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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 األنعامتفسٌر سورة 

 
 المرآن
ٌِْه َوِلتُْنِذَر أُمه اْلمَُرى َوَمْن َحْولََها َوالهِذٌَن ٌُإْ }َوَهذَا كِ  ٌَْن ٌََد ُق الهِذي بَ ِمنُوَن تَاٌب أَْنَزْلنَاهُ ُمبَاَرٌن ُمَصّدِ

 [2ٕ({ ]األنعام : 2ٕبِاْْلِخَرِة ٌُْإِمنُوَن بِِه َوُهْم َعلَى َصََلتِِهْم ٌَُحافُِظوَن )
 التفسٌر:

عظٌم النفع، ٌشهد على صدق ما تمدمه من الكتب  -أٌها الرسول-إلٌن وهذا المرآن كتاب أنزلناه 
ومن حولها من « مكة»المنزلة وأنها من عند هللا، أنزلناه لنخّوِؾ به من عذاب هللا وبؤسه أهل 

أهل ألطار األرض كلها. والذٌن ٌصدلون بالحٌاة اآلخرة، ٌصدلون بؤن المرآن كبلم هللا، 
 فً أولاتها.وٌحافظون على إلام الصبلة 

وهذا المرآن الذي أُنزل  [، أي:"2ٕلوله تعالى:}َوَهَذا ِكتَاٌب أَْنَزْلنَاهُ ُمبَاَرٌن{ ]األنعام :  
ٌِْه َوَسلَّم َ مبارن كثٌر النفع والفابدة" ُ َعلَ على دمحم َصلَّى َّللاَّ
(ٔ). 

 .(ٕ)لال لتادة:" هو المرآن الذي أنزله هللا على دمحم ملسو هيلع هللا ىلص" 
 .(ٖ)لوله : } َوَهَذا ِكتَاٌب { ٌعنً : المرآن" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗ)أي: المرآن كتاب مبارن أنزلناه" لال البؽوي:" 

 .(٘)ٌعنً: المرآن، بورن فٌه، والبركة الزٌادة" لال المرطبً:"
 .(ٙ)أي:المرآن، َوصفُه البركة، وذلن لكثرة خٌراته، وسعة مبراته" لال السعدي 
ٌِْه{ ]األنعام : لوله تعالى  ٌَْن ٌََد ُق الَِّذي بَ ٌشهد على صدق ما تمدمه من  [، أي:"2ٕ:}ُمَصّدِ

 .(2)الكتب المنزلة وأنها من عند هللا"
 .(1)عن أبً العالٌة: }مصدق الذي بٌن ٌدٌه{، ٌعنً: من التوراة واإلنجٌل" 

 .(2)عن عباس: لوله: "}مصدق{، لال: شاهد"
ٌمول: مصدق الذي بٌن ٌدٌه ٌمول: لما لبله من الكتب عن ابن عباس أٌضا:"}مصدق{، و

التً أنزلها هللا واآلٌات والرسل الذٌن بعثهم هللا باآلٌات، نحو موسى وعٌسى ونوح وهود 
وشعٌب وصالح وأشباههم من المرسلٌن: مصدق ٌمول: وأنت تتلو علٌهم ٌا دمحم وتخبرهم به 

كتابا ولم تبعث رسوال، وأنت تخبرهم بما فً  ؼدوة وعشٌا وبٌن ذلن، وأنت عندهم أمٌا لم تمرأ
 .(ٓٔ)أٌدٌهم على وجهه وصدله، ٌمول هللا، فً ذلن لهم عبرة وبٌان علٌهم حجة لو كانوا ٌعملون"

أنزلناه لنخّوِؾ به من  [، أي:"2ٕلوله تعالى:}َوِلتُْنِذَر أُمَّ اْلمَُرى َوَمْن َحْولََها{ ]األنعام :  
 .(ٔٔ)ومن حولها من أهل ألطار األرض كلها" «مكة»عذاب هللا وبؤسه أهل 

                                                           
 .2ٖ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٖٗٗٔ/ٗ(:ص2ٙٔٓأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٖٔٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .1ٙٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .1ٖ/2تفسٌر المرطبً: (٘)
 .ٕٗٙتفسٌر السعدي: (ٙ)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٖ٘ٗٔ/ٗ(:ص2ٖٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٖٗٗٔ/ٗ(:ص2ٙٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٖٗٗٔ/ٗ(:ص2ٕٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
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" أي: وأنزلناه أٌضا لتنذر أم المرى، وهً: مكة المكرمة، ومن حولها، من  لال السعدي 
دٌار العرب، بل، ومن سابر البلدان. فتحذر الناس عموبة هللا، وأخذه األمم، وتحذرهم مما ٌوجب 

 .(ٔ)ذلن"
 .(ٕ)ولها{ أي: أهل األرض كلها شرلا وؼربا"لال البؽوي:" أراد أهل أم المرى، }ومن ح 
 .(ٕ)وؼربا"
لًا ما لبله من الكتب ،  لال الطبري:"  ٌمول : أنزلنا إلٌن ، ٌا دمحم ،  هذا الكتاب مصّدِ

ولتنِذر به عذاَب هللا وبؤَسه َمْن فً أم المرى ، وهً مكة }ومن حولها{، شرلًا وؼربًا ، من 
 .(ٖ)الجاحدٌن برسله ، وؼٌرهم من أصناؾ الكفار"العادلٌن بربّهم ؼٌره من اآللهة واألنداد ، و

}أُمَّ اْلمَُرى { ٌعنً : مكة } َوَمْن َحْولََها { من أحٌاء العرب ، ومن سابر  لال ابن كثٌر:" 
 ِ طوابؾ بنً آدم من عرب وعجم ، كما لال فً اآلٌة األخرى : } لُْل ٌَا أٌََُّها النَّاُس إِنًِّ َرُسوُل َّللاَّ

ٌُْكْم جَ  [ ، ولال } َوَمْن 2ٔ[ ، ولال } ألْنِذَرُكْم بِِه َوَمْن بَلََػ { ]األنعام : 1ِ٘ٔمٌعًا { ]األعراؾ : إِلَ
[ ، ولال } تَبَاَرَن الَِّذي نزَل اْلفُْرلَاَن َعلَى َعْبِدِه 2ٌَْٔكفُْر بِِه ِمَن األْحَزاِب فَالنَّاُر َمْوِعُدهُ { ]هود : 

ٌٌَِّن أَأَْسلَْمتُْم فَإِْن ٔا { ]الفرلان : ِلٌَُكوَن ِلْلعَالَِمٌَن نَِذٌرً  [ ، ولال } َولُْل ِللَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب َواألّمِ
ُ بَِصٌٌر بِاْلِعبَاِد { ]آل عمران :  ٌَْن اْلببَلغُ َوَّللاَّ [ ، وثبت ٕٓأَْسلَُموا فَمَِد اْهتََدْوا َوإِْن تََولَّْوا فَإِنََّما َعلَ

وذكر  ،«أْعِطٌُت خمًسا لم ٌُْعَطُهّن أحد من األنبٌاء لبلً» ملسو هيلع هللا ىلص لال : فً الصحٌحٌن أن رسول هللا
 .(٘)"(ٗ)«وكان النبً ٌبعث إلى لومه ، وبعثت إلى الناس عامة»منهن : 
ٌعنى بـ}أم المرى{، مكة، }ومن حولها{، من المرى إلى المشرق  لال ابن عباس:" 
 .(ٙ)والمؽرب"

 خمسة ألوال: «أُّم اْلمَُرى»ـوفً سبب تسمٌة مكة ب
 .(2)أحدها : ألنها مجتمع المرى ، كما ٌجتمع األوالد إلى األم 

 .(1)والثانً : ألن أول بٌت وضع بها ، فكؤن المرى نشؤت عنها ، لاله السدي
سمٌت أم المرى ألن األرض دحٌت من تحتها، فهً أصل األرض كلها كاألم أصل والثالث:

  . (ٓٔ)، وبه لال البؽوي(2)لتادةالنسل. وهذا معنى لول 
 .(ٔٔ)بلؽنً أن األرض ُدِحٌَْت من مكة" لال لتادة:"

، لال (ٕٔ). لاله الزجاجفكانت أعظم المرى شؤناوالرابع : ألنها معظمة كتعظٌم األم، 
 :(ٖٔ)الزمخشري

 فمن ٌلك فً بعض المرٌات رحله                 فؤم المرى ملمى رحالً ومنتابى 
 .(ٔ)ن الناس ٌإمونها من كل جانب ، أي ٌمصدونها . لاله الزجاج اٌضاوالخامس : أل

                                                           
 .ٕٗٙتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .1ٙٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .ٖٔ٘-ٖٓ٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 (.ٕٔ٘( وصحٌح مسلم برلم )ٖٖ٘صحٌح البخاري برلم )(ٗ)
 .ٖٔٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٖٔ٘/ٔٔ(:صٖٓ٘٘ٔأخرجه الطجبري) (ٙ)
 .ٕٗٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٖٔ٘/ٔٔ(:صٖٗ٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٖٔ٘/ٔٔ(:صٕٖ٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .1ٙٔ/ٖانظر: تفسٌر البؽوي: (ٓٔ)
 .ٖٔ٘/ٔٔ(:صٕٖ٘٘ٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .2ٕٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٕٔ)
: للتصؽٌر. ورحل الشخص مسكنه ولو من -بالتشدٌد -، ٌفتخر بمكة وسكانها. والمرٌات٘ٗ/ٕالكشاؾ: (ٖٔ)

ى الصؽٌرة. فبل فخر له على، فان مكة محط رحالً ومنتابى، أى محل شعر، أى: فمن ٌلك رحله فً بعض المر
انتٌابى أى دخولى فٌها توبة بعد أخرى، وإلماء الرحل: كناٌة عن االلامة، ألنها تلزمه عرفا. وملمى على زنة 

 اسم المفعول اسم لمكان اإللماء، كمتاب لمكان االنتٌاب.
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 .(ٕ) ، بالٌاء، أي: ولٌنذر الكتاب«ولٌنذر»لرأ أبو بكر عن عاصم: و 
والذٌن ٌصدلون  [، أي:"2ٕلوله تعالى:}َوالَِّذٌَن ٌُْإِمنُوَن بِاآْلِخَرةِ ٌُْإِمنُوَن بِِه{ ]األنعام :  

 .(ٖ)ن المرآن كبلم هللا"بالحٌاة اآلخرة، ٌصدلون بؤ
لال ابن كثٌر:" أي : كل من آمن باهلل والٌوم اآلخر آمن بهذا الكتاب المبارن الذي 

 .(ٗ)أنزلناه إلٌن ٌا دمحم ، وهو المرآن"
ق  لال الطبري:ٌمول:" ومن كان ٌإمن بمٌام الساعة والمعاِد فً اآلخرة إلى هللا ، وٌصّدِ

الكتاب الذي أنزلناه إلٌن ، ٌا دمحم ، وٌصدق به ، وٌمّر بؤن هللا بالثواب والعماب ، فإنه ٌإمن بهذا 
أنزله.. ألنه منذُر من بلؽه وعٌَد هللا على الكفر به وعلى معاصٌه ، وإنما ٌجحد به وبما فٌه 
وٌكذِّب ، أهل التكذٌب بالمعاد ، والجحود لمٌام الساعة ، ألنه ال ٌرجو من هللا إن عمل بما فٌه 

 .(٘)خاؾ إن لم ٌجتنب ما ٌؤمره باجتنابه عمابًا"ثوابًا ، وال ٌ
 .(ٙ)" ألن الخوؾ إذا كان فً الملب عمرت أركانه، وانماد لمراضً هللا" لال السعدي 
}َوالَِّذٌَن ٌُْإِمنُوَن بِاآْلِخَرةِ ٌُْإِمنُوَن بِِه{ ]األنعام :  وفً رجوع الضمٌر فً لوله تعالى: 
 [، ثبلثة الوال:2ٕ

 .(2)تاب ، وتمدٌره : والذٌن ٌإمنون باآلخرة ٌإمنون بهذا الكتاب ، لاله الكلبًأحدها : إلى الك
ِلَما لد أظهر هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص-. وتمدٌره : والذٌن ٌإمنون باآلخرة ، ٌإمنون بدمحم -ملسو هيلع هللا ىلص-والثانً: إلى دمحم

 .(1)عن الفراءتعالى من معجزته وأَبَانَه هللا من صدله ، نمله الماوردي 
 .(2)والتنزٌل. لاله الفراء -ملسو هيلع هللا ىلص-والثالث : إلى دمحم 

}ٌإمنون به{، ٌرٌد: أتباع دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، بدلٌل لوله: }وهم على صبلتهم  لال المرطبً:"
 .(ٓٔ)ٌحافظون{ إٌمان من آمن باآلخرة ولم ٌإمن بالنبً علٌه السبلم وال بكتابه ؼٌر معتد به"

لال الماوردي:"فإن لٌل : فٌمن ٌإمن باآلخرة من أهل الكتاب ال ٌإمنون به ؟ لٌل : ال 
 .(ٔٔ)اعتبار إِلٌمانهم بها لتمصٌرهم فً حمها ، فصاروا بمثابة من لم ٌإمن بها"

وٌحافظون على إلام  [، أي:"2ٕلوله تعالى:}َوُهْم َعلَى َصبَلتِِهْم ٌَُحافُِظوَن{ ]األنعام :  
 .(ٕٔ)أولاتها" الصبلة فً

 .(ٖٔ)لال ابن كثٌر:" أي : ٌمومون بما افترض علٌهم ، من أداء الصلوات فً أولاتها"
 .(ٗٔ)وٌحافظ على الصلوات المكتوبات التً أمَره هللا بإلامتها" لال الطبري:ٌمول:"

 .(٘ٔ)ٌعنً: الصلوات الخمس، }ٌحافظون{ ٌداومون، ٌعنً: المإمنٌن" لال البؽوي:" 
أي: ٌداومون علٌها، وٌحفظون أركانها وحدودها وشروطها وآدابها، "  لال السعدي 

 .(ٙٔ)ومكمبلتها. جعلنا هللا منهم"

                                                                                                                                                                      
 .2ٖ٘/ٕانظر: معانً المرآن: (ٔ)
 .1ٙٔ/ٖفسٌر البؽوي:انظر: ت (ٕ)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٔٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٕٖ٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٗٙتفسٌر السعدي: (ٙ)
 .ٖٗٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 ، ولم أجده فً معانً المرآن.ٖٗٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٖٗٗ/ٔانظر: معانً المرآن: (2)
 .1ٖ/2تفسٌر المرطبً: (ٓٔ)
 .ٖٗٔ/ٕالنكت والعٌون: (ٔٔ)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٖٔٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
 .ٕٖ٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .1ٙٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (٘ٔ)
 .ٕٗٙتفسٌر السعدي: (ٙٔ)
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 الفوابد:
 {.َوَهَذا ِكتَاٌب أَنَزْلنَاهُ ُمبَاَرنٌ  ثناء هللا تعالى على المرآن بؤنه كتاب مبارن، فمال تعالى:} -ٔ
 شركٌن.بٌان علة ونزول الكتاب وهً اإلٌمان به وإنذار المكذبٌن والم -ٕ
 اإلٌمان باآلخرة سبب لكل خٌر، والكفر به سبب لكل باطل وشر. -ٖ
 

 المرآن
ٌء َوَمْن لَاَل  ًْ ٌِْه َش ًه َولَْم ٌُوَح إِلَ ًَ إِلَ ِ َكِذبًا أَْو لَاَل أُوِح ِن اْفتََرى َعلَى َّللاه َسؤُْنِزُل }َوَمْن أَْظلَُم ِممه

ُ َولَْو تََرى إِِذ ال ٌِْدٌِهْم أَْخِرُجوا ِمثَْل َما أَْنَزَل َّللاه ظهاِلُموَن فًِ َؼَمَراِت اْلَمْوِت َواْلَمََلئَِكةُ بَاِسُطو أَ
ٌَْر اْلَحّكِ َوُكْنتُْم َعْن آٌَ  ِ َؼ اتِِه أَْنفَُسُكُم اْلٌَْوَم تُْجَزْوَن َعذَاَب اْلُهوِن بَِما ُكْنتُْم تَمُولُوَن َعلَى َّللاه

 [2ٖ({ ]األنعام : 2ٖتَْستَْكبُِروَن )
 تفسٌر:ال

ن اختلك على هللا تعالى لوال كذبًا، فادعى أنه لم ٌبعث رسوال من البشر، أو  ا ممَّ وَمن أشدُّ ظلمَّ
ادعى كذبًا أن هللا أوحى إلٌه ولم ٌُوحِ إلٌه شٌبًا، أو ادَّعى أنه لادر على أن ٌُْنزل مثل ما أنزل هللا 

ن الحدَّ وهم فً أهوال الموت هإالء المتجاوزٌ -أٌها الرسول-من المرآن؟ ولو أنن أبصرت 
لرأٌت أمًرا هاببل والمبلبكة الذٌن ٌمبضون أرواحهم باسطو أٌدٌهم بالعذاب لابلٌن لهم: أخرجوا 
أنفسكم، الٌوم تهانون ؼاٌة اإلهانة، كما كنتم تكذبون على هللا، وتستكبرون عن اتباع آٌاته 

 واالنمٌاد لرسله.
 فً سبب نزول اآلٌة ألوال:

ءٌ  ولها، إلى لوله: }أن أأحدها:  ًْ ٌِْه َش ، وابن (ٔ){، نزل فً مسٌلمة الكذاب. لاله عكرمةَولَْم ٌُوَح إِلَ
 .(ٕ)وابن جرٌج

ُ ولوله تعالى: } {، نزل فً عبد هللا بن سعد بن أبً َوَمْن لَاَل َسؤُْنِزُل ِمثَْل َما أَْنَزَل َّللاَّ
 .(ٕ)، وابن جرٌج(ٔ). وهذا لول ابن عباس فً رواٌة أبً صالح(ٖ)سرح

                                                           
 .ٖٗ٘-ٖٖ٘/ٔٔ(:صٖ٘٘٘ٔ)انظر: تفسٌر الطبري (ٔ)
 .2ٖٔ/ٖانظر: الدر المنثور: (ٕ)
ٌِْه لال أبو عمر: "عبد هللا ْبن السع (ٖ) ُ َعلَ دي...أسلم لبل اْلفَتْح، وهاجر، َوَكاَن ٌكتب الوحً لرسول هللا َصلَّى َّللاَّ

َوَسلََّم، ثُمَّ ارتد مشركا، وصار إِلَى لرٌش بمكة، فَمَاَل لهم: إِنًِّ كنت أصرؾ دمحما حٌث أرٌد، َكاَن ٌملً علً: 
ِ [ فؤلول: أو علٌم حكٌم؟ فٌمول: 2ٕٓالبمرة: «]َعِزٌٌز َحِكٌمٌ » نعم، كل صواب. فلما َكاَن ٌَْوم اْلفَتْح أمر َرُسول َّللاَّ

ِ ْبن خطل، وممٌس ْبن حبابة، ولو وجدوا تحت أستار الكعبة، ففر َعْبد  ٌِْه َوَسلََّم بمتله، ولتل َعْبد َّللاَّ ُ َعلَ َصلَّى َّللاَّ
ِ ْبن َسْعد ْبن أَبًِ السرح إِلَى ُعثَْمان، َوَكاَن أخاه من الرضاعة ، أرضعت أمه ُعثَْمان، فؽٌبه ُعثَْمان َحتَّى أتى بِِه َّللاَّ

ٌِْه َوسَ  ُ َعلَ ِ َصلَّى َّللاَّ ُ علٌه وسلم بعد ما اطمؤن أهل مكة، فاستؤمنه لَهُ، فصمت َرُسول َّللاَّ ِ َصلَّى َّللاَّ لََّم َرُسول َّللاَّ
ِ َصلَّى  ٌِْه طوٌبل، ثُمَّ لَاَل:نعم. فلما انصرؾ ُعثَْمان لَاَل َرُسول َّللاَّ ٌِْه َوَسلََّم لمن حوله: َما صمت إال لٌموم إِلَ ُ َعلَ َّللاَّ

ًّ ال ٌنبؽً أن  ِ؟ فَمَاَل: إن النَّبِ بعضكم فٌضرب عنمه. ولال رجل من األنصار: فهبل أومؤت إلً ٌَا َرُسول َّللاَّ
 ٌكون لَهُ خابنة األعٌن. 

ِ ْبن َسْعد ْبن أَبًِ السرح أٌام اْلفَتْح ٌِْه بعد وأسلم َعْبد َّللاَّ ، فحسن إسبلمه، فلم ٌظهر منه شًء ٌنكر َعلَ
ذَِلَن، َوُهَو أحد النجباء العمبلء الكرماء من لرٌش، ثُمَّ واله ُعثَْمان بعد ذَِلَن مصر فًِ سنة خمس وعشرٌن، وفتح 

ٌمنة َعْمرو على ٌدٌه إفرٌمٌة .سنة سبع وعشرٌن، َوَكاَن فارس بنً َعاِمر ْبن لإي المعدود فٌهم، َوَكاَن صاحب م
ْبن اْلعَاص فًِ افتتاحه وفً حروبه هنان كلها. وولى حرب مصر لعثمان أٌضا، فلما واله عمان، وعزل عنها 
ٌِْه، وٌسعى فًِ إفساد أمره، فلما  َعْمرو ْبن اْلعَاص جعل َعْمرو ْبن اْلعَاص ٌطعن على ُعثَْمان أٌضا، وٌإلب َعلَ

 ٌن لَاَل: إِنًِّ إذا نكؤت لرحةً أدمٌتها، أو نحو َهذَا.بلؽه لتل ُعثَْمان َوَكاَن معتزال بفلسط
حدثنا خلؾ بن لاسم، حدثنا الحسن بن رشٌك، حدثنا الدوالبً، حدثنا أبو بكر الوجٌهً ، َعْن أَبٌِِه، َعْن 

تََحَها َعْمُرو ْبُن اْلعَاِص، َولَتََل اْلُممَاتِلَةَ، َصاِلحِ ْبِن اْلَوِجٌِه، لَاَل: فًِ َسنَِة َخْمٍس َوِعْشِرٌَن اْنتُِمَضِت اإِلْسَكْنَدِرٌَّةُ، فَاْفتَ 
ٌَةَ، فَؤََمَر ُعثَْماُن بَِرّدِ السَّْبًِ الَِّذٌَن ُسبُوا ِمَن اْلمَُرى إِلَى َمَواِضِعِهْم ِلْلعَْهِد الَّ  ِذي َكاَن لَُهْم، َولَْم ٌَِصحَّ ِعْنَدهُ َوَسبَى الذُّّرِ

ٌَْن ُعثَْماَن َوَعْمِرو  نَْمُضُهْم، َوَعَزَل َعْمَرو ْبنَ  ّرِ بَ ِ ْبَن َسْعِد ْبِن أَبًِ َسْرحٍ، َوَكاَن ذَِلَن بَْدُء الشَّ اْلعَاِص، َوَولَّى َعْبَد َّللاَّ
 ْبِن اْلعَاِص.
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:"لوله تعالى: }َوَمْن لَاَل َسؤُْنِزُل ِمثَْل َما أَْنَزَل  -رضً هللا عنهما-عن عبد هللا بن عباس  
ُ{؛ نزلت فً عبد هللا بن سعد بن أبً سرح، كان لد تكلم باإِلسبلم، فدعاه رسول هللا  صلى  -َّللاَّ

ْنَساَن ذات ٌوم ٌكتب له شٌباً، فلما نزلت اآلٌة التً فً  -هللا علٌه وسلم  المإمنٌن: }َولَمَْد َخلَْمنَا اإْلِ
({ ِٕٗمْن ُسبَللٍَة{ أمبلها علٌه، فلما انتهى إلى لوله: }ثُمَّ أَْنَشؤْنَا ِمْن بَْعِدِهْم لُُرونًا آَخِرٌَن )

[؛ عجب عبد هللا فً تفصٌل خلك اإلنسان، فمال: تبارن هللا أحسن ٕٗ - ٕٔ]المإمنون: 
"، فشن عبد هللا حٌنبذ، ولال: لبن كان دمحم -ملسو هيلع هللا ىلص  -الخالمٌن، فمال رسول هللا  ًّ : "هكذا أنزلت عل

ًّ كما أوحً إلٌه، ولبن كان كاذباً لمد للت كما لال، وذلن لوله: }َسؤُْنِزُل ِمثَْل  صادلاً لمد أوحً إل
 .]موضوع[(ٖ)َما أَْنَزَل{ وارتد عن اإلسبلم "

ٌِْه  عن عكرمة لوله: "}َوَمْن أَْظلَمُ  ًَّ َولَْم ٌُوَح إِلَ ًَ إِلَ ِ َكِذبًا أَْو لَاَل أُوِح ِن اْفتََرى َعلَى َّللاَّ ِممَّ
ٌء{؛ نزلت فً مسٌلمة أخً بنً عدي بن حنٌفة فٌما كان ٌسجع وٌتكهن، }َوَمْن لَاَل َسؤُْنِزُل  ًْ َش

ُ{؛ نزلت فً عبد هللا بن سعد بن أبً سرح أخً بنً عا مر بن لإي كان ٌكتب ِمثَْل َما أَْنَزَل َّللاَّ
، وكان فٌما ٌملً: }َعِزٌٌز َحِكٌٌم{ فٌكتب: }َؼفُوٌر َرِحٌٌم{ فٌؽٌره، ثم ٌمرأ علٌه كذا -ملسو هيلع هللا ىلص  -للنبً 

وكذا لما حّول، فٌمول: نعم سواء، فرجع عن اإِلسبلم ولحك بمرٌش، ولال لهم: لمد كان ٌنزل 
لما أكتب فٌمول: نعم سواء، ثم رجع إلى اإِلسبلم لبل فتح  علٌه }َعِزٌٌز َحِكٌٌم{ فؤحّوله، ثم ألول

 . ]ضعٌؾ جداً[(ٗ)بمر" –ملسو هيلع هللا ىلص  -مكة إذ نزل النبً 
ًَّ َولَْم و ًَ إِلَ ِ َكِذبًا أَْو لَاَل أُوِح ِن اْفتََرى َعلَى َّللاَّ عن ابن جرٌج فً لوله: "}َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

ٌء{؛ لال ًْ ٌِْه َش : نزلت فً مسٌلمة الكذاب ونحوه ممن دعا إلى مثل ما دعا إلٌه، }َوَمْن لَاَل ٌُوَح إِلَ
ُ{؛ لال: نزلت فً عبد هللا بن سعد بن أبً سرح" َسؤُْنِزُل ِمثَْل َما أَْنَزَل َّللاَّ
 . ]ضعٌؾ[(٘)

، (2)، وأبً خلؾ األعمى(ٙ)أن جمٌع اآلٌة فً عبد هللا بن سعد. وهذا لول السديوالثانً: 
 .(1)بن سعدوشرحبٌل 

                                                                                                                                                                      

ِ ْبن َسْعد ْبن أَبًِ سرح فافتتح إفرٌمٌة من مصر سنة سبع وعشرٌن، وؼزا منها األساود  وأما َعْبد َّللاَّ
إحدى وثبلثٌن، َوُهَو الَِّذي هادنهم الهدنة البالٌة إِلَى الٌوم، وؼزا الصواري فًِ البحر من من أرض النوبة سنة 

أرض الروم سنة أربع وثبلثٌن، ثُمَّ لدم على ُعثَْمان. واستخلؾ على مصر السابب بن هشام ابن َعْمرو العامري، 
د ْبن أَبًِ حذٌفة ْبن ُعتْبَة ْبن َربٌِعَ  ٌِْه ُمَحمَّ ِ ْبن َسْعد فانتزى َعلَ ة، فخلع السابب، وتؤمر على مصر، ورجع َعْبد َّللاَّ

 ُ ًَ َّللاَّ من وفادته، فمنعه اْبن أَبًِ حذٌفة من دخول الفسطاط فمضى إِلَى عسمبلن، فؤلام بها حتى لتلعُثَْمان َرِض
اجعل خاتمة عملً صبلة الصبح، َعْنهُ، ولٌل: بل ألام بالرملة َحتَّى مات، فارا من الفتنة، ودعا ربه فَمَاَل: اللَّهّم 

فتوضؤ ثُمَّ َصلَّى الصبح، فمرأ فًِ الركعة األولى بؤم المرآن والعادٌات، وفً الثانٌة بؤم المرآن وسورة، ثُمَّ سلم 
َعْن ٌمٌنه، وذهب ٌسلم َعْن ٌساره، فمبض هللا روحه، ذكر ذَِلَن كله ٌَِزٌد ْبن أَبًِ َحبٌِب وؼٌره، ولم ٌباٌع لعلً 

عاوٌة، وكانت وفاته لبل اجتماع الناس على ُمعَاِوٌَة، ولٌل: إنه توفً بإفرٌمٌة، والصحٌح أَنَّهُ توفً وال لم
 .[2ٕٓ-2ٔ1/ٖاالستٌعاب فً معرفة األصحاب:بعسمبلن سنة ست أو سبع وثبلثٌن".]

 .ٕٕٓانظر: أسباب النزول" : (ٔ)
 .2ٖٔ/ٖانظر: الدر المنثور: (ٕ)
 معلماً وهومن طرٌك الكلبً عن أبً صالح عن ابن عباس به.ٕٕٓلنزول" :ذكره الواحدي فً "أسباب ا(ٖ)

 للنا: وهذاحدٌثموضوع.
: ثنً - ٖٗ٘-ٖٖ٘/ٔٔ(:صٖ٘٘٘ٔومن طرٌمه الطبري فً "جامع البٌان )-(أخرجه سنٌد فً "تفسٌره" ٗ)

 حجاج عن ابن جرٌج عنه به.
 للنا: وهذا سند ضعٌؾ جداً؛ فٌه ثبلث علل:

 األولى: اإلرسال.
 ثانٌة: ابن جرٌج لم ٌسمع من عكرمة.ال

 الثالثة: سنٌد صاحب "التفسٌر" ضعٌؾ.
 ( وزاد نسبته ألبً الشٌخ2ٖٔ/ ٖوذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )

 ( ونسبه لعبد بن حمٌد وابن المنذر.2ٖٔ/ ٖ(ذكره السٌوطً فً "الدرالمنثور" )٘)
 .ٖ٘٘-ٖٗ٘/ٔٔ(:صٖٙ٘٘ٔ( انظر: )ٙ)
 ..ٖٙٗٔ/ ٗ(:ص2ٕٙٗأبً حاتم: ) ابنانظر: تفسٌر  (2)
 .ٕٕٔ-ٕٕٓأسباب النزول للواحدي:انظر:  (1)
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ٌء  ًْ ٌِْه َش ًَّ َولَْم ٌُوَح إِلَ ًَ إِلَ ِ َكِذبًا أَْو لَاَل أُوِح ِن اْفتََرى َعلَى َّللاَّ عن السدي: "}َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ
ُ َولَْو تََرى إِِذ الظَّاِلُموَن فًِ َؼَمَراِت اْلَمْوِت َواْلَمبَلبِكَ  ةُ بَاِسُطو َوَمْن لَاَل َسؤُْنِزُل ِمثَْل َما أَْنَزَل َّللاَّ

ٌِْدٌِهْم أَْخِرُجوا أَْنفَُسُكُم اْلٌَْوَم تُْجَزْوَن َعَذاَب اْلُهوِن{؛ لال: نزلت فً عبد هللا بن سعد بن أبً سرح  أَ
، فكان إذا أملى علٌه: }َسِمٌعًا َعِلًٌما{ كتب هو: }َعِلًٌما َحِكًٌما{ وإذا -ملسو هيلع هللا ىلص  -أسلم وكان ٌكتب للنبً 

ًٌما َحِكًٌما{ كتب: }َسِمٌعًا َعِلًٌما{؛ فشن وكفر، ولال: إن كان دمحم ٌوحى إلٌه؛ فمد أوحً لال: }َعلِ 
، وإن كان ٌنزله؛ فمد أنزلت مثل ما أنزل هللا، لال دمحم: }َسِمٌعًا َعِلًٌما{؛ فملت أنا: }َعِلًٌما  ًّ إل

؛ -ً عبد الدارأو لبن-َحِكًٌما{، فلحك بالمشركٌن، ووشً بعمار وجبٌر عند ابن الحضرمً 
فؤخبره  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فؤخذوهم، فعُذّبوا؛ حتى كفروا، وجدع أذن عمار ٌومبذ، فانطلك عمار إلى النبً 

أن ٌتواله؛ فؤنزل هللا فً شؤن ابن أبً سرح  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بما لمً والذي أعطاهم من الكفر، فؤبى النبً 
ٌَماِن َولَِكْن َمْن  وعمار وأصحابه من كفر باهلل من بعد إٌمانه: }إاِلَّ َمْن أُْكِرهَ َولَْلبُهُ ُمْطَمبِنٌّ بِاإْلِ

َشَرَح بِاْلُكْفِر َصْدًرا{ فالذي أكره؛ عمار وأصحابه، والذي شرح بالكفر صدراً؛ ابن أبً سرح 
 . ]ضعٌؾ[(ٔ)"

الوحً، فؤتى أهل  - ملسو هيلع هللا ىلص -وعن أبً خلؾ األعمى؛ لال: "كان ابن أبً سرح ٌكتب للنبً 
مكة فمالوا: ٌا ابن أبً سرح! كٌؾ كتبت البن أبً كبشة المرآن؟ لال: كنت أكتب كٌؾ شبت؛ 

ٌء وَ  ًْ ٌِْه َش ًَّ َولَْم ٌُوَح إِلَ ًَ إِلَ ِ َكِذبًا أَْو لَاَل أُوِح ِن اْفتََرى َعلَى َّللاَّ َمْن لَاَل فؤنزل هللا: }َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ
ٌِْدٌِهْم  َسؤُْنِزُل ِمثْلَ  ُ َولَْو تََرى إِِذ الظَّاِلُموَن فًِ َؼَمَراِت اْلَمْوِت َواْلَمبَلبَِكةُ بَاِسُطو أَ َما أَْنَزَل َّللاَّ

ٌَْر اْلَحّكِ َوُكْنتُ  ِ َؼ ِه ْم َعْن آٌَاتِ أَْخِرُجوا أَْنفَُسُكُم اْلٌَْوَم تُْجَزْوَن َعَذاَب اْلُهوِن بَِما ُكْنتُْم تَمُولُوَن َعلَى َّللاَّ
 . ]ضعٌؾ جداً[(ٕ)({"2ٖتَْستَْكبُِروَن )

عن شرحبٌل بن سعد؛ لال: "نزلت فً عبد هللا بن سعد بن أبً سرح، لال: سؤنزل مثل 
مكة؛ أتى به عثمان رسول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ما أنزل هللا، وارتد عن اإِلسبلم، فلما دخل رسول هللا 

 . ]ضعٌؾ[(ٖ)فاستؤمن له"
 .(ٗ)ا نزلت فً مسٌلمة، واألسود العنسً، لاله لتادةأنه والرابع:

صلى هللا  -عن لتادة؛ لال: "ذكر لنا أن هذه اآلٌة نزلت فً مسٌلمة، ذكر لنا أن نبً هللا 
ًّ وأهمانً،  -علٌه وسلم  لال: رأٌت فٌما ٌرى النابم كؤن فً ٌدي سوارٌن من ذهب، فكبرا عل

ًّ أن أنفخهما؛ فنفختهما، فطارا، فؤولتهما فً منامً الكذابٌن اللذٌن أنا بٌنهما: كذاب  فؤوحً إل
 . ]ضعٌؾ[(٘)الٌمامة: مسٌلمة، وكذاب صنعاء: العنسً، وكان ٌمال له: األسود" 

                                                           
 ٖٙٗٔ/ ٗ،وابن أبً حاتم فً "تفسٌره" )ٖ٘٘-ٖٗ٘/ٔٔ(:صٖٙ٘٘ٔأخرجه الطبري فً "جامع البٌان" )(ٔ)

 ( من طرٌك أسباط بن نصر عن السدي به.2ٕٙٙرلم 
 للنا: وهذا سند ضعٌؾ ؛فٌه علتان:

 األولى: اإلعضال.
 .ة: أسباط هذا؛صدوق كثٌر الخطؤ ٌؽربالثانٌ
 ( من طرٌك معان بن رفاعة عنه به.2ٕٙٗرلم  ٖٙٗٔ/ ٗأخرجه ابن أبً حاتم فً "تفسٌره" )(ٕ)

 .للنا: إسناده ضعٌؾ جداً 
 بسند حسن إلى ابن بكٌر عن ابن إسحاق ثنً شرحبٌل به.ٕٕٔ-ٕٕٓأخرجه الواحدي فً "أسباب النزول" :(ٖ)

 فٌه علتان: للنا: وهذا سند ضعٌؾ ؛
 األولى: اإلرسال.

 .الثانٌة: شرحبٌل اختلط لبل موته
 .ٖ٘٘/ٔٔ(:ص2ٖ٘٘ٔ)انظر: تفسٌر  (ٗ)
: ثنا بشر بن معاذ العمدي ثنا ٌزٌد بن زرٌع ثنا سعٌد بن أبً عروبة ٖ٘٘/ٔٔ(:ص2ٖ٘٘ٔأخرجه الطبري )(٘)

 عروبة ثنا لتادة به.
 للنا: وهذا مرسل صحٌح اإلسناد.
 ( وزاد نسبته ألبً الشٌخ وعبد بن حمٌد2ٖٔ/ ٖالمنثور" )وذكره السٌوطً فً "الدر 
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ًّ ولم ٌوح إلٌه شًء{ نزلت فً: رحمان الٌمامة  لال المرطبً:" }أو لال أوحً إل
 .(ٔ)أوحى إلٌه"واألسود العنسً وسجاح زوج مسٌلمة، كلهم تنبؤ وزعم أن هللا لد 

 .(ٕ)وهو من بنً عبد الدار. لاله عكرمة-النضر والخامس: أن اآلٌة جمٌعها نزلت فً 
({ ٕ( فَاْلعَاِصفَاِت َعْصفًا )ٔعن عكرمة؛ لال: "لما نزلت: }َواْلُمْرَسبَلِت ُعْرفًا )

جناً : والطاحنات طحناً والعاجنات ع-وهو من بنً عبد الدار-[؛ لال النضر ٕ، ٔ]المرسبلت: 
ًَّ َولَْم ٌُوَح إِ  ًَ إِلَ ِ َكِذبًا أَْو لَاَل أُوِح ِن اْفتََرى َعلَى َّللاَّ ٌِْه ولوالً كثٌراً؛ فؤنزل هللا: }َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ لَ
ُ َولَْو تََرى إِِذ الظَّاِلُموَن فًِ َؼَمَراِت اْلَمْوِت َوالْ  ٌء َوَمْن لَاَل َسؤُْنِزُل ِمثَْل َما أَْنَزَل َّللاَّ ًْ َمبَلبَِكةُ َش
ِ ؼَ  ٌِْدٌِهْم أَْخِرُجوا أَْنفَُسُكُم اْلٌَْوَم تُْجَزْوَن َعَذاَب اْلُهوِن بَِما ُكْنتُْم تَمُولُوَن َعلَى َّللاَّ ٌَْر اْلَحّكِ بَاِسُطو أَ

 . ]ضعٌؾ[(ٖ)({ "2َٖوُكْنتُْم َعْن آٌَاتِِه تَْستَْكبُِروَن )
ِن اْفتَرَ لوله تعالى:  ِ َكِذبًا{ ]األنعام : }َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ ا  [، أي:"2ٖى َعلَى َّللاَّ وَمن أشدُّ ظلمَّ

ن اختلك على هللا تعالى لوال كذبًا فجعل له شركاء وأنداداً" ممَّ
(ٗ). 

 .(٘)أي : ال أحد أظلم ممن كذب على هللا ، فجعل له شرٌكا أو ولدا" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙ)هللا تعالى بعثه نبٌا" أي: اختلك }على هللا كذبا{ فزعم أن لال البؽوي:" 
ومن أخطؤ لوال وأجهل فعبل ممن اختلك على هللا كذبًا ،  فادعى علٌه  لال الطبري:أي:" 

أنه بعثه نبًٌّا وأرسله نذًٌرا ، وهو فً دعواه مبطل ، وفً لٌله كاذب، وهذا تسفٌهٌ من هللا 
ِ  لمشركً العرب ، وتجهٌٌل منه لهم ، فً معارضة عبد هللا بن سعد بن ًّ أبً سرح ، والحنف

مسٌلمة ، لنبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، بدعوى أحدهما النبّوة ، ودعوى اآلخر أنه لد جاء بمثل ما جاء به رسول 
ًٌ منه عن نبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص اختبلَق الكذب علٌه ودعوى الباطل" هللا ملسو هيلع هللا ىلص ونْف
(2). 

ٌء{ ]األنعام : }أَْو لَاَل أُ لوله تعالى:  ًْ ٌِْه َش ًَّ َولَْم ٌُوَح إِلَ ًَ إِلَ أو ادعى كذبًا  [، أي:"2ٖوِح
 .(1)أن هللا أوحى إلٌه ولم ٌُوحِ إلٌه شٌبًا"

 .(2)أو ادعى أن هللا أرسله إلى الناس ولم ٌكن أرسله" لال ابن كثٌر:أي:" 
ًّ ولم ٌوح عن عكرمة لوله : " }ومن أظلم ممن افترى على هللا كذبًا أو لال أ  وحً إل

 .(ٓٔ)إلٌه شًء{، لال : نزلت فً مسٌلمة أخً بنً عدي بن حنٌفة ، فٌما كان ٌسجع وٌتكهن به"
ُ{ ]األنعام : لوله تعالى:  أو ادَّعى أنه لادر  [، أي:"2ٖ}َوَمْن لَاَل َسؤُْنِزُل ِمثَْل َما أَْنَزَل َّللاَّ

 .(ٔٔ)على أن ٌُْنزل مثل ما أنزل هللا من المرآن؟"
 .(ٕٔ)زعم أنه لو شاء لال مثله ٌعنً الشعر" ال ابن عباس:"ل 
ٌعنً : ومن ادعى أنه ٌعارض ما جاء من عند هللا من الوحً مما  لال ابن كثٌر:" 

ٌِْهْم آٌَاتُنَا لَالُوا لَْد َسِمْعنَا لَْو نََشاُء لَمُْلنَا ِمثْلَ  ذَا هَ  ٌفترٌه من المول ، كما لال تعالى : } َوإِذَا تُتْلَى َعلَ
ِلٌَن{ ]األنفال :   .(ٖٔ)["ٖٔإِْن َهَذا إاِل أََساِطٌُر األوَّ

" أي: ومن أظلم ممن زعم. أنه ٌمدر على ما ٌمدر هللا علٌه وٌجاري هللا فً  لال السعدي 
أحكامه، وٌشرع من الشرابع، كما شرعه هللا. وٌدخل فً هذا، كل من ٌزعم أنه ٌمدر على 

                                                           
 .2ٖ/2تفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .1ٖٔ/ ٖالدرالمنثور:انظر: (ٕ)
 .( ونسبه لعبد بن حمٌد1ٖٔ/ ٖذكره السٌوطً فً "الدرالمنثور" )(ٖ)
 .2ٖٔ، والتفسٌر المٌسر:2ٖ٘/ٔانظر: صفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٕٖٓ-ٖٔٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .1ٙٔ/ٖسٌر البؽوي:تف (ٙ)
 .ٖٖ٘-ٕٖ٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٕٖٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٖٖ٘/ٔٔ(:صٖ٘٘٘ٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .2ٖ٘/ٔٔ(:صٖٓٙ٘ٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .ٕٖٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
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ن ٌؤتً بمثله. وأي: ظلم أعظم من دعوى الفمٌر العاجز معارضة المرآن، وأنه فً إمكانه أ
بالذات، النالص من كل وجه، مشاركةَ الموي الؽنً، الذي له الكمال المطلك، من جمٌع الوجوه، 

 .(ٔ)فً ذاته وأسمابه وصفاته؟"
ُ{ ]األنعام : وفً لوله تعالى:   الوال: [، ثبلثة2ٖ}َوَمْن لَاَل َسؤُْنِزُل ِمثَْل َما أَْنَزَل َّللاَّ

 .(ٕ). وهذا لول لتادة أحدها : من تمدم ذكره من مدعً الوحً والنبوة
 .(ٗ)، وعكرمة(ٖ)والثانً : أنه عبد هللا بن سعد بن أبً سرح، كان كتب للنبً ملسو هيلع هللا ىلص. لاله السدي

،  والثالث : ما حكاه الحكم عن عكرمة : أنها نزلت فً النضر بن الحارث ، ألنه عارض المرآن
 ً  .(٘)ألنه لال : والطاحنات طحناً ، والعاجنات عجناً ، والخابزات خبزاً ، فالبللمات لمما

ولو أنن  [، أي:"2ٖ}َولَْو تََرى إِِذ الظَّاِلُموَن فًِ َؼَمَراِت اْلَمْوِت{ ]األنعام : لوله تعالى: 
 .(ٙ)أمًرا هاببل"هإالء المتجاوزٌن الحدَّ وهم فً أهوال الموت لرأٌت  -أٌها الرسول-أبصرت 
: الضرب ، ٌضربون وجوههم «البسط»هذا عند الموت ، و لال ابن عباس:" 
 .(2)وأدبارهم"
ولو ترى ، ٌا دمحم ، حٌن ٌؽمر الموت بسكراته هإالء الظالمٌن  لال الطبري:أي:" 

على العادلٌن بربهم اآللهة واألنداد ، والمابلٌن : }ما أنزل هللا على بشر من شًء{، والمفترٌن 
هللا كذبًا ، الزاعمٌن أّن هللا أوحى إلٌه ولم ٌوَح إلٌه شًء ، والمابلٌن : }سؤنزل مثل ما أنزل هللا{، 

 .(1)فتعاٌنهم ولد ؼشٌتهم سكرات الموت ، ونزل بهم أمر هللا"
لما ذم الظالمٌن، ذكر ما أعد لهم من العموبة فً حال االحتضار، وٌوم  لال السعدي:" 

لَْو تََرى إِِذ الظَّاِلُموَن فًِ َؼَمَراِت اْلَمْوِت{ أي: شدابده وأهواله الفظٌعة، وُكَربه المٌامة فمال: }وَ 
 .(2)لرأٌت أمرا هاببل وحالة ال ٌمدر الواصؾ أن ٌصفها"-الشنٌعة 
والجواب محذوؾ لعظم األمر، أي: ولو رأٌت الظالمٌن فً هذه الحال  لال المرطبً:" 

 .(ٓٔ)لرأٌت عذابا عظٌما"
 .(ٔٔ)فًِ َؼَمَراِت اْلَمْوِت {، أي : فً سكراته وؼمراته وُكُرباته"ابن كثٌر:"}لال  
، وؼمرة كل شًء، كثرته ومعظمه ، وأصله الشًء الذي «ؼمرة»جمع«: الؽمرات»و

 :(ٕٔ) ٌؽمر األشٌاء فٌؽطٌها ، ومنه لول بشر بن أبً حازم
 (ٖٔ)اَكاُء الِمتَاِل أِو الِفَرارُ َوَهْل ٌُْنِجً ِمَن اْلؽََمَراِت إال                  بُرَ 

ٌِْدٌِهْم{ ]األنعام : لوله تعالى:  والمبلبكة الذٌن ٌمبضون  [، أي:"2ٖ}َواْلَمبَلبَِكةُ بَاِسُطو أَ
 .(ٗٔ)أرواحهم باسطو أٌدٌهم بالعذاب"

 .(٘ٔ):ٌعنً:" إلى أولبن الظالمٌن المحتضرٌن بالضرب والعذاب" لال السعدي 

                                                           
 .ٕٗٙتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .ٖ٘٘/ٔٔ(:2ٖ٘٘ٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٖٗ٘/ٔٔ(:صٖٙ٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٖٖ٘/ٔٔ(:صٖ٘٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .2ٗ٘/ٔٔ(:ص2ٖٖ٘ٔ)انظر: تفسٌر الطبري:  (٘)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2ٖ٘-1ٖ٘/ٔٔ(:صٖٖٙ٘ٔأخرجه الطبري) (2)
 .2ٖ٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٗٙتفسٌر السعدي: (2)
 .ٕٗ/2تفسٌر المرطبً: (ٓٔ)
 .ٕٖٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
، واللسان  ٕٙٔ، دٌوان الخنساء :  2ٖٔ:  ٖٔ، األؼانً  ٖٕٗ، النمابض :  22ٙشرح المفضلٌات : (ٕٔ)

 )برن( ، وؼٌرها.
 .1ٖ٘/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
 .ٕٗٙتفسٌر السعدي: (٘ٔ)
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ًَّ ٌََدَن ِلتَْمتُلَنًِ َما أَنَا بِبَاِسٍط ٌَِدَي أي : با لال ابن كثٌر:"  لضرب كما لال : } لَبِْن بََسْطَت إِلَ
ٌَْن ألْلتُلََن{ اآلٌة ]المابدة :  ٌِْدٌَُهْم َوأَْلِسنَتَُهْم بِالسُّوِء { اآلٌة 1ٕإِلَ َ ٌُْكْم أ [ ، ولال : } َوٌَْبُسُطوا إِلَ

 .(ٔ)["ٕ]الممتحنة : 
بلبكة باسطو أٌدٌهم ٌضربون وجوههم وأدبارهم ، كما لال جل والم لال الطبري:أي:" 

ٌَْؾ إِذَا تََوفَّتُْهُم اْلَمبلبَِكةُ ٌَْضِربُوَن ُوُجوَهُهْم َوأَْدبَاَرُهْم َذِلَن بِؤَنَُّهُم اتَّبَعُوا مَ  َ ثناإه : } فََك ا أَْسَخَط َّللاَّ
 .(ٕ)[ "1ٕ،  2َٕوَكِرُهوا ِرْضَوانَهُ { ]سورة دمحم : 

ٌِْدٌِهْم{ ]األنعام : لوله تعالى: وفً   [، وجوه:2ٖ}َواْلَمبَلبَِكةُ بَاِسُطو أَ
أحدها : أن بسط المبلبكة أٌدٌها، مّدها، ومعناه: ان المبلبكة ٌضربون وجوههم وأدبارهم 

، وروي عن (ٖ)والظالمون فً ؼمرات الموت ، وملن الموت ٌتوفّاهم. وهذا لول ابن عباس
 .(ٗ)السدي نحو ذلن

 .(2)، وأبو صالح(ٙ)، والضحان(٘)انً: باسطوا أٌدٌهم بالعذاب ، لاله الحسنوالث
بإخراج أنفس الكفار، وهو مثل لوله: }ٌَْضِربُوَن ُوُجوَهُهْم َوأَْدبَاَرُهم{ والثالث : باسطو أٌدٌهم 

 .(1)، لاله الفراء[ٓ٘]األنفال : 
 .(2)والرابع : باسطوا أٌدٌهم بصحابؾ األعمال. أفاده الماوردي

 .(ٓٔ)لابلٌن لهم: أخرجوا أنفسكم" [، أي:"2ٖ}أَْخِرُجوا أَْنفَُسُكُم{ ]األنعام : لوله تعالى: 
 : "ٌمولون لهم عند منازعة أرواحهم وللمها، وتعصٌها للخروج من األبدان: لال السعدي 

 .(ٔٔ)"}أَْخِرُجوا أَْنفَُسُكُم{
وبٌخ. ولٌل: أخرجوها لال المرطبً:" أي: خلصوها من العذاب إن أمكنكم، وهو ت 

كرها، ألن روح المإمن تنشط للخروج للماء ربه، وروح الكافر تنتزع انتزاعا شدٌدا، وٌمال: 
أٌتها النفس الخبٌثة اخرجً ساخطة مسخوطا علٌن إلى عذاب هللا وهو أن، كذا جاء فً حدٌث 

اب وألخرجن وؼٌره، ولٌل: هو بمنزلة لول المابل لمن ٌعذبه: ألذٌمنن العذ (ٕٔ)أبً هرٌرة
نفسن، وذلن ألنهم ال ٌخرجون أنفسهم بل ٌمبضها ملن الموت وأعوانه. ولٌل: ٌمال هذا للكفار 

 .(ٖٔ)وهم فً النار"
وذلن أن الكافر إذا احتضر بشرته المبلبكة بالعذاب والنَّكال ، واألؼبلل  لال ابن كثٌر:" 

روحه فً جسده ، وتعصى والسبلسل ، والجحٌم والحمٌم ، وؼضب الرحمن الرحٌم ، فتتفرق 
وتؤبى الخروج ، فتضربهم المبلبكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم ، لابلٌن لهم : } أَْخِرُجوا 

 .(ٗٔ)أَْنفَُسُكُم"
فإن لال لابل : ما وجه لوله : }أخرجوا أنفسكم{، ونفوس بنً آدم إنما  لال الطبري:" 

 ء الكفار ، وأمروا فًٌخرجها من أبدان أهلها رب العالمٌن ؟ فكٌؾ خوطب هإال

                                                           
 .ٕٖٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .2ٖ٘/ٔٔي:تفسٌر الطبر (ٕ)
 .2ٖ٘-1ٖ٘/ٔٔ(:صٖٗٙ٘ٔ(، )ٖٖٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .2ٖ٘/ٔٔ(:صٖ٘ٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٗٗٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .2ٖ٘/ٔٔ(:صٖٙٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .2ٖ٘/ٔٔ(:ص2ٖٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٖ٘ٗ/ٔانظر: معانً المرآن: (1)
 .ٗٗٔ/ٕوالعٌون:انظر: النكت  (2)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٕٗٙتفسٌر السعدي: (ٔٔ)
 .2-1/ٗ(، والنسابً فً المجتنبى:ٕٕٙٗ(، وابن ماجة)2ٕٓٓ٘(، و)12ٙ2أخرجه أحمد مطوال) (ٕٔ)
 .ٕٗ/2تفسٌر المرطبً: (ٖٔ)
 .ٕٖٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
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حال الموت بإخراج أنفسهم ؟ فإن كان ذلن كذلن ، فمد وجب أن ٌكون بنو آدم هم ٌمبضون أنفس 
 أجسامهم!

لٌل : إن معنى ذلن بخبلؾ الذي إلٌه ذهبت، وإنما ذلن أمٌر من هللا على ألسن ُرسله 
ا من األرواح إلٌه ، الذٌن ٌمبضون أرواَح هإالء الموم من أجسامهم ، بؤداء ما أسكنها ربه

 .(ٔ)وتسلٌمها إلى رسله الذٌن ٌتوفَّونها"
 [، وجوه:2ٖ}أَْخِرُجوا أَْنفَُسُكُم{ ]األنعام : لوله تعالى:وفً  

أحدها : أي: من أجسادكم عند معاٌنة الموت إرهالاً لهم وتؽلٌظاً علٌهم ، وإن كان إخراجها من 
 فعل ؼٌرهم .

ن العذاب إن لدرتم ، تمرٌعاً لهم وتوبٌخاً بظلم أنفسهم ، لاله والثانً : معناه: أخرجوا أنفسكم م
 الحسن.

 .(ٕ)والثالث : أن ٌكون معناه خلصوا أنفسكم باالحتجاج عنها فٌما فعلتم. أفاده الماوردي
الٌوم تُجزون العذاب  [، أي:"2ٖ}اْلٌَْوَم تُْجَزْوَن َعَذاَب اْلُهوِن{ ]األنعام : لوله تعالى: 

 .(ٖ)لهوان الشدٌد مع الخزي األكٌد"الذي ٌمع به ا
 .(ٗ)الٌوم تهانون ؼاٌة اإلهانة"لال ابن كثٌر:أي:" 
 .(٘): "أي: العذاب الشدٌد، الذي ٌهٌنكم وٌذلكم والجزاء من جنس العمل" لال السعدي 
 .(ٙ)أما عذاب الهون: الذي ٌهٌنهم" عن السدي:" 
ِ لوله تعالى:  { ]األنعام : }بَِما ُكْنتُْم تَمُولُوَن َعلَى َّللاَّ ٌَْر اْلَحّكِ بما كنتم تكذبون  [، أي:"2ٖ َؼ
 .(2)على هللا"
 .(1)كما كنتم تكذبون على هللا " لال ابن كثٌر:أي:" 
 .(2): أي: "من كذبكم علٌه، وردكم للحك، الذي جاءت به الرسل" لال السعدي 
وكنتم تستكبرون عن  [، أي:"2ٖ: }َوُكْنتُْم َعْن آٌَاتِِه تَْستَْكبُِروَن{ ]األنعام لوله تعالى: 

 .(ٓٔ)اتباع آٌاته واالنمٌاد لرسله"
 .(ٔٔ)وتستكبرون عن اتباع آٌاته ، واالنمٌاد لرسله" لال ابن كثٌر:أي:" 
 .(ٕٔ)أي: تتعظمون وتؤنفون عن لبول آٌاته" لال المرطبً:" 
هذا دلٌل على  : " أي: تََرفَّعون عن االنمٌاد لها، واالستسبلم ألحكامها. وفً لال السعدي 

عذاب البرزخ ونعٌمه، فإن هذا الخطاب، والعذاب الموجه إلٌهم، إنما هو عند االحتضار ولبٌل 
 .(ٖٔ)الموت وبعده"
آٌتان ٌبشر بهما الكافر عند موته: }ولو ترى إذ الظالمون فً ؼمرات  لال ابن عباس:" 

هللا ؼٌر الحك وكنتم عن آٌاته  الموت والمبلبكة باسطوا أٌدٌهم{ إلى لوله: }بما كنتم تمولون على
 .(ٗٔ)تستكبرون{، لال: فهاتان آٌتان ٌبشر بهما الكافر فً الدنٌا"

                                                           
 .ٓٗ٘-2ٖ٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .٘ٗٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .2ٖٙ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٕٖٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٕٗٙتفسٌر السعدي: (٘)
 .1ٖٗٔ/ٗ(:ص2ٖٙ2أخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕٖٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٕٗٙتفسٌر السعدي: (2)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٕٖٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .ٕٗ/2تفسٌر المرطبً: (ٕٔ)
 .ٕٗٙتفسٌر السعدي: (ٖٔ)
 .2ٖٗٔ/ٗ(:ص2ٖٙ1أخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
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 الفوابد:
 لبح الكذب على هللا تعالى فً أي شكل، وأن صاحبه ال أظلم منه لط.  -ٔ
 تمرٌر عذاب المبر، وسكرات الموت وشدتها، وفً الحدٌث: أن للموت سكرات.  -ٕ
 لبح االستكبار وعظم جرمه.  -ٖ
فً اآلٌة دلٌل، على أن الروح جسم، ٌدخل وٌخرج، وٌخاطب، وٌساكن الجسد،  -ٗ

 .(ٔ)وٌفارله، فهذه حالهم فً البرزخ
 

 المرآن
ْلنَاُكْم َوَراَء ُظُهوِرُكْم َوَما ٍة َوتََرْكتُْم َما َخوه َل َمره نََرى َمعَُكْم  }َولَمَْد ِجئْتُُمونَا فَُراَدى َكَما َخلَْمنَاُكْم أَوه

ٌْنَُكْم َوَضله َعْنُكْم َما ُكْنتُْم تَْزُعُمونَ ُشفَعَ  ({ 2ٗ )اَءُكُم الهِذٌَن َزَعْمتُْم أَنهُهْم فٌُِكْم ُشَرَكاُء لَمَْد تَمَطهَع بَ
 [2ٗ]األنعام : 
 التفسٌر:

ولمد جبتمونا للحساب والجزاء فرادى كما أوجدناكم فً الدنٌا أول مرة حفاة عراة، وتركتم وراء 
مكنَّاكم فٌه مما تتباهون به من أموال فً الدنٌا، وما نرى معكم فً اآلخرة أوثانكم ظهوركم ما 

التً كنتم تعتمدون أنها تشفع لكم، وتَدَّعون أنها شركاء مع هللا فً العبادة، لمد زال تَواُصلُكم الذي 
دة، وظهر أنكم كان بٌنكم فً الدنٌا، وذهب عنكم ما كنتم تَدَّعون من أن آلهتكم شركاء هلل فً العبا

 الخاسرون ألنفسكم وأهلٌكم وأموالكم.
 سبب النزول: 

عن عكرمة؛ لال: لال النضر بن الحارث: سوؾ تشفع لً البلت والعزى؛ فنزلت هذه 
ةٍ  هذه اآلٌة :} اآلٌة: َل َمرَّ . (ٕ) {"ُشَرَكاُء  {، إلى لوله : }َولَمَْد ِجبْتُُمونَا فَُراَدى َكَما َخلَْمنَاُكْم أَوَّ
 عٌؾ[]ض

ةٍ{ ]األنعام : لوله تعالى:  َل َمرَّ ولمد  [، أي:"2ٗ}َولَمَْد ِجبْتُُمونَا فَُراَدى َكَما َخلَْمنَاُكْم أَوَّ
 .(ٖ)جبتمونا للحساب والجزاء فرادى كما أوجدناكم فً الدنٌا أول مرة حفاة عراة"

هل وال مال المعنى: جبتمونا واحدا واحدا، كل واحد منكم منفردا ببل أ لال المرطبً:" 
 .(ٗ)وال ولد وال ناصر ممن كان ٌصاحبكم فً الؽً، ولم ٌنفعكم ما عبدتم من دون هللا"

أي : ٌمال لهم ٌوم معادهم هذا ، كما لال: } َوُعِرُضوا َعلَى َربَِّن َصفًّا  لال ابن كثٌر:" 
ةٍ { ]الكهؾ :  َل َمرَّ : كما بدأناكم أعدناكم ، ولد كنتم [ ، أي 1ٗلَمَْد ِجبْتُُمونَا َكَما َخلَْمنَاُكْم أَوَّ
 .(٘)تنكرون ذلن وتستبعدونه ، فهذا ٌوم البعث"

هذا خبر من هللا أنه ٌمول للكفار ٌوم المٌامة: ولمد جبتمونا فرادى وحدانا،  لال البؽوي:" 
 .(ٙ)ال مال معكم وال زوج وال ولد وال خدم، }كما خلمناكم أول مرة{ عراة حفاة ؼرال"

}فرادى{، أي: منفردٌن عن أموالكم وأوالدكم وما حرصتم علٌه،  "لال الزمخشري: 
وآثرتموه من دنٌاكم، وعن أوثانكم التً زعمتم أنها شفعاإكم وشركاء هلل، }كما خلمناكم أول 

 .(2)مرة{، على الهٌبة التً ولدتم علٌها فً االنفراد"

                                                           
 .ٕٗٙانظر: تفسٌر السعدي: (ٔ)
ثنً حجاج : - 2ٗ٘/ٔٔ(:ص2ٖٖ٘ٔومن طرٌمه الطبري فً "جامع البٌان" )–أخرجه سنٌد فً "تفسٌره" (ٕ)

 .لال ، لال ابن جرٌج ، أخبرنً الحكم بن أبان ، عن عكرمة
 .نٌد هذا صاحب "التفسٌر" ضعٌؾ؛ كما تمدم بٌانه مراراً للنا: وهذا سند ضعٌؾ، ألن س

 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٗ/2تفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .ٕٖٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .2ٙٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .2ٗ/ٕالكشاؾ: (2)
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عن ماض ، والممصود منه فإن لٌل : فموله :}َولَمَْد ِجبْتُُمونَا{ خبر  لال الماوردي:" 
 االستمبال ؟ فعن ذلن جوابان: 

 أحدهما : أنه ٌمال لهم ذلن فً اآلخرة فهو على الظاهر إخبار .
 .(ٔ)والثانً : أنه لتحممه بمنزلة ما كان ، فجاز ، وإن كان مستمببلً أن ٌعبر عنه بالماضً"

د، فمن لطع منه عضو لال العلماء: "ٌحشر العبد ؼدا وله من األعضاء ما كان له ٌوم ول
ٌرد فً المٌامة علٌه. وهذا معنى لوله:" ؼرال" أي ؼٌر مختونٌن، أي ٌرد علٌهم ما لطع منه 

 .(ٕ)عند الختان"
روي عن عبد هللا بن دمحم بن عمٌل، أنه سمع جابر بن عبد هللا، ٌمول: "بلؽنً حدٌث عن 

م شددت علٌه رحلً، فسرت إلٌه شهرا، حتى رجل سمعه من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فاشترٌت بعٌرا، ث
لدمت علٌه الشام فإذا عبد هللا بن أنٌس، فملت للبواب: لل له: جابر على الباب، فمال ابن عبد 
هللا؟ للت: نعم، فخرج ٌطؤ ثوبه فاعتنمنً، واعتنمته، فملت: حدٌثا بلؽنً عنن أنن سمعته من 

أن تموت، أو أموت لبل أن أسمعه، لال: سمعت رسول هللا  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً المصاص، فخشٌت
عراة ؼرال بهما " لال: للنا: وما بهما؟  -أو لال: العباد  -ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول: " ٌحشر الناس ٌوم المٌامة 

لال: " لٌس معهم شًء، ثم ٌنادٌهم بصوت ٌسمعه من بعد كما ٌسمعه من لرب: أنا الملن، أنا 
بؽً ألحد من أهل النار، أن ٌدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حك، حتى الدٌان، وال ٌن

ألصه منه، وال ٌنبؽً ألحد من أهل الجنة أن ٌدخل الجنة، وألحد من أهل النار عنده حك، حتى 
ألصه منه، حتى اللطمة " لال: للنا: كٌؾ وإنا إنما نؤتً هللا عز وجل عراة ؼرال بهما؟ لال: 

 .(ٖ)بات"بالحسنات والسٌ

                                                           
 .ٙٗٔ/ٕالنكت والعٌون: (ٔ)
 .ٖٗ/2تفسٌر المرطبً: (ٕ)
من  ٖ٘٘/٘، وأخرجه الحافظ فً "تؽلٌك التعلٌك" ٕٖٗ-ٖٔٗ-ٕ٘(:صٕٗٓٙٔ( إسناده حسن، أخرجه احمد)ٖ)

 من طرٌك اإلمام أحمد، بهذا اإلسناد.
، ونسبه إلى أحمد والطبرانً فً "الكبٌر" وضعفه بعبد هللا بن دمحم ٖٖٔ/ٔوأورده الهٌثمً فً "مجمع الزوابد" 

 بن عمٌل.
البٌهمً مختصرا فً "األسماء ، و2ٗ٘/ٗ، و2ٖٗ/ٕ( "زوابد"، والحاكم ٘ٗوأخرجه الحارث بن أبً أسامة )

( ، وابن ٖٔ( ، وفً "الرحلة" )2ٗ1ٔ، والخطٌب فً "الجامع ألخبلق الراوي" )2ٖٕو 21والصفات" ص 
من طرٌك ٌزٌد بن هارون، بهذا اإلسناد. وجاء عند البٌهمً والحاكم فً  ٕٕٔعبد البر فً "بٌان العلم" ص 

ند الحاكم فً الموضع الثانً: الشن بٌن مصر أو الشام. الموضع األول: رحل جابر إلى مصر بدل: الشام. وع
 [ .2ٔزاد الحاكم فً الموضع األول: وتبل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )الٌوم تجزى كل نفس بما كسبت ال ظلم الٌوم( ]ؼافر:

سم االرتحال إسناد ل 2ٗٔ/ٔلال الحاكم: صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه، ووافمه الذهبً. وحسن الحافظ فً "الفتح" 
 منه.

( عن موسى بن إسماعٌل التبوذكً، وفً "خلك أفعال العباد" ص 22ٓوأخرجه البخاري فً "األدب المفرد" )
( ٗٗ)مختصرا( عن داود بن شبٌب البصري، والحارث بن أبً أسامة ) 2ٓٔ -2ٙٔ/2، وفً "التارٌخ" 2ٕ

بن خالد، وابن أبً عاصم فً "السنة" من طرٌك هدبة  ٕٕٔ"زوابد"، وابن عبد البر فً "بٌان العلم" ص 
( ، وابن عبد البر فً "بٌان العلم" ص ٖٔ( ، والخطٌب فً "الرحلة" )ٖٕٗٓ( ، وفً "اآلحاد والمثانً" )ٗٔ٘)

 ٖ٘٘/٘، والمزي فً "تهذٌب الكمال" فً ترجمة الماسم بن عبد الواحد، وابن حجر فً "تؽلٌك التعلٌك" ٖٕٔ
 م عن همام، بهذا اإلسناد.من طرٌك شٌبان بن فروخ، أربعته

 وزادوا فٌه: وأومؤ بٌده إلى الشام، بعد لوله: "ٌحشر الناس ٌوم المٌامة".
( من طرٌك عبد الوارث بن سعٌد التنوري، والطبرانً بنحوه فً "األوسط" ٕٖوأخرجه الخطٌب فً "الرحلة" )

 ( من طرٌك داود بن وازع، كبلهما عن الماسم بن عبد الواحد، به.1٘11)
( عن الحسن بن جرٌر الصوري، عن عثمان بن سعٌد ٙ٘ٔأخرجه مطوال الطبرانً فً "مسند الشامٌٌن" )و

الصٌداوي، عن سلٌمان بن صالح، عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن الحجاج بن دٌنار، عن دمحم بن 
 : وإسناده صالح.2ٗٔ/ٔالمنكدر، عن جابر، به. لال الحافظ فً "الفتح" 

وهو بالنون  -( من طرٌك مماتل بن حٌان، عن أبً جارود العنسًٖٖ الخطٌب فً "الرحلة" )وأخرجه مطوال
، عن جابر، لال: بلؽنً حدٌث فً المصاص. ولم ٌسم الصحابً، وسمى المكان: مصر. لال الحافظ فً -الساكنة
 : وفً إسناده ضعؾ.2ٗٔ/ٔ"الفتح" 
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لالت عابشة: للت: ٌا رسول هللا، كٌؾ ٌحشر الناس ٌوم المٌامة؟ لال:  عن الماسم، لال:
"عراة حفاة". للت: والنساء؟ لال: "والنساء" للت:ٌا رسول هللا، فما ٌستحٌا؟ لال: "ٌا عابشة، 

 .(ٔ)األمر أهم من أن ٌنظر بعضهم إلى بعض"
 .(ٕ) ؽٌر ألؾ، مثل: سكرى وكسلى، ب«فردى»ولرأ األعرج  
ْلنَاُكْم َوَراَء ُظُهوِرُكْم{ ]األنعام : لوله تعالى:  وتركتم وراء  [، أي:"2ٗ}َوتََرْكتُْم َما َخوَّ

 .(ٖ)ظهوركم ما مكنَّاكم فٌه مما تتباهون به من أموال فً الدنٌا"
ما تفضلنا به علٌكم فً الدنٌا فشؽلتم به عن اآلخرة وراء ظهوركم لم  لال الزمخشري:" 

 .(ٗ)فعكم ولم تحتملوا منه نمٌرا وال لدمتموه ألنفسكم"ٌن
خلفتم ما أعطٌناكم من األموال واألوالد والخدم، خلؾ ظهوركم فً لال البؽوي:أي: " 
 .(٘)الدنٌا"
ما أعطاه هللا لئلنسان من «: الخول»أي: ]ما[أعطٌناكم وملكناكم، و لال المرطبً:" 

 .(ٙ)م"العبٌد والنعم، }وراء ظهوركم{، أي: خلفك
أي : من النعم واألموال التً التنٌتموها فً الدار الدنٌا } َوَراَء  لال ابن كثٌر:" 
 .(2)ُظُهوِرُكْم{"

الصحٌح أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : " ٌمول ابن آدم: مالً مالً )لال(: وهل لن ٌا وثبت فً 
 .(1)"تصدلت فؤمضٌتابن آم من مالن إال ما أكلت فؤفنٌت، أو لبست فؤبلٌت، أو 

ولال الحسن البصري : "ٌإتى بابن آدم ٌوم المٌامة كؤنه بََذج فٌمول هللا ، َعزَّ وجل له: 
أٌن ما جمعت ؟ فٌمول ٌا رب ، جمعته وتركته أوفر ما كان ، فٌمول : فؤٌن ما لدمت لنفسن ؟ 

ةٍ َوتََرْكتُْم َما  فبل ٌراه لدم شٌبا ، وتبل هذه اآلٌة : } َولَمَْد ِجبْتُُمونَا فَُراَدى َل َمرَّ َكَما َخلَْمنَاُكْم أَوَّ
ْلنَاُكْم َوَراَء ُظُهوِرُكْم {" َخوَّ
(2). 

[، 2ٗ}َوَما نََرى َمعَُكْم ُشفَعَاَءُكُم الَِّذٌَن َزَعْمتُْم أَنَُّهْم فٌُِكْم ُشَرَكاُء{ ]األنعام : لوله تعالى: 
تعتمدون أنها تشفع لكم، وتَدَّعون أنها شركاء وما نرى معكم فً اآلخرة أوثانكم التً كنتم  أي:"

 .(ٓٔ)مع هللا فً العبادة"
فإن المشركٌن كانوا ٌزعمون أنهم كانوا ٌعبُدون اآللهة ، ألنهم شفعاء  لال السدي:" 

 .(ٔٔ)ٌشفعون لهم عند هللا ، وأّن هذه اآللهة شركاُء هلل"
أي شركابً.  -األصنام ٌرٌد -أي: الذٌن عبدتموهم وجعلتموهم شركاء لال المرطبً:" 

 .(ٕٔ)وكان المشركون ٌمولون األصنام شركاء هللا وشفعاإنا عنده"
                                                                                                                                                                      

عبد هللا مسٌرة شهر إلى عبد هللا بن أنٌس فً لال: ورحل جابر بن  2ٖٔ/ٔوعلمه البخاري فً "صحٌحه" 
لال: وٌذكر عن جابر، عن عبد هللا بن أنٌس لال: سمعت  ٗ٘ٗ/ٖٔحدٌث واحد. وعلمه أٌضا فً موضع آخر 

 النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول: "ٌحشر هللا العباد فٌنادٌهم بصوت ٌسمعه من بعد كما ٌسمعه من لرب: أنا الملن، أنا الدٌان".
، واللفظ له، ٕٖٗ-ٖٔٗ/٘(:ص 2ٕٙٗ(،وابن ماجة)ٙ٘( )1٘2ٕ(،ومسلم )2ٕ٘ٙخرجه البخاري )أ(ٔ)

 .من طرٌك حاتم بن أبً صؽٌرة ٘ٔٔ - ٗٔٔ/ ٗالنسابً وأخرجه 
 .ٕٗ/2انظر: تفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٗ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .2ٓٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (٘)
 .ٖٗ/2تفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .ٕٖٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
: كتاب الزهد: باب ٕٖٕٗ: ح 2ٕ٘/ ٗ، والترمذي ٖ٘كتاب الزهد: باب  ٖح:  2ٖٕٕ/ ٗأخرجه مسلم (1)
ح  1ٗ٘/ ٙ،والنسابً 12: كتاب تفسٌر المرآن: باب ٖٕٗ٘: ح 2ٓٗٗ/ ٘،ولال حدٌث حسن صحٌح،وفً ٖ

 .21ٗح  2ٓٔ،وابن المبارن فً "الزهد" ٔ: كتاب الوصاٌا: باب ٖ٘ٔٙ
 .2ٖٗٔ/ٗ(:ص2ٙٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .2ٗ٘/ٔٔ(:ص2ٕٖ٘ٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .ٖٗ/2تفسٌر المرطبً: (ٕٔ)
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أي : فً العبادة ، لهم فٌكم لسط فً استحماق  {"َزَعْمتُْم أَنَُّهْم فٌُِكْم ُشَرَكاءُ لال ابن كثٌر:} 
ألنداد واألصنام العبادة لهم،  ]وهذا[ تمرٌع لهم وتوبٌخ على ما كانوا اتخذوا فً الدار الدنٌا من ا

واألوثان ، ظانٌن أن تلن تنفعهم  فً معاشهم ومعادهم إن كان ثَمَّ معاد ، فإذا كان ٌوم المٌامة 
تمطعت األسباب ، وانزاح الضبلل ، وضل عنهم ما كانوا ٌفترون ، وٌنادٌهم الرب ، َعزَّ وجل 

ٌَْن ُشَرَكاُإُكُم الَِّذٌَن ُكْنتُْم تَ  َ  .(ٔ)["ْٕٕزُعُموَن { ]األنعام : ، على رءوس الخبلبك : } أ
 [، وجهان: 2ٗ}َوَما نََرى َمعَُكْم ُشفَعَاَءُكُم{ ]األنعام : وفً لوله تعالى: 

 .(ٕ)أحدهما : آلهتهم التً كانوا ٌعبدونها ، لاله الكلبً
َد الّل{ لمولهم:}َهُإاَلِء ُشفَعَاُإنَا ِعنْ  والثانً : المبلبكة الذٌن كانوا ٌعتمدون شفاعتهم عند هللا،

 .(ٖ)لاله مماتل [، ٌعنً: المبلبكة.1ٔ]ٌونس : 
 [، وجهان:2ٗلوله تعالى:}الَِّذٌَن َزَعْمتُْم أَنَُّهْم فٌُِكْم ُشَرَكاُء{ ]األنعام : وفً  

 .(ٗ)أحدهما : ٌعنً شفعاء ، لاله الكلبً
 .(٘)والثانً : أى: متحملٌن عنكم تحمل الشركاء عن الشركاء

م شركاء{، فً استعبادكم، ألنهم حٌن دعوهم آلهة وعبدوها، فمد }فٌك لال الزمخشري:" 
 .(ٙ)جعلوها هلل شركاء فٌهم وفً استعبادهم"

ٌْنَُكْم{ ]األنعام : لوله تعالى:  لمد زال تَواُصلُكم الذي كان بٌنكم فً  [، أي:"2ٗ}لَمَْد تَمَطََّع بَ
 .(2)الدنٌا"
 .(1)ُوُصبلت واألسباب والوسابل"أي : لمد انمطع ما بٌنكم من ال لال ابن كثٌر:" 
ٌعنً: تواصلَهم الذي كان بٌنهم فً الدنٌا ، ذهب ذلن الٌوم ، فبل تواصل  لال الطبري:" 

بٌنهم وال تواّد وال تناصر ، ولد كانوا فً الدنٌا ٌتواصلون وٌتناصرون ، فاضمحّل ذلن كله فً 
 .(2)اآلخرة ، فبل أحَد منهم ٌنصر صاحبه ، وال ٌواصله"

: " أي: تمطعت الوصل واألسباب بٌنكم وبٌن شركابكم، من الشفاعة  ل السعديلا 
 .(ٓٔ)وؼٌرها فلم تنفع ولم تُْجد شٌبا"

ٌْنَُكْم{ ]األنعام : وفً لوله تعالى:   [، وجوه:2ٗ}لَمَْد تَمَطََّع بَ
 .(ٔٔ)أحدهما : تفرق جمعكم فً اآلخرة

 .(ٗٔ)، وأبوبكر العٌاش(ٖٔ)ولتادة، (ٕٔ)والثانً : ذهب تواصلكم فً الدنٌا ، لاله مجاهد
 .(٘ٔ)والثالث: ٌعنً: األرحام والمنازل. لاله ابن عباس

 .(ٙٔ)ٌعنً: ما كان بٌنهم وبٌن آلهتهم. لاله الضحان والرابع:
 .(ٔ)لاله مماتلوالخامس: ٌعنً بٌنهم وبٌن شركابهم من المبلبكة من المودة والتواصل. 

                                                           
 .ٖٖٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .٘ٗٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .22٘/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .ٙٗٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٙٗٔ/ٕالنكت والعٌون: انظر: (٘)
 .2ٗ/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٖٖٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .1ٗ٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٗٙتفسٌر السعدي: (ٓٔ)
 .ٙٗٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .1ٗ٘/ٔٔ(:ص2ٖ٘٘ٔ(، )2ٖٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .1ٗ٘/ٔٔ(:22ٖ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .2ٗ٘/ٔٔ(:1ٖٓ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .2ٗ٘-1ٗ٘/ٔٔ(:21ٖ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .ٖٓ٘ٔ/ٗ(:ص2ٙٗ2انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙٔ)
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ٌْنُُكمْ  »ولرئ:    .(ٕ)د تمطع وصلُكملمبالرفع، بمعنى: « بَ
وذهب عنكم ما كنتم  [، أي:"2ٗ}َوَضلَّ َعْنُكْم َما ُكْنتُْم تَْزُعُموَن{ ]األنعام : لوله تعالى: 

 .(ٖ)تَدَّعون من أن آلهتكم شركاء هلل فً العبادة"
 .(ٗ)لال مماتل:أي:" فً الدنٌا بؤن مع هللا شرٌكا" 
تم من آلهتكم تزعمون أنه شرٌن وحاد عن طرٌمكم ومنهاجكم ما كن لال الطبري:أي:" 

 .(٘)ربكم ، وأنه لكم شفٌع عند ربكم ، فبل ٌشفع لكم الٌوم"
: }َما ُكْنتُْم تَْزُعُموَن{، أي: "من الربح، واألمن والسعادة، والنجاة، التً  لال السعدي 

الذي  زٌنها لكم الشٌطان، وحسنها فً للوبكم، فنطمت بها ألسنتكم. واؼتررتم بهذا الزعم الباطل،
ال حمٌمة له، حٌن تبٌن لكم نمٌض ما كنتم تزعمون، وظهر أنكم الخاسرون ألنفسكم وأهلٌكم 

 .(ٙ)وأموالكم"
أي : وذهب عنكم } َما ُكْنتُْم تَْزُعُموَن { من رجاء األصنام ، كما لال : }  لال ابن كثٌر:" 

أَ الَِّذٌَن اتُّبِعُوا ِمَن الَِّذٌَن اتَّبَعُوا وَ  َرأَُوا اْلعََذاَب َوتَمَطَّعَْت بِِهُم األْسبَاُب * َولَاَل الَِّذٌَن اتَّبَعُوا لَْو إِْذ تَبَرَّ
ُ أَْعَمالَُهْم َحَسَراٍت َعلٌَْ  ُءوا ِمنَّا َكَذِلَن ٌُِرٌِهُم َّللاَّ أَ ِمْنُهْم َكَما تَبَرَّ ةً فَنَتَبَرَّ ِهْم َوَما ُهْم بَِخاِرِجٌَن أَنَّ لَنَا َكرَّ

ٌْنَُهْم ٌَْوَمبٍِذ 2ٙٔ،  ٙٙٔ]البمرة :  ِمَن النَّاِر { [ ، ولال تعالى : } فَإَِذا نُِفَخ فًِ الصُّوِر فبَل أَْنَساَب بَ
ٌْنُِكْم فًِ اْلَحٌَاةِ َٔٓٔوال ٌَتََساَءلُوَن { ]المإمنون :  ِ أَْوثَانًا َمَودَّةَ بَ [ ، ولال } إِنََّما اتََّخْذتُْم ِمْن ُدوِن َّللاَّ

ْنٌَا ثُمَّ  ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة ٌَْكفُُر بَْعُضُكْم بِبَْعٍض َوٌَْلعَُن بَْعُضُكْم بَْعًضا َوَمؤَْواُكُم النَّاُر َوَما لَُكْم ِمْن  الدُّ
[ ، ولال } َولٌَِل اْدُعوا ُشَرَكاَءُكْم فََدَعْوُهْم فَلَْم ٌَْستَِجٌبُوا لَُهْم { اآلٌة ٕ٘نَاِصِرٌَن { ]العنكبوت : 

ل تعالى : } َوٌَْوَم نَْحُشُرُهْم َجِمٌعًا ثُمَّ نَمُوُل ِللَِّذٌَن أَْشَرُكوا { إلى لوله : } [ ، ولاٗٙ]المصص : 
 .(2)[ ، واآلٌات فً هذا كثٌرة جدا."ٕٗ - َٕٕوَضلَّ َعْنُهْم َما َكانُوا ٌَْفتَُروَن { ]األنعام : 

 الفوابد:
 تمرٌر عمٌدة البعث اآلخر والجزاء على الكسب فً الدنٌا.  -ٔ
ٌِْه ان  -ٕ عدام الشفعاء ٌوم المٌامة إال ما لضت السنة الصحٌحة من شفاعة النبً َصلَّى هللاُ َعلَ

َوَسلََّم والعلماء والشهداء بشروط هً: أن ٌؤذن هللا للشافع أن ٌشفع وأن ٌرضى عن 
 المشفوع له.
 وسلم علٌه هللا صلى:أن لرسول هللا  ـ هللا رحمه ـ تٌمٌة ابن اإلسبلم شٌخ وذكر

 :شفاعات ثبلث لمٌامةا فً
: األنبٌاء تتراجع أن بعد بٌنهم ٌُمضى حتى المولؾ أهل فً فٌشفع: األولى الشفاعة أما -

 .إلٌه تنتهً حتى الشفاعة مرٌم، بن وعٌسى وموسى، وإبراهٌم، ونوح، آدم
فً دعوة فرفعت  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كنا مع النبً روى أبو هرٌرة رضً هللا عنه لال:" 

أنا سٌد الناس ٌوم المٌامة هل تدرون "ذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة ولال: إلٌه ال
بمن ٌجمع هللا األولٌن واآلخرٌن فً صعٌد واحد فٌبصرهم الناظر وٌسمعهم الداعً 
وتدنو منهم الشمس، فٌمول بعض الناس أال ترون إلى ما أنتم فٌه إلى ما بلؽكم؟ أال 

؟ فٌمول بعض الناس: أبوكم آدم، فٌؤتونه فٌمولون: ٌا تنظرون إلى من ٌشفع لكم إلى ربكم
آدم، أنت أبو البشر خلمن هللا بٌده ونفخ فٌن من روحه، وأمر المبلبكة فسجدوا لن 
وأسكنن الجنة أال تشفع لنا إلى ربن؟ أال ترى ما نحن فٌه وما بلؽنا؟ فٌمول: ربً ؼضب 

ن الشجرة فعصٌت. نفسً ؼضبا لم ٌؽضب لبله مثله وال ٌؽضب بعده مثله ونهانً ع

                                                                                                                                                                      
 .22٘/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .2ٗ٘/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .22٘/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٗ)
 .ٓ٘٘/ٔٔر الطبري:( تفسٌ٘)
 .ٕٗٙ( تفسٌر السعدي:ٙ)
 .ٖٖٓ/ٖ( تفسٌر ابن كثٌر:2)
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نفسً، اذهبوا إلى ؼٌري، اذهبوا إلى نوح، فٌؤتون نوحا فٌمولون: ٌا نوح، أنت أول 
الرسل إلى أهل األرض وسمان هللا عبدا شكورا أما ترى إلى ما نحن فٌه؟ أال ترى إلى 
ما بلؽنا؟ أال تشفع لنا إلى ربن، فٌمول: ربً ؼضب الٌوم ؼضبا لم ٌؽضب لبل مثله وال 

فٌؤتونً فؤسجد تحت العرش فٌمال: ٌا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ضب بعده مثله، نفسً نفسً، ابتوا النبً ٌؽ
 . (ٔ)" دمحم، ارفع رأسن واشفع تشفع وسل تعطه

 خاصتان الشفاعتان وهاتان الجنة، ٌدخلوا أن الجنة أهل فً فٌشفع: الثانٌة الشفاعة وأما -
 .له

لال رسول هللا صلً هللا علٌه وسلم:  روى أنس بن مالن رضً هللا عنه لال:
بن  :فٌمول ،دمحم :"آتى ٌوم المٌامة باب الجنة فؤستفتح فٌمول الخازن من أنت؟ فؤلول

 .(ٕ)أمرت أن ال أفتح ألحد لبلن "
، النبٌٌن وسابر له الشفاعة وهذه النار، استحك فٌمن فٌشفع: الثالثة الشفاعة وأما -

 أن دخلها فٌمن وٌشفع ٌدخلها، ال أن النار كاستح فٌمن فٌشفع وؼٌرهم، والصدٌمٌن
ً  النار من تعالى هللا وٌخرج منها، ٌخرج  وٌبمى ورحمته، بفضله بل شفاعة، بؽٌر ألواما
ً  لها هللا فٌنشا الدنٌا، أهل من دخلها عمن فضل الجنة فً  .(ٖ)"الجنة فٌدخلهم ألواما

لٌه وسلم لال: كما روى أبو هرٌرة رضً هللا عنه أن رسول هللا صلً هللا ع
"لكل نبً دعوة ٌدعو بها فؤرٌد إن شاء هللا أن أختبً دعوتً شفاعة ألمتً ٌوم 

 .(ٗ)المٌامة"
وروى أبو هرٌرة رضً هللا عنه أنه لال: للت: ٌا رسول هللا من أسعد الناس 
بشفاعتن ٌوم المٌامة؟ لال: "لمد ظننت أن ال ٌسؤلنً عن هذا الحدٌث أحد أّول منن لما 

حرصن على الحدٌث أن أسعد الناس بشفاعتً ٌوم المٌامة: َمن لال: ال إله إال  رأٌت من
 .(٘)هللا خالصاً من للبه"
 خروج إنكار فً مذهبهم على بناءاً  والمعتزلة، الخوارج ٌنكرها الشفاعة وهذه

ً  النار الكبٌرة مرتكب بدخول المول وعلى دخولها، بعد النار أهل من أحد  وخلوده حتما
 .الدنٌوي الحكم فً الفرٌمٌن بٌن اختبلؾ على فٌها،

 
 المرآن

                                                           

، وفً ٖٖٔٙفً األنبٌاء، باب لول هللا عزوجل: }َوَلمَْد أَْرَسْلنَا نُوحاً إِلَى لَْوِمِه{ رلم  1ٖٗ/ٙ(رواه البخاري ٔ)
ٌَّةَ َمْن َحَمْلنَا َمَع نُوحٍ إِنَّهُ َكا واللفظ -، 2ٕٗ/1، 2َٕٔٗن َعْبداً َشُكوراً{ رلم تفسٌر سورة بنً إسرابٌل، باب }ذُّرِ

فً صفة  ٖٕٗٗفً اإلٌمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فٌها، والترمذي رلم  2ٗٔ. ورواه مسلم رلم -له
 المٌامة، باب ما جاء فً الشفاعة.

 فً الجنة.فً اإلٌمان، باب لول النبً صلً هللا علٌه وسلم: أنا أول الناس ٌشفع  22ٔ(رواه مسلم رلم ٕ)
 ..1ٗٔ-2ٗٔ/ٖ( مجموع الفتاوى ٖ)
فً  21ٔ، ومسلم رلم 2ٗ2ٗ، وفً التوحٌد رلم: ٖٗٓٙ(رواه البخاري فً الدعوات باب لكل نبً دعوة رلم ٗ)

فً  ٕٕٔ/ٔفً اإلٌمان، باب اختباء النبً صلً هللا علٌه وسلم دعوة الشفاعة ألمته، ورواه مالن فً الموطؤ 
فً الدعوات، كما رواه البخاري، ومسلم عن أنس،  ٕٖٓٙء، والترمذي رلم: المرآن، باب ما جاء فً الدعا

 .2٘ٗ/ٓٔورواه مسلم أٌضاً عن جابر. انظر: جامع األصول 
(، باب الحرص على الحدٌث، وفً الرلاق، باب صفة 22رلم ) ٖٖٕ/ٔ( رواه البخاري  فً كتاب العلم ٘)

 فتح. 2ٓ٘ٙالجنة والنار رلم 
 2٘ٗ/ٓٔومتواترة، رواها البخاري، ومسلم وؼٌرهم من األبمة، انظر: جامع األصول أحادٌث الشفاعة ثابتة 

وما بعدها عند لوله تعالى: }َعَسى  ٕ٘ٔ/٘وما بعدها، وتفسٌر ابن كثٌر  ٖ٘/ٖوما بعدها، ومسلم بشرح النووي 
ً َمْحُموداً{ ، ولد أوردها فً األحادٌث المتواترة كل من مرتضى الزبٌدي فً لمط الآللىء  أَْن ٌَْبعَثََن َربَُّن َممَاما

، والسٌوطً فً لطؾ األزهار المتناثرة فً 2٘المتناثرة فً األحادٌث المتواترة الحدٌث الثانً والعشرٌن ص
 ، عن اثنى عشر من الصحابة رضً هللا عنهم.ٖٖٓص  ٕٔٔاألخبار المتواترة رلم 
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 ُ ِ ذَِلُكُم َّللاه ًّ ًه ِمَن اْلَمٌِِّت َوُمْخِرُج اْلَمٌِِّت ِمَن اْلَح َ فَاِلُك اْلَحّبِ َوالنهَوى ٌُْخِرُج اْلَح  فَؤَنهى }إِنه َّللاه
 [2٘({ ]األنعام : 2٘تُْإفَُكوَن )
 التفسٌر:

منه الزرع، وٌشك النوى، فٌخرج منه الشجر، ٌخرج الحً من  إن هللا تعالى ٌشك الحب، فٌخرج
المٌت كاإلنسان والحٌوان مثبل من النطفة، وٌخرج المٌت من الحً كالنطفة من اإلنسان 
والحٌوان، ذلكم هللا أي: فاعل هذا هو هللا وحده ال شرٌن له المستحك للعبادة، فكٌؾ تُْصَرفون 

 ه؟عن الحك إلى الباطل فتعبدون معه ؼٌر
َ فَاِلُك اْلَحّبِ َوالنََّوى{ ]األنعام : لوله تعالى:  إن هللا تعالى ٌشك الحب،  [، أي:"2٘}إِنَّ َّللاَّ

 .(ٔ)فٌخرج منه الزرع، وٌشك النوى، فٌخرج منه الشجر"
ٌخبر تعالى أنه فالك الحب والنوى ، أي : ٌشمه فً الثرى فتنبت  لال ابن كثٌر:" 

ن الحبوب ، والثمار على اختبلؾ أشكالها وألوانها وطعومها الزروع على اختبلؾ أصنافها م
 .(ٕ)من النوى"
: " ٌخبر تعالى عن كماله، وعظمة سلطانه، ولوة التداره، وسعة رحمته،  لال السعدي 

َ فَاِلُك اْلَحّبِ{ شامل لسابر الحبوب، التً ٌباشر  وعموم كرمه، وشدة عناٌته بخلمه، فمال: }إِنَّ َّللاَّ
ا، والتً ال ٌباشرونها، كالحبوب التً ٌبثها هللا فً البراري والمفار، فٌفلك الحبوب الناس زرعه

عن الزروع والنوابت، على اختبلؾ أنواعها، وأشكالها، ومنافعها، وٌفلك النوى عن األشجار، 
من النخٌل والفواكه، وؼٌر ذلن. فٌنتفع الخلك، من اآلدمٌٌن واألنعام، والدواب. وٌرتعون فٌما 

هللا من الحب والنوى، وٌمتاتون، وٌنتفعون بجمٌع أنواع المنافع التً جعلها هللا فً ذلن. فلك 
وٌرٌهم هللا من بره وإحسانه ما ٌبهر العمول، وٌذهل الفحول، وٌرٌهم من بدابع صنعته، وكمال 

 .(ٖ)حكمته، ما به ٌعرفونه وٌوحدونه، وٌعلمون أنه هو الحك، وأن عبادة ما سواه باطلة"
}النوى{ جمع النواة، وهً كل ما لم ٌكن حبا، كالتمر والمشمش والخوخ  البؽوي:"لال  
 .(ٗ)ونحوها"
َ فَاِلُك اْلَحّبِ َوالنََّوى{ ]األنعام : وفً لوله تعالى:   [، ثبلثة وجوه:2٘}إِنَّ َّللاَّ

، (2)السدي، و(ٙ)، ولتادة(٘)أحدها : ٌعنً: فالك الحبة عن السنبلة والنواة عن النخلة ، لاله الحسن
 .(1)، وابن زٌد(2)السديو

 .(ٓٔ)، وأبو مالن(2)والثانً : أن الفلك الشك الذي فٌهما ، لال مجاهد
 .(ٕٔ)، والضحان(ٔٔ)والثالث : أنه ٌعنً: خالك الحب والنوى ، لاله ابن عباس

: وأولى األلوال فً ذلن بالصواب عندي ، ما لّدمنا المول به. وذلن أن  لال الطبري:" 
ذلن بإخباره عن إخراجه الحً من المٌت والمٌت من الحً ، فكان معلوًما هللا جل ثناإه أتبع 

بذلن أنه إنَّما عنى بإخباره عن نفسه أنّه فالك الحب عن النبات ، والنوى عن الؽُُروس واألشجار 
 ، كما هو مخرج الحً من المٌت ، والمٌّت من الحً.

                                                           
 .ٓٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٗٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٕ٘ٙفسٌر السعدي:ت (ٖ)
 .2ٓٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .ٙٗٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٔ٘٘/ٔٔ(:ص1ٕٖ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٔ٘٘/ٔٔ(:ص1ٖٔ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٔ٘٘/ٔٔ(:ص1ٖٖ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٕ٘٘-ٔ٘٘/ٔٔ(:ص11ٖ٘ٔ(، )12ٖ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٕ٘٘/ٔٔ(:ص12ٖ٘ٔالطبري) انظر: تفسٌر (ٓٔ)
 .ٔ٘٘/ٔٔ(:ص1ٖٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٔ٘٘/ٔٔ(:ص1ٖٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
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لك ، فموٌل إن لم ٌكن أراد وأما المول الذي حكً عن الضحان فً معنى }فالك{، أنه خا
به أنّه خالك منه النبات والؽُروس بفلمه إٌاه ال أعرؾ له وجًها ، ألنه ال ٌعرؾ فً كبلم العرب : 

 .(ٔ)فلك هللا الشًء، بمعنى : خلك"
ِ{ ]األنعام : لوله تعالى:  ًّ ًَّ ِمَن اْلَمٌِِّت َوُمْخِرُج اْلَمٌِِّت ِمَن اْلَح  [، أي:"2٘}ٌُْخِرُج اْلَح

ٌخرج الحً من المٌت كاإلنسان والحٌوان مثبل من النطفة، وٌخرج المٌت من الحً كالنطفة من 
 .(ٕ)اإلنسان والحٌوان"

ًّ من الحّب المٌت ، ومخرج الحّبِ  لال الطبري:"  ٌمول تعالى ذكره : ٌخرج السنبل الح
ًّ من النوى المٌت ، والنوى المٌِّت  ًّ ، والشجِر الح "المٌت من السنبل الح ًّ من الشجر الح

(ٖ). 
أي : ٌخرج النبات الحً من الحب والنوى ، الذي هو كالجماد المٌت ،  لال ابن كثٌر:" 

ٌْنَاَها َوأَْخَرْجنَا ِمْنَها َحبًّا فَِمْنهُ ٌَؤُْكلُوَن * َوَجعَْلنَا ٌْتَةُ أَْحٌَ فٌَِها َجنَّاٍت  كما لال : } َوآٌَةٌ لَُهُم األْرُض اْلَم
ٌِْدٌِهْم أَفبَل ٌَْشُكُروَن * ِمْن نَِخٌٍل وَ  َ ْرنَا فٌَِها ِمَن اْلعٌُُوِن * ِلٌَؤُْكلُوا ِمْن ثََمِرِه َوَما َعِملَتْهُ أ أَْعنَاٍب َوفَجَّ

ا ال ٌَْعلَُموَن { ]ٌس :  ا تُْنبُِت األْرُض َوِمْن أَْنفُِسِهْم َوِممَّ  - ُٖٖسْبَحاَن الَِّذي َخلََك األْزَواَج ُكلََّها ِممَّ
ِ { معطوؾ على } فَاِلُك اْلَحّبِ َوالنََّوى { ثم فسره ثم [، ٖٙ ًّ ولوله : } َوُمْخِرُج اْلَمٌِِّت ِمَن اْلَح

"} ِ ًّ عطؾ علٌه لوله : } َوُمْخِرُج اْلَمٌِِّت ِمَن اْلَح
(ٗ). 

ًَّ ِمَن اْلَمٌِِّت{ كما ٌخرج من المنً حٌوانا، ومن البٌضة  لال السعدي  : " }ٌُْخِرُج اْلَح
ومن الحب والنوى زرعا وشجرا، }َوُمْخِرُج اْلَمٌِِّت{ وهو الذي ال نمو فٌه، أو ال روح  فرخا،

ِ{ كما ٌخرج من األشجار والزروع النوى والحب، وٌخرج من الطابر بٌضا ونحو  ًّ }ِمَن اْلَح
 .(٘)ذلن"

ًَّ ِمَن اْلَمٌِِّت َوُمْخِرُج اْلَمٌِِّت ِمَن الْ وفً لوله تعالى:  ِ{ ]األنعام : }ٌُْخِرُج اْلَح ًّ [، 2َ٘ح
 الوال:

أحدها : ٌخرج السنبلة الحٌة من الحبة المٌتة ، والنخلة الحٌة من النواة المٌتة ، وٌعنً بإخراج 
المٌت من الحً أن ٌخرج الحبة المٌتة من السنبلة الحٌة ، والنواة المٌتة من النخلة الحٌة ، لاله 

 .(2)، والسدي(ٙ)وأبو مالن
ٌخرج النطفة المٌتة من الحً ، ثم ٌخرج من النطفة بشًرا حًٌّا، أخرجه الطبري والثانً : معناه: 
 .(1)عن ابن عباس
عن ابن عباس فً لوله: "}ٌخرج الحً من المٌت{ لال: ٌخرج وأخرج ابن ابً حاتم:  

. لال ابن ابً حاتم:"وروي عن ابن مسعود وأبً سعٌد الخدري وسعٌد بن (2)من النطفة بشرا"
 .(ٓٔ)والنخعً ولتادة والضحان نحو ذلن" جبٌر ومجاهد

 .(ٔٔ)والثالث : ٌخرج المإمن من الكافر ، والكافر من المإمن ، لاله الحسن
 .(ٕٔ)}ٌخرج الحً من المٌت{، ٌخرج المإمن من الكافر" وروي عن عمر:" 

َجْلد. أفاده والرابع: أنه ٌخرج الفَِطن الَجْلد من البلٌد العاجز ، وٌخرج البلٌد العاجز من الفَِطن ال
  .(ٔ)الماوردي

                                                           
 .ٕ٘٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٓٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖ٘٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٗٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٕ٘ٙتفسٌر السعدي: (٘)
 .ٖ٘٘/ٔٔ(:ص2ٖٖ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٖ٘٘/ٔٔ(:ص2ٕٖ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٗ٘٘-ٖ٘٘/ٔٔ(:ص2ٖٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٕٖ٘ٔ/ٗ(:ص2ٙ٘1تفسٌر ابن ابً حاتم) (2)
 .ٕٖ٘ٔ/ٗتفسٌر ابن أبً حاتم: (ٓٔ)
 .2ٗٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .ٖٔ٘ٔ/ٗ(:ص2ٙ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
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ولد عبروا عن هذا وهذا بعبارات كلها متماربة مإدٌة للمعنى ، فمن  لال ابن كثٌر:" 
لابل : ٌخرج الدجاجة من البٌضة ، والبٌضة من الدجاجة ، من لابل : ٌخرج الولد الصالح من 

 .(ٕ)ة وتشملها"الكافر ، والكافر من الصالح ، وؼٌر ذلن من العبارات التً تنتظمها اآلٌ
ُ فَؤَنَّى تُْإفَُكوَن{ ]األنعام : لوله تعالى: ذلكم هللا الخالك المدبر فكٌؾ  [، أي:"2٘}َذِلُكُم َّللاَّ

 .(ٖ)تُصرفون عن الحك بعد هذا البٌان"
أي : فاعل هذه األشٌاء هو هللا وحده ال شرٌن له } فَؤَنَّى تُْإفَُكوَن { أي :  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗ)من الحك وتعدلون عنه إلى الباطل فتعبدون مع هللا ؼٌره"فكٌؾ تصرفون 
فإنه ٌمول : فاعل ذلن كلِّه هللاُ هلالج لج،  فؤّي وجوه الصّد عن الحّك ، أٌها  لال الطبري:أي:" 

الجاهلون ، تصّدون عن الصواب وتصرفون ، أفبل تتدبرون فتعلمون أنّه ال ٌنبؽً أن ٌُجعل لمن 
والنوى ، فؤخرج لكم من ٌابس الحب والنوى زروًعا وُحروثًا وثماًرا  أنعم علٌكم بفلك الحب

تتؽذون ببعضه وتفّكهون ببعضه ، شرٌٌن فً عبادته ما ال ٌضر وال ٌنفع ، وال ٌسمع وال 
 .(٘)ٌبصر؟"
ُ{  لال السعدي  : " }َذِلُكْم{ الذي فعل ما فعل، وانفرد بخلك هذه األشٌاء وتدبٌرها }َّللاَّ
الذي له األلوهٌة والعبادة على خلمه أجمعٌن، وهو الذي ربى جمٌع العالمٌن بنعمه، َربُُّكْم أي: 

وؼذاهم بكرمه. }فَؤَنَّى تُْإفَُكوَن{ أي: فؤنى تصرفون، وتصدون عن عبادة من هذا شؤنه، إلى 
 .(ٙ)عبادة من ال ٌملن لنفسه نفعا وال ضرا، وال موتا، وال حٌاة، وال نشورا؟"

م هللا{ ابتداء وخبر. }فؤنى تإفكون{  فمن أٌن تصرفون عن الحك }ذلك لال المرطبً:" 
 .(2)مع ما ترون من لدرة هللا جل وعز"

 الفوابد:
 أن هللا خالك كل شًء فهو رب كل شًء ولذا وجب أن ٌإله وحده دون ما سواه.  -ٔ
 التحدي بؤصل الزرع وهً: الحبة، فهو سبحانه خلك الحبة التً هً أصل الزرع. -ٕ
تعالى وحده الذي ٌشك الحب والنوى فً الثرى، فتنبت منه الزروع والثمار أنه سبحانه و -ٖ

 ُ على اختبلؾ ألوانها وأشكالها وطعومها، ثم لال مشًٌرا إلى وحدانٌته تعالى: }َذِلُكُم َّللاَّ
فَؤَنَّى تُْإفَُكوَن{ : أي فاعل ذلن هو هللا وحده ال شرٌن، فكٌؾ تصرفون عن الحك 

 بعبادتكم ؼٌر هللا تعالى. وتعدلون عنه إلى الباطل
أن من تمام ألوهٌته وربوبٌته لدرته على تحوٌل الخلك من حال إلى حال، ولذا فإنه  -ٗ

ٌمٌت وٌُحًٌ، وٌخلك وٌفنً، وٌخرج الحً من المٌت، والمٌت من الحً، )إِنَّ هللاَ فَاِلُك 
ًَّ ِمَن اْلَمٌِِّت َوُمْخِرُج اْلمَ  ِ..{، فمن الحبة الجامدة اْلَحّبِ َوالنََّوى ٌُْخِرُج اْلَح ًّ ٌِِّت ِمَن اْلَح

الصماء ٌُخرج هللا نبتة ؼضة خضراء تزهر وتثمر، ثم تعطً هذه النبتة الحٌة حبوباً 
جامدة مٌتة، ومن الطٌور الحٌة ٌخرج البٌض المٌت، ومن البٌض المٌت تخرج الطٌور 

 المتحركة المؽردة التً تنطلك فً أجواز الفضاء..
 

 المرآن
ٌَْل َسَكنًا َوالشهْمَس َواْلمََمَر ُحْسبَانًا َذِلَن تَْمِدٌُر اْلعَِزٌِز اْلعَِلٌِم ) }فَاِلكُ  ْصبَاحِ َوَجعََل الله ({ 2ٙاْْلِ

 [2ٙ]األنعام : 
 التفسٌر:

                                                                                                                                                                      
 .2ٗٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .ٖٗٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .21ٖ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٖٗٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٗ٘٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕ٘ٙتفسٌر السعدي: (ٙ)
 .ٗٗ/2تفسٌر المرطبً: (2)
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وهللا سبحانه وتعالى هو الذي شك ضٌاء الصباح من ظبلم اللٌل، وجعل اللٌل مستمًرا، ٌسكن فٌه 
ٌبه من الراحة، وجعل الشمس والممر ٌجرٌان فً فلكٌهما بحساب من ٌتعب بالنهار فٌؤخذ نص

متمن ممدَّر، ال ٌتؽٌر وال ٌضطرب، ذلن تمدٌر العزٌز الذي عزَّ سلطانه، العلٌم بمصالح خلمه 
 وتدبٌر شبونهم. 

ْصبَاحِ{ ]األنعام : لوله تعالى:  وهللا سبحانه وتعالى هو الذي شك  [، أي:"2ٙ}فَاِلُك اإْلِ
 .(ٔ)اح من ظبلم اللٌل"ضٌاء الصب
شاق عمود الصبح عن ظلمة اللٌل وكاشفه ، وهو أول ما ٌبدو من  لال البؽوي:أي:" 

 .(ٕ)النهار، ٌرٌد مبدئ الصبح وموضحه"
أي: ذلكم هللا ربكم فالك اإلصباح. ولٌل المعنى أن هللا فالك اإلصباح.  لال المرطبً:" 

 .(ٖ)أي: فالك الصبح كل ٌوم، ٌرٌد الفجر"والصبح والصباح أول النهار، وكذلن اإلصباح، 
أي : خالك الضٌاء والظبلم ، كما لال فً أول السورة : } َوَجعََل  لال ابن كثٌر:" 

الظُّلَُماِت َوالنُّوَر { فهو سبحانه ٌفلك ظبلم اللٌل عن ؼرة الصباح ، فٌضًء الوجود ، وٌستنٌر 
م رواله ، وٌجًء النهار بضٌابه وإشراله األفك ، وٌضمحل الظبلم ، وٌذهب اللٌل بدآدبه  وظبل

ٌَْل النََّهاَر ٌَْطلُبُهُ َحثٌِثًا { ]األعراؾ :  [ ، فبٌن تعالى لدرته على ٗ٘، كما لال تعالى:} ٌُْؽِشً اللَّ
خلك األشٌاء المتضادة المختلفة الدالة على كمال عظمته وعظٌم سلطانه ، فذكر أنه فالك 

 .(ٗ)اإلصباح"
ولما ذكر تعالى مادة خلك األلوات، ذكر منته بتهٌبة المساكن، وخلمه : "  لال السعدي 

كل ما ٌحتاج إلٌه العباد، من الضٌاء والظلمة، وما ٌترتب على ذلن من أنواع المنافع والمصالح 
فمال: }فَاِلُك اإلْصبَاحِ{ أي: كما أنه فالك الحب والنوى، كذلن هو فالك ظلمة اللٌل الداجً، 

وجه األرض، بضٌاء الصبح الذي ٌفلمه شٌبا فشٌبا، حتى تذهب ظلمة اللٌل الشامل لما على 
كلها، وٌخلفها الضٌاء والنور العام، الذي ٌتصرؾ به الخلك فً مصالحهم، ومعاٌشهم، ومنافع 

 .(٘)دٌنهم ودنٌاهم"
ْصبَاحِ{ ]األنعام : وفً تفسٌر لوله تعالى:   [، وجوه:2ٙ}فَاِلُك اإْلِ

 .(ٙ)لاله لتادة أحدها : فالك الصبح ،
 .(2)والثانً : أنه إضاءة الفجر ، لاله مجاهد

 .(1)والثالث : أن معناه خالك نور النهار ، وهذا لول الضحان
 .(2)والرابع : أن اإِلصباح ضوء الشمس بالنهار وضوء الممر باللٌل ، لاله ابن عباس

 .(ٓٔ)والخامس: معناه: فلك اإلصباح عن اللٌل. لاله ابن زٌد
 .(ٔٔ): معناه: خالك اللٌل والنهار. وهذا مروي عن ابن عباس أٌضاوالسادس
، بفتح األلؾ ، "كؤنه (ٕٔ)«فَاِلُك األْصبَاحِ »وذكر عن الحسن البصري أنّه كان ٌمرأ :  

 .(ٖٔ)" «أصباًحا»، كؤنه أراد صبح كل ٌوم ، فجعله  «صبح»تؤول ذلن بمعنى جمع 

                                                           
 .ٓٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٔٔ-2ٓٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .٘ٗ-ٗٗ/2تفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .ٖٗٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٕ٘ٙتفسٌر السعدي: (٘)
 .٘٘٘/ٔٔ(ص:21ٖ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .٘٘٘/ٔٔ(ص:2ٖٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .٘٘٘/ٔٔ(ص:ٖٖٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .٘٘٘/ٔٔ(:ص22ٖ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .٘٘٘/ٔٔ(:صٕٖٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٙ٘٘/ٔٔ(:صٖٗٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٙ٘٘/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٙ٘٘/ٔٔتفسٌر الطبري:(ٖٔ)
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 .(ٔ) «فلك اإلصباح»ولرأ النخعً: 
العبللة بٌن فلك هللا اإلصباح وفلمه الحبَّ والنوى،  -رحمه هللا تعالى-سٌد لطب ولد بٌَّن 

فمال: "وانفبلق اإلصباح من الظبلم حركة تشبه فً شكلها انفبلق الحبّة والنواة، وانبثاق النُّور 
فً تلن الحركة، كانبثاق البرعم فً هذه الحركة، وبٌنهما من مشابه الحركة والحٌوٌة والبهاء 

جمال سمات مشتركةٌ، ملحوظةٌ فً التعبٌر عن الحمابك المشتركة فً طبٌعتهما وحمٌمتهما وال
كذلن، وبٌن انفبلق الحّبِ والنوى وانفبلق اإلصباح وسكون اللٌل صلةٌ أخرى، إنَّ اإلصباح 
واإلمساء، والحركة والسكون فً هذا الكون أو فً هذه األرض ذات عبللٍة مباشرة بالنبات 

 .(ٕ)والحٌاة"
ٌَْل َسَكنًا{ ]األنعام : لوله تعالى:  وجعل اللٌل مستمًرا، ٌسكن فٌه من  [، أي:"2ٙ}َوَجعََل اللَّ

 .(ٖ)ٌتعب بالنهار فٌؤخذ نصٌبه من الراحة"
 .(ٗ)لال البؽوي:أي:" ٌسكن فٌه خلمه" 
َحى َواللٌَّْ  لال ابن كثٌر:"  ِل إَِذا أي : ساجٌا مظلما تسكن فٌه األشٌاء ، كما لال : } َوالضُّ

ٌِْل إَِذا ٌَْؽَشى * َوالنََّهاِر إَِذا تََجلَّى { ]اللٌل : ٕ،  َٔسَجى { ]الضحى :  [ ، ٕ،  ٔ[ ، ولال } َواللَّ
ٌِْل إَِذا ٌَْؽَشاَها { ]الشمس :   .(٘)["ٗ،  ٖولال } َوالنََّهاِر إَِذا َجبلَها * َواللَّ

واالستمرار والراحة، التً ال تتم : " ولما كان الخلك محتاجٌن إلى السكون  لال السعدي 
ٌَْل َسَكنًا{ ٌسكن فٌه اآلدمٌون إلى دورهم ومنامهم، واألنعام  بوجود النهار والنور }َجعََل{ هللا }اللَّ
إلى مؤواها، والطٌور إلى أوكارها، فتؤخذ نصٌبها من الراحة، ثم ٌزٌل هللا ذلن بالضٌاء، وهكذا 

 .(ٙ)أبدا إلى ٌوم المٌامة"
ما ٌسكن إلٌه الرجل وٌطمبن استبناسا به واسترواحا إلٌه، «: السكن» خشري:"لال الزم 

من زوج أو حبٌب. ومنه لٌل للنار: سكن، ألنه ٌستؤنس بها. أال تراهم سموها المإنسة، واللٌل 
. وٌجوز أن ٌراد: وجعل اللٌل مسكونا فٌه (2)ٌطمبن إلٌه التعب بالنهار الستراحته فٌه وجمامه

 .(1)وا فٌه"من لوله لتسكن
عن عبد العزٌز بن أبً رواد لال: "كان لصهٌب امرأة فكان ٌطٌل السهر، لال: روي 

فمالت له: ٌا صهٌب، لد أفسدت علً نفسن! فمال صهٌب: إن هللا جعل اللٌل سكنا لصهٌب، إن 
 .(2)"صهٌبا إذا ذكر الجنة طال شوله، وإذا ذكر النار طار نومه

 [، وجوه:2ٌَْٙل َسَكنًا{ ]األنعام : }َوَجعََل اللَّ وفً لوله تعالى: 
ً سكناً ألن كل متحرن بالنهار ٌسكن فٌه  أحدهما : أنه ُسّمِ
(ٔٓ). 

 .(ٔٔ)والثانً : ألن كل حً ٌؤوي فٌه إلى مسكنه 
 .(ٕٔ)ٌسكن فٌه كل طٌر ودابة. وهذا لول لتادةوالثالث: ألنه 
 .(ٖٔ) لمصحؾنصب اتباعا ل« اللٌل»على الماضً، « وجعل»ولرأ أهل الكوفة:  

 .(ٔ) «وجعل اللٌل» ولرأ النخعً: 

                                                           
 .2ٗ/ٕانظر: الكشاؾ: (ٔ)
 .2٘ٔٔ/ ٕفً ظبلل المرآن: (ٕ)
 .ٓٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .ٖٗٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٕ٘ٙتفسٌر السعدي: (ٙ)
 .: الراحة-،بالفتح«امالجم»، أى: راحته من التعب. وفً الصحاح:«وجمامه»لوله: (2)
 .2ٗ/ٕالكشاؾ: (1)
 .ٖٗ٘ٔ/ٗ(:ص2ٙ2ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .1ٗٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .1ٗٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .ٖٗ٘ٔ/ٗ(:ص2ٙ2٘انظر تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .2ٔٔ/ٖانظر: تفسٌر البؽوي: (ٖٔ)
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وجعل الشمس والممر  [، أي:"2ٙ}َوالشَّْمَس َواْلمََمَر ُحْسبَانًا{ ]األنعام : لوله تعالى: 
 .(ٕ)ٌجرٌان فً فلكٌهما بحساب متمن ممدَّر، ال ٌتؽٌر وال ٌضطرب"

نتهٌا إلى لال البؽوي:" أي: جعل الشمس والممر بحساب معلوم ال ٌجاوزانه حتى ٌ 
 .(ٖ)مصدر كالحساب"« الحسبان»ألصى منازلهما، و

أي : ٌجرٌان بحساب ممنن ممدر ، ال ٌتؽٌر وال ٌضطرب ، بل كل  لال ابن كثٌر:" 
منهما له منازل ٌسلكها فً الصٌؾ والشتاء ، فٌترتب على ذلن اختبلؾ اللٌل والنهار طوال 

ْمَس ِضٌَاًء َواْلمََمَر نُوًرا َولَدََّرهُ َمنَاِزَل ِلتَْعلَُموا َعَدَد ولصرا ، كما لال تعالى:} ُهَو الَِّذي َجعََل الشَّ 
نٌَِن َواْلِحَساَب { اآلٌة ]ٌونس :  [ ، وكما لال : } ال الشَّْمُس ٌَْنبَِؽً لََها أَْن تُْدِرَن اْلمََمَر َوال ٘الّسِ

ٌُْل َسابُِك النََّهاِر َوُكلٌّ فًِ فَلٍَن ٌَْسبَُحوَن { ]ٌ [ ، ولال } َوالشَّْمَس َواْلمََمَر َوالنُُّجوَم ٓٗس : اللَّ
َراٍت بِؤَْمِرِه { ]األعراؾ :   .(ٗ)["ُٗ٘مَسخَّ

: " }و{ جعل تعالى }الشمس َواْلمََمَر ُحْسبَانًا{ بهما تعرؾ األزمنة  لال السعدي 
ن واألولات، فتنضبط بذلن أولات العبادات، وآجال المعامبلت، وٌعرؾ بها مدة ما مضى م

لما عرؾ ذلن عامة الناس،  -األولات التً لوال وجود الشمس والممر، وتناوبهما واختبلفهما 
واشتركوا فً علمه، بل كان ال ٌعرفه إال أفراد من الناس، بعد االجتهاد، وبذلن ٌفوت من 

 .(٘)المصالح الضرورٌة ما ٌفوت"
 [، وجهان:2ٙعام : }َوالشَّْمَس َواْلمََمَر ُحْسبَانًا{ ]األنوفً لوله تعالى: 

، (ٙ)أحدهما : وجعل الشمس والممر ٌجرٌان فً أفبلكهما بحساب. وهذا لول ابن عباس
 .(ٓٔ)، ولتادة فً احد لولٌه(2)، والربٌع(1)، والسدي(2)ومجاهد

 . (ٔٔ)والثانً: معناه: وجعل الشمس والممر ضٌاء، لاله لتادة
َل َعلٌََها ُحْسبَاناً ِمَن السََّمآِء{ ] الكهؾ لال الماوردي: وكؤنه أخذه من لوله تعالى :}َوٌُْرسِ 

 .(ٕٔ)[ لال : ناراً" ٓٗ: 
له : وجعل   لال الطبري: " وأولى المولٌن فً تؤوٌل ذلن عندي بالصواب، تؤوٌل من تؤوَّ

الشمس والممَر ٌجرٌان بحساب وعدٍد لبلوغ أمرهما ونهاٌة آجالهما ، وٌدوران لمصالح الخلك 
ما للنا ذلن أولى التؤوٌلٌن باآلٌة ، ألن هللا تعالى ذكره ذَكر لبلَه أٌادٌه عند التً ُجِعبل لها، وإن

خلمه ، وعظم سلطانه ، بفلمه اإلصباح لهم ، وإخراج النبات والِؽراس من الحب والنوى ، 
وعمّب ذلن بذكره خلك النجوم لهداٌتهم فً البر والبحر. فكان وصفه إجراءه الشمس والممَر 

ه بهذا الموضع من ذكر إضاءتهما ، ألنه لد وصؾ ذلن لبُل بموله : }فالك لمنافعهم ، أشب
 .(ٖٔ)اإلصباح{، فبل معنى لتكرٌره مرة أخرى فً آٌة واحدة لؽٌر معنى"

ذلن تمدٌر العزٌز الذي عزَّ  [، أي:"2ٙ}َذِلَن تَْمِدٌُر اْلعَِزٌِز اْلعَِلٌِم{ ]األنعام : لوله تعالى: 
 .(ٗٔ)مه وتدبٌر شبونهم"سلطانه، العلٌم بمصالح خل

                                                                                                                                                                      
 .2ٗ/ٕانظر: الكشاؾ: (ٔ)
 .ٓٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .ٖ٘ٓ-ٖٗٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٕ٘ٙتفسٌر السعدي: (٘)
 .1٘٘/ٔٔ(:صٖٙٓٙٔ(، )ٖ٘ٓٙٔاظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .2٘٘-1٘٘/ٔٔ(:صٖٓٔٙٔاظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .1٘٘/ٔٔ(:ص2ٖٓٙٔاظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .1٘٘/ٔٔ(:ص1ٖٓٙٔاظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .1٘٘/ٔٔ(:ص2ٖٓٙٔر الطبري)اظر: تفسٌ (ٓٔ)
 .2٘٘/ٔٔ(:صٖٔٔٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .1ٗٔ/ٕالنكت والعٌون: (ٕٔ)
 .2٘٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .ٓٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
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 .(ٔ)}العلٌم{، ٌعنً" عالما بها" لال سعٌد بن جبٌر:" 
أي : الجمٌع جار بتمدٌر العزٌز الذي ال ٌمانع وال ٌخالؾ العلٌم بكل  لال ابن كثٌر:" 

شًء ، فبل ٌعزب عن علمه مثمال ذرة فً األرض وال فً السماء ، وكثًٌرا ما إذا ذكر هللا تعالى 
هار والشمس والممر ، ٌختم الكبلم بالعزة والعلم ، كما ذكر فً هذه اآلٌة ، وكما خلك اللٌل والن

ٌُْل نَْسلَُخ ِمْنهُ النََّهاَر فَإِذَا ُهْم ُمْظِلُموَن * َوالشَّْمُس تَْجِري ِلُمْستَمَّرٍ  لََها َذِلَن فً لوله : } َوآٌَةٌ لَُهُم اللَّ
 .(ٕ)["1ٖ،  2ٖتَْمِدٌُر اْلعَِزٌِز اْلعَِلٌِم { ]ٌس : 

: " }َذِلَن{ التمدٌر المذكور }تَْمِدٌُر اْلعَِزٌِز اْلعَِلٌِم{ الذي من عزته انمادت له  لال السعدي 
هذه المخلولات العظٌمة، فجرت مذللة مسخرة بؤمره، بحٌث ال تتعدى ما حده هللا لها، وال تتمدم 

 ن، واألوابل واألواخر.عنه وال تتؤخر }اْلعَِلٌم{ الذي أحاط علمه، بالظواهر والبواط
ومن األدلة العملٌة على إحاطة علمه، تسخٌر هذه المخلولات العظٌمة، على تمدٌر، 

ونظام بدٌع، تحٌُُّر العمول فً حسنه وكماله، وموافمته للمصالح والحكم"
(ٖ). 

 الفوابد:
وتهدأ  من فوابد اآلٌة الكرٌمة أن هللا تعالى جعل اللٌل لنا سكناً، ننمطع فٌه عن الحركة، -ٔ

 فٌه أفعالنا، ولد جعل هللا لنا النهار ننبعث فٌه إلى العمل.
ومنها انه تعالى جعل لنا الشمس والممر حسباناً، فبالشمس نعرؾ ممدار اللٌالً واألٌام،  -ٕ

 وبالممر نعرؾ ممدار الشهور واألعوام.
الجرٌان من فوابد الىٌة الكرٌمة: أن الممر لرٌن الشمس فً الحسبان كما أنه لرٌنها فً  -ٖ

 والسبح فً الفلن والدإوب فً السٌر والبزوغ واألفول.
وٌتفرغ من الفابدة السابمة: أن هللا تعالى ؼاٌر بٌن الممر وبٌن الكواكب، وعلى هذا فمن  -ٗ

جمع بٌن الممر والكواكب ولال: إنه كوكب من جنسها، فمد جمع بٌن ما فرق هللا بٌنه 
 وخالؾ نصوص المرآن.
َ ٌَْسُجُد لَهُ َمْن فًِ السََّماَواِت َوَمْن فًِ اأْلَْرِض َوالشَّْمُس لال تعالى:}أَلَْم تَ  َر أَنَّ َّللاَّ

{ اآلٌة ولوله تعالى: }الشَّْمُس َواْلمََمُر بُِحْسبَاٍن  َواْلمََمُر َوالنُُّجوُم َواْلِجبَاُل َوالشََّجُر َوالدََّوابُّ
ٌَْل َسَكنًا [، 1ٔ* َوالنَّْجُم َوالشََّجُر ٌَْسُجَداِن{]الحج: ْصبَاحِ َوَجعََل اللَّ ولوله تعالى: }فَاِلُك اإْلِ

وا َوالشَّْمَس َواْلمََمَر ُحْسبَانًا ذَِلَن تَْمِدٌُر اْلعَِزٌِز اْلعَِلٌِم * َوُهَو الَِّذي َجعََل لَُكُم النُُّجوَم ِلتَْهتَدُ 
ٌُْل [ اآلٌة. و22-2ٙبَِها فًِ ُظلَُماِت اْلبَّرِ َواْلبَْحِر{]األنعام: ٌِْه اللَّ ا َجنَّ َعلَ لوله تعالى: }فَلَمَّ

ا َرأَى اْلمََمَر بَاِزًؼا لَاَل هَ  ا أَفََل لَاَل اَل أُِحبُّ اآْلَفِِلٌَن * فَلَمَّ َذا َرأَى َكْوَكبًا لَاَل َهَذا َربًِّ فَلَمَّ
ا أَفََل لَاَل لَبِْن لَْم ٌَْهِدنًِ َربًِّ أَلَُكونَنَّ ِمَن الْ  ا َرأَى الشَّْمَس َربًِّ فَلَمَّ الٌَِّن * فَلَمَّ مَْوِم الضَّ

 [ اآلٌة.21-2ٙبَاِزَؼةً لَاَل َهَذا َربًِّ َهَذا أَْكبَُر{]األنعام:
ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: تمرٌر لدرة هللا على كل شًء وعلمه بكل شًء وحكمته فً  -٘

 كل شًء.
ما من أسماء هللا وه:«العلٌم«»العزٌز»ومنها: إثبات اسمٌن من أسماء هللا. وهما  -ٙ

 الحسنى ٌدالن على كمال العزة والعلم.
هو المنٌع الذي ال ٌؽلب. والعز فً كبلم العرب على ثبلثة أوجه. :«العزٌز»فـ -

، أي: من ؼلب سلب، ٌمال منه: عز حدها: بمعنى الؽلبة، ومنه لولهم: من عز بزأ
 :]ص  {ابوعزنً فً الخط}من ٌعز. ومنه لول هللا سبحانه:  -بضم العٌن-ٌعز 
ٕٖ.] 

من "ٌعز" ، كمول  -بفتح العٌن-والثانً: بمعنى الشدة والموة. ٌمال منه: عز ٌعز 
 :(ٔ)-ٌصؾ العماب-الهذلً 

                                                           
 .ٖ٘٘ٔ/ٗ(:ص2ٙ1ٓأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٖ٘ٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٕ٘ٙتفسٌر السعدي: (ٖ)
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 سوداء روثة أنفها كالمخصؾ           حتى انتهٌت إلى فراش عزٌزة  
 جعلها عزٌزة، ألنها من ألوى جوارح الطٌر.
بكسر -. ٌمال منه: عز الشًء ٌعز والوجه الثالث: أن ٌكون بمعنى نفاسة المدر

من ٌعز، فٌتؤول معنى العزٌز على هذا، أنه الذي ال ٌعادله شًء، وأنه ال  -العٌن
 .(ٕ)"مثل له، وال نظٌر

، ، فهو سبحانه -عّز وجل-من أسمابه «: العلٌم»و - ، واْلِعْلُم صفةٌ ذاتٌةٌ ثابتةٌ هلل َعزَّ وجلَّ
 .(ٖ)ى علٌه شًء من األشٌاءالمحٌط علمه بكل شًء، فبل ٌخف«العلٌم»

: هو العالم بالسرابر والخفٌات التً ال ٌدركها علم «العلٌم»لال الخطابً:" 
[. وجاء على بناء فعٌل ٖٕالخلك، كموله تعالى: }إنه علٌم بذات الصدور{ ]لممان:

: }وفوق كل ذي علم علٌم{ -سبحانه-للمبالؽة فً وصفه بكمال العلم، ولذلن لال 
فإن ذلن ٌنصرؾ منهم إلى نوع  -وإن كانوا ٌوصفون بالعلم-آلدمٌون [. وا2ٙ]ٌوسؾ:

من المعلومات، دون نوع، ولد ٌوجد ذلن منهم فً حال دون حال، ولد تعترضهم 
اآلفات فٌخلؾ علمهم الجهل، وٌعمب ذكرهم النسٌان، ولد نجد الواحد منهم عالما بالفمه 

بالطب ونحوهما من األمور، وعلم ؼٌر عالم بالنحو وعالما بهما ؼٌر عالم بالحساب و
[، }وأحصى كل ٕٔعلم حمٌمة، وكمال }لد أحاط بكل شًء علما{ ]الطبلق: -سبحانه-هللا 

 .(ٗ)["1ٕشًء عددا{ ]الجن: 
 

 المرآن
ْلنَا اْْل  ٌَاِت ِلمَْوٍم ٌَْعلَُموَن }َوُهَو الهِذي َجعََل لَُكُم النُُّجوَم ِلتَْهتَُدوا بَِها فًِ ُظلَُماِت اْلبَّرِ َواْلبَْحِر لَْد فَصه

 [29({ ]األنعام : 29)
 التفسٌر:

وهللا سبحانه هو الذي جعل لكم أٌها الناس النجوم عبلمات، تعرفون بها الطرق لٌبل إذا ضللتم 
بسبب الظلمة الشدٌدة فً البر والبحر، لد بٌَّنَّا البراهٌن الواضحة؛ لٌتدبرها منكم أولو العلم باهلل 

 وشرعه.
}َوُهَو الَِّذي َجعََل لَُكُم النُُّجوَم ِلتَْهتَُدوا بَِها فًِ ُظلَُماِت اْلبَّرِ َواْلبَْحِر{ ]األنعام : الى:لوله تع 
وهللا سبحانه هو الذي جعل لكم أٌها الناس النجوم عبلمات، تعرفون بها الطرق لٌبل  [، أي:"22

 .(٘)إذا ضللتم بسبب الظلمة الشدٌدة فً البر والبحر"
وهللا الذي جعل لكم ، أٌها الناس ، النجوم أدلةً فً البر والبحر إذا  بري:أي:"لال الط 

ة ، فتهتدون بها إلى  ضللتم الطرٌك ، أو تحٌرتم فلم تهتدوا فٌها لٌبل تستدلّون بها على المحجَّ
الطرٌك والمحجة ، فتسلكونه وتنجون بها من ظلمات ذلن ، كما لال جل ثناإه : }َوَعبلَماٍت 

[ ، أي : من ضبلل الطرٌك فً البّر والبحر وعنى ْٙٔجِم ُهْم ٌَْهتَُدوَن{ ]سورة النحل : َوبِالنَّ 
 .(ٙ)بالظلمات ، ظلمة اللٌل ، وظلمة الخطؤ والضبلل ، وظلمة األرض أو الماء"

                                                                                                                                                                      
 ٖٕآخرلصٌدة ألبً كبٌرالهذلً، أبٌاتها  12ٓٔ، وشرح أشعارهم للسكري: ٓٔٔدٌوان الهذلٌٌن المسم الثانً :(ٔ)

 بٌتا، مطلعها:
 أزهٌرهل عن شٌبة من مصرؾ...أم ال خلود لباذل متكلؾ

« شعواء»وجاءت رواٌته:  برواٌة: فتخاء، بدل، سوداء، 2ٗٔ/ 2وتهذٌب األزهري  1ٕٔ/ ٕوفً مماٌٌس اللؽة 
فً اللسان « فتخاء»فً اللسان )روث( والتاج )عزز، فرش( و: « سوداء»و  بالعٌن المهملة فً اللسان )عزز(

 .والتاج )خصؾ(
 على معنى "العزٌز". ٖٗوالبٌت استشهد به الزجاج فً تفسٌراألسماء: ص 

 .1ٗ-2ٗ/ٔشؤن الدعاء: (ٕ)
 .11ٔ/ٔانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة، البن عثٌمٌن: (ٖ)
 .2٘شؤن الدعاء: (ٗ)
 .ٓٗٔر:التفسٌر المٌس (٘)
 .ٔٙ٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
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ولما ذكر خلك السموات واألرض وما فٌهن فً أول سورة } حم {  لال ابن كثٌر:" 
ْنٌَا بَِمَصابٌَِح َوِحْفًظا ذَِلَن تَْمِدٌُر اْلعَِزٌِز اْلعَِلٌِم { ]فصلت : السجدة ، لال : } َوَزٌَّنَّ   [.ٕٔا السََّماَء الدُّ

ولوله : } َوُهَو الَِّذي َجعََل لَُكُم النُُّجوَم ِلتَْهتَُدوا بَِها فًِ ُظلَُماِت اْلبَّرِ َواْلبَْحِر {، لال بعض السلؾ : 
فمد أخطؤ وكذب على هللا : أن هللا جعلها زٌنة للسماء،  من اعتمد فً هذه النجوم ؼٌر ثبلث

 .(ٔ)ورجوما للشٌاطٌن ، وٌهتدى بها فً ظلمات البر والبحر"
بٌّن كمال لدرته، وفً النجوم منافع جمة. ذكر فً هذه اآلٌة بعض  لال المرطبً:" 

ٌَْطاٍن َماِرٍد{  منافعها، وهً التً ندب الشرع إلى معرفتها، وفً التنزٌل:}َوِحْفًظا ِمْن ُكلِّ  َش
 .(ٕ)بمعنى: خلك" -هنا-« جعل»[. و٘[، }َوَجعَْلنَاَها ُرُجوًما ِللشٌََّاِطٌن{ ]الملن : 2]الصافات : 

لال السعدي:" حٌن تشتبه علٌكم المسالن، وٌتحٌر فً سٌره السالن، فجعل هللا النجوم 
اراتهم، وأسفارهم. منها: هداٌة للخلك إلى السبل، التً ٌحتاجون إلى سلوكها لمصالحهم، وتج

نجوم ال تزال ترى، وال تسٌر عن محلها، ومنها: ما هو مستمر السٌر، ٌعرؾ سٌَره أهل 
 .(ٖ)المعرفة بذلن، وٌعرفون به الجهات واألولات" 

 وهللا تعالى خلك النجوم لفوابد: لال البؽوي:" 
 لٌالً إلى مماصده.أحدها هذا: وهو أن راكب البحر والسابر فً المفار ٌهتدي بها فً ال

 [.٘والثانً: أنها زٌنة للسماء كما لال: }َولَمَْد َزٌَّنَّا السََّماَء الدُّْنٌَا بَِمَصابٌَِح{ ]الملن : 
 .(ٗ)["٘ومنها: رمً الشٌاطٌن، كما لال: }َوَجعَْلنَاَها ُرُجوًما ِللشٌََّاِطٌن{ ]الملن : 

لتهتدوا بها فً ظلمات البر عن ابن عباس لوله : " }وهو الذي جعل لكم النجوم  
 .(٘)والبحر{، لال : ٌضّل الرجل وهو فً الظلمة والجور عن الطرٌك"

لال لتادة: "خلك هللا هذه النجوم لثبلث زٌنة للسماء، ورجوما للشٌاطٌن، وعبلمات 
 . (ٙ)ٌهتدى بها، فمن تؤول فٌها ؼٌر ذلن فمد أخطؤ حظه وأضاع نصٌبه وتكلؾ ما ال علم له به "

. 
بن جبرٌن:"ٌرد لتادة على المنجمٌن الذٌن ٌستدلون بطلوع النجوم على الحوادث لال ا

التً تحدث فً األرض من العاهات والمصابب، ومن األمطار والخٌرات، ومن العموبات 
ونحوها، وما ذان أال أن النجوم ال تحدث شٌباً بنفسها، بل هللا تعالى جعلها مسخرة كما لال هللا 

َر  َراٌت بِؤَْمِرِه{ ]النحل:تعالى: }َوَسخَّ ٌَْل َوالنََّهاَر َوالشَّْمَس َواْلمََمَر َوالنُُّجوُم ُمَسخَّ [ ، ولال ٕٔلَُكُم اللَّ
[ أي: ٌمتدون فً طرلهم، ولال تعالى: }َوُهَو الَِّذي َجعََل ٙٔتعالى: }َوبِالنَّْجِم ُهْم ٌَْهتَُدوَن{ ]النحل:

[ )لتهتدوا( ٌعنً: أنكم تستدلون بها 22ً ُظلَُماِت اْلبَّرِ َواْلبَْحِر{ ]األنعام:لَُكُم النُُّجوَم ِلتَْهتَُدوا بَِها فِ 
على الجهة التً ترٌدونها، وتعرفون أي جهة تمصدونها، فجعلها هللا عبلمات لٌهتدى بها، كما 

ْنٌَا بَِمَصابٌَِح{ ]الملن: أي: بهذه النجوم، ولال  [٘جعلها زٌنة فً لوله تعالى: }َولَمَْد َزٌَّنَّا السََّماَء الدُّ
ْنٌَا بِِزٌنٍَة اْلَكَواِكِب{ ]الصافات: [ والكواكب التً فً هذه السماء هً ٙتعالى: }إِنَّا َزٌَّنَّا السََّماَء الدُّ

زٌنة لها، فإذا كنت فً لٌلة مظلمة ونظرت إلى السماء ترى نجومها تزهر فً كل جانب، 
 كالسرج تضًء، فهً زٌنة للسماء.

أخبر هللا تعالى بؤنها رجوم ترجم بها الشٌاطٌن عن استراق السمع، كما لال كذلن أٌضاً 
[ والشهاب: هو هذا الذي ٌرمى به 1ٔتعالى: }إاِلَّ َمِن اْستََرَق السَّْمَع فَؤَتْبَعَهُ ِشَهاٌب ُمبٌٌِن{ ]الحجر:

ً فمد رمً به شٌطان أو مسترق للسمع، ولال  تعالى عن فً اللٌلة الظلماء، فإذا أبصرته منمضا
[ ، ولال تعالى: }َوَجعَْلنَاَها ُرُجوًما 2الجن: }فََمْن ٌَْستَِمعِ اآلَن ٌَِجْد لَهُ ِشَهابًا َرَصًدا{ ]الجن:

[ أي: ٌرجمون بها، فهذه هً الحكمة فً وجود هذه النجوم، فؤما الذٌن ِ٘للشٌََّاِطٌِن{ ]الملن:

                                                           
 .ٖ٘ٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٙٗ/2تفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .ٕ٘ٙتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .2ٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .ٕٙ٘/ٔٔ(:صٕٖٔٙٔأخرجه الطبري) (٘)
 .(ٖٗ/  ٖأورده اإلمام السٌوطً فً كتابه: الدرالمنثور )(ٙ)
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على حدث أو أمر مستمبل أو نحو ذلن، ٌدعون فٌها أنها تدل على وجود خٌر أو زواله، أو تدل 
 فإن هذا من التكلؾ.

والتنجٌم من األعمال الشٌطانٌة، وهو االستدالل باألحوال الفلكٌة على الحوادث 
األرضٌة، بمعنى أنه ٌمول: طلوع النجم الفبلنً سبب لحدوث رٌاح، وسبب لحدوث ؼرق، أو 

فبلنً حدث فً البلدة الفبلنٌة فٌضان لجدب أو لخصب، أو لوباء أو مرض، أو إذا ؼاب النجم ال
أو ؼرق أو زلزال أو ما أشبه ذلن، وهذا فعل كثٌر من المنجمٌن، وٌؽلب علٌهم أنهم شبه 

 السحرة؛ وذلن ألن النجوم مسخرة مسٌرة بؤمر هللا، لٌست دلٌبلً على شًء مما ٌمولون.
ن؛ وذلن ألن والنجوم ٌعرؾ بها موالٌت الشتاء والصٌؾ، والؽراس والزروع ونحو ذل

هللا تعالى لدر لها موالٌت، فهنان نجوم تطلع فً الشتاء، فإذا رآها الناس عرفوا أن هذا ولت 
زراعة البر ونحوه، ونجوم تطلع فً الصٌؾ، فإذا رأوها عرفوا أن هذا ولت ٌبذر فٌه كذا وكذا، 

وإلباله أو  وٌؽرس فٌه كذا وكذا، أو ٌعرفون بها دخول الشتاء أو انسبلخه، أو دخول البرد
انتهاءه، أو دخول الحر أو إلباله أو نحو ذلن، فتعلم هذا ال بؤس به؛ ألنها موالٌت، كما أن اللٌل 
والنهار موالٌت، وكما أن األشهر واألهلة موالٌت، فكذلن طلوع النجوم والبروج التً جعلها هللا 

[ ، ولال: }َولَمَْد َجعَْلنَا فًِ السََّماِء ٔفً السماء، لال تعالى: }َوالسََّماِء َذاِت اْلبُُروجِ{ ]البروج:
[ ، فهذه البروج ٔٙ[ ، ولال: }تَبَاَرَن الَِّذي َجعََل فًِ السََّماِء بُُروًجا{ ]الفرلان:ٙٔبُُروًجا{ ]الحجر:

التً هً منازل الشمس، وهذه األنواء أو النجوم التً هً منازل الممر كما فً لول هللا تعالى: 
[ أي: ٌنزل فً كل لٌلة منزلة؛ ال شن أنها خلك هللا تعالى، فتعلم 2ْٖرنَاهُ َمنَاِزَل{ ]ٌس:}َواْلمََمَر لَدَّ 

منازل الممر وتعلم منازل الشمس ومعرفة أحوال كل منهما ال ٌدخل فً التنجٌم المحرم، إنما 
أو التنجٌم المحرم هو أن ٌستدل بطلوع النجم الفبلنً على أنه سوؾ ٌحدث كذا وكذا من اآلفات، 
ٌِْب فبَل ٌُْظِهُر  ما أشبه ذلن، فهذا من التدخل فً علم الؽٌب، وهللا تعالى ٌمول لنبٌه ملسو هيلع هللا ىلص: }َعاِلُم اْلؽَ

ٌْبِِه أََحًدا * إاِلَّ َمِن اْرتََضى ِمْن َرُسوٍل{ ]الجن:  [ فبل ٌدخل فً ذلن الكهنة ونحوهم"2ٕ-َٕٙعلَى َؼ

(ٔ). 
ْلنَلوله تعالى:  لد بٌَّنَّا  [، أي:"22ا اآْلٌَاِت ِلمَْوٍم ٌَْعلَُموَن{ ]األنعام : }لَْد فَصَّ

 ..(ٕ)البراهٌن الواضحة؛ لٌتدبرها منكم أولو العلم باهلل وشرعه"
أي : لد بٌناها ووضحناها } ِلمَْوٍم ٌَْعلَُموَن { أي : ٌعملون وٌعرفون الحك  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖ)وٌجتنبون الباطل "
أي: بٌناها مفصلة لتكون أبلػ فً االعتبار، }لموم ٌعلمون{ خصهم ألنهم  لال المرطبً:" 

 .(ٗ) المنتفعون  بها
لنا الحجج فٌكم وبٌّناها ، أٌها الناس ،  لال الطبري:"  ٌمول : لد مٌَّزنا األدلة ، وفرَّ

ممٌمون لٌتدبّرها أولو العلم باهلل منكم ، وٌفهمها أولو الحجا منكم ، فٌنٌبوا من جهلهم الذي هم 
علٌه ، وٌنزجروا عن خطؤ فعلهم الذي هم علٌه ثابتون ، وال ٌتمادوا عناًدا هلل مع علمهم بؤن ما 

 .(٘)هم علٌه ممٌمون خطؤ فً َؼٌِّهم"
أي: بٌناها، ووضحناها، ومٌزنا كل جنس ونوع منها عن اآلخر، بحٌث  لال السعدي:" 

أي: ألهل العلم والمعرفة، فإنهم الذٌن ٌوجه إلٌهم  صارت آٌات هللا بادٌة ظاهرة }ِلمَْوٍم ٌَْعلَُموَن{
الخطاب، وٌطلب منهم الجواب، بخبلؾ أهل الجهل والجفاء، المعرضٌن عن آٌات هللا، وعن 
العلم الذي جاءت به الرسل، فإن البٌان ال ٌفٌدهم شٌبا، والتفصٌل ال ٌزٌل عنهم ملتبسا، 

 .(ٙ)واإلٌضاح ال ٌكشؾ لهم مشكبل"

                                                           
 ]مرلم آلٌا[.ٗ-ٖ/2٘شرح الطحاوٌة البن جبرٌن:الدرس: (ٔ)
 .ٓٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖ٘ٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٙٗ/2تفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .ٔٙ٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕ٘ٙتفسٌر السعدي: (ٙ)
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 الفوابد:
ة خلك النجوم وهً االهتداء بها فً السٌر فً اللٌل فً البر والبحر. إذ جعل هللا فابد -ٔ

تعالى لنا النجوم لنهتدي بها فً ظلمات البّرِ والبحر، ونعرؾ مسارنا فوق ظهر أرضنا 
فً أسفارنا، فكثٌر من الناس ٌعرفون طرلاتهم فً أسفارهم بالنظر فً النجوم الثابتة فً 

 ظلمة اللٌل.
 ن ظواهر األمور وبواطنها بالعمل.ٌتم إدرا -ٕ
بالكواكب واألفبلن وعظٌم خلمها وحركتها العجٌبة واتمان صنعها ونظامها  -االستدالل -ٖ

على وحدانٌة هللا وعظٌم لدرته وبٌان الحكمة من خلك هذه األفبلن والكواكب  -العجٌب
موالٌت ومنفعتها للخلك، كاالستضاءة واالهتداء بها وحساب الولت والزمن، وكونها 
 للناس فً معامبلتهم وعباداتهم كالصوم والحج والفطر ومدة الحمل وؼٌر ذلن.

واآلٌات المرآنٌة فً ذلن كثٌرة ال ٌمكن إٌرادها فً هذا المكان منها لوله تعالى: 
ًَ َموالٌُِت ِللنَّاِس واْلَحجِ اآلٌة ]البمرة  ِة لُْل ِه

ُهَو [ولوله تعالى: 12ٌَْٔسبَلُونََن َعِن اأْلَِهلَّ
نٌَِن واْلِحساَب ما  الَِّذي َجعََل الشَّْمَس ِضٌاًء واْلمََمَر نُوراً ولَدََّرهُ َمناِزَل ِلتَْعلَُموا َعَدَد الّسِ

ُل اآْلٌاِت ِلمَْوٍم ٌَْعلَُموَن{]ٌونس:  ُ ذِلَن إاِلَّ بِاْلَحّكِ ٌُفَّصِ [، ولوله تعالى: }وُهَو الَِّذي َ٘خلََك َّللاَّ
ْلنَا اآْلٌاِت ِلمَْوٍم ٌَْعلَُموَن{ َجعََل لَُكُم النُّ  ُجوَم ِلتَْهتَُدوا بِها فًِ ُظلُماِت اْلبَّرِ واْلبَْحِر لَْد فَصَّ
 [ وؼٌرها.22]األنعام: 

لال السعدي: "دلت هذه اآلٌة ونحوها، على مشروعٌة تعلم سٌر الكواكب ومحالّها الذي  -ٗ
 .(ٔ)بذلن"ٌسمى علم التسٌٌر، فإنه ال تتم الهداٌة وال تمكن إال 

}َوُهَو الَِّذي َجعََل لَُكُم النُُّجوَم ِلتَْهتَُدوا بَِها فًِ ُظلَُماِت اْلبَّرِ الرد على المنجمٌن،  لال تعالى: -٘
: (ٕ). فإنه لٌس المراد: ٌهتدون بها فً علم الؽٌب ،ولهذا لال بعض السلؾَٖواْلبَْحِر{ 

تعالى فً هذه الثبلث، فادعى  فمن تؤول فٌها ؼٌر ذلن، أي: زعم فٌها ؼٌر ما ذكر هللا
بها علم الؽٌب، فمد أخطؤ، أي: حٌث تكلم رجًما بالؽٌب وأضاع نصٌبه، أي: حظه من 
عمره، ألنه اشتؽل بما ال فابدة فٌه، بل مضرة محضة، وتكلؾ ما ال علم له به، أي: 
رٌك تعاطى شٌبًا ال ٌتصور علمه، ألن أخبار السماء، واألمور المؽٌبة ال تعلم إال من ط

 الكتاب والسنة، ولٌس فٌهما أزٌد مما تمدم.
 فإن للت: إن المنجمٌن لد ٌصدلون بعض األحٌان؟

لٌل: صدلهم كصدق الكهان ٌصدلون مرة وٌكذبون مابة، ولٌس فً صدلهم مرة ما 
 .(ٖ)ٌدل على أن ذلن علم صحٌح كالكهان

تبس شعبة من السحر زاد ما من التبس شعبة من النجوم فمد ال»ولال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 
 . (ٗ)«زاد

إنما أخاؾ على أمتً التصدٌك بالنجوم والتكذٌب بالمدر وحٌؾ »:-ملسو هيلع هللا ىلص-ولال النبً 
 .(٘)«األبمة

                                                           
 .ٕ٘ٙتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .ٖ٘ٓ/ٖحكاه ابن كثٌر عنهم، انظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .1ٖٓالذى هو حك هللا على العبٌد: تٌسٌرالعزٌزالحمٌد فً شرح كتاب التوحٌدانظر:  (ٖ)
( ولد 1ٖٔ/  1( ،والبٌهمً )2ٕٖٙ( ،وابنماجه )2ٖٓ٘( ،وأبوداود )ٖٔٔ، 2ٕٕ/  ٔصحٌح( رواه أحمد )(ٗ)

 .سكت عنه اإلمام أبوداود وصححه األلبانً، ولال الشٌخ أحمد شاكر: إسناده صحٌح
وكلها ال ٌخلو من ضعؾ، ولد بٌن ذلن ضعٌؾ لد ٌحسن( ولد روي بمثله وبنحوه عن عدد من الصحابة، (٘)

( ولال: عن أبً ٖٕٓ/  2( وسبمه إلى ذلن الحافظ الهٌثمً فً المجمع )2ٕٔٔالشٌخ األلبانً فً الصحٌحة )
أمامة لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: " إن أخوؾ ما أخاؾ على أمتً فً آخر زمانها النجوم وتكذٌب بالمدر وحٌؾ 

 الطبرانً وفٌه لٌث بن أبً سلٌم وهو لٌن وبمٌة رجاله وثموا اهـ.  السلطان ". رواه
 وذكر األلبانً أن للحدٌث شواهد كثٌرة ٌرتمً بها إلى درجة الصحة، اهـ.
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فً لوم ٌكتبون أبا جاد وٌنظرون فً النجوم: " - رضً هللا عنهما-ولال ابن عباس 
 . (ٔ)ما أرى من فعل ذلن له عند هللا من خبلق "

 }ِلمَْوٍم ٌَْعلَُموَن{. ضٌلة اهل العلم والفهم، لموله تعالى:ف -ٙ
 

 المرآن
ْلنَا اْْلٌَاِت ِلمَْوٍم ٌَْفمَُهونَ  ({ 29 )}َوُهَو الهِذي أَْنَشؤَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة فَُمْستَمَرٌّ َوُمْستَْوَدٌع لَْد فَصه

 [29]األنعام : 
 التفسٌر:

م أٌها الناس من آدم علٌه السبلم؛ إذ خلمه من طٌن، ثم كنتم وهللا سبحانه هو الذي ابتدأ خلمك
سبللة ونسبل منه، فجعل لكم مستمًَرا تستمرون فٌه، وهو أرحام النساء، وُمستودًعا تُحفَُظون فٌه، 
وهو أصبلب الرجال، لد بٌنا الحجج ومٌزنا األدلة، وأحكمناها لموم ٌفهمون موالع الحجج 

 ومواضع العبر.
وهللا سبحانه هو  [، أي:"21}َوُهَو الَِّذي أَْنَشؤَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدةٍ{ ]األنعام : لوله تعالى: 

 .(ٕ)الذي ابتدأ خلمكم أٌها الناس من آدم علٌه السبلم؛ إذ خلمه من طٌن، ثم كنتم سبللة ونسبل منه"
وا َربَُّكُم الَِّذي َخلَمَُكْم ِمْن آدم علٌه السبلم ، كما لال : } ٌَا أٌََُّها النَّاُس اتَّمُ  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖ)["ٔنَْفٍس َواِحَدةٍ َوَخلََك ِمْنَها َزْوَجَها َوبَثَّ ِمْنُهَما ِرَجاال َكثًٌِرا َونَِساًء { ]النساء : 
 .(ٗ)خلمكم وابتدأكم، }من نفس واحدة{ ٌعنً: آدم علٌه السبلم" لال البؽوي:أي:" 
أنشؤ هللا منه هذا العنصر اآلدمً؛ الذي لد مؤل وهو آدم علٌه السبلم.  لال السعدي:" 

األرض ولم ٌزل فً زٌادة ونمو، الذي لد تفاوت فً أخبلله وخلمه، وأوصافه تفاوتا ال ٌمكن 
 .(٘)ضبطه، وال ٌدرن وصفه"

فجعل لكم مستمًَرا تستمرون فٌه،  [، أي:"21}فَُمْستَمَرٌّ َوُمْستَْوَدٌع{ ]األنعام : لوله تعالى: 
 .(ٙ)م النساء، وُمستودًعا تُحفَُظون فٌه، وهو أصبلب الرجال"وهو أرحا
، أي" منتهى ٌنتهون إلٌه، وؼاٌة ٌسالون «مستمرا»وجعل هللا لبنً آدم  لال السعدي:" 

إلٌها، وهً دار المرار، التً ال مستمر وراءها، وال نهاٌة فولها، فهذه الدار، هً التً خلك 
لٌسعوا فً أسبابها، التً تنشؤ علٌها وتعمر بها، وأودعهم هللا الخلك لسكناها، وأوجدوا فً الدنٌا 

فً أصبلب آبابهم وأرحام أمهاتهم، ثم فً دار الدنٌا، ثم فً البرزخ، كل ذلن، على وجه 
الودٌعة، التً ال تستمر  وال تثبت، بل ٌنتمل منها حتى ٌوصل إلى الدار التً هً المستمر، وأما 

 .(2)مر"وم« مستودع»هذه الدار، فإنها 
 [، على الوال:21}فَُمْستَمَرٌّ َوُمْستَْوَدعٌ{ ]األنعام : واختلؾ فً تفسٌر لوله تعالى: 

فً أصبلب الرجال ، لاله  «مستودع»فً أرحام النساء و«فمستمر»أحدها : والثالث : 
، وابن (ٖ)،  والسدي(ٕ)، وإبراهٌم(ٔ)،  وعكرمة(ٔٔ)، ولتادة(ٓٔ)،  وعطاء(2)، والضحان(1)مجاهد
 .(٘)، وهو مروي عن ابن عباس أٌضا(ٗ)ٌدوابن ز

                                                           
( ، والدر ٗٔٗ/  1( ،وابن أبً شٌبة )21ٓ٘ٔ/  ٔٔ( ،وعبد الرزاق )2ٖٔ/  1صحٌح رواه البٌهمً )(ٔ)

 .مات( وسنده صحٌح، رجاله ثٖ٘/  ٖالمنثور )
 .ٓٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖ٘ٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .2ٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .ٕ٘ٙتفسٌر السعدي: (٘)
 .ٓٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕ٘ٙتفسٌر السعدي: (2)
 .1ٙ٘/ٔٔ(:صٖ٘ٗٙٔ)-(ٖٔٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .2ٓ٘/ٔٔ(:صٖٙ٘ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .1ٙ٘/ٔٔ(:ص2ٖٖٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .2ٓ٘/ٔٔ(:صٖ٘٘ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
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، وسعٌد بن (ٙ)فً األصبلب ، لاله ابن عباس «مستودع»والثانً: فمستمر فً األرض، و
 .(2)جبٌر

، (2)، وإبراهٌم(1)فً المبر ، لاله ابن مسعود «ومستودع»فً الرحم،  «فمستمر»والثالث : 
 .(ٓٔ)وممسم

 .(ٔٔ)آلخرة ، لاله مجاهدفً ا «ومستودع»فً الدنٌا «فمستمر»والرابع : 
 .(ٕٔ)فً المبر ، لاله الحسن «مستودعو»فً األرض «فمستمر»والخامس : 
عند هللا. وهذا مروي عن  «ومستودع»فً األرض على ظهورها ،  «فمستمر»والسادس: 

 .(ٙٔ)، وسعٌد بن جبٌر(٘ٔ)، ومجاهد(ٗٔ)، وابن عباس(ٖٔ)عبدهللا بن مسعود
 .(2ٔ)ا مروي عن ابن عباس أٌضاأن مستمرها حٌث تؤوي. وهذ والسابع:

 .(1ٔ)، ما فرغ من خلمه. وهذا مروي عن السدي اٌضا«المستمر»والثامن: أن 
 .(2ٔ)الذي لد مات فاستمر به عمله. وهذا مروي عن الحسن اٌضا«: المستمر»والتاسع: ان 
 .(ٕٓ)فً الدنٌا. وهذا مروي عن عبدهللا بن مسعود أٌضا« فمستمر»والعاشر: 

الجنة والنار، لموله عز وجل فً صفة «: المستمر»المبر، و«: المستودع»ن والحادي عشر: أ
ا{ ]الفرلان :  ا{ ]الفرلان : 2ٙالجنة والنار: }َحُسنَْت ُمْستَمَرًّ [. حكاه البؽوي ٙٙ[،  }َساَءْت ُمْستَمَرًّ

 .(ٕٔ)عن بعضهم
 .(ٕٕ)والمول األول هو األظهر" لال ابن كثٌر:" 
ٌبلت فً ذلن بالصواب أن ٌمال : إن هللا جل ثناإه عّم بموله ولال الطبري:" وأولى التؤو 

ا ومستودًعا ، ولم ٌخصص  : }فمستمر ومستودع{، كلَّ خلمه الذي أنشؤ من نفس واحدة ، مستمرًّ
ا فً الرحم ، ومستودًعا فً الصلب ،  من ذلن معنى دون معنى. وال شن أّن من بنً آدم مستمرًّ

رض أو بطنها ، ومستودع فً أصبلب الرجال ، ومنهم ومنهم من هو مستمر على ظهر األ
بمعنى من هذه  «مستودع»أو  «مستمر»مستمر فً المبر ، مستودع على ظهر األرض. فكلٌّ 

                                                                                                                                                                      
 .٘ٙ٘/ٔٔ(:ص1ٕٖٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .2ٙ٘/ٔٔ(:صٖٓ٘ٙٔ)-(ٖٙٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .2ٓ٘/ٔٔ(:صٖٖ٘ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .2ٓ٘/ٔٔ(:ص2ٖ٘ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .٘ٙ٘-٘ٙ٘/ٔٔ(:ص2ٕٖٙٔ(، و)2ٕٖٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٗٙ٘/ٔٔ(:صٕٕٖٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٖٙ٘/ٔٔ(:صٕٖٔٙٔ()ٕٖٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٖٙ٘-ٕٙ٘/ٔٔ(:ص2ٖٔٙٔ)-(ٖ٘ٔٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٖٙ٘/ٔٔ(:ص1ٖٔٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٖٙ٘/ٔٔ(:ص2ٖٔٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 ، ولم ألؾ علٌه بهذا اللفظ.ٖٙ٘ٔ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .2ٔ٘/ٔٔ(:ص2ٖ٘ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .٘ٙ٘/ٔٔ(:صٕٖ٘ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .ٗٙ٘/ٔٔ(:صٖٕٖٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .٘ٙ٘/ٔٔ(:صٕٖٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .٘ٙ٘/ٔٔ(:صٕٖٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .ٖٙ٘ٔ/ٗ(:ص2ٙ1ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (2ٔ)
 .ٖٙ٘ٔ/ٗ(:ص2ٙ12انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (1ٔ)
 .ٖٙ٘ٔ/ٗ(:ص2ٙ12انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (2ٔ)
 .ٖ٘٘ٔ/ٗ(:ص2ٙ1ٗانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕٓ)
 .2ٕٔ/ٖانظر: تفسٌر البؽوي: (ٕٔ)
 .ٖ٘ٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٕ)
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المعانً ، فداخل فً عموم لوله :}فمستمر ومستودع { ومراد به ، إال أن ٌؤتً خبٌر ٌجب التسلٌم 
ًٌّ به معنى دون معنى ، وخاص دون ع  .(ٔ)ام"له بؤنه معن

بكسر الماؾ، ٌعنً: فمنكم مستمر ومنكم « فمستمر»لرأ ابن كثٌر وأهل البصرة  
 .(ٕ) مستودع، ولرأ اآلخرون بفتح الماؾ، أي: فلكم مستمر ومستودع

ْلنَا اآْلٌَاِت ِلمَْوٍم ٌَْفمَُهوَن{ ]األنعام : لوله تعالى:  لد بٌنا الحجج ومٌزنا  [، أي:"21}لَْد فَصَّ
 .(ٖ)ناها لموم ٌفهمون موالع الحجج ومواضع العبر"األدلة، وأحكم
 .(ٗ)ٌمول : لد بٌنا اآلٌات لموم ٌفمهون" لال لتادة:" 
 .(٘){ أي : ٌفهمون وٌَعُون كبلم هللا ومعناه"ِلمَْوٍم ٌَْفمَُهونَ  لال ابن كثٌر:"} 
}لموم  ٌمول تعالى : لد بٌّنا الحجج ، ومٌزنا األدلة واألعبلم وأحكمناها لال الطبري:" 

ٌفمهون{، موالَع الحجج ومواضع العبر ، وٌفهمون اآلٌات والذكر ، فإنهم إذا اعتبروا بما نبّهتهم 
علٌه من إنشابً من نفس واحدة ما عاٌنوا من البشر ، وخلمً ما خلمت منها من عجابب األلوان 

 .(ٙ)ٌاه"والصور ، علموا أّن ذلن من فعل من لٌس له مثل وال شرٌن فٌشركوه فً عبادتهم إ
} ِلمَْوٍم ٌَْفمَُهوَن{ عن هللا آٌاته، وٌفهمون عنه حججه، وبٌناته"لال السعدي:" 

(2). 
فإن للت: لم لٌل :}ٌعلمون{ مع ذكر النجوم،  و}ٌفمهون{، مع ذكر  لال الزمخشري:" 

 إنشاء بنى آدم؟ 
 للت كان إنشاء اإلنس من نفسواحدة وتصرٌفهم بٌن أحوال مختلفة ألطؾ وأدق صنعة

 .(1)وتدبٌرا، فكان ذكر الفمه الذي هو استعمال فطنة وتدلٌك نظر مطابما له"
 الفوابد:
أن خلك اإلنسان وتركٌبه من األدلة الماطعة على وحدانٌة هللا الخالك، ولد أتعب  -ٔ

المتكلمون أنفسهم وهم ٌستدلون بخلك اإلنسان على وجود هللا وتفرده بالخلك، 
هم مخلولون لخالك ومربوبون لرب، ولكنهم كانوا والمشركون لم ٌكونوا ٌنكرون أن

 ٌنكرون استحماق هذا الرب الخالك ألن ٌفرد باإللهٌة والعبادة.
واآلٌات الكثٌرة التً نبهت إلى خلك اإلنسان لم تؤِت لط إللناع المشركٌن بوجود 

ُهْم لٌََمُولُنَّ الرب الخالك وتوحٌده فً ربوبٌته، لموله تعالى: }َولَبِْن َسؤَْلتَُهْم َمْن َخلَمَ 
ُ{]الزخرؾ: [، إنما جاءت اآلٌات المرآنٌة المنبهة إلى خلك اإلنسان لدعوة 12َّللاَّ

المشركٌن إلى توحٌد األلوهٌة والعبادة عن طرٌك إٌمانهم بتوحٌد الربوبٌة، وبهذا ٌظهر 
 خطؤ المتكلمٌن الواضح فً استداللهم بهذه اآلٌات على أمر ٌمر به المشركون أنفسهم.

اء.  - -ٕ هللا تعالى هو الذي خلمنا بخلك أبٌنا آدم من نفٍس واحدةٍ، فمد خلك منه زوجه حوَّ
وخلك منهما جمٌع الرجال والنساء، فاهلل تعالى امتنَّ علٌنا نحن البشر بخلمنا من نفٍس 

ٌعود  [ والنفس الواحدة الت21ًواحدةٍ }َوُهَو الَِّذي أَْنَشؤَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدةٍ{ ]األنعام: 
البشر كلُّهم إلٌها هً آدم علٌه السَّبلم، فمنه خلك هللا زوجه حواء، وخلك بمٌة البشر من 
ه مرٌم من ؼٌر أٍب، لال  ذكٍر وأنثى، إال عٌسى ابن مرٌم، فإنَّه خلك من أنثى هً أمُّ

َدةٍ َوَخلََك ِمْنَها َزْوَجَها َوبَثَّ تعالى: }ٌَا أٌََُّها النَّاُس اتَّمُوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَمَُكْم ِمْن نَْفٍس َواحِ 
 [.ِٔمْنُهَما ِرَجااًل َكثًٌِرا َونَِساًء{ ]النساء: 

 أن ممر األرواح فً الصلب واآلخر بعد الموت. -ٖ

                                                           
 .2ٔ٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٔٔ/ٖانظر: تفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .ٓٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٕ٘/ٔٔ(:صٖٓٙٙٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٖٙٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .2ٕ٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕ٘ٙتفسٌر السعدي: (2)
 .ٔ٘-ٓ٘/ٕالكشاؾ: (1)
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ْلنَا اآْلٌََاِت ِلمَْوٍم ٌَْفمَُهوَن{، فالفمه  -ٗ أنه ٌتم إدران أسرار األشٌاء بالفمه، لال تعالى: لَْد فَصَّ
صنع هللا فً هذه النفس الواحدة، التً تنبثك منها النماذج  هنا ضروريٌّ إلدران

واألنماط، وإلدران الموافمات العجٌبة الكامنة وراء اتخاذ التبللح وسٌلة لئلكثار، وتوفٌر 
لتتم عملٌة التزاوج التً  -فً عالم اإلنسان  -األعداد المناسبة دابماً من الذكور واإلناث 

إلخصاب واإلكثار، ووسٌلة تنشبة األطفال فً ظروٍؾ لدَّر هللا أن تكون هً وسٌلة ا
 .(ٔ)تحفظ إنسانٌتهم وتجعلهم أكفاء للحٌاة اإلنسانٌة!

أنه لٌس ثمة عمٌدة تموم على احترام العمل اإلنسانً وتعتز به وتعتمد علٌه فً ترسٌخها  -٘
ن كالعمٌدة اإلسبلمٌة، ولٌس ثمة كتاب أطلك سراح العمل وؼالى بمٌمته وكرامته كالمرآ
الكرٌم كتاب اإلسبلم بل إن المرآن لٌكثر من استثارة العمل لٌإدي دوره الذي خلمه هللا 

ونحوها « لموٍم ٌفمهون»و « لموٍم ٌتفكرون»و« لعلكم تعملون»له، ولذلن نجد عبارات 
تتكرر عشرات المرات فً السٌاق المرآنً لتإكد النهج المرآنً الفرٌد فً الدعوة إلى 

 ى احترام العمل.اإلٌمان ولٌامه عل
أن الهدى والصبلح والتمى إال فرع وأثر لمعرفة هللا تعالى بجمٌع نعوته وصفاته. وهم  -ٙ

بذلن عاملون بما أمرهم ربهم تبارن وتعالى من تدبر كتابه، والتفكر فٌه، متنكبٌن 
ْلنَا طرٌك الذٌن ذمهم هللا تعالى بعدم فمههم لكبلمه، وتَْرن تدبر كتابه، لال تعالى: }لَْد فَصَّ 
اآلٌَاِت ِلمَْوٍم ٌَْفمَُهوَن{، ومنه لوله تعالى: }فََما ِلَهُإالء اْلمَْوِم الَ ٌََكاُدوَن ٌَْفمَُهوَن َحِدٌثاً{ 

ٌَْن َوَجعَْلنَا َعلَى لُلُوبِِهْم أَِكنَّةً أَن ٌَْفمَُهوهُ 21]النساء  ن ٌَْستَِمُع إِلَ [، ولوله تعالى: }َوِمْنُهم مَّ
 [.َٕ٘وْلراً{ ]األنعام َوفًِ آَذانِِهْم 

 
 المرآن

ٍء فَؤَْخَرْجنَا ِمْنهُ َخِضًرا نُْخِرُج  ًْ ِمْنهُ }َوُهَو الهِذي أَْنَزَل ِمَن السهَماِء َماًء فَؤَْخَرْجنَا بِِه نَبَاَت ُكّلِ َش
اَن ُمْشتَبًِها َحبًّا ُمتََراِكبًا َوِمَن النهْخِل ِمْن َطْلِعَها لِْنَواٌن َدانٌَِةٌ َوَجنهاٍت ِمْن أَْعنَ  مه ٌْتُوَن َوالرُّ اٍب َوالزه

ٌَْر ُمتََشابٍِه اْنُظُروا إِلَى ثََمِرِه إَِذا أَثَْمَر َوٌَْنِعِه إِنه فًِ َذِلُكْم َْلٌَاٍت ِلمَْوٍم ٌُْإِمنُوَن ) ({ ]األنعام 22َوَؼ
 :22] 

 التفسٌر:
شًء، فؤخرج من النبات وهللا سبحانه هو الذي أنزل من السحاب مطًرا فؤخرج به نبات كل 

زرًعا وشجًرا أخضر، ثم أخرح من الزرع َحبًّا ٌركب بعضه بعًضا، كسنابل الممح والشعٌر 
عذولًا لرٌبة التناول، وأخرج  -وهو ما تنشؤ فٌه عذوق الرطب-واألرز، وأخرج من طلع النخل 

وٌختلؾ فً سبحانه بساتٌن من أعناب، وأخرج شجر الزٌتون والرمان الذي ٌتشابه فً ورله 
ثمره شكبل وطعًما وطبعًا. انظروا أٌها الناس إلى ثمر هذا النبات إذا أثمر، وإلى نضجه وبلوؼه 

لدالالت على كمال لدرة خالك هذه األشٌاء وحكمته  -أٌها الناس  -حٌن ٌبلػ. إن فً ذلكم 
 ورحمته لموم ٌصدلون به تعالى وٌعملون بشرعه.

وهللا سبحانه هو  [، أي:"22َزَل ِمَن السََّماِء َماًء{ ]األنعام : }َوُهَو الَِّذي أَنْ لوله تعالى: 
 .(ٕ)الذي أنزل من السحاب مطًرا "

 .(ٖ)لال المرطبً: "أي: المطر" 

وهللا الذي له العبادة خالصة ال شرٌن فٌها لشًء سواه ، هو اإلله لال الطبري:أي: " 
 .(ٗ)الذي أنزل من السماء ماء"

 .(٘)در مبارًكا ، رزلًا للعباد وؼٌاثًا  للخبلبك"أي بم لال ابن كثٌر:" 

                                                           
 .2٘ٔٔ/ ٕفً ظبلل المرآن: انظر:  (ٔ)
 .ٓٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٗ/2تفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .2ٖ٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٙٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
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ٍء{ ]األنعام : لوله تعالى:  ًْ فؤخرج به نبات كل  [، أي:"22}فَؤَْخَرْجنَا بِِه نَبَاَت ُكّلِ َش
 .(ٔ)شًء"
 .(ٕ)لال المرطبً: " أي :كل صنؾ من النبات. ولٌل: رزق كل حٌوان" 
، ٌعنى أن السبب واحد وهو لال الزمخشري:أي:" نبت كل صنؾ من أصناؾ النامً 

ُل بَْعَضَها َعلَى بَْعٍض فًِ  الماء. والمسببات صنوؾ مفتنة، كما لال :}ٌُْسمَى بَِماٍء َواِحٍد َونُفَّضِ
 .(ٖ)["ٗاأْلُُكل{ ]الرعد : 

فؤخرجنا بالماء الذي أنزلناه من السماء من ؼذاء األنعام والبهابم لال الطبري:أي: " 
نً آدم وألواتهم ، ما ٌتؽذون به وٌؤكلونه فٌنبتُون علٌه وٌنمون. وإنما والطٌر والوحش وأرزاق ب

معنى لوله : }فؤخرجنا به نبات كل شًء{، فؤخرجنا به ما ٌنبت به كل شًء وٌنمو علٌه 
وٌصلُح، ولو لٌل : معناه : فؤخرجنا به نبات جمٌع أنواع النبات ، فٌكون}كل شًء{، هو 

 .(ٗ)كان الوجه الصحٌح هو الموَل األول"أصناؾ النبات كان مذهبًا ، وإن 
فؤخرجنا من النبات شٌباً ؼّضاً  [، أي:"22}َأَْخَرْجنَا ِمْنهُ َخِضًرا{ ]األنعام : لوله تعالى: 
 .(٘)أخضر"
 .(ٙ)ٌعنً :أخرجنا من الماء الذي أنزلناه من السماء  رطبًا من الزرع" لال الطبري:" 

 .(2)بلؾ صفته عند بذره "ٌعنً: زرعاً رطباً بخ لال الماوردي:"
 .(1)أي : زرًعا وشجًرا أخضر ، ثم بعد ذلن ٌخلك فٌه الحب والثمر" لال ابن كثٌر:" 
لال الزمخشري:أي:" شٌبا ؼضا أخضر. ٌمال أخضر وخضر، كؤعور وعور، وهو ما  

 .(2)تشعب من أصل النبات الخارج من الحبة"
ن أنواع األشجار والنبات، ذكر الزرع ولما ذكر عموم ما ٌنبت بالماء، م لال السعدي:" 

والنخل، لكثرة نفعهما وكونهما لوتا ألكثر الناس فمال: }فَؤَْخَرْجنَا ِمْنهُ َخِضًرا...{ }َوِمَن 
 .(ٓٔ)النَّْخِل{"

ثم أخرح من الزرع َحبًّا  [، أي:"22}نُْخِرُج ِمْنهُ َحبًّا ُمتََراِكبًا{ ]األنعام : لوله تعالى:
 .(ٔٔ)كسنابل الممح والشعٌر واألرز"ٌركب بعضه بعًضا، 

ٌمول : نخرج من الخضر حبًّا ٌعنً : ما فً السنبل ، سنبل الحنطة  لال الطبري:" 
والشعٌر واألرز ، وما أشبه ذلن من السنابل التً حبُّها ٌركب بعضه بعًضا "
(ٕٔ). 

 .(ٖٔ)ٌعنً: السنبل الذي لد تراكب حبه" لال الماوردي:"
 .(ٗٔ)أي : ٌركب بعضه بعضا ، كالسنابل ونحوها " "راكبا{}حبا مت لال ابن كثٌر: 
 .(٘ٔ)لال الزمخشري:" }نخرج منه{، من الخضر، }حبا متراكبا{، وهو السنبل" 

                                                           
 .ٓٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٗ/2تفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .ٔ٘/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .2ٖ٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .22ٖ/ٔصفوة التفاسٌر: (٘)
 .2ٕ٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٗٔ/ٕالنكت والعٌون: (2)
 .ٖٙٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٔ٘/ٕالكشاؾ: (2)
 .2ٕٙتفسٌر السعدي: (ٓٔ)
 .ٓٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .2ٗ٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .2ٗٔ/ٕالنكت والعٌون: (ٖٔ)
 .ٖٙٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
 .ٔ٘/ٕالكشاؾ: (٘ٔ)
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بعضه فوق بعض، من بر، وشعٌر، وذرة، وأرز، أي: "}حبا متراكبا{ لال السعدي: 
وبه متعددة، وؼٌر ذلن، من أصناؾ الزروع، وفً وصفه بؤنه متراكب، إشارة إلى أن حب

وجمٌعها تستمد من مادة واحدة، وهً ال تختلط، بل هً متفرلة الحبوب، مجتمعة األصول، 
وإشارة أٌضا إلى كثرتها، وشمول رٌعها وؼلتها، لٌبمى أصل البذر، وٌبمى بمٌة كثٌرة لؤلكل 

 .(ٔ)واالدخار"

عن السدي لوله : " }منه خضًرا نخرج منه حبًّا متراكبًا{، فهذا السنبل"
(ٕ). 

وأخرج من طلع  [، أي:"22}َوِمَن النَّْخِل ِمْن َطْلِعَها لِْنَواٌن َدانٌَِةٌ{ ]األنعام : لوله تعالى: 
 .(ٖ)عذولًا لرٌبة التناول" -وهو ما تنشؤ فٌه عذوق الرطب-النخل 
 .(ٗ)طلعه" «:المنوان»ٌعنً: النخل المصاَر الملتزلة باألرض ، و  لال الضحان:" 
َوِمَن النَّْخِل{ أخرج هللا }ِمْن َطْلِعَها{ وهو الكفرى، والوعاء لبل ظهور "} لال السعدي: 

المنو منه، فٌخرج من ذلن الوعاء }لِْنَواٌن َدانٌَِةٌ{ أي: لرٌبة سهلة التناول، متدلٌة على من 
أرادها، بحٌث ال ٌعسر التناول من النخل وإن طالت، فإنه ٌوجد فٌها كرب ومرالً، ٌسهل 

 .(٘)صعودها"

وهً ُعذُوق الّرطب، } َدانٌَِةٌ { أي : لرٌبة من  «لِنو»}لِْنَواٌن {: جمع  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙ)المتناول "
والطلع أول ما ٌخرج من ثمر النخل، }لنوان{ جمع لنو وهو العذق، مثل  لال البؽوي:" 

 .(2)ابم والماعد"صنو وصنوان، وال نظٌر لهما فً الكبلم، }دانٌة{ أي: لرٌبة المتناول ٌنالها الم
 ثبلثة ألوال:« المنوان»وفً معنى: 

 .(1)أحدهما : أنه الطلع ، لاله الضحان
 .(2)والثانً : أنه الجمار. ذكره الماوردي

 .(ٔٔ)، ولتادة(ٓٔ)والثالث : هً األعذاق. وهذا لول ابن عباس
 .(ٕٔ)ض"، لصار النخل، الصمة ُعذُولها باألر«المنوان الدانٌة»لال ابن عباس:"ٌعنً: بـ 
 .(ٖٔ)عن لتادة لوله : " }من طلعها لنوان دانٌة{، لال : عذوق متهدلة" 

وأهل الحجاز ٌمولون : لِْنوان ، ولٌس ٌمولون : لُْنوان ، وتمٌم تمول : لُْنٌان، بالٌاء، 
 :(٘ٔ)، لال امرإ المٌس(ٗٔ)وهً جمع: لنو ، كما أن :صنوان، جمع: صنو

                                                           
 .2ٕٙتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .2ٗ٘/ٔٔ(:صٖٔٙٙٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٓٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٙ٘/ٔٔ(:ص1ٖٙٙٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .2ٕٙتفسٌر السعدي: (٘)
 .ٖٙٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .2ٕٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (2)
 .2ٙ٘/ٔٔ(:ص1ٖٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .2ٗٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .2ٙ٘/ٔٔ(:صٕٖٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .2ٙ٘/ٔٔ(:صٖٖٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .2ٙ٘/ٔٔ(:صٕٖٙٙٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .2ٙ٘/ٔٔ(:صٖٖٙٙٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .2ٙ٘-2ٙ٘/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
، واللسان )لنا( ، وؼٌرها كثٌر. من لصٌدته المستجادة ، وهو من أولها ، ٌصؾ ظعن الحً  2ٙ( دٌوانه : (٘ٔ)

 ٌشبهها بالنخل ، ٌمول لبله : 
لُوا ... لََدى َجانِِب األَْفبلجِ ِمْن َجْنِب تَ  ا تََحمَّ ِ لَمَّ ًّ ًَّ ُظْعُن الَح ٌْن  ٌْمَرابِعَ
ُشوا ... َحَدابَِك َدْوٍم ، أْو َسِفٌنًا ُممٌَََّرا ا تََكمَّ  فََشبَّْهتُُهْم فًِ اآلِل لَمَّ

فَا البلبًِ ٌَِلٌَن الُمشمّرا ٌَْن الصَّ  أَِو الُمْكِرَعاِت من نَِخٌِل اْبِن ٌَاِمٍن ... ُدَو
ٌَْن لِْنَوانًا مِ   َن البُْسِر أَْحَمَرا.َسَواِمَك َجبَّاٍر أَثٌٍِث فُُروُعهُ ... َوَعالَ
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َّْت أََعاِلٌِه ، َوآَدْت أُُصو  لُهُ                        َوَماَل بِِمْنواٍن ِمَن البُْسِر أَْحَمَرافَؤَث
 : (ٔ)ولال آخر

 لََها َذنٌَب َكاْلِمْنِو لَْد َمِذلَْت بِِه                         َوأَْسَحَم ِللتَّْخَطاِر بَْعَد التََّشذُّرِ 
 [، وجهان:22َدانٌَِةٌ{ ]األنعام :  وفً لوله تعالى:} 
 .(ٕ): دانٌة من المجتنً لمصر نخلها ولرب تناولها ، لاله ابن عباس أحدهما

 والثانً : داٌنة بعضها من بعض لتماربها، لاله الحسن .
 .(ٖ)عن البراء فً لوله : " }لنوان دانٌة{، لال : لرٌبة" 
وأخرج سبحانه بساتٌن من  [، أي:"22}َوَجنَّاٍت ِمْن أَْعنَاٍب{ ]األنعام : لوله تعالى: 

 .(ٗ)عناب"أ
 .(٘)ٌعنً: بساتٌن من أعناب" لال الماوردي:"
 .(ٙ): وأخرجنا أًٌضا بساتٌَن من أعناب" لال الطبري:"
أي : ونخرج منه جنات من أعناب ، وهذان النوعان هما أشرؾ عند  لال ابن كثٌر:"

فً لوله : }  أهل الحجاز ، وربما كانا  خٌار الثمار فً الدنٌا ، كما امتن تعالى بهما على عباده ،
َِّخذُوَن ِمْنهُ َسَكًرا َوِرْزلًا َحَسنًا { ]النحل :  [ ، وكان ذلن لبل 2َٙوِمْن ثََمَراِت النَِّخٌِل َواألْعنَاِب تَت
 .(2)["ٖٗتحرٌم الخمر، ولال : } َوَجعَْلنَا فٌَِها َجنَّاٍت ِمْن نَِخٌٍل َوأَْعنَاٍب { ]ٌس : 

فً اإلعراب ،  «المنوان»على إتباعها ، (1)بالرفع« نَابٍ َوَجنَّاٌت ِمْن أَعْ »ولرأ األعمش: 
 : (2)عبد هللا بن الزبعرىوإن لم تكن من جنسها ، كما لال 

ٌْفًا َوُرْمَحا ٌِْت َزْوَجِن فًِ الَوَؼى                     ُمتَمَلًِّدا َس َوَرأَ
 (ٔٓ) 

َوَجنَّاٍت ِمْن }نصُب : والمراءة التً ال أستجٌز أن ٌمرأ ذلن إال بها ، ال لال الطبري:"
أَْعنَاٍب{ ، إلجماع الحجة من المرأة على تصوٌبها والمراءة بها ، ورفضهم ما عداها ، وبُْعِد 

 .(ٔٔ) معنى ذلن من الصواب إذ لرئ رفعًا"
ٌَْر ُمتََشابٍِه{ ]األنعام : لوله تعالى:  اَن ُمْشتَبًِها َوَؼ مَّ ٌْتُوَن َوالرُّ وأخرج  [، أي:"22}َوالزَّ
 .(ٕٔ)ر الزٌتون والرمان الذي ٌتشابه فً ورله وٌختلؾ فً ثمره شكبل وطعًما وطبعًا"شج

لال المرطبً:" وخص الرمان والزٌتون بالذكر لمربهما منهم ومكانهما عندهم. وهو  
ٌَْؾ ُخِلمَْت{ ]الؽاشٌة :  بِِل َك  [، ردهم إلى اإلبل ألنها أؼلب ما2ٔكموله:}أَفبََل ٌَْنُظُروَن إِلَى اإْلِ

 .(ٔ)ٌعرفونه"

                                                                                                                                                                      

 لوله : " فؤثت أعالٌه " : أي : عظمت والتفت من ثمل حملها. ولوله : " آدت " ، أي تثنت ومالت.
،  1ٕٔ، ورواه أبو زٌد فً نوادره : 2٘٘/ٔٔلم اتعرؾ على لابله، والبٌت من شواهد الطبري فً تفسٌره:  (ٔ)

إذا لمحت النالة عمدت ذنبها ونصبته على عجزها من التخٌل ،  بٌتًا مفراًدا ، ولال فً تفسٌره : " التشذر " ،
فذان التشذر. و " المذل " )بفتحتٌن( : أن ال تحرن ذنبها. ولم أعرؾ لموله " أسحم " فً هذا البٌت معنى ، 
ورواٌة أبً زٌد : " وأسمح". و " التخطار " ، مصدر " خطر الفحل بذنبه خطًرا وخطرانًا وخطًٌرا " ، رفعه 

ة بعد مرة ، وضرب به حاذٌه ، وهما ما ظهر من فخذٌه حٌث ٌمع شعر الذنب. وهذا المصدر لم ٌذكر فً مر
شًء من معاجم اللؽة. والمعنى : أنها ألرت ذنبها ، ثم أسمح لها بعد نشاطها وتبخترها فاسترخى.]انظر: حاشٌة 

 [2٘٘/ٔٔتفسٌر الطبري:
 .2ٙ٘/ٔٔ(:صٕٖٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .2ٙ٘/ٔٔ(:صٖ٘ٙٙٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٓٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2ٗٔ/ٕالنكت والعٌون: (٘)
 .22٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٙٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .22٘/ٔٔ(:ص2ٖٙٙٔأخرجه الطبري) (1)
 .1ٙ، وشواهد الكشاؾ: ٕٕٗ/ ٔ،وابن ٌعٌش: 2ٖٓ/ ٔ، والشنتمرى: 1ٖٔالبٌت فً الكامل : (2)
 .22٘/ٔٔسٌر الطبري:انظر: تف (ٓٔ)
 .22٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٓٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
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" فهذه من األشجار الكثٌرة النفع، العظٌمة الولع، فلذلن خصصها هللا  لال السعدي: 
 .(ٕ)بالذكر بعد أن عم جمٌع األشجار والنوابت"

ٌَْر ُمتََشابٍِه{ ]األنعام :  وفً لوله تعالى:}   [، لوالن:22ُمْشتَبًِها َوَؼ
 .(ٖ)أحدهما : مشتبها ورله مختلفاً ثمره ، لال لتادة

لال المرطبً: أي:" ورق الزٌتون ٌشبه ورق الرمان فً اشتمال على جمٌع الؽصن  
 .(ٗ)وفً حجم الورق، وؼٌر متشابه فً الذواق"

 .(ٙ)، وأجازه الطبري(٘)والثانً : مشتبهاً لونه مختلفاً طعمه ، لاله الكلبً
اللون لال الزمخشري:" المعنى: بعضه متشابها وبعضه ؼٌر متشابه، فً المدر و 

 .(2)والطعم. وذلن دلٌل على التعمد دون اإلهمال"
ٌَْر ُمتََشابٍِه{ ٌحتمل أن ٌرجع إلى الرمان والزٌتون،  لال السعدي:  " ولوله }ُمْشتَبًِها َوَؼ

 أي: مشتبها فً شجره وورله، ؼٌر متشابه فً ثمره.
ه بعضه وٌحتمل أن ٌرجع ذلن، إلى سابر األشجار والفواكه، وأن بعضها مشتبه، ٌشب

بعضا، وٌتمارب فً بعض أوصافه، وبعضها ال مشابهة بٌنه وبٌن ؼٌره، والكل ٌنتفع به العباد، 
 .(1)وٌتفكهون، وٌمتاتون، وٌعتبرون"

انظروا أٌها الناس  [، أي:"22}اْنُظُروا إِلَى ثََمِرِه إَِذا أَثَْمَر َوٌَْنِعِه{ ]األنعام : لوله تعالى: 
 .(2)ر، وإلى نضجه وبلوؼه حٌن ٌبلػ"إلى ثمر هذا النبات إذا أثم

لال السعدي:" أي: انظروا إلٌه، ولت إطبلعه، وولت نضجه وإٌناعه، فإن فً ذلن 
عبرا وآٌات، ٌستدل بها على رحمة هللا، وسعة إحسانه وجوده، وكمال التداره وعناٌته 

 .(ٓٔ)بعباده"
ؾ ٌخرجه ضبٌبل لال الزمخشري:" }انظروا إلى ثمره إذا أثمر{، إذا أخرج ثمره كٌ 

ضعٌفا ال ٌكاد ٌنتفع به. وانظروا إلى حال ٌنعه ونضجه كٌؾ ٌعود شٌبا جامعا لمنافع ومبلذ، 
 .(ٔٔ)نظر اعتبار واستبصار واستدالل على لدرة ممدره ومدبره ونالله من حال إلى حال"

ة لال المرطبً:" أي: نظر االعتبار ال نظر اإلبصار المجرد عن التفكر. والثمر فً اللؽ 
 .(ٕٔ)جنى الشجر"

أي : نضجه، ]ولٌل[: فكروا فً لُْدرة  {"اْنُظُروا إِلَى ثََمِرِه إَِذا أَثَْمَر َوٌَْنِعهِ  لال ابن كثٌر:}
خالمه من العدم إلى الوجود ، بعد أن كان َحَطبًا صار ِعنبًا ورطبًا وؼٌر ذلن ، مما خلك تعالى 

تعالى : } َوفًِ األْرِض لَِطٌع ُمتََجاِوَراٌت  من األلوان واألشكال والطعوم والروابح ، كما لال
ُل بَْعَضَها َعلَى ٌُْر ِصْنَواٍن ٌُْسمَى بَِماٍء َواِحٍد َونُفَّضِ  َوَجنَّاٌت ِمْن أَْعنَاٍب َوَزْرٌع َونَِخٌٌل ِصْنَواٌن َوَؼ

 .(ٖٔ)["ٗبَْعٍض فًِ األُكِل إِنَّ فًِ َذِلَن آلٌَاٍت ِلمَْوٍم ٌَْعِملُوَن{]الرعد : 

                                                                                                                                                                      
 .2ٗ/2تفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .2ٕٙتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .21٘/ٔٔ(:ص2ٖٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .2ٗ/2تفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .ٓ٘ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .21٘/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕ٘/ٕالكشاؾ: (2)
 .2ٕٙتفسٌر السعدي: (1)
 .ٓٗٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .2ٕٙتفسٌر السعدي: (ٓٔ)
 .ٕ٘/ٕالكشاؾ: (ٔٔ)
 .2ٗ/2تفسٌر المرطبً: (ٕٔ)
 .2ٖٓ-ٖٙٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
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، وعبدهللا (٘)، والسدي(ٗ)، ولتادة(ٖ)،وعطاء الخراسانً(ٕ)، والضحان(ٔ)لال ابن عباس 
 .}ٌنعه{، نضجه":"(ٙ)وعبدهللا بن ابً إسحاق البصري

 .(2)عن البراء: }انظروا إلى ثمره إذا أثمر وٌنعه{، لال: نضجه حٌن ٌنضج"
ل الحجاج لال السمعانً:} انظروا إلى ثمره إذا أثمر وٌنعه{:" أي: فً نضجه، ومنه لو

إنً أرى رءوسا لد أٌنعت، وآن لطافها، وأنا وهللا صاحبها، ورأى دماء »حٌث خطب، ولال: 
 .(2)"(1)«ترلرق بٌن اللحى والعمابم

، وفً اختبلفه بالضم (ٓٔ)بالضم ، ولرأ البالون بالفتح «ثمِرهِ  »لرأ حمزة والكسابً" 
 والفتح لوالن:
 .(ٔٔ)وبالفتح جمع ثمرة ، لاله علً بن عٌسى بالضم جمع ثمار ، «الثُُّمر»أحدهما : أن 
، وأبو جعفر (ٕٔ)بالضم : المال ، وبالفتح : ثمر النخل ، لاله مجاهد «الثُُّمر»والثانً : أن 

 .(ٖٔ)الطبري
بالضم. ٌمال: ٌنعت الثمرة ٌنعا وٌنعا. ولرأ ابن محٌصن: « وٌنعه»ولرئ:

 .(ٗٔ)«وٌانعه»
أٌها  -إن فً ذلكم  [، أي:"22ٍت ِلمَْوٍم ٌُْإِمنُوَن{ ]األنعام : }إِنَّ فًِ َذِلُكْم آَلٌَالوله تعالى: 
لدالالت على كمال لدرة خالك هذه األشٌاء وحكمته ورحمته لموم ٌصدلون به تعالى  -الناس 

 .(٘ٔ)وٌعملون بشرعه"
أي : دالالت على كمال لدرة خالك هذه األشٌاء وحكمته ورحمته } ِلمَْوٍم  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙٔ)وَن { أي : ٌصدلون به ، وٌتبعون رسله"ٌُْإِمنُ 

فإن المإمنٌن ٌحملهم ما معهم من اإلٌمان، على العمل بممتضٌاته  لال السعدي:" 
ولوازمه، التً منها التفكر فً آٌات هللا، واالستنتاج منها ما ٌراد منها، وما تدل علٌه، عمبل 

 .(2ٔ)وفطرة، وشرعا"
فً إنزال هللا من السماء الماَء الذي أخرج به نباَت  ٌمول تعالى ذكره: إن لال الطبري:" 

كل شًء ، والخِضَر الذي أخرج منه الحبَّ المتراكب ، وسابر ما عدَّد فً هذه اآلٌة من صنوؾ 
، ٌمول : فً ذلكم ، أٌها الناس ، إذا أنتم نظرتم إلى ثمره عند عمد ثمره ، وعند «آلٌات»خلمه 

حواله وتصرفه فً زٌادته ونمّوه ، علمتم أن له مدبًِّرا لٌس كمثله ٌنعه وانتهابه ، فرأٌتم اختبلؾ أ
شًء ، وال تصلح العبادة إال له دون اآللهة واألنداد ، وكان فٌه حجج وبرهان وبٌان }لموم 

                                                           
 .1ٔ٘/ٔٔ(:ص2ٖٗٙٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .1ٕ٘/ٔٔ(:ص21ٖٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 ذكر السند. ، حكاه دونٖٓٙٔ/ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (ٖ)
 .1ٕ٘/ٔٔ(:ص2ٖٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .1ٕ٘/ٔٔ(:ص22ٖٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 ، حكاه دون ذكر السند.ٖٓٙٔ/ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (ٙ)
 .ٖٓٙٔ/ٗ(:ص22ٔ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (2)
، والكامل 2ٖٙ/ٖالبن لتٌبة:، وؼرٌب الحدٌث ٕٔٔ/ٕانظر لول الحجاج فً العٌن"لطؾ"، والبٌان والتبًٌ: (1)

، وؼٌرها من المصادر باختبلؾ ٖٗٔ/ٕٔ، وتارٌخ دمشك:21ٕ/٘، والعمد الفرٌد: 21ٕ/ٔفً اللؽة واالدب:
 ٌسٌر بٌن االلفاظ.

 .ٖٔٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (2)
 .ٕٗٙ-ٖٕٙانظر: السبعة ؼً المراءات: (ٓٔ)
 .ٓ٘ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .22٘/ٔٔ(:ص2ٕٖٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .22٘/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .ٕ٘/ٕانظر: الكشاؾ: (ٗٔ)
 .ٓٗٔالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
 .2ٖٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙٔ)
 .2ٕٙتفسٌر السعدي: (2ٔ)
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ٌإمنون{،ٌمول : لموم ٌصدلون بوحدانٌة هللا ولدرته على ما ٌشاء. وخّص بذلن تعالى ذكره 
هم المنتفعون بحجج هللا والمعتبرون بها ، دون من لد َطبَع هللا على الموم الذٌن ٌإمنون ، ألنهم 

 .(ٔ)للبه ، فبل ٌعرؾ حمًّا من باطل ، وال ٌتبٌن هًدى من ضبللة  "
 الفوابد:
أعظم مننه العظٌمة، التً ٌضطر إلٌها الخلك، من اآلدمٌٌن وؼٌرهم، وهو تناولت اآلٌة  -ٔ

الناس إلٌه، فؤنبت هللا به كل شًء، مما ٌؤكل أنه أنزل من السماء ماء متتابعا ولت حاجة 
الناس واألنعام، فرتع الخلك بفضل هللا، وانبسطوا برزله، وفرحوا بإحسانه، وزال عنهم 
الجدب والٌؤس والمحط، ففرحت الملوب، وأسفرت الوجوه، وحصل للعباد من رحمة 

ا جهدهم فً شكر الرحمن الرحٌم، ما به ٌتمتعون وبه ٌرتعون، مما ٌوجب لهم، أن ٌبذلو
 .(ٕ)من أسدى النعم، وعبادته واإلنابة إلٌه، والمحبة له

بؤنه سبحانه أنزل من السماء ماءا –تبارن وتعالى  -أن اآلٌة الكرٌمة تعرفنا بربِّنا  -ٕ
فؤخرج به جمٌع أنواع النبات، فلو أنن نظرت فً المطعة الواحدة من األرض التً 

ٌحصى من النبات على شتى أنواعه وألوانه، وأخرج ؼذاها الؽٌث، فإنَّن تجد فٌها ما ال 
سبحانه من ذلن النبات خضراً، عبَّر عن الخضرة التً اتَّصؾ بها النبات بموله: 

 }َخِضراً{ ، وخضراً أرقُّ وألطؾ من كلمة: أخضر.
ً متراكباً،  وأخبرنا العلٌم الخبٌر سبحانه أنَّه أخرج من ذلن النبات الخضر حبا

راكب تراه فٌما ٌنبته الممح والشعٌر والذرة ونحوها من السنابل، وٌخرج وهذا الحبُّ المت
من النخٌل من طلعها لنوان دانٌةٌ، والطَّلع أول ما ٌرى من عذق النخلة، الواحدة طلعةٌ، 
وٌخرج لنا ربُّنا من طلع النخل لنونًا دانٌةً، والمنوان العذق الذي ٌحمل الثَّمر، والعذق 

لمطؾ من العنب، وهذه المنوان دانٌةٌ، أي لرٌبة المتناول، وعندما نمؾ فً النَّخلة بمثابة ا
 ننظر إلى النَّخل ولد تدلَّت لطوفه، وتهدَّلت، نراها كما وصؾ ربُّنا: }لِْنَواٌن َدانٌَِة{.

هذا الذي سبك ذكره مشهد وصفه ملٌكنا سبحانه ألرٍض أنبتت النبات، ومشهد آخر 
اَن ٌرٌناه فً لطعٍة أخرى ٌتمثَّل  مَّ ٌْتُوَن َوالرُّ فً الجنَّات، وهً }َوَجنَّاٍت ِمْن أَْعنَاٍب َوالزَّ

ٌَْر ُمتََشابٍِه{ والجنات البساتٌن، وهً بساتٌٌن من أعناٍب، ولد ٌكون الشجر  ُمْشتَبًِها َوَؼ
زٌتوناً أو رماناً، وما أنبته هللا من النبات، وما أخرجه من أشجاٍر لد ٌكون مشتبهاً، ولد 

ر متشابه، ولد ٌتشابه النبات، ولد تتشابه األشجار، ولد ٌكون التشابه فً ٌكون ؼٌ
الشجر، لد ٌكون التشابه فً الثمر، ولد ٌكون فً الطَّعم، ولد ٌختلؾ ذلن كله، فبل تشابه 

 فٌه.
إنَّ هذا الوصؾ الرابع المبهج الممتع ٌؤسرن، وٌملن علٌن نفسن، ولذا دعانا 

نا، ننظر إلى ثماره من النخٌل واألعناب والزٌتون والرمان، ربُّنا إلى النظر إلٌه بؤبصار
وننظر إلى ٌنعه، أي إلى نضجه، وكمال النظر وؼاٌته أن ٌحصل االعتبار بما نراه 

 ونشاهده، فإذا هو آٌاٌت للمإمنٌن، تدلُّهم على ربِّهم، وتهدٌهم إلٌه سبحانه.
من السماء، وفعل الملٌن سبحانه أعد النظر فً هذه اآلٌة التً حدَّثتنا عن إنزال الماء 

 باألرض التً ارتوت بالؽٌث.
أن التفكٌر فً النبات والثمار وكٌفٌة تكونها من البذرة حتى صارت زرًعا أخضَر وثمًرا  -ٖ

طٌبًا بعد جفافها، واختبلؾ ألوان الثمار وطعومها مع كونها متشابهة فً الشكل والورق 
حثنا هللا على النظر للثمار فمال: }انُظُروا  ال شن ٌإدي لمعرفة هللا ووحدانٌته، ولذلن

إِلَى ثََمِرِه إَِذا أَثَْمَر َوٌَْنِعِه{ فهً تدل داللة واضحة على وحدانٌة هللا، لذلن ذم هللا تعالى 
ِ ُشَرَكاَء اْلِجنَّ َوَخلَمَُهْم{ إلى لوله  المشركٌن بعد هذه اآلٌة مباشرة فمال: }َوَجعَلُوا ّلِِلَّ

                                                           
 .1ٖ٘-1ٕ٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٕٙانظر: تفسٌر السعدي: (ٕ)
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ٍء  تعالى: }َذِلُكمُ  ًْ ٍء فَاْعبُُدوهُ َوُهَو َعلَى ُكّلِ َش ًْ ُ َربُُّكْم ال إِلَهَ إاِلَّ ُهَو َخاِلُك ُكّلِ َش َّللاَّ
 [.ٕٓٓٔ-َٓٓٔوِكٌٌل{]األنعام:

ولد استنكرالهدهد على لوم بلمٌس سجودهم للشمس من دون هللا، مستداًل على 
وأخرجه بعد أن كان مخبوًءا  وحدانٌة هللا ووجوب إفراده بالعبادة بؤنه خلك الماء والنبات
. حٌث لال تعالى عنه: }أاَلَّ (ٔ)فً السماء واألرض وجعل ذلن حجة على المخالفٌن

 ُ ِ الَِّذي ٌُْخِرُج اْلَخْبَء فًِ السََّمَواِت َواألَْرِض َوٌَْعلَُم َما تُْخفُوَن َوَما تُْعِلنُوَن، َّللاَّ  ٌَْسُجُدوا ّلِِلَّ
 [.ٕٙ-ٕ٘اْلعَْرِش اْلعَِظٌِم{ ]النكل:ال إِلَهَ إاِلَّ ُهَو َربُّ 

فً هذه اآلٌة الكرٌمة: التفات من الؽٌبة إلى التكلم بصٌؽة التعظٌم، لال تعالى:}وهو  -ٗ
الذى أنزل من السمآء مآء فؤخرجنا به نبات كل شىء فؤخرجنا منه خضرا نخرج منه 

 حبا متراكبا{. 
هذه اآلٌة فً إنبات النبات،  وهذا االلتفات من الؽٌبة إلى التكلم بصٌؽة التعظٌم فً

ٌدل على تعظٌم شؤن إنبات النبات، ألنه لو لم ٌنزل الماء ولم ٌنبت شٌبا لهلن الناس 
جوعا وعطشا. فهو ٌدل على عظمته جل وعبل، وشدة احتٌاج الخلك إلٌه ولزوم طاعتهم 

 له جل وعبل.
 السََّماِء َماًء فَؤَْخَرْجنَا بِِه{.}َوُهَو الَِّذي أَنَزَل ِمَن  فً اآلٌة إثبات السبب، لال تعالى: -٘
أنه لٌس كل أحد ٌعتبر وٌتفكر ولٌس كل من تفكر، أدرن المعنى الممصود، ولهذا لٌد  -ٙ

 .(ٕ)تعالى االنتفاع باآلٌات بالمإمنٌن فمال: }إِنَّ فًِ َذِلَكم آلٌَاٍت ِلمَْوٍم ٌُْإِمنُوَن{
 

 المرآن
ِ ُشَرَكاَء اْلِجنه َوخَ  ا }َوَجعَلُوا ّلِِله ٌِْر ِعْلٍم ُسْبَحانَهُ َوتَعَالَى َعمه لَمَُهْم َوَخَرلُوا لَهُ بَنٌَِن َوبَنَاٍت بِؽَ

 [ٓٓٔ({ ]األنعام : ٌَِٓٓٔصفُوَن )
 التفسٌر:

وجعل هإالء المشركون الجن شركاء هلل تعالى فً العبادة؛ اعتماًدا منهم أنهم ٌنفعون أو 
العدم، فهو المستمل بالخلك وحده، فٌجب أن ٌضرون، ولد خلمهم هللا تعالى وما ٌعبدون من 

ٌستمل بالعبادة وحده ال شرٌن له. ولمد كذب هإالء المشركون على هللا تعالى حٌن نسبوا إلٌه 
ه وعبل عما نسبه إلٌه المشركون  البنٌن والبنات؛ جهبل منهم بما ٌجب له من صفات الكمال، تنزَّ

 من ذلن الكذب واالفتراء.
 سبب النزول:
كلبً: "نزلت هذه اآلٌة فً الزنادلة، لالوا: إن هللا تعالى وإبلٌس أخوان، وهللا خالك لال ال

ِ  الناس والدواب واألنعام وإبلٌس خالك الحٌات والسباع والعمارب، فذلن لوله تعالى: } َوَجعَلُوا ّلِِلَّ
 .]ضعٌؾ[(ٖ){"ُشَرَكاَء اْلِجنَّ 

الوا: للعالم صانعان: إله لدٌم، وٌمرب من هذا لول المجوس، فإنهم ل لال المرطبً:"
والثانً شٌطان حادث من فكر اإلله المدٌم، وزعموا أن صانع الشر حادث. وكذا الحابطٌة من 
المعتزلة من أصحاب أحمد بن حابط، زعموا أن للعالم صانعٌن: اإلله المدٌم، واآلخر محدث، 

اسب الخلك فً اآلخرة. تعالى خلمه هللا عز وجل أوال ثم فوض إلٌه تدبٌر العالم، وهو الذي ٌح
 .(ٗ)هللا عما ٌمول الظالمون والجاحدون علوا كبٌرا"

 .(٘)لوله :}وجعلوا هلل شركاء الجن{، لال : لول : الزنادلة" وروي عن ابن جرٌج:"

                                                           
 .ٖٔٙ/ٖنظر:تفسٌرابن كثٌر (ٔ)
 .2ٕٙانظر: تفسٌر السعدي: (ٕ)
 . والكلبً ضعٌؾ.ٕٕٔاسباب النزول للواحدي: (ٖ)
 .ٖ٘/2تفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .2/ٕٔ(:ص12ٖٙٔأخرجه الطبري) (٘)
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{ ]األنعام : لوله تعالى:  ِ ُشَرَكاَء اْلِجنَّ وجعل هإالء المشركون  [، أي:"ٓٓٔ}َوَجعَلُوا ّلِِلَّ
 .(ٔ)هلل تعالى فً العبادة؛ اعتماًدا منهم أنهم ٌنفعون أو ٌضرون" الجن شركاء
 .(ٕ)ٌمول : "وجعلوا هلل الجنَّ شركاَء فً عبادتهم إٌاه " لال الطبري: 
عن الضحان فً لوله:}وجعلوا هلل شركاء{: ٌمول: هل تشركون عبٌدكم فً الذي لكم  

 .(ٖ)؟"فتكونوا فٌه سواء؟ فكٌؾ ترضون لً ما ال ترضون ألنفسكم
لال المرطبً: " هذا ذكر نوع آخر من جهاالتهم، أي فٌهم من اعتمد هلل شركاء من  
 .(ٗ)الجن"

هذا رد على المشركٌن الذٌن عبدوا مع هللا ؼٌره ، وأشركوا  فً عبادة  لال ابن كثٌر:" 
 هللا أن عبدوا الجن ، فجعلوهم شركاء هللا فً العبادة ، تعالى هللا عن شركهم وكفرهم.

 ن لٌل : فكٌؾ ُعبدت الجن وإنما كانوا ٌعبدون األصنام ؟ فإ
فالجواب : أنهم إنما عبدوا األصنام عن طاعة الجن وأمرهم إٌاهم بذلن ، كما لال تعالى 

ُ َولَاَل ألتَّخِ  ٌَْطانًا َمِرًٌدا * لَعَنَهُ َّللاَّ ذَنَّ ِمْن ِعبَاِدَن : } إِْن ٌَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه إاِل إِنَاثًا َوإِْن ٌَْدُعوَن إاِل َش
ِ نَِصٌبًا َمْفُروًضا * َوألِضلَّنَُّهْم َوألَمنٌَِّنَُّهْم َوآلُمَرنَُّهْم فَلٌَُبَتُِّكنَّ آَذاَن األْنعَاِم َوآلُمَرنَُّهْم  فَلٌَُؽٌَُِّرنَّ َخْلَك َّللاَّ

ِ فَمَْد َخِسَر ُخْسرَ  ٌَْطاَن َوِلًٌّا ِمْن ُدوِن َّللاَّ َِّخِذ الشَّ ٌَْطاُن َوَمْن ٌَت انًا ُمبٌِنًا * ٌَِعُدُهْم َوٌَُمنٌِِّهْم َوَما ٌَِعُدُهُم الشَّ
ٌَّتَهُ أَْوِلٌَاَء ِمْن ُدونًِ َوُهْم ٕٓٔ - 2ٔٔإِال ُؼُروًرا { ]النساء :  َِّخذُونَهُ َوذُّرِ [ ، ولال تعالى : } أَفَتَت

ٌَْطاَن إِنَّ  [ ، ولالٓ٘لَُكْم َعُدوٌّ بِبَْس ِللظَّاِلِمٌَن بََدال{ ]الكهؾ :  إبراهٌم ألبٌه : } ٌَا أَبَِت ال تَْعبُِد الشَّ
ْحَمِن َعِصًٌّا { ]مرٌم :  ٌَْطاَن َكاَن ِللرَّ ٌُْكْم ٌَا بَنًِ آَدَم أَْن ال ٗٗالشَّ [ ، ولال تعالى : } أَلَْم أَْعَهْد إِلَ

ٌَْطاَن إِنَّهُ لَُكْم َعُدوٌّ ُمبٌٌِن * َوأَِن اْعبُُدو [ ، ٔٙ،  ٓٙنًِ َهَذا ِصَراٌط ُمْستَِمٌٌم { ]ٌس : تَْعبُُدوا الشَّ
ِهْم وتمول المبلبكة ٌوم المٌامة : } ُسْبَحانََن أَْنَت َوِلٌُّنَا ِمْن ُدونِِهْم بَْل َكانُوا ٌَْعبُُدوَن اْلِجنَّ أَْكثَُرُهْم بِ 

ِ ُشَرَكاَء أُٗمْإِمنُوَن { ]سبؤ :   .(٘)ْلِجنَّ َوَخلَمَُهْم {"[ ، ولهذا لال تعالى : } َوَجعَلُوا ّلِِلَّ
ستعظام أن ٌتخذ هلل شرٌن من كان ملكا أو جنٌا ، ال«الشركاء»على « هللا»وتمدم اسم 
 .(ٙ)أو إنسٌا أو ؼٌر ذلن

{ ]األنعام : وفً لوله تعالى:  ِ ُشَرَكاَء اْلِجنَّ  [، ثبلثة ألوال:ٓٓٔ}َوَجعَلُوا ّلِِلَّ
 .(2)وتجعله بذلن شرٌكاً هللأحدها : أن المجوس نسبت الشر إلى إبلٌس ، 

، وابن (1)والثانً : أن مشركً العرب جعلوا المبلبكة بنات هللا وشركاء له ، لاله لتادة ، والسدي
ً َولَمَْد َعِلَمِت اْلجنَّةُ إِنَُّهْم لَُمْحَضُروَن{، (2)وابن زٌد ٌَْن اْلِجنَِّة نََسبا . كموله تعالى :}َوَجعَلُواْ بٌَنَهُ َوبَ
ى المبل  بكة الختفابهم عن العٌون جنة .فََسمَّ

والثالث : أنه أطاعوا الشٌطان فً عبادة األوثان حتى جعلوها شركاء هلل فً العبادة ، لاله 
 .(ٕٔ)، والزمخشري(ٔٔ)، والزجاج(ٓٔ)الحسن
ٌخبر تعالى: أنه مع إحسانه لعباده وتعرفه إلٌهم، بآٌاته البٌنات، وحججه  لال السعدي:" 

به، من لرٌش وؼٌرهم، جعلوا له شركاء، ٌدعونهم، وٌعبدونهم، من أن المشركٌن -الواضحات 

                                                           
 .ٓٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٓٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٓٙٔ/ٗ(:ص22ٔ2أخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕ٘/2تفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .2ٖٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٕ٘/ٕانظر: الكشاؾ: (ٙ)
 .ٓ٘ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .2/ٕٔ(:ص12ٖٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .2/ٕٔ(:ص11ٖٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٓ٘ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .22ٕ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٔٔ)
 .ٕ٘/ٕانظر: الكشاؾ: (ٕٔ)
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الجن والمبلبكة، الذٌن هم خلك من خلك هللا، لٌس فٌهم من خصابص الربوبٌة واأللوهٌة شًء، 
 .(ٔ)فجعلوها شركاء لمن له الخلك واألمر، وهو المنعم بسابر أصناؾ النعم، الدافع لجمٌع النمم"

{ ]األنعا }وفً :  :(ٕ)وجهان من النصب [،ٓٓٔم : اْلِجنَّ
 . «للشركاء»أحدهما : أن ٌكون تفسًٌرا 

 ا هلل الجن شركاء ، وهو خالمهم .واآلخر : أن ٌكون معنى الكبلم : وجعلو
بالرفع، كؤنه لٌل: من هم؟ فمٌل: الجن. وبالجر على اإلضافة التً « الجن»ولرئ:

 .(ٖ)للتبٌٌن
ولد علموا أنه تعالى هو الذي خلمهم  [، أي:"ٓٓٔ }َوَخلَمَُهْم{ ]األنعام :لوله تعالى: 

 .(ٗ)وانفرد بإٌجادهم فكٌؾ ٌجعلونهم شركاء له؟"
 .(٘)لال ابن عباس:" وهللا: خلمهم" 
 .(ٙ)ٌمول : " وهو المنفرد بخلمهم بؽٌر شرٌن وال معٌن وال ظهٌر" لال الطبري: 

ه ، فكٌؾ ٌعبد معه ؼٌره لال ابن كثٌر:" أي : ولد خلمهم ، فهو الخالك وحده ال شرٌن ل
ُ َخلَمَُكْم َوَما تَْعَملُوَن { ]الصافات :   2٘، كما لال إبراهٌم علٌه السبلم:} أَتَْعبُُدوَن َما تَْنِحتُوَن * َوَّللاَّ

[، ومعنى اآلٌة : أنه سبحانه وتعالى هو المستمل بالخلك وحده ؛ فلهذا ٌجب أن ٌُْفَرد 2ٙ، 
 .(2)بالعبادة وحده ال شرٌن له "

 .(1)لال المرطبً: أي: خلك الجاعلٌن له شركاء. ولٌل: خلك الجن الشركاء" 
لال الزمخشري:أي:" وخلك الجاعلٌن هلل شركاء. ومعناه: وعلموا أن هللا خالمهم دون  

 .(2)الجن، ولم ٌمنعهم علمهم أن ٌتخذوا من ال ٌخلك شرٌكا للخالك. ولٌل: الضمٌر للجن"
 :(ٓٔ)[، ٌحتمل وجهٌنٓٓٔ{ ]األنعام : }َوَخلَمَُهمْ و لوله تعالى: 

 أحدهما : أنه خلمهم ببل شرٌن له، فَِلَم جعلوا له فً العبادة شرٌكاً ؟ .
 والثانً : أنه خلك من جعلوه شرٌكاً فكٌؾ صار فً العبادة شرٌكاً .

بتسكٌن البلم . ومعناه: أنهم جعلوا خلمهم الذي صنعوه  «َوَخْلمَُهمْ »ولرأ ٌحٌى بن ٌعمر 
ً بؤٌ  .(ٔٔ)دٌهم من األصنام هلل شرٌكا

 .(ٕٔ)«هو»بزٌادة « وهو خلمهم»ولرأ ابن مسعود: 
ٌِْر ِعْلٍم{ ]األنعام : لوله تعالى:  ولمد كذب هإالء  [، أي:"ٓٓٔ}َوَخَرلُوا لَهُ بَنٌَِن َوبَنَاٍت بِؽَ

فات المشركون على هللا تعالى حٌن نسبوا إلٌه البنٌن والبنات؛ جهبل منهم بما ٌجب له من ص
 .(ٖٔ)الكمال"
صوا هلل كذبًا ، فافتعلوا له بنٌن وبنات بؽٌر علم منهم بحمٌمة  لال الطبري:"  ٌمول : وتخرَّ

ما ٌمولون ، ولكن جهبل باهلل وبعظمته ، وأنه ال ٌنبعً لمن كان إلًها أن ٌكون له بنون وبنات وال 
 .(ٗٔ)صاحبة ، وال أن ٌشركه فً خلمه شرٌن"

                                                           
 .2ٕٙتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .2/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕ٘/ٕانظر: الكشاؾ: (ٖ)
 .22ٖ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٖٓٙٔ/ٗ(:ص22ٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٓٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٖٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٕ٘/2تفسٌر المرطبً: (1)
 .ٖ٘-ٕ٘/ٕالكشاؾ: (2)
 .ٓ٘ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .ٔ٘ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .ٕ٘/2انظر: تفسٌر المرطبً: (ٕٔ)
 .ٓٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .ٓٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
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تعالى على ضبلل من ضل فً وصفه تعالى بؤن له ولدا ، كما  لال ابن كثٌر:" ٌنبه به
ٌزعم من لاله من الٌهود فً العزٌر ، ومن لال من النصارى فً المسٌح وكما لال  المشركون 

 .(ٔ)من العرب فً المبلبكة : إنها بنات هللا ، تعالى هللا عما ٌمولون علوا كبٌرا "
المسٌح أنه ابن هللا ، ولول الٌهود أن لول النصارى فً  «:البنون»لال الماوردي:" 

 .(ٕ)لول مشركً العرب فً المبلبكة أنهم بنات هللا" «:البنات»عزٌراً ابن هللا، و
أي: ابتفكوا، وافتروا من تلماء أنفسهم هلل، بنٌن وبنات بؽٌر علم منهم،  لال السعدي:" 

ذي ٌجب تنزٌه هللا ومن أظلم ممن لال على هللا ببل علم، وافترى علٌه أشنع النمص، ال
 .(ٖ)عنه؟!!"
ٌِْر ِعْلٍم{ ]األنعام : وفً لوله تعالى:   [، وجوه:ٓٓٔ}َوَخَرلُوا لَهُ بَنٌَِن َوبَنَاٍت بِؽَ

، وابن (2)، وابن جرٌج(ٙ)، ولتادة(٘)، والحسن(ٗ)أحدها:أن معنى :}خرلوا{: كذبوا ، لاله مجاهد
 .(2)، وأبو عمرو(1)وابن زٌد
 . (ٓٔ). وهذا لول ابن عباسبنٌن وبنات معناه: جعلوا له والثانً :

 . (ٔٔ)والثالث: معانه: وصفوا له. لاله الضحان
 .(ٕٔ)ٌعنً: لطعوا له. وهذا لول السديوالرابع: 

صواوالخامس: ٌعنً :أ  .-أٌضا– (ٗٔ)، ولتادة(ٖٔ). وهذا مروي عن ابن عباسنهم تخرَّ
 .(٘ٔ)والسادس: ٌرٌد: افتروا، والخلك والخرق واحد، لاله الفراء

لال ابن كثٌر:" معنى لوله تعالى:} َوَخَرلُوا{، أي : واختلموا وابتفكوا ، وتخّرصوا 
 .(ٙٔ)وكذبوا ، كما لاله علماء السلؾ"

مشددة الراء، للمبالؽة والتكثٌر، ألن المشركٌن ادعوا « وخرلوا»ولرأ نافع وحده:  
 .(2ٔ)المبلبكة بنات هللا، والنصارى المسٌح. والٌهود عزٌرا

بحاء ؼٌر معجمة وبتشدٌد « وحرفوا»عباس، وأبو رجاء، وأبو الجوزاء: ولرأ ابن 
 .(1ٔ)بؤلؾ وخاء معجمة« وخارلوا»الراء وبالفاء. ولرأ ابن السمٌفع، والجحدري:

ا ٌَِصفُوَن{ ]األنعام : لوله تعالى:  ه هللا وتمّدس وعبل  [، أي:"ٓٓٔ}ُسْبَحانَهُ َوتَعَالَى َعمَّ تنزَّ
 .(2ٔ)ن من ذلن الكذب واالفتراء"عما نسبه إلٌه المشركو

أي : تمدس وتنزه وتعاظم عما ٌصفه هإالء الجهلة الضالون من األوالد  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔ)واألنداد ، والنظراء والشركاء"

                                                           
 .2ٖٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٔ٘ٔ/ٕالنكت والعٌون: (ٕ)
 .2ٕٙتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .ٖٓٙٔ/ٗ(:ص22ٕٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗ)
 . حكاه دون السند.ٖٓٙٔ/ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (٘)
 .ٖٔٙٔ/ٗ(:ص22ٕٖانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .2/ٕٔ(:ص12ٖٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .2/ٕٔ(:ص11ٖٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٓٔ-2/ٕٔ(:ص2ٖٔٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٖٓٙٔ/ٗ(:ص22ٔ2انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٖٔٙٔ/ٗ(:ص22ٕٕانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .ٖٓٙٔ/ٗ(:ص22ٕٓانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .ٖٓٙٔ/ٗ(:ص22ٔ1ظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ان (ٖٔ)
 .حكاه دون ذكر السند.ٖٓٙٔ/ٗ، و تفسٌر ابن أبً حاتم:1/ٕٔ(:ص1ٖٙٙٔانظر:تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .1ٖٗ/ٔانظر: معانً المرآن: (٘ٔ)
 .2ٖٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙٔ)
 ٔٙ/ٕ، وزاد المسٌر:ٕٗٙانظر: السبعة فً المراءات: (2ٔ)
 .ٔٙ/ٕانظر:زاد المسٌر: (1ٔ)
 .22ٖ/ٔ، وصفوة التفاسٌر:ٓٗٔانظر: التفسٌر المٌسر: (2ٔ)
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ا ٌَِصفُوَن{ لال السعدي:"  نزه نفسه عما افتراه علٌه المشركون فمال: }ُسْبَحانَهُ َوتَعَالَى َعمَّ
 .(ٕ)وؾ بكل كمال، المنزه عن كل نمص، وآفة وعٌب"فإنه تعالى، الموص

ٌمول : " ٌمول تعالى ذكره : تنزه هللا ، وعبل فارتفع عن الذي ٌصفه به  لال الطبري: 
هإالء الجهلة من خلمه ، فً اّدعابهم له شركاء من الجن ، واخترالهم له بنٌن وبنات ، وذلن ال 

ه الذٌن ٌكون منهم الجماع الذي ٌحدث عنه ٌنبؽً أن ٌكون من صفته ، ألن ذلن من صفة خلم
األوالد ، والذٌن تضطّرهم لضعفهم الشهواُت إلى اتخاذ الصاحبة لمضاء اللذات ، ولٌس هللا 
تعالى ذكره بالعاجز فٌضطره شًء إلى شًء ، و ال بالضعٌؾ المحتاج فتدعوه حاجته إلى 

 .(ٖ)النساء إلى اتخاذ صاحبة لمضاء لذة "
، لال: تنزٌه هللا نفسه عن السوء، ثم لال عمر لعلً «سبحان هللا»له:"عن ابن عباس: لو 

لد عرفناه، فما سبحان هللا؟ فمال له علً رضً  -رضً هللا عنهما، وأصحابه عنده: ال إله إال هللا
 .(ٗ)هللا عنه: كلمة أحبها هللا لنفسه ورضٌها، وأحب أن تمال"

ال: "اسم ٌعظم هللا به، وٌحاشى به ، فم«سبحان هللا»مٌمون بن مهران: عن روي عن  
 .(٘)من السوء"

 .(ٙ)عن الضحان فً لوله:"}سبحانه{ ٌمول: عجب"
 .(2)}سبحانه وتعالى عما ٌصفون {، عما ٌكذبون" عن لتادة:" 
وأحسب أن لتادة عنى بتؤوٌله: أنهم ٌكذبون فً وصفهم هللا بما كانوا  لال الطبري" 

 .(1)"«الكذب»إلى  «الوصؾ»نات ال أنه وجه تؤوٌل ٌصفونه به ، من ادعابهم له بنٌن وب
 الفوابد:
من فوابد اآلٌة الكرٌمة استخدام المرآن لؤلدلة العملٌة إلبطال طرق المنحرفٌن عن  -ٔ

ِ ُشَرَكاَء اْلِجنَّ َوَخلَمَُهْم{، أي:  الفطرة، وعن آثار الرسل ودٌنهم،، لال تعالى: }َوَجعَلُوا ّلِِلَّ
و الذي خلمهم، ومع ذلن جعلوا له هإالء الشركاء؛ ولذلن تجد أن هللا سبحانه وتعالى ه

[ أن هذا المعنى ٔٓٔفً سٌاق اآلٌات كموله تعالى: }بَِدٌُع السََّمَواِت َواألَْرِض{ ]األنعام:
من اإلثبات ٌُمصد به بٌان االمتناع، فإذا تؤملت هذه اآلٌة فً ذكر إبطال ما ذكره 

ن الولد، أو ؼٌر ذلن مما ال ٌلٌك به سبحانه المشركون من الشركاء من الجن، أو م
وتعالى، وال بتوحٌده، وربوبٌته، وألوهٌته، وعبادته، تجد أنه ٌستعمل فً المرآن مبنٌاً 
 على إثبات حمابك فطرٌة عملٌة تكون مانعةً من هذا الطارئ الذي ادعاه المخالفون.

 ٌنونه لهم.أن من اإلنس من عبد الجن بطاعتهم ولبول ما ٌؤمرونهم به وٌز -ٕ
تدل اآلٌة على أن المعبودات التً تعبد من دون هللا كثٌرة من الطواؼٌت وؼٌرها،وكلها  -ٖ

 هللا". منتفٌة بـ "ال إله إال
نفسه فً -سبحانه وتعالى -تنزه الرب تعالى عن الشرٌن والصاحبة والولد، إذ نزه هللا   -ٗ

 كتابه عن النمابص، تارة بنفٌها، وتارة بإثبات أضدادها.
ُ أََحٌد أن  -٘ َمُد{  -نسبة الولد إلى هللا كفر مستمل، لال هللا تعالى: }لُْل ُهَو َّللاَّ ُ الصَّ َّللاَّ

[ واألحد الذي ال نظٌر له، والصمد الممصود فً الحوابج، فمن جحد ٕ - ٔ]اإلخبلص: 
ُ ِمْن َولٍَد وَ  َما َكاَن َمعَهُ هذا فمد كفر، ولو ِلم ٌجحد السورة. ولال هللا تعالى: }َما اتََّخذَ َّللاَّ

[ ففرق بٌن النوعٌن، وجعل كبل منهما كفرا مستمبل، ولال 2ِٔمْن إِلٍَه{ ]المإمنون: 

                                                                                                                                                                      
 .1ٖٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .2ٕٙتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .ٓٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٔٙٔ/ٗ(:ص22ٕٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٖٔٙٔ/ٗ(:ص22ٕ2أخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٖٔٙٔ/ٗ(:ص22ٕ1أخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٔٔ-ٓٔ/ٕٔ(:ص2ٕٖٙٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٔٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (1)
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ٌِْر ِعْلٍم{ ]األنعام:  ِ ُشَرَكاَء اْلِجنَّ َوَخلَمَُهْم َوَخَرلُوا لَهُ بَنٌَِن َوبَنَاٍت بِؽَ تعالى: }َوَجعَلُوا ّلِِلَّ
ٔٓٓ.] 

 
 المرآن

ٍء َوُهَو بُِكّلِ }بَِدٌُع السهَماَواِت وَ  ًْ اأْلَْرِض أَنهى ٌَُكوُن لَهُ َولٌَد َولَْم تَُكْن لَهُ َصاِحبَةٌ َوَخلََك ُكله َش
ٍء َعِلٌٌم ) ًْ  [ٔٓٔ({ ]األنعام : َٔٓٔش
 التفسٌر:

وهللا تعالى هو الذي أوجد السموات واألرض وما فٌهن على ؼٌر مثال سابك. كٌؾ ٌكون له ولد 
ا كبًٌرا، وهو الذي خلك كل شًء من ولم تكن له صاحبة؟ تعال ى هللا عما ٌمول المشركون علوًّ

 العدم، وال ٌخفى علٌه شًء من أمور الخلك.
وهللا تعالى هو الذي أوجد  [، أي:ٔٓٔ}بَِدٌُع السََّماَواِت َواأْلَْرِض{ ]األنعام : لوله تعالى: 

 .(ٔ)السموات واألرض وما فٌهن على ؼٌر مثال سابك"
 .(ٕ):" أي: مبدعهما"لال المرطبً 
 .(ٖ)لال البؽوي:" أي: مبدعهما ال على مثال سبك" 
أي : مبدع السموات واآلرض وخالمهما ومنشبهما ومحدثها على ؼٌر  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗ)مثال سبك .. ومنه سمٌت البدعة بدعة ؛ ألنه ال نظٌر لها فٌما سلؾ"
الء الكفرة به له الجنَّ شركاَء، لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: هللا الذي جعل هإ 

وخرلوا له بنٌن وبنات بؽٌر علم:}بدٌع السماوات واألرض{، ٌعنً: مبتدعها ومحدثها وموجدها 
 .(٘)بعد أن لم تكن"
 .(ٙ)ٌمول: ابتدعهما فخلمهما، ولم ٌخلك لبلهما شٌبا فٌتمثل علٌه"لال السدي:"  

 .(2)وروي عن مجاهد نحو ذلن
"}بدٌع السماوات واألرض{، لال: هو الذي ابتدع خلمهما هلالج لج، ابن زٌد فً لوله:عن  

 .(1)فخلمهما ولم ٌكونا شٌبًا لبله"
لال أبو العالٌة:"ٌعنً لوله: }بدٌع السماوات واألرض{، ابتدع خلمها، ولم ٌشركه فً  
 .(ٓٔ)وروي عن الربٌع بن أنس نحو ذلن. (2)خلمها أحد"

}وجعلوا هلل{، أو على }ُسْبَحانَهُ { ]األنعام : بالجر ردا على لوله :« بدٌع» ولرئ:
 .(ٔٔ)[. وبالنصب على المدحٓٓٔ
"كٌؾ ٌكون له  [، أي:ٔٓٔ}أَنَّى ٌَُكوُن لَهُ َولٌَد َولَْم تَُكْن لَهُ َصاِحبَةٌ{ ]األنعام : لوله تعالى: 

 .(ٕٔ)ولد ولٌس له زوجة؟ والولد ال ٌكون إال من زوجة"
كون له ولد. وولد كل شً شبٌهه، وال شبٌه له }ولم تكن له لال المرطبً:" أي: من أٌن ٌ 

 .(ٖٔ)صاحبة{، أي: زوجة"

                                                           
 .ٓٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖ٘/2تفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .2ٖٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .1ٖٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٔٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٖٙٔ/ٗ(:ص22ٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 . حكاه دون ذكر السند.ٕٖٙٔ/ٗانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (2)
 .ٔٔ/ٕٔ(:ص2ٖٖٙٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٕٖٙٔ/ٗ(:ص22ٖٓأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 . حكاه دون ذكر السند.ٕٖٙٔ/ٗانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٓٔ)
 .ٖ٘/ٕانظر: الكشاؾ: (ٔٔ)
 .22ٖ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
 .ٗ٘/2تفسٌر المرطبً: (ٖٔ)
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لال السعدي:" أي: كٌؾ ٌكون هلل الولد، وهو اإلله السٌد الصمد، الذي ال صاحبة له أي:  
ال زوجة له، وهو الؽنً عن مخلولاته، وكلها فمٌرة إلٌه، مضطرة فً جمٌع أحوالها إلٌه، والولد 

 .(ٔ)كون من جنس والده"ال بد أن ٌ
أي : كٌؾ ٌكون له ولد ، ولم تكن له صاحبة ؟ أي : والولد إنما ٌكون  لال ابن كثٌر:" 

متولدا عن شٌبٌن متناسبٌن ، وهللا ال ٌناسبه وال ٌشابهه شًء من خلمه ؛ ألنه خالك كل شًء ، 
حْ  ٌْبًا إِدًّا ]تََكاُد فبل صاحبة له وال ولد ، كما لال تعالى : } َولَالُوا اتََّخَذ الرَّ َمُن َولًَدا لَمَْد ِجبْتُْم َش

ْحَمِن َولًَدا * َومَ  ا ٌَْنبَِؽً السََّماَواُت ٌَتَفَطَّْرَن ِمْنهُ َوتَْنَشكُّ األْرُض َوتَِخرُّ اْلِجبَاُل * َهدًّا أَْن َدَعْوا ِللرَّ
ْحَمِن أَْن ٌَتَِّخَذ َولًَدا إِْن ُكلُّ َمْن فًِ السََّماوَ  ْحَمِن َعْبًدا * لَمَْد أَْحَصاُهْم ِللرَّ اِت َواألْرِض إِال آتًِ الرَّ

 .(ٕ)["2٘ - 11َوَعدَُّهْم َعدًّا * َوُكلُُّهْم آتٌِِه ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة فَْرًدا { ]مرٌم : 
لال الطبري:" والولد إنما ٌكون من الذكر واألنثى، وال ٌنبؽً أن ٌكون هلل سبحانه  

وذلن أنه هو الذي خلك كل شًء. ٌمول: فإذا كان ال شًء إال هللاُ خلمه، صاحبة، فٌكون له ولد. 
 .(ٖ)فؤنّى ٌكون هلل ولد، ولم تكن له صاحبة فٌكون له منها ولد؟"

 .(ٗ)، بالٌاء«ولم ٌكن له صاحبة»ولرئ: 
ٍء{ ]األنعام : لوله تعالى:  ًْ وهو الذي خلك كل شًء من " [، أي:ٔٓٔ}َوَخلََك ُكلَّ َش
 .(٘)العدم"
لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: وهللا خلك كل شًء، وال خالك سواه. وكلُّ ما تدَّعون  

أٌها العادلون باهلل األوثان من دونه، خلمُه وعبٌده، ِملًكا، كان الذي تدعونه ربًّا وتزعمون أنه له 
ولد، أو جنًٌّا أو إنسًٌّا"
(ٙ). 

ٍء{ لال المرطبً:لوله:  ًْ م معناه الخصوص، أي خلك العالم. وال " عمو}َوَخلََك ُكلَّ َش
ٍء{ ]األعراؾ :  ًْ [، ولم ٌٙ٘ٔدخل فً ذلن كبلمه وصفات ذاته. ومثله:}َوَرْحَمتًِ َوِسعَْت ُكلَّ َش

ء{ ]األحماؾ :  ًْ ُر ُكلَّ َش [، ولم تدمر السماوات ٕ٘تسع إبلٌس وال من مات كافرا. ومثله:}تَُدّمِ
 .(2)واألرض"
ٍء َعِلٌٌم{ ]األنعام : }َوُهَو بِكُ لوله تعالى:  ًْ وال ٌخفى علٌه شًء من أمور  [، أي:ّٔٓٔلِ َش
 .(1)الخلك"
 .(2)لال سعٌد بن جبٌر:" ٌعنً: من أعمالكم علٌم" 
لال الطبري:" ٌمول: وهللا الذي خلك كل شًء، ال ٌخفى علٌه ما خلك وال شًء منه،  

ددكم وأعمالكم، وأعمال من وال ٌعزب عنه مثماُل ذرة فً األرض وال فً السماء، عالم بع
دعوتموه ربًّا أو هلل ولًدا، وهو محصٌها علٌكم وعلٌهم، حتى ٌجازي كبل بعمله"
(ٔٓ). 

ٍء َعِلٌٌم {، فبٌن تعالى أنه الذي خلك كل  لال ابن كثٌر:"  ًْ ٍء َوُهَو بُِكّلِ َش ًْ } َوَخلََك ُكلَّ َش
تناسبه ؟ وهو الذي ال نظٌر له شًء ، وأنه بكل شًء علٌم ، فكٌؾ ٌكون له صاحبة من خلمه 

 .(ٔٔ)فؤنى ٌكون له ولد ؟ تعالى هللا عن ذلن علوا كبٌرا"
لال السعدي:" وفً ذكر العلم بعد الخلك، إشارة إلى الدلٌل العملً إلى ثبوت علمه، وهو  

هذه المخلولات، وما اشتملت علٌه من النظام التام، والخلك الباهر، فإن فً ذلن داللة على سعة 
                                                           

 .2ٕٙتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .1ٖٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٔٔ/ٕٔر الطبري:تفسٌ (ٖ)
 .ٖ٘/ٕانظر: الكشاؾ: (ٗ)
 .ٓٗٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٗ٘/2تفسٌر المرطبً: (2)
 .ٓٗٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٕٖٙٔ/ٗ(:ص22ٖٕأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٕٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .1ٖٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
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الخالك، وكمال حكمته، كما لال تعالى: }أاَل ٌَْعلَُم َمْن َخلََك َوُهَو اللَِّطٌُؾ اْلَخبٌُِر{ وكما لال علم 
 .(ٔ)تعالى: }َوُهَو اْلَخبلُق اْلعَِلٌُم{ ذلكم الذي خلك ما خلك، ولدر ما لدر"

  :(ٕ)إبطال الولد من ثبلثة أوجه، وفً هذه اآلٌة الكرٌمة 
واألرض وهً أجسام عظٌمة ال ٌستمٌم أن ٌوصؾ بالوالدة، ألن  أحدها: أن مبتدع السموات

 الوالدة من صفات األجسام، ومخترع األجسام ال ٌكون جسما حتى ٌكون والدا. 
والثانً:أن الوالدة ال تكون إال بٌن زوجٌن من جنس واحد وهو متعال عن مجانس، فلم ٌصح أن 

 تكون له صاحبة، فلم تصح الوالدة. 
ما من شًء إال وهو خالمه والعالم به، ومن كان بهذه الصفة كان ؼنٌا عن كل والثالث: أنه 

 .شًء، والولد إنما ٌطلبه المحتاج
 الفوابد:
 تنزه الرب تعالى عن الشرٌن والصاحبة والولد. -ٔ
توحٌد اإللهٌة والربوبٌة، وتنزٌه هللا عن الشرٌن والشبٌه فوابد اآلٌة الكرٌمة: ومن  -ٕ

جامع صفات كماله ونعوت جبلله، وَمن له بعُض تصوٍر ٌدرن والنظٌر، وما فٌها من م
ُ لَهُ نُوراً فََما لَهُ ِمْن نُوٍر{ ، لال تعالى:هذا بتوفٌك هللا  [.ٓٗ]النور:}َوَمْن لَْم ٌَْجعَِل َّللاَّ

جمٌعها خٌرها وشرها، كبٌرها وصؽٌرها مخلولة  -الخلك أن افعال ومن الفوابد:  -ٖ
ٍء َوُهَو بُِكّلِ -تعالى  -جدها كما لال هللا تعالى خلمها وأو ومصنوعة هلل ًْ :}َوَخلََك ُكلَّ َش

ٍء َعِلٌٌم{ ]األنعام:  ًْ ٍء{ ]ؼافر:  ،[َٔٓٔش ًْ ُ َربُُّكْم َخاِلُك ُكّلِ َش ُ َخلَمَُكْم ، [ٕٙ}َذِلُكُم َّللاَّ }َوَّللاَّ
ٍء فَاْعبُُدوهُ{  [ َوَكمَْوِلِه تَعَالَى: }اَل إِلَهَ إاِلَّ 2َٙوَما تَْعَملُوَن{ ]الصافات:  ًْ ُهَو َخاِلُك ُكّلِ َش

ِ{ ]فاطر: ٕٓٔ]األنعام:  ٌُْر َّللاَّ  .(ٖ)[ٖ[ َو }َهْل ِمْن َخاِلٍك َؼ
لال العلماء: اتفك أبمة السلؾ لبل ظهور البدع، واألهواء على أن الخالك هو 

تعلك من ؼٌر فرق بٌن ما ٌ -تعالى  -هللا ال سواه، وأن الحوادث كلها حادثة بمدرة هللا 
بمدرة العبد، وبٌن ما ال ٌتعلك بها، فهً ممدورة بمدرة هللا اختراعا وبمدرة العبد على 

 وجه آخر
 «:العلٌم»، و«البدٌع»إثبات اسمٌن من اسماءه تعالى، وهما: ومن الفوابد:  -ٗ

"هو الذي خلك الخلك، وفطره مبدعا له مخترعا، ال على مثال «: البدٌع»فـ -
 .(ٗ)سبك"

إذا جبت به فردا لم  ،أبدعت الشًء إبداعا :ٌمال ،«بدٌعال»لال الزجاج:" 
وهذا بدٌع من فعل فبلن، أي: مما ٌتفرد به، ولال تعالى }بدٌع  ،ٌشاركن فٌه ؼٌرن
أرد به أنه المنفرد بخلك السموات واألرض وهو: فعٌل،  ،السماوات واألرض{

 .(٘)بمعنى: مفعل"
 .(ٙ)علٌه شًء من األشٌاء، أي:المحٌط علمه بكل شًء، فبل ٌخفى «العلٌم»و -

 
 المرآن

ٍء َوِكٌٌل ) ًْ ٍء فَاْعبُُدوهُ َوُهَو َعلَى ُكّلِ َش ًْ ُ َربُُّكْم ََل إِلَهَ إَِله ُهَو َخاِلُك ُكّلِ َش ({ ٕٓٔ}َذِلُكُم َّللاه
 [ٕٓٔ:  ]األنعام
 التفسٌر:

                                                           
 .2ٕٙتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .ٖ٘/ٕلكشاؾ:انظر: ا (ٕ)
لوامع األنوار البهٌة وسواطع األسرار األثرٌة لشرح الدرة المضٌة فً عمد الفرلة المرضٌة، انظر:  (ٖ)
ٔ/ٕ2ٔ. 
 .2ٙشؤن الدعاء: (ٗ)
 .ٗٙتفسٌر اسماء هللا الحسنى: (٘)
 .11ٔ/ٔانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة، البن عثٌمٌن: (ٙ)
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دوا هو ربكم جل وعبل ال معبود بحك سواه، خالك كل شًء فانما -أٌها المشركون-ذلكم 
 .(ٔ)واخضعوا له بالطاعة والعبادة. وهو سبحانه على كل شًء وكٌل وحفٌظ، ٌدبر أمور خلمه.

ُ َربُُّكْم اَل إِلَهَ إاِلَّ ُهَو{ ]األنعام :    -أٌها المشركون-[، أي:" ذلكم ٕٓٔلوله تعالى:}َذِلُكُم َّللاَّ
 .(ٕ)هو ربكم جل وعبل"
تحك نهاٌة الذل، ونهاٌة الحب، الرب، الذي أي: المؤلوه المعبود، الذي ٌس لال السعدي:"

 .(ٖ)ربى جمٌع الخلك بالنعم، وصرؾ عنهم صنوؾ النمم"
لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: الذي خلك كل شًء وهو بكل شًء علٌم، هو هللا  

 ربكم، أٌها العادلون باهلل اآللهة واألوثان، والجاعلون له الجن شركاء، وآلهتكم التً ال تملن نفعًا
 .(ٗ)وال ضًرا، وال تفعل خًٌرا وال شًرا"

 .(٘)[، أي:"ال معبود بحك سواه"ٕٓٔلوله تعالى:}اَل إِلَهَ إاِلَّ ُهَو{ ]األنعام :  
 .(ٙ)لال دمحم ابن إسحاق:" أي: لٌس معه ؼٌره شرٌن فً أمره"

جل لال الطبري:"وهذا تكذٌٌب من هللا جل ثناإه للذٌن زعموا أن الجن شركاء هللا. ٌمول  
ثناإه لهم: أٌها الجاهلون، إنه ال شًء له األلوهٌة والعبادة، إال الذي خلك كل شًء، وهو بكل 
شًء علٌم، فإنه ال ٌنبؽً أن تكون عبادتكم وعبادةُ جمٌع من فً السموات واألرض إال له 

 .(2)خالصة بؽٌر شرٌن تشركونه فٌها"
ٍء فَاْعبُُدوهُ{ ]ا  ًْ [، أي:" خالك كل شًء فانمادوا ٕٓٔألنعام : لوله تعالى:}َخاِلُك ُكّلِ َش

 .(1)واخضعوا له بالطاعة والعبادة"
لال الطبري:أي:"فإنه خالك كل شًء وباربه وصانعه، وحك على المصنوع أن ٌفرد  

 .(2)صانعه بالعبادة، فذلُّوا له بالطاعة والعبادة والخدمة، واخضعوا له بذلن"
له ، وألروا له بالوحدانٌة ، وأنه ال إله إال هو فاعبدوه وحده ال شرٌن  لال ابن كثٌر:"

 .(ٓٔ)وأنه ال ولد له وال والد ، وال صاحبة له وال نظٌر وال عدٌل"
فاصرفوا له جمٌع أنواع العبادة، وأخلصوها هلل، والصدوا بها وجهه. لال السعدي:أي:" 

ْنَس إاِلَّ ِلٌَْعبُُدوِن{  فإن هذا هو الممصود من الخلك، الذي خلموا ألجله:}َوَما َخلَْمُت اْلِجنَّ  َواإْلِ
 .(ٔٔ)["ٙ٘]الذارٌات : 

 .(ٕٔ)عن ابن عباس:"}اعبدوا{، أي: وحدوا"
ٍء َوِكٌٌل{ ]األنعام :   ًْ [، أي:" وهو سبحانه على كل ٕٓٔلوله تعالى:}َوُهَو َعلَى ُكّلِ َش

 .(ٖٔ)شًء وكٌل وحفٌظ، ٌدبر أمور خلمه"
 .(ٗٔ)فٌه" لال البؽوي:أي: "بالحفظ له وبالتدبٌر 
أي : حفٌظ ورلٌب ٌدبر كل ما سواه ، وٌرزلهم وٌكلإهم باللٌل  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔ)والنهار"

                                                           
 .ٔٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٓٗٔسر:التفسٌر المٌ (ٕ)
 .1ٕٙتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .ٕٔ/ٕٔتفسٌر البري: (ٗ)
 .ٓٗٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٖٙٔ/ٗ(:ص22ٖٖأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٕٔ/ٕٔتفسٌر البري: (2)
 .ٓٗٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٖٔ-ٕٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2ٖٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .1ٕٙتفسٌر السعدي: (ٔٔ)
 .ٕٖٙٔ/ٗ(:ص22ٖٗاتم)أخرجه ابن ابً ح (ٕٔ)
 .ٓٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .2ٖٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٗٔ)
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لال الطبري:" ٌمول: وهللا على كل ما خلك من شًء رلٌٌب وحفٌظ، ٌموم بؤرزاق جمٌعه  
 .(ٕ)وألواته وسٌاسته وتدبٌره وتصرٌفه بمدرته"

ت مالن لكل شًء من األرزاق واآلجال، ٌعنى: وهو مع تلن الصفالال الزمخشري:"  
 .(ٖ)رلٌب على األعمال"
أي: جمٌع األشٌاء، تحت وكالة هللا وتدبٌره، خلما، وتدبٌرا، وتصرٌفا، لال السعدي:" 

ومن المعلوم، أن األمر المتصرؾ فٌه ٌكون استمامته وتمامه، وكمال انتظامه، بحسب حال 
لٌست من جنس وكالة الخلك، فإن وكالتهم، وكالة الوكٌل علٌه. ووكالته تعالى على األشٌاء، 

 نٌابة، والوكٌل فٌها تابع لموكله.
وأما الباري، تبارن وتعالى، فوكالته من نفسه لنفسه، متضمنة لكمال العلم، وحسن 
التدبٌر واإلحسان فٌه، والعدل، فبل ٌمكن ألحد أن ٌستدرن على هللا، وال ٌرى فً خلمه خلبل وال 

 دبٌره نمصا وعٌبا.فطورا، وال فً ت
ومن وكالته: أنه تعالى، توكل ببٌان دٌنه، وحفظه عن المزٌبلت والمؽٌرات، وأنه تولى 

 .(ٗ)حفظ المإمنٌن وعصمتهم عما ٌزٌل إٌمانهم ودٌنهم"
 الفوابد:
 من فوابد اآلٌة الكرٌمة: توحٌد الربوبٌة، وتوحٌد األلوهٌة. -ٔ

 لٌس لنا رب ؼٌره. : أن هللا وحده هو ربنامعناهوحٌد الربوبٌة: ت -
أن هللا وحده هو معبودنا لٌس لنا معبود ؼٌره وأن ال نعبد معناه: وتوحٌد االلوهٌة: -

 إال إٌاه.
ومن أركان اإلٌمان: "إٌماننا باهلل": بإلهٌته وربوبٌته، ال شرٌن له فً الملن وال 
ال منازع له فٌه، وال إله ؼٌره وال رب سواه، واحد أحد فرد صمد لم ٌتخذ صاحبة و
ولدا وال ٌشرن فً حكمه أحدا، وال ضد له وال ند، ولم ٌكن له كفوا أحدا "ذي الجبلل" 
ذي العظمة والكبرٌاء الذي هو أهل أن ٌجل؛ فبل ٌعصى، وٌذكر فبل ٌنسى، وٌشكر فبل 
ٌكفر، وٌوحد فبل ٌشرن معه ؼٌره، وال ٌوالى إال هو }لل أؼٌر هللا أبؽً ربا وهو رب 

[ }لل أؼٌر هللا أتخذ ولٌا فاطر السماوات واألرض{ ]األنعام: ٗٙٔكل شًء{ ]األنعام: 
[ }أفؽٌر هللا تؤمرونً أعبد أٌها الجاهلون{ ٗٔٔ[ }أفؽٌر هللا أبتؽً حكما{ ]األنعام: ٗٔ

[ }ذلكم هللا ربكم ال إله إال هو خالك كل شًء فاعبدوه وهو على كل شًء ٗٙ]الزمر: 
، ٕٓٔر وهو اللطٌؾ الخبٌر{ ]األنعام: وكٌل ال تدركه األبصار وهو ٌدرن األبصا

ٖٔٓ. ] 
-و" اإلٌمان بـما له تعالى من صفة الكمال مما وصؾ به نفسه ووصفه به رسوله 

من األسماء الحسنى والصفات العبل وإمرارها كما جاءت ببل تكٌٌؾ وال تمثٌل وال  -ملسو هيلع هللا ىلص
-ه نفسه ووصفه به رسوله تحرٌؾ وال تعطٌل، وأن كل ما سمى هللا تعالى ووصؾ ب

الكل حك على حمٌمته على ما أراد هللا وأراد رسوله، وعلى ما ٌلٌك بجبلل هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص
 .(٘)[ 2وعظمته }آمنا به كل من عند ربنا{ ]آل عمران: 

والعبللة بٌن توحٌد الربوبٌّة وتوحٌد اإللهٌّة هً التبلزم، بمعنى: أّن اإللرار بتوحٌد 
 -ٌّة ٌوجب اإللرار بتوحٌد اإللهٌّة، والمٌام به ظاهًرا وباطنا. ولهذا كان الّرسل الربوب

ٌطالبون أممهم بذلن، وٌحتّجون علٌهم بما  -صلوات هللا وسبلمه علٌهم أجمعٌن 
ُ َربُُّكْم ال إِلَهَ إِالّ ُهَو َخاِلُك كُ  ّلِ ٌعترفون به من توحٌد الربوبٌّة، كما لال تعالى: }َذِلُكُم َّللاَّ

ٍء َوِكٌٌل{ ]األنعام: ًْ ٍء فَاْعبُُدوهُ َوُهَو َعلَى ُكّلِ َش ًْ [، }َولَبِْن َسؤَْلتَُهْم َمْن َخلََك َٕٓٔش

                                                                                                                                                                      
 .2ٖٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٖٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٗ٘/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .1ٕٙتفسٌر السعدي: (ٗ)
 .ٙ٘ٙ-٘٘ٙ/ٕانظر: معارج المبول بشرح سلم الوصول: (٘)
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ُ بِ  ًَ َّللاَّ ِ إِْن أََراَدنِ ٌْتُْم َما تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ
ُ لُْل أَفََرأَ ُضّرٍ السََّماَواِت َواألْرَض لٌََمُولُنَّ َّللاَّ

ِه أَْو أََراَدنًِ بَِرْحَمٍة َهْل ُهنَّ ُممْ َهْل ُهنَّ َكاشِ   [.1ِٖسَكاُت َرْحَمتِه{ []الزمر:فَاُت ُضّرِ
فاإللرار بتوحٌد الربوبٌّة مركوز فً الفطر، ال ٌكاد ٌنازع فٌه أحد من المشركٌن، 
ولم ٌعرؾ عن أحد من طوابؾ العالم إنكار هذا النّوع إالّ الدهرٌة الذٌنٌجحدون الخالك، 

ًَ إاِلّ وٌزعمون أ ّن العالم ٌسٌر بنفسه من ؼٌر مدبّر له، كما لال هللا عنهم: }َولَالُوا َما ِه
[، فرّد هللا علٌهم بموله: }َوَما َٕٗحٌَاتُنَا الدُّْنٌَا نَُموُت َونَْحٌَا َوَما ٌُْهِلُكنَا إاِلّ الدَّْهُر{ ]الجاثٌة:

 [.ٕٗ{]الجاثٌة:إاِلّ ٌَُظنُّونَ  لَُهْم بَِذِلَن ِمْن ِعْلٍم إِْن ُهمْ 
فهم لم ٌبنوا إنكارهم هذا على برهان دلّهم علٌه بل على مجّرد ظن، والّظن ال ٌؽنً 
ٍء أَْم ُهُم  ًْ ٌِْر َش من الحك شٌبا، كما لم ٌستطٌعوا اإلجابة عن لوله تعالى: }أَْم ُخِلمُوا ِمْن َؼ

[، وال عن لوله ٖٙ-ٖ٘وَن{ ]الطور:اْلَخاِلمُوَن أَْم َخلَمُوا السََّماَواِت َواألْرَض بَْل ال ٌُولِنُ 
ِ فَؤَُرونًِ َماَذا َخلََك الَِّذٌَن ِمْن ُدونِِه{ ]لممان: ٌْتُْم َما ٔٔتعالى: }َهَذا َخْلُك َّللاَّ [، }لُْل أََرأَ

ِ أَُرونًِ َماَذا َخلَمُوا ِمَن األْرِض أَْم لَُهْم ِشْرنٌ  فًِ  تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ
 [.ٗاؾ:السََّماَواِت{]األحم

ومن تظاهر بجحد هذا النّوع من التّوحٌد كفرعون فهو ممرٌّ به فً الباطن، كما لال 
}لَاَل لَمَْد َعِلْمَت َما أَْنَزَل َهُإاَلِء إِالَّ َربُّ السََّماَواِت َواأْلَْرض{ عنه:  -تعالى  -هللا 

ٌْمَنَ ، ولال عنه وعن لومه: [ ٕٓٔ]اإلسراء :  ا{ }َوَجَحُدوا بَِها َواْستَ تَْها أَْنفُُسُهْم ُظْلًما َوُعلُوًّ
 [.ٗٔ]النمل : 

}َوَعاًدا َوثَُموَد َولَْد تَبٌَََّن لَُكْم ِمْن َمَساِكنِِهْم َوَزٌََّن لَُهُم ولال تعالى عن األمم األولى: 
ٌَْطاُن أَْعَمالَُهْم فََصدَُّهْم َعِن السَّبٌِِل َوَكانُوا ُمْستَْبِصِرٌَن{ ]العنكبوت :   [.1ٖالشَّ

وهذا النوع من التّوحٌد كما لم ٌذهب إلى جحده طابفةٌ معروفةٌ من بنً آدم، كذلن 
فً الؽالب لم ٌمع فٌه شرن، فالكل ممرون بؤّن هللا هو المنفرد بالخلك والتّدبٌر، ولم ٌثبت 
عن أحد من طوابؾ العالم إثبات خالمٌن متساوٌٌن فً الّصفات واألفعال، فالثانوٌة من 

ٌن ٌجعلون للعالم خالمٌن: خالما للخٌر وهو النّور،وخالما للّشر وهو الظلمة، المجوس الذ
ال ٌسوون الظلمة بالنّور، فالنّور عندهم هو األصل، والظلمة حادثة، وهم متفمون على 
أّن النّور خٌٌر من الظلمة. وكذلن النّصارى المابلون بالتثلٌث، لم ٌثبتوا للعالم ثبلثة 

بعض، بل هم متفمون على أّن خالك العالم واحد، وٌمولون:  أرباب منفصل بعضهم عن
 إّن األب هو اإلله األكبر.

والحاصل أّن إثبات توحٌد الربوبٌّة محّل وفاق، والشرن فٌه للٌل، ولكن اإللرار به 
وحده ال ٌكفً العبد فً حصول اإلسبلم، بل ال بّد مع ذلن أن ٌؤتً ببلزمه، وهو: توحٌد 

مم الكفرٌة كانت تمّر بتوحٌد الربوبٌّة، خصوصا مشركً العرب الذٌن اإللهٌّة، فإّن األ
بعث فٌهم خاتم الّرسل ملسو هيلع هللا ىلص، ولم ٌكونوا بهذا مسلمٌن لّما لم ٌؤتوا بتوحٌد اإللهٌّة، 
والمستمرئ آلٌات المرآن الكرٌم ٌجد أنّها تطالب بتوحٌد اإللهٌّة، وتستدل علٌه بتوحٌد 

طالب المشركٌن بما جحدوه وتستدل علٌه بما أثبتوه. فهً تؤمر بتوحٌد الربوبٌّة، فهً ت
العبادة، وتخبر عن إلرارهم بتوحٌد الربوبٌّة، فتذكر توحٌد العبادة فً سٌاق الطلب، 

 وتوحٌد الربوبٌّة فً سٌاق الخبر.
الَِّذي َخلَمَُكْم  وأّول أمٍر جاء فً المصحؾ هو لوله تعالى: }ٌَا أٌََُّها النَّاُس اْعبُُدوا َربَُّكمُ 

ً َوالسََّماَء بِنَاًء َوأَْنَزَل ِمنَ  َّمُوَن الَِّذي َجعََل لَُكُم األْرَض فَِراشا  َوالَِّذٌَن ِمْن لَْبِلُكْم لَعَلَُّكْم تَت
ِ أَْنَداداً َوأَْنتُ  ً لَُكْم فبَل تَْجعَلُوا ّلِِلَّ ْم تَْعلَُموَن{ السََّماِء َماًء فَؤَْخَرَج بِِه ِمَن الثََّمَراِت ِرْزلا

 [.ٕٕ-ٕٔ]البمرة:
وكثًٌرا ما نجد فً المرآن الكرٌم الدعوة إلى توحٌد العبادة، واألمر به، والجواب عن 
الشُّبه الموّجهة إلٌه، وكّل سورة فً المرآن بل كّل آٌة فً المرآن فهً داعٌةً إلى هذا 

ه، وهذا هو توحٌد الربوبٌّة. التّوحٌد، ألّن المرآن إّما خبر عن هللا وأسمابه وصفاته وأفعال
وإّما دعاء إلى عبادته وحده ال شرٌن له وترن ما ٌعبد من دونه، وهذا هو توحٌد 
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اإللهٌّة. وإّما خبر عن إكرامه ألهل توحٌده وطاعته فً الدنٌا واآلخرة، وهذا جزاء 
توحٌده. وإّما خبر عن أهل الشرن وعن جزابهم فً الدنٌا واآلخرة، وهذا جزاء من 

ج عن حكم التّوحٌد. وإّما أحكام وتشرٌع، وهذا من حموق التّوحٌد، فإّن التّشرٌع حك خر
 هلل وحده.

وهذا التّوحٌد بجمٌع أنواعه وحموله تضّمنته كلمةٌ واحدةٌ هً: "ال إله إالّ هللا"، فإنّها 
 .(ٔ)تتضّمن نفٌا وإثباتا

مه هللا تعالى وأوجده، لال اإللرار بؤن هللا الخالك، وأن كل ما على الوجود هو مخلوق خل -ٕ
 هللا تعالى }َذلُكُم هللا َربُّكم ال إِلهَ إاِل ُهَو َخاِلُك ُكّلِ َشًء{.

كما أن األدلة العملٌة تثبت بٌمٌن بؤن هللا تعالى موجود وجودا حمٌمٌا، وأنه تعالى الذي 
طرة خلك هذا الكون بكل ما فٌه، وأن المول بخبلؾ ذلن ال ٌتفك مع العمل وال مع الف

 السلٌمة.
وال شن أن االعتراؾ هلل سبحانه وتعالى بؤنه الخالك ٌفٌد اإلنسان عظمة هللا 
تعالى؛ وذلن إذا اعترؾ بؤن الخلك كله خلك هللا، وأن كل ما فً الوجود بإٌجاده، وأنه 
لٌس فٌه ذرة من خلك أحد، وأن اإلنسان مهما اخترع وخلك ال ٌمدر على خلك مثل ما 

ِ فَؤَُرونًِ َماَذا َخلََك الَِّذٌَن ِمْن ُدونِِه{ ]لممان:خلك هللا، لال هللا [ ، فلو ٔٔ: }َهذَا َخْلُك َّللاَّ
أن ٌخلك ذباباً أو ذرة ٌجعلها متحركة بطبعها وٌركب فٌها عٌنٌها  -مثبلً -حاول اإلنسان 

وأذنٌها وألدامها ومفاصلها ونحو ذلن ال ٌستطٌع، ولو اجتمع الخلك على أن ٌخلموا ذرة 
 بعوضة فٌها نفس وروح وحركة طبعٌة اختٌارٌة لم ٌمدروا على ذلن. أو

ً إذا عرفنا أن هللا تعالى هو الخالك فإننا نإمن بؤنه المعبود، وذلن  وكذلن أٌضا
[ كؤنه لال: أذكركم ٕٔكما لال تعالى: }ٌَا أٌََُّها النَّاُس اْعبُُدوا َربَُّكْم الَِّذي َخلَمَُكْم{ ]البمرة:

وإذا كنتم خلمً فؤنتم عبٌدي وملكً، والعبٌد ٌطٌعون خالمهم ومالكهم، وال  بؤنً خلمتكم،
ٌخرجون عن طواعٌته، وال ٌتعبدون لؽٌره، بل ٌعبدونه وحده، فكٌؾ تتعبدون لمن لم 
ٌخلمكم وتتركون الذي خلمكم؟ فالكبلم الذي ٌتعلك باإلٌمان باهلل ٌدخل فٌه جمٌع ما ٌؤتً 

 .(ٕ)من اإلٌمان بالصفات ونحوها
، وٌمال معناه: أنه الكفٌل  (ٖ)لال الفراء: الوكٌل: الكافً«: الوكٌل»ومن اسمابه تعالى: -ٖ

بؤرزاق العباد، والمابم علٌهم بمصالحهم، وحمٌمته أنه الذي ٌستمل باألمر الموكول إلٌه 
[ أي: نعم الكفٌل 2ٖٔومن هذا لول المسلمٌن: } َحْسبُنَا هللاَ ونْعَم الَوِكٌُل{ ]آل عمران:

 .(ٗ)ؤمورنا والمابم بهاب
 

 المرآن
 [ٖٓٔ({ ]األنعام : ٖٓٔ}ََل تُْدِرُكهُ اأْلَْبَصاُر َوُهَو ٌُْدِرُن اأْلَْبَصاَر َوُهَو اللهِطٌُؾ اْلَخبٌُِر )

 التفسٌر:
ال ترى هللاَ األبصاُر فً الدنٌا، أما فً الدار اآلخرة فإن المإمنٌن ٌرون ربهم بؽٌر إحاطة، وهو 

بصار وٌحٌط بها، وٌعلمها على ما هً علٌه، وهو اللطٌؾ بؤولٌابه الذي ٌعلم سبحانه ٌدرن األ
 دلابك األشٌاء، الخبٌر الذي ٌعلم بواطنها.

[، أي:" أي ال ٖٓٔلوله تعالى:}اَل تُْدِرُكهُ اأْلَْبَصاُر َوُهَو ٌُْدِرُن اأْلَْبَصاَر{ ]األنعام :  
 .(٘)تصل إلٌه األبصار وال تحٌط به"

                                                           
 .٘ٔ-ٔٔحض الشبهات التً أثٌرت حوله، ابن الفوزان:بٌان حمٌمة التوحٌد الذي جاءت به الرسل ودانظر:  (ٔ)
 ..]مرلم آلٌا[ٔٔ/صٖاعتماد أهل السنة، ابن جبرٌن: الدرسانظر:  (ٕ)
 .21ٔ، ٙٔٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٖ)
 .22انظر: شؤن الدعاء: (ٗ)
 .1ٖٓ/ٔ، وصفوة التفاسٌر:ٓٗٔانظر: التفسٌر المٌسر: (٘)
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ً:" لوله تعالى:}وهو ٌدرن األبصار{، أي: ال ٌخفى علٌه شً إال ٌراه لال المرطب 
 .(ٔ)وٌعلمه. إنما خص األبصار، لتجنٌس الكبلم"

أي: ال تحٌط به األبصار، وإن كانت تراه، وتفرح {" }اَل تُْدِرُكهُ اأْلَْبَصارُ لال السعدي:  
تها بالمفهوم. فإنه إذا نفى بالنظر إلى وجهه الكرٌم، فنفً اإلدران ال ٌنفً الرإٌة، بل ٌثب

اإلدران، الذي هو أخص أوصاؾ الرإٌة، دل على أن الرإٌة ثابتة، فإنه لو أراد نفً الرإٌة، 
ونحو ذلن، فعلم أنه لٌس فً اآلٌة حجة لمذهب المعطلة، الذٌن ٌنفون « ال تراه األبصار:»لمال 

ٌُْدِرُن األْبَصاَر{ أي: هو الذي  رإٌة ربهم فً اآلخرة، بل فٌها ما ٌدل على نمٌض لولهم. }َوُهوَ 
أحاط علمه، بالظواهر والبواطن، وسمعه بجمٌع األصوات الظاهرة، والخفٌة، وبصره بجمٌع 

 .(ٕ)المبصرات، صؽارها، وكبارها"
[، ٖٓٔاختلؾ فً تفسٌر لوله تعالى:}اَل تُْدِرُكهُ اأْلَْبَصاُر َوُهَو ٌُْدِرُن اأْلَْبَصاَر{ ]األنعام :  
 ال:على ألو

، (ٗ)، ولتادة(ٖ)أحدها : معناه ال تحٌط به األبصار ، وهو ٌحٌط باألبصار. وهذا لول ابن عباس
 . (٘)وعطٌة العوفً

ا أَْدَرَكهُ اْلؽََرُق{، فوصؾ هللا الؽرق بؤنه أدرن فرعون ،  واعتل لابل هذا بموله :}فَلَمَّ
ً بالرإٌة ، كذلن اإلدران هنا ، ولٌس ذلن ب مانع من الرإٌة باإِلبصار ، ولٌس الؽرق موصوفا

( إِلَى َربَِّها نَاِظَرةٌ{ ٕٕؼٌر أن هذا اللفظ ال ٌمتضٌه وإن دل علٌه لوله :}ُوُجوهٌ ٌَْوَمبٍِذ نَاِضَرةٌ)
 .(ٙ)[ٖٕ -ٕٕ]المٌامة :
لال المرطبً:" لوله تعالى:}ال تدركه األبصار{ بٌن سبحانه أنه منزه عن سمات  

إلحاطة والتحدٌد، كما تدرن سابر المخلولات، والرإٌة الحدوث، ومنها اإلدران بمعنى ا
 .(2)ثابتة"

أما لوله: }ال تدركه األبصار{ علم أن اإلدران ؼٌر الرإٌة ألن اإلدران لال البؽوي:"
هو: الولوؾ على كنه الشًء واإلحاطة به، والرإٌة: المعاٌنة، ولد تكون الرإٌة ببل إدران، لال 

ا تََراَءى اْلَجْمعَاِن لَاَل أَْصَحاُب ُموَسى إِنَّا لَُمْدَرُكوَن{ ]الشعراء : هللا تعالى فً لصة موسى :}فَلَ  مَّ
[ ، فنفى اإلدران 22[، ولال: }اَل تََخاُؾ َدَرًكا َواَل تَْخَشى{ ]طه : ٕٙ[، }لَاَل َكّل{ ]الشعراء : ٔٙ

فً الدنٌا وال مع إثبات الرإٌة، فاهلل عز وجل ٌجوز أن ٌرى من ؼٌر إدران وإحاطة كما ٌعرؾ 
 .(1)[، فنفى اإلحاطة مع ثبوت العلم"ٌٓٔٔحاط به، لال هللا تعالى: }َواَل ٌُِحٌُطوَن بِِه ِعْلًما{ ]طه : 

 .(1)العلم"
 .(2)والمول الثانً : معناه: ال تراه األبصار وهو ٌرى األبصار. وهذا لول السدي

 :(ٓٔ)واعتل لابلو ذلن بؤمرٌن
ى ما الصمها ، وما بٌن البصر فبل بد أن أحدهما : أن األبصار ترى ما بٌنها وال تر

ٌكون بٌنهما فضاء ، فلو رأته األبصار لكان محدوداً ولخبل منه مكان ، وهذه صفات األجسام 
 التً ٌجوز علٌها الزٌادة والنمصان .

                                                           
 .ٙ٘/2تفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .1ٕٙالسعدي:تفسٌر  (ٕ)
 .ٖٔ/ٕٔ(:ص2ٖٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٖٔ/ٕٔ(:ص2ٖ٘ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٗٔ-ٖٔ/ٕٔ(:ص2ٖٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٗٔ-ٖٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٗ٘/2تفسٌر المرطبً: (2)
 .2ٗٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (1)
 .ٙٔ/ٕٔ(:ص22ٖٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .1ٔ-2ٔ/ٕٔ: تفسٌر الطبري:انظر (ٓٔ)
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والثانً : أن األبصار تدرن األلوان كما أن السمع ٌدرن األصوات ، فلما امتنع أن 
ون مربٌاً ، كما أن ما امتنع أن ٌكون ذا صوت امتنع أن ٌكون مسموعاً ٌكون ذا لون امتنع أن ٌك

.  
عن مسروق، عن عابشة لالت: "من حدَّثن أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص رأى ربَّه فمد ولد روي 

ُ إاِل َوحْ  ًٌا أَْو ِمْن كذب! }ال تدركه األبصار وهو ٌدرن األبصار{، }َوَما َكاَن ِلبََشٍر أَْن ٌَُكلَِّمهُ َّللاَّ
 .(ٔ)[ ، ولكن لد رأى جبرٌل فً صورته مرتٌن"َٔ٘وَراِء ِحَجاٍب{ ، ]سورة الشورى: 

ورواه ؼٌر واحد عن مسروق ، وثبت فً الصحٌح وؼٌره عن عابشة  لال ابن كثٌر:"
 .(ٖ)، ولد خالفها ابن عباس ، فعنه إطبلق الرإٌة، وعنه أنه رآه بفإاده مرتٌن"(ٕ)ؼٌر وجه

عن ابن عباس أنه رآه بعٌنه، وحجته لوله تعالى:}َما َكَذَب اْلفَُإاُد َما َرأَى{ (ٗ)والمشهور
 . (٘) [ٔٔ]النجم : 

وروي ذلن عنه من طرق، ولال: "إن هللا عز وجل اصطفى إبراهٌم بالخلة، واصطفى 
 .(ٙ)موسى بالكبلم، واصطفى دمحما بالرإٌة"

 -ٌسؤله: هل رأى رسول هللا وذكر ابن إسحاق: "أن ابن عمر أرسل إلى ابن عباس 
 .(2)ربه؟ فمال: نعم" -ملسو هيلع هللا ىلص 

عن عبد هللا بن الحارث، لال: "اجتمع ابن عباس وكعب، فمال ابن عباس: إنا بنو و
، لال: فكبر كعب حتى جاوبته الجبال، فمال: « إن دمحما رأى ربه مرتٌن»هاشم، نزعم أو نمول: 

دمحم، وموسى، صلى هللا علٌهما وسلم فرآه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص بملبه، وكلمه إن هللا لسم رإٌته وكبلمه بٌن 
 .(1)موسى"

، لال: وذكر «رأٌت ربً»لال:  -علٌه السبلم  -وروى مالن بن ٌخامر عن معاذ: أنه 
 (.2)كلمة"

 .(ٓٔ)وحكى عبد الرزاق: أن الحسن كان ٌحلؾ باهلل لمد رأى دمحم ربه
عن عكرمة، وحكاه بعض المتكلمٌن عن  (ٔٔ)عمر الطلمنكًلال المرطبً:"وحكاه أبو 
  -علٌه السبلم-. ٌعنً: رإٌة جبرٌل(ٕٔ)ابن مسعود، واألول عنه أشهر"

، وحكى بعض (ٔ)ٌعنً بملبه-وحكى أبو عمر الطلمنكً عن عكرمة: أنه رأى ربه 
 .(ٕ)المتكلمٌن هذا المذهب عن ابن مسعود

                                                           
 .ٙٔ/ٕٔ(:ص21ٖٙٔأخرجه الطبري) (ٔ)
( والترمذي فً السنن برلم 22ٔ( ومسلم فً صحٌحٌه برلم )ٕٔٙٗرواه البخاري فً صحٌحه برلم )(ٕ)
 ( من طرٌك الشعبً ، عن مسروق به.1ٖٙٓ)
 .2ٖٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
: الذي ثبت عن ابن عباس أنه لال: ٓٔ٘ - 2ٓ٘/ ٙى" لال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة كما فً "مجموع الفتاو(ٗ)

رأى دمحم ربه بفإاده مرتٌن؛ وعابشة أنكرت الرإٌة. فمن الناس من جمع بٌنهما؛ فمال: عابشة أنكرت رإٌة العٌن 
وابن عباس أثبت رإٌة الفإاد، واأللفاظ الثابتة عن ابن عباس هً مطلمة أو ممٌدة بالفإاد .. ولم ٌثبت عن ابن 

لفظ صرٌح بؤنه رآه بعٌنه. ولٌس فً األدلة ما ٌمتضً أنه رآه بعٌنه وال ثبت ذلن عن أحد من الصحابة عباس 
وال فً الكتاب والسنة ما ٌدل على ذلن بل النصوص الصحٌحة على نفٌه أدل كما فً "صحٌح مسلم" عن أبً 

 [.2ٓ٘/ٙموع الفتاوى:.]مجذر لال: سؤلت رسول هللا هل رأٌت ربن؟ فمال: "نور أنى أراه .. ". اهـ.
 .ٙ٘/2انظر: تفسٌر المرطبً: (٘)
، ورإٌة هللا ٘ٔٔٔ/ٖ(:ص12ٙ، والشرٌعة لآلجري)ٕٖٖ/ٔٔ(:ص2ٔٗٔٔالمعجم الكبٌر للطبرنً) (ٙ)

 .ٖٙٗصححه األلبانً فً ظبلل الجنة:  ، وؼٌرها.ٖ٘ٗ(:صٕٕٙللدارلطنً)
 .(1ٖ) 2ٙبة فً "العرش" ص، ورواه ابن أبً ش2ٌ٘ٔ/ ٔرواه عبد هللا بن أحمد فً "السنة" (2)
، وانظر: سنن 1ٖٓ(:صٕٕٙ،والرإٌة للدارلطنً)ٓٙ٘/ٕالتوحٌد البن خزٌمة: (1)

 ، باختبلؾ فً االلفاظ.2ٕٗ/٘(:ص21ٕٖالترمذي)
 .(، بطولة بمصة، ولال: حسن صحٌح؛ ثم نمل عن البخاري تصحٌحه لهذا الحدٌثٖٕٖ٘رواه الترمذي )(2)
 .(ٖٖٖٓ) ٕٓٗ/ ٕرواه عبد الرزاق فً "تفسٌره" (ٓٔ)
 .: الظاهر أنه الطلمنك22ًٔ/ ٔلال العبلمة الشمنً فً "مزٌل الخفاء عن ألفاظ الشفاء" (ٔٔ)
 .ٙ٘/2انظر: تفسٌر المرطبً: (ٕٔ)
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 . (ٖ): "هل رأى دمحم ربه؟ فمال: نعم"وحكى ابن إسحاق أن مروان سؤل أبا هرٌرة
وحكى النماش عن أحمد بن حنبل أنه لال: "أنا ألول بحدٌث ابن عباس: بعٌنه رآه رآه! 

 .(ٗ)حتى انمطع نفسه، ٌعنً نفس أحمد"
 .(٘)وحكى عبد هللا بن أحمد، عن أبٌه أنه لال: رآه"

ا صلى هللا علٌه وإلى هذا ذهب الشٌخ أبو الحسن األشعري وجماعة من أصحابه أن دمحم
 .(ٙ)وسلم رأى هللا ببصره وعٌنً رأسه"

وروى ابن مردوٌه فً "تفسٌره"، عن الضحان وعكرمة فً حدٌث طوٌل، وفٌه: "فلما 
أكرمنً ربً برإٌته بؤن أثبت بصري فً للبً احتد بصري لرإٌة نور العرش .. " الحدٌث، 

عكرمة، عن ابن عباس مرفوعا:  ورواه البللكابً من حدٌث حماد بن سلمة، عن لتادة، عن
 .(1)، ومن حدٌث أبً هرٌرة لال: "رأٌت ربً جل وعز .. " الحدٌث(2)"رأٌت ربً جل وعز" 

ولال جماعة منهم أبو العالٌة والمرظً والربٌع بن أنس: "إنه إنما رأى ربه بملبه 
 . (ٓٔ).  وحكً عن ابن عباس أٌضا وعكرمة(2)وفإاده"

، وكذا رواه عكرمة عند الترمذي (ٔٔ)آه بملبهوروى عطاء، عن ابن عباس: ر
 .(ٕٔ)محسنا

 .(ٖٔ)وفً "صحٌح مسلم" عن أبً العالٌة عنه: "رآه بفإاده مرتٌن"
لال أحمد بن حنبل رآه بملبه، وجبن عن المول برإٌته فً الدنٌا "ولال أبو عمر: 

 . (ٗٔ)"باألبصار
لبالً بالفانً، فإذا كان فً وعن مالن بن أنس لال: "لم ٌر فً الدنٌا، ألنه باق وال ٌرى ا

 .(٘ٔ)اآلخرة ورزلوا أبصارا بالٌة رأوا البالً بالبالً"
لال الماضً عٌاض: "وهذا كبلم حسن ملٌح، ولٌس فٌه دلٌل على االستحالة إال من 
حٌث ضعؾ المدرة، فإذا لوى هللا تعالى من شاء من عباده وألدره على حمل أعباء الرإٌة لم 

 .(ٙٔ)ٌمتنع فً حمه"
مول الثالث : ال تدركه أبصار الخلك فً الدنٌا بدلٌل لوله : }الَ تَْدِرُكهُ األَْبَصاُر{ وتدركه فً وال

 [ وهو ٌدرن األبصار فً الدنٌا واآلخرة. ٖٕاآلخرة بدلٌل لوله :}إلى َربَِّها نَاِظَرةٌ {] المٌامة : 
لد ٌكون فً بعض  واعتّل أهل هذه الممالة لمولهم هذا بؤن لالوا:"اإلدران"، وإن كان 

األحوال بؽٌر معنى الرإٌة، فإن الرإٌة من أحد معانٌه. وذلن أنه ؼٌر جابز أن ٌلحك بصُره 
شٌبًا فٌراه، وهو لما أبصره وعاٌنه ؼٌر مدرن، وإن لم ٌحط بؤجزابه كلها رإٌة. لالوا: فرإٌة ما 

ا ٌوم المٌامة إلٌه ناظرة. عاٌنه الرابً إدران له، دون ما لم ٌره. لالوا: ولد أخبر هللا أن وجوهً 

                                                                                                                                                                      
 .2ٓٔ/2ٔانظر: التوضٌح لشرح الجامع الصحٌح: (ٔ)
 .2ٓٔ/2ٔانظر: التوضٌح لشرح الجامع الصحٌح: (ٕ)
 .ٙ٘/2انظر: تفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .2ٓٔ/2ٔ، والتوضٌح لشرح الجامع الصحٌح:ٙ٘/2ر: تفسٌر المرطبً:انظ (ٗ)
 .2ٓٔ/2ٔانظر: التوضٌح لشرح الجامع الصحٌح: (٘)
 .ٙ٘/2انظر: تفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .(122) 2ٙ٘/ ٖشرح أصول االعتماد:  (2)
 .(، ولفظه: رأٌت ربً فً منامً فً أحسن صورة2ٔ2) 2٘٘/ ٖالسابك (1)
 .ٙ٘/2ً:انظر: تفسٌر المرطب (2)
 .ٙ٘/2، وتفسٌر المرطبً:21ٖ/ٔانظر: الشفا: (ٓٔ)
 .}ولمد رآه نزلة أخرى{ -عز وجل-( فً اإلٌمان، باب معنى لول هللا 2ٙٔ"صحٌح مسلم" )(ٔٔ)
 .(ٕ٘ٔٙ(، وانظر: "صحٌح الترمذي" )1ٕٖٔ"سنن الترمذي" )(ٕٔ)
 .(1ٕ٘/ 2ٙٔ"صحٌح مسلم" )(ٖٔ)
 .2ٓٔ/2ٔشرح الجامع الصحٌح:، والتوضٌح لٙ٘/2انظر: تفسٌر المرطبً: (ٗٔ)
 .ٙ٘/2انظر: تفسٌر المرطبً: (٘ٔ)
 .ٙ٘/2، ونمله المرطبً فً تفسٌره:1ٖٗ/ٔانظر: الشفا: (ٙٔ)



٘ٙ 
 

لالوا، فمحاٌل أن تكون إلٌه ناظرة وهً له ؼٌر مدركة رإٌةً. لالوا: وإذا كان ذلن كذلن، وكان 
ؼٌر جابز أن ٌكون فً أخبار هللا تضادٌّ وتعارض، وجب وصّح أن لوله:}ال تدركه األبصار{، 

لدنٌا، وهو ٌدرن األبصار على الخصوص ال على العموم، وأن معناه: ال تدركه األبصار فً ا
فً الدنٌا واآلخرة، إذ كان هللا لد استثنى ما استثنى منه بموله: }ُوُجوهٌ ٌَْوَمبٍِذ نَاِضَرةٌ * إِلَى َربَِّها 

 .(ٔ)نَاِظَرةٌ{
والرابع : ال تدركه أبصار الظالمٌن فً الدنٌا واآلخرة ، وتدركه أبصار المإمنٌن ، وهو ٌدرن 

 .(ٕ)خرة ، ألن اإِلدران له كرامة تنتفً عن أهل المعاصًاألبصار فً الدنٌا واآل
والمول الخامس : أن األبصار ال تدركه فً الدنٌا واآلخرة ، ولكن هللا ٌحدث ألولٌابه حاسة 
سادسة سوى حواسهم الخمس ٌرونه بها ، اعتبِلاَلً بؤن هللا أخبر برإٌته ، فلو جاز أن ٌَُرى فً 

َد فً لواها جاز أن ٌرى بها فً الدنٌا وإن ضعفت لواها بؤضعؾ اآلخرة بهذه األبصار وإن ِزٌْ 
من رإٌة اآلخرة ، ألن ما ُخِلَك إِلدران شًء ال ٌُْعَدُم إدراكه ، وإنما ٌختلؾ اإِلدران بحسب 

ً من اإلدران   -ولد أخبر هللا تعالى بإدراكه  -اختبلؾ الموة والضعؾ ، فلما كان هذا مانعا
 .(ٖ)ه حماً ال ٌدفع بالشبه ، وذلن بخلك حاسة أخرى ٌمع بها اإِلدرانالتضى أن ٌكون ما أخبر ب

المراد بموله:} ال تُْدِرُكهُ األْبَصاُر {، أي: العمول. وهذا لول أبً الحصٌن أن  المول السادس:
 .(ٗ)ٌحٌى بن الحصٌن لارئ أهل مكة

إلدران فً هذا ؼرٌب جًدا ، وخبلؾ ظاهر اآلٌة ، وكؤنه اعتمد أن ا لال ابن كثٌر:" 
 .(٘)معنى الرإٌة"

 .(ٙ)المول السابع: إنه تعالى ال ٌرى فً الدنٌا وال فً اآلخرة. وهذا لول المعتزلة
ولال آخرون ، من المعتزلة بممتضى ما فهموه من اآلٌة : إنه ال ٌرى  لال ابن كثٌر:"

ه من الجهل بما فً الدنٌا وال فً اآلخرة. فخالفوا أهل السنة والجماعة فً ذلن ، مع ما ارتكبو
دل علٌه كتاب هللا وسنة رسوله. أما الكتاب ، فموله تعالى : } ُوُجوهٌ ٌَْوَمبٍِذ نَاِضَرةٌ. إِلَى َربَِّها 

[ ، ولال تعالى عن الكافرٌن : } َكبل إِنَُّهْم َعْن َربِِّهْم ٌَْوَمبٍِذ ٖٕ،  ٕٕنَاِظَرةٌ { ]المٌامة : 
 [.٘ٔلََمْحُجوبُوَن { ]المطففٌن : 

 .(2)«فدل هذا على أن المإمنٌن ال ٌُْحَجبُون عنه تبارن وتعالى»ال اإلمام الشافعً : ل
وأما السنة ، فمد تواترت األخبار عن أبً سعٌد ، وأبً هرٌرة ، وأنس ، وجرٌر ، 
ٌْب ، وببلل ، وؼٌر واحد من الصحابة عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص : أن المإمنٌن ٌرون هللا فً الدار  وُصَه

 .(1)اآلخرة فً العرصات ، وفً روضات الجنات ، جعلنا هللا تعالى منهم بمنه وكرمه آمٌن"
 لال البؽوي:" ٌتمسن أهل االعتزال بظاهر هذه اآلٌة فً نفً رإٌة هللا عز وجل عٌانا. 

ومذهب أهل السنة: إثبات رإٌة هللا عز وجل عٌانا جاء به المرآن والسنة، لال هللا 
} َكبل إِنَُّهْم ، ولال: [ٖٕ،  ٕٕ( إِلَى َربَِّها نَاِظَرةٌ { ]المٌامة : ٌَْٕٕوَمبٍِذ نَاِضَرةٌ)} ُوُجوهٌ تعالى: 

لو لم ٌر المإمنون »،  لال مالن رضً هللا عنه:[َ٘ٔعْن َربِِّهْم ٌَْوَمبٍِذ لََمْحُجوبُوَن { ]المطففٌن : 
 . (2)«ربهم ٌوم المٌامة لم ٌعٌر هللا الكفار بالحجاب

                                                           
 .2ٔ-1ٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٔ/ٕٔانظإ: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٓ-2ٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٓٔ/ٖابن كثٌر:، وتفسٌر ٖٖٙٔ/ٗ(:ص22ٖ2انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٖٓٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .2ٖٓ/ٖانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
: "سمعت الشافعً، ٌمول فً لوله: }كبل إنهم عن ربهم ٌومبذ -صاحب الشافعً-لال إبراهٌم المزنً،  (2)

ح اعتماد أهل شر«. ]فٌها داللة على أن أولٌاء هللا ٌرون ربهم ٌوم المٌامة»[، لال: ٘ٔلمحجوبون{ ]المطففٌن: 
 ، باختبلؾ ٌسٌر فً االلفاظ.2ٖٓ/ٖ[. ونمله ابن كثٌر فً تفسٌره:1ٔ٘/ٖ(:ص1ٓ2السنة والجماعة، البللكابً)

 .2ٖٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .2ٗٔ/ٖ، وتفسٌر البؽوي:1ٔ٘/ٖ(:ص1ٓ1شرح أصول اعتماد أهل السنة والجماعة) (2)
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، وفسره بالنظر إلى  (ٔ)[«ٕٙنبً ملسو هيلع هللا ىلص: }ِللَِّذٌَن أَْحَسنُوا اْلُحْسنَى َوِزٌَاَدة{ ]ٌونس : ولرأ ال
 .(ٖ()ٕ)وجه هللا عز وجل"

"الناس  -رحمه هللا تعالى  -وأخرج اآلجري بسنده إلى عبد هللا بن وهب لال: "لال مالن 
 .(ٗ)ٌنظرون إلى هللا عز وجل ٌوم المٌامة بؤعٌنهم"

                                                           
لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: " إذا دخل أهل الجنة الجنة عن عبد الرحمن بن أبً لٌلى، عن صهٌب  الحدٌث: (ٔ)

( لم تروه، فمالوا: وما هو؟ ألم تبٌض وجوهنا وتزحزحنا ٔنودوا: ٌا أهل الجنة، إن لكم موعدا عند هللا موعدا )
 شٌبا أحب ( الحجاب، فٌنظرون إلٌه، فوهللا ما أعطاهم هللاٖ( عن النار، وتدخلنا الجنة؟ " لال: " فٌكشؾ )ٕ)

 [.]إسناده صحٌح[ٕٙ( ]ٌونس: ٗإلٌهم منه " ثم تبل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: }للذٌن أحسنوا الحسنى وزٌادة{ )
، والشاشً 1ٔٔ( ، وابن خزٌمة فً "التوحٌد" ص21ٕ( )1ٔٔمسلم )، ٕ٘ٙ/ٖٔ(:ص12ٖ٘ٔاخرجه احمد)

( ، 1ًٖٖ فً "شرح أصول االعتماد" )، والبللكابٕٔٙ( ، واآلجري فً "الشرٌعة" ص212( و )211)
 .من طرٌك ٌزٌد ابن هارون 22والبٌهمً فً "االعتماد" ص
، وابن ٙٗ( ، والدارمً فً "الرد على الجهمٌة" ص 2ٔٔ( ، وهناد فً "الزهد" )ٖ٘ٔٔوأخرجه الطٌالسً )

ي فً "تفسٌره" ( ، والطبر12ٕٓ( ، والبزار فً "مسنده" )2ٕٗ( ، وابن أبً عاصم فً "السنة" )12ٔماجه )
( ، وفً 2ٖٔ٘( و )2ٖٔٗ( ، والطبرانً فً "الكبٌر" )22ٓ، والشاشً )ٙ٘ٔ/ٔ( ، وأبو عوانة 2ٕٙٙٔ)

( ، 21ٙ( و )21٘( و )21ٗ، وابن منده فً "السنة" )2ٙٙ/ٕ( ، وابن عدي فً "الكامل" 2ٙٓ"األوسط" )
( ، والبؽوي فً 2ٔٗعث والنشور" )، والبٌهمً فً "الب٘٘ٔ/ٔ( ، وأبو نعٌم فً "الحلٌة" 121والبللكابً )
 "شرح
 ( من طرق عن حماد بن سلمة.2ٖٖٗالسنة" )

( ، 2ٕٕٙٔ( و )2ٙٔ2ٔوخالؾ حماد بن سلمة فً رفعه حماد بن زٌد فٌما أخرجه الطبري فً "تفسٌره" )
 ( و2ٕٙٓٔ( ، وسلٌمان بن المؽٌرة فٌما أخرجه الطبري )ٕٓٔ( و )2ٕٓ( و )1ٕٓوالدارلطنً فً "الرإٌة" )

( ٖٕٔ( و )ٕٕٔ( ، والدارلطنً )2ٕٖٙٔ( ، ومعمر فٌما أخرجه الطبري )ٕٔٔ( ، والدارلطنً )2ٕٙٔٔ)
 ثبلثتهم عن ثابت، عن عبد الرحمن بن أبً لٌلى لوله.
( ، فمال: هذا حدٌث إنما أسنده حماد بن سلمة ورفعه، ٕٕ٘٘ولد أشار إلى إرساله الترمذي عمب الرواٌة رلم )

ٌرة وحماد بن زٌد هذا الحدٌث عن ثابت البنانً، عن عبد الرحمن بن أبً لٌلى لوله. وروى سلٌمان بن المؽ
 (. ٌٖ٘ٓٔعنً لم ٌذكر فٌه: عن صهٌب، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص كما وضح ذلن عمب الرواٌة )

لال ابن  وال ٌضر إرساله، ألن حماد بن سلمة أثبت الناس فً ثابت البنانً، والمول لوله فٌما خولؾ فٌه. فمد
معٌن: من خالؾ حماد بن سلمة فً ثابت فالمول لول حماد، لٌل: فسلٌمان بن المؽٌرة، عن ثابت؟ لال: سلٌمان 

 ثبت وحماد أعلم الناس بثابت. ولد أخرجه مسلم مرفوعا كما رأٌت.
 .٘ٔ/ٙ( و12ٗٔٔ( و )12ٖٙٔوسٌؤتً باألرلام )

 اآلن.لال السندي: لوله: "لم تروه"، أي: ما رأٌتموه إلى 
 "ألم تبٌض"، بالخطاب مع هللا تعالى.

 "وتزحزحنا" بإعجام زاي وإهمال حاء مكررتٌن، أي: تبعدنا.
 "ثم تبل": لبٌان أن المراد بالزٌادة النظر إلى وجهه الكرٌم جل وعبل.

 .2ٗٔ-2ٖٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٕ)
 بهم عز وجل".عن عبد الرحمن بن سابط ، لال: "الزٌادة: النظر إلى وجه روروي عن   (ٖ)

 ( وعزاه البن جرٌر والدارلطنً.2ٖ٘/  ٗذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )
( .وسعٌد بن منصور فً 1ٔ٘ٙٔ/ رلم  2ٕٗ/  ٖٔولد أخرجه ابن أبً شٌبة فً "المصنؾ" )

 .ٖٔٔ/٘(:ص2٘ٓٔسننه)
 ( .2ٖٕٙٔ/ رلم  2ٙ/  ٘ٔوابن جرٌر فً "تفسٌره" )
 / ب( . ٕٗٔ / ل ٗوابن أبً حاتم فً "تفسٌره" )
 ( .ٕٕٕو  ٕٕٔ/ رلم  ٖ٘ٓوالدارلطنً فً "الرإٌة" )ص 

 ( .22٘/ رلم  ٕٔ٘/  ٖوالبللكابً فً "شرح أصول اعتماد أهل السنة" )
 جمٌعهم من طرٌك جرٌر بن عبد الحمٌد، به.

صنؾ . ]م«النظر إلى وجه هللا»[ "، لال: ٕٙعن حذٌفة: " }للذٌن أحسنوا الحسنى وزٌادة{ ]ٌونس: وروي عن 
 [.ٓٗٔ/2(:ص1ٖٓٙٗابن أبً شٌبة)
[ لال: " الزٌادة: النظر إلى ٕٙعن أبً بكر الصدٌك، فً لوله: }للذٌن أحسنوا الحسنى وزٌادة{ ]ٌونس: وروي 

 [22ٖ/ٖ(:صٕٗٗٔوجه هللا عز وجل ". ]مسند إسحاق بن راهوٌه)
 .ٕٗ٘الشرٌعة : (ٗ)
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وممن صرح بؤن هللا عز وجل ٌرى ٌوم المٌامة باألبصار وأنكر على من أنكر ذلن. 
 .(ٔ)-رحمه هللا  -إمام أهل السنة أحمد بن حنبل 
أجمع أهل السنة على أن هللا تعالى ٌرى ٌوم المٌامة، ٌراه المإمنون  لال ابن عطٌة:"

بل ثم ٌستند إلى ورود السمع ولاله ابن وهب عن مالن بن أنس، والوجه أن ٌبٌن جواز ذلن عم
بولوع ذلن الجابز، واختصار تبٌٌن ذلن ٌعتبر بعلمنا باهلل عز وجل، فمن حٌث جاز أن نعلمه ال 
فً مكان وال متحٌز وال ممابل ولم ٌتعلك علمنا بؤكثر من الوجود، جاز أن نراه ؼٌر ممابل وال 

نحوي ٌمول: مسؤلة العلم حلمت لحى محاذى وال مكٌفا وال محدودا، وكان اإلمام أبو عبد هللا ال
( إِلَى َربَِّها نَاِظَرةٌ { ٕٕ} ُوُجوهٌ ٌَْوَمبٍِذ نَاِضَرةٌ)المعتزلة ثم ورد الشرع بذلن وهو لوله عز وجل: 

، وتعدٌة النظر ٌؤتً إنما هو فً كبلم العرب لمعنى الرإٌة ال لمعنى [ٖٕ،  ٕٕ]المٌامة : 
 .(ٕ)االنتظار على ما ذهبت إلٌه المعتزلة"

والصواب من المول فً ذلن عندنا، ما تظاهرت به األخبار عن لال اإلمام الطبري:" 
وكما »، (ٖ)«إنكم سترون ربكم ٌوم المٌامة كما ترون الممر لٌلة البدر»رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال:

بون، كما ،  فالمإمنون ٌرونه، والكافرون عنه ٌومبذ محجو(ٗ)«ترون الشمس لٌس دونها سحاب
 .(٘)["٘ٔلال جل ثناإه: )َكبل إِنَُّهْم َعْن َربِِّهْم ٌَْوَمبٍِذ لََمْحُجوبُوَن( ]سورة المطففٌن: 

ِعْكِرمة لال: "سمعت ابن عباس ٌمول : رأى دمحم ربه تبارن وتعالى. فملت : روي عن  
اآلٌة ؟ فمال : لً "ال أم لن. ذلن  ألٌس هللا ٌمول : } ال تُْدِرُكهُ األْبَصاُر َوُهَو ٌُْدِرُن األْبَصاَر {

 .(ٙ)نوره ، الذي هو نوره ، إذا تجلى بنوره ال ٌدركه شًء". وفً رواٌة : "ال ٌموم له شًء"
وفً معنى هذا األثر ما ثبت فً الصحٌحٌن ، عن أبً موسى األشعري ، رضً هللا 

وال ٌنبؽً له أن ٌنام ٌخفض المسط وٌرفعه ، عنه ، لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "إن هللا ال ٌنام ، 
 -أو : النار  -ٌرفع إلٌه عمل اللٌل لبل عمل النهار ، وعمل النهار لبل عمل اللٌل ، حجابه النور 

 .(2)«لو كشفه ألحرلت ُسبُحات وجهه ما انتهى إلٌه بصره من خلمه
سؤل الرإٌة : ٌا لال ابن كثٌر:"وفً الكتب المتمدمة : إن هللا تعالى لال لموسى لما 

ا تََجلَّى  موسى ، إنه ال ٌرانً حً إال مات ، وال ٌابس إال تدهده. أي : تدعثر. ولال تعالى : } فَلَمَّ
ُل  ٌَْن َوأَنَا أَوَّ ا أَفَاَق لَاَل ُسْبَحانََن تُْبُت إِلَ اْلُمْإِمنٌَِن { َربُّهُ ِلْلَجبَِل َجعَلَهُ َدكًّا َوَخرَّ ُموَسى َصِعمًا فَلَمَّ

ٌتجلى لعباده  (1)[ ونفً هذا األثر اإلدران الخاص ال ٌنفً الرإٌة ٌوم المٌامة ٖٗٔ]األعراؾ : 
فبل تدركه  -تعالى وتمدس وتنزه  -المإمنٌن كما ٌشاء. فؤما جبلله وعظمته على ما هو علٌه 

ة األبصار ؛ ولهذا كانت أم المإمنٌن عابشة ، رضً هللا عنها ، تثبت الرإٌة فً الدار اآلخر
                                                           

" واإلمام ٕ٘٘و ٕٗ٘عدها" وانظر: "الشرٌعة ص وما ب ٕٙٔانظر: "الرد على الجهمٌة والزنادلة له ص (ٔ)
" وهو مروي عن عدد من 1ٓ2/ 1ٙٗ/ ٕ. انظر: "شرح أصول اعتماد أهل السنة ص -رحمه هللا  -الشافعً 

 .وما بعدها 2ٓٗ/ ٕالصحابة والتابعٌن وؼٌرهم من السلؾ الصالح. انظر: المصدر السابك 
 .ٖٖٓ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٕ)
، ٖ٘، رلاق 2ٕٔ، أذان ٕٙ - ٙٔأخرجه البخاري: موالٌت  ، وٕ٘-ٕٗ/٘ٔ(:ص2ٓ٘1أخرجه أحمد) (ٖ)

( ، 21ٔ(، وابن ماجه )2ٖٓٗ، وذلن بلفظ: "إنكم سترون ربكم كما ترون هذا الممر"،  وأبو داود )ٕٗتوحٌد؛ 
(، باب ما جاء فً رإٌة الرب تبارن وتعالى بلفظ: "إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ٕٗ٘٘والترمذي )

ترون هذا الممر ال تضامون فً رإٌته، فإن استطعتم أن ال تؽلبوا على صبلة لبل طلوع الشمس وصبلة لبل 
 ؼروبها فافعلوا، ثم لرأ: "فسبح بحمد ربن لبل طلوع الشمس ولبل الؽروب ". ]إسناده لوي[

ورواه مان، (، كتاب اإلٌٙٙٔ: ٖٙٔ/ ٔ(، ومسلم فً صحٌحه )2ٖ٘ٙ: ٖ٘ٗ/ ٔٔالبخاري كما فً الفتح )(ٗ)
( فً صفة الجنة، باب ما جاء فً 2ٕ٘٘( فً السنة، باب فً الرإٌة، والترمذي رلم )2ٖٓٗأبو داود رلم )

 .رإٌة الرب تبارن وتعالى، وهو حدٌث صحٌح.
 .ٕٓ/ٕٔتفسٌر الطبري: (٘)
ي : ( ولال الترمذٖٙٓ/ٕ( والمستدرن )2ٖٗ( والسنة البن أبً عاصم برلم )22ٕٖسنن الترمذي برلم )(ٙ)

 "حسن ؼرٌب". ولال ابن أبً عاصم : "فٌه كبلم".
( ولم أجده بعد البحث فً صحٌح البخاري حتى الحافظ المزى لم ٌذكره 22ٔرواه مسلم فً صحٌحه برلم )(2)

 فً تحفة األشراؾ من رواٌة البخاري.
 .( البن أبً العز الحنفً للتوسع فً بحث الرإٌةٕٗٔ/ٔانظر : شرح العمٌدة الطحاوٌة )(1)
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وتنفٌها فً الدنٌا ، وتحتج بهذه اآلٌة : } ال تُْدِرُكهُ األْبَصاُر َوُهَو ٌُْدِرُن األْبَصاَر { فالذي نفته 
اإلدران الذي هو بمعنى رإٌة العظمة والجبلل على ما هو علٌه ، فإن ذلن ؼٌر ممكن للبشر ، 

ي : ٌحٌط بها وٌعلمها على ما هً أ ،وال للمبلبكة وال لشًء، ولوله : } َوُهَو ٌُْدِرُن األْبَصاَر {
 .(ٔ)["ٗٔعلٌه ؛ ألنه خلمها كما لال تعالى : } أاَل ٌَْعلَُم َمْن َخلََك َوُهَو اللَِّطٌُؾ اْلَخبٌُِر { ]الملن : 

لال ابن المٌم رحمه هللا: "فموله: }ال تُْدِرُكهُ األَْبَصاُر{ ٌدل على ؼاٌة عظمته، وأنه أكبر 
ال ٌدرن بحٌث ٌحاط به، فإن اإلدران هو اإلحاطة بالشًء وهو لدر من كل شًء، وأنه لعظمته 

 .(ٕ)زابد على الرإٌة
[، أي:" وهو سبحانه ٌدرن األبصار ٖٓٔلوله تعالى:}َوُهَو اللَِّطٌُؾ اْلَخبٌُِر{ ]األنعام :  

 .(ٖ)وٌحٌط بها، وٌعلمها على ما هً علٌه"
من إدران األبصار، والمتؤتًِّ له من لال الطبري:" ٌمول: وهللا تعالى ذكره المتٌسر له  

اإلحاطة بها رإٌةُ ما ٌعسر على األبصار من إدراكها إٌاه وإحاطتها به وٌتعذر علٌها، }الخبٌر{، 
ٌمول: العلٌم بخلمه وأبصارهم، والسبب الذي له تعذر علٌها إدراكه، فلطؾ بمدرته فهٌؤ أبصار 

 .(ٗ)شإونها وما هو أصلح بخلمه"خلمه هٌبة ال تدركه، وخبَر بعلمه كٌؾ تدبٌرها و
}وهو اللطٌؾ{: ٌلطؾ عن أن تدركه األبصار الخبٌر بكل لطٌؾ فهو لال الزمخشري:"  

 .(٘)ٌدرن األبصار، ال تلطؾ عن إدراكه وهذا من باب اللطؾ"
الذي لطؾ علمه وخبرته، ودق حتى أدرن السرابر والخفاٌا، والخباٌا لال السعدي:  

نه ٌسوق عبده إلى مصالح دٌنه، وٌوصلها إلٌه بالطرق التً ال ٌشعر بها والبواطن. ومن لطفه، أ
العبد، وال ٌسعى فٌها، وٌوصله إلى السعادة األبدٌة، والفبلح السرمدي، من حٌث ال ٌحتسب، 
حتى أنه ٌمدر علٌه األمور، التً ٌكرهها العبد، وٌتؤلم منها، وٌدعو هللا أن ٌزٌلها، لعلمه أن دٌنه 

 .(ٙ)اله متولؾ علٌها، فسبحان اللطٌؾ لما ٌشاء، الرحٌم بالمإمنٌن"أصلح، وأن كم

                                                           
 .ٖٔٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 ثم لال:، ٕٔٗحادي االرواح: (ٕ)

لال ابن عباس: }ال تُْدِرُكهُ األَْبَصاُر{ ال تحٌط به األبصار. لال لتادة: هو أعظم من أن تدركه األبصار، ولال 
ْدِرُكهُ عطٌة: ٌنظرون إلى هللا، وال تحٌط أبصارهم به من عظمته، وبصره ٌحٌط بهم، فذلن لوله تعالى: }ال تُ 

بؤبصارهم عٌانًا، وال تدركه أبصارهم  -تبارن وتعالى-األَْبَصاُر َوُهَو ٌُْدِرُن األَْبَصاَر{ فالمإمنون ٌرون ربهم 
بؤن شٌبًا ٌحٌط به وهو بكل شًء محٌط،  -عز وجل-بمعنى: أنها ال تحٌط به، إذ كان ؼٌر جابز أن ٌوصؾ هللا 

 حٌطون بكبلمه، وهكذا ٌعلم الخلك ما علمهم وال ٌحٌطون بعلمه.وهكذا ٌسمع كبلم من ٌشاء من خلمه وال ٌ
ٌء{ وهذا من أعظم األدلة على كثرة صفات  ًْ ٌَْس َكِمثِْلِه َش ونظٌر هذا استداللهم على نفً الصفات بموله تعالى: }لَ

الصفات لكان  كماله ونعوت جبلله، وأنها لكثرتها وعظمتها وسعتها لم ٌكن له مثل فٌها، وإال فلو أرٌد بها نفً
العدم المحض أولى بهذا المدح منه. مع أن جمٌع العمبلء إنما ٌفهمون من لول المابل: فبلن ال مثٌل له، ولٌس له 
نظٌر وال شبٌه وال مثل إنه لد تمٌز عن الناس بؤوصاؾ ونعوت ال ٌشاركونه فٌها وكلما كثرت أوصافه ونعوته 

ٌء{ من أدل شًء على كثرة نعوته وصفاته، ولوله: فاق أمثاله وبعد عن مشابهة أضرابه. فموله:  ًْ ٌَْس َكِمثِْلِه َش }لَ
}ال تُْدِرُكهُ األَْبَصاُر{ من أدل شًء على أنه ٌرى وال ٌدرن. ولوله: }ُهَو الَِّذي َخلََك السََّمَواِت َواألَْرَض فًِ ِستَِّة 

ٌَْعُرُج فٌَِها َوُهَو  أٌََّاٍم ثُمَّ اْستََوى َعلَى اْلعَْرِش ٌَْعلَُم َما ٌَِلُج فًِ األَْرِض َوَما ٌَْخُرُج ِمْنَها َوَما ٌَْنِزُل ِمَن السََّماِء َوَما 
ُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصٌٌر{ ]الحدٌد:  ٌَْن َما ُكْنتُْم َوَّللاَّ [ من أدل شًء على مباٌنة الرب لخلمه، فإنه لم ٌخلمهم فً َٗمعَُكْم أَ

بان عنهم باستوابه على عرشه وهو ٌعلم ما هم علٌه، فٌراهم وٌنفذهم  ذاته، بل خلمهم خارًجا عن ذاته، ثم
بصره، وٌحٌط بهم علًما ولدرة وإرادة وسمعًا وبصًرا، فهذا معنى كونه سبحانه معهم أٌنما كانوا. وتؤمل حسن 

إنه سبحانه لعظمته ٌتعالى أن هذه الممابلة لفًظا ومعنى بٌن لوله: }ال تُْدِرُكهُ األَْبَصاُر َوُهَو ٌُْدِرُن األَْبَصاَر{ ف
تدركه األبصار وتحٌط به، وللطفه وخبرته ٌدرن األبصار فبل تخفى علٌه، فهو العظٌم فً لطفه اللطٌؾ فً 
عظمته، العالً فً لربه المرٌب فً علوه، الذي لٌس كمثله شًء وهو السمٌع البصٌر، ال تدركه األبصار وهو 

 .[ٗٔٗ-ٕٔٗر: حادي األرواح : ٌدرن األبصار وهو اللطٌؾ الخبٌر".]انظ
 .ٓٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٕ-ٕٕ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٗ٘/ٕالكشاؾ: (٘)
 .1ٕٙتفسٌر السعدي: (ٙ)
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لال المرطبً:"} اللَِّطٌُؾ{ أي: الرفٌك بعباده، ٌمال: لطؾ فبلن بفبلن ٌلطؾ، أي رفك  
به. واللطؾ فً الفعل الرفك فٌه. واللطؾ من هللا تعالى التوفٌك والعصمة. وألطفه بكذا، أي بره 

 .(ٔ)به"
 .(ٕ)ة:"}اللطٌؾ{ باستخراجها،}الخبٌر{، بمكانها"وعن أبً العالٌ 
ًَّ إِنََّها  لال ابن كثٌر:"  وهذا كما لال تعالى إخبارا عن لممان فٌما وعظ به ابنه : } ٌَا بُنَ

َ إِْن تَُن ِمثْمَاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل فَتَُكْن فًِ َصْخَرةٍ أَْو فًِ السََّماَواِت أَْو فًِ األْرِض ٌَؤِْت بَِها  ُ إِنَّ َّللاَّ َّللاَّ
 .(ٖ)["ٙٔلَِطٌٌؾ َخبٌٌِر { ]لممان : 

َمْن نّور للبن بالهدى، وربّى جسمن بالؽذاء، وجعل لن «: اللطٌؾ"»ولال الجنٌد:  
 .(ٗ)الوالٌة فً البلوى، وٌحرسن وأنت فً لظى، وٌدخلن جنة المؤوى"

 الفوابد:
، وجوازها فً اآلخرة ألولٌابه فً من فوابد اآلٌة الكرٌمة: استحالة رإٌة الرب فً الدنٌا -ٔ

 دار كرامته.
 ومنها: إثبات اسمٌن من أسماء هللا. وهما }اللطٌؾ{، و}الخبٌر{: -ٕ
اللطٌؾ: "هو البر بعباده، الذي ٌلطؾ لهم من حٌث ال ٌعلمون وٌسبب لهم مصالحهم  -

ٌٌْؾ بِِعبَاده ٌَْرزُق َمْن ٌََشا-سبحانه-من حٌث ال ٌحتسبون، كموله  ُء وُهَو الموي : }هللا لَِط
 . (٘) ["2ٔالعَزٌز{ ]الشورى:

، الذي «اللطٌؾ»وحكى أبو عمر  عن أبً العباس عن ابن األعرابً  لال: "
 .(ٙ)ٌوصل إلٌن أربن فً رفك"

لال الخطابً:" ومن هذا لولهم: لطؾ هللا لن، أي: أوصل إلٌن ما تحب فً 
اللطؾ بمعنى الرلة، رفك، وٌمال: هو الذي لطؾ عن أن ٌدرن بالكٌفٌة. ولد ٌكون 

والؽموض، وٌكون بمعنى الصؽر فً نعوت األجسام، وذلن مما ال ٌلٌك بصفات الباري 
 .(2)سبحانه"-

 .(1)ولٌل: ]اللطٌؾ[: هو الذي لطؾ عن أن ٌدرن بالكٌفٌة"لال ابن االثٌر:"
، لطؾ بٌوسؾ وصنع له  (2)إِنه َربًِّ لَِطٌٌؾ ِلَما ٌََشاُء{لوله: "} لال لتادة: فً

حتى أخرجه من السجن، وجاء بؤهله من البدو، ونزع من للبه نزغ الشٌطان، وتحرٌشه 
 .(ٓٔ)على إخوته"

 .(ٔٔ)العالم العارؾ بما كان وما ٌكون" أي:"«: الخبٌر»و -
لال الخطابً:"هو العالم بكنه الشىء، المطلع على حمٌمته، كموله تعالى: } 

ٌَْراً { ]الفرلان: فبلن بهذا األمر خبٌر؛ وله به خبر، وهو أخبر به  [. ٌمال2٘فَاْسؤْل بِِه َخبِ
من فبلن؛ أي: أعلم. إال أن الخبر فً صفة المخلولٌن إنما ٌستعمل فً نوع العلم الذي 
 ٌدخلة االختبار، وٌتوصل إلٌه باالمتحان، واالجتهاد، دون النوع المعلوم ببدابه  العمول.

                                                           
 .2٘/2تفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .ٖٕ/ٕٔ(:ص2ٕٖٓٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٕٖٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .2٘/2تفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .ٕٙشؤن الدعاء: (٘)
، واألسماء ٕٙ، وشؤن الدعاء:ٖٕ٘/ٖٔ، وتهذٌب اللؽة "لطؾ":صٖٙٓٗ/2سان"لطؾ":صانظر: الل (ٙ)

 ، .ٗٙٔ/ٔوالصفات للبٌهمً:
 .ٕٙشؤن الدعاء: (2)
 .2ٖٔ/ٗجامع األصول: (1)
 [.ٓٓٔ]ٌوسؾ: (2)
 .ٖٕٕٓ/2(:صٕٙٓٓٔ، وابن أبً حاتم)22ٕ/ٙٔ(:ص22ٖ2ٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .2ٖٔ/ٗجامع األصول: (ٔٔ)
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فٌما لطؾ، وفٌما تجلى به سواء فٌما ؼمض من األشٌاء و  -سبحانه-وعلم هللا 
منه وظهر. وإنما تختلؾ مدارن علوم اآلدمٌٌن الذٌن ٌتوصلون إلٌها بممدمات من حس، 
وبمعاناة من نظر، وفكر؛ ولذلن لٌل لهم: لٌس الخبر كالمعاٌنة، وتعالى هللا عن هذه 

 .(ٔ)الصفات علوا كبٌرا"
المعلومات على : "أن الخبر هو العلم بكنه «الخبر»، و«العلم»والفرق بٌن 

 .(ٕ)حمابمها؛ ففٌه معنى زابد على العلم"
 

 المرآن
ٌُْكْم بَِحفِ  ٌَْها َوَما أَنَا َعلَ ًَ فَعَلَ ٌٍظ }لَْد َجاَءُكْم بََصائُِر ِمْن َربُِّكْم فََمْن أَْبَصَر فَِلنَْفِسِه َوَمْن َعِم

 [ٗٓٔ({ ]األنعام : ٗٓٔ)
 التفسٌر:
لد جاءتكم براهٌن ظاهرة تبصرون بها الهدى من لهإالء المشركٌن:  -أٌها الرسول-لل 

الضبلل، مما اشتمل علٌها المرآن، وجاء بها الرسول علٌه الصبلة والسبلم، فَمن تبٌَّن هذه 
البراهٌن وآمن بمدلولها فنَْفُع ذلن لنفسه، وَمن لم ٌبصر الهدى بعد ظهور الحجة علٌه فعلى نفسه 

، وإنما أنا مبلػ، وهللا ٌهدي َمن ٌشاء وٌضل َمن ٌشاء جنى، وما أنا علٌكم بحافظ أحصً أعمالكم
 َوْفك علمه وحكمته.

 -أٌها الرسول-[، أي:" لل ٗٓٔلوله تعالى:}لَْد َجاَءُكْم بََصابُِر ِمْن َربُِّكْم{ ]األنعام :  
لهإالء المشركٌن: لد جاءتكم براهٌن ظاهرة تبصرون بها الهدى من الضبلل، مما اشتمل علٌها 

 .(ٖ)وجاء بها الرسول علٌه الصبلة والسبلم"المرآن، 
 .(ٗ)لال الزجاج:" أي: لد جاءكم المرآن الذي فٌه البٌان والبصابر" 

ٌعنً: الحجج البٌنة التً تبصرون بها الهدى من الضبللة والحك من لال البؽوي:"
 .(٘)الباطل"

لما اشتملت  لال السعدي:"أي: آٌات تبٌن الحك، وتجعله للملب بمنزلة الشمس لؤلبصار،
علٌه من فصاحة اللفظ، وبٌانه، ووضوحه، ومطابمته للمعانً الجلٌلة، والحمابك الجمٌلة، ألنها 
صادرة من الرب، الذي ربى خلمه، بصنوؾ نعمه الظاهرة والباطنة، التً من أفضلها وأجلها، 

 .(ٙ)تبٌٌن اآلٌات، وتوضٌح المشكبلت"
اهٌن ٌبصر بها وٌستدل، جمع بصٌرة وهً } بََصابُِر{، أي: آٌات وبرلال المرطبً:" 

 .(2)الداللة"
لال الطبري:" وهذا أمٌر من هللا جل ثناإه نبٌَّه محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌمول لهإالء الذٌن نبَّههم  

بهذه اآلٌات من لوله: }إن هللا فالك الحب والنوى{ إلى لوله:}وهو اللطٌؾ الخبٌر{، على حججه 
خلمه معهم، العادلٌن به األوثان واألنداد، والمكذبٌن باهلل ورسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وما علٌهم، وعلى سابر 

جاءهم من عند هللا، لل لهم ٌا دمحم:}لد جاءكم{، أٌها العادلون باهلل،والمكذبون رسوله، }بصابر 
 .(1)من ربكم{، أي: ما تبصرون به الهدى من الضبلل، واإلٌمان من الكفر"

                                                           
 .ٖٙشؤن الدعاء: (ٔ)
 .2ٗالفروق، ابو هبلل العسكري: (ٕ)
 .ٓٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .22ٕ/ٕمعانً المرآن: (ٗ)
 .2٘ٔ-2ٗٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (٘)
 .1ٕٙتفسٌر السعدي: (ٙ)
 .2٘/2تفسٌر المرطبً: (2)
 .ٕٗ-ٖٕ/ٕٔتفسٌر الطبري: (1)
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البصابر : هً البٌنات والحجج التً اشتمل علٌها المرآن ، وما جاء به  ن كثٌر:"لال اب 
 .(ٔ)الرسول ملسو هيلع هللا ىلص"
نور الملب الذي به ٌستبصر، كما أن البصر نور العٌن «: البصٌرة» لال الزمخشري:" 

ما هو  الذي به تبصر، أى: جاءكم من الوحى، والتنبٌه على ما ٌجوز على هللا وما ال ٌجوز
 .(ٕ)للملوب كالبصابر"

الهدى، بصابر فً للوبهم لدٌنهم، ولٌست ببصابر الرإوس. «: البصابر» عن ابن زٌد:" 
ُدوِر{ ]سورة الحج:  [، ولال: ٙٗولرأ: }فَإِنََّها ال تَْعَمى األَْبَصاُر َولَِكْن تَْعَمى اْلمُلُوُب الَّتًِ فًِ الصُّ

 .(ٖ)إنما الدٌن بصره وسمعه فً هذا الملب"
 .(ٗ)عن لتادة:"}لد جاءكم بصابر من ربكم{، أي: بٌنة"و 
 : (٘) ألسعر الجعفً، ومنه لول «بصٌرة»جمع«: البصابر»و 

َحَملُوا بََصابَِرُهْم َعلَى أَْكتَافِِهْم                     َوبَِصٌَرتًِ ٌَْعُدو بَِها َعتٌَد َوأَى
(ٙ) 

[، أي:" فَمن تبٌَّن هذه البراهٌن وآمن ٗٓٔ{ ]األنعام : لوله تعالى:}فََمْن أَْبَصَر فَِلنَْفِسهِ  
 .(2)بمدلولها فنَْفُع ذلن لنفسه"

 .(1)لال الزجاج:" المعنى: فلنفسه نفع ذلن" 
 .(2)لال البؽوي:" أي: فمن عرفها وآمن بها فلنفسه عمل، ونفعه له" 
 .(ٓٔ)فمن أبصر الحك وآمن فلنفسه أبصر وإٌاها نفع"لال الزمخشري:أي:" 
لال الطبري:أي:" فمن تبٌن حجج هللا وعَرفها وألرَّ بها، وآمن بما دلّته علٌه من توحٌد  

 .(ٔٔ)هللا وتصدٌك رسوله وما جاء به، فإنما أصاب حظ نفسه، ولنفسه عمل، وإٌاها بَؽَى الخٌر"
ا ٌَْهتَِدي ِلنَْفِسِه َوَمْن } فََمْن أَْبَصَر فَِلنَْفِسِه { مثل لوله : } َمِن اْهتََدى فَإِنَّمَ  لال ابن كثٌر:" 

ٌَْها { ]اإلسراء :   .(ٕٔ)["َ٘ٔضلَّ فَإِنََّما ٌَِضلُّ َعلَ
هو اإلدران بحاسة البصر، أي فمن استدل وتعرؾ فنفسه «: اإلبصار»لال المرطبً:" 

 .(ٖٔ)نفع"
فإن  لال السعدي:" }فََمْن أَْبَصَر{ بتلن اآلٌات، موالع العبرة، وعمل بممتضاها }فَِلنَْفِسِه{

 .(ٗٔ)هللا هو الؽنً الحمٌد"

                                                           
 .ٕٖٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .٘٘/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .ٕٗ/ٕٔ(:ص2ٖٖٓٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٕٗ/ٕٔ(:ص2ٖٓٗٔأخرجه الطبري) (ٗ)
، اللسان "بصر" ٓٙٔ: ٔ، المخصص 1٘، والوحشٌات رلم: 2٘ٔ: -طبعة المعارؾ- ٖٕاألصمعٌات: (٘)

"عتد" "وأي" . وؼٌرها كثٌر. وهً من لصٌدة عٌر فٌها إخوته ألبٌه، وذلن أن أباه لتل وهو ؼبلم، فؤخذ إخوته 
 ، أدرن بثؤر أبٌه، ولال لبله:ألبٌه الدٌة فؤكلوها، فلما شب األسعر

ٌُْل ال َمَدُر المَُرى َدى ... أَنَّ الُحُصوَن الَخ ًَ الرَّ ِم  ولمد َعِلْمُت، َعلَى تََجشُّ
وفسر أصحاب اللؽة "البصٌرة" هنا بؤنها الدم ما لم ٌسل، ٌعنً: دماءهم فً أبدانهم، ٌعٌر أخوته. ولال ؼٌرهم: 

بفتح العٌن، وفتح التاء أو -بٌهم خلفهم ولم ٌثؤروا به، وطلبته أنا. و "عتد" "البصابر" دم أبٌهم، ٌمول: تركوا دم أ
: الفرس الشدٌد التام الخلك، السرٌع الوثبة، المعد للجري، لٌس فٌه اضطراب وال رخاوة. و "الوأي"، -كسرها

 .الفرس السرٌع الطوٌل الممتدر الخلك
 .ٕٗ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٓٗٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .22ٕ/ٕمعانً المرآن: (1)
 .2٘ٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (2)
 .٘٘/ٕالكشاؾ: (ٓٔ)
 .ٕ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٕٖٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .2٘/2تفسٌر المرطبً: (ٖٔ)
 .1ٕٙتفسٌر السعدي: (ٗٔ)
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ٌَْها{ ]األنعام :   ًَ فَعَلَ [، أي:" وَمن لم ٌبصر الهدى بعد ظهور ٗٓٔلوله تعالى:}َوَمْن َعِم
 .(ٔ)الحجة علٌه فعلى نفسه جنى"

 .(ٕ)لال الزجاج:" أي: فعلى نفسه ضرر ذلن، ألن هللا جل ثناإه ؼنً عن خلمه" 
بال ذلن علٌه ، كموله : } فَإِنََّها ال تَْعَمى األْبَصاُر َولَِكْن أي : فإنما ٌعود و لال ابن كثٌر:" 

ُدوِر { ]الحج :   .(ٖ)["ٙٗتَْعَمى اْلمُلُوُب الَّتًِ فًِ الصُّ
لال البؽوي:" أي: من عمً عنها فلم ٌعرفها ولم ٌصدلها فعلٌها، أي: فبنفسه ضر،  

 .(ٗ)ووبال العمى علٌه"
 .(٘)على نفسه عمى وإٌاها ضر بالعمى"ومن عمً عنه فلال الزمخشري:أي:" 

 .(ٙ)لم ٌستدل، فصار بمنزلة األعمى، فعلى نفسه ٌعود عماه"لال المرطبً:أي:" 
لال الطبري: "ٌمول: ومن لم ٌستدّل بها، ولم ٌصدق بما دلَّته علٌه من اإلٌمان باهلل  

، وإلٌها أساء ال إلى ورسوله وتنزٌله، ولكنه عمً عن داللتها التً تدل علٌها، ٌمول: فنفَسه ضر
 .(2)ؼٌرها"

ر فلم ٌتبصر، وُزِجر فلم ٌنزجر، وبٌن له الحك، فما  { بؤن بُّصِ ًَ لال السعدي:" }َوَمْن َعِم
 .(1)انماد له وال تواضع، فإنما عماه مضرته علٌه"

ٌُْكْم بَِحِفٌٍظ{ ]األنعام :   حصً [، أي:" وما أنا علٌكم بحافظ أٗٓٔلوله تعالى:}َوَما أَنَا َعلَ
 .(2)أعمالكم، وإنما أنا مبلػ، وهللا ٌهدي َمن ٌشاء وٌضل َمن ٌشاء َوْفك علمه وحكمته"

أي : بحافظ وال رلٌب ، بل أنا مبلػ وهللا ٌهدي من ٌشاء وٌضل من  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٓٔ)ٌشاء"
لال البؽوي:أي:"برلٌب أحصً علٌكم أعمالكم، إنما أنا رسول إلٌكم أبلؽكم رساالت  
 .(ٔٔ)الحفٌظ علٌكم الذي ال ٌخفى علٌه شًء من أفعالكم" ربً وهو
ٌُْكْم بَِحِفٌٍظ{}لال الزمخشري:  أحفظ أعمالكم وأجازٌكم علٌها، إنما أنا منذر ، "َوَما أَنَا َعلَ

 .(ٕٔ)وهللا هو الحفٌظ علٌكم"
 .(ٖٔ)لال الزجاج:" أي: فعلى نفسه ضرر ذلن، ألن هللا جل ثناإه ؼنً عن خلمه" 
:" ٌمول: وما أنا علٌكم برلٌب أحصً علٌكم أعمالكم وأفعالكم، وإنما أنا لال الطبري 

رسول أبلؽكم ما أرسلت به إلٌكم، وهللا الحفٌظ علٌكم، الذي ال ٌخفى علٌه شًء من 
 .(ٗٔ)أعمالكم"
 .(٘ٔ)أي: لم أومر بحفظكم على أن تهلكوا أنفسكم"لال المرطبً:"  
ٌُْكْم بَِحِفٌٍظ{ ]األنعام وفً نسخ لوله تعالى:}فََمْن أَْبَصَر فَ   ٌَْها َوَما أَنَا َعلَ ًَ فَعَلَ ِلنَْفِسِه َوَمْن َعِم
 :(ٔ)[، لوالنٗٓٔ: 

                                                           
 .ٓٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .22ٕ/ٕمعانً المرآن: (ٕ)
 .ٕٖٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .2٘ٔ/ٖ:تفسٌر البؽوي (ٗ)
 .٘٘/ٕالكشاؾ: (٘)
 .1٘-2٘/2تفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .ٕ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
 .1ٕٙتفسٌر السعدي: (1)
 .ٓٗٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕٖٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .2٘ٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٔٔ)
 .٘٘/ٕالكشاؾ: (ٕٔ)
 .22ٕ/ٕمعانً المرآن: (ٖٔ)
 .ٕ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .1٘/2تفسٌر المرطبً: (٘ٔ)
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، وابن (ٕ)ذكره ابن حزمأحدهما: أن هذه اآلٌة تتضمن ترن لتال الكفار ثم نسخت بآٌة السٌؾ. 
 . (ٖ)سبلمة
مان أخذ الحفٌظ لوله: }وما أنا علٌكم بحفٌظ{، أي: لست آخذكم باإلٌ لال الزجاج:" 

بالمتال صار حفٌظا علٌهم ومسٌطرا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -والوكٌل، وهذا لبل األمر بالمتال، فلما أمر النبً 
 .(ٗ)على كل من تولى"

والثانً: أن المعنى: لست رلٌبا علٌكم أحصً أعمالكم، فهً على هذا محكمة. فسره بذلن 
 .(ٙ)وهو اختٌار مكً بن أبً طالب، (٘)الطبري
 الفوابد:
 أن آٌات المرآن بصابر من ٌؤخذ بها ٌبصر طرٌك الرشاد وٌنجو وٌسعد. -ٔ
سل مبشرٌن ومنذرٌن،  -ٕ أن هللا تعالى أكمل الحجة على المكلفٌن بخلك العمول، وبعث الرُّ

ته سبحانه عمبلً وسمعاً، لال هللا تعالى: }لَْد َجاَءُكْم بََصابُِر ِمْن َربُِّكْم..{، ولال : فتمَّت ُحجَّ
ُسل{ ]النساء:  ةٌ بَْعَد الرُّ ِ ُحجَّ [، ولوله: }إِنَّ الَِّذٌَن َكفَُروا ٘ٙٔ}ِلببَلَّ ٌَُكوَن ِللنَّاِس َعلَى َّللاَّ

ٌْبًا َ َش وا َّللاَّ ُسوَل ِمْن بَْعِد َما تَبٌَََّن لَُهُم اْلُهَدى لَْن ٌَُضرُّ ِ َوَشالُّوا الرَّ { َوَصدُّوا َعْن َسبٌِِل َّللاَّ
 فؤخبر عن الكافرٌن بؤنه لد تبٌن لهم الهدى، وما كفُروا إالَّ بعد ذلن.[. ٕٖ]دمحم: 

 أن نفع العمل وضرره عابد إلى عامله ال إلى ؼٌره. -ٖ
 

 المرآن
ُؾ اْْلٌَاِت َوِلٌَمُولُوا َدَرْسَت َوِلنُبٌَِّنَهُ ِلمَْوٍم ٌَْعلَُموَن )  [٘ٓٔ({ ]األنعام : ٘ٓٔ}َوَكَذِلَن نَُصّرِ

 التفسٌر:
نَّا فً هذا المرآن للمشركٌن البراهٌن الظاهرة فً أمر التوحٌد والنبوة والمعاد نبٌِّن لهم وكما بٌَّ 

بتصرٌفنا -البراهٌن فً كل ما جهلوه فٌمولون عند ذلن كذبًا: تعلمت من أهل الكتاب، ولنبٌن 
  وما أنزل علٌه.الحكَّ لموم ٌعلمونه، فٌمبلونه وٌتبعونه، وهم المإمنون برسول هللا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص -اآلٌات
ُؾ اآْلٌَاِت{ ]األنعام :   [، أي:" وكما بٌَّنَّا فً هذا المرآن ٘ٓٔلوله تعالى:}َوَكَذِلَن نَُصّرِ

للمشركٌن البراهٌن الظاهرة فً أمر التوحٌد والنبوة والمعاد نبٌِّن لهم البراهٌن فً كل ما 
 .(2)جهلوه"
تلونا علٌن. أي: كما صرفنا اآلٌات فً  لال المرطبً:" أي: نصرؾ اآلٌات مثل ما 

 .(1)الوعد والوعٌد والوعظ والتنبٌه فً هذه السورة نصرؾ فً ؼٌرها"
أي : وكما فصلنا اآلٌات فً هذه السورة ، من بٌان التوحٌد وأنه ال إله  لال ابن كثٌر:" 

 .(2)إال هو ، هكذا نوضح اآلٌات ونفسرها ونبٌنها فً كل موطن لجهالة الجاهلٌن"
لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: كما صرفت لكم، أٌها الناس، اآلٌات والحجج فً هذه  

السورة، وبٌنتها، فعرفتكموها،  فً توحٌدي وتصدٌك رسولً وكتابً وولَّفتكم علٌها،  فكذلن 
 .(ٓٔ)أبٌِّن لكم آٌاتً وحججً فً كل ما جهلتموه فلم تعرفوه من أمري ونهًٌ"

ؾُ    .(ٔٔ)اآْلٌَاِت{، أي:" نفصلها ونبٌنها فً كل وجه" لال البؽوي:} نَُصّرِ
                                                                                                                                                                      

 .2ٕٗ/ٕانظر: نواسخ المرآن البن الجوزي: (ٔ)
 .2ٖٖفً ناسخه ص: (ٕ)
 .ٙٗفً ناسخه :(ٖ)
 .22ٖ/ٕمعانً المرآن: (ٗ)
 .ٕ٘/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٕٗاإلٌضاح :انظر:  (ٙ)
 .ٓٗٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .1٘/2تفسٌر المرطبً: (1)
 .ٕٖٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٕ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .2٘ٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٔٔ)
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عن السدي:"}وكذلن نصرؾ اآلٌات{، لهإالء العادلٌن بربهم، كما صرفتها فً هذه 
 .(ٔ)السورة، ولببل ٌمولوا: }درْسَت{"

[، أي:" أي ولٌمول المشركون درست ٌا ٘ٓٔلوله تعالى:}َوِلٌَمُولُوا َدَرْسَت{ ]األنعام :  
 .(ٕ)ولرأت فٌها وجبَت بهذا المرآن"دمحم فً الكتب 
 .(ٖ)لال السدي:" ٌعنً: دراسة المرآن" 
ولٌمول المشركون والكافرون المكذبون : دارست ٌا دمحم من لبلن من  لال ابن كثٌر:أي:" 

 .(ٗ)أهل الكتاب ولارأتهم وتعلمت منهم"
 .(٘)لال المرطبً:" أي نصرؾ اآلٌات لتموم الحجة ولٌمولوا درست" 
خمس لراءات ٌختلؾ تؤوٌلها [، ٘ٓٔوله تعالى:} َوِلٌَمُولُوا َدَرْسَت{ ]األنعام : وفً ل 

 بحسب اختبلفها:
صلى هللا -بمعنى: لرأت وتعلمت من أهل الكتاب، تمول ذلن لرٌش للنبً  ،«َدَرْستَ  َ»إحداهن : 
أبً بن ، و(2)، والكسابً(1)، وهً لراءة حمزة(2)، والضحان(ٙ)، لاله ابن عباس -علٌه وسلم
 .(ٓٔ)كعب

، (ٔٔ)بجزم السٌن ، ونصب التاء، بمعنى: ذاكرت ولارأت ، لاله مجاهد ،«َداَرْستَ »والثانٌة : 
 .(٘ٔ)، وأبً عمرو(ٗٔ)، وهً لراءة ابن كثٌر(ٖٔ)، ومروي عن ابن عباس(ٕٔ)وسعٌد بن جبٌر

وفٌها على هذه المراءة تؤوٌل ثاٍن ، أنها بمعنى خاصمت وجادلت. وهو لول ابن 
 .(ٙٔ)عباس
، (1ٔ)، والحسن(2ٔ)بتسكٌن التاء، بمعنى: انمحت وتمادمت ، لاله ابن الزبٌر ،«َدَرَستْ »والثالثة :

 .(ٕٓ)، وابن مسعود(2ٔ)وهً لراءة ابن عامر
 .(ٕٔ)بضم الدال، لما لم ٌسم فاعله تلٌت ولربت ، لاله لتادة ،«ُدِرَستْ »والرابعة : 
، وابن (ٔ)وتبل ، وهذا حرؾ أبً بن كعب -ملسو هيلع هللا ىلص-بمعنى: لرأ النبً  ،«َدَرسَ »والخامسة : 
 .(ٕ)مسعود

                                                           
 .ٕٙ-ٕ٘(:ص2ٖٓ٘ٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .1ٖٓ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٖ٘ٙٔ/ٗ(:ص22٘ٗأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٕٖٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .1٘/2تفسٌر المرطبً: (٘)
(، 2ٓ2ٖٔ)-(2ٖٓٙٔ، وتفسٌر الطبري)ٖ٘ٙٔ/ٗ(:ص22ٗ2(، و)22ٗ1انظر:تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .2ٕ/ٕٔ:ص(2ٖٔٔٔ)
 .2ٕ/ٕٔ(:ص2ٖٔٓٔانظر:تفسٌر الطبري) (2)
 .ٗ٘ٔ-ٖ٘ٔ/ٕ، والنكت والعٌونٕٗٙانظر: السبعة فً المراءات: (1)
 .ٗ٘ٔ-ٖ٘ٔ/ٕ، والنكت والعٌونٕٗٙانظر: السبعة فً المراءات: (2)
" (، ولال:1ٖٕ/ٕ، والحاكم فً المستدرن )ٖٗٔ-ٖٖٔ/ٖرواه عنه ابن مردوٌه، كما فً تفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)

 صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه".
 فالهت ولرأت على ٌهود ولرءوا علٌن". . بمعنى:"ٖ٘ٙٔ/ٗ(:ص22ٕ٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .ٖ٘ٙٔ/ٗ(:ص22٘ٓانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 تلوت وخاصمت وجادلت". . بمعنى:"ٖ٘ٙٔ/ٗ(:ص22٘ٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .ٗ٘ٔ-ٖ٘ٔ/ٕ، والنكت والعٌونٕٗٙاءات:انظر: السبعة فً المر (ٗٔ)
 .ٗ٘ٔ-ٖ٘ٔ/ٕ، والنكت والعٌونٕٗٙانظر: السبعة فً المراءات: (٘ٔ)
 تلوت وخاصمت وجادلت". . بمعنى:"ٖ٘ٙٔ/ٗ(:ص22٘ٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙٔ)
 .ٖٓ/ٕٔ(:ص2ٖٖٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
 .ٖٓ/ٕٔ(:ص2ٖٖٔٔالطبري)، وتفسٌر ٖ٘ٙٔ/ٗ(:ص22ٖ٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (1ٔ)
 .ٗ٘ٔ-ٖ٘ٔ/ٕ، والنكت والعٌونٕٗٙانظر: السبعة فً المراءات: (2ٔ)
 .ٖٓ/ٕٔ(:ص2ٖٕٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٓ)
 .ٖٓ/ٕٔ(:ص2ٖٖٓٔ(، و)2ٕ2ٖٔانظر: ) (ٕٔ)
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 .(ٖ)لال ابن كثٌر:" وهذا ؼرٌب ، فمد روي عن أبً بن كعب خبلؾ هذا"
وأولى المراءات فً ذلن عندي بالصواب، لراءة من لرأه: }َوِلٌَمُولُوا لال الطبري:" 

ا ٌمولون للنبً ملسو هيلع هللا ىلص، ولد أخبر هللا عن َدَرْسَت{، بتؤوٌل: لرأَت وتعلمت؛ ألن المشركٌن كذلن كانو
ٌِْه أَعْ  ًٌّ َوَهذَا لٌلهم ذلن بموله: }َولَمَْد نَْعلَُم أَنَُّهْم ٌَمُولُوَن إِنََّما ٌُعَلُِّمهُ بََشٌر ِلَساُن الَِّذي ٌُْلِحُدوَن إِلَ َجِم

ًٌّ ُمبٌٌِن{ ]سورة النحل:   ٌنبا عنهم أنهم كانوا ٌمولون: إنما [ . فهذا خبٌر من هللآِٖٔلَساٌن َعَربِ
ٌتعلم دمحم ما ٌؤتٌكم به من ؼٌره. فإذ كان ذلن كذلن، فمراءة: }َوِلٌَمُولُوا َدَرْسَت{ ، ٌا دمحم، بمعنى: 

، بمعنى: «دارْستَ »تعلمت من أهل الكتاب، أشبُهبالحك، وأولى بالصواب من لراءة من لرأه:
 .(ٗ)"ءاتلارأتهم وخاصمتهم، وؼٌر ذلن من المرا

 -بتصرٌفنا اآلٌات-[، أي:" ولنبٌن ٘ٓٔلوله تعالى:}َوِلنُبٌَِّنَهُ ِلمَْوٍم ٌَْعلَُموَن{ ]األنعام :  
 .(٘)الحكَّ لموم ٌعلمونه، فٌمبلونه وٌتبعونه"

ٌمول تعالى ذكره: كما صرفنا اآلٌات والعبر والحجج فً هذه السورة لال الطبري:"  
واألنداد، كذلن نصرؾ لهم اآلٌات فً ؼٌرها، كٌبل ٌمولوا لرسولنا لهإالء العادلٌن بربهم اآللهة 

الذي أرسلناه إلٌهم::إنما تعلمت ما تؤتٌنا به تتلوه علٌنا من أهل الكتاب، فٌنزجروا عن تكذٌبهم 
، لموم ٌعلمون الحك إذا تبٌَّن لهم  لهم علٌه اإلفن والزور، ولنبٌن بتصرٌفنا اآلٌات الحكَّ إٌاه، وتموُّ

 .(ٙ)ه وٌمبلوه، ولٌسوا كمن إذا بٌُِّن لهم َعُموا عنه فلم ٌعملوه، وازدادوا من الفهم به بعًدا"فٌتبعو
أي : ولنوضحه لموم ٌعلمون الحك فٌتبعونه ، والباطل فٌجتنبونه. هللف  لال ابن كثٌر:" 

بِِه َكثًٌِرا تعالى الحكمة البالؽة فً إضبلل أولبن ، وبٌان الحك لهإالء. كما لال تعالى : } ٌُِضلُّ 
[ ، ولال تعالى : } ِلٌَْجعََل َما ٌُْلِمً َٕٙوٌَْهِدي بِِه َكثًٌِرا َوَما ٌُِضلُّ بِِه إاِل اْلفَاِسِمٌَن { ]البمرة : 

ٌَْطاُن فِتْنَةً ِللَِّذٌَن فًِ لُلُوبِِهْم َمَرٌض َواْلمَاِسٌَِة لُلُوبُُهْم َوإِنَّ الظَّاِلِمٌَن لَِفً ِشمَاٍق بَِعٌ ٍد{ ]الحج : الشَّ
ُروا [ ولال تعالى : } َوَما َجعَْلنَا أَْصَحاَب النَّاِر إاِل َمبلبَِكةً َوَما َجعَْلنَا ِعدَّتَُهْم إاِل فِتْنَةً ِللَِّذٌَن َكفَ ٖ٘

ٌِْمَن الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب َوٌَْزَداَد الَِّذٌَن آَمنُوا إٌَِمانًا َوال ٌَْرتَاَب الَِّذٌَن أُو تُوا اْلِكتَاَب َواْلُمْإِمنُوَن ِلٌَْستَ
ُ مَ  ُ بَِهَذا َمثبَل َكَذِلَن ٌُِضلُّ َّللاَّ ْن ٌََشاُء َوِلٌَمُوَل الَِّذٌَن فًِ لُلُوبِِهْم َمَرٌض َواْلَكافُِروَن َماَذا أََراَد َّللاَّ

تعالى:} َونُنزُل ِمَن اْلمُْرآِن َما [. ولال َٖٔوٌَْهِدي َمْن ٌََشاُء َوَما ٌَْعلَُم ُجنُوَد َربَِّن إاِل ُهَو { ]المدثر : 
[ ولال تعالى : } لُْل 1ُٕهَو ِشفَاٌء َوَرْحَمةٌ ِلْلُمْإِمنٌَِن َوال ٌَِزٌُد الظَّاِلِمٌَن إاِل َخَساًرا { ]اإلسراء : 
ِهْم َعًمى أُولَبَِن ٌُنَاَدْوَن ِمْن ُهَو ِللَِّذٌَن آَمنُوا ُهًدى َوِشفَاٌء َوالَِّذٌَن ال ٌُْإِمنُوَن فًِ آَذانِِهْم َوْلٌر َوُهَو َعلٌَْ 

[ ، إلى ؼٌر ذلن من اآلٌات الدالة على أنه تعالى أنزل المرآن هدى َٗٗمَكاٍن بَِعٌٍد { ]فصلت : 
ُؾ  للمتمٌن ، وأنه ٌضل به من ٌشاء وٌهدي به من ٌشاء : ولهذا لال هاهنا : } َوَكذَِلَن نَُصّرِ

 .(2)نُبٌَِّنَهُ ِلمَْوٍم ٌَْعلَُموَن {"اآلٌَاِت َوِلٌَمُولُوا َدَرْسَت َولِ 
 .(1)روي عن ابن عباس:"}ٌعلمون{، ٌمول: ٌعملون" 
 الفوابد:
من مفترٌات ، فعن بشر ى المرآنزعمهم بؤن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص تلمبٌان افتراء المشركٌن و -ٔ

مرآن الكرٌم إنّما هو من المشركٌن على المرآن وعلى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أٌضاً، زعمهم بؤّن ال
ُؾ اآلٌَاِت َوِلٌَمُولُواْ َدَرْستَ  ، لال تعالى:تعلٌم بشر دارست ٌا دمحم من  {، أي:}َوَكذَِلَن نَُصّرِ

 .لبلن من أهل الكتاب ولارأتهم، وتعلمت منهم

                                                                                                                                                                      
 .ٖٔ/ٕٔ(:ص2ٖٖ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٖٔ/ٕٔ(:ص2ٖٖ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٖٖٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .2ٕ-ٕٙ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٓٗٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٖٔ-ٕٖٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٖ٘ٙٔ/ٗ(:ص22٘ٙأخرجه الطبري) (1)
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والحك أنه ال ٌوجد أحد من أهل الكتاب على هذا المستوى الذي جاء به دمحم 
هذه كتب أهل الكتاب التً كانت بٌن أٌدٌهم ٌومذان، ما تزال بٌن أٌدٌنا، والمسافة ملسو هيلع هللا ىلص، و

 شاسعة بٌن هذا الذي فً أٌدٌهم وبٌن المرآن الكرٌم.
إنَّ ما بٌن أٌدٌهم إْن هو إال رواٌات ال ضابط لها عن تارٌخ األنبٌاء والملون، 

 ختص بالعهد المدٌم.هذا فٌما ٌ-مشوبة بؤساطٌر وخرافات من صنع أشخاص مجهولٌن 
فما ٌزٌد كذلن على أن ٌكون رواٌات رواها  -وهو األناجٌل-أما العهد الجدٌد 

المجامع بالتحرٌؾ والتبدٌل  تبلمٌذ المسٌح علٌه السبلم بعد عشرات السنٌن، وتداولتها
والتعدٌل على مر السنٌن، وحتى المواعظ الخلمٌة والتوجٌهات الروحٌة لم تسلم من 

 ضافة والنسٌان.التحرٌؾ واإل
وهذا هو الذي كان بٌن أٌدي أهل الكتاب حٌنذان، وما ٌزال ... فؤٌن هذا كله 

 .(ٔ)من المرآن الكرٌم؟
أنه ٌنتفع بتصرٌؾ اآلٌات وما تحمله من هداٌات العالمون ال الجاهلون، وذلن لموله  -ٕ

 تعالى:}ولنبٌنه لموم ٌعلمون{.
 شاء هللا هداٌته.بٌان الحكمة فً تصرٌؾ اآلٌات وهً هداٌة من  -ٖ
 

 المرآن
ٌَْن ِمْن َربَِّن ََل إِلَهَ إَِله ُهَو َوأَْعِرْض َعِن اْلُمْشِرِكٌَن ) ًَ إِلَ  [ٙٓٔ({ ]األنعام : ٙٓٔ}اتهبِْع َما أُوِح

 التفسٌر:
ما أوحٌناه إلٌن من األوامر والنواهً التً أعظُمها توحٌد هللا سبحانه  -أٌها الرسول-اتبع 

 ال تُبال بعناد المشركٌن، وادعابهم الباطل.والدعوة إلٌه، و
ٌَْن ِمْن َربَِّن{ ]األنعام :   ًَ إِلَ ما  -أٌها الرسول-[، أي:" اتبع ٙٓٔلوله تعالى:}اتَّبِْع َما أُوِح

 .(ٕ)أوحٌناه إلٌن من األوامر والنواهً"
 .(ٖ)لال البؽوي:" ٌعنً: المرآن اعمل به" 
تشؽل للبن وخاطرن بهم، بل اشتؽل بعبادة  لال المرطبً:" ٌعنً: المرآن، أي: ال 
 .(ٗ)هللا"

ٌَْن  لال ابن كثٌر:"  ًَ إِلَ ٌمول تعالى آمرا لرسوله ملسو هيلع هللا ىلص ولمن اتَّبع طرٌمته : } اتَّبِْع َما أُوِح
ِمْن َربَِّن {، أي : التد به ، والتؾ أثره ، واعمل به ؛ فإن ما أوحً إلٌن من ربن هو الحك الذي 

 .(٘)ْرٌة فٌه"ال مِ 
لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: اتبع، ٌا دمحم، ما أمرن به ربن فً وحٌه  

الذي أوحاه إلٌن، فاعمل به، وانزجر عما زجرن عنه فٌه، ودع ما ٌدعون إلٌه مشركو لومن 
 .(ٙ)من عبادة األوثان واألصنام"

 .(2)[، أي:" أي ال معبود بحٍك إال هو"ُٙٓٔهَو{ ]األنعام :  لوله تعالى:}اَل إِلَهَ إاِلَّ  
 .(1)عن ابن عباس، "لوله: }ال إله إال هو: توحٌد{" 

                                                           
 .ٖٖ٘-ٖٖٗ/ٖانظر: فً ظبلل المرآن لسٌد لطب (ٔ)
 .ٓٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2٘ٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .ٓٙ/2تفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .ٖٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٕٖ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٖٓ/ٔصفوة التفاسٌر: (2)
 .ٖٙٙٔ/ٗ(:ص22٘2أخرجه ابن ابً حاتم) (1)
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لال الطبري:أي: " فإنه ال إله إال هو. ٌمول: ال معبود ٌستحك علٌن إخبلص العبادة له  
، والشمَس والممر إال هللا الذي هو فالك الحب والنوى، وفالك اإلصباح، وجاعُل اللٌل سكنًا

 .(ٔ)حسبانًا"
[، أي:" وال تُبال بعناد المشركٌن، ٙٓٔلوله تعالى:}َوأَْعِرْض َعِن اْلُمْشِرِكٌَن{ ]األنعام :  

 .(ٕ)وادعابهم الباطل"
 .(ٖ)لال البؽوي:ٌعنً: "فبل تجادلهم" 
لال الطبري:" ٌمول: ودع عنن جدالهم وخصومتهم. ثم نسخ ذلن جل ثناإه بموله فً  
ٌُْث َوَجْدتُُموُهْم{ ، اآلٌة ]سورة التوبة: بر  .(ٗ)[ "٘اءة: }فَاْلتُلُوا اْلُمْشِرِكٌَن َح

أي : اعؾ عنهم واصفح ، واحتمل أذاهم ، حتى ٌفتح هللا لن وٌنصرن  لال ابن كثٌر:" 
وٌظفرن علٌهم. واعلم أن هلل حكمة فً إضبللهم ، فإنه لو شاء لهدى الناس كلهم جمٌعا ولو شاء 

 .(٘)لجمعهم على الهدى" هللا
عن ابن عباس: "أما لوله: }وأعرض عن المشركٌن{ ونحوه، مما أمر هللا المإمنٌن  

ٌُْث َوَجْدتُُموُهْم{" بالعفو عن المشركٌن، فإنه نسخ ذلن لوله: }فَاْلتُلُوا اْلُمْشِرِكٌَن َح
(ٙ). 

 مضمنهما االلتصار على هذان أمران للنبً ملسو هيلع هللا ىلصلال ابن عطٌة فً تفسٌر هذه اآلٌة :"  
اتباع الوحً وموادعة الكفار. وذلن كان فً أول اإلسبلم ثم نسخ اإلعراض عنهم بالمتال 

 .(2)والسوق إلى الدٌن طوعا أو كرها"
: "وأكثر -بعد عزوه دعوى النسخ إلى ابن عباس بدون إسناد-مكً بن أبً طالب ولال  

ٌنبسط إلى المشركٌن، من لولهم: أولٌته عرض وجهً، الناس على أنها محكمة وأن المعنى ال 
وهذا المعنى ال ٌجوز أن ٌنسخ. ألنه لو نسخ لصار المعنى: أبسط إلٌهم وخالطهم، وهذا ال ٌإثر 

 .(1)به وال ٌجوز"
 الفوابد:
 وجوب اتباع الوحً المتمثل فً الكتاب والسنة النبوٌة.من الفوابد:  -ٔ
وشؤنه الدعوة إلى هللا على بصٌرة ما أنزل علٌه لال تعالى: }اتَّبِْع َما  أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص دأبه -ٕ

ٌَْن ِمْن َربَِّن{ . ]األنعام:  ًَ إِلَ  [ . ٙٓٔأُوِح
ِ َعلَى  ً فً لوله تعالى: }لُْل َهِذِه َسبٌِِلً أَْدُعو إِلَى َّللاَّ ولد بٌن هللا تعالى منطولا

فً الدعوة إلى هللا فمن لم ٌكن بصٌراً  [ . ألن البصٌرة شرط1ٓٔبَِصٌَرةٍ{ . ]ٌوسؾ: 
 بالسٌاسات الشرعٌة ال تتم له الدعوة التً أمر هللا بها وحري أن ال ٌستنفع بها.

مدح هللا المعرضٌن عن الجاهلٌن، وأمر بذلن، وذكر فً ؼٌر آٌة أعظم الزجر عن  -ٖ
 الطمع فً هداٌتهم، فمن ذلن لوله سبحانه: 

ًَ الَّ  - ٌِْر اْلَحّكِ َوإِْن ٌََرْوا ُكلَّ آٌٍَة اَل ٌُْإِمنُوا }َسؤَْصِرُؾ َعْن آٌَاتِ ِذٌَن ٌَتََكبَُّروَن فًِ اأْلَْرِض بِؽَ
 [.ٙٗٔبَِها{ ]األعراؾ: 

 [. وأمثالها. 2ٓٔولال: }َوَما ٌُْشِعُرُكْم أَنََّها إَِذا َجاَءْت اَل ٌُْإِمنُوَن{ ]األنعام:  -
 [.ْٙهلَْكنَاَها أَفَُهْم ٌُْإِمنُوَن{ ]األنبٌاء: ولال: }َما آَمنَْت لَْبلَُهْم ِمْن لَْرٌٍَة أَ  -

                                                           
 .ٕٖ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٓٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2٘ٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .1ٕٗ/ٕ. وانظر: نواسخ المرآن البن الجوزي:ٕٖ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٗٔ/ٖابن كثٌر:تفسٌر  (٘)
 .ٕٖ/ٕٔ(:ص2ٖٖٙٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٕٖٖ/ٕالمحرر الوجٌز: (2)
 .2ٕٗاإلٌضاح: (1)
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ِ ٌُْكفَُر بَِها  - ٌُْكْم فًِ اْلِكتَاِب أَْن إَِذا َسِمْعتُْم آٌَاِت َّللاَّ َل َعلَ ولال تعالى فً ذلن: }َولَْد نَزَّ
ٌِْرِه إِنَّكُ  ْم إِذًا ِمثْلُُهْم{ ]النساء: َوٌُْستَْهَزأُ بَِها فبََل تَْمعُُدوا َمعَُهْم َحتَّى ٌَُخوُضوا فًِ َحِدٌٍث َؼ

ٔٗٓ.] 
ٌَْت الَِّذٌَن ٌَُخوُضوَن فًِ آٌَاتِنَا فَؤَْعِرْض َعْنُهْم َحتَّى ٌَُخوُضوا فًِ َحِدٌٍث  - ولال: }َوإَِذا َرأَ

ٌِْرِه ) ْكَرى َمَع اْلمَْوِم الظَّاِلِمٌَن{ َٕؼ ٌَْطاُن فبََل تَْمعُْد بَْعَد الذِّ ا ٌُْنِسٌَنََّن الشَّ  [.1ٙ]األنعام: ( َوإِمَّ
ٌَْن ِمْن َربَِّن اَل إِلَهَ إاِلَّ ُهَو َوأَْعِرْض َعِن اْلُمْشِرِكٌَن{ ]األنعام:  - ًَ إِلَ ولال: }اتَّبِْع َما أُوِح

ٔٓٙ.] 
ٍء َوأُِمْرُت أَْن أَ  - ًْ َمَها َولَهُ ُكلُّ َش ُكوَن ولال: }إِنََّما أُِمْرُت أَْن أَْعبَُد َربَّ َهِذِه اْلبَْلَدةِ الَِّذي َحرَّ

( َوأَْن أَتْلَُو اْلمُْرآَن فََمِن اْهتََدى فَإِنََّما ٌَْهتَِدي ِلنَْفِسِه َوَمْن َضلَّ فَمُْل إِنََّما أَنَا 2ِٔمَن اْلُمْسِلِمٌَن )
 [.2ٕ - 2ِٔمَن اْلُمْنِذِرٌَن{ ]النمل: 

ٌِْه آٌَاٌت ِمْن َربِِّه لُْل إِ  - ِ َوإِنََّما أَنَا نَِذٌٌر ولال تعالى: }َولَالُوا لَْواَل أُْنِزَل َعلَ نََّما اآْلٌَاُت ِعْنَد َّللاَّ
ٌِْهْم إِنَّ فًِ َذِلَن لََرْحَمةً َوِذْكَرى ُٓ٘مبٌٌِن ) ٌَْن اْلِكتَاَب ٌُتْلَى َعلَ ( أََولَْم ٌَْكِفِهْم أَنَّا أَْنَزْلنَا َعلَ

 [.ٔ٘ - ِٓ٘لمَْوٍم ٌُْإِمنُوَن{ ]العنكبوت: 
ُ أَْعلَُم بَِما تَْعَملُوَن )ولال: }َوإِْن َجاَدلُوَن فَ  - ٌْنَُكْم ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة فٌَِما ُكْنتُْم 1ٙمُِل َّللاَّ ُ ٌَْحُكُم بَ ( َّللاَّ

 [.2ٙ - 1ٙفٌِِه تَْختَِلفُوَن{ ]الحج: 
ٌَْسِت اْلٌَُهوُد َعلَ  - ٍء َولَالَِت النََّصاَرى لَ ًْ ٌَْسِت النََّصاَرى َعلَى َش ى ولال: }َولَالَِت اْلٌَُهوُد لَ

ٌْنَُهْم ٌَ  ُ ٌَْحُكُم بَ ٍء َوُهْم ٌَتْلُوَن اْلِكتَاَب َكَذِلَن لَاَل الَِّذٌَن اَل ٌَْعلَُموَن ِمثَْل لَْوِلِهْم فَاّلِلَّ ًْ ْوَم َش
 [ }اْلَحكُّ ِمْن َربَِّن فبََل تَُكونَنَّ ِمَن اْلُمْمتَِرٌَن{ٖٔٔاْلِمٌَاَمِة فٌَِما َكانُوا فٌِِه ٌَْختَِلفُوَن{ ]البمرة: 

 [.2ٗٔ]البمرة: 
ٌْبًا ُهَو أَْعلَُم بِمَ  - ِ َش ٌْتُهُ فبََل تَْمِلُكوَن ِلً ِمَن َّللاَّ ا ولال تعالى: }أَْم ٌَمُولُوَن اْفتََراهُ لُْل إِِن اْفتََر

ِحٌُم ) ٌْنَُكْم َوُهَو اْلؽَفُوُر الرَّ ٌْنًِ َوبَ ا ِمَن ( لُْل َما ُكْنُت بِْدعً 1تُِفٌُضوَن فٌِِه َكفَى بِِه َشِهًٌدا بَ
ًَّ َوَما أَنَا إاِلَّ نَِذٌٌر ُمبِ  َّبُِع إاِلَّ َما ٌُوَحى إِلَ ُسِل َوَما أَْدِري َما ٌُْفعَُل بًِ َواَل بُِكْم إِْن أَت ٌٌن الرُّ

ِ َوَكفَْرتُْم بِِه َوَشِهَد َشاِهٌد ِمْن بَنًِ إِْسَرابٌَِل َعلَى مِ 2) ٌْتُْم إِْن َكاَن ِمْن ِعْنِد َّللاَّ َ ثِْلِه ( لُْل أََرأ
َ اَل ٌَْهِدٌاْلمَْوَم الظَّاِلِمٌَن{ ]األحماؾ:   [.ٓٔ - 1فَآَمَن َواْستَْكبَْرتُْم إِنَّ َّللاَّ

ِذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب بُِكّلِ آٌٍَة َما تَبِعُوا لِْبلَتََن َوَما أَْنَت بِتَابِعٍ لِبْ  -
ٌَْت الَّ َ لَتَُهْم ولال تعالى: }َولَبِْن أَت

تَابِعٍ لِْبلَةَ بَْعٍض{ إلى لوله: }َوإِنَّ فَِرٌمًا ِمْنُهْم لٌََْكتُُموَن اْلَحكَّ َوُهْم ٌَْعلَُموَن{ َوَما بَْعُضُهْم بِ 
 [ وأمثالها.ٙٗٔ - ٘ٗٔ]البمرة: 

 
 

 المرآن
ٌِْهْم بَِوِكٌٍل ) ٌِْهْم َحِفًٌظا َوَما أَْنَت َعلَ ُ َما أَْشَرُكوا َوَما َجعَْلنَاَن َعلَ ({ ]األنعام : 9ٓٔ}َولَْو َشاَء َّللاه

ٔٓ9] 
 التفسٌر:

ولو شاء هللا تعالى أن ال ٌشرن هإالء المشركون لما أشركوا، لكنه تعالى علٌم بما سٌكون من 
علٌهم رلٌبًا تحفظ علٌهم  -أٌها الرسول-سوء اختٌارهم واتباعهم أهواءهم المنحرفة. وما جعلنان 

 أعمالهم، وما أنت بمٌٍَِّم علٌهم تدبر مصالحهم.
ُ َما أَْشَرُكوا{ ]األنعام : لوله   [، أي:" ولو شاء هللا تعالى أن ال 2ٓٔتعالى:}َولَْو َشاَء َّللاَّ

ٌشرن هإالء المشركون لما أشركوا، لكنه تعالى علٌم بما سٌكون من سوء اختٌارهم واتباعهم 
 .(ٔ)أهواءهم المنحرفة"

 .(ٕ)لهدى أجمعٌن"لال ابن عباس:" ٌمول هللا تبارن وتعالى: لو شبت لجمعتهم على ا 

                                                           
 .ٓٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٙٙٔ/ٗ(:ص22٘1اخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
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 .(ٔ)لال البؽوي:" أي: لو شاء لجعلهم مإمنٌن" 
ٌمول جل ثناإه لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: أعرض عن هإالء المشركٌن باهلل، ودع لال الطبري:" 

عنن جدالهم وخصومتهم ومسابَّتهم } ولو شاء هللا ما أشركوا{ ، ٌمول: لو أراد ربُّن هداٌتهم 
لتهم، للطؾ لهم بتوفٌمه إٌاهم فلم ٌشركوا به شٌبًا، وآلمنوا بن فاتبعون واستنماذهم من ضبل

 .(ٕ)وصدَّلوا ما جبتهم به من الحك من عند ربن"
أي : بل له المشٌبة والحكمة فٌما ٌشاإه وٌختاره ، ال ٌسؤل عما ٌفعل  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖ)وهم ٌسؤلون"
والع بمشٌبته تسلٌة لرسوله ملسو هيلع هللا ىلص ال دفاعاً  أن هللا تعالى أخبر أن شركهملال ابن عثٌمٌن:" 

عنهم، وإلامة للعذر لهم، بخبلؾ احتجاج المشركٌن على شركهم بمشٌبة هللا، فإنما لصدوا به 
دفع اللوم عنهم وإلامة العذر على استمرارهم على الشرن؛ ولهذا أبطل هللا احتجاجهم ولم ٌبطل 

 .(ٗ)أن شركهم والع بمشٌبته"
ٌِْهْم َحِفًٌظا{ ]األنعام : ل  أٌها -[، أي:" وما جعلنان 2ٓٔوله تعالى:}َوَما َجعَْلنَاَن َعلَ
 .(٘)علٌهم رلٌبًا تحفظ علٌهم أعمالهم" -الرسول
 .(ٙ)لال البؽوي:أي: "رلٌبا" 
 .(2)أي : حافظا تحفظ أعمالهم وألوالهم" لال ابن كثٌر:" 
 .(1)هللا" أي: ال ٌمكنن حفظهم من عذابلال المرطبً:" 

ٌموُل جل ثناإه: وإنما بعثتن إلٌهم رسوال مبلِّؽًا، ولم نبعثن حافًظا علٌهم لال الطبري:" 
 .(2)ما هم عاملوه، تحصً ذلن علٌهم، فإن ذلن إلٌنا دونن"

ٌِْهْم بَِوِكٌٍل{ ]األنعام :   [، أي:" وما أنت بمٌٍَِّم علٌهم تدبر 2ٓٔلوله تعالى:}َوَما أَْنَت َعلَ
 .(ٓٔ)"مصالحهم
 .(ٔٔ)لال لتادة:" أي: بحفٌظ" 
أي: لٌم بؤمورهم فً مصالحهم لدٌنهم أو دنٌاهم، حتى تلطؾ لهم فً لال المرطبً:" 

تناول ما ٌجب لهم، فلست بحفٌظ فً ذلن وال وكٌل فً هذا، إنما أنت مبلػ. وهذا لبل أن ٌإمر 
 .(ٕٔ)بالمتال"
ٌَْن إِال اْلببَلغُ { كما لال أي : موكل على أرزالهم وأمورهم } إِ  لال ابن كثٌر:"  ْن َعلَ

ٌِْطٍر { ]الؽاشٌة :  ٌِْهْم بُِمَس ٌر * لَْسَت َعلَ ْر إِنََّما أَْنَت ُمذَّكِ [ ، ولال } فَإِنََّما ٕٕ،  ٕٔتعالى : } فََذّكِ
ٌْنَا اْلِحَساُب { ]الرعد :  ٌَْن اْلببَلغُ َوَعلَ  .(ٖٔ)["َٓٗعلَ

م تموم بؤرزالهم وألواتهم وال بحفظهم، فما لم ٌمول: ولست علٌهم بمٌِّ لال الطبري:" 
 .(ٗٔ)ٌُْجعل إلٌن حفظه من أمرهم"

                                                           
 .2ٙٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٔ)
 .ٖٖ-ٕٖ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٔٓٔتمرٌب التدمرٌة: (ٗ)
 .ٓٗٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٙٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .ٖٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٓٙ/2تفسٌر المرطبً: (1)
 .ٖٖ-ٕٖ/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٓٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٖٙٙٔ/ٗ(:ص22٘2اخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٓٙ/2تفسٌر المرطبً: (ٕٔ)
 .ٖٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
 .ٖٖ-ٕٖ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
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ٌِْهْم َحِفٌظاً  لال ابن الجوزي:" لال ابن عباس رضً هللا عنهما نسخ:]}َوَما َجعَْلنَاَن َعلَ
ٌِْهْم بَِوِكٌٍل{[ بآٌة السٌؾ، وعلى ما ذكرنا فً نظابرها تكون محكمة" َوَما أَْنَت َعلَ
(ٔ). 

ابن عطٌة:"لوله تعالى: }وما جعلنان علٌهم حفٌظا { كان فً أول اإلسبلم، وكذلن  لال
 .(ٕ)}وما أنت علٌهم بوكٌل{"

 الفوابد:
أن هللا خلك فً المشركٌن الكفر والزٌػ بؤمر من األمور التً الكرٌمة:  اآلٌةمن فوابد  -ٔ

 استحموا بها ذلن.
لرسوله ملسو هيلع هللا ىلص ال دفاعاً عنهم، وإلامة أن شركهم والع بمشٌبته تسلٌة سبحانه وتعالى أخبر  -ٕ

للعذر لهم، بخبلؾ احتجاج المشركٌن على شركهم بمشٌبة هللا، فإنما لصدوا به دفع 
اللوم عنهم وإلامة العذر على استمرارهم على الشرن؛ ولهذا أبطل هللا احتجاجهم ولم 

 .(ٖ)ٌبطل أن شركهم والع بمشٌبته
هللا ما أشركوا{ نص على أن الشرن بمشٌبته، وهو إبطال  }ولو شاءفً لوله تعالى:  -ٖ

 .(ٗ) لمذهب المدرٌة
أن فً ظاهر لوله تعالى:}ولو شاء هللا ما أشركوا{ الرد على المعتزلة المابلٌن إنه لٌس  -ٗ

عند هللا لطؾ ٌإمن به الكافر وإن الكافر واإلنسان فً الجملة ٌخلك أفعاله، وهً 
 .(٘)على مشٌبة هللا عز وجلمتضمنة أن إشراكهم وؼٌره ولؾ 

أن الرسول مبلػ فمعناه ما علٌه إال الببلغ ولٌس علٌه أن ٌلزم المرسل إلٌهم اإلٌمان بما  -٘
ُسوِل  أرسل به ولد لال هللا تعالى:} وما أنت علٌهم بوكٌل{، ولال سبحانه:}َوَما َعلَى الرَّ

[وؼٌر ذلن َٕٔما أَْنَت نَِذٌٌر{ ]هود : [، ولال عز وجل:}إِنَّ ٗ٘إِالَّ اْلببََلُغ اْلُمبٌِن{ ]النور : 
 مما ٌطول ذكره من لوله تعالى فً محكم اآلٌات الكرٌمات فً هذا المعنى.

ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: حرٌة االعتمادات، إذ أسسها اإلسبلم بإبطال المعتمدات الضالة  -ٙ
هدى، وال كتاب  التً أكره دعاة الضبللة أتباعهم ومرٌدٌهم على إعتمادها بدون فهم وال

منٌر، وبالدعاء إلى إلامة البراهٌن على العمٌدة الحمة، ثم باألمر بحسن مجادلة المخالفٌن 
 .(ٙ)وردهم إلى الحك بالكلمة والموعظة وأحسن الجدل، ثم بنفً اإلكراه فً الدٌن

ِ{ ]الب ًّ ْشُد ِمَن اْلؽَ ٌِن لَد تَّبٌَََّن الرُّ  [.ٕٙ٘مرة: لال تعالى:}الَ إِْكَراهَ فًِ الّدِ
ولو أراد الخالك جلت لدرته لدخل جمٌع من على األرض من الناس دٌن اإلسبلم، 
ولكن له حكمة فً إعطاء الناس الحرٌة فٌما ٌختارون وما ٌسلكون من طرٌك، حٌث 

ى ٌَُكونُواْ لال: }َولَْو َشاء َربَُّن آلَمَن َمن فًِ األَْرِض ُكلُُّهْم َجِمٌعًا أَفَؤَنَت تُْكِرهُ النَّاَس َحتَّ 
 [.22ُمْإِمنٌَِن{]ٌونس: 

وال شن أن اإلنسان بما وهبه هللا من عمل وسمع وبصر لادر على التمٌٌز بٌن الحك 
نَساَن ِمن نُّْطفٍَة  والباطل حتى ٌستطٌع اختٌار الطرٌك الصحٌح، لال تعالى: " إِنَّا َخلَْمنَا اإْلِ

ا َكفُوًرا{]اإلنسان، أَْمَشاجٍ نَّْبتَِلٌِه فََجعَْلنَاهُ َسِمٌعًا بَ  ا َشاِكًرا َوإِمَّ ٌْنَاهُ السَّبٌَِل إِمَّ ِصًٌرا * إِنَّا َهَد
 [.ٖـ  ٕآٌة: 

وتتكرر اآلٌات المرآنٌة فً أكثر من سورة حول حرٌة االعتماد وعدم إجبار من 
لم ٌمتنع باإلسبلم على اعتناله، فٌخاطب هللا تبارن وتعالى نبٌه دمحم علٌه الصبلة والسبلم 

بُِّكْم فََمن َشاء فَْلٌُْإِمن َوَمن َشاء فَْلٌَْكفُْر{]الكهؾ: لا  [.2ٕببلً:} َولُِل اْلَحكُّ ِمن رَّ

                                                           
 «.األنعام»( من سورة ٗٓٔفٌما سبك: اآلٌة ). وانظر: 1ٕٗ/ٔنواسخ المرآن: (ٔ)
 .ٕٖٖ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٕ)
 .ٔٓٔتمرٌب التدمرٌة:انظر:  (ٖ)
 .ٓٙ/2انظر: تفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .ٕٖٖ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (٘)
 .2ٖٙمماصد الشرٌعة دمحم الطاهر بن عاشور :انظر:  (ٙ)



2ٕ 
 

ٌِْهم  - ٌِْهْم َحِفًٌظا َوَما أَنَت َعلَ ولال تعالى: } َولَْو َشاء َّللّاُ َما أَْشَرُكواْ َوَما َجعَْلنَاَن َعلَ
 [.2ٓٔبَِوِكٌٍل{]األنعام: 

ٌَْن إاِلَّ اْلببََلغُ{]الشورى: ولال تعالى: }فَإِْن أَعْ  - ٌِْهْم َحِفًٌظا إِْن َعلَ َرُضوا فََما أَْرَسْلنَاَن َعلَ
ٗ1.] 
ٌِْطٍر{]الؽاشٌة:  - ٌِْهم بُِمَص ٌر * لَّْسَت َعلَ ْر إِنََّما أَنَت ُمَذّكِ  [.ٕٕـ  ٕٔولال تعالى: } فََذّكِ
ُسوَل فَمَْد أََطاَع َّللّاَ وَ  - ْن ٌُِطعِ الرَّ ٌِْهْم َحِفًٌظا" ولال تعالى: }مَّ َمن تََولَّى فََما أَْرَسْلنَاَن َعلَ

 [.1ٓ]النساء: 
والدٌن اإلسبلمً الحنٌؾ لٌس دٌن لمع وإكراه، بل دٌن ٌسر ٌموم على مبدأ 
وسابل اإللناع والتزام جادة العمل من خبلل منهج الحوار البناء والتعبٌر الحر والجدال 

المهاترات وإثارة الفتن، والشرٌعة اإلسبلمٌة الموضوعً المنطمً فً النماش البعٌد عن 
تشدد وتإكد على لدسٌة هذا المنهج، لذا نجد أن الخالك ٌؤمر رسوله دمحماً صلى هللا علٌه 
وسلم بؤن ٌدعو الناس إلى دٌن اإلسبلم بالحكمة وٌخاطبه لاببلً: }اْدُع إِِلى َسبٌِِل َربَِّن 

ًَ أَْحَسُن{ ]النحل، آٌة:  بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَةِ  تًِ ِه
 [.َٕ٘ٔوَجاِدْلُهم بِالَّ

ً المإمنٌن، لال تعالى: "َواَل تَُجاِدلُوا أَْهَل اْلِكتَاِب  - وفً مجادلة أهل الكتاب ٌمول مخاطبا
ًَ أَْحَسُن إاِلَّ الَِّذٌَن َظلَُموا ِمْنُهْم َولُولُوا آَمنَّا بِالَِّذي أُنِزَل إِلَ  تًِ ِه

ٌُْكْم َوإِلَُهنَا إِالَّ بِالَّ ٌْنَا َوأُنِزَل إِلَ
 .(ٔ)[َٙٗوإِلَُهُكْم َواِحٌد َونَْحُن لَهُ ُمْسِلُموَن" )العنكبوت، آٌة: 

 
 المرآن

ٌِْر ِعْلٍم َكَذِلَن َزٌهنها ِلُكلِّ  َ َعْدًوا بِؽَ ِ فٌََُسبُّوا َّللاه ٍة عَ }َوََل تَُسبُّوا الهِذٌَن ٌَْدُعوَن ِمْن ُدوِن َّللاه َملَُهْم ثُمه  أُمه
 [9ٓٔ({ ]األنعام : 9ٓٔإِلَى َربِِّهْم َمْرِجعُُهْم فٌَُنَبِّئُُهْم بَِما َكانُوا ٌَْعَملُوَن )

 التفسٌر:
حتى ال ٌتسبب ذلن فً  -سدًّا للذرٌعة-األوثان التً ٌعبدها المشركون  -أٌها المسلمون-وال تسبوا 

ا لهإالء عملهم السٌا عموبة لهم على سوء سبهم هللا جهبل واعتداًء: بؽٌر علم. وكما حسَّنَّ 
اختٌارهم، حسَّنَّا لكل أمة أعمالها، ثم إلى ربهم معادهم جمٌعًا فٌخبرهم بؤعمالهم التً كانوا 

 ٌعملونها فً الدنٌا، ثم ٌجازٌهم بها.
 فً سبب نزول اآلٌة لوالن: 

هللا عدواً بؽٌر علم؛ فؤنزل  أحدهما: لال لتادة:"كان المسلمون ٌسبون أصنام الكفار؛ فٌسب الكفارُ 
ٌِْر ِعْلٍم َكذَِلَن َزٌَّنَّا ِلكُ -عّز وجلّ -هللا  َ َعْدًوا بِؽَ ِ فٌََُسبُّوا َّللاَّ ّلِ : }َواَل تَُسبُّوا الَِّذٌَن ٌَْدُعوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ

ٍة َعَملَُهْم ثُمَّ إِلَى َربِِّهْم َمْرِجعُُهْم فٌَُنَبِّبُُهْم بَِما َكانُوا   . ]ضعٌؾ[(ٕ)ٌَْعَملُوَن{"أُمَّ
والثانً: لال السدي:" لما حضر أبا طالب الموت؛ لالت لرٌش: انطلموا بنا فلندخل على هذا 
الرجل، فلنؤمره أن ٌنهى عنا ابن أخٌه؛ فإنا نستحً أن نمتله بعد موته، فتمول العرب: كان 

ًّ ابنا خلؾ ٌمنعه، فلما مات لتلوه، فانطلك أبو سفٌان وأبو جهل والنضر بن الحار ث وأمٌة وأب
وعمبة بن أبً معٌط وعمرو بن العاص واألسود بن البختري، وبعثوا رجبًل منهم ٌمال له: 
المطلب، لالوا: استؤذن على أبً طالب، فؤتى أبا طالب، فمال: هإالء مشٌخة لومن ٌرٌدون 

ا، وإن دمحماً لد آذانا الدخول علٌن، فؤذن لهم فدخلوا علٌه، فمالوا: ٌا أبا طالب! أنت كبٌرنا وسٌدن
، -ملسو هيلع هللا ىلص  -وآذى آلهتنا؛ فنحب أن تدعوه فتنهاه عن ذكر آلهتنا، ولندعه وإلهه، فدعاه فجاء النبً 

: "ما ترٌدون"؟ لالوا: نرٌد أن -ملسو هيلع هللا ىلص  -فمال له أبو طالب: هإالء لومن وبنو عمن، لال رسول هللا 
: -ملسو هيلع هللا ىلص  -ن، لال له أبو طالب: لد أنصفن لومن فالبل منهم، فمال النبً تدعنا وآلهتنا وندعن وإله

                                                           
 .ٔٔٔوق اإلنسان وحرٌاته األساسٌة د. صالح عبد هللا الراجحً:حم انظر: (ٔ)
، وابن ٖٗ/ٕٔ(:ص2ٖ2ٖٔ(، والطبري فً "جامع البٌان" )ٕ٘ٔ/ ٕ/ ٔأخرجه عبد الرزاق فً "تفسٌره" )(ٕ)

 ( عن معمر عن لتادة به.22ٙٔ/ ٖٙٙٔ/ ٗأبً حاتم فً "تفسٌره" )
 للنا: وهذا مرسل رجاله ثمات.
 .( وزاد نسبته لعبد بن حمٌد وابن المنذر وأبً الشٌخٖٖ/ ٖر المنثور" )وذكره السٌوطً فً "الد
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ًّ كلمة إن تكلمتم بها؛ ملكتم العرب، ودانت لكم بها المعجم  "أرأٌتم إن أعطٌتكم هذا هل أنتم معط
إال  بالخراج"؟ لال أبو جهل: نعم وأبٌن لنعطٌنكها وعشر أمثالها، فما هً؟ لال: "لولوا: ال إله

هللا"، فؤبوا واشمؤزوا، لال أبو طالب: ٌا ابن أخً! لل ؼٌرها؛ فإن لومن لد فزعوا منها، لال: 
"ٌا عم! ما أنا بالذي ألول ؼٌرها حتى ٌؤتوا بالشمس فٌضعوها ٌزٌدي ولو أتونً بالشمس 
 فوضعوها فً ٌدي ما للت ؼٌرها؛ إرادة أن ٌإٌسهم"، فؽضبوا ولالوا: لتكفن عن شتمن آلهتنا؛

ٌِْر ِعْلٍم{" َ َعْدًوا بِؽَ أو لنشتمنن ولنشتمن من ٌؤمرن؛ فذلن لوله: }فٌََُسبُّوا َّللاَّ
 . ]ضعٌؾ[(ٔ)

ِ{ ]األنعام :   -[، أي:" وال تسبوا 1ٓٔلوله تعالى:}َواَل تَُسبُّوا الَِّذٌَن ٌَْدُعوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ
 .(ٕ)"-ٌعةسدًّا للذر-األوثان التً ٌعبدها المشركون  -أٌها المسلمون
لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وللمإمنٌن به: وال تسبُّوا الذٌن ٌدعو  

 .(ٖ)المشركون من دون هللا من اآللهة واألنداد"
نهى سبحانه لمإمنٌن أن ٌسبوا أوثانهم، ألنه علم إذا سبوها نفر الكفار لال المرطبً:" 

 .(ٗ)وازدادوا كفرا"
ٌِْر ِعْلٍم{ ]األنعام : لول  َ َعْدًوا بِؽَ [، أي:" حتى ال ٌتسبب ذلن فً 1ٓٔه تعالى:}فٌََُسبُّوا َّللاَّ

 .(٘)سبهم هللا جهبل واعتداًء: بؽٌر علم"
لال الطبري:" فٌسبَّ المشركون هللاَ جهبل منهم بربهم، واعتداًء بؽٌر علم" 

(ٙ). 
آلهتنا، أو لنهجَونَّ ربن! فنهاهم هللا أن  لال ابن عباس:" لالوا: ٌا دمحم، لتنتهٌن عن سبِّ  

 .(2)ٌسبوا أوثانهم، فٌسبوا هللا عدًوا بؽٌر علم"
لال لتادة:" كان المسلمون ٌسبون أوثان المشركٌن، فٌردون ذلن علٌهم، فنهاهم هللا أن  

 .(1)ٌستسبوا لربهم لوما جهلة ال علم لهم بربهم"
ٌِْر ِعْلٍم{ وفً لوله تعالى: }َواَل تَُسبُّوا الَّ   َ َعْدًوا بِؽَ ِ فٌََُسبُّوا َّللاَّ ِذٌَن ٌَْدُعوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ
 [، لوالن:1ٓٔ]األنعام : 

 .(2)أحدهما : ال تسبوا األصنام فتسب عبدة األصنام من ٌسبها ، لاله السدي
بدون. والثانً : ال تسبوها فٌحملهم الؽٌظ والجهل على أن ٌسبوا من تعبدون كما َسبَْبتم ما ٌع

 .(ٓٔ)وهذا معنى لول ابن زٌد
إذا سببت إلهه سبَّ إلهن، فبل تسبوا آلهتهم"لال ابن زٌد:" 

(ٔٔ). 
ٌمول تعالى ناهٌا لرسوله ملسو هيلع هللا ىلص والمإمنٌن عن سب آلهة المشركٌن ، وإن  لال ابن كثٌر:" 

ركٌن بسب  إله كان فٌه مصلحة ، إال أنه ٌترتب علٌه مفسدة أعظم منها ، وهً ممابلة المش
 -وهو ترن المصلحة لمفسدة أرجح منها  -المإمنٌن ، وهو هللا ال إله إال هو... ومن هذا المبٌل 

ملعون من سب والدٌه. لالوا ٌا رسول هللا ، وكٌؾ »ما جاء فً الصحٌح أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : 

                                                           
رلم  2ٖٙٔ/ ٗ، وابن أبً حاتم فً "تفسٌره" )ٖ٘-ٖٗ/ٕٔ(:ص2ٖٗٓٔ)أخرجه الطبري فً "جامع البٌان" (ٔ)

 ( كبلهما من طرٌك أسباط بن نصر ثنا السدي به.22ٕٙ
 للنا: وهذا سند ضعٌؾ؛ فٌه علتان:

 األولى: اإلعضال.
 .لثانٌة: أسباط هذا؛ صدوق كثٌر الخطؤ وٌؽربا
 .ٓٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٖ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٔٙ/2تفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .ٓٗٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖٖ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٗ/ٕٔ(:ص2ٖ1ٖٔأخرجه الطبري) (2)
 .2ٖٙٔ/ٗ(:ص22ٖٙأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .ٖ٘-ٖٗ/ٕٔ(:ص2ٖٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٖ٘/ٕٔ(:ص2ٕٖٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٖ٘/ٕٔ(:ص2ٕٖٗٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
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. أو كما لال ، (ٔ)«وٌسب أمه فٌسب أمهٌسب الرجل والدٌه ؟ لال : ٌسب أبا الرجل فٌسب أباه ، 
 .(ٕ)، علٌه السبلم"
ٌنهى هللا المإمنٌن عن أمر كان جابزا، بل مشروعا فً األصل، وهو سب لال السعدي:" 

آلهة المشركٌن، التً اتخذت أوثانا وآلهة مع هللا، التً ٌتمرب إلى هللا بإهانتها وسبها، ولكن لما 
ن لرب العالمٌن، الذي ٌجب تنزٌه جنابه العظٌم عن كل كان هذا السب طرٌما إلى سب المشركٌ

نهى هللا عن سب آلهة المشركٌن، ألنهم ٌحمون لدٌنهم، وٌتعصبون -عٌب، وآفة، وسب، ولدح 
 .(ٖ)له"

 .(ٗ)بالتشدٌد، بمعنى: أنهم اتخذوه عدّواً  ،«َعُدّواً »ولرأ أهل مكة : 
ا»الحسن البصري وعثمان بن سعدي:ولرآ   .(٘)العٌن مشددة الواو مضمومة« ُعُدوًّ
ٍة َعَملَُهْم{ ]األنعام :   [، أي:" وكما حسَّنَّا لهإالء 1ٓٔلوله تعالى:}َكَذِلَن َزٌَّنَّا ِلُكّلِ أُمَّ

عملهم السٌا عموبة لهم على سوء اختٌارهم، حسَّنَّا لكل أمة أعمالها"
(ٙ). 

عة الشٌطان بالحرمان لال البؽوي:" أي: كما زٌنا لهإالء المشركٌن عبادة األوثان وطا 
 .(2)والخذالن، كذلن زٌنا لكل أمة عملهم من الخٌر والشر والطاعة والمعصٌة"

 .(1)أي كما زٌنا لهإالء أعمالهم كذلن زٌنا لكل أمة عملهم"لال المرطبً:" 
لال الطبري:أي:" كما زٌّنا لهإالء العادلٌن بربهم األوثَاَن واألصنام، عبادةَ األوثان  

طان بخذالننا إٌّاهم عن طاعة الرحمن، كذلن زٌَّنا لكل جماعٍة اجتمعت على عمٍل وطاعةَ الشٌ
 .(2)من األعمال من طاعة هللا ومعصٌته، عملَهم الذي هم علٌه مجتمعون"

أي : وكما زٌنا لهإالء الموم حّب أصنامهم والمحاماة لها واالنتصار ،  لال ابن كثٌر:" 
ة على الضبلل عملهم الذي كانوا فٌه ، وهلل الحجة البالؽة ، كذلن زٌنا لكل أمة من األمم الخالٌ
 .(ٓٔ)والحكمة التامة فٌما ٌشاإه وٌختاره"

ٍة َعَملَُهْم{ ]األنعام :    [، ثبلثة الوال:1ٓٔوفً لوله تعالى:}َكَذِلَن َزٌَّنَّا ِلُكّلِ أُمَّ
دم من المإمنٌن فعل ما أحدها : كما زٌنا لكم فعل ما أمرناكم به من الطاعات كذلن زٌنا لمن تم

 .(ٔٔ)أمرناهم به من الطاعات ، لاله الحسن
والثانً : كذلن شبهنا لكل أهل دٌن عملهم بالشبهات ابتبلء لهم حتى لادهم الهوى إلٌها وَعُموا 

 .(ٕٔ)عن الرشد فٌها
والثالث : كما أوضحنا لكم الِحجج الدالة على الحك كذلن أوضحنا لمن لبلكم من ِحجج الحك مثل 

 .(ٖٔ)ا أوضحنا لكمم
 [، أي:" ثم إلى ربهم معادهم جمٌعًا1ٓٔلوله تعالى:}ثُمَّ إِلَى َربِِّهْم َمْرِجعُُهْم{ ]األنعام :  
 .(ٗٔ)لال أبو العالٌة:" ٌرجعون إلٌه بعد الحٌاة" 
 .(ٔ)لال الطبري:أي:" ثم مرجعهم بعد ذلن ومصٌرهم إلى ربهم" 

                                                           
 ( من حدٌث عبد هللا بن عمرو بن العاص ، رضً هللا عنه.2ٓرواه مسلم فً صحٌحه برلم )(ٔ)
 .ٖ٘ٔ-ٖٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .1ٕٙتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .٘٘ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٖٕٙٔ(:ص2ٖٖٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٓٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .22ٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (2)
 .ٔٙ/2تفسٌر المرطبً: (1)
 .2ٖ/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٖ٘ٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .٘٘ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .٘٘ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .٘٘ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .1ٖٙٔ/ٗ(ص22ٙٗه ابن ابً حاتم)أخرج (ٗٔ)
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 .(ٕ)أي : معادهم ومصٌرهم" لال ابن كثٌر:" 
[، أي:" فٌخبرهم بؤعمالهم التً 1ٓٔلوله تعالى:}فٌَُنَبِّبُُهْم بَِما َكانُوا ٌَْعَملُوَن{ ]األنعام :  

 .(ٖ)كانوا ٌعملونها فً الدنٌا، ثم ٌجازٌهم بها"
 .(ٗ)أي : ٌجازٌهم بؤعمالهم ، إن خًٌرا فخٌر ، وإن شًرا فشر" لال ابن كثٌر:" 
رهم بؤعمالهم التً كانوا ٌعملون بها فً الدنٌا، ثم لال الطبري:" ٌمول: فٌُولفهم وٌخب 

ا، أو ٌعفو بفضله، ما لم ٌكن شرًكا أو  ا فشرًّ ٌجازٌهم بها، إن كان خًٌرا فخًٌرا، وإن كان شرًّ
 .(٘)كفًرا"
َ َعْدواً بِ  حكموفً   ِ فٌََُسبُّوا َّللاَّ ٌِْر ِعْلٍم{ لوله نعالى: }َوال تَُسبُّوا الَِّذٌَن ٌَْدُعوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ ؽَ
 [، لوالن:1ٓٔ]األنعام : 

أحدهما: أنها نسخت بتنبٌه الخطاب فً آٌة السٌؾ، ألنها تضمنت األمر بمتلهم، والمتل أشنع من 
 .(2)، وهبة هللا(ٙ)السب. ذكره ابن حزم

 .(1)والثانً: أنهما محكمة. وهذا لول بعض المفسرٌن
ٌكره لئلنسان أن ٌتعرض بما ٌوجب  لال ابن الجوزي:"وال أرى هذه اآلٌة منسوخة، بل 

 .(2)ذكر معبوده بسوء أو بنبٌه ملسو هيلع هللا ىلص"
للت: ودعوى النسخ ضعٌؾ لعدم الدلٌل، وألن وجوب المتال ال ٌتنافى مع حكم هذه  

 اآلٌة وهللا أعلم.
 الفوابد:
 حرمة لول أو فعل ما ٌتسبب عنه ٌسب هللا ورسوله. -ٔ
 ال ألصحابها خٌراً كانت أو شراً.بٌان سنة هللا فً تزٌٌن األعم -ٕ
ٍة َعَملَُهْم{ فً لوله تعالى: -ٖ إجماع األمة بؤن ، فإن الرد على المدرٌة ،}َكَذِلَن َزٌَّنَّا ِلُكّلِ أُمَّ

 .أفعال العباد والعة بمدرة هللا تعالى وإرادته
ً وفً هذه اآلٌة الكرٌمة، دلٌل للماعدة الشرعٌة وهو: أن الوسابل تعتبر باألمور الت -ٗ

توصل إلٌها، وأن وسابل المحرم، ولو كانت جابزة تكون محرمة، إذا كانت تفضً إلى 
 .(ٓٔ)الشر

 
 المرآن

ٌَْمانِِهْم لَئِْن َجاَءتُْهْم آٌَةٌ لٌَُْإِمنُنه بَِها لُْل إِنهَما اْْلٌَاُت ِعْنَد َّللاهِ  ِ َجْهَد أَ  َوَما ٌُْشِعُرُكْم }َوأَْلَسُموا بِاّلِله
 [2ٓٔ({ ]األنعام : 2َٓٔجاَءْت ََل ٌُْإِمنُوَن ) أَنهَها إَِذا
 التفسٌر:

-وألسم هإالء المشركون بؤٌمان مإكَّدة: لبن جاءنا دمحم بعبلمة خارلة لنصدلنَّ بما جاء به، لل 
: إنما مجًء المعجزات الخارلة من عند هللا تعالى، هو المادر على المجًء بها إذا -أٌها الرسول

ق بها هإالء المشركون. شاء، وما ٌدرٌكم أٌها  المإمنون: لعل هذه المعجزات إذا جاءت ال ٌصّدِ
 فً سبب نزول اآلٌة وجهان: 

                                                                                                                                                                      
 .2ٖ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٓٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖ٘ٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .2ٖ/ٕٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٖٖفً ناسخه ص: (ٙ)
 .ٙٗ - ٘ٗفً ناسخه ص: (2)
 .2ٕٗ/ٕانظر: نواسخ المرآن البن الجوزي: (1)
 .2ٕٗ/ٕنواسخ المرآن: (2)
 .1ٕٙانظر: تفسٌر السعدي: (ٓٔ)
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لرٌش، فمالوا: ٌا دمحم! تخبرنا أن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أحدهما: لال دمحم بن كعب المرظً: "كلم رسول هللا 
 ً ، وتخبرنا أن عٌسى كان موسى كان معه عصا ٌضرب بها الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عٌنا

ٌحًٌ الموتى، وتخبرنا أن ثمود كانت لهم نالة؛ فؤتنا بشًء من اآلٌات حتى نصدلن، فمال النبً 
: "أّي شًء تحبون أن آتٌكم به"، لالوا: تجعل لنا الصفا ذهباً، فمال لهم: "فإن فعلت؛ -ملسو هيلع هللا ىلص  -

ٌدعو، فجاءه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -نن أجمعٌن، فمام رسول هللا تصدلونً؟ "، لالوا: نعم، وهللا لبن فعلت لنتبع
، فمال له: "لن ما شبت: إن شبت أصبح ذهبًا، ولبن أرسل آٌة فلم ٌصدلوا -علٌه السبلم-جبرٌل 

-عند ذلن؛ لنعذبنهم، وإن شبت فاتركهم حتى ٌتوب تاببهم"، فمال: "بل ٌتوب تاببهم"؛ فؤنزل هللا 
ِ َوَما : }َوأَْلَسُمو-تعالى ٌَْمانِِهْم لَبِْن َجاَءتُْهْم آٌَةٌ لٌَُْإِمنُنَّ بَِها لُْل إِنََّما اآْلٌَاُت ِعْنَد َّللاَّ ِ َجْهَد أَ ا بِاّلِلَّ

ةٍ ( َونُمَلُِّب أَْفبَِدتَُهْم َوأَْبَصاَرُهْم َكَما لَْم ٌُْإِمنُوا بِِه أَوَّ 2ٌُْٓٔشِعُرُكْم أَنََّها إَِذا َجاَءْت اَل ٌُْإِمنُوَن ) َل َمرَّ
ٌِْهْم َٓٔٔونََذُرُهْم فًِ ُطْؽٌَانِِهْم ٌَْعَمُهوَن ) ٌِْهُم اْلَمبَلبَِكةَ َوَكلََّمُهُم اْلَمْوتَى َوَحَشْرنَا َعلَ ْلنَا إِلَ ( َولَْو أَنَّنَا نَزَّ

ُ َولَِكنَّ أَْكثََرُهمْ  ٍء لُببًُل َما َكانُوا ِلٌُْإِمنُوا إاِلَّ أَْن ٌََشاَء َّللاَّ ًْ  . ]ضعٌؾ[(ٔ)({ "ٌَْٔٔٔجَهلُوَن ) ُكلَّ َش
ٌَْمانِِهْم لَبِْن َجاَءتُْهْم آٌَةٌ{ فً المستهزبٌن، هم الذٌن  َ ِ َجْهَد أ والثانً: عن ابن جرٌج: "}َوأَْلَسُموا بِاّلِلَّ

ٌَْمانِِهْم لَ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -سؤلوا رسول هللا  ِ َجْهَد أَ بِْن َجاَءتُْهْم آٌَةٌ لٌَُْإِمنُنَّ بَِها اآلٌة، فنزل فٌهم: }َوأَْلَسُموا بِاّلِلَّ
ِ َوَما ٌُْشِعُرُكْم أَنََّها إَِذا َجاَءْت اَل ٌُْإِمنُوَن ) ( َونُمَلُِّب أَْفبَِدتَُهْم َوأَْبَصاَرُهْم 2ٓٔلُْل إِنََّما اآْلٌَاُت ِعْنَد َّللاَّ

ةٍ َونََذُرُهْم فًِ ُطْؽٌَا َل َمرَّ ٌِْهُم اْلَمبَلبَِكةَ ٓٔٔنِِهْم ٌَْعَمُهوَن )َكَما لَْم ٌُْإِمنُوا بِِه أَوَّ ْلنَا إِلَ ( َولَْو أَنَّنَا نَزَّ
ُ َولَ  ٍء لُببًُل َما َكانُوا ِلٌُْإِمنُوا إاِلَّ أَْن ٌََشاَء َّللاَّ ًْ ٌِْهْم ُكلَّ َش ِكنَّ أَْكثََرُهْم َوَكلََّمُهُم اْلَمْوتَى َوَحَشْرنَا َعلَ

 . ]ضعٌؾ[(ٕ)({ "ٌَْٔٔٔجَهلُوَن )
ٌَْمانِِهْم{ ]األنعام :   ِ َجْهَد أَ [، أي:" حلؾ كفار مكة بؤؼلظ 2ٓٔلوله تعالى:}َوأَْلَسُموا بِاّلِلَّ

 .(ٖ)األٌمان وأشدها"
 .(ٗ)أي: اجتهدوا فً المبالؽة فى الٌمٌن"لال الزجاج:"  
لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: وحلؾ باهلل هإالء العادلون باهلل َجْهد َحِلفهم، وذلن  
 .(٘)كُد ما لدروا علٌه من األٌمان وأصعبُها وأشدُّها "أو

ٌمول تعالى إخباًرا عن المشركٌن : إنهم ألسموا باهلل جهد أٌمانهم ، أي :  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙ)حلفوا أٌمانًا مإكدة "

أي: وألسم المشركون المكذبون للرسول دمحم ملسو هيلع هللا ىلص لسما اجتهدوا فٌه لال السعدي:" 
 .(2)كدوه"وأ

أي: حلفوا. وجهد الٌمٌن أشدها، وهو باهلل فموله:}جهد أٌمانهم{ أي: ؼاٌة لال المرطبً:"  
أٌمانهم التً بلؽها علمهم، وانتهت إلٌها لدرتهم. وذلن أنهم كانوا ٌعتمدون أن هللا هو اإلله 

ما أخبر عنهم بموله األعظم، وأن هذه اآللهة إنما ٌعبدونها ظنا منهم أنها تمربهم إلى هللا زلفى، ك
ِ ُزْلفَى{ ]الزمر :  بُونَا إِلَى َّللاَّ [. وكانوا ٌحلفون بآبابهم وباألصنام وبؽٌر ٖتعالى:}نَْعبُُدُهْم إِالَّ ِلٌُمَّرِ

 .(1)ذلن، وكانوا ٌحلفون باهلل تعالى وكانوا ٌسمونه جهد الٌمٌن إذا كانت الٌمٌن باهلل"

                                                           
-ٕٕٕ، والواحدي فً "أسباب النزول" )ص 2ٖ-1ٖ/ٕٔ(:ص2ٖٗٙٔأخرجه الطبري فً "جامع البٌان" )(ٔ)

 ( من طرٌك أبً معشر المدنً عنه.ٖٕٕ
 للنا: وهذا سند ضعٌؾ؛ فٌه علتان:

 األولى: اإلرسال.
 .الثانٌة: أبو معشر المدنً نجٌح؛ ضعٌؾ، أسن واختلط

 .( ونسبه ألبً الشٌخٖٓٗ/ ٖذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )(ٕ)
 .1ٖٔ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .1ٕٔ/ٕمعانً المرآن: (ٗ)
 .2ٖ/ٕٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٙٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .2ٕٙتفسٌر السعدي: (2)
 .ٕٙ/2تفسٌر المرطبً: (1)
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 .(ٔ) جهد أٌمانهم{، لال: هً ٌمٌن"مجاهد فً لول هللا:" }وألسموا باهلل عن 
 .(ٕ)لال الكلبً ومماتل: "إذا حلؾ الرجل باهلل، فهو جهد ٌمٌنه" 
[، أي:" لبن جاءنا دمحم بعبلمة 2ٓٔلوله تعالى:}لَبِْن َجاَءتُْهْم آٌَةٌ لٌَُْإِمنُنَّ بَِها{ ]األنعام :  

 .(ٖ)خارلة لنصدلنَّ بما جاء به"
ق ما تمول، ٌا دمحم، مثُل الذي لال الطبري:" ٌمول: لالوا:   نمسم باهلل لبن جاءتنا آٌة تصّدِ

جاء َمْن لبلنا من األمم ، لنصدلن بمجٌبها بن، وأنن هلل رسوٌل مرسل، وأّن ما جبتنا به حكُّ من 
 .(ٗ)عند هللا"
 .(٘)}آٌَةٌ { أي : معجزة وخارق ، } لٌَُْإِمنُنَّ بَِها { أي : لٌصدلنها " لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙ)ال مجاهد:" سؤلت لرٌش محمًدا أن ٌؤتٌهم بآٌة، واستحلفهم: لٌإمنّن بها"ل 

 :(2)واختلؾ فً اآلٌة التً الترحوها على ثبلثة ألوال
 .(1)أحدها : أن تجعل لنا الصفا ذهباً. وهذا لول دمحم بن كعب المرظً

(أَْو تَُكوَن لََن 2ٓا ِمَن اأْلَْرِض ٌَْنبُوًعا )والثانً : ما ذكره هللا فً آخر:}لَْن نُْإِمَن لََن َحتَّى تَْفُجَر لَنَ
َر األَْنَهاَر ِخبلَلََها تَْفِجٌراً) ( أَْو تُِسِمَط السََّماَء َكَما َزَعْمَت َعلٌَنَا ِكَسفَاً 2َٔجنَّةٌ ِمن نَِّخٌٍل َوِعنٍَب فَتُفَّجِ

ِ َواْلَمََلئَِكِة لَبٌِل ًَ بِاّلِله . فؤمر هللا نبٌه (2)[2ٖ-2ٓابًا نَْمَرُإهُ{ ]اإلسراء : ({ إلى لوله:} ِكتَ 2ٕ)أَْو تَؤْتِ
}ِ نبٌه حٌن ألسموا له أن ٌمول لهم:}لُْل إِنََّما األٌََاُت ِعْنَد َّللاَّ
 .(ٔٔ). وهذا لول الزجاج(ٓٔ)

َن السََّماِء آٌَةً فََظلَّتْ  «الشعراء»والثالث : أنه لما نزل لوله تعالى فً  ْل َعلٌَِهم ّمِ  :}إِن نََّشؤْ نُنَّزِ
أَْعنَالُُهم لََها َخاِضِعٌَن{، لال المشركون : أنزلها علٌنا حتى نإمن بها إن كنت من الصادلٌن ، 
 .(ٕٔ)فمال المإمنون : ٌا رسول هللا أنزلها علٌهم لٌإمنوا ، فؤنزل هللا تعالى هذه اآلٌة ، لاله الكلبً

د، وإنما لصدهم وهذا الكبلم الذي صدر منهم، لم ٌكن لصدهم فٌه الرشالال السعدي:"  
دفع االعتراض علٌهم، ورد ما جاء به الرسول لطعا، فإن هللا أٌد رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، باآلٌات البٌنات، 

ال تبمً أدنى شبهة وال إشكال فً صحة ما جاء به،  -عند االلتفات لها-واألدلة الواضحات، التً 
م إجابته، بل لد ٌكون المنع من إجابتهم لآلٌات من باب التعنت، الذي ال ٌلز -بعد ذلن-فطلبهم 

أصلح لهم، فإن هللا جرت سنته فً عباده، أن الممترحٌن لآلٌات على رسلهم، إذا جاءتهم، فلم 
 .(ٖٔ)أنه ٌعاجلهم بالعموبة"-ٌإمنوا بها 
ِ{ ]األنعام :   ما : إن-أٌها الرسول-[، أي:" لل 2ٓٔلوله تعالى:}لُْل إِنََّما اآْلٌَاُت ِعْنَد َّللاَّ

 .(ٗٔ)مجًء المعجزات الخارلة من عند هللا تعالى، هو المادر على المجًء بها إذا شاء"
 .(٘ٔ)لال مماتل:" إن شاء أرسلها ولٌست بٌدي" 
 .(ٙٔ)وهللا لادر على إنزالها"لال البؽوي:أي:"  

                                                           
 .1ٖٙٔ/ٗ(:ص22ٙ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 إلى الكلبً. 22ٔ/ٖ، وعزاه البؽوي فً تفسٌره:1ٖ٘/ٔمماتل بن سلٌمان: انظر: تفسٌر (ٕ)
 .ٓٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1ٖ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٙٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .1ٖ/ٕٔ(:ص2ٖٗٗٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٙ٘ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .2ٖ-1ٖ/ٕٔ(:ص2ٖٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٙ٘ٔ/ٕوردي فً النكت والعٌون:ذكره الما (2)
 .ٙ٘ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .[2َٕواْلَمبَلبَِكِة لَبٌِل{]اإلسراء:، لال إلى لوله: } 1ٕٕ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٔٔ)
 .ٙ٘ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .2ٕٙتفسٌر السعدي: (ٖٔ)
 .ٓٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
 .1ٖ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘ٔ)
 .22ٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٙٔ)



21 
 

ى إتٌانكم بها لال الطبري:" ٌمول لنبٌه ملسو هيلع هللا ىلص: }لل إنما اآلٌات عند هللا{ ، وهو المادر عل 
 .(ٔ)دون كل أحد من خلمه "

أي : لل ٌا دمحم لهإالء الذٌن ٌسؤلونن اآلٌات تعنتًا وكفًرا وعناًدا ، ال  لال ابن كثٌر:" 
على سبٌل الهدى واالسترشاد : إنما مرجع هذه اآلٌات إلى هللا ، إن شاء أجابكم ، وإن شاء 

 .(ٕ)ترككم "
ذا شاء، وٌمنعها إذا شاء، لٌس لً من األمر شًء، أي: هو الذي ٌرسلها إلال السعدي:"  

فطلبكم منً اآلٌات ظلم، وطلب لما ال أملن، وإنما توجهون إلى توضٌح ما جبتكم به، 
 .(ٖ)وتصدٌمه"
[، أي:" وما ٌدرٌكم 2ٓٔلوله تعالى:}َوَما ٌُْشِعُرُكْم أَنََّها إَِذا َجاَءْت اَل ٌُْإِمنُوَن{ ]األنعام :  

ق بها هإالء المشركون"أٌها المإمنون:  لعل هذه المعجزات إذا جاءت ال ٌصّدِ
(ٗ). 

وما ٌدرٌكم أنها أن اآلٌة التً تمترحونها إذا جاءت ال ٌإمنون لال الزمخشري:أي:" 
ٌعنى أنا أعلم أنها إذا جاءت ال ٌإمنون بها وأنتم ال تدرون بذلن. وذلن أن المإمنٌن كانوا 

ٌة وٌتمنون مجٌبها. فمال عز وجل وما ٌدرٌكم أنهم ال ٌطمعون فً إٌمانهم إذا جاءت تلن اآل
ٌإمنون، على معنى أنكم ال تدرون ما سبك على به من أنهم ال ٌإمنون به. أال ترى إلى لوله: 

ة{ ]األنعام :  َل َمرَّ  .(٘)["ٓٔٔ}َكَما لَْم ٌُْإِمنُوا بِِه أَوَّ
إذا جاءت هإالء المشركٌن لال الطبري:أي:" وما ٌدرٌكم، أٌها المإمنون، لعل اآلٌات  

روا به"  .(ٙ)ال ٌإمنون، فٌعاجلوا بالنممة والعذاب عند ذلن، وال ٌإخَّ
وروي عن مجاهد لوله: "}إنما اآلٌات عند هللا وما ٌشعركم{ ، وما ٌدرٌكم أنكم تإمنون  

 . وروي عن اٌن زٌد نجو هذا(2)إذا جاءت. ثم استمبل ٌخبر عنهم فمال: }إذا جاءت ال ٌإمنون{"
 .(1)المعنى
وعلى هذا المول فإن لوله :}وما ٌشعركم{، خوطب به المشركون الممسمون باهلل لبن  

جاءتهم آٌة لٌإمنن، وانتهى الخبر عند لوله: }وما ٌشعركم{ ، ثم استُإنؾ الحكم علٌهم بؤنهم ال 
 .(2)ٌإمنون عند مجٌبها استبنافًا مبتدأ

نََّها إَِذا َجاَءَت ال ٌُْإِمنُون{، خبر مبتدأ منمطٌع بكسر ألؾ، على أن لوله:}إِ «إنَّها» ولرئ:  
 .(ٓٔ)عن األول

ل لوم لرإوا، ذلن بفتح وذكروا أن ذلن «. لعلها»بمعنى: « أنها»من « األلؾ»ولد تؤوَّ
ًّ بن كعب كذلن فً لراءة أب
(ٔٔ). 

ولد ذكر عن العرب سماًعا منها: اذهب إلى السوق أنن تشتري لً شٌبًا، بمعنى: لعلن 
 :(ٔ)،ولال امرإ المٌس(ٕٔ)يتشتر

                                                           
 .1ٖ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٙٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .2ٕٙتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .ٓٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2٘/ٕالكشاؾ: (٘)
 .ٖٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٓٗ/ٕٔ(:ص2ٖ٘ٓٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٓٗ/ٕٔ(:ص2ٗ2ٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٓٗ-2ٖ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .ٓٗ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٗ-ٔٗ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
، وتفسٌر  ٕٗٓ/  ٔ، ومجاز المرآن ألبً عبٌدة  ٖٓ٘،  2ٖٗ/  ٔانظر فً هذا معانً المرآن للفراء (ٕٔ)

 .ٕٗ-ٔٗ/ٕٔالطبري: 
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 ُعوجا على الطَّلَِل الُمحٌل ألننا             نبكً الدٌاَر كما بكى ابُن ِحَذاِم 
 .(ٕ)لال الزمخشري:" وتموٌها لراءة أبى: لعلها إذا جاءت ال ٌإمنون"

ولد لٌل: إن لول عدي بن زٌد الِعبَاديّ 
(ٖ): 

 إلَى َساَعٍة فًِ اْلٌَوِم أَْو فًِ ُضَحى الؽَدِ               أََعاِذَل، َما ٌُْدِرٌِن أَنَّ َمنٌَِّتًِ   
بمعنى: لعل منٌَّتً؛ ولد أنشدوا فً بٌت لحطابط بن ٌعفر
(ٗ): 

ٌَْن أَْو بَِخٌبل ُمَخلََّدا   أرٌنى جوادا مات هزال ألننى             أََرى َما تََر
 . (٘)بمعنى: لعلنً

 :(ٙ)ومنه بٌُت توبة بن الحمٌِّر
ٌْلَى أَْن تََرانًِ أَُزوُرَها لَعَلَّ  ُب لَ ًٌْسا نزا فًِ َمِرٌَرةٍ               ُمعَذِّ  ن ٌَا تَ
ًّ «لعلن»التً فً معنى« ألنّن»، بمعنى: «لَعَلَّن ٌا تًٌسا» لوله:  :(2)، وأنشد بٌت أبً النجم العجل

ٌْبَاَن اْدُن ِمْن ِلمَابِِه                    أَنَّا نُؽَ  ي المَْوَم ِمْن ِشَوابِِه لُْلُت ِلَش  ّدِ
ي الموم بمعنى: لعلنا نؽّدِ
(1). 

لال الزمخشري:"أى: ٌحلفون بؤنهم «. وما ٌشعرهم أنها إذا جاءت ال ٌإمنون»ولرئ: 
ٌإمنون عند مجٌبها. وما ٌشعرهم أن تكون للوبهم حٌنبذ كما كانت عند نزول المرآن وؼٌره من 

 .(2)اآلٌات مطبوعا علٌها فبل ٌإمنوا بها"
 الفوابد
 بٌان أن الهداٌة بٌد هللا تعالى وأن المعجزات لد ال ٌإمن علٌها من شاهدها. -ٔ

                                                                                                                                                                      
، ٖٔٔاؾ ص(، مشاهد اإلنصٕٕٓ/ ٗ(، البحر المحٌط )2٘/ ٕ، الكشاؾ )ٙ٘ٔدٌوان امرئ المٌس ص(ٔ)

(، والعوج: عطؾ رأس البعٌر بالزمام. والمحٌل: الذي حال وتؽٌر عن صفة الجدة إلى ٗ)ملحك بالكشاؾ ج
 صفة البلى، وابن خذام ٌمال إنه أول من بكى الدٌار من شعراء العرب.

 .وٌمال له: ابن خدام، وابن خذام، وابن حذام
 .2٘/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 ن ) أنن ( ، وؼٌرهما . من لصٌدة له حكٌمة ، ٌمول لبله : ، اللسا ٖٓٔجمهرة أشعار العرب (ٖ)

ا َؼلَْت فًِ الَّلْوِم لُْلُت لها : اْلِصدي ٌٍْل تَلُُوُمنًِ ... فَلَمَّ  وَعاِذلٍَة َهبَّْت بِلَ
دِ  ًّ ثُنًى ، ِمْن َؼٌِِّن الُمتََرّدِ  أَعاِذَل ، إن اللَّْوَم فً ؼٌر ُكْنِهِه ... َعلَ

َجاِل بَِمْرَصدِ أَعاِذَل ، إنَّ الجهْ   ل ِمْن لَذَّةِ الفَتَى ... َوإنَّ الَمنَاٌَا ِللّرِ
 أَعاِذَل ، َما أَْدنَى الرشاَد ِمَن الفَتَى ... وأَْبعََدهُ ِمْنهُ إِذَا لَْم ٌَُسدَّدِ 

 أَعاِذَل ، من تُْكتَْب لَهُ النَّاُر ٌَْلمََها ... ِكِفاًحا ، َوَمْن ٌُْكتَْب لَهُ الفَْوُز ٌُْسعَدِ 
ًَ الُممٌَِّد. ٌِْن َمْش  أََعاِذَل ، لد اللٌُت ما ٌََزُغ الفتى ... َوَطابَْمُت فً الِحْجلَ

( وابن ٕٗ٘/ ٗالبٌت من األبٌات التً اختلؾ اختبلفا لدٌما فى عزوها، نسبه إلى حطابط أبو تمام )الحماسة (ٗ)
( إلى حاتم الطابً، ونسبه ابن 2ٕٔ( مرة له ومرة )2ٖٔ، ونسبه فى الشعراء، )1ٔٔ/ ٖلتٌبة فى العٌون 

إلى حطابط. ولال الجوهري )أنن( : أنشده  ٖٖٔ/ ٔٔواألصفهانى فى األؼانى  ٖٕالسكٌت فى الملب واإلبدال 
( : ألول 2ٕٖ/ ٔأبو زٌد لحاتم، لال: وهو الصحٌح ولد وجدته فى شعر معن بن أوس المزنً. ولال العٌنً )

ت جماعة من النحاة ... نعم البٌت ثابت فى لصٌدة لحاتم فى دٌوانه صنع لابله هو حاتم بن عدى الطابً، كذا لال
، ٖٔٗ/ ٔ، من الممكن أن بعضهم أخذ هذا البٌت الموى المعنى من بعض. والبٌت فى الطبري ٕٙابن الكلبً 

 .2٘ٔ/ ٔ، واللسان والتاج )انن( والخزانة 2ٕٔ/ ٕوالمرطبً  2ٔٗ، والسمط 2ٕ/ ٕواألمالى للمالى 
 .٘٘/ٔر: مجاز المرآن:انظ (٘)
، ٌمول ذلن لزوج لٌلى األخٌلٌة صاحبته، ٌتوعده ٕٗ/ٕٔ، وتفسٌر الطبري:ٕٖٔ/ ٔانظر: الكتاب لسٌبوٌه  (ٙ)

لمنعه من زٌارتها، وتعذٌبه فً سببه، وٌجعله كالتٌس ٌنزو فً حبله. ولوله ))فً مرٌرة(( ، ))المرٌرة(( الحبل 
 .المفتول المحكم الفتل

، ورواٌتها "كما نؽدي" لال ابن لتٌبه: "لال أبو 2ٔ٘: ٖ، الخزانة 2ٖٖانً الكبٌر البن لتٌبة: المعانظر:  (2)
المجم وذكر ظلٌما ... "شٌبان"ابنه، للت له: اركب فً طلبه. "كما" بمعنى: "كٌما"، ٌمول: كٌما نصٌده فنؽدي 

 .الموم به مشوًٌا"
 .ٖٗ-ٕٗ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .1٘/ٕالكشاؾ: (2)
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بٌان ان طلب الكفار الىٌات كان على وجه العناد، ال على وجه طلب الهداٌة والرشاد،  -ٕ
 فلهذا لم ٌجابوا إلى كثٌر مما طلبوا.

-ما طلبها المنكرون!! بل ومن الفوابد: أنه لٌس حتًما على األنبٌاء أن ٌظهروا معجزة كل -ٖ
فهم ال ٌظهرون المعجزة إذا كان طلبها منطوًٌا على العناد واالمتحان  -على العكس
 واالستهزاء.

أنه لد تمتضً الحكمة أال ٌرسل باآلٌات التً توجب عذاب االستبصال، كما ذكره فً  -ٔ
تارة ال كتابه العزٌز، وكان الكفار ٌمترحون، فتارة ٌجٌبهم، لما فٌه من الحكمة، و

 ٌجٌبهم، لما فٌه من المضرة.
وربما طلب الرسول تلن اآلٌات رؼبة فً إٌمانهم، فٌجاب بؤنها ال تسلتزم 
 -الهدى، بل تستلزم إلامة الحجة، وتوجب عذاب االستبصال لمن كذب بها، ولد بٌن هللا 

 أنه ال ٌظهرها النتفاء المصلحة أو لوجود المفسدة. -تعالى 
 

 المرآن
ٍة َونََذُرُهْم فًِ ُطْؽٌَانِِهْم ٌَْعَمُهوَن ) }َونُمَلِّبُ  َل َمره ({ ٓٔٔأَْفئَِدتَُهْم َوأَْبَصاَرُهْم َكَما لَْم ٌُْإِمنُوا بِِه أَوه
 [ٓٔٔ]األنعام : 
 التفسٌر:

ونملب أفبدتهم وأبصارهم، فنحول بٌنها وبٌن االنتفاع بآٌات هللا، فبل ٌإمنون بها كما لم ٌإمنوا 
دهم على هللا متحٌِّرٌن، ال ٌهتدون إلى الحك بآٌات المرآن ع ند نزولها أول مرة، ونتركهم فً تمرُّ
 والصواب.
ةٍ{ ]األنعام :   َل َمرَّ [، ٓٔٔلوله تعالى:}َونُمَلُِّب أَْفبَِدتَُهْم َوأَْبَصاَرُهْم َكَما لَْم ٌُْإِمنُوا بِِه أَوَّ

اع بآٌات هللا، فبل ٌإمنون بها كما لم أي:" ونملب أفبدتهم وأبصارهم، فنحول بٌنها وبٌن االنتف
 .(ٔ)ٌإمنوا بآٌات المرآن عند نزولها أول مرة"

فً هذه اآلٌة : لما جحد المشركون ما أنزل هللا لم تثبت للوبهم على  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕ)شًء وُردَّت عن كل أمر"

، وتموم علٌهم أي: ونعالبهم، إذا لم ٌإمنوا أول مرة ٌؤتٌهم فٌها الداعًلال السعدي:"  
 .(ٖ)الحجة، بتملٌب الملوب، والحٌلولة بٌنهم وبٌن اإلٌمان"

ةٍ{ ]األنعام :   َل َمرَّ [، ٓٔٔوفً لوله تعالى:}َونُمَلُِّب أَْفبَِدتَُهْم َوأَْبَصاَرُهْم َكَما لَْم ٌُْإِمنُوا بِِه أَوَّ
 وجهان:

ما لم ٌإمنوا بما لبلَها أول مرة، ألن هللا أحدهما: معناه: لو أنَّا جبناهم بآٌة كما سؤلوا، ما آمنوا، ك
 .(ٙ)، وابن زٌد(٘)، ومجاهد(ٗ)حال بٌنهم وبٌن ذلن. وهذا لول ابن عباس

لال مجاهد:" نحول بٌنهم وبٌن اإلٌمان ولو جاءتهم كل آٌة فبل ٌإمنون، كما حلنا بٌنهم  
 .(2)وبٌن اإلٌمان أول مرة"

هم{، نمنعهم من ذلن، كما فعلنا بهم أول عن ابن زٌد لوله: "}ونملب أفبدتهم وأبصار 
 .(1)مرة. ولرأ: }كما لم ٌإمنوا به أول مرة{"

                                                           
 .ٓٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٖٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .2ٕٙتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .ٗٗ/ٕٔ(:ص2ٖ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٗٗ/ٕٔ(:ص2ٖٖ٘ٔانظر:تفسٌر الطبري)(٘)
 .ٗٗ/ٕٔ(:ص2ٕٖ٘ٔانظر:تفسٌر الطبري)(ٙ)
 .ٗٗ/ٕٔ(:ص2ٖٖ٘ٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٗٗ/ٕٔ(:ص2ٕٖ٘ٔأخرجه الطبري) (1)
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لال ابن عباس:" لما جحد المشركون ما أنزل هللا، لم تثبت للوبهم على شًء، وُردَّْت  
 .(ٔ)عن كل أمر"

فعلنا بهم ذلن، والثانً: ونملب أفبدتهم وأبصارهم لو ُردُّوا من اآلخرة إلى الدنٌا فبل ٌإمنون، كما 
فلم ٌإمنوا فً الدنٌا. لالوا: وذلن نظٌر لوله )َولَْو ُردُّوا لَعَاُدوا ِلَما نُُهوا َعْنهُ( ، ]سورة األنعام: 

 .(ٕ)[. وهذا مروي عن ابن عباس أٌضا1ٕ
لال الطبري:" وأولى التؤوٌبلت فً ذلن عندي بالصواب أن ٌمال: إن هللا جل ثناإه،  

ألسموا باهلل جهَد أٌمانهم لبن جاءتهم آٌة لٌإمنن بها: أنَّه ٌملب أفبدتهم أخبر عن هإالء الذٌن 
فها كٌؾ شاء، وأّن ذلن بٌده ٌمٌمه إذا شاء، وٌزٌؽه إذا أراد وأّن لوله: }كما لم  وأبصارهم وٌصّرِ
 ٌإمنوا به أول مرة{ ، دلٌل على محذوؾ من الكبلم= وأّن لوله:"كما" تشبٌه ما بعده بشًء لبله.

كان ذلن كذلن، فالواجب أن ٌكون معنى الكبلم: ونملب أفبدتَهم، فنزٌؽها عن  وإذْ 
اإلٌمان، وأبصاَرهم عن رإٌة الحك ومعرفة موضع الحجة، وإن جاءتهم اآلٌة التً سؤلوها، فبل 
ة لبل  ٌإمنوا باهلل ورسوله وما جاء به من عند هللا، كما لم ٌإمنوا بتملٌبنا إٌاها لبَل مجٌبها مرَّ

 .(ٖ)ذلن"
وتملب أفبدتهم »بالٌاء، أى: هللا عز وجل. ولرأ األعمش: « وٌملب»ولرئ:
 .(ٗ)، على البناء للمفعول«وأبصارهم
دهم ٓٔٔلوله تعالى:}َونََذُرُهْم فًِ ُطْؽٌَانِِهْم ٌَْعَمُهوَن{ ]األنعام :   [، أي:" ونتركهم فً تمرُّ

 .(٘)على هللا متحٌِّرٌن، ال ٌهتدون إلى الحك والصواب"
لال الطبري:" ونذر هإالء المشركٌن الذٌن ألسموا باهلل جهد أٌمانهم: لبن جاءتهم آٌة  

دهم على هللا واعتدابهم فً حدوده، ٌتردَّدون، ال ٌهتدون لحك،  لٌإمنن بها عند مجٌبها  فً تمرُّ
 .(ٙ)وال ٌبصرون صوابًا، لد ؼلب علٌهم الِخْذالن، واستحوذ علٌهم الشٌطاُن"

 .(1)فٌه" (2)نخلٌهم وشؤنهم ال نكفهم عن الطؽٌان حتى ٌعمهوا :أىلال الزمخشري:" 
 .(2)لال أبو مالن:" }ونذرهم{، ٌعنً: نتخلى عنهم" 

 .(ٓٔ)أخرج ابن ابً حاتم عن أبً العالٌة، فً لوله:"}فً طؽٌانهم{، ٌعنً: فً ضبللتهم"
 .(ٔٔ)، فً كفرهم"{فً طؽٌانهم} ولال ابن عباس:" 

عن السدي نحو لول ابن عباس ولتادة والربٌع نحو لول أبً لال ابن ابً حاتم:"وروي 
 .(ٕٔ)العالٌة"
وهذا من عدل هللا، وحكمته بعباده، فإنهم الذٌن جنوا على أنفسهم، وفتح لال السعدي:"  

لهم الباب فلم ٌدخلوا، وبٌن لهم الطرٌك فلم ٌسلكوا، فبعد ذلن إذا حرموا التوفٌك، كان مناسبا 
 .(ٖٔ)ألحوالهم"
 [، وجوه:ٓٔٔ:} ٌَْعَمُهوَن{ ]األنعام : لىفسٌر لوله تعاوفً ت 

 .(ٕ)، والسدي(ٔ)أحدها: ٌتمادون. وهذا لول ابن عباس

                                                           
 .ٗٗ/ٕٔ(:ص2ٖ٘ٔٔالطبري)أخرجه  (ٔ)
 .٘ٗ-ٗٗ/ٕٔ(:ص2ٖ٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .٘ٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1٘/ٕانظر: الكشاؾ: (ٗ)
 .ٓٗٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٙٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .أي:"ٌتحٌروا"(2)
 .1٘/ٕالكشاؾ: (1)
 .2ٖٙٔ/ٗ(:ص222ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .2ٖٓٔ/ٗ(:ص2221تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .2ٖٙٔ/ٗ(:ص2222أخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .2ٖٓٔ/ٗتفسٌر ابن ابً حاتم: (ٕٔ)
 .2ٕٙتفسٌر السعدي: (ٖٔ)
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والربٌع بن  ،(٘)وأبً مالن ،(ٗ)مجاهد، و(ٖ)والثانً: ٌترددون فً كفرهم. وهذا لول أبً العالٌة
 .(2)، وهو مروي عن ابن عباس أٌضا(ٙ)أنس

 .(1)ألعمشوالثالث: ٌلعبون. وهذا لول ا
 .(2)والرابع: ٌتحٌرون. أفاده المرطبً

«: العمى»التخبط فً الشر واإلفراط فٌما ٌتناوله المرء، و«: الطؽٌان»لال ابن عطٌة:"  
 .(ٓٔ)التردد والحٌرة"

بالٌاء، وجزم الراء على وجه التخفٌؾ، أى: هللا « وٌذرهم»ولرأ األعمش والهمدانً:
 .(ٔٔ)عز وجل
 الفوابد:
 النعم وأول الحجج على العبد.الهداٌة أعظم  -ٔ
أن هللا عز وجل ٌجازي من لصد الخٌر بالتوفٌك له ومن لصد الشر بالخذالن وكل ذلن  -ٕ

 بمدر ممدر.
أنه من أولٌاء الشٌطان الذٌن لم ٌنمادوا إلتباع ما جاءت به الرسل فملب للبه عن الحك  -ٖ

ةٍ{ بعدم االنمٌاد كما لال تعالى }َونُمَلُِّب أَْفبَِدتَُهْم َوأَ  َل َمرَّ ْبَصاَرُهْم َكَما لَْم ٌُْإِمنُوا بِِه أَوَّ
ُ َعلَى لُلُوِب الَِّذٌَن ال ٌَْعلَُموَن{ فجعل علة التملٌب والطبع عدم  وكموله: }َكَذِلَن ٌَْطبَُع َّللاَّ
االنمٌاد التباع ما جاءت به الرسل، وذلن أنه تعالى لد فطر عباده على الهدى فمن بمً 

ً وتوفٌماً، وأن من ؼٌر الفطرة على الفطرة ولبل م ا جاءت به الرسل زاده هدى ولطفا
 وعاند ما جاءت به الرسل واله هللا ما تولى.

ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: ان جمٌع األسباب تنتظم فً لضاء هللا ولدره، وهً من  -ٗ
وٌة نتداوى بها ورلً المضاء والمدر، ولهذا لما لالوا للنبً ملسو هيلع هللا ىلص: "ٌا رسول هللا: أرأٌت أد

 .(ٕٔ)نسترلٌها، وتماة نتمٌها؛ هل ترد من لدر هللا شٌبا؟ لال: " هً من لدر هللا"
وثبت فً الصحٌحٌن: أن الصحابة رضً هللا عنهم حٌن ذكر النبً ملسو هيلع هللا ىلص، المدر 

 السابك لالوا: " ٌا رسول هللا أفبل نتكل على كتابنا األول وندع العمل؟
عملوا فكل مٌسر لما خلك له أما من كان من أهل السعادة فٌٌسر لعمل أهل فمال: " ا

السعادة وأما من كان من أهل الشماء فٌٌسر لعمل أهل الشماوة " ثم تبل رسول هللا صلى 
ا  ُرهُ ِلْلٌُْسَرى َوأَمَّ ا َمْن أَْعَطى َواتَّمَى َوَصدََّق بِاْلُحْسنَى فََسنٌَُّسِ َمْن بَِخَل هللا علٌه وسلم: }فَؤَمَّ

ُرهُ ِلْلعُْسَرى{" َواْستَْؽنَى َوَكذََّب بِاْلُحْسنَى فََسنٌَُّسِ
 [.ٓٔ-٘[اللٌل:(ٖٔ)

 فبٌن ملسو هيلع هللا ىلص أن السعادة والشماوة وإن كانت ممدرة مفروؼا منها.

                                                                                                                                                                      
 .2ٖٓٔ/ٗ(:ص2222انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔ)
 . حكاه دون ذكر السند.2ٖٓٔ/ٗانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٕ)
 سند.. حكاه دون ذكر ال2ٖٓٔ/ٗانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٖ)
 . حكاه دون ذكر السند.2ٖٓٔ/ٗانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٗ)
 . حكاه دون ذكر السند.2ٖٓٔ/ٗانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (٘)
 . حكاه دون ذكر السند.2ٖٓٔ/ٗانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٙ)
 .2ٖٓٔ/ٗ(:ص221ٓانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (2)
 .2ٖٓٔ/ٗ(:ص221ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (1)
 .ٙٙ/2انظر: تفسٌر المرطبً: (2)
 .ٖٖٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٓٔ)
 ٖٖٗ/ٕ، والمحرر الوجٌز:1٘/ٕانظر: الكشاؾ: (ٔٔ)
( من حدٌث أبً خزٌمة رضً 2ٖٖٗ( وابن ماجه )ٕ٘ٙٓ( والترمذي )ٕٔٗ/ٖحدٌث صحٌح: رواه أحمد )(ٕٔ)

 .هللا عنه ولال الترمذي: "حدٌث حسن صحٌح"
(، من حدٌث علً بن أبً طالب رضً هللا ٙ( )2ٕٗٙ( ومسلم )2ٗ2ٗ( )2ٗٙٗ( ، )ٕٖٙٔالبخاري )(ٖٔ)
 .عنه
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فإن هللا لدرها بؤسبابها، وهو أن هللا ٌٌسر أهل السعادة للٌسرى، بما فعلوه من 
ُرهُ ِلْلٌُْسَرى{ األسباب الثبلثة ا َمْن أَْعَطى َواتَّمَى َوَصدََّق بِاْلُحْسنَى فََسنٌَُّسِ : وهً لوله: }فَؤَمَّ

ا َمْن بَِخَل  وأنه ٌٌسر أهل الشماوة للعسرى، بما فعلوه من األسباب الثبلثة وهً: }َوأَمَّ
ُرهُ ِلْلعُْسَرى{ .  َواْستَْؽنَى َوَكذََّب بِاْلُحْسنَى فََسنٌَُّسِ

 تعالى ال تنافً ما جعله من األسباب الدنٌوٌة واألخروٌة مشٌبته -
 ومشٌبته تعالى ال تنافً ما جعله من األسباب الدنٌوٌة واألخروٌة. -

فمد أخبر فً عدة آٌات: أنه ٌهدي من ٌشاء وٌضل من ٌشاء، وفً آٌات أخر 
 :أخبر باألسباب التً تنال بها هداٌة هللا، وٌستحك بها العبد أن ٌبمى على ضبلله

َّبََع ِرْضَوانَهُ ُسبَُل السَّبلِم َوٌُْخِرُجُهْم ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر  - ُ َمِن ات كموله: }ٌَْهِدي بِِه َّللاَّ
 [ .ٙٔبِإِْذنِِه{ ]المابدة: 

 [ .2ٙوكموله: }َوالَِّذٌَن َجاَهُدوا فٌِنَا لَنَْهِدٌَنَُّهْم ُسبُلَنَا{ ]العنكبوت:  -
َ ٌَْجعَْل لَُكْم فُْرلَاناً{ ]ألنفال:ولوله: }ٌَا أٌََُّها ا - َّمُوا َّللاَّ  [2ٕلَِّذٌَن آَمنُوا إِْن تَت
ِ ٌَْهِد لَْلبَهُ{ ]التؽابن:  -  [ٔٔولوله: }َوَمْن ٌُْإِمْن بِاّلِلَّ
ُ لُلُوبَُهْم{ ]الصؾ:  - ا َزاُؼوا أََزاَغ َّللاَّ  [٘ولوله: }فَلَمَّ
-  ُ  [ٓٔ َمَرضاً{ ]البمرة: ولوله: }فًِ لُلُوبِِهْم َمَرٌض فََزاَدُهُم َّللاَّ
ةٍ{ ]األنعام:  - َل َمرَّ  [ٓٔٔولوله: }َونُمَلُِّب أَْفبَِدتَُهْم َوأَْبَصاَرُهْم َكَما لَْم ٌُْإِمنُوا بِِه أَوَّ
ٌَْطاناً فَُهَو لَهُ لَِرٌٌن{ ]الزخرؾ: - ْحَمِن نُمٌَِّْض لَهُ َش  [ٖٙولوله: }َوَمْن ٌَْعُش َعْن ِذْكِر الرَّ

ا من أسرار المدر فً هداٌة من ٌهدٌه وإضبلل من ٌضله ما وهذه اآلٌات فٌه
 شهد هلل بكمال الحكمة والحمد.

وكذلن أخبر فً عدة آٌات أنه ٌؽفر لمن ٌشاء وٌعذب من ٌشاء وفً آٌات أخر 
أخبر عن األسباب التً تنال بها مؽفرة هللا مثل لوله: }َوإِنًِّ لَؽَفَّاٌر ِلَمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل 

 [1ٕحاً ثُمَّ اْهتََدى{ ]طه:َصالِ 
ٌْنَا أَنَّ اْلعََذاَب َعلَى  ًَ إِلَ واألسباب التً ٌستحك بها العذاب مثل لوله: }إِنَّا لَْد أُوِح

 [1َٗمْن َكذََّب َوتََولَّى{ ]طه:
وكذلن أخبر فً آٌات كثٌرة: أنه ٌرزق لمن ٌشاء، وٌوسع الرزق على من ٌشاء 

خر ذكر األسباب التً ٌنال بها رزله؛ مثل لوله: وٌمبضه على من ٌشاء، وفً آٌات أ
ِ فَهُ  ٌُْث ال ٌَْحتَِسُب َوَمْن ٌَتََوكَّْل َعلَى َّللاَّ َ ٌَْجعَْل لَهُ َمْخَرجاً( َوٌَْرُزْلهُ ِمْن َح َو }َوَمْن ٌَتَِّك َّللاَّ

 [.َٖحْسبُهُ{ ]الطبلق: 
َ ٌَْجعَْل لَهُ ِمْن أَْمِرِه ٌُ   [ .ْٗسراً{ ]الطبلق: ولوله: }َوَمْن ٌَتَِّك َّللاَّ

كما ثبت فً الصحٌحٌن عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال: " من أحب أن ٌبسط له فً 
 .(ٔ)رزله، وٌنسؤ له أجله فلٌصل رحمه "

وكذلن األسباب المادٌة، مثل لوله تعالى: }ُهَو الَِّذي َجعََل لَُكُم اأْلَْرَض ذَلُوالً 
ٌِْه النُُّشوُر{ ]الملن:فَاْمُشوا فًِ َمنَاِكبَِها َوكُ   [.٘ٔلُوا ِمْن ِرْزلِِه َوإِلَ

جمٌع المطالب الدنٌوٌة واألخروٌة جعل لها أسبابا متى سلكها اإلنسان حصل له 
مطلوبه، وجمٌع المطالب الدنٌوٌة واألخروٌة، جعل لها أسبابا متى سلكها اإلنسان 

كلمة واحدة فمال: " احرص على ما  حصل له مطلوبه؛ ولد جمع النبً ملسو هيلع هللا ىلص ذلن، فً
 .(ٕ)ٌنفعن واستعن باهلل "

                                                           
( من حدٌث أنس بن مالن رضً هللا عنه وراجع شرح المصنؾ ٕٔ( )2٘٘( ومسلم )21ٙ٘البخاري )(ٔ)

 .(1ٖٔ-ٖٙٔللحدٌث فً بهجة للوب األبرار ص )
 . عنه( من حدٌث أبً هرٌرة رضً هللاٖٗ( )ٕٗٙٙجزء من حدٌث رواه مسلم )(ٕ)
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" أي: فً دٌنن ودنٌان، واسلن كل طرٌك فموله: "احرص على ما ٌنفعن
ٌوصلن إلى هذه المنفعة. ولكن ال تتكل على حولن ولوتن بل توكل على هللا، واستعن 

 .(ٔ)ال نفسهبه. فمن فعل ذلن: فهو عنوان سعادته ونجاحه؛ وإال فبل ٌلم العبد إ
 

 المرآن
ٍء لُبًَُل مَ  ًْ ٌِْهْم ُكله َش ٌِْهُم اْلَمََلئَِكةَ َوَكلهَمُهُم اْلَمْوتَى َوَحَشْرنَا َعلَ ْلنَا إِلَ ا َكانُوا ِلٌُْإِمنُوا }َولَْو أَنهنَا نَزه

ُ َولَِكنه أَْكثََرُهْم ٌَْجَهلُوَن )  [ٔٔٔ({ ]األنعام : ٔٔٔإَِله أَْن ٌََشاَء َّللاه
 تفسٌر:ال

لنا إلٌهم المبلبكة من السماء، وأحٌٌنا لهم الموتى، فكلموهم،  ولو أننا أجبنا طلب هإالء، فنزَّ
لوا بما دعوتهم إلٌه  ولم  -أٌها الرسول-وجمعنا لهم كل شًء طلبوه فعاٌنوه مواجهة، لم ٌصّدِ
الذي جبت به من  ٌعملوا به، إال من شاء هللا له الهداٌة، ولكن أكثر هإالء الكفار ٌجهلون الحك

 عند هللا تعالى.
 النزول:سبب 

ًَّ ملسو هيلع هللا ىلص اآلٌة، فمال:"لل"، ٌا  لال ابن جرٌج:"نزلت فً المستهزبٌن الذٌن سؤلوا النب
ْلنَا  دمحم،"إنما اآلٌات عند هللا وما ٌشعركم أنها إذا جاءت ال ٌإمنون"، ونزل فٌهم: } َولَْو أَنَّنَا نَزَّ

ٌِْهُم اْلمَ  ٍء لُببًُل{"إِلَ ًْ ٌِْهْم ُكلَّ َش بَلبَِكةَ َوَكلََّمُهُم اْلَمْوتَى َوَحَشْرنَا َعلَ
(ٕ) . 

ٌِْهُم اْلَمبَلبَِكةَ{ ]األنعام :   ْلنَا إِلَ [، أي:" ولو أننا أجبنا طلب ٔٔٔلوله تعالى:}َولَْو أَنَّنَا نَزَّ
لنا إلٌهم المبلبكة من السماء"  .(ٖ)هإالء، فنزَّ

 .(ٗ)" فإننا لو نزلنا إلٌهم المبلبكة حتى ٌروها عٌانًا"لال الطبري:أي: 
تعالى : ولو أننا أجبنا سإال هإالء الذٌن ألسموا باهلل جهد أٌمانهم }  لال ابن كثٌر:"ٌمول 

لَبِْن َجاَءتُْهْم آٌَةٌ لٌَُْإِمنُنَّ بَِها { فنزلنا علٌهم المبلبكة ، أي : تخبرهم بالرسالة من هللا بتصدٌك 
ِ َواْلَمبلبَِكِة لَبٌِبل { ]اإلسراء : الرسل ،  ًَ بِاّلِلَّ [} لالوا لن نإمن حتى 2ٕكما سؤلوا فمالوا : } أَْو تَؤْتِ

ٌْنَا ٕٗٔنإتى مثل ما أوتً رسل هللا { ]األنعام :  [ ، } َولَاَل الَِّذٌَن ال ٌَْرُجوَن ِلمَاَءنَا لَْوال أُنزَل َعلَ
ا َكبًٌِرا { ]الفرلان : اْلَمبلبَِكةُ أَْو نََرى َربَّنَا لَمَ   .(٘)["ِٕٔد اْستَْكبَُروا فًِ أَْنفُِسِهْم َوَعتَْوا ُعتُوًّ

[، أي:" وأحٌٌنا لهم الموتى فكلموهم ٔٔٔلوله تعالى:}َوَكلََّمُهُم اْلَمْوتَى{ ]األنعام :  
ٌِْه َوَسلَّم َ" ُ َعلَ وأخبروهم بصدق دمحم َصلَّى َّللاَّ
(ٙ). 

 .(2)نا إٌاهم فشهدوا لن بالنبوة كما سؤلوا"بإحٌابلال البؽوي:ٌعنً:" 
ةً لن، وداللة على نبّوتن، وأخبروهم   لال الطبري:أي:" وكلمهم الموتى بإحٌابنا إٌاهم ُحجَّ

 .(1)أنن محكٌّ فٌما تمول، وأن ما جبتهم به حكٌّ من عند هللا"
 .(2)أي : فؤخبروهم بصدق ما جاءتهم به الرسل" لال ابن كثٌر:" 
ٍء لُببًُل{ ]األنعام : لوله تعال  ًْ ٌِْهْم ُكلَّ َش [، أي:" وجمعنا لهم كل شًء ٔٔٔى:}َوَحَشْرنَا َعلَ

 .(ٓٔ)طلبوه فعاٌنوه مواجهة"
 .(ٔ)لال الطبري:أي:" وحشرنا علٌهم كل شًء فجعلناُهم لن لببل" 

                                                           
الدرة البهٌة شرح المصٌدة التابٌة فً حل المشكلة المدرٌة، أبو عبد هللا، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد انظر:  (ٔ)

 .٘ٗ-ٕٗهـ(:ص2ٖٙٔهللا بن ناصر بن حمد آل سعدي )المتوفى: 
 .2ٗ/ٕٔ(:ص2ٖ٘٘ٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٕٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٙٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٖٔ/ٖابن كثٌر: تفسٌر (٘)
 .1ٖٖ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .22ٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (2)
 .ٙٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (1)
 .1ٖٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٕٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
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 :(ٕ)[، لراءتانٔٔٔوفً لوله تعالى:} لُببًُل{ ]األنعام :  
، ومعنى ذلن: معاٌنة (ٖ)ماؾ وفتح الباء ، لرأ بها نافع، وابن عامربكسر ال ،«لِببَل»إحداهما :

 .(٘)، ولتادة(ٗ)ومجاهرة ، لاله ابن عباس
 ، وفً تؤوٌلها ثبلثة ألاوٌل:(ٙ)بضم الماؾ والباء، وهً لراءة البالٌن ،«لُببًُل »والمراءة الثانٌة :
 .(2)أي: ُكفبَلء «بلً لُبُ »جمع: لبٌل وهو: الكفٌل ، فٌكون معنى «المُبُل»أحدها : أن 

 .(2)، وعبدهللا بن زٌد(1)والثانً : أن معنى ذلن: لبٌلة لبٌلة وصفاً صفاً ، لاله مجاهد
أي: تعرض علٌهم كل أمة بعد أمة، فتخبرهم بصدق الرسل فٌما  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٓٔ)جاإوهم به"
 .(ٖٔ)ق، وابن إسحا(ٕٔ)، وابن زٌد(ٔٔ)والثالث : معناه ممابلة ، لاله ابن عباس

ٌِْهْم لال الطبري:"  وأولى المراءتٌن فً ذلن بالصواب عندنا، لراءةُ من لرأ: }َوَحَشْرنَا َعلَ
ٍء لُببُل{ ، بضم ًْ ، لما ذكرنا من احتمال ذلن األوجهَ التً بٌنّا من المعانً، «الماؾ والباء»ُكلَّ َش

 .(ٗٔ)"«الِمبَل»داخٌل فٌه، وؼٌر داخل فً المبل معانً:« الِمبَل»وأن معنى
ُ{ ]األنعام :   لوا بما ٔٔٔلوله تعالى:}َما َكانُوا ِلٌُْإِمنُوا إاِلَّ أَْن ٌََشاَء َّللاَّ [، أي:" لم ٌصّدِ

 .(٘ٔ)ولم ٌعملوا به، إال من شاء هللا له الهداٌة" -أٌها الرسول-دعوتهم إلٌه 
شاء  لال الطبري:أي:" ما آمنوا وال صّدلون وال اتبعون إال أن ٌشاء هللا ذلن لمن 
 .(ٙٔ)منهم"
أي : إن الهداٌة إلٌه ، ال إلٌهم. بل ٌهدي من ٌشاء وٌضل من ٌشاء ،  لال ابن كثٌر:" 

وهو الفعال لما ٌرٌد ، وال ٌسؤل عما ٌفعل وهم ٌسؤلون ، لعلمه وحكمته ، وسلطانه ولهره 
ٌِْهْم َكِلَمةُ  َربَِّن ال ٌُْإِمنُوَن. َولَْو َجاَءتُْهْم ُكلُّ وؼلبته. وهذه اآلٌة كموله تعالى : } إِنَّ الَِّذٌَن َحمَّْت َعلَ

 .(2ٔ)["22،  2ٙآٌٍَة َحتَّى ٌََرُوا اْلعََذاَب األِلٌَم { ]ٌونس : 
عن ابن عباس لوله: "}ولو أننا نزلنا إلٌهم المبلبكة وكلمهم الموتى وحشرنا علٌهم كل  

ٌشاء هللا{ ، وهم أهل السعادة  شًء لببل ما كانوا لٌإمنوا{ ، وهم أهل الشماء،  ثم لال: }إال أن
 .(1ٔ)الذٌن سبك لهم فً علمه أن ٌدخلوا فً اإلٌمان"

[، أي:" ولكنَّ أكثر هإالء المشركٌن ٔٔٔلوله تعالى:}َولَِكنَّ أَْكثََرُهْم ٌَْجَهلُوَن{ ]األنعام :  
 .(2ٔ)ٌجهلون ذلن"

                                                                                                                                                                      
 .ٙٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2٘ٔ/ٕ، والنكت والعٌون:2ٗ-1ٗ/ٕٔ، وتفسٌر الطبري:ٕٙٙ-٘ٙٔانظر: السبعة فً المراءات: (ٕ)
 .2٘ٔ/ٕ، والنكت والعٌون:2ٗ-1ٗ/ٕٔ، وتفسٌر الطبري:ٕٙٙ-٘ٙٔ: السبعة فً المراءات:انظر (ٖ)
 .2ٗ/ٕٔ(:ص2٘2ٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .2ٗ/ٕٔ(:ص2٘1ٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .2٘ٔ/ٕ، والنكت والعٌون:1ٗ/ٕٔ، وتفسٌر الطبري:ٕٙٙ-٘ٙٔانظر: السبعة فً المراءات: (ٙ)
 .2٘ٔ/ٕ، والنكت والعٌون:1ٗ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .2ٗ/ٕٔ(:صٖٔٙٔ(، و)2ٖٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .2ٗ/ٕٔ(:ص2٘2ٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .1ٖٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٓ٘-2ٗ/ٕٔ(:ص2ٕٖٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٓ٘/ٕٔ(:ص2ٖٖٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .2٘ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .ٓ٘/ٕٔسٌر الطبري:تف (ٗٔ)
 .ٕٗٔالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
 .2ٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .1ٖٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2ٔ)
 .2ٗ/ٕٔ(:ص2ٖ٘ٙٔأخرجه الطبري) (1ٔ)
 .1ٖٖ/ٔصفوة التفاسٌر: (2ٔ)
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ٌحسبون أن  لال الطبري:" ٌمول: ولكن أكثر هإالء المشركٌن ٌجهلون أن ذلن كذلن، 
اإلٌمان إلٌهم، والكفَر بؤٌدٌهم، متى شاإوا آمنوا، ومتى شاإوا كفروا. ولٌس ذلن كذلن، ذلن 

 .(ٔ)بٌدي، ال ٌإمن منهم إال من هدٌته له فوفمته، وال ٌكفر إال من خذلته عن الرشد فؤضللته"
 الفوابد:
ا لم ٌشؤ لم ٌكن أبداً، وأنه اإلٌمان بمشٌبة هللا الشاملة ولدرته النافذة، فما شاء هللا كان وم -ٔ

ال حركة وال سكون فً السماوات وال فً األرض إال بمشٌبته، فبل ٌكون فً ملكه إال ما 
 ٌرٌد، وبهذا تمررت ربوبٌته وألوهٌته لؤلولٌن واآلخرٌن.

لال الشٌخ الطحاوي:" وكل شًء ٌجري بتمدٌره ومشٌبته، ومشٌبته تنفذ، ال مشٌبة 
 .(ٕ)فما شاء لهم كان، وما لم ٌشؤ لم ٌكن" للعباد، إال ما شاء لهم،

أن طلب الَكفََرة رإٌة المبلبكة، ومجًء رسول من المبلبكة، إنما هو تعنت، ولٌس طلباً  -ٔ
 للهداٌة، وعلى احتمال حدوثه فإنهم لن ٌإمنوا.

م ، وفً األنبٌاء الذٌن هم أشرؾ الخلك علٌهم أفضل الصبلة والسبل-ملسو هيلع هللا ىلص-تسلٌة الرسول -ٕ
 مسبلة ألتباعهم، واعتبار بؤحوالهم، واعتصام.

 
 المرآن

ْنِس َواْلِجّنِ ٌُوِحً بَْعُضُهْم إِلَى بَْعٍض ُزْخُرَؾ اْلمَوْ  ا َشٌَاِطٌَن اْْلِ ٍ َعُدوًّ ًّ ِل }َوَكَذِلَن َجعَْلنَا ِلُكّلِ نَبِ
 [ٕٔٔ({ ]األنعام : ٕٔٔ)ُؼُروًرا َولَْو َشاَء َربَُّن َما فَعَلُوهُ فَذَْرُهْم َوَما ٌَْفتَُروَن 

 التفسٌر:
بؤعداء  -علٌهم السبلم-بؤعدابن من المشركٌن ابتلٌنا جمٌع األنبٌاء  -أٌها الرسول-وكما ابتلٌنان 

ِمن مردة لومهم وأعداء من مردة الجن، ٌُلمً بعضهم إلى بعض المول الذي زٌَّنوه بالباطل؛ 
لحال بٌنهم وبٌن تلن العداوة،  -جلَّ وعبل-لٌؽتر به سامعه، فٌضل عن سبٌل هللا. ولو أراد ربن 

 ولكنه االبتبلء من هللا، فدعهم وما ٌختلمون ِمن كذب وزور.
{ ]األنعام :   ْنِس َواْلِجّنِ ا َشٌَاِطٌَن اإْلِ ٍ َعُدوًّ ًّ [، أي:" ٕٔٔلوله تعالى:}َوَكَذِلَن َجعَْلنَا ِلُكّلِ نَبِ

بؤعداء  -علٌهم السبلم-ٌن ابتلٌنا جمٌع األنبٌاء بؤعدابن من المشرك -أٌها الرسول-وكما ابتلٌنان 
 .(ٖ)ِمن مردة لومهم وأعداء من مردة الجن"

لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، مسلٌَِّه بذلن عما لمً من كفرة لومه فً  
ا{ ، ٌمول: وكما ذات هللا، وحاثًّا له على الصبر على ما نال فٌه: }وكذلن جعلنا لكل نبً عد وًّ

ابتلٌنان، ٌا دمحم، بؤن جعلنا لن من مشركً لومن أعداء شٌاطٌَن... فهذا الذي امتحنتن به، لم 
تخصص به من بٌنهم وحدن، بل لد عممتهم بذلن معن ألبتلٌهم وأختبرهم، مع لدرتً على منع 

. ٌمول: فاصبر أنَت من آذاهم من إٌذابهم، فلم أفعل ذلن إال ألعرؾ أولً العزم منهم من ؼٌرهم
 .(ٗ)كما صبر أولو العزم من الرسل"

أعداًء ٌخالفونن ، وٌعادونن  -ٌا دمحم  -ٌمول تعالى : وكما جعلنا لن  لال ابن كثٌر:" 
َب  جعلنا لكل نبً من لبلن أٌضا أعداء فبل ٌَِهٌدنَّن ذلن ، كما لال تعالى : } فَإِْن َكذَّبُوَن فَمَْد ُكذِّ

بَْت ُرُسٌل ِمْن لَْبِلَن فََصبَُروا َعلَى َما 1َٗٔن { ]آل عمران : ُرُسٌل ِمْن لَْبلِ  [ ، ولال تعالى:} َولَمَْد ُكذِّ
بُوا َوأُوذُوا ]َحتَّى أَتَاُهْم نَْصُرنَا{ ]األنعام :  [ ، ولال تعالى : } َما ٌُمَاُل لََن إاِل َما لَْد لٌَِل ُٖٗكذِّ

ُسِل ِمْن لَْبِلَن إِنَّ َربََّن  [ ، ولال تعالى : } َوَكَذِلَن ٖٗلَذُو َمْؽِفَرةٍ َوذُو ِعمَاٍب أَِلٌٍم { ]فصلت : ِللرُّ
ا ِمَن اْلُمْجِرِمٌَن َوَكفَى بَِربَِّن َهاِدًٌا َونَِصًٌرا{ ]الفرلان :  ٍ َعُدوًّ ًّ [، ولال ورلة بن َٖٗجعَْلنَا ِلُكّلِ نَبِ

 .(ٔ)"(٘)«بمثل ما جبت به إال عودي إنه لم ٌؤت أحد»نوفل لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 

                                                           
 .2ٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٓٔشرح الطحاوٌة، ابن ابً العز: (ٕ)
 .ٕٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٔ٘-ٓ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 ( من حدٌث عابشة ، رضً هللا عنها.ٓٙٔ( ومسلم فً صحٌحه برلم )ٖرواه البخاري فً صحٌحه برلم )(٘)
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}وكذلن جعلنا لكل نبً عدوا{، أي: أعداء فٌه تعزٌة للنبً ملسو هيلع هللا ىلص، ٌعنً كما لال البؽوي:" 
 .(ٕ)ابتلٌنان بهإالء الموم، فكذلن جعلنا لكل نبً لبلن أعداء"

جعلنا لكل نبً  ٌعزي نبٌه وٌسلٌه، أي كما ابتلٌنان بهإالء الموم فكذلنلال المرطبً:"  
 .(ٖ)لبلن }عدوا{، أي: أعداء"

 .(ٗ)عن أبً مالن: "لوله: }شٌاطٌن{، ٌعنً: إبلٌس وذرٌته" 
عن لتادة فً لوله: "}شٌاطٌن اإلنس والجن{، لال: من اإلنس شٌاطٌن، ومن الجن 

 .(٘)شٌاطٌن، ٌوحً بعضهم إلى بعض"
ؤكرمنً وأنزلنً علٌه لدمت على المختار، ف :"عن أبً ٌزٌد المدنً عن عكرمة لال 

حتى كان ٌتعاهد مبٌتً باللٌل، لال فمال: لً: اخرج فحدث الناس. لال: فخرجت، فجاء رجل 
ٌَْن َهذَا  ٌْنَا إِلَ فمال ما تمول فً الوحً؟ للت: الوحً وحٌان. لال هللا عز وجل: }بَِما أَْوَح

ْنِس َواْلِجّنِ ٌُو(ٙ)اْلمُْرآَن{  ِحً بَْعُضُهْم إِلَى بَْعٍض ُزْخُرَؾ اْلمَْوِل ُؼُروًرا{، ولال هللا: }َشٌَاِطٌَن اإْلِ

 .(1)، لال: فهموا بً أن ٌؤخذونً، فملت: ما لكم ذان، إنً مفتٌكم وضٌفكم فتركونً"(2)
لبحه هللا ، وكان  -وهو ابن أبً عبٌد  -وإنما َعَرَض ِعْكِرمة بالمختار  لال ابن كثٌر:" 

ته صفٌة تحت عبد هللا بن عمر وكانت من الصالحات ، ٌزعم أنه ٌؤتٌه الوحً ، ولد كانت أخ
ولما أخبر عبد هللا بن عمر أن المختار ٌزعم أنه ٌوحى إلٌه لال : صدق ، لال هللا تعالى : } َوإِنَّ 

 .(2)["ٕٔٔالشٌََّاِطٌَن لٌَُوُحوَن إِلَى أَْوِلٌَابِِهْم { ]األنعام : 
ْنِس َوالْ   { ]األنعام : وفً لوله تعالى:} َشٌَاِطٌَن اإْلِ  [، وجوه:ِٕٔٔجّنِ

أحدها : معناه: شٌاطٌن الجن ٌوحون إلى شٌاطٌن اإلنس، وشٌاطٌن اإلنس ٌوحون إلى شٌاطٌن 
 .(ٓٔ)الجن. لاله عكرمة

معناه: شٌاطٌن اإلنس التً مع اإلنس، وشٌاطٌن الجن التً مع الجن، لال البؽوي:" 
ن فبعث فرٌما منهم إلى اإلنس وفرٌما ولٌس لئلنس شٌاطٌن، وذلن أن إبلٌس جعل جنده فرٌمٌ

منهم إلى الجن، وكبل الفرٌمٌن أعداء للنبً ملسو هيلع هللا ىلص وألولٌابه، وهم الذٌن ٌلتمون فً كل حٌن، فٌمول 
شٌطان اإلنس لشٌطان الجن: أضللت صاحبً بكذا فؤضل صاحبن بمثله، وتمول شٌاطٌن الجن 

 .(ٔٔ)بعض" لشٌاطٌن اإلنس كذلن، فذلن وحً بعضهم إلى
، وعزاه (ٖٔ)، والسدي(ٕٔ)والثانً: أن لئلنسان شٌطان ، وللجنًّ شٌطان. وهذا لول ابن عباس

 .(ٗٔ)البؽوي إلى لتادة ومجاهد والحسن
الشٌطان: العاتً المتمرد من كل شًء، لالوا: إن الشٌطان إذا أعٌاه المإمن لال البؽوي:" 

ن اإلنس فؤؼراه بالمإمن لٌفتنه، ٌدل وعجز من إؼوابه ذهب إلى متمرد من اإلنس وهو شٌطا
هل تعوذت باهلل من شٌاطٌن الجن »علٌه ما روي عن أبً ذر لال: لال لً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

                                                                                                                                                                      
 .2ٖٔ-1ٖٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .22ٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .2ٙ/2تفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .2ٖٔٔ/ٗ(:ص2212أخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .2ٖٔٔ/ٗ(:ص2211أخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .[ٖؾ : ]ٌوس(ٙ)
 .[ٕٔٔ]األنعام : (2)
 .2ٖٔٔ/ٗ(:ص2212أخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .ٕٖٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٕ٘/ٕٔ(:ص2ٖٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .22ٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٔٔ)
 .2ٕٖٔ/ٗ(:ص222ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .ٕ٘-ٔ٘/ٕٔ(:ص2ٙ2ٖٔ(، و)2ٖٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
، والصحٌح ان لول مجاهد مستمل، وسوؾ ٌؤتً بٌانه فً المول الثالث. وهللا 22ٔ/ٖر: تفسٌر البؽوي:انظ (ٗٔ)

 أعلم.
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واإلنس"؟ فملت: ٌا رسول هللا وهل لئلنس من شٌاطٌن؟ لال: "نعم، هم شر من شٌاطٌن 
 .(ٔ)«الجن

علً من شٌاطٌن الجن، وذلن أنً إذا  إن شٌاطٌن اإلنس أشد»ولال مالن بن دٌنار: 
 .(ٕ)"«تعوذت باهلل ذهب عنً شٌطان الجن، وشٌطان اإلنس ٌجٌبنً فٌجرنً إلى المعاصً عٌانا

 .(ٕ)"«عٌانا
 .(ٖ)والثالث : شٌاطٌن اإلنس كفارهم ، وشٌاطٌن الجن كفارهم ، لاله مجاهد

 .(٘)، واختاره الطبري(ٗ)والرابع : أن شٌاطٌن اإلنس والجن مردتهم ، لاله الحسن
لال الطبري:" جعل عكرمة والسدي فً تؤوٌلهما هذا الذي ذكرت عنهما ، عدّو األنبٌاء 
ا{ ، أوالَد إبلٌس ، دون أوالد آدم ، ودون  الذٌن ذكرهم هللا فً لوله : }وكذلن جعلنا لكل نبً عدوًّ
 الجن وجعل الموصوفٌن بؤن بعضهم ٌوحً إلى بعض زخرؾ المول ؼروًرا ، ولَد إبلٌس ، وأن

ولٌس لهذا َمْن مع ابن آدم من ولد إبلٌس ٌوحً إلى َمْن مع الجن من ولده زخرَؾ المول ؼروًرا،
التؤوٌل وجه مفهوم، ألن هللا جعل إبلٌس وولده أعداَء ابن آدم، فكل ولده لكل ولده عدّو. ولد 

معنًٌّا بذلن  خّص هللا فً هذه اآلٌة الخبر عن األنبٌاء أنه جعل لهم من الشٌاطٌن أعداًء. فلو كان
الشٌاطٌن الذٌن ذكرهم السدي، الذٌن هم ولد إبلٌس، لم ٌكن لخصوص األنبٌاء بالخبِر عنهم أنه 
جعل لهم الشٌاطٌن أعداًء، وجهٌ. ولد جعل من ذلن ألعدى أعدابه، مثل الذي جعللهم. ولكن ذلن 

ا  ًٌّ به أنه جعل مردة اإلنس والجن لكل نبً عدوًّ ٌوحً بعضهم إلى كالذي للنا، من أنه معن
 .(ٙ)بعض من المول ما ٌإذٌهم به"

ذت باهلل من شر شٌاطٌن اإلنس   عن أبً ذر: "أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: ٌا أبا ذر، هل تعوَّ
 .(2)والجّن؟ لال: للت: ٌا رسول هللا، هل لئلنس من شٌاطٌن؟ لال: نعم!"

ٌوحً بعضهم إلى بعض زخرؾ وفً رواٌة اخرى:" لال: نعم شٌاطٌن اإلنس والجن  
 .(1)المول ؼرورا"
ذ ٌا أبا ذر، من   عن لتادة لال: "بلؽنً أن أبا ذر لام ٌوًما ٌُصلًّ، فمال له النبً ملسو هيلع هللا ىلص: تعوَّ

 .(2)شٌاطٌن اإلنس والجن. فمال: ٌا رسول هللا، أَو إّن من اإلنس شٌاطٌن؟ لال: نعم! "
ي فهم  ابن جرٌر  لال ابن كثٌر:" من هذا ؛ أن المراد بشٌاطٌن اإلنس عند ِعْكِرمة والسُّّدِ

: الشٌاطٌن من الجن الذٌن ٌضلون الناس ، ال أن المراد منه شٌاطٌن اإلنس منهم. وال شن أن 
ي فلٌس مثله فً هذا المعنى ، وهو محتمل، ولد  هذا ظاهر من كبلم ِعْكِرمة ، وأما كبلم السُّّدِ

، عن ابن عباس من رواٌة الضحان ، عنه ، لال : إن للجن روى ابن أبً حاتم نحو هذا 
شٌاطٌن ٌضلونهم مثل شٌاطٌن اإلنس ٌضلونهم ، لال : فٌلتمً شٌاطٌن اإلنس وشٌاطٌن الجن ، 
فٌمول هذا لهذا : أضلله بكذا ، أضلله  بكذا. فهو لوله : } ٌُوِحً بَْعُضُهْم إِلَى بَْعٍض ُزْخُرَؾ 

 اْلمَْوِل ُؼُروًرا {
ى كل حال فالصحٌح ما تمدم من حدٌث أبً ذر : إن لئلنس شٌاطٌن منهم ، وعل 

وشٌطان كل شًء ما رده ، ولهذا جاء فً صحٌح مسلم ، عن أبً ذر أن رسول هللا صلى هللا 
 .(ٔ): شٌطان فً الكبلب" -وهللا أعلم  -. ومعناه (ٓٔ)«الكلب األسود شٌطان»علٌه وسلم لال : 

                                                           
، دون لوله "هم شر من 2ٕ٘/  1أخرجه النسابً فً االستعاذة، باب االستعاذة من شر شٌاطٌن اإلنس: (ٔ)

 .ٕ٘ٙ/  ٔشٌاطٌن الجن"، واإلمام أحمد فً المسند: 
 .1ٓٔ-22ٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .٘٘/ٕٔ(:ص22ٖٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .1٘ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٔ٘/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖ٘-ٕ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖ٘/ٕٔ(:ص2ٙ1ٖٔأخرجه الطبري) (2)
 .2ٖٔٔ/ٗ(:ص221ٙأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .ٗ٘/ٕٔ(:ص22ٖٓٔأخرجه الطبري) (2)
 (.ٓٔ٘صحٌح مسلم برلم )(ٓٔ)
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[، أي:" ٌوسوس بعضهم إِلى ُٕٔٔهْم إِلَى بَْعٍض{ ]األنعام : لوله تعالى:}ٌُوِحً بَْعضُ 
 .(ٕ)بعض بالضبلل والشر"
 .(ٖ)أي: ٌلمً" لال البؽوي:"

 .(ٗ)لال الطبري:" ٌوحً بعض هإالء الشٌاطٌن إلى بعض" 
 .(٘)أي : ٌلمً بعضهم إلى بعض" لال ابن كثٌر:" 

ال: فإن هللا ٌمول:}َوإِنَّ شٌاطٌن الجن ٌوحون إلى شٌاطٌن اإلنس. للال ابن عباس:" 
الشٌََّاِطٌَن لٌَُوُحوَن إِلَى أَْوِلٌَابِِهم{
(ٙ)"(2). 

عن أبً روق عن الضحان عن ابن عباس فً لوله: "}وكذلن جعلنا لكل نبً عدوا 
شٌاطٌن اإلنس والجن ٌوحً بعضهم إلى بعض زخرؾ المول ؼرورا{، لال: إن للجن شٌاطٌن 

ونهم، لال: فٌلمى شٌطان اإلنس وشٌطان الجن، فٌمول هذا ٌضلونهم مثل شٌاطٌن اإلنس ٌضل
لهذا: أضلله بكذا، وأضلله بكذا، لال: فهو لوله: }ٌوحً بعضهم إلى بعض زخرؾ المول 

 . (1)ؼرورا{"
 :(2)[، ثبلثة أوجهٕٔٔلوله تعالى:}ٌُوِحً بَْعُضُهْم إِلَى بَْعٍض{ ]األنعام : وفً 

 أحدها : ٌعنً ٌوسوس بعضهم بعضاً .
الثانً : ٌشٌر بعضهم إلى بعض ، فعبر عن اإلشارة بالوحً كموله :} فَؤَْوَحى إِلٌَِهْم أَن َسبُِّحواْ و

ً { ] مرٌم :  [، و}ُزْخُرَؾ اْلمَْوِل{ ما زٌنوه لهم من الشبه فً الكفر وارتكاب  ٔٔبُْكَرةً َوَعِشٌّا
 المعاصً.

 [، أي: أمر. َٕٔسَمآٍء أَْمَرَها { ] فصلت :  والثالث : ٌؤمر بعضهم بعضاً كموله :}َوأَْوَحى فًِ ُكلِّ 
}ٌوحً بعضهم إلى بعض ..{: عبارة عما ٌوسوس به شٌاطٌن الجن إلى لال المرطبً:"  

 .(ٓٔ)شٌاطٌن اإلنس. وسمً وحٌا، ألنه إنما ٌكون خفٌة"
ن [، أي:" ٌوسوسون بالكبلم المزٌّ ٕٔٔلوله تعالى:}ُزْخُرَؾ اْلمَْوِل ُؼُروًرا{ ]األنعام : 

 .(ٔٔ)واألباطٌل الممّوهة لٌؽروا الناس وٌخدعوهم"
أي : " المول المزٌن المزخرؾ ، وهو المزوق الذي ٌؽتر سامعه من  لال ابن كثٌر: 

 .(ٕٔ)الجهلة بؤمره"
لال الطبري:ٌعنً: "المزٌَّن من المول بالباطل، لٌؽّروا به المإمنٌن من أتباع األنبٌاء 

فإنه ما ؼّر اإلنسان فخدعه فصدَّه عن الصواب إلى الخطؤ «: الؽرور»فٌفتنوهم عن دٌنهم.. وأما
 .(ٖٔ)وعن الحك إلى الباطل"
}زخرؾ المول{، وهو لول مموه مزٌن بالباطل ال معنى تحته، }ؼرورا{ لال البؽوي:" 

ٌعنً: لهإالء الشٌاطٌن ٌزٌنون األعمال المبٌحة لبنً آدم، ٌؽرونهم ؼرورا، والؽرور: المول 
 .(ٗٔ)الباطل"

                                                                                                                                                                      
 .ٕٖٔ-ٕٖٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .1ٖٖ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .1ٓٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .2٘/ٕٔتفسٌر الطبري (ٗ)
 .ٕٖٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .[ٕٔٔ]األنعام : (ٙ)
 .2ٕٖٔ/ٗ(:ص222ٓأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .2ٕٖٔ/ٗ(:ص222ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .1٘ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .2ٙ/2تفسٌر المرطبً: (ٓٔ)
 .1ٖٖ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .ٕٖٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .1٘-ٙ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .1ٓٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٗٔ)
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ٌمول: حسَّن بعضهم لبعٍض المول لٌتّبعوهم فً فتنتهم" ابن عباس:" لال
(ٔ). 

 لوله:"}زخرؾ المول ؼروًرا{، لاال: تزٌٌن الباطل باأللسنة". (ٖ)ومجاهد (ٕ)عن عكرمة
 باأللسنة".

، المزٌَّن، حٌث زٌَّن لهم هذا الؽرور، كما زٌَّن إبلٌس آلدم «الزخرؾ»لال ابن زٌد:" 
الناصحٌن. ولرأ: }َولٌََّْضنَا لَُهْم لَُرنَاَء فََزٌَّنُوا لَُهْم{، ]سورة فصلت: ما جاءه به ولاسمه إنه له لمن 

 .(ٗ)[ . لال: ذلن الزخرؾ"ٕ٘
، فزخرفوه، زٌَّنوه"«الزخرؾ»عن السدي: "أما

. "}ؼررًوا{، لال: ٌؽّرون به الناَس (٘)
 .(ٙ)والجّن"
لذهب زخرفا. وكل شً جعل تموٌههم زخرفا لتزٌٌنهم إٌاه، ومنه سمً الال المرطبً:"  

 .(2)حسن مموه فهو زخرؾ. والمزخرؾ المزٌن. وزخارؾ الماء طرابمه"
 -جلَّ وعبل-[، أي:" ولو أراد ربن ٕٔٔلوله تعالى:}َولَْو َشاَء َربَُّن َما فَعَلُوهُ{ ]األنعام : 
 .(1)لحال بٌنهم وبٌن تلن العداوة، ولكنه االبتبلء من هللا"

 .(2)ه الشٌطان من الوسوسة فً الملوب"أي: ما ألمالال البؽوي:" 
لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: ولو شبت، ٌا دمحم، أن ٌإمن الذٌن كانوا ألنبٌابً أعداًء 
من شٌاطٌن اإلنس والجن فبل ٌنالهم مكرهم وٌؤمنوا ؼوابلهم وأذاهم، فعلُت ذلن، ولكنً لم أشؤ 

 .(ٓٔ)ك له فً الكتاب السابك"ذلن، ألبتلً بعضهم ببعض، فٌستحك كل فرٌك منهم ما سب
ًّ  لال ابن كثٌر:  " أي : وذلن كله بمدر هللا ولضابه وإرادته ومشٌبته أن ٌكون لكل نَب

 .(ٔٔ)عدّو من هإالء"
[، أي:" فدعهم وما ٌختلمون ِمن كذب ٕٔٔلوله تعالى:}فََذْرُهْم َوَما ٌَْفتَُروَن{ ]األنعام : 

 .(ٕٔ)وزور"
نً الشٌاطٌن الذٌن ٌجادلونن بالباطل من مشركً لومن ٌع-لال الطبري:" ٌمول: فدعهم 

}وما ٌفترون{، ٌعنً: وما -وٌخاصمونن بما ٌوحً إلٌهم أولٌاإهم من شٌاطٌن اإلنس والجن
ٌختلمون من إفن وزور. ٌمول له ملسو هيلع هللا ىلص: اصبر علٌهم، فإنً من وراء عمابهم على افترابهم على 

 .(ٖٔ)الزور"هللا، واختبللهم علٌه الكذَب و
" أي : فدعهم ، } َوَما ٌَْفتَُروَن { أي : ٌكذبون ، أي : دع أذاهم وتوكل  لال ابن كثٌر: 

 .(ٗٔ)على هللا فً عداوتهم ، فإن هللا كافٌن وناصرن علٌهم"
لال ابن الجوزي:" لوله تعالى: }فذرهم وما ٌفترون{  إن للنا إن هذا تهدٌد كما سبك فً  

 .(٘ٔ)، وإن للنا إنه أمر بترن لتالهم فهو منسوخ بآٌة السٌؾ"اآلٌة السادسة فهو محكم
 الفوابد:

                                                           
 .ٙ٘/ٕٔ(:ص221ٖٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .٘٘/ٕٔ(:ص22ٖٗٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٙ٘/ٕٔ(:ص22ٖٙٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٙ٘/ٕٔ(:ص222ٖٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٙ٘/ٕٔ(:ص22ٖ٘ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٙ٘/ٕٔ(:ص21ٖٓٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .2ٙ/2تفسٌر المرطبً: (2)
 .ٕٗٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .1ٓٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (2)
 .2٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٖٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .ٕٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .2٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .ٕٖٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
 .2ٕٗ/ٕنواسخ المرآن: (٘ٔ)
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ٌِْه َوَسلََّم وكل داع إلى هللا تعالى بإعبلمه أنه ما من نبً وال  -ٔ تسلٌة الرسول َصلَّى هللاُ َعلَ
 داع إال وله أعداء من الجن واإلنس ٌحاربونه حتى ٌنصره هللا علٌهم.

 أمضى سبلح للشٌاطٌن هو التزٌٌن والتؽرٌر.التحذٌر من التموٌه والتؽرٌر فإن  -ٕ
وٌستفاد من اآلٌة الكرٌمة ان كل إنسان معه شٌطان: وكما أمد هللا اإلنسان بملن ٌهدٌه،  -ٖ

وٌإٌده .. فإنه كذلن ٌمده بشٌطان ٌوسوس له، وٌزٌن له السوء، وٌؽرٌه بالمنكر، 
 وٌدعوه إلى الفتنة، ٌستوى فى ذلن األنبٌاء وؼٌرهم.

لالت: "خرج النبى ملسو هيلع هللا ىلص من عندى لٌبلً، فؽرت  -ضى هللا عنهار-عن عابشة 
، للت: وما لى ال ٌؽار «َما لَِن ٌَا َعابَِشةُ، أَِؼْرِت؟»علٌه، فجاء فرأى ما أصنع، فمال: 

ٌَْطانُِن؟»مثلى على مثلن؟ فمال:  ، للت: ٌا رسول هللا، أومعى شٌطان؟ «أَلَْد َجاَءِن َش
، للت: ومعن ٌا رسول هللا؟ «نَعَمْ »للت: ومع كل إنسان شٌطان؟ لال:  ،«نَعَمْ »لال: 
ٌِْه َحتَّى أَْسلَمَ »لال:   .(ٔ)«"نَعَْم، َولَِكْن َربِّى أََعانَنِى َعلَ

َما ِمْنُكْم ِمْن أََحٍد إاِل »وعن عبد هللا بن مسعود رضً هللا عنه عن النبى ملسو هيلع هللا ىلص لال: 
َل بِِه  ِ؟ لَاَل: « لَِرٌنُهُ ِمَن اْلِجنِّ َولَْد ُوّكِ َ »لَالُوا: َوإٌَِّاَن ٌَا َرُسوَل َّللاَّ َوإٌَِّاَى، إاِلَّ أَنَّ َّللاَّ

ٌْرٍ  ٌِْه فَؤَْسلََم، فبَلَ ٌَؤُْمُرنِى إاِلَّ بَِخ  .(ٕ)«أََعانَنِى َعلَ
 

 المرآن
ٌِْه أَْفئَِدةُ الهِذٌَن ََل ٌُْإِمنُوَن بِاْْلِخَرةِ  ({ َٖٔٔوِلٌَْرَضْوهُ َوِلٌَْمتَِرفُوا َما ُهْم ُمْمتَِرفُوَن ) }َوِلتَْصؽَى إِلَ

 [ٖٔٔ]األنعام : 
 التفسٌر:

وِلتمٌل إلٌه للوب الكفار الذٌن ال ٌصدلون بالحٌاة اآلخرة وال ٌعملون لها، ولتحبَّه أنفسهم، 
 ولٌكتسبوا من األعمال السٌبة ما هم مكتسبون.

ٌِْه أَ   [، أي:" ْٖٔٔفبَِدةُ الَِّذٌَن اَل ٌُْإِمنُوَن بِاآْلِخَرةِ{ ]األنعام : لوله تعالى:}َوِلتَْصؽَى إِلَ
 .(ٖ)وِلتمٌل إلٌه للوب الكفار الذٌن ال ٌصدلون بالحٌاة اآلخرة وال ٌعملون لها"

 .(٘)لتمٌل إلٌه" . وفً رواٌة اخرى عنه:"(ٗ)لال ابن عباس:" ٌمول: تزٌػ إلٌه أفبدة" 
 .(ٙ)للوُب الكفار، وٌحبونه، وٌرضون به" ٌمول: تمٌل إلٌهلال السدي:"  
ٌْت إلٌها، لال ابن زٌد:"   }ولتصؽى{، ولٌهووا ذلن ولٌرضوه. ٌمول الرجل للمرأة:َصؽَ
 .(2)هوٌتها"
 .(1)لال الطبري:" ٌمول: ولتمٌل إلٌه للوب الذٌن ال ٌإمنون باآلخرة" 
بَِدةُ الَِّذٌَن ال ٌُْإِمنُوَن } أَفْ  - (2)لاله ابن عباس -" أي : ولتمٌل إلٌه  لال ابن كثٌر: 

بِاآلِخَرةِ{، أي : للوبهم وعمولهم وأسماعهم"
(ٔٓ). 

                                                           
 .1ٕٙٔ/ٗ(:ص1ٕٔ٘رواه مسلم) (ٔ)
فً صفات المنافمٌن: باب تحرٌش الشٌطان وبعثه سراٌاه لفتنة الناس،  2ٕٙٔ/ٗ(:ص1ٕٔٗرواه مسلم) (ٕ)

 من طرٌمٌن عن جرٌر، بهذا االسناد. 2ٖ/2( ، والمزي فً "تهذٌب الكمال" ٕٔٔٗوالبؽوي )
، ومسلم، والطحاوي فً "شرح مشكل ٖٙٓ/ٕ، والدارمً ٓٙٗو  ٔٓٗو  22ٖو  1ٖ٘/ٔوأخرجه أحمد 

( ٕٗ٘ٓٔ( و )ٖٕ٘ٓٔ( و )ٕٕ٘ٓٔ، والطبرانً )ٔٓٔو  ٓٓٔ/2( ، والبٌهمً فً " الدالبل " 2ٓٔاآلثار" )
 من طرق عن منصور، به.

 .ٕٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1٘/ٕٔ(:ص21ٖٔٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .2ٖٖٔ/ٗ(:ص222ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .2٘-1٘/ٕٔ(:ص21ٖٖٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .2٘-1٘/ٕٔ(:ص21ٖٗٔأخرجه الطبري) (2)
 .1٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2ٖٖٔ/ٗ(:ص222ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (2)
 .ٕٖٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)



2ٕ 
 

أي: تمٌل إلٌه، والصؽو: المٌل، ٌمال: صؽو فبلن معن، أي: مٌله، والفعل لال البؽوي:" 
منه: صؽى ٌصؽً، صؽا، وصؽى ٌصؽى، وٌصؽو صؽوا، والهاء فً "إلٌه" راجعة إلى 

 .(ٔ)زخرؾ المول"
ٌت، بالٌاء، حكً عن بعض بنً أسد: َصؽٌت إلى حدٌثه، فؤنا أصؽَى ُصِؽًٌّا، صؽٌمال:  

بالٌاء، وذلن إذا ملت. وٌمال:َصْؽِوي معن، إذا كان هوان معه ومٌلن، مثل لولهم:ِضلَِعً معن، 
 : (ٕ)وٌمال:أصؽٌت اإلناء، إذا أملته لٌجتمع ما فٌه، ومنه لول الشاعر

ٌٌْػ، وفٌِه إلَى التَّْشبٌِِه إْصؽَاُء  تََرى السَِّفٌَهَ بِِه َعْن ُكلِّ   ُمْحَكَمٍة  َز
 .(ٖ)وٌمال للممر إذا مال للؽٌوب:"صؽا" و"أصؽى"

[، أي:" ولتحبَّه ٖٔٔلوله تعالى:}َوِلٌَْرَضْوهُ َوِلٌَْمتَِرفُوا َما ُهْم ُمْمتَِرفُوَن{ ]األنعام :  
 .(ٗ)أنفسهم، ولٌكتسبوا من األعمال السٌبة ما هم مكتسبون"

 .(٘)لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: ولٌكتسبوا من األعمال ما هم مكتسبون" 
" } َوِلٌَْرَضْوهُ { أي : ٌحبوه وٌرٌدوه. وإنما ٌستجٌب لذلن من ال ٌإمن  لال ابن كثٌر: 

ٌِْه بِفَاتِنٌَِن. إاِل  َمْن ُهَو َصاِل اْلَجِحٌِم { باآلخرة ، كما لال تعالى : } فَإِنَُّكْم َوَما تَْعبُُدوَن. َما أَْنتُْم َعلَ
[ ، ولال تعالى : } إِنَُّكْم لَِفً لَْوٍل ُمْختَِلٍؾ. ٌُْإفَُن َعْنهُ َمْن أُفَِن { ٖٙٔ - ٔٙٔ]الصافات : 
 .(ٙ)["2،  1]الذارٌات : 
 .(2)}لٌرضوه{، لال: ٌحبونه وٌرضونه"عن السدي:"  
 [، ثبلثة وجوه:ٖٔٔفُوَن{ ]األنعام : وفً لوله تعالى:} َوِلٌَْمتَِرفُوا َما ُهْم ُمْمتَرِ  
 .(ٓٔ)، والزجاج(2)، وابن زٌد(1)السديمعناه:لٌعملوا من الذنوب ما هم عاملون. وهذا لول أحدها: 
 .(ٓٔ)والزجاج

، وبه لال (ٔٔ)والثانً: ولٌكتسبوا من الشرن والمعاصً ما هم مكتسبون ، لاله جوٌبر
 . وهو لرٌب من المعنى األول.(ٖٔ)، والبؽوي(ٕٔ)الطبري
ن العرب سماًعا:خرج ٌمترؾ ألهله، بمعنى ٌكسب لهم. ومنه لٌل:لارؾ فبلن حكً ع 

هذا األمر، إذا والعه وعمله، وكان بعضهم ٌمول: هو التهمة واالدعاء. ٌمال للرجل:أنت لََرْفتَنًِ، 
 :(٘ٔ)، ولال رإبة(ٗٔ) أي اتهمتنً. وٌمال:ببسما الترفَت لنفسن

 تَْمَوى التَِّمً وِعفَّةَ العَِفٌؾِ   أَْعٌَا اْلتَِراُؾ الَكِذِب الَمْمُروؾِ 
 [.ٖٕومنه لوله تعالى:}َوَمْن ٌَْمتَِرْؾ َحَسنَة{ ]الشورى :  

 .(ٔ)، والماوردي(ٙٔ)والثالث: ولٌكذبوا على هللا ورسوله ما هم كاذبون ،ذكره الزجاج
                                                           

 .1ٓٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٔ)
، 2ٙ: 2، والمرطبً ٕ٘ٓ: ٗسٌر أبً حٌان اللسان )صؽا( ، وأًٌضا فً تف لم أتعرؾ على لابله، والبٌت فً  (ٕ)
، وفً اللسان والمرطبً: ))عن كل مكرمة(( ، وكؤن الصواب ما تفسٌر ابن جرٌر، وأبً حٌان، وكؤن 2ٙ

 .الشاعر ٌرٌد الذٌن ٌتبعون ما تشابه من آٌات كتاب هللا، وٌعرضون عن المحكم من آٌاته
 .1٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٖٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .2ٖٖٔ/ٗ(:ص21ٓٓأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .ٓٙ/ٕٔ(:ص21ٖٙٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٓٙ/ٕٔ(:ص212ٖٔأخرجه الطبري) (2)
 .1ٕ٘/ٕانظر: معانً المرآن: (ٓٔ)
 .2٘ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .2٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .1ٓٔ/ٖانظر: تفسٌر البؽوي: (ٖٔ)
 .،2٘/ٕٔ، وتفسٌر الطبري:ٕ٘ٓ/ ٔمجازالمرآن  انظر: (ٗٔ)
 .، ولم أجده فً الدٌوان2٘/ٕٔ، وتفسٌر الطبري:ٕ٘ٓ/ ٔالبٌت من شواهد، مجازالمرآن (٘ٔ)
 .1ٕ٘/ٕانظر: معانً المرآن: (ٙٔ)
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وألن ٌرضوه » ، المعنى"«الم أن»أي: لٌختلموا ولٌكذبوا، وهذه لال الزجاج:" 
، ومعناه معنى التهدد والوعٌد، كما تمول: افعل ما «الم أمر« »البلم»، على أن «ولٌمترفوا

 .(ٕ)شبت، فلفظه لفظ األمر ومعناه معنى التهدد"
 الفوابد:
أن الملوب الفارؼة من اإلٌمان باهلل ووعده وعٌده فً الدار اآلخرة أكثر الملوب مٌبلً إلى  -ٔ

لضبلل والمعاصً ال ٌنماد لها إال شرار الباطل والشر والفساد، وأن الباطل والجهل وا
 :(ٖ)الناس كما لال بعض الشعراء
 إال على أَْضعَِؾ المجانٌنِ                 إْن هو مستولًٌا على أحٍد  

الجواب ، وأن أعداء هللا لهم اعتراضات وُشبَه كثٌرة على دٌن الرسل ٌصدون بها الناس -ٕ
 .[َٙٔهَذا بُْهتَاٌن َعِظٌٌم{ ]النور: عن هذه المطاعن كلها أن نمول:}ُسْبَحانََن 

هإالء المجادلٌن المستمعٌن إلى اإلٌحاء هم من الذٌن ال ٌإمنون بؤن  -ملسو هيلع هللا ىلص-تسلٌة النبً -ٖ
 باآلخرة، وإنما ٌحصرون همهم كله فً الدنٌا.

 
 المرآن

ٌُْكمُ  ِ أَْبتَِؽً َحَكًما َوُهَو الهِذي أَْنَزَل إِلَ ٌَْر َّللاه ٌْنَاُهُم اْلِكتَاَب ٌَْعلَُموَن أَنههُ  }أَفَؽَ ًَل َوالهِذٌَن آتَ اْلِكتَاَب ُمفَصه
ٌل ِمْن َربَِّن بِاْلَحّكِ فَََل تَُكونَنه ِمَن اْلُمْمتَِرٌَن )  [ٗٔٔ({ ]األنعام : ُٗٔٔمنَزه

 التفسٌر:
وبٌنكم، وهو لهإالء المشركٌن: أؼٌر هللا إلهً وإلهكم أطلب َحَكًما بٌنً  -أٌها الرسول-لل 

سبحانه الذي أنزل إلٌكم المرآن مبٌنًا فٌه الحكم فٌما تختصمون فٌه من أمري وأمركم؟ وبنو 
أٌها -إسرابٌل الذٌن آتاهم هللا التوراة واإلنجٌل ٌعلمون علًما ٌمٌنًا أن هذا المرآن منزل علٌن 

ٌن فً شًء مما أوحٌنا إلٌن -الرسول  .من ربن بالحك، فبل تكونن من الشاّكِ
ِ أَْبتَِؽً َحَكًما{ ]األنعام :   ٌَْر َّللاَّ لهإالء  -أٌها الرسول-[، أي:" لل ٗٔٔلوله تعالى:}أَفَؽَ

 .(ٗ)المشركٌن: أؼٌر هللا إلهً وإلهكم أطلب َحَكًما بٌنً وبٌنكم"
لال الطبري:" لل لهإالء العادلٌن باهلل األوثان واألصنام، المابلٌن لن: كؾَّ عن آلهتنا،  

ًّ بذكر آلهتكم بما ٌكون صدًّا عن عبادتها، فلٌس لً أن ونكؾ عن إ لهن: إن هللا لد حكم عل
 .(٘)أتعدَّى حكمه وأتجاوزه، ألنه ال َحَكم أعدل منه، وال لابل أصدق منه"

ٌمول هللا تعالى لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص : لل لهإالء المشركٌن باهلل الذٌن ٌعبدون  لال ابن كثٌر:" 
ِ أَْبتَِؽً َحَكًما {، أي : بٌنً وبٌنكم"ؼٌره : }  ٌَْر َّللاَّ أَفَؽَ

(ٙ). 
أي: لل لهم ٌا دمحم أفؽٌر هللا، أطلب  لاضٌا بٌنً وبٌنكم، وذلن أنهم كانوا لال البؽوي:" 

 .(2)ٌمولون للنبً ملسو هيلع هللا ىلص: اجعل بٌننا وبٌنن حكما فؤجابهم به"

                                                                                                                                                                      
 .2٘ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .1ٕ٘/ٕمعانً المرآن:(ٕ)
، 1ٗٗ/ ٔالدر المصون : والبٌت ؼٌر منسوب فً : بصور مختلفة،وروى عجزه لم أتعرؾ على لابله،  (ٖ)

" ، 2ٖٔ/ ٔ/ 1ٔ"، وابن عمٌل: "ٕٙٔ/ ٔ/ ٕٕٙ، واألشمونً: "ٕٔٓ/ ٔ، و التصرٌح: ٖٙٓ/ ٕوالكتاب :
، ٕ٘ٔ/ ٔوهمع الهوامع:  ،ٔٙ/ٔ، وشرح التسهٌل: 1ٕوعمدة الحفاظ: ،ٖٔٔ/ ٕوالعٌنً: ، ٘ٓٔ/ ٔوالممرب :

، وفٌه:"إال على حزبه المبلعٌن، 2ٗٗ/ٔوشرح الكافٌة ، ٖٖٙ/ ٖٙٔ، وشذور الذهب: "2ٙ/ ٔوالدرر اللوامع: 
 ، ورواٌته فٌه:"إال على حزبه المناحٌس".ٕٗٔ/ٕوالخزانة:

مستولٌا: اسم فاعل من استولى على الشًء: أي تواله وملن زمام التصرؾ فٌه. المجانٌن: جمع مجنون، وهو 
 الذي ذهب عمله.

 .ٕٗٔسر:التفسٌر المٌ (ٗ)
 .ٓٙ/ٕٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٕٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .1ٓٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (2)
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لكم حاكما وهو كفاكم مبونة المسؤلة فً اآلٌات  المعنى: أفؽٌر هللا أطلبلال المرطبً:"  
بما أنزله إلٌكم من الكتاب المفصل، أي المبٌن. ثم لٌل: الحكم أبلػ من الحاكم، إذ ال ٌستحك 
التسمٌة بحكم إال من ٌحكم بالحك، ألنها صفة تعظٌم فً مدح. والحاكم صفة جارٌة على الفعل، 

 .(ٔ)فمد ٌسمى بها من ٌحكم بؽٌر الحك"
بًل{ ]األنعام : لول ٌُْكُم اْلِكتَاَب ُمفَصَّ [، أي:" وهو سبحانه ٗٔٔه تعالى:}َوُهَو الَِّذي أَْنَزَل إِلَ

 .(ٕ)الذي أنزل إلٌكم المرآن مبٌنًا فٌه الحكم فٌما تختصمون فٌه من أمري وأمركم؟"
 لال الطبري:" ٌعنً المرآن}مفصَّبل{، ٌعنً: مبٌنًا فٌه الحكم فٌما تختصمون فٌه من 

 .(ٖ)أمري وأمركم"
 .} ُمفَصَّبل {، أي : مبٌنا" :"(٘)، وابن كثٌر(ٗ)لال لتادة 
{، مبٌنا فٌه أمره ونهٌه، ٌعنً: المرآن، ولٌل: مفصبل أي خمسا ُمفَصَّبل }لال البؽوي:" 

 .(ٙ)[ "ٕٖخمسا وعشرا وعشرا، كما لال: }ِلنُثَبَِّت بِِه فَُإاَدن{ ]الفرلان : 
بًل{ ]األنعام :  وفً لوله تعالى:}َوُهوَ  ٌُْكُم اْلِكتَاَب ُمفَصَّ  :(2)وجوه ٗٔٔالَِّذي أَْنَزَل إِلَ

 أحدها : تفصٌل آٌاته لتبٌان معانٌه فبل تُْشِكل .
 والثانً : تفصٌل الصادق من الكاذب .

 .(1)والثالث : تفصٌل الحك من الباطل ، والهدى من الضبلل ، لاله الحسن
 ً ، والمستحب من المحظور ، والحبلل من الحرام .والرابع : تفصٌل األمر من النه

إن هللا تبارن وتعالى أنزل الكتاب وترن فٌه موضعا للسنة، وسن رسول  لال ربٌعة:" 
 .(2)هللا ملسو هيلع هللا ىلص وترن فٌها موضعا للرأي"

ٌل ِمنْ  ٌْنَاُهُم اْلِكتَاَب ٌَْعلَُموَن أَنَّهُ ُمنَزَّ { ]األنعام :  لوله تعالى:}َوالَِّذٌَن آتَ [، َٗٔٔربَِّن بِاْلَحّكِ
أي:" وبنو إسرابٌل الذٌن آتاهم هللا التوراة واإلنجٌل ٌعلمون علًما ٌمٌنًا أن هذا المرآن منزل علٌن 

 .(ٓٔ)من ربن بالحك" -أٌها الرسول-
لال السمرلندي:" ٌعنً: مإمنً أهل الكتاب، }ٌعلمون أنه منزل من ربن بالحك{، ٌعنً: 

 .(ٔٔ)من هللا بالعدل"المرآن منزل 
أي : من الٌهود والنصارى ، } ٌَْعلَُموَن أَنَّهُ ُمنزٌل ِمْن َربَِّن بِاْلَحّكِ { ، أي  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٕٔ): بما عندهم من البشارات بن من األنبٌاء المتمدمٌن "
هم ٌعنً: علماء الٌهود والنصارى الذٌن آتٌناهم التوراة واإلنجٌل، ولٌل: لال البؽوي:" 

هو «: الكتاب»مإمنو أهل الكتاب، ولال عطاء: هم رءوس أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص، والمراد بـ
 .(ٖٔ)المرآن، }ٌعلمون أنه منزل{ ٌعنً: المرآن"

}والذٌن آتٌناهم الكتاب{، ٌرٌد الٌهود والنصارى. ولٌل: من أسلم منهم لال المرطبً:"  
ون أنه{، أي: المرآن. }منزل من ربن بالحك{، أي: أن كسلمان وصهٌب وعبد هللا بن سبل. }ٌعلم

                                                           
 .2/2ٓتفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .ٕٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٓٙ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٖٗٔ/ٗ(:ص21ٓٗأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕٕٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .1ٓٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .2٘ٔ/ٕت والعبون:انظر: النك (2)
 .2٘ٔ/ٕانظر: النكت والعبون: (1)
 .2ٖٗٔ/ٗ(:ص21ٖٓأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٕٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .22ٗ/ٔبحر العلوم: (ٔٔ)
 .ٕٕٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .1ٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٖٔ)
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كل ما فٌه من الوعد والوعٌد لحك... ولال عطاء: }الذٌن آتٌنا الكتاب{ وهم رإساء أصحاب دمحم 
 .(ٔ)علٌه السبلم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلً رضً هللا عنهم"

الون ، بتشدٌد الزاي، ولرأ الب«منزل»لرأ ابن عامر وعاصم فً رواٌة حفص  
 .(ٕ)بالتخفٌؾ

ٌن فً ٗٔٔلوله تعالى:}فبََل تَُكونَنَّ ِمَن اْلُمْمتَِرٌَن{ ]األنعام :  [، أي:" فبل تكونن من الشاّكِ
 .(ٖ)شًء مما أوحٌنا إلٌن"

 .(ٗ)لال الربٌع:" ٌمول: ال تكونن فً شن مما لَصصنا علٌن"
 .(٘)لال الحسن: "ٌمول: ٌا دمحم، ال تكن فً شن"

خاطبه بذلن وأراد به ، ٌعنً: الشاكٌن فً أنه الحك وأنه من هللا تعالى لال السرممندي:"
 .(ٙ)ؼٌره من المإمنٌن لكً ال ٌشكوا فٌه"

لال الطبري:" ٌمول: فبل تكونن، ٌا دمحم، من الشاكٌن فً حمٌمة األنباء التً جاءتن من  
لمون أنَّه منزل من ربن هللا فً هذا الكتاب، وؼٌِر ذلن مما تضمنه، ألن الذٌن آتٌناهم الكتاب ٌع

 .(2)بالحك"
ا أَنزْلنَا  لال ابن كثٌر: لوله:"  } فبَل تَُكونَنَّ ِمَن اْلُمْمتَِرٌَن { كموله } فَإِْن ُكْنَت فًِ َشّنٍ ِممَّ

ٌَْن فَاْسؤَِل الَِّذٌَن ٌَْمَرُءوَن اْلِكتَاَب ِمْن لَْبِلَن لَمَْد َجاَءَن اْلَحكُّ ِمْن َربَِّن فبَل تَكُ  ونَنَّ ِمَن اْلُمْمتَِرٌَن { إِلَ
[ ، وهذا شرط ، والشرط ال ٌمتضً ولوعه ؛ ولهذا جاء عن رسول هللا صلى هللا 2ٗ]ٌونس : 

 .(2)"(1)«ال أشن وال أسؤل»علٌه وسلم أنه لال : 
 الفوابد:
 حرمة وبطبلن التحاكم إلى ؼٌر الوحً اإللهً، وأن الحكم هلل وحده ال شرٌن له فٌه.  -ٔ
 ٌة: الرضا باهلل حكما ال شرٌن له فً التشرٌع والطاعة.ومن فوابد اآل -ٕ
أن َّللاَّ سبحانه هو الذي ٌحكم بٌن عباده فً الدنٌا واآلخرة بعدله ولسطه، فبل ٌظلم مثمال  -ٖ

ذرة، وال ٌحّمل أحداً وزر أحد، وال ٌجازي العبد بؤكثر من ذنبه، وٌإدي الحموق إلى 
مه. وهو العدل فً تدبٌره وتمدٌره، وهو أهلها. فبل ٌدع صاحب حك إال وصَّل إلٌه ح

سبحانه موصوؾ بالعدل فً فعله، وأفعاله كلها جارٌة على سنن العدل واالستمامة، لٌس 
 فٌها شاببة جور أصبلً، فهً كلها بٌن الفضل والرحمة، وبٌن العدل والحكمة.

وربًّا، فمال تعالى: مباٌنة الّشرن فً توحٌد اإللهٌّة، وأنه تعالى حمٌك بإفراده ولًٌّا وحكًما  -ٗ
َِّخذُ َوِلًٌّا{ ]األنعام :  ِ أَت ٌَْر َّللاَّ ِ أَْبتَِؽً َحَكماً{، ولال أٌضا: }لُْل أََؼ ٌَْر َّللاَّ [، ولال: ٗٔ}أَفَؽَ

ِ أَْبِؽً َربًّا{ ]األنعام :  ٌَْر َّللاَّ ًّ وال حكم وال رّب إالّ هللا.ٗٙٔ}لُْل أََؼ  [ ، فبل ول
بؤمرٌن األول: المرآن الكرٌم، الثانً: شهادة أهل الكتاب تمرٌر صحة الدعوة اإلسبلمٌة  -٘

 ممن أسلموا كعبد هللا بن سبلم المرظً وأصحمة النجاشً وؼٌرهم.
 

 المرآن

                                                           
 .2/2ٓتفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .22ٗ/ٔانظر: بحر العلوم: (ٕ)
 .ٕٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٔٙ/ٕٔ(:ص211ٖٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .2ٖٗٔ/ٗ(:ص21ٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .22ٗ/ٔبحر العلوم: (ٙ)
 .ٔٙ/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
 رواه: عبد الرزاق، وابن جرٌر؛ من مرسل لتادة.،  إسناده ضعٌؾ(1)

 وورد من مرسل سعٌد بن جبٌر نحوه.
، 2ٔٙ/ٕ، والفتح السماوي:1٘ٔ/1ٙتخرٌج الكشاؾ:( ، ؤٕٔٓٔ/ رلم ٕ٘ٔ/ٙانظر: مصنؾ عبد الرزاق: )

 .٘ٔشاكر، ودفاع عن الحدٌث لؤللبانً :ص - ٕٕٓ/٘ٔوتفسٌر الطبري:
 .ٕٕٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
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َل ِلَكِلَماتِِه َوُهَو السهِمٌُع اْلعَِلٌُم ) ْت َكِلَمُت َربَِّن ِصْدلًا َوَعْدًَل ََل ُمبَّدِ  [٘ٔٔ({ ]األنعام : ٘ٔٔ}َوتَمه
 التفسٌر:

صدلًا فً األخبار واأللوال، وعدال فً األحكام، فبل ٌستطٌع أحد  -وهً المرآن-وتمت كلمة ربن 
ل كلماته الكاملة. وهللا تعالى هو السمٌع لما ٌمول عباده، الحلٌم بظواهر أمورهم وبواطنها.  أن ٌبّدِ

ْت َكِلَمُت َربَِّن ِصْدلًا َوَعْداًل{ ]األنعام :   -، أي:" وتمت كلمة ربن [٘ٔٔلوله تعالى:}َوتَمَّ
 .(ٔ)صدلًا فً األخبار واأللوال، وعدال فً األحكام" -وهً المرآن
ٌمول: فٌما . وفً رواٌة اخرى عنه:" (ٕ)لال لتادة:" ٌمول: صدلًا وعدال فٌما حَكم" 
 .(ٖ)وعد"
 .(ٗ)لال الطبري:" ٌمول: كملت كلمة ربن من الصدق والعدل" 

بن بؤنه ناصر دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وأن عالبة األمر به صدلا ٌمول: وجب لول ر لال السرممندي:"
 .(٘)وعدال ٌعنً: صدلا فٌما وعد هللا له من النصرة وعدال فٌما حكم به"

ٌمول : صدلا فً األخبار وعدال فً الطلب ، فكل ما أخبر به فحك ال  لال ابن كثٌر:" 
عدل سواه ، وكل ما نهى عنه فباطل ، مرٌة فٌه وال شن ، وكل ما أمر به فهو العدل الذي ال 

فإنه ال ٌنهى إال عن َمْفَسدة ، كما لال : } ٌَؤُْمُرُهْم بِاْلَمْعُروِؾ َوٌَْنَهاُهْم َعِن اْلُمْنَكِر ]َوٌُِحلُّ لَُهُم 
ٌِْهُم اْلَخبَابَِث{ إلى آخر اآلٌة ]األعراؾ :  ُم َعلَ  .(ٙ)"[2٘ٔالطٌَِّّبَاِت َوٌَُحّرِ

 [، وجهان:٘ٔٔ} ِصْدلًا َوَعْداًل{ ]األنعام : وفً لوله تعالى: 
، وروي عن لتادة (2)أحدهما : صدلاً فً وعده ووعهده ، وعدالً فً أمره ونهٌه ، لاله ابن بحر

 .(1)نحو ذلن
 .(2)والثانً : صدلاً فٌما حكاه ، عدالً فٌما لضاه ، وهو معنى لول لتادة فً إحدى الرواٌات

 .(ٓٔ)جماعا ،«تمت كلمت ربنو»ولرأ ابن كثٌر وأبو عمرو: 
َل ِلَكِلَماتِِه{ ]األنعام :   ل كلماته ٘ٔٔلوله تعالى:}اَل ُمبَّدِ [، أي:" فبل ٌستطٌع أحد أن ٌبّدِ
 .(ٔٔ)الكاملة"
 .(ٕٔ)لال دمحم بن كعب المرظً:" ال تبدٌل لشًء لاله فً الدنٌا واآلخرة" 
 .(ٖٔ)"الدنٌا وال فً اآلخرة  أي : لٌس أحد ٌُعمُِّب حكمه تعالى ال فً لال ابن كثٌر:" 

[، وٌمال: ٌٔ٘مول: ال مؽٌر لوعده كموله:}إِنَّا لَنَْنُصُر ُرُسلَنَا{ ]ؼافر :  لال السرممندي:"
 .(ٗٔ)ال مبدل لكلماته ٌعنً: ال ٌنمض بعضها بعضا وال ٌشبه كبلم البشر"

فترون وال المرآن ال مبدل له، ال ٌزٌد فٌه الم«: الكلمات»لٌل: أراد بـلال البؽوي:" 
 .(٘ٔ)ٌنمصون"

                                                           
 .ٕٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٙ/ٕٔ(:ص212ٖٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .2ٖٗٔ/ٗ(:ص21ٓ2أخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕٙ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .22ٗ/ٔلعلوم:بحر ا (٘)
 .ٕٕٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .2٘ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .2ٖٗٔ/ٗ(:ص21ٓ2انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (1)
 .ٖٙ/ٕٔ(:ص212ٖٔانظر: الطبري) (2)
 .ٕٙٙانظر: السبعة فً المراءات: (ٓٔ)
 .ٕٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .2ٖ٘ٔ-2ٖٗٔ/ٗ(:ص21ٓ2أخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .ٕٕٖ/ٖابن كثٌر: تفسٌر (ٖٔ)
 .22ٗ/ٔبحر العلوم: (ٗٔ)
 .1ٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (٘ٔ)
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[، أي:" وهللا تعالى هو السمٌع لما ٌمول ٘ٔٔلوله تعالى:}َوُهَو السَِّمٌُع اْلعَِلٌُم{ ]األنعام :  
 .(ٔ)عباده، الحلٌم بظواهر أمورهم وبواطنها"

لال الطبري:" معناه: وهللا}السمٌع{، لما ٌمول هإالء العادلون باهلل، الممسمون باهلل جهد  
بن جاءتهم آٌة لٌإمنن بها، وؼٌر ذلن من كبلم خلمه، }العلٌم{، بما تإول إلٌه أٌمانهم أٌمانهم: ل

من بٍرّ وصدق وكذب وِحْنٍث، وؼٌر ذلن من أمور عباده"
(ٕ). 

} َوُهَو السَِّمٌُع { أللوال عباده ، } اْلعَِلٌُم { بحركاتهم وسكناتهم ، الذي  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)"ٌجازي كل عامل بعمله

 فوابد:ال
 مٌزة المرآن الكرٌم: أن أخباره كلها صدق وأحكامه كلها عدل.  -ٔ
 وعود هللا تعالى ال تتخلؾ أبداً، وال تتبدل بتمدٌم وال تؤخٌر.  -ٕ
 «:العلٌم»، و«السمٌع»ومن الفوابد: اثبات اسمٌن من اسمابه تعالى، وهما: -ٖ
الخفوت، والنطك، هو الذي ٌسمع السر والنجوى. سواء عنده الجهر، و«:  السَِّمٌعُ »فـ -

 والسكوت، ولد ٌكون السماع بمعنى المبول واإلجابة.
، أي: من دعاء ال (ٗ): "اللهم إنً أعوذ بن من لول ال ٌسمع"-ملسو هيلع هللا ىلص  -كمول النبً 

 ٌستجاب.
 ، معناه: لبل هللا حمد من حمده.(٘)ومن هذا لول المصلً: "سمع هللا لمن حمده"

 :(ٙ)الحارث الضبً وأنشد أبو زٌد لشتٌر بن
 دعوت هللا حتى خفت أال                   ٌكون هللا ٌسمع ما ألول 

 .(2)أي: ال ٌجٌب، وال ٌمبل
 و}السَِّمٌُع{ له معنٌان:

لوله تعالى عن إبراهٌم: }إِنَّ َربًِّ لََسِمٌُع الدَُّعاِء{ ومثاله أحدهما: بمعنى المجٌب. 
 [، أي: لمجٌب الدعاء.2ٖ]إبراهٌم: 
 إلى عدة ألسام: لثانً: بمعنى السامع للصو، وهوٌنمسموا

                                                           
 .ٕٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٙ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٕٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
/ ٖ، واإلمام أحمد ٕٗٙ/ 1موارد، والنسابً  ٕٓٗٗ. هذا طرؾ حدٌث رواه ابن حبان فً صحٌحه برلم  (ٗ)

 .ٕٔٓ/ ٕمن حدٌث أنس وانظر الكنز  ٕٖٗ/ ٔؼرٌب الحدٌث ، والخطابً فً 1ٖٖ، ٕ٘٘، 2ٕٔ
، 22ٙ، 22٘، 211، 2ٖ2، 2ٖ1، 2ٖٙ، 2ٖ٘، 2ٖٕ، 2ٕٕ، 2ٓٙأخرجه البخاري بشرح الفتح برلم (٘)

، ٓٙ٘ٗ، 2ٙٓٗ، 1ٕٕٖ، ٖٕٖٓ، وفٌه: "ربنا ولن الحمد حمدا كثٌرا طٌبا مباركا فٌه" وبرلم 222، 222
ٗ٘21. 

(، 21ٔ(، )2ٙٔ(، )12(، )11(، )1ٙ(، )22(، )2ٔ(، )ٖٙ(، )ٕٙ(، )ٗ٘، )(1ٕ(، )ٕ٘ومسلم صبلة برلم )
(، وفٌه: "اللهم ربنا لن الحمد، ملء السموات، وملء األرض، وملء ما شبت من شًء بعده". ٕٕٓ(، )22ٔ)

، 2ٙٔ، 2٘ٔ/ ٕ(، والنسابً )افتتاح( ٖٕٓ(، )ٕٕٓ( وكتاب صبلة المسافرٌن برلم )ٖٕٓوكذلن رواٌته برلم )
، ٔٙٓٔ، 122، 121، 122، 12ٙ، 12٘، 1ٕٙ. وابن ماجه برلم ٕٔٔ، ٕٕٓ، ٕٔٓ، 22ٔ، 21ٔ ،22ٔ
 . وؼٌرهم.2ٖٕٔ، 1ٖٕٔ

، وفً ٖٔ/ ٕ، والمرطبً ٗٗٔ/ ٔ، وابن الجوزي فً زاد المسٌر 1ٕ٘ - ٙ/ ٘أنشده الطبري فً تفسٌره، (ٙ)
بعد الثبلثمابة منسوبا إلى شمٌر بن ، مطلع لصٌدة من سبعة أبٌات فً الشاهد السادس والستٌن ٖٖٙ/ ٕالخزانة 

الحارث الضبً. ولال: شمٌر، بضم الشٌن المعجمة وفتح المٌم وآخره راء مهملة، هكذا ضبطه أبو زٌد. ولال 
 -بالسٌن المهملة وكذا ضبطه الصاؼانً فً العباب بالمهملة-الذي فً حفظً سمٌر  -فٌما كتبه علٌه-األخفش 

مع ستة أبٌات أخرى. وفً أمالً  ٕٗٔم. اهـ وفً نوادر أبً زٌد ص ولال: هو شاعر جاهلً وهللا أعل
، والزمخشري ٕٖٗ/ ٔ، وفً اللسان )سمع( ولم ٌنسبه. وأنشده الخطابً فً ؼرٌب الحدٌث ٖٓٙ/ ٔالمرتضى 
 .ٕٗكما هنا، إلى شتٌر. وانظر تفسٌر أسماء هللا الحسنى للزجاج ص  ٕٔٙ/ ٔفً الفابك 

 .ٓٙ-2٘ابً:انظر: شؤن الدعاء للخط (2)
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األول: سمع ٌراد به بٌان عموم إدران سمع هللا عز وجل،وأنه ما من صوت إال وٌسمعه 
لوله تعالى: }لَْد َسِمَع وع لد ٌكون حادثاً، ومثاله: من الصفات الذاتٌة، وإن كان المسم، وهو هللا

ُ لَْوَل الَّتًِ تَُجاِدلَُن  ِ{ ]المجادلة: َّللاَّ [، فهذا فٌه بٌان إحاطة سمع هللا ٔفًِ َزْوِجَها َوتَْشتَِكً إِلَى َّللاَّ
تعالى بكل مسموع، ولهذا لالت عابشة رضً هللا عنها: "الحمد هلل الذي وسع سمعه األصوات، 

 .(ٔ)وهللا إنً لفً الحجرة، وإن حدٌثها لٌخفى على بعضه"
، من الصفات الفعلٌة، ألنه ممرون بسببوهو  انً: سمع ٌراد به النصر والتؤٌٌد،الث
 [.ٙٗلوله تعالى لموسى وهارون: }إِنَّنًِ َمعَُكَما أَْسَمُع َوأََرى{ ]طه: ومثاله: 
لوله تعالى: }أَْم ٌَْحَسبُوَن أَنَّا ال نَْسَمُع لث: سمع ٌراد به الوعٌد والتهدٌد، ومثاله: الثا

ُهْم َونَْجَواُهْم بَلَى َوُرُسلُنَ ٌِْهْم ٌَْكتُبُوَن{ ]الزخرؾ: ِسرَّ [، فإن هذا ٌراد به تهدٌدهم ووعٌدهم، 1ٓا لََد
 .(ٕ)انوا ٌسرون ما ال ٌرضى من المولحٌث ك
، ،«: العلٌم»ومن أسمابه  - فهو سبحانه  واْلِعْلُم صفةٌ ذاتٌةٌ ثابتةٌ هلل َعزَّ وجلَّ

 .(ٖ)المحٌط علمه بكل شًء، فبل ٌخفى علٌه شًء من األشٌاء«العلٌم»
: هو العالم بالسرابر والخفٌات التً ال ٌدركها علم «العلٌم»لال الخطابً:" 

[. وجاء على بناء فعٌل ٖٕالخلك. كموله تعالى: }إنه علٌم بذات الصدور{ ]لممان:
: }وفوق كل ذي علم علٌم{ -سبحانه-للمبالؽة فً وصفه بكمال العلم، ولذلن لال 

فإن ذلن ٌنصرؾ منهم إلى نوع  -بالعلموإن كانوا ٌوصفون -[. واآلدمٌون 2ٙ]ٌوسؾ:
من المعلومات، دون نوع، ولد ٌوجد ذلن منهم فً حال دون حال، ولد تعترضهم 
اآلفات فٌخلؾ علمهم الجهل، وٌعمب ذكرهم النسٌان، ولد نجد الواحد منهم عالما بالفمه 
علم ؼٌر عالم بالنحو وعالما بهما ؼٌر عالم بالحساب وبالطب ونحوهما من األمور، و

[، }وأحصى كل ٕٔعلم حمٌمة، وكمال }لد أحاط بكل شًء علما{ ]الطبلق: -سبحانه-هللا 
 .(ٗ)["1ٕشًء عددا{ ]الجن: 

 
 المرآن

هبِعُوَن إَِله الظهنه َوإِْن ُهْم إَِله  ِ إِْن ٌَت  ٌَْخُرُصوَن }َوإِْن تُِطْع أَْكثََر َمْن فًِ اأْلَْرِض ٌُِضلُّوَن َعْن َسبٌِِل َّللاه
 [ٙٔٔ({ ]األنعام : ٙٔٔ)

 التفسٌر:
أنن أطعت أكثر أهل األرض ألضلُّون عن دٌن هللا، ما ٌسٌرون إال  -أٌها الرسول-ولو فُرض 

 على ما ظنوه حمًّا بتملٌدهم أسبلفهم، وما هم إال ٌظنون وٌكذبون.
  ِ [، ٙٔٔ{ ]األنعام : لوله تعالى:}َوإِْن تُِطْع أَْكثََر َمْن فًِ اأْلَْرِض ٌُِضلُّوَن َعْن َسبٌِِل َّللاَّ

 .(٘)أنن أطعت أكثر أهل األرض ألضلُّون عن دٌن هللا" -أٌها الرسول-أي:" ولو فُرض 
ٌعنً: أهل أرض مكة فٌما ٌدعونه إلى ملة آبابه. وٌمال: }وإن تطع  لال السرممندي:"

سبٌل  أكثر من فً األرض{، ٌعنً: الكفار، ألن أكثر من فً األرض كانوا الكفار. ٌضلون عن
 .(ٙ)هللا ٌعنً: ٌصرفون عن دٌن اإلسبلم"

لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: ال تطع هإالء العادلٌن باهلل األنداد، ٌا دمحم،  
فٌما دعون إلٌه من أكل ما ذبحوا آللهتهم، وأهلُّوا به لؽٌر ربهم، وأشكالَهم من أهل الزٌػ 

ع أكثر من فً األرض ٌضلون عن دٌن هللا، ومحجة الحك والصواب، والضبلل، فإنن إن تط

                                                           
ُ َسِمٌعاً بَِصٌراً{. ولد وصله اإلمام 2ٕٖ/ ٖٔٔرواه البخاري معلماً"الفتح" )(ٔ) ( فً كتاب التوحٌد/ باب }َوَكاَن َّللاَّ

 .(ٖٕٙٓ، وابن ماجة بهذا اللفظ، ورواه اٌضاً لفظ "تبارن" ) 1ٕٙ/ ٗ(، وابن كثٌر ٙٗ/ ٙأحمد فً "المسند" )
 .2ٕٓ-ٕٙٓ/ٔابن عثٌمٌن: انظر: شرح العمٌدة الواسطٌة، (ٕ)
 .11ٔ/ٔانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة، البن عثٌمٌن: (ٖ)
 .2٘شؤن الدعاء: (ٗ)
 .ٕٗٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .22ٗ/ٔبحر العلوم: (ٙ)
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فٌصدُّون عن ذلن، وإنما لال هللا لنبٌه: }وإن تطع أكثر من فً األرض{، من بنً آدم، ألنهم 
كانوا حٌنبذ كفاًرا ضبلال فمال له جل ثناإه: ال تطعهم فٌما دعون إلٌه، فإنن إن تطعهم ضللت 

 .(ٔ)ال ٌدعونن إلى الهدى ولد أخطؤوه" ضبللهم، وكنَت مثلهم، ألنهم
ٌخبر تعالى عن حال أكثر أهل األرض من بنً آدم أنه الضبلل ، كما  لال ابن كثٌر:" 

ِلٌَن { ]الصافات :  [ ، ولال تعالى : } َوَما أَْكثَُر النَّاِس 2ٔلال تعالى : } َولَمَْد َضلَّ لَْبلَُهْم أَْكثَُر األوَّ
 .(ٕ)"[ٖٓٔنٌَِن { ]ٌوسؾ : َولَْو َحَرْصَت بُِمْإمِ 

وذلن أن أكثر أهل األرض كانوا على الضبللة، ولٌل: أراد أنهم جادلوا لال البؽوي:" 
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص والمإمنٌن فً أكل المٌتة، ولالوا: أتؤكلون ما تمتلون وال تؤكلون ما لتله هللا عز 

ن تطعهم فً أكل المٌتة ٌضلون عن سبٌل وجل؟ فمال: }وإن تطع أكثر من فً األرض{ أي: وإ
 .(ٖ)هللا"

 .(ٗ)عن ابن عباس: لوله: "}عن سبٌل هللا{، لال: عن دٌن هللا" 
{ ]األنعام :   َّبِعُوَن إِالَّ الظَّنَّ [، أي:" ما ٌتبعون فً أمر الدٌن إاِل ٙٔٔلوله تعالى:}إِْن ٌَت

 .(٘)لى الحك"الظنون واألوهام ٌملّدون آباءهم ظناً منهم أنهم كانوا ع
 .(ٙ)ٌرٌد: أن دٌنهم الذي هم علٌه ظن وهوى لم ٌؤخذوه عن بصٌرة"لال البؽوي:" 

لال الطبري:" أخبر جل ثناإه أنهم من أمرهم على ظن عند أنفسهم، وحسبان على  
 .(2)صحة عزٍم علٌه وإن كان خطؤ فً الحمٌمة"

، وإنما هم فً ظنون وهم فً ضبللهم لٌسوا على ٌمٌن من أمرهم لال ابن كثٌر:أي:" 
 .(1)"كاذبة وحسبان باطل

ٌعنً: أن أكثرهم ٌتبعون أكابرهم بالظن، وٌتبعونهم فٌما ال ٌعلمون  لال السرممندي:"
 أنهم على الحك فإن لٌل: كٌؾ ٌعذبون وهم ظانون على ؼٌر ٌمٌن؟ 

طلب لٌل لهم: ألنهم التصروا على الظن والجهل، ألنهم اتبعوا أهواءهم ولم ٌتفكروا فً 
 .(2)الحك. وٌمال: }إن ٌتبعون إال الظن{، ٌعنً: فً أكل المٌتة واستحبللها"

 .(ٓٔ)ما كان من ظن فً المرآن فهو ٌمٌن"لال مجاهد:"  
 .(ٔٔ)[، أي:" وما هم إاِل لوٌم ٌكذبون"ٙٔٔلوله تعالى:}َوإِْن ُهْم إاِلَّ ٌَْخُرُصوَن{ ]األنعام :  

 .(ٕٔ)ٌكذبون"لال البؽوي:ٌعنً:"
صون، ٌظنون وٌولعون َحْزًرا، ال ٌمٌَن علٍم"لال ا  لطبري:" ٌمول: ما هم إال متخّرِ

(ٖٔ). 
الخرص: هو الحزر ، ومنه خرص النخل ، وهو َحْزُر ما علٌها من  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗٔ)"التمر وكذلن كله لدر هللا ومشٌبته
وا ٌمولون: ما لتل لال السمرلندي:" ٌعنً: ما هم إال كاذبون باستحبللهم المٌتة، ألنهم كان

 .(ٔ)هللا فهو أولى بالحل وبؤكله مما نذبحه بؤٌدٌنا"

                                                           
 .ٗٙ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٖ٘ٔ/ٗ(:ص21ٔٓأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .1ٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .2ٖ٘ٔ/ٗ(:ص21ٕٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .1ٖٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (٘)
 .1ٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .ٗٙ/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٕٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .22ٗ/ٔبحر العلوم: (2)
 .2ٖ٘ٔ-2ٖٗٔ/ٗ(:ص21ٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .1ٖٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .1ٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٕٔ)
 .٘ٙ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .ٕٕٖ/ٖن كثٌر:تفسٌر اب (ٗٔ)
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 الفوابد:
أن اتباع أكثر الناس ٌإدي إلى الضبلل فلذا ال ٌتبع إال أهل العلم الراسخون فٌه لموله  -ٔ

َّبِعَاّنِ َسبٌَِل الَِّذٌَن اَل ٌَْعلَُموَن{ ]ٌونس :   [.12تعالى: } َواَل تَت
الؼترار باألكثر، وٌحتجون به على صحة الشًء، وٌستدلون أن من أكبر لواعدهم ا -ٕ

على بطبلن الشًء بؽربته وللة أهله، فؤتاهم بضد ذلن وأوضحه فً ؼٌر موضع من 
 المرآن.

أن الكثرة على خبلؾ الحك ال تستوجب العدول عن اتباعه لمن كان له بصٌرة وللب،  -ٖ
لَمَْد َظلََمَن بُِسَإاِل نَْعَجتَِن إِلَى  }لَالَ  ، لال تعالى:فالحك أحك باالتباع وإن لل أنصاره

نِعَاِجِه َوإِنَّ َكثًٌِرا ِمَن اْلُخلََطاِء لٌََْبِؽً بَْعُضُهْم َعلَى بَْعٍض إاِلَّ الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا 
اِلَحاِت َولَِلٌٌل َما ُهْم{ ]ص:  [، فؤخبر هللا عن أهل الحك أنهم للٌل، ؼٌر أن الملة ٕٗالصَّ

 :(ٕ)م، لال ال تضره
 فَمُْلُت لََها إِنَّ اْلِكَراَم لَِلٌلٌ                  تُعٌَُِّرنَا أَنَّا لَِلٌٌل َعِدٌُدنَا 

فالممصود أن من له بصٌرة ٌنظر إلى الدلٌل، وٌؤخذ ما ٌستنتجه البرهان وإن 
ؼٌر نظر لل العارفون به، المنمادون له، ومن أخذ ما علٌه األكثر، وما أِلفَتْهُ العامة من 

 الدلٌل فهو مخطا، سالن سبٌل الجاهلٌة، ممدوح عند أهل البصابر.
أال فلٌحذر المسلم أن ٌؽتر بالكثرة ولد اؼتر بهم كثٌرون حتى بعض من ٌدعً 

 العلم. وهللا المستعان.
إن كون أهل الحك واإلٌمان ألل من أهل الباطل والكفر عدداً معلوم من الشرع والوالع،  -ٗ

{، ولال  لال هللا عزوجل: }َوإِْن تُِطْع أَْكثََر َمْن فًِ األْرِض ٌُِضلُّوَن َعْن َسبٌِِل َّللاَّ
ٌْتََن 1تعالى:}َوإِنَّ َكثٌِراً ِمَن النَّاِس بِِلمَاِء َربِِّهْم لََكافُِروَن{ ]الروم:  [، ولال تعالى: }لَاَل أََرأَ

ْرتَِن إِلَى ٌَوْ  ًَّ لَبِْن أَخَّ ْمَت َعلَ ٌَّتَهُ َهَذا الَِّذي َكرَّ إاِلّ لَِلٌبلً{ ]اإلسراء  ِم اْلِمٌَاَمِة ألْحتَنَِكنَّ ذُّرِ
:ٍٕٙ.] 

فهذه اآلٌات وؼٌرها كثٌر ٌدل على أن أهل الباطل والكفر أكثر بكثٌر من أهل 
الحك واإلٌمان. وهذه األمة ال شن أن أهل الخٌر والصبلح واإلٌمان فٌها كثٌر، إال أن 

لو ؼلب أهل الخٌر والصبلح أهل الفسك عدداً لتؽٌر أهل الباطل والفسك فٌها أكثر و
حال األمة، ولول هللا جل وعبل: }َولَِلٌٌل ِمْن ِعبَاِدَي الشَُّكوُر{ دلٌل على هذا فإن هذا 
وصؾ أهل الصبلح والخٌر وممام الشكر من أعلى الممامات، وال شن أن المرون 

الخٌر والصبلح واإلٌمان  المفضلة الثبلثة هً أفضل المرون ولم تفضل إال ألن أهل
ؼالبون وظاهرون عدداً ثم بدأ األمر فً النمصان حتى أصبح أهل الخٌر والتمى للة فً 

 األمة فً هذه األزمان المتؤخرة بالنسبة ألهل الفساد والباطل.
 

 المرآن
 [9ٔٔ({ ]األنعام : 9َٔٔن )}إِنه َربهَن ُهَو أَْعلَُم َمْن ٌَِضلُّ َعْن َسبٌِِلِه َوُهَو أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِدٌ

 التفسٌر:
إن ربن هو أعلم بالضالٌن عن سبٌل الرشاد، وهو أعلم منكم ومنهم بمن كان على استمامة 

 وسداد، ال ٌخفى علٌه منهم أحد.

                                                                                                                                                                      
 .22ٗ/ٔبحر العلوم: (ٔ)
 .2ٙللسموءل فً دٌوانه ص، وهو ٙ٘/ ٔكما فً شرح دٌوان الحماسة للتبرٌزي :  لللجبلج الحارثًالبٌت   (ٕ)

 تعٌرنا أنا للٌل عدادنا: أي تجعل من للة عددنا عاًرا علٌنا.
د هو سبب لبلفتخار، فؤجابها بفخر: إن المعنى: ٌمول: إن صاحبته لد عٌرته بملة عدد لومه، ظؤنة أن كثرة العد

 سبب هذه الملة هو أننا كرام، والكرام دابًما للٌلو العدد بٌن الناس.
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[، أي:" إن ربن هو 2ٔٔلوله تعالى:}إِنَّ َربََّن ُهَو أَْعلَُم َمْن ٌَِضلُّ َعْن َسبٌِِلِه{ ]األنعام :  
 .(ٔ)الٌن عن سبٌل الرشاد"أعلم بالض

المعنى: إن ربن هو أعلم أّي الناس ٌضل عن سبٌله، وهذا مثل لال الزجاج:" 
ٌِْن أَْحَصى ِلَما لَبِثُوا أََمًدا{ ]الكهؾ :    .(ٕ)["ٕٔلوله:}ِلنَْعلََم أَيُّ اْلِحْزبَ

ن الذي نهان أن تطٌع هإالء لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: ٌا دمحم، إن رب
العادلٌن باهلل األوثاَن، لببل ٌُِضلون عن سبٌله، هو أعلم منن ومن جمٌع خلمه أيُّ خلمه ٌَضّل عن 
سبٌله بزخرؾ المول الذي ٌوِحً الشٌاطٌن بعُضهم إلى بعض، فٌصدُّوا عن طاعته واتباع ما 

 .(ٖ)أمر به"
 .(ٗ)"َعْن َسبٌِِلِه { فٌٌسره لذلن و} ُهَو أَْعلَُم َمْن ٌَِضلُّ  لال ابن كثٌر:" 
[، أي:وهو أعلم" بمن اهتدى إلى 2ٔٔلوله تعالى:}َوُهَو أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِدٌَن{ ]األنعام :  

 .(٘)طرٌك الهدى والسداد"
لال الطبري:" ٌمول: وهو أعلم أًٌضا منن ومنهم بمن كان على استمامة وسداٍد، ال ٌخفى  

تبع، ٌا دمحم، ما أمرتن به، وانته عما نهٌتن عنه من طاعة َمْن نهٌتن علٌه منهم أحد. ٌمول: وا
عن طاعته، فإنً أعلم بالهادي والمضّلِ من خلمً، منن"
(ٙ). 

 .(2)"} َوُهَو أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِدٌَن { فٌٌسرهم لذلن ، وكل مٌسر لما خلك له لال ابن كثٌر:" 
 .(1)لٌن والمعتدٌن فٌجازي كبل بما ٌستحمه"أخبر أنه أعلم بالفرٌمٌن الضالال البؽوي:"  
 :(2)، ومن ذلن لول حاتم الطابً«ٌعلم»}أعلم{ ، فً هذا الموضع بمعنىولٌل:  

 فََحالَفَْت َطٌٌّا ِمْن ُدونِنَا ِحِلفًا  َوهللاُ أَْعلَُم ما ُكنَّا لَُهْم ُخْذال 
 :(ٓٔ)ومنه لول الخنساء
ٌحِ أَْو تَسري                       المَْوُم أَْعلَُم أَنَّ َجْفنَتَهُ   تَْعُدو َؼَداةَ الّرِ

واعترض اإلمام الطبري على لابل هذا المول، وذلن "أنه عطؾ علٌه بموله: }وهو أعلم  
، ألن ذلن إذ كان «ٌعلم»فً}المهتدٌن{ أن}أعلم{ لٌس بمعنى« الباء»بالمهتدٌن{ ، فؤبان بدخول

 .(ٔٔ)مال:هو ٌعلم بزٌد، بمعنى: ٌعلم زًٌدا"، لم ٌوصل بالباء، كما ال ٌ«ٌفعل»بمعنى
وهذا ال حجة فٌه، ألنه ال ٌطابك}هو أعلم بالمهتدٌن{، وكذلن ضعّفه المطربً لاببل:"  

 .(ٕٔ)وألنه ٌحتمل أن ٌكون على أصله"
 الفوابد:
 أن الهداٌة واإلضبلل بٌد هللا سبحانه وتعالى. -ٔ
ء الذي ال ٌعزب عنه مثمال ذرة فً ومن فوابد اآلٌة: اإلٌمان بعلم هللا المحٌط بكل شً -ٕ

السماوات وال فً األرض، وأنه تعالى لد علم جمٌع خلمه لبل أن ٌخلمهم، وعلم أرزالهم 

                                                           
 .ٕٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٕٙ/ٕمعانً المرآن: (ٕ)
 .٘ٙ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٕٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .1ٖٗ/ٔصفوة التفاسٌر:(٘)
 .٘ٙ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٕٖ/ٖر ابن كثٌر:تفسٌ (2)
 .1ٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (1)
 ، ولم أجده فً الدٌوان.2/2ٕ، وتفسٌر المرطبً:ٔٙ/ٕٔالبٌت له فً تفسٌر الطبري: (2)
 ، فً رثاء أخٌها صخر، وبعده: فَإِذَا أََضاَء َوَجاَش ِمْرَجلُهُ ... فَلَنِْعَم َربُّ النَّاِر والِمْدرِ ٗٓٔدٌوانها: (ٓٔ)

أي تؽدو على لومه وضٌوفه. و ))ؼداة الرٌح(( ، أي ؼدوة فً زمن الشتاء، فً زمان  ولولها: ))تؽدو(( ،
المحط وللة األلبان، ))وتسرى(( . ٌعنً فً اللٌل. ولولها: ))أضاء(( ، أي أولد ناره لتوضع علٌها المدور، 

 .وٌراها الضٌفان.
 .2ٙ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .2/2ٕتفسٌر المرطبً: (ٕٔ)



ٕٔٓ 
 

وآجالهم وألوالهم وأعمالهم وجمٌع حركاتهم وسكناتهم وأسرارهم وعبلنٌتهم ومن هو 
 منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار.

 ُ ٌِْب َوالشََّهاَدةِ{ ]الحشر: لال هللا تعالى: }ُهَو َّللاَّ [ ٕٕ الَِّذي اَل إِلَهَ إاِلَّ ُهَو َعاِلُم اْلؽَ
ٍء ِعْلًما{ ]الطبلق:  ًْ َ لَْد أََحاَط بُِكّلِ َش ٌِْب ٕٔولال تعالى: }َوأَنَّ َّللاَّ [ ولال تعالى: }َعاِلِم اْلؽَ

ةٍ فًِ السََّماَواِت َواَل فًِ اأْلَْرِض َواَل أَْصؽَُر ِمْن َذِلَن َواَل أَْكبَُر{  اَل ٌَْعُزُب َعْنهُ ِمثْمَاُل َذرَّ
ٌِْب اَل ٌَْعلَُمَها إِالَّ ُهَو{ ]األنعام: ٖ]سبؤ:  [ اآلٌات، 2٘[ ولال تعالى: }َوِعْنَدهُ َمفَاتُِح اْلؽَ

ٌُْث ٌَْجعَُل ِرَسالَتَهُ{ ]األنعام:  ُ أَْعلَُم َح َن ُهَو [ ولال تعالى: }إِنَّ َربَّ ٕٗٔولال تعالى: }َّللاَّ
ُ ٕ٘ٔأَْعلَُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبٌِِلِه َوُهَو أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِدٌَن{ ]النحل:  ٌَْس َّللاَّ [ ولال تعالى: }أَلَ

ُ بِؤَْعلََم بَِما فًِ ُصُدوِر اْلعَالَِمٌَن{ ٖ٘بِؤَْعلََم بِالشَّاِكِرٌَن{ ]األنعام:  ٌَْس َّللاَّ [ ولال تعالى: }أََولَ
لال تعالى: }َوإِْذ لَاَل َربَُّن ِلْلَمبَلبَِكِة إِنًِّ َجاِعٌل فًِ اأْلَْرِض َخِلٌفَةً لَالُوا [ وٓٔ]العنكبوت: 

ُس لََن لَاَل إِنًِّ أَعْ  َماَء َونَْحُن نَُسبُِّح بَِحْمِدَن َونُمَّدِ لَُم َما أَتَْجعَُل فٌَِها َمْن ٌُْفِسُد فٌَِها َوٌَْسِفُن الّدِ
ٌٌْر لَُكْم َوَعَسى أَْن ٖٓاَل تَْعلَُموَن{ ]البمرة:  ٌْبًا َوُهَو َخ [ ولال تعالى: }َوَعَسى أَْن تَْكَرُهوا َش

ُ ٌَْعلَُم َوأَْنتُْم اَل تَْعلَُموَن{ ]البمرة:  ٌْبًا َوُهَو َشرٌّ لَُكْم َوَّللاَّ  [.ٕٙٔتُِحبُّوا َش
م ". ٌا رسول هللا أٌعرؾ أهل الجنة من أهل النار؟ لال: " نع»وفً الصحٌح لال رجل:  -

 .(ٔ)« لال: فلم ٌعمل العاملون؟ لال: " كل ٌعمل لما خلك له أو لما ٌسر له
 . (ٕ)«سبل النبً ملسو هيلع هللا ىلص عن أوالد المشركٌن؟ فمال: " هللا أعلم بما كانوا عاملٌن»وفٌه:  -
صبلب إن هللا خلك للجنة أهبل خلمهم لها وهم فً أ»وفً مسلم لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  -

 . (ٖ)« آبابهم، وخلك للنار أهبل خلمهم لها وهم فً أصبلب آبابهم
إن الرجل لٌعمل عمل أهل الجنة فٌما ٌبدو للناس وهو من أهل النار، »وفٌه: لال ملسو هيلع هللا ىلص:  -

 . (ٗ)«وإن الرجل لٌعمل عمل أهل النار فٌما ٌبدو للناس وهو من أهل الجنة
لالوا: ٌا « ما منكم من نفس إال ولد علم هللا منزلها من الجنة والنار»: وفٌه: ولال ملسو هيلع هللا ىلص -

ا  (٘)«ال اعملوا فكل مٌسر لما خلك له»رسول هللا، فلم نعمل أفبل نتكل، لال:  ثم لرأ }فَؤَمَّ
ا َمْن أَْعَطى َواتَّمَى  ُرهُ  -إلى لوله  -[ٙ - َ٘وَصدََّق بِاْلُحْسنَى{ ]اللٌل:  -}فَؤَمَّ }فََسنٌَُّسِ

 [ وؼٌر ذلن من األحادٌث.ٓٔعُْسَرى{ ]اللٌل: ِللْ 
 

 المرآن
ٌِْه إِْن ُكْنتُْم بِآٌَاتِِه ُمْإِمنٌَِن ) ِ َعلَ ا ذُِكَر اْسُم َّللاه  [9ٔٔ({ ]األنعام : 9ٔٔ}فَُكلُوا ِممه

 التفسٌر:
 فكلوا من الذبابح التً ذُِكَر اسم هللا علٌها، إن كنتم ببراهٌن هللا تعالى الواضحة مصدلٌن.

 [، على النحو اآلتً:ٕٔٔ-1ٔٔعددت الرواٌات فً سبب نزول اآلٌات]ت
صلى هللا  -؛ لال: "جاءت الٌهود إلى النبً -رضً هللا عنهما-عن عبد هللا بن عباس  -

ا ذُِكَر  -علٌه وسلم  فمالوا: نؤكل مما لتلنا، وال نؤكل مما لتل هللا؛ فؤنزل هللا: }فَُكلُوا ِممَّ
ٌِْه إِ  ِ َعلَ ٌِْه َولَْد 1ْٔٔن ُكْنتُْم بِآٌَاتِِه ُمْإِمنٌَِن )اْسُم َّللاَّ ِ َعلَ ا ذُِكَر اْسُم َّللاَّ ( َوَما لَُكْم أاَلَّ تَؤُْكلُوا ِممَّ

ٌْرِ  ٌِْه َوإِنَّ َكثًٌِرا لٌَُِضلُّوَن بِؤَْهَوابِِهْم بِؽَ ٌُْكْم إاِلَّ َما اْضُطِرْرتُْم إِلَ َم َعلَ َل لَُكْم َما َحرَّ   ِعْلٍم إِنَّ فَصَّ
ثَْم 2َٔٔربََّن ُهَو أَْعلَُم بِاْلُمْعتَِدٌَن ) ثِْم َوبَاِطنَهُ إِنَّ الَِّذٌَن ٌَْكِسبُوَن اإْلِ ( َوَذُروا َظاِهَر اإْلِ
ٌِْه َوإِنَّهُ لَِفْسٌك َوإِنَّ َٕٓٔسٌُْجَزْوَن بَِما َكانُوا ٌَْمتَِرفُوَن ) ِ َعلَ ا لَْم ٌُْذَكِر اْسُم َّللاَّ  ( َواَل تَؤُْكلُوا ِممَّ

                                                           
 .(2( ، ومسلم )المدر / 2٘٘ٔ، 2ٙ٘ٙ)رواه البخاري (ٔ)
 .(1ٕ، 2ٕ( ، ومسلم )المدر / 1ٖٖٔرواه البخاري )(ٕ)
 .(ٖٔرواه مسلم )المدر / (ٖ)
 .(22ٔ( ، ومسلم )اإلٌمان / 2ٕٓٗ، ٕٕٓٗ، 121ٕرواه البخاري )(ٗ)
 .(2، ٙ( ، ومسلم )المدر / 2ٗٙٗ، 2ٗ٘ٗ، ٕٖٙٔرواه البخاري )(٘)
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. (ٔ)({"ٕٔٔالشٌََّاِطٌَن لٌَُوُحوَن إِلَى أَْوِلٌَابِِهْم ِلٌَُجاِدلُوُكْم َوإِْن أََطْعتُُموُهْم إِنَُّكْم لَُمْشِرُكوَن )
 ]صحٌح لؽٌره[

                                                           
(، والبزار 2ٖٙٓرلم  ٖٕٙ/ ٘(، والترمذي فً "سننه" )1ٔ2ٕرلم  ٔٓٔ/ ٖ) أخرجه أبو داود فً "سننه"(ٔ)

(، والطبرانً فً ٘ٔ/ 1(، والطبري فً "جامع البٌان" )22ٔ/ ٕفً "مسنده"؛ كما فً "تفسٌر المرآن العظٌم" )
/ ٓٔومن طرٌمه الضٌاء الممدسً فً "األحادٌث المختارة" )-( 2ٕٕ٘ٔرلم  ٕٖٙ، ٖٔٙ/ ٔٔ"المعجم الكبٌر" )

( ٖٙٗ/ ٖ(، وابن مردوٌه فً "تفسٌره"؛ كما فً "الدر المنثور" )ٕٓٗ/ 2، والبٌهمً )-( 2ٕٙرلم  ٕٙ٘، ٕ٘٘
( من طرٌك عمران 2ٕٔ، 2ٕٓرلم  2ٕ٘، ٕٙ٘/ ٓٔومن طرٌمه الضٌاء الممدسً فً "األحادٌث المختارة" )-

 عن سعٌد بن جبٌر عن ابن عباس به.بن عٌٌنة وزٌاد بن عبد هللا البكابً كبلهما لال: ثنا عطاء بن السابب 
 للنا: وهذا سند ضعٌؾ؛ عطاء كان لد اختلط، ولم ٌذكروا عمران أو زٌاداً ممن روى عنه لبل االختبلط.
ً -لال الترمذي: "هذا حدٌث حسن ؼرٌب، ولد روي هذا الحدٌث من ؼٌر هذا الوجه عن ابن عباس  ، -أٌضا

 مرسبلً". -ملسو هيلع هللا ىلص  -جبٌر عن النبً ورواه بعضهم عن عطاء بن السابب عن سعٌد بن 
(: ثنا أبو سعٌد األشج ثنا عمران بن عٌٌنة عن 21ٖٕرلم  21ٖٔ/ ٗللنا: أخرجه ابن أبً حاتم فً "تفسٌره" )
 عطاء عن سعٌد بن جبٌر به مرسبلً.

 للنا: وهو مرسل حسن، والموصول أصح لكنه ضعٌؾ.
عن ابن عباس؛ فٌرتمً الحدٌث بمجموعها إلى درجة الحسن لؽٌره، لكن لكن ٌشهد له فً الجملة الطرٌك اآلتٌة 

 ذكر الٌهود فٌه منكر، والصواب: المشركون.
 ( وزاد نسبته البن المنذر وأبً الشٌخ.ٖٙٗ/ ٖوذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )
(، 2ٖٖٔرلم  2٘ٓٔ/ ٕ(، وابن ماجه فً "سننه" )1ٔ1ٕرلم  ٔٓٔ/ ٖوأخرجه أبو داود فً "سننه" )
(، 21ٗ٘رلم  1ٖٓٔ/ ٗ، وابن أبً حاتم فً "تفسٌره" )1ٓ-22/ٕٔ(:ص1ٕٖٔٔوالطبري فً "جامع البٌان" )

( من طرٌك سمان بن حرب عن عكرمة عن ابن ٕٔٗ/ 2(، والبٌهمً فً "الكبرى" )ٖٕٔ، ٖٔٔ/ ٗوالحاكم )
ِ عباس بلفظ: "ٌمولون: ما ذبح هللا؛ فبل تؤكلوه، وما ذبحتم أنتم؛ فكلوه؛ فؤ ا لَْم ٌُْذَكِر اْسُم َّللاَّ نزل هللا: }َواَل تَؤُْكلُوا ِممَّ

ٌِْه َوإِنَّهُ لَِفْسٌك َوإِنَّ الشٌََّاِطٌَن لٌَُوُحوَن إِلَى أَْوِلٌَابِِهْم ِلٌَُجاِدلُوُكْم َوإِْن أََطْعتُُموُهْم إِ   ({".ٕٔٔنَُّكْم لَُمْشِرُكوَن )َعلَ
صة مضطربة، وكان ربما ٌلمن، لكن ٌرتمً بسابمه لدرجة للنا: سمان؛ صدوق، ورواٌته عن عكرمة خا

 مع ما سٌؤتً. -إن شاء هللا-الصحٌح لؽٌره 
 لال الحاكم: "صحٌح على شرط مسلم ولم ٌخرجاه"، ووافمه الذهبً.

 (: "وهذا إسناد صحٌح!!22ٔ/ ٕلال الحافظ ابن كثٌر فً "تفسٌر المرآن العظٌم" )
بن عباس ولٌس فٌه ذكر الٌهود؛ فهذا هو المحفوظ، ألن اآلٌة مكٌة ورواه ابن جرٌر من طرق متعددة عن ا

 والٌهود ٌحبون المٌتة".
 للنا: وذكر الٌهود إما من أوهام ابن السابب؛ فإنه اختلط، وإما من سمان؛ ألنه كان ٌلمن.

ومن -( 2ٔٔٔٔرلم  ٕٖٗ/ ٙ، ٕٙ٘ٗرلم  2ٔ/ ٖ(، و"الكبرى" )2ٖٕ/ 2وأخرجه النسابً فً "المجتبى" )
(، والطبري فً "جامع البٌان" ٖٖٕ/ ٗ، والحاكم )-( 2ٖٔطرٌمه النحاس فً "ناسخه" )ص 

من طرٌك الثوري عن هارون بن عنترة عن أبٌه عن ابن عباس؛ لال: "جادل  22/ٕٔ(:ص1ٖٔٔٔ)
هللا؟ فؤنزل هللا: المشركون المسلمٌن، فمالوا: ما بال ما لتل هللا ال تؤكلونه، وما لتلتم أنتم أكلتموه وأنتم تتبعون أمر 

ٌِْه َوإِنَّهُ لَِفْسٌك َوإِنَّ الشٌََّاِطٌَن لٌَُوُحوَن إِلَى أَْولِ  ِ َعلَ ا لَْم ٌُْذَكِر اْسُم َّللاَّ ٌَابِِهْم ِلٌَُجاِدلُوُكْم َوإِْن أََطْعتُُموُهْم }َواَل تَؤُْكلُوا ِممَّ
 ({".ٕٔٔإِنَُّكْم لَُمْشِرُكوَن )

 الوا: ما نذبح ال تؤكلونه، وما ذبحتم أكلتموه )فذكره(. . .وفً رواٌة: خاصمهم المشركون فم
 للنا: وهذا إسناد صحٌح رجاله ثمات.

 ولال النحاس عمبه: "فهذا من أصح ما مر وهو داخل فً المسند".
 للنا: وهو كما لال، وهو ٌشهد لسابمه وٌإكد أن الصواب هو سإال المشركٌن ال الٌهود.

( وزاد نسبته للفرٌابً وابن أبً شٌبة وعبد بن حمٌد وابن 1ٖٗ/ ٖر المنثور" )والحدٌث ذكره السٌوطً فً "الد
 المنذر وأبً الشٌخ وابن مردوٌه، ولم ٌنسبه للنسابً؛ فلٌستدرن علٌه.

( من طرٌك زٌد بن المبارن ثنا موسى عن ٗٔٙٔٔرلم  2ٕٔ/ ٔٔوأخرجه الطبرانً فً "المعجم الكبٌر" )
عن عكرمة عن ابن عباس، لال: "لما نزلت هذه اآلٌة فً تحرٌم المٌتة؛ لال: عبد العزٌز ثنا الحكم بن أبان 

أوحت فارس إلى أولٌابهم من لرٌش أن خاصموا دمحماً، وكانت أولٌاءهم فً الجاهلٌة، ولولوا له: إن ما ذبحت 
إِنَّ الشٌََّاِطٌَن : بشمشٌر من ذهب؛ فهو حرام؛ فؤنزل هللا هذه اآلٌة: }وَ -لال ابن عباس-فهو حبلل وما ذبح هللا 

 لٌَُوُحوَن إِلَى أَْوِلٌَابِِهْم{ لال: الشٌاطٌن فارس، وأولٌاإهم لرٌش".
 للنا: وسنده ضعٌؾ؛ موسى هذا صدوق سٌا الحفظ.

 من طرٌك موسى به. 22/ٕٔ(:ص1ٖٓ٘ٔوأخرجه الطبري فً "جامع البٌان" )
 شٌخ.( وزاد نسبته ألبً ال1ٖٗ/ ٖوذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )
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عن عكرمة؛ لال: "إن مشركً لرٌش كاتبوا فارس على الروم، وكاتبتهم فارس، وكتبت  -
ن أنهم ٌتبعون أمر هللا فما ذبح هللا فارس إلى مشركً لرٌش: أن دمحماً وأصحابه ٌزعمو

بسكٌن من ذهب؛ فبل ٌؤكله دمحم وأصحابه للمٌتة، وأما ما ذبحوا هم؛ ٌؤكلون، وكتب بذلن 
، فولع فً أنفس ناس من المسلمٌن من ذلن -علٌه السبلم-المشركون إلى أصحاب دمحم 

إِلَى أَْوِلٌَابِِهْم ِلٌَُجاِدلُوُكْم َوإِْن أََطْعتُُموُهْم  شًء؛ فنزلت: }َوإِنَّهُ لَِفْسٌك َوإِنَّ الشٌََّاِطٌَن لٌَُوُحونَ 
إِنَُّكْم لَُمْشِرُكوَن{"
 . ]ضعٌؾ[(ٔ)

، لالوا: أخبرنا -ملسو هيلع هللا ىلص  -: "أن المشركٌن دخلوا على نبً هللا -أٌضا-وروي عن عكرمة  -
لتلت أنت وأصحابن عن الشاة إذا ماتت من لتلها؟ لال: هللا لتلها، لالوا: فتزعم أن ما 

ٌِْه{" ِ َعلَ ا لَْم ٌُْذَكِر اْسُم َّللاَّ حبلل، وما لتله هللا حرام؟ فؤنزل هللا: }َواَل تَؤُْكلُوا ِممَّ
(ٕ) .

 ]ضعٌؾ[

                                                                                                                                                                      

رلم  1ٖٓٔ/ ٗ، وابن أبً حاتم فً "تفسٌره" )22/ٕٔ(:ص1ٖٔ٘ٔوأخرج الطبري فً "جامع البٌان" )
( من طرٌك عبد هللا بن صالح ثنا معاوٌة 2ٖٗ/ ٖ(، وابن المنذر وأبً الشٌخ؛ كما فً "الدر المنثور" )21ٗ1

لتلتم وذبحتم؛ فتؤكلونه، وأما ما لتل بن صالح ثنا علً بن أبً طلحة عن ابن عباس لال: "لالوا: ٌا دمحم أما ما 
ٌِْه َوإِنَّهُ لَِفْسٌك َوإِنَّ الشٌََّا ِ َعلَ ا لَْم ٌُْذَكِر اْسُم َّللاَّ ِطٌَن لٌَُوُحوَن إِلَى أَْوِلٌَابِِهْم ربكم؛ فتحرمونه؛ فؤنزل هللا: }َواَل تَؤُْكلُوا ِممَّ

 ({ وإن أطعتموهم فً أكل ما نهٌتكم عنه: إنكم إذاً لمشركون". ِٕٔٔرُكوَن )ِلٌَُجاِدلُوُكْم َوإِْن أََطْعتُُموُهْم إِنَُّكْم لَُمشْ 
للنا: وهذا إسناد حسن، ولد أُِعّل بضعؾ عبد هللا بن صالح؛ لكن الراوي عنه عند ابن أبً حاتم هو أبو حاتم 
من  الرازي، فهو من صحٌح حدٌثه، ورواٌة علً عن ابن عباس محمولة على االتصال كما تمدم فً أكثر

 .موضع
ولال ابن كثٌر: "ولوله تعالى: } ِلٌَُجاِدلُوُكْم { لال ابن أبً حاتم : حدثنا أبو سعٌد األشج ، حدثنا عمران بن عٌٌنة 
ٌْر لال : خاصمت الٌهود النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، فمالوا : نؤكل مما لتلنا ، وال نؤكل  ، عن عطاء بن السابب ، عن سعٌد بن ُجبَ

ٌِْه َوإِنَّهُ لَِفْسٌك {". هكذا رواه مرسبل ...وهذامما لتل هللا ِ َعلَ ا لَْم ٌُْذَكِر اْسُم َّللاَّ فٌه   ؟ فؤنزل هللا : } َوال تَؤُْكلُوا ِممَّ
 نظر من وجوه ثبلثة : 

 أحدها : أن الٌهود ال ٌرون إباحة المٌتة حتى ٌجادلوا.
 الثانً : أن اآلٌة من األنعام ، وهً مكٌة.

هذا الحدٌث رواه الترمذي ، عن دمحم بن موسى الَحَرِشً ، عن زٌاد بن عبد هللا البكابً ، عن عطاء الثالث : أن 
ٌْر ، عن ابن عباس. ورواه الترمذي بلفظ : أتى  بن السابب ، عن سعٌد بن ُجبَ

 ([.2ٖٙٓبرلم ) ناس النبً ملسو هيلع هللا ىلص فذكره ولال : حسن ؼرٌب ، ُروي عن سعٌد بن جبٌر مرسبل".]سنن الترمذي
ولال الطبرانً : حدثنا علً بن المبارن ، حدثنا زٌد بن المبارن ، حدثنا موسى بن عبد العزٌز ، حدثنا الحكم بن 
ٌِْه { أرسلت فارس إل ِ َعلَ ا لَْم ٌُْذَكِر اْسُم َّللاَّ ى أبان ، عن ِعْكِرمة ، عن ابن عباس لال : لما نزلت } َوال تَؤُْكلُوا ِممَّ

خاصموا محمًدا ولولوا له : َكَما تذبح أنت بٌدن بسكٌن فهو حبلل ، وما ذبح هللا ، َعزَّ وجل ، لرٌش : أن 
فهو حرام. فنزلت هذه اآلٌة : } َوإِنَّ الشٌََّاِطٌَن لٌَُوُحوَن إِلَى أَْوِلٌَابِِهْم ِلٌَُجاِدلُوُكْم  -ٌعنً المٌتة  -بشمشٌر من ذهب 

 ([.ٕٔٗ/ٔٔهم من لرٌش".])المعجم الكبٌر للطبرانً ){ لال : الشٌاطٌن من فارس ، وأولٌاب
ولال أبو داود : حدثنا دمحم بن كثٌر ، أخبرنا إسرابٌل ، حدثنا ِسمان ، عن ِعْكِرمة ، عن ابن عباس فً لوله : } 

تم فكلوه ، فؤنزل هللا : } َوال َوإِنَّ الشٌََّاِطٌَن لٌَُوُحوَن إِلَى أَْوِلٌَابِِهْم { ٌمولون : ما ذبح هللا فبل تؤكلوه. وما ذبحتم أن
ٌِْه {. ِ َعلَ ا لَْم ٌُْذَكِر اْسُم َّللاَّ  تَؤُْكلُوا ِممَّ

ورواه ابن ماجه وابن أبً حاتم ، عن عمرو بن عبد هللا ، عن وكٌع ، عن إسرابٌل ، به. ])سنن أبً داود برلم 
 ([.2ٖٖٔ( وسنن ابن ماجة برلم )1ٔ1ٕ)

 وهذا إسناد صحٌح.
من طرق متعددة ، عن ابن عباس ، ولٌس فٌه ذكر الٌهود ، فهذا هو المحفوظ ، وهللا ورواه ابن جرٌر 

 [.2ٕٖ-1ٕٖ/ٖأعلم".]تفسٌر ابن كثٌر:
: ثنا حجاج عن - 21/ٕٔ(:ص1ٖٓٙٔومن طرٌمه الطبري فً "جامع البٌان" )-أخرجه سنٌد فً "تفسٌره" (ٔ)

 ابن جرٌج لال: لال عمرو بن دٌنار عن عكرمة به.
 سند ضعٌؾ؛ فٌه ثبلث علل: للنا: وهذا

 األولى: اإلرسال.
 الثانٌة: ابن جرٌج مدلس.

 .الثالثة: سنٌد صاحب "التفسٌر" ضعٌؾ
 ( ونسبه ألبً داود فً "ناسخه".1ٖٗ/ ٖذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )(ٕ)
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؛ لال: "لما حرم هللا المٌتة، أمر -رضً هللا عنهما-وروي عن عبد هللا بن عباس  -
ذبحون أنتم بسكاكٌنكم؛ فمال هللا: الشٌطان أولٌاءه، فمال لهم: ما لتل هللا لكم خٌر مما ت

ٌِْه َوإِنَّهُ لَِفْسٌك َوإِنَّ الشٌََّاِطٌَن لٌَُوُحوَن إِلَى أَْولِ  ِ َعلَ ا لَْم ٌُْذَكِر اْسُم َّللاَّ ٌَابِِهْم }َواَل تَؤُْكلُوا ِممَّ
 . ]ضعٌؾ[(ٔ)({"ِٕٔٔلٌَُجاِدلُوُكْم َوإِْن أََطْعتُُموُهْم إِنَُّكْم لَُمْشِرُكوَن )

عن الضحان فً لوله: "}َوإِنَّ الشٌََّاِطٌَن لٌَُوُحوَن إِلَى أَْوِلٌَابِِهْم ِلٌَُجاِدلُوُكْم{: هذا  وروي -
شؤن الذبٌحة، لال المشركون للمسلمٌن: تزعمون أن هللا حرم علٌكم المٌتة، وأحل لكم ما 
ل هللا تذبحون أنتم بؤٌدٌكم، وحرم علٌكم ما ذبح هو لكم، وكٌؾ هذا وأنتم تعبدونه؟ فؤنز

مَ  َل لَُكْم َما َحرَّ ٌِْه{ إلً لوله: }َولَْد فَصَّ ِ َعلَ ا ذُِكَر اْسُم َّللاَّ  هذه اآلٌة: }َوَما لَُكْم أاَلَّ تَؤُْكلُوا ِممَّ
ٌِْر ِعْلٍم إِنَّ َربََّن هُ  ٌِْه َوإِنَّ َكثًٌِرا لٌَُِضلُّوَن بِؤَْهَوابِِهْم بِؽَ ٌُْكْم إاِلَّ َما اْضُطِرْرتُْم إِلَ َو أَْعلَُم َعلَ

ثَْم َسٌُْجَزْوَن بَِما َكانُوا 2ٔٔبِاْلُمْعتَِدٌَن ) ثِْم َوبَاِطنَهُ إِنَّ الَِّذٌَن ٌَْكِسبُوَن اإْلِ ( َوَذُروا َظاِهَر اإْلِ
ٌِْه َوإِنَّهُ لَِفْسٌك َوإِنَّ الشٌََّاطِ ٌَْٕٓٔمتَِرفُوَن ) ِ َعلَ ا لَْم ٌُْذَكِر اْسُم َّللاَّ ٌَن لٌَُوُحوَن ( َواَل تَؤُْكلُوا ِممَّ

 . ]ضعٌؾ[(ٕ)({"ٕٔٔإِلَى أَْوِلٌَابِِهْم ِلٌَُجاِدلُوُكْم َوإِْن أََطْعتُُموُهْم إِنَُّكْم لَُمْشِرُكوَن )
ولال السدي:"إن المشركٌن لالوا للمسلمٌن: كٌؾ تزعمون أنكم تتبعون مرضاة هللا وما  -

}َوإِْن أََطْعتُُموُهْم{ فؤكلتم المٌتة ذبح هللا فبل تؤكلونه وما ذبحتم أنتم أكلتموه؟! فمال هللا: 
}إِنَُّكْم لَُمْشِرُكوَن{"
 . ]ضعٌؾ جداً[(ٖ)

وعن الشعبً :"أنه سبل عن لوله: }َوإِْن أََطْعتُُموُهْم إِنَُّكْم لَُمْشِرُكوَن{؛ فمٌل: تزعم  -
الخوارج أنها فً األمراء؟ لال: كذبوا؛ إنما أنزلت هذه اآلٌة فً المشركٌن، كانوا 

فٌمولون: أما ما لتل هللا؛ فبل تؤكلوا منه؛ ٌعنً:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ن أصحاب رسول هللا ٌخاصمو
 ِ ا ذُِكَر اْسُم َّللاَّ المٌتة، وأما ما لتلتم أنتم؛ فتؤكلون منه؛ فؤنزل هللا: }َوَما لَُكْم أاَلَّ تَؤُْكلُوا ِممَّ

َم  َل لَُكْم َما َحرَّ ٌِْه{ إلً لوله }َولَْد فَصَّ ٌِْه َوإِنَّ َكثًٌِرا لٌَُِضلُّوَن َعلَ ٌُْكْم إاِلَّ َما اْضُطِرْرتُْم إِلَ َعلَ
ٌِْر ِعْلٍم إِنَّ َربََّن ُهَو أَْعلَُم بِاْلُمْعتَِدٌَن ) ثِْم َوبَاِطنَهُ إِنَّ 2ٔٔبِؤَْهَوابِِهْم بِؽَ ( َوَذُروا َظاِهَر اإْلِ

ثَْم َسٌُْجَزْوَن بَِما كَ  ِ ٕٓٔانُوا ٌَْمتَِرفُوَن )الَِّذٌَن ٌَْكِسبُوَن اإْلِ ا لَْم ٌُْذَكِر اْسُم َّللاَّ ( َواَل تَؤُْكلُوا ِممَّ

                                                                                                                                                                      

ثنا الحسٌن  : ثنا ابن حمٌد ثنا ٌحٌى بن واضح12/ٕٔ(:ص1ٖٖ٘ٔثم رأٌنا الطبري أخرجه فً "جامع البٌان" )
 بن والد عن ٌزٌد النحوي عن عكرمة به.

للنا: وهذا مرسل ضعٌؾ جداً؛ للكبلم المعروؾ فً ابن حمٌد؛ بل إن بعضهم اتهمه، فإن توبع علٌه عند أبً 
 .داود فً "ناسخه"؛ فٌكون مرسبلً حسناً، وهللا أعلم

 عن ابن عباس به.من طرٌك العوفً  22/ٕٔ(:ص1ٖٔٓٔأخرجه الطبري فً "جامع البٌان" )(ٔ)
 .للنا: وسنده ضعٌؾ جداً؛ مسلسل بالعوفٌٌن الضعفاء.

: حدثت عن الحسٌن بن الفرج لال: سمعت أبا معاذ 1ٕ/ٕٔ(:ص1ٕٖٗٔأخرجه الطبري فً "جامع البٌان" )(ٕ)
 نا عبٌد بن سلٌمان عن الضحان.

 للنا: وسنده ضعٌؾ جداً، واه بمرة؛ فٌه علل:
 األولى: اإلعضال.

 و معاذ سلٌمان بن أرلم؛ مترون.الثانٌة: أب
 الثالثة: االنمطاع بٌن الطبري والحسٌن بن الفرج.

( ونسبه لعبد بن حمٌد وأبً الشٌخ، وفاته أنه عند الطبري؛ 1ٖٗ/ ٖوذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )
 فلٌستدرن علٌه.
ً -وأخرجه الطبري  المشركون: ما لتلتم من طرٌك جوٌبر عن الضحان لال: لال  1ٓ/ٕٔ(:ص1ٖٔٙٔ) -أٌضا

ٌِْه َوإِنَّهُ لَِفْسٌك وَ  ِ َعلَ ا لَْم ٌُْذَكِر اْسُم َّللاَّ إِنَّ الشٌََّاِطٌَن فتؤكلونه، وما لتل ربكم ال تؤكلونه؟! فنزلت: }َواَل تَؤُْكلُوا ِممَّ
 ُكوَن{.لٌَُوُحوَن إِلَى أَْوِلٌَابِِهْم ِلٌَُجاِدلُوُكْم َوإِْن أََطْعتُُموُهْم إِنَُّكْم لَُمْشرِ 

 .للنا: وسنده تالؾ، واه بمرة؛ جوٌبر؛ ضعٌؾ جداً، ولد اتهمه بعضهم ثم هو معضل
: ثنا دمحم بن الحسن ثنا أحمد بن المفضل ثنا أسباط 1ٔ/ٕٔ(:ص1ٕٖٔٔأخرجه الطبري فً "جامع البٌان" )(ٖ)

 بن نصر عن السدي به، للنا: وسنده ضعٌؾ جداً؛ فٌه علل:
 األولى: اإلعضال.

 أسباط؛ صدوق كثٌر الخطؤ ٌؽرب.الثانٌة: 
 .الثالثة: لم نجد ترجمة لدمحم هذا
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ٌِْه َوإِنَّهُ لَِفْسٌك َوإِنَّ الشٌََّاِطٌَن لٌَُوُحوَن إِلَى أَْوِلٌَابِِهْم ِلٌَُجاِدلُوُكْم َوإِْن أََطْعتُُموُهْم إِ  نَُّكْم َعلَ
 . ]ضعٌؾ[(ٔ)أطعتموهم إنكم لمشركون "({، لال: لبن أكلتم المٌتة ؤٕٔلَُمْشِرُكوَن )

ٌِْه{ ]األنعام :   ِ َعلَ ا ذُِكَر اْسُم َّللاَّ [، أي:" فكلوا من الذبابح التً 1ٔٔلوله تعالى:}فَُكلُوا ِممَّ
 .(ٕ)ذُِكَر اسم هللا علٌها"

لال البؽوي:" أي: كلوا مما ذبح على اسم هللا، وذلن أنهم كانوا ٌحرمون أصنافا من  
 .(ٖ)األموات، فمٌل لهم: أحلوا ما أحل هللا وحرموا ما حرم هللا" النعم وٌحلون
ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وعباده المإمنٌن به وبآٌاته:}فكلوا{، أٌها لال الطبري:"  

المإمنون، مما ذّكٌتم من ذبابحكم وذبحتموه الذبح الذي بٌنت لكم أنه تحّل به الذبٌحة لكم، وذلن 
ذبحه المإمنون بً من أهل دٌنكم دٌن الحك، أو ذبحه َمْن دان بتوحٌدي من أهل الكتاب، دون  ما

 .(ٗ)ما ذبحه أهل األوثان وَمْن ال كتاب له من المجوس"
معناه كلوا مما أخلصتم ذبحه هلل، والمنع من المٌتة داخل فً هذا. ولٌس لال الزجاج:" 

المسلمٌن، فمالوا لهم: تتركون ما سبمكم هللا إلى بٌن الناس اختبلؾ فً أن المشركٌن ناظروا 
إماتته وتؤكلون ما أمتم أنتم فؤعلم جل وعز أن المٌتة حرام وأن ما لصد بتزكٌته اتباع أمر هللا 

 .(٘)عز وجل فذلن الحبلل"
هذا إباحة من هللا تعالى لعباده المإمنٌن أن ٌؤكلوا من الذبابح ما ذكر  لال ابن كثٌر:" 

ومفهومه : أنه ال ٌباح ما لم ٌذكر اسم هللا علٌه ، كما كان ٌستبٌحه كفار المشركٌن  علٌه اسمه ،
 .(ٙ)"من أكل المٌتات ، وأكل ما ذبح على النصب وؼٌرها

ابن جرٌج لال:"للت لعطاء لوله: }فكلوا مما ذكر اسم هللا علٌه{، لال: ٌؤمر بذكر عن  
 .(2)على ذكره ٌؤمر به"اسمه على الشراب والطعام والذبح. وكل شًء ٌدّل 

 .(1)عن سعٌد فً لوله: "}فكلوا مما ذكر اسم هللا علٌه{، وكلوه فإنه حبلل"وعن عطاء 
[، أي:" إن كنتم ببراهٌن هللا تعالى 1ٔٔلوله تعالى:}إِْن ُكْنتُْم بِآٌَاتِِه ُمْإِمنٌَِن{ ]األنعام :  

 .(2)الواضحة مصدلٌن"
 التً أتتكم وأعبلمه، بإحبلل ما أحللت لكم، ٌمول: إن كنتم بحجج هللالال الطبري:"  

وتحرٌم ما حرمت علٌكم من المطاعم والمآكل، مصّدلٌن، وَدعوا عنكم زخرؾ ما توحٌه 
 .(ٓٔ)الشٌاطٌن بعضها إلى بعض من زخرؾ المول لكم، وتلبٌس دٌنكم علٌكم ؼروًرا"

ٌن{، لال: مإمن، "}(ٔٔ)عن ابن جبٌر: لوله: "}إن كنتم بآٌاته{، ٌعنً: المرآن" 
 .(ٕٔ)مصدلٌن"
فإن اإلٌمان بها ٌمتضً استباحة ما أحله هللا سبحانه وتعالى واجتناب ما  لال البٌضاوي:" 
 .(ٖٔ)"حرمه

                                                           
(: ثنا علً بن الحسٌن ثنا عثمان بن أبً شٌبة ثنا 21٘ٓرلم  1ٖٓٔ/ ٗأخرجه ابن أبً حاتم فً "تفسٌره" )(ٔ)

 مالن بن إسماعٌل ثنا عٌسى بن عبد الرحمن عنه به.
 .للنا: وهذا مرسل حسن اإلسناد

 .ٕٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٕٔ-1ٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .2ٙ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٕٙ/ٕمعانً المرآن: (٘)
 ٕٖٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .2ٙ/ٕٔ(:ص22ٖٓٔأخرجه الطبري) (2)
 .2ٖ٘ٔ/ٗ(:ص21ٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٕٗٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .2ٙ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .2ٖ٘ٔ/ٗ(:ص21ٔٗأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .2ٖ٘ٔ/ٗ(:ص21ٔ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .1ٓٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٖٔ)
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 الفوابد:
 ِحلُّ أكل من ذبابح المسلمٌن. -ٔ
 وجوب ذكر اسم هللا على بهٌمة األنعام عند تذكٌتها. -ٕ
 

 المرآن
ا  ٌِْه }َوَما لَُكْم أََله تَؤُْكلُوا ِممه ٌُْكْم إَِله َما اْضُطِرْرتُْم إِلَ َم َعلَ َل لَُكْم َما َحره ٌِْه َولَْد فَصه ِ َعلَ ذُِكَر اْسُم َّللاه

ٌِْر ِعْلٍم إِنه َربهَن ُهَو أَْعلَُم بِاْلُمْعتَِدٌَن )  [2ٔٔ({ ]األنعام : 2َٔٔوإِنه َكثًٌِرا لٌَُِضلُّوَن بِؤَْهَوائِِهْم بِؽَ
 التفسٌر:
ء ٌمنعكم أٌها المسلمون من أن تؤكلوا مما ذكر اسم هللا علٌه، ولد بٌَّن هللا سبحانه لكم وأيُّ شً

م علٌكم؟ لكن ما دعت إلٌه الضرورة بسبب المجاعة، مما هو محرم علٌكم كالمٌتة،  جمٌع ما حرَّ
حرٌم فإنه مباح لكم. وإنَّ كثًٌرا من الضالٌن لٌضلون عن سبٌل هللا أشٌاعهم فً تحلٌل الحرام وت

هو أعلم بمن تجاوز حده فً ذلن، وهو  -أٌها الرسول-الحبلل بؤهوابهم؛ جهبل منهم. إن ربن 
 الذي ٌتولى حسابه وجزاءه.

ٌِْه{ ]األنعام :   ِ َعلَ ا ذُِكَر اْسُم َّللاَّ [، أي:" وأيُّ شًء 2ٔٔلوله تعالى:}َوَما لَُكْم أاَلَّ تَؤُْكلُوا ِممَّ
 .(ٔ)كلوا مما ذكر اسم هللا علٌه"ٌمنعكم أٌها المسلمون من أن تؤ

  .(ٕ)المعنى: أي شًء ٌمع لكم فً أن ال تؤكلوا"لال الزجاج:" 
 .(ٖ)لال سعٌد:" ٌعنً: الذبابح" 
لال الطبري:ٌمول:" وأيُّ شًء ٌمنعكم أن تؤكلوا مما ذكر اسم هللا علٌه؟" 

(ٗ). 
ٌُْكْم إاِلَّ   َم َعلَ َل لَُكْم َما َحرَّ ٌِْه{ ]األنعام : لوله تعالى:}َولَْد فَصَّ [، أي:" 2ٔٔ َما اْضُطِرْرتُْم إِلَ

م علٌكم؟ لكن ما دعت إلٌه الضرورة بسبب المجاعة، مما  ولد بٌَّن هللا سبحانه لكم جمٌع ما حرَّ
 .(٘)هو محرم علٌكم كالمٌتة، فإنه مباح لكم"

طرار ، فإنه أي : لد بٌََّن لكم ما َحرم علٌكم ووضحه، إال فً حال االض لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙ)"ٌباح لكم ما وجدتم

أي: فصل لكم الحبلل من الحرام، وأحل لكم فً االضطرار ما حرم لال الزجاج:" 
  (2)علٌكم"
. وروي (1)عن لتادة: "}ولد فصل لكم ما حرم علٌكم{، ٌمول: لد بٌن لكم ما حرم علٌكم" 

 .(2)وروي عن ابن زٌد مثله
 .(ٓٔ)ه{، من المٌتة": "}إال ما اضطررتم إلٌ-أٌضا–عن لتادة و 
وعن عن سعٌد لوله: "}إال ما اضطررتم إلٌه{، ٌعنً: ما حرم علٌكم من المٌتة، فهو  

 .(ٔٔ)االضطرار كله"
لوله: }إال ما اضطررتم إلٌه{، فإنه ٌعنً تعالى ذكره: أن ما أضطررنا لال الطبري:"  

ورة، لنا حبلل ما كنا إلٌه إلٌه من المطاعم المحّرمة التً بٌَّن تحرٌمها لنا فً ؼٌر حال الضر
 .(ٔ)مضطرٌن، حتى تزول الضرورة"

                                                           
 .ٖٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٕٙ/ٕمعانً المرآن: (ٕ)
 .2ٖ٘ٔ/ٗ(:ص21ٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .1ٙ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٗٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 ٕٖٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .1ٕٙ/ٕمعانً المرآن: (2)
 .2ٙ/ٕٔ(:ص22ٖٔٔأخرجه الطبري) (1)
 .2ٙ/ٕٔ(:ص22ٕٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .2ٔ/ٕٔ(:ص22ٖٖٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .2ٖٙٔ/ٗ(:ص21ٔ1أخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
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َل لََكمْ »ولرئ:  ٌُْكمْ »، بضم فابه وتشدٌد صاده،«َولَْد فُّصِ َم َعلَ ، بضم حابه وتشدٌد «َما ُحّرِ
رابه، على وجه ما لم ٌسمَّ فاعله فً الحرفٌن كلٌهما
(ٕ). 
، بتخفٌؾ الصاد وفتح الفاء، «َولَْد فََصلَ »وروي عن عطٌة العوفً أنه كان ٌمرأ ذلن:

م علٌكم بمعنى: ولد أتاكم حكم هللا فٌما َحرَّ
(ٖ). 

ٌِْر ِعْلٍم{ ]األنعام :   [، أي:" وإنَّ كثًٌرا 2ٔٔلوله تعالى:}َوإِنَّ َكثًٌِرا لٌَُِضلُّوَن بِؤَْهَوابِِهْم بِؽَ
ؤهوابهم؛ جهبل من الضالٌن لٌضلون عن سبٌل هللا أشٌاعهم فً تحلٌل الحرام وتحرٌم الحبلل ب

 .(ٗ)منهم"
أي: إن الذٌن ٌحلون المٌتة وٌناظرونكم فً إحبللها، وكذلن كل ماٌضلون لال الزجاج:" 

  (٘)فٌه، إنما ٌتبعون فٌه الهوى والشهوة وال بصٌرة وال علم عندهم"
لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: وإن كثًٌرا من الناس الذٌن ٌجادلونكم فً أكل ما حرم  
كم، أٌها المإمنون باهلل، من المٌتة، لٌُضلون أتباعهم بؤهوابهم من ؼٌر علم منهم بصحة ما هللا علٌ

ٌمولون، وال برهان عندهم بما فٌه ٌجادلون، إال ركوبًا منهم ألهوابهم، واتباًعا منهم لدواعً 
 .(ٙ)نفوسهم، اعتداًء وخبلفًا ألمر هللا ونهٌه، وطاعة للشٌاطٌن"

تعالى جهالة المشركٌن فً آرابهم الفاسدة ، من استحبللهم  ثم بٌن لال ابن كثٌر:" 
ٌِْر ِعْلٍم إِنَّ  المٌتات ، وما ذكر علٌه ؼٌر اسم هللا تعالى : فمال } َوإِنَّ َكثًٌِرا لٌَُِضلُّوَن بِؤَْهَوابِِهْم بِؽَ

 .(2)"َربََّن ُهَو أَْعلَُم بِاْلُمْعتَِدٌَن { أي : هو أعلم باعتدابهم وكذبهم وافترابهم
}لٌضلون ، " (1)عن سعٌد بن جبٌر: لوله: "}وإن كثٌرا{، ٌعنً: من مشركً العرب" 

 .(2)بؤهوابهم بؽٌر علم{، ٌعنً: فً أمر الذبابح وؼٌره"
 .(ٓٔ)بفتح الٌاء« لٌضلون:»ولرأ ابن كثٌر وأبو عمرو ونافع وابن عامر 

 -أٌها الرسول-[، أي:" إن ربن 2ٔٔألنعام : لوله تعالى:}إِنَّ َربََّن ُهَو أَْعلَُم بِاْلُمْعتَِدٌَن{ ]ا 
 .(ٔٔ)هو أعلم بمن تجاوز حده فً ذلن، وهو الذي ٌتولى حسابه وجزاءه"

 .(ٕٔ)لال البؽوي:أي:" الذٌن ٌجاوزون الحبلل إلى الحرام" 
م علٌن ما حرم، هو   لال الطبري:" ٌمول: إن ربن، ٌا دمحم، الذي أحلَّ لن ما أحلَّ وحرَّ

 .(ٖٔ)حدوده فتجاوزها إلى خبلفها، وهو لهم بالمرصاد"أعلم بمن اعتدى 
 الفوابد:
أن الحبلل ما أحله هللا، والحرام ما حرمه هللا، ولٌس ألحد أن ٌشارن هللا فً التحلٌل  -ٔ

 والتحرٌم.
 حرمة إتباع األهواء ألنه من اسباب الضبلل، ووجوب إتباع العلماء. -ٕ
ٌِْر ِعْلٍم إِنَّ َربََّن  التحذٌر من االبمة المضلٌن، لال تعالى: }َوإِنَّ  -ٖ َكثٌِراً لٌَُِضلُّوَن بِؤَْهَوابِِهْم بِؽَ

 ُهَو أَْعلَُم بِاْلُمْعتَِدٌَن{.

                                                                                                                                                                      
 .2ٓ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٓ/ٕٔ، تفسٌر الطبري:2ٕٙ-ٕٙٙانظر: السبعة فً المراءات: (ٕ)
 .2ٓ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٗٔسٌر المٌسر:التف (ٗ)
 .1ٕٙ/ٕمعانً المرآن: (٘)
 .2ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 ٕٖٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .2ٖٙٔ/ٗ(:ص21ٔ2أخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .2ٖٙٔ/ٗ(:ص21ٕٓأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .2ٕٙانظر: السبعة فً المراءات: (ٓٔ)
 .ٖٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .1ٕٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٕٔ)
 .2ٔ/ٕٔالطبري: تفسٌر (ٖٔ)
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. أي األمراء (ٔ):"وإنما أخاؾ على أمتً األبمة المضلٌن "-ملسو هيلع هللا ىلص-لال رسول هللا 
 والعلماء والعباد فٌحكمون فٌهم بؽٌر علم فٌضلونهم. 

ر لال: لال لً عمر: "هل تعرؾ ما ٌهدم اإلسبلم؟ للت: ال، وعن زٌاد بن حدٌ
 .(ٕ)لال: ٌهدمه زلة العالم وجدال المنافك بالكتاب، وحكم األبمة المضلٌن" 

 
 المرآن

ثَْم َسٌُْجَزْوَن بَِما َكانُوا ٌَْمتَِرفُوَن ) ثِْم َوبَاِطنَهُ إِنه الهِذٌَن ٌَْكِسبُوَن اْْلِ ({ ٕٓٔ}َوَذُروا َظاِهَر اْْلِ
 [ٕٓٔ]األنعام : 
 التفسٌر:
ا. إن الذٌن ٌفعلون  -أٌها الناس-واتركوا  جمٌع المعاصً، ما كان منها عبلنٌة وما كان سرًّ

 المعاصً سٌعالبهم ربهم؛ بسبب ما كانوا ٌعملونه من السٌبات.
ثِْم َوبَاِطنَهُ{ ]األنعام :    -ها الناسأٌ-[، أي:" واتركوا ٕٓٔلوله تعالى:}َوَذُروا َظاِهَر اإْلِ

ا" جمٌع المعاصً، ما كان منها عبلنٌة وما كان سرًّ
(ٖ). 

 .(ٗ)لال الربٌع:" نهى هللا عن ظاهر اإلثم وباطنه أن ٌعمل به" 
ثِْم َوبَاِطنَهُ{ ]األنعام :    [، وجوه من التؤوٌل:ٕٓٔوفً لوله تعالى:}َوذَُروا َظاِهَر اإْلِ

 .(1)، واختاره الزجاج(2)، والربٌع بن انس(ٙ)ة، ولتاد(٘)أحدها : سره وعبلنٌته ، لاله مجاهد
ظهرا، أو  -اتركرا اإلثم  -وهللا أعلم  -والذي ٌدل علٌه الكبلم أن المعنى لال الزجاج:" 

 .(2)بطنا، أي ال تمربوا ما حرم هللا علٌكم جهرا وال سرا"
َمتْ  َهاتُكْم .  والثانً : ظاهر اإلثم : ما حرم من نكاح ذوات المحارم بموله تعالى:}ُحّرِ ٌُْكْم أُمَّ َعلَ

نى ، وهذا لول ابن عباسٖٕ.{]النساء: [ اآلٌة، وباطنه: الّزِ
 .(ٔٔ)، وسعٌد بن جبٌر(ٓٔ)

}ما ظهر منها{، الجمع بٌن األختٌن، وتزوٌج الرجل امرأة أبٌه وروي عن مجاهد، لال" 
 .(ٕٔ) "من بعده، }وما بطن{، الزنى

ت من الزوانً ، والباطن ذوات األخدان ، ألنهن ُكنَّ والثالث : أن ظاهر اإلثم أُْوالَت الراٌا
 .(ٗٔ)، والضحان(ٖٔ)ٌستحللنه سراً ، لاله السدي

نى  والرابع : أن ظاهر اإلثم الِعرٌة التً كانو ٌعملون بها حٌن ٌطوفون بالبٌت عراة ، وباطنه الّزِ
 .(٘ٔ) ، لاله ابن زٌد

 .(ٙٔ)ما ٌعتمده بالملب. أفاده الماوردي والخامس : أن ظاهر اإلثم ما ٌفعله بالجوارح ، وباطنه
                                                           

 .(2ٕٓ( ، والدارمً: الممدمة )1ٕٗ/٘، 21ٕ/٘( ، وأحمد )2ٕٕٕالترمذي: الفتن )أخرجه  (ٔ)
( فً الممدمة: باب فً كراهٌة أخذ الرأي، وإسناده ضعٌؾ. لال الهٌثمً فً " ٕٕٓالدارمً رلم )رواه  (ٕ)

ألوسط " والبزار ، ورجال البزار ( والطبرانً فً "الكبٌر" و " ا2ٖٙ/  ٘: رواه أحمد )ٕٖٖ/  2المجمع" 
 .رجال الصحٌح

 .ٖٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٖٙٔ/ٗ(:ص21ٕٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .2ٖ/ٕٔ(:ص221ٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .2ٕ/ٕٔ(:ص22ٖٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .2ٕ/ٕٔ(:ص22ٖٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .12ٕ/ٕانظر: معانً المرآن: (1)
 .12ٕ/ٕنً المرآن:معا(2)
 .22ٖٔ/ٗ(:ص21ٕٙ، و)2ٖٙٔ/ٗ(:ص21ٕٕانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .2ٖ/ٕٔ(:ص1ٖٓٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .2ٗ/ٕٔ(:ص1ٖٖٓٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .2ٗ/ٕٔ(:ص1ٖٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .2ٗ/ٕٔ(:ص1ٕٖٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .2ٗ/ٕٔ(:ص1ٖٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .ٔٙٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙٔ)
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والصحٌح أن اآلٌة عامة فً ذلن كله ، وهً كموله تعالى : } لُْل  لال اإلمام ابن كثٌر:" 
ٌِْر اْلَحّكِ َوأَْن تُْشِركُ  ًَ بِؽَ ًَ اْلفََواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما بََطَن َواإلثَْم َواْلبَْؽ َم َربِّ ِ إِنََّما َحرَّ  َما لَْم وا بِاّلِلَّ

 .(ٔ)"[ٌُٖٖنزْل بِِه ُسْلَطانًا{ اآلٌة ]األعراؾ : 
لال البؽوي:" }ظاهر اإلثم وباطنه{، ٌعنً: الذنوب كلها ألنها ال تخلو من هذٌن  

الوجهٌن... وأكثر المفسرٌن على أن ظاهر اإلثم اإلعبلن بالزنا، وهم أصحاب الرواٌات، 
ا ٌحبون الزنا فكان الشرٌؾ منهم ٌتشرؾ، فٌسر وباطنه االستسرار به، وذلن أن العرب كانو

 .(ٕ)به، وؼٌر الشرٌؾ ال ٌبالً به فٌظهره، فحرمهما هللا عز وجل"
والصواب من المول فً ذلن عندنا أن ٌمال: إن هللا تعالى ذكره تمدم لال اإلمام الطبري:" 

ِصً هللا به من كل ما عُ « اإلثم»إلى خلمه بترن ظاهر اإلثم وباطنه، وذلن سره وعبلنٌته. و
محارمه،  ولد ٌدخل فً ذلن سرُّ الزنى وعبلنٌته، ومعاهرة أهل الراٌات وأوالت األخدان 
منهن، ونكاُح حبلبل اآلباء واألمهات والبنات، والطواؾ بالبٌت عرٌانًا، وكل معصٌة هلل ظهرت 

ذروا ظاهر اإلثم ، وكان هللا عّم بموله: }و«إثًما»أو بطنت. وإذ كان ذلن كذلن، وكان جمٌُع ذلن
وباطنه{، جمٌع ما ظهر من اإلثم وجمٌع ما بطن لم ٌكن ألحد أن ٌخّص من ذلن شٌبًا دون 

 شًء، إال بحجة للعذر لاطعة.
ه ذلن إلى الخصوص بؽٌر برهان، كان توجٌهه إلى أنه عنى  ؼٌر أنه لو جاز أن ٌوجَّ

المآكل من المٌتة والدم، وما بٌَّن بظاهر اإلثم وباطنه فً هذا الموضع، ما حرم هللا من المطاعم و
هللا تحرٌمه فً لوله: }حرمت علٌكم المٌتة{ إلى آخر اآلٌة، أولى، إذ كان ابتداء اآلٌات لبلها 
بذكر تحرٌم ذلن جرى، وهذه فً سٌالها. ولكنه ؼٌر مستنكر أن ٌكون عنى بها ذلن، وأدخل 

مر عاًما بالنهً عن كل ما ظهر أو فٌها األمر باجتناب كل ما جانسه من معاصً هللا، فخرج األ
 .(ٖ)بطن من اإلثم"

لوله تعالى: }وذروا ظاهر اإلثم وباطنه{ للعلماء فٌه ألوال كثٌرة ولال المرطبً:" 
وحاصلها راجع إلى أن الظاهر ما كان عمبل بالبدن مما نهى هللا عنه، وباطنه ما عمد بالملب من 

َّمَْوا مخالفة أمر هللا فٌما أمر ونهى، وهذه المر تبة ال ٌبلؽها إال من اتمى وأحسن، كما لال:}ثُمَّ ات
 .(ٗ)["2َٖوآَمنُوا ثُمَّ اتَّمَْوا َوأَْحَسنُوا{ ]المابدة : 

ثَْم َسٌُْجَزْوَن بَِما َكانُوا ٌَْمتَِرفُوَن{ ]األنعام :   [، أي:" ٕٓٔلوله تعالى:}إِنَّ الَِّذٌَن ٌَْكِسبُوَن اإْلِ
 .(٘)سٌعالبهم ربهم؛ بسبب ما كانوا ٌعملونه من السٌبات" إن الذٌن ٌفعلون المعاصً

  ًَ لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: إن الذٌن ٌعملون بما نَهاهم هللا عنه،وٌركبون معاص
م هللا،  سٌثٌبهم هللا ٌوم المٌامة بما كانوا فً الدنٌا ٌعملون من معاصٌه" هللا وٌؤتون ما حرَّ
(ٙ). 

 .(2)عصٌة"}اإلثم{، الملال السدي:"  
لال البؽوي:} ٌَْمتَِرفُوَن{، أي:" ٌكتسبون فً الدنٌا" 

(1). 
عن النواس بن سمعان لال: "سؤلت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن اإلثم، فمال: اإلثم ما حان فً  

 .(2)صدرن وكرهت أن ٌطلع علٌه الناس"
 الفوابد:

                                                           
 ٕٖٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .1ٕٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .2٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2/2ٗتفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .ٖٗٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٙ-2٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .22ٖٔ/ٗ(:ص21ٖٓأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .1ٖٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (1)
( من طرٌك عبد ٖٕ٘٘، ورواه مسلم فً صحٌحه برلم )21ٖٔ/ٗ(:ص21ٖٔابن أبً حاتم) أخرجه (2)

 الرحمن بن مهدي به.
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ً وسواء كان من أع  -ٔ مال الملوب أو أعمال وجوب ترن اإلثم ظاهراً كان أو باطنا
 الجوارح.

ومن الفوابد: أن األعمال منها ما هو ظاهر، ومنها ما هو باطن، فبل شن أن هذا  -ٕ
[، فالذنوب منها ٕٓٔصحٌح، ولد لال هللا تعالى: }َوَذُروا َظاِهَر اإِلثِْم َوبَاِطنَهُ{ ]األنعام:
هو ظاهر ومنها ما  ما هو باطن ومنها ما هو ظاهر، واألعمال الصالحة كذلن، فمنها ما

هو باطن، وأما َجْعُل الدٌن شرٌعة ظاهرة، وحمٌمة باطنة، ثم التفرٌك بٌنهما فهذا شًء 
 محدث لم ٌمل به أهل العلم.

لم ٌؤت ذكره فً المرآن على معنى الكبلم، إنما جاء فً مثل لوله « الظاهر»أن لفظ  -ٖ
[ وهذا باب آخر وهو باب العمل، ومع ٕٓٔ:تعالى: }َوَذُروا َظاِهَر اإِلثِْم َوبَاِطنَهُ{ ]األنعام

وؼلوا فً ذلن، لال أهل السنة: إن كبلم « الظاهر»ذلن فلما اشتؽل بعض الناس بلفظ 
هللا وكبلم رسوله لد ٌكون أحٌاناً على ؼٌر ظاهره، فمن لال هذا من هذا الباب فبل بؤس 

 .(ٔ)بذلن
 

 المرآن
ا لَْم ٌُْذَكِر اْسمُ  ٌِْه َوإِنههُ لَِفْسٌك َوإِنه الشهٌَاِطٌَن لٌَُوُحوَن إِلَى أَْوِلٌَائِِهْم  }َوََل تَؤُْكلُوا ِممه ِ َعلَ َّللاه

 [ٕٔٔ({ ]األنعام : ِٕٔٔلٌَُجاِدلُوُكْم َوإِْن أََطْعتُُموُهْم إِنهُكْم لَُمْشِرُكوَن )
 التفسٌر:
د الذبح، كالمٌتة وما ذبح من الذبابح التً لم ٌذكر اسم هللا علٌها عن -أٌها المسلمون-وال تؤكلوا 

لؤلوثان والجن، وؼٌر ذلن، وإن األكل من تلن الذبابح لخروج عن طاعة هللا تعالى. وإن مردة 
الجن لٌَُْلمون إلى أولٌابهم من شٌاطٌن اإلنس بالشبهات حول تحرٌم أكل المٌتة، فٌؤمرونهم أن 

تؤكلون ما لتله هللا، بٌنما تؤكلون مما ٌمولوا للمسلمٌن فً جدالهم معهم: إنكم بعدم أكلكم المٌتة ال 
 فؤنتم وهم فً الشرن سواء. -أٌها المسلمون فً تحلٌل المٌتة-تذبحونه، وإن أطعتموهم 

ٌِْه{ ]األنعام :   ِ َعلَ ا لَْم ٌُْذَكِر اْسُم َّللاَّ -[، أي:" وال تؤكلوا ٕٔٔلوله تعالى:}َواَل تَؤُْكلُوا ِممَّ
لم ٌذكر اسم هللا علٌها عند الذبح، كالمٌتة وما ذبح لؤلوثان  من الذبابح التً -أٌها المسلمون

 .(ٕ)والجن، وؼٌر ذلن"
ٌد لال الطبري:ٌعنً:"  ال تؤكلوا، أٌها المإمنون، مما مات فلم تذبحوه أنتم، أو ٌذبحه موّحِ

حه ٌدٌن هلل بشرابع َشَرعها له فً كتاب منزل، فإنه حرام علٌكم وال ما أهلَّ به لؽٌر هللا مما ذبَ 
 .(ٖ)المشركون ألوثانهم"

ٌِْه{ ]األنعام : وفً   ِ َعلَ ا لَْم ٌُْذَكِر اْسُم َّللاَّ [، أربعة ٕٔٔلوله تعالى:}َواَل تَؤُْكلُوا ِممَّ
 تؤوٌبلت:

 .(ٗ)أحدها : المراد بها ذبابح كانت العرب تذبحها ألوثانها ، لاله عطاء
 .(ٙ)جبٌر، وسعٌد بن (٘)والثانً : أنها المٌتة ، لاله ابن عباس

والثالث : أنه صٌد المشركٌن الذٌن ال ٌذكرون اسم هللا ، وال هم من أهل التسمٌة ، ٌَْحُرُم على 
 .(2)المسلمٌن أن ٌؤكلوه حتى ٌكونوا هم الذٌن صادوه ، حكاه ابن بحر

 .(1)وهذا لول الحسنعنى بذلن كلَّ ذبٌحة لم ٌذكر اسُم هللا علٌها.والرابع : 

                                                           
 .2/ٕانظر: شرح لمعة االعتماد، ٌوسؾ الؽفٌص: (ٔ)
 .ٖٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٙ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .21ٖٔ/ٗ(:ص21ٖٙ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)1ٖ/ٕٔ(:ص1ٕٖٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .21ٖٔ/ٗ(:ص21ٖٖانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘)
 .21ٖٔ/ٗ(:ص21ٖٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٔٙٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .1ٗ/ٕٔ(:ص1ٕ1ٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
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اب من المول فً ذلن أن ٌمال: إن هللا عنى بذلن ما ذُبح لؤلصنام والصو لال الطبري:" 
 .(ٔ)واآللهة، وما مات أو ذبحه من ال تحّل ذبٌحته"

 ثبلثة ألوال: ذبٌحة التً لم ٌذكر اسُم هللا علٌها،وفً تحرٌم أكل ال
ً ، لاله الحسن ، (ٖ)، والشافعً وجمٌع أصحابه(ٕ)أحدها : ال ٌحرم سواء تركها عامداً أو ناسٌا

، ونص على ذلن (٘). وهو رواٌة عن اإلمام مالن(ٗ)ورواٌة عن اإلمام أحمد. نملهاعنه حنبل
، وعطاء بن أبً (1)، وأبً هرٌرة(2)، وحكً عن ابن عباس(ٙ)أشهب بن عبد العزٌز من أصحابه

 .(2)أبً رباح
  ِ ا لَْم ٌُْذَكِر اْسُم َّللاَّ ٌِْه َوإِنَّهُ لَِفْسٌك { على وحمل الشافعً اآلٌة الكرٌمة : } َوال تَؤُْكلُوا ِممَّ  َعلَ

ِ بِِه { ]األنعام :  ٌِْر َّللاَّ  .(ٓٔ)[٘ٗٔما ذبح لؽٌر هللا ، كموله تعالى } أَْو فِْسمًا أُِهلَّ ِلؽَ
لوي ، ولد حاول  -رحمه هللا-لال ابن كثٌر:" وهذا المسلن الذي طرله اإلمام الشافعً  

فً لوله : } وإِنَّهُ لَِفْسٌك { حالٌة ، أي : ال تؤكلوا  «الواو»بعض المتؤخرٌن أن ٌموٌه بؤن جعل 
مما لم ٌذكر اسم هللا علٌه فً حال كونه فسمًا ، وال ٌكون فسما حتى ٌكون لد أهل به لؽٌر هللا. ثم 

عاطفة، ألنه ٌلزم منه عطؾ جملة إسمٌة  «الواو»ادعى أن هذا متعٌن ، وال ٌجوز أن تكون 
وهذا ٌنتمض علٌه بموله : } َوإِنَّ الشٌََّاِطٌَن لٌَُوُحوَن إِلَى أَْوِلٌَابِِهْم {  خبرٌة على جمله فعلٌة طلبٌة.

التً  ادعى أنها حالٌة صحٌحة على ما لال ؛ امتنع  «الواو»فإنها عاطفة ال محاولة ، فإن كانت 
عطؾ هذه علٌها ، فإن عطفت على الطلبٌة ورد علٌه ما أورد على ؼٌره ، وإن لم تكن 

 .(ٔٔ)حالٌة ، بطل ما لال من أصله" «الواو»
ً ، وهذا هو المشهور من مذهب  والثانً : ٌحرم إن تركها عامداً ، وال ٌحرم إن تركها ناسٌا

، وإسحاق بن راهوٌه (ٗٔ)، وبه ٌمول أبو حنٌفة وأصحابه(ٖٔ)، وأحمد بن حنبل(ٕٔ)اإلمام مالن
(ٔ٘( )ٔٙ). 

ٌد بن الُمَسٌَّب ، وَعَطاء ، لال ابن كثٌر:" وهو محكً عن علً ، وابن عباس ، وسع 
وطاوس ، والحسن البصري ، وأبً مالن ، وعبد الرحمن بن أبً لٌلى ، وجعفر بن دمحم ، 
 -وربٌعة بن أبً عبد الرحمن، ونمل اإلمام أبو الحسن المرؼٌنانً فً كتابه "الهداٌة" اإلجماع 

والمشاٌخ : لو حكم حاكم  لبل الشافعً على تحرٌم مترون التسمٌة عمدا ، فلهذا لال أبو ٌوسؾ
بجواز بٌعه لم ٌنفذ لمخالفة اإلجماع. وهذا الذي لاله ؼرٌب جًدا ، ولد تمدم نمل الخبلؾ عمن 

 لبل الشافعً .

                                                           
 .1٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٗ/ٕٔ(:ص1ٕ1ٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٕٙٔ/ٕلنكت والعٌون:، وإٖٗ/ٖانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٕٖ٘/ٖانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٕٖ٘/ٖعزاه إلٌه ابن كثٌر فً تفسٌره: (٘)
 .ٕٖ٘/ٖعزاه إلٌه ابن كثٌر فً تفسٌره: (ٙ)
 .ٕٖ٘/ٖعزاه إلٌه ابن كثٌر فً تفسٌره: (2)
 .ٕٖ٘/ٖعزاه إلٌه ابن كثٌر فً تفسٌره: (1)
 .ٕٖ٘/ٖعزاه إلٌه ابن كثٌر فً تفسٌره: (2)
 .ٕٖٗ/ٖانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٕٖ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .ٕٖٙ/ٖعزاه إلٌه ابن كثٌر فً تفسٌره: (ٕٔ)
 .ٕٖٙ/ٖعزاه إلٌه ابن كثٌر فً تفسٌره: (ٖٔ)
 .ٕٙٔ/ٕ، والماوردي فً: النكت والعٌون:ٕٖٙ/ٖعزاه إلٌهم ابن كثٌر فً تفسٌره: (ٗٔ)
 .ٕٖٙ/ٖعزاه إلٌه ابن كثٌر فً تفسٌره: (٘ٔ)
 .ٕٙٔ/ٕظر: النكت والعٌون:ان (ٙٔ)
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ولد نمل ابن جرٌر وؼٌره. عن الشعبً ، ودمحم بن سٌرٌن ، أنهما كرها مترون التسمٌة 
هللا أعلم. إال أن من لاعدة ابن جرٌر نسٌانا ، والسلؾ ٌطلمون الكراهٌة على التحرٌم كثٌرا ، و

 .(ٔ)أنه ال ٌعتبر لول الواحد وال االثنٌن مخالفا لمول الجمهور ، فٌعده إجماعا ، فلٌعلم هذا"
واحتج لهذا المذهب بالحدٌث المروي من طرق عند ابن ماجه ، عن ابن عباس ، وأبً 

نبً ملسو هيلع هللا ىلص : "إن هللا وضع عن هرٌرة ، وأبً ذر وعمبة بن عامر ، وعبد هللا بن عمرو ، عن ال
 . وفٌه نظر ، وهللا أعلم.(ٕ)أمتً الخطؤ والنسٌان ، وما استكرهوا علٌه"

ولد روى الحافظ أبو أحمد بن عدي ، من حدٌث مروان بن سالم المرلسانً ، عن 
النبً  األوزاعً ، عن ٌحٌى بن أبً كثٌر ، عن أبً سلمة ، عن أبً هرٌرة لال : جاء رجل إلى

ملسو هيلع هللا ىلص فمال : ٌا رسول هللا ، أرأٌت الرجل منا ٌذبح وٌنسى أن ٌسمً ؟ فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص : "اسم هللا 
 .(ٖ)على كل مسلم"

ولكن هذا إسناده  ضعٌؾ ، فإن مروان بن سالم المرلسانً أبا عبد هللا الشامً ، ضعٌؾ 
 .(ٗ)، تكلم فٌه ؼٌر واحد من األبمة"

وأما من لال : عنى بذلن : ما ذبحه المسلم فنسً واعترض الطبري لهذا المذهب، فمال:" 
ذكر اسم هللا، فمول بعٌد من الصواب ، لشذوذه وخروجه عما علٌه الحجة مجمعة من تحلٌله، 

 .(٘)وكفى بذلن شاهًدا على فساده"
 لال : "المسلم ٌكفٌه اسمه ، إن ِعْكِرمة ، عن ابن عباس ، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلصولد روي عن  

 .(ٙ)نسً أن ٌسمً حٌن ٌذبح ، فلٌذكر اسم هللا ولٌؤكله"
، وعامر (1)، ونافع مولى ابن عمر(2)والثالث : ٌحرم سواء تركها عامداً أو ناسٌاً ، لاله ابن عمر

، وهو رواٌة عن اإلمام (ٔٔ)عبد هللا بن ٌزٌد الخطمً، و(ٓٔ)، وابن سٌرٌن(2)وعامر الشعبً
، نصرها طابفة من أصحابه المتمدمٌن والمتؤخرٌن ، (ٖٔ)، ورواٌة عن أحمد بن حنبل (ٕٔ)مالن

، واختار ذلن أبو الفتوح دمحم بن دمحم بن علً (٘ٔ)، وداود الظاهري(ٗٔ)وهو اختٌار أبً ثور
 .(ٙٔ)الطابً من متؤخري الشافعٌة

                                                           
 .ٕٖٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
( من طرٌك األوزاعً عن عطاء عن ابن عباس ، رضً هللا عنه ، ٕ٘ٗٓرواه ابن ماجة فً السنن برلم )(ٕ)

( من طرٌك لتادة ، عن زرارة بن أبً أوفى ، عن أبً هرٌرة ، رضً ٕٗٗٓورواه ابن ماجة فً السنن برلم )
( من طرٌك أبً بكر الهذلً ، عن شهر بن حوشب ، عن أبً ٖٕٗٓن ماجة فً السنن برلم )هللا عنه ، ورواه اب

( : "إسناده ضعٌؾ". ورواه البٌهمً فً ٖٓٔ/ٕذر الؽفاري ، رضً هللا عنه. لال البوصٌري فً الزوابد )
عنه ،  ( من طرٌك ابن لهٌعة ، عن موسى بن وردان ، عن عمبة بن عامر ، رضً هللاٖٙ٘/2السنن الكبرى )

أما من حدٌث عبد هللا بن عمرو فلم أجده ، ولد جاء من حدٌث عبد هللا بن عمر بن الخطاب رواه أبو نعٌم فً 
 (.ٕٖ٘/ٙالحلٌة )

 (.1ٖ٘/ٙالكامل البن عدي )(ٖ)
 .2ٕٖ-ٕٖٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .1٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (٘)
 (.ٕٓٗ/2السنن الكبرى )(ٙ)
 .ٕٖٗ/ٖفسٌره:عزاه إلٌه ابن كثٌر فً ت (2)
 .ٕٖٗ/ٖعزاه إلٌه ابن كثٌر فً تفسٌره: (1)
 .ٕٖٗ/ٖ، وابن كثٌر فً تفسٌره:1ٖٔ/ٖعزاه إلٌه البؽوي فً تفسٌره: (2)
 .1ٖٔ/ٖ، وتفسٌر البؽوي:1ٗ/ٕٔ(:ص1ٕ1ٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .1٘-1ٗ/ٕٔ(:ص1ٖٖٓٔ(، )1ٕ2ٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٕٖٗ/ٌٖره:عزاه إلٌه ابن كثٌر فً تفس (ٕٔ)
 .ٕٖٗ/ٖعزاه إلٌه ابن كثٌر فً تفسٌره: (ٖٔ)
 .ٕٖٗ/ٖعزاه إلٌه ابن كثٌر فً تفسٌره: (ٗٔ)
 .ٕٖٗ/ٖعزاه إلٌه ابن كثٌر فً تفسٌره: (٘ٔ)
 .ٕٖٗ/ٖعزاه إلٌه ابن كثٌر فً تفسٌره: (ٙٔ)
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ا أَْمَسْكَن واحتجوا لمذهبهم هذا بظاهر هذه اآلٌة ، وبموله فً آٌة الصٌد :} فَكُ  لُوا ِممَّ
ٌِْه { ]المابدة :  ِ َعلَ ٌُْكْم َواْذُكُروا اْسَم َّللاَّ [. ثم لد أكد فً هذه اآلٌة بموله : } َوإِنَّهُ لَِفْسٌك { َٗعلَ

 . -والضمٌر لٌل : عابد على األكل ، ولٌل : عابد على الذبح لؽٌر هللا 
عند الذبٌحة والصٌد ، كحدٌثً وكذلن احتجوا باألحادٌث الواردة فً األمر بالتسمٌة 

 . (ٔ)"إذا أرسلت كلبن المعلم، وذكرت اسم هللا علٌه فكلعدي بن حاتم وأبً ثعلبة : "
ٌْج. "  . (ٕ)"ما أنهر الدم وذكر اسم هللا فكلوحدٌث رافع بن ُخَد

 . (ٖ)"وحدٌث ابن مسعود أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال للجن : "لكم كل عظم ذكر اسم هللا علٌه
وحدٌث ُجْنَدب بن سفٌان البََجلً لال : "لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :من ذبح لبل أن ٌصلً فلٌذبح 

 . (ٗ)مكانها أخرى ، ومن لم ٌكن ذبح حتى صلٌنا فلٌذبح باسم هللا"
أن لوما لالوا: ٌا رسول هللا إن لوما ٌؤتوننا باللحم ال  وعن عابشة ، رضً هللا عنها:"

 . (٘)"«سموا هللا علٌه وكلوه»ذكروا اسم هللا علٌه أم ال، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ندري أ
لال ابن كثٌر:"ووجه الداللة أنهم فهموا أن التسمٌة ال بد منها ، وأنهم خشوا أال تكون 
 وجدت من أولبن ، لحداثة إسبلمهم ، فؤمرهم باالحتٌاط بالتسمٌة عند األكل ، لتكون كالعوض

 .(ٙ)عن المتروكة عند الذبح إن لم تكن وجدت ، وأمرهم بإجراء أحكام المسلمٌن على السداد"
[، أي:" وإن األكل من تلن الذبابح لخروج عن ٕٔٔلوله تعالى:}َوإِنَّهُ لَِفْسٌك{ ]األنعام :  

 .(2)طاعة هللا تعالى"
 .(1)ٌعنً: أكل المٌتة لمعصٌته"لال سعٌد بن جبٌر:" 
 .(2)ٌعنً: معصٌة كفر""لال الطبري: 
 [، لوالن:ٕٔٔلوله تعالى:}َوإِنَّهُ لَِفْسٌك{ ]األنعام : وفً  

 .(ٓٔ)، لاله ابن عباس«المعصٌة» :أحدهما : أن المراد به
 .(ٔٔ)«اإِلثم» :والثانً : المراد به
 .(ٕٔ). حكاه الطبري عن آخرٌن«الكفر» :والثالث: المراد به

[، أي:" وإِن ٕٔٔلٌَُوُحوَن إِلَى أَْوِلٌَابِِهْم ِلٌَُجاِدلُوُكْم{ ]األنعام :  لوله تعالى:}َوإِنَّ الشٌََّاِطٌنَ  
الشٌاطٌن لٌوسوسون إِلى المشركٌن أولٌابهم فً الضبلل لمجادلة المإمنٌن بالباطل فً لولهم: 

 .(ٖٔ)إنكم بعدم أكلكم المٌتة ال تؤكلون ما لتله هللا، بٌنما تؤكلون مما تذبحونه"
أي: ٌوسوس الشٌطان لولٌه فٌلمً فً للبه الجدال بالباطل، وهو ما وصفنا لال الزجاج:" 

 .(ٗٔ)من أن المشركٌن جادلوا المسلمٌن فً المٌتة"
أراد أن الشٌاطٌن لٌوسوسون إلى أولٌابهم من المشركٌن لٌجادلوكم، وذلن لال البؽوي:" 

مال: هللا لتلها، لالوا: أفتزعم أن أن المشركٌن لالوا: ٌا دمحم أخبرنا عن الشاة إذا ماتت من لتلها؟ ف

                                                           
 .2ٕ٘ٔ/ٖ(:ص2ٕ2ٔ، وصحٌح مسلم)ٙٗ/ٔ(:ص2٘ٔصحٌح البخاري) (ٔ)
 1٘٘ٔ/ٖ(:ص2ٙ1ٔوصحٌح مسلم)، 2/2ٖ(:ص2ٓ٘٘صحٌح البخاري) (ٕ)
 (.ٓ٘ٗصحٌح مسلم برلم )(ٖ)
 (.2ٙٓٔ( وصحٌح مسلم برلم )21٘صحٌح البخاري برلم )(ٗ)
 .ٗ٘/ٖ(:ص2ٕ٘ٓصحٌح البخاري) (٘)
 .ٕٖٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٖٗٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .22ٖٔ/ٗ(:ص21ٖ2أخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .2ٙ/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
 .22ٖٔ/ٗ(:ص21ٖ1ٌر ابن أبً حاتم)انظر: تفس (ٓٔ)
 .ٕٙٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .1٘/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .1ٖ٘/ٔ، صفوة التفاسٌر:ٖٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .12ٕ/ٕمعانً المرآن: (ٗٔ)
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ما لتلت أنت وأصحابن حبلل، وما لتله الكلب والصمر حبلل، وما لتله هللا حرام؟ فؤنزل هللا هذه 
 .(ٔ)اآلٌة"
[، ثبلثة ٕٔٔلوله تعالى:}َوإِنَّ الشٌََّاِطٌَن لٌَُوُحوَن إِلَى أَْوِلٌَابِِهْم ِلٌَُجاِدلُوُكْم{ ]األنعام : وفً  
 تؤوٌبلت:

أحدها : أنه عنى بالشٌاطٌن لوماً من أهل فارس كتبوا إلى أولٌابهم من لرٌش أن دمحماً وأصحابه 
ٌزعمون أنهم ٌتبعون أمر هللا ، وال ٌؤكلون ما ذبح هللا ٌعنً المٌتة ، وٌؤكلون ما ذبحوه ألنفسهم ، 

 .(ٕ)فؤنزل هللا تعالى فٌهم هذه اآلٌة ، لاله عكرمة
 .(ٗ)، ولتادة(ٖ)لوا ذلن ألولٌابهم من لرٌش ، لاله ابن عباسوالثانً : أن الشٌاطٌن لا

 . (٘)، وهذا مروي عن ابن عباس -ملسو هيلع هللا ىلص-والثالث : أن لوماً من الٌهود لالوا ذلن للنبً 
وأولى األلوال فً ذلن بالصواب أن ٌمال: إن هللا أخبر أّن الشٌاطٌن  لال الطبري:" 

ا المإمنٌن فً تحرٌمهم أكل المٌتة، بما ذكرنا من جدالهم إٌاهم  ٌوحون إلى أولٌابهم لٌجادلو
وجابز أن ٌكون الموحون كانوا شٌاطٌن اإلنس ٌوحون إلى أولٌابهم منهم، وجابز أن ٌكونوا 
شٌاطٌن الجن أوحوا إلى أولٌابهم من اإلنس، وجابز أن ٌكون الجنسان كبلهما تعاونا على ذلن، 

ا َشٌَاِطٌَن كما أخبر هللا عنهما فً اآلٌ ٍ َعُدوًّ ًّ ةاألخرى التً ٌمول فٌها: }َوَكَذِلَن َجعَْلنَا ِلُكّلِ نَبِ
[ . بل ذلن ٕٔٔاإلْنِس َواْلِجّنِ ٌُوِحً بَْعُضُهْم إِلَى بَْعٍض ُزْخُرَؾ اْلمَْوِل ُؼُروًرا{]سورة األنعام: 
ن الجن واإلنس، كما األؼلب من تؤوٌله عندي، ألن هللا أخبر نبٌه أنه جعل له أعداء من شٌاطٌ

جعل ألنبٌابه من لبله، ٌوحً بعضهم إلى بعض المزٌََّن من األلوال الباطلة، ثم أعلمه أن أولبن 
الشٌاطٌن ٌوحون إلى أولٌابهم من اإلنس لٌجادلوه ومن تبعه من المإمنٌن فٌما حرَم هللا من المٌتة 

 .(ٙ)علٌهم"
 :(2)وفً وحً الشٌاطٌن إلى أولٌابهم وجهان

 ا : أنها إشارتهم .أحدهم
 والثانً : رسالتهم .

أما إٌحاإهم إلى أولٌابهم، فهو إشارتهم إلى ما أشاروا لهم إلٌه: إما بمول، لال الطبري:" 
 .(1)وإما برسالة، وإما بكتاب.. وأما األولٌاء: فهم النصراء والظهراء، فً هذا الموضع"

رجل من أصحابه، فمال: ٌا ابن  عن أبً ُزَمٌل لال: كنت لاعًدا عند ابن عباس، فجاءه 
فمال ابن عباس:  -ٌعنً المختار بن أبً عبٌد-عباس، زعم أبو إسحاق أنه أوحً إلٌه اللٌلة! 

فمال ابن عباس: هما وحٌان، وحً هللا، ووحً «! صدق»صدق! فنفرت فملت: ٌمول ابن عباس
)وإّن الشٌاطٌن لٌوحون إلى الشٌطان، فوحً هللا إلى دمحم، ووحً الشٌاطٌن إلى أولٌابهم. ثم لرأ: 

 .(2)أولٌابهم{"
ٌِْه{]األنعام :   ِ َعلَ ا لَْم ٌُْذَكِر اْسُم َّللاَّ [، على ٕٔٔوفً نسخ لوله تعالى: }َوال تَؤُْكلُوا ِممَّ
 لولٌن:

، ومكً بن أبً (ٔٔ)، النحاس(ٓٔ)أحدهما: انها محكمة،  وممن اختار إحكام اآلٌة الطبري
 .(ٕ) العلملول عامة أهل ، وهذا (ٔ)طالب

                                                           
 .1ٗٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٔ)
 .22/ٕٔ(:ص1ٖٓ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .22/ٕٔ(:ص1ٓ1ٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .1ٔ/ٕٔ(:ص1ٕٖٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .1ٕ/ٕٔ(:ص1ٕٖ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .1ٖ-1ٕ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٙٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .1ٙ/ٕٔتفسٌر الطبري: (1)
 .1ٙ/ٕٔ(:ص1ٖٕٖٔأخرجه الطبري) (2)
 .12/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٗٔٔانظر: الناسخ والمنسوخ: (ٔٔ)
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واستثنى من ذلن فمال: }َوَطعَاُم الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِحلٌّ لَُكْم َوَطعَاُمُكْم ِحلٌّ والثانً:أنها منسوخة، 
 .(٘)، ومكحول(ٗ)، والحسن(ٖ)[، وهذا لول عكرمة٘لَُهْم{ ]المابدة: 
ا لَ لال مكحول :" أنزل هللا تعالى فً المرآن:   ٌِْه{}َوال تَؤُْكلُوا ِممَّ ِ َعلَ ، ثم ْم ٌُْذَكِر اْسُم َّللاَّ

نسخها الرب عز وجل ورحم المسلمٌن فمال: }اْلٌَْوَم أُِحلَّ لَُكُم الطٌَِّّبَاُت َوَطعَاُم الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب 
 .(2)، فنسخها بذلن وأحل طعام أهل الكتاب"(ٙ)ِحلٌّ لَُكم{
كرمة، أنهم لالوا: نسخت بموله: روي عن جماعة منهم الحسن، وعلال ابن الجوزي:" 

[، وهذا ؼلط؛ ألنهم إن أرادوا النسخ حمٌمة ٘}َوَطعَاُم الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِحلٌّ لَُكم{ ]المابدة : 
طعام أهل الكتاب فلٌس « المابدة»ولٌس هذا بنسخ، وإن أرادوا التخصٌص وأنه خص بآٌة 

ٌحة فٌحمل أمرهم على ذلن فإن تٌمنا أنهم تركوا بصحٌح، ألن أهل الكتاب ٌذكرون هللا على الذب
ذكره جاز أن ٌكون عن نسٌان، والنسٌان ال ٌمنع الحل، فإن تركوا ال عن نسٌان، لم ٌجز األكل 
فبل وجه للنسخ أصبل، ومن لال من المفسرٌن إن المراد بها لم ٌذكر اسم هللا علٌه البتة فمد خص 

شافعً هذه اآلٌة محكمة. ألنه إما أن ٌراد بها عنده عاما، والمول بالعموم أصح وعلى لول ال
 .(1)المٌتة أو ٌكون نهً كراهة"

والصواب من المول فً ذلن عندنا، أن هذه اآلٌة محكمة فٌما أنزلت، لم لال الطبري:" 
ٌنسخ منها شًء، وأن طعام أهل الكتاب حبلل، وذبابحهم ذكٌّة. وذلن مما حرم هللا على 

}وال تؤكلوا مما لم ٌذكر اسم هللا علٌه{ ، بمعزل. ألن هللا إنما حرم علٌنا  المإمنٌن أكله بموله:
وا،  وا علٌها أو لم ٌسمُّ ٌْتة، وما أهّل به للطواؼٌت، وذبابُح أهل الكتاب ذكٌة سمُّ بهذه اآلٌة الم
 ألنهم أهل توحٌد وأصحاب كتب هلل، ٌدٌنون بؤحكامها، ٌذبحون الذبابح بؤدٌانهم، كما ٌذبح المسلم
ه، إال أن ٌكون ترن من ذكر تسمٌة هللا على ذبٌحته على  بدٌنه، سمى هللا على ذبٌحته أو لم ٌسّمِ
الدٌنونة بالتعطٌل، أو بعبادة شًء سوى هللا، فٌحرم حٌنبذ أكل ذبٌحته، سمى هللا علٌها أو لم 

 .(2)ٌسم"
فإنما أراد وهذا الذي لاله صحٌح ، ومن أطلك من السلؾ النسخ هاهنا  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٓٔ)التخصٌص"
أٌها -[، أي:" وإن أطعتموهم ٕٔٔلوله تعالى:}َوإِْن أََطْعتُُموُهْم إِنَُّكْم لَُمْشِرُكوَن{ ]األنعام :  

 .(ٔٔ)فؤنتم وهم فً الشرن سواء" -المسلمون فً تحلٌل المٌتة
 .(ٕٔ)ٌمول: وإن أطعتموهم فً أكل ما نهٌتكم عنه"لال ابن عباس:" 
 .(ٖٔ)ن أطعتموهم{، فؤكلتم المٌتة"عن السدي: "}وإ 
ٌعنً: وإن أطعتموهم فً أكل المٌتة وما حرم علٌكم ربكم، إنكم إذًا مثلهم، لال الطبري:" 

 .(ٗٔ)إذ كان هإالء ٌؤكلون المٌتة استحبلال. فإذا أنتم أكلتموها كذلن، فمد صرتم مثلهم مشركٌن"

                                                                                                                                                                      
 .1ٕٗانظر: اإلٌضاح: (ٔ)
 .12/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .12/ٕٔ(:ص1ٖٖ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .12/ٕٔ(:ص1ٖٖ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .22ٖٔ/ٗ(:ص21ٖ2انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (٘)
 .[٘]المابدة : (ٙ)
 .22ٖٔ/ٗ(:ص21ٖ2أخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٖٓٗ/ٕنواسخ المرآن: (1)
 .11/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2ٕٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٖٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .12/ٕٔ(:ص1ٖٖٖٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .12/ٕٔ(:ص1ٖٖٗٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .12/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
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إلى لول ؼٌره ، فمدمتم علٌه  أي : حٌث عدلتم عن أمر هللا لكم وشرعه لال ابن كثٌر:" 
ِ َواْلَمِسٌَح  ؼٌره فهذا هو الشرن ، كما لال تعالى : }اتََّخذُوا أَْحبَاَرُهْم َوُرْهبَانَُهْم أَْربَابًا ِمْن ُدوِن َّللاَّ

ا ٌُ  [، ْٖٔشِرُكوَن{ ]التوبة : اْبَن َمْرٌََم َوَما أُِمُروا إاِل ِلٌَْعبُُدوا إِلًَها َواِحًدا ال إِلَهَ إاِل ُهَو ُسْبَحانَهُ َعمَّ
ولد روى الترمذي فً تفسٌرها ، عن عدي بن حاتم أنه لال : ٌا رسول هللا ، ما عبدوهم ، فمال 

 .(ٕ)"(ٔ)«بل إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا علٌهم الحبلل ، فاتبعوهم ، فذلن عبادتهم إٌاهم»: 
 حرم هللا علٌه أوحرم شٌباهذه اآلٌة فٌها دلٌل أن كل من أحل شٌبا مما لال الزجاج:" 

مما أحل هللا له فهو مشرن. لو أحل محل المٌتة فً ؼٌر اضطرار، أو أحل الزنا لكان مشركا 
بإجماع األمة، وإن أطاع هللا فً جمٌع ما أمر به، وإنما سمً مشركا ألنه اتبع ؼٌر هللا، فؤشرن 

 .(ٖ)باهلل ؼٌره"
 الفوابد:
 وس والمبلحدة الببلشفة الشٌوعٌٌن.حرمة األكل من ذبابح المشركٌن والمج -ٔ
أّن اآلٌة الكرٌمة لد بٌنت أنه ال ٌجوز للمسلمٌن أن ٌؤكلوا مما أهل لؽٌر هللا به، وهو ما  -ٕ

ذبحه المشركون ألوثانهم، وإن أكل شًء من ذلن فسك ومعصٌة هلل تعالى، كما جاء فً 
ٌِْر هللاِ بِِه..{]األ  [.٘ٗٔنعام:اآلٌة األخرى: }أَْو فِْسمًا أُِهلَّ ِلؽَ

أن من بركة أسمابه سبحانه وتعالى أنه ال تستباح الذبابح وال تحل إال بذكر اسمه، }َوال  -ٖ
ٌِْه{ ]األنعام: ِ َعلَ ا لَْم ٌُْذَكْر اْسُم َّللاَّ  [ .ٕٔٔتَؤُْكلُوا ِممَّ

أن سبحانه وتعالى جعل سبحانه الشٌاطٌن وأولٌابهم فً تحلٌل ما حّرم هللا شرًكا به  -ٗ
تفاد من ذلن عدم جواز إطاعة العلماء واألمراء فً تحرٌم ما أحل هللا، أو سبحانه، فٌس

 تحلٌل ما حرم هللا.
تبل هذه اآلٌة: }اتََّخذُوا أَْحبَاَرُهْم َوُرْهبَانَُهْم أَْربَابًا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وفً الحدٌث أن النبً 

ِ َواْلَمِسٌَح اْبَن َمْرٌََم َوَما أُمِ  ُروا إاِلَّ ِلٌَْعبُُدوا إِلًَها َواِحًدا اَل إِلَهَ إاِلَّ ُهَو ُسْبَحانَهُ ِمْن ُدوِن َّللاَّ
ا ٌُْشِرُكوَن{ ]التوبة:  ٌا »فمال:  -رضً هللا عنه  -[ على َعدّي بن حاتم الطابً َٖٔعمَّ

م هللا فتُحلّون-ملسو هيلع هللا ىلص  -رسول هللا، لسنا نعبُُدهم، لال  ه، وٌحرمون : ألٌَس ٌُحلّون لكم ما حرَّ
 .(ٗ)«: فتلَن عبادتُهم-ملسو هيلع هللا ىلص  -ما أحّل هللا فتحرمونه؟ ! لال: بلى، لال النبً 

ووجه كونها عبادة: أن من معنى العبادة الطاعة، وطاعة ؼٌر هللا عبادة 
للمطاع، ولكن بشرط إن تكون فً ؼٌر طاعة هللا، أما إذا كانت فً طاعة هللا؛ فهً 

أطعت ؼٌر هللا فً طاعة هللا، كما لو أمرن أبون بالصبلة فصلٌت؛ فبل  عبادة هلل؛ ألنن
تكون لد عبدت أبان بطاعتن له، ولكن عبدت هللا؛ ألنن أطعت ؼٌر هللا فً طاعة هللا؛ 

 وألن أمر ؼٌر هللا بطاعة هللا وامتثال أمره؛ هو امتثال ألمر هللا.
 وٌستفاد من الحدٌث:

 دٌة ممٌدة.أن الطاعة بمعنى العبادة عبو -ٔ
 أن الطاعة فً مخالفة شرع هللا من عبادة المطاع، أما فً عبادة هللا، فهً عبادة هلل. -ٕ
 أنه ال ٌجوز اتباع العلماء والعباد فً مخالفة شرع هللا. -ٖ

                                                           
( من طرٌك عبد السبلم بن حرب ، عن ؼطٌؾ بن أعٌن ، عن مصعب بن سعد ، 2ٖ٘ٓسنن الترمذي برلم )(ٔ)

بن حاتم ، رضً هللا عنه ، لال الترمذي : "هذا حدٌث ؼرٌب ال نعرفه إال من حدٌث عبد السبلم بن ، عن عدي 
 حرب ، وؼطٌؾ بن أعٌن لٌس بمعروؾ فً الحدٌث".

 .ٖٖٓ-2ٕٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .12ٕ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
(، والمزي فً تهذٌب ٙٔٔ/ٓٔ(، والبٌهمً)ٙٓٔ/2( والبخاري فً التارٌخ الكبٌر )2ٖ٘ٓرواه الترمذي )(ٗ)

(. ولال الترمذي: "حدٌث ؼرٌب ال نعرفه إال من حدٌث عبد السبلم بن حرب، وؼطٌؾ بن 2ٔٔ/ٖٕالكمال )
 أعٌن لٌس بمعروؾ فً الحدٌث. وضعفه الدارلطنً أٌضا، وله شواهد.
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واعلم أن اتباع العلماء أو األمراء، فً تحلٌل ما حرم هللا أو العكس، ٌنمسم إلى 
 :(ٔ)ثبلثة ألسام
 بعهم فً ذلن راضٌا بمولهم، ممدما له، ساخطا لحكم هللا. األول: أن ٌتا

الثانً: أن ٌتابعهم فً ذلن راضٌا بحكم هللا وعالما بؤنه أمثل وأصلح للعباد والببلد، ولكن لهوى 
 فً نفسه اختاره، كؤنه ٌرٌد مثبل وظٌفة؛ فهذا عاص ربه.

 لسمٌن:الثالث: أن ٌتابعهم جاهبل، فٌظن أن ذلن حكم هللا؛ فٌنمسم إلى 
أن ٌمكنه أن ٌعرؾ الحك بنفسه؛ فهو مفرط أو ممصر، فهو آثم؛ ألن هللا أمر بسإال أهل العلم  -أ

 عند عدم العلم.
أن ال ٌكون عالما وال ٌمكنه التعلم فٌتابعهم تملٌدا وٌظن أن هذا هو الحك؛ فهذا ال شًء  -ب

من أفتى » هللا أنه لال: علٌه، ألنه فعل ما أمر به وكان معذورا بذلن، ولذلن ورد عن رسول
بؽٌِر علٍم كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخٌِه بؤمٍر ٌعلم أن الرشد فً ؼٌره فمد 

 .(ٕ)«خانه
 

 المرآن
ٌْنَاهُ َوَجعَْلنَا لَهُ نُوًرا ٌَْمِشً بِِه فًِ النهاِس َكَمْن َمثَلُهُ فًِ الظُّلَُماِت لَ  ٌْتًا فَؤَْحٌَ  ٌْسَ }أََوَمْن َكاَن َم

 [ٕٕٔ({ ]األنعام : ٕٕٔبَِخاِرجٍ ِمْنَها َكَذِلَن ُزٌَِّن ِلْلَكافِِرٌَن َما َكانُوا ٌَْعَملُوَن )
 التفسٌر:

أَو من كان مٌتًا فً الضبللة هالكا حابرا، فؤحٌٌنا للبه باإلٌمان، وهدٌناه له، ووفمناه التباع رسله، 
ألهواء والضبلالت المتفرلة، ال فؤصبح ٌعٌش فً أنوار الهداٌة، كمن مثله فً الجهاالت وا

-ٌهتدي إلى منفذ وال مخلص له مما هو فٌه؟ ال ٌستوٌان، وكما خذلُت هذا الكافر الذي ٌجادلكم 
فزٌَّْنُت له سوء عمله، فرآه حسنًا، زٌَّْنُت للجاحدٌن أعمالهم السٌبة؛ لٌستوجبوا  -أٌها المإمنون
 بذلن العذاب.
ٌْنَاهُ{ ]األنعام : لوله تعالى:}أََوَمْن َكاَن َمٌْ   [، أي:" أَو من كان مٌتًا فً ٕٕٔتًا فَؤَْحٌَ

 .(ٖ)الضبللة هالكا حابرا"
 .(ٗ)ٌمول: من كان كافًرا فجعلناه مسلًما" لال السدي:" 
هذا المإمن معه من هللا نور وبٌِّنة ٌعمل بها وٌؤخذ، وإلٌها ٌنتهً، كتاَب لال لتادة:"  
 .(٘)هللا"

 .(ٙ)ضاال فهدٌناه" أي: كانلال الفراء:"  
 .(2)ضاالًّ كافراً فهدٌناه" لال الواحدي:أي:" 
مثل الذي هداه هللا بعد الضبللة ومنحه التوفٌك للٌمٌن الذي ٌمٌز لال الزمخشري:أي:"  

 .(1)به بٌن المحك والمبطل والمهتدى والضال، بمن كان مٌتا فؤحٌاه هللا"
إمن الذي كان مٌتا ، أي : فً الضبللة ، هذا مثل ضربه هللا تعالى للم لال ابن كثٌر:" 

 .(2)هالًكا حابًرا ، فؤحٌاه هللا ، أي : أحٌا للبه باإلٌمان ، وهداه له ووفمه التباع رسله"

                                                           
 .]بتصرؾ بسٌط[.1٘ٔ-2٘ٔ/ٕانظر: المول المفٌد فً كتاب التوحٌد البن عثٌمٌن: (ٔ)
 .(2ٕ٘( )رلم: ٔٓٔرواه البخاري فً "األدب المفرد" ) -حسن (ٕ)
 .ٖٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٔ/ٕٔ(:ص1ٖٗ٘ٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .2ٔ/ٕٔ(:ص1ٖٗٗٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٖٖ٘/ٔمعانً المرآن: (ٙ)
 .2ٖٖالوجٌز: (2)
 .ٕٙ/ٕالكشاؾ: (1)
 .ٖٖٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
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وهذا الكبلم من هللا جّل ثناإه ٌدل على نهٌه المإمنٌن برسوله ٌومبذ عن لال الطبري:" 
ا ذكرنا عنهم من جدالهم إٌاهم به، طاعة بعض المشركٌن الذٌن جادلوهم فً أكل المٌتة، بم

وأمره إٌاهم بطاعة مإمن منهم كان كافًرا، فهداه جّل ثناإه لرشده، ووفمه لئلٌمان. فمال لهم: 
أطاعة من كان مٌتًا، ٌمول: من كان كافًرا؟ فجعله جل ثناإه النصرافه عن طاعته، وجهله 

« المٌت»ما ٌإدٌه إلى نجاته، بمنزلةبتوحٌده وشرابع دٌنه، وتركه األخذ بنصٌبه من العمل هلل ب
الذي ال ٌنفع نفسه بنافعة، وال ٌدفع عنها من مكروه نازلة، }أحٌٌناه{، ٌمول: فهدٌناه لئلسبلم، 
فؤنعشناه، فصار ٌعرؾ مضاّر نفسه ومنافعها، وٌعمل فً خبلصها من َسَخط هللا وعمابه فً 

 .(ٔ)معاده"
ٌْتًا وفً   ٌْنَاهُ{ ]األنعام : لوله تعالى:}أََوَمْن َكاَن َم  [، ثبلثة ألوال:ٕٕٔفَؤَْحٌَ

 .(ٕ)أحدها : كان مٌتاً حٌن كان نطفة فؤحٌٌناه بنفخ الروح ] فٌه [ ، حكاه ابن بحر
ً بالكفر فؤحٌٌناه بالهداٌة إلى اإلٌمان ، وهذا معنى لول ابن عباس ، (ٖ)والثانً : كان مٌتا

 .(٘)، والسدي(ٗ)ومجاهد
ً بال ، أنشد بعض أهل العلم ما ٌدل (ٙ)جهل فؤحٌٌناه بالعمل ، ذكره الماورديوالثالث : كان مٌتا

 :(2)على صحة هذا التؤوٌل لبعض شعراء البصرة
 َوفًِ اْلَجْهِل لَْبَل اْلَمْوِت َمْوٌت ألْهِلِه  َوأْجَساُمُهْم لَْبَل اْلمُبُْوِر لُبُْورُ 

ٌْسَ  ًَ بِاْلِعْلِم َمٌٌِّت  َولَ ٌَْن النُُّشْوِر نُُشْورُ  وإنَّ أْمَرأً لَْم ٌَْح  لَهُ ِح
 .(1)لال الشوكانً:"فكثٌرا ما تستعار الحٌاة للهداٌة وللعلم"

[، أي:" فؤحٌٌنا للبه ٕٕٔلوله تعالى:}َوَجعَْلنَا لَهُ نُوًرا ٌَْمِشً بِِه فًِ النَّاِس{ ]األنعام :  
 .(2)هداٌة"باإلٌمان، وهدٌناه له، ووفمناه التباع رسله، فؤصبح ٌعٌش فً أنوار ال

 .(ٓٔ)أي : ٌهتدي به كٌؾ ٌسلن ، وكٌؾ ٌتصرؾ به" لال ابن كثٌر:" 
فجعل إبصاره الحك تعالى ذكره بعد َعَماه عنه، ومعرفته بوحدانٌته لال الطبري:" 

وشرابع دٌنه بعد جهله بذلن، حٌاة وضٌاء ٌستضًء به فٌمشً على لصد السبٌل، ومنهج 
 .(ٔٔ)الطرٌك فً الناس"

مثل به من هداه هللا سبحانه وتعالى وأنمذه من الضبلل وجعل له نور  :"لال البٌضاوي 
 .(ٕٔ)الحجج واآلٌات ٌتؤمل بها فً األشٌاء، فٌمٌز بٌن الحك والباطل والمحك والمبطل"

}ٌمشً به فً الناس{، ،"(ٖٔ)"ٌعنً بالنور، المرآَن، من صدَّق به وعمل به لال ابن عباس:"
 .(ٗٔ)ئلسبلم. ٌمول: كان مشرًكا فهدٌناه"ٌمول: فهو الكافر ٌهدٌه هللا ل

عن أبً سنان الشٌبانً فً لوله: "}وجعلنا له نورا ٌمشً به فً الناس{، لال: ٌعمل به 
 .(ٔ)فً الناس: لال: نزلت فً عمر بن الخطاب رضً هللا عنه"

                                                           
 .12/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٙٔ/ٕالنكت والعٌون:انظر:  (ٕ)
 .2ٔ/ٕٔ(ص1ٕٖٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .2ٓ/ٕٔ(ص1ٖ2ٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .2ٔ/ٕٔ(:ص1ٖٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٕٙٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
، والسمعانً فً ٕٙٔ/ٕلم اتعرؾ على لابله، والبٌت من شواهد المارودي فً النكت والعٌون: (2)

 ، وؼٌرها. 2/21، والمرطبً فً تفسٌره:ٔٔٗ/ٕ، والرازي فً مفاتٌح الؽٌب:ٔٗٔ/ٕ:تفسٌره
 .1ٔٔ/ٕفتح المدٌر: (1)
 .ٖٗٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٖٖٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .12/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .1ٓٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٕٔ)
 .2ٔ/ٕٔ(ص1ٕٖٗٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .2ٔ/ٕٔ(:ص1ٖٖٗٔأخرجه الطبري) (ٗٔ)
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 وجوه:[، ٕٕٔلوله تعالى:}َوَجعَْلنَا لَهُ نُوًرا ٌَْمِشً بِِه فًِ النَّاِس{ ]األنعام : وفً 
 .(ٗ)ولتادة، (ٖ)الحسن، و(ٕ)أحدها: انه المرآن. لاله ابن عباس

 .(ٙ)، وابن زٌد(٘)اإلسبلم. لاله السدي أنه والثانً:
 .(1)، ومجاهد(2)والثالث: انه الهدى ٌمشً به فً الناس. وهذا لول ابن عباس أٌضا

 .(2) والرابع: ٌعنً: إٌمانه: لاله الفراء
 .(ٓٔ)دي إلى الرشدوالخامس: انه العلم الذي ٌه

والنور هو : المرآن ، كما رواه العَْوفً وابن أبً طلحة ، عن ابن  لال ابن كثٌر:" 
ي : اإلسبلم. والكل صحٌح" عباس. ولال السُّّدِ
(ٔٔ). 

ٌَْس بَِخاِرجٍ ِمْنَها{ ]األنعام :   [، أي:" كمن مثله ٕٕٔلوله تعالى:}َكَمْن َمثَلُهُ فًِ الظُّلَُماِت لَ
ت واألهواء والضبلالت المتفرلة، ال ٌهتدي إلى منفذ وال مخلص له مما هو فً الجهاال
 .(ٕٔ)فٌه؟"

 .(ٖٔ)فً الضبللة أبًدا"لال مجاهد:"
 .(ٗٔ)"ٌعنً: بالظلمات، الكفَر والضبللة لال ابن عباس:" 
وهذا مثل الكافر فً الضبللة، {، كمن مثله فً الظلمات لٌس بخارج منهاعن لتادة:"}  

 .(٘ٔ)كع، ال ٌجد مخرًجا وال منفذًا"متحٌر فٌها متس
ال ٌدري كٌؾ ٌتوجه، وأي طرٌك ٌؤخذ، لشدة ظلمة اللٌل وإضبلله لال الطبري:"ٌمول: 

الطرٌك. فكذلن هذا الكافر الضال فً ظلمات الكفر، ال ٌبصر رشًدا وال ٌعرؾ حمًّا، ٌعنً: فً 
لرشاد، كطاعة من مثله مثل من ظلمات الكفر. ٌمول: أفََطاعة هذا الذي هدٌناه للحك وبصَّرناه ا

هو فً الظلمات مترّدد، ال ٌعرؾ المخرج منها، فً دعاء هذا إلى تحرٌم ما حرم هللا، وتحلٌل ما 
 .(ٙٔ)أحل، وتحلٌل هذا ما حرم هللا، وتحرٌمه ما أحّل؟"

ٌَْس  لال ابن كثٌر:"  }الظُّلَُماِت{، أي : الجهاالت واألهواء والضبلالت المتفرلة، } لَ
ِرجٍ ِمْنَها { أي : ال ٌهتدي إلى منفذ ، وال مخلص  مما هو فٌه ، وفً مسند اإلمام أحمد عن بَِخا

إن هللا خلك خلمه فً ظلمة ثم رش علٌهم من نوره فمن أصابه ذلن »رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال : 
ًُّ الَّذِ  ،(2ٔ)«النور اهتدى ومن أخطؤه ضل ُ َوِل ٌَن آَمنُوا ٌُْخِرُجُهْم ِمَن كما لال تعالى : } َّللاَّ

                                                                                                                                                                      
 .1ٕٖٔ/ٗ(:ص21ٙٓأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .2ٔ/ٕٔ(:ص1ٕٖٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٖٙٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .1ٕٖٔ/ٗ(:ص21٘2، وتفسٌر ابن ابً حاتم)2ٔ/ٕٔ(:ص1ٖٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .2ٔ/ٕٔ(:ص1ٖٗ٘ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .2ٕ/ٕٔ(:ص1ٖٗٙٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .1ٕٖٔ/ٗ(:ص21٘2، وتفسٌر ابن ابً حاتم)2ٔ/ٕٔ(:ص1ٖٖٗٔتفسٌر الطبري)انظر:  (2)
 .2ٓ/ٕٔ(ص1ٖ2ٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٖٖ٘/ٔانظر: معانً المرآن: (2)
 .ٖٙٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .ٖٖٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .ٖٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .2ٓ/ٕٔ(ص1ٖ2ٖٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .2ٔ/ٕٔ(ص1ٕٖٗٔري)أخرجه الطب (ٗٔ)
 .2ٔ/ٕٔ(:ص1ٖٗٗٔأخرجه الطبري) (٘ٔ)
 .12/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٙٔ)
( ، والدنٌوري فً "المجالسة" 2ٔ/م( ، وأبو بكر الفرٌابً فً "المدر" )1٘ٗٙرلم  22ٔ/ٕرواه أحمد )(2ٔ)
 ( ؛ من طرٌكٕٖ٘/1ٖ( ، وابن عساكر فً "تارٌخ دمشك" )ٕٖ٘( ، والمصنؾ فً "مسند الشامٌٌن" )ٕٕٕٓ)

( من طرٌك دمحم بن ٌزٌد البصري، وابن عساكر فً "تارٌخ ٖٕ٘عروة بن روٌم، وابن أبً عاصم فً "السنة" )
( من طرٌك أبً سبلم الحبشً؛ جمٌعهم )عروة بن روٌم، ودمحم بن ٌزٌد، وأبو سبلم( عن عبد 2ٕٕ/ٗٙدمشك" )

 هللا بن الدٌلمً، به.
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أُولَبَِن  الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر َوالَِّذٌَن َكفَُروا أَْوِلٌَاُإُهُم الطَّاُؼوُت ٌُْخِرُجونَُهْم ِمَن النُّوِر إِلَى الظُّلَُماتِ 
ْمِشً ُمِكبًّا َعلَى [. وكما لال تعالى : } أَفََمْن ٌَ 2ٕ٘أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم فٌَِها َخاِلُدوَن { ]البمرة : 

ْن ٌَْمِشً َسِوًٌّا َعلَى ِصَراٍط ُمْستَِمٌٍم { ]الملن :  ٌِْن َٕٕوْجِهِه أَْهَدى أَمَّ [ ، ولال تعالى : } َمثَُل اْلفَِرٌمَ
تعالى  [ ، ولالَٕٗكاألْعَمى َواألَصّمِ َواْلبَِصٌِر َوالسَِّمٌعِ َهْل ٌَْستَِوٌَاِن َمثبَل أَفبَل تََذكَُّروَن { ]هود : 

لُّ َوال اْلَحُروُر * َوَما  : } َوَما ٌَْستَِوي األْعَمى َواْلبَِصٌُر * َوال الظُّلَُماُت َوال النُّوُر * َوال الّظِ
َ ٌُْسِمُع َمْن ٌََشاُء َوَما أَْنَت بُِمْسِمعٍ َمْن فًِ اْلمُبُوِر * إِْن أَ  ال ْنَت إِ ٌَْستَِوي األْحٌَاُء َوال األْمَواُت إِنَّ َّللاَّ

[. واآلٌات فً هذا كثٌرة ، ووجه المناسبة فً ضرب المثلٌن هاهنا ٖٕ - 2ٔنَِذٌٌر { ]فاطر : 
 .(ٔ)["ٔبالنور والظلمات ، ما  تمدم فً أول السورة : } َوَجعََل الظُّلَُماِت َوالنُّوَر { ]األنعام : 

ٌَْس بَِخاِرجٍ مِ وفً    [، وجهان:ْٕٕٔنَها{ ]األنعام : لوله تعالى:}َكَمْن َمثَلُهُ فًِ الظُّلَُماِت لَ
، وهو معنى لول عمر بن (ٕ)ابن عباسالكفر والظبللة. ٌعنً: بـ}الظلمات{:أحدهما : 
 .(ٙ)، والسدي(٘)، لتادة(ٗ)مجاهد، و(ٖ)عبدالعزٌز

والثانً : الجهل ، وشبهه بالظلمة ألن صاحبه فً حٌرة تفضً به إلى الهلكة كحٌرة الماشً فً 
 .(2)ورديالظلمة. ذكره الما

[، أي:" وكما خذلُت ٕٕٔلوله تعالى:}َكَذِلَن ُزٌَِّن ِلْلَكافِِرٌَن َما َكانُوا ٌَْعَملُوَن{ ]األنعام :  
فزٌَّْنُت له سوء عمله، فرآه حسنًا، زٌَّْنُت للجاحدٌن  -أٌها المإمنون-هذا الكافر الذي ٌجادلكم 

 .(1)أعمالهم السٌبة؛ لٌستوجبوا بذلن العذاب"
 .(2)المعنى: مثل ذلن الذي لصصنا علٌن زٌن للكافرٌن عملهم"جاج:"لال الز 

أي : حّسنا لهم ما هم فٌه من الجهالة والضبللة ، لدرا من هللا وحكمة  لال ابن كثٌر:"
 .(ٓٔ)بالؽة ، ال إله إال هو وال رب سواه"

ما  أي: كما بمً هذا فً ظلماته ال ٌتخلص منها، كذلن زٌن للكافرٌنلال ابن الجوزي:" 
 .(ٔٔ)كانوا ٌعملون من الشرن والمعاصً"

                                                                                                                                                                      

( ؛ من طرٌك الحسن بن عرفة، واآلجري فً 1ٓٗٔ) ( ، وابن بطة فً "اإلبانة"ٕٕٗٙورواه الترمذي )
( من طرٌك عثمان بن أبً شٌبة، وأبو إسماعٌل الهروي فً "األربعٌن فً دالبل التوحٌد" 1ٖٖ"الشرٌعة" )

( من طرٌك داود بن رشٌد والهٌثم ٖٓٗ/ٖٔ( من طرٌك داود بن رشٌد، وابن عساكر فً "تارٌخ دمشك" )2ٖ)
 عرفة، وعثمان، وداود، والهٌثم( عن إسماعٌل بن عٌاش، به. بن خارجة؛ جمٌعهم )الحسن بن

( ، 1ٙ( من طرٌك ضمرة بن ربٌعة، وأبو بكر الفرٌابً فً "المدر" )ٕٕٗورواه ابن أبً عاصم فً "السنة" )
( ، ٖٔ-ٖٓ/ٔ( ، والحاكم فً "المستدرن" )1ٖٓ/ٔٔوابن أبً حاتم فً "تفسٌره" كما فً "تفسٌر ابن كثٌر )

( ، وأبو إسماعٌل الهروي فً "األربعٌن فً ٙٙ( ؛ من طرٌك األوزاعً، وأبو بكر الفرٌابً )ٗ/2والبٌهمً )
( ؛ من طرٌك أٌوب بن سوٌد؛ جمٌعهم )ضمرة، واألوزاعً، وأٌوب( عن ٌحٌى بن أبً 2ٖدالبل التوحٌد" )

 [.ٖٖٙعمرو السٌَّبانً، به. ]ص:
 لملم على علم هللا". فلذلن ألول: جؾ ا وزٌادة فً آخره فً بعض الرواٌات: :"

[ رواه ابن أبً عاصم فً ٙ٘٘ٗٔمن لول ابن عمرو؛ كما نُص علٌه فً "المدر" للفرٌابً: ]وهذه الزٌادة 
 ( عن أبً الربٌع الزهرانً، به.ٕٔٗ"السنة" )

 .ٖٖٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .2ٔ/ٕٔ(:ص1ٕٖٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 حكاه دون ذكر السند. .1ٕٖٔ/ٗانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٖ)
 .1ٕٖٔ/ٗ(:21ٕٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .2ٔ/ٕٔ(:ص1ٖٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .2ٔ/ٕٔ(:ص1ٖٗ٘ٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٖٙٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٖٗٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .11ٕ/ٕمعانً المرآن: (2)
 .ٖٖٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .2ٗ/ٕزاد المسٌر: (ٔٔ)



ٕٕٔ 
 

ٌمول تعالى ذكره: كما خذلت هذا الكافر الذي ٌجادلكم = أٌها المإمنون لال الطبري:"  
باهلل ورسوله، فً أكل ما حّرمت علٌكم من المطاعم  عن الحك، فزٌنت له سوَء عمله فرآه 

ت لؽٌره ممن كان على مثل ما هو حسنًا، لٌستحك به ما أعددت له من ألٌم العماب، كذلن زٌَّن
علٌه من الكفر باهلل وآٌاته، ما كانوا ٌعملون من معاصً هللا، لٌستوجبوا بذلن من فعلهم، ما لهم 
ض األمور إلى  عند ربهم من النَّكال، وفً هذا أوضح البٌان على تكذٌب هللا الزاعمٌن أن هللا فوَّ

ى بٌن جمٌعهم فً األسباب التً بها  خلمه فً أعمالهم، فبل صنع له فً أفعالهم، وأنه لد سوَّ
ٌصلون إلى الطاعة والمعصٌة. ألن ذلن لو كان كما لالوا، لكان لد َزٌَّن ألنبٌابه وأولٌابه من 
الضبللة والكفر، نظٌَر ما زٌَّن من ذلن ألعدابه وأهل الكفر به، وزٌّن ألهل الكفر به من اإلٌمان 

أولٌابه. وفً إخباره جل ثناإه أنه زٌن لكل عامل منهم عمله، به، نظٌَر الذي زٌّن منه ألنبٌابه و
ما ٌنبا عن تزٌٌن الكفر والفسوق والعصٌان، وخّص أعداءه وأهل الكفر، بتزٌٌن الكفر لهم 

 .(ٔ)والفسوق والعصٌان، وكّره إلٌهم اإلٌمان به والطاعة"
 واختلفوا فً هذه اآلٌة على لولٌن:

 .(ٖ)، وؼٌره من أهل العلم(ٕ)مإمن وكافر ، لاله الحسن أحدهما : أنها على العموم فً كل
وٌجوز أن تكون هذه اآلٌة عامة لكل من هداه هللا ولكل من أضله هللا. لال الزجاج:" 

فؤعلم هللا جل وعز أن مثل المهتدي مثل المٌت الذي أحًٌ وجعل مستضٌبا ٌمشً فً الناس 
 .(ٗ)الظلمات ال ٌتخلص منها" بنور الحكمة واإلٌمان، ومثل الكافر مثل من هو فً

 والثانً : أنها على الخصوص فً ُمعٌََّن .
 وفٌمن تعٌن نزول ذلن فٌه ثبلثة ألوال :

، (ٙ)، وزٌد بن أسلم(٘)أحدها : أن المإمن عمر بن الخطاب ، والكافر أبو جهل ، لاله الضحان
 .(2)أبو سنان الشٌبانًو

 .(2)، والكلبً(1)أبو جهل ، لاله عكرمة والثانً : أن المإمن عمار بن ٌاسر ، والكافر
 .(ٓٔ). وهذا لول مماتل ، والمشرن هو أبو جهل-ملسو هيلع هللا ىلص -ان المإمن هو النبًوالثالث:
ملسو هيلع هللا ىلص  -وأبو جهل بن هشام فالنبً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -جاء فً التفسٌر أنه ٌعنً به النبً لال الزجاج:" 

 .(ٔٔ)اإلسبلم والنبوة والحكمة، وأبو جهل فً ظلمات الكفر" هدي وأعطً نور -
وزعم بعضهم أن المراد بهذا المثل رجبلن معٌنان ، فمٌل : عمر بن  لال ابن كثٌر:" 

الخطاب هو الذي كان مٌتًا فؤحٌاه هللا ، وجعل له نوًرا ٌمشً به فً الناس. ولٌل : عمار بن 
نها : أبو جهل عمرو بن هشام ، لعنه هللا. والصحٌح ٌاسر. وأما الذي فً الظلمات لٌس بخارج م
 .(ٕٔ)أن اآلٌة عامة ، ٌدخل فٌها كل مإمن وكافر"

وٌجوز أن تكون هذه اآلٌة عامة لكل من هداه هللا ولكل من أضله هللا. لال الزجاج:" 
فؤعلم هللا جل وعز أن مثل المهتدي مثل المٌت الذي أحًٌ وجعل مستضٌبا ٌمشً فً الناس 

 .(ٖٔ)الحكمة واإلٌمان، ومثل الكافر مثل من هو فً الظلمات ال ٌتخلص منها"بنور 

                                                           
 .2ٖ-2ٕ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 ٖٙٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .ٖٖٓ/ٖ، وتفسٌر ابن كثٌر:ٖٙٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .11ٕ/ٕمعانً المرآن: (ٗ)
 .12/ٕٔ(:ص1ٖٖٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .1ٖٔٔ/ٗ(:ص21ٖ٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙ)
 . حكاه دون ذكر السند.1ٖٖٔ/ٗ.، و1ٕٖٔ/ٗص(:21ٙٓانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (2)
 .2ٓ/ٕٔ(:ص1ٖ2ٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٗٙٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .12٘/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .11ٕ/ٕمعانً المرآن: (ٔٔ)
 .ٖٖٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .11ٕ/ٕمعانً المرآن: (ٖٔ)



ٕٖٔ 
 

 الفوابد:
أن الملب له حٌاة وموت، ومرض وشفاء، وذلن أعظم مما للبدن، فالملب الصحٌح الحً  -ٔ

إذا عرض علٌه الباطل والمبابح نفر منه بطبعه وأبؽضها ولم ٌلتفت إلٌها، بخبلؾ الملب 
الحسن والمبٌح، كما لال عبد هللا بن مسعود رضً هللا عنه:  المٌت، فإنه ال ٌفرق بٌن

 . (ٔ)"هلن من لم ٌكن له للب ٌعرؾ به المعروؾ والمنكر"
وكذلن الملب المرٌض بالشهوة، فإنه لضعفه ٌمٌل إلى ما ٌعرض له من ذلن، 

 .(ٕ)بحسب لوة المرض وضعفه
 فً ظلمات.أن اإلٌمان حٌاة، والكفر موت، المإمن ٌعٌش فً نور والكافر  -ٕ

فؤن الرسالة ضرورٌة للعباد ال ؼنى لهم عنها، وحاجتهم إلٌها فوق حاجتهم إلى 
كل شًء، فإن الرسالة روح العالم ونوره وحٌاته، فؤي صبلح للعالم إذا عدم الروح 
والحٌاة والنور؟ والدنٌا مظلمة ملعونة كلها إال ما طلعت علٌه شمس الرسالة، وكذلن 

لبه شمس الرسالة، وتناله حٌاتها وروحها فهو فً ظلمة وهو من العبد ما لم تشرق فً ل
األموات، لال هللا تعالى }أومن كان مٌتا فؤحٌٌناه وجعلنا له نورا ٌمشً به فً الناس 

[ فهذا وصؾ المإمن كان مٌتا ٕٕٔكمن مثله فً الظلمات لٌس بخارج منها{ ]األنعام: 
ر اإلٌمان، وجعل له نورا ٌمشً به فً فً ظلمة الجهل فؤحٌاه هللا بروح الرسالة وبنو

 الناس.
وأما الكافر فمٌت الملب فً الظلمات، وسمى هللا تعالى رسالته روحا، والروح 
[ ٕ٘إذا عدم فارلت الحٌاة، لال تعالى: }وكذلن أوحٌنا إلٌن روحا من أمرنا{ ]الشورى: 

ظلمات الكفر والشرن  اآلٌة، فالروح الحٌاة، والنور اإلضاءة المزٌلة للظلمة، فالكافر فً
وهو مٌت ؼٌر حً، وإن كان فٌه حٌاة بهٌمٌة لكنه عادم الحٌاة الروحانٌة العلوٌة الناشبة 

 .(ٖ)عن اإلٌمان، وبها ٌحصل للعبد الفوز والسعادة والفبلح فً الدنٌا واآلخرة
 بٌان سنة هللا تعالى فً تزٌٌن األعمال المبٌحة. -ٖ

 
 المرآن

ُكّلِ لَْرٌٍَة أََكابَِر ُمْجِرِمٌَها ِلٌَْمُكُروا فٌَِها َوَما ٌَْمُكُروَن إَِله بِؤَْنفُِسِهْم َوَما ٌَْشعُُروَن }َوَكَذِلَن َجعَْلنَا فًِ 
 [ٖٕٔ({ ]األنعام : ٖٕٔ)

 التفسٌر:
من الصّدِ عن دٌن هللا تعالى، جعلنا فً كل « مكة»ومثل هذا الذي حصل ِمن زعماء الكفار فً 

برهم؛ لٌمكروا فٌها بالصد عن دٌن هللا، وما ٌكٌدون إال أنفسهم، وما لرٌة مجرمٌن ٌتزعمهم أكا
 ٌُِحسُّون بذلن.
[، ٖٕٔلوله تعالى:}َوَكَذِلَن َجعَْلنَا فًِ ُكّلِ لَْرٌٍَة أََكابَِر ُمْجِرِمٌَها ِلٌَْمُكُروا فٌَِها{ ]األنعام :  

دٌن هللا تعالى، جعلنا  من الصّدِ عن« مكة»أي:" ومثل هذا الذي حصل ِمن زعماء الكفار فً 
 . (ٗ)فً كل لرٌة مجرمٌن ٌتزعمهم أكابرهم؛ لٌمكروا فٌها بالصد عن دٌن هللا"

أي: ومثل ذلن )جعلنا فً كل لرٌة أكابر مجرمٌها لٌمكروا فٌها(، ألن لال الزجاج:" 
}َولَْو  األكابر ما هم فٌه من الرٌاسة والسعة أدعى لهم إلى المكر والكفر، والدلٌل على ذلن لوله:

ْزَق ِلِعبَاِدِه لَبَؽَْوا فًِ اأْلَْرِض{ ]الشورى :  ُ الّرِ ةً 2ٕبََسَط َّللاَّ [، ولوله:}َولَْواَل أَْن ٌَُكوَن النَّاُس أُمَّ
ٍة{ ]الزخرؾ :  ْحَمِن ِلبٌُُوتِِهْم ُسمُفًا ِمْن فِضَّ  .(٘)["َٖٖواِحَدةً لََجعَْلنَا ِلَمْن ٌَْكفُُر بِالرَّ

                                                           
 علٌه. ، ولم الؾٕٔ٘انظر: شرح الطحاوٌة: (ٔ)
 .ٕٔ٘انظر: رشح الطحاوٌة: (ٕ)
 .ٕٓٙ-2ٕ٘/ٕانظر: لوامع االنوار البهٌة: (ٖ)
 .ٖٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .11ٕ/ٕمعانً المرآن: (٘)



ٕٔٗ 
 

ما زٌنا للكافرٌن ما كانوا ٌعملون ، كذلن جعلنا بكل لرٌة عظماَءها وك لال الطبري:" 
مجرمٌها، ٌعنً: أهل الشرن باهلل والمعصٌة له}لٌمكروا فٌها{، بؽرور من المول أو بباطل من 

 .(ٔ)الفعل ، بدٌن هللا وأنبٌابه"
ٌن ، أكابر من المجرم -ٌا دمحم  -ٌمول تعالى : وكما جعلنا فً لرٌتن  لال ابن كثٌر:"

ورإساء ودعاة إلى الكفر والصد عن سبٌل هللا ، وإلى مخالفتن وعداوتن ، كذلن كانت الرسل 
ا ِمَن  ٍ َعُدوًّ ًّ من لبلن ٌُْبتَلون بذلن ، ثم تكون لهم العالبة ، كما لال تعالى : } َوَكَذِلَن َجعَْلنَا ِلُكّلِ نَبِ

[ ، ولال تعالى : } َوإِذَا أََرْدنَا أَْن نُْهِلَن ٖٔ{ ]الفرلان :  اْلُمْجِرِمٌَن َوَكفَى بَِربَِّن َهاِدًٌا َونَِصًٌرا
ْرنَاَها تَْدِمًٌرا{ ]اإلسراء :  ٌَْها اْلمَْوُل فََدمَّ [ ، لٌل : ٙٔلَْرٌَةً أََمْرنَا ُمتَْرفٌَِها فَفََسمُوا فٌَِها ]فََحكَّ َعلَ

هم أمرا لدرٌا ، كما لال هاهنا : } معناه : أمرناهم بالطاعات ، فخالفوا ، فدمرناهم. ولٌل : أمرنا
 .(ٕ)ِلٌَْمُكُروا فٌَِها {"

أي: وكما زٌنا للكافرٌن عملهم، فكذلن جعلنا فً كل لرٌة أكابر لال ابن الجوزي:"  
مجرمٌها، ولٌل معناه: وكما جعلنا فساق مكة أكابرها، فكذلن جعلنا فساق كل لرٌة أكابرها، 

 .(ٖ)نهم ألرب إلى الكفر بما أعطوا من الرٌاسة والسعة"وإنما جعل األكابر فساق كل لرٌة، أل
 .(ٗ)فً المرآن فهو عمل"« مكر»كل لال سفٌان:"  
وحكً عن العرب ، «أفضل»جمع  «األفاضل»، كما «أكبر»جمع «: األكابر»و 

، على نٌة النعت ، كما ٌمال «الهاء»سماًعا :األكابرة، و األصاؼرة، واألكابر، واألصاؼر، بؽٌر 
، إذا أخرجوها «أفعل»أفضل منن، وكذلن تفعل العرب بما جاء من النعوت على وزن : هو 

إلى األسماء ، مثل جمعهم: األحمر، واألسود : األحامر واألحامرة، واألساود واألساودة، ومنه 
 : (٘)لول األعشى

 ْدًما ُمولَعًاإنَّ األَحاِمَرة الثَّبلثَةَ أَْهلََكْت                َماِلً ، وُكْنُت بِِهّن لِ 
ْعفََراُن ، فَلَْن أُروَح ُمبَمَّعَا ِمٌُن إَداُمهُ                والزَّ  الَخْمُر واللَّْحُم الّسِ

طه الماكر به مكروًها «المكر»وأما  : فإنه الخدٌعة واالحتٌال للممكور به بالؽدر ، لٌوّرِ
 .(ٙ)من األمر

لَْرٌٍَة أََكابَِر ُمْجِرِمٌَها ِلٌَْمُكُروا فٌَِها{ ]األنعام :  َوَكَذِلَن َجعَْلنَا فًِ ُكلِّ وفً لوله تعالى:}
 [، وجوه:ٖٕٔ

َسلَّطنا شرارها فعصوا فٌها ، فإذا فعلوا ذلن أهلكناهم بالعذاب. وهذا لول ابن  أحدها: معناه:
 .(2)عباس

 .(2)، ولتادة(1)والثانً: أن } أََكابَِر ُمْجِرِمٌَها { عظماإها. لاله مجاهد
بن كثٌر:" وهذا كموله تعالى : } َوَما أَْرَسْلنَا فًِ لَْرٌٍَة ِمْن نَِذٌٍر إِال لَاَل ُمتَْرفُوَها إِنَّا لال ا 

[ ، ٖ٘،  ٖٗبَِما أُْرِسْلتُْم بِِه َكافُِروَن * َولَالُوا نَْحُن أَْكثَُر أَْمَواال َوأَْوالًدا َوَما نَْحُن بُِمعَذَّبٌَِن { ]سبؤ : 
َكَذِلَن َما أَْرَسْلنَا ِمْن لَْبِلَن فًِ لَْرٌٍَة ِمْن نَِذٌٍر إاِل لَاَل ُمتَْرفُوَها إِنَّا َوَجْدنَا آبَاَءنَا ولال تعالى : } وَ 

ٍة َوإِنَّا َعلَى آثَاِرِهْم ُمْمتَُدوَن { ]الزخرؾ :  [، والمراد بالمكر هاهنا دعاإهم إلى َٖٕعلَى أُمَّ
ال تعالى إخباًرا عن لوم نوح : } َوَمَكُروا َمْكًرا الضبللة بزخرؾ من الممال والفعال ، كما ل

[ ، ولال تعالى : } َولَْو تََرى إِِذ الظَّاِلُموَن َمْولُوفُوَن ِعْنَد َربِِّهْم ٌَْرِجُع بَْعُضُهْم ُٕٕكبَّاًرا { ]نوح : 

                                                           
 .2ٖ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٖٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .2ٗ/ٕزاد المسٌر: (ٖ)
 .1ٖٖٔ/ٗ(:ص21ٙ1أخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .1ٕٗ،  2ٕٗدٌوانه: (٘)
 .2٘/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٖٖٔ/ٗ(:ص21ٙٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (2)
 .1ٖٖٔ/ٗ(:ص21ٙ2، وتفسٌر ابن ابً حاتم)2ٗ/ٕٔ(:ص1ٖٗٔ(، و)1ٗ2ٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .2ٗ/ٕٔ(:ص1ٗ2ٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)



ٕٔ٘ 
 

ال أَْنتُْم لَُكنَّا ُمْإِمنٌَِن * لَاَل الَِّذٌَن إِلَى بَْعٍض اْلمَْوَل ٌَمُوُل الَِّذٌَن اْستُْضِعفُوا ِللَِّذٌَن اْستَْكبَُروا لَوْ 
َولَاَل  اْستَْكبَُروا ِللَِّذٌَن اْستُْضِعفُوا أَنَْحُن َصَدْدنَاُكْم َعِن اْلُهَدى بَْعَد إِْذ َجاَءُكْم بَْل ُكْنتُْم ُمْجِرِمٌَن *

ٌْلِ  ِ َونَْجعََل لَهُ أَْنَداًدا  الَِّذٌَن اْستُْضِعفُوا ِللَِّذٌَن اْستَْكبَُروا بَْل َمْكُر اللَّ َوالنََّهاِر إِْذ تَؤُْمُرونَنَا أَْن نَْكفَُر بِاّلِلَّ
ا َرأَُوا اْلعََذاَب َوَجعَْلنَا األْؼبلَل فًِ أَْعنَاِق الَِّذٌَن َكفَُروا َهْل ٌُْجَزْوَن إِ  وا النََّداَمةَ لَمَّ ال َما َكانُوا ]َوأََسرُّ

 . (ٔ)["ٖٖ - ٌَْٖٔعَملُوَن { ]سبؤ : 
[، أي:" وما ٌكٌدون ٖٕٔلوله تعالى:}َوَما ٌَْمُكُروَن إاِلَّ بِؤَْنفُِسِهْم َوَما ٌَْشعُُروَن{ ]األنعام :  

إال أنفسهم، وما ٌُِحسُّون بذلن"
(ٕ). 

أي: ما ٌحٌك مكرهم ذلن ، إال بؤنفسهم ، ألن هللا تعالى ذكره من وراء  لال الطبري:" 
هم ال ٌشعرون{، ٌمول : ال ٌدرون ما لد أعّد هللا لهم من ألٌم عموبتهم على صّدهم عن سبٌله، }و

هم على هللا ٌتماَدْون" عذابه ،  فهم فً ؼٌِّهم وعتّوِ
(ٖ). 

 .(ٗ)"وما ٌشعرون ذلن ،ٌحٌك بهم :ألن وباله لال البٌضاوي:" 
أي : وما ٌعود وبال مكرهم ذلن وإضبللهم من أضلوه إال على أنفسهم ،  لال ابن كثٌر:" 
[ ، ولال } َوِمْن أَْوَزاِر ٖٔال تعالى : } َولٌََْحِملُنَّ أَثْمَالَُهْم َوأَثْمَاال َمَع أَثْمَاِلِهْم { ]العنكبوت : كم ل

ٌِْر ِعْلٍم أاَل َساَء َما ٌَِزُروَن { ]النحل :   .(٘)["ٕ٘الَِّذٌَن ٌُِضلُّونَُهْم بِؽَ
 .(ٙ)ذبون"أي: ذلن المكر ٌحٌك بهم، ألنهم بمكرهم ٌعلال الزجاج:" 
 الفوابد:
 لل ما تخلو مدٌنة من مجرمٌن ٌمكرون فٌها. -ٔ
 عالبة المكر عابدة على الماكر نفسه.أن  -ٕ
 

 المرآن
ٌُْث ٌَجْ  ُ أَْعلَُم َح ِ َّللاه ًَ ُرُسُل َّللاه عَُل ِرَسالَتَهُ }َوإَِذا َجاَءتُْهْم آٌَةٌ لَالُوا لَْن نُْإِمَن َحتهى نُْإتَى ِمثَْل َما أُوتِ

ِ َوَعَذاٌب َشِدٌٌد بَِما َكانُوا ٌَْمُكُروَن ) َسٌُِصٌبُ  ({ ]األنعام : ٕٗٔالهِذٌَن أَْجَرُموا َصؽَاٌر ِعْنَد َّللاه
ٕٔٗ] 
 التفسٌر:

حجة ظاهرة على نبوة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، لال بعض « مكة»وإذا جاءت هإالء المشركٌن من أهل 
ق بنبوته حتى ٌعطٌنا هللا من النبوة والمعجزات مثل ما أعطى رسله السابمٌن.  كبرابهم: لن نصّدِ

فردَّ هللا تعالى علٌهم بموله: هللا أعلم حٌث ٌجعل رسالته أي: بالذٌن هم أهل لحمل رسالته 
وتبلٌؽها إلى الناس. سٌنال هإالء الطؽاة الذل، ولهم عذاب موجع فً نار جهنم؛ بسبب كٌدهم 

 لئلسبلم وأهله.
ِ{ ]األنعام : لوله تعالى:}َوإَِذا َجاءَ   ًَ ُرُسُل َّللاَّ تُْهْم آٌَةٌ لَالُوا لَْن نُْإِمَن َحتَّى نُْإتَى ِمثَْل َما أُوتِ
حجة ظاهرة على نبوة دمحم صلى هللا « مكة»[، أي:" وإذا جاءت هإالء المشركٌن من أهل ٕٗٔ

ق بنبوته حتى ٌعطٌنا هللا من النبوة والمعجز ات مثل ما علٌه وسلم، لال بعض كبرابهم: لن نصّدِ
 .(2)أعطى رسله السابمٌن"

ٌمول تعالى ذكره: وإذا جاءت هإالء المشركٌن الذٌن ٌجادلون المإمنٌن لال الطبري:" 
بزخرؾ المول فٌما حرم هللا علٌهم، لٌصّدوا عن سبٌل هللا  حجة من هللا على صحة ما جاءهم به 

دق بما دعانا إلٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص من اإلٌمان دمحم من عند هللا وحمٌمته ، لالوا لنبً هللا وأصحابه: لن نص

                                                           
 .ٖٖٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٖٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٖ/ٕٔطبري:تفسٌر ال (ٖ)
 .1ٔٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٗ)
 .ٕٖٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .11ٕ/ٕمعانً المرآن: (ٙ)
 .ٖٗٔالتفسٌر المٌسر: (2)
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به، وبما جاء به من تحرٌم ما ذكر أّن هللا حّرمه علٌنا حتى ٌعطٌهم هللا من المعجزات مثل الذي 
 .(ٔ)أعطى موسى من فلك البحر، وعٌسى من إحٌاء الموتى،وإبراء األكمه واألبرص"

ان وحجة لاطعة ، لالوا : } لَْن نُْإِمَن َحتَّى أي : إذا جاءتهم آٌة وبره لال ابن كثٌر:" 
ِ {، أي : حتى تؤتٌنا المبلبكة من هللا بالرسالة ، كما تؤتً إلى الرسل  ًَ ُرُسُل َّللاَّ نُْإتَى ِمثَْل َما أُوتِ

ٌْنَا اْلَمبلبَِكةُ أَ  ْو نََرى َربَّنَا لَمَِد ، كموله ، جل وعبل } َولَاَل الَِّذٌَن ال ٌَْرُجوَن ِلمَاَءنَا لَْوال أُنزَل َعلَ
ا َكبًٌِرا { ]الفرلان :   .(ٕ)["ٕٔاْستَْكبَُروا فًِ أَْنفُِسِهْم َوَعتَْوا ُعتُوًّ

وهذه تسلٌة لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وتمدٌم موعد بالنصرة علٌهم. روى أن لال الزمخشري:" 
ن، ألنى أكبر منن سنا وأكثر منن لو كانت النبوة حما لكنت أولى بها من»الولٌد بن المؽٌرة لال: 

 . (ٖ)«ماال
زاحمنا بنى عبد مناؾ فً الشرؾ، حتى إذا صرنا كفرسً » وروى أن أبا جهل لال:

رهان لالوا: منا نبى ٌوحى إلٌه، وهللا ال نرضى به وال نتبعه أبدا إال أن ٌؤتٌنا وحى كما ٌؤتٌه، 
ْمِرٍئ ِمْنُهْم أَْن ٌُْإتَى ُصُحفًا ُمنَشََّرةً{ ]المدثر : . ونحوها لوله تعالى: }بَْل ٌُِرٌُد ُكلُّ ا(ٗ)«فنزلت
ٕ٘" ](٘). 

ٌُْث ٌَْجعَُل ِرَسالَتَهُ{ ]األنعام :   ُ أَْعلَُم َح [، أي:"اللله أعلم بالذٌن هم ٕٗٔلوله تعالى:}َّللاَّ
 .(ٙ)أهل لحمل رسالته وتبلٌؽها إلى الناس"

علٌهم، وأن ال ٌصطفى للنبوة إال من هللا أعلم كبلم مستؤنؾ لئلنكار لال الزمخشري:" 
 .(2)علم أنه ٌصلح لها وهو أعلم بالمكان الذي ٌضعها فٌه منهم"

ٌعنً بذلن جل ثناإه: أن آٌات األنبٌاء والرسل لن ٌُعطاها من البشر إال لال الطبري:" 
أعلم رسول مرسل، ولٌس العادلون بربهم األوثان واألصنام منهم فٌعطوها. ٌمول جل ثناإه: فؤنا 

ًّ أنتم، ألن  بمواضع رساالتً، ومن هو لها أهل، فلٌس لكم أٌها المشركون أن تتخٌَّروا ذلن عل
تخٌُّر الرسول إلى المرِسِل دون المرَسل إلٌه، وهللا أعلم إذا أرسل رسالةً بموضع رساالته"
(1). 

لال الزجاج: "أي: هو أعلم بمن ٌختص للرسالة. ولال بعضهم: ال ٌبلػ فً تصدٌك 
لرسل إال أن ٌكونوا لبل مبعثهم مطاعٌن فً لومهم، ألن الطعن كان ٌتسع علٌهم، وٌمال إنما ا

 .(2)كانوا أكابر ورإساء فاتبعوا"
أي : هو أعلم حٌث ٌضع رسالته ومن ٌصلح لها من خلمه ، كما لال  لال ابن كثٌر:" 

ٌِْن َعِظٌٍم أَُهْم ٌَْمِسُموَن َرْحَمةَ َربِّن {  تعالى : } َولَالُوا لَْوال نزَل َهَذا اْلمُْرآُن َعلَى َرُجٍل ِمنَ  َ اْلمَْرٌَت
[ ٌعنون : لوال نزل هذا المرآن على رجل عظٌم كبٌر مبجل فً ٕٖ،  ٖٔاآلٌة ]الزخرؾ : 

ٌِْن { أي : مكة والطابؾ. وذلن ألنهم  َ كانوا ٌزدرون بالرسول ،  -لبحهم هللا  -أعٌنهم } ِمَن اْلمَْرٌَت

                                                           
 .2ٙ-2٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٖٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
أبً مسعود  لنزل على الولٌد بن المؽٌرة أو على ، وفٌه:"11٘/ ٔذكره أكثر المفسرٌن. انظر: "تفسٌر مماتل" (ٖ)

 [".ٖٔمسعود الثمفً، وذلن لولهم:}لوال نزل هذا المرآن على رجل من المرٌتٌن عظٌم{]الزخرؾ:
/ 2، والمرطبً 2٘ٔ/ ٖٔ، والرازي 1٘ٔ/ ٖب، والبؽوي  1ٖٔ، والثعلبى  ٔٔ٘/ ٔوانظر: تفسٌر السمرلندي 

1ٓ. 
شركٌن، }ما كانوا ٌعملون{، ٌعنً: هكذا }زٌن للكافرٌن{، ٌعنً: للم ، ونصه:"12٘/ٔذكره مماتل فً تفسٌره: (ٗ)

صرنا كفرسً رهان، لالوا « ٕ« »إذا»ٌعنً: أبا جهل، وذلن أنه لال: زحمتنا بنو عبد مناؾ فً الشرؾ حتى 
عز  -ٌوحى إلٌه فمن ٌدرن هذا وهللا ال نإمن به وال نتبعه أبدا أو ٌؤتٌنا وحً كما ٌؤتٌه فؤنزل هللا« ٖ»منا نبً 
انظر: البحر لن نإمن حتى نإتى مثل ما أوتً رسل هللا ...{، إلى آخر اآلٌة ". و :}وإذا جاءتهم آٌة لالوا: -وجل
 .2ٖٙ/ٗالمحٌط:

 .ٕٙ/ٕالكشاؾ: (٘)
 .ٖٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖٙ/ٕالكشاؾ: (2)
 .2ٙ/ٕٔتفسٌر الطبري: (1)
 .12ٕ/ٕمعانً المرآن: (2)
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مه علٌه ، بؽًٌا وحسًدا ، وعناًدا واستكباًرا ، كما لال تعالى مخبًرا عنهم : } صلوات هللا وسبل
حْ  َمِن ُهْم َوإَِذا َرآَن الَِّذٌَن َكفَُروا إِْن ٌَتَِّخذُونََن إاِل ُهُزًوا أََهَذا الَِّذي ٌَْذُكُر آِلَهتَُكْم َوُهْم بِِذْكِر الرَّ

ُ [ ، ولال تعالى : َٖٙكافُِروَن { ]األنبٌاء :  } َوإَِذا َرأَْوَن إِْن ٌَتَِّخذُونََن إاِل ُهُزًوا أََهَذا الَِّذي بَعََث َّللاَّ
[ ، ولال تعالى : } َولَمَِد اْستُْهِزَئ بُِرُسٍل ِمْن لَْبِلَن فََحاَق بِالَِّذٌَن َسِخُروا َٔٗرُسوال { ]الفرلان : 

. هذا وهم ٌعترفون بفضله وشرفه ونسبه. وطهارة [ِٓٔمْنُهْم َما َكانُوا بِِه ٌَْستَْهِزبُوَن { ]األنعام : 
بٌته ومرباه ومنشبه ، حتى أنهم كانوا ٌسمونه بٌنهم لبل أن ٌوحى إلٌه : "األمٌن" ، ولد اعترؾ 
بذلن ربٌس الكفار "أبو سفٌان" حٌن سؤله "هرلل" ملن الروم : كٌؾ نسبه فٌكم ؟ لال : هو فٌنا 

لبل أن ٌمول ما لال ؟ لال : ال الحدٌث بطوله الذي  ذو نسب. لال : هل كنتم تتهمونه بالكذب
 .(ٔ)استدل به ملن الروم بطهارة  صفاته ، علٌه السبلم ، على صدله ونبوته وصحة ما جاء به"

عن واثلة بن األسمع ، رضً هللا عنه ، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : "إن هللا اصطفى من ولد 
ن بنً إسماعٌل بنً كنانة ، واصطفى من بنً كنانة لرٌشا ، إبراهٌم إسماعٌل ، واصطفى م

 .(ٕ)واصطفى من لرٌش بنً هاشم ، واصطفانً من بنً هاشم"
وفً صحٌح البخاري ، عن أبً هرٌرة ، رضً هللا عنه ، لال : لال رسول هللا صلى 

مرن الذي كنت هللا علٌه وسلم : "بُِعثت من خٌر لُرون بنً آدم لَْرنًا فمرنًا ، حتى بعثت من ال
 .(ٖ)فٌه"

عن المطلب بن أبً وداعة لال : لال العباس : بلؽه ملسو هيلع هللا ىلص بعُض ما ٌمول الناس ، فصعد 
المنبر فمال : "من أنا ؟". لالوا : أنت رسول هللا. لال : "أنا دمحم بن عبد هللا بن عبد المطلب ، إن 

تٌن فجعلنً فً خٌر فرلة ، وخلك المبابل هللا خلك الخلك فجعلنً فً خٌر خلمه ، وجعلهم فرل
 . (ٗ)فجعلنً فً خٌر لبٌلة. وجعلهم بٌوتا فجعلنً فً خٌرهم بٌتًا ، فؤنا خٌركم بٌتًا وخٌركم نفسا" 

(ٗ) . 
 .(٘)لال ابن كثٌر:"صدق صلوات هللا وسبلمه علٌه"

وفً الحدٌث أٌضا المروي عن عابشة ، رضً هللا عنها ، لالت : لال رسول هللا صلى 
 علٌه وسلم "لال لً جبرٌل : للبت األرض مشارلها ومؽاربها فلم أجد رجبل أفضل من دمحم ، هللا

 .(ٙ)وللبت األرض مشارلها ومؽاربها فلم أجد بنً أب أفضل من بنً هاشم"
لال : "إن هللا نظر فً للوب العباد ، فوجد  -رضً هللا عنه-وعن عبد هللا بن مسعود 

خٌر للوب العباد ، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته. ثم نظر فً للوب العباد بعد للب للب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص 
دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، فوجد للوب أصحابه خٌر للوب العباد ، فجعلهم وزراء نبٌه ، ٌماتلون على دٌنه ، فما 

 .(2)رآى المسلمون حسنًا فهو عند هللا حسن ، وما رأوا سٌبًا فهو عند هللا سٌا"
عن سلمان لال : "لال لً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : ٌا سلمان ، ال تبؽضنً فتفارق دٌنن". للت : و

 .(1)ٌا رسول هللا ، كٌؾ أْبِؽُضن وبن هدانا هللا ؟ لال : "تبؽض العرب فتبؽضنً"

                                                           
 .ٕٖٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 (.2ٕٕٙ) ( وصحٌح مسلم برلم2ٓٔ/ٗ( المسند )(ٕ)
 (.2ٖ٘٘( صحٌح البخاري برلم )(ٖ)
 (.ٕٓٔ/ٔالمسند )(ٗ)
 .ٖٖٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
( من طرٌك موسى بن عبٌدة ، عن عمرو بن عبد هللا ، عن الزهري ، عن أبً 2ٙٔ/ٔدالبل النبوة للبٌهمً )(ٙ)

حرٌن" من طرٌك موسى ( "مجمع البٖٔٔ٘سلمة ، عن عابشة به ، ورواه الطبرانً فً المعجم األوسط برلم )
 ( : "فٌه موسى بن عبٌدة االربذي وهو ضعٌؾ".2ٕٔ/1بن عبٌدة الربذي به. لال الهٌثمً فً المجمع )

 (.22ٖ/ٔالمسند )(2)
( والطبرانً فً 1ٙ/ٗ( والحاكم فً المستدرن )2ٕ2ٖ( ورواه الترمذي فً السنن برلم )ٓٗٗ/٘المسند )(1)

بن الولٌد عن لابوس به. لال الترمذي : "حدٌث حسن ؼرٌب ال ( من طرٌك شجاع 1ٖٕ/ٙالمعجم الكبٌر )
نعرفه إال من حدٌث أبً بدر شجاع بن الولٌد ، وسمعت دمحم بن إسماعٌل ٌمول : أبو ظبٌان لم ٌدرن سلمان ، 

 مات سلمان لبل علً".
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وعن ابن أبً حسٌن لال : "أبصر رجل ابن عباس وهو ٌدخل من باب المسجد فلما 
ٌُْث نظر إلٌه راع ُ أَْعلَُم َح ه ، فمال : من هذا ؟ لالوا : ابن عباس ابن عم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. لال : } َّللاَّ
 .(ٔ)ٌَْجعَُل ِرَسالَتَهُ {"

 .(ٕ)بالجمع« رساالته:»، على التوحٌد، ولرأ اآلخرون «رسالته»لرأ ابن كثٌر وحفص 
 .(ٕ)بالجمع
ِ{ ]األنعام : لوله تعالى:}َسٌُِصٌُب الَِّذٌَن أَْجَرُموا صَ   [، أي:" سٌنال ٕٗٔؽَاٌر ِعْنَد َّللاَّ

 .(ٖ)هإالء الطؽاة الذل"
ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، معلَِّمه ما هو صانع بهإالء المتمردٌن لال الطبري:" 

 .(ٗ)علٌه:}سٌصٌب{، ٌا دمحم، الذٌن اكتسبوا اإلثم بشركهم باهلل وعبادتهم ؼٌره، ذلة وهوان"
أي: هم وإن كانوا أكابر فً الدنٌا }سٌصٌبهم صؽار عند هللا{، أي: لال الزجاج:" 
 .(٘)مذلة"
 .(ٙ)الذلة"«: الصؽار»لال السدي:" 
هذا وعٌد شدٌد من هللا وتهدٌد أكٌد ، لمن تكبر عن اتباع رسله واالنمٌاد  لال ابن كثٌر:" 

هللا } َصؽَاٌر { وهو الذلة الدابمة ، لما  لهم  فٌما جاإوا به ، فإنه سٌصٌبه ٌوم المٌامة بٌن ٌدي 
أنهم استكبروا أعمبهم ذلن ذاُل كما لال تعالى : } إِنَّ الَِّذٌَن ٌَْستَْكبُِروَن َعْن ِعبَاَدتًِ َسٌَْدُخلُوَن َجَهنََّم 

 .(2)[، أي : صاؼرٌن ذلٌلٌن حمٌرٌن"َٓٙداِخِرٌَن { ]ؼافر : 
ِ{ ]األوفً لوله تعالى:}    ثبلثة أوجه :[، ٕٗٔنعام : ِعْنَد َّللاَّ

 .(2)، وذكره الماوردي(1)إٌجازاً. وهذا لول الطبري «من»أحدها : من عند هللا ، فحذؾ 
والثانً : أن أنفتهم من اتباع الحك َصؽَار عند هللا وذل إن كان عندهم تكبراً وعزاً ، لاله 

 .(ٓٔ)الفراء
 .(ٔٔ)والثالث : َصؽَار فً اآلخرة ، لاله الزجاج

لوله: }صؽار عند هللا{، فإن معناه: سٌصٌبهم صؽاٌر من عند هللا، كمول لطبري:"لال ا 
المابل:سٌؤتٌنً رزلً عند هللا، بمعنى: من عند هللا، ٌراد بذلن: سٌؤتٌنً الذي لً عند هللا. وؼٌر 
جابز لمن لال:}سٌصٌبهم صؽار عند هللا{، أن ٌمول:}جبت عند عبد هللا{، بمعنى: جبت من عند 

، ألن معنى: }سٌصٌبهم صؽاٌر عند هللا{، سٌصٌبهم الذي عند هللا من الذل، بتكذٌبهم عبد هللا
 .(ٕٔ)رسوله. فلٌس ذلن بنظٌر: جبت من عند عبد هللا"

[، أي:" ولهم عذاب ٕٗٔلوله تعالى:} َوَعَذاٌب َشِدٌٌد بَِما َكانُوا ٌَْمُكُروَن{ ]األنعام :  
 .(ٖٔ)هله"موجع فً نار جهنم بسبب كٌدهم لئلسبلم وأ

م هللا علٌهم لال الطبري:"  ٌمول: ٌصٌب هإالء المكذبٌن باهلل ورسوله، المستحلٌن ما حرَّ
من المٌتة، مع الصؽار عذاٌب شدٌد، بما كانوا ٌكٌدون لئلسبلم وأهله بالجدال بالباطل، 

 .(ٔ)والزخرؾ من المول، ؼروًرا ألهل دٌن هللا وطاعته"

                                                           
 .ٖٖٗ-ٖٖٖ/ٖأخرجه ابن أبً حاتم كما فً تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .1ٙٔ/ٖانظر: تفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .ٖٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٙ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .12ٕ/ٕمعانً المرآن: (٘)
 .2ٙ/ٕٔ(:ص1ٖ٘ٔٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٖٖٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .22/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .ٗٙٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٖٖ٘/ٔانظر: معانً المرآن: (ٓٔ)
 .12ٕ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٔٔ)
 .22/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٖٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)



ٕٔ2 
 

 .(ٕ): نكال"عن ابن عباس، لوله: "}عذاب{، لال 
لما كان المكر ؼالبا إنما ٌكون خفٌا ، وهو التلطؾ فً التحٌل والخدٌعة  لال ابن كثٌر:" 

[ ، كما لال تعالى : } 2ٗ، لوبلوا بالعذاب الشدٌد جزاء وفالا ، } َوال ٌَْظِلُم َربَُّن أََحًدا { ]الكهؾ : 
 تترات والمكنونات والضمابر. [ أي : تظهر المس2ٌَْوَم تُْبلَى السََّرابُِر { ]الطارق : 

ٌُْنَصب لكل ؼادر لواء عند اُستِه »وجاء فً الصحٌحٌن ، عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال : 
 .(ٖ)«ٌوم المٌامة ، فٌمال : هذه َؼْدرة فبلن ابن فبلن

َعلًَما والحكمة فً هذا أنه لما كان الؽدر َخِفٌَّا ال ٌطلع علٌه الناس ، فٌوم المٌامة ٌصٌر 
 .(ٗ)منشوًرا على صاحبه بما فعل"

 الفوابد:
 بٌان تعنت المشركٌن فً مكة على عهد نزول المرآن. -ٔ
أن أبمة الكفر، وزعماء الضبللة كانوا ٌولنون بإمكان أن ٌرسل هللا رسوال من البشر  -ٕ

ؼٌر أنهم جحدوا ذلن بؤلسنتهم حسًدا من عند أنفسهم من بعد ما تبٌن لهم الحك، وتموًٌها 
لى الطؽام من الناس، وخداًعا لضعفاء العمول، وتلبًٌسا علٌهم خشٌة أن ٌسارعوا إلى ع

ممتضى الفطرة، وٌستجٌبوا لداعً الدٌن، ومتابعة المرسلٌن، لو لال لابل ذلن ما كان 
بعًٌدا عن الحمٌمة، وال مجافًٌا للصواب! بل بدت منهم البوادر التً تإٌد ذلن، وتصدله 

ٌرشد البصٌر إلى ما انطوت علٌه نفوسهم من الحسد واالستكبار وسبك إلى لسانهم ما 
أن ٌإتَى الرسل ما أوتوا دونهم، وٌنالوا من الفضٌلة، ولٌادة األمم إلى اإلصبلح ما لم 

 ٌنل هإالء.
ًَ ُرُسلُ -تعالى -لال هللا  لَالُوا لَْن نُْإِمَن َحتَّى نُْإتَى ِمثَْل َما أُوتِ

ِ  : }َوإَِذا َجاَءتُْهْم آٌَةٌ َّللاَّ
ٌُْث ٌَْجعَُل ِرَسالَتَهُ{. ُ أَْعلَُم َح  َّللاَّ

أن الرسالة توهب ال تكتسب، فالنبوة والرسالة محض فضل من هللا ٌختص به من شاء  -ٖ
من عباده، وهو سبحانه أعلم بموالع فضله، ومحال رضاه، وأعلم بمن ٌصلح لهذا 

 طفاء.الشؤن، فهو سبحانه صاحب الخلك والتدبٌر، واالختٌار واالص
ومع كون النبوة منحة إلهٌة. إال أن هللا ال ٌختار لها إال أناسا خصهم ومٌزهم 
بخصابص وممٌزات لٌست موجودة فً سابر البشر. فالرسل أكمل البشر خلما وخلما، 
وأرجحهم عمبل، وأوفرهم ذكاء، وهللا رهم للبا. وهذا هو شؤن الرسل أجمعٌن. والرسول 

صطفاه هللا لمهمة الرسالة الخاتمة، خصه بخصابص لٌست موجودة فً ملسو هيلع هللا ىلص حٌنما ا
 ؼٌره، وهٌؤه تهٌؤة خاصة تتناصب مع هذه المهمة الجلٌلة.
 وظهرت آثار اصطفاء هللا له فً جوانب كثٌرة منها:

طهارة نسبه: فلم ٌنل نسبه الطاهر شًء من سفاح الجاهلٌة. فكان من سبللة آباء  -أوال:
ٌشٌنهم أو ٌعٌبهم. بل كانوا سادات لومهم فً النسب والشرؾ  كرام لٌس فٌهم ما

 والمكانة.
وفً الحدٌث الذي أخرجه مسلم بسنده عن واثلة بن األسمع ما ٌإكد ذلن لال: 

)إن هللا اصطفى كنانة من ولد إسماعٌل، واصطفى لرٌشا من » لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
 . (٘)«واصطفانً من بنى هاشمكنانة، واصطفى من لرٌش بنً هاشم، 

تعهد هللا برعاٌته وحفظه: وذلن أنه نشؤ على الفطرة الزكٌة فلم ٌتدنس بشًء من  -ثانٌا:
أدران الجاهلٌة ألن هللا حفظه منذ صؽره، فحفظ للبه من تؽٌٌر الفطرة ووصول 

                                                                                                                                                                      
 .22/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٖٗٔ/ٗ(:ص212ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
( من حدٌث عبد هللا بن عمر ، 2ٖ٘ٔ( ومسلم فً صحٌحه برلم )2ٔٔٔرواه البخاري فً صحٌحه برلم )(ٖ)

 رضً هللا عنه.
 .ٖٖٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .21ٕٔ/  ٗالفضابل، باب فضل نسب النبً ملسو هيلع هللا ىلص،  صحٌح مسلم، كتاب(٘)
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ٌه أن رسول هللا صلى هللا عل»الشٌطان إلٌه أخرج اإلمام مسلم بسنده عن أنس بن مالن 
وسلم أتاه جبرٌل ملسو هيلع هللا ىلص وهو ٌلعب مع الؽلمان فؤخذه فصرعه فشك عن للبه، فاستخرج 
الملب فاستخرج منه علمة. فمال: هذا حظ الشٌطان منن ثم ؼسله فً طست من ذهب 

 .(ٔ)«بماء زمزم ثم ألمه ثم أعاده مكانه
صؽره وحفظه من وصول الشٌطان  فهذا الحدٌث ٌبٌن أن هللا طهر للبه ملسو هيلع هللا ىلص منذ

إلٌه وذلن لٌعده فٌما بعد لمهمة النبوة والرسالة. فنشؤ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على األخبلق الزاكٌة 
والخصال الحمٌدة، والفطرة النمٌة السلٌمة، فبؽضت إلٌه األوثان فلم ٌسجد لصنم لط، 

األمثال، وكٌؾ ال؟ وهو  وحبب إلٌه الخٌر ومكارم األخبلق، فكان فً ذلن مضرب
 الملمب من لبل لومه بالصادق األمٌن ملسو هيلع هللا ىلص.

عصمته من تسلط أعدابه علٌه بالمتل أو منعه من تبلٌػ رسالة ربه، لال تعالى: -ثالثا:
ُ }َوإِْذ ٌَْمُكُر بَِن الَِّذٌَن َكفَُروا ِلٌُثْبِتُوَن أَْو ٌَْمتُلُوَن أَْو ٌُْخِرُجوَن َوٌَْمُكُرو ُ َوَّللاَّ َن َوٌَْمُكُر َّللاَّ

ٌُْر اْلَماِكِرٌَن{ ]األنفال:  ُ ٌَْعِصُمَن ِمَن النَّاِس{ ]المابدة: َٖٓخ [ ، 2ٙ[ . ولال تعالى: }َوَّللاَّ
عن جابر بن عبد هللا رضً هللا عنه أنه ؼزا مع رسول هللا »وأخرج البخاري بسنده 

ملسو هيلع هللا ىلص لفل معه، فؤدركتهم المابلة فً واد كثٌر العضاه،  ملسو هيلع هللا ىلص لبل نجد، فلما لفل رسول هللا
فنزل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وتفرق الناس ٌستظلون بالشجر، فنزل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص تحت سمرة 

فمال: " إن  وعلك بها سٌفه، ونمنا نومة، فإذا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌدعونا، وإذا عنده أعرابً
هذا اخترط علً سٌفً وأنا نابم، فاستٌمظت وهو فً ٌده صلتا، فمال من ٌمنعن منً 

 .(ٕ)«فملت هللا )ثبلثا( ولم ٌعالبه وجلس
عصمته ملسو هيلع هللا ىلص من كل ما ٌمدح فً نبوته، أو ٌنفر الناس عن دعوته فكان رسول 

ها من كل ما ٌعٌب أو ٌشٌن البشر فً سلوكهم، بعٌدا هللا ملسو هيلع هللا ىلص أبعد الناس عن اآلثم، متنز
عن سفاسؾ الجاهلٌة. كما عصمه هللا عن ولوع الخطؤ والنسٌان أو الكذب والكتمان فٌما 

َوَما ٌَْنِطُك  -َما َضلَّ َصاِحبُُكْم َوَما َؼَوى  -ٌٌلؽه عن ربه فمال تعالى: }َوالنَّْجِم إَِذا َهَوى 
ًٌ ٌُوَحى{ ]النجم: إِْن ُهَو  -َعِن اْلَهَوى  ُسوُل بَلِّْػ ٗ - ٔإاِلَّ َوْح [ . ولال تعالى: }ٌَا أٌََُّها الرَّ

ٌَْن ِمْن َربَِّن َوإِْن لَْم تَْفعَْل فََما بَلَّْؽَت ِرَسالَتَهُ{ ]المابدة:   [ .2َٙما أُْنِزَل إِلَ
 أكمل الناس خلما من حٌث تكمٌل هللا له المحاسن خلما وخلما: فكان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص -رابعا:

جمال صورته، وتناسب أعضابه، وطٌب رٌحه وعرله، ونظافة جسمه، واكتمال لواه 
البدنٌة والعملٌة، كما كان أكمل الناس خلما إذ جمع محاسن األخبلق وكرٌم الشمابل، 

( ولد وعت ٔ[ )ٗوجمٌل السجاٌا والطباع. لال تعالى: }َوإِنََّن لَعَلى ُخلٍُك َعِظٌٍم{ ]الملم: 
 كتب الشمابل والسٌر شمابله وأخبلله، وصفاته ملسو هيلع هللا ىلص.

ٌَْن ُروًحا ِمْن أَْمِرنَا َما  -خامسا: ٌْنَا إِلَ تشرٌفه بنزول الوحً علٌه: لال تعالى: }َوَكَذِلَن أَْوَح
ٌَماُن َولَِكْن َجعَْلنَاهُ نُوًرا نَهْ  ِدي بِِه َمْن نََشاُء ِمْن ِعبَاِدنَا َوإِنََّن ُكْنَت تَْدِري َما اْلِكتَاُب َواَل اإْلِ

ٌَْن أَْحَسَن ٕ٘لَتَْهِدي إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِمٌٍم{ ]الشورى:  [ ، ولال تعالى: }نَْحُن نَمُصُّ َعلَ
ٌَْن َهَذا اْلمُْرآَن َوإِْن ُكْنَت ِمْن لَْبِلِه لَِمَن اْلؽَافِِلٌَن{ ]ٌوسؾ: ٌْنَا إِلَ  [.ٖ اْلمََصِص بَِما أَْوَح

ٌد أَبَا أََحٍد ِمْن ِرَجاِلُكْم َولَِكْن َرُسوَل  -سادسا: كونه خاتم النبٌٌن: لال تعالى: }َما َكاَن ُمَحمَّ
ٍء َعِلًٌما{ ]األحزاب:  ًْ ُ بُِكّلِ َش ِ َوَخاتََم النَّبٌٌَِِّن َوَكاَن َّللاَّ  [ .َّٓٗللاَّ

صلى هللا علٌه وأخرج البخاري ومسلم واللفظ له عن أبً هرٌرة أن رسول هللا 
مثلً ومثل األنبٌاء من لبلً كمثل رجل بنى بنٌانا فؤحسنه وأجمله إال »وسلم لال: 

موضع لبنة من زاوٌة من زواٌاه. فجعل الناس ٌطوفون به وٌعجبون له، وٌمولون: هبل 
 .(ٖ)«وضعت هذه اللبنة! لال: فؤنا اللبنة وأنا خاتم النبٌٌن

                                                           
 .2ٗٔ/  ٔصحٌح مسلم، كتاب اإلٌمان، باب اإلسراء برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى السماوات، (ٔ)
 .1ٗ - 2ٗ/  ٗصحٌح البخاري، كتاب الجهاد، باب من علك سٌفه بالشجر فً السفر (ٕ)
، ومسلم، كتاب الفضابل باب ذكر كونه ٕٕٙ/  ٗباب خاتم النبٌٌن ملسو هيلع هللا ىلص،  صحٌح البخاري، كتاب المنالب،(ٖ)

 .22ٔٔ/  ٗملسو هيلع هللا ىلص خاتم النبٌٌن، 
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 كثٌرة ال تعد وال تحصى لكثرة فضابله وما خصه ومظاهر اصطفاء هللا لنبٌه ملسو هيلع هللا ىلص
هللا به من صنوؾ الخٌر والفضل وٌكفٌه شرفا أنه سٌد ولد آدم، وأنه صاحب الممام 
المحمود والحوض المورود ولواء المعمود فصلى هللا علٌه وعلى آله وصحبه وسلم. 

كما أنه ٌوجب محبة العباد لهذا النبً  واصطفاء هللا للنبً ملسو هيلع هللا ىلص دلٌل على حب هللا
 .(ٔ)العظٌم

 ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: بٌان عموبة أهل اإلجرام فً األرض. -ٗ
 

 المرآن
ُ أَْن ٌَْهِدٌَهُ ٌَْشَرْح َصْدَرهُ ِلْْلِْسََلِم َوَمْن ٌُِرْد أَْن ٌُِضلههُ ٌَْجعَْل َصْدَرهُ َضٌِّمً  ا َحَرًجا }فََمْن ٌُِرِد َّللاه

ْجَس َعلَى الهِذٌَن ََل ٌُْإِمنُوَن )َكؤَنه  ُ الّرِ عهُد فًِ السهَماِء َكذَِلَن ٌَْجعَُل َّللاه ({ ]األنعام : َٕ٘ٔما ٌَصه
ٕٔ٘] 
 التفسٌر:

فمن ٌشؤ هللا أن ٌوفمه لمَبول الحك ٌشرح صدره للتوحٌد واإلٌمان، ومن ٌشؤ أن ٌضله ٌجعل 
ى، كحال َمن ٌصعد فً طبمات الجو العلٌا، صدره فً حال شدٌدة من االنمباض عن لَبول الهد

فٌصاب بضٌك شدٌد فً التنفس. وكما ٌجعل هللا صدور الكافرٌن شدٌدة الضٌك واالنمباض، 
 كذلن ٌجعل العذاب على الذٌن ال ٌإمنون به.

ْسبَلِم{ ]األنعام :   ُ أَْن ٌَْهِدٌَهُ ٌَْشَرْح َصْدَرهُ ِلئْلِ [، أي:" فمن ٕ٘ٔلوله تعالى:}فََمْن ٌُِرِد َّللاَّ
 .(ٕ)ٌشؤ هللا أن ٌوفمه لمَبول الحك ٌشرح صدره للتوحٌد واإلٌمان"

لال الطبري:" فمن ٌرد هللا أن ٌهدٌه لئلٌمان به وبرسوله وما جاء به من عند ربه،  
له له، بلطفه  نه علٌه، وسهَّ فٌوفمه له، }ٌشرح صدره لئلسبلم{، ٌمول: فسح صدره لذلن وهوَّ

اإلسبلم فً للبه، فٌضًء له، وٌتسع له صدره بالمبول، كالذي جاء األثر  ومعونته، حتى ٌستنٌر
 .(ٖ)به عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص"

أي : ٌٌسره له وٌنشطه وٌسهله لذلن ، فهذه عبلمة على الخٌر ، كموله  لال ابن كثٌر:" 
ُ َصْدَرهُ ِلئلْسبلِم فَُهَو َعلَى نُ  ِ تعالى : } أَفََمْن َشَرَح َّللاَّ ٌٌْل ِلْلمَاِسٌَِة لُلُوبُُهْم ِمْن ِذْكِر َّللاَّ وٍر ِمْن َربِِّه فََو

ٌُْكُم اإلٌَماَن َوَزٌَّنَهُ فًِ ٕٕأُولَبَِن فًِ َضبلٍل ُمبٌٍِن{ ]الزمر :  َ َحبََّب إِلَ [ ، ولال تعالى : } َولَِكنَّ َّللاَّ
ٌُْكُم اْلُكْفَر َواْلفُُسوَق َوالْ  هَ إِلَ اِشُدوَن { ]الحجرات : لُلُوبُِكْم َوَكرَّ  .(ٗ)["2ِعْصٌَاَن أُولَبَِن ُهُم الرَّ

أي: ٌعرفه طرٌك الحك وٌوفمه لئلٌمان ،}ٌشرح صدره لئلسبلم{ فٌتسع لال أبو السعود:" 
 .(٘)له وٌنفتح وهو كناٌة عن جعل النفس لابلة للحك مهٌبة لحلوله فٌها مصفاة عما ٌمنعه وٌنافٌه"

 .(ٙ)لئلسبلم{، فٌوسع صدره لئلسبلم" أما}ٌشرح صدرهلال السدي:"  
ال إله إال »عن ابن جرٌج لوله: "}فمن ٌرد هللا أن ٌهدٌه ٌشرح صدره لئلسبلم{، بـ

 .(1)ٌجعل لها فً صدره متَّسعًا". وفً رواٌة أخرى:" (2)«"هللا
لال: "لما نزلت هذه اآلٌة: }فمن ٌرد هللا أن ٌهدٌه  (2)عن عبد هللا بن مرة، عن أبً جعفر 
شرح صدره لئلسبلم{، لالوا: كٌؾ ٌشرح الصدر؟ لال: إذا نزل النور فً الملب انشرح ٌهدٌه ٌ

                                                           
 .ٕٙ-ٕٕانظر: محبة الرسول بٌن االتباع واالبتداع: (ٔ)
 .ٗٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .21/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٖ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .1ٖٔ/ٖر أبً السعود:تفسٌ (٘)
 .ٕٓٔ/ٕٔ(:ص1٘2ٖٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٕٓٔ/ٕٔ(:ص1ٖٙٓٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٕٓٔ/ٕٔ(:ص1ٖٙٔٔأخرجه الطبري) (1)
هو :عبد هللا بن المسور بن عون بن جعفر بن أبً طالب، "أبو جعفر الهاشمً المدابنً". روى عنه عمرو  (2)

، ومٌزان 2ٔ: ٓٔ، وتارٌخ بؽداد 2ٙٔ/  ٕ/  ٕأبً حاتم  بن مرة، وخالد بن أبً كرٌمة. مترجم فً ابن
. لال الخطٌب. ))سكن المدابن، وحدث بها عن دمحم بن ٖٓٙ: ٖ، ولسان المٌزان 21: ٕاالعتدال للذهبً 
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له الصدر وانفسح. لالوا: فهل لذلن آٌة ٌعرؾ بها؟ لال: نعم، اإلنابة إلى دار الخلود، والتجافً 
 .(ٔ)عن دار الؽرور، واالستعداد للموت لبل الفوت"

ملسو هيلع هللا ىلص حٌن نزلت هذه اآلٌة: }فمن ٌرد هللا أن ن عبد هللا بن مسعود لال: "لٌل لرسول هللا ع 
ٌهدٌه ٌشرح صدره لئلسبلم{، لال: إذا دخل النور الملب انفسح وانشرح. لالوا: فهل لذلن من 
ً عن دار الؽرور، واالستعداد للموت لبل  أمارة ٌعرؾ بها؟ لال: اإلنابة إلى دار الخلود، والتنّحِ

 .(ٕ)الموت"
ُ أَْن ٌَهِدٌَهُ ٌَْشَرْح َصْدَرهُ ِلئلْسبلِم { ٌمول : ٌوسع للبه لال ابن عباس و : "} فََمْن ٌُِرِد َّللاَّ

 .(ٗ). وروي عن أبً مالن نحو ذلن(ٖ)للتوحٌد واإلٌمان به"
 .(٘)لال ابن كثٌر:"وكذا لال أبو مالن ، وؼٌر واحد. وهو ظاهر"

[، أي:" ومن ْٕ٘ٔدَرهُ َضٌِّمًا َحَرًجا{ ]األنعام : لوله تعالى:}َوَمْن ٌُِرْد أَْن ٌُِضلَّهُ ٌَْجعَْل صَ  
 .(ٙ)ٌشؤ أن ٌضله ٌجعل صدره فً حال شدٌدة من االنمباض عن لَبول الهدى"

ه عن   لال الطبري: ٌمول:" ومن أراد هللا إضبلله عن سبٌل الهدى، ٌَشؽله بكفره وصّدِ
 .(2)سبٌله، وٌجعل صدره بخذالنه وؼلبة الكفر علٌه، حرًجا"

ٌمول: من أراد هللا أن ٌضله ٌضٌك علٌه صدره حتى ٌجعل اإلسبلم ابن عباس:"  لال 
ٌِن ِمْن َحَرجٍ{ ]سورة  ٌُْكْم فًِ الّدِ علٌه ضٌمًا، واإلسبلم واسع. وذلن حٌن ٌمول: }َوَما َجعََل َعلَ

 .(1)[ ، ٌمول: ما جعلعلٌكم فً اإلسبلم من ضٌك"21الحج:
ٌنفذه، من شدة ضٌمه، وهو ههنا الصدر الذي أشد الضٌك، وهو الذي ال «:" الحرج»و

ٌْن الشرن علٌه. وأصله من: الحرج، والحرج  ال تصل إلٌه الموعظة، وال ٌدخله نور اإلٌمان، لر
، وهً: الشجرة الملتؾ بها األشجار، ال ٌدخل بٌنها وبٌنها شًء لشدة التفافها «َحَرجة»جمع
 .(2)بها"

 :(ٓٔ)الملتَّؾ لَْدر َرْمٌة َحَجر، وَجْمعُها ِحراج، لالمن الَشَجر: «الَحَرَجةُ »ولال الخلٌل:"
 (ٔٔ)ظلَّ وظلَّْت كالِحراج لُببُل  وظلَّ راعٌها بؤخرى مبتلى "

عن أبً الصلت الثمفً: "أن عمر بن الخطاب رحمة هللا علٌه لرأ هذه اآلٌة: }َوَمْن ٌُِرْد  
لال: ولرأ بعض َمْن عنده من أصحاب «. الراء»أَْن ٌُِضلَّهُ ٌَْجعَْل َصْدَرهُ َضٌِّمًا َحَرًجا{ بنصب 

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:}َضٌِّمًا َحِرًجا{. لال صفوان: فمال عمر: ابؽونً رجبل من كنانة واجعلوه راعًٌا، 
ولٌكن ُمْدلجًٌّا
فٌنا، الشجرة « الحرجة».لال: فؤتوه به. فمال له عمر: ٌا فتى، ما الحرجة؟ لال:(ٕٔ)

ر التً ال تصل إلٌها راعٌةٌ وال وحشٌَّة وال شًء. لال: فمال عمر: كذلن للُب تكون بٌن األشجا
 .(ٖٔ)المنافك ال ٌصل إلٌه شًء من الخٌر"

                                                                                                                                                                      

 .الحنفٌة( ، وذكر فً بعض ما ساله من أسانٌد أخباره: عن خالد بن أبً كرٌمة
 .21/ٕٔ(:ص1ٕٖ٘ٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٓٓٔ/ٕٔ(:ص1ٖ٘٘ٔالطبري)أخرجه  (ٕ)
 .1ٖٗٔ/ٗ(:ص212ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 ، حكاه دون ذكر السند.1ٖ٘ٔ/ٗانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٗ)
 .ٖٖٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٗٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕٓٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
 .٘ٓٔ-ٗٓٔ/ٕٔ(:ص1ٖٖٙٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٖٓٔ-ٕٓٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
 لم نهتد إلى هذا الرجز.(ٓٔ)
 .2ٙ/ٖالعٌن:"حرج":ص (ٔٔ)
مدلج(( لبٌلة من بنً مرة بن عبد مناة بن كنانة، وهم المافة المشهورون، وٌدل هذا الخبر على أن أرض (ٕٔ)

 .مرعاهم كانت كثٌرة الشجر
 .ٗٓٔ/ٕٔ(:ص1ٕٖٙٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
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الشن، كمول هللا تعالى: «: الضٌك»، ومن «الضٌك»أصله: «: الحرج» لال ابن لتٌبة:" 
الّشاّن فً الشًء ٌضٌك صدرا  [ ، أي: شن، ألنّ ٕ}فبَل ٌَُكْن فًِ َصْدِرَن َحَرٌج ِمْنهُ{ ]األعراؾ: 

 به.
ٌَْس َعلَى اأْلَْعمى َحَرٌج{ ]النور: «: الحرج»ومن  [، أي: إثم، ٔٙاإلثم، لال تعالى: }لَ

 [ ، أي: إثم.2ٔ}َوال َعلَى اْلَمْرضى َوال َعلَى الَِّذٌَن ال ٌَِجُدوَن ما ٌُْنِفمُوَن َحَرٌج{ ]التوبة: 
ٌِن ِمْن َحَرجٍ{ ]الحج: بعٌنه، فموله: }َوما َجعَ « الضٌك»وأما  ٌُْكْم فًِ الّدِ [، أي: 21َل َعلَ

 ، وهً:«الحرجة:»ومنه «. حرجا»[ وٕ٘ٔضٌك. }وٌَْجعَْل َصْدَرهُ َضٌِّماً َحَرجاً{ ]األنعام: 
 .(ٔ)الشجر الملتّؾ"
 [، على ألوال:َٕ٘ٔحَرًجا{ ]األنعام : واختلؾ فً تفسٌر لوله تعالى:} 

 .(ٖ)، والسدي(ٕ)جاهدأحدها: معناه شاّكا. لاله م
 .(ٗ):" ٌعنً: شاكا بلؽة لرٌش"لال أبو ُعبٌد الماسم بن سبلّم البؽدادي 

 .(٘)والثانً: معناه: ملتبًسا. لاله لتادة
، (ٙ)والثالث: معناه: أنه من شدة الضٌك ال ٌصل إلٌه اإلٌمان. وهذا معنى لول سعٌد بن جبٌر

 .(1)، وابن جرٌج(2)وعطاء الخراسانً
، ولرأ بعض (2)بتشدٌد الٌاء«ضٌما»خفٌفا، ولرأ البالون:«ضٌما:»ثٌر وحده لرأ ابن ك

ٌْمًا»المكٌٌن   .(ٓٔ)، بفتح الضاد وتسكٌن الٌاء، وتخفٌفه«َض
 :(ٔٔ)ولد ٌتجه لتسكٌنه ذلن وجهان

ٌْنٌ »أحدهما أن ٌكون سكنه وهو ٌنوي معنى التحرٌن والتشدٌد، كما لٌل: ٌٌْن لَ ، بمعنى: هٌٌِّن «َه
 لٌٌِّن.
ٌْمًا»لثانً: أن ٌكون سكنه بنٌة المصدر، من لولهم:وا ، ومنه لول هللا «ضاق هذا األمر ٌضٌك َض

ا ٌَْمُكُروَن{ النحل:  ٌٍْك ِممَّ  [، بمعنى: ضٌّك.2ٕٔتعالى:}َوال تَُن فًِ َض
 :(ٕٔ)ومن ذلن لول رإبة بن العجاج

ٌٍْك بَِوْجِه األْمِر أَوْ   ُمَضٌِِّك  لَْد َعِلْمنَا ِعْنَد ُكّلِ َمؤِْزِق  َض
 :(ٖٔ)ولال رإبة أًٌضا

                                                           
 .ٕٗٙتؤوٌل مشكل المرآن: (ٔ)
 .٘ٓٔ/ٕٔ(:ص1ٖٙٗٔ)انظر: تفسٌر الطبري (ٕ)
 .٘ٓٔ/ٕٔ(:ص1ٖٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 [كتاب مرلم آلٌا ؼٌر موافك للمطبوع .]٘لؽات المبابل الواردة فً المرآن الكرٌم: (ٗ)
 .٘ٓٔ/ٕٔ(:ص1ٖٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .٘ٓٔ/ٕٔ(:ص1ٙ1ٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .٘ٓٔ/ٕٔ(:ص1ٙ2ٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٙٓٔ/ٕٔ(:ص12ٖٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .1ٕٙانظر: السبعة فً المراءات: (2)
 .2ٓٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .1ٓٔ-2ٓٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
لٌس فً دٌوانه، ولم أجد البٌت فً مكان آخر، ومنها أبٌات فً ، و2ٓٔ/ٕٔنسبه الطبري إلٌخ فً تفسٌره: (ٕٔ)

 .ٌذكر معها ، ولم1ٓٔ، 22ٔالزٌادات: 
. ))مؤزول(( من ))األزل(( )بسكون الزاي( ، وهو الضٌك والجدب وشدة ٗٔ، والوساطة: ٘ٓٔدٌوانه: (ٖٔ)

الزمان، وفً حدٌث الدجال: ))أنه ٌحضر الناس ببٌت الممدس، فٌإزلون أزال(( ، أي: ٌمحطون وٌضٌك علٌهم. 
 جز:ومعنى: ))مؤزول(( ، أصابه المحط، ٌعنً مرعى، ومثله لول الرا

 إنَّ لََها لََراِعًٌا َجِرٌَّا ... أَْببل بَما ٌَْنفَعُها لَِوٌَّا 
 لَْم ٌَْرَع َمؤُْزوال َوال َمْرِعٌَّا ... َحتَّى عبلَ َسنَاُمَها ُعِلٌَّا

و ))شفها(( أنحل جسمها، وأذهب شحمها. و ))اللوح(( )بضم البلم( وهو أعلى اللؽتٌن، و ))اللوح(( )بفتح 
لعطش الذي ٌلوح الجسم، أي ٌؽٌره. ولوله: ))ضٌك(( حرن ))الٌاء(( بالفتح. وعده الماضً فسكون( : وهو ا

 .الجرجانً فً أخطاء رإبة
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 وأهٌج الخلصاء من َذات اْلبَْرق            َوَشفَّها اللَّوُح بَِمؤُْزوٍل َضٌَْك          
ٌْماً، فحّرن ٌرٌد: َض
(ٔ). 

، بالكسر: فً المعاش والموضع، وفً «الضٌِّكُ »وحكً عن الكسابً أنه كان ٌمول:"
ٌْك»األمر  .(ٕ)«"الضَّ

مفتوحة الراء، ولرأ « حرجا»أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسابى:لرأ ابن كثٌر و
« حرجا»مكسورة الراء، وروى حفص عن عاصم:« حرجا»نافع وعاصم فى رواٌة أبى بكر:

 .(ٖ)مثل أبى عمرو
، ٌمال: «اإلثم»بفتح الراء وكسرها، بمعنى واحد، ولٌل: بالكسر معناه: « الحرج»و
 .(ٗ)ب سماًعا منها:َحِرٌج علٌن ُظلمً، بمعنى: ِضٌٌك وإثْمآثٌِم َحِرٌج، وذكر عن العرفبلن 

الَحَرُج: الَمؤُثم. والحاِرُج: اآلثِم، لاللال الخلٌل:" 
(٘): 

 ٌا لٌتَنً لد ُزْرُت ؼٌَر حاِرجِ 
 :(ٙ)ورُجٌل َحِرج وَحَرج، كما تمول: َدنِؾ وَدنَؾ: فً معنى: الَضٌِّك الَصْدر، لال الراجز

 :(ٙ)الراجز
 ال عنٌُؾ ال َحِرُج الَصّدِر، و
ً :»وٌمرأ  ً َحَرجا ً »و« ٌَْجعَْل َصْدَرهُ َضٌِّما ولد َحِرَج صدرهُ: أْي: ضاق وال «. َحِرجا

ج: كاؾٌّ عن اإلثم، وتمول: أَحَرَجنً إلى كذا: أْي: ألَجؤنً فخِرْجُت  ٌنَشرُح لَخٌر، ورجٌل ُمتََحّرِ
 : (2)إلٌه، أي: انَضَمْمُت إلٌه، لال الشاعر

ٌْن إبه ٌْن فٌها حٌن تَْنتَِمُب"تَزداُد للعَ اجاً إذا َسفَرْت  وتَْحَرُج العَ
(1) 

والمول عندي فً ذلن أنهما لراءتان مشهورتان، ولؽتان مستفٌضتان لال الطبري:" 
 .(2)بمعنى واحد، وبؤٌتهما لرأ المارئ فهو مصٌٌب، التفاق معنٌٌهما"

عَُّد فًِ السََّماِء{ ]األنعام  [، أي:" كحال َمن ٌصعد فً ٕ٘ٔ:  لوله تعالى:}َكؤَنََّما ٌَصَّ
 .(ٓٔ)طبمات الجو العلٌا، فٌصاب بضٌك شدٌد فً التنفس"

لال الطبري:" وهذا مثل من هللا تعالى ذكره، ضربه لملب هذا الكافر فً شدة تضٌٌمه  
إٌاه عن وصوله إلٌه، مثل امتناعه من الصُّعود إلى السماء وعجزه عنه، ألن ذلن لٌس فً 

 .(ٔٔ)وسعه"
ء ٌمول: فكما ال ٌستطٌع ابن آدم أن ٌبلػ السماء، فكذلن ال ٌمدر على بن عباس:" لال ا 

 .(ٕٔ)أن ٌدخل التوحٌد واإلٌمان للبه حتى ٌدخله هللا فً للبه"
 .(ٖٔ)ٌمول: مثله كمثل الذي ال ٌستطٌع أن ٌصعد فً السماء" لال عطاء:" 
 .(ٗٔ)عن السدي: "}كؤنما ٌصعد فً السماء{، من ضٌك صدره" 

                                                           
 .ٕٗٓ، وما ٌجوز للشاعر فً الضرورة: أبو عبدهللا التمٌمً:1ٓٔ-2ٓٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٓٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٕٙانظر: السبعة فً المراءات: (ٖ)
 .ٙٓٔ/ٕٔ، وتفسٌر الطبري:ٖٗ٘، ٖٖ٘: ٔانظر معانً المرآن للفراء (ٗ)
 .لم نهتد إلى الرجز وال إلى لابله(٘)
 .الرجز فً التهذٌب واللسان"حرج"(ٙ)
 .ٖٔ/ ٔالبٌت )لذي الرمة( انظر الدٌوان (2)
 .2ٙ/ٖالعٌن، "حرج":ص (1)
 .2ٓٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٗٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .2ٓٔ/ٌٕٔر الطبري:تفس (ٔٔ)
 .1ٖٙٔ/ٗ(:ص211ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .2ٓٔ/ٕٔ(:ص12ٖٖٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .2ٓٔ/ٕٔ(:ص122ٖٔأخرجه الطبري) (ٗٔ)
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ومن ٌرد أن ٌضله ٌجعل صدره ضٌما حرجا كؤنما ٌصعد فً "} ألوزاعً:عن ا
 .(ٔ)السماء{، كٌؾ ٌستطٌع من جعل هللا صدره ضٌما أن ٌكون مسلما؟"

عن ابن عباس أٌضا: "لوله: }ومن ٌرد أن ٌضله ٌجعل صدره ضٌما حرجا{، ونحو و
ن جمٌع الناس، وٌتابعوه على الهدى، هذا من المرآن، فإن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌحرص أن ٌإم

 .(ٕ)فؤخبره هللا أنه ال ٌإمن إال من سبك له فً الذكر األول. ٌمول: لٌس لن من األمر شًء"
عَُّد فًِ السََّماِء{ ]األنعام :    [، أربعة وجوه:ٕ٘ٔوفً لوله تعالى:}َكؤَنََّما ٌَصَّ

 . (ٖ)وبعده منه أحدها : كؤنه ُكلِّؾ الصعود إلى السماء فً امتناعه علٌه
والثانً : كؤنه ال ٌجد مسلكاً لضٌك المسالن علٌه إال صعوداً فً السماء ولٌس ٌمدر. وهذا لول 

 .(ٗ)الفراء
 .(٘)والثالث : كؤنه للبه بالنبو عنه والنفور منه صاعداً إلى السماء

بن والرابع : كؤن للبه ٌصعد إلى السماء بمشمته علٌه وصعوبته عنده. وهذا معنى لول ا
 .(ٙ)جرٌج

خفٌفة ساكنة الصاد بؽٌر ألؾ، ولرأ نافع وأبو  ،«كؤنما ٌصعد»لرأ ابن كثٌر وحده:
مشددة العٌن بؽٌر ألؾ، ولرأ عاصم فى رواٌة  «ٌصعد»عمرو وابن عامر وحمزة والكسابً:

مشددة بؽٌر ألؾ  ،«ٌصعد»بؤلؾ مشددة الصاد، وروى حفص عن عاصم  ،«ٌصعد»أبى بكر:
 .(2)مثل حمزة
ْجَس َعلَى الَِّذٌَن اَل ٌُْإِمنُوَن{ ]األنعام : لول  ُ الّرِ [، أي:" وكما ٕ٘ٔه تعالى:}َكَذِلَن ٌَْجعَُل َّللاَّ

ٌجعل هللا صدور الكافرٌن شدٌدة الضٌك واالنمباض، كذلن ٌجعل العذاب على الذٌن ال ٌإمنون 
 .(1)به"

إضبلله ضٌمًا حرًجا، لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: كما ٌجعل هللا صدر َمْن أراد  
كؤنما ٌصعد فً السماء من ضٌمه عن اإلٌمان فٌجزٌه بذلن، كذلن ٌسلّط هللا الشٌطان علٌه وعلى 

 .(2)أمثاله ممن أبَى اإلٌمان باهلل ورسوله، فٌؽوٌه وٌصّده عن سبٌل الحك"
ْجسَ    [، خمسة ألوال:ٕ٘ٔ{ ]األنعام : وفً معنى :} الّرِ

 .(ٓٔ)، لاله مجاهدأحدها : أنه ما ال خٌر فٌه 
 .(ٔٔ)والثانً : أنه العذاب ، لاله ابن زٌد
 .(ٕٔ)والثالث : السخط ، لاله ابن بحر

 .(ٖٔ)والرابع : انه الشٌطان ، لاله ابن عباس
ًُّ بن  «النجس»و «الرجس»والخامس : أن  واحد ، وهو لول بعض نحوًٌ الكوفة، وحكاه َعِل

 .(ٗٔ)عٌسى
 .(ٔ)العذاب :واحد، وهما «النجس»و «الرجز»ولال أبو عبٌدة:"

                                                           
 .1ٖٙٔ/ٗ(:ص211ٓأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .1ٖ٘ٔ/ٗ(:ص212٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 ٘ٙٔ/ٕ.انظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .ٖٗ٘/ٔانظر: معانً المرآن: (ٗ)
 ٘ٙٔ/ٕ.انظر: النكت والعٌون: (٘)
 ."}كؤنما ٌصعد فً السماء{، من شّدة ذلن علٌه" ، ولفظه:"2ٓٔ/ٕٔ(:ص12ٖ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .2ٕٙ-1ٕٙانظر: السبعة فً المراءات: (2)
 .ٗٗٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٓٔٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٔٔٔ/ٕٔ(:ص121ٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٔٔٔ/ٕٔ(:ص11ٖٓٔنظر: تفسٌر الطبري)ا (ٔٔ)
 .ٙٙٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .ٔٔٔ/ٕٔ(:ص11ٖٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .ٙٙٔ/ٕ، والنكت والعٌون:ٕٔٔ-ٔٔٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
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والصواب من المول فً ذلن عندي ما لاله ابن عباس، وَمْن لال لال الطبري:"
واحد، للخبر الذي ُروي عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه كان ٌمول إذا دخل « النجس»و« الرجس»إن

جٌماللُهّم إنًّ أعوذ بن من الرْجس النِّْجس الخبٌث الُمْخبِِث الش»الَخبلء: ، ولد بٌَّن (ٕ)«ٌطان الرَّ
ْجس»هذا الخبر أن  .(ٖ)، المذر الذي ال خٌر فٌه، وأنه من صفة الشٌطان"«النِّْجس»هو« الّرِ

وفً هذه اآلٌة أبٌُن البٌان لمن ُوفّك لفهمهما، عن أن السبب الذي به ٌُوصل  لال الطبري :"
المعصٌة، وأن كبل السببٌن من إلى اإلٌمان والطاعة، ؼٌر السبب الذي به ٌُوصل إلى الكفر و

عند هللا. وذلن أن هللا جل ثناإه أخبر عن نفسه أنه ٌشرح صدَر من أراد هداٌته لئلسبلم، وٌجعل 
صدر من أراد إضبلله ضٌِّمًا عن اإلسبلم َحَرًجا كؤنَّما ٌصعد فً السماء. ومعلوٌم أن شرح 

ك الصدر عن اإلٌمان إلٌه، لم ٌكن الصدر لئلٌمان ِخبلُؾ تضٌٌمه له، وأنه لو كان ٌوصل بتضٌٌ
بٌن تضٌٌمه عنه وبٌن شرحه له فرق، ولكان من ُضٌِّك صدره عن اإلٌمان، لد ُشِرح صدره له، 

أعنً من التضٌٌك  -ومن شرح صدره له، فمد ُضٌِّك عنه، إذ كان َمْوصوال بكل واحد منهما
ن ٌكون هللا لد كان شرح إلى ما ٌُوَصل به إلى اآلخر. ولو كان ذلن كذلن، وجب أ -والشرح

صدَر أبً جهل لئلٌمان به، وضٌَّك صدر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عنه. وهذا المول من أعظم الكفر باهلل. 
وفً فساد ذلن أن ٌكون كذلن، الدلٌُل الواضح على أن السَّبب الذي به آمن المإمنون باهلل 

لكافرون باهلل وعصاه العاصون، وأن ِكبل ورسله، وأطاعه المطٌعون، ؼٌر السبب الذي كفر به ا
السببٌن من عند هللا وبٌده، ألنه أخبر جل ثناإه أنه هوالذي ٌشرح صدَر هذا المإمن به لئلٌمان 

 .(ٗ)إذا أراد هداٌته، وٌضٌِّك صدر هذا الكافر عنه إذا أراد إضبللَه"
 الفوابد:
 بٌان سنة هللا تعالى فً الهداٌة واإلضبلل. -ٔ
 دة ما ٌعانً الكافر إذا عرض علٌه اإلٌمان.بٌان صعوبة وش -ٕ
الملوب الكافرة ٌلمى فٌها كل ما ال خٌر فٌه من الشهوات والشبهات وتكون ممراً  -ٖ

 للشٌطان.
العبد خالك ألفعال نفسه، »وفً اآلٌة الكرٌمة، أجود الردود على دعوى المعتزلة بؤن  -ٗ

 «!وال دخل هلل فٌها
لعباد خبلؾ ما ٌؤمر به. فاهلل ال ٌرٌد الشر لالت المعتزلة: إن هللا ال ٌرٌد من ا

 والمعاصً، وال ٌمدر شٌباً من ذلن، وعلٌه فالعبد خالك ألفعال نفسه، وال دخل هلل فٌها.
والذي دفعهم إلى ذلن تسوٌتهم بٌن اإلرادة العامة، وهً مشٌبته المطلمة، وبٌن اإلرادة 

بٌنهما لالوا: إن هللا ال ٌرضى الكفر الدٌنٌة وهً المتضمنة للمحبة والرضا، ولما لم ٌفرلوا 
 وال ٌحبه، فهو ال ٌرٌده وال ٌخلمه.

أما المحممون من أهل السنة فهداهم هللا إلى الحك وفرلوا بٌنهما لابلٌن: إن اإلرادة فً 
 :(٘)كتاب هللا نوعان

أحدهما: إرادة كونٌة لدرٌة، وهً المشٌبة الشاملة لجمٌع الحوادث، ومنها لوله تعالى: 
ُ أَْن ٌَْهِدٌَهُ ٌَْشَرْح َصْدَرهُ ِلئِلْسبلِم َوَمْن ٌُِرْد أَْن ٌُِضلَّهُ ٌَْجعَْل َصْدَرهُ َضٌِّماً }فَ  َمْن ٌُِرِد َّللاَّ

َحَرجاً{ وكمول المسلمٌن: ما شاء هللا كان وما لم ٌشؤ لم ٌكن، وهذه اإلرادة هً التً 
 ٌجب مرادها سواء أحبه هللا ورضٌه، أم ال.

                                                                                                                                                                      
 .ٕٙٓ/ٔمجاز المرآن: (ٔ)
. 2ٓٔ( ص : 22ٕ)، وؼسناده صحٌح، ولد رواه ابن ماجه فً سننهٕٔٔ/ٕٔ(:ص11ٕٖٔأخرجه الطبري) (ٕ)

باسناد ضعٌؾ. فً إسناده: عبٌد هللا بن زحر، وعلى بن ٌزٌد ، عن الماسم". لال ابن حبان : "إذا اجتمع فً 
 إسناد خبر ، عبٌد هللا بن زحر ، وعلى بن ٌزٌد ، عن الماسم ، فذان مما عملته أٌدٌهم !".

 .ٕٔٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٓٔ-1ٓٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
، وشرح الطحاوٌة 2ٕ٘ -1٘٘، وشفاء العلٌل صٖٓٙ، 2ٖ٘/ٔظر ذلن بتفصٌل فً منهاج السنة النبوٌة ان(٘)
 .1ٖٖ/ٔ، ولوامع األنوار البهٌة 22ٔ، 21ٔص



ٖٔ2 
 

ة دٌنٌة شرعٌة، وهً المتضمنة للمحبة والرضا ومنها لوله تعالى: }ٌُِرٌُد واألخرى: إراد
ُ بُِكُم اْلٌُْسَر َوال ٌُِرٌُد بُِكُم اْلعُْسَر{ وهذه اإلرادة ال ٌجب مرادها، ولذلن تجد الناس  َّللاَّ

 ٌمولون لمن ٌفعل المبابح هذا ما ال ٌحبه هللا وال ٌرضاه.
، وبه ٌزول كل إشكال وٌتضح المراد فً وهذا التمسٌم وارد عن أعبلم السلؾ

م بؤن العبد ٌخلك فعل هذه المضٌة، كما ٌظهر خطؤ المعتزلة فً ذلن وٌتضح أن لوله
 نفسه باطل.

 
 المرآن

ْلنَا اْْلٌَاِت ِلمَْوٍم ٌَذهكهُروَن )  [ٕٙٔ({ ]األنعام : ٕٙٔ}َوَهذَا ِصَراُط َربَِّن ُمْستَِمًٌما لَْد فَصه
 التفسٌر:
هو الطرٌك الموصل إلى رضا ربن وجنته. لد بٌنَّا البراهٌن  -أٌها الرسول-ذي بٌَّنَّاه لن وهذا ال

 لمن ٌتذكر من أهل العمول الراجحة.
-[، أي:" وهذا الذي بٌَّنَّاه لن ٕٙٔلوله تعالى:}َوَهَذا ِصَراُط َربَِّن ُمْستَِمًٌما{ ]األنعام :  

 .(ٔ)وجنته" هو الطرٌك الموصل إلى رضا ربن -أٌها الرسول
لال الزمخشري:أي:" وهذا طرٌمه الذي التضته الحكمة وعادته فً التوفٌك والخذالن  

 .(ٕ)مستمٌما عادال مطردا"
لال البؽوي:" أي: هذا الذي بٌنا، ولٌل هذا الذي أنت علٌه ٌا دمحم طرٌك ربن ودٌنه الذي  

 .(ٖ)ارتضاه لنفسه مستمٌما ال عوج فٌه وهو اإلسبلم"
 .(ٗ)أي: هذا الذي أنت علٌه ٌا دمحم والمإمنون دٌن ربن ال اعوجاج فٌه"بً:" لال المرط 
لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: وهذا الذي بٌّنا لن، ٌا دمحم، فً هذه السورة وؼٌرها من  

سور المرآن، هو طرٌك ربّن، ودٌنه الذي ارتضاه لنفسه دٌنًا، وجعله مستمًٌما ال اعوجاج فٌه، 
م ما حرمته علٌن، وأحلل ما أحللته لن" فاثبُْت علٌه، وحّرِ

(٘). 
لما ذكر تعالى طرٌمة الضالٌن عن سبٌله ، الصادٌن عنها ، نبه على  لال ابن كثٌر:" 

أشرؾ ما أْرسل به رسوله من الهدى ودٌن الحك  فمال : } َوَهَذا ِصَراُط َربَِّن ُمْستَِمًٌما { 
عناه لن ٌا دمحم بما أوحٌنا إلٌن هذا المرآن ، وهو منصوب على الحال ، أي : هذا الدٌن الذي شر

فً نعت المرآن :  -رضً هللا عنه-صراط هللا المستمٌم ، كما تمدم فً حدٌث الحارث ، عن علً 
 .(2)"(ٙ)«هو صراط هللا المستمٌم ، وحبل هللا المتٌن ، وهو الذكر الحكٌم»

َراط»لال أبو هبلل العسكري:"  .(1)"لهو الطَِّرٌك السه :«الّصِ
الصراط »أجمعت األمة من أهل التؤوٌل جمٌعًا على أن  لال اإلمام الطبري:"

، هو الطرٌك الواضح الذي ال اعوجاج فٌه. وكذلن ذلن فً لؽة جمٌع العرب، فمن «المستمٌم
 :(2)ذلن لول جرٌر بن عطٌة الَخَطفً
 ُد ُمْستَمٌِم إذا اعَوجَّ الَمَوارِ                أمٌُر المإمنٌن َعلَى ِصَراٍط 

                                                           
 .ٗٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٗٙ/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .12ٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .2/1ٖتفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .ٖٔٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (٘)
. لال الترمذي : "هذا حدٌث صحٌح ؼرٌب ال نعرفه إال من حدٌث حمزة ،(2ٓ1ٕبرلم )سنن الترمذي (ٙ)

 الزٌات ، وإسناده مجهول ، وفً حدٌث الحارث ممال".
 .2ٖٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
، والدر 2ٗٔ/ٔ، وتفسٌر المرطبً:2ٙٔ/ٕانظر: النكت والعٌون:، و21ٕ/ٔالفروق اللؽوٌة:  (1)

 .ٗٙ/ٔالمصون:
، ٌمدح هشام بن عبد الملن. والموارد جمع موردة: وهً الطرق إلى الماء. ٌرٌد الطرق التً 2ٓ٘دٌوانه: (2)

 .ٌسلكها الناس إلى أؼراضهم وحاجاتهم، كما ٌسلكون الموارد إلى الماء.
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 ٌرٌد على طرٌك الحك. 
ٌْب ومنه لول الُهذلً أبً ذَُإ
(ٔ): 

ٌِْل َحتّى  َراِط               َصبَْحنَا أَْرَضُهْم بالَخ  (ٕ)"ترْكنَاها أََدقَّ ِمَن الّصِ
 لوالن : -ها هنا-« الصراط»وفً تفسٌر  
 .(ٗ)، والكلبً(ٖ)ى ، لاله ابن عباسهو الصراط المستمٌم إلى هللا تعالاإلسبلم، ف :ٌعنً بهأحدهما : 
 .(ٗ)والكلبً

 والثانً : ٌرٌد أن ما فً المرآن من البٌان هو الصراط المستمٌم. 
سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول: الصراط المستمٌم :"-كّرم هللا وجهه-لال علً بن ابً طالب

 .(٘)كتاب هللا"
ْلنَا اآْلٌَاِت ِلمَْوٍم ٌَذَّ   [، أي:" لد بٌنَّا البراهٌن لمن ٕٙٔكَُّروَن{ ]األنعام : لوله تعالى:}لَْد فَصَّ

 .(ٙ)ٌتذكر من أهل العمول الراجحة"
 .(2)لال لتادة:" نبٌن اآلٌات 
أي : لد وضحناها وبٌناها وفسرناها، لمن له فهم ووعً ٌعمل عن هللا  لال ابن كثٌر:" 
 .(1)ورسوله"
ذلن وصحته، لمن ٌتذكر ما احتجَّ هللا  لال الطبري:" فمد بٌّنا اآلٌات والحجج على حمٌمة 

، ألنهم هم أهل التمٌٌز «الذٌن ٌتذكرون»به علٌه من اآلٌات والعبر فٌعتبر بها. وخص بها
 .(2)والفهم، وأولو الحجى والفضل"

ٌتذكرون ما فً تضاعٌفها فٌعلمون أن كل ما ٌحدث من الحوادث لال أبو السعود:أي:" 
ضاء هللا تعالى وخلمه وأنه تعالى عالم بؤحوال العباد حكٌم عادل خٌرا كان أو شرا فإنما ٌحدث بم

 .(ٓٔ)فٌما ٌفعل بهم وتخصٌص الموم المذكورٌن بالذكر ألنهم المنتفعون بتفصٌل اآلٌات"
 الفوابد:
األمر باالعتصام بكتاب هللا المبٌن، والتمسن بحبله المتٌن، لال تعالى: }َوَهَذا ِصَراُط  -ٔ

ْلنَا اآْلٌاِت ِلمَْوٍم ٌَذَّكَُّروَن{.َربَِّن ُمْستَِمٌماً لَ   ْد فَصَّ
 فضٌلة الذكر المنتج للتذكر الذي هو االتعاظ فالعمل. -ٕ
 

 المرآن
 [9ٕٔ({ ]األنعام : 9ٕٔ}لَُهْم َداُر السهََلِم ِعْنَد َربِِّهْم َوُهَو َوِلٌُُّهْم بَِما َكانُوا ٌَْعَملُوَن )

 التفسٌر:
المٌامة دار السبلمة واألمان من كل مكروه وهً الجنة، وهو  للمتذكرٌن عند ربهم جل وعبل ٌوم

 سبحانه ناصرهم وحافظهم جزاًء لهم؛ بسبب أعمالهم الصالحة.
[، أي:" للمتذكرٌن عند ربهم جل 2ٕٔلوله تعالى:}لَُهْم َداُر السَّبَلِم ِعْنَد َربِِّهْم{ ]األنعام :  

 .(ٔ)وه وهً الجنة"وعبل ٌوم المٌامة دار السبلمة واألمان من كل مكر

                                                           
لعامر بن  1ٕٔ: ٔ، والبٌت لٌس فً دٌوانه، ونسبه المرطبً فً تفسٌره 2ٓٔ/ٔنسبه الطبري فً تفسٌره: (ٔ)

، 1ٕ - 1ٔ: ٌٕس فً دٌوانه، فإن ٌكن هذلٌا، فلعله من شعر المتنخل، وله لصٌدة فً دٌوان الهذلٌٌن الطفٌل، ول
 .2ٔٔ: ٖعلى هذه المافٌة. ولعمرو بن معد ٌكرب أبٌات مثلها رواها المالً فً النوادر 

 .2ٓ/ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٔٔ/ٕٔ(:ص11ٖٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .2ٙٔ/ٕ:انظر: النكت والعٌون (ٗ)
 .1ٖٙٔ/ٗ(:ص211٘أخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٗٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .1ٖٙٔ/ٗ(:ص211ٙأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .2ٖٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٖٔٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
 .1ٗٔ/ٖتفسٌر أبً السعود: (ٓٔ)
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 .(ٕ)لال أبو السعود:" أي: للمتذكرٌن دار السبلمة من كل المكاره، وهً الجنة" 
 .(ٖ)لال البؽوي:" أي: لهم دار السبلمة من اآلفات، وهً الجنة" 
 .(ٗ)وهً : الجنة ، } ِعْنَد َربِِّهْم { أي : ٌوم المٌامة" لال ابن كثٌر:" 
موله:}لهم{، للموم الذٌن ٌذكرون آٌات هللا فٌعتبرون لال الطبري:" ٌعنً تعالى ذكره ب 

بها، وٌولنون بداللتها على ما دلت علٌه من توحٌد هللا ومن نبّوة نبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وؼٌر ذلن، 
لون بما وصلوا بها إلى علمه من ذان.  فٌصّدِ

جزاًء لهم على ما أبلوا وأما}دار السبلم{، فهً دار هللا التً أعدَّها ألولٌاته فً اآلخرة، 
 .(٘)، اسم من أسماء هللا تعالى"«السبلم»فً الدنٌا فً ذات هللا، وهً جنته. و

 بدار السبلم، وجهان : «الجنة»وفً تسمٌة 
 .(ٙ)أحدهما : ألنها دار السبلمة الدابمة من كل آفة، لاله الزجاج

 .(2)ٌا والرزاٌا"لال البؽوي:" وسمٌت دار السبلم ألن كل من دخلها سلم من الببل 
ٌِْمن{ ]الحشر :  [، والجنة داره ، ٖٕوالثانً : أن السبلم هو هللا، لال تعالى:}السَّبَلُم اْلُمْإِمُن اْلُمَه

ٌَْت دار السبلم ، وهذا معنى لول الحسن فلذلن ُسّمِ
 .(2)، والسدي(1)

 .(ٓٔ)لتادة: "لوله: }لهم دار السبلم عند ربهم{، لال: فداره الجنة" وعن  
 .(ٔٔ)فً لوله: "}السبلم{، لال: هو هللا، وهو اسم من أسماء هللا" -جابر بن زٌدعن و
وإنما وصؾ هللا الجنة هاهنا بدار السبلم لسبلمتهم فٌما سلكوه من  لال ابن كثٌر:" 

الصراط المستمٌم ، الممتفً أثر األنبٌاء وطرابمهم ، فكما سلموا من آفات االعوجاج أْفَضوا إلى 
 .(ٕٔ)دار السبلم"

 :(ٖٔ)وجهان [،2ٕٔ{ ]األنعام : وفً لوله :}ِعنَد َربِِّهمْ 
 أحدهما : أن دار السبلم عند ربهم فً اآلخرة ألنها أخص به .
 والثانً : معناه أن لهم عن ربهم أن ٌنزلهم دار السبلم .

 .(ٗٔ)لال المرطبً:" ومعنى }عند ربهم{، أي: مضمونة لهم عنده ٌوصلهم إلٌها بفضله"
خشري: }عند ربهم{، أي:" فً ضمانه، كما تمول: لفبلن عندي حك ال ٌنسى، لال الزم 

ةِ أَْعٌٍُن{ ]السجدة :  ًَ لَُهْم ِمْن لُرَّ أو ذخٌرة لهم ال ٌعلمون كنهها، كموله:}فبََل تَْعلَُم نَْفٌس َما أُْخِف
ٔ2"](ٔ٘). 

[، أي:" وهو سبحانه ناصرهم 2ٕٔ لوله تعالى:}َوُهَو َوِلٌُُّهْم بَِما َكانُوا ٌَْعَملُوَن{ ]األنعام : 
 .(ٙٔ)وحافظهم جزاًء لهم؛ بسبب أعمالهم الصالحة"

                                                                                                                                                                      
 .ٗٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٗٔ/ٖتفسٌر أبً السعود: (ٕ)
 .12ٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .2ٖٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٗٔٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٕٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٙ)
 .12ٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (2)
 .2ٙٔ/ٕانظر: الت والعٌون: (1)
 .ٗٔٔ/ٕٔ(:ص11ٖٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .12ٖٔ/ٗ(:ص2112أخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .12ٖٔ/ٗ(:ص2111أخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .1ٖٖ-2ٖٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .2ٙٔ/ٕانظر: الت والعٌون: (ٖٔ)
 .2/1ٖتفسٌر المرطبً: (ٗٔ)
 .ٗٙ/ٕالكشاؾ: (٘ٔ)
 .ٗٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٙٔ)
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لال الزمخشري: أي:"موالٌهم ومحبهم أو ناصرهم على أعدابهم بما كانوا ٌعملون بسبب  
 .(ٔ)أعمالهم، أو متولٌهم بجزاه ما كانوا ٌعملون"

ٌات هللا، جزاًء بما كانوا ٌمول: وهللا ناصر هإالء الموم الذٌن ٌذكرون آلال الطبري:" 
 .(ٕ)ٌعملون من طاعة هللا، وٌتبعون رضوانه"

ولٌهم ، أي : حافظهم وناصرهم ومإٌدهم ، }  -وهو هللا  -أي : والسبلم  لال ابن كثٌر:"
 .(ٖ)بَِما َكانُوا ٌَْعَملُوَن { أي : جزاء علىؤعمالهم الصالحة توالهم وأثابهم الجنة ، بمنّه وكرمه"

 .(ٗ):" }وهو ولٌهم{، أي: ناصرهم ومعٌنهم"لال المرطبً
 :(٘)[، ٌحتمل وجهٌن2ٕٔولوله تعالى:}َوُهَو َوِلٌُُّهْم بَِما َكانُوا ٌَْعَملُوَن{ ]األنعام :  

 أحدهما : وهو ناصرهم فً الدنٌا على إٌمانهم .
 والثانً : وهو المتولًِّ لثوابهم فً اآلخرة على أعمالهم .

ن الفضل، لال: "ٌتوالهم فً الدنٌا بالتوفٌك وفً اآلخرة الحسٌن بنمل البؽوي عن  
 .(ٙ)بالجزاء"
 الفوابد:
ًّ لكل من اتماه وخافه، وجاء فً دعاء موسى ـ علٌه السبلم ـ  -ٔ أنه سبحانه وتعالى ول

ٌُْر اْلؽَافِِرٌَن{ ]األعراؾ :   [.٘٘ٔلربه:}أَْنَت َوِلٌُّنَا فَاْؼِفْر لَنَا َواْرَحْمنَا َوأَْنَت َخ
الجنة سمٌت بدار السبلمة، ألن الصابر إلٌها ٌسلم فٌها من كل ما ٌكون فً الدنٌا من أن  -ٕ

المرض والضعؾ والهرم والموت وما أشبه ذلن، وكذلن لوله عز وجل: }لهم دار 
 السبلم عند ربهم{. جمعنً هللا وإٌاكم فً جنات مرضاته.

وآفة وكدر، لال السعدي:" وسمٌت الجنة دار السبلم، لسبلمتها من كل عٌب 
وهم وؼم، وؼٌر ذلن من المنؽصات، وٌلزم من ذلن، أن ٌكون نعٌمها فً ؼاٌة الكمال، 
ونهاٌة التمام، بحٌث ال ٌمدر على وصفه الواصفون، وال ٌتمنى فوله المتمنون، من نعٌم 
 .(2)الروح والملب والبدن، ولهم فٌها، ما تشتهٌه األنفس، وتلذ األعٌن، وهم فٌها خالدون"

 .(2)خالدون"
 المول بؤن للجنة اسماء: وٌجدر

الجنة: وهو االسم العام المتناول لتلن الدار، وما اشتملت علٌه من أنواع النعٌم،  -ٔ
واللذَّة، والبهجة، والسرور، ولّرة العٌن، وأصل اشتماق هذه اللفظة من الستر 
ً البستان: َجنة؛ ألنه  ًَ الجنٌن الستتاره فً البطن، ومنه ُسّمِ والتؽطٌة، ومنه ُسّمِ

ستر داخله باألشجار وٌؽطٌه، وال ٌستحك هذا االسم إال موضع كثٌر األشجار ٌ
 .(1)مختلؾ األنواع

والجنة: الحدٌمة ذات الشجر والنخل، وجمعها جنات، والجنة كل بستان ٌستر 
ٍ فًِ َمْسَكنِِهْم آٌَةٌ َجنَّتَاِن َعن ٌَِمٌنٍ (2)بؤشجاره األرض  ، لال هللا تعالى: }لَمَْد َكاَن ِلَسبَإ
[، والحدٌمة: جمع "حدابك"، وهً الروضة ذات الشجر والنخٌل، َ٘ٔوِشَماٍل{]سبؤ:

ً بحدلة العٌن فً الهٌبة، وحصول الماء  وهً البستان، وُسمٌت حدٌمة تشبٌها
                                                           

 .ٗٙ/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 .ٗٔٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٖٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .2/1ٖتفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .2ٙٔ/ٕانظر: الت والعٌون: (٘)
 .11ٔ/ٖلبؽوي:تفسٌر ا (ٙ)
 .2ٖٕتفسٌر السعدي: (2)
 .ٔٔٔانظر: حادي األرواح البن المٌم، ص(1)
. 
 ، والمصباح المنٌر،ٕٗٓ، ومفردات المرآن لؤلصفهانً، ص22/ ٖٔانظر: لسان العرب، (2)
ٔ /ٕٔٔ. 
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[، ولد ذكر ٕٖ - ٖٔ. لال هللا تعالى:}إِنَّ ِلْلُمتَِّمٌَن َمفَاًزا * َحَدابَِك َوأَْعنَابًا{ ]النبؤ(ٔ)فٌها
ً وستٌن مرة، ولفظ ذكر هللا تع الى الجنة فً المرآن الكرٌم بلفظ المفرد "جنة" ستا

 .(ٕ)الجمع ))جنات(( تسعاً وستٌن مرة 
 [.2ٕٔدار السبلم، لال سبحانه: }لَُهْم َداُر السَّبلَِم ِعنَد َربِِّهْم{]كاألنعام:  -ٕ

لٌٍَّة وآفة[. فهً دار سبلٍم من كل بٕ٘}َوهللا ٌَْدُعو إِلَى َداِر السَّبلَِم{ ]ٌونس:
(ٖ). 

 دار الخلد، وُسْمٌت بذلن؛ ألن أهلها ال ٌظعنون عنها أبداً،  -ٖ
ٌَْر َمْجذُوٍذ{]هود:  [، أي: ؼٌر ممطوع. ولال تعالى:1ٓٔلال هللا تعالى: }َعَطاًء َؼ
 [، ولال تعالى: }إِنَّ َهَذا لَِرْزلُنَاٖٗ}اْدُخلُوَها بَِسبلٍم َذِلَن ٌَْوُم اْلُخلُوِد{ ]ق:

 [.ِٗ٘من نَّفَاٍد{]ص:َما لَهُ 
دار الممامة، لال هللا تعالى: }الَِّذي أََحلَّنَا َداَر اْلُممَاَمِة ِمن فَْضِلِه ال ٌََمسُّنَا فٌَِها نََصٌب   -ٗ

 [.َٖ٘وال ٌََمسُّنَا فٌَِها لُؽُوٌب{ ]فاطر:
 [.٘ٔجنة المؤوى، لال تعالى: }ِعنَدَها َجنَّةُ اْلَمؤَوى{]النجم:  -٘
ٌِْب{ جنات عدن، لال سبح  -ٙ ْحَمُن ِعبَاَدهُ بِاْلؽَ انه: }َجنَّاِت َعْدٍن الَّتًِ َوَعَد الرَّ

 [.ٙٔ]مرٌم:
الفردوس، لال تعالى: }أُْولَبَِن ُهُم اْلَواِرثُوَن * الَِّذٌَن ٌَِرثُوَن اْلِفْرَدْوَس ُهْم فٌَِها   -2

 [.ٔٔ-َٓٔخاِلُدوَن{ ]المإمنون:
 .(ٗ)ن فً البساتٌنوالفردوس: هو البستان الذي ٌجمع كل شًء ٌكو  
اِلَحاِت لَُهْم َجنَّاُت   -1 جنات النعٌم، لال تعالى: }إِنَّ الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

 [.ٖٗ[، ولال تعالى: }إِنَّ ِلْلُمتَِّمٌَن ِعْنَد َربِِّهْم َجنَّاِت النَِّعٌِم{]الملم:1النَِّعٌِم{]لممان:
َِّمٌَن فًِ َممَاٍم أَِمٌٍن{]الدخان:الممام األمٌن، لال هللا تعالى: }إِنَّ الْ   -2  [.ُٔ٘مت

 والممام: موضع اإللامة.
واألمٌن: اآلمن ِمْن كل سوٍء، وآفٍة، ومكروٍه، وهو الذي لد جمع صفات األمن 

 .(٘)كله
َِّمٌَن فًِ َجنَّاٍت َونََهٍر * فًِ َمْمعَِد ِصْدٍق ِعنَد َمِلٌٍن  -ٓٔ ممعد صدق، لال تعالى: }إِنَّ اْلُمت

ْمتَدِ  [، سمَّى هللا تعالى الجنة ممعد صدٍق؛ لحصول كل ما ٌُراد من ٘٘-ٍٗ٘ر{]الممر:مُّ
 .(ٙ)الممعد الحسن فٌها، كما ٌُمال مودة صادلة، إذا كانت ثابتة تامة

 
 المرآن

ْنِس َولَاَل أَْوِلٌَاُإهُ  ْنِس َربهنَا }َوٌَْوَم ٌَْحُشُرُهْم َجِمٌعًا ٌَا َمْعَشَر اْلِجّنِ لَِد اْستَْكثَْرتُْم ِمَن اْْلِ ْم ِمَن اْْلِ
ْلَت لَنَا لَاَل النهاُر َمثَْواُكْم َخاِلِدٌَن فٌَِها إَِله  ُ اْستَْمتََع بَْعُضنَا بِبَْعٍض َوبَلَْؽنَا أََجلَنَا الهِذي أَجه  َما َشاَء َّللاه

 [9ٕٔ({ ]األنعام : 9ٕٔإِنه َربهَن َحِكٌٌم َعِلٌٌم )
 التفسٌر:
ٌوم ٌحشر هللا تعالى الكفار وأولٌاءهم من شٌاطٌن الجن فٌمول: ٌا معشر  -أٌها الرسول-واذكر 

الجن لد أضللتم كثًٌرا من اإلنس، ولال أولٌاإهم من كفار اإلنس: ربنا لد انتفع بعضنا من 
ْلتَه لنا بانمضاء حٌاتنا الدنٌا، لال هللا تعالى لهم: النار مثواكم، أي:  بعض، وبلؽنا األجل الذي أجَّ

                                                           
/ ٗ، وتفسٌر ابن كثٌر، 2ٕٔٔ، والماموس المحٌط، صٖٕٕانظر: مفردات ؼرٌب المرآن لؤلصفهانً، ص(ٔ)

ٗٙٙ. 
 .1ٕ - 1ٓانظر: المعجم المفهرس أللفاظ المرآن الكرٌم، ص (ٕ)
 . ٖٔٔحادي األرواح، ص(ٖ)
 .2ٕ٘، والماموس المحٌط، صٖٔ/ ٙفتح الباري، انظر:  (ٗ)
 .ٙٔٔحادي األرواح البن المٌم، ص(٘)
 .2ٔٔحادي األرواح البن المٌم:انظر:  (ٙ)
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لامتكم خالدٌن فٌها، إال َمن شاء هللا عدم خلوده فٌها من عصاة الموحدٌن. إن ربن حكٌم مكان إ
 فً تدبٌره وصنعه، علٌم بجمٌع أمور عباده.

ٌوم  -أٌها الرسول-[، أي:" واذكر 1ٕٔلوله تعالى:}َوٌَْوَم ٌَْحُشُرُهْم َجِمٌعًا{ ]األنعام :  
 .(ٔ)الجن"ٌحشر هللا تعالى الكفار وأولٌاءهم من شٌاطٌن 

وٌوم ٌحشر هإالء العادلٌن باهلل األوثاَن واألصناَم وؼٌَرهم من لال الطبري: ٌعنً:" 
المشركٌن، مع أولٌابهم من الشٌاطٌن الذٌن كانوا ٌُوحون إلٌهم زخرؾ المول ؼروًرا لٌجادلوا به 

 .(ٕ)المإمنٌن، فٌجمعهم جمٌعًا فً مولؾ المٌامة"
اءهم } ِمَن اإلْنِس { الذٌن كانوا ٌعبدونهم فً الدنٌا ، وأولٌ لال ابن كثٌر:"ٌعنً: الجن 

 .(ٖ)وٌعوذون بهم وٌطٌعونهم ، وٌوحً بعضهم إلى بعض زخرؾ المول ؼرورا"
ْنِس{ ]األنعام :   [، أي:" فٌمول هللا 1ٕٔلوله تعالى:}ٌَا َمْعَشَر اْلِجّنِ لَِد اْستَْكثَْرتُْم ِمَن اإْلِ

 .(ٗ)كثًٌرا من اإلنس"تعالى: ٌا معشر الجن لد أضللتم 
 .(٘)استكثرتم من إضبللهم وإؼوابهم"لال الطبري: ٌعنً:" 
ٌُْكْم ٌَا بَنًِ آَدَم  لال ابن كثٌر:"  أي : من إضبللهم وإؼوابهم ، كما لال تعالى: } أَلَْم أَْعَهْد إِلَ

ٌَْطاَن إِنَّهُ لَُكْم َعُدوٌّ ُمبٌٌِن * َوأَِن اْعبُدُ  ونًِ َهَذا ِصَراٌط ُمْستَِمٌٌم * َولَمَْد أََضلَّ ِمْنُكْم أَْن ال تَْعبُُدوا الشَّ
 .(ٙ)["ٕٙ - ِٓٙجببِل َكثًٌِرا أَفَلَْم تَُكونُوا تَْعِملُوَن { ]ٌس : 

ْنِس{ ]األنعام : وفً    [، لوالن:1ٕٔلوله تعالى:}ٌَا َمْعَشَر اْلِجّنِ لَِد اْستَْكثَْرتُْم ِمَن اإْلِ
، (2)، ولتادة(1)، والحسن(2)بهم وإضبللهم ، لاله ابن عباسأحدهما : لد استكثرتم من إؼوا

 .(ٕٔ)، والطبري(ٔٔ) ، والفراء(ٓٔ)ومجاهد
 .(ٖٔ)والثانً: لد استكثرتم من اإلنس بإؼوابكم لهم

ْنِس َربَّنَا اْستَْمتََع بَْعُضنَا بِبَْعٍض{ ]األنعام :   [، 1ٕٔلوله تعالى:}َولَاَل أَْوِلٌَاُإُهْم ِمَن اإْلِ
 .(ٗٔ)ل أولٌاإهم من كفار اإلنس: ربنا لد انتفع بعضنا من بعض"أي:" ولا
ٌعنً : أن أولٌاء الجن من اإلنس لالوا مجٌبٌن هلل تعالى عن ذلن  لال ابن كثٌر:: 
 .(٘ٔ)بهذا"
ْنِس َربَّنَا اْستَْمتََع بَْعُضنَا بِبَْعٍض{ ]األنعام : وفً   لوله تعالى:}َولَاَل أَْوِلٌَاُإُهْم ِمَن اإْلِ
 [، ثبلثة تاوٌبلت:1ٕٔ

أحدها : معناه: الصحبة فً الدنٌا، استمتع بعضنا بصحبة بعض فً التعاون والتعاضد. وهذا 
 .(ٙٔ)معنى لول دمحم بن كعب

                                                           
 .ٗٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .٘ٔٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٖٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٗٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .٘ٔٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٖٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .٘ٔٔ/ٕٔ(:ص11ٖ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٙٔٔ/ٕٔ(:ص111ٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .٘ٔٔ/ٕٔ(:ص11ٖٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .٘ٔٔ/ٕٔ(:ص112ٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٖٗ٘/ٔانظر: معانً المرآن: (ٔٔ)
 .٘ٔٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .1ٙٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .ٗٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
 .1ٖٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘ٔ)
 .11ٖٔ/ٗ(:ص212ٗانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙٔ)
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والثانً : استمتع بعضنا ببعض فٌما زٌنوه من اتباع األهواء وارتكاب المعاصً. وهذا معنى 
 .(ٔ)لول الحسن
 .(ٕ)ببعض إال أن الجن أمرت وعملت اإلنس""وما كان استمتاع بعضهم لال الحسن: 

ْنِس  والثالث : أن االستمتاع بهم ما كانوا علٌه من التعوذ بهم كموله تعالى:}َوأَنَّهُ َكاَن ِرَجاٌل ِمَن اإْلِ
{ ]الجن :   .(ٗ) ، و الفراء(ٖ)[، لال الحسن ، وابن جرٌجٌَٙعُوذُوَن بِِرَجاٍل ِمَن اْلِجّنِ

 :(٘)ثم فٌه وجهان
 ا : أنه استمتاع اإلنس بالجن .أحدهم

 والثانً : أنه استمتاع اإلنس بعضهم ببعض .
والثالث: أن اإلنس استمتعوا بالجن ، والجن استمتعوا باإلنس فً تعظٌمهم إٌّاهم، واعتمادهم أنهم 

 .(2)، والماوردي(1)، والطبري(2)، والزجاج(ٙ) ٌمدرون على النفع. ذكره الفراء
متاع الجن باإلنس فما نالوا بهم من تعظٌم اإلنس إٌاهم، فكان الجن وأما استلال الفراء:" 

 .(ٓٔ)ٌمولون: سدنا الجن واإلنس"
 هو لبول اإلنس من الجن ما كانوا -وهللا أعلم  -والذي ٌدل علٌه اللفظ لال الزجاج:" 

 .(ٔٔ)"ٌؽوونهم به لموله: }استكثرتم من اإلنس{، فؤما من كان ٌمول هذا أعنً ٌستعٌذ بالجن فملٌل
ْلَت لَنَا{ ]األنعام :   [، أي:" وبلؽنا األجل الذي 1ٕٔلوله تعالى:}َوبَلَْؽنَا أََجلَنَا الَِّذي أَجَّ

ْلتَه لنا بانمضاء حٌاتنا الدنٌا" أجَّ
(ٕٔ). 

 .(ٖٔ)عنً: المٌامة والبعث"لال البؽوي:" 
وإنما ٌعنً جل  ٌمول تعالى ذكره: لالوا: بلؽنا الولَت الذي ولَّتَّ لموتنا، لال الطبري:" 

 .(ٗٔ)ثناإه بذلن: أنهم لالوا: استمتع بعضنا ببعض أٌّام حٌاتنا إلى حال موتنا"
ْلَت لَنَا{ ]األنعام : وفً    [، لوالن:1ٕٔلوله تعالى:}َوبَلَْؽنَا أََجلَنَا الَِّذي أَجَّ

 .(2ٔ)دمحم بن كعب، و(ٙٔ)، والسدي(٘ٔ)أحدهما : أنه الموت ، لاله الحسن
 .(1ٔ)أمرت الجن، وعملت اإلنس. لاله الحسن معناه:والثانً :

 .(2ٔ)والثالث: الحشر. ذكره الماوردي
[، أي:" لال تعالى رداً علٌهم: الناًر 1ٕٔلوله تعالى:}لَاَل النَّاُر َمثَْواُكْم{ ]األنعام :  

 .(ٕٓ)موضع ممامكم وهً منزلكم"

                                                           
 .12ٖٔ/ٗ(:ص212ٖانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .12ٖٔ/ٗ(:ص212ٖأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٙٔٔ/ٕٔ(:ص12ٖٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٖٗ٘/ٔانظر: معانً المرآن: (ٗ)
 .1ٙٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٖٗ٘/ٔانظر: معانً المرآن: (ٙ)
 .2ٕٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (2)
 .ٙٔٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .1ٙٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٖٗ٘/ٔمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .2ٕٔ/ٕمعانً المرآن: (ٔٔ)
 .ٗٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .11ٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٖٔ)
 .2ٔٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .1ٙٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘ٔ)
 .2ٔٔ/ٕٔ(:ص12ٖٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .11ٖٔ/ٗ(:ص212ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (2ٔ)
 .11ٖٔ/ٗ(:ص212٘انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (1ٔ)
 .1ٙٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2ٔ)
 .11ٖ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٕٓ)
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 .(ٔ)أي : مؤواكم ومنزلكم أنتم وأولٌاإكم" لال ابن كثٌر:" 
وهذا خبر من هللا تعالى ذكره عّما هو لابل لهإالء الذٌن ٌحشرهم ٌوم لطبري:" لال ا 

المٌامة من العادلٌن به فً الدنٌا األوثان، ولمَُرنابهم من الجن، فؤخرج الخبر عما هو كابٌن، 
 ُمْخَرج الخبر عما كان، لتمدُّم الكبلم لبلَه بمعناه والمراد منه، فمال: لال هللا ألولٌاء الجن من
اإلنس الذٌن لد تمدَّم خبُره عنهم: }النار مثواكم{ ، ٌعنً نار جهنم }مثواكم{، الذي تثوون فٌه، 

 .(ٕ)أي: تمٌمون فٌه"
ثوى اإللامة ، ومنه لول }النَّاُر َمثَْواُكْم{، أي: منزل إلامتكم ، ألن الم لال الماوردي:" 
 :(ٖ)الشاعر

 (ٗ)انات وتسؤم سابم"تمضً لب      لمد كان فً حول ثواًء ثوٌته     
ُ{ ]األنعام :   [، أي:" ماكثٌن فً النار فً 1ٕٔلوله تعالى:}َخاِلِدٌَن فٌَِها إاِلَّ َما َشاَء َّللاَّ

 .(٘)حال خلوٍد دابم إاِل الزمان الذي شاء هللا أن ال ٌخلدوا فٌها"
 .(ٙ)أي : ماكثٌن مكثًا مخلًدا إال ما شاء هللا" لال ابن كثٌر:" 
ٌمول: البثٌن فٌها ،}إال ما شاء هللا{، ٌعنً: إال ما شاء هللا من لَْدر ُمدَّة ما  "لال الطبري: 

بٌن مبعثهم من لبورهم إلى مصٌرهم إلى جهنم، فتلن المدة التً استثناها هللا من خلودهم فً 
 .(2)النار"
ُ{ ]األفً « إال»وفً معنى    [، وجوه:1ٕٔنعام : لوله تعالى:}َخاِلِدٌَن فٌَِها إاِلَّ َما َشاَء َّللاَّ

 .(1)، لاله سٌبوٌه«لكن»أحدها : أنها بمعنى
 .(2)، لاله الفراء  «سوى»والثانً : أنها بمعنى 
 .(ٓٔ)، وهذا مروي عن ابن عباس«من»والثالث :أنها بمعنى

ذكروا عن ابن عباس: "استثنى هللا لوماً لد سبك فً علمه أنهم ٌسلمون وٌصدلون النبً 
 .(ٔٔ)وما جاء به" - ملسو هيلع هللا ىلص -

لال الخازن: "نمل جمهور المفسرٌن عن ابن عباس أن هذا االستثاء ٌرجع إلى لوم سبك  
فٌخرجون من النار، لالوا: و }ما{ تكون  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فٌهم علم هللا أنهم ٌسلمون وٌصدلون النبً 

 .(ٖٔ)على هذا التؤوٌل"(ٕٔ)«من»بمعنى 
 .(ٗٔ)حمٌمتها ، وهو لول الجمهور والرابع: أنها مستعملة على

 :(٘ٔ)وفً هذا االستثناء ثبلثة ألاوٌل

                                                           
 .2ٖٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .2ٔٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
، وابن ٖٕٗ/ ٔ، والشنتمرى 2ٖٗوالكامل للمبرد  -2ٖٙ/ ٔوالكتاب  ٙ٘دٌوانه ص البٌت لؤلعشى فً  (ٖ)

 ثواء: الثواء: -. 22ٕ، وشواهد المؽنً 1ٖٙ/ ٌٔعٌش 
فإنه ٌنبؽى أن ٌرفع « تمضى لبانات»بالجر، لال ثعلب: وأبو عبٌدة ٌخفضه. والنصب أجود ومن روى  اإللامة،
 .)شرح الدٌوان(« ثواء»
 .1ٙٔ/ٕالنكت والعٌون: (ٗ)
 .11ٖ/ٔصفوة التفاسٌر: (٘)
 .2ٖٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .1ٔٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
 الكتاب".. ولم اجده فً "2ٙٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 . ولم اجده فً معانً المرآن.2ٙٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .2ٕٔ/ ٖٔ، والرازي 12ٔ/ ٖ، والبؽوي 2ٔٔ/ ٔذكره الواحدي فً "الوسٌط" (ٓٔ)
 .2ٕٔ/ ٖٔ، والرازي 12ٔ/ ٖ، والبؽوي 2ٔٔ/ ٔذكره الواحدي فً "الوسٌط" (ٔٔ)
مستثنى نوع وصنؾ، وما تمع على أنواع من ٌعمل، أفاده أي: التً للعمبلء، وساغ ولوعها هنا؛ ألن المراد بال(ٕٔ)

 .ٔ٘ٔ/ ٘السمٌن فً "الدر" 
 .1ٖٔ/ ٕ تفسٌر الخازن: (ٖٔ)
 .2ٙٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
 .2ٙٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘ٔ)
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أحدها : أن مدة االستثناء هً مدة العرض فً المٌامة وذلن ما بٌن بعثهم من لبورهم إلى حٌن 
مصٌرهم إلى جهنم ، فكؤنه لال : النار مثواكم خالدٌن فٌها إال هذه المدة التً ذكرها ، فإنهم فٌها 

 .(ٕ)، والزجاج(ٔ)ً النار. وهذا لول الطبريؼٌر خالدٌن ف
والثانً : معناه خالدٌن فٌها إال ما شاء هللا من تجدٌد جلودهم بعد إحرالها وتصرٌفهم فً أنواع 
العذاب أو تركهم فٌها على حالتهم األولى ، فٌكون االستثناء فً صفة العذاب ال فً الخلود فً 

 .(ٖ)النار. ذكره الزجاج
، لال  (ٗ)عل أمرهم فً مبلػ عذابهم ومدته إلى مشٌبته تعالى ، لاله ابن عباسوالثالث : أنه ج

 .(٘)إن هذه اآلٌة: آٌةٌ ال ٌنبؽً ألحٍد أن ٌحكم على هللا فً خلمه، أن ال ٌنزلهم جنَّةً وال ناًرا":"
}إال ما شاء هللا{، أى: ٌخلدون فً عذاب النار األبد كله، إال ما شاء لال الزمخشري:"  
إال األولات التً ٌنملون فٌها من عذاب النار إلى عذاب الزمهرٌر، فمد روى أنهم ٌدخلون  هللا،

وادٌا فٌه من الزمهرٌر ما ٌمٌز بعض أوصالهم من بعض، فٌتعاوون وٌطلبون الرد إلى الجحٌم. 
الذي ظفر بواتره ولم ٌزل ٌحرق علٌه أنٌابه ولد طلب إلٌه أن  (ٙ)أو ٌكون من لول الموتور

ن خناله. أهلكنى هللا إن نفست عنن إال إذا شبت، ولد علم أنه ال ٌشاء إال التشفً منه ٌنفس ع
بؤلصى ما ٌمدر علٌه من التعنٌؾ والتشدٌد، فٌكون لوله: إال إذا شبت، من أشد الوعٌد، مع تهكم 

 .(2)بالموعد لخروجه فً صورة االستثناء الذي فٌه إطماع"
[، أي:" إن ربن حكٌم فً تدبٌره 1َٕٔعِلٌٌم{ ]األنعام :  لوله تعالى:}إِنَّ َربََّن َحِكٌمٌ  

 .(1)وصنعه، علٌم بجمٌع أمور عباده"
}حكٌم{، فً تدبٌره فً خلمه، وفً تصرٌفه إٌاهم فً مشٌبته من حال لال الطبري:أي:" 

إلى حال، وؼٌر ذلن من أفعاله ، }علٌم{، بعوالب تدبٌره إٌاهم، وما إلٌه صابرةُ أمرهم من خٌر 
 .(2)"وشر

}حكٌم{، ال ٌفعل شٌبا إال بموجب الحكمة،}علٌم{، بؤن الكفار لال الزمخشري:"  
 .(ٓٔ)ٌستوجبون عذاب األبد"

}حكٌم{ فً أفاعٌله }علٌم{ بؤحوال الثملٌن وأعمالهم وبما ٌلٌك بها لال أبو السعود:أي:"  
 .(ٔٔ)من الجزاء"
 .(ٕٔ)ن البر والتموى"لٌل: علٌم بالذي استثناه وبما فً للوبهم ملال البؽوي:" 
 الفوابد:
 ثبوت التعاون بٌن أخباث اإلنس والجن على الشر والفساد. -ٔ
 ، ودلت لذلن أمور:(ٖٔ)-ولو كان مسلما -أن التعامل مع الجن ال ٌجوز  -ٕ

                                                           
 .1ٔٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٕٕ-2ٕٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٕ)
 .2ٕٕ-2ٕٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٖ)
 .1ٔٔ/ٕٔ(:ص12ٕٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .1ٔٔ/ٕٔ(:ص12ٕٖٔأخرجه الطبري) (٘)
 .الموتور: المظلوم(ٙ)
 .ٔٙ-ٓٙ/ٕالكشاؾ: (2)
 .ٗٗٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .1ٔٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٔٙ/ٕالكشاؾ: (ٓٔ)
 .1٘ٔ/ٖتفسٌر أبً السعود: (ٔٔ)
 .12ٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٕٔ)
هو استخدام الجن المسلم بؽرض العبلج من المس، أو فً لضاء حاجات المسلمٌن، وذلن ولو كان الممصود (ٖٔ)

( ٘٘ٗلكونه مخالفا للسنة العملٌة للنبً ملسو هيلع هللا ىلص وألصحابه الكرام. انظر أشرطة فتاوى سلسلة الهدى والنور )ش
( للشٌخ صالح الفوزان حفظه هللا، 1ٕللشٌخ األلبانً رحمه هللا، وانظر أٌضا أشرطة شرح العمٌدة الواسطٌة )ش

( للشٌخ عبد العزٌز بن باز رحمه هللا، خبلفا لما نمل عن شٌخ ٗوانظر أٌضا أشرطة شرح العمٌدة الواسطٌة )ش
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أن استمتاع الجنً باإلنسً؛ واإلنسً بالجنً محرم فً نصوص الكتاب والسنة.  -أوال: -
عشر الجن لد استكثرتم من األنس ولال أولٌاإهم لال تعالى: }وٌوم ٌحشرهم جمٌعا ٌا م

من األنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلؽنا أجلنا الذي أجلت لنا لال النار مثواكم 
[، ولم ٌؤت ما ٌخصص 1ٕٔخالدٌن فٌها إال ما شاء هللا إن ربن حكٌم علٌم{ ]األنعام:
 هذه اآلٌة، واالستعاذة بهم هً من جنس االستمتاع بهم.

أن تسخٌر الجن هو مما خص به سلٌمان علٌه السبلم، وال ٌجوز ألحد بعده. كما   -ثانٌا: -
ورد فً صحٌح البخاري عن أبً هرٌرة عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص؛ أنه لال: "إن عفرٌتا من الجن 
تفلت البارحة لٌمطع علً صبلتً؛ فؤمكننً هللا منه، فؤخذته فؤردت أن أربطه على 

د حتى تنظروا إلٌه كلكم؛ فذكرت دعوة أخً سلٌمان }لال رب سارٌة من سواري المسج
[ فرددته ٖ٘اؼفر لً وهب لً ملكا ال ٌنبؽً ألحد من بعدي إنن أنت الوهاب{ ]ص:

 . (ٔ)خاسبا"
لال الحافظ ابن حجر رحمه هللا :وفً هذا إشارة إلى أنه تركه رعاٌة لسلٌمان 

 .(ٕ)علٌه السبلم"
 حٌن دعا الجن إلى اإلسبلم نهى ابن مسعود عن تكلٌمهم، ونهاه أن أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص -ثالثا: -

ٌبرح مكانه، فهو ٌدل على منع التعامل معهم، كما فً الحدٌث )صلى رسول هللا صلى 
هللا علٌه وسلم العشاء ثم انصرؾ فؤخذ بٌد عبد هللا بن مسعود حتى خرج به إلى بطحاء 

ال تبرحن خطن؛ فإنه سٌنتهً إلٌن رجال؛ فبل مكة فؤجلسه ثم خط علٌه خطا، ثم لال: "
 .(ٖ)تكلمهم فإنهم ال ٌكلمون"

وفً صحٌح مسلم  عن سهٌل بن أبً صالح لال: "أرسلنً أبً إلى بنً حارثة 
فناداه مناد من حابط باسمه، لال: وأشرؾ الذي معً  -ومعً ؼبلم لنا أو صاحب لنا  -

لو شعرت أنن تلمى هذا لم أرسلن،  على الحابط فلم ٌر شٌبا، فذكرت ذلن ألبً فمال:
ولكن إذا سمعت صوتا فناد بالصبلة، فإنً سمعت أبا هرٌرة ٌحدث عن رسول هللا صلى 
. (ٗ)هللا علٌه وسلم أنه لال: إن الشٌطان إذا نودي بالصبلة ولى وله حصاص"

 والحصاص هو الضراط.
الناس! أصلحوا وفً األثر أن عمر رضً هللا عنه كان ٌمول على المنبر: "ٌا أٌها 

علٌكم مثاوٌكم، وأخٌفوا هذه الجنان لبل أن تخٌفكم، فإنه لن ٌبدو لكم مسلموها، وإنا وهللا 
 ، والشاهد منه )فإنه لن ٌبدو لكم مسلموها(.(٘)ما سالمناهن منذ عادٌناهن"

، (ٙ)أسلم معهأن الجن فً زمن النبوة كان منهم من لمً النبً ملسو هيلع هللا ىلص، واستمع إلٌه، و -رابعا: -
ومعلوم أن عندهم من المدرات واإلمكانات التً أعطاهم إٌاها هللا تعالى ما لٌس لؽٌرهم؛ 

                                                                                                                                                                      

( ٖٔ/ 12كما هو مذكور فً مجموع الفتاوى ) -أو ما لد ٌفهم فً جواز ذلن  -اإلسبلم رحمه هللا فً جواز ذلن 
الثالث: أن ٌستعملهم فً طاعة هللا ورسوله كما ٌستعمل اإلنس فً مثل ذلن فٌؤمرهم حٌث لال رحمه هللا: )النوع 

بما أمر هللا به ورسوله وٌنهاهم عما نهاهم هللا عنه ورسوله كما ٌؤمر اإلنس وٌنهاهم، وهذه حال نبٌنا صلى هللا 
نس والجن بما أمرهم هللا به علٌه وسلم وحال من اتبعه والتدى به من أمته؛ وهم أفضل الخلك، فإنهم ٌؤمرون اإل

( فً 2ٗورسوله(. وراجع لزاما كبلم الشٌخ صالح آل الشٌخ حفظه هللا فً أشرطة شرح العمٌدة الطحاوٌة )ش
 .بٌان توجٌه كبلم شٌخ اإلسبلم رحمه هللا

 .(ٖٕٖٗالبخاري )(ٔ)
 ..ٙ/ 2٘ٗفتح الباري: (ٕ)
 .(1ٕٙٔ(. صحٌح الترمذي )1ٕٙٔصحٌح. الترمذي )(ٖ)
وأبو صالح السمان هو ذكوان: تابعً من الوسطى، وهو ثمة ثبت. والشاهد هنا لول  .(12ٖح مسلم )صحٌ(ٗ)

 ذكوان :"لو شعرت أنن تلمى هذا لم أرسلن".
 .(2ٖٗحسن. صحٌح األدب المفرد )(٘)
ا وال كما فً لوله تعالى عنهم فً سورة الجن: }وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن ٌإمن بربه فبل ٌخاؾ بخس(ٙ)

 .[ٖٔرهما{ ]الجن:
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حتى المسلم  -ولم ٌجر فٌه االستعانة بالجن  (ٔ)ولد مضى زمن النبوة وزمن الصحابة
 .(ٕ)، فكان هذا األمر بمثابة إجماع منهم على عدم مشروعٌته. وهللا تعالى أعلم-منها 

 سدا لذرٌعة االفتتان بهم: والفتنة هً من وجوه: -:خامسا -
أن الشٌاطٌن األصل فٌهم الكذب، فبل ٌإمن كذب من ٌزعم منهم أنه مسلم أو صالح؛  - أ

 فهم ٌولعون العداوة بٌن الناس فً كذبهم.
أن الشٌاطٌن لهم استدراج فٌتدرجون من مباح إلى مكروه إلى محرم إلى شرن، كما  - ب

ناس كلوا مما فً األرض حبلال طٌبا وال تتبعوا خطوات لال تعالى: }ٌا أٌها ال
 (.1ٙٔالشٌطان إنه لكم عدو مبٌن{ )البمرة:

ٌعنً االستؽاثة بهم فً جمٌع األحوال،  -وهم ؼٌر مشاهدون لنا  -أن االستعانة بهم  - ت
 -وهذا ٌماثل فعل المشركٌن مع آلهتهم ومع الجن، فمول أحدهم: )أؼثنً ٌا فبلن 

( وبزعم أنه حً حاضر لادر؛ -من الجن  -)أعوذ بفبلن وفبلن  ( أو-باسم الجنً 
 هذا ذرٌعة للشرن، إن لم ٌكن هو الشرن.

فاهلل تعالى بٌن فً سورة الجن ضبلل أولبن الذٌن كانوا ٌستعٌذون بمردة الجن 
من سابر الجن، واالستعاذة طلب واستعانة، ولم ٌكونوا ٌمولون هذا إال إذا نزلوا فً 

ٌمتنع أن ٌكون كبٌر الجن ٌسمع كبلمهم؛ وهم لم ٌطلبوا منه ما ال األودٌة! فبل 
 .(ٗ()ٖ)ٌستطٌعه؛ ومع ذلن بٌن هللا تعالى ضبللهم

أن كفرة الجن ٌدخلون النار كما ٌدخلها كفرة اإلنس، فالجن مكلفون كاإلنس، كما لال  -ٖ
ْنَس إاِلَّ ِلٌَْعبُُدوِن{ ]الذا [. وفً ٌوم المٌامة ٌحشر ٙ٘رٌات : تعالى :}َوَما َخلَْمُت اْلِجنَّ َواإْلِ

ً ٌا معشر الجن لد استكثرتم من  الجن واإلنس على حد سواء: }وٌوم ٌحشرهم جمٌعا
[ ، }فََوَربَِّن لَنَْحُشَرنَُّهْم َوالشٌََّاِطٌَن ثُمَّ لَنُْحِضَرنَُّهْم َحْوَل َجَهنََّم 1ٕٔاإلنس{ ]األنعام: 

ْحَمِن ِعتًٌِّا)(ثُمَّ لَنَْنِزَعنَّ ِمْن كُ 1ِٙجثًٌِّا) (ثُمَّ لَنَْحُن أَْعلَُم بِالَِّذٌَن 2ّٙلِ ِشٌعٍَة أٌَُُّهْم أََشدُّ َعلَى الرَّ
 [2ٓ -1ُٙهْم أَْولَى بَِها ِصِلًٌّا{ ]مرٌم :

ْنِس فًِ النَّاِر{  ثم ٌمال للكفرة منهم: }اْدُخلُوا فًِ أَُمٍم لَْد َخلَْت ِمْن لَْبِلُكْم ِمَن اْلِجّنِ َواإْلِ
 (2ٗ[ ، وعند ذلن ٌكبكبون فً النار: }فَُكْبِكبُوا فٌَِها ُهْم َواْلؽَاُووَن)1ٖعراؾ : ]األ

[، وبذلن تتم كلمة هللا الماضٌة بملء النار 2٘ -2َٗوُجنُوُد إِْبِلٌَس أَْجَمعُوَن{ ]الشعراء :
ْت َكِلَمةُ َربَِّن أَلَْمؤَلَنَّ َجَهنََّم ِمَن اْلجِ  نَِّة َوالنَّاِس أَْجَمِعٌَن{ ]هود من كفرة الجن واإلنس}َوتَمَّ

                                                           
( عن أبً موسى األشعري؛ أنه أبطؤ علٌه خبر ٖٗٓوى أحمد رحمه هللا فً كتاب )فضابل الصحابة( )ص(ٔ)

 عمر؛ وكان هنان امرأة لها لرٌن من الجن، فسؤله عنه، فؤخبره أنه ترن عمر ٌسم إبل الصدلة. وإسناده ضعٌؾ.
لمدٌنة فؤخبر أنهم انتصروا على عدوهم وشاع الخبر، وفً خبر آخر أن عمر أرسل جٌشا فمدم شخص إلى ا

فسؤل عمر عن ذلن فذكر له، فمال: )هذا أبو الهٌثم برٌد المسلمٌن من الجن، وسٌؤتً برٌد اإلنس بعد ذلن(، فجاء 
( بدون سند. 2ٖٔبعد ذلن بعدة أٌام. أورده بدر الدٌن الشبلً فً كتاب )آكام المرجان فً أحكام الجان( )ص 

 .( للشٌخ علوي السماؾ.22اب )المنتخب من كتب شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة( )صانظر كت
(: )لال أحمد رحمه هللا فً الرجل ٌزعم أنه ٌعالج ٔ/ 21ٔلال ابن مفلح فً كتابه )اآلداب الشرعٌة( )(ٕ)

ب ألحد المجنون من الصرع بالرلى والعزابم، أو ٌزعم أنه ٌخاطب الجن وٌكلمهم، ومنهم من ٌخدمه؛ لال: ما أح
 أن ٌفعله، تركه أحب إلً(، وهذا ٌراد به التحرٌم، كما هو المعلوم من نصوص اإلمام أحمد وألفاظه.

 .للت: ومثله لوله أٌضا: )أكره ذبابح الجن( ومراده التحرٌم
 .2ٕ-2ٔانظر: التوضٌح الرشٌد فً شرح التوحٌد: (ٖ)
أنه  -بمة التً تمنع من التعامل مع الجن إطبللا عندما ٌصطدم بنصوص المنع السا -فابدة: وأما زعم بعضهم (ٗ)

ٌتعامل مع المبلبكة؛ وأنه ٌستعٌن بهم على لضاء حاجات الناس؛ فهو زعم باطل لم ٌدل علٌه الشرع، وإنما 
أخبر هللا تعالى فً كتابه أن المبلبكة خلك مطٌع له سبحانه ٌعملون بؤمره سبحانه وتعالى، فمال تعالى: }ولالوا 

(، وال ٌخفى أن 2ٕن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، ال ٌسبمونه بالمول وهم بؤمره ٌعملون{ )األنبٌاء:اتخذ الرحم
 .تمدٌم ما حمه التؤخٌر ٌفٌد الحصر، فالمبلبكة ال تعمل شٌبا من تلماء نفسها أصبل إال أن ٌؤمرها هللا تعالى به



ٔٗ1 
 

ْنِس{ ]فصلت : 2ٔٔ:  ٌِْهُم اْلمَْوُل فًِ أَُمٍم لَْد َخلَْت ِمْن لَْبِلِهْم ِمَن اْلِجّنِ َواإْلِ [، }َوَحكَّ َعلَ
ٕ٘](ٔ). 
 إرادة هللا مطلمة ٌفعل ما ٌشاء وٌحكم ما ٌرٌد فبل ٌإثر فٌها شًء. -ٗ
 :«العلٌم«»الحكٌم». وهما ومن الفوابد: إثبات اسمٌن من أسماء هللا -٘

هو المحكم لخلك األشٌاء. صرؾ عن مفعل إلى فعٌل، كمولهم: ألٌم :"«الحكٌم»فـ -
آلر، تلن آٌات الكتاب }: -جل وعز-بمعنى: مإلم، وسمٌع بمعنى: مسمع؛ كموله 

فدل على [، ٔ: ]هود {كتاب أحكمت آٌاته}[ ولال فً موضع آخر: ٔ:]ٌونس {الحكٌم
 مت آٌاته، صرؾ عن مفعل إلى فعٌل.م هنا الذي أحكالحكٌ»ـأن المراد ب

ومعنى اإلحكام لخلك األشٌاء، إنما ٌنصرؾ إلى إتمان التدبٌر فٌها، وحسن 
التمدٌر لها. إذ لٌس كل الخلٌمة موصوفا بوثالة البنٌة، وشدة األسر كالبمة، والنملة، 

ا على كون وما أشبههما من ضعاؾ الخلك، إال أن التدبٌر فٌهما، والداللة بهم
الصانع وإثباته، لٌس بدون الداللة علٌه بخلك السموات واألرض والجبال وسابر 

 {الذي أحسن كل شًء خلمه}: -جل وعز-معاظم الخلٌمة، وكذلن. هذا فً لوله 
[ لم تمع اإلشارة به إلى الحسن الرابك فً المنظر، فإن هذا المعنى معدوم 2:]السجدة

إلى أشكالها من الحٌوان، وإنما ٌنصرؾ المعنى فٌه فً المرد، والخنزٌر، والدب، و
إنشاء كل شىء من خلمه على ما أحب أن ٌنشبه علٌه وإبرازه على  حسن التدبٌر فً

 {وخلك كل شًء فمدره تمدٌرا}الهٌبة التً أراد أن ٌهٌبه علٌها. كموله ]تعالى[: 
 .(ٕ) [ٕ:]الفرلان

، ، فهو ، واْلِعْلُم ص-عّز وجل-من أسمابه «: العلٌم»و - فةٌ ذاتٌةٌ ثابتةٌ هلل َعزَّ وجلَّ
 .(ٖ)المحٌط علمه بكل شًء، فبل ٌخفى علٌه شًء من األشٌاء«العلٌم»سبحانه 

: هو العالم بالسرابر والخفٌات التً ال ٌدركها علم «العلٌم»لال الخطابً:" 
[. وجاء على بناء فعٌل ٖٕالخلك. كموله تعالى: }إنه علٌم بذات الصدور{ ]لممان:

: }وفوق كل ذي علم علٌم{ -سبحانه-لمبالؽة فً وصفه بكمال العلم، ولذلن لال ل
فإن ذلن ٌنصرؾ منهم إلى  -وإن كانوا ٌوصفون بالعلم-[. واآلدمٌون 2ٙ]ٌوسؾ:

نوع من المعلومات، دون نوع، ولد ٌوجد ذلن منهم فً حال دون حال، ولد 
ٌان، ولد نجد الواحد تعترضهم اآلفات فٌخلؾ علمهم الجهل، وٌعمب ذكرهم النس

منهم عالما بالفمه ؼٌر عالم بالنحو وعالما بهما ؼٌر عالم بالحساب وبالطب 
علم حمٌمة، وكمال }لد أحاط بكل شًء  -سبحانه-ونحوهما من األمور، وعلم هللا 

 .(ٗ)["1ٕ[، }وأحصى كل شًء عددا{ ]الجن: ٕٔعلما{ ]الطبلق:
 

 المرآن
 [2ٕٔ({ ]األنعام : 2ٕٔاِلِمٌَن بَْعًضا بَِما َكانُوا ٌَْكِسبُوَن )}َوَكَذِلَن نَُولًِّ بَْعَض الظه 

 التفسٌر:
وكما سلَّْطنا شٌاطٌن الجن على كفار اإلنس، فكانوا أولٌاء لهم، نسلِّط الظالمٌن من اإلنس 

 بعضهم على بعض فً الدنٌا؛ بسبب ما ٌعملونه من المعاصً.
[، أي:" وكما سلَّْطنا 2ٕٔالظَّاِلِمٌَن بَْعًضا{ ]األنعام : لوله تعالى:}َوَكَذِلَن نَُولًِّ بَْعَض  

شٌاطٌن الجن على كفار اإلنس، فكانوا أولٌاء لهم، نسلِّط الظالمٌن من اإلنس بعضهم على بعض 
 .(٘)فً الدنٌا"

                                                           
 .ٓٙانظر: الجنة والنار: (ٔ)
 .2ٖ-2ٕ/ٔانظر:شؤن الدعاء: (ٕ)
 .11ٔ/ٔانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة، البن عثٌمٌن: (ٖ)
 .2٘شؤن الدعاء: (ٗ)
 .ٗٗٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
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لٌل: أي: كما خذلنا عصاة الجن واإلنس حتى استمتع بعضهم ببعض نولً لال البؽوي:" 
من »ي: نسلط بعضهم على بعض، فنؤخذ من الظالم بالظالم، كما جاء: بعض الظالمٌن بعضا، أ
 .(ٕ)"(ٔ)«أعان ظالما سلطه هللا علٌه

 [، خمسة تؤوٌبلت:2ٕٔلوله تعالى:}َوَكَذِلَن نَُولًِّ بَْعَض الظَّاِلِمٌَن بَْعًضا{ ]األنعام : وفً  
ً أحدها : معناه وكذلن نَِكُل بعضهم إلى بعض ، فبل نعٌنهم ، ومن سُ   .(ٖ)ِلَب معونة هللا كان هالكا

وإنما ٌولً والثانً : وكذلن نجعل بعضهم لبعض ولٌاً على الكفر. وهذا معنى لول لتادة، لال:"
ًُّ الكافر أٌنما كان  ًُّ المإمن أٌن كان وحٌث كان، والكافر ول هللا بٌن الناس بؤعمالهم، فالمإمن ول

لًِّ"وحٌثما كان. لٌس اإلٌمان بالتَمنًِّ وال بالتحَ 
(ٗ). 

والثالث : وكذلن نولًِّ بعضهم عذاب بعض فً النار
(٘). 

 .(ٙ)-أٌضا-والرابع معناه أن بعضهم ٌتبع بعضاً فً النار من المواالة وهً المتابعة ، لاله لتادة 
 .(2)والخامس : تسلٌط بعضهم على بعض بالظلم والتعدي ، لاله ابن زٌد

إنً أنتمم من المنافمٌن بالمنافمٌن ، ثم أنتمم من  لال مالن بن دٌنار : "لرأت فً الزبور : 
المنافمٌن جمٌعا ، وذلن فً كتاب هللا لوله تعالى : } َوَكذَِلَن نَُولًِّ بَْعَض الظَّاِلِمٌَن بَْعًضا {"
(1). 

 .(2)وعن ابن مسعود مرفوعا : "من أعان ظالما سلطه هللا علٌه" 
 : (ٓٔ)الشعراء وهذا حدٌث ؼرٌب ، ولال بعض لال ابن كثٌر:" 

ِ فَْولََها  َواَل َظاِلٍم إالَّ َسٌُْبلَى بَِظاِلمِ   َوَما ِمْن ٌٍَد إالَّ ٌَُد َّللاَّ
ومعنى اآلٌة الكرٌمة : كما ولٌنا هإالء الخاسرٌن من اإلنس تلن الطابفة التً أْؼَوتهم 
نتمم من الجن ، كذلن نفعل بالظالمٌن ، نسلط بعضهم على بعض ، ونهلن بعضهم ببعض ، ون

 .(ٔٔ)من بعضهم ببعض ، جزاء على ظلمهم وبؽٌهم"
عن الكلبً عن أبً صالح عن ابن عباس رضً هللا عنهما فً تفسٌر اآلٌة وذكر البؽوي 

:"هو: أن هللا تعالى إذا أراد بموم خٌرا ولى أمرهم خٌارهم، وإذا أراد بموم شرا ولى أمرهم 
 .(ٕٔ)شرارهم"
تؤوٌل ذلن بالصواب، لوُل من لال: معناه: وكذلن وأولى هذه األلوال فً لال الطبري:" 

نجعل بعض الظالمٌن لبعٍض أولٌاء. ألن هللا ذكر لبل هذه اآلٌة ما كان من لول المشركٌن، فمال 
جل ثناإه: }ولال أولٌاإهم من اإلنس ربّنا استمتع بعضنا ببعض{، وأخبر جل ثناإه: أّن بعضهم 

أن والٌة بعضهم بعًضا بتولٌته إٌاهم، فمال: وكما أولٌاء بعض، ثم عمب خبره ذلن بخبره عن 

                                                           
لال فً الآللا: "ذكره صاحب الفردوس بسنده من حددٌث ابن مسعود" ولال فً المماصد الحسنة: رواه ابن (ٔ)

ضع، فهو آفته. وأورده الدٌلمً فً عساكر فً تارٌخه عن ابن مسعود رفعه، وفٌه: ابن زكرٌا العدوي، متهم بالو
، تمٌٌز الطٌب 2ٕ/  ٙ، فٌض المدٌر: 21ٕ-22ٕ/  ٕالفردوس ببل سند عن ابن مسعود. انظر: كشؾ الخفاء: 

 .( 22ٔمن الخبٌث، ص )
 .12ٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .2ٙٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .2ٔٔ/ٕٔ(:ص12ٖٖٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .2ٙٔ/ٕن:انظر: النكت والعٌو (٘)
 .2ٔٔ/ٕٔ(:ص12ٖٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .2ٔٔ/ٕٔ(:ص12ٖ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .2ٖٖ/ٖ، وانظر:تفسٌر ابن كثٌر:12ٖٔ/ٗ(:ص22ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
، ورجاله ثمات ، 2ٖٖ/ٖ(، وابن كثٌر فً تفسٌره:ٖ٘ٔ/ٗٔذكره ابن منظور فً مختصر تارٌخ دمشك )(2)

 ٌسٌر. وعاصم فٌه كبلم
 .2ٖٖ/ٖمن شواهد ابن كثٌر فً تفسٌره (ٓٔ)

 ومن ذلن لول الشاعر:
 لكل شا آفة من جنسه  حتى الحدٌد سطا علٌه الُمبردُ 

 [1/2ٔ]كنز الدرر وجامع الؽرر:
 .ٖٓٗ-2ٖٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .12ٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٕٔ)
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جعلنا بعض هإالء المشركٌن من الجن واإلنس أولٌاء بعض ٌستمتع بعضهم ببعض، كذلن 
 .(ٔ)نجعل بعَضهم أولٌاء بعض فً كل األمور"

[، أي:" بسبب ما ٌعملونه من 2ٕٔلوله تعالى:}بَِما َكانُوا ٌَْكِسبُوَن{ ]األنعام :  
 .(ٕ)المعاصً"
 .(ٖ)لال الطبري:أي:" من معاصً هللا وٌعملونه" 
 .(ٗ)بسبب ما كسبوا من الكفر والمعاصً"لال الزمخشري:أي:"  
 الفوابد:
بٌان سنة هللا تعالى فً أن األعمال هً سبب المواالة بٌن اإلنس والجن فذو العمل  -ٔ

 الصالح ٌوالً أهل الصبلح، وذو العمل الفاسد ٌوالً أهل الفساد.
الكرٌمة بٌان لطرٌك الخبلص من ظلم الحكام، وهو أن ٌتوب المسلمون إلى  وفً اآلٌة -ٕ

َ اَل ٌُؽٌَُِّر  ربهم وٌربوا أنفسهم وأهلٌهم على اإلسبلم الصحٌح تحمٌما لموله تعالى: }إِنَّ َّللاَّ
 [.َٔٔما بِمَْوٍم َحتَّى ٌُؽٌَُِّروا َما بِؤَْنفُِسِهْم{ ]الرعد : 

بن صوحان، لال: "خطبنا علً رضً  وفً هذا المعنى: روي عن صعصعة
هللا عنه حٌن ضربه ابن ملجم، فملنا: ٌا أمٌر المإمنٌن، استخلؾ علٌنا، فمال: أترككم كما 

إن ٌعلم هللا فٌكم خٌرا »تركنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، للنا: ٌا رسول هللا، استخلؾ علٌنا، فمال: 
نا خٌرا فولى علٌنا أبا بكر رضً هللا فعلم هللا فٌ»، لال علً: «ٌول علٌكم خٌاركم

 .(٘)عنه"
 

 المرآن
ٌُْكْم آٌَاتًِ َوٌُْنِذُرونَُكْم ِلمَاَء  وَن َعلَ ْنِس أَلَْم ٌَؤْتُِكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم ٌَمُصُّ ٌَْوِمُكْم َهذَا }ٌَا َمْعَشَر اْلِجّنِ َواْْلِ

تُْهُم اْلَحٌَاةُ  ْنٌَا َوَشِهُدوا َعلَى أَْنفُِسِهْم أَنهُهْم َكانُوا َكافِِرٌَن لَالُوا َشِهْدنَا َعلَى أَْنفُِسنَا َوَؼره الدُّ
 [ٖٓٔ({ ]األنعام : ٖٓٔ)

 التفسٌر:
وظاهر النصوص ٌدلُّ على أنَّ -أٌها المشركون من الجن واإلنس، ألم ٌؤتكم رسل من جملتكم 

وبٌان الخٌر ، ٌخبرونكم بآٌاتً الواضحة المشتملة على األمر والنهً -الرسل من اإلنس فمط
والشر، وٌحذرونكم لماء عذابً فً ٌوم المٌامة؟ لال هإالء المشركون من اإلنس والجن: َشِهْدنا 
على أنفسنا بؤن رسلن لد بلؽونا آٌاتن، وأنذرونا لماء ٌومنا هذا، فكذبناهم، وخدعت هإالء 

ة هللا تعالى ومكذبٌن المشركٌن زٌنةُ الحٌاة الدنٌا، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا جاحدٌن وحدانٌ
 لرسله علٌهم السبلم.

ٌُْكْم آٌَاتًِ{ ]األنعام :   ْنِس أَلَْم ٌَؤْتُِكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم ٌَمُصُّوَن َعلَ لوله تعالى:}ٌَا َمْعَشَر اْلِجّنِ َواإْلِ
[، أي:" أٌها المشركون من الجن واإلنس، ألم ٌؤتكم رسل من جملتكم، ٌخبرونكم بآٌاتً ٖٓٔ

 .(ٙ)مشتملة على األمر والنهً وبٌان الخٌر والشر"الواضحة ال
وهذا أٌضا مما ٌُمرع هللا به سبحانه وتعالى كافري الجن واإلنس ٌوم  لال ابن كثٌر:" 

: هل بلؽتهم الرسل رساالته ؟ وهذا استفهاُم تمرٌر : } ٌَا  -وهو أعلم  -المٌامة ، حٌث ٌسؤلهم 
 .(2)تُِكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم { أي : من جملتكم"َمْعَشَر اْلِجّنِ َواإلْنِس أَلَْم ٌَؤْ 

 اختلفوا فً الرسالة إلى الجن على ثبلثة ألوال:و

                                                           
 .ٕٓٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٗٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٓٔ/ٕٔالطبري:تفسٌر  (ٖ)
 .ٙٙ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .ٙ٘ٔ/ٖ(:ص21ٙٗالمستدرن) (٘)
 .ٗٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖٓٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
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، (ٔ)أحدها : ان هللا بعث إلى الجن رسبلً منهم ، كما بعث إلى اإلنس رسبلً منهم ، لاله الضحان
 وهو ظاهر الكبلم .

، (ٕ)رسل اإلنس، وهذا لول ابن جرٌجوالثانً : أن هللا لم ٌبعث إلٌهم رسبلً منهم ، وإنما جاءتهم 
ً من أن ٌكون (ٗ)، والزجاج(ٖ)والفراء نُُكْم{ مانعا ، وال ٌكون الجمع فً لوله:}أَلَْم ٌَؤْتُِكْم ُرُسٌل ّمِ

[،  ٕٕالرسل من أحد الفرٌمٌن ، كموله تعالى :}ٌَْخُرُج ِمْنُهَما الُّلْإلُُإ َواْلَمْرَجاُن{ ] الرحمن : 
 دهما.وإنما هو خارج من أح

فٌمول المابل: إنما الرسل من اإلنس خاصة، فكٌؾ لال للجن واإلنس }منكم{ لال الفراء:" 
 ؟ 

ٌِْن ٌَْلتَِمٌَاِن{ ]الرحمن :  }ٌَْخُرُج ِمْنُهَما الُّلْإلُُإ [. ثم لال: 2ٔلٌل: هذا كموله: }َمَرَج اْلبَْحَر
ن من الملح دون العذب. فكؤنن للت: وإنما ٌخرج اللإلإ والمرجا [، َٕٕواْلَمْرَجاُن{ ] الرحمن : 

 .(٘)ٌخرج من بعضهما، ومن أحدهما"
 لال: )رسل منكم( وإنما المرسل من اإلنس دون الجن، فإنما جاز ذلنولال الزجاج:" 

}ٌَْخُرُج ِمْنُهَما ألن الجماعة تعمل وتخاطب، فالرسل: هم بعض من ٌعمل، وهذا كموله: عز وجل: 
، وإنما ٌخرج ذلن من الملح، أي: البحر الذي لٌس بعذب، [ ٕٕ{ ] الرحمن : الُّلْإلُُإ َواْلَمْرَجانُ 

 فمال منهما ألن ذكرهما لد جمع.
فهذا جابز فً اللؽة، فً كل ما اتفك فً أصله كما اتفمت الجن مع اإلنس فً باب 

 .(ٙ)التمٌٌز"
ا سمعوا المرآن:}َولَّواْ إِلَى لَومِ  نِذِرٌَن{ ] األحماؾ : والثالث : أن رسل الجن هم الذٌن لمَّ  2ِٕهم مُّ

 .(1)، وبه لال مجاهد(2)[ ، لاله ابن عباس
 .(2)هم الجن لمُوا لومهم، وهم رسل إلى لومهملال ابن عباس:" 
 .(ٓٔ): "الرسل من بنً آدم ، ومن الجن نُذُر"ونمل ابن كثٌر 
ا لٌس فً الجن رسل، إنما الرسل فً اإلنس، والنذارة فً الجن، و لال مجاهد:"  لرأ:}فَلَمَّ

ًَ َولَّْوا إِلَى لَْوِمِهْم ُمْنِذِرٌَن{ لُِض
(ٔٔ)"(ٕٔ). 

 .(ٖٔ)لال أهل العلم:"وظاهر النصوص ٌدلُّ على أنَّ الرسل من اإلنس فمط" 
والرسل من اإلنس فمط ، ولٌس من الجن رسل ، كما لد نص على ذلن  لال ابن كثٌر:" 

ٌْج ، وؼٌر واحد من األبمة ،  من السلؾ والخلؾ.. والدلٌل على أن الرسل مجاهد ، وابن ُجَر
ٌْنَا إِلَى نُوحٍ َوالنَّبٌٌَِِّن ِمْن بَْعِدِه َوأَوْ  ٌَْن َكَما أَْوَح ٌْنَا إِلَ نَا {  إنما هم من اإلنس لوله تعالى : } إِنَّا أَْوَح ٌْ َح

ِرٌَن َوُمْنِذِرٌَن ِلببَل ٌَُكوَن ِللنَّاِس َعلَى  ُسِل { ]النساء : إلى أن لال : } ُرُسبل ُمبَّشِ ةٌ بَْعَد الرُّ ِ ُحجَّ َّللاَّ
ةَ َواْلِكتَاَب { ]العنكبوت : ٘ٙٔ - ٖٙٔ ٌَّتِِه النُّبُوَّ [ ، ولال تعالى عن إبراهٌم : } َوَجعَْلنَا فًِ ذُّرِ
[ ، فحصر النبوة والكتاب بعد إبراهٌم فً ذرٌته ، ولم ٌمل أحد من الناس : إن النبوة كانت 2ٕ

ثم انمطعت عنهم ببعثته. ولال تعالى : } َوَما أَْرَسْلنَا  -علٌه السبلم-هٌم الخلٌلفً الجن لبل إبرا

                                                           
 .ٕٔٔ/ٕٔ(:ص12ٖٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٕٔٔ/ٕٔ(:ص122ٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٖٗ٘/ٔانظر: معانً المرآن: (ٖ)
 .2ٕٕ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٗ)
 .ٖٗ٘/ٔالمرآن: معانً (٘)
 .2ٕٕ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٙ)
 .ٕٔٔ/ٕٔ(:ص122ٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .12ٖٔ/ٗ(:ص22ٖٓانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (1)
 .ٕٔٔ/ٕٔ(:ص122ٖٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٖٓٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .[2ٕ]األحماؾ : (ٔٔ)
 .12ٖٔ/ٗ(:ص22ٖٓانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .ٗٗٔتفسٌر المٌسر:ال (ٖٔ)
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[ ، ولال تعالى: ٕٓلَْبلََن ِمَن اْلُمْرَسِلٌَن إِال إِنَُّهْم لٌََؤُْكلُوَن الطَّعَاَم َوٌَْمُشوَن فًِ األْسَواِق { ]الفرلان : 
ٌِْهْم ِمْن أَْهِل اْلمَُرى { ]ٌوسؾ : } َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن لَْبِلَن إاِل ِرَجاال نُ  [ ، ومعلوم أن 2ٓٔوِحً إِلَ

ٌَْن نَفًَرا ِمَن اْلِجّنِ  الجن تبع لئلنس فً هذا الباب ؛ ولهذا لال تعالى إخباًرا عنهم : } َوإِْذ َصَرْفنَا إِلَ
ًَ وَ  ا لُِض ا َحَضُروهُ لَالُوا أَْنِصتُوا فَلَمَّ لَّْوا إِلَى لَْوِمِهْم ُمْنِذِرٌَن. لَالُوا ٌَا لَْوَمنَا إِنَّا ٌَْستَِمعُوَن اْلمُْرآَن فَلَمَّ

ٌِْه ٌَْهِدي إِلَى اْلَحّكِ َوإِلَى َطِرٌٍك ُمْستَمِ  ٌَْن ٌََد لًا ِلَما بَ ٌٍم * ٌَا َسِمْعنَا ِكتَابًا أُنزَل ِمْن بَْعِد ُموَسى ُمَصّدِ
ِ َوآِمنُوا بِِه ٌَؽْ  ًَ َّللاَّ ِفْر لَُكْم ِمْن ذُنُوبُِكْم َوٌُِجْرُكْم ِمْن َعَذاٍب أَِلٌٍم * َوَمْن ال ٌُِجْب لَْوَمنَا أَِجٌبُوا َداِع

ٌَْس لَهُ ِمْن ُدونِِه أَوِلٌَاُء أُولَبَِن فًِ َضبلٍل ُمبٌٍِن { ]األحماؾ ٌَْس بُِمْعِجٍز فًِ األْرِض َولَ ِ فَلَ ًَ َّللاَّ :  َداِع
أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص تبل علٌهم  -ي وؼٌره الذي رواه الترمذ -[، ولد جاء فً الحدٌث ٕٖ - 2ٕ

بَاِن {  (ٔ)«الرحمن»سورة  ِ آالِء َربُِّكَما تَُكذِّ وفٌها لوله تعالى:} َسنَْفُرُغ لَُكْم أٌََُّها الثَّمبَلِن * فَبِؤَّي
 [.ٕٖ،  ٖٔ]اآلٌتان : 

ِس أَلَْم ٌَؤْتُِكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم ولال تعالى فً هذه اآلٌة الكرٌمة : } ٌَا َمْعَشَر اْلِجّنِ َواإلنْ 
ٌُْكْم آٌَاتًِ َوٌُْنِذُرونَُكْم ِلمَاَء ٌَْوِمُكْم َهَذا لَالُوا َشِهْدنَا َعلَى أَْنفُِسنَا { أي : ألررنا أن الرسل  ٌَمُصُّوَن َعلَ

 (ٕ)"لد بلؽونا رساالتن ، وأنذرونا لماءن ، وأن هذا الٌوم كابن ال محالة
 ، على ثبلثة ألوال:«الجن»ء فً ثواب مإمنًولد اختلؾ  العلما

المول األول: أنه ال ثواب لهم إال النجاة من النار ثم ٌمال لهم: كونوا تراباً مثل البهابم. وهو لول 
، وهو رواٌة عن (٘)، وحكاه سفٌان الثوري عن اللٌث بن أبً سلٌم(ٗ)، وأبً الزناد(ٖ)أبً حنٌفة
 .(2)، وبه لال الحسن البصري(ٙ)عن مجاهد

واستدل هذا الفرٌك بموله تعالى إخباراً عن النفر من الجن الذٌن استمعوا المرآن: }ٌَا 
ْن َعَذاٍب أَِلٌٍم{ ]األحما ن ذُنُوبُِكْم َوٌُِجْرُكم ّمِ ِ َوآِمنُوا بِِه ٌَْؽِفْر لَُكم ّمِ ًَ َّللاَّ  [.ٖٔؾ: لَْوَمنَا أَِجٌبُوا َداِع

 .(1) تستلزم اإلثابة ألنه ستر، واإلثابة بالوعد فضلووجه استداللهم بها: أن المؽفرة للذنوب ال
ولال ابن المٌم: "واحتج هإالء بهذه اآلٌة فجعل ؼاٌة ثوابهم إجارتهم من العذاب 

. واآلٌة لد دلت على إجارتهم من النار ولم تذكر دخولهم الجنة، أو الثواب على (2)األلٌم"
 أعمالهم.

بدخول الجنة، على خبلؾ فً حالهم فٌها،وهذا لول ابن المول الثانً: أنهم ٌثابون على الطاعة 
، وإلٌه ذهب (ٗٔ)، ووهب بن منبه(ٖٔ)، وضمرة بن الحبٌب(ٕٔ)، والضحان(ٔٔ)، والحسن(ٓٔ)عباس

                                                           
 (.2ٕٖٔ( سنن الترمذي برلم )(ٔ)
 .ٖٔٗ-ٖٓٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
، و 2ٕٔ/ٙٔتفسٌر المرطبً: ، و1ٔٗطرٌك الهجرتٌن وباب السعادتٌن:، وٖٕ/2انظر: الكشؾ والبٌان: (ٖ)

 . ٖٖٓاألشباه والنظابر:
 .2ٕٓ/2انظر: تفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .ٖٓٙ/ٖ، وانظر: الدر المنثور:2ٕٓ/2، وانظر: تفسٌر البؽوي:ٖٕ/2:أخرجه الثعلبً فً الكشؾ والبٌان (٘)
 .٘/2ٔانظر: تفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .2ٕٔ/ٙٔانظر: تفسٌر المرطبً: (2)
 .ٕٖٙاألشباه والنظابر: (1)
 .2ٕٗطرٌك الهجرتٌن وباب السعادتٌن:(2)
فً الجنة كلهم وخلك فً النار  الخلك أربعة: فخلك ، وفٌه:"ٖٓٙ/ٖأخرجه أبو الشٌخ كما فً الدر المنثور:(ٓٔ)

كلهم، وخلمان فً الجنة والنار، فؤما الذٌن فً الجنة كلهم: فالمبلبكة، وأما الذٌن فً النار كلهم: فالشٌاطٌن، وأما 
 الذٌن فً الجنة والنار: فالجن واإلنس لهم الثواب وعلٌهم العماب".

 .ٖٔٙ/ٖابن أبً حاتم وأبو الشٌخ، كما فً الدر المنثور:أخرجه  (ٔٔ)
، وزاد نسبته إلى ٖٓٙ/ٖ، وخرجه السٌوطً فً الدر المنثور:ٖٕ/2أخرجه عنه الثعلبً فً الكشؾ والبٌان: (ٕٔ)

 ابن المنذر.
 .٘ٙ/ٖٕانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 ، عن أبً الشٌخ فً العظمة عن وهب بن منبه.ٖٓٙ/ٖأخرجه السٌوطً فً الدر المنثور:(ٗٔ)
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، (ٙ)، ورجحه المرطبً(٘)، وابن أبً لٌلى(ٗ)، وأصحابهم (ٖ)، وأحمد(ٕ)، والشافعً(ٔ)األبمة: مالن
 .(2)، وهو لول أكثر المفسرٌن(ٙ)المرطبً

 : التولؾ فً المسؤلة.المول الثالث
لال األلوسً: "لال الكردي: وهو فً أكثر الرواٌات. وفً فتاوى أبً إسحاق الصفار أن 

ٌمول: ال ٌكونون فً الجنة ولكن فً معلوم هللا تعالى، ألنه ال استحماق للعبد  -أبا حنٌفة  -اإلمام 
ة من العذاب، أما نعٌم الجنة على هللا تعالى، ولم ٌمل بطرٌك الوعد فً حمهم إال المؽفرة واإلجار

 . (1)فمولوؾ على الدلٌل"
مما لم  -أي دخولهم الجنة  -وعلك المشٌري على هذا الخبلؾ فمال: "والصحٌح أن هذا 

 .(2)ٌمطع فٌه بشًء. والعلم عند هللا"
ولد اختلؾ الجمهور من المسلمٌن المابلٌن بثواب المإمنٌن من الجن فً اآلخرة فً 

 ى ألوال:كٌفٌة الثواب، عل
 .(ٓٔ)أحدها: أنهم فً الجنة وٌصٌبون من نعٌمها. وهذا لول األكثرٌن 

لال ابن كثٌر: "والحك أن مإمنٌهم كمإمنً اإلنس ٌدخلون الجنة كما هو مذهب جماعة  
{، وفً هذا -عز وجل-من السلؾ، ولد استدل لهذا بموله  : }لَْم ٌَْطِمثُْهنَّ إِْنٌس لَْبلَُهْم َواَل َجانٌّ

( فَبِؤَّيِ آاَلِء َربُِّكَما ٙٗدالل نظر. وأحسن منه لوله جل وعبل: }َوِلَمْن َخاَؾ َممَاَم َربِِّه َجنَّتَاِن )االست
بَاِن{ .." تَُكذِّ
(ٔٔ). 

. وذكره (ٕٔ)والثانً: أنهم ٌكونون فً ربض الجنة، حكً ذلن عن الخلٌفة عمر بن عبد العزٌز
 . (ٖٔ)األلوسً عن اإلمام مالن وطابفة من العلماء

ولال ابن تٌمٌة: "وروي فً حدٌث رواه الطبرانً: أنهم ٌكونون فً ربض الجنة، ٌراهم 
 . (ٗٔ)اإلنس من حٌث ال ٌرونهم"

وذكر ابن المٌم أن سهل بن عبد هللا لال: "بؤنهم ٌكونون فً ربض الجنة، ٌراهم 
 .(٘ٔ)المإمنون من حٌث ال ٌرونهم"

 . (ٙٔ)، ذكره األلوسً والثالث: أنهم على األعراؾ بٌن الجنة والنار
 وممتضى هذا المول أنهم ٌدخلون الجنة فٌما بعد، إذ أن هذا هو نهاٌة أصحاب األعراؾ.
والرابع: أنهم ٌلهمون التسبٌح والذكر، فٌصٌبون من لذته ما ٌصٌبه بنو آدم من نعٌم الجنة. رواه 

 . (2ٔ)ابن نجٌم عن الضحان

                                                           
 .ٖٖٕ/ ٗمجموع الفتاوى:، وٖٕ/2انظر: الكشؾ والبٌان: (ٔ)
 .ٖٖٕ/ ٗمجموع الفتاوى:انظر:  (ٕ)
 .ٖٖٕ/ ٗمجموع الفتاوى:انظر:  (ٖ)
 .ٖٖٕ/ ٗمجموع الفتاوى:انظر:  (ٗ)
، وزاد نسبته إلى ابن أبً ٖٓٙ/ٖ، والسٌوطً فً الدر المنثور:ٖٕ/2أخرجه الثعلبً فً الكشؾ والبٌان: (٘)

 حاتم.
 .2ٙٔ/2ٔ، و1ٕٔ/ٙٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
، وتفسٌر 1ٕٔ/ٙٔ، وتفسٌر المرطبً:2ٕ/1ٕ، ومفاتٌح الؽٌب:2ٕٓ/2انظر: تفسٌر البؽوي: (2)

 ، وؼٌرها.ٕٕ٘/٘، وتفسٌر الثعالبً:ٕ٘ٔ/ٙ، وتفسٌر النٌسابوري:2ٖٔ/ٗالخازن:
 .ٕٖ/ ٕٙ، ٕٔ/ 2ٕروح المعانً:(1)
 .1ٕٔ/ ٙٔتفسٌر المرطبً:(2)
 .1ٔٗطرٌك الهجرتٌن وباب السعادتٌن:ص:  انظر: (ٓٔ)
 .ٖ٘ٓ/ ٙ تفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .2ٕٓ/2انظر: تفسٌر البؽوي: (ٕٔ)
 .ٖٖٓ/ ٕ، واألشباه والنظابر:ٕٓٔ/ 2ٕانظر: تفسٌر روح المعانً: (ٖٔ)
 .. ولم نمؾ على حدٌث الطبرانً هذاٖٖٕ/ ٗمجموع فتاوى ابن تٌمٌة:(ٗٔ)
 .1ٔٗ: طرٌك الهجرتٌن وباب السعادتٌن(٘ٔ)
 .ٕٓٔ/2ٕانظر: روح المعانً: (ٙٔ)
 .ٖٖٓ/ ٕانظر: األشباه والنظابر:(2ٔ)
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 . (ٔ)جنة وٌؤكلون وٌشربون"ولكن المشهور عن الضحان :"أن الجن ٌدخلون ال
وهو ما نمله الفخر الرازي عنه إذ ٌمول: "لال الضحان: ٌدخلون الجنة وٌؤكلون 
وٌشربون، والدلٌل على صحة هذا المول: أن كل دلٌل دل على أن البشر ٌستحمون الثواب على 

 .(ٕ)الطاعة فهو بعٌنه لابم فً حك الجن"
ٌمصد: ثواب . (ٖ)فرق بٌن البابٌن بعٌد"وعمب الفخر الرازي على ذلن بموله: "وال 

 اإلنس وثواب الجن. 
ولال المرطبً: "واختلفوا فً دخول مإمنً الجن الجنة على حسب االختبلؾ فً 
أصلهم، فمن زعم أنهم من الجان ال من ذرٌة إبلٌس لال: ٌدخلون الجنة بإٌمانهم، ومن لال: إنهم 

 من ذرٌة إبلٌس فلهم فٌه لوالن: 
 : ٌدخلونها. (ٗ)لول الحسنأحدهما: وهو 

 .(ٙ)"(٘)الثانً: وهو رواٌة مجاهد: ال ٌدخلونها وإن صرفوا عن النار، حكاه الماوردي
أن الجن ٌثابون على أعمالهم، وٌدخلون الجنة، وٌصٌبون من  -وهللا أعلم  -والراجح 

ها جاءت نعٌمها، وذلن ألن ظواهر اآلٌات الواردة فً جزاء الجن فً اآلخرة تمتضً ذلن. ألن
عامة فً استحماق المحسنٌن لجزاء أعمالهم، ولم ٌرد دلٌل ٌخصصها، فتبمى على عمومها، وهو 

 مذهب أكثر الفمهاء.
[، أي:" وٌحذرونكم لماء عذابً ٖٓٔلوله تعالى:}َوٌُْنِذُرونَُكْم ِلمَاَء ٌَْوِمُكْم َهَذا{ ]األنعام :  

 .(2)فً ٌوم المٌامة؟"
[، أي:" فمالوا: بلى شهدنا على ْٖٓٔدنَا َعلَى أَْنفُِسنَا{ ]األنعام : لوله تعالى:}لَالُوا َشهِ  

 .(1)أنفسنا بؤن رسلن لد أتتنا وأنذرتنا لماء ٌومنا هذا"
أي : ألررنا أن الرسل لد بلؽونا رساالتن ، وأنذرونا لماءن ، وأن هذا  لال ابن كثٌر:" 

 .(2)الٌوم كابن ال محالة"
 .(ٓٔ)بالكفر واعتراؾ أي شهدنا على أنفسنا بالتمصٌر"إلرار منهم لال ابن عطٌة:" 
ْنٌَا{ ]األنعام :   تُْهُم اْلَحٌَاةُ الدُّ [، أي:" وخدعت هإالء المشركٌن ٖٓٔلوله تعالى:}َوَؼرَّ

 .(ٔٔ)زٌنةُ الحٌاة الدنٌا"
ت هإالء العادلٌن باهلل األوثان واألصنام ، وأولٌاَءهم من الجن   لال الطبري:ٌمول"  وَؼرَّ

، ٌعنً : زٌنة الحٌاة الدنٌا ، وطلُب الرٌاسة فٌها والمنافسة علٌها ، أن ٌسلموا  {حٌاة الدنٌاال}
ألمر هللا فٌطٌعوا فٌها رسله ، فاستكبروا وكانوا لوًما عالٌن . فاكتفى بذكر " الحٌاة الدنٌا " من 

تهم وخَدعتهم فٌها ، إذ كان فً ذكرها مكتفًى عن ذكر ؼ ٌرها ، لداللة ذكر المعانً التً ؼرَّ
 .(ٕٔ)الكبلم على ما تُرن ذكره"

                                                           
، وزاد نسبته إلى ابن ٖٓٙ/ٖ، والسٌوطً فً الدر المنثور:ٖٕ/2أخرجه عنه الثعلبً فً الكشؾ والبٌان:(ٔ)

 .2ٙٔ/ ٗ،وذكره عنه النووي فً صحٌح مسلم بشرح النووي:المنذر
 .ٖٖ/1ٕمفاتٌح الؽٌب: (ٕ)
 .ٖٖ/1ٕمفاتٌح الؽٌب: (ٖ)
 .ٖٔٙ/ٖوأبو الشٌخ، كما فً الدر المنثور: ابن أبً حاتمأخرجه  (ٗ)
 .2ٓٔ/ٙانظر:  النكت والعٌون: (٘)
 .ٙ/2ٔتفسٌر االلرطبً:  (ٙ)
 .ٗٗٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .12ٖ/ٔصفوة التفاسٌر: (1)
 .ٖٔٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .2ٖٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٓٔ)
 .ٗٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٖٕٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
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أي : ولد فرطوا فً حٌاتهم الدنٌا ، وهلكوا بتكذٌبهم الرسل ، ومخالفتهم  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔ)للمعجزات ، لما اؼتروا به من زخرؾ الحٌاة الدنٌا وزٌنتها وشهواتها"

ْنٌَا{، اللال ابن عطٌة:"  تُْهُم اْلَحٌَاةُ الدُّ تفاتة فصٌحة تضمنت أن كفرهم كان بؤذم لوله:} َؼرَّ
 .(ٕ)الوجوه لهم وهو االؼترار الذي ال ٌوالعه عالل"

ْنٌَا{ ]األنعام : وفً   تُْهُم اْلَحٌَاةُ الدُّ  :(ٖ)[، أربعة وجوهٖٓٔلوله تعالى:}َوَؼرَّ
 .(ٗ)أحدهما : وؼرتهم زٌنة الحٌاة الدنٌا
 .(٘)والثانً : وؼرتهم الرٌاسة فً الدنٌا

 .(ٙ): وؼرتهم حٌاتهم فً الدنٌا حٌن أمهلوا. أفاده الماورديوالثالث
 .(2)أشبعتهم وأطعمتهم بحلوابها، كما ٌمال: ؼّر الطابر فرخه. أفاده ابن عطٌةوالرابع:
[، أي:" وشهدوا ٖٓٔلوله تعالى:}َوَشِهُدوا َعلَى أَْنفُِسِهْم أَنَُّهْم َكانُوا َكافِِرٌَن{ ]األنعام :  

 .(1)كانوا جاحدٌن وحدانٌة هللا تعالى ومكذبٌن لرسله علٌهم السبلم"على أنفسهم أنهم 
أي : ٌوم المٌامة }أَنَُّهْم َكانُوا َكافِِرٌَن {، أي: فً الدنٌا ، بما جاءتهم به  لال ابن كثٌر:" 

 .(2)الرسل ، صلوات هللا وسبلمه علٌهم أجمعٌن"
نهم كانوا فً الدنٌا كافرٌن به ٌعنً : هإالء العادلٌن به ٌوم المٌامة أ لال الطبري:" 

ة هللا علٌهم بإلرارهم على أنفسهم بما ٌوجب علٌهم عموبته وألٌَم عذابه" وبرسله ، لتتم حجَّ
(ٔٓ). 

لال ابن عطٌة:"لوله:}شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرٌن{، تظهر بٌنه وبٌن ما فً 
، والجمع بٌنهما هو إما بؤنها المرآن من اآلٌات التً تمتضً إنكار المشركٌن اإلشران منالضة

 طوابؾ، وإما طابفة واحدة فً مواطن شتى، وإما أن ٌرٌد بموله هاهنا: شهدوا على أنفسهم
 .(ٔٔ)، شهادة األٌدي واألرجل والجلود بعد إنكارهم باأللسنة، واللفظ هاهنا ٌبعد من هذا"

 الفوابد:
 ر.أن الجن مكلفون بؤوامر ونواٍه كالبشر، وأن رسلهم من البش -ٔ
هو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى،  -ملسو هيلع هللا ىلص-وٌستفاد من اآلٌة الكرٌمة، ان النبً دمحم  -ٕ

 بالحك والهدى، وبالنور والضٌاء.
 التحذٌر من االؼترار بالحٌاة الدنٌا. -ٔ
بٌان العلة فً إرسال الرسل وهً إلامة الحجة على الناس، وعدم إهبلكهم لبل اإلرسال  -ٕ

 إلٌهم.
 العذاب ٌُْستََحّك بشٌبٌن:  أن -ٖ

 أحدهما اإلعراض عن الحجة وعدم إرادته لها وبموجبها.  -
 الثانً العناد لها بعد لٌامها وترن إرادة موجبها. -

 
 المرآن

 [ٖٔٔ({ ]األنعام : ٖٔٔ}َذِلَن أَْن لَْم ٌَُكْن َربَُّن ُمْهِلَن اْلمَُرى بُِظْلٍم َوأَْهلَُها َؼافِلُوَن )
 التفسٌر:

                                                           
 .ٖٔٗ/ٖابن كثٌر: تفسٌر (ٔ)
 .2ٖٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٕ)
 .2ٕٔ/ٕاظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .2ٕٔ/ٕاظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .2ٕٔ/ٕاظر: النكت والعٌون: (٘)
 .2ٕٔ/ٕاظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .2ٖٗ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (2)
 .ٗٗٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٖٔٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٖٕٔ/ٕٔبري:تفسٌر الط (ٓٔ)
 .2ٖٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔٔ)
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عذرنا إلى الثملٌن بإرسال الرسل وإنزال الكتب، لببل ٌإاَخذَ أحد بظلمه، وهو لم تبلؽه إنما أ
 دعوة، ولكن أعذرنا إلى األمم، وما عذَّبنا أحًدا إال بعد إرسال الرسل إلٌهم.

فعلنا  [، أي:" إِنمأٖٔلوله تعالى:}َذِلَن أَْن لَْم ٌَُكْن َربَُّن ُمْهِلَن اْلمَُرى بُِظْلٍم{ ]األنعام :  
 .(ٔ)هذا بهم من إِرسال الرسل إِلٌهم إِلنذارهم سوء العالبة"

أي: بشرن َمْن أشرن، وكفر َمْن كفر من أهلها، كما لال لممان: }إِنَّ  لال الطبري:" 
ْرَن لَُظْلٌم َعِظٌٌم{ ]سورة لممان:   .(ٕ)["ٖٔالّشِ

كذب بها ألنه  ذلن الذي لصصنا علٌن من أمر الرسل أمر عذاب منلال الزجاج:أي:"  
 .(ٖ)لم ٌكن مهلن المرى بظلم، أي ال ٌهلكهم حتى ٌبعث إلٌهم رسوال"

لال البؽوي:" أي: ذلن الذي لصصنا علٌن من أمر الرسل وعذاب من كذبهم، ألنه لم  
 .(ٗ)ٌكن ربن مهلن المرى بظلم، أي: لم ٌكن مهلكهم بظلم، أي: بشرن من أشرن"

 .(٘)إلى الثملٌن بإرسال الرسل وإنزال الكتب"أي : إنما أعذرنا  لال ابن كثٌر:" 
[، أي:" ألن ربن عادل لم ٌكن لٌهلن لوماً ٖٔٔلوله تعالى:}َوأَْهلَُها َؼافِلُوَن{ ]األنعام :  

 .(ٙ)حتى ٌبعث إِلٌهم رسوالً"
 .(2)لال البؽوي: أي:}ؼافلون{"لم ٌنذروا، حتى ٌبعث إلٌهم رسبل ٌنذرونهم" 
كن ٌعاجلهم بالعموبة حتى ٌبعث إلٌهم رسبل تنبههم على حجج ٌمول: لم ٌ لال الطبري:" 

ما جاءنا »هللا علٌهم، وتنذرهم عذاب هللا ٌوم معادهم إلٌه، ولم ٌكن بالذي ٌؤخذهم َؼْفلة فٌمولوا:
 .(1)«"من بَِشٌٍر وال نذٌر

َوأَْهلَُها َؼافِلُوَن{ ]األنعام  وفً تفسٌر لوله تعالى: }ذَِلَن أَْن لَْم ٌَُكْن َربَُّن ُمْهِلَن اْلمَُرى بُِظْلمٍ  
 [، لوالن:ٖٔٔ: 

أحدهما : وما كان ربن مهلن المرى بظلم منه ولكن بحك استوجبوا به الهلكة ، وهو معنى لول 
 .(ٕٔ)، وابن كثٌر(ٔٔ)، وهو اختٌار الطبري(ٓٔ)، وبه لال الزجاج(2)مماتل
إال بعد وجود الذنب،  وذلن أن اللهتعالى أجرى السنة أن ال ٌؤخذ أحدالال البؽوي: " 

 .(ٖٔ)وإنما ٌكون مذنبا إذا أمر فلم ٌؤتمر ونهً فلم ٌنته، ٌكون ذلن بعد إنذار الرسل"
والثانً : وما كان ربن مهلن المرى بظلم أهلها حتى ٌمدم إنذارهم وٌرفع أعذارهم وٌخرجوا من 

 .(ٙٔ)ال الفراء، وبه ل(٘ٔ)، والكلبً(ٗٔ)حكم الؽافلٌن فٌما ٌنزل بهم ، وهو معنى لول مجاهد
لال الطبري:" وأولى المولٌن بالصواب عندي، الموُل األول: أن ٌكون معناه: أن لم ٌكن  

لٌهلكهم بشركهم، دون إرسال الرسل إلٌهم، واإلعذار بٌنه وبٌنهم. وذلن أن لوله: }ذلن أن لم 
( ، فكان فً ٌكن ربن مهلن المرى بظلم{ ، عمٌب لوله:ألم ٌؤتكم رسل منكم ٌمصُّون علٌكم آٌاتً

                                                           
 .12ٖ/ٔصفوة التفاسر: (ٔ)
 .ٕٗٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٖٕ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 .2ٓٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .ٕٖٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .12ٖ/ٔصفوة التفاسر: (ٙ)
 .2ٓٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (2)
 .ٕٗٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2ٓ٘/ٔن سلٌمان:انظر: تفسٌر مماتل ب (2)
 .2ٖٕ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٓٔ)
 .ٕ٘ٔ-ٕٗٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٕٖٗ/ٖانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .2ٔٔ-2ٓٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٖٔ)
 .2ٕٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
 .لم ٌهلكهم بذنوبهم من لبل أن ٌؤتٌهم الرسل" ، لال:"2ٓٔ/ٖانظر: تفسٌر البؽوي: (٘ٔ)
 .ٖ٘٘/ٔنظر: معانً المرآن:ا (ٙٔ)



ٔ٘2 
 

ذلن الدلٌل الواضُح على أن نصَّ لوله: }ذلن أن لم ٌكن ربن مهلن المرى بظلم{ ، إنما هو: إنما 
 .(ٔ)فعلنا ذلن من أجل أنَّا ال نهلن المرى بؽٌر تذكٌٍر وتنبٌه"

 الفوابد:
بٌان العلة فً إرسال الرسل وهً إلامة الحجة على الناس، وعدم إهبلكهم لبل اإلرسال  -ٔ

 إلٌهم.
أنه من التضاء حكمته تعالى أن ٌرسل الرسل وأن ٌعذر إلى الخلك فبل ٌعذب أحدا إال  -ٕ

[، ٘ٔاإلسراء: على مخالفته لرسله لال تعالى: }وما كنا معذبٌن حتى نبعث رسوال{ ]
[، ٖٔٔاألنعام:  ولال تعالى: }ذلن أن لم ٌكن ربن مهلن المرى بظلم وأهلها ؼافلون{]

باده ولطفه بهم، ال أن أحدا أوجبه علٌه كما ترى وهذا من تفضله وكرمه على ع
 المعتزلة.

ٌمول ابن المٌم: "إن تعذٌب هللا لمن ٌرٌد تعذٌبه، ال ٌكون إال بعد إرسال الرسل؛ 
أما لبل ذلن، فإنه ال ٌرٌد هبلكهم؛ ألنهم معذورون بؽفلتهم وعدم بلوغ الرسالة إلٌهم. 

بُّنَ  [ ... " ُٖٔٔمْهِلَن اْلمَُرى بُِظْلٍم َوأَْهلَُها َؼافِلُوَن ]األنعام:  لال تعالى: َذِلَن أَن لَّْم ٌَُكن رَّ
(ٕ). 

ثم إن هذا الواجب من باب التفضل ألن هللا تعالى تفضل به ولم ٌوجبه أحد 
علٌه، وال ٌلزم منه أن هللا تعالى لو لم ٌفعله ألخل بما هو واجب علٌه؛ وإال انتفت مشٌبة 

 هللا واختٌاره المطلك.
فإرسال الرسل منة من هللا وفضل، ولٌس من لبٌل الواجب الذي أوجبه  وإذاً 

 الؽٌر علٌه بحٌث لو لم ٌفعله ألخل بما هو واجب علٌه.
 

 المرآن
ا ٌَْعَملُوَن ) ا َعِملُوا َوَما َربَُّن بِؽَافٍِل َعمه  [ٕٖٔ({ ]األنعام : ٕٖٔ}َوِلُكّلٍ َدَرَجاٌت ِممه

 التفسٌر:
 تعالى أو معصٌته مراتب من عمله، ٌبلِّؽه هللا إٌاها، وٌجازٌه علٌها. ولكل عامل فً طاعة هللا

 بؽافل عما ٌعمل عباده. -أٌها الرسول-وما ربن 
ا َعِملُوا{ ]األنعام :   [، أي:" ولكل عامل فً طاعة هللا ٕٖٔلوله تعالى:}َوِلُكّلٍ َدَرَجاٌت ِممَّ

 .(ٖ) ، وٌجازٌه علٌها"تعالى أو معصٌته مراتب من عمله، ٌبلِّؽه هللا إٌاها
لال الطبري:أي:" ولكل عامل فً طاعة هللا أو معصٌته، منازل ومراتب من عمله ٌبلؽه  

 .(ٗ)هللا إٌاها، وٌثٌبه بها، إن خًٌرا فخًٌرا وإن شًرا فشًرا"
ٌعنً: فً الثواب والعماب على لدر أعمالهم فً الدنٌا، فمنهم من هو أشد  لال البؽوي:" 

 .(٘)هو أجزل ثوابا"عذابا ومنهم من 
ا َعِملُوا {، أي: من كافري  لال ابن كثٌر:"  وٌحتمل أن ٌعود لوله :} َوِلُكّلٍ َدَرَجاٌت ِممَّ

الجن واإلنس ، أي : ولكل درجة فً النار بحسبه ، كموله تعالى:} لَاَل ِلُكّلٍ ِضْعٌؾ ]َولَِكْن ال 
ِ ِزْدنَاُهْم َعَذابًا فَْوَق [ ، ولوله : } الَِّذٌَن كَ 1ٖتَْعلَُموَن { ]األعراؾ :  فَُروا َوَصدُّوا َعْن َسبٌِِل َّللاَّ

 .(ٙ)["11اْلعََذاِب بَِما َكانُوا ٌُْفِسُدوَن { ]النحل : 
 .(2)}درجات{، ٌعنً: فضابل ورحمة"لال سعٌد بن جبٌر:"  

                                                           
 .ٕ٘ٔ-ٕٗٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٕٔشفاء العلٌل: (ٕ)
 .٘ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖ٘ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (٘)
 .ٕٖٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .12ٖٔ/ٗ(:ص22ٓٗأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
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لال ابن أبً لٌلى: "لهم ثواب، ٌعنً: للجن، فوجدنا تصدٌك لوله فً كتاب هللا: }ولكل  
 .(ٔ)درجات مما عملوا{"

أي: من الجن واإلنس، كما لال فً آٌة {، ولكل درجات مما عملوالال المرطبً:"}  
ْنِس إِنَّهُ  ٌِْهُم اْلمَْوُل فًِ أَُمٍم لَْد َخلَْت ِمْن لَْبِلِهْم ِمَن اْلِجّنِ َواإْلِ ْم َكانُوا أخرى:}أُولَبَِن الَِّذٌَن َحكَّ َعلَ

ا َعِملُوا َوِلٌَُوفٌَُِّهْم أَْعَمالَُهْم َوُهْم اَل ٌُْظلَُموَن{ 1َٔخاِسِرٌَن{ ]األحماؾ :  [، ثم لال:}َوِلُكّلٍ َدَرَجاٌت ِممَّ
[. وفً هذا ما ٌدل على أن المطٌع من الجن فً الجنة، والعاصً منهم فً النار، 2ٔ]األحماؾ : 

 .(ٕ)كاإلنس سواء. وهو أصح ما لٌل فً ذلن فاعلمه"
ا ٌَْعَملُوَن{ ]األنعام : لوله تعالى:}َوَما   أٌها -[، أي:" وما ربن َٕٖٔربَُّن بِؽَافٍِل َعمَّ
 .(ٖ) بؽافل عما ٌعمل عباده" -الرسول
لال المرطبً:" أي: لٌس ببله وال ساه. والؽفلة أن ٌذهب الشًء عنن الشتؽالن  
 .(ٗ)بؽٌره"
ربِّن، ٌحصٌها لال الطبري:" ٌمول جل ثناإه: وكل ذلن من عملهم، ٌا دمحم، بعلم من  

 .(٘)وٌثبتها لهم عنده، لٌجازٌهم علٌها عند لمابهم إٌاه ومعادهم إلٌه"
 .(ٙ)ولرأ البالون: بالٌاء، لرأ ابن عامر وحده: }وما ربن بؽافل عما تعملون{ بالتاء

 الفوابد:
 أن األعمال بحسبها ٌتم الجزاء فالصالحات تكسب الدرجات، والظلمات تكسب الدركات. -ٔ
هم فً المٌمة اإلنسانٌة سواء، لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: " كلُُّكم ِمْن آَدَم، وآدُم ِمْن أن الناس كل -ٕ

ا َعِملُواْ{. (2)تَُراب " مَّ  ، وإنما ٌتفاضلون بحسب عملهم، لال تعالى: }َوِلُكّلٍ َدَرَجاٌت ّمِ
لرحمن بن زٌد أن أهل الجنة والنار، لال تعالى: }ولكٍل درجاٌت مما عملوا{، لال عبد ا -ٖ

 . (1)بن أسلم: " درجات الجنة تذهب علواً، ودرجات النار تذهب سفبلً "
فالجنة فٌها جنات، وهً متفاوتة متباٌنة المنازل، ٌمول ملسو هيلع هللا ىلص فً حدٌث آخر:"إنَّ 
أهل الجنة لٌتراءون أهل الؽرؾ من فولهم كما تتراءون الكوكب الدري الؽابر من األفك 

 . (2)أو المؽرب، لتفاضل ما بٌنهم"  من المشرق
فؤهل الؽرؾ لهم منازل رفٌعة فً الجنة، حتى إنَّ أهل الجنة لٌنظرون إلٌهم 
مثل ما ننظر إلى النجم الذي فً أعلى السماء؛ بحٌث ٌحتاج اإلنسان ألنَّ ٌرفع رأسه 

 رفعاً شدٌداً حتى ٌنظر إلى ذان النجم العالً.
به عملُه أن ٌبلَُػ به المنازَل العالٌةَ عند هللا تعالى لَم  وٌستفاد من اآلٌة بؤن َمن أبطؤ -ٗ

ٌُسِرع به نسبُه، فٌبلؽه تلن الدَّرجات؛ فإنَّ هللاَ رتَّب الجزاَء على األعمال ال على 
 األنساب.

إستدل البعض بهذه اآلٌة بؤن مإمنً الجن ٌثابون على الطاعة وٌدخلون الجنة، فبعد أن  -٘
ا َعِملُواْ َوَما َربَُّن تكلم هللا عز وجل عن اإلن مَّ س والجن، لال تعالى: }َوِلُكّلٍ َدَرَجاٌت ّمِ

                                                           
 .12ٖٔ/ٗ(:ص22ٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .2/11سٌر المرطبً:تف (ٕ)
 .٘ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2/11تفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .ٖ٘ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٕٙانظر: السبعة فً المراءات: (ٙ)
، 2ٖ٘٘رلم  ٕٕٗ/ ٙ(، والترمذي )ٙٔٔ٘رلم  ٕٕٗ/ ٘(، وأبو داود )12ٖٙرلم  2ٖٗ/ ٗٔرواه أحمد )(2)

/ 2(، و"الشعب" )ٕٖٕ/ ٓٔ(، والبٌهمً فً "الكبرى" )1ٖ٘ٗرلم  1ٓ/ 2(، والطحاوي فً "المشكل" )2ٖ٘ٙ
 .-رضً هللا عنه  -( من حدٌث أبً هرٌرة ٔٙٗرلم  1ٓٔ(، و"اآلداب" )2ٙ٘ٗ - 2ٖٙٗرلم  ٕ٘ٔ

 .والحدٌث حسَّنه الترمذي، وصححه األلبانً
 .ٓ٘التخوٌؾ من النار، البن رجب: ص (1)
 ." واللفظ له 2ٓ2ٖ"، ومسلم " رلم  ٕٖٙ٘أخرجه البخاري " رلم (2)
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{، ٌعود على اإلنس والجن، فدل على أن لهم درجات  ا ٌَْعَملُوَن{، ولوله }ِلُكّلٍ بِؽَافٍِل َعمَّ
 فً الجنة ٌحسب عملهم.

 
 المرآن

ْحَمِة إِْن ٌََشؤْ ٌُْذِهْبُكْم  ًُّ ذُو الره ٌهِة }َوَربَُّن اْلؽَنِ َوٌَْستَْخِلْؾ ِمْن بَْعِدُكْم َما ٌََشاُء َكَما أَْنَشؤَُكْم ِمْن ذُّرِ
 [ٖٖٔ({ ]األنعام : ٖٖٔلَْوٍم آَخِرٌَن )
 التفسٌر:
الذي أمر الناس بعبادته، هو الؽنً وحده، وكل خلمه محتاجون إلٌه، وهو  -أٌها الرسول-وربن 

وجد لوًما ؼٌركم ٌخلفونكم من بعد فنابكم، سبحانه ذو الرحمة الواسعة، لو أراد ألهلككم، وأ
 وٌعملون بطاعته تعالى، كما أوجدكم من نسل لوم آخرٌن كانوا لبلكم.

{ ]األنعام :   ًُّ الذي أمر الناس  -أٌها الرسول-[، أي:"وربن ٖٖٔلوله تعالى:}َوَربَُّن اْلؽَنِ
 .(ٔ)ه المعصٌة"بعبادته، هو المستؽنً عن الخلك وعبادتهم، ال تنفعه الطاعة وال تضر

 .(ٕ)ٌعنً: "عن خلمه"لال البؽوي: 
 .(ٖ)لال المرطبً:" أي: عن خلمه وعن أعمالهم" 
أي : عن جمٌع خلمه من جمٌع الوجوه ، وهم الفمراء إلٌه فً جمٌع  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗ)أحوالهم"
هاهم ٌمول جل ثناإه:}وربن{، ٌا دمحم، الذي أمر عباده بما أمرهم به، ونلال الطبري:"  

عما نهاهم عنه، وأثابهم على الطاعة، وعالبهم على المعصٌة}الؽنً{، عن عباده الذٌن أمرهم 
بما أمر، ونهاهم عما نهى، وعن أعمالهم وعبادتهم إٌاه، وهم المحتاجون إلٌه، ألنه بٌده حٌاتهم 

 .(٘)ومماتهم، وأرزالهم وألواتهم، ونفعهم وضرهم"
ْحَمِة{ ]ا   .(ٙ)[، أي:" ذو التفضل التام"ٖٖٔألنعام : لوله تعالى:}ذُو الرَّ
َ بِالنَّاِس  لال ابن كثٌر:"  أي : وهو مع ذلن رحٌم بهم رإوؾ ، كما لال تعالى : } إِنَّ َّللاَّ

 .(2)[ "ٖٗٔلََرُءوٌؾ َرِحٌٌم { ]البمرة : 
أي: ٌترحم علٌهم بالتكلٌؾ تكمٌبل لهم وٌمهلهم على المعاصً ، وفٌه لال أبو السعود:"  

 .(1)بٌهٌ على أنَّ ما سلؾ ذكره من اإِلرسال لٌس لنفعه بل لترحمه على العباد"تن
 .(2)لال المرطبً:" أي: بؤولٌابه وأهل طاعته" 

 . (ٓٔ)ابن عباس: "ذو الرحمة بؤولٌابه وأهل طاعته"لال 
 .(ٔٔ)ولال الكلبً: "بخلمه ذو التجاوز"

[، أي:" لو شاء ألهلككم أٌها العصاة بعذاب ٖٖٔلوله تعالى:}إِْن ٌََشؤْ ٌُْذِهْبُكْم{ ]األنعام :  
 .(ٕٔ)االستبصال"
 .(ٖٔ)ٌهلككم، وعٌد ألهل مكة"لال البؽوي:أي:"  

                                                           
 .٘ٗٔ، والتفسٌر المٌسر:12ٖ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .2ٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .2/11تفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .ٕٖٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٕٙٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .12ٖ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٕٖٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .12ٔ/ٖتفسٌر أبً السعود: (1)
 .2/11تفسٌر المرطبً: (2)
 .2ٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٓٔ)
 .2ٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٔٔ)
 .12ٖ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
 .2ٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٖٔ)
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 .(ٔ)لال المرطبً: أي: "باإلماتة واالستبصال بالعذاب" 
ٌمول: إن ٌشؤ ربُّن، ٌا دمحم، الذي خلك خلمه لؽٌر حاجة منه إلٌهم وإلى لال الطبري:"  

 .(ٕ)، ٌمول: ٌهلن خلمه هإالء الذٌن خلمهم من ولد آدم"طاعتهم إٌاه }ٌذهبكم{
 .(ٖ)أي : إذا خالفتم أمره" لال ابن كثٌر:" 
[، أي:" وأوجد لوًما ؼٌركم ٖٖٔلوله تعالى:}َوٌَْستَْخِلْؾ ِمْن بَْعِدُكْم َما ٌََشاُء{ ]األنعام :  

 .(ٗ)ٌخلفونكم من بعد فنابكم، وٌعملون بطاعته تعالى"
مول: وٌؤت بخلك ؼٌركم وأمم سواكم، ٌخلفونكم فً األرض من بعد ٌ لال الطبري:" 

 .(٘)فنابكم وهبلككم"
 (ٙ)ٌخلك وٌنشا خلما ؼٌركم أمثل وأطوع"لال البؽوي:أي:"  
ٌَِّة لَْوٍم آَخِرٌَن{ ]األنعام :   [، أي:" كما خلمكم ٖٖٔلوله تعالى:}َكَما أَْنَشؤَُكْم ِمْن ذُّرِ

 .(2)لبلكم" وابتدأكم من بعد آخرٌن كانوا
 (1)أي: آبابهم الماضٌن لرنا بعد لرن"لال البؽوي:"  
، «اإلنشاء»كما أحدثكم وابتدعكم من بعد خلك آخرٌن كانوا لبلَكم، وأصللال الطبري:"  

ث الموم، بمعنى ابتدأ وأخذ فٌه " اإلحداث. ٌمال:لد أنشؤ فبلن ٌحّدِ
(2). 

ه ، ٌسٌر لدٌه ، كما أذهب المرون أي : هو لادر على ذلن ، سهل علٌ لال ابن كثٌر:" 
األَول وأتى بالذي بعدها كذلن هو لادر على إذهاب هإالء واإلتٌان بآخرٌن ، كما لال تعالى : } 

ُ َعلَى َذِلَن لَِدًٌرا { ]النساء :  [ ، ولال ٖٖٔإِْن ٌََشؤْ ٌُْذِهْبُكْم أٌََُّها النَّاُس َوٌَؤِْت بِآَخِرٌَن َوَكاَن َّللاَّ
ًُّ اْلَحِمٌُد * إِْن ٌََشؤْ ٌُْذِهْبُكْم َوٌَ تعالى : }  ُ ُهَو اْلؽَنِ ِ َوَّللاَّ ؤِْت بَِخْلٍك ٌَا أٌََُّها النَّاُس أَْنتُُم اْلفُمََراُء إِلَى َّللاَّ

ِ بِعَِزٌٍز { ]فاطر :  ًُّ َوأَْنتُُم الْ 2ٔ - َ٘ٔجِدٌٍد َوَما َذِلَن َعلَى َّللاَّ ُ اْلؽَنِ فُمََراُء [ ، ولال تعالى : } َوَّللاَّ
ٌَْرُكْم ثُمَّ ال ٌَُكونُوا أَْمثَالَُكْم { ]دمحم :   .(ٓٔ)["1َٖوإِْن تَتََولَّْوا ٌَْستَْبِدْل لَْوًما َؼ

أبان بن عثمان: "}كما أنشؤكم من ذرٌة لوم آخرٌن{، لال: الذرٌة األصل، والذرٌة  لال 
 .(ٔٔ)النسل"
 .(ٕٔ)التعجٌل باإِلهبلن" لال أبو حٌان:" وتضمنت اآلٌة التحذٌر من بطش هللا فً 
ٌبَِة لَْوٍم آَخِرٌنَ » ولرئ:    .(ٖٔ)«ِمْن ذُّرِ
 الفوابد:
 تمرٌر ؼنى هللا تعالى المطلك عن سابر خلمه. -ٔ
 بٌان لدرة هللا تعالى على إذهاب الخلك كلهم واإلتٌان بآخرٌن ؼٌرهم. -ٕ
ٌََّن أن ودلت اآلٌة الكرٌمة ان حكم الشًء حكم مثله، إذ لاس النظٌر على النظٌر، وبَ  -ٖ

المدرة على إذهاب المخاطبٌن كالمدرة على إذهاب السابمٌن، فإذا ساووهم فً العلة 
والمعنى واألعمال؛ ساووهم فً الحكم والوعٌد والعالبة، كما لال تعالى: }أَفَلَْم ٌَِسٌُروا 

                                                           
 .2/11تفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .ٕٙٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٖٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .٘ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٙٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .12ٖ/ٔوة التفاسٌر:صف (2)
 .2ٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (1)
 .ٕٙٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٖٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .2ٖٓٔ/ٗ(:ص22ٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٖ٘ٙ/ٗالبحر المحٌط: (ٕٔ)
 .2ٕٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
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رَ  ٌَْؾ َكاَن َعالِبَةُ الَِّذٌَن ِمْن لَْبِلِهْم َدمَّ ٌِْهْم َوِلْلَكافِِرٌَن أَْمثَالَُها{  فًِ اأْلَْرِض فٌََْنُظُروا َك ُ َعلَ َّللاَّ
 [.ٓٔ]دمحم: 

"وهو الذي استؽنى عن الخلك وعن «: الؽنً»اثبات اسم من اسمابه تعالى، وهو -ٗ
نصرتهم وتؤٌٌدهم لملكه فلٌست به حاجة إلٌهم، وهم إلٌه فمراء. محتاجون كما وصؾ 

ًُّ وَ   .(ٔ)["1ٖأْنتُم الفُمَراُء{ ]دمحم: نفسه تعالى، فمال عز من لابل: }َوهللاُ الؽَن
ْحَمِة{ ٌدل على أنه تعالى  -٘ كما أن التران اسم }الؽنً{ فً هذه اآلٌة بموله تعالى: }ذُو الرَّ

مع ؼناه المطلك الذي ال ٌحتاج به إلى واحد من خلمه، والذي به ٌنعم بما ٌشاء من النعم 
هم بعموبته فور عصٌانهم، على خلمه، فهو تعالى رحٌم بمن عصاه من خلمه، ال ٌعاجل

فالؽنً منهم إذا عصاه عبده سرعان  -وهلل المثل األعلى  -كما نرى المعهود بٌن الناس 
ما ٌولع به عموبته، محاوال أن ٌجعلها تناسب جرمه، لكن هللا جل وعبل واسع الرحمة 
ٌَُإاِخذُ ٌمهل عباده العاصٌن لعلهم ٌرجعون إلٌه وٌتوبون، وفً هذا ٌمول سبحانه: }َولَْو 

ُرُهْم إِلَى أََجٍل ُمَسّمًى{ ]النحل آٌة  ٌَْها ِمْن َدابٍَّة َولَِكْن ٌَُإّخِ ُ النَّاَس بُِظْلِمِهْم َما تََرَن َعلَ َّللاَّ
ٙٔ](ٕ). 

 
 المرآن

 [ٖٗٔ({ ]األنعام : ٖٗٔ}إِنه َما تُوَعُدوَن َْلٍت َوَما أَْنتُْم بُِمْعِجِزٌَن )
 التفسٌر:

من العماب على كفركم والع بكم، ولن تُعِجزوا  -أٌها المشركون  -بكم إن الذي ٌوعدكم به ر
 ربكم هربًا، فهو لادر على إعادتكم، وإن صرتم ترابًا وعظاًما.

 -[، أي:" إن الذي ٌوعدكم به ربكم ٖٗٔلوله تعالى:}إِنَّ َما تُوَعُدوَن آَلٍت{ ]األنعام : 
 .(ٖ)ولن تُعِجزوا ربكم هربًا" من العماب على كفركم والع بكم، -أٌها المشركون 

 (ٗ)أي: ما توعدون من مجًء الساعة والحشر كابن"لال البؽوي:"  
ٌمول تعالى ذكره للمشركٌن به: أٌها العادلون باهلل األوثاَن واألصناَم، إن لال الطبري:"

 .(٘)الذي ٌُوعدكم به ربكم من عمابه على إصراركم على كفركم، والٌع بكم"
أي : أخبرهم ٌا دمحم أن الذي ٌوعدون به من أمر المعاد كابن ال  لال ابن كثٌر:"

 .(ٙ)محالة"
[، أي:" ال تخرجون عن لدرتنا وعمابنا ٖٗٔلوله تعالى:}َوَما أَْنتُْم بُِمْعِجِزٌَن{ ]األنعام : 
 .(2)وإِن ركبتم فً الهرب متن كل صعٍب وَذلول"

 .(1)ابمٌن"عن ابن عباس: لوله: "}وما أنتم بمعجزٌن{، ٌمول: بمس
 .(2)أي: بفابتٌن، ٌعنً: ٌدرككم الموت حٌث ما كنتم"لال البؽوي:"  
 .(ٓٔ)لال المرطبً: " أي فابتٌن، ٌمال: أعجزنً فبلن، أي فاتنً وؼلبنً" 

أي: وال تعجزون هللا ، بل هو لادر على إعادتكم ، وإن صرتم ترابًا  لال ابن كثٌر:"
 .(ٔ)رفاتًا وعظاًما هو لادر ال ٌعجزه شًء"

                                                           
 .2ٖشؤن الدعاء: (ٔ)
ر فً مجلة الجامعة اإلسبلمٌة بالمدٌنة المنورة، انظر: األسماء والصفات، سعد عبدالرحمن، بحث منشو (ٕ)
 .22، ص2ٗع
 .٘ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .1ٕٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٕٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .12ٖ/ٔصفوة التفاسٌر: (2)
 .2ٖٓٔ/ٗ(:ص22ٓ1أخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .2ٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (2)
 .2/11طبً:تفسٌر المر (ٓٔ)
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ٌمول: لن تعجزوا ربّكم هربًا منه فً األرض فتفوتوه، ألنكم حٌث كنتم فً لال الطبري:"
لبضته، وهو علٌكم وعلى عموبتكم بمعصٌتكم إٌّاه لادر. ٌمول: فاحذُروه وأنٌبوا إلى طاعته، لبل 

 .(ٕ)نزول الببلء بكم"
م، إن كنتم تعملون فعدوا أنفسكم من عن أبً سعٌد الخدري عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: "ٌا بنً آد

 .(ٖ)الموتى، والذي نفسً بٌده }إن ما توعدون آلت وما أنتم بمعجزٌن{"
 الفوابد:
 صدق وعد هللا تعالى وعدم تخلفه. -ٔ
فً اآلٌة الكرٌمة إثبات البَعث والنُشور، إذ أن اإلٌمان بالمعاد أوجبه المرآن الكرٌم  -ٕ

اللة لاطعة، والمرآن كله من فاتحته إلى خاتمته والسنة النبوٌة الشرٌفة، ودال علٌه د
مملوء بذكر أحوال الٌوم اآلخر، وتفاصٌل ما فٌه، وتمرٌر ذلن باألخبار الصادلة 
واألمثال المضروبة لبلعتبار واإلرشاد، وكما ذكر المرآن األدلة علٌه، رد على منكرٌه، 

 وبٌَّن كذبهم وافتراَءهم.
ي إلٌه، وال صحة لما ٌزعمه الضالون من أن والفطرة السلٌمة تدلُّ علٌه وتهد

العمول تنفً ولوع البعث والنشور، فإن العمول ال تمنع ولوعه، واألنبٌاء ال ٌؤتون بما 
تحٌل العمول ولوعه، وإن جاإوا بما ٌحٌِّر العمول، ولذلن لال علماإنا: الشرابع تؤتً 

 بمحارات العمول، ال بمحاالت العمول.
، فمال:} إِنَّ َما «إن والبلم»بولوع المٌامة إخباراً مإكداً بـ  إخباره سبحانه وتعالى -ٖ

ْفَح اْلَجِمٌَل{ ]الحجر:   فَاْصفَحِ الصَّ
تُوَعُدوَن آلٍت {، وكموله تعالى: }َوإِنَّ السَّاَعةَ آلتٌَِةٌ

 [.2[، ولوله: }إِنََّما تُوَعُدوَن لََوالٌِع{ ]المرسبلت: 1٘
المعاد إخبار الحك تبارن وتعالى بذلن، فمن فإن أعظم األدلة الدالة على ولوع 

آمن باهلل، وصدَّق برسوله الذي أرسل، وكتابه الذي أنزل فبل مناص له من اإلٌمان بما 
 أخبرنا به من البعث والنشور، والجزاء والحساب، والجنة والنار.

ع الحك تبارن وتعالى أسالٌب اإلخبار لٌكون أولع فً النفوس وآكد فً  ولد نَوَّ
 ملوب.ال
أنه سبحانه وتعالى له مطلك المدرة وكمالها وتمامها الذي ما كان لٌعجزه من شًء فً  -ٗ

األرض وال فً السماء، الذي ما خلك الخلك وال بعثهم فً كمال لدرته إال كنفس واحدة، 
الذي إنما أمره إذا أراد شٌبا أن ٌمول له كن فٌكون، الذي ٌبدأ الخلك ثم ٌعٌده وهو أهون 

ي ٌمسن السماوات واألرض أن تزوال ولبن زالتا إن أمسكهما من أحد من علٌه، الذ
بعده، وٌمسن السماء أن تمع على األرض إال بإذنه، الذي وسع كرسٌه السماوات 
واألرض وال ٌبوده حفظهما، أي: ال ٌكرثه وال ٌثمله، الفعال لما ٌشاء إذا شاء كٌؾ شاء 

ُ فً أي ولت شاء، لال هللا تعالى: }إِْن ٌَشَ  ؤْ ٌُْذِهْبُكْم أٌََُّها النَّاُس َوٌَؤِْت بِآَخِرٌَن َوَكاَن َّللاَّ
[ ولال تعالى بعد الكبلم على البدء واإلعادة: }َذِلَن بِؤَنَّ َٖٖٔعلَى َذِلَن لَِدًٌرا{ ]النَِّساِء: 

َ ُهَو اْلَحكُّ َوأَنَّ َما ٌَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ُهَو اْلبَاِطُل{ ]اْلَحّجِ:  [ اآْلٌَةَ. ولال تعالى بعد َّٕٙللاَّ
ٍء  ًْ َ ُهَو اْلَحكُّ َوأَنَّهُ ٌُْحًٌِ اْلَمْوتَى َوأَنَّهُ َعلَى ُكّلِ َش الكبلم على هذا المعنى: }َذِلَن بِؤَنَّ َّللاَّ

ٌَْؾ َكاَن َعالِبَةُ ٙلَِدٌٌر{ ]اْلَحّجِ:  الَِّذٌَن  [ َولَاَل تَعَالَى: }أََولَْم ٌَِسٌُروا فًِ اأْلَْرِض فٌََْنُظُروا َك
ٍء فًِ السََّماَواِت َواَل فًِ  ًْ ُ ِلٌُْعِجَزهُ ِمْن َش ةً َوَما َكاَن َّللاَّ ِمْن لَْبِلِهْم َوَكانُوا أََشدَّ ِمْنُهْم لُوَّ

ٍس [ َولَاَل تَعَالَى: }َما َخْلمُُكْم َواَل بَْعثُُكْم إاِلَّ َكنَفْ ٗٗاأْلَْرِض إِنَّهُ َكاَن َعِلًٌما لَِدًٌرا{ ]فاِطٍر: 
ٌْبًا أَْن ٌَمُوَل لَهُ ُكْن فٌََُكوُن{ 1َٕواِحَدةٍ{ ]لُْمَماَن:  [ ، َولَاَل تَعَالَى: }إِنََّما أَْمُرهُ إَِذا أََراَد َش

ًَ 1ٕ]ٌس:  ِذي َخلََك السََّماَواِت َواأْلَْرَض َولَْم ٌَْع
َ الَّ [ َولَاَل تَعَالَى: }أََولَْم ٌََرْوا أَنَّ َّللاَّ

                                                                                                                                                                      
 .ٖٕٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .1ٕٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٖٓٔ/ٗ(:ص22ٓ2أخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
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ٍء لَِدٌٌر{ ]اأْلَْحمَاِؾ: بَِخْلِمِهنَّ بِمَ  ًْ ًَ اْلَمْوتَى بَلَى إِنَّهُ َعلَى ُكّلِ َش [ َولَاَل ٖٖاِدٍر َعلَى أَْن ٌُْحٌِ
ِل بَْل ُهْم فًِ لَْبٍس ِمْن َخْلٍك َجِدٌٍد{ ]ق:  [ َولَاَل: }َولَمَْد َخلَْمنَا ٘ٔتَعَالَى: }أَفَعٌٌَِنَا بِاْلَخْلِك اأْلَوَّ

ٌْنَُهَما فًِ ِستَِّة أٌََّاٍم َوَما َمسَّنَا ِمْن لُؽُوٍب{ ]ق: السََّماَواِت َواأْلَرْ  [ َولَاَل تَعَالَى: 1َٖض َوَما بَ
 َ ٌْنَُهنَّ ِلتَْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ ُل اأْلَْمُر بَ ُ الَِّذي َخلََك َسْبَع َسَماَواٍت َوِمَن اأْلَْرِض ِمثْلَُهنَّ ٌَتَنَزَّ  َعلَى }َّللاَّ

ٍء لَِدٌٌر  ًْ ٍء ِعْلًما{ ]الطَّبَلِق: ُكّلِ َش ًْ َ لَْد أََحاَط بُِكّلِ َش ٌَْس َٕٔٔوأَنَّ َّللاَّ [ َولَاَل تَعَالَى: }أََولَ
ُق اْلعَِلٌُم، إِنَّمَ  ا الَِّذي َخلََك السََّماَواِت َواأْلَْرَض بِمَاِدٍر َعلَى أَْن ٌَْخلَُك ِمثْلَُهْم بَلَى َوُهَو اْلَخبلَّ

[ َولَاَل تَعَالَى: }تَبَاَرَن الَِّذي بٌَِِدِه 1ٕ-1ٔبًا أَْن ٌَمُوَل لَهُ ُكْن فٌََُكوُن{ ]ٌس: أَْمُرهُ إَِذا أََراَد شٌَْ 
ٍء لَِدٌٌر{ ]تَبَاَرَن:  ًْ [ َولَاَل تَعَالَى: }فبََل أُْلِسُم بَِرّبِ اْلَمَشاِرِق ٔاْلُمْلُن َوُهَو َعلَى ُكّلِ َش

ًٌْرا ِمْنُهْم َوَما نَْحُن بَِمْسبُولٌَِن{ ]اْلَمعَاِرجِ:  َواْلَمؽَاِرِب إِنَّا لَمَاِدُروَن، َعلَى أَنْ  َل َخ [ ٓٗنُبَّدِ
َولَاَل تَعَالَى: }َوأَْنَزْلنَا ِمَن السََّماِء َماًء بِمََدٍر فَؤَْسَكنَّاهُ فًِ اأْلَْرِض َوإِنَّا َعلَى َذَهاٍب بِِه 

ْن آٌَاتِِه أَنََّن تََرى اأْلَْرَض َخاِشعَةً فَإَِذا أَْنَزْلنَا [ َولَاَل تَعَالَى: }َومِ 1ٔلَمَاِدُروَن{ ]اْلُمْإِمنُوَن: 
ٍء لَِدٌٌر{  ًْ ْت َوَربَْت إِنَّ الَِّذي أَْحٌَاَها لَُمْحًٌِ اْلَمْوتَى إِنَّهُ َعلَى ُكّلِ َش ٌَْها اْلَماَء اْهتَزَّ َعلَ

لَْت:  ُ ٌُْنِشُا [ َولَاَل تَعَالَى: }لُْل ِسٌُروا فًِ اأْلَْرِض فَاْنظُ 2ٖ]فُّصِ ٌَْؾ بََدأَ اْلَخْلَك ثُمَّ َّللاَّ ُروا َك
ٌِْه تُ  ُب َمْن ٌََشاُء َوٌَْرَحُم َمْن ٌََشاُء َوإِلَ ٍء لَِدٌٌر، ٌُعَذِّ ًْ َ َعلَى ُكّلِ َش ْملَبُوَن، النَّْشؤَةَ اآْلِخَرةَ إِنَّ َّللاَّ

ٍ َواَل نَِصٌٍر{ َوَما أَْنتُْم بُِمْعِجِزٌَن فًِ اأْلَْرِض َواَل فًِ السََّماِء َومَ  ًّ ِ ِمْن َوِل ا لَُكْم ِمْن ُدوِن َّللاَّ
[، واآلٌات فً هذا الباب كثٌرة ٌطول ذكرها بل كل آٌات هللا ٕٕ-ٕٓ]اْلعَْنَكبُوِت: 

الظاهرة والمعنوٌة وجمٌع مخلولاته العلوٌة والسفلٌة تدل على كمال لدرته الشاملة التً 
عن علمه مثمال ذرة وعبارة العبد تمصر عن ال ٌخرج عنها مثمال ذرة كما أنه ال ٌعزب 

ذلن المعنى العظٌم، وكفى العبد دلٌبل أن ٌنظر فً خلك نفسه كٌؾ لدره أحكم الحاكمٌن 
وخلمه فً أحسن تموٌم وشك له السمع فسمع والبصر فؤبصر واللسان فنطك والفإاد 

ته إلى فعمل إلى ؼٌر ذلن فكٌؾ إذا سرح للبه فً عجابب الملكوت ونظر بعٌن بصٌر
مبدعات الحً الذي ال ٌموت ورأى اآلٌات الباهرة والبراهٌن الظاهرة على كمال لدرة 
ُ ِمْن  ذي العزة والجبروت } أََولَْم ٌَْنُظُروا فًِ َملَُكوِت السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما َخلََك َّللاَّ

 ِ ٍء َوأَْن َعَسى أَْن ٌَُكوَن لَِد اْلتََرَب أََجلُُهْم فَبِؤَّي ًْ [ 1َ٘ٔحِدٌٍث بَْعَدهُ ٌُْإِمنُوَن { ]األعراؾ:  َش
وفً حدٌث االستخارة المتفك علٌه "اللهم إنً أستخٌرن بعلمن وأستمدرن بمدرتن 

 .(ٕ)الحدٌث (ٔ)وأسؤلن من فضلن العظٌم فإنن تمدر وال ألدر وتعلم وال أعلم"
 

 المرآن
اِمٌل فََسْوَؾ تَْعلَُموَن َمْن تَُكوُن لَهُ َعالِبَةُ الدهاِر إِنههُ ََل ٌُْفِلُح }لُْل ٌَا لَْوِم اْعَملُوا َعلَى َمَكانَتُِكْم إِنًِّ عَ 

 [ٖ٘ٔ({ ]األنعام : ٖ٘ٔالظهاِلُموَن )
 التفسٌر:
: ٌا لوم اعملوا على طرٌمتكم فإنً عامل على طرٌمتً التً شرعها لً ربً -أٌها الرسول-لل 

َمِن الذي تكون له العالبة الحسنة؟ إنه ال ٌفوز  -عند حلول النممة بكم-جل وعبل فسوؾ تعلمون 
 برضوان هللا تعالى والجنة َمن تجاوز حده وظلم، فؤشرن مع هللا ؼٌره.

[، أي:" أي لل لهم ٌا دمحم ٌا ٖ٘ٔلوله تعالى:}لُْل ٌَا لَْوِم اْعَملُوا َعلَى َمَكانَتُِكْم{ ]األنعام :  
 .(ٖ)ما أنتم عاملون"لوم اثبتوا على كفركم ومعاداتكم لً واعملوا 

ٌمول : اعملوا على ِحٌالكم وناحٌتكم، ]وهو[ أمٌر منه له بوعٌدهم  لال الطبري:" 
 .(ٗ)وتهّددهم ، ال إطبلٌق لهم فً عمل ما أراُدوا من معاصً هللا"

                                                           
 ." فً الدعوات، باب الدعاء عند االستخارة1ٖٔ/ ٔٔالبخاري "صحٌح  (ٔ)
 .ٓٗٔ-2ٖٔ/ٔمعارج المبول بشرح سلم الوصول إلى علم األصول، حافظ بن أحمد بن علً الحكمً:انظر:  (ٕ)
 .2ٖٓ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .2ٕٔ-1ٕٔ/ٕٔتفسٌر الكطبري: (ٗ)
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هذا تهدٌد شدٌد ، ووعٌد أكٌد ، أي : استمروا على طرٌمكم وناحٌتكم إن  لال ابن كثٌر:"
 .(ٔ)لى هدى"كنتم تظنون أنكم ع

 [، خمسة تؤوٌبلت:ٖ٘ٔلوله تعالى:}لُْل ٌَا لَْوِم اْعَملُوا َعلَى َمَكانَتُِكْم{ ]األنعام : وفً  
 . (ٕ)أحدها : على طرٌمتكم
 .(ٖ)والثانً : على حالتكم

 .(ٙ)، والضحان(٘)، والحسن، ومجاهد(ٗ)والثالث : على ناحٌتكم ، لاله ابن عباس
 .(2)ه الزجاجوالرابع : على تمكنكم ، لال

 .(1)والخامس : على منازلكم ، لاله الكلبً
 .(2)والسادس. على جٌلتكم. لاله مماتل

 .(ٓٔ)«المكانة»، على جمع :«َعلَى َمَكانَاتُِكمْ »ولرء:
[، أي:" إنً عامٌل ما أمرنً به ربً من الثبات ٖ٘ٔلوله تعالى:}إِنًِّ َعاِمٌل{ ]األنعام :  
 .(ٔٔ)على دٌنه"

 .(ٕٔ)فؤنا مستمر على طرٌمتً ومنهجً"ي:"لال ابن كثٌر:أ
" ٌمول جل ثناإه ، لنبٌه : لل لهم : اعملوا ما أنتم عاملون ، ، فإنً عامل لال الطبري: 

 .(ٖٔ)ما أنا عامله مما أمرنً به ربً"
 [، أي:" أي فسوؾٖ٘ٔلوله تعالى:}فََسْوَؾ تَْعلَُموَن َمْن تَُكوُن لَهُ َعالِبَةُ الدَّاِر{ ]األنعام :  

 .(ٗٔ)تعلمون أٌنا تكون له العالبة المحمودة فً الدار اآلخرة أنحن أم أنتم؟"
 .(٘ٔ)"ٌعنى: الجنة، أنحن أم انتم؟ لال مماتل:" 
أنا أو أنتم، وهذا من اإلنصاؾ بموضع عظٌم، حٌث بٌَّن األعمال  لال السعدي:أي:" 

تصرٌح الذي ٌؽنً عنه وعاملٌها، وجعل الجزاء ممرونا بنظر البصٌر، ضاربا فٌه صفحا عن ال
التلوٌح. ولد علم أن العالبة الحسنة فً الدنٌا واآلخرة للمتمٌن، وأن المإمنٌن لهم عمبى الدار، 

 .(ٙٔ)وأن كل معرض عما جاءت به الرسل، عالبته سوء وشر"
" فسوؾ تعلمون ، أٌها الكفرة باهلل ، عند معاٌنتكم العذاَب ، َمن الذي لال الطبري:أي: 

بة الدار منا ومنكم، ٌمول : من الذي تُْعمبه دنٌاه ما هو خٌر له منها أو شر منها ،  تكون له عال
 .(2ٔ)بما لدَّم فٌها من صالح أعماله أو َسٌّبها"

أي : أتكون لً أو لكم. ولد أنجز موعده له ، صلوات هللا علٌه ، فإنه  لال ابن كثٌر:"
ن العباد ، وفتح له مكة ، وأظهره على تعالى مكن له فً الببلد ، وحكمه فً نواصً مخالفٌه م

                                                           
 .ٖٕٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .2ٕٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .2ٕٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .2ٖٓٔ/ٗ(:ص22ٓ2انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗ)
 ، حكاه دون ذكر السند.2ٖٓٔ/ٗانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (٘)
 ، حكاه دون ذكر السند.2ٖٓٔ/ٗفسٌر ابن ابً حاتم:انظر: ت (ٙ)
 .2ٖٕ/ٕانظر: معانً المرآن: (2)
 .2ٕٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .2ٓ٘/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .2ٕٔ/ٕٔ، وتفسٌر الطبري:2ٕٙانظر: السبعة فً المراءات: (ٓٔ)
 .2ٖٓ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .ٖٕٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .2ٕٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .2ٖٓ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٗٔ)
 .2ٓ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘ٔ)
 .2ٕٗتفسٌر السعدي: (ٙٔ)
 .ٖٓٔ-2ٕٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (2ٔ)
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من كذبه من لومه وعاداه وناوأه ، واستمر أمره على سابر جزٌرة العرب ، وكذلن الٌمن 
والبحرٌن ، وكل ذلن فً حٌاته. ثم فتحت األمصار واأللالٌم والرساتٌك بعد وفاته فً أٌام خلفابه 

ُ ألْؼِلبَنَّ أَنَا َوُرُسِلً { ]المجادلة : ، رضً هللا عنهم أجمعٌن ، كما لال هللا تعالى : } َكتَ  [ َٕٓب َّللاَّ
ْنٌَا َوٌَْوَم ٌَمُوُم األْشَهاُد. ٌَْوَم ال ٌَنْ  فَُع الظَّاِلِمٌَن ، ولال } إِنَّا لَنَْنُصُر ُرُسلَنَا َوالَِّذٌَن آَمنُوا فًِ اْلَحٌَاةِ الدُّ

[ ، ولال تعالى : } َولَمَْد َكتَْبنَا فًِ ٕ٘،  ٔ٘دَّاِر { ]ؼافر : َمْعِذَرتُُهْم َولَُهُم اللَّْعنَةُ َولَُهْم ُسوُء ال
اِلُحوَن { ]األنبٌاء :  ْكِر أَنَّ األْرَض ٌَِرثَُها ِعبَاِدَي الصَّ بُوِر ِمْن بَْعِد الذِّ [ ، ولال تعالى ٘ٓٔالزَّ

ٌِْهْم َربُُّهْم لَنُْهِلَكنَّ الظَّاِلِمٌنَ  . َولَنُْسِكنَنَُّكُم األْرَض ِمْن بَْعِدِهْم َذِلَن ِلَمْن إخباًرا عن رسله : } فَؤَْوَحى إِلَ
ُ الَِّذٌَن آَمنُوا ِمْنُكْم ٗٔ،  َٖٔخاَؾ َممَاِمً َوَخاَؾ َوِعٌِد { ]إبراهٌم :  [ ، ولال تعالى : } َوَعَد َّللاَّ

اِلَحاِت لٌََْستَْخِلفَنَُّهْم فًِ األْرِض َكَما اْستَْخلََؾ الَّذِ  نَنَّ لَُهْم ِدٌنَُهُم الَِّذي َوَعِملُوا الصَّ ٌَن ِمْن لَْبِلِهْم َولٌََُمّكِ
ٌْبًا { اآلٌة ]النور  لَنَُّهْم ِمْن بَْعِد َخْوفِِهْم أَْمنًا ٌَْعبُُدونَنًِ ال ٌُْشِرُكوَن بًِ َش [ ، ٘٘: اْرتََضى لَُهْم َولٌَُبَّدِ

 .(ٔ)ًرا ، باطنًا وظاهًرا"ولد فعل هللا تعالى ذلن بهذه األمة ، وله الحمد والمنة أوال وآخ
 [، وجهان:ٖ٘ٔلوله تعالى:}فََسْوَؾ تَْعلَُموَن َمْن تَُكوُن لَهُ َعالِبَةُ الدَّاِر{ ]األنعام : وفً  

ً منه فً ثوابه وتحذٌراُ من  أحدهما : تعلمون ثواب اآلخرة باإلٌمان ، وعمابها بالكفر ترؼٌبا
 .(ٕ)عمابه

 .(ٖ)ٌا ألولٌابه ، وخذالنه ألعدابه ، لاله ابن بحروالثانً : تعلمون نصر هللا فً الدن
 .(ٗ)ولرأ حمزة والكسابى: }ٌكون له{، بالٌاء 

[، أي:" إنه ال ٌنجح وال ٌفوز ٖ٘ٔلوله تعالى:}إِنَّهُ اَل ٌُْفِلُح الظَّاِلُموَن{ ]األنعام : 
 .(٘)بمطلوبه من كان ظالماً"

ته عند هللا َمْن عمل بخبلؾ ما أمره ٌمول : إنه ال ٌنجح وال ٌفوز بحاج لال الطبري:" 
 .(ٙ)، فً هذا الموضع"«ظلم الظالم»هللا به من العمل فً الدنٌا  وذلن معنى :

فكل ظالم، وإن تمتع فً الدنٌا بما تمتع به، فنهاٌته فٌه االضمحبلل  لال السعدي:" 
 .(1)"(2)«إن هللا لٌملً للظالم، حتى إذا أخذه لم ٌفلته»والتلؾ 
 .(2)اس: "لوله: }الظالمون{، ٌعنً: ال ألبل ما كان فً الشرن"ن ابن عبع 
 .(ٓٔ)ٌعنً: ال ٌسعد الظالمون فً اآلخرة، ٌعنً: المشركٌن"لال مماتل:"  
لال الزمخشري: "فً اآلٌة طرٌٌك من اإِلنذار لطٌؾ المسلن، فٌه إِنصاؾ فً الممال  

 .(ٔٔ)ٌك، والْمنَذر مبطل"وأدٌب حسن، مع تضمن شدة الوعٌد، والوثوق بؤن الُمْنذر محِ 
وللمفسرٌن فً نسخ لوله تعالى: }لُْل ٌَا لَْوِم اْعَملُوا َعلَى َمَكانَتُِكْم إِنًِّ َعاِمٌل فََسْوَؾ  

 [،لوالن:ٖ٘ٔتَْعلَُموَن{]األنعام : 
 .(ٕٔ)أحدهما: أن المراد بها ترن لتال الكفار، فهً منسوخة بآٌة السٌؾ، ذكره هبة هللا

 .(ٔ)راد بها التهدٌد فعلى هذا هً محكمةوالثانً: أن الم

                                                           
 .ٖٕٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .2ٖٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .2ٖٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .2ٕٓانظر: السبعة فً المراءات: (ٗ)
 .2ٖٓ/ٔصفوة التفاسٌر: (٘)
 .ٖٓٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
، كتاب ٖٗ٘/ 1متفك علٌه من رواٌة أبً موسى األشعري رضً َّللاَّ عنه، أخرجه البخاري فً الصحٌح (2)

(، وأخرجه مسلم فً 1ٙٙٗ(، الحدٌث )٘(، باب: }َوَكذَِلَن أَْخذُ َربَِّن. . .{ )ٔٔ(، سورة هود )٘ٙالتفسٌر )
 .( واللفظ لهما1ٖٕ٘/ ٔٙ(، الحدٌث )٘ٔ(، باب تحرٌم الظلم )٘ٗكتاب البر. . . ) ،222ٔ/ ٗالصحٌح 

 .2ٕٗتفسٌر السعدي: (1)
 .2ٖٓٔ/ٗ(:ص22ٔٓأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .2ٔ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .1ٙ/ٕالكشاؾ: (ٔٔ)
 .ٙٗفً ناسخه: (ٕٔ)
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 .(ٕ)واختار ابن الجوزي المول الثانً، ولال:"وهذا هو األصح"
 

 الفوابد:
تهدٌد المشركٌن بالعذاب إن هم أصروا على الشرن والكفر والذي دل علٌه لوله  -ٔ

}اعملوا على مكانتكم إنً عامل فسوؾ تعلمون من تكون له عالبة الدار{ الدنٌا }إنه ال 
 ٌفلح الظالمون{ .

وفً اآلٌة الكرٌمة: داللة واضحة على أن عذاب جهنم دابم ومستمر ال انمطاع له، وأن  -ٕ
ٌِْه َعَذاٌب ُمِمٌٌم{، : أي: "دابم مستمر  أهلها خالدون مخلدون فٌها، لال تعالى: }َوٌَِحلُّ َعلَ

 .(ٖ)فً الدار اآلخرة وهو عذاب النار"
ب األخروي فإن العذاب الممٌم عذاب لال اآللوسً:"فٌه إشارة إلى العذا

 .(ٗ)النار"
 

 المرآن
ِ بَِزْعِمِهْم َوَهذَا ِلُشَركَ  ا ذََرأَ ِمَن اْلَحْرِث َواأْلَْنعَاِم نَِصٌبًا فَمَالُوا َهذَا ّلِِله ِ ِممه ائِنَا فََما َكاَن }َوَجعَلُوا ّلِِله

ِ َوَما َكاَن ّلِِلهِ  ({ ٖٙٔ فَُهَو ٌَِصُل إِلَى ُشَرَكائِِهْم َساَء َما ٌَْحُكُموَن )ِلُشَرَكائِِهْم فَََل ٌَِصُل إِلَى َّللاه
 [ٖٙٔ]األنعام : 
 التفسٌر:

جزًءا مما خلك من الزروع والثمار واألنعام ٌمدمونه للضٌوؾ  -جلَّ وعبل-وجعل المشركون هلل 
ان والمساكٌن، وجعلوا لسًما آخر من هذه األشٌاء لشركابهم من األوثان واألنصاب، فما ك
مخصًصا لشركابهم فإنه ٌصل إلٌها وحدها، وال ٌصل إلى هللا، وما كان مخصصا هلل تعالى فإنه 

 ٌصل إلى شركابهم. ببس حكم الموم ولسمتهم.
ا َذَرأَ ِمَن اْلَحْرِث َواأْلَْنعَاِم نَِصٌبًا{ ]األنعام :   ِ ِممَّ [، أي:" ٖٙٔلوله تعالى:}َوَجعَلُوا ّلِِلَّ

جزًءا مما خلك من الزروع والثمار واألنعام ٌمدمونه للضٌوؾ  -لَّ وعبلج-وجعل المشركون هلل 
 .(٘)والمساكٌن"
هذا ذم وتوبٌخ من هللا للمشركٌن الذٌن ابتدعوا بدًعا وكفًرا وشرًكا ،  لال ابن كثٌر:" 

وجعلوا هلل جزًءا من خلمه ، وهو خالك كل شًء سبحانه وتعالى عما ٌشركون ؛ ولهذا لال تعالى 
ا َذَرأَ { أي : مما خلك وبرأ } ِمَن اْلَحْرِث { أي : من الزروع والثمار } : } وَ  ِ ِممَّ َجعَلُوا ّلِِلَّ

 .(ٙ)َواألْنعَاِم نَِصٌبًا { أي : جزءا ولسما"
 :(2)وفً نصٌبهم من األنعام ثبلثة ألوال

 أحدها : أنه كنصٌبهم من الزرع مصروؾ فً النفمة علٌها وعلى خدامها .
 لربان ألوثانهم كانوا ٌتمربون به إلٌها . والثانً : أنه

 والثالث : أنه البحٌرة ، والساببة ، والوصٌلة ، والحام .
ِ بَِزْعِمِهْم{ ]األنعام :   [، أي:" فمالوا: هذا نصٌب هللا، ٖٙٔلوله تعالى:}فَمَالُوا َهَذا ّلِِلَّ

 .(1)بدعواهم ولولهم من ؼٌر دلٌل وال شرع"
 .(ٔ)م{، مضمومة الزاىلرأ الكسابى وحده: }بزعمه

                                                                                                                                                                      
 .ٖٔٗ/ٕانظر: نواسخ المرآن: (ٔ)
 .ٖٔٗ/ٕنواسخ المرآن: (ٕ)
 .٘ٙٗ/ٗفتح المدٌر: (ٖ)
 .ٕٗ/2روح المعانً: (ٗ)
 .٘ٗٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖٗٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .2ٗٔ-2ٖٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .2ٖٓ/ٔصفوة التفاسٌر: (1)



ٔٙ2 
 

 .(ٕ)[، أي:" وهذا النصٌب آللهتنا وأصنامنا"ٖٙٔلوله تعالى:}َوَهَذا ِلُشَرَكابِنَا{ ]األنعام :  
ِ{ ]األنعام :   [، أي:" فما كان ٖٙٔلوله تعالى:}فََما َكاَن ِلُشَرَكابِِهْم فبََل ٌَِصُل إِلَى َّللاَّ

 .(ٖ)صل إلى هللا"مخصًصا لشركابهم فإنه ٌصل إلٌها وحدها، وال ٌ
ِ فَُهَو ٌَِصُل إِلَى ُشَرَكابِِهْم{ ]األنعام :   [، أي:" وما كان ٖٙٔلوله تعالى:}َوَما َكاَن ّلِِلَّ

 .(ٗ)مخصصا هلل تعالى فإنه ٌصل إلى شركابهم"
ِ َوَما َكا واختلؾ أهل التفسٌر فً لوله تعالى:}  ِ فََما َكاَن ِلُشَرَكآبِِهم فبَلَ ٌَِصُل إِلَى َّللاَّ َن ّلِِلَّ

 [، على ألوال:ٖٙٔ{ ]األنعام : فَُهَو ٌَِصُل إِلَى ُشَرَكابِِهمْ 
أحدها : أنه كان إذا اختلط بؤموالهم شًء مما جعلوه ألوثانهم ، ردوه ، وإذا اختلط بها ما جعلوه 

 .(2)، واختاره الطبري(1)، والكلبً(2)، ولتادة(ٙ)، ومجاهد(٘)هلل لم ٌردوه ، لاله ابن عباس
بؤرض خوالن، ٌمسمون له  (ٓٔ)«عمٌانس»صنم ٌمال له « خوالن»وكان لـالكلبً:"لال  

من أنعامهم وحروثهم لسما بٌنه وبٌن هللا عز وجل بزعمهم، فما دخل فً حك هللا من حك 
عمٌانس ردوه علٌه وما دخل فً حك الصنم من حك هللا الذي سموه له تركوه له،وهم بطن من 

ا َذَرأَ ِمَن «األسوم» وهم« األدوم»خوالن ٌمال لهم  ِ ِممَّ ، وفٌهم نزل فٌما بلؽنا: }َوَجعَلُوا ّلِِلَّ
ِ بَِزْعِمِهْم َوَهَذا ِلُشَرَكابِنَا فََما َكاَن ِلُشَرَكابِِهْم فبَل ِ  اْلَحْرِث َواألَْنعَاِم نَِصٌبًا فَمَالُوا َهَذا ّلِِلَّ ٌَِصُل إِلَى َّللاَّ

ِ فَُهَو ٌَِصُل إِلَ   .(ٔٔ)ى ُشَرَكابِِهْم َساَء َما ٌحكمون{"َوَما َكاَن ّلِِلَّ
، (ٕٔ)والثانً : أنه كان إذا هلن ما ألوثانهم ؼرموه ، وإذا هلن ما هلل لم ٌؽرموه ، لاله الحسن

 .(ٖٔ)والسدي
والثالث : أنهم كانوا ٌصرفون بعض ما جعلوه هلل فً النفمة على أوثانهم وال ٌفعلون مثل ذلن 

 .(ٗٔ)المتؤخرٌن فٌما جعلوه ألوثانهم ، لاله بعض
والرابع : أن كل شًء جعلوه هلل من ذبابحهم لم ٌؤكلوه حتى ٌذكروا علٌه اسم أوثانهم ، وال 

 .(٘ٔ)ٌذكرون اسم هللا فٌما جعلوه ألوثانهم ، لاله ابن زٌد
ألن هللا جل ثناإه أخبر أنهم جعلوا هلل من حرثهم هو المول االول، " -وهللا أعلم-والراجح 

مدُرا، فمالوا:"هذا هلل" وجعلوا مثله لشركابهم، وهم أوثانهم، بإجماع من أهل وأنعامهم لسًما م
التؤوٌل علٌه، فمالوا:}هذا لشركابنا{ وإن نصٌب شركابهم ال ٌصل منه إلى هللا، بمعنى: ال ٌصل 
إلى نصٌب هللا، وما كان هلل وَصل إلى نصٌب شركابهم. فلو كان وصول ذلن بالتسمٌة وترن 

عٌان ما أخبر هللا عنه أنه لمٌصل، جابًزا أن تكون لد وصلت، وما أخبر عنه أنه التسمٌة، كان أ

                                                                                                                                                                      
 .2ٕٓانظر: السبعة فً المراءات: (ٔ)
 .2ٖٓ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .٘ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .٘ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٔٔ/ٕٔ(:ص122ٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٕٖٔ-ٖٔٔ/ٕٔ(:ص2ٕٖٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٕٖٔ/ٕٔ(:ص2ٖٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٖٗانظر: كتاب االصنام: (1)
 .ٖٗٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
مرر من األنعام هو صنم "خوالن"؛ وموضعه فً أرض خوالن؛ وكان ٌمدم له فً كل عام نصٌبه الم(ٓٔ)

والحروث، ولد ورد ذكر هذا الصنم فً خبر "وفد خوالن" الذي لدم على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً شعبان سنة عشر. إذ 
ذكر أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال لهم: "ما فعل عمؤنسى؟ " فمالوا: بشر وعسر، أبدلنا هللا به، ولو لد رجعنا إلٌه هدمناه، 

، وانظر: تارٌخ الفكر الدٌنً ٕ٘ٙ/ٙمٌت منا بعد بماٌا من شٌخ كبٌر وعجوز كبٌرة متمسكون به".]المفصل:ولد ب
 .[ٕٗٗالجاهلً:

 .ٗٗ-ٖٗكتاب األصنام: (ٔٔ)
 .2ٗٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .ٖٖٔ-ٕٖٔ/ٕٔ(:ص2ٖٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .2ٗٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
 .ٖٗٔ/ٕٔ(:ص2ٓ2ٖٔطبري)انظر: تفسٌر ال (٘ٔ)
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لد وصل، لم ٌصل. وذلن خبلؾ ما دّل علٌه ظاهر الكبلم، ألن الذبٌحتٌن تُذبح إحداهما هلل، 
واألخرى لآللهة، جابز أن تكون لحومهما لد اختلطت، وخلطوها إذ كان المكروه عندهم تسمٌة 

 .(ٔ)مذبوًحا لآللهة، دون اختبلط األعٌان واتصال بعضها ببعض" هللا على ما كان
 .(ٕ)[، أي:" ببس حكم الموم ولسمتهم"ٖٙٔلوله تعالى:}َساَء َما ٌَْحُكُموَن{ ]األنعام :  
 .(ٖ)أي: ساء الحكم حكمهم"لال المرطبً:" 
بهم، ٌمول جل ثناإه: ولد أساإوا فً حكمهم،  إذ أخذوا من نصٌبً لشركالال الطبري:" 

ولم ٌعطونً من نصٌب شركابهم. وإنما عنى بذلن تعالى ذكره الخبَر عن جهلهم وضبللتهم، 
وذهابهم عن سبٌل الحك، بؤنهم لم ٌرضوا أن عدلوا بمن خلمهم وؼذاهم، وأنعم علٌهم بالنعم التً 

 .(ٗ)ال تحصى، ما ال ٌضرهم وال ٌنفعهم، حتى فّضلوه فً ألسامهم عند أنفسهم بالمَْسم علٌه"
 الفوابد:
 بٌان لمبابح المشركٌن وجرابمهم، حٌث خصوا بعض األنعام والزروع ألوثانهم. -ٔ
 أنكر هللا تعالى على المشركٌن شركهم، وهذا هو التوحٌد اإلرادي الطلبً. -ٕ
 حرمة االبتداع فً الدٌن والتشرٌع المنافً لشرع هللا تعالى وإن لم ٌنسب إلى هللا تعالى. -ٖ

ر، والدلٌل على ذلن أنها تنمسم إلى رتب متفاوتة، والبدعة خطرها عظٌم وكبٌ
وفً هذا ٌمول اإلمام الشاطبً:"البدعة تنمسم إلى رتب متفاوتة منها ما هو كفر صراح، 
ا َذَرأَ ِمَن اْلَحْرِث َواألَْنعَاِم  ِ ِمّمِ كبدعة الجاهلٌة التً نبه علٌها المرآن بموله: }َوَجعَلُواْ ّلِِلّ

ِ بَِزْعِمِهْم َوَهَذا ِلُشَرَكآبِنَا } ]سورة األنعام: نَِصٌبًا فَمَالُواْ َهذَ  [، ولوله تعالى: ٖٙٔا ّلِِلّ
ٌْتَةً  ٌم َعلَى أَْزَواِجنَا َوإِن ٌَُكن مَّ }َولَالُواْ َما فًِ بُُطوِن َهِذِه األَْنعَاِم َخاِلَصةٌ لِّذُُكوِرنَا َوُمَحرَّ

: }ما جعل هللا من بحٌرة وال ساببة وال [، ولوله2ٖٔفَُهْم فٌِِه ُشَرَكاء } ]سورة األنعام: 
 .(٘)[.."ٖٓٔوصٌلة وال حام } ]سورة المابدة: 

أن لضٌة التحلٌل والتحرٌم خصوصٌة هلل عز وجل، فاهلل سبحانه وتعالى هو الخالك فهو  -ٗ
ً صاحب األمر والسلطان، لال تعالى: }أاَلَ لَهُ اْلَخْلُك َواألَْمُر } ]سورة األعراؾ:  أٌضا

سبحانه: }َوالَ تَمُولُواْ ِلَما تَِصُؾ أَْلِسنَتُُكُم اْلَكِذَب َهَذا َحبلٌَل َوَهَذا َحَراٌم لِّتَْفتَُرواْ  [، ولالٗ٘
[، ولال رسول هللا َٙٔٔعلَى هللاِ اْلَكِذَب إِنَّ الَِّذٌَن ٌَْفتَُروَن َعلَى هللاِ اْلَكِذَب } ]سورة النحل:

 .(ٙ)ذا ما لٌس منه فهو رد"ملسو هيلع هللا ىلص :"من أحدث فً أمرنا ه
 

 المرآن
ٌِْهْم  ِدٌنَُهْم َولَْو }َوَكَذِلَن َزٌهَن ِلَكثٌٍِر ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن لَتَْل أَْوََلِدِهْم ُشَرَكاُإُهْم ِلٌُْرُدوُهْم َوِلٌَْلبُِسوا َعلَ

ُ َما فَعَلُوهُ فَذَْرُهْم َوَما ٌَْفتَُروَن )  [9ٖٔ({ ]األنعام : 9َٖٔشاَء َّللاه
 التفسٌر:

وكما زٌَّن الشٌطان للمشركٌن أن ٌجعلوا هلل تعالى من الحرث واألنعام نصٌبًا، ولشركابهم 
نصٌبًا، زٌَّنت الشٌاطٌن لكثٌر من المشركٌن لَتَْل أوالدهم خشٌة الفمر؛ لٌولعوا هإالء اآلباء فً 

فٌلتبس، فٌضلوا الهبلن بمتل النفس التً حرم هللا لتلها إال بالحك، ولٌخلطوا علٌهم دٌنهم 
وٌهلكوا، ولو شاء هللا أال ٌفعلوا ذلن ما فعلوه، ولكنه لدَّر ذلن لعلمه بسوء حالهم ومآلهم، 

 وشؤنهم فٌما ٌفترون من كذب، فسٌحكم هللا بٌنن وبٌنهم. -أٌها الرسول-فاتركهم 

                                                           
 .ٖ٘ٔ-ٖٗٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .٘ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2/2ٓتفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .ٖ٘ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٖ/ٕاالعتصام:(٘)
 .2ٔ1ٔح  ٖٖٗٔ/ٖ( ومسلم كتاب األلضٌة )22ٕٙح  ٖٔٓ/٘رواه البخاري فً الصلح )ج(ٙ)
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[، 2ْٖٔم ُشَرَكاُإُهْم{ ]األنعام : لوله تعالى:}َوَكَذِلَن َزٌََّن ِلَكثٌٍِر ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن لَتَْل أَْواَلِدهِ  
أي:" مثل ذلن التزٌٌن فً لسمة المربان بٌن هللا وبٌن آلهتهم زٌَّن شٌاطٌنُهم لهم لتل أوالدهم 

 .(ٔ)بالوأد أو بنحرهم آللهتهم"
عن ابن عباس لوله: "}وكذلن زٌن لكثٌر من المشركٌن لتل أوالدهم شركاإهم  

 .(ٕ)والدهم"لٌردوهم{، زٌنوا لهم، من لَتْل أ
ٌمول تعالى ذكره: وكما زٌَّن شركاء هإالء العادلٌن بربهم األوثان لال الطبري:"  

واألصنام لهم ما زٌنوا لهم، من تصٌٌرهم لربهم من أموالهم لَْسما بزعمهم، وتركهم ما َوصل 
هم ما َوَصل من المسم الذي جعلوه  من المَْسم الذي جعلوه هلل إلى لسم شركابهم فً لسمهم، ورّدِ

لشركابهم إلى لسم نصٌب هللا، إلى لسم شركابهم }كذلن زٌن لكثٌر من المشركٌن لتَل أوالدهم 
 .(ٖ)شركاإهم{ ، من الشٌاطٌن، فحسنوا لهم وأد البنات"

ومثل ذلن التزٌٌن وهو تزٌٌن الشرن فً لسمة المربان بٌن هللا لال الزمخشري:أي:"  
لبلٌػ الذي هو علم من الشٌاطٌن. والمعنى: أن شركاءهم تعالى واآللهة، أو ومثل ذلن التزٌٌن ا

من الشٌاطٌن، أو من سدنة األصنام زٌنوا لهم لتل أوالدهم بالوأد، أو بنحرهم لآللهة وكان 
 .(٘)"(ٗ)الرجل فً الجاهلٌة حلؾ: لبن ولد له كذا ؼبلما لٌنحرن أحدهم، كما حلؾ عبد المطلب

نت الشٌاطٌن لهإالء المشركٌن أن ٌجعلوا هلل مما ٌمول تعالى : وكما زٌ لال ابن كثٌر:" 
ذرأ من الحرث واألنعام نصٌبا ، كذلن زٌنوا لهم لتل أوالدهم خشٌة اإلمبلق ، ووأد البنات 
َر أََحُدُهْم بِاألْنثَى َظلَّ َوْجُههُ ُمْسَودًّا َوُهَو َكِظٌٌم *  خشٌة العار.. وهذا كموله تعالى : } َوإَِذا بُّشِ

َر بِه ]أٌَُْمِسُكهُ َعلَى ُهوٍن أَْم ٌَُدسُّهُ فًِ التَُّراِب أاَل َساَء َما ٌَْحُكُموَن ٌَتََواَرى  ِمَن اْلمَْوِم ِمْن ُسوِء َما بُّشِ
،  1[، ولال تعالى : } َوإَِذا اْلَمْوُءوَدةُ ُسبِلَْت * بِؤَّيِ َذْنٍب لُتِلَْت { ]التكوٌر : 2٘،  1٘[ { ]النحل : 

ٌمتلون األوالد من اإلمبلق ، وهو : الفمر ، أو خشٌة اإلمبلق أن ٌحصل لهم  [. ولد كانوا أٌضا2
فً تانً المال  ولد نهاهم هللا عن لتل أوالدهم لذلن وإنما كان هذا  كله من شرع الشٌطان 

 .(ٙ)تزٌٌنه لهم ذلن "
 ، ففٌهم ثبلثة ألوال:-ها هنا- ،«شركاإهم»أما 

 .(ٓٔ)، وابن زٌد(2)، والسدي(1)جاهد، وم(2)أحدها : الشٌاطٌن ، لاله الحسن
 .(ٔٔ)، لاله الفراءفزٌنوا لهم دفن البنات وهن أحٌاءوالثانً : أنهم لوم كانوا ٌخدمون األوثان 

 .(ٕٔ)والثالث : أنهم الؽواة من الناس. ذكره الماوردي
 وفً الذي زٌنوه لهم من لتل أوالدهم لوالن :

ذا وكذا ؼبلم ان ٌنحر أحدهم كما حلؾ عبد المطلب أحدهما : أنه كان أحدهم ٌحلؾ إن ُوِلَد له ك
 .(ٖٔ)فً نحر ابنه عبد هللا ، لاله الكلبً

                                                           
 .2ٖٓ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٖٙٔ/ٕٔ(:ص2ٓ1ٖٔري)أخرجه الطب (ٕ)
 .ٖٙٔ-ٖ٘ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
حلؾ عبد المطلب بن هشام لبن ولد له عشرة نفر لٌنحرن أحدهم هلل عند الكعبة، وضربت األلداح فخر المدح (ٗ)

 على عبد هللا والد النبً ملسو هيلع هللا ىلص، إال أنه فداه بذبح مابة من اإلبل".
 .2ٗ-ٙٗ/ٖ، وبلوغ األرب لؤللوسً ٖٓٔ/ٖوزاد المسٌر البن الجوزي ، ٘٘ٔ-ٔ٘ٔ/ٔانظر: سٌرة ابن هشام 

 .2ٓ/ٕالكشاؾ: (٘)
 .ٖ٘ٗ-ٖٗٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .2ٗٔ/ٕانظر: النكت والعٌون:(2)
 .ٖٙٔ/ٕٔ(:ص2ٓ2ٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .2ٖٔ/ٕٔ(:ص2ٖٖٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .2ٖٔ/ٕٔ(:ص2ٕٖٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .2ٖ٘/ٔمعانً المرآن: (ٔٔ)
 .2ٗٔ/ٕانظر: النكت والعٌون:(ٕٔ)
 .2ٕٔ/ٖ، وتفسٌر البؽوي:2٘ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون:(ٖٔ)
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ٌْفَة الفمر ، لاله مجاهد والثانً : أنه َوأَُد البنات أحٌاًء ِخ
(ٔ). 

لرأ ابن عامر وحده: }وكذلن زٌن{، برفع الزاى، }لكثٌر من المشركٌن لتل{ برفع البلم 
ابهم{ بٌاء، ولرأ البالون: }وكذلن زٌن{ بنصب الزاى }لكثٌر من }أولدهم{ بنصٌب الدال، }شرك

 .(ٕ) المشركٌن لتل{ بنصب البلم }أولدهم{، خفضا }شركاإهم{ رفعا
 .(ٖ)[، أي:" لٌهلكوهم باإِلؼواء"2ٖٔلوله تعالى:}ِلٌُْرُدوُهْم{ ]األنعام :  
 .(ٗ)لال السدي: "فٌهلكوهم" 
 .(٘)ٌمول: لٌهلكوهم"لال الطبري:"  
أ:ي لٌهلكوهم ، ومنه لوله تعالى:}َوَما ٌُْؽنًِ َعنهُ َمالُهُ إَِذا تََردَّى{ ] اللٌل  ال الماوردي:"ل 
 .(ٙ)[ ٌعنً إذا هلن" ٔٔ: 

ٌِْهْم ِدٌنَُهْم{ ]األنعام :   [، أي:" ولٌخلطوا علٌهم دٌنهم 2ٖٔلوله تعالى:}َوِلٌَْلبُِسوا َعلَ
 .(2)فٌلتبس، فٌضلوا وٌهلكوا"

 .(1)" }ولٌلبسوا علٌهم دٌنهم{، فٌخلطوا علٌهم دٌنهم"لال السدي:  
فعلوا ذلن بهم، لٌخلطوا علٌهم دٌنهم فٌلتبس، فٌضلوا وٌهلكوا، بفعلهم لال الطبري:أي:"  

 .(2)ما حرم هللا علٌهم"
ُ َما فَعَلُوهُ{ ]األنعام :   ما [، أي:" ولو شاء هللا أال ٌفعلوا ذلن 2ٖٔلوله تعالى:}َولَْو َشاَء َّللاَّ

 .(ٓٔ)فعلوه، ولكنه لدَّر ذلن لعلمه بسوء حالهم ومآلهم"
ولو شاء هللا أن ال ٌفعلوا ما كانوا ٌفعلون من لتلهم لم ٌفعلوه، بؤن كان لال الطبري:أي:"  

ٌهدٌهم للحك، وٌوفمهم للسداد، فكانوا ال ٌمتلونهم، ولكن هللا خذلهم عن الرشاد فمتلوا أوالدهم، 
 .(ٔٔ)ؼوتهم"وأطاعوا الشٌاطٌن التً أ

أي : كل هذا والع بمشٌبته تعالى وإرادته واختٌاره لذلن كونًا ، وله  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕٔ)الحكمة التامة فً ذلن ، فبل ٌسؤل عما ٌفعل وهم ٌُسؤلون"

 .(ٖٔ)بٌن تعالى أن كفرهم بمشٌبة هللا. وهو رد على المدرٌة"لال المرطبً:" 
 .(ٗٔ)نات كلها بمشٌبة هللا تعالى"وفٌه دلٌل على أن الكابلال النسفً:"  
[، أي:" فدْعهم وما ٌختلمونه من اإِلفن 2ٖٔلوله تعالى:}فََذْرُهْم َوَما ٌَْفتَُروَن{ ]األنعام :  
 .(٘ٔ)على هللا"
 .(ٙٔ)لال السدي: "ٌعنً: خل عنهم" 
 .(2ٔ)ٌختلمون من الكذب، فإن هللا تعالى لهم بالمرصاد"لال البؽوي:أي"  

                                                           
 .ٖٙٔ/ٕٔ(:ص2ٓ2ٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .2ٕٓانظر: السبعة فً المراءات: (ٕ)
 .2ٖٓ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .2ٖٖٔ/ٗ(ص22ٕٓأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٖٙٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2٘ٔ/ٕالنكت والعٌون: (ٙ)
 .٘ٗٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .2ٖٖٔ/ٗ(ص22ٕٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٖٙٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2ٖٓ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .ٖٙٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .2/2ٗتفسٌر المرطبً: (ٖٔ)
 .ٔٗ٘/ٔتفسٌر النسفً: (ٗٔ)
 .2ٖٓ/ٔسٌر:صفوة التفا (٘ٔ)
 .2ٖٖٔ/ٗ(ص22ٕٕأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙٔ)
 .2ٖٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (2ٔ)
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 .(ٔ)أي : فدعهم واجتنبهم وما هم فٌه ، فسٌحكم هللا بٌنن وبٌنهم" لال ابن كثٌر:" 
وما ٌفترونه من اإلفن أو وافتراءهم، ألن ضرر ذلن االفتراء علٌهم ال لال النسفً:أي:"  

 علٌن وال علٌنا
"(ٕ). 

ٌمول هللا لنبٌه، متوعًدا لهم على عظٌم فرٌتهم على ربهم فٌما كانوا لال الطبري:"  
نصباء التً ٌمِسمونها:"هذا هلل وهذا لشركابنا"، وفً لتلهم أوالدهم }ذرهم{، ٌا دمحم، ٌمولون فً األ

ًَّ من الكذب والزور، فإنً لهم بالمرصاد، ومن ورابهم العذاب  }وما ٌفترون{، وما ٌتمّولون عل
 .(ٖ)والعماب"
 :(ٗ)[، لوالن2ٖٔوفً نسخ }فََذْرُهْم َوَما ٌَْفتَُروَن{ ]األنعام :  
 أنه التضى ترن لتال المشركٌن، فهو منسوخ بآٌة السٌؾ.  أحدهما:

 والثانً: أنه تهدٌد ووعٌد فهو محكم.
 هذه أشباه فً اإلحكام النحاس رجح ، ولد(٘)فٌها اإلحكام وترجٌح اآلٌة هذه مثل سبك 
 .(ٙ)اآلٌة
 الفوابد:
لحكام حرمة لتل النفس ألي سبب كان وتحدٌد النسل الٌوم وإلزام األمة به من بعض ا -ٔ

ً بؽٌر علم كمتل البنات خشٌة العار  من عمل أهل الجاهلٌة الذٌن لتلوا أوالدهم سفها
 واألوالد خشٌة الفمر.

أنه من العادات الجاهلٌة التً أبطلها اإلسبلم لتل األوالد، ووأد البنات، لال تعالى:  -ٕ
َن اْلُمْشِرِكٌَن لَتَْل أَْوالَِدِهمْ  ُشَرَكآُإُهْم...{، وهذه األعمال التً زٌنتها  }َوَكَذِلَن َزٌََّن ِلَكثٌٍِر ّمِ

 :(2)الشٌاطٌن التً توسوس لهم، ترجع ألحد وجوه ثبلثة
الوجه األول: اتماء الفمر الوالع أو المتولع، فاألول: هو ما بٌنه هللا تعالى بموله: }َوالَ  -

ْن إْمبلٍَق نَّْحُن نَْرُزلُُكْم َوإٌَِّاُهمْ  [، والثانً: ما بٌنه ٔ٘ٔ{ ]األنعام:تَْمتُلُواْ أَْوالََدُكم ّمِ
بموله: }َوالَ تَْمتُلُواْ أَْوالَدُكْم َخْشٌَةَ إِْمبلٍق نَّْحُن نَْرُزلُُهْم َوإٌَِّاُكم إنَّ لَتْلَُهْم َكاَن ِخْطًءا 

 [.َٖٔكبًٌِرا{ ]اإلسراء:
خشٌة أن ٌكن  -أي دفنهن حٌات-الوجه الثانً: اتماء العار، وهو خاص بوأد البنات  -

باً للعار إذا كبرن، فهم ٌصورون البنت لوالدها الجبار العاتً، ترتكب الفاحشة أو سب
 تمترن بزوج دونه فً الشرؾ والكرامة، فتلحمه الخسة، أو تُْسبى فً المتال.

ً إلٌها، بنذر أو بؽٌر نذر، وكان  - الوجه الثالث: التدٌن بنحر األوالد لآللهة تمربا
ً لٌنحرّن أحدهم، كما حلؾ عبد الرجل ٌنذر فً الجاهلٌة لبن ولد  له كذا ؼبلما

المطلب بن هشام لبن ولد له عشرة نفر لٌنحرن أحدهم هلل عند الكعبة، وضربت 
 .(1)األلداح فخر المدح على عبد هللا والد النبً ملسو هيلع هللا ىلص، إال أنه فداه بذبح مابة من اإلبل

ُ َما فَعَلُو -ٔ  هُ{ الرد على المدرٌة.فً لوله تعالى:}َولَْو َشاَء َّللاَّ
 صرحت اآلٌة الكرٌمة أن لهذا التزٌٌن سببٌن:  -ٕ

 أحدهما: اإلرداء وهو اإلهبلن.  -

                                                           
 .ٖ٘ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٔٗ٘/ٔتفسٌر النسفً: (ٕ)
 .ٖٙٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٔٗ/ٕانظر: نواسخ المرآن البن الجوزي: (ٗ)
 .انظر مثبل: منالشةاآلٌةالسادسةمنالسورة(٘)
 .1ٖٔ - 2ٖٔللنحاس:: الناسخوالمنسوخ انظر:  (ٙ)
 .ٕٗٔ/1انظر: تفسٌر المنار لدمحم رشٌد رضا (2)
، وبلوغ األرب لؤللوسً ٖٓٔ/ٖ، وزاد المسٌر البن الجوزي ٘٘ٔ-ٔ٘ٔ/ٔلبلستزادة انظر: سٌرة ابن هشام (1)
ٖ/ٗٙ-ٗ2. 
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واآلخر: لبس الدٌن، وهو لوله: }ولٌلبسوا علٌهم دٌنهم{، وال ٌكون ذلن إال بتؽٌٌره  -
وتبدٌله، أو الزٌادة فٌه، أو النمصان منه، وهو االبتداع ببل إشكال، وإنما كان دٌنهم 

ال دٌن أبٌهم إبراهٌم؛ فصار ذلن من جملة ما بدلوا فٌه، كالبحٌرة، والساببة، أو
ونصب األصنام، وؼٌرها، حتى عد من جملة دٌنهم الذي ٌدٌنون به، وٌعضده لوله 
تعالى بعد: }فذرهم وما ٌفترون{، فنسبهم إلى االفتراء ـ كما ترى ـ، والعصٌان من 

ٌمع االفتراء فً نفس التشرٌع، وفً أن حٌث هو عصٌان ال ٌكون افتراءا، وإنما 
 .(ٔ)هذا المتل من جملة ما جاء من الدٌن

 
 المرآن

َمْت ُظُهوُرَها َوأَْنعَاٌم  }َولَالُوا َهِذِه أَْنعَاٌم َوَحْرٌث ِحْجٌر ََل ٌَْطعَُمَها إَِله َمْن نََشاُء بَِزْعِمِهْم َوأَْنعَاٌم ُحّرِ
ِ َعلٌَْ  ٌِْه َسٌَْجِزٌِهْم بَِما َكانُوا ٌَْفتَُروَن )ََل ٌَْذُكُروَن اْسَم َّللاه  [9ٖٔ({ ]األنعام : 9َٖٔها اْفتَِراًء َعلَ

 التفسٌر:
ِمن سدنة  -حسب ادعابهم-ولال المشركون: هذه إبل وزرع حرام، ال ٌؤكلها إال َمن ٌؤذنون له 

 األوثان وؼٌرهم.
مت ظهورها، فبل ٌحل ركوبها والحمُل علٌها بحال   من األحوال.وهذه إبل ُحّرِ

وهذه إبل ال ٌَذكرون اسم هللا تعالى علٌها فً أي شؤن من شبونها. فعلوا ذلن كذبًا منهم على هللا، 
 سٌجزٌهم هللا بسبب ما كانوا ٌفترون من كذٍب علٌه سبحانه.

[، أي:" لال المشركون هذه 1ٖٔلوله تعالى:}َولَالُوا َهِذِه أَْنعَاٌم َوَحْرٌث ِحْجٌر{ ]األنعام :  
 .(ٕ)أنعام وزروع أفردناها آللهتنا حرام ممنوعة على ؼٌرهم"

أي: حرموا أنعاما وحرثا وجعلوها ألصنامهم، ولالوا: }ال ٌطعمها إال لال المرطبً:"  
 .(ٖ)من نشاء{"
 .(ٗ)فالحجر: ما حرموا من الوصٌلة، وتحرٌم ما حرموا"لال ابن عباس:"  
 .(٘)حجر{، مما جعلوا هلل وشركابهم"عن مجاهد: لوله: "}ولالوا هذه أنعام وحرث  
عبد الرحمن بن زٌد بن أسلم فً لوله: "}ولالوا هذه أنعام وحرث حجر{، إنما عن  

 .(ٙ)احتجروا ذلن الحرث آللهتهم"
م. وذلن أنهم كانوا ٌصنعون فً الجاهلٌة أشٌاء لال الضحان:"   أما}حجر{، ٌمول: محرَّ

امهم أشٌاء ال ٌؤكلونها، وٌعزلون من حرثهم شٌبًا معلوًما لم ٌؤمر هللا بها، كانوا ٌحّرمون من أنع
 .(2)آللهتهم، وٌمولون: ال ٌحل لنا ما سّمٌنا آللهتنا"

مت علٌه، « الِحْجر»و فً كبلم العرب، الحرام، ٌمال:َحَجرت على فبلن كذا، أي حرَّ
 :(1)المتلمس [ ، ومنه لولٕٕومنه لول هللا: }َوٌَمُولُوَن ِحْجًرا َمْحُجوًرا{ ]الفرلان: 
 ِحْجٌر َحَراٌم، أاَل ثَمَّ الدََّهاِرٌُس            َحنَّْت إلَى النَّْخلَِة المُْصَوى فَمُْلُت لََها:  

 : (2)ولول العجاج 

                                                           
 .ٖٔٙ/ٕانظر: اإلعتصام: (ٔ)
 .2ٖٓ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .2/2ٗتفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .2ٖٖٔ/ٗ(:ص22ٕٖابً حاتم) أخرجه ابن (ٗ)
 .2ٖٖٔ/ٗ(:ص22ٕٗأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .2ٖٖٔ/ٗ(:ص22ٕ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٖٗٔ/ٕٔ(:ص2ٕٖٖٔأخرجه الطبري) (2)
 ٕٖٓ: 2ٔ، وسٌؤتً فً التفسٌر 2ٕٓ: ٔ، ومجاز المرآن ٕٖ، ومختارات ابن الشجري: ٗدٌوانه لصٌدة (1)

، ومعكم ٌالوت )نخلة المصوى، ونسبه لجرٌر وهو ٖٗٓٔ، استعجم: )بوالق( ، اللسان )دهرس( ، ومعجم
المتلمس، جرٌر بن عبد المسٌح، من لصٌدته التً لالها فً مهربه إلى الشام من عمرو بن هند، ولصة المتلمس 

 .وطرفة، وعمرو بن هند، مشهورة
 العفاؾ والصٌانة فمال: ، واللسان )حجر( من رجز له طوٌل مشهور، ذكر فٌه نفسه ب1ٙدٌوان العجاج: (2)



ٔ2ٖ 
 

ٌِْت لََها ُحْجِريُّ                            وَمْحُرَماٌت َهتُْكَها بُْجِريُّ َوَجاَرةُ البَ
 المحّرَم.  :ٌعنً

 : (ٔ)ألعشىومنه لول ا
ٌُْن َساِهَرةٌ (ٕ)فَبِتُّ ُمْرتَِفمًا ٌَْل َمْحُجورُ                   ، والعَ ًَّ اللَّ  َكؤَنَّ نَْوِمً َعلَ

 .(ٖ)«ضمها»و« الحاء»أي حرام. ٌمال: ِحْجر وُحْجر، بكسر 
 .(ٗ)«الحاء»، بضم «َوَحْرٌث ُحْجرٌ »ولرأ الحسن ولتادة:  
. لال الطبري:" وهً لؽة (٘)«الجٌم»لبل « الراء»، بـ«جٌ َوَحْرٌث ِحرْ » ولرأ ابن عباس: 

 .(ٙ)ثالثة، معناها ومعنى"الحجر" واحد"
[، أي:" ال ٌؤكلها إال َمن ٌؤذنون له 1ٖٔلوله تعالى:}اَل ٌَْطعَُمَها إاِلَّ َمْن نََشاُء{ ]األنعام :  

 .(2)من خدمة األوثان وؼٌرهم"
 .(1)ن شبنا"فٌمولون: حرام أن ٌطعم إال ملال السدي:" 
 .(2)لالوا: نحتجرها عن النساء ونجعلها للرجال"لال ابن زٌد:"  
 .(ٓٔ)لال الكلبً : "جعلوها للرجال دون النساء" 
 .(ٔٔ)لالوا} اَل ٌَْطعَُمَها إاِلَّ َمْن نََشاُء{، وهم خدام األصنام"لال المرطبً:"  
لباطل من ؼٌر حجة وال [، أي:" بزعمهم ا1ٖٔلوله تعالى:}بَِزْعِمِهْم{ ]األنعام :  
 .(ٕٔ)برهان"

 لوالن: ،التً لالوا إنه ال ٌطعمها إال من نشاء بزعمهم «األنعام والحرث»وفً 
ٌَْرة والحام خاصة ، والحرث  أحدهما : أن األنعام التً ٌحكمون فٌها بهذا الحكم عندهم هً البَِح

 ، ومجاهد .(ٖٔ)ما جعلوه ألوثانهم ، لاله الحسن
 .(ٗٔ)عام هً ذبابح األوثان ، والحرث ما جعلوه لهاوالثانً : أن األن

َمْت ُظُهوُرَها{ ]األنعام :   مت 1ٖٔلوله تعالى:}َوأَْنعَاٌم ُحّرِ [، أي:" وهذه إبل ُحّرِ
 .(٘ٔ)ظهورها، فبل ٌحل ركوبها والحمُل علٌها بحال من األحوال"

َر بعض لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: وحّرم هإالء الجهلة من المشركٌن ظهو 
أنعامهم، فبل ٌركبون ظهورها، وهم ٌنتفعون بِرْسِلها ونِتَاجها وسابر األشٌاء منها ؼٌر ظهورها 

 .(ٔ)للركوب"

                                                                                                                                                                      

 ًُّ  إِنًّ اْمُرٌإ َعْن َجاَرتًِ َكِفىُّ ... َعِن األذَى، إنَّ األذَى َمْمِل
 ًُّ َها َؼنِ ً ِسّرِ  َوَعْن تَبؽِّ

ٌِْت لََها ُحْجِريُّ ... وَمْحُرَماٌت َهتُْكَها بُْجِريُّ   ثم لال بعد أبٌات: َوَجاَرةُ البَ
 .وفسره صاحب اللسان فمال: "لها خاصة" 

.، والبٌت ببل نسبة فً ٌنسب إلى أعشى باهلة نسبه ابن بري فً اللسان )رفك( ، ولم أجده فً مكان آخر(ٔ)
 .ٔٗٔ/ٕٔالطبري:

 .اللسان )رفك( . ))مرتفمًا(( ، أي: متكبًا على مرفك ٌده(ٕ)
 .ٔٗٔ-ٓٗٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٔٗٔ/ٕٔ(:ص2ٖٔ٘ٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٕٗٔ/ٕٔ(:ص2ٖٔٙٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٕٗٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٙٗٔ، والتفسٌر المٌسر:2ٖٓ/ٔصفوة التفاسٌر: (2)
 .2ٖٗٔ/ٗ(:ص22ٕٙأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .2ٖٗٔ/ٗ(:ص22ٕ2أخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .2٘ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .2/2ٗتفسٌر المرطبً: (ٔٔ)
 .2ٖٓ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
 .2٘ٔ/ٕوالعٌون:انظر: النكت (ٖٔ)
 .2٘ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون:(ٗٔ)
 .ٙٗٔالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
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 .(ٕ)}أنعام حرمت ظهورها{، لال: ال ٌركبها أحد"عن ابن زٌد:"  
لال لتادة:" كانت تحرم علٌهم فً أموالهم من الشٌطان، وتؽلٌظ وتشدٌد، وكان ذلن من  
 .(ٖ)لم ٌكن ذلن من هللا عز وجل"الشٌطان و
َمْت ُظُهوُرَها{ ]األنعام :    [، وجوه:1ٖٔوفً لوله تعالى:}َوأَْنعَاٌم ُحّرِ

 .(ٗ)أحدها : أنها الساببة
 .(٘)البحٌرة والساببة والحام. لاله السديوالثانً :

 .(ٙ)والثالث: أنها التً ال ٌحجون علٌها ، لاله أبو وابل
ٌَْها{ ]األنعام :  لوله تعالى:}َوأَْنعَامٌ   ِ َعلَ [، أي:" وهذه إبل ال 1ٖٔاَل ٌَْذُكُروَن اْسَم َّللاَّ

 .(2)ٌَذكرون اسم هللا تعالى علٌها فً أي شؤن من شبونها"
ون علٌها، وال ٌذكرون اسم هللا   لال الطبري:" وحرموا من أنعامهم أنعاًما أخر، فبل ٌحجُّ

 .(1)إن حَملوا علٌها" علٌها إن ركبوها بحاٍل، وال إن حلبوها، وال
 .(2)عن  أبً وابل: "}وأنعام ال ٌذكرون اسم هللا علٌها{، لال: لم ٌكن ٌحج علٌها" 
 .(ٓٔ)فكانوا ال ٌذكرون اسم هللا علٌها إذا ولدوها، وال إن نحروها"لال السدي:"  
 كان من إبلهم طابفة ال ٌذكرون اسم هللا علٌها وال فً شًء من شؤنها، ال لال مجاهد:" 

 .(ٔٔ)إن ركبوها، وال إن حلبوا، وال إن حملوا، وال إن منحوا، وال إن عملوا شٌبًا"
ٌِْه{ ]األنعام :    .(ٕٔ)[، أي:" فعلوا ذلن كذبًا منهم على هللا"1ٖٔلوله تعالى:}اْفتَِراًء َعلَ
لال الطبري:" ٌمول: فعل هإالء المشركون ما فعلوا من تحرٌمهم ما حرموا، ولالوا ما  
ذلن، كذبًا على هللا، وتخّرًصا الباطَل علٌه؛ ألنهم أضافوا ما كانوا ٌحّرمون من ذلن،  لالوا من

على ما وصفه عنهم جل ثناإه فً كتابه، إلى أّن هللا هو الذي حّرمه، فنفى هللا ذلن عن نفسه، 
 .(ٖٔ)وأكذبهم، وأخبر نبٌه والمإمنٌن أنهم كذبة فٌما ٌّدعون"

ا جعلنا للبنات فٌه نصٌبا وإن شبنا لم نجعل، وهذا أمر لال ابن زٌد:" ولالوا: إن شبن 
 .(ٗٔ)افتروه على هللا }سٌجزٌهم بما كانوا ٌفترون{"

[، أي:" سٌجزٌهم هللا بسبب ما 1ٖٔلوله تعالى:}َسٌَْجِزٌِهْم بَِما َكانُوا ٌَْفتَُروَن{ ]األنعام :  
 .(٘ٔ)كانوا ٌفترون من كذٍب علٌه سبحانه"

ٌثٌبهم ربُّهم بما كانوا ٌفتروَن على هللا الكذَب ثوابَهم، وٌجزٌهم لال الطبري:" ٌمول: س 
 .(ٙٔ)بذلن جزاءهم"

 الفوابد:

                                                                                                                                                                      
 .ٗٗٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .٘ٗٔ/ٕٔ(:ص2ٖٖٔٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .2ٖٗٔ/ٗ(:ص22ٕ2أخرجه الطبري) (ٖ)
 .2ٙٔ/ٕانظر: النكت والعٌون:(ٗ)
 .2ٖٗٔ/ٗ(:22ٕ1انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘)
 .2ٙٔ/ٕانظر: النكت والعٌون:(ٙ)
 .ٙٗٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٗٗٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2ٖٗٔ/ٗ(:ص22ٖٓأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .2ٖٗٔ/ٗ(:ص22ٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .٘ٗٔ/ٕٔ(:ص2ٖٖٓٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .ٙٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٙٗٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .2ٖٗٔ/ٗ(:ص22ٖٕأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .ٙٗٔلتفسٌر المٌسر:ا (٘ٔ)
 .ٙٗٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٙٔ)
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بٌان لبابح المشركٌن وجرابمهم، حٌث ال ٌطعمون من األنعام إال من ٌرٌدون بزعمهم  -ٔ
الباطل من ؼٌر دلٌل وال برهان، ومن األنعام ال ٌذكرون اسم هللا علٌها عند الذبح، وإنما 

 ن علٌها اسم أصنامهم افتراء على هللا وكذباً.ٌذكرو
ومن الفوابد: تؽلٌظ الكذب واالفتراء على هللا، فإن الكذب على هللا حرام، سواء فً ذلن  -ٕ

 افتراء الكذب على هللا فً العمٌدة، أو فً األحكام.
 أن هللا سٌحاسب هإالء المشركٌن على هذا العمل فً التحلٌل والتحرٌم، بؽٌر علم. -ٖ
 
 نالمرآ

ٌْتَةً فَ  ٌم َعلَى أَْزَواِجنَا َوإِْن ٌَُكْن َم ُهْم فٌِِه }َولَالُوا َما فًِ بُُطوِن َهِذِه اأْلَْنعَاِم َخاِلَصةٌ ِلذُُكوِرنَا َوُمَحره
 [2ٖٔ({ ]األنعام : 2ُٖٔشَرَكاُء َسٌَْجِزٌِهْم َوْصفَُهْم إِنههُ َحِكٌٌم َعِلٌٌم )

 التفسٌر:
األنعام من أجنَّة مباح لرجالنا، ومحرم على نسابنا، إذا ولد حًٌّا، ولال المشركون: ما فً بطون 

عوا ألنفسهم من التحلٌل والتحرٌم ما لم ٌؤذن به  وٌشركون فٌه إذا ولد مٌتًا. سٌعالبهم هللا إذ شرَّ
 هللا. إنه تعالى حكٌم فً تدبٌر أمور خلمه، علٌم بهم.

 [، أي:"2ٖٔاأْلَْنعَاِم َخاِلَصةٌ ِلذُُكوِرنَا{ ]األنعام : }َولَالُوا َما فًِ بُُطوِن َهِذِه لوله تعالى: 
 .(ٔ)ولال المشركون: ما فً بطون األنعام من أجنَّة مباح لرجالنا خاصة"

سفٌان بن حسٌن: "}لالوا ما فً بطون هذه األنعام خالصة{، لال: خالصة عن  
 .(ٕ)ألزواجنا"
 .(ٖ)رجال دون النساء"عن السدي: لوله: "}خالصة لذكورنا{، فهً خالصة لل 
 .(ٗ)وعن مجاهد: }هذه األنعام خالصة لذكورن{،ا لال: الساببة والبحٌرة" 
 [ ثبلثة ألوال:2ٖٔ}َما فًِ بُُطوِن َهِذِه اأْلَْنعَاِم{ ]األنعام : لوله تعالى:وفً  

 .(ٙ)، والسدي(٘)أحدها : أن ما فً بطونها األجنة، لاله : مجاهد
 .(1)، ولتادة(2)ابن عباس والثانً : األلبان ، لاله

 .(ٓٔ)، ومماتل(2)-أٌضا–والثالث : الجمٌع : األجنة واأللبان ، لاله ابن عباس 
عن ابن عباس: لوله: "}ولالوا ما فً بطون هذه األنعام خالصة لذكورنا{، ٌعنً: اللبن،  

ان للرجال كانوا ٌحرمونه على إناثهم وٌشربونه ذكرانهم، كانت الشاة إذا ولدت ذكرا ذبحوه، فك
 .(ٔٔ)دون النساء. وإن كانت أنثى تركت فلم تذبح"

لال الطبري:" وأولى األلوال فً تؤوٌل ذلن بالصواب أن ٌمال: إن هللا تعالى ذكره أخبر  
عن هإالء الكفرة أنهم لالوا فً أنعام بؤعٌانها: ما فً بطون هذه األنعام خالصة لذكورنا دون 

لن أجنتها. ولم ٌخُصص هللا بالخبر عنهم أنهم لالوا: بعُض ذلن إناثنا، واللبن ما فً بطونها، وكذ
حرام علٌهن دون بعض، وإذ كان ذلن كذلن، فالواجب أن ٌمال إنهم لالوا: ما فً بطون تلن 

                                                           
 .2ٖٔ/ٔ، وصفوة التفاسٌر:ٙٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٖ٘ٔ/٘(:ص22ٖٗاخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .2ٖ٘ٔ/٘(:ص22ٖ2أخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .2ٖ٘ٔ/٘(:ص22ٖٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .1ٗٔ/ٕٔ(:صٖٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .2ٖ٘ٔ/٘(:ص22ٖٖ، وتفسٌر ابن ابً حاتم)1ٗٔ-2ٗٔ/ٕٔ(:ص2ٖٖٔر الطبري)انظر: تفسٌ (ٙ)
 .2ٖ٘ٔ/٘(:ص22ٖ٘، وتفسٌر ابن ابً حاتم)ٙٗٔ/ٕٔ(:ص2ٖٕٖٔانظر: تفسٌر البطبري)(2)
 .2ٗٔ/ٕٔ(:ص2ٖٖٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .2ٖ٘ٔ/٘(:ص22ٖٖانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (2)
 .2ٕ٘/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .2ٖ٘ٔ/٘(:ص22ٖٖأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
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األنعام من لبن وجنٌن ِحلٌّ لذكورهم  خالصة دون إناثهم، وإنهم كانوا ٌإثرون بذلن رجالهم، إال 
 .(ٔ)األجنة مٌتًا، فٌشترن حٌنبذ فً أكله الرجال والنساء"أن ٌكون الذي فً بطونها من 

موا ولوله:}خالصة{، "  أرٌد بذلن المبالؽة فً خلوص ما فً بطون األنعام التً كانوا حرَّ
« النسابة»و« الراوٌة»ما فً بطونها على أزواجهم، لذكورهم دون إناثهم،  كما فعل ذلن بـ

وصؾ من كان ذلن من صفته، كما ٌمال:فبلن خالصة ، إذا أرٌد بها المبالؽة فً «العبلمة»و
 .(ٕ)فبلن، وُخلصانه"

ٌم َعلَى أَْزَواِجنَا{ ]األنعام : لوله تعالى:   .(ٖ)ومحرم على نسابنا" [، أي:"2ٖٔ}َوُمَحرَّ
. وروي عن السدي ولتادة (ٗ)عن مجاهد: لوله: "}ومحرم على أزواجنا{، لال: النساء"

 .(٘)نحو ذلن
، البنات. ولالوا: لٌس «األزواج»: "}ومحرم على أزواجنا{ ، لال:وروي عن ابن زٌد

 .(ٙ)للبنات منه شًء"
، إنما هً نساإهم فً كبلمهم، وهن ال شن بنات من هن «األزواج»ولال الطبري:" 

 .(2)أوالده، وحبلبل من هن أزواجه"
ٌْتَةً فَُهْم فٌِِه ُشَرَكاُء{ ]األنعام : لوله تعالى:  وإِن كان هذا المولود  [، أي:"2ٖٔ}َوإِْن ٌَُكْن َم

 .(1)منها مٌتةً اشترن فٌه الذكور واإِلناث"
لوله: }فهم فٌه شركا{، فإنه ٌعنً: أن الرجال وأزواجهم شركاء فً أكله، لال الطبري:"  

 .(2)ال ٌحرمونه على أحد منهم"
إن كانت كانت الشاة إذا ولدت ذكرا ذبحوه فكان للرجال دون النساء، ولال ابن عباس:"  

 .(ٓٔ)أنثى تركت فلم تذبح، }وإن كانت مٌتة فهم فٌه شركاء{، فنهاهم هللا عن ذلن"
وروي عن عكرمة ولتادة . (ٔٔ)ما ولدت من مٌت فٌؤكله الرجال والنساء" لال السدي:" 
 .(ٕٔ)نحو ذلن
عن ابن زٌد:لوله:} إن ٌكن مٌتة فهم فٌه شركاء{" تؤكل النساء مع الرجال، إن كان الذي  
ج من بطونها مٌتة، فهم فٌه شركاء، ولالوا: إن شبنا جعلنا للبنات فٌه نصٌبًا، وإن شبنا لم ٌخر
 .(ٖٔ)نجعل"
له ابن زٌد، ألن ظاهرها ٌدل على أنهم لال الطبري:"   وظاهر التبلوة بخبلؾ ما تؤوَّ

نهم لالوا: إن ٌكن ما فً بطونها مٌتة، فنحن فٌه شركاء، بؽٌر شرط مشٌبة. ولد زعم ابن زٌد أ
 .(ٗٔ)جعلوا ذلن إلى مشٌبتهم"

، «وإن تكن»لرأ ابن كثٌر }وإن ٌكن مٌتة{ بالٌاء و }مٌتة{ رفعا خفٌفة، ولرأ ابن عامر
بالتاء }مٌتة{ نصبا، وروى  «وإن تكن »بالتاء }مٌتة{ رفعا، ولرأ عاصم فى رواٌة أبى بكر

                                                           
 .1ٗٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٓ٘ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٙٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٖ٘ٔ/٘(:ص22ٖ1أخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 . حكاه عنهم دون ذكر السند.2ٖ٘ٔ/٘انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (٘)
 .ٓ٘ٔ/ٕٔ(:ص2ٕٖٗٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٓ٘ٔ/ٕٔر الطبري:تفسٌ (2)
 .2ٖٔ/ٔصفوة التفاسٌر: (1)
 .ٔ٘ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2ٖٙٔ/٘(:ص22ٖ2أخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .2ٖٙٔ/٘(:ص22ٗٓأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 . حكاه عنهم دون ذكر السند.2ٖٙٔ/٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (ٕٔ)
 .ٔ٘ٔ/ٕٔ(:ص2ٖٗ٘ٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .ٔ٘ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
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حمزة والكسابى }وإن حفص عن عاصم }وإن ٌكن{ بالٌاء }مٌتة{ نصبا، ولرأ نافع وأبو عمرو و
 .(ٔ) ٌكن{ بالٌاء }مٌتة{ نصبا

سٌجزٌهم جزاء وصفهم الكذب  [، أي:"2ٖٔ}َسٌَْجِزٌِهْم َوْصفَُهْم{ ]األنعام : لوله تعالى: 
 .(ٕ)على هللا فً التحلٌل والتحرٌم"

 .(ٖ)أي: جزاء كذبهم" لال السمعانً:" 
لكذب فً تحرٌمهم ما لم أي: سٌثٌب وٌكافا هإالء المفترٌن علٌه ا لال الطبري:" 

ٌحّرمه هللا، وتحلٌلهم ما لم ٌحلله هللا، وإضافتهم كذبهم فً ذلن إلى هللا ، ولوله: }وصفهم{، ٌعنً 
، الكذَب على هللا، وذلن كما لال جلَّ ثناإه فً موضع آخر من كتابه: }َوتَِصُؾ «وصفهم»بـ

 .(ٗ)[ "ٕٙأَْلِسنَتُُهُم اْلَكِذَب{]سورة النحل: 
. وروي عن أبً (٘)د: لوله: "}سٌجزٌهم وصفهم{، لال: لولهم الكذب فً ذلن"عن مجاه 
 نحو ذلن. (2)، ولتادة(ٙ)أبً العالٌة
إنه تعالى حكٌم فً تدبٌر أمور  [، أي:"2ٖٔ}إِنَّهُ َحِكٌٌم َعِلٌٌم{ ]األنعام : لوله تعالى: 

 .(1)خلمه، علٌم بهم
ذب ولٌلهم الباطل علٌه}حكٌم{، إن هللا فً مجازاتهم على وصفهم الكلال الطبري:أي:" 

 .(2)فً سابر تدبٌره فً خلمه،}علٌم{، بما ٌصلحهم، وبؽٌر ذلن من أمورهم"
إنه } َحِكٌٌم {، أي : فً أفعاله وألواله وشرعه ولدره ، } َعِلٌٌم { بؤعمال  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٓٔ)عباده من خٌر وشر ، وسٌجزٌهم على ذلن أتم الجزاء"
 الفوابد:
الكرٌمة بٌان لمبابح المشركٌن وجرابمهم، حٌثؤنهم لالوا: ما فً بطون هذه فً اآلٌة  -ٔ

األنعام حبلل لذكرونا خاصة، ومحرم على أزواجنا، بمعنى أنه ال ٌجوز على زعمهم 
أن تؤكل منه أزواجهم، وإن كان المولود منها مٌتة، اشترن فً أكله الذكور واإلناث.. 

 فً التحلٌل والتحرٌم، بؽٌر علم. وسٌحاسبهم هللا تعالى على هذا العمل
 «:العلٌم»، و«الحكٌم»ومن الفوابد: إثبات اسمٌن من اسمابه تعالى، وهما: -ٕ

، ،«العلٌم»فـ - المحٌط «العلٌم»فهو سبحانه  ، واْلِعْلُم صفةٌ ذاتٌةٌ ثابتةٌ هلل َعزَّ وجلَّ
 .(ٔٔ)علمه بكل شًء، فبل ٌخفى علٌه شًء من األشٌاء

لخلك األشٌاء.لال تعالى: }آلر، تلن آٌات الكتاب الحكٌم{ "هو المحكم «: الحكٌم»و -
 [. ٔ[ ولال فً موضع آخر: }كتاب أحكمت آٌاته{ ]هود: ٔ]ٌونس:

هنا، الذي أحكمت آٌاته، صرؾ عن مفعل إلى « الحكٌم»فدل على أن المراد بـ
فعٌل، ومعنى اإلحكام لخلك األشٌاء، إنما ٌنصرؾ إلى إتمان التدبٌر فٌها، وحسن 

 .(ٕٔ) مدٌر لهاالت
 

 المرآن

                                                           
 .2ٕٔ-2ٕٓانظر: السبعة فً المراءات: (ٔ)
 .2ٖٔ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .2ٗٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .ٕ٘ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٖٙٔ/٘(:ص22ٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 ، حكاه عنهم دون ذكر السند.2ٖٔ/٘، وتفسٌر ابن أبً حاتم: ٕ٘ٔ/ٕٔ(:ص2ٗ1ٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 ، حكاه عنهم دون ذكر السند.2ٖٔ/٘، وتفسٌر ابن أبً حاتم: ٕ٘ٔ/ٕٔ(:ص2ٗ2ٖٔنظر: تفسٌر الطبري)ا (2)
 .ٙٗٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٕ٘ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٙٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .11ٔ/ٔانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة، البن عثٌمٌن: (ٔٔ)
 .2ٗ-2ٖانظر: شؤن الدعاء، للخطابً: (ٕٔ)
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ُ اْفتَِراًء َعلَى َّللاهِ  ُموا َما َرَزلَُهُم َّللاه ٌِْر ِعْلٍم َوَحره  لَْد َضلُّوا }لَْد َخِسَر الهِذٌَن لَتَلُوا أَْوََلَدُهْم َسفًَها بِؽَ
 [ٓٗٔ({ ]األنعام : َٓٗٔوَما َكانُوا ُمْهتَِدٌَن )

 التفسٌر:
ضعؾ عمولهم وجهلهم، وحرموا ما رزلهم هللا كذبًا على لد خسر وهلن الذٌن لتلوا أوالدهم ل

هللا. لد بَعُدوا عن الحك، وما كانوا من أهل الهدى والرشاد. فالتحلٌل والتحرٌم من خصابص 
مه هللا، ولٌس ألحد من َخْلمه فرًدا  األلوهٌة فً التشرٌع، والحبلل ما أحله هللا، والحرام ما حرَّ

 ما لم ٌؤذن به هللا.كان أو جماعة أن ٌشرع لعباده 
 سبب النزول:
ٌِْر ِعْلٍم{ عن عكرمة، لوله: "}  ، لال: نزلت فٌمن ٌبد البنات  الَِّذٌَن لَتَلُوا أَْواَلَدُهْمَسفًَها بِؽَ

من ربٌعة وُمَضر، كان الرجل ٌشترط على امرأته أن تستحًٌ جارٌة وتبد أخرى. فإذا كانت 
ً إن رجعت الجارٌة التً تَبِد، ؼدا الرجل أو راح م ن عند امرأته،  ولال لها:أنت علً كظهر أّمِ

إلٌن ولم تبدٌها، فتُخدُّ لها فً األرض خدًّا،  وترسل إلى نسابها فٌجتمعن عندها، ثم ٌتداولنها، 
 .(ٔ)حتى إذا أبصرته راجعًا دستها فً حفرتها، ثم سّوت علٌها التراب"

وهللا لمد خسر هإالء [، أي:"ٓٗٔاَلَدُهْم{ ]األنعام : }لَْد َخِسَر الَِّذٌَن لَتَلُوا أَوْ لوله تعالى: 
 .(ٕ)السفهاء الذٌن لتلوا أوالدهم"

 .(ٖ)لد ضلوا لبل ذلن" لال أبو رزٌن:" 
ٌمول تعالى ذكره: لد هلن هإالء المفترون على ربهم الكذَب،  العادلون به لال الطبري:" 

، وتحرٌم ما أنعمت به علٌهم من األوثاَن واألصنام، الذٌن زٌن لهم شركاإهم لتل أوالدهم
 .(ٗ)أموالهم،  فمتلوا طاعة لها أوالدهم"

 .(٘)ٌمول تعالى : لد خسر الذٌن فعلوا هذه األفعال فً الدنٌا واآلخرة" لال ابن كثٌر:" 
بعد العمول -أي: خسروا دٌنهم وأوالدهم وعمولهم، وصار وْصفُهم  لال السعدي:" 
 .(ٙ)السفه المردي، والضبلل" -الرزٌنة
لال الزمخشري: "نزلت فً ربٌعة ومضر والعرب الذٌن كانوا ٌبدون بناتهم مخافة  

 .(2)السبً والفمر"
:"وكانت ربٌعة ومضر ٌدفنون البنات وهن أحٌاء ؼٌر بنً كنانة كانوا ال لال مماتل  

 .(1)ٌفعلون ذلن"
، وكانوا فً أي: هلن وؼبن الذٌن لتلوا أوالدهم وذلن من وأد البناتلال السمعانً:"  

الجاهلٌة ٌدفنون البنات حٌة، حتى كان الرجل منهم ٌمتل ولده، وٌربً كلبه. وكان البعض ٌفعل 
ذلن دون البعض، ولٌل: كان ذلن فً لبٌلتٌن: ربٌعة، ومضر، كانا ٌدفنان البنات وهن حٌات، 

  .(2)فؤما بنو كنانة وسابرهم ما كانوا ٌفعلون ذلن"
هم لو أدهم البنات وتحرٌمهم البحٌرة وؼٌرها بعمولهم، لال المرطبً:" أخبر بخسران 

فمتلوا أوالدهم سفها خوؾ اإلمبلق، وحجروا على أنفسهم فً أموالهم ولم ٌخشوا اإلمبلق، فؤبان 
ذلن عن تنالض رأٌهم. للت: إنه كان من العرب من ٌمتل ولده خشٌة اإلمبلق، كما ذكر هللا عز 

                                                           
( ونسبه البن المنذر ٖٙٙ/ ٖذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" ). وٗ٘ٔ/ٕٔ(:ص2ٖ٘ٓٔرجه الطبري)أخ (ٔ)

 المنذر وأبً الشٌخ.
 .2ٖٔ/ٔصفوة التفاسٌر:(ٕ)
 .2ٖٙٔ/٘(:ص22ٕٗأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٖ٘ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٖٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .2ٕ٘تفسٌر السعدي: (ٙ)
 .2ٕ/ٕالكشاؾ: (2)
 .2ٖ٘/ٔسٌر مماتل بن سلٌمان:تف (1)
 .2ٗٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (2)
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من ٌمتله سفها بؽٌر حجة منهم فً لتلهم، وهم ربٌعة وجل فً ؼٌر هذا الموضع. وكان منهم 
ومضر، وكانواٌمتلون بناتهم ألجل الحمٌة. ومنهم من ٌمول: المبلبكة بنات هللا، فؤلحموا البنات 

 بالبنات. 
وروي أن رجبل من أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص كان ال ٌزال مؽتما بٌن ٌدي رسول هللا صلى 

؟ فمال: ٌا رسول هللا، إن أذنبت ذنبا فً الجاهلٌة فؤخاؾ أال «محزونامالن تكون »علٌه وسلم: 
فمال: ٌا رسول هللا، إن كنت، من «. أخبرنً عن ذنبن »ٌؽفره هللا لً  وإن أسلمت! فمال له:

الذٌن ٌمتلون بناتهم، فولدت لً بنت فتشفعت إلً امرأتً أن أتركها فتركتها حتى كبرت 
فخطبوها، فدخلتنً الحمٌة ولم ٌحتمل للبً أن أزوجها أو  وأدركت، وصارت من أجمل النساء

أتركها فً البٌت بؽٌر زوج، فملت للمرأة: إنً أرٌد أن أذهب المبٌلة كذا وكذا فً زٌارة ألربابً 
فابعثٌها معً، فسرت بذلن وزٌنتها بالثٌاب والحلً، وأخذت علً المواثٌك بؤال أخونها، فذهبت 

ببر ففطنت الجارٌة أنً أرٌد أن ألمٌها فً الببر، فالتزمتنً بها إلى رأس ببر فنظرت فً ال
وجعلت تبكً وتمول: ٌا أبت! أٌش  ترٌد أن تفعل بً! فرحمتها، ثم نظرت فً الببر فدخلت علً 
الحمٌة، ثم التزمتنً وجعلت تمول: ٌا أبت ال تضٌع أمانة أمً، فجعلت مرة أنظر فً الببر ومرة 

ً الشٌطان فؤخذتها وألمٌتها فً الببر منكوسة، وهً تنادي فً أنظر إلٌها فؤرحمها، حتى ؼلبن
الببر: ٌا أبت، لتلتنً. فمكثت هنان حتى انمطع صوتها فرجعت. فبكى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه 

 .(ٕ)"(ٔ)«لو أمرت أن أعالب أحدا بما فعل فً الجاهلٌة لعالبتن»ولال: 
 .(ٖ)لتشدٌدبا« لتلوا»ولرأ ابن كثٌر وابن عامر:

ٌِْر ِعْلٍم{ ]األنعام : لوله تعالى:  جهالة وسفاهة لخفة عملهم وجهلهم  [، أي:"ٓٗٔ}َسفًَها بِؽَ
 .(ٗ)بؤن هللا هو الرازق لهم وألوالدهم"

  .(٘)ٌعنً: جهبل بؽٌر علم"لال مماتل:"  
 .(ٙ)أي: جهبل ال عن بصٌرة"لال السمعانً:"  
  .(2)ؤن هلل هو رازق أوالدهم ال هم"لخفة أحبلمهم وجهلهم ب لال النسفً:" 
ٌمول: فعلوا ما فعلوا من ذلَن جهالة منهم بما لهم وعلٌهم، ونمَص عمول، لال الطبري:" 

 .(1)وضعَؾ أحبلم منهم، وللة فهم بعاجل ضّره وآجل مكروهه، من عظٌم عماب هللا علٌه لهم"
 .(2)أوالدهم، ال هم" لال الزمخشري: أي:" لخفة أحبلمهم، وجهلهم بؤن هللا هو رازق 
وهذا صنع أهل الجاهلٌة، كان أحدهم ٌمتل ابنته مخافة السباء والفالة، وٌؽذو لال لتادة:"  
 .(ٓٔ)كلبه"
ن أن تعلم جهل العرب، فالرأ ما بعد عن ا  لحارث لال:" حدثنا عبد العزٌز لال: إذا سرَّ

 .(ٔٔ)ًها ٌؽٌر علم{، اآلٌة"المابة من سورة األنعام لوله: }لد خسر الذٌن لتلوا أوالدهم سف
ن أن تعلم جهل العرب فالرأ ما فوق الثبلثٌن وروي عن ابن عباس،   لال : "إذا َسرَّ

 ُ ُموا َما َرَزلَُهُم َّللاَّ ٌِْر ِعْلٍم َوَحرَّ  والمابة من سورة األنعام ، } لَْد َخِسَر الَِّذٌَن لَتَلُوا أَْوالَدُهْم َسفًَها بِؽَ
 ِ  .(ٔ) لَْد َضلُّوا َوَما َكانُوا ُمْهتَِدٌَن {"اْفتَِراًء َعلَى َّللاَّ

                                                           
ما كان علٌه  -ورواه الدارمً فً سننه: الممدمة ، دون إسناد. 11ٗ/ٔذكره أبو اللٌث السمرلندي فً تفسٌره: (ٔ)

 (.ٕ) -ملسو هيلع هللا ىلص  -الناس لبل مبعث النبً 
 .2/22تفسٌر المطربً: (ٕ)
 .2ٕ/ٕ، والكشاؾ:2ٕٔ:انظر: السبعة فً المراءات (ٖ)
 .2ٖٔ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .2ٕ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .2ٗٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٙ)
 .ٕٗ٘/ٔتفسٌر النسفً: (2)
 .ٖ٘ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2ٕ/ٕالكشاؾ: (2)
 .2ٖٙٔ/٘(:ص22ٖٗأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .٘٘ٔ/ٕٔ(:ص2ٖٖ٘ٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
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كبلم صحٌح، فإنها تصرفت  -رضً هللا عنه  -لال ابن العربً: "وهذا الذي لاله 
بعمولها الماصرة فً تنوٌع الحبلل والحرام سفاهة بؽٌر معرفة وال عدل؛ والذي تصرفت بالجهل 

اء على هللا أعظم من االعتداء على فٌه من اتخاذ آلهة أعظم جهبل وأكبر جرما؛ فإن االعتد
 المخلولٌن.

والدلٌل على أن هللا تعالى واحد فً ذاته، واحد فً صفاته، واحد فً مخلولاته أبٌن 
 وأوضح من الدلٌل على أن هذا حبلل، وهذا حرام.

ولد روي أن رجبل لال لعمرو بن العاص: إنكم على كمال عمولكم ووفور أحبلمكم كنتم تعبدون 
 مال عمرو: تلن عمول كادها بارٌها.الحجر. ف

هذا الذي أخبر هللا تعالى عنه من سخافة العرب وجهلها أمر أذهبه هللا تعالى باإلسبلم، 
وكان من الظاهر لنا أن نمٌته حتى ال ٌظهر، وننساه حتى ال ٌذكر  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وأبطله ببعثة الرسول 

ورده بشرحه، كما ذكر كفر الكافرٌن به. وكانت إال أن ربنا تبارن وتعالى ذكره بنصه، وأ
الحكمة فً ذلن وهللا أعلم أن لضاءه لد سبك، وحكمه لد نفذ، بؤن الكفر والتخلٌط ال ٌنمطعان إلى 

 .(ٕ)ٌوم المٌامة"
ُ{ ]األنعام : لوله تعالى: ُموا َما َرَزلَُهُم َّللاَّ وحرموا على أنفسهم ما  [، أي:"ٓٗٔ}َوَحرَّ

 .(ٖ)رزلهم هللا"
 .(ٗ)ٌعنً: ما أعطاهم"لال أبو اللٌث:"

 .(٘)من الحرث واألنعام"لال مماتل:"  
 .(ٙ)ٌعنً: البحٌرة والساببة والوصٌلة والحام" لال البؽوي:" 
 .(2)فحرموا أشٌاء ابتدعوها من تلماء أنفسهم" لال ابن كثٌر:أي:" 
ربهم، ولم ٌكتفوا  أي: ما جعله رحمة لهم، وساله رزلا لهم. فردوا كرامة لال السعدي:" 

بذلن، بل وصفوها بؤنها حرام، وهً من أََحّلِ الحبلل"
(1). 

ذكر ما صنعوا فً أموالهم وأوالدهم، فمال: }وحرموا ما رزلهم هللا افتراء لال السدي:" 
 .(2)على هللا{"
عن لتادة: لوله: "}وحرموا ما رزلهم هللا افتراء على هللا{، لال: هم أهل الجاهلٌة، جعلوا  

 .(ٓٔ)حٌرة وساببة ووصٌلة وحامٌا، تحكما من الشٌطان فً أموالهم"ب
هم أهل الجاهلٌة، جعلوا بحٌرة وساببة ووصٌلة وفً رواٌة أخرى عن لتادة أٌضا:"  

وحامٌا تحرٌما من الشٌطان، وحرموا من مواشٌهم وحرثهم، فكان ذلن من الشٌطان }افتراء 
 .(ٔٔ)على هللا{"
ِ{ ]األنعام : }اْفتَِراًء عَ لوله تعالى:   .(ٕٔ)كذباً واختبلفاً على هللا" [، أي:"ٓٗٔلَى َّللاَّ
 .(ٖٔ)الكذب، حٌن زعموا أن هللا أمرهم بهذا، ٌعنً: بتحرٌمه"لال مماتل:"  
 .(ٔ)ٌمول: تكذّبًا على هللا وتخرًصا علٌه الباطل"لال الطبري:" 

                                                                                                                                                                      
 .2ٕٗ/ٖ(، وابن مردوٌه، كما فً تفسٌر ابن كثٌر:ٕٖٗ٘ري برلم )أخرجه البخا (ٔ)
 .22ٕ-2ٕٙ/ٕأحكام المرآن: (ٕ)
 .]بتصرؾ بسٌط[.ٙٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .11ٗ/ٔبحر العلوم: (ٗ)
 .2ٖ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .2ٗٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .2ٖٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .2ٕ٘تفسٌر السعدي: (1)
 .2ٖٙٔ/٘(:ص22ٗٗرجه ابن ابً حاتم)أخ (2)
 .22ٖٔ/٘(:ص22ٗ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .22ٖٔ/٘(:ص22ٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .2ٖٔ/ٔصفوة التفاسٌر:(ٕٔ)
 .2ٖ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
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  .(ٕ)أي: كذبا ٌكذب به كل معاند َكفَّار" لال السعدي:" 
 .(ٖ)حٌث لالوا: إن هللا أمرهم بها" بؽوي:"لال ال 
 .(ٗ)ولد كذبوا فً ذلن علٌه" -تعالى  -ألنهم كانوا ٌدعونه دٌنا من هللا لال السمعانً:"  
لد بَعُدوا عن الحك،  [، أي:"ٓٗٔ}لَْد َضلُّوا َوَما َكانُوا ُمْهتَِدٌَن{ ]األنعام : لوله تعالى: 

 .(٘)وما كانوا من أهل الهدى والرشاد"
.(ٙ)أي: لد ضلوا ضبلال بعٌدا، ولم ٌكونوا مهتدٌن فً شًء من أمورهم" لال السعدي:" 
ٌمول: لد تركوا محجة الحك فً فعلهم ذلن، وزالوا عن سواء السبٌل لال الطبري:" 

،}وما كانوا مهتدٌن{، ٌمول: ولم ٌكن فاعلو ذلن على هًدى واستمامة فً أفعالهم التً كانوا 
 كانوا مهتدٌن للصواب فٌها، وال موفمٌن له، ونزلت هذه اآلٌة فً الذٌن ٌفعلون لبل ذلن، وال

ذكر هللا خبرهم فً هذه اآلٌات من لوله: }وجعلوا هلل مما ذرأ من الحرث واألنعام نصٌبًا{ الذٌن 
 .(2)كانوا ٌبحرون البحابر، وٌسٌِّبون السوابب، وٌبدون البنات"

م، }وما كانوا مهتدٌن{ إلٌه وإن هدوا بفنون عن الطرٌك المستمٌلال أبو السعود:أي:"  
الهداٌات، أو وما كانوا مهتدٌن من األصل لسوء سٌرتهم، فالجملة حٌنبذ اعتراض وعلى األول 

  .(1)عطؾ على }ضلوا{"
 .(ٓٔ)"لم ٌكونوا مهتدٌن بمتل أوالدهم"،  (2)ضلوا بمتل أوالدهم"لال أبو رزٌن:" 
 الفوابد:
 ابهم فً التشرٌع بؽٌر هدى من هللا.إتباع الكفار الجاهلٌة أهو -ٔ
أنه لوال الشرن الخبٌث وتزٌٌن الشٌاطٌن للموم، لما راجت هذه الوسوسة عندهم، لال  -ٕ

ُمواْ َما َرَزلَُهُم هللاُ اْفتَِراء َعلَ  ٌِْر ِعْلٍم َوَحرَّ ى تعالى: }لَْد َخِسَر الَِّذٌَن لَتَلُواْ أَْوالََدُهْم َسفًَها بِؽَ
 اْ َوَما َكانُواْ ُمْهتَِدٌَن{.هللاِ لَْد َضلُّو

ً عظٌماً، لال صاحب المنار:  لمد خسروا بمتل أوالدهم وبوأد بناتهم خسرانا
"وذلن أن خسران األوالد ٌستلزم خسران كل ما ٌرجى من فوابدهم من العزة والنصرة 
وة والبر والصلة، والفخر والزٌنة والسرور، كما ٌستلزم خسران الوالد الماتل لعاطفة األب
ورأفتها، وما ٌتبع ذلن من المسوة والؽلظة والشراسة، وؼٌر ذلن من مساوئ األخبلق 

 .(ٔٔ)التً ٌضٌك بها العٌش فً الدنٌا، وٌترتب علٌها العماب فً اآلخرة"
ولذلن علل سبحانه هذا الجرم بسفه النفس، وهو اضطرابها وحمالتها، وبالجهل 

ل ألبح ما كانت علٌه العرب من ؼواٌة أي: عدم العلم بما ٌنفع وٌضر.. فهذه األعما
الشرن. كما لال لتادة: "هذا صنٌع أهل الجاهلٌة، كان أحدهم ٌمتل ابنته مخافة السباء 

 .(ٕٔ)والفالة، وٌؽذو كلبه"
وروي أّن أول لبٌلة وأدت من العرب ربٌعة، حٌث أن بنتا ألمٌر لهم ولعت 

لم تشؤ البنت العودة إلى بٌت أبٌها، أسٌرة فً أٌدي لبٌلة أؼارت علٌها، فلما عمد الصلح، 
 واختارت بٌت آسرها، فؽضب وسن لمومه الوأد، وللدته بمٌة العرب.

                                                                                                                                                                      
 .ٖ٘ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٕ٘تفسٌر السعدي: (ٕ)
 .2ٗٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .2ٗٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٗ)
 .ٙٗٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٕ٘تفسٌر السعدي: (ٙ)
 .ٗ٘ٔ-ٖ٘ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2ٓٔ/ٖتفسٌر أبً السعود: (1)
 .22ٖٔ/٘(:ص22ٗ2أخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .22ٖٔ/٘(:ص22ٗ1أخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٖٔٔ/1تفسٌر المنار لدمحم رشٌد رضا (ٔٔ)
 .2ٖٙٔ/٘(:ص22ٖٗأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
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وٌذكر أن الوأد كان مستعمبلً فً لبابل العرب لاطبة فكان ٌستعمله واحد، 
وٌتركه عشرة، فجاء اإلسبلم، ولد لل ذلن فٌها إال من بنً تمٌم، فإنهم تزاٌد فٌهم ذلن 

 .(ٔ)لبٌل اإلسبلم
ولد شنع المرآن الكرٌم على الذٌن ٌبدون البنات، ولبح فعلهم المبنً على الظلم 
َر أََحُدُهْم بِاألُنثَى َظلَّ َوْجُههُ ُمْسَودًّا َوُهَو َكِظٌٌم  والجور والجهل، لال تعالى: }َوإَِذا بُّشِ

َر بِِه أٌَُْمِسُكهُ َعلَى ُهوٍن أَْم ٌَُدسُّهُ فًِ التَُّراِب أاَلَ َساء َما  ٌَتََواَرى ِمَن اْلمَْوِم ِمن ُسوِء َما بُّشِ
ِ َذنٍب 2٘-1ٌَْ٘حُكُموَن{]النحل: [، ولال تعالى: }َوإَِذا اْلَمْوُإوَدةُ ُسبِلَْت بِؤَّي
 [.2-1لُتِلَْت{]التكوٌر:

لال صاحب التسهٌل: "الموإدة هً البنت التً كان بعض العرب ٌدفنها حٌة، 
ا، فتسؤل ٌوم المٌامة بؤي ذنب لتلت؟ على وجه من كراهته لها أو ؼٌرته علٌه

 .(ٕ)التوبٌخ"
وكان من األمور الهامة التً باٌع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص علٌها النساء، عدم لتل 
 ِ ًُّ إَِذا َجاءَن اْلُمْإِمنَاُت ٌُبَاٌِْعنََن َعلَى أَن الَّ ٌُْشِرْكَن بِاّلِلَّ  أوالدهن، لال تعالى: }ٌَا أٌََُّها النَّبِ
ٌَْن أٌَْ  ٌْبًا َوالَ ٌَْسِرْلَن َوالَ ٌَْزنٌَِن َوالَ ٌَْمتُْلَن أَْوالََدُهنَّ َوالَ ٌَؤْتٌَِن بِبُْهتَاٍن ٌَْفتَِرٌنَهُ بَ ِدٌِهنَّ َش

َ َؼفُوٌر  َ إِنَّ َّللاَّ َوأَْرُجِلِهنَّ َوالَ ٌَْعِصٌنََن فًِ َمْعُروفٍفَبَاٌِْعُهنَّ َواْستَْؽِفْر لَُهنَّ َّللاَّ
 [.ِٕٔحٌٌم{]الممتحنة:رَّ 

وثبت فً الصحٌحٌن من حدٌث عبد هللا بن مسعود رضً هللا عنه "أنه سؤل 
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "أي الذنب أعظم؟ لال: أن تجعل هلل نداً وهو خلمن، للت: ثم أي؟ لال: أن 
تبل تمتل ولدن خشٌة أن ٌطعم معن، للت: ثم أي؟ لال: أن تزانً بحلٌلة جارن، ثم 
ِ إِلًَها آَخَر َوالَ ٌَْمتُلُوَن النَّْفَس الَّتًِ َحرَّ  ُ إِالَّ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: }َوالَِّذٌَن الَ ٌَْدُعوَن َمَع َّللاَّ َم َّللاَّ

بِاْلَحّكِ َوالَ ٌَْزنُوَن{
 .(ٗ)اآلٌة" (ٖ)

لى، حٌث كانت ومن الفوابد: أن المبتدع ٌلمى علٌه الذل فً الدنٌا والؽضب من هللا تعا -ٖ
البدع كلها افتراء على هللا حسبما أخبر فً كتابه فً لوله: }لد خسر الذٌن لتلوا أوالدهم 
سفها بؽٌر علم وحرموا ما رزلهم هللا افتراء على هللا{، فهم  شرعوا شرعة، وابتدعوا 
به فً ملة إبراهٌم علٌه السبلم، توهما أن ذلن ٌمربهم من هللا كما ٌمرب من هللا ما جاء 
إبراهٌم علٌه السبلم من الحك فزلوا وافتروا على هللا الكذب إذ زعموا أن هذا من ذلن 

 وتاهوا فً المشروع.
 سبحانه وتعالى فً شرعه، فبل حاكم وال محلل وال محرم سواه عّز وجل. هومنها:توحٌد -ٗ

 
 المرآن

ٌَْر َمْعُروَشاٍت  َ َجنهاٍت َمْعُروَشاٍت َوَؼ ٌْتُوَن }َوُهَو الهِذي أَْنَشؤ ْرَع ُمْختَِلفًا أُُكلُهُ َوالزه َوالنهْخَل َوالزه
ٌَْر ُمتََشابٍِه ُكلُوا ِمْن ثََمِرِه إَِذا أَثَْمَر َوآتُوا َحمههُ ٌَْوَم َحَصاِدِه َوََل تُ  اَن ُمتََشابًِها َوَؼ مه ْسِرفُوا إِنههُ َوالرُّ

 [ٔٗٔ({ ]األنعام : ََٔٗٔل ٌُِحبُّ اْلُمْسِرفٌَِن )
 سٌر:التف

وهللا سبحانه وتعالى هو الذي أوجد لكم بساتٌن: منها ما هو مرفوع عن األرض كاألعناب، 
ومنها ما هو ؼٌر مرفوع، ولكنه لابم على سوله كالنخل والزرع، متنوًعا طعمه، والزٌتون 

ِمن ثمره إذا أثمر، وأعطوا  -أٌها الناس-والرمان متشابًها منظره، ومختلفًا ثمره وطعمه. كلوا 

                                                           
 .22ٕ/٘، وتارٌخ العرب لبل اإلسبلم لجواد علً ٖٗ-ٕٗ/ٖبلوغ األرب لؤللوسً  انظر: (ٔ)
 .ٖٙٗ/ٗالتسهٌل لعلوم التنزٌل البن الكلبً (ٕ)
 [.1ٙالفرلان:] (ٖ)
ِ أَْنَداداً َوأَْنتُمْ ٖٙٔ/1صحٌح البخاري بشرح الفتح (ٗ)  تَْعلَُموَن{ ، كتاب التفسٌر، باب لوله تعالى: }فبَل تَْجعَلُوا ّلِِلَّ

 .ٕٗٔ-ٔٗٔكتاب اإلٌمان، باب الشرن ألبح الذنوب ... حدٌث رلم:  2ٓ/ٔومسلم 
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زكاته المفروضة علٌكم ٌوم حصاده ولطافه، وال تتجاوزوا حدود االعتدال فً إخراج المال 
 وأكل الطعام وؼٌر ذلن. إنه تعالى ال ٌحب المتجاوزٌن حدوده بإنفاق المال فً ؼٌر وجهه.

 فً سبب نزول اآلٌة ثبلثة ألوال:
إنهم تباذروا وأسرفوا؛ فؤنزل  عن أبً العالٌة؛ لال: "كانوا ٌعطون شٌباً سوى الزكاة، ثمأحدهما: 

هللا: }َواَل تُْسِرفُوا إِنَّهُ اَل ٌُِحبُّ اْلُمْسِرفٌَِن{"
 . ]ضعٌؾ[(ٔ)

والثانً: عن ابن جرٌج؛ لال: "نزلت فً ثابت بن لٌس بن شماس، وجد نخبلً، فمال: ال ٌؤتٌنً 
ْسِرفُوا إِنَّهُ اَل ٌُِحبُّ الٌوم أحد إال أطعمته فؤطعم حتى أمسى ولٌست له ثمرة؛ فؤنزل هللا: }َواَل تُ 

اْلُمْسِرفٌَِن{ "
 . ]ضعٌؾ جداً[(ٕ)
لال ابن عباس فً رواٌة الكلبً: إن ثابت بن لٌس بن شماس صرم لال البؽوي:"  

 .(ٖ)خمسمابة نخلة ولسمها فً ٌوم واحد ولم ٌترن ألهله شٌبا، فؤنزل هللا عز وجل هذه اآلٌة"
جذ معاذ بن جبل نخله فلم ٌزل ٌتصدق من ثمره حتى لم لال ابن جرٌج: "ولال آخرون والثالث: 

 .(ٗ) }َواَل تُْسِرفُوا{"ٌبك منه شًء فنزلت: 
ٌَْر َمْعُروَشاٍت{ ]األنعام : لوله تعالى:   [، أي:"ٔٗٔ}َوُهَو الَِّذي أَْنَشؤَ َجنَّاٍت َمْعُروَشاٍت َوَؼ

عات على عٌدان، ومنها وهللا سبحانه وتعالى هو الذي أوجد لكم بساتٌن: منها منها مرفو
 .(٘)متروكات على وجه األرض لم تعرش"

 .(ٙ)ابتدع بساتٌن، مسموكات مرفوعات وؼٌر مرفوعات" لال البؽوي:أي:" 
ٌمول تعالى بٌانا ألنه الخالك لكل شًء ، من الزروع والثمار واألنعام  لال ابن كثٌر:" 

ءوها ، فجعلوا منها حراًما وحبلال التً تصرؾ فٌها المشركون بآرابهم الفاسدة ولسَّموها وجَ  زَّ
ٌَْر َمْعُروَشاٍت {" فمال : } َوُهَو الَِّذي أَْنَشؤَ َجنَّاٍت َمْعُروَشاٍت َوَؼ
(2). 

: وهذا إعبلم من هللا تعالى ذكره ما أنعم به علٌهم من فضله ، وتنبٌهٌ منه  لال الطبري:" 
م ولسم فً أموالهم من الحموق لمن لهم على موضع إحسانه ، وتعرٌٌؾ منه لهم ما أحلَّ وحرَّ 

لسم له فٌها حمًّا . ٌمول تعالى ذكره : وربكم ، أٌها الناس }أنشؤ{ ، أي أحدث وابتدع خلمًا ، ال 
اآللهة واألصنام }جنات{ ، ٌعنً : بساتٌن }معروشات{، وهً ما َعَرش الناس من الكروم، 

اس وال ٌرفعونه ، ولكن هللا ٌرفعه }وؼٌر معروشات{، ؼٌر مرفوعات مبنٌَّات ، ال ٌنبته الن
ٌه" وٌنبته وٌنّمِ
(1). 
 [، على أربعة ألوال:ٔٗٔ}َمْعُروَشاٍت{ ]األنعام : اختلؾ فً لوله تعالى: 

                                                           
 ،]وفٌه:"2ٗٔ/ٕٔ(:ص1ٖٓٗٔ(، والطبري فً "جامع البٌان" )1٘ٔ/ ٖأخرجه ابن أبً شٌبة فً "مصنفه" )(ٔ)

لٌمان ثنا عاصم ( من طرٌك المعتمر بن س22ٙٔرلم  22ٖٔ/ ٘وابن أبً حاتم فً "تفسٌره" )تباَرْوا فٌه".
 األحول عن أبً العالٌة.

 للنا: وهذا مرسل صحٌح اإلسناد.
 .( وزاد نسبته ألبً الشٌخ2ٖٙ/ ٖوذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )

: ثنا حجاج عنه - 2ٗٔ/ٕٔ(:صٓٗٓٗٔومن طرٌمه الطبري فً "جامع البٌان" )-أخرجه سنٌد فً "تفسٌره" (ٕ)
 به.

 اله، وضعؾ سنٌد صاحب "التفسٌر".للنا: وسنده ضعٌؾ جداً؛ إلعض
( من طرٌك عبد الرزاق عن ابن جرٌج: جذّ معاذ 22ٙٙرلم  22ٖٔ/ ٘وأخرجه ابن أبً حاتم فً "تفسٌره" )

 نخلة، فلم ٌزل ٌتصدق من ثمره حتى لم ٌبك منه شًء؛ فنزلت: }َواَل تُْسِرفُوا{. -رضً هللا عنه-بن جبل 
 .للنا: وهذا معضل

 .2٘ٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .٘ٙٗٔ/٘(:ص1ٖ1ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٙٗٔ، والتفسٌر المٌسر:2ٖٖ/ٔصفوة التفاسٌر: (٘)
 .2٘ٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .2ٖٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٙ٘ٔ-٘٘ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (1)
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 .(ٕ)، والسدي(ٔ)أحدها : أنه تعرٌش الناس الكروم وؼٌرها ، بؤن ترفع أؼصانها ، لاله ابن عباس
 .(ٕ)والسدي

 .(ٖ)ذكره الماوردي والثانً : أن تعرٌشها هو رفع حظارها وحٌطانها.
والثالث : أنها المرتفعة عن األرض لعلو شجرها ، فبل ٌمع ثمرها على األرض ، ألن أصله 
ً الرتفاعه ، ومنه لوله تعالى :}خاوٌة على عروشها{ ]  ًَ السرٌر عرشا االرتفاع ولذلن ُسّمِ

 .(ٗ)[، أي: على أعالٌها وما ارتفع منها ٘ٗ[ و ] الحج :  ٕٗالكهؾ : 
ع : أن المعروشات ما عرشه الناس ، وؼٌر المعروشات ما نبت فً البراري والجبال. والراب

 .(٘)وهذا مروي عن ابن عباس أٌضا
ْرَع ُمْختَِلفًا أُُكلُهُ{ ]األنعام : لوله تعالى:  وأنشؤ لكم شجر النخٌل  [، أي:"ٔٗٔ}َوالنَّْخَل َوالزَّ

نواع الموت مختلفاً ثمره وحبُّه فً اللون المثمر بما هو فاكهة ولوت، وأنواع الزرع المحّصل أل
 .(ٙ)والطعم والحجم والرابحة"

، «األكل»ٌمول جل ثناإه : وأنشؤ النخل والزرع مختلفا أكله ٌعنً بـ  لال الطبري:" 
 .(2)الثمر. ٌمول : وخلك النخل والزرع مختلفًا ما ٌخرج منه مما ٌإكل من الثمر والحب "

والنخل والزرع{ أفردهما بالذكر وهما داخبلن فً الجنات لوله تعالى: }لال المرطبً:" 
 .(1)لما فٌهما من الفضٌلة"

ٌَْر ُمتََشابٍِه{ ]األنعام : لوله تعالى:  اَن ُمتََشابًِها َوَؼ مَّ ٌْتُوَن َوالرُّ والزٌتون  [، أي:"ٔٗٔ}َوالزَّ
 .(2)والرمان متشابًها منظره، ومختلفًا ثمره وطعمه"

 .(ٓٔ)الطعم ،منه الحلو ، والحامض ، والمّز" فً لال الطبري:ٌعنً:" 
 .(ٔٔ)}متشابًها{، فً المنظر،}وؼٌر متشابه{، فً الطعم" لال ابن جرٌج:" 
ٌَْر َمْعُروَشاٍت  فً لوله تعالى:} وذكر المرطبً:"  َ َجنَّاٍت َمْعُروَشاٍت َوَؼ }َوُهَو الَِّذي أَْنَشؤ

ْرَع ُمْختَِلفًا أُُكلُهُ وَ  ٌَْر ُمتََشابِهٍ َوالنَّْخَل َوالزَّ اَن ُمتََشابًِها َوَؼ مَّ ٌْتُوَن َوالرُّ أدلة  [،ٔٗٔ]األنعام : {الزَّ
 ثبلثة: 

 أحدها: ما تمدم من لٌام الدلٌل على أن المتؽٌرات ال بدلها من مؽٌر. 
الثانً على المنة منه سبحانه علٌنا، فلو شاء إذ خلمنا أال ٌخلك لنا ؼذاء، إذ خلمه أال ٌكون جمٌل 

ر طٌب الطعم، وإذ خلمه كذلن أال ٌكون سهل الجنً، فلم ٌكن علٌه أن ٌفعل ذلن ابتداء، المنظ
 ألنه ال ٌجب علٌه شً. 

الثالث على المدرة فً أن ٌكون الماء الذي من شؤنه الرسوب ٌصعد بمدرة هللا الواحد عبلم 
راق لٌست من الؽٌوب من أسافل الشجرة إلى أعالٌها، حتى إذا انتهى إلى آخرها نشؤ فٌها أو

جنسها، وثمر خارج من صفته الجرم الوافر، واللون الزاهر، والجنً الجدٌد، والطعم اللذٌذ، 
 فؤٌن الطبابع وأجناسها. 

فؤٌن الفبلسفة وأناسها، هل فً لدرة الطبٌعة أن تتمن هذا اإلتمان، أو ترتب هذا الترتٌب 
 رٌد. العجٌب! كبل! ال ٌتم ذلن فً العمول إال لحً عالم لدٌر م

 فسبحان من له فً كل شً آٌة ونهاٌة! 
                                                           

 .ٙ٘ٔ/ٕٔ(:ص2٘1ٖٔ(، و)2ٖ٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٙ٘ٔ/ٕٔ(:ص2٘2ٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .22ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .21ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٙ٘ٔ/ٕٔ(:ص2ٖ٘ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .2ٖٖ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .2٘ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2/21تفسٌر المرطبً: (1)
 .ٙٗٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .2٘ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .2٘ٔ/ٕٔ(:ص2٘2ٖٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
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ووجه اتصال هذا بما لبله أن الكفار لما افتروا على هللا الكذب وأشركوا معه وحللوا 
 .(ٔ)وحرموا دلهم على وحدانٌته بؤنه خالك األشٌاء، وأنه جعل هذه األشٌاء أرزالا لهم"

ِمن ثمره  -أٌها الناس-كلوا  [، أي:"ٔٗٔعام : }ُكلُوا ِمْن ثََمِرِه إَِذا أَثَْمَر{ ]األنلوله تعالى: 
 .(ٕ)إذا أثمر"
 .(ٖ)ٌمول : كلوا من رطبه ما كان رطبًا ثمره" لال الطبري:" 
. وروي عن (ٗ)من رطبه وعنبه" {، لال:"}ُكلُوا ِمْن ثََمِرِه إَِذا أَثَْمرَ عن دمحم بن كعب: 

 .(٘)موسى بن عبٌدة مثل ذلن
 :(ٙ)نألمرٌ «األكل»وإنما لدم ذكر 

 أحدهما : تسهٌبلً إلٌتاء حمه .
 والثانً : تؽلٌباً لحمهم وافتتاحاً بنفعهم بؤموالهم .

وأعطوا زكاته المفروضة  [، أي:"ٔٗٔ}َوآتُوا َحمَّهُ ٌَْوَم َحَصاِدِه{ ]األنعام : لوله تعالى: 
 .(2)علٌكم ٌوم حصاده ولطاؾ"

 .(1)وم كٌله"عن الضحان فً لوله :"}وآتوا حمه ٌوم حصاده{، لال : ٌ
دمحم بن الحنفٌة لوله :"}وآتوا حمه ٌوم حصاده{ ، لال : ٌوم كٌله ، ٌعطً العشر ونصؾ  
 .(2)العشر"
 [، ثبلثة ألوال:ٔٗٔ}َوآتُوا َحمَّهُ ٌَْوَم َحَصاِدِه{ ]األنعام : وفً لوله تعالى: 

عشر فٌما سمً بآلة، أحدها : أنها الصدلة المفروضة فٌه : العُْشر فٌما سمً بؽٌر آلة ، ونصؾ ال
 (ٗٔ)، وسعٌد بن المسٌب(ٖٔ)، وجابر بن زٌد(ٕٔ)، والحسن(ٔٔ)، وابن عباس(ٓٔ)لاله أنس بن مالن

، وهو لول (2ٔ)، وابن زٌد(1ٔ)، والضحان(2ٔ)، ودمحم بن حنٌفة(ٙٔ)، وطاوس(٘ٔ)ولتادة
 .(ٕٓ)الجمهور

ن حضر وترن والثانً : أنها صدلة ؼٌر الزكاة ، مفروضة ٌوم الحصاد والصرام وهً إطعام م
، (ٔ)، وسعٌد بن جبٌر(ٖٕ)، ومجاهد(ٕٕ)، وعطاء(ٕٔ)ما تسالط من الزرع والثمر ، لاله ابن عمر

                                                           
 .2/22تفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .ٙٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2٘ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2٘ٔ/ٕٔ(:ص2ٖٙٓٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .2٘ٔ/ٕٔ(:ص2ٖٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .21ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .ٙٗٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .2ٕٔ/ٕٔ(:صٖ٘ٓٗٔأخرجه الطبري) (1)
 .2ٕٔ/ٕٔ(:صٖٙٓٗٔأخرجه الطبري) (2)
 .1٘ٔ/ٕٔ(:ص2ٖٖٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .1٘ٔ/ٕٔ(:ص2ٖٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .1٘ٔ/ٕٔ(:ص2ٕٖٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .2٘ٔ/ٕٔ(:ص2ٙ2ٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .2٘ٔ/ٕٔ(:ص2ٙ2ٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .ٓٙٔ/ٕٔ(:ص22ٖٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .ٓٙٔ/ٕٔ(:ص22ٖٗٔفسٌر الطبري)انظر: ت (ٙٔ)
 .ٓٙٔ/ٕٔ(:ص22ٖ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
 .ٔٙٔ/ٕٔ(:ص21ٖٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (1ٔ)
 .ٔٙٔ/ٕٔ(:ص21ٖٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
 .21ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕٓ)
 .٘ٙٔ/ٕٔ(:صٔٓٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٖٙٔ-ٕٙٔ/ٕٔ(:ص22ٖٓٔ)-(21ٖٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٕ)
 .ٗٙٔ-ٖٙٔ/ٕٔ(:ص221ٖٔ()22ٕٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٕ)
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، وابن أبً (ٙ)، وحماد(٘)، وإبراهٌم(ٗ)، وابن سٌرٌن(ٖ)، والربٌع بن أنس(ٕ)ودمحم بن كعب
 .(2)نجٌح
فٌعلِّمه فً  لال ٌزٌد بن األصم:" كان النخل إذا ُصِرم ٌجًء الرجل بالِعْذق من نخله ، 

جانب المسجد ، فٌجًء المسكٌن فٌضربُه بعصاه ، فإذا تناثر أكَل منه . فدخل رسول هللا صلى 
هللا علٌه وسلم ومعه َحسن أو حسٌن ، فتناول تمرةً ، فانتزعها من فٌه. وكان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ال 

 . (1)ه ٌوم حصاده{"ٌؤكل الصَّدلة ، وال أهُل بٌته . فذلن لوله : }وآتوا حمَّ 
وعن مٌمون بن مهران ، وٌزٌد بن األصم لاال :"كان أهل المدٌنة إذا صرموا ٌجٌبون  

بالِعْذق فٌضعونه فً المسجد ، ثم ٌجًء السابل فٌضربه بعصاه ، فٌسمط منه ، وهو لوله : 
 .(2)}وآتوا حمَّه ٌوم حصاده{"

ً لبل الزكاة ثم نسخ ب ، (ٓٔ)ها ، روي ذلن عن ابن عباسوالثالث : أن هذا كان مفروضا
 .(ٙٔ)، وابن حنٌفة(٘ٔ)، وعطٌة(ٗٔ)، والسدي(ٖٔ)، وإبراهٌم(ٕٔ)، وسعٌد بن جبٌر(ٔٔ)والحسن
لال الطبري:" وأولى األلوال فً ذلن عندي بالصواب ، لوُل من لال : كان ذلن فرًضا  

، ثم نسخه هللا  فرضه هللا على المإمنٌن فً طعاِمهم وثمارهم التً تُْخرجها زروعهم وؼُروسهم
بالصدلة المفروضة ، والوظٌفة المعلومِة من العشر ونصؾ العشر. وذلن أن الجمٌع مجمعون 
ٌاس والتنمٌة والتذرٌة ، وأن صدلة التمر  ال خبلؾ بٌنهم : أّن صدلة الحرث ال تإخذ إال بعد الّدِ

 ال تإخذ إال بعد اإلجزاز. 
وآتوا حمه ٌوم حصاده{، ٌنبا عن أنه أمٌر فإذا كان ذلن كذلن ، وكان لوله جل ثناإه : }

ه ولطعه ، والحبُّ ال  من هللا جل ثناإه بإٌتاء حمه ٌوم حصاده ، وكان ٌوم حصاده هو ٌوم َجّدِ
شن أنه فً ذلن الٌوم فً سنبله ، والتَّمر وإن كان ثمر نخل أو َكْرم ؼٌُر مستحكم ُجفوفه وٌبسه 

ِدٌاسه وتذرٌته وتنمٌته كٌبل والتمر إنما تإخذ صدلته ، وكانت الصدلة من الحّبِ إنما تإخذ بعد 
ٌْبل علم أن ما ٌإخذ صدلة بعد حٌن َحْصده ، ؼٌر الذي ٌجب إٌتاإه  بعد استحكام ٌبسه وجفوفه َك

 .(2ٔ)المساكٌن ٌوم َحصاده"
لرأ أهل البصرة وابن عامر وعاصم :}حصاده{ بفتح الحاء، ولرأ اآلخرون بكسرها  

 .(1ٔ) رام والصرام والجزاز والجزازومعناهما واحد، كالص
وال تتجاوزوا  [، أي:"ٔٗٔ}َواَل تُْسِرفُوا إِنَّهُ اَل ٌُِحبُّ اْلُمْسِرفٌَِن{ ]األنعام : لوله تعالى: 

حدود االعتدال فً إخراج المال وأكل الطعام وؼٌر ذلن. إنه تعالى ال ٌحب المتجاوزٌن حدوده 
 .(ٔ)بإنفاق المال فً ؼٌر وجهه"

                                                                                                                                                                      
 .2ٙٔ/ٕٔ(:ص٘ٔٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .1ٙٔ-2ٙٔ/ٕٔ(:ص1ٔٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .2ٙٔ/ٕٔ(:صٕٔٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .٘ٙٔ/ٕٔ(:صٖٓٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٙٙٔ-٘ٙٔ/ٕٔ(:ص1ٓٓٗٔ)-(٘ٓٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٖٙٔ/ٕٔ(:ص22ٖٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٗٙٔ/ٕٔ(:ص222ٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٙٙٔ/ٕٔ(:ص2ٓٓٗٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٙٙٔ/ٕٔ(:صٓٔٓٗٔأخرجه الطبري) (2)
 .1ٙٔ/ٕٔ(:صٕٓٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .2ٙٔ/ٕٔ(:ص1ٕٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .1ٙٔ/ٕٔ(:صٖٕٓٗٔبري)انظر: تفسٌر الط (ٕٔ)
 .2ٙٔ-1٘ٔ/ٕٔ(:ص2ٕٓٗٔ()ٕٗٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .2ٙٔ/ٕٔ(:ص2ٕٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .2ٓٔ/ٕٔ(:صٖٗٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .1٘ٔ/ٕٔ(:صٕٕٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .2ٔٔ-2ٓٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (2ٔ)
 .2٘ٔ/ٖانظر: تفسٌر البؽوي: (1ٔ)
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 [، ستة ألوال:ٔٗٔ}َواَل تُْسِرفُوا إِنَّهُ اَل ٌُِحبُّ اْلُمْسِرفٌَِن{ ]األنعام : له تعالى:وفً لو 
أحدها : أن هذا اإلسراؾ المنهً عنه هو أن ٌتجاوز رب المال إخراج المدر المفروض علٌه إلى 

 ،(٘)، وإٌاس بن معاوٌة(ٗ)، وابن جرٌج(ٖ)، وعطاء(ٕ)زٌادة تجحؾ به ، لاله أبو العالٌة
 .(ٙ)والسدي

َدلَِة  -ملسو هيلع هللا ىلص-ولد روى سعد بن سنان عن أنس لال : لال رسول هللا  : "الُمْعتَِدي فًِ الصَّ
 . (2)َكَمانِِعَها"

ولٌل : إنها نزلت فً ثابت بن لٌس بن شماس ولد تصدق بجمٌع ثمرته حتى لم ٌبك فٌها 
 .(1)ما ٌؤكله

ى أن ٌؤخذ من رّب المال فوق الذي ألزم هللا ماله، لاله ابن والثانً : هو أن الخطاب للسلطان، نُهِ 
 .(2)زٌد

أن الخطاب فً اآلٌة للمساكٌن، ٌمول: ال تؤخذوا فوق حمكم. وهو مروي عن ابن زٌد والثالث : 
 .(ٓٔ)-اٌضا-

، ودمحم (ٔٔ)والرابع: هو أن ٌمنع رب المال من دفع المدر الواجب علٌه ، لاله سعٌد بن والمسٌب
 .(ٕٔ)بن كعب

والخامس: أن المراد بهذا السرؾ ما كانوا ٌشركون آلهتهم فٌه من الحرث واألنعام ، لاله 
 .(ٖٔ)الكلبً

 .(ٗٔ)والسادس : هو أن ٌسرؾ فً األكل منها لبل أن ٌإدي زكاتها ، لاله ابن بحر
لال الطبري:" والصواب من المول فً ذلن عندي أن ٌمال : إن هللا تعالى ذكره نهى 

 ، ولم ٌخصص منها معنًى دون معنى .«اإلسراؾ»تسرفوا{، عن جمٌع معانً بموله : }وال
فً كبلم العرب : اإلخطاء بإصابة الحك فً العطٌة ،  «اإلسراؾ»وإذ كان ذلن كذلن ، وكان 

ق مالَه مباراةً ،  إما بتجاوز حّده فً الزٌادة ، وإما بتمصٌر عن حّده الواجب كان معلوًما أن المفّرِ
 ناس حتى أجحفت به عطٌته ، مسرٌؾ بتجاوزه حدَّ هللا إلى ما لٌس له. والباذلَهُ لل

ر فً بذله فٌما ألزمه هللا بذله فٌه ، وذلن كمنعه ما ألزمه إٌتاءه منه أهَل  وكذلن الممّصِ
ُسْهَمان الصدلة إذا وجبت فٌه ، أو منعه من ألزمه هللا نفمته من أهله وعٌاله ما ألزمه منها. 

أخذه من رعٌته ما لم ٌؤذن هللا بؤخذه . كل هإالء فٌما فعلوا من ذلن  وكذلن السلطان فً
مسرفون ، داخلون فً معنى َمْن أتى ما نهى هللا عنه من اإلسراؾ بموله : }وال تسرفوا{، فً 
عطٌتكم من أموالكم ما ٌجحؾ بكم إذ كان ما لبله من الكبلم أمًرا من هللا بإٌتاء الواجب فٌه أهله 
                                                                                                                                                                      

 .ٙٗٔر المٌسر:التفسٌ (ٔ)
 .2ٗٔ-2ٖٔ/ٕٔ(:ص2ٖٓٗٔ)-(2ٖٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .2ٗٔ/ٕٔ(:صٔٗٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .2ٗٔ/ٕٔ(:صٓٗٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .2٘ٔ/ٕٔ(:صٕٗٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .2٘ٔ/ٕٔ(:صٖٗٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
(، باب ٖ، كتاب الزكاة )ٕٗٗ - ٖٕٗ/ ٕالن رضً َّللاَّ عنه، فً السنن أخرجه أبو داود من رواٌة أنس بن م(2)

(، باب ما جاء ٘، كتاب الزكاة )1ٖ/ ٖ(، وأخرجه الترمذي فً السنن 1٘٘ٔ(، الحدٌث )ٗفً زكاة السابمة )
( ولال: )حدٌث أنس حدٌث ؼرٌب من هذا الوجه ولد تكلم أحمد ٙٗٙ(، الحدٌث )2ٔفً المعتدي فً الصدلة )

(، باب ما جاء فً عمال 1، كتاب الزكاة )21٘/ ٔنبل فً "سعد بن سنان"(، وأخرجه ابن ماجه فً السنن بن ح
ي فً الصدلة( أي الساعً بالتجاوز عن لدر الواجب1ٓ1ٔ(، الحدٌث )ٗٔالصدلة )  .(. لوله: )الُمتَعَّدِ

 .2ٗٔ/ٕٔ(:صٓٗٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .2ٙٔ/ٕٔ(:صٙٗٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 عن ابن وهب عن ابن زٌد.. حكاه الثعلبً 22ٔ/ٗانظر: الكشؾ والبٌان: (ٓٔ)
 .2٘ٔ/ٕٔ(:صٗٗٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .2٘ٔ/ٕٔ(:ص٘ٗٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .22ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .22ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
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ّن اآلٌة لد كانت تنزل على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بسبب خاّص من األمور ، والحكم بها ٌوم حصاده. فإ
 على العاّم ، بل عاّمة آي المرآن كذلن. فكذلن لوله : }وال تسرفوا إنه ال ٌحب المسرفٌن{.

 : (ٔ)أنه على ما للنا ، لول الشاعر «اإلسراؾ»ومن الدلٌل على صحة ما للنا من معنى
ٌَْدةَ ٌَْحُدوَها ثََمانٌَِةٌ                    َما فًِ َعَطابِِهُم َمنٌّ َوال َسَرُؾ أَْعطَ   وا ُهنَ

 .(ٕ): الخطؤ فً العطٌّة"«السرؾ»ٌعنً بـ
 .(ٖ)لال النضر بن شمٌل: "اإلسراؾ التبذٌر واإلفراط، والسرؾ: الؽفلة والجهل"

ً لبٌس ذهبا فً طاعة هللا لم أخرج ابن أبً حاتم عن مجاهد لال: " لو أنفمت مثل أب
 .(ٗ)ٌكن إسرافا، ولو أنفمت صاعا فً معصٌة هللا كان إسرافا "

، ما هو. فمال: «اإلسراؾ»عن إبراهٌم بن نشٌط لال: "سؤلت عمرة مولى ابن عمر عن 
 .(٘)لٌس شًء أنفمته فً طاعة هللا إسرافا"

[، على َٔٗٔم َحَصاِدِه{]األنعام : واختلؾ المفسرون فً نسخ لوله تعالى:}َوآتُوا َحمَّهُ ٌَوْ  
 لولٌن:
عن ابن . وهذا لول أن هذا كان شٌبا واجبًا ، ثم نسخه هللا بالعشر ونصؾ العشر أحدهما:
، وابن (ٔٔ)، وعطٌة(ٓٔ)، والسدي(2)، وإبراهٌم(1)، وسعٌد بن جبٌر(2)، والحسن(ٙ)عباس
 .(ٗٔ)، والنحاس(ٖٔ)وهو اختٌار الطبري.، (ٕٔ)حنٌفة

 .(ٙٔ)، وابن كثٌر(٘ٔ)ها محكمة. وهذا اختٌار مكً بن ابً طالبوالثانً: أن
لال مكً:"إنها محكمة نزلت فً فرض الزكاة مجملة، وبٌنها النبً ملسو هيلع هللا ىلص وٌعارض كونها  

فً الزكاة لول أكثر الناس، أن الزكاة فرضت بالمدٌنة واألنعام مكٌة، فٌصٌر فرض الزكاة نزل 
 .(2ٔ)بمكة، وهللا أعلم بذلن"
وفً تسمٌة هذا نسًخا نظر ؛ ألنه لد كان شٌبًا واجبًا فً األصل ، ثم إنه  لال ابن كثٌر:"

فصل بٌانه وبٌََّن ممدار المخرج وكمٌته. لالوا : وكان هذا فً السنة الثانٌة من الهجرة ، فاهلل 
                                                           

، واللسان )هند( )سرؾ( ، ٕٔٗ، واالشتماق: 2ٖ٘ل الشعراء: ، وطبمات فحو12ٖدٌوانه: البٌت لجرٌر فً  (ٔ)
 .، وؼٌرها

 من لصٌدته التً مدح بها ٌزٌد بن عبد الملن، وهجا آل المهلب، ٌمول لٌزٌد، لبله: 
ًَ التَّلَؾُ  لَُكْم ... ٌَا لَْبل نَْفِسَن اللَى نَْفِس  أْرُجو الفََواِضَل إِنَّ هللا فَضَّ

 اتُنَا نََزلَْت ... َكمْن لَنَا ِعْنَده التْكِرٌُم واللََّطؾُ َما َمْن َجفَانَا إذَا َحاجَ 
ٌْفًا، فَتُْلِحفُنًِ ... فَْضَل اللَِّحاِؾ، َونِْعَم الفَْضُل ٌُْلتََحؾُ   َكْم لَد نََزْلُت بُِكْم َض

من  ولوله: "هنٌدة" اسم لكل مبة من اإلبل، ال تصرؾ، وال تدخلها األلؾ والبلم، وال تجمع، وال واحد لها
جنسها. و"هند" مثلها فً المعنى، وبه سمٌت المرأة فٌما أرجح، تساق فً مهرها مبة من اإلبل، من كرامتها 

 وعزها ورؼبة األزواج فٌها لشرفها. ولوله: "ثمانٌة" أي ثمانٌة من العبٌد ٌمومون بؤمرها.
 .22ٔ-2ٙٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .22ٔ/ٗالكشؾ والبٌان: (ٖ)
 .٘ٙٗٔ/٘(:1ٖ1ٔحاتم) تفسٌر ابن أبً (ٗ)
 .ٙٙٗٔ/٘(:1ٖ11تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘)
 .1ٙٔ/ٕٔ(:صٕٓٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .2ٙٔ/ٕٔ(:ص1ٕٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .1ٙٔ/ٕٔ(:صٖٕٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .2ٙٔ-1٘ٔ/ٕٔ(:ص2ٕٓٗٔ()ٕٗٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .2ٙٔ/ٕٔ(:ص2ٕٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .2ٓٔ/ٕٔ(:صٖٗٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .1٘ٔ/ٕٔ(:صٕٕٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .2ٔٔ-2ٓٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .1ٖٔالناسخ والمنسوخ:انظر:  (ٗٔ)
 .2ٕٗ - ٕ٘ٗانظر: إلٌضاح : (٘ٔ)
 .2ٖٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙٔ)
 .2ٕٗإلٌضاح :  (2ٔ)
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ً سورة أعلم، ولد ذم هللا سبحانه الذٌن ٌصومون وال ٌتصدلون ، كما ذكر عن أصحاب الجنة ف
ٌَْها َطابٌِؾ ِمْن َربَِّن َوُهْم  «ن» : } إِْذ أَْلَسُموا لٌََْصِرُمنََّها ُمْصبِِحٌَن * َوال ٌَْستَثْنُوَن * فََطاَؾ َعلَ

ِرٌِم { أي : كاللٌل المدلهم سوداء محترلة } فَتَنَاَدْوا ُمْصبِِحٌَن * أَِن  نَابُِموَن * فَؤَْصبََحْت َكالصَّ
ٌُْكْم اْؼُدوا َعلَى َحْرثِ  ُكْم إِْن ُكْنتُْم َصاِرِمٌَن * فَاْنَطلَمُوا َوُهْم ٌَتََخافَتُوَن * أَْن ال ٌَْدُخلَنََّها اْلٌَْوَم َعلَ

ا َرأَْوَها لَالُوا إِنَّا لََضالُّوَن * بَْل  ِمْسِكٌٌن * َوَؼَدْوا َعلَى َحْرٍد { أي : لوة وجلد وهمة } لَاِدِرٌَن * فَلَمَّ
َن * لَاَل أَْوَسُطُهْم أَلَْم أَلُْل لَُكْم لَْوال تَُسبُِّحوَن * لَالُوا ُسْبَحاَن َربِّنَا إِنَّا ُكنَّا َظاِلِمٌَن * نَْحُن َمْحُروُمو

ٌْلَنَا إِنَّا ُكنَّا َطاِؼٌَن * َعَسى َربُّنَا أَْن ٌُْبِدلَ  ٌْرً فَؤَْلبََل بَْعُضُهْم َعلَى بَْعٍض ٌَتبَلَوُموَن * لَالُوا ٌَا َو ا نَا َخ
 - 2ٔلم : ِمْنَها إِنَّا إِلَى َربِّنَا َراِؼبُوَن * َكَذِلَن اْلعََذاُب َولَعََذاُب اآلِخَرةِ أَْكبَُر لَْو َكانُوا ٌَْعلَُموَن { ]الم

ٖٖ"](ٔ). 
لال ابن الجوزي:" واختلؾ العلماء: فً لوله تعالى: }َوآتُوا َحمَّهُ ٌَْوَم َحَصاِدِه{]األنعام : 

أم ال؟ إن للنا أنه أمر وجوب فهو منسوخ بالزكاة، وإن للنا إنه أمر  [، هل نسخ ذلنٔٗٔ
 .(ٕ)استحباب، فهو بالً الحكم"

 الفوابد:
 من فوابد اآلٌة الكرٌمة: تسخٌر ما فً الكون لئلنسان. -ٔ
فنا ربُّنا وهو أكرم األكرمٌن بنفسه فً هذه اآلٌات الكرٌمات ببٌان ما ٌؤتً: -ٕ  عرَّ

هو الذي أنشؤ فً أرضه الواسعة لعباده جناٍت من األعناب،  -ى تبارن وتعال -هللا  -أوال:
 بعضها معروشة، وأخرى منها ؼٌر معروشة.

وأنشؤ لهم جناٍت من النخٌل، والنخٌل أنواع وأشكال، ولد ٌزرع فً بساتٌن  -ثانٌا:
 النخٌل الزروع فٌما بٌن األشجار.

زٌتون والرمان، وبعض هذه لد هو الذي أنشؤ لنا الجنات من ال -تعالى  -وهللا  -ثالثا:
تتشابه أشجارها، وبعضها تتشابه ثمارها فً منظرها أو فً طعمها، ولد ال تتشابه فً 

 شًٍء من ذلن.
ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: إباحة أكل التمر والعنب والرمان والزٌتون، لموله: }ُكلُوا ِمْن  -ٖ

اآلٌة، وهو األمر باألكل من ثمار  ثََمِرِه إَِذا أَثَْمَر{، وهذا األمر الذي أمرنا به فً
مه  مان أمر إباحٍة، وهو ٌؤتً فً ممابل ما حرَّ األشجار من العنب والنَّخل والزٌتون والرُّ

 أهل الجاهلٌة من الحرث.
وجوب الزكاة فً الزٌتون والتمر والحبوب إذا بلؽت النصاب وهو خمسة أوسك   -ٗ

 والوسك ستون صاعاً، والصاع أربع حفنات.
 كل من الثمر لبل جذاذه وإخراج الزكاة منه.جواز األ  -٘
 حرمة اإلسراؾ فً المال بؤن ٌنفمه فٌما ال ٌعنى، أو ٌنفمه كله ولم ٌترن ألهله شٌباً. -ٙ
 

 المرآن
ٌَْطاِن إِنههُ لَ  هبِعُوا ُخُطَواِت الشه ُ َوََل تَت ا َرَزلَُكُم َّللاه ُكْم َعُدوٌّ ُمبٌٌِن }َوِمَن اأْلَْنعَاِم َحُمولَةً َوفَْرًشا ُكلُوا ِممه

 [ٕٗٔ({ ]األنعام : ٕٗٔ)
 التفسٌر:

وأوجد من األنعام ما هو مهٌَّؤ للحمل علٌه لكبره وارتفاعه كاإلبل، ومنها ما هو مهٌَّؤ لؽٌر الحمل 
لصؽره ولربه من األرض كالبمر والؽنم، كلوا مما أباحه هللا لكم وأعطاكموه من هذه األنعام، 

 منها اتباًعا لطرق الشٌطان، كما فعل المشركون. إن الشٌطان لكم عدو وال تحرموا ما أحلَّ هللا
 ظاهر العداوة.

                                                           
 .2ٖٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٕاسخ المرآن:نو (ٕ)
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وأوجد من األنعام ما [، أي:" ٕٗٔ}َوِمَن اأْلَْنعَاِم َحُمولَةً َوفَْرًشا{ ]األنعام : لوله تعالى: 
ولربه من هو مهٌَّؤ للحمل علٌه لكبره وارتفاعه كاإلبل، ومنها ما هو مهٌَّؤ لؽٌر الحمل لصؽره 

 .(ٔ)األرض كالبمر والؽنم"
وأنشؤ من األنعام حمولة وفرًشا ، مع ما أنشؤ من الجنات  لال الطبري:ٌمول:" 

،  «الفرش»، ما حمل علٌه من اإلبل وؼٌرها، و«الحمولة»المعروشات وؼٌر المعروشات، و 
 .(ٕ)صؽار اإلبل التً لم تدرن أن ٌُْحَمل علٌها "

 [، ألوال:ِٕٗٔمَن اأْلَْنعَاِم َحُمولَةً َوفَْرًشا{ ]األنعام : }وَ لوله تعالى:وفً تفسٌر  
صؽارها التً ال ٌحمل علٌها  «الفرش»كبار اإلبل التً ٌُْحَمُل علٌها ، و «الَحُمولة»أحدها : أن 

، (ٗ)، وابن عباس(ٖ)، مؤخوذ من افتراش األرض بها على االستواء كالفرش. لاله ابن مسعود
 .(2)، واختاره ابن لتٌبة(ٙ)، ومجاهد(٘)والحسن 

 «الفرش»كبارها ، و «الحمولة»ولال ابن بحر: االفتراش: اإلضجاع للنحر، فتكون 
 :(1)صؽارها ، لال الراجز

 أَْوَرثَنً َحمولةً وفَْرشاً                            أَُمشُّها فً كل ٌوٍم َمشَّا
 . (2)أي: أمسحها

، (ٓٔ): الؽنم، لاله ابن عباس«الفرش»علٌه من اإلبل والبمر ، و ما ُحِملَ  «الَحُمولة»والثانً : أن 
 . (ٔٔ)ولتادة

، «الفرش»، (ٕٔ)، اإلبل والبمر"«الحمولة» وروي عن الحسن فً لوله اآلخر:"
 .(ٖٔ)الؽنم"

 :(ٗٔ)ومنه لول الشاعر
 وربّات الَحَجلْ وحوٌنا الفرش من أنعامكم                    والحموالت 

 .(ٙٔ)والؽنم. لاله السدي (٘ٔ)الفُْصبلن والعََجاجٌل: «الفرش»: اإلبل، و«ُمولةالحَ »أن والثالث: 
، ما تؤكلون وتحلبون، شاة ال تحمل، تؤكلون «الفرش»، ما تركبون، و«الَحُمولة»:أن والرابع :

 .(2ٔ)لحمها، وتتخذون من أصوافها لحافًا وفرًشا. وهذا لول ابن زٌد
مل علٌها وٌركب مثل كبار اإلبل والبمر والخٌل حمولة بمعنى كل ما محلال الثعلبً:"  

 :(1ٔ)والبؽال والحمٌر، سمٌت بذلن ألنها تحمل أثمالهم، لال عنترة

                                                           
 .ٙٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .21ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .22ٔ-21ٔ/ٕٔ(:صٗ٘ٓٗٔ) -(ٕ٘ٓٗٔ(، )2ٗٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .21ٔ/ٕٔ(:ص1ٗٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .22ٔ/ٕٔ(:ص٘٘ٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .21ٔ/ٕٔ(:ص2ٗٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٖٕٓؤوٌل مشكل المرآن:انظر: ت (2)
، والنكت ٖٗٔ٘/1لم نمؾ علٌه، والبٌت ببل نسبة فً شمس العلوم ودواء كبلم العرب من الكلوم: (1)

 .22/ٕوالعٌون:
 .ومش النالة: حلبها

 .22ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .1ٓٔ/ٕٔ(:ص1٘ٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .1ٓٔ/ٕٔ(:صٓٙٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٓٓٗٔ/٘(:ص222ٖأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .1ٔٔ/ٕٔ(:صٗٙٓٗٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .22ٔ/ٕ، والبٌت منسوب البن مسلمة فً النكت والعٌون:لم نمؾ علٌه(ٗٔ)
 .العجل": ولد البمر"وهو  -بكسر العٌن، وتشدٌد الجٌم وفتحها، وسكون الواو -العجاجٌل: جمع "عجول" (٘ٔ)
 .1ٔٔ/ٕٔ(:صٕٙٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .1ٔٔ/ٕٔ(:ص٘ٙٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
 .. وتسؾ: تؤكل. والخمخم: آخر ما ٌٌبس من النبت2ٕٔدٌوانه: (1ٔ)
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 ما دعانً إال َحمولةُ أْهِلها                   وسط الدٌار تََسؾُّ َحبَّ الِخْمِخمِ 
 .(ٔ)األحمال"«: الحمولة»و

، هً ما حمل «الحمولة»أن ٌمال: إنوالصواب من المول فً ذلن عندي  لال الطبري:" 
من األنعام، ألن ذلن من صفتها إذا حملت، ال أنه اسم لها، كاإلبل والخٌل والبؽال، فإذا كانت 

، ألنها تحمل، فالواجب أن ٌكون كل ما َحَمل على ظهره من األنعام «حمولة»إنما سمٌت
كوبة، و ، إنما هو «الفرش»وكذلن«. ةالجزور»فحمولة. وهً جمع ال واحد لها من لفظها، كالرَّ
وأحسبها سمٌت بذلن تمثٌبل لها «. الفرش»صفة لما لطؾ فمرب من األرض جسمه، وٌمال له:

 .(ٕ)فً استواء أسنانها ولطفها بالفَْرش من األرض، وهً األرض المستوٌة التً ٌتوطَُّإها الناس"
 .(ٕ)الناس"
ُ{ ]األنعام : لوله تعالى:  ا َرَزلَُكُم َّللاَّ كلوا مما أباحه هللا لكم [، أي:" ٕٗٔ}ُكلُوا ِممَّ

 .(ٖ)وأعطاكموه من هذه األنعام"
أي : من الثمار والزروع واألنعام ، فكلها خلمها هللا تعالى وجعلها رزلًا  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗ)لكم"

ُ{ ]األنعام : لوله تعالى:وفً   ا َرَزلَُكُم َّللاَّ  :(٘)[، وجهانٕٗٔ}ُكلُوا ِممَّ
 ٌبٌن أن االنتفاع بظهرها ال ٌمنع من جواز أكلها .أحدهما : من الحمولة ل

 والثانً : أنه إذن منه فً عموم أكل المباح من أموالهم ، ونهى عن أكل ما ال ٌملكونه .
أما إنه لم ٌذكر أصفركم وأحمركم، ولكنه  -ٌعنً لول هللا: مما رزلكملال الحسن:" 

 .(2)حٌان نحو ذلن . وروي عن مماتل بن(ٙ)أسفركم لال: تنتهون إلى حبلله"
ٌَْطاِن{ ]األنعام : لوله تعالى:  َّبِعُوا ُخُطَواِت الشَّ وال تحرموا ما أحلَّ [، أي:" ٕٗٔ}َواَل تَت

 .(1)هللا منها اتباًعا لطرق الشٌطان، كما فعل المشركون"
أي : طرابمه وأوامره ، كما اتبعها المشركون الذٌن حرموا ما رزلهم هللا  لال ابن كثٌر:" 
 .(2)ي : من الثمار والزروع افتراء على هللا"، أ

أي: ال تمفوا أثره فٌما ٌحّرم علٌكم مما لم ٌحّرمه هللا، وٌحلّه لكم مما لال ابن لتٌبة:" 
 .(ٓٔ)حّرمه هللا علٌكم"

 .(ٔٔ)لال عكرمة :"إنما سمً الشٌطان، ألنه تشٌطن" 
ٌَْطاِن{لوله تعالى:وفً   َّبِعُوا ُخُطَواِت الشَّ  :(ٕٔ)[، وجهانٕٗٔ]األنعام :  }َواَل تَت

 أحدهما : أنها طرٌمه التً ٌدعوكم إلٌها من كفر وضبلل .
والثانً : أنها تخطٌه إلى تحرٌم الحبلل وتحرٌم الحرام ، ولد ذكرنا ما فً ذلن من زٌادة التؤول 
ومن االحتمال ، وأنه االنتمال من معصٌة إلى أخرى حتى ٌستوعب جمٌع المعاصً ، مؤخوذ 

 المدم : انتمالها من مكان إلى مكان. من خطو
عن ابن عباس: لوله: "}وال تتبعوا خطوات الشٌطان{، لال: ما خالؾ فهو من خطوات  
 .(ٔ)الشٌطان"

                                                           
 .22ٔ/ٗالكشؾ والبٌان: (ٔ)
 .1ٔٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٙٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٔ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .22ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٔٓٗٔ/٘(:ص2222ً حاتم)أخرجه ابن أب (ٙ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.ٔٓٗٔ/٘انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (2)
 .ٙٗٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٖٔ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٖٕٓتؤوٌل مشككل المرآن: (ٓٔ)
 .ٕٓٗٔ/٘(:ص221٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .1ٓٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
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 .(ٕ)عن مجاهد: لوله: "}وال تتبعوا خطوات الشٌطان{، خطاه، أو لال: خطاٌاه" 
 .(ٖ)عن عكرمة: خطوات الشٌطان لال: نزؼات الشٌطان" 
بن الولٌد الهمدانً لال: سؤلت لتادة، للت: أرأٌت لوله: }ال تتبعوا خطوات عن الماسم  

. وروي عن السدي نحو لول (ٗ)الشٌطان{؟ لال: كل معصٌة هلل فهو من خطوات الشٌطان"
 .(٘)لتادة

عن ابن زٌد: لوله: "}خطوات الشٌطان{، لال: ال تتبعوا طاعته، هً ذنوب لكم، وهً  
 .(ٙ)طاعة للخبٌث"
 .(2)مجلز، فً لوله: "}وال تتبعوا خطوات الشٌطان{، لال: المنذور المعاصً"عن أبً 

أتً عبد هللا بن مسعود بضرع وملح فجعل ٌؤكل، فاعتزل رجل من الموم، لال مسروق:" 
 فمال ابن مسعود رضً هللا عنه: ناولوا صاحبكم. فمال: ال أرٌده، لال: أصابم أنت؟

أن آكل ضرعا أبدا. فمال ابن مسعود: هذا من خطوات لال: ال، لال: فما شؤنن؟ لال: حرمت 
 .(1)الشٌطان، فاطعم وكفر عن ٌمٌنن"

إن الشٌطان لكم عدو ظاهر [، أي:" ٕٗٔ}إِنَّهُ لَُكْم َعُدوٌّ ُمبٌٌِن{ ]األنعام : لوله تعالى: 
 .(2)العداوة"
{، لد إن الشٌطان لكم عدو ٌبؽً هبلككم وصدكم عن سبٌل ربكم}مبٌن لال الطبري:أي:" 

أبان لكم عدواته، بمناصبته أباكم بالعداوة ، حتى أخرجه من الجنة بكٌده ، وخَدعه حسًدا منه له 
 .(ٓٔ)، وبؽًٌا علٌه"
لكم } َعُدوٌّ ُمبٌٌِن {، أي : بٌَِّن ظاهر  -أٌها الناس  -أي: إن الشٌطان  لال ابن كثٌر:" 

ٌَْطاَن لَُكمْ  ا إِنََّما ٌَْدُعو ِحْزبَهُ ِلٌَُكونُوا ِمْن  العداوة ، كما لال تعالى : } إِنَّ الشَّ َعُدوٌّ فَاتَِّخذُوهُ َعُدوًّ
ٌُْكْم ٙأَْصَحاِب السَِّعٌِر { ]فاطر :  ٌَْطاُن َكَما أَْخَرَج أَبََو [ ، ولال تعالى : } ٌَا بَنًِ آَدَم ال ٌَْفتِنَنَُّكُم الشَّ

[ ، ولال تعالى : } 2ُٕهَما َسْوآتِِهَما { اآلٌة ، ]األعراؾ : ِمَن اْلَجنَِّة ٌَنزعُ َعْنُهَما ِلبَاَسُهَما ِلٌُِرٌَ 
ٌَّتَهُ أَْوِلٌَاَء ِمْن ُدونًِ َوُهْم لَُكْم َعُدوٌّ بِبَْس ِللظَّاِلِمٌَن بََدال { ]الكهؾ :  َِّخذُونَهُ َوذُّرِ [. واآلٌات ٓ٘أَفَتَت

 .(ٔٔ)فً هذا كثٌرة فً المرآن"
 [، لوالن:ُٕٗٔدوٌّ ُمبٌٌِن{ ]األنعام : }إِنَّهُ لَُكْم عَ لوله تعالى:وفً  

 .(ٕٔ)أحدهما : أنه ما بان لكم من عداوته ألبٌكم آدم
 .(ٖٔ)والثانً : ما بان لكم من عداوته ألولٌابه من الشٌاطٌن ، لاله الحسن

 الفوابد:
 من فوابد اآلٌة الكرٌمة: تسخٌر ما فً الكون لئلنسان. -ٔ
ًُّ األعلى سبحانه وت -ٕ فنا ربُّنا العل عالى بنفسه، فؤخبرنا أنه أنشؤ لنا من األنعام حمولةً عرَّ

 تحملنا وأثمالنا، وفرشاً، وهً التً ننتفع بؤلبانها ولحومها. 

                                                                                                                                                                      
 .ٔٓٗٔ/٘:ص(2222أخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٔٓٗٔ/٘(:ص221ٓأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٔٓٗٔ/٘(:ص221ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕٓٗٔ/٘(:ص221ٖأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.ٕٓٗٔ/٘انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (٘)
 .ٕٓٗٔ/٘(:ص221ٗأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٕٓٗٔ/٘(:ص221ٕأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٔٓٗٔ/٘(:ص2221أخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٙٗٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .1ٖٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٖٔ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .1ٓٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .1ٓٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
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إباحة أكل بهٌمة األنعام وهً ثمانٌة أزواج، ضؤن وماعز، وإبل وبمر، وكلها ذكر  -ٖ
 وأنثى.

أدخلنا النَّار، فهو النهً عن اتباع خطوات الشٌطان، فإننا إذا اتَّبعنا خطواته أضلَّنا و -ٗ
اء، الخطوات: جمع خطوةٍ، وهً طرله المضلِّة،  نا حوَّ نا الذي كاد أبانا آدم وأمَّ عدوُّ
، كما بٌَّن هللا تعالى ذلن  م ما أحلَّ م هللا، وٌحّرِ ومنها تلن التشرٌعات التً ٌحلُّ بها ما حرَّ

 فً آٌات النّصِ السابك.
 ٌر هدى من هللا.اتباع األهواء فً التشرٌع بؽالتحذٌر من  -٘
 :(ٔ)وٌستفاد من اآلٌة: بؤن لبلتباع فً األحكام الشرعٌة طرٌمان -ٙ
 أحدهما: الشرٌعة، وال مرٌة فً أنها علم وحك وهدى.  -
والثانً: الهوى، وهو المذموم؛ ألنه لم ٌذكر فً المرآن إال فً سٌاق الذم، ولم ٌجعل ثم  -

 طرٌما ثالثا، ومن تتبع اآلٌات ألفى ذلن كذلن.
 علم الذي أحٌل علٌه، والحك الذي حمد إنما هو المرآن وما نزل من عند هللا.ثم ال

 
 المرآن

ٌِْن أَ  َم أَِم اأْلُْنثٌََ ٌِْن َحره ٌِْن لُْل آلذهَكَر ٌِْن َوِمَن اْلَمْعِز اثْنَ ؤِْن اثْنَ ٌِْه }ثََمانٌَِةَ أَْزَواجٍ ِمَن الضه ا اْشتََملَْت َعلَ مه
ٌِْن   [ٖٗٔ({ ]األنعام : ٖٗٔنَبِّئُونًِ بِِعْلٍم إِْن ُكْنتُْم َصاِدلٌَِن )أَْرَحاُم اأْلُْنثٌََ

 التفسٌر:
هذه األنعام التً رزلها هللا عباده من اإلبل والبمر والؽنم ثمانٌة أصناؾ: أربعة منها من الؽنم، 

م ألولبن المشركٌن: هل  -أٌها الرسول-وهً الضؤن ذكوًرا وإناثًا، والمعز ذكوًرا وإناثًا. لل  َحرَّ
هللا الذكرٌن من الؽنم؟ فإن لالوا: نعم، فمد كذبوا فً ذلن؛ ألنهم ال ٌحرمون كل ذكر من الضؤن 
م هللا األنثٌٌن من الؽنم؟ فإن لالوا: نعم، فمد كذبوا أًٌضا؛ ألنهم ال  والمعز، ولل لهم: هل َحرَّ

م هللا ما اشتم لت علٌه أرحام األنثٌٌن ٌحرمون كل أنثى من ولد الضؤن والمعز، ولل لهم: هل َحرَّ
من الضؤن والمعز من الحمل؟ فإن لالوا: نعم، فمد كذبوا أًٌضا؛ ألنهم ال ٌحرمون كل َحْمل ِمن 

 ذلن، خبِّرونً بعلم ٌدل على صحة ما ذهبتم إلٌه، إن كنتم صادلٌن فٌما تنسبونه إلى ربكم.
ٌِْن وَ لوله تعالى:  ؤِْن اثْنَ ٌِْن{ ]األنعام : }ثََمانٌَِةَ أَْزَواجٍ ِمَن الضَّ [، أي:" ِٖٗٔمَن اْلَمْعِز اثْنَ

هذه األنعام التً رزلها هللا عباده من اإلبل والبمر والؽنم ثمانٌة أصناؾ: أربعة منها من الؽنم، 
 .(ٕ)وهً الضؤن ذكوًرا وإناثًا، والمعز ذكوًرا وإناثًا"

التً لال هللا  «ألنعاما»لال ابن زٌد فً لوله : "هً اإلبل والبمر والضؤن والمعز ، هذه  
 .(ٖ): }ثمانٌة أزواج{"

عن لتادة لوله : "}ثمانٌة أزواج من الضؤن اثنٌن ومن المعز اثنٌن{ اآلٌة ، إن كل هذا 
 .(ٗ)لم أحرم منه للٌبل وال كثًٌرا ، ذكًرا وال أنثى"

عن السدي : "}ثمانٌة أزواج من الضؤن اثنٌن ومن المعز اثنٌن{، ومن البمر اثنٌن ومن 
 .(٘)إلبل اثنٌن ، ٌمول : أنزلت لكم ثمانٌة أزواج من هذا الذي عددت، ذكر وأنثى"ا

عن مجاهد لوله : "}ثمانٌة أزواج{، لال : هذا فً شؤن ما نهى هللا عنه من البحابر 
والسٌَُّّب"
(ٙ). 
الضؤن، والمعز، واإلبل، والبمر، وإنما جعلها «: الثمانٌة األزواج»لال ابن لتٌبة:"  
وهً أربعة، ألنه أراد: ذكرا وأنثى من كل صنؾ، فالذكر زوج، واألنثى زوج، والزوج ثمانٌة 

                                                           
 .2ٙ-1ٙ/ٔانظر: االعتصام للشاطبً: (ٔ)
 .2ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .12ٔ/ٕٔ(:ص2ٗٓٗٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .1٘ٔ/ٕٔ(:ص1ٙٓٗٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .1ٙٔ/ٕٔ(:ص2ٕٓٗٔأخرجه الطبري) (٘)
 .1ٙٔ/ٕٔ(:ص2ٔٓٗٔأخرجه الطبري) (ٙ)
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ٌمع على الواحد واالثنٌن. أال ترى أنن تمول للرجل: زوج، وهو واحد، وللمرأة: زوج، وهً 
ٌِْن الذََّكَر َواأْلُْنثى{ ]النجم:  ْوَج  .(ٔ)["٘ٗواحدة؟ لال هللا تعالى: }َوأَنَّهُ َخلََك الزَّ

اسم ٌنطلك على الواحد وعلى االثنٌن ، ٌمال لبلثنٌن زوج ، وٌمال للواحد  «:الزوج»و 
 :(ٕ)زوج ألنه ال ٌكون زوجاً إال ومعه آخر له مثل اسمه ، لال لبٌد

ٌِْه ِكلَّةٌ َولَِراُمَها  ِمْن ُكّلِ َمْحفُوٍؾ ٌُِظلُّ ِعِصٌَّهُ                     َزْوٌج َعلَ
 .(ٖ)ةَ أَْزَواجٍ{، ألنها ثمانٌة آحادفلذلن لال:}ثََمانٌَِ  

ٌِْن{ ]األنعام : لوله تعالى:  َم أَِم اأْلُْنثٌََ ٌِْن َحرَّ لل لهم ٌا دمحم على [، أي:" ٖٗٔ}لُْل آلذََّكَر
وجه التوبٌخ والزجر: الذكرٌن من الضؤن والمعز حّرم هللا علٌكم أٌها المشركون أم االنثٌٌن 

 .(ٗ)منهما؟"
 .(٘)كرٌن حرمت علٌكم أم األنثٌٌن؟"لال السدي : " فالذ
 . (ٙ)ٌمول : لم أحرم شٌبًا من ذلن" لال ابن عباس:"

لال : سلهم : }آلذكرٌن حرم أم األنثٌٌن أما اشتملت علٌه أرحام األنثٌٌن{،  لال لتادة:" 
 .(2)أي : لم أحرم من هذا شٌبًا"

 .(1)من لبل األنثٌٌن"لال ابن جرٌج:" ٌمول : من أٌن حرمت هذا ؟ من لبل الذكرٌن أم 
لال ابن زٌد فً لوله : }لل آلذكرٌن حرم أم األنثٌٌن{، لال : هذا لمولهم : }ما فً بطون  

 .(2)هذه األنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا{"
 .(ٓٔ)لال الصابونً:" هذا إنكاٌر لما كانوا ٌفعلونه من تحرٌم ما أحلَّ هللا" 
ٌِْن{ من الضؤن والمعز لال ابن لتٌبة:" ولال ٌماٌسه  م فً تحرٌم ما حّرموا: }لُْل آلذََّكَر

ٌِْن{؟، فإن كان التحرٌم من جهة الذكرٌن: فكل ذكر حرام علٌكم، وإن  َم هللا علٌكم }أَِم اأْلُْنثٌََ َحرَّ
 .(ٔٔ)كان التحرٌم من جهة األنثٌٌن: فكل أنثى حرام علٌكم"

سبلم فٌما كانوا َحّرموا من األنعام ، وجعلوها وهذا بٌان لجهل العرب لبل اإل لال ابن كثٌر:"
أجزاًء وأنواًعا : بحٌرة ، وساببة ، ووصٌلة وحاًما ، وؼٌر ذلن من األنواع التً ابتدعوها فً 
األنعام والزروع والثمار ، فبٌن  أنه تعالى أنشؤ جنات معروشات وؼٌر معروشات ، وأنه أنشؤ 

ألنعام إلى ؼنم وهو بٌاض وهو الضؤن ، وسواد وهو من األنعام حمولة وفرشا. ثم بٌن أصناؾ ا
المعز ، ذكره وأنثاه ، وإلى إبل ذكورها وإناثها ، وبمر كذلن. وأنه تعالى لم ٌحرم شٌبًا من ذلن 
وال شٌبًا من أوالده. بل كلها مخلولة لبنً آدم ، أكبل وركوبًا ، وحمولة ، وحلبا ، وؼٌر ذلن من 

 .(ٕٔ)["ٙ:} َوأَنزَل لَُكْم ِمَن األْنعَاِم ثََمانٌَِةَ أَْزَواجٍ { اآلٌة ]الزمر : وجوه المنافع ، كما لال تعالى

                                                           
 .ٕٗٓتؤوٌل مشكل المرآن: (ٔ)
من لصٌدته العجٌبة المعلمة، المحفوؾ: الهودج الذي ستر بالثٌاب، عصٌه: عصى الهودج، والزوج: النمط (ٕ)

الكلة من الستور: ما خٌط فصار كالبٌت، المرام: الؽطاء، وهو الستر المرسل على جانب الواحد من الثٌاب، و
)زوج(، "معانً  11ٙٔ/ ٖ، "اللسان" ٖٔ٘، "شرح المعلمات السبع" ص 2ٙالهودج، انظر: "دٌوانه" ص 

 .2ٗ٘ٔ/ ٕ، "تهذٌب اللؽة" 1ٕٖ/ ٔالمرآن" لؤلخفش 
 .1ٓٔ/ٕ، والنكت والعٌون:1ٗٔ/ٕٔالطبري: ، وتفسٌر1ٗٔ/ٔانظر: معانً المرآن لؤلخفش: (ٖ)
 .2ٖٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .1ٙٔ/ٕٔ(:ص2ٕٓٗٔأخرجه الطبري) (٘)
 .12ٔ/ٕٔ(:ص2ٙٓٗٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .1٘ٔ/ٕٔ(:ص2ٙٓٗٔأخرجه الطبري) (2)
 .1ٙٔ/ٕٔ(:ص2ٔٓٗٔأخرجه الطبري) (1)
 .1ٙٔ/ٕٔ(:ص2ٗٓٗٔأخرجه الطبري) (2)
 2ٖٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .ٕٗٓتؤوٌل مشكل المرآن: (ٔٔ)
 .ٖٔ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
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ٌِْن{ ]األنعام : لوله تعالى:  ٌِْه أَْرَحاُم اأْلُْنثٌََ ا اْشتََملَْت َعلَ م [، أي:" ٖٗٔ}أَمَّ ولل لهم: هل َحرَّ
 .(ٔ)هللا ما اشتملت علٌه أرحام األنثٌٌن من الضؤن والمعز من الحمل؟"

لال الصابونً:" أي: أو ما حملت إِناث الجنسٌن ذكراً كان أو أنثى؟" 
(ٕ). 

ٌعنً : هل تشتمل الرحم إال على ذكر أو أنثى ؟ فهل ٌحرمون بعًضا  لال ابن عباس:"
 .(ٖ)وٌحلون بعًضا ؟"

لال السدي:" ٌمول : أي : ما اشتملت علٌه أرحام األنثٌٌن ، ما تشتمل إال على ذكر أو 
موا من أنثى، فما  حرمت علٌكم ذكًرا وال أنثى من الثمانٌة. إنما ذكر هذا من أجل ما حرَّ
 .(ٗ)األنعام"

حم" عن الحسن : "}أما اشتملت علٌه أرحام األنثٌٌن{، لال : ما حملت الرَّ
(٘). 

لال ابن جرٌج :ٌمول :" أما اشتملت علٌه أرحام األنثٌٌن؟ وإنها ال تشتمل إال على ذكر 
 .(ٙ)ن جاء التحرٌم ؟ فؤجابوا هم : وجدنا آباءنا كذلن ٌفعلون"أو أنثى ، فمن أٌ

ٌِْن { َرٌد علٌهم فً لولهم : } َما  لال ابن كثٌر:" ٌِْه أَْرَحاُم األْنثٌََ ا اْشتََملَْت َعلَ ولوله : } أَمَّ
ٌم َعلَى أَْزَواِجنَا {" فًِ بُُطوِن َهِذِه األْنعَاِم َخاِلَصةٌ ِلذُُكوِرنَا َوُمَحرَّ
(2). 

لال ابن لتٌبة:" فإن كان التحرٌم من جهة االشتمال، فاألرحام تشتمل على الذكور،  
 .(1)وتشتمل على اإلناث، وتشتمل على الذكور واإلناث، فكل جنٌن حرام"

خبِّرونً بعلم ٌدل [، أي:" ٖٗٔ}نَبِّبُونًِ بِِعْلٍم إِْن ُكْنتُْم َصاِدلٌَِن{ ]األنعام : لوله تعالى: 
 .(2)بتم إلٌه، إن كنتم صادلٌن فٌما تنسبونه إلى ربكم"على صحة ما ذه

 .(ٓٔ)لال ابن عباس: " ٌمول : كله حبلل"
أي: فسروا ما حرمتم بعلم، أي وأنتم ال علم لكم ألنكم ال تإمنون لال الزجاج:"

 .(ٔٔ)بكتاب"
لال المرطبً:" أي: بعلم إن كان عندكم، من أٌن هذا التحرٌم الذي افتعلتموه؟ وال علم 

 .(ٕٔ)هم، ألنهم ال ٌمرءون الكتب"عند
أي : أخبرونً عن ٌمٌن : كٌؾ حرم هللا علٌكم ما زعمتم تحرٌمه من  لال ابن كثٌر:"

 .(ٖٔ)البحٌرة والساببة والوصٌلة والحام ونحو ذلن ؟"
ٌمول : لل لهم : خبرونً بعلم ذلن على صحته : أيَّ ذلن حرم ربكم  لال الطبري:" 

تم صادلٌن{، فٌما تنحلونه ربكم من دعواكم ، وتضٌفونه إلٌه من علٌكم ، وكٌؾ حرم ؟ }إن كن
تحرٌمكم، وإنما هذا إعبلٌم من هللا جل ثناإه نبٌَّه أّن كل ما لاله هإالء المشركون فً ذلن 
وأضافوه إلى هللا ، فهو كذب على هللا ، وأنه لم ٌحرم شٌبًا من ذلن ، وأنهم إنما اتّبعوا فً ذلن 

 .(ٗٔ)الفوا أمره "خطوات الشٌطان ، وخ

                                                           
 .2ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 2ٖٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .12ٔ/ٕٔ(:2٘ٓٗٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .1ٙٔ/ٕٔ(:ص2ٕٓٗٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .1ٙٔ/ٕٔ(:ص2ٖٓٗٔأخرجه الطبري) (٘)
 .1ٙٔ/ٕٔ(:ص2ٔٓٗٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٖٔ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٕٗٓتؤوٌل مشكل المرآن: (1)
 .2ٗٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .12ٔ/ٕٔ(:ص2ٙٓٗٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .22ٕ/ٕمعانً المرآن: (ٔٔ)
 .٘ٔٔ/2تفسٌر المرطبً: (ٕٔ)
 .ٖٔ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
 .1٘ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
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لال الصابونً:" تعجٌٌز وتوبٌخ، أي: أخبرونً عن هللا بؤمٍر معلوم ال بافتراٍء وال  
 .(ٔ)بتخرص إِن كنتم صادلٌن فً نسبة ذلن التحرٌم إِلى هللا"

تكرٌر لئللزام وتثنٌة للتبكٌت واإلفحام أي أخبرونً بؤمر معلوم من لال أبو السعود:"  
اب أو أخبار األنبٌاء ٌدل على أنه تعالى حرم شٌبا مما ذكر أو نببونً جهة هللا تعالى من الكت

 .(ٕ)تنببة ملتبسة بعلم صادرة عنه }إن كنتم صادلٌن{ أي فً دعوى التحرٌم علٌه سبحانه"
 الفوابد:
 امتن هللا علٌنا بؤن خلك لنا من األنعام ثمانٌة أزواج. -ٔ
نعام ألوثانهم، ومنعوها على بٌان لمبابح المشركٌن وجرابمهم، حٌث خصوا بعض األ -ٕ

 ؼٌرهم، وال ٌطعمونها إال من ٌرٌدون بزعمهم الباطل من ؼٌر دلٌل وال برهان.
وٌستفاد من اآلٌة الكرٌمة بؤن العلم الذي شؤنه أن ال ٌشرع إال حما، هو علم الشرٌعة ال  -ٖ

 ؼٌره، لال تعالى: }نَبِّبُونًِ بِِعْلٍم إِْن ُكْنتُْم َصاِدلٌَِن{.
 

 المرآن
ا اْشتََملَْت َعلَ } ٌِْن أَمه َم أَِم اأْلُْنثٌََ ٌِْن َحره ٌِْن لُْل آلذهَكَر ٌِْن َوِمَن اْلبَمَِر اثْنَ بِِل اثْنَ ٌِْن َوِمَن اْْلِ ٌِْه أَْرَحاُم اأْلُْنثٌََ

ِن اْفتََرى َعلَى َّللاهِ  ُ بَِهَذا فََمْن أَْظلَُم ِممه اُكُم َّللاه ٌِْر ِعْلٍم أَْم ُكْنتُْم ُشَهَداَء إِْذ َوصه  َكِذبًا ِلٌُِضله النهاَس بِؽَ
َ ََل ٌَْهِدي اْلمَْوَم الظهاِلِمٌَن )  [ٗٗٔ({ ]األنعام : ٗٗٔإِنه َّللاه

 التفسٌر:
واألصناؾ األربعة األخرى: هً اثنان من اإلبل ذكوًرا وإناثًا، واثنان من البمر ذكوًرا وإناثًا. لل 

م ما اشتملت علٌه أرحام ألولبن المشركٌن: أحَ  -أٌها الرسول- م هللا الذكرٌن أم األنثٌٌن؟ أم حرَّ رَّ
األنثٌٌن ذكوًرا وإناثًا؟ أم كنتم أٌها المشركون حاضرٌن، إذ وصاكم هللا بهذا التحرٌم لؤلنعام، فبل 
أحد أشد ظلًما ممن اختلك على هللا الكذب؛ لٌصرؾ الناس بجهله عن طرٌك الهدى. إن هللا تعالى 

 َمن تجاوز حدَّه، فكذب على ربه، وأضلَّ الناس. ال ٌوفك للرشد
ٌِْن{ ]األنعام : لوله تعالى:  ٌِْن َوِمَن اْلبَمَِر اثْنَ بِِل اثْنَ واألصناؾ [، أي:" ٗٗٔ}َوِمَن اإْلِ

 .(ٖ)األربعة األخرى: هً اثنان من اإلبل ذكوًرا وإناثًا، واثنان من البمر ذكوًرا وإناثًا"
لكم من اإِلبل اثنٌن هما الجمل والنالة ومن البمر اثنٌن هما  لال الصابونً:" أي: وأنشؤ 

 .(ٗ)الجاموس والبمرة"
وهذه أربعة أزواج ، على نحو ما بٌّنا من األزواج األربعة لبُل من  لال الطبري:" 

 .(٘)الضؤن والمعز ، فذلن ثمانٌة أزواج ، كما وصؾ جل ثناإه"
َم أَ لوله تعالى:  ٌِْن َحرَّ ٌِْن{ ]األنعام : }لُْل آلذََّكَر  -أٌها الرسول-لل [، أي:" ِٗٗٔم اأْلُْنثٌََ

م هللا الذكرٌن أم األنثٌٌن؟" ألولبن المشركٌن: أَحرَّ
(ٙ). 

ٌِْن{ ]األنعام : لوله تعالى:  ٌِْه أَْرَحاُم اأْلُْنثٌََ ا اْشتََملَْت َعلَ م ما اشتملت [، أي:" ٗٗٔ}أَمَّ أم حرَّ
 .(2)ا؟"علٌه أرحام األنثٌٌن ذكوًرا وإناثً 

لال أبو السعود:" الممصود إنكار أن هللا سبحانه حّرم علٌهم شٌبا من األنواع األربعة  
وإظهار كذبهم فً ذلن وتفصٌل ما ذكر من الذكور واإلناث وما فً بطونها للمبالؽة فً الرد 
 علٌهم بإٌراد اإلنكار على كل مادة من مواد افترابهم كانوا ٌحرمون من ذكر األنعام تارة
وأوالدها كٌفما كانت تارة أخرى مسندٌن ذلن كله إلى هللا سبحانه وإنما عمب تفصٌل كل واحد 

                                                           
 2ٖٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .2ٖٔ/ٖتفسٌر ابً السعود: (ٕ)
 .1ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 2ٖٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .11ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .1ٗٔالتفسٌر المٌسر: (2)
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من نوعً الصؽار ونوعً الكبار بما ذكر من األمر باالستفهام واإلنكار مع حصول التبكٌت 
بإٌراد األمر عمٌب تفصٌل أنواع األربعة بؤن ٌمال لل آلذكور حرم أو اإلناث أم ما اشتملت علٌه 

 .(ٔ)أرحام اإلناث لما فً التثنٌة والتكري من المبالؽة فً التبكٌت واإللزام"
ُ بَِهَذا{ ]األنعام : لوله تعالى:  اُكُم َّللاَّ أم كنتم أٌها [، أي:" ٗٗٔ}أَْم ُكْنتُْم ُشَهَداَء إِْذ َوصَّ

 .(ٕ)المشركون حاضرٌن، إذ وصاكم هللا بهذا التحرٌم لؤلنعام"
 .(ٖ)"}أم كنتم شهداء إذ وصاكم هللا بهذا{ ، الذي تمولون" لال ابن زٌد فً لوله :

لال ابن لتٌبة:" أي: حٌن أمر هللا بهذا فتكونون على ٌمٌن؟ أم تفترونه علٌه وتختلمونه؟  
 .(ٗ)توبٌخ"

 .(٘)أي: هل شاهدتم هللا لد حرم هذا إذ كنتم ال تإمنون برسول"لال الزجاج:"
 .(ٙ)ن لحً ومن جاء بعده على طرٌمته"لٌل: أراد به: عمرو بلال البؽوي:"  
إنه أمٌر من هللا جل ثناإه نبٌَّه ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌمول لهإالء الجهلة من المشركٌن  لال الطبري:" 

الذٌن لص لصصهم فً هذه اآلٌات التً مَضت. ٌمول له عز ذكره : لل لهم ، ٌا دمحم ، أيَّ هذه 
هذه األزواج الثمانٌة ؟ فإن أجابون عن شًء مما سؤلتكم عن تحرٌمه حرم ربكم علٌكم من 

سؤلتهم عنه من ذلن ، فمل لهم : أخبًرا للتم : إن هللا حرم هذا علٌكم ، أخبركم به رسول عن 
اكم بهذا الذي تمولون وتزّورون على هللا ؟  فإن هذا الذي  ربكم ، أم شهدتم ربكم فرأٌتموه فوصَّ

بما تزعمون على ما تزعمون ، ال ٌعلم إال بوحً من عنده تمولون من إخباركم عن هللا أنه حرام 
مع رسول ٌرسله إلى خلمه ، أو بسماع منه ، فبؤي هذٌن الوجهٌن علمتم أّن هللا حرم ذلن كذلن ، 
برسول أرسله إلٌكم، فؤنببونً بعلم إن كنتم صادلٌن ؟ أم شهدتم ربكم فؤوَصاكم بذلن ، ولال لكم 

رٌمه منه ، وعهَده إلٌكم بذلن ؟  فإنه لم ٌكن واحٌد من هذٌن : حرمت ذلن علٌكم، فسمعتم تح
 .(2)األمرٌن "
لال أبو السعود:" تكرٌر لئلفحام كموله تعالى نببونً بعلم وأم منمطعة ومعنى الهمزة  

اإلنكار والتوبٌخ ومعنى بل اإلضراب بما ذكر إلى التوبٌخ بوجه أخرى بل كنتم حاضرٌن 
ذا{ أي حٌن وصاكم بهذا الترحٌم إذ أنتم ال تإمنون بنبً فبل طرٌك مشاهدٌن }إذ وصاكم هللا به

لكم حسبما ٌمود إلٌه مذهبكم إلى معرفة أمثال ذلن إال المشاهددة والسماع وفٌه من تركٌن 
 .(1)عمولهم والتهكم بهم ما ال ٌخفى"

ُ بِ  لال ابن كثٌر:"  اُكُم َّللاَّ َهَذا { تهكم بهم فٌما ابتدعوه ولوله : } أَْم ُكْنتُْم ُشَهَداَء إِْذ َوصَّ
 .(2)وافتروه على هللا ، من تحرٌم ما حرموه من ذلن"

ٌِْر ِعْلٍم{ ]األنعام : لوله تعالى:  ِ َكِذبًا ِلٌُِضلَّ النَّاَس بِؽَ ِن اْفتََرى َعلَى َّللاَّ }فََمْن أَْظلَُم ِممَّ
لناس بجهله عن طرٌك فبل أحد أشد ظلًما ممن اختلك على هللا الكذب؛ لٌصرؾ ا[، أي:" ٗٗٔ
 .(ٓٔ)الهدى"
 .(ٔٔ)أي : ال أحد أظلم منه" لال ابن كثٌر:" 
: كانوا ٌمولون ٌعنً الذٌن كانوا ٌتّخذون البحابر والسوابب : إن هللا أمر  لال السدي:" 

 .(ٔ)بهذا . فمال هللا : }فمن أظلم ممن افترى على هللا كذبًا لٌضل الناس بؽٌر علم{"
                                                           

 .2ٖٔ/ٖتفسٌر أبً السعود: (ٔ)
 .1ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .12ٔ/ٕٔ(:ص22ٓٗٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٕٗٓتؤوٌل مشكل المرآن: (ٗ)
 .22ٕ/ٕمعانً المرآن: (٘)
 .21ٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .12ٔ-11ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2ٗٔ-2ٖٔ/ٖتفسٌر ابً السعود: (1)
 .ٕٖ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .1ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٕٖ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
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 .(ٕ)فً كل ظالم" لال الصابونً:" عمومٌ  
ص على هللا لٌَل  لال الطبري:"  ٌمول : فمن أشد ظلًما لنفسه ، وأبعد عن الحك ممن تخرَّ

الكذب ، وأضاؾ إلٌه تحرٌم ما لم ٌحّرم ، وتحلٌل ما لم ٌحلل ، }لٌضل الناس بؽٌر علم{ ، ٌمول 
 .(ٖ): لٌصّدهم عن سبٌله"
بنبً وال ٌدعون أن نبٌا خبرهم عن هللا ولد بٌن االحتجاج أنهم ال ٌإمنون لال الزجاج:"

 .(ٗ)أن هذا حرام، وال أنهم شاهدوا هللا لد حرم ذلن"
فنسب إلٌه تحرٌم ما لم ٌحرم والمراد كبراإهم والممررون لذلن أو لال أبو السعود:"  

عمر بن لحً بن لمعة وهو المإسس لهذا الشر أو الكل الشتراكهم فً االفتراءعلٌه سبحانه 
ي طرٌك أظلم من فرٌك افتروا على هللا كذبا، أي افترى علٌه تعالى بصدور التحرٌم وتعالى فؤ

منه تعالى وإنما وصفوا بعد العلم بذلن مع أنهم عالمون بعدم صدوره عنه تعالى إٌذانا بخروجهم 
فً الظالم عن الحدود والنهاٌات فإن من افترى علٌه تعالى بؽٌر علم بصدوره عنه تعالى مع 

صدور عنه إذا كان أظلم من كل ظالم فما ظنن بمن افترى علٌه تعالى وهو ٌعلم أنه لم احتمال ال
 .(٘)ٌصدر عنه وٌجوز أن ٌكون حاال من فاعل ٌصل، أي: ملتبسا بؽٌر علم بما ٌإدي بهم إلٌه"

َ اَل ٌَْهِدي اْلمَْوَم الظَّاِلِمٌَن{ ]األنعام : لوله تعالى:  تعالى ال إن هللا [، أي:" ٗٗٔ}إِنَّ َّللاَّ
 .(ٙ)ٌوفك للرشد َمن تجاوز حدَّه، فكذب على ربه، وأضلَّ الناس"

لال أبو السعود:أي:" كابنا من كان إلى ما فٌه صبلح حالهم عاجبل أو آجبل وإذا كان هذا  
 . (2)حال المتصفٌن بالظلم فً الجملة فما ظنن بمن هو فً ألصى ؼاٌاته"

ور والكذب ، ٌمول: ال ٌوفّك هللا للرش لال الطبري:"  د من افترى على هللا ولال علٌه الزُّ
 .(1)وأضاؾ إلٌه تحرٌم ما لم ٌحّرم ، كفًرا باهلل ، وجحوًدا لنبوة نبٌِّه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص"

ًّ بن لََمعَة ، فإنه أول من  لال ابن كثٌر:"  وأول من دخل فً هذه اآلٌة : عمرو بن لَُح
السوابب ، ووصل الوصٌلة ، وحمى الحامً ، كما ثبت ذلن ؼٌر دٌن األنبٌاء ، وأول من سٌب 

 .(ٓٔ)"(2)فً الصحٌح
وذلن أنهم كانوا ٌمولون: هذه أنعام وحرث حجر، ولالوا: لال البؽوي فً تفسٌر اآلٌة:" 

ما فً بطون هذه األنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وحرموا البحٌرة والساببة 
مون بعضها على الرجال والنساء، وبعضها على النساء دون والوصٌلة والحام، وكانوا ٌحر

الرجال، فلما لام اإلسبلم وثبتت األحكام جادلوا النبً ملسو هيلع هللا ىلص، وكان خطٌبهم مالن بن عوؾ أبو 
األحوض الجشمً، فمال: ٌا دمحم بلؽنا أنن تحرم أشٌاء مما كان آباإنا ٌفعلونه، فمال له رسول هللا 

إنكم لد حرمتم أصنافا من الؽنم على ؼٌر أصل، وإنما خلك هللا هذه األزواج الثمانٌة لؤلكل »: ملسو هيلع هللا ىلص
؟ فسكت مالن بن «واالنتفاع بها، فمن أٌن جاء هذا التحرٌم؟ من لبل الذكر أم من لبل األنثى

وإن  عوؾ وتحٌر فلم ٌتكلم. فلو لال جاء التحرٌم بسبب الذكور وجب أن ٌحرم جمٌع الذكور،
لال بسبب األنوثة وجب أن ٌحرم جمٌع اإلناث، وإن كان باشتمال الرحم علٌه فٌنبؽً أن ٌحرم 
الكل، ألن الرحم ال ٌشتمل إال على ذكر أو أنثى، فؤما تخصٌص التحرٌم بالولد الخامس أو 

                                                                                                                                                                      
 .12ٔ/ٕٔ(:ص21ٓٗٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .2ٖٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .12/!ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .22ٕ/ٕمعانً المرآن: (ٗ)
 .2ٗٔ/ٖأبً السعود: تفسٌر (٘)
 .1ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2ٖٔ/ٖتفسٌر أبً السعود: (2)
 .12/!ٕٔتفسٌر الطبري: (1)
 (.1ٕ٘ٙ( وصحٌح مسلم برلم )ٖٕٙٗانظر: صحٌح البخاري برلم ) (2)
 .ٕٖ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
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الن: ما لن ال السابع أو البعض دون البعض فمن أٌن؟ وٌروى أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال لمالن: "ٌا م
 .(ٔ)تتكلم؟ لال له مالن: بل تكلم وأسمع منن""

 الفوابد:
إبطال تشرٌع الجاهلٌة فً التحرٌم والتحلٌل، فالحبلل ما أحله هللا ورسول والحرام ما  -ٔ

 حرمه هللا رسوله.
 جواز الجدال والحجاج إلحماق الحك أو إبطال الباطل. -ٕ
 ه.أن منتهى المشركٌن مجرد الهوى الذي ال علم مع -ٖ
 ال أظلم ممن ٌكذب على هللا تعالى، فٌشرع لعباده ما لم ٌشرع لهم. -ٗ
 ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: النهً عن التكلم فً أمور الدٌن بؽٌر علم. -٘
 

 المرآن
ٌْتَةً أَْو َدًما مَ  ًما َعلَى َطاِعٍم ٌَْطعَُمهُ إَِله أَْن ٌَُكوَن َم ًه ُمَحره ًَ إِلَ ْسفُوًحا أَْو }لُْل ََل أَِجُد فًِ َما أُوِح
ٌَْر بَاغٍ َوََل َعاٍد فَِإنه  َمِن اْضُطره َؼ

ِ بِِه فَ ٌِْر َّللاه َربهَن َؼفُوٌر  لَْحَم ِخْنِزٌٍر فَِإنههُ ِرْجٌس أَْو فِْسمًا أُِهله ِلؽَ
 [٘ٗٔ({ ]األنعام : َ٘ٗٔرِحٌٌم )
 التفسٌر:
ًَّ شٌبًا محر-أٌها الرسول-لل  ًما على من ٌؤكله مما تذكرون أنه : إنً ال أجد فٌما أوحى هللا إل

م من األنعام، إال أن ٌكون لد مات بؽٌر تذكٌة، أو ٌكون دًما مرالًا، أو ٌكون لحم خنزٌر فإنه  ُحّرِ
نجس، أو الذي كانت ذكاته خروًجا عن طاعة هللا تعالى؛ كما إذا كان المذبوح لد ذكر علٌه اسم 

ذه المحرمات بسبب الجوع الشدٌد ؼٌر طالب ؼٌر هللا عند الذبح. فمن اضطر إلى األكل من ه
 بؤكله منها تلذذًا، وال متجاوز حد الضرورة، فإن هللا تعالى ؼفور له، رحٌم به. 

 فً سبب نزول اآلٌة وجهان:
أحدهما: عن طاوس؛ لال: "إن أهل الجاهلٌة كانوا ٌحرمون أشٌاء وٌستحلون أشٌاء؛ فنزلت: }لُْل 

ًَ إِ  ٌْتَةً أَْو َدًما َمْسفُوًحا أَْو لَْحَم اَل أَِجُد فًِ َما أُوِح ًما َعلَى َطاِعٍم ٌَْطعَُمهُ إِالَّ أَْن ٌَُكوَن َم ًَّ ُمَحرَّ لَ
ٌَْر بَاغٍ َواَل َعاٍد فَإِنَّ َربَّنَ  ِ بِِه فََمِن اْضُطرَّ َؼ ٌِْر َّللاَّ  َؼفُوٌر َرِحٌٌم ِخْنِزٌٍر فَإِنَّهُ ِرْجٌس أَْو فِْسمًا أُِهلَّ ِلؽَ

(ٔٗ٘"})(ٕ). 
ثم بٌن أن التحرٌم والتحلٌل ٌكون بالوحً والتنزٌل، فمال: }لل ال أجد فً لال البؽوي:" والثانً: 

ما أوحً إلً محرما{، وروي أنهم لالوا: فما المحرم إذا فنزل: }لل{ ٌا دمحم }ال أجد فً ما أوحً 
 .(ٖ)إلً محرما{ أي: شٌبا محرما"

ًما َعلَى َطاِعٍم ٌَْطعَُمهُ{ ]األنعام : }لُْل اَل أَِجُد فًِ َما أُولوله تعالى:  ًَّ ُمَحرَّ ًَ إِلَ [، ِ٘ٗٔح
ًَّ شٌبًا محرًما على من ٌؤكله مما تذكرون -أٌها الرسول-لل أي:"  : إنً ال أجد فٌما أوحى هللا إل

م من األنعام" أنه ُحّرِ
(ٗ). 

ًّ من كتابه وآ  ي تنزٌله، شٌبًا لال الطبري:أي:" لل، ٌا دمحم ... إنً ال أجد فٌما أوحً إل
ًما على آكل ٌؤكله مما تذكرون أنه حرمه من هذه األنعام التً تصفون تحرٌَم ما َحّرم علٌكم  محرَّ

 .(٘)منها بزعمكم"
أي: فً ذلن الولت أو فً وحً المرآن ألن وحً السنة لد حرم ؼٌره أو لال النسفً:"  

ذة والمتردٌة والنطٌحة فمن المٌتة وفٌه من األنعام ألن اآلٌة فً رد البحٌرة وأخواتها وأما المولو

                                                           
 .21ٔ-22ٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٔ)
. وأخرجه ه لعبد بن حمٌد( ونسب2ٕٖ/ ٖذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )(ٕ)

 .  بلفظ:"فمال" بدال من:"فنزلت".2ٔٔ/ٕٔ(:ص22ٓٗٔالطبري)
 .21ٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .1ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2ٓٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (٘)
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تنبٌه على أن التحرٌم إنما ٌثبت بوحً هللا وشرعه ال بهوى األنفس، }محرما{ حٌوانا حرم أكله 
 .(ٔ)}على طاعم ٌطعمه{ على آكل ٌؤكله"

عن مجاهد: "}لل ال أجد فٌما أوحً إلً محرًما{، لال: مما كان فً الجاهلٌة ٌؤكلون، ال  
 .(ٕ)ذلن على طاعم ٌطعمه إال أن ٌكون مٌتةً أو دًما مسفوًحا" أجد محرًما من
عن الحسن لال: "لوال حدٌث الزهري ما لبسنا فراكم وال خفافكم حتى نعلم أذكٌة هً أم  

ؼٌر ذكٌة؟ لال أبو بكر: فحدٌث به الزهري فمال: حدثنً عبٌد هللا بن عبد هللا بن عتٌبة عن ابن 
ما أوحً إلً محرما على طاعم ٌطعمه{ اآلٌة، لال: طاعم  عباس، فً لوله: }لل ال أجد فً

 .(ٖ)الطعام، وأما المد والشعر والسن والظفر، من المٌتة، فإنه ال ٌإكل"
أراد ٌتطعمه فؤدؼم، ، مثملة بالطاء« ٌطعمه»ولرأ علً بن أبً طالب كرم هللا وجهه: 

 .(ٗ)«على طاعم طعمه»ولرأت عابشة:
ٌْتَةً{ ]األنعام : }إاِلَّ أَْن ٌَ لوله تعالى:  إال أن ٌكون لد مات بؽٌر [، أي:" ُ٘ٗٔكوَن َم
 .(٘)تذكٌة"
 .(ٙ)لال الطبري:أي:" لد ماتت بؽٌر تذكٌة" 
 .(2)أو ٌكون دًما مرالًا"[، أي:" ٘ٗٔ}أَْو َدًما َمْسفُوًحا{ ]األنعام : لوله تعالى: 
ا أودجوا الدابة، وأخذوا كان أهل الجاهلٌة إذا ذبحو، "(1)لال ابن عباس:"ٌعنً: مهرالا" 

 .(2)الدم فؤكلوه. لالوا: هو دم مسفوح"
 .(ٓٔ)حرم الدم ما كان مسفوحا، فؤما لحم ٌخالطه الدم فبل بؤس به"لال لتادة:"  

 .(ٔٔ)سفٌان ابن عٌٌنة: "المسفوح: العبٌط"ولال 
 .(ٕٔ)لال الطبري:" وهو الُمْنَصب" 
 .(ٖٔ)مهرالا ساببل"لال الثعلبً:أي:"  
 .(ٗٔ)جاج:" المسفوح: المصبوب، فكؤنه إذا ذبحوا أكلوا الدم كما ٌؤكلون اللحم"لال الز 
ٌعنً: مهرالاً مصبوباً، ومنه سمً الزنا سفاحاً، لصب الماء فٌه  {، "َدًما َمْسفُوًحا ولوله} 

 :(٘ٔ)ضابعاً ، ولال طرفة بن العبد
َن َما َهَجْوتَُن َواْل                 أَْنَصابِ   ٌَْسفَُح فَْولَُهنَّ َدمُ  إِنًِّ َوجّدِ

 :(ٙٔ)وكما لال َعبٌِد بن األبرص

                                                           
 .ٗٗ٘/ٔتفسٌر النسفً: (ٔ)
 .2ٕٔ-2ٔٔ/ٕٔ(:ص1ٔٓٗٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .٘ٓٗٔ/٘(:ص1ٓٓٗأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕٔٓ/ٗ: الكشؾ والبٌان:انظر (ٗ)
 .1ٗٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٓٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٗٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٙٓٗٔ/٘(:ص1ٓٓ1أخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .2ٓٗٔ/٘(:ص1ٕٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .2ٓٗٔ/٘(:ص1ٖٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .ٙٓٗٔ/٘(:ص1ٓٔٓأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .2ٓٔ/ٕٔر الطبري:تفسٌ (ٕٔ)
 .ٕٔٓ/ٗالكشؾ والبٌان: (ٖٔ)
 .ٖٓٓ/ٕمعانً المرآن: (ٗٔ)
، من ثبلثة أبٌات ٌعتذر بها إلى عمرو بن هند، حٌن بلؽه أنه هجاه، فتوعده، 2ٖٗدٌوان الستة الجاهلٌٌن: (٘ٔ)

 ٌمول بعده: َولَمَْد َهَمْمُت بِذَاَن، إِْذ ُحبَِسْت ... َوأُِمرَّ ُدوَن َعبٌِدةَ الَوذَمُ 
َننَا الكِلمُ  ٌْ  .أَْخَشى ِعمَابََن إِْن لََدْرَت، َولَْم ... أَْؼِدْر فٌَُْإثََر بَ

، وهو من لصٌدته التً الم فٌها امرأته لما أعرضت عنه لما كبر وشاب، ومطت له حاجبٌها ٘ٗدٌوانه: (ٙٔ)
ذكرها به من ذلن  استهزاء به، فذكرها به، فذكرها بما كان من ماضٌه فً اللهو والصبا والحرب، فكان مما

 شؤنه فً الحرب، فمال: َوأَْسَمَر لد نََصْبُت ِلذي َسناِء ... ٌََرى ِمنًّ ُمَخالََطةَ الٌَِمٌنِ 
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نٌِن  إَذا َما َعاَدهُ ِمْنَها نَِساٌء                     َسفَْحَن الدَّْمَع ِمْن بَْعِد الرَّ
 .(ٔ)ٌعنً: صببن، وأسلَن الدمع

عن عكرمة لال: "جاء رجل إلى ابن عباس فمال: آكل الطحال؟ لال: نعم. لال: إن  
 .(ٕ)تها دم؟ لال: إنما حرم هللا الدم المسفوح"عام

لال الماوردي:"فؤما الدم ؼٌر مسفوح فإن كان ذا عروق ٌجمد علٌها كالكبد والطحال 
ٌْتَتَاِن : الُحوُت َوالَجَراُد ، َوالدََّماِن : »:  -ملسو هيلع هللا ىلص-فهو حبلل، لموله  ٌْتَتَاِن َوَدَماِن ، فَالِم أُِحلَّْت لَنَا ِم
 .(ٗ)"(ٖ)«الَكبُِد َوالطَُّحالُ 

 . وإن كان ؼٌر ذي عروق ٌجمد علٌها وإنما هو مع اللحم وفٌه ، ففً تحرٌمه لوالن :
 . (2)، ولتادة(ٙ)، وعكرمة(٘)أحدهما : ال ٌحرم لتخصٌص التحرٌم بالمسفوح ، وهو لول عابشة

 .(1)ا الٌهود"لال عكرمة : "لوال هذه اآلٌة، لتتبع المسلمون عروق اللحم كما تتبعه
والثانً : أنه حرام ألنه من جملة المسفوح وبعضه ، وإنما ذكر المسفوح الستثناء الكبد والطحال 

 .(2)منه
أو ٌكون لحم خنزٌر  [، أي:"٘ٗٔ} أَْو لَْحَم ِخْنِزٌٍر فَإِنَّهُ ِرْجٌس{ ]األنعام : لوله تعالى: 
 .(ٓٔ)فإنه نجس"
 .(ٔٔ)ٌعنً: نجساً حراماً" لال الماوردي:" 
، هو: النجس والنتن، وما «الرجس»لال الطبري:ٌمول:" أو إال أن ٌكون لحم خنزٌر، و 

 .(ٕٔ)ٌُْعصى هللا به"
 .(ٖٔ)لال الزجاج:" الرجس: اسم لما ٌستمذر، وللعذاب" 
 .(ٗٔ)حرم هللا المٌتة والدم ولحم الخنزٌر" لال الحسن:" 
ِ بِ لوله تعالى:  ٌِْر َّللاَّ أو الذي كانت ذكاته [، أي:" ِ٘ٗٔه{ ]األنعام : }أَْو فِْسمًا أُِهلَّ ِلؽَ

 .(٘ٔ)خروًجا عن طاعة هللا تعالى؛ كما إذا كان المذبوح لد ذكر علٌه اسم ؼٌر هللا عند الذبح"
لال الزجاج:" أي: رفع الصوت على ذبحه باسم ؼٌر هللا، وكانوا ٌذكرون أسماء أوثانهم  

نى إال أن ٌكون المؤكول مٌتة أو دما عطؾ على لحم خنزٌر، المع«: ففسك»على ذبابحهم، 
مسفوحا أو لحم خنزٌر أو فسما، فسمً ما ذكر علٌه ؼٌر اسم هللا فسما، أي خروجا من 

 .(ٙٔ)الدٌن"
 .(2ٔ)ٌعنً: ما ذبح لؤلوثان واألصنام ، سماه فسماً لخروجه عن أمر هللا" لال الماوردي:" 

                                                                                                                                                                      

 .ٌَُحاِوُل أَْن ٌَمُوَم، ولَْد َمَضتْهُ ... مؽابنةٌ بِِذي ُخْرٍص لَتٌِنِ 
 .1ٔٔ/ٕ، والنكت والعٌون: 2ٖٔ-2ٕٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٙٓٗٔ/٘(:ص1ٓٓ2أبً حاتم)أخرجه ابن  (ٕ)
 .(، وؼٌرهما122ٙٔ(، والبٌهمً )ٖٖٗٔأخرجه ابن ماجه: كتاب األطعمة، باب: الكبد والطحال )(ٖ)
 .1ٕٔ-1ٔٔ/ٕالنكت والعٌون: (ٗ)
 .2ٗٔ/ٕٔ(:ص2ٔٓٗٔ(، و)2ٓٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .2ٖٔ/ٕٔ(:ص1ٗٓٗٔ )-(1ٕٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .2ٖٔ/ٕٔ(:ص12ٓٗٔبري)انظر: تفسٌر الط (2)
 .2ٖٔ/ٕٔ(:ص1ٕٓٗٔأخرجه الطبري) (1)
 .1ٕٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .1ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .1ٕٔ/ٕالنكت والعٌون: (ٔٔ)
 .2ٓٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٖٓٓ/ٕمعانً المرآن: (ٖٔ)
 .2ٓٗٔ/٘(:ص1ٓٔ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .1ٗٔالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
 .ٖٓٓ/ٕمرآن:معانً ال (ٙٔ)
. لال الماوردي:" فإن لٌل : لم التصر هنا على تحرٌم هذه األربعة ولد ذكر فً 1ٕٔ/ٕالنكت والعٌون: (2ٔ)

المابدة ؼٌرها من المنخنمة والمولوذة والمتردٌة ؟ لٌل : ألن هذا كله من جملة المٌتة فذكره هنان مفصبلً وها 
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بٌح من المشركٌن من عبدة األوثان لال الطبري:" ٌمول: أو إال أن ٌكون مذبوًحا ذبحه ذا 
لصنمه وآلهته، فذكر علٌه اسم وثنه، فإن ذلن الذبح فسٌك نهى هللا عنه وحّرمه، ونهى من آمن به 
ًَّ هللا  عن أكل ما ذبح كذلن، ألنه مٌتة، وهذا إعبلم من هللا جل ثناإه للمشركٌن الذٌن جادلوا نب

الذي جادلوهم فٌه من ذلن هو الحرام الذي حّرمه  وأصحابه فً تحرٌم المٌتة بما جاَدلوهم به، أن
هللا، وأن الذي زعموا أّن هللا حرمه حبلٌل لد أحلَّه هللا، وأنهم كذبة فً إضافتهم تحرٌمه إلى 

 .(ٔ)هللا"
ٌعنً: الذي ذبح ألصنام المشركٌن ولؽٌرهم هذا حرام البتة، إن أدركت ذكاته أو لم  لال مماتل:"

 .(ٕ)"-عز وجل -لبتة، ألنهم جعلوه لؽٌر هللاتدرن ذكاته فإنه حرام ا
باسم »لال ابن عثٌمٌن: "المراد: ما ذكر علٌه اسم ؼٌر هللا عند ذبحه مثل أن ٌمول: 

 .(ٖ)، ونحو ذلن"«باسم البلت»، أو «باسم جبرٌل»، أو «المسٌح
وما ذكر ؼٌر اسم هللا علٌه إذا ذبح أو نحر، وهى من استهبلل  لال أبو عبٌدة:أي:"

 .(ٗ)بلم"الك
 .(٘) ، هو رفع الصوت«اإلهبلل»و  
لال الزجاج:" أي: ما رفع فٌه الصوت بتسمٌة ؼٌر هللا علٌه وهذا موجود فً اللؽة،   

 .(ٙ)ومنه اإلهبلل بالحج إنما هو رفع الصوت بالتلبٌة"
لال األصمعً: "اإلهبلل: أصله رفع الصوت، فكل رافع صوته فهو مهل، لال ابن  
 :(2)أحمر
 الفرلد ركبانها         كما ٌهل الراكب المعتمر ٌهل  ب

هذا معنى اإلهبلل فً اللؽة، ثم لٌل للمحرم: مهل، لرفعه الصوت بالتلبٌة، ٌمال: أهل فبلن 
بحجة أو عمرة، أي: أحرم بها؛ وذلن ألنه ٌرفع الصوت بالتلبٌة عند اإلحرام، والذابح مهل، 

 .(1)فع صوته بذكرها"وذلن ألنه كان ٌسمً األوثان عند الذبح، وٌر
 .(ٔ)ومنه الحدٌث: "إذا استهل المولود ورث"

بوه آللهتهم، سموا اسم آلهتهم   لال الطبري: لٌل أن العرب كانوا إذا أرادوا ذبح ما لرَّ
التً لربوا ذلن لها، وَجهروا بذلن أْصواتَهم، فجرى ذلن من أمرهم على ذلن، حتى لٌل لكل 

، جهر ، فرفعهم أصواتهم بذلن هو «ُمِهلٌّ »بالتسمٌة أو لم ٌجهر: ذابح، سمَّى أو لم ٌُسّمِ
الذي ذكره هللا تعالى فمال:}وما أِهلَّ به لؽٌر هللا{، ومن ذلن لٌل للملبًِّ فً َحجة أو « اإلهبلل»

                                                                                                                                                                      

 هنا فً الجملة".
 .2ٔٔ-2ٓٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٔ٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .22ٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
 .2ٗٔ/ٔمجاز المرآن: (ٗ)
 .ٖٕٗ/ٔ( انظر: معانً المرآن للزجاج:٘)
 .ٖٕٗ/ٔ( معانً المرآن:ٙ)
، "تفسٌر 2ٖٔ/ ٔ، "ؼرٌب الحدٌث" ألبً عبٌد ٓ٘ٔ/ ٔ، "مجاز المرآن" ٙٙ(البٌت فً "دٌوانه" ص 2)

 .ٕٖٓٔ/ ٘، 2ٔٗٔ، و 2٘٘ٔ/ ٖ، "لسان العرب" ٖٙٗٔ/ ٔبً ، الثعلٖٓٔ/ ٕالسمعانً" 
واسمه عمرو بن أحمر بن العمرو بن تمٌم بن ربٌعة الباهلً، أبو الخطاب، أدرن اإلسبلم فؤسلم، وؼزا مؽازي 
الروم، وأصٌبت إحدى عٌنٌه هنان، ونزل الشام، وتوفً على عهد عثمان، وهو صحٌح الكبلم، كثٌر الؽرابب. 

 .ٖٕٕ، و"الشعر والشعراء" ص 1ٓ٘، و 2ٔ٘/ ٕفحول الشعراء"  ٌنظر: "طبمات
، والمفردات" ص ٗٗ/ٕ، والثعلبً:2ٖٔ/ ٖ، وانظر: فً اإلهبلل: تفسٌر الطبري" 22ٗ/ٖ( التفسٌر البسٌط: 1)

 .12ٙٗ/ 1، واللسان" ٕٕ٘
، 2ٕٕٓ : فً المولود ٌستهل ثم ٌموت، حدٌث رلم1ٔ، كتاب الفرابض، باب ٔٗٗٔأخرجه أبو داود ص (ٔ)

: إذا استهل لمولود ورث، حدٌث رلم 2ٔ، كتاب الفرابض، باب ٕٕٗٙوأخرجه بطرٌك آخر ابن ماجة ص
 2ٗٔ/ٙ(؛ فالحدٌث صحٌح بشواهده ]راجع اإلرواء 2ٗٔ/ٙ؛ ولال األلبانً فً اإلرواء: سنده صحٌح )2ٕ٘ٔ
 [.ٖ٘ٔ، ٕ٘ٔ، ٔ٘ٔ، أحادٌث رلم ٖٕ٘ – ٖٖٕ/ٔوالسلسلة الصحٌحة لؤللبانً  2ٕٓٔ، حدٌث رلم ٓ٘ٔ –
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، لرفعه صوته بالتلبٌة، واستهبلل المطر، وهو صوت ُولوعه على األرض، كما «ُمِهلّ »عمرة 
 : (ٔ)لال الشاعر
ٌَْد الُمْملَعِ َظلََم ا لبَِطاَح لَهُ اْنِهبلُل َحِرٌَصٍة           فََصفَا النَِّطاُؾ لَهُ بُعَ

(ٕ) 
ِ بِِه{ ]األنعام :   ٌِْر َّللاَّ  [، لوالن:٘ٗٔوفً لوله تعالى:} أُِهلَّ ِلؽَ

، (٘)، وابن زٌد(ٗ)، والربٌع بن أنس(ٖ)ما ذكر علٌه ؼٌر اسم هللا. لاله أبو العالٌةأحدهما: المراد: 
 .(2) ، ولٌس بن رافع األشجعً(ٙ)، وعمبة بن مسلم التُّجٌبً(٘)زٌد

، (ٔٔ)، ومجاهد(ٓٔ)ولتادة،(2)، والحسن(1)والثانً: المراد: ما ذبح لؽٌر هللا. وهذا لول ابن عباس
 .(ٗٔ)،  والزهري(ٖٔ)، وعطاء(ٕٔ)والضحان
{ ]األنعام : لوله تعالى:  هذه  ؤلكل منألجؤته الضرورة ل[، أي:" ٘ٗٔ}فََمِن اْضُطرَّ

 .(٘ٔ)المحرمات بسبب الجوع الشدٌد"
 .(ٙٔ)لال الزجاج:" أي: دعته الضرورة إلى أكله" 
م هللا من أكل المٌتة والدم المسفوح أو   لال الطبري:" معناه: فمن اضطر إلى أكِل ما حرَّ

 .(2ٔ)لحم الخنزٌر، أو ما أهل لؽٌر هللا به "
لضرورة، وأصله من الضرر، أحوج وألجىء، وهو افتعل من الال الرازي: أي: فمن "

 .(1ٔ)وهو الضٌك"
لال ابن كثٌر:" أي : فمن اضطر إلى أكل شًء مما ُحّرم فً هذه اآلٌة الكرٌمة ، وهو ؼٌر 

"أباح تعالى تناول ذلن عند الضرورة واالحتٌاج إلٌها ، عند فمد ..(2ٔ)متلبس ببؽً وال عدوان"
 .(ٕٓ)ؼٌرها من األطعمة"
{ ]األنعام : }فََمِن اْضطُ وفً لوله تعالى:  [، وجهان:٘ٗٔرَّ
فمن أكره على أكله فؤكله فبل إثم علٌه، وهذا مذهب مجاهد، إذ لال:" الرجل أحدهما: أن المراد: 

 .(ٕٔ)ٌؤخذُه العدو فٌدعونه إلى معصٌة هللا"
                                                           

. والبطاح  ٗ٘، وشرح المفضلٌات :  2، البٌت رلم :  ٗ( البٌت الحادرة الذبٌانً ، انظر: دٌوانه: لصٌدة : ٔ)
جمع بطحاء وأبطح : وهو بطن الوادي . وأنهل المطر انهبلال : اشتد صوبه وولعه . والحرٌصة والحارصة : 

ه من شدة ولعها . والنطاؾ جمع نطفة : وهً الماء السحابة التً تحرص مطرتها وجه األرض ، أي تمشر
الملٌل ٌبمى فً الدلو وؼٌره . ولوله : " بعٌد المملع " : أي بعد أن أللعت هذه السحابة . ورواٌة المفضلٌات : " 

 ظلم البطاح له " ولوله : " له " : أي من أجله .
 .ٕٖٓ-2ٖٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٕ)
 .2ٓٗٔ/٘(:ص1ٓٔٙحاتم) انظر: تفسٌر ابن ابً (ٖ)
 .ٕٖٔ/ٖ(:ص2ٕ٘ٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٕٖٔ/ٖ(:ص2ٕٙٗانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٕٖٔ/ٖ(:ص22ٕٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٕٖٔ/ٖ(:ص22ٕٗانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٕٖٓ/ٖ(:ص2ٕٔٗانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 إلسناد. . حكاه دون ذكرا2ٓٗٔ/٘انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (2)
 .ٕٖٓ/ٖ(:ص1ٕٙٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .2ٓٗٔ/٘(:ص1ٓٔ2، و تفسٌر ابن ابً حاتم)ٕٖٓ/ٖ(:ص2ٕٓٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٕٖٓ/ٖ(:ص2ٕٕٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٕٖٓ/ٖ(:ص2ٕٗٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 . حكاه دون ذكرا إلسناد.2ٓٗٔ/٘انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٗٔ)
 .1ٗٔالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
 .ٖٓٓ/ٕمعانً المرآن: (ٙٔ)
 .22ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (2ٔ)
 .ٖٔ/٘( مفاتٌح الؽٌب: 1ٔ)
 .ٖٗ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2ٔ)
 .1ٕٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕٓ)
 .ٕٖٔ/ٖ(:ص 21ٕٗ( أخرجه الطبري)ٕٔ)
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فمن احتاج إلى أكله لضرورة دعته من خوؾ على نفس فبل إثم علٌه ، وهو  والثانً:أن المعنى:
 .لول الجمهور 
ٌَْر بَاغٍ َواَل َعاٍد{ ]األنعام : لوله تعالى:  ؼٌر طالب بؤكله منها تلذذًا، وال [، أي:" ٘ٗٔ}َؼ

 .(ٔ)متجاوز حد الضرورة "
لال الزجاج:" فؤكله ؼٌر باغ، أي ؼٌر لاصد لتحلٌل ما حرم هللا، }وال عاد{، أي: وال  

 .(ٕ)الظالم"«: العادي»مجاوز للمصد ولدر الحاجة. و 
بري:أي:" ؼٌر باغ فً أكله إٌّاه تلذذًا، ال لضرورة حالة من الجوع، وال عاٍد فً لال الط 

أكله بتجاوزه ما حدَّه هللا وأباحه له من أكله، وذلن أن ٌؤكل منه ما ٌدفع عنه الخوؾ على نفسه 
 .(ٖ)بترن أكله من الهبلن، لم ٌتجاوز ذلن إلى أكثر منه"

ٌَْر بَاغٍ َواَل عَ لوله تعالى:وفً    [، أربعة وجوه:٘ٗٔاٍد{ ]األنعام : }َؼ
أحدها : ؼٌر باغ على اإلمام وال عاد على األمة بإفساد شملهم ، فٌدخل الباؼً على اإلمام وأمته 

 .(٘)، وسعٌد بن جبٌر(ٗ)والعادي : لاطع الطرٌك ، وهو معنى لول مجاهد
 :(ٙ)واعترض اإلمام الطبري على هذا المول ولد ساق حجتٌن فً ذلن

: أن الباؼً والعادي، وإن كان كبلهما لد أتى فعبل محرًما، فإن إتٌان هذا الفعل إحداها
المحرم، ال ٌجعل لتل أنفسهما مباًحا لهما، إذ هو محرم علٌهما لبل إتٌانهما ما أتٌا من محارم هللا 

 علٌهما .
دي والثانٌة: أن هللا لد رخص لكل مضطر أن ٌؤكل مما حرم علٌه، فاستثناء الباؼً والعا

من رخصة هللا للمضطر . ال ٌعد عنده تحرًٌما، بل هو رد إلى ما كان محرًما علٌهما لبل البؽً 
أو العدوان . ومع ذلن فإن هذا الرد إلى ما كان محرًما علٌهما، وإن كان لد حرم علٌهما ما كان 
حرام مرخًصا لهما ولكل مضطر لبل البؽً والعدوان، فإنه ال ٌرخص لهما لتل أنفسهما، وهو 

 علٌهما لبل البؽً والعدوان .
إذن، فالواجب علٌهما أن ٌتوبا، ال أن ٌمتبل أنفسهما بالمجاعة، فٌزدادان إثًما إلى إثمهما، 

 وخبلفًا إلى خبلفهما بالبؽً والعدوان أمر هللا .
والثانً : ؼٌر باغ فً أكله فوق حاجته وال عاد ٌعنً متعدٌاً بؤكلها وهو ٌجد ؼٌرها ، وهو لول 

 .(ٔٔ)، وابن زٌد(ٓٔ)، والربٌع(2)، وعكرمة(1)، والحسن(2)تادةل
والثالث : ؼٌر باغٍ فً أكلها شهوة وتلذذاً وال عاد باستٌفاء األكل إلى حد الشبع ، وهو لول 

 .(ٖٔ)، وعطاء(ٕٔ)السدي
ال ٌشوي من المٌتة لٌشتهٌه وال ٌؤكل إال المعلمة، وٌحمل معه ما ٌبلؽه  لال عطاء:" 

 .(ٗٔ)لؽه ألماهالحبلل، فإذا ب

                                                           
 .1ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٓٓ/ٕمعانً المرآن: (ٕ)
 .22ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٕٖ-ٕٕٖ/ٖ(:ص1ٕٙٗ(، و)1ٕ٘ٗ( و)1ٕٗٗ(، و)1ٕٓٗ(، و)22ٕٗنظر: تفسٌر الطبري)( اٗ)
 .ٖٕٖ-ٕٕٖ/ٖ(:ص1ٖٕٗ(، و)1ٕٕٗ(، و)1ٕٔٗ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٕٖ٘/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٙ)
 .ٕٗٗ/ٖ(:ص12ٕٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٕٗٗ/ٖ(:ص12ٕٗ(، و)11ٕٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .ٕٗٗ/ٖ(:ص2ٕٓٗسٌر الطبري)( انظر: تف2)
 .ٕٗٗ/ٖ(:ص2ٕٔٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٕٗٗ/ٖ(:ص2ٕٕٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .1ٓٗٔ/٘(:ص1ٕٓٗ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)ٕ٘ٗ-ٕٗٗ/ٖ(:ص2ٖٕٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .1ٓٗٔ/٘(:ص1ٕٓٗانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .1ٓٗٔ/٘(:ص1ٕٓٗأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
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المخٌؾ للسبٌل، وهذا لول سعٌد بن «: العادي»والرابع: ؼٌر باغ، ٌعنً: ؼٌر مستحله. و
 .(ٕ)«البؽً»، وروي عن مماتل بن حٌان نحوه فً معنى(ٔ)جبٌر

هو   «العادي»والراجح أن }الباؼً{، هو الطالب ألكل المٌتة من ؼٌر ضرورة؛ و  
َ المتجاوز لمدر الضرورة؛ ٌإٌده لوله ت ثٍْم فَإِنَّ َّللاَّ ٌَْر ُمتََجانٍِؾ إِلِ عالى: }فََمِن اْضُطرَّ فًِ َمْخَمَصٍة َؼ

 [. وهللا أعلم.َٖؼفُوٌر َرِحٌٌم{ ]المابدة : 
 :(ٖ)فً اللؽة ألوال «البؽً»وفً أصل  

أحدها: الفساد، وتجاوز الحد. لال اللٌث: "البؽً فً عدو الفرس اختٌال ومروح، وأنه ٌبؽً فً 
 .(ٗ)ٌمال: فرس باغ" عدوه وال

 .(٘)لال الزجاج: "ٌمال: بؽى الجرح ٌبؽً بؽٌا، إذا ترامى إلى فساد، هذا إجماع أهل اللؽة"
 .(ٙ)لال األصمعً:" ٌمال: بؽى الجرح ٌبؽً بؽٌا: إذا ترامى بالفساد"

والثانً: الظلم والخروج عن اإلنصاؾ. ومنه لوله تعالى: }والذٌن إذا أصابهم البؽى هم 
 [.2ٖون{ ]الشورى: ٌنتصر

 .(2)بؽت السماء: إذا كثر مطرها حتى تجاوز الحد" لال األصمعً: ٌمال:"
والعرب تمول خرج الرجل فً بؽاء إبٍل له ، أي فً طلبها ، ومنه لول الثالث: الطلب. 

 :(1)الشاعر
 شابمال ٌمنعنّن من بؽا ء الخٌر تعماُد التمابم        إن األشابم كاألٌامن ، واألٌامن كاأل

لال الزجاج:" وٌمال: ابتؽى لفبلن أن ٌفعل كذا: أي صلح له أن ٌفعل كذا وكؤنه لال: طلب 
 .(2)ابتؽى" -فعل كذا فانطلب له، أي طاوعه، ولكن اجتزئ بمولهم 

ولوله }وال عاد{، فـ)العدو(: "هو التعدي وتجاوز ما ٌنبؽً له أن ٌمتصر علٌه، ٌمال: عدا 
دا واعتداء وتعدٌا: ظلمه ظلما مجاوزا للمدر، وعدا طوره: جاوز علٌه عدوا وعدوا وعدوانا وع

 .(ٓٔ)لدره"
فإن هللا تعالى ؼفور له،  [، أي:"٘ٗٔ}فَإِنَّ َربََّن َؼفُوٌر َرِحٌٌم{ ]األنعام : لوله تعالى: 
 .(ٔٔ)رحٌم به"
 .(ٕٔ)لال الزجاج:" أي: ٌؽفر لمن لم ٌتعد" 
كل من ذلن}فإّن هللا ؼفور{، فٌما فعل من لال الطبري:أي:" فبل حرج علٌه فً أكله ما أ 

ذلن، فساتر علٌه بتركه عموبته علٌه، ولو شاء عالبه علٌه }رحٌم{، بإباحته إٌاه أكل ذلن عند 
مه علٌه ومنعه منه" حاجته إلٌه، ولو شاء حرَّ
(ٖٔ). 

}ؼفور{، ٌعنً :لما أكل من الحرام }رحٌم{، ٌعنً: رحٌما به إذ أحل  لال سعٌد بن جبٌر: "
 .(ٗٔ)"ه الحرام فً االضطرارل

                                                           
 .1ٓٗٔ/٘(:ص1ٕٖٓانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.1ٓٗٔ/٘انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم::ص (ٕ)
، والتفسٌر ٖٕٕ/ٔ، والنكت والعٌون: ٘ٗ/ ٕ، وتفسٌر الثعلبً: ٕٗٗ/ ٔ( انظر: معانً المرآن للزجاج: ٖ)

 .2ٓٗ/ ٔ، والبحر المحٌط:ٙٙ - ٘ٙ،والمفردات: ٔٓ٘/ٖالبسٌط: 
 .ٔٓ٘/ٖ( انظر: التفسٌر البسٌط: ٗ)
 .ٖٗٗ/ٔ( معانً المرآن:٘)
 .ٔٓ٘/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٙ)
 .ٔٓ٘/ٖ( التفسٌر البسٌط: 2)
 .ٖٕٕ/ٔ، والماوردي فً النكت والعٌون: ٕٗٗ/ٔ( البٌت من شواهد الزجاج فً معانٌالمرآن: 1)
 .ٕٗٗ/ٔ( معانً المرآن: 2)
 .2ٓٗ/ ٔ، "البحر المحٌط" 2ٕٖ - 1ٕٖ: "المفردات" ص ، وانظرٕٓ٘-ٔٓ٘/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٓٔ)
 .1ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٖٓٓ/ٕمعانً المرآن: (ٕٔ)
 .22ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .1ٕٗ/ٔ، وانظر: تفسٌر ابن كثٌر: 2ٓٗٔ/٘(:ص1ٖٓٔ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٗٔ)
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 .(ٔ)لال البٌضاوي: أي} َؼفُوٌر{:" لما فعل، }َرِحٌٌم{ بالرخصة فٌه"
 .(ٕ)لال الصابونً:" ومن رحمته أن أباح المحرمات ولت الضرورة"

أي : ؼفور له ، رحٌم به، والممصود من سٌاق هذه اآلٌة الكرٌمة الرد  لال ابن كثٌر:" 
ما ابتدعوه ، من تحرٌم المحرمات على أنفسهم بآرابهم الفاسدة من  على المشركٌن الذٌن ابتدعوا

البَِحٌرة والساببة والوصٌلة والحام ونحو ذلن ، فؤمر هللا رسوله أن ٌخبرهم أنه ال ٌجد فٌما أوحاه 
م ما ذكر فً هذه اآلٌة ، من المٌتة ، والدم المسفوح ، ولحم  هللا إلٌه أن ذلن محرم ، وإنما ُحّرِ

، وما أهل لؽٌر هللا به. وما عدا ذلن فلم ٌحرم ، وإنما هو عفو مسكوت عنه ، فكٌؾ الخنزٌر 
تزعمون أنتم أنه حرام ، ومن أٌن حرمتموه ولم ٌحرمه هللا ؟ وعلى هذا فبل ٌبمى تحرٌم أشٌاء 
أخر فٌما بعد هذا ، كما جاء النهً عن لحوم الحمر ولحوم السباع ، وكل ذي مخلب من الطٌر ، 

 .(ٖ)هور من مذاهب العلماء"على المش
 :(ٗ)ولد اختلؾ الفمهاء فً ممدار ما ٌحل للمضطر أكله من المٌتة، على لولٌن

 أحدهما: له أن ٌؤكل منها ممدار ما ٌمسن به رممه، وهو أحد لولً الشافعً واختٌار المزنً.
 والثانً:أن  ٌؤكل منها حتى ٌشبع.

فً اضطرار، وبلؽنا وهللا أعلم أنه ال ؼفور رحٌم{، فٌما أكل لال مماتل بن حٌان: "} 
 .(٘)"ٌزٌد على ثبلث لمم

 :(ٙ)لال الشٌخ ابن عثٌمٌن: وهللا سبحانه وتعالى أباح لنا المٌتة بثبلثة شروط
 الضرورة. -ٔ
 .-أي طاباً لها  –أن ال ٌكون مبتؽٌاً  -ٕ
 أن ال ٌكون متجاوزاً للحد الذي تندفع به الضرورة. -ٖ

ه أن ٌؤكل حتى ٌشبع إال إذا كان ٌؽلب على ظنه أنه ال ٌجد سواها وبناًء على هذا لٌس ل
عن لرب؛ وهذا هو الصحٌح؛ ولو لٌل: بؤنه فً هذه الحال ٌؤكل ما ٌسد رممه، وٌؤخذ شٌباً منها 

 لكان لوالً جٌداً. -إن اضطر إلٌه أكل، وإال تركه  -ٌحمله معه 
ت دخل النار. وهذا ٌمتضً أن لال مسروق: "من  اضُطرَّ فلم ٌؤكل ولم ٌشرب، ثم ما 

 . (2)أكل المٌتة للمضطر عزٌمة ال رخصة"
 واختلؾ العلماء فً حكم هذه اآلٌة على لولٌن:

، (1)أحدهما: أن المعنى: ال أجد محرما مما كنتم تستحلون فً الجاهلٌة إال هذا، لاله طاإس
 .(2)ومجاهد

 ما ذكر فٌها. والثانً: أنها حصرت المحرم، فلٌس فً الحٌوانات محرم إال
 ثم اختلؾ أصحاب هذا المول على وجهٌن: 

األول: فذهب بعضهم إلى أنها محكمة، وأن العمل على ما ذكر فٌها، فكان ابن عباس ال ٌرى 
بلحوم الحمر األهلٌة بؤسا، وٌمرأ هذه اآلٌة وٌمول: لٌس شًء حراما إال ما حرمه هللا فً 

 .(ٕ)، والشعبً(ٔ). وهذا مذهب عابشة(ٓٔ)كتابه

                                                           

 .ٕٓٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٔ)
 .ٕٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٕ)
 .ٖٗ٘/ٖكثٌر:تفسٌر ابن  (ٖ)
 .ٙٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً: ٗ)
 .1ٕٗ/ٔ، وتفسٌر ابن كثٌر: ٙٗ/ٕ، وانظر: تفسٌر الثعلبً: 2ٓٗٔ/٘(:ص1ٖٓٓ( أخرجه ابن ابً حاتم)٘)
 .ٙٓٔ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٙ)
 .1ٕٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 2)
 .2ٔٔ/ٕٔ(:ص22ٓٗٔأخرجه الطبري) (1)
 .2ٕٔ-2ٔٔ/ٕٔ(:ص1ٔٓٗٔأخرجه الطبري) (2)
روى البخاري من طرٌك عمرو بن دٌنار، لال: "للت لجابر بن زٌد، ٌزعمون أن رسول هللا صلى هللا علٌه (ٓٔ)

وسلم نهى عن حمر األهلٌة، فمال: لد كان ٌمول ذان، الحكم بن عمرو الؽفاري عندنا ولكن أبى ذان البحر ابن 
 .2ٙ/ ٌٕٔح البخاري مع الفتحعباس، ولرأ: }ال أجد فً ما أوحً إلً محرما{". انظر: صح
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لٌس من الدواب شًء حرام إال ما حرم هللا فً كتابه، لوله: }لل ال أجد فً ما  لال ابن عباس:"
 .(ٖ)أوحً إلً محرما على طاعم ٌطعمه إال أن ٌكون مٌتة{"

كان أهل الجاهلٌة ٌؤكلون أشٌاء وٌتركون أشٌاء تمذرا، فبعث  :"-أٌضا-ولال ابن عباس
كتابه، وأحل حبلله وحرم حرامه، فما أحل فهو حبلل، وما حرم فهو هللا نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص، وأنزل 

حرام،وما سكت عنه فهو عفو منه، ثم تبل هذه اآلٌة: }لل ال أجد فً ما أوحً إلً محرما{، 
 .(ٗ)اآلٌة"

جابر بن زٌد لال: "سؤلت البحر، ٌعنً: ابن عباس فً رجل ذبح ونسً أن ٌذكر، وعن 
 .(٘)ما أوحً إلً محرما{" فتبل هذه اآلٌة: }لل ال أجد فً

وعن ابن عباس أٌضا، لال: "ماتت شاة ألم األسود وفؤخبرت النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فمال: أال انتفعتم 
فمالوا: ٌا رسول هللا، مسن مٌتة؟ فمرأ النبً ملسو هيلع هللا ىلص: }لل ال أجد فً ما أوحً إلً محرما  (ٙ)بمسكها؟

 .(2)سنة" -بعد -ابن عباس: فجعلوا مسكها لربة، ثم رأٌتهاعلى طاعم ٌطعمه{، فسلخت. لال 
من :المنخنمة، والمولوذة « المابدة»والثانً: وذهب آخرون أنها نسخت بالسنة، وبما ذكر فً 

 . (1)والمتردٌة والنطٌحة وما أكل السبع
أنها تشتمل على تحرٌم ما تضمنها ولٌست مستوعبة  ولد ذكر الماوردي عن الجمهور:"

المحرمات لما جاءت به السنة من تحرٌم كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من  لجمٌع
 .(2)الطٌر"

وأكثر العلماء على أن التحرٌم ال ٌختص بهذه األشٌاء، والمحرم بنص لال البؽوي:"
الكتاب ما ذكر هنا، ذلن معنى لوله تعالى: }لل ال أجد فٌما أوحً إلً محرما{، ولد حرمت 

 .(ٓٔ)ول بها"السنة أشٌاء ٌجب الم
لال المرطبً:" أعلم هللا عز وجل فً هذه اآلٌة بما حرم. والمعنى: ٌا دمحم ال أجد فٌما  

أوحً إلً محرما إال هذه األشٌاء ال ما تحرمونه بشهوتكم. واآلٌة مكٌة. ولم ٌكن فً الشرٌعة 
المحرمات بالمدٌنة. وزٌد فً « المابدة»فً ذلن الولت محرم ؼٌر هذه األشٌاء، ثم نزلت سورة

والمتردٌة والنطٌحة والخمر وؼٌر ذلن. وحرم رسول هللا صلى هللا  (ٔٔ)كالمنخنمة والمولوذة 
 علٌه بالمدٌنة أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطٌر.
ما أشرنا إلٌه من أن هذه اآلٌة  -ولد اختلؾ العلماء فً حكم هذه اآلٌة وتؤوٌلها على ألوال: األول

حرم حرمه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أو جاء فً الكتاب مضموم إلٌها، فهو زٌادة حكم من هللا مكٌة، وكل م
عز وجل على لسان نبٌه علٌه السبلم. على هذا أكثر أهل العلم من أهل النظر، والفمه واألثر. 

[، ِٕٗلُكم{ ]النساء : ونظٌره نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها مع لوله:}َوأُِحلَّ لَُكْم َما َوَراَء ذَ 

                                                                                                                                                                      

(، 1ٓٓٓ، و)ٙٓٗٔ/٘(:ص1ٓٓٙوانظر الرواٌات األخرى عن ابن عباس فً: تفسٌر ابن ابً حاتم)
 .٘ٓٗٔ-ٗٓٗٔ/٘(:ص1ٕٓٓو)
 .2ٗٔ/ٕٔ(:ص2ٔٓٗٔ(، و)2ٓٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٖٙٗ/ٕانظر: نواسخ المرآن البن الجوزي: (ٕ)
 .ٙٓٗٔ/٘(:ص1ٓٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .٘ٓٗٔ-ٗٓٗٔ/ٕٔ(:ص1ٓٓٓأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .٘ٓٗٔ/ٕٔ(:ص1ٕٓٓأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 أي: جلدها. (ٙ)
 .٘ٓٗٔ/ٕٔ(:ص1ٖٓٓأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .كما جاء ذلن فً اآلٌة الثالثة من سورة المابدة(1)
 .1ٖٔ/ٕالنكت والعٌون:  (2)
 .21ٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٓٔ)
ة المضروبة حتى تموت ولم تذن. والمتردٌة: التً تمع من جبل، أو تطٌح فً ببر، أو تسمط المولوذة: الشا(ٔٔ)

 .من موضع مشرؾ فتموت.
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ٌِْن فََرُجٌل َواْمَرأَتَان{ ]البمرة :  [، ولد 1ٕٕوكحكمه بالٌمٌن مع الشاهد مع لول:}فَإِْن لَْم ٌَُكونَا َرُجلَ
 .(ٕ)"(ٔ)«أكل كل ذي ناب من السباع حرام»لٌل: إنها منسوخة بموله علٌه السبلم 

 عن كل ذي ناب من السباع، عن ابن عباس رضً هللا عنهما لال: "نهى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 .(ٖ)وكل ذي مخلب من الطٌر"

 .(ٗ)عن أبً هرٌرة أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: "أكل كل ذي ناب من السباع حرام"
عٌسى بن نمٌلة الفزاري عن أبٌه لال: "كنت عند عبد هللا بن عمر فسؤله رجل عن عن  

فً ما أوحً إلً محرما على طاعم ٌطعمه{، فمال شٌخ عنده:  أكل المنفذ، فمرأ: }لل ال أجد
فمال ابن عمر: إن «. خبٌث من خبابث»سمعت أبا هرٌرة ٌمول: سبل عنه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمال: 

 .(٘)كان لاله رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فهو كما لاله"
ألصل عند الشافعً: "أن ما لم ٌرد فٌه نص تحرٌم أو تحلٌل، فإن كان مما أمر وا
أو نهى عن لتله، كما روي  (ٙ)«خمس فواسك ٌمتلن فً الحل والحرم»كما لال: -الشرع بمتله 

فهو حرام، وما سوى ذلن فالمرجع فٌه إلى األؼلب من عادات -أنه نهى عن لتل النحلة والنملة 
ألؼلب منهم فهو حبلل، وما ال ٌؤكله األؼلب منهم فهو حرام، ألن هللا تعالى العرب، فما ٌؤكله ا

 .(2)[ ، فثبت أن ما استطابوه فهو حبلل"ٗخاطبهم بموله: }لُْل أُِحلَّ لَُكُم الطٌَِّّبَات{ ]المابدة : 
لال ابن الجوزي:"ولد رد لوم هذا المول، بؤن لالوا: كل هذا داخل فً المٌتة، ولد ذكرت 

ة ها هنا فبل وجه للنسخ، وزعم لوم: أنها نسخت بآٌة المابدة، وبالسنة من تحرٌم الحمر المٌت
من الطٌر، وهذا لٌس بصحٌح، أما آٌة المابدة فمد  (2)، ومخلب(1)األهلٌة وكل ذي ناب من السباع

فمد ذكرنا أنها داخلة فً هذه اآلٌة، وأما ما ورد فً السنة فبل ٌجوز أن ٌكون ناسخا، ألن مرتبة 
لمرآن ال ٌماومها أخبار األحاد ولو لٌل: إن السنة خصت ذلن اإلطبلق أو ابتدأت حكما، كان ا

 أصلح.
وإنما الصواب عندنا أن ٌمال: هذه اآلٌة نزلت بمكة، ولم تكن الفرابض لد تكاملت وال 
المحرمات الٌوم لد تتامت، ولهذا لال: }فً ما أوحً{ على لفظ الماضً ولد كان حٌنبذ من لال: 

 إله إال هللا ثم مات، دخل الجنة، فلما جاءت الفرابض والحدود، ولعت المطالبة بها، فكذلن هذه ال
اآلٌة إنما أخبرت بما كان فً الشرع من التحرٌم ٌومبذ، فبل ناسخ إذن وال منسوخ. ثم كٌؾ 

 .(ٓٔ)ٌدعى نسخها وهً خبر، والخبر ال ٌدخله النسخ"
وهو اختٌار أبً جعفر (ٔٔ)لراسخ إحكام اآلٌةولد اختار ابن الجوزي فً مختصر عمدة ا

بعد ذكر -، وذكر ابن الجوزي فً تفسٌره أسباب إحكام الىٌة(ٔ)، ومكً بن أبً طالب(ٕٔ)النحاس
 فمال: "وألرباب هذا المول فً سبب إحكامها ثبلثة ألوال: -دعوى اإلحكام

                                                           
 .ٖٕٗ/  ٔٔ. والبؽوي فً شرح السنة: ٖٗ٘ٔ/  ٖ( : 2ٖٖٔبرلم ) -أخرجه مسلم فً الموضع السابك (ٔ)
 .٘ٔٔ/2تفسٌر المرطبً: (ٕ)
. ٖٗ٘ٔ/  ٖ( : 2ٌٖٗٔم أكل كل ذي ناب من السباع ... برلم )أخرجه مسلم فً الصٌد والذبابح، باب تحر(ٖ)

 .ٖٕٗ/  ٔٔوالبؽوي فً شرح السنة: 
 .ٖٕٗ/  ٔٔ. والبؽوي فً شرح السنة: ٖٗ٘ٔ/  ٖ( : 2ٖٖٔبرلم ) -أخرجه مسلم فً الموضع السابك (ٗ)
 .ٙٓٗٔ/٘(:ص1ٓٓ2أخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
، ومسلم فً الحج باب ما ٌندب ٖٗ/  ٗل المحرم من الدواب: أخرجه البخاري فً جزاء الصٌد، باب ما ٌمت(ٙ)

 .1٘ٙ/  ٕ( : 21ٔٔللمحرم وؼٌره لتله، برلم )
 .21ٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (2)
 .عن أبً ثعلبة 21/ ٕٔروى هذا الحدٌث البخاري فً صحٌحه(1)
لجلد أي ٌمطعه وٌمزله. المخلب بكسر المٌم، وهو: للطابر والسبع كالظفر لئلنسان، ألن الطابر ٌخلب بمخلبه ا(2)

ولد جاء النهً عن مخلب الطٌر فً حدٌث مسلم من طرٌك مٌمون بن  ٓٓٔ/ ٔوٌمزله. انظر: المصباح المنٌر 
 .1ٖ/ ٕٔمهران عن ابن عباس رضً هللا عنهما. انظر: صحٌح مسلم مع شرح النووي

 .1ٖٗ-2ٖٗ/ٕنواسخ المرآن: (ٓٔ)
 .(.2انظر: مختصر عمدة الراسخ ورلة )(ٔٔ)
 .ٕٗٔلناسخ :اانظر:  (ٕٔ)
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 أحدها: أنها خبر والخبر ال ٌدخله النسخ.
ن سإال سؤلوه، فكان الجواب بمدر السإال، ثم حرم بعد ذلن ما والثانً: أنها جاءت جوابا ع

 حرم.
 . (ٕ)والثالث: أنه لٌس فً الحٌوان محرم إال ما ذكر فٌها"

ٌمول تعالى آمًرا عبده ورسوله محمًدا ، صلوات هللا وسبلمه علٌه  لال اإلمام ابن كثٌر:" 
ًما َعلَى  : لل لهإالء الذٌن حرموا ما رزلهم هللا افتراء على هللا : ًَّ ُمَحرَّ ًَ إِلَ }ال أَِجُد فًِ َما أُوِح

َطاِعٍم ٌَْطعَُمهُ { أي : آكل ٌؤكله. لٌل : معناه : ال أجد شٌبًا مما حرمتم حراًما سوى هذه. ولٌل : 
معناه : ال أجد من الحٌوانات شٌبًا  حراًما سوى هذه. فعلى هذا ٌكون ما ورد من التحرٌمات بعد 

 ، وفً األحادٌث الواردة ، رافعًا لمفهوم هذه اآلٌة.«بدةالما»هذا فً سورة 
ومن الناس من ٌسمً ذلن نسًخا ، واألكثرون من المتؤخرٌن ال ٌسمونه نسًخا ؛ ألنه من 

 .(ٖ)باب رفع مباح األصل"
ما ملخصه، بعد أن أسند حدٌث أبً هرٌرة  -رحمه هللا-لال اإلمام الحافظ ابن عبد البر 

: "وهذا حدٌث ثابت مجتمع على صحته، وفٌه من الفمه (ٗ)«لسباع حرامأكل كل ذي ناب من ا»
أن النهً عن أكل كل ذي ناب من السباع نهً تحرٌم، ال نهً أدب وإرشاد، وكل خبر جاء عن 
النبً ملسو هيلع هللا ىلص فٌه نهً، فالواجب استعماله على التحرٌم إال أن ٌؤتً معه أو فً ؼٌره دلٌل ٌبٌن أن 

ندب وأدب. ولد زعم بعض أصحابنا أنه نهى تنزه وتمذر، فإن أراد به نهً أدب فهذا  المراد أنه
ما ال ٌوافك علٌه، وإن أراد أن كل ذي ناب من السباع ٌجب التنزه عنه كما ٌتنزه عن النجاسة 
فهذا ؼاٌة فً التحرٌم. ولم ٌرده المابلون من أصحابنا. ألنهم استدلوا بظاهر هذه اآلٌة لل ال أجد 

. وذكر أن من الصحابة من استعمل هذه اآلٌة، ولم ٌحرم ما عداها، وٌلزمه على أصله هذا أن ..
ٌحل لحم الحمر األهلٌة، وهو ال ٌمول هذا فً لحم الحمر األهلٌة. ألنه ال تعمل الزكاة عنده فً 

. وهو لحومها وال فً جلودها، ولو لم ٌكن محرما إال ما فً هذه اآلٌة لكانت الحمر األهلٌة حبلال
ال ٌمول به، وال أحد من أصحابه، وهذه منالضة، وكذلن ٌلزمه أن ال ٌحرم ما لم ٌذكر اسم هللا 
علٌه عمدا، وٌستحل الخمر المحرمة عند جماعة المسلمٌن. وأظن لابل هذا المول من أصحابنا 

 فً أكل كل ذي ناب.
ألن االختبلؾ لٌس منه راعى اختبلؾ العلماء، وال ٌجوز مراعاة االختبلؾ عند طلب الحجة. 

شًء الزم دون دلٌل، وإنما الحجة البلزمة اإلجماع ألن اإلجماع ٌجب االنمٌاد إلٌه. فؤما لوله 
تعالى لل ال أجد فً ما أوحً ... فمال لوم من فمهاء العرالٌٌن، ممن ٌجٌز نسخ المرآن بالسنة: 

جد لد أوحً إلً فً هذا الحال إن هذه اآلٌة منسوخة بالسنة. ولال آخرون: معنى اآلٌة، أي ال أ
أي ولت نزول اآلٌة. ولالت فرلة: اآلٌة محكمة، وال ٌحرم إال ما فٌها، وهو لول ابن عباس، 
ولد روي عنه خبلفه فً أشٌاء حرمها، ٌطول ذكرها وكذلن اختلؾ فكٌه عن عابشة، وروي 

 عن ابن عمر من وجه ضعٌؾ، وهو لول الشعبً وسعٌد بن جبٌر.
اء المسلمٌن فً جمٌع األمصار فمخالفون لهذا المول متبعون للسنة فً وأما سابر فمه

ذلن. ولال أكثر أهل العلم، والنظر من أهل األثر: إن اآلٌة محكمة ؼٌر منسوخة، وكل ما حرمه 
 .(٘)"النبً ملسو هيلع هللا ىلص مضموم إلٌها، وال فرق بٌن ما حرم هللا عز وجل فً كتابه أو على لسان نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص

فإن لوله تعالى فً تعلٌل المٌتة والدم ولحم وفً السٌاق نفسه لال الشٌخ السعدي:"
الخنزٌر، أو األخٌر منها فمط: }فَإِنَّهُ ِرْجٌس{ وصؾ شامل لكل محرم، فإن المحرمات كلها 
 رجس وخبث، وهً من الخبابث المستمذرة التً حرمها هللا على عباده، صٌانة لهم، وتكرمة عن

 مباشرة الخبٌث الرجس.

                                                                                                                                                                      
 .ٕٓ٘ - 2ٕٗانظر: اإلٌضاح لناسخ المرآن ومنسوخه: (ٔ)
 .ٓٗٔ/ ٖ زاد المسٌر: (ٕ)
 .ٕٖ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 سبك تخرٌجه. (ٗ)
 .2ٖٔ/ ٔالتمهٌد: (٘)



ٕٔٓ 
 

وٌإخذ تفاصٌل الرجس المحرم من السُّنَّة، فإنها تفسر المرآن، وتبٌن الممصود منه، فإذا 
دل -كان هللا تعالى لم ٌحرم من المطاعم إال ما ذكر، والتحرٌم ال ٌكون مصدره، إال شرع هللا 

 متمولون علٌه ما لم ٌمل.ذلن على أن المشركٌن، الذٌن حرموا ما رزلهم هللا مفترون على هللا، 
وفً اآلٌة احتمال لوي، لوال أن هللا ذكر فٌها الخنزٌر، وهو: أن السٌاق فً نمض ألوال 
المشركٌن المتمدمة، فً تحرٌمهم لما أحله هللا وخوضهم بذلن، بحسب ما سولت لهم أنفسهم، 

ة منها، وما أهل وذلن فً بهٌمة األنعام خاصة، ولٌس منها محرم إال ما ذكر فً اآلٌة: المٌت
 لؽٌر هللا به، وما سوى ذلن فحبلل.

ولعل مناسبة ذكر الخنزٌر هنا على هذا االحتمال، أن بعض الجهال لد ٌدخله فً بهٌمة 
األنعام، وأنه نوع من أنواع الؽنم، كما لد ٌتوهمه جهلة النصارى وأشباههم، فٌنمونها كما ٌنمون 

بٌن األنعام، فهذا المحرم على هذه األمة كله  من باب المواشً، وٌستحلونها، وال ٌفرلون بٌنها و
 .(ٔ)التنزٌه لهم والصٌانة"

 الفوابد:
 من فوابد اآلٌة: تحرٌم المٌتة، والدم، ولحم الخنزٌر، وما أهل به لؽٌر هلل. -ٔ
 ومنها: أن التحرٌم والتحلٌل إلى هللا. -ٕ
والمتردٌة والنطٌحة حرمة المٌتة وأنواعها فً سورة المابدة وهً المنخنمة والمولوذة،  -ٖ

وما أكل السبع، وحرمة الدم المسفوح، ولحم الخنزٌر، وما أهل لؽٌر هللا به، وما ذبح على 
األهلٌة والبؽال، وكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من  ٕالنصب وحرم بالسنة الحمر

 الطٌور.
{، ولكن ومنها: أن الضرورة تبٌح المحظور؛ لموله تعالى: } فمن اضطر ؼٌر باغ وال عاد -ٗ

 هذه الضرورة تبٌح المحرم بشرطٌن:
 الشرط األول: صدق الضرورة بحٌث ال ٌندفع الضرر إال بتناول المحرم. -
 الشرط الثانً: زوال الضرورة به حٌث ٌندفع الضرر. -

فإن كان ٌمكن دفع الضرورة بؽٌره لم ٌكن حبلالً، كما لو كان عنده مٌتة ومذكاة، فإن 
لضرورة تزول بؤكل المذكاة؛ ولو كان عطشان، وعنده كؤس من خمر المٌتة ال تحل حٌنبذ؛ ألن ا

لم ٌحل له شربها؛ ألن ضرورته ال تزول بذلن؛ إذا ال ٌزٌده شرب الخمر إال عطشاً؛ ولهذا لو 
 ؼص بلممة، ولٌس عنده ما ٌدفعها به إال كؤس خمر كان شربها لدفع اللممة حبلالً.

َم للعبد لدفع ومن فوابد اآلٌة: إثبات رحمة هللا عز و  -٘ جل؛ ألن من رحمة هللا أن أباح المَحرَّ
 ضرورته.

، وما تضمناه «الرحٌم»و « الؽفور»ومن فوابد اآلٌة: إثبات اسمٌن من أسماء هللا؛ وهما  -ٙ
 من صفة.

 .(ٕ)هو الذي تكثر منه المؽفرة. وبناء فعول: بناء المبالؽة فً الكثرة«: الؽفور»فـ -
، معناه: الستار (ٖ)«الؽفار»: أن "«الؽفور»، و«الؽفار»والفرق بٌن صٌؽتً:  

: «الؽفور»لذنوب عباده فً الدنٌا بؤن ال ٌهتكهم وال ٌشٌدهما علٌهم، وٌكون معنى 
  .(ٔ)الذنوب فً اآلخرة، والتجاوز عن العموبة فٌها"منصرفا إلى مؽفرة 

                                                           
 .22ٕتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .٘ٙ/ٔانظر: شؤن الدعاء: (ٕ)
رى. كلما تكررت التوبة فً الذنب من العبد لال الخطابً:" الؽفار: هو الذي ٌؽفر ذنوب عباده مرة بعد أخ(ٖ)

 [. 1ٕ:]طه {وإنً لؽفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى}: -سبحانه-تكررت المؽفرة. كموله 
لجنة الرأس: المؽفر، وبه سمً زببر الثوب ؼفرا وذلن  اللؽة: الستر والتؽطٌة، ومنه لٌلوأصل الؽفر فً  

 أفته. ومعنى الستر فً هذا أنه الذنوب عباده، والمسدل علٌهم ثوب عطفه ورألنه ٌستر سداه؛ فالؽفار: الستار ل
ٌكشؾ أمر العبد لخلمه وال ٌهتن ستره بالعموبة التً تشهره فٌعٌونهم وٌمال: إن المؽفرة مؤخوذة من الؽفر: وهو 

-ٕ٘/ٔشؤن الدعاء:] ."، ٌمال إنه إذا ذر علٌها دملها وأبراهاض أهل اللؽة نبت ٌداوى به الجراحفٌما حكاه بع
 ، وانظر: اللسان وتاج العروس، مادة"ؼفر"[.ٖ٘



ٕٔٔ 
 

 .(ٕ) أي: ذو الرحمة الواسعة التً وسعت كل شًء«:الرحٌم»و -
ه أهل السنة والجماعة من أن أسماء هللا سبحانه وتعالى المتعدٌة ومنها: إثبات ما ذكر -2

ٌستفاد منها ثبوت تلن األحكام المؤخوذة منها؛ فاألسماء المتعدٌة تتضمن االسم، والصفة، 
؛ والعلماء ٌؤخذون من مثل هذه اآلٌة ثبوت األثر -الذي هو الحكم المترتب علٌه  -واألثر 
راً رحٌماً ؼفر لمن تناول هذه المٌتة لضرورته، ورحمه ؛ ألنه لكونه ؼفو-وهو الحكم  -

الذي « الذات»بحلها؛ فٌكون فً هذا دلٌل واضح على أن أسماء هللا عز وجل تدل على 
 .-رحمهم هللا  -، كما لال بذلن أهل العلم «الحكم»؛ و«الصفة»هو المسمى؛ و

 
 المرآن

ْمنَا ُكله ِذي ُظفُ  ٌِْهْم ُشُحوَمُهَما إَِله َما َحَملَْت }َوَعلَى الهِذٌَن َهاُدوا َحره ْمنَا َعلَ ٍر َوِمَن اْلبَمَِر َواْلؽَنَِم َحره
ٌْنَاُهْم بِبَْؽٌِِهْم َوإِنها لََصاِدلُوَن ) ({ ]األنعام : ُٙٗٔظُهوُرُهَما أَِو اْلَحَواٌَا أَْو َما اْختَلََط بِعَْظٍم َذِلَن َجَز

ٔٗٙ] 
 التفسٌر:
نا على الٌهود من البهابم والطٌر: وهو كل ما لم له -أٌها الرسول-واذكر  إالء المشركٌن ما حرمَّ

ٌكن مشموق األصابع كاإلبل والنَّعام، وشحوم البمر والؽنم، إال ما َعِلك من الشحم بظهورها أو 
أمعابها، أو اختلط بعظم األْلٌة والجنب ونحو ذلن. ذلن التحرم المذكور على الٌهود عموبة ِمنَّا 

 أعمالهم السٌبة، وإنَّا لصادلون فٌما أخبرنا به عنهم. لهم بسبب
ْمنَا ُكلَّ ِذي ُظفٍُر{ ]األنعام : لوله تعالى:  أٌها -واذكر [، أي:" ٙٗٔ}َوَعلَى الَِّذٌَن َهاُدوا َحرَّ
نا على الٌهود من البهابم والطٌر: وهو كل ما لم ٌكن مشموق  -الرسول لهإالء المشركٌن ما حرمَّ

 .(ٖ)ل والنَّعام"األصابع كاإلب
ٌمول تعالى ذكره : وحّرمنا على الٌهود }كل ذي ظفر{، وهو من البهابم  لال الطبري:" 

 .(ٗ)والطٌر ما لم ٌكن مشمُوق األصابع ، كاإلبل والنَّعام واإلوز والبط"
 [، على أربعة ألوال:ُٙٗٔكلَّ ِذي ُظفٍُر{ ]األنعام :  واختلؾ فً معنى:} 

، وسعٌد بن (٘)فرج األصابع كاإلبل والنعام واألوز والبط، لاله ابن عباسأحدها : أنه ما لٌس من
، وعطاء (ٓٔ)والضحان، (2)، وعكرمة(1)، ولتادة(2)، ومجاهد(ٙ)جبٌر

، وكذلن روي عن حنش الصنعانً وزاد فٌه: (ٖٔ)ومماتل بن حٌان،(ٕٔ)والسدي،(ٔٔ)الخراسانً
 .(ٗٔ)والخنزٌر

 .(٘ٔ)زٌد والثانً : أنه اإلبل فمط. وهذا لول ابن
 . (ٔ)والثالث : أنه عنى أنواع السباع كلها

                                                                                                                                                                      
 .٘ٙ/ٔشؤن الدعاء: (ٔ)
 .1ٗ، وشرح أسماء الحسنى فً ضوء الكتاب والسنة:11ٔ/ٔانظر:تفسٌر ابن عثٌمٌن: الفاتحة والبمرة: (ٕ)
 .1ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .21ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .21ٔ/ٕٔ(:ص2ٖٓٗٔ(، و)2ٕٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .21ٔ/ٕٔ(:ص2ٗٓٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .22ٔ/ٕٔ(:صٔٓٔٗٔ)-(ٓٓٔٗٔ(، و)2ٙٓٗانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .22ٔ/ٕٔ(:ص21ٓٗانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.ٓٔٗٔ/٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (2)
 اإلسناد.. حكاه دون ذكر ٓٔٗٔ/٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (ٓٔ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.ٓٔٗٔ/٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (ٔٔ)
 .22ٔ/ٕٔ(:ص22ٓٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.ٓٔٗٔ/٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (ٖٔ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.ٓٔٗٔ/٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (ٗٔ)
 .ٕٓٓ/ٕٔ(:صٕٓٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)



ٕٕٔ 
 

 .(ٕ)والرابع: أنه كل ذي مخلب من الطٌر ، وكل ذي حافر من الدواب
هو المول األول، " ألن هللا جل ثناإه أخبر أنه حرم على الٌهود كل  -وهللا أعلم-والراجح 

ل العلم أنه خارج منه . ذي ظفر ، فؽٌر جابز إخراج شًء من عموم هذا الخبر إال ما أجمع أه
وإذا كان ذلن كذلن ، وكان النعام وكل ما لم ٌكن من البهابم والطٌر مما له ظفر ؼٌر منفرج 
األصابع داخبل فً ظاهر التنزٌل ، وجب أن ٌحكم له بؤنه داخل فً الخبر ، إذ لم ٌؤت بؤن بعض 

مة أكثرها مجمع على أنه فٌه ذلن ؼٌر داخٍل فً اآلٌة ، خبٌر عن هللا وال عن رسوله ، وكانت األ
 .(ٖ)داخل"

« ظفر»مكسورة الظاء مسكنة الفاء. ولرأ أبو سمان:« كل ذي ظفر:»ولرأ الحسن 
 .(ٗ)بكسر الظاء والفاء، وهً لؽة

ٌِْهْم ُشُحوَمُهَما{ ]األنعام : لوله تعالى:  ْمنَا َعلَ وحّرمنا [، أي:" ٙٗٔ}َوِمَن اْلبَمَِر َواْلؽَنَِم َحرَّ
 .(٘)شحوم البمر وشحوم الؽنم"علٌهم أكل 

عن السدي: لوله: "}ومن البمر والؽنم حرمنا علٌهم شحومهما{، لال: حرمنا علٌهم من 
 .(ٙ)الشحوم الثرب وشحم الكلٌتٌن، وكان الٌهود ٌمولون: إنما حرمه إسرابٌل، فنحن نحرمه"

ْمنَا َعلٌَْ لوله تعالى:واختلؾ فً  [، ِٙٗٔهْم ُشُحوَمُهَما{ ]األنعام : }َوِمَن اْلبَمَِر َواْلؽَنَِم َحرَّ
 على ثبلثة ألوال:

 .(2)أحدها : أنها شحوم الثّْرب خاصة ، لاله لتادة
 .(1)والثانً : أنه كل شحم لم ٌكن مختلطاً بعظم وال على عظم ، لاله ابن جرٌج

 .(ٓٔ)، وابن زٌد(2)والثالث : أنه شحم الثرب والكلى ، لاله السدي
فً ذلن من المول أن ٌمال : إن هللا أخبر أنه كان حرم على  لال الطبري:" والصواب 

الٌهود من البمر والؽنم شحومهما ، إال ما استثناه منها مما حملت ظهورهما أو الَحَواٌا أو ما 
 اختلط بعظم. فكل شحم سوى ما استثناه هللا فً كتابه من البمر والؽنم ، فإنه كان محرًما علٌهم .

لاتل هللا الٌهود ، »ظاهرت األخبار عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، وذلن لوله : وبنحو ذلن من المول ت
 .(ٕٔ)" (ٔٔ)«حرمت علٌهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها

إاِل الشحم الذي علك [، أي:" ٙٗٔ}إاِلَّ َما َحَملَْت ُظُهوُرُهَما{ ]األنعام : لوله تعالى: 
 .(ٖٔ)بالظهر منهما"
م علٌهم" بري:"لال الط  ٌعنً : إال شحوم الَجْنب وما علك بالظهر ، فإنها لم تحرَّ

(ٔٗ). 
 .(٘ٔ)أي: إال ما علك بالظهر والجنب من داخل بطونهما"لال البؽوي:" 

                                                                                                                                                                      
 .1ٖٔ/!ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .1ٖٔ/!ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .ٕٓٓ/ٕتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٔٓ/ٗانظر: الكشؾ والبٌان: (ٗ)
 .2ٖٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (٘)
 .ٓٔٗٔ/٘(:ص1ٖٓٗأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٕٔٓ/ٕٔ(:صٖٓٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٕٔٓ/ٕٔ(:صٗٓٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٕٕٓ-ٕٔٓ/ٕٔ(:ص٘ٓٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٕٕٓ/ٕٔ(:صٙٓٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
/ ٕ(، والبخاري فً التارٌخ الكبٌر )ٕٕٖ، 2ٖٕ، ٕٕٗ/ ٔ(، وأحمد )11ٖٗأخرجه أبو داود فً البٌوع )(ٔٔ)

 .(ٖٔ/ ٙ(، والبٌهمً )ٖٖٔ/ ٔٔ(، وابن حبان )112ٕٔ(، والطبرانً فً الكبٌر )2ٗٔ
 كلهم من طرٌك خالد الحذاء، عن بركة أبً الولٌد، عن ابن عباس رضً هللا عنهما.

 وهذا إسناد صحٌح.
 .ٕٕٓ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .2ٖٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٖٔ)
 .ٕٕٓ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .ٕٓٓ/ٖتفسٌر البؽوي: (٘ٔ)



ٕٖٔ 
 

 [، وجهان:ٙٗٔ}إاِلَّ َما َحَملَْت ُظُهوُرُهَما{ ]األنعام : لوله تعالى:وفً  
 .(ٖ)، ومماتل بن حٌان(ٕ)، والضحان(ٔ)عباس أنه ما علك بالظهر من الشحم. لاله ابنأحدهما: 

 . (٘)، وهو مروي عن السدي أٌضا(ٗ)إأللٌة. وهذا لول أبً صالحوالثانً: أنه شحم 
 .(ٙ)األمعاء والمصارٌن"[، أي:"أو ٙٗٔ}أَِو اْلَحَواٌَا{ ]األنعام : لوله تعالى: 
 .(2)أي: ما حملته الحواٌا من الشحم"لال البؽوي:" 
ى من البطن فاجتمع واستدار ،  نً"لال الطبري:ٌع  أو ما حملت الحواٌا، وهً ما تحوَّ

 .(1)، وفٌها األمعاء"«المرابض»، وتسمى «المباعر»وهً بنات اللبن ، وهً
}الحواٌا {، المرابض التً تكون فٌها األمعاء ، تكون وسطها ، وهً :  لال ابن زٌد:" 
 .(2)"«المرابض»، وهً فً كبلم العرب تدعى :«بنات اللبن»

 [، وجوه:ٙٗٔ}أَِو اْلَحَواٌَا{ ]األنعام : لوله تعالى:وفً معنى: 
، (ٖٔ)، ومجاهد(ٕٔ)، وأبو صالح(ٔٔ)، وسعٌد بن جبٌر(ٓٔ)المباعر. لاله ابن عباسأحدها: أنها 

/ واختاره (1ٔ)، وعطاء الخراسانً(2ٔ)، والضحان(ٙٔ)،  ولتادة(٘ٔ)، والسدي(ٗٔ)ومماتل بن حٌان
 .(2ٔ)الزجاج

، وهو مروي (ٕٔ) ، وابن زٌد(ٕٓ)المباعر والمرابض. وهذا لول الضحان«: الحواٌا» والثانً: أن
 .(ٕٕ)عن مجاهد أٌضا

 .(ٖٕ)والثالث:أنها بنات اللبن. وهذا لول ابن زٌد
 .(ٕ٘)ومماتل بن حٌان، (ٕٗ)البطون ؼٌر الثروب. وهذا مروي عن الضحانوالرابع: أنها
 .(ٕٙ)خلها ، لاله بعض المتؤخرٌن أنها األمعاء التً علٌها الشحم من دا والخامس:

 .(2ٕ)والسادس: أنها كل ما تحّوى فً البطن واجتمع واستدار ، لاله علً بن عٌسى

                                                           
 .ٓٔٗٔ/٘(:ص1ٖٓ٘انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.ٓٔٗٔ/٘ن ابً حاتم:انظر: تفسٌر اب (ٕ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.ٓٔٗٔ/٘انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٖ)
 .ٓٔٗٔ/٘(:ص1ٖٓٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.ٓٔٗٔ/٘انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (٘)
 .2ٖٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٕٓٓ/ٖتفسٌر البؽوي: (2)
 .ٖٕٓ/ٕٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٕ٘ٓ/ٕٔ(:صٕٔٔٗٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٖٕٓ/ٕٔ(:ص2ٓٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٕٗٓ/ٕٔ(:صٗٔٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.ٔٔٗٔ/٘انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٕٔ)
 .ٖٕٓ/ٕٔ(:صٓٔٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.ٔٔٗٔ/٘تم:انظر: تفسٌر ابن ابً حا (ٗٔ)
 .ٕٗٓ/ٕٔ(:صٕٓٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .ٕٗٓ/ٕٔ(:صٙٔٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .ٕٗٓ/ٕٔ(:ص2ٔٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.ٔٔٗٔ/٘انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (1ٔ)
 .ٖٔٓ/ٕانظر: معانً المرآن: (2ٔ)
 .ٔٔٗٔ/٘(:ص1ٖٓ1بن ابً حاتم)انظر: تفسٌر ا (ٕٓ)
 .ٕ٘ٓ/ٕٔ(:صٕٔٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٕٗٓ/ٕٔ(:صٔٔٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٕ)
 .ٕ٘ٓ/ٕٔ(:صٕٔٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٕ)
 .ٔٔٗٔ/٘(:ص1ٓٗٓ، و تفسٌر ابن ابً حاتم)ٕٗٓ/ٕٔ(:ص1ٔٔٗٔانظر:تفسٌر الطبري) (ٕٗ)
 كاه دون ذكر اإلسناد.. حٔٔٗٔ/٘انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٕ٘)
 .1ٗٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕٙ)
 .1ٗٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2ٕ)
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أو اختلط بعظم األْلٌة والجنب [، أي:" ٙٗٔ}أَْو َما اْختَلََط بِعَْظٍم{ ]األنعام : لوله تعالى: 
 .(ٔ)ونحو ذلن"
 .(ٕ)هم أًٌضا حبلل"وإال ما اختلط بعظم ، فهو ل لال الطبري:ٌعنً:" 

 .(ٖ)أي : وإال ما اختلط من الشحوم بالعظام فمد أحللناه لهم" لال ابن كثٌر:"
 (ٗ)ٌعنً: شحم األلٌة، هذا كله داخل فً االستثناء، والتحرٌم مختص بالثربلال البؽوي:" 
 .(٘)وشحم الكلٌة" (ٗ)بالثرب
 هان:[، وجٙٗٔ}أَْو َما اْختَلََط بِعَْظٍم{ ]األنعام : وفً لوله تعالى: 

 .(ٙ)أحدهما : أنه شحم الجنب
 .(1)، والسدي(2)والثانً : أنه شحم الجنب واأللٌه ، ألنه على العصعص ، لاله ابن جرٌج

 .(2)نحو شحم اإللٌة. وهذا أكثر المولٌن"لال الزجاج:" 
ٌْنَاُهْم بِبَْؽٌِِهْم{ ]األنعام : لوله تعالى:  ى ذلن التحرم المذكور عل[، أي:" ٙٗٔ}َذِلَن َجَز

 .(ٓٔ)الٌهود عموبة ِمنَّا لهم بسبب أعمالهم السٌبة"
 .(ٔٔ)ٌمول: باستحبللهم ما كان هللا حرم علٌهم"لال مماتل بن حٌان:"  

 .(ٕٔ)فعلنا ذلن بهم ببؽٌهم" لال ابن زٌد:"
 .(ٖٔ)لال لتادة :"إنما حرم ذلن علٌهم عموبة ببؽٌهم"

م بمتلهم األنبٌاء وصدهم عن ذلن التحرٌم جزٌناهم بظلمهم عموبة لهلال الثعلبً:أي:"
 .(ٗٔ)سبٌل هللا وأخذهم الربا واستحبللهم أموال الناس بالباطل"

أي : هذا التضٌٌك إنما فعلناه بهم وألزمناهم به ، مجازاة لهم على بؽٌهم  لال ابن كثٌر:"
ْمنَا َعلَ  ٌِْهْم َطٌِّبَاٍت أُِحلَّْت لَُهْم ومخالفتهم أوامرنا ، كما لال تعالى : } فَبُِظْلٍم ِمَن الَِّذٌَن َهاُدوا َحرَّ

ِ َكثًٌِرا { ]النساء :  ِهْم َعْن َسبٌِِل َّللاَّ  .(٘ٔ)["َٓٙٔوبَِصّدِ
ٌمول تعالى ذكره: فهذا الذي حرمنا على الذٌن هادوا من األنعام والطٌر،  لال الطبري:" 

الذي ذكرنا فً  ذوات األظافٌر ؼٌر المنفرجة، ومن البمر والؽنم، ما حرمنا علٌهم من شحومهما،
 .(ٙٔ)هذه اآلٌة، حرمناه علٌهم عموبة منّا لهم، وثوابًا على أعمالهم السٌبة، وبؽٌهم على ربهم"

وإنَّا لصادلون فٌما أخبرنا به [، أي:" ٙٗٔلوله تعالى:}َوإِنَّا لََصاِدلُوَن{ ]األنعام : 
 .(2ٔ)عنهم"

 .(1ٔ)فٌما حكاه عنهم وحرمه علٌهم" لال الماوردي:أي:"

                                                           
 .1ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕ٘ٓ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖ٘٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 شحم رلٌك على الكرش واألمعاء. .الثرب: (ٗ)
 .ٕٓٓ/ٖتفسٌر البؽوي: (٘)
 .1ٗٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .ٕ٘ٓ/ٕٔ(:صٕٕٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٕ٘ٓ/ٕٔ(:صٖٕٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٖٔٓ/ٕمعانً المرآن: (2)
 .1ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٕٔٗٔ/٘(:ص1ٓٗٗأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٕٙٓ/ٕٔ(:صٕ٘ٔٗٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .ٕٙٓ/ٕٔ(:صٕٗٔٗٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .ٕٕٓ/ٗتفسٌر الثعلبً: (ٗٔ)
 .ٖ٘٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘ٔ)
 .ٕٙٓ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .1ٗٔالتفسٌر المٌسر: (2ٔ)
 .1ٗٔ/ٕالنكت والعٌون: (1ٔ)
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فً أخبارنا عن هإالء الٌهود وعما حرمنا علٌهم من اللحوم لثعلبً:أي:"لال ا
 .(ٔ)والشحوم"

 .(ٕ)أي : وإنا لعادلون فٌما جزٌناهم به" لال ابن كثٌر:"
ٌمول: وإنا لصادلون فً خبرنا هذا عن هإالء الٌهود عما حرمنا علٌهم  ولال الطبري:" 

ا حرمنا علٌهم، وفً ؼٌر ذلن من أخبارنا، وهم من الشحوم ولحوم األنعام والطٌر التً ذكرنا أنّ 
الكاذبون فً زعمهم أن ذلن إنما حرمه إسرابٌل على نفسه، وأنهم إنما حرموه لتحرٌم إسرابٌل 

 .(ٖ)إٌاه على نفسه"
 الفوابد:
 لد ٌُْحرم العبد بالذنوب من كثٌر من الطٌبات كما حصل للٌهود. -ٔ
لتكّون الماعدة: إحبلل الطٌبات وتحرٌم، وٌستفاد من اآلٌة أن الشرٌعة الخاتمة جاءت  -ٕ

الخبابث، وهً ما مٌّزت الشرٌعة الخاتمة أنها عامة لجمٌع الناس إلى لٌام الساعة، 
 بخبلؾ الشرابع األخرى، فهً خاصة بموم دون لوم، أو فترة دون فترة، 

 المرآن
({ ]األنعام : 9ٗٔبَؤُْسهُ َعِن اْلمَْوِم اْلُمْجِرِمٌَن ) }فَِإْن َكذهبُوَن فَمُْل َربُُّكْم ذُو َرْحَمٍة َواِسعٍَة َوََل ٌَُردُّ 

ٔٗ9] 
 التفسٌر:
مخالفون من المشركٌن والٌهود، وؼٌرهم، فمل لهم: ربكم جل وعبل ذو  -أٌها الرسول-فإن كذبن 

رحمة واسعة، وال ٌُْدفع عمابه عن الموم الذٌن أجرموا، فاكتسبوا الذنوب، واجترحوا السٌبات. 
 دٌد لهم لمخالفتهم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.وفً هذا ته
مخالفون من  -أٌها الرسول-فإن كذبن [، أي:" 2ٗٔ}فَإِْن َكذَّبُوَن{ ]األنعام : لوله تعالى: 

 .(ٗ)المشركٌن والٌهود، وؼٌرهم"
 .(٘)فٌما أوحٌت إلٌن من هذا"لال النسفً:أي:"  
: فإن كذبن ، ٌا دمحم، هإالء الٌهود فٌما ٌمول جل ثناإه لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص لال الطبري:" 

 .(ٙ)أخبرنان أنا حرمنا علٌهم وحللنا لهم ، كما بٌنا فً هذه اآلٌة"
مخالفون من المشركٌن والٌهود ومن  -ٌا دمحم  -ٌمول تعالى : فإن كذّبن   لال ابن كثٌر:" 
 .(2)شابههم"

 .(1)عن مجاهد: لوله: "}فإن كذبون{، لال: الٌهود"
فمل لهم: ربكم جل [، أي:" 2ٗٔ}فَمُْل َربُُّكْم ذُو َرْحَمٍة َواِسعٍَة{ ]األنعام : لوله تعالى: 

 .(2)وعبل ذو رحمة واسعة"
}فمل ربكم ذو رحمة{، بنا ، وبمن كان به مإمنًا من عباده ، وٌؽٌرهم من  لال الطبري:" 

ن كفر به بالعموبة ، وال من خلمه }واسعة{، تسع جمٌع خلمه ، المحسَن والمسًء ، ال ٌعاجل م
عصاه بالنِّممة ، وال ٌدع كرامة من آمن به وأطاعه ، وال ٌحرمه ثواب عمله ، رحمة منه بكبل 

 .(ٓٔ)الفرٌمٌن"

                                                           
 .ٕٕٓ/ٗتفسٌر الثعلبً: (ٔ)
 .ٖ٘٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٕٙٓ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .٘ٗ٘/ٔتفسٌر النسفً: (٘)
 .ٕٙٓ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٖ٘/ٖابن كثٌر:تفسٌر  (2)
 .ٕٔٗٔ/٘(:ص1ٓٗ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .1ٗٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .2ٕٓ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
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 .(ٔ)لال البؽوي:ٌعنً:" بتؤخٌر العذاب عنكم" 
 .(ٕ)أي: من سعة رحمته حلم عنكم فلم ٌعالبكم فً الدنٌا"لال المرطبً:"  
 .(ٖ)رحمته الواسعة ٌمهل المكذبٌن وال ٌعاجلهم بالعموبة "بلال النسفً:أي:"  
 .(ٗ)وهذا ترؼٌب لهم فً ابتؽاء رحمة هللا الواسعة ، واتباع رسوله" لال ابن كثٌر:" 
فاستمر على دعوتهم، بالترؼٌب والترهٌب، وأخبرهم بؤن هللا }ذُو  لال السعدي:أي:" 

لولات كلها، فسارعوا إلى رحمته بؤسبابها، التً َرْحَمٍة َواِسعٍَة{ أي: عامة شاملة لجمٌع المخ
 .(٘)رأسها وأسها ومادتها، تصدٌك دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فٌما جاء به"

وال ٌُْدفع عمابه  [، أي:"2ٗٔ}َواَل ٌَُردُّ بَؤُْسهُ َعِن اْلمَْوِم اْلُمْجِرِمٌَن{ ]األنعام : لوله تعالى: 
 .(ٙ)ب، واجترحوا السٌبات"عن الموم الذٌن أجرموا، فاكتسبوا الذنو

 .(2)لال البؽوي:ٌعنً:" عذابه، }عن الموم المجرمٌن{ إذا جاء ولته" 
}عن الموم المجرمٌن{، إذا جاء، أي: فبل لال النسفً:معناه"فبل ٌرد عذابه مع سعة رحمته 

 .(1)تؽتر بسعة رحمته عن خوؾ نممته"
ٌرّده إذا أحله عند ؼضبه على ال  -وذلن سطوته وعذابه-ولكن بؤسه  لال الطبري:ٌمول" 

المجرمٌن بهم عنهم شًء، و}المجرمون{:هم الذٌن أجَرموا فاكتسبوا الذنوب واجترحوا السٌبات 
"(2). 

}اْلُمْجِرِمٌَن{ أي: الذٌن كثر إجرامهم وذنوبهم. فاحذروا الجرابم الموصلة لال السعدي:" 
 .(ٓٔ)"لبؤس هللا، التً أعظمها ورأسها تكذٌب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

ثم أعده لهم فً اآلخرة من العذاب فمال: }وال ٌرد بؤسه عن الموم لال المرطبً:"  
 .(ٔٔ)المجرمٌن{، ولٌل: المعنى وال ٌرد بؤسه عن الموم المجرمٌن إذا أراد حلوله فً الدنٌا"

 وهذا[ ترهٌب لهم من مخالفتهم الرسول خاتم النبٌٌن. وكثًٌرا ما ٌمرن هللالال ابن كثٌر:"] 
تعالى بٌن الترؼٌب والترهٌب فً المرآن ، كما لال تعالى فً آخر هذه السورة : } إِنَّ َربََّن 

[ ، ولال } َوإِنَّ َربََّن لَذُو َمْؽِفَرةٍ ِللنَّاِس َعلَى َ٘ٙٔسِرٌُع اْلِعمَاِب َوإِنَّهُ لَؽَفُوٌر َرِحٌٌم { ]اآلٌة : 
[ ، ولال تعالى : } نَبِّْا ِعبَاِدي أَنًِّ أَنَا اْلؽَفُوُر ٙمَاِب { ]الرعد : ُظْلِمِهْم َوإِنَّ َربََّن لََشِدٌُد اْلعِ 

ِحٌُم. َوأَنَّ َعَذابًِ ُهَو اْلعََذاُب األِلٌُم { ]الحجر :  [ ، ولال تعالى : } َؼافِِر الذَّْنِب َولَابِِل ٓ٘،  2ٗالرَّ
إِنَّ بَْطَش َربَِّن لََشِدٌٌد إِنَّهُ ُهَو ٌُْبِدُئ َوٌُِعٌُد َوُهَو [ ، ولال تعالى : } ٖالتَّْوِب َشِدٌِد اْلِعمَاِب { ]ؼافر : 
 .(ٕٔ)[ ، واآلٌات فً هذا كثٌرة جًدا"ٗٔ - ٕٔاْلؽَفُوُر اْلَوُدوُد { ]البروج : 

-(ٖٔ)ٌعنً : الثَّْرب وشحم الكلٌتٌن -لال السدي:" كانت الٌهود تمول: إنما حرمه إسرابٌل 
إن كذبون فمل ربكم ذو رحمة واسعة وال ٌرد بؤسه عن الموم ، فنحن نحرمه. فذلن لوله: }ف

 .(ٗٔ)المجرمٌن{"
 الفوابد:

                                                           
 .ٕٓٓ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٔ)
 .1ٕٔ/2تفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .٘ٗ٘/ٔتفسٌر النسفً: (ٖ)
 .2ٖ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .21ٕتفسٌر السعدي: (٘)
 .1ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕٓٓ/ٖر البؽوي:تفسٌ (2)
 .ٙٗ٘/ٔتفسٌر النسفً: (1)
 .2ٕٓ/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
 .21ٕتفسٌر السعدي: (ٓٔ)
 .1ٕٔ/2تفسٌر المرطبً: (ٔٔ)
 .2ٖ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .2ٕٓ/ٕٔ(:ص1ٕٔٗٔروواٌة الطبري) (ٖٔ)
 .ٕٔٗٔ/٘(:ص1ٓٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
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إمهال هللا تعالى المجرمٌن ال ٌدل على عدم عموبتهم فإن بؤس هللا ال ٌرد عن الموم  -ٔ
 المجرمٌن.

أنه سبحانه وتعالى جمع بٌن الوعد والوعٌد لٌعظم رجاء الناس فً فضله، وٌشتد خوفهم  -ٕ
ابه الشدٌد؛ ألن مطامع العمبلء محصورة فً جلب النفع ودفع الضّر. من عمابه وعذ

فاجتماع الخوؾ والطمع أدعى للطاعة. ولد بٌن هذا المعنى فً آٌات كثٌرة، كموله 
تعالى: }فَإِْن َكذَّبُوَن فَمُْل َربُُّكْم ذُو َرْحَمٍة َواِسعٍَة َوال ٌَُردُّ بَؤُْسهُ َعِن اْلمَْوِم اْلُمْجِرِمٌَن{ 

[، ولوله ٘ٙٔ[، ولوله: }إِنَّ َربََّن َسِرٌُع اْلِعمَاِب َوإِنَّهُ لَؽَفُوٌر َرِحٌٌم{ ]األنعام:2ٗٔاألنعام:]
ِحٌُم، َوأَنَّ َعَذابًِ ُهَو اْلعََذاُب األِلٌُم{  جل وعبل: }نَبِّْا ِعبَاِدي أَنًِّ أَنَا اْلؽَفُوُر الرَّ

ابِِل التَّْوِب َشِدٌِد اْلِعمَاِب ِذي الطَّْوِل{ [، ولوله: }َؼافِِر الذَّْنِب َولَ ٓ٘-2ٗ]الحجر:
 .(ٔ)[، إلى ؼٌر ذلن من اآلٌاتٖ]ؼافر:

وٌستفاد من اآلٌة الكرٌمة: أنه تعالى إذا أفرَد الخطاب مع المإمنٌن، ذكر كتابة الرحمة  -ٖ
التً تمنع الوجوب، وإذا خاطب الكافرٌن مفردٌن، ذكر َسعة الرحمة التً تمنُع المنوط 

ً للرجوع إلى هللا تعالى، فمال فً خطاب المإمنٌن: }َوإَِذا َجاَءَن وٌكون رج اإها سببا
ْحَمة{ ]األنعام:  ٌُْكْم َكتََب َربُُّكْم َعلَى نَْفِسِه الرَّ [، ولال ٗ٘الَِّذٌَن ٌُْإِمنُوَن بِآٌَاتِنَا فَمُْل َسبَلٌم َعلَ

َواِسعٍَة َواَل ٌَُردُّ بَؤُْسهُ َعِن اْلمَْوِم اْلُمْجِرِمٌن{  فً الكفار: }فَإِْن َكذَّبُوَن فَمُْل َربُُّكْم ذُو َرْحَمةٍ 
 [.2ٗٔ]األنعام: 

ومن الفوابد: إثبات الرحمة هلل سبحانه وتعالى، وذلن فً لوله: تعالى: }فَمُْل َربُُّكْم ذُو  -ٗ
ًْ 2َٗٔرْحَمٍة َواِسعٍَة{ . ]األنعام:  ٍء{ . [، ومنه لوله تعالى: }َوَرْحَمتًِ َوِسعَْت ُكلَّ َش

 [ .ٙ٘ٔ]ألعراؾ: 
وصفة الرحمة: هذه الصفة من الصفات التً اختلؾ أهل العلم فٌها هل هً من 
صفات الذات أو من صفات األفعال، ولد تمدم ذكر الخبلؾ عند الكبلم على صفة الذات 
وصفة الفعل، والذي ٌترجح عند بعض أهل العلم أنها من صفات األفعال، ألنه سبحانه 

ٌشاء، وٌعذب من ٌشاء، وٌنتمم منه وال ٌرحمه، فحٌث تتعلك بها  وتعالى ٌرحم من
مشٌبة هللا ولدرته فهً من صفات األفعال وٌمكن عدها من صفات الذات باعتبار أن هللا 
 .(ٕ) لم ٌزل متصفاً بالرحمة، فالرحمة العامة مبلزمة لذاته تعالى وإن كان أفرادها تتجدد

(ٕ). 
 م بؤسالٌب مختلفة نذكر منها اآلتً:ولد جاء ذكر الرحمة فً المرآن الكرٌ

ْحَمُن َعلَى اْلعَْرِش اْستََوى{ ]طه: -  [.٘}الرَّ
ْحَمُن* َعلََّم اْلمُْرآَن{ ]الرحمن: -  [.ٕ-ٔ}الرَّ
ْحَمةَ{]األنعام: -  [.ٕٔ}َكتََب َربُُّكْم َعلَى نَْفِسِه الرَّ
ْحَمِة{ ]األنعام: - ًُّ ذُو الرَّ  [.ٖٖٔ}َوَربَُّن اْلؽَنِ
بُّكُ  -  [.2ْٗٔم ذُو َرْحَمٍة َواِسعٍَة{ ]األنعام:}فَمُل رَّ
َن اْلُمْحِسنٌَِن{ ]األعراؾ: -  [.ٙ٘}إِنَّ َرْحَمَت هللاِ لَِرٌٌب ّمِ
اِحِمٌَن{ ]األعراؾ: -  [.ٔ٘ٔ}َوأَْدِخْلنَا فًِ َرْحَمتَِن َوأَنَت أَْرَحُم الرَّ
ٍء{ ]األعراؾ: - ًْ  [.ٙ٘ٔ }َوَرْحَمتًِ َوِسعَْت ُكلَّ َش

 لسنة أٌضاً مثل:كما ورد ذكرها فً ا
 .(ٖ)"الراحمون ٌرحمهم الرحمن، ارحموا من فً األرض ٌرحمكم من فً السماء"  -

                                                           
 .1ٓ/ٖ، ؤ/2انظر: أضواء البٌان، للشنمٌطً: (ٔ)
 .1ٕ٘الصفات اإللهٌة فً الكتاب والسنة النبوٌة فً ضوء اإلثبات والتنزٌه، أبو أحمد دمحم:انظر:  (ٕ)
، وأخرجه أبو ٓٙٔ/ ٕأخرجه من رواٌة عبد َّللاَّ بن عمرو بن العاص رضً َّللاَّ عنهما، أحمد فً المسند (ٖ)

(، وأخرجه الترمذي فً 2ٗٔٗ) (، الحدٌثٙٙ(، باب فً الرحمة )ٖ٘، كتاب األدب )ٖٕٔ/ ٘داود فً السنن 
( واللفظ 2ٕٗٔ(، الحدٌث )ٙٔ(، باب ما جاء فً رحمة المسلمٌن )1ٕ، كتاب البر. . . )ٕٖٗ - ٖٕٖ/ ٗالسنن 
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 .(ٔ)"من ال ٌرحم من فً األرض ال ٌرحمه من فً السماء"  -
"إن هللا كتب كتاباً وهو عنده فوق العرش، إن رحمتً ؼلبت ؼضبً "، وفً رواٌة  -

نة التً لم تذكر هنا إٌثاراً إلى ؼٌر ذلن من نصوص الكتاب والس (ٕ)"سبمت ؼضبً"
 لبلختصار.

 
 المرآن

ٍء َكذَِلَن َكذه  ًْ ْمنَا ِمْن َش ُ َما أَْشَرْكنَا َوََل آبَاُإنَا َوََل َحره َب الهِذٌَن }َسٌَمُوُل الهِذٌَن أَْشَرُكوا لَْو َشاَء َّللاه
هبِعُوَن إَِله الظهنه َوإِْن أَْنتُْم إَِله ِمْن لَْبِلِهْم َحتهى َذالُوا بَؤَْسنَا لُْل َهْل ِعْنَدُكْم ِمْن ِعلْ  ٍم فَتُْخِرُجوهُ لَنَا إِْن تَت

 [9ٗٔ({ ]األنعام : 9ٗٔتَْخُرُصوَن )
 التفسٌر:

وأن ال نحرم شٌبًا ِمن دونه ما  -نحن وآباإنا-سٌمول الذٌن أشركوا: لو أراد هللا أن ال نشرن 
بهة لد أثارها الكفار ِمن لبلهم، وكذَّبوا بها دعوة فعلنا ذلن، وردَّ هللا علٌهم ببٌان أن هذه الش

وا على ذلن، حتى نزل بهم عذاب هللا. لل لهم  فٌما -: هل عندكم -أٌها الرسول-رسلهم، واستَمرُّ
متم من األنعام والحرث، وفٌما زعمتم من أن هللا لد شاء لكم الكفر، ورضٌه منكم وأحبه لكم  -حرَّ

تتبعون فً أمور هذا الدٌن إال مجرد الظن، وإن أنتم إال من علم صحٌح فتظهروه لنا؟ إن 
 تكذبون.
ٍء{ لوله تعالى:  ًْ ْمنَا ِمْن َش ُ َما أَْشَرْكنَا َواَل آبَاُإنَا َواَل َحرَّ }َسٌَمُوُل الَِّذٌَن أَْشَرُكوا لَْو َشاَء َّللاَّ
وأن ال  -وآباإنا نحن-سٌمول الذٌن أشركوا: لو أراد هللا أن ال نشرن [، أي:" 1ٗٔ]األنعام : 

 .(ٖ)نحرم شٌبًا ِمن دونه ما فعلنا ذلن"
ٌمول جل ثناإه : }سٌمول الذٌن أشركوا{، وهم العادلون باهلل األوثان  لال الطبري:"

واألصنام من مشركً لرٌش}لو شاء هللا ما أشركنا{، ٌمول : لالوا احتجاًزا من اإلذعان للحك 
وعلموا باطل ما كانوا علٌه ممٌمٌن من شركهم ،  بالباطل من الحجة ، لما تبٌن لهم الحك ،

وتحرٌمهم ما كانوا ٌحّرمون من الحروث واألنعام ، على ما لد بٌَّن تعالى ذكره فً اآلٌات 
الماضٌة لبل ذلن : }وجعلوا هلل مما ذرأ من الحرث واألنعام نصٌبًا{، وما بعد ذلن : لو أراد هللا 

ون األوثان واآللهة ، وتحلٌل ما حرم من البحابر والسوابب منا اإلٌمان به ، وإفراده بالعبادة د
وؼٌر ذلن من أموالنا ، ما جعلنا هلل شرًٌكا ، وال جعل ذلن له آباإنا من لبلنا ، وال حرمنا ما 
نحرمه من هذه األشٌاء التً نحن على تحرٌمها ممٌمون ، ألنه لادر على أن ٌحول بٌننا وبٌن 

عل شًء من ذلن سبٌل : إما بؤن ٌضطرنا إلى اإلٌمان وترن ذلن ، حتى ال ٌكون لنا إلى ف
الشرن به ، وإلى المول بتحلٌل ما حرمنا وأما بؤن ٌلطؾ بنا بتوفٌمه ، فنصٌر إلى اإللرار 
بوحدانٌته ، وترن عبادة ما دونه من األنداد واألصنام ، وإلى تحلٌل ما حرمنا ، ولكنه رضً 

األصنام ، واتخاذ الشرٌن له فً العبادة واألنداد ، وأراد ما منا ما نحن علٌه من عبادة األوثان و
 .(ٗ)نحّرم من الحروث واألنعام ، فلم ٌَُحْل بٌننا وبٌن ما نحن علٌه من ذلن"

                                                                                                                                                                      

، كتاب البر. . .، باب ارحموا أهل 2٘ٔ/ ٗله ولال: )حدٌث حسن صحٌح(، وأخرجه الحاكم فً المستدرن 
ه الذهبً.  األرض. . .، وصححه، وألرَّ

، ولفظه: ٔٓٔ/ ٔلطبرانً نحوه من رواٌة عبد َّللاَّ بن مسعود رضً َّللاَّ عنه، فً المعجم الصؽٌر وأخرج ا
، كتاب البر والصلة، 12ٔ/ 1"ارحم من فً األرض ٌرحمن من فً السماء" وذكره الهٌثمً فً مجمع الزوابد 

 عنه، وعزاه للطبرانً باب رحمة الناس، وعزاه ألبً ٌعلى، وذكره الهٌثمً أًٌضا من رواٌة جرٌر رضً َّللاَّ 
 ولال: )رجاله رجال الصحٌح(.

 .ٕٕٓ/ٖ، ولال المنذري: إسناده لوي جٌد الترؼٌب2ٓٗ/ٕأخرجه الطبرانً فً الكبٌر (ٔ)
( من وجوه 2ٕ٘ٔ( ومسلم فً صحٌحه برلم )2ٖٗٔ( ورواه البخاري فً صحٌحه برلم )ٖٖٔ/ٕالمسند )(ٕ)

 .أخرى عن أبً هرٌرة
 .1ٗٔ:التفسٌر المٌسر (ٖ)
 .1ٕٓ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
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لما الزمنا بٌنهم الحجة وتبٌنوا وتٌمنوا باطل ما -سٌمول الذٌن أشركوا لال الثعلبً:أي:"
نا من لبل وال حرمنا ما حرمنا من التؽاٌر والسواٌب لو شاء هللا ما أشركنا وال آباإ -كانوا علٌه

وؼٌر ذلن ألنه لادر على أن ٌحمل بٌننا وبٌن ذلن حتى ال نفعله ولكنه رضً منا ما نحن علٌه 
 .(ٔ)من عبادة األصنام وتحرٌم الحرث واألنعام وأراد منا وأمرنا به فلم ٌحل بٌننا وبٌن ذلن"

وتٌمنوا بطبلن ما كانوا علٌه من الشرن باهلل  لال البؽوي:ٌعنً:" لما لزمتهم الحجة 
وتحرٌم ما لم ٌحرمه هللا، لالوا: }لو شاء هللا ما أشركنا وال آباإنا{ من لبل، }وال حرمنا من 
شًء{ من البحابر والسوابب وؼٌرهما، أرادوا أن ٌجعلوا لوله: }لو شاء هللا ما أشركنا{ حجة 

 تعالى لادر على أن ٌحول بٌننا وبٌن ما نحن علٌه لهم على إلامتهم على الشرن، ولالوا إن هللا
 .(ٕ)حتى ال نفعله، فلوال أنه رضً بما نحن علٌه وأراده منا وأمرنا به لحال بٌننا وبٌن ذلن"

هذه مناظرة ذكرها هللا تعالى وشبهة تشبثت بها المشركون فً شركهم  لال ابن كثٌر:"
فٌه من الشرن والتحرٌم لما حرموه ، وهو لادر وتحرٌم ما حرموا ؛ فإن هللا مطلع على ما هم 

على تؽٌٌره بؤن ٌلهمنا اإلٌمان ، أو ٌحول بٌننا وبٌن الكفر ، فلم ٌؽٌره ، فدل على أنه بمشٌبته 
ٍء {  ًْ ْمنَا ِمْن َش ُ َما أَْشَرْكنَا َوال آبَاُإنَا َوال َحرَّ وإرادته ورضاه منا ذلن ؛ ولهذا لال : } لَْو َشاَء َّللاَّ

ْحَمُن َما َعبَْدنَاُهْم ]َما لَُهْم بَِذِلَن ِمْن ِعْلٍم { ]الزخرؾ : كما  فً لوله تعالى:} َولَالُوا لَْو َشاَء الرَّ
ٕٓ"](ٖ). 

عن ابن عباس لوله : "}لو شاء هللا ما أشركنا وال آباإنا{ ، ولال : }كذلن كذب الذٌن 
الوا : عبادتنا اآللهة تمّربنا إلى هللا زلفى من لبلهم{ ، ثم لال : }ولو شاء هللا ما أشركوا{ ، فإنهم ل

، فؤخبرهم هللا أنها ال تمربهم ، ولوله : }ولو شاء هللا ما أشركوا{ ، ٌمول هللا سبحانه : لو شبت 
 .(ٗ)لجمعتهم على الهدى أجمعٌن"

، ٌعنً : إن هللا حرم هذه (٘)عن مجاهد : "}وال حرمنا من شًء{، لال : لول لرٌش
 .(ٙ)ة"البحٌرة والسابب

لولهم:}لو شاء هللا ما أشركنا{، جعلوا هذا المول حجة فً إلامتهم على لال الزجاج:"
شركهم.. والحجة علٌهم فً هذا أنهم إذا اعتمدوا أن كل من كان على شًء، واألشٌاء تجري 

للرسالة واألنبٌاء، فٌمال لهم:  -على لولهم  –فهو على صواب فبل معنى إذن  -بمشٌبة هللا تعالى 
فالذٌن على دٌن ٌخالفكم، ألٌس هو على ما شاء هللا، فٌنبؽً أال تمولوا إنهم ضالون، وهو عز 
وجل ٌفعل ما ٌشاء، وهو لادر على أن ٌهدي الخلك أجمعٌن، ولٌس للعباد على هللا أن ٌفعل بهم 

 .(2)كل ما ٌمدر علٌه"
ركنا وال آباإنا وال إخبار بما سوؾ ٌمولونه }لو شاء هللا{ النشرن }ما أش لال النسفً:" 

حرمنا من شًء{ ولكن شاء فهذا عذرنا، ٌعنون: أن شركهم وشرن آبابهم وتحرٌمهم ما أحل هللا 
 .(1)لهم بمشٌبته ولوال مشٌبته لم ٌكن شًء من ذلن"

ولد لبست المعتزلة بمول:}لو شاء هللا ما أشركنا{، فمالوا: لد ذم هللا لال المرطبً:" 
عن مشٌبته. وتعلمهم بذلن باطل، ألن هللا تعالى إنما ذمهم على ترن  هإالء الذٌن جعلوا شركهم

اجتهادهم فً طلب الحك. وإنما لالوا ذلن على جهة الهزء واللعب. نظٌره:}َولَالُوا لَْو َشاَء 
ْحَمُن َما َعبَْدنَاُهم{ ]الزخرؾ :  [، ولو لالوه على جهة التعظٌم واإلجبلل والمعرفة به لما ٕٓالرَّ

ُ َما أَْشَرُكوا{ ]األنعام : عابهم، أل [. و}َما َكانُوا ِلٌُْإِمنُوا إِالَّ أَْن 2ٓٔن هللا تعالى ٌمول:}َولَْو َشاَء َّللاَّ

                                                           
 .ٕٕٓ/ٗتفسٌر الثعلبً: (ٔ)
 .ٕٓٓ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .1ٖ٘-2ٖ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .2ٕٓ/ٕٔ(:ص2ٕٔٗٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .:" لوُل لرٌش بؽٌر ٌمٌن"..2ٕٓ/ٕٔ(:صٖٔٔٗٔوفً رواٌة أخرى) (٘)
 .2ٕٓ/ٕٔ(:صٖٓٔٗٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٖٖٓ-ٕٖٓ/ٕمعانً المرآن: (2)
 .ٙٗ٘/ٔتفسٌر النسفً: (1)



ٕٕٓ 
 

[. ومثله كثٌر. فالمإمنون 2[، }َولَْو َشاَء لََهَداُكْم أَْجَمِعٌن{ ]النحل : ٌََٔٔٔشاَء ال{ ]األنعام : 
 .(ٔ)ٌمولونه لعلم منهم باهلل تعالى"

كذلن [، أي:" 1ٗٔ}َكَذِلَن َكذََّب الَِّذٌَن ِمْن لَْبِلِهْم َحتَّى َذالُوا بَؤَْسنَا{ ]األنعام : عالى:لوله ت
 .(ٕ)كذَّب من سبمهم من األمم حتى أنزلنا علٌهم العذاب"

ٌمول : كما كذب هإالء المشركون ، ٌا دمحم ، ما جبتهم به من الحك  لال الطبري:"
فسمة األمم الذٌن َطؽَوا على ربهم ما جاءتهم به أنبٌاإهم من آٌات والبٌان ، كذب من لبلهم من 

هللا وواضح حججه ، وردُّوا علٌهم نصابحهم، }حتى ذالوا بؤسنا{ ، ٌمول : حتى أسخطونا 
فؽضبنا علٌهم ، فؤحللنا بهم بؤسنا فذالوه ، فعطبوا بذولهم إٌاه ، فخابوا وخسروا الدنٌا واآلخرة. 

ن مسلون بهم سبٌلهم ، إن هم لم ٌنٌبوا فٌإمنوا وٌصدلوا بما جبتهم به ٌمول : وهإالء اآلخرو
 .(ٖ)من عند ربهم"
أى: كتكذبٌهم إٌان كان تكذٌب الممدمٌن رسلهم وتشبثوا بمثل هذا فلم  لال النسفً:" 

ٌنفعهم ذلن إذ لم ٌمولوه عن اعتماد بل لالوا ذلن استهزاء والنهم جعلوا مشٌبته الشرن والشرن 
نه ؼٌر مرضً أال ترى أنه لال فلوا شاء لهداكم أجمعٌن اخبرانه لو شاء منهم الهدى مراد لك

آلمن كلهم ولكن لم ٌشؤ من الكل اإلٌمان بل شاء من البعض اإلٌمان ومن البعض الكفر فٌحب 
 .(ٗ)حمل المشٌبة هنا على ما ذكرنا دفعا للتنالض }حتى ذالوا بؤسنا{ حى أنزلنا علٌهم العذاب"

أي : بهذه الشبهة ضل من ضل لبل هإالء. وهً حجة داحضة باطلة ؛  كثٌر:"لال ابن 
ألنها لو كانت صحٌحة لما أذالهم هللا بؤسه ، ودمر علٌهم ، وأدال علٌهم رسله الكرام ، وأذاق 

 .(٘)المشركٌن من ألٌم االنتمام"
كفار األمم لال البؽوي:" فمال هللا تعالى تكذٌبا لهم: }كذلن كذب الذٌن من لبلهم{ من  

الخالٌة، }حتى ذالوا بؤسنا{ عذابنا... ولٌل فً معنى اآلٌة: إنهم كانوا ٌمولون الحك بهذه الكلمة 
إال أنهم كانوا ٌعدونه عذرا ألنفسهم وٌجعلونه حجة ألنفسهم فً ترن اإلٌمان، ورد علٌهم فً هذا 

ٌر آمر بجمٌع ما ٌرٌد، ألن أمر هللا بمعزل عن مشٌبته وإرادته، فإنه مرٌد لجمٌع الكابنات ؼ
 .(ٙ)وعلى العبد أن ٌتبع أمره ولٌس له أن ٌتعلك بمشٌبته، فإن مشٌبته ال تكون عذرا ألحد"

أى: كتكذبٌهم إٌان كان تكذٌب الممدمٌن رسلهم وتشبثوا بمثل هذا فلم  لال النسفً:" 
ته الشرن والشرن ٌنفعهم ذلن إذ لم ٌمولوه عن اعتماد بل لالوا ذلن استهزاء والنهم جعلوا مشٌب

مراد لكنه ؼٌر مرضً أال ترى أنه لال فلوا شاء لهداكم أجمعٌن اخبرانه لو شاء منهم الهدى 
آلمن كلهم ولكن لم ٌشؤ من الكل اإلٌمان بل شاء من البعض اإلٌمان ومن البعض الكفر فٌحب 

 .(2)هم العذاب"حمل المشٌبة هنا على ما ذكرنا دفعا للتنالض }حتى ذالوا بؤسنا{ حى أنزلنا علٌ
}َحتَّى َذالُوا بَؤَْسنَا{: أي: نالوا عذابنا الذي أنزلناه علٌهم بتكذٌبهم، وفٌه لال اآللوسً:"  

 .(1)إٌماء إلى أن لهم عذابا مدخرا عند هللا تعالى؛ ألن الذوق أول إدران الشًء"
هلل سبحانه لال الحسن بن الفضل: لما خبروا بهذه الممالة تعظٌما وإجبلال لال الثعلبً:"

وتعالى وصفة منهم به لما عابهم ذلن، ألن هللا لال ولو شاء هللا ما أشركوا ولال سبحانه: }َما 
{ ]األنعام :  [، 2[ ، ولال: }َولَْو َشاَء لََهَداُكْم أَْجَمِعٌن{ ]النحل : َٔٔٔكانُوا ِلٌُْإِمنُوا إاِلَّ أَْن ٌََشاَء َّللاَّ

                                                           
 .2ٕٔ/2تفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .2ٖ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .2ٕٓ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٙٗ٘/ٔتفسٌر النسفً: (ٗ)
 .1ٖ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٕٓٓ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .ٙٗ٘/ٔتفسٌر النسفً: (2)
ا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أهل الجاهلٌة لدمحم بن عبد الوهاب فصل الخطاب فً شرح )مسابل الجاهلٌة، التً خالؾ فٌه(1)

 .ٗٙرحمه هللا(:
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ا ذلن تكذٌبا وتخرصا وبدال من ؼٌر معرفة باهلل تعالى وبما والمإمنون ٌمولون هذا ولكنهم لالو
ْحَمُن َما َعبَْدنَاُهم{ ]الزخرؾ :   .(ٔ)[ "ٌٕٓمولون نظٌره لوله: }َولَالُوا لَْو َشاَء الرَّ

أٌها -لل لهم [، أي:" 1ٗٔ}لُْل َهْل ِعْنَدُكْم ِمْن ِعْلٍم فَتُْخِرُجوهُ لَنَا{ ]األنعام : لوله تعالى:
متم من األنعام والحرث، وفٌما زعمتم من أن هللا لد شاء لكم -هل عندكم  :-الرسول فٌما حرَّ

 .(ٕ)من علم صحٌح فتظهروه لنا؟" -الكفر، ورضٌه منكم وأحبه لكم
أي: هل لكم من علم بؤن اإلشران وسابر ما أنتم علٌه مرضً هلل تعالى لال اآللوسً:"  

 فتظهروه لنا بالبرهان؟
مشركٌن أمم استوجبوا التوبٌخ على لولهم ذلن؛ ألنهم كانوا ٌهزإون بالدٌن، وهذا دلٌل على أن ال

وٌبؽون رد دعوة األنبٌاء علٌهم السبلم، حٌث لرع مسامعهم من شرابع الرسل علٌهم السبلم 
تفوٌض األمور إلٌه سبحانه وتعالى، فحٌن طالبوهم باإلسبلم، والتزام األحكام، احتجوا علٌهم بما 

، ولم ٌكن ؼرضهم ذكر ما ٌنطوي -علٌهم الصبلة والسبلم  -م مستهزبٌن بهم أخذوه من كبلمه
وهو عنهم مناط  -عز شؤنه  -علٌه ِعمدهم، كٌؾ ال واإلٌمان بصفات هللا تعالى فرع اإلٌمان به 

العٌَُّوق
(ٖ)"(ٗ). 

ما أنتم فٌه } } لُْل َهْل ِعْنَدُكْم ِمْن ِعْلٍم { أي : بؤن هللا تعالى راض عنكم فٌ لال ابن كثٌر:"
 .(٘)فَتُْخِرُجوهُ لَنَا{، أي : فتظهروه لنا وتبٌنوه وتبرزوه"

 .(ٙ)أي: أعندكم دلٌل على أن هذا كذا؟"لال المرطبً:"
 .(2)من حظ وحجة على ما ٌمولون من ؼٌر علم وٌمٌن "لال الثعلبً:أي:"
لى هللا أي: كتاب وحجة من هللا }فتخرجوه لنا{ حتى ٌظهر ما تدعون علال البؽوي:" 

 .(1)تعالى من الشرن أو تحرٌم ما حرمتم"
ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص : لل ، ٌا دمحم ، لهإالء العادلٌن بربهم  لال الطبري:"

مون من الُحروث واألنعام ، المابلٌن : }لو شاء هللا  مٌن ما هم له محّرِ األوثان واألصنام ، المحّرِ
نا وال حرمنا من شًء{ ، ولكنه رضً منا ما نحن علٌه من الشرن وتحرٌم ما أشركنا وال آباإ

ما نحرم :}هل عندكم{، بدعواكم ما تدعون على هللا من رضاه بإشراككم فً عبادته ما تشركون 
، وتحرٌمكم من أموالكم ما تحرمون علُم ٌمٌٍن من خبر َمْن ٌمطع خبره العذر ، أو حجة توجب 

}فتخرجوه لنا{، ٌمول : فتظهروا ذلن لنا وتبٌنوه ، كما بٌنا لكم مواضع خطؤ لنا الٌمٌن ، من العلم 
 .(2)لولكم وفعلكم ، وتنالض ذلن واستحالته فً المعمول والمسموع"

{ ]األنعام : لوله تعالى:  َّبِعُوَن إاِلَّ الظَّنَّ إن تتبعون فً أمور هذا الدٌن [، أي:" 1ٗٔ}إِْن تَت
 .(ٓٔ)إال مجرد الظن"
 .(ٔٔ)أي: ما تتبعون فٌما أنتم علٌه، }إال الظن{ من ؼٌر علم وٌمٌن"ؽوي:" لال الب
ٌموُل له : لل لهم : إن تمولون ما تمولون، أٌها المشركون ، وتعبدون من  لال الطبري:" 

األوثان واألصنام ما تعبدون ، وتحرمون من الحروث واألنعام ما تحّرمون، إال ظنًّا وحسبانًا أنه 
 .(ٔ)حك، وهو باطٌل ، وأنتم على باطل" حك ، وأنكم على

                                                           
 .ٕٕٓ/ٗتفسٌر الثعلبً: (ٔ)
 .1ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .العٌَُّوق: كوكب أحمر مضًء بحٌال الثرٌا من ناحٌة الشمال، وٌطلع لبل الجوزاء: لسان العرب " عٌك ".(ٖ)
لجاهلٌة، التً خالؾ فٌها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أهل الجاهلٌة لدمحم بن عبد الوهاب فصل الخطاب فً شرح )مسابل ا(ٗ)

 .٘ٙ-ٗٙرحمه هللا(:
 .1ٖ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .1ٕٔ/2تفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .ٕٕٓ/ٗتفسٌر الثعلبً: (2)
 .ٕٕٓ/ٖتفسٌر البؽوي: (1)
 .ٕٔٔ-ٕٓٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
 .1ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٕٕٓ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٔٔ)
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َّبِعُوَن إِال الظَّنَّ { أي : الوهم والخٌال. والمراد بالظن هاهنا :  لال ابن كثٌر:" } إِْن تَت
 .(ٕ)االعتماد الفاسد"

 .(ٖ)وإن أنتم إال تكذبون"[، أي:" 1ٗٔ}َوإِْن أَْنتُْم إاِلَّ تَْخُرُصوَن{ ]األنعام : لوله تعالى: 
 .(ٗ)أي : تكذبون على هللا فٌما ادعٌتموه" ثٌر:"لال ابن ك

 .(٘)تكذبون"لال الثعلبً:أي:"
وما أنتم فً ذلن كله إال تتمّولون الباطل على هللا ، ظنًّا بؽٌر ٌمٌن علم وال  لال الطبري:" 

 .(ٙ)برهان واضح "
 الفوابد:
ً فنسبوا إلى لبح  لول عبدة األصنام فً المدر، وهو المول بالجبر وإنكار األمر والنه -ٔ

هللا عزوجل كل ما ٌكون من شركهم وفسمهم لال هللا تعالى: }َسٌَمُوُل الَِّذٌَن أَْشَرُكوا لَْو 
ٍء{ األنعام آٌة ) ًْ ْمنَا ِمْن َش ُ َما أَْشَرْكنَا َوال آبَاُإنَا َوال َحرَّ ( ولال تعالى: 1َٗٔشاَء َّللاَّ

 ُ ٍء{ النحل آٌة ) }َولَاَل الَِّذٌَن أَْشَرُكوا لَْو َشاَء َّللاَّ ًْ  ( .َٖ٘ما َعبَْدنَا ِمْن ُدونِِه ِمْن َش
فؤثبتوا هنا المدر ومشٌبة هللا جل وعبل وجعلوها حجة فً إنكار األمر والنهً، 
لهذا بٌن هللا ضبللهم واستحماق الذٌن من لبلهم العذاب بسببه فمال بعد آٌة األنعام: }َكَذِلَن 

َّبِعُوَن إاِلّ َكذََّب الَِّذٌَن ِمْن لَْبِلِهْم حَ  تَّى ذَالُوا بَؤَْسنَا لُْل َهْل ِعْنَدُكْم ِمْن ِعْلٍم فَتُْخِرُجوهُ لَنَا إِْن تَت
الظَّنَّ َوإِْن أَْنتُْم إاِلّ تَْخُرُصوَن{ ولول المشركٌن شر من لول المعتزلة إلبطالهم األمر 

ٌعظمون األمر  والنهً ونسبتهم المبابح إلى محبة هللا ورضاه، وأما المعتزلة فإنهم
 .(2)والنهً إال أنهم ٌنكرون المدر ظناً منهم أن بٌن المدر واألمر والنهً تعارض"

لال البؽوي:" وٌستدل أهل المدر بهذه اآلٌة، ٌمولون: إنهم لما لالوا: لو شاء هللا 
ما أشركنا، كذبهم هللا ورد علٌهم، فمال: }كذلن كذب الذٌن من لبلهم{، التكذٌب لٌس فً 

}لو شاء هللا ما أشركنا{ بل ذلن المول صدق ولكن فً لولهم: إن هللا تعالى أمرنا لولهم 
[ : }َوإَِذا فَعَلُوا 1ٕبها ورضً بما نحن علٌه، كما أخبر عنهم فً سورة األعراؾ ]اآلٌة 
ُ أََمَرنَا بَِها{، فالرد علٌهم فً هذا ك ٌَْها آبَاَءنَا َوَّللاَّ ما لال تعالى: }لُْل فَاِحَشةً لَالُوا َوَجْدنَا َعلَ

َ اَل ٌَؤُْمُر بِاْلفَْحَشاِء{ ]األعراؾ :   [.1ٕإِنَّ َّللاَّ
والدلٌل على أن التكذٌب ورد فٌما للنا ال فً لولهم: }لو شاء هللا ما أشركنا{، 
لوله: }كذلن كذب الذٌن من لبلهم{ بالتشدٌد، أو لو كان ذلن خبرا من هللا عز وجل عن 

هللا ما أشركنا{ لمال: كذب الذٌن من لبلهم، بالتخفٌؾ، فكان  كذبهم فً لولهم: }لو شاء
 .(1)ٌنسبهم إلى الكذب ال إلى التكذٌب"

جحود المدر، واالحتجاج به على هللا تعالى، ومعارضة شرع هللا  لال العبلمة اآللوسً:"
بمدر هللا وهذه المسؤلة من ؼوامض مسابل الدٌن، والولوؾ على سرها َعِسر إال على 

مه هللا تعالى، والبن المٌم كتاب جلٌل فً هذا الباب سماه " شفاء العلٌل فً المضاء من وف
 والمدر والحكمة والتعلٌل".

ولد أبطل هللا سبحانه هذه العمٌدة الجاهلٌة بموله تعالى: }َسٌَمُوُل الَِّذٌَن أَْشَرُكوا لَْو 
مْ  ُ َما أَْشَرْكنَا َواَل آبَاُإنَا َواَل َحرَّ ٍء َكَذِلَن َكذََّب الَِّذٌَن ِمْن لَْبِلِهْم َحتَّى َذالُوا َشاَء َّللاَّ ًْ نَا ِمْن َش

                                                                                                                                                                      
 .ٕٔٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٖ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .1ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1ٖ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٕٕٓ/ٗتفسٌر الثعلبً: (٘)
 .ٕٔٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .٘ٓٔ-1/22انظر: كبلم شٌخ اإلسبلم فً محموع الفتاوى (2)
 .ٕٓٓ/ٖتفسٌر البؽوي: (1)
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َّبِعُوَن إاِلَّ الظَّنَّ َوإِْن أَْنتُْم إاِلَّ تَْخرُ   -ُصوَن بَؤَْسنَا لُْل َهْل ِعْنَدُكْم ِمْن ِعْلٍم فَتُْخِرُجوهُ لَنَا إِْن تَت
ةُ اْلبَاِلؽَةُ فَلَْو شَ  ِ اْلُحجَّ َّ  [.2ٗٔ - 1ٗٔاَء لََهَداُكْم أَْجَمِعٌَن{ ]األنعام: لُْل لِلََفِ

[ حكاٌة لفن آخر من 1ٗٔتفسٌر هذه اآلٌة: }َسٌَمُوُل الَِّذٌَن أَْشَرُكوا{ ]األنعام: 
ْمنَا{ ]األنعام:  ُ َما أَْشَرْكنَا َواَل آبَاُإنَا َواَل َحرَّ [ لم ٌرٌدوا بهذا 1ٗٔأباطٌلهم، }لَْو َشاَء َّللاَّ

ار عن ارتكاب المبٌح؛ إذ لم ٌعتمدوا لبح أفعالهم، بل هم كما نطمت به الكبلم االعتذ
[ وأنهم إنما ٌعبدون األصنام ٗٓٔ}ٌَْحَسبُوَن أَنَُّهْم ٌُْحِسنُوَن ُصْنعًا{ ]الكهؾ:  -اآلٌات 

لٌمربوهم إلى هللا زلفى، وأن التحرٌم إنما كان من هللا عز وجل، فما مرادهم بذلن إال 
ا ارتكبوه حك ومشروع ومرضً عند هللا تعالى على أن المشٌبة االحتجاج على أن م

واإلرادة تساوي األمر، وتستلزم الرضى كما زعمت المعتزلة  فٌكون حاصل كبلمهم 
أن ما نرتكبه من الشرن والتحرٌم وؼٌرهما تعلمت به مشٌبته سبحانه وإرادته، فهو 

 مشروع ومرضً عند هللا تعالى.
: -عز من لابل  -ى ذلن عنهم، رد علٌهم بموله وبعد أن حكى سبحانه وتعال
 [ وهم أسبلفهم المشركون.1ٗٔ}َكذََّب الَِّذٌَن ِمْن لَْبِلِهْم{ ]األنعام: 

وحاصله: أن كبلمهم ٌتضمن تكذٌب الرسل علٌهم السبلم، ولد دلت المعجزة 
 على صدلهم.

ا شؤنه فبل أو نمول: حاصله: أن ما شاء هللا ٌجب، وما لم ٌشؤ ٌمتنع، وكل ما هذ
تكلٌؾ به؛ لكونه مشروطا باالستطاعة، فٌنتج: أن ما ارتكبه من الشرن وؼٌره لم ٌتكلؾ 
بتركه، ولم ٌبعث له نبً، فرد هللا تعالى علٌهم بؤن هذه كلمة صدق أرٌد بها باطل؛ ألنهم 
أرادوا بها أن الرسل علٌهم السبلم فً دعواهم البعثة والتكلٌؾ كاذبون، ولد ثبت صدلهم 

 لدالبل المطعٌة، ولكونه صدلا أرٌد به باطل ذمهم هللا تعالى بالتكذٌب.با
ووجوب ولوع متعلك المشٌبة ال ٌنافً صدق دعوى البعثة والتكلٌؾ؛ ألنهما 

 .(ٔ)إلظهار المحجة وإببلغ الحجة"
ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة اإلٌمان بالمدر، وهو تمدٌر هللا تعالى للكابنات، حسبما سبك به  -ٕ

ُن أربعة أمور:علمه،   والتضتهُ حكمته، واإلٌمان بالمدر ٌتضمَّ
األول: اإلٌمان بؤن هللا تعالى عالٌم بكل شًء، جملةً وتفصٌبلً، أزالً وأبًدا، سواء   -

 كان ذلن مما ٌتعلك بؤفعاله، أو بؤفعال عباده.
أن أخبر هللا تعالى الثانً: اإلٌمان بؤن هللا تعالى كتب ذلن فً اللوح المحفوظ،  -

مشركٌن سٌحتجون على شركهم وتحرٌمهم ما أحل هللا، بالمضاء والمدر، وٌجعلون ال
 مشٌبة هللا الشاملة لكل شًء من الخٌر والشر حجة لهم فً دفع اللوم عنهم.

َ ٌَْعلَُم َما فًِ السََّماء َواألْرِض إِنَّ  وفً هذٌن األمرٌن ٌمول هللا تعالى: )أَلَْم تَْعلَْم أَنَّ َّللاَّ
ِ ٌَِسٌٌر( ]سورة الحج: ذِلَن فِ   [ .2ًٓ ِكتَاٍب إِنَّ ذِلَن َعلَى َّللاَّ

عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضً هللا عنهما لال: سمعت  -وفً صحٌح مسلم 
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول: "كتب هللا ممادٌر الخبلبِك لبل أن ٌخلك السموات واألرض بخمسٌن 

 . (ٕ)ألؾ سنة"
ن بؤن جمٌع الكابنات ال تكون إال بمشٌبة هللا تعالى، سواء أكانت مما الثالث: اإلٌما -

ٌتعلك بفعله، أم مما ٌتعلك بفعل المخلولٌن، لال هللا تعالى فٌما ٌتعلُك بفعله: )َوَربَُّن 
[ ، ولال: )َوٌَْفعَُل هللاُ َما ٌََشاء( ]سورة 1ٌَْٙخلُُك َما ٌََشاء َوٌَْختَاُر( ]سورة المصص: 

ٌَْؾ ٌََشاء( ]سورة آل عمران: 2ٕإبراهٌم:  ُرُكْم فًِ األَْرَحاِم َك [ ولال: )ُهَو الَِّذي ٌَُصّوِ
ٌُْكْم فَلَمَاتَلُوُكْم( ٙ [ ولال تعالى فٌما ٌتعلك بفعل المخلولٌن: )َولَْو َشاء هللاُ لََسلََّطُهْم َعلَ

                                                           
فصل الخطاب فً شرح )مسابل الجاهلٌة، التً خالؾ فٌها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أهل الجاهلٌة لدمحم بن عبد الوهاب (ٔ)

 .ٗٙ-ٖٙرحمه هللا(:
 .(2ٓٙٙرواه مسلم، كتاب المدر، باب حجاج آدم وموسى علٌهما السبلم، رلم )(ٕ)
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ْم َوَما ٌَْفتَُروَن( ]سورة [ ، ولال: )َولَْو َشاء َربَُّن َما فَعَلُوهُ فََذْرهُ 2ٓ]سورة النساء: 
 [ .ٕٔٔاألنعام: 

الرابع: اإلٌمان بؤن جمٌع الكابنات مخلولة هلل تعالى بذواتها، وصفاتها، وحركاتها،  -
ٍء َوِكٌٌل( ]سورة الزمر:  ًْ ٍء َوُهَو َعلَى ُكّلِ َش ًْ ُ َخاِلُك ُكّلِ َش [ ، ٕٙلال هللا تعالى: )َّللاَّ

 ًْ [ ، ولال عن نبٌِّه ٍٕء فَمَدََّرهُ تَْمِدًٌرا( ]سورة الفرلان: ولال سبحانه: )َوَخلََك ُكلَّ َش
ُ َخلَمَُكْم َوَما تَْعَملُوَن( ]سورة  -علٌه الصبلة والسبلم  -إبراهٌم  أنه لال لمومه: )َوَّللاَّ
 [ .2ٙالصافات: 

ال ٌنافً أن ٌكون للعبد مشٌبة فً أفعاله  -على ما وصفنا  -واإلٌمان بالمدر 
 ولدرة علٌها؛ ألن الشرع والوالع داالن على إثبات ذلن له.االختٌارٌة، 

أما الشرع: فمد لال هللا تعالى فً المشٌبة: )فََمن َشاء اتََّخَذ إِلَى َربِِّه َمآبًا( ]سورة  -
[ ، ولال فً المدرة: ٖٕٕ[ ، ولال: )فَؤْتُواْ َحْرثَُكْم أَنَّى ِشبْتُْم( ]سورة البمرة: 2ٖالنبؤ: 

 َ [ ، ولال: )الَ ٌَُكلُِّؾ ٙٔ َما اْستََطْعتُْم َواْسَمعُوا َوأَِطٌعُوا( ]سورة التؽابن: )فَاتَّمُوا َّللاَّ
ٌَْها َما اْكتََسبَْت( ]سورة البمرة:   [ .1ٕٙهللاُ نَْفًسا إاِلَّ ُوْسعََها لََها َما َكَسبَْت َوَعلَ

ٌترن،  وأما الوالع: فإن كل إنسان ٌعلم أن له مشٌبة ولدرة، بهما ٌفعل، وبهما -
وٌفرق بٌن ما ٌمع بإرادته كالمشً، وما ٌمع بؽٌر إرادته كاالرتعاش، لكنَّ مشٌبة 
العبد، ولدرته والعتان بمشٌبة هللا تعالى، ولدرته لمول هللا تعالى: )ِلَمن َشاء ِمنُكْم أَن 

ُ َربُّ اْلعَالَِمٌَن( ]سورة ا [ ، 2ٕ، 1ٕلتكوٌر: ٌَْستَِمٌَم * َوَما تََشاُإوَن إاِلّ أَن ٌََشاء َّللاَّ
 وألن الكون كله ملن هلل تعالى؛ فبل ٌكون فً ملكه شًء بدون علمه ومشٌبته.

ال ٌمنح العبد حجة على ما ترن من  -على ما وصفنا  -واإلٌمان بالمدر 
. كما سٌؤتً فً (ٔ)الواجبات، أو فعل من المعاصً، وعلى هذا؛ فاحتجاجه به باطل

 الفابدة التالٌة.
 على من احتج بالمعاصً على المدر. وهذا باطل من وجوه: فً اآلٌة الرد -ٖ

 منها: أن هذا هو احتجاج المشركٌن. -
ومنها: أن هذا االحتجاج بالمدر على الشر، لم ٌمنعهم من عذاب هللا. حٌث لال:  -

 }َكَذِلَن َكذََّب الَِّذٌَن ِمْن لَْبِلِهْم َحتَّى َذالُوا بَؤَْسنَا{ .
لن، وطالبهم بالبرهان فً لوله: }لُْل َهْل ِعْنَدُكْم ِمْن ِعْلٍم ومنها: أن هللا وبخهم على ذ -

[، فنفى عنهم العلم وأخبر أنهم ٌتبعون الظن الذي ال 1ٗٔفَتُْخِرُجوهُ لَنَا{ ]األنعام: 
 ٌؽنً من الحك شٌبا.

ومنها: أنه أخبر أن له الحجة البالؽة على جمٌع من تجرأ على معاصٌه. فمن احتج  -
 أظلم الظالمٌن. على المعاصً فهو

وأٌضا: فهذا المحتج بالمدر، الممٌم لعذر نفسه على ربه، هو ٌكذب نفسه بنفسه، فإنه  -
لو تجرأ علٌه أحد بتعد على ماله أو بدنه أو محبوباته، واعتذر بالمدر لم ٌمبل عذره، 
فكٌؾ ٌمبل عذر نفسه على تجربه على ربه؟! فالمحتج بالمدر على المعاصً: ٌكذبه 

لسنة والعمل، وضمٌره ٌكذبه كما ذكرنا، وإنما ٌمصد باحتجاجه دفع الكتاب وا
 الشناعة عن نفسه.

فٌمولون:  (ٕ) وكانت طابفة المدر فً أول أمرهم ٌنكرون العلم، وٌنكرون المدر
إن هللا ال ٌعلم أعمال العباد لبل أن ٌعملوها، وال تعلمت بها مشٌبة هللا. فلما شنع 

                                                           
 .ٔٙ-ٓٙنبذة فً العمٌدة اإلسبلمً، ابن عثٌمٌن:انظر:  (ٔ)
لال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة: " وهذا المول أول ما حدث فً اإلسبلم بعد انمراض عصر الخلفاء الراشدٌن وبعد (ٕ)

إمارة معاوٌة بن أبى سفٌان فً زمن الفتنة التً كانت بٌن بن الزبٌر وبٌن بنً أمٌة فً أواخر عصر عبد هللا بن 
ن ظهر عنه ذلن بالبصرة معبد الجهنً فلما بلػ عمر وعبد هللا بن عباس وؼٌرهما من الصحابة وكان أول م

الصحابة لول هإالء تبرءوا منهم وأنكروا ممالتهم كما لال عبد هللا بن عمر لما أخبر عنهم إذا لمٌت أولبن 
فؤخبرهم أنى بريء منهم وأنهم برءاء منً وكذلن كبلم بن عباس وجابر بن عبد هللا وواثلة بن األسمع وؼٌرهم 
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ن تحولوا عن لولهم األول، فؤثبتوا العلم، وأنكروا علٌهم المسلمٌن وكفروهم بذل
 المدر.

ولهذا كان األمة كاإلمام أحمد، وؼٌره ٌمولون: "ناظروا المدرٌة بالعلم، فإن 
أنكروا العلم كفروا، وإن اعترفوا به خصموا، ٌعنً: أن "المدرٌة" النافٌن لعلم هللا 

إحاطة علم هللا، بما كان بؤفعال عباده، جاحدون لنصوص الكتاب والسنة المصرحة ب
 وما ٌكون من أعٌان وأوصاؾ، وأفعال، مما دق وجل.

فمن أنكر ذلن فمد كذب الكتاب والسنة صرٌحا، وذلن هو الكفر. وإن اعترفوا 
بإحاطة علم هللا بكل شًء، وبؤفعال العباد لبل ولوعها كما هو المول الذي استمر 

 علٌه مذهبهم خصموا.
إن أفعالهم ال تتعلك بها مشٌبة هللا وإرادته، وإنما هم ووجه ذلن: أنهم ٌمولون: 
 مستملون بها من كل وجه.

إذا كان هذا لولهم فً مشٌبة هللا، مع لولهم: وإن هللا ٌعلم أعمال العباد لبل أن 
ٌعملوها؛ فهذا تنالض محض!! كٌؾ ٌعلمها وهو لم ٌمدرها ولم ٌردها؟ هذا محال 

 [.ٗٔاللَِّطٌُؾ اْلَخبٌُِر{ ]الملن: }أاَل ٌَْعلَُم َمْن َخلََك َوُهوَ 
 فٌلزم أحد األمرٌن:

إما أن ال ٌتنالضوا، فٌنفوا األمرٌن علم هللا بؤفعاله، ومشٌبته لها.  -أحدهما:
 فٌتضح كفرهم.

والثانً: وإما أن ٌرجعوا إلى الحك الذي دل علٌه الكتاب والسنة وأجمع علٌه 
علٌم، وبكل شًء محٌط؛ فإنه على المسلمون، وهو: أنه تعالى كما أنه بكل شًء 

 كل شًء لدٌر.
ومن جملة األشٌاء: أفعال العباد طاعتهم ومعاصٌهم فهو تعالى ٌعلمها إجماال 

 وتفصٌبل لبل أن ٌعملوها.
وأعمالهم وأفعالهم داخلة تحت مشٌبة هللا وإرادته؛ فمد شاءها منهم وأرادها، ولم 

هم الذٌن فعلوها باختٌارهم، كما  ٌجبرهم ال على الطاعات، وال على المعاصً، بل
ُ َربُّ اْلعَالَِمٌَن{  لال تعالى: }ِلَمْن َشاَء ِمْنُكْم أَْن ٌَْستَِمٌَم َوَما تََشاُءوَن إاِلَّ أَْن ٌََشاَء َّللاَّ

[، فهذه اآلٌة فٌها: رد على المدرٌة النفاة وعلى المدرٌة المجبرة 2ٕ، 1ٕ]التكوٌر:
نة والجماعة، فموله: }ِلَمْن َشاَء ِمْنُكْم أَْن ٌَْستَِمٌَم{ وإثبات للحك الذي علٌه أهل الس

 أثبتت أنه لهم مشٌبة حمٌمٌة وفعبل حمٌمٌا وهو االستمامة باختٌارهم.
ُ{ أخبر أن مشٌبتهم  فهذا رد على الجبرٌة، ولوله: }َوَما تََشاُءوَن إاِلَّ أَْن ٌََشاَء َّللاَّ

 .تابعة لمشٌبة هللا، وأنها ال توجد بدونها
 فما شاء هللا كان وما لم ٌشؤ لم ٌكن.

ففٌها رد على المدرٌة المابلٌن: إن مشٌبة العباد مستملة، ولٌست نابعة لمشٌبة 
 هللا.

 بل عندهم: ٌشاء العباد وٌفعلون ما ال ٌشاإه هللا وال ٌمدره.
ودلت اآلٌة على الحك الواضح، وهو: أن العباد هم الذٌن ٌعملون الطاعات 

 ة، ولٌسوا مجبورٌن علٌها.والمعاصً حمٌم
وأنها مع ذلن تابعة لمشٌبة هللا، كما تمدم كٌفٌة وجه ذلن. واآلٌات الداالت على 

 هذا كثٌرة جدا.

                                                                                                                                                                      

ابعٌن لهم بإحسان وسابر أبمة المسلمٌن فٌهم كثٌر حتى لال فٌهم األبمة كمالن والشافعً وأحمد من الصحابة والت
بن حنبل وؼٌرهم أن المنكرٌن لعلم هللا المتمدم ٌكفرون ثم كثر خوض الناس فً المدر فصار جمهورهم ٌمر 

ه وٌظنون أنه ال معنى لمشٌبته إال بالعلم المتمدم والكتاب السابك لكن ٌنكرون عموم مشٌبة هللا وعموم خلمه ولدرت
 (ٓ٘ٗ/1أمره فما شاءه فمد أمر به وما لم ٌشؤه لم ٌؤمر به "جموع الفتاوى )

 .(2ٖٓ/ٔ( ومنهاج السنة النبوٌة )1ٖ٘، 1ٖٗ/2، 2ٖ، ٖٙ/ٖٔ، 2ٓٗ/1ٕوراجع أٌضا: مجموع الفتاوى )
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فهذه إحدى الطوابؾ الثبلث المخاصمٌن هلل؛ فإنهم أنكروا عموم مشٌبته ولدره، 
وجحدوا ما لرره هللا فً كتابه، وعلى لسان رسوله من شمول لدره لكل شًء. 

 .(ٔ)فزعموا: أن أفعال العباد خارجة من هذا العموم
 

 المرآن
ةُ اْلبَاِلؽَةُ فَلَْو َشاَء لََهَداُكْم أَْجَمِعٌَن ) ِ اْلُحجه ه  [2ٗٔ({ ]األنعام : 2ٗٔ}لُْل لِلََفِ

 التفسٌر:
لهم: هللف جل وعبل الحجة الماطعة التً ٌمطع بها ظنونكم، فلو شاء لوفَّمكم  -أٌها الرسول-لل 
 عًا إلى طرٌك االستمامة.جمٌ

ةُ اْلبَاِلؽَةُ{ ]األنعام : لوله تعالى:  ِ اْلُحجَّ َّ لهم: هللف  -أٌها الرسول-لل [، أي:" 2ٗٔ}لُْل لِلََفِ
 .(ٕ)جل وعبل الحجة الماطعة التً ٌمطع بها ظنونكم"

 .(ٖ)التامة الكافٌة على خلمه"لال الثعلبً:أي:"
، والحجة البالؽة فً هداٌة من َهدى ، وإضبلل أي : له الحكمة التامة  لال ابن كثٌر:"

 .(ٗ)من أضل"
 .(٘)أي: }هللف الحجة البالؽة{ التامة على خلمه بالكتاب والرسول والبٌان"لال البؽوي:"

}هللف الحجة البالؽة{ علٌكم بؤوامره ونواهٌه وال حجة لكم على هللا لال النسفً:أي:"  
 .(ٙ)بمشٌبته"
ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص : لل ، ٌا دمحم ، لهإالء العادلٌن بربهم ٌمول تعالى  لال الطبري:" 

األوثان واألصنام ، المابلٌن على ربهم الكذَب ، فً تحرٌمهم ما حرموا من الحروث واألنعام ، 
إن عجزوا عن إلامة الحجة عند لٌلن لهم :هل عندكم من علم بما تدعون على ربكم فتخرجوه 

علم ذلن لن وإظهاره ، وهم ال شن عن ذلن َعَجَزة ، وعن إظهاره ممصرون ،  لنا، وعن إخراج
ألنه باطل ال حمٌمة له }هللف{ الذي حرم علٌكم أن تشركوا به شٌبًا ، وأن تتبعوا خطوات الشٌطان 
فً أموالكم من الحروث واألنعام }الحجة البالؽة{، دونكم أٌها المشركون . وٌعنً بـ}البالؽة{، 

مراده فً ثبوتها على َمْن احتج بها علٌه من خلمه ، ولَْطعِ ُعْذِره إذا انتهت إلٌه فٌما  أنها تبلػ
 .(2)ُجِعلت حجة فٌه"

فحجته البالؽة تبٌٌنه أنه الواحد وإرساله األنبٌاء بالحجج التً ٌعجز عنها لال الزجاج:" 
 .(1)المخلولون"

ةُ اْلبَاِلؽَةُ  }لال المرطبً:" ِ اْلُحجَّ َّ "أي: التً تمطع عذر المحجوج، وتزٌل الشن عمن {، لِلََفِ
نظر فٌها. فحجته البالؽة على هذا تبٌٌنه أنه الواحد، وإرساله الرسل واألنبٌاء، فبٌن التوحٌد 
بالنظر فً المخلولات، وأٌد الرسل بالمعجزات، ولزم أمره كل مكلؾ. فؤما علمه وإرادتهوكبلمه 

من رسول. وٌكفً فً التكلٌؾ أن ٌكون العبد بحٌث فؽٌب ال ٌطلع علٌه العبد، إال من ارتضى 
 .(2)لو أراد أن ٌفعل ما أمر به ألمكنه"

                                                           
 .ٕٗ-ٕٓ.السعدي:لدرة البهٌة شرح المصٌدة التابٌة فً حل المشكلة المدرٌة، انظر:  (ٔ)
 .1ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٕٓ/ٗتفسٌر الثعلبً: (ٖ)
 .1ٖ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٕٕٓ/ٖتفسٌر البؽوي: (٘)
 .ٙٗ٘/ٔتفسٌر النسفً: (ٙ)
 .ٕٕٔ-ٕٔٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٕٓ/ٕمعانً المرآن: (1)
 .2ٕٔ-1ٕٔ/2تفسٌر المرطبً: (2)
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فلو شاء لوفَّمكم جمٌعًا إلى [، أي:" 2ٗٔ}فَلَْو َشاَء لََهَداُكْم أَْجَمِعٌَن{ ]األنعام : لوله تعالى: 
 .(ٔ)طرٌك االستمامة"

 .(ٕ)لال ابن عباس:" لو شبت لجمعتهم على الهدى أجمعٌن" 
 .(ٖ)فلو شاء هداٌتكم وبه تبطل صولة المعتزلة" لال النسفً:"أي: 
ٌمول : فلو شاء ربكم لوفَّمكم أجمعٌن لئلجماع على إفراده بالعبادة ،  لال الطبري:" 

والبراءة من األنداد واآللهة ، والدٌنونة بتحرٌم ما حرم هللا وتحلٌل ما حلله هللا ، وترن اتباع 
لن من طاعاته ، ولكنه لم ٌشؤ ذلن ، فخالؾ بٌن خلمه فٌما شاء منهم خطوات الشٌطان ، وؼٌر ذ
 .(ٗ)، فمنهم كافر ومنهم مإمن"
وكل ذلن بمدرته ومشٌبته واختٌاره ، وهو مع ذلن ٌرضى عن المإمنٌن  لال ابن كثٌر:"

ُ لََجَمعَُهْم َعلَى اْلُهَدى { [ ، ولال ٖ٘]األنعام :  وٌُْبؽض الكافرٌن ، كما لال تعالى : } َولَْو َشاَء َّللاَّ
[ ، ولوله :} َولَْو َشاَء 22تعالى : } َولَْو َشاَء َربَُّن آلَمَن َمْن فًِ األْرِض ُكلُُّهْم َجِمٌعًا  { ]ٌونس : 

ةً َواِحَدةً َوال ٌََزالُوَن ُمْختَِلِفٌَن إاِل َمْن َرِحَم َربَُّن َوِلَذِلَن َخلَمَُهمْ  ْت َكِلَمةُ  َربَُّن لََجعََل النَّاَس أُمَّ َوتَمَّ
 .(٘)["2ٔٔ،  1َٔٔربَِّن ألْمؤلنَّ َجَهنََّم ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس أَْجَمِعٌَن { ]هود : 

}فلو شاء لهداكم أجمعٌن{ فهذا ٌدل على أنه لم ٌشؤ إٌمان الكافر، ولو لال البؽوي:لوله:"
 .(ٙ)شاء لهداه"
، ولكن هلل الحجة البالؽة على عباده  عن الربٌع بن أنس :" ال حجة ألحد عَصى هللالال  

ا ٌَْفعَُل َوُهْم ٌُْسؤَلُوَن{ ]سورة األنبٌاء :  . ولال : }فلو شاء لهداكم أجمعٌن{ ، لال : }ال ٌُْسؤَُل َعمَّ
ٕٖ"](2). 

 الفوابد:
من فوابد اآلٌة الكرٌمة: أنه ال ٌنبؽً للعمل أن ٌتمدم بٌن ٌدي الشرع، فإنه من التمدم بٌن  -ٔ

 .(1)ورسولهٌدي هللا 
 من فوابد اآلٌة الكرٌمة: أنه ال حجة إال فً الذي لام على أساس العلم الصحٌح. -ٕ
ةُ اْلبَاِلؽَةُ{، }فَلَْو َشاَء لََهَداُكْم  -ٖ ِ اْلُحجَّ َّ ومنها: الرد على الجبرٌة الؽبلة، لال تعالى: }لُْل لِلََفِ

ُ نَْفسً  [ ، }ُرُسبًل 1ٕٙا إاِلَّ ُوْسعََها{ ]البمرة: أَْجَمِعٌَن{، ومنه لوله تعالى: }اَل ٌَُكلُِّؾ َّللاَّ
ُسِل{ ]النَِّساِء:  ةٌ بَْعَد الرُّ ِ ُحجَّ ِرٌَن َوُمْنِذِرٌَن ِلببَلَّ ٌَُكوَن ِللنَّاِس َعلَى َّللاَّ [ ]النساء: ُ٘ٙٔمبَّشِ

ٔٙ٘ .] 
 فالمرآن ٌرد على المشركٌن من وجهٌن: 

ابه فلو لم ٌكونوا مختارٌن للجرابم األول: أن هللا أذاق الكافرٌن بؤسه، وأنزل بهم عم -
 والمآثم، والكفر والشرن لما عذبهم هللا ألن هللا عادل ال ٌظلم مثمال ذرة.

والوجه الثانً: أنهم زعموا ذلن عن جهل باهلل، وجهل بدٌنه، وأنه لٌس عندهم من  -
علم ٌمكن أن ٌستند إلٌه، وٌرجع إلٌه، وإنما كفرهم هذا تمرد على دٌنه، وافتٌات 

 ى الحك الذي أنزله على ألسنة الرسل.عل
وإذا كان هللا لد عذب األمم السابمة على كفرها وإذا كان المشركون لٌس لهم 
من حجة ٌحتجون بها فمد تمرر أن دعوى المشركٌن دعوى ظنٌة ال تموم علٌها 
حجة وال ٌنهض بها دلٌل، وبذلن لامت حجة هللا البالؽة على هإالء، ولو شاء هللا 

                                                           
 .1ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٔٗٔ/٘(:ص1ٓ٘ٔن أبً حاتم)أخرجه اب (ٕ)
 .ٙٗ٘/ٔتفسٌر النسفً: (ٖ)
 .ٕٕٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٖ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٕٕٓ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .ٕٕٔ/ٕٔ(:صٕٖٔٗٔأخرجه الطبري) (2)
 .1ٗ٘/ٕانظر: االعتصام للشاطبً: (1)
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على الهداٌة، وحٌنبد لم ٌكونوا من البشر ألن البشر فطروا على الحرٌة  ألجبرهم
 .(ٔ)واإلختٌار

ومنها: أن اإلحتجاج بالمدر حجة داحضة ال ٌعذر بها العبد ولهذا لما لال المشركون فً  -ٗ
ء{ لال هللا تعالى:  ًْ }لل اآلٌة السابمة }لَو َشاَء هللا َما أشركنا َواَل آبَاُإنَا َواَل حرمنا من َش
( لل 1َٗٔهل عْندُكْم من علم فتخرجوه لنا إِن تتبعون إاِلَّ الظَّن َوإِن أَْنتُم إاِلَّ تخرصون)

ة اْلبَاِلؽَة فَلَو َشاَء لهداكم أَْجَمِعٌَن{]األنعام: [، فإن هإالء علموا 2ٗٔ-1ٗٔلِلََفَّ اْلحجَّ
أته أو لتل بفطرهم أن حجتهم داحضة فإن أحدهم لو ظلم اآلخر فً ماله أو فجر بامر

ولده أو كان مصرا على الظلم فنهاه الناس فمال لو شاء هللا لم أفعل لم ٌمبلوا منه هذه 
الحجة وال هو ٌمبلها من ؼٌره ولوجبت عموبته وإنما ٌحتج بها المحتج دفعا للوم ببل 
وجه ولو كان اإلحتجاج بالمدر عذرا لما حصل فرق بٌن الطابع والعاصً فؤثبت هللا 

ة اْلبَاِلؽَة{ ثم أثبت المدر بموله }فَلَو َشاَء لهداكم علٌهم الحج ة بموله } لل لِلََفَّ اْلحجَّ
 .(ٕ)أَْجَمِعٌَن{ وكبلهما حك

ومنها: أن الهداٌة واإلضبلل بٌد هللا وحده، لال تعالى: }فَلَو َشاَء لهداكم أَْجَمِعٌَن{، فهو  -٘
ضل من ٌشاء إضبلله، سبحانه وتعالى ٌضل من ٌشاء وٌهدي من ٌشاء، أي: أن هللا ٌ

وٌهدي من ٌشاء هداٌته، وإذا كان هللا ٌضل وٌهدي، فلٌس للعبد حرٌة اإلختٌار، والوالع 
 أن الهداٌة واإلضبلل نتابج لممدمات، ومسببات ألسباب.

فكما أن الطعام ٌؽدي والماء ٌروي، والسكٌن تمطع والنار تحرق فكذلن هنا 
ى اإلضبلل، فالهداٌة إنما هً تثمر عمبل أسباب توصل إلى الهداٌة وأسباب توصل إل

صالحا، والضبلل إنما هو نتابج عمل خبٌث، فإسناد الهداٌة واإلضبلل إلى هللا من حٌث 
 أنه وضع نظام األسباب والمسببات ال أنه أجبر اإلنسان على الضبلل أو الهداٌة.

ال وحٌنما ترجع إلى اآلٌات المرآنٌة تجد هذا المعنى واضحا ال لبس فٌه و
ٌِْه َمْن أَنَاَب{ ]الرعد :  [، }َوالَِّذٌَن َجاَهُدوا فٌِنَا لَنَْهِدٌَنَُّهْم 2ٕؼموض فاهلل ٌمول: }َوٌَْهِدي إِلَ

[، فهداٌة 2ٔ[، }َوالَِّذٌَن اْهتََدْوا َزاَدُهْم ُهًدى َوآتَاُهْم تَْمَواُهْم{ ]دمحم : 2ُٙسبُلَنَا{ ]العنكبوت : 
توفٌمهم للعمل الصالح، إنما هً ثمرة جهاد للنفس، وإنابة هللا للناس بمعنى لطفه بهم، و

إلى هللا، واستمسان بإرشاده ووحٌه، ٌمول المرآن الكرٌم فً اإلضبلل: }ٌُِضلُّ بِِه َكثًٌِرا 
ِ ِمْن بَعْ َٕٙوٌَْهِدي بِِه َكثًٌِرا َوَما ٌُِضلُّ بِِه إِالَّ اْلفَاِسِمٌَن ) ِد ِمٌثَالِِه ( الَِّذٌَن ٌَْنمُُضوَن َعْهَد َّللاَّ

ُ بِِه أَْن ٌُوَصَل َوٌُْفِسُدوَن فًِ اأْلَْرِض أُولَبَِن ُهُم اْلَخاِسُروَن ) ({ 2َٕوٌَْمَطعُوَن َما أََمَر َّللاَّ
ُ َعلَى ُكّلِ لَْلِب ُمتََكبٍِّر َجبَّار{ ]ؼافر : 2ٕ - ٕٙ]البمرة :  ا ٖ٘[،}َكَذِلَن ٌَْطبَُع َّللاَّ [، }فَلَمَّ

 ُ ُ اَل ٌَْهِدي اْلمَْوَم اْلفَاِسِمٌَن{ ]الصؾ : َزاُؼوا أََزاَغ َّللاَّ [، }َكبلَّ بَْل َراَن َعلَى ٘ لُلُوبَُهْم َوَّللاَّ
ٌَْها بُِكْفِرِهْم فبََل ٌُْإِمنُوَن إاِلَّ ٗٔلُلُوبِِهْم َما َكانُوا ٌَْكِسبُوَن{ ]المطففٌن :  ُ َعلَ [، }بَْل َطبََع َّللاَّ

 [. ٘٘ٔلَِلٌبًل{ ]النساء : 
من هذه اآلٌات أن سبب اإلضبلل هو الزٌػ والخروج عن تعالٌم هللا، نرى 

والكبر والجبروت والتعالً على الناس بؽٌر حك ونمض عهد هللا، ولطع ما أمر هللا به 
 أن ٌوصل، ووصل ما أمر هللا به أن ٌمطع والفساد فً األرض والكفر والتراؾ اآلثام.

هم عن منهج الحك ألنهم آثروا فهذه هً األسباب التً أضلت الناس، وأخرجت
العمى على الهدى، واستحبوا الظبلم على النور، فكافؤهم هللا، فؤصمهم، وأعمى 
أبصارهم، بممتضى نظامه فً ارتباط األسباب بمسبباتها، لال تعالى}َولَمَْد َذَرأْنَا ِلَجَهنََّم 

ْنِس لَُهْم لُلُوٌب اَل ٌَْفمَُهونَ  بَِها َولَُهْم أَْعٌٌُن اَل ٌُْبِصُروَن بَِها َولَُهْم آَذاٌن اَل  َكثًٌِرا ِمَن اْلِجّنِ َواإْلِ
[، فهإالء 22ٌَْٔسَمعُوَن بَِها أُولَبَِن َكاأْلَْنعَاِم بَْل ُهْم أََضلُّ أُولَبَِن ُهُم اْلؽَافِلُوَن{ ]األعراؾ : 

فملوبهم  أهملوا منافذ العلم والعرفان، وعطلوها عما خلمت له، فلم ٌصل إلٌها نور الحك.

                                                           
 .2ٕٓ، الحمبلوي:«صل المفٌدالتخلً عن التملٌد والتحلً باأل»كتاب التوحٌد المسمى بـ انظر:  (ٔ)
 .2ٕٔالمنتمى من منهاج االعتدال فً نمض كبلم أهل الرفض واالعتزال، شمس الدٌن الذهبً:انظر:  (ٕ)
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ؼلؾ ال تعمل عن هللا وحٌه، وعٌونهم عمً ال ترى هللا فً ملكوته، وآذانهم صم ال 
تسمع آٌات هللا، فهم مثل األنعام التً ال تنتفع بحواسها الظاهرة والباطنة، بل أضل من 

 .(ٔ)األنعام إذ األنعام لم تزود بما زود به اإلنسان من لوى نفسٌة وعملٌة وروحٌة
ٌة: إنه ال خالك على الحمٌمة إال هللا عز وجل، وأن أكساب العباد كلها وٌستفاد من اآل -ٙ

مخلولة هلل، وأن هللا ٌهدي من ٌشاء وٌضل من ٌشاء، ال حجة لمن أضله هللا عز وجل، 
ةُ اْلبَاِلؽَةُ فَلَْو َشاَء لََهَداُكْم أَْجَمِعٌَن{  ِ اْلُحجَّ َّ وال عذر، كما لاله هللا عز وجل: }لُْل لِلََفِ

بَللَةُ{  -[ ولال: }َكَما بََدأَُكْم تَعُوُدوَن 2ٗٔألنعام: ]ا ٌِْهُم الضَّ فَِرٌمًا َهَدى َوفَِرٌمًا َحكَّ َعلَ
 .(ٕ)[ٖٓ - 2ٕ]األعراؾ: 

 أن الحكمة فً عدم هداٌة الخلك كلهم مع لدرة هللا تعالى على ذلن هو التكلٌؾ واالبتبلء. -2
 

 المرآن
هبِْع أَْهَواَء }لُْل َهلُمه ُشَهَداَءُكُم الهِذٌ َم َهذَا فَِإْن َشِهُدوا فَََل تَْشَهْد َمعَُهْم َوََل تَت َ َحره َن ٌَْشَهُدوَن أَنه َّللاه

 [ٓ٘ٔ({ ]األنعام : ٓ٘ٔالهِذٌَن َكذهبُوا بِآٌَاتِنَا َوالهِذٌَن ََل ٌُْإِمنُوَن بِاْْلِخَرِة َوُهْم بَِربِِّهْم ٌَْعِدلُوَن )
 التفسٌر:
م  -رسولأٌها ال-لل  لهإالء المشركٌن: هاتوا شهداءكم الذٌن ٌشهدون أن هللا تعالى هو الذي حرَّ

متم من الحرث واألنعام، فإن شهدوا  فبل تصدلهم، وال توافك الذٌن حكَّموا  -كذبًا وزوًرا-ما حرَّ
 تتبع أهواءهم، فكذبوا بآٌات هللا فٌما ذهبوا إلٌه من تحرٌم ما أحل هللا، وتحلٌل ما حرم هللا، وال

 الذٌن ال ٌصدلون بالحٌاة اآلخرة وال ٌعملون لها، والذٌن هم بربهم ٌشركون فٌعبدون معه ؼٌره.
 سبب النزول:

َم َهَذا لال الثعلبً:" } َ َحرَّ {، أي: احضروهم وأتوا لُْل َهلُمَّ ُشَهَداَءُكُم الَِّذٌَن ٌَْشَهُدوَن أَنَّ َّللاَّ
{ ٌَْعِدلُونَ  {، إلى لوله :}فَإِْن َشِهُدوا فبََل تَْشَهْد َمعَُهمْ لى: }بهم، فمالوا: نحن نشهد، فمال هللا تعا

 .(ٖ)ٌشركون"
َم َهَذا{ ]األنعام : لوله تعالى:  َ َحرَّ لل [، أي:" ٓ٘ٔ}لُْل َهلُمَّ ُشَهَداَءُكُم الَِّذٌَن ٌَْشَهُدوَن أَنَّ َّللاَّ

م ما لهإالء المشركٌن: هاتوا شهداءكم الذٌن ٌشهدو -أٌها الرسول- ن أن هللا تعالى هو الذي حرَّ
متم من الحرث واألنعام" حرَّ
(ٗ). 

ٌمول : لل أرونً الذٌن ٌشهدون أن هللا حرم هذا مما حرمت العرب ،  لال السدي:" 
 .(٘)ولالوا : أمرنا هللا به"

عن مجاهد لوله : }هلم شهداءكم الذٌن ٌشهدون أن هللا حرم هذا{ ، لال : البحابر 
والسٌَُّّب"
(ٙ). 

َم َهذَا { أي : هذا  لال ابن كثٌر:" َ َحرَّ أي : أحضروا شهداءكم } الَِّذٌَن ٌَْشَهُدوَن أَنَّ َّللاَّ
 .(2)الذي حرمتموه وكذبتم وافترٌتم على هللا فٌه"

 .(1)أي: فهاتوا شهداءكم، ولربوا شهداءكم"لال الزجاج:" 
 .(2)أي: احضروهم وأتوا بهم"لال الثعلبً:"

                                                           
 ..ٕٔٔ-ٕٓٔ«:التخلً عن التملٌد والتحلً باألصل المفٌد»كتاب التوحٌد المسمى بـ انظر:  (ٔ)
 .ٓٙاعتماد أبمة الحدٌث، أبوبكر الجرجانً:انظر:  (ٕ)
 .ٖٕٓ/ٗتفسٌر الثعلبً: (ٖ)
 .1ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٗٔ/ٕٔ(:صٖٖٔٗٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٕٗٔ/ٕٔ(:صٖٗٔٗٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .1ٖ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٖٕٓ/ٕمعانً المرآن: (1)
 .ٕٕٓ/ٗتفسٌر الثعلبً: (2)
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: لل لهإالء المشركٌن أحضروا شهداءكم على أن هللا حرم ما أي لال المرطبً:"
 .(ٔ)حرمتم"
ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص : لل ، ٌا دمحم ، لهإالء المفترٌن على ربهم  لال الطبري:" 

من عبدة األوثان ، الزاعمٌن أّن هللا حرم علٌهم ما هم محرموه من حروثهم وأنعامهم }هلم 
كم{ ، ٌمول : هاتوا شهداءكم الذٌن ٌشهدون على هللا أنه حرم علٌكم ما تزعمون أنه حرمه شهداء
 .(ٕ)علٌكم"
 .(ٖ)فموله: }هلم شهداءكم{ صٌؽة تعجٌز، فهم عاجزون عن بٌان مستند"لال الشنمٌطً:" 
م ما أحل هللا، ونسب ذلن إلى هللا: أْحِضروا شهداءكم لال السعدي:"  أي: لل لمن حرَّ
 ٌشهدون أن هللا حرم هذا، فإذا لٌل لهم هذا الكبلم، فهم بٌن أمرٌن:الذٌن 

إما: أن ال ٌحضروا أحدا ٌشهد بهذا، فتكون دعواهم إذًا باطلة، خلٌة من الشهود  -
 والبرهان.

وإما: أن ٌحضروا أحدا ٌشهد لهم بذلن، وال ٌمكن أن ٌشهد بهذا إال كل أفان أثٌم  -
 .(ٗ)مور التً ٌصح أن ٌشهد بها العدول"ؼٌر ممبول الشهادة، ولٌس هذا من األ

د: فً الواحد واالثنٌن والجمٌع ، وتذكر فً المإنث  «هلم»وأهل العالٌة من تهامة توّحِ
والمذكر ، فتمول للواحد : هلم ٌا فبلن، ولبلثنٌن والجمٌع كذلن ، ولؤلنثى مثله ، ومنه لول 

 : (٘)األعشى
 َهلُمَّ إلَى أَْمِرُكْم لَْد ُصِرْم            َوَكاَن َدَعا لَْوَمهُ َدْعَوةً         
 ٌنشد :هلم ، وهلموا. 

دون للواحد ، وٌثنُّون لبلثنٌن ، وٌجمعون للجمٌع.  وأما أهل السافلة من نجد ، فإنهم ٌوّحِ
فٌمال للواحد من الرجال :هلم، وللواحدة من النساء :هلمً، ولبلثنٌن : هلما، وللجماعة من 

 .(ٙ)للنساء : َهْلُمْمنَ الرجال : هلموا ، و
فإِن حضروا وكذبوا فً  [، أي:"ٓ٘ٔ}فَإِْن َشِهُدوا فبََل تَْشَهْد َمعَُهْم{ ]األنعام : لوله تعالى: 

روا فبل تشهد بمثل شهادتهم وال تصّدلهم فإِنه كذٌب بحٌت" شهادتهم وزوَّ
(2). 

 .(1)لال هللا لرسوله : }فإن شهدوا فبل تشهد معهم{ " لال السدي:" 
 .(2)ٌعنً: فإن شهدوا كاذبٌن، فبل تشهد معهم" لال السمعانً:" 
فبل تسلم لهم ما شهدوا به وال تصدلهم ألنه إذا سلم لهم فكؤنه شهد  لال النسفً:أي:" 

 .(ٓٔ)معهم مثل شهادتهم فكان واحدا منهم"
أي: ]فإن[شهد بعضهم لبعض، فبل تصدق أداء الشهادة إال من كتاب أو  لال المرطبً:"

 .(ٔٔ)لسان نبً، ولٌس معهم شً من ذلن" على
فمالوا: نحن نشهد، فمال هللا تعالى: فإن شهدوا فبل تشهد معهم إلى لوله لال الثعلبً:"
 .(ٕٔ)ٌعدلون ٌشركون."

                                                           
 .2ٕٔ/2تفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .ٖٕٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
نمٌطً فً تفسٌره أضواء البٌان، جمع: المنٌاوي: الجموع البهٌة للع(ٖ) مٌدة السلفٌة التً ذكرها العبلمة الّشِ
ٕ/ٖ1ٕ. 
 .22ٕتفسٌر السعدي: (ٗ)
 .ٖٕٔ/ٕٔ، وتفسٌر الطبري:1ٕٓ/  ٔ، ومجاز المرآن ألبً عبٌدة  ٖٗدٌوانه (٘)
 .ٖٕٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٖ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (2)
 .ٕٗٔ/ٕٔ(:صٖٖٔٗٔأخرجه الطبري) (1)
 .٘٘ٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (2)
 .2ٗ٘/ٔتفسٌر النسفً: (ٓٔ)
 .2ٕٔ/2تفسٌر المرطبً: (ٔٔ)
 .ٕٕٓ/ٗتفسٌر الثعلبً: (ٕٔ)
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م ما ٌزعمون أن  لال الطبري:"  ٌمول : ٌا دمحم ، فإن جاءون بشهداء ٌشهدون أن هللا َحرَّ
نهم كذبة وشهود زور فً شهادتهم بما شهدوا به من ذلن هللا حرمه علٌهم، }فبل تشهد معهم{، فإ

 .(ٔ)على هللا . وخاطب بذلن جل ثناإه نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص ، والمراد به أصحابه والمإمنون به"
 .(ٕ)أي : ألنهم إنما ٌشهدون والحالة هذه كذبًا وزوًرا " لال ابن كثٌر:"

َّبِْع أَْهَواَء الَّذِ لوله تعالى:  وال توافك الذٌن [، أي:" ٌَٓ٘ٔن َكذَّبُوا بِآٌَاتِنَا{ ]األنعام : }َواَل تَت
 .(ٖ)حكَّموا أهواءهم، فكذبوا بآٌات هللا فٌما ذهبوا إلٌه من تحرٌم ما أحل هللا، وتحلٌل ما حرم هللا"

 .(ٖ)هللا"
لال الطبري:" ٌمول: وال تتابعهم على ما هم علٌه من التكذٌب بوحً هللا وتنزٌله، فً  

وتحلٌل ما أحل لهم، ولكن اتبع ما أوحً إلٌن من كتاب ربن الذي ال ٌؤتٌه  تحرٌم ما حرم،
 .(ٗ)الباطل من بٌن ٌدٌه وال من خلفه"

وال تتبع الذٌن ال [، أي:" ٓ٘ٔ}َوالَِّذٌَن اَل ٌُْإِمنُوَن بِاآْلِخَرةِ{ ]األنعام : لوله تعالى: 
 .(٘)ٌصدلون بالحٌاة اآلخرة وال ٌعملون لها"

ٌمول: وال تتبع أهواء الذٌن ال ٌإمنون باآلخرة، فتكذب بما هم به مكذبون لال الطبري:"  
 .(ٙ)من إحٌاء هللا خلمه بعد مماتهم، ونشره إٌاهم بعد فنابهم"

والذٌن هم بربهم ٌشركون [، أي:" ٓ٘ٔ}َوُهْم بَِربِِّهْم ٌَْعِدلُوَن{ ]األنعام : لوله تعالى: 
 .(2)فٌعبدون معه ؼٌره"

ول: وهم مع تكذٌبهم بالبعث بعد الممات، وجحودهم لٌام الساعة، باهلل لال الطبري:" ٌم 
 .(1)ٌعدلون األوثاَن واألصناَم، فٌجعلونها له ِعْدال وٌتخذونها له ندًّا ٌعبدونها من دونه"

 .(2)أي : ٌشركون به ، وٌجعلون له عدٌبل" لال ابن كثٌر:"
. فإذا كانوا كافرٌن بالٌوم اآلخر أي: ٌسوون به ؼٌره من األنداد واألوثانلال السعدي:"

ؼٌر موحدٌن هلل، كانت أهوٌتهم مناسبة لعمٌدتهم، وكانت دابرة بٌن الشرن والتكذٌب بالحك، 
فحري بهوى هذا شؤنه، أن ٌنهى هللا خٌار خلمه عن اتباعه، وعن الشهادة مع أربابه، وعلم حٌنبذ 

 .(ٓٔ)أن تحرٌمهم لما أحل هللا صادر عن تلن األهواء المضلة"
 الفوابد:
 من فوابد اآلٌة الكرٌمة: أن ؼٌر هللا ال ٌتصؾ بصفات التحلٌل وال التحرٌم. -ٔ
ومنها: بٌان خطورة الشرن، لمد ممت هللا اْلُمْشِرِكٌَن، وكتب وأوجب علٌهم الخلود  -ٕ

ولعنهم من أجل الشرن، كما ذكر هللا تَعَالَى فً المُْرآن فً سورة األنعام فً موضعٌن 
ِ الَِّذي َخلََك السََّماَواِت منها حمٌمة م ا ٌفعله الُمْشِرُكوَن، فَمَاَل فً أول آٌة: }اْلَحْمُد ّلِِلَّ

« العدل»[ ؤَواأْلَْرَض َوَجعََل الظُّلَُماِت َوالنُّوَر ثُمَّ الَِّذٌَن َكفَُروا بَِربِِّهْم ٌَْعِدلُوَن{ ]األنعام:
العربً إذا ركب البعٌر أو الدابة  فً اللؽة العربٌة معناه: التسوٌة أو المساواة، فكان

 وضع هاهنا حمبلً وهاهنا حمبلً فتعادل، فبل ٌمٌل أحدهما َعلَى اآلخر.
لَاَل: }ثُمَّ الَِّذٌَن َكفَُروا بَِربِِّهْم ٌَْعِدلُوَن{، أي: ٌساوون، وجاء فً آخر السورة 

ً :}َوُهْم بَِربِِّهْم ٌَْعِدلُوَن{ ]األنعام: الذي َجاَء فً سورة األنعام « العدل»[ وهذا ٓ٘ٔأٌضا

                                                           
 .ٕٗٔ-ٖٕٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٖ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .1ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٗٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٗٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٗٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٗٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕٗٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2ٖ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .22ٕتفسٌر السعدي: (ٓٔ)
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ِ إِْن ُكنَّا  َجاَء فً سورة الشعراء ُمعبراً عنه بكلمة أخرى هً التسوٌة كما لال تعالى: }تَاّلِلَّ
[ لماذا استوجبتم النَّار؟ عافانا هللا وإٌاكم من ذلن، 22لَِفً َضبلٍل ُمبٌٍِن{ ]الشعراء:

ٌُكْم بَِرّبِ اْلعَالَِمٌَن{ [ فالعدل والتسوٌة هً الشرن باهلل 21]الشعراء: ٌمولون: }إِْذ نَُسّوِ
ُسْبَحانَهُ َوتَعَالَى، وٌكون العدل، وتكون التسوٌة، كما بٌن ذلن فً سورة البمرة فمَاَل: 
ِ َوالَِّذٌَن آَمنُوا أََشدُّ ُحبّ  ِ أَْنَداداً ٌُِحبُّونَُهْم َكُحّبِ َّللاَّ ِ{ }َوِمَن النَّاِس َمْن ٌَتَِّخذُ ِمْن ُدوِن َّللاَّ ً ّلِِلَّ ا

[ عدلوا باهلل ؼٌره وسووا بٌن هللا وبٌن وؼٌره فً المحبة التً هً أساس ٘ٙٔ]البمرة:
كل األعمال، ومن ساوى بٌن هللا وبٌن أحد من خلمه فً المحبة والتعظٌم واإلجبلل، 

 . (ٔ)اللذان ال ٌنشؤن إال عن محبة
 ومن الفوابد: عدم إلرار شهادة الباطل وحرمة السكوت عنها. -ٖ
 ومنها: حرمة اتباع أصحاب األهواء الذٌن كذبوا بآٌات هللا. -ٗ
ومنها: أن نتابج اتباع الهوى عظٌمة الخطر، ومن هذه المظاهر: االنحراؾ عن  -٘

َّبِْع أَْهَواَء الَِّذٌَن َكذَّبُوا بِآٌاتِنَا َوالَِّذٌَن ال ٌُْإِمنُوَن  الصراط المستمٌم، لال تعالى:}َوال تَت
بَِربِِّهْم ٌَْعِدلُوَن{، فؤمر هللا رسوله ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌتبع الشرٌعة وال ٌتبع الهوى، وال  بِاآْلِخَرةِ َوُهمْ 

 ٌركن إلى أهواء الناس، فإنه إذا مال إلى أهوابهم انحرؾ عن الصراط المستمٌم.
 

 المرآن
ٌُْكْم أََله تُْشِرُكوا بِ  َم َربُُّكْم َعلَ ٌِْن إِْحَسانًا َوََل تَْمتُلُوا أَْوََلَدُكْم }لُْل تَعَالَْوا أَتُْل َما َحره ٌْئًا َوبِاْلَواِلَد ِه َش

ا النهْفَس ِمْن إِْمََلٍق نَْحُن نَْرُزلُُكْم َوإٌِهاُهْم َوََل تَْمَربُوا اْلفََواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما بََطَن َوََل تَْمتُلُو
ُ إَِله بِاْلَحّكِ َذِلكُ  َم َّللاه اُكْم بِِه لَعَلهُكْم تَْعِملُوَن )الهتًِ َحره  [ٔ٘ٔ({ ]األنعام : ْٔ٘ٔم َوصه

 التفسٌر:
لهم: تعالوا أتل ما حرم ربكم علٌكم: أن ال تشركوا معه شٌبًا من مخلولاته فً  -أٌها الرسول-لل 

عبادته، بل اصرفوا جمٌع أنواع العبادة له وحده، كالخوؾ والرجاء والدعاء، وؼٌر ذلن، وأن 
إلى الوالدٌن بالبر والدعاء ونحو ذلن من اإلحسان، وال تمتلوا أوالدكم ِمن أجل فمر نزل  تحسنوا

بكم؛ فإن هللا ٌرزلكم وإٌاهم، وال تمربوا ما كان ظاهًرا من كبٌر اآلثام، وما كان خفًٌّا، وال تمتلوا 
بعد اإلحصان النفس التً حرم هللا لتلها إال بالحك، وذلن فً حال المصاص من الماتل أو الزنى 

أو الردة عن اإلسبلم، ذلكم المذكور مما نهاكم هللا عنه، وعهد إلٌكم باجتنابه، ومما أمركم به، 
اكم به ربكم؛ لعلكم تعملون أوامره ونواهٌه.  وصَّ

 سبب النزول:
 لال البؽوي:" وذلن أنهم سؤلوا ولالوا: أي شًء الذي حرم هللا تعالى؟ فمال عز وجل:}

 .(ٕ)"تُْل..{لُْل تَعَالَْوا أَ 
ٌُْكْم{ ]األنعام : لوله تعالى:  َم َربُُّكْم َعلَ أٌها -لل  [، أي:"ٔ٘ٔ}لُْل تَعَالَْوا أَتُْل َما َحرَّ
 .(ٖ)لهم: تعالوا أتل ما حرم ربكم علٌكم" -الرسول
ربهم ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص : لل ، ٌا دمحم ، لهإالء العادلٌن ب لال الطبري:" 

موه من حروثهم وأنعامهم ، على ما  األوثان واألصنام ، الزاعمٌن أن هللا حرم علٌهم ما هم محّرِ
ذكرت لن فً تنزٌلً علٌن : تعالوا ، أٌها الموم ، ألرأ علٌكم ما حرم ربكم حمًا ٌمٌنًا ،  ال الباطل 

َصكم على هللا الكذَب والفرٌةَ ظنًّا ،  ولكن وحًٌا م ًصا ، تخرُّ ًّ ، وتنزٌبل أنزله تخرُّ ن هللا أوحاه إل
" ًّ عل
(ٗ). 
لهإالء المشركٌن الذٌن  -فٌمول تعالى لنبٌه ورسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص : لل ٌا دمحم  لال ابن كثٌر:" 

أشركوا وعبدوا ؼٌر هللا ، وحرموا ما رزلهم هللا ، ولتلوا أوالدهم وكل ذلن فعلوه بآرابهم 
                                                           

 ]مرلم آلٌا[ .2ٙٔٔانظر: شرح الطحاوٌة لسفر الحوالً: (ٔ)
 .ٕٕٓ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .1ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕ٘ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
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ٌُْكْم { وتسوٌل الشٌاطٌن لهم ، } لُ  َم َربُُّكْم َعلَ ْل { لهم } تَعَالَْوا { أي : هلموا وألبلوا : } أَتُْل َما َحرَّ
أي : ألص علٌكم وأخبركم بما حرم ربكم علٌكم حمًا ال تخرًصا ، وال ظنًا ، بل وحًٌا منه وأمًرا 

 .(ٔ)من عنده"
حما ٌمٌنا كما أوحى إلً  لل ٌا دمحم: تعالوا أتل ألرأ ما حرم ربكم علٌكم لال الثعلبً:أي:" 

 .(ٕ)ربً وأمرنً به ال ظنا وال تكذٌبا كما ٌزعمون"
أي: تمدموا والرءوا حما ٌمٌنا كما أوحى إلً ربً، ال ظنا وال كذبا كما  لال المرطبً:" 

زعمتم، وجعلوا التمدم ضربا من التعالً واالرتفاع، ألن المؤمور بالتمدم فً أصل وضع هذا 
ا فمٌل له تعال، أي ارفع شخصن بالمٌام وتمدم، واتسعوا فٌه حتى جعلوه الفعل كؤنه كان لاعد

 .(ٖ)للوالؾ والماشً. لال ابن الشجري"
هذا أمر من هللا عز وجل لنبٌه ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌدعوا جمٌع الخلك إلى سماع  لال ابن عطٌة:" 

و}تعالوا{، معناه: ألبلوا،  تبلوة ما حرم هللا بشرع اإلسبلم المبعوث به إلى األسود واألحمر،
، فكؤن الدعاء لما كان أمرا من الداعً استعمل فٌه ترفٌع المدعو، «العلو»وأصله من 

، إذ تفاعل هو مطاوع فاعل، و}أتل{، معناه: اسردوا نص من «عالى»هو مطاوع « تعالى»و
 .(ٗ)التبلوة التً ٌصح هً اتباع بعض الحروؾ بعضا"

ٌْبًا{ ]األنعام : }أاَلَّ تُْشرِ لوله تعالى:   .(٘)أن ال تعبدوا معه ؼٌره" [، أي:"ُٔ٘ٔكوا بِِه َش
أن ال تشركوا باهلل شٌبًا من خلمه ، وال تعدلوا به األوثان واألصنام ،  لال الطبري:أي:" 

 .(ٙ)وال تعبدوا شٌبًا سواه"
ا ٌعبد أي: ال للٌبل وال كثٌرا، وحمٌمة الشرن باهلل: أن ٌعبد المخلوق كم لال السعدي:" 

هللا، أو ٌعظم كما ٌعظم هللا، أوٌصرؾ له نوع من خصابص الربوبٌة واإللهٌة، وإذا ترن العبد 
الشرن كله صار موحدا، مخلصا هلل فً جمٌع أحواله، فهذا حك هللا على عباده، أن ٌعبدوه وال 

 .(2)ٌشركوا به شٌبا"
ٌْبًا{"  مل ثبلثة أوجه: أحدها: أال تشركوا ٌحت لال الماترٌدي:لوله: }أاَلَّ تُْشِرُكوا بِِه َش

 .(1)بعبادته عبادة ؼٌره من شٌطان أو وثن. والثالث: أن ٌحمل األمرٌن معاً"
عن عبادة الصامت لال:"أوصانا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بسبع خصال، أال تشركوا باهلل شٌبا وإن  

 .(2)حرلتم ولطعتم وصلبتم"
ً هللا عنه ، لال : لال رسول هللا صلى هللا وفً الصحٌحٌن من حدٌث أبً ذر ، رض

علٌه وسلم : "أتانً جبرٌل فبشرنً أنه من مات ال ٌشرن باهلل شٌبًا من أمتن ، دخل الجنة. للت 
: وإن زنا وإن سرق ؟ لال : وإن زنا وإن سرق. للت : وإن زنا وإن سرق ؟ لال : وإن زنا وإن 

ا وإن سرق ، وإن شرب الخمر" : وفً بعض سرق. للت : وإن زنا وإن سرق ؟ لال : وإن زن
الرواٌات أن المابل ذلن إنما هو أبو ذر لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، وأنه ، علٌه السبلم ، لال فً الثالثة : 

 .  (ٓٔ)"وإن رؼم أنُؾ أبً ذر"
وفً بعض المسانٌد والسنن عن أبً ذر رضً هللا عنه، لال : لال رسول هللا صلى هللا 

سلم : "ٌمول هللا تعالى : ٌا ابن آدم ، إنن ما دعوتنً ورجوتنً فإنً أؼفر لن على ما كان علٌه و

                                                           
 .2ٖ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٖٕٓ/ٗتفسٌر الثعلبً: (ٕ)
 .2ٔ/ٔ، وكبلم ابن الشجري فً األمانً:ٖٓٔ/2تفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .ٖٔٙ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٗ)
 .22ٖ/ٔصفوة التفاسٌر: (٘)
 .ٕ٘ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .22ٕتفسٌر السعدي: (2)
 .1٘ٔ/ٕتفسٌر الماترٌدي: (1)
 .ٗٔٗٔ/٘(:ص1ٓ1٘أخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .(2ٗ( وصحٌح مسلم برلم )2ٖٕٔبرلم )البخاري (ٓٔ)
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منن وال أبالً ، ولو أتٌتنً بمراب األرض خطٌبة أتٌتن بمرابها مؽفرة ما لم تشرن بً شٌبا ، 
 .(ٔ)وإن أخطؤت حتى تبلػ خطاٌان َعنَان السماء ثم استؽفرتنً ، ؼفرت لن" 

 .(ٕ)ابن مسعود : "من مات ال ٌشرن باهلل شٌبًا ، دخل الجنة"وفً صحٌح مسلم عن 
فإن لٌل: ما معنى لوله:}حرم ربكم علٌكم أال تشركوا به شٌبا{، والمحرم هو الشرن ال  

 (ٖ)ترن الشرن؟
 رفع، معناه: هو أن ال تشركوا.« أن:»لٌل: موضع  

 ولٌل: محله نصب، واختلفوا فً وجه انتصابه:
صلة كموله تعالى:}َما َمنَعََن أاَلَّ تَْسُجَد{ « ال»ٌكم أن تشركوا به، ولٌل: معناه: حرم عل

 [، أي: منعن أن تسجد. ٕٔ]األعراؾ : 
ولٌل: تم الكبلم عند لوله:}حرم ربكم{، ثم لال: }علٌكم أن ال تشركوا به شٌبا{، على 

 . (ٗ)اإلؼراء
فٌكون: أتل علٌكم أال لال الزجاج: وٌجوز أن ٌكون )أال تشركوا( محموال على المعنى، 

 تشركوا به شٌبا، فالمعنى: أتل علٌكم تحرٌم الشرن به.
وجابز أن ٌكون على معنى: أوصٌكم }أال تشركوا به شٌبا{، ألن لوله: }وبالوالدٌن 

 .(٘)إحسانا{ محمول على معنى: أوصٌكم بالوالدٌن إحسانا"
ٌِْن إِْحَسانًا{ ]األنعام : لوله تعالى:  وأن تحسنوا إلى الوالدٌن بالبر  [، أي:"ٔ٘ٔ}َوبِاْلَواِلَد

 .(ٙ)والدعاء ونحو ذلن من اإلحسان"
 .(2)لال الماترٌدي:"أي: برا بهما" 
 .(1)ٌمول : وأوصى بالوالدٌن إحسانًا" لال الطبري:" 
 .(2)أي: وأحسنوا بالوالدٌن إحسانا" لال السمعانً:" 
ً ، واإللال الماوردي:أي:"  حسان تؤدٌة حمولهما ومجانبة وأوصٌكم بالوالدٌن إحسانا

 .(ٓٔ)عمولهما والمحافظة على برهما"
أي : وأوصاكم وأمركم بالوالدٌن إحسانا ، أي : أن تحسنوا إلٌهم ، كما  لال ابن كثٌر:" 

ٌِْن إِْحَسانًا { ]اإلسراء :  تعالى  وهللا [،ٖٕلال تعالى : } َولََضى َربَُّن أاَل تَْعبُُدوا إاِل إٌَِّاهُ َوبِاْلَواِلَد
ًَّ اْلَمِصٌُر * َوإِْن  ٌَْن إِلَ كثًٌرا ما ٌمرن بٌن طاعته وبر الوالدٌن ، كما لال : } أَِن اْشُكْر ِلً َوِلَواِلَد
ْنٌَا َمْعُروفًا َواتَّ  ٌَْس لََن بِِه ِعْلٌم فبَل تُِطْعُهَما َوَصاِحْبُهَما فًِ الدُّ بِْع َجاَهَداَن َعلى أَْن تُْشِرَن بًِ َما لَ

ًَّ َمْرِجعُُكْم فَؤُنَبِّبُُكْم بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن { ]لممان : َسبٌِ ًَّ ثُمَّ إِلَ [. فؤمر ٘ٔ،  َٗٔل َمْن أَنَاَب إِلَ
باإلحسان إلٌهما ، وإن كانا مشركٌن بحسبهما ، ولال تعالى : } َوإِْذ أََخْذنَا ِمٌثَاَق بَنًِ إِْسَرابٌَِل ال 

َ َوبِ  ٌِْن إِْحَسانًا { اآلٌة. ]البمرة : تَْعبُُدوَن إاِل َّللاَّ  .(ٔٔ)["1ٖاْلَواِلَد
اإلحسان إلى الوالدٌن: برهما وحفظهما وصٌانتهما وامتثال أمرهما  لال المرطبً:" 

 .(ٕٔ)وإزالة الرق عنهما وترن السلطنة علٌهما"

                                                           
( ولال 2ٕ٘ٗ( وابن ماجة فً السنن برلم )2ٕ٘ٗ( والترمذي فً السنن برلم )ٗ٘ٔ/٘رواه أحمد فً مسنده )(ٔ)

 .ولال الترمذي : "هذا حدٌث حسن"
 .(2ٗ( وصحٌح مسلم برلم )2ٖٕٔصحٌح البخاري برلم )(ٕ)
 .ٖٗٙ/ٔانظر: معانً المرآن للفراء: (ٖ)
 .ٖٕٓ/ٌٖر البؽوي:انظر: تفس (ٗ)
 .ٖٗٓ-ٖٖٓ/ٕمعانً المرآن: (٘)
 .1ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖٔٔ/ٗتفسٌر الماترٌدي: (2)
 .ٕ٘ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٙ٘ٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (2)
 .1٘ٔ/ٕالنكت والعٌون: (ٓٔ)
 .ٖٔٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .ٕٖٔ/2تفسٌر المرطبً: (ٕٔ)
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وفً الصحٌحٌن عن ابن مسعود ، رضً هللا عنه ، لال :" سؤلت رسول هللا صلى هللا 
: أي العمل أحب إلى هللا ؟ لال : الصبلة على ولتها. للت : ثم أّي ؟ لال : بر  علٌه وسلم

الوالدٌن. للت : ثم أّي ؟ لال :الجهاد فً سبٌل هللا. لال ابن مسعود : حدثنً بهن رسول هللا صلى 
 .(ٔ)هللا علٌه وسلم ولو استزدته لزادنً"

وال تمتلوا أوالدكم  [، أي:"ْٔ٘ٔمبَلٍق{ ]األنعام : }َواَل تَْمتُلُوا أَْواَلَدُكْم ِمْن إِ لوله تعالى: 
 .(ٕ)خشٌة الفمر"
 .(ٖ)وال تبدوا أوالدكم فتمتلوهم من خشٌة الفمر على أنفسكم بنفماتهم"لال الطبري:ٌمول:" 
 .(ٗ)أي: ال تمتلوا أوالدكم من فمر، أي: من خوؾ فمر" لال الزجاج:" 
 .(٘)عٌش"وال تبدوا بناتكم خشٌة ال لال الثعلبً:أي:" 
بناتكم خشٌة العٌلة، فإنً رازلكم وإٌاهم.  -من الموءودة -أي: ال تبدوا لال المرطبً:" 

 .(ٙ)ولد كان منهم من ٌفعل ذلن باإلناث والذكور خشٌة الفمر، كما هو ظاهر اآلٌة"
من ذكور وإناث ، بسبب الفمر وضٌمكم من رزلهم، كما كان ذلن  لال السعدي:أي:" 

ٌة الماسٌة الظالمة، وإذا كانوا منهٌٌن عن لتلهم فً هذه الحال، وهم أوالدهم، موجودا فً الجاهل
 .(2)فنهٌهم عن لتلهم لؽٌر موجب، أو لتل أوالد ؼٌرهم، من باب أولى وأحرى"

 .(1)لال ابن الّجوزي: ٌرٌد: دفن البنات أحٌاء من خوؾ الفمر"
ؾ على ذلن اإلحسان إلى لما أوصى تعالى ببر اآلباء واألجداد ، عط لال ابن كثٌر:"

األبناء واألحفاد ، فمال تعالى : } َوال تَْمتُلُوا أَْوالَدُكْم ِمْن إِْمبلٍق {، وذلن أنهم كانوا ٌمتلون 
لت لهم الشٌاطٌن ذلن ، فكانوا ٌبدون البنات َخْشٌَة العار ، وربما لتلوا بعض  أوالدهم كما َسوَّ

 .(2)الذكور خٌفةَ االفتمار"
 .(ٓٔ)من ذهاب ما فى أٌدٌكم" {، أي:"ِمْن إِْمبَلقٍ  ة:}لال أبو عبٌد 
لال الشافعً: كان بعض العرب تمتل اإلناث من ولدها صؽارا خوؾ العٌلة علٌهم،  

والعار بهم، فلما نهى هللا عز ذكره عن ذلن من أوالد المشركٌن، دل على تثبٌت النهً عن لتل 
لسنة، مع ما دل علٌه الكتاب من تحرٌم أطمال المشركٌن فً دار الحرب، وكذلن دلت علٌه ا

 .(ٔٔ)المتل بؽٌر حك"
 ألوال:فً اللؽة،« اإلمبلق»وفً معنى

أحدها : أنه اإلفبلس، ومنه :الملك، ألنه اجتهاد المفلس فً التمرٌب إلى الؽنى طمعاً فً تؤجٌله. 
 .(ٖٔ)، وهو معنى لول أبً عبٌدة(ٕٔ)وهذا لول الطبري

 .(ٗٔ)ي: ذهب ماله، واحتاج، وألفر مثلها"أملك فبلن، أ لال أبو عبٌدة:" 
، (ٕ)، ولتادة(ٔ)والثانً : أن اإلمبلق: الفمر، لتلوا أوالدهم خشٌة الفمر. وهذا لول ابن عباس

 .(ٙ)، واختٌار الزجاج(٘)، وابن جرٌج(ٗ)، والضحان(ٖ)والسدي

                                                           
 .(1٘مسلم برلم ) ( وصحٌح22ٓ٘البخاري برلم )(صحٌح ٔ)
 .22ٖ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .2ٕٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٗٓ/ٕمعانً المرآن: (ٗ)
 .ٖٕٓ/ٗتفسٌر الثعلبً: (٘)
 .ٕٖٔ/2تفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .22ٕتفسٌر السعدي: (2)
 .2ٔ/ٕزاد المسٌر: (1)
 .ٖٔٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .1ٕٓ/ٔمجاز المرآن: (ٓٔ)
 .1ٗٔ/ًٕ:تفسٌر الؽمام الشافع (ٔٔ)
 .1ٙٔ/ٕ، والنكت والعٌون:2ٕٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .1ٕٓ/ٔانظر: مجاز المرآن: (ٖٔ)
 .1ٕٓ/ٔمجاز المرآن: (ٗٔ)



ٕٖٙ 
 

 .(2)اإلمبلق: الجوع بلؽة لخم. حكاه النماش عن مإرجوالثالث: أن 
 ٌمال: أملك ماله بمعنى أنفمه، ورجل ملك ٌعطً بلسانه ما لٌس فً للبه.اإلنفاق، والرابع: أنه 

 .(1)منذر بن سعٌدحكاه المرطبً عن 
 .(2)وذكر أن علٌا رضً هللا عنه لال المرأته: "أملمً من مالن ما شبت"
 .(ٓٔ)والخامس: أنه السرؾ فً اإلنفاق. ذكره النماش عن دمحم بن نعٌم الترمذي

 .(ٔٔ)اإلمبلق: الفمر ونفاد الزاد" ً:"لال الثعلب 
 .(ٕٔ)فإن هللا ٌرزلكم وإٌاهم" [، أي:"ٔ٘ٔ}نَْحُن نَْرُزلُُكْم َوإٌَِّاُهْم{ ]األنعام : لوله تعالى: 
فإن هللا هو رازلكم وإٌاهم ، لٌس علٌكم رزلهم ، فتخافوا بحٌاتهم  لال الطبري:أي:" 

 .(ٖٔ)على أنفسكم العجَز عن أرزالهم وألواتهم"
أي: لد تكفلنا برزق الجمٌع، فلستم الذٌن ترزلون أوالدكم، بل وال  لال السعدي:" 

 .(ٗٔ)أنفسكم، فلٌس علٌكم منهم ضٌك"
ثم ذكر فساد اعتمادهم فً اإلمبلق بؤن لال :}نَّْحُن نَْرُزلُُكْم َوإٌَِّاُهْم{، ألن  لال الماوردي:" 

 .(٘ٔ)رزق العباد كلهم ، من كفٌل ومكفول ، على خالمهم "
وال  [، أي:"ٔ٘ٔ}َواَل تَْمَربُوا اْلفََواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما بََطَن{ ]األنعام : لوله تعالى: 

تمربوا ما كان ظاهًرا من كبٌر اآلثام، وما كان خفًٌّا"
(ٔٙ). 

ال تمربوا الذنوب العظام المستفحشة ، الظاهر منها والخفً، أو  لال السعدي:أي:" 
ر، والمتعلك بالملب والباطن، والنهً عن لربان الفواحش أبلػ من النهً عن المتعلك منها بالظاه

 .(2ٔ)مجرد فعلها، فإنه ٌتناول النهً عن ممدماتها ووسابلها الموصلة إلٌها"
ٌمول تعالى ذكره : وال تمربوا الظاهَر من األشٌاء المحّرمة علٌكم ، التً  لال الطبري:" 

ا فً خفاء ال تجاهرون به ،  هً عبلنٌة بٌنكم ال تناكرون ركوبها ، والباطَن منها الذي تؤتونه سرًّ
 فإن كل ذلن حرام.

ولد لٌل : إنما لٌل : ال تمربوا ما ظهر من الفواحش وما بطن ، ألنهم كانوا ٌستمبحون 
 من معانً الزنى بعًضا دون بعض.

                                                                                                                                                                      
 .2ٕٔ/ٕٔ(:صٖ٘ٔٗٔتفسٌر الطبري) (ٔ)
 .2ٕٔ/ٕٔ(:صٖٙٔٗٔتفسٌر الطبري) (ٕ)
 .2ٕٔ/ٕٔ(:ص2ٖٔٗٔتفسٌر الطبري) (ٖ)
 .1ٕٔ/ٕٔ(:ص2ٖٔٗٔتفسٌر الطبري) (ٗ)
 .1ٕٔ-2ٕٔ/ٕٔ(:ص1ٖٔٗٔالطبري)تفسٌر  (٘)
 .ٖٗٓ/ٕانظر: ممعنً المرآن: (ٙ)
 .2ٖٓ/2. والمإرج: هو ابن عمرو أبو فٌد السدوسً. انظر: السٌر:ٕٖٔ/2تفسٌر المرطبً: (2)
 .2ٖٔ/ٙٔ. وهو: الماضً البلوطً األندلسً. انظر: السٌر:ٕٖٔ/2حكاه عنه المرطبً فً تفسٌره:(1)
، ٕٖٔ/2، والمرطبً فً تفسٌره: 1ٖٙ/ٖ، والزمخشري فً الفابك:1ٕٔ/2ؽة:أورده األزهري فً تهذٌب الل (2)

، عن ابن عباس أن 1ٖٗ/ٓٔ، واللسان"ملك":ص1ٖ٘/ٗهو منسوب البن عباس كما فً النهاٌة البن األثٌر:
 نعم أملمً من مالن ما شبت لال هللا تعالى: }َخْشٌَةَ إِْمبلٍق{ امرأة سؤلته: أأنفك من مالً ما شبت، فمال:

 ، معناه خشٌة الفمر والحاجة".
 .ٕٖٙ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (ٓٔ)
 .ٖٕٓ/ٗتفسٌر الثعلبً: (ٔٔ)
 .1ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .2ٕٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .22ٕتفسٌر السعدي: (ٗٔ)
 .1ٙٔ/ٕالنكت والعٌون: (٘ٔ)
 .1ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٙٔ)
 .22ٕتفسٌر السعدي: (2ٔ)
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عن ظاهر ولٌس ما لالوا من ذلن بمدفوع ، ؼٌر أن دلٌل الظاهر من التنزٌل على النهً 
كل فاحشة وباطنها ، وال خبر ٌمطع العذَر ، بؤنه عنى به بعض دون جمٌع. وؼٌر جابز إحالة 

 .(ٔ)ظاهر كتاب هللا إلى باطن ، إال بحجة ٌجب التسلٌم لها "
[، ثمانٌة ٔ٘ٔ}َواَل تَْمَربُوا اْلفََواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما بََطَن{ ]األنعام : وفً لوله تعالى: 
 بلت:تؤوٌ

 .(ٖ)، واختاره الطبري"(ٕ)أحدها : أن ذلن عام فً جمٌع الفواحش سرها وعبلنٌتها ، لاله لتادة
والثانً : أنه خاص فً الزنى ، }ما ظهر منها{ : ذوات الحوانٌت ، }وما بطن{: ذوات 

 .(2)، والسدي(ٙ)، والضحان(٘)، والحسن(ٗ)االستسرار ، لاله ابن عباس
بٌن األختٌن ، وتزوٌج الرجل امرأة أبٌه من بعده، }وما بطن{، الزنى.  والثالث: }ما ظهر{، جمعٌ 

 .(1)لاله مجاهد
 .(2)علً بن حسٌن:، لال:"}ما بطن{: نكاح امرأة األب"وروي عن  
-}ما ظهر منها{،: نكاح األمهات والبنات. وما بطن: الزنا. وهو مروي عن ابن عباس  والرابع:
 ، نحو ذلن فً تفسٌره:}ماظهر منها{.(ٔٔ) ٌر. وروي عن عن سعٌد بن جب(ٓٔ)-أٌضا

 .(ٕٔ)أٌضا-والخامس : أن }ما ظهر منها{ :الخمر ، }وما بطن{: الزنى ، وهو مروي الضحان
 ما ظهر منها:الظلم، ٌعنً: ظلم الناس. : }وما بطن{ من الفواحش: الزنا والسرلة. والسادس:

 .(ٖٔ)وهذا لول عكرمة 
. وهذا لول  }وما بطن{، الزنىكانوا ٌطوفون بالبٌت عراة، والسابع: }ما ظهر منها{: العري، و

 .(ٗٔ)الزهري
: أن }ما ظهر منها{ أفعال الجوارح ، }وما بطن{ منها اعتماد الملوب. وهذا لول سهل والثامن
 .(ٙٔ)، وذكره الماوردي(٘ٔ)التستري
: }ما ظهر منها{، ما نهى عن إتٌانه بالجوارح الظاهرة، }وما بطن{، ٌعنًلال سهل:" 

 اإلصرار علٌه هو على ضربٌن: 
 فواحد ٌؤتً بمعصٌة وٌبمى مصرا علٌها ممٌما على إتٌانها. -
وآخر مصر على المعصٌة لمحبتها فً الملب، وال ٌمدر أن ٌفعلها متى وجدها لضعؾ  -

 .(2ٔ)جوارحه، وهو على أن ٌفعلها، وهذا من أعظم اإلصرار"
{ ]األنعام : }َواَل تَْمتُلُوا النَّْفَس الَّتِ لوله تعالى:  ُ إاِلَّ بِاْلَحّكِ َم َّللاَّ ال تمتلوا [، أي:" ًٔ٘ٔ َحرَّ

 .(1ٔ)النفس البرٌبة التً حّرم هللا لتلها إاِل بموجب"
                                                           

 .1ٕٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٕٔ/ٕٔ(:صٖٗٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .1ٕٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٕٔ/ٕٔ(:صٕٗٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .1ٙٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .2ٕٔ/ٕٔ(:صٔٗٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .2ٕٔ-1ٕٔ/ٕٔ(:صٓٗٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٕٕٓ/ٕٔ(:ص٘ٗٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .2ٔٗٔ/٘(:ص1ٓ2ٖخرجه ابن ابً حاتم)أ (2)
 .2ٔٗٔ/٘(:ص1ٓ2ٕ، و)ٙٔٗٔ/٘(:ص1ٓٙ2انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.ٙٔٗٔ/٘انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٔٔ)
 .ٕٕٓ/ٕٔ(:صٙٗٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .2ٔٗٔ/٘(:ص1ٓ2ٗ، و)ٙٔٗٔ/٘(:ص1ٓٙ2انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .2ٔٗٔ/٘(:ص1ٓ2ٕ، و)ٙٔٗٔ/٘(:ص1ٓ2ٓانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .ٖٙانظر: تفسٌر التستري: (٘ٔ)
 .1ٙٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙٔ)
 .ٖٙتفسٌر التستري: (2ٔ)
 .22ٖ/ٔصفوة التفاسٌر: (1ٔ)
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 .(ٕ)التً حرم لتلها إال بالحك"" (ٔ)ٌعنً: نفس المإمن" لال سعٌد بن جبٌر:" 
اهد ولوله : }إال ٌعنً بالنفس التً حرم هللا لتلها ، نفَس مإمن أو ُمع لال الطبري:" 

بالحك{ ، ٌعنً: بما أباح لتلها به : من أن تمتل نفًسا فتمتل لََوًدا بها ، أو تزنً وهً محصنة 
الذي أباح هللا جل ثناإه لتل النفس التً  «الحك»فترجم ،أو ترتدَّ عن دٌنها الحّكِ فتمتل. فذلن 

 .(ٖ)حرم على المإمنٌن لتلها به"
مسلمة، من ذكر وأنثى، صؽٌر وكبٌر، بر وفاجر، وهً: النفس ال لال السعدي:" 

 .(ٗ)والكافرة التً لد عصمت بالعهد والمٌثاق"
نهى عن المتل بالظلم، وأباح المتل بالحك، وهو مفسر فً لول النبً:  لال السمعانً:" 
ال ٌحل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثبلث: كفر بعد إٌمان، أو زنا بعد إحصان، أو لتل نفس بؽٌر »
 .(ٙ)"(٘)«نفس

ن عبد هللا بن مسعود رضً هللا عنه لال: "لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ال ٌحل دم امرئ مسلم وع 
ٌشهد أن ال إله إال هللا وأنً رسول هللا إال بإحدى ثبلث: الثٌب الزانً، والنفس بالنفس، والتارن 

 .(2)لدٌنه المفارق للجماعة"
اُكْم لوله تعالى:  ذلكم المذكور هو ما أوصاكم  [، أي:"ٔ٘ٔبِِه{ ]األنعام : }َذِلُكْم َوصَّ

 .(1)تعالى بحفظه وأمركم به أمراً مإكداً"
ٌعنً هذه األمور التً عهد إلٌنا فٌها ربُّنا أن ال نؤتٌه وأن ال ندعه ، هً  لال الطبري:" 

انا والكافرٌن بها أن نعمل جمٌعًا به )لعلكم تعملون( ، ٌمول :  وصاكم بذلن األمور التً وصَّ
 .(2)لتعملوا ما وصاكم به ربكم"

لال أبو حٌان:" أشار إلى جمٌع ما تمدم، وفً لفظ }وّصاكم{ من اللطؾ والرأفة وجعلهم  
 .(ٓٔ)أوصٌاء له تعالى ما ال ٌخفى من اإِلحسان"

 .(ٔٔ)وصٌة هللا: دٌن هللا" لال ابن عباس:" 

                                                           
 .2ٔٗٔ/٘(:ص1ٓ2٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .2ٔٗٔ/٘(:ص1ٓ2ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٕٕٔ-ٕٕٓ/ٕٔ:تفسٌر الطبري (ٖ)
 .22ٕتفسٌر السعدي: (ٗ)
( وإسناده صحٌح. ٖٖٕ٘(،وابن ماجه )2ٕ - 2ٔ/ 2(،والنسابً )1ٕ٘ٔ(،والترمذي )ٕٓ٘ٗأخرجه أبوداود )(٘)

 .(221ٕح  ٕ٘ٗ/ 2(،وانظر تحفة األشراؾ )2ٕٙٔصحٌح. انظراإلرواء )
الدار مدخل، من دخله  أبً أمامة بن سهل، لال: "كنا مع عثمان وهو محصور فً الدار، وكان فً من حدٌث 

سمع كبلم من على الببلط، فدخله عثمان، فخرج إلٌنا وهو متؽٌر لونه، فمال: إنهم لٌتواعدوننً بالمتل آنفا، لال: 
ال ٌحل دم امرئ  مسلم إال » للنا: ٌكفٌكهم هللا ٌا أمٌر المإمنٌن، لال: ولم ٌمتلوننً؟ سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول:

، فوهللا ما زنٌت فً جاهلٌة، وال فً «ث: كفر بعد إسبلم، أو زنا بعد إحصان، أو لتل نفس بؽٌر نفس بإحدى ثبل
عثمان وأبو »إسبلم لط، وال أحببت أن لً بدٌنً بدال منذ هدانً هللا، وال لتلت نفسا، فبم ٌمتلوننً؟ لال أبو داود: 

 «.بكر رضً هللا عنهما تركا الخمر فً الجاهلٌة
( ، كتاب الدٌات، باب إن النفس بالنفس، 121ٙ، ح  ٕٔٓ/ ٕٔالبخاري مع الفتح : ) وانظر: صحٌح

( ، كتاب المسامة، باب ما ٌباح به دم المسلم. 2ٙٙٔ/ ٕ٘، ح  2ٙٔ/ ٔٔ"صحٌح مسلم مع شرح النووي" : )
ا بعد إحصان، ال ٌحل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثبلث كفر بعد إٌمان، وزنً  الحدٌث: جاءت رواٌته عن عبد هللا :"

 .ولتل النفس بؽٌر حك"
 .ٙ٘ٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٙ)
، ومسلم فً المسامة، باب ٕٔٓ/  ٕٔأخرجه البخاري فً الدٌات، باب لول هللا تعالى: "أن النفس بالنفس.." (2)

 .2ٗٔ/  ٓٔ، والبؽوي فً شرح السنة: ٕٖٓٔ/  ٖ( : 2ٙٙٔبٌان ما ٌباح به دم المسلم )
 .22ٖ/ٔصفوة التفاسٌر: (1)
 .ٕٕٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
 .11ٙ/ٗالبحر المحٌط: (ٓٔ)
 .1ٔٗٔ/٘(:ص1ٓ21أخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
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: أٌكم ٌباٌعنً على هإالء اآلٌات الثبلث؟ ثم عن عبادة بن الصامت: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
ٌِْن إِْحَسانًا وَ  ٌْبًا َوبِاْلَواِلَد ٌُْكْم أاَلَّ تُْشِرُكوا بِِه َش َم َربُُّكْم َعلَ اَل تَْمتُلُوا أَْواَلَدُكْم تبل: }لُْل تَعَالَْوا أَتُْل َما َحرَّ

ْمَربُوا اْلفََواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما بََطَن َواَل تَْمتُلُوا النَّْفَس الَّتًِ ِمْن إِْمبَلٍق نَْحُن نَْرُزلُُكْم َوإٌَِّاُهْم َواَل تَ 
اُكْم بِِه لَعَلَُّكْم تَْعِملُوَن{ ُ إاِلَّ بِاْلَحّكِ َذِلُكْم َوصَّ َم َّللاَّ َحرَّ
، حتى فرغ من ثبلث آٌات، ثم لال: ومن (ٔ)
هللا فً الدنٌا كانت عموبة، ومن أخره إلى  وفى بهن آجره هللا، ومن انتمص منهن شٌبا فؤدركه

 .(ٕ)اآلخرة كان أمره إلى هللا إن شاء أخذه، وإن شاء عفا عنه"
 :(ٖ)األمر المإكد الممرر، ومنه لول الشاعر«: الوصٌة» لاالبن عطٌة:" 

لَِه ِحٌَن أَْوصَ  ِ اإْلِ ًّ ٍد                   نَبِ  (ٗ)ى َوأَْشَهَدا"أَِجدََّن لَْم تَْسَمْع َوَصاةَ ُمَحمَّ
لعلكم تسترشدون بعمولكم إِلى فوابد  [، أي:"ٔ٘ٔ}لَعَلَُّكْم تَْعِملُوَن{ ]األنعام : لوله تعالى: 

 .(٘)هذه التكالٌؾ ومنافعها فً الدٌن والدنٌا"
لال ابن عطٌة:" أي: من سمع هذه الوصٌة ترجى ولوع أثر العمل بعدها والمٌز بالمنافع  

 .(ٙ)والمضار فً الدٌن"
  .(2)لال السعدي:أي:" عن هللا وصٌته، ثم تحفظونها، ثم تراعونها وتمومون بها" 
لال أبو حٌان: "لما كان العمل مناط التكلٌؾ لال تعالى: }لعلكم تعملون{، أي: فوابد هذا  

 .(1)التكالٌؾ ومنافعها فً الدٌن والدنٌا"
 الفوابد:
اإلنسان فً الدارٌن كان عبد هللا بن  أن هذه الوصاٌا العشر علٌها مدار اإلسبلم وسعادة -ٔ

مسعود ٌمول فٌها " "من أراد أن ٌنظر إلى وصٌة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص التً علٌها خاتمه فلٌمرأ لوله 
ٌْباً{، إلى لوله: }َوأَنَّ َهَذا  ٌُْكْم أاَلَّ تُْشِرُكوا بِِه َش َم َربُُّكْم َعلَ تعالى: }لُْل تَعَالَْوا أَتُْل َما َحرَّ

 . (2)َراِطً ُمْستَِمٌماً{ اآلٌة"ِص 
حرمة الشرن وحموق الوالدٌن ولتل األوالد والزنى واللواط وكل لبٌح من لول أو عمل  -ٕ

 أو اعتماد ولتل النفس إال بالحك.
إن لفظ "الشرن" ٌدل على أن المشركٌن كانوا ٌعبدون هللا، ولكن ٌشركون به ؼٌره من  -ٖ

على ترن عبادة ما سوى هللا، وإفراد هللا  األوثان واألصنام؛ فكانت الدعوة والعة
بالعبادة. وكانت "ال إله إال هللا" متضمنة لهذا المعنى، فدعاهم النبً ـ صلّى هللا علٌه 

 وسلّم ـ إلى اإللرار بها نطمًا وعمبل واعتماًدا.
اُكْم بِِه لَعَلَُّكْم تَْعِملُوَن{، على أنه بحسب عمل العبد ٌكون -ٗ لٌامه بما  دل لوله تعالى: }َوصَّ

 .(ٓٔ)أمر هللا به

                                                           
 .[ٔ٘ٔ]األنعام : (ٔ)
 .1ٔٗٔ-2ٔٗٔ/٘(:ص1ٓ22أخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .. ورواٌته: "نبً الؽله"ٖٓٔدٌوانه  دٌوانه: (ٖ)
 .ٖٖٙ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٗ)
 .22ٖ/ٔصفوة التفاسٌر: (٘)
 .ٖٖٙ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٙ)
 .22ٕتفسٌر السعدي: (2)
 .11ٙ/ٗالبحر المحٌط: (1)
( ، ولال 1ٕٓٔ( فً التفسٌر من سورة األنعام، والطبرانً فً األوسط رلم )2ٕٖٓرواه الترمذي رلم )(2)

 الترمذي: وهذا حدٌث حسن ؼرٌب.
( وابن أبً عاصم. فً 22ٕٖلم )( : رواه ابن ماجه ر2ٕٗٔلال األلبانً فً " األحادٌث الصحٌحة" رلم ) ٖ

( من طرٌمٌن عن عباد بن ٌوسؾ حدثنً صفوان بن ٔ/ٖٕ/ٔ( ، والبللكابً فً " شرح السنة" )ٖٙ"السنة" )
عمرو عن راشد بن سعد عن عوؾ بن مالن مرفوعا للت: وهذا إسناد جٌد ، رجاله ثمات معروفون ؼٌر عباد 

ن فً "الثمات" ووثمه ؼٌره، وروى عنه جمع. وللحدٌث بن ٌوسؾ وهو الكندي الحمصً ، ولد ذكره ابن حبا
 .شواهد

 .22ٕانظر: تفسٌر السعدي: (ٓٔ)
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 المرآن

ٌَْل َواْلِمٌَزانَ  ًَ أَْحَسُن َحتهى ٌَْبلَُػ أَُشدههُ َوأَْوفُوا اْلَك  بِاْلِمْسِط ََل }َوََل تَْمَربُوا َماَل اْلٌَتٌِِم إَِله بِالهتًِ ِه
اُكْم بِِه نَُكلُِّؾ نَْفًسا إَِله ُوْسعََها َوإِذَا لُْلتُْم فَاْعِدلُوا َولَْو َكاَن ذَ  ِ أَْوفُوا َذِلُكْم َوصه ا لُْربَى َوبِعَْهِد َّللاه

 [ٕ٘ٔ({ ]األنعام : ٕ٘ٔلَعَلهُكْم تََذكهُروَن )
 التفسٌر:

وال تمربوا أٌها األوصٌاء مال من مات أبوه وهو صؽٌر إال بالحال التً تصلح بها أمواله وٌَْنتَِفع 
إذا بلػ ذلن فسلموا إلٌه ماله، وأوفوا الكٌل بها، حتى ٌصل إلى سن البلوغ وٌكون راشًدا، ف

والوزن بالعدل الذي ٌكون به تمام الوفاء. وإذا بذلتم جهدكم فبل حرج علٌكم فٌما لد ٌكون من 
وا فً لولكم العدل دون مٌل عن الحك فً خبر  نمص، ال نكلؾ نفًسا إال وسعها. وإذا للتم فتحرَّ

تعلك به المول ذا لرابة منكم، فبل تمٌلوا معه بؽٌر أو شهادة أو حكم أو شفاعة، ولو كان الذي 
اكم  حك، وأوفوا بما عهد هللا به إلٌكم من االلتزام بشرٌعته. ذلكم المتلوُّ علٌكم من األحكام، وصَّ

 به ربكم؛ رجاء أن تتذكروا عالبة أمركم.
ًَ أَْحسَ لوله تعالى:  تًِ ِه

[، ُٕ٘ٔن َحتَّى ٌَْبلَُػ أَُشدَّهُ{ ]األنعام : }َواَل تَْمَربُوا َماَل اْلٌَتٌِِم إاِلَّ بِالَّ
ال تمربوا مال الٌتٌم بوجه من الوجوه إاِل بالخصلة التً هً أنفع له حتى ٌصٌر بالؽاً  أي:"
 .(ٔ)رشٌداً"
 .(ٕ)وال تمربوا ماله إال بما فٌه صبلحه وتثمٌره" لال الطبري:ٌمول:" 
 .(ٖ)ده، أي: فإذا بلػ أشده فادفعوه إلٌه"المعنى: احفظوه علٌه حتى ٌبلػ أش لال الزجاج:" 
ًَ أَْحَسُن َحتَّى ٌَْبلَُػ أَُشدَّهُ{ ]األنعام :   تًِ ِه

[، خمسة ٕ٘ٔوفً لوله تعالى:} إاِلَّ بِالَّ
 تؤوٌبلت:

 .(ٗ)أحدها : حفظ ماله علٌه إلى أن ٌكبر لٌتسلمه ، لاله الكلبً
 .(ٙ)وي عن السدي:"فلٌثمر مالَه". ور(٘)والثانً : أن ذلن هو التجارة به، لاله مجاهد

 .(2)والثالث : هو أال ٌؤخذ من الربح إذا اتجر له بالمال شٌباً ، لاله الضحان
والرابع : هو أن ٌؤكل الولً بالمعروؾ من ماله إن افتمر ، وٌترن إن استؽنى ، وال ٌتعدى من 

 .(1)األكل إلى الباس وال ؼٌره ، لاله ابن زٌد
 .(2)حسن : حفظ أصوله وتثمٌر فروعه. أفاده الماورديوالخامس: أن التً هً أ

أي بما فٌه صبلحه وتثمٌره، وذلن بحفظ  {:"إال بالتً هً أحسنلال المرطبً: لوله:} 
 .(ٓٔ)أصول وتثمٌر فروعه. وهذا أحسن األلوال فً هذا، فإنه جامع"

 [، ألوال:َٕ٘ٔحتَّى ٌَْبلَُػ أَُشدَّهُ{ ]األنعام : وفً لوله تعالى:} 
، (ٕٔ)، وزٌد بن أسلم(ٔٔ)دها : أنه الحلم حٌن تكتب له الحسنات وعلٌه السٌبات ، لاله ربٌعةأح

 .(ٔ)، وعامر(ٖٔ)ومالن

                                                           
 .22ٖ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٕٕٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖ٘ٓ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 .12ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٕٕٔ/ٕٔ(:ص2ٗٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٕٕٔ/ٕٔ(:ص1ٗٔٗٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٕٕٔ/ٕٔ(:ص2ٗٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٕٕٕ/ٕٔ(:صٓ٘ٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .12ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٖٗٔ/2تفسٌر المرطبً: (ٓٔ)
 .ٖٕٕ/ٕٔ(:صٔ٘ٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٖٕٕ/ٕٔ(:صٕ٘ٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٖٕٕ/ٕٔ(:صٕ٘ٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
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 .(ٕ)خمس عشرة سنة. وهذا لول دمحم بن لٌسوالثانً :أنه 
، وحكاه الماوردي عن علً بن (ٖ)والثالث:أنه ثمانً عشرة سنة ، وهذا لول سعٌد بن جبٌر

 .(ٗ)عٌسى
 .(ٙ)، وهو اختٌار أبً حنٌفة(٘)خمس وعشرون سنة. لاله عكرمة ه والرابع: أن
لال ابن العربً: "وعجبا من أبً حنٌفة، فإنه ٌرى أن الممدرات ال تثبت لٌاسا وال نظرا  

وإنما تثبت نمبل، وهو ٌثبتها باألحادٌث الضعٌفة، ولكنه سكن دار الضرب فكثر عنده المدلس، 
 .(2)الن لما صدر عنه إال إبرٌز الدٌن"ولو سكن المعدن كما لٌض هللا لم

 .(1)والخامس: أن األَُشد: ثبلثون سنة ، لاله السدي
 .(ٔٔ)، ولتادة(ٓٔ)، ومجاهد(2)والسادس:أن األشد: ثبلث وثبلثون سنة. وهذا مروي عن ابن عباس

 .(ٕٔ)والسابع: أنه أربعون سنة. وهذا لول الحسن
ى لوله تعالى:} َحتَّى إَِذا بَلََػ أَُشدَّهُ َوبَلََػ عل -رحمه هللا-وإذا كان استناد اإلمام الحسن

أشد الٌتٌم ؼٌر أشد الرجل فً لول هللا عز وجل: }حتى إذا  [، فإن "٘ٔأَْربَِعٌَن َسنَةً{ ]األحماؾ : 
بلػ أشده وبلػ أربعٌن سنة{، وإن كان اللفظان واحدا؛ ألن أشد الرجل: االكتهال والحنكة وأن 

ن ثبلثون سنة، وٌمال: ثمان وثبلثون سنة. وأشد الؽبلم: أن ٌشتد خلمه، ٌشتد رأٌه وعمله. وذل
 .(ٖٔ)وٌتناهى ثباته"
 .(٘ٔ)، والكلبً(ٗٔ)أنه ما بٌن الثمانٌة عشر سنة إلى ثبلثٌن سنة. لاله ابن عباس والثامن:
 .(ٙٔ)أنه حتى ٌعمل وتجتمع لوته. لاله أبو العالٌةوالتاسع: 
 . (2ٔ)ات إلى حد الرجالأنه حتى: ٌتناهى فً الثبوالعاشر: 

 .(1ٔ) أشده: أن ٌإنس منه الرشد مع أن ٌكون بالؽا. لاله الزجاج أن بلوغ والحادي عشر: 
 :(ٕٓ)، كما لال سحٌم بن وثٌل(2ٔ)انتهاء الكهولة فٌها مجتمع األشدوالثانً أن 

َذنًِ ُمَداَوَرةُ ال ي                   َونَجَّ  شُُّإونِ أَُخو َخْمِسٌَن ُمْجتَِمعٍ أَُشّدِ
حتى ٌبلػ أشده{، ٌعنً: لوته، ولد تكون فً البدن، ولد تكون فً  لال المرطبً: لوله:} 

المعرفة بالتجربة، وال بد من حصول الوجهٌن، فإن األشد ولعت هنا مطلمة، ولد جاء بٌان حال 

                                                                                                                                                                      
 .ٖٕٕ/ٕٔ(:صٖ٘ٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٕٓٗٔ/٘(:ص1ٓ2ٕانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٕٓٗٔ-2ٔٗٔ/٘(:ص1ٓ12انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .11ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٕٓٗٔ/٘(:ص1ٓ2ٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٖ٘ٔ/2انظر: تفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .2ٙٔ/ٕأحكام المرآن: (2)
 .ٖٕٕ-ٖٕٕ/ٕٔ(:صٗ٘ٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .2ٔٗٔ/٘(:ص1ٓ1ٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.2ٔٗٔ/٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (ٓٔ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.2ٔٗٔ/٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (ٔٔ)
 .2ٔٗٔ/٘(:ص1ٓ12انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .ٕٗ٘ؼرٌب المرآن النب لتٌبة: (ٖٔ)
 .الكلبً عن أبً صالح عن ابن عباس، فً رواٌة ٖٕٔ/ٕأخرجه الفراء فً معانً المرآن: (ٗٔ)
 .ٕٗٓ/ٖتفسٌر البؽوي: (٘ٔ)
 .ٕٗٓ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٙٔ)
 .ٕٗ٘انظر: ؼرٌب المرآن: (2ٔ)
 .ٖ٘ٓ/ٕمعانً المرآن: (1ٔ)
 .ٖ٘ٔ/2انظر: تفسٌر المرطبً: (2ٔ)
، وفً الحماسة: ٕٙٔ/ٔ، والخزانة:ٖٗٙ/ٕ، والكامل:ٕٓٔ/ٔ، والحماسة البصرٌة:2ٔعٌات:انظر: األصم (ٕٓ)

 معاودة، بدل: مداورة.
 .رجل منجد )بالدال والذال(: جرب األمور وعرفها وأحكمها. ومداورة الشبون: مداورة األمور ومعالجتها
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النَِّكاَح فَإِْن آنَْستُْم ِمْنُهْم ُرْشًدا  الٌتٌم فً سورة" النساء" ممٌدة، فمال:}َواْبتَلُوا اْلٌَتَاَمى َحتَّى إَِذا بَلَؽُوا
[، فجمع بٌن لوة البدن وهو بلوغ النكاح، وبٌن لوة المعرفة وهو إٌناس الرشد، فلو ٙ{ ]النساء : 

مكن الٌتٌم من ماله لبل حصول المعرفة وبعد حصول الموة ألذهبه فً شهوته وبمً صعلوكا ال 
بفمٌد  (ٔ)لناس عنه وافتماد اآلباء ألبنابهم فكان االهتبالمال له. وخص الٌتٌم بهذا الشرط لؽفلة ا

األب أولى. ولٌس بلوغ األشد مما ٌبٌح لرب ماله بؽٌر األحسن، ألن الحرمة فً حك البالػ 
ثابتة. وخص الٌتٌم بالذكر ألن خصمه هللا. والمعنى: وال تمربوا مال الٌتٌم إال بالتً هً أحسن 

الكبلم حذؾ، فإذا بلػ أشده وأونس منه الرشد فادفعوا إلٌه على األبد حتى ٌبلػ أشده. وفً 
 .(ٕ)ماله"
أي: الموة ، وهو استحكام لوة شبابه وسنه ، كما :َشدُّ النهار، «: َشدٍّ »جمع  «:األُشدّ »و 

ارتفاعه وامتداده. ٌمال : أتٌته شدَّ النهار ومدَّ النهار، وذلن حٌن امتداده وارتفاعه؛ وكان المفضل 
 :  (ٖ)عنترةٌنشد بٌت 

 َعْهِدي بِِه َشدَّ النََّهاِر َكؤَنََّما                    ُخِضَب اللَّبَاُن َوَرأُْسهُ بِاْلِعْظِلِم 
 : (ٗ)ومنه لول اآلخر 

ٌِْن َسُحوُق  تُِطٌُؾ بِِه َشدَّ النََّهاِر َظِعٌنَةٌ                   َطِوٌلَةُ أَْنمَاِء الٌََد
(٘) 

ٌَْل َواْلِمٌَزاَن بِاْلِمْسِط{ ]األنعام : }َوأَوْ لوله تعالى:  وأوفوا الكٌل  [، أي:"ٕ٘ٔفُوا اْلَك
 .(ٙ)والوزن بالعدل الذي ٌكون به تمام الوفاء"

ٌمول : ال تبخسوا الناس الكٌَل إذا كلتموهم ، والوزَن إذا وزنتموهم ، ولكن لال الطبري:" 
 .(2)}بالمسط {، ٌعنً: بالعدل" أوفوهم حمولهم. وإٌفاإهم ذلن ، إعطاإهم حمولهم تامة

 .(1)أمر فً مال البابع من تؤدٌة بمثل ما أُِمر به فً مال الٌتٌم" لال الماوردي:" 
 .(2)عن مجاهد :"}بالمسط{، بالعدل"

ال نكلّؾ أحداً إاٍل بممدار  [، أي:"ٕ٘ٔ}اَل نَُكلُِّؾ نَْفًسا إاِلَّ ُوْسعََها{ ]األنعام : لوله تعالى: 
 .(ٓٔ)ٌعجز عنه" طالته بما ال
عن ابن عباس، فً لوله: "}ال نكلؾ نفسا إال وسعها{، لال: هم المإمنون، وسع هللا  

ٌِن ِمْن َحَرجٍ{ ٌُْكْم فًِ الّدِ علٌهم أمر دٌنهم فمال: }َما َجعََل َعلَ
(ٔٔ)"(ٕٔ). 

ٌمول : ال نكلؾ نفًسا ، من إٌفاء الكٌل والوزن ، إال ما ٌسعها فٌحّل لها لال الطبري:" 
 تحَرُج فٌه ، وذلن أن هللا جل ثناإه ، علم من عباده أن كثًٌرا منهم تَضٌك نفسه عن أن تطٌب وال

لؽٌره بما ال ٌجُب علٌها له ، فؤمر المعطً بإٌفاء رب الحك حمَّه الذي هو له ، ولم ٌكلِّفه الزٌادة 

                                                           
 .لٌتٌم أولىاالهتبال: اؼتنام الفرضة وابتؽاءها وتكسبها: أي االشتؽال بشؤن ا(ٔ)
 .ٖ٘ٔ-ٖٗٔ/2تفسٌر المرطبً: (ٕ)
 من معلمته المشهورة ، وهذا البٌت من أبٌات وصؾ فٌها بطبل مثله ، ٌمول لبله : (ٖ)

ٌِْر تَبَسُّمِ  ا َرآنًِ لَْد لََصْدُت أُِرٌُدهُ ... أَْبَدى نََواِجذَهُ ِلؽَ  لَمَّ
ْمحِ ثُمَّ َعلَْوتُهُ ... بُِمَهنَّدٍ   َصافًِ الَحِدٌَدةِ ِمْخذَمِ  فََطعَْنتُهُ بِالرُّ

 و"اللبان" الصدر . و"العظلم" ، صبػ أحمر . ٌصفه لتٌبل سال دمه ، فخصب رأسه وأطرافه ، ال حران به ..
 .ٕٕٕ/ٕٔلم أتعرؾ على لابله، والبٌت ببل نسبة فً تفسٌر الطبري: (ٗ)
ظم فٌه مخ ، كعظام الٌدٌن والسالٌن ، وهو كل ع-بكسر فسكون-، ٌعنً زوجته . "األنماء" جمع "نمو" -الظعٌنة-

 ، وامرأة "سحوق": طوٌلة كؤنها نخلة مستوٌة لد انجرد عنها كربها .
 .ٖٕٕ-ٕٕٕ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕٕٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
 .11ٔ/ٕالنكت والعٌون: (1)
 .ٕٕٗ/ٕٔ(:ص٘٘ٔٗٔأخرجه الطبري) (2)
 .22ٖ/ٔ:صفوة التفاسٌر (ٓٔ)
 .[21]الحج : (ٔٔ)
 .ٕٓٗٔ/٘(:ص1ٓ2ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
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م ٌكلفه الرضا ، لما فً الزٌادة علٌه من ضٌك نفسه بها. وأمر الذي له الحك ، بؤخذ حمه ، ول
بؤلل منه ، لما فً النمصان عنه من ضٌك نفسه. فلم ٌكلؾ نفًسا منهما إال ما ال حرج فٌه وال 

 .(ٔ)ضٌك ، فلذلن لال : }ال نكلؾ نفًسا إال وسعها{"
لال البٌضاوي: "أي :إاِل ما ٌسعها وال ٌعسُر علٌها، وذكره بعد وفاء الكٌل ألن إٌِفاء  

وسعكم وما وراءه معفوٌّ عنكم"الحك عسٌر فعلٌكم بما فً 
(ٕ). 

أي: طالتها فً إٌفاء الكٌل والمٌزان، أي: لم ٌكلؾ المعطً أكثر مما  لال البؽوي:" 
وجب علٌه، ولم ٌكلؾ صاحب الحك الرضا بؤلل من حمه، حتى ال تضٌك نفسه عنه، بل أمر كل 

 .(ٖ)واحد منهما بما ٌسعه مما ال حرج علٌه فٌه"
التها فً إٌفاء الكٌل والوزن. وهذا ٌمتضً أن هذه األوامر إنما أي: ط لال المرطبً:" 

هً فٌما ٌمع تحت لدرة البشر من التحفظ والتحرر. وما ال ٌمكن االحتراز عنه من تفاوت ما 
 بٌن الكٌلٌن، وال ٌدخل تحت لدرة البشر فمعفو عنه. 

طؾ علٌه ٌمال: هذا كذا وكذا كٌبل، ولهذا ع«. المكٌال:»بمعنى « الكٌل»ولٌل: 
 «. المٌزان»بـ

ولال بعض العلماء: لما علم هللا سبحانه من عباده أن كثٌرا منهم تضٌك نفسه عن أن 
تطٌب للؽٌر بما ال ٌجب علٌها له أمر المعطً بإٌفاء رب الحك حمه الذي هو له، ولم ٌكلفه 

ٌكلفه الرضا الزٌادة، لما فً الزٌادة علٌه من ضٌك نفسه بها. وأمر صاحب الحك بؤخذ حمه ولم 
 . (ٗ)بؤلل منه، لما فً النمصان من ضٌك نفسه

ما ظهر »وفً موطؤ مالن عن ٌحٌى بن سعٌد أنه بلؽه عن عبد هللا بن عباس أنه لال: 
الؽلول فً لوم لط إال ألمى هللا فً للوبهم الرعب، وال فشا الزنى فً لوم األكثر فٌهم الموت، 

نهم الرزق، وال حكم لوم بؽٌر الحك إال فشا فٌهم وال نمص لوم المكٌال والمٌزان إال لطع ع
 . (٘)«الدم، وال ختر لوم بالعهد إال سلط هللا علٌهم العدو

إنكم معشر األعاجم لد ولٌتم أمرٌن بهما هلن من كان لبلكم »ولال ابن عباس أٌضا: 
 .(2)"(ٙ)«الكٌل والمٌزان

 ثبلثة وجوه: [، ٌحتملٕ٘ٔولوله تعالى:} إاِلَّ ُوْسعََها{ ]األنعام : 
 .(1)أحدها: إال طالتها. لاله سعٌد بن جبٌر

 .(2)إال ما عملت لها. لاله عامر الشعبًوالثانً: 
  .(ٓٔ)ؤداء الفرابض. وهذا لول سفٌانوالثالث: أنه خاص ب
وإذا للتم  [، أي:"ٕ٘ٔ}َوإَِذا لُْلتُْم فَاْعِدلُوا َولَْو َكاَن َذا لُْربَى{ ]األنعام : لوله تعالى:

وا فً لولكم العدل دون مٌل عن الحك فً خبر أو شهادة أو حكم أو شفاعة، ولو كان الذي فتحرَّ 
 .(ٔٔ)تعلك به المول ذا لرابة منكم، فبل تمٌلوا معه بؽٌر حك"

 .(ٕٔ)ٌعنً: ولو كان لرابتن فمل فٌه الحك" لال سعٌد بن جبٌر:" 
  .(ٔ)الحك"لال ابن زٌد فً لوله : "}وإذا للتم فاعدلوا{ ، لال : لولوا  

                                                           
 .ٕ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .12ٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٕ)
 .ٕٗٓ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .ٕٗٔ/ٕ، وتفسٌر البؽوي:1ٖٖ/ٕانظر: الوسٌط: (ٗ)
 موس"ختر"..، ولوله: ختر:، أي: ؼدر وخدع، والَختر ألبح الؽدر، انظر: المآٙٗ/ٕالموطؤ: (٘)
 (.1ٔٙأخرجه هناد فً الزهد) (ٙ)
 .ٖٙٔ/2تفسٌر المرطبً: (2)
 .ٕٓٗٔ/٘(:ص1ٓ2٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (1)
 .ٕٓٗٔ/٘(:ص1ٓ2ٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2)
 .ٕٔٗٔ/٘(:ص1ٓ22انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .2ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٕٔٗٔ/٘(:ص1ٓ22أخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
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وإذا حكمتم بٌن الناس فتكلمتم فمولوا الحك بٌنهم ، واعدلوا وأنصفوا  لال الطبري:ٌمول:"
وال تجوروا ، ولو كان الذي ٌتوجه الحك علٌه والحكم ، ذا لرابة لكم ، وال تحملنكم لرابة لرٌب 

 .(ٕ)فٌه"أو صدالة صدٌك حكمتم بٌنه وبٌن ؼٌره ، أن تمولوا ؼٌر الحك فٌما احتكم إلٌكم 
فاصدلوا فً الحكم والشهادة، ولو كان المحكوم والمشهود علٌه ذا  لال البؽوي:" 
 .(ٖ)لرابة"

لال المرطبً:" ٌتضمن األحكام والشهادات. }ولو كان ذا لربى{، أي: ولو كان الحك 
 .(ٗ)على مثل لراباتكم"

ه أو علٌه من لال البٌضاوي: أي:" فً حكومة ونحوها، فاعدلوا فٌه ولو كان الممول ل 
 .(٘)ذوي لرابتكم"
ِ أَْوفُوا{ ]األنعام : لوله تعالى:  وأوفوا بما عهد هللا به إلٌكم من  [، أي:"ٕ٘ٔ}َوبِعَْهِد َّللاَّ

 .(ٙ)االلتزام بشرٌعته"
ٌمول : وبوصٌة هللا التً أوصاكم بها فؤوفوا. وإٌفاء ذلن : أن ٌطٌعوه  لال الطبري:"

 .(2)ملوا بكتابه وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص ، وذلن هو الوفاء بعهد هللا"فٌما أمرهم به ونهاهم ، وأن ٌع
 .(1)لال البٌضاوي: " ٌعنً: ما عهد إلٌكم من مبلزمة العدل وتؤدٌة أحكام الشرع" 
لال المرطبً: "وهذا عام فً جمٌع ما عهده هللا إِلى عباده وٌحتمل أن ٌراد به ما انعمد  

  .(2) من حٌث أمر بحفظه والوفاء به"بٌن الناس وأضٌؾ إِلى هللا
اُكْم بِِه{ ]األنعام : لوله تعالى:  ذلكم المتلوُّ علٌكم من األحكام،  [، أي:"ٕ٘ٔ}َذِلُكْم َوصَّ

اكم به ربكم" وصَّ
(ٔٓ). 

ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص : لل للعادلٌن باهلل األوثان واألصنام من  لال الطبري:" 
: هذه األمور التً ذكرت لكم فً هاتٌن اآلٌتٌن ، هً األشٌاء التً عهد إلٌنا ربنا ، لومن 

ووصاكم بها ربكم ، وأمركم بالعمل بها ال بالبحابر ، والسوابب ، والوصابل ، والحام ، ولتل 
 .(ٔٔ)األوالد ، ووأد البنات ، واتباع خطوات الشٌطان"

 .(ٕٔ)رجاء أن تتذكروا عالبة أمركم" [، أي:"ٕ٘ٔألنعام : }لَعَلَُّكْم تََذكَُّروَن{ ]الوله تعالى: 
 .(ٖٔ)لال البٌضاوي: أي:" تتعظون به" 
ٌمول : أمركم بهذه األمور التً أمركم بها فً هاتٌن اآلٌتٌن ، ووصاكم  لال الطبري:" 

 بها وعهد إلٌكم فٌها ، لتتذكروا عوالَب أمركم ، وخطؤ ما أنتم علٌه ممٌمون ، فتنزجروا عنها ،
 .(ٗٔ)وترتدعوا وتُنٌبوا إلى طاعة ربكم"

حٌث ولع، إذا كان بالتاء، « الذال»، بتخفٌؾ «تذكرون»ولرأ حمزة وحفص والكسابً:
 .(٘ٔ)والبالون بتشدٌدها

                                                                                                                                                                      
 .1ٕٕ/ٕٔ(:صٕٙٔٗٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٕٕ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٗٓ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .2ٖٔ/2تفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .12ٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (٘)
 .2ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕٕٙ-ٕٕ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
 .12ٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (1)
 .2ٖٔ/2تفسٌر المرطبً: (2)
 .2ٌٗٔسر:التفسٌر الم (ٓٔ)
 .ٕٕٙ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .2ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .12ٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٖٔ)
 .ٕٕٙ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .12ٔ/ٕانظر: تفسٌر البٌضاوي: (٘ٔ)
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روي عن ابن عباس لال : "هن اآلٌات المحكمات ، لوله : }لل تعالوا أتل ما حرم ربكم 
 .(ٔ)علٌكم أن ال تشركوا به شٌبًا{"

  .(ٕ)لال : "هإالء اآلٌات التً أوصى بها من محكم المرآن"وعن السدي 
عن عبٌد هللا بن عدّي بن الخٌار لال ، سمع كعب األحبار رجبل ٌمرأ : }لل تعالوا أتل ما 
ل شًء فً التوراة :  حرم ربكم علٌكم{، فمال : والذي نفس كعب بٌده ، إّن هذا ألوَّ

  .(ٖ)"«ما حرم ربكم علٌكملل تعالوا أتل »، «بسم ميحرلا نمحرلا هللا»
عن علممة لال : "جاء إلٌه نفر، فمالوا : لد جالست أصحاَب دمحم ، فحدثنا عن الَوحً. 

: }لل تعالوا أتل ما حرم ربكم علٌكم أن ال تشركوا به شٌبًا{ «األنعام»فمرأ علٌهم هذه اآلٌات من 
ًٌ ؼٌره" ، لالوا : لٌس عن هذا نسؤلن ! لال : فما عندنا وح
(ٗ). 

 الفوابد:
حرمة أكل مال الٌتٌم، وبخس الكٌل والوزن، ولول الزور وشهادة الزور، ونكث العهد  -ٔ

 وخلؾ الوعد.
أن األصولٌون استدلوا بهذه اآلٌة ونحوها، بؤن هللا ال ٌكلؾ أحدا ما ال ٌطٌك، وعلى أن  -ٕ

 من اتمى هللا فٌما أمر، وفعل ما ٌمكنه من ذلن، فبل حرج علٌه فٌما سوى ذلن.
 
 رآنالم

َق بُِكْم َعْن َسبٌِِلِه َذِلُكْم َوصه  هبِعُوا السُّبَُل فَتَفَره اُكْم بِِه }َوأَنه َهَذا ِصَراِطً ُمْستَِمًٌما فَاتهبِعُوهُ َوََل تَت
همُوَن )  [ٖ٘ٔ({ ]األنعام : ٖ٘ٔلَعَلهُكْم تَت
 التفسٌر:

ٌم فاسلكوه، وال تسلكوا سبل ومما وصاكم هللا به أن هذا اإلسبلم هو طرٌك هللا تعالى المستم
الضبلل، فتفرلكم، وتبعدكم عن سبٌل هللا المستمٌم. ذلكم التوجه نحو الطرٌك المستمٌم هو الذي 

اكم هللا به؛ لتتموا عذابه بفعل أوامره، واجتناب نواهٌه.  وصَّ
ومما وصاكم هللا  :"[، أيٖ٘ٔ}َوأَنَّ َهَذا ِصَراِطً ُمْستَِمًٌما فَاتَّبِعُوهُ{]األنعام : لوله تعالى: 

 .(٘)به أن هذا اإلسبلم هو طرٌك هللا تعالى المستمٌم فاسلكوه"
أي: هذا الذي وصٌتكم به فً هاتٌن اآلٌتٌن: طرٌمً ودٌنً مستوٌا لوٌما،  لال البؽوي:" 
 .(ٙ)}فاتبعوه{"
ٌمول تعالى ذكره : وهذا الذي وصاكم به ربكم ، أٌها الناس ، فً هاتٌن  لال الطبري:" 
 «صراطه»ٌتٌن من لوله : }لل تعالوا أتل ما حرم ربكم علٌكم{، وأمركم بالوفاء به ، هواآل

ٌعنً : طرٌمه ودٌنه الذي ارتضاه لعباده }مستمًٌما{، ٌعنً : لوًٌما ال اعوجاج به عن الحك، 
 .(2)}فاتبعوه{، ٌمول : فاعملوا به ، واجعلوه ألنفسكم منهاًجا تسلكونه ، فاتبعوه"

أي: هذه األحكام وما أشبهها، مما بٌنه هللا فً كتابه، ووضحه لعباده،  :"لال السعدي 
صراط هللا الموصل إلٌه، وإلى دار كرامته، المعتدل السهل المختصر، }فَاتَّبِعُوهُ{ لتنالوا الفوز 

 .(1)والفبلح، وتدركوا اآلمال واألفراح"
 .(2){، ٌعنً: فً العمل به"فَاتَّبِعُوهُ  }لال الماوردي:" 

                                                           
 .ٕٕٙ/ٕٔ(:صٙ٘ٔٗٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .1ٕٕ/ٕٔ(:صٔٙٔٗٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .2ٕٕ/ٕٔ(:ص2٘ٔٗٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .1ٕٕ/ٕٔ(:صٓٙٔٗٔ)أخرجه الطبري (ٗ)
 .2ٗٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕ٘ٓ-ٕٗٓ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .1ٕٕ/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
 .1ٕٓتفسٌر السعدي: (1)
 .11ٔ/ٕالنكت والعٌون: (2)
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هذه آٌة عظٌمة عطفها على ما تمدم، فإنه لما نهى وأمر حذر هنا عن  لال المرطبً:" 
اتباع ؼٌر سبٌله، فؤمر فٌها باتباع طرٌمه ]كما وردت فً[ األحادٌث الصحٌحة وألاوٌل السلؾ، 

الطرٌك الذي هو دٌن اإلسبلم.}مستمٌما{ نصب على الحال، ومعناه: مستوٌا لوٌما «: الصراط»و
فٌه. فؤمر باتباع طرٌمه الذي طرله على لسان نبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وشرعه ونهاٌته الجنة،  ال اعوجاج

 .(ٔ)وتشعبت منه طرق فمن سلن الجادة نجا، ومن خرج إلى تلن الطرق أفضت به إلى النار"
 :(ٕ)لوالن« الصراط»وفً  

 أحدهما : المرآن .
ًَ ذلن صراطاً ، وال صراط هو الطرٌك ألنه ٌإدي إلى الجنة فصار طرٌماً والثانً : الشرع وُسّمِ

 إلٌها.
 »لرأ ابن كثٌر ونافع وعاصم وأبو عمرو }وأن هذا{ مفتوحة األلؾ مشددة النون،

، ؼٌر محركة الٌاء، ولرأ ابن عامر }وأن هذا{ مفتوحة األلؾ مولوفة «صراطً
ة األلؾ مشددة مفتوحة الٌاء، ولرأ حمزة والكسابى }وأن هذا{ مكسور« صراطى»النون
، بالسٌن، ولرأ حمزة بٌن «سراطى»ساكنة الٌاء، ولرأ ابن كثٌر وابن عامر « صراطى»النون
 .(ٖ)«الصاد»واختلؾ عنه ولد ذكر، ولرأ البالون بـ« الصاد والزاى»

َق بُِكْم َعْن َسبٌِِلِه{ ]األنعام : لوله تعالى:  َّبِعُوا السُّبَُل فَتَفَرَّ ال تسلكوا و [، أي:"ٖ٘ٔ}َواَل تَت
 .(ٗ)سبل الضبلل، فتفرلكم، وتبعدكم عن سبٌل هللا المستمٌم"

أي: ]وال تتبعوا[ الطرق المختلفة التً عدا هذا الطرٌك، مثل الٌهودٌة  لال البؽوي: 
والنصرانٌة وسابر الملل، فتمٌل، }بكم{ وتشتت، عن طرٌمه ودٌنه الذي ارتضى، وبه 

 .(٘)أوصى"
عوا{ الطرق المخالفة لهذا الطرٌمفتضلكم عنه وتفرلكم ٌمٌنا }وال تتبلال السعدي:ٌمول:" 

 .(ٙ)وشماال فإذا ضللتم عن الصراط المستمٌم، فلٌس ثم إال طرق توصل إلى الجحٌم"
ٌمول : وال تسلكوا طرٌمًا سواه ، وال تركبوا منهًجا ؼٌره ، وال تبؽوا دٌنًا  لال الطبري:" 

ة وعبادة األوثان ، وؼٌر ذلن من الملل ، فإنها بدع خبلفه، من الٌهودٌة والنصرانٌة والمجوسٌ
وضبلالت فٌشتّت بكم ، إن اتبعتم السبل المحدثة التً لٌست هلل بسبل وال طرق وال أدٌان ، 
اتباُعكم إٌاها  عن طرٌمه ودٌنه الذي شرعه لكم وارتضاه ، وهو اإلسبلم الذي وّصى به األنبٌاء 

 .(2)، وأمر به األمم لبلكم"
ألن الحك واحد ؛ ولهذا جمع لتفرلها  ،«َسبٌله»إنما وحد سبحانه  ن كثٌر:"لال اب 

ًُّ الَِّذٌَن آَمنُوا ٌُْخِرُجُهْم ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر َوالَِّذٌَن َكفَرُ  ُ َوِل وا وتشعبها ، كما لال تعالى : } َّللاَّ
إِلَى الظُّلَُماِت أُولَبَِن أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم فٌَِها َخاِلُدوَن { أَْوِلٌَاُإُهُم الطَّاُؼوُت ٌُْخِرُجونَُهْم ِمَن النُّوِر 

 .(1)["2ٕ٘]البمرة : 
أمر هللا المإمنٌن بالجماعة ، ونهاهم عن االختبلؾ والفرلة ، وأخبرهم لال ابن عباس:" 

 .(2)أنه إنما هلن َمْن كان لبلهم بالمراء والخصومات فً دٌن هللا"
َّبِعُوا السُّبَُل{ ]األنعام : }وَ وفً لوله تعالى:   [، وجوه من التفسٌر:ٖ٘ٔاَل تَت

 .(ٔ)أحدها: البدع والشبهات . لاله مجاهد

                                                           
 .2ٖٔ/2تفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .11ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .2ٖٕانظر: السبعة فً المراءات: (ٖ)
 .2ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕ٘ٓ-ٕٗٓ/ٖتفسٌر البؽوي: (٘)
 .1ٕٓتفسٌر السعدي: (ٙ)
 .2ٕٕ-1ٕٕ/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2ٖٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٖٕٓ-2ٕٕ/ٕٔ(:صٙٙٔٗٔأخرجه الطبري) (2)
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 .(ٕ)والثانً:وال تتبعوا الضبلالت. وهذا لول ابن عباس
 .(ٖ)والثالث: أنه االختبلؾ والفرلة. وهذا معنى لول ابن عباس

 .(ٗ). ذكره الماوردي وهو محتملوالرابع: ما تمدم من الكتب المنزلة نسخها بالمرآن
 .(٘)والخامس: ما تمدم من األدٌان المتمدمة نسخها باإلسبلم.ذكره الماوردي وهو محتمل

وهذه اآلٌة تعلم أهل األهواء والبدع والشذوذ فً الفروع وؼٌر ذلن من  لال ابن عطٌة:" 
سوء المعتمد وتمدم أهل التعمك فً الجدل والخوض فً الكبلم، هذه كلها عرضة للزلل ومظنة ل

المول فً ذلكم وصاكم، وفً لوله لعلكم ومن حٌث كانت المحرمات األول ال ٌمع فٌها عالل لد 
نظر بعمله جاءت العبارة لعلكم تعملون، والمحرمات األخر شهوات ولد ٌمع فٌها من العمبلء من 

 .(ٙ)لم ٌتذكر، وركوب الجادة الكاملة ٌتضمن فعل الفضابل، وتلن درجة التموى"
للت: وهو الصحٌح..فالهرب الهرب، والنجاة  لال المرطبً بعد أن ذكر لول ابن عطٌة:"

النجاة! والتمسن بالطرٌك المستمٌم والسنن الموٌم، الذي سلكه السلؾ الصالح، وفٌه المتجر 
 . (2)الرابح"
 خًطا بٌده ، ثم لال : لال : "َخطَّ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص -عن عبد هللا بن مسعود ، رضً هللا عنه  

"هذا َسبٌِل هللا مستمٌما". وخط على ٌمٌنه وشماله ، ثم لال : "هذه السُّبُل لٌس منها سبٌل إال علٌه 
َق بُِكْم عَ  َّبِعُوا السُّبَُل فَتَفَرَّ ْن شٌطان ٌدعو إلٌه". ثم لرأ:} َوأَنَّ َهَذا ِصَراِطً ُمْستَِمًٌما فَاتَّبِعُوهُ َوال تَت

{" َسبٌِِلهِ 
(1). 
عن جابر لال : "كنا جلوًسا عند النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، فخط خًطا هكذا أمامه ، فمال : وعن الشعبً  

"هذا سبٌل هللا". وخطٌن عن ٌمٌنه ، وخطٌن عن شماله ، ولال : "هذه سبٌل الشٌطان". ثم 
َّبِعُوا  وضع ٌده فً الخط األوسط ، ثم تبل هذه اآلٌة : } َوأَنَّ َهَذا ِصَراِطً ُمْستَِمًٌما فَاتَّبِعُوهُ َوال تَت

َّمُوَن {" اُكْم بِِه لَعَلَُّكْم تَت َق بُِكْم َعْن َسبٌِِلِه َذِلُكْم َوصَّ السُّبَُل فَتَفَرَّ
(2). 

عن النواس بن سمعان ، عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : "ضرب هللا مثبل ِصراًطا مستمًٌما ، و 
اط سوران فٌهما أبواب مفتحة ، وعلى األبواب ستور مرخاة ، وعلى باب وعن َجْنبتًَ الصر

الصراط داع ٌمول : أٌها الناس ، ادخلوا الصراط المستمٌم جمٌعا ، وال تتفرجوا وداع ٌدعو من 
جوؾ  الصراط ، فإذا أراد اإلنسان أن ٌفتح شٌبا من تلن األبواب لال : وٌحن. ال تفتحه ، فإنن 

الصراط اإلسبلم ، والسوران حدود هللا ، واألبواب المفتحة محارم هللا ، وذلن إن تفتحه تلجه ، ف
الداعً على رأس الصراط كتاب هللا ، والداعً من فوق الصراط واعظ هللا فً للب كل 

 .(ٓٔ)مسلم"
عن أبان : أن رجبل لال البن مسعود : "ما الصراط المستمٌم ؟ لال : تركنا دمحم صلى 

دناه ، وطرفُه فً الجنة ، وعن ٌمٌنه جوادُّ ، وعن ٌساره َجَوادُّ ، وثمَّ رجال هللا علٌه وسلم فً أ
ٌدعون من مّر بهم. فمن أخذ فً تلن الجواّدِ انتهت به إلى النار ، ومن أخذ على الصراط انتهى 

 .(ٔٔ)به إلى الجنة . ثم لرأ ابن مسعود : }وأن هذا صراطً مستمًٌما{، اآلٌة "

                                                                                                                                                                      
 .2ٕٕ/ٕٔ(:صٖٙٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٖٕٓ/ٕٔ(:ص2ٙٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٖٕٓ-2ٕٕ/ٕٔ(:صٙٙٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .12ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .12ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٖٗٙ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٙ)
 .2ٖٔ، 1ٖٔ/2تفسٌر المرطبً: (2)
 (.1ٖٔ/ٕ( والمستدرن )٘ٙٗ/ٔالمسند )(1)
من ( : "هذا إسناد فٌه ممال ٘ٗ/ٔ( ولال البوصٌري فً الزوابد )ٔٔ( وسنن ابن ماجة برلم )22ٖ/ٖالمسند )(2)

 أجل مجالد بن سعٌد".
 (.ٖٖٕٔٔ( والنسابً فً السنن الكبرى برلم )1٘2ٕ( وسنن الترمذي برلم )1ٕٔ/ٕالمسند )(ٓٔ)

 لال الترمذي : "حسن ؼرٌب".
 .ٖٕٔ-ٖٕٓ/ٕٔ(:ص2ٓٔٗٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
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وما نهٌتكم عنه فانتهوا، وما »ٌرة لال لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: " و روى األبمة عن أبً هر
 . (ٔ)«"أمرتكم به فؤتوا منه ما استطعتم

وروى ابن ماجه وؼٌره عن العرباض بن سارٌة لال: " وعظنا رسول هللا صلى هللا 
، إن هذه موعظة علٌه وسلم موعظة دمعت منها األعٌن، ووجلت منها الملوب، للنا: ٌا رسول هللا

لد تركتكم على البٌضاء لٌلها ونهارها، ال ٌزٌػ علٌها بعدي إال »مودع، فما تعهد إلٌنا؟ فمال: 
هالن، ومن ٌعش منكم فسٌرى اختبلفا كثٌرا، فعلٌكم بما لد عرفتم من سنتً وسنة الخلفاء 

 .(ٕ)«"جذالراشدٌن المهدٌٌن، وعلٌكم بالطاعة وإن كان عبدا حبشٌا، عضوا علٌها بالنوا
اُكْم بِِه{ ]األنعام : لوله تعالى:  ذلكم التوجه نحو الطرٌك المستمٌم  [، أي:"ٖ٘ٔ}َذِلُكْم َوصَّ

اكم هللا به" هو الذي وصَّ
(ٖ). 

ٌمول تعالى ذكره : هذا الذي وصاكم به ربكم من لوله لكم : }إن هذا  لال الطبري:" 
 .(ٗ)صراطً مستمٌما فاتبعوه وال تتبعوا السبل{"

َّمُوَن{ ]األنعام : له تعالى:لو  لتتموا عذابه بفعل أوامره، واجتناب  [، أي:"ٖ٘ٔ}لَعَلَُّكْم تَت
 .(٘)نواهٌه"
ٌمول : لتتموا هللا فً أنفسكم فبل تهلكوها ، وتحذروا ربكم فٌها فبل لال الطبري:" 

 .(ٙ)تسخطوه علٌها ، فٌحل بكم نممته وعذابه"
 الفوابد:
 طلة والطرق الضالة.حرمة إتباع المذاهب البا-ٔ
أن النجاة من النار والخزي والعار فً الدارٌن ٌكون بالتزام اإلسبلم حتى الموت والبراءة من -ٕ

 ؼٌره من سابر المذاهب والملل والطرق.
 :فً الدٌن البدعةموضوع ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: -ٕ

 وللعلماء فً تعرٌؾ البدعة منهجان:
 المنهج األول فً تعرٌؾ البدعة:

ٌرى جماعة من أهل العلم منهم اإلمام عز الدٌن بن عبد السبلم سلطان العلماء وابن  
الجوزي وأبو شامة الممدسً والنووي والعٌنً وابن األثٌر والمرافً والحافظ ابن حجر 
والسٌوطً وؼٌرهم: أن البدعة تطلك على كل محدثة لم توجد فً كتاب هللا سبحانه وتعالى وال 

 سواء أكانت فً العبادات أم العادات وسواء أكانت محمودة أو مذمومة. -ملسو هيلع هللا ىلص  -فً سنة رسوله 
وٌرى هإالء العلماء أن البدعة تنمسم إلى حسنة وسٌبة فإن وافمت السنة فهً حسنة 

 محمودة وإن خالفت السنة فهً سٌبة مذمومة.
لخمسة: فهً إما أن تكون وبناء على هذا األساس لالوا إن البدعة تنمسم إلى األلسام ا

 .(٘()ٗ)أو محرمة (ٖ)أو مكروهة (ٕ)أو مباحة (ٔ)أو مندوبة (2)واجبة

                                                           
/ ٗ(، )2ٖٖٔ، ومسلم )- ملسو هيلع هللا ىلص -(، كتاب: االعتصام، بابا: االلتداء بسنن رسول هللا 1٘1ٙرواه البخاري )(ٔ)

 ..-رضً هللا عنه  -، من حدٌث أبً هرٌرة -ملسو هيلع هللا ىلص  -(، كتاب: الفضابل، باب: تولٌره 1ٖٓٔ
( ، وأحمد ٘ٗ- ٗٗ/ٔ( ، والدارمً )ٗٗ( )ٖٗ( ، وابن ماجه )2ٕٙٙ( ، والترمذي )2ٓٙٗأخرجه أبوداود )(ٕ)

( من طرٌك عبد الرحمن بن عمرو السلمً 22 -2٘/ٔ( ، والحاكم )٘( ، وابن حبان )2ٕٔ -ٕٙٔ/ٗوأحمد )
 به. وبعض الرواٌات تمرن به حجر بن حجر الكبلعً.

 .ولال الترمذي: حسن صحٌح. وصححه الحاكم، ووافمه الذهبً، واأللبانً
 .2ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٕٕ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٗٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٕٕ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
وذلن واجب ألن حفظ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أمثلتها: االشتؽال بعلم النحو الذي ٌفهم به كبلم هللا تعالى كبلم رسول هللا ومن (2)

الشرٌعة واجب وال ٌتؤتى حفظها إال بذلن وما ال ٌتم الواجب إال به فهو واجب. الثانً حفظ ؼرٌب الكتاب 
الفمه. الرابع الكبلم فً الجرح والتعدٌل وتمٌٌز الصحٌح  والسنة من اللؽة. الثالث تدوٌن أصول الدٌن وأصول

من السمٌم ولد دلت لواعد الشرٌعة على أن حفظ الشرٌعة فرض كفاٌة فٌما زاد على المتعٌن وال ٌتؤتى ذلن إال 
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لال الشٌخ أبو دمحم عبدالعزٌز بن عبدالسبلم:"والطرٌك فً ذلن أن تعرض البدعة على 
لواعد الشرٌعة فإن دخلت فً لواعد اإلٌجاب فهً واجبة أو فً لواعد التحرٌم فمحرمة أو الندب 

 .(ٙ)أو المكروه فمكروهة أو المباح فمباحة" فمندوبة
 ومن أشهر ما اعتمد هإالء العلماء علٌه ما ٌلً:

الذي رواه اإلمام البخاري بسنده عن عبد الرحمن بن عبد  -رضً هللا عنه  -لول عمر  -أوال:
بن عبد الماري أنه لال: "خرجت مع عمر بن الخطاب لٌلة فً رمضان إلى المسجد فإذا الناس 

اع متفرلون ٌصلً الرجل لنفسه، وٌصلً الرجل فٌصلً بصبلته الرهط، فمال عمر: إنً أوز
أرى لو جمعت هإالء على لارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبً بن كعب ثم خرجت 
معه لٌلة أخرى والناس ٌصلون بصبلة لاربهم، لال عمر: نعم البدعة هذه والتً ٌنامون عنها 

 . ولوله:"أوزاع" أي: جماعة متفرلون.(2)ل وكان الناس ٌمومون أولهأفضل، ٌرٌد آخر اللٌ
 .(1)، بزٌادة تاء"«نعمت البدعة»لال الحافظ ابن حجر: "فً بعض الرواٌات:

عن مجاهد لال: "دخلت أنا وعروة بن الزبٌر المسجد فإذا عبد هللا بن عمر جالس إلى  -ثانٌا:
الضحى، لال: فسؤلناه عن صبلتهم فمال:  حجرة عابشة وإذا أناس ٌصلون فً المسجد صبلة

 .(2)بدعة ... "
ولال ابن أبً شٌبة: "حدثنا ابن علٌة عن الجرٌري عن الحكم بن األعرج لال: سؤلت 

، فمال: بدعة ونعمت -ملسو هيلع هللا ىلص  -عن صبلة الضحى وهو مسند ظهره إلى حجرة النبً  -كذا  -دمحماً 
 .(ٓٔ)البدعة"

ن حجر وعزاه البن أبً شٌبة وفٌه: "سؤلت ابن عمر ... الخ". لال ولد ذكره الحافظ اب
 .(ٔٔ)الحافظ: "إسناده صحٌح"

 للت: ولعل ما فً سند ابن أبً شٌبة من لوله " دمحماً " خطؤ من النساخ.
ولال الحافظ: "روى عبد الرزاق بإسناد صحٌح عن سالم عن أبٌه لال: لمد لتل عثمان 

 .(ٕٔ)اس شٌباً أحب إلً منها"وما أحد ٌسبحها وما أحدث الن
 .(ٖٔ)وهو فً المصنؾ كما لال الحافظ 
 .(ٗٔ)جماعة فً المسجد بدعة واستحسنها« الضحى»لالوا إن ابن عمر سمى صبلة 

 واحتجوا باألحادٌث التً تفٌد انمسام السنة إلى: حسنة وسٌبة، فمن ذلن: -ثالثا:

                                                                                                                                                                      

 .بما ذكرناه
م فً دلابك ومن أمثلتها: إحداث الربط والمدارس وكل إحسان لم ٌعهد فً العصر األول ومنها التراوٌح والكبل(ٔ)

 .التصوؾ وفً الجدل ومنها جمع المحافل لبلستدالل إن لصد بذلن وجه هللا تعالى.
ومن أمثلتها: المصافحة عمب الصبح والعصر، ومنها التوسع فً اللذٌذ من المآكل والمشارب والمبلبس (ٕ)

 .والمساكن ولبس الطٌالسة وتوسٌع األكمام
 .لمصاحؾمن أمثلتها: زخرفة المساجد وتزوٌك ا(ٖ)
 .من امثلتها: مذاهب المدرٌة والجبرٌة والمرجبة والمجسمة والرد على هإالء من البدع الواجبة.(ٗ)
 - ٙٔ، تلبٌس إبلٌس ص 1ٕٖفما بعدها، فتاوى العز بن عبد السبلم ص  2ٕٔ/ ٕلواعد األحكام  انظر: (٘)
، عمدة ٙٓٔ/ ٔ، النهاٌة ٕ٘ٓ - ٕٕٓ/ ٗ، الفروق 1ٕ، الباعث ص ٖٕ - ٕٕ/ ٖ، تهذٌب األسماء واللؽات 2ٔ

 .ٖٔ، اإلبداع ص 12، األمر باإلتباع ص 2٘ٔ - ٙ٘ٔ/ ٘، فتح الباري ٕ٘ٗ/ 1الماري 
 – ٕٕ/ ٖتهذٌب األسماء واللؽات .، و1ٕٖ، وفتاوى العز بن عبد السبلم ص 2ٕٔ/ ٕلواعد األحكام  انظر: (ٙ)
ٕٖ. 
 .ٙ٘ٔ - ٘٘ٔ/ ٘صحٌح البخاري مع الفتح (2)
 .ٙ٘ٔ/ ٘ي فتح البار(1)
 .1ٕٖ - 1ٖٔ/ ٖ، صحٌح مسلم بشرح النووي 2ٖٗ/ ٗصحٌح البخاري مع الفتح (2)
 .٘ٓٗ/ ٕمصنؾ ابن أبً شٌبة (ٓٔ)
 .2ٕ٘/ ٖفتح الباري (ٔٔ)
 .2ٕ٘/ ٖفتح الباري (ٕٔ)
 .22 - 21/ ٖمصنؾ عبد الرزاق (ٖٔ)
 .ٕٕ/ 1، الموسوعة الفمهٌة 2ٕ، البدعة والمصالح المرسلة ص ٕ٘ٓانظر البدعة ص (ٗٔ)
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ٌمول: من أحٌا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -رسول هللا لال: "سمعت  -رضً هللا عنه  -أ. حدٌث ببلل بن الحارث 
سنة لد أمٌتت بعدي فإن له من األجر مثل من عمل بها من الناس ال ٌنمص ذلن من أجورهم 
شٌباً. ومن ابتدع بدعة ال ترضً هللا ورسوله فإن له مثل إثم من عمل بها من الناس ال ٌنمص 

 .(ٔ)ذلن من آثام الناس شٌباً"
لال: "من سن فً اإلسبلم سنة حسنة فله  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بن جرٌر عن أبٌه أن النبً ب. حدٌث المنذر 

أجرها وأجر من عمل بها بعده من ؼٌر أن ٌنمص من أجورهم شًء ومن سن فً اإلسبلم سنة 
 .(ٕ)سٌبة كان علٌه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من ؼٌر أن ٌنمص من أوزارهم شًء"

من سن سنة خٌر فاتبع علٌها فله : »-ملسو هيلع هللا ىلص  -رى لحدٌث جرٌر لال: لال رسول ج. وفً رواٌة أخ
أجره ومثل أجور من اتبعه ؼٌر منموص من أجورهم شٌباً ومن سن سنة شر فاتبع علٌها كان 

 ً رواه الترمذي ولال: هذا «. علٌه وزرها ومثل أوزار من اتبعه ؼٌر منموص من أوزارهم شٌبا
 .(ٖ)حٌححدٌث حسن ص

لال: "من سن سنة حسنة فله  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عن النبً  -رضً هللا عنه  -د. وعن واثلة بن األسمع 
أجرها ما عمل بها فً حٌاته وبعد مماته حتى تترن ومن سن سنة سٌبة فعلٌه إثمها حتى تترن 

 .(ٗ)«ومن مات مرابطاً جرى علٌه عمل المرابط حتى ٌبعث ٌوم المٌامة
إن هذه األحادٌث تدل على انمسام البدعة إلى: بدعة حسنة، وبدعة سٌبة، بل إن  لالوا

من سن فً اإلسبلم سنة حسنة فله أجرها ... »اإلمام النووي ٌرى أن حدٌث جرٌر بن عبد هللا: 
ً لموله « الخ وأن المراد به « كل محدثة بدعة وكل بدعة ضبللة: »-ملسو هيلع هللا ىلص  -ٌعتبر تخصٌصا
 .(٘)دثات الباطلة والبدع المذمومةالمح

 كما أنهم لد استدلوا بؤدلة أخرى ٌطول الممام بذكرها.
 المنهج الثانً فً تعرٌؾ البدعة:

وذهب جماعة من أهل العلم إلى: أن البدعة مخالفة للسنة ومذمومة شرعاً ألنها محدثة 
خ اإلسبلم ابن تٌمٌة ال أصل لها فً الشرع وعلى هذا اإلمام مالن والبٌهمً والطرطوشً وشٌ

والزركشً وابن رجب والشَُّمنًِ الحنفً وؼٌرهم، واختاره جماعة من العلماء المعاصرٌن
(ٙ). 

ً لوٌماً  وأساس هذا المنهج هو تعرٌؾ البدعة بالمحدث المخالؾ للسنة الذي جعل دٌنا
ً وعلى هذا مشى الشاطبً فً أحد تعرٌفٌه للبدعة حٌث لال: "فالبد ً مستمٌما عة إذا وصراطا

عبارة عن طرٌمة فً الدٌن مخترعة تضاهً الشرعٌة ٌمصد بالسلون علٌها المبالؽة فً التعبد هلل 
 .(2)سبحانه. وهذا على رأي من ال ٌدخل العادات فً معنى البدعة وإنما ٌخصها بالعبادات"

ولال الشاطبً: "فالطرٌمة والطرٌك والسبٌل والسنن هً بمعنى واحد وهو ما رسم 
لٌه وإنما لٌدت بالدٌن ألنها فٌه تخترع وإلٌه ٌضٌفها صاحبها وأٌضاً فلو كانت طرٌمة للسلون ع

مخترعة فً الدنٌا على الخصوص لم تسم بدعة كإحداث الصنابع والبلدان التً ال عهد بها فٌما 
 تمدم.

فمنها ما له أصل فً الشرٌعة ومنها ما لٌس له  -ولما كانت الطرابك فً الدٌن تنمسم 
خص منها ما هو الممصود بالحد وهو المسم المخترع أي طرٌمة ابتدعت على ؼٌر  -ا أصل فٌه

                                                           
، ٖٖٕ/ ٔ، شرح السنة 2ٙ/ ٔ، سنن ابن ماجة 2ٓٔ - ٙٓٔ/ ٓٔسنن الترمذي مع شرحه عارضة األحوذي (ٔ)

 .ٕٗ - ٔٗ/ ٔ، صحٌح سنن ابن ماجة ٖٖٕ
 .1٘ - 1ٗ/ ٖصحٌح مسلم مع شرح النووي (ٕ)
 .ٖٓٔ/ ٓٔسنن الترمذي مع شرحه عارضة األحوذي (ٖ)
بإسناد ال بؤس به كما لال الحافظ المنذري، ولال الشٌخ  .2ٗ/ٕٕ(:ص1ٗٔرواه الطبرانً فً المعجم الكبٌر) (ٗ)

 .ٖٕ٘ٔ/ٔالشٌخ األلبانً: "حسن صحٌح". انظر: صحٌح الترؼٌب والترهٌب:
 .1ٙ/ ٖشرح النووي على صحٌح مسلم (٘)
، التضاء الصراط المستمٌم ص ٕٔ، الحوادث والبدع ص 2ٕٕ/ ٗ، تهذٌب الفروق ٕٕٓ/ ٗالفروق انظر:  (ٙ)

 .2ٓٔ - ٖٓٔ، البدع والمصالح المرسلة ص ٖٖ٘لوم والحكم ص ، جامع الع2ٕٔ - 2ٕٓ
 .2ٖ/ ٔاالعتصام (2)
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مثال تمدمها من الشارع إذ البدعة إنما خاصتها أنها خارجة عما رسمه الشارع وبهذا المٌد 
انفصلت عن كل ما ظهر لبادي الرأي أنه مخترع مما هو متعلك بالدٌن كعلم النحو والتصرٌؾ 

ول الفمه وأصول الدٌن وسابر العلوم الخادمة للشرٌعة. فإنها وإن لم توجد ومفردات اللؽة وأص
 .(ٔ)فً الزمان األول فؤصولها موجودة فً الشرع"

 واستدل العلماء المابلون بذم البدعة بما ٌلً:
وتعالى:  فمال سبحانه -ملسو هيلع هللا ىلص  -إن هللا سبحانه وتعالى لد أكمل هذا الدٌن لبل وفاة الرسول  -أوالً:

ْسبَلمَ  ٌُْكْم نِْعَمتًِ َوَرِضٌُت لَُكُم اإْلِ  )اْلٌَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدٌنَُكْم َوأَتَْمْمُت َعلَ
[. فبل ٌمبل من أي إنسان أن ٌزٌد على الدٌن أو ٌخترع فٌه شٌباً ألن هذه الزٌادة ِٖدٌنًا{ ]المابدة:

صلى  -توحً بؤن الشرٌعة نالصة وبؤن دمحماً واالختراع تعتبر استدراكاً على هللا تبارن وتعالى و
 .(ٕ)لم ٌبلػ الرسالة تبلٌؽاً كامبلً  -هللا علٌه وسلم 

لال اإلمام مالن بن أنس: "من أحدث فً هذه األمة شٌباً لم ٌكن علٌه سلفها فمد زعم أن 
[، فما لم ٌكن ٖلَُكْم ِدٌنَُكم{ ]المابدة :  خان الرسالة ألن هللا ٌمول: }اْلٌَْوَم أَْكَمْلتُ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -رسول هللا 

 .(ٖ)ٌومبذ دٌناً ال ٌكون الٌوم دٌنا"
وألن الزٌادة على الشرٌعة فٌها إظهار االستظهار على الشارع وهو للة أدب معه ألن 

 .(ٗ)شؤن العظماء إذا حددوا شٌباً ولؾ عنده وعدَّ الخروج عنه للة أدب
فً البدعة كلها على سبٌل الذم، فمن ذلن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ة عن الرسول لالوا إن األحادٌث الوارد -ثانٌاً:

إذا خطب احمرت عٌناه وعبل صوته واشتد  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ما تمدم فً حدٌث جابر لال: "كان رسول هللا 
ؼضبه حتى كؤنه منذر جٌش ٌمول: صبحكم ومساكم. وٌمول: بعثت أنا والساعة كهاتٌن، وٌمرن 

ن إصبعٌه السبابة والوسطى وٌمول: أما بعد فإن خٌر الحدٌث كتاب هللا وخٌر الهدي هدي دمحم بٌ
 .(٘)وشر األمور محدثاتها وكل بدعة ضبللة"

كلٌة عامة شاملة مسورة بؤلوى أدوات « كل بدعة: »-ملسو هيلع هللا ىلص  -لالوا إن لول الرسول  
صلوات هللا وسبلمه علٌه ٌعلم مدلول هذا اللفظ والذي نطك بهذه الكلٌة « كل»الشمول والعموم 

 .(ٙ)وهو أفصح الخلك وأنصح الخلك للخلك ال ٌتلفظ بشًء ال ٌمصد معناه
ولد ورد عن السلؾ فً ذم البدعة وأنهم لد فهموا من األحادٌث الواردة فً ذم البدعة 

 فً ذلن: -رحمهم هللا-اإلطبلق والعموم، وفٌما ٌؤتً نذكر أبرز ألوالهم
الهروي فً ذم الكبلم بالسند إلى نوح الجامع لال: للت ألبً حنٌفة: ما تمول فٌما  لال -

أحدث الناس من الكبلم فً األعراض واألجسام؟ فمال: مماالت الفبلسفة،علٌن باألثر 
 .(2)وطرٌمة السلؾ وإٌان وكل محدثة فإنها بدعة"

 -ه أصحاب رسول هللا عندنا: التمسن بما كان علٌ (1)ولال اإلمام أحمد: "أصول السنة -
وااللتداء بهم وترن البدع وكل بدعة فهً ضبللة، وترن الخصومات، والجلوس  -ملسو هيلع هللا ىلص 

مع أصحاب األهواء، وترن المراء والجدال والخصومات فً الدٌن والسنة عندنا آثار 
 .(2)... وترن الهوى "

                                                           
 .2ٖ/ٔاالعتصام: (ٔ)
 .ٔٔٔانظر البدعة والمصالح المرسلة ص (ٕ)
 .ٖ٘/ ٕاالعتصام (ٖ)
 .1ٕٔ/ ٗهذٌب الفروق (ٗ)
نن، كتاب (، والبٌهمً: الس1ٙ2، ح)2ٕ٘/ٕكتاب الجمعة، باب: تخفٌؾ الصبلة والخطبة: رواه مسلم،  (٘)

 .ٕٗٔ/ ٖالجمعة، باب: كٌؾ ٌستحب أن تكون الخطبة 
 ( ولفظه: "فإن حٌر األمور كتاب هللا ...".٘ٗ، ح 2ٔ/ٔحجه: الممدمة، باب: اجتناب البدع والجدل :)

 .ٕٔانظر اإلبداع فً كمال الشرع ص (ٙ)
 ٕٖالمنطك  ( وصونٕ٘ٗ/ ٘والفتاوى الكبرى ) ، وانظر:2ٕٓ-ٕٙٓ/٘(:صٙٓٓٔذم الكبلم وأهله)(2)
 .السنة هنا: العمابد التً ترن النبً صلى هللا علٌه علٌها أصحابه(1)
 .2ٖٔ/2ٙٔ/ ٔأصول االعتماد :، وٗٔأصول السنة:(2)
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من جوامع الكلم ال ٌخرج « كل بدعة ضبللة» :-ملسو هيلع هللا ىلص  -ولال ابن رجب الحنبلً: "لوله  -
من أحدث فً : »-ملسو هيلع هللا ىلص  -عنه شًء وهو أصل عظٌم من أصول الدٌن وهو شبٌه بموله 

ً ونسبه إلى الدٌن ولم ٌكن له  (ٔ)«أمرنا هذا ما لٌس منه فهو ردّ  فكل من أحدث شٌبا
 .(ٕ)أصل من الدٌن ٌرجع إلٌه فهو ضبللة والدٌن بريء منه"

، لال: «كل محدثة بدعة وكل بدعة ضبللة: »-ملسو هيلع هللا ىلص  -ولال الحافظ ابن حجر بعد لوله  -
"هذا لاعدة شرعٌة كلٌة بمنطولها ومفهومها، أما منطولها فكؤن ٌمال، حكم كذا بدعة 
وكل بدعة ضبللة فبل تكون من الشرع ألن الشرع كله هدى فإن ثبت أن الحكم المذكور 

 .(ٖ)ممدمتان وأنتجتا المطلوب"بدعة صحت ال
وأجاب اإلمام الشاطبً عندما سبل: "هل كل بدعة حسنت أو لبحت ضبللة لعموم  -

كل بدعة ضبللة : »-ملسو هيلع هللا ىلص  -الحدٌث أم تنمسم على ألسام الشرٌعة؟ فؤجاب: إن لول النبً 
هو حسن أصبلً  محمول عند العلماء على عمومه ال ٌستثنى منه شًء ألبتة ولٌس فٌها ما

إذ ال حسن إال ما حسنه الشرع وال لبٌح إال ما لبحه الشرع فالعمل ال ٌحسن وال ٌمبح 
 .(ٗ)«"وإنما ٌمول بتحسٌن العمل وتمبٌحه أهل الضبلل

: -ملسو هيلع هللا ىلص  -ثالثاً: واحتجوا بما ورد فً الحدٌث عن عابشة رضً هللا عنها لالت: "لال رسول هللا 
 .(٘)أمرنا هذا ما لٌس منه فهو رد" "من أحدث فً 

لال الحافظ ابن رجب الحنبلً: "وهذا الحدٌث أصل عظٌم من أصول اإلسبلم كما أن 
حدٌث " األعمال بالنٌات " مٌزان لؤلعمال فً باطنها وهو مٌزان لؤلعمال فً ظاهرها فكما 

مل ال ٌكون علٌه أن كل عمل ال ٌراد به وجه هللا تعالى فلٌس لعامله فٌه ثواب فكذلن كل ع
أمر هللا ورسوله فهو مردود على عامله وكل من أحدث فً الدٌن ما لم ٌؤذن به هللا ورسوله 

 .(ٙ)فلٌس من الدٌن فً شًء"
ولال اإلمام الشوكانً: "وهذا الحدٌث من لواعد الدٌن ألنه ٌندرج تحته من األحكام ما 

ه الفمهاء من تمسٌم البدع إلى ال ٌؤتً علٌه الحصر وما أصرحه وأدله على إبطال ما فعل
ألسام وتخصٌص الرد ببعضها ببل مخصص من عمل وال نمل فعلٌن إذا سمعت من ٌمول 

: -ملسو هيلع هللا ىلص  -هذه بدعة حسنة بالمٌام فً ممام المنع مسنداً له بهذه الكلٌة وما ٌشابهها من نحو لوله 
ً ولع النزاع فً شؤنها بعد االتفاق طالباً لدلٌل تخصٌص تلن البدعة الت« كل بدعة ضبللة»

كنت لد ألممته حجراً  -أي جبن وهاب  -على أنها بدعة فإن جاءن به لبلته وإن كاع 
واسترحت من المجادلة. ومن مواطن االستدالل لهذا الحدٌث كل فعل أو ترن ولع االتفاق 

وخالفن فً التضابه البطبلن أو  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بٌنن وبٌن خصمن على أنه لٌس من أمر رسول هللا 
ً بما تمرر فً األصول من أنه ال ٌمتضً ذلن إال عدم أمر ٌإثر عدمه فً  الفساد متمسكا
العدم كالشرط أو وجود أمر ٌإثر وجوده فً العدم كالمانع فعلٌن بمنع هذا التخصٌص الذي 

من العموم المحٌط ال دلٌل علٌه إال مجرد االصطبلح مسنداً لهذا المنع بما فً حدٌث الباب 
بكل فرد من أفراد األمور التً لٌست من ذلن المبٌل لاببلً هذا أمر لٌس من أمره وكل أمر 
لٌس من أمره رد فهذا رد وكل رد باطل فهذا باطل فالصبلة مثبلً التً ترن فٌها ما كان 

                                                           
لال أهل العربٌة الرد هنا بمعنى المردود ومعناه فهو  . لال المحمك:"ٖٖٗٔ/ٖ(:ص2ٔ1ٔصحٌح مسلم) (ٔ)

ن لواعد اإلسبلم وهو من جوامع كلمه ملسو هيلع هللا ىلص فإنه صرٌح فً رد باطل ؼٌر معتد به وهذا الحدٌث لاعدة عظٌمة م
 كل البدع والمخترعات".

 .ٖٖٙجامع العلوم والحكم ص (ٕ)
 .ٔٔ/ 2ٔفتح الباري (ٖ)
 .1ٔٔ - 1ٓٔفتاوى الشاطبً ص (ٗ)
ناه فهو لال أهل العربٌة الرد هنا بمعنى المردود ومع . لال المحمك:"ٖٖٗٔ/ٖ(:ص2ٔ1ٔصحٌح مسلم) (٘)

باطل ؼٌر معتد به وهذا الحدٌث لاعدة عظٌمة من لواعد اإلسبلم وهو من جوامع كلمه ملسو هيلع هللا ىلص فإنه صرٌح فً رد 
 كل البدع والمخترعات".

 .1ٔجامع العلوم والحكم ص (ٙ)



ٕٖ٘ 
 

فتكون باطلة بنفس هذا  أو فعل فٌها ما كان ٌتركه لٌست من أمره -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٌفعله رسول هللا 
الدلٌل سواء كان ذلن األمر المفعول أو المترون مانعاً باصطبلح أهل األصول أو شرطاً أو 

 .(ٔ)ؼٌرهما فلٌكن منن هذا على ذن"
رابعاً: واحتجوا بما ورد عن السلؾ فً ذم البدعة وأنهم لد فهموا من األحادٌث الواردة فً ذم 

 األلوال: البدعة اإلطبلق والعموم، ومن تلن
عن عبد هللا بن عمر رضً هللا عنهما لال: "كل بدعة ضبللة وإن رآها الناس  -

 .(ٕ)حسنة"
لال: "االلتصاد فً السنة خٌر من االجتهاد  -رضً هللا عنه  -وعن عبد هللا بن مسعود  -

 .(ٖ)فً البدعة"
 .(ٗ)وعنه أٌضاً لال: "اتبعوا وال تبتدعوا فمد كفٌتم" -
 .(٘)ا وال تبتدعوا فمد كفٌتم وكل بدعة ضبلله"وعنه أٌضاً لال: "اتبعو -
وعنه أٌضاً لال: "أٌها الناس إنكم ستحدثون وٌحدث لكم فإذا رأٌتم محدثة فعلٌكم باألمر  -

 .(ٙ)األول"
وعنه أٌضاً لال: "تعلموا العلم لبل أن ٌمبض ولبضه أن ٌذهب أهله أال وإٌاكم والتنطع  -

 .(2)والتعمك والبدع وعلٌكم بالعتٌك "
من كان مستنا فلٌستن بمن لد مات؛ فإن الحً ال تإمن علٌه الفتنة، أولبن  ه أٌضا:"وعن -

ٌِْه وَسلَّم كانوا أفضل هذه األمة؛ أبرها للوبا، وأعممها علما،  أصحاب محمٍد َصلَّى َّللاَّ عل
ٌِْه وَسلَّم وإللامِة دٌنِه، فاع رفوا لهم وأللها تكلفا، اختارهم َّللاَّ لصحبِة نبٌه َصلَّى َّللاَّ عل

فضلهم، واتبِعوهم على أثرهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخبللهم وِسٌرهم، فإنهم كانوا 
 .(1)على الهدي المستمٌم"

لال: "ٌا معشر المراء استمٌموا فمد سبمتم سبماً بعٌداً فإن  -رضً هللا عنه  -وعن حذٌفة  -
 .(2)أخذتم ٌمٌناً وشماالً لمد ضللتم ضبلالً بعٌداً"

 .(ٓٔ)المراد بهم العلماء بالمرآن والسنة العبّاد"«: ٌا معشر المراء» ظ: "لوله:لال الحاف
صلى هللا  -لال: "كل عبادة لم ٌتعبد بها أصحاب رسول هللا  -رضً هللا عنه  -وعنه  -

فبل تتعبدوا بها فإن األول لم ٌدع لآلخر مماالً فاتموا هللا ٌا معشر المرآء  -علٌه وسلم 
 .(ٔٔ)لكم"خذوا طرٌك من كان لب

وروي أن حذٌفة رضً هللا عنه لما حضرته الوفاة، دخل علٌه أبو مسعود فمال له:  -
ٌحدثن بؤحادٌث لال: أو ما أتان الحك الٌمٌن؟ لال:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -"اعهد إلٌنا فمد كان رسول هللا 

                                                           
 .12/ ٕنٌل األوطار (ٔ)
 .ٕٗ، وانظر البدعة وأثرها السٌا فً األمة ص ٖٔإصبلح المساجد ص (ٕ)
، سنن الدارمً مع شرحه فتح ٕٔ، صحٌح الترؼٌب والترهٌب ص 1ٗ، األمر باإلتباع ص ٖٔالباعث ص (ٖ)

 .11ٕ/ ٕالمنان 
 .1ٕ٘/ ٕ، سنن الدارمً مع شرحه فتح المنان 1ٔٔ/ ٔمجمع الزوابد (ٗ)
 .ٕٕٔكتاب العلم ص (٘)
 .ٓٙ - 2٘، األمر باإلتباع ص 1ٗٔ/ ٕسنن الدارمً مع شرحه فتح المنان (ٙ)
/ ٔ، جامع بٌان العلم وفضله ٕٕ٘/ ٔٔ، المصنؾ لعبد الرزاق ٘ٔٔ/ ٕسنن الدارمً مع شرحه فتح المنان (2)

 .2٘، وانظر األمر باإلتباع ص ٕ٘ٔ
 ( .2ٖٔ( )رلم: 2ٙ/  ٔرواه رزٌن كما فً "المشكاة" )(1)

( من 22/  ٕوفضله" ) ولال الشٌخ ناصر فً تعلٌمه علٌه: منمطع. وأخرجه ابن عبد البر فً "جامع بٌان العلم
 .طرٌك لتادة عنه

 .(2ٕ1ٕ( )رلم: ٕٓ٘/  ٖٔاالعتصام بالكتاب والسنة )رواه البخاري فً  (2)
 .٘ٔ/ 2ٔصحٌح البخاري مع الفتح (ٓٔ)
 .2ٖٗ/ ٔ، السلسلة الضعٌفة ٕٔ، إصبلح المساجد ص ٕٙ، اإلتباع ص ٙٔ - ٘ٔالباعث ص (ٔٔ)
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اعلم أن من أعمى الضبللة أن تعرؾ ما كنت تنكر، وأن تنكر ما كنت تعرؾ، وإٌان 
 .(ٔ)والتلون فً دٌن هللا فإن دٌن هللا واحد"

عن أبً حٌان البصري: لال سمعت الحسن ٌمول: "ال ٌصح المول إال بعمل وال ٌصح  -
 .(ٕ)لول وعمل إال بنٌة وال ٌصح لول وعمل ونٌة إال بالسنة"

 . (ٖ)علٌكم باألمر األول الذي كانوا علٌه لبل أن ٌفترلوا"ولال أبو العالٌة:" -
تعلموا اإلسبلم، فإذا تعلمتموه فبل ترؼبوا عنه، وعلٌكم بالصراط المستمٌم  وعنه أٌضا:" -

فإنه اإلسبلم، وال تحرفوا ٌمٌنا وال شماال، وعلٌكم بسنة نبٌكم وما كان علٌه  أصحابه 
، ومن لبل أن ٌفعلوا الذي فعلوا، لد لرأنا المرآن من لبل (ٗ)من لبل أن ٌمتلوا صاحبهم 
لبل أن ٌفعلوا الذي فعلوا، وإٌاكم وهذه األهواء التً تلمً بٌن أن ٌمتلوا صاحبهم، ومن 
 .(ٙ)فحدث الحسن بذلن فمال رحمه هللا: "صدق ونصح". (٘)الناس العداوة والبؽضاء"

 :(2)وكان مالن رضً هللا عنه كثٌرا ما ٌنشد -
 وخٌر أمور الدٌن ما كان سنة                   وشر األمور المحدثات البدابع

المبارن لال: "اعلم أي أخً أن الموت الٌوم كرامة لكل مسلم لمً هللا على  وعن ابن -
السنة، فإنا هلل وإنا إلٌه راجعون، فإلى هللا نشكو وحشتنا، وذهاب اإلخوان، وللة 
األعوان، وظهور البدع، وإلى هللا نشكو عظٌم ما حل بهذه األمة من ذهاب العلماء وأهل 

 .(1)السنة وظهور البدع"
ٌمول: "اللهم اعصمنً بدٌنن، وبسنة نبٌن من االختبلؾ فً  (2)براهٌم التٌمًوكان إ -

الحك، ومن اتباع الهوى، ومن سبل الضبللة، ومنشبهات األمور، ومن الزٌػ 
 .(ٓٔ)والخصومات"

[، لال: 1ٕعن سعٌد بن جبٌر: فً لوله }َوَعِمَل َصاِلًحا ثُمَّ اْهتََدى{ ]سورة طه، اآلٌة:  -
 .(ٔٔ)"لزم السنة"

ُ ثُمَّ اْستَمَاُموا{ ع - ن سبلم بن مسكٌن، لال:" كان لتادة إذا تبل }إِنَّ الَِّذٌَن لَالُوا َربُّنَا َّللاَّ
[، لال: إنكم لد للتم ربنا هللا، فاستمٌموا على أمر هللا وطاعته ٖٓ]سورة فصلت، اآلٌة: 

 وسنة نبٌكم، وامضوا حٌث تإمرون، فاالستمامة أن تلبث على اإلسبلم والطرٌمة
الصالحة ثم ال تمرق منها وال تخالفها، وال تشذ عن السنة وال تخرج عنها، فإن أهل 
المروق من اإلسبلم منمطع بهم ٌوم المٌامة، ثم إٌاكم وتصرؾ األخبلق واجعلوا الوجه 

                                                           
، وجامع بٌان العلم ٕٓٔ/ٔٓٔ/ ٔ، وأصول االعتماد:2ٕ٘/ ٘ٓ٘ - ٗٓ٘/ٖ/ ٕ، واإلبانة :2٘ٔذم الكبلم :(ٔ)

 .2ٖٖ/ ٕوفضله :
 رضً هللا عن هذا الصحابً الجلٌل حٌث أشار إلى أظهر صفات المبتدعة، وهً التلون والتملب.

 .2٘/ٔشرح أصول اعتماد أهل السنة والجماعة:(ٕ)
 .2ٖٙ/ ٔٔ ، المصنؾ لعبد الرزاق2ٗ، األمر باإلتباع ص 1تلبٌس إبلٌس ص (ٖ)
 .(1ٕٔ/ ٕذكر أبو نعٌم فً الحلٌة أن المراد به عثمان رضً هللا عنه. )(ٗ)
/ ٔ(، واإلمام البللكابً فً أصول اعتماد أهل السنة )2ٖرواه اإلمام ابن وضاح فً البدع والنهً عنها )ص(٘)
واإلمام ابن بطة (، ٖٔ(، واإلمام اآلجري فً الشرٌعة )صٖٔ(، واإلمام ابن نصر المروزي فً السنة )صٙ٘

 .(1ٕٔ/ ٕ(، وأبو نعٌم فً الحلٌة )1ٖٖ، 22ٕ/ ٔفً اإلبانة الكبرى بلفظ أخصر )
(، وابن عبد البر فً 2ٙٔ/ ٔذكره الماضً عٌاض ضمن ترجمة اإلمام مالن. انظر ترتٌب المدارن )(ٙ)

 .2ٗاالنتماد:
(، وابن عبد البر فً االنتماد 2ٙٔ /ٔذكره الماضً عٌاض ضمن ترجمة اإلمام مالن. انظر ترتٌب المدارن )(2)
:2ٗ. 
 .(11(، وبلفظ أطول )صٙٗرواه اإلمام ابن وضاح فً البدع والنهً عنها كما عند المإلؾ )ص(1)
هو إبراهٌم بن ٌزٌد بن شرٌن التٌمً، أحد العباد الزهاد المشهورٌن، توفً فً سجن الحجاج سنة اثنتٌن (2)

 وتسعٌن، ولم ٌبلػ األربعٌن.
 .(2ٓ/ ٖ(، صفة الصفوة البن الجوزي )ٕٓٔ/ ٗ(، الحلٌة ألبً نعٌم )ٓ٘/ ٔاشؾ للذهبً )انظر: الك

 .(22ٔٔ/ ٕ(، وذكره ابن عبد البر فً جامع بٌان العلم )ٕٕٔـ  ٕٔٔ/ ٗرواه أبو نعٌم فً الحلٌة )(ٓٔ)
 .ٖٗٔ/ٔاإلبانة البن بطه:(ٔٔ)
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واحًدا والدعوة واحدة، فإنه بلؽنا انه من كان ذا وجهٌن وذا لسانٌن كان لو ٌوم المٌامة 
 .(ٔ)لسانان من نار""

وعن األوزاعً لال: "اصبر نفسن على السنة، ولؾ حٌث ولؾ الموم، ولل بما  -
 .(ٕ)لالوا،وكؾ عما كفوا عنه، واسلن سبٌل سلفن الصالح فإنه ٌسعن ما وسعهم"

، والتابعون بإحسان، لزوم -ملسو هيلع هللا ىلص  -كان ٌمال خمس كان علٌها أصحاب دمحم  وعنه أٌضا:" -
 .(ٖ)وعمارة المساجد، وتبلوة المرآن، والجهاد فً سبٌل هللا"الجماعة وإتباع السنة، 

 .(ٗ)وعن الزهري لال: "االعتصام بالسنة نجاة" -
: "سن رسول هللا ووالة األمر من بعده -رضً هللا عنه  -ولال عمر بن عبد العزٌز  -

ً األخذ بها تصدٌك بكتاب هللا واستكمال لطاعة هللا ولوة على دٌن هللا لٌس ألحد  سننا
ؽٌٌرها وال تبدٌلها وال النظر فً شًء خالفها. من عمل بها فهو مهتد ومن استنصر بها ت

فهو منصور ومن خالفها اتبع ؼٌر سبٌل المإمنٌن وواله هللا ما تولى وأصبله جهنم 
 .(٘)وساءت مصٌراً"ً 

لال الشاطبً: "فإنه كبلم مختصر جمع أصوالً حسنة من السنة منها ما نحن فٌه 
لطع لمادة «. لٌس ألحد تؽٌٌرها وال تبدٌلها وال النظر فً شًء خالفها»ألن لوله: 

مدح لمتبع السنة وذم لمن خالفها «. من عمل بها فهو مهتد»االبتداع جملة. ولوله: 
ُسوَل ِمْن بَْعِد َما  بالدلٌل الدال على ذلن، وهو لول هللا سبحانه وتعالى:}َوَمْن ٌَُشالِِك الرَّ

ٌَْر َسبٌِِل اْلُمْإِمنٌَِن نَُولِِّه َما تََولَّى َونُْصِلِه َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصًٌرا{ تَبٌَََّن لَهُ اْلهُ  َّبِْع َؼ َدى َوٌَت
 .(ٙ)["٘ٔٔ]النساء : 

وروى أبو داود لال حدثنا ابن كثٌر لال أخبرنا سفٌان لال: " كتب رجل إلى عمر بن  -
بتموى هللا، وااللتصاد فً أمره، عبد العزٌز ٌسؤله عن المدر، فكتب: " أما بعد، أوصٌن 

واتباع سنة نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص، وترن ما أحدث المحدثون بعد ما جرت به سنته، وكفوا مإنته، 
عصمة.ثم اعلم أنه لم ٌبتدع الناس بدعة إال لد  –بإذن هللا  -فعلٌن بلزوم السنة فإنها لن 

ة إنما سنها من لد علم ما فً مضى لبلها ما هو دلٌل علٌها أو عبرة فٌها، فإن السن
الخطإ والزلل والحمك والتعمك، فارض  -ولم ٌمل ابن كثٌر من لد علم من  -خبلفها 

لنفسن ما رضً به الموم ألنفسهم، فإنهم على علم ولفوا، وببصر نافذ كفوا، وهم على 
مد كشؾ األمور كانوا ألوى، وبفضل ما كانوا فٌه أولى، فإن كان الهدى ما أنتم علٌه ل
سبمتموهم إلٌه ولبن للتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه إال من اتبع ؼٌر سبٌلهم ورؼب 
بنفسه عنهم، فإنهم هم السابمون، فمد تكلموا فٌه بما ٌكفً، ووصفوا منه ما ٌشفً، فما 
دونهم من ممصر، وما فولهم من محسر، ولد لصر لوم دونهم فجفوا، وطمح عنهم 

على هدى مستمٌم، كتبت تسؤل عن اإللرار بالمدر فعلى ألوام فؽلوا، وإنهم بٌن ذلن ل
ولعت، ما أعلم ما أحدث الناس من محدثة، وال ابتدعوا من بدعة  -بإذن هللا  -الخبٌر 

هً أبٌن أثرا وال أثبت أمرا من اإللرار بالمدر، لمد كان ذكره فً الجاهلٌة الجهبلء 
لى ما فاتهم، ثم لم ٌزده ٌتكلمون به فً كبلمهم وفً شعرهم، ٌعزون به أنفسهم ع

اإلسبلم بعد إال شدة، ولمد ذكره رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً ؼٌر حدٌث وال حدٌثٌن، ولد سمعه 
منه المسلمون فتكلموا به فً حٌاته وبعد وفاته، ٌمٌنا وتسلٌما لربهم، وتضعٌفا ألنفسهم، 

لدره، وإنه مع ذلن أن ٌكون شًء لم ٌحط به علمه، ولم ٌحصه كتابه، ولم ٌمض فٌه 
لفً محكم كتابه: منه التبسوه، ومنه تعلموه، ولبن للتم لم أنزل هللا آٌة كذا لم لال كذا لمد 

                                                           
 .1ٖٔ/ٔاإلبانة البن بطه:(ٔ)
 .2ٗباع ص ، األمر باإلت2تلبٌس إبلٌس ص (ٕ)
 .ٗٙ/ٔشرح أصول اعتماد أهل السنة والجماعة:(ٖ)
 .ٙ٘/ٔشرح أصول اعتماد أهل السنة والجماعة:(ٗ)
 ولال الشاطبً:" إنه كان ٌعجب مالكاً جدا".. 12/ ٔ، االعتصام 12ٔ/ ٕجامع بٌان العلم وفضله (٘)
 .12/ ٔاالعتصام: (ٙ)
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لرءوا منه ما لرأتم، وعلموا من تؤوٌله ما جهلتم، ولالوا بعد ذلن: كله بكتاب ولدر، 
ملن ألنفسنا وكتبت الشماوة، وما ٌمدر ٌكن، وما شاء هللا كان وما  لم ٌشؤ لم ٌكن، وال ن

 .(ٔ)ضرا وال نفعا، ثم رؼبوا بعد ذلن ورهبوا "
وروي أن عن عمر بن عبد العزٌز كان ٌكتب فً كتبه: "إنً أحذركم ما مالت إلٌه  -

 .(ٕ)األهواء والزٌػ البعٌدة"
ولما باٌعه الناس صعد المنبر، فحمد هللا وأثنى علٌه، ثم لال: "أٌها الناس، إنه لٌس بعد  -

عد كتابكم كتاب، وال بعد سنتكم سنة وال بعد أمتكم أمة، أال وإن الحبلل نبٌكم نبً، وال ب
ما أحل هللا فً كتابه على لسان نبٌه حبلل إلى ٌوم المٌامة، أال وإن الحرام ما حرم هللا 
فً كتابه على لسان نبٌه حرام إلى ٌوم المٌامة، أال وإنً لست بمبتدع ولكنً متبع، أال 

ذ، أال وإنً لست بخازن ولكنً أضع حٌث أمرت، أال وإنً وإنً لست بماض ولكنً منف
، ثم (ٖ)لست بخٌركم ولكنً أثملكم حمبل ، أال وال طاعة لمخلوق فً معصٌة الخالك"

 نزل.
 :(٘)من لصٌدة ٌرثٌه بها (ٗ)وفٌه لال عروة بن أذٌنة 

 (ٙ)وأحٌٌت فً اإلسبلم علما وسنة               ولم تبتدع حكما من الحكم أضجما
 ففً كل ٌوم كنت تهدم بدعة  وتبنً لنا من سنة ما تهدما

وعن الفضٌل بن عٌاض رحمه هللا لال: "اتبع طرق الهدى وال ٌضرن للة السالكٌن  -
 .(2)وإٌان وطرق الضبللة وال تؽتر بكثرة الهالكٌن"

وعن عثمان األزدي لال: "دخلت على ابن عباس رضً هللا عنهما فملت له أوصنً.  -
 .(1)موى هللا واالستمامة، اتبع وال تبتدع""فمال: علٌن بت

وعن الحسن: "ال تجالس صاحب هوى، فٌمذؾ فً للبن ما تتبعه علٌه فتهلن، أو تخالفه  -
 .(2)فٌمرض للبن"

 .(ٔ)ال تجالس صاحب بدعة فإنه ٌمرض للبن"وعنه اٌضا:" -

                                                           
 . ٕٕٓ/ٗ(:صٕٔٙٗسنن أبً داود) (ٔ)

  بن كثٌر العبدي، وسفٌان: هو الثوري.ابن كثٌر: هو دمحم
من طرٌك مإمل بن إسماعٌل، عن سفٌان الثوري، لال:  ٖٖٕوأخرجه أبو بكر اآلجري فً "الشرٌعة" ص 

أن عدي بن أرطاة كتب إلى عمر بن عبد العزٌز ...  -لال مإمل: زعموا أنه أبو رجاء الخراسانً-حدثنً شٌخ 
 فذكر نحوه.

رٌك أبً داود الحفري، عن أبً رجاء لال: كتب عامل لعمر بن عبد العزٌز من ط ٖٕٗوأخرجه أٌضاً ص 
 ٌساله عن المدر ...

َمْمَصر بمعنى تمصٌبر، وَمْحَسٍر من حسر البصر حسوراً إذا َكلَّ وانمطع، والمراد أن اإلفراط والتفرٌط ٌكون 
 صاحبه على ؼٌر ُهدى مستمٌم.

 .(2ٔالحكم )صانظر: سٌرة عمر بن عبد العزٌز البن عبد (ٕ)
(، وابن عبد الحكم فً سٌرة عمر بن عبد العزٌز ٖٓٗ/ ٘روى هذه الخطبة عنه اإلمام ابن سعد فً الطبمات )(ٖ)
 .(ٔٗـ  ٓٗ)
هو عروة بن ٌحٌى )ولمبه أذٌنة( بن مالن بن الحارث اللٌثً، شاعر ؼزل ممدم، من أهل المدٌنة، وهو معدود (ٗ)

 لشعر أؼلب علٌه. توفً فً حدود الثبلثٌن ومابة.معدود من الفمهاء والمحدثٌن أٌضا، ولكن ا
(، ٔ٘ٗ/ ٕ(، فوات الوفٌات )ٕٕٖ/ 1ٔانظر: ترجمته وشٌبا من شعره فً األؼانً ألبً الفرج األصفهانً )

 .(2ٕٕ/ ٗاألعبلم )
 .٘ٗٔ-ٗٗٔ/ٔلم ألؾ على هذه األبٌات فً دٌوانه، وهً فً االعتصام للشاطبً: (٘)
(. لال الشٌخ دمحم رشٌد رضا فً تعلٌمه على الكتاب: ٖٔٔٔانظر: الماموس )"أضجعا". والضجم: العوج. (ٙ)

"كذا فً األصل، وهو ؼلط ظاهر، ولعل أصله أسحما: أي أسود حالن السواد، ألن هذا ألرب الكلم فً الصورة 
 .(12/ ٔمن أضجعا، وموافك فً المعنى لوصفهم البدعة بالسوداء، والسنة بالبٌضاء والؽراء" )

 ..ٕ٘ٔ، واألمر باإلتباع : 1ٖ/ ٔتصام االع(2)
 .ٔٙ، واألمر باإلتباع: ٘ٔ، والباعث: ٕٗٔ/ ٔ، وشرح السنة: 2ٖٔ/ ٔالفمٌه والمتفمه: (1)
 .2٘رواه عنه اإلمام ابن وضاح فً البدع والنهً عنها، باب النهً عن الجلوس مع أهل البدع:(2)
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وكم فً وعن أبً لبلبة :"ال تجالسوا أهل األهواء وال تجادلوهم، فإنً ال آمن أن ٌؽمس -
:"وكان ـ وهللا ـ من (ٖ)السختٌانًلال أٌوب . (ٕ)ضبللتهم، وٌلبسوا علٌكم ما كنتم تعرفون"

 .(ٗ)الفمهاء ذوي األلباب"
وعن أٌوب السختٌانً أنه كان ٌمول: "ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إال ازداد من هللا  -

 .(٘)بعدا"
لهم، وأضللت رجبل وخرج ابن وهب عن سفٌان لال: "ما أحب أنً هدٌت الناس ك -

 .(ٙ)واحدا"
وعن إبراهٌم :"ال تجالسوا أصحاب األهواء، وال تكلموهم، فإنً أخاؾ أن ترتد  -

 .(2)للوبكم"
 .(1)وعن ٌحٌى بن أبً كثٌر:"إذا لمٌت صاحب بدعة فً طرٌك فخذ فً طرٌك آخر" -

من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة، ووكل إلى  وعن كثٌر أبو سعٌد:"
 .(2)نفسه"
عن العوام بن حوشب أنه كان ٌمول البنه: "ٌا عٌسى، أصلح هللا  للبن، وأللل مالن، و -

واألشربة والباطل (ٓٔ)وكان ٌمول: وهللا ألن أرى عٌسى فً مجالسؤصحاب البرابط 
لال ابن وضاح: "ٌعنى: أهل . (ٔٔ)أحب إلً من أن أراه ٌجالس أصحاب الخصومات"

 .(ٕٔ)البدع"

                                                                                                                                                                      
واإلمام ابن بطة فً اإلبانة الكبرى بلفظ "ال تجالسوا  (،ٗ٘رواه اإلمام ابن وضاح فً البدع والنهً عنها )ص(ٔ)

(، ورواه فً نفس الموضع عن ابن عباس رضً هللا 1ٖٗ/ ٕأهل األهواء فإن مجالستهم ممرضة للملوب، )
 .عنه، وعن أبً عبد هللا المبلبً

اآلجري فً الشرٌعة  (، واإلمامٕٓٔ/ ٔرواه اإلمام الدارمً فً الممدمة من سننه، باب اجتناب أهل األهواء )(ٕ)
/ ٔ(، واإلمام البللكابً فً أصول اعتماد أهل السنة )1٘ٔ(، واإلمام البٌهمً فً االعتماد والهداٌة )صٙ٘)ص
( واإلمام ٘٘(، واإلمام ابن وضاح فً البدع والنهً عنها )ص1ٗٔ/ 2(، واإلمام ابن سعد فً الطبمات )ٖٗٔ

(، وعبد هللا بن أحمد فً 2ٕٕ/ ٔكره البؽوي فً شرح السنة )(، وذ2ٖٗ، ٖ٘ٗ/ ٕابن بطة فً اإلبانة الكبرى )
 .(2ٖٔ/ ٔالسنة )

هو أٌوب بن أبً تمٌمة، كٌسان السختٌانً، ثمة، ثبت، حجة، من كبار الفمهاء العباد، لال شعبة: ما رأٌت (ٖ)
 مثله، كان سٌد الفمهاء، مات سنة إحدى وثبلثٌن ومابة.

 .(2ٕ/ ٔ) (، الكاشؾ12/ ٔانظر: تمرٌب التهذٌب )
روى هذا المول ألٌوب اإلمام ابن سعد فً الطبمات، واإلمام ابن وضاح فً البدع والنهً عنها، وذلن فً نفس (ٗ)

 .المواضع السابمة فً تخرٌج لول أبً لبلبة
(، وذكره ابن الجوزي 2/ ٖ(، وأبو نعٌم فً الحلٌة )ٖٗرواه اإلمام ابن وضاح فً البدع والنهً عنها )ص(٘)

 .(2ٕ٘/ ٖفة الصفوة )عنه فً ص
 .1ٖٔ/ٔاإلعتصام: (ٙ)
، وأبو 2ٖٗ/ ٕ(، واإلمام ابن بطة فً اإلبانة الكبرى :ٙ٘رواه اإلمام ابن وضاح فً البدع والنهً عنها )ص(2)

 .ٕٕٕ/ ٗنعٌم فً الحلٌة :
السنة  (، واإلمام البللكابً فً أصول اعتماد أهل٘٘رواه عنه اإلمام ابن وضاح فً البدع والنهً عنها )ص(1)
(. وهو مروي 2ٗٗ/ ٕ(، واإلمام ابن بطة فً اإلبانة الكبرى )ٗٙ(، واإلمام اآلجري فً الشرٌعة )ص2ٖٔ/ ٔ)

 .(2٘ٗ/ ٕكذلن عن الفضٌل بن عٌاض كما فً اإلبانة )
(، ورواه اإلمام البللكابً فً أصول ٘٘رواه اإلمام ابن وضاح فً البدع والنهً عنها عن كثٌر أبو سعٌد )ص(2)

د أهل السنة عن دمحم بن النضر الحارثً بلفظ "من أصؽى سمعه إلى صاحب بدعة وهو ٌعلم أنه صاحب اعتما
(، ورواه اإلمام ابن بطة فً اإلبانة الكبرى عن دمحم بن النضر بنحو لفظ ٖٙٔ/ ٔبدعة نزعت منه العصمة". )

 .(ٔٙٗ/ ٕ(، وهو مروي عن سفٌان الثوري فً اإلبانة أٌضا )ٓٙٗ/ ٕالبللكابً )
البربط: العود، أعجمً لٌس من مبلهً العرب فؤعربته حٌن سمعت به، وفً التهذٌب: البربط من مبلهً (ٓٔ)

 .(1ٕ٘/ 2العجم شبه بصدر البط، والصدر بالفارسٌة بر فمٌل بر بط. انظر لسان العرب البن منظور )
 .(ٙ٘رواه عنه اإلمام ابن وضاح فً البدع والنهً عنها )ص(ٔٔ)
 .ٙ٘فً البدع والنهً عنها: ذكره ابن وضاح(ٕٔ)
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: "ثبلث لو كتبن فً ظفر لوسعهن، وفٌهن خٌر (ٔ)ٌانًومما ٌعزى ألبً العباس اإلب -
 .(ٕ)الدنٌا واآلخرة: اتبع ال تبتدع، اتضع ال ترتفع، من ورع ال ٌتسع"

 
 المرآن

ٍء َوُهًدى َوَرْحَمةً لَعَلهُهْم  ًْ ٌْنَا ُموَسى اْلِكتَاَب تََماًما َعلَى الهِذي أَْحَسَن َوتَْفِصًٌَل ِلُكّلِ َش  بِِلمَاءِ }ثُمه آتَ
 [ٗ٘ٔ({ ]األنعام : َٗ٘ٔربِِّهْم ٌُْإِمنُوَن )

 التفسٌر:
لهإالء المشركٌن: إن هللا تعالى هو الذي أتى موسى التوراة تماًما لنعمته  -أٌها الرسول-ثم لل 

على المحسنٌن من أهل ملته، وتفصٌبل لكل شًء من أمور دٌنهم، وهدى وداللة على الطرٌك 
 لوا بالبعث بعد الموت والحساب والجزاء، وٌعملوا لذلن.المستمٌم ورحمة لهم؛ رجاء أن ٌصدِّ 

ٌْنَا ُموَسى اْلِكتَاَب تََماًما َعلَى الَِّذي أَْحَسَن{ ]األنعام : لوله تعالى:  ثم لل  [، أي:"ٗ٘ٔ}ثُمَّ آتَ
لهإالء المشركٌن: إن هللا تعالى هو الذي أتى موسى التوراة تماًما لنعمته على  -أٌها الرسول-

 .(ٖ)ن من أهل ملته"المحسنٌ
لال الطبري:أي:" ثم آتٌنا موسى التوراة تماًما لنعمنا عنده وأٌادٌنا لِبَله، تتم به كرامتنا  

علٌه على إحسانه وطاعته ربَّه ولٌامه بما كلّفه من شرابع دٌنه"
(ٗ). 

 [، ستة ألوال:ٗ٘ٔوفً لوله تعالى:} تََماًما َعلَى الَِّذي أَْحَسَن{ ]األنعام :  
ها : تماماً على إحسان موسى بطاعته، ٌعنً: فٌما امتحنه هللا به فً الدنٌا من أمره ونهٌه . أحد

 .(2)، والفراء(ٙ)، ولتادة(٘)لاله الربٌع
–، وهو مروي عن لتادة (1)والثانً : تماماً لكرامته فً الجنة على إحسانه فً الدنٌا، لاله الحسن

 .(2)-أٌضا–
معنى، إذان المعنى: "ثم آتٌنا موسى الكتاب تماًما على ما والموالن السابمان لرٌبان من ال

أحسن موسى، أي : آتٌناه الكتاب ألتمم له كرامتً فً اآلخرة ، تماًما على إحسانه فً الدنٌا فً 
 .(ٓٔ)عبادة هللا والمٌام بما كلفه به من طاعته"
ً على المحسنٌن، و ي أحسن، أي: على كل معناه تماما للكرامة والنعمة على الذ والثالث: تماما

، وٌدل علٌهمراة عبدهللا بن مسعود:}تََماماً (ٕٔ)، والزجاج(ٔٔ)لاله مجاهدمن كان محسنا صالحا. 
 .(ٖٔ)َعلَى الَِّذٌَن أَْحَسنُواْ{

لال الطبري:" وكؤّن مجاهًدا وّجه تؤوٌل الكبلم ومعناه إلى أن هللا جل ثناإه أخبر عن  
 .(ٗٔ)آتى المحسنٌن من عباده"موسى أنه آتاه الكتاب فضٌلة على ما 

                                                           
هو أبو العباس عبد هللا بن أحمد بن إبراهٌم التونسً اإلبٌانً، كان عالم أفرٌمٌة، وحافظ مذهب مالن، وٌمٌل (ٔ)

 هـ.ٕٖ٘إلى مذهب الشافعً، ثمة، مؤمون، توفً سنة 
 .(2ٖٗ/ ٖ(، ترتٌب المدارن )ٕ٘ٗ/ ٔانظر: الدٌباج المذهب البن فرحون )

 .ٕ٘ٓ/ ٗإلمام المرافً فً الفروق :عزاه إلٌه ا(ٕ)
 .2ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٕٖ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٕ٘/ٕٔ(:ص2ٖٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٖٕ٘/ٕٔ(:ص2ٗٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٖ٘ٙ/ٔانظر: معانً المرآن للفراء:(2)
 .12ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٖٕ٘/ٕٔ:ص(2٘ٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٖٕ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٖٖٕ/ٕٔ(:ص2ٔٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٖٙٓ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٕٔ)
 .12ٔ/ٕ، والنكت والعٌون:ٖٕٗ/ٕٔ، وتفسٌر الطبري:ٖ٘ٙ/ٔانظر: معانً المرآن للفراء: (ٖٔ)
 .ٖٖٕ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
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د }الذي{، والتؤوٌل على   فإن لال لابل : "فكٌؾ جاز أن ٌمال :}على الذي أحسن{، فٌوّحِ
 الذٌن أحسنوا ؟

، إذا أرادت به الكل «األلؾ والبلم»وفً  «الذي»لٌل : إن العرب تفعل ذلن خاصة فً 
[ ، ٕ،  َٔن لَِفً ُخْسٍر{، ]سورة العصر : والجمٌع ، كما لال جل ثناإه : }َواْلعَْصِر إِنَّ اإلْنَسا

رهم فٌه فً أٌدي الناس " وكما لالوا : كثر الّدِ
(ٔ) . 

ً على إحسان هللا إلى أنبٌابه ، لاله ابن زٌد . وكان عن ٌحٌى بن ٌعمر ٌمرأ (ٕ)والرابع : تماما
 .(ٖ)رفعًا ،«تََماًما َعلَى الَِّذي أَْحَسنُ »:

تجٌز المراءة بها ، وإن كان لها فً العربٌة وجه صحٌح وهذه لراءة ال أسلال الطبري:" 
 .(ٗ)، لخبلفها ما علٌه الحجة مجمعة من لرأة األمصار"

 .(٘)والخامس : تماماً لنعمة هللا على إبراهٌم، ألنه من ولده ، لاله ابن بحر
تب أي معناه: آتٌنا موسى الكتاب تماما، أي: تاما كامبل على أحسن ما تكون علٌه الك والسادس:

 .(ٙ)على الوجه الذي هو أحسن. وهو معنى لول الكلبً
 .(2)والسابع: تماما على الذي هو أحسن األشٌاء. ذكره الزجاج

وأولى هذه األلوال عندي بالصواب ، لول من لال : معناه : ثم آتٌنا لال الطبري:" 
نهٌنا ألن ذلن أظهُر موسى الكتاب تماًما لنعمنا عنده ، على الذي أحسن موسى فً لٌامه بؤمرنا و

معانٌه فً الكبلم ، وأن إٌتاء موسى كتابه نعمةٌ من هللا علٌه ومنة عظٌمة. فؤخبر جل ثناإه أنه 
 .(1)أنعم بذلن علٌه لما سلؾ له من صالح عمل وُحسن طاعة"

ٍء{ ]األنعام : لوله تعالى:  ًْ وتفصٌبل لكل شًء من أمور  [، أي:"ٗ٘ٔ}َوتَْفِصٌبًل ِلُكّلِ َش
 .(2)م"دٌنه

 .(ٓٔ)لال الطبري:" ٌعنً: وتبٌٌنًا لكل شًء من أمر الدٌن الذي أمروا به" 
 .(ٔٔ)عن لتادة: "}وتفصٌبل لكل شًء{، فٌه حبلله وحرامه" 
وهدى وداللة على الطرٌك المستمٌم  [، أي:"ٗ٘ٔ}َوُهًدى َوَرْحَمةً{ ]األنعام : لوله تعالى: 

 .(ٕٔ)ورحمة لهم"
: "تموًٌما لهم على الطرٌك المستمٌم، وبٌانًا لهم ُسبُل الرشاد {، ٌعنًُهًدى لال الطبري:}

 .(ٖٔ){، ٌمول: ورحمة منا بهم ورأفة، لننجٌهم من الضبللة َوعمى الحٌرة"َوَرْحَمةً لببل ٌضلوا،}
 .(ٗٔ)الهدى :هو الداللة، والرحمة: هً النعمة" لال الفخر الرازي:" 

لوا بالبعث  [، أي:"ٌُْٗ٘ٔإِمنُوَن{ ]األنعام :  }لَعَلَُّهْم بِِلمَاِء َربِِّهمْ لوله تعالى: رجاء أن ٌصّدِ
 .(٘ٔ)بعد الموت والحساب والجزاء، وٌعملوا لذلن"

                                                           
 .ٖٖٕ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٕٙ/ٕٔ(:2ٙٔٗٔي)انظر: تفسٌر الطبر (ٕ)
 .ٖٕٙ/ٕٔ(ص:22ٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٖٕٙ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .12ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .1ٙٔ/ٗٔانظر: مفاتٌح الؽٌب: (ٙ)
 .ٖٙٓ/ٕانظر: معانً المرآن: (2)
 .ٖٕٙ/ٕٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2ٗٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .2ٕٖ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .2ٖٕ/ٕٔ(:ص21ٔٗٔالطبري) رجه×أ (ٔٔ)
 .2ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .1ٕٖ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .1ٙٔ/ٗٔمفاتٌح الؽٌب: (ٗٔ)
 .2ٗٔالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
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لال الطبري:" ٌعنً: إٌتابً موسى الكتاب تماًما لكرامة هللا موسى، على إحسان موسى، 
 به من الضبللة، وتفصٌبل لشرابع دٌنه، وهًدى لمن اتبعه، ورحمة لمن كان منهم ضاال لٌنجٌه هللا

ولٌإمن بلماء ربه إذا سمع مواعظ هللا التً وعظ بها خلمه فٌه، فٌرتدع عما هو علٌه ممٌٌم من 
ق بما جاءه به نبٌه موسى ملسو هيلع هللا ىلص" الكفر به، وبلمابه بعد مماته، فٌطٌع ربه، وٌصّدِ
(ٔ). 

لماء ما وعدهم هللا به من أي: لكً ٌإمنوا بلماء ربهم، والمراد به  لال الفخر الرازي:" 
 .(ٕ)ثواب وعماب"

 الفوابد:
 بٌان منة هللا تعالى على موسى علٌه السبلم والثناء علٌه إلحسانه.-ٔ
  تمرٌر عمٌدة البعث والجزاء ٌوم المٌامة.-ٕ
أن اإِلسبلم له رأٌه المستمٌم الواضح فً الكتب السماوٌة، ولد أعطً لكل نبً من األنبٌاء حمه -ٖ

ة واالحترام إذ أن الرسل "صلوات هللا وسبلمه علٌهم" هم المبلؽٌن عن هللا َعزَّ َوَجلَّ من المداس
بواسطة أمٌن الوحى جبرٌل علٌه السبلم، ولد جعل هللا َعزَّ َوَجلَّ اإلٌمان بهم جزءاً أساسٌاً ٌسهم 

له هللا َعزَّ فً تشكٌل عمٌدة المسلم فبل ٌصح إٌمان عبد إال إذا آمن برسل هللا أجمعٌن وبما أنز
ٌْنَا  ِ َوَما أُْنِزَل إِلَ َوَجلَّ علٌهم من كتب وال ٌصح التفرٌك بٌن أحد منهم فمال تعالى: }لُولُوا آَمنَّا بِاّلِلَّ
 ُ ًَ ُموَسى َوِعٌَسى َوَما أ ًَ وتِ َوَما أُْنِزَل إِلَى إِْبَراِهٌَم َوإِْسَماِعٌَل َوإِْسَحاَق َوٌَْعمُوَب َواأْلَْسبَاِط َوَما أُوتِ

ٌَْن أََحٍد ِمْنُهْم َونَْحُن لَهُ ُمْسِلُموَن ) ُق بَ ( فَإِْن آَمنُوا بِِمثِْل َما آَمْنتُْم بِِه فَمَِد ٖٙٔالنَّبٌُِّوَن ِمْن َربِِّهْم اَل نُفَّرِ
ُ َوُهَو السَِّمٌُع الْ   [.2ٖٔ-ٖٙٔعَِلٌُم{]البمرة:اْهتََدْوا َوإِْن تََولَّْوا فَإِنََّما ُهْم فًِ ِشمَاٍق فََسٌَْكِفٌَكُهُم َّللاَّ

وٌجدر المول بؤن المرآن آخر الكتب السماوٌة وهو خاتمها، وهو أطولها، وأشملها، وهو  
 الحاكم علٌها.

ٌِْمناً عَ  ٌِْه ِمْن اْلِكتَاِب َوُمَه ٌَْن ٌََد لاً ِلَما بَ ٌَْن اْلِكتَاَب بِاْلَحّكِ ُمَصّدِ ٌِْه{]اللال هللا تعالى: }َوأَنَزْلنَا إِلَ مابدة: لَ
ٗ1.] 

ٌِْه  ٌَْن ٌََد ِ َولَِكْن تَْصِدٌَك الَِّذي بَ ولال تعالى: }َوَما َكاَن َهَذا اْلمُْرآُن أَْن ٌُْفتََرى ِمْن ُدوِن َّللاَّ
ٌَْب فٌِِه ِمْن َرّبِ اْلعَالَِمٌَن{]ٌونس:   [ .2َٖوتَْفِصٌَل اْلِكتَاِب ال َر
ً ٌُْفتََرى َولَِكْن تَصْ  ٍء َوُهًدى ولال: }َما َكاَن َحِدٌثا ًْ ٌِْه َوتَْفِصٌَل ُكّلِ َش ٌَْن ٌََد ِدٌَك الَِّذي بَ

 [ .َٔٔٔوَرْحَمةً ِلمَْوٍم ٌُْإِمنُوَن{]ٌوسؾ: 
ً وشاهداً على ما لبله من -تعالى-لال أهل التفسٌر فً لوله ٌِْه{: مهٌمنا ً َعلَ ٌِْمنا :}َوُمَه

ولع فٌها من تحرٌؾ، وتبدٌل، الكتب، ومصدلاً لها؛ ٌعنً ٌصدق ما فٌها من الصحٌح، وٌنفً ما 
 وتؽٌٌر، وٌحكم علٌها بالنسخ أو التمرٌر.

ولهذا ٌخضع له كل متمسن بالكتب المتمدمة ممن لم ٌنملب على عمبٌه كما لال_تبارن 
ٌْنَاُهْم اْلِكتَاَب ِمْن لَْبِلِه ُهْم بِِه ٌُْإِمنُوَن ) ٌِْهْم لَ ٕ٘وتعالى_: }الَِّذٌَن آتَ الُوا آَمنَّا بِِه إِنَّهُ ( َوإِذَا ٌُتْلَى َعلَ

 [.ٖ٘، ٕ٘اْلَحكُّ ِمْن َربِّنَا إِنَّا ُكنَّا ِمْن لَْبِلِه ُمْسِلِمٌَن{ ]المصص:
ْكَر َوإِنَّا لَهُ لََحافُِظوَن{  ْلنَا الذِّ فالمرآن هو رسالة هللا لجمٌع الخلك، ولد تكفل_سبحانه:}إِنَّا نَْحُن نَزَّ

 [ .2]الحجر: 
 دٌناً إال ما جاء فً هذا المرآن العظٌم.وال ٌمبل هللا من أحد 
ٌِْه{:"أي: مشتمبلً على ما -رحمه هللا-لال الشٌخ ابن سعدي ً َعلَ ٌِْمنا فً لوله تعالى: }َوُمَه

اشتملت علٌه الكتب السابمة وزٌادة فً المطالب اإللهٌة، واألخبلق النفسٌة؛ فهو الكتاب الذي 
 ٌه، وأكثر من الطرق الموصلة إلٌه.ٌتبع كل حك جاءت به الكتب، فؤمر به، وحث عل

وهو الكتاب الذي فٌه نبؤ السابمٌن والبلحمٌن، وهو الكتاب الذي فٌه الحكم والحكمة، 
واألحكام الذي عرضت علٌه الكتب السابمة، فما شهد له بالصدق فهو الممبول، وما شهد له بالرد 

 .(ٔ) لم ٌخالفه"فهو مردود لد دخله التحرٌؾ والتبدٌل، وإال لو كان من عند هللا

                                                           
 .1ٕٖ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٙٔ/ٗٔمفاتٌح الؽٌب: (ٕ)
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 وخبلصة حدٌث المرآن حول الكتب السماوٌة، ٌمكن إجماله فً اآلتً:
 التوراة:-ٔ

" مرة، وهو الكتاب الذي أنزله هللا سبحانه وتعالى 1ٔلمد ذكر المرآن الكرٌم التوراة "
 على موسى علٌه السبلم.

 وفٌما ٌؤتً خبلصة حدٌث المرآن حول التوراة:
وراة بؤنها هدى ونور وفرلان، وضٌاء وذكر، لال تعالى: }إِنَّا أَنَزْلنَا وصؾ المرآن الت -أوال:

 [.ٗٗالتَّْوَراةَ فٌَِها ُهًدى َونُوٌر{]المابدة، آٌة: 
ْلُمتَِّمٌَن{]األنبٌاء، آٌة:  ٌْنَا ُموَسى َوَهاُروَن اْلفُْرلَاَن َوِضٌَاء َوِذْكًرا لِّ  [.1ٗولال تعالى: } َولَمَْد آتَ

ٌْنَا ُموَسى اْلِكتَاَب تََماًما َعلَى الَِّذَي إن ال -ثانٌا: توراة كتاب شامل لكل شًء، لال تعالى: " ثُمَّ آتَ
ٍء َوُهًدى َوَرْحَمةً{]األنعام، آٌة:  ًْ  [.ٗ٘ٔأَْحَسَن َوتَْفِصٌبلً لُِّكّلِ َش

م: " ـ إن الرساالت التً جاءت بعدها مصدلة لها، فلمد لال الكتاب عن عٌسى علٌه السبل -ثالثا:
ٌِْه ِمَن التَّْوَراةِ ... " )المابدة، آٌة: ٌَْن ٌََد لًا لَِّما بَ ٌْنَا َعلَى آثَاِرِهم بِعٌََسى اْبِن َمْرٌََم ُمَصّدِ  (.ٙٗ َولَفَّ

 إن المرآن تحدث عن بعض الذي جاء فً التوراة، ولنؤخذ هذٌن المثالٌن:-رابعا:
ٌِْهمْ  ٌِْن َواألَنَؾ بِاألَنِؾ  المثال األول: لال تعالى: }َوَكتَْبنَا َعلَ ٌَْن بِاْلعَ فٌَِها أَنَّ النَّْفَس بِالنَّْفِس َواْلعَ

ّنِ َواْلُجُروَح لَِصاٌص فََمن تََصدََّق بِِه فَُهَو َكفَّاَرةٌ لَّهُ َوَمن لَّْم ٌَحْ  نَّ بِالّسِ ُكم بَِما َواألُذَُن بِاألُذُِن َوالّسِ
 .(ٕ)[ُ٘ٗموَن{ ]المابدة، آٌة: أنَزَل َّللّاُ فَؤُْولَبَِن ُهُم الظَّالِ 

ًَّ الَِّذي ٌَِجُدونَهُ َمْكتُوبًا ِعنَدُهْم فًِ التَّوْ  ًَّ األُّمِ ُسوَل النَّبِ َّبِعُوَن الرَّ َراةِ المثال الثانً: } الَِّذٌَن ٌَت
 [.2َ٘ٔواإِلْنِجٌِل{ ]األعراؾ، آٌة: 

حملها بؤمانة، ومنهم من لم  ذكر المرآن الذٌن كلفوا بحمل أمانة "التوراة" منهم من -خامسا:
ةٌ ٌَْهُدوَن بِاْلَحّكِ َوبِِه ٌَْعِدلُوَن{ ]األعراؾ،  ٌحملها، فمال عن الصالحٌن منهم } َوِمن لَْوِم ُموَسى أُمَّ

 [.2٘ٔآٌة: 
أكد المرآن أن التوراة الموجودة اآلن بٌن أٌدٌنا هً لٌست التوراة التً أنزلها على  -سادسا:

 وإنما هً محرفة من لبل بنً إسرابٌل الذٌن خانوا العهد ونمضوا المٌثاق. موسى ـ علٌه السبلم ـ
ٌٌْل لِّ  ًَّ َوإِْن ُهْم إاِلَّ ٌَُظنُّوَن * فََو ٌُّوَن الَ ٌَْعلَُموَن اْلِكتَاَب إاِلَّ أََمانِ لَِّذٌَن ٌَْكتُبُوَن ـ لال تعالى:} َوِمْنُهْم أُّمِ

ٌِْدٌِهْم ثُمَّ ٌَمُولُونَ  َ ٌٌْل  اْلِكتَاَب بِؤ ٌِْدٌِهْم َوَو َ ا َكتَبَْت أ مَّ ٌٌْل لَُّهم ّمِ َهذَا ِمْن ِعنِد َّللّاِ ِلٌَْشتَُرواْ بِِه ثََمناً لَِلٌبلً فََو
ا ٌَْكِسبُوَن{ ]البمرة، آٌة:  مَّ  [.22ـ  21لَُّهْم ّمِ

ْنُهْم ٌَسْ  فُونَهُ ِمن ـ ولال تعالى:}أَفَتَْطَمعُوَن أَن ٌُْإِمنُواْ لَُكْم َولَْد َكاَن فَِرٌٌك ّمِ َمعُوَن َكبلََم َّللّاِ ثُمَّ ٌَُحّرِ
 [.2٘بَْعِد َما َعمَلُوهُ َوُهْم ٌَْعلَُموَن" ]البمرة، آٌة: 

وَ  فُوَن اْلَكِلَم َعن مَّ ٌثَالَُهْم لَعنَّاُهْم َوَجعَْلنَا لُلُوبَُهْم لَاِسٌَةً ٌَُحّرِ اِضِعِه ـ ولال تعالى:" فَبَِما نَْمِضِهم ّمِ
ُرواْ بِِه{]المابدة، آٌة: َونَُسواْ َحظًّ  ا ذُّكِ مَّ  [.ٖٔا ّمِ

وٌجدر المول بؤن لتوراة الموجودة الٌوم فهً ما ٌطلك على الشرٌعة المكتوبة، كما ٌطلك 
 لفظ )التلمود( على الشرٌعة الشفهٌة.

 والتوراة الموجودة الٌوم تشتمل على خمسة أسفار وهً:
لم، وظهور اإلنسان، وطوفان نوح، ووالدة سفر التكوٌن: وٌتحدث هذا السفر عن خلك العا-ٔ

 .-علٌه الصبلة والسبلم-إبراهٌم إلى موت ٌوسؾ
سفر الخروج: وٌتحدث عن حٌاة بنً إسرابٌل فً مصر، منذ أٌام ٌعموب إلى خروجهم إلى -ٕ

 أرض كنعان مع موسى وٌوشع بن نون.
طهارة، والنجاسة، سفر البلوٌٌن: نسبة إلى الوي بن ٌعموب، وفً هذا السفر حدٌث عن ال-ٖ

 وتمدٌم الذبابح، والنذر، وتعظٌم هارون وبنٌه.
 سفر العدد: ٌحصً لبابل بنً إسرابٌل منذ ٌعموب، وأفراَدهم ومواشٌهم.-ٗ

                                                                                                                                                                      
 .ٖٕٗتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .1ٗٔ-1ٖٔالمحكم فً العمٌدة:انظر:  (ٕ)
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-سفر التثنٌة: وفٌه أحكام، وعبادات، وسٌاسة، واجتماع، والتصاد، وثبلثة خطابات لموسى-٘
 .-علٌه السبلم

ٌعلم براءة التوراة -فضبلً عن المسلم المإمن-كل عالل منصؾهذه هً التوراة الموجودة الٌوم، و
مما هو موجود فً التوراة الٌوم، وذلن ألمور عدٌدة -علٌه السبلم-التً أنزلها هللا على موسى

 منها:
ل، وضاعت، -ٔ ؾ فٌها، وبُّدِ ما حصل للتوراة من الضٌاع والنسخ والتحرٌؾ والتدمٌر، فلمد ُحّرِ

( لبل المٌبلد إلى أن حصل 2ٗ٘) -علٌه السبلم-نذ عهد سلٌمانوتعرضت لسبع تدمٌرات، م
 م مما ٌدل على ضٌاعها وانمطاع سندها.ٖٔٙالتدمٌر السابع عام 

 ما تشتمل علٌه من عمابد باطلة ال تمت إلى ما جاء به المرسلون بؤدنى صلة.-ٕ
هللا تصارع  وتشبٌهه بالمخلولٌن، ومن ذلن لولهم: إن-جل وعبل-اشتمالها على تنمص الرب-ٖ

 مع ٌعموب لٌلة كاملة فصرعه ٌعموب+.
ومن ذلن لولهم: إن هللا ندم على خلك البشر لما رأى من معاصٌهم، وأنه بكى حتى رمد فعادته 

 المبلبكة.
 تعالى هللا عما ٌمول الظالمون علّواً كبٌراً.

ن صنع عجبلً، اشتمالها على سب األنبٌاء والطعن فٌهم، ومن ذلن لولهم:=إن نبً هللا هارو-ٗ
 وعبده مع بنً إسرابٌل+.

 ولولهم: إن لوطاً شرب خمراً حتى سكر، ثم لام على ابنتٌه فزنى بهما الواحدة تلو األخرى.
ارتد فً آخر عمره، وَعبََد األصنام، وبنى لها المعابد، إلى ؼٌر -علٌه السبلم-ولولهم: إن سلٌمان

 .(ٔ)ذلن من مخازي إخوان المردة
 المؽالطات والمستحٌبلت والمتنالضات.اشتمالها على -٘
أن المعركة التً لامت بٌن التوراة وحمابك العلم الحدٌث أثبتت ما فً التوراة من األخطاء -ٙ

 العلمٌة.
ومن تلن الكتب التً تكلمت على هذا الموضوع كتابان هما: )أصل اإلنسان( و )التوراة 

حٌث أثبت وجود أخطاء علمٌة فً  واإلنجٌل والمرآن( لعالم فرنسً اسمه )مورٌس بوكاي(
التوراة واإلنجٌل، وأثبت فً الولت نفسه عدم تعارض المرآن مع العلم الحدٌث وحمابمه، بل 

 . (ٕ)سجل شهادات تفوق سبك المرآُن فٌها العلَم بؤلؾ وأربعمابة عام 
 اْلنجٌل: -ٕ

إلنجٌل لرٌباً " مرة وٌكاد ٌكون حدٌث المرآن عن إٔلمد ذكر المرآن الكرٌم اإلنجٌل "
عن حدٌثه عن التوراة، إال فً بعض النماط، واإلنجٌل هو الكتاب الذي أنزله هللا سبحانه وتعالى 

 على عبده ورسوله عٌسى علٌه السبلم.
 وفٌما ٌؤتً خبلصة حدٌث المرآن حول اإلنجٌل:

 وصؾ المرآن اإلنجٌل بؤنه هدى ونور وموعظة: -أوال:
ٌْنَا َعلَ  ٌْنَاهُ لال تعالى:] َولَفَّ ٌِْه ِمَن التَّْوَراةِ َوآتَ ٌَْن ٌََد لًا لَِّما بَ ى آثَاِرِهم بِعٌََسى اْبِن َمْرٌََم ُمَصّدِ

ْلُمتَِّمٌَن{]ال ٌِْه ِمَن التَّْوَراةِ َوُهًدى َوَمْوِعَظةً لِّ ٌَْن ٌََد لًا لَِّما بَ مابدة، آٌة: اإِلنِجٌَل فٌِِه ُهًدى َونُوٌر َوُمَصّدِ
ٗٙ.] 
رد فً المرآن الكرٌم: أن اإلنجٌل جاء مكمبلً أو معدالً لما جاء فً التوراة من ومما و-ثانٌا:

أحكام ولم ٌصؾ المرآن اإلنجٌل بما وصؾ به التوراة من أنه كتاب شامل ٌفصل كل شًء، بل 
على العكس، جاء وكؤنه ٌصفه بمهمة محدودة هً نسخ بعض ما ورد فً التوراة من أحكام، 

ٌَْن ٌََديَّ ِمَن التَّْوَراةِ َوأِلُِحلَّ لَُكم لحكمة ٌعلمها هللا، ٌمو لًا لَِّما بَ ل المرآن على لسان عٌسى:} َوُمَصّدِ
ٌُْكْم{]آل عمران، آٌة:  َم َعلَ  [.ٓ٘بَْعَض الَِّذي ُحّرِ

                                                           
 انظر: ممارنة بٌن المرآن والتوراة لدمحم الصوٌانً.، ولبلستزادة ٘ٓٔ-ٗٓٔ انظر: الرسل والرساالت،(ٔ)
 .انظر: التوراة واإلنجٌل والمرآن والعلم )لمورٌس بوكاي( ترجمة الشٌخ حسن خالد(ٕ)
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ْوَراةَ ولهذا ربط المرآن بٌنهما فً مهمة عٌسى ـ علٌه السبلم ـ فمال:} َوٌُعَلُِّمهُ اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوالتَّ 
 [.2ٗـ  1َٗواإِلنِجٌَل * َوَرُسوالً إِلَى بَنًِ إِْسَرابٌَِل[ ]آل عمران، آٌة: 

هنان فرق واضح فً اهتمام المرآن، فالظاهر اهتمامه برسالة موسى أكثر من اإلنجٌل  -ثالثا:
" مرة ٕٔ" مرة بٌنما ذكر اإلنجٌل "1ٔوٌظهر هذا فً عدد المرات التً ذكرت فٌها التوراة "

" مرة، هنان إشارة ربما تكون أظهر فً ٕ٘" مرة بٌنما لم ٌذكر عٌسى إال "ٖٙٔكر موسى "وذ
الداللة على اهتمام المرآن بالتوراة أكثر من اهتمامه باإلنجٌل، وهً لوله تعالى:] َوإِْذ َصَرْفنَا 

ا َحَضُروهُ لَالُ  َن اْلِجّنِ ٌَْستَِمعُوَن اْلمُْرآَن فَلَمَّ ٌَْن نَفًَرا ّمِ ًَ َولَّْوا إِلَى لَْوِمِهم إِلَ ا لُِض وا أَنِصتُوا فَلَمَّ
ٌِْه ٌَهْ  ٌَْن ٌََد لًا لَِّما بَ نِذِرٌَن * لَالُوا ٌَا لَْوَمنَا إِنَّا َسِمْعنَا ِكتَابًا أُنِزَل ِمن بَْعِد ُموَسى ُمَصّدِ ِدي إِلَى اْلَحّكِ مُّ

ْستَِمٌٍم{ ]األحماؾ، آٌة:   .(ٔ)[ٖٓـ  2َٕوإِلَى َطِرٌٍك مُّ
َّبِعُوَن  رابعا: ـ جاءت فً اإلنجٌل كما فً التوراة البشارة بالرسول ملسو هيلع هللا ىلص، لال تعالى:} الَِّذٌَن ٌَت

ًَّ الَِّذي ٌَِجُدونَهُ َمْكتُوبًا ِعنَدُهْم فًِ التَّْوَراةِ َواإِلْنِجٌِل ٌَؤُْمُرُهم بِاْلَمعْ  ًَّ األُّمِ ُسوَل النَّبِ  ُروِؾ َوٌَْنَهاُهمْ الرَّ
ٌِْهُم اْلَخبَآبَِث َوٌََضُع َعْنُهْم إِْصَرُهْم َواألَْؼبلَلَ  ُم َعلَ الَّتًِ َكانَْت  َعِن اْلُمنَكِر َوٌُِحلُّ لَُهُم الطٌَِّّبَاِت َوٌَُحّرِ
ُروهُ َونََصُروهُ َواتَّبَعُواْ النُّوَر الَِّذَي أُنِزَل َمعَهُ أُوْ  ٌِْهْم فَالَِّذٌَن آَمنُواْ بِِه َوَعزَّ لَبَِن ُهُم َعلَ

 [.2٘ٔاْلُمْفِلُحوَن{]األعراؾ، آٌة: 
لًا لَِّما  َصّدِ ٌُْكم مُّ ِ إِلَ ولال تعالى:} َوإِْذ لَاَل ِعٌَسى اْبُن َمْرٌََم ٌَا بَنًِ إِْسَرابٌَِل إِنًِّ َرُسوُل َّللاَّ

ًرا بَِرُسوٍل ٌَؤْتًِ ِمن بَْعِدي اْسُمهُ  ٌَْن ٌََديَّ ِمَن التَّْوَراةِ َوُمبَّشِ ا َجاءُهم بِاْلبٌَِّنَاِت لَالُوا َهَذا بَ أَْحَمُد فَلَمَّ
بٌٌِن{]الصؾ، آٌة:   .(ٕ)[ِٙسْحٌر مُّ

ً لرسالة عٌسى ـ علٌه السبلم ـ كما هو مصدق لجمٌع  -خامسا: ً أٌضا إن المرآن جاء مصدلا
ٌَْن لََما آتٌَْ  ن ِكتَاٍب َوِحْكَمٍة ثُمَّ َجاءُكْم الرساالت السابمة لال تعالى:} َوإِْذ أََخَذ َّللّاُ ِمٌثَاَق النَّبٌِِّ تُُكم ّمِ

ٌق لَِّما َمعَُكْم لَتُْإِمنُنَّ بِِه َولَتَنُصُرنَّهُ لَاَل أَأَْلَرْرتُْم َوأََخْذتُْم َعلَى َذِلُكْم إِْصرِ  َصّدِ ي لَالُواْ أَْلَرْرنَا َرُسوٌل مُّ
َن الشَّاِهِدٌَن{]آل ع  [.1ٔمران، آٌة: لَاَل فَاْشَهُدواْ َوأَنَاْ َمعَُكم ّمِ

ٌْنَ  لاً لَِّما بَ لَهُ َعلَى لَْلبَِن بِإِْذِن َّللّاِ ُمَصّدِ ا لِِّجْبِرٌَل فَإِنَّهُ نَزَّ ٌِْه  ولال تعالى:} لُْل َمن َكاَن َعُدوًّ ٌََد
 [.22َوُهًدى َوبُْشَرى ِلْلُمْإِمنٌَِن{]البمرة، آٌة: 

لة التوراة فمسمهم إلى لسمٌن: فبة سادسا: ـ وتحدث المرآن عن حملة اإلنجٌل كما تحدث عن حم
ا أََحسَّ ِعٌَسى ِمْنُهُم  ولفت مع اإلنجٌل الحك وأخرى كاذبة كافرة خابنة، فمال عن األولى:} فَلَمَّ

ْسِلُموَن * مُ  اْلُكْفَر لَاَل َمْن أَنَصاِري إِلَى َّللّاِ لَاَل اْلَحَواِرٌُّوَن نَْحُن أَنَصاُر َّللّاِ آَمنَّا بِاّلِّلِ َواْشَهْد بِؤَنَّا
ُسوَل فَاْكتُْبنَا َمَع الشَّاِهِدٌَن{]آل عمران، آٌة:   [.ٖ٘ـ  َٕ٘ربَّنَا آَمنَّا بَِما أَنَزلَْت َواتَّبَْعنَا الرَّ

ُرواْ بِِه  ا ذُّكِ مَّ ٌْنَا فَ وأما الثانٌة فهم:" َوِمَن الَِّذٌَن لَالُواْ إِنَّا نََصاَرى أََخْذنَا ِمٌثَالَُهْم فَنَُسواْ َحظًّا ّمِ ؤَْؼَر
ٌْنَُهُم اْلعََداَوةَ َواْلبَْؽَضاء إِلَى ٌَْوِم اْلِمٌَاَمِة َوَسْوَؾ ٌُنَبِّبُُهُم َّللّاُ بَِما َكانُواْ ٌَْصنَعُوَن{]الم  [.ٗٔابدة، آٌة: بَ

سابعا: ـ وٌخلص المرآن إلى أن اإلنجٌل الذي بٌن أٌدٌنا اآلن لٌس هو كبلم هللا، بل هو من 
ل تعالى:} َوإِنَّ ِمْنُهْم لَفَِرٌمًا ٌَْلُووَن أَْلِسنَتَُهم بِاْلِكتَاِب ِلتَْحَسبُوهُ ِمَن اْلِكتَاِب َوَما تحرٌؾ المحرفٌن، لا

ْم ُهَو ِمَن اْلِكتَاِب َوٌَمُولُوَن ُهَو ِمْن ِعنِد َّللّاِ َوَما ُهَو ِمْن ِعنِد َّللّاِ َوٌَمُولُوَن َعلَى َّللّاِ اْلَكِذَب َوهُ 
ةَ ثُمَّ ٌَمُوَل ِللنَّاِس ُكونُواْ ِعبَاًدا لًِّ مِ ٌَْعلَُموَن * مَ  ن ا َكاَن ِلبََشٍر أَن ٌُْإتٌَِهُ َّللّاُ اْلِكتَاَب َواْلُحْكَم َوالنُّبُوَّ

ـ  21: ُدوِن َّللّاِ َولَِكن ُكونُواْ َربَّانٌٌَِِّن بَِما ُكنتُْم تُعَلُِّموَن اْلِكتَاَب َوبَِما ُكنتُْم تَْدُرُسوَن{]آل عمران، آٌة
22.] 

 وتسمى التوراة العهد المدٌم، وتسمى األناجٌل، ورسابل الرسل العهد الجدٌد.
 هو الذي ٌشتمل على أناجٌلهم، واألناجٌل المعتبرة عند النصارى أربعة هً:-إذاً -فالعهد الجدٌد

 إنجٌل ٌوحنَّا. -ٔ
 إنجٌل مرلُس.-ٕ
 إنجٌل َمتَّى. -ٖ

                                                           
 .1٘ٔانظر: المحكم فً العمٌدة: (ٔ)
 .22ٔالعمٌدة اإلسبلمٌة د. أحمد دمحم جلً:انظر:  (ٕ)
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 إنجٌل لُولا.-ٗ
 نجٌل برنابا، وأناجٌل أخرى أهملت.وهنان أناجٌل أخرى مثل إ

هذا ولد بٌَّن كثٌر من العلماء المسلمٌن لدٌماً وحدٌثاً ومن علماء النصارى الذٌن دخلوا 
عدم صحة هذه األناجٌل الموجودة فً أٌدي -فً اإلسبلم، أو المتحررٌن منهم من ربمة التملٌد

فً -رحمه هللا تعالى-سبلم ابن تٌمٌةالنصارى، ووجهوا إلٌها انتمادات كثٌرة، ومن هإالء شٌخ اإل
فً كتابه: هداٌة -رحمه هللا تعالى-كتابه: الجواب الصحٌح لمن بدل دٌن المسٌح، وابن المٌم

 الحٌارى فً أجوبة الٌهود والنصارى.
فً كتابه: "إظهار -رحمه هللا تعالى-ومن العلماء المحدثٌن الشٌخ رحمة هللا الهندي

فً كتابه: "محاضرات فً النصرانٌة"، ومن -رحمه هللا تعالى-الحك"، والشٌخ دمحم أبو زهرة
علماء النصارى الذٌن أسلموا إبراهٌم خلٌل أحمد كما فً كتابه: "محاضرات فً ممارنة 

 األدٌان".
وفٌما ٌلً إجمال لبعض األمور التً تبٌن بطبلن األناجٌل الموجودة بؤٌدي النصارى 

 الٌوم وعدم صحتها:
ولم تنزل علٌه وحٌاً، -علٌه السبلم-لتً بؤٌدي النصارى لم ٌُْمِلها عٌسىأن هذه األناجٌل ا-ٔ

 ولكنها كتبت بعده.
 ما ولع فً األناجٌل من تبلعب النساخ، وتبدٌلهم وتحرٌفهم.-ٕ
فً آخر كتابه -اشتمالها على المتنالضات، واالختبلفات، ولد أحصى الشٌخ رحمة هللا الهندي-ٖ

 ؾ بٌن هذه األناجٌل.أكثر من مابة اختبل-إظهار الحك
 انمطاع السند فً نسبتها لكتابها.-ٗ
 .-علٌهم السبلم-وعلى نسبة المبابح لؤلنبٌاء-جل وعبل-اشتمالها على تنمص الرب-٘
 اشتمالها على العمابد الباطلة المخالفة للنمل والعمل.-ٙ
كاي ولد مر تعارضها مع الحمابك العلمٌة، كما أثبت ذلن عدد من العلماء؛ منهم مورٌس بو-2

 معنا ذلن لرٌباً.
تخلو من أي تصور محدد -وبؽض النظر عن كونها محرفة-زد على ذلن أن تلن األناجٌل-1

 لنظام سٌاسً، أو اجتماعً، أو التصادي، أو علمً.
والحمٌمة فالمرآن ال ٌفصل فً ممدار التحرٌؾ الذي ورد على التوراة واإلنجٌل، وكؤن 

الكتابٌن لٌسا مصدر ثمة، ألن األهواء دخلتهما، أما التفصٌل فبل  هدفه فمط أن ٌمول لنا إن هذٌن
ً ومذاهب، فلم ٌهتم المرآن إال  ً ومكانا ً فإن ممدار التحرٌؾ مختلؾ زمانا نحتاجه نحن، وأٌضا

 .(ٔ)بالذي فٌه الفابدة للناس
ن وٌجدر المول بؤنه ال ٌسوغ ألحد ألحد اتباع التوراة أو اإلنجٌل بعد نزول المرآن؛ وذل

كانت خاصة ألمة معٌنة، ولفترة محددة، وألنها -لبلعتبارات السابمة، وألنهاوعلى فرض صحتها
 نسخت بالمرآن الكرٌم.

ومن هنا ٌتبٌن بطبلن هذه الكتب، وعدم جواز العمل بها إال ما ألره المرآن، وٌتبٌن لنا 
هذه األمة  ضبلل الٌهود والنصارى وبطبلن مزاعمهم، كٌؾ ولد لال:"ال ٌسمع بً أحد من
 .(ٕ)ٌهودي وال نصرانً ثم ٌموت ولم ٌإمن بالذي أرسلت به إال كان من أصحاب النار"

 الزبور:-ٖ
وهو الكتاب الذي أنزله هللا سبحانه وتعالى على داود علٌه السبلم، والزبور فً اللؽة هو 

ٍء الكتاب المزبور أي المكتوب، وجمعه زبر، وكل كتاب ٌسمى زبوراً، لال تعالى:}َوكُ  ًْ لُّ َش
بُِر{]الممر، آٌة:  [، أي: مسجل فً كتب المبلبكة وكتبهم ثم ؼلب إطبلق لفظ ٕ٘فَعَلُوهُ فًِ الزُّ

                                                           
 .وما بعدها.]الكتاب مرلم آلٌا[  ٘ٙٔالكرٌم والكتب السماوٌة، علً الصبلبً: اإلٌمان بالمرآنانظر:  (ٔ)
 .(ٖ٘ٔرواه مسلم )(ٕ)
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ٌْنَا َداُووَد َزبُوًرا{]النساء، آٌة:  الزبور على ما أنزل على داود علٌه السبلم، لال تعالى:}َوآتَ
ٖٔٙ.] 

ٌْنَا َداُووَد َزبُوًرا{]النساء، آٌ  [.ٖٙٔة: ولال تعالى:] َوآتَ
ٌْنَا َداُووَد َزبُوًرا{]اإلسراء، آٌة:   [.٘٘ولال تعالى:] َوآتَ

 الصحؾ:-ٗ
 أي: صحؾ إبراهٌم وموسى علٌهما الصبلة والسبلم.
 وكل الذي جاء فً المرآن عنها لوله تعالى:

ُحِؾ اأْلُولَى{]طه، آٌة:   [.ٖٖٔأ ـ لال تعالى: } ... أََولَْم تَؤْتِِهم بٌَِّنَةُ َما فًِ الصُّ
 ب ـ ولال تعالى: }أَْم لَْم ٌُنَبَّؤْ بَِما فًِ ُصُحِؾ ُموَسى * َوإِْبَراِهٌَم الَِّذي َوفَّى * أاَلَّ تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزرَ 
نَساِن إاِلَّ َما َسعَى * َوأَنَّ َسْعٌَهُ َسْوَؾ ٌَُرى * ثُمَّ ٌُْجَزاهُ اْلَجَزاء اأْلَْوفَى  ٌَْس ِلئْلِ * أُْخَرى * َوأَن لَّ

 [.ٕٗـ  َٖٙوأَنَّ إِلَى َربَِّن اْلُمنتََهى{]النجم، آٌة: 
ْنٌَا * َواآْل  ِخَرةُ جـ ـ لال تعالى: }لَْد أَْفلََح َمن تََزكَّى * َوَذَكَر اْسَم َربِِّه فََصلَّى * بَْل تُْإثُِروَن اْلَحٌَاةَ الدُّ

ُحِؾ اأْلُولَى * ُصُحؾِ  ٌٌْر َوأَْبمَى * إِنَّ َهَذا لَِفً الصُّ  [.2ٔـ  ٗٔإِْبَراِهٌَم َوُموَسى{]األعلى، آٌة:  َخ
هذه هً الكتب السابمة التً سماها هللا لنا فً كتابه إال أنه توجد كتب أخرى أنزلت ولم 
تسم لنا، بل ذكرت مجملة، كما فً لوله تعالى:}لَمَْد أَْرَسْلنَا ُرُسلَنَا بِاْلبٌَِّنَاِت َوأَنَزْلنَا َمعَُهُم اْلِكتَاَب 

 [.ٌَٕ٘زاَن ِلٌَمُوَم النَّاُس بِاْلِمْسِط{]الحدٌد، آٌة: َواْلمِ 
فنإمن بؤن هللا تعالى أنزل على رسله كتبا، حجة على العالمٌن ومحجة للعاملٌن، 

 ٌعلمونهم بها الحكمة وٌزكونهم.
ٌِّنَاِت ونإمن بؤن هللا تعالى أنزل مع كل رسول كتابا، لموله تعالى: }لَمَْد أَْرَسْلنَا ُرُسلَنَا بِاْلبَ 

 [.َٗٗوأَْنَزْلنَا َمعَُهُم اْلِكتَاَب َواْلِمٌَزاَن ِلٌَمُوَم النَّاُس بِاْلِمْسِط{]المابدة:
وعلٌنا أن نإمن بهذه الكتب التً لم تسم إجماالً كما أنه ال ٌجوز لنا أن ننسب كتاباً إلى 

تً أنزلها تعالى على هللا تعالى سوى ما نسبه إلى نفسه وأخبرنا المرآن الكرٌم أنه من الكتب ال
 .(ٔ)رسول من رسله

 
 المرآن

 [٘٘ٔ({ ]األنعام : ٘٘ٔ}َوَهذَا ِكتَاٌب أَْنَزْلنَاهُ ُمبَاَرٌن فَاتهبِعُوهُ َواتهمُوا لَعَلهُكْم تُْرَحُموَن )
 التفسٌر:

ه وٌنهى عنه، واتموا وهذا المرآن كتاب أنزلناه على نبٌنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، خٌره كثٌر فاتبعوه فٌما ٌؤمر ب
 هللا أن تخالفوا له أمًرا؛ رجاء أن ترحموا فتنجوا من عذابه، وتظفروا بثوابه.

وهذا المرآن كتاب أنزلناه  [، أي:"٘٘ٔ}َوَهَذا ِكتَاٌب أَْنَزْلنَاهُ ُمبَاَرٌن{ ]األنعام : لوله تعالى: 
 .(ٕ)على نبٌنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، خٌره كثٌر"

وهو المرآن الذي أنزله هللا على دمحم علٌه الصبلة والسبلم )فاتبعوه( ، ٌمول :  "لال لتادة: 
 .(ٖ)فاتبعوا حبلله ، وحّرموا حرامه"

 .(ٗ)وهذا المرآن الذي أنزلناه إلى نبٌنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص }كتاب أنزلناه مبارن{" لال الطبري:أي:" 
 .(٘)لال البؽوي:" }وهذا{ ٌعنً: المرآن" 
 .(ٙ)ما ٌؤتً من لبله الخٌر الكثٌر، وهو من نعت }كتاب{"«: المبارن»ل الزجاج:" لا 

                                                           
 .21ٔالعمٌدة اإلسبلمٌة، أحمد جلً:انظر:  (ٔ)
 .2ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٖٕ/ٕٔ(:ص22ٔٗٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .1ٖٕ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٙٓ/ٖتفسٌر البؽوي: (٘)
 .ٖٙٓ/ٕن:معانً المرآ (ٙ)
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أي: ذو بركة، فهو مبارن؛ ألنه شفاء لما فً الصدور، إذا لرأه  لال ابن عثٌمٌن:" 
ُل ِمَن اْلمُْرآِن َما  اإلنسان بتدبر وتفكر؛ فإنه ٌشفً الملب من المرض، ولد لال هللا تعالى: }َونُنَّزِ

 [.1ِٕشفَاٌء َوَرْحَمةٌ ِلْلُمْإِمنٌَِن{ ]اإلسراء:ُهَو 
 مبارن فً إتباعه؛ إذ به صبلح األعمال الظاهرة والباطنة.

مبارن فً اثاره العظٌمة؛ فمد جاهد المسلمون به ببلد الكفر؛ ألن هللا ٌمول: }َوَجاِهْدُهْم 
ومؽاربها بهذا المرآن حتى  [، والمسلمون فتحوا مشارق األرضٕ٘بِِه ِجَهاداً َكبٌِراً{ ]الفرلان:

 ملكوها، ولو رجعنا إلٌه؛ لملكنا مشارق األرض ومؽاربها بهذا المرآن حتى ملكوها. 
؛ فكلمة )لال( مثبلً فٌها ثبلثون (ٔ)مبارن فً أن من لرأه؛ فله بكل حرؾ عشر حسنات

ن حسنة، وهذا من بركة المرآن؛ فنحن نحصل خٌرات كثٌرة ال تحصى بمراءة آٌات وجٌزة م
 كبلم هللا عز وجل.

والحاصل: أن المرآن كتاب مبارن؛ فكل أنواع البركة حاصلة بهذا المرآن العظٌم، 
 .(ٕ)وثبوت نزوله من هللا دلٌل على أنه كبلمه "

 .(ٖ)فاتبعوه فٌما ٌؤمر به وٌنهى عنه" [، أي:"٘٘ٔ}فَاتَّبِعُوهُ{ ]األنعام : لوله تعالى: 
 : " واعملوا بما فٌه".:ٌعنً(٘)والمرطبً (ٗ)لال البؽوي 
 .(ٙ)ٌمول: "فاجعلوه إماًما تتّبعونه وتعملون بما فٌه ، أٌها الناس " لال الطبري: 
 .(2)واتموا هللا أن تخالفوا له أمًرا" [، أي:"٘٘ٔ}َواتَّمُوا{ ]األنعام : لوله تعالى: 
 .(1)لال البؽوي:ٌعنً: "وأطٌعوا" 
كم ، أن تضٌعوا العمل بما فٌه ، وتتعّدوا واحذروا هللا فً أنفس لال الطبري:"ٌمول: 

 .(2)حدوَده ، وتستحلُّوا محارمه"
 .(ٓٔ)لال المرطبً:"أي: اتموا تحرٌفه" 
رجاء أن ترحموا فتنجوا من عذابه،  [، أي:"٘٘ٔ}لَعَلَُّكْم تُْرَحُموَن{ ]األنعام : لوله تعالى: 

 .(ٔٔ)وتظفروا بثوابه"
 .(ٕٔ)مة"لال الزجاج:" أي: لتكونوا راجٌن للرح 
 .(ٖٔ)"أي لتكونوا راجٌن للرحمة فبل تعذبون لال المرطبً:" 
 .(ٗٔ)ٌمول : لترحموا ، فتنجوا من عذاب هللا ، وألٌم عمابه" لال الطبري:" 
 الفوابد

                                                           
( وصححه، وأبو نعٌم فً ٘٘٘/ ٔ( ، والحاكم )2ٖٓٔ( واللفظ له، والدارمً )2ٕٔٓلما رواه الترمذي )(ٔ)

( ، من حدٌث ابن مسعود رضً هللا عنه عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص: "من لرأ حرفاً من كتاب هللا فله به ٖٕٙ/ ٙ"الحلٌة" )
 حرؾ، ولكن ألؾ حرؾ، والم حرؾ، ومٌم حرؾ".حسنةو والحسنة بعشر أمثالها، ال ألول الم 

 .ولال الترمذي: حدٌث حسن صحٌح ؼرٌب من هذا الوجه
 .1ٖٗ-2ٖٗ/ٔشرح العمٌدة الواسطٌة البن عثٌمٌن: (ٕ)
 .2ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٙٓ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .ٖٗٔ/2تفسٌر المرطبً: (٘)
 .1ٖٕ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٗٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕٙٓ/ٖتفسٌر البؽوي: (1)
 .2ٖٕ/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٗٔ/2تفسٌر المرطبً: (ٓٔ)
 .2ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٖٙٓ/ٕمعانً المرآن: (ٕٔ)
 .ٖٗٔ/2تفسٌر المرطبً: (ٖٔ)
 .2ٖٕ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
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اإلشادة بالمرآن الكرٌم، وما أودع هللا فٌه من البركة والهدى والرحمة والخٌر، وأن  -ٔ
 رآن والسنة وتمسن بذلن.الهداٌة والصبلح والفبلح لمن اتبع الم

 أن اإلٌمان بالمرآن ٌتشعب شعبا:  -ٕ
أوالها: اإلٌمان بؤنه كبلم هللا تعالى  حمٌمة حروفه ومعانٌه،  لٌس كبلمه الحروؾ دون  -

المعانً، وال المعانً دون الحروؾ، تكلم هللا به لوال وأنزله على نبٌه وحٌا، وآمن به 
اللسان وحفظ بالجنان وسمع باآلذان المإمنون حما، فهو وإن خط بالبنان وتلً ب

وأبصرته العٌنان ال ٌخرجه ذلن عن كونه كبلم الرحمن، فاألنامل والمداد واأللبلم 
واألوراق مخلولة، والمكتوب بها ؼٌر مخلوق واأللسن واألصوات مخلولة، والمتلو بها 
اع على اختبلفها ؼٌر مخلوق، والصدور مخلولة والمحفوظ فٌها ؼٌر مخلوق، واألسم

 مخلولة والمسموع ؼٌر مخلوق، لال هللا تعالى:
[ ولال تعالى: }بَْل ُهَو آٌَاٌت 21 - 22فًِ ِكتَاٍب َمْكنُوٍن{ ]الوالعة:  -}إِنَّهُ لَمُْرآٌن َكِرٌٌم 

[ ولال 2ٗ: بٌَِّنَاٌت فًِ ُصُدوِر الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِعْلَم َوَما ٌَْجَحُد بِآٌَاتِنَا إاِلَّ الظَّاِلُموَن{ ]العنكبوت
َل ِلَكِلَماتِِه{ ]الكهؾ:  ٌَْن ِمْن ِكتَاِب َربَِّن اَل ُمبَّدِ ًَ إِلَ [ ولال تعالى: 2ٕتعالى: }َواتُْل َما أُوِح
ِ{ ]التوبة:  [، [، فؤثبت أن ٙ}َوإِْن أََحٌد ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن اْستََجاَرَن فَؤَِجْرهُ َحتَّى ٌَْسَمَع َكبَلَم َّللاَّ

 المرآن كبلمه.
اآلٌات الكرٌمة تفٌد أن المرآن المتلو المسموع المكتوب بٌن دفتً المصحؾ  هذه

هو كبلم هللا على الحمٌمة، ولٌس فمط عبارة أو حكاٌة عن كبلم هللا؛ كما تمول األشعرٌة، 
وإضافته إلى هللا عز وجل تدل على أنه صفة له لابمة به، ولٌست كإضافة البٌت أو 

الذات، تدل على ثبوت المعنى لتلن الذات؛ بخبلؾ إضافة  النالة؛ فإنها إضافة معنى إلى
البٌت أو النالة؛ فإنها إضافة أعٌان، وهذا ٌرد على المعتزلة فً لولهم: إنه مخلوق 

 منفصل عن هللا.
 .(ٔ)ولال ابن مسعود رضً هللا عنه: " أدٌموا النظر فً المصحؾ " 

لى هللا علٌه ص-وروى أبو عبٌد بإسناد فٌه ضعؾ عن بعض أصحاب النبً 
"فضل لراءة المرآن نظرا على من ٌمرأه ظهرا كفضل  -ملسو هيلع هللا ىلص-لال: لال النبً  -وسلم

 .(ٕ)الفرٌضة على النافلة"
وكما أن المرآن كبلم هللا، فكذلن هو كتابه؛ ألنه كتبه فً اللوح المحفوظ، وألنه 

ْكنُوٍن{]الوالعة: مكتوب فً المصاحؾ؛ لال تعالى: }إِنَّهُ لَمُْرآٌن َكِرٌمٌ  -22* فًِ ِكتَاٍب مَّ
ْحفُوٍظ{]21 ِجٌٌد * فًِ لَْوحٍ مَّ [ .َولَاَل: }فًِ ٕٕ-ٕٔالبروج: [، َولَاَل: }بَْل ُهَو لُْرآٌن مَّ

ٌِْدي َسفََرةٍ * ِكَراٍم بََرَرةٍ{ ]عبس: َ َرةٍ * بِؤ َطهَّ ْرفُوَعٍة مُّ َمٍة * مَّ َكرَّ  [.ٙٔ-ُٖٔصُحٍؾ مُّ
صدر كالمراءة؛ كما فً لوله تعالى:: }إِنَّ لُْرآَن اْلفَْجِر َكاَن والمرآن فً األصل م

[، وٌراد به هنا أن ٌكون علما على هذا المنزل من عند هللا، 21اإلسراء: َمْشُهوًدا{]
 .(ٖ)المكتوب بٌن دفتً المصحؾ، المتعبد بتبلوته، المتحدى بؤلصر سورة منه

لَهُ ُروُح اْلمُُدِس   بَِّن بِاْلَحّك{ ٌدل أن ابتداء نزوله من عند هللا عز ولوله :} }لُْل نَزَّ ِمن رَّ
 وجل، وأن روح المدس جبرٌل علٌه السبلم تلماه عن هللا سبحانه بالكٌفٌة التً ٌعلمها.

والثانٌة: بؤن معجز النظم، لو اجتمعت اإلنس والجن على أن ٌؤتوا بمثله ال ٌمدرون  -
ْنُس َواْلِجنُّ َعلَى أَْن ٌَؤْتُوا بِِمثِْل َهَذا اْلمُْرآِن اَل ٌَؤْتُوَن  }لُْل لَبِِن اْجتََمعَتِ  علٌه، لال تعالى: اإْلِ

 [. فثبت أن المرآن معجز.11بِِمثِْلِه َولَْو َكاَن بَْعُضُهْم ِلبَْعٍض َظِهًٌرا{ ]اإلسراء : 

                                                           
الكنز " وعزاه صاحب 1ٙ2ٙ" ومن طرٌمه الطبرانً فً الكبٌر "211٘رواه عبد الرزاق فً مصنفه "ح(ٔ)

/ 2" ولم أجده عنده فً المطبوع. ولال الحافظ: إسناده صحٌح "الفتح ٖٙٔٗالبن أبً داود فً المصاحؾ "ح
21". 
/ 2" وسنده ضعٌؾ وضعفه الحافظ فً الفتح "12ٗ/ 2فضابل المرآن ألبً عبٌد "ابن كثٌر فضابل المرآن (ٕ)
 ." للت: فً سنده معاوٌة الصدفً وهو ضعٌؾ وبمٌة ولد عنعن21
 .ٗ٘ٔ-ٖ٘ٔ/ٔانظر: شرح العمٌدة الواسطً، للهراس: (ٖ)
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ذي فً مصاحؾ والثالثة: اعتماد أن جمٌع المرآن الذٌن ٌوفى النبً ملسو هيلع هللا ىلص عنه، هو هذا ال -
المسلمٌن، لم ٌفت منه شًء، ولم ٌصػ بنسٌان ناس، وال ضبلل نجٌب وال موت فادي، 

 .(ٔ)وال كتمان كاتم، ولم ٌحرؾ منه شًء ولم ٌزد فٌه حرؾ، ولم ٌنمص منه حرؾ
 .(ٕ)إال ما بٌن الدفتٌن" -ملسو هيلع هللا ىلص-لال ابن عباس رضً هللا عنهما: "ما ترن النبً 

التزامه فً حك المرآن على جمٌع األمة، هو اتباعه ظاهرا وباطنا  أن الذي ٌجب -ٖ
والتمسن به والمٌام بحمه، لال هللا تعالى: }َوَهَذا ِكتَاٌب أَْنَزْلنَاهُ ُمبَاَرٌن فَاتَّبِعُوهُ َواتَّمُوا{ 

َّ ٘٘ٔ]األنعام:  ٌُْكْم ِمْن َربُِّكْم َواَل تَت بِعُوا ِمْن ُدونِِه أَْوِلٌَاَء{ [ ولال تعالى: }اتَّبِعُوا َما أُْنِزَل إِلَ
بَلةَ إِنَّا اَل نُِضٌُع أَْجَر ٖ]األعراؾ:  ُكوَن بِاْلِكتَاِب َوأَلَاُموا الصَّ [ ولال تعالى: }َوالَِّذٌَن ٌَُمّسِ

[ وهً عامة فً كل كتاب واآلٌات فً ذلن كثٌرة، 2ٓٔاْلُمْصِلِحٌَن{ ]األعراؾ: 
 .(ٖ)«فخذوا بكتاب هللا وتمسكوا به»ب هللا فمال: وأوصى النبً ملسو هيلع هللا ىلص بكتا

للت: ما المخرج منها ٌا . » (ٗ)«إنها ستكون فتن»وفً حدٌث علً مرفوعا:  
 وذكر الحدٌث.« . رسول هللا؟ لال: " كتاب هللا

ومعنى التمسن بالكتاب والمٌام بحمه هو حفظه وتبلوته والمٌام به آناء اللٌل 
ل حبلله وتحرٌم حرامه واالنمٌاد ألوامره، واالنزجار والنهار وتدبر آٌاته وإحبل

بزواجره واالعتبار بؤمثاله واالتعاظ بمصصه والعمل بمحكمه والتسلٌم لمتشابهه 
والولوؾ عند حدوده، وٌنفون عنه تحرٌؾ الؽالٌن وانتحال المبطلٌن، والنصٌحة له بكل 

 .(٘)معانٌها والدعوة إلى ذلن على بصٌرة
 
 المرآن
ٌِْن ِمْن لَْبِلنَا َوإِْن ُكنها َعْن ِدَراَستِِهْم لَؽَافِِلٌَن )}أَْن تَمُ  َ ({ ٙ٘ٔولُوا إِنهَما أُْنِزَل اْلِكتَاُب َعلَى َطائِفَت
 [ٙ٘ٔ]األنعام : 
 التفسٌر:

: إنما أُنزل الكتاب من السماء على الٌهود -ٌا كفار العرب-وأنزلنا هذا المرآن؛ لببل تمولوا 
 ن لراءة كتبهم فً شؽل، ونحن لٌس لنا بها علم وال معرفة.والنصارى، ولد كنا ع

ٌِْن ِمْن لَْبِلنَا{ ]األنعام : لوله تعالى:  َ  [، أي:"ٙ٘ٔ}أَْن تَمُولُوا إِنََّما أُْنِزَل اْلِكتَاُب َعلَى َطابِفَت
 : إنما أُنزل الكتاب من السماء على الٌهود-ٌا كفار العرب-وأنزلنا هذا المرآن؛ لببل تمولوا 

 .(ٙ)والنصارى"
لال المرطبً:أي:" لببل تمولوا :إنما أنزل التوراة واإلنجٌل على الٌهود والنصارى، ولم  

 .(2)ٌنزل علٌنا كتاب"
عن ابن عباس:"}أن تمولوا إنما أنزل الكتاب على طابفتٌن من لبلنا{، وهم الٌهود  

 مثل ذلن. (ٓٔ)، والسدي(2). وروي عن لتادة(1)والنصارى"

                                                           
 وما بعدعا بتصرؾ. 2ٖٔ/ٔانظر: المنهاج فً شعب اإلٌمان: (ٔ)
 .إال ما بٌن الدفتٌن. -ملسو هيلع هللا ىلص-" فً فضابل المرآن، باب من لال: لم ٌترن النبً ٘ٙ-ٗٙ/ 2البخاري "صحٌح  (ٕ)
 .(2ٖٙ، ٖٙٙ/  ٗمد )( ، وأحٖٙرواه مسلم )فضابل الصحابة / (ٖ)
( ، لال اإلمام الترمذي: هذا ٖٖٖٗ( ، والدارمً )2ٕٓٙ( ، والترمذي )2ٔ/  ٔضعٌؾ( ، رواه أحمد ))(ٗ)

حدٌث ال نعرفه إال من هذا الوجه، وإسناده مجهول وفً الحارث ممال. ولال الشٌخ أحمد شاكر: إسناده ضعٌؾ 
 .جدا من أجل الحارث األعور.

سإال وجواب فً العمٌدة االسبلمٌة(،  ٕٓٓة المنشورة العتماد الطابفة الناجٌة المنصورة)أعبلم السنانظر:  (٘)
 .٘ٗحافظ بن أحمد بن علً الحكمً:ص

 .2ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .]بتصرؾ بسٌط[.ٗٗٔ/2تفسٌر المرطبً: (2)
 .ٕٓٗ/ٕٔ(:ص1ٓٔٗٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٕٔٗ/ٕٔ(:ص1ٖٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٕٔٗ/ٕٔ(:ص1ٗٔٗٔ: تفسٌر الطبري)انظر (ٓٔ)
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:"}أن تمولوا إنما أنزل الكتاب على طابفتٌن من لبلنا{، الٌهود والنصارى مجاهدوعن  
 .(ٔ)ٌُخاؾ أن تموله لرٌش"

ٌِْن ِمْن لَْبِلنَا{ ]األنعام : وفً لوله تعالى:  َ [، ٙ٘ٔ}أَْن تَمُولُوا إِنََّما أُْنِزَل اْلِكتَاُب َعلَى َطابِفَت
 ثبلثة وجوه:

ما أنزل الكتاب، أي: أنزلناه لتنمطع حجتهم، وإن كانت الحجة أحدها: معناه: أنزلناه لببل تمولوا إن
لد كانت فٌها الحجة، ولم ٌكن هللا عز  -ملسو هيلع هللا ىلص  -هلل عز وجل، ألن الكتب التً أنزلت لبل النبً 

ٌادة ؼاٌة الحجة، والز -ملسو هيلع هللا ىلص  -وجل: لٌترن خلمه سدى بؽٌر حجة، ولكن فً تنزٌل الكتاب والنبً 
 .(ٕ)فً اإلبانة. وهذا مذهب الكوفٌٌن

إنما أنزلت الكتب على أصحاب موسى وعٌسى. وهذا  -والثانً: أنزل الكتاب كراهة أن ٌمولوا: 
 .(ٖ)مذهب البصرٌٌن

، ال ٌمولون: جبت أن أكرمن، أي: لببل أكرمن، ولكن ٌجوز: «ال»وال ٌجٌزون إضمار
، وتكون الحال «كراهة أن أكرمن»، و«رمنمحبة أن أك»فعلت ذلن أن أكرمن، على إضمار 

 .(ٗ)تنبا عن الضمٌر
 .(ٙ)، والكسابً(٘)معناه: فاتموا أن تمولوا ٌا أهل مكة. لاله الفراءوالثالث: 
ولد كنا عن لراءة  [، أي:"ٙ٘ٔ}َوإِْن ُكنَّا َعْن ِدَراَستِِهْم لَؽَافِِلٌَن{ ]األنعام : لوله تعالى: 

 .(2)بها علم وال معرفة"كتبهم فً شؽل، ونحن لٌس لنا 
 .(1)، ٌمول : وإن كنا عن تبلوتهم لؽافلٌن" لال ابن عباس:" 
 .(2)ٌمول : وإن كنا عن لراءتهم لؽافلٌن ، ال نعلم ما هً"لال السدي:" 
 .(ٓٔ)لتادة : "}وإن كنا عن دراستهم لؽافلٌن{، أي : عن لراءتهم"عن  
نا عن دراستهم لؽافلٌن{، لال : ابن وهب لال:" لال ابن زٌد فً لوله : }وإن كعن 

[. لال : علموا ما فٌه 2ٙٔالدراسة، المراءة والعلم. ولرأ : }َوَدَرُسوا َما فٌِِه{، ]سورة األعراؾ : 
 .(ٔٔ)، لم ٌؤتوه بجهالة"

 .(ٕٔ)لال الزجاج:" المعنى: وما كنا إال ؼافلٌن عن تبلوة كتبهم" 
 .(ٖٔ)}ؼافلٌن{" أي: لراءتهم الكتب وعلمهم بها لال ابن لتٌبة:" 
أي: عن تبلوة كتبهم وعن لؽاتهم. ولم ٌمل: عن دراستهما، ألن كل  لال المرطبً:" 

 .(ٗٔ)طابفة جماعة"
فإنه ٌعنً : أن تمولوا : ولد كنا عن تبلوة الطابفتٌن الكتاَب الذي أنزلُت  لال الطبري:" 
وما أنزل إلٌهم فً كتابهم ، ال ندري ما هً ، وال نعلم ما ٌمرإون وما ٌمولون ، «ؼافلٌن»علٌهم 

                                                           
 .ٕٔٗ/ٕٔ(:ص1ٔٔٗٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٗٗٔ/2، وتفسٌر المرطبً:2ٖٓ/ٕانظر: معانً المرآن للزجاج: (ٕ)
 .2ٖٓ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٖ)
 .2ٖٓ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٗ)
 .ٖٙٙ/ٔانظر: معانً المرآن: (٘)
 .ٗٗٔ/2انظر: تفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .2ٗٔالمٌسر:التفسٌر  (2)
 .ٕٕٗ-ٕٔٗ/ٕٔ(:ص1٘ٔٗٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٕٕٗ/ٕٔ(:ص11ٔٗٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٕٕٗ/ٕٔ(:ص1ٙٔٗٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .ٕٕٗ/ٕٔ(:ص12ٔٗٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .2ٖٓ/ٕمعانً المرآن: (ٕٔ)
 .ٖٙٔؼرٌب المرآن: (ٖٔ)
 .ٗٗٔ/2تفسٌر المرطبً: (ٗٔ)
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، ألنهم كانوا أهله دوننا ، ولم نعن به ولم نإمر بما فٌه ، وال هو بلساننا ، فٌتخذوا ذلن حجة . 
 .(ٔ)فمطع هللا بإنزاله المرآَن على نبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص حجتهم تلن"

 الفوابد:
ٌِْه َوَسلََّم، لطع حجة المشركٌن بإنزال هللا تعالى كتابه وإرسال رسوله دمحم -ٔ  َصلَّى هللاُ َعلَ

أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: "والذي نفس دمحم بٌده ال ٌسمع بً أحد -رضً هللا عنه-عن أبً هرٌرة
ٌهودي وال نصرانً ثم ٌموت ولم ٌإمن بالذي أرسلت -ٌعنً أمة الدعوة-من هذه األمة

 .(ٕ)به إال كان من أصحاب النار"
 .ٌرٌد العربً والعجمً.(ٖ)« بعثت إلى األحمر واألسود:  »- ملسو هيلع هللا ىلص -ولال 
 .(ٗ)«وكان النبً ٌبعث إلى لومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة»ولال: 

إلى ؼٌر ذلن من اآلٌات واألحادٌث الدالة على هذا األصل الذي ال ٌرتاب فٌه مسلم، ولد 
ً دو ن لوم، وأنه أرسل رسله إلى ملون تواتر عنه علٌه السبلم أنه لم ٌختص بدعوته لوما

األطراؾ والنواحً ٌدعوهم إلى دٌنه. والتواتر ال سبٌل إلى رّده. فمن صدَّله علٌه السبلم 
 فً بعض ألواله لزمه تصدٌمه فً جمٌع ألواله.

 أن الحجة ال تموم إال بعد العلم والبٌان. ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: -ٕ
 

 المرآن
ٌْنَا اْلِكتَاُب لَُكنها أَْهَدى ِمْنُهْم فَمَْد َجاَءُكْم بٌَِّنَةٌ ِمْن َربُِّكْم َوُهًدى َوَرْحَمةٌ }أَْو تَمُولُوا لَْو أَنه  ا أُْنِزَل َعلَ

ِ َوَصَدَؾ َعْنَها َسنَْجِزي الهِذٌَن ٌَْصِدفُوَن َعْن آٌَاتِنَا ُسوَء اْلعَذَ  ْن َكذهَب بِآٌَاِت َّللاه اِب فََمْن أَْظلَُم ِممه
 [9٘ٔ({ ]األنعام : 9٘ٔانُوا ٌَْصِدفُوَن )بَِما كَ 
 التفسٌر:

: لو أنَّا أُنزل علٌنا كتاب من السماء، كما أُنزل على الٌهود -أٌها المشركون-ولببل تمولوا 
والنصارى، لكنَّا أشدَّ استمامة على طرٌك الحك منهم، فمد جاءكم كتاب بلسانكم عربً مبٌن، 

لى طرٌك الحك، ورحمةٌ لهذه األمة. فبل أحد أشد ظلًما وذلن حجة واضحة ِمن ربكم وإرشاد إ
وعدوانًا ممن كذَّب بحجج هللا تعالى وأعرض عنها!! فهإالء المعرضون سنعالبهم عمابًا شدًٌدا 

هم عن سبٌلنا.  فً نار جهنم؛ بسبب إعراضهم عن آٌاتنا، وصّدِ
 سبب النزول:
و أنا أنزل علٌنا ما أنزل على لال البؽوي:" ولد كان جماعة من الكفار لالوا ذلن: ل 

 .(٘){"فَمَْد َجاَءُكْم بٌَِّنَةٌ ِمْن َربُِّكمْ الٌهود والنصارى لكنا خٌرا منهم، لال هللا تعالى: }
ٌْنَا اْلِكتَاُب لَُكنَّا أَْهَدى ِمْنُهْم{ ]األنعام : لوله تعالى:   [، أي:"2٘ٔ}أَْو تَمُولُوا لَْو أَنَّا أُْنِزَل َعلَ
: لو أنَّا أُنزل علٌنا كتاب من السماء، كما أُنزل على الٌهود -أٌها المشركون-ا ولببل تمولو

 .(ٙ)والنصارى، لكنَّا أشدَّ استمامة على طرٌك الحك منهم"
أو : لببل ٌمولوا : لو أنّا أنزل علٌنا الكتاب كما أنزل على هاتٌن الطابفتٌن  لال الطبري:" 

ٌِّن لنا فٌه خطؤ ما نحن فٌه من صوابه، لكنا أشدَّ استمامة على من لبلنا ، فؤمرنا فٌه ونُِهٌنا ، وبُ 

                                                           
 .ٕٔٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
إلى جمٌع الناس ونسخ  -ملسو هيلع هللا ىلص-" فً اإلٌمان، باب وجوب اإلٌمان برسالة نبٌنا دمحم ٖ٘ٔ/ حٖٗٔ/ ٔ"رواه مسلم (ٕ)

 ونسخ الملل بملة.
 ."ٙ٘/ حٗٓٔ/ ٔ" والبؽوي فً شرح السنة "ٖٓ٘و 2ٖٔ/ ٕوأحمد "

ًّ ٌُ 2ٖٔ/ٔأخرجه مسلم (ٖ) بعث إلى لومه ، عن جابر بن عبد هللا رضً هللا عنه، والبخاري بلفظ: "وكان النب
 .(ٖٙٗ، ٖ٘ٗ/ٔخاصة وبُعثت إلى الناس كافة". )ر: فتح الباري 

، وكتاب الصبلة، باب ))لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: جعلت لً األرض ٕٙٔ/ٔ(( ٖٖ٘رواه البخاري، كتاب التٌمم، ح ))(ٗ)
 .2ٖٔ/ٔ(:ص ٖٕ٘، ومسلم فً كتاب المساجد ح )1٘ٔ/ٔ(( 1ٖٗمسجداً وطهوراً(( ح ))

 .ٕٙٓ/ٖتفسٌر البؽوي: (٘)
 .2ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
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طرٌك الحك ، واتباًعا للكتاب ، وأحسن عمبل بما فٌه ، من الطابفتٌن اللتٌن أنزل علٌهما الكتاب 
 .(ٔ)من لبلنا"
حسن {، ألنهم كانوا مدلٌن باألذهان ولَُكنَّا أَْهَدى ِمْنُهمْ  لال الزجاج:" وإنما كانوا ٌمولون } 

 .(ٕ)األفهام، وذلن أنهم ٌحفظون أشعارهم وأخبارهم وآثارهم، وهم أمٌون ال ٌكتبون"
لتادة : "}أو تمولوا لو أنا أنزل علٌنا الكتاب لكنا أهدى منهم{، فهذا لول كفار عن  
 .(ٖ)العرب"
ءكم كتاب بلسانكم فمد جا [، أي:"2٘ٔ}فَمَْد َجاَءُكْم بٌَِّنَةٌ ِمْن َربُِّكْم{ ]األنعام : لوله تعالى: 

 .(ٗ)عربً مبٌن، وذلن حجة واضحة ِمن ربكم"
ٌمول:لد جاءكم بٌنة ، لساٌن عربً مبٌن ، حٌن لم تعرفوا دراسة الطابفتٌن  لال السدي:" 

 .(٘)، وحٌن للتم : لو جاءنا كتاب لكنا أهدى منهم"
ًٌ مبٌن ، حجة علٌكم واضلال الطبري:"  حة بٌّنة من ٌمول: فمد جاءكم كتاٌب بلسانكم عرب
 .(ٙ)ربكم "
 .(2)لال الزجاج:" أي: فمد جاءكم ما فٌه البٌان ولطع الشبهات عنكم" 
واحد، والمراد « البٌان»و« البٌنة»لال المرطبً:" أي: لد زال العذر بمجًء دمحم ملسو هيلع هللا ىلص. و 

 .(1)«"بٌنة»دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، سماه سبحانه:
وإرشاد إلى طرٌك الحك، ورحمةٌ  [، أي:"2َ٘ٔرْحَمةٌ{ ]األنعام : }َوُهًدى وَ لوله تعالى: 
 .(2)لهذه األمة"
 .(ٓٔ)لال المرطبً:" أي: لمن أتبعه" 
 .(ٔٔ)لمن تؤمل فٌه وعمل به" لال البٌضاوي:أي:" 
 .(ٕٔ)لال البؽوي:أي:"بٌان ونعمة لمن اتبعه" 
خطؤ ، }ورحمة{ لمن عمل ٌمول: وبٌان للحك ، وفُْرلاٌن بٌن الصواب وال لال الطبري:" 
 .(ٖٔ)به واتّبعه"
 .(ٗٔ)وهدى لما فً الملوب ورحمة من هللا لعبادة" لال الصابونً:أي:" 
ِ{ ]األنعام : لوله تعالى:  ْن َكذََّب بِآٌَاِت َّللاَّ فبل أحد أشد ظلًما  [، أي:"2٘ٔ}فََمْن أَْظلَُم ِممَّ

 .(٘ٔ)وعدوانًا ممن كذَّب بحجج هللا تعالى "
 .(ٙٔ)بعد أن عرؾ صحتها أو تمكن من معرفتها" اوي:أي:"لال البٌض 
 .(2ٔ)لال المرطبً:" أي: فإن كذبتم فبل أحد أظلم منكم" 

                                                           
 .ٖٕٗ-ٕٕٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٖٓ/ٕمعانً المرآن: (ٕ)
 .ٖٕٗ/ٕٔ(:2ٓٔٗٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .2ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٕٗ/ٕٔ(:12ٔٗٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٖٕٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٖٓ/ٕمعانً المرآن: (2)
 .ٗٗٔ/2تفسٌر المرطبً: (1)
 .2ٗٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٗٗٔ/2تفسٌر المرطبً: (ٓٔ)
 .2ٓٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٔٔ)
 .ٕٙٓ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٕٔ)
 .ٖٕٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .22ٖ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٗٔ)
 .2ٗٔالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
 .2ٓٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٙٔ)
 .ٗٗٔ/2تفسٌر المرطبً: (2ٔ)
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فمن أخطؤ فعبل وأشّد عدوانًا منكم ، أٌها المشركون ، المكذبون بحجج  لال الطبري:أي:" 
 .(ٔ)هللا وأدلته وهً آٌاته"

 .(ٕ)أعرض عن آٌات هللا" [، أي:"2٘ٔ}َوَصَدَؾ َعْنَها{ ]األنعام : لوله تعالى: 
 .(ٗ). وروي عن لتادة مثل ذلن(ٖ)ٌمول : أعرض عنها" لال ابن عباس:" 

 .(٘)عن السدي : "}وصدؾ عنها{، فصدَّ عنها"
 .(ٙ)، اإلعراض"«الصدؾ»عن مجاهد:"}ٌصدفون عن آٌاتنا{، ٌعرضون عنها، و

ق  ٌمول : وأعرض عنها بعد ما أتته ، فلم ٌإمن لال الطبري:"  بها ، ولم ٌصّدِ
 .(2)بحمٌمتها"
 .(1)أعرض أو صد عنها، فضل أو أضل" لال البٌضاوي:أي:" 
 .(2)لال أبو السعود: أي: صرؾ الناس عنها فجمع بٌن الضبلل واإِلضبلل" 
األنعام }َسنَْجِزي الَِّذٌَن ٌَْصِدفُوَن َعْن آٌَاتِنَا ُسوَء اْلعََذاِب بَِما َكانُوا ٌَْصِدفُوَن{ ]لوله تعالى: 
فهإالء المعرضون سنعالبهم عمابًا شدًٌدا فً نار جهنم؛ بسبب إعراضهم عن  [، أي:"2٘ٔ: 

هم عن سبٌلنا" آٌاتنا، وصّدِ
(ٔٓ). 

ٌمول : سٌثٌب هللا الذٌن ٌعرضون عن آٌاته وحججه وال ٌتدبرونها ، وال  لال الطبري:" 
حمٌمة نبوة نبٌه ، وصدق ما جاءهم به ٌتعرفون حمٌمتها فٌإمنوا بما دلتهم علٌه من توحٌد هللا ، و

من عند ربهم }سوء العذاب{ ، ٌمول : شدٌد العماب ، وذلن عذاب النار التً أعدَّها هللا لكفرة 
خلمه به }بما كانوا ٌصدفون{، ٌمول : ٌفعل هللا ذلن بهم جزاء بما كانوا ٌعرضون عن آٌاته فً 

 .(ٔٔ) "الدنٌا ، فبل ٌمبلون ما جاءهم به نبٌهم دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
ًٌ لهم أي سنثٌب هإالء المعرضٌن عن آٌات هللا وحججه الساطعة   لال الصابونً:" وع

شدٌد العماب بسبب إِعراضهم عن آٌات هللا وتكذٌبهم لرسله"
(ٕٔ). 

 الفوابد:
حجة على خلمه. ولد دلت علٌه اآلٌة الكرٌمة وأمثالها فً المرآن أن المرآن الكرٌم  -ٔ

هللا جل وعبل ال ٌعذب أحدا إال بعد اإلنذار واإلعذار على ألسنة الرسل العظٌم من أن 
علٌهم الصبلة والسبلم تصرٌحه جل وعبل فً آٌات كثٌرة بؤن لم ٌدخل أحدا النار إال 

 بعد اإلعذار واإلنذار على ألسنة الرسل.
( 1َهآ أَلَْم ٌَؤْتُِكْم نَِذٌٌر)فمن ذلن لوله جل وعبل: }ُكلََّما أُْلِمَى فٌَِها فَْوٌج َسؤَلَُهْم َخَزنَتُ 
ُ ِمن َشْىٍء{ ]الملن :  َل َّللاَّ  [.2-1لَالُواْ بَلَى لَْد َجآَءنَا نَِذٌٌر فََكذَّْبنَا َولُْلنَا َما نَزَّ

ومعلوم أن لوله جل وعبل: } ُكلََّما أُْلِمَى فٌَِها فَْوٌج{ ٌعم جمٌع األفواج الملمٌن فً 
 النار.

 .(ٖٔ)تدل على عموم أزمان اإللماء فتعم الملمٌن" «وكلما»لال أبو حٌان:" 

                                                           
 .ٖٕٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .22ٖ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٕٗٗ/ٕٔ(:2ٔٔٗٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٖٗٗ/ٕٔ(:ص2ٖٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٕٗٗ/ٕٔ(:2ٗٔٗٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٕٗٗ/ٕٔ(:2ٕٔٗٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٖٕٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2ٓٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (1)
 .ٖٕٓ/ٖتفسٌر ابً السعود: (2)
 .2ٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٕ٘ٗ-ٕٗٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .22ٖ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
 .ٖٕ/2البحر المحٌط: (ٖٔ)
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ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: التندٌد بالظلم، وبٌان جزاء الظالمٌن المكذبٌن بآٌات هللا  -ٕ
 المعرضٌن عنها.

 
 المرآن

ًَ بَْعُض آٌَاتِ  ًَ َربَُّن أَْو ٌَؤْتِ َربَِّن ٌَْوَم ٌَؤْتًِ بَْعُض آٌَاِت  }َهْل ٌَْنُظُروَن إَِله أَْن تَؤْتٌَُِهُم اْلَمََلئَِكةُ أَْو ٌَؤْتِ
ًٌْرا لُِل اْنتَِظرُ  وا إِنها َربَِّن ََل ٌَْنفَُع نَْفًسا إٌَِمانَُها لَْم تَُكْن آَمنَْت ِمْن لَْبُل أَْو َكَسبَْت فًِ إٌَِمانَِها َخ

 [9٘ٔ({ ]األنعام : 9ُ٘ٔمْنتَِظُروَن )
 التفسٌر:

هللا إال أن ٌؤتٌهم ملن الموت وأعوانه لمبض هل ٌنتظر الذٌن أعرضوا وصدوا عن سبٌل 
للفصل بٌن عباده ٌوم المٌامة، أو ٌؤتً بعض أشراط  -أٌها الرسول-أرواحهم، أو ٌؤتً ربن 

الساعة وعبلماتها الدالة على مجٌبها، وهً طلوع الشمس من مؽربها؟ فحٌن ٌكون ذلن ال ٌنفع 
نها إن كانت مإمنة كسب عمل صالح إن لم نفسا إٌمانها، إن لم تكن آمنت من لبل، وال ٌُمبل م

: انتظروا مجًء ذلن؛ لتعلموا المحك من المبطل، -أٌها الرسول-تكن عاملة به لبل ذلن. لل لهم 
 والمسًء من المحسن، إنا منتظرون ذلن.

ٌنتظر الذٌن هل  [، أي:"1٘ٔ}َهْل ٌَْنُظُروَن إاِلَّ أَْن تَؤْتٌَُِهُم اْلَمبَلبَِكةُ{ ]األنعام : لوله تعالى: 
 .(ٔ)أعرضوا وصدوا عن سبٌل هللا إال أن ٌؤتٌهم ملن الموت وأعوانه لمبض أرواحهم"

 .(ٖ). وروي عن ابن جرٌج نحو ذلن(ٕ)ٌمول : عند الموت حٌن توفَّاهم"لال مجاهد:" 
 .(٘). وروي عن السدي مثل ذلن(ٗ)عن لتادة : "}إال أن تؤتٌهم المبلبكة{، بالموت" 
 .(ٙ)ي: إال أن تؤتٌهم مبلبكة الموت"لال الزجاج:" أ 
ٌمول جل ثناإه : هل ٌنتظر هإالء العادلون بربهم األوثان واألصنام  }إال  لال الطبري:" 

 .(2)أن تؤتٌهم المبلبكة{، بالموت فتمبض أرواحهم"
معناه، ألمت علٌهم الحجة وأنزلت علٌهم الكتاب فلم ٌإمنوا فماذا  لال أبو اللٌث:" 

 .(1)ٌنتظرون }إاِلَّ أَْن تَؤْتٌَُِهُم اْلَمبلبَِكةُ{ لمبض أرواحهم"ٌنتظرون؟ فهل 
 [، وجهان:1٘ٔ}َهْل ٌَْنُظُروَن إاِلَّ أَْن تَؤْتٌَُِهُم اْلَمبَلبَِكةُ{ ]األنعام : لوله تعالى:وفً  

 أحدهما : هل ٌنتظرون إال أن تؤتٌهم المبلبكة رسبلً ، ٌعنً الكفار الذٌن ٌتولفون عن اإلٌمان مع
 .(2)ظهور الدالبل

والثانً : هل ٌنظرون، ٌعنً فً ُحَجج هللا ودالبله إال أن تؤتٌهم المبلبكة لمبض أرواحهم ، لاله 
 .(ٓٔ)جوٌبر
، بالتاء، ولرأ «تؤتٌهم الملبكة»لرأ ابن كثٌر ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر: 

 .(ٔٔ)، بالٌاء«ٌؤتٌهم»حمزة والكسابى 
ًَ لوله تعالى:  للفصل  -أٌها الرسول-أو ٌؤتً ربن  [، أي:"1َ٘ٔربَُّن{ ]األنعام :  }أَْو ٌَؤْتِ

 .(ٕٔ)بٌن عباده ٌوم المٌامة"

                                                           
 .ٓ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٕٔ(:ص2٘ٔٗٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٕٙٗ/ٕٔ(:صٕٓٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٕٙٗ/ٕٔ(:ص2ٙٔٗٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٕٙٗ/ٕٔ(:ص21ٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .2ٖٓ/ٕانً المرآن:مع (ٙ)
 .ٕ٘ٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٗٗٔ/2، ونمله المرطبً بتمامه: انظر: تفسٌر المرطبً:22ٗ-2ٙٗ/ٔبحر العلوم: (1)
 .2٘/ٕ، وزاد المسٌر:2ٓٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .2ٓٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .2ٕٗانظر: السبعة فً المراءات: (ٔٔ)
 .ٓ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
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 .(ٔ)لال اإلمام البؽوي:" ببل كٌؾ، لفصل المضاء بٌن خلمه فً مولؾ المٌامة" 
 .نحو ذلن(ٗ)ابن جرٌج ، و(ٖ)عن لتادة. وروي عن (ٕ)ذلن ٌوم المٌامة"لال مجاهد:" 
 .(٘)أو أن ٌؤتٌهم ربن ، ٌا دمحم ، بٌن خلمه فً مولؾ المٌامة" :"لال الطبري:ٌمول 
ًَ َربَُّن{ ]األنعام : وفً لوله تعالى:   [، وجوه:1٘ٔ}أَْو ٌَؤْتِ

 .(ٙ)أحدها : أمر ربن بالعذاب ، لاله الحسن
ٌُْث لَمْ  لال أبو اللٌث:ٌعنً:" ُ ِمْن َح  ٌؤتً أمر ربن بما وعد لهم، كموله: }فَؤَتَاُهُم َّللاَّ

 .(2)["ٌَْٕحتَِسبُوا{ ]الحشر : 
 .(ٓٔ)ابن جرٌج، و(2)لتادة. و(1)والثانً : لضاء ربن فً المٌامة ، وهذا معنى لول مجاهد 

أو ٌؤتً إهبلن ربن إٌاهم وانتمامه منهم، إما بعذاب عاجل أو بالمٌامة. وهذا كمولنا: لد  والثالث:
 .(ٔٔ) لع بهم. وهذا لول الزجاجنزل فبلن ببلد كذا وكذا، ولد أتاهم فبلن، أي: لد أو

لال أبو اللٌث:" ٌمال: أن تؤتً عموبة ربن وعذابه. ولد ذكر المضاؾ إلٌه وٌراد به  
[ ٌعنً: أهل المرٌة. وكموله: }َوأُْشِربُوا فًِ 1ٕالمضاؾ. كموله تعالى: }َوْسبَِل اْلمَْرٌَةَ{ ]ٌوسؾ: 

. كذلن هاهنا:}ٌؤتً أمر ربن{، ٌعنً: عموبة ربن [ ٌعنً: حب العجل2ٖلُلُوبِِهُم اْلِعْجَل{ ]البمرة: 
 .(ٕٔ)وعذاب ربن"

 .(ٗٔ)، والمرطبً(ٖٔ)والرابع: أن هذا من المتشابه الذي ال ٌعلم تؤوٌله إال هللا. ذكره أبو اللٌث
ًَ بَْعُض آٌَاِت َربَِّن{ ]األنعام : لوله تعالى:  أو ٌؤتً بعض أشراط  [، أي:"1٘ٔ}أَْو ٌَؤْتِ

 .(٘ٔ)الدالة على مجٌبها، وهً طلوع الشمس من مؽربها؟" الساعة وعبلماتها
 .(ٙٔ)لال لتادة : " آٌة موجبة ، طلوع الشمس من مؽربها ، أو ما شاء هللا " 
 .(2ٔ)لال الزجاج:" نحو خروج الدابة: أو طلوع الشمس من مؽربها" 
 .(1ٔ)وذلن فٌما لال أهل التؤوٌل : طلوُع الشمس من مؽربها" لال الطبري:" 

ًَ بَْعُض آٌَاِت َربَِّن{ ]األنعام : وله تعالى:لوفً   ألوال :[، 1٘ٔ}أَْو ٌَؤْتِ
، وبه لال ابن (2ٔ)رواه أبو سعٌد الخدري عن النبً ملسو هيلع هللا ىلصأحدها : أنه طلوع الشمس من مؽربها، 
 .(ٖ)، والسدي(ٕ)، ولتادة(ٔ)، ومجاهد(ٕٓ)مسعود فً رواٌة زرارة بن أوفى عنه

                                                           
 .2ٕٓ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٕٔ(:ص2٘ٔٗٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٕٙٗ/ٕٔ(:ص2ٙٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٕٙٗ/ٕٔ(:صٕٓٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٕ٘ٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2٘/ٕ، وزاد المسٌر:2ٓٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .22ٗ/ٔبحر العلوم: (2)
 .ٕ٘ٗ/ٕٔ(:ص2٘ٔٗٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٕٙٗ/ٕٔ(:ص2ٙٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٕٙٗ/ٕٔ(:صٕٓٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .2ٖٓ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٔٔ)
 .22ٗ/ٔبحر العلوم: (ٕٔ)
 .22ٗ/ٔبحر العلوم: (ٖٔ)
 .ٗٗٔ/2انظر: تفسٌر المرطبً:(ٗٔ)
 .ٓ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
 .ٕٙٗ/ٕٔ(:ص2ٙٔٗٔأخرجه الطبري) (ٙٔ)
 .1ٖٓ/ٕالمرآن: معانً (2ٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (1ٔ)
وإسناده ضعٌؾ فٌه دمحم بن عبد الرحمن بن أبً  ٖٖ٘ٔوأبو ٌعلى  ٖٔ/ ٖوأحمد  2ٖٔٓأخرجه الترمذي (2ٔ)

لٌلى وهو سًء الحفظ وعطٌة العوفً ضعٌؾ وحسنه الترمذي، وذكر أن بعضهم رواه مولوفا ا. هـ. من حدٌث 
 . ٌمال بالرأيأبً سعٌد الخدري ومع ذلن فمثله ال

 .2ٕ٘/ٕٔ(:ص2ٕٕٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٓ)
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من حدٌث أبً هرٌرة عن النبً صلى هللا « الصحٌحٌن»ي، ومسلم فً ولد روى البخار
ال تموم الساعة حتى تطلع الشمس من مؽربها، فاذا طلعت ورآها الناس، »علٌه وسلم أنه لال: 

آمن من علٌها، فذلن حٌن ال ٌنفع نفسا إٌمانها لم تكن آمنت من لبل أو كسبت فً إٌمانها 
 .(ٗ)«خٌرا

ال تزال التوبة ممبولة »بن العاص عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال:  وروى عبد هللا بن عمرو
 .(٘)«حتىتطلع الشمس من مؽربها، فاذا طلعت، طبع على كل للب بما فٌه، وكفً الناس العمل

ثبلث إذا خرجن ال ٌنفع نفسا »وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه لال: لال رسول ملسو هيلع هللا ىلص: 
آمنت من لبل أو كسبت فً إٌمانها خٌرا وذكر منها طلوع الشمس من إٌمانها لم تكن 

 .(ٙ)«مؽربها
لال المرطبً: "وإنما ال ٌنفع نفسا إٌمانها عند طلوع الشمس من مؽربها؛ ألنه خلص إلى 
للوبهم من الفزع ما تخمد معه كل شهوة من شهوات النفس، وتفتر كل لوة من لوى البدن، 

بدنو المٌامة فً حال من حضره الموت فً انمطاع الدواعً إلى  فٌصٌر الناس كلهم إلٌمانهم
أنواع المعاصً عنهم وبطبلنها من أبدانهم، فمن تاب فً مثل هذه الحالة لم تمبل توبته كما ال 

 .(2)تمبل توبة من حضره الموت "
 .(1)والثانً: أنه طلوع الشمس والممر من مؽربهما، رواه مسروق عن ابن مسعود

بن مسعود فً لوله : " }هل ٌنظرون إال أن تؤتٌهم المبلبكة أو ٌؤتً ربن أو  عبد هللاعن 
ٌؤتً بعض آٌات ربن{، لال: ٌصبحون والشمس والممر من هاهنا من لبل المؽرب ، كالبعٌرٌن 
المَرٌنٌن زاد ابن حمٌد فً حدٌثه : فذلن حٌن }ال ٌنفع نفًسا إٌمانها لم تكن آمنت من لَْبل أو 

 .(2)ا خًٌرا{، ولال : كالبعٌرٌن الممترنٌن "كسبت فً إٌمانه
والثالث: أنه إحدى اآلٌات الثبلث، طلوع الشمس من مؽربها، والدابة، وفتح ٌؤجوج ومؤجوج، 

 .(ٓٔ)روى هذا المعنى الماسم عن ابن مسعود
-والرابع: أنه طلوع الشمس من مؽربها، والدجال، ودابة األرض، رواه أبو هرٌرة عن النبً 

 .(ٔٔ)-ملسو هيلع هللا ىلص
طلوَع الشمس من مؽربها ، والدجال ، والدَخان ، ودابة األرض. رواه الحسن والخامس: أنه 
 .(ٕٔ)-ملسو هيلع هللا ىلص-مرفوعا إلى النبً 

 .(ٔ)لال ابن الجوزي:" واألول أصح"

                                                                                                                                                                      
 .ٖٕٙ/ٕٔ(:صٕٓٗٗٔانطر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٕٙٗ/ٕٔ(:ص:2ٙٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٕٙٗ/ٕٔ(:ص:21ٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 ٕٖٔٗوأبو داود  2٘ٔ، ومسلم 2ٕٔٔو  ٙٓ٘ٙو  ٖٙٙٗو  ٖ٘ٙٗحدٌث صحٌح أخرجه البخاري (ٗ)
وأبو  ٖٓ٘و  21ٖو  ٖٓ٘و  ٖٖٔو  ٖٕٔ/ ٕوأحمد  1ٙٓٗوابن ماجة  22ٔٔٔ« الكبرى»سابً فً والن
 .من حدٌث أبً هرٌرة ٕ٘ٔٗٔو  ٕٗٔٗٔو  1ٕٓٗٔوالطبري  1ٖ1ٙوابن حبان  1ٌ٘ٓٙعلى 

( ولال أحمد شاكر: إسناده صحٌح، ولال ابن كثٌر فً النهاٌة الفتن ٖٖٔ/  ٖأخرجه اإلمام أحمد فً مسنده )(٘)
( والطبرانً فً ٖٗٓ/  ٕ( . وهذا إسناد جٌد لوي. وأخرجه البزار كما فً كشؾ األستار )ٕٕٔ/  ٔلمبلحم )وا

( ، رواه أحمد ٕٓ٘/  ٘( ، ولال الهٌتمً فً المجمع )1ٖٔ/  2ٔ( . والكبٌر )2ٙ/  ٔالمعجم األوسط )
 .والطبرانً والبزار. . . ورجال أحمد ثمات

 .2ٖٔ/  ٔإلٌمان:أخرجه مسلم فً صحٌحه: كتاب ا(ٙ)
 .22ٗ، 2ٖ٘/  ٕالتذكرة للمرطبً :(2)
 .2ٕٗٔ/٘(:ص1ٕٔٗ، وابن ابً حاتم)ٕٙٗ/ٕٔ(:ص22ٔٗٔأخرجه الطبري)(1)
 .2ٕٗٔ/٘(:ص1ٕٔٗ، وابن ابً حاتم)ٕٙٗ/ٕٔ(:ص22ٔٗٔأخرجه الطبري)(2)
 .ٕٗٙ/ٕٔ(:صٕ٘ٗٗٔ(، و)ٕٗٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
(، وسنن 1٘ٔ( وصحٌح مسلم برلم )٘ٗٗ/ٕنظر: المسند )، وإ٘ٙ/ٕٔ(:ص2ٕٗٗٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)

 (.2ٕٖٓالترمذي برلم )
الحسن لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "بادروا باألعمال عن  . ولفظه:"ٕ٘ٙ/ٕٔ(:ص1ٕٗٗٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)

 حدكم ، وأمَر العامة".ستًّا : طلوَع الشمس من مؽربها ، والدجال ، والدَخان ، ودابة األرض ، وُخَوٌِّصة أ
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لال اإلمام البؽوي:"}أو ٌؤتً بعض آٌات ربن{، ٌعنً: طلوع الشمس من مؽربها، علٌه  
 .(ٖ)" (ٕ)مفسرٌن ورواه أبو سعٌد الخدري مرفوعاأكثر ال
وأولى األلوال بالصواب فً ذلن ، ما تظاهرت به األخبار عن رسول  لال الطبري:" 

 .(ٗ)هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال : ذلن حٌن تطلع الشمس من مؽربها
إٌَِمانَُها لَْم تَُكْن آَمنَْت ِمْن لَْبُل{  }ٌَْوَم ٌَؤْتًِ بَْعُض آٌَاِت َربَِّن اَل ٌَْنفَُع نَْفًسالوله تعالى: 
 .(٘)فحٌن ٌكون ذلن ال ٌنفع نفسا إٌمانها، إن لم تكن آمنت من لبل" [، أي:"1٘ٔ]األنعام : 

ٌمول : إذا جاءت اآلٌات لم ٌنفع نفًسا إٌمانها. ٌمول : طلوع الشمس  لال دمحم بن كعب:"
نحو ، (2)، وعبد هللا بن عمرو(1)بن عسالصفوان ، و (2). وروي عن والضحان(ٙ)من مؽربها"

 ذلن.
ٌوم ٌؤتً بعض آٌات ربن{، ال ٌنفع من كان لبل ذلن مشرًكا باهلل ، لال الطبري:ٌمول:} 

 .(ٓٔ)أن ٌإمن بعد مجًء تلن اآلٌة"
أي : إذا أنشؤ الكافر إٌمانًا ٌومبذ ال ٌمبل منه ، فؤما من كان مإمنا لبل  لال ابن كثٌر:" 

مصلًحا فً عمله فهو بخٌر عظٌم ، وإن كان مَخلًِّطا فؤحدث توبة حٌنبذ  لم تمبل ذلن ، فإن كان 
 .(ٔٔ)منه توبته ، كما دلت علٌه األحادٌث المتمدمة "

لال الزجاج:" أي: ال ٌنفعها اإلٌمان عند اآلٌة التً تضطركم إلى اإلٌمان، ألن هللا جل  
، وبعث الرسل باآلٌات التً تتدبر، فٌكون للمإمن (ٕٔ)َملُون{ثناإه لال: }إِنََّما تُْجَزْوَن َما ُكْنتُْم تَعْ 

بها ثواب ولو بعث هللا على كل من لم ٌإمن عذابا، الضطر الناس إلى اإلٌمان به، وسمط 
 .(ٖٔ)التكلٌؾ والجزاء"

 .(ٗٔ)لال مماتل:" ٌمول :لم تكن صدلت من لبل طلوع الشمس من مؽربها " 
أن من سبك منه اإلٌمان لبل أن ٌؤتٌه آٌات ربه أو  إشارة إلى لال الماترٌدي:فً اآلٌة" 

 .(٘ٔ)سبك منه كسب الخٌر من بعد اإلٌمان؛ فإن إٌمانه فً ذلن الولت ٌنفعه"
 .(ٙٔ)لال الحافظ ابن حجر: "هً العبلمات التً ٌعمبها لٌام الساعة" 

ة ولد أطلك بعض العلماء على "األشراط" اسم "اآلٌات"؛ و"اآلٌات" هً األمارات الدال
على الشًء، كاألمارات التً تُنصُب فً الصحراء؛ دالة على الطرٌك، أو توضع على الشاطا؛ 

 لتهدَي السفن، أو توضع فً طرٌك المسافرٌن؛ لتدلهم على ما ٌمصدون من األماكن.

                                                                                                                                                                      
 .2ٙ/ٕزاد المسٌر: (ٔ)
أخرج الترمذي عن أبً سعٌد الخدري رضً هللا عنه عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً لول هللا تعالى: "أو ٌؤتً بعض آٌات (ٕ)

ربن" لال: "طلوع الشمس من مؽربها". لال الترمذي: "هذا حدٌث ؼرٌب، ورواه بعضهم ولم ٌرفعه"، انظر: 
 ..2ٗٗ-1ٗٗ/  1تفسٌر سورة األنعام: السنن، 

 .2ٕٓ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .ٕٙٙ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٓ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖٕٙ/ٕٔ(:صٕٔٗٗٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٖٕٙ/ٕٔ(:ص1ٖٕٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٖٕٙ/ٕٔ(:صٕٕٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٕٗٙ/ٕٔ(:صٖٕٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .2ٕٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .2ٖٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .[2[، و]كالتحرٌم : ٙٔ]الطور : (ٕٔ)
 .1ٖٓ/ٕمعانً المرآن: (ٖٔ)
 .22٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗٔ)
 .2٘ٔ/ٓٔتفسٌر الماترٌدي: (٘ٔ)
 .22/ٖٔفتح الباري: (ٙٔ)
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لال الطٌبً: "اآلٌات: أمارات للساعة: إما على لربها، وإما على حصولها؛ فمن األول: 
ٌؤجوج ومؤجوج، والخسؾ. ومن الثانً: الدخان، وطلوع الشمس من  الدجال، ونزول عٌسى،

 .(ٔ)مؽربها، وخروج الدابة، والنار التً تحشر الناس"
حكى البٌهمً، عن الحاكم أنه لال ابن كثٌر:"واختلؾ فً أول آٌات الساعة وآخرها، 

ؤجوج، ثم لال: أول اآلٌات ظهورا خروج الدجال، ثم نزول عٌسى ابن مرٌم، ثم فتح ٌؤجوج وم
خروج الدابة، ثم طلوع الشمس من مؽربها، لال: ألنها إذا طلعت من مؽربها آمن من علٌها، فلو 

 كان نزول عٌسى بعدها، لم ٌلك كافرا.
وهذا الذي لاله فٌه نظر؛ ألن إٌمان أهل األرض ٌومبذ ال ٌنفعهم، فإنه ال ٌنفع نفسا 

توبة ٌومبذ لم تمبل منه، إال أن ٌكون مإمنا أو إٌمانها لم تكن آمنت من لبل، فمن أحدث إٌمانا أو 
تاببا لبل ذلن، وكذلن لوله تعالى فً لصة نزول عٌسى فً آخر الزمان: }وإن من أهل الكتاب 

[ . أي: لبل موت عٌسى، وبعد نزوله ٌإمن جمٌع أهل 2٘ٔإال لٌإمنن به لبل موته{ ]النساء: 
نه عبد هللا ورسوله، فالنصرانً ٌعلم كذب نفسه الكتاب به إٌمانا ضرورٌا، بمعنى أنهم ٌتحممون أ

فً دعواه فٌه الربوبٌة والبنوة، والٌهودي ٌعلم أنه نبً رسول من هللا، ال ولد زانٌة، كما كان 
 .(ٕ)المجرمون منهم ٌزعمون ذلن، علٌهم لعابن هللا وؼضبه المتدارن"

ل اآلٌات العظام لال ابن حجر: "والذي ٌترجح من مجموع األخبار أن خروج الدجال أو
المإذنة بتؽٌر األحوال العامة فً معظم األرض، وٌنتهً ذلن بموت عٌسى ابن مرٌم، وأن 
طلوع الشمس من المؽرب هو أول اآلٌات العظام المإذنة بتؽٌر أحوال العالم العلوي، وٌنتهً 

 .(ٖ)ذلن بمٌام الساعة"
 . (ٗ)" –رحمه هللا  -لال البرزنجً فً اإلشاعة: "وهذا جمع حسن 

 على لولٌن: «أال ٌنفعها إٌمانها بظهور أول اآلٌات أو بظهور آخرها»واختلفوا فً 
أحدهما : إذا خرج أول اآلٌات ، طرحت األلبلم ، وجلست الحفظة ، وشهدت األجساد على 

 .(٘)-رضً هللا تعالى عنها-األعمال. لالته أم المإمنٌن عابشة
 : ال تموم الساعة حتى تطلَع الشمس من عن عن أبً هرٌرة ،لال:" لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

مؽربها ، فٌومبذ ٌإمن الناس كلهم أجمعون ، وذلن حٌن }ال ٌنفع نفًسا إٌمانها لم تكن آمنت من 
 . (ٙ)لبل أو كسبت فً إٌمانها خًٌرا{ "

ألم  ،«طلوع الشمس من مؽربها»لال عبدهللا بن مسعود:" اآلٌة التً تختم بها األعمال : 
تر أن هللا لال : }ٌوم ٌؤتً بعض آٌات ربن ال ٌنفع نفًسا إٌمانها لم تكن آمنت من لبل أو كسبت 

 .(2)فً إٌمانها خًٌرا{، لال : فهً طلوع الشمس من مؽربها"
عن صفوان بن عّسال لال: "حدثنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : إّن من لِبَل مؽرب الشمس بابًا  

تى تطلع الشمس من نحوه. فإذا طلعت الشمس من نحوه ، لم ٌنفع نفًسا إٌمانها لم مفتوًحا للتوبة ح
 .(1)تكن آمنت من لبل أو كسبت فً إٌمانها خًٌرا"

ذكرت التوبة ، فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص : للتوبة باٌب بالمؽرب  وفً رواٌة أخرى عن صفوان :" 
 .(2)ال كذلن حتى ٌؤتً بعض آٌات ربن"مسٌرة سبعٌن عاًما أو : أربعٌن عاًما فبل ٌز

                                                           
 .ٕٖ٘/ٔٔفتح الباري: (ٔ)
 .ٖٕٕ-ٕٕٕ/ٔة فً الفتن والمبلحم:، والنهإٌ٘ٙ-ٕٗٙ/2ٔالبداٌة والنهاٌة: (ٕ)
 .ٖٖ٘/  ٔٔفتح الباري :(ٖ)
 .ٖٓ٘اإلشاعة ألشراط الساعة:(ٗ)
 .ٕ٘ٙ/ٕٔ(:صٕٙٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٕٕ٘-ٕٔ٘/ٕٔ(:صٕٓٔٗٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٕٓٙ/ٕٔ(:ص2ٕٕٗٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٕٓ٘/ٕٔ(:صٕٙٓٗٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٕٓ٘/ٕٔ(:ص2ٕٓٗٔأخرجه الطبري) (2)
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عن أبً ذر لال : "لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ٌوًما : أتدرون أٌن تذهب هذه الشمس ؟ لالوا :  
ها تحت العرش ، فتخرُّ ساجدة ، فبل تزال كذلن  هللا ورسوله أعلم ! لال : إنها تذهب إلى مستمّرِ

" ، فتصبح طالعة من مطلعها . ثم تجري إلى أن تنتهً  حتى ٌمال لها : " ارتفعً من حٌث شبت
إلى مستمّرٍ لها تحت العرش ، فتخّر ساجدة
ارتفعً من حٌث »، فبل تزال كذلن حتى ٌمال لها : (ٔ)

، فتصبح طالعةً من مطلعها . ثم تجري ال ٌنكر الناُس منها شٌبًا ، حتى تنتهً  «حٌث شبت
بح الناُس ال ٌنكرون منها شٌبًا ، فٌمال لها : فتخّر ساجدة فً مستمر لها تحت العرش ، فٌص

فتصبح طالعة من مؽربها. لال رسول هللا ، ملسو هيلع هللا ىلص : أتدرون أّي ٌوم ذلن ؟  «اطلعً من مؽربن »
لالوا : هللا ورسوله أعلم! لال : ذان ٌوَم }ال ٌنفع نفًسا إٌمانها لم تكن آمنت من لبل أو كسبت فً 

 .(ٕ)إٌمانها خًٌرا{ 
عن أبً زرعة لال:" جلس ثبلثة من المسلمٌن إلى مروان بن الحكم بالمدٌنة ، فسمعوه  

وهو ٌحدث عن اآلٌات : أن أولها خروجا الدجاُل ، فانصرؾ الموم إلى عبد هللا بن عمرو ، 
لم أنَسه ، فحدثوه بذلن ، فمال : لم ٌمل مروان شٌبًا! لد حفظت من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً ذلن شٌبًا 

لمد سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول : إن أّول اآلٌات خروًجا طلوع الشمس من مؽربها ، أو خروج 
الدابة على الناس ُضًحى ، أٌَّتهما ما كانت لبل صاحبتها ، فاألخرى على أثرها لرٌبًا . ثم لال 

وع الشمس من مؽربها ، وذلن عبد هللا بن عمرو ، وكان ٌمرأ الكتب : أظن أولهما خروًجا طل
أنها كلما ؼربت أتت تحت العرش فسجدت واستؤذنت فً الرجوع ، فٌإذن لها فً الرجوع ، 
حتى إذا بدا هلل أن تطلع من مؽربها ، فعلت كما كانت تفعل ، أتت تحت العرش فسجدت 

علٌها بشًء. واستؤذنت فً الرجوع ، فلم ٌردَّ علٌها شٌبًا ، فتفعل ذلن ثبلث مرات ، ال ٌرّد 
حتى إذا ذهب من اللٌل ما شاء هللا أن ٌذهب ، وعرفت أن لو أذن لها لم تدرن المشرق ، لالت 
:ما أبعَد المشرق! رّبِ ، مْن لً بالناس! حتى إذا صار األفك كؤنه َطْوق، استؤذنت فً الرجوع ، 

ات ربن ال ٌنفع فمٌل لها :أطلعً من مكانن، فتطلع من مؽربها . ثم لرأ : }ٌوم ٌؤتً بعض آٌ
 .(ٖ)نفًسا إٌمانها{، إلى آخر اآلٌة "

عن أبً ذر لال : "كنت ِرْدَؾ النبً ملسو هيلع هللا ىلص ذات ٌوم على حماٍر ، فنظر إلى الشمس حٌن  
ؼربت فمال : إنها تؽرب فً عٌن حامٌة ،  تنطلك حتى تخّر لربها ساجدة تحت العرش ، حتى 

من مؽربها حبسها ، فتمول : ٌا رّبِ ، إن مسٌري بعٌد! فٌمول لها ٌؤذن لها ، فإذا أراد أن ٌطلعها 
 .(ٗ): اطلعً من حٌث ؼربت ! فذلن حٌن }ال ٌنفع نفًسا إٌمانها لم تكن آمنت من لبل{"

 .(٘)والمول الثانً : أن ذلن ٌكون بخروج آخر اآلٌات لٌكون لنا فٌها أثر فً اإلنذار
ض آٌات ربن ال ٌنفع نفًسا إٌمانها لم تكن عن ابن عباس لوله : "}ٌوم ٌؤتً بعروي  

آمنت من لبل أو كسبت فً إٌمانها خًٌرا{ ، فهو أنه ال ٌنفع مشرًكا إٌمانه عند اآلٌات، وٌنفع أهل 
اإلٌمان عند اآلٌات إن كانوا اكتسبوا خًٌرا لبل ذلن . لال ابن عباس : خرج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عشٌةً 

هم : ٌا عباد هللا ، توبوا إلى هللا ، فإنكم توشكون أن تروا الشمس من لِبَل من العشٌّات فمال ل
المؽرب ، فإذا فعلت ذلن ، ُحبِست التوبة ، وُطِوي العمل ، وُختم اإلٌمان. فمال الناس : هل لذلن 

ثبلث لٌال ،  من آٌة ٌا رسول هللا ؟ فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : إن آٌة تلكم اللٌلة ، أن تطول كمدر
فٌستٌمظ الذٌن ٌخشون َربهم ، فٌصلُّون له ، ثم ٌمضون صبلتهم واللٌل مكانه لم ٌنمض ، ثم 
ٌؤتون مضاجعهم فٌنامون. حتى إذا استٌمظوا واللٌل مكانه ، فإذا رأوا ذلن خافوا أن ٌكون بٌن 

                                                           
 سوؾ نفصل المول فً الفوابد فً مسؤلة سجود الشمس. (ٔ)
 
 .2ٕٗ-1ٕٗ/ٕٔ(:صٕٗٓٗٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٕٗ٘-ٖٕ٘/ٕٔ(:صٕٗٔٗٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .2ٕ٘/ٕٔ(:صٕٕٕٗٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .2ٔٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
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ذ طلعت علٌهم ٌدي أمٍر عظٌم.، فإذا أصبحوا وطال علٌهم طلوع الشمس ، فبٌنا هم ٌنتظرونها إ
 .(ٔ)من لبل المؽرب ، فإذا فعلت ذلن لم ٌنفع نفًسا إٌمانها لم تكن آمنت من لبل"

عن عبد هللا بن أبً أوفى لال : "سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول : "لٌؤتٌن على الناس لٌلة  
دهم فٌمرأ حزبه ، ثم تعدل ثبلث لٌال من لٌالٌكم هذه ، فإذا كان ذلن ٌعرفها المتنفلون ، ٌموم أح

ٌنام ، ثم ٌموم فٌمرأ حزبه ، ثم ٌنام. فبٌنما هم كذلن إذ صاح الناس بعضهم فً بعض فمالوا : ما 
هذا ؟ فٌفزعون إلى المساجد ، فإذا هم بالشمس لد طلعت من مؽربها ، فضج الناس ضجة واحدة 

ذ ال ٌنفع نفًسا ، حتى إذا صارت فً وسط السماء رجعت وطلعت من مطلعها". لال : }حٌنب
 .(ٕ)إٌمانها{"
لال ابن كثٌر:" هذا حدٌث ؼرٌب من هذا الوجه  ولٌس هو فً شًء من الكتب  
 .(ٖ)الستة"
ًٌْرا{ ]األنعام : لوله تعالى:  وال ٌُمبل منها إن كانت  [، أي:"1٘ٔ}أَْو َكَسبَْت فًِ إٌَِمانَِها َخ

 .(ٗ)مإمنة كسب عمل صالح إن لم تكن عاملة به لبل ذلن"
 .(٘)أي : وال ٌمبل منها َكْسُب عمل صالح إذا لم ٌكن عامبل به لبل ذلن" لال ابن كثٌر:" 
لال أبو اللٌث:" ٌعنً: المسلم الذي ٌعمل فً إٌمانه خٌرا كؤن لم ٌمبل عمله لبل ذلن،  

فإنه ال ٌمبل منه بعد ذلن. ومن كان لبل من لبل ذلن فإنه ٌمبل منه بعد ذلن أٌضا أو كانت النفس 
 .(ٙ)مإمنة ولم تكن كسبت خٌرا لبل ذلن الولت ال ٌنفعها الخٌر بعد"

لال السدي:" ٌمول: كسبت فً تصدٌمها خٌرا، عمبل صالحا. هإالء أهل المبلة، وإن 
كانت مصدلة لم تعمل لبل ذلن خٌرا فعملت بعد أن رأت اآلٌة، لم ٌمبل منها. وإن عملت لبل 

 .(2)بل منها"اآلٌة خٌرا، ثم عملت بعد اآلٌة خٌرا ل
أو كسبت فً إٌمانها خٌرا{، ٌعنً: المسلم الذي لم ٌعمل فً ولال مماتل بن حٌان:"}

 .(1)إٌمانه خٌرا وكان لبل اآلٌة ممٌما على الكبابر"
لال مماتل بن سلٌمان:" ٌمول لم تكن هذه النفس عملت لبل طلوع الشمس من مؽربها  

 .(2)ولم ٌمبل منها"
بعض اآلٌات وهو على عمل صالح مع إٌمانه، لبل منه، كما ولال الضحان: "من أدركه 

 .(ٓٔ)ٌمبل منه لبل اآلٌة"
ولٌل: إن الحكمة فً طلوع الشمس من مؽربها، أن الملحدة  لال ابن الجوزي:"

والمنجمٌن، زعموا أن ذلن ال ٌكون، فٌرٌهم هللا تعالى لدرته، وٌطلعها من المؽرب كما أطلعها 
رود حٌن لال له إبراهٌم: }فَؤِْت بَِها ِمَن اْلَمْؽِرِب فَبُِهَت{ ]البمرة : من المشرق، ولتحمك عجز نم

ٕ٘1"](ٔٔ). 
 وجوه : ،«الخٌر الذي تكسبه»وفً 

 .(ٕٔ)أحدها : تؤدٌة الفروض على أكمل أحوالها
 .(ٔ)والثانً : التطوع بالنوافل بعد الفروض

                                                           
 .1ٕ٘/ٕٔ(:صٕٕٗٗٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .2ٕٖ/ٖ، وعبد بن حمٌد كما فً الدر المنثور :2ٕٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: رواه ابن مردوٌه ، كما فً (ٕ)
 .2ٕٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٓ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2ٖٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .22ٗ/ٔبحر العلوم: (ٙ)
 .2ٕٗٔ/٘(:ص1ٔٗ2أخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .2ٕٗٔ/٘(:ص1ٔٗ1أخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .22٘/ٔسلٌمان: تفسٌر مماتل بن (2)
 .2ٙ/ٕانظر: زاد المسٌر: (ٓٔ)
 .2ٙ/ٕانظر: زاد المسٌر: (ٔٔ)
 .2ٔٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
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 لٌن السابمٌن.. وهذا أعم وٌشمل المو(ٕ)والثالث: العمل الصالح. لاله السدي
: العمل الصالح، وإنما لم ٌنفع اإلٌمان -ها هنا- «الخٌر»المراد بـ لال ابن الجوزي:" 

 .(ٖ)والعمل الصالح حٌنبذ، لظهور اآلٌة التً تضطرهم إلى اإلٌمان"
: -أٌها الرسول-لل لهم  [، أي:"1٘ٔ}لُِل اْنتَِظُروا إِنَّا ُمْنتَِظُروَن{ ]األنعام : لوله تعالى: 
 .(ٗ)ظروا مجًء ذلن؛ لتعلموا المحك من المبطل، والمسًء من المحسن، إنا منتظرون ذلن"انت

 .(٘)لال الربٌع:" خّوفهم عذابه وعموبته ونممته" 
 .(ٙ)ٌعنً: انتظروا العذاب فإنا منتظرون بكم حتى ننظر" لال أبو اللٌث:"

ؾ ب لال ابن كثٌر:"  إٌمانه وتوبته إلى ولت ال تهدٌد شدٌد للكافرٌن ، ووعٌد أكٌد لمن َسوَّ
ٌنفعه ذلن. وإنما كان الحكم هذا عند طلوع الشمس من مؽربها ، اللتراب ولت المٌامة ، وظهور 
ذَا أشراطها كما لال : } فََهْل ٌَْنُظُروَن إاِل السَّاَعةَ أَْن تَؤْتٌَُِهْم بَْؽتَةً فَمَْد َجاَء أَْشَراُطَها فَؤَنَّى لَُهْم إِ 

ِ َوْحَدهُ َوَكفَْرنَا بَِما 1َٔراُهْم { ]دمحم : َجاَءتُْهْم ِذكْ  ا َرأَْوا بَؤَْسنَا لَالُوا آَمنَّا بِاّلِلَّ [ ، ولال تعالى : } فَلَمَّ
ِ الَّتًِ لَْد َخلَْت فِ  ا َرأَْوا بَؤَْسنَا ُسنَّةَ َّللاَّ َوَخِسَر  ً ِعبَاِدهِ ُكنَّا بِِه ُمْشِرِكٌَن. فَلَْم ٌَُن ٌَْنفَعُُهْم إٌَِمانُُهْم لَمَّ

 .(2)["1٘،  1ُٗهنَاِلَن اْلَكافُِروَن{ ]ؼافر : 
 [ لوالن:1٘ٔوفً حكم لوله تعالى:}اْنتَِظُروا إِنَّا ُمْنتَِظُروَن{ ]األنعام:  

 .(1)األول: أنها التضت األمر بالكؾ عن لتالهم، وذلن منسوخ بآٌة السٌؾ. ذكره هبة هللا
 .(2)ولال:"وهو الصحٌح"، مة . واختاره ابن الجوزيوالثانً: أن المراد بها التهدٌد، فهً محك

 الفوابد:
إثبات صفة اإلتٌان فً عرصات المٌامة للرب تبارن وتعالى ببل كٌؾ وذلن لفصل  -ٔ

 المضاء بٌن الخلك.
لال الحافظ أبو نعٌم وهو ٌذكر ما أجمع علٌه السلؾ:"وأنه تعالى وتمدس ٌجًء 

ً كما لال تعالى }َوَجاَء َربَُّن ٌوم المٌامة لفصل المضاء بٌن عباده والمبل ً صفا بكة صفا
 . (ٓٔ)َواْلَملَُن َصفّاً َصفّاً{"

كما تعرض ابن المٌم لهذه الصفة، وأبطل تؤوٌل المعطلة لها من عشرة أوجه 
الملن" فً اآلٌة على مجًء هللا سبحانه وتعالى ٌدل على "أذكر منها: أن عطؾ مجًء 

مٌمة كما أن مجًء الملن حمٌمة، وهكذا األمر فً تؽاٌر المجٌبٌن، وأن مجٌبه سبحانه ح
ًَ بَْعُض آٌَاِت َربَِّن  ًَ َربَُّن أَْو ٌَؤْتِ لوله تعالى: }َهْل ٌَْنُظُروَن إاِل أَْن تَؤْتٌَُِهُم اْلَمبلبَِكةُ أَْو ٌَؤْتِ

ان بعض ٌَْوَم ٌَؤْتًِ بَْعُض آٌَاِت َربَِّن{ حٌث فرق سبحانه بٌن إتٌان المبلبكة، وإتٌانه، وإتٌ
  (ٔٔ)اآلٌات، فمسم ونوع، ومع هذا التمسٌم ٌمتنع أن ٌكون المسمان واحداً 

وأجمعوا على أنه عز وجل ٌجًء ٌوم المٌامة والملن  ولال اإلمام األشعري:"
صفاً صفاً لعرض األمم وحسابها وعمابها وثوابها، فٌؽفر لمن ٌشاء من المذنبٌن، وٌعذب 

حركة وال زواالً، وإنما ٌكون المجًء حركة  منهم من ٌشاء كما لال، ولٌس مجٌبه
وزواالً إذا كان الجابً جسماً أو جوهراً، فإذا ثبت أنه عز وجل لٌس بجسم وال جوهر 
لم ٌجب أن ٌكون مجٌبه نملة أو حركة أنهم ال ٌرٌدون بمولهم: جاءت زٌداً الحمى أنها 
                                                                                                                                                                      

 .2ٔٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .2ٕٗٔ/٘(:ص1ٔٗ1انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .2ٙ/ٕزاد المسٌر: (ٖ)
 .ٓ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2ٕٗٔ/٘(:ص1ٔٗ2أخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .22ٗ/ٔبحر العلوم: (ٙ)
 .2ٖٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٙٗفً ناسخه: (1)
 .ٗٗٔنواسخ المرآن: (2)
 .ٖٙ، ٖ٘انظر :الفتوى الحموٌة الكبرى البن تٌمٌة ص(ٓٔ)
 .1ٓٔ -ٙٓٔ/ٕانظر: مختصر الصواعك (ٔٔ)
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ً وال  جوهراً، وإنما مجٌبها تنملت إلٌه، أو تحركت من مكان كانت فٌه إذ لم تكن جسما
 .(ٔ)إلٌه وجودها به"

ٌنص األشعري فً هذا اإلجماع على إثبات صفة المجًء هلل سبحانه وتعالى 
كما نطك بذلن المرآن الكرٌم فً أكثر من موضع، وصح ذلن عن رسول هللا صلى هللا 
 (ٕ)اد"علٌه وسلم كما جاء فً حدٌث أبً هرٌرة: "إذا كان ٌوم المٌامة نزل الرب إلى العب

 . (ٕ)اد"العب
وفً حدٌث الرإٌة الطوٌل لول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: "فٌؤتٌهم هللا تعالى فً صورته التً 

 .(ٖ)ٌعرفونه"
فذكر األشعري هنا أن مجًء هللا لٌس كمجًء البشر، بمعنى أنه ال ٌترتب علٌه 
ما ٌترتب على مجًء البشر، ألنه لٌس كمثله شًء وهو السمٌع البصٌر، أما ما ذكره 
من كون مجٌبه لٌس حركة وال انتماالً، فهذا شًء لم ٌتكلم السلؾ فٌه، ولم ٌوردوه فً 

رفع  -وهو إثبات الصفات دون تكٌٌؾ  -كتبهم؛ ألن األصل الذي اعتمدوا علٌه فً ذلن 
 عنهم البحث فً ذلن.

 تمرٌر أشراط الساعة وإن طلوع الشمس منها وأنها متى ظهرت أؼلك باب التوبة.  -ٕ
السجود للشمس ال ندري كٌفٌته وال ٌعلمها إال هللا سبحانه وتعالى الذي ٌسجد إن مسؤلة  -ٖ

َ ٌَْسُجُد لَهُ َمْن فًِ  له كل من فً السماوات واألرض كما لال تعالى: }أَلَْم تََر أَنَّ َّللاَّ
َجُر َوالدََّوابُّ َوَكثٌٌِر السََّماَواِت َوَمْن فًِ اأْلَْرِض َوالشَّْمُس َواْلمََمُر َوالنُُّجوُم َواْلِجبَاُل َوالشَّ 

َ ٌَْفعَُل َما ٌَ  ُ فََما لَهُ ِمْن ُمْكِرٍم إِنَّ َّللاَّ ٌِْه اْلعََذاُب َوَمْن ٌُِهِن َّللاَّ َشاُء{ ِمَن النَّاِس َوَكثٌٌِر َحكَّ َعلَ
 [ .1ٔ]الحج: 

ُ ظِ  ٍء ٌَتَفٌََّؤ ًْ ُ ِمْن َش بَللُهُ َعِن اْلٌَِمٌِن ولال تعالى: }أََولَْم ٌََرْوا إِلَى َما َخلََك َّللاَّ
ِ َوُهْم َداِخُروَن  ًدا ّلِِلَّ ِ ٌَْسُجُد َما فًِ السََّماَواِت َوَما فًِ اأْلَْرِض ِمْن َدابٍَّة  -َوالشََّمابِِل ُسجَّ َوّلِِلَّ
َمُروَن{ ]النحل: ٌََخافُوَن َربَُّهْم ِمْن فَْولِِهْم َوٌَْفعَلُوَن َما ٌُإْ  -َواْلَمبَلبَِكةُ َوُهْم اَل ٌَْستَْكبُِروَن 

ٗ1 - ٘ٓ.] 
لال ابن كثٌر: " ٌخبر تعالى عن عظمته وكبرٌابه الذي خضع له كل شًء 
ودانت له األشٌاء بؤسرها جماداتها وحٌواناتها ومكلفوها من اإلنس والجن والمبلبكة، 
فؤخبر أن كل ما له ظل ٌتفٌؤ ذات الٌمٌن وذات الشمال، أي: بكرة وعشٌا، فإنه ساجد 

 .(ٗ)تعالى " بظله هلل
عن حدٌث سجود الشمس تحت العرش  -رحمهم هللا تعالى  -ولد تكلم العلماء 

 وردوا على من أول ذلن، وبٌنوا أن سجودها تحت العرش سجود حمٌمً.
مستمرها تحت »فً لول رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  -رحمه هللا  -لال أبو سلٌمان الخطابً 

ن لها استمرار تحت العرش من حٌث ال ندركه وال لال: " ال ننكر أن ٌكو« العرش
نشاهده وإنما أخبرنا عن ؼٌب فبل نكذب به وال نكٌفه؛ ألن علمنا ال ٌحٌط به. . . ثم لال 
عن سجودها تحت العرش: وفً هذا إخبار عن سجود الشمس تحت العرش فبل ٌنكر أن 

وأما لوله عز  ٌكون ذلن عند محاذاتها العرش فً مسٌرها والتصرؾ لما سخرت له،
ٌٍْن َحِمبٍَة{ ]الكهؾ:  [ . فهو 1ٙوجل: }َحتَّى إَِذا بَلََػ َمْؽِرَب الشَّْمِس َوَجَدَها تَْؽُرُب فًِ َع

                                                           
 .2ٕٔ-1ٕٔرسالة إلى أهل الثؽر بباب األبواب، اإلمام األشعري:(ٔ)
وصححه ووافمه الذهبً، وأخرجه أٌضاً فً العلو. انظر مختصر العلو  1ٔٗ/ٔلمستدرن أخرجه الحاكم فً ا(ٕ)
 .ٓٔٔص
، ومسلم فً كتاب ٕ٘ٓ/2ج ٕ٘، وكتاب الرلاق باب 1/22ج ٕٗأخرجه البخاري فً كتاب التوحٌد باب (ٖ)

 .ٖٙٔ/ٔج 1ٔاإلٌمان باب 
 .2ٕ٘/  ٕتفسٌر ابن كثٌر :(ٗ)



ٕ1ٕ 
 

نهاٌة مدرن البصر إٌاها حالة الؽروب ومصٌرها تحت العرش للسجود، وإنما هو بعد 
 .  (ٔ)الؽروب "

ظاهره عند أهل لال الماضً عٌاض عمب شرحه للحدٌث السابك: " وهو على 
الفمه والحدٌث والمتكلمٌن من أهل السنة خبلفا لمن تؤوله من المبتدعة والباطنٌة، وهو 

 . (ٕ)أحد أشراط الساعة العظام المنتظرة " 
: " وأما سجود الشمس فهو بتمٌٌز وإدران -رحمه هللا  -ولال اإلمام النووي 

 . (ٖ)ٌخلمه هللا تعالى"
:" ٌسجد لعظمته تعالى كل شًء طوعا وكرها، -هللا  رحمه -ولال اإلمام ابن كثٌر 
 . (ٗ)وسجود كل شًء مما ٌختص به"

: "وظاهر الحدٌث أن المراد -رحمه هللا  -ولال الحافظ ابن حجر العسمبلنً 
باالستمرار ولوعه فً كل ٌوم ولٌلة عند سجودها وممابل االستمرار المسٌر الدابم المعبر 

 . (٘)وهللا أعلم" -عنه بالجري 
 

 المرآن
ِ ثُمه ٌُنَ  ٍء إِنهَما أَْمُرُهْم إِلَى َّللاه ًْ لُوا ِدٌنَُهْم َوَكانُوا ِشٌَعًا لَْسَت ِمْنُهْم فًِ َش بِّئُُهْم بَِما }إِنه الهِذٌَن فَره

 [2٘ٔ({ ]األنعام : 2َ٘ٔكانُوا ٌَْفعَلُوَن )
 التفسٌر:

هللا والعمل بشرعه، فؤصبحوا فرلا  إن الذٌن فرلوا دٌنهم بعد ما كانوا مجتمعٌن على توحٌد
بريء منهم، إنما حكمهم إلى هللا تعالى، ثم ٌخبرهم بؤعمالهم،  -أٌها الرسول-وأحزابا، إنن 

 فٌجازي من تاب منهم وأحسن بإحسانه، وٌعالب المسًء بإساءته.
 سبب النزول:
اختلفوا لبل ؛ لال: "وذلن أن الٌهود والنصارى -رضً هللا عنهما-عن عبد هللا بن عباس  

لُوا ِدٌنَُهْم َوَكانُوا ِشٌَعًا لَْسَت  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أن ٌبعث دمحم  فتفرلوا، فلما بعث دمحم أنزل هللا: }إِنَّ الَِّذٌَن فَرَّ
ِ ثُمَّ ٌُنَبِّبُُهْم بَِما َكانُوا ٌَْفعَلُوَن ) ٍء إِنََّما أَْمُرُهْم إِلَى َّللاَّ ًْ  ]ضعٌؾ جداً[ .(ٙ)({ "2ِ٘ٔمْنُهْم فًِ َش

لُوا ِدٌنَُهْم َوَكانُوا ِشٌَعًا{ ]األنعام : لوله تعالى:  إن الذٌن فرلوا  [، أي:"2٘ٔ}إِنَّ الَِّذٌَن فَرَّ
 .(2)دٌنهم بعد ما كانوا مجتمعٌن على توحٌد هللا والعمل بشرعه، فؤصبحوا فرلا وأحزابا"

لُوا ِدٌنَُهمْ  عن السدي:"}   .(2){، لال: فرلاء"َوَكانُوا ِشٌَعًا، }(1){، لال: تركوا دٌنهم "فَرَّ
لال الزجاج:" معنى :}وكانوا شٌعا{، أي: كانوا متفرلٌن فً دٌنهم، ٌعنى به إلٌهود  

والنصارى، ألن النصارى بعضها ٌكفر بعضا وكذلن الٌهود، وهم أٌضا أهل التوراة، وبعضهم 
 ٌكفر بعضا، أعنً إلٌهود تكفر النصارى، والنصارى تكفر إلٌهود.

وفً هذه اآلٌة حث على أن تكون كلمة المسلمٌن واحدة، وأن ال ٌتفرلوا فً الدٌن وأن 
 .(ٓٔ)ال ٌبتدعوا البدع ما استطاعوا"

                                                           
 .2٘/  ٘ٔانظر كبلمه فً شرح السنة للبؽوي :(ٔ)
 .2ٓٓ/  ٖإكمال المعلم )(ٕ)
 .22ٔ/  ٕشرح صحٌح مسلم للنووي :(ٖ)
 .2ٔ٘/  ٖتفسٌر ابن كثٌر :(ٗ)
 .ٖٓٗ/  1فتح الباري :(٘)
 ٖٓٗٔ/ ٘، وابن أبً حاتم فً "تفسٌره" )2ٕٓ-2ٕٙ/ٕٔ(:صٕٔٙٗٔأخرجه الطبري فً "جامع البٌان" )(ٙ)

 وفً عن ابن عباس به.( بالسند المسلسل بالعوفٌٌن عن عطٌة الع1ٖٔ٘رلم 
 .للنا: وسنده ضعٌؾ جداً، ولصر السٌوطً وعزاه البن أبً حاتم، وفاته أنه عند الطبري؛ فلٌستدرن علٌه

 .ٓ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٖٓٗٔ/٘(:ص1ٔ٘ٙأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .ٖٓٗٔ/٘(:ص1ٔ٘2أخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .1ٖٓ/ٕمعانً المرآن: (ٓٔ)



ٕ1ٖ 
 

عن ابن عباس، فً لوله:"}إن الذٌن فرلوا دٌنهم وكانوا شٌعا{، لال: أمر هللا المإمنٌن و
لبلهم بالمراء  بالجماعة، ونهاهم عن االختبلؾ والفرلة، وأخبرهم إنما هلن من كان

 .(ٔ)والخصومات فً دٌن هللا"
لُوا ِدٌنَُهْم َوَكانُوا ِشٌَعًا{ ]األنعام : لوله تعالى:وفً   [، أربعة تؤوٌبلت:2٘ٔ}إِنَّ الَِّذٌَن فَرَّ

 .(ٖ)، والضحان(ٕ)أحدها : أنهم الٌهود خاصة ، لاله مجاهد
 .(ٙ)، والسدي(٘)، ولتادة(ٗ)والثانً : أنهم الٌهود والنصارى ، لاله ابن عباس

 .(2)لال السدي: معناه:" تركوا دٌنهم وكانوا شٌعًا"
لال ابن عباس:"وذلن أن الٌهود والنصارى اختلفوا لبل أن ٌبعث دمحم ، فتفرلوا. فلما 
 .(1)بعث دمحم أنزل هللا : }إن الذٌن فرلوا دٌنهم وكانوا شٌعًا لست منهم فً شًء{"

 .(2)ه الحسنوالثالث : أنهم جمٌع المشركٌن ، لال
والرابع : أنهم أهل البدع من هذه األمة ، الذٌن اتبعوا متشابه المرآن دون محكمه، لاله أبو 

 .(ٓٔ)هرٌرة
ولد روي عن ابً هرٌرة ، لال:"لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فً هذه اآلٌة : " }إن الذٌن فرلوا 

م أهل البدع ، وأهل الشبهات ، وأهل دٌنهم وكانوا شٌعًا لست منهم فً شًء{، ولٌسوا منن ، ه
 .(ٔٔ)الضبللة من هذه األمة"

وعن شرٌح عن عمر رضً هللا عنه أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال لعابشة: "ٌا عابشة، }إن 
الذٌن فرلوا دٌنهم وكانوا شٌعا{، هم أصحاب األهواء والبدع. ٌا عابشة، إن لكل صاحب ذنب 

 .(ٕٔ)لهم توبة، فهم منً براء، وأنا منهم بريء" توبة إال أصحاب البدع لٌست
 .(ٖٔ)لال ابن كثٌر: "ؼرٌب، ال ٌصح رفعه"

لُوا ِدٌنَُهْم َوَكانُوا ِشٌَعًا {،  ولال أبو ؼالب ، عن أبً أمامة ، "فً لوله : } إِنَّ الَِّذٌَن فَرَّ
 .(٘ٔ).  لال ابن كثٌر:"وروى عنه مرفوًعا ، وال ٌصح"(ٗٔ)لال : هم الخوارج"

 .(ٙٔ)خامس: أن الىٌة عامة فً كل من فارق دٌن هللا، وهذا لول ابن كثٌروال

                                                           
 .ٖٓٗٔ/٘(:ص1ٔ٘1حاتم)أخرجه ابن ابً  (ٔ)
 .2ٕٙ/ٕٔ(:صٕٙ٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .2ٕٓ/ٕٔ(:صٕٕٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .2ٕٓ-2ٕٙ/ٕٔ(:صٕٔٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .2ٕٙ/ٕٔ(:ص1ٕ٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .2ٕٙ/ٕٔ(:صٕٓٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .2ٕٙ/ٕٔ(:صٕٓٙٗٔأخرجه الطبري) (2)
 .2ٕٓ-2ٕٙ/ٕٔ(:صٕٔٙٗٔأخرجه الطبري) (1)
 .2ٕٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .2ٕٓ/ٕٔ(:صٕ٘ٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
:" هذا اإلسناد ال ٌصح ، 2ٖٙ/ٖ. لال ابن كثٌر فً تفسٌره:2ٕٔ-2ٕٓ/ٕٔ(:صٕٙٙٗٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)

م فً رفعه. فإنه رواه سفٌان الثوري ، فإن عباد بن كثٌر مترون الحدٌث ، ولم ٌختلك هذا الحدٌث ، ولكنه َوهَ 
لُوا ِدٌنَُهْم َوَكانُوا ِشٌَعًا {  -وهو ابن أبً سلٌم  -عن لٌث  عن طاوس ، عن أبً هرٌرة ، فً لوله : } إِنَّ الَِّذٌَن فَرَّ

 لال : نزلت فً هذه األمة".
اب البدع". كما فً ، ورواه ابن مردوٌه، مختصرا : "هم أصحٖٓٗٔ/٘(:ص1ٔ٘2أخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)

( من 1ٖٔ/ٗ( وأبو نعٌم فً الحلٌة )ٕٖٖٓ، والطبرانً فً المعجم األوسط برلم )22ٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر:
طرٌك دمحم بن مصفى ، عن بمٌة بن الولٌد ، عن شعبة به ، ولال الطبرانً : "لم ٌروه عن شعبة إال بمٌة ، تفرد 

 به دمحم بن مصفى ، وهو حدٌثه".
 .ٖٓٗٔ/٘كثٌر:تفسٌر ابن  (ٖٔ)
 .22ٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
 .22ٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر:(٘ٔ)
(ٔٙ) . 
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والظاهر أن اآلٌة عامة فً كل من فارق دٌن هللا وكان مخالفًا له ، فإن لال ابن كثٌر:"
هللا بعث رسوله بالهدى ودٌن الحك لٌظهره على الدٌن كله ، وشرعه واحد ال اختبلؾ فٌه وال 

وهً األهواء  -َوَكانُوا ِشٌَعًا { أي : فرلًا كؤهل الملل والنحل افتراق ، فمن اختلؾ فٌه } 
ٌِن َما  -والضبلالت  أ رسوله مما هم فٌه. وهذه اآلٌة كموله تعالى : } َشَرَع لَُكْم ِمَن الّدِ فاهلل  لد بَرَّ

ٌْنَا بِِه إِْبَراِهٌَم وَ  ٌَْن َوَما َوصَّ ٌْنَا إِلَ ٌَن َوال َوصَّى بِِه نُوًحا َوالَِّذي أَْوَح ُموَسى َوِعٌَسى أَْن أَلٌُِموا الّدِ
لُوا فٌِِه { اآلٌة]الشورى :  ، دٌننا  (ٔ)نحن معاشر األنبٌاء أوالد َعبلت»[ ، وفً الحدٌث : ٖٔتَتَفَرَّ

 .(ٕ)«دٌننا واحد
فهذا هو الصراط المستمٌم ، وهو ما جاءت به الرسل ، من عبادة هللا وحده ال شرٌن له 

المتؤخر ، وما خالؾ ذلن فضبلالت وجهاالت وآراء وأهواء ،  ، والتمسن بشرٌعة الرسول
 .(ٖ)الرسل بُرآء منها"

والصواب من المول فً ذلن عندي أن ٌمال : إن هللا أخبر نبٌه صلى هللا  لال الطبري:"
علٌه وسلم أنه بريء ممن فارق دٌنه الحك وفرله ، وكانوا فرلًا فٌه وأحزابًا شٌعًا ، وأنه لٌس 

م منه ، ألن دٌنه الذي بعثه هللا به هو اإلسبلم ، دٌن إبراهٌم الحنٌفٌة ، كما لال له منهم. وال ه
ا ربه وأمره أن ٌمول : }لُْل إِنَّنًِ َهَدانًِ َربًِّ إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِمٌٍم ِدٌنًا لًٌَِما ِملَّةَ إِْبَراِهٌَم َحنٌِفًا َومَ 

 [.َٔٙٔكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن { ]سورة األنعام : 
ًّ ومتحنِّؾ ،  ًّ ٌهودي ونصران فكان من فارق دٌنه الذي بعث به ملسو هيلع هللا ىلص من مشرن ووثن
مبتدع لد ابتدع فً الدٌن ما ضّل به عن الصراط المستمٌم والدٌن المٌم ملة إبراهٌم المسلم ، فهو 

ه : }إن الذٌن فرلوا دٌنهم وكانوا بريء من دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، ودمحم منه بريء ، وهو داخل فً عموم لول
 .(ٗ)شٌعًا لست منهم فً شًء{"

 :(٘)وفً تفرٌمهم الذي فرلوه، لوالن
 أحدهما : أنه الدٌن الذي أمر هللا به ، فرلوه الختبلفهم فٌه باتباع الشبهات .

 والثانً : أنه الكفر الذي كانوا ٌعتمدونه دٌناً لهم .
 وجهان:[،2٘ٔ]األنعام : ٌَعاً{وفً تفسٌر لوله تعالى:}َوَكانُواْ ش

 .(ٙ)أحدها: ٌعنً: فرلاء. لاله السدي
والثانً:وٌحتمل: أن ٌكون الشٌع المتفمٌن على مشاٌعة بعضهم لبعض، وهو األشبه، ألنهم 

 .(2)ٌتماألون على أمر واحد مع اختبلفهم فً ؼٌره. أفاده الماوردي
 .(1)زابا"}َوَكانُوا ِشٌَعًا{، أي: فرلا وأح لال ابن لتٌبة:" 

 وجهان :[، 2٘ٔ]األنعام : وفً أصل لوله تعالى:} شٌَعاً{
 .(2)أحدهما : أصله: الظهور ، من لولهم شاع الخبر إذا ظهر

 .(ٔ)والثانً : أصله :االتباع ، من لولهم شاٌعه على األمر إذا اتبعه ، لاله الزجاج

                                                           
أوالد عبلت( لال العلماء أوالد العبلت هم اإلخوة ألب من أمهات شتى وأما اإلخوة من األبوٌن فٌمال لهم (ٔ)

مون فً أصول أوالد األعٌان لال جمهور العلماء معنى الحدٌث أصل إٌمانهم واحد وشرابعهم مختلفة فإنهم متف
 .التوحٌد وأما فروع الشرابع فولع فٌها االختبلؾ

أنا أولى بعٌسى ابن مرٌم فى الدنٌا واآلخرة لٌس بٌنى وبٌنه نبى واألنبٌاء أوالد عبلت أمهاتهم » الحدٌث: (ٕ)
 «.شتى ودٌنهم واحد 
، 1ٖ2ٔ/ٗم )، ومسل (ٖٖٗٗ،  ٕٖٗٗ، رلم 2ٙٔ/ٗبرلم ) ( ، والبخارى222٘، رلم ٖٙٗ/ٕأخرجه أحمد )

 .(.2٘ٙٗ، رلم 1ٕٔ/ٗ( ، وأبو داود )ٖٕ٘ٙرلم 
 .22ٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .2ٕٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٕٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٖٓٗٔ/٘(:ص1ٔ٘2اانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .2ٕٕ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٗٙٔؼرٌب المرآن: (1)
 .2ٖٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
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م وأشاعكم، السلم، فً اللؽة: اتبعت، والعرب تمول: شاعكم السل« شٌعت»إذ أن معنى: 
 :(ٕ)ومعناه: تبعكم السلممال الشاعر

، َشاَعُكم السَّبلمُ  ّلِ  أاَل ٌَا نَْخلةً ِمن ذاِت ِعْرٍق           بَُروِد الّظِ
الذٌن ٌتبع «: الشٌعة»وتمول: آتٌتن ؼدا أو شٌعه أي أو الٌوم الذي ٌتبعه، فمعنى 

هم ٌتبع بعضهم بعضا ولٌس كلهم الفرق التً كل فرلة من«: الشٌع»بعضهم بعضا، ومعنى 
 .(ٖ)متفمٌن

لُوا ِدٌنَُهْم{  :(ٗ)[، على وجهٌن2٘ٔ]األنعام : واختلؾ المرأة فً لراءة لوله: }فَرَّ
، وحمزة (٘)-رضً هللا عنه-، بالؾ،  لرأه علً بن ابً طالب«فَاَرلُوا ِدٌنَُهمْ »أحدهما: 

 .(ٙ)«المفارلة»خرجوا فارتدوا عنه ، من  والكسابً، والمعنى:
لوا ِدٌنَُهمْ »والثانً:  و ابن كثٌر ونافع  ،(2)-رضً هللا عنه-، مشددة، لرأه عبدهللا بن مسعود«فَرَّ

 وعاصم وأبو عمرو وابن عامر.
وكؤّن عبد هللا تؤّول بمراءته ذلن كذلن : "أن دٌن هللا واحد ، وهو دٌن إبراهٌم الحنٌفٌة  

د لوٌم وتنصَّر آخرون ، فجعلوه شٌعًا متفرلة"المسلمة ، ففّرق ذلن الٌهود والنصارى ، فتهوّ 
(1). 

لال الطبري:" والصواب من المول فً ذلن أن ٌمال : إنهما لراءتان معروفتان ، لد  
لرأت بكل واحدة منهما أبمة من المرأة ، وهما متفمتا المعنى ؼٌر مختلفتٌه . وذلن أن كل ضاّل 

ق األحزاُب دٌَن هللا  الذي ارتضاه لعباده ، فتهود بعض وتنصر آخرون ، فلدٌنه مفارق ، ولد فرَّ
بعٌنه ، ومصٌر أهله شٌعًا متفرلٌن ؼٌر مجتمعٌن ، فهم  «التفرٌك»وتمجس بعض. وذلن هو 

لون. فبؤّيِ ذلن لرأ المارئ فهو للحك مصٌب ، ؼٌر أنً أختار  لدٌن هللا الحّكِ مفارلون ، وله مفّرِ
 .(2)"«فرلوا»من  «الراء»تشدٌد  المراءة بالذي علٌه ُعْظم المرأة ، وذلن

ٍء{ ]األنعام : لوله تعالى:  ًْ بريء  -أٌها الرسول-إنن  [، أي:"2٘ٔ}لَْسَت ِمْنُهْم فًِ َش
 .(ٓٔ)منهم"

لال الزجاج:" ٌدل على أن من فرق دٌنه من أهل ملة اإلسبلم وابتدع البدع فمد صار به 
 .(ٔٔ)منهم"

ًْ وفً لوله تعالى:  [، وجوه:2ٍ٘ٔء{ ]األنعام : }لَْسَت ِمْنُهْم فًِ َش
، (ٕٔ)، لاله السديفؤمر بمتالهمأحدها : لست من لتالهم فً شًء ، ثم نسخها بسورة التوبة 

 .(ٖٔ)والكلبً
ًٌ لنبٌه  عن مماربتهم ، وأمر له بمباعدتهم ،  -ملسو هيلع هللا ىلص-والثانً : لست من مخالطتهم فً شًء ، نَْه

 :(ٔ)لاله لتادة ، كما لال النابؽة

                                                                                                                                                                      
 .2ٖٓ-1ٖٓ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٔ)
 شٌع، « واللسان« »أساس الببلؼة»البٌت ؼٌر منسوب فً (ٕ)

 شاٌعَِن الظبلم". بدال من الرواٌة المشهورة" َشاَعُكم السَّبلُم".  ."2ٖٓ/ٕورواٌة معانً المرآن للزجاج:
 .2ٕٓ-1ٕٓ/ٕانظر: معانً المرآن للزجاج: (ٖ)
 .2ٕٗلمراءات:انظر: السبعة فً ا (ٗ)
 .1ٕٙ/ٕٔ(:صٕٕ٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .1ٕٙ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٕٙ/ٕٔ(:صٕ٘٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .1ٕٙ/ٕٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2ٕٙ-1ٕٙ/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٓ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .1ٖٓ/ٕمعانً المرآن: (ٔٔ)
 .ٖٔٗٔ/٘(:ص1ٕٔٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .2ٖٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
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 إَِذا َحاَوْلَت فًِ أََسٍد فُُجوًرا                 فإِنًِّ لَْسُت ِمْنَن َولَْسَت ِمنًِّ
 .(ٕ)بريء منهم نبٌهم ملسو هيلع هللا ىلص. لاله أبو األحوص والثالث: معناه:
وفً هذا المعنى روي مرة الطٌب، لال: "لٌتك امرإ أال ٌكون من رسول هللا صلى هللا  

ء. ثم لرأ هذه اآلٌة: }إن الذٌن فرلوا دٌنهم وكانوا شٌعا لست منهم فً علٌه وسلم فً شً
 .(ٖ)شًء{"

 .(ٗ) والرابع: معناه: لٌس إلٌن شًء من أمرهم. وهذا لول ابن لتٌبة
 . (٘)معناه: من السإال عنهم والبحث عن تفرلهم. أفاده اآللوسً والخامس:

د لرسول هللا صلّى هللا علٌه وسلّم والسادس: معناه: لست منهم فً شًء من الضرر، وهو وع
 ..(ٙ)بالعصمة عنهم. ذكره اآللوسً كذلن

لوله:} لست منهم فً شًء{، إعبلم من هللا نبٌَّه محمًدا صلى هللا علٌه  لال الطبري:" 
وسلم أنه من مبتدعة أمته الملحدة فً دٌنه بريء ، ومن األحزاب من مشركً لومه ، ومن 

 .(2)الٌهود والنصارى"
ِ{ ]األنعام : ه تعالى:لول   .(1)إنما حكمهم إلى هللا تعالى" [، أي:"2٘ٔ}إِنََّما أَْمُرُهْم إِلَى َّللاَّ
ًَّ أمر هإالء المشركٌن الذٌن فارلوا دٌنهم وكانوا شٌعًا  لال الطبري:"  ٌمول : أنا الذي إل

إن ألاموا على  ، والمبتدعة من أمتن الذٌن ضلوا عن سبٌلن ، دونن ودون كل أحد. إما بالعموبة
 .(2)ضبللتهم وفُْرلتهم دٌنهم فؤهلكهم بها ، وإما بالعفو عنهم بالتوبة علٌهم والتفضل منً علٌهم"

 .(ٓٔ)عن السدي: لوله: "}إنما أمرهم إلى هللا{، هإالء الٌهود والنصارى" 
ثم ٌخبرهم بؤعمالهم،  [، أي:"2٘ٔ}ثُمَّ ٌُنَبِّبُُهْم بَِما َكانُوا ٌَْفعَلُوَن{ ]األنعام : لوله تعالى: 

 .(ٔٔ)فٌجازي من تاب منهم وأحسن بإحسانه، وٌعالب المسًء بإساءته"
ًَّ ٌوم المٌامة بما كانوا  لال الطبري:"  ٌمول : ثم أخبرهم فً اآلخرة عند ورودهم عل

ٌفعلون ، فؤجازي كبل منهم بما كانوا فً الدنٌا ٌفعلون ، المحسَن منهم باإلحسان ، والمسًء 
 .(ٕٔ)"باإلساءة
ٍء{ ]األنعام : وفً حكم لوله تعالى:  ًْ  [، لوالن:2٘ٔ}لَْسَت ِمْنُهْم فًِ َش

ٌُْث  أحدها: معناه:  لست من لتالهم فً شًء، ثم نسخ بآٌة السٌؾ:} فَاْلتُلُوا اْلُمْشِرِكٌَن َح
 .(ٖٔ)لاله السدي [.٘التوبة :  {]َوَجْدتُُموُهمْ 
 إعبلًما من هللا له أنَّ من أمته من ٌُْحدث بعده فً دٌنه. ولٌست نزلت على النبً ملسو هيلع هللا ىلصوالثانً: أنها 

،  (ٗٔ)بو األحوصبمنسوخة ، ألنها خبٌر ال أمر ، والنسخ إنما ٌكون فً األمر والنهً . وهذا لوأل
 .(ٔ)ومالن بن مؽول

                                                                                                                                                                      
، ٓ٘ٔ/ 2، والمرطبً 2ٖٔ/ ٕ، و"تفسٌر الماوردي" 1ٙٔ/ ٗ، و"الكتاب" 2ٕٔدٌوان النابؽة الذبٌانً ص (ٔ)

، والفجور بالضم: الرٌبة والكذب، والشاعر ٌرٌد 2ٖٕ - ٖٕٙ/ ٘، و"الدر المصون" ٕٓٙ/ ٗو"البحر المحٌط" 
 .)فجر( ٕٖٖ٘/ 2ن" نمض الحلؾ، انظر: "اللسا

 .ٖٔٗٔ/٘(:ص1ٔٙٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٖٔٗٔ/٘(:ص1ٔٙٓأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٗٙٔانظر: ؼرٌب المرآن: (ٗ)
 .ٖٓٔ/ٗانظر: روح المعانً: (٘)
 .ٖٓٔ/ٗانظر: روح المعانً: (ٙ)
 .2ٖٕ/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٓ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .2ٕٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٔٗٔ/٘(:ص1ٖٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٓ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .2ٕٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .2ٕٕ/ٕٔ(:ص2ٕٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .2ٕٕ/ٕٔ(:ص1ٕٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
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ت عن أبً األحوص :" أنه تبل هذه اآلٌة : }إن الذٌن فرلوا دٌنهم وكانوا شٌعًا لسروي  
 .(ٕ)منهم فً شًء{، ثم ٌمول : بريء نبٌكم ملسو هيلع هللا ىلص منهم"

 .(ٖ)ولال ابن لتٌبة:معناه:" لٌس إلٌن شًء من أمرهم" 
 .(ٗ)لال ابن الجوزي:" فعلى هذٌن المولٌن ]األخٌرٌن[، اآلٌة محكمة"

 .(٘)لال النحاس: "إن هذه اآلٌة عن الناسخ والمنسوخ بمعزل"
اب من المول فً ذلن أن ٌمال : إن لوله : }لست منهم فً شًء{ ، والصو لال الطبري:" 

إعبلم من هللا نبٌَّه محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص أنه من مبتدعة أمته الملحدة فً دٌنه بريء ، ومن األحزاب من 
مشركً لومه ، ومن الٌهود والنصارى . ولٌس فً إعبلمه ذلن ما ٌوجب أن ٌكون نهاه عن 

ٌر محال أن فً الكبلم :  لست من دٌن الٌهود والنصارى فً شًء فماتلهم. فإن لتالهم ، ألنه ؼ
أمرهم إلى هللا فً أن ٌتفضل على من شاء منهم فٌتوب علٌه ، وٌهلن من أراد إهبلكه منهم 
 كافًرا فٌمبض روحه ، أو ٌمتله بٌدن على كفره ، ثم ٌنببهم بما كانوا ٌفعلون عند ممَدمهم علٌه.

ستحٌل اجتماع األمر بمتالهم ، ولوله : }لست منهم فً شًء إنما أمرهم وإذ كان ؼٌر م
إلى هللا{، ولم ٌكن فً اآلٌة دلٌٌل واضح على أنها منسوخة ، وال ورد بؤنها منسوخة عن الرسول 
خبٌر كان ؼٌر جابز أن ٌُْمَضى علٌها بؤنها منسوخة ، حتى تموم حجةٌ موجبةٌ صحةَ المول بذلن، 

 .(ٙ)أن المنسوخ هو ما لم ٌجز اجتماعه وناسخه فً حال واحدة"لما لد بٌنا من 
 الفوابد:
من فوابد اآلٌة الكرٌمة: أن الجماعة حك، والفرلة زٌػ، لال تعالى فً موضع آخر:"  -ٔ

[، فجعل أهل الرحمة مستثنٌن من 1ٔٔ}َواَل ٌََزالُوَن ُمْختَِلِفٌَن إاِلَّ َمْن َرِحَم َربَُّن{ ]هود: 
 .(2) االختبلؾ
إن الشٌطان ذبب »روى اإلمام أحمد عن معاذ بن جبل، أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص، لال: و

اإلنسان، كذبب الؽنم، ٌؤخذ الشاة الماصٌة، فإٌاكم والشعاب، وعلٌكم بالجماعة، والعامة، 
 .(1)« والمسجد

ى أن ٌبعث أنه لال لما نزل لوله تعالى: " }لل هو المادر عل»وعن النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 
 .(2)«[ لال: هاتان أهون٘ٙعلٌكم عذابا من فولكم{ ]األنعام: 

فدل على أنه ال بد أن ٌلبسهم شٌعا وٌذٌك بعضهم بؤس بعض، مع براءة 
الرسول من هذه الحال، وهم فٌها فً جاهلٌة. ولهذا لال الزهري: ولعت الفتنة 

لى أن كل دم أو مال أو فرج أصٌب وأصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص متوافرون، فؤجمعوا ع
  فهو هدر، أنزلوهم منزلة الجاهلٌة. -بتؤوٌل المرآن 

ولد روى مالن بإسناده الثابت عن عابشة رضً هللا عنها، أنها كانت 
تمول:"ترن الناس العمل بهذه اآلٌة، ٌعنً لوله تعالى: }وإن طابفتان من المإمنٌن التتلوا 

                                                                                                                                                                      
 .2ٕٕ/ٕٔ(:ص2ٕٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .2ٕٕ/ٕٔ(:ص1ٕٙٗٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٗٙٔؼرٌب المرآن: (ٖ)
 .2ٖٗ/ٕنواسخ المرآن: (ٗ)
 .ٗٗٔالناسخ والمنسوخ: (٘)
 .2ٖٕ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .22٘/ٕانظر: شرح الطحاوٌة: (2)
، وذكره الهٌثمً فً مجمع الزوابد وعزاه ألحمد والطبرانً، ثم لال: ورجال أحمد ٖٖٕـ  ٕٖٕ/ ٘: المسند (1)

/ ٕ(، وأعله العرالً فً المؽنً باالنمطاع. )ٕٕٕ/ ٘ذ )ثمات إال أن العبلء بن زٌاد لٌل أنه لم ٌسمع من معا
ٕٓ2). 
، ورواه البخاري فً كتاب التوحٌد من صحٌحه، انظر: صحٌح البخاري ٕٖٓ-ٖٔٓاألسماء والصفات ص: (2)

 .11ٖ/ٖٔ،2ٗٓٙمع شرحه، فتح الباري حدٌث رلم:
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. فإن المسلمٌن لما التتلوا كان الواجب اإلصبلح بٌنهم [ 2فؤصلحوا بٌنهما{ ]الحجرات: 
 .(ٔ)كما أمر هللا تعالى، فلما لم ٌعمل بذلن صارت فتنة وجاهلٌة"

حرمة الفرلة فً الدٌن وأن الٌهود والنصارى فرلوا دٌنهم وأن أمة اإلسبلم أصابتها  -ٕ
لها فً ثبلث وسبعٌن فرلة ك الفرلة كذلن بل وهً أكثر لحدٌث: "ستفترق أمتً على

النار إال واحدة". وفً رواٌة: لٌل فمن الناجٌة؟ لال: "ما أنا علٌه وأصحابً". رواه 
 .(ٕ)جماعة من األبمة

فبٌن أن عامة المختلفٌن هالكون إال أهل السنة والجماعة، وأن االختبلؾ والع 
 ال محالة.

:} }إِنَّ حذر هللا عز وجل من التفرق واالختبلؾ بعد االبتبلؾ، فمال سبحانه وتعالى -ٖ
ٍء{، ولال تعالى:}َواَل تَُكونُوا َكالَِّذٌَن  ًْ لُوا ِدٌنَُهْم َوَكانُوا ِشٌَعًا لَْسَت ِمْنُهْم فًِ َش الَِّذٌَن فَرَّ

لُوا َواْختَلَفُوا ِمْن بَْعِد َما َجاَءُهُم اْلبٌَِّنَاُت َوأُولَبَِن لَُهْم َعَذاٌب َعِظٌٌم ) ({ ]آل ٘ٓٔتَفَرَّ
ةً َواِحَدةً فَاْختَلَفُوا َولَْواَل  [، ولال٘ٓٔعمران:  سبحانه وتعالى: }َوَما َكاَن النَّاُس إاِلَّ أُمَّ

ٌْنَُهْم فٌَِما فٌِِه ٌَْختَِلفُوَن ) ًَ بَ  َسبَمَْت ِمْن َربَِّن لَمُِض
[، ولال تَعَالَى: 2ٔ({ ]ٌونس: 2َٔكِلَمةٌ

ٌِْهْم ( ِمَن الَِّذٌَن فَ ٖٔ}َواَل تَُكونُوا ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن ) لُوا ِدٌنَُهْم َوَكانُوا ِشٌَعًا ُكلُّ ِحْزٍب بَِما لََد رَّ
 [.ٕٖ، ٖٔ({ ]الروم: ٕٖفَِرُحوَن )

أن هللا سبحانه وتعالى برأ رسوله بؤن ٌكون فٌه شًء من المفرلٌن لدٌنهم، فمن كان  -ٗ
متبعا له حمٌمة، كان متبربا كتبربه، ومن كان موافما لهم فً شًء كان مخالفا للرسول 

 بمدر موافمته لهم.
 
 

 المرآن
ْظلَُموَن }َمْن َجاَء بِاْلَحَسنَِة فَلَهُ َعْشُر أَْمثَاِلَها َوَمْن َجاَء بِالسهٌِّئَِة فَََل ٌُْجَزى إَِله ِمثْلََها َوُهْم ََل ٌُ 

 [ٓٙٔ({ ]األنعام : ٓٙٔ)
 التفسٌر:

أمثالها، ومن لمً ربه من لمً ربه ٌوم المٌامة بحسنة من األعمال الصالحة فله عشر حسنات 
 بسٌبة فبل ٌعالب إال بمثلها، وهم ال ٌظلمون مثمال ذرة.

 فً سبب نزول اآلٌة وجوه:
: "من صام ثبلثة أٌام -ملسو هيلع هللا ىلص  -؛ لال:" لال رسول هللا -رضً هللا عنه-أحدها: عن أبً ذر الؽفاري 

به: }َمْن َجاَء بِاْلَحَسنَِة فَلَهُ َعْشُر من كل شهر فذلن صٌام الدهر؛ فؤنزل هللا تصدٌك ذلن فً كتا
 . ]صحٌح[(ٖ)أَْمثَاِلَها{ فالٌوم بعشرة أٌام "

                                                           
 .222-22ٙ/ٕانظر: شرح الطحاوٌة: (ٔ)
. ولكنه ٕٙ/٘( ٕٔٗٙاإلٌمان، باب ما جاء فً افتراق هذه األمة ح ) رواه الترمذي بسند ضعٌؾ فً كتاب(ٕ)

. وابن ٘-ٗ/٘( 22٘ٗ-2ٙ٘ٗورد برواٌات أخرى صحٌحه كما فً أبً داود، كتاب السنة باب شرح السنة ح )
، والحاكم فً ٕٓٔ/ٗ. وأحمد فً المسند ٕٖٔٔ/٘( 22ٖٔماجه فً كتاب الفتن، باب افتراق األمم ح)

 .(ٕٗٓ، ٖٕٓوتتبع األلبانً طرله فً سلسلة األحادٌث الصحٌحة رلم ). 1ٕٔ/ٔالمستدرن 
(، والنسابً فً 2ٕٙرلم  ٖ٘ٔ/ ٖ(، والترمذي فً "سننه" )ٙٗٔ، ٘ٗٔ/ ٘أخرجه أحمد فً "مسنده" )(ٖ)

(، 2ٓ1ٔرلم  ٘ٗ٘/ ٔ(، وابن ماجه فً "سننه" )2ٕٔٙرلم  ٖٗٔ/ ٕ(، و"الكبرى" )2ٕٔ/ ٗ"المجتبى" )
(، والبزار فً ٖٕٔٗ/ ٙ(، وابن عدي فً "الكامل" )1ٔٙٙرلم  ٖٔٗٔ/ ٘"تفسٌره" )وابن أبً حاتم فً 
 ( من طرٌك عاصم األحول عن أبً عثمان النهدي عن أبً ذر به.2ٖٓٗرلم  ٖ٘ٗ/ 2"البحر الزخار" )

 للنا: وهذا سند صحٌح؛ رجاله ثمات رجال الشٌخٌن.
 لال الترمذي: "هذا حدٌث حسن صحٌح".

 (.ٕٓٔ/ ٗفً "اإلرواء" ) -رحمه هللا-ٌخٌن شٌخنا األلبانً وصححه على شرط الش
(: "ٌروٌه عاصم بن سلٌمان األحول عن أبً عثمان ٔٗٔٔرلم  1ٕ٘، 1ٕٗ/ ٙلال الدارلطنً فً "العلل" )

عن أبً ذر، ٌروٌه أصحاب عاصم عنه كذلن. وخالفهم شٌبان؛ فرواه عن عاصم وأدخل بٌن أبً عثمان وبٌن 
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والثانً: عن الربٌع بن أنس؛ لال: "نزلت هذه اآلٌة: }َمْن َجاَء بِاْلَحَسنَِة فَلَهُ َعْشُر أَْمثَاِلَها َوَمْن 
({ وهم ٌصومون ثبلثة أٌام من الشهر ٓٙٔاَل ٌُْظلَُموَن ) َجاَء بِالسٌَِّّبَِة فبََل ٌُْجَزى إِالَّ ِمثْلََها َوُهمْ 

 . ]ضعٌؾ جداً[(ٔ)وٌإدون عشر أموالهم، ثم نزلت الفرابض بعد ذلن صوم رمضان والزكاة"
والثالث: عن عبد هللا بن عمر؛ لال: "نزلت هذه اآلٌة فً األعراب: }َمْن َجاَء بِاْلَحَسنَِة فَلَهُ َعْشُر 

ةٍ َوإِْن أَْمثَاِلَها{؛ لال ر َ اَل ٌَْظِلُم ِمثْمَاَل َذرَّ جل: فما للمهاجرٌن؟ لال: ما هو أعظم من ذلن: }إِنَّ َّللاَّ
[ وإذا لال هللا لشًء: عظٌم؛ ٓٗ({ ]النساء: ٓٗتَُن َحَسنَةً ٌَُضاِعْفَها َوٌُْإِت ِمْن لَُدْنهُ أَْجًرا َعِظًٌما )

 . ]ضعٌؾ[(ٕ)فهو عظٌم "
من لمً ربه ٌوم  [، أي:"ٓٙٔاْلَحَسنَِة فَلَهُ َعْشُر أَْمثَاِلَها{ ]األنعام : }َمْن َجاَء بِ لوله تعالى: 

 .(ٖ)المٌامة بحسنة من األعمال الصالحة فله عشر حسنات أمثالها"
ٌمول تعالى ذكره : من وافَى ربَّه ٌوم المٌامة فً مولؾ الحساب ، من  لال الطبري:" 

بالتوبة واإلٌمان واإللبلع عما هو علٌه ممٌم من هإالء الذٌن فارلوا دٌنهم وكانوا شٌعًا ، 
 ضبللته ، وذلن هو الحسنة التً ذكرها هللا فمال : من جاء بها فله عشر أمثالها،

 .(ٗ)وٌعنً بموله : }فله عشر أمثالها{ ، فله عشر حسنات أمثال حسنته التً جاء بها"
 هنا لوالن : ،«الحسنة والسٌبة»فً تفسٌر 
، وابن (٘)لاله عبدهللا بن مسعود«. الشرن»، والسٌبة:«ال إله إال هللا»أحدهما:أن الحسنة: 

، (ٔٔ)، وعطاء(ٓٔ)، والماسم بن أبً بزة(2)مجاهد، و(1)،  وشمٌك(2)، وأبو صالح(ٙ)عباس
 .(ٕٔ)وإبراهٌم

والثانً: أنه على العموم فً الحسنات والسٌبات أن جعل جزاء الحسنة عشر أمثالها تفضبلً ، 
 بة مثلها عدالً.وجعل جزاء السٌ

                                                                                                                                                                      

مه، ورواه حماد بن سلمة عن ثابت عن أبً عثمان عن أبً هرٌرة، وحدٌث أبً ذر أشبه أبً ذر رجبلً لم ٌس
 بالصواب".

 ( وزاد نسبته البن مردوٌه.ٗٓٗ/ ٖوذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )
( عنه؛ ٗٓٗ/ ٖ(، والسٌوطً فً "الدر المنثور" )ٕ٘ٓ/ ٕونمل الحافظ ابن كثٌر فً "تفسٌر المرآن العظٌم" )

 ."هذا حدٌث حسن" أنه لال:
 من طرٌك أبً جعفر الرازي عن الربٌع به. 1ٕٓ/ٕٔ(:ص2ٕ٘ٗٔأخرجه الطبري فً "جامع البٌان" )(ٔ)

 للنا: وسنده ضعٌؾ جداً؛ فٌه علتان:
 األولى: اإلعضال.

 .الثانٌة: أبو جعفر الرازي؛ صدوق سٌا الحفظ
رلم  ٕٖٗٔ/ ٘حاتم فً "تفسٌره" )، وابن أبً 1ٕٓ/ٕٔ(:ص2ٕٗٗٔأخرجه الطبري فً "جامع البٌان" )(ٕ)

( من طرٌك فضٌل بن مرزوق عن عطٌة العوفً عن ابن عمر. ولفظه:" نزلت هذه اآلٌة من جاء 1ٔٙ1
 بالحسنة فله عشر أمثالها فً األعراب، واألضاعؾ للمهاجرٌن".

 للنا: وهذا سند ضعٌؾ؛ فٌه عطٌة العوفً؛ صدوق ٌخطا كثٌراً كان شٌعٌاً مدلساً.
 ( وزاد نسبته لعبد بن حمٌد وابن المنذر وابن مردوٌه.٘ٓٗ/ ٖوطً فً "الدر المنثور" )وذكره السٌ

. 
 .ٓ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٕ٘-2ٕٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٕٙ/ٕٔ(:ص2ٕٕٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .22ٕ-21ٕ/ٕٔ(:ص2ٕٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .21ٕ/ٕٔ(:ص1ٕٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .22ٕ/ٕٔ(:ص2ٕ٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .22ٕ/ٕٔ(:ص2ٕٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .22ٕ/ٕٔ(:ص2ٕٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .22ٕ/ٕٔ(:ص22ٕٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .22ٕ/ٕٔ(:ص22ٕٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
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بنً إلى الجنة وٌباعدنً من   عن أبً ذّر لال : "للت : ٌا رسول هللا ، علمنً عمبل ٌمّرِ
النار . لال : إذا عملت سٌبة فاعمل حسنة ، فإنها عشر أمثالها . لال : للت : ٌا رسول هللا ، " ال 

 .(ٔ)إله إال هللا " من الحسنات ؟ لال : هً أحسن الحسنات"
"إن العبد إذا عمل حسنة كتب له بها عشرا، :-رضً هللا عنه-ن مسعودوروي عن اب

 .(ٕ)وإذا عمل سٌبة لم ٌكتب علٌه إال واحدة، ثم ٌمول: هلن من ؼلبت وحداته أعشاره "
عن لتادة لوله : "}من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسٌبة فبل ٌجزى إال 

 ًّ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌمول : األعمال ستة : ُموِجبة وُموِجبة ،  مثلها وهم ال ٌظلمون{ ، ذكر لنا أن نب
وُمْضِعفة وُمْضِعفة ، وِمثْل وِمثْل . فؤما الموجبتان : فمن لمً هللا ال ٌشرن به شٌبًا دخل الجنة ، 
ومن لمً هللا مشرًكا به دخل النار. وأما المضعؾ والمضعؾ : فنفمة المإمن فً سبٌل هللا 

ضعؾ ، ونفمته على أهل بٌته عشر أمثالها . وأما مثل ومثل : فإذا هّم العبد بحسنة فلم سبعمبة 
 .(ٖ)ٌعملها كتبت له حسنة ، وإذا هم بسٌبة ثم عملها كتبت علٌه سٌبة"

 ثم فً ذلن لوالن :
الحسنة كلمة اإلخبلص، والسٌبة:  »أحدهما : أنه عام فً جمٌع الناس. وهذا لول من لال بؤن

 من األخبار التً جاءت فً ذلن:. و«الكفر
عن ابن عباس ، رضً هللا عنهما ، عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فٌما ٌروي عن ربه ، عز وجل  
لال : "لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "إن ربكم عز وجل رحٌم ، من َهمَّ بحسنة فلم ٌعملها ُكتبت له حسنة 

بعمابة ، إلى أضعاؾ كثٌرة. ومن هم بسٌبة فلم ٌعملها كتبت ، فإن عملها كتبت له عشرا إلى س
له حسنة ، فإن عملها كتبت له واحدة ، أو ٌمحوها هللا ، َعزَّ وجل ، وال ٌهلن على هللا إال 

 .(ٗ)هالن"
ٌْم بن فاتن األسدي ؛ أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : "الناس أربعة ، واألعمال ستة. فالناس   عن ُخَر
ع له فً الدنٌا واآلخرة ، وموسع له فً الدنٌا َمْمتور علٌه فً األخرة ، وممتور علٌه فً ُمَوسَّ 

ًٌ فً الدنٌا واآلخرة. واألعمال ُموجبتان ، ومثل بمثل ،  الدنٌا موسع له فً اآلخرة ، وَشِم
وعشرة أضعاؾ ، وسبعمابة ضعؾ ؛ فالموجبتان من مات ُمْسِلًما مإمنًا ال ٌشرن باهلل شٌبًا 
َوَجبَْت له الجنة ، ومن مات كافًرا وجبت له النار. ومن َهمَّ بحسنة فلم ٌعملها ، فعلم هللا أنه لد 
أشعََرها لَْلبَه وحرص علٌها ، كتبت له حسنة. ومن هم بسٌبة لم تكتب علٌه ، ومن عملها كتبت 

ة فً سبٌل واحدة ولم تضاعؾ علٌه. ومن عمل حسنة كانت علٌه  بعشرة أمثالها. ومن أنفك نفم
 .(٘)هللا ، َعزَّ وجل ، كانت له بسبعمابة ضعؾ"

عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : "ٌحضر الجمعة ثبلثةُ نَفَر : رجل َحَضرها بِلَْؽٍو فهو َحظُّه وروي  
منها ، ورجل حضرها بدعاء ، فهو رجل دعا هللا ، فإن شاء أعطاه ، وإن شاء َمنَعه ، ورجل 

ولم ٌَتََخطَّ َرلَبَة مسلم ولم ٌُْإذ أحًدا ، فهً كفارة له إلى الجمعة التً  حضرها بإنصات وسكوت
تلٌها وزٌادة ثبلثة أٌام ؛ وذلن ألن هللا ٌمول : } َمْن َجاَء بِاْلَحَسنَِة فَلَهُ َعْشُر أَْمثَاِلَها {"
(ٙ). 

صام ثبلثة أٌام من كل  وعن أبً ذر ، رضً هللا عنه ، لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "من 
 .(2)شهر فمد صام الدَّْهَر كله"

                                                           
 .22ٕ/ٕٔ(:ص2ٕٕٗٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٖٕٔ/ٕرن: الزهد والرلابك البن المبا(ٕ)
 .22ٕ/ٕٔ(:ص2ٕٔٗٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 (.ٖٔٔ( وصحٌح مسلم برلم )2ٔٗٙ( صحٌح البخاري برلم )(ٗ)
( ولال الترمذي 2ٕٓٔٔ( والنسابً فً السنن الكبرى برلم )ٕ٘ٙٔ(، وسنن الترمذي برلم )ٖ٘ٗ/ٗالمسند )(٘)

 كٌن بن الربٌع".: "وفً الباب عن أبً هرٌرة ، وهذا حدٌث حسن إنما نعرفه من حدٌث الر
(، وابن خزٌمة ٖٔٔٔ، ورواه أبو داود فً السنن برلم ) 1ٖٓ/ٖرواه ابن ابً حاتم، كما فً تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)

 ( من طرٌك ٌزٌد بن زرٌع به.1ٖٔٔخزٌمة فً صحٌحه برلم )
ه ، لال ( : "فٌه دمحم بن إسماعٌل بن عٌاش عن أب2ٌٖٔ/ٕ( ولال الهٌثمً فً المجمع )21ٕ/ٖالمعجم الكبٌر )(2)

 لال أبو حاتم : لم ٌسمع من أبٌه شٌبا".
(، 2ٕٙ( والترمذي برلم )2ٓ1ٔ( وابن ماجة برلم )2ٕٔ/ٗ( والنسابً )٘ٗٔ/٘ورواه اإلمام أحمد فً المسند )
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والمول الثانً : أنه خاص فً األعراب إذا جاء أحدهم بحسنة فله عشر أمثالها ، فؤما ؼٌرهم من 
 .(ٕ)، وأبو سعٌد الخدري(ٔ)المهاجرٌن فلمن جاء منهم بحسنة سبعمابة ، لاله ابن عمر

 وفً مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها، وجوه: 
أحدها: ألن هللا فرض ُعْشر أموالهم ، وكانوا ٌصومون فً كل شهر ثبلثة أٌام وهً البٌض منه 
 ، فكان آخر العُْشر من المال آخر جمٌع المال ، وآخر الثبلثة األٌام آخر جمٌع الشهر .

ِ َكَمثَِل وأما مضاعفة ذلن بسبعمابة ضعؾ فلموله تعالى :}َمثَُل الَِّذٌَن ٌُنِفمُوَن أَْمَوالَُهْم فِ  ً َسبٌِِل َّللاَّ
ُ ٌَُضاِعُؾ لََمْن ٌََشآُء{ ] البمرة :  [ ،  َٕٔٙحبٍَّة أَنبَتَْت َسْبَع َسنَابَِل فًِ ُكّلِ ُسْنبُِلٍة ِمابَةُ َحبٍَّة َوَّللاَّ

 فضاعؾ هللا الحسنة بسبعمابة ضعؾ.
 .(ٖ)بالتنوٌن «فَلَهُ َعْشُر أَْمثَالَُها»وكان الحسن البصري ٌمرأ :

الطبري :"وذلن على وجه صحٌح فً العربٌة ، ؼٌر أن المرأة فً األمصار على لال 
 .(ٗ)خبلفها ، فبل نستجٌز خبلفها فٌما هً علٌه ُمْجِمعة "

والمول الثانً: أن الحسنة اسم عام ٌطلك على كل نوع من اإلٌمان وٌنطلك على عمومه ، فإن 
الثواب إال مثل واحد ، وإن انطلمت  انطلمت الحسنة على نوع واحد منه ، فلٌس له علٌها من

َ َوَءاِمنُواْ بَِرُسوِلِه  على حسنة تشتمل على نوعٌن ، كان الثواب علٌها مثلٌن كموله :}اتَّمُواْ َّللاَّ
ْحَمتِِه{ ] الحدٌد :  ٌِْن ِمن رَّ [ ، والكفل : النصٌب كالمثل ، فجعل لمن اتمى وآمن  1ٌُْٕإتُِكم كْفلَ

 ً ً إلٌمانه برسوله ، فدل على أن الحسنة التً  بالرسول نصٌبٌن ، نصٌبا لتموى هللا ، ونصٌبا
جعلت لها عشر أمثالها هً التً جمعت عشرة أنواع من الحسنات ، وهو اإلٌمان الذي جمع هللا 

}َوأَْجراً فً صفته عشرة أنواع بموله:}إِنَّ اْلُمْسِلِمٌَن َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْإِمنٌَِن َواْلُمْإِمنَاِت{، إلى لوله:
[ ، فكانت هذه األنواع العشرة التً ثوابها عشرة أمثالها ، فٌكون لكل  َٖ٘عِظٌماً{] االحزاب : 

 .(٘)نوع منها مثل.لاله ابن بحر
لال الماوردي:"وهذا تؤوٌل فاسد ، لخروجه عن عموم الظاهر ، لما ال ٌحتمله تخصٌص 

ٌس ٌجزي عن حسنة إال مثلها ، وبطل العموم ، ألن ما جمع عشرة أنواع فهو عشر حسنات ، فل
 .(ٙ)أن ٌكون جزاء الحسنة عشر أمثالها"

والثالث: : أن له عشر أمثالها فً النعٌم والزٌادة ال فً عظٌم المنزلة ، ألن منزلة التعظٌم ال 
ن فَضْ  ِلِه{ ] فاطر تنال إال بالطاعة ، وهذه مضاعفة تفضٌل كما لال :}ِلٌَُوفٌُِّهْم أُُجوَرُهْم َوٌَِزٌَدُهم ّمِ

 .(2)[. ذكره الماوردي عن بعض المفسرٌن ٖٓ: 
ومن لمً ربه  [، أي:"ٓٙٔ}َوَمْن َجاَء بِالسٌَِّّبَِة فبََل ٌُْجَزى إِالَّ ِمثْلََها{ ]األنعام : لوله تعالى: 

 .(1)بسٌبة فبل ٌعالب إال بمثلها"
ٌن ا لال الطبري:"  لحّك والكفر باهلل ، فبل ٌمول : ومن وافى ٌوم المٌامة منهم بفراق الّدِ

 .(2)ٌجزى إال ما ساءه من الجزاء ، كما وافى هللا به من عمله السٌا"
ال ٌُنمصون من جزابهم [، أي:"وهم ٓٙٔ}َوُهْم اَل ٌُْظلَُموَن{ ]األنعام : لوله تعالى: 
 .(ٓٔ)شٌباً"

                                                                                                                                                                      

لال :  وزاد : "فؤنزل هللا تصدٌك ذلن فً كتابه : } َمْن َجاَء بِاْلَحَسنَِة فَلَهُ َعْشُر أَْمثَاِلَها { الٌوم بعشرة أٌام" ، ثم
 "هذا حدٌث حسن".

 .1ٕٓ/ٕٔ(:ص2ٕٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .1ٕٓ-22ٕ/ٕٔ(:ص2ٖٕٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .2ٗٔ/ٕ، والنكت والعٌون:1ٕٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٕٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٗٔ/ٕانظر: النكت والعٌون:(٘)
 .2ٗٔ/ٕانظر: النكت والعٌون:(ٙ)
 .2ٗٔ/ٕت والعٌون:انظر: النك(2)
 .ٓ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .2ٕ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
 .22ٖ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
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اإلساءة ، ٌمول : وال ٌظلم هللا الفرٌمٌن ، ال فرٌك اإلحسان ، وال فرٌك  لال الطبري:" 
بؤن ٌجازي المحسن باإلساءة والمسًء باإلحسان ، ولكنه ٌجازي كبل الفرٌمٌن من الجزاء ما هو 
له ، ألنه جل ثناإه حكٌٌم ال ٌضع شٌبًا إال فً موضعه الذي ٌستحك أن ٌضعه فٌه ، وال ٌجازي 

 .(ٔ)أحًدا إال بما ٌستحّك من الجزاء"
 :(ٖ)ومنه لول نابؽة الذبٌانً ، (ٕ):هو "وضع الشًء فً ؼٌر موضعه"«الظلم»و

 إِال أَُواِريَّ ألًٌا َما أُبٌَِّنَُها                  َوالنُّْإُي َكاْلَحْوِض بِاْلَمْظلُوَمِة اْلَجلَدِ 
فجعل األرض مظلومة، ألن الذي حفر فٌها النإى َحفر فً ؼٌر موضع الحفر، فجعلها مظلومة، 

 :(ٗ)ن ذلن لول ابن لَمٌبة فً صفة ؼٌثلموضع الحفرة منها فً ؼٌر موضعها، وم
ٌَْ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 
 .(٘)لن عند العرب َوْضع النحر فً ؼٌر موضعهَجزوره، وهو نحره إٌاه لؽٌر علة. وذ

 الفوابد:
اإلٌمان بالحساب والجزاء: ٌحاسب العبد على عمله، وٌجازى علٌه، ولد دل على ذلن  -ٔ

 الكتاب، والسنة، وإجماع المسلمٌن.
سٌَِّّبَِة لال هللا تعالى: لال تعالى: }َمْن َجاَء بِاْلَحَسنَِة فَلَهُ َعْشُر أَْمثَاِلَها َوَمْن َجاَء بِال

ٌْنَا ٓٙٔفبَل ٌُْجَزى إاِلَّ ِمثْلََها َوُهْم ال ٌُْظلَُموَن{ ]األنعام، اآلٌة:  [، ولال سبحانه: }إِنَّ إِلَ
ٌْنَا ِحَسابَُهْم{ ]سورة الؽاشٌة، اآلٌتٌن:  [، ولال: }َونََضُع اْلَمَواِزٌَن ٕٙ-ٕ٘إٌَِابَُهْم ثُمَّ إِنَّ َعلَ

ٌْنَا بَِها َوَكفَى بِنَا  اْلِمْسَط ِلٌَْوِم اْلِمٌَاَمةِ  َ ٌْباً َوإِْن َكاَن ِمثْمَاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل أَت فبَل تُْظلَُم نَْفٌس َش
 [ .2َٗحاِسبٌَِن{ ]سورة األنبٌاء، اآلٌة: 

عن صفوان بن محرز لال: كنت آخذا بٌد ابن عمر إذ عرض له رجل، فمال: 
ً النجوى ٌوم المٌامة؟ فمال: سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كٌؾ سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول: ف

ٌمول: " إن هللا عز وجل ٌدنً المإمن، فٌضع علٌه كنفه وٌستره من الناس، وٌمرره 
بذنوبه، وٌمول له: أتعرؾ ذنب كذا، أتعرؾ ذنب كذا، أتعرؾ ذنب كذا، حتى إذا لرره 

لد سترتها علٌن فً الدنٌا، وإنً أؼفرها بذنوبه، ورأى فً نفسه أنه لد هلن، لال: فإنً 
لن الٌوم، ثم  ٌعطى كتاب حسناته، وأما الكفار والمنافمون، فٌمول األشهاد ": }هإالء 

 .(ٙ) [ "1ٔالذٌن كذبوا على ربهم أال لعنة هللا على الظالمٌن{ ]هود: 

                                                           
 .2ٕ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٕ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٕدٌوانه: (ٖ)
(. وصحة نسبته ٓ٘/ ٕالبٌت جاء فً بعض كتب التفاسٌر منسوبًا لعمرو بن لمٌبة )انظر: تفسٌر المرطبً: (ٗ)
. والبطاح جمع ٗ٘، وشرح المفضلٌات: 2، البٌت رلم: ٗالحادرة الذبٌانً، وهو فً دٌوان الحادرة، لصٌدة:  إلى

بطحاء وأبطح: وهو بطن الوادي. وأنهل المطر انهبلال: اشتد صوبه وولعه. والحرٌصة والحارصة: السحابة 
فة: وهً الماء الملٌل ٌبمى فً التً تحرص مطرتها وجه األرض، أي تمشره من شدة ولعها. والنطاؾ جمع نط

الدلو وؼٌره. ولوله: " بعٌد المملع ": أي بعد أن أللعت هذه السحابة. ورواٌة المفضلٌات: " ظلم البطاح له " 
 .ولوله: " له ": أي من أجله

 .ٕٗ٘/ ٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
ابن خزٌمة فً إسناده صحٌح على شرط الشٌخٌن، وأخرجه  ، و1ٖٔ/2(:صٖٙٗ٘أخرجه احمد) (ٙ)

 ( من طرٌك عفان وحده، بهذا اإلسناد.ٕٖٕ( 12ٖ/ٔ"التوحٌد"
( ، وفً "خلك أفعال العباد" ٕٔٗٗ( ، والبخاري )1ٗٙ، وعبد بن حمٌد )12ٔ/ٖٔوأخرجه ابن أبً شٌبة 

، وأبو عوانة فً التوبة كما 12ٖ/ٔ( ، واٌن خزٌمة فً "التوحٌد"ٗٓٙ( ، وابن أبً عاصم فً "السنة" )ٖٗٗ)
من  ٙ٘( ، والبٌهمً فً "األسماء والصفات"ص 2ٖ٘ٙ( ، وابن حبان )1ٓٔ/ورلة )ٖ"إتحاؾ المهرة" فً 

 طرق، عن همام بن ٌحٌى، به.
( 2ٕٖ( ، وفً "خلك أفعال العباد" )2٘ٔٗ( و )2ٓٓٙ( ، والبخاري )ٙٙٔوأخرجه ابن المبارن فً "الزهد" )

( ، وعبد هللا بن أحمد ٘ٓٙعاصم فً " السنة" )( ، وابن أبً 2ٙ1ٕ( ، ومسلم )ٖٖٖ( و )ٖٖٔ( و )ٖٖٓو )
( ، وابن 1ٓ2ٓٔ( و )22ٗٙ( و )2ٙٗٙ( ، والطبري فً "تفسٌره" )2٘ٔ٘( ، وأبو ٌعلى )2ٖٗفً "السنة" )
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ن لم ٌَعملها كتبْت وصح عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص:" إْن َهّم بحسنة فعملها ُكتبت عشراً، ِوإ
 .(ٔ)حسنةً، ِوإن هّم بسٌبة فعملها كتبْت سٌبةً، وإن لم ٌعملها كتبْت حسنةً"

أن هللا سبحانه وتعالى ٌحاسب عباده على أن ٌجازي على السٌبة بسٌبة مثلها المماثلة  -ٕ
ٌحددها هو وحده. وٌجازي على الحسنة بعشر أمثالها، ولد ٌجازي علٌها بؤكثر من ذلن 

س ٌتفاوتون فً إتمان أعمالهم، واإلحسان فٌه، كما ٌتفاوتون فً اإلخبلص هلل ألن النا
تعالى فً مثل الصبلة، والصٌام، والحج، أما فً الصدلة فهم مع تفاوتهم فً اإلخبلص 
ٌتفاوتون أٌضا فً تحري من ٌستحمها، فرب لرش ٌعطى لفمٌر أفضل عند هللا من لرش 

ة أفضل عند هللا تعالى من دٌنار ٌعطى ٌعطى لسابل ورب لرش ٌعطى ألسرة بابس
جزافا، وفً هذا ٌمول هللا تعالى: }َمْن َجاَء بِاْلَحَسنَِة فَلَهُ َعْشُر أَْمثَاِلَها َوَمْن َجاَء بِالسٌَِّّبَِة 

َ ٓٙٔفبََل ٌُْجَزى إاِلَّ ِمثْلََها َوُهْم اَل ٌُْظلَُموَن{ ]األنعام :   [، وٌمول: }َمْن َذا الَِّذي ٌُْمِرُض َّللاَّ
ٌِْه تُْرَجعُوَن{ ]البمرة :  ُ ٌَْمبُِض َوٌَْبُسُط َوإِلَ لَْرًضا َحَسنًا فٌََُضاِعفَهُ لَهُ أَْضعَافًا َكثٌَِرةً َوَّللاَّ

ِ َكَمثَِل َحبٍَّة أَْنبَتَْت َسْبَع َسنَابَِل فًِ  [ ، وٌمول:ٕ٘ٗ }َمثَُل الَِّذٌَن ٌُْنِفمُوَن أَْمَوالَُهْم فًِ َسبٌِِل َّللاَّ
ُ َواِسٌع َعِلٌٌم{ ]البمرة : كُ  ُ ٌَُضاِعُؾ ِلَمْن ٌََشاُء َوَّللاَّ [ كل ذلن ّٕٔٙلِ ُسْنبُلٍَة ِمابَةُ َحبٍَّة َوَّللاَّ

 .(ٕ)عدل من هللا تعالى وحكمة وفضل
 
 

 المرآن
ا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن }لُْل إِنهنًِ َهَدانًِ َربًِّ إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِمٌٍم ِدٌنًا لًٌَِما ِملهةَ إِْبَراِهٌَم َحنٌِفً 

 [ٔٙٔ({ ]األنعام : ٔٙٔ)
 التفسٌر:
لهإالء المشركٌن: إننً أرشدنً ربً إلى الطرٌك الموٌم الموصل إلى جنته،  -أٌها الرسول-لل 

وهو دٌن اإلسبلم المابم بؤمر الدنٌا واآلخرة، وهو دٌن التوحٌد دٌن إبراهٌم علٌه السبلم، وما كان 
 ه السبلم من المشركٌن مع هللا ؼٌره.إبراهٌم علٌ
أٌها -لل  [، أي:"ٔٙٔ}لُْل إِنَّنًِ َهَدانًِ َربًِّ إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِمٌٍم{ ]األنعام : لوله تعالى: 
 .(ٖ)لهإالء المشركٌن: إننً أرشدنً ربً إلى الطرٌك الموٌم الموصل إلى جنته" -الرسول
بً إلى الطرٌك الموٌم ، هو دٌن هللا الذي ٌمول : لل لهم إننً أرشدنً رلال الطبري:" 

 .(ٗ)ابتعثه به ، وذلن الحنٌفٌة المسلمة ، فوفمنً له"
ٌمول هللا تعالى آمًرا نبٌه  ملسو هيلع هللا ىلص سٌد المرسلٌن أن ٌخبر بما أنعم هللا به علٌه  لال ابن كثٌر:" 

 .(٘)اؾ"من الهداٌة إلى صراطه المستمٌم ، الذي ال اعوجاج فٌه وال انحر

                                                                                                                                                                      

( ، والنحاس 1ٓٔ/ورلة )ٖ، وأبو عوانة فً التوبة كما فً "إتحاؾ المهرة"12ٖو 1ٖٙ/ٔخزٌمة فً "التوحٌد"
، وابن منده فً 1ٕٙ( ، واآلجري فً " الشرٌعة"ص 2ٖ٘٘وابن حبان )، ٘ٓٔفً "الناسخ والمنسوخ"ص 

 ٕٕٓ-2ٕٔ( ، والبٌهمً فً " األسماء والصفات " ص 22ٓٔ( و )21ٓٔ( و )22ٓٔ( و )22ٓ"اإلٌمان" )
 .من طرق، عن لتادة، به

 لوله:"ٌمول فً النجوى ٌوم المٌامة،، لال السندي: أي: بٌن هللا وبٌن العبد.
 ال: من اإلدناء بمعنى التمرٌب، أي: ٌمربه منه.ولوله:"ٌدنً"، ل

 ولوله:"كنفه"، لال. بفتحتٌن، فً "الماموس": كنؾ هللا محركة: حرزه وستره، وهو الجانب والظل والناحٌة.
 ولوله:"وٌمرره "، لال: أي: ٌحمله على اإللرار بذنوبه.

: ٔومسلم كذلن  1ٕٕ - 22ٕ: ٔٔإسناده صحٌح، رواه البخاري مطوال ، 1ٔٗ/ٕ(/صٕٔٓٓأخرجه أحمد) (ٔ)
ٗ1. 
 .2ٓٔالتخلً عن التملٌد والتحلً باألصل المفٌد، عمر الحمبلوي:»كتاب التوحٌد المسمى بـ انظر:  (ٕ)
 .ٓ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1ٕٕ-1ٕٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٖٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
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فى « ٌاء»، بـ«هدنى»لرأ أبو عمرو ونافع فى رواٌة جماز وإسماعٌل بن جعفر: 
فى « ٌاء»، بؽٌر «هدن»، وفى رواٌة المسٌبً ولالون وورش:«ٌاء»الوصل، والولؾ بؽٌر 

فى « ٌاء»وصل وال ولؾ، وكذلن لرأ ابن كثٌر وابن عامر وعاصم وحمزة والكسابى بؽٌر 
 .(ٔ)وصل وال ولؾ"

وهو دٌن اإلسبلم المابم  [، أي:"ٔٙٔ}ِدٌنًا لًٌَِما ِملَّةَ إِْبَراِهٌَم َحنٌِفًا { ]األنعام : عالى:لوله ت 
 .(ٕ)بؤمر الدنٌا واآلخرة، وهو دٌن التوحٌد دٌن إبراهٌم علٌه السبلم"

ٌمول : مستمًٌما }ملة إبراهٌم{، ٌمول : دٌن إبراهٌم ، }حنٌفًا{ ٌمول :  لال الطبري:" 
 .(ٖ)مستمًٌما"
 .(ٗ)}دٌنا لٌما{ أي: مستمٌما" لال األخفش:" 
 .(٘)لال الزجاج:" المٌم: هو المستمٌم" 
أي : لابًما ثابتًا ، } ِملَّةَ إِْبَراِهٌَم َحنٌِفًا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن { كموله }  لال ابن كثٌر:" 

ِ َحكَّ ْٖٓٔفَسهُ { ]البمرة : َوَمْن ٌَْرَؼُب َعْن ِملَِّة إِْبَراِهٌَم إاِل َمْن َسِفهَ نَ  [ ، ولوله } َوَجاِهُدوا فًِ َّللاَّ
ٌِن ِمْن َحَرجٍ ِملَّةَ أَبٌُِكْم إِْبَراِهٌَم { ]الحج :  ٌُْكْم فًِ الّدِ [ ، ولوله 21ِجَهاِدِه ُهَو اْجتَبَاُكْم َوَما َجعََل َعلَ

ِ َحنٌِفً  ةً لَانِتًا ّلِِلَّ ا َولَْم ٌَُن ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن َشاِكًرا ألْنعُِمِه اْجتَبَاهُ َوَهَداهُ إِلَى : } إِنَّ إِْبَراِهٌَم َكاَن أُمَّ
ٌْنَا إِلَ  اِلِحٌَن. ثُمَّ أَْوَح ْنٌَا َحَسنَةً َوإِنَّهُ فًِ اآلِخَرةِ لَِمَن الصَّ نَاهُ فًِ الدُّ ٌْ ٌَْن أَِن اتَّبِْع ِصَراٍط ُمْستَِمٌٍم. َوآتَ

 [.ٖٕٔ - َٕٓٔوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن { ]النحل : ِملَّةَ إِْبَراِهٌَم َحنٌِفًا 
أُِمَر باتباع ملة إبراهٌم الحنٌفٌة أن ٌكون إبراهٌم  -علٌه السبلم-ولٌس ٌلزم من كونه 

لام بها لٌاًما عظًٌما ، وأكملت له إكماال تاًما لم ٌسبمه أحد  -علٌه السبلم-أكمل منه فٌها ؛ ألنه ، 
ا كان خاتم األنبٌاء ، وسٌد ولد آدم على اإلطبلق ، وصاحب الممام إلى هذا الكمال ؛ ولهذ

 .(ٙ)المحمود الذي ٌرهب إلٌه الخلك حتى إبراهٌم الخلٌل ، علٌه السبلم"
 : (2) [، ألهل اللؽة فٌه لوالنٔٙٔلوله تعالى:}َحنٌِفًا{]األنعام:وفً معنى 

 األول: أن الحنٌؾ هو المستمٌم.
 .(1)فإنه المستمٌم من كل شًء"لال الطبري: ")الحنٌؾ(،   
ومنه لٌل لؤلعرج: أحنؾ، تفاإال بالسبلمة، كما لالوا للدٌػ: سلٌم، والمهلكة: مفازة،   

 .(2)لالوا: فكل من أسلم هلل ولم ٌنحرؾ عنه فً شًء فهو حنٌؾ
الثانً: أن الحنٌؾ المابل، ألن األحنؾ هو الذي ٌمٌل كل واحد من لدمٌه إلى األخرى بؤصابعها، 

 وتحنؾ إذا مال. وهذا لول الزجاج.
 .(ٓٔ)الحنٌفٌة: المٌل إلى اإلسبلم مٌبل ال رجوع معه" لال الزجاج:" 

 ، على ألوال:[ٔٙٔ]األنعام : واختلؾ أهل التفسٌر فً معنى لوله تعالى:}َحنٌِفًا{  
، (ٔ)، والحسن(ٔٔ)أحدها: أن الحنٌفٌة حج البٌت، والحنٌؾ هو الحاج. وهذا لول ابن عباس

 .(2)، والسدي(ٙ)، والضحان(٘)، وعبدهللا بن لاسم(ٗ)، وكثٌر بن زٌاد(ٖ)، وعطٌة(ٕ)جاهدوم

                                                           
 .2ٕٗانظر: السبعة فً المراءات: (ٔ)
 .ٓ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٕٕ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٖٔ/ٔمعانً المرآن: (ٗ)
 .ٖٓٔ/ٕمعانً المرآن: (٘)
 .1ٖٔ-1ٖٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .2ٔ/ٗ(انظر: مفاتٌح الؽٌب: 2)
 .ٗٓٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: 1)
 .ٗٓٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: 2)
 .ٖٔٔ/ٕمعانً المرآن: (ٓٔ)
، ٕٔٗ/ٔ(:ص2ٕٔٔفسٌر ابن أبً حاتم)، وتٙٓٔ/ٖ(:ص22ٕٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 ،2ٖٙ/ٕ(:صٖٓ٘ٙو)
 .ٖٖٗٔ/٘(:ص1ٔ2٘، و)2ٗٓٔ/ٗ(ص1ٓٓٙو) 
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الذٌن  -ولالوا: "إنما سمً دٌن إبراهٌم اإلسبلم )الحنٌفٌة(، ألنه أول إمام لزم العباد   
اتباعه فً مناسن الحج ، واالبتمام به  -كانوا فً عصره ، والذٌن جاءوا بعده إلى ٌوم المٌامة 

ه. لالوا : فكل من حج البٌت فنسن مناسن إبراهٌم على ملته ، فهو )حنٌؾ(، مسلم على دٌن فٌ
 .(1)إبراهٌم"

 .(ٓٔ)، والربٌع بن أنس(2)والثانً: أنها اتباع الحك، لاله مجاهد
 والثالث: اتباع إبراهٌم فً شرابعه التً هً شرابع اإلسبلم.

نه أول إمام سن للعباد الختان ، فاتبعه من فمالوا: "إنما سمً دٌن إبراهٌم )الحنٌفٌة(، أل  
بعده علٌه. لالوا : فكل من اختثن على سبٌل اختتان إبراهٌم ، فهو على ما كان علٌه إبراهٌم من 

 .(ٔٔ)اإلسبلم ، فهو " حنٌؾ " على ملة إبراهٌم"
 .(ٗٔ)، وخصٌؾ(ٖٔ)، ومماتل بن سلٌمان(ٕٔ)لاله السدي والرابع: أنها: اإلخبلص. 

 لٌل: )الحنٌفٌة( اإلسبلم. فكل من ابتم بإبراهٌم فً ملته فاستمام علٌها ، فهو )حنٌؾ(.والخامس: و
لال المفال: "وبالجملة فالحنٌؾ لمب لمن دان باإلسبلم كسابر ألماب الدٌانات، وأصله من    

 .(٘ٔ)إبراهٌم علٌه السبلم"
 مثله. (2ٔ)بن جارٌة، وروي عن عٌسى (ٙٔ)والسادس: أن الحنٌؾ: المستمٌم. لاله دمحم بن كعب

 .(1ٔ)السابع: أن الحنٌؾ: الذي ٌإمن بالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم. لاله أبو لبلبة
الثامن: أن الحنٌؾ: الذي ٌستمبل البٌت بصبلته، وٌرى أن حجه علٌه إن استطاع إلٌه سبٌبل. لاله 

 .(2ٔ)أبو العالٌة
ٌها تحرٌم األمهات والبنات والخاالت، التاسع: أن الحنٌفٌة: شهادة أن ال إله إال هللا. ٌدخل ف

والعمات، وما حرم هللا عز وجل، والختان. وكانت حنٌفة فً الشرن: كانوا أهل الشرن، وكانوا 
ٌحرمون فً شركهم األمهات والبنات والخاالت والعمات، وكانوا ٌحجون البٌت، وٌنسكون 

 .(ٕٔ)، وأبو عبٌدة(ٕٓ)المناسن. لاله لتادة

                                                                                                                                                                      

 . ٗٓٔ/ٖ(:ص2ٕٔٓ، وتفسٌر الطبري)2ٖٙ/ٕ(:صٖٓ٘ٙ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔ)
 . ٙٓٔ/ٖ(:ص2ٕٗٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .٘ٓٔ-ٗٓٔ/ٖ(:ص2ٖٕٓ(، و)2ٕٕٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٙٓٔ/ٖ(:ص2ٕ٘ٓر الطبري)( انظر: تفسٌٗ)
 .ٙٓٔ/ٖ(:ص21ٕٓ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .2ٖٙ/ٕ(:صٖٓ٘ٙ، و)ٕٔٗ/ٔ(:ص2ٕٔٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: )ٙ)
 .2ٖٙ/ٕ(:صٖٓ٘ٙ، و)ٕٔٗ/ٔ(:ص2ٕٔٔ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: )2)
 .ٗٓٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: 1)
، ٕٔٗ/ٔ(:ص2ًٕٕٔ حاتم)، وتفسٌر ابن أبٙٓٔ/ٖ(:ص22ٕٓ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٖٖٗٔ/٘(:ص1ٔ2ٙو)
 .ٕٔٗ/ٔ(:ص2ٕٕٔ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: )ٓٔ)
 .ٙٓٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٔٔ)
 . 2ٓٔ/ٖ(:صٕٓٓٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٔٗٔ/ٔ( انظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: ٖٔ)
 .ٖٗٗٔ/٘( :ص1ٔ22، و)ٕٕٗ/ٔ(:ص2ٕ٘ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗٔ)
 .2ٔ/ٗالؽٌب:  ( مفاتٌح٘ٔ)
 .ٖٖٗٔ/٘( :ص1ٔ22، و)ٕٕٗ/ٔ(:ص2ٖٕٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙٔ)
 .ٕٕٗ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: 2ٔ)
 .ٖٗٗٔ/٘( :ص1ٔ21، و)ٕٕٗ/ٔ(:ص2ٕٗٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)1ٔ)
 .ٕٕٗ/ٔ(:ص2ٕٙٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)2ٔ)
 .ٕٕٗ/ٔ(:ص22ٕٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٓ)
 .1٘/ٔ( انظر: مجاز المرآن:ٕٔ)
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لحنٌؾ فى الجاهلٌة من كان على دٌن إبراهٌم، ثم سّمى من اختتن ا لال أبو عبٌدة:" 
وحج البٌت حنٌفا لما تناسخت السنون، وبمً من ٌعبد األوثان من العرب لالوا: نحن حنفاء على 

 دٌن إبراهٌم، ولم ٌتمسكوا منه إال بحج البٌت، والختان والحنٌؾ الٌوم: المسلم. 
 :(ٔ)لال ذو الرمة

 شّى رأٌته               حنٌفا ومن لرن الّضحى ٌتنّصر إذا خالؾ الّظل الع
 .(ٕ)ٌعنى الحرباء"

والصواب: أن )الحنٌفٌة( هو اإلستمامة على دٌن إبراهٌم واتباعه على ملته، وهذا اختٌار        
 . وهللا أعلم.(ٖ)اإلمام الطبري

، ولرأ «ٌاءال»مشددة « الماؾ»لرأ ابن كثٌر ونافع وأبو عمرو:}دٌنا لٌما{، مفتوحة 
 .(ٗ)«"الٌاء»مفتوحة « الماؾ»عاصم وابن عامر وحمزة والكسابى :}لٌما{ مكسورة 

وما كان إبراهٌم علٌه  [، أي:"ٔٙٔ}َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن{ ]األنعام : لوله تعالى: 
 .(٘)السبلم من المشركٌن مع هللا ؼٌره"

، ٌعنً إبراهٌم صلوات هللا علٌه ،  ٌمول : وما كان من المشركٌن باهلل لال الطبري:" 
 .(ٙ)ألنه لم ٌكن ممن ٌعبد األصنام"

سمعت ذر بن عبد هللا الَهْمَدانً ، ٌحدث عن ابن أْبَزى ، عن أبٌه لال : كان رسول هللا  
ٌنا ملسو هيلع هللا ىلص إذا أصبح لال : "أصبحنا على ِملَّة اإلسبلم ، وكلمة اإلخبلص ، ودٌن نبٌنا دمحم ، وملة أب

 .(2)إبراهٌم حنٌفًا وما كان من المشركٌن"
عن ابن عباس لال : لٌل لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : أي األدٌان أحّب إلى هللا ؟ لال : "الحنٌفٌة و
 .(1)السمحة"

عن عابشة ، رضً هللا عنها ، لالت : "وضع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ذلنً على منكبه ، ألنظر 
 لحبشة ، حتى كنت التً مللت فانصرفت عنه".إلى َزْفن ا

لال عبد الرحمن ، عن أبٌه لال : لال لً عروة : "إن عابشة لالت : لال رسول هللا 
ملسو هيلع هللا ىلص ٌومبذ : "لتعلم  ٌَهوُد أن فً دٌننا فُْسَحةً ، إنً أرسلت بَِحنٌفٌَّة َسْمَحة"
(2). 

 الفوابد:
براهٌم علٌه السبلم هً اإلسبلم، لال تعالى: }لُْل إِنَّنِى من فوابد اآلٌة الكرٌمة أن ملة إ -ٔ

ْستَِمٌٍم ِدٌنًا لًٌَِما ّملَّةَ إِْبراِهٌَم َحنٌِفًا{،  فصرح فً هذه اآلٌة بؤنها  َهَدانِى َربّى إِلَى ِصراٍط مُّ
لست ونست دٌن اإلسبلم الذي بعث هللا به نبٌه دمحما ملسو هيلع هللا ىلص، فبعد أن طال األمد على للوب 

حمٌمة دٌن إبراهٌم، جاء دمحم لٌجدد البناء وٌدعو إلى هللا على بصٌرة، فٌمٌم بالحك دٌن 
 إبراهٌم.

 ُ ًُّ َوالَِّذٌَن آَمنُوا َوَّللاَّ لال تعالى: }إِنَّ أَْولَى النَّاِس بِإِْبَراِهٌَم لَلَِّذٌَن اتَّبَعُوهُ َوَهَذا النَّبِ
ًُّ اْلُمْإِمنٌَِن{ ]آل عمران  [ .1ٙ: َوِل

                                                           

 واللسان "حول". ٓٗٔ/ ٕ، وتفسٌر المرطبً 2ٖٖ، وااللتضاب: ٖٔٔ، واالضداد لبلنبارى 2ٕٕ(دٌوانه ٔ)
 .1٘/ٔ( مجاز المرآن:ٕ)
 .1ٓٔ-2ٓٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٖ)
 .2ٕٗ( انظر: السبعة فً المراءات:ٗ)
 .ٓ٘ٔ( التفسٌر المٌسر:٘)
 .1ٕٕ/ٕٔ( تفسٌر الطبري:ٙ)
( من طرٌك دمحم بن ٙٓٗ/ٖ، ورواه أحمد فً مسنده )1ٖٔ/ٖ(  أخرجه ابن مردوٌه كما فً تفسٌر ابن كثٌر:2)

 ( : "رجاله رجال الصحٌح".ٙٔٔ/ٓٔجعفر عن شعبة به ، لال الهٌثمً فً المجمع )
 بالسماع"..( : "فٌه ابن إسحاق وهو مدلس ولم ٌصرح ٓٙ/ٔ( ولال الهٌثمً فً المجمع )ٖٕٙ/ٔ(المسند )1)
 (.ٙٔٔ/ٙ(المسند )2)
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كانت كلها توحٌدا خالصا هلل تعالى، كان  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أن حٌاة الرسول وفً هذه اآلٌة بٌان  -ٕ
إٌمانه توحٌدا، وكانت نٌته توحٌدا، وكانت عبادته توحٌدا، وكان عمله توحٌدا، وكان 

 خلفه توحٌدا.
 ومنها: الثناء على إبراهٌم علٌه السبلم من وجوه ثبلثة: -ٖ
 امته؛ ووجهها: أننا أمرنا باتباعه؛ والمتبوع هو اإلمام.أوالً: إم -
 ثانٌاً: أنه حنٌؾ؛ والحنٌؾ هو المابل عن كل دٌن سوى اإلسبلم. -
 ؛ لموله تعالى: }وما كان من المشركٌن{.-ملسو هيلع هللا ىلص-ثالثاً: أنه لٌس فٌه شرن فً عمله  -
تعالى: }وما كان من  ومن فوابد اآلٌة: أن الشرن ممتنع فً حك األنبٌاء؛ لموله -ٗ

 المشركٌن{.
ومنها: أن ملة إبراهٌم )علٌه السبلم( أفضل الملل؛ وهً التوحٌد، والحنٌفٌة السمحة؛   -٘

 لموله تعالى: }ملة إبراهٌم حنٌفاً{.
 

 المرآن
ِ َرّبِ اْلعَالَِمٌَن )  [ٕٙٔ({ ]األنعام : ٕٙٔ}لُْل إِنه َصََلتًِ َونُُسِكً َوَمْحٌَاَي َوَمَماتًِ ّلِِله

 التفسٌر:
لهإالء المشركٌن: إن صبلتً، ونسكً، أي: ذبحً هلل وحده، ال لؤلصنام، وال  -أٌها الرسول-لل 

لؤلموات، وال للجن، وال لؽٌر ذلن مما تذبحونه لؽٌر هللا، وعلى ؼٌر اسمه كما تفعلون، وحٌاتً 
 وموتً هلل تعالى رب العالمٌن.

لهإالء  -أٌها الرسول-لل  [، أي:"ٕٙٔم : }لُْل إِنَّ َصبَلتًِ{ ]األنعالوله تعالى: 
 .(ٔ)المشركٌن: إن صبلتً التً أعبد بها ربً"

 .(ٕ)صبلتً المفروضة" لال مماتل بن حٌان:" 
ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص : لل ، ٌا دمحم ، لهإالء العادلٌن بربهم  لال الطبري:" 

تتبع أهواءهم على الباطل من عبادة اآللهة واألوثان :}إن  األوثان واألصنام ، الذٌن ٌسؤلونن أن
 .(ٖ)صبلتً{"
ٌؤمره تعالى أن ٌخبر المشركٌن الذٌن ٌعبدون ؼٌر هللا وٌذبحون لؽٌر  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗ)اسمه ، أنه مخالؾ لهم فً ذلن ، فإن صبلته هلل"
 .(٘)ذبحً" [، أي:"وٕٙٔ}َونُُسِكً{ ]األنعام : لوله تعالى: 
 .(ٙ)ٌمول : وذبحً" ل الطبري:"لا 
ونسكه على اسمه وحده ال شرٌن له، وهذا كموله تعالى : } فََصّلِ ِلَربَِّن  لال ابن كثٌر:" 

[، أي : أخلص له صبلتن وذبٌحتن ، فإن المشركٌن كانوا ٌعبدون األصنام َٕواْنَحْر { ]الكوثر : 
عما هم فٌه ، واإللبال بالمصد والنٌة وٌذبحون لها ، فؤمره هللا تعالى بمخالفتهم واالنحراؾ 

 .(2)والعزم على اإلخبلص هلل تعالى"
 [، أربعة ألوال:ٕٙٔ}َونُُسِكً{ ]األنعام : لوله تعالى:وفً  

، (ٖ)، والسدي(ٕ)، ولتادة(ٔ)، ومجاهد(1)أحدها : أنه الذبٌحة فً الحج والعمرة ، لاله سعٌد بن جبٌر
 .(٘)، وابن لتٌبة(ٗ)، والضحان(ٖ)والسدي

                                                           

 .ٓٓٗ/ٔ، وصفوة التفاسٌر:ٓ٘ٔ( التفسٌر المٌسر:ٔ)
 .ٖٗٗٔ/٘(:ص1ٔ1ٓ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٕ)
 .1ٖ/ٕٔ( تفسٌر الطبري:ٖ)
 .1ٖٔ/ٖ( تفسٌر ابن كثٌر:ٗ)
 .ٓٓٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر:٘)
 .1ٖ/ٕٔ( تفسٌر الطبري:ٙ)
 .1ٕٖ-1ٖٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .1ٕ٘-1ٕٗ/ٕٔ(:صٕٖٓٗٔ) -(22ٌٕٗٔر الطبري)انظر: تفس (1)
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 .(ٙ): معناه: دٌنً ، لاله الحسنوالثانً 
، من لولهم فبلن ناسن أي عابد ، والفرق بٌن الدٌن (2)والثالث : معناه: عبادتً، لاله الزجاج

 والعبادة : أن الدٌن اعتماد ، والعبادة عمل .
 .(1)والرابع: معناه: حّجً. وهذا لول مماتل بن حٌان

دهما: َذبَح، واآلخر: َعبََد، فبل ٌُدرى فً اللؽة على معنٌٌن: أح« نسن»لال الواحدي: " و
 .(2)أٌهما األصل"

ما تمربت به إلى «: النُُّسن»وأصل «. نَِسٌكةٍ »لال ابن لتٌبة:" }َونُُسِكً{ ذبابحً، جمع
 .(ٓٔ)هللا"

، ٌمال منه: نسن ثوبه إذا «الؽسل»فً اللؽة:« النسن»ولال المرطبً: " إن أصل 
 .(ٔٔ)ال: رجل ناسن إذا كان عابدا"ؼسله، وهو فً الشرع اسم للعبادة، ٌم

لال أبو السعود: " والنُُسن فً األصل ؼاٌةُ العبادة وشاَع فً الحج لما فٌه من الُكلفة 
 .(ٕٔ)والبعد عن العادة"

روى ثعلب عن ابن األعرابً أنه لال: النسن سبابن الفضة كل  لال الفخر الرازي:" 
نفسه من دنس اآلثام وصفاها كالسبٌكة  سبٌكة منها نسٌكة ولٌل: للمتعبد ناسن ألنه خلص

كل ما تمربت به إلى هللا تعالى، إال أن «: النسن»المخلصة من الخبث وعلى هذا التؤوٌل فـ
 .(ٖٔ)الؽالب علٌه فً العرؾ: الذبح"

وحٌاتً ووفاتً وما ألّدمه فً  [، أي:"ٕٙٔ}َوَمْحٌَاَي َوَمَماتًِ{ ]األنعام : لوله تعالى: 
 .(ٗٔ)ات وطاعات"هذه الحٌاة من خٌر

 .(٘ٔ)ٌمول : وحٌاتً، ووفاتً" لال الطبري:" 
 .(ٙٔ)أي: حٌاتً وموتً هلل" لال الفخر الرازي:" 
 .(2ٔ)ما أعمله فً حٌاتً ، وما أوصً به بعد وفاتً" لال المرطبً:أي:" 

                                                                                                                                                                      
 .1ٕٗ/ٕٔ(:ص2ٕٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .1ٕ٘/ٕٔ(:صٖٖٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .1ٕ٘/ٕٔ(:صٖٗٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .1ٕ٘/ٕٔ(:صٖ٘ٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٗٙٔانظر: ؼرٌب المرآن: (٘)
 .2٘ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 : )نسو(.ٕٖٙ٘/ ٗ.وانظر: تهذٌب اللؽة: 2ٕٓ/ ٔمعانً المرآن:  انظر: (2)

[، فمال:" وكل متعبَّد فهو َمْنَسن وَمْنِسِن، 1ٕٔ}َوأَِرنَا َمنَاِسَكنَا{ ]البمرة:  فسره بالعبادة، فً تفسٌر لوله تعالى:
كؤنَّ األصل فً النسن إنما هو من  ومن هذا لٌل للعابد: ناسن، ولٌل للذبٌحة المتمرب بها إلى هللا تعالى النسٌكة،

." ِ جلَّ وعزَّ  الذبٌحة ّلِلَّ
، فمال:"النسن الذبح، والنسن ما ٌتمرب به إلى هللا جل [ٕٙٔ}َونُُسِكً{ ]األنعام :  وأما فً تفسٌر لوله تعالى:

 ".وعز
لزجاج فً ، ولم اجده عند ا2٘ٔ/ٕولوله "معناه عبادتً". حكاه الماوردي عن الزجاج فً النكت والعٌون:

 تفسٌره آلٌة األنعام..
 .ٖٗٗٔ/٘(:ص1ٔ1ٕانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (1)
 .ٕٕٖ/ ٖالتفسٌر البسٌط: (2)
 .ٗٙٔؼرٌب المرآن: (ٓٔ)
 .1ٕٔ/ ٕتفسٌر المرطبً: (ٔٔ)
 .ٔٙٔ/ ٔتفسٌر أبً السعود: (ٕٔ)
 .2ٔٔ/ٗٔمفاتٌح الؽٌب: (ٖٔ)
 .ٓٓٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٗٔ)
 .1ٖ/ٕٔتفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .2ٔٔ/ٗٔمفاتٌح الؽٌب: (ٙٔ)
 .ٕ٘ٔ/2تفسٌر المرطبً: (2ٔ)
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لال فً التسهٌل:أي:" أعمالً فً حٌن حٌاتً وعند موتً خالصا لوجهه وطلب  
 .(ٔ)رضاه"
 :(ٕ)[، ثبلثة وجوهٕٙٔ}َوَمْحٌَاَي َوَمَماتًِ{ ]األنعام : الى:لوله تعوفً  

ً ، فلذلن كان له مصلٌاً  أحدها : أن حٌاته ومماته بٌد هللا تعالى ال ٌملن ؼٌره له حٌاة وال موتا
 وناسكاً .

 والثانً : أن حٌاته هلل فً اختصاصها بطاعته ، ومماته له فً رجوعه إلى مجازاته .
 .(ٖ)ً فً حٌاتً ووصٌتً عند مماتً هلل. أفاده الماورديوالثالث : أن عمل

أي: هو ٌحٌٌنً وٌمٌتنً، ولٌل: محٌاي بالعمل الصالح ومماتً إذا مت  لال البؽوي:" 
على اإلٌمان هلل رب العالمٌن، ولٌل: طاعتً فً حٌاتً هلل وجزابً بعد مماتً من هللا رب 

 .(ٗ)العالمٌن"
ؼٌر نافع فإنه أسكن  ،«الٌاء»}ومماتً{ ساكنة  ،«الٌاء»كلهم لرأ:}ومحٌاي{ محركة و

 .(٘)«مماتى»فى }ومحٌاي{ ونصبها فى  «الٌاء»
ِ َرّبِ اْلعَالَِمٌَن{ ]األنعام : لوله تعالى:  ذلن كله هلل خالصاً هلل تعالى رب  [، أي:"ٕٙٔ}ّلِِلَّ

 .(ٙ)العالمٌن دون ما أشركتم به"
دون ما أشركتم به ، أٌها المشركون ، من  ٌعنً : أن ذلن كله له خالًصا لال الطبري:" 
 .(2)األوثان"
 .(1)أي: أفرده بالتمرب بها إلٌه" لال المرطبً:" 
}َرّبِ اْلعَالَِمٌَن{، صفة هللا تعالى أنه مالن العالم دون ؼٌره ، فلذلن كان  لال الماوردي:" 

 .(2)أحك بالطاعة والتعبد من ؼٌره"
اعلم أنه تعالى كما عرفه الذٌن المستمٌم عرفه كٌؾ  "لال الفخر الرازي فً تفسٌر اآلٌة: 

ِ َرّبِ اْلعَالَِمٌَن{ ]األنعام :  ٌموم به وٌإدٌه فموله: }لُْل إِنَّ َصبَلتًِ َونُُسِكً َوَمْحٌَاَي َوَمَماتًِ ّلِِلَّ
ل [، وهذا ٌدٖٙٔ[، ٌدل على أنه ٌإدٌه مع اإلخبلص وأكده بموله:}اَل َشِرٌَن لَهُ{ ]األنعام : ٕٙٔ

على أنه ال ٌكفً فً العبادات أن ٌإتى بها كٌؾ كانت بل ٌجب أن ٌإتى بها مع تمام اإلخبلص 
 .(ٓٔ)وهذا من ألوى الدالبل على أن شرط صحة الصبلة أن ٌإتى بها ممرونة باإلخبلص"

ٌِْن ولال   حٌن ذبحهما  عن جابر بن عبد هللا لال : "َضحَّى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً ٌوم عٌٍد بَِكْبَش
ْهت وجهً للذي فََطر السموات واألرض حنٌفًا َوَما أنا من المشِركٌن ، } إِنَّ َصبلتًِ  :"َوجَّ

ُل اْلُمْسِلِمٌ ِ َرّبِ اْلعَالَِمٌَن ال َشِرٌَن لَهُ َوبَِذِلَن أُِمْرُت َوأَنَا أَوَّ  .(ٔٔ)َن{"َونُُسِكً َوَمْحٌَاَي َوَمَماتًِ ّلِِلَّ
 الفوابد:
ٌة الكرٌمة: أن العبادة لٌست إال هلل تعالى وحده، }لُْل إِنَّ َصبلتًِ َونُُسِكً من فوابد اآل -ٔ

ِ َرّبِ اْلعَالَِمٌَن{.  َوَمْحٌَاَي َوَمَماتًِ ّلِِلَّ
 المبعوث إلى الناس كافة وخاتم األنبٌاء، وأول المسلمٌن على اإلطبلق. -ملسو هيلع هللا ىلص-أن النبً دمحم -ٕ
 ده ال شرٌن له.إخبلص الدٌن هلل تعالى وح -ٖ

                                                           
 .1ٖٕ/ٔالتسهٌل: (ٔ)
 .2٘ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .2٘ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .ٕٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .2ٕٗانظر: السبعة فً المراءات: (٘)
 .ٓٓٗ/ٔ، وصفوة التفاسٌر:ٓ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .1ٖ/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٕ٘ٔ/2تفسٌر المرطبً: (1)
 .2٘ٔ/ٕالنكت والعٌون: (2)
 .2ٔٔ/ٗٔمفاتٌح الؽٌب: (ٓٔ)
، وفً إسناده انمطاع ، فإن ٌزٌد بن أبً حبٌب لم 1ٕٖ/ٖأخرجه ابن ابً حاتم كما فً تفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)

 ٌسمع من ابن عباس ، لال الدارلطنً فً العلل : "لم ٌسمع من أحد من الصحابة".
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واإلخبلص هلل معناه: "أن ٌمصد المرء بعبادته التمرب إلى هللا تعالى والتوصل 
 .(ٔ)إلى دار كرامته"

على إخبلص النبً ملسو هيلع هللا ىلص وابتؽابه وجه هللا بؤعماله، ومن ذلن لوله تعالى }لُْل دلّت اآلٌة  -ٗ
َ أَْعبُُد ُمْخِلصاً لَهُ ِدٌنًِ{ ]الزمر ٕٓ{ ]الجن :إِنََّما أَْدُعو َربًِّ َوال أُْشِرُن بِِه أََحداً  [، }لُِل َّللاَّ

ٔٗ.] 
لعن هللا من »أن الذبح عبادة، ومن السنة لوله علٌه الصبلة والسبلم: دلّت اآلٌة على  -٘

 .(ٕ)«ذبح لؽٌر هللا
وعن طارق بن شهاب: أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: "دخل الجنة رجل فً ذباب، 

لنار رجل فً ذباب. لالوا: وكٌؾ ذلن ٌا رسول هللا؟ لال: مر رجبلن على لوم ودخل ا
لهم صنم ال ٌجوزه أحد حتى ٌمرب له شٌبا، فمالوا ألحدهما: لرب. لال لٌس عندي شًء 
ألرب، لالوا له: لرب ولو ذبابا. فمرب ذبابا، فخلوا سبٌله. فدخل النار. ولالوا لآلخر: 

 .(ٖ)د شٌبا دون هللا، فضربوا عنمه؛ فدخل الجنة"لرب. فمال: ما كنت أللرب ألح
فً هذا بٌان عظمة الشرن ولو فً شًء للٌل، وأنه ٌوجب النار، أال ترى إلى 
هذا لما لرب لهذا الصنم أرذل الحٌوان وأخسه وهو الذباب كان جزاإه النار، إلشراكه 

ابك لموله تعالى: }إِنَّهُ فً عبادة هللا، إذ الذبح على سبٌل المربة والتعظٌم عبادة، وهذا مط
ٌِْه اْلَجنَّةَ َوَمؤَْواهُ النَّاُر{]المابدة: ُ َعلَ َم َّللاَّ ِ فَمَْد َحرَّ [. وفٌه الحذر من 2َٕمْن ٌُْشِرْن بِاّلِلَّ

الذنوب وإن كانت صؽٌرة فً الحسبان، كما لال أنس: "إنكم لتعملون أعماالً هً أدق 
 .(ٗ)سول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من الموبمات"فً أعٌنكم من الشعر كنا نعدها على عهد ر

إذا كان فً ذلن الزمان طمس الحك  -رحمكم هللا  -لال الطرطوشً:" فانظروا 
وظهر الباطل حتى ال ٌعرؾ من األمر المدٌم إال المبلة؛ فما ظنن بزمانن هذا؟ ! وهللا 

 .(٘)المستعان"
كان ال ٌمصر فً  ومن ذلن لصة عثمان بن عفان رضً هللا عنه، وذلن أنه

السفر، فٌمال له: ألٌس لصرت مع النبً ملسو هيلع هللا ىلص؟ فٌمول: " بلى! ولكنً إمام الناس، فٌنظر 
ًَّ األعراب وأهل البادٌة أصلً ركعتٌن فٌمولون: هكذا فرضت " إل

(ٙ)! 

                                                           
 .ٕٔٔلشبهات، ابن عثٌمٌن:شرح كشؾ ا (ٔ)
 .( ٕ٘ٔ/ٔ، 1ٔٔ/ٔ، 1ٓٔ/ٔ( ، وأحمد )ٕٕٗٗ( ، والنسابً: الضحاٌا )221ٔمسلم: األضاحً )رواه  (ٕ)
( عن طارق بن شهاب عن ٖٕٓ/ٔ( ، وأبو نعٌم فً الحلٌة )ٙٔ،  ٘ٔصحٌح مولوفا: رواه أحمد فً الزهد )(ٖ)

 .لنهج السدٌدسلمان الفارسً مولوفا بسند صحٌح أفاده الدوسري فً ا
 .2ٕٗٙ، ح2ٕٖ/ٔٔرواه البخاري فً: )كتاب الرلاق، باب ماٌتمى من محمرات الذنوب( فتح ... الباري (ٗ)
 .ٕٗالحوادث والبدع: (٘)
أما إتمام عثمان رضً هللا عنه للصبلة بمنى: فثابت فً ، ٕٗذكره الطرطوشً فً الحوادث والبدع: (ٙ)

( من طرٌك عبد الرحمن بن 2٘ٙ(، ومسلم )1ٗٓٔه البخاري )"الصحٌحٌن" من عدة طرق، منها: ما أخرج
ٌزٌد؛ لال: صلى بنا عثمان بن عفان رضً هللا عنه بمنى أربع ركعات، فمٌل ذلن لعبد هللا بن مسعود رضً هللا 
عنه  عنه، فاسترجع! ثم لال: صلٌت مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بمنى ركعتٌن، وصلٌت مع أبً بكر الصدٌك رضً هللا

بمنى ركعتٌن، وصلٌت مع عمر بن الخطاب رضً هللا عنه بمنى ركعتٌن، فلٌت حظً من أربع ركعات 
 ركعتان متمبلتان. وأما جعل سبب إتمام عثمان رضً هللا عنه، مراعاة حال األعراب: فؤخرجه أبو داود

ان بن عفان أتم ( من طرٌك أٌوب، عن الزهري: أن عثمٕ٘ٗ/ ٔ(، والطحاوي فً "شرح المعانً" )2ٙٗٔ)
 الصبلة بمنى من أجل األعراب، ألنهم كثروا عامبذ، فصلى بالناس أربعا لٌعلمهم أن الصبلة أربع.

( من طرٌك عبد الرحمن بن حمٌد، عن أبٌه، عن عثمان: أنه أتم الصبلة بمنى، ثم ٗٗٔ/ ٖوأخرجه البٌهمً )
 وسنة صاحبٌه؛ ولكنه حدث العام من الناس ]طؽام[ خطب الناس فمال: ٌا أٌها الناس! إن السنة سنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 فخفت أن ٌستنوا.
( عن ابن جرٌج؛ لال: بلؽنً أنه أوفى أربعا بمنى لط من أجل أن أعرابٌا ناداه فً 22ٕٗوأخرجه عبد الرزاق )

ركعتٌن، فخشً مسجد الخٌؾ بمنى: ٌا أمٌر المإمنٌن! مازلت أصلٌها ركعتٌن منذ رأٌتن عام أول صلٌتها 
 عثمان أن ٌظن جهال الناس إنما الصبلة ركعتٌن؛ وإنما كان أوفاها بمنى لط.
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مشروعٌة لول }إن صبلتً ونسكً ومحٌاي ومماتً هلل رب العالمٌن{ فً المٌام  -ٙ
ًّ بن أبً طالب، لال أن رسول هللا صلى هللا علٌه للصبلة، وذلن  لحدٌث مسلم عن عل

وسلم كان إذا كبر استفتح ثم لال: وجهت وجهً للذي فطر السماوات، واألرض حنٌفا 
مسلما، وما أنا من المشركٌن، إن صبلتً ونسكً ومحٌاي ومماتً هلل رب العالمٌن، ال 

 .(ٔ)شرٌن له، وبذلن أمرت وأنا من المسلمٌن "
 

 المرآن
ُل اْلُمْسِلِمٌَن )  [ٖٙٔ({ ]األنعام : ٖٙٔ}ََل َشِرٌَن لَهُ َوبَِذِلَن أُِمْرُت َوأَنَا أَوه

 التفسٌر:
ال شرٌن له فً ألوهٌته وال فً ربوبٌته وال فً صفاته وأسمابه، وبذلن التوحٌد الخالص أمرنً 

 ربً جل وعبل وأنا أول من ألر وانماد هلل من هذه األمة.
ال شرٌن له فً ألوهٌته وال فً  [، أي:"ٖٙٔ}اَل َشِرٌَن لَهُ{ ]األنعام : عالى:لوله ت 

 .(ٕ)ربوبٌته وال فً صفاته وأسمابه"
فً شًء من ذلن من خلمه ، وال لشًء منهم فٌه نصٌب ، ألنه ال  لال الطبري:أي:" 

 .(ٖ)ٌنبؽً أن ٌكون ذلن إال له خالًصا"
ؼٌر هللا، فٌكون نفٌا للشرن األصؽر وهو الرٌاء،  لال فً التسهٌل:أي:" ال أرٌد بؤعمالً 

 .(ٗ)وٌحتمل أن ٌرٌد ال أعبد ؼٌر هللا فٌكون نفٌا للشرن األكبر"
فإن جمٌع األنبٌاء لبله كلهم كانت دعوتهم إلى اإلسبلم ، وأصله عبادة  لال ابن كثٌر:" 

ٌِْه أَنَّهُ ال إِلَهَ إاِل  هللا وحده ال شرٌن له ، كما لال : } َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن لَْبِلنَ  ِمْن َرُسوٍل إاِل نُوِحً إِلَ
ٌْتُْم فََما َسؤَْلتُُكْم ٕ٘أَنَا فَاْعبُُدوِن { ]األنبٌاء :  [ ، ولد أخبر تعالى عن نوح أنه لال لمومه : } فَإِْن تََولَّ

ِ َوأُِمْرُت أَْن أَُكوَن ِمَن اْلمُ  [ ، ولال تعالى : } 2ْٕسِلِمٌَن { ]ٌونس : ِمْن أَْجٍر إِْن أَْجِرَي إاِل َعلَى َّللاَّ
ْنٌَا َوإِنَّهُ فًِ اآلخِ  ٌْنَاهُ فًِ الدُّ َرةِ لَِمَن َوَمْن ٌَْرَؼُب َعْن ِملَِّة إِْبَراِهٌَم إاِل َمْن َسِفهَ نَْفَسهُ َولَمَِد اْصَطفَ

اِلِحٌَن. إِْذ لَاَل لَهُ َربُّهُ أَْسِلْم لَاَل أَْسلَْمُت ِلَرّبِ اْلعَ  الَِمٌَن. َوَوصَّى بَِها إِْبَراِهٌُم بَنٌِِه َوٌَْعمُوُب ٌَا الصَّ
ٌَن فبَل تَُموتُنَّ إِال َوأَْنتُْم ُمْسِلُموَن { ]البمرة :  َ اْصَطفَى لَُكُم الّدِ ًَّ إِنَّ َّللاَّ [ ، ولال ٕٖٔ - ٖٓٔبَنِ

ٌْتَنًِ ِمَن اْلُمْلِن َوَعلَّْمتَنِ  ً ِمْن تَؤِْوٌِل األَحاِدٌِث فَاِطَر السََّماَواِت ٌوسؾ ، علٌه السبلم : } َرّبِ لَْد آتَ
اِلِحٌَن { ]ٌوسؾ :  ْنٌَا َواآلِخَرةِ تََوفَّنًِ ُمْسِلًما َوأَْلِحْمنًِ بِالصَّ [ ، َٔٓٔواألْرِض أَْنَت َوِلًٌِّ فًِ الدُّ

ٌِْه تََوكَّلُو ِ فَعَلَ ِ تََوكَّْلنَا َولَاَل ُموَسى } ٌَا لَْوِم إِْن ُكْنتُْم آَمْنتُْم بِاّلِلَّ ا إِْن ُكْنتُْم ُمْسِلِمٌَن * فَمَالُوا َعلَى َّللاَّ
نَا بَِرْحَمتَِن ِمَن اْلمَْوِم اْلَكافِِرٌَن { ]ٌونس :  [ ، 1ٙ - 1َٗربَّنَا ال تَْجعَْلنَا فِتْنَةً ِلْلمَْوِم الظَّاِلِمٌَن َونَّجِ

َونُوٌر ٌَْحُكُم بَِها النَّبٌُِّوَن الَِّذٌَن أَْسلَُموا ِللَِّذٌَن َهاُدوا  ولال تعالى : } إِنَّا أَنزْلنَا التَّْوَراةَ فٌَِها ُهًدى
ِ { اآلٌة]المابدة :  بَّانٌُِّوَن َواألْحبَاُر ]بَِما اْستُْحِفُظوا ِمْن ِكتَاِب َّللاَّ [ ، ولال تعالى : } َوإِْذ َٗٗوالرَّ

ٌُْت إِلَى اْلَحَواِرٌٌَِّن أَْن آِمنُوا بًِ َوبِرَ   [.ُٔٔٔسوِلً لَالُوا آَمنَّا َواْشَهْد بِؤَنَّنَا ُمْسِلُموَن { ]المابدة : أَْوَح
فؤخبر هللا تعالى أنه بعث رسله باإلسبلم ، ولكنهم متفاوتون فٌه بحسب شرابعهم الخاصة 
ال التً ٌنسخ بعضها بعًضا ، إلى أن نسخت بشرٌعة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص التً ال تنسخ أبد اآلبدٌن ، وال تز
نحن »لابمة منصورة ، وأعبلمها مشهورة إلى لٌام الساعة ؛ ولهذا لال علٌه الصبلة والسبلم : 

فإن أوالد العبلت هم األخوة من أب واحد وأمهات  (٘)«َمعاِشر األنبٌاء أوالد َعبلت دٌننا واحد

                                                                                                                                                                      

(: "وهذه طرق ٌموي بعضها بعضا، وال مانع أن ٌكون هذا أصل سبب 2ٔ٘/ ٕلال الحافظ فً "الفتح" )
 .اإلتمام"

 .2ٕٔ/ٔ(:ص2ٗٔ، ومسند أبً داود)ٕٖٔ/ٕ(:ص2ٕ2المسند) (ٔ)
 .ٓ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٖ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٖٕ/ٔالتسهٌل: (ٗ)
أنا أولى بعٌسى ابن مرٌم فى الدنٌا واآلخرة لٌس بٌنى وبٌنه نبى واألنبٌاء أوالد عبلت أمهاتهم » الحدٌث: (٘)

 «.شتى ودٌنهم واحد 



ٖٕٓ 
 

ً بمنزلة َشتَّى ، فالدٌن واحد وهو عبادة هللا وحده ال شرٌن له ، وإن تنوعت الشرابع التً ه
األمهات ، كما أن إخوة األخٌاؾ عكس هذا ، بنو األم الواحدة من آباء شتى ، واألخوة األعٌان 

 .(ٔ)األشماء من أب واحد وأم واحدة"
وبذلن التوحٌد الخالص أمرنً ربً  [، أي:"ٖٙٔ}َوبَِذِلَن أُِمْرُت{ ]األنعام : لوله تعالى: 
 .(ٕ)جل وعبل"
 .(ٖ)أمرنً ربً" ٌمول : وبذلن لال الطبري:" 
 .(ٗ) "ٌعنً: ما لدم ذكره لال الماوردي:" 
 .(٘)وبذلن من اإلخبلص أمرت" لال صاحب الكشاؾ:أي:" 
 .(ٙ)لال فً التسهٌل:" إشارة إلى اإلخبلص الذي تمتضٌه اآلٌة لبل ذلن" 
ُل اْلُمْسِلِمٌَن{ ]األنعام : لوله تعالى:  انماد هلل من وأنا أول من ألر و [، أي:"ٖٙٔ}َوأَنَا أَوَّ
 .(2)هذه األمة"
 .(1)أول المسلمٌن من هذه األمة" لال لتادة:" 
ٌمول : وأنا أّول من ألرَّ وأْذعن وخضع من هذه األمة لربه بؤن ذلن  لال الطبري:" 
 .(2)كذلن"
 .(ٓٔ) "ٌعنً: من هذه األمة حثّاً على اتباعه والمسارعة باإٍلسبلم  لال الماوردي:" 
 .(ٔٔ)ألنه صلّى هللا علٌه وسلّم سابك أمته" لال فً التسهٌل:" 
 .(ٕٔ)ألن إسبلم كل نبى متمدم إلسبلم أمته" لال صاحب الكشاؾ:" 
 .(ٖٔ)ٌعنً: المخلصٌن من أهل مكة" ولال مماتل:" 
 .(ٗٔ)" وٌمال: أول المسلمٌن ٌوم المٌثاقلال أبو اللٌث: أي:"من اهل مكة،  
ى امتثال ما أمر هللا تعالى به، ولٌل: }وأنا أول{ "المنمادٌن إللال اآللوسً:أي: 

المستسلمٌن لمضاء هللا تعالى ولدره، والمراد مسلمً أمته كما لٌل، وهذا شؤن كل نبً بالنسبة 
 .(٘ٔ)إلى أمته"
ْهُت   عن علً رضً هللا عنه ؛ أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا كبر استفتح ، ثم لال : "} َوجَّ

ًَ ِللَِّذي فَ  [ ، } إِنَّ 22َطَر السََّماَواِت َواألْرَض َحنٌِفًا َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن { ]األنعام : َوْجِه
ُل الْ  ِ َرّبِ اْلعَالَِمٌَن. ال َشِرٌَن لَهُ َوبَِذِلَن أُِمْرُت َوأَنَا أَوَّ ُمْسِلِمٌَن َصبلتًِ َونُُسِكً َوَمْحٌَاَي َوَمَماتًِ ّلِِلَّ

إله إال أنت ، أنت ربً وأنا عبدن ، ظلمت نفسً واعترفت بذنبً ،  { اللهم أنت الملن ، ال
فاؼفر لً ذنوبً جمٌعًا ، ال ٌؽفر الذنوب إال أنت. واهدنً ألحسن األخبلق ال ٌهدي ألحسنها إال 

                                                                                                                                                                      

، 1ٖ2ٔ/ٗ، ومسلم ) (ٖٖٗٗ،  ٕٖٗٗ، رلم 2ٙٔ/ٗبرلم ) ( ، والبخارى222٘، رلم ٖٙٗ/ٕأخرجه أحمد )
 .(.2٘ٙٗ، رلم 1ٕٔ/ٗ( ، وأبو داود )ٖٕ٘ٙ رلم
 .1ٖٖ-1ٕٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٓ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٖ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٙٔ/ٕالنكت والعٌون: (ٗ)
 .1ٗالكشاؾ: (٘)
 .1ٖٕ/ٔالتسهٌل: (ٙ)
 .ٓ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .1ٕ٘/ٕٔ(:صٖٙٓٗٔأخرجه الطبري) (1)
 .1ٖ/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2ٙٔ/ٕالنكت والعٌون: (ٓٔ)
 .1ٖٕ/ٔالتسهٌل: (ٔٔ)
 .1ٗالكشاؾ: (ٕٔ)
 .ٓٓٙ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
 .ٓٓ٘/ٔبحر العلوم: (ٗٔ)
 .ٕٖٔ/ٗروح المعانً: (٘ٔ)
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أنت. واصرؾ عنً سٌبها ال ٌصرؾ عنً سٌبها إال أنت. تباركت وتعالٌت ، أستؽفرن وأتوب 
 .(ٔ)إلٌن.."
 الفوابد:
توحٌده سبحانه وتعالى فً ألوهٌته: وهو العلم بؤنه تعالى هو  بد اآلٌة الكرٌمة:من فوا -ٔ

 المستحك للعبادة وحده دون سواه والمصد والتوجٌه والمٌام بالعبادات كلها إلٌه.
 .(ٕ):" إذا سؤلت فاسؤل هللا، وإذا استعنت فاستعن باهلل"-ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  -ولموله 

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هو اإلسبلم الذي النجاة ألحد إال بالدخول فٌه.ما جاء به دمحم أن  -ٕ
أن حٌاة اإلنسان كلها خاضعة لمنهج هللا سبحانه وتعالى، وٌجب أن تكون وفك دلّت اآلٌة الكرٌمة 

منهج هللا سبحانه وتعالى، وإذا تصور اإلنسان أنه ٌمكن لجوانب من حٌاته أن تخرج عن منهج 
[، أي: كل أحوالً ٕٙٔلنص اآلٌة؛ ألنه تعالى لال: }َوَمْحٌَاَي َوَمَماتًِ{ ]األنعام: هللا فهو مخالؾ

ِ َرّبِ اْلعَالَِمٌَن{ ]األنعام: ً -[، ومخالؾ ٕٙٔ}ّلِِلَّ لسٌرة النبً ملسو هيلع هللا ىلص العملٌة، وسٌرة الصحابة  -أٌضا
كلها باإلسبلم، ولٌس هنان مٌدان أبداً من  رضوان هللا علٌهم، فإن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لد صبػ الحٌاة

المٌادٌن لم ٌصبؽه هذا الدٌن باإلسبلم، ولٌس هنان مٌدان من المٌادٌن أبداً لم ٌكن فٌه شرع هلل 
 عز وجل.

 
 المرآن

ٌَْها ٍء َوََل تَْكِسُب ُكلُّ نَْفٍس إَِله َعلَ ًْ ِ أَْبِؽً َربًّا َوُهَو َربُّ ُكّلِ َش ٌَْر َّللاه َوََل تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر  }لُْل أََؼ
 [ٗٙٔ({ ]األنعام : ٗٙٔأُْخَرى ثُمه إِلَى َربُِّكْم َمْرِجعُُكْم فٌَُنَبِّئُُكْم بَِما ُكْنتُْم فٌِِه تَْختَِلفُوَن )

 التفسٌر:
: أؼٌر هللا أطلب إلها، وهو خالك كل شًء ومالكه ومدبره؟ وال ٌعمل أي -أٌها الرسول-لل 

ال كان إثمه علٌه، وال تحمل نفس آثمة إثم نفس أخرى، ثم إلى ربكم معادكم إنسان عمبل سٌبا إ
 ٌوم المٌامة، فٌخبركم بما كنتم تختلفون فٌه من أمر الدٌن.

 فً سبب نزول اآلٌة ثبلثة ألوال:
ا واعبد عن النماش :" روي أن الكفار لالوا للنبً ملسو هيلع هللا ىلص: ارجع ٌا دمحم إلى دٌننأحدها: نمل ابن عطٌة 

آلهتنا واترن ما أنت علٌه ونحن نتكفل لن بكل تباعة تتولعها فً دنٌان وآخرتن، فنزلت هذه 
 .(ٖ)اآلٌة"

نمل البؽوي عن ابن عباس: "كان الولٌد بن المؽٌرة ٌمول: اتبعوا سبٌلً أحمل عنكم والثانً: 
 .(ٗ){"َها..َواَل تَْكِسُب ُكلُّ نَْفٍس إاِلَّ َعلٌَْ  أوزاركم، فمال هللا تعالى: }

والثالث: أنها نزلت ردا على العرب فً الجاهلٌة من مإاخذة الرجل بؤبٌه وبابنه وبجرٌرة حلٌفه. 
 .(٘)ذكره المرطبً
ِ أَْبِؽً َربًّا{ ]األنعام : لوله تعالى:  ٌَْر َّللاَّ : أؼٌر هللا -أٌها الرسول-لل  [، أي:"ٗٙٔ}لُْل أََؼ
 .(ٙ)أطلب إلها"

 .(2)عنهما: "سٌدا وإلها" لال ابن عباس رضً هللا
لل، ٌا دمحم ، لهإالء العادلٌن بربهم األوثان ، الداعٌن إلى عبادة األصنام  لال الطبري:" 

 .(1)واتباع خطوات الشٌطان: أسوى هللا أطلب سًٌدا ٌسودنً؟"

                                                           
 (.22ٔ( وصحٌح مسلم برلم )2ٗ/ٔالمسند )(ٔ)
 .( ولال: حسن صحٌحٕٙٔ٘رواه الترمذي )(ٕ)
 .2ٖٓ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٖ)
 .2٘ٔ/2، وتفسٌر المرطبً:ٕٕٔ/ٖوي:تفسٌر البؽ (ٗ)
 .2٘ٔ/2تفسٌر المرطبً: (٘)
 .ٓ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕٕٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (2)
 .1ٕ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (1)
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 .(ٔ)لال فً التسهٌل:" تمرٌر وتوبٌخ للكفار، وسببها أنهم دعوه إلى عبادة آلهتهم" 
ٌمول تعالى : } لُْل{ ٌا دمحم لهإالء المشركٌن باهلل فً إخبلص العبادة له  ٌر:"لال ابن كث 

ِ أَْبِؽً َربًّا { أي : أطلب ربا سواه" ٌَْر َّللاَّ والتوكل علٌه : } أََؼ
(ٕ). 

 .(ٖ)أفٌحسن عندكم أن أطلب إلها ؼٌر هللا" لال ابن عطٌة:أي:" 
ٍء{ ]األنعلوله تعالى:  ًْ وهو خالك كل شًء ومالكه  [، أي:"ٗٙٔام : }َوُهَو َربُّ ُكّلِ َش
 .(ٗ)ومدبره؟"
 .(٘)ٌمول : وهو سٌد كل شًء دونه ومدبّره ومصلحه" لال الطبري:" 
وهللا رب كل شًء، فالخلك كلهم داخلون تحت ربوبٌته، منمادون  لال السعدي:أي:" 

ًّ وعلى ؼٌري، أن ٌتخذ هللا ربا، وٌرضى به، وأال ٌتعلك ب ؤحد من المربوبٌن ألمره، فتعٌن عل
 .(ٙ)الفمراء العاجزٌن"

ٌَُربّنًِ وٌحفظنً وٌكلإنً وٌدبر أمري ، أي : ال أتوكل إال علٌه ، لال ابن كثٌر:أي:" 
 وال أنٌب إال إلٌه ؛ ألنه رب كل شًء وملٌكه ، وله الخلك واألمر.

بادة له  هذه اآلٌة فٌها األمر بإخبلص التوكل ، كما تضمنت اآلٌة التً لبلها إخبلص الع
ال شرٌن له. وهذا المعنى ٌمرن باآلخر كثًٌرا فً المرآن كما لال  تعالى مرشًدا لعباده أن ٌمولوا 

ٌِْه { ]هود : ٘: } إٌَِّاَن نَْعبُُد َوإٌَِّاَن نَْستَِعٌُن { ]الفاتحة :  [ ، ٖٕٔ[ ، ولوله } فَاْعبُْدهُ َوتََوكَّْل َعلَ
ْحَمُن آَمنَّ  ٌِْه تََوكَّْلنَا { ]الملن : ولوله } لُْل ُهَو الرَّ [ ، ولوله } َربُّ اْلَمْشِرِق َواْلَمْؽِرِب 2ٕا بِِه َوَعلَ

 .(2)[ ، وأشباه ذلن من اآلٌات"2ال إِلَهَ إاِل ُهَو فَاتَِّخْذهُ َوِكٌبل { ]المزمل : 
ٍء{، لال فً التسهٌل:لوله:  ًْ عن  " برهان على التوحٌد ونفً الربوبٌة}َوُهَو َربُّ ُكّلِ َش
 .(1)ؼٌر هللا"
كان فً ذلن الزمان ، ال مخرج للعلماء العابدٌن إال إحدى َخلَّتٌن : إحداهما  لال الربٌع:" 

ا أمٌر ودعاء إلى الحك ، أو االعتزال فبل تشارن أهل الباطل فً عملهم  أفضل من صاحبتها. إمَّ
شارن أحًدا فً إثم . لال ، وتإدي الفرابض فٌما بٌنن وبٌن ربن ، وتحّب هلل وتبؽض هلل ، وال ت

: ولد أنزل فً ذلن آٌة محكمة : }لل أؼٌر هللا أبؽً ربًا وهو رب كل شًء{ ، إلى لوله : }فٌه 
َق الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب إاِل ِمْن بَْعِد َما َجاَءتُْهُم اْلبٌَِّنَةُ { ]سورة  تختلفون{، وفً ذلن لال : }َوَما تَفَرَّ

 .(2)["ٗالبٌنة : 
ٌَْها{ ]األنعام : ه تعالى:لول  وال ٌعمل أي إنسان  [، أي:"ٗٙٔ}َواَل تَْكِسُب ُكلُّ نَْفٍس إِالَّ َعلَ

 .(ٓٔ)عمبل سٌبا إال كان إثمه علٌه"
 .(ٔٔ)لال ابن عباس: "علٌها ما اكتسبت، من العمل" 
 .(ٕٔ)لال دمحم بن كعب المرظً: "علٌها ما اكتسبت من الشر" 

 .(ٖٔ)نفس إال ما كان من إثمه على الجانً" ال تجنً كل لال البؽوي:أي:"

                                                           
 .1ٖٕ/ٔالتسهٌل: (ٔ)
 .1ٖٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .2ٖٓ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٖ)
 .ٓ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .1ٕٙ/ٕٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٌٕٕر السعدي:تفس (ٙ)
 .1ٖٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .1ٖٕ/ٔالتسهٌل: (1)
 .1ٕٙ/ٕٔ(:ص2ٖٓٗٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٓ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٖ٘ٗٔ/٘(:ص1ٔ1٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .ٖ٘ٗٔ/٘(:ص1ٔ1ٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .ٕٕٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٖٔ)
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ٌمول : وال تجترح نفس إثًما إال علٌها ، أي : ال ٌإخذ بما أتت من  لال الطبري:" 
معصٌة هللا تبارن وتعالى ، وركبت من الخطٌبة ، سواها ، بل كل ذي إثم فهو المعالب بإثمه 

 .(ٔ)والمؤخوذ بذنبه"
 .(ٕ) "ب معصٌتها ولها ثواب طاعتها ٌعنً: إال علٌها عما لال الماوردي:" 
لال فً التسهٌل:" رّد على الكفار ألنهم لالوا له: أعبد آلهتنا ونحن نتكفل لن بكل تباعة  

تتولعها فً دنٌان وأخران، فنزلت هذه اآلٌة: أي: لٌس كما للتم، وإنما كسب كل نفس علٌها 
 .(ٖ)خاصة"
وال تحمل نفس آثمة  [، أي:"ْٗٙٔخَرى{ ]األنعام : }َواَل تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُ لوله تعالى: 

 .(ٗ)إثم نفس أخرى"
 .(٘)أي: ال تحمل نفس حمل أخرى، أي: ال ٌإاخذ أحد بذنب ؼٌره" لال البؽوي:"
لال المرطبً:" أي: ال تحمل حاملة ثمل أخرى، أي ال تإخذ نفس بذنب ؼٌرها،  

 .(ٙ)بل كل نفس مؤخوذة بجرمها ومعالبة بإثمها"
الثمل، ثم استعمل فً «: الوزر»فً التسهٌل:أي:" ال ٌحمل أحد ذنوب أحد، وأصل لال  
 .(2)الذنوب"
ٌمول : وال تؤثم نفس آثمة بإثم نفس أخرى ؼٌرها ، ولكنها تؤثم بإثمها ،  لال الطبري:" 

 وعلٌه تعالب ، دون إثم أخرى ؼٌرها .
 أن ٌمول هذا المول لهم. ٌمول : لل لهم وإنما ٌعنً بذلن المشركٌن الذٌن أمَر هللا نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص

: إنا لسنا مؤخوذٌن بآثامكم ، وعلٌكم عموبة إجرامكم ، ولنا جزاء أعمالنا . وهذا كما أمره هللا 
ًَ ِدٌِن{]سورة الكافرون :   .(1)["ٙجل ثناإه فً موضع آخر أن ٌمول لهم : }لَُكْم ِدٌنُُكْم َوِل

أحد ذنب ؼٌره فٌؤثم به وٌعالب علٌه ، وال ٌحمل ذنبه  أي ال ٌتحمل لال الماوردي:" 
 .(2) "ؼٌره ، فٌبرأ منه وٌسلم من عمابه 

ٌَْها َوال تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى {  لال ابن كثٌر:"  لوله:} َوال تَْكِسُب ُكلُّ نَْفٍس إاِل َعلَ
ن النفوس إنما تجازى إخبار عن الوالع ٌوم المٌامة فً جزاء هللا تعالى وحكمه وعدله ، أ

بؤعمالها إن خًٌرا فخٌر ، وإن شًرا فشر ، وأنه ال ٌحمل من خطٌبة أحد على أحد. وهذا من 
ٌء َولَْو َكاَن َذا لُْربَى {  ًْ عدله تعالى ، كما لال : } َوإِْن تَْدعُ ُمثْمَلَةٌ إِلَى ِحْمِلَها ال ٌُْحَمْل ِمْنهُ َش

[ ، لال علماء التفسٌر : فبل ُٕٔٔظْلًما َوال َهْضًما { ]طه :  [ ، ولوله } فبَل ٌََخاؾُ 1ٔ]فاطر : 
ٌظلم بؤن ٌحمل علٌه سٌبات ؼٌره ، وال ٌهضم بؤن ٌنمص من حسناته. ولال تعالى : } ُكلُّ نَْفٍس 

[ ، معناه : كل نفس مرتهنة بعملها 2ٖ،  1ٖبَِما َكَسبَْت َرِهٌنَةٌ * إاِل أَْصَحاَب اْلٌَِمٌِن { ]المدثر : 
لسٌا إال أصحاب الٌمٌن ، فإنه لد تعود بركات أعمالهم الصالحة على ذرارٌهم ، كما لال فً ا

ٌَّتَُهْم َوَما أَلَتْنَ  ٌَّتُُهْم بِإٌَِماٍن أَْلَحْمنَا بِِهْم ذُّرِ اُهْم ِمْن َعَمِلِهْم سورة الطور : } َوالَِّذٌَن آَمنُوا َواتَّبَعَتُْهْم ذُّرِ
ٍء { ]اآلٌة :  ًْ [ ، أي : ألحمنا بهم ذرٌاتهم فً المنزلة الرفٌعة فً الجنة ، وإن لم ٌكونوا ِٕٔمْن َش

لد شاركوهم فً األعمال ، بل فً أصل اإلٌمان ، } َوَما أَلَتْنَاُهْم { أي : أنمصنا أولبن السادة 
الرفعاء من أعمالهم شٌبا حتى ساوٌناهم وهإالء الذٌن هم أنمص منهم منزلة ، بل رفعهم تعالى 

                                                           
 .1ٕٙ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٙٔ/ٌٕون:النكت والع (ٕ)
 .1ٖٕ/ٔالتسهٌل: (ٖ)
 .ٓ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٕٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (٘)
 .2٘ٔ/2تفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .1ٖٕ/ٔالتسهٌل: (2)
 .1ٕٙ/ٕٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2ٙٔ/ٕالنكت والعٌون: (2)
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منزلة اآلباء ببركة أعمالهم ، بفضله ومنته، ثم لال : } ُكلُّ اْمِرٍئ بَِما َكَسَب َرِهٌٌن { ]الطور إلى 
 .(ٔ)[ ، أي : من شر"ٕٔ: 

 :(ٕ)وجهان ،«الوزر»وفً أصل 
 ٖ - ٕأحدهما : أصله الثمل ، من لوله :}َوَوَضْعنَا َعنَن ِوْزَرَن الَِّذي أَنمََض َظْهَرَن { ] الشرح : 

 ه سمً وزٌر الملن لتحمله المل عنه.[، ومن
ً وزٌر الَمِلِن ألنه  ٔٔوالثانً : أن أصله الملجؤ من لوله:}َكبلَّ الَ َوَزَر{ ] المٌامة :  [، ومنه ُسّمِ

 ٌلجؤ إلٌه فً األمور .
عروة عن أبٌه لال: "سبلت عابشة عن ولد الزنا؟ فمالت: لٌس علٌه من خطٌبة أبوٌه  

 .(ٖ)ازرة وزر أخرى{"شًء، ولالت: }وال تزر و
ثم إلى ربكم معادكم ٌوم  [، أي:"ٗٙٔ}ثُمَّ إِلَى َربُِّكْم َمْرِجعُُكْم{ ]األنعام : لوله تعالى: 
 .(ٗ)المٌامة"
ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص : لل لهإالء العادلٌن بربهم األوثان : كل  لال الطبري:" 

، وعلٌه وزره ، فاعملوا ما أنتم عاملوه }ثم إلى ربكم{ ، أٌها عامل منا ومنكم فله ثواب عمله 
 .(٘)الناس }مرجعكم{، ٌمول : ثم إلٌه مصٌركم ومنملبكم"

اعملوا على مكانتكم إنا عاملون على ما نحن علٌه ، فستعرضون  لال ابن كثٌر:أي:" 
 .(ٙ)ونعرض علٌه"
 .(2)د"لوله:}ثم إلى ربكم مرجعكم{، تهدٌد ووعٌ لال ابن عطٌة:" 
فٌخبركم بما كنتم  [، أي:"ٗٙٔ}فٌَُنَبِّبُُكْم بَِما ُكْنتُْم فٌِِه تَْختَِلفُوَن{ ]األنعام : لوله تعالى: 

 .(1)تختلفون فٌه من أمر الدٌن"
لال الربٌع بن أنس:" ٌبعثهم من بعد الموت، فٌبعث أولٌاءه وأعداءه فٌنببهم  
 .(2)بؤعمالهم"
ا كنتم فٌه{، فً الدنٌا ، }تختلفون{ من األدٌان والملل، إذ }فٌنببكم بملال الطبري:ٌمول:" 

كان بعضكم ٌدٌن بالٌهودٌة ، وبعٌض بالنصرانٌة ، وبعض بالمجوسٌة ، وبعض بعبادة األصنام 
عاء الشركاء مع هللا واألنداد ، ثم ٌجازي جمٌعَكم بما كان ٌعمل فً الدنٌا من خٌر أو شر ،  واّدِ

 .(ٓٔ)منَّا والمسًء"فتعلموا حٌنبذ من المحسُن 
وٌنببنا وإٌاكم بؤعمالنا وأعمالكم ، وما كنا نختلؾ فٌه فً الدار الدنٌا ، لال ابن كثٌر:أي:" 

ٌْنَنَا َربُّنَا ثُ  ا تَْعَملُوَن. لُْل ٌَْجَمُع بَ ا أَْجَرْمنَا َوال نُْسؤَُل َعمَّ مَّ ٌَْفتَُح كما لال تعالى : } لُْل ال تُْسؤَلُوَن َعمَّ
ٌْنَنَا  .(ٔٔ)["ٕٙ،  ٕ٘بِاْلَحّكِ َوُهَو اْلفَتَّاُح اْلعَِلٌُم { ]سبؤ :  بَ

أي: فٌعلمكم أن العماب على االعوجاج تبٌٌن لموضع لحك، ولوله بما  لال ابن عطٌة:" 
كنتم فٌه تختلفون ٌرٌد على ما حكى بعض المتؤولٌن من أمري فً لول بعضكم هو ساحر 

اكتتبه ونحو هذا. وهذا التؤوٌل ٌحسن فً هذا  وبعضكم هو شاعر. وبعضكم افتراه، وبعضكم

                                                           
 .1ٖٗ-1ٖٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 2٘ٔ/2، وتفسٌر المرطبً:2ٙٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .ٖ٘ٗٔ/٘(:ص1ٔ12أخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٓ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .12ٕ/ٕٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٖٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .2ٖٓ/ٕالمحرر الوجٌز: (2)
 .ٓ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٖ٘ٗٔ/٘(:ص1ٔ11أخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .12ٕ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .1ٖٗ/ٖ( تفسٌر ابن كثٌر:ٔٔ)
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 .(ٔ)الموضع وإن كان اللفظ ٌعم جمٌع أنواع االختبلفات من األدٌان والملل والمذاهب وؼٌر ذلن"
 .(ٔ)ذلن"

 .(ٕ)بما كنتم فٌه تختلفون{، أي:" من األدٌان التً فرلتموها" لال النسفً:} 
المٌامة فٌجازٌكم على أعمالكم  لال الصابونً:" وهذا وعٌٌد وتهدٌد أي مرجعكم إِلٌه ٌوم 

 .(ٖ)وٌمٌز بٌن المحسن والمسًء"
 الفوابد:
من فوابد اآلٌة الكرٌمة: الرضا باهلل ربا ال شرٌن له فً التمرب والتؤله والتعبد، لال -ٔ

ٍء{. ًْ ِ أَْبِؽً َربًّا َوُهَو َربُّ ُكّلِ َش ٌَْر َّللاَّ  تعالى:}لُْل أََؼ
ضاء. ولٌل: الّرضا ارتفاع الجزع فً أّي حكم كان، والرضا: "هو سرور الملب بمّر الم

 ولٌل الّرضا هو صّحة العلم الواصل إلى الملب. فإذا باشر الملب حمٌمة العلم أّداه إلى الّرضا.
 ولٌل استمبال األحكام بالفرح. ولٌل: سكون الملب تحت مجاري األحكام. 

 .(ٗ)ر له األفضل. وهو ترن الّسخط"ولٌل: نظر الملب إلى لدٌم اختٌار هللا للعبد فإنّه اختا
 .(ٗ)الّسخط"

: "من لزم ما ٌرضً هللا من امتثال أوامره -رحمه هللا -لال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌّة
واجتناب نواهٌه ال سٌّما إذا لام بواجبها ومستحبّها فإّن هللا ٌرضى عنه، كما أّن من لزم 

من عادى لً ولٌّا »البخارّي:  محبوبات الحّك أحبّه هللا. كما لال فً الحدٌث الّصحٌح الّذي فً
ًّ عبدي بمثل أداء ما افترضت علٌه، وال ٌزال عبدي  فمد بارزنً بالمحاربة، وما تمّرب إل

ًّ بالنّوافل حتّى أحبّه فإذا أحببته ...   الحدٌث. وذلن أّن الّرضا نوعان:(٘)« ٌتمّرب إل
 احه هللا من ؼٌر تعّد محظور.أحدهما: الّرضا بفعل ما أمر به وترن ما نهً عنه. وٌتناول ما أب

ِ راِؼبُوَن{]التوبة:  ُ ِمْن فَْضِلِه َوَرُسولُهُ إِنَّا إِلَى َّللاَّ ُ َسٌُْإتٌِنَا َّللاَّ [ . وهذا الّرضا 2٘}َولالُوا َحْسبُنَا َّللاَّ
 واجب.

َدلاِت فَإِْن أُْعُطوا ِمنْ  ها َرُضوا َوإِْن ولهذا ذّم من تركه بموله: }َوِمْنُهْم َمْن ٌَْلِمُزَن فًِ الصَّ
 ُ ُ َوَرُسولُهُ َولالُوا َحْسبُنَا َّللاَّ  َسٌُْإتٌِنَا لَْم ٌُْعَطْوا ِمْنها إِذا ُهْم ٌَْسَخُطوَن* َولَْو أَنَُّهْم َرُضوا ما آتاُهُم َّللاَّ

ُ ِمْن فَْضِلِه َوَرُسولُهُ ...{]التوبة:   [ .2٘ -1َّ٘للاَّ
لمرض والذّّل. فهذا رضا مستحّب فً أحد لولً والنّوع الثّانً: الرضا بالمصابب: كالفمر وا

العلماء، ولٌس بواجب، ولد لٌل: إنّه واجب، والّصحٌح أّن الواجب هو الّصبر، كما لال الحسن: 
ًّ صلّى هللا  الّرضا ؼرٌزة، ولكّن الّصبر معّول المإمن. ولد روي فً حدٌث ابن عبّاس أّن النّب

ّرضا مع الٌمٌن فافعل، فإن لم تستطع فإّن فً الّصبر إن استطعت أن تعّم بال»علٌه وسلّم لال: 
وأّما الّرضا بالكفر والفسوق والعصٌان: فالّذي علٌه أبّمة الدٌن أنّه « . على ما تكره خٌرا كثٌرا

                                                           
 .2ٖٓ/ٕحرر الوجٌز:الم (ٔ)
 .ٖ٘٘/ٔتفسٌر النسفً: (ٕ)
 .ٓٓٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٖ)
 .ٔٔٔالتعرٌفات للجرجانً : (ٗ)
 مضافة إلى هللا تعالى أنه لالها. -ملسو هيلع هللا ىلص  -هذا من األحادٌث المدسٌة التً ٌذكرها الرسول (٘)

: "إن هللا -ملسو هيلع هللا ىلص  -لال: لال رسول هللا  -عنه  رضً هللا -ولد رواه البخاري مع اختبلؾ فً اللفظ عن أبً هرٌرة 
ًّ عبدي بشًء أحب إلً مما افترضته علٌه، وما ٌزال  لال: من عادى فً ولًٌّا فمد آذنته بالحرب، وما تمرب إل
ً عبدي ٌتمرب إلً بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي ٌسمع به، وبصره الذي ٌبصر به، وٌده الت

 ٌبطش بها، ورجله التً ٌمشً بها. . ".
باب التواضع. وٌروى عن عابشة رضً هللا عنها بلفظ  -كتاب الرلاق - ٘ٓٔ/1(:صٕٓ٘ٙصحٌح البخاري)
 لرٌب من هذا.
 .ٕٙ٘/ ٙ -لئلمام أحمد-انظر: المسند 

ب(: أعلمته بالهبلن )ولٌا(: هو العالم بدٌن هللا تعالى المواظب على طاعته المخلص فً عبادته. )آذنته بالحر
 والنكال. 

 [٘ٓٔ/1)مما افترضت علٌه(: من الفروض العٌنٌة وفروض الكفاٌة.] تعلٌك مصطفى البؽا:صحٌح البخاري:
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ُ 2ال ٌرضى بذلن، فإّن هللا ال ٌرضاه كما لال: }َوال ٌَْرضى ِلِعباِدِه اْلُكْفَر{ ]الزمر:  [، ولال: َوَّللاَّ
َ ال ٌَْرضى َعِن اْلمَْوِم ٕ٘ٓاْلفَساَد{]البمرة:  ال ٌُِحبُّ  [ ، ولال تعالى: فَإِْن تَْرَضْوا َعْنُهْم فَإِنَّ َّللاَّ

  .(ٔ)["2ٙاْلفاِسِمٌَن{ ]التوبة: 
 .(ٕ)«ذاق طعم اإلٌمان من رضً باهلل ربا، وباإلسبلم دٌنا، وبدمحم رسوال»لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص 
ٌسمع النداء: رضٌت باهلل ربا، وباإلسبلم دٌنا، وبدمحم رسوال،  من لال حٌن»ولال: 
 .(ٖ)«ؼفرت له ذنوبه

: "وهذان الحدٌثان علٌهما مدار ممامات -بعد ان ساق الحدٌثٌن السابمٌن-لال ابن المٌم
الدٌن، وإلٌهما ٌنتهً. ولد تضمنا الرضا بربوبٌته سبحانه وألوهٌته. والرضا برسوله، واالنمٌاد 

ضا بدٌنه، والتسلٌم له، ومن اجتمعت له هذه األربعة: فهو الصدٌك حما. وهً سهلة له. والر
بالدعوى واللسان. وهً من أصعب األمور عند الحمٌمة واالمتحان. وال سٌما إذا جاء ما ٌخالؾ 
 هوى النفس ومرادها. من ذلن تبٌن أن الرضا كان لسانه به ناطما. فهو على لسانه ال على حاله.

لهٌته ٌتضمن الرضا بمحبته وحده، وخوفه، ورجابه، واإلنابة إلٌه، والتبتل فالرضا بإ
إلٌه، وانجذاب لوى اإلرادة والحب كلها إلٌه. فعل الراضً بمحبوبه كل الرضا. وذلن ٌتضمن 

 عبادته واإلخبلص له.
والرضا بربوبٌته: ٌتضمن الرضا بتدبٌره لعبده. وٌتضمن إفراده بالتوكل علٌه. 

 ه، والثمة به، واالعتماد علٌه. وأن ٌكون راضٌا بكل ما ٌفعل به.واالستعانة ب
 فاألول: ٌتضمن رضاه بما ٌإمر به. والثانً: ٌتضمن رضاه بما ٌمدر علٌه.

وأما الرضا بنبٌه رسوال: فٌتضمن كمال االنمٌاد له. والتسلٌم المطلك إلٌه، بحٌث ٌكون 
لماته. وال ٌحاكم إال إلٌه. وال ٌحكم علٌه أولى به من نفسه. فبل ٌتلمى الهدى إال من موالع ك

ؼٌره، وال ٌرضى بحكم ؼٌره ألبتة. ال فً شًء من أسماء الرب وصفاته وأفعاله. وال فً شًء 
من أذواق حمابك اإلٌمان ومماماته. وال فً شًء من أحكام ظاهره وباطنه. ال ٌرضى فً ذلن 

ٌمه ؼٌره من باب ؼذاء المضطر إذا بحكم ؼٌره. وال ٌرضى إال بحكمه. فإن عجز عنه كان تحك
لم ٌجد ما ٌمٌته إال من المٌتة والدم. وأحسن أحواله: أن ٌكون من باب التراب الذي إنما ٌتٌمم به 

 عند العجز عن استعمال الماء الطهور.
وأما الرضا بدٌنه: فإذا لال، أو حكم، أو أمر، أو نهى: رضً كل الرضا. ولم ٌبك فً 

لم له تسلٌما. ولو كان مخالفا لمراد نفسه أو هواها، أو لول مملده للبه حرج من حكمه. وس
 وشٌخه وطابفته.

وهاهنا ٌوحشن الناس كلهم إال الؽرباء فً العالم. فإٌان أن تستوحش من االؼتراب 
والتفرد. فإنه وهللا عٌن العزة، والصحبة مع هللا ورسوله، وروح األنس به. والرضا به ربا، 

  رسوال وباإلسبلم دٌنا.وبدمحم ملسو هيلع هللا ىلص
بل الصادق كلما وجد مس االؼتراب، وذاق حبلوته، وتنسم روحه. لال: اللهم زدنً 
اؼترابا، ووحشة من العالم، وأنسا بن. وكلما ذاق حبلوة هذا االؼتراب، وهذا التفرد: رأى 

هم وزبالة الوحشة عٌن األنس بالناس، والذل عٌن العز بهم. والجهل عٌن الولوؾ مع آراب
أذهانهم، واالنمطاع عٌن التمٌد برسومهم وأوضاعهم. فلم ٌإثر بنصٌبه من هللا أحدا من الخلك. 
ولم ٌبع حظه من هللا بموافمتهم فٌما ال ٌجدي علٌه إال الحرمان. وؼاٌته: مودة بٌنهم فً الحٌاة 

ا فً الصدور، الدنٌا. فإذا انمطعت األسباب. وحمت الحمابك، وبعثر ما فً المبور، وحصل م
وبلٌت السرابر، ولم ٌجد من دون مواله الحك من لوة وال ناصر: تبٌن له حٌنبذ موالع الربح 

 .(ٗ)"والخسران. وما الذي ٌخؾ أو ٌرجح به المٌزان. وهللا المستعان، وعلٌه التكبلن

                                                           
 .1ٖٙ-1ٔٙ/ٓٔالفتاوى لشٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة: (ٔ)
 .(2ٗٙٔ، وابن حبان )1ٕٓ/ ٔ(، وأخرجه أٌضا أحمد ٖٕٕٙ(، والترمذي )ٖٗمسلم )(ٕ)
 .(2ٕٔ، وأخرجه ابن ماجه )ٕٙ/ ٕ(، والنسابً ٕٓٔ(، والترمذي )ٕ٘٘وأبو داود )(، 1ٖٙمسلم )(ٖ)
 .2ٕٔ - 2ٔٔ/ ٕمدارج السالكٌن:(ٗ)
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ثم لال ابن المٌم:" ومن أعظم أسباب حصول الرضا: أن ٌلزم ما جعل هللا رضاه فٌه. 
 ٌوصله إلى ممام الرضا وال بد.فإنه 

متى ٌبلػ العبد إلى ممام الرضا؟ فمال: إذا ألام نفسه على أربعة « لٌل لٌحٌى بن معاذ:
أصول فٌما ٌعامل به ربه، فٌمول: إن أعطٌتنً لبلت. وإن منعتنً رضٌت. وإن تركتنً عبدت. 

 .(ٔ)  »وإن دعوتنً أجبت
لى الملب. فإذا باشر الملب حمٌمة العلم الرضا هو صحة العلم الواصل إ«ولال الجنٌد: 

أداه إلى الرضا، ولٌس الرضا والمحبة كالرجاء والخوؾ، فإن الرضا والمحبة حاالن من أحوال 
أهل الجنة. ال ٌفارلان المتلبس بهما فً الدنٌا، وال فً البرزخ، وال فً اآلخرة. بخبلؾ الخوؾ 

وا ٌرجونه، وأمنهم مما كانوا ٌخافونه. وإن والرجاء، فإنهما ٌفارلان أهل الجنة بحصول ما كان
كان رجاإهم لما ٌنالون من كرامته دابما، لكنه لٌس رجاء مشوبا بشن. بل هو رجاء واثك بوعد 

 .(ٕ)  »صادق، من حبٌب لادر. فهذا لون ورجاإهم فً الدنٌا لون
األفضل. الرضا سكون الملب إلى لدٌم اختٌار هللا للعبد أنه اختار له «ولال ابن عطاء:

 .(ٖ)  »فٌرضى به
ثم لال ابن المٌم: وهذا رضا بما منه. وأما الرضا به: فؤعلى من هذا وأفضل. ففرق بٌن 

 .(ٗ)من هو راض بمحبوبه، وبٌن من هو راض بما ٌناله من محبوبه من حظوظ نفسه"
ولد جاء هذا الرضا بؤنواعه مبٌنا فً سورة "األنعام" التً هً سورة التوحٌد العظمى، 

 مد اشتملت علً ثبلثة أنواع من الرضا هً جماع التوحٌد كله:ف
 الرضا باهلل ربا ال شرٌن له فً التمرب والتؤله والتعبد: -أوال:

ٍء{ ]األنعام: ًْ ٌَْر هللاِ أَْبِؽً َربًّا َوُهَو َربُّ ُكّلِ َش  [.ٗٙٔلال تعالى:}لُْل أََؼ
 اعة:الرضا باهلل حكما ال شرٌن له فً التشرٌع والط -ثانٌا:

ٌُْكُم اْلِكتَاَب ُمفَصَّبلً{]األنعام: ٌَْر هللاِ أَْبتَِؽً َحَكًما َوُهَو الَِّذي أَنََزَل إِلَ  [.ٗٔٔلال تعالى:}أَفَؽَ
 الرضا باهلل ولٌا ال شرٌن له فً محبته ومواالته: -ثالثا:

َِّخذُ َوِلًٌّا فَاِطِر السََّماَواِت َواألَ  ٌَْر هللاِ أَت  [.ْٗٔرِض{ ]األنعام:لال تعالى:}لُْل أََؼ
ٕ- ًّ ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: أنه ال ٌصح طلب رب ؼٌر هللا تعالى ألنه رب كل شً، فبل ول

وال حكم وال رّب إالّ هللا، الذي من عدل به ؼٌره فمد أشرن فً ألوهٌّته ولو وّحد ربوبٌّته، 
د اإللهٌّة مفرق الطرق فتوحٌد الربوبٌّة هو الذي اجتمعت فٌه الخبلبك مإمنها وكافرها، وتوحٌ

بٌن المإمنٌن والمشركٌن، ولهذا كانت كلمة اإلسبلم: ال إله إالّ هللا، ولو لال: ال رّب إالّ هللا 
أجزاه عند المحممٌن، فتوحٌد األلوهٌّة هو المطلوب من العباد، ولهذا كان أصل "هللا" اإلله، كما 

 .(٘) من شذّ منهمهو لول سٌبوٌه، وهو الصحٌح، وهو لول جمهور أصحابه إالّ 
وٌستفاد من اآلٌة الكرٌمة: أن كل األسبلة المتعلمة بتوحٌد الربوبٌة استفهامات تمرٌر، ٌراد -ٖ

منها أنهم إذا ألروا رتب لهم التوبٌخ واإلنكار على ذلن اإللرار. ألن الممر بالربوبٌة ٌلزمه 
{  ومنه لوله: اإللرار باأللوهٌة ضرورة؛ لال تعالى: }لل أؼٌر هللا أبؽى ربا{، ِ َشنٌّ }أَفًِ َّللاَّ

[، وإن زعم بعض العلماء أن هذا استفهام إنكار، ألن استمراء المرآن دل على أن ٓٔ]إبراهٌم : 
االستفهام المتعلك بالربوبٌة استفهام تمرٌر ولٌس استفهام إنكار، ألنهم ال ٌنكرون الربوبٌة، كما 

 رأٌت كثرة اآلٌات الدالة علٌه.
ء ٌوم المٌامة، إذ أن لاعدة الحساب والجزاء التً تمثل لمة العدل ومنتهاه أن هللا عدالة الجزا-ٗ

ٌجازي العباد بؤعمالهم، إن خٌراً فخٌر، وإن شراً فشر، وال ٌحمل الحك تبارن وتعالى أحداً وزر 
ٌَْها َوالَ تَِزُر َواِزَرةٌ  ِوْزَر أُْخَرى ثُمَّ إِلَى َربُِّكم  ؼٌره، كما لال تعالى: }َوالَ تَْكِسُب ُكلُّ نَْفٍس إاِلَّ َعلَ

                                                           
 .2ٖٔ/ٕنمبل عن: مدارج السالكٌن: (ٔ)
 .2ٖٔ/ٕنمبل عن: مدارج السالكٌن: (ٕ)
 .2ٖٔ/ٕنمبل عن: مدارج السالكٌن: (ٖ)
 .2ٖٔ-2ٕٔ/ٕمدارج السالكٌن: (ٗ)
 .1لتوحٌد المفٌد:انظر: تجرٌد ا (٘)
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ْرِجعُُكْم فٌَُنَبِّبُُكم بَِما ُكنتُْم فٌِِه تَْختَِلفُوَن{ ]األنعام:  [ . وهذا هو العدل الذي ال عدل فوله، ٗٙٔمَّ
ِن اْهتََدى فَإِنََّما ٌَْهتَدي ِلنَْفِسِه َوَمن  فالمهتدي ٌمطؾ ثمار هداٌته، والضال ضبلله على نفسه، }مَّ

بٌَِن َحتَّى نَْبعََث َرُسوالً{  َضلَّ  ٌَْها َوالَ تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى َوَما ُكنَّا ُمعَذِّ فَإِنََّما ٌَِضلُّ َعلَ
 [ .٘ٔ]اإلسراء: 

وهذه الماعدة العظٌمة إحدى الشرابع التً اتفمت الرساالت السماوٌة على تمرٌرها، لال 
 -أاَلَّ تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى  -َوإِْبَراِهٌَم الَِّذي َوفَّى  -ُصُحِؾ ُموَسى تعالى: }أَْم لَْم ٌُنَبَّؤْ بَِما فًِ 

نَساِن إاِلَّ َما َسعَى  ٌَْس ِلئْلِ -ٖٙثُمَّ ٌُْجَزاهُ اْلَجَزاء اأْلَْوفَى{ ]النجم:  -َوأَنَّ َسْعٌَهُ َسْوَؾ ٌَُرى  -َوأَن لَّ
ٗٔ.] 
إخذ أحد بجرٌرة ؼٌره، وأن نفع العمل وضرره عابد إلى ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: أنه ال ٌ-٘

عامله ال إلى ؼٌره، وأنه ال ٌجنً جان إال على نفسه. وٌشهد لهذا: لول هللا تعالى: }َواَل تَْكِسُب 
ٌَْها َواَل تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى{ .  ُكلُّ نَْفٍس إاِلَّ َعلَ

مابه تعالى، وهو: "الرب": أي:"المالن والمتصرؾ ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة إثبات اسم من اس-ٙ
 .(ٔ)والمدبر والسٌد والمربً"

، وذلن من اسمه )الرب( الثابت بالكتاب والسنة  و"الرب": صفةٌ ذاتٌةٌ ثابتةٌ هلل َعزَّ وَجلَّ
فً مواضع عدٌدة؛ تارة وحده )الرب( ، وتارة مضافاً؛ مثل: )رب العالمٌن( ، و )رب 

 المشرلٌن(. 
ِ َرّبِ اْلعَالَِمٌَن{ ]الفاتحة: لال تعا  [. ٕلى }اْلَحْمُد ّلِِلَّ

ٌِْن{ ]الرحمن:  ٌِْن َوَربُّ اْلَمْؽِربَ  [.2ٔولوله تعالى:}َربُّ اْلَمْشِرلَ
: "أما -ملسو هيلع هللا ىلص  -و"الرب": لم ٌؤت فً المرآن بدون إضافة لكن فً السنة لال الرسول 

 .(ٕ)الركوع فعظموا فٌه الرب"
 .(ٖ)ً "السوان": "مطهرة للفم مرضاة للرب"ولال ف

بُّ من العبد فً جوؾ اللٌل اآلخر،  وعن عمرو بن عبسة مرفوعاً: ))ألرب ما ٌكون الرَّ
 .(ٗ)فإن استطعت أن تكون ممن ٌذكر هللا فً تلن الساعة؛ فكن"

لال ابن لتٌبة:"ومن صفاته )الرب( ، والرب المالن، ٌُمال: هذا رب الدار ورب الضٌعة 
رب الؽبلم؛ أي: مالكه، لال هللا سبحانه: }اْرجْع إلى َربِّن{ ؛ أي: إلى سٌدن. وال ٌُمال لمخلوق: و

ؾ باإلضافة؛ ألن هللا  ؛ معرفاً باأللؾ والبلم؛ كما ٌُمال هلل، إنما ٌُمال: هذا رب كذا، فٌُعرَّ بُّ هذا الرَّ
؛ دلَّت األلؾ والبلم على معنى بُّ العموم، وإذا لٌل لمخلوق: ربُّ  مالن كل شًء. فإذا لٌل: الرَّ
كذا وربُّ كذا؛ نُسب إلى شًء خاص؛ ألنه ال ٌملن ]شٌباً[ ؼٌره"

(٘). 
ولال ابن المٌم:" وتؤمل ارتباط الخلك واألمر بهذه األسماء الثبلثة، وهً )هللا( ، و 
)الرب(، و)الرحمن( ؛ كٌؾ نشؤ عنها الخلك واألمر والثواب والعماب، وكٌؾ جمعت الخلك 

 رلتهم؛ فلها الجمع، ولها الفرق.وف
فاسم )الرب( له الجمع الجامع لجمٌع المخلولات؛ فهو رب كل شًء وخالمه والمادر 
علٌه، ال ٌخرج شًء عن ربوبٌته، وكل من فً السماوات واألرض عبد له فً لبضته وتحت 

وألروا له طوعاً  لهره، فاجتمعوا بصفة الربوبٌة، وافترلوا بصفة اإللهٌة، فؤلَّهه وحده السعداء،
بؤنه هللا الذي ال إله إال هو، الذي ال تنبؽً العبادة والتوكل والرجاء والخوؾ والحب واإلنابة 
واإلخبات والخشٌة والتذلل والخضوع إالَّ له، وهنا افترق الناس، وصاروا فرٌمٌن: فرٌماً 

ً موحدٌن فً الجنة؛ فاإللهٌة هً التً فرلتهم كما أنَّ الربوبٌة هً  مشركٌن فً السعٌر، وفرٌما

                                                           
 .2ٔٔصفات هللا عز وجل الواردة فً الكتاب والسنة، السماؾ:(ٔ)
 .(؛ عن عابشة رضً هللا عنها2ٕٔٔ(، ومسلم )2ٕٗ٘رواه: البخاري )(ٕ)
/ ٕ(، وابن حبان )ٓٔ/ ٔ(، والنسابً )ٕٙ/ ٙ(، ووصله أحمد )1٘ٔ/ ٗرواه البخاري معلمًا مجزوًما )(ٖ)

 .(2ٖٗ/ ٔرح السنة" )(، وحّسنه البؽوي فً "ش12ٕ
 .(1ٖٕٖصحٌح سنن الترمذي: )(ٗ)
 .2ؼرٌب المرآن: (٘)
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من صفة اإللهٌة، والخلك  -مظهره ولٌامه-التً جمعتهم؛ فالدٌن والشرع، واألمر والنهً 
واإلٌجاد والتدبٌر والفعل من صفة الربوبٌة، والجزاء بالثواب والعماب والجنة والنار من صفة 

لهم بربوبٌته، وأثابهم الملن، وهو ملن ٌوم الدٌن، فؤمرهم بإلهٌته، وأعانهم ووفمهم وهداهم وأض
 .(ٔ)وعالبهم بملكه وعدله، وكل واحدة من هذه األمور ال تنفن عن األخرى ..."

لال السعدي:"الرب: هو المربً جمٌع عباده بالتدبٌر وأصناؾ النعم، وأخص من هذا 
تربٌته ألصفٌابه بإصبلح للوبهم وأرواحهم وأخبللهم وبهذا كثر دعاإهم له بهذا اإلسم الجلٌل 

 نهم ٌطلبون منه هذه التربٌة الخاصة.أل
وهو الذي له جمٌع معانً الربوبٌة التً ٌستحك أن ٌإله ألجلها وهً صفات الكمال كلها 
والمحامد كلها له والفضل كله واإلحسان كله، وأنه ال ٌشارن هللا أحد فً معنى من معانً 

ٌء َوُهَو السَِّمٌُع اْلبَِص  ًْ ٌَْس َكِمثِْلِه َش [ ، ال بشر وال ملن، بل هم ٌٔٔر{ ]الشورى : الربوبٌة } لَ
ً عبٌد مربوبون لربهم بكل أنواع الربوبٌة، ممهورون خاضعون لجبلله وعظمته، فبل  جمٌعا
ٌنبؽً أن ٌكون أحد منهم نداً وال شرٌكاً هلل فً عبادته وإلوهٌته، فبربوبٌته سبحانه ٌربً الجمٌع 

ً وتد ً ورزلا بٌراً وإحٌاًء وإماتةً، وهم ٌشكرونه على ذلن من مبلبكة وأنبٌاء وؼٌرهم خلما
بإخبلص العبادة كلها له وحده، فٌإلهونه وال ٌتخذون من دونه ولٌاً وال شفٌعاً، فاإللهٌة حك له 

 .(ٕ)سبحانه على عباده بصفة ربوبٌته"
ا َصفًّا *{ وفً اآلٌة الكرٌمة الرد على من تؤّول "الرب" فً لوله: }َوَجاَء َربَُّن َواْلَملَُن َصفًّ -2

 !!(ٖ)[، بمعنى "المربً من المبلبكة"ٕٕ]الفجر: 
فهل ٌشن من له أدنى مسكة من عمل وإٌمان أنه من المعلوم »لال شٌخ اإلسبلم:"  

باالضطرار فً دٌن االسبلم أنَّ هذا من أعظم االفتراء على هللا وعلى رسوله، وعلى كبلمه، 
ٌَْها َوالَ وأنَّ هللا لم ٌجعل لمحمٍد لط ربًا ؼٌر هللا ٍء َوالَ تَْكِسُب ُكلُّ نَْفٍس إِالَّ َعلَ ًْ : }َوُهَو َربُّ ُكّلِ َش
 . (ٗ)[« ٗٙٔتَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى{ ]األنعام: 

 
 

 المرآن
ا آتَاُكْم إِنه }َوُهَو الهِذي َجعَلَُكْم َخََلئَِؾ اأْلَْرِض َوَرفََع بَْعَضُكْم فَْوَق بَْعٍض َدَرَجاٍت ِلٌَْبلَُوُكْم فًِ مَ 

 [٘ٙٔ({ ]األنعام : َ٘ٙٔربهَن َسِرٌُع اْلِعمَاِب َوإِنههُ لَؽَفُوٌر َرِحٌٌم )
 التفسٌر:

وهللا سبحانه هو الذي جعلكم تخلفون من سبمكم فً األرض بعد أن أهلكهم هللا، واستخلفكم فٌها؛ 
جات، لٌبلوكم فٌما لتعمروها بعدهم بطاعة ربكم، ورفع بعضكم فً الرزق والموة فوق بعض در

أعطاكم من نعمه، فٌظهر للناس الشاكر من ؼٌره. إن ربن سرٌع العماب لمن كفر به وعصاه، 
 وإنه لؽفور لمن آمن به وعمل صالحا وتاب من الموبمات، رحٌم به.

 سبب النزول:
فنحن نجمع لن  : ما ٌحملن على الذي أتٌتنا به إال الحاجة-ملسو هيلع هللا ىلص -لال مماتل:" لمولهم للنبً

 .(٘){"َوَرفََع بَْعَضُكْم فَْوَق بَْعٍض َدَرَجاٍت ِلٌَْبلَُوُكْم فًِ َما آتَاُكمْ من أموالنا فنزلت: }

                                                           
 .ٖٗ/ٔمدارج السالكٌن:(ٔ)
 .ٕٓٓ-22ٔتفسٌر اسماء هللا الحسنى للسعدي: (ٕ)
إنَّ الربَّ هو المربً، فلعلَّ ملًكا عظًٌما هو أعظُم المبلبكِة (: »ٖٗٔ)ص« أساس التمدٌس»لال الرازي فً (ٖ)

 ِ ًّ  .[«.ٕٕملسو هيلع هللا ىلص، وكاَن هو المراد من لوله: }َوَجاَء َربَُّن َواْلَملَُن َصفًّا َصفًّا *{ ]الفجر:  كان مربًٌا للنب
 .( طبعة مجمع الملن فهد2ٖٓ - ٖٙٓ/ ٙبٌان تلبٌس الجهمٌة )(ٗ)
 .ٔٓٙ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:٘)

ٌِْل َوالنََّهاِر َوُهَو السَِّمٌُع اْلعَِلٌُم{  وهذا الخبر مروي عن ابن عباس فً سبب نزول لوله تعالى:}َولَهُ  َما َسَكَن فًِ اللَّ
 [.ٖٔ]األنعام : 
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وهللا سبحانه هو  [، أي:"٘ٙٔ}َوُهَو الَِّذي َجعَلَُكْم َخبَلبَِؾ اأْلَْرِض{ ]األنعام : لوله تعالى: 
أهلكهم هللا، واستخلفكم فٌها؛ لتعمروها بعدهم الذي جعلكم تخلفون من سبمكم فً األرض بعد أن 

 .(ٔ)بطاعة ربكم"
 .(ٕ)لال السمعانً:" أي: ٌخلؾ بعضكم بعضا" 
 .(ٖ)لال مماتل:" ٌعنً: من بعد هبلن األمم الخالٌة" 
 .(ٗ)المعنى:سكان األرض؛ ٌخلؾ بعضكم بعضا، واحدهم: خلٌفة" لال ابن أبً زمنٌن:" 

لمرون الماضٌة وأورثكم األرض ٌا أمة دمحم صلى هللا ٌعنً: أهلن أهل ا لال البؽوي:"
 .(٘)علٌه وسلم من بعدهم، فجعلكم خبلبؾ منهم فٌها تخلفونهم فٌها وتعمرونها بعدهم"

ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وأمته : وهللا الذي جعلكم ، أٌها الناس ،  لال الطبري:" 
كان لبلكم من المرون واألمم الخالٌة ، واستخلفكم ، فجعلكم  }خبلبَؾ األرض{، بؤن أهلن َمنْ 

 .(ٙ)خبلبؾ منهم فً األرض"
جعلكم تعمرون األرض جٌبل بعد جٌل ، ولَْرنا بعد لرن ، وَخلَفا بعد  لال ابن كثٌر:أي:" 

ً األْرِض ٌَْخلُفُوَن { وؼٌره،  كما لال : } َولَْو نََشاُء لََجعَْلنَا ِمْنُكْم َمبلبَِكةً فِ (2)َسلَؾ. لاله ابن زٌد 
[ ، ولوله } إِنًِّ ٕٙ[ ، وكموله تعالى : } َوٌَْجعَلُُكْم ُخلَفَاَء األْرِض { ]النمل : ٓٙ]الزخرؾ : 

ُكْم َوٌَْستَْخِلفَُكْم فًِ َٖٓجاِعٌل فًِ األْرِض َخِلٌفَةً { ]البمرة :  [ ، ولوله } َعَسى َربُُّكْم أَْن ٌُْهِلَن َعُدوَّ
ٌَْؾ تَْعَملُوَن { ]األعراؾ : األْرِض فٌََ   .(1)["2ْٕٔنُظَر َك
 [، وجوه:٘ٙٔ}َوُهَو الَِّذي َجعَلَُكْم َخبَلبَِؾ اأْلَْرِض{ ]األنعام : لوله تعالى:وفً  

ً لؤلرض ، حكاه الماترٌدي ً من الجان سكانا ، وابن (ٓٔ)، والماوردي(2)أحدها : أنه جعلهم خلفا
 عن ابن عباس. ،(ٔٔ)الجوزي
أن سكان األرض ٌخلؾ بعضهم بعضا، وذلن فإن أهل كل عصر ٌخلؾ أهل العصر والثانً : 

الذي لبله ، كما مضى أهل عصر خلفه أهل عصر بعده على انتظام ، حتى تموم الساعة على 
، (ٕٔ)العصر األخٌر فبل ٌخلك عصر ، فصارت هذه األمة خلفاً لؤلمم الماضٌة. ذكره الماوردي

 ، وؼٌرهم.(ٙٔ)، والنحاس(٘ٔ)، وابن لتٌبة(ٗٔ)زٌد، وابن (ٖٔ)وهو معنى لول السدي

                                                                                                                                                                      

فمالوا: ٌا دمحم إنا لد علمنا أنه إنما ٌحملن على ما  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لال الكلبً عن ابن عباس: "إن كفار مكة أتوا رسول هللا 
لنا حتى تكون أؼنانا رجبل وترجع عما أنت علٌه، فنزلت هذه تدعو إلٌه الحاجة، فنحن نجعل لن نصٌبا فً أموا

 اآلٌة".
 – 2/ ٖأ، وزاد المسٌر: 2ٙٔ، والكشؾ والبٌان: 2/ ٕ، وتنوٌر الممباس: ٕٗٔ]انظر: أسباب النزول للواحدي:

ٔٓ .] 
 .ٓ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٙٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٕ)
 .ٓٓٙ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .ٓٔٔ/ٌٕر ابن ابً زمنٌن:تفس (ٗ)
 .ٕٕٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (٘)
 .12ٕ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖ٘ٗٔ/٘(:ص1ٔ2ٓانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (2)
 .1ٖٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٖٖٗ/ٗانظر: تفسٌر الماترٌدي: (2)
 ، ولم ألؾ علٌه فً تفسٌر الطبري وابن ابً حاتم.22ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .22/ٕنظر: زاد المسٌر:ا (ٔٔ)
 .22ٔ-2ٙٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .ٖ٘ٗٔ/٘(:ص1ٔ12انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .ٖ٘ٗٔ/٘(:ص1ٔ2ٓانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .ٗٙٔانظر: ؼرٌب المرآن: (٘ٔ)
 .ٕٙ٘/ٕانظر: معانً المرآن: (ٙٔ)
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 .(ٔ)أما }خبلبؾ األرض{، فؤهلن المرون واستخلفنا فٌها من بعدهم" لال السدي:" 
 .(ٕ)ٌستخلؾ فً األرض لوما بعد لوم، ولوما بعد لوم" لال ابن زٌد:" 
ولٌل الن بعضهم ٌخلؾ بعضا حتى تموم الساعة علٌهم، والحدٌث ٌموي  لال النحاس:" 
 .(ٖ)هذا المول"

 .(ٗ)والثالث : جعل بعضهم خلٌفة لبعض لٌتآلفوا بالتعاون. ذكره الزجاج
 .(ٙ)، والزجاج(٘)والرابع :ألنهم آخر األمم وكانوا خلفاً لمن تمدمهم. وهذا لول أبو عبٌدة

 .(2)جعلت أمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص خبلبؾ كل األمم " لال أبو عبٌدة:"
خاتم النبٌٌن فؤمته لد  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ألن النبً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بؾ األرض أمة دمحم لال الزجاج:" لٌل خبل

 .(1)خلفت سابر األمم
، وهً من لول «وصٌفة»جمع  «الوصابؾ»، كما «خلٌفة»جمع  «:الخبلبؾ»و

 :  (2)المابل: َخلَؾ فبلن فبلنًا فً داره ٌخلُفه ِخبلفة ، فهو خلٌفة فٌها ، لال الشماخ
 (ٓٔ)تُِصٌبُُهُم َوتُْخِطبُنًِ الَمنَاٌا                   َوأَْخلُُؾ فًِ ُربُوعٍ َعْن ُربُوعِ 

 .(ٔٔ)والخامس: أنهم خلفاء هللا فً أرضه ٌملكونها وٌتصرفون فٌها. أفاده الزمخشري
 وحسن المعاملة معه. -ملسو هيلع هللا ىلص  -والخامس: فً بٌان صحبة رسول هللا 

جعلهم خبلبؾ من تمدمهم من المكذبٌن والصدٌمٌن؛  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أصحاب رسول هللا  ٌعنً:
لٌحذروا تكذٌبه والخبلؾ له، وٌرؼبوا فً تصدٌمه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لٌعلموا ما حل بالمكذبٌن برسول هللا 

وٌكون لهم بمن  والموافمة له والطاعة؛ لٌكون لهم بمن تمدمهم عبرة فً التحذٌر والترؼٌب،
أن كٌؾ ٌجب أن ٌصحبوه وٌعاملوه: من  -ملسو هيلع هللا ىلص  -تمدمهم لدوة وعبرة؛ لٌعرفوا صحبة رسول هللا 

 .(ٕٔ)اإلحسان إلٌه، والتعظٌم له والتصدٌك، وٌجتنبوا اإلساءة إلٌه والتكذٌب. ذكره الماترٌدي
 فً بٌان وحدانٌة الرب.والسادس:

هم خبلبؾ بعض فً الوجود وفً األحوال فً الحٌاة، ٌعنً: البشر كلهم، جعل بعض
والموت، والؽناء، والفمر، والصحة، والسمم، وفً العز، والذل، وفً كل شًء، وفً الصؽر، 
 -والكبر؛ لٌكون لهم فً ذلن عبر ودلٌل على معرفة منشبهم وخالمهم؛ ألنه لو أنشؤهم جمٌعا معا 

حال، ولكن أنشؤهم واحدا بعد واحد ولرنا بعد  لم ٌعرفوا أحوال أنفسهم وتؽٌرهم من حال إلى
لرن؛ لٌعرفوا أحوال أنفسهم وانتمالهم من حال إلى حال؛ لٌعرفوا أن منشبهم واحد؛ ألنهم لو 

لم ٌعرفوا مبادئ أحوالهم من حال نطفة، ثم من علمة، ثم من مضؽة، ثم من  -كانوا جمٌعا معا 

                                                           
 .ٖ٘ٗٔ/٘(:ص1ٔ12أخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٖ٘ٗٔ/٘(:ص1ٔ2ًٓ حاتم)أخرجه ابن اب (ٕ)
 .ٕٙ٘/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 .ٕٖٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٗ)
 .2ٖٙ/ٔانظر: مجاز المرآن: (٘)
 .ٕٖٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٙ)
 .2ٖٙ/ٔمجاز المرآن: (2)
 .ٕٖٔ/ٕمعانً المرآن: (1)
التً لالها المرأته عابشة ،  ، واللسان "ربع"، من لصٌدته 2ٕٓ/  ٔ، ومجاز المرآن ألبً عبٌدة  1٘دٌوانه: (2)

 وكانت تلومه على طول تعهده ماله ، أولها : 
 أََعابَِش ، َما ِلمَْوِمِن ال أََراُهْم ... ٌُِضٌعُوَن الِهَجاَن َمَع الُمِضٌعِ 

ٌمول : لها تلومٌنً على إصبلح مالً ، فمالً أرى لومن ٌمترون على أنفسهم ، وال ٌهلكون أموالهم فً الكرم 
 ؟ ثم ٌمول لها بعد أبٌات :  والسخاء

 لََماُل اْلَمْرِء ٌُْصِلُحهُ فٌَُْؽنًِ ... َمفَالَِرهُ ، أََعؾُّ ِمَن المُنُوعِ 
و )) المنوع (( ، السإال . ولوله : )) وأخلؾ فً ربوع ... (( ، )) الربوع (( جمع )) ربع وهو جماعة الناس 

 لوم بعد لوم. الذٌن ٌنزلون )) ربعا (( ٌسكنونه ، ٌمول : أبمً فً
 .11ٕ/ٕٔ، وتفسٌر الطبري:2ٕٓ/  ٔانظر:مجاز المرآن ألبً عبٌدة  (ٓٔ)
 .1ٗ/ٕانظر: الكشاؾ: (ٔٔ)
 .ٕٖٗ/ٗتفسٌر الماترٌدي: (ٕٔ)
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األحوال: من الؽنى والفمر، والصحة، والسمم، حال الصؽر إلى حال الكبر، وكذلن هذا فً جمٌع 
لم ٌعرفوا ذلن، لكن جعل بعضهم خبلبؾ بعض؛ لٌدلهم على ما  -ولو كان كله على حالة واحدة 

  .(ٔ)-أٌضا-ذكرنا. ذكره الماترٌدي 
لال فً التسهٌل: المعنى: "ٌخلؾ بعضكم بعضا فً السكنى فً األرض أو خبلبؾ عن 

هذا لجمٌع الناس، ولٌل: ألمة دمحم صلّى هللا علٌه واله وسلّم ألنهم  هللا فً أرضه، والخطاب على
 .(ٕ)خلفوا األمم المتمدمة"

ورفع بعضكم  [، أي:"٘ٙٔ}َوَرفََع بَْعَضُكْم فَْوَق بَْعٍض َدَرَجاٍت{ ]األنعام : لوله تعالى: 
 .(ٖ)فً الرزق والموة فوق بعض درجات"

 .(ٗ){، ٌمول : فً الرزق "عن السدي : "}ورفع بعضكم فوق بعض درجات 
 .(٘)ٌعنً: فً الفضل والؽنى" لال مماتل بن حٌان:" 
 .(ٙ)لال مماتل بن سلٌمان:" ٌعنى بالـ}درجات{، الفضابل والرزق" 

 .(2)لال الكلبً: "فضابل فً المعاش"
 .(1)أي: فضل بعضكم على بعض فً الزرق" لال النحاس:" 
 .(2)لشرؾ"أي: فضَّل فً المال وا لال ابن لتٌبة:" 
 .(ٓٔ)فً الشرؾ والرزق" لال الزمخشري:ٌعنً:" 
 .(ٔٔ)فً الخلك والرزق والموة والبسطة والفضل والعلم" لال المرطبً:أي:" 
 .(ٕٔ)لال السمعانً:" ٌعنً: فً الدنٌا بالفمر والؽنى، والمرض والصحة، ونحو هذا " 
باء ولوة األجسام ، ٌعنً: ما خالؾ بٌنهم فً الؽنى بالمال وشرؾ اآل لال الماوردي:" 

وهذا ، وإن ابتدأه تفضبلً من ؼٌر جزاء وال استحماق ، لحكمه منه تضمنت ترؼٌباً فً األعلى 
 .(ٖٔ)وترهٌباً من األدنى ، لتدم له الرؼبة والرهبة"

ٌمول : وخالؾ بٌن أحوالكم ، فجعل بعضكم فوق بعض ، بؤن رفع هذا  لال الطبري:" 
رزق ففّضله بما أعطاه من المال والِؽنى ، على هذا الفمٌر فٌما على هذا ، بما بسط لهذا من ال

ٌْد والموة على هذا الضعٌؾ الواهن  له من أسباب الدنٌا ، وهذا على هذا بما أعطاه من األ خوَّ
المُوى ، فخالؾ بٌنهم بؤن رفع من درجة هذا على درجة هذا ، وخفض من درجة هذا عن درجة 

 .(ٗٔ)هذا"
: فاوت بٌنكم فً األرزاق واألخبلق ، والمحاسن والمساوي ، أي  لال ابن كثٌر:" 

ٌْنَُهْم َمِعٌَشتَُهْم فًِ  والمناظر واألشكال واأللوان ، وله الحكمة فً ذلن ، كموله : } نَْحُن لََسْمنَا بَ
ْنٌَا َوَرفَْعنَا بَْعَضُهْم فَْوَق بَْعٍض َدَرَجاٍت ِلٌَتَِّخذَ بَْعُضُهْم بَعْ  [ ًٕٖضا ُسْخِرًٌّا { ]الزخرؾ : اْلَحٌَاةِ الدُّ

                                                           
 .ٕٖٗ/ٗتفسٌر الماترٌدي: (ٔ)
 .1ٖٕ/ٔالتسهٌل: (ٕ)
 .ٓ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .12ٕ/ٕٔ(:ص2ٖٓٗٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٖٙٗٔ/٘(:ص1ٔ2ٕأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٓٓٙ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .22/ٕ، وتنوٌر الممباس:٘ٙ٘/1التفسٌر البسٌط، للواحدي: (2)
 .2ٕ٘/ٕمعانً المرآن: (1)
 .ٗٙٔؼرٌب المرآن: (2)
 .1ٗ/ٕالكشاؾ: (ٓٔ)
 .1٘ٔ/2تفسٌر المرطبً: (ٔٔ)
 .ٕٙٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٕٔ)
 .22ٔ/ٕالنكت والعٌون: (ٖٔ)
 .12ٕ-11ٕ/ٕٔتفسٌر الطبري (ٗٔ)
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ْلنَا بَْعَضُهْم َعلَى بَْعٍض َولآَلِخَرةُ أَْكبَُر َدَرَجاٍت َوأَْكبَُر تَْفِضٌبل {  ٌَْؾ فَضَّ ، ولوله تعالى: } اْنُظْر َك
 .(ٔ)["ٕٔ]اإلسراء : 
: }ورفع بعضكم فوق بعض درجات{، ٌحتمل هذا -عز وجل  -لوله  لال الماترٌدي:" 

وٌحتمل فً الخلمة جعل لبعض فضابل ودرجات على بعض، وجعل بعضا فوق  فً األحوال،
بعض بدرجات فً الدنٌا؛ لٌكتسبوا ألنفسهم فً اآلخرة الدرجات والفضابل، على ما رؼبوا فً 
الدنٌا فً فضابل الخلمة ودرجات بعضها فوق بعض، ونفروا فً الدون من ذلن؛ لٌرؼبهم ذلن 

 .(ٕ)وٌنفوهم عن اكتساب ما ٌنفرون عنه فً الدنٌا"فً اكتساب الدرجات فً اآلخرة، 
}ورفع بعضكم فوق بعض درجات{، لفظ عام فً المال والموة  لال ابن عطٌة:"لوله: 

 .(ٖ)والجاه وجودة النفوس واألذهان وؼٌر ذلن
ه، لٌبلوكم فٌما أعطاكم من نعم [، أي:"٘ٙٔ}ِلٌَْبلَُوُكْم فًِ َما آتَاُكْم{ ]األنعام : لوله تعالى: 

 .(ٗ)فٌظهر للناس الشاكر من ؼٌره"
 .(٘)لال السمعانً:" أي: لٌختبركم فٌما أعطاكم" 
من نعمة المال والجاه، كٌؾ تشكرون تلن النعمة، وكٌؾ ٌصنع  لال الزمخشري:أي:" 

 .(ٙ)الشرٌؾ بالوضٌع، والحر بالعبد، والؽنى بالفمٌر"
لفمٌر، والشرٌؾ والوضٌع، والحر ٌمول: لٌبتلٌكم، فٌبلو الؽنً وا لال مماتل بن حٌان:" 
 .(1)} فً ما آتاكم{، ٌمول: فٌما أعطاكم"، "(2)والعبد"

ٌمول: ٌبتلً بعض المإمنٌن الموسر بالؽنً، وٌبتلً بعض  لال مماتل بن سلٌمان:"
 .(2)المإمنٌن المعسر بالفالة"

علم أي: لٌختبركم فٌما أعطاكم فٌنظر كٌؾ شكركم، ولد علم ما ٌكون  لال النحاس:" 
 .(ٓٔ)ؼٌب وانما تمع المجازاة على الشهادة"

لكم من فضله ومنحكم من رزله ،  فٌعلم المطٌع  لال الطبري:"  ٌعنً : لٌختبركم فٌما خوَّ
ي مما آتاه الحك الذي أمره بؤدابه منه ،  له منكم فٌما أمره به ونهاه عنه ، والعاصً ؛ ومن المإّدِ

ط فً أدابه" والمفّرِ
(ٔٔ). 

لٌختبركم فٌما رزلكم، ٌعنً: ٌبتلً الؽنً والفمٌر والشرٌؾ والوضٌع  ي:"لال البؽوي:أ 
 .(ٕٔ)والحر والعبد، لٌظهر منكم ما ٌكون علٌه من الثواب والعماب"

أي: لٌختبركم فً الذي أنعم به علٌكم وامتحنكم به ، لٌختبر الؽنً فً  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖٔ)صبره" ؼناه وٌسؤله عن شكره ، والفمٌر فً فمره وٌسؤله عن

أي لٌظهر منكم ما ٌكون ؼاٌته الثواب والعماب. ولم ٌزل بعلمه ؼنٌا،  لال المرطبً:" 
فابتلى الموسر: بالؽنى وطلب منه الشكر، وابتلى المعسر بالفمر وطلب منه الصبر. وٌمال:} 

 .(ٗٔ)[ ٕٓن : لٌبلوكم{، أي: بعضكم ببعض. كما لال:}َوَجعَْلنَا بَْعَضُكْم ِلبَْعٍض فِتْنَة{ ]الفرلا

                                                           
 .1ٖٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٖٖٗ/ٗتفسٌر الماترٌدي: (ٕ)
 .2ٖٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٖ)
 .ٓ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٙٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (٘)
 .1ٗ/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .ٖٙٗٔ/٘(:ص1ٔ2ٖأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٖٙٗٔ/٘(:ص1ٔ2ٗأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٔٓٙ/ٔن:تفسٌر مماتل بن سلٌما (2)
 .2ٕ٘/ٕمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .12ٕ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٕٕٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٕٔ)
 .1ٖٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
 .1٘ٔ/2تفسٌر المرطبً: (ٗٔ)



ٖٔٙ 
 

ٌحتمل: لٌبلوكم فٌما آتاكم من األحوال المختلفة: من الفمر والؽناء،  لال الماترٌدي:" 
والسمم والصحة، والصؽر والكبر، وؼٌر ذلن من األحوال. وٌحتمل: }فً ما آتاكم{ من النعم، 

جمٌعا سبٌل منه هو ما بٌن السبٌلٌن « االبتبلء»أي: لٌبلوكم بالشكر على ما آتاكم من النعم.. و
الحك وسبٌل الباطل، وبٌن أن كل سبٌل إلى ماذا أفضاه لو سلكه: لو سلن سبٌل الحك أفضاه إلى 

 .(ٔ)النعم البالٌة والسرور الدابم، وإن سلن سبٌل الباطل أفضاه إلى عذاب شدٌد وحزن دابم"
الم لال الزجاج:" فدل بهذا أنه فضل بعض الناس لٌختبرهم فٌما رزلهم وهو جل ثناإه ع

 .(ٕ)بما ٌكون منهم لبل ذلن، إال أنه اختبرهم لٌظهر منهم ما ٌكون علٌه الثواب والعماب"
واالمتحان وهو المراد من لوله: }لٌبلوكم فً ما آتاكم{، ولد ذكرنا  لال الفخر الرازي:"

أن حمٌمة االبتبلء واالمتحان على هللا محال إال أن المراد هو التكلٌؾ وهو عمل لو صدر من 
 .(ٖ)واحد منا لكان ذلن شبٌها باالبتبلء واالمتحان فسمى لهذا االسم ألجل هذه المشابهة"ال

عن أبً سعٌد الخدري ، رضً هللا عنه ، لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "إن الدنٌا ُحْلَوة 
ا النساء ، فإن أول فتنة َخِضَرة وإن هللا ُمْستَْخِلفكم فٌها لٌنظر كٌؾ  تعملون ، فاتموا الدنٌا ، واتمو

 .(ٗ)بنً إسرابٌل كانت فً النساء"
إن ربن سرٌع العماب لمن  [، أي:"٘ٙٔ}إِنَّ َربََّن َسِرٌُع اْلِعمَاِب{ ]األنعام : لوله تعالى: 

 .(٘)كفر به وعصاه"
 .(ٙ)لمن عصاه فً فالة أو ؼنى، ٌخوفهم كؤنه لد جاء ذلن الٌوم" لال مماتل:أي:"
 .(2)العماب{ ألعدابه" }سرٌع لال عطاء:"

 .(1)لمن كفر" لال النسفً:أي:"
 .(2)لمن عصاه وكذّب بآٌاته" لال السعدي::أي:"

لمن كفر نعمته.. ووصؾ العماب بالسرعة، ألن ما هو آت  لال الزمخشري:أي:" 
 .(ٓٔ)لرٌب"
رٌع العماب لمن ٌمول جل ثناإه لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص : }إن ربن{، ٌا دمحم ، لس لال الطبري:" 

أسخطه بارتكابه معاصٌه ، وخبلفه أمره فٌما أمره به ونهاه ، ولمن ابتلى منه فٌما منحه من 
فضله وَطْوله ، تولًٌِّا وإدباًرا عنه ، مع إنعامه علٌه ، وتمكٌنه إٌاه فً األرض ، كما فعل 

 .(ٔٔ)بالمرون السالفة "
جاء الولت الذي ٌرٌد أن ٌعذبهم فٌه  }إن ربن سرٌع العماب{، إذا لال ابن أبً زمنٌن:" 

 .(ٕٔ)حٌن كذبوا رسله"
لما أخبر عز وجل بهذا ففسح للناس مٌدان العمل وحضهم على  لال ابن عطٌة:" 

االستباق إلى الخٌر توعد ووعد تخوٌفا منه وترجٌة، فمال: }إن ربن سرٌع العماب{، وسرعة 
حسن أن ٌوصؾ عماب اآلخرة ب سرٌع لما عمابه إما بؤخذاته فً الدنٌا، وإما بعماب اآلخرة، و

 .(ٖٔ) كان متحمما مضمون اإلتٌان والولوع، فكل آت ٌحكم علٌه بالمرب وٌوصؾ به

                                                           
 .ٖٗٗ-ٖٖٗ/ٗتفسٌر الماترٌدي: (ٔ)
 .ٕٖٔ/ٕمعانً المرآن: (ٕ)
 .2ٖٔ/ٗٔمفاتٌح الؽٌب: (ٖ)
 (.2ٕٕٗصحٌح مسلم برلم )(ٗ)
 .ٓ٘ٔر:التفسٌر المٌس (٘)
 .ٔٓٙ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .ٕٕٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (2)
 .ٖ٘٘/ٔتفسٌر النسفً: (1)
 .1ٕٕتفسٌر السعدي: (2)
 .1ٗ/ٕالكشاؾ: (ٓٔ)
 .12ٕ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٓٔٔ/ٕتفسٌر ابن ابً زمنٌن: (ٕٔ)
 .2ٖٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٖٔ)
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ولوله : } إِنَّ َربََّن َسِرٌُع اْلِعمَاِب َوإِنَّهُ لَؽَفُوٌر َرِحٌٌم { ترهٌب وترؼٌب ،  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔ)أن حسابه وعمابه سرٌع ممن عصاه وخالؾ رسله"

 فإن لٌل : فكٌؾ جعله سرٌعاً وهو فً اآلخرة . فعنه ثبلثة أجوبة:
أحدها : أن كل آت لرٌب ، كموله :}َوَما أَْمُر السَّاَعِة إِالَّ َكلَْمحِ اْلبََصِر أَْو ُهَو أَْلَرُب{ ]النحل : 

 .(ٖ)، والنحاس(ٕ)له الزجاج[. لا2 -ٙ(َونََراهُ لَِرٌبًا{ ]المعارج :ٙ[، ولوله:}إِنَُّهْم ٌََرْونَهُ بَِعًٌدا)22
فإنما ذلن ألن أمر الساعة سرٌع، ألن كل ما زال وإن تطاول فهو بمنزله  لال الزجاج:" 

 .(ٗ)ما لم ٌحس سرعة"
 .(٘)فعمابه جل وعز وإن كان أكثره ٌوم المٌامة فان كل آت لرٌب" لال النحاس:" 

ٌل العماب فٌها. ذكره والثانً : إن ربن سرٌع العماب فً الدنٌا لمن استحك منه تعج
 .(ٙ)الماوردي

 .(2)والثالث : أنه إذا شاء عالب ، فصار عمابه سرٌعاً ألنه ٌمترن بمشٌبته ، وهذا لول ابن بحر
وإنه لؽفور لمن آمن به وعمل  [، أي:"٘ٙٔ}َوإِنَّهُ لَؽَفُوٌر َرِحٌٌم{ ]األنعام : لوله تعالى: 

 .(1)صالحا وتاب من الموبمات، رحٌم به"
 .(2)بعد التوبة" ماتل:أي:"لال م
 .(ٓٔ)لمن تاب من شركه وآمن بربه" لال ابن أبً زمنٌن:أي:" 

 .(ٔٔ)ؼفور ألولٌابه رحٌم بهم" لال عطاء:"
 .(ٕٔ)"لمن لام بشكرها"لال النسفً:أي:

 .(ٖٔ)لمن لام ٌشكر نعته" لال الزمخشري:أي:" 
 .(ٗٔ)لمن أطاعه" لال المرطبً:أي:" 

 .(٘ٔ)وعمل صالحا، وتاب من الموبمات" لمن آمن به لال السعدي:أي:"
{ ،ٌمول: وإنه لساتر ذنوَب َمْن ابتلى منه إلباال إلٌه بالطاعة }َوإِنَّهُ لَؽَفُورٌ لال الطبري:" 

عند ابتبلبه إٌاه بنعمة ، واختباره إٌاه بؤمره ونهٌه ، فمؽّطٍ علٌه فٌها ، وتارن فضٌحته بها فً 
ته على سالؾ ذنوبه التً سلفت بٌنه وبٌنه ، إذ تاب بتركه عموب َرِحٌٌم{، مولؾ الحساب، }

 .(ٙٔ)وأناب إلٌه لبل لمابه ومصٌره إلٌه "
}وإنه لؽفور رحٌم{، ترجٌة لمن أذنب وأراد التوبة، وهذا فً كتاب هللا  لال ابن عطٌة:" 

 .(2ٔ) كثٌر التران الوعٌد بالوعد لطفا من هللا تعالى بعباده

                                                           
 .1ٖٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .22ٔ/ٕ، والنكت والعٌون:ٕٖٔ/ٕللزجاج: انظر: معانً المرآن (ٕ)
 .2ٕ٘/ٕانظر: معانً المرآن: (ٖ)
 .ٕٖٔ/ٕمعانً المرآن: (ٗ)
 .2ٕ٘/ٕمعانً المرآن: (٘)
 .22ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .22ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٓ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٔٓٙ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .ٓٔٔ/ٕن:تفسٌر ابن ابً زمنٌ (ٓٔ)
 .ٕٕٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٔٔ)
 .ٖ٘٘/ٔتفسٌر النسفً: (ٕٔ)
 .1ٗ/ٕالكشاؾ: (ٖٔ)
 .2٘ٔ/2تفسٌر المرطبً: (ٗٔ)
 .1ٕٕتفسٌر السعدي: (٘ٔ)
 .2ٕٓ-12ٕ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .2ٖٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (2ٔ)
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وٌؾ والترجٌة، وسرعة عمابه تعالى، إما فً الدنٌا بمن لال فً التسهٌل:" جمع بٌن التخ 
 .(ٔ)عجل أخذه، أو فً اآلخرة، ألن كل آت لرٌب"

، "}رحٌم{، ٌعنً: رحٌما (ٕ)عن سعٌد بن جبٌر: لوله: "}لؽفور{، ٌعنً: ؼفورا للذنوب"
 .(ٖ)بالمإمنٌن"

د على ما ، "}رحٌم{، ٌرحم العبا(ٗ)لال دمحم بن إسحاق: "}لؽفور{، أي: ٌؽفر الذنب"
 .(٘)فٌهم"
} َوإِنَّهُ لَؽَفُوٌر َرِحٌٌم { لمن وااله واتبع رسله فٌما جاءوا به من خٌر لال ابن كثٌر:" 

وطلب.. وكثٌرا ما ٌمرن تعالى فً المرآن بٌن هاتٌن الصفتٌن ، كما لال تعالى: ولوله : } نَبِّْا 
ِحٌُم * َوأَنَّ َعذَ  [، ولوله: } ٓ٘،  2ٗابًِ ُهَو اْلعََذاُب األِلٌُم { ]الحجر : ِعبَاِدي أَنًِّ أَنَا اْلؽَفُوُر الرَّ

[ وؼٌر ذلن من َٙوإِنَّ َربََّن لَذُو َمْؽِفَرةٍ ِللنَّاِس َعلَى ُظْلِمِهْم َوإِنَّ َربََّن لََشِدٌُد اْلِعمَاِب { ]الرعد : 
ة الجنة اآلٌات المشتملة على الترؼٌب والترهٌب ، فتارة ٌدعو عباده إلٌه بالرؼبة وصف

والترؼٌب فٌما لدٌه ، وتارة ٌدعوهم إلٌه بالرهبة وذكر النار وأنكالها وعذابها والمٌامة وأهوالها 
، وتارة بهذا وبهذا لٌَْنَجع فً ُكلَّ بَحَسبِه. َجعَلَنا هللا ممن أطاعه فٌما أمر ، وترن ما عنه نهى 

 .(ٙ)اد كرٌم وهاب"وَزَجر ، وصدله فٌما أخبر ، إنه لرٌب مجٌب سمٌع الدعاء ، جو
أي ٌؽفر الذنوب وٌستر العٌوب فً الدنٌا بستر فضله وكرمه  لال الفخر الرازي:"

ورحمته وفً اآلخرة بؤن ٌفٌض علٌه أنواع نعمه وهذا الكبلم بلػ فً شرح اإلعذار واإلنذار 
 .(2)والترؼٌب والترهٌب إلى حٌث ال ٌمكن الزٌادة علٌه"

 .(1)، ترجٌحا للؽفران على العماب"«البلم»ر رحٌم{ بـلٌّد لوله }ؼفو لال الكرمانً:" 
أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : "لو ٌعلم المإمن ما عند هللا من  -رضً هللا عنه-عن أبً هرٌرة 

العموبة ما َطِمع بالجنة أحد ، ولو ٌعلم الكافر ما عند هللا من الرحمة ما لَنَط من الجنة أحد ، خلك 
 .(2)فوضع واحدة بٌن خلمه ٌتراحمون بها ، وعند هللا تسعة وتسعون" هللا مابة َرْحَمة

 الفوابد:
حكمة هللا وإرادته فً خلك آدم، وأن ٌجعله وذرٌته خلفاء من فوابد اآلٌة الكرٌمة بٌان  -ٔ

فً األرض؛ لٌموموا بعمارتها وفك منهج هللا تعالى وشرٌعته، فٌحمموا بذلن ؼاٌة 
 دة له وطاعة، لال تعالى: وجودهم، توحٌدا هلل تعالى وعبا

ْنَس إاِلَّ ِلٌَْعبُُدوِن{ ]الذارٌات:  -  [.ٙ٘}َوَما َخلَْمُت اْلِجنَّ َواإْلِ
 [. ٖٓ}َوإِْذ لَاَل َربَُّن ِلْلَمبلبَِكِة إِنًِّ َجاِعٌل فًِ اأْلَْرِض َخِلٌفَةً{ ]البمرة:  -
 [.ٔٙ: }ُهَو أَْنَشؤَُكْم ِمَن اأْلَْرِض َواْستَْعَمَرُكْم فٌَِها{ ]هود -
}َوُهَو الَِّذي َجعَلَُكْم َخبلبَِؾ اأْلَْرِض َوَرفََع بَْعَضُكْم فَْوَق بَْعٍض َدَرَجاٍت ِلٌَْبلَُوُكْم فًِ َما  -

 [ .٘ٙٔآتَاُكْم{ ]األنعام: 
ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: تفاوت الناس فً الؽنى والفمر والصحة والمرض، والبر  -ٕ

بٌر هللا تعالى فً خلمه. ٌنتفع به الذاكرون والفجور وفً كل شًء مظهر من مظاهر تد
 من ؼٌر أصحاب الؽفلة والنسٌان.

                                                           
 .1ٖٕ/ٔالتسهٌل: (ٔ)
 .ٖٙٗٔ/٘(:ص1ٔ2٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٖٙٗٔ/٘(:ص1ٔ22أخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٖٙٗٔ/٘(:ص1ٔ2ٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٖٙٗٔ/٘(:ص1ٔ21أخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .1ٖٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .2ٖٔ/ٗٔمفاتٌح الؽٌب: (2)
 .ٙٔٔأسرار التكرار فً المرآن المسمى البرهان فً توجٌه متشابه المرآن لما فٌه من الحجة والبٌان:(1)
( حدثنا ٌحًٌ بن 2ٕٕ٘( ورواه مسلم فً صحٌحه برلم )ٕٖٗ٘نن الترمذي برلم )( وس1ٗٗ/ٕالمسند )(2)

 أٌوب ولتٌبة وابن حجر ، عن إسماعٌل بن جعفر به.
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: "إن هللا لسم بٌنكم أخبللكم، -ملسو هيلع هللا ىلص  -عن عبد هللا بن مسعود لال: لال رسول هللا 
كما لسم بٌنكم أرزالكم، وإن هللا عز وجل ٌعطً الدنٌا من ٌحب ومن ال ٌحب، وال 

أحب، فمن أعطاه هللا الدٌن فمد أحبه، والذي نفسً بٌده، ال ٌسلم  ٌعطً الدٌن إال لمن
عبد حتى ٌسلم لله ولسانه، وال ٌإمن حتى ٌؤمن جاره بوابمه"، لالوا: وما بوابمه ٌا نبً 
هللا!، لال: "ؼشمه وظلمه، وال ٌكسب عبد ماال من حرام فٌنفك فٌه فٌبارن له فٌه، وال 

ظهره إال كان زاده إلى النار، إن هللا عز وجل ال  ٌتصدق به فٌمبل منه، وال ٌترن خلؾ
 .(ٔ)ٌمحو السٌىء، ولكن ٌمحو السٌىء بالحسن، إن الخبٌث ال ٌمحو الخبٌث"

ومن الفوابد اآلٌة الكرٌمة: الرد على دعوى الشٌوعٌة: بإلؽاء الملكٌة الفردٌة، إذ أن  -ٖ
كونٌة المدرٌة، ال تفاوت الناس فً األرزاق والحظوظ ُسنة من سنن هللا السماوٌة ال

ٌستطٌع أحد من أهل األرض البتة تبدٌلها وال تحوٌلها بوجه من الوجوه، }فَلَْن تَِجَد ِلُسنَِّة 
ِ تَْحِوٌبلً{ ]فاطر: ِ تَْبِدٌبلً َولَْن تَِجَد ِلُسنَِّة َّللاَّ  .(ٕ)[ َّٖٗللاَّ

ً وبعب  -ارة ٌمول الشٌخ عبد العزٌز البدري: "وأما إلؽاء الملكٌة الفردٌة جزبٌا
فإن الدارس لهذا المول ٌجد أنه ٌعنً تحدٌد التملن  -تحدٌد التملن الفردي  -كما ٌمولون 

 الفردي بالكمٌة والممدار.
منالض للفطرة البشرٌة، ومخالؾ لؤلحكام الشرعٌة كما تفهم من  -أٌضاً  -وهذا 

وٌعطل نصوص الشرع؛ حٌث إن هذا التحدٌد واإللؽاء الجزبً ٌَُحدُّ من نشاط الفرد، 
جهوده، وٌمتل عبمرٌته ومواهبه فً حسن اإلنتاج واإلبداع فٌه، وبالتالً ٌملل من إنتاجه 
وٌولفه عند نشاط معٌن ال ٌتجاوزه. وبذلن ٌحرم من مواصلة نشاطه الذهنً والجسمً، 

 .(ٖ)وعند ذان تخسر األمة بمجموعها كفاءة األفراد المجدٌن"
َسِرٌُع اْلِعمَاِب{، أن "السرعة": صفة فعلٌة اختٌارٌة  وٌستفاد من لوله تعالى: }إِنَّ َربَّنَ  -ٗ

ثابتة هلل تعالى، ومنه لوله سبحانه وتعالى: لوله تعالى: }َوهللاُ َسِرٌُع اْلِحَساِب{ ]البمرة: 
 [.2ٖ، النور: ٕٕٓ

ٌَْس  فاهلل َعزَّ وَجلَّ سرٌٌع فً حسابه، سرٌٌع عمابه، سرٌٌع فً إتٌانه ومجٌبه، }لَ
ٌء{ سبحانهَكِمثِْلِه شَ  ًْ

(ٗ). 
ومن ذان عن عابشة رضً هللا عنها، لالت: "كنت أؼار على البلتً وهبن 
أنفسهن لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وألول: أتهب المرأة نفسها؟! فلما أنزل هللا تعالى: }تُْرِجً َمْن 

ٌَْت ِممَّ  ٌَْن َمْن تََشاُء َوَمِن اْبتَؽَ ٌَْن{ ؛ للت: ما تََشاُء ِمْنُهنَّ َوتُْإِوي إِلَ ْن َعَزْلَت فبَل ُجنَاَح َعلَ
أرى ربَّن إال ٌسارع فً هوان"

(٘). 
فً الحدٌث بمعنى: المحبة والمٌل مطلما فٌدخل فٌه المٌل إلى  »(ٙ)الهوى«و 
 . (ٔ)الحك

                                                           
ولال: "رواه  ٖ٘: ٔوهو فً مجمع الزوابد  ،2ٖ٘/ٖ(:ص2ٕٖٙإسناده ضعٌؾ، أخرجه أحمد فً المسند) (ٔ)

 2ٕٕ: ٓٔنحوه بمعناه أٌضا عن ابن مسعود  أحمد، ورجال إسناده بعضهم مستور، وأكثرهم ثمات". وذكر
ولال: رواه البزار، وفٌه من لم أعرفهم"، وعلك الحافظ ابن حجر على ذلن بخطه فً نسخة األصل من مجمع 

ابن حجر" وروى الحاكم فً  -الزوابد، المحفوظة بدار الكتب المصرٌة، لال: )كلهم معروؾ، واآلفة من الصباح
بمعناه من حدٌث الثوري عن زبٌد عن مرة عن ابن مسعود، وصححه، ووافمه بعضه  ٖٗ - ٖٖ: ٔالمستدرن 
 . الذهبً

 .ٖٔالتطور والدٌن:انظر:  (ٕ)
 .. ]بتصرؾ[ٕ٘الفكر المادي فً مٌزان اإلسبلم:انظر:  (ٖ)
 .ٕٔٓ-ٕٓٓانظر: صفات هللا عز وجل الواردة فً الكتاب والسنة: (ٗ)
والنسابً فً أول النكاح، وابن ماجه فً كتاب النكاح، باب ، (ٗٙٗٔ( ، ومسلم )211ٗأخرجه البخاري )(٘)

 (.ٕٔٙ، 1٘ٔ، ٖٗٔ/ ٙالتً وهبت نفسها للنبً ملسو هيلع هللا ىلص وأحمد فً المسند )
 الهوى له معنٌان:لال أهل العلم:  (ٙ)
اْلَهَوى فٌَُِضلََّن َعْن ، كما فً لوله تعالى }َواَل تَتَّبِعِ -وهو المعنى إذا أطلك اللفظ  -( المٌل إلى خبلؾ الحك ٔ

ِ{ ]ص :   [.َٕٙسبٌِِل َّللاَّ
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ومن ذلن لول عمر رضً هللا عنه فً لصة المشاورة فً أساري بدر، "فهوى 
 . (ٕ)اله أبو بكر، ولم ٌهو ما للت"رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ما ل

 .(ٖ)ومنه الحدٌث:" ال ٌإمن أحدكم حتى ٌكون هواه تبعاً لما جبت به"
ومن الدلٌل بؤن "السرٌع" من صفاته تعالى، حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه 
مرفوعاً: "إن هللا لال: إذا تلمَّانً عبدي بشبر؛ تلمٌته بذراع، وإذا تلمانً بذراع؛ تلمٌته 

 .(ٗ)ع، وإذا تلمانً بباع؛ جبته أتٌته بؤسرع"ببا
ولد عدَّ الحافظ أبو عبد هللا بن منده رحمه هللا "السرٌع" من أسماء هللا، مستشهداً 
بحدٌث أبً هرٌرة السابك، ووافمه علٌه محمك الكتاب، وفً ذلن نظٌر كبٌٌر، ولكن 

 .(٘)عدُّهما له اسماً ٌتضمن أنه صفة عندهما
فً صفاته تعالى عز وجل: أنه سرٌع  »السرٌع«نى لال الزجاجً:" ومع

الحساب لعباده وأن أفعاله تسرع فبل ٌبطا منها شًء عما أراد ألنه بؽٌر مباشرة وال 
فهذا معنى  « كن فٌكون»عبلج، وال كلفة وإنما أمره لشًء إذا أراده أن ٌمول له 

 على توجٌه اللؽة وهللا أعلم وأحكم. »السرٌع«
بمعنى سرع كما ٌمولون وشكان « ان ما فعل فبلن كذاسرع»وتمول العرب: 
 :(ٙ)بمعنى :سرع فٌخففون، أنشد ابن السكٌت« سرع ذلن»ذلن، ومنهم من ٌمول: 

 أنَورا، َسْرَع ماذا، ٌا فَُروُق؟              وَحبُل الَوصِل ُمنتَِكٌث، َحِذٌكُ 
 .(2)زابدة« ما»و « سرع ذا»ٌرٌد:  

؛ وما «الرحٌم»، و«الؽفور»ثبات هذٌن االسمٌن الكرٌمٌن: إومن فوابد اآلٌة الكرٌمة:  -٘
 تضمناه من صفة، وفعل.

 .(1): هو الذي تكثر منه المؽفرة. وبناء فعول: بناء المبالؽة فً الكثرة«الؽفور»فـ -
، معناه: الستار (2)«الؽفار»: أن "«الؽفور»، و«الؽفار»والفرق بٌن صٌؽتً:

: «الؽفور»وال ٌشٌدهما علٌهم، وٌكون معنى  لذنوب عباده فً الدنٌا بؤن ال ٌهتكهم
  .(ٔ)الذنوب فً اآلخرة، والتجاوز عن العموبة فٌها"منصرفا إلى مؽفرة 

                                                                                                                                                                      

ًَ الَمؤَْوى{]النا ا َمْن َخاَؾ َممَاَم َربِِّه َونََهى النَّْفَس َعِن الَهَوى فَإِنَّ الَجنَّةَ ِه -ٓٗزعات:وكموله تعالى أٌضا } َوأَمَّ
ٗٔ.] 
ح بحسب المحبوب، ومنه الحدٌث:" ال ( المحبة والمٌل مطلما، فٌدخل فٌه المٌل إلى الحك وؼٌره، فٌذم وٌمدٕ

 ٌإمن أحدكم حتى ٌكون هواه تبعاً لما جبت به".
الخبلصة: أن الهوى أصبلً مذموم، وأؼلب النصوص ٌؤتً الهوى مذموماً فٌها، لكن فً مثل هذا النص 

 ال ٌكون الممصود به الهوى المذموم.
 .[2ٕٖ:]انظر: التوضٌح الرشٌد فً شرح التوحٌد: أبو عبدهللا الحموي

 .ٕٔٔ/ والعمد الثمٌن فً شرح أحادٌث أصول الدٌن:22ٖ,21ٖ/ٕجامع العلوم والحكم )انظر:  (ٔ)
 .(2ٖٙٔ( ، ومسلم )ٖٔ/ٔرواه احمد )(ٕ)
( ، والخطٌب ٘ٔ( ، وابن أبً عاصم فً "السنة" )ٗٓٔ( )رلم: ٕٕٔ/  ٔرواه البؽوي فً " شرح السنة " )(ٖ)

ك هشام بن حسان عن دمحم بن سٌرٌن عن عطٌة بن أوس عن عبد َّللاَّ بن ( من طر2ٌٖٙ/  ٗفً "تارٌخ بؽداد" )
( : لال النووي فً "أربعٌنه": صحٌح 2٘/  ٔعمرو بن العاص.لال الخطٌب التبرٌزي فً "مشكاة المصابٌح" )

 .روٌناه فً كتاب الحجة بإسناد صحٌح
 . (ٖ-2ٕ٘ٙرواه مسلم )(ٗ)
 .2ٖٔ/ٕكتاب التوحٌد:انظر: (٘)
 .كما فً اللسان :"حذق"، "سرع"لمالن بن رؼبة الباهلً، الشعر  (ٙ)
 .2ٕٔاشتماق أسماء هللا: (2)
 .٘ٙ/ٔانظر: شؤن الدعاء: (1)
لال الخطابً:" الؽفار: هو الذي ٌؽفر ذنوب عباده مرة بعد أخرى. كلما تكررت التوبة فً الذنب من العبد (2)

 [. 1ٕ:]طه {وآمن وعمل صالحا ثم اهتدىوإنً لؽفار لمن تاب }: -سبحانه-تكررت المؽفرة. كموله 
لجنة الرأس: المؽفر، وبه سمً زببر الثوب ؼفرا وذلن  اللؽة: الستر والتؽطٌة، ومنه لٌلوأصل الؽفر فً  

 أفته. ومعنى الستر فً هذا أنه الألنه ٌستر سداه؛ فالؽفار: الستار لذنوب عباده، والمسدل علٌهم ثوب عطفه ور
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 .(ٕ) أي: ذو الرحمة الواسعة التً وسعت كل شًء«:الرحٌم»و -
 

نسؤله أن ٌوفمنا لمرضاته وٌجعلنا من الفابزٌن بجناته، وصلى هللا على سٌدنا دمحم وآله 
 وسلم.وصحبه 

------------------------------------------------------ 
 الحادي عشرمن التفسٌر بفضل من هللا وإحسان، وٌلٌه المجلد  العاشرانتهى المجلد 

 «.األعراؾ»( من سورة  ٔبإذن هللا تعالى وبداٌته تفسٌر اآلٌة )
 

                                                                                                                                                                      

ال ٌهتن ستره بالعموبة التً تشهره فٌعٌونهم وٌمال: إن المؽفرة مؤخوذة من الؽفر: وهو ٌكشؾ أمر العبد لخلمه و
-ٕ٘/ٔ]شؤن الدعاء: ."، ٌمال إنه إذا ذر علٌها دملها وأبراهاض أهل اللؽة نبت ٌداوى به الجراحفٌما حكاه بع

 ، وانظر: اللسان وتاج العروس، مادة"ؼفر"[.ٖ٘
 .٘ٙ/ٔشؤن الدعاء: (ٔ)
 .1ٗ، وشرح أسماء الحسنى فً ضوء الكتاب والسنة:11ٔ/ٔسٌر ابن عثٌمٌن: الفاتحة والبمرة:انظر:تف (ٕ)


