكون اإلنسان نزٌها فً ألواله وأفعاله، ؼٌر فاحش وال بذيء، وال شاتم، وال مخاصم، بل ٌكون 

، ورجاء حسن الخلك، واسع الحلم، مجامبل لكل أحد، صبورا على ما ٌناله من أذى الخلك، امتثاال ألمر هللا
 .(ٔ)لثوابه"

 :(ٕ)[، على ألوال1ٖولد اختلؾ أهل التفسٌر فً لوله تعالى}َولُولُوا ِللنَّاِس ُحْسناً{]البمرة: 
 .(ٖ)األول: أن المعنى لولوا لهم: ال إله إال هللا، ومروهم بها. لاله ابن عباس

. ومماتل بن (ٗ)ره، وال تؽٌروا نعته. لاله ابن جرٌجوالثانً: لولوا: صدلا فً شؤن دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وال تكتموا أم
 .(٘)حٌان

 .(ٙ)والثالث: ٌعنً: مروهم بالمعروؾ وانهوهم عن المنكر. لاله سفٌان الثوري
 نحوه. (1)، وروي عن الحسن(2)والرابع: لولوا للناس معروفا . لاله أبو العالٌة

 .(ٓٔ)، وجعفر(0)والخامس: لولوا: الحسن من المول. لاله عطاء بن أبً رباح
 وكل األلوال متشابهة فما بٌنها، وحثت على مكارم األخبلق. وهللا أعلم.  
 [، وجهٌن:1ٖوٌحتمل }الناس{، فً لوله تعالى}َولُولُوا ِللنَّاِس ُحْسناً{]البمرة: 

 ، وهو المشهور.(ٕٔ)، وعكرمة(ٔٔ)أحدهما: الناس عامة. لاله عطاء بن أبً رباح
ُ ِمْن فَْضِلِه{ ]النساء : والثانً. ولٌل: "أراد با [. ٗ٘لناس دمحما ملسو هيلع هللا ىلص، كموله : }أَْم ٌَْحُسُدوَن النَّاَس َعلَى َما آتَاُهُم َّللاَّ

 .(ٖٔ") فكؤنه لال : لولوا للنبً ملسو هيلع هللا ىلص حسنا
والفاجر، والسنً  لال المرطبً: "فٌنبؽً لئلنسان أن ٌكون لوله للناس لٌنا ووجهه منبسطا طلما مع البر 

والمبتدع، من ؼٌر مداهنة، ومن ؼٌر أن ٌتكلم معه بكبلم ٌظن أنه ٌرضً مذهبه، ألن هللا تعالى لال لموسى 
[. فالمابل لٌس بؤفضل من موسى وهارون، والفاجر لٌس بؤخبث من ٗٗوهارون : }فَمُوال لَهُ لَْوالً لٌَِّناً{ ]طه : 
 .(ٗٔ)معه" فرعون، ولد أمرهما هللا تعالى باللٌن

  :(٘ٔ)[، على ثبلثة ألوال1ٖواختلؾ فً نسخ لوله تعالى: }َولُولُوا ِللنَّاِس ُحْسناً{]البمرة: 
، وحكاه أبو نصر (ٙٔ)األول: حكى المهدوي عن لتادة أن لوله : }َولُولُوا ِللنَّاِس ُحْسناً{ منسوخ بآٌة السٌؾ

 .(2ٔ)بتداء ثم نسختها آٌة السٌؾ"عبدالرحٌم عن ابن عباس بؤنه لال: "نزلت هذه اآلٌة فً اال

                                                           

 .1٘-2٘( تفسٌر السعدي: ٔ)
 .ٙٔ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٕ)
 .0ٕٙ/ٕ(:صٔ٘ٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .0ٕٙ/ٕ(:صٖ٘ٗٔالطبري)( انظر: تفسٌر ٗ)
 .ٔٙٔ/ٔ(:ص1ٗ٘( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘)
 .0ٕٙ/ٕ(:صٗ٘ٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .0ٕٙ/ٕ(:صٕ٘ٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٕٙٔ-ٔٙٔ/ٔ(:ص1ٗٙ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)0ٕٙ/ٕ(:صٔ٘ٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .0ٕٙ/ٕ(:ص٘٘ٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)0)
 .0ٕٙ/ٕ(:ص٘٘ٗٔ: تفسٌر الطبري)( انظرٓٔ)
 .02ٕ-0ٕٙ/ٕ(:صٙ٘ٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٔٙٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٕٔ)
 .ٙٔ/ٕ، وانظر: تفسٌر المرطبً: 2ٙٔ/ٔ( ذكره الواحدي فً الوسٌط: ٖٔ)
 .ٙٔ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٗٔ)
 .2ٓٔ( انظر: الناسخ والمنسوخ، للبؽدادي: ٘ٔ)
 .2ٖ/!ٔالوجٌز:( المحرر ٙٔ)
 .ٖٖٙ/ٔ( انظر: مجمع البٌان:2ٔ)
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وأخرج ابن أبً حاتم " عن إسماعٌل بن أبً خالد: }ولولوا للناس حسنا{، لال: هذه اآلٌة أمر بها لبل  
 .(ٔ)أن ٌإمر بالجهاد"

والثانً: أن اآلبة محكمة، ولولوا جمٌع الناس حسنا، وحسن المول للكافر أمره بالمعروؾ ونهٌه عن 
  .(ٗ)، وأبً جعفر المدنً(ٖ)عطاء بن أبً رباح ، وهذا لول(ٕ)المنكر

والثالث: ولال آخرون أن هذا خبر من هللا تعالى عما خاطب به بنً إسرابٌل، وعلٌه فإنه خبر عن الماضً 
 .(٘)ال ٌدخل علٌه النسخ

لال ابن عطٌة : "وهذا ٌدل على أن هذه األمة خوطبت بمثل هذا اللفظ فً صدر اإلسبلم، وأما الخبر عن  
 .(ٙ)بنً إسرابٌل وما أمروا به فبل نسخ فٌه"

هو المول األخٌر، ألنه ألٌك بسٌاق اآلٌة، فاهلل أخبرنا بما أخذه من المٌثاق على بنً  -وهللا أعلم-والراجح  
 إسرابٌل، وأما المسلمون فلٌسوا مخاطبٌن بهذه اآلٌة.

 :(2)[، على وجهٌن1ُٖحْسنًا{]البمرة:واختلفت المراءة فً لوله تعالى:}َولُولُوا ِللنَّاِس 
 األول: }ُحْسنًا{، بالضم والتخفٌؾ، لرأ بها ابن كثٌر وأبو عمرو ونافع وعاصم وابن عامر.

 .(1)والثانً: }حسنا{، بالفتح والتثمٌل، لرأ بها حمزة والكسابً
 :(0) واختلؾ أهل العربٌة فً الفرق بٌن معنى لوله :}ُحْسنا{ و}َحَسنا{ على وجهٌن 

األول: لال بعض البصرٌٌن : هو على أحد وجهٌن : إما أن ٌكون ٌراد بـ)الَحَسن( )الُحسن(، وكبلهما لؽة، 
كما ٌمال :)البُخل و البََخل(، وإما أن ٌكون جعل )الُحسن( هو )الَحسن( فً التشبٌه. وذلن أن الُحسن )مصدر( 

 : (ٓٔ)أنت أكل وشرب(، وكما لال الشاعر و)الَحسن( هو الشًء الحسن،  وٌكون ذلن حٌنبذ كمولن : )إنما
 وخٌل لد دلفت لها بخٌل        تحٌة بٌنهم ضرب وجٌع 

 فجعل " التحٌة " ضربا.
والثانً: ولال آخر : بل)الُحسن( هو االسم العام الجامع جمٌع معانً الحسن. و)الحسن( هو البعض من 

ٌِْه ُحْسنًا{ ] العنكبوت : معانً )الُحسن(، ولذلن لال جل ثناإه إذ أوصى بالوالدٌن :  ٌْنَا اإِلْنَساَن بَِواِلَد [ 1}َوَوصَّ
ٌعنً بذلن أنه وصاه فٌهما بجمٌع معانً الُحسن، وأمر فً سابر الناس ببعض الذي أمره به فً والدٌه، فمال : 

 )ولولوا للناس حسنا(، ٌعنً بذلن بعض معانً الُحسن.
بَلةَ{]البمرة : }َوأَلٌُِموا  لوله تعالى:   .(ٔٔ)أدوها بحمولها الواجبة علٌكم فٌها" [، أي:"1ٖالصَّ
 .(ٕٔ)لال الصابونً: أي: صلّوها كما فرض هللا علٌكم 
أي ابتوا بها لابمة. أي لوٌمة لٌس فٌها نمص؛ وذلن بؤن ٌؤتوا بها بشروطها،  لال شٌخنا ابن عثٌمٌن:" 

 .(ٖٔ)تحباتها؛ و }الصبلة{ تشمل الفرٌضة، والنافلة"وأركانها، وواجباتها؛ وكمال ذلن أن ٌؤتوا بمس

                                                           

 .ٕٙٔ/ٔ(:ص1ٗ2( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔ)
 .2ٓٔ( انظر: الناسخ والمنسوخ، ألبً منصور البؽدادي: ٕ)
 .02ٕ-0ٕٙ/ٕ(:صٙ٘ٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .2ٓٔ( انظر: الناسخ والمنسوخ، للبؽدادي: ٗ)
 .2ٓٔالبؽدادي: ( انظر: الناسخ والمنسوخ ألبً منصور ٘)
 .2ٖٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٙ)
 .ٖٙٔانظر: السبعة فً المراءات:  (2)
[بؤلؾ، ولرأ ابن كثٌر وأبو عمرو وابن  ٘ٔ( لال ابن مجاهد: "ولرأ الكوفٌون عاصم وحمزة والكسابً فً سورة األحماؾ }إحسانا{] 1)

 [.ٖٙٔعامر ونافع }حسنا{".]السبعة فً المراءات: 
 .0ٕ٘-0ٕٗ/ٕي: ( تفسٌر الطبر0)
، ولكنه  ٖٗ( ، ولٌس فً لصٌدته التً على هذا الوزن فً األصمعٌات : ٙ٘:  ٗ(ٌمال هو : عمرو بن معد ٌكرب الزبٌدي . )الخزانة ٓٔ)

أنه لعمرو بن معد ٌكرب . فكؤنه له ، وكؤنه سمط من رواٌة األصمعً ، وهو فً رواٌة ؼٌره .  ٓ٘ٔ - 0ٗٔأتى فً نوادر أبً زٌد : 
 . وؼٌرها . ٖ٘:  ٗوالخزانة  0ٕٗ،  ٖ٘ٙ:  ٔ، وسٌبوٌه  ٓ٘ٔنوادر أبً زٌد :  انظر: 

 .02ٕ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٔٔ)
 .٘ٙ/ٔ( انظر: صفوة التفاسٌر: ٕٔ)
 .0ٕٙ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖٔ)
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وروي عن ابن مسعود لال : "}وألٌموا الصبلة{، هذه و)إلامة الصبلة(:  تمام الركوع والسجود  
 .(ٔ)والتبلوة والخشوع، واإللبال علٌها فٌها"

َكاةَ{]البمرة :    .(ٕ)أي أعطوها مستحمها" [،"1ٖلوله تعالى:}َوآتُوا الزَّ
 .(ٖ)عثٌمٌن: "و)الزكاة( هً النصٌب الذي أوجبه هللا لمستحمه فً األموال الزكوٌة" لال ابن 
لال ابن عباس:" إٌتاء الزكاة، ما كان هللا فرض علٌهم فً أموالهم من الزكاة، وهً سنة كانت لهم ؼٌر  

لن تمبله. ومن لم تفعل النار به ذلن كان سنة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص. كانت زكاة أموالهم لربانا تهبط إلٌه نار فتحملها، فكان ذ
 .(ٗ)ؼٌر متمبل، وكان الذي لرب من مكسب ال ٌحل : من ظلم أو ؼشم، أو أخذ بؽٌر ما أمره هللا به وبٌنه له"

َكاةَ{]البمرة : وذكروا فً تفسٌر لوله تعالى   [، وجهٌن:1ٖ:}َوآتُوا الزَّ
 .(٘)وذلن فً رواٌة الضحان عن ابن عباسفرض علٌهم فً أموالهم من الزكاة. أحدهما: أنه ما 

 .(ٙ)والثانً: ٌعنً بـ}الزكاة{: طاعة هللا واإلخبلص. وهذا فً روٌاة علً بن طلحة عن ابن عباس
ٌْتُْم إاِلَّ لَِلٌبًل ِمْنُكْم{]البمرة :   أي ثم رفضتم وأسبلفكم المٌثاق رفضاً باتاً، إاِلّ للٌبلً  [،"1ٖلوله تعالى:}ثُمَّ تََولَّ

 .(2)منكم ثبتوا علٌه"
 .(1)لال السعدي:"هذا استثناء، لببل ٌوهم أنهم تولوا كلهم، فؤخبر أن للٌبل منهم، عصمهم هللا وثبتهم" 
اإلعراض لال ابن عطٌة:" تولّى تفعّل، وأصله اإلعراض واإلدبار عن الشًء بالجسم، ثم استعمل فً  

عن األمور واألدٌان والمعتمدات اتساعا ومجازا.. والمراد بـ)الملٌل(: جمٌع مإمنٌهم لدٌما من أسبلفهم وحدٌثا 
كابن سبلم وؼٌره، و)الملة( على هذه هً فً عدد األشخاص، وٌحتمل أن تكون الملة فً اإلٌمان أي لم ٌبك 

 .(0)ٌمان للٌل، إذ ال ٌنفعهم، واألول ألوى"حٌن عصوا وكفر آخرهم بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص إال إ
 .(ٓٔ)ولرأ لوم }إال للٌٌل{ بالرفع، ، وروٌت عن أبً عمرو

ٌعنً : على هإالء الذٌن وصؾ هللا أمرهم فً كتابه من  -لال ابن عباس: لما فرض هللا جل وعز علٌهم  
ه وكراهٌة، وطلبوا ما خؾ علٌهم إال هذا الذي ذكر أنه أخذ مٌثالهم به، أعرضوا عنه استثماال ل -بنً إسرابٌل 

للٌبل منهم، وهم الذٌن استثنى هللا فمال:}ثم تولٌتم{، ٌمول : أعرضتم عن طاعتً، }إال للٌبل منكم{، لال : الملٌل 
 .(ٔٔ)الذٌن اخترتهم لطاعتً، وسٌحل عمابً بمن تولى وأعرض عنها ٌمول : تركها استخفافا بها"

ٌْتُْم{]البمرة : }ثُمَّ تَ وذكروا فً لوله تعالى:   [، وجهٌن من التفسٌر:1َٖولَّ
 .(ٕٔ)أعرضتم عن طاعتً. فً رواٌة الضحان عن ابن عباساألول: ثم: 

 .(ٖٔ)والثانً: أي: تركتم ذلن كله. فً رواٌة عكرمة عن ابن عباس أٌضا
اإلعراض عما ُعِهد إلٌكم " أي: وأنتم أًٌضا كؤوابلكم فً [، 1ٖلوله تعالى:}َوأَْنتُْم ُمْعِرُضوَن{]البمرة :  

 .(ٗٔ)فٌه"
 .(٘ٔ)أي تولٌتم فً إعراض"لال ابن عثٌمٌن:"

                                                           

 .0ٕٙ/ٕ(:ص1٘ٗٔ( أخرجه الطبري)ٔ)
 .0ٕٙ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 .0ٕٙ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
 .01ٕ-02ٕ/ٕ(:ص0٘ٗٔالطبري)( أخرجه ٗ)
 .01ٕ-02ٕ/ٕ(:ص0٘ٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .01ٕ/ٕ(:صٓٙٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٙٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)
 .1٘-2٘( تفسٌر السعدي :1)
 .0٘ٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: 0)
ٌْتُْم{، وجاز ذلن مع أن الكبلم لم ٌتمدم . لال ابن عطٌة:" وهذا على بدل }للٌل{ من الضمٌر ف2ٖٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجً: ٓٔ) ً }تََولَّ

ٌْتُْم{، معناه النفً كؤنه لال ثم لم تفوا بالمٌثاق إال للٌل".  فٌه نفً ألن }تََولَّ
 .00ٕ-01ٕ/ٕ(:صٔٙٗٔ( أخرجه الطبري)ٔٔ)
 .00ٕ-01ٕ/ٕ(:صٔٙٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .00ٕ/ٕ(:صٕٙٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .ٕٔٔ/ٖالبسٌط: ( التفسٌر ٗٔ)
 .0ٕٙ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘ٔ)
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لال الطبري:أي "وأنتم ٌا معشر بماٌاهم]الٌهود[، معرضون أٌضا عن المٌثاق الذي أخذ علٌكم بذلن،  
 .(ٔ)وتاركوه ترن أوابلكم"

 . (ٕ)لال المراؼً:" وأنتم فً حال اإلعراض عنه وعدم االهتمام بشؤنه" 
 .(ٖ)لال الواحدي:" ومعنى )اإلعراض(: الذَهاب عن المواجهة، إلى جهة العرض"

ٌْتُْم إاِلَّ لَِلٌبًل ِمْنُكْم وفً لوله تعالى  "التفات من الؽٌبة إلى الخطاب؛ [،1ٖ{]البمرة : َوأَْنتُْم ُمْعِرُضونَ :}ثُمَّ تََولَّ
فً هذا الحكم. أعنً التولً؛ و "التولً" ترن الشًء وراء  وفابدته: إدخال الموجودٌن فً عهد النبً ملسو هيلع هللا ىلص

 .(ٗ)الظهر؛ وهذا أبلػ من اإلعراض؛ ألن اإلعراض لد ٌكون بالملب، أو بالبدن مع عدم استدبار"
لال المراؼً:" و فً لوله : }َوأَْنتُْم ُمْعِرُضوَن{، مبالؽة فً الترن المستفاد من التولً، ألن اإلنسان لد  

ء وهو عازم على أن ٌعود إلٌه وٌإدى ما ٌجب له، فلٌس كل من تولّى عن شىء ٌكون معرضا ٌتولى عن شى
عنه، ولد كان من تولٌهم وإعراضهم أن اتخذوا األحبار والرهبان أربابا مشّرعٌن ٌحلّون وٌحّرمون، وٌبٌحون 

عون لهم ما لم ٌؤذن به وٌحظرون، وٌزٌدون ما شاءوا من الشعابر والمناسن الدٌنٌة، فكؤنهم شركاء َّلّل ٌشرّ 
َّللّا، كما كان من تولٌهم أن بخلوا بالمال فً الواجبات الدٌنٌة كالنفمة على ذوى المربً وأداء الزكاة، وتركوا 

 .(٘)النهى عن المنكر إلى نحو ذلن مما ٌدل على االستهتار بؤمور الدٌن"
ٌْتُْم إاِل واختلؾ فً الخطاب فً    :(ٙ)[،على وجوه1ٖلَِلٌبل ِمْنُكْم َوأَْنتُْم ُمْعِرُضوَن{]البمرة:لوله تعالى:}ثُمَّ تََولَّ

 :(ٙ)وجوه
األول: أنه خبر من هللا جل ثناإه عن ٌهود بنً إسرابٌل، بؤنهم نكثوا عهده ونمضوا مٌثاله، بعدما أخذ هللا 

 .(2)مٌثالهم على الوفاء له. لاله الطبري
ون{، الٌهود الذٌن كانوا على عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، والثانً: ولٌل: عنى هللا جل ثناإه بموله : }وأنتم معرض

وعنى بسابر اآلٌة أسبلفهم. كؤنه ذهب إلى أن معنى الكبلم : }ثم تولٌتم إال للٌبل منكم{ : ثم تولى سلفكم إال 
ٌثاق الذي للٌبل منهم، ولكنه جعل خطابا لبماٌا نسلهم، ثم لال : وأنتم ٌا معشر بماٌاهم معرضون أٌضا عن الم

 أخذ علٌكم بذلن، وتاركوه ترن أوابلكم.
والثالث: أن "اآلٌة خطاب لمعاصري دمحم ملسو هيلع هللا ىلص أسند إلٌهم تولً أسبلفهم، إذ هم كلهم بتلن السبٌل. لاله ابن 

 .(0)، وروي نحوه ابن عباس(1)عطٌة
 . وهللا أعلم.(ٓٔ)المام الطبريوالمول األول هو االلرب إلى الصواب، وهو اختٌار الجمهور، ومنهم ا 

 :الفوابد
ن فوابد اآلٌة: بٌان عظمة هللا عّز وجّل؛ لموله تعالى: }وإذ أخذنا{؛ ألن الضمٌر هنا للتعظٌم؛ وهو سبحانه  ٔ.

 وتعالى العظٌم الذي ال أعظم منه.
 .ومنها: أن التوحٌد جاءت به الرسل جمٌعاً؛ لموله تعالى: )ال تعبدون إال هللا( ٕ.
ومنها: أن العبادة خاصة باهلل . تبارن وتعالى؛ فبل ٌعبد ؼٌره؛ لموله تعالى: }ال تعبدون إال هللا{؛ ألن هذا  ٖ.

 ٌفٌد الحصر.
ومنها: وجوب اإلحسان إلى الوالدٌن؛ لموله تعالى: }وبالوالدٌن إحساناً{؛ وإنما أوجب ذلن؛ ألن نعمة  ٗ.

ّز وجّل؛ ولذلن لال هللا سبحانه وتعالى فً سورة لممان: }أن الوالدٌن على ولدهما هً التً تلً نعمة هللا ع

                                                           

 .00ٕ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .0٘ٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٕ)
 .ٕٔٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٖ)
 .0ٕٙ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)
 .0٘/!ٔ( تفسٌر المراؼً: ٘)
 .00ٕ-01ٕ/ٕ(  انظر: تفسٌر الطبري: ٙ)
 .01ٕ/ٕ(  تفسٌر الطبري: 2)
 .2ٖٔ/ٔانظر: المحرر الوجٌز: ( 1)
 . ولفظه:" ٌإنبهم وإذ أخذنا مٌثاق بنً إسرابٌل أي مٌثالكم ال تعبدون إال هللا".0٘ٔ/ٔ(:ص1ٖٖ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)0)
 .01ٕ/ٕ(  تفسٌر الطبري: ٓٔ)
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[ ؛ فهما سبب وجودن، وإمدادن، وإعدادن . وإن كان أصل ذلن من هللا؛ ٗٔاشكر لً ولوالدٌن{ ]لممان: 
فلوال الوالدان ما كنت شٌباً؛ واإلحسان إلى الوالدٌن شامل لئلحسان بالمول، والفعل، والمال، والجاه، وؼٌر 

أنواع اإلحسان؛ وضده أمران؛ أحدهما أن ٌسًء إلٌهما؛ والثانً: أن ال ٌحسن، وال ٌسًء؛ وكبلهما  ذلن من
 تمصٌر فً حك الوالدٌن مناؾ لبرهما؛ وفً اإلساءة زٌادة االعتداء.

ومن فوابد اآلٌة: وجوب اإلحسان إلى ذوي المربى . أي لرابة اإلنسان . وهم من ٌجتمعون به باألب  ٘.
دون؛ ولكن ٌجب أن نعلم أن اإلحسان ٌتفاوت؛ فكل من كان ألرب فهو أولى باإلحسان؛ ألن الحكم  الرابع، فما

إذا ُعلِّك بوصؾ لوي بحسب لوة ذلن الوصؾ؛ فمثبلً ٌجب علٌن من صلة العم أكثر مما ٌجب علٌن من صلة 
 .أوالد العم؛ وٌجب علٌن من صلة الخال أكثر مما ٌجب علٌن من صلة أوالد الخال

د اتفك العلماء أن  حكم صلة الرحم المإمنة الصالحة المضرة دنٌوٌاً ؼٌر واجبة، لال الحافظ أبو عمر ول 
بن عبد البر: "أجمعوا على أنه ٌجوز الهجر فوق ثبلث، لمن كانت مكالمته تجلب نمصاً على المخاطب فً 

 .(ٔ)مإذٌة" دٌنه، أو مضرة تحصل علٌه فً نفسه، أو دنٌاه، فرب هجر جمٌل خٌر من مخالطة
، وأما حكم صلة الرحم المإمنة الصالحة المإذٌة دنٌوٌاً (ٕ)"ال ضرر وال ضرار" -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولال رسول هللا  

ٌَْرةَ، أَنَّ  ً باستثناء الوالدٌن ، ولالوا عن حدٌث أَبًِ ُهَر ً فؽٌر واجبة على مذهب بعض أهل العلم طبعا دنٌوٌا
لرابة أصلهم وٌمطعوننً، وأحسن إلٌهم وٌسٌبون إلً، وأحلُم عنهم وٌجهلون  َرُجبل لَاَل: ٌا رسول هللا، إن لً

، فمال ًّ : " لبن كنت كما للت فكؤنما تُِسفُّهم الَمّل، وال ٌزال معن من هللا ظهٌر علٌهم ما دمت على :عل
م على ،  أن الحدٌث محمول على استحباب صلة الرحم المإذٌة ال وجوب ذلن، ألن درء المفاسد ممد(ٖ)ذلن"

جلب المصالح، والورع ٌا عبدهللا ٌمتضً صلة الرحم المإمنة الصالحة المإذٌة مالم تصل إلى حد الضرر ، 
والفرق بٌن الضرر واألذى ـ وهللا أعلم ـ أن األذى هو الضرر الٌسٌر، لال ابن عطٌة: لوله تعالى: لَْن 

وُكْم إاِلَّ أَذًى ـ معناه: لن ٌصٌبكم منهم ضرر فً األ بدان وال فً األموال، وإنما هو أذى باأللسنة. ولال ٌَُضرُّ
ا ٌَِسًٌرا" وُكْم إاِلَّ َضرًّ  .(ٗ)المرطبً: "َواْلَمْعنَى لَْن ٌَُضرُّ

ولكن ال ٌلزم أن ٌكون هذا التفرٌك الثابت هنا ثابتا أٌضا فً لفظً المضرة واألذى المذكور فً كبلم ابن عبد 
عند اللماء، أو بمكالمة هاتفٌة أثناء الؽٌبة، وبهذا ٌخرج المرء من إثم البر، علما بؤن الصلة تبدأ من السبلم 

الهجرة، ثم تمتد لتشمل كل أنواع البر األخرى، فمن عجز عن درجة معٌنة من درجاتها فبل ٌنبؽً أن ٌعجز 
 .عما تتحمك به الصلة فً حدودها الدنٌا

ثل الجلٌس الصالح والسوء، كحامل المسن ونافخ الكٌر؛ فحامل أما كٌفٌة التوفٌك بٌن لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: " م 
ا  ا أن ٌحرق ثٌابن، وإمَّ ا أن تجد منه رًٌحا طٌِّبة، ونافخ الكٌر إمَّ ا أن تبتاع منه، وإمَّ ا أن ٌحذٌن، وإمَّ المسن إمَّ

إسرابٌل فً ، وفٌه التنفٌر من مجالسة رفٌك السوء وكذلن لوله: لما ولعت بنو (٘)أن تجد رًٌحا خبٌثة"
المعاصً نهتهم علماإهم فلم ٌنتهوا فجالسوهم وآكلوهم وشاربوهم فلما رأى هللا ذلن منهم ضرب للوب 
بعضهم ببعض ثم لعنهم الحدٌث، وفٌه التنفٌر من الفساق وكذلن لول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: ال تصاحب إال مإمنا ـ 

ن ـ ولوله: لٌس الواصل بالمكافا، ولكن الواصل الذي وبٌن لول النبً علٌه الصبلة والسبلم: صل من لطع
إذا لطعت رحمه وصلها ـ ومن المعلوم بؤن الماطع للرحم فاسك؟ الصلة ال تستلزم مصاحبة، فالصلة تحصل 

لما ولعت بنو  )بكل ما اعتبره العرؾ صلة كالزٌارة واإلهداء واالتصال ونحو ذلن، ثم إن لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: "
سرابٌل فً المعاصً نهتهم علماإهم فلم ٌنتهوا، فجالسوهم فً مجالسهم، وواكلوهم وشاربوهم، فضرب هللا إ

للوب بعضهم ببعض، ولعنهم على لسان داود وعٌسى ابن مرٌم ذلن بما عصوا وكانوا ٌعتدون، فجلس رسول 

                                                           

  .1ٕٕ/ٗ(سبل السبلم، اإلمام الصنعانً: ٔ)
 [ وؼٌرهـما مسندا.1ٕٕ/ ٗرلم :  ] والدارلطنً [ ٖٕٔٗ(حدٌث حسن ، رواه ابن ماجه ]انظر رق : ٕ)
 (.1ٕ٘٘(، برلم: )01ٕٔ/ٗ(أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، باب صلة الرحم وتحرٌم لطٌعتها، )ٖ)
 .2ٖٔ/ٗ( تفسٌر المرطبً: ٗ)
 (، واللفظ للبخاري.1ٕٕٙ(، ومسلم)ٖٗ٘٘( رواه البخاري)٘)
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ً فمال: ال، والذي نفسً بٌده حتى تؤط -ملسو هيلع هللا ىلص-هللا  ، حدٌث ضعٌؾ اإلسناد (ٔ)روهم على الحك أطًرا"وكان متكبا
 .(ٕ)وضعفه األلبانً ، وبالتالً ال ٌُحتج به فً األحكام

ومنها: وجوب اإلحسان إلى الٌتامى؛ وهو ٌشمل اإلحسان إلٌهم أنفسهم؛ واإلحسان فً أموالهم؛ لموله  ٙ.
 [ .ٕ٘ٔتعالى: }وال تمربوا مال الٌتٌم إال بالتً هً أحسن{ ]األنعام: 

ومنها: وجوب اإلحسان إلى المساكٌن؛ وذلن بإعطابهم ما ٌستحمون من الزكاة، ودفع الضرورة، وما أشبه  2.
 ذلن.

ومنها: وجوب المول الحسن؛ لموله تعالى: }ولولوا للناس حسناً{؛ وضد المول الحسن لوالن؛ لول سوء؛  1.
مول الذي لٌس بسوء، وال حسن فلٌس ولول لٌس بسوء، وال حسن؛ أما لول السوء فإنه منهً عنه؛ وأما ال

مؤموراً به، وال منهٌاً عنه؛ لكن تركه أفضل؛ ولهذا وصؾ هللا عباد الرحمن بؤنهم: }ال ٌشهدون الزور وإذا 
وا كراماً{ ]الفرلان:  [ ؛ ولال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص "من كان ٌإمن باهلل والٌوم اآلخر فلٌمل خٌراً؛ أو 2ٕمروا باللؽو مرُّ

 . (ٔ)مت"لٌص
ومنها: األمر بإلامة الصبلة على وجه الوجوب فٌما ال تصح الصبلة إال به؛ وعلى وجه االستحباب فٌما  0.

 تصح الصبلة بدونه وهو من كمالها.
 ومنها: أن الصلوات مفروضة على من كان لبلنا. ٓٔ.
 ومنها: وجوب إٌتاء الزكاة؛ لموله تعالى: }وآتوا الزكاة{. ٔٔ.
ومنها: وجوب الزكاة على من كان لبلنا؛ ولكن ال ٌلزم أن ٌكونوا مساوٌن لنا فً األموال التً تجب فٌها  ٕٔ.

 الزكاة، وال فً ممدار الزكاة، وال فً أهلها الذٌن تدفع إلٌهم.
 أن بنً إسرابٌل مع هذا المٌثاق الذي أخذه هللا علٌهم لم ٌموموا به إال الملٌل منهم. :ومنها ٖٔ.
 ها: أن تولً بنً إسرابٌل كان تولٌاً كبٌراً، حٌث كان تولٌاً بإعراض.ومن ٗٔ.
 ومنها: أن المتولً المعرض أشد من المتولً ؼٌر المعرض. ٘ٔ.
ً لم ٌستمم  .ٙٔ ومنها: أن التولً لد ٌكون بإعراض، ولد ٌكون بؽٌر إعراض؛ ألنه لو كان بإعراض مطلما

 لوله: }وأنتم معرضون{.
 المرآن

({ 3ٗتَْشَهُدوَن )ْذنَا ِمٌثَالَُكْم اَل تَْسِفُكوَن ِدَماَءُكْم َواَل تُْخِرُجوَن أَْنفَُسُكْم ِمْن ِدٌَاِرُكْم ثُمه أَْلَرْرتُْم َوأَْنتُْم }َوإِْذ أَخَ 
 [3ٗ]البمرة : 

 التفسٌر:
بعض، وإخراج حٌن أََخْذنا علٌكم عهًدا مإكًدا فً التوراة: ٌحرم سفن بعضكم دم  -ٌا بنً إسرابٌل-واذكروا 

 بعضكم بعًضا من دٌاركم، ثم اعترفتم بذلن، وأنتم تشهدون على صحته.
 .(ٖ)[، "إذ أخذنا علٌكم العهد"1ٗلوله تعالى: }َوإِْذ أََخْذنَا ِمٌثَالَُكْم{]البمرة: 
 .(ٗ)لال الرازي: أي:"أمرناكم وأكدنا األمر ولبلتم وألررتم بلزومه ووجوبه" 
 :(٘)[، على ثبلثة أوجه1ٗالخطاب فً لوله تعالى: }َوإِْذ أََخْذنَا ِمٌثَالَُكْم{]البمرة:واختلؾ أهل التفسٌر فً  

 أحدها: أنه خطاب لعلماء الٌهود فً عصر النبً ملسو هيلع هللا ىلص.
 وثانٌها: أنه خطاب مع أسبلفهم، وتمدٌره وإذ أخذنا مٌثاق آبابكم.

 وثالثها: أنه خطاب لؤلسبلؾ وتمرٌع لؤلخبلؾ.
 .(ٙ)[، " أي:"ال ٌرٌك بعضكم دم بعض"1ٗه تعالى:}اَل تَْسِفُكوَن ِدَماَءُكْم{]البمرة:لول 

                                                           

 (.22ٖٗ(، وضعفه األلبانً فً ضعٌؾ الجامع، رلم: )2ٖٗٓ(، رلم: )ٕٕ٘/٘ة، )(أخرجه الترمذي، باب: ومن سورة المابدٔ)
 .2ٖ(انظر: المسلم وحموق اآلخرٌن، أبو فٌصل البدرانً: ٕ)
 .ٕ٘٘سبك تخرٌجه ص )ٔ(
 .ٔٙٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٖ)
 .ٙ٘ٔ/ٕ( مفاتٌح الؽٌب: ٗ)
 .2٘ٔ-ٙ٘ٔ/ٕ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٘)
 .ٔٙٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٙ)
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 .(ٔ)لال الثعلبً:" ال ترٌمون ِدماَءُكْم" 
 .(ٕ)و)السفن( فً اللؽة: "الصب 
 :(ٖ)و}دماء{: جمع دم، واختلؾ فً أصله على ألوال 

 :(ٗ)النحوٌٌن، ومنه لول الشاعراألول: لال الزجاج: وأصل دم: )َدماء( فً لول أكثر 
 فلو أنا على حجر ذبحنا        جرى الدمٌان بالخبر الٌمٌن

 :(٘)وأنشد أبو زٌد
 ؼفَلَْت ثم أتت ترلبه       فإذا هً بعظام وَدَما

والثانً: أن أصله: )دْمً(، إال أنه لما حذؾ ورد إلٌه ما حذؾ منه، حركت المٌم لتدل الحركة على أنه 
 .(ٙ)فا. وهذا مذهب سٌبوٌهاستعمل محذو

(؛ ألنن تمول: َدِمٌَْت ٌده ًٌ ٌْث: أصله )َدَم  .(1).واختاره ابن عطٌة(2)والثالث: ولال الل
لال الواحدي: "واألجود: ما حكاه الزجاج فً أصل الدم. و)الدُّمٌَةُ( من الدم، كؤنها الَحٌَوان ذُو  

 .(0)الدم"
واحد؛ والمراد بسفن الدم: المتل، كما لال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فً لال ابن عثٌمٌن:و)السفن(، و"السفح" بمعنى  

ً بؽٌر حك؛ و}دماءكم{ أي  (ٔ)مكة: "ال ٌحل المرئ ٌإمن باهلل والٌوم اآلخر أن ٌسفن بها دماً" أي ٌمتل نفسا
دماء بعضكم؛ لكن األمة الواحدة كالجسد الواحد؛ ولهذا لال الرسول  ملسو هيلع هللا ىلص: "ذمة المسلمٌن واحدة ٌسعى بها 

 .(ٓٔ) "" (ٖ)، ولال: "وٌجٌر علٌهم ألصاهم(ٕ)أدناهم"
 لمراءة:[، ثبلثة أوجه من ا1ٗ}تَْسِفُكوَن{]البمرة: وفً لوله تعالى: 

 األول: }تُْسِفُكوَن{، بكسر الفاء. لراءة الجماعة.
 .(ٔٔ) والثانً: ولرأ طلحة بن مصرؾ}تُْسِفُكوَن{، بضم )الفاء(

 .(ٕٔ)لال الثعلبً :" وهما لؽتان، مثل: ٌعُرشون، وٌعُكفون"  
 .(ٖٔ)والثالث: ولرأ أبو مجلز: }تَُسفُِّكوَن{، بالتشدٌد على التكثٌر

 [، لمعنٌٌن: 1ٗلال الثعلبً: وإنّما لال }ِدماَءُكْم{]البمرة: 
 أحدهما: إن كّل لوم اجتمعوا على دٌن واحد فهم كنفس واحدة.

                                                           

 .0ٕٕ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٔ)
 .ٖٔٔ/ٖ، والتفسٌر البسٌط: 0ٕٗ٘، والماموس:ٖٕٓٓ/ٗ( انظر: اللسان:ٕ)
 .٘ٙٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن للزجاج: ٖ)
 .٘ٙٔ/ٔ( البٌت من شواهد الزجاج فً معانً المرآن: ٗ)
 (ورد البٌت هكذا:٘)

 ؼفلت ثم أتت تطلبه
، وٌنظر: "البحر 22، و"تلخٌص الشواهد" ص ٕٓ٘/ ٔ، و"شرح التسهٌل" ٖٕ٘/ ٕبري ، و"التنبٌه" البن 0ٔٗ/ 2ٌنظر: "الخزانة" 

 ولم ٌنسبوه. ٖٕٔٔ/ ٕالمحٌط" 
 .1ٕٙ/ٗ( انظر: اللسان: ٙ)
 .1ٕٙ/ٗ، واللسان:ٕٙٔ/ٗٔ( انظر: تهذٌب اللؽة: 2)
 .2ٖٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: 1)
 .ٗٔٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: 0)
، كتاب 0ٓٗ – 0ٖٓ؛ وأخرجه مسلم صٗٓٔ: لٌبلػ العلم الشاهد الؽابب، حدٌث رلم 2ٖ، كتاب العلم، باب ٕٔأخرجه البخاري ص )ٔ(

 .ٖٗ٘ٔ[ ٙٗٗ] ٖٖٗٓ: تحرٌم مكة وتحرٌم صٌدها وخبلها...، حدٌث رلم 1ٕالحج، باب 
، 0ٓ٘؛ وأخرجه مسلم ص20ٖٔر، حدٌث رلم : إثم من عاهد ثم ؼد2ٔ، كتاب الجزٌة والموادعة، باب 2ٕ٘أخرجه البخاري ص )ٕ(

 .2ٖٓٔ[ 2ٙٗ] 2ٕٖٖ: فضل المدٌنة ودعاء النبً ملسو هيلع هللا ىلص فٌها بالبركة...، حدٌث رلم 1٘كتاب الحج، باب 
؛ وأخرجه ابن ماجه 2ٕ٘ٔ: فً السرٌة ترد على أهل العسكر، حدٌث رلم 2ٗٔ، كتاب الجهاد، باب 1ٕٗٔاخرجه أبو داود ص )ٖ(

 .2ٓٔ/ٕ، لال األلبانً فً صحٌح أبً داود: حسن صحٌح 1ٕ٘ٙ: المسلمون تتكافؤ دماإهم، حدٌث رلم ٖٔكتاب الدٌات، باب  ،1ٖٕٙص
 ..ٙٗٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٓٔ)
 .0ٕٕ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً: ٔٔ)
 .0ٕٕ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٕٔ)
 .0ٕٕ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً: ٖٔ)



ٗٗ٘ 

 

ٗٗ٘ 

 

 .(ٔ)واآلخر: هو أّن الرجل إذا لتل ؼٌره كؤنّما لتل نفسه ألنّه ٌماد وٌمتّص منه"
إشكال، وهو أن اإلنسان ملجؤ إلى أن ال ٌمتل نفسه، [،  فٌه 1ٗولوله تعالى:}اَل تَْسِفُكوَن ِدَماَءُكم{]البمرة: 

 :(ٕ)وإذا كان كذلن فبل فابدة فً النهً عنه، والجواب عنه من أوجه وهً
األول: ال ٌمتل اإلنسان نفسه، وال ٌخرج من داره سفها، كما ثبت فً أهل بعض دول العالم، أنهم ٌمدرون فً 

م النور والصبلح، أو كثٌر ممن صعب علٌه الزمان، وثمل لتل النفس التخلص من عالم الفساد واللحوق بعال
علٌه أمر من األمور، فٌمتل نفسه، من جهد وببلء ٌصٌبه، أو ٌهٌم فً الصحراء وال ٌؤوي البٌوت جهبل فً 
دٌانته وسفها فً حلمه، فهو عموم فً جمٌع ذلن، فإذا انتفى كون اإلنسان ملجؤ إلى ترن لتله نفسه صح كونه 

 .(ٖ)مكلفا به
والثانً: المراد ال ٌمتل بعضكم بعضا، وجعل ؼٌر الرجل نفسه إذا اتصل به نسبا ودٌنا وهو كموله تعالى: 

، والربٌع بن أنس نحو (ٙ). وروي عن لتادة(٘)والسدي (ٗ)[. وهذا لول أبً العالٌةٗ٘}فالتلوا أنفسكم{ ]البمرة: 
 .(1). واختاره ابن عطٌة(2)نحو ذلن

. ولال ابن (0)المصاص، أي ال ٌمتل أحد فٌمتل لصاصا، فكؤنه سفن دمه. أجازه الطبريوالثالث: ولٌل: المراد 
 ، (ٓٔ)ابن عطٌة:" وهذا تؤوٌل فٌه تكلؾ

 والرابع: ال تتعرضوا لمماتلة من ٌمتلكم فتكونوا لد لتلتم أنفسكم.
 والخامس: ال تسفكون دماءكم من لوامكم فً مصالح الدنٌا بهم فتكونون مهلكٌن ألنفسكم.

صحٌح "إنما كان األمر أن هللا تعالى لد أخذ على بنً إسرابٌل فً التوراة مٌثالا أن ال ٌمتل بعضهم وال 
 . وهللا تعالى أعلم.(ٔٔ)بعضا وال ٌنفٌه وال ٌسترله وال ٌدعه ٌسترق إلى ؼٌر ذلن من الطاعات"

" وال ٌخرج بعضكم بعضا من  [، أي1ٗلوله تعالى:}َواَل تُْخِرُجوَن أَْنفَُسُكْم ِمْن ِدٌَاِرُكْم{]البمرة: 
 . (ٕٔ)داره"

 .(ٖٔ)لال الواحدي:" أي: ال ٌخرج بَعضُكم بعًضا ِمن َداره وٌؽلبه َعلٌها" 
 .(ٗٔ)لال ابن عطٌة:أي:" وال ٌنفً بعضكم بعضا بالفتنة والبؽً" 
 ثة أوجه من التفسٌر:[، ثبل1ٗولد ذكروا فً لوله تعالى:}َواَل تُْخِرُجوَن أَْنفَُسُكْم ِمْن ِدٌَاِرُكْم{]البمرة: 
 األول: ال تفعلوا ما تستحمون بسببه أن تخرجوا من دٌاركم. 

                                                           

 .0ٕٕ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٔ)
 .0ٔ-1ٔ/ٕ، وتفسٌر المرطبً: 2٘ٔ-ٙ٘ٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الرازي: ٕ)
فلما أُخبروا كؤنهم تمالُّوها، فمالوا: وأٌن نحن  ، ٌسؤلون عن عبادة النبً لال: جاء ثبلثة رهٍط إلى بٌوت أزواج النبً  (عن أنس ٖ)

ما أنا فؤنا أصلً اللٌل أبداً، ولال آخر: أنا أصوم الدهر وال أفطر، ولال ؟ لد ؼفر هللا له ما تمدم من ذنبه وما تؤخر، لال أحدهم: أمن النبً 
، ولكنً: ، فمال: "أنتم الذٌن للتم كذا وكذا؟ أما وهللا إنً ألخشاكم هلل، وأتماكم لهآخر: أنا أعتزل النساء فبل أتزوج أبداً، فجاء رسول هللا 

سؤلوا أزواج  أصوم وأفطر، وأُصلً وأرلد، وأتزوج النساء، فمن رؼب عن سنتً فلٌس منً"، ولفظ مسلم: "أن نفراً من أصحاب النبً 
هللا، عن عمله فً السر، فمال بعضهم: ال أتزوج النساء، ولال بعضهم: ال آكل اللحم، ولال بعضهم: ال أنام على فراش، فحمد  النبً 

". ]متفك وأثنى علٌه فمال: "ما بال ألوام لالوا كذا وكذا، لكنً: أصلًّ وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء فمن رؼب عن سنتً فلٌس منً
، ومسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تالت نفسه إلٌه، برلم ٖٙٓ٘كتاب النكاح، باب الترؼٌب فً النكاح، برلم علٌه: البخاري، 

ٔٗٓٔ.] 
 .ٕٙٔ/ٔ(:ص1٘ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗ)
 .ٖٙٔ/ٔ(:ص1ٕ٘( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘)
 .ٖٓٓ/ٕ(:ٗٙٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٖٙٔ/ٔن أبً حاتم:( انظر: تفسٌر اب2)
 .2ٖٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: 1)
 .ٖٓٓ/ٕ( انظر: تفسٌره: 0)
 .2ٖٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٓٔ)
 .1ٔ/ٕ، وانظر: تفسٌر المرطبً: 2ٖٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔٔ)
 .ٔٙٔ/ٔ، وانظر: تفسٌر المراؼً: 0ٕٕ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٕٔ)
 .٘ٔٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٖٔ)
 .2ٖٔ/ٔالوجٌز: ( المحرر ٗٔ)



ٗٗٙ 

 

ٗٗٙ 

 

الثانً: المراد النهً عن إخراج بعضهم بعضا من دٌارهم ألن ذلن مما ٌعظم فٌه المحنة والشدة حتى ٌمرب  
 نحو ذلن. (٘)ومماتل بن حٌان (ٗ)والسدي (ٖ). وروي عن الحسن(ٕ). وهذا لول أبً العالٌة(ٔ)من الهبلن

 .(ٙ)والثالث: وال تسبوا من جاوركم فتلجبوهم إلى الخروج بسوء جواركم. لاله الثعلبً
 .(2)النفوس؛ وربما ٌكون أشك من المتل" لال ابن عثٌمٌن:"وال شن أن اإلخراج من الوطن شاق على

 .(1)[، " أي: لبلتم ذلن وألررتم به"1ٗلوله تعالى:}ثُمَّ أَْلَرْرتُْم{]البمرة: 
 .(ٓٔ). وروي عن الربٌع مثله(0)ال أبو العالٌة: "ٌمول: : ألررتم بهذا المٌثاق"ل 
 .(ٔٔ)لال الزجاج:" أي اعترفتم بؤن هذا أخذ علٌكم فً العهد وأخذ على آبابكم" 
 .(ٕٔ)لال الثعلبً:اي: "بهذا العهد إنّه حّك"  
 .(ٖٔ)لال الزمخشري:أي" بالمٌثاق واعترفتم على أنفسكم بلزومه" 
ابن عطٌة:" أي خلفا بعد سلؾ أن هذا المٌثاق أخذ علٌكم والتزمتموه فٌتجه فً هذه اللفظة أن لال  

تكون من اإللرار الذي هو ضد الجحد وتتعدى بالباء، وأن تكون من اإللرار الذي هو إبماء األمر على حاله، 
 .(ٗٔ)أي ألررتم هذا المٌثاق ملتزما"

[، أي:" وأنتم أٌها البالون المخاطبون تشهدون أن هذا 1ٗلبمرة:لوله تعالى:}َوأَْنتُْم تَْشَهُدوَن{]ا 
 .  (٘ٔ)حك"

 .(ٙٔ)لال الثعلبً: أي: تشهدون "الٌوم على ذلن ٌا معشر الٌهود" 
 [، على وجهٌن:1ٗواختلؾ فً الخطاب فً لوله تعالى}َوأَْنتُْم تَْشَهُدوَن{]البمرة: 

، والمعنى "وأنتم شهداء أي بٌنة أن هذا المٌثاق أخذ على -ملسو هيلع هللا ىلص-األول: أنه خطاب للٌهود المعاصرٌن للرسول
 .(1ٔ). وهذا مذهب ابن عباس(2ٔ)أسبلفكم فمن بعدهم"

 . (0ٔ)والثانً: أنه خبر من هللا جل ثناإه عن أوابلهم، أخرجه بذلن عنهم ُمخرج المخاطبة. لاله أبو العالٌة
المخاطبون منهم، "الذٌن أدركوا رسول هللا صلى هللا علٌه والراجح أنه خبر عن أسبلفهم، وٌدخل فٌه  

وسلم، كما كان لوله :}وإذ أخذنا مٌثالكم{ خبرا عن أسبلفهم، وإن كان خطابا للذٌن أدركوا رسول هللا صلى 
 .(ٕٔ). وهذا اختٌار الطبري(ٕٓ)هللا علٌه وسلم"

 :(ٕٕ) [، وجوها1ٗتُْم تَْشَهُدوَن{]البمرة:ولد ذكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى:}ثُمَّ أَْلَرْرتُْم َوأَنْ  

                                                           

 .2٘ٔ/ٕ( تفسٌر الرازي: ٔ)
 .ٖٙٔ/ٔ(:ص1ٖ٘( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕ)
 .ٖٙٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٖ)
 .ٖٙٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٗ)
 .ٖٙٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:٘)
 . لال المحمك وجدته عن هامش المخطوط.0ٕٕ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً: ٙ)
 .2ٗٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:2)
 .٘ٔٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: 1)
 .ٖٔٓ/ٕ(:ص2ٙٗٔ( أخرجه الطبري)0)
 .ٖٔٓ/ٕ(:ص1ٙٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .٘ٙٔ/ٔ( معانً المرآن للزجاج: ٔٔ)
 .0ٕٕ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٕٔ)
 .0ٔ/ٔ، وانظر: تفسٌر البٌضاوي: ٓٙٔ/ٔ( الكشاؾ: ٖٔ)
 .2ٗٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗٔ)
 .٘ٙٔ/ٔ( معانً المرآن للزجاج: ٘ٔ)
 .0ٕٕ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٙٔ)
 .2ٗٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: 2ٔ)
 .ٕٖٓ/ٕ(:ص0ٙٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٔ)
 .ٕٖٓ/ٕ(:ص2ٓٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)0ٔ)
 . ٕٖٓ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٕٓ)
 . ٕٖٓ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٕٔ)
 .1ٔ/ٕ، وتفسٌر المرطبً: 2٘ٔ-ٔٙ٘/ٕ، ومفاتٌح الؽٌب: ٓٙٔ/ٔ( انظر: الكشاؾ: ٕٕ)



ٗٗ2 
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األول: أي: ثم ألررتم بالمٌثاق واعترفتم على أنفسكم بلزومه وأنتم تشهدون علٌها كمولن فبلن ممر على نفسه 
 .(ٕ). ولواه المرطبً(ٔ)بكذا أي شاهد علٌها. لاله الزمخشري

 ابعا فٌما بٌنهم مشهورا.والثانً: اعترفتم بمبوله وشهد بعضكم على بعض بذلن، ألنه كان ش
 والثالث: وأنتم تشهدون الٌوم ٌا معشر الٌهود على إلرار أسبلفكم بهذا المٌثاق.

والرابع: اإللرار الذي هو الرضاء باألمر والصبر علٌه كؤن ٌمال: فبلن ال ٌمر على الضٌم، فٌكون المعنى أنه 
 حته.تعالى ٌؤمركم بذلن ورضٌتم به فؤلمتم علٌه وشهدتم بوجوبه وص

لال الرازي: "وإن لٌل: لم لال: }ثُمَّ أَْلَرْرتُْم َوأَْنتُْم تَْشَهُدوَن{ والمعنى واحد، للنا فٌه ثبلثة ألوال: األول:  
ألررتم ٌعنً أسبلفكم وأنتم تشهدون اآلن ٌعنً على إلرارهم، الثانً: ألررتم فً ولت المٌثاق الذي مضى 

 .(ٖ)كٌد"وأنتم بعد ذلن تشهدون، الثالث: أنه للتؤ
 الفوابد:

. من فوابد اآلٌة: أن بنً إسرابٌل أُخذ علٌهم تحرٌم لتال بعضهم بعضاً؛ لموله تعالى: }وإذ أخذنا مٌثالكم ال ٔ
 تسفكون دماءكم{.

 ومنها: تحرٌم إخراج بعضهم بعضاً من دٌارهم.  ٕ.

 ومنها: أن األمة كالنفس الواحدة؛ لموله تعالى: }ال تسفكون دماءكم وال تخرجون أنفسكم{. ٖ.

ومنها: األسلوب البلٌػ فً لوله تعالى: }ال تسفكون دماءكم وال تخرجون أنفسكم من دٌاركم{؛ وذلن أن  ٗ.
 ؼٌره لد اعتدى على نفسهمثل هذا التعبٌر فٌه الحث البلٌػ على اجتناب ما نُهً عنه، وكؤن الذي اعتدى على 

ومنها: أن بنً إسرابٌل لد ألروا على أنفسهم بهذا المٌثاق، وشهد بعضهم على بعض؛ لموله تعالى: }ثم  ٘.
 ألررتم وأنتم تشهدون.{.

 المرآن
ثِْم َواْلعُْدَواِن َوإِْن }ثُمه أَْنتُْم َهُإاَلِء تَْمتُلُوَن أَْنفَُسُكْم َوتُْخِرُجوَن فَِرٌمًا ِمْنُكْم ِمْن ِدٌَاِرِهْم تََظاهَ  ٌِْهْم بِاْْلِ ُروَن َعلَ

ٌُْكْم إِْخَراُجُهْم أَفَتُْإِمنُوَن بِبَْعِض اْلِكتَاِب َوتَْكفُُرونَ  ٌم َعلَ بِبَْعٍض فََما َجَزاُء َمْن  ٌَؤْتُوُكْم أَُساَرى تُفَاُدوُهْم َوُهَو ُمَحره
ا تَْعَملُوَن ٌَْفعَُل َذِلَن ِمْنُكْم إِاله ِخْزٌي فًِ اْلَحٌَا ُ بِغَافٍِل َعمه ْنٌَا َوٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة ٌَُردُّوَن إِلَى أََشّدِ اْلعََذاِب َوَما َّللاه ِة الدُّ

 [3٘({ ]البمرة : 3٘)
 التفسٌر:

ى كل فرٌك منكم على إخوانه  ثم أنتم ٌا هإالء ٌمتل بعضكم بعًضا، وٌُخرج بعضكم بعًضا من دٌارهم، وٌَتَمَوَّ
ًٌا وعدوانًا. وأن ٌؤتوكم أسارى فً ٌد األعداء سعٌتم فً تحرٌرهم من األسر، بدفع الفدٌة، مع أنه باألعداء بؽ

محرم علٌكم إخراجهم من دٌارهم. ما ألبح ما تفعلون حٌن تإمنون ببعض أحكام التوراة وتكفرون ببعضها! 
دُّهم هللا إلى أفظع العذاب فً النار، فلٌس جزاء َمن ٌفعل ذلن منكم إال ذُال وفضٌحة فً الدنٌا، وٌوم المٌامة ٌر

 وما هللا بؽافل عما تعملون.
لال ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس: " كانوا فرٌمٌن: طابفة منهم من بنً لٌنماع فً سبب نزول اآلٌة:  

، فكانوا إذا كانت بٌن األوس والخزرج حرب خرجت (ٙ)حلفاء األوس (٘)، والنضٌر ولرٌظة(ٗ)حلفاء الخزرج
لٌنماع مع الخزرج، وخرجت النضٌر ولرٌظة مع األوس، ٌظاهر كل من الفرٌمٌن حلفاءه على خرجت بنو 

                                                           

 .1ٔ/ٕ، تفسٌر المرطبً: ٓٙٔ/ٔ( انظر: الكشاؾ: ٔ)
 .1ٔ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٕ)
 .2٘ٔ/ٕ( تفسٌر الرازي: ٖ)
(هم الخزرج بن حارثة بطن من األزد من المحطانٌة، كانوا ٌمطنون المدٌنة مع األوس، وكانت العرب جمٌعًا فً الجاهلٌة ٌسمون ٗ)

 .ٕٖٗ/ ٔوالخزرج جمٌعًا الخزرج، وكانوا هم واألوس ٌحجون وٌمفون مع الناس. ٌنظر: "معجم لبابل العرب" األوس 
(لرٌظة والنضٌر: لبٌلتان من الٌهود فً المدٌنة، وهما من بنً الخزرج الصرٌح بن التوءمان بن السبط بن الٌسع بن سعد بن الوي بن ٘)

بن هارون بن عمران بن ٌصهر بن لاهث بن الوي بن ٌعموب. ٌنظر "السٌرة النبوٌة" البن  خٌر بن النحام بن تنحوم بن عازر بن عذري
 .ٔٙ/ ٔهشام 

(هم بنو األوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو مزٌمٌا بن عامر ماء السماء بن حارثة الؽطرٌؾ، من أعظم بطون األزد من المحطانٌة، ٙ)
لً ببلد الٌمن، فهاجروا إلى ٌثرب، وعاشوا مع الخزرج والمبابل الٌهودٌة، ونشبت أهل عز ومنعة، فٌهم عدة أفخار، كان موطنهم األص

 .ٓ٘/ ٔحروب طوٌلة بٌنهم وبٌن الخزرج كٌوم بعاث والدرن وؼٌرها. ٌنظر: "معجم لبابل العرب المدٌمة والحدٌثة" 
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إخوانه، حتى ٌتسافكوا دماءهم بٌنهم، وبؤٌدٌهم التوراة، ٌعرفون منها ما علٌهم وما لهم. واألوس والخزرج 
وال حراما وال حبلال فإذا أهل شرن ٌعبدون األوثان،ال ٌعرفون جنة وال نارا، وال بعثا وال لٌامة، وال كتابا، 

وضعت الحرب أوزارها، افتدوا أسراهم، تصدٌما لما فً التوراة، وأخذا به، بعضهم من بعض. ٌفتدي بنو 
لٌنماع ما كان من أسراهم فً أٌدي األوس، وتفتدي النضٌر ولرٌظة ما كان فً أٌدي الخزرج منهم، وٌطلون 

ا بٌنهم، مظاهرة ألهل الشرن علٌهم. ٌمول هللا تعالى ذكره، ما أصابوا من الدماء، ولتلى من لتلوا منهم فٌم
وفً حكم  -حٌن أنبهم بذلن : }أفتإمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض{، أي تفادونه بحكم التوراة وتمتلونه 

ابتؽاء  -التوراة أن ال ٌمتل، وال ٌخرج من داره، وال ٌظاهر علٌه من ٌشرن باهلل وٌعبد األوثان من دونه 
نزلت  -فٌما بلؽنً  -ن عرض الدنٌا". لال ابن اسحاق: "ففً ذلن من فعلهم مع األوس والخزرج عرض م

 .(ٔ)هذه المصة"
 .(ٗ)، وابن زٌد نحو ذلن(ٖ)،وروي عن السدي(ٕ)أخرجه الطبري

التوكٌد فً المٌثاق تنمضون أي ثم أنتم بعد ذلن [، "1٘لوله تعالى: }ثُمَّ أَْنتُْم َهُإاَلِء تَْمتُلُوَن أَْنفَُسُكْم{]البمرة: 
 .(٘)العهد فتمتلون أنفسكم"

 .(ٙ)لال ابن عباس:" أي أهل الشرن حتى ٌسفكوا دماءهم معهم" 
 .(2)وأخرج ابن أبً حاتم عن الربٌع بن أنس: "}ثم أنتم هإالء تمتلون أنفسكم{، ٌمول: ٌمتل بعضكم بعضا"

 .(1)وروي عن الحسن ولتادة نحو ذلن 
ٌمتل بعضكم بعضا كما كان ٌفعل من لبلكم، مع أنكم معترفون بؤن المٌثاق أخذ  لال المراؼً:" أي 

 .(0)علٌكم كما أخذ علٌهم"
ً المٌثاق ٌا معشر الٌهود بعد إلراركم به، فمتلتم إِخوانكم فً الدٌن،   لال الصابونً:"أي ثم نمضتم أٌضا

 .(ٓٔ)وارتكبتم ما نهٌتم عنه من المتل"
كانت لرٌظة حلفاء األوس، وكانت النضٌر حلفاء الخزرج، فكانوا وروي عن السدي أنه لال: " 

ٌمتتلون فً حرب سمٌر فتماتل بنو لرٌظة مع حلفابها. النضٌر وحلفابهم. وكانت النضٌر تماتل لرٌظة 
وحلفاءها وٌؽلبون فٌخربون دٌارهم وٌخرجونهم منها فإذا أسر رجل من الفرٌمٌن لٌهما جمعوا له حتى ٌفدوه 

عرب بذلن، وٌمولون: كٌؾ تماتلونهم وتفدونهم، لالوا: أمرنا أن نفدٌهم وحرم علٌنا لتالهم، لالوا: إنا فتعٌرهم ال
نستحً أن ٌستدل بحلفابنا. فذلن حٌن عٌرهم هللا فمال: ثم أنتم هإالء تمتلون أنفسكم وتخرجون فرٌما منكم من 

 .(ٔٔ)دٌارهم"
. وكذا لاله (ٕٔ)للحاضرٌن ال تحتمل ردا إلى األسبلؾ"لال ابن عطٌة:" }هُإالِء{ دالة على أن المخاطبة  

 .(ٖٔ)الواحدي
والخطاب لمن كان فً عهد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص؛ وإنما وجه إلٌهم؛ ألنهم من األمة التً فعلت  لال ابن عثٌمٌن:" 

 .(ٗٔ)ذلن، ورضوا به"

                                                           

 .2ٖٓ/ٕ(:ص2ٗٗٔ( تفسٌر الطبري)ٔ)
 .٘ٓٗ-ٖٗٓ/ٕ(:ص2ٔٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .1ٖٓ-2ٖٓ/ٕ(:ص2ٕٗٔر: تفسٌر  الطبري)(انظٖ)
 .2ٖٓ/ٕ(:ص2ٗٗٔ( أخرجه الطبري)ٗ)
 .ٔٙٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٘)
 .ٗٙٔ-ٖٙٔ/ٔ(:ص1٘ٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
 .ٗٙٔ/ٔ(:ص1٘1( أخرجه ابن أبً حاتم)2)
 .ٗٙٔ/ٔ(:ص1٘1( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)1)
 .ٔٙٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: 0)
 .ٙٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٓٔ)
 .ٗٙٔ/ٔ(:ص1٘2( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .2ٗٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕٔ)
 .ٙٔٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٖٔ)
 .2ٕٗ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗٔ)
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 :(ٔ)[، ٌحتمل وجهٌن1٘ثُمَّ أَْنتُْم َهُإالِء{]البمرة:ولوله تعالى} 
األول: أن ٌكون أرٌد به:ثم أنتم ٌا هإالء، فترن )ٌا(،استؽناء بداللة الكبلم علٌه، كما لال:}ٌُوُسُؾ أَْعِرْض َعْن 

 .(ٕ)[، أي: ٌا ٌوسؾ أعرض عن هذا. ااختاره الثعلب0ًَٕهَذا{] ٌوسؾ : 
د اعترض بٌنهم وبٌن والثانً: أن ٌكون معناه : ثم أنتم لوم تمتلون أنفسكم، فٌرجع إلى الخبر عن )أنتم(. ول

الخبر عنهم بـ}هإالء{، كما تمول العرب : أنا ذا ألوم، وأنا هذا أجلس، وإْذ لٌل : أنا هذا أجلس، كان صحٌحا 
 جابزا كذلن : أنت ذان تموم .

لال اإلمام الطبري: "ولد زعم بعض البصرٌٌن أن لوله }هإالء{ فً لوله : }ثم أنتم هإالء{، تنبٌه  
،. وزعم أن }أنتم{ وإن كانت كناٌة أسماء جماع المخاطبٌن، فإنما جاز أن ٌإكدوا بـ }هإالء{ وتوكٌد لـ }أنتم{

 : (ٖ)و)أوالء(،ألنها كناٌة عن المخاطبٌن، كما لال خفاؾ بن ندبة
ل ُخفاَفًا، إننً أنا ذِلَكا  مُح ٌؤِطُر َمتْنَهُ :         تؤمَّ  ألوُل له، والرُّ

ٌَْن بِِهْم{] ٌونس : ٌرٌد : أنا هذا، وكما لال جل    [.ٕٕثناإه :}َحتَّى إَِذا ُكْنتُْم فًِ اْلفُْلِن َوَجَر
 :(ٗ)ولد اختلؾ أهل التؤوٌل فٌمن ُعنً بهذه اآلٌة، نحو اختبلفهم فٌمن َعنً بموله :}وأنتم تشهدون} 

نً لٌنماع األول: أن اآلٌة خطاب لمرٌظة والنضٌر وبنً لٌنماع، وذلن أن النضٌر ولرٌظة حالفت األوس، وب
حالفت الخزرج، فكانوا إذا ولعت الحرب بٌن بنً لٌلة ذهبت كل طابفة من بنً إسرابٌل مع أحبلفها فمتل 
بعضهم بعضا وأخرج بعضهم بعضا من دٌارهم، وكانوا مع ذلن ٌفدي بعضهم أسرى بعض اتباعا لحكم 

 .(1)، وابن زٌد نحو ذلن(2)عن السدي،وروي (ٙ). لاله ابن عباس(٘) التوراة وهم لد خالفوها بالمتال واإلخراج
 .(1)ذلن

 .(0)نزلت هذه المصة" -فٌما بلؽنً  -لال ابن إسحاق: "ففً ذلن من فعلهم مع األوس والخزرج  
لال أبو العالٌة: "كان فً بنً إسرابٌل : إذا استضعفوا لوما أخرجوهم من دٌارهم. ولد أخذ علٌهم  والثانً:

 .(ٓٔ)وا أنفسهم من دٌارهم"المٌثاق أن ال ٌسفكوا دماءهم، وال ٌخرج
ولوله }تَْمتُلُوَن أَْنفَُسُكْم{، لراءة العاّمة بالتخفٌؾ، من المتل، ولرأ الحسن: }تُمَتِّلُوَن{، بالتثمٌل من  

 .(ٔٔ)التمتٌل
[، "أي كما طردتموهم من دٌارهم من ؼٌر 1٘لوله تعالى:}َوتُْخِرُجوَن فَِرٌمًا ِمْنُكْم ِمْن ِدٌَاِرِهْم{]البمرة: 

 .(ٕٔ)التفات إِلى العهد الوثٌك"

                                                           

 .ٖٗٓ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
 .0ٕٕ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً: ٕ)
. ٌمول  2ٖٗ،  ٖٗٔ:  ٔما ، وٌؤتً فً الطبري ، وؼٌره 2ٓٗ:  ٕ، والخزانة  ٖٗٔ:  ٙٔ/ٖ٘ٔ،  ٖٗٔ:  ٖٔ/ 0ٕٖ:  ٕ(األؼانً ٖ)

 الشعر فً ممتل ابن عمه معاوٌة بن عمرو أخى الخنساء . ومالن ، هو مالن بن ِحَمار الشمخً الفزاري . والبٌت الذي لبله: 
ْمُت َماِلَكا ٌٍْن تٌََمَّ ٌْلً لد أُِصٌَب َصِمٌُمها       فَعَْمًدا على َع  فَإن تَُن َخ

م فرسان الؽارة ، وكان معاوٌة وخفاؾ ؼزَوا بنً مرة وفزارة . والصمٌم : الخالص المحض من كل شًء . وأراد معاوٌة والخٌل هنا : ه 
 وممتله ٌومبذ . وٌمال : " فعلت هذا األمر عمد عٌن ، وعمًدا على عٌن " ، إذا تعمدته مواجهة بجد وٌمٌن . وتٌمم : لصد وأمَّ 

ر . وأطر الشًء ٌؤطره أطًرا : هو أن تمبض على أحد طرفً الشًء ثم تعوجه وتعطفه وتثنٌه . وأراد " ألول له " ، ٌعنً لمالن بن ِحَما
أن حر الطعنة جعله ٌتثنى من ألمها ، ثم ٌنحنً لٌهوى صرٌعًا إذ أصاب الرمح ممتله . وأرى أن اإلشارة فً هذا البٌت إلى معنى ؼابب ، 

 . كؤنه لال : " أنا ذلن الذي سمعت به وببؤسه "
 .2ٖٓ-ٖ٘ٓ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٗ)
 .ٖٙٓ/ٕ، وتفسٌر الطبري: 2ٗٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٘)
 .٘ٓٗ-ٖٗٓ/ٕ(:ص2ٔٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .1ٖٓ-2ٖٓ/ٕ(:ص2ٕٗٔ(انظر: تفسٌر  الطبري)2)
 .2ٖٓ/ٕ(:ص2ٗٗٔ( أخرجه الطبري)1)
 .٘ٓٗ-ٖٗٓ/ٕ(:ص2ٔٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)0)
 .2ٖٓ/ٕ(:ص2ٗٗٔالطبري)( أخرجه ٓٔ)
 . 0ٕٕ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً: ٔٔ)
 .ٙٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٔ)
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. وروي عن (ٔ)روي عن ابن عباس: }وتخرجون فرٌما منكم من دٌارهم{، لال: ٌخرجونهم من دٌارهم معهم"
 .(ٕ)الحسن، ولتادة نحو ذلن

ٌِْهْم باإلثم َواْلعُْدَواِن{]البمرة:   .(ٖ)[، أي تتعاونون علٌهم بالمعصٌة والظلم"1٘لوله تعالى: }تََظاَهُروَن َعلَ
 .(ٗ)لال الواحدي:" أي: تعاونون على أهل ملتكم بالمعصٌة والظلم" 

فكل عدوان معصٌة؛ ولٌست كل معصٌة لال ابن عثٌمٌن: أي بالمعصٌة واإلعتداء على الؽٌر بؽٌر حك، 
ً هذا آثم،  عدواناً. إال على النفس: فالرجل الذي ٌشرب الخمر عاٍص، وآثم؛ والرجل الذي ٌمتل معصوما

والذي ٌخرجه من بلده آثم، ومعتد؛ ولهذا لال تعالى: }تظاهرون علٌهم باإلثم والعدوان{ ؛ فهإالء بعد ومعتد؛ 
ما أخذ علٌهم المٌثاق مع اإللرار، والشهادة لم ٌموموا به؛ أخرجوا أنفسهم من دٌارهم، وتظاهروا علٌهم باإلثم، 

 .(٘)والعدوان"
والخزرج حرب خرجت بنو لٌنماع مع الخزرج، وخرجت لال ابن عباس:" كانوا إذا كان بٌن األوس  

النضٌر ولرٌظة مع األوس، ٌظاهر كل واحد من الفرٌمٌن حلفاءه على إخوانه حتى ٌتسافكوا دماءهم 
 .(ٙ)بٌنهم"

[، أي: تتعاونون، مشتك من الظهر، ألن بعضهم ٌموي بعضا فٌكون 1٘ولوله تعالى: }تََظاَهُروَن{[البمرة: 
 : (1)نه لول الشاعر، وم(2)له كالظهر

 تظاهرتم أستاه بٌت تجمعت       على واحد ال زلتم لرن واحد
 .(0)و)اإلثم( : "الفعل الذي ٌستحك علٌه صاحبه الذم والعدوان : اإلفراط فً الظلم والتجاوز فٌه" 
 .(ٔٔ). وروي عن مماتل بن حٌان مثل ذلن(ٓٔ)لال سعٌد بن جبٌر:" باإلثم بعد المعصٌة" 
 : (ٕٔ))العدوان( لوالنوفً تفسٌر  

 أحدهما : أنه مجاوزة الحك .
 .(ٗٔ). روي نحوه عن سعٌد بن جبٌر(ٖٔ)والثانً : أنه فً اإلفراط فً الظلم

 :(٘ٔ)[، على وجوه1٘ولد اختلؾ اْلمََرأَة فً لراءة : }تظاهرون{]البمرة: 
هذه المراءة: إنّهم حذفوا األول: لرأها بعضهم : }تظاهرون{ على مثال )تفاعلون(، واختاره أبو عبٌد ووجه 

[، ولوله:}ما لَُكْم ال ٕتاء الفاعل وأبموا تاء الخطاب كموله }َوال تَعاَونُوا{ ]المابدة: 
 . (ٙٔ)[ٕ٘تَناَصُروَن{]الصافات:

والثانً: ولرأها أهل المدٌنة وأهل مكة: }تظَّاهرون{، فشدد، بتؤوٌل : }تتظاهرون{، ؼٌر أنهم أدؼموا التاء 
 .(2ٔ)الظاء، لتمارب مخرجٌهما، فصٌروهما ظاء مشددة. واختاره أبو حاتمالثانٌة فً 

                                                           

 .ٗٙٔ/ٔ(:ص1٘0( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)
 .ٗٙٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٕ)
 .ٙٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .0ٔٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٗ)
 .2ٕ٘/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٘)
 .ٗٙٔ/ٔ(:ص1ٓٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
 .ٕٓ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: 2)
، والشوكانً رواٌة البٌت فً تفسٌر الشوكانً هكذا: تظاهرتم من كل ٕٓ/ٕ( لم أتعرؾ على لابله، والبٌت ورد فً تفسٌر المرطبً: 1)

 .ٔٙ/ٖٔ، و0ٔٔ/1ٔ، و 10ٔ/1ٔأوب ووجهة، انظر: تفسٌر الشوكانً: 
 .ٕٓ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: 0)
 .٘ٙٔ/ٔ(:ص1ٕٙأخرجه ابن أبً حاتم)( ٓٔ)
 .٘ٙٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٔٔ)
 .٘٘ٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٕٔ)
 .0ٕٕ/ ٔ، وتفسٌر الثعلبً:ٙٙٔ/ ٔ(معانً المرآن للزجاج: ٖٔ)
 .٘ٙٔ/ٔ(:ص1ٖٙ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗٔ)
 .ٕٓ/ٕ، وتفسٌر المرطبً: 1ٖٓ-2ٖٓ/ٕتفسٌر الطبري: ، و 2ٗٔ/ٔ، والمحرر الوجٌز: ٖٙ( انظر: السبعة فً المراءات: ٘ٔ)
 .0ٕٕ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً: ٙٔ)
 .0ٕٕ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً: 2ٔ)



ٗ٘ٔ 

 

ٗ٘ٔ 

 

ٌِْه{  والثالث: ولرأ الكوفٌون }تظاهرون{ مخففا، حذفوا التاء الثانٌة لداللة األولى علٌها، وكذا }َوإِْن تََظاَهَرا َعلَ
 [.ٗ]التحرٌم : 

رون علٌهم{، وشددة الظاء،  وكله راجع والرابع: ولرأ لتادة و ابن كثٌر ونافع وأبو عمرو وابن عامر }تظه
[ ولوله : }َواْلَمبلبَِكةُ بَْعَد َذِلَن َظِهٌٌر{ ٘٘إلى معنى التعاون، ومنه : }َوَكاَن اْلَكافُِر َعلَى َربِِّه َظِهٌراً{ ]الفرلان : 

 . (ٔ)[ٗ]التحرٌم : 
فسواء بؤي ذلن لرأ المارئ، ألنهما  والمراءة األولى والثانٌة، وإن اختلفت ألفاظهما، فإنهما متفمتا المعنى. 

جمٌعا لؽتان معروفتان، ولراءتان مستفٌضتان فً أمصار اإلسبلم بمعنى واحد، لٌس فً إحداهما معنى 
 .(ٕ)تستحك به اختٌارها على األخرى، إال أن ٌختار مختار}تظاهرون{، المشددة طلبا منه تتمة الكلمة

[، "أي إذا ولعوا فً األسر فادٌتموهم، ودفعتم المال 1٘تُفَاُدوُهْم{]البمرة:لوله تعالى: }َوإِن ٌَؤتُوُكْم أسارى  
 .(ٖ)لتخلٌصهم من األسر"

 .(ٗ)لال ابن عباس:" ولد عرفتم أن ذلن علٌكم فً دٌنكم" 
 .(٘)لال الواحدي: "إن أتوكم مؤسورٌن ٌطلبون الفداء فدٌتموهم" 
م علٌكم إخراجهم من دٌارهم؛ فؤنتم لم تموموا ٌعنً: تفدون المؤسورٌن وهو محر لال ابن عثٌمٌن:" 

 .(ٙ)باإلٌمان بالكتاب كله"
 :(2)[، على وجوه1٘واختلفت المراءة فً لوله }أسارى تُفَاُدوُهْم{]البمرة: 

 األول: فمرأ ابن كثٌر وأبو عمرو وابن عامر }أسرى تفدوهم{.
 بؤلؾ فٌهما. (1)والثانً: ولرأ نافع وعاصم والكسابً }أسارى تفادوهم{
 والثالث: ولرأ حمزة}أسرى تفدوهم{، بؽٌر ألؾ فٌهما.

 والرابع: وكان أبو عمرو وحمزة والكسابً ٌكسرون الراء.
 والخامس: وكان عاصم وابن كثٌر ٌفتحان الراء.

 والخامس: وكان نافع ٌمرأ بٌن الفتح والكسر.
)فعالى( فً جمع )فعٌل(، ؼٌر مستفٌض فً ولد رّجح اإلمام الطبري لراءة}وإن ٌؤتوكم أسرى{، "ألن  

 .(0)كبلم العرب "
، و)األسٌر( مشتك من اإلسار، وهو المد الذي ٌشد به المحمل فسمً (ٓٔ)وأصل األسر فً اللؽة: الشدّ  

أسٌرا، ألنه ٌشد وثاله، والعرب تمول : لد أسر لتبه، أي شده، ثم سمً كل أخٌذ أسٌرا وإن لم ٌإسر، ولال 
 : (ٔٔ)األعشى

 ولٌدنً الشعر فً بٌته     كما لٌد اآلسرات الحمارا

                                                           

(وروى علً بن نصر عن أبً عمرو أنه ٌخفؾ }تظهرون علٌهم{، وفارلهما عاصم فً التً فً سورة األحزاب فمرأ }تظاهرون منهن ٔ)
 [.ٖٙٔولرأ حمزة والكسابً بفتح التاء مع التخفٌؾ مثل التً فً سورة البمرة.]انظر: السبعة:منهن أمهاتكم{ برفع التاء مع التخفٌؾ، 

 .1ٖٓ-2ٖٓ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٕ)
 .ٙٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .٘ٙٔ/ٔ(:ص1ٙٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)
 .0ٔٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٘)
 .2ٕ٘/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٙ)
 .ٗٙٔالمراءات:  ( انظر: السبعة ف2ً)
(لال الطبري: "وكان بعضهم ٌزعم أن معنى " األسرى " مخالؾ معنى " األسارى " ، وٌزعم أن معنى " األسرى " استبسار الموم 1)

بؽٌر أسر من المستؤِسر لهم ، وأن معنى " األسارى " معنى مصٌر الموم المؤسورٌن فً أٌدي اآلسرٌن بؤسرهم وأخذهم لهرا وؼلبة...وذلن 
ال وجه له ٌفهم فً لؽة أحد من العرب. ولكن ذلن على ما وصفت من جمع " األسٌر " مرة على " فَعلى " لما بٌنت من العلة ، ومرة  ما

 (.ٖٔٔ/ٕعلى " فُعالى " ، لما ذكرت : من تشبٌههم جمعه بجمع " سكران وكسبلن " وما أشبه ذلن".)انظر: تفسٌر الطبري: 
 .ٕٖٔ-ٖٔٔ/ٕ(تفسٌر الطبري: 0)
 .21/ٗ، واللسان)أسر(:0٘ٔ/ٔ( انظر: تهذٌب اللؽة)أسر(:صٓٔ)
)انظر معجم العٌن:  .. و أسرت السرج والرحل : ضممت بعضه إلى بعض بسٌور ، و السٌور تسمى : تآسٌرٖ٘( دٌوانه: ٔٔ)

 مادة)اسر(.



ٕٗ٘ 

 

ٕٗ٘ 

 

[ 1ٕأي أنا فً بٌته، ٌرٌد ذلن بلوؼه النهاٌة فٌه، فؤما األسر فً لوله عز وجل : }َوَشَدْدنَا أَْسَرُهْم{ ]اإلنسان : 
 .(ٔ)فهو الخلك. وأسرة الرجل رهطه، ألنه ٌتموى بهم

 ل :وفً الفرق بٌن )أَْسَرى( و)أَُساَرى( ثبلثة ألوا 
 .(ٕ)أحدها : أن )أَْسَرى(، جمع )أسٌر(، و)أَُساَرى( جمع )أَْسَرى(

والثانً: أنه ما صار فً الٌد فهم )أسارى(، وما جاء مستؤسرا فهو )أسرى(. وهذا لول أبً عمرو بن 
 .(ٖ)العبلء

كبلم  لال أبو بكر النماش:"سمعت أحمد بن ٌحٌى ثعلب ولد لٌل له هذا الكبلم عن أبً عمرو فمال: هذا 
 .(ٗ)المجانٌن. ٌعنً ال فرق بٌنهما"

والثالث: وحكً عن أبً سعٌد الضرٌر إنّه لال: ")األسارى(: هم الممٌّدون المشّددون، و)األسرى(: هم 
 .(٘)المؤسورون ؼٌر الممٌدٌن"

وٌُمصر، و)الفداء( : طلب الفدٌة فً األسٌر الذي فً أٌدٌهم، لال الجوهري : " الفداء إذا ُكسر أّوله ٌُمدُّ  
وإذا فُتح فهو ممصور. ٌمال: لم فًدى لن أبً. ومن العرب َمن ٌكسر فداء للتنوٌن إذا جاور الم الجّر خاّصة، 
فٌمول: فِداٍء لن؛ ألنّه نكرة، ٌرٌدون به معنى الدعاء.. وٌمال: فداه وفاداه، إذا أعطى فداءه فؤنمذه. وفداه بنفسه، 

وبذلن فإن )الفداء( ٌؤتً بمعنى التخلٌص، وفكان األسٌر، نمول:  ،(ٙ)"وفداه تفدٌةً، إذا لال له: ُجعلت فداءن
ُ نَْفَسَها ِمْن َزْوِجَها: بََذلَْت لَهُ َماالً ِلٌَُطلِّمََها، َولَال اْلَوِزٌِر ْبنِ  ّيِ: " ٌُمَال: فََدى: فََدْت َواْفتََدْت َوفَاَدِت اْلَمْرأَة  اْلَمعَّرِ

، َوأَْفَدى: إَِذا أَْعَطى َرُجبلً َوأََخَذ َماالً، َوفَاَدى: إَِذا أَْعَطى َرُجبلً َوأََخذَ َرُجبلً "، إَِذا أَْعَطى َماالً َوأََخذَ َرُجبلً 
 . (2)َواْلِفَداُء َواْلِفْدٌَةُ َواْلفََدى ُكلُّهُ بَِمْعنًى واحد، َواْلِفْدٌَةُ اْسٌم ِلْلَمال الَِّذي ٌُْفتََدى بِِه األِسٌُر 

، فإن الفداء ال ٌخرج عن معناه اللؽوي، وعلٌه فٌمكن المول: إن الفداء أما فً االصطبلح الشرعً 
 .(1)اصطبلحاً هو: " بذل المال ونحوه من سبلح وؼٌره ممابل افتكان األسٌر من لبضة عدوه"

 : (0)وأنشد األصمعً للنابؽة
 مهبل فداء لن األلوام كلهم        وما أثمر من مال ومن ولد

مشروعٌة مفاداة أسرى المسلمٌن بالمال؛ بل تجب المفاداة إذا تعٌنت وسٌلة لذلن؛ ولد اتفك الفمهاء على  
ألنَّ ما ال ٌتم الواجب إال به فهو واجب، فإن لم ٌفد اإلمام والمسلمون أثموا جمٌعا، ألنها من فروض الكفاٌة 

 .(ٓٔ)التً تسمط بمٌام البعض بها 
 :(ٔٔ)ولوله تعالى}تُفَاُدوُهم{ لرئ بوجهٌن 

 لرأ المدنٌان نافع وأبو جعفر، وعاصم والكسابً وٌعموب )تفادوهم( بضم التاء وألؾ بعد الفاء. األول:
 والثانً: لرأ البالون}تَْفُدوهم{، بفتح التاء وسكون الفاء من ؼٌر ألؾ.

                                                           

 .ٕٔ/ٕ(تفسٌر المرطبً: ٔ)
 .٘٘ٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:ٕ)
 .ٖٕٓ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٖ)
 .ٖٕٓ/ٔ(تفسٌر الثعلبً: ٗ)
 .ٖٕٓ/ٔ(تفسٌر الثعلبً: ٘)
 .ٖٕ٘ٗ/ٙ( الصحاح: ٙ)
  (.11ٔٔ(، والماموس المحٌط، الفٌروز آبادي ) ص  0ٗٔ، ص ٘ٔ( انظر: لسان العرب، ابن منظور ) ج 2)
  (. 0٘، ص ٕٖ( انظر: الموسوعة الفمهٌة الكوٌتٌة ) ج 1)
 :ً من لصٌدة مدح بها النعمان وتبرأ مما رماه به الوشاة عنده ومطلعها(هذه البٌت من البسٌط لاله النابؽة الذبٌان0)

 ٌا دار مٌة بالعلٌاء فالسند      ألوت وطال علٌها سالؾ األمد
أي: أجمع وأصلح، ٌمال: ثّمر فبلن ماله إذا جمعه وأصلحه. والمعنى: « أثمر»بمعنى أمهل وتؤّن والفداء: ما ٌفتدى به الشًء و «: مهبل»

ًّ باالنتمام فدان األلوام وما أجمع من مال وولد ال تعجل  .عل
/ ٙ(، والتذٌٌل )2ٓ/ ٗ( وابن ٌعٌش )ٗٙٔمما التزم فٌه التنكٌر من أسماء األفعال. انظر البٌت فً المفصل )ص « فداء»والشاهد فٌه: أن 

 (.ٕٙ(، واللسان )فدى(. ودٌوان النابؽة )ص 2/ ٖ( والخزانة )ٖٕٔ
 (. ٓٙ، ص ٕٖالموسوعة الفمهٌة الكوٌتٌة ) ج  (، 20ٕ، ص ٘بً ) ج ( انظر: تفسٌر المرطٓٔ)
 .1ٕٔ/ ٕ، والنشر: ٗٙ، والتٌسٌر للدانً ص ٖٙٔ - ٕٙٔ( انظر:السبعة: ص ٔٔ)



ٖٗ٘ 

 

ٖٗ٘ 

 

ٌُْكْم إِْخَراُجُهْم{]البمرة:  ٌم َعلَ واإِلخراج من الدٌار، [، "أي فكٌؾ تستبٌحون المتل 1٘لوله تعالى: }َوُهَو ُمَحرَّ
 .(ٔ)وال تستبٌحون ترن األسرى فً أٌدي عدوهم؟"

أخرج ابن أبً حاتم:" عن ابن عباس: }وإن ٌؤتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم علٌكم{، فً كتابكم:  
 .(ٕ)إخراجهم"

 .(ٖ)لال ابن عثٌمٌن:أي:" "تفدون المؤسورٌن وهو محرم علٌكم إخراجهم من دٌارهم"
 .(ٗ)هللا إن فداءهم إلٌمان، وإن إخراجهم لكفر"و ولال لتادة:" 
 :(٘)ولوله تعالى }ُهَو{، ٌحتمل وجهٌن من اإلعراب 

األول: مبتدأ وهو كناٌة عن اإلخراج الذي تمدم ذكره، كؤنه لال : وتخرجون فرٌما منكم من دٌارهم، 
على }هو{، لما حال بٌن وإخراجهم محرم علٌكم. ثم كرر )اإلخراج( الذي بعد }وهو محرم علٌكم{، تكرٌرا 

 : (ٙ))اإلخراج( و )هو( كبلم،  وٌمرأ }وهو{ بسكون الهاء لثمل الضمة، كما لال الشاعر
 (2)فْهو ال تنمً رمٌته         ماله ال عد من نفره

الثانً: أن ٌكون عمادا، لّما كانت )الواو( التً مع }هو{ تمتضً اسما ٌلٌها دون الفعل، فلما لدم الفعل لبل 
أُوِلٌَْت )هو(، ألنه اسم، كما تمول : أتٌتن وهو لابم أبون، بمعنى :  -الذي تمتضٌه )الواو( أن ٌلٌها  -االسم 

وأبون لابم، إذ كانت )الواو( تمتضً اسما، فعمدت بـ)هو(، إذ سبك الفعل االسم لٌصلح الكبلم، كما لال 
 :  (1)الشاعر

 فً آباطها َعَرق ٌَْبُس  فؤبلػ أبا ٌحٌى إذا ما لمٌته       على العٌس
ًَّ الذي بَِضِرٌَّة       أمٌَر الحمى، لد باع َحمًِّ بنً عبِس    بؤن السُّبلِم

 بثوب ودٌنار وشاة ودرهم        فهل هو مرفوع بما ههنا َرأْسُ 
 فؤولٌت)هل( )هو( لطلبها االسم العماد.

ن ذلن: البلد الحرام، والبٌت الحرام؛ ألنه و)المحرم(: الممنوعٌ منه، والحراُم: كلُّ ممنوع من فعله، وم 
كان ٌمنع فٌه ما هو ُمبَاح فً ؼٌره، وَرجل ُمْحِرم وحرام: إذا َمنَع نفسه مّما ٌحظره اإلحرام، والُحُرمات: ُكّل 
مت بطعامن، أي: َحُرم علٌن بهذا السبَب ما كان لن أخذه، والمحروم:  ما ُمنَِع ارتكابُه، وتمول: لد تََحرَّ

 :(0)ع ما ناله سواه. ولول ُزَهٌرالممنو

                                                           

 .ٙٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .٘ٙٔ/ٔ(:ص1ٙ2( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕ)
 .2ٗٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖ)
 .ٙٙٔ/ٔ(:ص1ٙ1( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗ)
 .ٕٕ/ٕ، وتفسٌر المرطبً: ٖٖٔ-ٕٖٔ:ٕ(تفسٌر الطبري:٘)
 ."، واللسان )نمى(، والرواٌة فٌهما: "فهو ال تنمىٖ٘ٔ( البٌت المرئ المٌس فً دٌوانه ٙ)
 .ٕٕ/ٕ(تفسٌر المرطبً: 2)
ة ٌسٌرة ، وهً من . . والعٌس : إبل بٌض ٌخالطها شمرٕ٘:  ٔ( لم أتعرؾ على لابل األبٌات، وهً وردت فً معانً المرآن للفراء 1)

 كرابم اإلبل. وٌبس ٌابس. لد ٌبس العرق فً آباطها من طول الرحلة.
مصدلا وعامبل على الزكاة ، وأمٌرا على حمى ضرٌة ، ولست أعرؾ نسبته ، أهً لبٌلة أم إلى  -فٌما أرجح  -السبلمً : ٌعنً رجبل كان 

إلى مكة ألرب ، وهً أرض طٌبة مذكورة فً شعرهم . وفً البٌت  بلد . وحمى ضرٌة : فً نجد ، على طرٌك البصرة إلى مكة ، وهً
 إلواء، " بثوب " ، متعلك بموله آنفًا " باع " . ٌمول : أخذ هذه الرشى التً عددها من بنً عبس ، فؤسلم إلٌهم حمً . ولوله : " فهل هو

نصرنا وٌاخذ لناحمنا ، فنرفع رإوسنا بعد ما نزل بنا من مرفوع بما هاهنا رأس " ٌموله ألبً ٌحٌى الذي ذكره ، وٌمول : فهل نجد ناصرا ٌ
 ( : ٕٗٗالضٌم . وهذه كلمة ٌمولونها فً مثل ذلن . لال الراعً )طبمات فحول الشعراء : 

 فإن رفعت بهم رأسا نَعَْشتُهم      وإن لَمُوا مثلها فً لابل فسدوا
 ولال أعرابً : 

 وال مهد مبلما لباخل فتى مثل ضوء الشمس ، لٌس بباخل       بخٌر ،
 وال ناطك عوراء تإذى جلٌسه             وال رافع رأسا بعوراء لابل

( : " فذلن مثل من ٖٕ:  ٔوجاءت هذه الكلمة فً )باب فضل من علم وعلم( من حدٌث أبً موسى األشعري عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص )البخاري 
، فعلم وعلم ، ومثل من لم ٌرفع بذلن رأسا ولم ٌمبل هدى هللا الذي أرسلت به " .)انظر: تفسٌر فمه فً دٌن هللا ونفعه ما بعثنً هللا به 

 (.ٖٖٔ-ٕٖٔ/ ٕالطبري:
 .20(دٌوانه : 0)
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 ٌمول ال ؼابٌب مالً وال َحِرُم      وإن أتاه خلٌٌل ٌوَم مسؤلةٍ 
 .(ٔ)أي: لٌس بممنوع

[، "أي: أفتإمنون ببعض أحكام التوراة 1٘لوله تعالى:}أَفَتُْإِمنُوَن بِبَْعِض الكتاب َوتَْكفُُروَن بِبَْعٍض{]البمرة: 
 .(ٕ)وتكفرون ببعض؟"

 .(ٖ)السدي:" كان إٌمانهم ببعض الكتاب حٌن فدوا األسارى"لال  
  .(ٗ)لال ابن عباس:" أي تفادٌه بحكم التوراة، وتمتله. وفً حكم التوراة أال تفعل" 
 .(٘)ولال أبو العالٌة:" آمنوا بالفدٌة ففدوا وكفروا باإلخراج من الدٌار فؤخرجوا" 
ٌمتلون أبناءهم وأنفسهم. وإٌمانهم أنهم كانوا ٌرون حما ولال عطاء الخراسانً:" فكفرهم أنهم كانوا  

 .(ٙ)علٌهم أن ٌفادوا من وجدوا منهم أسٌرا"
 .(2)ولال الثعلبً:" فؤٌمانهم بالفداء وكفرهم بالمتل واإلخراج والمظاهرة" 
وسبك  لال ابن عثٌمٌن: "واالستفهام هنا لئلنكار، والتوبٌخ؛ والفاء فً لوله تعالى: }أفتإمنون{ عاطفة؛ 

؛ ووجه كونهم ٌإمنون ببعض الكتاب،  (ٔ)الكبلم على مثل ذلن؛ أعنً ولوع العاطؾ بعد همزة االستفهام
وٌكفرون ببعض: أنهم كفروا بما نهوا عنه من سفن الدماء، وإخراج أنفسهم من دٌارهم؛ وآمنوا بفدابهم 

عبد هواه؛ فإذا صار الحكم الشرعً األسرى؛ والذي ٌعبد هللا على هذه الطرٌك لم ٌعبد هللا حمٌمة؛ وإنما 
 .(1)ٌناسبه لال: آخذ به؛ وإذا كان ال ٌناسبه راوغ عنه بؤنواع التحرٌؾ، والتماس األعذار"

ولد لال علماإنا : كان هللا تعالى لد أخذ علٌهم أربعة عهود : ترن المتل، وترن اإلخراج، وترن  
ه إال الفداء، فوبخهم هللا على ذلن توبٌخا ٌتلى فمال : المظاهرة، وفداء أساراهم، فؤعرضوا عن كل ما أمروا ب

 .(0) [ !!1٘[ وهو التوراة }َوتَْكفُُروَن بِبَْعٍض{ ]البمرة : 1٘}أَفَتُْإِمنُوَن بِبَْعِض اْلِكتَاِب{ ]البمرة : 
ولال الواحدي:" ولم ٌذّمهم على الفداء، بل على المنالضة، إذ أتوا ببعض الواجب، وتركوا بعضاً.  

وتكون المنالضة آكد فً الذّم، وال ٌمال اإلخراج معصٌة. فلم سماها كفراً ؟ ألنا نمول : لعلهم صّرحوا بؤن 
ترن اإلخراج ؼٌر واجب، مع أن صرٌح التوراة كان داالً على وجوبه. والبعض الذي آمنوا به، إن كان 

ا فٌما آمنوا به من أحكامها، وف داء األسٌر من جملته. والبعض الذي كفروا المراد بالكتاب التوراة، فٌكون عامًّ
به : هو لتل بعضهم بعضاً، وإخراج بعضهم من دٌارهم، والمظاهرة باإلثم والعدوان، من جملة ما كفروا به 
من التوراة. ولٌل : معناه ٌستعملون البعض وٌتركون البعض، تفادون أسرى لبٌلتكم، وتتركون أسرى أهل 

 .(ٓٔ)ملتكم وال تفادونهم"

                                                           

 .ٕٙٔ/ٖ، مادة )حرم(، والتفسٌر البسٌط: 1ٗٗ/ ٕ، ولسان العرب: 202 - 20ٖ/ ٔ( انظر: هذٌب اللؽة: ٔ)
 .ٙٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
:" كان إٌمانهم ببعض الكتاب حٌن فدوا األسارى وكفرهم ٙٙٔ/ٔ(:ص12ٔ، وعنه أٌضا)ٙٙٔ/ٔ(:ص1ٙ0أبً حاتم)( أخرجه ابن ٖ)

 حٌن لتل بعضهم بعضا".
 .ٙٙٔ/ٔ(:ص12ٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)
 .ٙٙٔ/ٔ(:ص12ٕ( أخرجه ابن أبً حاتم)٘)
 .ٙٙٔ/ٔ(:ص12ٖ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
 .ٖٕٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:2)
ا ٌمصد به الفاء والعة بعد همزة االستفهام؛ وهذا ٌكثر فً المرآن: } أفبل تعملون {؛ } أفبل تذكرون {؛ } أفلم ٌسٌروا {؛ } أو لم ٌسٌرو  )ٔ(

وال ؛ {؛ } أثم إذا ما ولع آمنتم به {؛ وأشباه ذلن؛ ٌعنً أنه ٌؤتً حرؾ العطؾ بعد همزة االستفهام؛ وهمزة االستفهام لها الصدارة فً جملتها
صدارة مع وجود العاطؾ؛ ألن الفاء عاطفة؛ فمال بعض النحوٌٌن: إن بٌن الهمزة وحرؾ العطؾ جملة محذوفة ُعطفت علٌها الجملة التً 
بعد حرؾ العطؾ، وهذه الجملة تمدر بما ٌناسب الممام؛ ولال آخرون: بل إن الهمزة ممدمة؛ وإن حرؾ العطؾ هو الذي تؤخر . ٌعنً 

ن مكانه، وجعلت الهمزة مكانه؛ وعلى هذا فٌكون التمدٌر: فؤال تعملون؛ أما على األول فٌكون التمدٌر: أجهلتم فبل ُزحلك حرؾ العطؾ ع
وتكلفاً تعملون؛ أو: أسفهتم فبل تعملون... المهم ٌمدر شًء مناسب حسب السٌاق؛ فالمول األول أدق؛ والثانٌة أسهل؛ ألن الثانً ال ٌحتاج عناًء 

 (.1ٖٔ/ٔهمزة والعاطؾ.)انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: فٌما تمدره بٌن ال
 .2ٗٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 1)
 .ٕٕ/ٕ(تفسٌر المرطبً: 0)
 .ٕٔ٘/ٔ(  البحر المحٌط: ٓٔ)
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وهذا الفعل المذكور فً هذه اآلٌة، فعل للذٌن كانوا فً زمن الوحً بالمدٌنة، وذلن أن  السعدي:" لال 
كانوا لبل مبعث النبً ملسو هيلع هللا ىلص مشركٌن، وكانوا ٌمتتلون على عادة الجاهلٌة،  -وهم األنصار  -األوس والخزرج 

و النضٌر، وبنو لٌنماع، فكل فرلة منهم حالفت فنزلت علٌهم الفرق الثبلث من فرق الٌهود، بنو لرٌظة، وبن
فرلة من أهل المدٌنة، فكانوا إذا التتلوا أعان الٌهودي حلٌفه على مماتلٌه الذٌن تعٌنهم الفرلة األخرى من 
الٌهود، فٌمتل الٌهودي الٌهودي، وٌخرجه من دٌاره إذا حصل جبلء ونهب، ثم إذا وضعت الحرب أوزارها، 

ٌن الطابفتٌن فدى بعضهم بعضا، واألمور الثبلثة كلها لد فرضت علٌهم، ففرض وكان لد حصل أسارى ب
علٌهم أن ال ٌسفن بعضهم دم بعض، وال ٌخرج بعضهم بعضا، وإذا وجدوا أسٌرا منهم، وجب علٌهم فداإه، 

{ وهو فداء األسٌر فعملوا باألخٌر وتركوا األولٌن، فؤنكر هللا علٌهم ذلن فمال: }أَفَتُْإِمنُوَن بِبَْعِض اْلِكتَابِ 
}َوتَْكفُُروَن بِبَْعٍض{ وهو المتل واإلخراج، وفٌها أكبر دلٌل على أن اإلٌمان ٌمتضً فعل األوامر واجتناب 

 .(ٔ)النواهً، وأن المؤمورات من اإلٌمان"
"أي ما عموبة من  [،1٘}فََما َجَزآُء َمن ٌَْفعَُل ذلن ِمنُكْم إِالَّ ِخْزٌي فًِ الحٌاة الدنٌا{]البمرة: لوله تعالى: 

 .(ٕ)ٌإمن ببعض الكتاب وٌكفر ببعض إاِل ذٌل وهوان، وممٌت وؼضب فً الدنٌا"
لال ابن عباس:" فؤنبؤهم بذلن من فعلهم، ولد حرم علٌهم فً التوراة سفن دمابهم، وافترض علٌهم  

 .(ٖ)فداء أسراهم"
من لتل، وسبى من سبى منهم، لال السعدي:" ولد ولع ذلن فؤخزاهم هللا، وسلط رسوله علٌهم، فمتل  

 .(ٗ)وأجلى من أجلى"
)الجزاء(: الثواب، وهو العوض مما فعل من ذلن واألجر علٌه .. و)الخزي(: الذل لال الطبري:" 

 . (٘)والصؽار، ٌمال منه : " خزي الرجل ٌخزى خزٌا"
: فضحه، وفً : أخزاه هللا(2)، لال شمر(ٙ)والخزي: "الهوان والفضٌحة، ولد أخزاه هللا: أي: أهانه 

ٌِْفً{ ]هود:  ، لال أبو عبٌد:"ٌُمال: خِزي ٌخزى ِخزًٌا: (1)[ أي: ال تفضحونًٖٕٓالمرآن: }َواَل تُْخُزوِن فِى َض
 . (0)إذا هلن"

ولال ابن السراج: "معنى أخزاه هللا، أي: أولفه مولفا ٌُْستحٌَا منه، ِمن لولهم: خزي ٌخَزى ِخَزاٌَةً: إذا  
 .(ٓٔ)استحٌا"

 :(ٔٔ)اختلؾ فً الخزي الذي أخزاهم هللا بما سلؾ من معصٌتهم إٌاه، على وجوهثم  
األول: فمال بعضهم : ذلن هو حكم هللا الذي أنزله إلى نبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: من أخذ الماتل بمن لتل، والمود به 

 .(ٕٔ)لصاصا، واالنتمام للمظلوم من الظالم
 .(ٖٔ)هم ما ألاموا على دٌنهم، ذلة لهم وصؽاراوالثانً: أن ذلن، هو أخذ الجزٌة من

والثالث: أنه كان خزي لرٌظة المتل والّسبً، وخزي بنً النضٌر الجبلء والنفً عن منازلهم وجنانهم إلى 
 .(ٔ)أذرعات ورٌحا من الّشام، فكان ذلن خزٌا فً الدنٌا، ولهم فً اآلخرة عذاب عظٌم

                                                           

 .1٘( تفسٌر السعدي: ٔ)
 .ٙٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .2ٙٔ/ٔ(:ص12ٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .1٘( تفسٌر السعدي: ٗ)
 .ٖٗٔ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٘)
 .ٖٕٓٔ/ ٔمادة )خزا(، "تفسٌر الثعلبً"  ٘٘ٔٔ/ ٕ، "اللسان" 2ٕٓٔ/ ٔ(انظر: تهذٌب اللؽة" ٙ)
(هو: شمر أبو عمرو بن حمدوٌه الهروي اللؽوي األدٌب الفاضل الكامل، إلٌه الرحلة فً هذا الفن من كل مكان، كانت له عناٌة بعلم 2)

 .٘ - ٗ/ ٕ، و"بؽٌة الوعاة" 21 - 22/ ٕهـ. ٌنظر: "إنباه الرواة"  ٕ٘٘اللؽة، توفً سنة 
 )مادة: خزي(. ٘٘ٔٔ/ ٕ، اللسان" 2ٕٓٔ/ ٔ(تهذٌب اللؽة" 1)
 .1ٖٔ/ ٕ( ؼرٌب الحدٌث: 0)
 .ٖٕ/ ٕ، )مادة: خزى(، "تفسٌر المرطبً" 2ٕٗٓٔ/ ٔ، "تهذٌب اللؽة" 1ٖٔ/ ٕ(انظر: ؼرٌب الحدٌث" ألبً عبٌد ٓٔ)
 .ٖٗٔ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٔٔ)
 .ٖٗٔ/ٕي:( انظر: تفسٌر الطبرٕٔ)
 .ٖٗٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري:ٖٔ)
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[، "أي وهم صابرون فً اآلخرة إِلى عذاب 1٘إلى أََشّدِ العذاب{]البمرة: لوله تعالى:}َوٌَْوَم المٌامة ٌَُردُّونَ  
 .(ٕ)أشّد منه"

 .(ٖ)لال السعدي: "أي أعظمه" 
 .(ٗ)لال الثعلبً:" وهو عذاب النّار" 
و}ٌََْوَم اْلِمٌَاَمِة{ أي ٌوم البعث؛ وسمً بذلن؛ ألن الناس ٌمومون فٌه من لبورهم لرب العالمٌن؛ وألنه  

األشهاد؛ وألنه ٌمام فٌه العدل؛ و)ٌوم المٌامة( ظرؾ متعلك بـ)ٌردون( أي ٌرجعون من ذّل الدنٌا، ٌموم فٌه 
 .(٘)وخزٌها؛ )إلى أشد العذاب( أي أعظمه؛ و)العذاب(: العموبة

 :(ٙ) وفً لوله تعالى}أشد العذاب{ ثبلثة ألوال 
 عنهم.تتصل أجزاإه، فبل ٌفتر أبدا ( 2)أحدها: أنه عذاب ال َرْوح  فٌه

 والثانً: عذاٌب أشّد من عذاب الدنٌا، بتضعٌؾ األلم فٌه. 
 .(1)أن }أشد العذاب{، الخلود فً جهنم.لاله ابن عطٌةوالثالث: 

ّدة:   و)الردُّ(: "الرجع. ٌمال: رّده إلى كذا، وٌمال للُمجبّر: رّداد؛ ألنه ٌرّد العُْضو إلى ما كان. والّرِ
 .(0)اإلسبلم"الرجوع عن الشًء، ومنه الرّدة عن 

ولرأ الحسن وابن هرمز: }تردون{ بتاء، على الخطاب لموله }ِمْنُكْم{، ولال: }ٌُرّدون{، بلفظ الجمع  
 .(ٓٔ)لمعنى }َمْن{

ا تَْعَملُوَن{]البمرة:لوله تعالى:}  ُ بِؽَافٍِل َعمَّ أي هللا سبحانه وتعالى بالمرصاد ال ٌؽفل عن [، "1َ٘وَما َّللاَّ
 .(ٔٔ)أفعالهم"
 (.ٕٔ)عثٌمٌن:"نفى هللا سبحانه وتعالى عن نفسه صفة الؽفلة؛ وذلن لكمال علمه، ومرالبته" لال ابن

 :(ٖٔ)[، على وجهٌن1٘تَْعَملُوَن{]البمرة:واختلفت المراءة فً لوله تعالى:} 
، واآلٌة واعظة لرأ نافع وابن كثٌر }ٌعملون{، بـ)ٌاء( على ذكر الؽابب، فالخطاب باآلٌة ألمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلصاألوزل:

 لهم بالمعنى إن هللا تعالى بالمرصاد لكل كافر وعاص.
بـ)تاء( على الخطاب المحتمل أن ٌكون فً سرد اآلٌة. لال ابن عطٌة:"وهو  تَْعَملُوَن{،والثانً: ولرأ البالون}

 .(ٗٔ)األظهر"
اب رضً هللا عنه، أنه لال: "إن بنً وٌحتمل أن ٌكون الخطاب ألمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، لما روي أن عمر بن الخط 

 .(ٙٔ)، ٌرٌد: وبما ٌجري مجراه(٘ٔ)إسرابٌل لد مضوا، وإنكم أنتم تعنون بهذا الحدٌث

                                                                                                                                                                                             

 .ٖٗٔ/ٕ، وتفسٌر الطبري:ٖٕٔ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً: ٔ)
 .ٙٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .1٘( تفسٌر السعدي: ٖ)
 .ٖٕٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٗ)
أشد العذاب( : وٌوم تموم الساعة ٌرد  . لال االمام الطبري: " ٌعنً بموله : )وٌوم المٌامة ٌردون إلى1ٗٔ/ٔ(انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٘)

إلى أشد العذاب الذي أعد هللا ألعدابه. ولد لال بعضهم :  -بعد الخزي الذي ٌحل به فً الدنٌا جزاء على معصٌة هللا  -من ٌفعل ذلن منكم 
ل ثناإه إنما أخبر أنهم ٌردون إلى أشد معنى ذلن : وٌوم المٌامة ٌردون إلى أشد من عذاب الدنٌا. وال معنى لمول لابل ذلن،  ذلن بؤن هللا ج

 (.ٖ٘ٔ/ٕمعانً العذاب ، ولذلن أدخل فٌه " األلؾ والبلم " ، ألنه عنى به جنس العذاب كله ، دون نوع منه.)تفسٌر الطبري: 
 ( نملت عنه بتلخٌص وتصرؾ ٌسٌر.2ٕٔ/ ٖ( انظر التفسٌر البسٌط للواحدي )ٙ)
 (ال روح فٌه: أي ال راحة فٌه.2)
 .2٘ٔ/ٔظر: المحرر الوجٌز: ( ان1)
 .2ٕٔ/ٖمادة )ردد(، والتفسٌر البسٌط:  0ٖٓٔ/ ٕ( انظر: هذٌب اللؽة" 0)
 .2٘ٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٓٔ)
 .0ٕ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٔٔ)
 .1ٗٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕٔ)
 .2ٙٔ-2٘ٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٖٔ)
 .2ٙٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗٔ)
 .ٖٓٔ/ٕ(:ص1ٔٗٔالطبري) ( أخرجه٘ٔ)
 .2ٙٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٙٔ)
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 الفوابد:
. ومنها: بٌان تمرد بنً إسرابٌل؛ حٌث إنهم نمضوا العهد الذي أخذه هللا علٌهم، فصار بعضهم ٌمتل بعضاً، ٔ

 وٌخرج بعضهم بعضاً من دٌارهم.
 .أن بعضهم ٌتعالى على بعض باإلثم، والعدوان . ومنها:ٕ
. ومنها: تحرٌم التظاهر على الؽٌر بؽٌر حك؛ لموله تعالى: }تظاهرون علٌهم باإلثم والعدوان{؛ وأما إذا عبل ٖ

علٌه بحك فإن هذا ال بؤس به؛ فإن هللا سبحانه وتعالى فضل العباد بعضهم على بعض، كما لال تعالى: }إن 
[، ولال تعالى: }فبل تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم األعلون وهللا معكم ٖٔأتماكم{ ]الحجرات:  أكرمكم عند هللا

 [.ٖ٘ولن ٌتركم أعمالكم{ ]دمحم: 
. ومنها: تنالض بنً إسرابٌل فً دٌنهم، ولبولهم للشرٌعة؛ حٌث إنه ٌمتل بعضهم بعضاً، وٌخرج فرٌماً من ٗ

أي دفع فدٌة لفن أسره؛ ألنه واجب علٌهم فً شرٌعتهم أن ٌفدي دٌارهم؛ ثم إذ أتى بعضهم أسٌراً فاداه . 
بعضهم بعضاً؛ وهذا من اإلٌمان ببعض الكتاب، والكفر ببعضه؛ ولهذا لال هللا تعالى: }أفتإمنون ببعض 

 الكتاب وتكفرون ببعض{.
ببعض الكتاب،  . ومنها: أن الكفر ببعض الشرٌعة كفر بجمٌعها؛ وجه ذلن أن هللا توعد هإالء الذٌن ٌإمنون٘

وٌكفرون ببعض؛ ومثل ذلن إذا آمن ببعض الرسل دون بعض فإنه كفر بالجمٌع؛ ودلٌل ذلن لوله تبارن 
[ . ونوح هو أول الرسل لم ٌسبمه رسول؛ ومع ذلن جعل ٘ٓٔوتعالى: }كذبت لوم نوح المرسلٌن{ ]الشعراء: 

ن ٌكفرون باهلل ورسله وٌرٌدون أن ٌفرلوا بٌن هللا المكذبٌن له مكذبٌن لجمٌع الرسل؛ ولموله تعالى: }إن الذٌ
هللا ورسله وٌمولون نإمن ببعض ونكفر ببعض وٌرٌدون أن ٌتخذوا بٌن ذلن سبٌبًل * أولبن هم الكافرون حماً 

 [ .ٔ٘ٔ، ٓ٘ٔوأعتدنا للكافرٌن عذاباً مهٌناً{ ]النساء: 
ى: }فما جزاء من ٌفعل ذلن منكم إال خزي . ومن فوابد اآلٌة: مضاعفة العموبة على بنً إسرابٌل؛ لموله تعالٙ

 فً الحٌاة الدنٌا وٌوم المٌامة ٌردون إلى أشد العذاب{.
 .إثبات ٌوم المٌامة؛ وهو الٌوم الذي ٌموم فٌه الناس لرب العالمٌن مبعوثٌن من لبورهم :. ومنها2
 {.. ومنها: تهدٌد الذٌن نمضوا العهد؛ لموله تعالى: }وما هللا بؽافل عما تعملون1
 .. ومنها: كمال علم هللا سبحانه وتعالى، ومرالبته لخلمه0

. ومنها: إثبات أن صفات هللا تعالى ثبوتٌة، ومنفٌة؛ لكن ٌجب أن نعلم أن النفً المحض ال ٌوجد فً ٓٔ
صفات هللا تعالى؛ وإنما النفً الوالع فً صفاته لبٌان كمال ضد ذلن المنفً؛ ففً لوله تبارن وتعالى: }وال 

[ إثبات كمال العدل مع نفً الظلم عنه؛ وفً لوله تعالى: }وما مسَّنا من لؽوب{ 0ٗربن أحداً{ ]الكهؾ: ٌظلم 
[ إثبات كمال الموة مع نفً اللؽوب عنه؛ وعلى هذا فمس؛ فالضابط فً الصفات التً نفاها هللا تعالى 1ٖ]ق: 

 عن نفسه أنها تدل على نفً تلن الصفة، وعلى ثبوت كمال ضدها.
 المرآن

ْنٌَا بِاِْلِخَرِة فَََل ٌَُخفهُف َعْنُهُم اْلعََذاُب َواَل ُهْم ٌُْنَصُرونَ   [3ٙ({ ]البمرة : 3ٙ) }أُولَئَِن الهِذٌَن اْشتََرُوا اْلَحٌَاةَ الدُّ
 التفسٌر:

أولبن هم الذٌن آثروا الحٌاة الدنٌا على اآلخرة، فبل ٌخفؾ عنهم العذاب، ولٌس لهم ناصر ٌنصرهم ِمن عذاب 
 .هللا
 .(ٔ)لال ابن عباس : "نزلت فً الٌهود، الذٌن تمّدم ذكرهم أنهم آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض" 
ْنٌَا بِاآْلِخَرةِ{]البمرة:  [، أي:" هإالء الٌهود الذٌن نمضوا 1ٙلوله تعالى:  }أُولَبَِن الَِّذٌَن اْشتََرُوا اْلَحٌَاةَ الدُّ

 .(ٕ)العهد، اختاروا الدنٌا على اآلخرة"
 .(ٖ)لال الثعلبً: أي:" استبدلوا" 
 .(ٔ)لال النسفً:" اختاروها على اآلخرة اختٌار المشتري" 

                                                           

 .ٕٔٔ/ٔ( انظر: زاد المسٌر: ٔ)
 .2ٕٙ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕ)
 .ٖٕٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٖ)
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 .(ٕ)لال ابن كثٌر:" أي : استحبوها على اآلخرة واختاروها" 
 .(ٖ)لال الماسمً:" أي آثروا اْلَحٌاةَ الدُّْنٌا على خساستها. واستبدلوها بِاآْلِخَرةِ مع نفاستها" 
 .(ٗ)أي آثروا الحٌاة الدنٌا واستبدلوها باآلخرة وأعرضوا عنها مع تمكنهم من تحصٌلها" لال اآللوسً:" 
 .(٘)لال الشوكانً:أي:" استحبوا للٌل الدنٌا على كثٌر اآلخرة" 
 .(ٙ)لال لتادة:" استحبوا للٌل الدنٌا على كثٌر اآلخرة" 
 .(2)ولال ابن مسعود:" أخذوا الضبللة وتركوا الهدى" 
عطٌة:" جعل هللا ترن اآلخرة وأخذ الدنٌا مع لدرتهم على التمسن باآلخرة بمنزلة من أخذها لال ابن  

 .(1)ثم باعها بالدنٌا"
ولال الطبري:" وإنما وصفهم هللا جل ثناإه ببؤنهم اشتروا الحٌاة الدنٌا باآلخرة، ألنهم رضوا بالدنٌا  

للمإمنٌن. فجعل حظوظهم من نعٌم اآلخرة بكفرهم  بكفرهم باهلل فٌها، عوضا من نعٌم اآلخرة الذي أعده هللا
 .(0)باهلل، ثمنا لما ابتاعوه به من خسٌس الدنٌا"

لال المرطبً:" والشراء هنا مستعار، والمعنى استحبوا الكفر على اإلٌمان، كما لال:" فاستحبوا العمى  
 .(ٓٔ)ٌحبه مشترٌه"[ فعبر عنه بالشراء، ألن الشراء إنما ٌكون فٌما 2ٔعلى الهدى " ]فصلت: 

ن عنهم، ال زمناً، وال شدة، وال 1ٙفبَل ٌَُخفَُّؾ َعْنُهُم اْلعََذاُب{]البمرة:لوله تعالى:}  [، "أي ال ٌهوَّ
 .(ٔٔ)لوة"

  .(ٕٔ)["ٖ٘لال أبو العالٌة:" هو كموله: }هذا ٌوم ال ٌنطمون وال ٌإذن لهم فٌعتذرون{ ]المرسبلت: 
 .(ٖٔ)ة واحدة"لال ابن كثٌر:" أي:ال ٌفتر عنهم ساع 
 .(ٗٔ)ولال الثعلبً: ال" ٌهون" 
 .(٘ٔ)ولال الماسمً:" فً واحدة من الدارٌن" 
 .(ٙٔ)لال اآللوسً: أي العذاب الموعود به "ٌوم المٌامة، أو مطلك اْلعَذاُب دنٌوٌا كان أو أخروٌا" 
 :(2ٔ)[، لوالن1ٙوفً دخول الفاء فً لوله: }فبَل ٌَُخفَُّؾ{]البمرة:  
أحدهما: العطؾ على )اشتروا( والمول اآلخر بمعنى جواب األمر، كمولن أولبن الضبلل انتبه فبل خٌر فٌهم،  

 واألول أوجه، ألنه ال حاجة فٌه إلى اإلضمار.
والثانً: أن بعضهم حمل التخفٌؾ على أنه ال ٌنمطع بل ٌدوم، ألنه لو انمطع لكان لد خؾ، وحمله آخرون 

، واألولى أن ٌمال: إن العذاب لد ٌخؾ باالنمطاع ولد ٌخؾ بالملة فً كل ولت أو فً على شدته ال على دوامه
 بعض األولات، فإذا وصؾ تعالى عذابهم بؤنه ال ٌخفؾ التضى ذلن نفً جمٌع ما ذكرناه.

 .(ٔ)[، " أي وال أحد ٌمنع عنهم عذاب هللا"1ٙلوله تعالى:}َوال ُهْم ٌُْنَصُروَن{]البمرة: 

                                                                                                                                                                                             

 .٘ٓٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٔ)
 .ٕٖٔ-ٕٖٓ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕ)
 .ٖٙٗ/ٔ( محاسن التؤوٌل: ٖ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( روح المعانً: ٗ)
 .ٓٔٔ/ٔالمدٌر:( فتح ٘)
 .2ٙٔ/ٔ(:ص122( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
 .ٕٖٔ/ٔ(:ص1ٖٔ( أخرجه الطبري)2)
 .2ٙٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: 1)
 .2ٖٔ-ٖٙٔ/ٕ( تفسٌر الطبري: 0)
 .ٕٓٔ/ٔ(تفسٌر المرطبً: ٓٔ)
 .22ٕ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔٔ)
 .2ٙٔ/ٔ(:ص121( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .ٕٖٔ-ٕٖٓ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٖٔ)
 .0ٔٔ/ٔ، وانظر: تفسٌر البؽوي: ٕٖٕ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٗٔ)
 . ٖٙٗ/ٔ( محاسن التؤوٌل: ٘ٔ)
 .)بتصرؾ بسٌط(.ٖ٘ٔ/ٔ( روح المعانً:ٙٔ)
 .ٓٙٔ/ٕ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: 2ٔ)
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أي : ولٌس لهم ناصر ٌنمذهم مما هم فٌه من العذاب الدابم السرمدي، وال ٌجٌرهم  لال ابن كثٌر:" 
  .(ٕ)منه"

 .(ٖ)لال الثعلبً:أي وال هم" ٌمنعون من عذاب هللا" 
 .(ٗ)لال النسفً:" وال ٌنصرهم أحد بالدفع عنهم" 
 :(٘) وجهٌن[، على 1ٙواختلؾ أهل التفسٌر فً لوله تعالى:}َوال ُهْم ٌُْنَصُروَن{]البمرة: 

األول: األكثرون حملوه على نفً النصرة فً اآلخرة، ٌعنً أن أحدا ال ٌدفع هذا العذاب عنهم وال هم 
 .(ٙ)ٌنصرون على من ٌرٌد عذابهم. واختاره الرازي

 والثانً: ومنهم من حمله على نفً النصرة فً الدنٌا.
 .(2)بن عطٌةوالثالث: أنهم ال ٌنصرون ال فً الدنٌا وال فً اآلخرة. لاله ا

 والراجح هو المول األخٌر، ألنه أشمل، وٌجمع بٌن المولٌن. 
 . وهللا أعلم.(1)فهم ال ٌنصرون بدفع الخزي إلى آخر الدنٌا أو بدفع الجزٌة فً الدنٌا، والتعذٌب فً العمبى

 الفوابد:
الدٌن سفه فً العمل؛ إذ إن . من فوابد اآلٌة: توبٌخ من اختار الدنٌا على اآلخرة؛ وهو مع كونه ضبلالً فً ٔ

 .الدنٌا متاع للٌل، ثم ٌزول؛ واآلخرة خٌر، وأبمى
 . ومنها: أن هإالء الموم خالدون فً العذاب أبد اآلبدٌن؛ لموله تعالى: }فبل ٌخفؾ عنهم العذاب{.ٕ
 ن{..ومنها: أن المجرم ال ٌجد ناصراً له ٌمنعه من عذاب هللا عّز وجّل؛ لموله تعالى: }وال هم ٌنصروٖ

 المرآن
ٌْنَا ِعٌَسى اْبَن َمْرٌََم اْلبٌَِّنَاِت وَ  ُسِل َوآتَ ٌْنَا ِمْن بَْعِدِه بِالرُّ ٌْنَا ُموَسى اْلِكتَاَب َولَفه أٌَهْدنَاهُ بُِروحِ اْلمُُدِس }َولَمَْد آتَ

 [32({ ]البمرة : 32َكذهْبتُْم َوفَِرٌمًا تَْمتُلُوَن )أَفَُكلهَما َجاَءُكْم َرُسوٌل بَِما اَل تَْهَوى أَْنفُُسُكُم اْستَْكبَْرتُْم فَفَِرٌمًا 
 التفسٌر:

ولمد أعطٌنا موسى التوراة، وأتبعناه برسل من بنً إسرابٌل، وأعطٌنا عٌسى ابن مرٌم المعجزات 
ٌناه بجبرٌل علٌه السبلم. أفكلما جاءكم رسول بوحً من عند هللا ال ٌوافك أهواءكم، استعلٌتم  الواضحات، ولوَّ

 ه، فكذَّبتم فرٌمًا وتمتلون فرٌمًا؟علٌ
ٌْنَا ُموَسى اْلِكتَاَب{]البمرة:   .(0)[، " أي أعطٌنا موسى التوراة"12لوله تعالى: }َولَمَْد آتَ
 .(ٓٔ)لال البٌضاوي: أي التوراة" 
 .(ٔٔ)لال الثعلبً:أي:" التوراة جملة واحدة" 
ٌْنَا ِمْن بَْعِدِه   ُسِل{]البمرة: لوله تعالى:}َولَفَّ  .(ٕٔ)[، " أي أتبعنا من بعده بالرسل12بِالرُّ
 .(ٖٔ)لال الثعلبً:أي:" أردفنا واتبعنا من بعده رسوال بعد رسول" 

                                                                                                                                                                                             

 .22ٕ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 .ٕٖٔ-ٕٖٓ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕ)
 .0ٔٔ/ٔ، وانظر: تفسٌر البؽوي: ٕٖٕ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٖ)
 .٘ٓٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٗ)
 .ٓٙٔ/ٕ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٘)
. لال الرازي:""ألنه تعالى جعل ذلن جزاء على صنٌعهم، ولذلن لال: }فبَل ٌَُخفَُّؾ َعْنُهُم اْلعَذَاُب{، وهذه الصفة ٓٙٔ/ٕ( مفاتٌح الؽٌب: ٙ)

التً تمام على الممصر وألن الكفار لد ٌصٌرون ؼالبٌن للمإمنٌن فً ال تلٌك إال باآلخرة، ألن عذاب الدنٌا وإن حصل فٌصٌر كالحدود 
 بعض األولات".

 .2ٙٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: 2)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( انظر: روح المعانً: 1)
 .1ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 0)
 .0ٕ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٓٔ)
 .ٕٖٕ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٔٔ)
 .1ٕٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕٔ)
 .)بتصرؾ بسٌط(.ٕٖٕ/ٔلبً:( تفسٌر الثعٖٔ)



ٗٙٓ 

 

ٗٙٓ 

 

 .(ٔ)لال البٌضاوي:" أي أرسلنا على أثره الرسل، كموله سبحانه وتعالى: }ثُمَّ أَْرَسْلنا ُرُسلَنا تَتْرا{" 
 .(ٕ)على أثره الكثٌر من الرسل"لال الصابونً: " أي أتبعنا وأرسلنا  
 .(ٖ)لال الواحدي: " أي: أرسلنا رسواًل ٌمفو َرُسواًل فً الدعاء إلى توحٌد هللا والمٌام بشرابع دٌنه" 
لال الطبري:" أتبعنا بعضهم بعضا على منهاج واحد، وشرٌعة واحدة ألن كل من بعثه هللا نبٌا بعد  

فإنما بعثه بؤمر بنً إسرابٌل بإلامة التوراة والعمل بما فٌها  موسى علٌه السبلم إلى زمان عٌسى بن مرٌم
 .(ٗ)والدعاء إلى ما فٌها"

أرسلناهم على أَثَِره كموله تعالى ثُمَّ }أَْرَسْلنَا ُرُسلَنَا تترا{ وهم ٌوَشُع وأشَموٌُل  :لال أبو السعود:" أي 
وشمعوُن وداوُد وسلٌماُن وَشْعٌا وأرمٌا وُعزٌٌر وحْزلٌل وإلٌاُس والٌسُع وٌونُس وزكرٌا وٌحٌى وؼٌُرهم 

 .(٘)علٌهم الصبلة والسبلم"
ُر العُنُك، وٌمال للشٌخ إذا هرم: ُرّد ٌمال: لفّى أثره، ولفّى ؼٌَره على أثره، أ  ي: اتبعه إٌاه، والمفا: ُمَإخَّ

 :(ٙ)على لَفَاه، وُرّد لَفًا، لال الشاعر
ٌَْب المناٌا أو تَُردُّ لفًا        ال أَْبِن ِمنن على دٌٍن وال َحَسب   إِن تَْلَك َر

 .(2)ومنه: لافٌة الشعر
[، " أي أعطٌنا عٌسى اآلٌات البٌنات والمعجزات 12اْلبٌَِّنَاِت{]البمرة:لوله تعالى:}ِعٌَسى اْبَن َمْرٌََم  

 .(1)الواضحات الدالة على نبوته"
 .(ٔٔ)"(ٓٔ)والمابدة (0)لال الواحدي: ٌعنً: اآلٌاِت التً ذكرها فً سورة آل عمران 
بالمؽٌبات. أو  لال البٌضاوي:" المعجزات الواضحات كإحٌاء الموتى وإبراء األكمة واألبرص، واإِلخبار 

 .(ٕٔ)اإلنجٌل"
لال ابن عثٌمٌن:" وهذه اآلٌة البٌنات، تشمل اآلٌات الشرعٌة، كالشرٌعة التً جاء بها؛ واآلٌات المدرٌة  

 .(ٖٔ)الكونٌة، كإحٌاء الموتى، وإخراجهم من لبورهم بإذن هللا"
 :(ٗٔ)[، وجوه12وفً تفسٌر:}اْلبٌَِّنَاِت{]البمرة: 

وتٌها عٌسى إحٌاء الموتى، وخلمه من الطٌن كهٌبة الطٌر، فٌكون طٌراً بإذن هللا، أحدها: أن البٌنات التً أ
 .(٘ٔ)وإبراء األْسمَام . لاله ابن عباس

 وثانٌها: أنها اإلنجٌل.
وثالثها: وهو األلوى أن الكل ٌدخل فٌه، ألن المعجز ٌبٌن صحة نبوته كما أن اإلنجٌل ٌبٌن كٌفٌة شرٌعته فبل 

 ٌكون للتخصٌص معنى.
و)عٌسى( بالسرناٌة: إٌشُوعُ، ومعناه المبارن، ومرٌم بمعنى الخادم،وهو بالعبرٌة من النساء كالزٌر  

 :(ٔ)من الرجال، وبه فُسر لوُل رإبة

                                                           

 .0ٕ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٔ)
 .1ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .1ٕٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٖ)
 .1ٖٔ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .2ٕ/!ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٘)
 .1ٕٔ/ٖ، والتفسٌر البسٌط: 0ٕٙ/ ٕ، و"أساس الببلؼة" ص 2ٓ1ٖ/ ٙ(البٌت ببل نسبة فً: "لسان العرب" ٙ)
 مادة )لفا(. 2ٓ1ٖ/ ٙ،  واللسان" 1ٕٔ/ٖ، والتفسٌر البسٌط: 1ٖ٘/ ٔ، "المحرر الوجٌز" ٖٖٔٓ/ ٖانظر: تهذٌب اللؽة" ( 2)
 .1ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 1)
ٌِن{ ]آل عمران: (فً لوله تعالى: }َوَرُسواًل إِلَى بَنًِ إِْسَرابٌَِل أَنًِّ لَْد ِجبْتُُكْم بِآٌٍَة ِمْن َربُِّكْم أَنًِّ أَْخلُُك لَكُْم مِ 0)  [.0َٗن الّطِ
ٌَْن{ اآلٌة: ٓٔ) ُ ٌَا ِعٌَسى اْبَن َمْرٌََم اْذُكْر نِْعَمتًِ َعلَ  .ٕٗٓٔ/ ٔمن سورة المابدة انظر: تفسٌر الثعلبً"  ٓٔٔ(فً لوله تعالى: }إِْذ لَاَل َّللاَّ
 .1ٕٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٔٔ)
 .0ٕ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٕٔ)
 .1ٕٔ/ٔعثٌمٌن:( تفسٌر ابن ٖٔ)
 .ٕٙٔ/ٕ، ومفاتٌح الؽٌب: ٙ٘ٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٗٔ)
 .0ٖٔ-1ٖٔ/ٕ(:ص1ٖٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)



ٗٙٔ 

 

ٗٙٔ 

 

با تنّدُمهْ   (ٕ)للُت لزٌٍر لم تِصْله َمْرٌُمه       ضلٌِل أهواِء الّصِ
رجل، وأمه مرٌم ابنة عمران من سبط  وعٌسى علٌه السبلم: "هو ابن مرٌم، كونه هللا فً بطنها بدون مس

 .(ٖ)ٌهوذا"
 .(ٗ)[، "أي لوٌناه وشددنا أزره بجبرٌل علٌه السبلم"12لوله تعالى: }َوأٌََّْدنَاهُ بُِروحِ المدس{]البمرة:  
 .(٘)لال الضحان" ٌمول : نصرناه" 
 .(ٙ)لال الواحدي:" أي: لوٌناه" 
 .(2)لال الثعلبً:" لوٌناه وأعناه 
ًٌْدا: إذا لوي، لال امرإ المٌس«اآلد»و «األٌد»و  َ  :(1): الموة، ٌمال: أٌَََّده وآٌده: إذا لواه، وآَد ٌَبٌُِد أ

َّْت أََعالٌه وآَدْت أُصولُه      ومال بمُْنٌَاٍن من البُْسِر أحمرا  فَؤَث
ٌْد، وذو آد، ،  ٌمال منه : أٌدن هللا، أي لوان، وهو رجل ذو (0)أي: لوٌت وإٌاد كل شًء: ما ٌَْمَوى به  أَ

 :  (ٓٔ)ٌراد : ذو لوة،  ومنه لول العجاج
 من أن تبدلت بآدي آدا

 :(ٔٔ)ٌعنً : بشبابً لوة المشٌب، ومنه لول اآلخر  
 إن المداح إذا اجتمعن فرامها         بالكسر ذو َجلَد وبطش أٌِّد

 .(ٕٔ)ٌعنً باألٌد : الموي 
 .(ٖٔ)لؽتانولرأ مجاهد وابن محٌصن }آٌدناه{، بالمد، وهما  
،(ٔ)، "وُهما حسنان"(ٗٔ) ولرأ ابن كثٌر فً تفسٌره }المُْدس{، بإسكان الدال حٌث جاء، والبالون بضمها 
 .(ٕ)لال الثعلبً:"وهما لؽتان مثل الّرعب والّسحت ونحوهما" 

                                                                                                                                                                                             

، وفً شرح الشافٌة: 2ٕٔ/ٔ، وأبً السعود فً تفسٌره: 0ٕ/ٔ، والبٌت من شواهد البٌضاوي فً تفسٌره:ٖٖٙ/ٗ( اللسان)زور(:صٔ)
 ، أنه لرإبة، ولبله: 22ٔ/ٗ

 بازال ٌمّرمه      وهو بها ٌنحو طرٌما ٌعلمه أرسل فٌها
و)الزٌر(: بكسر الزاي هو الرجل الذي ٌمٌل لمحادثة النساء ومجالستهن، وٌاإه منملبة عن الواو ووزنه فعل بكسر الفاء من زار ٌزور. 

 .ولوله )مرٌمه(: أي المرأة التً ترؼب فً محادثته وهذا البٌت من لصٌدة مدح بها أبا جعفر المنصور
 .2ٕٔ/ٔ، وتفسٌر أبً السعود: 0ٕ/ٔ( انظر: تفسٌر البٌضاوي: ٕ)
. ولد عٌسى فً مدة سلطنة أؼسطس ملن رومٌة وفً مدة حكم هٌرودس على المدس من جهة سلطان 0٘٘/ٔ( التحرٌر والتنوٌر: ٖ)

بٌت لحم الٌهودٌة، ولما بلػ ثبلثٌن سنة ( عشرٌن وستمابة لبل الهجرٌة الدمحمٌة، وكانت والدته بمرٌة تعرؾ بٖٓٗالرومان وذلن فً سنة )
 بعث رسوال إلى بنً إسرابٌل وبمً فً الدنٌا إلى أن بلػ سنه ثبلثا وثبلثٌن سنة.

وأما مرٌم أمه فهً مرٌم ابنة عمران بن ماثان من سبط ٌهوذا ولدت عٌسى وهً ابنة ثبلث عشرة سنة فتكون والدتها فً سنة ثبلث عشرة 
عد أن شاخت وال تعرؾ سنة وفاتها، وكان أبوها مات لبل والدتها فكفلها زكرٌاء من بنً أبٌا وهو زوج لبل مٌبلد عٌسى وتوفٌت ب

 [.0٘٘/ٔالٌصابات خالة مرٌم وكان كاهنا من أحبار الٌهود.]انظر: التحرٌر والتنوٌر:
 .1ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .0ٖٔ/ٕ(:ص1ٗٗٔ( أخرجه الطبري)٘)
 .1ٖ٘/ ٔو"المحرر الوجٌز" ٕٗٓٔ/ ٔ، "تفسٌر الثعلبً" 1ٙٔ/ ٔنظر: "معانً المرآن" للزجاج ، وا0ٕٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٙ)
 .ٕٖٕ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: 2)
 .ٓٗٔ/ ٖ)مادة أٌد(. "المعجم المفصل"  10ٔ/ ٔ، "لسان العرب" ٓٙ(ٌصؾ نخٌبًل، انظر "دٌوانه" ص 1)
 وإٌاد كل شًء: ما ٌموى به من جانبٌه، وهما إٌاداه.، وفٌه: 10ٔ/ ٔ، "اللسان" 0ٙ/ ٔ( ٌنظر "تهذٌب اللؽة" ٗ)
 .10ٔ/ ٔ، "اللسان" 0ٙ/ ٔ(تهذٌب اللؽة" 0)
فً خبر ، ورواه : فإن تبدلت بآدي آدا ... لم  0ٖ، وأمالً الزجاجً :  ٙٗ، واللسان )آود( )أٌد( ومجاز المرآن :  2ٙ(زٌادة دٌوانه : ٓٔ)

 ٌن ٌنآد فؤمسى انآدا
 النساء ، جمع على جمع المذكر ، كما لال المطامً : أبصارهن إلى الشبان مابلة ... ولد أراهن عنً ؼٌر صدادوالمعاد : المواعد من 

 ٌعنً : ؼٌر صواد .
لعبد الملن بن مروان ، والصواب أنه لعبد هللا بن عبد األعلى ابن أبً عمرة الشٌبانً . مولى بنً شٌبان  -من أبٌات  -(ٌنسب البٌت ٔٔ)

 ترجمته( 0ٖٙ/ وسمط الآللا :  ٕٕ:  ٗ)تارٌخ الطبري 
 .ٕٖٓ-0ٖٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري:ٕٔ)
 .ٖٔٔ/ٖ، والتفسٌر البسٌط: ٖٕ/ٕ، تفسٌر المرطبً: ٕٖٕ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً: ٖٔ)
 .ٖٔٔ/ٖ، والتفسٌر البسٌط: ٖٕ/ٕ، تفسٌر المرطبً: ٕٖٕ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً: ٗٔ)



ٕٗٙ 

 

ٕٗٙ 

 

 [، على وجوه:12واختلؾ أهل التفسٌر فً معنى }ُِروحِ اْلمُُدِس{]البمرة:  
، (ٙ)، والسدي(٘)، والربٌع بن أنس(ٗ)والمدس: الطهارة، هو لول لتادة (ٖ)ٌه السبلمالمول األول:أنه جبرٌل عل

، و شهر بن حوشب (ٓٔ)، وإسماعٌل بن أبً خالد(0)، وعطٌة العوفً(1)، ودمحم ابن كعب المرظً(2)والضحان
 ، وؼٌرهم.(ٗٔ)، والشنمٌطً(ٖٔ)، والطبري(ٕٔ). واختاره الزجاج(ٔٔ)األشعري

 .(٘ٔ): "اللهم أٌد حسان بروح المدس كما نافح عن نبٌن"-ملسو هيلع هللا ىلص-وٌإٌده لوله 
 : (ٙٔ)ومنه لول حسان 

 وجبرٌل رسول هللا ٌنادي        وروح المدس لٌس به خفاء
وعن شهر بن حوشب األشعري : أن نفًرا من الٌهود سؤلوا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمالوا : أخبرنا عن الروح.  

 .(2ٔ)باهلل وبؤٌامه عند بنً إسرابٌل، هل تعلمون أنه جبرٌل ؟ وهو الذي ٌؤتٌنً ؟" لالوا : نعم" فمال : "أنشدكم

                                                                                                                                                                                             

 .ٖٔٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٔ)
 .ٖٕ/ٕ، وانظر: تفسٌر المرطبً: ٕٖٕ/ٌٔر الثعلبً: (تفسٕ)
، زاد المسٌر البن ٙ٘ٔ/ٔ، النكت والعٌون للماوردي: ٕٖٓ/ٕ، جامع البٌان للطبري: 2ٕٓ-0ٕٙ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: ٖ)

ردي فً النكت والعٌون: ، والماؤٕٖ/ٕ، والطبري فً جامع البٌان: 1ٙٔ/ٔ. وذهب إلٌه: الزجاج فً معانً المرآن: ٕٔٔ/ٔالجوزي: 
، وابن ٕٗ/ٕ، والمرطبً فً الجامع ألحكام المرآن: 0ٔٔ/ٔ، والرازي فً مفاتٌح الؽٌب: 12ٕ/ٔ، وابن عطٌة فً المحرر الوجٌز: ٙ٘ٔ/ٔ

 ، وؼٌرهم.0ٕٗ/ٔ، والسمٌن الحلبً فً الدر المصون: ٘٘ٔ/ٔكثٌر فً تفسٌر المرآن العظٌم: 
 ٕٖٓ/ٕ(:ص1٘ٗٔالطبري)( انظر: تفسٌر ٗ)
 ٕٖٓ/ٕ(:ص11ٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 ٕٖٓ/ٕ(:ص1ٙٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 ٕٖٓ/ٕ(:ص12ٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .1ٙٔ/ٔ(:ص11ٗ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)1)
 .1ٙٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:0)
 .1ٙٔ/ٔ(:ص11ٖ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 ٕٖٓ/ٕ(:ص10ٗٔانظر: تفسٌر الطبري)( ٔٔ)
 .1ٙٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن: للزجاج:ٕٔ)
 ٕٖٓ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: صٖٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٕ( انظر: أضواء البٌان: ٗٔ)
( للبخاري ، ولال الحافظ ابن حجر فً "النكت الظراؾ" : "لم أر هذا الموضع فً ٓٔ/ٕٔ(وكذا عزاه المزي فً تحفة األشراؾ )٘ٔ)

 وصله أحمد والطبرانً وصححه الحاكم".ري ، ولد صحٌح البخا
، و " تهذٌب ابن 1ٔٔ/  ٕ، وابن سٌد الناس 1ٕٓ/  ٕ، والسهٌلً ٕٗٗ، ٕٔٗ/  ٕ، و " سٌرة ابن هشام " 1ٔ، 2ٔ/  ٔ(دٌوانه: ٙٔ)

 .ٖٔٔ، ٖٓٔ/  ٗعساكر " 
دُ  َجْعفَرٍ  أَبُو ونص الحدٌث: )حدٌث مرفوع( "أَْخبََرنَا ًُّ  نَْصرٍ  ْبنِ  أَْحَمدَ  ْبنُ  ُمَحمَّ ٌَْدالنِ ٌِْه بِؤَْصبََهاَن ، لُْلُت لَهُ :  الصَّ ، بِِمَراَءتًِ َعلَ

ِ  َعْبدِ  بِْنتُ  فَاِطَمةُ  أَْخبََرتُْكمْ  ٌَْها ، أَْخبََرنَا َّللاَّ دُ  رٍ بَكْ  أَبُو ، لَِراَءةً َعلَ ِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحمَّ ٌَْمانُ  اْلمَاِسمِ  أَبُو ، أَْخبََرنَا ِرٌذَةَ  ْبنِ  َّللاَّ ًُّ  أَْحَمدَ  ْبنُ  ُسلَ ،  الطَّبََرانِ
ٌْبٍ  ْبنُ  ُمطَِّلبُ  َحدَّثَنَا ثَنَا األَْزِديُّ  ُشعَ ِ  َعْبدُ  ، َحدَّ ٌْثُ  دَّثَنًِ، حَ  َصاِلحٍ  ْبنُ  َّللاَّ  ْبنِ  ُعَماَرةَ  ، َعنْ  ِهبللٍ  أَبًِ ْبنِ  َسِعٌدِ  َعنْ ،  ٌَِزٌدَ  ْبنُ  َخاِلدُ  ، َحدَّثَنًِ اللَّ
دِ  ، َعنْ  ةَ َؼِزٌَّ  ْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنِ  ةَ َسلَمَ  أَبًِ ، َعنْ  إِْبَراِهٌمَ  ْبنِ  ُمَحمَّ ٌِْه َوَسلََّم ، لَالَ  َعابَِشةَ  ، َعنْ  الرَّ ُ َعلَ ِ َصلَّى َّللاَّ ًٌْشا  :  "، أَنَّ َرسُوَل َّللاَّ اْهُجوا لَُر

 إِلَى َكْعِب ْبِن َماِلٍن ، ثُمَّ أَْرَسَل إِلَى ِهْم ِمْن َرْشِك النَّْبِل " ، فَؤَْرَسَل إِلَى اْبِن َرَواَحةَ ، فَمَاَل : اْهُجُهْم فََهَجاهُْم ، فَلَْم ٌَْرَض ، فَؤَْرَسلَ فَإِنَّهُ أََشدُّ َعلٌَْ 
ا َدَخَل َحسَّاٌن ، لَاَل : لَْد آَن أَْن تُْرِسلُ  كُهُ ، فَمَاَل : َوالَِّذي بَعَثََن َحسَّاِن ْبِن ثَابٍِت ، فَلَمَّ اِرِب بِذَنَبِِه ، َدلََع ِلَسانَهُ فََجعََل ٌَُحّرِ وا إِلَى َهذَا األََسِد الضَّ

 ِ ٌِْه َوَسلََّم : " ال تَْعَجْل فَإِنَّ أَبَا بَكْ  بِاْلَحّكِ ألَْفِرٌَنَُّهْم فَْرَي األَِدٌِم ، فَمَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَ ٌٍْش بِؤَْنَسابَِها ، َوإِنَّ ِلً فٌِِهْم نََسبًا َحتَّى َصلَّى َّللاَّ ٍر أَْعلَُم لَُر
ِ ، لَْد َخلََص ِلً نََسبَُن ، َوالَّ  لُّ الشَّْعَرةُ ِمَن ِذي بَعَثََن بِاْلَحّكِ ألَُسلَّنََّن ِمْنُهْم َكَما تُسَ ٌَْخلَُص لََن نََسبًِ " ، فَؤَتَاهُ َحسَّاٌن ثُمَّ َرَجَع ، فَمَاَل : ٌَا َرسُوَل َّللاَّ

ٌِْه َوَسلََّم ٌَمُوُل ِلَحسَّاٍن : " إِنَّ رُ  ُ َعلَ ِ َصلَّى َّللاَّ ِ َوَرسُوِلِه اْلعَِجٌِن ، لَالَْت َعابَِشةُ : فََسِمْعُت َرسُوَل َّللاَّ وَح اْلمُْدِس ال ٌََزاُل ٌَُإٌُِّدَن َما نَافَْحَت َعِن َّللاَّ
 ِ ٌِْه َوَسلََّم ٌَمُوُل : " َهَجاُهْم َحسَّاٌن فََشفَى َواْشتَفَى" ، لَاَل : فََسِمْعُت َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَ ًدا فَؤََجْبُت َعْنهُ َوِعْنَد  "  . َصلَّى َّللاَّ لَاَل َحسَّاٌن : َهَجْوَت ُمَحمَّ

ِ ِشٌَمتُهُ اْلَوفَا ا َحنٌِفًا َرسُوَل َّللاَّ ًدا بَرًّ ِ فًِ ذَاَن اْلَجَزاُء َهَجْوَت ُمَحمَّ ٍد ِمْنُكْم ِولَاُء ثََكْلُت بُنٌََّتًِ إِْن لَْم َّللاَّ ُء فَإِنَّ أَبًِ َوَواِلَدهُ َوِعْرِضً ِلْعِرْض ُمَحمَّ
َماُء  ُمُهنَّ بِاْلُخُمِر النَِّساُء فَإِْن تََظلُّ ِجٌَاُدنَا ُمتََمطِّ تََرْوَها تُثٌُِر النَّْمَع ِمْن َكنَِفً َكَداُء تُنَاِزُعنًِ األَِعنَّةَ ُمْصِعَداٍت َعلَى أَْكتَافَِها األََسُل الّظِ َراٍت تُلَّطِ
 ُ ُ لَْد أَْرَسْلُت َعْبًدا ٌَمُوُل اْلَحكَّ  أََعَرْضتُُم َعنَّا اْعتََمْرنَا َوَكاَن اْلفَتُْح َواْنَكَشَؾ اْلِؽَطاُء َوإاِل فَاْصبُِروا ِلِضَراِب ٌَْوٌم ٌُِعزُّ َّللاَّ فٌِِه َمْن ٌََشاُء َولَاَل َّللاَّ

ُ لَْد ٌَسَّْرُت ُجْنًدا ُهُم األَْنَصاُر ُعْرَضتَُها اللِّمَاُء تبَللًِ ِمْن َمعَّدٍ ُكلَّ ٌَ لَ  ِ ِمْنكُْم ٌَْس بِِه َخفَاُء َولَاَل َّللاَّ ْوٍم ِسبَاٌب أَْو لِتَاٌل أَْو ِهَجاُء فََمْن ٌَْهُجو َرُسوَل َّللاَّ
ٌِْب بْ َوٌَْمَدُحهُ َوٌَْنُصُرهُ َسَواُء َوِجْبِرٌُل َرسُ  ٌَْس لَهُ ِكفَاُء َرَواهُ ُمْسِلٌم بِنَْحِوِه ، َعْن َعْبِد اْلَمِلِن ْبِن ُشعَ ِ فٌِنَا َوُروُح اْلمُْدِس لَ ٌِْث ، َعْن أَبٌِِه وُل َّللاَّ ِن اللَّ

ِه ، بِإِْسنَاِدِه ، َوفًِ َصِحٌحِ ُمْسِلٍم : ٌُبَاِرٌَن األَِعنَّةَ".  ، َعْن َجّدِ
 ، من طرٌك سلمة عن ابن إسحاق به.ٕٖٓ/ٕ(:ص10ٗٔتفسٌره)( أخرجه الطبري فً 2ٔ)
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وفً صحٌح ابن حبان أظنه عن ابن مسعود أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : "إن روح المدس نفخ  فً روعً :  
 .(ٔ) ً الطلب"إن نفًسا لن تموت حتى تستكمل رزلها وأجلها فاتموا هللا وأجملوا ف

 : (ٕ)واختلفوا فً سبب تسمٌة )جبرٌل(، بروح المدس، على ثبلثة ألاوٌل 
ًَ ُروحاً، ألَنَّه بمنزلة األرواح لؤلبدان، ٌحًٌ بما ٌؤتً به من البٌنات من هللا عز وجل، كما  أحدها : أنه ُسّمِ

ٌْنَاهُ{ ]األنعام:  ٌْتًا فَؤَْحٌَ  .(ٖ)أي: "كان كافًرا فهدٌناه" [،ٕٕٔلال عز وجل: }أََوَمْن َكاَن َم
والثانً: أنه سمً روحاً، ألن الؽالب على جسمه الروحانٌة، لرلته، وكذلن سابر المبلبكة، وإنما ٌختص به 

 جبرٌل تشرٌفاً .
  والثالث : أنه سمً روحاً، ألنه كان بتكوٌن هللا تعالى له روحاً من عنده من ؼٌر والدة .

ً ِمْن أَْمِرنَا{ المول الثانً:أن المراد بروح  ٌَْن ُروحا ٌْنَا إِلَ المدس: اإلنجٌل، كما لال فً المرآن:}َوَكَذِلَن أَْوَح
 .(٘). وهذا لول ابن زٌد(ٗ)[، وسمً به، ألن الدٌن ٌحٌا به ومصالح الدنٌا تنتظم ألجلهٕ٘]الشورى : 

، لاله: ابن عباس فً (ٙ)تىوالمول الثالث: أن روح المدس: اسم هللا األعظم الذي كان عٌسى ٌُحًٌِ به المو
 .(1)، وروي نحوه عن سعٌد بن جبٌر(2)رواٌة الضحان عنه

، وإنما كان ذلن تؤٌٌداً له ألن تكوٌنه فً ذلن الروح اللدنً -علٌه السبلم-والمول الرابع: أن روح المدس عٌسى
 .(0)هو الذي هٌؤه ألن ٌؤتً بالمعجزات العظٌمة

 .(ٓٔ)ولالوا " وسمى روَحه لُُدًسا؛ ألنه لم تتضمنه أصبلب الفحولة، ولم تشتمل علٌه أرحام الطوامث"  
، وألن التؤٌٌد به على (ٔٔ)والمول األول أظهر، وهو لول الجمهور، ألن التسمٌة فٌه أظهر مما عداه 

ُ ٌَا ِعٌَسى اْبَن َمْرٌََم اْذُكْر نِْعَمتًِ أخبر أنه أٌد عسى به فً لوله تعالى: }إِْذ لَ -جل ثناإه-الحمٌمة، وألن هللا اَل َّللاَّ
ٌَْن َوَعلى َواِلَدتَِن إِْذ أٌََّدتَُّن بُِروحِ اْلمُُدِس تَُكلُِّم النَّاَس فًِ اْلَمْهِد َوَكْهبًل َوإِْذ َعلَّْمتَُن  اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوالتَّْوَراةَ َعلَ

 من جهتٌن على أن )روح المدس( ؼٌر اإلنجٌل: [ وهً تدلَٓٔٔواإِلنِجٌَل{ ]المابدة:
[ ونزول اإلنجٌل على عٌسى كان فً مرحلة ٓٔٔ: }تَُكلُِّم النَّاَس فًِ اْلَمْهِد{]المابدة:-عز وجل-األولى: لوله 

 الرجولة ال المهد.
-الكبلم وهللاوالثانٌة: أنه لو كان المراد به اإلنجٌل لكان ذكر اإلنجٌل مرة أخرى ال معنى له،"وذلن خلؾ من 

، لكن لد ٌمال: إن الكبلم فً معرض (ٕٔ)ٌتعالى عن أن ٌخاطب عباده بما ال ٌفٌدهم به فابدة"-تعالى ذكره
االمتنان فإعادة ذكر اإلنجٌل مرة أخرى ال تخلو من فابدة؛ ألنه فً األول امتنان بالتؤٌٌد وفً الثانً امتنان 

ال جواب عنها. وكونه اسم هللا األعظم الذي كان عٌسى ٌحً بالتعلٌم وهما شٌبان مختلفان لكن الجهة األولى 
فوجه تؤٌٌد عٌسى به -علٌه السبلم-به الموتى ٌحتاج إلى نمل صحٌح عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص. أما كون المراد روح عٌسى

 متكلؾ. وهللا أعلم. 
 :(ٖٔ)و)المُُدس(، فٌه ثبلثة ألاوٌل 

ً نه من أحدها : هو هللا تعالى، ولذلن ُسّمِ  عٌسى علٌه السبلم روح المدس، ألن هللا تعالى كوَّ

                                                           

( من طرٌك أبً عبٌد عن هشٌم عن إسماعٌل بن أبً خالد عن زبٌد الٌامً ، عمن أخبره ، ٖٗٓ/ٗٔ(ورواه البؽوي فً شرح السنة )ٔ)
 عن ابن مسعود به مرفوًعا.

 .ٙ٘ٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:ٕ)
 .ٖٓٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٖ)
 (.1ٙ/ ٔالمسٌر فً علم التفسٌر البن الجوزي ) ( زادٗ)
 ، وؼٌرهما،ٖٔٔ/ٔ، وزاد المسٌر البن الجوزي: ٕٖٔ/ٕ(:ص 0ٓٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري:)٘)
 ، وؼٌرهما.2ٕٔ-2ٕٓ/ٔ، وتفسٌر ابن أبً حاتم: ٕٖٔ/ٕ(انظر: تفسٌر للطبري: ٙ)
 .0ٔٙ/ٔ(:ص11ٙ، وابن أبً حاتم)ٕٔٗ/ٕ(:ص0ٔٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .0ٙٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:1)
 .0ٓٔ/ٖ، مفاتٌح الؽٌب للرازي: 0ٕٗ/ٔ(انظر: الكشاؾ للزمخشري: 0)
 .ٕٖٕ/ٔ، وتفسٌر الثعلبً: ٖٔٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٓٔ)
 .ٖٙٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الرازي: ٔٔ)
 .ٕٕٖ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٕٔ)
 .ٙ٘ٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:ٖٔ)
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 . (ٗ)، وابن زٌد(ٖ)، وجعفر(ٕ)، والربٌع(ٔ)ؼٌر أب، وهذا لول الحسن
 :(ٙ)، كؤنه دل به على التطهر من الذنوب، لال العَّجاج(٘)والثانً : أن المدس: المطهر، لاله ابن عباس

 لد َعِلَم المُدُّوس َربُّ المُْدس      
 .(2)والثالث : أن المدس البركة، وهو لول السدي

لال الواحدي:" وتؤٌٌد عٌسى بجبرٌل علٌهما السبلم هو أنه كان لرٌنه، ٌسٌر معه حٌثما سار، وأًٌضا  
{ ]ال لَهُ ُروُح اْلمُُدِس ِمْن َربَِّن بِاْلَحّكِ نحل: فإنه َصِعد به إلى السماء، ودلٌل هذا التؤوٌل: لوله عز وجل: }لُْل نَزَّ

 .(1)[، ٌعنً: جبرٌل"ٕٓٔ
 :(0)ولد وذكر ابن الجوزي  فً تؤٌٌد عٌسى بروح المدس الذي هو جبرٌل ثبلثة ألوال 

 أحدها: أنه أٌُد به إلظهار حجته وأمر دٌنه.
 والثانً: لدفع بنً إسرابٌل عنه إذ أرادوا لتله. 

 والثالث: أنه أٌد به فً جمٌع أحواله.
[، " أي أفكلما جاءكم ٌا بنً إِسرابٌل 12َجآَءُكْم َرُسوٌل بَِما الَ تهوى أَْنفُُسُكْم{]البمرة: لوله تعالى: }أَفَُكلََّما 

 .(ٓٔ)رسول بما ال ٌوافك هواكم"
 .(ٔٔ) لال المرطبً: "أي بما ال ٌوافمها وٌبلبمها 
 .(ٕٔ)والخطاب للٌهود من بنً إسرابٌل. لاله مجاهد 
ٌهود من بنً إسرابٌل كانوا إذا أتاهم الرسول بخبلؾ ما ٌهوون وهذا المول: هو "نهاٌة الذم لهم، ألن ال 

كذبوه، وإن تهٌؤ لهم لتله لتلوه، وإنما كانوا كذلن إلرادتهم الرفعة فً الدنٌا وطلبهم لذاتها والترإس على 
عامتهم وأخذ أموالهم بؽٌر حك، وكانت الرسل تبطل علٌهم ذلن فٌكذبونهم ألجل ذلن وٌوهمون عوامهم كونهم 

اذبٌن وٌحتجون فً ذلن بالتحرٌؾ وسوء التؤوٌل، ومنهم من كان ٌستكبر على األنبٌاء استكبار إبلٌس على ك
 .(ٖٔ)آدم"

لال ابن عاشور: المرادب بـ)الهوى(، " ما تمٌل إلٌه أنفسهم من االنخبلع عن المٌود الشرعٌة  
 .(ٗٔ)واالنؽماس فً أنواع الملذات والتصمٌم على العمابد الضالة"

)الهوى(: المٌل إلى الشًء، وٌجمع أهواء، كما جاء فً التنزٌل، وال ٌجمع أهوٌة، على أنهم لد  وأصل 
 :  (٘ٔ)لالوا فً ندى أندٌة، لال الشاعر

                                                           

 .ٙ٘ٔ/ٔوالعٌون:( انظر: النكت ٔ)
 .0ٙٔ/ٔ(:ص112( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕ)
 .ٕٕٖ/ٕ(:ص0ٖٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٖٕٖ/ٕ(:ص0ٗٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .0ٙٔ/ٔ(:ص110( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘)
 )رب(. وبعده:)مادة: لدس(، وفٌه: )مولى( بدل  ٖٓ٘٘/ ٙ، واللسان" ٖٔٔ/ٖ( انظر: التفسٌر البسٌط: ٙ)

 إن أبا العباس أولى نفس      بمعدن الملن المدٌم الِكرِس 
 .0ٙٔ/ٔ(:ص111، وتفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٕٖ/ٕ(:ص0ٕٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٖٓٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: 1)
 .ٖٔٔ - ٕٔٔ/ ٔ( انظر: زاد المسٌر:0)
 .1ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٓٔ)
 .ٕٗ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٔٔ)
 .ٖٕٖ/ٕ(:ص0ٙٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٖٙٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الرازي: ٖٔ)
 .01٘/ٔ( التحرٌر والتنوٌر: ٗٔ)
؛ وشرح  ٕٓٙ؛ وسر صناعة اإلعراب ص  2ٖٕ/  ٖ،  ٕ٘/  ٖ؛ والخصابص  1ٖٔ/  ٖ(  البٌت لمّرة بن محكان فً األؼانً ٘ٔ)

؛  ٓٔ٘/  ٗ)ندى( ؛ والمماصد النحوٌة  1ٖٔ/  ٘ٔ؛ ولسان العرب  ٖٙ٘ٔ؛ وشرح دٌوان الحماسة للمرزولً ص  0ٖٕ/  ٕالتصرٌح 
؛ ولسان  2ٔ/  ٓٔ؛ وشرح المفصل  0ٕٖ؛ وشرح شافٌة ابن الحاجب ص  ٙ٘ٙ/  ٖ؛ وببل نسبة فً شرح األشمونً  1ٔ/  ٖوالممتضب 

ا فً باب االضٌاؾ والمدٌح ولبل البٌت )رجل(، ومرة بن محكان وهو من شعراء الحماسة ولد اختار أبو تمام منها ابٌات 1ٕٙ/  ٔٔالعرب 
دة الشاهد لوله: ٌا ربة البٌت لومً ؼٌر صاؼرة * ضمى الٌن رحال الموم والمربا وبعده بٌت الشاهد وبعده لوله ال ٌنبح الكلب فٌها ؼٌر واح

ن وذلن الن اكرام الضٌؾ عنده * حتى ٌلؾ على خرطمه الذنبا ربة البٌت: المراد منها امرأته ولوله )ؼٌر صاؼرة( اراد ؼٌر مستهان ب



ٗٙ٘ 

 

ٗٙ٘ 

 

 ال ٌبصر الكلب فً ظلمابها الطنبا        فً لٌلة من جمادى ذات أندٌة      
ر، ولذلن ال ٌستعمل فً الؽالب إال لال الجوهري : وهو شاذ وسمً الهوى ألنه ٌهوي بصاحبه إلى النا 

فٌما لٌس بحك وفٌما ال خٌر فٌه، وهذه اآلٌة من ذلن. ولد ٌستعمل فً الحك، ومنه لول عمر رضً هللا عنه 
ٌح ، ولالت عابشة للنبً ملسو هيلع هللا ىلص فً صح(ٔ)فً أسارى بدر : "فهوي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ما لال أبو بكر ولم ٌهو ما للت"

 .(ٖ)، أخرجهما مسلم(ٕ)الحدٌث : "وهللا ما أرى ربن إال ٌسارع فً هوان"
 . (ٗ)[، " أي تكبرتم عن اتباعه"12لوله تعالى: }اْستَْكبَْرتُْم{]البمرة: 
لال الواحدي: أي:" تعظمتم عن اإلٌمان به؛ ألنهم كانت لهم الرباسة، وكانوا متبوعٌن، فآثروا الدنٌا على  

 .(٘)اآلخرة"
 .(ٔ)المرطبً:أي تكبرتم" عن إجابته احتمارا للرسل، واستبعادا للرسالة لال 

                                                                                                                                                                                             

من الدس الواجبات والرحال: جمع رحل ٌرٌد به متاع الضٌفان. والمرب: جمع لراب مثل كتاب وكتب وهو جفن السٌؾ وانما امرها ان 
لشتاء وذلن الن تضم إلٌها لرب سٌوفهم النهم إذا نزلوا عنده امنوا ان ٌصٌبهم مكروه ولوله )فً لٌلة من جمادى( اراد فً لٌلة من لٌالى ا

الشتاء عندهم زمان الجدب والحاجة واالندٌة: جمع ندى والندى: البلل. ولٌل ما سمط آخر اللٌل والطنب: الحبل الذى تشد به الخٌمة. 
 واالستشهاد بالبٌت فً لوله )اندٌة(.

: َحدَّثَنَا َهنَّاُد ْبُن السَِّرّىِ َحدَّثَنَا اْبُن (. لال االمام12ٙٗ(: رلم الحدٌث )1ٔ( رواه مسلم فً كتاب الجهاد والسٌر من الصحٌح، باب)ٔ)
اٍر َحدَّثَِنى ِسَماٌن اْلَحنَِفىُّ لَاَل َسِمْعُت اْبَن َعبَّاٍس ٌَمُوُل َحدَّثَنِى عُ  ا َكاَن ٌَْوُم بَْدٍر ح َوَحدَّثَنَا اْلُمبَاَرِن َعْن ِعْكِرَمةَ ْبِن َعمَّ َمُر ْبُن اْلَخطَّاِب لَاَل لَمَّ

ٌٍْل  -َواللَّْفُظ لَهُ  -ُر ْبُن َحْرٍب ُزهٌَْ  اٍر َحدَّثَنِى أَبُو ُزَم ِ ْبُن  -ُهَو ِسَماٌن اْلَحنَِفىُّ  -َحدَّثَنَا ُعَمُر ْبُن ٌُونَُس اْلَحنَِفىُّ َحدَّثَنَا ِعْكِرَمةُ ْبُن َعمَّ َحدَّثَنِى َعْبُد َّللاَّ
ِ ملسو هيلع هللا ىلص إِلَى اْلُمْشِرِكٌَن َوُهْم أَْلٌؾ َوأَْصَحابُهُ ثبَلَ َعبَّاٍس لَاَل َحدَّثَنِى ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب لَ  ا َكاَن ٌَْوُم بَْدٍر نََظَر َرسُوُل َّللاَّ ثُِمابٍَة َوتِْسعَةَ َعَشَر َرُجبلً اَل لَمَّ

ٌِْه فََجعََل ٌَ  ِ ملسو هيلع هللا ىلص اْلِمْبلَةَ ثُمَّ َمدَّ ٌََد ِل اللَُّهمَّ أَْنِجْز ِلى َما َوَعْدتَنِى اللَُّهمَّ آِت َما َوَعْدتَنِى اللَُّهمَّ إِْن تَْهِلْن َهِذِه اْلِعَصابَةُ ِمْن أَهْ » ْهتُِؾ بَِربِِّه فَاْستَْمبََل نَبِىُّ َّللاَّ
ٌِْه ُمْستَْمبَِل اْلِمبْ « . اإِلْسبلَِم الَ تُْعبَْد فِى األَْرِض  ٌِْه فَؤَتَاهُ أَبُو بَْكٍر فَؤََخذَ ِرَداَءهُ فَؤَْلمَاهُ َعلَى فََماَزاَل ٌَْهتُِؾ بَِربِِّه َمادًّا ٌََد لَِة َحتَّى َسمََط ِرَداُإهُ َعْن َمْنِكبَ

ِ َكذَاَن ُمنَاَشَدتَُن َربََّن فَإِنَهُ َسٌُْنِجزُ  ٌِْه ثُمَّ اْلتََزَمهُ ِمْن َوَرابِِه . َولَاَل ٌَا نَبِىَّ َّللاَّ ُ َعزَّ َوَجلَّ ) إِْذ تَْستَِؽٌثُوَن َربَُّكْم لََن َما َوَعَدَن فَؤَنْ  َمْنِكبَ َزَل َّللاَّ
ُ بِاْلَمبلَبَِكِة . لَالَ  ٌْنََما َرُجٌل ِمنَ فَاْستََجاَب لَُكْم أَنِّى ُمِمدُُّكْم بَؤَْلٍؾ ِمَن اْلَمبلَبَِكِة ُمْرِدفٌَِن ( فَؤََمدَّهُ َّللاَّ ٌٍْل فََحدَّثَنِى اْبُن َعبَّاٍس لَاَل بَ اْلُمْسِلِمٌَن   أَبُو ُزَم

ٌُْزوُم . فَنََظَر إِلَى اْلُمْشِرِن أََماَمهُ ٌَْوَمبٍِذ ٌَْشتَدُّ فِى أَثَِر َرُجٍل ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن أََماَمهُ إِْذ َسِمَع َضْربَةً بِالسَّْوِط فَْولَهُ َوَصْوَت اْلفَ  اِرِس ٌَمُوُل أَْلِدْم َح
ٌِْه فَ  ِ ملسو هيلع هللا ىلص إِذَا ُهَو لَْد ُخِطَم أَْنفُهُ َوشُكَّ َوْجُههُ َكَضْربَِة السَّْوِط فَاْخَضرَّ ذَِلَن أَْجَمُع . فََجاَء األَْنَصاِرىُّ فَحَ فََخرَّ ُمْستَْلِمٌاً فَنََظَر إِلَ دََّث بِذَِلَن َرسُوَل َّللاَّ

ا أََسُروا األَُساَرى لَاَل فَمَتَلُوا ٌَوْ « . َصَدْلَت ذَِلَن ِمْن َمَدِد السََّماِء الثَّاِلثَِة » فَمَاَل  ٌٍْل لَاَل اْبُن َعبَّاٍس فَلَمَّ َمبٍِذ َسْبِعٌَن َوأََسُروا َسْبِعٌَن . لَاَل أَبُو ُزَم
ِ ملسو هيلع هللا ىلص ألَبِى بَْكٍر َوُعَمَر  ِ « . َما تََرْوَن فِى َهُإالَِء األَُساَرى » َرُسوُل َّللاَّ  ُهْم بَنُو اْلعَّمِ َواْلعَِشٌَرةِ أََرى أَْن تَؤُْخذَ ِمْنُهْم فِْدٌَةً فَمَاَل أَبُو بَْكٍر ٌَا نَبِىَّ َّللاَّ

ِ ملسو هيلع هللا ىلص ُ أَْن ٌَْهِدٌَُهْم ِلئِلْسبلَِم . فَمَاَل َرسُوُل َّللاَّ ةً َعلَى اْلُكفَّاِر فَعََسى َّللاَّ ِ َما أََرى  لُْلتُ « . َما تََرى ٌَا اْبَن اْلَخطَّاِب »  فَتَُكوُن لَنَا لُوَّ ِ ٌَا َرسُوَل َّللاَّ الَ َوَّللاَّ
َن َعِلًٌّا ِمْن َعِمٌٍل فٌََضْ  نَّا فَنَْضِرَب أَْعنَالَُهْم فَتَُمّكِ نِّى ِمْن فبُلٍَن الَِّذى َرأَى أَبُو بَْكٍر َولَِكنِّى أََرى أَْن تَُمّكِ ً ِلعَُمَر  -ِرَب ُعنُمَهُ َوتَُمّكِ فَؤَْضِرَب  -نَِسٌبا

ِ ملسو هيلع هللا ىلص َما لَاَل أَبُو بَْكٍر َولَمْ ُعنُمَهُ فَ  ةُ اْلُكْفِر َوَصنَاِدٌُدَها فََهِوَى َرُسوُل َّللاَّ ِ صلى هللا  إِنَّ َهُإالَِء أَبِمَّ ا َكاَن ِمَن اْلؽَِد ِجبُْت فَإِذَا َرسُوُل َّللاَّ ٌَْهَو َما لُْلُت فَلَمَّ
ٌِْن ٌَْبِكٌَ  ٌُْت َوإِ علٌه وسلم َوأَبُو بَْكٍر لَاِعَد ِ أَْخبِْرنِى ِمْن أَّىِ َشْىٍء تَْبِكى أَْنَت َوَصاِحبَُن فَإِْن َوَجْدُت بَُكاًء بََك ْن لَْم أَِجْد بَُكاًء اِن لُْلُت ٌَا َرُسوَل َّللاَّ

ِ ملسو هيلع هللا ىلص  ٌُْت ِلبَُكابُِكَما . فَمَاَل َرُسوُل َّللاَّ « . ْصَحابَُن ِمْن أَْخِذِهُم اْلِفَداَء لَمَْد ُعِرَض َعلَىَّ َعذَابُُهْم أَْدنَى ِمْن َهِذِه الشََّجَرةِ أَْبِكى ِللَِّذى َعَرَض َعلَىَّ أَ » تَبَاَك
ُ َعزَّ َوَجلَّ ) َما َكاَن ِلنَبِّىٍ أَْن ٌَكُ  ِ ملسو هيلع هللا ىلص . َوأَْنَزَل َّللاَّ ا َؼنِْمتُْم  وَن لَهُ أَْسَرى َحتَّىَشَجَرةٍ لَِرٌبٍَة ِمْن نَبِّىِ َّللاَّ ٌُثِْخَن فِى األَْرِض ( إِلَى لَْوِلِه ) فَُكلُوا ِممَّ

ُ اْلؽَنٌَِمةَ لَُهْم . تحفة   . 1٘/2ٖٙٔ - 0ٙٗٓٔ،  2َ٘ٙ٘حبلاَلً َطٌِّباً ( فَؤََحلَّ َّللاَّ
ُد ْبُن (، لال االمام مسلم: "حَ ٗٙٗٔ( رواه مسلم، فً كتاب الرضاع، باب جواز هبتها نوبتها لضرتها، حدٌث رلم)ٕ) ٌٍْب ُمَحمَّ دَّثَنَا أَبُو ُكَر

تًِ ٌِْه َوَسلََّم،  اْلعبََلِء، َحدَّثَنَا أَبُو أَُساَمةَ، َعْن ِهَشاٍم، َعْن أَبٌِِه، َعْن َعابَِشةَ، لَالَْت: " كُْنُت أََؼاُر َعلَى البلَّ َوَهْبَن أَْنفَُسُهنَّ ِلَرُسوِل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ
ٌَْن َمْن تََشاءُ  َوأَلُوُل: َوتََهبُ  : }تُْرِجً َمْن تََشاُء ِمْنُهنَّ َوتُْإِوي إِلَ ا أَْنَزَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ ُ نَْفَسَها، فَلَمَّ ْن َعَزْلَت{ ]األحزاب:  اْلَمْرأَة ٌَْت ِممَّ َوَمِن اْبتَؽَ

 َن".َوهللاِ، َما أََرى َربََّن إاِلَّ ٌَُساِرعُ لََن فًِ َهَوا»[ " لَالَْت: لُْلُت: ٔ٘
ومعنى الحدٌث: أن هللا سبحانه وتعالى خص نبٌه من بٌن سابر المإمنٌن بؤن أي امرأة وهبت نفسها له فله أن ٌنكحها. فعند نزول اآلٌة 

ال المذكورة لالت عابشة: ما أرى ربن إال ٌسارع فً هوان. ومعناه كما لال ابن حجر: )أي ما أرى هللا إال موجداً لما ترٌد ببل تؤخٌر، منز
لما تحب وتختار. ولال المرطبً: هذا لول أبرزه الدالل والؽٌرة، وهو من نوع لولها: ما أحمدكما وال أحمد إال هللا. وإضافة الهوى إلى 

ر ألجلها ة ٌؽتفالنبً ملسو هيلع هللا ىلص ال ٌحمل على ظاهره ألنه ال ٌنطك عن الهوى، وال ٌفعل بالهوى، ولو لالت إلى مرضاتن لكان ألٌك، و لكن الؽٌر
  إطبلق مثل ذلن.

نساء وعرضن وهذا الحدٌث دلٌل على عفة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وعدم شهوانٌته، ألن هللا أباح له أي امرأة تهب نفسها له، وجاءه كثٌر من ال
 امرأة وهبت نفسها له.)انظر: أنفسهن علٌه وردهن، فمد أخرج الطبري عن ابن عباس رضً هللا عنهما أنه لال: لم ٌكن عند رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

من سورة االحزاب(،  لال ابن حجر فً الفتح: وإسناده حسن، والمراد أنه لم ٌدخل  ٓ٘/ فً صدد تفسٌره االٌة )1ٕ٘/ٕٓتفسٌر الطبري: 
أن ٌستنكحها(. وهللا أعلم. )انظر: صحٌح بواحدة ممن وهبت نفسها له، وإن كان مباحاً له، ألنه انظر إلى إرادته لموله تعالى )إن أراد النبً 

 (.21ٖ/1(: ٙٓ٘ٗالبخاري، كتاب تفسٌر المرآن ، سورة األحزاب، الحدٌث رلم)
 .ٕ٘/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٖ)
 .1ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .ٖٖٔ-ٕٖٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٘)
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 .(ٕ)عن اإلٌمان واتباع الرسل" لال البٌضاوي: أي تكبرتم:"
 .(ٖ)عن االتباع له واإلٌماِن بما جآء به من عند هللا تعالى" لال أبو السعود: أي تكبرتم" 
نا الترفع عن اتباع الرسل وإعجاب المتكبرٌن لال ابن عاشور:" واالستكبار االتصاؾ بالكبر وهو ه 

 .(ٗ)بؤنفسهم واعتماد أنهم أعلى من أن ٌطٌعوا الرسل وٌكونوا أتباعا لهم، فالسٌن والتاء فً استكبرتم للمبالؽة"
ولال الراؼب:" ثم زاد فً ذمهم بوصفهم باالستكبار إذ هو ممر النمابص، فإنه نتٌجة اإلعجاب،  

بالنفس والجهل بالنفس ممارن للجهل بخالمها، ولذلن لال تعالى: }َواَل تَُكونُوا َكالَِّذٌَن واإلعجاب نتٌجة الجهل 
َ فَؤَْنَساُهْم أَْنفَُسُهْم{]الحشر:  .(٘)["0ٔنَُسوا َّللاَّ

 .(ٙ)[، أي:"فطابفة منهم كذبتموهم"12لوله تعالى:}فَفَِرٌمًا َكذَّْبتُْم{]البمرة: 
 .(2)طابفة"لال سعٌد بن جبٌر:" فرٌما ٌعنً  
 "  .(1)لال أبو السعود:أي كذبتم" مْن ؼٌِر أْن تتعرُضوا لهم بشًء آخر من المضاّرِ
 .(0)لال الواحدي:" مثل: عٌسى ودمحم" 
 .(ٓٔ)لال البٌضاوي:" كموسى وعٌسى علٌهما السبلم، والفاء للسببٌة أو للتفصٌل" 
حد أن كذبوا فرٌما أي صرحوا بتكذٌبهم لال ابن عاشور:" فإنهم لما استكبروا بلػ بهم العصٌان إلى  

 .(ٔٔ)أو عاملوهم معاملة الكاذب"
 .(ٕٔ)[، أي:" وطابفة لتلتموهم"12لوله تعالى:}َوفَِرٌمًا تَْمتُلُوَن{ ]البمرة :  
 .(ٖٔ)لال أبو السعود أي:" ؼٌَر مكتفٌن بتكذٌبهم، كزكرٌا وٌحٌى وؼٌرهما علٌهم السبلم" 
 .(ٗٔ)ا"لال الواحدي:" مثل: ٌحٌى وزكرٌ 
لال المرطبً: "فكان ممن كذبوه عٌسى ودمحم علٌهما السبلم، وممن لتلوه ٌحٌى وزكرٌا علٌهما  

 .(٘ٔ)السبلم"
ا تَمُوُل َوإِنَّا لَنََراَن   ٌُْب َما نَْفمَهُ َكثًٌِرا ِممَّ لال ابن عاشور:" وهذا كموله تعالى عن أهل مدٌن }لَالُوا ٌَا ُشعَ

ٌْنَا بِعَِزٌٍز{ ]هود : فٌِنَا َضِعٌفًا َولَْواَل   .(ٙٔ)["0َٔرْهُطَن لََرَجْمنَاَن َوَما أَْنَت َعلَ
[، وهبل جعبل ماضٌٌن أو 12لال الراؼب:" فإن لٌل : لم لال : }فَفَِرٌمًا َكذَّْبتُْم َوفَِرٌمًا تَْمتُلُوَن{]البمرة: 

 مستمبلٌن ؟ 
فٌه المجانسة بٌن الفواصل لٌكون  لٌل : أما من حٌث اللفظ، فؤلنه لما لم ٌكن ٌفسد المعنى روعً 

اللفظ أحسن، وأما من حٌث المعنى : فللتنبٌه أنهم لم ٌتولفوا فً تكذٌب من جاءهم من األنبٌاء، فذكره بلفظ 
 .(2ٔ)الماضً، إذ ال مزاولة فٌه، وذكر المتل بلفظ االستمبال تنبٌهاً أنهم ٌزاولون لتله لدروا علٌه أم لم ٌمدروا"

                                                                                                                                                                                             

 .ٕ٘/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٔ)
 .0ٖ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٕ)
 .2ٕٔ/ٔفسٌر أبً السعود: ( تٖ)
 .01٘/ٔ( التحرٌر والتنوٌر: ٗ)
 .ٕٙ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٘)
 .1ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
 .2ٓٔ/ٔ(:ص10ٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)2)
 .2ٕٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود:1)
 .ٖٖٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط:0)
 .0ٖ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٓٔ)
 .01٘/ٔ( التحرٌر والتنوٌر: ٔٔ)
 .1ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٔ)
 .2ٕٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٖٔ)
 .ٖٖٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط:ٗٔ)
 .ٕ٘/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٘ٔ)
 .01٘/ٔ( التحرٌر والتنوٌر: ٙٔ)
 .ٕٙ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 2ٔ)
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وجاء فً }تمتلون{، بالمضارع عوضا عن الماضً، الستحضار الحالة الفظٌعة  ولال ابن عاشور:" 
ٌَاَح فَتُثٌُِر َسَحابًا فَُسْمنَاهُ إِلَى بَلٍَد َمٌٍِّت فَؤَحْ  ُ الَِّذي أَْرَسَل الّرِ ٌْنَا بِِه اأْلَْرَض وهً حالة لتلهم رسلهم، كموله: }َوَّللاَّ ٌَ

[، مع ما فً صٌؽة }تمتلون{، من مراعاة الفواصل، فاكتمل بذلن ببلؼة 0فاطر : بَْعَد َمْوتَِها َكَذِلَن النُُّشوُر{ ]
 .(ٔ)المعنى وحسن النظم"

 :(ٕ)[، ثبلثة أوجه12وذكر البٌضاوي فً صٌؽة}تمتلون{]البمرة: 
 أحدها: أنه ذكر بلفظ المضارع على حكاٌة الحال الماضٌة، استحضاراً لها فً النفوس، فإن األمر فظٌع. 

 مراعاة للفواصل. والثانً:
والثالث: للداللة على أنكم بعد فٌه، فإنكم تحومون حول لتل دمحم صلّى هللا علٌه وسلّم، لوال أنً أعصمه منكم، 

 ولذلن سحرتموه وسممتم له الشاة.
 :الفوابد

 من فوابد اآلٌة: إثبات رسالة موسى؛ لموله تعالى: }ولمد آتٌنا موسى الكتاب{. ٔ.

ومنها: تؤكٌد الخبر ذي الشؤن . وإن لم ٌنكر المخاطب؛ لموله تعالى: }ولمد آتٌنا{؛ فإنها مإكدة بثبلث  ٕ.
 :مإكدات مع أنه لم ٌخاطب بها من ٌنكر؛ وتؤكٌد الكبلم ٌكون فً ثبلثة مواضع

 أوالً: إذا خوطب به المنِكر، ولد لال علماء الببلؼة: إنه فً هذه الحال ٌإكد وجوباً.
 فً هذه الحال ٌإكد استحساناً. إذا خوطب به المتردد؛ ولد لال علماء الببلؼة: إنه ثانٌاً:

 ثالثاً: إذا كان الخبر ذا أهمٌة بالؽة فإنه ٌحسن توكٌده . وإن خوطب به من لم ٌنكر، أو ٌتردد.
من بعده  . ومن فوابد اآلٌة: أن من بعد موسى من الرسل من بنً إسرابٌل تبع له؛ لموله تعالى: }ولفٌنا ٖ

بالرسل{؛ وٌشهد لهذا لوله تعالى: }إنا أنزلنا التوراة فٌها هًدى ونور ٌحكم بها النبٌون الذٌن أسلموا للذٌن 
 [.ٗٗهادوا والربانٌون واألحبار{]المابدة: 

  ومنها: ثبوت رسالة عٌسى؛ لموله تعالى: }وآتٌنا عٌسى بن مرٌم البٌنات{. ٗ.

 ومنها: أن من لٌس له أب فإنه ٌنسب إلى أمه؛ ألن عٌسى علٌه السبلم نسب إلى أمه. ٘.
ً هً عصبته؛ فإن عدمت  وبهذا نعرؾ أن المول الراجح من ألوال أهل العلم أن أم من لٌس له أب شرعا

أب عن فعصبتها . خبلفاً لمن لال: إن أمه لٌس لها تعصٌب؛ وٌظهر أثر ذلن بالمثال: فلو مات من لٌس له 
أمه، وخاله: فؤلمه الثلث والبالً لخاله . على لول من ٌمول: إن األم ال تعصٌب لها؛ أما على المول الراجح: 

 فؤلمه الثلث فرضاً، والبالً تعصٌباً.
 ومن فوابد اآلٌة: أن عٌسى بن مرٌم ملسو هيلع هللا ىلص أعطاه هللا سبحانه وتعالى آٌات كونٌة، وشرعٌة؛ مثال الشرعٌة: ٙ.

اإلنجٌل؛ ومثال الكونٌة: إحٌاء الموتى، وإخراجهم من المبور، وإبراء األكمه، واألبرص، وأنه ٌخلك من 
الطٌن كهٌبة الطٌر، فٌنفخ فٌه، فٌكون طٌراً ٌطٌر بإذن هللا؛ وكذلن أٌضاً ٌخبرهم بما ٌؤكلون، وما ٌدخرون 

ب فً عهده ارتمى إلى درجة عالٌة، فؤتاهم فً بٌوتهم؛ لال العلماء: إنما أعطً هذه اآلٌة الكونٌة؛ ألن الط
بآٌات ال ٌمدر األطباء على مثلها؛ كما أن دمحماً ملسو هيلع هللا ىلص ترلى فً عهده الكبلم إلى مْنزلة عالٌة فً الببلؼة، 

 والفصاحة؛ فآتاه هللا سبحانه وتعالى المرآن العظٌم الذي عجزوا أن ٌؤتوا بمثله.
 .}وأٌدناه بروح المدس : سبحانه وتعالى أٌد عٌسى بجبرابٌل؛ لموله تعالىومن فوابد اآلٌة: أن هللا 2.
ومنها: أن المبلبكة من جملة تسخٌرهم للخلك أنهم ٌإٌدون من أَمَرهم هللا بتؤٌٌده؛ ولهذا لال النبً  صلى  1.

 . (ٔ)هللا علٌه وسلم لحسان بن ثابت: "اللهم أٌده بروح المدس"
رابٌل، وأنهم ال ٌرٌدون الحك؛ لموله تعالى: }أفكلما جاءكم رسول بما ال تهوى ومنها: بٌان عتّو بنً إس 0.

 أنفسكم استكبرتم ففرٌماً كذبتم وفرٌماً تمتلون{.

                                                           

 .01٘/ٔ( التحرٌر والتنوٌر: ٔ)
 .0ٖ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٕ)
، كتاب ٘ٔٔٔ - ٗٔٔٔ؛ وأخرجه مسلم صٖ٘ٗ: الشعر فً المسجد، حدٌث رلم 1ٙ، كتاب الصبلة، باب 1ٖأخرجه البخاري ص )ٔ(

 .1ٕ٘ٗ[ ٔ٘ٔ] 1ٖٗٙ: فضابل حسان بن ثابت رضً هللا عنه، حدٌث رلم ٖٗفضابل الصحابة، باب 
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ومنها: أن بنً إسرابٌل ٌبادرون باالستكبار عند مجًء الرسل إلٌهم، وال ٌتؤنون؛ لموله تعالى: }أفكلما  ٓٔ.
ً للشرط:  ن ممتضى ترتب الجزاء على الشرط أن ٌكونجاءكم{، ثم لال تعالى: }استكبرتم{؛ أل الجزاء عمٌبا

 كلما وجد الشرط وجد الجزاء فوراً.
ومنها: توبٌخ ولوم بنً إسرابٌل، وبٌان مناهجهم بالنسبة للشرابع، وبالنسبة لمن جاء بالشرابع؛ ففً  ٔٔ.

ما ال تهوى أنفسهم: انمسموا إلى لسمٌن: الشرابع: ال ٌمبلون إال ما وافك أهواءهم، وبالنسبة لمن جاء بالشرابع ب
 فرٌماً ٌكذبون؛ وفرٌماً ٌمتلون مع التكذٌب.

ومنها: أن من استكبر عن الحك إذا كان ال ٌوافك هواه من هذه األمة فهو شبٌه ببنً إسرابٌل؛ فإذا  ٕٔ.
ه . فإنه مشابه استكبر عن الحك . سواء تحٌل على ذلن بالتحرٌؾ؛ أو ألر بؤن هذا الحك، ولكنه استكبر عن

 ببنً إسرابٌل.
والخارجون عن الحك ٌنمسمون إلى لسمٌن: لسم ٌمرُّ به، وٌعترؾ بؤنه عاٍص؛ وهذا أمره واضح، وسبٌله 
بٌن، ولسم آخر ٌستكبر عن الحك، وٌحاول أن ٌحرؾ النصوص إلى هواه؛ وهذا األخٌر أشد على اإلسبلم من 

 ه.األول؛ ألنه ٌتظاهر باالتباع وهو لٌس من أهل
 ومن فوابد اآلٌة: أن بعض الناس ٌستكبر عن الحك؛ ألنه مخالؾ لهواه. ٖٔ.
ومنها: أن بنً إسرابٌل انمسموا فً الرسل الذٌن جاءوا بما ال تهوى أنفسهم إلى لسمٌن: لسم كذبوهم؛  .ٗٔ

 .ولسم آخر لتلوهم مع التكذٌب
 المرآن

 ُ  [33({ ]البمرة : 33بُِكْفِرِهْم فَمَِلًٌَل َما ٌُْإِمنُوَن )}َولَالُوا لُلُوبُنَا ُغْلٌف بَْل لَعَنَُهُم َّللاه
 التفسٌر:

ولال بنو إسرابٌل لنبً هللا ورسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: للوبنا مؽطاة، ال ٌَْنفُذ إلٌها لولن. ولٌس األمر كما ادََّعْوا، بل 
هم، فبل ٌإمنون إال إٌمانًا للٌبل ال للوبهم ملعونة، مطبوع علٌها، وهم مطرودون من رحمة هللا بسبب جحود

 ٌنفعهم.
 .(ٔ)[، "أي فً أكنة ال تفمه وال تعً ما تموله ٌا دمحم"11لوله تعالى: }َولَالُوا لُلُوبُنَا ُؼْلٌؾ{]البمرة: 
 .(ٕ)لال ابن عثٌمٌن:" ٌعنً مؽلفة ال تصل إلٌها دعوة الرسل؛ وهذه حجة باطلة" 
ؼطٌة ال ٌتوصل إلٌها ما جاء به دمحم علٌه السبلم وال تفمهه، مستعار لال النسفً:" أي هً خلمة مؽشاة بؤ 

 .(ٖ)من األؼلؾ الذي ال ٌختن"
 .(ٗ)لال الصابونً: " والؽرض إِلناطه علٌه السبلم من إٌِمانهم" 
لال السعدي:" أي: اعتذروا عن اإلٌمان لما دعوتهم إلٌه، ٌا أٌها الرسول، بؤن للوبهم ؼلؾ، أي: علٌها  

 .(٘)عذر لعدم العلم، وهذا كذب منهم" -بزعمهم  -أؼطٌة، فبل تفمه ما تمول، ٌعنً فٌكون لهم ؼبلؾ و
فً هذه اآلٌة: إنهم لالوا استهزاًء وإنكاًرا وجحًدا لما أتى (1)ولتادة (2)ومجاهد (ٙ)روي عن ابن عباس 

 .(0)دمحمبه دمحم: للوبنا علٌها ؼشاوة، فهً فً أوعٌة، فبل تعً وال تفمه ما تمول ٌا 
لال أبو عبٌدة: "كل شًء فً ؼبلؾ فهو أَْؼلَؾ، لالوا: سٌٌؾ أَْؼلَؾ، ولوس ؼلفاء، ورجل أؼلؾ: لم  

 .(ٓٔ)ٌُختن"

                                                           

 .1ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .1ٕٗ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 .2٘/ٔ( تفسٌر النسفً: ٖ)
 .1ٙ/ٔلتفاسٌر: ( صفوة اٗ)
 .1٘( تفسٌر السعدي: ٘)
 .ٕٖٙ-ٕٖ٘/ٕ(:ص00ٗٔ(، و)01ٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٕٖٙ/ٕ(:صٕٓ٘ٔ(، و)ٔٓ٘ٔ(، و)ٓٓ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٕٖٙ/ٕ(:صٗٓ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .ٕٖٙ-ٕٖ٘/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: 0)
 .ٖٖٔ/ٖ، والواحدي فً التفسٌر البسٌط:٘٘ٔ/ ٕعنه أبو علً فً:الحجة: ، ونمله ٙٗ/ ٔ(مجاز المرآن، ألبً عبٌدة: ٓٔ)
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لال الواحدي:" وما ٌدرن به المعلومات من الحواس وؼٌرها من األعضاء إذا ذُِكر بؤنه ال ٌعلم  
: }أَفبََل ٌَتََدبَُّروَن اْلمُْرآَن أَْم َعلَى لُلُوٍب أَْلفَالَُها{ ]دمحم: ُوِصَؾ بؤن علٌه مانعًا من ذلن ودونه حاببًل، فمن ذلن لوله

[، كؤن المُْفل لما كان حاجًزا بٌن الُمْمفَل علٌه وحاببًل من أن ٌدخله ما ٌدخل إذا لم ٌَكن ُممفبًل ُجِعل َمثبًَل ٕٗ
(، ٔ[ )ٌُٔٓٔنُُهْم فًِ ِؼَطاٍء َعْن ِذْكِري{ ]الكهؾ: للملوب فً أنها ال تعً وال تفمَه، وكذلن لوله }الَِّذٌَن َكانَْت أَعْ 

ٌِْه{ ]فصلت:  ا تَْدُعونَا إِلَ  .(ٔ)["٘ومثل هذه اآلٌة فً المعنى لوله: }َولَالُوا لُلُوبُنَا فًِ أَِكنٍَّة ِممَّ
 :(ٕ)[، ثبلثة ألوال11وفً لوله تعالى:}لُلُوبُنَا ُؼْلٌؾ{]البمر: 

، (ٙ)، والسدي(٘)، ولتادة(ٗ)، ومجاهد(ٖ)َوأَِكنٍَّة ال تفمه، وهذا لول ابن عباسأحدها: ٌعنً فً أَْؼِطٌٍَة 
 .(ٔٔ)، وعكرمة(ٓٔ)، وسعٌد بن جبٌر(0)، وابن زٌد(1)، وأبو العالٌة(2)واألعمش

فمال فٌما ذكر : وللب أؼلؾ، معصوب علٌه،  -ثم ذكرها  -ولد روي عن حذٌفة لال : "الملوب أربعة  
 .(ٕٔ)فذلن للب الكافر"

، وعطاء (٘ٔ)، ورواٌة الضحان عن ابن عباس(ٗٔ)، وهذا لول عطٌة(ٖٔ)والثانً : ٌعنً أوعٌة للعلم
 .(ٙٔ)الخراسانً

ولال الكلبً: "ٌرٌدون أوعٌة لكّل علم، فهً ال تسمع حدٌثا إاّل وعته إاّل حدٌثن، ال تفمهه وال تعٌه،  
 .(2ٔ)ولو كان فٌه خٌرا لفهمته ووعته"

 .(1ٔ) كالؽبلؾ الخالً ال شًء فٌه مما ٌدل على صحة لولنالثالث: ولٌل: ؼلؾ أي 
 :(0ٔ)[، على وجهٌن11واختلفت المراءة فً لوله تعالى:}َولَالُوا لُلُوبُنَا ُؼْلٌؾ{]البمرة: 

األول: }ولالوا للوبنا ُؼْلؾ{ مخففة البلم ساكنة. وهً لراءة عامة األمصار فً جمٌع األلطار. والثانً: ولرأه 
 ا للوبنا ُؼلُؾ{، مثملة البلم مضمومة.بعضهم : }ولالو

ُ بُِكْفِرِهْم{]البمرة:  [، " أي طردهم وأبعدهم من رحمته بسبب كفرهم 11لوله تعالى:}بَْل لَعَنَُهُم َّللاَّ
 .(ٕٓ)وضبللهم"

 .(ٕٔ)لال السمٌن الحلبً:" فردَّ هللا علٌهم ذلن بؤنَّ سببَه لَْعنُهم بكفرهم السابك" 
                                                           

 .ٗ٘ٔ/ٕ، وانظر: الحجة للمراء السبعة:ٖٗٔ/ٖ( التفسٌر البٌسط: ٔ)
 .2٘ٔ/ٔ( انظر:النكت والعٌون: ٕ)
 .ٕٖٙ-ٕٖ٘/ٕ(:ص00ٗٔ(، و)01ٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٕٖٙ/ٕ(:صٕٓ٘ٔو)(، ٔٓ٘ٔ(، و)ٓٓ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٕٖٙ/ٕ(:صٗٓ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .2ٕٖ/ٕ(:ص1ٓ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٕٖٙ/ٕ(:صٖٓ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٕٖٙ/ٕ(:ص2ٓ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .2ٕٖ/ٕ(:ص0ٓ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)0)
 .2ٓٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: ٓٔ)
 .2ٔٔ/ٔ(:ص100ن أبً حاتم)( انظر: تفسٌر ابٔٔ)
 ، والخبر هذا مولوؾ على حذٌفة ، وإسناده جٌد ، إال أنه منمطع.2ٕٖ/ٕ(:ص02ٗٔ( أخرجه الطبري)ٕٔ)
( لال ابن المٌم:" وأما لول من لال: هً أوعٌة للحكمة، فلٌس فً اللفظ ما ٌدل علٌه البتة. ولٌس له فً المرآن نظٌر ٌحمل علٌه، وال ٖٔ)

فً مدح اإلنسان نفسه بالعلم والحكمة، فؤٌن وجدتم فً االستعمال لول المابل: للبً ؼبلؾ، وللوب المإمنٌن العالمٌن  ٌمال مثل هذا اللفظ
 ؼلؾ، أي أوعٌة للعلم.

والؽبلؾ لد ٌكون وعاء للجٌد والرديء. فبل ٌلزم من كون الملب ؼبلفا أن ٌكون داخله العلم والحكمة. وهذا ظاهر جدا".]تفسٌر المرآن 
 [.1ٖٔم البن المٌم: ص: الكرٌ

 .2ٕٖ/ٕ(:صٕٔ٘ٔ(، و)ٓٔ٘ٔ(، و)ٓٔ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .2ٕٖ/ٕ(:ص ٖٔ٘ٔ( أخرجه الطبري )٘ٔ)
 .2ٓٔ/ٔ(:ص10ٖ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙٔ)
 .ٖٕٗ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:2ٔ)
 .ٗٙٔ-ٖٙٔ/ٕالرازي:. وتفسٌر ٕٖ٘-ٕٖٗ/ٔومابعدها، وتفسٌر ابن كثٌر:  ٕٖٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: 1ٔ)
 .ٕٖٗ/ٕ، وتفسٌر الطبري: ٗٙٔ( انظر: السبعة فً المراءات: 0ٔ)
 .1ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٓ)
 .ٔٓ٘/ٔ( الدر المصون: ٕٔ)
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 .(ٔ)أبعدهم من رحمته وطردهم"لال الواحدي:" أي:  
لال الطبري:" ٌعنً: بل ألصاهم هللا، أبعدهم وطردهم وأخزاهم وأهلكهم بكفرهم، وجحودهم آٌات هللا  

وبٌناته، وما ابتعث به رسله، وتكذٌبهم أنبٌاءه. فؤخبر تعالى ذكره أنه أبعدهم منه ومن رحمته بما كانوا ٌفعلون 
 .(ٕ)من ذلن

 .(ٖ)م وأبعدهم من كل خٌر"ولال الثعلبً:" طرده 
 .(ٗ)لال السعدي:" أي: أنهم مطرودون ملعونون، بسبب كفرهم" 
لال النسفً:" فرد هللا أن تكون للوبهم مخلولة كذلن ألنها خلمت على الفطرة والتمكن من لبول الحك،  

 .(٘)وإنما طردهم بكفرهم وزٌؽهم"
 .(ٙ)لال النضر بن شمٌل: "الملعون المخزي المهلن" 
 وفً أصل )اللعن( ألوال: 

اخ  : (2)األول: الطرد واإلبعاد واإللصاء، لال الشَّمَّ
 َذَعْرُت به المََطا َونَفٌَُت عنه     ممام الذبِب كالرُجِل اللعٌِن 

 .(1)والثانً: التعذٌب، لال اللٌث: "ولعنه هللا، أي: عذبه،واللعنة فً المرآن: العذاب، واللعن: السب والشتم"
 :(0)لخزي، لال شمر: ألرأنا ابن األعرابً لعنترةوالثالث: ا

 لُِعنَْت بمحروِم الشَّراِب ُمَصّرم
 .(ٓٔ)وفّسره، فمال: ُسبَّت بذلن، أي: لٌل: أخزاها هللا فما لها در وال لبن

[ أي: 2ٗ]النساء: . لال هلل تعالى: }أَْو نَْلعَنَُهْم َكَما لَعَنَّا أَْصَحاَب السَّْبِت{ (ٔٔ)والرابع: المسخ، لاله الفراء
 .(ٕٔ)نمسخهم

 للت: وكل هذه األلوال ضمن معنى الطرد واإلبعاد. وهللا أعلم. 
ُ بُِكْفِرِهمْ ولوله:}  {، تسجٌل علٌهم وفضح لهم بؤنهم صمموا على الكفر والتمسن بدٌنهم من بَْل لَعَنَُهُم َّللاَّ

عالبهم هللا باللعن واإلبعاد عن الرحمة والخٌر فحرمهم  ؼٌر التفاٍت لحجة النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فلما صمموا على ذلن
التوفٌك والتبصر فً دالبل صدق الرسول، فاللعنة حصلت لهم عمابا على التصمٌم على الكفر وعلى 

 .(ٖٔ) اإلعراض عن الحك

                                                           

 .ٖ٘ٔ/ٖ(التفسٌر البسٌط: ٔ)
 .1ٕٖ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري:ٕ)
 .ٖٕٗ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٖ)
 .1٘( تفسٌر السعدي: ٗ)
 .2٘/ٔ( تفسٌر النسفً: ٘)
 .ٖٕٗ/ٔفسٌر الثعلبً:( تٙ)
، ٗٗٓٗ/ 2، "لسان العرب" ٖٕٗ/ ٔ،  وتفسٌر الثعلبً، 2ٓٔ/ ٔ، ومعانً المرآن، للزجاج ٙٗ/ ٔ، ومجاز المرآن: ٕٖٔ( دٌوانه: 2)

 ، برواٌة: مكان الذبب.  ولبله:1ٕٖ/ ٕ، وذكره الطبري فً "تفسٌره" ٖٕ/ ٕوتفسٌر المرطبً" 
 طٌر كالورق اللجٌنوماء لد وردت لوصل أروى        علٌه ال

وأراد فً البٌت : ممام الذبب الطرٌد اللعٌن كالرجل. والرجل اللعٌن المطرود ال ٌزال منتبذا عن الناس ، شبه الذبب به ، ٌعنً فً  
 ذله وشدة مخافته وذعره.

 .1ٕٖ/ٕانظر: تفسٌر الطبري: 
 .ٕ٘ /ٕ، وتفسٌر المرطبً: 11ٖ/ ٖٔ، واللسان:0ٖٙ/ ٕ( انظر: تهذٌب اللؽة: 1)
 (والبٌت من معلمة عنترة بن شداد التً مطلعها:0)

 هل ؼادر الشعراء من متردم
 .ٖٙٔ/ٖوفٌه: وال بها لبن، وانظر: التفسٌر البسٌط:  ٘ٗٓٗ/ 2، ونمله فً "لسان العرب" 2ٕٖٗ/ ٗ( انظر: تهذٌب اللؽة:ٓٔ)
 ، ولم أجده فً معانً المرآن. ٖٙٔ/ٖ( نمله عنه الواحدي فً التفسٌر البسٌط:ٔٔ)
 ، ولم اجده فً معانً المرآن. ٖٙٔ/ٖ( انظر: التفسٌر البسٌط: ٕٔ)
 على هذا المول الذي لوٌتموه ؟.« بل»( ٌمول العبلمة ابن لٌم الجوزٌة: " فإن لٌل: فما معنى اإلضراب: بٖٔ)

 أي لٌست للوبكم محبل للعلم والحكمة، بل مطبوع علٌها. أما على المول اآلخر فظاهر،
لٌل: وجه اإلضراب هنا فً ؼاٌة الظهور. وهو انهم احتجوا بؤن هللا لم ٌفتح لهم الطرٌك إلى فهم ما جاء به الرسول ومعرفته، بل  

خلمت فً ؼلؾ، فهم معذورون فً عدم جعل للوبهم داخلة فً ؼلؾ فبل تفمهه. فكٌؾ تموم به علٌهم الحجة؟ وكؤنهم ادعوا أّن للوبهم 
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 وفً ذلن رد لما أوهموه من أن للوبهم ُخلمت بعٌدة عن الفهم ألن هللا خلمهم كسابر العمبلء مستطٌعٌن  
 (ٔ) إلدران الحك لو توجهوا إلٌه بالنظر وترن المكابرة. وهذا معتمد أهل الحك من المإمنٌن عدا الجبرٌة.

وإن أعظم الذنوب ما تكون عموبة هللا تعالى علٌها اإللزام بذنوب أشد منها، فؤعمب استكبار الٌهود على  
 .(ٕ) ٌفمهون الحك وال ٌمبلونهاألنبٌاء وتكذٌبهم ولتلهم أن هللا لعنهم وطبع على للوبهم، فبل 

وٌمول علماء السلؾ: إن من بركة الحسنة وعبلمة لبولها الحسنةُ تتبعها. وإن من شإم المعصٌة وعمابها  
 المعصٌة تتبعها.

ا ٌُْإِمنُوَن{]البمرة: لوله تعالى:   .(ٖ)[، "أي فملٌٌل من ٌإمن منهم11}فَمَِلٌبلً مَّ
 .(ٗ) وال كثًٌرا"لال الواحدي:أي" فما ٌإمنون للٌبًل  
 .(٘)لال الزمخشري:أي" فإٌمانا للٌبل ٌإمنون" 
ا ٌُْإِمنُوَن{]البمرة:   :(ٙ)[، على ثبلثة ألوال11ولد اختلفوا فً معنى لوله : }فَمَِلٌبل مَّ

، ألن َمن آمن من أهل الشرن أكثر ممن آمن ِمْن أهل (2)األول: معنها:فملٌل من ٌإمن منهم، وهذا لول لتادة
 .(0)وفخر الدٌن الرازي (1)الكتاب، واختاره االمام الطبري

، بمعنى أنهم ٌإمنون (ٓٔ)والثانً: معناه فبل ٌإمنون إال بملٌل مما فً أٌدٌهم، وٌكفرون بؤكثره، لاله أبو عبٌدة
ن بما جاءهم به موسى من أمر المعاد والثواب والعماب، ولكنه إٌمان ال ٌنفعهم، ألنه مؽمور بما كفروا به م

 الذي جاءهم به دمحم ملسو هيلع هللا ىلص.
والثالث: أن }ما{، تفٌد النفً، والمعنى:"ال ٌإمنون للٌبل وال كثٌرا، وهذا كمول الّرجل آلخر: ما لل ما تفعل 

 .(ٖٔ)، واعترض علٌه أبو حٌان(ٕٔ). لاله الوالدي، وأجازه المخشري(ٔٔ)وكذا ٌرٌد ال تفعله البتة"
الكسابً: "مررنا بؤرض لّل ما ٌنبت الكراث والبصل، ٌرٌدون ال ٌنبت ولد روى الفراء عن  

 .(ٗٔ)شٌبا"
 .(٘ٔ) والمعنى إنهم كانوا ؼٌر مإمنٌن بشًء، وإنما لال:}فَمَِلٌبل َما ٌُْإِمنُوَن{ وهم بالجمٌع كافرون  
 :(ٙٔ)والراجح هو المول األول، وذلن لعلتٌن 

                                                                                                                                                                                             

ٌْها بُِكْفِرهِ  ُ َعلَ ُ بُِكْفِرِهْم{ وفً اآلٌة األخرى: }بَْل َطبََع َّللاَّ ْم{ فؤخبر سبحانه أن الطبع واإلبعاد عن اإلٌمان. فؤكذبهم هللا ولال: }بَْل لَعَنَُهُم َّللاَّ
 اإلٌمان. فعالبهم علٌه بالطبع واللعنة. توفٌمه وفضله إنما كان بكفرهم الذي اختاروه ألنفسهم، وآثروه على

ها بالطبع والمعنى: ان هللا تعالى لم ٌخلك للوبهم ؼلفا ال تعً وال تفمه، ثم أمرهم باإلٌمان، وهم ال ٌفمهونه، بل اكتسبوا أعماال عالبناهم علٌ
 [.1ٖٔعلى الملوب والختم علٌها".]تفسٌر المرآن الكرٌم البن المٌم: ص: 

 .ٓٓٙ/ ٔتنوٌر البن عاشور :( التحرٌر والٔ)
(. لال: كما كان فً حك إبلٌس مع ٖٗ/ ٕ(مستفاد من كبلم الحرالً رحمه هللا نمبل عن نظم الدرر فً تناسب اآلٌات والسور للبماعً )ٕ)

المرآن فً لوله: آدم علٌه السبلم، فانتظم صدر هذه السورة إظهار الشٌطنتٌن من الجن )إبلٌس( ومن اإلنس )الٌهود( وهو الذي انختم به 
( لٌتصل طرفاه، فٌكون ال أول له وال آخر، والفاتحة محٌطة به ال ٌمال: هً أوله وال آخره، ولذلن ختم بعض ٙ}من الِجنَّة والناس{ )الناس: 

كالحلمة المفرؼة ال المراء بوصله )= لرأ الناس ثم )ألم( البمرة( حتى ال ٌتبٌن له طرؾ، كما لالت المراة العربٌة لما ُسبلت عن بنٌها: هم 
 ٌدرى أٌن طرفاها. انتهى كبلمه. فسبحان َمْن جعل كبلم متصبلً ككلمٍة واحدةٍ ال أول لها وال آخر.

 .1ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٖ)
 .ٖٙٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٗ)
 .ٗٙٔ/ٔ( انظر: الكشاؾ: ٘)
 .1ٕٖ/ٕ، وانظر: تفسٌر الطبري: ٕٖ٘/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٙ)
 .2ٔٔ/ٔ(:ص0ٓٓ، وابن أبً حاتم)0ٕٖ/ٕ(:صٗٔ٘ٔ: تفسٌر الطبري)( انظر2)
 .1ٕٖ/ٕ، وانظر: تفسٌر الطبري: ٕٖ٘/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: 1)
 .01٘/ٖ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: 0)
 .ٕٖٓ/ ٔ، والبحر المحٌط" ٖٕٗ/ٔ(انظر: تفسٌر الثعلبً:ٓٔ)
 . ٖٕٗ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٔٔ)
 .ٗٙٔ/ٔ( انظر: الكشاؾ: ٕٔ)
. لال أبو حٌان:" وما ذهبوا إلٌه من أن للٌبلً ٌراد به النفً صحٌح ، لكن فً ؼٌر هذا التركٌب ، أعنً 0ٕٙ/ٔانظر: البحر المحٌط: ( ٖٔ)

ا ٌُْإِمنُوَن{ ، ألن للٌبلً انتصب بالفعل المثبت ، فصار نظٌر : لمت للٌبلً ، أي لٌاماً للٌبلً".  لوله تعالى : }فَمَِلٌبل مَّ
 .ٕٖٓ/ ٔ، و"البحر المحٌط" ٖٕ/ ٕ، وتفسٌر المرطبً" ٕٖ٘/ٔ، و انظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٖٕٗ/ٔالثعلبً :( نمله عنه ٗٔ)
 .ٕٖ٘/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٘ٔ)
 .01٘/ٖ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٙٔ)
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 [.٘٘ٔبكفرهم فبل ٌإمنون إال للٌبل{ ]النساء:  أحدهما: ألنه نظٌر لوله: }بل طبع هللا علٌها
والثانً:وألن الجملة األولى إذا كان المصرح فٌها ذكر الموم فٌجب أن ٌتناول االستثناء بعض هإالء الموم. 

 .(ٔ)وهللا أعلم
ا ٌُْإِمنُوَن{]البمرة:   أوجه [، على ثبلثة11واختلؾ أهل العربٌة فً معنى }ما{ التً فً لوله :}فَمَِلٌبل مَّ

(ٕ): 
، والمعنى: فملٌبل ٌإمنون، كما لال جل ذكره :}فَبَِما (ٖ)األول: أنها زابدة ال معنى لها، وهذا لول األخفش

ِ ِلْنَت لَُهْم{]آل عمران :   :  (ٗ)[، والمعنى: فبرحمة من هللا لنت لهم، وأنشدوا بٌت مهلهل0َ٘ٔرْحَمٍة ِمَن َّللاَّ
 لو بؤبانٌن جاء ٌخطبها        خضب ما أنؾ خاطب بدم 

 .(٘)ٌعنً: خضب أنؾ خاطب بدم، وأن )ما( زابدة
 .(ٙ)لال النسفً: و}ما{ مزٌدة، وهو إٌمانهم ببعض الكتاب" 
وأنكر آخرون على احتجاج المول األول ببٌت المهلهل، ولالوا : إنما ذلن من المتكلم على ابتداء الكبلم  

موم جمٌع األشٌاء، إذ كانت)ما( كلمة تجمع كل األشٌاء، ثم تخص وتعم ما عمته بما تذكره بالخبر عن ع
 بعدها.

ا تَْشُكُروَن{ ]األعراؾ: (2)والثانً: أنها نافٌة ا ٓٔ،أي: فما ٌإمنون للٌبلً وال كثٌراً، ومثلُه: }لَِلٌبلً مَّ [، }لَِلٌبلً مَّ
 [.ٖتََذكَُّروَن{ ]األعراؾ: 

ً من جهٍة تمدُّم ما فً َحٌِّزها لال السمٌن   الحلبً: "وهذا لوٌي من جهة المعنى، وإنما ٌَْضعُُؾ شٌبا
علٌها، لاله أبو البماء، وإلٌه ذهب ابن األنبار  إال أنَّ تمدٌَم ما فً َحٌِّزها علٌها لم ٌُْجِزه البصرٌون، وأجازه 

 .(1)الكوفٌون"
 ، وأكثر المفسرٌن.(ٓٔ)، وابن عثٌمٌن(0)طٌةوالثالث:أنها زابدة لتوكٌد )الملة(، لاله ابن ع

والمول األخٌر أولى بالصواب، أي أنها مزٌدة أفادت معنى التوكٌد، وذلن "ألن زٌادة }ما{، ال ٌفٌد من  
 . (ٔٔ)الكبلم معنى فً الكبلم، ؼٌر جابز إضافته إلى هللا جل ثناإه"

                                                           

 (وذكر ابن األنباري فً هذه اآلٌة ثبلثة أوجه سوى ما ذكرنا:ٔ)
أنهم ٌإمنون بؤن هللا خالمهم ورازلهم، وٌكفرون بدمحم والمرآن، فٌملل ذلن إٌمانهم، ودلٌل هذا التؤوٌل: أحدها: فٌإمنون إٌمانًا للٌبًل، وذلن 

ِ إاِلَّ َوُهْم ُمْشِرُكوَن{ ]ٌوسؾ:  [، معناه: أنهم ٌعترفون بؤن هللا ربهم، وٌكفرون بدمحم فٌمّل إٌمانهم. وانتصب ٙٓٔلوله: }َوَما ٌُْإِمُن أَْكثَُرُهْم بِاَّللَّ
 ٌبًل على هذا الوجه ألنه نعُت مصدٍر محذوؾ.لل

ْهِل اْلِكتَاِب آِمنُوا الوجه الثانً: أن ٌكون المعنى: فٌإمنون للٌبًل من الَزَماِن وٌكفرون أكثره، ودلٌل هذا التؤوٌل: لوله: }َولَالَْت َطابِفَةٌ ِمْن أَ 
[. فّخبر هللا تعالى بملة إٌمانهم على معنى الولت 2ْٕكفُُروا آِخَرهُ لَعَلَُّهْم ٌَْرِجعُوَن{ ]آل عمران: بِالَِّذي أُْنِزَل َعلَى الَِّذٌَن آَمنُوا َوْجهَ النََّهاِر َوا

المصٌر الذي أظهروا فٌه موافمة المسلمٌن ثم باٌنوهم بعده، وانتصب )للٌبًل( فً هذا الوجه؛ ألنه ألٌم ممام الظرؾ، و )ما( فً هذٌن 
 الوجهٌن صلة.

ًدا الوجه الثالث: أن  ٌكون )ما( مع الفعل مصدًرا، وٌرتفع بـ "للٌل"، وهو ممدم، ومعناه: فملٌبًل إٌمانهم، كما لالوا: راكبًا لمَابٌِن وُمَجرَّ
 [.1ٖٔ/َٖضْربٌَِن.]انظر: التفسٌر البسٌط:

 .ٖٖٔ-ٖٖٓ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٕ)
 .ٕٗٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن لؤلخفش: ٖ)
وؼٌرها لال أبو العباس : " أبان جبل : وهما أبانان : أبان  2ٕٗ، وشرح شواهد المؽنً :  0ٙما استعجم :  ، ومعجم 1ٙ:  ٕ(الكامل ٗ)

فً جنب بن عمرو بن علة بن جلد بن مالن ، وهو  -حرب البسوس  -األسود ، وأبان األبٌض لال مهلهل ، وكان نزل فً آخر حربهم 
 ومهرت أدما فزوجها ولال لبله :  مذحج ، وجنب حً من أحٌابهم وضٌع ، وخطبت ابنته
 أنكحها فمدها األرالم فً      جنب وكان الحباء من أدم

 .ٕٗٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن لؤلخفش: ٘)
 .2٘/ٔ( تفسٌر النسفً: ٙ)
 .ٕٓ٘/ٔ( انظر: الدر المصون: 2)
 .ٖٓ٘-ٕٓ٘/ٔ( الدر المصون: 1)
 .22ٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: 0)
 .1ٕٗ/ٔعثٌمٌن:( تفسٌر ابن ٓٔ)
 .ٖٖٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔٔ)
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"واآلٌه َردٌّ على المدرٌة؛ ألن هللا تعالى بٌّن أن كفرهم بسبب لعنه آباءهم، فاهلل تعالى لما  لال الواحدي:" 
 .(ٔ)لعنهم وطردهم وأراد كفرهم وشماوتهم منعهم اإلٌمان"

 الفوابد:
 . من فابد اآلٌة: أن هإالء الذٌن لم ٌمبلوا الحك احتجوا بما لٌس بحجة؛ فمالوا: للوبنا ؼلؾ.ٔ
ن صنع مثل صنٌعهم فهو شبٌه بهم؛ ٌوجد أناس نسمع عنهم أنهم إذا نُِصحوا، وُدعوا إلى الحك . ومنها: أن مٕ

 لالوا: "ما هدانا هللا"؛ وهإالء مشابهون للٌهود الذٌن لالوا: }للوبنا ؼلؾ{.
. ومنها: أن الملوب بفطرتها لٌست ؼلفاء؛ لموله تعالى: }بل لعنهم هللا{؛ وهذا اإلضراب لئلبطال . ٌعنً ٖ

لٌست الملوب َؼلفاء ال تمبل الحك، لكن هنان شًء آخر هو الذي منع من وصل الحك؛ وهو لَْعن هللا إٌاهم 
 .بسبب كفرهم

 .. ومنها: أن الفطرة من حٌث هً فطرة تمبل الحك، ولكن ٌوجد لها موانعٗ
ن كانت مفطورة على . منها: بٌان أن األسباب مهما لوٌت إذا ؼلب علٌها المانع لم تإثر شٌباً؛ فالملوب وإ٘

الدٌن المٌم لكن إذا وجد موانع لم تتمكن من الهدى؛ ولد لٌل: إن األمور ال تتم إال بوجود أسبابها، وانتفاء 
 موانعها.

 . ومنها: إثبات األسباب، وأن لها تؤثٌراً فً مسبباتها بإذن هللا؛ لموله تعالى: }بل لعنهم هللا بكفرهم{.ٙ
 الء الٌهود للٌل، أو معدوم؛ لموله تعالى:}فملٌبلً ما ٌإمنون{.. ومنها: أن اإلٌمان فً هإ2

 المرآن
ٌق ِلَما َمعَُهْم َوَكانُوا ِمْن لَْبُل ٌَْستَْفتُِحوَن َعلَى الهِذٌنَ  ِ ُمَصّدِ ا َجاَءُهْم ِكتَاٌب ِمْن ِعْنِد َّللاه ا َجاَءُهْم }َولَمه  َكفَُروا فَلَمه

ِ َعلَى اْلَكافِِرٌَن )َما َعَرفُوا َكفَُروا بِِه   [34({ ]البمرة : 34فَلَْعنَةُ َّللاه
 التفسٌر: 

وحٌن جاءهم المرأن من عند هللا مصدلا لما معهم من التوراة جحدوه، وأنكروا نبوة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وكانوا لبل بعثته 
ِ آخِر الزمان،  ًّ ا ٌستنصرون به على مشركً العرب، وٌمولون: لَُرَب مبعث نب وسنتبعه ونماتلكم معه. فلمَّ

جاءهم الرسول الذي عرفوا صفاتِه وِصْدلَه كفروا به وكذبوه. فلعنةُ هللا على كل َمن كفر بنبً هللا ورسوله دمحم 
 ملسو هيلع هللا ىلص، وكتابه الذي أوحاه هللا إلٌه.

 :(ٕ)فً سبب نزول اآلٌة وجوه 
كانوا ٌستفتحون على األوس والخزرج برسول هللا صلى هللا أحدها: أخرج الطبري عن ابن عباس: "أن ٌهود 

علٌه وسلم لبل مبعثه. فلما بعثه هللا من العرب، كفروا به، وجحدوا ما كانوا ٌمولون فٌه. فمال لهم معاذ بن 
جبل وبشر بن البراء بن معرور أخو بنً سلمة : ٌا معشر ٌهود، اتموا هللا وأسلموا، فمد كنتم تستفتحون علٌنا 

دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ونحن أهل شرن، وتخبروننا أنه مبعوث، وتصفونه لنا بصفته! فمال َسبلم بن ِمْشَكم أخو بنً النضٌر ب
ا َجاَءُهْم  : ما جاءنا بشًء نعرفه، وما هو بالذي كنا نذكر لكم! فؤنزل هللا جل ثناإه فً ذلن من لوله : }َولَمَّ

ِ ُمَصدِّ  ا َجاَءُهْم َما َعَرفُوا َكفَُروا بِهِ ِكتَاٌب ِمْن ِعْنِد َّللاَّ  ٌق ِلَما َمعَُهْم َوَكانُوا ِمْن لَْبُل ٌَْستَْفتُِحوَن َعلَى الَِّذٌَن َكفَُروا فَلَمَّ
ِ َعلَى اْلَكافِِرٌَن{ ]البمرة :   .(ٖ)["10فَلَْعنَةُ َّللاَّ

هود تجد نعت دمحم فً التوراة، والثانً: لال السدي: "كانت العرب تمر بٌهود فٌلمون منهم أذى، وكانت الٌ 
كفروا به حسدا، ولالوا: إنما كانت الرسل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وٌسؤلون هللا أن ٌبعثه فٌماتلون معه العرب، فلما جاءهم دمحم 

 .(ٗ)من بنً إسرابٌل، فما بال هذا من بنً إسماعٌل"

                                                           

 .1ٖٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٔ)
 .1ٕٔ-1ٕٓ/ٔ، والعجاب فً بٌان األسباب: 0ٕ-1ٕ( انظر أساب النزول للواحدي: ٕ)
( من طرٌك ابن 0ٔ/ٔ( وأبو نعٌم فً "الدالبل " )ٕٔ، وابن أبً حاتم )لباب النمول: ٖٖٗ-ٖٖٖ/ٕ(:صٕٓ٘ٔ(  تفسٌر الطبري)ٖ)

( والبٌهمً فً ٖٔٔ/ٔإسحاق بسنده عن ابن عباس رضً هللا عنهما وإسناده حسن، وٌشهد له: ما أخرجه ابن المنذر وأبو نعٌم )فتح المدٌر: 
(، ٕ( من طرٌك إسحاق عن عاصم بن عمر بن لتادة عن أشٌاخ من األنصار بمعناه. وحسنه الوادعً )الصحٌح المسند: 2٘/ٕ"الدالبل" )

 .ٕٖٙ/ٔ. وانظر: تفسٌر ابن كثٌر: 0ٙٔ/ٕابن هشام: والخبر فً سٌرة 
 . ٖٖ٘/ٕ(:ص2ٕ٘ٔ، وأخرجه الطبري)0ٕ( أسباب النزول للواحدي: ٗ)
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 على مشركً العرب، ٌمولون : اللهم ابعث هذا النبً والثالث: لال أبو العالٌة: "كانت الٌهود تستنصر بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص
الذي نجده مكتوبا عندنا حتى ٌعذب المشركٌن وٌمتلهم! فلما بعث هللا دمحما، ورأوا أنه من ؼٌرهم، كفروا به 

ه فلعنة هللا على حسدا للعرب، وهم ٌعلمون أنه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: فمال هللا : }فلما جاءهم ما عرفوا كفروا ب
 ، نحو ذلن.(ٙ)، وابن زٌد(٘)، وعطاء(ٗ)، والسدي(ٖ)، ولتادة(ٕ). وروي عن ابن عباس(ٔ)الكافرٌن{"

الرابع: أن الٌهود  كانوا ٌمولون لمخالفٌهم عند المتال: هذا نبً لد أظل زمانه ٌنصرنا علٌكم، فلما بعث هللا 
ٌمول هللا تعالى: }فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به{، لاله ابن تعالى ذكره رسوله من لرٌش واتبعناه، كفروا به. 

 نحوه. (0)وروي عن مجاهد (1)، ولتادة األنصاري(2)عباس
الخامس: أن الٌهود من لبل مبعث دمحم علٌه السبلم ونزول المرآن، كانوا ٌستفتحون به على الناس. لاله علً 

 .(ٓٔ)األزدي
ا َجاَءُهْم ِكتَ  لوله تعالى:  ِ{]البمرة: }َولَمَّ [، " أي: ولما جاءهم كتاب من عند هللا وهو 10اٌب ِمْن ِعْنِد َّللاَّ

 .(ٔٔ)المرآن
لال ابن عثٌمٌن:" هو المرآن؛ ونكَّره هنا للتعظٌم؛ وأكد تعظٌمه بموله تعالى:}من عند هللا{، وأضافه  

 .(ٕٔ)هللا تعالى إلٌه؛ ألنه كبلمه"
. وروي عن (ٖٔ)دمحم، مصدق لما معهم من التوراة واإلنجٌل"لال لتادة:" وهو المرآن الذي أنزل على  

 .(ٗٔ)الربٌع مثل ذلن
،لٌل: كٌؾ جاز نصبها عن النكرة؟ للنا: إذا (٘ٔ)ولرأ إبراهٌم بن أبً عبلة }مصدلا{، بالنّصب على الحال 

 .(ٙٔ)وصفت النكرة تخصصت فصح انتصاب الحال عنها ولد وصؾ }كتاب{ بموله: }من عند هللا{
زجاج:" تمرأ }جاَءهم{، بفتح الجٌم والتفخٌم، وهً لؽة أهل الحجاز، وهً اللؽة العلٌا المُدمى، ولال ال 

 .(2ٔ)واإِلمالةُ إلى الكسر لؽة بنً تمٌم وكثٌر من العرب"
و)الكتاب(: "اشتماله من )الَكتِْب(، وهً جمع )َكتْبة(، وهً الخرزة، وكل ما ضممت بعضه إلى  

واالجتماع فمد كتبته، و)الَكتٌِبَة(: الفرلةُ التً تحارب من هذا اشتمالها، ألن بعَضها بعض على جهة التمارب 
 .(1ٔ)منضم إلى بعض، وسمى كبلم هللا عزَّ وجلَّ الذي أنزل على نبٌه: ِكتَاباً، ولُرآنؤ وفُرلاناً"

ٌق ِلَما َمعَُهْم{]البمرة:    .(0ٔ)هم من التوراة"[، أي: "المشتمل على تصدٌك ما مع10لوله تعالى:}ُمَصّدِ
 .(ٕٓ)لال الثعلبً:"موافك ِلما َمعَُهْم" 

                                                           

 .ٖٖ٘/ٕ(:صٕٙ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .ٖٖٗ/ٕ(:صٕٕ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .ٖٖ٘-ٖٖٗ/ٕ(:صٕ٘٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٖٖ٘/ٕ(:ص2ٕ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٖٖ٘/ٕ(:ص1ٕ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٖٖٙ/ٕ(:صٕٖ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٖٖٖ/ٕ(:صٕٓ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٖٖٖ-ٕٖٖ/ٕ(:ص0ٔ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .ٖٖٙ/ٕ(:صٖٓ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)0)
 .ٖٖٗ/ٕ(:صٖٕ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .10ٕ/ٔوتفسٌر ابن عثٌمٌن:، 1٘( انظر: تفسٌر السعدي:ٔٔ)
 .10ٕ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕٔ)
 .ٕٖٖ/ٕ(:ص1ٔ٘ٔ( أخرجه الطبري)ٖٔ)
 .ٕٖٖ/ٕ(:ص0ٔ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٖٕٗ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً: ٘ٔ)
 .01٘/ٖ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٙٔ)
 .2ٓٔ/ٔ( معانً المرآن: 2ٔ)
 .2ٓٔ/ٔ( معانً المرآن للزجاج: 1ٔ)
 .1٘السعدي: ( تفسٌر 0ٔ)
 . ٖٕٗ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٕٓ)
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لال الزجاج:" أْي ٌصدُق بالتوراة واإلنجٌل وٌخبرهم بما فً كتبهم مما ال ٌعلم إال بوحً أو لراَءة  
 .(ٔ)كان أمٌاً ال ٌكتب" -ملسو هيلع هللا ىلص  -ُكتٍُب، ولد علموا أن النبً 

ٌق ِلَما َمعَُهْم{]البمرة:ولد ذكروا فً لوله تعالى: }ُمصَ    (ٕ):[، معنٌٌن10ّدِ
 األول: مصدق بؤن التوراة واإلنجٌل من عند هللا عز وجل .

ٌعنً: "أنه حكم بصدلها، كما لال فً لوله تعالى: }آمن الرسول بما أنزل إلٌه من ربه والمإمنون كل  
التوراة: إنه حك، وعن اإلنجٌل: إنه حك؛ [ ؛ فهو ٌمول عن 1ٕ٘آمن باهلل ومبلبكته وكتبه ورسله{ ]البمرة: 

 .(ٖ) وعن الزبور: إنه حك؛ فهو ٌصدلها، كما لو أخبرن إنسان بخبر، فملت: "صدلت" تكون مصدلاً له"
 أحدهما : مصدق لما فً التوراة واإلنجٌل من األخبار التً فٌهما .

؛ فعٌسى بن مرٌم ملسو هيلع هللا ىلص بشرهم بمجًء ٌعنً: أنه جاء مطابماً لما أخبرت الكتب السابمة، التوراة، واإلنجٌل 
ٌُْكْم  ِ إِلَ ٌَْن ٌََديَّ ِمَن التَّْوَراةِ الرسول دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: }َوإِْذ لَاَل ِعٌَسى اْبُن َمْرٌََم ٌَا بَنًِ إِْسَرابٌَِل إِنًِّ َرُسوُل َّللاَّ لًا ِلَما بَ ُمَصّدِ

ًرا بَِرُسوٍل ٌَؤْتًِ ِمنْ  ا َجاَءُهْم بِاْلبٌَِّنَاِت لَالُوا َهَذا ِسْحٌر ُمبٌٌِن{ ]الصؾ :  َوُمبَّشِ [؛ فجاء هذا ٙبَْعِدي اْسُمهُ أَْحَمُد فَلَمَّ
 .(ٗ)الكتاب مصدلاً لهذه البشارة"

 :(٘)ولد أختلؾ أهل اللؽة فً جواب )لما(، على ثبلثة أوجه 
استؽناء بمعرفة المخاطبٌن به بمعناه، وبما  أحدها: أنه محذوؾ،  لال اإلمام الطبري: "هو مما ترن جوابه،

لد ذكر من أمثاله فً سابر المرآن، ولد تفعل العرب ذلن إذا طال الكبلم، فتؤتً بؤشٌاء لها أجوبة، فتحذؾ 
عن ذكر األجوبة، كما لال جل ثناإه : }َولَْو أَنَّ لُْرآنًا ُسٌَِّرْت  -بمعرفتهم بمعناها  -أجوبتها، الستؽناء سامعٌها 

ِ األَْمُر َجِمٌعًا{ ]سورة الرعد : بِ  عَْت بِِه األَْرُض أَْو ُكلَِّم بِِه اْلَمْوتَى بَْل َّلِلَّ [، فترن جوابه ِٖٔه اْلِجبَاُل أَْو لُّطِ
استؽناء بعلم السامعٌن  -والمعنى : " ولو أن لرآنا سوى هذا المرآن سٌرت به الجبال لسٌرت بهذا المرآن 

 .(ٙ) ه : )ولما جاءهم كتاب من عند هللا مصدق لما معهم(" وهذا لول األخفش والزجاجبمعناه، لالوا: فكذلن لول
(ٙ). 

والثانً: "أن تكون الفاء جوابا للما األولى }كفروا به{ جوابا ل)لما( الثانٌة وهو كموله: }فإما ٌؤتٌنكم منى هدى 
لجواب لوله : )ولما جاءهم ، أي: فإن ا(2)[ اآلٌة"ٖٖٔ[ ]طه: 1ٖفمن تبع هداي فبل خوؾ علٌهم{ ]البمرة: 

كتاب من عند هللا( فً " الفاء " التً فً لوله : )فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به(، وجواب الجزاءٌن فً " 
كفروا به "، كمولن : " لما لمت، فلما جبتنا أحسنت "، بمعنى : لما جبتنا إْذ لمت أحسنت، حكً ذلن عن 

 .(1)الفراء
التكرٌر لطول الكبلم والجواب: كفروا به كموله تعالى: }أٌعدكم أنكم{ إلى لوله تعالى: والثالث: ولٌل: أنه على 

 .(0)[، حكً ذلن عن المبردٖ٘}أنكم مخرجون{ ]المإمنون: 
 .(ٓٔ)[، أي ولد كانوا لبل مجٌبه"10لوله تعالى:}َوَكانُوا ِمْن لَْبُل{]البمرة: 
 .(ٔٔ)الرسول بهذا الكتاب" لال ابن كثٌر: " أي : ولد كانوا من لبل مجًء هذا 
 .(ٕٔ)لال الزجاج: " وكانوا من لبل هذا" 
 .(ٔ)[،أي: " ٌستنصرون به على أعدابهم"10لوله تعالى:}ٌَْستَْفتُِحوَن َعلَى الَِّذٌَن َكفَُروا{]البمرة: 

                                                           

 .2ٔٔ/ٔ( معانً المرآن: ٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٗ)
 .01٘/ٖ. و مفاتٌح الؽٌب: 2ٖٖ-ٖٖٙ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٘)
 .ٖٖٙ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٙ)
 .٘ٙٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الرازي: 2)
 . 0٘:  ٔ(انظر: معانً المرآن للفراء 1)
 .٘ٙٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الرازي: 0)
 .1ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٓٔ)
 .ٕٖ٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔٔ)
 .2ٔٔ/ٔ( معانً المرآن: ٕٔ)
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 .(ٕ)لال ابن كثٌر:أي"ٌستنصرون بمجٌبه على أعدابهم من المشركٌن إذا لاتلوهم" 
 .(ٖ)على مشركً العرب من لبل مبعثه" -ملسو هيلع هللا ىلص-ٌستنصرون هللا بدمحملال الطبري:أي "  
 .(ٗ)لال أبو حٌان:" أي ٌستنصرون على المشركٌن إذا لاتلوهم" 
 .(٘)لال الصابونً: أي"ٌمولون: اللهم انصرنا بالنبً المبعوث آخر الزمان، الذي نجد نعته فً التوراة" 
ن، وٌمولون سٌكون لنا الفتح، والنصر، من المشركٌن الذٌن هم األوس، لال ابن عثٌمٌن:" أي ٌستنصرو 

 .(ٙ)والخزرج، ألنهم كانوا على الكفر، ولم ٌكونوا من أهل الكتاب"
لال السعدي:" ولد علموا به، وتٌمنوه حتى إنهم كانوا إذا ولع بٌنهم وبٌن المشركٌن فً الجاهلٌة حروب،  

 .(2)وجه، وأنهم ٌماتلون المشركٌن معه"استنصروا بهذا النبً، وتوعدوهم بخر
ولال المراؼً:" أي وكانوا ٌستنصرون به على مشركى العرب وكفار مكة وٌمولون إن كتابه  

 .(1)سٌنصر التوحٌد الذي جاء به موسى، وٌخذل الوثنٌة التً تنتحلونها"
لال الراؼب:" االستفتاح : طلب الفتح، والفتح ضربان، فتح إالهً، وهو النصرة بالوصول إلى العلوم  

والهداٌات التً هً ذرٌعة إلى الثواب والممامات المحمودة، وفتح دنٌوي، وهو النصرة فً الوصول إلى 
ًَ بِاْلفَتْحِ أَْو أَْمٍر{ وعلى اللذات البدنٌة وعلى األول لوله : }إِنَّا فَتَْحنَا لََن فَتًْحا ُمبٌِنًا{ ُ أَْن ٌَؤْتِ ، ولوله }فَعََسى َّللاَّ

ٍء{"الثانً  ًْ ٌِْهْم أَْبَواَب ُكّلِ َش ُروا بِِه فَتَْحنَا َعلَ ا نَُسوا َما ذُّكِ  .(0)لوله :}فَلَمَّ
 :(ٓٔ)بلثة أوجه[، ث10وذكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى:}ٌَْستَْفتُِحوَن َعلَى الَِّذٌَن َكفَُروا{]البمرة: 

 .(ٔٔ)أحدها: "معنى ٌستفتحون : أي ٌعلمون خبره من الناس مّرة، وٌستنبطون ذكره من الكتب مرة"
 .(ٖٔ)، روي نحوه عن لتادة(ٕٔ)"-ملسو هيلع هللا ىلص  -فـ"كانوا ٌخبرون بصحة أمر النبً 

أبً عن والثانً : أنهم: كانوا ٌمولون إنا ننصر بدمحم صلى هللا علٌه وسلّم على عبدة األوثان. روي نحوه 
 .(0ٔ)، وابن عباس(1ٔ)، ومجاهد(2ٔ)، وابن زٌد(ٙٔ)، وعطاء(٘ٔ)، والسدي(ٗٔ)العالٌة

 . (ٕٓ)والثالث: أنهم كانوا بطلبون من هللا بذكره الظفر
 .(ٕٔ)االستفتاح"لال الراؼب:" وكل ذلن داخل فً عموم  
ج ابن كثٌر على شًء   للت: إن المول الثالث، ال تسنده رواٌات صحٌحة، بل أكثرها ضعٌفة، لم ٌعّرِ

 منها، وكذلن فعل اإلمام الطبري. وهللا أعلم.

                                                                                                                                                                                             

 .1ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .ٕٖ٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕ)
 .)بتصرؾ بسٌط(.ٕٖٖ/ٕالطبري:( انظر: تفسٌر ٖ)
 .ٕٓٙ/ٔ( البحر المحٌط: ٗ)
 .1ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .0ٕٓ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙ)
 .1٘( تفسٌر السعدي:2)
 .2ٙٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: 1)
 .2ٕ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 0)
 .1ٕ٘-2ٕ٘/ٔ، وتفسٌر الراؼب األصفهانً:ٗٙٔ/ٔ، والكشاؾ: 0ٖ/ٔ، وتفسٌر البٌضاوي: 2ٔٔ/ٔ( انظر:معانً المرآن للزجاج: ٓٔ)
 .ٕٓٙ/ٔ.، وانظر: البحر المحٌط:1ٕ٘/ٔ(تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٔٔ)
 .2ٔٔ/ٔ( معانً المرآن: ٕٔ)
 .2ٕٔ-2ٔٔ/ٔ(:ص0ٓٗ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖٔ)
 .ٖٖ٘/ٕ(:صٕٙ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٖٖ٘/ٕ(:ص2ٕ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .ٖٖ٘/ٕ(:ص1ٕ٘ٔر: تفسٌر الطبري)( انظٙٔ)
 .ٖٖٙ/ٕ(:صٖٖ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٔ)
 .2ٕٔ/ٔ(:ص0ٓ2( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)1ٔ)
 .ٖٖٙ/ٕ(:صٕٖ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)0ٔ)
 .2ٔٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن للزجاج: ٕٓ)
 .1ٕ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٕٔ)
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ا َعَرفُواْ َكفَُرواْ بِِه{]البمرة:  ا َجآَءُهْم مَّ ُ 10لوله تعالى: }فَلَمَّ ٌِْه َوَسلَّم َ  [،  "أي فلما بعث دمحم َصلَّى َّللاَّ َعلَ
 .(ٔ)الذي عرفوه حك المعرفة، كفروا برسالته"

 .(ٕ)لال سعٌد بن جبٌر: "هم الٌهود، عرفوا دمحما أنه نبً وكفروا به" 
 .(ٖ)لال ابن عباس: فلما بعث هللا دمحما ملسو هيلع هللا ىلص ورأوه من ؼٌرهم، كفروا به وحسدوه" 
 .(ٗ) من ؼٌر بنً إسرابٌل، وعرفوا نعته وصفته، كفروا به بؽٌا وحسدا "لال البؽوي:"ٌعنً دمحما ملسو هيلع هللا ىلص 
لال الزجاج:" أي ما كانوا ٌستنصرون وبصحته ٌخبرون، كفروا وهم ٌولنون أنهم مْعتَِمُدون للشماق  

"ِ  .(٘)عداوة َّللَّ
فوا عٌانا ما كانوا عرفوه لال الراؼب:" فلما جاءهم كتاب ال منافاة بٌنه وبٌن التوراة فً األصول، وعر 

 .(ٙ)من لبل إخباراً كفروا به"
لال أبو حٌان:أي" ستروه وجحدوه، وهذا أبلػ فً ذمهم، إذ ٌكون الشًء المعورؾ لهم، المستمر فً  

ٌْمَنَتَْهآ  للوبهم وللوب من أعلموهم به كٌانه ونعته ٌعمدون إلى ستره وجحده، لال تعالى: }َوَجَحُدوا بَِها َواْستَ
ا{"أَن  .(2)فُُسُهْم ُظْلًما َوُعلُوًّ
لال السعدي:" فلما جاءهم هذا الكتاب والنبً الذي عرفوا، كفروا به، بؽٌا وحسدا، أن ٌنزل هللا من فضله  

 .(1)على من ٌشاء من عباده"
لال المراؼً:" وسبب هذا أنهم حسدوا العرب على أن بعث َّللّا دمحما صلى َّللّا علٌه وسلم من بٌنهم  

 .(0)فحملهم ذلن على الكفر به جحودا وعنادا"
ا َعَرفُوا{]البمرة:  :(ٓٔ)[، ثبلثة أوجه10وٌحتمل }ما{، فً لوله تعالى:}مَّ

  األول: أنه الكتاب، وهو الظاهر.، ألنه أتى بلفظ }ماْ{.
 عمل.والثانً: وٌحتمل أنه ٌراد به النبً صلى هللا علٌه وسلّم،  ألن }ما{، لد ٌعبر بها عن صفات من ٌ

والثالث: وٌجوز أن ٌكون المعنى : ما عرفوه من الحك، فٌندرج فٌه معرفة نبّوته وشرٌعته وكتابه، وما 
 .(ٔٔ) تضمنه. لاله أبو حٌان

[، :" أي لعنة هللا على الٌهود الذٌن كفروا بخاتم 10لوله تعالى: }فَلَْعنَةُ هللا َعلَى الكافرٌن{]البمرة: 
 .(ٕٔ)المرسلٌن"

 .(ٖٔ)أي:" فخزي هللا وإبعاده على الجاحدٌن ما لد عرفوا من الحك علٌهم هلل وألنبٌابه "لال الطبري:  
 .(ٗٔ)لال المراؼً:" فسّجل َّللّا علٌهم الطرد واإلبعاد من رحمته، لجحودهم بالحك بعد أن تبٌن لهم" 
ال تنفن لعنة  لال الراؼب:" )اللعن(: هو إفضاء على وجه اإلهانة، ومن لال : هو العذاب، فمن حٌث أنه 

 .(٘ٔ)هللا عن العذاب"

                                                           

 .1ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .ٖٖٙ/ٕ(:صٖٔ٘ٔالطبري)( أخجره ٕ)
 .ٖٖٗ/ٕ(:صٕٕ٘ٔ( أخرجه الطبري)ٖ)
 .)بتصرؾ بسٌط(.ٕٔٔ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٗ)
 .2ٔ/!ٔ( معانً المرآن: ٘)
 .1ٕ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٙ)
 .ٕٓٙ/ٔ( البحر المحٌط: 2)
 .1٘( تفسٌر السعدي:1)
 .1ٙٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: 0)
 .ٕٓٙ/ٔ( انظر: البحر المحٌط: ٓٔ)
 .ٕٓٙ/ٔانظر: البحر المحٌط:  (ٔٔ)
 .1ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٔ)
 .2ٖٖ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٖٔ)
 .1ٙٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٗٔ)
 .1ٕ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٘ٔ)
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لال أبو حٌان:" لما كان الكتاب جابٌاً من عند هللا إلٌهم، فكذبوه وستروا ما سبك لهم عرفانه، فكان ذلن  
استهانة بالمرسل والمرسل به. لابلهم هللا باالستهانة والطرد، وأضاؾ اللعنة إلى هللا تعالى على سبٌل المبالؽة، 

ُ{ ؟ }َوَمن ألن من لعنه هللا  ِ َمن لَّعَنَهُ َّللاَّ ن َذاِلَن َمثُوبَةً ِعنَد َّللاَّ تعالى هو الملعون حمٌمة. }لُْل َهْل أُنَبِّبُُكم بَِشٍرّ ِمّ
ُ فَلَن تَِجَد لَه نَِصًٌرا{ . ثم إنه لم ٌكتؾ باللعنة حتى جعلها مستعلٌة علٌهم، كؤنه شًء جاءهم من  ٌَْلعَِن َّللاَّ

ُ بُِكْفِرِهْم{، وألام  أعبلهم، فجللهم بها، ثم نبه على علة اللعنة وسببها، وهً الكفر، كما لال لبل : }بَل لَّعَنَُهُم َّللاَّ
الظاهر ممام المضمر لهذا المعنى، فتكون األلؾ والبلم للعهد، أو تكون للعموم، فٌكون هإالء فرداً من أفراد 

 .(ٔ)العموم"
 :(ٕ)وفً سبب كفرهم ألوال 

ا ٌظنون أن المبعوث ٌكون من بنً إسرابٌل لكثرة من جاء من األنبٌاء من بنً إسرابٌل أحدها: أنهم كانو
وكانوا ٌرؼبون الناس فً دٌنه وٌدعونهم إلٌه، فلما بعث هللا تعالى دمحما من العرب من نسل إسماعٌل صلوات 

 هللا علٌه، عظم ذلن علٌهم فؤظهروا التكذٌب وخالفوا طرٌمهم األول.
 هم بنبوته كان ٌوجب علٌهم زوال رٌاساتهم وأموالهم فؤبوا وأصروا على اإلنكار.وثانٌها: اعتراف

 وثالثها: لعلهم ظنوا أنه مبعوث إلى العرب خاصة فبل جرم كفروا به.
 :الفوابد

 من فوابد اآلٌة: أن المرآن من عند هللا عّز وجّل؛ لموله تعالى:}كتاب من عند هللا{. ٔ.

ومنها: أن المرآن كبلمه سبحانه وتعالى تكلم به حمٌمة؛ لموله تعالى: }كتاب من عند هللا{؛ ومعلوم أن الكبلم  ٕ.
 لٌس جسماً ٌموم بنفسه حتى نمول: إنه مخلوق.

 . ومنها: التنوٌه بفضل المرآن؛ لموله تعالى: }مصدق لما معهم{، ولموله تعالى: }من عند هللا{. ٖ
 ومنها: أن الٌهود كانوا ٌعرفون أن النبً  ملسو هيلع هللا ىلص سٌبعث، وتكون له الؽلبة؛ لموله تعالى:  ٗ.

}وكانوا من لبل ٌستفتحون على الذٌن كفروا{ ٌعنً ٌستنصرون . أي ٌطلبون النصر؛ أو ٌَِعدون به؛ فمبل 
إنه سٌبعث نبً، وٌْنزل علٌه كتاب، وننتصر به نزول المرآن، ولبل مجًء الرسول  ملسو هيلع هللا ىلص ٌمولون للعرب: 

 علٌكم، ولما جاءهم الرسول الذي كانوا ٌستفتحون به كفروا به.
ومنها: أن الٌهود لم ٌخضعوا للحك؛ حتى الذي ٌمرون به لم ٌخضعوا له؛ ألنهم كفروا به؛ فٌدل على ٘.

 عتوهم، وعنادهم.
 ٌه؛ لموله تعالى: }فلعنة هللا على الكافرٌن{.ومنها: أن الكافر مستحك للعنة هللا، وواجبة عل ٙ.
استدل بعض العلماء بهذه اآلٌة على جواز لعن الكافر المعٌن؛ ولكن ال دلٌل فٌها؛ ألن اللعن الوارد فً  .2

اآلٌة على سبٌل العموم؛ ثم هو خبر من هللا عّز وجّل، وال ٌلزم منه جواز الدعاء به؛ وٌدل على منع لعن 
. ألبمة الكفر، فنهاه هللا عن ذلن؛ وألن الكافر  (ٔ)ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌمول: "اللهم العن فبلناً، وفبلناً"المعٌن أن النبً 

المعٌن لد ٌهدٌه هللا لئلسبلم إن كان حٌاً؛ وإن كان مٌتاً فمد لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص "ال تسبوا األموات؛ فإنهم لد أفضوا 
 . (ٕ)إلى ما لدموا"

 المرآن
ُ ِمْن فَْضِلِه عَ  َل َّللاه ُ بَْغًٌا أَْن ٌُنَّزِ لَى َمْن ٌََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه }بِئَْسَما اْشتََرْوا بِِه أَْنفَُسُهْم أَْن ٌَْكفُُروا بَِما أَْنَزَل َّللاه

 [4ٓ({ ]البمرة : 4ٓفَبَاُءوا بِغََضٍب َعلَى َغَضٍب َوِلْلَكافِِرٌَن َعَذاٌب ُمِهٌٌن )
 التفسٌر:

َح ما اختاره بنو إسرابٌل ألنفسهم؛ إذ استبدلوا الكفر باإلٌمان ظلًما وحسًدا إلنزال هللا من فضله المرآن على لَبُ 
بسبب  نبً هللا ورسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، فرجعوا بؽضب من هللا علٌهم بسبب جحودهم بالنبً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، بعد ؼضبه علٌهم

ة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص عذاٌب ٌذلُّهم وٌخزٌهم.تحرٌفهم التوراة. ولل  جاحدٌن نبوَّ

                                                           

 .ٕٓٙ/ٔ( البحر المحٌط: ٔ)
 .00٘/ٔ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٕ)
 .0ٙٓٗ: )لٌس لن من األمر شًء(، حدٌث رلم ٕٕ، كتاب المؽازي، باب ٖٖٖأخرجه البخاري ص )ٔ(
 .0ٖٖٔ: ما ٌنهى من سب األموات، حدٌث رلم 02، كتاب الجنابز، باب 0ٓٔأخرجه البخاري ص )ٕ(
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[، " أي ببس الشًء التافه الذي باع به هإالء الٌهود 0ٓلوله تعالى:}}بِبَْسَما اْشتََرْوا بِِه أَْنفَُسُهْم{]البمرة: 
 .(ٔ)أنفسهم"

 .(ٕ)لال السدي:" باعوا به أنفسهم" 
 .(ٖ)وكتمان ما جاء به دمحم ملسو هيلع هللا ىلص بؤن بٌنوه"لال مجاهد:"شروا الحك بالباطل،  
 .(ٗ)لال الزجاج: "المعنى: ذلن الشًُء المذموم" 
 .(٘)لال الواحدي:" ببس شٌبًا اشتروا به أنفسهم" 
 .(ٙ)لال المرطبً:" ببس الشًء الذي اختاروا ألنفسهم" 
 :(2)[، وجهٌن0ٓأَْنفَُسُهْم{]البمرة:وذكر الثعلبً فً لوله تعالى:}}بِبَْسَما اْشتََرْوا بِِه  

 األول: معناه: ببس الذي اختاروا ألنفسهم.
 والثانً: ولٌل: معناه ببس ما باعوا به حظ أنفسهم.

 [، على لولٌن:0ٓواختلؾ أهل العلم فً معنى )االشتراء( فً لوله}اْشتََرْوا{]البمرة: 
 وؼٌرهم. ،(ٓٔ)، والطبري(0)وأبو حٌان (1)الفراءاألول: أن معنى االشتراء هاُهنَا: )البٌع(. لاله 

لال اآللوسً: " فاألنفس بمنزلة المثمن، والكفر بمنزلة الثمن ألن أنفسهم الخبٌثة ال تشترى بل تباع  
 .(ٔٔ)وهو على االستعارة أي إنهم اختاروا الكفر على اإلٌمان وبذلوا أنفسهم فٌه"

ابتعته، وكذلن: شرٌته فً المعنٌٌن، وكذلن: بعته، لال هللا ٌمال: اشترٌته، أي: بعته، واشترٌته، أي:  
غٕٓتعالى: }َوَشَرْوهُ بِثََمٍن بَْخٍس{ ]ٌوسؾ:   :(ٕٔ)[، أي: باعوه، ومنه لول ٌزٌد بن الُمفَّرِ

ٌْتَنًِ   ٌُْت بُرًدا لَ  ِمْن بَْعِد برٍد ِصرُت هامة                وُشَر
رٌت( بمعنى : بعت، و )شرٌت( فً معنى : )ابتعت(، والكبلم ٌعنً به: بعت بردا. وربما استعمل )اشت 

 .(ٖٔ)المستفٌض فٌهم هو ما وصفت
 : (ٗٔ)ومنه لول المسٌب بن علس 

 وٌمول صاحبها أال تشري          ٌعطى بها ثمنا فٌمنعها     
 :(ٙٔ)، وأنشد لول طرفة بن العبد(٘ٔ)لال الفراء: وتمول" بع لً بدرهم تَمًرا، أي: اشتر لً" 

 بَتَاتًا ولم تضرْب له ولَت موِعدِ     وٌؤتٌن باألخبار َمن لم تَبْع له     
 .(2ٔ)المعنى: لم تشتر له بتاتا، لال الفراء: والبتات الزاد

                                                           

 .1ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .2ٕٔ/ٔ(:ص0ٓ1( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕ)
 .2ٕٔ/ٔ(:ص0ٓ0( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 2ٕٔ/ٔ( معانً المرآن: ٗ)
 .٘ٗٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٘)
 .1ٕ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٙ)
 .ٖٕ٘/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً:2)
 .ٙ٘/ٔ( انظر: معانً المرآن: 1)
 )شرى( ٖٕٕ٘/ ٗ، "اللسان" ٙ٘/ ٔ. ومعانً المرآن" للفراء 1ٗٔ/ٖ( انظر: التفسٌر البسٌط: 0)
 .ٖٗٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .ٕٖٔ/ٔ( روح المعانً: ٔٔ)
 مادة )شرى(. ٕٕٕ٘/ ٗ، و"لسان العرب" ٖٕٔ(البٌت لٌزٌد بن مفرغ الحمٌري، فً دٌوانه ص ٕٔ)
 .ٖٔٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٖٔ)
 والمسٌب خال األعشى ، واألعشى راوٌته( ، ورواٌة الدٌوان " وٌمول صاحبه " ، وهً -)من ملحك دٌوان األعشى  ٕٖ٘(دٌوانه : ٗٔ)

الصواب. والبٌت من أبٌات آٌة فً الجودة ، ٌصؾ الؽواص الفمٌر ، لد ظفر بدرة ال شبٌه لها ، فضن بها على البٌع ، ولد أعطى فٌها ما 
 ٌؽنى من الثمن ، فؤبى ، وصاحبه ٌحضضه على بٌعها،وبعده :

 وترى الصراري ٌسجدون لها     وٌضمها بٌدٌه للنحر 
 .ٖٔٗ-ٖٓٗ/ٕالؽواصٌن. انظر: تفسٌر الطبري:  والصراري : المبلحون ، من أصحاب

 .ٙ٘/ٔ( معانً المرآن: ٘ٔ)
 .ٔٗ( دٌوانه:ٙٔ)
 .ٙ٘/ٔ( انظر: معانً المرآن: 2ٔ)
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ومعنى اآلٌة: "ببس الشًء بَاعوا به أنفسهم الكفر؛ ٌرٌد: أنهم اختاروا الُكفر وأخذوه، وبذلوا أنفسهم  
، وأن من كذبه فالنار عالبته، فاختاروا الكفر، وسلموا -ملسو هيلع هللا ىلص  -علموا صدق دمحم للنار؛ ألن الٌهود خصوًصا 

 .(ٔ)أنفسهم للنار، فكان ذلن كالبٌع منهم"
ولال المفسرون: فً اآلٌة إضمار، معناه: ببسما باعوا حظ أنفسهم بالكفر، وعلى هذا تكون اآلٌة من  

 . (ٕ)باب حذؾ المضاؾ
 ابك، تصح اآلٌة من ؼٌر إضمار.وعلى الوجه الس 

، والمعنى: "اشتروا بحسب ظنهم، فإنهم ظنوا أنهم خلصوا (ٖ)والثانً: أن )اإلشتراء( على بابه بمعناه المشهور
، فمالوا بؤن "المكلؾ إذا كان ٌخاؾ على نفسه من عماب هللا ٌؤتً (ٗ)خلصوا أنفسهم من العماب بما فعلوا"

نه لد اشترى نفسه بتلن األعمال، فهإالء الٌهود لما اعتمدوا فٌما أتوا بؤعمال ٌظن أنها تخلصه من العماب فكؤ
به أنها تخلصهم من العماب، وتوصلهم إلى الثواب فمد ظنوا أنهم اشتروا أنفسهم بها، فذمهم هللا تعالى، ولال: 

 .(ٙ) ، ذكره أبو حٌان عن صاحب المنتخب(٘) ببسما اشتروا به أنفسهم"
 .(2)اببل: وهذا الوجه ألرب إلى المعنى واللفظ من األولواختاره الفخر الرازي ل 
ُ ِمْن فَْضِلِه َعلَى َمْن ٌََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه{، حٌث فعلوا ذلن   َل َّللاَّ لال أبو حٌان: و"ٌرد علٌه، }بَْؽًٌا أَْن ٌُنَّزِ

 .(1)على سبٌل البؽً والحسد"
 .(0)هنا، بمعنى )باعوا(، وذلن لول األكثرٌنهو المول األول، بؤن)اشتروا(  -وهللا أعلم-والراجح  
فإن لال لابل : وكٌؾ باعت الٌهود أنفسها بالكفر، فمٌل : }ببس ما اشتروا به  لال اإلمام الطبري: " 

أنفسهم أن ٌكفروا بما أنزل هللا{ ؟ وهل ٌشتري بالكفر شًء ؟ لٌل : إن معنى : الشراء و البٌع عند العرب، 
ى ؼٌره، بعوض ٌعتاضه منه. ثم تستعمل العرب ذلن فً كل معتاض من عمله عوضا، هو إزالة مالن ملكه إل

شرا أو خٌرا، فتمول : نعم ما باع به فبلن نفسه وببس ما باع به فبلن نفسه، بمعنى : نعم الكسب أكسبها، 
ما اشتروا إذا أورثها بسعٌه علٌها خٌرا أو شرا. فكذلن معنى لوله جل ثناإه : }ببس  -وببس الكسب أكسبها 

لما أوبموا أنفسهم بكفرهم بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص فؤهلكوها، خاطبهم هللا والعرب بالذي ٌعرفونه فً كبلمهم،  -به أنفسهم{ 
فمال :}ببس ما اشتروا به أنفسهم{، ٌعنً بذلن : ببس ما أكسبوا أنفسهم بسعٌهم، وببس العوض اعتاضوا، من 

لو كانوا آمنوا باهلل وما  -كانوا لد رضوا عوضا من ثواب هللا وما أعد لهم  كفرهم باهلل فً تكذٌبهم دمحما، إذْ 
 .(ٓٔ) بالنار وما أعد لهم بكفرهم بذلن" -أنزل على أنبٌابه 

ُ{]البمرة:   .(ٔٔ)[، " أي كفرهم بالمرآن الذي أنزله هللا"0ٓلوله تعالى:}أَْن ٌَْكفُُروا بَِما أَْنَزَل َّللاَّ
 .(ٕٔ)ستبدلوا الباطل بالحك، والكفر باألٌمان"لال الثعلبً:أي" حٌن ا 
 .(ٖٔ)لال أبو العالٌة:" الٌهود، كفروا بما أنزل على دمحم ملسو هيلع هللا ىلص" 
ُ{]البمرة:   :(ٔ)[، ٌحتمل ثبلثة أوجه0ٓولوله تعالى:}وبِما أَْنَزَل َّللاَّ

                                                           

 .2ٕٔ/ٔ، وانظر: معانً المرآن للزجاج: 0ٗٔ/ٖ( التفسٌر البٌسط: ٔ)
 .2ٕٔ/ٔ، ومعانً المرآن للزجاج: 0ٗٔ/ٖ( انظر: التفسٌر البسٌط: ٕ)
 .ٔٓٙ/ٖمفاتٌح الؽٌب: ( اختاره الرازي فً ٖ)
 .0ٖ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٗ)
 .ٔٓٙ/ٖ( مفاتٌح الؽٌب: ٘)
 .ٖ٘ٓ/ٔ( انظر: البحر المحٌط: ٙ)
 .ٔٓٙ/ٖ( مفاتٌح الؽٌب: 2)
ا جاَءُهْم ما َعَرفُوا َكفَُرواٖ٘ٓ/ٔ( البحر المحٌط: 1) بِِه{،  . ولال اآللوسً:" واعترض بؤنه كٌؾ ٌدعً أنهم ظنوا ذلن مع لوله تعالى:}فَلَمَّ

فإذا علموا مخالفة الحك كٌؾ ٌظنون نجاتهم بما فعلوا وإرادة العماب الدنٌوي كترن الرٌاسة ؼٌر صحٌح ألن ال ٌشترى به األنفس؟ وٌمكن 
الجواب بؤن المراد أنهم ظنوا على ما هو ظاهر حالهم من التصلب فً الٌهودٌة والخوؾ فٌما ٌؤتون وٌذرون وادعاء الحمٌة فٌه فبل ٌنافً 

 [.ٕٖٔ/ٔ.]روح المعانً: عدم ظنهم فً الوالع على ما تدل علٌه اآلٌة"
 .ٖ٘ٓ/ٔ، والبحر المحٌط: 1٘/ٔ، ومعانً المرآن للزجاج: 1ٗٔ-2ٗٔ/ٖ( انظر: التفسٌر البسٌط:0)
 .ٖٖٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .1ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔٔ)
 .1ٕ/ٕتفسٌره:، ونمله المرطبً فً ٖٕ٘/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٕٔ)
 .2ٖٔ/ٔ(:0ٔٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖٔ)
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 ، وؼٌره.(٘)، والمرطبً(ٗ)، والواحدي(ٖ)، واختاره الثعلبً(ٕ)األول: المرآن. لاله أبو العالٌة
 .(ٙ)والثانً: التوراة، "ألنهم إذ كفروا بعٌسى ودمحم علٌهما السبلم فمد كفروا بالتوراة"

 .(2)الثالث: وٌحتمل أن ٌراد به: الجمٌع من توراة وإنجٌل ولرآن، "ألن الكفر بالبعض ٌلزم الكفر بالكل"
 التفسٌر، وهللا أعلم.والوجه األول أظهر مع سٌاق اآلٌة. وبه لابل أكثر أهل  
 ، ٌخبر بؤحدهما عن الشًء المذموم، وبالثانً عن الممدوح.(1)وأصل نعم وببس:" نَِعَم وبَبَِس" 
لال الواحدي: }ببس{ ذمٌّ بشدة الفساد، وأصل الكلمة من الشدة، ومنه )البؤساء(: وهو اسم للحرب والمشمة  

 .(0)[ أي: شدٌد"٘ٙٔ والضرر والشدة، ومنه }بِعَذَاٍب بَبٌٍِس{ ]األعرؾ:
 :(ٓٔ)وٌجوز فً)ببس( أربع لؽات 

 األول: على األصل، بفتح األول وكسر الثانً.
 والثانً: اتباع األول للثانً وهو أن ٌكون بكسر النون والعٌن،.

الثالث: إسكان الحرؾ الحلمً المكسور وترن ما لبله على ما كان فٌمال: نعم وببس بفتح األول وإسكان 
 الثانً.

 بع: أن ٌسكن الحرؾ الحلمً وتنمل كسرته إلى ما لبله فٌمال: نعم، بكسر النون وإسكان العٌن.الرا
كما أن هذا التؽٌٌر األخٌر وإن كان فً حد الجواز عند إطبلق هاتٌن الكلمتٌن إال أنهم جعلوه الزما لهما  

ن الماضً لخروجهما عما وضعت له األفعال الماضٌة من اإلخبار عن وجود المصدر فً الزما
وصٌرورتهما كلمتً مدح وذم وٌراد بهما المبالؽة فً المدح والذم، لٌدل هذا التؽٌٌر البلزم فً اللفظ على 
التؽٌٌر عن األصل فً المعنى فٌمولون: نعم الرجل زٌد وال ٌذكرونه على األصل إال فً ضرورة الشعر كما 

 : (ٔٔ)أنشد المبرد
 من شر وضر ففداء لبنً لٌس على     ما أصاب الناس 

 ما أللت لدماي إنهم     نعم الساعون فً األمر المبر  
كما أنهما)نعم وببس( فعبلن من نعم ٌنعم وببس وٌبؤس، والدلٌل علٌه دخول التاء التً هً عبلمة التؤنٌث  

 :(ٕٔ)فٌهما، فٌمال: نعمت وببست، والفراء ٌجعلهما بمنزلة األسماء وٌحتج بمول حسان ابن ثابت رضً هللا عنه

                                                                                                                                                                                             

 .21ٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٔ)
 .ٕٖٗ/ٕ(:ص1ٖ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .ٖٕ٘/ٔ( انظر: تفسٌر الثعلبً: ٖ)
 .ٓ٘ٔ/ٖ( انظر: التفسٌر البسٌط: ٗ)
 .0ٕ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٘)
 .21ٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٙ)
 .21ٔ/ٔ: ( المحرر الوجٌز2)
 )ببس(. ٕٔٓ/ ٔ،واللسان:ٕٔٗ/ ٔ، وتهذٌب اللؽة:ٕ٘ٔ - ٓٗٔ/ ٕ( انظر: الممتضب للمبرد: 1)
 .ٖٗٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: 0)
 .2ٓ٘/ٔ، والدر المصون: ٓٓٙ-00٘/ٖ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٓٔ)
بوالق(،  وفً الدٌوان والخزانة: "  ٔٓٔ: ٗة )والخزان 1ٕ( وفً رواٌة " فداء " بالرفع، أي نفسً فداء أو أنا فداء. وفً دٌوان طرفة ٔٔ)

 .من سر وضر " وهما بضم أولهما السراء والضراء
 (  الرواٌة الصحٌحة للبٌت:ٕٔ)
ٌْتَهُ    أَخا لِلٍَّة أو ُمْعِدَم المال ُمْصِرَما،         ألسُت بِنِْعَم الجاُر ٌُْإِلُؾ بَ

أراد به هنا الذي ٌستجٌر به الناس من الفمر والحاجة فٌنزلون فً حماه وٌستظلون هذا البٌت نسب إلى حسان بن ثابت األنصاري، والجار: 
بظله وٌجعلون علٌه لضاء حاجاتهم، وٌإلؾ بٌته ببناء الفعل للمعلوم: أي ٌجعل الممل ٌؤلؾ بٌته، وذلن ببسط الكؾ وبذل العرؾ وبشاشة 

صرم: أراد به المعدم الذي ال ٌجد شٌبًا، وأصله من الصرم الذي هو المطع، الوجه ونحو ذلن، وأخو الملة: الفمٌر الذي ال ٌجد كفاٌته، والم
، وذلن أن ٌصٌب الضرع شًء فٌكوى بالنار فبل ٌخرج منه لبن أبًدا  ومنه لالوا: نالة صرماء، ونالة مصرمة، للتً انمطع لبنها وجؾَّ

ر هذه العبارة فزعموا أن "نعم" اسم بمعنى الممدوح بدلٌل دخول واالستشهاد بالبٌت فً لوله "بنعم الجار" فإن الكوفٌٌن استندوا إلى ظاه
، وانظر فً هذه المسؤلة: ٗ٘ٗ/ٔ( وانظر: تفسٌر اللباب، ابن عادل: 1ٔ/ٔحرؾ الجر علٌه. )انظر: االنصاؾ فً مسابل الخبلؾ:

بوالق" وشرح رضً الدٌن على  ٖٕ /ٖ" وما بعده،  وحاشٌة الصبان "0ٕٔ/ ٗبوالق" وشرح األشمونً " 2ٔٔ/ ٕالتصرٌح للشٌخ خالد "
ط لٌدن"  ٔٗأوروبة" وأسرار العربٌة للمإلؾ "ص 1ٕٓٔوما بعدها" وشرح موفك الدٌن بن ٌعٌش على المفصل "ص 10ٕ/ ٕالكافٌة "

 .2ٕٔ/ ٕ" وشرح ابن عمٌل على األلفٌة "0٘0ٔط سنة  2ٕوشرح لطر الندى البن هشام "ص



ٗ1ٕ 

 

ٗ1ٕ 

 

 ألسنا بنعم الجار ٌإلؾ بٌته        من الناس ذا مال كثٌر ومعدما 
وبما روي أن أعرابٌا بشر بمولودة فمٌل له: نعم المولود مولودتن، فمال: وهللا ما هً بنعم  

 .(ٔ)المولودة،والبصرٌون ٌجٌبون عنه بؤن ذلن بطرٌك الحكاٌة
 :(ٕ)ما( على لولٌنولد اختلؾ أهل العربٌة فً معنى )ما( التً مع )ببس 

األول: لال بعض نحوًٌ البصرة : هً وحدها اسم، و}أن ٌكفروا{ تفسٌر له،  نحو : نعم رجبل زٌد، و }أن 
 ٌنزل هللا{ بدل من }أنزل هللا{.

والثانً: وهو لول بعض نحوًٌ الكوفة : أن معنى ذلن : ببس الشًء اشتروا به أنفسهم أن ٌكفروا، ؾ)ما( 
فروا( االسم الثانً، وزعم أن : )أن ٌكفروا(  إن شبت جعلت )أن( فً موضع رفع، وإن اسم )ببس(، و )أن ٌك

شبت فً موضع خفض، أما الرفع : فببس الشًء هذا أن ٌفعلوه. وأما الخفض : فببس الشًء اشتروا به 
ٌِْهْم{ ]سورة أنفسهم أن ٌكفروا بما أنزل هللا بؽٌا، ومن ذلن: لوله : }لَبِبَْس َما لَدََّمْت لَُهْم أَْنفُ  ُ َعلَ ُسُهْم أَْن َسِخَط َّللاَّ

 [. 1ٓالمابدة : 
[، و 2ٕٔوالعرب تجعل )ما( وحدها فً هذا الباب، بمنزلة االسم التام، كموله :}فنعما هً{ ]البمرة :  

 :(ٖ))ببسما أنت(، واستشهد لموله ذلن برجز بعض الشاعر
 نرعاها ال تعجبل فً السٌر واْدلُوها       لببسما بطٌء وال 

لال اإلمام الطبري: "وأولى هذه األلوال بالصواب، لول من جعل )ببسما( مرفوعا بالراجع من )الهاء(  
فً لوله :}اشتروا به{، كما رفعوا ذلن بـ)عبد هللا( إذ لالوا : )ببسما عبد هللا(، وجعل )أن ٌكفروا( مترجمة 

لٌهود به أنفسهم، كفرهم بما أنزل هللا بؽٌا وحسدا عن )ببسما(، فٌكون معنى الكبلم حٌنبذ : ببس الشًء باع ا
أن ٌنزل هللا من فضله. وتكون )أن( التً فً لوله : }أن ٌنزل هللا{، فً موضع نصب. ألنه ٌعنً به }أن 
ٌكفروا بما أنزل هللا{: من أجل أن ٌنزل هللا من فضله على من ٌشاء من عباده، موضع )أن( جزاء، وكان 

لكوفٌٌن ٌزعم أن )أن( فً موضع خفض بنٌة )الباء(، وإنما اخترنا فٌها النصب لتمام بعض أهل العربٌة من ا
 .(ٗ)الخبر لبلها، وال خافض معها ٌخفضها. والحرؾ الخافض ال ٌخفض مضمرا"

ُ ِمْن فَْضِلِه َعلَى َمْن ٌََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه{]البمرة:  َل َّللاَّ حسداً منهم ألجل أن [، " أي 0ٓلوله تعالى:}بَْؽًٌا أَْن ٌُنَّزِ
 .  (٘)ٌنزل هللا وحٌاً من فضله على من ٌشاء وٌصطفٌه من خلمه"

وإنما َحَسدوه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ألنهم لْم ٌُشكَّوا فً نبوته  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لال الزجاج:" معناه أنهم كفروا بؽٌاً وعداوة للنبً  
 .(ٙ)على ما أعطاه هللا من الفضل"

 .(2)عطٌة:" }ِمْن فَْضِلِه{، ٌعنً من النبوة والرسالة" لال ابن 
 :(1)[، وجهان0ٓوٌحتمل لوله تعالى:}وَمْن ٌَشاُء{]البمرة: 

 ، ألنهم حسدوه لما لم ٌكن منهم وكان من العرب.-ملسو هيلع هللا ىلص-األول: ٌعنً به دمحما 
 به بؽٌا، وهللا لد تفضل علٌه.ألنهم لد كفروا  -علٌه السبلم-والثانً: وٌدخل فً المعنى: عٌسى 

نستنتج بؤن كفر الٌهود، لم ٌكن شًكا وال شٌبًا اشتبه علٌهم، وإنما كان ذلن سبب حسدهم: "أن هللا جعل  
 .(0)النبوة فً ؼٌرهم". لاله ابن عباس

 .(ٓٔ)ولرأ أبو عمرو وابن كثٌر }أن ٌنزل{، بالتخفٌؾ فً النون والزاي 
                                                           

 .2ٙٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الرازي: ٔ)
 .ٖٓٗ/ٕظر: تفسٌر الطبري: ( انٕ)
 . ( لم أعرؾ لابله، والبٌتان فً اللسان )دلو( . دلوت النالة دلوا : سمتها سولا رفٌما روٌدا ورعى الماشٌة وأرعاها : أطلمها فً المرعىٖ)
. 
 .ٖٓٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .1ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .2ٖٔ/ٔ( معانً المرآن: ٙ)
 .20ٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: 2)
 .20ٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: 1)
 .2ٖٔ/ٔ(:ص0ٕٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)0)
 .20ٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجً: ٓٔ)
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 .(ٕ). وعلٌه جمهور المفسرٌن(ٔ)العالٌة"والبؽً:"الحسد". لاله أبو  
ُ{ ]الحج: (ٖ)لال اللحٌانً  ٌِْه لٌََْنُصَرنَّهُ َّللاَّ ًَ َعلَ : "بؽٌت على أخٌن بؽًٌا، أي: حسدته، ولال هللا تعالى: }ثُمَّ بُِؽ

ًُ ُهْم ٌَْنتَِصُروَن{ ]الشورى: ٓٙ]الحج:  ه الَحَسد، ثم سمً [ فالبؽً أصل0ٖ[، ولال: }َوالَِّذٌَن إَِذا أََصابَُهُم اْلبَْؽ
 .(ٗ)الظلم بؽًٌا؛ ألن الحاِسد ٌظلم المحسوَد َجْهَده إرادة زوال نعمة هللا علٌه عنه"

 :(٘)واختلؾ فً أَْصل )البؽً( على لولٌن 
األول: الظلم والخروج عن النََّصفَة والحّد، ٌمال: بَؽَى الفرس فً عدوه، إذا اختال ومرح، وبَؽَِت السماء، إذا 

 تى تجاوز الحّد.كثر مطرها ح
: التً تطلب (ٙ)والثانً: أن أصله: الطلب ًّ ، ٌمال: بؽى الشًَء، إذا طلبه، وأَْبؽَاه، أعانه على الطلب. والبَؽ

: شدة الطلَب للتطاول. ًُ . وما ٌنبؽً كذا، أي: لٌس بصواب طلبه، والبَْؽ ًٌّ  الزنا، ومنه لٌل لؤلمة: بَِؽ
ٌُْت لال الراؼب:)البؽى(: هو التجاوز فً الط  ٌُْت الشًء: إذا طلبت أكثر ما ٌجب، واْبتَؽَ لب. ٌمال: بَؽَ

[. 2ٗ[، ولال تعالى:}ٌَْبؽُونَُكُم اْلِفتْنَةَ{]التوبة:1ٗكذلن، لال هللا عّز وجل: }لَمَِد اْبتَؽَُوا اْلِفتْنَةَ ِمْن لَْبُل{ ]التوبة: 
ال تعالى: }إِنََّما السَّبٌُِل َعلَى الَِّذٌَن ٌَْظِلُموَن فإذا كان طلبا فً الحك فمحمود، وإن كان طلبا للباطل فمذموم كما ل

{]الشورى: ٌِْر اْلَحّكِ   .(2)[، فخّص العموبة ببؽٌه بؽٌر الحك"ٕٗالنَّاَس َوٌَْبؽُوَن فًِ اأْلَْرِض بِؽَ

 [،  على وجهٌن:0ٓواختلؾ فً انتصاب لوله}بَْؽًٌا{]البمرة: 
 .(1)من الكبلم ٌدّل على بَؽَوا، فكؤنه لٌل:بَؽَوا بؽًٌا األول: أنه منصوب على المصدر؛ ألن ما لبله

، ومنه (0)والثانً: أنه انتصب؛ ألنه مفعول له، كما تمول: فعلت ذلن ِحذاَر الشّر، أي: لحذر الشر. لاله الزجاج
 :(ٔٔ()ٓٔ)ومنه لول حاتم

ما  وأؼفر َعوَراَء الكرٌم اّدخاَره       وأُْعِرُض عن َشتْم اللبٌم تََكرُّ
 .(ٕٔ)الدخاره، وللتَّكّرمالمعنى: 

[، " أي رجعوا بؽضب من هللا زٌادة على سابك 0ٓلوله تعالى:}فَبَآُءو بِؽََضٍب على َؼَضٍب{]البمرة: 
 .(ٖٔ)ؼضبه علٌهم"

 .(ٔ)لال سعٌد بن جبٌر:"}فباإ بؽضب على ؼضب{، ٌمول: استوجبوا" 

                                                           

 .2ٖٔ/ٔ(:ص0ٔٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)
 .ٕ٘/ ٕ، "تفسٌر المرطبً" ٗٔٔ/ ٔ، "زاد المسٌر" 2ٖٔ/ ٔ( انظر: معانً المرآن" للزجاج ٕ)
، عاصر الفراء وتصدر فً أٌامه. انظر ترجمته فً "طبمات النحوٌٌن واللؽوٌٌن" ص (هو علً بن حازم اللحٌانً، لؽوي معروؾٖ)

 .ٙٓٔ/ ٗٔ، "معجم األدباء" ٕ٘٘/ ٕ، "إنباه الرواة" 0٘ٔ
 .ٔ٘ٔ/ٖ، وانظر: التفسٌر البسٌط: 2ٖٙ/ٔ(تهذٌب اللؽة: ٗ)
 .ٖٕٖ/ ٔ، "اللسان" ٘ٙ"المفردات" للراؼب ص ، 2ٕٕ - 2ٕٔ/ ٔ، "مماٌٌس اللؽة" 2ٖٙ/ ٔ( انظر فً معانً البؽً: تهذٌب اللؽة" ٘)
 .2ٕٕ/ٔ( انظر: مماٌٌس اللفة)بؽً(:صٙ)
 .٘ٙ(المفردات فً ؼرٌب المرآن، للراؼب:2)
 .2٘( انظر: التبٌان للعكبري:1)
 .2ٖٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن للزجاج: 0)
د، جاهلً ٌضرب المثل بجوده، كان من أهل نجد، ( هو: حاتم بن عبد هللا بن سعد بن الحشرج الطابً المحطانً، فارس شاعر جوآٔ)

 .ٔ٘ٔ/ ٕ، و"األعبلم" ٖٗٔشعره كثٌر ضاع معظمه. ٌنظر: "الشعر والشعراء" ص 
، ٗ٘/ ٕ، "شرح المفصل" 20ٕ، "اإلفصاح" 1ٖٙ/ ٔ، وورد منسوبًا له، فً "كتاب سٌبوٌه" 2ٕ("دٌوانه" )ن: دار مكتبة الهبلل(: ٔٔ)

، ٘ٔٔ/ ٖ، "الخزانة" 0ٕ٘/ ٕ، "شرح شواهد المؽنى" 0ٕٖ/ ٔتصرٌح بمضمون التوضٌح" لؤلزهري: )عور(، "ال ٖ٘ٙٔ/ ٘"اللسان" 
اء: 0٘. "الجمل" للخلٌل: ٕٕٔ ، 1ٖٗ/ ٕ، "الممتضب" 0ٕٔ/ ٔ، "الكامل" 2ٙٔ/ ٔ، "معانً المرآن" لؤلخفش: ٘/ ٕ، "معانً المرآن" للفرَّ

 .0ٓٔ، "االلتضاب" 12ٔبٌة" لؤلنباري: ، "وأسرار العر0ٙ"المحلى" )وجوه النصب(، البن شمٌر: 
وورد فً بعض المصادر بالرواٌات التالٌة: ).. اصطناعه وأعرض عن ذات ..( و ).. اصطناعه وأصفح عن ذات ..( و ).. وأصفح عن 

خار(، افتعال من )الذُّخر( ، بمعنى: االتخاذ والحفظ، وأصلها: شتم ..(. ومعنى )أؼفر(: استُر. و )العَْوراء(: الكلمة، أو الفعلة المبٌحة، و )االّدِ
/ ٘)ذخر(،  0ٓٗٔ/ ٖ)اذتخار(، فملبت التاء ذااًل، وأْدِؼَمت فٌها الذاُل األصلٌةُ، فصارت ذااًل مشدوةً، ثم أبِدلَت الذاُل دااًل. انظر: "اللسان" 

رتها علٌه، وسامحته، واحتملتها منه؛ )ؼفر(. ومعنى البٌت: إذا جهل علً الكرٌُم بكلمة أو فعلٍة لبٌحة، ست 2ٕٖٗ/ ٙ)عور(،  ٖ٘ٙٔ
خاره لٌوم احتاج إلٌه فٌه. وإن شتمنً اللبٌُم أعرضت عن شتمه والرد علٌه؛ إكراًما لنفسً.  لئلبماء على صدالته، والّدِ

 .ٕ٘ٔ-ٔ٘ٔ/ٖ. ونمله الواحدي فً التفسٌر البسٌط: 2ٖٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن للزجاج: ٕٔ)
 .1ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖٔ)
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مستحمٌن له حسبما الترفوا من الكفر لال اآللوسً:" أي فرجعوا متلبسٌن بِؽََضٍب كابن َعلى َؼَضٍب  
 .(ٕ)والحسد"

 .(ٖ)لال الزجاج: "معنى }باُءوا{ فً اللؽة احتملوا، ٌمال لد ْبإت بهذا الذْنِب أَي تحملته" 
 :(ٗ)[، على ثبلثة أوجه0ٓواختلؾ فً تفسٌر لوله تعالى:}فَبَآُءو بِؽََضٍب على َؼَضٍب{]البمرة: 

بعٌسى علٌه الّسبلم واإلنجٌل، والثانً: كفرهم بمحّمد صلّى هللا علٌه وسلّم أحدها: أن الؽضب األّول: بكفرهم 
، نحو (ٓٔ)، وعبٌد بن عمٌر(0)، ومجاهد(1)والشعبً (2)ولتادة (ٙ)، وروي عن عكرمة(٘)والمرآن. لاله أبو العالٌة

 ذلن.
وسلّم وتبدٌل نعته. لاله والثانً: الؽضب األّول: بعبادتهم العجل، والثانً: بكفرهم بمحّمد صلّى هللا علٌه 

 .(ٔٔ)السدي
ًّ الذي اتخذه هللا تعالى. لاله ابن  والثالث: الؽضب األّول بتضٌٌعهم التوراة، والؽضب الثانً بكفرهم بهذا النب

 .(ٕٔ)عباس
. وروي نحوه عن (ٖٔ)أن معناه: "بإثم استحموا به النار على إثم تمدم استحموا به النار". لاله الزجاج والخامس:

 .(ٗٔ)بن جبٌرسعٌد 
ً لهم، كان ذلن توكٌداً. لاله الماوردي  ، وحكاه الرازي عن أبً (٘ٔ)والرابع: أنه لما كان الؽضب الزما

 .(1ٔ)، ونمله المرطبً(2ٔ)، وذكره ابن عطٌة عن طابفة(ٙٔ)مسلم
وتجدر اإلشارة بؤن:"الؽضب صفة وصؾ هللا تعالى نفسه بها، ولٌس ؼضبه كؽضبنا، كما أن ذاته لٌست  

ذواتنا، فلٌس هو مماثبل ألبداننا وال ألرواحنا، وصفاته كذاته سبحانه، وما لٌل: إن الؽضب من مثل 
االنفعاالت النفسانٌة، فٌُمال: نحن وذواتنا منفعلة، فكونها انفعاالت فٌنا ال ٌجب أن ٌكون هللا منفعبل بها. كما أن 

ات المخلولٌن، ونسبة صفة المخلوق إلٌه نفسه الممدسة لٌست مثل ذوات المخلولٌن. فصفاته كذلن لٌست كصف
كنسبة صفة الخالك إلٌه. ولٌس المنسوب كالمنسوب، والمنسوب إلٌه كالمنسوب إلٌه. كما لال صلّى هللا علٌه 

ًّ (0ٔ)وسلّم: "إنكم سترون ربكم كما ترون هذا الممر ال تضامون فً رإٌته" ، فشبه الرإٌة بالرإٌة ال المرب
" ًّ  . (ٕٓ)بالمرب

                                                                                                                                                                                             

 .2ٖٔ/ٔ(:ص0ٖٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٕٕٖ/ٔ( روح المعانً: ٕ)
 .2ٗٔ/ٔ( معانً المرآن: ٖ)
 .ٖٕٖ/ٔ، وتفسٌر روح المعانً: 2ٕٖ/ٔ، وتفسٌر ابن كثٌر: 1ٖٗ-ٖ٘ٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٗ)
 .ٖٙٗ/ٕ(:صٖ٘٘ٔ، وتفسٌر الطبري)2ٖٔ/ٔ(:ص0ٔٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)٘)
 .1ٖٗ-ٖ٘ٗ/ٕ(:ص1ٗ٘ٔ(، و)2ٗ٘ٔالطبري)( انظر: تفسٌر ٙ)
 .ٖٙٗ/ٕ(:صٔ٘٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٖٙٗ/ٕ(:صٓ٘٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .ٖٙٗ/ٕ(:صٕ٘٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)0)
 .2ٖٗ/ٕ(:ص٘٘٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .2ٗٔ/ٔ(:ص0ٔ2، وابن أبً حاتم)ٖٙٗ/ٕ(:صٗ٘٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .2ٖٔ/ٔ(:ص0ٔ٘، وابن أبً حاتم)ٖ٘ٗ/ٕ(:صٙٗ٘ٔتفسٌر الطبري)( انظر: ٕٔ)
 .ٖٙٓ/ٔ، وانظر: البحر المحٌط: ٖ٘ٔ/ٖ، ونمله الواحدي فً التفسٌر البسٌط:2ٗٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن للزجاج: ٖٔ)
 ، ولفظه:" استوجبوا سخطا على سخط".2ٗٔ/ٔ(:ص0ٔٙ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗٔ)
 .0٘ٔ/ٔ: ( انظر: النكت والعٌون٘ٔ)
، لال:" أن المراد به تؤكٌد الؽضب وتكثٌره ألجل أن هذا الكفر وإن كان واحدا إال أنه عظم، وهو لول ٗٓٙ/ ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٙٔ)

 أبً مسلم".
 .20ٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: 2ٔ)
م، ال أنه أراد ؼضبٌن معللٌن بمعصٌتٌن"، ، لال:" ولٌل: أن المراد التؤبٌد وشدة الحال علٌه0ٕ -1ٕ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: 1ٔ)

 .ٖٕٖ/ٔوانظر: تفسٌر روح المعانً: 
 .0ٖٔومابعدها، وابن أبً عاصم:/ السنة:  21ٔ، وابن خزٌمة: التوحٌد: 0ٕٗ/ٖٔ(: 2ٖٗٗ( رواه البخاري فً كتاب التوحً: )0ٔ)
 .ٖٓ٘/ ٔ( تفسٌر الماسمً) محاسن التؤوٌل(: ٕٓ)
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ٌتبٌّن بماعدة: "هً أن كثًٌرا من الناس ٌتوهم فً بعض الصفات، أو فً كثٌر منها، أو أكثرها، أو وهذا  
 :(ٔ)كلها، أنها تماثل صفات المخلولٌن؛ ثم ٌرٌد أن ٌنفً ذلن الذي فهمه فٌمع فً أربعة أنواع من المحاذٌر

 النصوص هو التمثٌل.كونه مثَّل ما فهمه من النصوص بصفات المخلولٌن، وظن أن مدلول  األول: 
أنه إذا جعل ذلن هو مفهومها وعّطله بمٌت النصوص معطلة عما دلت علٌه من إثبات الصفات البلبمة الثانً:  

حٌث ظن أن الذي ٌفهم من  -باهلل، فٌبمى مع جناٌته على النصوص، وظنه السٌا الذي ظنه باهلل ورسوله 
 ورسوله فً كبلمهما من إثبات الصفات هلل، والمعانً لد عطل ما أودع هللا -كبلمهما هو التمثٌل الباطل 

 اإللهٌة البلبمة بجبلل هللا سبحانه.
 الثالث: أنه ٌنفً تلن الصفات عن هللا بؽٌر علم، فٌكون معطبل لما ٌستحمه الرب تعالى. 
 أنه ٌصؾ الرب بنمٌض تلن الصفات من صفات األموات والجمادات، أو صفات المعدومات.الرابع:  

فٌكون لد عطَّل صفات الكمال التً ٌستحمها الرب تعالى، ومثَّله بالمنموصات والمعدومات، وعطَّل 
النصوص عما دلت علٌه من الصفات، وجعل مدلولها هو التمثٌل بالمخلولات، فٌجمع فً هللا وفً كبلم هللا 

أفاده اإلمام ابن تٌمٌة. علٌه  . سبحانه وتعالى عما ٌمول الّظالمون علّوا كبٌرا.(ٕ)"بٌن التعطٌل والتمثٌل
 الرحمة، فً الماعدة التدمرٌة. وهللا تعالى أعلم.

ِهٌٌن{]البمرة:   .(ٖ)ولهم عذاب شدٌد مع اإِلهانة واإِلذالل" :[، " أي0ٓلوله تعالى: }َوِلْلَكافِِرٌَن َعَذاٌب مُّ
 .(ٗ)لال البٌضاوي:" ٌراد به إذاللهم، بخبلؾ عذاب العاصً فإنه طهرة لذنوبه" 
لال الثعلبً:أي" وللجاحدٌن ]لدٌن[ محّمد صلّى هللا علٌه وسلّم من النّاس كلهم، }َعذاٌب ُمِهٌٌن{، ٌهانون  

 .(٘)فبل ٌعزون"
 .(ٙ)لال مماتل بن حٌان:" ٌعنً بالمهٌن الهوان" 
س لال السعدي: أي:عذاب "مإلم موجع، وهو صلً الجحٌم، وفوت النعٌم الممٌم، فببس الحال حالهم، وبب 

ما استعاضوا واستبدلوا من اإلٌمان باهلل وكتبه ورسله، الكفر به، وبكتبه، وبرسله، مع علمهم وتٌمنهم، فٌكون 
 .(2)أعظم لعذابهم"

 :(1)ولٌل أن )العذاب( على ضربٌن 
 أحدهما: عذاب مهٌن: وهو عذاب الكافرٌن، ألنه ال ٌمحص عنهم ذنوبهم.

فٌه تمحٌص عن صاحبه، كمطع ٌد السارق من المسلمٌن، وحد والثانً : عذاب ؼٌر مهٌن: وهو ما كان 
 الزانً .

ولوله تعالى: }عذاب{ أي عموبة؛ و}مهٌن{، أي ذو إهانة وإذالل؛ ولو لم ٌكن لال شٌخنا ابن عثٌمٌن: " 
[، إال لول هللا عّز 2ٓٔ من إذاللهم، حٌن ٌمولون: }َربَّنَا أَْخِرْجنَا ِمْنَها فَإِْن ُعْدنَا فَإِنَّا َظاِلُموَن{ ]المإمنون :

 .(0)[، لكفى"1ٓٔوجّل لهم: }لَاَل اْخَسبُوا فٌَِها َواَل تَُكلُِّموِن{ ]المإمنون : 
ولال ابن كثٌر: " لما كان كفرهم سببه البؽً والحسد، ومنشؤ ذلن التكبر، لوبلوا باإلهانة والصؽار فً  

[، ]أي ْٓٙكبُِروَن َعْن ِعبَاَدتًِ َسٌَْدُخلُوَن َجَهنََّم َداِخِرٌَن{ ]ؼافر : الدنٌا واآلخرة، كما لال تعالى: }إِنَّ الَِّذٌَن ٌَْستَ 
 .(ٓٔ) : صاؼرٌن حمٌرٌن ذلٌلٌن راؼمٌن["

                                                           

. ونمله الماسمً فً محاسن 1ٔ-20اإلثبات لؤلسماء والصفات وحمٌمة الجمع بٌن المدر والشرع، ابن تٌمٌة: ( انظر: التدمرٌة: تحمٌك ٔ)
 .ٖٓ٘/ٔالتؤوٌل: 

 .1ٔ-20التدمرٌة: (ٕ)
 .1ٙ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .0ٗ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٗ)
 .ٖٕ٘/ٔ( تفسٌر الثعلبً:٘)
 .2ٗٔ/ٔ(:ص0ٔ1( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
 .1٘/ٔسعدي: ( تفسٌر ال2)
 .20ٔ/ٔ، والمحرر الوجٌز: 0٘ٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 1)
 .٘٘ٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: 0)
 .1ٕٖ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٓٔ)
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ولد روي عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : "ٌحشر المتكبرون ٌوم المٌامة أمثال الذر فً صور الناس، ٌعلوهم كل  
جهنم، ٌمال له : بُولَس فٌعلوهم نار األنٌار ٌسمون من طٌنة الخبال : شًء من الصؽار حتى ٌدخلوا سجنًا فً 

 .(ٔ)عصارة أهل النار" 
[، فهذا إظهار فً موضع اإلضمار فٌما ٌظهر؛ ألن 0ٓولوله تعالى: }َوِلْلَكافِِرٌَن َعَذاٌب ُمِهٌٌن{]البمرة: 

وضع اإلضمار له فوابد كثٌرة، ظاهر السٌاق أن ٌكون بلفظ الضمٌر، أي ولهم عذاب مهٌن؛ واإلظهار فً م
 :(ٕ)تظهر بحسب السٌاق منها

 أوال: الحكم على مرجعه بما ٌمتضٌه االسم الظاهر.
 ثانٌا: بٌان علة الحكم.

 .(ٖ)ثالثا: عموم الحكم لكل متصؾ بما ٌمتضٌه االسم الظاهر
أنه ال عذاب إال للكافرٌن، ثم [، ٌدل على 0ٓولٌل: أن لوله تعالى: }َوِلْلَكافِِرٌَن َعَذاٌب ُمِهٌٌن{]البمرة: 

 :(ٗ)احتجوا بهذه اآلٌة، فرٌمان
أحدهما: الخوارج لالوا: ثبت بسابر اآلٌات أن الفاسك ٌعذب، وثبت بهذه اآلٌة أنه ال ٌعذب إال الكافر، فٌلزم  

 أن ٌمال الفاسك كافر.
الفاسك لٌس بكافر، فوجب المطع بؤنه وثانٌها: المرجبة لالوا: ثبت بهذه اآلٌة أنه ال ٌعذب إال الكافر، وثبت أن 

 ال ٌعذب.
 .(ٙ)(٘)لال الفخر الرازي:"وفساد هذٌن المولٌن ال ٌخفى" 

وال ٌخفى على كل ذي لّب، بؤن )االختصاص( الذي ٌفهمه تمدٌم الخبر}ِلْلكافِِرٌَن{، بالنسبة إلٌه، فؽٌر الكافرٌن 
لم ٌوصؾ عذاب ؼٌرهم به فً المرآن، فبل تمسن  ولذا -ال لئلهانة واإلذالل -إذا عذب فإنما ٌعذب للتطهٌر

للخوارج بؤنه خص العذاب بـ}الكافرٌن{، فٌكون الفاسك كافرا، ألنه معذب وال للمرجبة أٌضا. هذا ما أفاده 
 .(2)-رحمه هللا-اآللوسً
 الفوابد:

ً أن ٔ ٌنزل هللا من فضله . من فوابد اآلٌة: أن كفر بنً إسرابٌل ما هو إال بؽً، وحسد؛ لموله تعالى: }بؽٌا
 على من ٌشاء من عباده{.

                                                           

 .20ٔ/ٕ(: ص0ٖٙٙ(مسند اإلمام أحمد)ٔ)
 .1ٕ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕ)
ِ َوَمبلبَِكتِِه َوُرُسِلِه كثٌر فً الم -أعنً اإلظهار فً موضع اإلضمار-( وهذا األسلوبٖ) رآن الكرٌم، فمن ذلن لوله تعالى: }َمْن َكاَن َعُدّواً َّلِلَّ

َ َعُدوٌّ ِلْلَكافِِرٌَن{ ]البمرة:  [، ولم ٌمل فإن هللا عدو له، فؤفاد هذا اإلظهاُر:01َوِجْبِرٌَل َوِمٌَكاَل فَإِنَّ َّللاَّ
 ورسله وجبرٌل ومٌكال. أوال: الحكم بالكفر على من كان عدواً هلل ومبلبكته

 ثانٌا: أن هللا عدو لهم لكفرهم.
 ثالثا: أن كل كافر فاهلل عدو له.

ُكوَن بِاْلِكتَاِب َوأَلَاُموا الصَّبلةَ إِنَّا ال نُِضٌُع أَْجَر اْلُمْصِلِحٌَن{ ]األعرا [، ولم ٌمل إنا ال نضٌع أجرهم؛ 2ٓٔؾ:ومنه لوله تعالى:}َوالَِّذٌَن ٌَُمّسِ
  أمور: فؤفاد ثبلثة

 أوال: الحكم باإِلصبلح للذٌن ٌمسكون الكتاب، وٌمٌمون الصبلة.
 ثانٌا: أن هللا آجرهم إلصبلحهم.

 [.2ٙ/ٔثالثا: أن كل مصلح فله أجر ؼٌر مضاع عند هللا تعالى.]انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: 
 .ٕٓٙ/ٖ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٗ)
 .ٕٓٙ/ٖ(مفاتٌح الؽٌب: ٘)
درء تعارض العمل والنمل، واإلٌمان الكبري، واإلٌمان  ( البطال هذه الشبهة وؼٌرها لتلن الفرق، انظر: كتب شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة: ٙ)

األوسط، و منهاج السنة النبوٌة، ومجموع الفتاوى، وانظر: ظاهرة اإلرجاء فً الفكر اإلسبلمً، لسفر بن عبد الرحمن الحوالً، والخوارج 
، والمباحث العمدٌة المتعلمة بالكبابر 2ٓٔ، والمذاهب اإلسبلمٌة: دمحم أحمد أبو زهرة 0ٔٔراً وفلسفة: د. عامر النجار، ص عمٌدة ومك

(، والتؤوٌل وعبللته ٖٕٔومرتكبها فً الدنٌا عند أهل السنة، د. سعود بن عبدالعزٌز الخلؾ)بحث منشور فً مجلة الجامعة االسبلمٌة ع
، وٌمكن الرجوع لبلستزادة  لفرق اإلسبلمٌة فً ضوء عمٌدة أهل السنة والجماعة، د.هٌا إسماعٌل عبدالعزٌز آل الشٌخباإلٌمان والكفر عند ا

 ً. إلى الكتب التً جمعت الكبابر مثل: كتاب الزواجر عن التراؾ الكبابر للهٌثمً، والكبابر للذهبً والذخابر شرح منظومة الكبابر للسفارٌن
 . ٕٕٖ/ٔ: ( انظر: روح المعان2ً)
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 .ومنها: أن من رد الحك من هذه األمة ألن فبلناً الذي ٌرى أنه ألل منه هو الذي جاء به؛ فمد شابه الٌهودٕ
. ومنها: أنه ٌجب على اإلنسان أن ٌعرؾ الحك بالحك ال بالرجال؛ فما دام أن هذا الذي لٌل حك فاتْبَْعه من ٖ

 ؛ فالبل الحك للحك؛ ال ألنه جاء به فبلن، وفبلن.أّيٍ كان مصدره
ل هللا من فضله على من ٌشاء{؛ وال ٗ . ومنها: أن العلم من أعظم فضل هللا عّز وجّل؛ لموله تعالى: }أن ٌنَّزِ

شن أن العلم أفضل من المال؛ وإذا أردت أن تعرؾ الفرق بٌن فضل العلم، وفضل المال فانظر إلى العلماء 
سون الناس فً زمن الخلف اء السابمٌن؛ الخلفاء السابمون لَّل ذكرهم؛ والعلماء فً ولتهم بمً ذكرهم: هم ٌَُدّرِ

وهم فً لبورهم؛ وأولبن الخلفاء نُسوا؛ اللهم إال من كان خلٌفة له مآثر موجودة، أو محمودة؛ فدل هذا على أن 
 فضل العلم أعظم من فضل المال.

 عّز وجّل؛ لموله تعالى: }على من ٌشاء{؛ وهً عامة فٌما ٌحبه هللا، وما . ومن فوابد اآلٌة: إثبات مشٌبة هللا٘
ال ٌحب؛ فما شاء هللا كان، وما لم ٌشؤ لم ٌكن؛ وكل شًء ُعلِّك بالمشٌبة فهو ممرون بالحكمة؛ لموله تعالى: 

ً حكٌماً{ ]اإلنسان:   وأحكامه لمجرد [ ؛ فلٌست أفعال هللآٖ}وما تشاءون إال أن ٌشاء هللا إن هللا كان علٌما
 المشٌبة؛ بل هً لحكمة بالؽة التضت المشٌبة.

. ومن فوابد اآلٌة: أن هذا الفضل الذي نزله هللا ال ٌجعل المفضَّل به رباً ٌُْعبد؛ بل هو من العباد . حتى ولو ٙ
 تمٌز بالفضل؛ لموله تعالى: }على من ٌشاء من عباده{.

من آتاه هللا فضبلً من العلم والنبوة لم ٌخرج به عن أن  وهذه الفابدة لها فروع نوضحها، فنمول: إن
ٌكون عبداً؛ إذاً ال ٌرتمً إلى مْنزلة الربوبٌة؛ فالرسول ملسو هيلع هللا ىلص عبد من عباد هللا؛ فبل نمول لمن نزل علٌه الوحً: 

 إنه ٌرتفع حتى ٌكون رباً ٌملن النفع، والضرر، وٌعلم الؽٌب.
 من فضله من العلم، وؼٌره ٌنبؽً أن ٌكون أعبد هلل من ؼٌره؛ ألن هللا وٌتفرع عنها أن من آتاه هللا

تعالى أعطاه من فضله؛ فكان حمه علٌه أعظم من حمه على ؼٌره؛ فكلما عظم اإلحسان من هللا عّز وجّل 
ذلن؛ فمال: "أفبل أكون  استوجب الشكر أكثر؛ ولهذا كان النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌموم فً اللٌل حتى تتورم لدماه؛ فمٌل له فً

 . "(ٖ)عبداً شكوراً 
وٌتفرع عنها فرع ثالث: أن بعض الناس اؼتر بما آتاه هللا من العلم، فٌتعالى فً نفسه، وٌتعاظم حتى 

 إنه ربما ال ٌمبل الحك؛ فُحِرم فضل العلم فً الحمٌمة.
 تعالى: }فباءوا بؽضب على ؼضب{..من فوابد اآلٌة: أن العموبات تتراكم بحسب الذنوب جزاًء وفالاً؛ لموله 2
. ومنها: أن المستكبر ٌعالب بنمٌض حاله؛ لموله تعالى: }عذاب مهٌن{ بعد أن ترفعوا؛ فعولبوا بما ٌلٌك 1

بذنوبهم؛ وعلى هذا جرت سنة هللا سبحانه وتعالى فً خلمه؛ لال هللا تعالى: }فكبلًّ أخذنا بذنبه{ ]العنكبوت: 
 [.ٕٙلاً{ ]النبؤ: [، ولال تعالى: }جزًءا وفآٗ
 . ومنها: أن اإلظهار فً موضع اإلضمار من أسالٌب الببلؼة، وفٌه من الفوابد ما سبك ذكره لرٌباً.0

. ومنها: إثبات الؽضب من هللا سبحانه وتعالى، لموله تعالى: }فباءوا بؽضب على ؼضب{؛ والؽضب من ٓٔ
 صفات هللا تكون على سبب.صفات هللا الفعلٌة المتعلمة بمشٌبته؛ وهكذا كل صفة من 

. كما ولد استدل بعض العلماء بهذه اآلٌة على جواز لعن الكافر المعٌن؛ ولكن ال دلٌل فٌها؛ ألن اللعن ٔٔ
الوارد فً اآلٌة على سبٌل العموم؛ ثم هو خبر من هللا عّز وجّل، وال ٌلزم منه جواز الدعاء به؛ وٌدل على 

، ألبمة الكفر، فنهاه هللا عن ذلن؛ وألن (ٔ) كان ٌمول: "اللهم العن فبلناً، وفبلناً"منع لعن المعٌن أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص
الكافر المعٌن لد ٌهدٌه هللا لئلسبلم إن كان حٌاً؛ وإن كان مٌتاً فمد لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص "ال تسبوا األموات؛ فإنهم لد 

 .(ٔ) (ٕ)أفضوا إلى ما لدموا"
 

                                                           

، كتاب صفة المٌامة 0ٙٔٔ؛ وأخرجه مسلم صٖٓٔٔ: لٌام النبً ملسو هيلع هللا ىلص اللٌل، حدٌث رلم ٙ، كتاب التهجد، باب 11أخرجه البخاري ص )ٖ(
 .1ٔ0ٕ[ 20] 2ٕٔٗ: إكثار األعمال واالجتهاد فً العبادة، حدٌث رلم 1ٔوالجنة والنار، باب 

 .0ٙٓٗ: )لٌس لن من األمر شًء(، حدٌث رلم ٕٕلمؽازي، باب ، كتاب اٖٖٖأخرجه البخاري ص )ٔ(
 .0ٖٖٔ: ما ٌنهى من سب األموات، حدٌث رلم 02، كتاب الجنابز، باب 0ٓٔأخرجه البخاري ص )ٕ(

 .٘٘ٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
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---------------------------------------------- 

( من سورة 4ٔوبداٌته تفسٌر اِلٌة ) بإذن هللا، الثالثمن التفسٌر، وٌلٌه الجزء  نًانتهى الجزء الثا
 البمرة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فهرست الجزء الثانً

 الصفحة الموضوع

  تفسٌر سورة البمرة

  ( [ٔ]الم )

ٌَْب فٌِِه  َِّمٌَن )]َذِلَن اْلِكتَاُب اَل َر   ( [ُٕهًدى ِلْلُمت

ا َرَزْلنَاُهْم ٌُْنِفمُوَن ) بَلةَ َوِممَّ ٌِْب َوٌُِمٌُموَن الصَّ   ( [ٖ]الَِّذٌَن ٌُْإِمنُوَن بِاْلؽَ

ٌَْن َوَما أُْنِزَل ِمْن لَْبِلَن َوبِاآْلِخَرةِ ُهْم ٌُولِنُوَن )   ( [ٗ]َوالَِّذٌَن ٌُْإِمنُوَن بَِما أُْنِزَل إِلَ

  }أُولَبَِن َعلَى ُهًدى ِمْن َربِِّهْم َوأُولَبَِن ُهُم اْلُمْفِلُحوَن{

ٌِْهْم أَأَْنَذْرتَُهْم أَْم لَْم تُْنِذْرُهْم اَل ٌُْإِمنُوَن )   (ٙ}إِنَّ الَِّذٌَن َكفَُروا َسَواٌء َعلَ

ُ َعلَى لُلُوبِِهْم َوَعلَى َسْمِعِهْم َوَعلَى أَْبَصاِرِهْم ؼِ  َشاَوةٌ َولَُهْم َعَذاٌب َعِظٌٌم }َختََم َّللاَّ
(2}) 

 

ِ َوبِاْلٌَْوِم اآْلِخِر َوَما ُهْم بُِمْإِمنٌَِن )   (1}َوِمَن النَّاِس َمْن ٌَمُوُل آَمنَّا بِاَّللَّ

َ َوالَِّذٌَن آَمنُوا َوَما ٌَْخَدُعوَن إاِلَّ أَْنفَُسُهْم َوَما ٌَْشعُُروَن )   ({0}ٌَُخاِدُعوَن َّللاَّ

ُ َمَرًضا َولَُهْم َعَذاٌب أَِلٌٌم بَِما َكانُوا ٌَْكِذبُوَن )}فًِ    ({ٓٔلُلُوبِِهْم َمَرٌض فََزاَدُهُم َّللاَّ

  ({ٔٔ}َوإَِذا لٌَِل لَُهْم اَل تُْفِسُدوا فًِ اأْلَْرِض لَالُوا إِنََّما نَْحُن ُمْصِلُحوَن )

  ({ُٕٔروَن )}أاََل إِنَُّهْم ُهُم اْلُمْفِسُدوَن َولَِكْن اَل ٌَْشعُ 

}َوإَِذا لٌَِل لَُهْم آِمنُوا َكَما آَمَن النَّاُس لَالُوا أَنُْإِمُن َكَما آَمَن السُّفََهاُء أاََل إِنَُّهْم ُهُم 
 ({ٖٔالسُّفََهاُء َولَِكْن اَل ٌَْعلَُموَن )

 

ٌنِِهْم لَالُوا إِنَّا َمعَُكْم إِنََّما نَْحُن }َوإَِذا لَمُوا الَِّذٌَن آَمنُوا لَالُوا آَمنَّا َوإَِذا َخلَْوا إِلَى َشٌَاطِ 
 ( {ُٗٔمْستَْهِزبُوَن )

 

ُ ٌَْستَْهِزُئ بِِهْم َوٌَُمدُُّهْم فًِ ُطْؽٌَانِِهْم ٌَْعَمُهوَن )   ({٘ٔ}َّللاَّ

بَللَةَ بِاْلُهَدى فََما َربَِحْت تَِجاَرتُُهْم َوَما َكانُوا   ُمْهتَِدٌَن }أُولَبَِن الَِّذٌَن اْشتََرُوا الضَّ
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(ٔٙ}) 

ُ بِنُوِرِهْم َوتََرَكُهْم  ا أََضاَءْت َما َحْولَهُ َذَهَب َّللاَّ }َمثَلُُهْم َكَمثَِل الَِّذي اْستَْولََد نَاًرا فَلَمَّ
 (2ٔفًِ ُظلَُماٍت اَل ٌُْبِصُروَن )

 

ًٌ فَُهْم اَل ٌَْرِجعُوَن )   ({1ٔ}ُصمٌّ بُْكٌم ُعْم

اِء فٌِِه ُظلَُماٌت َوَرْعٌد َوبَْرٌق ٌَْجعَلُوَن أََصابِعَُهْم فًِ آَذانِِهْم ِمَن }أَْو َكَصٌٍِّب ِمَن السَّمَ 
ُ ُمِحٌٌط بِاْلَكافِِرٌَن ) َواِعِك َحَذَر اْلَمْوِت َوَّللاَّ  ( {0ٔالصَّ

 

ٌِْهْم لَاُموا }ٌََكاُد اْلبَْرُق ٌَْخَطُؾ أَْبَصاَرُهْم ُكلََّما أََضاَء لَُهْم َمَشْوا فٌِِه َوإَِذا أَْظلََم عَ  لَ
ٍء لَِدٌٌر ) ًْ َ َعلَى ُكّلِ َش ُ لََذَهَب بَِسْمِعِهْم َوأَْبَصاِرِهْم إِنَّ َّللاَّ  ({َٕٓولَْو َشاَء َّللاَّ

 

َّمُوَن )   ({ٕٔ}ٌَا أٌََُّها النَّاُس اْعبُُدوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَمَُكْم َوالَِّذٌَن ِمْن لَْبِلُكْم لَعَلَُّكْم تَت

َجعََل لَُكُم اأْلَْرَض فَِراًشا َوالسََّماَء بِنَاًء َوأَْنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء فَؤَْخَرَج بِِه ِمَن }الَِّذي 
ِ أَْنَداًدا َوأَْنتُْم تَْعلَُموَن )  ({ٕٕالثََّمَراِت ِرْزلًا لَُكْم فبََل تَْجعَلُوا َّلِلَّ

 

ْلنَا َعلَى  ا نَزَّ ٌٍْب ِممَّ َعْبِدنَا فَؤْتُوا بُِسوَرةٍ ِمْن ِمثِْلِه َواْدُعوا ُشَهَداَءُكْم }َوإِْن ُكْنتُْم فًِ َر
ِ إِْن ُكْنتُْم َصاِدلٌَِن )  ({ِٖٕمْن ُدوِن َّللاَّ

 

}فَإِْن لَْم تَْفعَلُوا َولَْن تَْفعَلُوا فَاتَّمُوا النَّاَر الَّتًِ َولُوُدَها النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ أُِعدَّْت 
 ({ِٕٗلْلَكافِِرٌَن )

 

اِلَحاِت أَنَّ لَُهْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر ُكلََّما  ِر الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ }َوبَّشِ
ُرِزلُوا ِمْنَها ِمْن ثََمَرةٍ ِرْزلًا لَالُوا َهَذا الَِّذي ُرِزْلنَا ِمْن لَْبُل َوأُتُوا بِِه ُمتََشابًِها َولَُهْم 

 ({ُٕ٘مَطهََّرةٌ َوُهْم فٌَِها َخاِلُدوَن ) فٌَِها أَْزَواجٌ 

 

ا الَِّذٌَن آَمنُوا فٌََْعلَُموَن  َ اَل ٌَْستَْحًٌِ أَْن ٌَْضِرَب َمثبًَل َما بَعُوَضةً فََما فَْولََها فَؤَمَّ }إِنَّ َّللاَّ
ا الَِّذٌَن َكفَُروا فٌََمُولُوَن َماَذا أََرا ُ بَِهَذا َمثبًَل ٌُِضلُّ بِِه أَنَّهُ اْلَحكُّ ِمْن َربِِّهْم َوأَمَّ َد َّللاَّ

 ({َٕٙكثًٌِرا َوٌَْهِدي بِِه َكثًٌِرا َوَما ٌُِضلُّ بِِه إاِلَّ اْلفَاِسِمٌَن )

 

ُ بِِه أَْن ٌُوَصَل  ِ ِمْن بَْعِد ِمٌثَالِِه َوٌَْمَطعُوَن َما أََمَر َّللاَّ }الَِّذٌَن ٌَْنمُُضوَن َعْهَد َّللاَّ
 ({2ْٕرِض أُولَبَِن ُهُم اْلَخاِسُروَن )َوٌُْفِسُدوَن فًِ اأْلَ 

 

ٌِْه تُْرَجعُ  ِ َوُكْنتُْم أَْمَواتًا فَؤَْحٌَاُكْم ثُمَّ ٌُِمٌتُُكْم ثُمَّ ٌُْحٌٌُِكْم ثُمَّ إِلَ ٌَْؾ تَْكفُُروَن بِاَّللَّ وَن }َك
(ٕ1}) 

 

اُهنَّ َسْبَع }ُهَو الَِّذي َخلََك لَُكْم َما فًِ اأْلَْرِض َجِمٌعًا ثُمَّ اْستََوى إِلَى  السََّماِء فََسوَّ
ٍء َعِلٌٌم ) ًْ  ({0َٕسَماَواٍت َوُهَو بُِكّلِ َش

 

}َوإِْذ لَاَل َربَُّن ِلْلَمبَلبَِكِة إِنًِّ َجاِعٌل فًِ اأْلَْرِض َخِلٌفَةً لَالُوا أَتَْجعَُل فٌَِها َمْن ٌُْفِسُد 
َماَء َونَْحُن نَُسبُِّح بَِحْمِدنَ  ُس لََن لَاَل إِنًِّ أَْعلَُم َما اَل تَْعلَُموَن  فٌَِها َوٌَْسِفُن الّدِ َونُمَّدِ

(ٖٓ}) 

 

}َوَعلََّم آَدَم اأْلَْسَماَء ُكلََّها ثُمَّ َعَرَضُهْم َعلَى اْلَمبَلبَِكِة فَمَاَل أَْنبِبُونًِ بِؤَْسَماِء َهُإاَلِء إِْن 
 ({ُٖٔكْنتُْم َصاِدلٌَِن )

 

  ({ٕٖا إاِلَّ َما َعلَّْمتَنَا إِنََّن أَْنَت اْلعَِلٌُم اْلَحِكٌُم )}لَالُوا ُسْبَحانََن اَل ِعْلَم لَنَ

ا أَْنبَؤَُهْم بِؤَْسَمابِِهْم لَاَل أَلَْم أَلُْل لَُكْم إِنًِّ أَْعلَمُ  ٌَْب }لَاَل ٌَا آَدُم أَْنبِبُْهْم بِؤَْسَمابِِهْم فَلَمَّ  َؼ
 ({َٖٖوَما ُكْنتُْم تَْكتُُموَن ) السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوأَْعلَُم َما تُْبُدونَ 

 

}َوإِْذ لُْلنَا ِلْلَمبَلبَِكِة اْسُجُدوا آِلَدَم فََسَجُدوا إِالَّ إِْبِلٌَس أَبَى َواْستَْكبََر َوَكاَن ِمَن اْلَكافِِرٌَن 
(ٖٗ}) 

 

ٌُْث ِشبْتَُما َواَل تَْمَربَا َهِذِه }َولُْلنَا ٌَا آَدُم اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَن اْلَجنَّةَ َوُكبَل ِمْنَها َرَؼًدا  َح
 ({ٖ٘الشََّجَرةَ فَتَُكونَا ِمَن الظَّاِلِمٌَن )

 

ا َكانَا فٌِِه َولُْلنَا اْهبُِطوا بَْعُضُكْم ِلبَْعٍض َعُدوٌّ  ٌَْطاُن َعْنَها فَؤَْخَرَجُهَما ِممَّ }فَؤََزلَُّهَما الشَّ
 ({ٖٙإِلَى ِحٌٍن )َولَُكْم فًِ اأْلَْرِض ُمْستَمَرٌّ َوَمتَاٌع 

 



ٗ0ٓ 

 

ٗ0ٓ 

 

ِحٌُم ) اُب الرَّ ٌِْه إِنَّهُ ُهَو التَّوَّ   ({2ٖ}فَتَلَمَّى آَدُم ِمْن َربِِّه َكِلَماٍت فَتَاَب َعلَ

ٌِْهْم  ا ٌَؤْتٌَِنَُّكْم ِمنًِّ ُهًدى فََمْن تَبَِع ُهَداَي فبََل َخْوٌؾ َعلَ }لُْلنَا اْهبُِطوا ِمْنَها َجِمٌعًا فَإِمَّ
 ({1َٖزنُوَن )َواَل ُهْم ٌَحْ 

 

  ({0ٖ}َوالَِّذٌَن َكفَُروا َوَكذَّبُوا بِآٌَاتِنَا أُولَبَِن أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم فٌَِها َخاِلُدوَن )

ٌُْكْم َوأَْوفُوا بِعَْهِدي أُوِؾ بِعَْهِدُكْم  ًَ الَّتًِ أَْنعَْمُت َعلَ }ٌَا بَنًِ إِْسَرابٌَِل اْذُكُروا نِْعَمتِ
 ({ٓٗبُوِن )َوإٌَِّاَي فَاْرهَ 

 

َل َكافٍِر بِِه َواَل تَْشتَُروا بِآٌَاتًِ  لًا ِلَما َمعَُكْم َواَل تَُكونُوا أَوَّ }َوآِمنُوا بَِما أَْنَزْلُت ُمَصّدِ
 ({ٔٗثََمنًا لَِلٌبًل َوإٌَِّاَي فَاتَّمُوِن )

 

  ({ٕٗتَْعلَُموَن )}َواَل تَْلبُِسوا اْلَحكَّ بِاْلبَاِطِل َوتَْكتُُموا اْلَحكَّ َوأَْنتُْم 

اِكِعٌَن ) َكاةَ َواْرَكعُوا َمَع الرَّ بَلةَ َوآتُوا الزَّ   ({ٖٗ}َوأَلٌُِموا الصَّ

  ({ٗٗ}أَتَؤُْمُروَن النَّاَس بِاْلبِّرِ َوتَْنَسْوَن أَْنفَُسُكْم َوأَْنتُْم تَتْلُوَن اْلِكتَاَب أَفبََل تَْعِملُوَن )

ْبِر َوالصَّ    ({٘ٗبَلةِ َوإِنََّها لََكبٌَِرةٌ إاِلَّ َعلَى اْلَخاِشِعٌَن )}َواْستَِعٌنُوا بِالصَّ

ٌِْه َراِجعُوَن )   ({ٙٗ}الَِّذٌَن ٌَُظنُّوَن أَنَُّهْم ُمبَللُو َربِِّهْم َوأَنَُّهْم إِلَ

ْلتُُكْم  ٌُْكْم َوأَنًِّ فَضَّ ًَ الَّتًِ أَْنعَْمُت َعلَ َعلَى اْلعَالَِمٌَن }ٌَا بَنًِ إِْسَرابٌَِل اْذُكُروا نِْعَمتِ
(ٗ2}) 

 

ٌْبًا َواَل ٌُْمبَُل ِمْنَها َشفَاَعةٌ َواَل ٌُْإَخذُ ِمْنَها  }َواتَّمُوا ٌَْوًما اَل تَْجِزي نَْفٌس َعْن نَْفٍس َش
 ({1َٗعْدٌل َواَل ُهْم ٌُْنَصُروَن )

 

ٌْنَاُكْم ِمْن آِل فِْرَعْوَن ٌَُسوُمونَُكْم ُسوَء اْلعََذاِب  ٌَُذبُِّحوَن أَْبنَاَءُكْم َوٌَْستَْحٌُوَن }َوإِْذ نَجَّ
 ({0ٗنَِساَءُكْم َوفًِ َذِلُكْم ببََلٌء ِمْن َربُِّكْم َعِظٌٌم )

 

ٌْنَاُكْم َوأَْؼَرْلنَا آَل فِْرَعْوَن َوأَْنتُْم تَْنُظُروَن )   ({ٓ٘}َوإِْذ فََرْلنَا بُِكُم اْلبَْحَر فَؤَْنَج

ٌْلَةً ثُمَّ اتََّخْذتُُم اْلِعْجَل ِمْن بَْعِدِه َوأَْنتُْم َظاِلُموَن )}َوإِْذ َواَعْدنَا ُموَسى أَْربَعِ  ({ ٌَٔ٘ن لَ
 [ٔ٘]البمرة : 

 

  [ٕ٘({ ]البمرة : ٕ٘}ثُمَّ َعفَْونَا َعْنُكْم ِمْن بَْعِد َذِلَن لَعَلَُّكْم تَْشُكُروَن )

ٌْنَا ُموَسى اْلِكتَاَب َواْلفُْرلَاَن لَعَلَُّكْم    [ٖ٘({ ]البمرة : ٖ٘تَْهتَُدوَن )}َوإِْذ آتَ

}َوإِْذ لَاَل ُموَسى ِلمَْوِمِه ٌَا لَْوِم إِنَُّكْم َظلَْمتُْم أَْنفَُسُكْم بِاتَِّخاِذُكُم اْلِعْجَل فَتُوبُوا إِلَى 
ٌُْكْم إِنَّ  ٌٌْر لَُكْم ِعْنَد بَاِربُِكْم فَتَاَب َعلَ اُب بَاِربُِكْم فَاْلتُلُوا أَْنفَُسُكْم َذِلُكْم َخ هُ ُهَو التَّوَّ

ِحٌُم )  [ٗ٘({ ]البمرة : ٗ٘الرَّ

 

اِعمَةُ   َ َجْهَرةً فَؤََخَذتُْكُم الصَّ }َوإِْذ لُْلتُْم ٌَا ُموَسى لَْن نُْإِمَن لََن َحتَّى نََرى َّللاَّ
 [٘٘({ ]البمرة : َ٘٘وأَْنتُْم تَْنُظُروَن )

 

  [ٙ٘({ ]البمرة : ُٙ٘كْم تَْشُكُروَن )}ثُمَّ بَعَثْنَاُكْم ِمْن بَْعِد َمْوتُِكْم لَعَلَّ  

ٌُْكُم اْلَمنَّ َوالسَّْلَوى ُكلُوا ِمْن َطٌِّبَاِت َما َرَزْلنَاُكْم  ٌُْكُم اْلؽََماَم َوأَْنَزْلنَا َعلَ }َوَظلَّْلنَا َعلَ
 [2٘({ ]البمرة : 2َ٘وَما َظلَُمونَا َولَِكْن َكانُوا أَْنفَُسُهْم ٌَْظِلُموَن )

 

ًدا }َوإِْذ  ٌُْث ِشبْتُْم َرَؼًدا َواْدُخلُوا اْلبَاَب ُسجَّ لُْلنَا اْدُخلُوا َهِذِه اْلمَْرٌَةَ فَُكلُوا ِمْنَها َح
 [1٘({ ]البمرة : 1َ٘ولُولُوا ِحطَّةٌ نَْؽِفْر لَُكْم َخَطاٌَاُكْم َوَسنَِزٌُد اْلُمْحِسنٌَِن )

 

ٌَْر الَِّذي لٌَِل لَُهْم فَؤَْنَزْلنَا َعلَى الَِّذٌَن َظلَُموا ِرْجًزا ِمَن  }فَبَدََّل الَِّذٌَن َظلَُموا لَْواًل َؼ
 [0٘({ ]البمرة : 0٘السََّماِء بَِما َكانُوا ٌَْفُسمُوَن )

 

}َوإِِذ اْستَْسمَى ُموَسى ِلمَْوِمِه فَمُْلنَا اْضِرْب بِعََصاَن اْلَحَجَر فَاْنفََجَرْت ِمْنهُ اثْنَتَا 
ٌْنًا لَْد َعلِ  ِ َواَل تَْعثَْوا فًِ َعْشَرةَ َع َم ُكلُّ أُنَاٍس َمْشَربَُهْم ُكلُوا َواْشَربُوا ِمْن ِرْزِق َّللاَّ
 [ٓٙ({ ]البمرة : ٓٙاأْلَْرِض ُمْفِسِدٌَن )

 

ا تُْنبُِت  }َوإِْذ لُْلتُْم ٌَا ُموَسى لَْن نَْصبَِر َعلَى َطعَاٍم َواِحٍد فَاْدُع لَنَا َربََّن ٌُْخِرْج لَنَا ِممَّ
ُض ِمْن بَْمِلَها َولِثَّابَِها َوفُوِمَها َوَعَدِسَها َوبََصِلَها لَاَل أَتَْستَْبِدلُوَن الَِّذي ُهَو أَْدنَى اأْلَرْ 

 



ٗ0ٔ 

 

ٗ0ٔ 

 

لَّةُ َواْلَمْسَكنَةُ  ٌِْهُم الذِّ ٌٌْر اْهبُِطوا ِمْصًرا فَإِنَّ لَُكْم َما َسؤَْلتُْم َوُضِربَْت َعلَ بِالَِّذي ُهَو َخ
ٌِْر َوبَاُءوا بِؽََضٍب ِمَن  ِ َوٌَْمتُلُوَن النَّبٌٌَِِّن بِؽَ ِ َذِلَن بِؤَنَُّهْم َكانُوا ٌَْكفُُروَن بِآٌَاِت َّللاَّ َّللاَّ

 [ٔٙ({ ]البمرة : ٔٙاْلَحّكِ َذِلَن بَِما َعَصْوا َوَكانُوا ٌَْعتَُدوَن )

ابِبٌَِن َمْن آ ِ َواْلٌَْوِم اآْلِخِر }إِنَّ الَِّذٌَن آَمنُوا َوالَِّذٌَن َهاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّ َمَن بِاَّللَّ
ٌِْهْم َواَل ُهْم ٌَْحَزنُوَن ) ({ َٕٙوَعِمَل َصاِلًحا فَلَُهْم أَْجُرُهْم ِعْنَد َربِِّهْم َواَل َخْوٌؾ َعلَ

 [ٕٙ]البمرة : 

 

ةٍ  ٌْنَاُكْم بِمُوَّ َواْذُكُروا َما فٌِِه  }َوإِْذ أََخْذنَا ِمٌثَالَُكْم َوَرفَْعنَا فَْولَُكُم الطُّوَر ُخذُوا َما آتَ
َّمُوَن )  [ٖٙ({ ]البمرة : ٖٙلَعَلَُّكْم تَت

 

ٌُْكْم َوَرْحَمتُهُ لَُكْنتُْم ِمَن اْلَخاِسِرٌَن   ِ َعلَ ٌْتُْم ِمْن بَْعِد َذِلَن فَلَْواَل فَْضُل َّللاَّ }ثُمَّ تََولَّ
 [ٗٙ({ ]البمرة : ٗٙ)

 

({ ُ٘ٙكْم فًِ السَّْبِت فَمُْلنَا لَُهْم ُكونُوا لَِرَدةً َخاِسبٌَِن )}َولَمَْد َعِلْمتُُم الَِّذٌَن اْعتََدْوا ِمنْ 
 [٘ٙ]البمرة : 

 

ٌَْها َوَما َخْلفََها َوَمْوِعَظةً ِلْلُمتَِّمٌَن ) ٌَْن ٌََد   [ٙٙ({ ]البمرة : ٙٙ}فََجعَْلنَاَها نََكااًل ِلَما بَ

 َ َِّخذُنَا ُهُزًوا لَاَل }َوإِْذ لَاَل ُموَسى ِلمَْوِمِه إِنَّ َّللاَّ ٌَؤُْمُرُكْم أَْن تَْذبَُحوا بَمََرةً لَالُوا أَتَت
ِ أَْن أَُكوَن ِمَن اْلَجاِهِلٌَن )  [2ٙ({ ]البمرة : 2ٙأَُعوذُ بِاَّللَّ

 

ًَ لَاَل إِنَّهُ ٌَمُوُل إِنََّها بَمََرةٌ اَل فَاِرٌض  َواَل بِْكٌر }لَالُوا اْدُع لَنَا َربََّن ٌُبٌَِّْن لَنَا َما ِه
ٌَْن َذِلَن فَاْفعَلُوا َما تُْإَمُروَن )  [1ٙ({ ]البمرة : 1َٙعَواٌن بَ

 

ا }لَالُوا اْدعُ لَنَا َربََّن ٌُبٌَِّْن لَنَا َما لَْونَُها لَاَل إِنَّهُ ٌَمُوُل إِنََّها بَمََرةٌ َصْفَراُء فَالٌِع لَْونُهَ 
 [0ٙ({ ]البمرة : 0ٙتَُسرُّ النَّاِظِرٌَن )

 

ُ لَُمْهتَ  ٌْنَا َوإِنَّا إِْن َشاَء َّللاَّ ًَ إِنَّ اْلبَمََر تََشابَهَ َعلَ ُدوَن }لَالُوا اْدُع لَنَا َربََّن ٌُبٌَِّْن لَنَا َما ِه
 [2ٓ({ ]البمرة : 2ٓ)

 

َمةٌ اَل ِشٌَةَ }لَاَل إِنَّهُ ٌَمُوُل إِنََّها بَمََرةٌ اَل َذلُوٌل تُثٌُِر اأْلَْرَض َواَل تَْسِمً اْلَحْرَث ُمَسلَّ 
 [2ٔ({ ]البمرة : 2ٔفٌَِها لَالُوا اآْلَن ِجبَْت بِاْلَحّكِ فََذبَُحوَها َوَما َكاُدوا ٌَْفعَلُوَن )

 

ُ ُمْخِرٌج َما ُكْنتُْم تَْكتُُموَن )  ({ ]البمرة : 2ٕ}َوإِْذ لَتَْلتُْم نَْفًسا فَادَّاَرأْتُْم فٌَِها َوَّللاَّ
2ٕ] 

 

ُ اْلَمْوتَى َوٌُِرٌُكْم آٌَاتِِه لَعَلَُّكْم تَْعِملُوَن }فَمُْلنَا اْضِربُوهُ  بِبَْعِضَها َكَذِلَن ٌُْحًٌِ َّللاَّ
 [2ٖ({ ]البمرة : 2ٖ)

 

ًَ َكاْلِحَجاَرةِ أَْو أََشدُّ لَْسَوةً َوإِنَّ ِمَن اْلِحَجاَرةِ لََما  }ثُمَّ لََسْت لُلُوبُُكْم ِمْن بَْعِد ذَِلَن فَِه
ُر ِمْنهُ ا أْلَْنَهاُر َوإِنَّ ِمْنَها لََما ٌَشَّمَُّك فٌََْخُرُج ِمْنهُ اْلَماُء َوإِنَّ ِمْنَها لََما ٌَْهبُِط ِمْن ٌَتَفَجَّ

ا تَْعَملُوَن ) ُ بِؽَافٍِل َعمَّ ِ َوَما َّللاَّ  [2ٗ({ ]البمرة : 2َٗخْشٌَِة َّللاَّ

 

فُونَهُ }أَفَتَْطَمعُوَن أَْن ٌُْإِمنُوا لَُكْم َولَْد َكاَن فَِرٌٌك ِمْنهُ  ِ ثُمَّ ٌَُحّرِ ْم ٌَْسَمعُوَن َكبَلَم َّللاَّ
 [2٘({ ]البمرة : 2ِ٘مْن بَْعِد َما َعمَلُوهُ َوُهْم ٌَْعلَُموَن )

 

ثُونَُهْم بَِما  }َوإَِذا لَمُوا الَِّذٌَن آَمنُوا لَالُوا آَمنَّا َوإَِذا َخبَل بَْعُضُهْم إِلَى بَْعٍض لَالُوا أَتَُحّدِ
 ُ وُكْم بِِه ِعْنَد َربُِّكْم أَفبََل تَْعِملُوَن )فَتََح َّللاَّ ٌُْكْم ِلٌَُحاجُّ  [2ٙ({ ]البمرة : 2َٙعلَ

 

وَن َوَما ٌُْعِلنُوَن ) َ ٌَْعلَُم َما ٌُِسرُّ   [22({ ]البمرة : 22}أََواَل ٌَْعلَُموَن أَنَّ َّللاَّ

 ًَّ ٌُّوَن اَل ٌَْعلَُموَن اْلِكتَاَب إاِلَّ أََمانِ ({ ]البمرة : 21َوإِْن ُهْم إاِلَّ ٌَُظنُّوَن ) }َوِمْنُهْم أُّمِ
21] 

 

ِ ِلٌَْشتَُروا بِِه ثََمنً  ٌِْدٌِهْم ثُمَّ ٌَمُولُوَن َهَذا ِمْن ِعْنِد َّللاَّ َ ٌٌْل ِللَِّذٌَن ٌَْكتُبُوَن اْلِكتَاَب بِؤ ا }فََو
ٌٌْل لَُهْم  ٌِْدٌِهْم َوَو َ ا َكتَبَْت أ ٌٌْل لَُهْم ِممَّ ا ٌَْكِسبُوَن )لَِلٌبًل فََو  [20({ ]البمرة : 20ِممَّ

 

 ُ ِ َعْهًدا فَلَْن ٌُْخِلَؾ َّللاَّ ََّخْذتُْم ِعْنَد َّللاَّ  }َولَالُوا لَْن تََمسَّنَا النَّاُر إاِلَّ أٌََّاًما َمْعُدوَدةً لُْل أَت
ِ َما اَل تَْعلَُموَن )  [1ٓ({ ]البمرة : 1َٓعْهَدهُ أَْم تَمُولُوَن َعلَى َّللاَّ

 



ٗ0ٕ 

 

ٗ0ٕ 

 

لَى َمْن َكَسَب َسٌِّبَةً َوأََحاَطْت بِِه َخِطٌبَتُهُ فَؤُولَبَِن أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم فٌَِها َخاِلُدوَن }بَ 
 [1ٔ({ ]البمرة : 1ٔ)

 

اِلَحاِت أُولَبَِن أَْصَحاُب اْلَجنَِّة ُهْم فٌَِها َخاِلُدوَن ) ({ 1ٕ}َوالَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
 [1ٕ]البمرة : 

 

ٌِْن إِْحَسانًا َوِذي اْلمُْربَى }وَ  َ َوبِاْلَواِلَد إِْذ أََخْذنَا ِمٌثَاَق بَنًِ إِْسَرابٌَِل اَل تَْعبُُدوَن إاِلَّ َّللاَّ
ٌْتُْم إاِلَّ  َكاةَ ثُمَّ تََولَّ بَلةَ َوآتُوا الزَّ  َواْلٌَتَاَمى َواْلَمَساِكٌِن َولُولُوا ِللنَّاِس ُحْسنًا َوأَلٌُِموا الصَّ

 [1ٖ({ ]البمرة : 1ِٖمْنُكْم َوأَْنتُْم ُمْعِرُضوَن ) لَِلٌبًل 

 

}َوإِْذ أََخْذنَا ِمٌثَالَُكْم اَل تَْسِفُكوَن ِدَماَءُكْم َواَل تُْخِرُجوَن أَْنفَُسُكْم ِمْن ِدٌَاِرُكْم ثُمَّ 
 [1ٗ({ ]البمرة : 1ٗأَْلَرْرتُْم َوأَْنتُْم تَْشَهُدوَن )

 

تَْمتُلُوَن أَْنفَُسُكْم َوتُْخِرُجوَن فَِرٌمًا ِمْنُكْم ِمْن ِدٌَاِرِهْم تََظاَهُروَن }ثُمَّ أَْنتُْم َهُإاَلِء 
ٌُْكْم إِْخَراُجُهْم  ٌم َعلَ ثِْم َواْلعُْدَواِن َوإِْن ٌَؤْتُوُكْم أَُساَرى تُفَاُدوُهْم َوُهَو ُمَحرَّ ٌِْهْم بِاإْلِ َعلَ

بِبَْعٍض فََما َجَزاُء َمْن ٌَْفعَُل َذِلَن ِمْنُكْم إاِلَّ ِخْزٌي  أَفَتُْإِمنُوَن بِبَْعِض اْلِكتَاِب َوتَْكفُُرونَ 
ا تَْعَملُونَ  ُ بِؽَافٍِل َعمَّ  فًِ اْلَحٌَاةِ الدُّْنٌَا َوٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة ٌَُردُّوَن إِلَى أََشّدِ اْلعََذاِب َوَما َّللاَّ

 [1٘({ ]البمرة : 1٘)

 

ْنٌَا بِاآْلِخَرةِ فبََل ٌَُخفَُّؾ َعْنُهُم اْلعََذاُب َواَل ُهْم }أُولَبَِن الَِّذٌَن اْشتََرُوا اْلَحٌَ  اةَ الدُّ
 [1ٙ({ ]البمرة : 1ٌُْٙنَصُروَن )

 

ٌْنَا ِعٌَسى اْبَن َمْرٌََم اْلبٌَِّنَاِت  ُسِل َوآتَ ٌْنَا ِمْن بَْعِدِه بِالرُّ ٌْنَا ُموَسى اْلِكتَاَب َولَفَّ }َولَمَْد آتَ
اْلمُُدِس أَفَُكلََّما َجاَءُكْم َرُسوٌل بَِما اَل تَْهَوى أَْنفُُسُكُم اْستَْكبَْرتُْم فَفَِرٌمًا َوأٌََّْدنَاهُ بُِروحِ 

 [12({ ]البمرة : 12َكذَّْبتُْم َوفَِرٌمًا تَْمتُلُوَن )

 

ُ بُِكْفِرِهْم فَمَِلٌبًل َما ٌُْإِمنُوَن )   [11البمرة : ({ ]11}َولَالُوا لُلُوبُنَا ُؼْلٌؾ بَْل لَعَنَُهُم َّللاَّ

ٌق ِلَما َمعَُهْم َوَكانُوا ِمْن لَْبُل ٌَْستَْفتُِحوَن َعلَى  ِ ُمَصّدِ ا َجاَءُهْم ِكتَاٌب ِمْن ِعْنِد َّللاَّ }َولَمَّ
ِ َعلَى اْلَكافِِرٌَن ) ا َجاَءُهْم َما َعَرفُوا َكفَُروا بِِه فَلَْعنَةُ َّللاَّ ({ 10الَِّذٌَن َكفَُروا فَلَمَّ

 [10]البمرة : 

 

ُ ِمْن فَْضِلِه  َل َّللاَّ ُ بَْؽًٌا أَْن ٌُنَّزِ }بِبَْسَما اْشتََرْوا بِِه أَْنفَُسُهْم أَْن ٌَْكفُُروا بَِما أَْنَزَل َّللاَّ
َعلَى َمْن ٌََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه فَبَاُءوا بِؽََضٍب َعلَى َؼَضٍب َوِلْلَكافِِرٌَن َعَذاٌب ُمِهٌٌن 

 [0ٓ({ ]البمرة : 0ٓ)

 

  الفهرست

 


