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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 المائدةتفسٌر سورة 

 
سور المرآن الكرٌم فً ترتٌب المصحؾ، فمد هً السورة الخامسة من  :«المابدة»سورة 

 سبمتها سور: الفاتحة، والبمرة، وآل عمران، والنساء.
وٌرى الحجازٌون والشامٌون أن عدد آٌاتها  ،وعدد آٌاتها عشرون ومابة آٌة عند الكوفٌٌن

 .(ٔ)اثنتان وعشرون ومابة آٌة، وٌرى البصرٌون أن عدد آٌاتها ثبلث وعشرون ومابة آٌة
 ا ثبلث آٌات:اختبلفه

 [ـ تركهما كوفً.٘ٔ :[، }َوٌَْعفُو َعْن َكثٌٍِر{ ]المابدةٔ :}بِاْلعُمُوِد { ]المابدة -
 [، عدها بصري.ٖٕ :}فَإِنَُّكْم َؼاِلبُوَن{ ]المابدة -

 أسما السورة:
 ولهذه السورة الكرٌمة أسماء أشهرها: 

 المائدة-ٔ
ألنها انفردت بذكر لصة المابدة التً  وسمٌت بهذا االسم،وهو االسم التولٌفً لهذه السوورة، 

ذلن فً  -تعالى -ولد حكى هللانزولها من السماء،  -علٌه السبلم -طلب الحوارٌون من عٌسى
َل -تعالى -آخر السورة فً لوله : }إِْذ لاَل اْلَحواِرٌُّوَن ٌا ِعٌَسى اْبَن َمْرٌََم َهْل ٌَْستَِطٌُع َربَُّن أَْن ٌُنَّزِ

ٌْنا مابَِدةً   [.٘ٔٔ: ِٕٔٔمَن السَّماِء{ ]اآلٌات من َعلَ
:"سمٌت بها، ألن لصتها أعجب ما ذكر فٌها، الشتمالها على آٌات كثٌرة  ًّ لال المهاٌم

 .(ٕ)ولطؾ عظٌم على من آمن، وعنؾ شدٌد على من كفر"
فً كتب التفسٌر، وكتب الستة، وهً أشهر « سورة المابدة»ولد سمٌت هذه السورة 

تسمٌتها فً كبلم الصحابة كعبدهللا بن عمر، وعابشة أم المإمنٌن، وابن عباس، أسمابها، وولعت 
 وأسماء بنت ٌزٌد، وؼٌرهم، كما ورد فً كتب السنة، منها:

بن نفٌر، لال: "حججت فدخلت على عابشة، فمالت لً: ٌا جبٌر تمرأ  ما رواه - أ
ا من حبلل المابدة؟ فملت: نعم، لالت: أما إنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فٌه

 .(ٖ)"فاستحلوه، وما وجدتم فٌها من حرام فحرموه
ولد جاء عن أسماء بنت ٌزٌد رضً هللا عنها، لالت: "إنً آلخذة بزمام العضباء  - ب

ٌِْه َوَسلََّم إذ نزلت علٌه المابدة كلها، وكادت من ثملها نالة رسول هللا َصلَّى هللاُ   َعلَ
 .(ٗ)تدق عضد النالة"

ٌِْه  - ت كما جاء من حدٌث عبد هللا بن عمرو، لال: "أنزلت على رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَ

                                                           

 .ٖٔ٘  فً المراءات األربعة عشر للدمٌاطً ص:  تحاؾ فضبلء البشرانظر: إ (ٔ)
 .22ٔ/ٔتفسٌر المهاٌمً: (ٕ)
، لال الحاكم: "هذا حدٌث صحٌح على شرط الشٌخٌن ٖٔٔ/ٕ(  مستدرن الحاكم وصححه، ووافمه الذهبً، ٖ)

 ولم ٌخرجاه"، ووافمه الذهبً.
 ؟ فمالت: المرآن".،  وزاد: "وسؤلتها عن خلك رسول هللا ٖٕٙٓٙ، برلم ٗ٘/ٙورواه اإلمام أحمد، 

ؾ (، ولال عنه األرنإوط : "حسن لؽٌره وهذا إسناد ضعٌؾ لضع2ٕٙٔٙأخرجه اإلمام أحمد فً مسنده )(ٗ)
 .(ٖٔ|2لٌث بن أبً سلٌم وشهر بن حوشب"، وكذلن أخرجه الهٌثمً فً مجمع الزوابد )
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 .(ٔ)َوَسلََّم سورة المابدة وهو راكب على راحلته، فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها"
لرأ فً خطبته سورة المابدة  -ملسو هيلع هللا ىلص-:"أن النبً-رضً هللا عنه-عباسوعن ابن  - ث

 .(ٕ)والتوبة"
 سورة العمود-ٕ

، ألنها السورة الوحٌدة التً افتتحت بطلب اإلٌفاء بالعمود، «العمود»وتسمى أٌضا بسورة 
 [.ٔ{]المابدة::}ٌا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا أَْوفُوا بِاْلعُمُوِد -تعالى -لال

، (ٙ)، والسٌوطً(٘)، والسخاوي(ٗ)، واآللوسً(ٖ)ذكر هذه التسمٌة بعض المفسرٌن كؤبً حٌان
 .(2)والبماعً

 سورة المنمذة -ٖ
ووجه تسمٌته بذلن أنها تنمذ صاحبها من مبلبكة العذاب،  ،«المنمذة» -أٌضا -وتسمى

، فً (5)، والمرطبً(1)واستندوا فً تسمٌتها بسورة"المنمذة" على حدٌث ذكره ابن عطٌة
سورة المابدة تدعى فً ملكوت هللا المنمذة. : »، أنه لال-ملسو هيلع هللا ىلص-تفسٌرهما، وهو ما روي عن النبً

 .(ٓٔ)"بكة العذابتنمذ صاحبها من أٌدى مبل
، (ٕٔ)، وأبً حٌان(ٔٔ)ولد ذكر هذا االسم بعض المفسرٌن فً كتبهم، كابن عطٌة 

 .(ٗٔ)، كما ذكره السٌوطً فً اإلتمان(ٖٔ)واآللوسً
 سورة األحبار -ٗ

بَّانٌُِّوَن  فً لوله:ذكرهم  الشتالها على ، «حباراأل»ورد تسمٌتها بسورة  } َوالرَّ
بَّانٌُِّوَن َواأْلَْحبَاُر{ ]المابدة [، ولوله تعالى:ٗٗ :َواأْلَْحبَاُر{ ]المابدة  .(٘ٔ)[ٖٙ :}لَْواَل ٌَْنَهاُهُم الرَّ

 :(ٙٔ)جرٌرحبار هم العلماء، لال واأل
 إن البعٌث وعبد آل مماعس               ال ٌمرآن بسورة األحبار

 :آَمنُوا أَْوفُوا بِاْلعُمُوِد{ ]المابدة}ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن  أي: ال ٌفٌان بالعهود، ٌعنً بموله تعالى:
ٔ](ٔ2). 
 تسمٌات أخرى -٘
 ولد وردت تسمٌات أخرى ألل شهرة، منها: 

 سورة األخٌار -أوال:

                                                           

(، ولال عنه شعٌب األرنإوط: "حسن لؽٌره وهذا إسناد ضعٌؾ ٖٗٙٙأخرجه اإلمام أحمد فً مسنده )(ٔ)
 .2ٓٔلضعؾ ابن لهٌعة وحًٌ بن عبدهللا"، وصححه األلبانً فً صحٌح السٌرة ص:

 .ٖ/ٖأخرجه عبد بن حمٌد كما فً الدر المنثور: (ٕ)
 . ٙ٘ٔ/ٗ(انظر: البحر المحٌط:ٖ)
 .2ٗ/٘انظر: روح المعانً: (ٗ)
 .ٖٙ/ٔ:ءانظر: جمال المراء وكمال اإللرا (٘)
 .2ٕٔ/ٔانظر: اإلتمان:  (ٙ)
 ٕٖ٘/ٕانظر: نظم الدرر فً تناسب اآلٌات والسور: (2)
 .ٖٗٔ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (1)
 .ٖٓ/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (5)
:"لم اجده، والظاهر أنه من رواٌة النماش، وهو ٖٓ/ٙلم ألؾ على تخرٌجه، لال محمك تفسٌر المرطبً (ٓٔ)

 موضوع بكل حال".
 .ٕٖٔ/ٗانظر: المحرر الوجٌز: (ٔٔ)
 .ٙ٘ٔ/ٗانظر: البحر المحٌط: (ٕٔ)
 2ٗ/٘.انظر: روح المعانً:(ٖٔ)
 .2ٕٔ/ٔانظر: اإلتمان فً علوم المرآن:(ٗٔ)
 .2ٙٔ/ٔانظر: بصابر ذوي التمٌٌز: (٘ٔ)
 ، شرح: د. ٌوسؾ عبد،  ٌعنً بـ"عبد آل مماعس": الفرزدق".5ٖٓدٌوانه: (ٙٔ)
 .1ٕٖ/ٔانظر: النهاٌة: (2ٔ)
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ٌمال: فبلن ال ٌمرأ :»(ٔ)ألحمد الجرجانً« كناٌات األدباء»لال ابن عاشور:" وفً كتاب 
كانوا ٌسمون سورة  -هللا عنهمرضً  -سورة األخٌار، أي ال ٌفً بالعهد، وذلن أن الصحابة

 .(ٕ)المابدة سورة األخبار"
 ثانٌا:سورة المبعثرة

، ودون ذكر سنده «المبعثرة»ورد هذه التسمٌة عند أبً حٌان، ولم ٌعلل سبب تسمٌتها بـ 
 .(ٖ)فً ذلن

 عشرون آٌةوسورة المابة -ثالثا:
واآلخر فً المرن ، (ٗ)هـ(1ٕ٘ٔجاءت تسمٌتها بذلن فً مصحفٌن، احدها نسخت سنة) 

، ولم ألؾ على هذا االسم عند السادة المفسرٌن، كما انه من الؽرٌب (٘)الثالث عشر الهجري
 .-وهللا أعلم -تسمٌة السورة بعدد آٌاتها

، وأما األسماء «المابدة»ننستنتج مما سبك بؤن اسم السورة التوفٌمً، هو: سورة 
-صحابته و اثر منأ، -ملسو هيلع هللا ىلص-جمٌعها من إجتهاد العلماء ولم ٌرد فٌها حدٌث من النبًاالخرى، ف

   .-رضوان هللا تعالى علٌهم
 مكان نزول السورة:

 :ألوالفً مكان نزول السورة  
، (5)وجمهور العلماء، (1)ولتادة، (2)، والضحان(ٙ)مدنٌة. وهذا لول ابن عباسالمول االول: أنها 

 سببٌن:بناء على وذلن 
المول الذي رجحه العلماء من أن المرآن المدنً هو الذي نزل على رسول هللا أحدهما: 

 صلّى هللا علٌه وسلم بعد الهجرة ولو كان نزوله فً ؼٌر المدٌنة.
... ومن هذه السورة ما نزل فً حجة الوداع، هذه السورة مدنٌة بإجماع لال ابن عطٌة:"

[ اآلٌة، وكل ما ٕالفتح، وهو لوله تعالى: }وال ٌجرمنكم شنآن لوم{ ]المابدة: ومنها ما نزل عام 
فهو مدنً سواء ما نزل بالمدٌنة أو فً سفر من األسفار أو  -ملسو هيلع هللا ىلص-نزل من المرآن بعد هجرة النبً 

 .(ٓٔ)بمكة، وإنما ٌرسم بالمكً ما نزل لبل الهجرة"
وكل ما أنزل من المرآن بعد هجرة النبً صلى هللا  وهً مدنٌة بإجماع... لال المرطبً:"

علٌه وسلم فهو مدنً، سواء نزل بالمدٌنة أو فً سفر من األسفار. وإنما ٌرسم بالمكً ما نزل 
 .(ٔٔ)لبل الهجرة"

[، وهذه الخصلة ٔ} ٌَاأٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ ]المابدة:  أن السورة بدأت بموله تعالى:والثانً: 
 التكون ؼبل فً السور المدنٌة.

[ ٔلال علماإنا: لال علممة: إذا سمعت: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا{ ]المابدة:  لال ابن العربً:"
[ فهً مكٌة؛ وهذا ربما خرج على ٔفهً مدنٌة، وإذا سمعت: }ٌا أٌها الناس{ ]النساء: 

 .(ٕٔ)كثر"األ

                                                           

 .ٕٔٔانظر: كناٌات األدباء، أحمد الجرجانً: (ٔ)
 .5ٙ/ٙالتحرٌر والتنوٌر: (ٕ)
 .ٙ٘ٔ/ٗانظر: البحر المحٌط: (ٖ)
 (.1ٕٗٔوالمصحؾ بجامعة اإلمام بالرٌاض برلم) (ٗ)
 (.2ٔٙوالمصحؾ بجامعة اإلمام برلم) (٘)
 .٘ٓ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٙ)
 .٘ٓ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (2)
 .ٖٔ٘/5(:صٓٔٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 ، وؼٌرها.ٖٓ/ٙ، وتفسٌر المرطبً:ٖٗٔ/ٕانظر: المحرر الوجٌز:  (5)
 .ٖٗٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٓٔ)
 .ٖٓ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٔٔ)
 .ٖ/ٕأحكام المرآن: (ٕٔ)
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ولد أورد اإلمام السٌوطً كثٌرا من األحادٌث واآلثار تدل صرٌحا على أنها آخر ما 
 . (ٔ)نزل من المرآن
[، فإنها نزلت ٖ{ ]اآلٌة: اْلٌَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدٌنَُكمْ  }مدنٌة كلها إال لوله تعالى:أنها  والمول الثانً:

  .(ٖ)وشهاب الخفاجً، (ٕ)وهذا لول مماتل بن حٌان. «عرفات»بـ
 .(ٗ)["ٖ]اآلٌة: } اْلٌَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدٌنَُكْم{:لال أبو سلٌمان الدمشمً: "فٌها من المكً 

بعرفة ٌوم  نزلت } اْلٌَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدٌنَُكْم{، والصحٌح أن لوله تعالى:لال ابن الجوزي:"
 .(٘)"«مكة»عرفة، فلهذا نسبت إلى

 :(ٙ)على المول الثانً، من خبلل نظرٌن واعترض الماسمً
إن هذا بناء على أن المكً ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة. والمدنً ما نزل بالمدٌنة، وهو  -األول:

والمدنً " أن المكً ما نزل لبل الهجرة، اإلتمان"اصطبلح لبعض السلؾ. ولكن األشهر كما فً 
الفتح أو عام حجة الوداع، أم بسفر من ما نزل بعدها، سواء نزل بمكة أم بالمدٌنة، عام 

 .(2)األسفار
 بمً علٌه، لو مشً على ذان االصطبلح، آٌات آخر. -الثانً:

[، وهذا لول أبً ٖأنها مدنٌة كلها إال لوله تعالى:} اْلٌَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدٌنَُكْم{]اآلٌة: المول الثالث:
 .(1) سلٌمان الدمشمً

لوله: } اْلٌَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدٌنَُكْم{، هذا نزل ٌوم عرفة، فلم ٌنزل لال السدي:" عن السدي  
 .(5)بعدها حبلل وال حرام. ورجع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمات"

 منصرؾ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من الحدٌبٌة.أنها نزلت عند المول الرابع: 
ٌا علً »رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من الحدٌبٌة لال: لما رجع"ذكر النماش عن أبً سلمة أنه لال: 

 .(ٓٔ)«"أشعرت أنه نزلت علً سورة المابدة ونعمت الفابدة
 .(ٔٔ)" -ملسو هيلع هللا ىلص-وهذا عندي ال ٌشبه كبلم النبً لال ابن عطٌة:"

لال ابن العربً: "هذا حدٌث موضوع، ال ٌحل لمسلم اعتماده، أما أنا نمول: سورة 
 .(ٕٔ)المابدة نعمت الفابدة فبل نإثره عن أحد، ولكنه كبلم حسن"

 .(ٖٔ)أنها نزلت فً حجة الوداع فٌما بٌن مكة والمدٌنة. وهذا لول دمحم المرظًالمول الخامس: 
على رسول هللا صلى « سورة المابدة»عن الربٌع بن أنس لال: "نزلتوأخرج الطبري  

 .(ٗٔ)الوداع، وهو راكب راحلته، فبركت به راحلته من ثملها"هللا علٌه وسلم فً المسٌر فً حجة 
ما هً انهما مدنٌة، وهذا لول الجمهور، باعتبار أن السور المدنٌة  -وهللا أعلم-والراجح

بعد  «الفتح»، وكان نزول سورة «الفتح»نزلت بعد الهجرة، وهذه السورة نزلت بعد سورة 

                                                           

 ..ٗ|ٖانظر : الدر المنثور:(ٔ)
 .2ٗٗ/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٖ/ٗانظر: محاسن التؤوٌل: (ٖ)
 .٘ٓ٘/ٔزاد المسٌر: (ٗ)
 .٘ٓ٘/ٔزاد المسٌر: (٘)
 .ٖ/ٗانظر: محاسن التؤوٌل: (ٙ)
 .2ٖ/ٔانظر: اإلتمان: (2)
 .٘ٓ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (1)
 .1ٔ٘/5(:ص1ٓٓٔٔأخرجه الطبري) (5)
، وأبو حفص سراج الدٌن، فً ٖٓ/ٙ، والمرطبً فً تفسٌره:ٖٗٔ/ٕذكره ابن عطٌة فً المحرر الوجٌز: (ٓٔ)

 .ٓٙٔ/2اللباب فً علوم الكتاب:
 .ٖٗٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔٔ)
 .ٖ/ٕأحكام المرآن: (ٕٔ)
 .ٗ-ٖ/ٖانظر: الدر المنثور: (ٖٔ)
 .ٖٔ٘/5(:صٕٔٔٔٔتفسٌر الطبري) (ٗٔ)
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فٌما بٌن صلح  «المابدة»فى السنة السادسة من الهجرة، فٌكون نزول سورة « الحدٌبٌة»صلح 
 .«تبون»وؼزوة  «الحدٌبٌة»

والظاهر أن سورة المابدة لم تنزل دفعة واحدة فً ولت معٌن أو فً زمان معٌن، وإنما 
لولت، وأن نزل بعضها فً السنوات التً سبمت صلح الحدٌبٌة، ونزل معظمها بعد هذا ا

الرواٌات التً تمول بنزولها دفعة واحدة أو فً ولت معٌن وزمان معٌن من الممكن أن تحمل 
 . وهللا أعلم.(ٔ)على أن المراد بها مجموع السورة ال جمٌعها

 أؼراض السورة ومماصدها:
 مجمل ما اشتملت علٌه سورة النساء:وفٌما ٌؤتً 

المرآن لفروع الشرابع من التحلٌل والتحرٌم، واألمر تعد سورةالمابدة أجمع سورة فً  -اوال:
والنهً حٌث تضمنت بٌان تمام الشرابع، ومكمبلت الدٌن، والوفاء بعهود الرسل، وما أُخذ على 
األمة، وبها تم الدٌن، فهً سورة التكمٌل؛ ألن فٌها تحرٌم الصٌد على المحرم الذي هو من تمام 

مام حفظ العمل والدٌن، وعموبة المعتدٌن من السُّراق اإلحرام، وتحرٌم الخمر الذي هو من ت
والمحاربٌن الذي هو من تمام حفظ الدماء واألموال، وإحبلل الطٌبات الذي هو من تمام عبادة 

؛ كالوضوء والتٌمم، والحكم بالمرآن على ملسو هيلع هللا ىلصهللا تعالى، ولهذا ذُكر فٌها ما ٌختص بشرٌعة دمحم 
واإلتمام، وذكر فٌها أن من ارتد عوض هللا بخٌر منه، وال  كل دٌن، ولهذا كثر فٌها لفظ اإلكمال

 ٌزال هذا الدٌن كامبل.
تطرلت السورة أٌضا إلى جوانب العمٌدة ولصص أهل الكتاب، وتناولت أحكام العمود،  -الثانً:

والذبابح، والصٌد، واإلحرام، ونكاح الكتابٌات، والردة، وأحكام الطهارة، وحد السرلة، والبؽً، 
اد فً األرض، وتحرٌم الخمر والمٌسر واألنصاب واألزالم، وكفارة الٌمٌن، وحكم من واإلفس

 ترن تحكٌم شرٌعة هللا تعالى، والوصٌة عند الموت، وؼٌر ذلن من األحكام والتشرٌعات.
تضمنت السورة لصة موسى علٌه السبلم مع بنً إسرابٌل فً دخول بٌت الممدس  -والثالث:

ً لصة ابنً آدم وردهم المبٌح ومفارلة مو ، «لابٌل وهابٌل»سى علٌه السبلم لهم، وفٌها أٌضا
ونموذج النفس الخٌِّرة ، نموذج النفس الشرٌرة األثٌمة وهً تعرض نموذجٌن من نماذج البشر:

 الكرٌمة. 
 وتطرلت السورة لمصة المابدة التً كانت من معجزات عٌسى علٌه السبلم.

ٌوم الحشر حٌث ٌُدعى المسٌح عٌسى علٌه السبلم  ختمت السورة بالمولؾ الرهٌب -والرابع:
رإوس األشهاد، وٌسؤله ربه تبكٌتاً للنصارى الذٌن عبدوه من دون هللا تعالى، وٌا له من مولؾ 

 !مخٍز ألعداء هللا تشٌب لهوله الرإوس، وتتفطر من فزعه النفوس
 وجوه المناسبة بٌن سورة النساء والتً لبلها:

 : (ٕ)عمران" التً لبلهاومن وجوه المناسبة بٌن هذه السورة وبٌن سورة "آل 
 .لما كانت سورة النساء مشتملة على عدة عمود، بدأت سورة المابدة باألمر بالوفاء بالعمود -أوال:
 .اتحدت سورة النساء والمابدة فً تمرٌر الفروع الحكمٌة-ثانٌا:
 .الخمر، وحرمته سورة المابدة البتةمهدت سورة النساء لتحرٌم  -ثالثا:

 .الجزاءو البعث بدأت سورة النساء ببدء الخلك، وختمت سورة المابدة باالنتهاء من -رابعا:
 فضائل السورة:

 ورد فً فضل هذه السورة مجموعة من األخبار: 
، لالت: "إنً آلخذة بزمام -رضً هللا عنها-ورد فً فضلها حدٌث أسماء بنت ٌزٌد  -أحدها:

ٌِْه َوَسلََّم إذ نزلت علٌه المابدة كلها، وكادت من ثملها تدق  العضباء نالة رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَ
  .(ٖ)عضد النالة"

                                                           

 .ٓٔ/ٗانظر: التفسٌر الوسٌط، للطنطاوي: (ٔ)
 .ٕٕٕ/ٖانظر: روح المعانً: (ٕ)
(، ولال عنه األرنإوط : "حسن لؽٌره وهذا إسناد ضعٌؾ لضعؾ 2ٕٙٔٙأخرجه اإلمام أحمد فً مسنده )(ٖ)

، والبٌهمً 1ٕٔ/ٕٗ(:ص5ٗٗ، والطبرانً )5ٕ٘/5(:2ٓٔٔٔري)لٌث بن أبً سلٌم وشهر بن حوشب"، والطب
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تعّد سورة المابدة من طوال سور المرآن، ومن أجلها منزلة وأعبلها مكانة، وكؽٌرها  -والثانً:
واألنفال، إلى  ،والنساء ،شؤن سورة البمرةمن السور المدنٌة تناولت المضاٌا التشرٌعٌة، كما هو 

 ولصص أهل الكتاب. ،جانب احتضانها موضوع العمٌدة
 أنها آخر سورة نزلت من المرآن الكرٌم. -والثالث:

أكثر األمة على أن سورة المابدة من آخر ما نزل من المرآن، ولٌس فٌها لال الرازي:"
 .(ٔ)منسوخ"

لٌس فٌها منسوخ وفٌها ثمان عشرة  ،"المابدة من آخر ما نزل من المرآن :لال أبو مٌسرة
 .(ٕ)فرٌضة"

سورة المابدة أجمع سورة فً المرآن لفروع الشرابع من  وكذلن ٌمول ابن تٌمٌة: "
ًَ آِخُر اْلمُْرآِن نُزُ »:التحلٌل والتحرٌم واألمر والنهً؛ ولهذا روي عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال واًل ِه
ُموا َحَراَمَها"، وهذا افتتحت بموله:} أَْوفُوا بِاْلعُمُوِد{، والعمود هً العهود وذكر  فَؤَِحلُّوا َحبَللََها َوَحِرّ

 .(ٖ)"فٌها من التحلٌل والتحرٌم واإلٌجاب ما لم ٌذكر فً ؼٌرها
وهللا نبدأ فً تفسٌر آٌاتها بالتفصٌل والتحلٌل، وسوؾ هذا ما تٌسر من التمهٌد للسورة،  

نسؤل أن ٌوفمنا جمٌعا لما ٌحبه وٌرضاه وأن ٌجنبنا فتنة المول والعمل. وأن ٌجعل أعمالنا 
 وألوالنا ونواٌانا خالصة لوجهه الكرٌم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                      

(، وزاد نسبته  السٌوطً فً ٖٔ|2، وكذلن أخرجه الهٌثمً فً مجمع الزوابد )5ٙٗ/ٕ(:صٖٕٓٗفً الشعب)
 .، إلى عبد بن حمٌد، ودمحم بن نصر فً الصبلة، وابً نعٌم فً الحلٌةٖ/ٖالدر المنثور:

لال الحافظ عنه:"صدوق اختلط جدا ولم ٌتمٌز حدٌثه فترن، ولال  والحدٌث إسناده فٌه لٌث بن أبً سلٌم،
. ولال بحبى بن معٌن:"لٌس حدٌثه ٖٓٗ/ٗأحمد:مضطرب الحدٌث ولكن حدث عنه الناس". انظر: المٌزان:

 .22ٔ/2بذان ضعٌؾ، ولال أبو زرعة: لٌث ال ٌشتؽل به، وهو مضطرب الحدٌث". انظر: الجرح والتعدٌل:
، ولال ابن معٌن: 5ٕٙوشب: صدٌك كثٌر اإلرسال واالوهام، كما لال الحافظ فً التمرٌب:وفٌه اٌضا شهر بن ح

ثمة، ولال النسابً وابن عدي: لٌس بالموي، ولال البخاري: شهر حسن الحدٌث، ولوي أمره. انظر: 
 .1ٕٖ/ٌٗل: ، ولال أبو حاتم:" الٌحتج بحدٌثه، ولال أبو زرعة: ال بؤس به. انظر: الجرح والتعد2ٗٗ/ٕالمٌزان:

والحدٌث له شواهد منها: ما اخرجه البٌهمً فً الدالبل عن أم عمرو بنت عبس عن عمتها، باب )ذكر السور 
، وما اخرجه أبو عبٌد فً فضابله، باب)المابدة ٘ٗٔ/2التً نزلت بمكة والتً نزلت بالمدٌنة(:ص

، عن الربٌع 1ٕ٘/5(:صٙٓٔٔٔ، عن دمحم بن كعب المرظً مرسبل، والطبري فً تفسٌره)1ٕٔواألنعام(:ص
 بن انس، وبجموع هذه الشواهد ٌموي الحدٌث وٌرفعه إلى درجة الحسن لؽٌره.

 .ٕ٘ٗ/ٕٔمفاتٌح الؽٌب: (ٔ)
 .ٖٓ/ٙالجامع أحكام المرآن: (ٕ)
 1ٗٗ/ٗٔمجموع الفتاوى:(ٖ)
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 المرآن
ٌِْد }ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا أَْوفُوا بِاْلعُمُوِد أُِحلهْت لَُكْم بَِهٌَمةُ  ٌَْر ُمِحلًِّ الصه ٌُْكْم َؼ اأْلَْنعَاِم إَِّله َما ٌُتْلَى َعلَ

َ ٌَْحُكُم َما ٌُِرٌُد )  [ٔ :({ ]المائدةَٔوأَْنتُْم ُحُرٌم إِنه َّللاه
 التفسٌر:

وا عهود هللا الموثمة، من اإلٌمان بشرابع  ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه، أتِمُّ
واالنمٌاد لها، وأَدُّوا العهود لبعضكم على بعض من األمانات، والبٌوع وؼٌرها، مما لم الدٌن، 

ٌخالؾ كتاب هللا، وسنة رسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص. ولد أَحلَّ هللا لكم البهٌمة من األنعام، وهً اإلبُل والبمر 
حرٌم الصٌد وأنتم محرمون. إن والؽنم، إال ما بٌَّنه لكم من تحرٌم المٌتة والدم وؼٌر ذلن، ومن ت

 هللا ٌحكم ما ٌشاء َوْفك حكمته وعدله.
أي:" ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله [،ٔ :لوله تعالى:}ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ ]المابدة 

 .(ٔ)وعملوا بشرعه"
وسلموا له لال الطبري:أي:" ٌا أٌها الذٌن ألّروا بوحدانٌة هللا، وأذعنوا له بالعبودٌة، 

 .(ٕ)األلوهة وصدَّلوا رسوله محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص فً نبوته وفٌما جاءهم به من عند ربهم من شرابع دٌنه"
، إال كان }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{لال ابن عباس:" ما أنزل هللا آٌة فً المرآن، ٌمول فٌها:  

 .(ٖ)على شرٌفها وأمٌرها"
 .(ٗ)" -ملسو هيلع هللا ىلص  -أي: ٌا أٌها الذٌن صدلوا النبً  لال الزجاج:" 

 .(٘)}آمنوا باهلل{، ٌعنً: بتوحٌد هللا" لال سعٌد بن جبٌر:"لوله:
لال ابن عثٌمٌن:"إن تصدٌر الحكم بالنداء دلٌل على االهتمام به؛ ألن النداء ٌوجب انتباه  

تنفٌذ هذا الحكم من ممتضٌات اإلٌمان؛ وعلى أن المناَدى؛ ثم النداء بوصؾ اإلٌمان دلٌل على أن 
 .(ٙ)فواته نمص فً اإلٌمان"

                                                           

 .ٙٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٗٗ/5جامع البٌان: (ٕ)
 .5ٙٔ/ٔ(:صٖ٘ٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .5ٖٔ/ٕمعانً المرآن: (ٗ)
 .5ٓٓٔ/ٗ(:صٗٓٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .  2ٖٖ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٙ)
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إذا سمعت هللا ٌمول: }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ فؤرعها "لال ابن مسعود رضً هللا عنه: 
 .(ٕ)سمعن؛ فإنه خٌر ٌؤمر به، أو شر ٌنهى عنه"

آمنوا{، فإنه فً التوراة: ٌا أٌها لال خٌثمة: "ما تمرأون فً المرآن: }ٌا أٌها الذٌن 
 .(ٔ)المساكٌن"

لال المرطبً:" لال علممة: كل ما فً المرآن}ٌا أٌها الذٌن آمنوا{، فهو مدنً، و}ٌا أٌها 
 .(ٕ)الناس{ فهو مكً، وهذا خرج على األكثر"

 :لولٌنعلى  [،ٔ :فً المخاطبٌن بموله تعالى: }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ ]المابدةواختلؾ 
 ،(٘)لتادةو ،(ٗ)، ومجاهد(ٖ)ابن عباس وهذا معنى لول ،-ملسو هيلع هللا ىلص-المإمنون من أمة دمحم أنهمأحدهما:

اختاره ابن و ،(ٓٔ)مماتلو، (5)ابن زٌد، و(1)، ودمحم بن كعب المرظً(2)عبدهللا بن عبٌدة،(ٙ)الحسنو
 .(ٖٔ)وهو لول الجمهور، (ٕٔ)، والمرطبً(ٔٔ)عطٌة

ٌعم مإمنً أهل الكتاب، إذ بٌنهم وبٌن هللا عمد فً أداء « المإمنٌن»عطٌة:" ولفظ لال ابن  
ٌعم عمود الجاهلٌة المبنٌة على بر مثل « العمود»األمانة فٌما فً كتابهم من أمر دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ولفظ 

إنما معنى اآلٌة دفع الظلم ونحوه، وأما فً سابر تعالدهم على الظلم والؽارات فمد هدمه اإلسبلم ف
 .(ٗٔ)أمر جمٌع المإمنٌن بالوفاء على عمد جار على رسم الشرٌعة"
 ،.(٘ٔ)والثانً: أنهم أهل الكتاب، وفٌهم نزلت، وهذا لول ابن جرٌج

لوله تعالى:}وإذ أخذ هللا مٌثاق الذٌن أوتوا الكتاب لتبٌننه للناس وال تكتمونه{]آل وٌسنده  
 .(ٙٔ)[، ذكره ابن العرب12ًٔعمران: 

ألن" لفظ المإمنٌن ٌعم مإمنً أهل الكتاب، ألن بٌنهم وبٌن هللا عمدا  أنها عامة، والصحٌح، 
، فإنهم مؤمورون بذلن فً لوله:}أوفوا بالعمود{ -ملسو هيلع هللا ىلص-فً أداء األمانة فٌما فً كتابهم من أمر دمحم 

 .(2ٔ)وؼٌر موضع"
وا عهود هللا الموثمة، من اإلٌمان  [،ٔ :لوله تعالى:}أَْوفُوا بِاْلعُمُوِد{ ]المابدة  أي:" أتِمُّ

بشرابع الدٌن، واالنمٌاد لها، وأَدُّوا العهود لبعضكم على بعض من األمانات، والبٌوع وؼٌرها، 
 .(1ٔ)"-ملسو هيلع هللا ىلص-مما لم ٌخالؾ كتاب هللا، وسنة رسوله دمحم 

 .(5ٔ)ا مع هللا والنَّاس"ٌعنً: بالعهود المإكَّدة التً عاهدتموه لال الواحدي:" 

                                                           

 5ٕٓ/ٖ(:ص2ٕٓ٘، و)5ٙٔ/ٔ(:ص 2ٖٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .5ٕٓ/ٖ(:صٕٙٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٖٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .ٕ٘ٗ/5(:ص5ٓ2ٓٔانظر:تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٖ٘ٗ-ٕ٘ٗ/5(:ص5ٓ1ٓٔانظر:تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٕ٘ٗ/5(:ص5ٓٙٓٔ(، و)5ٓ٘ٓٔانظر:تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٕٖ/ٙ، وتفسٌر المرطبً:ٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .ٖ٘ٗ/5(:ص5ٓ5ٓٔانظر:تفسٌر الطبري) (2)
 .ٖ٘ٗ/5(:ص5ٔٓٓٔانظر:تفسٌر الطبري) (1)
 .ٖ٘ٗ/5(:ص5ٕٔٓٔ(، و)5ٔٔٓٔانظر:تفسٌر الطبري) (5)
 .1ٗٗ/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .ٖٗٔ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (ٔٔ)
 .ٕٖ/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (ٕٔ)
 .٘ٓ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٖٔ)
 .ٖٗٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٗٔ)
 .ٗ٘ٗ/5(:ص5ٖٔٓٔانظر:تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
(ٔٙ) . 
 .ٕٖ/ٙتفسٌر المرطبً: (2ٔ)
 .ٙٓٔالتفسٌر المٌسر: (1ٔ)
 .ٖٙٓالوجٌز: (5ٔ)
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الطبري:أي:"أوفوا بالعهود التً عاهدتموها ربَّكم، والعمود التً عالدتموها إٌاه، لال 
وها بالوفاء والكمال والتمام  وأوجبتم بها على أنفسكم حمولًا، وألزمتم أنفسكم بها هلل فروًضا، فؤتمُّ

أوجبتموه له بها على أنفسكم، وال تنُكثُوها منكم هلل بما ألزمكم بها، ولمن عالدتموه منكم، بما 
 .(ٔ)فتنمضوها بعد توكٌدها"

علٌهم، بالوفاء بالعمود التً عمدها هللا خاطب هللا جل وعز جمٌع المإمنٌن  لال الزجاج:" 
 .(ٕ)العهود" {:العمود}و عضهم على بعض على ما ٌوجبه الدٌن...والعمود التً ٌعمدها ب

جماع الوفاء بالنذر وبالعهد، كان بٌمٌن أو ؼٌرها فً لوله تعالى: }ٌَا أٌََُّها  لال الشافعً:" 
الَِّذٌَن آَمنُوا أَْوفُوا بِاْلعُمُوِد{ اآلٌة، وهذا من سعة لسان العرب الذي خوطبت به، وظاهره عام 

كل عمد كان ، أن ٌوفى ب-عز وجل  -أن ٌكون أراد َّللاَّ  -وَّللاَّ تعالى أعلم  -على كل عمد، وٌشبه 
ها بٌمٌن أو ؼٌر ٌمٌن، وكل عمد نذر، إذا كانت فً العمد هلل طاعة، ولم ٌكن فٌما أمر بالوفاء من

 .(ٖ)معصٌة"
لال الجصاص:" اشتمل لوله تعالى:}ٌا أٌها الذٌن آمنوا أوفوا بالعمود{، على إلزام الوفاء  

وؼٌرهم من سابر الناس وعلى بالعهود والذمم التً نعمدها ألهل الحرب وأهل الذمة والخوارج 
ِ إَِذا َعاَهْدتُْم َواَل تَْنمُُضوا  :إلزام الوفاء بالنذور واألٌمان وهو نظٌر لوله تعالى }َوأَْوفُوا بِعَْهِد َّللاَّ

ٌَْماَن بَْعَد تَْوِكٌِدَها{ ]النحل  .(ٗ)["5ٔ :اأْلَ
حبلله وتحرٌم حرامه أنها عمود هللا علٌهم فً دٌنه من تحلٌل لال الزمخشري:"والظاهر  

 .(٘)وأنه كبلم لدم مجمبل ثم عمب بالتفصٌل وهو لوله أحلت لكم وما بعده"
، عمد الشًء بؽٌره، وهو وصله به، كما «العمد»، وأصل«َعْمدٍ »، جمع: «العمود»و

ٌعمد الحبل بالحبِل، إذا وصل به شدًّا. ٌمال منه: عمد فبلن بٌنه وبٌن فبلن عمًدا، فهو ٌعمده، ومنه 
 :(ٙ)ول الحطٌبةل

 لَْوٌم إَذا َعمَُدوا َعْمًدا ِلَجاِرِهُم             َشدُّوا الِعنَاَج َوَشدُّوا فَْولَهُ اْلَكَربَا
ة، أو   وذلن إذا َواثمه على أمر وعاهده علٌه عهًدا بالوفاء له بما عالده علٌه، من أمان وِذمَّ

 .(2)العمودنصرة، أو نكاح، أو بٌع، أو شركة، أو ؼٌر ذلن من 
 .(1)والمراد باإلٌفاء بالعهد" إتمامه على ما عمد علٌه من شروطه الجابزة"

 ألاوٌل: ستة[، ٔ :لوله تعالى:}ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا أَْوفُوا بِاْلعُمُوِد{ ]المابدة وفً تفسٌر  
وهذا لول  ،وحرمه علٌهم ،على عباده فٌما أحله لهم ،التً أخذ بها اإِلٌمان ،أنها عهود هللا :أحدها

 .(ٔ)، ومجاهد(5)ابن عباس
                                                           

 .2ٗٗ/5جامع البٌان: (ٔ)
 .5ٖٔ/ٕمعانً المرآن: (ٕ)
 .5ٕٙ/ٕتفسٌر الؽمام الشافعً: (ٖ)
 .1ٕٙ/ٖأحكام المرآن: (ٗ)
 .ٔٓٙ/ٔالكشاؾ: (٘)
، اللسان )كرب( )عنج( ، من لصٌدته التً لالها فً الزبرلان ٘ٗٔ: ٔ، مجاز المرآن ألبً عبٌدة ٙدٌوانه: (ٙ)

ٌْرُهُم، ... بن بدر، وبؽٌض بن عامر  من بنً أنؾ النالة، فمدح بؽًٌضا ولومه فمال: لَْوٌم ُهُم األَْنُؾ، َواألَْذنَاُب َؼ
ي بِؤَْنِؾ النَّالَِة الذَّنَبَا!  َوَمْن ٌَُسّوِ

ٌِْن َجاُرُهُم ... إذَا لََوى بمَُوى أَْطنَابِِهْم ُطنُبَا  لَْوٌم ٌَبٌُِت لَِرٌَر العَ
 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لَْوٌم إذَا َعمَُدوا........

هذا مثل ضربه ٌمول: إذا عمدوا للجار عمًدا وذماًما، أحكموا على أنفسهم العمد، حتى ٌكون ألر عٌنًا بنصرتهم 
له، وحماٌتهم لعرضه وماله. وضرب المثل بالدلو، التً ٌستمً بها وٌنتفع. و"العناج": خٌط ٌشد فً أسفل الدلو، 

عروتها، أو فً أحد آذانها، فإذا انمطع حبل الدلو، أمسن العناج الدلو أن تمع فً الببر. و"الكرب"  ثم ٌشد فً
الحبل الذي ٌشد على الدلو بعد"المنٌن" وهو الحبل األول، فإذا انمطع المنٌن بمً الكرب. فهذا هو المثل، 

 .بمؤمن من المطعاستوثموا له بالعهد، كما استوثموا لدلوه بالحبل بعد الحبل حتى تكون 
 .ٓٗٔ-5ٖٔ/ٕ، ومعانً المرآن للزجاج:ٕ٘ٗ-ٔ٘ٗ/5انظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .٘٘ٗ/5تفسٌر الطبري: (1)
 .ٕ٘ٗ/5(:ص5ٓ2ٓٔانظر:تفسٌر الطبري) (5)
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واإِلنجٌل  ،أنها العهود التً أخذها هللا تعالى على أهل الكتاب أن ٌعملوا بما فً التوراة :والثانً
 .(ٕ)وهذا لول ابن جرٌج ،-ملسو هيلع هللا ىلص-من تصدٌك دمحم 

 الذي كتب لعمرو بن حزم حٌن بعثه لال، لال دمحم بن مسلم: "لرأت كتاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
هذا بٌان من هللا ورسوله:}ٌا أٌها الذٌن »على نَْجران فكان الكتاب عند أبً بكر بن حزم، فٌه:

 .(ٖ)آمنوا أوفوا بالعمود{، فكتب اآلٌات منها حتى بلػ، }إن هللا سرٌع الحساب{"
على النُّصرة والمإازرة والمظاهرة  أنها عهود الجاهلٌة وهً الحلؾ الذي كان بٌنهم :والثالث

 .(ٗ)وهذا لول لتادة على من حاول ظلمه أو بؽاه سوًء. 
 .(٘)وهذا لول الحسن ،عهود الدٌن كلها :الرابع

أو ٌعمدها المرء على نفسه  ،أو نكاح ،أنها العمود التى ٌتعالدها الناس بٌنهم من بٌع :والخامس
 .(1)دابن زٌ، و(2)، ودمحم بن كعب المرظً(ٙ)عبٌدةعبدهللا بن ، وهذا لول من نذر، أو ٌمٌن

 .(5). وهذا لول مماتلٌعنً: بالعهود التً بٌنكم وبٌن المشركٌنوالسادس: 
وأن معناه: "أوفوا، ٌا أٌها الذٌن آمنوا، بعمود هللا هو المول األول،  -وهللا أعلم-والظاهر 

علٌكم، وألزمكم فرضه، وبٌَّن لكم حدوده، ألن التً أوجبََها علٌكم، وعمدها فٌما أحلَّ لكم وحرم 
هللا جل وعز أتبع ذلن البٌاَن عما أحل لعباده وحرم علٌهم، وما أوجب علٌهم من فرابضه. فكان 

، أمٌر منه عباَده بالعمل بما ألزمهم من فرابضه وعموده {أوفوا بالعمود}معلوًما بذلن أن لوله:
ًٌ منه لهم عن نمض ما ع ، أمٌر منه {أوفوا بالعمود}مده علٌهم منه، مع أن لوله:عمٌب ذلن، ونَْه

بالوفاء بكل عمد أذن فٌه، فؽٌر جابز أن ٌخصَّ منه شًء حتى تموم حجة بخصوص شًء منه 
ه ذلن إلى معنى  ٌجب التسلٌم لها. فإْذ كان األمر فً ذلن كما وصفنا، فبل معنى لمول من وجَّ

 .(ٓٔ) بالوفاء بها دون بعض"األمر بالوفاء ببعض العمود التً أمَر هللا
لال السعدي:" هذا أمر من هللا تعالى لعباده المإمنٌن بما ٌمتضٌه اإلٌمان بالوفاء بالعمود،  

أي: بإكمالها، وإتمامها، وعدم نمضها ونمصها. وهذا شامل للعمود التً بٌن العبد وبٌن ربه، من 
من حمولها شٌبا، والتً بٌنه وبٌن الرسول التزام عبودٌته، والمٌام بها أتم لٌام، وعدم االنتماص 

 بطاعته واتباعه، والتً بٌنه وبٌن الوالدٌن واأللارب، ببرهم وصلتهم، وعدم لطٌعتهم.
والتً بٌنه وبٌن أصحابه من المٌام بحموق الصحبة فً الؽنى والفمر، والٌسر والعسر، والتً بٌنه 

حوهما، وعمود التبرعات كالهبة ونحوها، وبٌن الخلك من عمود المعامبلت، كالبٌع واإلجارة، ون
بل والمٌام بحموق المسلمٌن التً عمدها هللا بٌنهم فً لوله: }إنما المإمنون إخوة{ بالتناصر على 
الحك، والتعاون علٌه والتآلؾ بٌن المسلمٌن وعدم التماطع، فهذا األمر شامل ألصول الدٌن 

 .(ٔٔ)المٌام بها"وفروعه، فكلها داخلة فً العمود التً أمر هللا ب
[، أي:" ولد أَحلَّ هللا لكم البهٌمة من ٔ :لوله تعالى:}أُِحلَّْت لَُكْم بَِهٌَمةُ اأْلَْنعَاِم{ ]المابدة 

 .(ٕٔ)األنعام، وهً اإلبُل والبمر والؽنم"
 .(ٖٔ)أحلت لكم اإلبل والبمر والؽنم والوحش" :أي لال الزجاج:اي:" 

                                                                                                                                                                      

 .ٖ٘ٗ-ٕ٘ٗ/5(:ص5ٓ1ٓٔانظر:تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٗ٘ٗ/5(:ص5ٖٔٓٔانظر:تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٗ٘ٗ/5(:5ٔٗٓٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٕ٘ٗ/5(:ص5ٓٙٓٔ(، و)5ٓ٘ٓٔانظر:تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٕٖ/ٙ، وتفسٌر المرطبً:ٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٖ٘ٗ/5(:ص5ٓ5ٓٔانظر:تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٖ٘ٗ/5(:ص5ٔٓٓٔانظر:تفسٌر الطبري) (2)
 .ٖ٘ٗ/5(:ص5ٕٔٓٔ(، و)5ٔٔٓٔانظر:تفسٌر الطبري) (1)
 .1ٗٗ/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .ٗ٘ٗ/5تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .1ٕٔتفسٌر السعدي: (ٔٔ)
 .ٙٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٓٗٔ/ٕمعانً المرآن: (ٖٔ)
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 .(ٔ)ٌعنً: أحل لكم أكل لحوم األنعام اإلبل والبمر والؽنم والصٌد كله" لال مماتل:" 
البهٌمة:"كل ذات أربع فً البر والبحر، وإضافتها إلى }األنعام{  لال الزمخشري:" 

 .(ٕ)كخاتم فضة. ومعناه: البهٌمة من األنعام"« من»للبٌان، وهً اإلضافة التً بمعنى 
}أحلت لكم{،أي: ألجلكم، رحمة بكم }بهٌمة األنعام{ من اإلبل والبمر  لال السعدي:" 

 .(ٖ)والؽنم، بل ربما دخل فً ذلن الوحشً منها، والظباء وحمر الوحش، ونحوها من الصٌود"
 :ثبلثة ألوال[، على ٔ :لوله تعالى:}بَِهٌَمةُ اأْلَْنعَاِم{ ]المابدة واختلؾ فً معنى 

والربٌع بن  ،(ٙ)، والضحان(٘)، ولتادة(ٗ)كلها. وهذا لول الحسنالمراد: األنعام أن أحدها: 
 .(1)، والسدي(2)انس

مٌتةً. وهذا لول  -إذا نحرت أو ذبحت-والثانً: أنها أجنة األنعام التً توجد فً بطون أمهاتها 
 .(ٓٔ)، و ابن عمر(5)ابن عباس

 .(ٔٔ)الفراءوالثالث: أنها وحشٌُّها، كالظباء وبمر الوحش والُحُمر. وهذا لول 
هو المول األول، أي: "األنعام كلها: أجنَّتها وِسَخالها وكبارها، ألن  -وهللا أعلم-والراجح 

، ولم ٌخصص هللا منها شٌبًا دون شًء، «بهٌمة وبهابم»العرب ال تمتنع من تسمٌة جمٌع ذلن
 .(ٕٔ)فذلن على عمومه وظاهره، حتى تؤتى حجة بخصوصه ٌجب التسلٌم لها"

عند العرب، اسم لئلبل والبمر والؽنم خاصة، كما لال جل ثناإه: }َواألْنعَاَم « النعم»و
ٌَْل َواْلبِؽَاَل َواْلَحِمٌَر َ٘خلَمََها لَُكْم فٌَِها ِدْؾٌء َوَمنَافُِع َوِمْنَها تَؤُْكلُوَن{]النحل:  [، ثم لال: }َواْلَخ

 .(ٖٔ)ها من أجناس الحٌوانففصل جنس النعم من ؼٌر ،[1ِلتَْرَكبُوَها َوِزٌنَةً[ ]النحل: 
، كما ٌلزم الصؽار، «بهٌمة»، فإنها أوالدها، فٌلزم الكبار منها اسم«بهابم األنعام»وأما

، فلما كان ال ٌسمط معنى «ولد األنعام»، نظٌر لوله:«بهٌمة األنعام»ألن معنى لول المابل:
 .(ٗٔ)الوالدة عنه بعد الكبر، فكذلن ال ٌسمط عنه اسم البهٌمة بعد الكبر

ٌُْكمْ لوله تعالى:}  [، أي:" إال ما بٌَّنه لكم من تحرٌم المٌتة والدم ٔ :{ ]المابدةإاِلَّ َما ٌُتْلَى َعلَ
 .(٘ٔ)وؼٌر ذلن"

 .(ٙٔ)إال ما سٌتلى علٌكم من تحرٌم بعضها فً بعض األحوال" :أي لال ابن كثٌر:" 
 .(2ٔ)إال محرم ما ٌتلى علٌكم من المرآن" لال الزمخشري:أي:" 
من  -عز وجل -عن أكله مما حرم هللا -عز وجل -ٌعنً: ؼٌر ما نهى هللا مماتل:"لال  

 .(1ٔ)المٌتة والدم ولحم الخنزٌر والمنخنمة والمولوذة والمتردٌة والنطٌحة"
ٌُْكْم{ ]المابدة   لولٌن[، على ٔ :واختلؾ فً لوله تعالى:}إاِلَّ َما ٌُتْلَى َعلَ

                                                           

 .1ٗٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .ٔٓٙ/ٔالكشاؾ: (ٕ)
 .1ٕٔتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .٘٘ٗ/5(:ص5ٔ٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .٘٘ٗ/5(:ص5ٔٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 ٙ٘ٗ-٘٘ٗ/5(:ص5ٕٓٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .٘٘ٗ/5(:ص5ٔ1ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .٘٘ٗ/5(:ص5ٔ2ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٙ٘ٗ/5(:ص5ٕٙٓٔ)-(5ٕٖٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٙ٘ٗ/5(:ص5ٕٕٓٔ(، و)5ٕٔٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .51ٕ/ٔانظر: نعانً المرآن: (ٔٔ)
 .2٘ٗ/5تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .2٘ٗ/5انظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .2٘ٗ/5انظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .ٙٓٔالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
 .1/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٙٔ)
 .ٔٓٙ/ٔالكشاؾ: (2ٔ)
 .1ٗٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1ٔ)
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ٌْتَةُ َوالدَُّم( إال ما بٌَّن هللا لكما: معناه: مأحده ٌُْكُم اْلَم َمْت َعلَ اآلٌة  ،فٌما ٌتلى علٌكم بموله: )ُحّرِ
 .(ٗ)، والسدي(ٖ)، ولتادة(ٕ)، ومجاهد(ٔ)[. وهذا لول ابن عباسٖ]سورة المابدة: 

ٌْتَةُ َوالدَُّم  :أن المراد بذلن لوله -وهللا أعلم  -والظاهر  لال ابن كثٌر:"  ٌُْكُم اْلَم َمْت َعلَ } ُحّرِ
ٌَةُ َوالنَِّطٌَحةُ  ِ بِِه َواْلُمْنَخنِمَةُ َواْلَمْولُوَذةُ َواْلُمتََرّدِ ٌِْر َّللاَّ َوَما أََكَل السَّبُُع { َولَْحُم اْلِخنزٌِر َوَما أُِهلَّ ِلؽَ

 .(٘)فإن هذه وإن كانت من األنعام إال أنها تحرم بهذه العوارض"
فً رواٌة -والثانً: أن الذي استثنى هللا بموله:}إال ما ٌتلى علٌكم{، الخنزٌر. وهذا لول ابن عباس

 .(2)، والضحان(ٙ)-أخرى
هو المول األول، "ألن هللا عز وجل استثنى مما أباح لعباده من  -وهللا أعلم-والراجح 

م علٌهم منها. والذي حّرم علٌهم منها، ما  ٌُْكُم بهٌمة األنعام، ما حرَّ َمْت َعلَ بٌّنه فً لوله: }ُحّرِ
ٌْتَةُ َوالدَُّم َولَْحُم اْلِخنزٌِر{ ]المابدة:  مه هللا علٌنا، فلٌس من بهٌمة األنعام ٖاْلَم [، وإن كان حرَّ

م علٌنا مما دخل فً جملة ما لبل االستثناء، أشبهُ من استثناء ما  فٌستثنى منها. فاستثناء ما حرَّ
م مما لم ٌدخل فً   .(1)جملة ما لبل االستثناء"حرَّ

ٌِْد َوأَْنتُْم ُحُرٌم{ ]المابدة  ٌَْر ُمِحلًِّ الصَّ [، أي:"ومن تحرٌم الصٌد وأنتم ٔ :لوله تعالى:}َؼ
 .(5)محرمون"

إذا كنت محرما بحج  :ٌمول {،وأنتم حرم}من ؼٌر أن تستحلوا الصٌد  :ٌمول لال مماتل:" 
 .(ٓٔ)أو عمرة فالصٌد علٌن حرام كله ؼٌر صٌد البحر فإنه حبلل لن"

ٌد فً حال اإِلحرام فإنَّه ال ٌحلُّ لكم" لال الواحدي:"   .(ٔٔ)ٌعنً: إالَّ أن تحلُّوا الصَّ
أي: أحلت لكم بهٌمة األنعام فً كل حال، إال حٌث كنتم متصفٌن بؤنكم  لال السعدي:" 

ؼٌر محلً الصٌد وأنتم حرم، أي: متجربون على لتله فً حال اإلحرام، وفً الحرم، فإن ذلن ال 
 .(ٕٔ)ٌحل لكم إذا كان صٌدا، كالظباء ونحوه، والصٌد هو الحٌوان المؤكول المتوحش"

ٌْرَ   ٌِْد َوأَْنتُْم ُحُرٌم{ ]المابدة واختلؾ فً لوله تعالى:} َؼ  :ثبلثة ألوالعلى  [،ٔ :ُمِحلًِّ الصَّ
ا: أنه من المإخر الذي معناه التمدٌم، والتمدٌر: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا أوفوا بالعمود{ }ؼٌر أحده

 .(ٖٔ)محلً الصٌد وأنتم حرم{ }أحلت لكم بهٌمة األنعام{
التً عمدها علٌكم فً كتابه، ال محلٌّن الصٌد والمعنى: أوفوا، أٌها المإمنون، بعمود هللا 

 .(ٗٔ)وأنتم حرم
ان المعنى: أحلت لكم بهٌمة األنعام الوحشٌة من الظباء والبمر والحمر}ؼٌر محلً والثانً: 

 .(٘ٔ)الصٌد{، ؼٌر مستحلًِّ اصطٌادها، وأنتم حرم إال ما ٌتلى علٌكم
ما ٌتلى علٌكم{، إال ما كان منها وحشًٌّا،  والثالث: أن المعنى: أحلت لكم بهٌمة األنعام كلها }إال

 .(ٔ)فإنه صٌد، فبل ٌحل لكم وأنتم حرم. وهذا لول الربٌع بن انس

                                                           

 .1٘ٗ/5(:ص5ٖٕٓٔ(، و)5ٖٔٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .1٘ٗ-2٘ٗ/5(:ص5ٕ2ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .1٘ٗ/5(:ص5ٕ5ٓٔ(، و)5ٕ1ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .1٘ٗ/5(:ص5ٖٓٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .1/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .1٘ٗ/5(:ص5ٖٖٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .1٘ٗ/5(:ص5ٖٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .5٘ٗ/5تفسٌر الطبري: (1)
 .ٙٓٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .1ٗٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .ٖٙٓالوجٌز: (ٔٔ)
 .1ٕٔتفسٌر السعدي: (ٕٔ)
 .5٘ٗ/5انظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .5٘ٗ/5انظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .ٓٙٗ/5، وتفسٌر الطبري:51ٕ: ٔمعانً المرآن للفراء انظر:  (٘ٔ)
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ٌا أٌها الذٌن آمنوا أوفوا بعمود هللا التً عمد علٌكم مما  والراجح من التفسٌر أن ٌمال:" 
حّرم وأحّل، ال محلٌن الصٌد فً حرمكم، ففٌما أحلَّ لكم من بهٌمة األنعام المذكَّاة دون مٌتتها، 

 .-وهللا أعلم-. (ٕ)متَّسع لكم ومستؽنًى عن الصٌد فً حال إحرامكم"
َ ٌَْحُكُم َما ٌُرِ   أي:"إن هللا ٌحكم ما ٌشاء َوْفك حكمته  [،ٔ :ٌُد{ ]المابدةلوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ

 .(ٖ)وعدله"
إن هللا ٌحكم ما أراد فً خلمه، وبٌّن لعباده، وفرض فرابضه، وحدَّ حدوده، وأمر  لال لتادة:" 

 .(ٗ)بطاعته، ونهى عن معصٌته"
فحكم أن جعل ما شاء من الحبلل حراما، وجعل ما شاء مما حرم فً  لال مماتل:" 

 .(٘)اإلحرام من الصٌد حبلال"
 .(ٙ)أي الخلك له عز وجل، ٌحل منه ما ٌشاء لمن ٌشاء، وٌحرم ما ٌرٌد" لال الزجاج:" 
أي: الخلك له ٌحل ما ٌشاء لمن ٌشاء، وٌحرم ما ٌرٌد على من  لال ابن الجوزي:" 

 .(2)ٌرٌد"
إن هللا ٌمضً فً خلمه ما ٌشاء من تحلٌل ما أراد تحلٌله، وتحرٌم ما  الطبري:أي:"لال  

أراد تحرٌمه، وإٌجاب ما شاء إٌجابه علٌهم، وؼٌر ذلن من أحكامه ولضاٌاه = فؤوفوا، أٌها 
المإمنون، له بما عمَد علٌكم من تحلٌل ما أحل لكم وتحرٌم ما حّرم علٌكم، وؼٌر ذلن من 

 .(1)وها وال تنمضوها"عموده، فبل تنكث
أي: فمهما أراده تعالى حكم به حكما موافما لحكمته، كما أمركم بالوفاء  لال السعدي:" 

، وأحل لكم بهٌمة األنعام رحمة بكم، وحرم علٌكم بالعمود لحصول مصالحكم ودفع المضار عنكم
ومن صٌد ما استثنى منها من ذوات العوارض، من المٌتة ونحوها، صونا لكم واحتراما، 

 .(5)"اإلحرام احتراما لئلحرام وإعظاما
 الفوائد:

وجوب الوفاء بالعهود التً بٌن هللا تعالى وبٌن العبد والمحافظة على العمود التً بٌن العبد -ٔ
 وأخٌه العبد لشمول اآلٌة ذلن.

 إباحة أكل لحوم اإلبل والبمر والؽنم إال المٌتة منها.-ٕ
 وحلٌته بعد التحلل من اإلحرام وهو صٌد البر ال البحر.تحرٌم الصٌد فً حال اإلحرام -ٖ
 استدل بعض الصحابة بهذه اآلٌة على إباحة الجنٌن الذي ٌموت فً بطن أمه بعدما تذبح.-ٗ
 

 المرآن
ِ َوََّل الشهْهَر اْلَحَراَم َوََّل اْلَهْدَي َوََّل الْ  ٌَْت }ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا ََّل تُِحلُّوا َشعَائَِر َّللاه ٌَن اْلبَ مَََلئَِد َوََّل آّمِ

ٍم أَْن اْلَحَراَم ٌَْبتَؽُوَن فَْضَلا ِمْن َربِِّهْم َوِرْضَواناا َوإَِذا َحلَْلتُْم فَاْصَطاُدوا َوََّل ٌَْجِرَمنهُكْم َشنَآُن لَوْ 
ثِْم َصدُّوُكْم َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم أَْن تَْعتَُدوا َوتَعَاَونُوا َعلَى اْلبِّرِ َوال تهْمَوى َوََّل تَعَاَونُوا َعلَى اْْلِ

َ َشِدٌُد اْلِعمَاِب ) َ إِنه َّللاه  [ٕ :({ ]المائدةَٕواْلعُْدَواِن َواتهمُوا َّللاه
 التفسٌر:

                                                                                                                                                                      

 .ٓٙٗ/5(:ص5ٖٙٓٔ(، و)5ٖ٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٔٙٗ/5تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٙٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٙٗ/5(:ص5ٖ2ٓٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .1ٗٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .ٕٗٔ/ٕمعانً المرىن: (ٙ)
 .ٙٓ٘/ٔزاد المسٌر: (2)
 .ٕٙٗ/5تفسٌر الطبري (1)
 .1ٕٔتفسٌر السعدي: (5)
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ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه ال تتعدَّوا حدود هللا ومعالمه، وال تستِحلُّوا المتال 
وهً: ذو المعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، وكان ذلن فً صدر اإلسبلم، فً األشهر الحرم، 

وال تستِحلُّوا حرمة الَهْدي، وال ما لُلَِّد منه؛ إذ كانوا ٌضعون المبلبد، وهً ضفابر من صوؾ أو 
َوبَر فً الرلاب عبلمةً على أن البهٌمة َهْدٌي وأن الرجل ٌرٌد الحج، وال تَْستَِحلُّوا لتال لاصدي 

ت الحرام الذٌن ٌبتؽون من فضل هللا ما ٌصلح معاٌشهم وٌرضً ربهم. وإذا حللتم من البٌ
إحرامكم حلَّ لكم الصٌد، وال ٌحِملَنَّكم بُْؽض لوم من أجل أن منعوكم من الوصول إلى المسجد 

 -أٌها المإمنون فٌما بٌنكم-على ترن العدل فٌهم. وتعاونوا  -« الحدٌبٌة»كما حدث عام -الحرام 
فِْعل الخٌر، وتموى هللا، وال تعاونوا على ما فٌه إثم ومعصٌة وتجاوز لحدود هللا، واحذروا  على

 مخالفة أمر هللا فإنه شدٌد العماب.
 :ثبلثة ألوالاآلٌة  سبب نزولفً 

، وابن (ٖ)، وعكرمة(ٕ)السديو ،(ٔ)ابن عباس وهذا لول أنها نزلت فً شرٌح بن ضبٌعة. ا:أحده
 .(ٗ)جرٌج

حتى أتى النبً  (٘)ألبل الُحطم بن هند البكري، ثم أحد بنً لٌس بن ثعلبة  :لال السدي 
ولد كان النبً صلى  اه، فمال: إالم تدعو؟ فؤخبره،ملسو هيلع هللا ىلص وحده، وَخلَّؾ خٌله خارجة من المدٌنة. فدع

فلما  جل من ربٌعة، ٌتكلم بلسان شٌطان!،هللا علٌه وسلم لال ألصحابه: ٌدخل الٌوم علٌكم ر
أخبره النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: انظر، ولعلًّ أسلم ولً من أشاوره، فخرج من عنده، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، 
لمد دخل بوجه كافر، وخرج بعَِمب ؼادٍر! فمرَّ بَسْرح من َسْرح المدٌنة فساله، فانطلك به وهو 

 :(ٙ)ٌرتجز
اقٍ  ٌُْل بَِسوَّ ٌَْس بَِراِعً إبٍِل َوال َؼنَم لَْد لَفََّها اللَّ  ُحَطْم            لَ

اٍر على َظْهِر الَوَضْم      بَاتُوا نٌَِاًما َواْبُن ِهْنٍد لَْم ٌَنَمْ   َوال بَِجزَّ
ٌِْن َمْمُسوُح المََدمْ  لَْم           َخَدلَُّج السَّالَ  بَاَت ٌُمَاِسٌَها ُؼبلٌم َكالزَّ

ا ل د للَّد وأهدى، فؤراد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌبعث إلٌه، فنزلت هذه ثم ألبل من عام لابٍل حاجًّ
اآلٌة، حتى بلػ:"وال آمٌن البٌت الحرام". لال له ناس من أصحابه: ٌا رسول هللا، خّلِ بٌننا 
وبٌنه، فإنه صاحبنا! لال: إنه لد للَّد! لالوا: إنما هو شًء كنا نصنعه فً الجاهلٌة! فؤبى علٌهم، 

 .(ٔ)]ضعٌؾ جدا[ .(2)زلت هذه اآلٌة"فن

                                                           

 .15ٔانظرن اسباب النزول للواحدي: (ٔ)
 .2ٖٗ-2ٕٗ/5(:ص5٘1ٓٔانظر: الطبري) (ٕ)
وذكره السٌوطً فً "الدر ، ٓٔ/ٕ، وتفسٌر عبدالرزاق:2ٗٗ-2ٖٗ/5(:5٘5ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)

 .]سنده ضعٌؾ[. ( وزاد نسبته البن المنذر.ٓٔ/ ٖالمنثور" )
 .2ٗٗ/5انظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
ضبٌعة بن الحطم" لمب، واسمه: "شرٌح بن ضبٌعة بن شرحبٌل بن عمرو بن مرثد بن سعد بن مالن بن (٘)

( ، وهذا"الحطم"، خرج فً الردة، فً السنة الحادٌة ٖٔٓلٌس بن ثعلبة، من بكر بن وابل" )جمهرة األنساب: 
عشرة، فٌمن تبعه من بكر بن وابل، ومن تؤشب إلٌه من ؼٌر المرتدٌن ممن لم ٌزل كافًرا، فخرج بهم حتى نزل 

ة. وحاصر المسلمٌن حصاًرا شدًٌدا. فتجمع المطٌؾ وهجر، واستؽوى الخط، ومن فٌها من الزط والسٌابج
المسلمون جمٌعًا إلى العبلء بن الحضرمً، وتجمع المشركون كلهم إلى الحطم. ثم بٌتهم المسلمون ولتلوا الحطم 

 [.ٕٓٙ-ٕٗ٘/ ٖومن معه فً خبر طوٌل .]انظر :تارٌخ الطبري 
( خبر رشٌد بن 1٘ٔ:  ًٔ شرح الحماسة )اختلفوا فً نسبة هذا الشعر اختبلفًا كثًٌرا ، فنمل التبرٌزي ف(ٙ)

رمٌض العنزي )بفتح العٌن ، وسكون النون( من بنً عنز بن وابل ، ببل شن عندي فً ذلن. لال التبرٌري : " 
لالها فً ؼارة الحطم ، وهو شرٌح بن شرحبٌل بن عمرو بن مرثد ، أؼار على الٌمن ، فمتل ولٌعة بن معد 

بن معد ٌكرب ، أخت األشعث بن لٌس ، فبعث األشعث ٌعرض علٌه فً  ٌكرب ، أخا لٌس ، وسبى بنت لٌس
فدابها ، بكل لرن من لرونها )ضفابرها( مبة من اإلبل. فلم ٌفعل الحطم ، وماتت عنده عطًشا. )وانظر ؼٌر ذلن 

 (.ٗٗ:  ٗٔفً األؼانً 
ذلن فً تحمٌك أستاذنا  ونسبت أًٌضا لؤلؼلب العجلً ، ولؤلخنس بن شهاب ، ولجابر بن حنً التؽلبً. وانظر

 .. ولعل " الحطم " أنشده مدًحا لنفسه فٌما فعل من سوق السرح2ٕ5الراجكوتً ، سمط الآللا : 
 .2ٖٗ-2ٕٗ/5(:ص5٘1ٓٔأخرجه الطبري) (2)
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أن ناسا من المشركٌن جاءوا ٌإمون البٌت ٌوم الفتح مهلٌن بعمرة، فمال المسلمون: ال  والثانً:
 وهذا لول ابن عباس .(ٕ)ندع هإالء بل نؽٌر علٌهم، فنزل لوله تعالى وال آمٌن البٌت الحرام

 .(٘)، وابن زٌد(ٗ)، ولتادة(ٖ)أٌضا
كان المشركون ٌحجون البٌت الحرام، وٌهدون الهداٌا، وٌعظمون  لال ابن عباس:"

: -عّز وجلّ -فؤراد المسلمون أن ٌَِؽٌُروا علٌهم؛ فمال هللا  ،حرمة المشاعر، وٌتجرون فً حجهم
}ِ  .. ]حسن[(ٙ)}اَل تُِحلُّوا َشعَابَِر َّللاَّ

َصدُّوُكْم َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم أَْن  }َوََّل ٌَْجِرَمنهُكْم َشنَآُن لَْوٍم أَنْ  أن لوله تعالى:والثالث: 
 .(2)نزلت فً النهً عن الطلب بذُحول الجاهلٌة. وهذا لول مجاهد [، ٕتَْعتَُدوا{]المائدة:

لتل  ،" }أن تعتدوا{، رجل مإمن من حلفاء دمحم :عن مجاهد فً لول هللاأخرج الطبري 
لعن هللا من  :فمال دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ،ألنه كان ٌمتل حلفاء دمحم ،حلٌفًا ألبً سفٌان من هذٌل ٌوم الفتح بعرفة

 .(1)لتل بَذْحل الجاهلٌة"
[،أي:" ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله ٕ :لوله تعالى:}ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ ]المابدة 

 .(5)وعملوا بشرعه"
ٌمول فٌها: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا{، إال كان لال ابن عباس:" ما أنزل هللا آٌة فً المرآن،  

 .(ٓٔ)على شرٌفها وأمٌرها"
ِ لوله تعالى:  ال تستحلوا ُحرمات هللا وال تعتدوا  ، أي:"[ٕ :{ ]المابدة}اَل تُِحلُّوا َشعَابَِر َّللاَّ

 .(ٔٔ)حدوده"
معالم هللا فٌدخل فً ذلن معالم هللا كلها  ،أٌها الذٌن آمنوا ،ال تستحلوا لال الطبري:أي:" 

 .(ٕٔ)فً مناسن الحج"
 .(ٖٔ)مؤخوذ من اإِلشعار وهو اإِلعبلم" ،أى: معالم هللا لال الماوردي:" 

 .(ٗٔ)الحرام"
 :خمسة تؤوٌبلت ،«شعابر هللا»وفً 

، واإلمام (2ٔ)، ومماتل(ٙٔ)، ومجاهد(٘ٔ)، وهو لول ابن عباسجأنها مناسن الح :أحدها
 .(1ٔ)الشافعً

                                                                                                                                                                      

من طرٌك أحمد بن المفضل ثنا أسباط بن نصر عن السدي به. للنا: وسنده ضعٌؾ جداً؛ أخرجه الطبري  (ٔ)
 أسباط.إلعضاله، وضعؾ 

 .2ٓ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٕ)
 .ٖٙٗ/5(:ص5ٗٔٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
، ووالناسخ والمنسوخ 1ٕٔ/ٔ/ٔ، تفسٌر عبدالرزاق:21ٗ/5(:ص52ٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)

 ، لعبد بن حمٌد.1/ٖ، ونسبه السٌوطً فً الدر المنثور:ٔٔٔللنحاس:
 .2ٗٗ/5(:5ٙٓٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
، والنحاس فً ٘/ ٖوابن أبً حاتم؛ كما فً "الدر المنثور" :، ٖٙٗ/5(:ص5ٗٔٓٔأخرجه الطبري) (ٙ)

 . وزاد السٌوطً نسبته فً "الدر المنثور" البن المنذر.ٔٔٔ"ناسخه" :
 15ٗ،5(:ص551ٓٔ(، و)552ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 15ٗ،5(:ص552ٓٔأخرجه الطبري)(1)
 .ٙٓٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .5ٙٔ/ٔ(:صٖ٘ٓٔأخرجه ابن أبً حاتم)( ٓٔ)
 .ٖٔٓصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .ٗٙٗ/5تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٙ/ٕالنكت والعٌون: (ٖٔ)
 .ٕٗٔ/ٕمعانً المرآن: (ٗٔ)
 .ٖٙٗ/5(:ص5ٗٔٓٔ(، و)5ٗٓٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .ٗٙٗ-ٖٙٗ/5(:ص5ٖٗٓٔ(، و)5ٕٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .ٔ٘ٗ/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2ٔ)
 .5٘ٙ/ٕتفسٌر اإلمام الشافعً: (1ٔ)
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ً  ،أنها ما حرمه هللا فى حال اإلحرام :والثانً  .(ٔ)وهو مروي عن ابن عباس أٌضا
 .(ٕ)وهو لول السدي ،أنها حرم هللا :والثالث
م وأباح وحظَّر :والرابع  .(ٗ)، واختٌار الطبري(ٖ)وهو لول عطاء ،أنها حدود هللا فٌما أحل وحرَّ

ِ فَإِنََّها  ،(٘)وهو لول الحسن ،هً دٌن هللا كله :والخامس ْم َشعَآبَِر َّللاَّ كموله تعالى:} ذِّلَن َوَمن ٌُعَّظِ
 .(ٙ)"دٌن هللا":أى ،[ ٕٕ :ِمن تَْمَوى اْلمُلُوِب{ ] الحج

، والمعنى:" ال تحلوا حرمات هللا وال تضٌعوا هو لول عطاء -وهللا اعلم-والراجح 
جمع: شعٌرة، من لول المابل: لد شعر فبلن بهذا األمر، إذا علم به،  «الشعابر»فرابضه، ألن 

 .(2)من ذلن" ،، المعالم«الشعابر»فـ
أعلم لٌهدى إلى بٌت  :الشعابر: واحدتها شعٌرة، ومعناه ما أشعر، أي لال الزجاج:" 

 .(1)"هللا
وإحبلل هذه األشٌاء أن ٌتهاون بحرمة الشعابر وأن ٌحال بٌنها وبٌن  لال الزمخشري:" 

المتنسكٌن بها، وأن ٌحدثوا فً أشهر الحج ما ٌصدون به الناس عن الحج، وأن ٌتعرض للهدى 
 .(5)بالؽصب أو بالمنع من بلوغ محله"

فموله تعالى:}ال تحلوا شعابر هللا{، لد انتظم جمٌع معالم دٌن هللا وهو  لال الجصاص:" 
ما أعلمناه هللا تعالى وحده من فرابض دٌنه وعبلماتها بؤن ال ٌتجاوزوا حدوده وال ٌمصروا 
دونها وال ٌضٌعوها فٌنتظم ذلن جمٌع المعانً التً روٌت عن السلؾ من تؤوٌلها فالتضى ذلن 

حرما وحظر استحبلله بالمتال فٌه وحظر لتل من لجؤ إلٌه وٌدل أٌضا حظر دخول الحرم إال م
، ألن (ٓٔ)على وجوب السعً بٌن الصفا والمروة ألنهما من شعابر هللا على ما روي عن مجاهد

الطواؾ بهما كان من شرٌعة إبراهٌم علٌه السبلم ولد طاؾ النبً ملسو هيلع هللا ىلص بهما فثبت أنهما من شعابر 
 .(ٔٔ)هللا"

ستحلوا الشهر الحرام بالمتال وال ت ، أي:"[ٕ :َواَل الشَّْهَر اْلَحَراَم{ ]المابدة}لوله تعالى: 
 .(ٕٔ)"فٌه

 .(ٖٔ)ال تستحلوا لتاال فٌه" :ٌعنً لال ابن عباس:" 
فؤمروا أن ال ٌماتلوا فً الشهر  ،كان المشرن ٌومبذ ال ٌَُصدُّ عن البٌت لال لتادة:" 

 .(ٗٔ)الحرام وال عند البٌت"
 ثبلثة الاوٌل:« الشَّْهر اْلَحَرام»وفً تفسٌر  

 .(٘ٔ)اختاره الطبري .أنه َرَجُب ُمَضر :أحدها
 .(ٙٔ)وهو لول عكرمة ،أنه ذو العمدة :والثانً

                                                           

 .ٗٙٗ/5(:ص5ٗٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٖٙٗ/5(:ص5ٖ5ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٕٙٗ/5(:ص5ٖ1ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٗٙٗ/5انظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٙ/ٕوالعٌون:النكت (ٙ)
 .ٗٙٗ/5تفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٗٔ/ٕمعانً المرآن: (1)
 .ٕٓٙ/ٔالكشاؾ: (5)
 .ٗٙٗ-ٖٙٗ/5(:ص5ٖٗٓٔ(، و)5ٕٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .5ٕٔ/ٖأحكام المرآن: (ٔٔ)
 .ٖٔٓصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
 .٘ٙٗ/5(:ص5ٗ٘ٓٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .٘ٙٗ/5(:ص5ٗٙٓٔأخرجه الطبري) (ٗٔ)
 .ٙٙٗ/5انظر: تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .ٙٙٗ/5(:ص5ٗ2ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
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 .(ٔ)وهو لول لتادة ،أنها األشهر الحرم :والثالث
[، أي:"وال تستحلوا ما أُهدي إِلى البٌت أو ٕ :}َواَل اْلَهْدَي َواَل اْلمبََلبَِد{ ]المابدةلوله تعالى: 

 .(ٕ)بالتعرض له وألصحابه" -لٌعرؾ أنه هدي-لُلّد بمبلدة 
با به  ،إلى بٌت هللا ،فهو ما أهداه المرء من بعٌٍر أو بمرة أو شاة أو ؼٌر ذلن الهدي:"  تمرُّ

 .(ٖ)وطلَب ثوابه" ،إلى هللا
 :لوالن ، ففٌه«الهدي»وأما 

 .(ٗ)أنه كل ما أهداه من شًء إلى بٌت هللا تعالى :أحدهما
 .(٘)وهو لول ابن عباس ،أن ٌُهدٌه وٌملده ،ولد جعل على نفسه ،أنه ما لم ٌملّد من النعم :والثانً

 :ففٌها ثبلثة ألاوٌل ،«المبلبد»وأما 
 .(ٙ)وهو لول ابن عباس ،أحدها:أنها لبلبد الهْدي

مملَّدات الهدي. وإذا للَّد الرجل هدٌه فمد أحرم. فإن فعل ذلن  ،لال ابن عباس:" المبلبد
 .(2)فلٌخلَْعه ،وعلٌه لمٌصه

 ،كان المشركون إذا أرادوا الحج للدوها فى ذهابهم إلى مكة ،أنها لبلبد من لحاء الشجر :والثانً
 .(1)وهذا لول لتادة ،وَعْودهم لٌؤمنوا

فٌتملدونه  ،الخروج منه أن المشركٌن كانوا ٌؤخذون لحاء الشجر من الحرم إذا أرادوا :والثالث
، (ٔٔ)، والسدي(ٓٔ)، ومجاهد(5)وهذا لول عطاء ،، فَنُهوا أن ٌنزعوا شجر الحرم فٌتملدوهلٌؤمنوا

 .(ٕٔ)وابن زٌد
 ،فٌتملدونها ،من لحاء السَُّمر ،لال لال عطاء:" كان المشركون ٌؤخذون من شجر مكة 

 .(ٖٔ)فٌؤمنون بها من الناس. فنهى هللا أن ٌنزع شجرها فٌَُتَمَلَّد"
ؾ بن الشخٌر:" كان المشركون ٌؤخذون من شجر مكةلال    ،من ِلحاء السمر ،ُمطّرِ

 .(ٗٔ)فٌؤمنون بها فً الناس. فنهى هللا عز ذكره أن ٌُنزع شجرها فٌتملَّد" ،فٌتملدون
للمشركٌن،  وٌعتصمون بذلن وهذا كله كانلال الزجاج: كانوا ٌملدون بلحاء الشجر  

 .(٘ٔ)المشركون إلى هللا" وكان لد أمر المسلمون بؤن ال ٌحلوا هذه األشٌاء التً ٌتمرب بها
" وال المبلبد " إذ كانت معطوفة على أول  :والذي هو أولى بتؤوٌل لوله لال الطبري:" 

وال أنه عنى بها النهً عن التملد أو  ،ولم ٌكن فً الكبلم ما ٌدّل على انمطاعها عن أوله ،الكبلم
فمعلوم أنه  ،فإذا كان ذلن بتؤوٌله أولىاذ المبلبد من شًء أن ٌكون معناه: وال تُِحلّوا المبلبد، اتخ

ًٌ من هللا جل ذكره عن استحبلل حرمة المملَّد دون حرمة المبلدة.  ،هدًٌا كان ذلن أو إنسانًا ،نَْه
 فاجتزأ بذكره ،على ما ذكرنا من حرمة المملَّد ،ٌمه حرمة المبلدةإنما دّل بتحر ،وإن هللا عز ذكره

 .، إذ كان مفهوًما عند المخاطبٌن بذلن معنى ما أرٌد به«المملد » من ذكر «المبلبد»

                                                           

 .2ٙٗ/5(:ص5ٙ2ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٖٔٓصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٙٙٗ/5تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٙٙٗ/5انظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٙٗ/5(:ص5ٗ1ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .2ٙٗ/5(:ص5ٗ5ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .2ٙٗ/5(:ص5ٗ5ٓٔأخرجه الطبري ) (2)
 .1ٙٗ/5(:ص5٘ٓٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .1ٙٗ/5(:ص5٘ٔٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .1ٙٗ/5(:ص5ٖ٘ٓٔ(، و)5ٕ٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .1ٙٗ/5(:ص5٘ٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .5ٙٗ/5(:ص5٘٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .5ٙٗ/5(:ص5٘ٙٓٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .5ٙٗ/5(:ص5٘2ٓٔأخرجه الطبري) (ٗٔ)
 .ٕٗٔ/ٕمعانً المرآن: (٘ٔ)
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ل " المبلبد " أنها لبلبد لحاء شجر   ولد ذكر بعض الشعراء فً شعره ما ذكرنا عمن تؤوَّ
 : (ٔ)فمال وهو ٌعٌب رجلٌن لتبل رجلٌن كانا تملَّدا ذلن ،ٌتملَّدونهالحرم الذي كان أهل الجاهلٌة 
ٌِْن إْذ أَْعَوراُكَما ٌِْدي اللَِّحاَء اْلُمَضفََّرا               (ٕ)أَلَْم تَْمتبُل اْلِحْرَج اِن بِاأل  ٌُِمرَّ

 .(ٖ)"، أمكناكما من عورتهما«أعوراكما» :، الممتوالن كذلن. ومعنى لوله«الحرجان»و 
ٌَْت اْلَحَرامَ َوالَ }لوله تعالى:  ٌَن اْلبَ ِحلُّوا لتال لاصدي البٌت وال تَْستَ  ، أي:"[ٕ :{ ]المابدة آّمِ

 .(ٗ)"الحرام
ا" :ٌمول لال ابن عباس:"  ه حاجًّ  .(٘)من توجَّ
 .(ٙ)الحاج" :ٌعنً لال الضحان:" 
ؾ بن الشّخٌر:" الذٌن ٌرٌدون البٌت"لال    .(2)مطّرِ
 .(1)ٌنهى عن الحجاج أن تُمطع سبلهم" :لال ابن جرٌج:" 
 .(5)وال تحلُّوا لاصدي البٌت الحرام العامدٌة" لال الطبري:أي:" 
الذي من دخله كان  ،الحرام أي: وال تستحلوا لتال الماصدٌن إلى بٌت هللا لال ابن كثٌر:" 

 .(ٓٔ)"آمنا
 .(ٔٔ)آموا المسجد الحرام: لاصدوه، وهم الحجاج والعمار"لال الزمخشري:" 

 : (ٕٔ)ٌََمْمته، كما لال الشاعر :وبعضهم ٌمول ،أممت كذا، إذا لصدته وعمدته :ٌمال
ٌَْرهُ بَلََدا   إنًِّ َكَذاَن إَذا َما َساَءنًِ بَلٌَد              ٌََمْمُت َصْدَر بَِعٌِري َؼ

 .(ٖٔ)و}البٌت الحرام{، بٌت هللا الذي بمكة 
 ،هللا فً أهل الحرب من المشركٌن لتلُهم لال الطبري:" وفً إجماع الجمٌع على أن حكم

وا البٌت الحرام أو البٌت الممدس، فً أشهر الحرم وؼٌرها ما ٌُعلم أن المنع من لتلهم إذا أموا  أمُّ
 .(ٗٔ)البٌت الحرام منسوٌخ "

                                                           

، واللسان )حرج(. و " الحرج " )بكسر الحاء وسكون  ٕٓٔٔ، والمعانً الكبٌر :  5ٔ:  ٖأشعار الهذلٌٌن (ٔ)
ون البٌاض لونهما ، وإما أن الراء( : الودعة ، لالوا : عنى بالحرجٌن : رجلٌن أبٌضٌن كالودعة ، فإما أن ٌك

ٌكون كنى بذلن عن شرفهما. ولال شارح دٌوانه : " وٌكون أًٌضا الحرجان ، رجلٌن ٌمال لهما : الحرجان " . و 
 " أمر الحبل ٌمره " : فتله. و " اللحاء " ، لشر الشجر. و " المضفر " الذي جدل ضفابر.

ٌن ، وروى " ألم تمتبل " ، والذي فً المراجع " ألم تمتلوا هذا ولد ذكر أبو جعفر أن الشعر فً رجلٌن لتبل رجل
" ، وهو الذي ٌدل علٌه سٌاق الشعر ، فإن أوله لبل البٌت : أال أْبِلؽَا ُجلَّ السََّواِري َوجابًرا ... َوأَْبِلْػ بَنً ِذي 
 السَّْهم َعنًِّ َوٌَْعَمَرا

 مَْوٍل ، لَْم ٌَُحاِوْل ِلٌَْفَخَراَولُوال لَُهْم َعنًِّ َممَالَةَ َشاِعٍر ... أَلَّم ب
َرا ا لَتَْلتُْم ذََكْرتُُم ... َولَْن تَتُْرُكوا أَْن تَْمتُلُوا ، َمْن تَعَمَّ  لَعَلَُّكْم لَمَّ
فالشعر كله بضمٌر الجمع. وسببه أن جندبًا ، أخو البرٌك بن عٌاض اللحٌانً ، لتل لًٌسا وسالًما ابنً عامر بن 

 .ل سالم جندبًا ، اختلفا ضربتٌنعرٌب الكنانٌٌن ، ولت
رواٌة أبً جعفر كما شرحها " أعوراكما " ، ورواٌة الدٌوان " أعورا لكم " ، وهً فً سٌاق لمشعر ، (ٕ)

ورواٌة اللسان : " أعرضا لكم " ، وٌروي " عورا لكم " بتشدٌد الواو. هذا على أن هذه الرواٌة : " أعور " 
 .عور لن الشًء فهو معور "متعدًٌا ، والذي كتب فً اللؽة " أ

 .2ٓٗ-5ٙٗ/5تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٙٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2٘ٗ-2ٗٗ/5(:ص5ٙٔٓٔأخرجه الطبري) (٘)
 .2٘ٗ/5(:ص5ٕٙٓٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .2٘ٗ/5(:ص5ٖٙٓٔأخرجه الطبري) (2)
 .2ٗٗ/5تفسٌر الطبري: (1)
 .2ٔٗ/5تفسٌر الطبري: (5)
 .ٓٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 ..ٔٓٙ/ٔالكشاؾ: (ٔٔ)
 .2ٔٗ/5تفسٌر الطبري:، وٙٗٔ/  ٔمجاز المرآن ألبً عبٌدة لم أتعرؾ على لابله، وانظر البٌت فً:  (ٕٔ)
 .2ٔٗ/5تفسٌر الطبري:، وٙٗٔ/  ٔمجاز المرآن ألبً عبٌدة انظر:  (ٖٔ)
 .25ٗ/5تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
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فهذا ٌمنع كما لال  ،فؤما من لصده باإللحاد فٌه والشرن عنده والكفر به لال ابن كثٌر:"
َها الَِّذٌَن آَمنُوا إِنََّما اْلُمْشِرُكوَن نََجٌس فبَل ٌَْمَربُوا اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم بَْعَد َعاِمِهْم َهَذا { تعالى:} ٌَا أٌَُّ 

ر الصدٌك على الحجٌج  -[ ولهذا بعث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عام تسع 1ٕ :]التوبة وأمره  ،عِلٌّا -لما أمَّ
وال ٌطوفن  ،، وأال ٌحج بعد العام ُمْشِرنهللا ملسو هيلع هللا ىلص ببراءة ولأن ٌنادي على سبٌل النٌابة عن رس

 .(ٕ)"(ٔ)بالبٌت ُعْرٌان
[، أي:"الذٌن ٌبتؽون من ٕ :}ٌَْبتَؽُوَن فَْضبًل ِمْن َربِِّهْم َوِرْضَوانًا{ ]المابدةلوله تعالى: 

 .(ٖ)فضل هللا ما ٌصلح معاٌشهم وٌرضً ربهم"
فبل تصدوه وال  ،أي: وكذا من لصده طالبا فضل هللا وراؼبا فً رضوانه لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗ)تمنعوه وال تهٌجوه"
ٌلتمسون أرباًحا فً تجاراتهم من هللا، وأن ٌرضى هللا عنهم  لال الطبري:أي:"

 .(٘)بنسكهم"
 .(ٙ)أنهم ٌترضَّون هللا بحجهم" :ٌعنً لال ابن عباس:" 
 .(2)ٌلتمسون فضل هللا ورضوانه فٌما ٌصلح لهم ُدنٌاهم" ،هم المشركون لال لتادة:" 
أن ٌصلح معاٌشهم فً  :والفضل والرضوان اللذان ٌبتؽون وفً رواٌة اخرى عنه:" 

ل لهم العموبة فٌها" ،الدنٌا  .(1)وأن ال ٌعجَّ
ال بؤس به  :لال ،عن أبً أمٌمة لال:" لال ابن عمر فً الرجل ٌحج وٌحمل معه متاًعاو

 .(5)}ٌبتؽون فضبل من ربهم ورضوانًا{" :وتبل هذه اآلٌة
 :لوالن[، ٕ :}ٌَْبتَؽُوَن فَْضبًل ِمْن َربِِّهْم َوِرْضَوانًا{ ]المابدةلوله تعالى:وفً تفسٌر  

ٌر، ومطّرؾ بن (ٓٔ)، وهو لول ابن عمرالربح فى التجارة :أحدهما ّخِ  .(ٔٔ)الّشِ
 .(ٕٔ)وهو لول مجاهد ،والتجارة األجر :والثانً

 .(ٖٔ)، بالتاء على خطاب المإمنٌن«تبتؽون»ولرأ حمٌد بن لٌس واألعرج: 
وإِذا تحللتم من اإِلحرام فمد أُبٌح  ، أي:"[ٕ :{ ]المابدةَوإَِذا َحلَْلتُْم فَاْصَطاُدوا}لوله تعالى: 

 .(ٗٔ)لكم الصٌد"
فهو بعد حظر، فالتضى إباحة االصطٌاد  ،وهذا وإن خرج مخرج األمر ردي:"ولال الما 

 . (٘ٔ)بعد اإِلحبلل دون الوجوب"
}فاصطادوا{، إباحة لبلصطٌاد بعد حظره علٌهم، كؤنه لٌل: وإذا حللتم  لال الزمخشري:" 

 .(ٙٔ)فبل جناح علٌكم أن تصطادوا"
مه، ولم ٌوجب الصٌد عند اإلحبلل" لال الشافعً:"   .(ٔ)فؤخبر أنَّه أباح شٌباً كان حرَّ

                                                           

 .هللا عنه( من حدٌث أبً بكر ، رضً 22ٖٔرواه البخاري فً صحٌحه برلم )(ٔ)
 .ٔٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٙٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٓٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .2ٔٗ/5تفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٔٗ/5(:ص51ٔٓٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .1ٓٗ/5(:ص525ٓٔأخرجه الطبري) (2)
 .1ٓٗ/5(:ص51ٓٓٔأخرجه الطبري) (1)
 .1ٔٗ/5(:ص51ٖٓٔأخرجه الطبري) (5)
 .1ٔٗ/5(:ص51ٖٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .1ٔٗ/5(:ص51ٕٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .1ٔٗ/5(:ص51ٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٕٓٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٖٔ)
 .ٖٔٓصفوة التفاسٌر: (ٗٔ)
 .1/ٕالنكت والعٌون: (٘ٔ)
 .ٕٓٙ/ٔالكشاؾ: (ٙٔ)
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بكسر الفاء. ، «فاصطادوا» ولرئ:، ٌمال: حل المحرم وأحل. «وإذا أحللتم». ولرئ:  
 .(ٕ)ولٌل: هو بدل من كسر الهمزة عند االبتداء

 :{ ]المابدةَواَل ٌَْجِرَمنَُّكْم َشنَآُن لَْوٍم أَْن َصدُّوُكْم َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم أَْن تَْعتَُدوا}لوله تعالى: 
 .(ٖ)وال ٌحملنكم بؽُض لوم كانوا لد صدوكم عن المسجد الحرام على أن تعتدوا علٌهم" ، أي:"[ٕ
أي: ال ٌحملنكم بؽض لوم لد كانوا صدوكم عن الوصول إلى المسجد  لال ابن كثٌر:" 

بل  ،على أن تعتدوا فً حكم هللا فٌكم  فتمتصوا منهم ظلًما وعدوانًا ،وذلن عام الحدٌبٌة ،الحرام
} َوال  :احكموا بما أمركم هللا به من العدل فً كل أحد، وهذه اآلٌة كما سٌؤتً من لوله تعالى

ال ٌحملنكم  :[ أي 1 :ٌَْجِرَمنَُّكْم َشنَآُن لَْوٍم َعلَى أاَل تَْعِدلُوا اْعِدلُوا ُهَو أَْلَرُب ِللتَّْمَوى { ] المابدة
 .(ٗ)فً كل أحد فً كل حال" ،كل أحد فإن العدل واجب على ،بؽض ألوام على ترن العدل
والعدل به  ،ما عاملَت من عصى هللا فٌن بمثل أن تطٌع هللا فٌه" :ولال بعض السلؾ

 .(٘)لامت السموات واألرض
 . ثبلثة الوال[، ٕ :}َواَل ٌَْجِرَمنَُّكْم{ ]المابدةلوله تعالى:وفً  

، (5)، وأبً العباس المبرد(1)والكسابً، (2)، ولتادة(ٙ)، وهو لول ابن عباسال ٌحملنكم :اأحده
 :(ٔٔ)لال الشاعر ،أى حملنً ،جرمنً فبلن على بؽضن :ٌمال، (ٓٔ)والطبري

ٌْنَةَ َطْعنَةً                  َجَرَمْت فَزاَرةُ بَْعَدها أَْن ٌَْؽَضبُوا  َولَمَْد َطعَْنُت أَبّا ُعٌَ
وأبو علً ، (ٕٔ)الفراء لاله ،أي كسبت لهم ،، ٌمال جرمت على أهلًوال ٌكسبنكم :والثانً

، ومنه لول أبً خراش (ٗٔ)وهو لول أكثر أهل اللؽة والمعانً كما لاله الواحدي، (ٖٔ)الفارسً
 :(٘ٔ)الهذلً

 جرٌمة ناهض فً رأس نٌك           ترى لعظام ما جمعت صلٌبا
 .أي كاسبة«: جرٌمة»لوله 

ال ٌُِحمَّنَّ لَُكْم. ألَنَّ لَْولَهُ }الَ َجَرَم أَنَّ لَُهُم اْلنَّاَر{ انما هو َحكٌّ أَنَّ لَُهْم النّاَر. وهذا لول  والثالث:
 .(ٔ)األخفش

                                                                                                                                                                      

 .5٘ٙ/ٕتفسٌر اإلمام الشافعً: (ٔ)
 .ٕٓٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٕ)
 .ٖٔٓصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٔٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٕٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .1ٖٗ/5(:ص55ٓٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .1ٖٗ/5(:ص55ٔٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .1/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٕٖٕ/2للواحدي:، والتفسٌر البسٌط 1/ٕ)جرم(، والنكت والعٌون: 11٘/ ٔتهذٌب اللؽة" انظر:  (5)
 .1ٕٗ/5انظر: تفسٌر الطبري (ٓٔ)
أبو أسماء بن الّضرٌبة. وٌمال : هو لعطٌة بن عفٌؾ ، ونسبه سٌبوبه للفزاري مجهبل، انظر: البٌت ألبً  (ٔٔ)

،  ٕٓٓ، والفاخر :  1ٔٗ، مشكل المرآن :  2ٗٔ/ ٔ، مجاز المرآن ألبً عبٌدة  5ٙٗ/ ٔالكتاب لسٌبوٌه 
، اللسان )جرم(. وسبب الشعر أن كرًزا العمٌلً ،  ٖٓٔ/ ٗ، الخزانة  ٖٖٔطلٌوسً : ، الب ٖٙٔالجوالٌمً : 

 لتل أبا عٌٌنة حصن بن حذٌفة بن بدر الفزاري ٌوم حاجر ، فلما لتل كرز ، لال الشاعر ٌرثٌه وٌخاطبه : 
 ٌَا ُكرُز ، إنََّن لَْد لُتِْلَت بِفَاِرٍس ... بََطٍل إذَا َهاَب الُكَماةُ َوَجبَّبُوا 

ٌمال: " جبب الرجل تجبٌبًا " : إذا فر ومضى مسرًعا. وروى البكري فً معجم ما استعجم أنه لال : ٌَا ُكْرُز إنََّن 
بِ لد فَتَْكَت بِفَاِرٍس          بََطٍل إذَا َهاَب الُكَماةُ   ُمَجرَّ

 .وكؤنه شعر ؼٌر هذا الشعر
 .55ٕ/ٔانظر: معانً المرآن: (ٕٔ)
 .5ٙٔ/ٖانظر: الحجة للمرا السبعة: (ٖٔ)
 .ٕٖٕ/2انظر: التفسٌر البسٌط: (ٗٔ)
 .)جرم( 15٘/ ٔ، و"تهذٌب اللؽة" 5ٙٔ/ ٖ، و"الحجة" ٖٖٔ/ ٕ"دٌوان الهذلٌٌن" (٘ٔ)

 الصلٌب: ودن العظاء.الناهض: فرخ العماب، والنٌك: أرفع موضع فً الجبل. و
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متماربة المعنى، ألنه من حمل رجبل على بؽض رجل، فمد أكسبه  وااللوال الثبلثة 
فالذي هو أحسن فً اإلبانة عن  ،فمد أحمَّه له، فإذا كان ذلن كذلن ،بؽضه، ومن أكسبه بؽضه

وذلن توجٌههما معنى لوله: }وال ٌجرمنكم شنآن لوم{،  ،معنى الحرؾ، ما لاله ابن عباس ولتادة
 .(ٕ)وال ٌحملنكم شنآن لوٍم على العدوان

 :تؤوٌبلن [،ٕ :]المابدة وفً لوله تعالى:} َشنَبَاُن لَُوٍم{
 .(٘)، وابن زٌد(ٗ)ولتادة (ٖ)وهذا لول ابن عباس ،معناه بؽض لوم :أحدهما
 .(ٙ)أٌضا وهو لول لتادة ،عداوة لوم :والثانً

 ،من:أجرمته أجرمه، «الٌاء»، برفع «َوال ٌُْجِرَمنَُّكمْ »، واألعمش:ٌحٌى بٌن وثّاب :ولرأ
 .(2)وهو ٌُْجِرمنً

أولى وأحك منها بؽٌر ذلن، ومن لؽة من لال " َجَرْمُت  ،ولراءة المرآن بؤفصح اللؽات
 :(1)لول الشاعر  ،"

 (5)وإْبآسُ  ،ٌَا أٌََُّها الُمْشتَِكً ُعْكبل َوَما َجَرَمْت             إلى المَبَابِِل ِمْن لَتْلٍ 
 .(ٓٔ) االسم :بمعنى ،«الشٌن»وفتح  ،«النون»بتسكٌن  ،«َشْنآُن لَْومٍ »ولرئ: 

، «الفَعبلن»على  «َشنَبَانُ  »كبلم العرب فٌما جاء من المصادروالفصٌح من 
 :شنبته أشنَُإه شنآنًا، ومن العرب من ٌمول :، تحرٌن ثانٌه دون تسكٌنه، من«الفاء»بفتح:

، ولم ٌمرأ ذلن كذلن، ومن ذلن لول األحوص بن دمحم «فعال»على تمدٌر،«َشنَانٌ »
 :(ٔٔ)األنصاري

ٌُْش إال َما تَلَذُّ وتَْشتَِهً              َوإْن الَم فٌِِه ذُو الشَّنَاِن َوفَنََّدا   َوَما العَ
،  وهو فً «فعال»، فصار على تمدٌر: «الشنآن»وهذا فً لؽة من ترن الهمز من 

 .(ٕٔ) «فَعبَلن»:األصل
 .(ٖٔ)«األلؾ »، بكسر «إن صدوكم »:لراءة عبد هللا

أٌها المإمنون -وتعاونوا  ، أي:"[ٕ :{ ]المابدةَوتَعَاَونُوا َعلَى اْلبِّرِ َوالتَّْمَوى}لوله تعالى: 
 .(ٗٔ)على فِْعل الخٌر، وتموى هللا" -فٌما بٌنكم

                                                                                                                                                                      

 . واستشهد بالبٌت الذي ذكره الفراء فً المول السابك.2ٕٔ/ٔانظر: معانً المرآن: (ٔ)
 .1ٗٗ/5انظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .12ٗ/5(:ص55ٗٓٔ(، و)55ٖٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .12ٗ/5(:ص55٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .12ٗ/5(:ص55ٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .1/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .1٘ٗ/5(:ص55ٕٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
،  1٘، واألضداد البن األنباري :  ٓ٘،  5ٌٗنسب للفرزدق ، ولٌس فً دٌوان، مجالس ثعلب : ( البٌت 1)

َجةٌ ... نَْسبًِ ونَْمتُُل َحتَّ   ى ٌُْسِلَم النَّاسُ والبٌت مرفوع المافٌة وبعد البٌت : إنّا َكذَاَن ، إذَا كاَنْت َهَمرَّ
" همرجة " : اختبلط وفتنة. وروى ثعلب هذٌن البٌتٌن. ثم لال ، ولم ٌبٌن لمن كان هذا الخبر : " للت له )ٌعنً 
: للفرزدق( : لم للت : من لتل ، وإبآس ؟ لال : كٌؾ أصنع ولد للت : حتى ٌسلم الناس ؟ لال للت : فٌم رفعته 
 ؟ لال : بما ٌسوءن وٌنوءن! " .

م لال أبو العباس ثعلب : " وإنما رفعه ، ألن الفعل لم ٌظهر بعده ، كما تمول : ضربت زًٌدا وعمرو لم ٌظهر ث
 .الفعل فرفعت ، وكما تمول : ضربت زًٌدا وعمرو مضروب " 

 .1٘ٗ/5انظر:تفسٌر الطبري: (5)
 .1ٙٗ/5انظر:تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
، والشعر  2٘،  ٕٙ، مصارع العشاق :  ٖ٘ٔ - ٔ٘ٔ:  ٖٔ، األؼانً  5ٖ٘طبمات فحول الشعراء : (ٔٔ)

 .، واللسان )شنؤ( ، وللما ٌخلو منه كتاب بعد ٔٓ٘والشعراء : 
 .12ٗ-1ٙٗ/5انظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٖٓٙ/ٔ، والكشاؾ:11ٗ/5انظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .ٙٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
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ٌؤمر تعالى عباده المإمنٌن بالمعاونة على فعل الخٌرات، وهو البر،  لال ابن كثٌر:"
 .(ٔ)وترن المنكرات وهو التموى

 .(ٕ)وٌجوز أن ٌراد العموم لكل بر" ،أي:"على العفو واإلؼضاء، لال الزمخشري:
وروي عن أبً  .(ٖ)ما نهٌت عنه" «:التموى»و ،: ما أمرت به«البر »لال ابن عباس:" 

 .(ٗ)العالٌة مثل ذلن
لال ابن خوٌز منداد فً أحكامه: "والتعاون على البر والتموى ٌكون بوجوه، فواجب  

بعلمه فٌعلمهم، وٌعٌنهم الؽنً بماله، والشجاع بشجاعته فً سبٌل هللا، على العالم أن ٌعٌن الناس 
المإمنون تتكافإ دماإهم وٌسعى بذمتهم أدناهم »وأن ٌكون المسلمون متظاهرٌن كالٌد الواحدة 

، وٌجب اإلعراض عن المتعدي وترن النصرة له ورده عما هو (٘)«وهم ٌد على من سواهم
 .(ٙ)علٌه"

ثِْم َواْلعُْدَوانِ َواَل }لوله تعالى:  وال تعاونوا على ما فٌه  ، أي:"[ٕ :{ ]المابدةتَعَاَونُوا َعلَى اإْلِ
 .(2)إثم ومعصٌة وتجاوز لحدود هللا "

أي:"على االنتمام والتشفً، وٌجوز أن ٌراد به  تموى وكل إثم  لال الزمخشري:
 .(1)وعدوان"

وعن}العدوان{: وهو ظلم وهو الحكم البلحك عن الجرابم، لال المرطبً:}اإلثم:{"
 .(5)الناس"

ٌعنً: وال ٌعن بعضكم بعًضا على ترن ما أمركم هللا بفعله،  وال على أن لال الطبري:" 
 .(ٓٔ)وفرض لكم فً أنفسكم وفً ؼٌركم" ،تتجاوزوا ما حدَّ هللا لكم فً دٌنكم

 .(ٔٔ)"والتعاون على المآثم والمحارم ٌنهاهم عن التناصر على الباطللال ابن كثٌر:"
َ }لوله تعالى:  َ َشِدٌُد اْلِعمَاِب{ ]المابدة َواتَّمُوا َّللاَّ واحذروا مخالفة أمر هللا  ، أي:"[ٕ :إِنَّ َّللاَّ

 .(ٕٔ)فإنه شدٌد العماب"
أن تلموه فً معادكم ولد اعتدٌتم حدَّه  ،أٌها المإمنون ،واحذروا هللا :ٌعنً لال الطبري: 

وتستحموا  ،فتستوجبوا عمابه ،أو نهٌه فٌما نهاكم عنه ،وخالفتم أمره فٌما أمركم به ،فٌما حدَّ لكم
ألنها  ،إن هللا شدٌٌد عمابه لمن عالبه من خلمه :ألٌم عذابه. ثم وصؾ عمابه بالشدة فمال عز ذكره

ها بنا  ،وال ٌسكن لهبها ،وال ٌخمد جمرها ،نار ال ٌطفؤ َحرُّ نعوذ باهلل منها ومن عمل ٌمّرِ
 .(ٖٔ)منها"

                                                           

 .ٕٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٖٓٙ/ٔالكشاؾ: (ٕ)
 .5ٔٗ/5(:صٓٓٓٔٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .5ٔٗ/5(:صٔٓٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
(، باب ٖٖ، كتاب الدٌات )5ٙٙ - ٙٙٙ/ ٗ، وأخرجه أبو داود فً السنن ٕٕٔ/ ٔأخرجه أحمد فً المسند (٘)

، كتاب المسامة ٕٗ/ 1(، وأخرجه النسابً فً المجتبى من السنن ٖٓ٘ٗ(، الحدٌث )ٔٔإٌماد المسلم. . . )
 (.ٗٔ - ٖٔ(، باب سموط المََود من المسلم للكافر )٘ٗ)

ُ دماإهم،  ونص الحدٌث: ِ صلى َّللاَّ علٌه وسلم أنّه لال: "المسلموَن تَتكافَؤ ًّ ُ عنه، عن النَّب عن علً رضً َّللاَّ
تِهم أَدناهم، وٌَُردُّ علٌهم أَْلصاهم، وُهم ٌٌَد على َمْن ِسواهم، وال ٌُمتَُل مسلٌم  بكافٍر، وال ذُو عهٍد فً وٌَسعَى بِذمَّ

 عهِده".
 .2ٗ/ٙنمبل عن تفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .ٙٓٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٖٓٙ/ٔالكشاؾ: (1)
 .2ٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (5)
 .5ٓٗ/5تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .ٙٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .5ٕٗ/5تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
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ثم أمر بالتموى وتوعد توعدا مجمبل فمال: }واتموا هللا إن هللا شدٌد  لال المرطبً:"
 .(ٔ)العماب{"

 اختلفوا فٌما نسخ من هذه اآلٌة بعد إجماعهم على أن منها منسوخاً على ثبلثة ألاوٌل:و
، (ٗ)-الرواٌاتفً إحدى -، ولتادة(ٖ)، والضحان(ٕ)وهذا لول الشعبً ،منسوخان جمٌعها  :أحدهما

 .(ٙ)، واختٌار الزجاج(٘)وابن زٌد
 .(2)"لم ٌنسخ من المابدة إال هذه اآلٌة:"الشعبًلال 

ٌَن اْلبٌََت اْلَحَرامَ }:أن الذى نسخ منها :والثانً وهذا لول ابن  {،َوالَ الشَّْهَر اْلَحَراَم َوالَ َءآّمِ
 .(ٓٔ)، والسدي(5)، ولتادة(1)عباس

 .(ٔٔ)وهذا لول مجاهد ،أن الذي نسخ منها ما كانت الجاهلٌة تتملده من لحاء الشجر :والثالث
 .(ٕٔ)وال ٌجرمنكم شنآن لوم أن تعتدوا{، وهذا لول ابن زٌد أٌضا}:والرابع:أن أن الذى نسخ منها

أن تعتدوا الحكَّ فٌما أمرتكم به. وإذا احتمل  :الحتماله ،واعترض الطبري فمال:" ؼٌر منسوخ
 .(ٖٔ)هو منسوخ، إال بحجة ٌجب التسلٌم لها" :لم ٌجز أن ٌمال ،ذلن

وال }:نسخ هللا من هذه اآلٌة لوله"لول من لال: والراجح من االلوال هو المول الثانً، 
، إلجماع الجمٌع على أن هللا لد أحّل {الشهر الحرام وال الهدي وال المبلبد وال آمٌن البٌت الحرام

وكذلن أجمعوا على أن  ،الحرم وؼٌرها من شهور السنة كلهالتال أهل الشرن فً األشهر 
إذا لم  ،لم ٌكن ذلن له أمانًا من المتل ،المشرن لو لَلَّد عنمه أو ذراعٌه لحاء جمٌع أشجار الحرم

 .(ٗٔ)ٌكن تمدَّم له عمد ذمة من المسلمٌن"
 الفوابد:

 وجب تركه.وجوب احترام شعابر الدٌن كلها أداء لما وجب أداإه، وتركاً لما -ٔ
 حرمة االعتداء مطلماً على الكافر. -ٕ
 وجوب التعاون بٌن المإمنٌن على إلامة الدٌن، ورحمة تعاونهم على المساس به. -ٖ

 المرآن
ِ بِِه َواْلُمْنَخنِمَةُ  ٌِْر َّللاه ٌْتَةُ َوالدهُم َولَْحُم اْلِخْنِزٌِر َوَما أُِهله ِلؽَ ٌُْكُم اْلَم َمْت َعلَ ٌَةُ }ُحّرِ َواْلَمْولُوذَةُ َواْلُمتََرّدِ

ٌْتُْم َوَما ذُبَِح َعلَى النُُّصِب َوأَْن تَْستَْمِسُموا بِاأْلَْزََّلمِ   َذِلُكْم فِْسٌك َوالنهِطٌَحةُ َوَما أََكَل السهبُُع إَِّله َما َذكه
ٌُْكْم اْلٌَْوَم ٌَئَِس الهِذٌَن َكفَُروا ِمْن ِدٌنُِكْم فَََل تَْخَشْوُهْم َواْخشَ  ْوِن اْلٌَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدٌنَُكْم َوأَتَْمْمُت َعلَ

َ َؼفُ  ثٍْم فَِإنه َّللاه ٌَْر ُمتََجانٍِؾ ِْلِ ْسََلَم ِدٌناا فََمِن اْضُطره فًِ َمْخَمَصٍة َؼ وٌر َرِحٌٌم نِْعَمتًِ َوَرِضٌُت لَُكُم اْْلِ
 [ٖ :({ ]المائدةٖ)

 التفسٌر:
م هللا علٌكم المٌتة، م علٌكم الدم السابل  حرَّ وهً الحٌوان الذي تفارله الحٌاة بدون ذكاة، وحرَّ

الُمراق، ولحم الخنزٌر، وما ذُِكر علٌه ؼٌر اسم هللا عند الذبح، والمنخنمة التً ُحبِس نَفَُسها حتى 

                                                           

 .2ٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .2ٙٗ-2٘ٗ/5(:ص5ٙٙٓٔ(، و)5ٙٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .2ٙٗ/5(:ص5ٙ5ٓٔ(، و)5ٙ1ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .2ٙٗ/5(:ص5ٙ2ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .2ٙٗ/5(:ص52ٔٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٕٗٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٙ)
 .2٘ٗ/5(:ص5ٙٗٓٔوانظر:)، 2ٙٗ-2٘ٗ/5(:ص5ٙٙٓٔأخرجه الطبري) (2)
 .21ٗ-22ٗ/5(:ص52٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .21ٗ/5(:ص52ٙٓٔ، و)22ٗ/5(:ص52ٖٓٔ(، و)52ٕٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .22ٗ/5(:ص52ٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .25ٗ-21ٗ/5(:ص521ٓٔ(، و)522ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .5ٓٗ/5(:ص555ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .5ٓٗ/5تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .25ٗ/5تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
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ٌة وهً التً سمطت من  ماتت، والمولوذة وهً التً ُضربت بعصا أو حجر حتى ماتت، والُمتََرّدِ
م هللا مكان عا ل أو َهَوت فً ببر فماتت، والنطٌحة وهً التً َضَربَتْها أخرى بمرنها فماتت، وحرَّ

مه  -سبحانه-علٌكم البهٌمة التً أكلها السبُع، كاألسد والنمر والذبب، ونحو ذلن. واستثنى  مما حرَّ
م هللا عل ٌكم ما ذُبِح من المنخنمة وما بعدها ما أدركتم ذكاته لبل أن ٌموت فهو حبلل لكم، وحرَّ

م هللا علٌكم أن تطلبوا ِعْلم ما لُِسم لكم أو  لؽٌر هللا على ما ٌُنصب للعبادة من حجر أو ؼٌره، وحرَّ
لم ٌمسم باألزالم، وهً المداح التً كانوا ٌستمسمون بها إذا أرادوا أمًرا لبل أن ٌمدموا علٌه. ذلكم 

أمر هللا وطاعته إلى معصٌته. اآلن خروج عن  -إذا ارتُكبت-المذكور فً اآلٌة من المحرمات 
انمطع طمع الكفار من دٌنكم أن ترتدوا عنه إلى الشرن بعد أن نَصْرتُكم علٌهم، فبل تخافوهم 
وخافونً. الٌوم أكملت لكم دٌنكم دٌن اإلسبلم بتحمٌك النصر وإتمام الشرٌعة، وأتممت علٌكم 

ضٌت لكم اإلسبلم دٌنًا فالزموه، وال نعمتً بإخراجكم من ظلمات الجاهلٌة إلى نور اإلٌمان، ور
تفارلوه. فمن اضطرَّ فً مجاعة إلى أكل المٌتة، وكان ؼٌر مابل عمًدا إلثم، فله تناوله، فإن هللا 

 ؼفور له، رحٌم به.
ٌْتَةُ َوالدَُّم َولَْحُم اْلِخْنِزٌرِ   ٌُْكُم اْلَم َمْت َعلَ -ُحّرم علٌكم  [، أي:"ٖ :{ ]المابدةلوله تعالى:}ُحّرِ

أكل المٌتة: وهً ما مات حتؾ أنفه من ؼٌر ذكاة، والدم والمسفوح ولحم  -أٌها المإمنون
 .(ٔ)الخنزٌر"

 .(ٕ)أكل المٌتة والدم ولحم الخنزٌر":ٌعنً لال مماتل:" 
والمراد منهما  ،فالمٌتة والدم مخرجهما فً الظاهر مخرج عموم لال الطبري:" 

لم ٌخصص  ،حرام جمٌعه ،وباطنه كظاهره ،فإن ظاهره كباطنه ،الخصوص. وأما لحم الخنزٌر
 .(ٖ)منه شًء"

ٌْتَةُ{ ]المابدةوفً   ٌُْكُم اْلَم َمْت َعلَ  :(ٗ)[، وجهانٖ :لوله تعالى:}ُحّرِ
 .نفس سابلة من دواب البر وطٌره أنه كل ما له :أحدهما
 أنه كل ما فارلته الحٌاة من دواب البر وطٌره بؽٌر ذكاة . ،والثانً

 :(٘)[، لوالنٖ :]المابدة وفً تفسٌر }َوالدَُّم{
ْسفُوحاً{ :أحدهما  .[٘ٗٔ :]األنعام أن الحرام منه ما كان مسفوحاً، كموله تعالى}أَْو َدماً مَّ
 أنه كل دم مسفوح وؼٌر مسفوح، إال ما خصته اسنة من الكبد والطحال. :الثانً

 وعلى الثانً ٌحرم .، ٌحرم السمنلال الماترٌدي:"فعلى المول األول ال 
 :، ألن هللا جل ثناإه لالدون ما كان منه ؼٌر مسفوح ،سفوحلال الطبري:" فإنه الدم الم

ٌْتَةً أَْو َدًما َمْسفُوًحا  ًما َعلَى َطاِعٍم ٌَْطعَُمهُ إاِل أَْن ٌَُكوَن َم ًَّ ُمَحرَّ ًَ إِلَ أَْو لَْحَم }لُْل ال أَِجُد فًِ َما أُوِح
وما كان  ،كالكبد والطحال ،، فؤما ما كان لد صار فً معنى اللحم[٘ٗٔ :ام]سورة األنع ِخنزٌر{

 .(ٙ)فً اللحم ؼٌر"
 [، وجهان:ٖ :َولَْحُم اْلِخْنِزٌِر{ ]المابدة وفً لوله تعالى:}

 .(2)وهذا لول داود ،أن التحرٌم ٌختص بلحم الخنزٌر دون شحمه :أحدهما
 .أنه ٌعم اللحم وما خالطه من شحم وؼٌره :والثانً

 .(1)ال فرق بٌن األهلً منه والوحشًو ،هو لول الجمهورلال الماوردي: ]والثانً[ 
م علٌكم لحم الخنزٌر :لال الطبري:" ٌعنً  ٌّه" ،وُحّرِ  .(ٔ)أهلٌُّه وبَّرِ

                                                           

 .ٖٔٓصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٔ٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .5ٖٗ/5تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٕٗ/5انظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٓٔ/ٕ، والنكت والعٌون:5ٖٗ/5انظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٖٗ/5تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٓٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٓٔ/ٕالنكت والعٌون:(1)
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ِ بِهِ   ٌِْر َّللاَّ وما ذُِكر علٌه ؼٌر اسم هللا عند  [، أي:"ٖ :{ ]المابدةلوله تعالى:}َوَما أُِهلَّ ِلؽَ
 .(ٕ)الذبح"

الذي ذبح ألصنام المشركٌن ولؽٌرهم هذا حرام البتة، إن أدركت  :ٌعنً لال مماتل:" 
 .(ٖ)"-عز وجل -ذكاته أو لم تدرن ذكاته فإنه حرام البتة، ألنهم جعلوه لؽٌر هللا

باسم »ما ذكر علٌه اسم ؼٌر هللا عند ذبحه مثل أن ٌمول:  :لال ابن عثٌمٌن: "المراد
 .(ٗ)، ونحو ذلن"«باسم البلت»، أو «باسم جبرٌل»، أو «المسٌح

ما رفع فٌه الصوت بتسمٌة ؼٌر هللا علٌه وهذا موجود فً اللؽة،  :لال الزجاج:" أي  
 .(٘)ومنه اإلهبلل بالحج إنما هو رفع الصوت بالتلبٌة"

وما ذكر ؼٌر اسم هللا علٌه إذا ذبح أو نحر، وهى من استهبلل  عبٌدة:أي:"لال أبو 
 .(ٙ)الكبلم"

 .(2) هو رفع الصوت ،«اإلهبلل»و   
لال األصمعً: "اإلهبلل: أصله رفع الصوت، فكل رافع صوته فهو مهل، لال ابن  
 :(1)أحمر

 ٌهل  بالفرلد ركبانها         كما ٌهل الراكب المعتمر 
اإلهبلل فً اللؽة، ثم لٌل للمحرم: مهل، لرفعه الصوت بالتلبٌة، ٌمال: أهل فبلن هذا معنى 

بحجة أو عمرة، أي: أحرم بها؛ وذلن ألنه ٌرفع الصوت بالتلبٌة عند اإلحرام، والذابح مهل، 
 .(5)وذلن ألنه كان ٌسمً األوثان عند الذبح، وٌرفع صوته بذكرها"

 .(ٔ)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 
(، فرفعهم أصواتهم بذلن هو  ، جهر بالتسمٌة أو لم ٌجهر: )ُمِهلٌّ )اإلهبلل( ذابح، سمَّى أو لم ٌُسّمِ

}وما أِهلَّ به لؽٌر هللا{، ومن ذلن لٌل للملبًِّ فً َحجة أو عمرة :الذي ذكره هللا تعالى فمال
}ُمِهّل{، لرفعه صوته بالتلبٌة، واستهبلل المطر، وهو صوت ُولوعه على األرض، كما لال 

  :(ٓٔ)الشاعر

                                                                                                                                                                      

 .5ٖٗ/5تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٔ٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .55ٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)
 .ٖٕٗ/ٔ( معانً المرآن:٘)
 .5ٗٔ/ٔمجاز المرآن: (ٙ)
 .ٖٕٗ/ٔ( انظر: معانً المرآن للزجاج:2)
، "تفسٌر 2ٖٔ/ ٔ، "ؼرٌب الحدٌث" ألبً عبٌد ٓ٘ٔ/ ٔ، "مجاز المرآن" ٙٙدٌوانه" ص (البٌت فً "1)

 .ٕٖٓٔ/ ٘، 2ٔٗٔ، و 5٘٘ٔ/ ٖ، "لسان العرب" ٖٙٗٔ/ ٔ، الثعلبً ٖٓٔ/ ٕالسمعانً" 
واسمه عمرو بن أحمر بن العمرو بن تمٌم بن ربٌعة الباهلً، أبو الخطاب، أدرن اإلسبلم فؤسلم، وؼزا مؽازي 

صٌبت إحدى عٌنٌه هنان، ونزل الشام، وتوفً على عهد عثمان، وهو صحٌح الكبلم، كثٌر الؽرابب. الروم، وأ
 .ٖٕٕ، و"الشعر والشعراء" ص 1ٓ٘، و 2ٔ٘/ ٌٕنظر: "طبمات فحول الشعراء" 

، والمفردات" ص ٗٗ/ٕ، والثعلبً:5ٖٔ/ ٖ، وانظر: فً اإلهبلل: تفسٌر الطبري" 55ٗ/ٖ( التفسٌر البسٌط: 5)
 .15ٙٗ/ 1واللسان" ، ٕٕ٘
، 5ٕٕٓ: فً المولود ٌستهل ثم ٌموت، حدٌث رلم 1ٔ، كتاب الفرابض، باب ٔٗٗٔأخرجه أبو داود ص (ٔ)

: إذا استهل لمولود ورث، حدٌث رلم 2ٔ، كتاب الفرابض، باب ٕٕٗٙوأخرجه بطرٌك آخر ابن ماجة ص
 2ٗٔ/ٙء (؛ فالحدٌث صحٌح بشواهده ]راجع اإلروا5ٗٔ/ٙ؛ ولال األلبانً فً اإلرواء: سنده صحٌح )2ٕ٘ٔ

 [.ٖ٘ٔ، ٕ٘ٔ، ٔ٘ٔ، أحادٌث رلم ٖٕ٘ – ٖٖٕ/ٔوالسلسلة الصحٌحة لؤللبانً  2ٕٓٔ، حدٌث رلم ٓ٘ٔ –
. والبطاح  ٗ٘، وشرح المفضلٌات :  2، البٌت رلم :  ٗ( البٌت الحادرة الذبٌانً ، انظر: دٌوانه: لصٌدة : ٓٔ)

د صوبه وولعه . والحرٌصة والحارصة : جمع بطحاء وأبطح : وهو بطن الوادي . وأنهل المطر انهبلال : اشت
السحابة التً تحرص مطرتها وجه األرض ، أي تمشره من شدة ولعها . والنطاؾ جمع نطفة : وهً الماء الملٌل 



ٕ5 
 

ٌَْد الُمْملَعِ َظلََم البَِطاَح لَهُ اْنِهبلُل َحِرٌَصٍة           فََصفَا    (ٔ)النَِّطاُؾ لَهُ بُعَ
ِ بِِه{ ]المابدة فً تفسٌر لوله تعالى:و  ٌِْر َّللاَّ  :وجهان، [ٖ :}َوَما أُِهلَّ ِلؽَ

، (ٗ)، ومجاهد(ٖ)لتادة، و(ٕ)وهذا لول ابن عباسٌعنً: ما ذبح لؽٌر هللا. ا: أنه مأحده
 .(ٙ)، وعطاء(٘)والضحان

وابن  ،(2)بن أنس الربٌعوهذا لول : ما ذكر علٌه ؼٌر اسم هللا. والثانً:أن  معنى ذلن
 .(ٓٔ) ، ولٌس بن رافع األشجعً(5)عمبة بن مسلم التُّجٌبً، و(1)زٌد

 .(ٔٔ)وما ذُِكر علٌه ؼٌر اسم هللا عند الذبح" [، أي:"ٖ :{ ]المابدةلوله تعالى:}َواْلُمْنَخنِمَةُ  
ٌعنً: وحرم المنخنمة: الشاة واإلبل والبمر التً تنخنك أو ؼٌره حتى  لال مماتل:" 

 .(ٕٔ)تموت"
 .(ٖٔ)والتً ُضربت بعصا أو حجر حتى ماتت"أي:"،[ٖ :{ ]المابدةلوله تعالى:}َواْلَمْولُوَذةُ  
 .(ٗٔ)ٌعنً: التً تضرب بالخشب حتى تموت" لال مماتل:" 
كما لال ابن عباس  ،هً التً تضرب بشًء ثمٌل ؼٌر محدد حتى تموت لال ابن كثٌر:" 

 .(٘ٔ)هً التً تضرب بالَخَشب حتى تُولََذ بها  فتموت" :وؼٌر واحد
إنً أرمً بالِمعراض الصٌد  ،ٌا رسول هللا :للت :أن عدي بن حاتم لال :وفً الصحٌح 

وإن أصابه بعَْرِضه فإنما هو َولٌِذ فبل  ،"إذا رمٌت بالمعراض فَخَزق فَُكْله :فؤصٌب. لال
 .(ٙٔ)تؤكله"

وما أصابه  ،أو بالمزراق ونحوه بحده فؤحله ،لال ابن كثٌر:"ففرق بٌن ما أصابه بالسهم
واختلفوا فٌما إذا صدم  ،بعرضه فجعله ولٌذا فلم ٌحله، ولد أجمع الفمهاء على هذا الحكم هاهنا

  :رحمه هللا ،هما لوالن للشافعً ،على لولٌن ،الجارحةُ الصٌد فمتله بثمله ولم ٌجرحه
 والجامع أن كبل منهما مٌت بؽٌر جرح فهو ولٌذ. ،كما فً السهم ،أنه ال ٌحل :أحدهما
ذكرناه ؛ ، فدل على إباحة ما ألنه حكم بإباحة ما صاده الكلب  ولم ٌستفصل أنه ٌحل ؛ :والثانً

 .(2ٔ)"ألنه لد دخل فً العموم
ٌَةُ لوله   والتً سمطت من مكان عال أو َهَوت فً ببر  [، أي:"ٖ :{ ]المابدةتعالى:}َواْلُمتََرّدِ

 .(1ٔ)فماتت"
 .(ٔ)ٌعنً: التً تردى من الجبل فتمع منه أو تمع فً ببر فتموت" لال مماتل:" 

                                                                                                                                                                      

ٌبمى فً الدلو وؼٌره . ولوله : " بعٌد المملع " : أي بعد أن أللعت هذه السحابة . ورواٌة المفضلٌات : " ظلم 
 له " : أي من أجله . البطاح له " ولوله : "

 .ٕٖٓ-5ٖٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
 .ٕٖٓ/ٖ(:ص2ٕٔٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٕٖٓ/ٖ(:ص1ٕٙٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٕٖٓ/ٖ(:ص2ٕٓٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٕٖٓ/ٖ(:ص2ٕٕٗانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٕٖٓ/ٖ(:ص2ٕٗٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٕٖٔ/ٖ(:ص2ٕ٘ٗانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٕٖٔ/ٖ(:ص2ٕٙٗانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٕٖٔ/ٖ(:ص22ٕٗانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٕٖٔ/ٖ(:ص22ٕٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .2ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٔ٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
 .2ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .ٔ٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗٔ)
 .1ٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘ٔ)
 . (5ٕ5ٔ( ومسلم فً صحٌحه برلم )2٘ٗ٘رواه البخاري فً صحٌحه برلم )(ٙٔ)
 .1ٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2ٔ)
 .2ٓٔالتفسٌر المٌسر: (1ٔ)
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 .(ٕ)فبل تحل" ،" فهً التً تمع من شاهك أو موضع عال فتموت بذلنلال ابن كثٌر: 
والتً َضَربَتْها بهٌمة أخرى بمرنها  [، أي:"ٖ :{ ]المابدةتعالى:}َوالنَِّطٌَحةُ لوله  

 .(ٖ)فماتت"
 .(ٗ)ٌعنً: الشاة تنطح صاحبتها فتموت" لال مماتل:" 
وإن جرحها المرن  ،فهً حرام ،هً التً ماتت بسبب نطح ؼٌرها لها لال ابن كثٌر:" 

 .(٘)وخرج منها الدم ولو من مذبحها"
م هللا علٌكم البهٌمة التً أكلها  [، أي:"ٖ :{ ]المابدةتعالى:}َوَما أََكَل السَّبُعُ لوله   وحرَّ

 .(ٙ)"السبُع
 .(2)من األنعام والصٌد، ٌعنً: فرٌسة السبع"لال مماتل:" 
فؤكل بعضها  ،أو كلب ،أو ذبب ،أو نمر ،أو فهد ،ما عدا علٌها أسد :أي لال ابن كثٌر:" 

فبل تحل باإلجماع. ولد  ،فهً حرام وإن كان لد سال منها الدماء ولو من مذبحها ،فماتت بذلن
كان أهل الجاهلٌة ٌؤكلون ما أفضل السبع من الشاة أو البعٌر أو البمرة ونحو ذلن فحرم هللا ذلن 

 .(1)على المإمنٌن"
ٌْتُمْ لوله تعالى:}  إِال ما أدركتم فٌه الروح من هذه األشٌاء  [، أي:"ٖ :{ ]المابدةإاِلَّ َما َذكَّ

 .(5)فذبحتموه الذبح الشرعً لبل الموت"
إال ما أدركتم ذكاته من المنخنمة والمولوذة والمتردٌة والنطٌحة وما  :ٌعنً لال مماتل:" 

 .(ٓٔ)أكل السبع ...حبلل "
 .(ٔٔ)ما أذكٌتم ذبحة على التمام" لال الزجاج:أي:" 
 .(ٕٔ)إال ما طهرتموه بالذبح الذي جعله هللا طهوًرا" لال الطبري:أي:" 
ٌْتُْم{ ]المابدةوفً    [، وجوه:ٖ :لوله تعالى:}إاِلَّ َما َذكَّ

لول علً رضً  وأنه من لبٌل اإلستثناء المتصل، وهذا، ٌعنً: من المنخنمة وما بعدها :ماأحده
، (1ٔ)وإبراهٌم، (2ٔ)والضحان، (ٙٔ)، والحسن(٘ٔ)، ولتادة(ٗٔ)، وابن عباس(ٖٔ)هللا عنه
 .(ٔ)الجمهورو (ٕٕ)واختٌار الطبريو، (ٕٔ)وابن زٌد، (ٕٓ)، وعبٌد بن عمٌر(5ٔ)وطاوس

                                                                                                                                                                      

 .ٔ٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .ٕٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .2ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٔ٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .ٕٕ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .2ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٔ٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .ٕٕ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٖٔٓصفوة التفاسٌر: (5)
 .ٕ٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .ٙٗٔ/ٕمعانً المرآن: (ٔٔ)
 .ٕٓ٘/5تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٖٓ٘/5(:ص1ٖٓٔٔ(، و)ٖٙٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .ٕٓ٘/5(:صٕٖٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .ٖٓ٘/5(:صٖ٘ٓٔٔ(، و)ٖٗٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .ٕٓ٘/5(:صٖٖٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .ٗٓ٘/5(:صٖٗٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
 .ٖٓ٘/5(:ص2ٖٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (1ٔ)
 .ٗٓ٘/5(:ص5ٖٓٔٔفسٌر الطبري)انظر: ت (5ٔ)
 .ٗٓ٘/5(:صٕٗٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٓ)
 .ٗٓ٘/5(:صٗٗٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .٘ٓ٘/5انظر: تفسٌر الطبري: (ٕٕ)
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ٌْتُْم { عابد على ما ٌمكن عوده علٌه :لال ابن كثٌر:" لوله  مما انعمد سبب  ،} إِال َما َذكَّ
} َواْلُمْنَخنِمَةُ َواْلَمْولُوَذةُ  :وذلن إنما ٌعود على لوله ،وفٌه حٌاة مستمرة ،موته فؤمكن تداركه بذكاة

ٌَةُ َوالنَِّطٌَحةُ َوَما أََكَل السَّبُُع {"  .(ٕ)َواْلُمتََرّدِ
، وهو محكً عن ا أكل السبع خاصةعابد إلى ممن اإلستثناء المنمطع، وأنه أنه  :والثانً

 . (ٖ)الظاهرٌة
الفمهاء، وبهذا االعتبار وهو اختٌار الجمهور من  هو المول االول، -وهللا أعلم–والراجح  

ٌْتُمْ  ٌكون االستثناء من لبٌل االستثناء المتصل،} مما أدركتم  :ٌعنً ،[ٖ{]سورة المابدة: إِالَّ َما َذكَّ
فٌه الحٌاة من هذه المذكورات، كالتً سمطت فً ببر، أو التً سمطت من السطح، أو التً 

فٌها حٌاة، أي فٌه رمك بؤن تتحرن  صدمتها السٌارة أو التً أصابها حجر أو نحو هذا فؤدركتم
رجل أو ٌد أو نحو هذا وإن كانت فً حال االحتضار فإنها إذا ذكٌت جاز أكلها، وإن كانت لد 

 . خرجت نفسها فبل ٌجوز أكلها، هذا الذي علٌه عامة أهل العلم وهم الجمهور
العدو ؼًدا  وفً الصحٌحٌن عن رافع بن َخِدٌج أنه لال: "للت: ٌا رسول هللا، إنا اللوا

ما أنهر الدم وذكر اسم هللا علٌه فكلوه، لٌس السنَّ  :ولٌس معنا ُمدى، أفنذبح بالمصب؟ فمال
  .(ٗ)والظفر، وسؤحدثكم عن ذلن، أما السنُّ فعظم، وأما الظفر فُمَدى الحبشة"

هً السكٌن، وهذا مما ٌستدل به على أن مترون التسمٌة ولو ،وجمع ُمْدٌة«:الُمَدى»و
 لصًدا؛ ألنه ذكر هنا شرطٌن:   ال ٌحل وإن ذبح هلل نسٌانًا

الشرط األول ال بد منه، وهو ما أنهر الدم بمطع األوداج، ولذلن الذي ٌمطع فً الذبٌحة  -
 ،وكذلن المصبة الهوابٌة ،وهما عرلان محٌطان بالعنك، والحلموم ،أربعة أشٌاء: الودجان

والمريء، فإذا لطعت األوداج حلت الذبٌحة، واألكمل فً التذكٌة لطع األربعة، وٌلٌه لطع 
 .ثبلثة

 «.بسم هللا »والثانً:ذكر اسم هللا، وهو لوله: -
 :ٌعنً، «لٌس السن والظفر»ما أنهر الدم وذكر اسم هللا علٌه فكلوه،  :فالحاصل أنه لال 

 .سوى السن والظفر
إن هللا كتب اإلحسان على كل شًء، فإذا لتلتم فؤحسنوا المتلة، وإذا ذبحتم :»-ملسو هيلع هللا ىلص-لال الرسول

 .(٘)«فؤحسنوا الذبح ولٌحد أحدكم شفرته، ولٌرح ذبٌحته
 .(ٙ)وعن أبً والد اللٌثً لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "ما لطع من البهٌمة وهً حٌة، فهو مٌتة"

"إن رجبل أضجع شاته وجعل ٌحد شفرته لٌذبحها، فمال له النبً ولال عاصم عن عكرمة: 
 .(2)«"ترٌد أن تمٌتها موتات لبل أن تذبحها!»ملسو هيلع هللا ىلص: 

 :(1)وفى مؤكولة السبع التً تحل بالذكاة لوالن
 أن تكون لها عٌن تطرؾ أو ذنب ٌتحرن . :أحدهما
 .(ٓٔ)، ومالن(5)وهو لول الشافعً ،أن تكون فٌها حركة لوٌة ال كحركة المذبوح :والثانً

                                                                                                                                                                      

 .ٔٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .ٕٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٖٕٙ/ٕ، وزاد المسٌر:ٔٔ/ٕ، و النكت والعٌون:٘ٓ٘/5انظر:تفسٌر الطبري:  (ٖ)

/  ٙ( )ج 5ٕٙٙباب السإال بؤسماء هللا تعالى واالستعاذة بها ) -أخرجه البخاري فً كتاب التوحٌد (ٗ) .ٔ
( )ج 5ٕ5ٔباب الصٌد بالكبلب المعلمة ) -( ومسلم فً كتاب الصٌد والذبابح وما ٌإكل من الحٌوان 5ٕٕٙص 

5ٕ٘ٔ/ ص  ٖ ). 
 .(5٘٘ٔصحٌح مسلم برلم )(٘)
 .( 1ٓٗٔ( وسنن الترمذي برلم )1٘1ٕ( وسنن أبً داود برلم )1ٕٔ/٘المسند )(ٙ)
 .ٗٔ/ٗ، وتفسٌر الثعلبً:ٖٕٔ/ ٗالمستدرن للحاكم: (2)
 .ٔٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٔٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)
 .ٔٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
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م هللا علٌكم ما ذُبِح لؽٌر هللا  [، أي:"ٖ :{ ]المابدةَوَما ذُبَِح َعلَى النُُّصبِ لوله تعالى:}  وحرَّ
 .(ٔ)على ما ٌُنصب للعبادة من حجر أو ؼٌره"

ٌعنً: وحرم ما ذبح على النصب وهً الحجارة التً كانوا ٌنصبونها فً  لال مماتل:" 
الجاهلٌة فٌعبدونها فهو حرام البتة، وكان خزان الكعبة ٌذبحون لها وإن شاءوا بدلوا تلن الحجارة 

 .(ٕ)بحجارة أخرى وألموا األولى"
 .(ٖ)و }النصب{، أنصاب كانوا ٌذبحون وٌُِهلُّون علٌها" لال ابن عباس:" 
 .(ٗ)"حجارة كان ٌذبح علٌها أهل الجاهلٌة :"}وما ذبح على النصب{، لال:عن مجاهد 
فنهى هللا عن  ،وٌذبحون لها ،ورالنصب{: حجارة كان أهل الجاهلٌة ٌعبدونها لال لتادة:" 

 .(٘)ذلن"
ر وٌنمش «الصنم»" }النصب{، لٌست بؤصنام، :لال ابن جرٌج لال ابن جرٌج:"   ،ٌصوَّ

وهذه حجارة تنصب، ثلثمبة وستون حجًرا منهم من ٌمول ثلثمبة منها لخزاعة، فكانوا إذا ذبحوا 
حوا اللحم وجعلوه على الحجارة، فمال المسلمون: ٌا  نضحوا الدم على ما ألبل من البٌت وشرَّ

لم  -ملسو هيلع هللا ىلص-فنحن أحكُّ أن نعظمه! فكؤن النبً  ،كان أهل الجاهلٌة ٌعظمون البٌت بالدم ،رسول هللا
َ لُُحوُمَها َوال ِدَماُإَها{ ]سورة الحج:فؤنزل هللا ،ٌكره ذلن  .(ٙ)["2ٖ :}لَْن ٌَنَاَل َّللاَّ

 .(2)}ما ذبح على النصب{، و }ما أهل لؽٌر هللا به{، وهو واحد" ولال ابن زٌد:" 
م هللا علٌكم أن تطلبوا ِعْلم  [، أي:"ٖ :{ ]المابدةَوأَْن تَْستَْمِسُموا بِاأْلَْزاَلمِ لوله تعالى:}  وحرَّ

 .(1)ما لُِسم لكم أو لم ٌمسم باألزالم"
ٌعنى: وأن تستمسموا األمور باألزالم واألزالم لد حان فً بٌت أصنامهم،  لال مماتل:" 

فإذا أرادوا أن ٌركبوا أمرا أتوا بٌت أصنامهم فضربوا بالمدحٌن، فما خرج من شًء عملوا به، 
وكان كتب على أحدهما أمرنً ربً، وعلى اآلخر نهانً ربً، فإذا أرادوا سفرا أتوا ذلن البٌت 

م ٌضربون بالمدحٌن فإن خرج السهم الذي فٌه أمرنً ربً خرج فً سفره، فؽطوا علٌه ثوبا ث
 .(5)وإن خرج السهم الذي فٌه نهانً ربً لم ٌسافر فهذه األزالم "

َم أو لم ٌُمَسَّم من رزق أو حاجة باألزالم لال الماوردي:"   ،معناه أن تطلبوا علم ما لُّسِ
ؼفل ال شًء  :والثالث ،نهانً ربً :واآلخر ،أمرنً ربً :وهً لداح ثبلثة مكتوبة على أحدها

 ،فإن خرج أمرنً ربً فعلوه ،ضربوا بها واستسمسموا ،أو ؼزواً  ،فكانوا إذا أرادوا سفراً  ،علٌه
ً  ،فنهى هللا عنه ،وإن خرج األبٌض أعادوه ،وإن خرج نهانً ربً تركوه ً ذلن استمساما  ،فَُسّمِ

 .(ٓٔ)ألنهم طلبوا به علم ما لُِسَم لهم"
 ،ألنهم التزموا ما ٌلتزمونه ،"بل هو مشتك من لََسم الٌمٌن :ال أبو العباس المبردول 

 .(ٔٔ)بالٌمٌن"
، ٌسمونها: زالم{، حجارة كانوا ٌكتبون علٌها"}وأن تستمسموا باألعن مجاهد: 

 .(ٕٔ)الِمداح"

                                                           

 .2ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .5ٓ٘/5(:صٗ٘ٓٔٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .1ٓ٘/5(:ص5ٗٓٔٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .5ٓ٘/5(:صٕ٘ٓٔٔأخرجه الطبري) (٘)
 .1ٓ٘/5(:ص1ٗٓٔٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .5ٓ٘/5(:ص2٘ٓٔٔأخرجه الطبري) (2)
 .2ٓٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٕ٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .ٕٔ-ٔٔ/ٕالنكت والعٌون: (ٓٔ)
 .ٕٔ-ٔٔ/ٕالنكت والعٌون: (ٔٔ)
 .ٔٔ٘/5(:صٔٙٓٔٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
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كانوا إذا أرادوا أن ٌخرجوا  ،المداح :}وأن تستمسموا باألزالم{، لال":عن سعٌد بن جبٌر 
وإن ولع الجلوس  ،فً سفر جعلوا لداًحا للجلوس والخروج. فإن ولع الخروج خرجوا

 .(ٔ)جلسوا"
على واحد منها  ،ٌعَمدون إلى لداح ثبلثة ،كانوا إذا أرادوا أمًرا أو سفًرا لال الحسن:" 

ا لٌس علٌه شًء. ثم انهنً، وٌتركون اآلخر محلَّبل بٌنهم :أإمرنً، وعلى اآلخر:مكتوب
 ،فإن خرج الذي علٌه: أإمرنً، مضوا ألمرهم. وإن خرج الذي علٌه: انهنً، كفُّوا ،ٌجٌلونها

 .(ٕ)وإن خرج الذي لٌس علٌه شًء أعادوها"
كتب فً لدح: هذا ٌؤمرنً بالمكث،  ،كان الرجل إذا أراد أن ٌخرج مسافًرا لال لتادة:" 

ثم استمسم بها حٌن ٌرٌد  ،، شًء لم ٌكتب فٌه شٌبًا(ٖ)وهذا ٌؤمرنً بالخروج، وجعل معهما منٌحة
وإن خرج  ،وإن خرج الذي ٌؤمر بالخروج خرج ،أن ٌخرج. فإن خرج الذي ٌؤمر بالمكث مكث
 .(ٗ)اآلخر أجالها ثانٌة حتى ٌخرج أحد الِمْدحٌن"

 ،فإذا أراد الرجل أن ٌسافر ،}األزالم{، لداح كانت فً الجاهلٌة عند الكهنة "لال السدي: 
فضرب له بها. فإن خرج منها شًء  ،أتى الكاهن فؤعطاه شٌبًا ،أو ٌحدث أمًرا ،أو ٌتزوج

كما ضرب عبد المطلب على  ،نهاه فانتهى ،أمره ففعل. وإن خرج منها شًء ٌكرهه ،ٌعجبه
 .(٘)ل"وعلى عبد هللا واإلب ،زمزم

وكانت على ببر فً جوؾ  ،كانت ُهبَل أعظم أصنام لرٌش بمكة ولال إبن إسحاق:" 
وكانت تلن الببْر هً التً ٌجمع فٌها ما ٌُهدي للكعبة. وكانت عند هبل سبعة أْلُدح  كل  ،الكعبة

ضربوا بالمداح  ،العمل، إذا اختلفوا فً العمل من ٌحمله منهم: لِْدح منها فٌه كتاب. لدح فٌه
فإن  ،ٌضرب به ،نعم  لؤلمر إذا أرادوه: فعلى من خرج حمله ولدح فٌه ،السبعة، فإن خرج العمل

فإذا خرج ذلن  ،فإذا أرادوا أمًرا ضربوا به فً المداح ،ال : خرج لدح  نعم  عملوا به. ولدح فٌه
من ؼٌركم  . : . ولدح فٌه  ُمْلَصك: منكم  . ولدح فٌه: لم ٌفعلوا ذلن األمر. ولِْدح فٌه ،المدح

فحٌثما خرج  ،إذا أرادوا أن ٌحفروا للماء ضربوا بالمداح وفٌها ذلن المدح ،المٌاه : ولدح فٌه
أو شكوا  ،أو أن ٌدفنوا مٌتًا ،عملوا به. وكانوا إذا أرادوا أن ٌختنوا ؼبلًما  أو أن ٌنكحوا َمنكًحا

فؤعطوها صاحب المداح الذي  ،وبَجزور ،فً نسب واحد منهم  ذهبوا به إلى هبل وبمبة درهم
لد  ،هذا فبلن بن فبلن ،ٌا إلهنا: ثم لالوا ،ثم لّربوا صاحبهم الذي ٌرٌدون به ما ٌرٌدون ،ٌضربها

فإن خرج  ،فٌضرب ،اضرب : فؤخرج الحك فٌه  . ثم ٌمولون لصاحب المداح ،أردنا به كذا وكذا
كان حلٌفًا وإن خرج  ملصك  كان على  ،من ؼٌركم :علٌه  منكم  كان وسًٌطا، وإن خرج علٌه

عملوا  ،وإن خرج فٌه شًء سوى هذا مما ٌعملون به  نعم  ،ال نسب له وال حلؾ ،منزلته منهم
أّخروه عامهم ذلن حتى ٌؤتوا به مرة أخرى. ٌنتهون فً أمورهم إلى ذلن  ،به. وإن خرج  ال 

 .(ٙ)مما خرجت به المداح"
 .(2)هو الشطرنج"بن وكٌع:لال لنا سفٌان ولال الطبري:"  
إذا -ذلكم المذكور فً اآلٌة من المحرمات  [، أي:"ٖ :{ ]المابدةَذِلُكْم فِْسكٌ لوله تعالى:} 

 .(1)خروج عن أمر هللا وطاعته إلى معصٌته" -ارتُكبت
 .(ٔ)من أكل من ذلن كله فهو فسك" :ٌعنً ،لال ابن عباس:" 

                                                           

 .ٔٔ٘/5(:ص1٘ٓٔٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٔٔ٘/5(:صٓٙٓٔٔأخرجه الطبري) (ٕ)
منٌحة " ، كما سموا شبٌهه فً هً النالة أو الشاة المعارة، فسمى هذا الشًء الذي ال أمر له فً االستمسام " (ٖ)

 .المٌسر " منًٌحا " وهو المستعار
 .ٕٔ٘/5(:صٙٙٓٔٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٖٔ٘/5(:ص2ٓٓٔٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٗٔ٘-ٖٔ٘/5(:ص2ٕٓٔٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٔٔ٘/5تفسٌر الطبري: (2)
 .2ٓٔالتفسٌر المٌسر: (1)
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 .(ٕ)ٌعنً معصٌة حراما" لال مماتل:" 
 ،ولحم الخنزٌر ،والدم ،أكل المٌتة :وذلن ،هذه األمور التً ذكرها ":ٌعنًالطبري:لال  

خروج عن أمر  :ٌعنً ،فسك   ،واالستمسام باألزالم ،وسابر ما ذكر فً هذه اآلٌة مما حرم أكله
 .(ٖ)إلى معصٌته" ،إلى ما نهى عنه وزجر ،هللا عز ذكره وطاعته

اآلن انمطع طمع الكفار [، أي:"ٖ :{ ]المابدةالَِّذٌَن َكفَُروا ِمْن ِدٌنُِكمْ اْلٌَْوَم ٌَبَِس لوله تعالى:} 
 .(ٗ)من دٌنكم أن ترتدوا عنه إلى الشرن بعد أن نَصْرتُكم علٌهم"

 .(٘)لال ابن زٌد:"هذا ٌوم عرفة"
ٌوما  -وهللا أعلم  -}الٌوم{، منصوب على الظرؾ، ولٌس ٌراد به  ولال الزجاج:"

 .(ٙ)بعٌنه"
 وجهان:[، ٖ :لوله تعالى:}اْلٌَْوَم ٌَبَِس الَِّذٌَن َكفَُروا ِمْن ِدٌنُِكْم{ ]المابدةوفً 

 .(1)، والسدي(2)وهذا لول ابن عباسأن ترتدوا عنه راجعٌن إلى دٌنهم .  :أحدهما
 .(5)أن ٌمدروا على إبطاله وٌمدحوا فى صحته :والثانً

 .(ٓٔ)فبل تخافوهم وخافونً" ،[، أي:"ٖ :]المابدة{ فبََل تَْخَشْوُهْم َواْخَشْونِ لوله تعالى:} 
 .(ٔٔ)لال ابن جرٌج:" فبل تخشوهم أن ٌظهروا علٌكم"

 .(ٕٔ)أن تخالفوا أمري" ،واخشونِ  ،لال الماوردي:أي:" أى ال تخشوهم أن ٌظهروا علٌكم
دٌنكم دٌن الٌوم أكملت لكم [، أي:"ٖ :{ ]المابدةاْلٌَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدٌنَُكمْ لوله تعالى:} 

 .(ٖٔ)اإلسبلم بتحمٌك النصر وإتمام الشرٌعة"
 .(ٗٔ)ٌعنى: شرابع دٌنكم: أمر حبللكم وحرامكم " لال مماتل:" 
 [، وجهان:ٖ :لوله تعالى:}اْلٌَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدٌنَُكْم{ ]المابدةوفً  

[ بعد ذلن إالَّ إحدى وثمانٌن  -ملسو هيلع هللا ىلص-أنه ٌوم عرفة فى حجة الوداع ولم ٌعش ] الرسول  :أحدهما
 والسدي . ،وهذا لول ابن عباس ،لٌلة

 وهذا لول الحسن . ،كله إلى أْن نََزل ذلن علٌه ٌوم عرفة -ملسو هيلع هللا ىلص-أنه زمان النبً  :والثانً
 :وفً إكمال الدٌن لوالن

صلى هللا علٌه -ولم ٌنزل على النبً  ،ٌعنً أكملت فرابضً وحدودي وحبللً وحرامً :اأحدهم
 .(ٙٔ)، والسدي(٘ٔ)وهذا لول ابن عباس ،من الفرابض من تحلٌل وال تحرٌم -وسلم

الٌوم أكملت : لوله ،إحدى وثمانٌن لٌلة ،لال ابن جرٌج:" مكث النبً ملسو هيلع هللا ىلص بعد ما نزلت هذه اآلٌة
 .(2ٔ)دٌنكم"لكم 

                                                                                                                                                                      

 .ٗٔ٘/5(:ص2ٗٓٔٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٗٔ٘/5تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2ٔ٘/5(:ص21ٓٔٔأخرجه الطبري) (٘)
 .2ٗٔ/ٕمعانً المرآن: (ٙ)
 .٘ٔ٘/5(:ص2٘ٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .٘ٔ٘/5(:ص2ٙٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٕٔ/ٕانظرن النكت والعٌون: (5)
 .2ٓٔسر:التفسٌر المٌ (ٓٔ)
 .2ٔ٘/5(:ص25ٓٔٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .ٕٔ/ٕالنكت والعٌون: (ٕٔ)
 .2ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗٔ)
 .1ٔ٘/5(:ص1ٓٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .1ٔ٘/5(:ص1ٔٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .5ٔ٘-1ٔ٘/5(:ص1ٕٓٔٔأخرجه البري) (2ٔ)
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وذلن ٌوم  ،الٌوم أكملت لكم دٌنكم : "لما نزلت :عن أبٌه لال ،عن هارون بن عنترة 
 ،أبكانً أنّا كنا فً زٌادة من دٌننا :ما ٌبكٌن ؟ لال :فمال له النبً ملسو هيلع هللا ىلص ،بكى عمر ،الحج األكبر

 .(ٔ)صدلت" :فإنه لم ٌكمل شًء إال نمص! فمال ،فؤما إذ كمل
وهذا  ،وال ٌحج معكم مشرن ،أن تحجوا البٌت الحرام ،ٌعنً الٌوم أكملت لكم حجتكم :والثانً

 . (ٗ)، والحكم(ٖ)، وسعٌد ابن جبٌر(ٕ)ةلول لتاد
أنه أكمل لهم ٌوم أنزل  ،والراجح من المول: أن هللا عز وجل أخبر نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص والمإمنٌن به 

ه المسلمون  ،بإفرادهم بالبلَد الحرام  وإجبلبه عنه المشركٌن ،هذه اآلٌة على نبٌه دٌنَهم حتى حجَّ
هل كانت أكملت  :فإنه لد اختلؾ فٌها ،دونهم ال ٌخالطهم المشركون، فؤما الفرابض واألحكام

 أم ال ؟ فروي عن ابن عباس والسّدي ما ذكرنا عنهما لبل. ،ذلن الٌوم
ُ ٌُْفتٌُِكْم فًِ  :المرآنوروي عن البراء بن عازب:" آخر آٌة نزلت من  }ٌَْستَْفتُونََن لُِل َّللاَّ

 .(٘)اْلَكبللَِة{"
بل كان الوحً  ،وال ٌدفع ذو علم أن الوحً لم ٌنمطع عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى أن لُبِض

ُ :لبل وفاته أكثر ما كان تتابعًا. فإذ كان ذلن كذلن وكان لوله ٌُْفتٌُِكْم فًِ اْلَكبللَِة{ }ٌَْستَْفتُونََن لُِل َّللاَّ
}الٌوم أكملت لكم : آخَرها نزوال وكان ذلن من األحكام والفرابض كان معلوًما أن معنى لوله
له بكمال العبادات واألحكام والفرابض  .(ٙ) دٌنكم{، على خبلؾ الوجه الذي من تؤوَّ

، لنظروا (2)عن لبٌصة لال، لال كعب: "لو أن ؼٌر هذه األمة نزلت علٌهم هذه اآلٌة
فمال:"الٌوم ! فمال عمر: أيُّ آٌة ٌا كعب؟ الٌوم الذي أنزلت فٌه علٌهم، فاتخذوه عًٌدا ٌجتمعون فٌه

أكملت لكم دٌنكم". فمال عمر: لد علمت الٌوم الذي أنزلت فٌه، والمكان الذي أنزلت فٌه: ٌوم 
 .(1)جمعة، وٌوم عرفة، وكبلهما بحمد هللا لنا عٌٌد"

ٌُْكْم نِْعَمتًِلوله تعالى:}  وأتممت علٌكم نعمتً بإخراجكم أي:"،[ٖ :{ ]المابدةَوأَتَْمْمُت َعلَ
 .(5)من ظلمات الجاهلٌة إلى نور اإلٌمان"

 .(ٓٔ)ٌعنً:اإلسبلم إذ حججتم ولٌس معكم مشرن " لال مماتل:" 
ْسبَلَم ِدٌنًالوله تعالى:}  اإلسبلم دٌنًا ورضٌت لكم [، أي:"ٖ :{ ]المابدةَوَرِضٌُت لَُكُم اإْلِ

 .(ٔٔ)فالزموه، وال تفارلوه"
من  -عز وجل -واخترت لكم اإلسبلم دٌنا فلٌس دٌن أرضى عند هللا :ٌعنً لال مماتل:" 

ْسبَلِم ِدٌنًا فَلَْن ٌُْمبََل ِمْنهُ َوُهَو فًِ اآْلِخَرةِ ِمَن  ٌَْر اإْلِ اإلسبلم لال سبحانه: }َوَمْن ٌَْبتَػِ َؼ
 .(ٖٔ)"(ٕٔ)اْلَخاِسِرٌَن{

ً  لال الماوردي:"   .(ٗٔ)اي طاعة" ،أي: رضٌت لكم االستسبلم ألمري دٌنا

                                                           

 .5ٔ٘/5(:ص1ٖٓٔٔأخرجه البري) (ٔ)
 .ٕٓ٘/5(:ص1ٙٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٕٓ٘/5(:ص12ٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .5ٔ٘/5(:ص1٘ٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٖٗٗ/5(:ص12ٔٓٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٕٔ٘-ٕٓ٘/5انظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .[ِٖدٌنَُكْم{ ]المابدة : لوله تعالى:}اْلٌَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم (ٌمصد 2)
 .ٕٙ٘/5(:صٓٓٔٔٔأخرجه الطبري) (1)
 .2ٓٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٕ٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .2ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .[1٘]سورة آل عمران : (ٕٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
 .ٕٔ/ٕالنكت والعٌون: (ٗٔ)
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ثٍْم لوله تعالى:}  ٌَْر ُمتََجانٍِؾ إِلِ َ َؼفُوٌر َرِحٌمٌ فََمِن اْضُطرَّ فًِ َمْخَمَصٍة َؼ  :{ ]المابدةفَإِنَّ َّللاَّ
فمن اضطرَّ فً مجاعة إلى أكل المٌتة، وكان ؼٌر مابل عمًدا إلثم، فله تناوله، فإن هللا  ، أي:"[ٖ

 .(ٔ)ؼفور له، رحٌم به"
ٌعنً: مجاعة وجهد شدٌد أصابه من الجوع، }ؼٌر متجانؾ إلثم{: ؼٌر  لال مماتل:" 

أصابه  ، إذ رخص له فً أكل المٌتة ولحم الخنزٌر حٌنمتعمد لمعصٌة، }فإن هللا ؼفور رحٌم{
 .(ٕ)"الجوع الشدٌد والجهد، وهو على ؼٌر المضطر حرام

ؼٌر  ،فً مخمصة ،فإن هللا لمن أكل ما حرمت علٌه بهذه اآلٌة أكله لال الطبري:" 
 ،بعفوه عن مإاخذته إٌاه ،ٌستر له عن أكله ما أكل من ذلن :ٌمول ،متجانؾ إلثم  ؼفور رحٌم 

وهو به رفٌك. ومن رحمته ورفمه به أباح له  :ٌمول ،وصفحه عنه وعن عموبته علٌه  رحٌم 
فً حال خوفه على نفسه من  ،أكل ما أباح له أكله من المٌتة وسابر ما ذكر معها فً هذه اآلٌة

 .(ٖ)َكلَب الجوع وُضّرِ الحاجة العارضة ببدنه"
 ن هذه المحرمات التً ذكرها تعالىفمن احتاج إلى تناول شًء م :أي لال ابن كثٌر:" 

وهللا ؼفور رحٌم له ؛ ألنه تعالى ٌعلم حاجة عبده  ،فله تناول ذلن ،لضرورة ألجؤته إلى ذلن
عن ابن  ،فٌتجاوز عنه وٌؽفر له. وفً المسند وصحٌح ابن حبَّان ،وافتماره إلى ذلن ،المضطر
لفظ  ،«تى َمْعِصٌتهإن هللا ٌحب أن تإتى ُرْخصته كما ٌكره أن تإ» :لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :عمر لال
 ."(٘)«من لم ٌمبل ُرْخَصة هللا كان علٌه من اإلثم مثل جبال عرفة». وفً لفظ ألحمد:(ٗ)ابن حبان

وهو ما إذا خاؾ على  ،لد ٌكون تناول المٌتة واجبًا فً بعض األحٌان :ولهذا لال الفمهاء
هل  :ولد ٌكون مباحا بحسب األحوال. واختلفوا ،ولد ٌكون مندوبا ،مهجته التلؾ ولم ٌجد ؼٌرها

َمك كما هو ممرر  ،أو ٌشبع وٌتزود ؟ على ألوال ،أو له أن ٌشبع ،ٌتناول منها لدر ما ٌسد به الرَّ
أو  ،هل ٌتناول المٌتة :أو صًٌدا وهو محرم ،فً كتاب األحكام. وفٌما إذا وجد مٌتة وطعام الؽٌر

 ،هما لوالن للشافعً ،لطعام وٌضمن بدله ؟ على لولٌنأو ذلن ا ،ذلن الصٌد وٌلزمه الجزاء
كما لد  ،رحمه هللا. ولٌس من شرط جواز تناول المٌتة أن ٌمضً علٌه ثبلثة أٌام ال ٌجد طعاما

 .(ٙ)بل متى اضطر إلى ذلن جاز له" ،ٌتوهمه كثٌر من العوام  وؼٌرهم
ر. وهذا ٌمتضً أن أكل لال مسروق: "من  اضُطرَّ فلم ٌؤكل ولم ٌشرب، ثم مات دخل النا

 .(2)المٌتة للمضطر عزٌمة ال رخصة"
فما ٌصلح لنا من  ،إنا بؤرض تصٌبنا فٌها مخمصة ،ٌا رسول هللا :أبو والد اللٌثً: "للنالال 

 .(1)أو تحتفبوا بمبل فشؤنَكم بها" ،أو تؽتبموا ،إذا لم تصطبحوا :المٌتة ؟ لال
إلى  :إلى متى ٌحلُّ لً الحرام ؟ لال فمال :"أن رجبل سؤل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمال :الحسنوعن 

 .(5)أو تجًء ِمٌَرتُهم " ،أن ٌرَوى أهلن من اللبن
"أن رجبل من األعراب أتى النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌستفتٌه فً الذي  :عمن حدثه ،عروة بن الزبٌروعن 

إال أن  ،وتحُرم علٌن الخبابث ،تحل لن الطٌبات :فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص ،ل لهوالذي أح ،حّرم هللا علٌه
وما فمري الذي ٌُِحّل لً  :تفتمر إلى طعام ال ٌحل لن، فتؤكل منه حتى تستؽنً عنه. فمال الرجل

لَّػ بلحوم ماشٌتن فتب ،إذا كنت ترجو نتاًجا :؟ وما ؼناي الذي ٌؽنٌنً عن ذلن ؟ فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص
فتبلَّػ من ذلن شٌبًا، فؤطعم أهلن ما بدا لن حتى تستؽنً  ،أو كنت ترجو ؼنًى تطلبه ،إلى نِتاجن

                                                           

 .2ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 ٖ٘ٗ-ٕ٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .2ٖ٘/5تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .( : "رجاله رجال الصحٌح"ٕٙٔ/ٖ( "موارد" ولال الهٌثمً فً المجمع )٘ٗ٘صحٌح ابن حبان برلم )(ٗ)
 .(1ٓٔ/ٕالمسند )(٘)
 .5ٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .1ٕٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 2)
 .1ٖ٘/5(:صٕ٘ٔٔٔأخرجه الطبري) (1)
 و  المٌرة  )بكسر المٌم( : هو جلب الطعام.. 5ٖ٘/5(:صٕٙٔٔٔأخرجه الطبري) (5)
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إذا أروٌت أهلن َؼبُولًا من  :ما ِؼناي الذي أدعه إذا وجدته ؟ فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص :عنه. فمال األعرابً
م هللا علٌن من طعا  .(ٔ)لٌس فٌه حرام" ،م،  وأّما مالُن فإنه مٌسور كلهاللٌل، فاجتنب ما حرَّ

ثٍْم{ ]المابدةوفً  ٌَْر ُمتََجانٍِؾ إِلِ  :لوالن[، ٖ :لوله تعالى:}َؼ
، (٘)، والسدي(ٗ)، ومجاهد(ٖ)ولتادة ،، والحسن(ٕ)وهذا لول ابن عباس ،ؼٌر متعمد إِلثم :أحدهما
 .(ٙ)، وابن زٌد(٘)والسدي
 ،مالواإذا  ،جنؾ الموم:وأصله من إلثم، هو: المتماٌل له،المتجانؾ و ،ؼٌر مابل إلى إثم :والثانً

 .(2)وهذا لول الطبري .وكل أعوج عند العرب أجنؾ
 :(1)لال الشٌخ ابن عثٌمٌن: وهللا سبحانه وتعالى أباح لنا المٌتة بثبلثة شروط

 الضرورة. -ٔ
 .-أي طاباً لها  –أن ال ٌكون مبتؽٌاً  -ٕ
 الذي تندفع به الضرورة.أن ال ٌكون متجاوزاً للحد  -ٖ

وبناًء على هذا لٌس له أن ٌؤكل حتى ٌشبع إال إذا كان ٌؽلب على ظنه أنه ال ٌجد سواها 
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 
 د:الفوائ

 من فوابد اآلٌة: تحرٌم المٌتة، والدم، ولحم الخنزٌر، وما أهل به لؽٌر هلل. -ٔ
 ومنها: أن التحرٌم والتحلٌل إلى هللا؛ لموله تعالى: } إنما حرم علٌكم {. -ٕ
هذه للعموم إال أنه « أل»ومن فوابد اآلٌة: تحرٌم جمٌع المٌتات؛ لموله تعالى: } والمٌتة {؛ و -ٖ

؛ لؤلحادٌث الواردة فً ذلن؛ -ٌعنً مٌتة البحر، والجراد  -السمن، والجراد ٌستثنى من ذلن 
؛ وٌإٌده أن هللا سبحانه (ٗ)«إنما حرم أكلها»والمحرم هنا هو األكل؛ لمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً المٌتة: 

م علٌكم [، ثم لال تعالى: } إنما حر2٘وتعالى لال هنا: }كلوا من طٌبات ما رزلناكم{ ]البمرة: 
 المٌتة {؛ ألن السٌاق فً األكل؛ وٌدخل فً تحرٌم أكل المٌتة جمٌع أجزابها.

 ومن فوابد اآلٌة: تحرٌم الدم المسفوح؛ لموله تعالى: } والدم {.-ٗ
ومنها: تحرٌم لحم الخنزٌر؛ لموله تعالى: } ولحم الخنزٌر {؛ وهو شامل لشحمه، وجمٌع -٘

ٌشمل جمٌع أجزابه؛ ال ٌختص به جزء دون جزء؛ اللهم إال أجزابه؛ ألن اللحم المضاؾ للحٌوان 
 ، فٌخرج منه ما خصص.«اللحم، واألمعاء»، أو «اللحم، والكبد»إذا لُرن بؽٌره، مثل أن ٌمال: 

 تعالى: } وما أهل به لؽٌر هللا {، وهو أنواع:تحرٌم ما ذكر اسم ؼٌر هللا علٌه؛ لموله  :ومنها-ٙ
ر هللا فمط، مثل أن ٌمول: باسم جبرٌل، أو دمحم، أو ؼٌرهما؛ النوع األول: أن ٌهل بها لؽٌ

 .-ولو ذبحها هلل  -فالذبٌحة حرام بنص المرآن 
؛ فالذبٌحة حرام «باسم هللا واسم دمحم»النوع الثانً: أن ٌهل بها هلل، ولؽٌره، مثل أن ٌمول: 

 أٌضاً؛ ألنه اجتمع مبٌح، وحاظر؛ فؽلب جانب الحظر.
ل بها باسم هللا، وٌنوي به التمرب، والتعظٌم لؽٌره؛ فالذبٌحة حرام النوع الثالث: أن ٌه

 أٌضاً؛ ألنه شرن. 
                                                           

 .ٔٗ٘-ٓٗ٘/5(:ص5ٕٔٔٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٖٙ٘/5(:ص5ٔٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٖٙ٘/5(:صٕٕٔٔٔ(، و)ٕٔٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٖٙ٘/5(:صٕٓٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٖٙ٘/5(:صٖٕٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .2ٖ٘/5(:صٕٗٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٖ٘٘/5تفسٌر الطبري: (2)
 .ٙٓٔ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: 1)

؛ 2ٕ٘٘: لحوم الحمر اإلنسٌة، حدٌث رلم 1ٕ، كتاب الذبابح والصٌد، باب 2٘ٗأخرجه البخاري ص (ٗ)
[ ٖٕ] 2ٓٓ٘: تحرٌم أكل لحم الحمر اإلنسٌة، حدٌث رلم ٘، كتاب الصٌد والذبابح...، باب ٕٗٓٔومسلم ص

ٔ5ٖٙ. 
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 وهل ٌكون ذبح الذبٌحة للضٌؾ إهبلالً بها لؽٌر هللا؟ 
الجواب: إن لصد بها إكرام الضٌؾ فبل ٌدخل ببل شن، كما لو ذبح الذبٌحة ألوالده 

م عبادة فإنه شرن، كالمذبوح على النصب لٌؤكلوها، وإن لصد بذلن التمرب إلٌه، وتعظٌمه تعظٌ
إذا لدم ربٌسهم أو كبٌرهم ٌذبحون  -والعٌاذ باهلل  -تماماً، فبل ٌحل أكلها؛ ولد كان بعض الناس 

؛ وهذا ٌكون لد ذبح على النصب؛ فبل -ال لٌؤكلها، ثم تترن للناس  -بٌن ٌدٌه المرابٌن تعظٌماً له 
 .-ولو ذكر اسم هللا علٌه  -ٌحل أكله 

أي لم ٌذكر علٌها اسم هللا، وال ؼٌره؛ فالذبٌحة حرام أٌضاً؛  -النوع الرابع: أن ال ٌهل ألحد 
[، ولمول النبً صلى هللا علٌه ٕٔٔلموله تعالى: }وال تؤكلوا مما لم ٌذكر اسم هللا علٌه{ ]األنعام: 

 .(ٔ)وسلم: "ما أنهر الدم وذكر اسم هللا علٌه فكلوا"
بسم هللا وهللا أكبر؛ »، مثل أن ٌمول: -ولو ذكر اسم هللا علٌه  -لؽٌر هللا ومنها: تحرٌم ما ذبح -2

 ؛ ألنه أهل به لؽٌر هللا.«اللهم هذا للصنم الفبلنً
؛ هذه البهٌمة التً -وإن كانت نجاسته معنوٌة  -ومنها: أن الشرن لد ٌإثر الخبَث فً األعٌان -1

اسم هللا علٌها طٌبة حبلل؛ تؤمل خطر الشرن،  أَهل لؽٌر هللا بها نجسة خبٌثة محرمة؛ والتً ذكر
وأنه ٌتعدى من المعانً إلى المحسوسات؛ وهو جدٌر بؤن ٌكون كذلن؛ لهذا لال هللا عز 

[ مع أن بدن 1ٕوجل:}إنما المشركون نجس فبل ٌمربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا{ ]التوبة: 
دته وطوٌته صار مإثراً حتى فً المشرن لٌس بنجس؛ لكن لموة خبثه المعنوي، وفساد عمٌ

 األمور المحسوسة.
 ومن فوابد اآلٌة: فضٌلة اإلخبلص هلل.-5

ٌَْر ُمتََجانٍِؾ }ومنها: أن الضرورة تبٌح المحظور؛ لموله تعالى: -ٓٔ فََمِن اْضُطرَّ فًِ َمْخَمَصٍة َؼ
َ َؼفُوٌر َرِحٌٌم{ ثٍْم فَإِنَّ َّللاَّ  شرطٌن:؛ ولكن هذه الضرورة تبٌح المحرم بإِلِ

 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 
عطشان، وعنده كؤس من خمر  المٌتة ال تحل حٌنبذ؛ ألن الضرورة تزول بؤكل المذكاة؛ ولو كان

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 وجل؛ ألن من رحمة هللا أن أباح ال-ٔٔ مَحرَّ
 ضرورته.

 ومنها: أن األعٌان الخبٌثة تنملب طٌبة حٌن ٌحكم الشرع بإباحتها على أحد االحتمالٌن؛ فإن-ٕٔ
 حل المٌتة للمضطر ٌحتمل حالٌن:

األولى: أن نمول: إن هللا على كل شًء لدٌر؛ فالذي جعلها خبٌثة بالموت بعد أن كانت 
ٌجعلها عند الضرورة إلٌها طٌبة، مثل ما كانت الحمٌر طٌبة طٌبة حال الحٌاة لادر على أن 

تإكل حال حلها، ثم أصبحت بعد تحرٌمها خبٌثة ال تإكل؛ فاهلل سبحانه وتعالى هو خالك األشٌاء، 
 وخالك صفاتها، ومؽٌرها كٌؾ ٌشاء؛ فهو لادر على أن ٌجعلها إذا اضطر عبده إلٌها طٌبة.

كونها خبٌثة؛ لكنه عند الضرورة إلٌها ٌباح هذا الخبٌث الحال الثانٌة: أنها ما زالت على 
للضرورة؛ وتكون الضرورة والٌة من مضرتها؛ فتناولها للضرورة مباح؛ وضررها المتولع 

 تكون الضرورة والٌة منه.
والحاالن بٌنهما فرق؛ ألنه على الحال األولى انملبت من الرجس إلى الطهارة؛ وعلى الحال 

؛ وهذه الحال ألرب؛ -وهو الضرورة  -تها لكن هنان ما ٌمً مضرتها الثانٌة هً على رجسٌ

                                                           

ً المسم، حدٌث رلم : من عدل عشرة من الؽنم بجزور فٙٔ، كتاب الشركة، باب 52ٔأخرجه البخاري ص (ٔ)
: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إال السن والظفر ٗ، كتاب األضاحً، باب 5ٕٓٔ، وأخرجه مسلم ص2ٕٓ٘

 .5ٙ1ٔ[ ٕٓ] 5ٕٓ٘وسابل العظام، حدٌث رلم 
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ألنه لو كان عند الضرورة ٌزول خبثها لكانت طٌبة تحل للمضطر، وؼٌره؛ وٌإٌده الحس: فإن 
النفس كلما كانت أشد طلباً للشًء كان هضمه سرٌعاً، بحٌث ال ٌتضرر به الجسم؛ وانظر إلى 

؛ -مع ما ٌحصل فٌه من الضرر  -ٌتؤخر هضم األول، والثانً نفسن إذا أكلت طعاماً على طعام 
بسرعة؛ وٌشهد لهذا ما ٌروى عن صهٌب الرومً  لكن إذا أكلت طعاماً وأنت جابع فإنه ٌنهضم

أنه كان فً عٌنٌه رمد؛ فجًء إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص بتمر وهو حاضر؛ فؤكل منه النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فؤراد صهٌب 
ـ ألن المعروؾ أن التمر ٌزٌد فً وجع « تؤكل تمراً وبن رمد»ٌؤكل منه، فمال له النبً ملسو هيلع هللا ىلص: أن 

،أي: إذا كانت الٌمنى هً المرٌضة بالرمد (ٔ)«إنً أمَضػ من ناحٌة أخرى»فمال:  -العٌن 
: -رحمه هللا  -ابن المٌم أمضؽه على الجانب األٌسر؛ فضحن النبً ملسو هيلع هللا ىلص، ومكنه من أكله؛ لال 

؛ ألن لوة طلب نفسه له ٌزول -مع أن العادة أن هذا ضرر  -إن الحكمة فً أن الرسول مكنه »
 .(ٔ)«مع الجسم، وٌذهب ضرره بها الضرر: ٌنهضم سرٌعاً، وٌتفاعل

فًِ فََمِن اْضُطرَّ }ومن فوابد اآلٌة: أن من تناول المحرم بدون عذر فهو آثم؛ لموله تعالى: -ٖٔ
ثٍْم { ٌَْر ُمتََجانٍِؾ إِلِ  ؛ فعُلم منها أن من كان ؼٌر مضطر فعلٌه إثم.َمْخَمَصٍة َؼ

، وما تضمناه «الرحٌم»و « الؽفور»ومن فوابد اآلٌة: إثبات اسمٌن من أسماء هللا؛ وهما -ٗٔ
 من صفة.

تعدٌة ٌستفاد ومنها: إثبات ما ذكره أهل السنة والجماعة من أن أسماء هللا سبحانه وتعالى الم-٘ٔ
الذي  -منها ثبوت تلن األحكام المؤخوذة منها؛ فاألسماء المتعدٌة تتضمن االسم، والصفة، واألثر 

؛ ألنه -وهو الحكم  -؛ والعلماء ٌؤخذون من مثل هذه اآلٌة ثبوت األثر -هو الحكم المترتب علٌه 
لها؛ فٌكون فً هذا دلٌل لكونه: ؼفوراً رحٌماً، ؼفر لمن تناول هذه المٌتة لضرورته، ورحمه بح

؛ «الصفة»الذي هو المسمى؛ و« الذات»واضح على أن أسماء هللا عز وجل تدل على 
 .-رحمهم هللا  -، كما لال بذلن أهل العلم «الحكم»و
 

 المرآن
ا }ٌَْسؤَلُونََن َماَذا أُِحله لَُهْم لُْل أُِحله لَُكُم الطهٌِّبَاُت َوَما َعلهْمتُْم ِمَن  اْلَجَواِرحِ ُمَكلِّبٌَِن تُعَلُِّمونَُهنه ِممه

 َ َ إِنه َّللاه ٌِْه َواتهمُوا َّللاه ِ َعلَ ٌُْكْم َواْذُكُروا اْسَم َّللاه ا أَْمَسْكَن َعلَ ُ فَُكلُوا ِممه َسِرٌُع اْلِحَساِب  َعلهَمُكُم َّللاه
 [ٗ :({ ]المائدةٗ)

 التفسٌر:
بتموه : ماذا أُ -أٌها النبً-ٌسؤلن أصحابن  ِحلَّ لهم أَْكلُه؟ لل لهم: أُِحلَّ لكم الطٌبات وصٌُد ما َدرَّ

من ذوات المخالب واألنٌاب من الكبلب والفهود والصمور ونحوها مما ٌُعَلَّم، تعلمونهن طلب 
الصٌد لكم، مما علمكم هللا، فكلوا مما أمسكن لكم، واذكروا اسم هللا عند إرسالها للصٌد، وخافوا 

 ركم به وفٌما نهاكم عنه. إن هللا سرٌع الحساب.هللا فٌما أم
 :اآلٌة لوالن سبب نزولفً   

أنه لما أمر النبً ملسو هيلع هللا ىلص بمتل الكبلب، لالوا: ٌا رسول هللا، فماذا ٌحل لنا من هذه األمة؟  أحدهما:
بن كعب ، ودمحم (ٖ)، وعكرمة(ٕ)فنزلت:"ٌسؤلونن ماذا أحل لهم"، اآلٌة. وهذا لول أبً رافع

 .(ٗ)المرظً
ٌستؤذن علٌه، فؤذن له فمال: لد أذنَّا لن ٌا  -ملسو هيلع هللا ىلص-لال أبو رافع:" جاء جبرٌل إلى النبً   

رسول هللا! لال: أجل، ولكنا ال ندخل بٌتًا فٌه كلب! لال أبو رافع: فؤمرنً أن ألتل كل كلب 
بالمدٌنة، فمتلت حتى انتهٌت إلى امرأة عندها كلب ٌنبح علٌها، فتركته رحمة لها، ثم جبت إلى 

                                                           

، ولال األلبانً فً صحٌح ٖٖٗٗ: الحمٌة، حدٌث رلم ٖ، كتاب الطب، باب 1ٕٗٙأخرجه ابن ماجة ص (ٔ)
 : "حسن".22ٕٙ، حدٌث رلم ٖٖ٘/ٕابن ماجة 

 .1ٕ٘/ٕنمبل عن تفسٌر ابن عثٌمٌن: (ٔ)
 .٘ٗ٘/5(:ٖٗٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٙٗ٘/5(:صٖ٘ٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٙٗ٘/5(:صٖٙٔٔٔي)انظر: تفسٌر الطبر (ٗ)
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ؤمرنً فرجعت إلى الكلب فمتلته. فجاإوا فمالوا: ٌا رسول هللا، ما ٌحل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فؤخبرته، ف
لنا من هذه األمة التً أمرت بمتلها؟ لال: فسكت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فؤنزل هللا:}ٌسؤلونن ماذا أِحل لهم 

 ]ضعٌؾ[..(ٔ)لل أحل لكم الطٌبات وما علَّمتم من الجوارح مكلبٌن{"
أتى رجل رسول هللا صلى  :ي عن عامر: "أن عدي بن حاتم الطابً لالأخرج الطبر: والثانً

}تعلمونهن مما  :حتى نزلت هذه اآلٌة ،فلم ٌدر ما ٌمول له ،هللا علٌه وسلم ٌسؤله عن صٌد الكبلب
 .]ضعٌؾ[.(ٕ)علمكم هللا "

لال سعٌد بن جبٌر: "نزلت هذه اآلٌة فً عدي بن حاتم وزٌد بن وفً السٌاق نفسه 
"زٌد الخٌر"، وذلن أنهما جاءا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الطابٌٌن وهو زٌد الخٌل الذي سماه رسول هللا المهلهل 

فماال: ٌا رسول هللا إنا لوم نصٌد بالكبلب والبزاة، وإن كبلب آل ذرٌح  -ملسو هيلع هللا ىلص  -إلى رسول هللا 
درن ذكاته ومنه ما ٌمتل فبل وآل أبً جوٌرٌة تؤخذ البمر والحمر والظباء والضب، فمنه ما ٌ

ٌدرن ذكاته ولد حرم هللا المٌتة فماذا ٌحل لنا منها؟ فنزلت: }ٌسؤلونن ماذا أحل لهم لل أحل لكم 
الطٌبات{ ٌعنً الذبابح }وما علمتم من الجوارح{ ٌعنً: وصٌد ما علمتم من الجوارح، وهً 

 .]ضعٌؾ ومنمطع[(ٖ)الكواسب من الكبلب وسباع الطٌر"
: -أٌها النبً-ٌسؤلن أصحابن  [، أي:"ٗ :}ٌَْسؤَلُونََن َماَذا أُِحلَّ لَُهْم{ ]المابدةتعالى:لوله   

 .(ٗ)"ماذا أُِحلَّ لهم أَْكلُه؟
ما الذي أحل لهم أكله من المطاعم والمآكل  :أصحابن ،ٌا دمحم ،ٌسؤلن لال الطبري:أي:"  

 .(٘)؟"
معناه: ماذا أحل لهم من المطاعم، كؤنهم حٌن تبل علٌهم ما حرم علٌهم  لال الزمخشري:"  

 .(ٙ)من خبٌثات المآكل سؤلوا عما أحل لهم منها"
 ،لما ذكر تعالى ما حرمه فً اآلٌة المتمدمة من الخبابث الضارة لمتناولها لال ابن كثٌر:"  

} َولَْد فَصََّل  :كما لال ،واستثنى ما استثناه فً حالة الضرورة ،أو فٌهما ،أو فً دٌنه ،إما فً بََدنِه
ٌِْه { ] األنعام ٌُْكْم إاِل َما اْضُطِرْرتُْم إِلَ َم َعلَ } ٌَْسؤَلُونََن َماَذا أُِحلَّ لَُهْم  :[ لال بعدها 5ٔٔ :لَُكْم َما َحرَّ

أنه } ٌُِحلُّ لَُهُم الطٌَِّّبَاِت  :صفة دمحم ملسو هيلع هللا ىلصلُْل أُِحلَّ لَُكُم الطٌَِّّبَاُت { كما لال فً سورة األعراؾ فً 
ٌِْهُم اْلَخبَابَِث { ] اآلٌة ُم َعلَ  .(2)[" 2٘ٔ :َوٌَُحّرِ

 .(1)"لل لهم: أُِحلَّ لكم الطٌبات [، أي:"ٗ :}لُْل أُِحلَّ لَُكُم الطٌَِّّبَاُت{ ]المابدةلوله تعالى:  
وهً الحبلل الذي أذن لكم ربكم  ،أِحل لكم منها  الطٌبات  :فمل لهم لال الطبري:اي:"  

 .(5)فً أكله من الذبابح"

                                                           

إسناد هذا الخبر ضعٌؾ، فٌه موسى بن عبٌدة الربذي، ضعٌؾ، لال ، ٘ٗ٘/5(:ٖٗٔٔٔأخرجه الطبري) (ٔ)
، ولال: "رواه ٖٗ، ٕٗ: ٗذكره الهٌثمً فً مجمع الزوابد  .أحمد: "منكر الحدٌث، ال تحل الرواٌة عنه"

 الطبرانً فً الكبٌر، وفٌه موسى بن عبٌدة الربذي، وهو ضعٌؾ".
، مختصًرا من طرٌك معلى بن منصور، عن ٖٔٔ/ ٕ، والحاكم فً المستدرن ٖٕ٘/ 5ورواه البٌهمً فً السنن 

ابن أبً زابدة، عن دمحم بن إسحك، عن أبان بن صالح، وهو أصح من إسناد أبً جعفر وابن أبً حاتم. ولال 
 الحاكم: "هذا حدٌث صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه، ووافمه الذهبً.

، ومسند ٖٗ، ٕٗ: ٗدٌث أبً رافع، بؽٌر هذا اللفظ، من طرق. انظر الهٌثمً فً مجمع الزوابد ولد روي ح
  .ٓٔ-1/ ٙ(:ص 5ٖٔأحمد)

 .ٖ٘٘/5(:1٘ٔٔٔتفسٌر الطبري) (ٕ)
( عن سعٌد به، وإسناده ضعٌؾ ٘ٔ/ٕأسنده ابن أبً حاتم )تفسٌر ابن كثٌر: ، 5ٕٔاسباب النزول للواحدي: (ٖ)

 .51ٔ/2(:ص 1ٕٖتهذٌب)ومنمطع ،انظر: تهذٌب ال
 .2ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٗ٘/5تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٙٓٙ/ٔالكشاؾ: (ٙ)
 .ٕٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .2ٓٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٖٗ٘/5تفسٌر الطبري: (5)
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ما لٌس بخبٌث منها، وهو كل ما لم ٌؤت تحرٌمه فً  :الطٌبات، أى لال الزمخشري:"  
 .(ٔ)كتاب أو سنة أو لٌاس مجتهد"

 .(ٕ)الذبابح الحبلل الطٌبة لهم" :لال سعٌد بن جبٌر:" ٌعنً  
فـ}الطٌبات{، ما أحل لهم من كل شًء أن ٌصٌبوه، وهو الحبلل بن حٌان:"لال مماتل   

 .(ٖ)لٌس هو من الطٌبات" :من الرزق. ولد سبل الزهري عن شرب البول للتداوي فمال
لٌس هو من  :"سبل مالن عن بٌع الطٌن الذي ٌؤكله الناس. فمال :ولال ابن َوْهبٍ   

 .(ٗ)الطٌبات"
بتموه من  [، أي:"ٗ :َعلَّْمتُْم ِمَن اْلَجَواِرحِ ُمَكلِّبٌَِن{ ]المابدة}َوَما لوله تعالى:   وصٌُد ما َدرَّ

 .(٘)"ذوات المخالب واألنٌاب من الكبلب والفهود والصمور ونحوها مما ٌُعَلَّم
وهن  ،صٌُد ما علّمتم من  الجوارح  ،وأحل لكم أًٌضا مع ذلن لال الطبري:أي:"  

 .(ٙ)الَكواسب من سباع البهابم"
وكسبها إٌّاهم ألواتَهم من الصٌد. ٌمال  ،لجرحها ألربابها ،سمٌت  جوارح «:الطٌر»و  

وال  ،كاسبهم :ٌعنً بذلن ،و  فبلن جاِرَحة أهله  ،إذا أكسبهم خًٌرا ،جرح فبلن ألهله خًٌرا : منه
 :(2)إذا لم ٌكن لها كاسب، ومنه لول أعشى بنً ثعلبة ،جارحة لفبلنة 

 ذاَت َحّدٍ ُمْنِضجٍ ِمٌَسُمَها                 تُْذِكَر الَجاِرَح َما َكاَن اْجتََرحْ 
 .(1)اكتسب :ٌعنً

{ }َوَما َعلَّْمتُْم ِمَن اْلَجَواِرحِ ُمَكلِّبٌَِن :واختلؾ فً  الجوارح  التً عنى هللا تعالى بموله  
 ثبلثة ألاوٌل:على [، ٗ :]المابدة
وهذا  ،، وأنه ال ٌحل إال صٌد الكبلب وحدهامن السباع ٌعنً من الكبلب دون ؼٌرها :أحدها

 .(ٔٔ)، والسدي(ٓٔ)، والضحان(5)لول ابن عمر
ومعناه ُمْضِرٌن على الصٌد كما  ،أن التكلٌب من صفات الجوارح من كلب وؼٌره :والثانً

، (ٗٔ)وعبٌد بن عمٌر، (ٖٔ)، وعلً بن الحسٌن(ٕٔ)وهو لول ابن عباس ،تَْضِري الكبلب
 .(1ٔ)وطاوس، (2ٔ)، و خٌثمة بن عبد الرحمن(ٙٔ)ومجاهد
 .(5ٔ)التعلٌم :أن معنى التكلٌب من صفات الجارح :والثالث

وأّن صٌد  ،انه ٌشمل "كل ما صاد من الطٌر والسباع فمن الجوارح -وهللا اعلم-والراجح  
وما علمتم من الجوارح : ألن هللا جل ثناإه عم بموله ،جمٌع ذلن حبلل إذا صاَد بعد التعلٌم 

                                                           

 .ٙٓٙ/ٔالكشاؾ: (ٔ)
 .ٕٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٕٖ/ٖوتفسٌر ابن كثٌر:(، 1ٔ2ٕسنن أبً داود برلم )(ٖ)
 .ٕٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .2ٓٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖٗ٘/5تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .، وهً من لصٌدة له طوٌلة ، مجد فٌها إٌاس بن لبٌصة الطابً ، ملن الحٌرة ٗٙٔ( دٌوانه : (2)
 .ٗٗ٘-ٖٗ٘/5انظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .5ٗ٘/5(:ص٘٘ٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .5ٗ٘/5(:صٖ٘ٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .5ٗ٘/5(:صٗ٘ٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .5ٗ٘/5(:صٔ٘ٔٔٔ، و)1ٗ٘/5(:ص5ٗٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .1ٗ٘/5(:ص2ٗٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .5ٗ٘/5(:صٕ٘ٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .ٙٗ٘/5(:ص1ٖٔٔٔ(، و)2ٖٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .2ٗ٘/5(:صٗٗٔٔٔ)-(5ٖٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .1ٗ٘/5(:صٙٗٔٔٔ(، و)٘ٗٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
 .1ٗ٘/5(:صٓ٘ٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (1ٔ)
 .٘ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (5ٔ)
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كانت بالصفة التً وصؾ هللا من  ،ولم ٌخصص منها شٌبًا. فكل  جارحة  ،كلَّ جارحة ،مكلبٌن 
 .(ٔ)فحبلل أكل صٌدها" ،كل طابر وسبع

والمحكً عن الجمهور أن صٌد الطٌور كصٌد الكبلب؛ ألنها تَْكلَُب  لال ابن كثٌر:"  
 .(ٕ)فبل فرق. وهذا مذهب األبمة األربعة وؼٌرهم" ،الصٌد بمخالبها كما تكلبه الكبلب

ما أمسن علٌن  :"سؤلت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن صٌد البازي، فمال :عدي بن حاتم لاللال   
 .(ٖ)فَُكل"

اإلمام أحمد صٌد الكلب األسود ؛ ألنه عنده مما ٌجب لتله وال ٌحل التناإه ؛ لما واستثنى   
"ٌَْمَطع الصبلةَ الحماُر والمرأةُ والكلُب  :ثبت فً صحٌح مسلم عن أبً ذر؛ أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال

وفً الحدٌث "الكلب األسود شٌطان"  :ما بال الكلب األسود من األحمر؟ فمال :األسوُد" فملت
التلوا منها كل أسود  ،"ما بالهم وبال الكبلب :ثم لال ،اآلخر: أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أمر بمتل الكبلب

 . (٘()ٗ)بَِهٌم"
 .(ٙ)، بالتخفٌؾ«مكلبٌن»ولرئ:  
ُ{ ]المابدةلوله تعالى:   ا َعلََّمُكُم َّللاَّ تعلمونهن طلب الصٌد لكم،  [، أي:"ٗ :}تُعَلُِّمونَُهنَّ ِممَّ

 .(2)"مما علمكم هللا
 .(1)تعلمونهن من الطَّلب كما علمكم هللا" :ٌمول لال السدي:"  
بون الجوارح فتعلمونهن طلب الصٌد لكم  مما علمكم هللا  لال الطبري: أي:"   ٌعنً  ،تإّدِ

 .(5)والعلم الذي علمكم" ،من التؤدٌب الذي أدَّبكم هللا :بذلن
تعلمونهن من طلب الصٌد لكم مما علمكم هللا من التؤدٌب الذي  :أى الماوردي:"لال   

وٌجٌب إذا  ،فهو أن ٌُشلَى إذا أُشلً ،فؤما صفة التعلٌم ،أدبكم وصفات التعلٌم التً بٌَّن حكمها لكم
 .(ٓٔ)دعً وٌمسن إذا أخذ"

وإذا أشبله استشلى، وإذا أخذ الصٌد أمسكه  ،وهو أنه إذا أرسله استرسل لال ابن كثٌر:"  
 .(ٔٔ)على صاحبه حتى ٌجًء إلٌه وال ٌمسكه لنفسه"

ً فى صحة التعلٌم أم ال ؟ على ثبلثة ألاوٌل   :وهل ٌكون إمساكه عن األكل شرطا
 .(ٖٔ)، وعطاء(ٕٔ)وهذا لول ابن عباس ،، فإن أكلت لم تإكلأنه شرط فً كل الجوارح :أحدها

وسعد بن  ،(ٗٔ)وهذا لول ابن عمر ،أنه لٌس بشرط فى كل الجوارح وٌإكل وإن أكلت :والثانً
 .(2ٔ)، وسلمان(ٙٔ)، وأبً هرٌرة(٘ٔ)أبً ولاص

                                                           

 .ٓ٘٘-5ٗ٘/5تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٓ٘٘/5(:صٙ٘ٔٔٔأخرجه الطبري) (ٖ)
( وسنن ابن ماجة برلم 22ٔ/ٔ( وسنن النسابً )2ٗ( وسنن أبً داود برلم )2ٖ٘ٔمسلم برلم )( صحٌح (ٗ)
(ٖٙ٘). 
 .ٖٖ/ٖانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .2ٓٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٙ)
 .2ٓٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕ٘٘/5(:ص2٘ٔٔٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٕ٘٘/5تفسٌر الطبري: (5)
 .٘ٔ/ٕالنكت والعٌون: (ٓٔ)
 .ٖٗ/ٖابن كثٌر: تفسٌر (ٔٔ)
 .٘٘٘-ٗ٘٘/5(:ص2ٙٔٔٔ)-(ٓٙٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٗ٘٘/5(:ص5٘ٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .ٖٙ٘/5(:صٕٙٓٔٔ)-(ٕٕٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .ٕٙ٘-ٔٙ٘/5(:ص52ٔٔٔ)-(5٘ٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .ٕٙ٘/5(:صٕٓٓٔٔ)-(51ٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .ٔٙ٘-ٓٙ٘/5(:ص5ٗٔٔٔ)-(12ٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
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، فٌإكل ولٌس بشرط فً جوارح الطٌر ،أكلتأنه شرط فً جوارح البهابم فبل ٌإكل ما  :والثالث
 .(ٗ)وحماد، (ٖ)والسدي، (ٕ)النخعًإبراهٌم ، و(ٔ)وهذا لول الشعبً ،وإن أكلت

إنما هو أن  ،"أن  التعلٌم  الذي ذكره هللا فً هذه اآلٌة للجوارح -وهللا أعلم–والظاهر  
إذا  ،أو إمساكه علٌه ،ٌعلِّم الرجل جارَحه االستشبلء إذا أُشلً على الصٌد  وطلبه إٌاه إذا أؼرى

هو تعلٌم  ،ا دعاه. فذلنوأن ٌجٌبه إذ ،وأال ٌفّر منه إذا أراده ،أخذه من ؼٌر أن ٌؤكل منه شٌبًا
طٌرها وبهابمها. فإن أكل من الصٌد جارحةُ صابد فجارحه حٌنبذ ؼٌر معلَّم،   ،جمٌع الجوارح

ألنه مما أكله  ،لم ٌحلَّ له أكله ،حلَّ له أكله. وإن أدركه مٌتًا ،فإن أدرن صٌده صاحبُه حًٌّا فذّكاه
}َوَما أََكَل السَّبُُع{، ولم ٌدرن ذكاته، ]وذلن[ لتظاهر األخبار  :السَّبُع الذي حرمه هللا تعالى بموله

إذا أرسلَت كلبن » :أنه سؤل النبً ملسو هيلع هللا ىلص عن الصٌد فمال :عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ...عن عدي بن حاتم
أمسَن على فإنما  ،فإن أدركته ولد لتل وأكل منه فبل تؤكل منه شٌبًا ،فاذكر اسم هللا علٌه

 .(ٙ)"(٘)«نفسه
ٌُْكْم{ ]المابدةلوله تعالى:   ا أَْمَسْكَن َعلَ فكلوا مما أمسكن لكم من  [، أي:"ٗ :}فَُكلُوا ِممَّ

 .(2)الصٌد"
مما أمسكت علٌكم  ،أٌها الناس ،فكلوا ،فكلوا مما أمسكن علٌكم  لال الطبري:أي:"  

 .(1)جوارحكم"
وكان لد ذكر اسم هللا  ،فمتى كان  الجارحة معلما وأمسن على صاحبه لال ابن كثٌر:"  

 .(5)وإن لتله باإلجماع" ،عند إرساله حل الصٌد
ٌُْكْم{ ]المابدةلوله تعالى:واختلؾ أهل التفسٌر فً    ا أَْمَسْكَن َعلَ [، علة ٗ :}فَُكلُوا ِممَّ

 :(ٓٔ)لولٌن
حبلل أكل كّلِ ما أمسكت علٌنا الكبلب  ،ذلن على الظاهر والعموم كما عممه هللاأحدهما: 

أدركْت  ،أكل منه الجارح والكبلب أو لم ٌؤكل منه ،والجوارح المعلَّمة من الصٌد الحبلل أكله
ً أو لم تدَرن ذكاته حتى لتلته الجوارح بجرحها إٌاه أو بؽٌر َجْرح.  ذكاته فذُّكِ

ا أن تعلَّم االستشبلء على تعلٌم الجوارح الذي ٌحّل به صٌده: وهذا لول الذٌن لالوا  
دون ترن األكل من صٌدها  ،وترن الهرب من صاحبها ،وأخذه ،وطلبه إذا أْشلٌت علٌه ،الصٌد

 إذا صادته
فكلوا مما أمسكن علٌكم من الصٌد  :ومعناه :والثانً: ذلن على الخصوص دون العموم. لالوا

فالذي أمسكت منه ؼٌر  ،بعًضا فإن أكلت الجوارح منه بعًضا وأمسكت :جمٌعه دون بعضه. لالوا
 ،ألنها إنما أمسكت ما أمسكت من ذلن الصٌد بعد الذي أكلت منه ،جابز أكلُه ولد أكلت بعضه

: وهللا تعالى ذكره إنما أباح لنا كَل ما أمسكته جوارحنا المعلمة علٌنا بموله ،على أنفسها ال علٌنا
  دون ما أمسكته على أنفسها. ،فكلوا مما أمسكن علٌكم 

 ،أن تَستشلى للصٌد إذا أشلٌت :تعلٌم الجوارح الذي ٌحلُّ به صٌدها وهذا لول من لال:  
  .  وال تفر من صاحبها ،ل منه شٌبًافتمسكه على صاحبها فبل تؤك ،فتطلبه وتؤخذه

                                                           

 .1٘٘-2٘٘/5(:ص21ٔٔٔ(، و)2ٙٔٔٔانظر:تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .1٘٘-2٘٘/5(:ص1ٓٔٔٔ(، و)25ٔٔٔ(، و)22ٔٔٔانظر:تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .1ٙ٘/5(:صٕٗٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .1٘٘/5(:ص1ٔٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٗٙ٘/5(:ص5ٕٓٔٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٗٙ٘/5تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٖٓصفوة التفاسٌر: (2)
 .ٙٙ٘/5تفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .2ٙ٘-ٙٙ٘/5انظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
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ٌِْه{ ]المابدةلوله تعالى:   ِ َعلَ واذكروا اسم هللا عند إرسالها  [، أي:"ٗ :}َواْذُكُروا اْسَم َّللاَّ
 .(ٔ)للصٌد"

 .(ٕ)وإن نسٌت فبل َحَرج" ،إذا أرسلت جوارحن فمل: بسم هللا  :ٌمول لال ابن عباس:"  
 .(ٖ)إذا أرسلته فَسّمِ علٌه حٌن ترسله على الصٌد" :لال السدي:"  

 .(ٗ)لٌل: المراد بالتسمٌة هنا التسمٌة عند األكل، وهو األظهر" لال المرطبً:"
المراد بهذه اآلٌة األمر بالتسمٌة عند األكل كما ثبت  :ولال بعض الناس لال ابن كثٌر:"  

وكل  ،وُكل بٌمٌنن ،َسّم هللا» :أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص َعلَّم َربٌِبه عمر بن أبً سلمة فمال :فً الصحٌح
 -إن لوما ٌؤتوننا  ،ٌا رسول هللا :عن عابشة أنهم لالوا :، وفً صحٌح البخاري(٘)«مما ٌلٌن

َسّموا هللا أنتم » :بلُْحماٍن ال ندري أذكر اسم هللا علٌها أم ال ؟ فمال -حدٌث عهدهم بكفر 
 .(2)"(ٙ)«وكلوا

؛ أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌؤكل الطعام فً ستة نفر من  -رضً هللا عنها-عن عابشةو  
فإذا  ،أما إنه لو كان ذكر اسم هللا لكفاكم» :فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص ،فجاء أعرابً فؤكله بلممتٌن ،أصحابه

 .(1)«باسم هللا أوله وآخره :فإن نسً أن ٌذكر اسم هللا أوله فلٌمل ،أكل أحدكم فلٌذكر اسم هللا
 ،ؤكل طعاما فً ستة من أصحابه"أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌ :وفً رواٌة اخرى عن عابشة  

فإذا أكل أحدكم فلٌذكر  ،أما إنه لو ذكر اسم هللا لكفاكم» :فمال ،فجاء أعرابً جابع فؤكله بلممتٌن
 .(5)"«باسم هللا أوله وآخره :فإن نسً اسم هللا فً أوله فلٌمل ،اسم هللا

َ{ ]المابدة}لوله تعالى:   وخافوا هللا فٌما أمركم به وفٌما نهاكم  [، أي:"ٗ :َواتَّمُوا َّللاَّ
 .(ٓٔ)عنه"

فاحذروه فً  ،فٌما أمركم به وفٌما نهاكم عنه ،أٌها الناس ،واتموا هللا لال الطبري:أي:"  
أو مما لم تمسن علٌكم  ،وأن تؤكلوا من صٌد الجوارح ؼٌر المعلَّمة ،ذلن أن تمدموا على خبلفه

أو تطعَُموا ما لم ٌسمَّ هللا علٌه من الصٌد والذبابح مما صاَده  ،من صٌدها وأمسكته على أنفسها
د هللا من خلمه م ذلن علٌكم  ،أو ذبحوه ،أهل األوثان وعبدة األصنام ومن لم ٌوّحِ فإن هللا لد حرَّ

 .(ٔٔ)فاجتنبوه"
أمر بالتموى على الجملة، واإلشارة المرٌبة هً ما تضمنته هذه اآلٌات  لال المرطبً:"  

 .(ٕٔ)وامر"من األ
َ َسِرٌُع اْلِحَساِب{ ]المابدة}لوله تعالى:   .(ٖٔ)سرٌع المجازاة للعباد" [، أي:"فإن هللاٗ :إِنَّ َّللاَّ
  
فهم إن هم فعلوا ما نهاهم عنه من ذلن ومن ؼٌره. فمال لال الطبري:"   اعلموا أن  :ثم خوَّ

هللا سرٌٌع حسابه لمن حاسبه على نِعَمه علٌه منكم وشكِر الشاكر منكم ربَّه على ما أنعم به علٌه 

                                                           

 .2ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٔ٘/5(:ص1ٕٔٔٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .2ٔ٘/5(:ص5ٕٔٔٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .2ٗ/ٙالمرطبً: تفسٌر (ٗ)
 .(ٕٕٕٓ( وصحٌح مسلم برلم )2ٖٙ٘صحٌح البخاري برلم )(٘)
 .2ٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .(2ٓ٘٘صحٌح البخاري برلم )(2)
 .(ٕٖٗٙ( وسنن ابن ماجه برلم )ٖٗٔ/ٙالمسند )(1)
النسابً ( وسنن 1٘1ٔ( وسنن الترمذي برلم )2ٙ2ٖ( وسنن أبً داود برلم )ٕٙٗ/ٙ( ، )ٕ٘ٙ/ٙالمسند )(5)

 .(ٕٔٔٓٔالكبرى برلم )
 .2ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .2ٕ٘/5تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .2٘/ٙتفسٌر المرطبً: (ٕٔ)
 .ٕٖٓصفوة التفاسٌر: (ٖٔ)
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 ،ال ٌخفى علٌه منه شًء ،فٌحٌط به ،ألنه حافظ لجمٌع ذلن فٌكم ،بطاعته إٌاه فٌما أمر ونهى
ًَ بمعصٌته ،فٌجازي المطٌَع منكم بطاعته  .(ٔ)رٌمٌن"ولد بٌَّن لكم جزاء الف ،والعاص

حذر من إتٌان الحساب فً ٌوم المٌامة، وأن ذلن أمر لد دنا والترب،  لال السعدي:" 
 .(ٕ)فمال: }واتموا هللا إن هللا سرٌع الحساب{"

وسرعة الحساب هً من حٌث كونه تعالى لد أحاط بكل شً علما  لال المرطبً:"  
وأحصى كل شً عددا، فبل ٌحتاج إلى محاولة عد وال عمد كما ٌفعله الحساب، ولهذا لال:}وكفى 

[، فهو سبحانه ٌحاسب الخبلبك دفعة واحدة. وٌحتمل أن ٌكون وعٌدا 2ٗبنا حاسبٌن{ ]األنبٌاء: 
هللا لكم سرٌع إتٌانه، إذ ٌوم المٌامة لرٌب، وٌحتمل أن ٌرٌد بٌوم المٌامة كؤنه لال: إن حساب 

 .(ٖ)بالحساب المجازاة، فكؤنه توعد فً الدنٌا بمجازاة سرٌعة لرٌبة إن لم ٌتموا هللا"
 الفوائد:

 مشروعٌة سإال من ال ٌعلم عما ٌنبؽً له أن ٌعلمه. -ٔ
 أن ٌذكر اسم هللا تعالى عندحلٌة الصٌد إن توفرت شروطه، وهً: أن ٌكون الجارح معلماً و -ٕ

بشرط ذكر اسم  ٔإرساله وأن ال ٌؤكل منه الجارح، وٌجوز أكل ما صٌد برصاص أو بآلة حادة
 هللا عند رمٌه ولو وجد مٌتاً فلم ٌذن.

 لال السعدي: " دلت هذه اآلٌة على أمور:-ٖ
ما لم ٌذكوه مما أحدها: لطؾ هللا بعباده ورحمته لهم، حٌث وسع علٌهم طرق الحبلل، وأباح لهم 

صادته الجوارح، والمراد بالجوارح: الكبلب، والفهود، والصمر، ونحو ذلن، مما ٌصٌد بنابه أو 
 بمخلبه.

الثانً: أنه ٌشترط أن تكون معلمة، بما ٌعد فً العرؾ تعلٌما، بؤن ٌسترسل إذا أرسل، وٌنزجر 
 فكلوا مما أمسكن علٌكم{ أي: إذا زجر، وإذا أمسن لم ٌؤكل، ولهذا لال: }تعلمونهن مما علمكم هللا

 أمسكن من الصٌد ألجلكم.
 وما أكل منه الجارح فإنه ال ٌعلم أنه أمسكه على صاحبه، ولعله أن ٌكون أمسكه على نفسه.

الثالث: اشتراط أن ٌجرحه الكلب أو الطٌر ونحوهما، لموله: }من الجوارح{ مع ما تمدم من 
ه، أو لتله بثمله لم ٌبح ]هذا بناء على أن الجوارح البلتً تحرٌم المنخنمة. فلو خنمه الكلب أو ؼٌر

ٌجرحن الصٌد بؤنٌابها أو مخالبها، والمشهور أن الجوارح بمعنى الكواسب أي: المحصبلت 
 ( .ٔ[ )-وهللا أعلم -للصٌد والمدركات لها فبل ٌكون فٌها على هذا داللة 

صحٌح، مع أن التناء الكلب محرم، ألن الرابع: جواز التناء كلب الصٌد، كما ورد فً الحدٌث ال
 من الزم إباحة صٌده وتعلٌمه جواز التنابه.

الخامس: طهارة ما أصابه فم الكلب من الصٌد، ألن هللا أباحه ولم ٌذكر له ؼسبل فدل على 
 طهارته.

ٌباح صٌده، والجاهل بالتعلٌم ال  -بسبب العلم-السادس: فٌه فضٌلة العلم، وأن الجارح المعلم 
 ح صٌده.ٌبا

السابع: أن االشتؽال بتعلٌم الكلب أو الطٌر أو نحوهما، لٌس مذموما، ولٌس من العبث والباطل. 
 بل هو أمر ممصود، ألنه وسٌلة لحل صٌده واالنتفاع به.

 الثامن: فٌه حجة لمن أباح بٌع كلب الصٌد، لال: ألنه لد ال ٌحصل له إال بذلن.
ل الجارح، وأنه إن لم ٌسم هللا متعمدا، لم ٌبح ما لتل التاسع: فٌه اشتراط التسمٌة عند إرسا

 الجارح.
العاشر: أنه ٌجوز أكل ما صاده الجارح، سواء لتله الجارح أم ال. وأنه إن أدركه صاحبه، وفٌه 

 .(ٗ)حٌاة مستمرة فإنه ال ٌباح إال بها
                                                           

 .2ٕ٘/5تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٕٔتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .2٘/ٙتفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .ٕٕٔتفسٌر السعدي: (ٗ)
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 المرآن

أُوتُوا اْلِكتَاَب ِحلٌّ لَُكْم َوَطعَاُمُكْم ِحلٌّ لَُهْم َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن }اْلٌَْوَم أُِحله لَُكُم الطهٌِّبَاُت َوَطعَاُم الهِذٌَن 
ٌْتُُموُهنه أُُجوَرُهنه ُمْحِصنِ  ٌَْر اْلُمْإِمنَاِت َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن الهِذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن لَْبِلُكْم إَِذا آتَ ٌَن َؼ

ٌَماِن فَمَْد َحبَِط َعَملُهُ َوُهَو فًِ اْْلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِرٌَن  ُمَسافِِحٌَن َوََّل ُمتهِخِذي أَْخَدانٍ  َوَمْن ٌَْكفُْر بِاْْلِ
 [٘ :({ ]المائدة٘)

 التفسٌر:
أن أََحلَّ لكم الحبلل الطٌب، وذبابُح الٌهود  -أٌها المإمنون-ومن تمام نعمة هللا علٌكم الٌوم 

 -أٌها المإمنون-وذبابحكم حبلل لهم. وأََحلَّ لكم  حبلل لكم -إن ذكَّوها َحَسَب شرعهم-والنصارى 
نكاح المحصنات، وُهنَّ الحرابر من النساء المإمنات، العفٌفات عن الزنى، وكذلن نكاَح الحرابر 
العفٌفات من الٌهود والنصارى إذا أعطٌتموُهنَّ مهورهن، وكنتم أِعفَّاء ؼٌر مرتكبٌن للزنى، وال 

تؤثر بدٌنهن. ومن ٌجحد شرابع اإلٌمان فمد بطل عمله، وهو ٌوم متخذي عشٌمات، وأِمنتم من ال
 المٌامة من الخاسرٌن.

 :فً سبب نزول اآلٌة وجوه
نساء أهل  :كٌؾ نتزّوج نساءهم ٌعنً :ذكر لنا أن ناًسا من المسلمٌن لالوا لال لتادة:"أحدها: 

ٌَماِن فَمَْد َحبَِط َعَملُهُ َوُهَو فًِ َوَمْن ٌَْكفُْر }:عز ذكرهالكتاب وهم على ؼٌر دٌننا ؟ فؤنزل هللا  بِاإْلِ
 .(ٔ){، فؤحل هللا تزوٌجهن على علم"اآْلِخَرةِ ِمَن اْلَخاِسِرٌنَ 

نساء أهل الكتاب، لال المسلمون: كٌؾ  -عز وجل -ولال مماتل:" فلما أحل هللا والثانً:
تتزوجوهن وهن على ؼٌر دٌننا!، ولالت نساء أهل الكتاب: ما أحل هللا تزوٌجنا للمسلمٌن إال ولد 

ٌَماِن{، ٌعنً: من نساء أهل الكتاب بتوحٌ} -عز وجل -رضً أعمالنا! فؤنزل هللا د َوَمْن ٌَْكفُْر بِاإْلِ
 .(ٕ)ٌعنى: من الكافرٌن"{، هللا، فَمَْد َحبَِط َعَملُهُ َوُهَو فًِ اآْلِخَرةِ ِمَن اْلَخاِسِرٌنَ 

"لما نزلت هذه اآلٌة للن نساء أهل الكتاب: لوال إن هللا تعالى لد لٌل:لال السمرلندي: 
ٌَماِن فَمَدْ }رضً بدٌننا لم ٌبح للمسلمٌن نكاحنا، فنزل:  .(ٖ)َحبَِط َعَملُهُ{" َوَمْن ٌَْكفُْر بِاإْلِ

ٌْتَةُ{ ]المابدة نزل لولهوالثالث: لما " ٌُْكُم اْلَم َمْت َعلَ [، ثم رخص من حالة االضطرار، ٖ :}ُحّرِ
ٌَماِن{"} فمال بعضهم: ال نؤخذ الرخصة من االضطرار فنزل:  .(ٗ)َوَمْن ٌَْكفُْر بِاإْلِ

-ومن تمام نعمة هللا علٌكم الٌوم [، أي:" ٘ :]المابدةلوله تعالى:}اْلٌَْوَم أُِحلَّ لَُكُم الطٌَِّّبَاُت{  
 .(٘)أن أبٌح لكم المستلذات من الذبابح وؼٌرها" -أٌها المإمنون

 .(ٙ)"أى: الذبابح من الصٌد" لال مماتل: 
 .(2)الطٌبات: الحبلل من الرزق" لال التستري:" 
وذبابُح الٌهود  ،[، أي:"٘ :لَُكْم{ ]المابدةلوله تعالى:}َوَطعَاُم الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِحلٌّ  

 .(1)حبلل لكم" -إن ذكَّوها َحَسَب شرعهم-والنصارى 
 .(5)ٌعنً: ذبابحهم" لال الماوردي:"

وذبابحكم حبلٌل لهم فبل حرج أن  [، أي:"٘ :لوله تعالى:}َوَطعَاُمُكْم ِحلٌّ لَُهْم{ ]المابدة
 .(ٔ)تُطعموهم وتبٌعوه لهم"

                                                           

 .5ٕ٘/5(:ص5ٕٓٔٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .٘٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .2ٖٔ/ٔبحر العلوم للسمرلندي: (ٖ)
 .2ٖٔ/ٔبحر العلوم للسمرلندي: (ٗ)
 2ٓٔ، والتفسٌر المٌسر:ٖٖٓصفوة التفاسٌر: (٘)
 .ٗ٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .1٘تفسٌر التستري: (2)
 .2ٓٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .2ٔ/ٕالنكت والعٌون: (5)
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 .(ٕ)ٌعنً: ذبابحنا" لال الماوردي:"
وأُبٌح لكم أٌها المإمنون  [، أي:"٘ :لوله تعالى:}َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن اْلُمْإِمنَاِت{ ]المابدة

 .(ٖ)زواج الحرابر العفٌفات من المإمنات"
المحصنات من المإمنات وهن الحرابر  ،أٌها المإمنون ،أحل لكم لال الطبري:أي:"

 .(ٗ)منهن أن تنكحوهن"
أي  [، أي:"٘ :تعالى:}َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن لَْبِلُكْم{ ]المابدةلوله 

 .(٘)وزواج الحرابر من من الٌهود والنصارى"
ٌعنً: وأحل تزوٌج العفابؾ من حرابر نساء الٌهود والنصارى، نكاحهن  لال مماتل:"

 .(ٙ)حبلل للمسلمٌن
[،  ثبلثة ٘ :تعالى:}َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن لَْبِلُكْم{ ]المابدةلوله وفً 

 :(2)ألوال
 .(1)وهذا لول ابن عباس ،المعاهدات دون الحربٌات :أحدها

والثانً: عنى بذلن نكاَح بنً إسرابٌل الكتابٌاِت منهن خاصة، دون سابر أجناس األمم الذٌن 
 .(5)بالٌهودٌة والنصرانٌة. وذلن لول الشافعً ومن لال بمولهدانوا 

، (ٓٔ)والثالث: عامة أهل الكتاب من معاهدات وحربٌات، وهذا لول سعً بن المسٌب
 .(ٕٔ)، والفمهاء وجمهور السلؾ(ٔٔ)والحسن

أن نكاح عامة أهل الكتاب من معاهدات وحربٌات جابز ذمٌةً كانت  -وهللا أعلم-والراجح 
 .(ٖٔ)بعد أن تكون بموضع ال ٌخاُؾ الناكح فٌه على ولده أن ٌُْجبر على الكفر ،أو حربٌّةً 

}َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن اْلُمْإِمنَاِت َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن  وفً لوله تعالى:
 [، وجهان:٘ :لَْبِلُكْم{ ]المابدة

ال ٌجوز نكاح  ،فعلى هذا ،سواء كن عفٌفات أو فاجرات ،أنهن الحرابر من الفرٌمٌن :أحدهما
 .(ٙٔ)، وبه لال الشافعً(٘ٔ)، والشعبً(ٗٔ)وهذا لول مجاهد ،إمابهن

فاستخرجتها لبل  ،إن ابنةً لً كانت ُوبِدت فً الجاهلٌة :لال عامر:" أتى رجل عمر فمال 
فعمدْت إلى الشفرة لتذبح بها  ،فلما أسلمت أصابت حدًّا من حدود هللا ،فؤدركت اإلسبلم ،أن تموت

فهً  ،ثم إنها ألبلت بتوبة حسنة ،فداوٌتها حتى بربت ،فؤدركتها ولد لطعت بعض أوداجها ،نفسها
ًّ ٌا أمٌر المإمنٌن أتخبر بشؤنها ؟ تعمد إلى  :فؤخبر من شؤنها بالذي كان ؟ فمال عمر ،تخطب إلَ

                                                                                                                                                                      

 .ٖٖٓصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .2ٔ/ٕالنكت والعٌون: (ٕ)
 .ٖٖٓصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .1ٔ٘/5تفسٌر الطبري: (ٗ)
 2ٓٔ، والتفسٌر المٌسر:ٖٖٓصفوة التفاسٌر: (٘)
 .٘٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
(2) . 
 .11٘/5(:ص1ٕ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٙ/  ٘انظر األم: (5)
 .12٘/5(:ص1ٕٗٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .12٘/5(:ص1ٕٗٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .2ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .15٘/5انظرن تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .1ٕ٘/5(:صٕٙ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .1ٕ٘/5(:ص5ٕ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .2ٖٓ-2ٕٓ/ٕانظر: تفسٌر الؽمام الشافعً: (ٙٔ)
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بل  ،من الناس ألجعلنن نَكاال ألهل األمصارما ستره هللا فتبدٌه! وهللا لبن أخبرت بشؤنها أحًدا 
 .(ٔ)أنكحها بنكاحِ العفٌفة المسلمة"

وهذا لول  ،ٌجوز نكاح إمابِهن ،فعلى هذا ،سواٌء كن حرابر أم إماءً  ،أنهن العفابؾ :والثانً
ً  (ٖ)، والشعبً(ٕ)مجاهد  .(ٗ)وبه لال أبو حنٌفة ،أٌضا

ٌْتُُموُهنَّ  { ]المابدةلوله تعالى:}إَِذا آتَ  .(٘)[، أي:" إِذا دفعتم لهن مهورهن"٘ :أُُجوَرُهنَّ
 .(ٙ)ٌعنً إذا أعطٌتموهن مهورهن" لال مماتل:"

ٌَْر ُمَسافِِحٌَن{ ]المابدة [، أي:" حال كونكم أعفاء بالنكاح ؼٌر ٘ :لوله تعالى:}ُمْحِصنٌَِن َؼ
 .(2)مجاهرٌن بالزنى"

 .(1)ٌعنً: أَعفّاء ؼٌر ُزناة" لال الماوردي:"
ٌنكحوهن بالمهر والبٌنة ؼٌر مسافحٌن متعالنٌن بالزنا  وال  :ٌعنًلال ابن عباس:"

ون بالزنا" :ٌعنً ،متخذي أخدان   .(5)ٌسرُّ
أٌتزّوج الرجل المرأة من أهل  :"سؤله رجل:عن الحسن لال ،عن سلٌمان بن المؽٌرة

ولد أكثر هللا المسلمات! فإن كان ال بد فاعبل فلٌعمد إلٌها  ،ما له وألهل الكتاب :الكتاب ؟ لال
إلٌها بعٌنه  ،هً التً إذا لََمح الرجل :وما المسافحة ؟ لال :َحصانًا ؼٌر مسافحة. لال الرجل

 .(ٓٔ)اتّبعته"
[، أي:" وؼٌر متخذٌن عشٌمات وصدٌمات ٘ :لوله تعالى:}َواَل ُمتَِّخِذي أَْخَداٍن{ ]المابدة

 .(ٔٔ)تزنون بهن سرا"
 .(ٕٔ)ٌعنً: ال تتخذ الخلٌل فً السر فٌؤتٌها" لال مماتل:"

وهن الصدٌمات واألصدلاء، فحرم هللا عز وجل الجماع على جهة  لال الزجاج:"
السفاح، أو على جهة اتخاذ الصدٌمة، وأحلة على جهة اإلحصان، وهو التزوٌج، على ما علٌه 

 .(ٖٔ)جماعة العلماء"
ٌمول: ال تتخذوا خدنا فتزنوا بها سرا، وذلن أن أهل الجاهلٌة كانوا  لال السمرلندي:"

 .(ٗٔ)ٌعٌرون من ٌزنً فً العبلنٌة وال ٌعٌرون من ٌزنً سرا، فحرم هللا زنى السر والعبلنٌة"
ٌَماِن فَمَْد َحبَِط َعَملُهُ{ ]المابدة [، أي:" ومن ٌجحد شرابع ٘ :لوله تعالى:}َوَمْن ٌَْكفُْر بِاإْلِ

 .(٘ٔ)ن فمد بطل عمله"اإلٌما
 .(ٙٔ)من ٌكفر باهلل" لال مجاهد:"
 .(2ٔ)اإلٌمان، التوحٌد" لال عطاء:"

                                                           

 .1ٗ٘-1ٖ٘/5(:صٕٗٙٔٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .1٘٘/5(:ص5ٕٙٔٔ(،)1ٕٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .1٘٘/5(:ص2ٕٗٔٔ)-(2ٕٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .2ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٖٖٓصفوة التفاسٌر: (٘)
 .٘٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .ٖٖٓصفوة التفاسٌر: (2)
 .2ٔ/ٕالنكت والعٌون: (1)
 .5ٔ٘/5(:ص12ٕٔٔأخرجه الطبري) (5)
 .5ٔ٘/5(:ص15ٕٔٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .ٖٖٓصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .٘٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٕمعانً المرآن: (ٖٔ)
 .2ٖٔ/ٔبحر العلوم: (ٗٔ)
 .2ٓٔالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
 .5ٖ٘/5(:ص5ٕٙٔٔأخرجه الطبري) (ٙٔ)
 .5ٖ٘/5(:ص5ٕٕٔٔأخرجه الطبري) (2ٔ)
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 .(ٔ)أي: بما أنزل على دمحم ملسو هيلع هللا ىلص" لال اللبً:"
وأنه ال ٌمبل عمبل إال  ،لال ابن عباس:" أخبر هللا سبحانه أن  اإلٌمان  هو العروة الوثمى

م الجنة إال على من تركه" ،به  .(ٕ)وال ٌحّرِ
وٌمتنع من توحٌده والطاعة له فٌما أمره به  ،ومن ٌؤَب اإلٌمان باهلل لال الطبري:اي:"

التصدٌك : «اإلٌمان»و ،: هو الجحود فً كبلم العرب«الكفر»فمد حبط عمله، ألن  ،ونهاه عنه
 .(ٖ)واإللرار، ومن أبى التصدٌك بتوحٌد هللا واإللرار به "

لال مماتل بن حٌان: "ٌمول: لٌس إحصان المسلمٌن إٌاهن بالذي ٌخرجهن من الكفر أو  
 .(ٗ)ٌؽنً عنهن شٌبا وهً للناس عامة"

 .(٘)، بفتح الباء«َحبَِط َعَملُهُ » ولرأ الحسن:
[، أي:" وهو ٌوم المٌامة من ٘ :لوله تعالى:}َوُهَو فًِ اآْلِخَرةِ ِمَن اْلَخاِسِرٌَن{ ]المابدة

 .(ٙ)الهالكٌن"
 .(2)لال مماتل:"ٌعنً: من الكافرٌن"

ٌعنً: من المؽبونٌن فً العموبة، ولهذا لال أصحابنا رحمهم هللا: إن  لال السمرلندي:"
الرجل إذا صلى ثم ارتد ثم أسلم فً ولت تلن الصبلة، وجب علٌه إعادة تلن الصبلة، ولو كان 

 .(1)حج حجة اإلسبلم فعلٌه أن ٌعٌد الحج، ألنه لد بطل ما فعل لبل ارتداده"
 الفوابد:

 الكتاب.إباحة طعام وذبابح أهل  -ٔ
إباحة نكاح الكتابٌات بشرط أن تكون حرة عفٌفة، وأن ٌعمد علٌها العمد الشرعً وهو المابم  -ٕ

على الولً والشهود والمهر، والصٌؽة بؤن ٌمول الخاطب لمن ٌخطبه من ولً ووكٌل: زوجنً 
 فبلنة. فٌمول له: لد زوجتكها.

 حرمة نكاح المتعة ونكاح الخلة والصحبة الخاصة. -ٖ
 لمعاصً لد تمود إلى الكفر.ا -ٗ
المرتد عن اإلسبلم ٌحبط عمله فلو راجع اإلسبلم ال ٌثاب على ما فعله لبل الردة وإن مات  -٘

 لبل العودة إلى اإلسبلم خسر نفسه وأهله ٌوم المٌامة وذلن هو الخسران المبٌن.
 المرآن

ََلةِ  ٌِْدٌَُكْم إِلَى اْلَمَرافِِك َواْمَسُحوا  }ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا إَِذا لُْمتُْم إِلَى الصه فَاْؼِسلُوا ُوُجوَهُكْم َوأَ
ُروا َوإِْن ُكْنتُْم َمْرَضى أَْو َعلَى َسفَ  ٌِْن َوإِْن ُكْنتُْم ُجنُباا فَاطههه ٍر أَْو َجاَء بُِرُءوِسُكْم َوأَْرُجلَُكْم إِلَى اْلَكْعبَ

ُموا َصِعٌداا َطٌِّباا فَاْمَسُحوا بُِوُجوِهكُْم أََحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلؽَائِِط أَْو ََّلَمْستُ  ُم النَِّساَء فَلَْم تَِجُدوا َماءا فَتٌََمه
َرُكْم َوِلٌُتِمه نِْعمَ  ٌُْكْم ِمْن َحَرجٍ َولَِكْن ٌُِرٌُد ِلٌَُطّهِ ُ ِلٌَْجعََل َعلَ ٌِْدٌُكْم ِمْنهُ َما ٌُِرٌُد َّللاه

ٌُْكْم لَعَلهُكْم َوأَ تَهُ َعلَ
 [ٙ :({ ]المائدةٙوَن )تَْشُكرُ 

 التفسٌر:
ٌا أٌها الذٌن آمنوا إذا أردتم المٌام إلى الصبلة، وأنتم على ؼٌر طهارة فاؼسلوا وجوهكم وأٌدٌكم 
مع المرافك ]والِمْرفَك: الِمْفَصل الذي بٌن الذراع والعَُضد[ وامسحوا رإوسكم، واؼسلوا أرجلكم 

تمى الساق بالمدم[، وإن أصابكم الحدث األكبر مع الكعبٌن ]وهما: العظمان البارزان عند مل
فتطهروا باالؼتسال منه لبل الصبلة. فإن كنتم مرضى، أو على سفر فً حال الصحة، أو لضى 

                                                           

 .ٖٕ/ٗفسٌر الثعلبً:ت (ٔ)
 .5ٖ٘/5(:ص55ٕٔٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .5ٗ٘/5تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٔ/ٖ، وتفسٌر البؽوي:ٖٕ/ٗتفسٌر الثعلبً: (ٗ)
 .ٖٕ/ٗانظر: تفسٌر الثعلبً: (٘)
 .ٖٖٓصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .٘٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .2ٕٖ-2ٖٔ/ٔبحر العلوم: (1)
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أحدكم حاجته، أو جامع زوجته فلم تجدوا ماء فاضربوا بؤٌدٌكم وجه األرض، وامسحوا وجوهكم 
ك علٌكم، بل أباح التٌمم توسعةً علٌكم، ورحمة وأٌدٌكم منه. ما ٌرٌد هللا فً أمر الطهارة أن ٌَُضٌِّ 

م من تمام النعم التً تمتضً شكر  بكم، إذ جعله بدٌبل للماء فً الطهارة، فكانت رخصة التٌمُّ
 المنعم؛ بطاعته فٌما أمر وفٌما نهى.

 :اآلٌة لوالن سبب نزولفً 
إذا أراق البول نكلمه؛ فبل  - ملسو هيلع هللا ىلص -ا: عن علممة بن ولاص اللٌثً؛ لال: "كان رسول هللا ماحده

ٌكلمنا، ونسلم علٌه؛ فبل ٌرد علٌنا، حتى ٌؤتً منزله فٌتوضؤ كوضوبه للصبلة، فملنا: ٌا رسول 
هللا نكلمن فبل تكلمنا، ونسلم علٌن فبل ترد علٌنا، لال: حتى نزلت آٌة الرخصة: }ٌَاأٌََُّها الَِّذٌَن 

 . ]ضعٌؾ جداً[(ٔ)بَلةِ{ اآلٌة"آَمنُوا إَِذا لُْمتُْم إِلَى الصَّ 
رجبًل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -والثانً: عن عابشة: "أنها استعارت من أسماء لبلدة فهلكت، فبعث رسول هللا 

-فوجدها، فؤدركتهم الصبلة ولٌس معهم ماء، فصلّوا، فشكوا ذلن إلى رسول هللا؛ فؤنزل هللا 
ة: جزان هللا خٌراً؛ فوهللا ما نزل بن أمر تكرهٌنه آٌة التٌمم، فمال أسٌد بن حضٌر لعابش -تعالى

 . ]صحٌح[(ٕ)إال جعل هللا ذلن لن والمسلمٌن فٌه خٌراً"
س بؤوالِت  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وفً السٌاق نفسه روي عن عمار بن ٌاسر: "أن رسول هللا  عرَّ

ء عمدها ذلن، حتى الجٌش ومعه عابشة، فانمطع عمد لها من َجْزعِ ِظفَار؛ فحبس الناس ابتؽا
أضاء الفجر ولٌس مع الناس ماء؛ فتؽٌظ علٌها أبو بكر، ولال: حبست الناس ولٌس معهم ماء؛ 

رخصة التطهر بالصعٌد الطٌب. فمام المسلمون مع رسول  -ملسو هيلع هللا ىلص  -على رسوله  -تعالى-فؤنزل هللا 
رفعوا أٌدٌهم ولم ٌمبضوا من التراب شٌباً فمسحوا بها  فضربوا بؤٌدٌهم إلى األرض ثم -ملسو هيلع هللا ىلص  -هللا 

 . ]ضعٌؾ[(ٖ)وجوههم وأٌدٌهم إلى المناكب ومن بطون أٌدٌهم إلى اآلباط"
ٌا أٌها الذٌن آمنوا باّلّل وصدلوا [، أي:"ٙ :{ ]المابدةلوله تعالى:}ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا 
 .(ٗ)رسوله"
آٌة فً المرآن، ٌمول فٌها: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا{، إال كان لال ابن عباس:" ما أنزل هللا  

 .(٘)على شرٌفها وأمٌرها"
عن خٌثمة لال: "ما تمرأون فً المرآن: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا{، فإنه فً التوراة: ٌا أٌها و 

 .(ٙ)المساكٌن"

                                                           

الطبرانً فً المعجم ، ٙٗ/ٖ، وابن أبً حاتم كما فً تفسٌر ابن كثٌر:ٕٕ/ٓٔ(:5ٖٖٔٔأخرجه الطبري) (ٔ)
علممة بن ولاص؛ ثمة ( : "فٌه جابر الجعفً وهو ضعٌؾ"، 2ٕٙ/ٔ(. ولال الهٌثمً فً المجمع )ٙ/1ٔالكبٌر )

لٌس  ثبت، أخطؤ من زعم أن له صحبة، فهو مرسل، ومما ٌدلل على ضعؾ الحدٌث: أن الحفاظ والمحممٌن لالوا:
 له صحبة، وهنا فً هذا الحدٌث أثبت له لماء النبً، وال شن أن هذا ؼٌر صحٌح، والخطؤ من جابر.

لال الحافظ ابن كثٌر: "وهو حدٌث ؼرٌب جداً؛ وجابر هذا هو ابن ٌزٌد ]فً األصل زٌد وهو خطؤ[ الجعفً 
 .ضعفوه"

 أبً حاتم بسند ضعٌؾ".(: "وأخرج ابن جرٌر وابن ٕٙ/ ٖولال السٌوطً فً "الدر المنثور" )
، ٗٙٔ٘، 1ٓٙٗ، 2ٓٙٗ، 1ٖ٘ٗ، 22ٖٖ، 2ٕٖٙ، ٖٖٙ، ٖٖٗأخرجه البخاري فً "صحٌحه" )رلم (ٕ)

 .(2ٖٙ(، ومسلم فً "صحٌحه" )رلم 1ٗ٘ٙ، 1ٗٗٙ، 11ٕ٘، ٕٓ٘٘
 12ٔ/ ٔ(، وابن ماجه )ٕٖٓرلم  12، 1ٙ/ ٔ(، وأبو داود )ٕٖٔ، ٕٖٓ، ٕٗٙ، ٖٕٙ/ ٗأخرجه أحمد )(ٖ)

 اً( من طرٌك الزهري عن عبٌد هللا بن عبد هللا بن عتبة عن ابن عباس عن عمار به.مختصر - ٙٙ٘رلم 
( من طرٌك الزهري عن عبٌد هللا بن عتبة عن عمار، وهو منمطع فٌما ٘ٙ٘رلم  12ٔ/ ٔوأخرجه ابن ماجه )
 بٌن عبٌد هللا وعمار.

، 1٘ٔ/ ٔفً "إرواء الؽلٌل" ) -هللا رحمه-للنا: والحدٌث معّل باالضطراب؛ كما ذكر الشٌخ العبلمة األلبانً 
 (.5ٖٔ/ 2ٙ(، وانظر: "ضعٌؾ سنن أبً داود" )1ٙٔ

 .( وزاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حمٌدٖٔ/ ٖوالحدٌث ذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )
 .12ٗ/ٕ، وانظر: صفوة التفاسٌر: ٖٗ/ٔٔ( تفسٌر المراؼً: ٗ)
 5ٕٓ/ٖ(:صٕ٘ٓ٘، و)5ٙٔ/ٔ(:صٖ٘ٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)٘)
 .5ٕٓ/ٖ(:صٕٙٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
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المناَدى؛ ثم كما أن تصدٌر الحكم بالنداء دلٌل على االهتمام به؛ ألن النداء ٌوجب انتباه  
النداء بوصؾ اإلٌمان دلٌل على أن تنفٌذ هذا الحكم من ممتضٌات اإلٌمان؛ وعلى أن فواته نمص 

 .(ٔ)فً اإلٌمان"
إذا سمعت هللا ٌمول: }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ فؤرعها "لال ابن مسعود رضً هللا عنه:  

 .(ٕ)عنه" سمعن] ٌعنً استمع لها[؛ فإنه خٌر ٌؤمر به، أو شر ٌنهى
بَلةِ   إذا أردتم المٌام إلى الصبلة، وأنتم  [، أي:"ٙ :{ ]المابدةلوله تعالى:}إَِذا لُْمتُْم إِلَى الصَّ

 .(ٕ)على ؼٌر طهارة"
 :ألوال [ٙ} إَِذا لُْمتُْم إِلَى الصَّبلةِ { ]المابدة: وللعلماء فً المراد بموله تعالى:

فصار الحدث ُمْضَمراً . وفً وجوب الوضوء  ،فاؼسلوا ،: إذا لمتم إلى الصبلة محدثٌنأحدها
 ً ، (٘)، وأبً موسى األشعري(ٗ)، وسعد بن أبً ولاص(ٖ)وهو لول عبد هللا بن عباس ،شرطا

 . (ٙ)والفمهاء
 .(1)، والسدي(2)وهذا لول زٌد بن اسلم إذا لمتم من النوم إلى الصبلة .والثانً: 

 .(5)االول والثانً["المول  :لال ابن كثٌر:"وكبلهما لرٌب]اي
أن الكبلم على إطبلله من ؼٌر إضمار، فٌجب الوضوء على كل من ٌرٌد الصبلة،  والثالث:

وهذا مروي عن  ،وال ٌجوز أن ٌجمع بوضوء واحد بٌن فرضٌنمحدثا كان، أو ؼٌر محدث، 
 . (ٖٔ)، وابن سٌرٌن(ٕٔ)، وعكرمة(ٔٔ)، وعمر(ٓٔ)-رضً هللا عنه-علً 

ولكن هو فً حك المحدث على سبٌل  ،أن اآلٌة آمرة بالوضوء عند المٌام إلى الصبلة والرابع:
 .(ٗٔ)وفً حك المتطهر على سبٌل الندب واالستحباب ،اإلٌجاب

 ثم نسخ إالَّ على المحدث.  ،أنه كان واجباً على كل لابٍم إلى الصبلة :والخامس
فلما كان عام  ،ٌتوضؤ لكل صبلة -ملسو هيلع هللا ىلص-كان رسول هللا  ":روى سلٌمان بن برٌدة عن أبٌه

إنن فعلت شٌباً لم تكن  :فمال عمر ،ومسح على خفٌه ،صلى الصلوات كلها بوضوء واحد ،الفتح
 .(٘ٔ)«"عمدا فعلته ٌا عمر:»لال ،تفعله

صبلته، بعد أن هللا تعالى فرض ؼسل ما أمر هللا بؽسله المابَم إلى  -وهللا أعلم-والصواب
ولبل إحداث الوضوء منه وأمر ندب لمن كان على طهر لد تمدم  ،َحَدٍث كان منه نالٍض طهارتَه

ولم ٌكن منه بعده حدث ٌنمض طهارته. ولذلن كان علٌه السبلم ٌتوضؤ لكل صبلة لبل فتح  ،منه
السبلم من لٌعلّم أمته أن ما كان ٌفعل علٌه  ،ثم صلّى ٌومبذ الصلوات كلها بوضوء واحد ،مكة

                                                           

 .  2ٖٖ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
 5ٕٓ/ٖ(:ص2ٕٓ٘، و)5ٙٔ/ٔ(:ص 2ٖٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)

 .1ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2/ٓٔ(:صٖٓٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 1-2/ٓٔ(:صٕٖٓٔٔ(، و)ٖٔٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .1/ٓٔ(:صٖ٘ٓٔٔ(، و)ٖٗٓٔٔانظرن تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٕٓ٘/ٔ، وزاد المسٌر:1ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .ٕٔ-ٔٔ/ٓٔ(:صٕٖٓٔٔ(، و)5ٖٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٕٔ/ٓٔ(:صٕٖٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري)(1)
 .ٗٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٗٔ-ٖٔ، ٕٔ/ٓٔ(:ص2ٕٖٔٔو)(، ٕٖٙٔٔ(، و)ٖٕٖٔٔ)-(ٕٕٖٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٖٔ/ٓٔ(:صٕٖ٘ٔٔ(، و)ٕٖٗٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٕٔ/ٓٔ(:صٕٕٖٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٕٔ/ٓٔ(:صٕٖٗٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .ٖٗ/ٖانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
/ ٘وأحمد  5ٙٔ/ ٔوالدارمً  ٙٔ/ ٔوالنسابً  ٔٙوالترمذي  2ٕٔوأبو داود  22ٕصحٌح. أخرجه مسلم (٘ٔ)

و  2ٓ2ٔو  2ٓٙٔوابن حبان  ٔٗ/ ٔ« المعانً»والطحاوي فً  2ٖٕ/ ٔوأبو عوانة  1ٖ٘ -ٖٔ٘ -ٖٓ٘
 .من حدٌث سلٌمان بن برٌدة عن أبٌه ٕٙٔ/ ٔوالبٌهمً  2ٓ1ٔ
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 ،وإٌثارا منه ألحب األمرٌن إلى هللا ،إنما كان منه أخذا بالفضل ،تجدٌد الطهر لكل صبلة
 .(ٔ)ومسارعةً منه إلى ما ندبه إلٌه ربّه ال على أن ذلن كان علٌه فرًضا واجبًا

فإن للت: ظاهر اآلٌة ٌوجب الوضوء على كل لابم إلى الصبلة  لال الزمخشري:"
 محدث وؼٌر محدث، فما وجهه؟ 

للت: ٌحتمل أن ٌكون األمر للوجوب، فٌكون الخطاب للمحدثٌن خاصة، وأن ٌكون 
 .(ٕ)للندب. وعن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص والخلفاء بعده، أنهم كانوا ٌتوضبون لكل صبلة"

دمحم بن ٌحٌى بن حبان األنصاري نه لال لعبٌد هللا بن عبد هللا بن عن أخرج الطبري 
 :عمَّن هو ؟ لال ،طاهرا كان أو ؼٌر طاهر ،"أخبرنً عن وضوء عبد هللا لكل صبلة :عمر

أن  :الؽسٌل حدَّثها ،أن عبد هللا بن حنظلة بن أبً عامر :حدثتنٌه أسماء ابنة زٌد بن الخطاب
ورفع عنه الوضوء إال  ،فؤِمر بالسوان ،فشك ذلن علٌه ،ِمَر بالوضوء عند كل صبلةالنبً ملسو هيلع هللا ىلص أُ 

 .(ٖ)فكان ٌتوضؤ" ،من حّدث. فكان عبد هللا ٌرى أّن به لوة علٌه
"أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص صلى الظهر والعصر والمؽرب والعشاء بوضوء  :وعن ابن عمر

 .(ٗ)واحد"
من توضؤ على طهر كتب له عشر » :لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص" ،وعن ابن عمر أٌضا، لال

 .(٘)«"حسنات
للت  :"أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أتً بمَْعٍب صؽٌر فتوضؤ. لال :و عن عمرو بن عامر،عن أنس

كنا نصلً  :فؤنتم ؟ لال :نعم! للت :أكان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌتوضؤ عند كل صبلة ؟ لال :ألنس
 .(ٙ)الصلوات بوضوء واحد"

فؤتى مجلسا فً داره فجلس  ،"صلٌت مع ابن عمر الظهر :لال ،وعن أبً ؼطٌؾ
ثم رجع إلى  ،ثم خرج إلى الصبلة ،وجلست معه. فلما نُودي بالعصر دعا بوضوء فتوضؤ

ال وإن كان  ،أسنة ما أران تَصنع ؟ لال :فملت ،مجلسه. فلما نودي بالمؽرب دعا بوضوء فتوضؤ
ًَّ للصلوات كلها ما لم أحِدث، ولكنً سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول من : َوضوبً لصبلة الصبح كاف

 .(2)توضؤ على طهٍر كتب له عشر حسنات،، فؤنا رؼبت فً ذلن"
ٌِْدٌَُكْم إِلَى اْلَمَرافِكِ   َ فاؼسلوا الوجوه  :"[، أيٙ :{ ]المابدةلوله تعالى:}فَاْؼِسلُوا ُوُجوَهُكْم َوأ

 .(1)واألٌدي مع المرافك"
 .(5)ٌعنً: مع المرافك" لال السمرلندي:" 

لال المبرد: "إذا مد الشًء إلى جنسه تدخل فٌه الؽاٌة، وإذا مد إلى خبلؾ جنسه، ال 
وا تدخل فٌه الؽاٌة، فموله: }إلى المرافك{ مد إلى جنسه، فتدخل فٌه الؽاٌة، وأما لوله:  }ثُمَّ أَتِمُّ

ٌِْل{ ]البمرة ٌَاَم إِلَى اللَّ مد إلى خبلؾ جنسه، فبل تدخل فٌه الؽاٌة. والمرفك سمى  [12ٔ :الّصِ
 .(ٓٔ)بذلن؛ الرتفاق اإلنسان به باالتكاء علٌه"

لم أعلم مخالفا فً أن المرافك فٌما ٌؽسل، كؤنه ٌذهب إلى  :لال الشافعً لال الطبري:" 
 .(ٔٔ)فاؼسلوا وجوهكم وأٌدٌكم إلى أن تُْؽَسل المرافك حدثنا بذلن عنه الربٌع" :أن معناها

                                                           

 .5ٔ/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٓٙ/ٔالكشاؾ: (ٕ)
 .ٗٔ/ٓٔ(:1ٕٖٔٔتفسٌر الطبري) (ٖ)
 .1ٔ/ٓٔ(:ٖٖ٘ٔٔاخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٕٕ/ٓٔ(:ص1ٖٖٔٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٕٓ/ٓٔ(:ٖٖٙٔٔاخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٕٔ/ٓٔ(:2ٖٖٔٔاخرجه الطبري) (2)
 .ٖٖٓصفوة التفاسٌر: (1)
 .2ٕٖ/ٔبحر العلوم: (5)
 .ٙٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٓٔ)
 .ٕٕ/ٔ، واالم:2ٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
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ٌْنِ   وامسحوا  [، أي:"ٙ :{ ]المابدةلوله تعالى:}َواْمَسُحوا بُِرُءوِسُكْم َوأَْرُجلَُكْم إِلَى اْلَكْعبَ
 .(ٔ)رإوسكم، واؼسلوا أرجلكم مع الكعبٌن"

 .(ٕ)ٌعنً: مع الكعبٌن" لال السمرلندي:" 
 .(ٖ)وهما النَّاشزان من جانبً المدم" لال الواحدي:" 
"أنه ٌجب الؽسل، ولد  -وهللا أعلم-واألصح واختلؾ العلماء فً وجوب ؼسل الرجل، 

ًّ ملسو هيلع هللا ىلص فً رجل رجل مثل الدرهم لم ، إذ دلت السنة علٌه روى عن جابر بن عبد هللا لال: رأى النب
 .(٘)(ٗ)النار"ٌؽسله، فمال: وٌل لؤلعماب من 

} َواْمَسُحوا بُِرُءوِسُكْم { اختلفوا فً هذه "الباء" هل هً  :ولوله لال ابن كثٌر:" 
 .على لولٌن ،وهو األظهر أو للتبعٌض ؟ وفٌه نظر ،لئللصاق

، ولد ثبت فً الصحٌحٌن (ٙ)هذا مجمل فلٌرجع فً بٌانه إلى السنة :ومن األصولٌٌن من لال
أن رجبل لال لعبد هللا بن زٌد بن عاصم  ،عن عمرو بن ٌحٌى المازنً عن أبٌه ،من طرٌك مالن

هل تستطٌع أن ترٌنً كٌؾ كان » :-وكان من أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص  ،وهو جد عمرو بن ٌحٌى -
فؽسل ٌدٌه  ،فؤفرغ على ٌدٌه ،فدعا بوضوء ،نعم :رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌتوضؤ ؟ فمال عبد هللا بن زٌد

ثم ؼسل ٌدٌه مرتٌن مرتٌن إلى  ،وؼسل وجهه ثبلثا ،واستنشك ثبلثا ثم مضمض ،مرتٌن مرتٌن
ثم ردهما  ،بدأ بممدم رأسه ثم ذهب بهما إلى لفاه ،فؤلبل بهما وأدبر ،ثم مسح بٌدٌه ،المرفمٌن

 .(2)«ثم ؼسل رجلٌه ،حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه
 ،وروى أبو داود ،ً صفة وضوء رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلص نحو هذاعن علً ف ،وفً حدٌث عبد خٌر

  .(1)فً صفة وضوء رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مثله ،عن معاوٌة والممدام بن معد ٌكرب
كما هو مذهب  ،ففً هذه األحادٌث داللة لمن ذهب إلى وجوب تكمٌل مسح جمٌع الرأس

مخرج البٌان لما أجمل فً ال سٌما على لول من زعم أنها خرجت  ،اإلمام مالن وأحمد بن حنبل
 المرآن.

 وهو ممدار الناصٌة. ،ربع الرأس ولد ذهب الحنفٌة إلى وجوب مسح
بل لو مسح  ،ال ٌتمدر ذلن بحدٍّ  ،وذهب أصحابنا إلى أنه إنما ٌجب ما ٌطلك علٌه اسم مسح

 بعض شعره من رأسه أجزأه.
فلما لضى  ،تخلؾ النبً ملسو هيلع هللا ىلص فتخلفت معه :لال ،ٌرة بن شعبةواحتج الفرٌمان بحدٌث المؽ

ثم ذهب ٌحسر عن ذراعٌه  ،"هل معن ماء ؟" فؤتٌته بمطهرة فؽسل كفٌه ووجهه :حاجته لال
فؽسل ذراعٌه ومسح  حت الجبة وألمى الجبة على منكبٌهفؤخرج ٌدٌه من ت ،فضاق كم الجبة

 .(5)وؼٌره ،وهو فً صحٌح مسلم ،ٌه... وذكر بالً الحدٌثوعلى العمامة وعلى خف ،بناصٌته
إنما التصر على مسح الناصٌة ألنه كمل مسح بمٌة  :فمال لهم أصحاب اإلمام أحمد

 ،وأنه ٌمع عن المولع كما وردت بذلن أحادٌث كثٌرة ،ونحن نمول بذلن ،الرأس على العمامة

                                                           

 .1ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٕٖ/ٔبحر العلوم: (ٕ)
 .ٖٓٔالوجٌز: (ٖ)
 .5ٖٓ/ ٖأخرجه اإلمام أحمد فً مسنده (ٗ)

ًّ 2٘ٔباب تفرٌك الوضوء، حدٌث  -ٙٙوأخرجه أبو داود فً: الطهارة،  ، عن خالد عن بعض أصحاب النب
، والطبري فً ٗ٘ٗباب ؼسل العرالٌب، حدٌث  -٘٘ملسو هيلع هللا ىلص، أخرجه ابن ماجة فً: الطهارة وسننها، 

 .2ٓ/ٓٔ(:صٖٔ٘ٔٔتفسٌره)
 .2ٔ-ٙٔ/ٕانظر: تفسٌر السمعانً: (٘)
 .(ٕٙٗصحٌح مسلم برلم ) انظر: (ٙ)
 .(.ٖٕ٘( وصحٌح مسلم برلم )1ٙٔ،  1٘ٔصحٌح البخاري برلم )انظر:  (2)
( وحدٌث معاوٌة برلم ٕٔٔ( وكذا حدٌث الممدام برلم )ٔٔٔحدٌث علً رواه أبو دواد فً سننه برلم )(1)
(ٕٔٗ). 
 .(2ٕٗصحٌح مسلم برلم )( (5)
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ولٌس لكم فٌه داللة على جواز االلتصار  ،أولى فهذا ،على العمامة وعلى الخفٌن وأنه كان ٌمسح
 .(ٔ)"على مسح الناصٌة أو بعض الرأس من ؼٌر تكمٌل على العمامة

ٌِْدٌَُكْم {:} َوأَْرُجلَُكْم {، بالنصب عطفا علىولُرئ:  .(ٕ)} فَاْؼِسلُوا ُوُجوَهُكْم َوأَ
 :َوأَْرُجلَُكْم { ٌمول} :أنه لرأهاعن ابن عباس ؛ " ،أخرج ابن ابً حاتم عن ِعَكِرمة

 ،والحسن ،وعكرمة ،وعطاء ،وُعْرَوة ،وروي عن عبد هللا بن مسعود. (ٖ)رجعت إلى الؽسل"
ي ،والضحان ،وإبراهٌم ،ومجاهد نحو  ،وإبراهٌم التٌمً ،والزهري ،وُمماتل بن حٌان ،والسُّّدِ

 .(ٗ)ذلن
ومن هاهنا ذهب  ،كما لاله السلؾ ،وهذه لراءة ظاهرة فً وجوب الؽسل لال ابن كثٌر:"

خبلفا ألبً حنٌفة حٌث لم ٌشترط  ،من ذهب إلى وجوب الترتٌب كما هو مذهب الجمهور
 .(٘)الترتٌب"

وإن أصابكم الحدث األكبر  [، أي:"ٙ :{ ]المابدةلوله تعالى:}َوإِْن ُكْنتُْم ُجنُبًا فَاطَّهَُّروا 
 .(ٙ)فتطهروا باالؼتسال منه لبل الصبلة"

وإن كنتم أصابتكم جنابة لبل أن تموموا إلى صبلتكم فممتم  الطبري:أي:" لال 
 .(2)إلٌها="فاطَّهَّروا"، ٌمول: فتطّهروا باالؼتسال منها لبل دخولكم فً صبلتكم التً لمتم إلٌها"

وإن كنتم فً حال مرض ال تمدرون  أي:"[، ٙ :{ ]المابدة}َوإِْن ُكْنتُْم َمْرَضىلوله تعالى:
 .(1)تعمال الماء"معه على اس

 .(ٓٔ)وأنتم جنب" (5)إن كنتم جرحى أو ُمَجدَّرٌن لال الطبري:أي:"
هو الكسٌر والجرٌح. فإذا  ،المرٌض: الذي لد أُرخص له فً التٌمم لال ابن مسعود:"

 .(ٔٔ)إال جراحة ال ٌخشى علٌها" ،والجرٌح ال ٌحل جراحته  ،أصابت الجنابة الكسٌَر اؼتسل
فبل ٌؽتسل.  ،هً للمرٌض الذي به الجراحةُ التً ٌخاؾ منها أن ٌؽتسل لال أبو مالن:"
ص له فً التٌمم"  .(ٕٔ)فُرّخِ
فٌخاؾ على نفسه   ،والمرض: أن ٌصٌب الرجل الجرح والمرح والجدريّ  لال مجاهد:"

 .(ٖٔ)ٌتٌمم بالصعٌد كما ٌتٌمم المسافر الذي ال ٌجد الماء" ،من برد الماء وأذاه
إن   ،ض: هو الجراح. والجراحة التً ٌتخّوؾ علٌه من الماءو المر لال السدي:"
 .(ٗٔ)فذلن ٌتٌمم صعًٌدا طٌبًا" ،أصابه ضرَّ صاحبه

 .(٘ٔ)إذا كان به جروح أو لُروح ٌتٌمم" لال سعٌد بن جبٌر:"
 .(ٙٔ)من المروح تكون فً الذراعٌن" ولال إبراهٌم:"

                                                           

 .ٓ٘-5ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٔ٘/ٖانظر:تفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٔ٘/ٖكما فً تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٔ٘/ٖانظر:تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٔ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .1ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .1ٕ/ٓٔتفسٌر الطبري: (2)
 .1٘التفسٌر المٌسر: (1)
الرجل، جدرا" )بالبناء للمجهول، بضم أوله وكسر ثانٌه( "فهو جدٌر". و"جدر" )بالبناء ٌمال، "جدر (5)

 .للمجهول مشدد الدال( "فهو مجدر"، إذا أصابه الجدري
 .1ٖ-1ٕ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .1ٖٙ/1(:ص5٘2ٓأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .1ٖٙ/1(:ص5٘2ٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .12ٖ/1(:ص5٘22أخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .1ٖٙ/1(:ص5٘2ٕرجه الطبري)أخ (ٗٔ)
 .1ٖٙ/1(:ص5٘2ٖأخرجه الطبري) (٘ٔ)
 .1ٖٙ/1(:ص5٘2ٗأخرجه الطبري) (ٙٔ)
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 .(ٔ)ٌتٌمم" ،صاحب الجراحة التً ٌتخّوؾ علٌه منها لال الضحان:"
المجدور تُصٌبه  :"أنه سبل عن ]لوله[ :وروي عن عاصم ٌعنً األحول عن الشعبً

 .(ٕ)ذهب فرسان هذه اآلٌة" :الجنابة ؟ لال
ولٌس له خادم  ،وال ٌمدر علٌه ،المرٌُض الذي ال ٌجد أحًدا ٌؤتٌه بالماء ولال ابن زٌد:"

تٌمم وصلَّى  ،وال ٌحبو إلٌه ،ولٌس عنده من ٌؤتٌه به ،فإذا لم ٌستطع أن ٌتناول الماء ،وال عون
هذا كله لوُل أبً إذا كان ال ٌستطٌع أن ٌتناول الماء ولٌس عنده من ٌؤتٌه  :إذا حلَّت الصبلة لال

 .(ٖ)وهو أعَذُر من المسافر" ،ال ٌترن الصبلة ،به
 :(ٗ)[ ثبلثة ألاوٌلٙ:}َوإِْن ُكْنتُْم َمْرَضى{ ]المابدةلوله تعالى:وفً 

وهذا لول داود بن  ،أحدها:ما انطلك علٌه اسم المرض من مستضّرٍ بالماء وؼٌر مستضرٍّ 
 .(٘)علً

، وأحد لولً (ٙ)الثانً:ما استضر فٌه باستعمال الماء دون ما لم ٌستضر، وهذا لول مالن
 .(2)الشافعً

وهو المول الثانً من لولً  ،والثالث ما خٌؾ من استعمال الماء فٌه التلؾ دن ما لم ٌُخؾْ 
 .(1)الشافعً

 .(5)[، أي:" أو كنتم على سفر فً حال الصحة"ٙ :لوله تعالى:}أَْو َعلَى َسفٍَر{ ]المابدة
 .(ٓٔ)أو]كنتم[ مسافرٌن وأنتم جنب" لال الطبري:أي:"

 :(ٔٔ)، ثبلثة ألاوٌل[ٙ :]المابدة}أَْو َعلَى َسفٍَر{لوله تعالى:وفً 
 وهو لول داود . ،ما انطلك علٌه اسم السفر من للٌل وكثٌر :أحدها

 والشافعً رحمهما هللا . ،وهو لول مالن ،مسافة ٌوم ولٌلة فصاعداً  :والثانً
 وهو مذهب أبً حنٌفة . ،مسافة ثبلثة أٌام :والثالث

أو لضى أحدكم  [، أي:"ٙ :{ ]المابدةأَْو َجاَء أََحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلؽَابِطِ لوله تعالى:} 
 .(ٕٔ)حاجته"

ٌمول: أو جاء أحدكم ولد لضى حاجته فٌه وهو مسافر. وإنما عنى بذكر  لال الطبري:" 
 .(ٖٔ)مجٌبه منه لضاء حاجته فٌه"

                                                           

 .12ٖ/1(:ص5٘2ٙأخرجه الطبري) (ٔ)
 .12ٖ/1(:ص5٘25أخرجه الطبري) (ٕ)

هكذا فً المخطوطة : " عن لوله : المجدور... " فؤثبتها بٌن الموسٌن ، ألنً فً شن منها.  لال السٌد المحمك:"
وأما لوله : " ذهب فرسان هذه اآلٌة " ، فإنه مما أشكل على معناه ، وربما رجحت أنه أراد أن اآلٌة نزلت فً 

تصٌبهم الجنابة وال ماء عندهم ، فٌرٌدون الماء أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من األنصار كانت أبوابهم فً المسجد ، 
. فٌكون لوله : " ذهب فرسان هذه اآلٌة " ، 5٘ٙ2وال ٌجدون ممًرا إال فً المسجد ، كما مضى فً األثر رلم : 

عن ذلن الشطر من اآلٌة " وال جنبًا إال عابري سبٌل " ، وأنهم هم األنصار من أصحاب رسول هللا ، الذٌن 
 ً المسجد ، ولد مضوا ، لم ٌبك الٌوم منهم أحد. هذا ؼاٌة اجتهادي ، وفوق كل ذي علم علٌم".كانت أبوابهم ف

 للت: ربما أراد سفٌان أن السٌاق كان خاصا بهإالء الفرسان، وأما الحكم فباق. وهللا تعالى أعلم.
 .11ٖ-12ٖ/1(:ص5٘25اخرجه الطبري) (ٖ)
 .5ٓٗ/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .5ٓٗ/ٔكت والعٌون:انظر: الن (٘)
 .5ٓٗ/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .5ٓٗ/ٔانظر: النكت والعٌون: (2)
 .2ٔٙ-2ٔ٘/ٕانظر: تفسٌر الؽمام الشافعً: (1)
 .1ٓٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .1ٖ-1ٕ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .5ٓٗ/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .1ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .1ٖ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
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وهو  ،كنى بذلن عن التؽوط ،هو المكان المطمبن من األرض :الؽابط لال ابن كثٌر:"
 .(ٔ)الحدث األصؽر"

 .(ٕ)الوادي" ،الؽابط لال مجاهد:"
 .(ٖ)أو جامع زوجته" [، أي:"ٙ :{ ]المابدةأَْو اَلَمْستُُم النَِّساءَ لوله تعالى:} 
 .(ٗ)ٌمول: أو جامعتم النساء وأنتم مسافرون" لال الطبري:" 

 :وفً هذه المبلمسة لوالن
لموله } َوإِْن َطلَّْمتُُموُهنَّ ِمْن لَْبِل أَْن تََمسُّوُهنَّ َولَْد فََرْضتُْم لَُهنَّ  ،أنها كناٌة عن الجماع :أحدهما

} ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا إَِذا نََكْحتُُم اْلُمْإِمنَاِت  :[ ولال تعالى2ٖٕ :فَِرٌَضةً فَنِْصُؾ َما فََرْضتُْم { ]البمرة
ٌِْهنَّ ِمْن ِعدَّةٍ تَْعتَدُّونََها { ]األحزابثُمَّ َطلَّْمتُُموُهنَّ ِمْن لَْبِل أَ  [. وهو لول 5ٗ :ْن تََمسُّوُهنَّ فََما لَُكْم َعلَ

 ًّ  . (5)، ومجاهد(1)ولتادة (2)، والحسن (ٙ)، وابن عباس(٘)عل
، (ٔٔ)، وابن عمر(ٓٔ)وهو لول ابن مسعود ،أن المبلمسة بالٌد واإلفضاء ببعض الجسد :والثانً
،  (1ٔ)، وحماد(2ٔ)، والحكم(ٙٔ)وابن سٌرٌن  ،(٘ٔ)، وعطاء(ٗٔ)، والشعبً(ٖٔ)، والنخعً(ٕٔ)وعبٌدة

 .(5ٔ)وبه لال الشافعً
لمس الجماع، ال جمٌع معانً اللمس، ،أّن " اللمس " فً هذا الموضعوالراجح أن 

، وكما لال (ٕٓ) أنه لَبّل بعض نسابه ثم صلى ولم ٌتوضؤ -ملسو هيلع هللا ىلص-لصحة الخبر عن رسول هللا
 : (ٕٔ)الشاعر

                                                           

 .ٖٗٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .11ٖ/1(:5٘1ٓتفسٌر الطبري) (ٕ)
 .1ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1ٖ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٕٖ/1(:ص5ٕٙٓانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .5ٕٖ-15ٖ/1(:ص5ٙٓٔ)-(5٘1ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .5ٕٖ/1(:ص5ٙٓ٘(، و)5ٖٙٓانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .5ٕٖ/1(:ص5ٙٓ٘انظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .5ٕٖ/1(:ص5ٙٓٗانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .5ٖٖ/1(:ص5ٖٙٔ)-(5ٙٓٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .5ٖٗ/1(:ص5ٙٔ2انظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .5ٖٗ-5ٖٖ/1(:ص5ٙٔٙ(، و)5ٖٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .5ٖ٘/1(:ص5ٙٔ5انظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .5ٖ٘/1(:ص5ٙٔ1انظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .5ٖ٘/1(:ص5ٕٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .5ٖ٘/1(:ص5ٕٙٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .5ٖ٘/1(:ص5ٕٙٓانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
 .5ٖ٘/1(:ص5ٕٙٓانظر: تفسٌر الطبري) (1ٔ)
فؤشبه أن ٌكون أوجب الوضوء من الؽابط، وأوجبه  . لال الشافعً:"2ٓ1/ٕانظر: تفسٌر الؽمام الشافعً: (5ٔ)

وإنما ذكرها موصولة بالؽابط، بعد ذكر الجنابة، فؤشبهت المبلمسة، أن تكون: اللمس بالٌد، والمُْبلة من المبلمسة، 
 ؼٌر الجنابة".

 ، 51ٖ/1انظر: تفسٌر الطبري: (ٕٓ)
 
، ولال: تمثل به ابن عباس، وذكره الحربً فً "ؼرٌب 5ٕٔ/ ٕالبٌت ذكره الفراء فً: "معانً المرآن" (ٕٔ)

، 2ٕٗ/ ٖأ، "النكت والعٌون"  ٕ٘/ ٖ، وانظر: البٌت فً "الكشؾ والبٌان" ٔٔٔ/ ٖالحدٌث" ولم ٌنسبه 
، "تهذٌب اللؽة" )همس( ٗٙٔ/ ٙٔ، "روح المعانً" 5ٗ/ 2، "مجمع البٌان" 2ٕٗ/ ٔٔ"الجامع ألحكام المرآن" 

 .2ٓٓٗ/ 1، "لسان العرب" )همس( 25ٖٖ/ ٗ
لابله وهو رجز كثٌر الدوران فً الكتب.  : لم أعرؾٕٙٔ/ ٗولال شاكر فً تعلٌمه على "تفسٌر الطبري" 

والهمس، والهمٌس: صوت نمل أخفاؾ اإلبل، والصوت الخفً الذي ال ؼور له فً الكبلم، والوطء واألكل 
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ٌُْر نَنِْن لَِمٌَسا   َوُهنَّ ٌَْمِشٌَن بِنَا َهِمٌَسا                  إْن تَْصُدِق الطَّ
 .(ٕ( )ٔ)ننن لماًسا :ٌعنً بذلن

ثم ٌصلًِّ  ،"كان النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌتوضؤ ثم ٌمبل :عن عابشة لالت ،أخرج الطبري عن عروة
ثم خرج إلى الصبلة  ،أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لبَّل بعض نسابه. وفً رواٌة أخرى:" (ٖ)وال ٌتوضؤ"

 .(ٗ)من هً إال أنت ؟ فضحكت :ولم ٌتوضؤ. للت
ُموا َصِعًٌدا َطٌِّبًالوله تعالى:}  أي ولم تجدوا الماء  [، أي:"ٙ :{ ]المابدةفَلَْم تَِجُدوا َماًء فَتٌََمَّ

 .(٘)بعد طلبه فالصدوا التراب الطاهر للتٌمم به"
لصدن. ومنه  :أي ،تٌممن  هللا بحفظه :"المصد. تمول العرب :فً اللؽة هو ،«التٌمم»و

 :(ٙ)لول امرئ المٌس
ا َرأْت أنَّ الَمنٌِة وِرُدها                  وأن الحَصى من تحت ألدامها َدامِ    َولَمَّ

                                                                                                                                                                      

وؼٌرها، ولمٌس: اسم صاحبته، وٌرٌد بموله: إن تصدق الطٌر: أنه زجر الطٌر فتٌامن بمرها، ودلته على لرب 
 اجتماعه بؤصحابه وأهله.

مما أنشده ابن عباس، ولد نمله عنه السٌوطً فً اإلتمان وكثٌر من المفسرٌن، ومنهم المإلؾ، ونمل البٌت و
 صاحب )اللسان: همس( شطره األول. وهو * وهن ٌمشٌن بنا همٌسا *

لال: وهو صوت نمل أخفاؾ اإلبل. أهـ،. ولال فً أول المادة: الهمس: الخفً من الصوت والوطء واألكل. وفً 
فبل تسمع إال همسا ". وفً التهذٌب: ٌعنً به وهللا أعلم: خفك األلدام على األرض. ولال الفراء: ٌمال  التنزٌل: "

إنه نمل األلدام إلى المحشر. وٌمال: الصوت الخفً. وروي عن ابن عباس تمثل فؤنشده * وهن ٌمشٌن بنا همٌسا 
*. 
من"اللمس"، مثل"المسٌس" مصدًرا من"المس". لوله: "لماًسا" أي، مبلمسة. وكؤنه جعل"اللمٌس" مصدًرا (ٔ)

 وهو لول ؼرٌب للطبري. بل أكثرهم ٌمول: "لمٌس: اسم امرأة"، ومعنى"امرأة لمٌس": هً المرأة اللٌنة الملمس
. 
 ، 51ٖ/1انظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 
 .5ٖٙ/1(:ص5ٕٙ5تفسٌر الطبري) (ٖ)
 . 5ٖٙ/1(:ص5ٖٙٓتفسٌر الطبري) (ٗ)

عروة ، فً هذٌن اإلسنادٌن :  - 5ٖٙٓ - 5ٖٙ5الحدٌثان :  شاكر مححمك تفسٌر الطبري:"لال السٌد أحمد دمحم 
هو عروة بن الزبٌر ، ابن أخت عابشة ، على الٌمٌن ، خبلفًا لمن زعم أنه " عروة المزنً " ، من اجل كلمة 

ن الزبٌر ، فمد حدث لالها الثوري : " ما حدثنا حبٌب إال عن عروة المزنً " ! فإنه إن لم ٌحدثه عن عروة ب
 ؼٌره عنه.

وفٌه صراحة " عن عروة  -باإلسناد الثانً هنا  -)حلبً( ، عن وكٌع  ٕٓٔ:  ٙوالحدٌث رواه أحمد فً المسند 
، من طرٌك وكٌع.  ٕٓ٘بن الزبٌر " . وكذلن جاء التصرٌح بؤنه " عروة بن الزبٌر " ، فً رواٌة ابن ماجه : 

 فارتفع كل شن وكل إشكال.
، بصٌؽة التمرٌض : " روى عن الثوري " . ثم  1ٓٔلثوري رواها أبو داود فً سننه ، عمب الحدٌث : وكلمة ا

حدٌثًا  -نمضها هو نفسه ، فمال : " ولد روى حمزة الزٌات ، عن حبٌب ، عن عروة بن الزبٌر ، عن عابشة 
 صحًٌحا " .

كبلهما من طرٌك وكٌع ، به. وفٌهما " عن  -)بشرحنا(  1ٙ، والترمذي :  25ٔوالحدٌث رواه أًٌضا أبو داود : 
 عروة " فمط ، كما هنا.

ولد أطال العلماء الكبلم فً تعلٌل هذا الحدٌث ، وخالفهم آخرون ، فؤثبتوا صحته " عن عروة بن الزبٌر " . 
. وأثبتنا صحته ، وترجٌح المول بؤن " ٕٗٔ - ٖٖٔ:  ٔوهو الصواب. وفصلنا المول فٌه فً شرحنا للترمذي 

مبلمسة " فً هذه اآلٌة هً الجماع ، وأن لمس المرأة ال ٌنمض الوضوء. ولم نر حاجة لتكرار ذلن واإلطالة ال
 - ٘ٙٗ:  ٕ، وابن كثٌر  2ٕٔ - ٖٕٔ:  ٔبه هنا. وانظر السنن الكبرى للبٌهمً ، ورد ابن التركمانً علٌه 

ٗٙٙ. 
 .ٖٖٓصفوة التفاسٌر: (٘)
 :2٘ٗرواٌة البٌتٌن فً دٌوانه ص (ٙ)

 ولما رأت أن الشرٌعة همها ... وأن البٌاض من فرابصها دام
 تٌممت العٌن التً عند ضارج ... ٌفًء علٌها الطلح عرمضها طام

 وتاج العروس )ضرج( . ٖ٘ٗ/ ٗو  ٕٕٙ/ ٖوهما فً لسان العرب )ضرج، عرمض( ومماٌٌس اللؽة 
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 (ٕ)ٌفًء علٌها الفًء َعْرَمضها طام            (ٔ)تٌممت العٌن التً عند ضارج

 :وفً الصعٌد أربعة ألاوٌل
 .(ٖ)وهو لول لتادة  ،أنها األرض الملساء التً ال نبات فٌها وال ِؼراس :أحدها

 .(ٗ)وهو لول ابن زٌد ،أنها األرض المستوٌة :والثانً
ًّ  ،هو التراب :والثالث ، والشافعً، (٘)وعمرو بن لٌس المبلبً ،وابن مسعود ،وهو لول عل

 .(ٙ)وأحمد بن حنبل وأصحابهما
وبما ثبت  ،ترابا أملس طٌبا :[ أيٓٗ :} فَتُْصبَِح َصِعًٌدا َزلَمًا { ]الكهؾ :واحتجوا بموله تعالى  

 :فضلنا على الناس بثبلث» :لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :عن حذٌفة بن الٌمان لال ،فً صحٌح مسلم
جعلت تربتها لنا طهورا و ،وجعلت لنا األرض كلها مسجًدا ،جعلت صفوفنا كصفوؾ المبلبكة

فخصص  :"وجعل ترابها لنا طهورا إذا لم نجد الماء". لالوا :وفً لفظ ،(2)«إذا لم نجد الماء
 .(1)فلو كان ؼٌره ٌموم ممامه لذكره معه ،الطهورٌة بالتراب فً ممام االمتنان

مة (ٓٔ)، وهذا لول أبً عبٌدة(5)أنه وجه األرض ذات التراب والؽبار :والرابع ، ومنه لول ذي الرُّ
(ٔٔ): 

أِس ُخْرُطوُم  ِعٌَد بِِه                  َدبَّابَةٌ فً ِعَظاِم الرَّ  َكؤنَّهُ بِالضَُّحى تَْرِمً الصَّ
 .(ٕٔ)ٌعنً: تضرب به وجه األرض

 :أربعة ألاوٌل[، ٖٗ :}َطٌِّبًا{ ]النساءوفً لوله تعالى:
 .(ٗٔ)كثٌر ، واختاره ابن(ٖٔ)وهو لول سفٌان ،حبلالً  :أحدها

وهذا لول سعٌد بن أن الطٌب: ما أتت علٌه األمطار وطهرته، و}طٌبا{، أي: طاهرا.  :والثانً
 .(2ٔ)، والزجاج(ٙٔ)، والطبري(٘ٔ)بشر

وإن لم ٌجد الماء  ،الصعٌد الطٌب طهور المسلم» :"لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :عن أبً ذر لال
 .(1ٔ)«"فإن ذلن خٌر له ،فإذا وجده، فلٌمسه بَشرته ،عشر حجج

 .(5ٔ)تراب الحرث، وهو لول ابن عباس :والثالث

                                                           

الخضرة على الماء، والطحلب: الذي ضارج: اسم موضع فً ببلد بنى عبس. والعرمض: الطحلب. ولٌل: (ٔ)
 .ٌكون كؤنه نسخ العنكبوت. وطامً: مرتفع.

 .1ٖٔ/ٕانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .1ٓٗ/1(:ص5ٙٗٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .1ٓٗ/1(:ص5ٙٗ٘انظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .1ٓٗ/1(:ص5ٙٗٙانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .1ٖٔ/ٕانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 (.ٕٕ٘لم برلم )صحٌح مس(2)
 .1ٖٔ/ٕانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (1)
 . نسبه الطبري إلى البعض.1ٓٗ/1انظر: تفسٌر الطبري: (5)
 ولفظه:"وجه األرض".  2ٕ1/ٕ(:ص1ٕٗٔانظر: تفسٌر ابن المنذر) (ٓٔ)
، من لصٌدته المحكمة المشهورة. والبٌت من أبٌاته فً ذكر ظبٌة أودعت ولدها الصؽٌر بٌن 2ٔ٘دٌوانه: (ٔٔ)

أشجار، فإذا ارتفعت شمس الضحى نال منه التعب، فانطرح على األرض، كؤنه سكران أثمله النعاس. ولوله: 
 ."دبابة": تدب فً أوصال شاربها، ٌعنً الخمر.

 .5ٓٗ/1انظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .5ٖٙ/ٖ(:ص2ٖٙ٘انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .1ٖٔ/ٕانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
 .5ٖٙ/ٖ(:ص22ٖ٘ر ابن ابً حاتم)انظر: تفسٌ (٘ٔ)
 .ٓٔٗ-5ٓٗ/1، وٕٗٗ/  2، و ٘٘٘/  ٘، و ٖٔٓ/  ٖ انظر: تفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .ٙ٘/ٕانظر: معانً المرىن: (2ٔ)
 .(2ٔٔ/ٔ( وسنن النسابً )ٕٗٔ( وسنن الترمذي برلم )ٕٖٖ( وسنن أبً داود برلم )1ٓٔ/٘المسند )(1ٔ)
رواه ابن أبً حاتم، ورفعه ابن مردوٌه فً  :"1ٕٓ/ٕ، لال ابن كثٌر:5ٔٗ/ٔانظر: النكت والعٌون: (5ٔ)

 تفسٌره".
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 .(ٔ)وهو لول ابن جرٌج ،أنه مكان َحِدٌر ؼٌر بَِطحٍ  :والرابع
أنه ال ٌجوز التٌمم لعادم الماء إال  :لال ابن كثٌر:" استنبط كثٌر من الفمهاء من هذه اآلٌة 

 ،فمتى طلبه فلم ٌجده جاز له حٌنبذ التٌمم. ولد ذكروا كٌفٌة الطلب فً كتب الفروع ،بعد تطلبه
أن رسول  :من حدٌث ِعمران بن حصٌن ،كما هو  فً الصحٌحٌن ،كما هو ممرر فً موضعه

ما منعن أن تصلً مع الموم ؟  ،ٌا فبلن» :فمال ،هللا ملسو هيلع هللا ىلص رأى رجبل معتزال لم ٌصل فً  الموم
 ،علٌن بالصعٌد :ولكن أصابتنً جنابة وال ماء. لال ،بلى ٌا رسول هللا :ألست برجل مسلم ؟ لال

 .(ٖ)"(ٕ)«فإنه ٌكفٌن
ٌِْدٌُكْم ِمْنهُ لوله تعالى:}  أي امسحوا وجوهكم  [، أي:"ٙ :{ ]المابدةفَاْمَسُحوا بُِوُجوِهُكْم َوأَ

 .(ٗ)وأٌدٌكم بالتراب"
 ،المسح منه بالوجه، أن ٌضرب المتٌمم بٌدٌه على وجه األرض الطاهر لال الطبري:" 

فٌمَسح بما علك من الؽُبار وجهه. فإن كان الذي علك به من الؽُبار كثًٌرا فنفخ  ،أو ما لام ممامه
فهو جابز. وإن لم ٌعلَك بٌدٌه من الؽبار شًء ولد ضرب بٌدٌه أو إحداهما  ،عن ٌدٌه أو نفضه

ة على أن المتٌمم لو ضرب  ،أجزأه ذلن ،ثم مسح بهما أو بها وجهه ،الصعٌد إلجماع جمٌع الحجَّ
لم ٌخالؾ  ،أن ذلن مجزبَه ،بٌدٌه الصعٌد وهو أرض رمل فلم ٌعلك بٌدٌه منها شًء فتٌمم به

كان معلوًما أن الذي ٌراد به من  ،تَّد خبلفًا، فلما كان ذلن إجماًعا منهمذلن من ٌجوز أن ٌُعْ 
ال ألْخِذ  ،بالمعنى الذي أمًر هللا بمباشرته بهما ،مباشرةُ الصعٌد بهما ،َضْرب الصعٌد بالٌدٌن

 .(٘)تراٍب منه"
 واختلفوا فً المسح بالٌدٌن على ألوال: 

ندٌن أحدها: ولٌس على المتٌمم مسح ما وراء ذلن من الساعدٌن.  ،أن حّد ذلن الكفّان إلى الزَّ
،وبه لال (5)، ومكحول(1)، وعكرمة(2)والشعبً فً أحد لولٌه ، والشعبً(ٙ)وهذا مروي عن عمار

 .(ٔٔ)، والشافعً فً المدٌم (ٓٔ)مالن فً أحد لولٌه
فما مسح من وجهه وٌدٌه فً التٌمم  ،أمر هللا فً التٌمم بمسح الوجه والٌدٌن :ولالوا

 .(ٕٔ)إال أن ٌمنع من ذلن ما ٌجب التسلٌم له من أصل أو لٌاس ،أجزأه
مرة للكفٌن » :فمال ،ولد روي عن عمار بن ٌاسر: "أنه سؤل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن التٌمم 

ًّ ملسو هيلع هللا ىلص عن التٌمم" :وفً حدٌث ابن بشر ،«والوجه  .(ٖٔ)أن عماًرا سؤل النب
 :إنًّ أجنبت فلم أجد الماء! فمال عمر :"جاء رجل إلى عمر فمال :لال ،و عن ابن أبزى 

فؤما  ،فؤجنبت أنا وأنت ،أما تذكر أنّا فً مسٌٍر على عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :ال تصل. فمال له عمار
ت، فؤتٌت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فذكرت ذلن لهوأ ،أنت فلم تصل : فمال ،ما أنا فتمعَّكت فً التراب وصلٌَّ

 .(ٗٔ)ومسح وجهه وكفٌه مرة واحدة ؟" ،ونفخ فٌهما ،وضَرب كفٌّه األرض ،إنما كان ٌكفٌن 

                                                           

 .5ٕٗ/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .(1ٕٙ( وصحٌح مسلم برلم )1ٖٗصحٌح البخاري برلم )(ٕ)
 .1ٖٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٖٖٓصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٓٔٗ/5تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٔٔٗ/5(:ص5ٙٗ5انظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٔٔٗ/5(:ص5ٙ٘ٓانظر: تفسٌر الطبري)(2)
 .ٔٔٗ/5(:ص5ٕٙ٘انظر: تفسٌر الطبري)(1)
 .ٔٔٗ/5(:ص5ٖٙ٘انظر: تفسٌر الطبري)(5)
 .5ٕٗ/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .ٕٖٓ/ٕانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 . ٗٔٗ/5(انظرن تفسٌر الطبري:ٕٔ)
 .ٕٔٗ/5(:ص5ٙ٘ٙأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .ٖٔٗ/5(:ص5ٙ٘2أخرجه الطبري) (ٗٔ)
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أن ٌمسح جمٌع الوجه والٌدٌن إلى المرفمٌن.  ،والثانً:ان حدُّ المسح الذي أمر هللا به فً التٌمم
والشافعً فً  ،(ٗ)، وسالم بن عبدهللا(ٖ)، وعامر الشعبً(ٕ)،والحسن(ٔ)وهذا مروي عن ابن عمر

 .(٘)الجدٌد
 ،وعلى ما ٌبلػ المرفمٌن ،ولالوا:" ألن لفظ الٌدٌن ٌصدق إطبللهما على ما ٌبلػ المنكبٌن

ٌِْدٌَُهَما {  :كما فً آٌة السرلة ،وٌطلك وٌراد بهما ما ٌبلػ الكفٌن ،كما فً آٌة الوضوء } فَاْلَطعُوا أَ
وحمل ما أطلك هاهنا على ما لٌد فً آٌة الوضوء أولى لجامع  :[ لالوا1ٖ :]المابدة

 .(ٙ)الطهورٌة"
"التٌمم  :لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :عن ابن عمر لال ،وذكر بعضهم ما رواه الدارلطنً

 . (2)وضربة للٌدٌن إلى المرفمٌن" ،ضربة للوجه :ضربتان
فلم  ،فسلَّمت علٌه ،"رأٌت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌبول :واعتلوا من األثر بما عن أبً جهٌم لال

. فلما فرغ لام إلى حابط فضرب بٌدٌه علٌه ًَّ ثم ضرب بٌدٌه إلى  ،فمسح بهما وجهه ،ٌرد عل
ًَّ السبلم" ،ا ٌدٌه إلى المرفمٌنالحابط فمسح بهم  .(1)ثم ردَّ عل

، (ٓٔ)،(5)اآلباط. وهذا لول الزهري :الحّد الذي أمر هللا أن ٌبلػ بالتراب إلٌه فً التٌمموالثالث:أن 
 . (ٔٔ)وحكً نحوه عن أبً بكر

كما أمر بمسح الوجه. ولد أجمعوا  ،من لال ذلن: أن هللا أمر بمسح الٌد فً التٌمموعلة  
 .  (ٕٔ)ومن طرؾ الكّؾ إلى اإلبط  ٌدٌ  ،فكذلن علٌه جمٌع الٌد ،أن علٌه أن ٌمسح جمٌع الوجه

"كنا مع رسول هللا صلى هللا علٌه  :واعتلوا من الخبر بما روي عن أبً الٌمظان لال
 ،فتؽٌَّظ أبو بكر على عابشة ،فهلن عمد لعابشة، فؤلام رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حتى أضاء الصبح ،وسلم

إنن لمباركة! نزل فٌن رخصة!  :المسح بالصعٌد. فدخل أبو بكر فمال لها ،فنزلت علٌه الرخصة
  .(ٖٔ)ضربة لوجوهنا، وضربة بؤٌدٌنا إلى المناكب واآلباط" :فضربنا بؤٌدٌنا

ر عنه فً مسحه بالتراب " -وهللا أعلم-والراجح أن الحّد الذي ال ٌجزئ المتٌمم أن ٌمّصِ
إلجماع الجمٌع على أن التمصٌر عن ذلن ؼٌر جابز. ثم هو فٌما  ،الكفان إلى الّزندٌن :من ٌدٌه

وإن شاء اآلباط. والعلة التً من أجلها جعلناه  ،إن شاء بلػ بمسحه المرفمٌن ،جاوز ذلن مخٌّر
أن هللا لم ٌحدَّ فً مسح ذلن بالتراب فً التٌمم حدًّا ال ٌجوز التمصٌر  :خًٌرا فٌما جاوز الكفٌنم

أو لامت الحجة بؤنه ال ٌجزبه التمصٌر  ،إال ما أُجمع علٌه ،عنه. فما مسح المتٌمم من ٌدٌه أجزأه
وما عدا  فخرج ذلن بالسنة، ،عنه. ولد أجمع الجمٌُع على أن التمصٌر عن الكفٌن ؼٌر مجزئ

وكان الماسح بكفٌه داخبل فً عموم اآلٌة كان خارًجا مما  ،ذلن فمختلؾ فٌه. وإذا كان مختلفًا فٌه
 .(ٗٔ)لزمه من فرض ذلن"

                                                           

 .٘ٔٗ-ٗٔٗ/1(:ص5ٙٙٔ)-(5ٙ٘1انظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٙٔٗ، ٘ٔٗ/5(:ص5ٙٙ2(، و)5ٕٙٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .٘ٔٗ/5(:ص5ٖٙٙ(، و)5ٖٙٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٙٔٗ/1(:ص5ٙٙٙانظرن تفسٌر الطبري) (ٗ)
الشافعً بما رواه عن إبراهٌم بن دمحم عن أبً الحوٌرث عن عبد الرحمن بن واحتج ، ٕٗ/ٔانظر: األم: (٘)

ة : "أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص تٌمم فمسح وجهه وذراعٌه" مَّ  .معاوٌة ، عن األعرج ، عن ابن الصَّ
 .5ٖٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 سانٌده ضعفاء ال ٌثبت الحدٌث بهم".ال ٌصح ؛ ألن فً أ :"5ٖٔ/ٕ. لال ابن كثٌر:(1ٓٔ/ٔسنن الدارلطنً )(2)
 .ٙٔٗ/5(:ص5ٙٙ1أخرجه الطبري) (1)
 .1ٔٗ/5(:ص5ٙٙ5انظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .1ٔٗ/1(:ص5ٙٙ5انظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .1ٔٗ/1(:ص5ٙ2ٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .1ٔٗ/5انظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .1ٔٗ/5(:5ٙ2ٓأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .ٓٔٗ-5ٔٗ/5تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
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هل هو ممن دخل فً رخصة التٌمم إذا لم ٌجد الماء أم ال  ،واختلؾ أهل العلم فً الجنب
 :(ٔ)؟، وفٌه لوالن

حكم من جاء من  ،لزمه من التٌمم إذا لم ٌجد الماءأن حكم الجنب فٌما أنه ٌجوز، وأحدهما: 
 .(ٕ)وهو لول الجمهور الؽابط وسابر من أحَدث ممن ُجعل التٌمم له طهوًرا لصبلته. 

بإجماع الحجة على ذلن نمبل عن نبٌها  ،وذلن أن للجنب التٌمم إذا لم ٌجد الماء فً سفره 
 الذي ٌمطع العذر وٌزٌل الشن. ،ملسو هيلع هللا ىلص
، وممن تؤول المبلمسة (ٖ)ولابلوا هذا الممال: تاّولوا }أو المستم النساء{، أو جامعتموهن  

ًّ مام  بالجماع:اإل  . (1)، ومجاهد(2)ولتادة (ٙ)، والحسن (٘)، وابن عباس(ٗ) -رضً هللا عنه-عل
 ،ال ٌجزئ الجنب ؼٌُر االؼتسال بالماء، ولٌس له أن ٌصلً بالتٌممالٌجوز، ووالثانً: أنه 

، (ٓٔ)عبدهللا بن مسعود.و(5)-رضً هللا عنه-مروي عن عمر بن الخطابوهذا والتٌمم ال ٌطهره. 
 .(ٔٔ)النخعً وإبراهٌم

}وال جنبًا إال : إنما جعل التٌمم رخصة لؽٌر الجنب. وتؤولوا لول هللاوعلى هذا المول: 
 ،ٌؽتسل ولد نهى هللا الجنب أن ٌمرب مَصلَّى المسلمٌن إال مجتاًزا فٌه حتى :عابري سبٌل{، لالوا

ص له بالتٌمم.  ولم ٌرّخِ
، ، ودون الجماعالٌد، دون الفرج}أو المستم النساء{، أو المستموهن بوتؤوٌل لوله:لالوا:

، (ٗٔ)، وعبٌدة(ٖٔ)، وابن عمر(ٕٔ)وومن تؤول المبلمسة فً اآلٌة بالمبلمسة بالٌد: ابن مسعود
،  وبه لال (ٕٓ)، وحماد(5ٔ)، والحكم(1ٔ)وابن سٌرٌن  ،(2ٔ)، وعطاء(ٙٔ)، والشعبً(٘ٔ)والنخعً
 .(ٕٔ)الشافعً

ؤن الجنب ممن أمره هللا بالتٌمم للصبلة إذا لم هو لول الجمهور، ب -وهللا أعلم-والراجح
كما  ،(ٖٕ)، ال جمٌع معانً اللمس(ٕٕ)لمس الجماع :ٌجد الماء، ألن المبلمسة، فً هذا الموضع

 بٌان ذلن.
                                                           

 .ٕٔٗ-ٕٓٗ/5انظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٕٗ/ٔ، والنكت والعٌون:ٕٓٗ/1انظر: تفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .ٕٓٗ/5انظرن تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٕٖ/1(:ص5ٕٙٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .5ٕٖ-15ٖ/1(:ص5ٙٓٔ)-(5٘1ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .5ٕٖ/1(:ص5ٙٓ٘(، و)5ٖٙٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .5ٕٖ/1(:ص5ٙٓ٘انظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .5ٕٖ/1(:ص5ٙٓٗانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٕٕٗ-ٕٕٗ/5(:ص5ٙ2ٕانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٕٔٗ-ٕٓٗ/5(:ص5ٙ2ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٕٕٗ/5(:5ٙ2ٖانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .5ٖٖ/1(:ص5ٖٙٔ)-(5ٙٓٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .5ٖٗ/1(:ص5ٙٔ2انظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .5ٖٗ-5ٖٖ/1(:ص5ٙٔٙ(، و)5ٖٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .5ٖ٘/1(:ص5ٙٔ5انظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .5ٖ٘/1(:ص5ٙٔ1انظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .5ٖ٘/1(:ص5ٕٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
 .5ٖ٘/1(:ص5ٕٙٙلطبري)انظر: تفسٌر ا (1ٔ)
 .5ٖ٘/1(:ص5ٕٙٓانظر: تفسٌر الطبري) (5ٔ)
 .5ٖ٘/1(:ص5ٕٙٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٓ)
فؤشبه أن ٌكون أوجب الوضوء من الؽابط، وأوجبه  . لال الشافعً:"2ٓ1/ٕانظر: تفسٌر الؽمام الشافعً: (ٕٔ)

من المبلمسة، وإنما ذكرها موصولة بالؽابط، بعد ذكر الجنابة، فؤشبهت المبلمسة، أن تكون: اللمس بالٌد، والمُْبلة 
 ؼٌر الجنابة".

 .ٕٕٗ/5انظر: تفسٌر الطبري: (ٕٕ)
 .ٕٕٗ/5انظر: تفسٌر الطبري: (ٖٕ)
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ثم ٌصلًِّ  ،"كان النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌتوضؤ ثم ٌمبل :عن عابشة لالت ،أخرج الطبري عن عروة
 . (ٔ)وال ٌتوضؤ"

ثم خرج إلى الصبلة ولم ٌتوضؤ.  ،وفً رواٌة أخرى:" أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لبَّل بعض نسابه
 .(ٕ)من هً إال أنت ؟ فضحكت :للت

ٌُْكْم ِمْن َحَرجٍ تعالى:}لوله   ُ ِلٌَْجعََل َعلَ ما ٌرٌد هللا فً أمر  [، أي:"ٙ :{ ]المابدةَما ٌُِرٌُد َّللاَّ
 .(ٖ)الطهارة أن ٌَُضٌِّك علٌكم"

 .(٘).  وروي عن عكرمة مثل ذلن(ٗ)}من حرج{،  من ضٌك": لال مجاهد:" 
ٌِن }  أي: من ضٌك فً الدٌن، دلٌله لوله تعالى: لال المرطبً:"  ٌُْكْم فًِ الّدِ َوَما َجعََل َعلَ

 .(ٙ)["21 :ِمْن َحَرجٍ { ]الحج
ما ٌرٌد هللا لٌجعل علٌكم من حرج  ما ٌرٌد هللا بما فرض علٌكم من  لال الطبري:أي:" 

والؽُسل من جنابتكم والتٌمم صعٌدا طٌبا عند عدمكم الماء   ،الوضوء إذا لمتم إلى صبلتكم
 .(2)وال لٌعنتكم فٌه" ،لٌجعل علٌكم من حرج لٌلزمكم فً دٌنكم من ضٌك

ر :أي لال ابن كثٌر:"   ،بل أباح التٌمم عند المرض ،فلهذا سهل علٌكم وٌسَّر ولم ٌعّسِ
وجعله فً حك من شرع هللا ٌموم ممام الماء إال من  ،توسعة علٌكم ورحمة بكم ،وعند فمد الماء
 .(1)بعض الوجوه"

َرُكمْ لوله تعالى:}  بل ٌرٌد لٌطهركم من الذنوب  [، أي:"ٙ :{ ]المابدةَولَِكْن ٌُِرٌُد ِلٌَُطّهِ
 .(5)وأدناس الخطاٌا بالوضوء والتٌمم"

. (ٔ)والصنابحً ،(ٓٔ)أي: من الذنوب كما ذكرنا من حدٌث أبً هرٌرة لال المرطبً:" 
 .(ٕ)ولٌل: من الحدث والجنابة. ولٌل: لتستحموا الوصؾ بالطهارة التً ٌوصؾ بها أهل الطاعة"

                                                           

 .5ٖٙ/1(:ص5ٕٙ5تفسٌر الطبري) (ٔ)
 . 5ٖٙ/1(:ص5ٖٙٓتفسٌر الطبري) (ٕ)

عروة ، فً هذٌن اإلسنادٌن :  - 5ٖٙٓ - 5ٖٙ5الحدٌثان :  لال السٌد أحمد دمحم شاكر مححمك تفسٌر الطبري:"
هو عروة بن الزبٌر ، ابن أخت عابشة ، على الٌمٌن ، خبلفًا لمن زعم أنه " عروة المزنً " ، من اجل كلمة 

بٌب إال عن عروة المزنً " ! فإنه إن لم ٌحدثه عن عروة بن الزبٌر ، فمد حدث لالها الثوري : " ما حدثنا ح
 ؼٌره عنه.

وفٌه صراحة " عن عروة  -باإلسناد الثانً هنا  -)حلبً( ، عن وكٌع  ٕٓٔ:  ٙوالحدٌث رواه أحمد فً المسند 
، من طرٌك وكٌع.  ٕٓ٘: بن الزبٌر " . وكذلن جاء التصرٌح بؤنه " عروة بن الزبٌر " ، فً رواٌة ابن ماجه 

 فارتفع كل شن وكل إشكال.
، بصٌؽة التمرٌض : " روى عن الثوري " . ثم  1ٓٔوكلمة الثوري رواها أبو داود فً سننه ، عمب الحدٌث : 

حدٌثًا  -نمضها هو نفسه ، فمال : " ولد روى حمزة الزٌات ، عن حبٌب ، عن عروة بن الزبٌر ، عن عابشة 
 صحًٌحا " .

كبلهما من طرٌك وكٌع ، به. وفٌهما " عن  -)بشرحنا(  1ٙ، والترمذي :  25ٔرواه أًٌضا أبو داود : والحدٌث 
 عروة " فمط ، كما هنا.

ولد أطال العلماء الكبلم فً تعلٌل هذا الحدٌث ، وخالفهم آخرون ، فؤثبتوا صحته " عن عروة بن الزبٌر " . 
. وأثبتنا صحته ، وترجٌح المول بؤن " ٕٗٔ - ٖٖٔ:  ٔي وهو الصواب. وفصلنا المول فٌه فً شرحنا للترمذ

المبلمسة " فً هذه اآلٌة هً الجماع ، وأن لمس المرأة ال ٌنمض الوضوء. ولم نر حاجة لتكرار ذلن واإلطالة 
 - ٘ٙٗ:  ٕ، وابن كثٌر  2ٕٔ - ٖٕٔ:  ٔبه هنا. وانظر السنن الكبرى للبٌهمً ، ورد ابن التركمانً علٌه 

ٗٙٙ. 
 .1ٓٔلتفسٌر المٌسر:ا (ٖ)
 .1٘/ٓٔ(:صٔٗ٘ٔٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .1٘/ٓٔ(:صٓٗ٘ٔٔانظرن تفسٌر الطبري) (٘)
 .1ٓٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .1٘-1ٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٓٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٖٖٓصفوة التفاسٌر: (5)
 . وسوؾ ٌؤتً.15/ٓٔ(:ص1ٗ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
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ركم بما فرض علٌكم من الوضوء من األحداث  لال الطبري:أي:"  ولكن هللا ٌرٌد أن ٌطّهِ
 .(ٖ)والؽسِل من الجنابة، والتٌمم عند عدم الماء، فتنظفوا وتطّهروا بذلن أجسامكم من الذنوب"

 ،إن الوضوء ٌكفّر ما لبله :"أّن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال :عن أبً أمامةعن شهر بن حوشب،  
وال  ،ؼٌَر مرة ،نعم :أنت سمعت ذلن من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؟ لال :ثم تصٌر الصبلة نافلة. لال للت

 .(ٗ)وال خمس" ،وال أربع ،وال ثبلث ،مرتٌن
من توضؤ فؤحسن الوضوء »: "لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،عن أبً إمامة لالوفً رواٌة أخرى 

 .(٘)"«خرجت ذنوبه من سمعه وبصره وٌدٌه ورجلٌه ،ثم لام إلى الصبلة
 :ما من رجل ٌتوضؤ فٌؽسل ٌدٌه أو»: "لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،عن كعب بن مرة لالو

فإذا مسح رأسه  ،فإذا ؼسل وجهه خرجت خطاٌاه من وجهه ،ذراعٌه إال خرجت خطاٌاه منهما
 .(ٙ)"«وإذا ؼسل رجلٌه خرجت خطاٌاه من رجلٌه ،خرجت خطاٌاه من رأسه

إذا ؼسل المإمن كفٌّه »:"سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول :أنه لال :عن عمرو بن عبسة و
ه وإذا ؼسل  ،وإذا تمضمض واستنشك خرجت خطاٌاه من فٌه ومنخرٌه ،انتثرت الخطاٌا من كفٌَّ

فإذا  ،فإذا ؼسل ٌدٌه خرجت من ٌدٌه ،وجهه خرجت من وجهه حتى تخرج من أشفار عٌنٌه
فإذا ؼسل رجلٌه خرجت حتى تخرج من أظفار  ،مسح رأسه وأذنٌه خرجت من رأسه وأذنٌه

فإذ لام فصلى ركعتٌن ممببل فٌهما  ،فإذا انتهى إلى ذلن من وضوبه كان ذلن حّظه منه ،لدمٌه
 .(2)"«كان من خطاٌاه كٌوم ولدته أّمه ،بوجهه وللبه على ربه

إذا توضؤ العبد المسلم أو المإمن فؽسل  »:لال ،"أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :أبً هرٌرة عن و
أو  ،أو مع آخر لطرة من الماء ،وجهه خرجت من وجهه كل خطٌبة نظر إلٌها بعٌنٌه مع الماء

أو مع آخر لطرة  ،نحو هذا. وإذا ؼسل ٌدٌه خرجت من ٌدٌه كل خطٌبة بطشت بها ٌداه مع الماء
   .(1)"«حتى ٌخرج نمًٌّا من الذنوب ،من الماء

فتوضؤ ثبلثا  ،و، عن حمران مولى عثمان لال:"أتٌت عثمان بن عفان بوضوء وهو لاعد
من توضؤ وضوبً هذا كان  :رأٌت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌتوضؤ كوضوبً هذا. ثم لال :ثم لال ،ثبلثا

 .(5)وكانت ُخطاه إلى المساجد نافلة" ،من ذنوبه كٌوم ولدته أّمه
عمته علٌكم ببٌان شرابع ولٌتم ن ، أي:"[ٙ :{ ]المابدةٌُْكمْ َوِلٌُتِمَّ نِْعَمتَهُ َعلَ لوله تعالى:} 

 .(ٓٔ)"اإِلسبلم
أن ٌتم نعمته علٌكم بإباحته لكم التٌمم، وتصٌٌره لكم الصعٌد  لال الطبري:أي:ٌرٌد" 

 .(ٔٔ)رخصة منه لكم فً ذلن مع سابر نِعَمه التً أنعم بها علٌكم، أٌها المإمنون" ،الطٌب طهورا

                                                                                                                                                                      

الصنابحً، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، لال: "إذا توضؤ العبد المإمن فمضمض خرجت الخطاٌا من فٌه، عن عبد هللا (ٔ)
فإذا استنثر خرجت الخطاٌا من أنفه، فإذا ؼسل وجهه خرجت الخطاٌا من وجهه، حتى تخرج من تحت أشفار 

ٌه، فإذا مسح برأسه خرجت عٌنٌه، فإذا ؼسل ٌدٌه خرجت الخطاٌا من ٌدٌه حتى تخرج من تحت أظفار ٌد
الخطاٌا من رأسه حتى تخرج من أذنٌه، فإذا ؼسل رجلٌه خرجت الخطاٌا من رجلٌه، حتى تخرج من تحت 

الحدٌث أخرجه مالن فً  أظفار رجلٌه لال: ثم كان مشٌه إلى المسجد وصبلته نافلة له".
 .ٖٖ/ٔ(:ص2ٗ"الموطؤ")

 .1ٓٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .1٘/ٓٔتفسٌر الطبري (ٖ)
 .1ٙ-1٘/ٓٔ(:صٖٗ٘ٔٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .1ٙ/ٓٔ(:ص٘ٗ٘ٔٔأخرجه الطبري) (٘)
 .12/ٓٔ(:صٙٗ٘ٔٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .11/ٓٔ(:ص2ٗ٘ٔٔأخرجه الطبري) (2)
 .15/ٓٔ(:ص1ٗ٘ٔٔأخرجه الطبري) (1)
 .5ٓ-15/ٓٔ(:ص5ٗ٘ٔٔأخرجه الطبري) (5)
 .ٖٖٓصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .5ٓ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
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أي بالترخٌص فً التٌمم عند المرض والسفر. ولٌل: بتبٌان الشرابع.  لال المرطبً:" 
 .(ٕ)"(ٔ)«تمام النعمة دخول الجنة والنجاة من النار»ولٌل: بؽفران الذنوب، وفً الخبر 

  . (ٖ)[، أي:" لتشكروه على نعمه"ٙ :تعالى:}لَعَلَُّكْم تَْشُكُروَن{ ]المابدةلوله  
 .(ٗ)أي: لتشكروا نعمته فتمبلوا على طاعته" لال المرطبً:" 

ٌمول:لكً تشكروا هللا على نعمه التً أنعمها علٌكم بطاعتكم إٌاه فٌما  لال الطبري:"
 .(٘)أمركم ونهاكم"

أي: لعلكم تشكرون نعَمه علٌكم فٌما شرعه لكم من التوسعة والرأفة  لال ابن كثٌر:"
 .(ٙ)والرحمة والتسهٌل والسماحة"

بؤن ٌجعل فاعله من المتطهرٌن  ،ولد وردت السنة بالحث على الدعاء عمب الوضوء
عن عمبة بن  ،، كما رواه اإلمام أحمد ومسلم وأهل السنن(2)الداخلٌن فً امتثال هذه اآلٌة الكرٌمة

ًّ  ،"كانت علٌنا رعاٌة اإلبل :عامر لال حتها بعَِش فؤدركت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ،فجاءت نَْوبَتً فََروَّ
ثم ٌموم فٌصلً  ،"ما من مسلم ٌتوضؤ فٌحسن ُوُضوءه :فؤدركت من لوله ،لابما ٌحدث الناس

ما أجود هذه! فإذا لابل بٌن  :للت :الإال وجبت له الجنة". ل ،ركعتٌن ُمْمببل علٌهما بملبه ووجهه
إنً لد رأٌتن جبت  :فمال ،رضً هللا عنه ،التً لبلها أجود منها. فنظرت فإذا عمر :ٌدي ٌمول

أشهد أن ال إله إال هللا وأن  :ٌمول ،الوضوء -فٌسبػ  :أو -"ما منكم من أحد ٌتوضؤ فٌبلػ  :آنفا لال
 .(1)ٌدخل من أٌها شاء" ،ة الثمانٌةإال فتحت له أبواب الجن ،دمحما عبده ورسوله

والحمد هلل تمؤل  ،"الطَّهور َشْطر اإلٌمان :عن أبً مالن األشعري ؛ أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال
 ،والصدلة بُرهان ،والصبلة نور ،وسبحان هللا والحمد هلل تمآلن ما بٌن السماء واألرض ،المٌزان

ة لن أو علٌن ،والصبر ضٌاء  .(5)أو ُموبِمَُها" ،فبابع نفسه فَمعتِمَها ،كل الناس ٌَْؽُدو ،والمرآن ُحجَّ
وال صبلة بؽٌر  ،"ال ٌمبل هللا صدلة من ُؼلُول :لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :عن ابن عمر لال

 .(ٓٔ)طهور"
 الفوابد:

 وكٌفٌة التٌمم.األمر بالطهارة وبٌان كٌفٌة الوضوء وكٌفٌة الؽسل،  -ٔ
 بٌان األعذار الناللة للمإمن من الوضوء إلى التٌمم. -ٕ
 بٌان موجبات الوضوء والؽسل. -ٖ
 الشكر هو علة اإلنعام. -ٗ
 :(ٔٔ)أن هذه اآلٌة الكرٌمة اشتملت على جملة من االحكام-٘

                                                           

رجبلً ٌدعو ٌمول: اللهم إنً أسؤلن تمام النعمة.  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الترمذي عن معاذ بن جبل لال: سمع النبً  أخرج(ٔ)
فمال: "أي شًء تمام النعمة؟ " لال: دعوة دعوت بها أرجو بها الخٌر. لال: "فإن من تمام النعمة دخول الجنة، 

 والفوز من النار" الحدٌث.
، ولال: هذا حدٌث حسن. وانظر: "الدر ٔٗ٘/ ٘(: 55تاب الدعوات، باب )( ك2ٕٖ٘أخرجه الترمذي )

 .1ٙٗ/ ٕالمنثور" 
 [.ٕٙٓ/ٔانظر: الكشاؾ:«.]تمام النعمة الموت على اإلسبلم:»وعن على رضى هللا عنه 

 .1ٓٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .ٖٖٓصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .1ٓٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .5ٓ/ٓٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٓٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٓٙ/ٖانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .(5٘/ٔ( وسنن النسابً )5ٙٔ( وسنن أبً داود برلم )ٖٕٗ( وصحٌح مسلم برلم )ٖ٘ٔ/ٗالمسند )(1)
 .(ٖٕٕصحٌح مسلم برلم )(5)
 (.ٕٕٗصحٌح مسلم برلم )(ٓٔ)
 .ٕٕٕانظر: تفسٌر السعدي: (ٔٔ)
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ال به، ألنه أحدها: أن هذه المذكورات فٌها امتثالها والعمل بها من لوازم اإلٌمان الذي ال ٌتم إ
صدرها بموله }ٌؤٌها الذٌن آمنوا{ إلى آخرها. أي: ٌا أٌها الذٌن آمنوا، اعملوا بممتضى إٌمانكم 

 بما شرعناه لكم.
 الثانً: األمر بالمٌام بالصبلة لموله: }إذا لمتم إلى الصبلة{ .

 الثالث: األمر بالنٌة للصبلة، لموله: }إذا لمتم إلى الصبلة{ أي: بمصدها ونٌتها.
الرابع: اشتراط الطهارة لصحة الصبلة، ألن هللا أمر بها عند المٌام إلٌها، واألصل فً األمر 

 الوجوب.
 الخامس: أن الطهارة ال تجب بدخول الولت، وإنما تجب عند إرادة الصبلة.

السادس: أن كل ما ٌطلك علٌه اسم الصبلة، من الفرض والنفل، وفرض الكفاٌة، وصبلة 
الطهارة، حتى السجود المجرد عند كثٌر من العلماء، كسجود التبلوة الجنازة، تشترط له 

 والشكر.
السابع: األمر بؽسل الوجه، وهو: ما تحصل به المواجهة من منابت شعر الرأس المعتاد، إلى ما 

 انحدر من اللحٌٌن والذلن طوال. ومن األذن إلى األذن عرضا.
فٌه الشعور التً فٌه. لكن إن كانت خفٌفة وٌدخل فٌه المضمضة واالستنشاق، بالسنة، وٌدخل 

 فبل بد من إٌصال الماء إلى البشرة، وإن كانت كثٌفة اكتفً بظاهرها.
الثامن: األمر بؽسل الٌدٌن، وأن حدهما إلى المرفمٌن و"إلى" كما لال جمهور المفسرٌن بمعنى 

تم إال بؽسل جمٌع "مع" كموله تعالى: }وال تؤكلوا أموالهم إلى أموالكم{ وألن الواجب ال ٌ
 المرفك.

 التاسع: األمر بمسح الرأس.
العاشر: أنه ٌجب مسح جمٌعه، ألن الباء لٌست للتبعٌض، وإنما هً للمبلصمة، وأنه ٌعم المسح 

 بجمٌع الرأس.
الحادي عشر: أنه ٌكفً المسح كٌفما كان، بٌدٌه أو إحداهما، أو خرلة أو خشبة أو نحوهما، ألن 

 ٌمٌده بصفة، فدل ذلن على إطبلله.هللا أطلك المسح ولم 
الثانً عشر: أن الواجب المسح. فلو ؼسل رأسه ولم ٌمر ٌده علٌه لم ٌكؾ، ألنه لم ٌؤت بما أمر 

 هللا به.
 الثالث عشر: األمر بؽسل الرجلٌن إلى الكعبٌن، وٌمال فٌهما ما ٌمال فً الٌدٌن.

بالنصب، وأنه ال ٌجوز مسحهما ما الرابع عشر: فٌها الرد على الرافضة، على لراءة الجمهور 
 دامتا مكشوفتٌن.

 الخفٌن، على لراءة الجر فً }وأرجلكم{ . الخامس عشر: فٌه اإلشارة إلى مسح
وتكون كل من المراءتٌن، محمولة على معنى، فعلى لراءة النصب فٌها، ؼسلهما إن كانتا 

 بالخؾ.مكشوفتٌن، وعلى لراءة الجر فٌها، مسحهما إذا كانتا مستورتٌن 
 السادس عشر: األمر بالترتٌب فً الوضوء، ألن هللا تعالى ذكرها مرتبة.

 بٌن مؽسولٌن، وال ٌعلم لذلن فابدة ؼٌر الترتٌب. -وهو الرأس-وألنه أدخل ممسوحا 
 السابع عشر: أن الترتٌب مخصوص باألعضاء األربعة المسمٌات فً هذه اآلٌة.

لوجه، أو بٌن الٌمنى والٌسرى من الٌدٌن والرجلٌن، وأما الترتٌب بٌن المضمضة واالستنشاق وا
فإن ذلن ؼٌر واجب، بل ٌستحب تمدٌم المضمضة واالستنشاق على ؼسل الوجه، وتمدٌم الٌمنى 

 على الٌسرى من الٌدٌن والرجلٌن، وتمدٌم مسح الرأس على مسح األذنٌن.
 ر به.الثامن عشر: األمر بتجدٌد الوضوء عند كل صبلة، لتوجد صورة المؤمو

 التاسع عشر: األمر بالؽسل من الجنابة.
العشرون: أنه ٌجب تعمٌم الؽسل للبدن، ألن هللا أضاؾ التطهر للبدن، ولم ٌخصصه بشًء دون 

 شًء.
 الحادي والعشرون: األمر بؽسل ظاهر الشعر وباطنه فً الجنابة.
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ما علٌه أن ٌنوي، الثانً والعشرون: أنه ٌندرج الحدث األصؽر فً الحدث األكبر، وٌكفً من ه
 ثم ٌعمم بدنه، ألن هللا لم ٌذكر إال التطهر، ولم ٌذكر أنه ٌعٌد الوضوء.

 الثالث والعشرون: أن الجنب ٌصدق على من أنزل المنً ٌمظة أو مناما، أو جامع ولو لم ٌنزل.
 الرابع والعشرون: أن من ذكر أنه احتلم ولم ٌجد بلبل فإنه ال ؼسل علٌه، ألنه لم تتحمك منه

 الجنابة.
 الخامس والعشرون: ذكر منة هللا تعالى على العباد، بمشروعٌة التٌمم.

السادس والعشرون: أن من أسباب جواز التٌمم وجود المرض الذي ٌضره ؼسله بالماء، فٌجوز 
 له التٌمم.

السابع والعشرون: أن من جملة أسباب جوازه، السفر واإلتٌان من البول والؽابط إذا عدم الماء، 
فالمرض ٌجوز التٌمم مع وجود الماء لحصول التضرر به، وبالٌها ٌجوزه العدم للماء ولو كان 

 فً الحضر.
 الثامن والعشرون: أن الخارج من السبٌلٌن من بول وؼابط، ٌنمض الوضوء.

التاسع والعشرون: استدل بها من لال: ال ٌنمض الوضوء إال هذان األمران، فبل ٌنتمض بلمس 
 ره.الفرج وال بؽٌ

 لموله تعالى: }أو جاء أحد منكم من الؽابط{ . اب التكنٌة عما ٌستمذر التلفظ بهالثبلثون: استحب
 الحادي والثبلثون: أن لمس المرأة بلذة وشهوة نالض للوضوء.

 الثانً والثبلثون: اشتراط عدم الماء لصحة التٌمم.
ٌمم ألن هللا إنما أباحه مع عدم الثالث والثبلثون: أن مع وجود الماء ولو فً الصبلة، ٌبطل الت

 الماء.
الرابع والثبلثون: أنه إذا دخل الولت ولٌس معه ماء، فإنه ٌلزمه طلبه فً رحله وفٌما لرب منه، 

 ألنه ال ٌمال "لم ٌجد" لمن لم ٌطلب.
الخامس والثبلثون: أن من وجد ماء ال ٌكفً بعض طهارته، فإنه ٌلزمه استعماله، ثم ٌتٌمم بعد 

 ذلن.
ادس والثبلثون: أن الماء المتؽٌر بالطاهرات، ممدم على التٌمم، أي: ٌكون طهورا، ألن الماء الس

 المتؽٌر ماء، فٌدخل فً لوله: }فلم تجدوا ماء{ .
 السابع والثبلثون: أنه ال بد من نٌة التٌمم لموله: }فتٌمموا{ أي: الصدوا.

ه األرض من تراب وؼٌره. فٌكون الثامن والثبلثون: أنه ٌكفً التٌمم بكل ما تصاعد على وج
على هذا، لوله: }فامسحوا بوجوهكم وأٌدٌكم منه{ إما من باب التؽلٌب، وأن الؽالب أن ٌكون له 
ؼبار ٌمسح منه وٌعلك بالوجه والٌدٌن، وإما أن ٌكون إرشادا لؤلفضل، وأنه إذا أمكن التراب 

 الذي فٌه ؼبار فهو أولى.
 تٌمم بالتراب النجس، ألنه ال ٌكون طٌبا بل خبٌثا.التاسع والثبلثون: أنه ال ٌصح ال

 األربعون: أنه ٌمسح فً التٌمم الوجه والٌدان فمط، دون بمٌة األعضاء.
الحادي واألربعون: أن لوله: }بوجوهكم{ شامل لجمٌع الوجه وأنه ٌعممه بالمسح، إال أنه معفو 

 ٌفة.عن إدخال التراب فً الفم واألنؾ، وفٌما تحت الشعور، ولو خف
 الثانً واألربعون: أن الٌدٌن تمسحان إلى الكوعٌن فمط، ألن الٌدٌن عند اإلطبلق كذلن.

 فلو كان ٌشترط إٌصال المسح إلى الذراعٌن لمٌده هللا بذلن، كما لٌده فً الوضوء.
الثالث واألربعون: أن اآلٌة عامة فً جواز التٌمم، لجمٌع األحداث كلها، الحدث األكبر 

لنجاسة البدن، ألن هللا جعلها بدال عن طهارة الماء، وأطلك فً اآلٌة فلم ٌمٌد واألصؽر، بل و
]ولد ٌمال أن نجاسة البدن ال تدخل فً حكم التٌمم ألن السٌاق فً األحداث وهو لول جمهور 

 العلماء[.
 الرابع واألربعون: أن محل التٌمم فً الحدث األصؽر واألكبر واحد، وهو الوجه والٌدان.

األربعون: أنه لو نوى من علٌه حدثان التٌمم عنهما، فإنه ٌجزئ أخذا من عموم اآلٌة الخامس و
 وإطبللها.
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السادس واألربعون: أنه ٌكفً المسح بؤي شًء كان، بٌده أو ؼٌرها، ألن هللا لال }فامسحوا{ ولم 
 ٌذكر الممسوح به، فدل على جوازه بكل شًء.
ة التٌمم، كما ٌشترط ذلن فً الوضوء، وألن هللا السابع واألربعون: اشتراط الترتٌب فً طهار

 بدأ بمسح الوجه لبل مسح الٌدٌن.
لم ٌجعل علٌنا فً ذلن من حرج  -فٌما شرعه لنا من األحكام-الثامن واألربعون: أن هللا تعالى 

 وال مشمة وال عسر، وإنما هو رحمة منه بعباده لٌطهرهم، ولٌتم نعمته علٌهم.
ون: أن طهارة الظاهر بالماء والتراب، تكمٌل لطهارة الباطن بالتوحٌد، وهذا هو التاسع واألربع

 والتوبة النصوح.
الخمسون: أن طهارة التٌمم، وإن لم ٌكن فٌها نظافة وطهارة تدرن بالحس والمشاهدة، فإن فٌها 

 طهارة معنوٌة ناشبة عن امتثال أمر هللا تعالى.
الحكم واألسرار فً شرابع هللا، فً الطهارة الحادي والخمسون: أنه ٌنبؽً للعبد أن ٌتدبر 

وؼٌرها لٌزداد معرفة وعلما، وٌزداد شكرا هلل ومحبة له، على ما شرع من األحكام التً توصل 
 العبد إلى المنازل العالٌة الرفٌعة.

 
 المرآن

ٌُْكْم َوِمٌثَالَهُ الهِذي َواثَمَُكْم بِِه إِْذ لُلْ  ِ َعلَ َ َعِلٌٌم }َواْذُكُروا نِْعَمةَ َّللاه َ إِنه َّللاه تُْم َسِمْعنَا َوأََطْعنَا َواتهمُوا َّللاه
ُدوِر )  [7 :({ ]المائدة7بَِذاِت الصُّ

 التفسٌر:
واذكروا نعمة هللا علٌكم فٌما َشَرعه لكم، واذكروا عهده الذي أخذه تعالى علٌكم من اإلٌمان باهلل 

هما، واتموا هللا فٌما أمركم به ونهاكم عنه. إن هللا علٌٌم بما ورسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، والسمع والطاعة ل
ونه فً نفوسكم.  تُِسرُّ

ٌُْكْم{ ]المابدة  ِ َعلَ واذكروا نعمة هللا علٌكم فٌما  [، أي:"2 :لوله تعالى:}َواْذُكُروا نِْعَمةَ َّللاَّ
 .(ٔ)"َشَرعه لكم

 .(ٕ)"آالُء هللا :النعم ،لال مجاهد:" 
 .(ٖ)ٌعنً: باإلسبلم" لال مماتل:" 
 .(ٗ)وهً نعمة اإلسبلم" لال الزمخشري:" 
 .(٘)أي: تلمّوها بالشكر" لال أبو علً:" 
 .(ٙ)ٌعنً النعم كلها. وفً هذا حث على الشكر" لال ابن الجوزي:" 
واذكروا عهده الذي أخذه تعالى  [، أي:"2 :لوله تعالى:}َوِمٌثَالَهُ الَِّذي َواثَمَُكْم بِِه{ ]المابدة 

 .(2)"-ملسو هيلع هللا ىلص-علٌكم من اإلٌمان باهلل ورسوله دمحم 
أى: عالدكم به عمدا وثٌما هو المٌثاق الذي أخذه على المسلمٌن حٌن  لال الزمخشري:" 

باٌعهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على السمع والطاعة فً حال الٌسر والعسر والمنشط والمكره، ولٌل: هو 
 .(1)المٌثاق لٌلة العمبة وفً بٌعة الرضوان"

 .(5)والربوبٌة" -وجلعز  -ٌوم أخذ مٌثالكم على المعرفة باهلللال مماتل:" 

                                                           

 .1ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٔ/ٓٔ(:ٔ٘٘ٔٔ(، و)ٓ٘٘ٔٔري)أخرجه الطب (ٕ)
 .ٙ٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .ٕٔٙ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .ٕٖٗ/ٖالحجة للمرا السبعة: (٘)
 .ٕٗ٘/ٔزاد المسٌر: (ٙ)
 .1ٓٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕٔٙ/ٔالكشاؾ: (1)
 .ٙ٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
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 .(ٔ)وهو المٌثاق الذي أخذ علٌهم فً صلب آدم" لال ابن أبً زمنٌن:" 
عهده الذي أخذه علٌكم، ولٌس المراد بذلن أنهم لفظوا ونطموا  لال السعدي:أي:"واذكروا 

 .(ٕ)بالعهد والمٌثاق، وإنما المراد بذلن أنهم بإٌمانهم باهلل ورسوله لد التزموا طاعتهما"
 لوال:أواختلؾ أهل التؤوٌل فً  المٌثاق  الذي ذكر هللا فً هذه اآلٌة على  

حٌن باٌعوا رسوَل هللا  ،أنه مٌثاَق هللا الذي واثَك به المإمنٌن من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصأحدها: 
والعمل بكل ما أمرهم هللا به ورسوله. وهذا لول  ،ملسو هيلع هللا ىلص على السمع والطاعة له فٌما أحبّو وكرهوا

 .(ٗ)، والسدي(ٖ)ابن عباس
وأشهدهم على  ،والثانً: أن المراد: مٌثاله الذي أخذ على عباده حٌن أخرجهم من ُصلب آدم ملسو هيلع هللا ىلص

، (ٙ)، وبه لال مجاهد(٘)رواه أبو صالح عن ابن عباسبلى شهدنا.  :ألسُت بربكم ؟ فمالوا :أنفسهم
 .(2)وابن زٌد

والثالث: أنه المٌثاق الذي أخذ من الصحابة على السمع والطاعة فً بٌعة العمبة، وبٌعة 
 .(1)الرضوان، ذكره بعض المفسرٌن

 .(5)والرابع: أنه إلرار كل مإمن بما آمن به. ذكره ابن الجوزي
المإمنون  نعمة "واذكروا  أٌها : هو لول ابن عباس، وأن معناه -وهللا أعلم–والراجح  

هللا علٌكم  التً أنعمها علٌكم بهداٌته إٌاكم لئلسبلم  وعهده الذي عاهدكم به حٌن باٌعتم رسوله 
والعُسر والٌُسر، وذلن ألن هللا جل ثناإه  ،دمحما ملسو هيلع هللا ىلص على السمع والطاعة له فً المنَشط والمكَره

مٌثالَه الذي واثك به أهل التوراة بعد ما أنزل  ،م بهذكَر بعمب تذكرة المإمنٌن مٌثالَه الذي واثمه
ُ ِمٌثَاَق بَنًِ إِْسَرابٌَِل  :كتابه على نبٌه موسى ملسو هيلع هللا ىلص فٌما أمرهم به ونهاهم فٌها، فمال }َولَمَْد أََخَذ َّللاَّ

ًْ َعَشَر نَِمٌبًا{، اآلٌات بعدها ]سور المابدة -نبًِّها بذلن أصحاب رسول هللا [ مُ ٕٔ :َوبَعَثْنَا ِمْنُهُم اثْنَ
فَهم سوء عالبة أهل الكتاب  -ملسو هيلع هللا ىلص دمحم على مواضع حظوظهم من الوفاء هلل بما عاهدهم علٌه ومعّرِ

وتعزٌر أنبٌابه ورسله زاجًرا  ،فً تضٌٌعهم ما ضٌعوا من مٌثاله الذي واثمهم به فً أمره ونهٌه
 .(ٓٔ)"حلَّ بالناكثٌن عهوده من أهل الكتاب لبلهمفٌُحّل بهم ما أ ،لهم عن نكث عهودهم

المٌثاق: العهد المستوثك منه ومٌثاق هللا تعالى: المؤخوذ من عباده على  ولال الراؼب:" 
 أضرب: 

 األول: ما أخذه علٌهم بالفطرة: وهو ما ركزه فٌهم من المعارؾ.
 الثانً: ما أخذه علٌهم بما أفادهم من العلوم المكتسبة.

 ما أخذه علٌهم ببعثة األنبٌاء وإلزامهم بالشرابع.الثالث: 
 الرابع: ما ٌلزم بعضهم عن بعض بما ٌجب علٌهم

 .(ٔٔ)الوفاء به، ولد حمل اآلٌة على كل ذلن"
سمعنا  ما للت لنا، وأخذت :إذ للتم [، أي:"2 :لوله تعالى:}إِْذ لُْلتُْم َسِمْعنَا َوأََطْعنَا{ ]المابدة 

 .(ٕٔ)" وأطعنان فٌما أمرتنا به ونهٌتنا عنهعلٌنا من المواثٌك 
 .(ٔ)فمبلوا ولالوا: سمعنا وأطعنا" لال الزمخشري:" 

                                                           

 .ٖٔ/ٕتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (ٔ)
 .ٕٕٗتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .5ٕ/ٓٔ(:صٕ٘٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .5ٕ/ٓٔ(:صٖ٘٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٕٗ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (٘)
 .5ٖ-5ٕ/ٓٔ(:ص٘٘٘ٔٔ(، و)ٗ٘٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٕٗ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (2)
 .ٕٗ٘/ٔ، وزاد المسٌر:ٕٔٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (1)
 .ٕٗ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (5)
 .5ٗ-5ٖ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .5ٕٓ/ٗتفسٌر الراؼب االصفهانً: (ٔٔ)
 .5ٖ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
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 .(ٕ)حٌن باٌعتموه على السمع والطاعة"لال الصابونً: أي:"
 ،سمعنا وأطعنا : وأنعم علٌكم أٌضا بتوفٌمكم لمبول ذلن منه بمولكم له لال الطبري:أي:"

ونعمته التً أنعم علٌكم فً ذلن بإلراركم  ،أٌها المإمنون بمٌثاله الذي واثمكم به ،ففُوا هلل :ٌمول
ٌَِؾ لكم بما ضمن لكم الوفاَء به  ،على أنفسكم بالسمع له والطاعة فٌما أمركم به وفٌما نهاكم عنه

ر وبإدخالكم جنته وإنعامكم بالخلود فً دا ،من إتمام نعمته علٌكم ،إذا أنتم وفٌتم له بمٌثاله
 .(ٖ)"وإنماذكم من عمابه وألٌم عذابه ،كرامته

أي: سمعنا ما دعوتنا به من آٌاتن المرآنٌة والكونٌة، سمع فهم وإذعان  لال السعدي:" 
وانمٌاد. وأطعنا ما أمرتنا به باالمتثال، وما نهٌتنا عنه باالجتناب. وهذا شامل لجمٌع شرابع الدٌن 
الظاهرة والباطنة، وأن المإمنٌن ٌذكرون فً ذلن عهد هللا ومٌثاله علٌهم، وتكون منهم على 

 .(ٗ)ن على أداء ما أمروا به كامبل ؼٌر نالص"بال، وٌحرصو
وأما لوله: }إِْذ لُْلتُْم َسِمْعنَا َوأََطْعنَا{، لد لالها الصحابة بلسان  لال أبوبكر الجزابري:"

ٌِْه َوَسلََّم على السمع والطاعة فً المنشط والمكره،  الحال عندما باٌعوا رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَ
 .(٘)سان الحال لما شهد هلل بالوحدانٌة وللنبً بالرسالة"ولد لالها كل مسلم بل
أخذ المٌثاق األول على العباد حٌن خلمهم من صلب  -عز وجل -ذلن أن هللا لال مماتل:"

ٌَّتَُهْم -عز وجل -فذلن لوله -علٌه السبلم -آدم : }َوإِْذ أََخَذ َربَُّن ِمْن بَنًِ آَدَم ِمْن ُظُهوِرِهْم ذُّرِ
 -، على أنفسنا فمن بلػ منهم العمل وألر هلل(ٙ){َوأَْشَهَدُهْم َعلَى أَْنفُِسِهْم أَلَْسُت بَِربُِّكْم لَالُوا بَلَى َشِهْدنَا

باإلٌمان به وبآٌاته وكتبه ورسله والكتاب والمبلبكة والجنة والنار والحبلل والحرام  -عز وجل
، واألمر والنهً أن ٌعمل بما أمر وٌنتهً عما نهى. فإذا أوفى هللا تعالى بهذا، أوفى هللا له بالجنة

: فً البمرة: } َسِمْعنا -سبحانه -ن باهلل ومٌثاق بالعمل. فذلن لولهفهذان مٌثالان: مٌثاق باإلٌما
 -وذلن لولهفٌه،  -عز وجل -هللا وأطعنا هللا ، سمعنا بالمرآن الذي جاء من عند(2)َوأََطْعنا{
َ َما اْستََطْعتُْم َواْسَمعُوا َوأَِطٌعُوا{ -سبحانه رآن الذي ، ٌمول: اسمعوا الم(1)فً التؽابن: }فَاتَّمُوا َّللاَّ

وأطٌعوا هللا فٌما أمركم فمن بلػ الحلم والعمل ولم ٌإمن  -عز وجل -من عند هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -جاء به دمحم
وبما  -عز وجل -وال بالرسول والكتاب فمد نمض المٌثاق األول باإلٌمان باهلل -عز وجل -باهلل

 علٌه حٌن خلمه وصار من الكافرٌن. -تعالى -أخذ هللا
 أعلم به. -عز وجل -علٌه المٌثاق األول ولم ٌبلػ الحلم فإن هللا -عز وجل -أخذ هللاومن 

المٌثاق األول  -عز وجل -لال: وسبل عبد هللا بن عباس عن أطفال المشركٌن فمال: لمد أخذ هللا
 (5) {} َوال تَِزُر واِزَرةٌ ِوْزَر أُْخرىعلٌهم فلم ٌدركوا أجبل ولم ٌؤخذوا رزلا ولم ٌعملوا سٌبة 

 .(ٓٔ)"وماتوا على المٌثاق األول فاهلل أعلم بهم
َ{ ]المابدة   .(ٔٔ)واتموا هللا فٌما أمركم به ونهاكم عنه" [، أي:"2 :لوله تعالى:}َواتَّمُوا َّللاَّ
 .(ٕٔ)"فً جمٌع أحوالكم" لال السعدي: أي: 

 .(ٖٔ)نواهٌه"أي: اجعلوا لكم ولاٌة من عذابه بفعل أوامره، واجتناب لال ابن عثٌمٌن: " 

                                                                                                                                                                      

 .ٕٔٙ/ٔالكشاؾ: (ٔ)
 .ٖٖٓصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .5ٖ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٕٗتفسٌر السعدي: (ٗ)
 .ٔٓٙ/ٔأٌسر التفاسٌر: (٘)
 .[2ٕٔ]سورة األعراؾ : (ٙ)
 [.1ٕ٘]سورة البمرة:  (2)
 .[ٙٔتؽابن : ]سورة ال(1)
 .[٘ٔ]سورة اإلسراء: (5)
 .2٘ٗ-ٙ٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .1ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٕٕٗتفسٌر السعدي: (ٕٔ)
 .2ٖٓ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖٔ)



2ٓ 
 

 .(ٔ)َوال تنمضوا َذِلَن المٌثاق" لال مماتل:"
أمر بالتموى التً هً لزوم الشرٌعة والمٌام بها عمٌدة وعبادة  لال ابوبكر الجزابري:"

 .(ٕ)ولضاء وأدبا"
لوا عهده وتنمضوا مٌثاله الذي  ،أٌها المإمنون ،واتموا هللالال الطبري:أي:" فخافوه أن تبّدِ

بؤن تضمروا له ؼٌر الوفاء بذلن فً  ،سمعنا وأطعنا : أو تخالفوا ما ضمنتم له بمولكم ،واثمكم به
أنفسكم، وهذا وعٌد من هللا جل اسمه للمإمنٌن كانوا برسوله ملسو هيلع هللا ىلص من أصحابه وتهدًُّدا لهم أن 

له ِخبلؾ ما  ٌنمضوا مٌثاق هللا الذي واثمهم به فً رسول وعهدهم الذي عاهدوه فٌه بؤن ٌضمروا
 .(ٖ)أبدوا له بؤلسنتهم "

ُدوِر{ ]المابدة  َ َعِلٌٌم بَِذاِت الصُّ ونه فً  [، أي:"2 :لوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ إن هللا علٌٌم بما تُِسرُّ
 .(ٗ)"نفوسكم

ٌَمان والشن" لال مماتل:"   .(٘)ٌعنً: بما فًِ للوبهم من اإْلِ
فإن هللا مطلع على ضمابر صدوركم وعالم بما تخفٌه نفوسكم ال  لال الطبري:اي:" 

كالذي حلَّ بمن لبلكم من  ،فٌُّحل بكم من عموبته ما ال لبل لكم به ،ٌخفى علٌه شًء من ذلن
 .(ٙ)وتصٌروا فً معاِدكم إلى سخط هللا وألٌم عمابه" ،الٌهود من المسخ وصنوؾ النّمم

ن األفكار واألسرار والخواطر. فاحذروا أن ٌطلع أي: بما تنطوي علٌه م لال السعدي:" 
من للوبكم على أمر ال ٌرضاه، أو ٌصدر منكم ما ٌكرهه، واعمروا للوبكم بمعرفته ومحبته 

ؼفر لكم السٌبات، وضاعؾ لكم الحسنات، لعلمه بصبلح  -إن كنتم كذلن-والنصح لعباده. فإنكم 
 .(2)للوبكم"

ٌذكرهم بعلم هللا تعالى بخفاٌا أمورهم حتى ٌرالبوه وٌخشوه فً  لال ابو بكر الجزابري:" 
السر والعلن، وهذا من باب تربٌة هللا تعالى لعباده المإمنٌن إلكمالهم وإسعادهم فله الحمد وله 

 .(1)المنة"
 الفوابد:

 ذكر العهود ٌساعد على التزامها والمحافظة علٌها.-ٔ
الدٌنٌة والدنٌوٌة، بملوبهم وألسنتهم، فإن فً استدامة أن هللا تعالى أمر عباده بذكر نعمه  -ٕ

ذكرها داعٌا لشكر هللا تعالى ومحبته، وامتبلء الملب من إحسانه. وفٌه زوال للعجب من النفس 
 .(5)بالنعم الدٌنٌة، وزٌادة لفضل هللا وإحسانه

 ومنها: وجوب تموى هللا؛ لموله تعالى: } واتموا هللا {.-ٖ
،«العلٌم»ومن أسمابه  -ٗ المحٌط «العلٌم»فهو سبحانه  ،، واْلِعْلُم صفةٌ ذاتٌةٌ ثابتةٌ هلل َعزَّ وجلَّ

 .(ٓٔ)علمه بكل شًء، فبل ٌخفى علٌه شًء من األشٌاء
لال الخطابً:" العلٌم: هو العالم بالسرابر والخفٌات التً ال ٌدركها علم الخلك. كموله  

وجاء على بناء فعٌل للمبالؽة فً وصفه بكمال [. ٖٕتعالى: }إنه علٌم بذات الصدور{ ]لممان:
وإن كانوا -[. واآلدمٌون 2ٙ: }وفوق كل ذي علم علٌم{ ]ٌوسؾ:-سبحانه-العلم، ولذلن لال 

فإن ذلن ٌنصرؾ منهم إلى نوع من المعلومات، دون نوع، ولد ٌوجد ذلن منهم  -ٌوصفون بالعلم

                                                           

 .2٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .ٔٓٙ/ٔأٌسر التفاسٌر: (ٕ)
 .5ٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .5ٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٕٗتفسٌر السعدي: (2)
 .ٔٓٙ/ٔأٌسر التفاسٌر: (1)
 .ٕٕٗانظر: تفسٌر السعدي: (5)
 .11ٔ/ٔانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة، البن عثٌمٌن: (ٓٔ)
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هل، وٌعمب ذكرهم النسٌان، ولد نجد فً حال دون حال، ولد تعترضهم اآلفات فٌخلؾ علمهم الج
الواحد منهم عالما بالفمه ؼٌر عالم بالنحو وعالما بهما ؼٌر عالم بالحساب وبالطب ونحوهما من 

[، ٕٔعلم حمٌمة، وكمال }لد أحاط بكل شًء علما{ ]الطبلق: -سبحانه-األمور، وعلم هللا 
 .(ٔ)["1ٕ}وأحصى كل شًء عددا{ ]الجن: 

 
 المرآن
ِ ُشَهَداَء بِاْلِمْسِط َوََّل ٌَْجِرَمنهُكْم َشنَآُن لَْوٍم َعلَى أََّله }ٌَا  اِمٌَن ّلِِله  تَْعِدلُوا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا ُكونُوا لَوه

َ َخبٌٌِر بَِما تَْعَملُوَن ) َ إِنه َّللاه  [8 :({ ]المائدة8اْعِدلُوا ُهَو أَْلَرُب ِللتهْمَوى َواتهمُوا َّللاه
 ٌر:التفس

امٌن بالحك، ابتؽاء وجه هللا، ُشهداء بالعدل، وال  ٌا أٌها الذٌن آَمنوا باهلل ورسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كونوا لوَّ
ٌحملنكم بُْؽُض لوم على أال تعدلوا، اعِدلوا بٌن األعداء واألحباب على درجة سواء، فذلن العدل 

 ٌر بما تعملون، وسٌجازٌكم به.ألرب لخشٌة هللا، واحذروا أن تجوروا. إن هللا خب
 فً سبب نزول اآلٌة ثبلثة ألوال:

أحدها: أنها نزلت من أجل كفار لرٌش أٌضا، ولد تمدم ذكرهم فً لوله تعالى: } َواَل ٌَْجِرَمنَّكُْم 
ن [، روى نحو هذا أبو صالح، عن ابٕ :َشنَآُن لَْوٍم أَْن َصدُّوُكْم َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم { ]المابدة

 .(ٖ)، وبه لال مماتل(ٕ)عباس
  .(٘()ٗ)أنها "نزلت فً لرٌش لما صدوا المسلمٌن عن المسجد الحرام". وهذا لول الحسن والثانً:

لال الجصاص:" لد ذكر هللا تعالى هذا المعنى فً هذه السورة فً لوله: }وال ٌجرمنكم  
فحمله الحسن على معنى اآلٌة [، ٕشنآن لوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا{ ]المابدة: 

 .(ٙ)األولى، واألولى أن تكون نزلت فً ؼٌرهم وأن ال تكون تكرارا"
والثالث: أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص ذهب إلى ٌهود بنً النضٌر ٌستعٌنهم فً دٌة، فهموا بمتله، فنزلت هذه 

 .(5)، وعبدهللا بن كثٌر(1)، ولتادة(2)اآلٌة، لاله مجاهد
}َواَل ٌَْجِرَمنَُّكْم َشنَآُن لَْوٍم َعلَى أاَلَّ تَْعِدلُوا " عن عبد هللا بن كثٌر: ،عن ابن جرٌجأخرج الطبري 

ًّ  ،نزلت فً ٌهود خٌبر ،اْعِدلُوا ُهَو أَْلَرُب ِللتَّْمَوى{ لال  ،ولال ابن جرٌج،-ملسو هيلع هللا ىلص-أرادوا لتل النب
وا أن ٌمتلوه ، إلى ٌهود ٌستعٌنهم فً دٌةذهب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :عبد هللا بن كثٌر فذلن لوله:  ،فهمُّ

 . ]ضٌؾ جداً[(ٓٔ)"...{، اآلٌة  }َواَل ٌَْجِرَمنَُّكْم َشنَآُن لَْوٍم َعلَى أاَلَّ تَْعِدلُوا اْعِدلُوا
ٌا أٌها الذٌن آَمنوا باهلل ورسوله دمحم  [،  أي:"1 :}ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ ]المابدةلوله تعالى:

 .(ٔٔ)"-ملسو هيلع هللا ىلص-
 .(ٕٔ)أي:" ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه"

لال الطبري:أي:" ٌا أٌها الذٌن ألّروا بوحدانٌة هللا، وأذعنوا له بالعبودٌة، وسلموا له األلوهة  
 .(ٔ)فً نبوته وفٌما جاءهم به من عند ربهم من شرابع دٌنه" وصدَّلوا رسوله محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           

 .2٘شؤن الدعاء: (ٔ)
 .ٕٗ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٕ)
 .2٘ٗ/ٔانظر: تفسٌر ممالت بن سلٌمان: (ٖ)
 .5ٙٗ/ٕانظر: أحكام المرآن للجصاص: (ٗ)
أن لرٌشا بعثت رجبل لٌمتل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فؤطلع هللا نبٌه على ذلن، ونزلت هذه  : "ٕٗ٘/ٔوفً زاد المسٌر (٘)

 اآلٌة، والتً بعدها، هذا لول الحسن".
 .5ٙٗ/ٕأحكام المرآن: (ٙ)
 .ٕٗ٘/ٔ، وزاد المسٌر:5ٔ/ٕظر: النكت والعٌون:ان (2)
 .ٕٗ٘/ٔ، وزاد المسٌر:5ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .5ٙ/ٓٔ(:صٙ٘٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .5ٙ/ٓٔ(:صٙ٘٘ٔٔوأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .1ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٙٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
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لال ابن عباس:" ما أنزل هللا آٌة فً المرآن، ٌمول فٌها: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا{، إال كان  
 .(ٕ)على شرٌفها وأمٌرها"

 .(ٖ)}آمنوا باهلل{، ٌعنً: بتوحٌد هللا" لال سعٌد بن جبٌر:"لوله:
الحكم بالنداء دلٌل على االهتمام به؛ ألن النداء ٌوجب انتباه لال ابن عثٌمٌن:"إن تصدٌر  

المناَدى؛ ثم النداء بوصؾ اإلٌمان دلٌل على أن تنفٌذ هذا الحكم من ممتضٌات اإلٌمان؛ وعلى أن 
 .(ٗ)فواته نمص فً اإلٌمان"

فؤرعها إذا سمعت هللا ٌمول: }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ "لال ابن مسعود رضً هللا عنه: 
 .(ٕ)سمعن؛ فإنه خٌر ٌؤمر به، أو شر ٌنهى عنه"

لال خٌثمة: "ما تمرأون فً المرآن: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا{، فإنه فً التوراة: ٌا أٌها 
 .(٘)المساكٌن"

ِ{ ]المابدةلوله تعالى: اِمٌَن ّلِلَّ كونوا مبالؽٌن فً اإِلستمامة بشهادتكم أي:"، [1 :}ُكونُوا لَوَّ
 .(ٙ)هلل"

 .(2)ٌعنً: لّوالٌن بالعدل" مماتل:"لال 
 .(1)أي: كونوا لوامٌن بالعدل" لال السمعانً:"

معناه: كونوا لوامٌن هلل بالحك فً كل ما ٌلزمكم المٌام به من األمر  لال الجصاص:"
 .(5)بالمعروؾ والعمل به والنهً عن المنكر واجتنابه، فهذا هو المٌام هلل بالحك"

أي خلفاءه شهداء بالعدالة، كما لال تعالى: }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا ُكونُوا  لال الراؼب:"
ٌِْن{ ]النساء ِ َولَْو َعلَى أَْنفُِسُكْم أَِو اْلَواِلَد اِمٌَن بِاْلِمْسِط ُشَهَداَء ّلِلَّ  .(ٓٔ)["ٖ٘ٔ :لَوَّ

خبلص هلل فى أي: لٌكن من دأبكم وعادتكم المٌام بالحك فى أنفسكم باإل لال المراؼً:"
كل ما تعملونه من أمر دٌنكم وأمر دنٌاكم، بؤن ترٌدوا بعملكم الخٌر والتزام الحك بدون اعتداء 

 .(ٔٔ)على أحد، وفى ؼٌركم باألمر بالمعروؾ والنهى عن المنكر ابتؽاء مرضاة هللا"
 .(ٕٔ)ُشهداء بالعدل" [،  أي:"1 :}ُشَهَداَء بِاْلِمْسِط{ ]المابدةلوله تعالى:

 .(ٖٔ)أي: لوالٌن، للصدق" السمعانً:"لال 
الشهادة هنا عبارة عن إظهار الحك للحاكم لٌحكم به، أو إظهاره هو له  لال المراؼً:"

بالحكم به أو اإللرار به لصاحبه، وفى كل حال تكون بالعدل ببل محاباة لمشهود له وال لمشهود 
 علٌه، ألجل لرابة أو مال أو جاه، وال تركه لفمر أو مسكنة.

فالعدل هو مٌزان الحموق، إذ متى ولع الجور فى أمة ألى سبب زالت الثمة من الناس 
وانتشرت المفاسد، وتمطعت روابط المجتمع، فبل ٌلبث أن ٌسلط هللا علٌهم بعض عباده الذٌن هم 

                                                                                                                                                                      

 .2ٗٗ/5جامع البٌان: (ٔ)
 .5ٙٔ/ٔ(:صٖ٘ٓٔحاتم)( أخرجه ابن أبً ٕ)
 .5ٓٓٔ/ٗ(:صٗٓٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .  2ٖٖ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٗ)

 5ٕٓ/ٖ(:ص2ٕٓ٘، و)5ٙٔ/ٔ(:ص 2ٖٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .5ٕٓ/ٖ(:صٕٙٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٖٖٓصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .2٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .5ٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (1)
 .5ٙٗ/ٕأحكام المرآن: (5)
 .5ٕٕ/ٗتفسٌر الراؼب االصفهانً: (ٓٔ)
 .1ٙ/ٙتفسٌر المراؼً: (ٔٔ)
 .1ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .5ٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٖٔ)
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ألرب منهم إلى العدل فٌذٌموهم الوبال والنكال، وتلن سنة هللا فى حاضر األمم وؼابرها، ولكن 
 .(ٔ) ٌعتبرون"الناس ال

 :أربعة ألوالوفى هذه الشهادة ثبلثة 
 .(ٕ)وهذا لول الحسن ،أنها الشهادة بحموق الناس :أحدها

كموله تعالى: وهو  .(ٖ)وهذا لول بعض البصرٌٌن ،الشهادة بما ٌكون من معاصً العباد :والثانً
العدالة الذٌن حكم هللا [ فكان معناه: أن كونوا من أهل ٖٗٔ}لتكونوا شهداء على الناس{ ]البمرة: 

 .(ٗ)بؤن مثلهم ٌكونون شهداء على الناس ٌوم المٌامة
 .(٘)الشهادة ألمر هللا تعالى بؤنه حك :الثالث

 .(ٙ)أي: تبٌّنون عن دٌن هللا، ألن الشاهد ٌبٌن ما ٌشهد علٌه. وهذا لول الزجاج والرابع:
 .(1)مرادة الحتمال اللفظ لها" (2)وجابز أن تكون هذه المعانً كلها لال الجصاص:" 

وال ٌحملنكم  [،  أي:"1 :}َواَل ٌَْجِرَمنَُّكْم َشنَآُن لَْوٍم َعلَى أاَلَّ تَْعِدلُوا{ ]المابدةلوله تعالى:
 .(5)شدة بؽضكم لؤلعداء على ترن العدل فٌهم واالعتداء علٌهم"

ٌَمُوُل: ال تحملنكم عداوة المشركٌن، ٌعنً: كفار مكة، }َعلى أاَلَّ تَْعِدلُوا{ َعلَى  لال مماتل:"
 .(ٓٔ)ُحّجاج َربٌِعَة وتستحلوا منهم محرما"

المعنى: ال ٌحملنكم بؽضكم للمشركٌن على أن تتركوا العدل فتعتدوا  لال الزمخشري:"
علٌهم بؤن تنتصروا منهم وتتشفوا بما فً للوبكم من الضؽابن بارتكاب ما ال ٌحل لكم من مثلة 

 .(ٔٔ)أو لذؾ أو لتل أوالد أو نساء أو نمض عهد أو ما أشبه ذلن"
كما تشهدون لولٌكم، فاشهدوا علٌه، وكما تشهدون على عدوكم  أي:": لال السعدي

فاشهدوا له، ولو كان كافرا أو مبتدعا، فإنه ٌجب العدل فٌه، ولبول ما ٌؤتً به من الحك، ألنه 
 .(ٕٔ)حك ال ألنه لاله، وال ٌرد الحك ألجل لوله، فإن هذا ظلم للحك"

 .(ٖٔ)، بالسكون«شنآن»:ولرئ
اعِدلوا بٌن األعداء واألحباب  [،  أي:"1 :ُهَو أَْلَرُب ِللتَّْمَوى{ ]المابدة}اْعِدلُوا لوله تعالى:

 .(ٗٔ)على درجة سواء، فذلن العدل ألرب لخشٌة هللا"
 .(٘ٔ)"-َعزَّ َوَجلّ  -فاعدلوا فَإِن العدل ألرب للتموى، ٌعنً: لخوؾ َّللاَّ لال مماتل:"

ا ،اعدلوا  أٌها المإمنون لال الطبري:أي:"  ،على كل أحد من الناس ولًٌّا لكم كان أو عدوًّ
، والعدُل فاحملوهم على ما أمرتكم أن تحملوهم علٌه من أحكامً، وال تجوروا بؤحد منهم عنه

علٌهم ألرب لكم أٌها المإمنون إلى التموى، وإنما وصؾ جل ثناإه  العَْدل  بما وصفه به من أنه  
كان ال  ،ومن كان هلل مطٌعا ،ادال كان هلل بعدله مطٌعًاألرب للتموى  من الجور، ألن من كان ع

                                                           

 .1ٙ/ٙتفسٌر المراؼً: (ٔ)
 .5ٔ/ٕ، والنكت والعٌون:5ٙٗ/ٕانظر: أحكام المرآن للجصاص: (ٕ)
 .5ٔ/ٕ، والنكت والعٌون:5ٙٗ/ٕن للجصاص:انظر: أحكام المرآ (ٖ)
 .5ٙٗ/ٕانظر: أحكام المرآن للجصاص: (ٗ)
 .5ٔ/ٕ، والنكت والعٌون:5ٙٗ/ٕانظر: أحكام المرآن للجصاص: (٘)
 .ٙ٘ٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٙ)
 ٌمصد االلوال الثبلثة األولى.. (2)
 .5ٙٗ/ٕأحكام المرآن: (1)
 .ٖٖٓصفوة التفاسٌر: (5)
 .2٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .ٕٔٙ/ٔالكشاؾ: (ٔٔ)
 .ٕٕٗتفسٌر السعدي: (ٕٔ)
 .ٕٔٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٖٔ)
 .1ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
 .2٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘ٔ)
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كان بعًٌدا من  ،ومن كان هلل عاصٌا ،ومن كان جابرا كان هلل عاصٌا ،شن من أهل التموى
 .(ٔ)"تمواه

لال المراؼً:"هذه الجملة توكٌد للجملة السالفة للعناٌة بؤمر العدل وأنه فرٌضة ال هوادة 
والبعد عن سخطه. وتركه من أكبر المعاصً، لما ٌنشؤ عنه من فٌها، ألنه ألرب لتموى هللا 

 .(ٕ)المفاسد التً تموض نظم المجتمعات، وتمطع الروابط بٌن األفراد، وتجعل بؤسهم بٌنهم شدٌدا"
أي: كلما حرصتم على العدل واجتهدتم فً العمل به، كان ذلن ألرب  لال السعدي:"

 .(ٖ)لتموى للوبكم، فإن تم العدل كملت التموى"
على ترن العدل، ثم استؤنؾ فصرح  نهاهم أوال أن تحملهم البؽضاء لال الزمخشري:"

لهم باألمر بالعدل تؤكٌدا وتشدٌدا، ثم استؤنؾ فذكر لهم وجه األمر بالعدل وهو لوله: }هو ألرب 
للتموى{، أى: العدل ألرب إلى التموى، وأدخل فً مناسبتها، أو ألرب إلى التموى لكونه لطفا 
فٌها. وفٌه تنبٌه عظٌم على أن وجود العدل مع الكفار الذٌن هم أعداء هللا إذا كان بهذه الصفة من 

 .(ٗ)الموة، فما الظن بوجوبه مع المإمنٌن الذٌن هم أولٌاإه وأحباإه؟"
َ{ ]المابدةلوله تعالى:  .(٘)أي:" واخشوا هللا بما أمركم به"[،1 :}َواتَّمُوا َّللاَّ

 .(ٙ)واتموا هللا "فً ترن ما أمركم به، وارتكاب ما نهاكم عنه" أي:لال الماترٌدي:
 .(2)لال المراؼً:" أي: واتموا سخطه وعمابه"

أن تجوروا فً عباده فتجاوزوا فٌهم حكمه  ،واحذروا أٌها المإمنون لال الطبري:أي:"
 .(1)وتستوجبوا منه ألٌم نكاله" ،فٌحّل بكم عموبته ،ولضاَءه الذٌن بٌّن لكم

َ َخبٌٌِر بَِما تَْعَملُوَن{ ]المابدةتعالى:لوله  إن هللا مطلع على أعمالكم،  [،  أي:"1 :}إِنَّ َّللاَّ
 .(5)وسٌجازٌكم به"

 .(ٓٔ)من الطاعة وؼٌره"لال السمرلندي: أي:"
 .(ٔٔ)ٌعظهم وٌحذرهم" لال مماتل:"

 .(ٕٔ)عالم بما تعملون مجازٌكم به" لال الثعلبً:أي:"
 ،إن خًٌرا فخٌر ،وسٌجزٌكم على ما علم من أفعالكم التً عملتموها :أي لال ابن كثٌر:"

 .(ٖٔ)وإن شرا فشر"
إن هللا ذو خبرة وعلم بما تعملون أٌها المإمنون فٌما أمركم به وفٌما  لال الطبري:أي:"

 ،حتى ٌجازٌكم به جزاَءكم ،ُمْحٍص ذلكم علٌكم كلّه ،من عمل به أو خبلٍؾ له ،نهاكم عنه
 .(ٗٔ)فاتموا أن تسٌبوا" ،والمسًَء بإساءته ،المحسَن منكم بإحسانه
ألن هللا "ال ٌخفى علٌه شىء من أعمالكم ظاهرها وباطنها، واحذروا أن  لال المراؼً:

ٌجازٌكم بالعدل على ترككم للعدل، ولد مضت سنته فى خلمه بؤن ٌجعل جزاء ترن العدل فى 
 .(ٔ)د، وفى اآلخرة الخزي ٌوم الحساب"الدنٌا الذلة والمهانة لؤلمم واألفرا

                                                           

 .]بتصرؾ[52-5ٙ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٙ/ٙتفسٌر المراؼً: (ٕ)
 .ٕٕٗتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .ٖٔٙ-ٕٔٙ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .2ٖٖ/ٔبحر العلوم: (٘)
 .2ٙ٘/ٖتفسٌر الماترٌدي: (ٙ)
 .5ٙ/ٙتفسٌر المراؼً: (2)
 .52/ٓٔتفسٌر الطبري: (1)
 .1ٓٔ، والتفسٌر المٌسر:ٖٖٓانظر: صفوة التفاسٌر: (5)
 .2ٖٖ/ٔبحر العلوم: (ٓٔ)
 .2٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .ٖٗ/ٗتفسٌر الثعلبً: (ٕٔ)
 .ٕٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
 .52/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
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 الفوابد:
 وجوب المٌام بحك هللا تعالى على العبد، وهو ذكره وشكره بطاعته. -ٔ
 وجوب العدل فً الحكم والمول والشهادة والفعل ومع الولً والعدو سواء. -ٕ
 تؤكٌد األمر بتموى هللا عز وجل. -ٖ
 

 المرآن
ُ الهِذٌَن آَمنُوا  اِلَحاِت لَُهْم َمْؽِفَرةٌ َوأَْجٌر َعِظٌٌم )}َوَعَد َّللاه  [9 :({ ]المائدة9َوَعِملُوا الصه

 التفسٌر:
وعد هللا الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله وعملوا الصالحات أن ٌؽفر لهم ذنوبهم، وأن ٌثٌبهم على ذلن 

 الجنة، وهللا ال ٌخلؾ وعده.
 سبب النزول:

بعد ما أسلموا: ما لنا فً اآلخرة ولد أخرجنان إن أهل مكة لالوا ٌمال: لال السمرلندي:" 
، }وعملوا الصالحات{، بعد اإلسبلم، -ملسو هيلع هللا ىلص-وأصحابن!. فمالوا: }وعد هللا الذٌن آمنوا{ باهلل وبدمحم 

 .(ٕ)}لهم مؽفرة{، لما فعلوا فً حال الشرن، }وأجر عظٌم{، فً اآلخرة"
ُ الَِّذٌَن آلوله تعالى:  اِلَحاِت{ ]المابدة}َوَعَد َّللاَّ وعد هللا الذٌن  [، أي:"5 :َمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

 .(ٖ)صدَّلوا هللا ورسوله وعملوا الصالحات"
اِلحاِت{، ٌعنً: وأدوا الفرابض" تل:"الال مم   .(ٗ)}َوَعِملُوا الصَّ
اِلحاِت{، ٌعنً: الطاعات" لال السمرلندي:"   .(٘)}َوَعِملُوا الصَّ
 .(ٙ)أن ٌؽفر لهم ذنوبهم" [، أي:"5 :{ ]المابدةَمْؽِفَرةٌ ْم }لَهُ لوله تعالى: 
 .(2)أي: تؽطٌة على ذنوبهم"لال الزجاج:" 

 .(1)لذنوبهم " :أي ،}َمْؽِفَرةٌ { لال ابن كثٌر:"
لهإالء الذٌن وفوا بالعمود والمٌثاق الذي واثمهم به ربهم}مؽفرة{،  لال الطبري:أي:" 

وهً ستر ذنوبهم السالفة منهم علٌهم وتؽطٌتها بعفوه لهم عنها، وتركه عموبتهم علٌها 
 .(5)وفضٌحتهم بها"

 .(ٓٔ)تمدٌرها: ولال لهم مؽفرة، ألن الوعد لول، فلذلن جمع الكبلم" لال الثعلبً:" 
 .(ٔٔ)وأن ٌثٌبهم على ذلن الجنة" [، أي:"5 :}َوأَْجٌر َعِظٌٌم{ ]المابدةلوله تعالى:

 .(ٕٔ)ٌعنً: جزاء حسنا َوُهَو الجنة"لال مماتل:" 
 .(ٖٔ)جزاء على إٌمانهم" لال الزجاج:أي:" 

ال ٌنالونها  ،الجنة التً هً من رحمته على عباده :}َوأَْجٌر َعِظٌٌم{، وهولال ابن كثٌر:"
وهو تعالى الذي  ،وإن كان سبب وصول الرحمة إلٌهم أعمالهم ،بل برحمة منه وفضل ،بؤعمالهم

 .(ٔ)فله الحمد والمنة " ،فالكل منه وله ،جعلها أسبابًا إلى نٌل رحمته وفضله وعفوه ورضوانه

                                                                                                                                                                      

 .5ٙ/ٙتفسٌر المراؼً: (ٔ)
 .2ٖٖ/ٔبحر العلوم: (ٕ)
 .1ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .2ٖٖ/ٔبحر العلوم: (٘)
 .1ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٙ٘ٔ/ٕمعانً المرآن: (2)
 .ٖٙ-ٕٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .51/ٓٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٖٗ/ٗتفسٌر الثعلبً: (ٓٔ)
 .1ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .1٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
 .ٙ٘ٔ/ٕمعانً المرآن: (ٖٔ)
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ٌمول: ولهم مع عفوه لهم عن ذنوبهم السالفة منهم، جزاًء على أعمالهم لال الطبري:" 
من خٌره ؼٌر « العظٌم»ووفابهم بالعمود التً عالدوا ربهم علٌها، }أجر عظٌم{، والتً عملوها 

 .(ٕ)محدود مبلؽه، وال ٌعرؾ منتهاه ؼٌره تعالى ذكره"
بٌان للوعد بعد تمام الكبلم لبله،  "،}لَُهْم َمْؽِفَرةٌ َوأَْجٌر َعِظٌٌم{لوله تعالى: لال الزمخشري: 

كؤنه لال: لدم لهم وعدا فمٌل: أى شًء وعده لهم؟ فمٌل: لهم مؽفرة وأجر عظٌم، وهذا المول 
ٌتلمون به عند الموت وٌوم المٌامة، فٌسرون به وٌستروحون إلٌه وٌهون علٌهم السكرات 

 .(ٖ)واألهوال لبل الوصول إلى الثواب"
 .(ٗ)هً تمادٌر محتملة، واألول أوجهها" الزمخشري لاببل:" علّك أبو حٌان على كبلم 
"أي: ال تعرؾ كنهه أفهام  لَُهْم َمْؽِفَرةٌ َوأَْجٌر َعِظٌٌم{:،فً معنى لوله}  لال المرطبً: 

ةِ أَْعٌٍُن{ ]السجدة الخلك، كما لال: ًَ لَُهْم ِمْن لُرَّ [، وإذا لال هللا 2ٔ :}فبََل تَْعلَُم نَْفٌس َما أُْخِف
[، فمن ذا الذي ٌمدر ٔٔ[، و}أجر كبٌر{]هود: ٔٔتعالى:}أجر عظٌم{، و}أجر كرٌم{]ٌس: 

 .(٘)لدره؟"
 :(ٙ)لولٌن اآلٌةوذكر ابن الجوزي فً تفسٌر هذه  

 أحدهما: أن المعنى: وعدهم هللا أن ٌؽفر لهم وٌؤجرهم، فاكتفى بما ذكر عن هذا المعنى.
 وعدهم فمال: لهم مؽفرة.والثانً: أن المعنى: 

 الفوائد:
 الترؼٌب والترهٌب بذكر الوعد والوعٌد.-ٔ
 .(2)هذه آٌة وعد للمإمنٌن بستر الذنوب علٌهم وبالجنة فهً األجر العظٌم" لال ابن عطٌة:"-ٕ
 

 المرآن
 [ٓٔ :({ ]المائدةٓٔ}َوالهِذٌَن َكفَُروا َوَكذهبُوا بِآٌَاتِنَا أُولَئَِن أَْصَحاُب اْلَجِحٌِم )

 التفسٌر:
والذٌن جحدوا وحدانٌة هللا الدالة على الحك المبٌن، وكذَّبوا بؤدلته التً جاءت بها الرسل، هم 

 أهل النار المبلزمون لها.
[، أي:" والذٌن جحدوا وحدانٌة هللا الدالة على ٓٔ :لوله تعالى:}َوالَِّذٌَن َكفَُروا{ ]المابدة 

 .(1)الحك المبٌن"
الكفر هنا هو الكفر باهلل ورسله، ال فارق فى ذلن بٌن كفر بالجمٌع وكفر  لال المراؼً:" 

 .(5)بالبعض"
[، أي:" وكذَّبوا بؤدلته التً جاءت بها ٓٔ :لوله تعالى:}َوَكذَّبُوا بِآٌَاتِنَا{ ]المابدة 

 .(ٓٔ)الرسل"
 .(ٔٔ)الدالة على الحك المبٌن، فكذبوا بها بعد ما أبانت الحمابك" لال السعدي:اآلٌات " 
 وآٌات هللا لسمان:  لال المراؼً:" 
 آٌاته المنزلة على رسله. -

                                                                                                                                                                      

 .ٖٙ-ٕٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .51/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٔٙ/ٔالكشاؾ: (ٖ)
 .52ٔ/ٗالبحر المحٌط: (ٗ)
 .ٓٔٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (٘)
 .ٕ٘٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٙ)
 .ٙٙٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (2)
 .5ٓٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .5ٙ/ٙتفسٌر المراؼً: (5)
 .5ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٕٕٗتفسٌر السعدي: (ٔٔ)
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وآٌاتها التً ألامها فى األنفس واآلفاق للداللة على وحدانٌته وكماله ولدرته وإرادته، وعلى   -
 .(ٔ)صدق رسله فٌما ٌبلؽون عنه"

 .(ٕ)[، أي:" أهل النار المبلزمون لها"ٓٔ :تعالى:}أُولَبَِن أَْصَحاُب اْلَجِحٌِم{ ]المابدةلوله  
 .(ٖ)أى: ال ٌفارلونها" لال النسفً:" 
 .(ٗ)"المبلزمون لها مبلزمة الصاحب لصاحبه لال السعدي:أي:" 
بل هو الَحَكُم  ،وحكمته وُحْكمه الذي ال ٌجور فٌه ،وهذا من عدله تعالى لال ابن كثٌر:" 

 .(٘)العدل الحكٌم المدٌر"
}لَالُوا اْبنُوا  :الجحٌم النار العظٌمة كما لال تعالى حكاٌة عن لوم إبراهٌم لال المراؼً:" 

 .(ٙ)["52 :لَهُ بُْنٌَانًا فَؤَْلمُوهُ فًِ اْلَجِحٌِم{ ]الصافات
 .(2)وظلمة مرءاها"الجحٌم هً النار، وسمٌت بذلن لبعد لعرها لال الشٌخ ابن عثٌمٌن: و 
أي: النار التً اشتّد تولدها فاشتّد احمرارها فبل ٌراها أحد إال  {"الجحٌم لال الشربٌنً:} 

أحجم عنها فٌلمون فٌها ثم ٌبلزمونها فبل ٌنفكون عنها كما هو شؤن الصاحب وهذا من عادة هللا 
ك الدعوة وفٌه مزٌد وعد سبحانه وتعالى إنه ٌتبع حال أحد الفرٌمٌن حال الفرٌك اآلخر وفاء بح

 .(1)للمإمنٌن وتطٌٌب لملوبهم"
 -الجحٌم: النار الشدٌدة الولود، ولد جحم فبلن النار إذا شدد ولودها،  لال الزجاج:" 

 وٌمال لعٌن األسد جحمة لشدة تولدها، وٌمال لولود الحرب، وهو شدة المتال فٌها: جاحم.
 :(5)لال الشاعر

  التخٌل والمراح              ى لجاحمها والخٌل ال ٌبم
 .(ٓٔ)النجدات والفرس الولاح"               إال الفتى الصبار فً 

جاءت الجملة فعلٌة متضمنة الوعد بالماضً الذي  (ٔٔ)«المإمنٌن»فً  لال أبو حٌان:" 
هو دلٌل على الولوع، فؤنفسهم متشولة لما وعدوا به، متشوفة إلٌه مبتهجة طول الحٌاة بهذا 

 الوعد الصادق. 
جاءت الجملة اسمٌة دالة على ثبوت هذا الحكم لهم، وأنهم أصحاب  «الكافرٌن»وفً 

النار، فهم دابمون فً عذاب، إذ حتم لهم أنهم أصحاب الجحٌم، ولم ٌؤت بصورة الوعٌد، فكان 
 .(ٕٔ)ٌكون الرجاء لهم فً ذلن"

 الفوائد:
 الترؼٌب والترهٌب بذكر الوعد والوعٌد.-ٔ
وسوء أعمالهم لد ران على للوبهم، فؤصبحوا صما أن هإالء الكافرٌن نفوسهم لد فسدت، -ٕ

 عمٌا ال ٌبصرون، لذلن استحموا العذاب فى نار عظٌمة أعدها هللا لمن كفر وكذب بآٌاته.
 
 المرآن

                                                           

 .5ٙ/ٙتفسٌر المراؼً: (ٔ)
 .5ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٖٗ/ٔتفسٌر النسفً: (ٖ)
 .ٕٕٗتفسٌر السعدي: (ٗ)
 .ٖٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .5ٙ/ٙتفسٌر المراؼً: (ٙ)
 .2ٖتفسٌر جزء عم البن عثٌمٌن: (2)
 .ٖٓٙ/ٔالسراج المنٌر فً اإلعانة على معرفة بعض معانً كبلم ربنا الحكٌم الخبٌر: (1)
البٌتان لسعد بن مالن بن ضبٌعة، وكان شاعراً جاهلٌاً مجٌداً وفارساً من سادات بكر بن وابل، انظر الحماسة (5)

 .(5ٕٔ /ٔبشرح التبرٌزي: )
 .ٕٔٓ-ٕٓٓ/ٕمعانً المرآن: (ٓٔ)
اِلَحاِت لَُهْم َمْؽِفَرةٌ َوأَْجٌر َعِظٌٌم ) فً اآلٌة السابمة: (ٔٔ) ُ الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ  [.5({ ]المابدة : 5}َوَعَد َّللاَّ
 .52ٔ/ٗالبحر المحٌط: (ٕٔ)
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ٌِْدٌَ  ٌُْكْم أَ ٌُْكْم إِْذ َهمه لَْوٌم أَْن ٌَْبُسُطوا إِلَ ِ َعلَ ٌِْدٌَُهْم }ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا اْذُكُروا نِْعَمَت َّللاه ُهْم فََكؾه أَ
ِ فَْلٌَتََوكهِل اْلُمْإِمنُوَن ) َ َوَعلَى َّللاه  [ٔٔ :({ ]المائدةَٔٔعْنُكْم َواتهمُوا َّللاه

 التفسٌر:
ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه اذكروا ما أنعم هللا به علٌكم من نعمة األمِن، 

الذٌن أرادوا أن ٌبطشوا بكم، فصرفهم هللا عنكم، وحال بٌنهم وإلماِء الرعب فً للوب أعدابكم 
وبٌن ما أرادوه بكم، واتموا هللا واحذروه، وتوكلوا على هللا وحده فً أموركم الدٌنٌة والدنٌوٌة، 

 وثِموا بعونه ونصره.
 :ألوالفً سبب نزول اآلٌة 

ن فنزل ذل ،فهّموا أن ٌمتلوه، ٌستعٌن بهم فً دٌة ،بنً النضٌر أن النبً خرج إلى ٌهود :اأحده
، (٘)، وٌزٌد بن أبً زٌاد(ٗ)كثٌر، وعبدهللا بن (ٖ)ومجاهد، (ٕ)وأبً مالن، (ٔ)وهذا لول لتادة ،فٌه

 .(2)، وذكره مماتل(ٙ)وعكرمة
ابن عباس:" أن لوما من الٌهود َصنَعوا لرسول هللا وأصحابه وأخرج الطبري عن 
وأمَر أصحابه فلم  ،فلم ٌؤِت الطعام ،فؤوحى هللا إلٌه بشؤنهم ،طعاما لٌمتلوه إذا أتى الطعام

 .(1)ٌؤتوه"
أدخل الطبري تحت هذه الترجمة عن ابن عباس خبلؾ ما ترجم به من  لال ابن عطٌة:"

أن لوما من الٌهود صنعوا للنبً ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه طعاما لٌمتلوه إذا أتى الطعام، فٌشبه أن ابن عباس 
 .(5)"إنما وصؾ لصة بنً النضٌر المتمدمة

اذكروا نعمة هللا علٌكم إذ هم لوم أن ٌبُسطوا }ٌا أٌها الذٌن آمنوا  :ي عن لتادة لولهور والثانً:
إلٌكم أٌدٌهم .....{اآلٌة، ذكر لنا أنها نزلت على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهو ببَْطِن نخل فً الؽَْزوة 

فؤطلعه هللا على ذلن. ذكر لنا أن رجبل انتدب  ،السابعة، فؤراد بنو ثعلبة وبنو محارب أن ٌفتِكوا
ًَّ  ،لمتله  :أستلُّه ؟ لال :خذه! لال :ٌا نبً هللا ؟ لال ،آخذه :فمال ،هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسٌفُه موضوع فؤتى نب

هللا ٌمنعُنً منن!. فهّدده أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأؼلظوا : من ٌمنعن منًِّ ؟ لال ،فمال ،نعم! فسلَّه
ًُّ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،له المول  فؤنزلت علٌه صبلة الخوؾ عند ذلن ، أصحابَه بالرحٌلفشاَم السٌَّؾ وأمر نب

 ]ضعٌؾ[.(ٓٔ)"
ي عن جابر بن عبد هللا األنصاري: "أن رجبل من محارب ٌمال له ؼورث بن وور

الحارث لال لمومه من ؼطفان ومحارب: أال ألتل لكم دمحما؟ لالوا: نعم، وكٌؾ تمتله؟ لال: أفتن 
وهو جالس وسٌفه فً حجره، فمال: ٌا دمحم أنظر إلى سٌفن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -به، لال فؤلبل إلى رسول هللا 

ثم لال: ٌا دمحم ما  -عز وجل  -، فؤخذه فاستله، ثم جعل ٌهزه وٌهم به، فكبته هللا «نعم»هذا؟ لال: 
، ثم أؼمد «ٌمنعنً هللا منن»، لال: أال تخافنً وفً ٌدي السٌؾ؟ لال: «ال»تخافنً؟ لال: 

                                                           

 .ٔٓٔ/ٓٔ(:ص2٘٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٗٓٔ/ٓٔ(:صٖٙ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٕٓٔ/ٓٔ(:ص5٘٘ٔٔ(، و)1٘٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٖٓٔ/ٓٔ(:صٔٙ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٖٓٔ-ٕٓٔ/ٓٔ(:صٓٙ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٗٓٔ-ٖٓٔ/ٓٔ(:صٕٙ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٓٙٗ-5٘ٗ/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .٘ٓٔ/ٓٔ(:صٗٙ٘ٔٔأخرجه الطبري) (1)
 .2ٙٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (5)
 وهذا مرسل صحٌح اإلسناد.، ٘ٓٔ/ٓٔ(:ص٘ٙ٘ٔٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)

 ( وزاد نسبته لعبد بن حمٌد.1ٖ/ ٖوذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )
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فؤنزل هللا تعالى: }اذكروا نعمة هللا علٌكم إذ هم لوم أن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ده إلى رسول هللا السٌؾ ور
 ]ضعٌؾ[.(ٔ)ٌبسطوا إلٌكم أٌدٌهم{"

وفً السٌاق نفسه لال الضحان: "كان سبب نزول هذه اآلٌة أن النبً صلى هللا علٌه 
تاه رجل من الٌهود شدٌد محارب، وسلم خرج ذات لٌلة إلى البمٌع إلى لبور الشهداء وحده، فؤ

فمال: إن كنت نبٌا كما تزعم فؤعطنً سٌفن هذا، فإن األنبٌاء ال ٌبخلون، فؤعطاه سٌفه فشهر 
الٌهودي السٌؾ وهزه لٌضربه به. فلم ٌجترئ للرعب الذي لذفه هللا تعالى فً للبه، ثم رد علٌه 

 .(ٕ)م{"السٌؾ فنزل: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا اذكروا نعمة هللا علٌك
وذكر الوالدي وابن أبً حاتم أنه أسلم. وذكر لوم أنه ضرب برأسه فً  لال المرطبً:"
 .(ٖ)ساق شجرة حتى مات"

 .(ٗ)ثابتة فً الصحٌح" -وهو َؼْوَرث بن الحارث  -ولصة هذا األعرابً  لال ابن كثٌر:" 
ملسو هيلع هللا ىلص، هذا لول ابن والثالث: أنها نزلت فً حك الٌهود حٌن ظاهروا المشركٌن على رسول هللا 

 .(٘)زٌد
والرابع: وحكى ابن فورن عن الحسن بن أبً الحسن: "أن اآلٌة نزلت بسبب أن لرٌشا بعثت 

 .(ٙ)إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص رجبل لٌؽتاله وٌمتله، فؤطلعه هللا تعالى على ذلن وكفاه شره"
اآلٌة نزلت عمب ؼزوة الخندق وحٌن لال ابن عطٌة:" وٌحسن على هذا المول أن تكون  

 .(2)هزم هللا األحزاب"
[، أي لد أعطٌتم ٖوالخامس: أنها نزلت فً معنى: }الٌوم ٌبس الذٌن كفروا من دٌنكم{]المابدة:

الظفر علٌهم، فمال:}ٌا أٌها الذٌن آمنوا اذكروا نعمت هللا علٌكم إذ هم لوم أن ٌبسطوا إلٌكم أٌدٌهم 
 .(1)ه الزجاجفكؾ أٌدٌهم عنكم{. لال

لال أبو حٌان:" ولد طولوا بذكر أسباب أخر. وملخص ما ذكروه أن لرٌشا، أو بنً  
النضٌر، أو لرٌظة، أو ؼورثا، هموا بالمتل بالرسول، أو المشركٌن هموا بالمتل بالمسلمٌن، أو 

الخندق  ، أو عمٌب(5)لاله الزجاج[، ٖ{]المابدة:الٌوم ٌبس الذٌن كفروا من دٌنكم} :نزلت فً معنى
والذي تمتضٌه اآلٌة أن هللا  [،ٕ٘{]األحزاب:وكفى هللا المإمنٌن المتال}:حٌن هزم هللا األحزاب

تعالى ذكر المإمنٌن بنعمه إذ أراد لوم من الكفار لم ٌعٌنهم هللا بل أبهمهم أن ٌنالوا المسلمٌن 
 .(ٓٔ)بشر، فمنعهم هللا، ثم أمرهم بالتموى والتوكل علٌه"

عنى هللا بالنعمة  :لوُل من لال ،وأولى األلوال بالصحة فً تؤوٌل ذلن لال الطبري:"
نعمتَه على المإمنٌن به وبرسوله التً أنعم بها علٌهم فً استنماذه نبٌّهم  ،التً ذكر فً هذه اآلٌة

 ًّ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً دمحما ملسو هيلع هللا ىلص مما كانت ٌهود بنً النضٌر همت به من لتله ولتل من معه ٌوَم سار إلٌهم نب
لها عن لتٌلً عمرو بن أمٌة، الدٌة التً كان  وإنما للنا ذلن أولى بالصحة فً تؤوٌل ذلن ألن تحمَّ

وخٌانتها ربَّها وأنبٌاءها. ثم  ،هللا جل ثناإه عمًّب ذكر ذلن برمً الٌهود بصنابعها ولبٌح أفعالها

                                                           

طرٌك ابن إسحاق ( من ٔٙ/ٔأخرجه أبو نعٌم )دالبل النبوة: ، و5ٖٔأخرجه الواحدي فً اسباب النزول: (ٔ)
به، وإسناده ضعٌؾ لعنعنة ابن إسحاق، وضعؾ عمرو بن عبٌد فإنه مبتدع داعٌة )علوم الحدٌث البن الصبلح: 

 ( .ٖٓٙرلم:  - 2ٗ/ٕ( )تمرٌب التهذٌب: 1ٖ( )الباعث الحثٌث: ٖٓٔ
، 5ٖٔ/ ٙ، والبٌهمً  1ٖٗومسلم  ٖٙٔٗو  ٖ٘ٔٗأصل الحدٌث فصحٌح. أخرجه البخاري و

 .ٙٓٔ/ٓٔ(:صٙٙ٘ٔٔوالطبري)
 .2ٖٗ/ٔبحر العلوم: (ٕ)
 .ٔٔٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .ٖٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٕٙ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (٘)
 .2ٙٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٙ)
 .2ٙٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (2)
 .2٘ٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (1)
 .2٘ٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (5)
 .51ٔ/ٗالبحر المحٌط: (ٓٔ)
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فكان معلوما بذلن أنه ملسو هيلع هللا ىلص لم ٌإمر بالعفو  ،الصفح عن عظٌم جهلهمو ،أمر نبٌَّه ملسو هيلع هللا ىلص بالعفو عنهم
وؼٌُرهم كان ٌبسط األٌدي   {إذ هم لوم أن ٌبسطوا إلٌكم أٌدٌهم}: عنهم والصفح َعِمٌب لوله

وا ببسط األٌدي إلٌهم ؼٌَرهم لكان حرًٌّا أن ٌكون األمر بالعفو  إلٌهم، ألنه لو كان الذٌن همُّ
ن لم ٌجر لهم بذلن ذكر ولكان الوصؾ بالخٌانة فً وصفهم فً هذا  ،ح عنهموالصف ال عمَّ

ففً ذلن ما ٌنبا عن صحة ما لضٌنا له  ،، ال فً وصؾ من لم ٌجر لخٌانته ذكرالموضع
 .(ٔ)" دون ما خالؾ ،بالصحة من التؤوٌبلت فً ذلن

ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله  [، أي:"ٔٔ :{ ]المابدة}ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوالوله تعالى:
 .(ٕ)وعملوا بشرعه"

لال ابن عباس:" ما أنزل هللا آٌة فً المرآن، ٌمول فٌها: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا{، إال كان 
 .(ٖ)على شرٌفها وأمٌرها"

 .(ٗ)}آمنوا باهلل{، ٌعنً: بتوحٌد هللا" لال سعٌد بن جبٌر:"لوله:
إذا سمعت هللا ٌمول: }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ فؤرعها "لال ابن مسعود رضً هللا عنه: 

 .(ٕ)سمعن؛ فإنه خٌر ٌؤمر به، أو شر ٌنهى عنه"
ٌُْكمْ لوله تعالى: ِ َعلَ اذكروا فضل هللا علٌكم  [، أي:"ٔٔ :{ ]المابدة}اْذُكُروا نِْعَمَت َّللاَّ

 .(٘)بحفظه إٌِاكم من أعدابكم"
ٌِْدٌَُهمْ }لوله تعالى: َ ٌُْكْم أ إذ أراد لوم أن  [، أي:"ٔٔ :{ ]المابدةإِْذ َهمَّ لَْوٌم أَْن ٌَْبُسُطوا إِلَ

 .(ٙ)ٌبطشوا بكم بالمتل واإِلهبلن"
 .(2)هم ٌهود" لال مجاهد:"

 .(1)لال السمرلندي:أي:" أرادوا وتمنوا أن ٌمدوا أٌدٌهم إلٌكم بالمتل"
بالمتل واإلهبلن، ٌمال بسط إلٌه ٌده إذا بطش به وبسط إلٌه لسانه  لال البٌضاوي:أي:"

 .(5)إذا شتمه"
 .(ٓٔ)مدها إلى المبطوش به"« بسط الٌد»معنى: لال الزمخشري:"

ٌِْدٌَُهْم َعْنُكمْ }لوله تعالى: َ فصرفهم هللا عنكم، وحال بٌنهم  [، أي:"ٔٔ :{ ]المابدةفََكؾَّ أ
 .(ٔٔ)وبٌن ما أرادوه بكم"

 .(ٕٔ)السمرلندي:أي:" فكؾ أٌدٌهم عنكم بالمنع"لال 
 .(ٖٔ)منعها أن تمد إلٌكم ورد مضرتها عنكم" لا البٌضاوي:أي:"

َ }لوله تعالى:  .(ٗٔ)واتموا هللا واحذروه" [، أي:"ٔٔ :{ ]المابدةَواتَّمُوا َّللاَّ
 .(٘ٔ)أي: واتموا هللا الذي أراكم لدرته على أعدابكم ولت ضعفكم ولوتهم" لال المراؼً:"

                                                           

 .1ٓٔ-2ٓٔ/ٓٔسٌر الطبري:تف (ٔ)
 .5ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .5ٙٔ/ٔ(:صٖ٘ٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .5ٓٓٔ/ٗ(:صٗٓٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)

 5ٕٓ/ٖ(:ص2ٕٓ٘، و)5ٙٔ/ٔ(:ص 2ٖٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٖٙٓصفوة التفاسٌر: (٘)
 .]بتصرؾ[.ٖٙٓصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٕٖٓتفسٌر مجاهد: (2)
 .2ٖٗ/ٔبحر العلوم: (1)
 .1ٔٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (5)
 .ٗٔٙ/ٔالكشاؾ: (ٓٔ)
 .5ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .2ٖٗ/ٔبحر العلوم: (ٕٔ)
 .1ٔٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٖٔ)
 .5ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
 .2ٔ/ٙتفسٌر المراؼً: (٘ٔ)



1ٔ 
 

ِ }لوله تعالى: وتوكلوا على هللا وحده  ، أي:"[ٔٔ :{ ]المابدةفَْلٌَتََوكَِّل اْلُمْإِمنُونَ  َوَعلَى َّللاَّ
 .(ٔ)فً أموركم الدٌنٌة والدنٌوٌة، وثِموا بعونه ونصره"

 .(ٕ)ٌعنً: على المإمنٌن أن ٌتوكلوا على هللا وٌثموا بالنصر لهم" لال السمرلندي:"
 .(ٖ)فإنه الكافً إلٌصال الخٌر ودفع الشر" لال البٌضاوي:أي:"

أي: ٌعتمدوا علٌه فً جلب مصالحهم الدٌنٌة والدنٌوٌة، وتبرإوا من  لال السعدي:"
حولهم ولوتهم، وٌثموا باهلل تعالى فً حصول ما ٌحبون. وعلى حسب إٌمان العبد ٌكون توكله، 

 .(ٗ)وهو من واجبات الملب المتفك علٌها"
وتوكلوا علٌه وحده فمد أراكم عناٌته بمن ٌكلون أمورهم إلٌه بعد  لال المراؼً:أي:"

مراعاة سننه والسٌر علٌها فً اتماء كل ما ٌخشى ضره وتسوء عالبته، ال على أولٌابكم 
وحلفابكم، ألن األولٌاء لد تنمطع بهم األسباب وٌجٌبون داعى الٌؤس إذا اشتد البؤس، والحلفاء لد 

ر وؼٌرهم، ولكن المإمن المتوكل على هللا إذا هم أن ٌٌؤس تذكر أن ٌؽدرون كما ؼدر بنو النضٌ
هللا ولٌه وهو الذي بٌده ملكوت كل شىء، وهو الذي ٌجٌر وال ٌجار علٌه، فتتجدد لوته وٌفر منه 
الٌؤس فٌنصره هللا وٌخذل أعداءه كما حدث ألولبن الكملة المتوكلٌن مع سٌد المرسلٌن أٌام 

 .(٘)ؤلب الناس كلهم علٌهم"ضعفهم وللتهم وفمرهم وت
وجاء األمر بالتوكل أمر ؼابب ألجل الفاصلة، وإشعارا بالؽلبة، وإفادة  لال ابو حٌان:"

لعموم وصؾ اإلٌمان، أي: ألجل تصدٌمه باهلل ورسوله ٌإمر بالتوكل كل مإمن، والبتداء اآلٌة 
 .(ٙ)بمإمنٌن على جهة االختصاص وختمها بمإمنٌن على جهة التمرٌب"

 الفوابد:
 وجوب ذكر النعمة حتى ٌإدى شكرها.-ٔ
 وجوب التوكل على هللا تعالى والمضً فً أداء ما أوجب هللا تعالى. -ٕ
لال السعدي:" ٌذكر تعالى عباده المإمنٌن بنعمه العظٌمة، وٌحثهم على تذكرها بالملب -ٖ

فلٌعدوا  -وسبٌهم نعمة  كما أنهم ٌعدون لتلهم ألعدابهم، وأخذ أموالهم وببلدهم-واللسان، وأنهم 
أٌضا إنعامه علٌهم بكؾ أٌدٌهم عنهم، ورد كٌدهم فً نحورهم نعمة. فإنهم األعداء، لد هموا 

 بؤمر، وظنوا أنهم لادرون علٌه.
فإذا لم ٌدركوا بالمإمنٌن ممصودهم، فهو نصر من هللا لعباده المإمنٌن ٌنبؽً لهم أن ٌشكروا هللا 

ذا ٌشمل كل من هم بالمإمنٌن بشر، من كافر ومنافك وباغ، على ذلن، وٌعبدوه وٌذكروه، وه
 .(2)كؾ هللا شره عن المسلمٌن، فإنه داخل فً هذه اآلٌة"

 المرآن
ُ إِنًِّ َمعَ  ًْ َعَشَر نَِمٌباا َولَاَل َّللاه ُ ِمٌثَاَق بَنًِ إِْسَرائٌَِل َوبَعَثْنَا ِمْنُهُم اثْنَ أَلَْمتُُم ُكْم لَئِْن }َولَمَْد أََخَذ َّللاه

ا َحَسناا أَلَُكفِّرَ  َ لَْرضا ْرتُُموُهْم َوأَْلَرْضتُُم َّللاه َكاةَ َوآَمْنتُْم بُِرُسِلً َوَعزه ٌْتُُم الزه ََلةَ َوآتَ نه َعْنكُْم الصه
ِمْنُكْم فَمَْد َضله َسَواَء  َسٌِّئَاتُِكْم َوأَلُْدِخلَنهُكْم َجنهاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر فََمْن َكفََر بَْعَد َذِلنَ 

 [ٕٔ :({ ]المائدةٕٔالسهبٌِِل )
 التفسٌر:

ولمد أخذ هللا العهد المإكَّد على بنً إسرابٌل أن ٌخلصوا له العبادة وحده، وأمر هللا موسى أن 
ٌجعل علٌهم اثنً عشر عرٌفًا بعدد فروعهم، ٌؤخذون علٌهم العهد بالسمع والطاعة هلل ولرسوله 

ولال هللا لبنً إسرابٌل: إنً معكم بحفظً ونصري، لبن ألمتم الصبلة، وأعطٌتم الزكاة ولكتابه، 

                                                           

 .5ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٖٗ/ٔبحر العلوم: (ٕ)
 .1ٔٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٖ)
 .ٕٕٗتفسٌر السعدي: (ٗ)
 .2ٔ/ٙتفسٌر المراؼً: (٘)
 .51ٔ/ٗالبحر المحٌط: (ٙ)
 .ٕٕٗتفسٌر السعدي: (2)
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المفروضة مستحمٌها، وصدَّلتم برسلً فٌما أخبروكم به ونصرتموهم، وأنفمتم فً سبٌلً، 
ألكفِّرنَّ عنكم سٌباتكم، وألْدِخلَنَُّكم جناٍت تجري من تحت لصورها وأشجارها األنهار، فمن جحد 

 مٌثاق منكم فمد عدل عن طرٌك الحك إلى طرٌك الضبلل.هذا ال
ُ ِمٌثَاَق بَنًِ إِْسَرابٌِلَ   ولمد أخذ هللا العهد  [، أي:"ٕٔ :{ ]المابدةلوله تعالى:}َولَمَْد أََخذَ َّللاَّ

 .(ٔ)المإكَّد على بنً إسرابٌل أن ٌخلصوا له العبادة وحده"
 .(ٕ)الٌهود من أهل الكتاب" :لال الحسن:" 
 .(ٖ)وال ٌعبُدوا ؼٌره" ،أخذ هللا مواثٌمهم أن ٌخلصوا له ابو العالٌة:"لال  
أخبلَق  ،وهذه اآلٌة أنزلْت إعبلًما من هللا جّل ثناإه نبٌَّه ملسو هيلع هللا ىلص والمإمنٌن به :لال الطبري:" 

وا ببسط أٌدٌهم إلٌهم من الٌهود الذي بٌنهم ، وأن الذي هموا به من الؽدر ونمض العهد الذٌن همُّ
من صفاتهم وصفات أوابلهم وأخبللِهم وأخبلِق أسبلفهم لدٌما واحتجاجا لنبٌه ملسو هيلع هللا ىلص على  ،وبٌنه
ًّ أمورهم ومكنون علومهم  ،الٌهود بإطبلعه إٌَّاه على ما كان علمه عنَدهم دون العرب من خف

 ًّ علمهم بخطؤ ما هم علٌه  مع ،وإصرارهم على الكفر ،وتوبٌخا للٌهود فً تماِدٌهم فً الؽ
وا ببسط أٌدٌهم إلٌكم من هإالء الٌهود بما  :ممٌمون، ٌمول هللا لنبٌه ملسو هيلع هللا ىلص ال تستعظموا أمَر الذٌن همُّ

وا به لكم ال  ،فإن ذلن من أخبلق أوابلهم وأْسبلفهم ،وال أمَر الؽدر الذي حاولوه وأرادوه بكم ،همُّ
لهم وطرٌك َسلَِفهمٌَْعُدون أن ٌكونوا على منها  .(ٗ)"ج أوَّ

ًْ َعَشَر نَِمٌبًا  وأمر هللا موسى أن ٌجعل  [، أي:"ٕٔ :{ ]المابدةلوله تعالى:}َوبَعَثْنَا ِمْنُهُم اثْنَ
علٌهم اثنً عشر عرٌفًا بعدد فروعهم، ٌؤخذون علٌهم العهد بالسمع والطاعة هلل ولرسوله 

 .(٘)ولكتابه"
 .(ٙ)أي: ضامنا ٌنمب علٌهم وهو األمٌن والكفٌل على الموم" لال أبو عبٌدة:" 
وبعثنا منهم اثنى عشر كفٌبل كفلوا علٌهم بالوفاء هلل بما واثموه علٌه  لال الطبري:أي:" 

 .(2)من العهود فٌما أمرهم به وفٌما نهاهم عنه"
ونحو هذا كان النمباء لٌلة بٌعة العمبة مع دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وهً العمبة الثالثة  لال ابن عطٌة:" 

باٌع فٌها سبعون رجبل وامرأتان فاختار رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من السبعٌن اثنً عشر رجبل وسماهم 
 .(1)النمباء"

 هنا ثبلثة الوال:« النمٌب»وفً معنى  
 .(5)وهو لول الحسن ،أنه الضمٌن :أحدها
 .(ٓٔ)وهو لول الربٌع ،األمٌن :الثانً

 .(ٔٔ)وهو لول لتادة ،على لومه الشاهد :والثالث
 .(ٕٔ)فنمٌب الموم هو الذي ٌنمب أحوالهم ،الواسع :فى اللؽة «النمٌب»وأصل

نَمَب : ؼٌر أنه فوق  العرٌؾ  . ٌمال منه ،، كالعَِرٌؾ على الموموالنمٌب  فً كبلم العرب
فهو ٌنمُب لد نَمَُب : لٌل ،على بنً فبلن فهو ٌنمُُب نَْمبًا، فإذا أرٌد أنه لم ٌكن نمٌبا فصار نمٌبافبلن 

                                                           

 .5ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٓٔ/ٓٔ(:ص2ٙ٘ٔٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٓٔٔ/ٓٔ(:ص1ٙ٘ٔٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .5ٓٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٓٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٙ٘ٔ/ٔمجاز المرآن: (ٙ)
 .ٓٔٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (2)
 .1ٙٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (1)
 .ٕٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)
 .ٔٔٔ/ٓٔ(:ص2ٔ٘ٔٔ(، و)2ٓ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٔٔٔ/ٓٔ(:ص5ٙ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٕٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
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َعُرؾ علٌهم ٌَْعُرؾ ِعَرافَةً  . فؤما  المناكب  فإنهم كاألعوان ٌكونون مع : نَمَابة  ومن  العرٌؾ
 .(ٔ)واحدهم  َمْنِكب  ،العُرفاء

 :وفٌما بعث فٌه هإالء النمباء لوالن
فرجعوا عن  ،لٌمفوا على أحوالهم ورجعوا بذلن إِلى موسى ،أنهم بُِعثُوا إلى الجبارٌن :أحدهما
ا رأوا من شدة بؤسهم ،لتالهم  .(ٖ)، والسدي(ٕ)وهذا لول مجاهد ،إال اثنٌن منهم ،وعظم خلمهم ،لمَّ

 .(ٗ)وهذا لول الحسن ،أنهم بعثوا لمومهم بما أخذ به مٌثالهم منهم :والثانً
أسماء هإالء النمباء الذٌن اختارهم  (٘)«المحبر»لال أبو حٌان: "ذكر دمحم بن حبٌب فً 

موسى فً هذه المصة، بؤلفاظ ال تنضبط حروفها وال شكلها، وذكرها ؼٌره مخالفة فً أكثرها لما 
 . (ٙ)ذكره ابن حبٌب ال تنضبط أٌضا

أسماء األسباط وفً هامش الطبري: ولع تحرٌؾ واختبلؾ بٌن كتب التارٌخ فً 
 .(2)والنمباء منهم فلتحرر

 .(1)وأما نمباء لٌلة العمبة فمذكورون فً سٌرة ابن إسحاق فلٌنظروا هنان
ُ إِنًِّ َمعَُكمْ   ولال هللا لبنً إسرابٌل: إنً معكم  [، أي:"ٕٔ :{ ]المابدةلوله تعالى:}َولَاَل َّللاَّ

 .(5)بحفظً ونصري"
 .(ٓٔ)بحفظً وَكبلءتً ونصري" :لال ابن كثٌر:" أي

 .(ٔٔ)معناه بنصري وحٌاطتً وتؤٌٌدي" لال ابن عطٌة:" 
أي: بالعلم والمدرة والنصرة ال بالنصرة فمط فإن تنبٌههم على علمه  بو السعود:"ألال 

تعالى بكل ما ٌؤتون وما ٌذرون وعلى كونهم تحت لدرته وملوته مما ٌحمله على الجد فً 
االمتثال بما أمروا به واالنتهاء عما نهوا عنه كؤنه لٌل إنً معكم أسمع كبلمكم وأرى أعمالكم 

 .(ٕٔ)لن"وأعلم ضمابركم فؤجازٌكم بذ
َكاةَ   ٌْتُُم الزَّ بَلةَ َوآتَ لبن ألمتم الصبلة،  [، أي:"ٕٔ :{ ]المابدةلوله تعالى:}لَبِْن أَلَْمتُُم الصَّ

 .(ٖٔ)وأعطٌتم الزكاة المفروضة مستحمٌها"
بَلةَ لال السعدي:أي:}  ظاهرا وباطنا، باإلتٌان بما ٌلزم وٌنبؽً فٌها،  {:"أَلَْمتُُم الصَّ

َكاةَ{، لمستحمٌها" ٌْتُُم الزَّ  .(ٗٔ)والمداومة على ذلن، } َوآتَ
وإلامة الصبلة توفٌة شروطها، والزكاة هنا شًء من المال كان  لال ابن عطٌة:" 

مفروضا فٌما لال بعض المفسرٌن وٌحتمل أن ٌكون المعنى وأعطٌتم من أنفسكم كل ما فٌه زكاة 

                                                           

 .ٓٔٔ/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٔٔ-ٕٔٔ/ٓٔص(:2ٖ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٕٔٔ-ٔٔٔ/ٓٔ(:ص2ٕ٘ٔٔانظر تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٕٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
فمال: من سبط روبٌل شموع بن ركوب، ومن سبط شمعون شولوط بن حوري، ومن سبط  واالسماء:" (٘)

ٌهوذا كالب بن ٌولنا، ومن سبط الساحر ٌوؼول بن ٌوسؾ، ومن سبط أفراثٌم ابن ٌوسؾ ٌوشع بن النون، ومن 
 سبط بنٌامٌن ٌلظى بن رولو، ومن سبط ربالون كرابٌل ابن سودا ومن سبط منشا بن ٌوسؾ كدي بن سوشا،

ومن سبط دان عمابٌل بن كسل، ومن سبط شٌر ستور بن مٌخابٌل، ومن سبط نفتال ٌوحنا بن ولوشا، ومن سبط 
كاذكوال ابن موخى، فالمإمنان منهم ٌوشع وكالب، ودعا موسى علٌه السبلم على اآلخرٌن فهلكوا مسخوطا 

 .علٌهم"
 .ٖٔٔ/ٙ، وانظر: تفسٌر المرطبً:ٕٕٓ/ٗالبحر المحٌط: (ٙ)
 ]الهامش[.2ٔٔ-ٖٔٔ/ٓٔ: تفسٌر الطبري:انظر (2)
 .52ٕص  ٔسٌرة ابن هشام ج  انظر: (1)
 .5ٓٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٙٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .1ٙٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔٔ)
 .٘ٔ/ٖتفسٌر ابً السعود: (ٕٔ)
 .5ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .ٕٕ٘تفسٌر السعدي: (ٗٔ)
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لكم حسبما ندبتم إلٌه ولدم هذه على اإلٌمان تشرٌفا للصبلة والزكاة وإذ لد علم وتمرر أنه ال ٌنفع 
 .(ٔ)عمل إال بإٌما"

إلى  :سٌروا إلٌهم ٌعنً :الربٌع بن أنس: "أّن موسى ملسو هيلع هللا ىلص لال للنمباء االثنى عشرال ل 
وال تخافوا إن هللا معكم ما ألمتم الصبلة وآتٌتم الزكاة  ،وما أْمرهم ،الجبارٌن فحدثونً حدٌثهم

 .(ٕ)وآمنتم برسلً وعّزرتموهم وألرضتم هللا لرضا حسنًا"
 .(ٖ)"وصدَّلتم برسلً فٌما أخبروكم به [، أي:"ٕٔ :{ ]المابدةبُِرُسِلً َوآَمْنتُمْ لوله تعالى:}

 .(ٗ)أي: بجمٌعهم" لال ابو السعود:"
 .(٘)"-ملسو هيلع هللا ىلص-جمٌعهم، الذٌن أفضلهم وأكملهم دمحم  لال السعدي:أي:" 

 .(ٙ)صدلتموهم فٌما ٌجٌبونكم به من الوحً" :لال ابن كثٌر:" أي
 .(2)ساكنة السٌن، فً كل المرآن« برسلً»:الحسن بن أبً الحسنولرأ 

ْرتُُموُهْم{ ]المابدة  .(1)[، أي:"ونصرتموهم"ٕٔ :لوله تعالى:}َوَعزَّ
 .(5)معناه:ولرتموهم وعظمتموهم ونصرتموهم" لال ابن عطٌة:" 

 .(ٓٔ)أي: نصرتموهم ولوٌتموهم" لال أبو السعود:"
 .(ٔٔ)وأدٌتم ما ٌجب لهم من االحترام والطاعة"عظمتموهم، "أي:  لال السعدي: 

 .(ٕٔ)نصرتموهم وآزرتموهم على الحك" :لال ابن كثٌر:" أي
ْرتُُموُهْم{ ]المابدةواختلؾ فً معنى    [، على وجوه:ٕٔ :لوله تعالى:}َوَعزَّ

 .(ٗٔ)، والسدي(ٖٔ)ونصرتموهم. وهذا لول مجاهد أحدها:
 .(٘ٔ)عبدالرحمن بن زٌدالطاعة والنصرة. وهذا لول والثانً: أنه 

 .(ٙٔ)والثالث:معناه: أثنٌتم علٌهم. وهذا لول ٌونس الحرمري
 ، وأنشد(2ٔ)وهذا لول ابً عبٌدةنصرتموهم وأعنتموهم وولّرتموهم وأٌّدتموهم، والرابع: معناه: 

 : (1ٔ)لول الشاعر
ُر فً  ٌٍْث ٌُعَزَّ ِ َوَكْم ِمْن َماِجٍد لَُهُم َكِرٌٍم            َوِمْن لَ  النَِّدّي

 جل ثناإه لال فً  سورة نصرتموهم  . وذلن أن هللا ان معناه:" -وهللا أعلم–والراجح 
ُروهُ َوتَُولُِّروهُ{]سورةالفتح: ِ َوَرُسوِلِه َوتُعَّزِ ًرا َونَِذًٌرا ِلتُْإِمنُوا بِاّللَّ  :الفتح }إِنَّا أَْرَسْلنَاَن َشاِهًدا َوُمبَّشِ

[ فـ  التولٌر  هو التعظٌم. وإْذ كان ذلن كذلن كان المول فً ذلن إنما هو بعُض ما ذكرنا 5 ،1
التعظٌم وكان النصر لد  :من األلوال التً حكٌناها عمن حكٌنا عنه. وإذا فسد أن ٌكون معناه

والذّب  ،ناءوأما باللسان فُحْسن الث ،فؤما بالٌد فالذبُّ بها عنه بالسٌؾ وؼٌِره ،ٌكون بالٌد واللسان
                                                           

 .1ٙٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔ)
 .5ٔٔ/ٓٔ(.:ص21٘ٔٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .5ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .٘ٔ/ٖتفسٌر ابً السعود: (ٗ)
 .ٕٕ٘تفسٌر السعدي: (٘)
 .ٙٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .1ٙٔ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (2)
 .5ٓٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .1ٙٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (5)
 .٘ٔ/ٖتفسٌر ابً السعود: (ٓٔ)
 .ٕٕ٘تفسٌر السعدي: (ٔٔ)
 .ٙٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .ٕٓٔ-5ٔٔ/ٓٔ(:ص1ٓ٘ٔٔ(، )25٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .ٕٓٔ/ٓٔ(:ص1ٔ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .ٕٓٔ/ٓٔ(:ص1ٕ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .ٕٓٔ/ٓٔ(:ص1ٖ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .2٘ٔ-ٙ٘ٔ/ٔانظر: مجاز المرآن: (2ٔ)
 .ٕٓٔ/ٓٔ، وتفسٌر الطبري:2٘ٔ/ٔلم أتعرؾ على لابله، والبٌت من شواهد مجاز المرآن: (1ٔ)
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إذ كان النصر ٌحوي معنى كّلِ لابٍل لال فٌه لوال مما حكٌنا  ،عن العرض صحَّ أنه النصر
 .(ٔ)عنه"

، خفٌفة الزاي حٌث ولع، ولرأ فً سورة الفتح «وعزرتموهم»ولرأ عاصم الجحدري:
 .(ٕ)[، بفتح التاء وسكون العٌن وضم الزاي5الفتح:«]وتعزوه»

َ لَْرًضا َحَسنًا َوأَْلَرْضتُمُ لوله تعالى:}  .(ٖ)وأنفمتم فً سبٌلً" [، أي:"ٕٔ :{ ]المابدةَّللاَّ
 .(ٗ)اإلنفاق فً سبٌله وابتؽاء مرضاته" :لال ابن كثٌر:" وهو

"وهو الصدلة واإلحسان، الصادر عن الصدق واإلخبلص وطٌب لال السعدي: 
 .(٘)المكسب"

وذلن فً جهاد عدوه وعدوكم  لرضا حسنًا   ،وأنفمتم فً سبٌل هللا لال الطبري:أي:"
ولم تتعدوا فٌه  ،فؤصبتم الحك فً إنفالكم ما أنفمتم فً ذلن ،وأنفمتم ما أنفمتم فً سبٌله :ٌمول

 .(ٙ)حدوَد هللا وما ندبكم إلٌه وحثَّكم علٌه إلى ؼٌره"
. ثم لٌل: }حسنا{، أي: طٌبة بها نفوسكم. ولٌل: ٌبتؽون بها وجه هللا لال المرطبً:"

 .(2)ولٌل: حبلال. ولٌل: )لرضا( اسم ال مصدر"
 .(1)بعد المٌثاق" :أي لال المرطبً:"

 .(5)أي ألمحونَّ عنكم ذنوبكم" [، أي:"ٕٔ :{ ]المابدةأَلَُكفَِّرنَّ َعْنُكْم َسٌِّبَاتُِكمْ لوله تعالى:}
على سالؾ أجرامكم  ،وصفحً عن عموبتكم -ألؼطٌن بعفوي عنكم  لال الطبري:أي:"

التً أجرمتموها فٌما بٌنً وبٌنكم على ذنوبكم التً سلفت منكم من عبادة العجل وؼٌرها من 
 .(ٓٔ)موبمات ذنوبكم"

 .(ٔٔ)وال أإاخذكم بها" ،ذنوبكم أمحوها وأسترها :لال ابن كثٌر:" أي
 .(ٕٔ)تكفٌر السٌبات تؽطٌتها بالمحو واإلذهاب فهً استعارة" لال ابن عطٌة:" 

ومنه سمً اللٌل كافًرا ألنه ٌستر وٌؽطً  ،ستروال ،والتؽطٌة ،معناه الجحود  «الكفر»و
 :(ٖٔ)بظلمته فلك النهار، ومنه لول ابن ُصعٌَر المازنً

 فَتََذكََّرا ثَمبًل رثًٌدا بَْعَدما            أَْلمَْت ذَُكاُء ٌِمٌنََها فً كافِرِ 
 : (ٗٔ)كما لال لبٌد و

ٌْلٍَة َكفََر النُُّجوَم َؼَماُمَها ٌعلو طرٌمة متنها متواتٌر               فًِ لَ
 .(٘ٔ)فـ  التكفٌر   التفعٌل  من  الَكْفر ،ؼطاها : ٌعنً

وألْدِخلَنَُّكم  [، أي:"ٕٔ :{ ]المابدةَوأَلُْدِخلَنَُّكْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنَهارُ لوله تعالى:}
 .(ٙٔ)جناٍت تجري من تحت لصورها وأشجارها األنهار"

                                                           

 .ٕٔٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٙٔ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (ٕ)
 .5ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٙٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٕٕ٘تفسٌر السعدي: (٘)
 .ٕٔٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٗٔٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (2)
 .ٗٔٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (1)
 .2ٖٓصفوة التفاسٌر: (5)
 .ٖٕٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٙٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .1ٙٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٕٔ)
 .ٙٓٔ/ ٔذكو"، والدر المصون : -، واللسان، مادة: "رثد ٖٓٔالمفضلٌات ص انظر:  (ٖٔ)
 .ٕ٘ٔ/ ٔشرح المصابد المشهورات :(ٗٔ)
 .ٖٕٔ/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .5ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٙٔ)



1ٙ 
 

وألدخلنكم  مع تؽطٌتً على ذلن منكم بفضلً ٌوم المٌامة  جنات  لال الطبري:أي:"
 .(ٔ)تجري من تحتها األنهار"

 .(ٕ)وأحصل لكم الممصود " ،أدفع عنكم المحذور :لال ابن كثٌر:" أي
فجمع لهم بٌن حصول المحبوب بالجنة وما فٌها من النعٌم، واندفاع  لال السعدي:" 

 .(ٖ)المكروه بتكفٌر السٌبات، ودفع ما ٌترتب علٌها من العموبات"
فمن جحد هذا المٌثاق  [، أي:"ٕٔ :{ ]المابدةفََمْن َكفََر بَْعَد َذِلَن ِمْنُكمْ لوله تعالى:}

 .(ٗ)منكم"
العهد والمٌثاق المإكد باألٌمان وااللتزامات، الممرون بالترؼٌب بذكر  لال السعدي:" 

 .(٘)ثوابه"
أو  ،شٌبا مما أمرته به فتركه ،ٌا معشر بنً إسرابٌل ،فمن جحد منكم لال الطبري:اي:"

 .(ٙ)ركب ما نهٌته عنه فعمله بعد أخذي المٌثاق علٌه بالوفاء لً بطاعتً واجتناب معصٌتً"
وجحده وعامله  ،فمن خالؾ هذا المٌثاق بعد َعْمده وتوكٌده وشَده :أيلال ابن كثٌر:" 

 .(2)"معاملة من ال ٌعرفه
فمد عدل عن طرٌك الحك إلى  ، أي:"[ٕٔ :فَمَْد َضلَّ َسَواَء السَّبٌِِل{ ]المابدةلوله تعالى:}

 .(1)طرٌك الضبلل"
 .(5)أي: أخطؤ لصد الطرٌك" لال المرطبً:"

 .(ٓٔ)، وزلَّ عن منهج السبٌل الماصد"أخطؤ لصَد الطرٌك الواضحفمد لال الطبري:أي:"
 .(ٔٔ)وعدل عن الهدى إلى الضبلل" ،: فمد أخطؤ الطرٌك الحكأيلال ابن كثٌر:" 

أي: وسط الطرٌك الواضح ضبلال بٌنا وأخطؤه خطؤ فاحشا ال ؼذر  لال أبو السعود:"
 .(ٕٔ)معه أصبل بخبلؾ من كفر لبل ذلن إذ ربما ٌمكن ان ٌكون له شبهة وٌتوهم له معذرة"

[، ومنه لول ٘٘سواء السبٌل وسطه ومنه سواء الجحٌم ]الصافات:  لال ابن عطٌة:" 
 .(ٖٔ)معظم البلحب منها"األعرابً: لد انمطع سوابً، وأوساط الطرق هً ال

أي: عن عمد وعلم، فٌستحك ما ٌستحمه الضالون من حرمان الثواب،  لال السعدي:" 
 .(ٗٔ)وحصول العماب"

 الفوابد:
 الحث على الوفاء بااللتزامات الشرعٌة. -ٔ
إبطال استؽراب واستعظام من ٌستؽرب من الٌهود مكرهم ونمضهم وخبثهم وٌستعظم ذلن  -ٕ

 منهم.
 الصبلة وإٌتاء الزكاة واإلنفاق فً سبٌل هللا تعبد هللا بها من لبل هذه األمة.إلام  -ٖ
ٌِْه َوَسلََّم ونصرته فً أمته ودٌنه. -ٗ  وجوب تعظٌم الرسول َصلَّى هللاُ َعلَ

                                                           

 .ٖٕٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٙٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٕٕ٘تفسٌر السعدي: (ٖ)
 .5ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٕ٘تفسٌر السعدي: (٘)
 .ٕٗٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٙٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .5ٓٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٗٔٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (5)
 .ٕٗٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٙٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .ٙٔ-٘ٔ/ٖتفسٌر ابً السعود: (ٕٔ)
 .1ٙٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٖٔ)
 .ٕٕ٘تفسٌر السعدي: (ٗٔ)
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فً اآلٌة دلٌل على لبول خبر الواحد فٌما ٌفتمر إلٌه المرء، وٌحتاج إلى اطبلعه من حاجاته -٘
فتركب علٌه األحكام، وٌرتبط به الحبلل والحرام، ولد جاء أٌضا ]مثله فً الدٌنٌة والدنٌوٌة، 

 .(ٕ)(ٔ)"ارجعوا حتى ٌرفع إلٌنا عرفاإكم أمركم"اإلسبلم، لال ملسو هيلع هللا ىلص لهوازن: 
وفٌها أٌضا دلٌل على اتخاذ الجاسوس. والتجسس: التبحث. ولد بعث رسول لال المرطبً:"-ٙ

 .(ٗ)"(ٖ)بسبسة عٌنا هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 

 المرآن
فُوَن اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعِه َونَسُ  ا }فَبَِما نَْمِضِهْم ِمٌثَالَُهْم لَعَنهاُهْم َوَجعَْلنَا لُلُوبَُهْم لَاِسٌَةا ٌَُحّرِ وا َحظاا ِممه

ُروا بِِه َوََّل تََزاُل تَطهِلُع َعلَى َخائِنٍَة ِمْنُهْم إَِّله لَِلٌَلا  َ ٌُِحبُّ ذُّكِ ِمْنُهْم فَاْعُؾ َعْنُهْم َواْصفَْح إِنه َّللاه
 [ٖٔ :({ ]المائدةٖٔاْلُمْحِسنٌَِن )

 التفسٌر:
فبسبب نمض هإالء الٌهود لعهودهم المإكَّدة طردناهم من رحمتنا، وجعلنا للوبهم ؼلٌظة ال تلٌن 

روا به، فلم  لئلٌمان، ٌبدلون كبلم هللا الذي أنزله على موسى، وهو التوراة، وتركوا نصٌبًا مما ذُّكِ
تجد من الٌهود خٌانةً وَؼدًرا، فهم على منهاج أسبلفهم إال  -أٌها الرسول-ٌعملوا به. وال تزال 

للٌبل منهم، فاعؾ عن سوء معاملتهم لن، واصفح عنهم، فإن هللا ٌحب َمن أحسن العفو والصفح 
 إلى من أساء إلٌه.

فبسبب نمض هإالء الٌهود  [، أي:"ٖٔ :{ ]المابدةثَالَُهْم لَعَنَّاُهمْ }فَبَِما نَْمِضِهْم ِمٌلوله تعالى: 
 .(٘)لعهودهم المإكَّدة طردناهم من رحمتنا"

 .(ٙ)أي: باعدناهم من الرحمة" لال الزجاج:" 
 ، ثبلثة ألوال: «اللعنة»وفً المراد بهذه 

 . (2)أحدها: أنها التعذٌب بالجزٌة، لاله ابن عباس
 . (5)، ومماتل(1)بالمسخ، لاله الحسنوالثانً: التعذٌب 

 .(ٕٔ)، والسمرلندي(ٔٔ)، والزجاج(ٓٔ)من الرحمة، لاله عطاء والثالث: اإلبعاد
وجعلنا للوبهم ؼلٌظة ال تلٌن  [، أي:"ٖٔ :{ ]المابدةَوَجعَْلنَا لُلُوبَُهْم لَاِسٌَةً لوله تعالى:}

 .(ٖٔ)لئلٌمان"
 .(ٗٔ)أي: ٌابسة صلبة من الخٌر" لال أبو عبٌدة:"

 .(٘ٔ)لٌست بخالصة االٌمان، أي: فٌها نفاق" لال النحاس:أي:"
                                                           

( 1ٖٕ٘( و )ٕٓٗ٘( و )5ٖٕ٘( و )1ٖٕٓ( و )2ٖٕٓوالبخاري )، ٖٕٔ/ٖٔ(:ص15ٔٗٔأخرجه احمد) (ٔ)
( ، 5ٖٕٙ( ، وأبو داود )5ٖٔٗ( )1ٖٔٗ( و )ٕٖٖٔ( و )ٖٖٔٔ( و )1ٕٓٙ)( و 2ٕٓٙ( و )1ٕٗ٘و )

( 2ٔ2ٙمن طرٌك عمٌل بن خالد، والبخاري ) 5ٔٔ-5ٓٔ/٘، وفً "الدالبل" ٖٓٙ/ٙوالبٌهمً فً "السنن" 
 .5ٕٔ/٘وفً "الدالبل"  ٖٓٙ/ٙ( ، والبٌهمً 112ٙ( ، والنسابً فً "الكبرى" )2ٔ22)
 .ٖٔٔ/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .كان ذلن فً ؼزوة بدر لٌل: هو ابن عمرو األنصاري أرسله النبً ملسو هيلع هللا ىلص لتمصى أنباء عٌر أبً سفٌان(ٖ)
 .ٖٔٔ/ٙتفسٌر المرطبً:(ٗ)
 .5ٓٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .5٘ٔ/ٕمعانً المرآن: (ٙ)
 .2ٕ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (2)
 .2ٕ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (1)
 .ٔٙٗ/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .2ٕ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٓٔ)
 .5٘ٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٔٔ)
 .2ٖٙ/ٔانظر: بحر العلوم: (ٕٔ)
 .5ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .1٘ٔ/ٔمجاز المرآن: (ٗٔ)
 .1ٕٔ/ٕمعانً المرآن: (٘ٔ)
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 .(ٔ)ٌعنً ٌابسة، وٌمال: خالٌة عن حبلوة اإلٌمان" لال السمرلندي:"
 .(ٕ)"-ملسو هيلع هللا ىلص -ٌعنً: لست للوبهم عن اإلٌمان بدمحم لال مماتل:"

فهو ٌمُسو وهو لاٍس  ،لََسا للبه: من لول المابلاسم فاعل، من لسوة الملب، «: الماسٌة»و
 : (ٗ)، كما لال الراجز(ٖ)وذلن إذا ؼلظ واشتّد وصار ٌابًسا صلبًا ،

 َولَْد لََسْوُت َولََسْت ِلَداتًِ
لال الزجاج:" أي: ٌابسة، ٌمال للرجل الرحٌم: لٌن الملب، وللرجل ؼٌر الرحٌم: لاسً 

 .(٘)الشدٌد الصبلبة": -بالحاء  -الملب وٌابس الملب، والماسً فً اللؽة، والماسح 
 :وفٌه تؤوٌبلن ،(ٙ)«لَِسٌّةً »ولرأ حمزة والكسابً

 .(1)النحاس، و(2)اختاره الطبري أنها أبلػ من لاسٌة. :أحدهما
لال أبو جعفر النحاس: " وهذا لول حسن، ألنه ٌمال درهم لسً إذا كان مؽشوشا بنحاس 

بمعنى: لاسٌة، مثل زكٌة وزاكٌة، اال أن « لسٌة»أو ؼٌره لال أبو جعفر وأولى ما فٌه أن تكون 
، فالمعنى جعلنا للوبهم ؼلٌظة نابٌة عن االٌمان والتوفٌك لطاعتً الن «فاعلة»أبلػ من « فعٌلة»

الموم لم ٌوصفوا بشا من االٌمان فتكون للوبهم موصوفة فان اٌمانها خالطه كفر كالدراهم 
ٌْد .(5)المسٌة التً خالطها ؼش "   :(ٓٔ)الطابً كما لال أبو ُزبَ

ٌاِرٌؾِ  ٌِْدي الصَّ بلِم َكَما              َصاَح المَِسٌَّاُت فًِ أَ  لََها َصَواِهُل فًِ ُصّمِ الّسِ
بلم  ،ٌصؾ بذلن ولع َمَساحً الذٌن حفروا لبر عثمان على الصخور  .(ٔٔ)وهً  الّسِ

                                                           

 .2ٖٙ/ٔبحر العلوم: (ٔ)
 .ٔٙٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .1ٕٔ/ٕ، ومعانً المرآن للنحاس:2ٕٔ-ٕٙٔ/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1٘ٔ/ٔ، ومجاز المرآن:ٕٙٔ/ٓٔ، وٖٖٕ/ٕانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٓٙٔ/ٕمعانً المرآن: (٘)
 .ٕٙٔ/ٖ، والحجة للمراء السبعة:ٕٕٗانظر: السبعة فً المراءات: (ٙ)
 .1ٕٔ/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .1ٕٔ/ٕآن:انطر: معانً المر (1)
 .1ٕٔ/ٕمعانً المرآن:(5)
، واللسان )أمر(  5ٖٔ،  1ٕٔ، وسمط الآللا :  1ٕ:  ٔ، وأمالً المالى  ٕ٘ٓٔ،  ٕٗٓٔالمعانً الكبٌر : (ٓٔ)

)صهل( من لصٌدته فً رثاء أمٌر المإمنٌن الممتول ظلًما ، ذي النورٌن عثمان بن عفان ، ٌمول فٌها : ٌَا لَْهَؾ 
 الَِّذي َزَعُموا ... َحمًّا ، َوَماذَا ٌَُردُّ اْلٌَوَم تَْلِهٌِفً!!نَْفِسً إْن َكاَن 

 إِْن َكاَن ُعثَْماُن أَْمَسى فَْولَهُ أََمٌر ... َكَرالِِب العُوِن فَْوَق المُنَِّة الُموفًِ
األمر  )بفتحتٌن( : الحجارة. و  العون  جمع  عانة  ، وهً حمر الوحش.  ورالب العون  : الفحل الذي  

 ٌحوطها وٌحرسها على مربؤة عالٌة ، ٌنتظر مؽٌب الشمس فٌرد بها الماء.
ٌِْر َمْكفُوِؾ!!  ثم ٌمول بعد ذلن : ٌَا بُْإَس ْلؤلْرِض ، َما َؼالَْت َؼَوابِلَُها ... ِمْن ُحْكِم َعْدٍل َوُجوٍد َؼ

ٌِْه ِمْن َمَظلُوَمٍة لٌٌَِم ... تَعَاَوَرتَْها َمَساحٍ َكاْلَمنَ  اِسٌؾِ على َجنَابَ
ٌَاِرٌؾِ  ٌِْدي الصَّ بلِم ، َكَما ... َصاَح المَِسٌَّاُت فًِ أَ  لََها َصَواَهُل فًِ ُصّمِ الّسِ
ٌٌْر تََكشُؾ َعْن ُجوٍن َمَزاِحٌؾِ  ٌِْدي اْلمَْوِم فًِ َكبٍَد ... َط َ  َكؤنَُّهنَّ بِؤ

أرض لحده.  لٌم  جمع  لامة  :  لوله :  جنابٌه  أي : جانبٌه.  مظلومة  : حفرت ولم تكن حفرت من لبل ، ٌعنً
ٌعنً ما ارتفع من ركام تراب المبر. و  المساحً  جمع  مسحاة  : وهً المجرفة من الحدٌد. و  المناسٌؾ  جمع  
منسفة  ، وهً آلة ٌملع بها البناء وٌنسؾ ، أصلب وأشد من المسحاة. و  الصواهل  جمع  صاهلة  مصدر على  

و صوت الخٌل الشدٌد ، وكل صوت ٌشبهه. و  الصم  جمع  أصم  ، ٌعنً أنها فاعلة  ، بمعنى  الصهٌل  : وه
حجارة صلبة تصهل منها المساحً. و  السبلم  )بكسر السٌن( الصخور. و  الصٌارٌؾ  هم  الصٌارؾ  ، وزاد 

لد هلكت الٌاء لئلشباع. و  الكبد  : الشدة. و  الجون  : السود. و  مزاحٌؾ  ، تزحؾ من اإلعٌاء ، ٌعنً إببل 
من اإلعٌاء. شبه المساحً بؤٌدي الموم وهم ٌحفرون لبره ، بنسور تمع على اإلبل المعٌٌة ، ثم تنهض ، ثم تعود 
فتسمط علٌها. وكان لبر عثمان فً حرة المدٌنة ذات الحجارة السود ، فلذلن لال :  عن جون مزاحٌؾ  ]هامش 

 .[2ٕٔ/ٓٔتفسٌر الطبري:
 .1ٕٔ-2ٕٔ/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
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ًّ فً ذلن }َوَجعَْلنَا لُلُوبَُهْم لَِسٌَّةً{  :لراءة من لرأ ،لال الطبري:" وأعجُب المراءتٌن إل
تؤوٌل من  ،وأولى التؤوٌلٌن فً ذلن بالصواب ،لاسٌة ذم الموم من: ألنها أبلػ فً ،على  فعٌلة 

ألن هللا  ،و  امرأة شاهدة  و  شهٌدة  ،نفس زكٌّة  و  زاكٌة  كما لٌل: ،فعٌلة  من  المسوة : تؤوله
فتكون للوبهم  ،ولم ٌصفهم بشًء من اإلٌمان ،جل ثناإه وصؾ الموم بنمضهم مٌثالَهم وكفِرهم به

" ،موصوفة بؤّن إٌمانها ٌخالطه كفر تها ؼشٌّ  .(ٔ)كالدراهم المَِسٌَّة التً ٌخالط فضَّ
 وآخرون. .(ٕ)لاله السمرلندي .أنها بمعنى لاسٌة :والثانً

فُونَ لوله تعالى:} ٌبدلون كبلم هللا الذي  [، أي:"ٖٔ :{ ]المابدةاْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعهِ  ٌَُحّرِ
 .(ٖ)أنزله على موسى، وهو التوراة"

 .(ٗ)لال الثعلبً: أي"ٌؽٌرون ما فٌه من األحكام"
 .(٘)ٌتؤولونه على ؼٌر تؤوٌله " :لال ابن كثٌر: " أي 

الرجم، أو تؤوٌله، فٌفسرونه بما لال البٌضاوي:" كنعت دمحم صلّى هللا علٌه وسلّم، وآٌة  
 .(ٙ)ٌشتهون"

 .(2)وتحرٌؾ الشًء: "إحالته من حال إلى حال" 
 : (1)ألوال ،«الكلم»وفً تحرٌفهم 

 . (5)أحدها: تؽٌٌر حدود التوراة، لاله ابن عباس
 .(ٔٔ)، والسمرلندي(ٓٔ)ملسو هيلع هللا ىلص، لاله مماتلوالثانً: تؽٌٌر صفة دمحم 

 .(ٕٔ)على ؼٌر ما أنزل، لاله الزجاجوالثالث: تفسٌره 
 .(ٖٔ)أنهم بدلوا ألفاظا من تلمابهم. وهذا لول الجمهور والرابع:

 .(ٗٔ)والخامس: أن تحرٌفهم وتبدٌلهم إنما هو بالتؤوٌل، ولفظ التوراة باق. لاله ابن عباس أٌضا
التوراة : أنهم علماء الٌهود والذٌن ٌحرفونه (2ٔ)، وابن زٌد(ٙٔ)والسدي (٘ٔ)لال مجاهد

 الحبلل حراماً والحرام حبلالً ابتاعاً ألهوابهم وإعانة لراشٌهم.
 .(1ٔ)لال المرطبً:" وهذا توبٌخ لهم"

ممكن فً التوراة، ألنهم استحفظوها، وؼٌر ممكن  [لال ابن عطٌة: "وأن ذلن]التحرٌؾ
 .(5ٔ)فً المرآن، ألن هللا تعالى ضمن حفظه"

ُروا بِهِ َونَُسوا َحظًّا لوله تعالى:} ا ذُّكِ روا  [، أي:"ٖٔ :{ ]المابدةِممَّ وتركوا نصٌبًا مما ذُّكِ
 .(ٔ)به، فلم ٌعملوا به"

                                                           

 .1ٕٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٖٙ/ٔانظر: بحر العلوم: (ٕ)
 .5ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 . )بتصرؾ بسٌط(.ٕٕٕ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٗ)
 .1ٖٓ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٘)
 .15/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٙ)
 .1ٙٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: 2)
 .1ٕ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (1)
 .1ٕ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (5)
 .ٔٙٗ/ٔانظ}ن تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .2ٖٙ/ٔانظر: بحر العلوم: (ٔٔ)
 .ٓٙٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٕٔ)
 .ٕٖٕ/ٔ( انظر: البحر المحٌط: ٖٔ)
 .1ٙٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٗٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٕ(:ص1ٕٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .ٕٙٗ/ٕ(:صٖٖٓٔالطبري)( انظر: تفسٌر ٙٔ)
 .ٕٙٗ/ٕ(:صٖٖٓٔ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٔ)
 .ٖ/ٕتفسٌر المرطبً: (1ٔ)
 .1ٙٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: 5ٔ)
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 .(ٕ)تركوا نصٌبًا" لال السدي:"
 .(ٖ)تركوا نصٌبا مما ذكروا به" لال الزجاج:"

، ووظابَؾ هللا جل ثناإه التً ال تُْمبل األعمال إال تركوا ُعَرى دٌنهملال الحسن:" 
 .(ٗ)بها"

َ فَنَِسٌَُهْم{ ]سورة :وهو كموله ،ونسوا حظًّا  وتركوا نصٌبا لال الطبري:أي:" }نَُسوا َّللاَّ
 .(٘)تركوا أمر هللا فتركهم هللا" :[ أي2ٙ :التوبة

 .(ٙ)ٌعنً: تركوا نصٌبا مما أمروا به فً كتابهم" لال السمرلندي:"
النصٌب، وفً معنى «: الحظ»هاهنا: الترن عن عمد. و« النسٌان» لال ابن الجوزي:"

 .(2)ذكروا به لوالن: أحدهما: أمروا. والثانً: أوصوا"
وال  [، أي:"ٖٔ :{ ]المابدةَواَل تََزاُل تَطَِّلُع َعلَى َخابِنٍَة ِمْنُهْم إِالَّ لَِلٌبًل ِمْنُهمْ لوله تعالى:}

 .(1)تجد من الٌهود خٌانةً وَؼدًرا، فهم على منهاج أسبلفهم إال للٌبل منهم" -أٌها الرسول-تزال 
 .(5)على خٌانة وكذب وفجور"لال لتادة:"

... }خابنة{، فً معنى: خٌانة، المعنى: ال تزال تطلع على خٌانة منهم لال الزجاج:"
 .(ٓٔ)"فرلة خابنةعلى خابنة أن على  -وهللا أعلم  -وٌجوز أن ٌكون 

 .(ٔٔ)لال مجاهد:" هم ٌهوُد ِمثُْل الذي هموا به من النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌوم دخل حابطهم"
 .(ٕٔ)ال ٌزال ٌظهر لن منهم الخٌانة ونمض العهد" :ٌعنً لال السمرلندي:"

أي: ؼدر ونكث، وٌمال لعاصً ، "(ٖٔ)والخٌانة والخابنة واحد" لال ابن لتٌبة:"
ُسوَل َوتَُخونُوا المسلمٌن:  َ َوالرَّ خابن، ألنّه مإتمن على دٌنه. لال: ٌا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا ال تَُخونُوا َّللاَّ

ُ أَنَُّكْم ُكْنتُْم تَْختانُوَن أَْنفَُسكُْم 2ٕأَماناتُِكْم ]األنفال:  [ . ٌرٌد المعاصً، ولال هللا تعالى: َعِلَم َّللاَّ
 .(ٗٔ)المعصٌة"[ أي:رتخونونها ب12ٔ]البمرة: 

هذه عادتهم ودٌدنهم معن، وهم على مكان أسبلفهم من خٌانة  :أي لال أبو حٌان:"
الرسل ولتلهم األنبٌاء. فهم ال ٌزالون ٌخوفونن وٌنكثون عهودن، وٌظاهرون علٌن أعداءن، 

 .(٘ٔ)وٌهمون بالمتل بن، وأن ٌسمون"
منهم، والعرب تزٌد الهاء فى ولال أبو عبٌدة:"}َعلى خابِنٍَة ِمْنُهْم{، أي: على خابن 

 :(ٙٔ)المذّكر كمولهم: هو راوٌة للشعر، ورجل عبّلمة، ولال الكبلبىّ 

                                                                                                                                                                      

 .5ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٓٔ/ٓٔ(:ص12٘ٔٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٓٙٔ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 .ٖٓٔ/ٓٔ(:ص11٘ٔٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .5ٕٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٖٙ/ٔبحر العلوم: (ٙ)
 .1ٕ٘/ٔزاد المسٌر: (2)
 .5ٓٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٖٔٔ/ٓٔ(:ص15٘ٔٔأخرجه الطبري) (5)
 .ٔٙٔ-ٓٙٔ/ٕمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .ٖٔٔ/ٓٔ(:ص5ٓ٘ٔٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .2ٖٙ/ٔبحر العلوم: (ٕٔ)
 .1ٖٙؼرٌب المرآن: (ٖٔ)
 .ٕٕٙتاوٌل مشكل المرآن: (ٗٔ)
 .ٕٙٓ/ٗالبحر المحٌط: (٘ٔ)
، وإصبلح ٕٖٔ/ٓٔ،ةتفسٌر الطبري: 1٘ٔ/  ٔ، ومجاز المرآن ألبً عبٌدة  ٕٔٔ/  ٔالكامل للمبرد (ٙٔ)
، واللسان )صبع( )ؼلل( )خون(. وهذا من شعر له خبر. وذلن أن هذا الشاعر لما ورد الٌمامة كان معه  5ٕ٘/ 

:  ال تردن أبٌاتنا بؤخٌن هذا  ، مخافة  أخ له جمٌل ، فنزل جارا لعمٌر بن سلمى ، فمال لرٌن أخو عمٌر للكبلبً
جماله ، فرآه لرٌن بٌن أبٌاتهم بعد ، وأخوه عمٌر ؼابب ، فمتله. فجاء الكبلبً لبر سلمى )أبً عمٌر ، ولرٌن( 
عِ  ٌَْد بن ٌَْربُوعٍ َوآَل ُمَجّمِ  فاستجار به ولال : َوإِذَا اْستََجْرَت ِمَن اْلٌََماَمِة فَاْستَِجْر ... َز
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 َحدَّثَْت نَْفَسَن بِالَوفَاِء ولَْم تَُكْن              ِللؽَْدِر َخابِنَةً ُمِؽلَّ اإلْصبَعِ 
ى موضع ف« فاعلة»ولد لال لوم بل }خابنة منهم{، هاهنا الخٌانة، والعرب لد تضع لفظ 

 .(ٔ)" المصدر كمولهم للخوان مابدة...
 . (ٕ)«على خٌانة منهم»ولرأ األعمش:

 [، وجوه:ٖٔ :}إاِلَّ لَِلٌبًل ِمْنُهْم{ ]المابدة وفً االستثناء فً لوله تعالى:
 أحدها: أن االستثناء فً االشخاص، والمستثنون: عبد هللا بن سبلم وأصحابه. لاله: ابن عباس.

االستثنا فً األفعال أي: إال فعبل للٌبل منهم، فبل تطلع فٌه على خٌانة. وهذا لول ابن والثانً: أن 
 عطٌة.

[، والمراد به المإمنون، فإن ٖٔوالثالث:ولٌل: االستثناء من لوله: }وجعلنا للوبهم لاسٌة{]المابدة:
 .(ٖ)المسوة زالت عن للوبهم،  لال أبو حٌان:"وهذا فٌه بعد"

أنه من األشخاص [،"ٖٔ ::}إاِلَّ لَِلٌبًل ِمْنُهْم{ ]المابدةاء فً لوله تعالىوالظاهر فً االستثن 
 .(ٗ)فً هذه الجملة، والمستثنون عبد هللا بن سبلم وأصحابه"

فاعؾ عن سوء معاملتهم لن،  [، أي:"ٖٔ :{ ]المابدةفَاْعُؾ َعْنُهْم َواْصفَحْ لوله تعالى:}
 .(٘)واصفح عنهم"

 :(ٙ)لوالن[، ٖٔ :تعالى:}إاِلَّ لَِلٌبًل ِمْنُهْم فَاْعُؾ َعْنُهْم َواْصفَْح{ ]المابدةلوله وفً نسخ 
نها نزلت فً لوم كان بٌنهم وبٌن النبً ها ثابت فى الصفح والعفو إذا رآه، ألأن حكم :أحدهما

  علٌهم، ثم أنزل هللا هذه اآلٌة، ولم تنسخ.ملسو هيلع هللا ىلص عهد، فؽدروا، وأرادوا لتل النبً ملسو هيلع هللا ىلص فؤظهره هللا 
 :(1)ثبلثة ألوالوفى الذي نسخه ، (2)لاله الجمهور  ،أنه منسوخ :والثانً

  آٌة السٌؾ.:اأحده
ِ َوالَ بِاْلٌَوِم اآلِخِر{] التوبةوالثانً:  [ وهذا لول  5ٕ :لوله تعالى:}لَاتِلُواْ الَِّذٌَن الَ ٌُْإِمنُوَن بِاّللَّ

 .(5)لتادة
ا تََخافُنَّ ِمن لَْوٍم ِخٌَانَةً فَانبِْذ إِلٌَِهم َعلَى َسَوآٍء{ ] األنفالوالثالث  [ . 1٘ :: لوله تعالى:} َوإِمَّ

ٌجوز أن ٌعفى عنهم فً ؼدرة فعلوها، ما لم ٌنصبوا حربا، ولم ٌمتنعوا  لال الطبري: 
 .(ٓٔ) من أداء الجزٌة واإللرار بالصؽار، فبل ٌتوجه النسخ

                                                                                                                                                                      

َمانَِة َعابِذٌ بِاألْمنَعِ َوأَتٌَْ   ُت ُسْلِمٌَّا فَعُْذُت بِمَْبِرِه ... َوأَُخو الزَّ
ٌَْن إِلَى َجَوانِِب َضْلفَعِ  ٌَتَ ٌَْت فََواِرِسً ... بِعََما  أَلَِرٌُن إِنََّن لَْو َرأَ
 َحدَّثَْت نَْفَسن .................. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

إلى وجوه بنً حنٌفة )وهم زٌد بن ٌربوع ، وآل مجمع( ، فحملوا إلى الكبلبً دٌات مضاعفة ، فؤبى  فلجؤ لرٌن
أن ٌمبلها. فلما لدم عمٌر ، فمالت له أمه :  ال تمتل أخان ، وسك إلى الكبلبً جمٌع ماله  ، فؤبى الكبلبً أن ٌمبل. 

 ْلَوفَاِء بَِجاِرنَا ... َوَكاَن أَبُونَا لَْد تُِجٌُر َممابُِرهْ فؤخذ عمٌر أخاه لرٌنًا فمتله ، ولال : لَتَْلنَا أََخانَا لِ 
 ولالت أم عمٌر لعمٌر : تَعُدُّ َمعَاِذًرا ال ُعْذَر فٌَِها ... َوَمْن ٌَْمتُْل أََخاهُ فَمَْد أاَلََما

ن ببلد هذا ولوله :  أخو الزمانة  ، هً العاهة ، ٌرٌد ضعفه عن درن ثؤره. و  عماٌتان  و  ضلفع  مواضع م
الكبلبً. ولوله  مؽل اإلصبع  ، كناٌة عن الخٌانة والسرلة.  أؼل ٌؽل  : خان األمانة خلسة. وٌمول بعضهم :  

 .[ٕٖٔ/ٓٔمؽل اإلصبع  ، منصوب على النداء.]من هامش تفسٌر الطبري:
 .1٘ٔ/ٔمجاز المرآن (ٔ)
 .1ٕ٘/ٔزاد المسٌر: (ٕ)
 .ٕٙٓ/ٗالبحر المحٌط: (ٖ)
 .ٕٙٓ/ٌٗط:البحر المح (ٗ)
 .5ٓٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .1ٕ٘/ٔ، وزاد المسٌر:ٕٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .1ٕ٘/ٔ، وزاد المسٌر:ٕٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .1ٕ٘/ٔ، وزاد المسٌر:ٕٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٖ٘ٔ-ٖٗٔ/ٓٔ(:5ٗ٘ٔٔ (، و)5ٗ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .]بتصرؾ[.ٖ٘ٔ/ٓٔ:انظر: تفسٌر الطبري (ٓٔ)
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َ ٌُِحبُّ اْلُمْحِسنٌِنَ  إِنَّ تعالى:}لوله  فإن هللا ٌحب َمن أحسن العفو  ، أي:"[ٖٔ :{ ]المابدةَّللاَّ
 .(ٔ)والصفح إلى من أساء إلٌه"

 الفوابد:
 حرمة نمض المواثٌك ونكث العهود وال سٌما ما كان بٌن العبد وربه. -ٔ
 الوصؾ.الخٌانة وصؾ الزم ألكثر الٌهود فمل من سلم منهم من هذا  -ٕ
 استحباب العفو عند المدرة، وهو من خبلل الصالحٌن. -ٖ
ومنها: أن أهل الزٌػ هكذا ٌجدون سبٌبل إلى مماصدهم السٌبة بتحرٌؾ كبلم هللا وتؤوٌله على -ٗ

ؼٌر وجهه، فإن عَجزوا عن التحرٌؾ والتؤوٌل تركوا ما ال ٌتفك مع أهوابهم ِمن شرع هللا الذي 
 ممن عصمه هللا منهم.ال ٌثبت علٌه إال الملٌل 

أن الحمٌمة التً ال شن فٌها هً أن الٌهود أضاعوا التوراة وتركوا العمل بها فضلوا عن سبٌل -٘
 هللا الموٌم وصراطه المستمٌم، وذهبوا ٌحرفون الكلم عن مواضعه.

وا بَها من نُُصوص، فمد -ٙ أثبت اْلمُْرآن أَنه الٌسلم لْلٌَُهود ِصَحة كتبهْم الممدسة لدٌهم َوَما اْحتَجُّ
اْلَكِرٌم أَنهم تجرإا على كتب هللا اْلمنزلَة على أَْنبٌَاء بنً إِْسَرابٌِل بالتحرٌؾ والتزوٌر والتؽٌٌر 

وا لَاَل تَعَالَى: }فَبَِما نَْمِضِهْم ِمٌثَالَُهْم لَعَنَّاُهْم أَنه الٌسلم لْلٌَُهود ِصَحة كتبهْم الممدسة لدٌهم َوَما اْحتَجُّ 
وص، فمد أثبت اْلمُْرآن اْلَكِرٌم أَنهم تجرإا على كتب هللا اْلمنزلَة على أَْنبٌَاء بنً بَها من نُصُ 

فُوَن اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعِه{.  إِْسَرابٌِل بالتحرٌؾ والتزوٌر والتؽٌٌر لَاَل تَعَالَى: } ٌَُحّرِ
 

 المرآن
ٌْنَُهُم اْلعََداَوةَ }َوِمَن الهِذٌَن لَالُوا إِنها نََصاَرى أََخْذنَا ِمٌثَالَهُ  ٌْنَا بَ ُروا بِِه فَؤَْؼَر ا ذُّكِ ْم فَنَُسوا َحظاا ِممه

ُ بَِما َكانُوا ٌَْصنَعُوَن )  [ٗٔ :({ ]المائدةَٗٔواْلبَْؽَضاَء إِلَى ٌَْوِم اْلِمٌَاَمِة َوَسْوَؾ ٌُنَبِّئُُهُم َّللاه
 التفسٌر:

العهد المإكد الذي أخذناه على  -ولٌسوا كذلن-وأخذنا على الذٌن ادَّعوا أنهم أتباع المسٌح عٌسى 
بنً إسرابٌل: بؤن ٌُتابعوا رسولهم وٌنصروه وٌإازروه، فبدَّلوا دٌنهم، وتركوا نصٌبًا مما ذكروا 
به، فلم ٌعملوا به، كما صنع الٌهود، فؤلمٌنا بٌنهم العداوة والبؽضاء إلى ٌوم المٌامة، وسوؾ 

 لحساب، وسٌعالبهم على صنٌعهم.ٌنببهم هللا بما كانوا ٌصنعون ٌوم ا
وأخذنا على  [، أي:"ٗٔ :لوله تعالى:}َوِمَن الَِّذٌَن لَالُوا إِنَّا نََصاَرى أََخْذنَا ِمٌثَالَُهْم{ ]المابدة 

العهد المإكد الذي أخذناه على بنً  -ولٌسوا كذلن-الذٌن ادَّعوا أنهم أتباع المسٌح عٌسى 
 .(ٕ)وه وٌإازروه"إسرابٌل: بؤن ٌُتابعوا رسولهم وٌنصر

 .(ٖ)أي: فً التوحٌد واإلٌمان بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص، إذ هو مكتوب فً اإلنجٌل" لال المرطبً:" 
ومن الذٌن ادعوا ألنفسهم أنهم نصارى ٌتابعون المسٌح ابن مرٌم  :أي لال ابن كثٌر:" 

أخذنا علٌهم العهود والمواثٌك على متابعة الرسول ومناصرته  ،ولٌسوا كذلن ،علٌه السبلم
ففعلوا كما فعل  :أي ،واإلٌمان بكل نبً ٌرسله هللا إلى أهل األرض ،ومإازرته والتفاء آثاره

 .(ٗ)خالفوا المواثٌك ونمضوا العهود" ،الٌهود
النصرانٌة ، دلٌل على أنهم ابتدعوا «من النصارى»وفً لولهم: }إنا نصارى{، ولم ٌمل 

 .(٘)وتسموا بها، روي معناه عن الحسن
لال ابن عطٌة:" علك كونهم نصارى بمولهم ودعواهم، من حٌث هو اسم شرعً 
ٌمتضً نصر دٌن هللا، وسموا به أنفسهم دون استحماق وال مشابهة بٌن فعلهم ولولهم، فجاءت 

 .(ٔ)هذه العبارة موبخة لهم مزحزحة عن طرٌك نصر دٌن هللا وأنبٌابه"

                                                           

 .5ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٓٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٔٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .2ٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .2ٔٔ/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (٘)
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ُروا بِِه{ ]المابدة  ا ذُّكِ فبدَّلوا دٌنهم، وتركوا نصٌبًا  [، أي:"ٗٔ :لوله تعالى:}فَنَُسوا َحظًّا ِممَّ
 .(ٕ)مما ذكروا به، فلم ٌعملوا به، كما صنع الٌهود"

أي تركوا حظا من الكتاب الذي وعظوا به وذكروا به، وجعلوا ذلن  لال النحاس:" 
 .(ٖ)"-ملسو هيلع هللا ىلص-الترن والتحرٌؾ سببا للكفر بدمحم 

وهو اإلٌمان بدمحم علٌه الصبلة والسبلم، أي: لم ٌعملوا بما أمروا به  لال المرطبً:" 
 .(ٗ)"-ملسو هيلع هللا ىلص-وجعلوا ذلن الهوى والتحرٌؾ سببا للكفر بدمحم 

ٌْنَُهُم اْلعََداَوةَ َواْلبَْؽَضاَء إِلَى ٌَْوِم اْلِمٌَاَمِة{ ]المابدة  ٌْنَا بَ فؤلمٌنا  [، أي:"ٗٔ :لوله تعالى:}فَؤَْؼَر
 .(٘)بٌنهم العداوة والبؽضاء إلى ٌوم المٌامة"

 .(ٙ)كما تؽري الشًء بالشًء" ،حّرشنا بٌنهم وألمٌنا لال الطبري:أي:" 
صاروا فرلا ٌكفر بعضهم بعضا، منهم النسطورٌة، والٌعموبٌة والملكانٌة، لال الزجاج:" 

 .(2)وهم الروم، فكل فرلة منهم تعادي األخرى"
معناه: ألصمنا بهم العداوة حتى صاروا فرلا، وأحزابا، منهم الٌعموبٌة  السمعانً:"لال  

 .(1)والملكابٌة، والنسطورٌة"
ٌْنَُهُم اْلعََداَوةَ َواْلبَْؽَضاَء{ ]المابدةوفً   ٌْنَا بَ  :(5)[، وجوهٗٔ :لوله تعالى:}فَؤَْؼَر

 . (ٓٔ)أحدها: أي: هٌجنا. لاله المرطبً
ٌلصك الشًء بالشًء كالصمػ وشبهه، وهذا  مؤخوذ من الؽراء وهو ما والثانً: ألصمنا بهم،

 .(ٗٔ)، وابن عطٌة(ٖٔ)، والزمخشري(ٕٔ)، واختٌار الزجاج(ٔٔ)لول االصمعً
 . (٘ٔ)والثالث: أن اإلؼراء: تسلٌط بعضهم على بعض.حكاه الرمانً

 : (ٙٔ)والرابع: أن اإلؼراء: التحرٌش، وأصله اللصوق، لال كثٌر
 لالت العٌن بالبكا        ؼراء ومدتها حوافل نهلإذا لٌل مهبل 

وال ٌزالون كذلن  ،فؤلمٌنا بٌنهم العداوة والتباؼض لبعضهم بعضا :أي لال ابن كثٌر:" 
 ،إلى لٌام الساعة. وكذلن طوابؾ النصارى على اختبلؾ أجناسهم ال ٌزالون متباؼضٌن متعادٌن

 ،تَُحرم األخرى وال تدعها تَلُج معبدهاوٌلعن بعضهم بعضا ؛ فكل فرلة  ،ٌكفر بعضهم بعضا
كل طابفة تكفر   ،وكذلن النسطورٌة واآلرٌوسٌة ،وكذلن اآلخرون ،فالملكٌة تكفر الٌعموبٌة

 .(2ٔ)األخرى فً هذه الدنٌا وٌوم ٌموم األشهاد"
والبؽضاء، وفٌه  ،اختلؾ أهل التؤوٌل فً صفة  إؼراء هللا عز ذكره بٌنهم العداوة و 

 لوالن:
                                                                                                                                                                      

 .2ٓٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔ)
 .ٓٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٔٙ/ٔإعراب المرآن:(ٖ)
 .2ٔٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .ٓٔٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖٙٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٔٙٔ/ٕمعانً المرآن: (2)
 .ٖٕ/ٕتفسٌر السمعانً: (1)
 .2ٔٔ/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (5)
 .2ٔٔ/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (ٓٔ)
 .ٔٙٔ/ٕانظر: معانً المرآن للزجاج: (ٔٔ)
 .ٔٙٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٕٔ)
 .2ٔٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٖٔ)
 .2ٓٔ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (ٗٔ)
 .2ٔٔ/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (٘ٔ)
إِذا لُْلُت أَْسلُو، ؼاَرِت العٌُن وفٌه:" إذا ، ٕٔٔ/٘ٔ، و2٘ٔ/ٔٔ، واللسان:2ٔٔ/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (ٙٔ)

 ".بالبُكا ... ِؼَراًء، وَمدَّتْها َمدامُع ُحفَّلُ 
 .2ٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2ٔ)
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، واختٌار (ٔ)وهذا لول إبراهٌم النخعً .أحدهما: كان إؼراإه بٌنهم باألهواء التً َحَدثت بٌنهم
 .(ٕ)الطبري

، (ٗ)، واختٌار النحاس(ٖ)والثانً: أن ذلن هو العداوة التً بٌنهم والبؽضاء. وهذا لول لتادة
 .(٘)والسمرلندي

وأحسن ما لٌل فً معنى فؤؼرٌنا بٌنهم العداوة والبؽضاء أن هللا تعالى  لال النحاس:" 
 .(ٙ)أمر بعداوة الكفار وإبؽاضهم فكل فرلة مؤمورة بعداوة صاحبتها وإبؽاضها ألنهم كفار"

كما لال إبراهٌم  ،أنه "أؼرى بٌنهم باألهواء التً حدثت بٌنهم : -وهللا أعلم-والراجح 
ال  ،وذلن أهواءٌ  ،إنما هً باختبلفهم فً لولهم فً المسٌح ،ألن عداوة النصارى بٌنَهم ،النخعً

ًٌ من هللا"  .(2)وح
ٌمال: ألمى بٌنهم العداوة بالجدال والخصومات فً الدٌن، وذلن ٌحبط لال السمرلندي:"

 .(1)األعمال. ولال معاوٌة بن لرة: إٌاكم وهذه الخصومات فً الدٌن، فإنها تحبط األعمال"
ِ بـ واختلؾ أهل التفسٌر   ًّ ٌْنَُهُم{ اللتٌن فً لوله تعالى «الهاء والمٌم»فً المعن ٌْنَا بَ :}فَؤَْؼَر

 [، وفٌه وجهان:ٗٔ :]المابدة

                                                           

 .2ٖٔ/ٓٔ(:صٓٓٙٔٔ)-(51٘ٔٔري)انظر: تفسٌر الطب (ٔ)
 .1ٖٔ-2ٖٔ/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٖٔ/ٓٔ(:صٔٓٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٕٕٙ-ٕٔٙ/ٔانظر: إعراب المرآن: (ٗ)
ٌمال: إن أصل العداوة التً كانت بٌنهم . ذكر السمرلندي فً صفة تلن العداوة:" 2ٕٙ/ٔانظر: بحر العلوم: (٘)

، كان بٌنه وبٌن النصارى لتال، وكان ٌهودٌا فمتل منهم خلما كثٌرا، فؤراد أن « بولس»ألماها إنسان ٌمال له 
ٌحتال بحٌلة ٌلمً بٌنهم المتال لٌمتل بعضهم بعضا، فجاء إلى النصارى، وجعل نفسه، أعور ولال لهم: 

ألنً رأٌت عٌسى ابن أتعرفونً؟ فمالوا: أنت الذي لتلت منا وفعلت ما فعلت، فمال: لد فعلت ذلن كله وأنا تابب، 
مرٌم فً المنام نزل من السماء، فلطم وجهً لطمة وفمؤ عٌنً. فمال: أي شًء ترٌد من لومً؟ فتبت على ٌده، 
وإنما جبتكم ألكون بٌن ظهرانٌكم، وأعلمكم شرابع دٌنكم، كما علمنً عٌسى فً المنام فاتخذوا له ؼرفة، فصعد 

وكان ٌتعبد فً الؽرفة، وربما كانوا ٌجتمعون إلٌه وٌسؤلونه وٌجٌبهم  تلن الؽرفة وفتح كوة إلى الناس فً الحابط،
من تلن الكوة، وربما ٌؤمرهم حتى ٌجتمعوا وٌنادٌهم من تلن الكوة، وٌمول لهم بمول كان فً الظاهر منكرا 

ؤمرهم به. وٌنكرون علٌه، فكان ٌفسر ذلن المول بتفسٌر ٌعجبهم ذلن، فانمادوا كلهم له وكانوا ٌمبلون لوله بما ٌ
فمال لهم ٌوما من األٌام: اجتمعوا لد حضرنً علم، فاجتمعوا، فمال لهم: ألٌس لد خلك هللا تعالى هذه األشٌاء فً 
الدنٌا كلها لمنفعة بنً آدم؟ لالوا: نعم، فمال لم تحرمون على أنفسكم هذه األشٌاء؟ ٌعنً الخمر والخنزٌر ولد خلك 

ه واستحلوا الخمر والخنزٌر، فلما مضى على ذلن أٌام دعاهم ولال: لكم ما فى االرض جمٌعا، فؤخذوا بمول
حضرنً علم. فاجتمعوا ولال لهم: من أي ناحٌة تطلع الشمس؟ فمالوا: من لبل المشرق. فمال: ومن أي ناحٌة 
 ٌطلع الممر والنجوم؟ فمالوا: من لبل المشرق. فمال: ومن ٌرسلهم من لبل المشرق؟ لالوا: هللا تعالى: فمال:
فاعلموا أنه من لبل المشرق فإن صلٌتم له فصلوا إلٌه، فحول صبلتهم إلى المشرق، فلما مضى على ذلن أٌام 
دعا طابفة منهم وأمرهم بؤن ٌدخلوا علٌه فً الؽرفة. ولال لهم: إنً أرٌد أن أجعل نفسً اللٌلة لربانا ألجل 

دعوا الناس إلى ذلن. وٌمال أٌضا إنه عٌسى، ولد حضرنً علم وأرٌد أن أخبركم فً السر لتحفظوا عنً وت
أصبح ٌوما وفتح عٌنه األخرى ثم دعاهم ولال لهم: جاءنً عٌسى اللٌلة، ولال: لد رضٌت عنن، فمسح ٌده على 
عٌنً فبربت، فاآلن أرٌد أن أجعل نفسً لربانا. ثم لال لهم: هل ٌستطٌع أحد أن ٌحًٌ الموتى وٌبرئ األكمه 

الوا: ال. فمال: إن عٌسى لد فعل هذه األشٌاء، فاعلموا بؤنه هو هللا. فخرجوا من عنده. واألبرص إال هللا تعالى؟ فم
ثم دعا طابفة أخرى فؤخبرهم بذلن أٌضا، ولال: إنه كان ابنه ثم دعا بطابفة ثالثة وأخبرهم بؤنه ثالث ثبلثة، 

ن بٌن ظهرانٌهم، فؤصبحوا وأخبرهم بؤنه ٌرٌد أن ٌجعل نفسه اللٌلة لربانا، فلما كان فً بعض اللٌل خرج م
وجعلوا كل فرٌك منهم ٌمول: لد علمنً كذا وكذا. ولال الفرٌك اآلخر: أنت كاذب بل علمنً كذا وكذا، فولع 
بٌنهم المتال فالتتلوا ولتلوا خلما كثٌرا وبمٌت العداوة بٌنهم إلى ٌوم المٌامة وهم ثبلث فرق، فرلة بٌنهم النسطورٌة 

 لالوا المسٌح ابن هللا.
صنؾ منهم ٌمال: لهم المار ٌعموبٌة لالوا: إن هللا هو المسٌح. وصنؾ ٌمال لهم: الملكانٌة، لالوا: إن هللا ثالث و

 [.22ٕ-2ٕٙ/ٔثبلثة المسٌح وأمه وهللا. فؤؼرى بٌنهم العداوة والبؽضآء إلى ٌوم المٌامة".]بحر العلوم:
 .ٕٕٙ-ٕٔٙ/ٕإعراب المرآن: (ٙ)
 .1ٖٔ-2ٖٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (2)
 .22ٖ/ٔبحر العلوم:  (1)
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فؤؼرٌنا بٌن الٌهود  :عنً بذلن الٌهود والنصارى. فمعنى الكبلم على لوِلهم وتؤوٌلهمأحدهما: 
، وابن (ٖ)، والسدي(ٕ)، ولتادة(ٔ)لنسٌانهم حظًّا مما ذّكروا به. وهذا لول مجاهد ،والنصارى

 . (ٗ)زٌد
عموبةً لها  ،فؤؼرٌنا بٌن النصارى :معنى ذلن :والثانً: عنى هللا بذلن النصاَرى وحَدها. ولالوا

دون الٌهود. وهذا  ،وعلٌها عادت الهاء والمٌم  فً  بٌنهم  :بنسٌانها حظًّا مما ذكرت به. لالوا
 .(1)، والنحاس(2)والزجاج، (ٙ)والطبري، (٘)لول الربٌع

 .(5)واألولى أن ٌكون للنصارى، ألنهم ألرب" لال النحاس:" 
وهو أّن  ،وأولى التؤولٌن باآلٌة عندي ما لاله الربٌع بن أنس :مام الطبري:"لال اإل 

ًّ باإلؼراء بٌنهم فً هذه اآلٌة خاصة وأّن  الهاء والمٌم  عابدتان على  ،النصارى ،المعن
ً خبره عن  ،ألن ذكر  اإلؼراء  فً خبر هللا عن النصارى ،النصارى دون الٌهود بعد تمّضِ

فؤلْن ٌكون ذلن معنًٌّا به النصارى خاصًّة،  أولى من  ،وبعد ابتدابه خبَره عن النصارى ،الٌهود
 .(ٓٔ)لما ذكرنا" ،أن ٌكون معنًٌّا به الحزبان جمٌعًا

ُ بَِما َكانُوا ٌَْصنَعُوَن{ ]المابدة  وسوؾ ٌنببهم  [، أي:"ٗٔ :لوله تعالى:}َوَسْوَؾ ٌُنَبِّبُُهُم َّللاَّ
 .(ٔٔ)هللا بما كانوا ٌصنعون ٌوم الحساب، وسٌعالبهم على صنٌعهم"

 .(ٕٔ)وعٌٌد لهم" لال الواحدي:" 
بما كانوا فً الدنٌا  ،وسٌنببهم هللا عند ورودهم علٌه فً معادهم لال الطبري:أي:" 

فٌعالبهم على  ،وتحرٌفهم أمره ونهٌه ،وتبدٌلهم كتابه ،ونكثهم عهده ،من نمضهم مٌثاله ،ٌصنعون
 .(ٖٔ)ذلن حسب استحمالهم"

ٌعنً: بما ٌمولون من الجحود والتكذٌب وذلن أن النسطورٌة لالوا: إن  لال مماتل:" 
 -عٌسى ابن هللا. ولالت: المار ٌعموبٌة إن هللا هو المسٌح ابن مرٌم، ولالت عبادة الملن: إن هللا

وإنما هللا  -تبارن وتعالى -هو إله وعٌسى إله، ومرٌم إله، افتراء على هللا -ثالث ثبلثة -عز وجل
أحد الصمد لم ٌلد ولم ٌولد »نفسه  -سبحانه -كما وصؾ هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -وعٌسى عبد هللا ونبٌه إله واحد

 .(٘ٔ)"(ٗٔ)«ولم ٌكن له كفوا أحد
وهذا تهدٌد ووعٌد أكٌد للنصارى على ما ارتكبوه من الكذب على هللا لال ابن كثٌر:" 

من  ،وتعالى وتمدس عن لولهم علًوا كبًٌرا ،عز وجل ،وما نسبوه إلى الرب ،وعلى رسوله
ولم ٌكن له  ،الذي لم ٌلد ولم ٌولد ،الفرد الصمد ،تعالى الواحد األحد ،جعلهم له صاحبة وولدا

 .(ٙٔ)ُكفًوا أحد"

                                                           

 .1ٖٔ/ٓٔ(:صٗٓٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .1ٖٔ/ٓٔ(:صٙٓٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .1ٖٔ/ٓٔ(:صٕٓٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .1ٖٔ/ٓٔ(:صٖٓٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .5ٖٔ/ٓٔ(:ص2ٓٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .5ٖٔ/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٔٙٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (2)
 .ٕٔٙ/ٔانظر: إعراب المرآن: (1)
 .ٕٔٙ/ٔإعراب المرآن: (5)
 .5ٖٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٓٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٕٖٔالوجٌز: (ٕٔ)
 .5ٖٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 سورة اإلخبلص. (ٗٔ)
 .ٖٙٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘ٔ)
 .2ٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙٔ)



5ٙ 
 

توعدهم هللا تعالى بعماب اآلخرة إذ أنباإهم بصنعهم إنما هو تمرٌر  لال ابن عطٌة:" 
 .(ٔ)الخلود فً النار"وتوبٌخ للعذاب، إذ صنعهم كفر ٌوجب 

 الفوائد:
  ذم النصارى بنمض المٌثاق، كما ذم الٌهود وجعل عموبتهم إٌماع العداوة والبؽضاء بٌنهم.-ٔ
أن حال النصارى ال تختلؾ كثٌراً عن حال الٌهود كؤنهم شربوا من ماء واحد. وعلٌه فبل -ٕ

والحرب علٌه متعاونون ٌستؽرب منهم الشر وال ٌإمنون على سر، فهم على عداوة اإلسبلم 
 متواصون.

فً خلمه أن ٌولع بٌنهم العداوة والبؽضاء تعالى ٌستفاد من هذه اآلٌة الكرٌمة: أن من سننه و-ٖ
إذا تركوا شٌبا من شرعه ولم ٌعملوا به، فمال سبحانه وتعالى عن النصارى: }ومن الذٌن لالوا 

فؤؼرٌنا بٌنهم العداوة والبؽضاء إلى ٌوم إنا نصارى أخذنا مٌثالهم فنسوا حظا مما ذكروا به 
 [.ٗٔ{ ]المابدة: وؾ ٌنببهم هللا بما كانوا ٌصنعونالمٌامة وس

: "لتتبعن -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولد اختلفت هذه األمة كما اختلؾ من لبلها من األمم؛ مصدالا لموله 
فً حدٌث االفتراق،  - ملسو هيلع هللا ىلص -عنها النبً  ، وظهرت فٌها الفرق التً أخبر(ٕ)سنن من كان لبلكم"

 وادعت كل فرلة أنها على الحك وما عداها على الباطل.
ولكن مع وجود هذا االختبلؾ والتفرق، فبل ٌزال فً األمة طابفة منصورة لابمة بالحك، 

 داعٌة إلٌه، ال ٌضرها من خالفها، وال من خذلها، إلى أن ٌؤتً أمر هللا وهم على ذلن.
سلؾ هذه األمة بالدعوة إلى االعتصام بالكتاب والسنة، والتحذٌر من البدع واألهواء،  ولذلن اهتم

 وكثرت ألوالهم ومإلفاتهم فً هذه المسؤلة.
فكتبت كتب كثٌرة فً السنة وبٌان منهج السلؾ الصالح، وفً الرد على أهل األهواء 

 والبدع.
لى فً "الرد على الجهمٌة"، ومن هذه الكتب الكثٌرة، كتاب اإلمام أحمد رحمه هللا تعا

وكتاب "السنة" لعبد هللا بن اإلمام أحمد بن حنبل، وكتاب "خلك أفعال العباد" للبخاري، وكتاب 
"السنة" البن أبً عاصم، وكتاب "السنة" لدمحم بن نصر المروزي، وكتاب "الشرٌعة" لآلجري، 

كتب السلؾ رضوان هللا  و"شرح أصول اعتماد أهل السنة والجماعة" لبللكابً، وؼٌر ذلن من
 .(ٖ)علٌهم

وبعض هذه الكتب، عنً فٌها مإلفوها بالكتابة فً التحذٌر من األهواء والبدع، فؤلؾ ابن 
وضاح المرطبً كتابه "البدع والنهً عنها"، وألؾ أبو بكر الطرطوشً كتابه "الحوادث 

ولكن التصرت هذه والبدع"، وألؾ أبو شامة كتاب "الباعث على إنكار البدع والحوادث"، 
على النمل المجرد للنصوص الواردة فً التحذٌر من البدع والنهً عنها،  -فً الؽالب-الكتب 

دون تحلٌل لمعانٌها، وتحمٌك مسابلها، مما جعل اإلمام الشاطبً ٌموم بتصنٌؾ كتابه الفذ 
ها، فمال: "وإذا "االعتصام"، الذي أشار رحمه هللا تعالى فٌه إلى هذه الكتب السابمة، ومؤخذه علٌ

فاحمل علٌه كتب العلم من السنن وؼٌرها إذا  -أي كتب العلم لحفظ الدٌن-استمام هذا األصل 
خٌؾ علٌها االندراس، زٌادة على ما جاء فً األحادٌث؛ من األمر بكتب العلم، وأنا أرجو أن 

فً كبلم  ٌكون كتب هذا الكتاب الذي وضعت ٌدي فٌه من هذا المبٌل؛ ألنً رأٌت باب البدع
العلماء مؽفبل جدا إال من النمل الجلً؛ كما نمل ابن وضاح، أو ٌإتى بؤطراؾ من الكبلم ال ٌشفً 
الؽلٌل بالتفمه فٌه كما ٌنبؽً، ولم أجده على شدة بحثً عنه، إال ما وضع فٌه أبو بكر 

ن الطرطوشً، وهو ٌسٌر فً جنب ما ٌحتاج إلٌه فٌه، وإال ما وضع الناس فً الفرق الثنتٌ
والسبعٌن، وهو فصل من فصول الباب وجزء من أجزابه، فؤخذت نفسً بالعناء فٌه، عسى أن 

 .(ٗ)ٌنتفع واضعه، ولاربه، وناشره، وكاتبه، والمنتفع به، وجمٌع المسلمٌن"
                                                           

 .2ٓٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔ)
 .( من حدٌث أبً سعٌد5ٕٙٙ( ومسلم )ٖٙ٘ٗالبخاري )أخرجه  (ٕ)
 .5-2انظر: اإلعتصام للشاطبً: (ٖ)
 .ٙٔ/ٖاالعتصام: (ٗ)
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 المرآن

ا ُكْنتُْم  ا ِممه تُْخفُوَن ِمَن اْلِكتَاِب َوٌَْعفُو َعْن َكثٌٍِر }ٌَا أَْهَل اْلِكتَاِب لَْد َجاَءُكْم َرُسولُنَا ٌُبٌَُِّن لَُكْم َكثٌِرا
ِ نُوٌر َوِكتَاٌب ُمبٌٌِن )  [٘ٔ :({ ]المائدة٘ٔلَْد َجاَءُكْم ِمَن َّللاه

 التفسٌر:
ٌا أهل الكتاب من الٌهود والنصارى، لد جاءكم رسولنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ٌبٌِّن لكم كثًٌرا مما كنتم تُْخفونه 

التوراة واإلنجٌل، وٌترن بٌان ما ال تمتضٌه الحكمة. لد جاءكم من هللا نور عن الناس مما فً 
 وكتاب مبٌن: وهو المرآن الكرٌم.

 سبب النزول:
ًّ هللا أتاه الٌهود ٌسؤلونه عن الرجم أٌُّكم  :لال ،واجتمعوا فً بٌتٍ  ،لال عكرمة: "إّن نب

أنت أعلمهم ؟    ،لال ،سل عما شبت ،أنت أعلمهم ؟ لال :فمال ،أعلم ؟ فؤشاروا إلى ابن ُصورٌا
 ،والذي رفع الطُّور ،فناشده بالذي أنزل التوراة على موسى :إنهم لٌزعمون ذلن! لال :لال

فكثر فٌنا  ،إن نساءنا نساء حسان :حتى أخذه أْفَكل، فمال ،وناشده بالمواثٌك التً أُخذت علٌهم
وخالفنا بٌن الرءوس إلى الدواب  ،وحلمنا الرءوس ،المتل، فاختصرنا أُخصورةً، فجلدنا مبة

لَْد َجاَءُكْم َرُسولُنَا  ٌَا أَْهَل اْلِكتَابِ  }: اإلبل لال:فحكم علٌهم بالرجم، فؤنزل هللا فٌهم :أحسبه لال
ُ ٌُبٌَُِّن لَُكْم { ثُونَُهْم بَِما فَتََح َّللاَّ ٌُْكْم ، اآلٌة وهذه اآلٌة: }َوإَِذا َخبل بَْعُضُهْم إِلَى بَْعٍض لَالُوا أَتَُحّدِ  َعلَ

وُكْم بِِه ِعْنَد َربُِّكْم{]سورة البمرة   .]ضعٌؾ[(ٔ)["2ٙ :ِلٌَُحاجُّ
صلى هللا  -ابن جرٌج: "لما أخبر األعور سموٌل بن صورٌا الذي صدق النبً  ولال
على الرجم أنه فً كتابهم، ولال: لكنا نخفٌه؛ فنزلت: }ٌَاأَْهَل اْلِكتَاِب لَْد َجاَءُكْم  -علٌه وسلم 

ا ُكْنتُْم تُْخفُوَن ِمَن اْلِكتَاِب{ وهو شاب  أبٌض طوٌل من أهل َرُسولُنَا ٌُبٌَُِّن لَُكْم َكثًٌِرا ِممَّ
 .]ضعٌؾ[(ٕ)فدن"

[، أي:" ٌا أهل الكتاب من الٌهود ٘ٔ :لوله تعالى:}ٌَا أَْهَل اْلِكتَاِب{ ]المابدة
 .(ٖ)والنصارى"

 .(ٗ)خطاب للٌهود والنصارى" لال الزمخشري:" 
المراد به: أهل الكتابٌن: التوراة، واإلنجٌل، لكن ذكر الكتاب، وهو اسم  لال السمعانً:" 

 .(٘)، فٌنصرؾ إلى الفرٌمٌن"الجنس
 .(ٙ)ٌعنً: الٌهود والنصارى، ووحد الكتاب ألنه للجنس" لال البٌضاوي:" 
 .(2)أن المراد: الٌهود خاصةولٌل:  
 .(1)لال المرطبً:" الكتاب: اسم جنس بمعنى الكتب، فجمٌعهم مخاطبون" 

ا ُكْنتُْم تُْخفُوَن ِمَن اْلِكتَاِب{ ]المابدة لوله تعالى:}لَْد َجاَءُكْم َرُسولُنَا ٌُبٌَُِّن لَُكْم َكثًٌِرا  :ِممَّ
[، أي:" لد جاءكم رسولنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ٌبٌِّن لكم كثًٌرا مما كنتم تُْخفونه عن الناس مما فً التوراة ٘ٔ

 .(5)واإلنجٌل"
 .(ٓٔ)"-ملسو هيلع هللا ىلص-"}ٌا أهل الكتاب لد جاءكم رسولنا{، وهو دمحم:عن لتادة

                                                           

 . وهذا مرسل صحٌح اإلسناد.ٖٗٔ-ٕٗٔ/ٓٔ(:ٔٔٙٔٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 ( ونسبه البن المنذر.ٖٗ/ ٖذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )(ٕ)

 وهو معضل.للنا: 
 .ٓٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٔٙ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .ٕٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (٘)
 .5ٔٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٙ)
 .5ٕ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (2)
 .1ٔٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (1)
 .ٓٔٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٔٗٔ/ٓٔ(:ص1ٓٙٔٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
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كثًٌرا مما كنتم تكتمونه الناَس وال تُبٌنونه  ،ٌبٌن لكم محّمد رسولنا :لال الطبري:" ٌمول
انٌٌن  :لهم مّما فً كتابكم. وكان مما ٌخفونه من كتابهم فبٌَّنه رسوُل هللا ملسو هيلع هللا ىلص للناس َرْجُم الزَّ

 .(ٔ)المحصنٌن"
ٌعنً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص. }ٌبٌن لكم كثٌرا مما كنتم تخفون من الكتاب{، أي: من  لال المرطبً:"

كتبكم، من اإلٌمان به، ومن آٌة الرجم، ومن لصة أصحاب السبت الذٌن مسخوا لردة، فإنهم 
 .(ٕ)كانوا ٌخفونها"

 .(ٖ)ٌعنً: اللذٌن أخفوا من نعت دمحم وآٌة الرجم، ونحو ذلن" لال السمعانً:"
أنه لد أرسل رسوله محمًدا بالهدى  :ٌمول تعالى مخبًرا عن نفسه الكرٌمة ابن كثٌر:" لال

وأنه بعثه بالبٌنات والفرق  ،أمٌهم وكتابٌّهم ،عربهم وعجمهم ،ودٌن الحك إلى جمٌع أهل األرض
 .(ٗ)وافتروا على هللا فٌه " ،بٌن الحك والباطل.. ٌبٌن ما بدلوه وحرفوه وأولوه

}ٌا أهل : فمد كفر بالمرآن من حٌث ال ٌحتسب. لوله ،من كفر بالرجم لال ابن عباس:"
 .(٘)الكتاب لد جاءكم رسُولنا ٌبٌن لكم كثًٌرا مما كنتم تخفون من الكتاب{، فكان الرجُم مما أخفوا"

 .(ٙ)، أدؼم النون فً البلم لمربها منها«لد جاءكم رسولنا ٌبٌن لكم» ولرأ الحسن:
[، أي:" وٌترن بٌان ما ال تمتضٌه ٘ٔ :َعْن َكثٌٍِر{ ]المابدةلوله تعالى:}َوٌَْعفُو 

 .(2)الحكمة"
 .(1)وٌسكت عن كثٌر مما ؼٌروه وال فابدة فً بٌانه" لال ابن كثٌر:"
أي: ٌتركه وال ٌبٌنه،وإنما ٌبٌن ما فٌه حجة على نبوته، وداللة على  لال المرطبً:"

 .(5)إلى تبٌٌنه"صدله وشهادة برسالته، وٌترن ما لم ٌكن به حاجة 
 .(ٓٔ)ٌعنً: ٌعرض عن كثٌر مما أخفوا، فبل ٌتعرض له" لال السمعانً:"
 .(ٔٔ)أي: ٌتجافى من إظهار كثٌر مما ٌخفونه" لال الراؼب: "

 .(ٕٔ)ٌتجاوز، فبل ٌخبرهم بكتمانه" لال ابن الجوزي:أي:"
 .(ٖٔ)لا البؽوي:" أي: ٌعرض عن كثٌر مما أخفٌتم فبل ٌتعرض له وال ٌإاخذكم به"

}وٌعفو عن كثٌر{ مما تخفونه، ال ٌبٌنه إذا لم تضطر إلٌه مصلحة دٌنٌة،  لال الزمخشري:" 
ولم ٌكن فٌه فابدة إال التضاء حكم وصفته مما ال بد من بٌانه، وكذلن الرجم وما فٌه إحٌاء 

 .(ٗٔ)شرٌعة وإماتة بدعة"
 من أحبارهم جاء ٌعنً: ٌتجاوز عن كثٌر فبل ٌخبركم به. وذكر أن رجبل لال المرطبً:" 

إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص فسؤله فمال: ٌا هذا عفوت عنا؟ فؤعرض عنه رسول هللا علٌه وسلم ولم ٌبٌن، وإنما 
أراد الٌهودي أن ٌظهر منالضة كبلمه، فلما لم ٌبٌن له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لام من عنده فذهب ولال 

 .(ٔ)ألنه كان وجد فً كتابه أنه ال ٌبٌن له ما سؤله عنه"ألصحابه: أرى أنه صادق فٌما ٌمول: 

                                                           

 .ٔٗٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٔٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .ٕٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .2ٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٔٗٔ/ٓٔ(:ص5ٓٙٔٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٕٕٙ/ٔانظر: إعراب المرآن للنحاس: (ٙ)
 .ٓٔٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .2ٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .1ٔٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (5)
 .ٕٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٓٔ)
 .ٖٖٓ/ٗتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٔٔ)
 .5ٕ٘/ٔزاد المسٌر: (ٕٔ)
 .ٕٖ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٖٔ)
 .2ٔٙ/ٔالكشاؾ: (ٗٔ)
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}وٌعفوا عن كثٌر{ مما تخفونه، فٌترن بٌانه لعدم اشتماله على ما ٌجب  لال الشوكانً:" 
بٌانه علٌه من األحكام الشرعٌة، فإن ما لم ٌكن كذلن ال فابدة تتعلك ببٌانه إال مجرد افتضاحكم 

ٌتجاوزه وال ٌخبركم به ولٌل: ٌعفو عن كثٌر منكم فبل ٌإاخذهم ولٌل المعنى: إنه ٌعفو عن كثٌر ف
 .(ٕ)بما ٌصدر منهم"

 فان لٌل: كٌؾ كان له أن ٌمسن عن حك كتموه فبل ٌبٌنه؟
  :(ٖ)ذكرهما ابن الجوزي،فعن ذلن جوابان

أحدهما: أنه كان متلمٌا ما ٌإمر به، فإذا أمر باظهار شًء من أمرهم، أظهره، وأخذهم به، وإال 
 ت. سك

والثانً: أن عمد الذمة إنما كان على أن ٌمروا على دٌنهم، فلما كتموا كثٌرا مما أمروا به، 
واتخذوا ؼٌره دٌنا، أظهر علٌهم ما كتموه من صفته وعبلمة نبوته، لتتحمك معجزته عندهم، 

م واحتكموا إلٌه فً الرجم، فؤظهر ما كتموا مما ٌوافك شرٌعته، وسكت عن أشٌاء لٌتحمك إلراره
 على دٌنهم.

ِ نُوٌر َوِكتَاٌب ُمبٌٌِن{ ]المابدة [، أي:" لد جاءكم من هللا ٘ٔ :لوله تعالى:}لَْد َجاَءُكْم ِمَن َّللاَّ
 .(ٗ)نور وكتاب مبٌن: وهو المرآن الكرٌم"

 
ٌرٌد المرآن، لكشفه ظلمات الشرن والشن، وإلبانته ما كان خافٌا عن  لال الزمخشري:"

الناس من الحك. أو ألنه ظاهر اإلعجاز من اتبع رضوانه من آمن به سبل السبلم طرق السبلمة 
 .(٘)والنجاة من عذاب هللا أو سبل هللا"

هللا  " لوله عز وجل: }نور وكتاب مبٌن {،ٌحتمل: أن ٌرٌد دمحما صلى:لال ابن عطٌة
علٌه وسلم والمرآن، وهذا هو ظاهر األلفاظ، وٌحتمل: أن ٌرٌد موسى علٌه السبلم والتوراة، أي 

 .(ٙ)ولو اتبعتموها حك االتباع آلمنتم بدمحم، إذ هً آمرة بذلن مبشرة به"
 :، ثبلثة ألوال«النور»وفى 

 .(1)، والبؽوي(2)وهو لول الزجاج ،-ملسو هيلع هللا ىلص-دمحم  :أحدها
والهدى أو النور هو الذي ٌبٌن األشٌاء، وٌرى  -ملسو هيلع هللا ىلص  -النور هو: دمحم  الزجاج:" لال

فً الملوب فً بٌانه وكشفه الظلمات كمثل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -األبصار حمٌمتها، فمثل ما أتى به النبً 
  .(5)النور"
 .(ٓٔ)المرآن. وهو لول بعض المتؤخرٌن  :الثانً

 .(ٔٔ)حكاه السمعانً وسمً نور، ألنه ٌهتدى به كما ٌهتدي بالنور.سبلم، والثالث: اإل
 الفوائد:

 لجمٌع األمم. -ملسو هيلع هللا ىلص  -عموم رسالته -ٔ
حٌث جاء بالدٌن الموٌم والصراط  -ملسو هيلع هللا ىلص  -إن هذه اآلٌة من أعظم األدلة على صحة رسالة دمحم -ٕ

 المستمٌم.

                                                                                                                                                                      

 .1ٔٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .1ٕ/ٕفتح المدٌر: (ٕ)
 .5ٕ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٖ)
 .ٓٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2ٔٙ/ٔالكشاؾ: (٘)
 .2ٔٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٙ)
 .ٔٙٔ/ٕن:انظر: معانً المرآ (2)
 .ٕٖ/ٖانظر: تفسٌر البؽوي: (1)
 .ٔٙٔ/ٕمعانً المرآن:(5)
 .ٕٕ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .ٖٕ/ٕانظر: تفسٌر السمعانً: (ٔٔ)
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مهٌمن على الكتب السابمة، فاضح لما حرفه الٌهود والنصارى، ولما كتموه  أن المرآن الكرٌم-ٖ
 من الحك.

 أن نور المرآن والسنة ال ٌهتدي به إال المإمن الذي ٌتعلمهما، لٌعمل بهما.-ٗ
االعتماد الجازم بنسخ جمٌع الكتب والصحؾ التً أنزلها هللا على رسله، بالمرآن الكرٌم، وأنه -٘

إلنس أو الجن، ال من أصحاب الكتب السابمة، وال من ؼٌرهم، أن ٌعبدوا هللا ال ٌسع أحًدا من ا
 بعد نزول المرآن بؽٌر ما جاء فٌه أو ٌتحاكموا إلى ؼٌره.

 .(ٔ)النبوة والعمل والكتاب" -لال الراؼب:" هذه اآلٌة النعم الثبلث التً خص بها العباد وهً: -ٙ
 

 المرآن
ُ َمِن  اتهبََع ِرْضَوانَهُ ُسبَُل السهََلِم َوٌُْخِرُجُهْم ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر بِِإْذنِِه َوٌَْهِدٌِهْم }ٌَْهِدي بِِه َّللاه
 [ٙٔ :({ ]المائدةٙٔإِلَى ِصَراٍط ُمْستَِمٌٍم )

 التفسٌر:
 ٌهدي هللا بهذا الكتاب المبٌن من اتبع رضا هللا تعالى، طرق األمن والسبلمة، وٌخرجهم بإذنه من

 ظلمات الكفر إلى نور اإلٌمان، وٌوفمهم إلى دٌنه الموٌم.
ُ َمِن اتَّبََع ِرْضَوانَهُ ُسبَُل السَّبَلِم{ ]المابدةلوله تعالى:  ٌهدي هللا بهذا  [، أي:"ٙٔ :}ٌَْهِدي بِِه َّللاَّ

 .(ٕ)الكتاب المبٌن من اتبع رضا هللا تعالى، طرق األمن والسبلمة"
 .(ٖ)أي: ٌهدي به هللا سبل السبلم من اتبع رضوانه" لال السمعانً:" 
من آمن به، }سبل السبلم{، طرق السبلمة  لال الزمخشري:} َمِن اتَّبََع ِرْضَوانَهُ {، أي:" 

 .(ٗ)والنجاة من عذاب هللا أو سبل هللا"
« السبل»}واتبع رضوانه{، معناه: بالتكسب والنٌة واإللبال علٌه، و لال ابن عطٌة:" 

 .(٘)ق"الطر
}من اتبع رضوانه{، أي: ما رضٌه هللا، }سبل السبلم{، طرق السبلمة  لال المرطبً:" 

 .(ٙ)الموصلة إلى دار السبلم المنزهة عن كل آفة، والمإمنة من كل مخافة، وهً الجنة"
أي: ٌهدي به من اجتهد وحرص على بلوغ مرضاة هللا، وصار لصده حسنا  لال السعدي:" 
تسلم صاحبها من العذاب، وتوصله إلى دار السبلم، وهو العلم بالحك والعمل سبل السبلم التً -

 .(2)به، إجماال وتفصٌبل"
طرق السبلم أي طرق  –وهللا أعلم  -السبل: الطرق، فجابز أن ٌكون  لال الزجاج:" 

سبل السبلم، طرق هللا،  -وهللا أعلم  -السبلمة التً من ملكها سلم فً دٌنه، وجابز أن ٌكون 
 .(1)لسبلم اسم من أسماء هللا"وا
} ُسبَُل السَّبلِم{، أي: سبل دار السبلم، بداللة لوله: لَُهْم داُر السَّبلِم ِعْنَد َربِِّهْم  لال أبو علً:" 

[، وتكون إضافة الدار إلى السبلم على أحد وجهٌن: إّما أن ٌراد به اإلضافة إلى 2ٕٔ]األنعام: 
للكعبة: بٌت هللا، السبلم الذي هو اسم من أسماء هللا على وجه التعظٌم لها والرفع منها، كما لٌل 

وللخلٌفة: عبد هللا. وإّما أن ٌراد بالسبلم جمع سبلمة، كؤنّه: دار السبلمة التً ال ٌلمون فً حلولها 
عنتا وال تعذٌبا، كما لال:}الَِّذي أََحلَّنا داَر اْلُمماَمِة ِمْن فَْضِلِه ال ٌََمسُّنا فٌِها نََصٌب َوال ٌََمسُّنا فٌِها 

 .(ٔ)"[.ٖ٘لُؽُوٌب{ ]فاطر: 

                                                           

 .ٖٖٓ/ٗتفسٌر الراؼب االصفهانً: (ٔ)
 .ٓٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٕ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٖ)
(ٗ) . 
 .2ٔٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (٘)
 .1ٔٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .ٕٕٙتفسٌر السعدي: (2)
 .ٔٙٔ/ٕمعانً المرآن: (1)
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عن السدي:"}من اتبع رضوانه سبل السبلم{، سبٌل هللا الذي شرعه لعباده ودعاهم إلٌه، 
وابتعث به رسله، وهو اإلسبلم الذي ال ٌمبل من أحد عمبل إال به، ال الٌهودٌة، وال النصرانٌة، 

 .(ٕ)وال المجوسٌة"
 ضوانه فٌلزم الدَّوُر؟وإن للَت: "كٌؾ لال ذلَن، مع أن العبد ما لم ٌهده هللا ال ٌتَّبع ر

ُ مْن عِلم أنه ٌرٌد أن ٌتَّبع رضوانه، كما لال:  للُت: فٌه إِْضماٌر تمدٌُره: ٌهدي به َّللاَّ
َ لََمَع اْلُمْحِسنٌَِن{ ]العنكبوت أي: والّذٌن أرادوا  ،[5ٙ :}َوالَِّذٌَن َجاَهُدوا فٌِنَا لَنَْهِدٌَنَُّهْم ُسبُلَنَا َوإِنَّ َّللاَّ

 .(ٖ)لنهدٌنهم سبٌل مجاهدتنا" سبٌل المجاهدة
طرق السبلمة التً ال خوؾ على السابر فٌها، «: سبل السبلم»و لال ابن عاشور:"

وللعرب طرق معروفة باألمن وطرق معروفة بالمخافة، مثل وادي السباع، الذي لال فٌه سحٌم 
 :(ٗ)بن وثٌل الرٌاحً

باعِ وال أَرى          كوادى السِّ  َ مررُت على وادى الّسِ  باع حٌن ٌُظلُم واِدٌا
 

 َ  أللَّ به رْكٌب أتَْوه تَبٌّةً                       وأخوَؾ، إالّ ما َولى هللاُ، سارٌا
 .(٘)فسبٌل السبلم استعارة لطرق الحك" 

طرق مرضاته ٌجمعها سبٌله الواحد ٌعنً }ُسبَُل السَّبلَِم{، المراد به  لال الحازمً:"
أنواع العبادات الصبلة، والصٌام، والزكاة هذه متعددة، لكنها تجمع لدًرا مشترًكا وهو عبادة هللا 

 .(ٙ)تعالى وحده"
، بضم الهاء «به هللا»ولرأ عبٌد بن عمٌر والزهري وسبلم وحمٌد ومسلم بن جندب:

 .(2)مثله حٌث ولع
وٌخرجهم بإذنه  [، أي:"ٙٔ :}َوٌُْخِرُجُهْم ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر بِإِْذنِِه{ ]المابدةلوله تعالى: 

 .(1)من ظلمات الكفر إلى نور اإلٌمان"
ٌعنً: من ظلمات الكفر والشرن، إلى نور اإلسبلم وضٌابه، بإذن هللا جل  لال الطبري:" 

 .(5)وعز"
أي: من ظلمات الكفر والجهاالت إلى نور اإلسبلم والهداٌات، بتوفٌمه  لال المرطبً:" 

 .(ٓٔ)وإرادته"
وٌوضح لهم أبٌن المسالن فٌصرؾ عنهم  ،ٌنجٌهم من المهالن :أي لال ابن كثٌر:" 

 .(ٔٔ)وٌنفً عنهم الضبللة" ،وٌحصل لهم أنجب األمور ،المحذور
ظلمات الكفر والبدعة والمعصٌة، والجهل والؽفلة، إلى نور اإلٌمان  لال السعدي:أي من:" 

والسنة والطاعة والعلم، والذكر. وكل هذه الهداٌة بإذن هللا، الذي ما شاء كان، وما لم ٌشؤ لم 
 .(ٕٔ)ٌكن"

 .(ٔ)ٌم"وٌوفمهم إلى دٌنه المو [، أي:"ٙٔ :}َوٌَْهِدٌِهْم إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِمٌٍم{ ]المابدةلوله تعالى: 

                                                                                                                                                                      

 .1ٗٔ/ٔالحجة للمراء السبعة: (ٔ)
 .٘ٗٔ/ٓٔ(:صٕٔٙٔٔأخرج الطبري) (ٕ)
 .ٖٗٔ/ٔفتح الرحمن بكشؾ ما ٌلتبس فً المرآن، زكرٌا االنصاري: (ٖ)
فؤوحشنً  -وهو واد بعٌنه -، ٌمول: وافٌت هذا الوادي لٌبلٕٔ٘/ ٖالخزانة  ، وٖٖ-ٕٖ/ٕالكتاب، لسبوٌه: (ٗ)

 والتبٌّة: التلبث والمكث. -لكثرة سباعه، فرحلت عنه ولم أمكث فٌه لوحشته
 .ٔ٘ٔ/ٙالتحرٌر والتنوٌر: (٘)
 .]تسجٌل صوتً[.ٖٕ(/5شرح العمٌدة الواسطٌة للحازمً رلم الدرس) (ٙ)
 .2ٔٔ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (2)
 .ٓٔٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .٘ٗٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (5)
 .5ٔٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٓٔ)
 .1ٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .ٕٕٙتفسٌر السعدي: (ٕٔ)
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وٌرشدهم وٌسددهم  إلى طرٌك مستمٌم، وهو دٌن هللا الموٌم الذي ال  لال الطبري:أي:" 
 .(ٕ)اعوجاج فٌه"

 .(ٖ)أي: "وٌرشدهم إلى ألوم حالة" لال ابن كثٌر: 
فضمن هللا عز َوجل لمتبعه: اْلَهْدي لطرٌك السَّبلَمة، والسلون للطرٌك  لال المحاسبً:" 

 .(ٗ)اْلُمْستَمٌم"
 .(٘)مستعار لئلٌمان"« الصراط المستمٌم»ابن عاشور:" لال 
 [، وجهان:ٙٔ :}َوٌَْهِدٌِهْم إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِمٌٍم{ ]المابدةلوله تعالى:وفً  

 .(ٙ)وهذا لول الحسن ،طرٌك الحك وهو دٌن هللا :أحدهما
 .(2)وهو لول بعض المتكلمٌن ،طرٌك الجنة فى اآلخرة :والثانً
 الفوائد:

الهداٌة والصبلح والفبلح لمن اتبع المرآن والسنة وتمسن بذلن، وأن اتباع السنة الدمحمٌة أن  -ٔ
 ٌهدي صاحبه إلى سعادته وكماله.

 المرآن حجة على الناس كافة لبٌانه الحك فً كل شًء. -ٕ
 طالب رضا هللا بصدق ٌفوز بكل خبر وٌنجو من كل ضٌر. -ٖ
لمد تمٌزت الرسالة الخاتمة بالشمول لجمٌع متطلبات البشر، والعموم لجمٌع أجناسهم فً كل  -ٗ

مكان وزمان، فهً تحمل التعرٌؾ الصحٌح باهلل وحمه والكون والحٌاة، وعن مبدأ اإلنسان 
 ودوره فً الحٌاة، ومصٌره بعد الممات.

 ع بعضهم البعض كما تضمنت النظام الكامل السدٌد لعبللة البشر مع خالمهم وم
 وذكر سبحانه للكتاب ثبلث فوابد:-٘

ٌهدٌه إلى الطرق التً ٌسلم بها فى الدنٌا  -احدها: إن المتبع لما ٌرضى هللا باإلٌمان بهذا الكتاب
 واآلخرة من كل ما ٌبعده عن الشماء والهبلن، فٌموم فى الدنٌا بحموق هللا

ة( وللناس، وٌكون فى اآلخرة منعما نعٌما والحموق الواجبة علٌه لنفسه )روحٌة كانت أو جسدٌ
 روحٌا وجسدٌا.

وخبلصة ذلن: إنه ٌتبع دٌنا ٌجد فٌه ما ٌوصله إلى السبلمة من الشماء فى الدنٌا واآلخرة، ألنه 
 دٌن اإلخبلص والعدل والمساواة.

جمٌع والثانً: إنه ٌخرج معتنمٌه من ظلمات الوثنٌة واألوهام والخرافات التً أفسد بها الرإساء 
إلى نور التوحٌد الخالص الذي ٌجعل صاحبه حرا كرٌما بٌن ٌدى الخلك خاضعا  -األدٌان

 للخاللك وحده.
والثالث: إنه ٌهدى إلى الطرٌك الموصل إلى الممصد والؽاٌة من الدٌن إذا اعتصم به من اتبعه 

والتابعٌن  على الوجه الصحٌح الذي أنزل ألجله، كما عمل بذلن أهل الصدر األول من الصحابة
 .(1)لهم بإحسان. أفاده المراؼً

 
 المرآن

                                                                                                                                                                      

 .ٓٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٙٗٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .2ٕٙفهم المرآن: (ٗ)
 .ٔ٘ٔ/ٙالمحرر الوجٌز: (٘)
 .ٕٕ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .ٕٕ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .1ٔ-1ٓ/ٙانظر: تفسٌر المراؼً: (1)
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ٌْئاا إِْن  ِ َش َ ُهَو اْلَمِسٌُح اْبُن َمْرٌََم لُْل فََمْن ٌَْمِلُن ِمَن َّللاه أََراَد أَْن ٌُْهِلَن }لَمَْد َكفََر الهِذٌَن لَالُوا إِنه َّللاه
هُ َوَمْن فًِ اأْلَْرِض َجمِ  ٌْنَُهَما ٌَْخلُُك اْلَمِسٌَح اْبَن َمْرٌََم َوأُمه ِ ُمْلُن السهَماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بَ ٌعاا َوّلِِله

ٍء لَِدٌٌر ) ًْ ُ َعلَى ُكّلِ َش  [7ٔ :({ ]المائدة7َٔما ٌََشاُء َوَّللاه
 التفسٌر:

لهإالء الجهلة من  -أٌها الرسول-لمد كفر النصارى المابلون بؤن هللا هو المسٌح بن مرٌم، لل 
ه  النصارى: لو كان المسٌح إلًها كما ٌدَّعون لمَدَر أن ٌدفع لضاء هللا إذا جاءه بإهبلكه وإهبلن أُّمِ

وَمن فً األرض جمٌعًا، ولد ماتت أم عٌسى فلم ٌدفع عنها الموت، كذلن ال ٌستطٌع أن ٌدفع عن 
نفسه؛ ألنهما عبدان من عباد هللا ال ٌمدران على دفع الهبلن عنهما، فهذا دلٌٌل على أنه بشر 

سابر بنً آدم. وجمٌع الموجودات فً السماوات واألرض ملن هلل، ٌخلك ما ٌشاء وٌوجده، ك
 وهو على كل شًء لدٌر.

 سبب النزول:
 .(ٔ)لال مماتل:" نزلت فى نصارى نجران المار ٌعموبٌٌن منهم السٌد والعالب وؼٌرهما" 
}إن مثل عٌسى ، فً لوله جل وعز: " (ٖ)عن ابن جرٌج، وابن المنذر (ٕ)أخرج الطبري 

عند هللا كمثل آدم{ لال: بلؽنا أن نصارى نجران لدم وفدهم على النبً ملسو هيلع هللا ىلص بالمدٌنة منهم السٌد، 
والعالب، وأخبرت أن معهما عبد المسٌح، وهما ٌومبذ سٌدا أهل نجران، فمالوا: ٌا دمحم فٌم تشتم 

تزعم أنه عبد، لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: " أجل  صاحبنا؟ لال: " ومن صاحبكم "، لالوا: عٌسى بن مرٌم،
هو عبد هللا، وكلمته ألماها إلى مرٌم "، فؽضبوا، ولالوا: إن كنت صادلا فؤرنا عبدا ٌحًٌ الموتى 
ٌبرئ األكمه، واألبرص، وٌخلك من الطٌن كهٌبة الطٌر، ولكنه هللا، فسكت النبً ملسو هيلع هللا ىلص حتى جاءه 

السبلم، فمال: ٌا دمحم }لمد كفر الذٌن لالوا إن هللا هو المسٌح ابن مرٌم{ هذه اآلٌة جبرٌل علٌهما 
لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: " إنهم لد سؤلونً أن أخبرهم مثل عٌسى "، لال جبرٌل: }إن مثل عٌسى عند هللا 

 .(ٗ)كمثل آدم خلمه من تراب ثم لال له كن فٌكون إلى لوله: فمن حاجن فٌه{"
َ ُهَو اْلَمِسٌُح اْبُن َمْرٌََم{ ]المابدةلو  [، أي:" لمد كفر 2ٔ :له تعالى:}لَمَْد َكفََر الَِّذٌَن لَالُوا إِنَّ َّللاَّ

 .(٘)النصارى المابلون بؤن هللا هو المسٌح بن مرٌم"
ٌمول جل ثناإه: ألسم، لمد كفر الذٌن لالوا: إن هللا هو المسٌح ابن مرٌم،  لال الطبري:" 
عابهم أن المسٌح «كفرهم»و فً ذلن، تؽطٌتهم الحّك فً تركهم نفً الولد عن هللا جل وعز، واّدِ

هو هللا، فرٌة وكذبًا علٌه، ]و[هذا ذمٌّ من هللا عز ذكره للنصارى والنصرانٌة، الذٌن ضلُّوا عن 
 .(ٙ)ًدا"سبل السبلم واحتجاٌج منه لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فً فِْرٌتهم علٌه باّدعابهم له ول

دخل فً ]اآلٌة[ كل نصرانً اعتمد أن المسٌح أو شًء فٌه  لال عبدالماهر الجرجانً:" 
 .(2)حادث ؼٌر محدث، أو ادعى ثبلث ألنومات أو ألنومٌن"

}إن هللا هو المسٌح{، معناه بت المول، على أن حمٌمة هللا هو :لولهم لال الزمخشري:" 
م ٌمولون ذلن. ولٌل: ما صرحوا به ولكن مذهبهم المسٌح ال ؼٌر، لٌل: كان فً النصارى لو

 .(1)ٌإدى إلٌه، حٌث اعتمدوا أنه ٌخلك وٌحٌى وٌمٌت وٌدبر أمر العالم"
هم الذٌن لالوا باالتحاد منهم، ولٌل: لم ٌصرح به أحد منهم ولكن لما  لال البٌضاوي:" 

المسٌح فنسب إلٌهم الزم زعموا أن فٌه الهوتا ولالوا ال إله إال هللا واحد لزمهم أن ٌكون هو 
 .(ٔ)لولهم توضٌحا لجهلهم وتفضٌحا لمعتمدهم"

                                                           

 .ٖٙٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان (ٔ)
 .2ٓٗ/ٙ(:ص2ٔٙٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .واللفظ له.ٕٕ٘-ٕٕٗ/ٔ(:ص1ٖ٘انظر:تفسٌر ابن المنذر) (ٖ)
 .ٕٕ٘-ٕٕٗ/ٔ(:ص1ٖ٘تفسٌر ابن المنذر) (ٗ)
 .ٓٔٔتفسٌر المٌسر:ال (٘)
 .ٙٗٔ/ٓٔتفسٌر الطبري (ٙ)
 .5٘ٙ/ٕدرج الدرر فً تفسٌر اآلي والسور: (2)
 .2ٔٙ/ٔالكشاؾ: (1)
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 وفً تسمٌته بالمسٌح ألوال:
 .(ٕ)أحدها: أنه سّمً بذلن لكثرة سٌاحته. حكاه ابن كثٌر عن بعض السلؾ

 .(ٗ)وسعٌد (ٖ)وهذا لول الحسن ،ألنه ُمِسَح بالبركة:والثانً
وهو اختٌار  (٘)المسٌح: الصّدٌك. لاله إبراهٌموالثالث:أنه ُمِسَح بالتطهر من الذنوب. وأن 

 .(ٙ)اإلمام الطبري
 .(2)والرابع: ولٌل: ألنه كان مسٌح المدمٌن: أي ال أْخَمص لهما

المسٌح بمعنى الماسح، ألنه كان إذا مسح أحًدا من ذوي العاهات برئ  :والخامس: ولٌل
 .(1) فٌمسح عٌن األعمى واألعور فٌبصربإذن هللا تعالى، 

 .(ٓٔ)، وأبو عمرو بن عبلء(5)سادس. ان المسٌح: الملن. لاله الكلبًوال
 .(ٔٔ)ولٌل: ألنه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن. لاله أبو سلٌمان الدمشمًوالسابع: 

والثامن: أن المسٌح ضد المسٌخ، ٌمال: مسحه هللا أي خلمه خلما حسنا مباركا، ومسخه أي 
 .(ٕٔ)الهٌثمخلمه خلما ملعونا لبٌحا. لاله أبو 

المسٌح أصله بالعبرانٌة "مشٌحا" بالشٌن، فعّرب كما عّرب: موشى  والتاسع: ولٌل: أن
 .(ٖٔ)بموسى. لاله أبو عبٌدة

وعلٌه األكثر، فـ"سمً به، ألنه ٌسٌح فً األرض أي ٌطوفها وٌدخل والمول األول أشهر، 
، فالدجال ٌمسح األرض جمٌع بلدانها إال مكة والمدٌنة وببت الممدس، فهو فعٌل بمعنى فاعل

. ومنه لول (ٗٔ)محنة، وابن مرٌم ٌمسحها منحة، وعلى أنه ممسوح العٌن فعٌل بمعنى مفعول
 :(٘ٔ)الشاعر

 إنَّ اْلَمِسٌَح ٌَْمتُُل اْلَمِسٌَحا
هُ َوَمْن فِ   ٌْبًا إِْن أََراَد أَْن ٌُْهِلَن اْلَمِسٌَح اْبَن َمْرٌََم َوأُمَّ ِ َش ً لوله تعالى:}لُْل فََمْن ٌَْمِلُن ِمَن َّللاَّ

لهإالء الجهلة من النصارى: لو كان  -أٌها الرسول-[، أي:" لل 2ٔ :اأْلَْرِض َجِمٌعًا{ ]المابدة
ه وَمن فً األرض المسٌح إلًها كما ٌدَّعون لمَدَر أن ٌد فع لضاء هللا إذا جاءه بإهبلكه وإهبلن أُّمِ

 .(ٙٔ)جمٌعًا"
لل لهم ٌا دمحم: فمن ٌمدر أن ٌمتنع من هللا شٌبا من شًء من عذابه إن أراد  لال مماتل:"

أن ٌهلن المسٌح ابن مرٌم وأمه ومن فً األرض جمٌعا بعذاب أو بموت فمن الذي ٌحول بٌنه 
 .(2ٔ)وبٌن ذلن"

                                                                                                                                                                      

 .ٕٓٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٔ)
 .ٖٗ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:ٕ)
 .ٗٔٗ/ٙ(:ص2ٓٙ٘(، و)2ٓٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٗٔٗ/ٙ(:ص2ٓٙٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .5ٖٗ/ٔوالعٌون:( انظر: النكت ٘)
 .ٗٔٗ/ٙ( انظر: تفسٌر الطبري:ٙ)
 .ٖٗ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:2)
 .ٕٖٔ/ٔ، وتفسٌر السمرلندي:2ٖٔ/ٕ، وتفسٌر الماترٌدي:ٖٗ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر:1)
 .ٕٖٔ/ٔ( انظر: تفسٌر السمرلندي:5)
 .1ٙ/ٖ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٓٔ)
 . لم ٌنسبه الثعلبً.1ٙ/ٖ، وتفسٌر الثعلبً:ٖٖٔ/ٔ( انظر: زاد المسٌر:ٔٔ)
 .15/ٗ( انظر: تفسٌر المرطبً:ٕٔ)
 .15/ٗ( انظر: تفسٌر المرطبً:ٖٔ)
 .15/ٗ( انظر: تفسٌر المرطبً:ٗٔ)
، ولم أتعرؾ على لابله فٌما 15/ٗ، والمرطبً فً تفسٌره:5ٙ/ٖ( البٌت من شواهد الثعلبً فً تفسٌره:٘ٔ)

 توفرت لدّي من المصادر.
 .ٓٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٙٔ)
 .ٖٙٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان (2ٔ)
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أي: من ٌطٌك أن ٌدفع من أمر هللا شٌبا فٌرده إذا أراد أن ٌهلن المسٌح ابن  لبً:"لال الثع
 .(ٔ)مرٌم وأمه ومن فً األرض جمٌعا"

فمن ٌمنع من لدرته ومشٌبته شٌبا إن أراد أن ٌهلن من دعوه إلها  لال الزمخشري:أي:" 
من المسٌح وأمه داللة على أن المسٌح عبد مخلوق كسابر العباد، وأراد بعطؾ }من فً 
األرض{ على: }المسٌح ابن مرٌم وأمه{ أنهما من جنسهم ال تفاوت بٌنهما وبٌنهم فً 

 .(ٕ)البشرٌة"
ن ٌمنع من ذلن شٌبا؟ فؤعلم هللا تعالى أن المسٌح لو كان أي: فمن ٌمدر أ لال المرطبً:" 

إلها لمدر على دفع ما ٌنزل به أو بؽٌره، ولد أمات أمه ولم ٌتمكن من دفع الموت عنها، فلو 
 .(ٖ)أهلكه هو أٌضا فمن ٌدفعه عن ذلن أو ٌرده"

ه فهذا مما أي: ال مالن وال راد إلرادة هللا تعالى فً المسٌح وال فً ؼٌر لال ابن عطٌة:"
 .(ٗ)تمضً العمول معه أن من تنفذ اإلرادة فٌه لٌس بإله"

ٌْنَُهَما{ ]المابدة ِ ُمْلُن السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بَ [، أي:" وجمٌع 2ٔ :لوله تعالى:}َوّلِلَّ
 .(٘)الموجودات فً السماوات واألرض ملن هلل"

 .(ٙ)وهللا له تصرٌؾ ما فً السموات واألرض وما بٌنهما" لال الطبري:أي:"
لال مماتل:" ٌمول: إلٌه سلطان السموات واألرض وما بٌنهما من الخلك، }ٌخلك ما ٌشاء{،  

 .(2)ٌعنً: عٌسى شاء أن ٌخلمه من ؼٌر بشر"
أي: "والمسٌح وأمه بٌنهما مخلولان محدودان محصوران، وما أحاط به  لال المرطبً: 

 .(1)والنهاٌة ال ٌصلح لئللهٌة"الحد 
ثم لرر تعالى ملكه فً السموات واألرض وما بٌنهما فحصل المسٌح علٌه  لال ابن عطٌة:" 

 .(5)السبلم ألل أجزاء ملن هللا تعالى"
وإنما خّص]السََّماَواِت َواأْلَْرِض[، الستٌعاب ؼاٌة جهات فوق  لال عبدالماهر الجرجانً:" 

ٌْنَُهَما{ من الحٌوان والنبات وؼٌرهما" و ؼاٌة جهات تحت }َوَما بَ
(ٔٓ). 

فٌه إشارة إلى أن المستحك لؤللوهٌة من له ملن السموات، ومن له هذه  لال السمعانً:" 
 .(ٔٔ)المدرة فإٌاه فاعبدوا"

ولد ذكر}السموات{ بلفظ الجمع، ولم ٌمل:"وما بٌنهن"، ألن المعنى: وما بٌن هذٌن 
 :(ٕٔ)لراعًالنوعٌن من األشٌاء، كما لال ا

                                                           

 .ٓٗ- 5ٖ/ٗتفسٌر الثعلبً: (ٔ)
 .2ٔٙ/ٔالكشاؾ: (ٕ)
 .5ٔٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .2ٔٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٗ)
 .ٓٔٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .1ٗٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٙٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان (2)
 .5ٔٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (1)
 .2ٔٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (5)
 .ٓٙٙ/ٕدرج الدرر: (ٓٔ)
 .ٕٗ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٔٔ)
، ٌمول البنته ٓٙٔ، 1ٔٔ: ٔ، ومجاز المرآن ألبً عبٌدة 2ٖٔمن لصٌدته فً جمهرة أشعار العرب: (ٕٔ)

ٌْلًَِ اْلَمْوُصوال ا َرأَْت أََرلًِ َوُطوَل تَلَدُِّدي ... ذَاَت اْلِعَشاء َولَ  لَمَّ
ٌَْدةُ: َما   َعَراَن، َولَْم تَُكْن ... أَبًَدا إِذَا َعَرِت الشُّبُوُن َسُإواللَالَْت ُخلَ

ان باتَا َجْنبَةً َوَدِخٌبل ٌَْد، إِنَّ أَبَاِن َضاَؾ ِوَساَدهُ ... َهمَّ  أَُخلَ
 َطَرلَا، فَتِْلَن َهَما ِهً.... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

": الفتٌة من اإلبل."لوالح": حوامل، جمع"اللح". و"الحول"، "الهماهم": الهموم. و"للص" جمع"للوص
جمع"حابل"، وهً النالة التً لم تحمل سنة أو سنتٌن أو سنوات، وكذلن كل حامل ٌنمطع عنها الحمل. ٌمول: 

 .أجعل لرى هذه الهموم، نولًا هذه صفاتها، كؤنها لسى موترة من طول أسفارها، فؤضرب بها الفٌافً
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ِ َوُحوال  ًّ  َطَرلَا، فَتِْلَن َهَماِهِمً، أَْلِرٌِهَما             لُلًُصا لََوالَِح َكالِمِس
 .(ٔ)فمال:"طرلا"، مخبًرا عن شٌبٌن، ثم لال:"فتلن َهَماهمً"، فرجع إلى معنى الكبلم

 .(ٕ)[، أي:" ٌخلك ما ٌشاء وٌوجده"2ٔ :لوله تعالى:}ٌَْخلُُك َما ٌََشاُء{ ]المابدة
 .(ٖ)من خلك عٌسى من ؼٌر بشر وؼٌره من الخلك" لال مماتل:"

أى ٌخلك من ذكر وأنثى وٌخلك من أنثى من ؼٌر ذكر كما خلك  لال الزمخشري:أي:" 
عٌسى، وٌخلك من ؼٌر ذكر وأنثى كما خلك آدم. أو ٌخلك ما ٌشاء كخلك الطٌر على ٌد عٌسى 

كإحٌاء الموتى وإبراء األكمه واألبرص، وؼٌر ذلن. فٌجب أن ٌنسب إلٌه وال معجزة له، و
 .(ٗ)ٌنسب إلى البشر المجرى على ٌده"

وٌنشا ما ٌشاء وٌوجده، وٌخرُجه من حال العدم إلى حال الوجود،  لال الطبري:أي:"
وات واألرض وما ولن ٌمدر على ذلن ؼٌر هللا الواحد المهَّار. وإنما ٌعنً بذلن، أّن له تدبٌر السم

بٌنهما وتصرٌفه، وإفناءه وإعدامه، وإٌجاَد ما ٌشاء مما هو ؼٌر موجود وال ُمْنشؤ. ٌمول: فلٌس 
ذلن ألحد سواي، فكٌؾ زعمتم، أٌها الكذبة، أّن المسٌح إله، وهو ال ٌطٌك شٌبا من ذلن، بل ال 

 .(٘) بإذنً؟"ٌمدر على دفع الضَرر عن نفسه وال عن أمه، وال اجتبلِب نفعٍ إلٌها إال
لوله تعالى: }ٌخلك ما ٌشاء{ـ إشارة إلى خلمه المسٌح فً رحم مرٌم من  لال ابن عطٌة:" 

 .(ٙ)ؼٌر والد. بل اختراعا كآدم علٌه السبلم"
لال السمرلندي:" ثم لال:}ٌخلك ما ٌشاء{، ألن نصارى أهل نجران كانوا ٌمولون: لو 

 .(2)على أنه لادر على أن ٌخلك خلما بؽٌر أب"كان عٌسى بشرا كان له أب، فؤخبر هللا تعالى 
ٌدل على أنه ٌخلك اختٌاًرا والتداًرا  "}ٌَْخلُُك َما ٌََشاُء{ :لال عبدالماهر الجرجانً:لوله:

 .(1)من ؼٌر احتٌاج واضطرار"
ٍء لَِدٌٌر{ ]المابدة ًْ ُ َعلَى ُكّلِ َش ء لَِدٌٌر فبل 2ٔ :لوله تعالى:}َوَّللاَّ ًْ [، أي:" َوَّللاَّ َعلَى ُكّل ش

 .(5)ٌعجزه شًء"
عموم معناه الخصوص فً ما عدا الذات والصفات والمحاالت،  لال ابن عطٌة:" 
 .(ٓٔ)فً اللؽة هو الموجود"« الشًء»و

هللا المعبوُد، هو المادر على كل شًء، والمالن كلَّ شًء، الذي ال  لال الطبري:أي:"
أراده، وال ٌؽلبه شًء طلبه، الممتدُر على هبلن المسٌح وأمه ومن فً األرض ٌعجُزه شًء 

جمٌعًا، ال العاجز الذي ال ٌمدر على منع نفسه من ُضّر نزل به من هللا، وال مْنعِ أّمه من 
 .(ٔٔ)الهبلن"

لال الرازي:" فً اآلٌة سإال، وهو أن أحدا من النصارى ال ٌمول: إن هللا هو المسٌح 
 فكٌؾ حكى هللا عنهم ذلن مع أنهم ال ٌمولون به.ابن مرٌم، 

وجوابه: أن كثٌرا من الحلولٌة ٌمولون: إن هللا تعالى لد ٌحل فً بدن إنسان معٌن، أو فً 
روحه، وإذا كان كذلن فبل ٌبعد أن ٌمال: إن لوما من النصارى ذهبوا إلى هذا المول، بل هذا 

ٌمولون: أن ألنوم الكلمة اتحد بعٌسى علٌه السبلم، ألرب مما ٌذهب إلٌه النصارى، وذلن ألنهم 

                                                           

 .5ٗٔ-1ٗٔ/ٓٔانظر: تفسٌرالطبري: (ٔ)
 .ٓٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٙٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان (ٖ)
 .1ٔٙ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .5ٗٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٔٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٙ)
 .25ٖ/ٔبحر العلوم: (2)
 .ٓٙٙ/ٕدرج الدرر: (1)
 .1ٖٓ، وصفوة التفاسٌر:ٓٔٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .2ٔٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٓٔ)
 .5ٗٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
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فؤلنوم الكلمة إما أن ٌكون ذاتا أو صفة، فإن كان ذاتا فذات هللا تعالى لد حلت فً عٌسى واتحدت 
 .(ٔ)بعٌسى فٌكون عٌسى هو اإلله على هذا المول"

 الفوائد:
ٌات تتشابه وتتشابن فً مواجهة المرآن الكرٌم للوثنٌات التً تسربت إلى المسٌحٌة، وهً ثن -ٔ

 الشكل والموضوع، فسجل كفر النصارى ولولهم إن المسٌح هو هللا.
كفر من ٌنسب إلى هللا تعالى ما هو منزه عنه من سابر النمابص، وفً اآلٌة الرد على شبه -ٕ

 النصارى وأكاذٌبهم.
هورون لمهره أن كل ما سوى هللا فمٌر إلٌه لذاته وكل من فً السموات واألرض عبٌد له مم -ٖ

مصرفون بمشٌبته لو أهلكهم جمٌعا لم ٌنمص من عزه وسلطانه وملكه وربوبٌته والهٌته مثمال 
 ذرة. 

د هللا تعالى بصفات الربوبٌة واأللوهٌة، فبل ٌشاركه أحد من خلمه -ٗ إن حمٌمة التوحٌد توجب تفرُّ
والصالحٌن، كما ؼبل  فً ذلن، وكثًٌرا ما ٌمع الناس فً الشرن والضبلل بؽلوهم فً األنبٌاء

النصارى فً المسٌح، فالكون كله هلل، والخلك بٌده وحده، وما ٌظهر من خوارق وآٌات َمَردُّه 
 إلى هللا. ٌخلك سبحانه ما ٌشاء، وٌفعل ما ٌرٌد.

إذ "وصؾ هللا نفسه بؤنه لادر على كل شًء، أراده: ال «: المدٌر»ومن اسمابه تعالى:-ٕ
 .(ٕ)ٌعترضه عجز وال فتور"

 
 المرآن

بُُكْم بِذُنُوبُِكْم بَْل أَنْ  ِ َوأَِحبهاُإهُ لُْل فَِلَم ٌُعَذِّ ْن َخلََك }َولَالَِت اْلٌَُهوُد َوالنهَصاَرى نَْحُن أَْبنَاُء َّللاه تُْم بََشٌر ِممه
ِ ُمْلُن السهَماَواِت َواأْلَْرِض  ُب َمْن ٌََشاُء َوّلِِله ٌِْه اْلَمِصٌُر ٌَْؽِفُر ِلَمْن ٌََشاُء َوٌُعَذِّ ٌْنَُهَما َوإِلَ َوَما بَ

 [8ٔ :({ ]المائدة8ٔ)
 التفسٌر:

بكم -أٌها الرسول-وزعم الٌهود والنصارى أنهم أبناء هللا وأحباإه، لل لهم  : فؤَلّيِ شًء ٌعذِّ
بذنوبكم؟ فلو كنتم أحبابه ما عذبكم، فاهلل ال ٌحب إال من أطاعه، ولل لهم: بل أنتم خلٌك مثُل سابر 

ا، فاهلل ٌؽفر لمن بنً  آدم، إن أحسنتُم جوزٌتم بإحسانكم خٌرا، وإن أَسؤْتُم جوزٌتم بإساءتكم شرًّ
فه كما ٌشاء، وإلٌه المرجع، فٌحكم بٌن عباده،  ٌشاء، وٌعذب من ٌشاء، وهو مالن الملن، ٌَُصّرِ

 وٌجازي كبل بما ٌستحك.
 سبب النزول:

نعمان بن أُحً وبحري بن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -:"أتى رسول هللا -رضً هللا عنهما-لال ابن عباس
ودعاهم إلى هللا وحذرهم نممته،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عمرو وشاس بن عدي، فكلموه؛ فكلمهم رسول هللا 

فٌهم:  -جل وعزّ -فمالوا: ما تخوفنا ٌا دمحم، نحن وهللا أبناء هللا وأحباإه كمول النصارى؛ فؤنزل هللا 
ِ َوأَِحبَّاُإهُ{ إلى آخر اآلٌة"}َولَالَِت اْلٌَهُ   . ]ضعٌؾ[(ٖ)وُد َوالنََّصاَرى نَْحُن أَْبنَاُء َّللاَّ

ِ َوأَِحبَّاُإهُ{ ]المابدةلوله تعالى: وزعم  [، أي:"1ٔ :}َولَالَِت اْلٌَُهوُد َوالنََّصاَرى نَْحُن أَْبنَاُء َّللاَّ
 .(ٗ)الٌهود والنصارى أنهم أبناء هللا وأحباإه"

                                                           

 .1ٕٖ-2ٕٖ/ٔٔمفاتٌح الؽٌب: (ٔ)
 .1٘شؤن الدعاء للخطابً: (ٕ)
، وابن ٓ٘ٔ/ٓٔ(:صٖٔٙٔٔومن طرٌمه الطبري فً "جامع البٌان)-أخرجه ابن إسحاق فً "المؽازي" (ٖ)

، وأبو نعٌم األصبهانً فً ٗٗ/ ٖ ،  و"الدر المنثور"5ٙ/ٖأبً حاتم وابن المنذر؛ كما فً تفسٌر ابن كثٌر:
: ثنً دمحم -ضمن حدٌث طوٌل(  - ٖ٘٘/ ٕ، والبٌهمً فً "الدالبل" )2ٕ٘ٔص/ ٗ(ٕٔٗ٘"معرفة الصحابة")

 بن أبً دمحم عن عكرمة أو سعٌد بن جبٌر عن ابن عباس به.
 للنا: وهذا إسناد ضعٌؾ؛ لجهالة شٌخ ابن إسحاق؛ كما لال الحافظان الذهبً والعسمبلنً.

 .ٔٔٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
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أي أعزة علٌه كاالبن على األب أو أشٌاع ابنً هللا عزٌر والمسٌح كما لٌل  لال النسفً:"
ألشباع أبً خبٌب وهو عبد هللا بن الزبٌر الخبٌبٌون كما كان ٌمول رهط مسٌلمة نحن أبناء هللا 

 .(ٔ)وٌمول ألرباء الملن وحشمه نحن أبناءالملون أو نحن أبناء رسل هللا"
 ،إن هللا أوحى إلى إسرابٌل أن ولًدا من ولدن :فإنهم لالوا ،أما  أبناء هللا  لال السدي:"

أن  :ثم ٌنادي منادٍ  ،فٌكونون فٌها أربعٌن ٌوًما حتى تطهرهم وتؤكل خطاٌاهم ،أدخلهم النار
}لَْن تََمسَّنَا النَّاُر إِال أٌََّاًما  :فؤخرجهم. فذلن لوله ،أخرجوا كل مختون من ولِد إسرابٌل

 .(ٕ)ابن هللا" :فإن فرٌمًا منهم لال للمسٌح ،[. وأما النصارىٕٗ :عمران َمْعُدوَداٍت{]سورة آل
ِ َوأَِحبَّاُإهُ { فإنهم لالوا :أما لولهم وعن السدي اٌضا:" إن هللا أوحى إلى  :} نَْحُن أَْبنَاُء َّللاَّ

فٌدخلهم النار فٌكونون فٌها أربعٌن لٌلة حتى تطهرهم  -بكرن من الولد  -إسرابٌل أن ولدن 
 :ثم ٌناد مناد أن أخرجوا كل مختون من ولد إسرابٌل. فؤخرجوهم، فذلن لولهم ،تؤكل خطاٌاهمو

 .(ٖ)[" ٕٗ :} لَْن تََمسَّنَا النَّاُر إاِل أٌََّاًما َمْعُدوَداٍت { ] آل عمران
واالبن فً لؽتهم هو الحبٌب، ولم ٌرٌدوا البنوة الحمٌمٌة، فإن هذا لٌس من  لال السعدي:"

 .(ٗ)مذهبهم إال مذهب النصارى فً المسٌح"
وإن كان ما افتخرت  ،مخرَج الخبر عن الجماعة ،والعرب لد تخرج الخبَر، إذا افتخرت

وؼٌر المتكلِّم  ،حٌد منهموإنما الجواد فٌهم وا ،نحن األجواد الكرام : فتمول ،به من فعل واحد منهم
 : (٘)كما لال جرٌر ،الفاعُل ذلن

ٌْبَةَ نَالعُ  ٌَْن بِالمَنَا              َوَماَر َدٌم ِمْن َجاِر بَ  نََدْسنَا أَبَا َمْنُدوَسةَ المَ
فؤخرج الخبر مخرج الخبر عن  ،وإنما النادس رجل من لوم جرٌٍر ؼٌُره ،نََدْسنَا : فمال

 .(ٙ)على هذا الوجه ،ا أخبر هللا عّز ذكره عن النصارى أنها لالت ذلنجماعة هو أحدهم. فكذ
بُُكْم بِذُنُوبُِكْم{ ]المابدةلوله تعالى: : فؤَلّيِ -أٌها الرسول-لل لهم  [، أي:"1ٔ :}لُْل فَِلَم ٌُعَذِّ

بكم بذنوبكم؟فلو كنتم أحبابه ما عذبكم، فاهلل ال ٌحب إال من أطاعه"  .(2)شًء ٌعذِّ
 .(1)فلو كنتم أحبابه ما عذبكم لكون هللا ال ٌحب إال من لام بمراضٌه" السعدي:أي:"لال 

أي: فإن صح أنكم أبناء هللا وأحباإه فلم تعذبون بذنوبكم بالمسخ والنار  لال النسفً:"
 .(5)أٌاماً معدودة على زعمكم وهل ٌمسخ األب ولده وهل ٌعذب الوالد ولده بالنار"

إن صح ما زعمتم فؤلي شًء ٌعذبكم فً الدنٌا بالمتل واألسر أي:  لال أبو السعود:"
والمسخ ولد عرفتم بؤنه تعالى سٌعذبكم فً اآلخرة بالنار أٌاما بعدد أٌام عبادتكم العجل ولو كان 

 .(ٓٔ)األمر كما زعمتم لما صدر عنكم ما صدر ولما ولع علٌكم"
ْن َخلََك{ ]المالوله تعالى: ولل لهم: بل أنتم خلٌك مثُل  [، أي:"1ٔ :بدة}بَْل أَْنتُْم بََشٌر ِممَّ

 .(ٔٔ)سابر بنً آدم"

                                                           

 .2ٖٗ/ٔتفسٌر النسفً: (ٔ)
 .ٔ٘ٔ/ٓٔ(:صٗٔٙٔٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .2ٓ-5ٙ/ٖرواه ابن أبً حاتم وابن جرٌر، كما فً تفسٌر ابن كثٌر:(ٖ)
 .2ٕٕتفسٌر السعدي: (ٗ)
، واللسان )بٌب( )مور( )ندس(. و  ندس  : طعن طعنًا خفٌفًا. و  أبو  5ٖٙ، والنمابض :  2ٕٖدٌوانه :  . (٘)

فً ٌوم الكبلب األول. و   -لوم جرٌر  -مندوسة  ، هو مرة بن سفٌان بن مجاشع ، جد الفرزذق. لتلته بنو ٌربوع 
بن الحارث الجشمً ، لتله ثعلبة بن حصبة ، المٌن  لمب لرهط الفرزدق ، ٌهجون به. و  جاربٌبة  ، هو الصمة 

وهو فً جوار الحارث بن بٌبة بن لرط بن سفٌان بن مجاشع ، من رهط الفرزدق. و  مار الدم على وجه 
 األرض  : جرى وتحرن فجاء وذهب. و  دم نالع  ، أي : طري لم ٌٌبس.

 .ٕ٘ٔ-ٔ٘ٔ/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٔٔٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .2ٕٕتفسٌر السعدي: (1)
 .2ٖٗ/ٔتفسٌر النسفً: (5)
 .ٕٔ/ٖتفسٌر أبً السعود: (ٓٔ)
 .ٔٔٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
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 .(ٔ)أي: أنتم خلك من خلمه ال بنوه" لال النسفً:"
أي: لستم كذلن بل أنتم بشر من جنس من خلمه هللا تعالى من ؼٌر  لال أبو السعود:"

 .(ٕ)مزٌة لكم علٌهم"
وهو تعالى هو الحاكم فً جمٌع  ،لكم أسوة أمثالكم من بنً آدم :أي لال ابن كثٌر:"

 .(ٖ)عباده"
لٌس األمر كما زعمتم أنكم أبناء هللا وأحباإه  بل أنتم بشر  :لل لهم لال الطبري:أي:"

إن أحسنتم ُجوزٌتم بإحسانكم   ،خلمكم هللا مثل سابر بنً آدم ،خلك من بنً آدم :ٌمول ،ممن خلك 
 ،كما ؼٌركم مجزيٌّ بها ،تم جوزٌتم بإساءتكموإن أسؤ ،كما سابر بنً آدم مجزٌُّون بإحسانهم  ،

فٌصفح  ،فإنه ٌؽفر لمن ٌشاء من أهل اإلٌمان به ذنوبَه ،لٌس لكم عند هللا إال ما لؽٌركم من خلمه
 .(ٗ)فبل ٌعالبه بها" ،وٌسترها علٌه برحمته ،عنه بفضله

 .(٘)تجري علٌكم أحكام العدل والفضل" لال السعدي:اي:"
فرد علٌهم لولهم فمال: }فلم ٌعذبكم بذنوبكم{، فلم ٌكونوا ٌخلون من أحد  لال المرطبً:"

 وجهٌن:
إما أن ٌمولوا: هو ٌعذبنا، فٌمال لهم: فلستم إذا أبناءه وأحباءه، فإن الحبٌب ال ٌعذب حبٌبه،   -

وهذا هو المسمى عند الجدلٌٌن ببرهان  -وأنتم تمرون بعذابه، فذلن دلٌل على كذبكم
 . -الخلؾ

ال ٌعذبنا، فٌكذبوا ما فً كتبهم، وما جاءت به رسلهم، وٌبٌحوا المعاصً وهم  :ولواأو ٌم -
 معترفون بعذاب العصاة منهم، ولهذا ٌلتزمون أحكام كتبهم.

ولٌل: معنى}ٌعذبكم{ عذبكم، فهو بمعنى المضً، أي فلم مسخكم لردة وخنازٌر؟ ولم عذب 
أمثالكم؟ ألن هللا سبحانه ال ٌحتج علٌهم من لبلكم من الٌهود والنصارى بؤنواع العذاب وهم 

 .(ٙ)بشًء لم ٌكن بعد، ألنهم ربما ٌمولون ال نعذب ؼدا، بل ٌحتج علٌهم بما عرفوه"
ُب َمْن ٌََشاُء{ ]المابدةلوله تعالى: فاهلل ٌؽفر لمن ٌشاء  [، أي:"1ٔ :}ٌَْؽِفُر ِلَمْن ٌََشاُء َوٌُعَذِّ

 .(2)وٌعذب من ٌشاء"
وٌمٌت من ٌشاء منكم على  ،هدي منكم من ٌشاء فً الدنٌا فٌؽفر لهٌ :ٌمول لال السدي:"

به"  .(1)كفره فٌعذِّ
 .(5)إذا أتوا بؤسباب المؽفرة أو أسباب العذاب" لال السعدي:اي:"
ٌؽفر لمن ٌشاء من أهل اإلٌمان به ذنوبَه، فٌصفح عنه بفضله،  لال الطبري:أي:"

 ،على من ٌشاء من خلمه فٌعالبه على ذنوبه، وٌعدل وٌسترها علٌه برحمته، فبل ٌعالبه بها
 .(ٓٔ)وٌفَضحه بها على رءوس األشهاد فبل ٌسترها علٌه"

"}ٌؽفر لمن ٌشاء{ أن ٌؽفر له من أولبن المخلولٌن وهم الذٌن آمنوا به  لال أبو السعود:
 .(ٔٔ)تعالى وبرسله }وٌعذب من ٌشاء{ أن ٌعذبه منهم وهم الذٌن كفروا به وبرسله مثلكم"

ال ُمعَمِّب لحكمه وهو سرٌع الحساب " ،هو فعال لما ٌرٌد :أي بن كثٌر:"لال ا
(ٕٔ). 

                                                           

 .2ٖٗ/ٔتفسٌر النسفً: (ٔ)
 .ٕٔ/ٖتفسٌر أبً السعود: (ٕ)
 .5ٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٖ٘ٔ-ٕ٘ٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٕٕتفسٌر السعدي: (٘)
 .ٕٔٔ-ٕٓٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .ٔٔٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٗ٘ٔ/ٓٔ(:ص٘ٔٙٔٔأخرجه الطبري) (1)
 .2ٕٕتفسٌر السعدي: (5)
 .ٖ٘ٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٔ/ٖتفسٌر أبً السعود: (ٔٔ)
 .5ٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
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ٌْنَُهَما{ ]المابدةلوله تعالى: ِ ُمْلُن السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بَ أي:" وجمٌع [، 1ٔ :}َوّلِلَّ
 .(ٔ)الموجودات فً السماوات واألرض ملن هلل"

 .(ٕ)ن الملن والنبوة متنافٌان"فٌه تنبٌه على عبودٌة المسٌح أل لال النسفً:"
 ،وتصرٌفُه ،هلل تدبٌُر ما فً السموات وما فً األرض وما بٌنهما لال الطبري:أي:"

وال  ،وٌدبره كٌؾ أحّب، ال شرٌن له فً شًء منه ،وله ملكه، ٌصرفه كٌؾ ٌشاء ،وبٌده أمره
 .(ٖ)ألحٍد معهُ فٌه ملن"

 .(ٗ)الجمٌع ملكه وتحت لهره وسلطانه" :أي لال ابن كثٌر:"
 .(٘)أي: فؤي شًء خصكم بهذه الفضٌلة، وأنتم من جملة الممالٌن" لال السعدي:"

أي:"من الموجودات ال ٌنتمً إلٌه سبحانه شًء منها إال بالملوكٌة  لال أبو السعود:
اء واٌماتة والعبودٌة والممهورٌة تحت ملكوته ٌتصرؾ فٌهم كٌؾ ٌشاء إٌجادا وإعداما وإحٌ

 .(ٙ)واٌثابة وتعذٌبا فؤنى لهم ادعاء ما زعموا"
ٌِْه اْلَمِصٌُر{ ]المابدةلوله تعالى: وإلٌه المرجع، فٌحكم بٌن عباده،  [، أي:"1ٔ :}َوإِلَ

 .(2)وٌجازي كبل بما ٌستحك"
 .(1)أي: ٌبول أمر العباد إلٌه فً اآلخرة" لال المرطبً:"
وهو العادل الذي ال  ،فٌحكم فً عباده بما ٌشاء ،المرجع والمآب إلٌه :أي لال ابن كثٌر:"

 .(5)ٌجور"
عمابَه إٌاكم  ،وإلٌه مصٌر كل شًء ومرجعه. فاتَّموا أٌها المفترون لال الطبري:أي:"

ًّ وفضابل اآلباء واألسبلؾ" ،على ذنوبكم بعد مرجعكم إلٌه  .(ٓٔ)وال تؽتروا باألمان
أي:" فً اآلخرة خاصة ال إلى ؼٌره استمبلل أو اشتراكا فٌجازي كبل  لال أبو السعود:

 .(ٔٔ)من المحسن والمسًء بما ٌستدعٌه عمله من ؼٌر صارؾ ٌثنٌه وال عاطؾ ٌلوٌه"
أي: وانتم "من جملة من ٌرجع إلى هللا فً الدار اآلخرة، فٌجازٌكم لال السعدي:

 .(ٕٔ)بؤعمالكم"
ؽرنن أن تمول: المرء مع من أحب؛ فإنن لن تلحك الحسن البصري: " ابن آدم! ال ٌلال 

األبرار إال بؤعمالهم، وإن الٌهود والنصارى لٌحبون أنبٌاءهم، وال وهللا؛ ما ٌحشرون معهم، وال 
 . (ٖٔ)ٌدخلون فً زمرتهم، وإنهم لحطب جهنم هم لها واردون "

 الفوائد:
 بطبلن دعوى الٌهود والنصارى أنهم أبناء هللا وأحباإه بالدلٌل العملً. -ٔ
نسبة المخلولات هلل تعالى ال تتجاوز كونها مخلولة له مملوكة ٌتصرؾ فٌها كما شاء وٌحكم  -ٕ

 فٌها بما ٌرٌد.
 -والعٌاذ باهلل-تحرٌؾ الٌهود والنصارى لمفهوم عبللة البشرٌة باهلل إلى بنوة -ٖ
 اآلٌة: أن المحبة نوعان: ٌستفاد من-ٗ

                                                           

 .ٓٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٖٗ/ٔتفسٌر النسفً: (ٕ)
 .ٗ٘ٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .2ٕٕتفسٌر السعدي: (٘)
 .ٕٔ/ٖتفسٌر أبً السعود: (ٙ)
 .ٔٔٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕٔٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (1)
 .5ٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٗ٘ٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٔ/ٖتفسٌر أبً السعود: (ٔٔ)
 .2ٕٕتفسٌر السعدي: (ٕٔ)
 .ٕٖنمله ابن الجوزي فً " رسالته " :(ٖٔ)
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كل محبة تؽر فً الدٌن وتبعث على االكتفاء بها دون الجد فً أحدهما: المحبة الشكرٌة: وهً 
الصالحات وتحري المشروع منها، وال تثمر ربط الملوب وصلتها بعضها ببعض إذا اتحدت 

تدعو إلى األمر  على الشهادتٌن، وال توجب النفور من كل من ٌحاول هدم تعالٌم اإِلسبلم، وال
بالمعروؾ والنهً عن المنكر، وال تعود صاحبها على استعذاب العذاب فً خدمة المبدإ الحك 
المجمل فً الشهادتٌن، وهذه المحبة الشركٌة هً التً ردها هللا على مشركً لرٌش وضبلل 

ُد َوالنََّصاَرى نَْحُن الٌهود والنصارى بآٌة آل عمران المتمدمة، وبموله فً المابدة: }َولَالَِت اْلٌَُهو
بُُكْم بِذُنُوبُِكْم{ ]المابدة:  ِ َوأَِحبَّاُإهُ لُْل فَِلَم ٌُعَذِّ  [.1ٔأَْبنَاُء َّللاَّ

والثانً: المحبة الشرعٌة: وهً المبنٌة على اإلٌمان والعمل الصالح، وأنها النجاة من العذاب، 
ٌِْه َوَسلََّم َصلَّ  -وأفاد حدٌث " الصحٌحٌن " عن أنس رضً هللا عنه؛ أنه  اْلَمْرُء »لال:  -ى هللاُ َعلَ

 .(ٔ)« َمَع َمْن أََحبَّ 
اْلَمْرُء َمَع َمْن »ولد نمل فً " كشؾ الخفاء " عن بعض العلماء بعدما أورد حدٌث 

ٌِْه َوَسلََّم  -ورواٌاته أنه: " مشروط بشرط، وعنى « أََحبَّ  : أنه إذا أحبهم عمل بمثل -َصلَّى هللاُ َعلَ
 .(ٕ)أعمالهم "

 :(ٖ)وفً هذا المعنى لال عبدهللا بن المبارن
 تعصً اإللهَ وأنت تزُعُم ُحبَّه           هذا لعَْمِري فً المٌاِس َشنٌعُ 
 لو كاَن ُحبُّن صادلًا ألطعتَه              إنَّ الُمِحبَّ لمن ٌُحبُّ مطٌعُ 

عن نهٌه، فكل من كان أطوع لال السمرلندي:" والحب هلل أن ٌطٌعوه فً أمره وٌنتهوا  
 .(ٗ)هلل فهو أشد حبا له"

وحكى عن البٌهمً، "أن رجبًل من أهل بؽداد سؤل أبا عثمان الواعظ: متى ٌكون الرجل 
صادلاً فً حب مواله؛ فمال: إذا خبل من خبلفه كان صادلاً فً حبه، فوضع الرجل التراب على 

من خبلفه؟! فبكى أبو عثمان وأهل رأسه وصاح ولال: كٌؾ أدعً حبه ولم أخل طرفة عٌن 
 .(٘)المجلس، وصار أبو عثمان ٌمول فً بكابه: صادق فً حبه، ممصر فً حمه"

 
 المرآن

ُسِل أَْن تَمُولُوا َما َجاَءنَا مِ  ْن بَِشٌٍر }ٌَا أَْهَل اْلِكتَاِب لَْد َجاَءُكْم َرُسولُنَا ٌُبٌَُِّن لَُكْم َعلَى فَتَْرٍة ِمَن الرُّ
ٍء لَِدٌٌر ) َوََّل نَِذٌرٍ  ًْ ُ َعلَى ُكّلِ َش  [9ٔ :({ ]المائدة9ٔفَمَْد َجاَءُكْم بَِشٌٌر َونَِذٌٌر َوَّللاه
 التفسٌر:

ٌا أٌها الٌهود والنصارى لد جاءكم رسولنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، ٌُبٌِّن لكم الحك والهدى بعد ُمدَّة من الزمن بٌن 
تمولوا: ما جاءنا من بشٌر وال نذٌر، فبل ُعذَر لكم بعد إرساله بإرسال عٌسى ابن مرٌم؛ لببل 

ر َمن آمن به، وٌُنِذر َمن عصاه. وهللا على كل شًء  إرساله إلٌكم، فمد جاءكم من هللا رسوٌل ٌبّشِ
 لدٌر من عماب العاصً وثواب المطٌع.

 سبب النزول:
مبة بن وهب : "لال معاذ بن جبل وسعد بن عبادة وع-رضً هللا عنهما-لال ابن عباس  

للٌهود: ٌا معشر الٌهود اتموا هللا؛ فوهللا إنكم لتعلمون أنه رسول هللا، لمد كنتم تذكرونه لنا لبل 
مبعثه، وتصفونه لنا بصفته، فمال رافع بن حرملة ووهب بن ٌهودا: ما للنا هذا لكم، وما أنزل 

فً لولهما:  -عّز وجلّ - هللا من كتاب بعد موسى، وال أرسل بشٌراً وال نذٌراً بعده؛ فؤنزل هللا

                                                           

 .(ٕٔٗٙو ٕٓٗٙ/ ٖٕٗٓ/ ٗ(، ومسلم )2ٓٔٙو 5ٙٔٙو 1ٙٔٙ/ 2٘٘/ ٓٔرواه البخاري )(ٔ)
 .ٖٕٓ/ٕكشؾ الخفاء: (ٕ)
 .5ٙٗ/ ٕٖ، وتارٌخ دمشك: ٖٓٙ/ ٙتهذٌب الكمال: (ٖ)
 .ٔٔٔ/ٔبحر العلوم: (ٗ)
 .ٖٕٓ/ٕكشؾ الخفاء:(٘)
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ُسِل أَْن تَمُولُوا َما َجاَءنَا مِ  ْن بَِشٌٍر َواَل }ٌَاأَْهَل اْلِكتَاِب لَْد َجاَءُكْم َرُسولُنَا ٌُبٌَُِّن لَُكْم َعلَى فَتَْرةٍ ِمَن الرُّ
ٍء لَِدٌٌر{ ًْ ُ َعلَى ُكّلِ َش  ؾ[. ]ضعٌ(ٔ)نَِذٌٍر فَمَْد َجاَءُكْم بَِشٌٌر َونَِذٌٌر َوَّللاَّ

 .(ٕ)[، أي:" ٌا أٌها الٌهود والنصارى"5ٔ :لوله تعالى:}ٌَا أَْهَل اْلِكتَاِب{ ]المابدة 
 .(ٖ)خطاب للٌهود والنصارى" لال ابن عطٌة:" 

ُسِل{ ]المابدة [، أي:" لد 5ٔ :لوله تعالى:}لَْد َجاَءُكْم َرُسولُنَا ٌُبٌَُِّن لَُكْم َعلَى فَتَْرةٍ ِمَن الرُّ
جاءكم رسولنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، ٌُبٌِّن لكم الحك والهدى بعد ُمدَّة من الزمن بٌن إرساله بإرسال عٌسى ابن 

 .(ٗ)مرٌم "
 .(٘)أي: على انمطاع من الرسل" لال السمعانً:"

أى: جاءكم على حٌن فتور من إرسال الرسل وانمطاع من  لال الزمخشري:"
 .(ٙ)الوحى"

بعث بعد انمطاع  -ملسو هيلع هللا ىلص  -}على فترة من الرسل{، أي: على انمطاع، ألن النبً  الزجاج:" لال
الرسل ألن الرسل كانت إلى ولت رفع عٌسى تترى، أي متواترة، ٌجًء بعضها فً إثر 

 .(2)بعض"
 أي سكون، ٌمال فتر الشًء سكن. {:"َعلَى فَتَْرةٍ  لال المرطبً:}

على انمطاع ما بٌن النبٌٌن، عن أبً علً وجماعة أهل العلم، حكاه ولٌل:}على فترة{ 
الرمانً، لال: واألصل فٌها انمطاع العمل عما كان علٌه من الجد فٌه، من لولهم: فتر عن عمله 
وفترته عنه، ومنه فتر الماء إذا انمطع عما كان من السخونة إلى البرد، وامرأة فاترة الطرؾ أي 

، وفتور البدن كفتور الماء، والفتر ما بٌن السبابة واإلبهام إذا فتحتهما، منمطعة عن حدة النظر
 .(1)والمعنى، أي: مضت للرسل مدة لبله"

والمشهور أن:} على فترة{، أي: بعد مدة متطاولة ما بٌن إرساله وعٌسى بن مرٌم، ولد 
 على ألوال:اختلفوا فً ممدار هذه المدة، 

 .(ٓٔ)-فً رواٌة عنه -، ولتادة (5)ذا لول أبو عثمان النَّْهديّ أحدها: أنها كانت ستمابة سنة. وه
 .(ٔٔ)والثانً:أنها كانت خمسمابة وستون سنة. وهذا مروي عن سلمان الفارسً، ولتادة أٌضا

 .(ٕٔ)والثالث: أنها خمسمابة وأربعون سنة. وهذا لول معمر عن بعض اصحابه
 .(ٖٔ)لاله الضحانوالرابع:أنها كانت أربعمابة  وبضع وثبلثون سنة. 

"ومْن رفع  :عن الشعبً أنه لال -علٌه السبلم- ،والخامس: وذكر ابن عساكر فً ترجمة عٌسى
 .(ٗٔ)المسٌح إلى هجرة النبً ملسو هيلع هللا ىلص تسعمابة وثبلث وثبلثون سنة"

                                                           

، وابن أبً ٘٘ٔ/ٓٔ(:صٙٔٙٔٔومن طرٌمه الطبري فً "جامع البٌان" )-أخرجه ابن إسحاق فً المؽازي (ٔ)
(، وأبو نعٌم ٖ٘٘/ ٕ(، والبٌهمً فً "دالبل النبوة" )٘ٗ/ ٖحاتم وابن المنذر؛ كما فً "الدر المنثور" )

: ثنً دمحم بن أبً دمحم عن عكرمة أو سعٌد بن جبٌر -( ٕٔٗ٘رلم  2ٕ٘ٔ/ ٗاألصبهانً فً "معرفة الصحابة" )
 عن ابن عباس به.

 الحافظان الذهبً والعسمبلنً. للنا: وسنده ضعٌؾ، لجهالة شٌخ ابن إسحاق؛ كما لال
 .ٔٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٕٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٖ)
 .ٔٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٗ/ٕتفسٌر السمعانً: (٘)
 .5ٔٙ/ٔالكشاؾ: (ٙ)
 .ٕٙٔ/ٕمعانً المرآن: (2)
 .ٕٔٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (1)
 .ٕٗ/ٕ، و تفسٌر السمعانً:2ٓ/ٖانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .2ٓ/ٖانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٙ٘ٔ/ٔ(:ص1ٔٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .2٘ٔ/ٔ(:صٕٓٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .2٘ٔ/ٔ(:صٕٔٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 (.1ٙ/ٕٓالمسم المخطوط(، ومختصر تارٌخ دمشك البن منظور ) ٖٓ/ٗٔ( تارٌخ دمشك البن عساكر )(ٗٔ)
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لال الكلبً: "كان بٌن موسى وعٌسى ألؾ وسبعمابة سنة وألؾ نبى وبٌن عٌسى ودمحم  والسادس:
ات هللا علٌهم أربعة أنبٌاء، ثبلث من بنى إسرابٌل، وواحد من العرب: خالد بن سنان صلو

  .(ٕ)"(ٔ)العبسً
 . وهللا أعلم.(ٖ)وأشهر األلوال أنها ستمابة سنة

[، أي:" ؛ لببل تمولوا: 5ٔ :لوله تعالى:}أَْن تَمُولُوا َما َجاَءنَا ِمْن بَِشٌٍر َواَل نَِذٌٍر{ ]المابدة
 .(ٗ)ما جاءنا من بشٌر وال نذٌر، فبل ُعذَر لكم بعد إرساله إلٌكم"

 .(٘)كراهة أن تمولوا ذلن وتعتذروا به" لال البٌضاوي:أي:"
أي لببل أو كراهٌة أن تمولوا،}ما جاءنا من بشٌر{، أي: مبشر، }وال  لال المرطبً:"

 .(ٙ)نذٌر{، أي: منذر"
على انمطاع من  ،لد جاءكم رسولنا ٌبٌن لكم الحك والهدى :مولٌ لال الطبري:"

 .(2)الرسل"
أي إننا إنما بعثناه إلٌكم كراهة أن تمولوا ما جاءنا من بشٌر ٌبشرنا بحسن العالبة  لال المراؼً:"

 .(1)للمإمنٌن، وٌنذرنا بسوء عالبة المفسدٌن الضالٌن"
أى: ال تعتذروا فمد جاءكم... والمعنى: االمتنان علٌهم، وأن الرسول  لال الزمخشري:"

بعث إلٌهم حٌن انطمست آثار الوحى أحوج ما ٌكون إلٌه، لٌهشوا إلٌه وٌعدوه أعظم نعمة من 
هللا، وفتح باب إلى الرحمة، وتلزمهم الحجة فبل ٌعتلوا ؼدا بؤنه لم ٌرسل إلٌهم من ٌنبههم عن 

 .(5)ؼفلتهم"
 .(ٓٔ)فٌون: "معناه: أن ال تمولوا: ولال البصرٌون معناه: كراهة أن تمولوا"لال الكو

 -لال بعضهم: معناه: أن ال تمولوا ما جاءنا من بشٌر، أي بعث هللا النبً  لال الزجاج:"
ُ لَُكْم أَْن تَ  لببل تمولوا ما جاءنا من بشٌر، ومثله لوله عز وجل: -ملسو هيلع هللا ىلص   :ِضلُّوا{ ]النساء} ٌُبٌَُِّن َّللاَّ

 معناه: أن ال تضلوا. ،[2ٙٔ
ولال بعضهم: أن تمولوا: معناه كراهة أن تمولوا، وحذفت كراهة، كما لال جل وعز: 

 .(ٔٔ)معناه: سل أهل المرٌة" ،[1ٕ :}َواْسؤَِل اْلمَْرٌَةَ{ ]ٌوسؾ
ر 5ٔ :لوله تعالى:}فَمَْد َجاَءُكْم بَِشٌٌر َونَِذٌٌر{ ]المابدة [، أي:" فمد جاءكم من هللا رسوٌل ٌبّشِ

 .(ٕٔ)َمن آمن به، وٌُنِذر َمن عصاه"
 .(ٖٔ)"أي: ال تعتذروا بـ}ما جاءنا{، فمد جاءكم" لال البٌضاوي:

                                                           

عباس: أنه جاءت بنت خالد بن سنان إلى النبً علٌه الّسبلم، فبسط لها ثوبه، ولال: ٌروى من حدٌث عن ابن (ٔ)
والمعجم الكبٌر  5ٕٙ/ ٔ، والطبمات الكبرى ٖٔٗ/ ٌٙنظر: مصنؾ ابن أبً شٌبة «. بنت نبً ضٌّعه لومه»

 .5ٕٔ/ ٔ، والكامل ٙ/ ٖ(، ومعجم السفر، وانظر: البدء والتارٌخ ٕٕٓ٘ٔللطبرانً )
 لضعؾ لٌس بن الربٌع.وإسناده ضعٌؾ، 

 « .أنا أولى الناس بعٌسى، األنبٌاء أبناء عبلت، ولٌس بٌنً وبٌن عٌسى نبً»وهو معارض بحدٌث 
 وؼٌرهم من حدٌث أبً هرٌرة. 5ٖٔ/ ٕوأحمد  ٖٕ٘ٙومسلم  ٖٖٗٗأخرجه البخاري  -
 فهذا ٌرد الحدٌث المتمدم، بل وال ٌصح ثبوت نبوة رجل بخبر ضعٌؾ. -
 .5ٔٙ/ٔالكشاؾ: (ٕ)
 .2ٓ/ٖانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٔٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٔٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (٘)
 .ٕٕٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .ٙ٘ٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (2)
 .1ٙ/ٙتفسٌر المراؼً: (1)
 .5ٔٙ/ٔالكشاؾ: (5)
 .ٕٗ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٓٔ)
 .ٕٙٔ/ٕمعانً المرآن: (ٔٔ)
 .ٔٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٕٔٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٖٔ)
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ٌبٌن لكم أمر النجاة والخبلص والسعادة األبدٌة، وأنها منوطة باإلٌمان  لال المراؼً:أي:"
 .(ٔ)واألعمال، وأن هللا ال ٌحابى أحدا"

ٍء لَِدٌٌر{ ]المابدة ًْ ُ َعلَى ُكّلِ َش [، أي:" وهللا على كل شًء لدٌر من 5ٔ :لوله تعالى:}َوَّللاَّ
 .(ٕ)عماب العاصً وثواب المطٌع"

أي: على إرسال من شاء من خلمه. ولٌل: لدٌر على إنجاز ما بشر به  لال المرطبً:"
 .(ٖ)وأنذر منه"

ن بعث إلٌهم حٌن انطمست آثار الوحً لال البٌضاوي:" وفً اآلٌة امتنان علٌهم بؤ
 .(ٗ)وكانوا أحوج ما ٌكونون إلٌه"

ومن دالبل لدرته نصر نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص وإعبلء كلمته فى الدنٌا، وفى ذلن رمز لكم إن  لال المراؼً:"
 .(٘)كنتم من ذوى األحبلم إلى ما ٌكون له من المنزلة فى الدار اآلخرة"

 الفوائد:
أن هللا تعالى لد أرسل رسوله دمحما صلّى هللا علٌه وسلم إلى الٌهود والنصارى وؼٌرهم من -ٔ

 العرب والعجم فكان خاتم النبٌٌن المعمب لهم. 
ٌِْه َوَسلََّم على حٌن فترة من الرسل.-ٕ  لطع عذر أهل الكتاب بإرسال الرسول دمحم َصلَّى هللاُ َعلَ
-النار إال بعد اإلعذار واإلنذار على ألسنة الرسل، فخاطب  ومن الفوباد: أنه لن ٌدخل أحداً -ٖ

على  -ملسو هيلع هللا ىلص-أهل الكتاب من الٌهود والنصارى فً هذه اآلٌة بؤنه بعث إلٌهم رسوله دمحما  -سبحانه
حٌن فترة من الرسل، ودروس من السبل، وتؽٌر األدٌان، وكثرة عبادة األوثان والنٌران 

 لنعمة به أتم، والحاجة إلٌه أعم.والصلبان، فكانت ا
ومنها: أن النبوة لد ختمت، وفٌه الرد على اإلمامٌة الذٌن ٌعتمدون أنه ال ٌخلو زمان من نبً -ٗ

أو وصً لابم ممامه، وهو ٌعلمون أن بعث النبً أو نصب الوصً واجب علٌه تعالى، وال ٌعتمد 
 أهل السنة وجوب شًء على البارى تعالى.

ذه مخالفة للكتاب والعترة، أما الكتاب فؤلن كثٌرا من آٌاته تدل على وعمٌدة الشٌعة ه
وجود زمن الفترة وخلوه عن النبوة وآثارها، كما لال هللا تعالى: }ٌا أهل الكتاب لد جاءكم 
رسولنا ٌبٌن لكم على فترةٍ من الرسل{ وؼٌرها من اآلٌات. وأٌضا تدل آٌات كثٌرة بالصراحة 

ِ َوَخاتََم النَّبٌٌَِِّن { ]األحزابعلى ختم النبوة كموله ت  [.ٓٗ :عالى }َولَِكْن َرُسوَل َّللاَّ
-وأما أخبار األبمة فً هذا الباب فؤزٌد من الحد واإلحصاء، ولد تواتر عن اإلمام علً

اللَُّهمَّ داحً » فً صفة الصبلة على النبً فً كتب اإلمامٌة هذه العبارة  -رضً هللا عنه
وكات وجبار اْلمُلُوب على فطراتها شمٌها وسعٌدها اْجعَل شرابؾ المدحوات وبارىء المسم

د َعبدن َوَرُسولن الفاتح لما أؼلك والخاتم لما  صلواتن ونوامً بركاتن ورأفة تحننن على ُمَحمَّ
 .(ٙ)«سبك 

المتواترة عند الشٌعة هذه -رضً هللا عنه-وأٌضا ورد فً بعض خطب اإلمام علً 
وأمٌن وحٌه »، إلى أن لال (2)«ن الرسل، وطول هجعه بٌن األممأرسله على فترة م»العبارة 

، وهذه الخطبة كما تدل على ختم النبوة كذلن تدل على (1)«وخاتم وبشٌر رحمته ونذٌر نممته
 .(5)ولوع الفترة أٌضا

                                                           

 .12/ٙتفسٌر المراؼً: (ٔ)
 .ٔٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٕٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .ٕٔٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٗ)
 .12/ٙتفسٌر المراؼً: (٘)
 .ٓٓٔ/ٔ، ومختصر التحفة االثنى عشرٌة للدهلوي:ٖٗٔ/ٕؼرٌب الحدٌث البن لتٌبة: (ٙ)
 ..ٓٙ/ ٔ الكافً:(2)
 .ٓٓٔ/ٔنهج الببلؼة، نمبل عن مختصر التحفة االثنى عشرٌة للدهلوي:(1)
 .ٓٓٔ/ٔانظر: مختصر التحفة االثنى عشرٌة، عبدالعزٌز الدهلوي: (5)
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إذ "وصؾ هللا نفسه بؤنه لادر على كل شًء، أراده: ال «: المدٌر»ومن اسمابه تعالى:-٘
 .(ٔ)فتور"ٌعترضه عجز وال 

التام المدرة ال ٌبلبس لدرته «: المدٌر»روي البٌهمً عن عبد العزٌز لال الحلٌمً، لال: "و 
 .(ٕ)عجز بوجه"

 
 المرآن

ٌُْكْم إِْذ َجعََل فٌُِكْم أَْنبٌَِاَء َوَجعَلَُكمْ  ِ َعلَ اُكْم ُملُوكاا َوآتَ  }َوإِْذ لَاَل ُموَسى ِلمَْوِمِه ٌَا لَْوِم اْذُكُروا نِْعَمةَ َّللاه
 [ٕٓ :({ ]المائدةَٕٓما لَْم ٌُْإِت أََحداا ِمَن اْلعَالَِمٌَن )

 التفسٌر:
إذ لال موسى علٌه السبلم لمومه: ٌا بنً إسرابٌل اذكروا نعمة هللا علٌكم،  -أٌها الرسول-واذكر 

إذ جعل فٌكم أنبٌاء، وجعلكم ملوًكا تملكون أمركم بعد أن كنتم مملوكٌن لفرعون ولومه، ولد 
 منحكم من نعمه صنوفًا لم ٌمنحها أحًدا من عالَمً زمانكم.

إذ لال  -أٌها الرسول-واذكر  [، أي:"ٕٓ :}َوإِْذ لَاَل ُموَسى ِلمَْوِمِه{ ]المابدةلوله تعالى:
 .(ٖ)موسى علٌه السبلم لمومه"

ٌُْكْم{ ]المابدةلوله تعالى: ِ َعلَ ٌا بنً إسرابٌل اذكروا  [، أي:"ٕٓ :}ٌَا لَْوِم اْذُكُروا نِْعَمةَ َّللاَّ
 .(ٗ)نعمة هللا علٌكم"

 .(٘)ٌمول: عافٌة هللا عز وجل" لال ابن عباس:"
 .(ٙ)أٌادي هللا عندكم وأٌَّامه" لال ابن عٌٌنة:"
أي: واذكر أٌها الرسول الكرٌم لبنى إسرابٌل وسابر من تبلؽهم دعوتن  لال المراؼً:"

ون ولومه وأخرجهم من ذلن البلد الظالم أهله حٌن لول موسى لمومه بعد أن أنمذهم من ظلم فرع
ٌا لوم اذكروا نعمة هللا علٌكم واشكروه على ذلن بالطاعة له، ألن ذلن ٌوجب مزٌدها كما لال 

[، وتركها ٌوجب المإاخذة والعذاب الشدٌد كما لال 2 :}لَبِْن َشَكْرتُْم أَلَِزٌَدنَُّكْم { ]إبراهٌم تعالى:
 .(2)["2 :َكفَْرتُْم إِنَّ َعَذابًِ لََشِدٌد{ ]إبراهٌم}َولَبِْن  تعالى:

هللا لم ٌخصص من النعم شٌبًا، بل عمَّ ذلن بذكر النعم، فذلن على العافٌة لال الطبري:و"
 .(1)وؼٌرها"

}اذكروا نعمة هللا علٌكم{، بملوبكم وألسنتكم. فإن ذكرها داع إلى محبته  لال السعدي:"
 .(5)تعالى ومنشط على العبادة"

 .(ٓٔ)إذ جعل فٌكم أنبٌاء" [، أي:"ٕٓ :}إِْذ َجعََل فٌُِكْم أَْنبٌَِاَء{ ]المابدةلوله تعالى:
من لدن أبٌكم إبراهٌم وإلى من بعده.  ،كلما هلن نبً لام فٌكم نبً :لال ابن كثٌر:" أي 

علٌه  ،حتى ختموا بعٌسى ،ال ٌزال فٌهم األنبٌاء ٌدعون إلى هللا وٌحذرون نممته ،وكذلن كانوا
المنسوب  ،ثم أوحى هللا تعالى إلى خاتم الرسل واألنبٌاء على اإلطبلق دمحم بن عبد هللا ،السبلم

 .(ٔٔ)"-ملسو هيلع هللا ىلص-وهو أشرؾ من كل من تمدمه منهم  ،علٌه السبلم ،إلى إسماعٌل بن إبراهٌم

                                                           

 .1٘شؤن الدعاء للخطابً: (ٔ)
 .ٔٔٔ/ٕاالسما والصفات: (ٕ)
 .ٔٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٔٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5٘ٔ/ٓٔ(:صٖٕٙٔٔأخرجه الطبري) (٘)
 .5٘ٔ/ٓٔ(:صٕٕٙٔٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .15-11/ٙتفسٌر المراؼً: (2)
 .ٓٙٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2ٕٕتفسٌر السعدي: (5)
 .ٔٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .2ٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
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 :(ٔ)ن[، وجهإٓ :}إِْذ َجعََل فٌُِكْم أَْنبٌَِاَء{ ]المابدةلوله تعالى:وفً 
 أنهم األنبٌاء الذٌن جاءوا بعد موسى . :أحدهما
 أنهم السبعون الذٌن اختارهم موسى . :والثانً

وجعلكم ملوًكا تملكون أمركم بعد أن  [، أي:"ٕٓ :}َوَجعَلَُكْم ُملُوًكا{ ]المابدةلوله تعالى:
 .(ٕ)كنتم مملوكٌن لفرعون ولومه"

ر لهم الخَدم من بنً آدم وَملَكوا" لال لتادة:"  .(ٖ)كنا نحدَُّث أنهم أول من ُسّخِ
واستإذن  ،"كان الرجل من بنً إسرابٌل إذا كان له منزل وخادم :ولال ابن َشْوَذب

 .(ٗ)فهو ملن" ،علٌه
 [، ألوال:ٕٓ :}َوَجعَلَُكْم ُملُوًكا{ ]المابدةلوله تعالى:وفً 

 .(٘)وهذا لول الحسن ،ألنهم َملَكوا أنفسهم بؤن خلصهم من استعباد المبط لهم :أحدها
 .(ٙ)وهذا لول السدي ،ألن كل واحد ملن نفسه وأهله وماله :والثانً
 .(2)وهو لول لتادة ،ألنهم كانوا أول من ملن الخدم من بنً آدم :والثالث
 .(1)وهذا لول ابن عباس ،أنهم ُجِعلُوا ملوكاً بالَمّنِ والسَّْلَوى والَحَجر :والرابع

 .(5)ولٌل: المعنى: جعلكم ذوي منازل ال ٌُْدَخُل علٌكم فٌها إال بإذن :والخامس
 . (ٓٔ)والسادس: أن الملن مركب وخادم ودار. وهذا لول الحسن أٌضا

 ً وهذا لول عبد هللا بن  ،وفهو ملن من سابر الناس ،والسابع:أن كل من ملن داراً وزوجة وخادما
، وزٌد بن (ٗٔ)، ومجاهد(ٖٔ)والحسن، (ٕٔ)-فً ر رواٌة عنه-، وابن عباس(ٔٔ)عمرو بن العاص

 .(٘ٔ)أسلم
"من كان له بٌت ٌؤوي إلٌه وزوجة  :-ملسو هيلع هللا ىلص-لال رسول هللا  :ولد روى زٌد بن أسلم لال

  .(ٙٔ)"فهو ملن ،وخادم
 .(2ٔ)هذا مرسل ؼرٌب. ولال مالن: بٌت وخادم وزوجة" كثٌر:"لال ابن 

وعن أبو عبد الرحمن الحبلً لال: "سمعت عبد هللا بن عمرو بن العاص، وسؤله رجل 
فمال: ألسنا من فمراء المهاجرٌن؟ فمال له عبد هللا: ألن امرأة تؤوي إلٌها؟ لال: نعم! لال ألن 

 .(1ٔ)ألؼنٌاء! فمال: إّن لً خادًما. لال: فؤنت من الملون"مسكن تسُكنُه؟ لال: نعم! لال: فؤنت من ا
"كان بنو إسرابٌل إذا كان ألحدهم  :عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال ،وعن أبً سعٌد الخدري

 .(5ٔ)ُكتِب ملكا" ،خادم ودابة وامرأة

                                                           

 .ٕٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .ٔٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٔٙٔ-ٓٙٔ/ٓٔ(:صٕٗٙٔٔ)أخرجه الطبري (ٖ)
 .2ٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٕٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٖٙٔ/ٓٔ(:صٖٙٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٖٙٔ/ٓٔ(:صٖٗٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٕٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .1٘ٙٔ/ٖانظر: الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة، مكً: (5)
 .2ٖ/ٖانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٓٙٔ/ٓٔ(:صٕ٘ٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٖٙٔ/ٓٔ(:صٖٖٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٔٙٔ-ٓٙٔ/ٓٔ(:ص2ٕٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .ٖٙٔ/ٓٔ(:صٖ٘ٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .ٓٙٔ/ٓٔ(:صٕٙٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .ٔٙٔ/ٓٔ(:صٕٙٙٔٔأخرجه الطبري) (ٙٔ)
 .2ٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2ٔ)
 .ٔٙٔ/ٓٔ(:صٕ٘ٙٔٔأخرجه الطبري) (1ٔ)
وفً إسناده ابن لهٌعة ودراج ضعٌفان ورواٌة دراج . 2ٖ/ٖأخرجه ابن أبً حاتم كما فً تفسٌر ابن كثٌر: (5ٔ)
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ولد منحكم من  [، أي:"ٕٓ :}َوآتَاُكْم َما لَْم ٌُْإِت أََحًدا ِمَن اْلعَالَِمٌَن{ ]المابدةلوله تعالى:
 .(ٔ)نعمه صنوفًا لم ٌمنحها أحًدا من عالَمً زمانكم"

من الٌونان  ،فكؤنهم  كانوا أشرؾ الناس فً زمانهم ،ٌعنً عالمً زمانكم لال ابن كثٌر:"
ٌْنَا بَنًِ إِْسَرابٌَِل اْلِكتَاَب َواْلُحْكَم وَ  :كما لال ،والمبط وسابر أصناؾ بنً آدم ةَ } َولَمَْد آتَ النُّبُوَّ

ْلنَاُهْم َعلَى اْلعَالَِمٌَن { ] الجاثٌة ولال تعالى إخباًرا عن موسى ،[ ٙٔ :َوَرَزْلنَاُهْم ِمَن الطٌَِّّبَاِت َوفَضَّ
فٌِِه َوبَاِطٌل َما } اْجعَْل لَنَا إِلًَها َكَما لَُهْم آِلَهةٌ لَاَل إِنَُّكْم لَْوٌم تَْجَهلُوَن. إِنَّ َهُإالِء ُمتَبٌَّر َما ُهْم  :لما لالوا

لَُكْم َعلَى اْلعَالَِمٌَن { ] األعراؾ ِ أَْبِؽٌُكْم إِلًَها َوُهَو فَضَّ ٌَْر َّللاَّ  - 1ٖٔ :َكانُوا ٌَْعَملُوَن. لَاَل أََؼ
ٔٗٓ"](ٕ). 

 ثبلثة ألوال: واختلفوا فً الذي آتاهُم هللا ما لم ٌإت أحًدا من العالمٌن على
 .(ٖ)وهو لول مجاهد ،المن والسلوى والؽمام والحجر :أحدها
 .(ٗ)الدَّار والخاِدم والزوجة. وهذا لول ابن عباسأنه  :الثانً

 .(٘)والثالث: كثرة األنبٌاء فٌهم واآلٌات التً جاءتهم 
هو لوُل من لال:"}وآتاكم ما لم ٌإت أحًدا من العالمٌن{، فً سٌاق  -وهللا أعلم-والصواب 

نعمة هللا علٌكم{، ومعطوٌؾ علٌه، وال داللة فً الكبلم تدّل على أن لوله:"وآتاكم ما  لوله:}اذكروا
لم ٌإت أحًدا من العالمٌن" مصروؾ عن خطاب الذٌن ابتدَئ بخطابهم فً أّول اآلٌة. فإذ كان 

 .(ٙ)ذلن كذلن، فؤْن ٌكون خطابًا لهم، أولى من أن ٌمال: هو مصروؾ عنهم إلى ؼٌرهم"
}َوآتَاُكْم َما لَْم ٌُْإِت أََحًدا ِمَن اْلعَالَِمٌَن{ لوله تعالى:وفً نوا بالخطاب فً واختلؾ فٌمن ع

 [، على لولٌن:ٕٓ :]المابدة
 .(1)، وسعٌد بن جبٌر(2). وهذا لول أبً مالن-ملسو هيلع هللا ىلص-عنً به أمة دمحم أحدهما: 

 .(ٓٔ)، ومجاهد(5)ابن عباس. وهذا لول -ملسو هيلع هللا ىلص-والثانً: ُعنًِ به لوم موسى 
انه خطاب من موسى ملسو هيلع هللا ىلص لمومه ٌومبٍذ، وعنى بذلن عالمً زمانه، ال  -وهللا أعلم-والراجح 

عالمً كل زمان. ولم ٌكن أوتً فً ذلن الزمان من نِعَم هللا وكرامته، ما أوتً لوُمه صلى هللا 
 .(ٔٔ)علٌه وسلم، أحد من العالمٌن

الجمهور على أنه خطاب من موسى لمومه وهو محمول على عالمً  لال ابن كثٌر:"
وأفضل عند  ،وإال فهذه األمة أشرؾ منهم ،زمانهم، والممصود: أنهم كانوا أفضل أهل زمانهم

وأكثر أمواال  ،وأؼزر أرزالا ،وأعظم ملكا ،وأكرم نبٌا ،وألوم منهاجا ،وأكمل شرٌعة ،هللا
ٍة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس { ] آل -عز وجل-لال هللا  ،وأدوم عزا ،وأوسع مملكة ،وأوالدا ٌَْر أُمَّ : } ُكْنتُْم َخ
ةً َوَسًطا ِلتَُكونُوا ُشَهَداَء َعلَى النَّاِس { ] البمرة ٓٔٔ :عمران  ٖٗٔ :[، ولال } َوَكَذِلَن َجعَْلنَاُكْم أُمَّ

عند لوله عز  ،هللا عند ،[، ولد ذكرنا األحادٌث المتواترة فً فضل هذه األمة وشرفها وكرمها
ٍة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس { من  سورة آل عمران" :وجل ٌَْر أُمَّ  .(ٕٔ)} ُكْنتُْم َخ

 وٌمكن المول بؤن الممصود بالتفضٌل الوارد فً هذه اآلٌة الكرٌمة ثبلثة وجوه، وهً:

                                                                                                                                                                      

 .عن أبً الهٌثم ضعٌفة
 .ٔٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٗٙٔ/ٓٔ(:صٔٗٙٔٔ(، و)ٓٗٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٗٙٔ/ٓٔ(:صٖٗٙٔٔ(، و)ٕٗٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٕ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٙٙٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٗٙٔ/ٓٔ(:ص2ٖٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٗٙٔ/ٓٔ(:ص2ٖٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٗٙٔ/ٓٔ(:ص5ٖٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٗٙٔ/ٓٔ(:ص1ٖٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٙٙٔ/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .2ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
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 أحدها: إّن الممصود بالعالم فً اآلٌة الجمع الكثٌر من الناس، وعلى هذا ٌكون تفضٌل بنً
إسرابٌل على مجموعٍة من الناس ال على جمٌع البشر، والدلٌل على ذلن مؤخوذٌ من لوِل هللا 

ٌْنَاهُ َولُوًطا إِلَى اأْلَْرِض الَّتًِ بَاَرْكنَا فٌَِها ِلْلعَالَِمٌَن{  ُسبحانه وتعالى فً سورة األنبٌاء: }َونَجَّ
[، فالُمراد بالعَالمٌن الواردة فً اآلٌة ال ٌشمل َجمٌع الناس، إنّما هو َمخصوٌص بفبٍة 2ٔ :]األنبٌاء

ُمعٌّنة من الخلك، وكذلن األمر بالنسبة لؤلرض ال ٌُراد بها كّل بماعها وإنّما إشارة إلى أرض 
 ُمعٌّنة ومخصوصة. 

لٌهم من النعم دون والثانً: الممصود بالتفضٌل هنا أي بما أفاض هللا سبحانه وتعالى ع
ؼٌرهم، والتً خصَّهم بها عن الناس، باإلضافة إلى جعل النبوة والملن فً أسبلفهم، وذلن 
ً لهم ولت نزول المرآن الكرٌم، ودلٌل ذلن لول هللا سبحانه  باعتبار أّن الخطاب كان موجها

ِ  وتعالى: ٌُْكْم إِْذ َجعََل فٌُِكْم أَْنبٌَِاَء َوَجعَلَُكْم ُملُوًكا }َوإِْذ لَاَل ُموَسى ِلمَْوِمِه ٌَا لَْوِم اْذُكُروا نِْعَمةَ َّللاَّ  َعلَ
 [.ٕٓ :َوآتَاُكْم َما لَْم ٌُْإِت أََحًدا ِمَن اْلعَالَِمٌَن{ ]المابدة

والثالث: الممصود بالتفضٌل الوارد فً اآلٌة هو فمط فً زمانهم، والدلٌل على ذلن لول هللا 
، (ٔ)[. وبه لال لتادةٕٖ :ْرنَاُهْم َعلَى ِعْلٍم َعلَى اْلعَالَِمٌَن{ ]الدخان}َولَمَِد اْختَ  سبحانه وتعالى:

 .(٘). وهذا مذهب الجمهور(ٗ) وأبو العالٌة،(ٖ)، وابن زٌد(ٕ)ومجاهد
 الفوائد:

أن شعب بنً إسرابٌل تفّضل هللا علٌهم بكثٌر من النعم، وبعث فٌهم كثٌراً من األنبٌاء  -ٔ
 الخٌر، وتحذٌرهم من الشر والفساد.والرسل لدعوتهم إلى 

من فوابد اآلٌة: أنه ٌجب على بنً إسرابٌل أن ٌذكروا نعمة هللا علٌهم، فٌموموا بشكرها؛  -ٕ
 ومن شكرها أن ٌتبعوا دمحماً ملسو هيلع هللا ىلص.

هم، وال بإرث عن آبابهم؛ وإنما هً -ٖ ومنها: إظهار أن هذه النعمة لم تؤت بكسبهم، وال بكّدِ
 ة هللا علٌهم؛ لموله تعالى: }اذكروا نعمة هللا علٌكم{. بنعم

 ولد بٌن لهم موسى أصناؾ هذه النعم التً منحها لهم موالهم وحصرها فى ثبلثة أشٌاء:-ٗ
، أنه جعل كثٌرا منهم أنبٌاء كموسى وهرون ومن كان -وهو أرفعها لدرا وأعبلها ذكرا-أحدها: 

الذٌن اختارهم موسى لٌصعدوا معه الجبل حٌن ٌصعده لبلهما، ولد حكى ابن جرٌر أن السبعٌن 
لمناجاة ربه صاروا كلهم أنبٌاء، والمعروؾ أن النبوة عند أهل الكتاب المراد منها اإلخبار 
ببعض األمور الؽٌبٌة التً تمع فى المستمبل بوحً أو إلهام من هللا عز وجل، ولد كان جمٌع 

 اة وٌعملون بها حتى المسٌح علٌه السبلم.أنبٌابهم من بعد موسى ٌحكمون بما فى التور
والثانً: أنه جعلهم ملوكا، والمراد من الملن هنا الحرٌة فى تدبٌر أمورهم وأمور أسرهم 

 بؤنفسهم، وفى هذا من تعظٌم هذه النعمة ما ال ٌخفى.
ال شن أن من كان متمتعا بمثل هذا كان متمتعا بنحو ما ٌتمتع به الملون من الراحة 

ى التصرؾ فى سٌاسة بٌته، والناس ٌمولون إلى اآلن لمن كان مخدوما مع عشٌرته والحرٌة ف
 أو ملن زمانه" ٌرٌدون أنه ٌعٌش عٌشة الملون. -هانبا فى معٌشته مالكا لمسكنه "هذا ملن

والثالث: أنه آتاهم ما لم ٌإت أحدا من العالمٌن، أي عالمى زمانهم وشعوبه التً كانت مستعبدة 
ون فمد خصهم بؤنواع عظٌمة من اإلكرام، فمد فلك البحر لهم وأهلن عدوهم، للطؽاة من المل

 وأورثهم أموالهم، وأنزل علٌهم المن والسلوى، وأظل فولهم الؽمام.
ومن فوابد اآلٌة: أن هللا تعالى إذا فضل أحداً بعلم، أو مال، أو جاه فإن ذلن من النعم  -٘

 العالمٌن {، خصها بالذكر ألهمٌتها.العظٌمة؛ لموله تعالى: } وأنً فضلتكم على 

                                                           

 .ٕٗ/ٕ(:ص1ٙ1( أخرجه الطبري)ٔ)
 .ٕٗ/ٕ(:ص12ٓ( أخرجه الطبري)ٕ)
 .ٕٗ/ٕ(:ص12ٕ( أخرجه الطبري)ٖ)
 .ٕٗ/ٕ(:ص1ٙ5( أخرجه الطبري)ٗ)
 .2ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: انظر: (٘)
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ومنها: تفاضل الناس، وأن الناس درجات؛ وهذا أمر معلوم . حتى الرسل ٌفضل بعضهم  -ٙ
ولال تعالى:  ،[ٖٕ٘بعضاً، كما لال تعالى: }تلن الرسل فضلنا بعضهم على بعض{ ]البمرة: 

 [.٘٘}ولمد فضلنا بعض النبٌٌن على بعض{ ]اإلسراء: 
 

 المرآن
ُ لَُكْم َوََّل تَْرتَدُّوا َعلَى أَْدبَاِرُكْم فَتَْنمَِلبُوا }ٌَا  َخاِسِرٌَن لَْوِم اْدُخلُوا اأْلَْرَض اْلُممَدهَسةَ الهتًِ َكتََب َّللاه
 [ٕٔ :({ ]المائدةٕٔ)

 التفسٌر:
التً وعد هللا أن  -وما حولها« بٌت الممدس»أي المطهرة، وهً -ٌا لوم ادخلوا األرض الممدسة 

تدخلوها وتماتلوا َمن فٌها من الكفار، وال ترجعوا عن لتال الجبارٌن، فتخسروا خٌر الدنٌا وخٌر 
 اآلخرة.

ُ لَُكْم{ ]المابدة  [، أي:" ٌا لوم ٕٔ :لوله تعالى:}ٌَا لَْوِم اْدُخلُوا اأْلَْرَض اْلُممَدََّسةَ الَّتًِ َكتََب َّللاَّ
 .(ٔ)وما حولها"« ت الممدسبٌ»أي المطهرة، وهً -ادخلوا األرض الممدسة 

المطهرة" :أي لال ابن كثٌر:" 
(ٕ)

. 
}الممدسة{، المطهرة من الوثنٌة، لما بعث هللا فٌها من األنبٌاء الدعاة إلى  لال المراؼً:" 

 .(ٖ)التوحٌد"
وإنما سمً بالممدس ألن الممدس: المكان الذي ٌتطهر فٌه. فتؤوٌله البٌت  لال الزجاج:" 

الذي ٌطهر اإلنسان من العٌوب، ومن هذا لٌل: المدس، أي: الذي ٌتطهر منه، كما لٌل: مطهرة 
 .(ٗ)لما ٌتوضؤ منه، إنما هً مفعلة من الطهر"

 .(٘)المباركة" :"}األرض الممدسة{، لال: عن مجاهدأخرج الطبري  
 [، وجوه:ٕٔ :وفً لوله تعالى:}ٌَا لَْوِم اْدُخلُوا اأْلَْرَض اْلُممَدََّسةَ{ ]المابدة 

 .(1)، وابن زٌد(2)، والسدي(ٙ)أرض بٌت الممدس)أرض ارٌحا(، وهذا لول ابن عباس :أحدها
ٌعنً: أرض بٌت الممدس التً كانت ممدسة بمساكنة من مضى من  لال الماسمً:" 

األنبٌاء. ثم تلّوثت بمساكنة األعداء من جبابرة الكنعانٌٌن، فؤراد تطهٌرها بإخراجهم وإسكان 
 .(5)لومه"

 .(ٓٔ)طور وما حوله. وهذا لول مجاهد:والثانً
 .(ٔٔ)وهذا لول لتادة ،هً الشام :والثالث

 .(ٖٔ)، والزجاج(ٕٔ)وبعض األردن، ذكره الطبريوالرابع: دمشك وفلسطٌن 
كما  ،هً األرض الممّدسة :وأولى األلوال فً ذلن بالصواب أن ٌمال :لال اإلمام الطبري:" 

ال تُدرن حمٌمةُ  ،ألن المول فً ذلن بؤنها أرض دون أرض ،لال نبً هللا موسى صلى هللا علٌه
به. ؼٌر أنها لن تخرج من أن تكون من وال خبر بذلن ٌجوز لطع الشهادة  ،صحته إال بالخبر

                                                           

 .ٔٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .5ٓ/ٙتفسٌر المراؼً: (ٖ)
 .ٖٙٔ/ٕمعانً المرآن: (ٗ)
 .1ٙٔ/ٓٔ(:صٔ٘ٙٔٔتفسٌر الطبري) (٘)
 .1ٙٔ/ٓٔ(:صٓ٘ٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .1ٙٔ/ٓٔ(:ص5ٗٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .1ٙٔ/ٓٔ(:ص1ٗٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٔٓٔ/ٗمحاسن التؤوٌل: (5)
 .2ٙٔ/ٓٔ(:صٙٗٙٔٔ)-(ٗٗٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .2ٙٔ/ٓٔ(:ص2ٗٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .1ٙٔ/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٖٙٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٖٔ)
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ٌر والعلماء باألخبار  ،األرض التً ما بٌن الفرات وعرٌش مصر إلجماع جمٌع أهل التؤوٌل والّسِ
 .(ٔ)على ذلن"

ُ لَُكْم{ ]المابدة  التً وعد هللا أن تدخلوها وتماتلوا  -[، أي:" ٕٔ :لوله تعالى:}الَّتًِ َكتََب َّللاَّ
 .(ٕ)َمن فٌها من الكفار"

أنه وراثة من آمن  :التً وعدكموها هللا على لسان أبٌكم إسرابٌل :أي لال ابن كثٌر:" 

منكم"
(ٖ)

. 

 .(ٗ)لسمها لكم وسماها، أو خط فً اللوح المحفوظ أنها لكم" لال الزمخشري:أي:" 
التً وعدكموها على لسان أبٌكم إبراهٌم، بؤن تكون مٌراثا لولده بعد أن  لال الماسمً:أي:" 

 .(٘)جعلها مهاجره"
 .(ٙ)"}التً كتب هللا لكم{، التً وهب هللا لكم" ،عن دمحم بن إسحاقأخرج الطبري  
 .(2)"}ادخلوا األرض الممدسة التً كتب هللا لكم{، التً أمركم هللا بها":عن السديو 
أخبرهم خبرا تطمبن به أنفسهم، إن كانوا مإمنٌن مصدلٌن بخبر هللا، وأنه  لال السعدي:" 

 .(1)لد كتب هللا لهم دخولها، وانتصارهم على عدوهم"
}التً كتب هللا لكم{، ٌعنً: التً أمركم هللا أن تدخلوها، وٌمال: التً وعد  لال السمرلندي:" 

إلبراهٌم أن ٌكون له ممدار ما ٌمد بصره إلبراهٌم أن ٌكون ذلن له ولذرٌته، وذلن أن هللا وعد 
فمال له جبرٌل: انظر ٌا إبراهٌم. فنظر  -علٌه السبلم -فصار ذلن مٌراثا منه حٌن خرج إبراهٌم

. وهً: أرض فلسطٌن وأردن (5)فمال: ٌعطً هللا تعالى لن ولذرٌتن ممدار مد بصرن من الملن
التً كتب هللا لكم ٌعنً التً جعل ألبٌكم  وما حولهما. فمال موسى لمومه: ادخلوا األرض الممدسة

 . (ٓٔ)ولكم مٌراث منه" -علٌه السبلم -إبراهٌم
ما كتب هللا تعالى فً اللوح المحفوظ، ثم ٌتفرع منه  «:الكتاب»ولال المتبً: "أصل 

 المعانً. 
ُ لَنَا«كتب»وٌمال:   :{ ]التوبة ،ٌعنً: لضى، كما لال: }لُْل لَْن ٌُِصٌبَنَا إِالَّ َما َكتََب َّللاَّ

٘ٔ .] 
ٌَاُم{ ]البمرة ،«كتب»وٌمال:  ٌُْكُم الّصِ  أي فرض.  ،[1ٖٔ :أي: فرض كما لال: } ُكتَِب َعلَ

 [.ٖ٘ :وٌمال: }كتب علٌكم{، أي: جعل، كما لال: } فَاْكتُْبنَا َمَع الشَّاِهِدٌن{ ]آل عمران
هللا لكم{، ٌعنً: أي: أمر. كما لال: }ادخلوا األرض الممدسة التً كتب ،«كتب»وٌمال: 

 .(ٔٔ)أمر هللا لكم بدخولها. لال: وٌمال كتب هاهنا بمعنى جعل"
، أي:" وال ترجعوا عن لتال [ٕٔ :}َواَل تَْرتَدُّوا َعلَى أَْدبَاِرُكْم{ ]المابدةلوله تعالى: 

 .(ٕٔ)الجبارٌن"
 .(ٖٔ)أي: ال ترجعوا" لال السعدي:" 

                                                           

 .1ٙٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٔٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٕٓٙ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .ٔٓٔ/ٗمحاسن التؤوٌل: (٘)
 .5ٙٔ/ٓٔ(:صٖ٘ٙٔٔتفسٌر الطبري) (ٙ)
 .5ٙٔ/ٓٔ(:صٗ٘ٙٔٔأخرجه الطبري) (2)
 .2ٕٕتفسٌر السعدي: (1)
، فمال:" ولٌل: سماها هللا إلبراهٌم مٌراثا لولده حٌن رفع على ٕٓٙ/ٔوذكره الزمخشري فً الكشاؾ: (5)

 ، فمٌل له. انظر، فلن ما أدرن بصرن". ولم ألؾ علٌه  فٌما توفر عندي من المصادر.الجبل
 .1ٖٔ/ٔبحر العلوم: (ٓٔ)
 .1ٖٔ/ٔبحر العلوم: (ٔٔ)
 .ٔٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .2ٕٕتفسٌر السعدي: (ٖٔ)
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 .(ٔ)ٌعنً: ال ترجعوا عما أمرتم به من الدخول" لال السمرلندي:" 
وال تنكلوا عن الجهاد" :أي لال ابن كثٌر:" 

(ٕ)
. 

 .(ٖ)أي: ال تنكصوا على أعمابكم مدبرٌن من خوؾ الجبابرة جبنا وهلعا" لال الماسمً:" 
أي: ال نرجعوا عما جبتكم به من التوحٌد والعدل والهدى والرشاد إلى  لال المراؼً:" 

 .(ٗ)الوثنٌة والفساد فى األرض، بالظلم والبؽً واتباع األهواء"
ألمر هللا الذي أمركم به من دخول األرض الممدسة   ،أٌها الموم ،امُضوا لال الطبري:أي:" 

إلى ورابكم، ولكن امضوا  :ال ترجعوا المهمرى مرتّدٌن على أدباركم  ٌعنً :وال ترتدوا  ٌمول
من الدخول على الموم الذٌن أمركم هللا بمتالهم والهجوم علٌهم فً  ،لُُدًما ألمر هللا الذي أمركم به

 .(٘)وأّن هللا عز ذكره لد كتبها لكم مسكنًا ولراًرا" ،أرضهم
أعمابكم مدبرٌن من خوؾ الجبابرة جبنا وهلعا، وال تنكصوا على  لال الزمخشري:أي:" 

ولٌل: لما حدثهم النمباء بحال الجبابرة رفعوا أصواتهم بالبكاء ولالوا: لٌتنا متنا بمصر. ولالوا: 
تعالوا نجعل علٌنا رأسا ٌنصرؾ بنا إلى مصر. وٌجوز أن ٌراد: ال ترتدوا على أدباركم فً 

 .(ٙ)م"دٌنكم بمخالفتكم أمر ربكم وعصٌانكم نبٌك
 .(2)كما أمروا بالصبلة والزكاة والحّجِ والعُْمرة" ،أمروا بها لال لتادة:" 
 :(1)[، وجهانٕٔ :وفً لوله تعالى:}َواَل تَْرتَدُّوا َعلَى أَْدبَاِرُكْم{ ]المابدة 

 ال ترجعوا عن طاعة هللا إلى معصٌته . :أحدهما
 ال ترجعوا عن األرض التً أمرتم بدخولها . :والثانً

 .(5)فتخسروا خٌر الدنٌا وخٌر اآلخرة" ،، أي:"[ٕٔ :{ ]المابدةفَتَْنمَِلبُوا َخاِسِرٌنَ }لوله تعالى: 
 .(ٓٔ)أي: فترجعوا مؽبونٌن بالعموبة" لال الماسمً:" 
فتصٌروا خاسرٌن بفوات الدرجات ووجوب الدركات، أي مؽبونٌن  لال السمرلندي:أي:" 

 .(ٔٔ)فً العموبة"
أي: "لد  خسرتم دنٌاكم بما فاتكم من النصر على األعداء وفتح ببلدكم.  لال السعدي: 

 .(ٕٔ)من العماب" -بمعصٌتكم-وآخرتكم بما فاتكم من الثواب، وما استحممتم 
أي: فإن فى هذا الرجوع خسرانا لكم، إذ تخسرون فٌه هذه النعم، ومنها  لال المراؼً:" 

 .(ٖٔ)األرض الممدسة التً ستعطونها جزاء شكركم، فتحرمون من خٌراتها وبركاتها"
 الفوائد:

أُمر بالجهاد لنشر التّوحٌد ومحاربة الشرن والكفر باهلل وتخلٌص  -علٌه السبلم-أن موسى  -ٔ
 بضة الوثنٌٌِّن، وهذا من أؼراض الجهاد فً سبٌل هللا.األماكن الممدَّسة من ل

 بٌان فضل الشام.-ٕ
 المرآن

                                                           

 .1ٖٔ/ٔبحر العلوم: (ٔ)
 .2٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٔٓٔ/ٗمحاسن التؤوٌل: (ٖ)
 .5ٓ/ٙتفسٌر المراؼً: (ٗ)
 .2ٓٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٓٙ/ٔالكشاؾ: (ٙ)
 .2ٔٔ/ٓٔ(:ص٘٘ٙٔٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٕ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٔٔٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٔٓٔ/ٗمحاسن التؤوٌل: (ٓٔ)
 .1ٖٔ/ٔبحر العلوم: (ٔٔ)
 .2ٕٕتفسٌر السعدي: (ٕٔ)
 .5ٓ/ٙتفسٌر المراؼً: (ٖٔ)
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ا َجبهاِرٌَن َوإِنها لَْن نَْدُخلََها َحتهى ٌَْخُرُجوا ِمْنَها فَِإْن ٌَْخُرُجوا مِ  ْنَها فَِإنها }لَالُوا ٌَا ُموَسى إِنه فٌَِها لَْوما
 [ٕٕ :({ ]المائدةَٕٕداِخلُوَن )
 التفسٌر:

لالوا: ٌا موسى، إن فٌها لوًما أشداء ألوٌاء، ال طالة لنا بحربهم، وإنَّا لن نستطٌع دخولها وهم 
 فٌها، فإن ٌخرجوا منها فإنَّا داخلون.

لالوا: ٌا موسى، إن  [، أي:"ٕٕ :}لَالُوا ٌَا ُموَسى إِنَّ فٌَِها لَْوًما َجبَّاِرٌَن{ ]المابدةلوله تعالى: 
 .(ٔ)فٌها لوًما أشداء ألوٌاء، ال طالة لنا بحربهم"

 .(ٕ)ٌعنً: لتالٌن أشداء ٌمتل الرجل منهم العصابة منا" لال مماتل:" 
 .(ٖ)لال لتادة:" ذكر لنا أنهم كانت لهم أجسام وِخلٌَك لٌست لؽٌرهم "

 .(ٗ)ِسْفلة ال َخبلَق لهم" :"}إن فٌها لوًما جبارٌن{،  لال :عن الضحانو
لوما  -التً أمرتنا بدخولها ولتال أهلها  -اعتذروا بؤن فً هذه البلدة  :أي لال ابن كثٌر:"

وإنا ال نمدر على مماومتهم وال ُمَصاولتهم" ،ولوى شدٌدة ،ذوي خلٍَك هابلة :أي ،جبارٌن
(٘)

. 
 ،ٌم خلمهم، فٌما ذكر لناألنهم كانوا لشدة بطشهم وعظ ،سموهم  جبّارٌن  لال الطبري:"

 .(ٙ)لد لهروا سابر األمم ؼٌرهم"
من اآلدمٌٌن: العاتً الذي ٌجبر الناس على ما ٌرٌد، «الجبار»تؤوٌل  لال الزجاج:"

الجبار العزٌز، وهو الممتنع من أن ٌزل، وهللا عز وجل ٌؤمر بما أراد، ال راد  -عز وجل  -وهللا
 .(2)ألمره، وال معمب لحكمه، وإنما وصفوهم بالمدرة والتكبر، والمنعة"

أي: عظام األجسام طوال، ولد تمدم، ٌمال: نخلة جبارة أي  {،"جبارٌن لال المرطبً:}
طوٌلة. والجبار المتعظم الممتنع من الذل والفمر... ولٌل: هو مؤخوذ من جبر العظم، فؤصل 
الجبار على هذا المصلح أمر نفسه، ثم استعمل فً كل من جر لنفسه نفعا بحك أو باطل. ولٌل: 

 .(1)إن جبر العظم راجع إلى معنى اإلكراه"
ثم استعمل فً كل من اجترَّ نفعا إلى  ،، المصلح أمر نفسه وأمر ؼٌره«الجبار»وأصل 

ي إلى ما لٌس له بؽًٌا على الناس ،نفسه بحك أو باطل طلَب اإلصبلح لها ولهًرا  ،حتى لٌل للمتعّدِ
ا على ربه  جبار  ،لهم إذا أصلحه  ،جبر فبلن هذا الكسر : وإنما هو  فعّال  من لولهم ،وعتوًّ

 : (5)ومنه لول العجاج  ،وألمه
حمُن َمْن َولًَّ العََوْر  َر الرَّ ٌَن اإللهُ فََجبَْر                 َوَعوَّ  لَْد َجبََر الّدِ

 ،ألنه المصلُح أمَر عباده ،لد أصلح الدٌن اإلله فصلح. ومن أسماء هللا تعالى ذكره  الجبار  :ٌرٌد
 .(ٓٔ)الماهُر لهم بمدرته

                                                           

 .ٔٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٙٙٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .2ٖٔ/ٓٔ(:ص1٘ٙٔٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .2ٗٔ-2ٖٔ/ٓٔ(:صٕٙٙٔٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .2٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .2ٔٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٙٔ/ٕمعانً المرآن: (2)
 .ٕٙٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (1)
ور( ، وهو أول أرجوزته التً مدح بها عمر بن عبٌد هللا بن معمر التٌمً ، واللسان )جبر( )ع ٘ٔدٌوانه : (5)

. ولوله :  ٕٖٔ:  ٗ/5ٕٕ:  ٖ/2٘ٔ:  ٕ/5ٓٔ:  ٔ، ولد مضت منها أبٌات ، وذكرنا خبرها فٌما سلؾ ، انظر 
. و  العور  لد جبر الدٌن اإلله  ، من لولهم :  جبرت العظم  متعدًٌا ،  فجبر  ، الزًما ، أي : انجبر العظم نفسه

فً هذا الشعر هو لبح األمر وفساده ، وترن الحك فٌه ، ولٌس من عور العٌن. و  عور الشًء  لبحه. ٌدعو 
فٌمول : لبح هللا من اتبع الفساد واستمبله بوجهه. من لولهم  ولً الشًء وتواله  ، أي اتبعه وفً التنزٌل :  ولكل 

 .وجهة هو مولٌها  ، أي مستمبلها ومتبعه
 .2ٕٔ/ٓٔنظر: تفسٌر الطبري:ا(ٓٔ)
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فسار موسى بمن معه حتى  :ابن عباس:" أمر موسى أن ٌدخل مدٌنة الجبَّارٌن. لاللال  
لٌؤتوه  ،من كل سبٍط منهم عٌنًا ،نزل لرٌبًا من المدٌنة وهً أرٌحاء فبعث إلٌهم اثنى عشر عٌنًا

فدخلوا حابًطا  ،فرأوا أمًرا عظًٌما من هٌبتهم وجثثهم وعظمهم ،فدخلوا المدٌنة :بخبر الموم. لال
فجعل ٌجتنً الثمار وٌنظر إلى  ،فجاء صاحب الحابط لٌجتنً الثمار من حابطه ،لبعضهم
وذهب إلى ملكهم  ،وتتبعهم. فكلما أصاب واحًدا منهم أخذه فجعله فً كمه مع الفاكهة ،آثارهم

فرجعوا إلى  :اذهبوا فؤخبروا صاحبكم. لال ،لد رأٌتم شؤننا وأمرنا :فمال الملن ،فنثرهم بٌن ٌدٌه
 .(ٔ)موسى فؤخبروه بما عاٌَنُوا من أمرهم"

وفً هذا اإلسناد نظر" لال ابن كثٌر:" 
(ٕ)

. 
إنً سؤبعث رجاال ٌؤتوننً بخبرهم  وإنه : إن موسى علٌه السبلم لال لمومه ولال الربٌع:" 

ثونً حدٌثهم : فمال ،أخذ من كل سبط رجبل فكانوا اثنى عشر نمٌبًا  ،وما أمرهمسٌروا إلٌهم وحّدِ
وألرُضتم هللا  ،وعزرتموهم ،إن هللا معكم ما ألمتم الصبلة وآتٌتم الزكاة وآمنتم بُرسله ،وال تخافوا

 ،لرًضا حسنًا  وإّن الموم ساروا حتى هجموا علٌهم، فرأوا ألواًما لهم أجسام عجٌب عظًما ولوة
سهم حٌن رأوا العجب. فؤخذ وهم ال ٌؤلون أن ٌخفُوا أنف ،وإنه فٌما ذكر أبصرهم أحد الجبَارٌن
فإّن : فعجبوا وضحكوا منهم. فمال لابل منهم ،فؤلماهم لّدامه ،ذلن الجبّار منهم رجاال فؤتى ربٌَسهم

وأنهم رجعوا إلى موسى  ،هإالء زعموا أنهم أرادوا ؼزوكم !! وأنه لوال ما دفع هللا عنهم لمُتلوا
 .(ٖ)علٌه السبلم فحّدثوه العجب"

 .(ٗ)«لالوا ٌا موسى فٌها لوم جبارون»ع: ولرأ ابن السمٌف 
وإنَّا لن نستطٌع  [، أي:"ٕٕ :}َوإِنَّا لَْن نَْدُخلََها َحتَّى ٌَْخُرُجوا ِمْنَها{ ]المابدةلوله تعالى: 

 .(٘)دخولها وهم فٌها"
 .(ٙ)بالمتال" لال النسفً:أي:" 
الجبارون الذٌن  إنا لن ندخلها حتى ٌخرج من األرض الممدسة:فمالوا لال الطبري:أي:" 

 .(2)وجزًعا من لتالهم" ،جبنًا منهم ،فٌها
وال ٌمكننا الدخول إلٌها ما داموا فٌها" لال ابن كثٌر:أي:"

(1)
. 

لال المرطبً:" أي: حتى ٌسلموها لنا من ؼٌر لتال. ولٌل: لالوا ذلن خوفا من الجبارٌن 
 .(5)ن{"ولم ٌمصدوا العصٌان، فإنهم لالوا:}فإن ٌخرجوا منها فإنا داخلو

لال أبو حٌان:" هذا تصرٌح باالمتناع التام من أن ٌماتلوا الجبابرة، ولذلن كان النفً بلن. 
  .(ٓٔ)ومعنى حتى ٌخرجوا منها: بمتال ؼٌرنا، أو بسبب ٌخرجهم هللا به فٌخرجون"

فإِن خرجوا منها هإالء  [، أي:"ٕٕ :}فَإِْن ٌَْخُرُجوا ِمْنَها فَإِنَّا َداِخلُوَن{ ]المابدةلوله تعالى: 
 .(ٔٔ)الجبارون دخلناها"

 .(ٕٔ)بؽٌر لتال،} فإنا داخلون{ ببلدهم حٌنبذ" لال النسفً:أي:" 
فإن ٌخرجوا منها دخلناها وإال فبل طالة لنا بهم" لال ابن كثٌر:أي:"

(ٖٔ)
. 

                                                           

 .2ٖٔ/ٓٔ(:ص2٘ٙٔٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .2٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .2ٗٔ-2ٖٔ/ٓٔ(:ص5٘ٙٔٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .1ٕٔ/ٗانظر: البحر المحٌط: (ٗ)
 .ٔٔٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .5ٖٗ/ٔتفسٌر النسفً: (ٙ)
 .2٘ٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .2ٕٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (5)
 .1ٕٔ/ٗالبحر المحٌط: (ٓٔ)
 .2٘ٔ/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .5ٖٗ/ٔتفسٌر النسفً: (ٕٔ)
 .2٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
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لال أبو حٌان:"لال أكثر المفسرٌن: لم ٌشكوا فٌما وعدهم هللا به، ولكن كان نكوصهم 
المتال من خور الطبٌعة والجبن الذي ركبه هللا فٌهم، وال ٌملن ذلن إال من عصمه هللا ولال عن 

ٌِْهُم اْلِمتَاُل تََولَّْوا إاِلَّ لَِلٌبًل ِمْنُهْم { ]البمرة ا ُكتَِب َعلَ  [.ٕٙٗ :تعالى: }ا فَلَمَّ
}َواَل  تعالى:ولٌل: لالوا ذلن على سبٌل االستبعاد أن ٌمع خروج الجبارٌن منها كموله 

 .(ٔ)["ٓٗ :ٌَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ َحتَّى ٌَِلَج اْلَجَمُل فًِ َسّمِ اْلِخٌَاِط{ ]األعراؾ
أسكت الشْعَب عن موسى صلى هللا  ،"أن كالب بن ٌافنا ،عن ابن إسحاقأخرج الطبري  

ال  :ا معه فمالواوإن لنا بهم لّوة! وأما الذٌن كانو ،إنا سنعلو األرض ونرثُها :علٌه وسلم فمال لهم
من أجل أنهم أجرأ منا! ثم إن أولبن الجواسٌس أخبروا بنً  ،نستطٌع أن نصل إلى ذلن الشعب

ورأٌنا رجالَها  ،فإذا هً تؤكل ساكنها ،إنّا مررنا فً أرض وحسسناها :ولالوا ،إسرابٌل الخبر
وكنا فً أعٌنهم مثل الجراد! فؤرجفت الجماعة من بنً  ،ورأٌنا الجبابرة بنً الجبابرة ،جساًما

ووسوُسوا على موسى وهارون،  ،فرفعوا أصواتهم بالبكاء. فبكى الشعب تلن اللٌلة ،إسرابٌل
ولم ٌدخلنا هللا هذه األرض  ،ٌا لٌتنا ِمتنا فً أرض مصر! ولٌتنا نموت فً هذه البرٌة :فمالوا لهما

كان  ،ناإنا وأثمالنا ؼنًٌمة! ولو كنا لعوًدا فً أرض مصرفتكون نساإنا وأب ،لنمع فً الحرب
 .(ٕ)تعالوا نجعل علٌنا رأًسا وننصرؾ إلى مصر" :خًٌرا لنا وجعل الرجل ٌمول ألصحابه

بعث منهم اثنً عشر  ،" لما نزل موسى ولومه:عن ابن عباس ،ولال علً بن أبً طلحة 
 ،فلمٌهم رجل من الجبارٌن ،فساروا ،فبعثهم لٌؤتوه بخبرهم ،وهم النمباء الذٌن ذكر هللا -رجبل 

من أنتم ؟  :فمالوا ،ونادى فً لومه فاجتمعوا إلٌه ،فحملهم حتى أتى بهم المدٌنة ،فجعلهم فً كسابه
اذهبوا  :فمالوا لهم ،بعثنا نؤتٌه بخبركم. فؤعطوهم حبة من عنب تكفً الرجل ،نحن لوم موسى :لالوا

} فَاْذَهْب أَْنَت َوَربَُّن  ،ٌا موسى :الدروا لَْدر فاكهتهم فلما أتوهم لالوا :لوا لهمإلى موسى ولومه فمو

فَمَاتِبل إِنَّا َهاهُنَا لَاِعُدون {"
(ٖ)

. 
ال  ،فذرع  فٌها بشًء ،"رأٌت أنس بن مالن أخذ عصا :وعن ٌحٌى بن عبد الرحمن لال

هكذا طول العمالٌك" :ثم لال ،نثم لاس بها فً األرض خمسٌن أو خمسا وخمسٌ ،أدري كم ذرع
(ٗ). 

طول كل رجل منهم سبعة أذرع ونصؾ من بماٌا لوم عاد وكان عوج بن  ولال مماتل:"
 .(٘)عناق بنت آدم فٌهم"

 .(ٙ)ولال الكلبً: "طول كل رجل منهم ثمانون ذراعا"
لٌل: كان هإالء من بماٌا  ولد ذكر المرطبً من اإلسرابٌلٌات التً الٌعول علٌها، فمال:"

عاد. ولٌل: هم من ولد عٌصو بن إسحاق، وكانوا من الروم، وكان معهم عوج األعنك، وكان 
ذراع وثبلثمابة وثبلثة وثبلثٌن ذراعا، لاله ابن عمر، وكان ٌحتجن « ٕ»طوله ثبلثة آالؾ 

عٌن الشمس السحاب أي ٌجذبه بمحجنه وٌشرب منه، وٌتناول الحوت من لاع البحر فٌشوٌه ب
ٌرفعه إلٌها ثم ٌؤكله. وحضر طوفان نوح علٌه السبلم ولم ٌجاوز ركبتٌه وكان عمره ثبلثة آالؾ 
وستمابة سنة، وأنه للع صخرة على لدر عسكر موسى لٌرضخهم بها، فبعث هللا طابرا فنمرها 
وولعت فً عنمه فصرعته. وألبل موسى علٌه السبلم وطوله عشرة أذرع، وعصاه عشرة أذرع 
وترلى فً السماء عشرة أذرع فما أصاب إال كعبه وهو مصروع فمتله. ولٌل: بل ضربه فً 

سنة. ذكر هذا المعنى  (2)العرق الذي تحت كعبه فصرعه فمات وولع على نٌل مصر فجسرهم 

                                                           

 .1ٕٔ/ٗالبحر المحٌط: (ٔ)
 .2٘ٔ/ٓٔ(:صٖٙٙٔٔتفسٌر الطبري) (ٕ)
 .2ٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر:رواه ابن أبً حاتم، كما فً (ٖ)
 .2ٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر:رواه ابن أبً حاتم، كما فً (ٗ)
 .ٙٙٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .1ٕٖ/ٔبحر العلوم: (ٙ)
 .ي صار لهم جسرا ٌعبرون علٌه!(2)
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باختبلؾ ألفاظ دمحم بن إسحاق والطبري ومكً وؼٌرهم. ولال الكلبً: عوج من ولد هاروت 
 .(ٔ)رأة فحملت"وماروت حٌث ولعا بالم

فً عظمة  ،لال ابن كثٌر:"ولد ذكر كثٌر من المفسرٌن هاهنا أخباًرا من وضع بنً إسرابٌل
وأنه كان طوله ثبلثة  ،علٌه السبلم ،بنت آدم ،وأنه كان فٌهم عوج بن عنك ،خلك هإالء الجبارٌن

تحرٌر الحساب! وهذا شًء ٌستحً من  ،آالؾ ذراع وثبلثمابة وثبلثة وثبلثون ذراعا وثلث ذراع
"إن هللا تعالى خلك آدم وطوله  :ذكره. ثم هو مخالؾ لما ثبت فً الصحٌح  أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال

ثم لم ٌزل الخلك ٌنمص حتى اآلن" ،ستون ذراًعا
(ٕ)

. 
 ،كوب السفٌنةوأنه امتنع من ر ،وأنه كان ولد ِزْنٌة ،ثم لد ذكروا أن هذا الرجل كان كافرا

فإن هللا ذكر أن نوحا دعا على أهل األرض  ،وأن الطوفان لم ٌصل إلى ركبته وهذا كذب وافتراء
}  :[، ولال تعالى ٕٙ :فمال: } َرّبِ ال تَذَْر َعلَى األْرِض ِمَن اْلَكافِِرٌَن َدٌَّاًرا { ] نوح ،من الكافرٌن

ٌْنَاهُ َوَمْن َمعَهُ فًِ اْلفُْلِن اْلمَ  [ ولال  ٕٓٔ - 5ٔٔ :( ] الشعراءْٗٔشُحوِن ثُمَّ أَْؼَرْلنَا بَْعُد اْلبَالٌَِن { )فَؤَْنَج
ِ إِال َمْن َرِحَم { ] هود :تعالى  ،[ وإذا كان ابن نوح الكافر ؼرق ٖٗ :لَال} ال َعاِصَم اْلٌَْوَم ِمْن أَْمِر َّللاَّ

ل وال شرع. ثم فً وجود وهو كافر وولد زنٌة ؟! هذا ال ٌسوغ فً عم ،فكٌؾ ٌبمى عوج بن عنك

وهللا أعلم" ،نظر «عوج بن عنك»:رجل ٌمال له
(ٖ)

. 
 الفوابد:

 فضح الٌهود بكشؾ اآلٌات عن مخازٌهم مع أنبٌابهم. -ٔ
 أن بنً اسرابٌل خذلوا أنبٌاءهم ولم ٌموموا بنصرهم.  -ٕ
ٖ- ً ً جبناء:}لَالُوا ٌَا ُموَسى إِنَّ فٌَِها لَْوما ولالوا: }َوإِنَّا لَْن  ،َجبَّاِرٌَن{أن بنً إسرابٌل كانوا لوما

نَْدُخلََها َحتَّى ٌَْخُرُجوا ِمْنَها{، وهذا منتهى المهانة ومنتهى السُّخرٌة، ألن الكفار لٌسوا بخارجٌن 
 إالَّ بالجهاد والجبلد واالستشهاد فً سبٌل هللا.

 
 المرآن

ُ عَ  ٌِْهُم اْلبَاَب فَِإَذا َدَخْلتُُموهُ فَِإنهُكْم َؼاِلبُوَن }لَاَل َرُجََلِن ِمَن الهِذٌَن ٌََخافُوَن أَْنعََم َّللاه ٌِْهَما اْدُخلُوا َعلَ لَ
ِ فَتََوكهلُوا إِْن ُكْنتُْم ُمْإِمنٌَِن )  [ٖٕ :({ ]المائدةَٖٕوَعلَى َّللاه

 التفسٌر:
ل: لال رجبلن من الذٌن ٌخشون هللا تعالى، أنعم هللا علٌهما بطاعته وطاعة نبٌِّه، لبنً إسرابٌ

ادخلوا على هإالء الجبارٌن باب مدٌنتهم، أْخذًا باألسباب، فإذا دخلتم الباب ؼلبتموهم، وعلى هللا 
لٌن رسوله فٌما جاءكم به، عاملٌن بشرعه.  وحده فتوكَّلوا، إن كنتم ُمصّدِ

ٌِْهَما{ ]المابلوله تعالى:  ُ َعلَ لال [، أي:" ٖٕ :دة}لَاَل َرُجبَلِن ِمَن الَِّذٌَن ٌََخافُوَن أَْنعََم َّللاَّ
 .(ٗ)رجبلن من الذٌن ٌخشون هللا تعالى، أنعم هللا علٌهما بطاعته وطاعة نبٌِّه، لبنً إسرابٌل"

ٌعنً: ٌوشع بن نون وكالب من الذٌن ٌخافون هللا تعالى أنعم هللا علٌهما  لال السمرلندي:" 
 .(٘)باإلسبلم"

هما كالب وٌوشع من الذٌن ٌخافون من الذٌن ٌخافون هللا وٌخشونه،  لال الزمخشري:" 
 .(ٙ)كؤنه لٌل: رجبلن من المتمٌن"

 ،ٌوشع بن النون :والرجبلن اللذان أنعم هللا علٌهما من بنً إسرابٌل لال ابن عباس:" 
 .(ٔ). وروي عن لتادة مثل ذلن(2)وكالوب بن ٌوفنة"

                                                           

 .2ٕٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٔ)
( من حدٌث أبً هرٌرة ، 1ٕٗٔ( ورواه مسلم فً صحٌحه برلم )ٕٖٖٙرواه البخاري فً صحٌحه برلم )(ٕ)

 .عنه رضً هللا
 .2ٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٔٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .1ٕٖ/ٔبحر العلوم: (٘)
 .ٕٓٙ/ٔالكشاؾ: (ٙ)
 .21ٔ-22ٔ/ٓٔ(:ص2ٔٙٔٔأخرجه الطبري) (2)
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 .(ٕ)وٌوشع بن النون فتى موسى" ،كالوب لال عطاء:"
 .(ٗ)وهما من النمباء" . "(ٖ)كبلب بن ٌافنا، وٌوشع بن نون" :لال مجاهد:" 
ٌوشع بن نون فتى موسى، وكالوب بن ٌوفنة ختَُن  :وهما اللذان كتماهم لال السدي:" 

 .(٘)موسى"
إال  ،عن لتالهمكلُّهم ٌنهى ِسْبطه  ،"فرجع النمباء :لال ،عن مجاهد أٌضا فً لصة ذكرهاو 

 ،فعصوهما ،وكبلب بن ٌافنة، ٌؤمران األسباط بمتال الجبارٌن ومجاهدتهم ،ٌوشع بن نون
 .(ٙ)فهما الرجبلن اللذان أنعم هللا علٌهما" ،وأطاعوا اآلخرٌن

"فرجعوا ٌعنً النمباء االثنى عشر  :عن ابن عباس فً لصة ذكرها. لالوأخرج الطبري  
وال تخبروا به أحًدا  ،اكتموا شؤنهم :فمال لهم موسى ،فؤخبروه بما عاٌنوا من أمرهم ،إلى موسى

فذهب كل رجل  :فإنكم إن أخبرتموهم بهذا الخبر فَِشلوا ولم ٌدخلوا المدٌنة، لال ،من أهل العسكر
م وكبلب بن ٌوفنة فإنهما كتما ول ،إال هذٌن الرجلٌن ٌوشع بن نون ،منهم فؤخبر لرٌبه وابَن عمه

وهما اللذان لال هللا عز وجل: }لال رجبلن من الذٌن ٌخافون أنعم هللا علٌهما{،  ،ٌخبرا به أحًدا
 .(2)}وبٌن الموم الفاسمٌن{": إلى لوله

}ادخلوا األرض الممدسة التً كتب هللا لكم وال ترتدوا :لولهوروي عن ابن عباس اٌضا، 
بعث منهم  ،جبارٌن. لما نزل بها موسى ولومه:"هً مدٌنةُ ال{، لالعلى أدباركم فتنملبوا خاسرٌن

فلمٌهم رجل من  ،اثنً عشر رجبل وهم النمباء الذٌن ذكر بعثتهم لٌؤتوه بخبرهم. فساروا
 ،ونادى فً لومه فاجتمعوا إلٌه ،فحملهم حتى أتى بهم المدٌنة ،فجعلهم فً كسابه ،الجبارٌن

بعثَنا إلٌكم لنؤتٌه بخبركم! فؤعطوهم حبَّة من ِعنب  ،نحن لوم موسى :من أنتم ؟ فمالوا :فمالوا
الُدروا لَْدر فاكهتهم! فلما أتوهم  :اذهبوا إلى موسى ولومه فمولوا لهم :بِوْلر الرجل، فمالوا لهم

اذهب أنت وربُّن فماتبل إنّا ههنا لاعدون  !  لال رجبلن من الذٌن ٌخافون أنعم هللا : لالوا لموسى
}ادخلوا علٌهم الباب : فماال لموسى ،أهل المدٌنة أسلَما واتّبعا موسى وهارونوكانا من  ،علٌهما 

 .(1)فإذا دخلتموه فإنكم ؼالبون وعلى هللا فتوكَّلوا إن كنتم مإمنٌن{"
ا رجعوا فحدثوه العجبَ  :الربٌعروي عن   ال تحدثوا أحًدا بما : "أن موسى لال للنمباء لمَّ

كم علٌها من بعد ما رأٌتم  وإن الموم أفشوا الحدٌث فً بنً إن هللا سٌفتحها لكم وٌظهر ،رأٌتم
ٌوشع بن نون  ،فٌما سمعنا ،كان أحدهما ،فمام رجبلن من الذٌن ٌخافون أنعم هللا علٌهما ،إسرابٌل

 .(5)فماال  }ادخلوا علٌهم الباب{،  إلى  }إن كنتم مإمنٌن{" -واآلخر كالب  ،وهو فتى موسى
الحٌن من لوم موسى لال الطبري:"  ٌوشع : وهذا خبر من هللا عز ذكره عن الرجلٌن الصَّ

أنهما وفٌَا لموسى بما عهد إلٌهما من ترن إعبلم لوِمه بنً إسرابٌل  ،بن نون  و  كالب بن ٌافنا 
الذٌن أمَرهم بدخول األرض الممدسة على الجبابرة من الكنعانٌٌن بما رأٌا وعاٌنا من شّدة بطش 

ووصفهما هللا عز وجل بؤنهما ممن ٌخاؾ هللا وٌرالبه فً أمره ونهٌه...  ،ظم خلمهمالجبابرة وعِ 
أنعم هللا علٌهم بطاعة هللا فً طاعة نبٌه موسى صلى هللا  :فإنه ٌعنً ،أنعم هللا علٌهما : وأما لوله

اٌنا من عجٌب أمر من إفشاء ما ع ،واالنزجار عما زجرهما عنه ملسو هيلع هللا ىلص ،وانتهابهم إلى أمره ،علٌه

                                                                                                                                                                      

 .21ٔ/ٓٔ(:ص2ٕٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .22ٔ/ٓٔ(:ص2ٓٙٔٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .2ٙٔ/ٓٔ(:صٗٙٙٔٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .2ٙٔ/ٓٔ(:ص٘ٙٙٔٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .22ٔ/ٓٔ(:ص5ٙٙٔٔأخرجه الطبري) (٘)
 .2ٙٔ/ٓٔ(:صٙٙٙٔٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .22ٔ/ٓٔ(:ص1ٙٙٔٔتفسٌر الطبري) (2)
 .1ٓٔ/ٓٔ(:ص2ٙٙٔٔأخرجه الطبري)(1)
 .21ٔ/ٓٔ(:ص2ٖٙٔٔأخرجه الطبري) (5)
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الذي حّدث عنه أصحابهما اآلخرون الذٌن كانوا معهما من النمباء،  ،الجبارٌن إلى بنً إسرابٌل
 .(ٔ)أنعم هللا علٌهما بالخوؾ" :ولد لٌل إن معنى ذلن

 [، ثبلثة وجوهٖٕ :}لَاَل َرُجبَلِن ِمَن الَِّذٌَن ٌََخافُوَن{ ]المابدةلوله تعالى:وفً تفسٌر  
ٌِْهَما »ٌخافون هللا، وٌسنده لراءة لتادة: :أحدهم  .وهو الصحٌح.(ٕ)«ٌََخافُوَن هللاَ أَْنعََم هللاُ َعلَ
وكذلن، ، (ٖ)بضم الٌاء ،«ٌَُخافُونَ  »ٌخافهم بنو إسرابٌل، وٌشهد له لراءة سعٌد بن جبٌر :الثانً

 .(ٗ)كؤنه لٌل: من الخوفٌن لوله: }أنعم هللا علٌهما{،
سعًٌدا ذهب فً لراءته هذه إلى أن الرجلٌن اللذٌن أخبر هللا عنهما لال الطبري:" وكؤن  

}ادخلوا علٌهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم ؼالبون{، كانا من رهط  :أنهما لاال لبنً إسرابٌل
فهما من أوالد الجبابرة الذٌن ٌخافهم بنو إسرابٌل، وإن  ،وكانا أسلما واتَّبعا موسى ،الجبابرة

 .(٘)مخالفٌن" كانوا لهم فً الدٌن
 .(ٙ)ٌخافون ضعؾ بنً إسرابٌل وجبنهم. ذكره المرطبً والثالث:

ولم ٌمنعهم خوفهم أنعم هللا علٌهما فلم ٌخافا وصدلا فً ممالتهما،  والرابع: ٌخافون الجبارٌن، 
 .(1). اختاره المرطبً(2)من لول الحك

، فمعنى (5)دٌن موسى"ولال الضحان: "هما رجبلن كانا فً مدٌنة الجبارٌن على والخامس: 
}ٌخافون{، على هذا، أي: من العمالمة من حٌث الطبع لببل ٌطلعوا على إٌمانهم فٌفتنوهم ولكن 

  .(ٓٔ)وثما باهلل
والسادس"ولٌل: هو من اإلخافة، ومعناه من الذٌن ٌخوفون من هللا بالتذكرة والموعظة. أو 

 .(ٔٔ)ٌخوفهم وعٌد هللا بالعماب. أفاده الزمخشري
أبو السعود:" أي: ٌخافون هللا تعالى دون العدو وٌتمونه فً مخالفة أمره ونهٌه، وبه لال  

 .(ٕٔ)لرأ ابن مسعود وفٌه تعرٌض بؤن من عداهما ال ٌخافونه تعالى بل ٌخافون العدو"
ٌِْهَما{ ]المابدةلوله تعالى:وفً   ُ َعلَ  [، وجوه:ٖٕ :}أَْنعََم َّللاَّ

 .(ٖٔ)بالتوفٌك للطاعة :أحدهما
 .(٘ٔ)باإلٌمان" . ولال الزجاج:"(ٗٔ)وهو لول الحسن ،باإِلسبلم :والثانً

 .(ٙٔ) والثالث: بالخوؾ، لاله سهل بن علً
وكانا فً مدٌنة الجبّارٌن. وهذا لول  ،بالهدى فهداهما، فكانا على دٌن موسى والرابع:
 .(2ٔ)الضحان

                                                           

 .1ٔٔ -2ٙٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .25ٔ/ٓٔ(:ص2ٗٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .25ٔ/ٓٔ(:ص2٘ٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٕٓٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٗ)
 .25ٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٕٔ/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .ٕٙ/ٕ، والنكت والعٌون:1ٕٖ/ٔانظر: بحر العلوم: (2)
 .2ٕٔ/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (1)
 .ٕٔ/ٙتفسٌر المرطبً:  (5)
 .2ٕٔ/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (ٓٔ)
 .ٕٓٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٔٔ)
 .ٕٗ/ٖتفسٌر أبً السعود: (ٕٔ)
 .ٕٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .ٕٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
 .ٖٙٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (٘ٔ)
 .1ٔٔ/ٓٔ(:ص22ٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .1ٕٔ/ٓٔ(:ص25ٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
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}أنعم هللا علٌهما{، أي: بالتثبٌت وربط الجؤش والولوؾ على شإونه تعالى  لال أبو السعود: "
 .(ٔ) والثمة بوعده أو باإلٌمان وهو صفة ثانٌة لرجبلن أو اعتراض

أنعم هللا علٌهما بالخوؾ والمرالبة، إذ الخوؾ والهم والحزن ٌزٌد فً  لال سهل:" 
 .(ٕ)الحسنات، واألشر والبطر ٌزٌد فً السٌبات"

 :ٌن الرجلٌن لوالنوفً هذ
، (ٗ)، ومجاهد(ٖ)وهذا لول ابن عابس ،أنهما من النمباء ٌوشع بن نون، وكالب بن ٌولنا :أحدهما
 .(ٙ)، والسدي(٘)ولتادة

كانا من أهل مدٌنة الجبارٌن أنعم هللا علٌهما باإِلسبلم، واتّبعا موسى  ،أنهما رجبلن :والثانً
 .(2)وهارون. وهذا مروي عن ابن عباس

ٌِْهُم اْلبَاَب فَإَِذا َدَخْلتُُموهُ فَإِنَُّكْم َؼاِلبُوَن{ ]المابدةتعالى: لوله  ادخلوا  [، أي:"ٖٕ :}اْدُخلُوا َعلَ
 .(1)على هإالء الجبارٌن باب مدٌنتهم، أْخذًا باألسباب، فإذا دخلتم الباب ؼلبتموهم"

ٌعنً: أن الموم إذا رأوا كثرتكم انكسرت للوبهم وانمطعت ظهورهم،  لال السمرلندي:" 
 .(5)فتكونوا ؼالبٌن"

لاال لبنً إسرابٌل: ال ٌهولنكم عظم أجسامهم فملوبهم ملبت رعبا منكم،  لال المرطبً:" 
فؤجسامهم عظٌمة وللوبهم ضعٌفة، وكانوا لد علموا أنهم إذا دخلوا من ذلن الباب كان لهم الؽلب. 

 .(ٓٔ)مل أن ٌكونا لاال ذلن ثمة بوعد هللا"وٌحت
 .(ٔٔ)فكؤنهما علما أن ذلن الباب إذا دخل منه ولع الؽلب" لال الزجاج:" 
وهو  ،فإن هللا معكم ،أٌها الموم باَب مدٌنتهم ،ادخلوا علٌهم :فماال لهم لال الطبري:أي:" 

 .(ٕٔ)ناصركم، وإنكم إذا دخلتم الباب ؼلبتموهم"
 لهم: إن العمالمة أجسام ال للوب فٌها، فبل تخافوهم وازحفوا إلٌهم لاال لال الزمخشري:" 

 .(ٖٔ)فإنكم ؼالبوهم، ٌشجعانهم على لتالهم"
المعنى: اجتهدوا وكافحوا حتى تدخلوا الباب، ولوله: }فإنكم ؼالبون{ ظن  لال ابن عطٌة:" 

 .(ٗٔ)منهما ورجاء ولٌاس أي إنكم بذلن تفتون فً أعضادهم وٌمع الرعب فً للوبهم فتؽلبونهم"
 .(٘ٔ)"}علٌهم الباب{، لرٌة الجبَّارٌن" :عن مجاهد فً لول هللا 
جعٌن:}ادخلوا علٌهم الباب{ أي باب بلدهم أي: لالوا: مخاطبٌن لهم ومش لال أبو السعود:" 

وتمدٌم الجار والمجرور علٌه لبلهتمام به ألن الممصود إنما هو دخول الباب وهم فً بلدهم أي 
باؼتوهم وضاؼضوهم فً المضٌك وامنعوهم فً البروز إلى الصحراء لببل ٌجدوا للحرب مجاال 

ؼٌر حاجة إلى المتال فان لد رأٌناهم }فإذا دخلتموه{ أي بلدهم وهم فٌه }فإنكم ؼالبون{ من 
وشاهدنا أن للوبهم ضعٌفة وإن كانت أجسادهم عظٌمة فبل تخشوهم واهجموا علٌهم فً المضاٌك 

                                                           

 .ٕٗ/ٖتفسٌر ابً السعود:"(ٔ)
 .1٘تفسٌر التستري: (ٕ)
 .21ٔ-22ٔ/ٓٔ(:ص2ٔٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري)(ٖ)
 .2ٙٔ/ٓٔ(:ص٘ٙٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري)(ٗ)
 .21ٔ/ٓٔ(:ص2ٕٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .22ٔ/ٓٔ(:ص5ٙٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري)(ٙ)
 .1ٓٔ/ٓٔ(:ص2ٙٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري)(2)
 .ٔٔٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .1ٕٖ/ٔبحر العلوم: (5)
 .2ٕٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٓٔ)
 .ٖٙٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٔٔ)
 .1ٕٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٕٓٙ/ٔالكشاؾ: (ٖٔ)
 .2٘ٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٗٔ)
 .1ٖٔ/ٓٔ(:ص1ٔٙٔٔأخرجه الطبري) (٘ٔ)
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فإنهم ال ٌمدرون فٌها على الكر والفر ولٌل إنما حكما بالؽلبة لما علماها من جهة موسى علٌه 
نته تعالى فً نصره رسله وما عهدا من السبلم ومن لوله تعالى كتب هللا لكم أو لما علما من س

 .(ٔ)صنعه تعالى لموسى علٌه السبلم من طهر أعدابه واألول أنسب بتعلٌك الؽلبة بالدخول"
ٌِْهُم اْلبَاَب فَإَِذا َدَخْلتُُموهُ فَإِنَُّكْم َؼاِلبُوَن{ ]المابدةلوله تعالى:وفً   [، وجهان:ٖٕ :}اْدُخلُوا َعلَ

}ٌَا لَْوِم اْدُخلُوا اأْلَْرَض اْلُممَدََّسةَ الَّتًِ  إنما لالوه لعلمهم بؤن هللا كتبها لهم، لموله تعالى: :أحدهما
ُ لَُكْم{ ]المابدة  .(ٕ)[ٕٔ :َكتََب َّللاَّ

 .(ٖ)أفاده الزمخشري علما أنهم ؼالبون، من جهة إخبار موسى بذلن. :والثانً
من جهة ؼلبة الظن وما تبٌنا من عادة هللا فً نصرة رسله، وما عهدا والثالث: انهما علما بذلن، 

 .(ٗ)الزمخشريمن صنع هللا لموسى فً لهر أعدابه، وما عرفا من حال الجبابرة. ذكره 
ولد لال النبً  ،ولم ٌمنعهم خوفهم من المول الحك ،والرابع: لعلمهم بؤن هللا ٌنصرهم على أعادبه

 .(٘)ال ٌمنعن أحدكم مخافة الناس أن ٌمول الحك إذا رآه" أال ":-ملسو هيلع هللا ىلص-
ولٌؤتوهم  ،ذكر لنا أنهم بعثوا اثنى عشر رجبل من كل سبط رجبل عٌونًا لهم :لال لتادة:" 

هوا إلٌهم الدخول علٌهم. وأما الرجبلن فؤمرا لومهما  ا عشرة فجبَّنُوا لومهم وكرَّ بؤخبار الموم. فؤمَّ
 .(ٙ)وأخبرا لومهما أنهم ؼالبون إذا فعلوا ذلن" ،ورؼَّبا فً ذلن ،أمر هللا وأن ٌتبعوا ،أن ٌدخلوها

ل ،عن ابن إسحاقأخرج الطبري  لما هم بنو  :لال ،عن بعض أهل العلم بالكتاب األوَّ
خرَّ موسى  ،حٌن أخبرهم النمباء بما أخبروهم من أمر الجبابرة ،إسرابٌل باالنصراؾ إلى مصر

ام جماعة بنً إسرابٌل ق ٌوشع بن نون وكالب بن ٌافنا  ،وهارون على وجوههما سجوًدا لّدِ وخرَّ
إن األرض مررنا بها : ولاال لجماعة بنً إسرابٌل ،وكانا من جواسٌس األرض ،ثٌابهما

وا واحدة: ال وإنها.. تفٌض لبنًا وعسبل ولكن افعل ،وحِسْسناها صالًحة، رضٌها ربُّنا لنا فوهبها لنا
وُمَدفَّعون فً أٌدٌنا، إن كبرٌاءهم ذهبت  ،فإنهم ُخْبُزنا ،وال تخشوا الشعب الذٌن بها ،تعُصوا هللا

 .(2)منهم، وإن هللا معنا فبل تخشوهم. فؤراد جماعة من بنً إسرابٌل أن ٌرجموهما بالحجارة "
 .(1)«علٌهما وٌلكم ادخلوا»:وفً لراءة ابن مسعود

ِ فَتََوكَّلُوا إِْن ُكْنتُْم ُمْإِمنٌَِن { ]المابدة}وَ لوله تعالى:  وعلى هللا وحده  [، أي:"ٖٕ :َعلَى َّللاَّ
لٌن رسوله فٌما جاءكم به، عاملٌن بشرعه"  .(5)فتوكَّلوا، إن كنتم ُمصّدِ

 .(ٓٔ)مصدلٌن به، فإنه ٌنصركم" لال المرطبً:أي:" 
 .(ٔٔ)ٌعنً: فثموا بؤنه ناصركم إن كنتم مصدلٌن بوعد هللا تعالى" لال السمرلندي:" 
}وعلى هللا{ تعالى خاصة}فتوكلوا{ بعد ترتٌب األسباب وال تعتمدوا  لال أبو السعود:أي:" 

علٌها فإنها بمعزل من التؤثٌر وإنما التؤثٌر من عند هللا العزٌز المدٌر }إن كنتم مإمنٌن{ أي 
 .(ٕٔ)لوعده فإن ذلن مما ٌوجب التوكل علٌه حتما"مإمنٌن به تعالى مصدلٌن 
لولهما: }وعلى هللا فتوكلوا إن كنتم مإمنٌن{، ٌمتضً أنهما استرابا  لال ابن عطٌة:"

 .(ٔ)بإٌمانهم حٌن رأٌاهم ٌعصون الرسول وٌجبنون مع وعد هللا تعالى لهم بالنصر"
 الفوابد:

                                                           

 .ٕٗ/ٖتفسٌر أبً السعود: (ٔ)
 .ٕٙ/ٕ، والنكت والعٌون:ٕٔٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٕ)
 .ٕٔٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٖ)
 .ٕٔٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٗ)
 ]صحٌح[.ٖٙٗ/1ٔ(:ص1ٖٔٔٔأخرجه أحمد) (٘)
 .1ٖٔ/ٓٔ(:ص1ٓٙٔٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .1ٖٔ-1ٕٔ/ٓٔ(:ص25ٙٔٔتفسٌر الطبري) (2)
 .2٘ٔ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (1)
 .ٔٔٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .2ٕٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٓٔ)
 .1ٕٖ/ٔبحر العلوم: (ٔٔ)
 .ٕٗ/ٖتفسٌر أبً السعود: (ٕٔ)
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مكان من عبد صالح تموم به الحجة على بٌان سنة هللا تعالى من أنه ال ٌخلو زمان وال  -ٔ
 الناس.

 فابدة عنصر المباؼتة فً الحرب وأنه عنصر فعال فً كسب االنتصار. -ٕ
اإلعتماد على هللا فً تحمٌك النصر، وعدم اإلؼترار بموة األعداء؛ فإن النصر بٌد هللا ٌإتٌه -ٖ

 من ٌشاء، ولد وعد به المإمنٌن وهللا ال ٌخلؾ المٌعاد. 
 التوكل على هللا، وهو اعتماد الملب على هللا إٌمانا بكفاٌته سبحانه لعبده.فضٌلة -ٗ

لال البٌهمً:"وجملة التوكل تفوٌض األمر إلى هللا عز وجل والثمة بحسن النظر فٌما أمر 
به وأباحه، واحده من وكل ٌكل، إال أنه ٌمال: وكل األمر إلى فبلن ولد توكل على هللا. ألن 

 كله اعتماًدا على هللا جل ثناإه وهو من باب االختصار. المعنى ٌحمل ذلن وٌ
 واختلؾ أهل المصابر فً ذلن:

فمال لابلون: التوكل الصحٌح ما كان من لطع األسباب، فإذا جاء السبب إلى المراد ارتفع  -
 التوكل.

ولال آخرون: كل أمر بٌن هللا تعالى لعباده فٌه طرٌمًا لٌسلكوه إذا عرض لهم والتوكل ٌمع   -
نهم فً سلون تلن السبٌل والتسبب به إلى المراد، فإن فعلوا ذلن متوكلٌن على هللا فً م

أن ٌنجح سعٌهم وٌبلؽهم مرادهم كانوا آتٌن األمر من بابه، ومن جرد التوكل عن السبب 
 . (ٕ)بما جعله هللا سببًا، فلم ٌفعل ما أمر به ولم ٌؤت األمر من بابه"

، ما جاء عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال: "ٌدخل الجنة من أمتً وٌكفً فً فضٌلة التوكل على هللا
سبعون ألفًا بؽٌر حساب، هم الذٌن ال ٌكتوون وال ٌسترلون وال ٌتطٌرون، وعلى ربهم 

 .(ٖ)ٌتوكلون"
 

 المرآن
َوَربَُّن فَمَاتََِل إِنها َهاُهنَا لَاِعُدوَن }لَالُوا ٌَا ُموَسى إِنها لَْن نَْدُخلََها أَبَداا َما َداُموا فٌَِها فَاْذَهْب أَْنَت 

 [ٕٗ :({ ]المائدةٕٗ)
 التفسٌر:

لال لوم موسى له: إنا لن ندخل المدٌنة أبًدا ما دام الجبارون فٌها، فاذهب أنت وربن فماتبلهم، 
 أما نحن فماعدون هاهنا ولن نماتلهم. وهذا إصراٌر منهم على مخالفة موسى علٌه السبلم.

[، أي:" لال لوم ٕٗ :الى:}لَالُوا ٌَا ُموَسى إِنَّا لَْن نَْدُخلََها أَبًَدا َما َداُموا فٌَِها{ ]المابدةلوله تع 
 .(ٗ)موسى له: إنا لن ندخل المدٌنة أبًدا ما دام الجبارون فٌها"

أي: لسنا نمبل مشورة فً دخوولها، وال أمرا، وفٌها هإالء الجبارون، فؤعلم  لال الزجاج:" 
، وأن الخبلؾ -ملسو هيلع هللا ىلص  -هللا جل ثناإه أن أهل الكتاب هإالء ؼٌر لابلٌن من األنبٌاء لبل النبً 

ما ال ٌعلم إال من  ألنه أعلمهم -ملسو هيلع هللا ىلص  -شؤنهم، وفً هذا اإلعبلم دلٌل على تصحٌح نبوة النبً 
منشإه معروؾ بالخلو من ذكر ألاصٌص بنً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لراءة كتاب أو إخبار، أو وحً، والنبً 

 .(٘)"إسرابٌل، وبحٌث ال ٌمرأ كتبهم، فلم ٌبك فً علم ذلن إال الوحً
}لن ندخلها{، نفى لدخولهم فً المستمبل على وجه التؤكٌد المإٌس،  لال الزمخشري:" 

 .(ٙ)و}أبدا{: تعلٌك للنفً المإكد بالدهر المتطاول، و}ما داموا فٌها{: بٌان لؤلبد"

                                                                                                                                                                      

 .2٘ٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔ)
 .٘/ٕالمنهاج فً شعب اإلٌمان:  (ٕ)
(، 2ٓٗ٘أخرجه البخاري فً كتاب الطب، باب من اكتوى أو كوى ؼٌره وفضل من لم ٌكتوي، برلم )(ٖ)

رلم ومسلم فً كتاب اإلٌمان باب الدلٌل على دخول طوابؾ من المسلمٌن الجنة بدون حساب وال عذاب ب
 .(.من حدٌث عمران بن حصٌن األزدي.1ٕٔ)
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٙٔ/ٕمعانً المرآن: (٘)
 .ٕٔٙ/ٔالكشاؾ: (ٙ)
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 إن لٌل: ما فابدة الجمع بٌن لوله: }أبدا{، ولوله: }ما داموا فٌها{؟ لال الراؼب:" 
ء فٌها، وإن اعتبار ذلن لٌس فً ولت دون لٌل: إن امتناعهم من دخولها لكون هإال

 .(ٔ)ولت بل كل ولت، ما ٌدخلونها من كونهم فٌها"
[، أي:" فاذهب أنت وربن ٕٗ :لوله تعالى:}فَاْذَهْب أَْنَت َوَربَُّن فَمَاتبَِل{ ]المابدة

 .(ٕ)فماتبلهم"
 .(ٖ)ٌنصرن علٌهم فماتبل" لال مماتل:" 
ال نجًء معن ٌا موسى إن ذهبت إلٌهم لمتالهم، ولكن نتركن تذهب أنت  لال الطبري:أي:" 

  .(ٗ)وحدن وربُّن فتماتبلنهم"
 :(٘)وجوه[، ٕٗ :لوله تعالى:}فَاْذَهْب أَْنَت َوَربَُّن فَمَاتبَِل{ ]المابدةو

أحدها: أنهم لالوه على وجه المجاز، بمعنى: اذهب أنت فماتل ولٌعنن ربن، أو وربن معٌن 
  .(2)ابن عطٌة، و(ٙ)ا لول أبً عبٌدةلن.وهذ

لال ابن عطٌة:المعنى: "ٌعٌنن هللا وٌماتل معن مبلبكته ونصره، فعسى أن بنً إسرابٌل أرادت 
ذلن، أي: اذهب أنت وٌخرجهم هللا بنصره ولدرته من المدٌنة وحٌنبذ ندخلها، لكن لبحت 

 . (1)عبارتهم اللتران النكول بها"
أولى من  -إن كنت رسوله -ربن لن أحك من نصرتنا، ولتاله معنوالثانً: معناه: أن نصرة 

 لتالنا.
 .(5)لال المرطبً:"فعلى هذا ٌكون ذلن منهم كفر، ألنهم شكوا فً رسالته"

 والثالث: أنهم أرادوا: الذهاب الذي هو النملة.  
لال الجصاص:"وهذا تشبٌه وكفر من لابله وهو أولى بمعنى الكبلم، ألن الكبلم خرج 
مخرج اإلنكار علٌهم والتعجب من جهلهم، ولد ٌمال على المجا:ز لاتله هللا، بمعنى: أن عداوته 

 .(ٓٔ)لهم كعداوة المماتل المستعلً علٌهم بااللتدار وعظم السلطان"
وصفوه بالذهاب واالنتمال، وهللا متعال عن ذلن. وهذا ٌدل على أنهم  لال المرطبً:"

ن، ألنه لال: هو كفر منهم باهلل، وهو األظهر فً معنى كانوا مشبهة، وهو معنى لول الحس
 .(ٔٔ)الكبلم"

 .(ٕٔ)ظاهر الذهاب االنتمال، وهذا ٌدل على أنهم كانوا مشبهة" لال أبو حٌان:"
 ، هارون.«ربّ »أرادوا بالـ والرابع:

هارون، ألنه كان اسن من :، هنا«ربّ »ذكر بعض المفسرٌن:" أن المراد بالـ
موسى وكان موسى ٌطٌعه، وكان معظما فً بنً إسرابٌل محببا  ، وكان أكبر من«موسى»

 .(ٖٔ)لسعة خلمه ورحب صدره، فكؤنهم لالوا: اذهب أنت وكبٌرن"
لال ابن عطٌة:"وهذا تؤوٌل بعٌد، وهارون إنما كان وزٌرا لموسى وتابعا له فً معنى 

 .(ٔ)الرسالة، ولكنه تؤوٌل ٌخلص بنً إسرابٌل من الكفر"

                                                           

 .2ٖٔ/ٗتفسٌر الراؼب االصفهانً: (ٔ)
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٙٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .1٘ٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2٘ٔ/ٕ، والمحرر الوجٌز:1ٕٔ/ٙ،و تفسٌر المرطبً:ٖٗ/ٗانظر: أحكام المرآن للجصاص: (٘)
 .ٓٙٔ/ٔانظر: مجاز المرآن: (ٙ)
 .2ٙٔ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (2)
 .2ٙٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (1)
 .1ٕٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (5)
 .ٖٗ/ٗأحكام المرآن للجصاص:(ٓٔ)
 .1ٕٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٔٔ)
 .ٕٕٓ/ٗط:البحر المحٌ (ٕٔ)
 .2٘ٔ/ٕذكره ابن عطٌة عن النماش عن بعض المفسرٌن، انظر: المحرر الوجٌز: (ٖٔ)
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ٌمتضً أن  -كما سٌؤتً-الصحابً الجلٌل ممداد بن األسود باآلٌةللت: وأن تمثٌل  
 ، إنما أرٌد به هللا تعالى. وهللا أعلم.«ربن»لوله

لال المرطبً:" وبالجملة فمد فسموا بمولهم، لموله تعالى:}فبل تؤس على الموم الفاسمٌن{،  
 .(ٕ)أي: ال تحزن علٌهم"

ذكر جهلهم وللة معرفتهم باهلل، وأنهم ما لدروا هللا حك لدره حٌث أمروه أن  لال الراؼب:" 
ٌستصحبه إلى الجواب استصحاب األشخاص وبكتهم بامتناعهم من الدخول إما جبنا وإما لصدا 

 .(ٖ)إلى العصٌان، وأٌهما كان فمذموم"
الة بهما واستهزاء، والظاهر أنهم لالوا ذلن استهانة باهلل ورسوله وللة مبالال الزمخشري:" 

ولصدوا ذهابهما حمٌمة بجهلهم وجفاهم ولسوة للوبهم التً عبدوا بها العجل وسؤلوا بها رإٌة هللا 
عز وجل جهرة. والدلٌل علٌه ممابلة ذهابهما بمعودهم وٌحكى أن موسى وهرون علٌهما السبلم 

لرن هللا الٌهود خرا لوجوههما لدامهم لشدة ما ورد علٌهما، فهموا برجمهما. وألمر ما 
بالمشركٌن ولدمهم علٌهم فً لوله تعالى: }لَتَِجَدنَّ أََشدَّ النَّاِس َعَداَوةً ِللَِّذٌَن آَمنُوا اْلٌَُهوَد َوالَِّذٌَن 

 .(ٗ)["1ٕ :أَْشَرُكوا{ ]المابدة
[، أي:" أما نحن فماعدون هاهنا ولن ٕٗ :لوله تعالى:}إِنَّا َهاُهنَا لَاِعُدوَن{ ]المابدة 

 .(٘)نماتلهم"
 .(ٙ)ٌعنً: مكاننا، فإننا ال نستطٌع لتال الجبابرة"لال مماتل:" 
 .(2)لال المرطبً:" أي: ال نبرح وال نماتل" 
 .(1)ماكثون ال نماتلهم لنصرة دٌنكم" لال النسفً:أي:" 
نتؤخر عن هذا الموضع، ولٌل:  أي: ال نبرح هاهنا، ال نتمدم معن وال لال الشوكانً:" 

 .(5)أرادوا بذلن عدم التمدم ال عدم التؤخر"
ومخالفة لرسولهم وتخلؾ عن مماتلة  ،وهذا نكول منهم عن الجهاد لال اإلمام ابن كثٌر:" 

سجد  ،إنهم لما نكلوا على الجهاد وعزموا على االنصراؾ والرجوع إلى ببلدهم :األعداء، وٌمال
وَشك "ٌوشع بن  ،إعظاما لما هموا به ،لُدام مؤل من بنً إسرابٌل ،علٌهما السبلم ،موسى وهارون

إنهم رجموهما. وجرى أمر عظٌم  :فٌمال ،نون" و "كالب بن ٌوفنا" ثٌابهما والما لومهما على ذلن
 وخطر جلٌل.

حٌن استشارهم رضً هللا عنهم  ٌوم بدر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ،وما أحسن ما أجاب به الصحابة
والترب  ،فلما فات التناص العٌر ،الذٌن جاءوا لمنع الِعٌر الذي كان مع أبً سفٌان ،فً لتال النفٌر

ٌْض والٌَلب ،وهم فً جمع ما بٌن التسعمابة إلى األلؾ ،منهم النفٌر  ،فتكلم أبو بكر ،فً العُدة والبَ
"أشٌروا  :اجرٌن ورسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمولثم تكلم من تكلم من الصحابة من المه ،فؤحسن ،رضً هللا عنه

ًَّ أٌها المسلمون". وما ٌمول ذلن إال لٌستعلم ما عند األنصار ؛ ألنهم كانوا جمهور الناس ٌومبذ.  عل
فوالذي بعثن بالحك لو  ،فمال سعد بن معاذ رضً هللا عنه: كؤنن تُعرض بنا ٌا رسول هللا

وما نَْكَره أن تلمى بنا  ،وما تخلَّؾ منا رجل واحد ،تَه لُخضناه معناْستَعرْضَت بنا هذا البحر فُخضْ 
فَِسْر بنا على  ،لعل هللا ٌرٌن منا ما تَمَرُّ به عٌنن ،صدق فً اللماء ،إنا لُصبُر فً الحرب ،عدونا ؼدا

ونَشَّطه ذلن" ،بركة هللا فَُسرَّ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بمول سعد
(ٔٓ)

. 

                                                                                                                                                                      

 .2٘ٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔ)
 .1ٕٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .2ٖٔ/ٗتفسٌر الراؼب االصفهانً: (ٖ)
 .ٕٔٙ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٙٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .1ٕٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (2)
 .ٓٗٗ/ٔتفسٌر النسفً: (1)
 . ٖٖ/ٕ(فتح المدٌر:5)
 .٘ٔٙ/ٔانظر: السٌرة النبوٌة البن هشام :، و22/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
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فؤشار  ،"أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لما سار إلى بدر استشار المسلمٌن :عن أنسوروي عن حمٌد 
إذًا ال  :ٌا معشر األنصار إٌاكم ٌرٌد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. لالوا :ثم استشارهم فمالت األنصار ،إلٌه عمر

مَاتِبل إِنَّا َهاُهنَا لَاِعُدوَن { والذي بعثن } فَاْذَهْب أَْنَت َوَربَُّن فَ  :نمول له كما لالت  بنو إسرابٌل لموسى

بالحك لو َضَرْبت أكبادها إلى بَْرن الؽَماد التبعنان"
(ٔ)

. 
وال  ،نعم :"أال تماتلون ؟" لالوا :"لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص ألصحابه :عن عتبة بن عبد السلمً لالو

َوَربَُّن فَمَاتِبل إِنَّا َهاهُنَا لَاِعُدوَن { ولكن اذهب أنت  } فَاْذَهْب أَْنتَ  :نمول كما لالت بنو إسرابٌل لموسى

وربن فماتبل إنا معكما مماتلون"
(ٕ)

. 
عن لتادة لال: "ذكر لنا أّن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال ألصحابه ٌوم الحدٌبٌة، حٌن  أخرج الطبري 

، فمال «الَهْديِ فناِحُره عند البٌت!إنً ذاهب ب»َصّد المشركون الَهْدَي وحٌل بٌنهم وبٌن مناسكهم:
اذهب أنت وربن »له الممداد بن األسود: أَما وهللا ال نكون كالمؤل من بنً إسرابٌل إْذ لالوا لنبٌهم:

، ولكن: اذهب أنت وربن فماتبِل إنّا معكم مماتلون! فلما سمعها أصحاُب «فماتبِل إنا ههنا لاعدون
ِ هللا ملسو هيلع هللا ىلص تتاب ًّ  .(ٖ)عوا على ذلن"نب

عن طارق بن شهاب، لال: "سمعت ابن مسعود، ٌمول: شهدت من الممداد بن روي عن  
األسود مشهدا، ألن أكون صاحبه أحب إلً مما عدل به، أتى النبً ملسو هيلع هللا ىلص وهو ٌدعو على 

عن ٌمٌنن، المشركٌن، فمال: ال نمول كما لال لوم موسى: اذهب أنت وربن فماتبل، ولكنا نماتل 
 .(ٗ)ٌعنً: لوله"« فرأٌت النبً ملسو هيلع هللا ىلص أشرق وجهه وسره»وعن شمالن، وبٌن ٌدٌن وخلفن 

فٌحتمل أنه كرر هذه الممالة ٌومبذ كما لاله ٌوم  ،ولول الممداد "وإن كان محفوظا ٌوم الحدٌبٌة 

بَْدر"
(٘)

. 
م  لال الضحان:"  أمر هللا جل وعّز بنً إسرابٌل أن ٌسٌروا إلى األرض الممدسة مع نبٌّهِ

موسى علٌه السبلم، فلما كانوا لرٌبًا من المدٌنة لال لهم موسى:"ادخلوها"، فؤبوا وجبُنوا، وبعثوا 
إلٌهم، فانطلموا فنظروا فجاءوا بحبة فاكهة من فاكهتهم بِوْلر الرجل،  اثنى عشر نمٌبًا لٌنظروا

وا: الُدُروا لّوة لوم وبؤُسهم هذه فاكهتهم! فعند ذلن لالوا لموسى:}اذهب أنت وربن فماتبل إنا فمال
 .(2)وروي عن ابن عباس نحو ذلن .(ٙ)ههنا لاعدون{"

 الفوابد:
 بٌان جبن الٌهود وسوء أدبهم مع ربهم وأنبٌابهم. -ٔ
 نكال الٌهود عن لتال الجبابرة.-ٕ
إال أنهم خذلوهم وتركوا نصرتهم فً أصعب الموالؾ وفً ولت  مع ؼلو الٌهود فً أنبٌابهم، -ٖ

كانوا فً أمس الحاجة لمإازرتهم ، فمد خذل الٌهود موسى علٌه السبلم وذلن عندما أمرهم 
بالمتال ودخول األرض الممدسة بعد أن أخرجهم من مصر وحررهم من ذل العبودٌة لفرعون ، 

ا  له كما أخبر هللا -أي الٌهود-فكان جوابهم  تعالى عنهم:} لَالُواْ ٌَا ُموَسى إِنَّا لَن نَّْدُخلََها أَبًَدا مَّ
 [.َٕٗداُمواْ فٌَِها فَاْذَهْب أَنَت َوَربَُّن فَمَاتبِل إِنَّا َهاُهنَا لَاِعُدوَن ]المابدة:

 
 المرآن

ٌْنَ  ٌْنَنَا َوبَ  [ٕ٘ :({ ]المائدةٕ٘اْلمَْوِم اْلفَاِسِمٌَن ) }لَاَل َرّبِ إِنًِّ ََّل أَْمِلُن إَِّله نَْفِسً َوأَِخً فَاْفُرْق بَ
 التفسٌر:

                                                           

، 22/ٖ(، وابن مردوٌة كما فً تفسٌر ابن كثٌر:ٔٗٔٔٔ(، وسنن النسابً الكبرى برلم )٘ٓٔ/ٖالمسند )(ٔ)
 .(.2ٓٗ/ٙومسند أبً ٌعلى الموصلً )

 .21/ٖ( من طرٌك الحسن بن أٌوب، وابن مردوٌة كما فً تفسٌر ابن كثٌر: 1ٖٔ/ٗورواه أحمد فً مسنده )(ٕ)
 .1ٙٔ/ٓٔ(:ص1ٖٙٔٔتفسٌر الطبري) (ٖ)
 .2ٖ/٘(:ص5ٕٖ٘صحٌح البحاري) (ٗ)
 .25/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .12ٔ-1ٙٔ/ٓٔ(:ص1ٗٙٔٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .12ٔ/ٓٔ(:ص1٘ٙٔٔانظر تفسٌر الطبري) (2)
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ه موسى إلى ربه داعًٌا: إنً ال ألدر إال على نفسً وأخً، فاحكم بٌننا وبٌن الموم الفاسمٌن.  توجَّ
ه موسى إلى ٕ٘ :لوله تعالى:}لَاَل َرّبِ إِنًِّ اَل أَْمِلُن إِالَّ نَْفِسً َوأَِخً{ ]المابدة  [، أي:" توجَّ

 .(ٔ)ربه داعًٌا: إنً ال ألدر إال على نفسً وأخً"
ال ألدر على أحد أن أحمله على ما أحب وأرٌد من طاعتن واتّباع أمرن  لال الطبري:أي:" 

 .(ٕ)إال على نفسً وعلى أخً" ،ونهٌن
عن أمره الذي لال المراؼً:" أي: لال موسى باثا شكواه إلى ربه، معتذرا من فسك لومه  

إنى ال أملن أمر أحد أحمله على طاعتن إال أمر نفسى وأمر أخى وال أثك بؽٌرنا أن  -ٌبلؽه عنه
 .(ٖ)ٌطٌعن فى الٌسر والعسر والمنشط والمكره"

ألنه كان ٌطٌعه. ولٌل المعنى: إنً ال أملن إال نفسً، ثم ابتدأ  لال المرطبً:أي:" 
إال نفسه، وإن شبت عطفت على اسم إن وهً الٌاء، أي فمال:}وأخً{، أي: وأخً أٌضا ال ٌملن 

إنً وأخً ال نملن إال أنفسنا. وإن شبت عطفت على المضمر فً أملن كؤنه لال: ال أملن أنا 
 .(ٗ)وأخً إال أنفسنا"

لما عصوه وتمردوا علٌه وخالفوه ولالوا ما لالوا من كلمة الكفر ولم ٌبك  لال الزمخشري:" 
ه إال هرون لال رب إنً ال أملن لنصرة دٌنن إال نفسً وأخً، وهذا من معه مطٌع موافك ٌثك ب

البث والحزن والشكوى إلى هللا والحسرة ورلة الملب التً بمثلها تستجلب الرحمة وتستنزل 
ِ{ ]ٌوسؾ -علٌه السبلم-ونحوه لول ٌعموب  النصرة،  [.1ٙ :} إِنََّما أَْشُكو بَثًِّ َوُحْزنًِ إِلَى َّللاَّ

ضى هللا عنه أنه كان ٌدعو الناس على منبر الكوفة إلى لتال البؽاة، فما وعن على ر
 .(ٙ)، ودعا لهما ولال: أٌن تمعان مما أرٌد؟"(٘)أجابه إال رجبلن فتنفس الصعداء

ٌَْن اْلمَْوِم اْلفَاِسِمٌَن{ ]المابدة ٌْنَنَا َوبَ [، أي:" فاحكم بٌننا وبٌن الموم ٕ٘ :لوله تعالى:}فَاْفُرْق بَ
 .(2)الفاسمٌن"

 .(1)"الض بٌنً وبٌنهم :ٌمول ،لال ابن عباس:"
الض : وافتح بٌننا وبٌنهم كّل هذا ٌمول الرجل ،الض بٌننا وبٌنهم :ٌمول لال الضحان:"

 .(5)"بٌننا
 .(ٓٔ)ا"افصل بٌننا وبٌنهم بمضاء منن تمضٌه فٌنا وفٌهم فتبِعُدهم منّ  لال الطبري:أي:"

، وبٌن الموم الفاسمٌن عن طاعتن -ٌرٌد نفسه وأخاه-لال المراؼً:أي:" أي: فافصل بٌننا  
بمضاء تمضٌه بٌننا، فتحكم لنا بما نستحك، وعلٌهم بما ٌستحمون، فمد صرنا خصما لهم وصاروا 

 .(ٔٔ)الدنٌا"خصما لنا، ولٌل إن المعنى: إنن إذا أخذتهم بالعماب على لسوتهم فبل تعالبنا معهم فى 
 .(ٕٔ)الفاسمٌن{: أي:" الخارجٌن عن اإلٌمان باهلل وبه إلى الكفر باهلل وبه"و} 
ٌَْن اْلمَْوِم اْلفاِسِمٌَن{، أي باعد وافصل ومٌّز...لال أبو عبٌدة:"   ٌْنَنا َوبَ  الفاسمٌن{،} }فَاْفُرْق بَ

 .(ٖٔ)هاهنا: الكافرٌن"

                                                           

 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .12ٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٖ/ٙتفسٌر المراؼً: (ٖ)
 .1ٕٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .فً الصحاح: الصعداء بالضم والمد تنفس ممدود« فتنفس الصعداء»لوله (٘)
 .ٕٕٙ-ٕٔٙ/ٔالكشاؾ: (ٙ)
 .5ٖ/ٙتفسٌر المراؼً: (2)
 .15ٔ-11ٔ/ٓٔ(:ص1ٙٙٔٔالطبري)أخرجه  (1)
 .15ٔ/ٓٔ(:ص15ٙٔٔأخرجه الطبري) (5)
 .12ٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .5ٖ/ٙتفسٌر المراؼً: (ٔٔ)
 .15ٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 ٓٙٔ/ٔ.نجاز المرآن: (ٖٔ)
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من لول  ،بمعنى: فصلت بٌنهما ،ٌبٌن فََرلت بٌن هذٌن الش الفصل، ٌمال:«: الفرق»و 
 : (ٔ)الراجز

ٌْنَ  ٌَْن اثْنَ ْلَت بَ ٌْنًِ           أََشدَّ َما فَرَّ ٌْنَهُ َوبَ ٌَا َرّبِ فاْفُرْق بَ
(ٕ) 

اذهب أنت وربن فماتبل إنّا ههنا لاعدون : ؼضب موسى ملسو هيلع هللا ىلص حٌن لال له الموم لال السدي:" 
إنًّ ال أملن إال نفسً وأخً فافرق بٌننا وبٌن الموم الفاسمٌن{، وكانت }رب : فدعا علٌهم فمال ،

 .(ٖ)"َعْجلَةً من موسى ِعجلها
، بكسر «فافرق» وروى ابن عٌٌنة عن عمرو بن دٌنار عن عبٌد بن عمٌر أنه لرأ:

 .(ٗ)الراء
 لال الزمخشري:" إن للت: أما كان معه الرجبلن المذكوران؟

الوثوق ولم ٌطمبن إلى ثباتهما، لما ذاق على طول الزمان للت: كؤنه لم ٌثك بهما كل 
واتصال الصحبة من أحوال لومه وتلونهم ولسوة للوبهم، فلم ٌذكر إال النبً المعصوم الذي ال 

 شبهة فً أمره.
 وٌجوز أن ٌمول ذلن لفرط ضجره عند ما سمع منهم تملٌبل لمن ٌوافمه. 

رق{: فافصل بٌننا وبٌنهم بؤن تحكم لنا بما وٌجوز أن ٌرٌد: ومن ٌإاخٌنى على دٌنى }فاف
 .(٘)نستحك، وتحكم علٌهم بما ٌستحمون، وهو فً معنى الدعاء علٌهم"

 لٌل: بؤي وجه سؤله الفرق بٌنه وبٌن هإالء الموم؟ ففٌه أجوبة:ولال المرطبً:" وإن 
األول: بما ٌدل على بعدهم عن الحك، وذهابهم عن الصواب فٌما ارتكبوا من العصٌان، ولذلن 

 ألموا فً التٌه. 
 بطلب التمٌٌز، أي: مٌزنا عن جماعتهم وجملتهم وال تلحمنا بهم فً العماب. -الثانً

، ومنه لول والثالث:ولٌل المعنى: فالض بٌننا وبٌنهم بعصمتن إٌانا من العصٌان الذي ابتلٌتهم به
 [، أي: ٌمضى،  ولد فعل لما أماتهم فً التٌه.ٗ :}فٌَِها ٌُْفَرُق ُكلُّ أَْمٍر َحِكٌٍم{ ]الدخان تعالى:

والرابع: ولٌل: إنما أراد فً اآلخرة، أي: اجعلنا فً الجنة وال تجعلنا معهم فً النار، والشاهد 
 :(ٙ)على الفرق الذي ٌدل على المباعدة فً األحوال لول الشاعر
ٌَْن" ٌَْن اثْنَ ْلَت بَ ٌْنًِ           أََشدَّ َما فَرَّ ٌْنَهُ َوبَ ٌَا َرّبِ فاْفُرْق بَ

(2) 
 الفوائد:

 وجوب البراءة من أهل الفسك ببؽض عملهم وتركهم لنممة هللا تعالى تنزل بهم.-ٔ
هم حرمة الحزن والتؤسؾ على الفاسمٌن والظالمٌن إذا حلت بهم العموبة اإللهٌة جزاء فسم -ٕ

 وظلمهم ألنفسهم ولؽٌرهم.
ٌِْه السَّبلم لومه  -ٖ أن االختبلؾ على األنبٌاء سبب الفتن والهبلن، فعندما دعى نبً هللا موسى َعلَ

ألمر هللا أن ٌدخلوا األرض الممدسة التً كتب هللا لهم فاختلفوا علٌه، َولَالُوا: إن فٌها لوماً 
}َرّبِ إِنًِّ ال أَْمِلُن إِالَّ نَْفِسً َوأَِخً{ :ِه السَّبلمجبارٌن، إِلَى أن آل به الحال أن ٌمول َعلٌَْ 

 [ .ٕ٘]المابدة:
ومنها: أن الوالء هلل ولرسوله وللمإمنٌن، إذ كانت تجمع بٌن موسى وبٌن لومه رابطة المومٌة -ٗ

اإلسرابٌلٌة، أما ولد كفروا باهلل وتمردوا على سلطانه وأمره، تبرئ موسى منهم ولال:} فافرق 
 نا وبٌن الموم الفاسمٌن{.بٌن

                                                           

 1ٕٔ/ٙ، وتفسٌر المرطبً:11ٔ/ٓٔ، وتفسٌر الطبري:ٓٙٔ/  ٔانظر: مجاز المرآن ألبً عبٌدة (ٔ)
البٌت لعله لحبٌنة بن  . لال محمك تفسٌر الطبري السٌد احمد دمحم شاكر:"11ٔ/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)

 طرٌؾ العكلً".
 .15ٔ/ٓٔ(:ص11ٙٔٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .5ٕٔ/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .ٕٕٙ/ٔالكشاؾ: (٘)
 سبك تخرٌجه. (ٙ)
 .1ٕٔ/ٙتفسٌر المرطبً:(2)
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ومن الفوابد: أن جمٌع األنبٌاء علٌهم السبلم ال ٌملكون ألنفسهم نفعا وال ضرا، فضبل عن أن -ٗ
ٌملكوا لؽٌرهم، وأنهم عباد محتاجون فمراء إلى هللا تعالى، وأنهم كانوا ٌدعونه لدفع المضرات 

 ؾ فً الكون.وجلب الخٌرات، وأنهم كانوا ٌخافون ربهم، وال ٌملكون التصر
 

 المرآن
ٌِْهْم أَْربَِعٌَن َسنَةا ٌَتٌُِهوَن فًِ اأْلَْرِض فَََل تَؤَْس َعلَى اْلمَْوِم اْلفَاِسِمٌ َمةٌ َعلَ ({ َٕٙن )}لَاَل فَِإنهَها ُمَحره

 [ٕٙ :]المائدة
 التفسٌر:

م على هإالء الٌهود  دخولها أربعٌن لال هللا لنبٌه موسى علٌه السبلم: إن األرض الممدَّسة محرَّ
 على الموم الخارجٌن عن طاعتً. -ٌا موسى-سنة، ٌتٌهون فً األرض حابرٌن، فبل تؤسؾ 

ٌِْهْم أَْربَِعٌَن َسنَةً ٌَتٌُِهوَن فًِ اأْلَْرِض{ ]المابدة  َمةٌ َعلَ [، أي:" ٕٙ :لوله تعالى:}لَاَل فَإِنََّها ُمَحرَّ
م على هإالء الٌهود دخولها أربعٌن لال هللا لنبٌه موسى علٌه السبلم: إن األرض الممدَّ  سة محرَّ

 .(ٔ)سنة، ٌتٌهون فً األرض حابرٌن"
، ومعنى تحرٌمها علٌهم: منعهم «األرض الممدسة»:اإلشارة إلى لال ابن الجوزي:" 

 .(ٕ)منها"
أما إذ سمٌتهم فاسمٌن فالحك  -علٌه السبلم -إلى موسى -عز وجل -فؤوحى هللا لال مماتل:" 

}لال فإنها محرمة علٌهم{، دخولها البتة أبدا.  -عز وجل -ألول ال ٌدخلونها أبدا، وذلن لوله
 .(ٖ)}أربعٌن سنة{، فٌها تمدٌم }ٌتٌهون فً األرض{، فً البرٌة"

فً التٌه أربعٌن سنة سٌارة ال ٌمرهم لرار إلى أن لٌل: عذبهم هللا بؤن مكثوا  لال الزجاج:" 
 مات البالؽون الذٌن عصوا هللا ونشؤ الصؽار وولد من لم ٌدخل فً جملتهم فً المعصٌة.

 ولٌل: إن موسى وهارون كانا معهم فً التٌه.
 لال بعضهم: لم ٌكن موسى وهارون فً التٌه ألن التٌه عذاب، واألنبٌاء ال ٌعذبون.

كانا فً التٌه وأن هللا جل اسمه سهل علٌهما ذلن كما سهل على إبراهٌم  وجابز أن ٌكون
 .(ٗ)الناررفجعلها علٌه بردا وسبلما وشؤنها اإلحراق"

حٌن نَكلُوا عن الجهاد حكم هللا علٌهم  ،علٌه السبلم ،لما دعا علٌهم موسى لال ابن كثٌر:"
وفٌه  ،ٌرون دابًما ال ٌهتدون للخروج منهفولعوا فً التٌه ٌس ،بتحرٌم دخولها لدًرا مدة أربعٌن سنة

ومن إخراج  ،من تظلٌلهم بالؽَمام وإنزال المن والسلوى علٌهم ،وخوارق كثٌرة ،كانت أمور عجٌبة
فإذا ضربها موسى بعصاه انفجرت من ذلن  ،الماء الجاري من صخرة صماء تحمل معهم على دابة

ن من المعجزات التً أٌد هللا بها موسى بن وؼٌر ذل ،الحجر اثنتا عشرة عٌنا تجري لكل شعب عٌن

لبة الزمان" :وٌمال لها ،وعملت لبة العهد ،وشرعت لهم األحكام ،عمران. وهنان أنزلت التوراة
(٘)

. 
 وفً مسافة أرض التٌه لوالن: 

. لال مماتل: " فتاه الموم فً تسع فراسخ عرض وثبلثٌن (ٙ)أحدهما: تسعة فراسخ، لاله ابن عباس
 .(2)فرسخا طول"

 .(1)والثانً: ستة فراسخ فً طول اثنً عشر فرسخا، حكاه مماتل أٌضا

                                                           

 .ٖٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖ٘٘/ٔزاد المسٌر: (ٕ)
 .2ٙٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .ٙٙٔ-٘ٙٔ/ٕمعانً المرآن: (ٗ)
 .25/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٖ٘٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٙ)
 .2ٙٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .2ٙٗ/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
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لال المرطبً:"وٌمال: كٌؾ ٌجوز على جماعة كثٌرة  من العمبلء أن ٌسٌروا فً فراسخ  
 ٌسٌرة فبل ٌهتدوا للخروج منها؟ 

لال أبو علً: لد ٌكون ذلن بؤن ٌحول هللا األرض التً هم علٌها إذا ناموا  -فالجواب
دهم إلى المكان الذي ابتدءوا منه. ولد ٌكون بؽٌر ذلن من االشتباه واألسباب المانعة من فٌر

 .(ٔ)الخروج عنها على طرٌك المعجزة الخارجة عن العادة"
لال أبو عبٌدة، وأبوبكر السجستانً:" }ٌَتٌُِهوَن فًِ اأْلَْرِض{، أي: ٌحورن وٌحارون  

 .(ٕ)وٌضلون"
معنى:}ٌتٌهون فً األرض{، ٌحارون فٌها وٌضلُّون ومن ذلن لٌل للرجل  لال الطبري:" 

ٌن  :تابه  . وكان تٌههم ذلن: الضال عن سبٌل الحك أنهم كانوا ٌصبحون أربعٌن سنة كل ٌوم جاّدِ
 .(ٖ)فٌمسون فً الموضع الذي ابتدأوا السٌر منه" ،فً لدر ستة فراسخ للخروج منه

وٌمسون حٌث  ،ٌصبحون حٌث أمسوا ،أربعٌن سنةتاهت بنو إسرابٌل  لال مجاهد:" 
 .(ٗ)أصبحوا فً تٌههم"

فً « التٌه»استجاب هللا دعاءه وعالبهم فً التٌه أربعٌن سنة. وأصل  لال المرطبً:" 
اللؽة: الحٌرة، ٌمال منه: تاه ٌتٌه تٌها وتوها إذا تحٌر. وتٌهته وتوهته بالٌاء والواو، والٌاء أكثر. 

 :(٘)ال ٌهتدى فٌها، وأرض تٌه وتٌهاء ومنها لال واألرض التٌهاء التً
 تٌٍه أتاوٌهَ على السُّمّاطِ 

 :(ٙ)ولال آخر
ًَّ كؤَنّها           لََطا الَحْزِن لد كانت فَِراًخا بٌُُوُضها   بتٌهاَء لَْفٍر والَمِط

ٌومهم ولٌلتهم فٌصبحون  -لٌل: فً لدر ستة فراسخ -فكانوا ٌسٌرون فً فراسخ للٌلة
 .(2)أمسوا وٌمسون حٌث أصبحوا، فكانوا سٌارة ال لرار لهم"حٌث 

 :(1)واختلؾ هل كان معهم موسى وهرون فً التٌه؟ وفٌه لوالن
ألن التٌه عموبة. ولد لال:}فافرق بٌننا  ،-علٌهما السبلم-أحدهما: لم ٌكن معهم موسى وهارون

 وبٌن الموم الفاسمٌن{. 
 األمر علٌهما كما جعل النار بردا وسبلما على إبراهٌم. والثانً: ولٌل: كانا معهم لكن سهل هللا

ٌِْهْم{]المابدة:  َمةٌ َعلَ [، على ٕٙواختلؾ فً نوع التحرٌم فً لوله تعالى:} فَإِنََّها ُمَحرَّ
 :(5)لولٌن

أحدهما:أنه تحرٌم منع، أي أنهم ممنوعون من دخولها، كما ٌمال: حرم هللا وجهن على النار، 
 . (ٓٔ)دار. وهذا المول حكاه الجصاص والمرطبً عن اكثر المفسرٌنوحرمت علٌن دخول ال

                                                           

 .ٖٓٔ-5ٕٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .5ٗٔ، وؼرٌب المرآن ألبً بكر السجستانً:ٓٙٔ/ٔمجاز المرآن: (ٕ)
 .55ٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٓٓ-55ٔ/ٓٔ(:ص2ٓٔٔٔأخرده الطبري) (ٗ)
. ٌصؾ أرضا مجهولة لٌس بها عبلمات ٌهتدي بها، وأتاوٌه أفاعٌل من تٌه. 2ٕٗالشعر للعجاج فً دٌوانه (٘)

 ٌصبرون وال ٌجدون الواحد سالط: وصدر البٌت:والسماط كل من سمط علٌه، وهم الذٌن ال 
 وبسطه بسعة البساط

 
 والبساط المكان الواسع من األرض. ولٌل هذا البٌت:

 .وبلدة بعٌدة النٌاط ... مجهولة تؽتال خطو الخاطً
/ ٗ، و"شرح الكافٌة" للرضً ٖٙٗ/ ٕ، "الحجة" 5ٔٔالبٌت لعمرو بن أحمر الباهلً فً "دٌوانه" ص(ٙ)

 .،مادة: "كون"5ٖٙٔ/ 2)مادة: عرض(،  152ٕ/ ٘ن العرب" ، و"لسا15ٔ
 .5ٕٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (2)
 .5ٕٔ/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (1)
 .5ٕٔ/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (5)
 .5ٕٔ/ٙ، وتفسٌر المرطبً:ٗٗ/ٗانظر: أحكام المرآن للجصاص:  (ٓٔ)
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 :(ٔ)ومنه لول امرئ المٌس
 جالت لتصرعنً فملت لها الصري        إنً امرإ صرعً علٌن حرام

 .(ٕ)ٌخاطب فرسه: أي: أنا فارس فبل ٌمكنن صرعً
تعالى لد منعه لال الجصاص:" فهذا هو أصل التحرٌم ثم أجرى تحرٌم التعبد علٌه ألن هللا  

بذلن حكما وصار المحرم بمنزلة الممنوع إذ كان من حكم هللا فٌه أن ال ٌمع كما ال ٌمع الممنوع 
ٌْتَةُ َوالدَُّم{ ]المابدة ٌُْكُم اْلَم َمْت َعلَ [، ونحوهما تحرٌم حكم وتعبد ال ٖ :منه ولوله تعالى: }ُحّرِ

تحرٌم التعبد فً شًء واحد، ألن تحرٌم منع فً الحمٌمة، وٌستحٌل اجتماع تحرٌم المنع و
الممنوع ال ٌجوز حظره وال إباحته إذ هو ؼٌر ممدور علٌه، والحظر واإلباحة ٌتعلك بؤفعالنا وال 

 .(ٖ)ٌكون فعل لنا إال ولد كان لبل ولوعه منا ممدورا لنا"
لال هللا ، ألن التحرٌم أصله المنع (ٗ)والثانً: أنه ٌجوز أن ٌكون تحرٌم التعبد، أجازه أبو علً

ٌِْه اْلَمَراِضَع ِمْن لَْبُل{ ]المصص تعالى: ْمنَا َعلَ  .(٘)[، لال الجصاص:"ٌعنً: به المنع"ٕٔ :}َوَحرَّ
ومن إطبلق التحرٌم بمعناه اللؽوي فً المرآن: لوله فً بنً إسرابٌل وهم  لال الشنمٌطً:" 

، فإنه تحرٌم كونً لدري؛ [ٕٙفً التٌه، لال: }فإنها محرمة علٌهم أربعٌن سنة{ ]المابدة: آٌة 
 .(ٙ)ألن هللا منعهم إٌاه، ال تحرٌم شرعً على التحمٌك"

ٌِْهْم أَْربَِعٌَن َسنَةً ٌَتٌُِهوَن فًِ اأْلَْرِض{ ]المابدةواختلؾ فً   َمةٌ َعلَ  :لوله تعالى:}لَاَل فَإِنََّها ُمَحرَّ
 [، على لولٌن:ٕٙ

بَِعٌَن َسنَةً{ منصوب بموله} ٌَتٌُِهوَن{. وهذا لول أحدهما: أنها محرمة علٌهم أبدا، وأن لوله:} أَرْ 
 .(ٓٔ)، واختٌار الزجاج(5)،والسدي(1)، ولتادة(2)عكرمة

 .(ٔٔ)لال الزجاج:" أما نصبه بـ}محرمة{ فخطؤ، ألن التفسٌر جاء بؤنها محرمة علٌهم أبدا" 
لوله:} أَْربَِعٌَن َسنَةً{ والثانً: أنها حرمت علٌهم أربعٌن سنة، ثم أمروا بالسٌر إلٌها، وعلٌه فإن 

َمةٌ{. وهذا لول الربٌع  .(ٖٔ)،واختٌار ابن جرٌر الطبري(ٕٔ)منصوب بموله} ُمَحرَّ
«  األربعٌن»إن  :لوُل من لال ،وأولى المولٌن فً ذلن عندي بالصوابلال الطبري:" 

ًٌّ به جمٌع لوم م: ،  وإّن لوله«التحرٌم»منصوبة بـ  ال  ،وسى}محرمة علٌهم أربعٌن سنة{، معن
ولم ٌخصص منهم بعًضا دون بعض.  ،بعض دون بعض منهم. ألن هللا عز ذكره عمَّ بذلن الموم

م على جمٌعهم ،فتٌَّههم أربعٌن سنة ،ولد وفَى هللا جل ثناإه بما وعدهم به من العموبة فً  ،وحرَّ
ال صؽٌر  ،فلم ٌدخلها منهم أحد ،دخوَل األرض الممدَّسة ،األربعٌن سنة التً مكثوا فٌها تابهٌن

م هللا عز وَجل علٌهم فٌها دخولها.  ،وال صالح وال طالح ،وال كبٌر حتى انمضت السنون التً حرَّ
 ،ثم أذن لمن بمً منهم وذرارٌهم بدُخولها مع نبً هللا موسى والرجلٌن اللذٌن أنعَم هللا علٌهما

ًُّ هللا م ،إن شاء هللا ،وافتتح لرٌة الجبارٌن وذلن إلجماع أهل  ،وعلى ممّدمته ٌوشع ،وسى ملسو هيلع هللا ىلصنب
لٌن أن عوج بن عناق لتلَه موسى ملسو هيلع هللا ىلص. فلو كان لتلُه إٌاه لبل مصٌره فً التٌه  ،العلم بؤخبار األوَّ

                                                           

 .2٘ٔدٌوانه:(ٔ)
، وتفسٌر ٕٓٓوالنظابر، ألبً هبلل العسكري: ، والوجوهٗٗ/ٗانظر: أحكام المرآن للجصاص:  (ٕ)

 .5ٕٔ/ٙالمرطبً:
 .ٗٗ/ٗأحكام المرآن: (ٖ)
 .5ٕٔ/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .ٗٗ/ٗأحكام المرآن: (٘)
 .5ٗٗ/ٕالعذب المنٌر من مجالس الشنمٌطً فً التفسٌر: (ٙ)
 .5ٕٔ-5ٔٔ/ٓٔ(:ص5ٖٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .5ٔٔ/ٓٔ(:ض5ٕٙٔٔ(، و)5ٔٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .5ٖٔ-5ٕٔ/ٓٔ(:ص5ٗٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .٘ٙٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٓٔ)
 .٘ٙٔ/ٕمعانً المرآن: (ٔٔ)
 .5ٔٔ-5ٓٔ/ٓٔ(:ض5ٓٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .52ٔ/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
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لم تكن بنو إسرابٌل تجَزع من الجبارٌن الجزَع الذي ظهر منها.  ،وهو من أعظم الجبارٌن خلمًا
وأبت الدخول على  ،بعد فناء األمة التً جزعت وعصت ربها ،إن شاء هللا ،كن ذلن كانول

 الجبارٌن مدٌنَتهم.
فإن أهل العلم بؤخبار األّولٌن مجمعون على أن بلعم بن باعور،  كان ممن أعان  :وبعدُ 

الجبارٌن بالدعاء على موسى. ومحاٌل أن ٌكون ذلن كان ولوم موسى ممتنعون من حربهم 
فبل وجه للحاجة  ،فؤما وال طالب ،ألن المعونة إنما ٌحتاج إلٌها من كان مطلوبًا ،ادهموجه

 .(ٔ)إلٌها"
 وفٌما ٌؤتً نسرد بعض االخبار التً وردت فً المولٌن: 
إنها : أوحى هللا إلى موسى ،ودعا موسى علٌهم ،لما لال لهم الموم ما لالوا لال الربٌع:" 

فٌما  ،وهم ٌومبذ ،محرمة علٌهم أربعٌن سنًة ٌتٌهون فً األرض فبل تؤس على الموم الفاسمٌن 
أو  ،ستمابة ألؾ مماتل. فجعلهم  فاسمٌن  بما عصوا. فلبثوا أربعٌن سنة فً فراسخ ستّة ،ذكر

ٌن لكً ٌخرجوا منها ،دون ذلن ر التً حتى سبموا ونزلوا، فإذا هم فً الدا ،ٌسٌرون كل ٌوم جاّدِ
وأعطوا من  ،فؤنزل علٌهم المّن والسلوى ،منها ارتحلوا وإنهم اشتكوا إلى موسى ما فُِعل بهم

 ،وٌنشؤ الناشا فتكون معه على هٌبته. وسؤل موسى ربه أن ٌسمٌهم ،الكسوة ما هً لابمة لهم
 فٌخرج منه اثنتا عشرة ،إذا ما نزل الموم ضربه بعصاه ،وهو حجر أبٌض ،فؤتى بحجر الطور

ٌْنٌ  ،عٌنًا وكانت عذابًا  ،لد علم كل أناس مشربهم. حتى إذا َخلَت أربعون سنة ،لكل سبط منهم َع
فإن هللا لد  ،أْن ُمْرهم أن ٌسٌروا إلى األرض الممدسة :أوحى إلى موسى ،بما اعتدوا وعصوا

هم حطة  : واوٌمول ،وٌسجدوا إذا دخلوا ،أن ٌؤتوا الباب :ولل لهم إذا أتوا المسجد ،كفاهم عدوَّ
هم ،أن ٌحطَّ عنهم خطاٌاهم فؤبى عامة الموم وعصوا ،حطة : وإنما لولهم  ،وسجدوا على خّدِ

ٌَْر الَِّذي لٌَِل لَُهْم إِلَى بَِما َكانُوا  :فمال هللا جل ثناإه ،حنطة : ولالوا }فَبَدََّل الَِّذٌَن َظلَُموا لَْوال َؼ
 .(ٕ)["5٘ :ٌَْفُسمُوَن{ ]سورة البمرة

}فإنها محّرمة علٌهم :لما دعا موسى :لال هللا جل وعز عكرمة عن ابن عباس:"وعن  
فكلُّ من دخل التٌه ممن جاوز العشرٌن  ،فدخلوا التٌه :أربعٌن سنة ٌتٌهون فً األرض{،  لال

فلبثوا فً تٌههم أربعٌن  :ومات هارون لبله. لال ،فمات موسى فً التٌه :سنًة مات فً التٌه، لال
 .(ٖ)فافتتح ٌوشع المدٌنة" ،وشع بمن بمً معه مدٌنةَ الجبارٌنفناهض ٌ ،سنة

"لال هللا جل وعّز: }إنها محّرمة علٌهم أربعٌن سنة{، حرمت علٌهم المَُرى،  ،وعن لتادة 
إنما ٌتبعون األطواء أربعٌن سنة، وذكر لنا أن  ،فكانوا ال ٌهبطون لرٌة وال ٌمدرون على ذلن

وأنه لم ٌدخل بٌت الممدس منهم إال أبناإهم والرجبلن اللذان  ،ً األربعٌن سنةموسى ملسو هيلع هللا ىلص مات ف
 .(ٗ)لاال ما لاال"

لما  :: "حدثنً بعض أهل العلم بالكتاب األّول لالوأخرج الطبري عن ابن إسحاق، لال 
إْذ أمَراهم بدخول مدٌنة  ،وّهمهم بكالب وٌوشع ،فعلت بنو إسرابٌل ما فعلت من معصٌتهم نبٌّهم

َمِر على كل بنً إسرابٌل،  ،الجبارٌن ولاال لهم ما لاال ظهرت عظمة هللا بالؽمام على باب لُبّة الزُّ
إلى متى ٌعصٌنً هذا الشعب ؟ وإلى متى ال ٌصّدلون باآلٌات كلِّها التً  :فمال جل ثناإه لموسى

ٌسمع  :عبًا أشد وأكبر منهم. فمال موسىوَضعُت بٌنهم ؟ أضربهم بالموت فؤهلكهم، وأجعل لن ش
أهُل المصر الذٌن أخرجَت هذا الشعب بمّوتن من بٌنهم، وٌمول ساكن هذه الببلد الذٌن لد سمعوا 

لمالت األمم الذٌن  ،أنن أنت هللا فً هذا الشعب، فلو أنن لتلت هذا الشعب كلهم كرجل واحد
 ،ٌستطٌع أن ٌدخلهم األرض التً خلك لهم إنما لتل هذا الشعب من أجل الذٌن ال: سمعوا باسمن

فإنه  ،كما كنت تكلَّمت وللَت لهم ،ٌا َربِّ  ،ولكن لترتفع أٌادٌن وٌعظم جزاإن ،فمتلهم فً البّرٌة 
وإنن تحفظ ذنب اآلباء على األبناء  ،وأنت تؽفر الذنوب فبل توبك ،كثٌرة نعمن ،طوٌٌل صبرن

                                                           

 .52ٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٔٔ-5ٓٔ/ٓٔ(:ص5ٓٙٔٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .5ٖٔ/ٓٔ(:ص5٘ٙٔٔتفسٌر الطبري) (ٖ)
 .5ٖٔ/ٓٔ(:ص5ٙٙٔٔأخرجه الطبري) (ٗ)
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وكما  ،آثام هذا الشعب بكثرة نعمن ،أْي ربِّ  ،اؼفروأبناء األبناء إلى ثبلثة أحماب وأربعة. ف
 :ؼفرت لهم منذ أخرجتهم من أرض مصر إلى اآلن. فمال هللا جل ثناإه لموسى صلى هللا علٌه

ًٌّ أنا ،لد ؼفرت لهم بَكلمتن ال ٌرى الموم الذٌن لد رأوا  ،ولد مؤلت األرض دمحمتً كلها ،ولكن ح
وابتلونً عشر مرات ولم ٌطٌعونً، ال   ،وفً المفاردمحمتً وآٌاتً التً فعلت فً أرض مصر 

فؤما عبدي كالب الذي كان روحه  ،ٌرون األرض التً حلفت آلبابهم، وال ٌراها من أؼضبنً
 وٌراها َخلَفه. ،معً واتبع هواي، فإنً مدخله األرض التً دخلها

فار فً طرٌك ثم ؼدوا فارتحلوا إلى الم ،وكان العمالٌك والكْنعانٌون جلوًسا فً الجبال
ًّ هذه الجماعة  :ولال لهما ،بحر سوؾ، وكلم هللا عز وجل موسى وهارون إلى متى توسوس عل

ألفعلن بكم كما للت لكم، ولتلمٌنَّ ِجٌَفكم  ،جماعة السوء ؟ لد سمعُت وسوسة بنً إسرابٌل. ولال
، فبل من أجل أنكم وسوست ،من بنً عشرٌن سنة فما فوق ذلن  ،وكحسابكم ،فً هذه المفار ًّ م عل

تدخلوا األرض التً رفعت ٌدي إلٌها، وال ٌنزل فٌها أحد منكم ؼٌر كالب بن ٌوفنا وٌوشع بن 
 ،وأما بنُوكم الٌوم الذٌن لم ٌعلموا ما بٌن الخٌر والشر ،وتكون أثمالكم كما كنتم الؽنٌمة ،نون

وتسمط جٌفكم فً هذه  ،لهم األرض التً أردت لهم ،وإنً بهم عارؾ ،فإنهم ٌدخلون األرض
مكان كل  ،وتتٌهون فً هذه المفار على حساب األٌَّام التً َحَسستم األرض أربعٌن ٌوًما ،المفار

وتعلمون أنكم وسوستم لُدَّامً. إنى أنا هللا فاعل بهذه  ،ٌوم سنةً وتمتلون بخطاٌاكم أربعٌن سنة
 ً المفار، فٌها ٌموتون.الجماعة جماعة بنً إسرابٌل الذٌن وعدوا لدامً بؤن ٌتٌهوا ف

شوا الجماعة ،فؤما الرهط الذٌن كان موسى بعثهم لٌتحسسوا األرض فؤفشوا فٌهم  ،ثم حرَّ
وعاش ٌوشع وكالب بن ٌوفنا من الرهط الذٌن انطلموا ٌتحسسون  ،فماتوا كلهم بؽتًة ،خبَر الشرّ 
 األرض.

 ،ن الشعب حزنًا شدًٌداحز ،فلما لال موسى علٌه السبلم هذا الكبلم كلَّه لبنً إسرابٌل
من أجل أنا لد  ،نرتمً األرض التً لال جل ثناإه :إلى رأس الجبل، ولالوا ،وؼدوا فارتفعوا

وال تصعدوا  ،لم تعتدون فً كبلم هللا ؟ من أجل ذلن ال ٌصلح لكم عمل: أخطؤنا. فمال لهم موسى
جل العمالمة والكنعانٌٌن من أ ،فاآلن تنكسرون من لّدام أعدابكم ،من أجل أنَّ هللا لٌس معكم

فلم ٌكن هللا معكم  . فؤخذوا ٌَْرلَْوَن  ،فبل تمعوا فً الحرب من أجل أنكم انملبتم على هللا ،أمامكم
ولم ٌبرح التابوت الذي فٌه مواثٌك هللا جل ذكره وموسى من المحلة ٌعنً من الخٌمة   ،فً الجبل

وهم وطردوهم ولتلوهم. فتٌّهم هللا عز فحرل ،حتى هبط العمالٌك والكنعانٌون فً ذلن الحابط
حتى هلن من كان استوجب المعصٌة من هللا فً ذلن.  ،ذكره فً التٌه أربعٌن سنًة بالمعصٌة

 ،وانمضت األربعون سنة التً تٌُِّهوا فٌها ،فلما َشّب النواشا من ذرارٌهم وهلن آباإهم :لال
على مرٌم ابنة  -فٌما ٌزعمون  - وكان ،وسار بهم موسى ومعه ٌوشع بن نون وكالب بن ٌوفنا

فً بنً  ،لدَّم ٌوشع بن نون إلى أرٌحا  ،وكان لهما صهًرا ،عمران أخت موسى وهارون
فؤلام  ،ثم دخلها موسى ببنً إسرابٌل ،ولتل بها الجبابرة الذٌن كانوا فٌها ،فدخلها بهم ،إسرابٌل

 .(ٔ)ال ٌعلم لبره أحد من الخبلبك" ،ثم لبضه هللا إلٌه ،فٌها ما شاء هللا أن ٌُمٌم
 -ٌا موسى-[، أي:" فبل تؤسؾ ٕٙلوله تعالى:}فبََل تَؤَْس َعلَى اْلمَْوِم اْلفَاِسِمٌَن{ ]المابدة: 

 .(ٕ)على الموم الخارجٌن عن طاعتً"
 .(ٖ)فبل تحزن" :ٌمول لال ابن عباس:"

 .(ٗ)ا"ٌعنً: ال تحزن على لوم أنت سمٌتهم فاسمٌن أن تاهو لال مماتل:"
}فبل تؤس : فلما نَِدم أوحى هللا إلٌه ،ندم موسى ملسو هيلع هللا ىلص ،لما ُضرب علٌهم التٌّه :لال السدي:"

ٌتهم  فاسمٌن   .(٘)فلم ٌحزن" ،على الموم الفاسمٌن{، ال تحزن على الموم الذٌن سمَّ

                                                           

 .52ٔ-5ٖٔ/ٓٔ(:ص52ٙٔٔتفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٖٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٓٓ/ٓٔ(:ص2ٕٓٔٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .1ٙٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌما: (ٗ)
 .ٕٓٓ/ٓٔ(:ص2ٖٓٔٔأخرجه الطبري) (٘)
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صلى هللا  -جابز أن ٌكون هذا خطابا لموسى، وجابز أن ٌكون خطابا لدمحم  لال الزجاج:"
 .(ٔ)أي ال تحزن على لوم لم ٌزل شؤنهم المعاصً ومخالفة الرسل" -علٌه وسلم 

}فبَل تَؤَْس َعلَى اْلمَْوِم اْلفاِسِمٌَن{، ال تحزن، ٌمال: أسٌت علٌه،  لال لال ابو عبٌدة:"
 :(ٕ)العّجاج

ٌْنَاهُ ِمْن فَْرِط األََسى "َواْنَحلَبَْت عَ 
(ٖ) 

 ،علٌه السبلم ،ولوله تعالى:} فبَل تَؤَْس َعلَى اْلمَْوِم اْلفَاِسِمٌَن {، تسلٌة لموسى لال ابن كثٌر:"

به فإنهم ٌستحمون ذلن" ،ال تتؤسؾ وال تحزن علٌهم فمهما حكمت علٌهم :أي ،عنهم
(ٗ)

. 
 الفوائد:

فً األخبار الصحٌحة، أو ٌتولؾ فٌها، أو ٌظن فٌها  ٌلٌك بمسلم أن ٌشنلدرة هللا تعالى -ٔ
الظنون بناء على ألاوٌل لوم كفار، أو بناء على النظرٌات والمكتشفات الحدٌثة؛ فإنَّ هللا لادر 
على كل شًء، وهو لادر سبحانه على أن ٌُعجز الناس عن الولوؾ على مكانهم، كما لال 

ُ ِلٌُْعِجَزهُ  ٍء فًِ السََّماَواِت َوال فًِ األَْرِض{]فاطر: سبحانه: }َوَما َكاَن َّللاَّ ًْ  [.ِٗٗمْن َش
وإذا أراد المسلم عبرة فً هذا الباب فلٌمرأ لصة بنً إسرابٌل عندما لضى هللا عز وجل 
َمةٌ  علٌهم أن ٌتٌهوا فً األرض، فتاهوا فً أرض سٌناء أربعٌن سنة. لال تعالى: }لَاَل فَإِنََّها ُمَحرَّ

ٌِْهْم أَْربَ  [، وإذا نظرت ِٕٙعٌَن َسنَةً ٌَتٌُِهوَن فًِ األَْرِض فبَل تَؤَْس َعلَى اْلمَْوِم اْلفَاِسِمٌَن{ ]المابدة:َعلَ
إلى الخرٌطة تجدها منطمة صؽٌرة، فهً الزاوٌة التً فً رأس البحر األحمر، فلوال أنَّ هللا عز 

لصؽٌر هذه المدة وصرفهم عن االهتداء لما ضاعوا فً مثل هذا المكان ا وجل أعمى للوبهم
 الطوٌلة. هللف األمر من لبل ومن بعد، وهو على كّلِ شًء لدٌر.

 :(٘)أن التحرٌم نوعان -ٕ
، (ٙ)فمد حرمته التحرٌم الكونً: وٌطلك على منع الشًء، فكل شًء منعته بالموة -أحدهما:

ٌِْه اْلَمَراِضَع ِمْن لَْبُل{  ْمنَا َعلَ [، ٌعنً: حرم هللا على ٕٔ]المصص:ومن ذلن لوله تعالى: }َوَحرَّ
 سٌدنا موسى، اإلرضاع من ؼٌر أمه، وهذا تحرٌم كونً.

والتحرٌم الدٌنً: ٌطلك فً الشرع على ما حرمه هللا؛ أي: منعه على لسان نبٌه،  -والثانً:
َهاتُُكْم َوبَنَاتُُكْم  ٌُْكْم أُمَّ َمْت َعلَ اتُُكْم وتوعد مرتكبه بالعماب، ومن ذلن لوله تعالى: }ُحّرِ َوأََخَواتُُكْم َوَعمَّ

 [.َٖٕوَخاالتُُكْم َوبَنَاُت األَخِ َوبَنَاُت األُْخِت{ ]النساء:
 ولد تناولناهما فً تفسٌر اآلٌة بشًء من التفصٌل. 
ومخالفتهم هلل ولرسوله  ،هذه المصة تضمنت تمرٌع الٌهود وبٌان فضابحهم لال ابن كثٌر:"-ٖ

 ،فضعفت أنفسهم عن مصابرة األعداء ومجالدتهم ،به من الجهاد فٌما أمرهم ،ونكولهم عن طاعتهما
وهو ٌعدهم  ،مع أن بٌن أظهرهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وكلٌمه وصفٌه من خلمه فً ذلن الزمان ،ومماتلتهم

هذا ولد شاهدوا ما أحل هللا بعدوهم فرعون من العذاب والنكال والؽرق  ،بالنصر والظفر بؤعدابهم
ثم ٌنكلون عن مماتلة  أهل بلد  ،وهم ٌنظرون لتَمَرَّ به أعٌنهم وما بالعهد من لدم ،وده فً الٌمله ولجن

فظهرت  لبابح  ،هً بالنسبة إلى دٌار مصر ال توازي عشر المعشار فً عّدة أهلها وُعَددهم
هلهم هذا وهم فً ج ،وال ٌسترها الذٌل ،وافتضحوا فضٌحة ال ٌؽطٌها اللٌل ،صنٌعهم للخاص والعام

ِ  :وٌمولون مع ذلن ،وهم البُؽََضاء إلى هللا وأعداإه ،وفً َؼٌِّهم ٌترددون ،ٌعمهون } نَْحُن أَْبنَاُء َّللاَّ

                                                           

 .ٙٙٔ/ٕمعانً المرآن: (ٔ)
، واللسان )حلب( )كرس( ، وهو من رجزه المشهور، مضى أوله فً هذا ٕٖ٘: ٔوالكامل ، ٕٓدٌوانه (ٕ)

 ، ٌمول: 5ٓ٘: ٔالتفسٌر 
 ٌَا َصاحِ، َهْل تَْعِرُؾ َرْسًما ُمْكَرَسا؟ ... لَاَل: نَعَْم! أَْعِرفُهُ! َوأَْبلََسا

ٌْنَاهُ ِمْن فَْرِط األََسى.  َواْنَحلَبَْت َع
 .ٔٙٔ/ٔمجاز المرآن: (ٖ)
 .1ٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .5ٗٗ-1ٗٗ/ٕ، والعذب المنٌر من مجالس الشنمٌطً فً التفسٌر:ٓٓٗانظرن الكلٌات: (٘)
(، المصباح المنٌر )مادة: ٕٙ٘انظر: المماٌٌس فً اللؽة )كتاب الحاء، باب الحاء والراء وما ٌثلثهما( ص )(ٙ)

 .ٔ٘حرم( 
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وألزمهم لعنة  ،[ فمبح هللا وجوههم التً مسخ منها الخنازٌر والمرود 1ٔ :َوأَِحبَّاُإهُ { ] المابدة
ولد فعل وله الحمد من جمٌع  ،وٌمضً لهم فٌها بتؤبٌد الخلود ،تصحبهم إلى النار ذات الولود

الوجود"
(ٔ)

. 
 

 المرآن
بَا لُْربَاناا فَتُمُبَِّل ِمْن أََحِدِهَما َولَْم ٌُتَمَبهْل  ًْ آَدَم بِاْلَحّكِ إِْذ لَره َ اْبنَ ٌِْهْم نَبَؤ ِمَن اْْلَخِر لَاَل }َواتُْل َعلَ

ُ ِمَن اْلُمتهِمٌَن )أَلَْلتُلَنهَن لَاَل إِنهَما ٌَتَ   [7ٕ :({ ]المائدة7ٕمَبهُل َّللاه
 التفسٌر:

ًْ آدم لابٌل وهابٌل، وهو خبٌر حٌك: حٌن لَدَّم  -أٌها الرسول-والصص  على بنً إسرابٌل َخبَر ابنَ
ب به إلى هللا تعالى-كلٌّ منهما لربانًا  ولم  فتمبَّل هللا لُربان هابٌل؛ ألنه كان تمًٌّا، -وهو ما ٌُتَمرَّ

ٌتمبَّل لُربان لابٌل؛ ألنه لم ٌكن تمًٌّا، فحسد لابٌُل أخاه، ولال: أللتلنَّن، فَردَّ هابٌل: إنما ٌتمبل هللا 
 ممن ٌخشونه.

بَا لُْربَانًا{ ]المابدة  ًْ آَدَم بِاْلَحّكِ إِْذ لَرَّ ٌِْهْم نَبَؤَ اْبنَ -[، أي:" والصص 2ٕ :لوله تعالى:}َواتُْل َعلَ
ًْ آدم لابٌل وهابٌل، وهو خبٌر حٌك: حٌن لَدَّم كلٌّ منهما عل -أٌها الرسول ى بنً إسرابٌل َخبَر ابنَ

 .(ٕ)لربانًا"
وعلى  ،واتُل على هإالء الٌهود الذٌن هموا أن ٌبسُطوا أٌدٌهم إلٌكملال الطبري:أي:" 

فهم مكروهَ عالبة الظلم والمكر وما جزاء  ،وسوء مؽبَّة الَختْر ونمض العهد ،أصحابن معن وعّرِ
وما آل إلٌه أمر المطٌع منهما ربَّه الوافً  ،هابٌل ولابٌل ،الناكِث وثواُب الوافً خبَر ابنً آدم

وما إلٌه صار أمر العاصً منهما ربَّه الخاتِر النالِض عهده، فلتعرؾ بذلن الٌهود وَخاِمة  ،بعهده
وا  ،ِؼّب َؼْدرهم ونمضهم مٌثالَهم بٌنن وبٌنهم هم بما همُّ به من بسط أٌدٌهم إلٌن وإلى وهمَّ

فإن لن ولهم فً حسن ثوابً وِعَظم جزابً على الوفاء بالعهد الذي جازٌت الممتوَل  ،أصحابن
ًَ بعهده من ابنً آدم  .(ٖ)وعالبُت به الماتل الناكَث عهده عزاًء جمٌبل" ،الوافِ

أي: لص على الناس وأخبرهم بالمضٌة التً جرت على ابنً آدم بالحك،  لال السعدي:" 
تبلوة ٌعتبر بها المعتبرون، صدلا ال كذبا، وجدا ال لعبا، أي: اتل علٌهم نبؤهما فً حال تمرٌبهما 
للمربان، الذي أداهما إلى الحال المذكورة، إذ أخرج كل منهما شٌبا من ماله لمصد التمرب إلى 

 .(ٗ)هللا"
}اتل{، معناه: اسرد وأسمعهم إٌاه، وهذه من علوم الكتب األول التً ال  ابن عطٌة:" لال 

 .(٘)تعلك لدمحم ملسو هيلع هللا ىلص بها إال من طرٌك الوحً، فهو من دالبل نبوته"
ٌِْهْم{ ]المابدة  [، ظاهر أمره أنه ٌراد به بنو إسرابٌل 2ٕ :والضمٌر فً لوله تعالى:}َواتُْل َعلَ

 :(ٙ)لوجهٌن
أحدهما أن المحاورة فٌما تمدم إنما هً فً شؤنهم وإلامة الحجج علٌهم بسبب همهم ببسط الٌد إلى 

 .-ملسو هيلع هللا ىلص-دمحم 
والثانً: أن علم نبؤ ابنً آدم إنما هو عندهم وفً ؼامض كتبهم، وعلٌهم تموم الحجة فً إٌراده  

 والنبؤ الخبر.
لعن بعض أ ،عن ابن إسحاقأخرج الطبري   "أن آدم أمر ابنه  :هل العلم بالكتاب األوَّ

وأمر هابٌل أن ٌنكح أخته تُْإَمه لابٌل، فسلم لذلن هابٌل  ،لابٌل أن ٌُنِكح أختَه تُْإَمهُ هابٌل
نحَن  :ولال ،ورؼب بؤخته عن هابٌل ،وأبى لابٌل ذلن وكره، تكرًما عن أخت هابٌل ،ورضً

                                                           

 .1ٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر:(ٔ)
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٕٓ-ٕٔٓ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٕٕتفسٌر السعدي: (ٗ)
 .21ٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (٘)
 .21ٔ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (ٙ)
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 :وأنا أحك بؤختً! وٌمول بعض أهل العلم بالكتاب األول ،وهما من والدة األرض ،ِوالدة الجنة
فضن بها عن أخٌه وأرادها لنفسه. فاهلل أعلم أّي ذلن كان  ،كانت أخت لابٌل من أحسن الناس

ٌا بنً  :فمال له أبوه ،ٌا بنً إنها ال تحلُّ لن! فؤبى لابٌل أن ٌمبل ذلن من لول أبٌه :فمال له أبوه
فؤٌُّكما لَبِل هللا لربَانه فهو أحك بها. وكان لابٌل على  ،ون هابٌل لربانًاوٌمّرب أخ ،فمّرب لربانًا
فمرب لابٌل لمًحا ولّرب هابٌل أْبكاًرا من أبكار  ،وكان هابٌل على ِرعاٌة الماشٌة ،بَْذر األرض

وتركت  ،لرب بمرة فؤرسل هللا جل وعز ناًرا بٌضاء فؤكلت لربان هابٌل :ؼنمه وبعضهم ٌمول
 .(ٔ)وبذلن كان ٌُْمبَل المُربان إذا لبله" ،ٌللربان لاب

على أهل مكة نبؤ ابنً آدم بالحك لٌعرفوا نبوتن، ٌمول: اتل  -ٌا دمحم-ٌمول: اتل  لال مماتل:" 
علٌهم حدٌث ابنً آدم هابٌل ولابٌل، وذلن أن حواء ولدت فً بطن واحد ؼبلما وجارٌة لابٌل 

جارٌة، هابٌل ولٌوذا، وكانت أخت لابٌل أحسن من وإللٌما، ثم ولدت فً البطن اآلخر ؼبلما و
لٌتزوج كل واحد منهما أخت اآلخر لال لابٌل لكن  -علٌه السبلم -أخت هابٌل، فلما أدركا لال آدم

: لربا لربانا فؤٌما تمبل -علٌه السبلم -ٌتزوج كل واحد منهما أخته التً ولدت معه، لال آدم
إلى مكة فعمد لابٌل وكان صاحب زرع  -علٌه السبلم -لربانه كان أحك بهذه الجارٌة وخرج آدم

فمرب أخبث زرعه البر المؤكول فٌه الزوان، وكان هابٌل صاحب ماشٌة فعمد فمرب خٌر ؼنمه 
فنزلت نار من السماء  -عز وجل -مع زبد ولبن ثم وضعا المربان على الجبل ولاما ٌدعوان هللا

لابٌل، فمال لهابٌل: أللتلنن. لال هابٌل: ٌا أخً  فؤكلت لربان هابٌل وتركت لربان لابٌل، فحسده
ال تلطخ ٌدن بدم بريء فترتكب أمرا عظٌما، إنما طلبت رضا والدي ورضان فبل تفعل فإنن إن 
فعلت أخزان هللا بمتلن إٌاي بؽٌر ذنب وال جرم فتعٌش فً الدنٌا أٌام حٌاتن فً شموة ومخافة فً 

ن شعر رأسن وٌجعلن إلهً ملعونا. فلم ٌزل األرض حتى تكون من الخوؾ والحزن أدق م
ٌحاوره حتى انتصؾ النهار، وكان فً آخر ممالة هابٌل لمابٌل: إن أنت لتلتنً كنت أول من كتب 
علٌه الشماء، وأول من ٌساق إلى النار من ذرٌة والدي، وكنت أنا أول شهٌد ٌدخل الجنة، 

ربانه ولم ٌتمبل لربانً، فمال له هابٌل: فؽضب لابٌل فمال: ال عشت فً الدنٌا. وٌمال لد تمبل ل
 -فتشمى آخر األبد، فؽضب عند ذلن لابٌل فمتله بحجر دق رأسه وذلن بؤرض الهند عشٌة وآدم

 .(ٕ)" بمكة -علٌه السبلم
بَا لُْربَانًا{ ]المابدةواختلؾ فً  ًْ آَدَم بِاْلَحّكِ إِْذ لَرَّ َ اْبنَ ٌِْهْم نَبَؤ [، على 2ٕ :لوله تعالى:}َواتُْل َعلَ

 لولٌن:
 .(ٖ)وهذا لول الحسن ،أنهما من بنً إسرابٌل :أحدهما
، (٘)، وابن عمر(ٗ)وهو لول ابن عباس ،وهما هابٌل ولابٌل ،أنهما ابنا آدم لصلبه :والثانً
، وهو (ٔٔ)، وابن عطٌة(ٓٔ)، والزمخشري(5)، واختٌار الطبري(1)، وعطٌة(2)، ولتادة(ٙ)ومجاهد

 . (ٕٔ)لول الجمهور
 الثانً هو الصحٌح، وذلن لوجهٌن: والمول

                                                           

 .ٕٙٓ-ٕ٘ٓ/ٓٔ(:ص2ٔٗٔٔتفسٌر الطبري) (ٔ)
 .2ٓٗ-1ٙٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .1ٕ/ٕ، و النكت والعٌون:1ٕٓ/ٓٔ(:ص2ٔ5ٔٔانظر:تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٖٕٓ/ٓٔ(:ص2ٓٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٖٕٓ-ٕٕٓ/ٓٔ(:ص2ٓ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٕ٘ٓ-ٕٗٓ/ٓٔ(:ص2ٔٓٔٔ)-(2ٓ2ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .1ٕٓ-2ٕٓ/ٓٔ(:ص2ٔ2ٔٔ(، و)2ٔٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٕ٘ٓ/ٓٔ(:ص2ٌٖٔٔٔر الطبري)انظر: تفس (1)
 .5ٕٓ-1ٕٓ/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٗٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٓٔ)
 .21ٔ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (ٔٔ)
 .21ٔ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (ٕٔ)
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ٌَْؾ ٌَُواِري َسْوَءةَ أَِخٌِه{  أحدهما: لموله تعالى: ُ ُؼَرابًا ٌَْبَحُث فًِ اأْلَْرِض ِلٌُِرٌَهُ َك }فَبَعََث َّللاَّ
 ولو كان من بنً إسرابٌل، لكان لد عرؾ الدفن.[، إذ ٖٔ :]المابدة

 .(ٔ)«إنه أول من سن المتل» والثانً: وألن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال عنه:
و}ابنا آدم{ هما فً لول جمهور المفسرٌن لصلبه. وهما لابٌل وهابٌل،  لال ابن عطٌة:" 

لٌسا لصلبه ولم تكن المرابٌن إال فً بنً « ابنا آدم»ولال الحسن بن أبً الحسن البصري: 
 إسرابٌل.

رابٌل حتى ٌمتدي لال ابن عطٌة: وهذا وهم، وكٌؾ ٌجهل صورة الدفن أحد من بنً إس
 .(ٕ)بالؽراب، والصحٌح لول الجمهور"

والظاهر أن ابنً آدم هما ابناه لصلبه، كما ٌدل علٌه ظاهر اآلٌة والسٌاق، لال السعدي:" 
 .(ٖ)وهو لول جمهور المفسرٌن"

أن اللذٌن لّربا المربان كانا ابنً  ،وأولى المولٌن فً ذلن عندي بالصواب لال الطبري:"
ال من ذّرٌته من بنً إسرابٌل. وذلن أن هللا عز وجل ٌتعالى عن أن ٌخاطب عباَده  ،آدم لصلبه

والمخاطبون بهذه اآلٌة كانوا عالمٌن أن تمرٌَب المربان هلل لم ٌكن إال فً  ،بما ال ٌفٌدهم به فابدة
ل أنه فمعمو ،دون المبلبكة والشٌاطٌن وسابِر الخلك ؼٌرهم. فإْذ كان معلوًما ذلن عندهم ،ولد آدم

لم ٌفْدهم بذكره هلالج لج إٌاهما  ،ابناهُ لصلبه ،لو لم ٌكن معنًٌّا ِب  ابنً آدم  اللذٌن ذكرهما هللا فً كتابه
فمعلوم أنه َعنى  ،فابدة لم تكن عندهم. وإْذ كان ؼٌَر جابز أن ٌخاطبهم خطابًا ال ٌفٌدهم به معنًى

مع إجماع أهل األخبار والسٌر  ،بَعُد منه نسبهم بـ }ابنً آدم{، ابنً آدم لصلبه، ال بَنًِ بنٌه الذٌن
 .(ٗ)وكفى بذلن شاهدا" ،وفً عهد آدم وزمانه ،على أنهما كانا ابنً آدم لصلبه ،والعلم بالتؤوٌل

{ ]المابدة و   :(٘)ٌحتمل وجوها [، 2ٕ :لوله تعالى:}بِاْلَحّكِ
 تبلوة ملتبسة بالحك والصحة. أحدها: 

 بالصدق موافما لما فً كتب األولٌن.والثانً: اتله نبؤ ملتبسا 
والثالث: بالؽرض الصحٌح وهو تمبٌح الحسد، ألن المشركٌن وأهل الكتاب كلهم كانوا ٌحسدون 

 رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وٌبؽون علٌه.
 والرابع: اتل علٌهم وأنت محك صادق.

 .(ٙ)استعماله فً النسٌكة"اسم لما ٌتمرب به إلى هللا تعالى، وكثر «:المربان»لال الراؼب:" 
: اسم ما ٌتمرب به إلى هللا من نسٌكة أو صدلة، كما أن «المربان»و لال الزمخشري:"

الحلوان اسم ما ٌحلى أى ٌعطى، ٌمال: لرب صدلة وتمرب بها، ألن تمرب مطاوع لرب: لال 
 .(1)فٌعدى بالباء حتى ٌكون بمعنى لرب" (2)األصمعى: تمربوا لرؾ الممع

[، أي:" فتمبَّل هللا لُربان 2ٕ :ى:}فَتُمُبَِّل ِمْن أََحِدِهَما َولَْم ٌُتَمَبَّْل ِمَن اآْلَخِر{ ]المابدةلوله تعال
 .(5)هابٌل؛ ألنه كان تمًٌّا، ولم ٌتمبَّل لُربان لابٌل؛ ألنه لم ٌكن تمًٌّا"

مة تمبل بؤن علم ذلن بخبر من السماء، أو بالعادة السابمة فً األمم، أن عبل لال السعدي:" 
 .(ٔ)هللا لمربان، أن تنزل نار من السماء فتحرله"

                                                           

، ومسلم فً ٘ٔ، واالعتصام باب ٕ، والدٌات باب ٖٖحدٌث صحٌح، أخرجه البخاري فً الجنابز باب (ٔ)
، ٔ، وابن ماجة فً الدٌات باب ٔ، والنسابً فً التحرٌم باب ٗٔوالترمذي فً العلم باب ، 2ٕالمسامة حدٌث 

: "ولد أخرجه الجماعة سوى أبً ٖٓٔ/ ٖ، ولال ابن كثٌر فً تفسٌره ٖٖٗ، ٖٓٗ، 1ٖٖ/ ٔوأحمد فً المسند 
 .2ٕ/ٔ، وتارٌخه 1ٕٔ/ٓٔ(:ص2ٖ1ٔٔداود، من طرق عن األعمش، به". وأخرجه الطري فً تفسٌره)

 .21ٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٕ)
 .1ٕٕتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .5ٕٓ-1ٕٓ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٗٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (٘)
 .ٕٔٓٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً:(ٙ)
 .فً الصحاح: المرؾ المشر. والممعة رأس السنام، والجمع لمع. والممع أٌضا: بثرة تخرج فً شفر العٌن(2)
 .ٕٗٙ/ٔالكشاؾ: (1)
 .ٌٕٔٔر المٌسر:التفس (5)
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فجاء  ،واآلخر صاحب ماشٌة ،كان أحدهما صاحب زرع ،هما هابٌل ولابٌل لال لتادة:"
 ،وهو هابٌل ،وجاء اآلخر بشر ماله. فجاءت النار فؤكلت لربان أحدهما ،أحدهما بخٌِر ماله

 .(ٕ)وتركت لربان اآلخر..."
 .(ٖ)فتركت الناُر الزرَع وأكلِت العَناق" ،وَذا عنالًا ،هذا زرًعا لال مجاهد:" لّرب

 :اختلؾ فى السبب الذي لربا ألجله لرباناً على لولٌن
 .(ٗ)أنهما فعبله لؽٌر سبب :أحدهما

 .(٘)وروي أن تمرٌبهما للمربان إنما كان تحنثا وتطوعا" لال ابن عطٌة:" 
وهو أن حواء كانت تضع فً كل عام ؼبلماً  -وهو أشهر المولٌن -أن ذلن لسبب، :والثانً
وكان لكل واحد من  ،فكان الؽبلم ٌتزوج من أحد البطنٌن بالجارٌة من البطن اآلخر ،وجارٌة

ولال أنا أحك بها منن.  ،فؤراد هابٌل أن ٌتزوج بتوأمة لابٌل فمنعه ،ابنً آدم هابٌل ولابٌل توأمة
 .(ٙ)بن مسعودوهذا لول ا

 :(2)واختلؾ فى سبب منعه على لولٌن 
ألننا من والدة الجنة وأنت من والدة  ،أن لابٌل لال لهابٌل: أنا أحك بتوأمتً منن :أحدهما

 .(1)األرض. ذكره ابن إسحاق
ً وكان لابٌل  ،أنه منعه منها ألن توأمته كانت أحسن من هابٌل ومن توأمته :الثانً فمربا لربانا
 ً ً  ،حراثا ولرب لابٌل حزمة سنبل من  ،فمرب هابٌل سخلة سمٌنة من خٌار ماله ،وهابٌل راعٌا

وكان ذلن عبلمة المبول  ،فنزلت نار بٌضاء فرفعت لربان هابٌل وتركت لربان لابٌل ،شر ماله
ولم ٌكن فٌهم مسكٌن ٌتمرب بالصدلة علٌه وإنما كانت لَُربُُهم هكذا. وهذا معنى لول ابن 

 .(5)مسعود
: "وكان ال ٌولد آلدم -ملسو هيلع هللا ىلص-رج الطبري عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبًأخ 

وٌزوج جارٌة  ،جارٌةَ هذا البطن اآلخر ،مولود إال ولد معه جارٌة، فكان ٌزّوج ؼبلم هذا البطن
لابٌل وهابٌل. وكان  ،لابٌل :ؼبلَم هذا البطن اآلخر. حتى ولد له ابنان ٌمال لهما ،هذا البطن

وكان له أخت أحسن من أخت  ،وكان هابٌل صاحب َضْرعٍ. وكان لابٌل أكبرهما ،صاحب زرع
وهً  ،ولدت معً ،هً أختً :فؤبى علٌه ولال ،هابٌل. وإن هابٌل طلب أن ٌنكح أخت لابٌل

جها هابٌل ،أحسن من أختن جها! فؤمره أبوه أن ٌزّوِ فؤبى. وإنهما لربا لربانًا  ،وأنا أحك أن أتزوَّ
لال هللا عز ذكره  ،كان آدم ٌومبذ لد ؼاب عنهما إلى مكة ٌنظر إلٌها ،إلى هللا أٌُّهما أحك بالجارٌة

فإن لً بٌتًا بمكة فؤتِه. فمال آدم  :اللهم ال! لال :هل تعلم أن لً بٌتًا فً األرض ؟ لال ،ٌا آدمُ  :آلدم
 ،فؤبت. ولال للجبال فؤبت. ولال لمابٌل ،. ولال لؤلرضفؤبت ،احفظً ولدي باألمانة : للسماء

َن. فلما انطلك آدم ،نعم :فمال وكان لابٌل ٌفَخر  ،لربا لربانًا ،تذهب وترجع وتجُد أهلن كما ٌسرُّ
با ،وأنا أكبر منن ،هً أختً ،أنا أحك بها منن :علٌه فمال ًُّ والدي! فلما لرَّ لرب  ،وأنا وص

ففَرَكها فؤكلها. فنزلت  ،فوجد فٌها سنبلةً عظٌمة ،لابٌل ُحزمة سنبل هابٌل َجذَعة سمٌنة، ولّرب
أللتلنن حتى ال تنكح أختً! فمال  :فؽضب ولال ،وتركت لربان لابٌل ،النار فؤكلت لرباَن هابٌل

إنما ٌتمبَّل هللا من المتمٌن" :هابٌل
(ٔٓ). 

                                                                                                                                                                      

 .1ٕٕتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .1ٕٓ-2ٕٓ/ٓٔ(:ص2ٔ2ٔٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .1ٕٓ/ٓٔ(:ص2ٔ1ٔٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .2ٕ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .21ٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (٘)
 .2ٕٓ-ٕٙٓ/ٓٔ(:ص2ٔ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .1ٕ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٕٙٓ-ٕ٘ٓ/ٓٔ(:2ٔٗٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 . وسوؾ ٌؤتً.2ٕٓ-ٕٙٓ/ٓٔ(:2ٔ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .2ٕٓ-ٕٙٓ/ٓٔ(:2ٔ٘ٔٔتفسٌر الطبري) (ٓٔ)
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 :واختلؾ فً سبب لبول لربان هابٌل على وجهٌن
ُ ِمَن اْلُمتَِّمٌَن{، والتموى ها هنا الصبلة :ألنه كان أتمى هلل من لابٌل، لموله :أحدهما }إِنََّما ٌَتَمَبَُّل َّللاَّ

 .(ٔ)على ما ذكره المفسرون
وهذا لول  ،فلم ٌُتَمَبَّل منه ،ولابٌل تمرب بشر ماله ،ألن هابٌل تمرب بخٌار ماله فَتُمُبِّل منه :الثانً

 .(ٗ)، وأكثر المفسرون(ٖ)سماعٌل بن رافع، وا(ٕ)عبد هللا بن عمر
 ،لال عبدهللا بن عمر:" إّن ابنً آدم اللذٌن لّربا لربانًا فتمبّل من أحدهما ولم ٌتمبل من اآلخر 

واآلخر صاحب ؼنم. وأنهما أُمرا أن ٌمّربا لربانًا وإن صاحب الؽَنَم  ،كان أحدهما صاحب َحْرثٍ 
 ،بًة بها نفسه وإن صاحَب الحرث لّرب َشّر حرثهلرب أكرم ؼنمه وأسَمنَها وأحَسنَها طٌّ 

وان، ؼٌر طٌبٍة بها نفسه وإن هللا تمبّل لربان صاحب الؽنم ولم ٌتمبل لُربان  ،]الكوزن[ والزُّ
إْن كان الممتول ألشّد  ،أٌُم هللا :صاحب الحرث. وكان من لصتهما ما لص هللا فً كتابه. ولال

ُج أن ٌب ،الرجلٌن  .(٘)سَط ٌده إلى أخٌه"ولكن منعه التحرُّ
 ،كان أحدهما صاحب َؼنَم ،لال اسماعٌل بن رافع:" بلؽنً أن ابنً آدم لّما أُِمَرا بالمربان 

 ،وكان ٌحمله على ظهره من حبه ،فؤحبه حتى كان ٌإثره باللٌل ،وكان أُْنتَِج له َحَمٌل فً ؼنمه
فما زال ٌَْرتَع فً  ،حتى لم ٌكن له ماٌل أحبَّ إلٌه منه. فلما أُِمر بالمربان لّربه هلل فمبله هللا منه

 .(ٙ)الجنة حتى فُِدي به ابن إبراهٌم صلى هللا علٌهما"
 :واختلؾ فً لربانهما هل كان بؤمر، أو من لبل أنفسهما على لولٌن

أنهما أُمرا أن ٌمّربا لربانًا وذلن حٌن اختصما إلى أبٌهما آدم. وهذا لول عبدهللا بن  :أحدهما
 .(ٓٔ)، واختٌار والزمخشري(5)، وذكره ابن إسحاق(1)، واسماعٌل بن رافع(2)عمر

 .(ٖٔ)، وعطٌة(ٕٔ)، ومجاهد(ٔٔ)أنهما لربا من لِبَل أنفسهما. وهذا معنى لول ابن عباس :والثانً
فإن للت: كٌؾ كان لوله إنما ٌتمبل هللا من المتمٌن جوابا لموله:  لال الزمخشري:"

 }أللتلنن{؟ 
للت: لما كان الحسد ألخٌه على تمبل لربانه هو الذي حمله على توعده بالمتل لال له: إنما 

 أتٌت من لبل نفسن النسبلخها من لباس التموى، ال من لبلً، فلم تمتلنً؟
على تموى هللا التً هً السبب فً المبول؟ فؤجابه بكبلم  ومالن ال تعاتب نفسن وال تحملها

حكٌم مختصر جامع لمعان. وفٌه دلٌل على أن هللا تعالى ال ٌمبل طاعة إال من مإمن متك، فما 
 .(ٗٔ)أنعاه على أكثر العاملٌن أعمالهم"

 .(٘ٔ)لتلنَّن"[، أي:" فحسد لابٌُل أخاه، ولال: أل2ٕ :لوله تعالى:}لَاَل أَلَْلتُلَنََّن{ ]المابدة 
 .(ٔ)أللتلنن": للذي تُمُبّل منه لربانه ،لال الطبري:أي:" لال الذي لم ٌُتَمَبَّل منه لربانه

                                                           

 .1ٕ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 . وسوؾ ٌؤتً.ٖٕٓ-ٕٕٓ/ٓٔ(:ص2ٓ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 سوؾ ٌؤتً.. وٖٕٓ-ٕٕٓ/ٓٔ(:ص2ٓ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .1ٕ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٖٕٓ-ٕٕٓ/ٓٔ(:ص2ٓ٘ٔٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٕٕٓ/ٓٔ(:ص2ٓٗٔٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٕٕٓ/ٓٔ(:ص2ٓ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري)(2)
 .ٕٕٓ/ٓٔ(:ص2ٓٗٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٕٙٓ-ٕ٘ٓ/ٓٔ(:ص2ٔٗٔٔانظرن تفسٌر الطبري) (5)
 .ٕٗٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٓٔ)
فبٌنا ابنا آدم لاعدان إذ لاال  لو لربنا  لال ابن عباس:" ٖٕٓ/ٓٔ(:ص2ٓٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)

 .ٕ٘ٓ/ٓٔ(:ص2ٕٔٔٔ(، و)2ٔٔٔٔ. وانظر: تفسٌر الطبري)..."
 .ٕ٘ٓ-ٖٗٓ/ٓٔ(:ص2ٔٓٔٔ)-(2ٓ2ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٕ٘ٓ/ٓٔ(:ص2ٖٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .ٕٗٙ/ٔالكشاؾ: (ٗٔ)
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
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 .(ٕ)أللتلنن!" :....فحسده فماللال لتادة:"
 .(ٖ)، بسكون النون وتخفٌفها«أللتلنن»وروى زٌد عن ٌعموب: 

الفراء: إنما حذؾ ذكره، ألن لال ابن الجوزي:" المابل: هو الذي لم ٌتمبل منه. لال 
المعنى ٌدل علٌه، ومثل ذلن فً الكبلم أن تمول: إذا رأٌت الظالم والمظلوم أعنت، وإذا اجتمع 
السفٌه والحلٌم حمد، وإنما كان ذلن، ألن المعنى ال ٌشكل، فلو للت: مر بً رجل وامرأة، 

 .(ٗ)مرادن" فؤعنت، وأنت ترٌد أحدهما، لم ٌجز، ألنه لٌس هنان عبلمة تدل على
ُ ِمَن اْلُمتَِّمٌَن{ ]المابدة  [، أي:" فَردَّ هابٌل: إنما ٌتمبل هللا 2ٕ :لوله تعالى:}لَاَل إِنََّما ٌَتَمَبَُّل َّللاَّ

 .(٘)ممن ٌخشونه"
 .(ٙ)ما ذنبً ؟ إنما ٌتمبل هللا من المتمٌن" :"لال أللتلنن، فمال له أخوه:عن ابن عباس

جبت بمرباٍن مؽشوش بؤشّرِ  ،إنن لو اتمٌت هللا فً لربانن تُمُبل منن :ٌمول لال ابن زٌد:" 
ٌتمبل هللا منن وال ٌتمبل منً!  :وكان لال :وجبت أنا بمربان طٌِّب بخٌر ما عندي. لال  ،ما عندن

"(2). 
 لوالن: « اْلُمتَِّمٌنَ »وفً المراد بـ

 . (1)أحدهما: أنهم الذٌن ٌتمون المعاصً، لاله ابن عباس
 .(5)والثانً: أنهم الذٌن ٌتمون الشرن، لاله الضحان

وأصح األلوال فً تفسٌر }المتمٌن{ هنا، أي: المتمٌن هلل فً ذلن العمل، بؤن  لال السعدي:" 
 .(ٓٔ)"-ملسو هيلع هللا ىلص-ٌكون عملهم خالصا لوجه هللا، متبعٌن فٌه لسنة رسول هللا 

التموى[، أنها اتماء الشرن، فمن اتماه وهو وإجماع أهل السنة فً معنى ] لال ابن عطٌة:" 
موحد فؤعماله التً تصدق فٌها نٌته ممبولة، وأما المتمً للشرن والمعاصً فله الدرجة العلٌا من 
المبول والحتم بالرحمة، علم ذلن بؤخبار هللا تعالى، ال أن ذلن ٌجب على هللا تعالى عمبل، ولال 

 .(ٕٔ)"(ٔٔ)«ألمة الصبلةلربان متمً هذه ا»عدي بن ثابت وؼٌره: 
بؤداء ما كلفهم من  ،لال الطبري:" وٌعنً بموله:}من المتمٌن{، من الذٌن اتموا هللا وخافوه 

 .(ٖٔ)واجتناب ما نهاهم عنه من معصٌته" ،فرابضه
كبلم لبله محذوؾ تمدٌره: ولم تمتلنً وأنا لم أجن شٌبا وال ذنب لً فً  لال ابن عطٌة:" 

 .(ٗٔ)لبول هللا لربانً؟ أما إنً اتمٌته وكنت على ال حب الحك. وإنما ٌتمبل هللا من المتمٌن"
ً ؟ فمال لوم: كان كافراً  ولال  ،واختلؾ فً لابٌل هل كان عند لتل أخٌه كافراً أو فاسما

ً آخرون: بل كان رجل سو  . (٘ٔ)ء فاسما
ألبلت مع سعٌد بن جبٌر  :لال ،" أخبرنً عبد هللا بن عثمان بن خثٌم :لال ابن جرٌج

حتى إذا وازٌنا بمنزل َسُمَرةَ الصّواؾ، ولؾ  ،وهو متمَنّع متوكٌا على ٌدي ،أرمً الَجْمرة

                                                                                                                                                                      

 .ٕٓٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٕٓ-2ٕٓ/ٓٔ(:ص2ٔ2ٔٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .2ٖ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٖ)
 .2ٖ٘/ٔزاد المسٌر: (ٗ)
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٓٔ/ٓٔ(:ص2ٕٕٔٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٕٔٔ/ٓٔ(:ص2ٕٖٔٔأخرجه الطبري) (2)
 .2ٖ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (1)
 .ٕٔٔ/ٓٔ(:ص2ٕٗٔٔأخرجه الطبري) (5)
 .1ٕٕتفسٌر السعدي: (ٓٔ)
 كان لربان المتّمٌن، الصبلة". . وفٌه:"ٕٕٔ/ٓٔ(:ص2ٕٙٔٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .25ٔ-21ٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٕٔ)
 .ٕٔٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .21ٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٗٔ)
 .5ٕ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘ٔ)
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وٌنكحها ؼٌره من إخوتها. وكان   ،نهى أن ٌنكح المرأة أخوها تُْإمها :ٌحدثنً عن ابن عباس لال
وولدت امرأة دمٌمة لبٌحة. فمال أخو  ،ٌولد فً كل بطن رجٌل وامرأة. فُولدت امرأةٌ وسٌمةٌ 

فتمبل من صاحب  ،ال أنا أحك بؤختً. فمّربا لربانًا :أنكحنً أختن وأنكحن أختً. لال :الّدمٌمة
كبش محبوًسا عند هللا عز وجل حتى فمتله. فلم ٌزل ذلن ال ،ولم ٌتمبل من صاحب الزرع ،الكبش

فا فً ثَبٌِر ،أخرجه فً فداء إسحاق عند منزل سمرة الصواؾ، وهو على  ،فذبحه على هذا الصَّ
 ٌمٌنن حٌن ترمً الجمار.

فلم ٌزل بنو آدم على ذلن حتى  :ولال آخرون بمثل هذه المصة. لال ،لال ابن جرٌج 
 .(ٔ)األخوات"وذهب نكاح  ،فنكح ابنةَ عمه ،مضى أربعة آباء

 الفوابد:
 مشروعٌة التمرب إلى هللا تعالى بما ٌجب أن ٌتمرب به إلٌه تعالى. -ٔ
 عظم جرٌمة الحسد وما ٌترتب علٌها من اآلثار السٌبة. -ٕ
 لبول األعمال الصالحة ٌتولؾ على اإلخبلص فٌها هلل تعالى. -ٖ
 بٌان أول من سن جرٌمة المتل، وهو لابٌل. -ٗ
واحدا فمد سن لؽٌره أن ٌمتدي به، فكل من ٌمتل ٌؤخذ بحظه من إثم، وكذلن من أن من لتل  -٘

ما من نفس تمتل إال كان على ابن آدم »أنه لال:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أحٌا مثله فً األجر، ثبت عن النبً 
 .(ٖ)؛ ألنه أول من سن المتل(ٕ)«األول كفل منها

 
 المرآن

ًه ٌََدنَ  َ َربه اْلعَالَِمٌَن ) }لَئِْن بََسْطَت إِلَ ٌَْن أِلَْلتُلََن إِنًِّ أََخاُؾ َّللاه ({ 8ِٕلتَْمتُلَنًِ َما أَنَا بِبَاِسٍط ٌَِدَي إِلَ
 [8ٕ :]المائدة
 التفسٌر:

ًَّ ٌدَن لتمتُلنً ال تَِجُد منً مثل فْعلن، وإنً أخشى هللا ربَّ  ولال هابٌُل واعًظا أخاه: لَبْن َمَدْدَت إل
 الخبلبك أجمعٌن.

ًَّ ٌََدَن ِلتَْمتُلَنًِ{ ]المابدة  [، أي:" لال هابٌُل واعًظا أخاه: لَبْن 1ٕ :لوله تعالى:}لَبِْن بََسْطَت إِلَ
ًَّ ٌدَن لتمتُلنً"  .(ٗ)َمَدْدَت إل

 .(٘)أي: لبن لصدت لتلً" لال المرطبً: 
ألخٌه لما لال وهذا خبر من هللا تعالى ذكره عن الممتول من ابنً آدم أنه لال لال الطبري:" 

ًَّ ٌدن لتمتلنً":له أخوه الماتل  .(ٙ)أللتلنن: وهللا  لبن مددت إل
ٌَْن أِلَْلتُلََن{ ]المابدة [، أي:" ال تَِجُد منً مثل 1ٕ :لوله تعالى:}َما أَنَا بِبَاِسٍط ٌَِدَي إِلَ

 .(2)فْعلن"
 .(1)ما أنا بماّدٍ ٌدي إلٌن أللتلن" :ٌمول لال الطبري:"

 .(5)ما أنا بمنتصر، وألمسكنَّ ٌدي عنن" لال ابن عباس:"

                                                           

 .ٖٕٕ/ٓٔ(:ص2٘ٔٔٔأخرجه الطبري) (ٔ)
، ومسلم فً ٘ٔ، واالعتصام باب ٕ، والدٌات باب ٖٖحدٌث صحٌح، أخرجه البخاري فً الجنابز باب (ٕ)

، ٔ، وابن ماجة فً الدٌات باب ٔ، والنسابً فً التحرٌم باب ٗٔ، والترمذي فً العلم باب 2ٕالمسامة حدٌث 
: "ولد أخرجه الجماعة سوى أبً ٖٓٔ/ ٖ، ولال ابن كثٌر فً تفسٌره ٖٖٗ، ٖٓٗ، 1ٖٖ/ ٔلمسند وأحمد فً ا

 .2ٕ/ٔ، وتارٌخه 1ٕٔ/ٓٔ(:ص2ٖ1ٔٔداود، من طرق عن األعمش، به". وأخرجه الطري فً تفسٌره)
 . 5ٓ/ٕ(انظر: أحكام المرآن النب العربً:ٖ)
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٙٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (٘)
 .ٖٕٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٖٕٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٕٔ/ٓٔ(:2ٕ1ٔٔأخرجه الطبري) (5)
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الذي تمبل هللا لربانه لتمواه حٌن تواعده أخوه  ،ٌمول له أخوه الرجل الصالح لال ابن كثٌر:"
ٌَْن ألْلتُلََن{، :بالمتل على ؼٌر ما ذنب منه إلٌه ًَّ ٌََدَن ِلتَْمتُلَنًِ َما أَنَا بِبَاِسٍط ٌَِدَي إِلَ } لَبِْن بََسْطَت إِلَ

فؤكون أنا وأنت سواء فً الخطٌبة" ،ال ألابلن على صنٌعن الفاسد بمثلهأي:
(ٔ)

. 

أي:" فؤنا ال ألصد لتلن، فهذا استسبلم منه... ولٌل: المعنى: ال ألصد لتلن  لال المرطبً: 
بل ألصد الدفع عن نفسً، وعلى هذا لٌل: كان نابما فجاء لابٌل ورضخ رأسه بحجر على ما 

 .(ٕ)عمن ٌرٌد ظلمه جابزة وإن أتى على نفس العادي"ٌؤتً ومدافعة اإلنسان 
لٌل: كان ألوى من الماتل وأبطش منه، ولكنه تخرج عن لتل أخٌه  لال الزمخشري:"

 .(ٖ)واستسلم له خوفا من هللا ألن الدفع لم ٌكن مباحا فً ذلن الولت"
وإن لٌل: لم جاء الشرط بلفظ الفعل والجزاء بلفظ اسم الفاعل وهو لوله: }لبن 

 بسطت.....{ }ما أنا بباسط{؟ 
الجواب: لٌفٌد أنه ال ٌفعل ما ٌكتسب به هذا الوصؾ الشنٌع. ولذلن أكده بالباء المإكدة 

 .(ٗ)للنفً
ٌَْن أِلَْلتُلَنَ وفً   [، لوالن:1ٕ :{ ]المابدةلوله تعالى:}َما أَنَا بِبَاِسٍط ٌَِدَي إِلَ

 . (٘)أحدهما: أما أنا بمنتصر لنفسً، لاله ابن عباس
 . (ٙ)والثانً: ما كنت ألبتدبن، لاله عكرمة

 وفً سبب امتناعه من دفعه عنه لوالن: 
، وابن (2)أحدهما: أنه منعه التحرج مع لدرته على الدفع وجوازه له، لاله ابن عمر

 . (5)، وجمهور الناس(1)عباس
ج أن ٌبُسط إلى  ،إن كان الممتول ألشدَّ الرجلٌن ،واٌم هللا لال ابن عمر:"  ولكن منعه التحرُّ

 .(ٓٔ)أخٌه"
 .(ٕٔ)، ومجاهد(ٔٔ)والثانً: أن دفع االنسان عن نفسه لم ٌكن فً ذلن الولت جابزا، لاله الحسن

ال  لال ابن عطٌة:" والمول األول هو األظهر، ومن هنا ٌموى أن لابٌل إنما هو عاص 
كافر، ألنه لو كان كافرا لم ٌكن للتحرج وجه، وإنما وجه التحرج فً هذا أن المتحرج ٌؤبى أن 
ٌماتل موحدا وٌرضى بؤن ٌظلم لٌجازى فً اآلخرة، ونحو هذا فعل عثمان بن عفان رضً هللا 

 .(ٖٔ)عنه"
إن هللا عز ذكره لد  :وأولى المولٌن فً ذلن بالصواب أن ٌمال ولال اإلمام الطبري:"

م علٌهم لتل نفٍس بؽٌر نفس ظلًما ما أنا بباسط ٌدي إلٌن إن : وأن الممتول لال ألخٌه ،كان حرَّ
ًّ ٌدن  ألنه كان حراًما علٌه من لتل أخٌه مثُل الذي كان حراًما على أخٌه الماتل من  ،بسطت إل

 ،ن الماتَل حٌن أراد لتله وعزم علٌهفبل داللة على أ ،لتله. فؤما االمتناع من لتله حٌن أراد لتله
فترن دفعَه عن نفسه. بل لد ذكر  ،كان الممتول عالًما بما هو علٌه عازٌم منه ومحاوٌل من لتله

                                                           

 .1٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٖٙٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .ٕٗٙ/ٔالكشاؾ: (ٖ)
 .ٕٙٙ-ٕ٘ٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٗ)
 .ٖٕٔ/ٓٔ(:2ٕ1ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .2ٖ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٙ)
 .ٖٕٔ/ٓٔ(:2ٕ2ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٖٕٔ/ٓٔ(:2ٕ1ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .25ٔ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (5)
 .ٖٕٔ/ٓٔ(:2ٕ2ٔٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .2ٖ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٔٔ)
 .ٖٕٔ/ٓٔ(:2ٕ5ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .25ٔ/ٕالمحرر الوجٌز:  (ٖٔ)
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،  فإْذ كان ذلن (ٔ)فشَدخ رأسه بصخرةٍ  ،اؼتاله وهو نابم ،جماعة من أهل العلم أنه لتله ِؼٌلةً 
ٌكون جابًزا ادعاُء  ،مؤموًرا بترن منع أخٌه من لتلهولم ٌكن فً اآلٌِة داللة على أنه كان  ،ممكنًا

 .(ٕ)"إال ببرهان ٌجب تسلٌُمه ،ما لٌس فً اآلٌة
ولال المرطبً:" لال مجاهد: كان الفرض علٌهم حٌنبذ أال ٌستل أحد سٌفا، وأال ٌمتنع 
 ممن ٌرٌد لتله، لال علماإنا: وذلن مما ٌجوز ورود التعبد به، إال أن فً شرعنا ٌجوز دفعه
إجماعا. وفً وجوب ذلن علٌه خبلؾ، واألصح وجوب ذلن، لما فٌه من النهً عن المنكر. وفً 

، وحمله العلماء على (ٖ)الحشوٌة لوم ال ٌجوزون للمصول علٌه الدفع، واحتجوا بحدٌث أبً ذر
 .(ٗ)ترن المتال فً الفتنة، وكؾ الٌد عند الشبهة"
َ َربَّ  [، أي:" إنً أخشى هللا ربَّ 1ٕ :اْلعَالَِمٌَن{ ]المابدةلوله تعالى:}إِنًِّ أََخاُؾ َّللاَّ

 .(٘)الخبلبك أجمعٌن"
إنًّ أخاؾ هللا فً بسط ٌدي إلٌن إن بسطتها لمتلن، }رب العالمٌن{،  لال الطبري:أي:"

 .(ٙ)مالن الخبلبك كلها أن ٌعالبنً على بسط ٌدي إلٌن" :ٌعنً
بل أصبر وأحتسب" ،من أن أصنع كما ترٌد أن تصنع :أي لال ابن كثٌر:"

(2)
. 

ولٌس ذلن جبنا منً وال عجزا. وإنما ذلن ألنً }أخاؾ هللا رب  لال السعدي:أي:"
العالمٌن{ والخابؾ هلل ال ٌمدم  على الذنوب، خصوصا الذنوب الكبار. وفً هذا تخوٌؾ لمن 

 .(1)ٌرٌد المتل، وأنه ٌنبؽً لن أن تتمً هللا وتخافه"
فالماتل والممتول  ،"إذا تواجه المسلمان بسٌفٌهما : أنه لالعن النبً ملسو هيلع هللا ىلص ،ثبت فً الصحٌحٌن

"إنه كان حرٌصا على لتل  :هذا الماتل فما بال الممتول ؟ لال ،ٌا رسول هللا :فً النار". لالوا

صاحبه"
(5)

. 

فإنما أراد بذلن إذا لصد كل واحد منهما صاحبه ظلما على نحو ما  لال الجصاص:"
 .(ٓٔ)ٌفعله أصحاب العصبٌة والفتنة"

"أشهد أن رسول هللا  :وعن بُْسر بن سعٌد ؛ أن سعد بن أبً ولاص لال عند فتنة عثمان

والماشً خٌر من  ،الماشً والمابم خٌر من ،الماعد فٌها خٌر من المابم ،"إنها ستكون فتنة» :ملسو هيلع هللا ىلص لال

ًَّ لٌمتلنً لال :. لال«الساعً ًّ بٌتً فبسط ٌده إل (ٔٔ)«"كن كابن آدم» :أفرأٌت إن دخل عل
. 

ًَّ ٌََدَن  :"إن أول من أخذ بهذه اآلٌة من هذه األمة :لال أٌوب السَّْختٌَانً } لَبِْن بََسْطَت إِلَ
َ َربَّ اْلعَالَِمٌَن { لَعُثْمان بن عفان ر ٌَْن ألْلتُلََن إِنًِّ أََخاُؾ َّللاَّ ضً هللا ِلتَْمتُلَنًِ َما أَنَا بِبَاِسٍط ٌَِدَي إِلَ

عنه"
(ٕٔ)

. 

 :ولال ،ً خلفهركب النبً ملسو هيلع هللا ىلص حمارا وأردفن» :عن أبً ذر لال ،عن عبد هللا بن الصامت
كٌؾ  ،أرأٌت إن أصاب الناس جوٌع شدٌد ال تستطٌع أن تموم من فراشن إلى مسجدن ،"ٌا أبا ذر

أرأٌت إن أصاب الناس موٌت  ،"ٌا أبا ذر :"تعفؾ" لال :لال هللا ورسوله أعلم. لال :تصنع ؟". لال
"اصبر".  :له أعلم. لالهللا ورسو :كٌؾ تصنع ؟" للت ،ٌعنً المبر ،وٌكون البٌت فٌه بالعبد ،شدٌد

                                                           

 .ٕٕٔ/ٓٔ:ص(2ٗ5ٔٔ) -(2ٗٙٔٔوهذا لول ابن عباس، ومجاهد، وابن جرٌج، انظر: تسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٕٗٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
( وسنن أبً داود برلم 1ٗٙ(، و صحٌح مسلم برلم )5ٗٔ/٘سوؾ ٌؤتً. وانظر: الحدٌث فً المسند ) (ٖ)
 .(ٕٙ٘ٔ( وسنن ابن ماجة برلم )2ٙٔ( وسنن الترمذي برلم )ٖٔٗ)
 .ٖٙٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٗٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .1ٕٕتفسٌر السعدي: (1)
 .( من حدٌث أبً بكرة ، رضً هللا عنه111ٕ( وصحٌح مسلم برلم )ٖٔ( صحٌح البخاري برلم )(5)
 .2ٗ/ٗأحكام المرآن: (ٓٔ)
 .(5ٖٗٔالترمذي برلم )( وسنن 1٘ٔ/ٔالمسند )(ٔٔ)
 .1ٙ/ٖأخرجه ابن أبً حاتم كما فً تفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
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 ،ٌعنً حتى تؽرق حجارة الزٌت من الدماء ،أرأٌت إن لتل الناس بعضهم بعضا ،"ٌا أبا ذر :لال
فإن لم أتَْرن ؟  :"العد فً بٌتن وأؼلك علٌن بابن". لال :هللا ورسوله أعلم. لال :كٌؾ تصنع ؟". لال

ولكن إن  ،"إذًا تشاركهم فٌما هم فٌه :فآخذ سبلحً ؟ لال :فكن فٌهم  لال ،"فؤت من أنت منهم :لال

(ٔ)«فؤلك طرؾ ردابن على وجهن حتى ٌبوء بإثمه وإثمن" ،خشٌت أن ٌروعن شعاع السٌؾ
. 

ًّ لال مما  :سمعت هذا ٌمول فً ناس :فسمعت رجبل ٌمول ،"كنا فً جنازة ُحذٌَفة :عن ِرْبِع
ًّ  ،فؤللجنَّه ،ى ألصى بٌت فً داري"لبن التتلتم ألنظرن إل :سمعت من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فلبن دخل َعل

فؤكون كخٌر ابنً آدم" ،ها  بإ بإثمً وإثمن :فبلن أللولن
(ٕ)

. 
 الفوائد:

ال ٌجوز فً دٌن هللا لتل النفس المسلمة إال بإحدى ثبلث كما فً الحدٌث الذي ٌروٌه  -ٔ
لال: " ال ٌحل دم امرئ مسلم ٌشهد أن ال  -ملسو هيلع هللا ىلص  -البخاري ومسلم عن ابن مسعود أن رسول هللا 

المارق من الدٌن، إله إال هللا، وأنً رسول هللا، إال بإحدى ثبلث: النفس بالنفس، والثٌب الزانً، و
 .(ٖ)التارن للجماعة "

صلى هللا  -وفً صحٌح البخاري عن ابن عمر رضً هللا عنهما لال: لال رسول هللا 
" إن من  :: " لن ٌزال المإمن فً فسحة من دٌنه ما لم ٌصب دماً حراماً ". لال ابن-علٌه وسلم 

 .(ٗ)رام بؽٌر حله " ورطات األمور التً ال مخرج لمن أولع نفسه فٌها سفن الدم الح
المسلمٌن أن ٌماتل بعضهم بعضاً، وأخبر أن الماتل والممتول  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولد حذر الرسول 

: " إذا تواجه المسلمان بسٌفٌهما، فالماتل -ملسو هيلع هللا ىلص  -فً النار، فعن أبً بكرة لال: لال رسول هللا 
ٌا رسول هللا، هذا الماتل، فما بال الممتول؟ لال: " إنه  والممتول فً النار" لال: فملت، أو لٌل:

 .(٘)كان حرٌصاً على لتل صاحبه "
ولذا فإن العبد الصالح أبى أن ٌماتل أخاه، خشٌة أن ٌكون من أهل النار، فباء الماتل 

 بإثمه وإثم أخً.
من هللا  أنه ما عبد هللا بمثل الخوؾ من هللا، وطرٌك الخوؾ والحزن والشفمات والحٌاء -ٕ

َ َربَّ اْلعَالَِمٌَن{ ]المابدة(ٙ)تبارن وتعالى  [.1ٕ :، لال:}إِنًِّ أََخاُؾ َّللاَّ
أن الخوؾ من هللا تعالى إٌمان، فمن خاؾ ؼٌره فإنما صرؾ إلٌه حما من حموق ربه، فؤما -ٖ

}إِنَّ  من أخلص للخوؾ له، فإنه جل جبله مدحه وأثنى علٌه ووعده إال من ٌوم الفزع، فمال:
ٌِْب لَُهْم َمْؽِفَرةٌ َوأَْجٌر َكبٌٌِر{ ]الملن  [.ٕٔ :الَِّذٌَن ٌَْخَشْوَن َربَُّهْم بِاْلؽَ

َّْمِه فَؤُولَبَِن ُهُم اْلفَابُِزوَن{ ]النور َ َوٌَت َ َوَرُسولَهُ َوٌَْخَش َّللاَّ  [.ٕ٘ :ولال: }َوَمْن ٌُِطعِ َّللاَّ
ا َمْن َخاَؾ َممَاَم َربِِّه َونَهَ  ًَ اْلَمؤَْوى (ٓٗى النَّْفَس َعِن اْلَهَوى)ولال: }َوأَمَّ فَِإنه اْلَجنهةَ ِه  

 [ٔٗ-ٓٗ :{ ]النازعات 
ا)ولال: } َ ٌَْجعَْل لَهُ َمْخَرجا ٌُْث ََّل ٌَْحتَِسُب ) (َٕوَمْن ٌَتهِك َّللاه َ ٌَْجعَْل لَهُ ِمْن أَْمِرِه َٖوٌَْرُزْلهُ ِمْن َح (َوَمْن ٌَتهِك َّللاه

ا{ ]الطَلق  [ٗ-ٕ :ٌُْسرا
وجاء عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال: "لن ٌلج النار حتى ٌكتب من خشٌة هللا حتى ٌعود اللبن إلى 

 .(1()2)الضرع"

                                                           

( 2ٙٔ( وسنن الترمذي برلم )ٖٔٗ( وسنن أبً داود برلم )1ٗٙ(، وصحٌح مسلم برلم )5ٗٔ/٘المسند )(ٔ)
 .(ٕٙ٘ٔوسنن ابن ماجة برلم )

 .12/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 ..2ٙٙٔ. ومسلم برلم: 121ٙالبخاري برفم: أخرجه  (ٖ)
رواه البخاري فً صحٌحه، كتاب الدٌات، باب لول هللا تعالى: ]ومن ٌمتل مإمنا متعمد[ ، فتح الباري: (ٗ)
(ٕٔ/ٔ12 ). 
 .( ٖٕٕٔ/ٗرواه مسلم، كتاب الفتن، باب إذا تواجه المسلمان بسٌفهما: )(٘)
 . ٙٓٔ(انظر: شرح السنة للبربهاري:ٙ)
 .٘ٔ٘/ٔالمنهاج فً شعب اإلٌمان للبٌهمً: (2)
 . ٘ٔ٘/ٔ(انظر: المنهاج فً شعب اإلٌمان:1)
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ولد جاء فً العمد الفرٌد البن عبد ربه عبارة تصور مولؾ علً من ممتل عثمان أحسن 
سابلن عن مسؤلة كانت منن تصوٌر لال سعٌد الخزاعً: "لمٌت علًٌّا بعد الجمل، فملت له: إنً 

ومن عثمان، فإن نجوت الٌوم نجوت ؼًدا إن شاء هللا، لال: سل عما بدا لن، للت: أخبرنً أي 
منزلة وسعتن إذ لتل عثمان ولم تنصره؟ لال: إن عثمان كان إماًما وأنه نهى عن المتال، ولال: 

وسعت عثمان إذا استسلم؟  من سلَّ سٌفه فلٌس منً، فلو لاتلنا دونه عصٌناه، لال: فؤي منزلة
ًَّ ٌََدَن ِلتَْمتُلَنًِ َما أَنَا بِبَاِسٍط ٌَِدي  لال: المنزلة التً وسعت ابن آدم إذ لال ألخٌه: }لَبِْن بََسطَت إِلَ

َ َربَّ اْلعَالَِمٌَن{" ٌَْن ألَْلتُلََن إِنًِّ أََخاُؾ َّللاَّ إِلَ
(ٔ). 

"ما علمت أن علًٌّا اتُِّهم فً دم  وما أروع ما لاله دمحم بن سٌرٌن فً هذا الموضوع:
 .(ٕ)عثمان حتى بوٌع، فلما بوٌع اتهمه الناس، وذلن أمر مركوز فً الطبابع"

 
 المرآن

({ 9ٕ}إِنًِّ أُِرٌُد أَْن تَبُوَء بِِإثِْمً َوإِثِْمَن فَتَُكوَن ِمْن أَْصَحاِب النهاِر َوَذِلَن َجَزاُء الظهاِلِمٌَن )
 [9ٕ :]المائدة
 التفسٌر:

إنً أرٌد أن ترجع حامبل إثم لَتْلً، وإثمن الذي علٌن لبل ذلن، فتكون من أهل النار ومبلزمٌها، 
 وذلن جزاء المعتدٌن.

[، أي:" إنً أرٌد أن ترجع حامبل 5ٕ :لوله تعالى:}إِنًِّ أُِرٌُد أَْن تَبُوَء بِإِثِْمً َوإِثِْمَن{ ]المابدة 
 .(ٖ)إثم لَتْلً، وإثمن الذي علٌن لبل ذلن"

 .(ٗ)أن تحمل إثم لتلً وإثم الذي كان منن لبل لتلً" لال الواحدي:أي:" 
ٌعنً: إنً أرٌد أن ترجع بإثمً، ٌعنً: بمتلن إٌاي، وبإثمن الذي عملت  لال السمرلندي:" 

 .(٘)لبل لتلً، وهً الخٌانة فً المربان وؼٌره"
 .(ٙ)أي: أن ترجع إلى هللا بإثمً وإثمن" لال الزجاج:" 
 .(2)فكؤنه مرٌد لمتله مجازا وإن لم ٌكن مرٌدا حمٌمة" انً:"لال السمع 
 .(1)المراد باإلثم وبال المتل وما ٌجره من استحماق العماب" لال الزمخشري:" 
أي: إنى أرٌد باالبتعاد من ممابلة الجرٌمة بمثلها أن ترجع إن فعلتها ملتبسا  لال المراؼً:" 

 .(5)لخاص بن الذي كان من آثاره عدم لبول لربانن"بإثمى وإثمن أي بإثم لتلن إٌاى، وإثمن ا
لال ابن عطٌة:" لوله:}إنً أرٌد أن تبوء بإثمً وإثمن{ اآلٌة، لٌست هذه بإرادة محبة  

وشهوة، وإنما هو تخٌر فً شرٌن، كما تمول العرب فً الشر خٌار، فالمعنى إن لتلتنً وسبك 
ً فً اآلخرة، و}تبوء{، معناه: تمضً بذلن لدر فاختٌاري أن أكون مظلوما سٌستنصر هللا ل

متحمبل. ولوله: }بإثمً وإثمن{، لٌل معناه: بإثم لتلً وسابر آثامن التً أوجبت أن ال ٌتمبل 
 .(ٓٔ)منن"

[ أي: تمٌم بهذه 5ٕلوله: }إنً أرٌد أن تبوء بإثمً وإثمن{، ]المابدة:  لال الراؼب:" 
 :(ٔٔ)الحالة. لال

                                                           

 . ٖ٘-ٕ٘/٘(العمد الفرٌد:ٔ)
 .2ٕٓ/ٙ(:ص2ٖٔٓٓمصنؾ ابن ابً شٌبة) (ٕ)
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٙٔالوجٌز: (ٗ)
 .1ٖٗ/ٔبحر العلوم: (٘)
 .2ٙٔ/ٕمعانً المرآن: (ٙ)
 .ٖٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (2)
 .ٕٙٙ/ٔالكشاؾ: (1)
 .55/ٙتفسٌر المراؼً: (5)
 .25ٔ/ٕالمحرر الوجٌز:  (ٓٔ)
 الشطر للبٌد، وعجزه:(ٔٔ)
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 أنكرت باطلها وبإت بحمها
البواء: مساواة األجزاء فً المكان، خبلؾ النبو الذي هو منافاة األجزاء. ٌمال: وأصل 

مكان بواء: إذا لم ٌكن نابٌا بنازله، وبوأت له مكانا: سوٌته فتبوأ، وباء فبلن بدم فبلن ٌبوء به 
ءا ِلمَْوِمُكما بِمِ  ٌْنا إِلى ُموسى َوأَِخٌِه أَْن تَبَوَّ  ،[12ْصَر بٌُُوتاً ]ٌونس: أي: ساواه، لال تعالى: }َوأَْوَح

أَ ِصْدٍق{]ٌونس:  أْنا بَنًِ إِْسرابٌَِل ُمبَوَّ ُئ اْلُمْإِمنٌَِن َمماِعَد ِلْلِمتاِل ]آل عمران/  ،[5َٖولَمَْد بَوَّ تُبَّوِ
ٌُْث ٌَشاُء ]ٌوسؾ:  ،[ٕٔٔ أُ ِمْنها َح  [.ٌَٙ٘تَبَوَّ

 .(ٔ)«كان علٌه السبلم ٌتبّوأ لبوله كما ٌتبّوأ لمنزله»وروي أنه: 
أُْت الرمح: هٌؤت له مكانا، ثم لصدت الطعن به، ولال علٌه السبلم:  ًّ »وبَوَّ من كذب عل

 :(ٖ)، ولال الراعً فً صفة إبل(ٕ)«متعّمدا فلٌتبوأ ممعده من النّار
 لها أمرها حتى إذا ما تبّوأت             بؤخفافها مؤوى تبّوأ مضجعا

 لمضجعه. موافما للرعً طلب الراعً لنفسه متبّوأأي: ٌتركها الراعً حتى إذا وجدت مكانا  
أَ فبلن كناٌة عن التزّوج، كما ٌعبّر عنه بالبناء فٌمال: بنى بؤهله.   وٌمال: تَبَوَّ

وٌستعمل البََواء فً مراعاة التكافإ فً المصاهرة والمصاص، فٌمال: فبلن بواء لفبلن 
ِ{]األنفال:إذا ساواه، ولوله عّز وجّل: }باَء بِؽََضٍب ِمَن  أي: حّل مبّوأ ومعه ؼضب هللا،  ،[َّٙٔللاَّ

أي: عموبته، ولوله: }بِؽََضٍب{ فً موضع حال، كخرج بسٌفه، أي: رجع، ال مفعول نحو: مّر 
بزٌد. واستعمال )باء( تنبٌها على أّن مكانه الموافك ٌلزمه فٌه ؼضب هللا، فكٌؾ ؼٌره من 

ْرُهْم بِعَذاٍب أَِلٌٍم{ ]آل عمران:األمكنة؟ وذلن على حّد ما ذكر فً لوله:}فَ   .(ٗ)[..."ٕٔبَّشِ
 [، وجوه:5ٕ :لوله تعالى:}إِنًِّ أُِرٌُد أَْن تَبُوَء بِإِثِْمً َوإِثِْمَن{ ]المابدةوفً  

، وابن (٘)وهذا لول ابن عباس ،أحدها: أن تبوء بإثم لتلً وإثمن الذي علٌن من معاصٌن وذنوبن
 .(5)-فً أحدى الرواٌات-، ومجاهد(1)، ولتادة(2)، والضحان(ٙ)مسعود
ولٌل: كؤنه كان ٌمنعه عن المتل، وأراد ترن المتل؛ كٌبل ٌبوء باإلثم. ذكره  :والثانً

لٌل }بإثمً{، أي: بإثم لتلى، }وإثمن{، أي: الذي من أجله لم ٌتمبل لربانن. لاله والثالث: و
 .(ٔٔ)الزجاج

}وإثمن{: ما أضمرت فً نفسن من الحسد والعداوة. حكاه  }بإثمً{: أن تمتلنً،والرابع: ولٌل: 
 .(ٔ)الماترٌدي عن المتبً

                                                                                                                                                                      

 عندي ولم ٌفخر علً كرامها
 .ٙ٘/ ٔ، والعباب الفاخر )بوء( 2ٓٔ/ ٔ، شرح المعلمات 21ٔوهو فً دٌوانه ص 

انظر العباب: )بوء( ، واللسان  ( لال الصاؼانً: وٌمال: باء بحمه، أي: ألر، وذا ٌكون أبدا بما علٌه ال له.ٕ)
 .)بوء( ، والمجمل )بوء( 

أخرجه « كان رسول هللا صلّى هللا علٌه وسلم ٌتبّوأ لبوله كما ٌتبوأ لمنزله»( الحدٌث عن أبً هرٌرة لال: (ٔ)
الطبرانً فً األوسط، وهو من رواٌة ٌحٌى بن عبٌد بن دجً عن أبٌه. لال الهٌثمً: ولم أر من ذكرهما، وبمٌة 

/ ٔ. وأخرجه الحارث بن أبً أسامة، وانظر: المطالب العالٌة 5ٕٓ/ ٔجاله موثمون. انظر: مجمع الزوابد ر
ٔ٘. 

فً الممدمة،  ٔٗٔفً الجنابز، ومسلم رلم  ٖٓٔ/ ٖالحدٌث صحٌح متفك على صحته وهو فً فتح الباري (ٕ)
ه أكثر من ستٌن صحابٌا إال هذا، باب تؽلٌظ الكذب على رسول هللا. ولال جعفر الكتانً: ال ٌعرؾ حدٌث روا
 .ٖٕ٘/ ٔ، وشرح السنة ٖٕوال حدٌث اجتمع على رواٌته العشرة المبشرة إال هو. انظر: نظم المتناثر ص 

 .٘٘ٙ/ ٔ، والفابك 2ٖٗ/ ٕ، والجمهرة ٗٗٗ/ ٗ، وؼرٌب الحدٌث ٗٙٔالبٌت فً دٌوانه ص (ٖ)
 .5٘ٔ-1٘ٔالمفردات فً ؼرٌب المرآن: (ٗ)
 .ٕ٘ٔ/ٓٔ(:ص2ٖٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٕ٘ٔ/ٓٔ(:ص2ٖٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٕٙٔ/ٓٔ(:ص2ٖ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٕ٘ٔ/ٓٔ(:ص2ٖٕٔٔ(، و)2ٖٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٕٙٔ-ٕ٘ٔ/ٓٔ(:ص2ٖٗٔٔ(، )2ٖٖٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٖٔ/ٕانظر: تفسٌر السمعانً: (ٓٔ)
 .ٕ٘ٙ/ٔ، وذكره الزمخشري فً الكشاؾ:2ٙٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٔٔ)
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؛ (ٕ)ولال الحسن: "ترجع }بإثمً{ بمتلن إٌاي، }وإثمن{، ٌعنً: الكفر الذي كان علٌه" والخامس:
 .(ٖ)ألنه ٌمول: كان أحدهما كافرا فمتل صاحبه؛ فٌرجع بالكفر

لاتلتن ولتلتن، وإثم نفسن فً لتالً ولتلً. حكاه ابن ولٌل المعنى: }بإثمً{، إن لو والسادس: 
إذا التمى المسلمان بسٌفٌهما فالماتل »عطٌة، ولال:" وهذا هو اإلثم الذي ٌمتضٌه لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص 

والممتول فً النار، لٌل ٌا رسول هللا هذا الماتل فما بال الممتول؟ لال: إنه كان حرٌصا على لتل 
فكؤن هابٌل أراد: أنً لست بحرٌص على لتلن، فاإلثم الذي كان ٌلحمنً لو كنت  ،(ٗ)«صاحبه

 .(٘)حرٌصا على لتلن أرٌد أن تحمله أنت مع إثمن فً لتلً"
ً  ،وإثمن بمتلن لً ،والسابع: ٌعنً: أن تبوء بإثمً فى خطاٌاي وهذا لول  ،فتبوء بهما جمٌعا

 .(ٙ)مجاهد
ما  :وٌذكرون فً ذلن حدٌثا ال أصل له ،ولد ٌتوهم  كثٌر من الناس هذا المول لال ابن كثٌر:" 

ْبر ال ٌمر بذنب » :لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :ترن الماتل على الممتول من ذنب....عن عابشة لالت لتل الصَّ

(2)«إال محاه
. 

فؤما أن تحمل  ،المتل ذنوبهوهذا بهذا ال ٌصح، ولو صح فمعناه أن هللا ٌكفر عن الممتول بؤلم  
فإن الممتول ٌطالب الماتل فً  ،وهو الؽالب ،على الماتل فبل. ولكن لد ٌتفك هذا فً بعض األشخاص

فإن نفدت ولم ٌستوؾ حمه أخذ من سٌبات الممتول  ،العََرصات فٌإخذ له من حسناته بمدر مظلمته
فربما ال ٌبمى على الممتول خطٌبة إال وضعت على الماتل. ولد صح الحدٌث  ،فُطِرَحت على الماتل

والمتل من أعظمها وأشدها" ،بذلن عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً المظالم كلها
(1)

. 

ً :" إن}إِنًِّ أُِرٌُد أَْن تَبُوَء بِإِثِْمً َوإِثِْمَن{:أن ٌمال فً تفسٌر لوله تعالى: -وهللا أعلم-والراجح 
أرٌد أن تنصرؾ بخطٌبتن فً لتلن إٌاي، وذلن هو معنى لوله:}إنً أرٌد أن تبوء بإثمً{،  وأما 

وذلن معصٌته هللا جل ثناإه فً أعماٍل ِسَواه، وذلن إلجماع  ،}وإثمن{، فهو إثمه بؽٌر لتله:معنى
. وإذا كان أهل التؤوٌل علٌه. ألن هللا عز ذكره لد أخبرنا أن كل عامل فجزاُء عمله له أو علٌه

وإنما ٌإخذ الماتل بإثمه  ،فؽٌر جابز أن ٌكون آثام الممتول مؤخوذًا بها الماتل ،ذلن حكمه فً خلمه
 .(5)دون ما ركبَه لتٌلُه" ،بالمتل المحرم وسابر آثاِم معاصٌه التً ارتكبها بنفسه

وزجًرا له لو انزجر" ،وهذا الكبلم متضمن موعظة له لو اتعظ لال ابن كثٌر:" 
(ٔٓ)

. 
[، أي:" فتكون من أهل النار 5ٕ :لوله تعالى:}فَتَُكوَن ِمْن أَْصَحاِب النَّاِر{ ]المابدة 

 .(ٔٔ)ومبلزمٌها"
 .(ٕٔ)وولود النار المخلدٌن فٌها" ،فتكون بمتلن إٌاي من سكان الجحٌم لال الطبري:أي:" 
أي: فتكون بما حملت من اإلثمٌن من أهل النار فى اآلخرة جزاء  لال المراؼً:" 

 .(ٖٔ)ظلمن"

                                                                                                                                                                      

 .55ٗ/ٖانظر: تفسٌر الماترٌدي: (ٔ)
 .55ٗ/ٖتفسٌر الماترٌدي: (ٕ)
 .55ٗ/ٖانظر: تفسٌر الماترٌدي: (ٖ)
( وسنن ابن ماجة ٘ٔو  ٗٔ( وصحٌح مسلم )فتن حدٌث ٓٔوفتن باب  ٕٕصحٌح البخاري )إٌمان باب (ٗ)

 .( ٔٔ)فتن باب 
 .25ٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (٘)
 .ٕٙٔ/ٓٔ(:ص2ٖٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
( "كشؾ األستار" ولال البزار : "ال نعلمه ٌروي عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص إال من هذا الوجه ، ٘ٗ٘ٔمسند البزار برلم )(2)

 .وال نعلم أسنده إال ٌعموب"
 .11-12/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .2ٕٔ-ٕٙٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (5)
 .11/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .2ٕٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .55/ٙتفسٌر المراؼً: (ٖٔ)
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دلٌل على أنهم كانوا فً ذلن الولت  "}فَتَُكوَن ِمْن أَْصَحاِب النَّاِر{، لال المرطبً:لوله: 
مكلفٌن لد لحمهم الوعد والوعٌد. ولد استدل بمول هابٌل ألخٌه لابٌل:}فتكون من أصحاب النار{ 

ن كافرا، ألن لفظ أصحاب النار إنما ورد فً الكفار حٌث ولع فً المرآن، وهذا على أنه كا
، ومعنى:}من أصحاب النار{، مدة كونن (ٔ)مردود هنا بما ذكرناه عن أهل العلم فً تؤوٌل اآلٌة

 .(ٕ)فٌها "
 .(ٖ)[، أي:" وذلن جزاء المعتدٌن"5ٕ :لوله تعالى:}َوَذِلَن َجَزاُء الظَّاِلِمٌَن{ ]المابدة 
ٌن  ،الزابلٌن عن لصد السبٌل ،والنار ثواُب التاركٌن طرٌك الحك لال الطبري:أي:"  المتعّدِ

 .(ٗ)ما ُجِعل لهم إلى ما لم ٌجعل لهم"
 .(٘)والنار جزاء كل ظالم" لال المراؼً:أي:" 
ٌحتمل أن ٌكون من لول هابٌل ألخٌه، وٌحتمل أن ٌكون إخبارا من هللا  لال ابن عطٌة:" 

 .(ٙ)"-ملسو هيلع هللا ىلص- تعالى لدمحم
 ،"وإنا لنجد ابَن آدم الماتَل ٌماِسم أهل النار لسًمة صحًٌحة العذابَ  :لال عبد هللا بن عمرو 

 .(2)علٌه شطُر عذابهم"
عن عبد هللا بن مسعود لال:" لال النبً صلى هللا  ،عند عبد هللا بن مرة ،وروى األعمش 

َل كفٌل منهاما من نفس تمتل ظلًما إال :علٌه وسلم ذلن بؤنه أول من َسنَّ  ، كان على ابن آدم األوَّ
 .(1)المتل"

إال كان على ابن آدم األول والشٌطان  ،ما من ممتول ٌمتل ظلًما ولال إبراهٌم النخعً:" 
 .(5)كفٌل منه"

إن أشمى الناس  :أنه كان ٌمول :أنه ُحّدِث عن عبد هللا بن عمرو ،عن حكٌم بن حكٌمو 
إال لحك به  ،ما ُسِفن دم فً األرض منذ لَتَل أخاه إلى ٌوم المٌامة ،رجبل الْبُن آدم الذي لتل أخاه

ل من سنَّ المتل" ،منه شًء  .(ٓٔ)وذلن أنه أوَّ
 الفوابد:

أن فٌما لصه علٌنا الوحً من لتل لابٌل ألخٌه هابٌل بٌان لما فً استعداد البشر من التنازع  -ٔ
رابز الفطرة بالتعارض بٌن عاطفة وشٌجة الرحم، وحب العلو والرجحان، واالمتٌاز على بٌن ؼ

األلران فً رؼابب النفس ومنافعها، وما لد ٌلد من الحسد، وما لد ٌتبع الحسد من البؽً 
والعدوان. فضرب هللا لنا مثبل لبٌان هاتٌن الحمٌمتٌن ؛ لٌرتب علٌه بٌان كون ؼرٌزة الدٌن بل 

المهذبة للفطرة البشرٌة بترجٌح الحك على الباطل والخٌر على الشر، فكان لابٌل  هداٌته هً
 مثبل لمن ؼلبت علٌه النزعة الثانٌة، وهابٌل مثبل لمن ؼلبت علٌه األولى بترجٌح هداٌة الدٌن.

 أن مثوى الظالمٌن هو عذاب النار.-ٕ
 

 المرآن

                                                           

 .25ٔ/ٕانظر: المحرر الوجٌز:  (ٔ)
 .1ٖٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1ٕٔ-2ٕٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .55/ٙتفسٌر المراؼً: (٘)
 .25ٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٙ)
 .1ٕٔ/ٓٔ(:2ٖ2ٔٔأخرجه الطبري) (2)
، ومسلم فً ٘ٔ، واالعتصام باب ٕ، والدٌات باب ٖٖحدٌث صحٌح، أخرجه البخاري فً الجنابز باب (1)

، ٔ، وابن ماجة فً الدٌات باب ٔ، والنسابً فً التحرٌم باب ٗٔ، والترمذي فً العلم باب 2ٕالمسامة حدٌث 
: "ولد أخرجه الجماعة سوى أبً ٖٓٔ/ ٖ، ولال ابن كثٌر فً تفسٌره ٖٖٗ، ٖٓٗ، 1ٖٖ/ ٔوأحمد فً المسند 

 .2ٕ/ٔ، وتارٌخه 1ٕٔ/ٓٔ(:ص2ٖ1ٔٔداود، من طرق عن األعمش، به". وأخرجه الطري فً تفسٌره)
 .5ٕٔ/ٓٔ(:2ٗٓٔٔأخرجه الطبري) (5)
 .5ٕٔ/ٓٔ(:ص2ٗٔٔٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
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َعْت لَهُ نَْفُسهُ لَتَْل أَِخٌِه   [ٖٓ :({ ]المائدةٖٓفَمَتَلَهُ فَؤَْصبََح ِمَن اْلَخاِسِرٌَن )}فََطوه
 التفسٌر:

 فََزٌَّنت لمابٌَل نفُسه أن ٌمتل أخاه، فمتله، فؤصبح من الخاسرٌن الذٌن باعوا آخرتهم بدنٌاهم.
َعْت لَهُ نَْفُسهُ لَتَْل أَِخٌِه فَمَتَلَهُ{ ]المابدةلوله تعالى:  لمابٌَل نفُسه أن  فََزٌَّنت [، أي:"ٖٓ :}فََطوَّ

 .(ٔ)ٌمتل أخاه، فمتله"
 .(ٕ)تابعته" لال الزجاج:أي:" 
لته وزٌَّنت له ذلن" لال الواحدي:أي:"  سهَّ

(ٖ). 
 .(ٗ)ٌعنً: تابعت له نفسه على لتل أخٌه" لال السمرلندي:" 
بعد هذه  :أي ،وشجعته على لتل أخٌه فمتله ،فحسنت وسّولت له نفسه :أي لال ابن كثٌر:" 

الموعظة وهذا الزجر"
(٘)

. 

فوسعته له وٌسرته، من طاع له المرتع: إذا اتسع. ولرأ الحسن:  لال الزمخشري:أي:" 
 .(ٙ)فطاوعت"

َعْت لَهُ نَْفُسهُ لَتَْل أَِخٌِه فَمَتَلَهُ{ ]المابدةلوله تعالى:وفً    [، الوال:ٖٓ :}فََطوَّ
 .(2)ٌعنى شجعت له نفسه لتل أخٌه، وهو لول مجاهد :أحدها

زٌَّنَت له، وهو لول لتادة :ٌعنً :والثانً
(1). 

 .(5)ٌعنً فساعدته :والثالث
 .(ٓٔ)فؽلت، من الطوع. حكاه الزجاج عن المبردوالرابع: ٌعنً: 

والمعنى فً جمٌع ذلن أنه فعله طوعا من نفسه ؼٌر متكره له وٌمال إن  لال الجصاص:" 
العرب تمول طاع لهذه الظبٌة أصول الشجر وطاع فبلن كذا أي أتاه طوعا وٌمال انطاع بمعنى 
انماد وٌمال طوعت له نفسه وال ٌمال أطاعته نفسه على هذا المعنى ألن لولهم أطاع ٌمتضى 

ر وذلن ؼٌر موجود فً نفسه ولٌس كذلن الطوع ألنه ال ٌمتضً لصد أمنه لموافمة معنى األم
أمرا وال ٌجوز أن ٌكون آمر لنفسه وال ناهٌا لها إذ كان موضوع األمر والنهً ممن هو أعلى 
لمن دونه ولد ٌجوز أن ٌوصؾ بفعل ٌتناوله وال ٌتعدى إلى ؼٌره كمولن حرن ؼٌره ولتل نفسه 

 .(ٔٔ)كما ٌمال حرن ؼٌره ولتل ؼٌره"
لال المفسرون: سهلت له نفسه لتل أخٌه. ومنهم من لال شجعته، وتحمٌك  لال الرازي:" 

الكبلم أن اإلنسان إذا تصور من المتل العمد العدوان كونه من أعظم الكبابر، فهذا االعتماد ٌصٌر 
صارفا له عن فعله، فٌكون هذا الفعل كالشًء العاصً المتمرد علٌه الذي ال ٌطٌعه بوجه البتة، 

إذا أوردت النفس أنواع وساوسها صار هذا الفعل سهبل علٌه، فكؤن النفس جعلت بوساوسها ف
 .(ٕٔ)العجٌبة هذا الفعل كالمطٌع له بعد أن كان كالعاصً المتمرد علٌه"

 والسبب الذي من أجله لتله، وفٌه وجوه: ،كٌؾ كانت ،ثم اختلفوا فً صفة لتله إٌاه 

                                                           

 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٙٔ/ٕمعانً المرآن: (ٕ)
 .ٖٙٔالوجٌز: (ٖ)
 .1ٖٗ/ٔبحر العلوم: (ٗ)
 .11/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٕٙٙ/ٔالكشاؾ: (ٙ)
 .ٕٕٔ/ٓٔ(:ص2ٗٗٔٔ)-(2ٕٗٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٕٕٔ/ٓٔ(:ص2ٗ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٖٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)
 .2ٙٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٓٔ)
 .1ٗ/ٗم المرآن:أحكا (ٔٔ)
 .ٖٓٗ/ٔٔمفاتبح الؽٌب: (ٕٔ)
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بَصخرة. وهذا  المول رواه السدي عن عبد هللا بن مسعود،  أحدها:أنه  وجده نابًما فشَدخ رأسه
 .(ٔ)وعن ناس من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

فؤخذ طًٌرا فمطع رأسه، ثم وضعه  ،والثانً: أنه لم ٌدر كٌؾ ٌمتله، فتمثَّل إبلٌس له فً هٌبة طٌر
 . (ٖ)جرٌج ، وابن(ٕ)فعلَّمه المتل. وهذا لول مجاهد ،بٌن حجرٌن فشَدخ رأسه

إن هللا عز ذكره لد أخبر عن  :وأولى األلوال فً ذلن بالصواب أن ٌمال لال الطبري:" 
وال خبر عندنا ٌمطع العذر بصفة لتله إٌاه. وجابٌز أن ٌكون على نحو ما لد  ،الماتل أنه لتل أخاه

وهللا أعلم أيُّ ذلن كان. ؼٌر أن  ،ذكر السدّي فً خبره وجابٌز أن ٌكون كان على ما ذكره مجاهد
 .(ٗ)المتل لد كان ال شن فٌه"

فؤصبح من الخاسرٌن الذٌن باعوا  [، أي:"ٖٓ :}فَؤَْصبََح ِمَن اْلَخاِسِرٌَن{ ]المابدةلوله تعالى: 
 .(٘)آخرتهم بدنٌاهم"

 .(ٙ)النمصان"«: الخسران»أي ممن خسر حسناته و لال النحاس:" 
 .(2)ٌعنً: فصار من المؽبونٌن فً العموبة" لال السمرلندي:" 
 .(1)خسر دنٌاه بإسخاط والدٌه وآخرته بسخط هللا علٌه" لال الواحدي:أي:" 
وهم الذٌن باعوا  ،من حزب الخاسرٌن ،فؤصبح الماتل أخاه من ابنً آدم لال الطبري:أي:" 

 .(5)وخابوا فً صفمتهم" ،هوؼبنوا فٌ ،فُوكسوا فً بٌعهم ،بإٌثارهم إٌاها علٌها ،آخرتهم بدنٌاهم
ممن خسر حسناته، وكان حٌن لتله سلبه ثٌابه وتركه عارٌا باألرض  لال الزجاج:أي:" 

 .(ٓٔ)المفار"
ٌعنً: خسر نفسه بإهبلكه إٌاها لموله تعالى إن الخاسرٌن الذٌن خسروا  لال الجصاص:" 

على أن المتل كان لٌبل وإنما أنفسهم وأهلٌهم ٌوم المٌامة وال داللة فً لوله فؤصبح من الخاسرٌن 
 :(ٔٔ)المراد به ولت مبهم جابز أن ٌكون لٌبل وجابز أن ٌكون نهارا وهو كمول الشاعر

 أصبحت عاذلتً معتله 
 :(ٕٔ)ولٌس  المراد النهار دون اللٌل، وكمول اآلخر

 ٌلحٌننى وألومهنّه  بكرت علّى عواذلى            
وهذا عادة العرب فً إطبلق مثله والمراد به الولت ولم ٌرد بذلن أول النهار دون آخره 

 .(ٖٔ)المبهم"

                                                           

 .ٕٕٕ-ٕٕٔ/ٓٔ(:ص2ٗٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٕٕٕ/ٓٔ(:ص2ٗ5ٔٔانظر تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٕٕٕ/ٓٔ(:ص2ٗ1ٔٔ(، و)2ٗ2ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٕٕٗ-ٖٕٕ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .52ٕ/ٕمعانً المرآن: (ٙ)
 .1ٖٗ/ٔبحر العلوم: (2)
 .ٖٙٔالوجٌز: (1)
 .ٕٕٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (5)
 .2ٙٔ/ٕمعانً المرآن: (ٓٔ)
، والزهرة 2ٖٕٔ/ٖالبٌت لمسكٌن بن عامر الحنظلً، كما فً  المعانً الكبٌر فً أبٌات المعانً: (ٔٔ)

 ، والبٌت تمامه:" لرمْت بل هً وحمى للصخْب.1ٖٔ/ٔ]مرلم آلٌا[، وأمالً المالً:5ٕٕللبؽدادي:
، والجمل 2ٖ٘/ ٔ، وتخرٌجه فٌه، وزد علٌه: ؼرٌب أبى عبٌد، وؼرٌب الحدٌث البن لتٌبة ٙٙدٌوانه ص (ٕٔ)

، ورصؾ المبانى 2ٕٙ، واألزهٌة ص 5ٕٗ، والبؽدادٌات ص 1ٖٖ/ ٕ، واألصول ٖٖٔالمنسوب للخلٌل ص 
. وٌؤتى هذا الشعر فى المعاجم، 11ٔ/ ٔ، وشرح أبٌات المؽنى 55ٖ، وفهارسه، والجنى الدانى ص 5ٔٔص 

( ٖٙى: إِْن هذاِن لَساِحراِن اآلٌة )فى مادة )أنن(، وفى كتب التفسٌر وإعراب المرآن، فى الكبلم على لوله تعال
، وتفسٌر ٖٗٗ/ ٕ، وإعراب المرآن للنحاس ٖٖٙ/ ٖمن سورة طه. انظر مثبل معانى المرآن وإعرابه للزجاج 

 .1ٕٔ/ ٔٔ،2ٕٗ/ ٙالمرطبى 
 .5ٗ-1ٗ/ٗأحكام المرآن: (ٖٔ)
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لٌل: إن لابٌل لما لتل أخاه هرب إلى عدن من أرض الٌمن، فؤتاه إبلٌس  لال الرازي:" 
ولال: إنما أكلت النار لربان هابٌل ألنه كان ٌخدم النار وٌعبدها، فإن عبدت النار أٌضا حصل 

 ممصودن، فبنى بٌت نار وهو أول من عبد النار.
، ولٌل بالبصرة وروي أن هابٌل لتل وهو ابن عشرٌن سنة، وكان لتله عند عمبة حراء

فً موضع المسجد األعظم، وروي أنه لما لتله اسود جسده وكان أبٌض، فسؤله آدم عن أخٌه، 
فمال ما كنت علٌه وكٌبل، فمال بل لتلته، ولذلن اسود جسدن، ومكث آدم بعده مابة سنة لم 

 .(ٔ)ٌضحن لط"
 الفوابد:

َعْت لَهُ نَْفُسهُ لَتَْل أَِخٌِه{ -ٔ ، على أنه كان ٌهاب لتل أخٌه، وتجبن فطرته دونه، ٌدلأن لوله }فََطوَّ
فما زالت نفسه األمارة بالسوء تشجعه علٌه حتى تجرأ ولتل عمب التطوٌع ببل تفكر وال تدبر 

 للعالبة.
لالت المعتزلة: لو كان خالك الكل هو هللا تعالى لكان ذلن التزٌٌن والتطوٌع مضافا إلى هللا  -ٕ

 تعالى ال إلى النفس.
: أنه لما أسندت األفعال إلى الدواعً، وكان فاعل تلن الدواعً هو هللا تعالى فكان فاعل وجوابه

 .(ٕ)األفعال كلها هو هللا تعالى
 

 المرآن
ٌْلَتَا أََعَجْزُت  ٌَْؾ ٌَُواِري َسْوَءةَ أَِخٌِه لَاَل ٌَا َو ُ ُؼَراباا ٌَْبَحُث فًِ اأْلَْرِض ِلٌُِرٌَهُ َك أَْن }فَبَعََث َّللاه

 [ٖٔ :({ ]المائدةٖٔأَُكوَن ِمثَْل َهَذا اْلؽَُراِب فَؤَُواِرَي َسْوَءةَ أَِخً فَؤَْصبََح ِمَن النهاِدِمٌَن )
 التفسٌر:

لما لتل لابٌُل أخاه لم ٌعرؾ ما ٌصنع بجسده، فؤرسل هللا ؼرابًا ٌحفر حفرةً فً األرض لٌدفن 
ٌه؟ فتعجَّب لابٌل، ولال: أعجزُت أن أصنع مثل فٌها ؼرابًا َمٌِّتًا؛ لٌدل لابٌل كٌؾ ٌدفن ُجثمان أخ

صنٌع هذا الؽراب فؤستَُر عورة أخً؟ فَدفََن لابٌل أخاه، فعالبه هللا بالندامة بعد أن رجع 
 بالخسران.

ُ ُؼَرابًا ٌَْبَحُث فًِ اأْلَْرِض{ ]المابدة  [، أي:" فؤرسل هللا ؼرابًا ٖٔ :لوله تعالى:}فَبَعََث َّللاَّ
 .(ٖ)ألرض لٌدفن فٌها ؼرابًا َمٌِّتًا"ٌحفر حفرةً فً ا

فؤثار هللا للماتل إذ لم ٌدر ما ٌصنع بؤخٌه الممتول، ؼرابًا ٌحفر فً  لال الطبري:أي:" 
 .(ٗ)فٌثٌر ترابها" ،األرض

، وعكفت علٌه الطٌر والسباع تنتظر (٘)فضَّمه إلٌه حتى أروح ،لما لتله ندم لال عطٌة:" 
 .(ٙ)متى ٌَْرمً به فتؤكله"

 .(2)فجعل ٌحثُو علٌه" ،لتل ؼراٌب ؼرابًا لتادة:" لال
كان ٌحمله على عاتمه مابة سنة ال ٌدري ما  :وارى الؽراب الؽراب. لال لال مجاهد:" 

 .(1)حتى رأى الؽراب ٌدفن الؽراَب" ،ٌحمله وٌضعه إلى األرض ،ٌصنع به
 ٌعلم كٌؾ ٌَْدفن. وال ،:" لما مات الؽبلم تَركه بالعراءلال السدي بإسناده إلى الصحابة 

فحفر له ثم َحثا علٌه. فلما رآه  ،فالتتبل فمتل أحدهما صاحبه ،فبعث هللا جل وعّز ؼرابٌن أخوٌن

                                                           

 . وسوؾ ٌؤتً ذكر تلن النصوص فً تفسٌر اآلٌة التالٌة.ٕٔٗ/ٔٔمفاتٌح الؽٌب: (ٔ)
 .ٕٔٗ-ٕٓٗ/ٔٔمفاتٌح الؽٌب: (مٕ)
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5ٕٕ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .أروح اللحم ، وأراح  . أنتن(٘)
 .ٕٕٙ/ٓٔ(:ص2٘5ٔٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .2ٕٕ/ٓٔ(:ص2ٙٔٔٔأخرجه الطبري) (2)
 .2ٕٕ/ٓٔ(:ص2ٕٙٔٔأخرجه الطبري) (1)
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فبعث هللا : فهو لول هللا ،ٌا وٌلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الؽراب فؤواري سوأة أخً : لال
 .(ٔ)ؼرابًا ٌبحث فً األرض لٌرٌه كٌؾ ٌواري سوأة أخٌه "

معناه ٌفتش التراب بمنماره وٌثٌره، ومن هذا سمٌت سورة براءة  عطٌة:"لال ابن  
 :(ٕ)البحوث ألنها فتشت عن المنافمٌن ومن ذلن لول الشاعر

 إن الناس ؼطونً تؽطٌت عنهم                وإن بحثونً كان فٌهم مباحث
  .(ٖ)وفً مثل: ال تكن كالباحث عن الشفرة"

 :(ٗ)لال الشاعرو
 السوء لامت برجلها             إلى مدٌة مدفونة تستثٌرهافكانت كعنز 

ٌَْؾ ٌَُواِري َسْوَءةَ أَِخٌِه{ ]المابدة [، أي:" لٌدل لابٌل كٌؾ ٌدفن ٖٔ :لوله تعالى:}ِلٌُِرٌَهُ َك
 .(٘)ُجثمان أخٌه"

 .(ٙ)لٌرٌه كٌؾ ٌواري جٌفةَ أخٌه" لال الطبري:أي:" 
}لٌرٌه{، فٌه وجهان: األول: لٌرٌه هللا، أو لٌرٌه الؽراب، أي لٌعلمه، ألنه  لال الرازي:" 

 .(2)لما كان سبب تعلمه فكؤنه لصد تعلٌمه على سبٌل المجاز"
والضمٌر فً لوله: }سوأة أخٌه{، ٌحتمل أن ٌعود على لابٌل وٌراد  لال ابن عطٌة:" 

باألخ الؽراب المٌت، واألول أشهر  باألخ هابٌل، وٌحتمل أن ٌعود على الؽراب الباحث وٌراد
 .(1)فً التؤوٌل"

 :(5)[، وجوهٖٔ :َسْوَءةَ أَِخٌِه{ ]المابدة وفً معنى لوله تعالى:}
 .(ٓٔ)ٌعنً: عورة أخٌه. ذكره السمرلندي :أحدها

}سوأة أخٌه{: عورة أخٌه، وهو ما ال ٌجوز أن ٌنكشؾ من جسده،  لال الرازي:" 
 .(ٔٔ)والسوأة الفضٌحة لمبحها"

السوأة: العورة، وخصت بالذكر مع أن المراد مواراة جمٌع الجسد  لال ابن عطٌة:" 
 .(ٕٔ)لبلهتمام بها، وألن سترها أوكد"

 .(ٗٔ). وهذا اختٌار اإلمام الطبري(ٖٔ)فمٌل لجٌفته سوأة ،جٌفة أخٌه ألنه تركه حتى أنتن :والثانً
 .(٘ٔ)ٌعنً: جسده المٌت، فإنه مما ٌستمبح أن ٌرى. أفاده البٌضاوي والثالث:

هذه الحالة التً تسوء الناظر بمجموعها، وأضٌفت إلى « بالسوأة»وٌحتمل أن ٌراد والرابع: 
الممتول من حٌث نزلت به النازلة ال على جهة الؽض منه بل الؽض حك للماتل وهو الذي أتى 

 .(ٙٔ)أفاده ابن عطٌة«. بالسوأة»
 :وفً الؽراب المبعوث لوالن

                                                           

 .ٕٕ٘/ٓٔ(:ص2٘ٗٔٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٖٗٔ/ٙ، وذكره المرطبً: 1ٔٔ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (ٕ)
 بتمامه. ٖٗٔ/ٙ، وذكره المرطبً: 1ٔٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٖ)
 .ٖٗٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .5ٕٕ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٔٗ/ٔٔمفاتٌح الؽٌب: (2)
 .1ٔٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (1)
 .ٖٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)
 .1ٖٗ/ٔانظر: بحر العلوم: (ٓٔ)
 .ٖٔٗ/ٔٔمفاتٌح الؽٌب: (ٔٔ)
 .1ٔٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٕٔ)
 .ٖٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .5ٕٕ/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .ٕٗٔ/ٕانظر: تفسٌر البٌضاوي: (٘ٔ)
 .1ٔ/!ٕانظر: المحرر الوجٌز: (ٙٔ)
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ً على صورة الؽراب، فبحث األرض على سوأة أخٌه حتى عرؾ كٌؾ  :أحدهما أنه كان ملكا
 .(ٔ)ٌدفنه. ذكره الماوردي

 :(ٕ)أنه كان ؼراباً، بحث األرض على ؼراب آخر. وفٌه وجوه :والثانً
فتنازعا فالتتبل، فمتل أحدهما أحدها: أن لابٌل لم ٌدر كٌؾ ٌفعل بهابٌل حتى بعث هللا الؽرابٌن، 

 بحث األرض علٌه.اآلخر، ف
حتى بعث هللا جل وعز  ،لال ابن عباس:" مكث ٌحمل أخاه فً ِجراٍب على رلبته سنًة 

 .(ٖ)أعجزُت أن أكون مثل هذا الؽراب  ؟ فدفن أخاه": فمال ،فرآهما ٌبحثان ،الؽَُرابٌن
جنبه مٌت وابن آدم الماتل ٌنظر إلٌه بعث هللا ؼرابًا حتى حفر آلخر إلى  :لال مجاهد:"

 .(ٗ)ثم بحث علٌه حتى ؼٌَّبه"
 الثانً: أن الؽراب إنما بعث لٌري ابن آدم كٌفٌة المواراة لهابٌل خاصة.

والثالث: ولٌل: إن الؽراب بحث األرض على طعمه  لٌخفٌه إلى ولت الحاجة إلٌه، ألنه من 
، وذكره (٘)مواراة أخٌه. وهذا لول أبً مسلمعادة الؽراب فعل ذلن، فتنبه لابٌل ذلن على 

 .(ٙ)المرطبً
 .(2)لال أبو مسلم: "عادة الؽراب دفن األشٌاء فجاء ؼراب فدفن شٌبا فتعلم ذلن منه" 
وظاهر اآلٌة أن هابٌل هو أول مٌت من بنً آدم، ولذلن جهلت سنة  لال المرطبً:" 

 .(1)المواراة"
ٌْلَتَا  أََعَجْزُت أَْن أَُكوَن ِمثَْل َهَذا اْلؽَُراِب فَؤَُواِرَي َسْوَءةَ أَِخً{ لوله تعالى:}لَاَل ٌَا َو

[، أي:" فتعجَّب لابٌل، ولال: أعجزُت أن أصنع مثل صنٌع هذا الؽراب فؤستَُر ٖٔ :]المابدة
 .(5)عورة أخً؟"

ٌعنً: أضعفت فً الحٌلة أن أكون مثل هذا الؽراب، فؤؼطً عورة  لال السمرلندي:"
 .(ٓٔ)أخً"

ذكر لنا أنهما ؼرابان التَتبَل فمتل  ،أنه بعثه هللا عز ذكره ٌبحُث فً األرض لال لتادة:"
ًّ ٌَْحثًِ على المٌت الترابَ  ،وذلن ٌعنً ابن آدم ٌنظر ،أحدهما صاحبه فعند ذلن لال  ،وجعل الح

 .(ٔٔ)}من النادمٌن{" :إلى لوله ،}ٌا وٌلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الؽراب{ اآلٌة:ما لال
ًُّ ٌواري سوأة  ،بعث هللا ؼرابًا حًٌّا إلى ؼراب مٌّت لال الضحان:"  فجعل الؽراب الح

}ٌا وٌلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الؽراب{، : فمال ابن آدم الذي لتل أخاه ،الؽراب المٌت
 .(ٕٔ)اآلٌة"

لوله:}ٌا وٌلتى{، اعتراؾ على نفسه باستحماق العذاب، وهً كلمة  لال الرازي:" 
تستعمل عند ولوع الداهٌة العظٌمة، ولفظها لفظ النداء، كؤن الوٌل ؼٌر حاضر له فناداه 

زٌادة بٌان كما فً لوله: }ٌا  «ٌا»لٌحضره، أي أٌها الوٌل احضر، فهذا أوان حضورن، وذكر 
 .(ٖٔ)["2ٕوٌلتى أألد{ ]هود: 

                                                           

 .ٖٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .1ٙ/ٕانظر: أحكام المرآن الن العربً: (ٕ)
 .ٕٕ٘/ٓٔ(:ص2ٕ٘ٔٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٕٕٙ-ٕٕ٘/ٓٔ(:ص2٘٘ٔٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٖٔٗ/ٔٔانظر: مفاتٌح الؽٌب: (٘)
 .ٔٗٔ/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (ٙ)
 . .ٖٔٗ/ٔٔمفاتٌح الؽٌب:(2)
 .ٕٗٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (1)
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .1ٖٗ/ٔبحر العلوم: (ٓٔ)
 .2ٕٕ/ٓٔ(:ص2ٙٓٔٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .2ٕٕ/ٓٔ(:ص2ٙٗٔٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .ٕٖٗ/ٔٔمفاتٌح الؽٌب: (ٖٔ)
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لكن من العرب من ٌبدل من الٌاء ألفا « ٌا وٌلتً»واألصل « ٌا وٌلتى»الجمهور: ولرأ 
وٌا ؼبلما وٌمؾ بعضهم على هاء السكت فٌمول ٌا وٌلتاه. « ٌا وٌلتى»وٌفتح الٌاء لذلن فٌمولون 

ونداء الوٌلة هو على معنى احضري فهذا أوانن، وهذا « ٌا وٌلتى»ولرأ الحسن بن أبً الحسن 
[ وفً لوله: ٌا عجبا وما جرى مجراه من نداء هذه ٖٓلوله:}ٌا حسرة{ ]ٌس: هو الباب فً 

 .(ٔ)األمور التً ال تعمل وهً معان
بفتح الجٌم. ولرأ ابن مسعود والحسن والفٌاض وطلحة بن « أعجزت»ولرأ الجمهور:  

 .(ٕ)بكسر الجٌم، وهً لؽة« أعجزت»:سلٌمان
بسكون الٌاء، وهً لؽة لتوالً « فؤواري»ولرأ طلحة بن مصرؾ والفٌاض بن ؼزوان: 

  .(ٖ)الحركات
[، أي:" فعالبه هللا بالندامة بعد أن رجع ٖٔ :لوله تعالى:}فَؤَْصبََح ِمَن النَّاِدِمٌَن{ ]المابدة

 .(ٗ)بالخسران"
"عبله هللا بندامة بعد خسران" :لال الحسن البصري

(٘)
. 

 .(ٙ)على حمله حٌث لم ٌدفنه حٌن لتله" لال السمرلندي:أي:
 .(2)من معصٌة هللا عز ذكره فً لتله أخاه" ،على ما فرط منه لال الطبري:أي:" 

لما  :لال ،فٌما ٌذكر عن بعض أهل العلم بالكتاب األّول ،عن ابن إسحاقأخرج الطبري 
ل لتٌل من بنً آدم  ،فٌما ٌزعمون ،ولم ٌَْدر كٌؾ ٌوارٌه. وذلن أنه كان ،لتله ُسِمط فً ٌدٌه أوَّ

وأّول مٌت لال:}ٌا وٌلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الؽراب فؤواري سوأة أخً{ اآلٌة،  إلى 
لوله:}ثم إن كثًٌرا منهم بعد ذلن فً األرض لمسرفون{، لال: وٌزعم أهل التوراة أن لابٌل حٌن 

ما كنت علٌه  ،ما أدري :أٌن أخون هابٌل ؟ لال  ،ٌا لابٌل :لتل أخاه هابٌل لال له جل ثناإه
اآلن أنت ملعون من  ،إّن صوت دم أخٌن لٌناِدٌنً من األرض :رلٌبًا! فمال هللا جل وعز له

فإنها ال تعود  ،األرِض التً فتحت فاها فبلعت دم أخٌن من ٌدن. فإذا أنت عملت فً األرض
ن أن تؽفرها! لد عظمت خطٌبتً م :تعطٌن حرثَها حتى تكون فزًعا تابًها فً األرض. لال لابٌل

وكل من  ،وأكون فزًعا تابًها فً األرض ،وأتوارى من لُدَّامن ،أخرجتنً الٌوم عن وجه األرض
 ،وال ٌكون كل من لتل لتٌبل ٌجزى بواحٍد سبعة ،لٌس ذلن كذلن :لمٌنً لتلنً! فمال هللا جل وعز

وخرج لابٌل  ،ن وجدهولكن من لتل لابٌل ٌجزي سبعة، وجعل هللا فً لابٌل آٌة لببل ٌمتله كل م
 .(1)من لدام هللا عز وجل من شرلً عدن الجنة"

فلُِعنت فلم تَْنَشؾ األرض دًما  ،وعن خٌثمة لال:"لما لتل ابن آدم أخاه نَِشفت األرض دمه
 .(5)بعد"

 فان لٌل: ألٌس الندم توبة، فلم لم ٌمبل منه؟ فعنه خمسة أجوبة: 
لمن تمدمنا، وٌكون توبة لهذه األمة، ألنها خصت أحدها: أنه ٌجوز أن ال ٌكون الندم توبة 

 . (ٓٔ)بخصابص لم تشارن فٌها، لاله الحسن بن الفضل
 .(ٔٔ)والثانً: أنه ندم على حمله ال على لتله

                                                           

 .1ٔٔ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (ٔ)
 .1ٔٔ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (ٕ)
 .1ٔٔ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (ٖ)
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5ٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .1ٖٗ/ٔبحر العلوم: (ٙ)
 .5ٕٕ/ٓٔتفسٌر الطبري: (2)
هذا الذي رواه ابن إسحك من لول أهل التوراة ، تجده فً كتاب . 1ٕٕ/ٓٔ(:ص2ٙ٘ٔٔتفسٌر الطبري) (1)

 الموم فً سفر التكوٌن ، فً اإلصحاح الرابع ، وهو ترجمة أخرى لهذه الفمرة من هذا اإلصحاح.
 .5ٕٕ/ٓٔ(:ص2ٙٙٔٔأخرجه الطبري) (5)
 .5ٖ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٓٔ)
 .5ٖ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٔٔ)
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لال الرازي:" لما لم ٌعلم الدفن إال من الؽراب صار من النادمٌن على حمله على ظهره  
 . (ٔ)سنة"

 . (ٕ)لتلهوالثالث:أنه ندم إذ لم ٌواره حٌن 
لال الرازي:" أنه كان عالما منه بكٌفٌة دفنه، فإنه ٌبعد فً اإلنسان أن ال ٌهتدي إلى هذا  

المدر من العمل، إال أنه لما لتله تركه بالعراء استخفافا به، ولما رأى الؽراب ٌدفن الؽراب 
ت األرض، اآلخر رق للبه ولال: إن هذا الؽراب لما لتل ذلن اآلخر فبعد أن لتله أخفاه تح

 .(ٖ)أفؤكون ألل شفمة من هذا الؽراب"
 . (ٗ)والرابع: أنه ندم على فوات أخٌه، ال على ركوب الذنب

 .(٘)أنه ندم ولم ٌستمر ندمه والخامس:
 والسادس: أنه ندم عندما رأى إكرام هللا لهابٌل بؤن لٌض له الؽراب حتى واراه.

ولال لوم: كان لابٌل ٌعلم الدفن، ولكن ترن أخاه بالعراء استخفافا به،  لال المرطبً:" 
فبعث هللا ؼرابا ٌبحث التراب على هابٌل لٌدفنه، فمال عند ذلن:}ٌا وٌلتى أعجزت أن أكون مثل 
هذا الؽراب فؤواري سوأة أخً فؤصبح من النادمٌن{، حٌث رأى إكرام هللا لهابٌل بؤن لٌض له 

 .(ٙ)ولم ٌكن ذلن ندم توبة" الؽراب حتى واراه،
أنه ما كان ٌعلم كٌؾ ٌدفن الممتول، فلما تعلم ذلن من الؽراب علم أن الؽراب أكثر  والسابع:

علما منه وعلم أنه إنما ألدم على لتل أخٌه بسبب جهله وللة معرفته، فندم وتلهؾ وتحسر على 
 .(2)فعله. أفاده الرازي

تركه بالعراء استخفافا به بعد لتله، فلما رأى أن أن ندمه كان ألجل أنه  لال الرازي:" 
الؽراب دفنه ندم على لساوة للبه ولال: هذا أخً وشمٌمً ولحمه مختلط بلحمً ودمه مختلط 
بدمً، فإذا ظهرت الشفمة من الؽراب على الؽراب ولم تظهر منً على أخً كنت دون الؽراب 

ب، ال ألجل الخوؾ من هللا تعالى فبل جرم فً الرحمة واألخبلق الحمٌدة فكان ندمه لهذه األسبا
 .(1)لم ٌنفعه ذلن الندم"

أنه صار من النادمٌن على لتل أخٌه، ألنه لم ٌنتفع بمتله، وسخط علٌه بسببه أبواه  والثامن:
 .(5)وإخوته، فكان ندمه ألجل هذه األسباب ال لكونه معصٌة

ط، فكل من جاء بشروطه لبل لال ابن العربً:" كل من ندم فمد سلم، لكن الندم له شرو 
 .(ٓٔ)منه، ومن أخل بها أو بشًء منها لم ٌمبل"

لما رأى لابٌل فعل الؽراب تنبه على ما ٌجب أن ٌصنع بؤخٌه، ورأى  لال ابن عطٌة:" 
}ٌا وٌلتى أعجزت{ اآلٌة، واحتمر نفسه ولذلن ندم... ثم :لصور نفسه وجهل البشر باألمور، فمال

على ما كان منه من معصٌة هللا فً لتله حٌث ال ٌنفعه الندم، واختلؾ إن لابٌل وارى أخاه وندم 
 .(ٔٔ)العلماء فً لابٌل هل هو من الكفار أو من العصاة، والظاهر أنه من العصاة"

 .(ٕٔ)لال أبو اللٌث عن ابن عباس: "لو كانت ندامته على لتله لكانت الندامة توبة منه"و 

                                                           

 .ٕٖٗ/ٔٔمفاتٌح الؽٌب: (ٔ)
 .5ٖ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٕ)
 .ٕٖٗ/ٔٔمفاتٌح الؽٌب: (ٖ)
 ٕٗٔ/ٙ، وتفسٌر المرطبً:5ٖ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٗ)
 .ٕٗٔ/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (٘)
 .ٕٗٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .ٕٖٗ/ٔٔمفاتٌح الؽٌب: (2)
 .ٕٖٗ/ٔٔمفاتٌح الؽٌب: (1)
 .ٕٖٗ/ٔٔانظر: مفاتٌح الؽٌب: (5)
 .11/ٕأحكام المرآن: (ٓٔ)
 .1ٔٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔٔ)
 .ٔٔٔ/ٗ، ومحاسن التؤوٌل:ٕٗٔ/ٙ، وتفسٌر المرطبً:1ٖٗ/ٔانظر: بحر العلوم: (ٕٔ)
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ًّ  أخبر عنه أنّه ندم وأنّه فً النّار، ولالومن الؽرٌب أّن هللا وإن لٌل: أنه  صلّى  -النّب
 .(ٔ): "النَِّدُم تَوبَةٌ"-هللا علٌه وسلم 

 :(ٕ) فمال علماإنا عنه ثبلثة أَْوُجهٍ 
لكن النَدم له شروٌط، من  ،أحدها: أّن الحدٌث لم ٌصّح، ولكن المعنى صحٌٌح، وكلُّ من ندم َسِلمَ 

 بها ولم ٌؤت بها لم ٌُْمبل منه. جاء بها لُبَِل منه، ومن أََخلَّ 
. -الثّانً   لٌل: معناه نَِدَم ولم ٌَستَمّر نََدُمه، وإنّما ٌُْمبَُل النََّدُم إذا اْستََمرَّ

والثالث: لال علماإنا: النََّدُم على المعاصً  إنّما ٌمُع بشرِط العَْزِم أالَّ ٌعود وال ٌفعل فً 
 المستمبل.

كما ذكره مجاهد  بن َجْبر أنه علمت ساله  ،لابٌل ُعوجل بالعموبةوالظاهر أن لال ابن كثٌر:"
وجعل هللا وجهه إلى الشمس حٌث دارت عموبة له وتنكٌبل به. ولد ورد فً الحدٌث  ،بفخذه ٌوم لتله

ل هللا عموبته فً الدنٌا مع ما ٌَدَّخر لصاحب» :عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال ه فً ما من ذنب أجدر أن ٌُعَجَّ

(ٖ)«من البَْؽً ولطٌعة الرحم ،اآلخرة
فإنا هلل وإنا إلٌه  ،. ولد اجتمع فً فعل لابٌل هذا وهذا

راجعون"
(ٗ)

. 

فالظاهر أن هللا سبحانه وتعالى لم ٌعؾ عنه؛ ألنه لم ٌتب مما فعل بؤخٌه،  ولال الممدم:"
لم ٌهتد إلى ما اهتدى فٌلزم أن ٌفسر لوله تعالى: }فؤصبح من النادمٌن{، ٌعنً: على حٌرته حٌث 

إلٌه الؽراب األعجم، فكان أخس وألل من الؽراب األعجم، ولو كان نادماً على لتل أخٌه لكانت 
 الندامة توبة، لكنه لم ٌتب.

وظاهر اآلٌات أنه ما كان ٌعلم كٌؾ ٌدفن الممتول، وأنه تعلم ذلن من الؽراب، وال مانع 
اإلنسان، السٌما والعالم فً أول طور النشؤة، وكان من ذلن؛ إذ مثله مما ٌجوز خفاإه على 

هابٌل أول لتٌل من بنً آدم، فٌكون أول مٌت، فٌحتمل أنه لم ٌكن ٌعرؾ ما وٌصنع بالمٌت إذا 
 .(٘)مات أو بالمتٌل إذا لتل"

مثٌل ضربه هللا عز ذكره لبنً  ،لال الطبري:" وكل ما ذكر هللا عز وجّل فً هذه اآلٌات
ض به المإمنٌن من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على استعمال العفِو والصفح عن الٌهود  ،آدم وحرَّ

إذ أتوهم ٌستعٌنونهم فً دٌة لتٌلً عمرو  ،الذٌن كانوا هموا بمتل النبً ملسو هيلع هللا ىلص ولتلهم من بنً النضٌر
فهم جل وعز رداءة سجٌَّة أوابلهم ،بن أمٌة الضمري  ،سوء استمامتهم على منهج الحكو ،وعرَّ

ومثل المإمنٌن فً الوفاء لهم والعفو  ،مع كثرة أٌادٌه وآالبه عندهم. وضرب مثلهم فً َؼْدرهم
بٌَن لرابٌنهما ،عنهم اللذٌن ذكرهما هللا فً هذه اآلٌات. ثم ذلن مثٌل لهم على  ،بابنً آدم الممّرِ

ً بالفاضل منهما دون الطالح، وبذلن جاء ال  .(ٙ)ملسو هيلع هللا ىلص"-خبر عن رسول هللا التؤّسِ
فخذوا  ،"إن ابنً آدم ُضِربا مثبل لهذه األمة :أنه لال ،-ملسو هيلع هللا ىلص-عن النبً  ،وروي عن الحسن

 . (2)بالخٌر منهما"
ٌمال: إن آدم وحواء أتٌا لبره وبكٌا أٌاما علٌه، ثم إن لابٌل كان على  لال السمرلندي:"

 .(1)ذروة جبل، فنطحه ثور فولع على السفح فتفرلت عروله، وٌمال: دعا علٌه آدم فانخسفت به"
ومن اإلسرابٌلٌات ما رواه الطبري، وابن كثٌر فً تفسٌرهما كذلن ذكره السٌوطً فً 

حد ابنٌه اآلخر مكث مابة عام ال ٌضحن حزنًا علٌه؛ فؤتى على رأس أن آدم لما لتل أ"الدر": من 
                                                           

(، وأبو ٕٕ٘ٗ، وابن ماجه )2ٖٙ/ ٔ: (، وأحمد٘ٓٔ(، والحمدي )ٗٗٓٔأخرجه ابن المبارن فً الزهد )(ٔ)
 .( من حدٌث ابن مسعودٕٔٙ(، وابن حبّان )5ٙ5ٌٗعلى )

 .٘٘٘-ٗ٘٘/ٖالمسالن فً شرح موطؤ مالن:  (ٕ)
( من حدٌث أبً بكرة ، رضً ٕٔٔٗ( وابن ماجة فً سننه برلم )5ٕٓٗ( رواه أبو داود فً سننه برلم )(ٖ)

 .هللا عنه
 .5ٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٕ/ٔٗتفسٌر المران الكرٌم: دروس صوتٌة: (٘)
 .ٖٕٓ-5ٕٕ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٕٓ/ٓٔ(:ص2ٙ1ٔٔأخرجه الطبري) (2)
 . ولم الؾ علٌه..1ٖ٘/ٔبحر العلوم: (1)
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علٌه -المابة فمٌل له: حٌان هللا وبٌان، وبُشر بؽبلم؛ فعند ذلن ضحن، وكذلن ما ذكره من أن آدم 
 رثى ابنه بشعر. -السبلم

مكث آدم مابة سنة  ،لما لتل ابن آدم أخاه :عن سالم بن أبً الجعد لالأخرج الطبري 
"أضحكن ،بٌان : حٌّان هللا وبٌّان! فمال :ثم أتً فمٌل له ،ا ال ٌضحنحزٌنً 

(ٔ). 
  :بكاه آدم فمال ،وأخرج الطبري عن علً بن أبً طالب: "لما لتل ابن آدم أخاه

 تَؽٌَّرت الببلد وَمْن َعلٌَها           فَلَْوُن األرض ُمْؽبر لَبٌح 
 الوْجه الملٌح تؽٌَّر كل ذي لون وطعم          وللَّ بََشاَشة

 : -علٌه السبلم-فؤجٌب آدم 
ٌْت الذبٌح   أبَا َهابٌل لَْد لُتبل َجمٌعًا           وصار الحً كالم

وَجاء بشرةٍ لد كان ِمْنها        َعلى َخوؾ فجاء بها ٌَصٌح"
(ٕ)

 

وذكره ابن كثٌر فً تفسٌره
(ٖ)

 . 
، "مٌزان االعتدال" :الذهبً فً كتابهولد طعن فً نسبة هذه األشعار إلى نبً هللا آدم اإلمام 

 .(ٗ)فاآلفة المخرمً أو شٌخه" :ولال
وأنه رثاه بشعر، « وروى أن آدم مكث بعد لتله مابة سنة ال ٌضحن لال الزمخشري:"

وهو كذب بحت، وما الشعر إال منحول ملحون. ولد صح أن األنبٌاء علٌهم السبلم معصومون 
 .(٘)من الشعر"

واألنبٌاء ال ٌمولون  ،"وما الشعر الذي ذكروه إال منحول مختلك:شهبةلال الشٌخ دمحم أبو 
ْعَر َوَما ٌَْنبَِؽً لَهُ إِْن ُهَو إاِلَّ ِذْكٌر َولُْرآٌن ُمبٌٌِن{ ]ٌس :الشعر... لال هللا تبارن وتعالى  :}َوَما َعلَّْمنَاهُ الّشِ

ر اختبلق إسرابٌلً لٌس له من واألشبه أن ٌكون هذا الشع ،أنه شعر فً ؼاٌة الركاكة :[، والحك5ٙ

أو لصاص ٌرٌد أن ٌستولً على للوب الناس بمثل هذا الهراء" ،العربٌة إال حظ للٌل
(ٙ)

. 
أنه  ،رضً هللا عنهما ،لال األلوسً: "وروي عن مٌمون بن مهران عن الحبر ابن عباس

 واألنبٌاء كلهم فً النهً إن محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص ،لد لال شعًرا فمد كذب -علٌه السبلم  -آدم  :من لال» :لال
حتى وصل إلى  ،فلم ٌزل ٌنمل ،ولكن لما لتل لابٌل هابٌل بكاه آدم بالسرٌانٌة ،عن الشعر سواء

، وذكر «وجعله شعًرا عربًٌا ،فمدم فٌه وأخر ،والسرٌانٌة ،وكان ٌتكلم بالعربٌة ،ٌعرب بن لحطان
واألولى عدم نسبته إلى ٌعرب ؛  ،وارتكاب ضرورة ،وإلواء ،أن فً ذلن لحنًا :بعض علماء العربٌة

لما فٌه من الركاكة الظاهرة"
(2)

. 

 الفوابد:
 .(1)وفً هذه المصة تحذٌر من الحسد، ألنه الذي أهلن لابٌل" لال ابن الجوزي:"-ٔ

                                                           

حسام بن مصن بن ظالم بن شٌطان األزدي  . . فً اسناده ٕٓٔ-5ٕٓ/ٓٔ(:ص2ٕٓٔٔتفسٌر الطبري) (ٔ)
ة ، ونافع مولى ابن عمر. روى عنه أبو داود الطٌالسً ، وهشٌم ، وٌزٌد روى عن الحسن. وابن سٌرٌن ، ولتاد

بن هرون ، وؼٌرهم. ضعفوه ، حتى لال ابن معٌن :  كان كثٌر الخطؤ ، فاحش الوهم ، حتى خرج عن حد 
 االحتجاج به  . مترجم فً التهذٌب.

النخعً ، الكوفً  ، لال ٌحٌى ؼٌاث بن إبراهٌم . وفً إسناده ٕٓٔ-5ٕٓ/ٓٔ(:ص2ٕٔٔٔتفسٌر الطبري) (ٕ)
بن معٌن :  كذاب خبٌث  . ولال خالد بن الهٌاج :  سمعت أبً ٌمول : رأٌت ؼٌاث بن إبراهٌم ، ولو طار على 

 5ٓٔ/ٔ/ٗرأسه ؼراب لجاء فٌه بحدٌث! ولال : إنه كان كذابًا ٌضع الحدٌث من ذات نفسه  . مترجم فً الكبٌر 
 ن المٌزان ، ومٌزان االعتدال.، وفً لسا 2٘/ٕ/ٖ، وابن أبً حاتم 

وفً المخطوطة والمطبوعة ، سمط من اإلسناد  عن ؼٌاث بن إبراهٌم  ، وزدته من إسناد أبً جعفر فً تارٌخه 
 ، وروى الخبر هنان. 2ٕ:  ٔ
 .5ٔ/ٖانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .٘٘ٔ/ٔمٌزان اإلعتدال: (ٗ)
 .ٕٙٙ/ٔالكشاؾ: (٘)
 .1ٖٔالتفسٌر: اإلسرابٌلٌات وأثرها فً كتب(ٙ)
 .1ٕٙ-1ٕ٘/ٖروح المعانً: (2)
 .5ٖ٘/ٔزاد االمسٌر: (1)
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أن هللا تعالى بعث الؽراب حكمة، لٌرى ابن آدم كٌفٌة المواراة، وهو معنى لوله تعالى:} ثم  -ٕ
[، فصار فعل الؽراب فً المواراة سنة بالٌة فً الخلك، فرضا على ٕٔؤلبره[]عبس: أماته ف

جمٌع الناس على الكفاٌة، من فعله منهم سمط فرضه عن البالٌن. وأخص الناس به األلربون 
 الذٌن ٌلونه، ثم الجٌرة، ثم سابر المسلمٌن. 

طالب أتٌت النبً صلى هللا وأما الكفار فمد روى أبو داود عن علً لال: " لما مات أبو 
علٌه وسلم، فملت: إن عمن الشٌخ الضال لد مات، فمال: " انطلك فواره، وال تحدثن شٌبا حتى 
تؤتٌنً " لال: فانطلمت فوارٌته. فؤمرنً فاؼتسلت، ثم دعا لً بدعوات ما أحب أن لً بهن ما 

 .(ٕ( )ٔ)«عرض من شًء 
 : (ٖ)أن دفن المٌت لوجهٌن -ٖ

  أحدهما: لستره.
 الثانً: لببل ٌإذي األحٌاء بجٌفته.

روي عن ٌحٌى بن زهدم لال: حدثنً أبً عن أبٌه عن أنس لال: سمعت رسول هللا  
امتن هللا عز وجل على ابن آدم بثبلث بعد ثبلث، بالرٌح بعد الروح فلوال إن الرٌح »ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول: 

لحبة فلوال أن الدودة تمع فً الحبة ألكنزها ٌمع بعد الروح ما دفن حمٌم حمٌما، وبالدودة فً ا
الملون وكانت حبا من الدنانٌر والدراهم. وبالموت بعد الكبر، فإن الرجل لٌكبر حتى ٌمل نفسه 

 .(ٗ)وٌمله أهله وولده وألرباإه فكان الموت أٌسر له"
الندم إذا لم  ومنها: أن الندم إذا لم ٌكن لمبح المعصٌة فلٌس بتوبة، ففً اآلٌة داللة على أن -ٗ

ً من هللا  ٌكن لمبح المعصٌة لم ٌكن توبة، فهو هنا لم ٌندم على لبح المعصٌة، أو لم ٌندم خوفا
تبارن وتعالى، ولذلن لم ٌنفعه هذا الندم، ٌمول الرازي: ندم على لساوة للبه كونه دون الؽراب 

 ٌنفعه ذلن الندم.فً الرحمة فكان ندمه لذلن، ال ألجل الخوؾ من هللا تعالى، فبل جرم لم 
[: فٌه دلٌل ٖٔلال ابن العربً:" لوله تعالى: }أعجزت أن أكون مثل هذا الؽراب{ ]المابدة: -٘

 .(٘)على لٌاس الشبه"
 

 المرآن
ٌِْر نَْفٍس أَْو فََساٍد فًِ اأْلَْرِض  فََكؤَنهَما  }ِمْن أَْجِل َذِلَن َكتَْبنَا َعلَى بَنًِ إِْسَرائٌَِل أَنههُ َمْن لَتََل نَْفساا بِؽَ
اِت ثُمه إِنه لَتََل النهاَس َجِمٌعاا َوَمْن أَْحٌَاَها فََكؤَنهَما أَْحٌَا النهاَس َجِمٌعاا َولَمَْد َجاَءتُْهْم ُرُسلُنَا بِاْلبٌَِّنَ 

ا ِمْنُهْم بَْعَد َذِلَن فًِ اأْلَْرِض لَُمْسِرفُوَن )  [ٕٖ :({ ]المائدةَٕٖكثٌِرا
 التفسٌر:

لمتل هذه َشَرْعنا لبنً اسرابٌل أنه من لتل نفسا بؽٌر سبب من لصاص، أو فساد بسبب جناٌة ا
فً األرض بؤي نوع من أنواع الفساد، الموجب للمتل كالشرن والمحاربة فكؤنما لتل الناس 
مها هللا فكؤنما  جمٌعًا فٌما استوجب من عظٌم العموبة من هللا، وأنه من امتنع عن لَتْل نفس حرَّ

جمٌعًا؛ فالحفاظ على حرمة إنسان واحد حفاظ على حرمات الناس كلهم. ولمد أتت أحٌا الناس 
بنً إسرابٌل رسلُنا بالحجج والدالبل على صحة ما دَعوهم إلٌه من اإلٌمان بربهم، وأداء ما 
فُِرَض علٌهم، ثم إن كثًٌرا منهم بعد مجًء الرسل إلٌهم لمتجاوزون حدود هللا بارتكاب محارم 

 امره.هللا وترن أو

                                                           

، وأبو داود ٕٗٔ/ٔ، وابن سعد 2ٕٔٙو 5ٕٙ/ٖوأخرجه ابن أبً شٌبة ، ٕٖٖ/ٕ(:ص5ٕٓٔأخرجه أحمد) (ٔ)
( ، والدارلطنً فً "العلل" 5ٗٔ( ، وفً "الخصابص" )5٘ٔ، وفً "الكبرى" )25/ٗ( ، والنسابً ٕٖٗٔ)
إسناده ضعٌؾ، ناجٌة بن كعب:  ]. 5ٖٗ-1ٖٗ/ٕ، وفً "دالثل النبوة" 51ٖ/ٖفً "السنن"  ، والبٌهمًٙٗٔ/ٗ

 هو األسدي، وهو مجهول[.
 .ٖٗٔ/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .1ٙ/ٕأحكام المرآن البن العربً: (ٖ)
 .ٕٗٔ/ٙ، وتفسٌرالمرطبً:ٖ٘/ٗتفسٌر الثعلبً: (ٗ)
 .12/ٕأحكام المرآن: (٘)
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[، أي:" بسبب جناٌة ٕٖ :لوله تعالى:}ِمْن أَْجِل َذِلَن َكتَْبنَا َعلَى بَنًِ إِْسَرابٌَِل{ ]المابدة 
 .(ٔ)المتل هذه َشَرْعنا لبنً اسرابٌل"

 .(ٕ)من أجل ابن آدم الذي لتل أخاه ظلًما" :ٌمول لال الضحان:" 
ٌعنى: من أجل ابنً آدم تعظٌما للدم، }كتبنا على بنً إسرابٌل{ فً  لال مماتل:" 

 .(ٖ)التوراة"
 .(ٗ)من جناٌة ابن آدم الماتل أخاه ظلًما حكمنا على بنً إسرابٌل" لال الطبري:أي:" 
} ِمْن أَْجِل { لَتْل ابن آدم أخاه ظلما وعدوانًا، } َكتَْبنَا َعلَى  :ٌمول تعالى لال ابن كثٌر:" 

 .(٘)شرعنا لهم وأعلمناهم" :إِْسَرابٌَِل { أي بَنًِ
جمهور الناس على أن لوله: من أجل ذلن متعلك بموله كتبنا أي بسبب  لال ابن عطٌة:" 

[، أي ٖٔهذه النازلة ومن جراها كتبنا، ولال لوم: بل هو متعلك بموله: }من النادمٌن{ ]المابدة: 
 .(ٙ)، والناس على أن الولؾ من النادمٌن"ما ولع، والولؾ على هذا على ذلن« أجل»ندم من 

 :(2)من أجل ذلن{، من: جّرِ ذلن وَجرٌرته وجناٌته، لال الشاعرولوله:} 
ٌْنِهْم               لَِد اْحتََربُوا فًِ َعاِجٍل أَنَا آِجلُه  َوأَْهِل ِخبَاٍء َصاِلحٍ َذاُت بَ

 .(1)أنا الجارُّ ذلن علٌه والجانًِ ،أنا آجله : ٌعنً بموله
كتبنا{، معناه: كتب بؤمرنا فً كتب منزلة علٌهم تضمنت فرض ذلن، لال ابن عطٌة:"} 

 وخص هللا تعالى: بنً إسرابٌل بالذكر ولد تمدمتهم أمم كان لتل النفس فٌهم محظورا لوجهٌن:
أحدهما: فٌما روي أن بنً إسرابٌل أول أمة نزل الوعٌد علٌهم فً لتل النفس فً كتاب، وؼلظ 

 لٌهم بحسب طؽٌانهم وسفكهم الدماء.األمر ع
واآلخر: لتلوح مذمتهم فً أن كتب علٌهم هذا وهم مع ذلن ال ٌرعوون وال ٌنتهون بل هموا بمتل 

 .(5)النبً ملسو هيلع هللا ىلص ظلما، فخصوا بالذكر لحضورهم مخالفٌن لما كتب علٌهم"

                                                           

 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٖٕ/ٓٔ(:ص22ٓٔٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .2ٔٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 ٕٖٕ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .1ٔٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٙ)
،  ٗٔ/  ٔ، وشرح إصبلح المنطك ٕٖٕ-ٖٕٔ/ٓٔ، وتفسٌر الطبري:ٖٙٔ/  ٔمجاز المرآن ألبً عبٌدة (2)

 ، واللسان )أجل( ، وفً رواٌة البن برى ، فً اللسان:  ٖٖوشرح شعر زهٌر للشنتمري : 
ٍء َعِزٌٍز َعاِجل أَنَا آِجلُهْ  ًْ  َوأَْهل ِخبَاء آِمنٌِن ، فََجْعتُُهْم ... بَِش

 أَْسعَى أَْسؤَُل اْلمَْوَم َمالَُهْم ... ُسَإالََن بِالَّْشًِء الَِّذي أَْنَت َجاِهلُهْ  َوأَْلبَْلتُ 
 وٌروى الشطر األول ، من البٌت الثانً : فَؤَْلبَلَْت فًِ السَّاِعٌَن أَْسؤَُل َعْنُهمُ 

بن سعد بن زٌد  ونسبه أبو عبٌدة فً مجاز المرآن فمال : لال الخنوت ، وهو توبة بن مضرس ، أحد بنً مالن
مناة بن تمٌم. وإنما سماه الخنوت ، األحنؾ بن لٌس. ألن األحنؾ كلمه ، فلم ٌكلمه احتماًرا له ، فمال : إن 

 صاحبكم هذا الخنوت! والخنوت : المتجبر الذاهب بنفسه ، المستصؽر للناس  .
 و الخنوت  )بكسر الخاء ، ونون مشددة مفتوحة ، واو ساكنة(.

ولال :  ولتل أخواه ... فؤدرن األخذ بثؤرهما... وجزع على  1ٙفً المإتلؾ والمختلؾ ص : وذكره اآلمدي 
أخوٌه جزًعا شدًٌدا ، ... وكان ال ٌزال ٌبكً أخوٌه ، فطلب إلٌه األحنؾ أن ٌكؾ ، فؤبى ، فسماه : الخنوت وهو 

 الذي ٌمنعه الؽٌظ أو البكاء من الكبلم  .
نطك ، والشنتمري فً شرح دٌوان زهٌر إلى خوات بن جبٌر األنصاري ونسبه التبرٌزي فً شرح إصبلح الم

 صاحب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. وهو الذي ٌذكر فً خبر ذات النحٌٌن.
 .وألحك بشعر زهٌر بن أبً سلمى ، فً دٌوانه )شرح الشنتمري(

 .ٕٖٕ-ٖٕٔ/ٓٔ، وتفسٌر الطبري:ٖٙٔ/  ٔمجاز المرآن ألبً عبٌدة انظر:  (1)
 .1ٕ/!ٕالمحرر الوجٌز: (5)
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علٌها، ولرأ أبو ، بحذؾ الهمزة وفتح النون إللماء حركتها «من اجل ذلن»ولرئ:  
، بكسر الهمزة وهً لؽة فإذا خفؾ كسر النون ملمٌا لكسرة الهمزة «من إجل ذلن»جعفر:
 .(ٔ)علٌها

ٌِْر نَْفٍس أَْو فََساٍد فًِ اأْلَْرِض{ ]المابدة  [، أي:" أنه ٕٖ :لوله تعالى:}أَنَّهُ َمْن لَتََل نَْفًسا بِؽَ
من لتل نفسا بؽٌر سبب من لصاص، أو فساد فً األرض بؤي نوع من أنواع الفساد، الموجب 

 .(ٕ)للمتل كالشرن والمحاربة"
من لتل نفسا بؽٌر نفس عمدا، }أو فساد فً األرض{: أو عمل فٌها بالشرن  لال مماتل:" 

  .(ٖ)وجبت له النار وال ٌعفى عنه حتى ٌمتل"
:أي:" بؽٌر لتل نفس، ال على وجه االلتصاص، أو بؽٌر فساد فً لال الزمخشري 

 .(ٗ)األرض وهو الشرن، ولٌل: لطع الطرٌك"
 ،أو فساد فً األرض ،أي:ومن لتل نفًسا بؽٌر سبب من لصاص لال ابن كثٌر:" 

 .(٘)واستحل لتلها ببل سبب وال جناٌة"
تمتل نفسا فتستحك المتل، ولد لوله تعالى: }بؽٌر نفس{، معناه: بؽٌر أن  لال ابن عطٌة:" 

حرم هللا تعالى نفس المإمن إال بإحدى ثبلث خصال، كفر بعد إٌمان، أو زنا بعد إحصان، أو لتل 
بجمٌع الزنا واالرتداد « الفساد فً األرض»نفس ظلما وتعدٌا. وهنا ٌندرج المحارب، و

 .(ٙ)والحرابة"
 .(2)وإخافة السبٌل" ،هلل ولرسولهفسادها فً األرض، إنما ٌكون بالحرب لال الطبري:" 

، بنصب الفساد على فعل محذوؾ وتمدٌره أو أتى «أو فسادا فً األرض»ولرأ الحسن:
 .(1)فسادا أو أحدث فسادا، وحذؾ الفعل الناصب لداللة الكبلم علٌه

جمٌعًا فٌما [، أي:" فكؤنما لتل الناس ٕٖ :لوله تعالى:}فََكؤَنََّما لَتََل النَّاَس َجِمٌعًا{ ]المابدة 
 .(5)استوجب من عظٌم العموبة من هللا"

أي:المإمنون كلهم خصماء الماتل، ولد وترهم وتر من لصد لمتلهم  لال الزجاج:" 
 .(ٓٔ)جمٌعا"

 .(ٔٔ)ألنه ال فرق عنده بٌن نفس ونفس" لال ابن كثٌر:" 
من  من حٌث أنه هتن حرمة الدماء وسن المتل، وجرأ الناس علٌه، أو لال البٌضاوي:" 

حٌث إن لتل الواحد ولتل الجمٌع سواء فً استجبلب ؼضب هللا سبحانه وتعالى والعذاب 
 .(ٕٔ)العظٌم"

[، أي:" أي ومن تسبَّب ٕٖ :لوله تعالى:}َوَمْن أَْحٌَاَها فََكؤَنََّما أَْحٌَا النَّاَس َجِمٌعًا{ ]المابدة 
 .(ٖٔ)لبماء حٌاتها واستنمذها من الَهلَكة فكؤنه أحٌا جمٌع الناس"

 .(ٗٔ)فمد سلم الناس كلهم منه بهذا االعتبار" ،حرم لتلها واعتمد ذلن :أي لال ابن كثٌر:" 

                                                           

 .2ٕٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٔ)
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٔٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .2ٕٙ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .5ٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .1ٕ/!ٕالمحرر الوجٌز: (ٙ)
 ٕٖٕ/ٓٔتفسٌر الطبري: (2)
 . 1ٕٔ/ٕ(انظر: المحرر الوجٌز:1)
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .5ٙٔ/ٕمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .5ٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .ٕٗٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٕٔ)
 ٖٖٔصفوة التفاسٌر: (ٖٔ)
 .5ٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
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لال الزمخشري:أي ومن استنمذها من بعض أسباب الهلكة لتل أو ؼرق أو حرق أو هدم  
 .(ٔ)أو ؼٌر ذلن"

أي ومن تسبب لبماء حٌاتها بعفو أو منع عن المتل، أو استنماذ من  لال البٌضاوي:" 
بعض أسباب الهلكة فكؤنما فعل ذلن بالناس جمٌعا، والممصود منه تعظٌم لتل النفس وإحٌابها فً 

 .(ٕ)الملوب ترهٌبا عن التعرض لها وترؼٌبا فً المحاماة علٌها"
 أي: من استنمذها من ؼرق أو حرق أو هدم، أو ما ٌمٌت ال محالة، أو لال الزجاج:" 

أجر من أحٌاهم أجمعٌن، فإن لال لابل، كٌؾ ٌكون ثوابه استنمذها من ضبللة، أجره على هللا 
ثواب من أحٌاهم جمٌعا؟ فالجواب فً هذا كالجواب فً لوله تعالى }َمْن َجاَء بِاْلَحَسنَِة فَلَهُ َعْشُر 

[، فالتؤوٌل: أن الثواب الذي إذا جعل للحسنة كان ؼاٌة ما ٌتمنى ٌعطى ٓٙٔ :أَْمثَاِلَها{ ]األنعام
 .(ٖ)رة أمثاله"العامل لها عش

جبت ألنصرن ولد طاب  :"دخلت على عثمان ٌوم الدار فملت :عن أبً هرٌرة لال 
 :أٌسرن أن تَْمتُل الناس جمٌعًا وإٌاي معهم ؟ للت ،ٌا أبا هرٌرة :الضرب ٌا أمٌر المإمنٌن. فمال

مؤجوًرا ؼٌر  ،نفاْنَصِرْؾ مؤذونًا ل ،ال. لال فإنن إن لتلت رجبل واحًدا فكؤنما لتلت الناس جمٌعًا
 .(ٗ)فانصرفت ولم ألاتل" :مؤزور. لال

فََكؤَنََّما لَتََل النَّاَس َجِمٌعًا َوَمْن أَْحٌَاَها فََكؤَنََّما أَْحٌَا النَّاَس وفً تفسٌر لوله تعالى:} 
 [، وجوه:ٕٖ{]المابدة:َجِمٌعًا
ً أو إمام عدل :أحدها ً  ،ٌعنً من لتل نبٌا ومن شد على ٌد نبى أو إمام  ،فكؤنما لتل الناس جمٌعا
ً  ،عدل  .(٘)وهذا لول ابن عباس ،فكؤنما أحٌا الناس جمٌعا

 .(ٙ)وهذا لول ال تعطٌه األلفاظ" لال ابن عطٌة:" 
فكؤنما أحٌا  ،ومن أحٌاها فاستنفذها من هلكة ،معناه فكؤنما لتل الناس جمٌعاً عند الممتول :والثانً

 .(2)وهذا لول ابن مسعود ،الناس جمٌعاً عند المستنفذ
معناه أن لاتل النفس المحرمة ٌجب علٌه من المود والمصاص مثل ما ٌجب علٌه لو لتل  :والثالث

 ً ً  ،ومن أحٌاها بالعفو عن الماتل ،الناس جمٌعا  ،أعطاه هللا من األجر مثل ما لو أحٌا الناس جمٌعا
 . (5)، وأبٌه(1)وهذا لول ابن زٌد

من  :لوله: }ومن أحٌاها فكؤنما أحٌى الناس جمٌعًا{، لالوروي عن الحسن:" فً 
 .(ٔٔ)العفو بعد المدرة" . وفً رواٌة أخرى له:"(ٓٔ)عفا"

ً  :والرابع ومن  ،معناه أن لاتل النفس المحرمة ٌَْصلَى النار كما ٌَْصبلها لو لتل الناس جٌمعا
ً  ،ٌعنً سلم من لتلها ،أحٌاها فً رواٌة -لول ابن عباس وهذا ،فكؤنما سلم من لتل الناس جمٌعا
 .(ٗٔ)، وذكر مماتل نحوه(ٖٔ)، ومجاهد(ٕٔ)-اخرى

                                                           

 .2ٕٙ/ٔالكشاؾ: (ٔ)
 .ٕٗٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٕ)
 .5ٙٔ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 .5ٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 ٖٖٕ-ٕٖٕ/ٓٔ(:ص22ٕٔٔو)(، 22ٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .1ٕ/!ٕالمحرر الوجٌز: (ٙ)
 .ٖٖٕ/ٓٔ(:ص22ٖٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .2ٖٕ/ٓٔ(:ص211ٔٔ(، و)212ٔٔانظر: تفسٌر الطبري)(1)
 .2ٖٕ/ٓٔ(:ص211ٔٔ(، و)212ٔٔانظر: تفسٌر الطبري)(5)
 .2ٖٕ/ٓٔ(:ص215ٔٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .2ٖٕ/ٓٔ(:ص25ٔٔٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .ٖٕ٘/ٓٔ(:ص21ٔٔٔ، و)ٖٕٗ/ٓٔ(:ص22ٗٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
-(121ٕٔٔ، و)ٖٕ٘-ٖٕٗ/ٓٔ(:ص21ٓٔٔ)-(22٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .2ٕٗ/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗٔ)
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ً  :والخامس ومن أحٌاها بإنجابها من ؼرق  ،أن على جمٌع الناس جناٌة المتل كما لو لتلهم جمٌعا
 . (ٔ)فعلٌهم شكره كما لو أحٌاهم جمٌعا. وهذا لول مجاهد أٌضا ،أو حرق أو هلكة

وهذا لول  ،أن هللا تعالى عظم أجرها ووزرها فإحٌاإها ٌكون بمالن أو عفون :والسادس
 .(ٖ)، ولتادة(ٕ)الحسن

أنه من لتل  :تؤوٌل ذلن :لوُل من لال ،لال الطبري:"وأولى هذه األلوال عندي بالصواب 
 ،ضنفًسا مإمنة بؽٌر نفس لَتَلتها فاستحمت المََود بها والمتل لِصاًصا أو بؽٌر فساد فً األر

بحرب هللا ورسوله وحرب المإمنٌن فٌها فكؤنما لتل الناس جمٌعًا فٌما استوجب من عظٌم 
ًدا فََجَزاُإهُ :العموبة من هللا جل ثناإه، كما أوعده ذلن من فعله ربُّه بموله } َوَمْن ٌَْمتُْل ُمْإِمنًا ُمتَعَّمِ

ٌِْه َولَعَنَ  ُ َعلَ  [.5ٖ :هُ َوأََعدَّ لَهُ َعَذابًا َعِظًٌما { ]سورة النساءَجَهنَُّم َخاِلًدا فٌَِها َوَؼِضَب َّللاَّ
لول من لال:  ،وأما لوله:}ومن أحٌاها فكؤنما أحٌى الناس جمٌعًا{،  فؤولى التؤوٌبلت به

فمد حٌى الناس منه  ،فلم ٌتمّدم على لتله ،من حّرم لتل من حّرم هللا عز ذكره لتله على نفسه
ا. وذلن نظٌر خبر هللا عز ذكره عمن حاّج إبراهٌم فً ربّه إذ وذلن إحٌاإه إٌاه ،بسبلمتهم منه
ًَ الَِّذي ٌُْحًٌِ َوٌُِمٌُت لَاَل أَنَا أُْحًٌِ َوأُِمٌُت{ ]سورة البمرة :لال له إبراهٌم [. فكان معنى 1ٕ٘ :}َربِّ
، لتله من لتله ،وأمٌت : وفً لوله -أنا أترن من لََدرت على لتله  ،أنا أحًٌ: الكافر فً لٌله

إال فٌما أذن هللا فً  ،من سِلَم الناس من لتله إٌاهم ،ومن أحٌاها : فكذلن معنى  اإلحٌاء  فً لوله
 لتله منهم  فكؤنما أحٌى الناس جمٌعًا  .

ّر ممام  ،وإنما للنا ذلن أولى التؤوٌبلت بتؤوٌل اآلٌة ألنه ال نفَس ٌموُم لتلُها فً عاجل الضُّ
وال إحٌاإها مماَم إحٌاء جمٌع النفوس فً عاجل النفع. فكان معلوًما بذلن أن  ،لتل جمٌع النفوس

فمد سلم منه جمٌع  ،ألنه من لم ٌتمدم على نفس واحدة ،سبلمة جمٌع النفوس منه :معنى  اإلحٌاء 
ألنه ال نفس من  ،وأن الواحدة منها التً ٌموم لتلُها ممام جمٌعها إنما هو فً الِوْزر -النفوس 
 .(ٗ)وإن كان فمد بعضها أعّم ضرًرا من فمد بعض" ،بنً آدم ٌموم فمدها ممام فمد جمٌعهانفوس 

 فإن للت: كٌؾ شبه الواحد بالجمٌع وجعل حكمه كحكمهم؟  لال الزمخشري:" 
للت:ألن كل إنسان ٌدلى بما ٌدلى به اآلخر من الكرامة على هللا وثبوت الحرمة، فإذا 

وهتكت حرمته وعلى العكس، فبل فرق إذا بٌن الواحد والجمٌع فً لتل فمد أهٌن ما كرم على هللا 
 ذلن. 

 فإن للت: فما الفابدة فً ذكر ذلن؟ 
للت: تعظٌم لتل النفس وإحٌابها فً الملوب لٌشمبز الناس عن الجسارة علٌها، وٌتراؼبوا 

جمٌعا فً المحاماة على حرمتها ألن المتعرض لمتل النفس إذا تصور لتلها بصورة لتل الناس 
 .(٘)عظم ذلن علٌه فثبطه، وكذلن الذي أراد إحٌاءها"

[، أي:" ولمد أتت بنً إسرابٌل ٕٖ :لوله تعالى:}َولَمَْد َجاَءتُْهْم ُرُسلُنَا بِاْلبٌَِّنَاِت{ ]المابدة 
 .(ٙ)رسلُنا بالحجج والدالبل على صحة ما دَعوهم إلٌه من اإلٌمان بربهم، وأداء ما فُِرَض علٌهم"

 .(2)ٌعنً: بالبٌان فً أمره ونهٌه" مماتل:"لال  
 .(1)بالحجج والبراهٌن والدالبل الواضحة" :أي لال ابن كثٌر:" 
أن رسله صلوات هللا علٌهم لد أتت  :وهذا لسم من هللا جل ثناإه ألسم به لال الطبري:" 

}ٌا أٌُّها الذٌن : ولهمن ل ،بنً إسرابٌل الذٌن لصَّ هللا لََصصهم وذكر نبؤهم فً اآلٌات التً تمدَّمت

                                                           

 .1ٖٕ/ٓٔ(:ص25ٗٔٔ)-(25ٕٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٕٓٗ، 5ٖٕ/ٓٔ(:ص1ٕٓٔٔ(، و)1ٓٔٔٔ(، و)1ٓٓٔٔو)(، 252ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .5ٖٕ/ٓٔ(:ص255ٔٔ(، و)251ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٕٔٗ-ٕٓٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٕٙ/ٔالكشاؾ: (٘)
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2ٕٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .5ٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (1)
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 ،آمنوا اذكروا نعمةَ هللا علٌكم إذ همَّ لوم أن ٌبُسطوا إلٌكم أٌدٌهم{،  إلى هذا الموضع  بالبٌنات
باآلٌات الواضحة والحجج البٌِّنة على حمٌمة ما أرسلوا به إلٌهم،  وصحة ما دعوهم إلٌه  :ٌعنً

 .(ٔ)وأداء فرابِض هللا علٌهم" ،من اإلٌمان بهم
أنهم جاءتهم الرسل من هللا « بنً إسرابٌل»أخبر هللا تعالى عن  بن عطٌة:"لال ا 

 .(ٕ)بالبٌنات فً هذا وفً سواه"
[، أي:" ثم إن ٕٖ :لوله تعالى:}ثُمَّ إِنَّ َكثًٌِرا ِمْنُهْم بَْعَد َذِلَن فًِ اأْلَْرِض لَُمْسِرفُوَن{ ]المابدة 

 .(ٖ)كثًٌرا منهم بعد مجًء الرسل إلٌهم لمتجاوزون حدود هللا بارتكاب محارم هللا وترن أوامره"
ثم إن كثٌرا منهم بعد ذلن البٌان }فً األرض لمسرفون{، ٌعنً: إسرافا فً  لال مماتل:" 

 .(ٗ)سفن الدماء واستحبلل المعاصً"
ا{ من الناس }بعد ذلن{ البٌان الماطع للحجة، الموجب }ثُمَّ إِنَّ َكثٌِرً  لال السعدي:أي:" 

 .(٘)لبلستمامة فً األرض، فً العمل بالمعاصً، ومخالفة الرسل الذٌن جاءوا بالبٌنات والحجج"
}بعد ذلن{، بعد ما كتبنا علٌهم وبعد مجًء الرسل باآلٌات  لال الزمخشري:"

 .(ٙ)}لمسرفون{، ٌعنى: فً المتل ال ٌبالون بعظمته"
 ،ومخالفون أمر هللا ونهٌه ،ٌعنً:أنهم فً األرض لعاملون بمعاصً هللا ال الطبري:"ل 

وذلن كان إسرافهم فً  ،ومحادُّو هللا ورسله، باتباعهم أهواَءهم. وخبلفهم على أنبٌابهم
 .(2)األرض"

ثم أخبر هللا عن بنً إسرابٌل أنهم جاءتهم الرسل بالبٌنات، وأن أكثرهم  لال المرطبً:" 
 .(1)مجاوزون الحد، وتاركون أمر هللا"

أي: بعد ما كتبنا علٌهم هذا التشدٌد العظٌم من أجل أمثال تلن الجناٌة،  لال البٌضاوي:" 
حاموا عنها وكثٌر منهم وأرسلنا إلٌهم الرسل باآلٌات الواضحة تؤكٌدا لؤلمر وتجدٌدا للعهد كً ٌت

ٌسرفون فً األرض بالمتل وال ٌبالون به، وبهذا اتصلت المصة بما لبلها واإلسراؾ التباعد عن 
 .(5)حد االعتدال فً األمر"

ثم لم ٌزل الكثٌر منهم بعد ذلن فً كل عصر ٌسرفون وٌتجاوزون  لال ابن عطٌة:" 
م بمتل النبً ملسو هيلع هللا ىلص وؼٌره إلى سابر ذلن من الحدود، وفً هذه اآلٌة إشارة إلى فعل الٌهود فً همه

 .(ٓٔ)أعمالهم"
كما كانت  ،وهذا تمرٌع لهم وتوبٌخ على ارتكابهم المحارم بعد علمهم بهالال ابن كثٌر:" 

ٌْنُماع ممن حول المدٌنة من الٌهود ٌَْظة والنَّضٌر وؼٌرهم من بنً لَ الذٌن كانوا ٌماتلون  ،بنو لَُر
ثم إذا وضعت الحروب أوزارها  ،خزرج إذا ولعت بٌنهم الحروب فً الجاهلٌةمع األوس وال

} َوإِْذ  :حٌث ٌمول ،ولد أنكر هللا علٌهم ذلن فً سورة البمرة ،وودوا من لتلوه ،فدوا من أسروه
مَّ أَْلَرْرتُْم َوأَْنتُْم تَْشَهُدوَن ثُمَّ أَْنتُْم أََخْذنَا ِمٌثَالَُكْم ال تَْسِفُكوَن ِدَماَءُكْم َوال تُْخِرُجوَن أَْنفَُسُكْم ِمْن ِدٌَاِرُكْم ثُ 

ٌِْهْم بِاإلثِْم َواْلعُدْ  َواِن َوإِْن َهُإالِء تَْمتُلُوَن أَْنفَُسُكْم َوتُْخِرُجوَن فَِرٌمًا ِمْنُكْم ِمْن ِدٌَاِرِهْم تََظاَهُروَن َعلَ
ٌُْكْم  ٌم َعلَ إِْخَراُجُهْم أَفَتُْإِمنُوَن بِبَْعِض اْلِكتَاِب َوتَْكفُُروَن بِبَْعٍض فََما ٌَؤْتُوُكْم أَُساَرى تُفَاُدوُهْم َوُهَو ُمَحرَّ

                                                           

 .ٕٕٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٕٔ/ٕالوجٌز: المحرر (ٕ)
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٕٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .5ٕٕتفسٌر رالسعدي (٘)
 .2ٕٙ/ٔالكشاؾ: (ٙ)
 .ٕٕٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2ٗٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (1)
 .ٕٗٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (5)
 .1ٕٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٓٔ)



ٔ2ٔ 
 

ُ َجَزاُء َمْن ٌَْفعَُل َذِلَن ِمْنُكْم إاِل ِخْزٌي فًِ اْلَحٌَاةِ الدُّْنٌَا َوٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة ٌَُردُّوَن إِلَى أََشّدِ الْ  عََذاِب َوَما َّللاَّ
ا تَْعَملُوَن   .(ٔ)[ "1٘ ،1ٗ :{ ]البمرةبِؽَافٍِل َعمَّ

" لال الواحدي:"   .(ٕ)}المسرفون{ أَْي: مجاوزون حدَّ الحّكِ
عن سلٌمان بن علً الّربعً عن الحسن أنه لرأ هذه أخرج ابن سبلم من طرٌك أبو عبٌد  

ٌِْر  ً بِؽَ نَْفٍس أَْو فَساٍد فًِ اأْلَْرِض اآلٌة:}ِمْن أَْجِل ذِلَن َكتَْبنا َعلى بَنًِ إِْسرابٌَِل أَنَّهُ َمْن لَتََل نَْفسا
أهً علٌنا كما كانت على بنً إسرابٌل؟ فمال: إي  (ٖ)فََكؤَنَّما لَتََل النَّاَس َجِمٌعاً{، فملت: ٌا أبا سعٌد

والذي ال إله إال هو وما جعل دماء بنً إسرابٌل أكرم علٌه من دمابنا، لال أبو عبٌد: ولد كان 
 .(ٗ)ساء ؼٌر هذا المذهب"بعض أهل العلم ٌتؤول فً آٌة الن

 الفوابد:
 تؤدٌب الرب تعالى لبنً إسرابٌل، ومع األسؾ لم ٌنتفعوا به. -ٔ
 ودلت اآلٌة على أن المتل ٌجوز بؤحد أمرٌن: لال السعدي:"-ٕ

أحدهما: إما أن ٌمتل نفسا بؽٌر حك متعمدا فً ذلن، فإنه ٌحل لتله، إن كان مكلفا مكافبا، لٌس 
 بوالد للممتول.

نً: وإما أن ٌكون مفسدا فً األرض، بإفساده ألدٌان الناس أو أبدانهم أو أموالهم، كالكفار والثا
المرتدٌن والمحاربٌن، والدعاة إلى البدع الذٌن ال ٌنكؾ شرهم إال بالمتل، وكذلن لطاع الطرٌك 

 .(٘)ونحوهم، ممن ٌصول على الناس لمتلهم، أو أخذ أموالهم"
ظم الذنوب بعد الشرن باهلل عز وجل، ٌمول هللا تعالى: }َوَمْن ٌَْمتُْل أن المتل عمداً بؽٌر حك أع -ٖ

ٌِْه َولَعَنَهُ َوأََعدَّ لَهُ َعَذابًا َعظِ  ُ َعلَ ًدا فََجَزاُإهُ َجَهنَُّم َخاِلًدا فٌَِها َوَؼِضَب َّللاَّ ًٌما{ ُمْإِمنًا ُمتَعَّمِ
  من لتل رجل مسلم(.[، وفً الحدٌث: )لزوال الدنٌا بؤسرها أهون على هللا5ٖ]النساء:

أن المتل عمداً ٌتعلك به ثبلثة حموق: حك هلل، وحك للممتول، وحك ألولٌاء المتٌل، فإذا أداها  -ٗ
 بربت ذمته.

فالحك األول: حك ألولٌاء المتٌل، فٌؤتً وٌسلم نفسه إلٌهم، وٌصطلح معهم، فإن شاءوا لتلوه 
الدٌة صلحاً، فإذا سلم نفسه إلٌهم ولتلوه لصاصاً لصاصاً وإن شاءوا طلبوا منه الدٌة أو أكثر من 

 أو اتفموا معه على نفس الدٌة أو أكثر منها سمط حمهم، وبمً حك هللا وحك المتٌل.
والثانً: حك هللا: فإذا تاب فٌما بٌنه وبٌن هللا توبةً نصوحاً، بؤن أللع عن هذه المعصٌة وندم على 

ً على أال ٌعود إ ً جازما لٌها مرة أخرى تاب هللا علٌه وسمط حك هللا، ما مضى وعزم عزما
والثالث: حك المتٌل ٌوم المٌامة، فإذا أدى الحمٌن: حك أولٌاء المتٌل وحك هللا، فاهلل تعالى ٌرضً 
الممتول عنه ٌوم المٌامة بما ٌعطٌه من الثواب والدرجات فً اآلخرة، فٌصفح عن أخٌه فٌتوب 

 هللا علٌه.
 .(ٙ)وهذا هو الذي علٌه الجماهٌر والصواب أن الماتل له توبة،

 
 المرآن

هلُوا أَْو ٌَُصله  َ َوَرُسولَهُ َوٌَْسعَْوَن فًِ اأْلَْرِض فََساداا أَْن ٌُمَت بُوا أَْو }إِنهَما َجَزاُء الهِذٌَن ٌَُحاِربُوَن َّللاه
ٌِْدٌِهْم َوأَْرُجلُُهْم ِمْن ِخََلٍؾ أَْو ٌُْنفَْوا ِمَن اأْلَْرِض  ْنٌَا َولَُهْم فًِ اْْلِخَرِة تُمَطهَع أَ َذِلَن لَُهْم ِخْزٌي فًِ الدُّ

 [ٖٖ :({ ]المائدةَٖٖعَذاٌب َعِظٌٌم )
 التفسٌر:

                                                           

 .5ٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .2ٖٔالوجٌز: (ٕ)
 .هو الحسن البصري، كنٌته أبو سعٌد(ٖ)
، كتاب الدٌات 5روى نحوه ابن أبً شٌبة فى المصنؾ ج ، و2ٕٔ/ٔالناسخ والمنسوخ، للماسم بن سبلم: (ٗ)
 .تحمٌك مختار أحمد الندوي ٖٓٙص « باب من لال: لٌس لماتل المإمن توبة»
 .5ٕٕتفسٌر رالسعدي (٘)
 ]دروس صوتٌة مرلم آلٌا[.ٓٔ/ٓٔانظر: شرح االلتصاد فً االعتماد للراجحً:الدرس: (ٙ)
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إنما جزاء الذٌن ٌحاربون هللا، وٌبارزونه بالعداوة، وٌعتدون على أحكامه، وعلى أحكام رسوله، 
َّلوا، أو ٌُ  َصلَّبوا مع المتل )والصلب: وٌفسدون فً األرض بمتل األنفس، وسلب األموال، أن ٌُمَت

أن ٌَُشدَّ الجانً على خشبة( أو تُْمَطع ٌُد المحارب الٌمنى ورجله الٌسرى، فإن لم ٌَتُْب تُمطْع ٌُده 
الٌسرى ورجلُه الٌمنى، أو ٌُنفَوا إلى بلد ؼٌر بلدهم، وٌُحبسوا فً سجن ذلن البلد حتى تَظهر 

اربٌن هو ذّل فً الدنٌا، ولهم فً اآلخرة عذاب شدٌد إن توبتُهم. وهذا الجزاء الذي أعدَّه هللا للمح
 لم ٌتوبوا.

 فً سبب نزول اآلٌة بعدها خمسة ألوال:
صلى هللا علٌه  -أحدها: لال أنس:" لدم أناس من عكل أو عرٌنة فاجتووا المدٌنة، فؤمرهم النبً 

صلى  -تلوا راعً النبً بلماح، وأن ٌشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلموا، فلما َصّحوا ل -وسلم 
، واستالوا النعم،فجاء الخبر فً أول النهار، فبعث فً آثارهم فلما ارتفع النهار -هللا علٌه وسلم 

 جًء بهم؛ فؤمر؛ فمطع أٌدٌهم وأرجلهم، وسمرت أعٌنهم، وألموا فً الحرة ٌستسمون فبل ٌسمون.
 .(ٔ)وحاربوا هللا ورسوله"لال أبو لبلبة: فهإالء سرلوا ولتلوا وكفروا بعد إٌمانهم 

، (٘)، وسعٌد بن المسٌب(ٗ)، وسعٌد بن جبٌر(ٖ)، وابن عمر(ٕ)وروي عن ابن عباس
 ، نحو ذلن.(2)، وجرٌر بن عبدهللا البجلً(ٙ)والسدي

ٌا  :أتوا النبً ملسو هيلع هللا ىلص فمالوا ،أن رهًطا من ُعْكٍل وُعَرٌنةوفً رواٌة الطبري عن أنس:"
فؤمر لهم النبً صلى هللا  ،وإنا استوخمنا المدٌنة ،ولم نكن أهل رٌؾٍ  ،إنا أهل َضْرع ،رسول هللا

ًَ  ،وأمرهم أن ٌخرجوا فٌها فٌشربوا من ألبانها وأبوالها  ،علٌه وسلم بَِذْوٍد وراعٍ  فمتلوا راع
ًَ بهم النبً  ،واستالوا الذود ،رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمطع أٌدٌهم  ،-ملسو هيلع هللا ىلص-وكفروا بعد إسبلمهم. فؤت

ة حتى ماتوا فذُكر لنا أن هذه اآلٌة نزلت فٌهم:}إنما (1)َوَسمل أعٌنهم ،وأرجلهم ، وتركهم فً الحرَّ
 .(5)جزاء الذٌن ٌحاربون هللا ورسوله{"

                                                           

(، ومسلم )رلم 155ٙ، 1ٓ٘ٙ، 1ٖٓٙ، 1ٕٓٙ، ٓٔٙٗ، 5ٖٔٗ، 1ٖٔٓ، ٖٖٕأخرجه البخاري )رلم (ٔ)
 (.]صحٌح[.ٕٔ - ٓٔ/ 2ٔٙٔ

صلت نا عبد ( من طرٌك دمحم بن الٖٔٔٔرلم  51ٗ/ ٕأخرجه عنه الخرابطً فً "مكارم األخبلق" )(ٕ)
 العزٌز بن مسلم الشامً عن الضحان عن ابن عباس به.

 للنا: وسنده ضعٌؾ؛ فالضحان لم ٌلك ابن عباس، وعبد العزٌز هذا لم نجد .
، والنسابً -( 1ٖٕ، 1ٕٕ/ 1ومن طرٌمه البٌهمً فً "الكبرى" )-( 5ٖٙٗرلم  ٖٔٔ/ ٗأخرجه أبو داود )(ٖ)
ومن طرٌمه -( 2ٕٖٗٔ/ رلم ٕٔ(، والطبرانً فً "الكبٌر" )ٖٗٔ/ ٙ(، والطبري فً "جامع البٌان" )ٓٓٔ/ 2)

من طرٌك سعٌد بن أبً هبلل عن أبً الزناد عن عبد هللا بن عبٌد هللا  -( ٕ٘٘/ ٘ٔالمزي فً "تهذٌب الكمال" )
 عن ابن عمر.

 للنا: وسنده حسن.
 .ٕٙٗ-ٕ٘ٗ/ٓٔ(:ص1ٔٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
( من طرٌك ابن وهب عن 55ٖٗرلم  52ٕ/ ٕ(، و"الكبرى" )55، 51/ 2بى" )أخرجه النسابً فً "المجت(٘)

 ٌحٌى بن أٌوب ومعاوٌة بن صالح عن ٌحٌى بن سعٌد عن سعٌد به.
 للنا: وسنده ضعٌؾ؛ إلرساله..

 .]ضعٌؾ جدا، إلعضاله، وضعؾ أسباط[.ٕٔ٘/ٓٔ(:1ٔ2ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
. وسنده ضعٌؾ، وفً متنه نكارة؛ فموسى بن عبٌدة الربذي 2ٕٗ/ٓٔ(:ص1ٔٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)

ضعٌؾ وتركه بعضهم، ووجه النكارة: أنه لال: "فكره هللا سمل األعٌن؛ فؤنزل هذه اآلٌة"؛ فهذا مخالؾ لما رواه 
 سمل أعٌن الرعاء وكان هذا لصاصاً ال جزاء. -ملسو هيلع هللا ىلص  -مسلم فً "صحٌحه" عن أنس: أنه 

(: "وفً إسناده الربذي وهو ضعٌؾ"، وأشار إلى النكارة التً ٕ٘/ ٕثٌر فً "تفسٌر المرآن العظٌم" )ولال ابن ك
 ولعت فً متنه.

سمل عٌنه  : فمؤها بحدٌدة محماة ، أو بشون ، أو ما شابه ذلن. وإنما فعل بهم ذلن ، ألنهم فعلوا بالرعاة (1)
 .مثله ، فجازاهم على صنٌعه بمثله

 .ٕ٘ٗ-ٕٗٗ/ٓٔ(:ص1ٓ1ٔٔأخرجه الطبري) (5)
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ولكنه كان أراد  ،: لم ٌسُمل النبً ملسو هيلع هللا ىلص أعٌن العرنٌٌِّن(ٕ)، ودمحم بن عجبلن(ٔ)ولال السدي 
فه الحكم فٌهم ،فؤنزل هللا جل وعز هذه اآلٌة على نبٌه ،أن ٌسُمل  ونهاه عن سمل أعٌنهم. ،ٌعّرِ

فنمضوا  ،عهٌد ومٌثاق -ملسو هيلع هللا ىلص-لوم من أهل الكتاب بٌنهم وبٌن النبً والثانً: لال ابن عباس:"كان 
وإن شاء أن ٌمطع أٌدٌهم  ،شاء أن ٌمتلإن  :فخٌََّر هللا رسوله ،العهَد وأفسدوا فً األرض

 .(ٗ)، وبه لال الضحان(ٖ)رواه ابن أبً طلحة عن ابن عباس وأرجلهم من ِخبلٍؾ".
والثالث: أن أصحاب أبً بردة األسلمً لطعوا الطرٌك على لوم جاءوا ٌرٌدون االسبلم، فنزلت 

 .(٘)هذه اآلٌة، رواه أبو صالح عن ابن عباس
أبو بردة، واسمه هبلل بن عوٌمر، وادع النبً صلى هللا علٌه ولال ابن السابب: "كان 

وسلم على أن ال ٌعٌنه وال ٌعٌن علٌه، ومن أتاه من المسلمٌن لم ٌهج، ومن مر بهبلل إلى رسول 
هللا ملسو هيلع هللا ىلص لم ٌهج، فمر لوم من بنً كنانة ٌرٌدون االسبلم بناس من لوم هبلل، فنهدوا إلٌهم، فمتلوهم 

 .]باطل[(ٙ)ا أموالهم، ولم ٌكن هبلل حاضرا، فنزلت هذه اآلٌة"وأخذو
، (1)، وبه لال الحسن(2)والرابع: أنها نزلت فً المشركٌن، رواه عكرمة عن ابن عباس

 .(5)وعكرمة
}لُْل ِللَِّذٌَن َكفَُروا إِْن ٌَْنتَُهوا ٌُْؽفَْر لَُهْم َما  لال المرطبً:" وهذا ضعٌؾ ٌرده لوله تعالى: 

 .(ٔٔ)"(ٓٔ)«اإلسبلم ٌهدم ما لبله»[، ولوله علٌه الصبلة والسبلم: 1ٖ :لََؾ{ ]األنفاللَْد سَ 
: }إِنََّما َجَزاُء. . .{"(ٕٔ)والخامس: عن ابن سعد؛ لال: "نزلت هذه اآلٌة فً الحرورٌة

(ٖٔ). 
والصحٌح أن هذه اآلٌة عامة فً المشركٌن وؼٌرهم ممن ارتكب هذه  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗٔ)كما رواه البخاري ومسلم  من حدٌث أبً لبِلبة" ،الصفات
 .(٘ٔ)فالذي علٌه الجمهور أنها نزلت فً العرنٌٌن" لال المرطبً:" 

                                                           

.] وسنده ضعٌؾ جداً؛ إلعضاله، وضعؾ أسباط، وفً متنه ٖٕ٘/ٓٔ(:ص1ٔ5ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 نكارة[

 .] وهو ضعٌؾ؛ إلعضاله[ٖٕ٘/ٓٔ(:ص1ٔ1ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 فٌه إرسال، علً لم ٌسمع من ابن عباس. .ٖٕٗ/ٓٔ(:ص1ٖٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 فٌه جوٌبر بن سعٌد وهو مترون.. مرسل، وٕٗٗ-ٖٕٗ/ٓٔ(:ص1ٓٗٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
ألبً صالح عن ابن عباس، وراوٌة أبً صالح هو الكلبً، وهو متهم ، عزاه المصنؾ ٔٗ٘/ٔزاد المسٌر: (٘)

 .بالوضع، فحدٌثه ال شًء.
اسمه دمحم، وهو سالط متهم، فخبره عزاه ابن الجوزي البن السابب وهو الكلبً، و، ٔٗ٘/ٔزاد المسٌر: (ٙ)

 .باطل
/ 2(، والنسابً )2ٕٖٗرلم  ٕٖٔ/ ٗ، أخرجه أبو داود )ٕٗٗ/ٓٔ(:ص1ٓٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)

 (.] وسنده حسن[ٔٓٔ
.]ضعٌؾ جدا[، أخرجه من طرٌك ابن حمٌد، ٕٗٗ/ٓٔ(:ص1ٓ2ٔٔ(، و)1ٓٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)

 فٌه علتان:
 حافظ متهم.األولى: ابن حمٌد؛ 

 الثانٌة: اإلرسال.
 .] سنده ضعٌؾ جداً[ٕٗٗ/ٓٔ(:ص1ٓ2ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٕٔٔ/ ٔ(:ص5ٕٔباب كون اإلسبلم ٌهدم ما لبله، وكذا الهجرة والحج)-أخرجه مسلم فً كتاب اإلٌمان (ٓٔ)
 .5ٗٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٔٔ)
فً  -ألنه رضً بتحكٌم الحكمٌن  -عنه  رضً هللا -الخوارج: سموا بذلن لخروجهم على علً وهم  (ٕٔ)
فكفروا علٌا ومعاوٌة وعثمان وكل من رضً بالتحكٌم، وٌمولون بتكفٌر مرتكب الكبٌرة، وتخلٌده فً النار،  -

والخروج على األبمة بالسٌؾ، وٌمال لهم: الحرورٌة، والشراة. من أشهر فرلهم: النجدات، واألزارلة، 
 .(ٗٔٔ/ ٔ(، والملل والنحل )2ٖ(، والفرق بٌن الفرق )ص 2٘اإلسبلمٌٌن )ص واإلباضٌة. انظر: مماالت 

 ( ونسبه البن مردوٌه.ٙٙ/ ٖذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )(ٖٔ)
 .5٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
 .1ٗٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (٘ٔ)
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أنزل هللا هذه اآلٌة على نبٌِّه  :وأولى األلوال فً ذلن عندي أن ٌمال لال اإلمام الطبري:" 
فَه حكمه على من حارب هللا ورسوله،  ،ملسو هيلع هللا ىلص بعد الذي كان من  ،وسعى فً األرض فساًدا معّرِ

 فعل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بالعرنٌٌِّن ما فعل.
ألن الِمَصص التً لّصها هللا جل وعّز  ،وإنما للنا ذلن أولى األلوال بالصواب فً ذلن

ًطا ،من لََصص بنى إسرابٌل وأنبابهم ،لبَل هذه اآلٌة وبعَدها رٌؾ من تع ،فؤن ٌكون ذلن متوّسِ
كان نزول ذلن بعد الذي كان من فعِل رسول هللا  :أولى وأحّك. وللنا ،الحكم فٌهم وفً نظرابهم

 .(ٔ)لتظاهر األخبار عن أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بذلن" ،ملسو هيلع هللا ىلص بالعرنٌٌِّن ما فعل
 َ إنما جزاء  [، أي:"ٖٖ :َوَرُسولَهُ{ ]المابدةلوله تعالى:}إِنََّما َجَزاُء الَِّذٌَن ٌَُحاِربُوَن َّللاَّ

 .(ٕ)الذٌن ٌحاربون هللا، وٌبارزونه بالعداوة، وٌعتدون على أحكامه، وعلى أحكام رسوله"
ة  لال الواحدي:" أَْي: ٌعصونهما وال ٌطٌعونهما ٌعنً: الخارجٌن على اإِلمام وعلى األمَّ

ً لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عموبة َمن فعل بالسٌَّؾ نزلت هذه اآلٌة فً لصة العَُرنٌٌن وهً مع روفةٌ تعلٌما
 .(ٖ)مثل فعلهم"

وعلى لطع  ،وهً صادلة على الكفر ،هً المضادة والمخالفة :المحاربة لال ابن كثٌر:"
 .(ٗ)الطرٌك وإخافة السبٌل"

}ٌحاربون هللا{، تؽلٌظ جعل ارتكاب نهٌه محاربة، ولٌل التمدٌر لال ابن عطٌة:لوله: "
 .(٘)حاربون عباد هللا، ففً الكبلم حذؾ مضاؾ"ٌ

وٌفسدون فً األرض بمتل  [، أي:"ٖٖ :لوله تعالى:}َوٌَْسعَْوَن فًِ اأْلَْرِض فََساًدا{ ]المابدة
 .(ٙ)األنفس، وسلب األموال"

 .(2)أَْي: "بالمتل وأخذ األموال"لال الواحدي:
من إخافة ُسبُل عباده المإمنٌن  :ٌعنً:وٌعملون فً أرض هللا بالمعاصً لال الطبري:"

والتوثُّب على حرمهم فجوًرا  ،وأخذ أموالهم ظلًما وعدوانًا ،ولطعِ طرلهم ،أو ُسبُل ذمتهم ،به
 .(1)وفُُسولًا"

حتى لال كثٌر من  ،اإلفساد فً األرض، ٌطلك على أنواع من الشر لال ابن كثٌر:"
ولد لال هللا  ،انٌر من اإلفساد فً األرضإن لرض الدراهم والدن :منهم سعٌد بن المسٌب ،السلؾ

ُ ال ٌُِحبُّ اْلفََسادَ  {  تعالى:} َوإَِذا تََولَّى َسعَى فًِ األْرِض ِلٌُْفِسَد فٌَِها َوٌُْهِلَن اْلَحْرَث َوالنَّْسَل َوَّللاَّ
 .(5)["ٕ٘ٓ :]البمرة

أي:  لوله تعالى:}وٌسعون فً األرض فسادا{، تبٌٌن للحرابة،لال ابن عطٌة:لوله: "
وٌسعون بحرابتهم، وٌحتمل أن ٌكون المعنى: وٌسعون فسادا منضافا إلى الحرابة، والرابط إلى 

 .(ٓٔ)هذه الحدود إنما هو الحرابة"
واختلؾ فً المستحك اسم المحارب هلل ورسوله الذي ٌلزمه حكم هذه اآلٌة على ثبلثة 

 :ألاوٌل
 .(ٔٔ)أنه الزنى والسرلة ولتل النفس، وإهبلن الحرث والنسل. وهذا لول مجاهد  :أحدها

                                                           

 .ٕٔ٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٖٔالوجٌز: (ٖ)
 .5ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .1٘ٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (٘)
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2ٖٔالوجٌز: (2)
 .2ٕ٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (1)
 .5ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .1٘ٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٓٔ)
 .21ٕ/ٓٔ(:ص12ٗٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
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وهذا لول  ،أنه المجاهر بمطع الطرٌك والمكابر باللصوصٌة فى الِمْصر وؼٌره :والثانً
 .(٘)، وابن لهٌعة(ٗ)، واللٌث بن سعد(ٖ)، واألوزاعً(ٕ)، ومالن(ٔ)الشافعً
، (ٙ)المكابر فى الِمْصر، وهذا لول أبً حنٌفة وأصحابه أنه المجاهر بمطع الطرٌك دون :والثالث

 .(2)وعطاء الخراسانً
تهم -وهللا أعلم-والراجح   ،أن" المحارب هلل ورسوله، من حارب فً سابلة المسلمٌن وِذمَّ

والمؽٌر علٌهم فً أمصارهم ولراهم ِحَرابة، ألنه ال خبلؾ بٌن الحجة أن من نصب حربًا 
ال شن فٌه  ،وال خبلؾ فٌه. فالذي وصفنا صفته ،أنه لهم محارب ،للمسلمٌن على الظلم منه لهم

فسواء كان نصبه الحرَب لهم فً مصرهم  ،أنه لهم نَاصٌب حربًا ظلًما. وإذ كان ذلن كذلن
بحربه من نََهاه هللا ورسوله عن  ،فً أنه هلل ولرسوله محارب :أو فً ُسبلهم وطرلهم ،ولُراهم
 .(1)حربه"

َّلُوا أَْو ٌَُصلَّبُوا{ ]المابدة أن ٌُمَتَّلوا، أو ٌَُصلَّبوا مع  [، أي:"ٖٖ :لوله تعالى:}أَْن ٌُمَت
 .(5)المتل"

وا زجراً لؽٌرهم، والصٌؽةُ أن ٌُمتلوا جزاء بؽٌهم، أو ٌُمتلوا وٌُصلب لال الصابونً:أي:"
 .(ٓٔ)للتكثٌر"

وأما لتل المحارب، فبالسٌؾ ضربة العنك، وأما صلبه فجمهور من  لال ابن عطٌة:"
العلماء على أنه ٌمتل ثم ٌصلب نكاال لؽٌره، وهذا لول الشافعً، وجمهور من العلماء على أنه 

ظهر من اآلٌة وهو األنكى ٌصلب حٌا وٌمتل بالطعن على الخشبة، وروي هذا عن مالن وهو األ
 .(ٔٔ)فً النكال"

ٌِْدٌِهْم َوأَْرُجلُُهْم ِمْن ِخبَلٍؾ{ ]المابدة أن تُمطع أٌدٌهم  [، أي:"ٖٖ :لوله تعالى:}أَْو تُمَطََّع أَ
 .(ٕٔ)الٌمنى وأرجلهم الٌسرى"
وأما المطع فالٌد الٌمنى من الرسػ والرجل الشمال من المفصل، وروي لال ابن عطٌة:"

أبً طالب رضً هللا عنه أنه كان ٌمطع الٌد من األصابع وٌبمً الكؾ والرجل من  عن علً بن
 .(ٖٔ)نصؾ المدم وٌبمً العمب"

:اإلباحة فلئلمام أن ٌفعل ما أراد من هذه -ها هنا-معنى:}أو{  لال الواحدي:"
ال ، بالتخفٌؾ فً األفع«ٌمتلوا، وٌصلبوا، تمطع»:ولرأ الحسن ومجاهد وابن محٌصن

 .(٘ٔ)الثبلثة
أو ٌُنفَوا إلى بلد ؼٌر بلدهم،  [، أي:"ٖٖ :لوله تعالى:}أَْو ٌُْنفَْوا ِمَن اأْلَْرِض{ ]المابدة

 .(ٙٔ)وٌُحبسوا فً سجن ذلن البلد حتى تَظهر توبتُهم"

                                                           

 .ٕ٘٘/ٓٔ(:ص1ٕ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٕ٘٘/ٓٔ(:ص1ٕٕٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٕٗ٘/ٓٔ(:ص1ٕٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٕ٘٘/ٓٔ(:ص1ٕٖٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٕ٘٘/ٓٔ(:ص1ٕٖٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٕٙ٘/ٓٔ(:ص1ٕٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٕٗ٘/ٓٔ(:ص1ٕٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٕٙ٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٖٖٔصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .1٘ٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔٔ)
 .ٖٖٔصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
 .1٘ٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٖٔ)
 .2ٖٔالوجٌز: (ٗٔ)
 .1٘ٔ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (٘ٔ)
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٙٔ)
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وٌمال:ٌنفوا }من  ،ٌعنً: ٌطلب حتى ال ٌجد لرارا فً موضع لال السمرلندي:"
 .(ٔ)األرض{، ٌعنً: ٌحبس فٌنفى من سعة الدنٌا إلى ضٌمها، فصار كؤنه نفً عن األرض"

معنى:النَّفً من األرض الحبُس فً السجن ألن المجون بمنزلة المخرج  لال الواحدي:"
 .(ٕ)من الدنً"

ْنفَْوا ِمَن لوله تعالى:}أَْو ٌُ فً واختلؾ أهل التؤوٌل فً معنى  النفً  الذي ذكر هللا 
 [، على وجوه:ٖٖ :اأْلَْرِض{ ]المابدة

فٌمام علٌه الحد أو ٌهرب من دار اإلسبلم، وهذا لول ابن  ،أحدها: أن ٌطلب حتى ٌمدر علٌه
، والربٌع (1)، ولتادة(2)، والضحان(ٙ)، وسعٌد بن جبٌر(٘)، والحسن(ٗ)، وأنس بن مالن(ٖ)عباس

 .(ٖٔ)، والسدي(ٕٔ)، ومالن بن أنس(ٔٔ)، واللٌث بن سعد(ٓٔ)، والزهري(5)بن  أنس
أن اإلمام إذا لدر علٌه نفاه من بلدته إلى بلدةٍ  :فً هذا الموضع«  النفً»والثانً: أن معنى  

 .(٘ٔ)-فً رواٌة أخرى-، وسعٌد بن جبٌر(ٗٔ)أخرى ؼٌرها. وهذا لول عمر بن عبدالعزٌز
 .(ٙٔ)صحابهوالثالث: أن المراد بالنفً هاهنا السجن، وهو لول أبً حنٌفة وأ

أن ٌخرج من بلده إلى بلد آخر فٌسجن فٌه حتى  :واختار الطبري: أن المراد بالنفً هاهنا
 .(2ٔ)ونزوعه عن معصٌته ربَّه ،تظهر توبته من فسوله

والظاهر أن األرض فً هذه اآلٌة هً أرض النازلة، ولد جنب الناس  لال ابن عطٌة:"
لدٌما األرض التً أصابوا فٌها الذنوب ومنه حدٌث الذي ناء بصدر، نحو األرض الممدسة، 
وٌنبؽً لئلمام إن كان هذا المحارب المنفً مخوؾ الجانب ٌظن أنه ٌعود إلى حرابة وإفساد أن 

وإن كان ؼٌر مخوؾ الجانب ترن مسرحا، وهذا هو صرٌح  ٌسجنه فً البلد الذي ٌؽرب إلٌه،
مذهب مالن: أن ٌؽرب وٌسجن حٌث ٌؽرب، وهذا هو األؼلب فً أنه مخوؾ، ورجحه الطبري 
وهو الراجح، ألن نفٌه من أرض النازلة أو اإلسبلم هو نص اآلٌة وسجنه بعد بحسب الخوؾ 

 .(1ٔ)منه، فإذا تاب وفهم حاله سرح"
 : (5ٔ)ومن ذلن لول أوس بن حجر ،هو الطرد ،كبلم العرب، فً «النفً»ومعنى 

 ٌُْنفَْوَن َعْن ْطُرِق الِكَراِم َكَما                 تَْنِفً الَمَطاِرُق َما بَِلً المََرُد 

                                                           

 .1ٖٙ/ٔبحر العلوم: (ٔ)
 .2ٖٔالوجٌز: (ٕ)
 .1ٕٙ/ٓٔ(:ص1٘ٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .1ٕٙ/ٓٔ(:ص1٘2ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .5ٕٙ/ٓٔ(:ص1ٖٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .2ٕٓ/ٓٔ(:ص1ٙ2ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .5ٕٙ/ٓٔ(:ص1ٕٙٔٔ(، و)1ٙٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .2ٕٓ/ٓٔ(:ص1ٙٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .5ٕٙ/ٓٔ(:ص1ٙٗٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .2ٕٓ-5ٕٙ/ٓٔ(:ص1ٙ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .5ٕٙ/ٓٔ(:ص1٘5ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .5ٕٙ/ٓٔ(:ص1ٙٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .1ٕٙ/ٓٔ(:ص1٘٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .2ٖٕ-2ٕٓ/ٓٔ(:ص12ٔٔٔ)-(1ٙ5ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .2ٕٓ/ٓٔ(:ص1ٙ1ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .2ٕٗ/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .2ٕٗ/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (2ٔ)
 .1٘ٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (1ٔ)
، ولٌس فً دٌوان أوس ، وهو من شعره ، من المصٌدة الخامسة التً أولها :  1ٕ2شرح المفضلٌات : (5ٔ)

ٌِْسْت لََها َعُضدُ  ٌْنًَ لَْستُُم ِبٌٍَد ... إاِل ٌٌَد لَ  لُبَ
وٌهجوهم ، ورواٌة المفضلٌات  من طرق الكرام  . و  المطارق  جمع  مطرلة  و  مطرق  وهو المضٌب الذي 
ٌضرب به الصوؾ أو المطن لٌنتفش ، وٌنفً منه المرد. و  المرد  )بفتحتٌن( : ما تمعط من الوبر والصوؾ 
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فإنه   ،النُّفَاٌة،  وأما المصدر من  نفٌت : ومنه لٌل للدراهم الردٌبة وؼٌرها من كل شًء
ًُّ : وٌمال لما تطاٌر من الماء من الدلو ،الدلو ٌنفً الماء : النفً   والنَّفَاٌة، وٌمال ومنه لول  ،النِّف

 :(ٔ)األخٌل الطابً
 ِ ًّ ِف ٌِْر َعلَى الصُّ ِ                َمَوالُِع الطَّ ًّ  كؤَنَّ َمتْنٌَِه ِمَن النَِّف

 .(ٕ)ونَفَى شعُرن ،َحال لونُن: ٌمال ،إذا سمط ،نَفَى َشعَُره : ومنه لٌل
وهذا الجزاء الذي أعدَّه هللا  [، أي:"ٖٖ :تعالى:}َذِلَن لَُهْم ِخْزٌي فًِ الدُّْنٌَا{ ]المابدةلوله 

 .(ٖ)للمحاربٌن هو ذّل فً الدنٌا"
 .(ٗ)هواٌن وفضٌحةٌ" لال الواحدي:أي:"

 .(٘)ذل وفضٌحة" لال البٌضاوي:أي:"
هو لهم شرٌّ وعار  :ٌمول ،لهإالء المحاربٌن  خزي فً الدنٌا  :ٌعنً لال الطبري:"

 .(ٙ)ونكال وعموبة فً عاجل الدنٌا لبل اآلخرة" ،وذلةٌ 
ولطع أٌدٌهم وأرجلهم من  ،ومن صلبهم ،هذا الذي ذكرته من لتلهم :أي لال ابن كثٌر:"

 .(2)خْزي لهم بٌن الناس فً هذه الحٌاة الدنٌا " -ونفٌهم  ،خبلؾ
إلى هذه الحدود التً تولع بهم، ولوله تعالى: }ذلن لهم خزي{، إشارة لال ابن عطٌة:"

وؼلظ هللا الوعٌد فً ذنب الحرابة بؤن أخبر أن لهم فً اآلخرة عذابا عظٌما مع العموبة فً 
الدنٌا، وهذا خارج عن المعاصً الذي فً حدٌث عبادة بن الصامت فً لول النبً صلى هللا 

 .(1)«فمن أصاب من ذلن شٌبا فعولب به فهو له كفارة»علٌه وسلم، 
حتمل: أن ٌكون الخزي لمن عولب، وعذاب اآلخرة لمن سلم فً الدنٌا، وٌجرى هذا وٌ

الذنب مجرى ؼٌره، وهذا الوعٌد مشروط اإلنفاذ بالمشٌبة، اما أن الخوؾ ٌؽلب علٌهم بحسب 
 .(5) الوعٌد وعظم الذنب، والخزي فً هذه اآلٌة الفضٌحة والذل والممت"

                                                                                                                                                                      

بر والشعر والكتان. ولوله :  ما ٌلً وتلبد وانعمدت أطرافه ، وهو نفاٌة الصوؾ ، ثم استعمل فٌما سواه من الو
المرد  ، أي : ما ولٌه المرد ، من لولهم  ولٌه ٌلٌه  ، أي : لاربه ودنا منه. ٌعنً : ما لاربه المرد وباشره ولصك 

 .به تعمده
/ ٕ، والمالً 5ٖٖ/ ٕ، والحٌوان 5ٕٗ، ومجالس ثعلب: 5ٓ/ ٓٔ، والمخصص ٖ٘ٔ/ ٖانظر: جمهرة اللؽة (ٔ)
ِ ... ِمْن ُطوِل إْشَرافًِ ، واللسان )1 ًّ ًَّ من النَِّف صفا( و )نفا( وكلهم رواه"متنٌه" إال ابن درٌد فإنه أنشده: كؤّن َمتْنَ

 على الّطِوّيِ 
والنفً: ما تطاٌر من دلو المستمى. ومن روى"متنً" فكؤنه عنى أن األخٌل ٌصؾ نفسه. وأما من روى"متنٌه"، 

ولد لال األزهري: "هذا ساق كان أسود الجلدة، استمى من ببر ملح،  فإنه عنى ؼٌره. وهو األصح فٌما أرجح،
فكان ٌبٌض نفً الماء على ظهره إذا ترشش. ألنه كان ملًحا". فإذا صح ذلن، كانت رواٌة البٌت الذي ٌلٌه"من 

" طول إشراؾ" بؽٌر ٌاء اإلضافة، ومعنى الشعر أشبه بما لال األزهري، لتشبٌهه فً البٌت الثالث. و"الطوي
 .الببر المطوٌة بالحجارة

 .2ٕٙ-2ٕ٘/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 هذا فً خبر دمحم بن كعب المرظً وعمر بن عبد العزٌز لما استخلؾ فرآه شعثًا لال : 

ًٌرا علٌنا ، حسن الجسم ، ممتلا البضعة ، فجعلت أنظر إلٌه نظًرا ، ال أكاد   ...وكان عهدنا به بالمدٌنة أم
فمال : ٌا ابن كعب ، مالن تنظر إلً نظًرا ما كنت تنظره إلً لبل ؟ لال فملت : لعجبً! أصرؾ بصري عنه ، 

لال : ومما عجبن ؟ فملت : لما نحل من جسمن ، ونفى من شعرن ، وتؽٌر من لونن ؟ لال : وكٌؾ لو رأٌتنً 
نت لً أشد نكرة بعد ثبلث فً لبري ، حٌن تمع عٌناي على وجنتً ، وٌسٌل منخري وفمً دوًدا وصدًٌدا ، لك

 منن الٌوم!  .
 نفى الشعر  : ثار وذهب وشعث وتسالط. 
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٖٔالوجٌز: (ٗ)
 .ٕ٘ٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (٘)
 .2ٕٙ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٔٓٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .(2ٓ5ٔصحٌح مسلم برلم )(1)
 .1٘ٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (5)
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ولهم فً اآلخرة عذاب  [، أي:"ٖٖ :َعَذاٌب َعِظٌٌم{ ]المابدةلوله تعالى:}َولَُهْم فًِ اآْلِخَرةِ 
 .(ٔ)شدٌد إن لم ٌتوبوا"

فلم ٌتوبوا  ،لهإالء الذٌن حاربوا هللا ورسولَه وسعوا فً األرض فساًدا لال الطبري:أي:"
والعموبة التً  ،مع الخزي الذي جازٌتهم به فً الدنٌا ،من فعلهم ذلن حتى هلكوا فً اآلخرة

 .(ٕ)عذاب جهنم" :ٌعنً ،ها فٌها عذاب عظٌم عالبتهم ب
 .(ٖ)لعظم ذنوبهم" لال البٌضاوي:]وذلن[:"

لال ابن كثٌر:أي:" مع ما ادخر هللا لهم من العذاب العظٌم ٌوم المٌامة، وهذا لد ٌتؤٌد به 
فؤما أهل اإلسبلم فمد ثبت فً الصحٌح عند  ،من ذهب إلى أن هذه اآلٌة نزلت فً المشركٌن

أال نشرن  :أخذ علٌنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كما أخذ على النساء» :بادة بن الصامت لالعن ع ،مسلم
فمن َوفَّى منكم  ،وال نمتل أوالدنا وال ٌَْعَضه  بعضنا بعًضا ،وال نزنً ،وال نسرق :باهلل شٌبًا

 ،ومن ستره هللا فؤْمُره إلى هللا ،ومن أصاب من ذلن شٌبًا فعولب فهو كفارة له ،فؤجره على هللا
 .(٘)"(ٗ)«إن شاء عذبه وإن شاء ؼفر له

ٌن  لال الواحدي:" وهذا للكفَّار الذٌن نزلت فٌهم اآلٌة ألنَّ العُرنٌٌن ارتدُّوا عن الّدِ
 .(ٙ)والمسلم إذا عولب فً الدُّنٌا بجناٌته صارت مكفَّرةً عنه"

فعولب  ،"من أذنب ذنبًا فً الدنٌا :ملسو هيلع هللا ىلص لال رسول هللا :لال -رضً هللا عنه-وعن علً 
ومن أذنب ذنبًا فً الدنٌا فستره هللا علٌه وعفا  ،فاهلل أعدل من أن ٌثنً عموبته على عبده ،به

 .(2)فاهلل أكرم من أن ٌعود فً شًء لد عفا عنه" ،عنه
وال خلود لمإمن فً النار على ما تمدم، ولكن ٌعظم عمابه لعظم الذنب،  لال المرطبً:"

ثم ٌخرج إما بالشفاعة وإما بالمبضة، ثم إن هذا الوعٌد مشروط اإلنفاذ بالمشٌبة كموله 
[ أما إن الخوؾ ٌؽلب علٌهم بحسب الوعٌد ٙٔٔتعالى:}وٌؽفر ما دون ذلن لمن ٌشاء{ ]النساء: 

 .(1)"وكبر المعصٌة
، " لوله تعالى: }إِنَّما َجزاُء (ٕٔ)، وابن حزم(ٔٔ)، والممري(ٓٔ)، وابن سبلم(5)هريلال الز

َّلُوا أَْو ٌَُصلَّبُوا أَْو تُمَطََّع أَ  ٌِْدٌِهْم الَِّذٌَن ٌُحاِربُوَن هللاَ َوَرُسولَهُ َوٌَْسعَْوَن فًِ اأْلَْرِض فَساداً أَْن ٌُمَت
ِمَن اأْلَْرِض{، نسخت باالستثناء بعدها فً لوله تعالى: }إاِلَّ الَِّذٌَن َوأَْرُجلُُهْم ِمْن ِخبلٍؾ أَْو ٌُْنفَْوا 

ٌِْهْم{.  تابُوا ِمْن لَْبِل أَْن تَْمِدُروا َعلَ
لال الزهري:"ٌمول: فبل سبٌل لكم علٌهم بعد التوبة. أراد بذلن الرجل المسلم الذي ٌكون 

الكفار الذٌن ٌفسدون فً األرض وهم منه الفساد ثم ٌتوب من لبل أن ٌظفر به رّب األمر. وأّما 
 .(ٖٔ)فً دار الحرب فهإالء ال تمبل توبتهم، فإنّهم لو كانت توبتهم صادلة للحموا بببلد المسلمٌن"

 :(ٗٔ)، على لولٌن«العرنٌٌن»فً  -ملسو هيلع هللا ىلص-ولد اختلؾ أهل العلم فً نسخ حكم النبً 

                                                           

 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .22ٕ-2ٕٙ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕ٘ٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٖ)
 .(2ٓ5ٔصحٌح مسلم برلم )(ٗ)
 .ٔٓٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .2ٖٔالوجٌز: (ٙ)
 .(5ٕٔ/ٖ( والعلل للدارلطنً )ٕٗٓٙ( وسنن ابن ماجة برلم )ٕٕٙٙ( وسنن الترمذي برلم )55/ٔالمسند )(2)
 .1٘ٔ-2٘ٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (1)
 .ٖٙخ والمنسوخ:الناس (5)
 .55ٕانظر: الناسخ والمنسوخ:  (ٓٔ)
 .1ٓالناسخ والمنسوخ: (ٔٔ)
 .ٖٙالناسخ والمنسوخ:  (ٕٔ)
 .ٖٙالناسخ والمنسوخ: (ٖٔ)
 .ٖٕ٘-ٕٕ٘/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
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َ  لة وذلن بموله:نسَخه نهٌُه عن المث ،أن ذلن حكم منسوخ أحدهما: }إِنََّما َجَزاُء الَِّذٌَن ٌَُحاِربُوَن َّللاَّ
ٌِْدٌِهْم َوأَْرُجلُُهْم مِ  َّلُوا أَْو ٌَُصلَّبُوا أَْو تُمَطََّع أَ ْن ِخبَلٍؾ أَْو َوَرُسولَهُ َوٌَْسعَْوَن فًِ اأْلَْرِض فََساًدا أَْن ٌُمَت

ْنٌَا َولَُهْم فًِ اآْلِخَرةِ َعَذاٌب َعِظٌٌم{ ]المابدةٌُْنفَْوا ِمَن اأْلَْرِض َذِلَن لَُهْم ِخْزٌي فًِ   [.ٖٖ :الدُّ
أنزلت هذه اآلٌة ِعتابًا لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فٌما فعل بالعَُرنٌٌن. وهذا لول دمحم بن  :ولالوا

 .(ٕ)، واللٌث بن سعد(ٔ)العجبلن
ِ ملسو هيلع هللا ىلص بالعرنٌٌن ًّ }إِنَّما َجزاُء ولم ٌنسخ ولم ٌبّدل. ولوله:  ،حكٌم ثابت أبًدا ،والثانً: أن فِْعُل النب

 حكٌم من هللا فٌمن حارب وَسعى فً األرض فساًدا بالِحَرابة. ،{ اآلٌة الَِّذٌَن ٌُحاِربُوَن هللاَ َوَرُسولَهُ 
فحكمهم ؼٌر حكم المحارب  ،وحاربوا هللا ورسوله ،وسرلوا ،ولتلوا ،والعرنٌون ارتدُّوا

 األرض بالفساد من أهل اإلسبلم أو الذمة. الساعً فً
لال المرطبً: "وهذا لول حسن، وهو معنى ما ذهب إلٌه مالن والشافعً، ولذلن لال هللا  

 .(ٖ)تعالى:}إال الذٌن تابوا من لبل أن تمدروا علٌهم{"
فؤتً بهم ٌعنً العرنٌٌن فؤراد أن ٌسُمل  ،فبعث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ولدر روي عن السدي:"

 .(ٗ)كما أنزلها هللا علٌه" ،وأمره أن ٌمٌم فٌهم الحدود ،فنهاه هللا عن ذلن ،أعٌنهم
 الفوابد:

بٌان حكم الحرابة وحمٌمتها: خروج جماعة اثنان فؤكثر وٌكون بؤٌدٌها سبلح ولهم شوكة، -ٔ
ٌشنون هجمات على المسلمٌن فٌمتلون خروجهم إلى الصحراء بعٌداً عن المدن والمرى، 

وٌسلبون وٌعتدون على األعراض، هذه هً الحرابة وأهلها، ٌمال لهم: المحاربون وحكمهم ما 
 ذكر تعالى فً اآلٌة.

أن اإلمام مخٌر فً إنزال العموبة التً ٌرى أنها مناسبة الستتباب األمن، وهذا مذهب  -ٕ
 تمثٌبلً لآلٌة وانسجاًما معها. الجمهور من األبمة، وهو أرفك وأصلح وأكثر

وهذا إن للنا }أو{ فً اآلٌة للتخٌٌر، وإال فمن لتل وأخذ المال وأخاؾ الناس لتل 
وصلب، ومن لتل ولم ٌؤخذ ماالً لتل، ومن لتل وأخذ ماالً لطعت ٌده ورجله من خبلؾ فتمطع 

 ٌده الٌمنى ورجله الٌسرى، ومن لم ٌمتل ولم ٌؤخذ ماالً ٌُنفى.
جمهور، وهو الحك ال تمطع ٌد المحارب إال فً مال تمطع فٌه ٌد السارق، ومذهب ال

 وهو زنة: ربع دٌنار ذهب فؤكثر.
وإن تعذر النفً فالسجن ٌموم ممامه، إذ هو نفً من ظاهر األرض إلى باطنها. كما لال 

 :(٘)بعض المسجونٌن
 وال الموتىخرجنا من الّدنٌا ونحن من أهلها            فلسنا من األحٌاء فٌها 

 إذا جاءنا الّسّجان ٌوما لحاجة               عجبنا وللنا: جاء هذا من الّدنٌا
لال ابن لتٌبة:وال أرى شٌبا اشبه بالنفً من الحبس،"ألنه  إذا حبس  ومنع من التصّرؾ  

 .(ٙ)والتملّب فً الببلد، فمد نفً منها كلّها وألجا إلى مكان واحد"
الطرٌك إذا لتلوا وأخذوا المال: لتلوا وصلبوا. وإذا لتلوا ولم ولال الشافعً:" فً لطاع  

 ٌؤخذوا المال: لتلوا ولم ٌصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم ٌمتلوا: لطعت أٌدٌهم وأرجلهم من
خبلؾ، وإذا هربوا: طلبوا حتى ٌوجدوا، فتمام علٌهم الحدود، وإذا أخافوا السبٌل ولم ٌؤخذوا 

 .(2)ماال: نفوا من األرض"

                                                           

 .ٖٕ٘/ٓٔ(:ص1ٔ1ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٖٕ٘/ٓٔ(:ص1ٔ1ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٓ٘ٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .ٖٕ٘/ٓٔ(:ص1ٔ5ٔٔأخرجه الطبري) (ٗ)
، وببل نسبة فً عٌون ٔٓٔ/ ٔالبٌتان من الطوٌل، وهما لصالح بن عبد المدوس فً أمالً المرتضى  . (٘)

 .1ٖ، والمحاسن واألضداد ص 1ٕ -1ٔ/ ٔاألخبار 
 .]بتصرؾ[.5ٕٕتاوٌل مشكل المرآن: (ٙ)
 .2ٖٖ/ٕتفسٌر اإلمام الشافعً: (2)
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 المرآن
َ َؼفُوٌر َرِحٌٌم ) ٌِْهْم فَاْعلَُموا أَنه َّللاه  [ٖٗ :({ ]المائدةٖٗ}إَِّله الهِذٌَن تَابُوا ِمْن لَْبِل أَْن تَْمِدُروا َعلَ

 التفسٌر:
لكن َمن أتى من المحاربٌن من لبل أن تمدروا علٌهم وجاء طابعًا نادًما فإنه ٌسمط عنه ما كان 

 أن هللا ؼفور لعباده، رحٌم بهم. -ونأٌها المإمن-هلل، فاعلموا 
ٌِْهْم{ ]المابدة  [، أي:" لكن الذٌن ٖٗ :لوله تعالى:}إاِلَّ الَِّذٌَن تَابُوا ِمْن لَْبِل أَْن تَْمِدُروا َعلَ

 .(ٔ)تابوا من المحاربٌن ولُّطؤع الطرٌك لبل المدرة على أخذهم وعموبتهم "
لٌهم بعد التوبة. أراد بذلن الرجل المسلم ٌمول: فبل سبٌل لكم ع لال ابن شهاب الزهري:" 

الذي ٌكون منه الفساد ثم ٌتوب من لبل أن ٌظفر به رّب األمر. وأّما الكفار الذٌن ٌفسدون فً 
األرض وهم فً دار الحرب فهإالء ال تمبل توبتهم، فإنّهم لو كانت توبتهم صادلة للحموا بببلد 

 .(ٕ)المسلمٌن"
هم مسلما لبل أن ٌإخذ فإن اإلسبلم ٌهدم ما أصاب فً ٌمول: من جاء من لال مماتل:" 

 .(ٖ)كفره من لتل أو أخذ مال"
فمن تاب لبل أن ٌمدر علٌه سمط حك هللا عنه، وأخذ بحموق بنً  لال اإلمام الشافعً:" 

 .(ٗ)آدم"
 .(٘)رجعوا عن صنٌعهم لبل أن ٌإخذوا وٌردوا المال":ٌعنً لال السمرلندي:" 
فاستثنى التابب لبل المدرة علٌه من جملة من أوجب علٌه الحد المذكور  لال الجصاص:" 

 .(ٙ)فً اآلٌة"
 .(2)المعنى: إال الذٌن ٌتوبون من لبل أن تمدروا علٌهم" لال الفراء:" 
 . (1)استثنى عز وجل التابب لبل أن ٌمدر علٌه" لال ابن عطٌة:" 
عماب لاطع الطرٌك، فإذا تابوا لبل لال أبو حٌان: ظاهره أنه استثناء من المعالبٌن  

المدرة على أخذهم سمط عنهم ما ترتب على الحرابة، وهذا فعل علً رضً هللا عنه بحارثة بن 
 .(ٓٔ)"(5)بدر العرانً

هذا االستثناء فً المحاربٌن المشركٌن إذا تابوا من شركهم وحربهم  لال ابن الجوزي:" 
وفسادهم، وآمنوا لبل المدرة علٌهم، فبل سبٌل علٌهم فٌما أصابوا من مال أو دم، وهذا ال خبلؾ 
فٌه. فؤما المحاربون المسلمون، فاختلفوا فٌهم، ومذهب أصحابنا: أن حدود هللا تسمط عنهم من 

والمطع والنفً. فؤما حموق اآلدمٌٌن من الجراح واألموال، فبل تسمطها  انحتام المتل والصلب
 .(ٔٔ)التوبة، وهذا لول الشافعً"

ولوله }من لبل أن تمدروا علٌهم{ خطاب لؤلبمة، أي: من لبل الظفر  لال السمعانً:" 
 .(ٕٔ)بهم"

ٌِْهْم{ [ راجع إلى االستثناء ]فً لوله: }إاِلَّ الَِّذٌَن تَابُوا ِمْن لَْبِل أَ  لال الراؼب:"  ْن تَْمِدُروا َعلَ
كل من تمدم ذكره، وهو فً العذاب وفً إلامة الحدود، ولال بعض الفمهاء: كل حك هلل مختص 

                                                           

 .ٖٗٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٖٙالناسخ والمنسوخ وتنزٌل المرآن: (ٕ)
 .2ٖٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .2ٕٖ/ٕتفسٌر اإلمام الشافعً: (ٗ)
 .12ٖ/ٔبحر العلوم: (٘)
 .ٙٙ/ٔأحكام المرآن: (ٙ)
 .ٕٗٗ/ٔمعانً المرآن: (2)
 .1ٙٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (1)
 .ٕٕٗ/ٗحر المحٌط:الب (5)
 سوؾ ٌؤتً بٌان الخبر. (ٓٔ)
 .ٖٗ٘/ٔزاد المسٌر: (ٔٔ)
 .ٖ٘/ٕتفسٌر السمعانً: (ٕٔ)
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بماطع الطرٌك فالتوبة لبل المدرة ٌزٌل ما علٌه إن كان من حموق هللا، وإن كان من حموق 
 .(ٔ)اآلدمٌٌن فبل ٌزول إذا طالب به صاحبه"

 :(ٕ)رٌد به المستمبل، لال الشاعرولوله:}تاب{، ٌ
 فإنً التٌكم تشكر ما مضى             من األمر واستٌجاب ما كان فً ؼد 

ولو كان ماضٌا لمال: ما كان فً أمس، ولم ٌجز ما « كان فً ؼد»ٌرٌد به المستمبل: لذلن لال 
 :(ٖ)كان فً ؼد. وأما لول الكمٌت

 ا مضى أحد إذا لم ٌعشكما ذاق بإس معٌشة ونعٌمها             فٌم
 .(ٗ)فمن ذلن إنما أراد: لم ٌذلها فٌما مضى ولن ٌذولها فٌما ٌستمبل إذا كان لم ٌعشك

ٌِْهْم{ ]المابدة   :ولد ذكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى:}إاِلَّ الَِّذٌَن تَابُوا ِمْن لَْبِل أَْن تَْمِدُروا َعلَ
 [، ستة وجوه:ٖٗ

فؤما المسلمون فبل ٌتسمط  ،إال الذٌن تابوا من شركهم وسعٌهم فى األرض فساداً بإسبلمهم :أحدها
، (1)، ومجاهد(2)، وعكرمة(ٙ)، والحسن(٘)وهذا لول ابن عباس ،التوبة عنهم حداً وجب علٌهم

 .(ٕٔ)، واختٌار الواحدي(ٔٔ)، وعطاء الخراسانً(ٓٔ)، ولتادة(5)والضحان
فؤما التابب  ،إال الذٌن تابوا من المسلمٌن المحاربٌن بؤمان من اإِلمام لبل المدرة علٌهم :الثانً

ًّ  ،بؽٌر أمان فبل  .(ٙٔ)، ومكحول(٘ٔ)، والسدي(ٗٔ)، والشعبً(ٖٔ)-علٌه السبلم-وهذا لول عل
ًّ  ،وروى الشعبً:"كان حارثة بن بدر لد أفسد فً األرض وحارب ثم تاب. وُكلِّم له عل

ما  ،ٌا أمٌر المإمنٌن :فانطلك سعٌُد بن لٌس إلى علً فمال ،. فؤتى سعٌَد بن لٌس فكلّمهفلم ٌُْإمنه
أرأٌت من تاَب من لبل أن تمِدر علٌه ؟   :تموُل فٌمن حارب هللا ورسوله ؟ فمرأ اآلٌة كلها، فمال

نه علً :فإنه حارثة بن بدر! لال :ألول كما لال هللا. لال :لال   :فمال حارثة ،فؤمَّ
ا لَِمٌتَها            َعلَى النَّؤيِ ال ٌَْسلَْم َعُدوٌّ ٌَِعٌبَُهاأاَل   أَْبِلؽَا َهْمَداَن إِمَّ

َِّمً          اإللهَ َوٌَْمِضً بِاْلِكتَاِب َخِطٌبَُها"  .(2ٔ)لَعَْمُر أَبٌَِها إنَّ َهَمَداَن تَت
 ،إال الذٌن تابوا بعد أن لحموا بدار الحرب وإن كان مسلماً ثم جاء تابباً لبل المدرة علٌه :والثالث

 . (1ٔ)وهذا لول عروة بن الزبٌر
 .(ٔ)ولد روي عن عروة خبلؾ هذا المول 

                                                           

 .1ٖٖ-2ٖٖ/ٗتفسٌر الراؼب االصفهانً: (ٔ)
 هو الطرماح بن حكٌم الطابى. ولبله:(ٕ)

 من كان ال ٌؤتٌن إال لحاجة ... ٌروح بها فٌما ٌروح وٌؽتدى
 .ٙٗٔوانظر: الدٌوان 

 .ٕٗٗ/ٔانظر: معانً المرآن للفراء: (ٖ)
 .ٕٗٗ/ٔانظر: معانً المرآن للفراء: (ٗ)
 .25ٕ-21ٕ/ٓٔ(:ص12٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .21ٕ-22ٕ/ٓٔ(:ص12ٕٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .21ٕ-22ٕ/ٓٔ(:ص12ٕٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .21ٕ/ٓٔ(:ص12ٗٔٔ(، و)12ٖٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .21ٕ/ٓٔ(:ص12٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .25ٕ/ٓٔ(:ص121ٔٔ(، و)122ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .25ٕ/ٓٔ(:ص121ٔٔانظر: تفسٌر الطبري ) (ٔٔ)
 .1ٖٔانظر: الوجٌز: (ٕٔ)
 .1ٕٓ-25ٕ/ٓٔ(:ص125ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .1ٕٓ/ٓٔ(:ص11ٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .1ٕٕ-1ٕٔ/ٓٔ(:ص11ٕٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .1ٕٕ/ٓٔ(:ص11ٖٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
، مع اختبلؾ ٌسٌر  ٖٓٗ/  ٖتارٌخ ابن عساكر . والبٌتان فً 1ٕٔ-1ٕٓ/ٓٔ(:11ٔٔٔأخرجه الطبري) (2ٔ)

 فً رواٌتهما.
 .1ٕ٘/ٓٔ(:15ٕٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (1ٔ)
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 ،إن كان فً دار اإٍلسبلم فً منعة وله فبة ٌلجؤ إلٌها وتاب لبل المدرة علٌه لبلت توبته :والرابع
ً من عموبتهوإن لم ٌكن ل وهذا لول أبو  ،ه فبة ٌمتنع بها  وتاب  لم تسمط عنه توبته شٌبا

 .(ٗ)، والحكم بن عٌٌنة(ٖ)، وربٌعة(ٕ)عمرو
وهذا لول  ،أن توبته لبل المدرة علٌه تضع عنه حدود هللا تعالى دون حموق اآلدمٌٌن :والخامس
 .(٘)الشافعً

علٌهم، سمطت عنهم حدود هللا تعالى وأخذوا لال ابن لدامة:" فإن تابوا من لبل أن ٌمدر  
لال اإلمام الموفك: ال « بحموق اآلدمٌٌن، من األنفس والجراح واألموال، إال أن ٌعفى لهم عنها

نعلم فً هذا خبلفا بٌن أهل العلم، وبه لال مالن والشافعً وأصحاب الرأي وأبو ثور، واألصل 
ا ٌسمط عنهم تحتم المتل والصلب والمطع والنفً، فٌه لوله تعالى: إال الذٌن تابوا ... فعلى هذ

وٌبمى علٌهم المصاص فً النفس والجراح، وؼرامة المال والدٌة لما ال لصاص فٌه، فؤما إن 
تاب بعد المدرة علٌه ال ٌسمط عنه شًء من حدود هللا تعالى. وإن فعل المحارب ما ٌوجب حدا 

والسرلة، فذكر الماضً أنها تسمط  ال ٌختص المحاربة: كالزنى، والمذؾ، وشرب الخمر،
بالتوبة، ألنها حدود هللا تعالى، إال حد المذؾ، ألنه حك آدمً، وٌحتمل أن ال تسمط اه 

 .(ٙ)ملخصا"
وهذا مذهب  ،أن توبته لبل المدرة علٌه تضع عنه سابر الحموق والحدود إال الدماء :والسادس

 .(2)مالن
توبة  :لوُل من لال ،فً ذلن بالصواب عنديلال اإلمام الطبري:" وأولى هذه األلوال  

تضع عنه تَبِعات الدنٌا التً كانت  ،المحارب الممتنع بنفسه أو بجماعة معه لبل المُدرة علٌه
إال ما كان لابًما فً  ،ولََوٍد ولصاص ،وُؼْرم الزم ،لزمته فً أٌام حربه وِحَرابته، من حدود هللا
فٌرّد على أهله إلجماع الجمٌع على أن ذلن حكم  ،ٌده من أموال المسلمٌن والمعاهدٌن بعٌنه

الساعٌِة فً األرض فساًدا على وجه الردة عن اإلسبلم.  ،الجماعة الممتنعة المحاربة هلل ولرسوله
 حًدا.جماعةً كانوا أو وا ،فكذلن حكم كل ممتنع َسعَى فً األرض فساًدا

ا المستخفً بسرلته ُص على وجه اؼتفال من سرله ،فؤمَّ والشاهُر السبلَح فً   ،والمتلّصِ
فإن حكم هللا علٌه تاب أو لم  ،وهو عند الطلب ؼٌر لادر على االمتناع ،خبلء على بعض السابلة

وبٌن هللا  وتوبته فٌما بٌنه ،أو أصاب ولٌَّه بدم أو َختٍْل مؤخوذ ،وبحموق من أخذ ماله ،ٌتب ماٍض 
ثم صار  ،جل وعز لٌاًسا على إجماع الجمٌع على أنه لو أصاب شٌبًا من ذلن وهو للمسلمٌن ِسْلمٌ 

فكذلن حكمه إذا أصاب  ،وال آلدمً ،أن حربه إٌاهم لن ٌضَع عنه حمًا هلل عز ذكره ،لهم حربًا
ه فبة ٌلجؤ إلٌها وال ل ،وهو ؼٌر ممتنع من السلطان بنفسه إن أراده ،ذلن فً خبلء أو باستخفاء

 مانعةٌ منه.
أّن  ،وفً لوله:}إال الذٌن تابوا من لبل أن تمدروا علٌهم{، دلٌل واضح لمن ُوفِّك لفهمه

دون المشركٌن  ،ٌجري فً المسلمٌن والمعاهدٌن ،الحكم الذي ذكره هللا جل وعّز فً المحاربٌن
دون  ،أهل الحرب من المشركٌن وذلن أن ذلن لو كان حكًما فً ،الذٌن لد نصبُوا للمسلمٌن حربًا

لوجب أن ال ٌُْسِمَط إسبلُمهم عنهم إذا أسلموا أو تابوا بعد لدرتنا علٌهم ما  ،المسلمٌن ودون ذمتهم
وما للمسلمٌن فً أهل الحرب من المشركٌن. وفً  ،كان لهم لبل إسبلمهم وتوبتهم من المتل

ِ ٌضع عنه ًّ ما كان واضعَه  ،د لدرة المسلمٌن علٌهبع ،إجماع المسلمٌن أّن إسبلم المشرن الحرب

                                                                                                                                                                      

عن هشام بن عروة ، عن عروة لال: "ٌمام علٌه حدُّ ما فر منه ،  :1ٕٙ/ٓٔ(:ص15ٖٔٔأخرج الطبري) (ٔ)
 .وال ٌجوز ألحٍد فٌه أمان ٌعنً ، الذي ٌصٌب حدًّا ، ثم ٌفرُّ فٌلحك الكفار ، ثم ٌجًء تاببًا"

 .12ٕ-1ٕٙ/ٓٔ(:ص15٘ٔٔ(، و)15ٗٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .12ٕ/ٓٔ(:ص15ٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .12ٕ/ٓٔ(:ص152ٔٔر الطبري)انظر: تفسٌ (ٗ)
 .2ٕٖ/ٕ، وتفسٌر اإلمام الشافعً:12ٕ/ٓٔ(:ص151ٔٔانظر:تفسٌر الطبري) (٘)
 .1ٖٗ/ ٕٔ :المؽنً(ٙ)
 .ٖٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
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عنى بآٌة : عنه إسبلمه لبل المدرة علٌه ما ٌدّل على أن الصحٌح من المول فً ذلن لول من لال
اب أهل الملة أو الذمة، دون من سواهم من مشِركً أهل  ،المحاربٌن فً هذا الموضع ُحرَّ

 .  (ٔ)الحرب"
ورجح الطبري المول اآلخر وهو أحوط للمفتً ولدم المحارب، ولول  لال ابن عطٌة:"

مالن أسد للذرٌعة وأحفظ للناس والطرق، والمخٌؾ فً حكم الماتل ومع ذلن فمالن ٌرى فٌه 
 .(ٕ)األخذ بؤٌسر العموبات استحسانا"

َ َؼفُوٌر َرِحٌٌم{ ]المابدة   -أٌها المإمنون-موا [، أي:" فاعلٖٗ :لوله تعالى:}فَاْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ
 .(ٖ)أن هللا ؼفور لعباده، رحٌم بهم"

 .(ٗ)}ؼفور{ لما كان منه فً كفره، }رحٌم{ به حٌن تاب ورجع إلى اإلسبلم" لال مماتل:" 
فبل ٌعالبون فً الدنٌا وال فى اآلخرة، وٌؽفر هللا تعالى لهم  لال السمرلندي:أي:" 

 .(٘)ذنوبهم"
 .(ٙ)ٌؽفر لهم بالتوبة وٌرحمهم فبل ٌعذبهم" لال النسفً:أي:" 
 . (2)أخبر بسموط حموق هللا عنه" لال ابن عطٌة:" 
 وجعل توبة المإمنٌن من الزنا والمتل والسرلة ال ترفع عنهم إلامة لال الزجاج:" 

الحدود علٌهم، وتدفع عنهم العذاب فً اآلخرة، ألن فً إلامة الحدود الصبلح للمإمنٌن، والحٌاة، 
 .(1)["25ٔ :}َولَُكْم فًِ اْلِمَصاِص َحٌَاةٌ ٌَا أُوِلً اأْلَْلبَاِب{ ]البمرة ل هللا جل ثناإه:لا

 الفوائد:
من تاب من المحاربٌن لبل التمكن منه ٌعفى عنه إال أن ٌكون بٌده مال سلبه فإنه ٌرده على -ٔ

 ذنوبه أو ٌطلب بنفسه إلامة الحد علٌه فٌجاب لذلن.
 ورحمته بعباده لمؽفرته لمن تاب ورحمته له.عظم عفو هللا -ٕ
؛ وما تضمناه من صفة، «الرحٌم»، و«الؽفور»ومنها: إثبات هذٌن االسمٌن الكرٌمٌن:  -ٖ

 وفعل.
 .(5)بناء المبالؽة فً الكثرة«: فعول»هو الذي تكثر منه المؽفرة. وبناء «: الؽفور»فـ 
، معناه: الستار لذنوب عباده (ٓٔ)«الؽفار"»أن «: الؽفور»، و«الؽفار»والفرق بٌن صٌؽتً: 

منصرفا إلى مؽفرة الذنوب «: الؽفور»فً الدنٌا بؤن ال ٌهتكهم وال ٌشٌدهما علٌهم، وٌكون معنى 
  .(ٔٔ)فً اآلخرة، والتجاوز عن العموبة فٌها"

 .(ٔ) أي: ذو الرحمة الواسعة التً وسعت كل شًء«: الرحٌم»و 

                                                           

 .15ٕ-12ٕ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٗٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٕ)
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٖٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .12ٖ/ٔبحر العلوم: (٘)
 .٘ٗٗ/ٔتفسٌر النسفً: (ٙ)
 .12ٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (2)
 .2ٔٔ/ٕمعانً المرآن: (1)
 .٘ٙ/ٔانظر: شؤن الدعاء: (5)
لال الخطابً:" الؽفار: هو الذي ٌؽفر ذنوب عباده مرة بعد أخرى. كلما تكررت التوبة فً الذنب من العبد (ٓٔ)

 [. 1ٕؽفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى{ ]طه:: }وإنً ل-سبحانه-تكررت المؽفرة. كموله 
وأصل الؽفر فً اللؽة: الستر والتؽطٌة، ومنه لٌل لجنة الرأس: المؽفر، وبه سمً زببر الثوب ؼفرا وذلن  

ألنه ٌستر سداه؛ فالؽفار: الستار لذنوب عباده، والمسدل علٌهم ثوب عطفه ورأفته. ومعنى الستر فً هذا أنه ال 
العبد لخلمه وال ٌهتن ستره بالعموبة التً تشهره فً عٌونهم وٌمال: إن المؽفرة مؤخوذة من الؽفر: ٌكشؾ أمر 

وهو فٌما حكاه بعض أهل اللؽة نبت ٌداوى به الجراح، ٌمال إنه إذا ذر علٌها دملها وأبراها". ]شؤن 
 ، وانظر: اللسان وتاج العروس، مادة"ؼفر"[.ٖ٘-ٕ٘/ٔالدعاء:

 .٘ٙ/ٔشؤن الدعاء: (ٔٔ)
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، وهو (ٕ)أي الموصل للرحمة من ٌشاء من عباده"«: الرحٌم» لال الشٌخ ابن عثٌمٌن:" 
صٌؽة مبالؽة، أو صفة مشبهة من الرحمة؛ والرحمة صفة من صفات هللا سبحانه وتعالى "

الذاتٌة الفعلٌة؛ فهً باعتبار أصل ثبوتها هلل صفة ذاتٌة؛ وباعتبار تجدد من ٌرحمه هللا صفة 
بالمشٌبة فً لوله تعالى: }ٌعذب من ٌشاء وٌرحم من فعلٌة؛ ولهذا علمها هللا سبحانه وتعالى 

واألصح أن نسمٌهم -وأهل التؤوٌل ، [، فهً صفة حمٌمٌة ثابتة هلل عز وجلٌٕٔشاء{ ]العنكبوت: 
ٌمولون: إن الرحمة ؼٌر حمٌمٌة؛ وأن المراد برحمة هللا إحسانه؛ أو إرادة  -أهل التحرٌؾ

فعل؛ وهذا ال شن أنه خطؤ؛ وحجتهم: أنهم ٌمولون: إن اإلحسان؛ فٌفسرونها إما باإلرادة؛ وإما بال
الرحمة رلة، ولٌن؛ والرلة، واللٌن ال تناسبان عظمة الخالك سبحانه وتعالى؛ فنمول لهم: إن هذه 
الرحمة رحمة المخلوق؛ أما رحمة الخالك فإنها تلٌك به سبحانه وتعالى؛ وال تتضمن نمصاً؛ فهو 

 .(ٖ)ٌرد بؤسه عن الموم المجرمٌن"ذو رحمة بالؽة، وسلطان تام؛ فبل 
ومنها: إثبات ما ذكره أهل السنة والجماعة من أن أسماء هللا سبحانه وتعالى المتعدٌة ٌستفاد -ٗ

الذي  -منها ثبوت تلن األحكام المؤخوذة منها؛ فاألسماء المتعدٌة تتضمن االسم، والصفة، واألثر 
؛ ألنه -وهو الحكم  -ثل هذه اآلٌة ثبوت األثر ؛ والعلماء ٌؤخذون من م-هو الحكم المترتب علٌه 

لكونه ؼفوراً رحٌماً ؼفر لمن تاب من المحاربٌن لبل التمكن منه فٌعفو عنه، فٌكون فً هذا دلٌل 
؛ و « الصفة»الذي هو المسمى؛ و « الذات»واضح على أن أسماء هللا عز وجل تدل على 

 .(ٗ)-رحمهم هللا  -كما لال بذلن أهل العلم  ،«الحكم»
 

 المرآن
ٌِْه اْلَوِسٌلَةَ َوَجاِهُدوا فًِ َسبٌِِلِه لَعَلهُكْم تُفْ  َ َواْبتَؽُوا إِلَ ({ ِٖ٘لُحوَن )}ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا اتهمُوا َّللاه

 [ٖ٘ :]المائدة
 التفسٌر:

بوا إلٌه  بطاعته والعمل بما ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه، خافوا هللا، وتَمَرَّ
 ٌرضٌه، وجاهدوا فً سبٌله؛ كً تفوزوا بجناته.

[، أي:" ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ٖ٘ :لوله تعالى:}ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ ]المابدة 
 .(٘)ورسوله"

لال ابن عباس:" ما أنزل هللا آٌة فً المرآن، ٌمول فٌها: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا{، إال كان على 
 .(ٙ)ٌفها وأمٌرها"شر

عن خٌثمة لال: "ما تمرأون فً المرآن: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا{، فإنه فً التوراة: ٌا أٌها و 
 .(2)المساكٌن"

لال الشٌخ ابن عثٌمٌن:" إن تصدٌر الحكم بالنداء دلٌل على االهتمام به؛ ألن النداء  
تنفٌذ هذا الحكم من ممتضٌات ٌوجب انتباه المناَدى؛ ثم النداء بوصؾ اإلٌمان دلٌل على أن 

 .(1)اإلٌمان؛ وعلى أن فواته نمص فً اإلٌمان"
إذا سمعت هللا ٌمول: }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ فؤرعها "لال ابن مسعود رضً هللا عنه:  

 .(ٕ)سمعن] ٌعنً استمع لها[؛ فإنه خٌر ٌؤمر به، أو شر ٌنهى عنه"

                                                                                                                                                                      

 .1ٗ، وشرح أسماء الحسنى فً ضوء الكتاب والسنة:11ٔ/ٔانظر:تفسٌر ابن عثٌمٌن: الفاتحة والبمرة: (ٔ)
 .٘/ٔتفسٌر ابن عثٌمٌن الفاتحة والبمرة: (ٕ)
 .ٖٕ٘-ٕٕ٘/ٕتفسٌر ابن عثٌمٌن:الفاتحة والبمرة: (ٖ)
 .5ٕ٘/ٕانظر: تسٌر ابن عثٌمٌن: الفاتحة والبمرة: (ٗ)
 .ٖٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 5ٕٓ/ٖ(:صٕ٘ٓ٘، و)5ٙٔ/ٔ(:صٖ٘ٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
 .5ٕٓ/ٖ(:صٕٙٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .  2ٖٖ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: 1)

 5ٕٓ/ٖ(:ص2ٕٓ٘، و)5ٙٔ/ٔ(:ص 2ٖٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
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  }َ  .(ٔ)[، أي:" خافوا هللا"ٖ٘ :]المابدةلوله تعالى:}اتَّمُوا َّللاَّ
ٌِْه اْلَوِسٌلَةَ{ ]المابدة  بوا إلٌه بطاعته والعمل بما ٖ٘ :لوله تعالى:}َواْبتَؽُوا إِلَ [، أي:" وتَمَرَّ

 .(ٕ)ٌرضٌه"
 .(ٖ)أي: المربة، أي اطلبوا، واتخذوا ذلن بطاعته" لال أبو عبٌدة:" 
 .(ٗ) "معناه: اطلبوا إلٌه المربة لال الزجاج:" 
واطلبوا إلٌه المربة، وهً فً األصل ما ٌتوصل به إلى الشًء  لال الثعلبً:أي:" 

 .(٘)وٌتمرب به"
}ابتؽوا{، معناه: اطلبوا، و}الوسٌلة{، المربة وسبب النجاح فً  لال ابن عطٌة:" 

 .(ٙ)المراد"
 .(2)ٌعنً: فً طاعته بالعمل الصالح" لال مماتل:" 
 .(1)المرابة والفضٌلة باألعمال الصالحة" ٌعنً: اطلبوا لال السمرلندي:" 
أي: ما تتوسلون به إلى ثوابه والزلفى منه من فعل الطاعات وترن  لال البٌضاوي:" 

 .(5)المعاصً، من وسل إلى كذا إذا تمرب إلٌه"
 [، ثبلثة الوال:ٖ٘ :وفً معنى: }اْلَوِسٌلَةَ{ ]المابدة

، (ٗٔ)، ومجاهد(ٖٔ)، وعطاء(ٕٔ)، والحسن(ٔٔ)وابل، وأبً (ٓٔ)أحدها: أنها المربة، لاله ابن عباس
، (ٕٓ)، والطبري(5ٔ)، وأبو عبٌدة(1ٔ)، والفراء(2ٔ)، والسدي(ٙٔ)، وعبدهللا بن كثٌر(٘ٔ)ولتادة

 .(ٕٗ)، والمرطبً(ٖٕ)، وابن عطٌة(ٕٕ)، والسمرلندي(ٕٔ)والزجاج
 . (ٕ٘)ولال لتادة: " أي: تمربوا إلٌه بطاعته والعمِل بما ٌرضٌه"

 :(2ٕ). وأنشد(ٕٙ)ٌمال: توسلت إلٌه تمّربت"لال أبو عبٌدة: 

                                                           

 .ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٗٙٔ/ٔمجاز المرآن: (ٖ)
 .2ٔٔ/ٕمعانً المرآن: (ٗ)
 .5٘/ٗتفسٌر الثعلبً: (٘)
 .1ٙٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٙ)
 .2ٖٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .12ٖ/ٔبحر العلوم: (1)
 .ٕ٘ٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (5)
 .ٗٓٔ/ٖانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .5ٕٔ-5ٕٓ/ٓٔ(:ص155ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .5ٕٔ/ٓٔ(:ص5ٖٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .5ٕٔ/ٓٔ(:ص5ٓٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .5ٕٔ/ٓٔ(:ص5ٕٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 . ]أعطاءه السٌد المحمك نفس الرلم، لعله تكرار[.5ٕٔ/ٓٔ(:ص5ٕٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .5ٕٔ/ٓٔ(:ص5ٓٗٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .5ٕٔ/ٓٔ(:ص5ٓٔٔٔبري)انظر: تفسٌر الط (2ٔ)
 ، ولم أجده فً معانً المرآن.ٖٗ٘/ٔكما فً زاد المسٌر: (1ٔ)
 .ٗٙٔ/ٔمجاز المرآن: (5ٔ)
 .5ٕٓ/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٓ)
 .2ٔٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٕٔ)
 .12ٖ/ٔانظر: بحر العلوم: (ٕٕ)
 .1ٙٔ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (ٖٕ)
 .5٘ٔ/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (ٕٗ)
 .5ٕٔ/ٓٔ(:ص5ٕٓٔٔأخرجه الطبري) (ٕ٘)
 .ٗٙٔ/ٔمجاز المرآن: (ٕٙ)
 5ٕٓ/ ٓٔ، وتفسٌر الطبري ٗٙٔ/ٔالبٌت ببل نسبة أٌضا فً مجاز المرآن: لم أتعرؾ على لابله. و (2ٕ)
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ٌْنَنَا َوالَوَسابِلُ   إَِذا َؼفََل الَواُشوَن ُعْدنَا ِلَوْصِلنَا               َوَعاَد التََّصافًِ بَ
 :(ٔ)ولال لبٌد

 بَلَى ُكّل ذي لّب  إلى هللا َواِسلُ أَرى الناس ال ٌدرون ما لدر أمرهم             
 .(ٕ)، ٌمول: تحببوا إلى هللا، هذا لول ابن زٌدوالثانً: أنها المحبة

لال نافع: ٌا ابن ، "(ٖ)والثالث: أنها الحاجة، وهذا لول ابن عباس أٌضا، جاء فً مسابل نافع
ٌِْه اْلَوِسٌلَةَ{، الحاجة. لال: أو تعرؾ العرب  عباس أخبرنً عن لول هللا عّز وجل: }َواْبتَؽُوا إِلَ

 :(ٗ)عنترة العبسً وهو ٌمولذلن؟ لال: نعم، أما سمعت 
بً" ِلً وتََخضَّ ٌِْن َوِسٌلَةٌ                 إِْن ٌَؤُْخذُوِن، تَكحَّ َجاَل لَُهْم إِلَ  (٘)إنَّ الّرِ

لال الزمحشري:" الوسٌلة: كل ما ٌتوسل به أى ٌتمرب من لرابة أو صنٌعة أو ؼٌر  
 .(ٙ)ت وترن المعاصً"ذلن، فاستعٌرت لما ٌتوسل به إلى هللا تعالى من فعل الطاعا

 :والوسٌلة أًٌضا ،هً التً ٌتوصل بها إلى تحصٌل الممصود :والوسٌلة لال ابن كثٌر:"
وهً ألرب أمكنة  ،وهً منزلة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وداره فً الجنة ،علم على أعلى منزلة فً الجنة

 .(2)الجنة إلى العرش"
لدمحم ملسو هيلع هللا ىلص فهً أٌضا من هذا، ألن الدعاء له وأما الوسٌلة المطلوبة  لال ابن عطٌة:" 

بالوسٌلة والفضٌلة إنما هو أن ٌإتاهما فً الدنٌا وٌتصؾ بهما وٌكون ثمرة ذلن فً اآلخرة 
 .(1)التشفٌع فً الممام المحمود"

 :عن جابر بن عبد هللا لال ،من طرٌك دمحم بن الُمنَكِدر ،ولد ثبت فً صحٌح البخاري
آت  ،والصبلة المابمة ،اللهم رب هذه الدعوة التامة :"من لال حٌن ٌسمع النداء :لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 .(5)وابعثه مماًما محمودا الذي وعدته، إال َحلَّْت له الشفاعة ٌوم المٌامة" ،محمًدا الوسٌلة والفضٌلة
"إذا سمعتم المإذن فمولوا  : ٌمولوعن عبد هللا بن عمرو بن العاص أنه سمع النبً ملسو هيلع هللا ىلص

ًّ  ،مثل ما ٌمول ًّ صبلة صلى هللا علٌه بها عشًرا ،ثم صلُّوا َعل ثم سلوا هللا  ،فإنه من صلى َعل
فمن  ،وأرجو أن أكون أنا هو ،ال تنبؽً إال لعبد من عباد هللا ،فإنها منزلة فً الجنة ،لً الوسٌلة

 . (ٓٔ)لشفاعة"سؤل لً الوسٌلة َحلًّْت علٌه ا

                                                                                                                                                                      

 .5٘ٔ/ ٙوتفسٌر المرطبً 
ح. ولد ، والواسل: الطالب، أي ٌتوسل إلى هللا بالطاعة والعمل الصالٕٙ٘شرح دٌوان لبٌد بن ربٌعة" ص (ٔ)

 جاء بعد هذا البٌت بٌت لبٌد المشهور:
 .أال كل شًء ما خبل هللا باطل ... وكل نعٌم ال محالة زابل

 .5ٕٔ/ٓٔ(:ص5ٓ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .5ٕانظر: مسابل نافع بن األزرق: (ٖ)
/ ٔ، مجاز المرآن ألبً عبٌدة 5ٖٙ، وأشعار الستة الجاهلٌٌن: ٖٖالبٌت لعنترة بن الشداد فً الدٌوان:  (ٗ)

، وؼٌرها، 2ٙٔ/ ٔ، وبلوغ األرب لآللوسً: 1ٓٔ/ ٓٔ، واألؼانً: ٕٓٔ/ ٔ، اإلتمان: ٔٔ/ ٖ، والخزانة ٘ٙٔ
ان ٌإثره على سابر خٌله وٌسمٌه ألبان من أبٌات له لالها المرأته، وكانت ال تزال تذكر خٌله، وتلومه فً فرس ك

 إبله، فمال: ال تَْذُكِري ُمْهِري َوَما أَْطعَْمتُهُ ... فٌََُكوَن ِجْلُدِن ِمثَْل ِجْلِد األَْجَربِ 
بًِ ِهً َما ِشبِْت ثُمَّ تََحوَّ  إِنَّ اْلؽَبُوَق لَهُ، َوأَْنِت َمُسوَءةٌ، ... فَتَؤَوَّ

 بَاِرٌد ... إْن ُكْنِت َسابِلَتًِ َؼبُولًا فَاْذَهبًَكذََب اْلعَتٌُِك َوَماُء َشّنٍ 
َجاَل لَُهْم. . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  إِنَّ الّرِ
 َوٌَُكوَن َمْرَكبُِن المَعُوُد َوِحْدُجهُ ... َواْبُن النَّعَاَمِة ٌَْوَم ذَِلَن َمْرَكبًِ!

المبلمة فً فرسه، فإن فرسه هو حصنه ومبلذه. أما هً فما تكاد تإسر فً ٌنذرها بالطبلق إن هً ألحت علٌه ب
 .حرب، حتى تتكحل وتتخضب لمن أسرها. ٌمول: إن أخذون تكحلت وتخضبت لهم

 .5ٕمسابل نافع بن األزرق: (٘)
 .1ٕٙ/ٔالكشاؾ: (ٙ)
 .ٖٓٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .1ٙٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (1)
 .5ٕٖباب الدعاء عند النداء، حدٌث  -1ن، أخرجه البخاري فً: األذا(5)
 .(1ٖٗٔصحٌح مسلم برلم )(ٓٔ)
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ًّ فََسلُوا لً الوسٌلة". لٌل :وعن أبً هرٌرة ؛ أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال ٌا  :"إذا صلٌتم َعل
ال ٌنالها إال َرُجٌل واحد وأرجو أن أكون  ،"أْعلَى درجة فً الجنة :وما الوسٌلة ؟ لال ،رسول هللا

 .(ٔ)أنا هو"
فإنه لم ٌسؤلها لً عبد  ،"سلوا هللا لً الوسٌلة :لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :وعن ابن عباس لال
 .(ٕ)ٌوم المٌامة" -شفٌعًا  :أو -فً الدنٌا إال كنت له شهٌدا 

لٌس فولها  ،"إن الوسٌلة درجة عند هللا :وعن أبً سعٌد الخدري: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 .(ٖ)ٌنً الوسٌلة على خلمه"فَسلُوا هللا أن ٌإت ،درجة

 .(ٗ)[، أي:" وجاهدوا إِلعبلء دٌنه"ٖ٘ :لوله تعالى:}َوَجاِهُدوا فًِ َسبٌِِلِه{ ]المابدة
 .(٘)وجاهدوا العدو }فً سبٌله{، ٌعنً: فً طاعته" لال مماتل:" 
 خص الجهاد بالذكر لوجهٌن: لال ابن عطٌة:" 

اإلسبلم، ولد دخل بالمعنى فً لوله: وابتؽوا إلٌه أحدهما: نباهته فً أعمال البر وأنه لاعدة 
 الوسٌلة ولكن خصه تشرٌفا.

والوجه اآلخر: أنها العبادة التً تصلح لكل منهً عن المحاربة وهو معدلها من حاله وسنه 
 .(ٙ)ولوته وشره نفسه، فلٌس بٌنه وبٌن أن ٌنملب إلى الجهاد إال توفٌك هللا تعالى"

 .(2)[، أي:" كً تفوزوا بجناته"ٖ٘ :تُْفِلُحوَن{ ]المابدة لوله تعالى:}لَعَلَُّكمْ   
 .(1)}لعلكم{ ٌعنً: لكً، }تفلحون{،ٌعنً: تسعدون، وٌمال تفوزون" لال مماتل:" 
 .(5)أي: لعلكم تظفرون بعدوكم، والمفلح الفابز بما فٌه ؼاٌة صبلح حاله" لال الزجاج:" 
أمرهم بمتال األعداء من  ،الطاعاتلما أمرهم بترن المحارم وفعل  لال ابن كثٌر:" 

ورؼبهم فً ذلن  ،التاركٌن للدٌن الموٌم ،الكفار والمشركٌن الخارجٌن عن الطرٌك المستمٌم
من الفبلح والسعادة العظٌمة الخالدة المستمرة التً  ،بالذي أعده للمجاهدٌن فً سبٌله ٌوم المٌامة

 ،الطٌبة مساكنها ،الحسنة مناظرها ،ال تَبٌِد وال تَُحول وال تزول فً الؽرؾ العالٌة الرفٌعة اآلمنة
 .(ٓٔ)وال ٌفنى شبابه" ،ال تبلى ثٌابه ،وٌحٌا ال ٌموت ،التً من سكنها ٌَْنعَم ال ٌٌؤس

من هللا تعالى بعمب ذكر العموبات النازلة بالمحاربٌن، هذه اآلٌة وعظ  لال ابن عطٌة:" 
وهذا من أبلػ الوعظ ألنه ٌرد على النفوس وهً خابفة وجلة، وعادة البشر إذا رأى وسمع أمر 

 .(ٔٔ)ممتحن ببشٌع المكاره أن ٌرق وٌخشع، فجاء الوعظ فً هذه الحال"
فإن الفبلح ال ٌتم إال بترن ما حرم هللا، خصوصا هذه الفواحش  لال السعدي:" 

المذكورة، وهً الخمر وهً: كل ما خامر العمل أي: ؼطاه بسكره، والمٌسر، وهو: جمٌع 
المؽالبات التً فٌها عوض من الجانبٌن، كالمراهنة ونحوها، واألنصاب التً هً: األصنام 

هللا، واألزالم التً ٌستمسمون بها، فهذه األربعة واألنداد ونحوها، مما ٌنصب وٌعبد من دون 
 فمنها:  ،نهى هللا عنها وزجر، وأخبر عن مفاسدها الداعٌة إلى تركها واجتنابها

                                                           

 .(ٕٖٔٙ( وسنن الترمذي برلم )ٕ٘ٙ/ٕالمسند )(ٔ)
( : "فٌه الولٌد ٖٖٖ/ٔ( "مجمع البحرٌن" ولال الهٌثمً فً المجمع )5ٖٙالمعجم األوسط للطبرانً برلم )(ٕ)

ولال : مستمٌم الحدٌث إذا روي عن الثمات. للت : وهذا بن عبد الملن الحرانً لد ذكره ابن حبان فً الثمات ، 
 .من رواٌته عن موسى بن أعٌن وهو ثمة"

 .( "مجمع البحرٌن" من طرٌك عمارة بن ؼزٌة بهٔٗٙ،  ٓٗٙورواه الطبرانً فً المعجم األوسط برلم )(ٖ)
 .ٖٗٔصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .2ٖٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .12ٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٙ)
 .ٖٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .2ٖٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .2ٔٔ/ٕمعانً المرآن: (5)
 .٘ٓٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .1ٙٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔٔ)
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واألمور الخبٌثة مما ٌنبؽً ، أنها رجس، أي: خبث، نجس معنى، وإن لم تكن نجسة حسا -
 اجتنابها وعدم التدنس بؤوضارها. 

 الذي هو أعدى األعداء لئلنسان. ومنها: أنها من عمل الشٌطان، -
ومن المعلوم أن العدو ٌحذر منه، وتحذر مصاٌده وأعماله، خصوصا األعمال التً ٌعملها لٌولع 
فٌها عدوه، فإنها فٌها هبلكه، فالحزم كل الحزم البعد عن عمل العدو المبٌن، والحذر منها، 

 والخوؾ من الولوع فٌها.
إال باجتنابها، فإن الفبلح هو: الفوز بالمطلوب المحبوب، ومنها: أنه ال ٌمكن الفبلح للعبد  -

 .(ٔ)"والنجاة من المرهوب، وهذه األمور مانعة من الفبلح ومعولة له
 الفوابد:

 وجوب تموى هللا عز وجل وطلب المربة إلٌه والجهاد فً سبٌله. -ٔ
 مشروعٌة التوسل إلى هللا تعالى باإلٌمان وصالح األعمال. -ٕ
دمحم بن عبدالوهاب:" إن المشً إلى الطاعة وسإاله امتثاالً ألمره عمل طاعة، لال الشٌخ  

ٌِْه  َ َواْبتَؽُوا إِلَ وذلن من أعظم الوسابل المؤمور بها فً لوله تعالى: }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اتَّمُوا َّللاَّ
 .(ٕ)لطاعة"اْلَوِسٌلَةَ{، ولد أجمع العلماء أنها المربة وال لربة أعظم من عمل ا

التوسل إما بما ٌناسب المطلوب عمبلً وأذن فٌه شرعاً، وإما بؽٌر ذلن، وتفصٌله: أن أن -ٗ
المتوسل إما أن ٌتوسل بما هلل من صفات وأسماء، وإما بما له من اعتماد صحٌح، وإما بما له من 

فٌما نواع عمل صالح، وإما بما لؽٌره من دعاء أو جاه، وإما بطاعة تعمه وؼٌره؛ فتلن ستة أ
 :(ٖ)ٌاتً نفصل المول فٌها

 التوسل بصفات هللا: -اوَّل:
ِ اأْلَْسَماُء اْلُحْسنَى فَاْدُعوهُ بَِها{  النوع األول: التوسل بصفات هللا، وهو مشروع؛ لموله تعالى: }َوّلِلَّ

 -[، ولما رواه الترمذي وحسَّنه عن عاذ بن جبل رضً هللا عنه؛ أن النبً 1ٓٔ]األعراؾ: 
ٌِْه َوَسلََّم َصلَّ  ْكَراِم! فَمَاَل:  -ى هللاُ َعلَ لَِد اْستُِجٌَب لََن؛ »َسِمَع َرُجبًل ٌَمُوُل: ٌَا َذا اْلَجبَلِل َواإْلِ
 وله أمثلة: ،(ٗ)«فََسلْ 

منها ما أخرجه أحمد وأصحاب السنن األربع أبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه،  - ٔ
ٌِْه َوَسلََّم  -رضً هللا عنه؛ أَنَّهُ وصححه ابن حبان والحاكم، عن أنس  ُ َعلَ َسِمَع َرُجبًل  -َصلَّى َّللاَّ

اأْلَْرِض، ذَا ٌَْدُعو: "اللَُّهمَّ! إِنًِّ أَْسؤَلَُن بِؤَنَّ لََن اْلَحْمَد اَل إِلَهَ إاِلَّ أَْنَت، اْلَمنَّاُن، بَِدٌُع السََّماَواِت وَ 
 ٌَ ! ًُّ ْكَراِم، ٌَا َح ٌِْه َوَسلََّم  -ا لٌَُّوُم! ". فَمَاَل اْلَجبَلِل َواإْلِ ُ َعلَ َ بِاْسِمِه : »-َصلَّى َّللاَّ لَمَْد َسؤََل َّللاَّ

 .(٘)«اأْلَْعَظمِ 
ٌِْه َوَسلََّم  -ومنها ما رواه مسلم عن عابشة رضً هللا عنها عن النبً  - ٕ اللَُّهمَّ! : »-َصلَّى هللاُ َعلَ

؛ فإن إضافة لفظ الرب إلى تلن المخلولات العظٌمة مشعر (ٙ)« فٌِلَ َربَّ ِجْبِرٌَل َوِمٌَكابٌَِل َوإِْسَرا
 بعظٌم لدرته وكمال حكمته.

 ومنها األبٌات المشهورة المنسوبة البن الماسم السهٌلً، ومطلعها: - ٖ
ِمٌِر َوٌَْسَمُع              أَْنَت اْلُمِعدُّ ِلُكّلِ َما ٌُتََولَّعُ  ٌَا َمْن ٌََرى َما فًِ الضَّ

                                                           
 .ٖٕٗتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .ٕٖٔالتوضٌح عن توحٌد الخبلق:  (ٕ)
 .5ٖٓ-5ٖٕانظر: رسالة الشرن ومظاهره، مبارن الجزابري: (ٖ)
(، 2ٕٙمصورة المكتب(، والبخاري فً " األدب المفرد " ) - ٖٕٙ - ٖٕ٘/ ٘ضعٌؾ: أخرجه أحمد )(ٗ)

 .5ٖٙ٘و 5ٖ٘٘/ ٖٔ٘ - ٔٔ٘/ 5والترمذي )
(، ٕٖٔٙ/ 5ٕ٘/ 5(، والترمذي )ٖٕٗ/ ٔمصورة المكتب(، وأبو داود ) - ٕٓٔ/ ٖصحٌح: أخرجه أحمد )(٘)

( ٗٓ٘ - ٖٓ٘/ ٔ(، والحاكم )15ٖ/ 2ٙٔ - 2٘ٔ/ ٖوابن حبان ) (،1٘1ٖ(، وابن ماجه )ٕ٘/ ٖوالنسابً )
 من طرق عن أنس به.

 .ولال الحاكم: " صحٌح على شرط مسلم "، ووافمه الذهبً
 (.22ٓ/ ٖٗ٘/ ٔأخرجه مسلم )  (ٙ)
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 التوسل باِْلٌمان: -ا:ثانٌ
النوع الثانً: التوسل باإِلٌمان الصحٌح الصادق، وهو مشروع؛ لما فٌه من تموٌة التوحٌد، وله 

 أمثلة:
ٌَماِن أَْن آِمنُوا بَِربُِّكْم  - ٔ منها ما حكاه هللا عن أولً األلباب: }َربَّنَا إِنَّنَا َسِمْعنَا ُمنَاِدًٌا ٌُنَاِدي ِلئْلِ

 [.5ٖٔنَا فَاْؼِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا َوَكفِّْر َعنَّا َسٌِّبَاتِنَا َوتََوفَّنَا َمَع اأْلَْبَراِر{ ]آل عمران: فَآَمنَّا َربَّ 
وبمٌة  -  (ٔ)بل صححه كما فً " مدارج السالكٌن " -ومنها ما رواه الترمذي وحسنه - ٕ

َصلَّى  -أصحاب السنن األربع، وصححه ابن حبان والحاكم؛ عن برٌدة رضً هللا عنه، أن النبً 
ٌِْه َوَسلََّم  ُ، الَِّذي اَل إِلَهَ  -هللاُ َعلَ َسِمَع َرُجبًل ٌَْدُعو َوٌَمُوُل: اللَُّهمَّ! إِنًِّ أَْسؤَلَُن بِؤَنًِّ أَْشَهُد أَنََّن أَْنَت َّللاَّ

َمُد، الَِّذي لَْم ٌَِلْد، َولَْم ٌُولَْد، َولَْم ٌَُكْن لَهُ ُكفًُوا أََحٌد. فَمَاَل: إِالَّ أَ  َوالَِّذي نَْفِسً بٌَِِدِه، »ْنَت، اأْلََحُد الصَّ
ًَ أََجاَب، َوإَِذا ُسبَِل بِِه أَْعَطى َ بِاْسِمِه اأْلَْعَظِم، الَِّذي إَِذا ُدِع  .(ٕ)« لَمَْد َسؤََل َّللاَّ

 :(ٖ)لول تمٌم بن المعز بن بادٌس األمٌر الصنهاجً المالكً ومنها: - ٖ
َها             ٌْلَتَاهُ َواَلَت ِحٌَن َمنَاِص  فَكَّْرُت فًِ نَاِر اْلَجِحٌِم َوَحّرِ  ٌَا َو
ٌَْر َوِسٌلَتًِ              ْخبَلص فََدَعْوُت َربًِّ أَنَّ َخ  ٌَْوَم اْلَمعَاِد َشَهاَدةُ اإْلِ

 ل بالعمل الخاص:التوس -ثالثا:
النوع الثالث: توسل الداعً بطاعته وصالح عمله، وهو مشروع لما فٌه من تؽذٌة الخشوع 

 المناسب للموضوع، وله أمثلة:
ٌِْه َوَسلََّم  -منها: حدٌث الصخرة فً " الصحٌحٌن "؛ أَنَّهُ  - ٔ اْنَطلََك ثبَلَثَةُ »لَاَل:  -َصلَّى هللاُ َعلَ

ْن َكاَن  لَْبلَُكْم، َحتَّى آَواُهُم اْلَمبٌُِت إِلَى َؼاٍر، فََدَخلُوهُ، فَاْنَحَدَرْت َصْخَرةٌ ِمَن اْلَجبَل فََسدَّْت نَفٍَر ِممَّ
َ بَِصاِلحِ أَْعمَ  ْخَرةِ إاِلَّ أَْن تَْدُعوا َّللاَّ ٌِْهُم اْلؽَاَر، فَمَالُوا: إِنَّهُ الَ ٌُْنِجٌُكْم ِمْن َهِذِه الصَّ ثم « اِلُن ... َعلَ

برور األول بؤبوٌه وانفراج الصخرة للٌبلً لدعابه، وعفة الثانً عمن أمكنته من نفسها بعد ذكر 
شوق طوٌل وانفراج الصخرة له أٌضاً، ومبالؽة الثالث فً حفظ األمانة وتمام انفراج الصخرة، 

َن؛ فَاْفِرْج َعنَّا َما نَْحُن اللَُّهمَّ! إِْن ُكْنُت فَعَْلُت َذِلَن اْبتِؽَاَء َوْجهِ »وأنهم كلهم لالوا فً أدعٌتهم: 
 .(ٗ)«فٌِهِ 
ٌِْه َوَسلََّم  -ومنها: تمدٌم الصبلة على النبً  - ٕ لبل الدعاء، لما رواه أبو داود،  -َصلَّى هللاُ َعلَ

 ًَّ ٌِْه َوَسلََّم  -والترمذي وصححه، أََن النَّبِ َمْد َربَّهُ، َرأَى َرُجبلً ٌَُصلًِّ َوٌَْدُعو، َولَْم ٌَحْ  -َصلَّى هللاُ َعلَ

                                                           

 .ٖٔ/ ٔانظر: مدارج السالكٌن:  (ٔ)
/ 5(، والترمذي )ٖٕٗ /ٔمصورة المكتب(، وأبو داود ) - ٖٓٙو ٖٓ٘و 5ٖٗ/ ٘صحٌح: أخرجه أحمد )(ٕ)

/ ٔ(، والحاكم )15ٕو 15ٔ/ برلم: 2ٗٔو  2ٖٔ/ ٖ(، وابن حبان )1٘2ٖ(، وابن ماجه )ٕٖٗ٘/ ٙٗٗ - ٘ٗٗ
 ( من طرق عن مالن بن ِمْؽَول عن عبد هللا بن بُرٌدة عن أبٌه به.ٗٓ٘

 ولال الترمذي: " حدٌث حسن ؼرٌب ".
ٌخرجاه، وله شاهد صحٌح على شرط مسلم! " ووافمه ولال الحاكم: " حدٌث صحٌح على شرط الشٌخٌن ولم 

 الذهبً!
(: " لال شٌخنا الحافظ أبو الحسن الممدسً: وهو إسناد ال مطعن ٘ٗٔ/ ٕولال المنذري فً " مختصر السنن " )

( أٌضاً، 15ٕ/ ٖفٌه، وال أعلم أنه روي فً هذا الباب حدٌث " أجود إسناداً منه ". ولاله فً " الترؼٌب " )
 ( عنه بزٌادة: " وهو حدٌث حسن ".2ٗٗ/ 5المباركفوري فً " التحفة " )وحكاه 

/ ٔ(، وابن خزٌمة فً " صحٌحه " )ٕ٘/ ٖ(، والنسابً )ٙ٘ٔ/ ٔوللحدٌث شاهد بنحوه أخرجه أبو داود )
( من طرٌك عبد الوارث ثنا الحسٌن المعلم عن عبد هللا بن بُرٌدة عن حنظلة بن علً أن محجن بن 2ٕٗ/ 1ٖ٘
ٌِْه َوَسلََّم  -ع حدثه لَاَل: َدَخَل َرُسوُل هللاِ األدر ُد  -َصلَّى هللاُ َعلَ اْلَمْسِجَد، فَإِذَا ُهَو بَِرُجٍل لَْد لََضى َصبَلتَهُ َوُهَو ٌَتََشهَّ

ِحٌُم. لَاَل: فَمَالَ   .«لَْد ُؼِفَر لَهُ، لَْد ُؼِفَر لَهُ )ثبََلثاً(: »َوُهَو ٌَمُوُل: اللَُّهمَّ ... أَْن تَْؽِفَر ِلً ذُنُوبًِ إِنََّن أَْنَت اْلؽَفُوُر الرَّ
 .ٕٕ٘/ٕ، وشجرة النور الزكٌة فً طبمات المالكٌة:2ٕ٘/ٓٔانظر: الوافً بالوفٌات: (ٖ)
( عن أبن عمر مولوفاً 2ٖٕٗ/ ٕٓٓٔ - 55ٕٓ/ ٗ(، ومسلم )ٖ٘ٙٗ/ ٙٓ٘ - ٘ٓ٘/ ٙرواه البخاري )(ٗ)

 .مطوالً، ولد ذكره المإلؾ مختصراً بمعناه
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ِ »ثُمَّ َدَعاهُ، فَمَاَل: «. َعِجَل َهَذا»َولَْم ٌَُصّلِ َعلَى نَبٌِِِّه، فَمَاَل:  إَذا َصلَّى أََحُدُكْم؛ فَْلٌَْبَدأْ بَِحْمِد َّللاَّ
ِ، َوْلٌَْدُع بَْعُد بَِما َشاءَ  ًّ ٌِْه؛ َوْلٌَُصّلِ َعلَى النَّبِ  .(ٔ)«َوالثَّنَاِء َعلَ

 :(ٕ)دمحم بن عبد هللا العبدري المالكًومنها: لول  - ٖ
ًَ ُمْإِمٌن            َوَما لُْلُت إِنًِّ َساِمٌع َوُمِطٌعٌ  تََوسَّْلُت ٌَا َربًِّ بِؤَنِّ
ٌد      ُسوُل َشِفٌعُ  أٌَُْصلَى بََحِرّ النَّاِر َعاٍص ُمَوّحِ  َوأَْنَت َكِرٌٌم َوالرَّ

 عضها فً الصٌؽة الواحدة.وهذه األنواع الثبلثة لتماربها لد تجتمع أو ب
 التوسل بالدعاء: -رابعا:

 النوع الرابع: تَوسُّل المرء بدعاء ؼٌره، وهو على وجهٌن:
أحدهما: أن تكتفً عن دعابن بدعاء من سؤلته الدعاء، وهذا تمدم فً فصل الدعاء، وأنه مؤذون 

ا فٌه من مظنة فٌه، ما لم ٌكن ذرٌعة إلى منهً عنه؛ كسإال الدعاء من المٌت والؽابب؛ لم
 االعتماد بعلم الؽٌب.

" من الشرن أن ٌدعو ؼٌر هللا؛ ألن الدعاء ال ٌكون إال :لال الشٌخ دمحم صالح العثٌمٌن 
 .(ٖ)مع محبة وتعظٌم وافتمار وتذلُّل، واعتماد أن المدعو لادر"

داعٌاً والوجه الثانً: أن تسؤل الدعاء من الحً الحاضر، فٌدعو لن، وتتوجه أنت إلى هللا 
 متوسبلً بدعابه.

وهو مشروع لحدٌث األعمى عند أحمد والنسابً، والترمذي وصححه، وهو أن رجبلً 
ٌِْه َوَسلََّم  -ضرٌرا جاء إلى النبً  ٌسؤله الدعاء لٌرد هللا علٌه بصره، فخٌره بٌن  -َصلَّى هللاُ َعلَ

ٌِْه َوَسلََّم  َصلَّى هللاُ  -الصبر ودعابه له، فؤصر على اختٌار دعاء رسول هللا  ، فؤمره بالوضإ -َعلَ
ِ »وصبلة ركعتٌن، ثم الدعاء بهذا اللفظ:  ًّ ٍد، نَبِ ٌْن بِنَبٌِِّن ُمَحمَّ هُ إلَ اللَُّهمَّ! إنًِّ أَْسؤَلُن َوأَتََوجَّ

هُ بَِن إِلَى َربًِّ فًِ َحاَجتًِ َهِذِه ِلتُْمَضى ِلً، اللَّ  ُد! إنًِّ أَتََوجَّ ْحَمِة، ٌَا ُمَحمَّ ًَّ الرَّ  .(ٗ)«ُهمَّ! فََشفِّْعهُ فِ
والتوجه بالنبً معناه التوجه بدعابه، دل على هذا المحذوؾ اختٌار األعمى لدعاء 

ٌِْه َوَسلََّم  -الرسول  بعد تخٌٌره له بٌنه وبٌن الصبر، وأمره لؤلعمى بالدعاء بعد  -َصلَّى هللاُ َعلَ
ٌِْه َوَسلََّم  -دعابه  ٌِْه َوَسلََّم  -خرجه مسلم وؼٌره من لوله ؛ نظٌر ما أ-َصلَّى هللاُ َعلَ  -َصلَّى هللاُ َعلَ

؛ فنصح لهما بعبادتً الصبلة (٘)« أَِعنًِّ َعلَى نَْفِسَن بَِكثَْرةِ السُُّجودِ »لمن سؤله مرافمته فً الجنة: 
 والدعاء لمناسبتهما للمطلوب.

                                                           

(، وابن ٖٙٗ٘/ ٔ٘ٗ - ٓ٘ٗ/ 5(، والترمذي )ٖٖٕ/ ٔ(، وعنه أبو داود )1ٔ/ ٙ( صحٌح: أخرجه أحمد )(ٔ)
(، وإسماعٌل الماضً فً " فضل ٖٕٓ/ ٔ(، والحاكم )5ٙٓٔ/ 5ٕٓ/ ٘(، وابن حبان )2ٔٓ/ ٖٔ٘/ ٔخزٌمة )

ٌِْه َوَسلََّم  -الصبلة على النبً  " حسن صحٌح "، ولال الحاكم: " صحٌح ولال الترمذي: . (ٙٓٔ" ) -َصلَّى هللاُ َعلَ
 على شرط مسلم! "، ووافمه الذهبً!

( عن ابن وهب، وكذا ابن ٘ٗ - ٗٗ/ ٖ( عن رشدٌن بن سعد، والنسابً )ٖٗٗ٘/ 5ٗٗ/ 5وأخرجه الترمذي )
( عن حمٌد بن مالن: ثبلثتهم عن أبً هانا به، ولال الترمذي: " ٕٔٔ(، وابن السنً )2ٓ5/ ٖٔ٘/ ٔخزٌمة )

 حسن ".حدٌث 
 .ٖٔ٘/ٗ، والذٌل والتكملة لكتابً الموصول والصلة:ٕٙ/ٖانظر: الؽحاطة فً أخبار ؼرناطة: (ٕ)
 .ٕٕٙ/ ٔالمول المفٌد : (ٖ)
(، والنسابً فً " عمل الٌوم واللٌلة " 5ٖٗٙ/ ٖٖ - ٕٖ/ ٓٔ(، والترمذي )1ٖٔ/ ٗصحٌح: أخرجه أحمد )(ٗ)
 ٖٖٔ/ ٔ(، والحاكم )5ٕٔٔ/ ٕٕٙ - ٕٕ٘/ ٕة )(، وابن خزٌم1ٖ٘ٔ(، وابن ماجه )ٓٙٙو 5٘ٙو 1٘ٙ)
/ 2ٖٓ - ٖٙٓ/ ٔ(، و " الصؽٌر " )1ٖٔٔ/ 1ٔ - 2ٔ/ 5(، والطبرانً فً " الكبٌر " )2ٕ٘ - ٕٙ٘و 5ٔ٘و

 ( عن عثمان بن ُحنٌؾ رضً هللا عنه.1ٓ٘
 ولال الترمذي: " حدٌث حسن صحٌح ؼرٌب "؛ ولال الحاكم فً الموضع األول: " صحٌح على شرط الشٌخٌن
"، وفً الموضع الثانً: " صحٌح اإِلسناد "، وفً األخٌر: " صحٌح على شرط البخاري "، ووافمه الذهبً فٌها، 
ولال الطبرانً بعد ذكر طرله: " والحدٌث صحٌح " لاله فً " الصؽٌر "، ونمله عنه المنذري فً " الترؼٌب " 

(ٖ /ٙ2.) 
 .وما بعدها( ٕ٘ٙ/ ٔتٌمٌة كما فً " مجموع الفتاوى " ) ولد صححه أٌضاً البٌهمً وأبو عبد هللا الممدسً وابن

 .(.15ٗ/ ٖٖ٘/ ٔأخرجه مسلم )(٘)
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 (ٔ)العباس ونظٌر حدٌث األعمى ما رواه البخاري فً " صحٌحه " من استسماء عمر ب
ٌَْن بِعَّمِ نَبِ  ٌَْن بَنَبٌِِّنَا، فَتَْسِمٌنَا، َوإِنَّا نَتََوسَُّل إِلَ ٌِّنَا؛ فَاْسِمنَا "؛ ففٌه إِثبات ولوله: " اللَُّهمَّ! إِنَّا ُكنَّا نَتََوسَُّل إِلَ

بعد موته، والممصود التوسل  -وال سٌما ذوو لرابته -التوسل بالرسول فً حٌاته، وبؤهل الفضل
بدعابهم إذا كانوا معنا فً عالمنا، أما من كان فً العالم الؽٌبً؛ فكل شًء منه ؼابب علٌنا؛ فبل 

كما  -نعلم هل دعا لنا ولم ٌرد الشرع بدعابهم لنا، والعباس حاضر ولع منه الدعاء، وأنه لال 
هَ اْلمَْوُم بًِ : " اللَُّهمَّ! إِنِّهُ لَْم ٌَْنِزْل ببَلٌء إاِل بَِذْنٍب، َولَ -فً " الفتح "  ْم ٌُْكَشْؾ إاِل بِتَْوبٍَة، َولَْد تََوجَّ

ٌَْن بِالتَّْوبَِة، فَاْسِمنَ ٌَْن بِالذُّنُوِب، َونََواِصٌنَا إِلَ ٌِْدٌنَا إِلَ ٌَْن ِلَمَكانًِ ِمْن نَبٌَِِّن، َوَهِذِه أَ ٌَْث"إِلَ ا اْلؽَ
(ٕ). 

 التوسل بالطاعة المطلمة: -خامسا:
 بطاعة تعم المتوسل وؼٌره.النوع الخامس: التوسل 

 ومن أمثلته: 
ما فً " كبٌر الطبرانً " من طرٌك فضال بن جبٌر المجمع على ضعفه عن أبً أمامة -ٔ

رضً هللا عنه مرفوعاً: " أَْسؤَلَُن بِنُوِر َوْجِهَن الَِّذي أَْشَرلَْت لَهُ السََّماَواُت َواأْلَْرُض، َوبُِكّلِ َحّكٍ 
ٌَْن؛ أَْن تَْمبَلَنًِ فًِ َهِذِه اْلؽََداةِ َوفًِ َهِذِه اْلعَِشٌَِّة، َوأَْن تُِجٌَرنًِ ِمَن النَّاِر ُهَو لََن، َوبَِحّكِ ال سَّابِِلٌَن َعلَ

بِمُْدَرتَِن" 
(ٖ). 

 -ومنها: ما رواه أحمد وابن ماجه عن عطٌة العوفً، عن أبً سعٌد الخدري، عن النبً -ٕ
ٌِْه َوَسلََّم  َوأَْسؤَلَُن بَِحّكِ السَّابِِلٌَن »علم الخارج إلى الصبلة أن ٌمول فً دعابه:  ، أنه-َصلَّى هللاُ َعلَ

ٌَْن، َوبَِحّكِ َمْمَشاَي َهَذا، فَإِنًِّ لَْم أَْخُرْج أََشًرا َواَل بََطًرا، َواَل ِرٌَاًء َواَل ُسْمعَةً، َولَِكْن َخرَ  ْجت َعلَ
ؤَلَُن أَْن تُْنِمَذنًِ ِمَن النَّاِر، َوأَْن تَْؽِفَر ِلً، فَإِنَّهُ اَل ٌَْؽِفُر الذُّنُوَب اتِّمَاَء َسَخِطَن َواْبتِؽَاَء َمْرَضاتَِن، أَسْ 

 .(ٗ)«إِالَّ أَْنتَ 
اللَُّهمَّ! إِنًِّ أَْسؤَلَُن بَِحّكِ َهِذِه »ومنها: ما رواه دمحم بن عوؾ عن جابر فً دعاء األذان مرفوعاً: -ٖ

ةِ   .(٘)«الدَّْعَوةِ التَّامَّ
                                                           

 .( عن أنسٓٔٓٔ/ 5ٗٗ/ ٕرواه البخاري )(ٔ)
(، وسكت علٌه، 52ٗ/ ٕصحٌح: أخرجه الزبٌر بن بكار فً " األنساب "؛ كما لال الحافظ فً " الفتح " )(ٕ)

 .[، وهللا أعلمٕٙواعه وأحكامه " ]ص:وأشار إلى ثبوته األلبانً فً " التوسل: أن
 .( من طرٌك هشام 1ٕٓ2/ رلم: 2ٖٔ - ٖٙٔ/ 1ضعٌؾ جداً: أخرجه الطبرانً فً " المعجم الكبٌر " )(ٖ)

 (: " وفٌه فضال بن جبٌر، وهو ضعٌؾ مجمع على ضعفه"2ٔٔ/ ٘ٔلال الهٌثمً )
( من طرٌك 1٘وابن السنً )(، 221مصورة المكتب(، وابن ماجه ) - ٕٔ/ ٖضعٌؾ: أخرجه أحمد )(ٗ)

 فضٌل بن مرزوق عن عطٌة العوفً به. وسنده ضعٌؾ، وفٌه علتان:
األولى: فضٌل بن مرزوق ضعفه جماعة كما فً " المجروحٌن "، و " المٌزان "، و " دٌوان الضعفاء "، و " 

 التمرٌب " وؼٌرها.
 (.٘ٙواألخرى: عطٌة العوفً، ولد سبك تضعٌفه فً الحدٌث المخرج برلم )

( عن ببلل رضً هللا عنه، وفٌه الوازع بن نافع العمٌلً " متفك على 1ٗوللحدٌث شاهد أخرجه ابن السنً )
[، فبل ٌصلح جابراً له وال ٌصح ٕ٘ضعفه وأنه منكر الحدٌث "، كما لال النووي فً " األذكار " ]ص:

 االستشهاد به، كما ال ٌخفى على طبلب هذا العلم وأهله.
 11ٕ/ ٔ(، و " أذكار النووي "، و " مجموع فتاوى ابن تٌمٌة " )2ٕٕ/ ٖمنذري " )انظر: " ترؼٌب ال

(، و " التوسل " )ص ٕٗ[ أٌضاً، و " ضعٌفة األلبانً " )1ٔٗ(، و " التضاء الصراط المستمٌم " ]ص:ٕٓٗو
 .( له أٌضاً، وهللا الموفكٔٓٔ - 5ٗ

( 5ٕٙ/ ٕٗٔ/ ٔ(، و " السنن الصؽٌر " )ٓٔٗ/ ٔ) شاذ بهذا اللفظ: أخرجه البٌهمً فً " سننه الكبرى " . (٘)
ًّ بن عٌاش عن ُشعٌب بن أبً حمزة عن دمحم بن المنكدرعن جابر مرفوعاً.  من طرٌك دمحم بن عوؾ حدثنا عل

وإْن " وثمه ؼٌر واحد وأثنوا على معرفته  -وهو ابن سفٌان أبو جعفر الطابً الحمصً -للُت: ودمحم بن عوؾ
(، 52ٔ/ ٖ(، بل هو " ثمة حافظ " كما فً " تمرٌب ابن حجر " )1ٖ٘/ ٕتذكرة الذهبً " )ونبله " كما فً " 

الذي تتابع علٌه جماعة من الحفاظ الثمات « اللَُّهمَّ َربَّ َهِذِه الدَّْعَوةِ »فلفظ حدٌثه شاذ مخالؾ للفظ المحفوظ 
 األثبات فً رواٌته عن علً بن عٌاش، منهم:

 سند " و " سنن أبً داود ".اإِلمام أحمد: فً " الم - ٔ
 البخاري: فً " صحٌحه "، وفً " شرح السنة " للبؽوي. - ٕ
 عمرو بن منصور: فً " سنن النسابً "، و " عمل الٌوم واللٌلة " البن السنً. - ٖ
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السهسوانً فً " صٌانة اإِلنسان " المول فً تعلٌل  العوفً ضعفوه، وأطالوعطٌة 
 حدٌثه هذا، ودمحم بن عوؾ فٌه ممال.

 فلم تسلم األحادٌث الثبلثة من الطعن.
 التوسل بالجاه: -سادسا:

النوع السادس: توسل المرء بحك المخلوق وجاهه، وردت آثار لو صحت ولم تإول لدلت على 
شرعاً، من مٌت أو ؼابب أو حاضر لم ٌمع منه دعاء للمتوسل، ولنمتصر من جوازه بكل معظم 

 اآلثار على أحسنها إسناداً أو أشهرها على األلسنة.
 ومما ورد فً التوسل بالجاه:

روى ابن السنً وأبو نعٌم وأبو الشٌخ األصبهانً من طرٌك عبد الملن بن هارون بن  - ٔ
ٌِْه َوَسلََّم  -الصدٌك رضً هللا عنه لال للنبً عنترة، عن أبٌه، عن جده؛ أن أبا بكر  -َصلَّى هللاُ َعلَ

ٌِْه َوَسلََّم  -: إنً أتعلم المرآن وٌتفلت منً. فعلمه  اللَُّهمَّ إنًِّ أَْسؤَلُن »أن ٌمول:  -َصلَّى هللاُ َعلَ
ِد نَبٌِِّن، َوبِإِْبَراِهٌَم َخِلٌِلن، َوبُِموَسى نَِجٌِّن، َوِعٌَسى رُ  وِحن َوَكِلَمتِن، َوبِتَْوَراةِ ُموَسى َوإِْنِجٌِل بُِمَحمَّ

ٌْته ...  ٌْته َولََضاٍء لََض ٍد، َوبُِكّلِ َوْحًٍ أَْوَح  .(ٔ)الحدٌث« ِعٌَسى َوَزبُوِر َداُود َوفُْرلَاِن ُمَحمَّ
وروى الحاكم فً " المستدرن " وصححه من طرٌك عبد الرحمن بن زٌد بن أسلم، عن  - ٕ

مر بن الخطاب مرفوعاً: " لما الترؾ آدم الخطٌبة؛ لال: ٌا رب! أسؤلن أبٌه، عن جده، عن ع
ًَّ من  بحك دمحم لما ؼفرت لً. لال: وكٌؾ عرفت دمحماً؟ لال: ألنن لما خلمتنً بٌدن ونفخت ف
روحن، رفعت رأسً، فرأٌت على لوابم العرش مكتوباً: ال إله إال هللا دمحم رسول هللا؛ فعلمت 

 .(ٕ)إال أحب الخلك إلٌن. لال: صدلت ٌا آدم! ولوال دمحم ما خلمتن "أنن لم تضؾ إلى اسمن 

                                                                                                                                                                      

 دمحم بن ٌحى: عند " ابن ماجه " وابن حبان فً " صحٌحه ". - ٗ
 بً الحسٌن، عند ابن ماجه فً " سننه " أٌضاً.العباس بن الولٌد الدمشمً، ودمحم بن أ - ٙو  ٘
 موسى بن سهل الرملً: عند ابن خزٌمة فً " صحٌحه ". - 2
 دمحم بن سهل بن عسكر البؽدادي وإبراهٌم بن ٌعموب الجوزجانً: عند الترمذي. - 5و  1

 (.1ٕٙدمحم بن مسلم بن وارة: عند ابن أبً عاصم فً " السنة " ) - ٓٔ
 .ٕٖٓ( لؤللبانً. ٕٔٙ/ ٔلٌل " )وانظر: " إرواء الؽ

موضوع: أخرجه أبو الشٌخ ابن حٌان فً كتاب " الثواب " وؼٌره من طرٌك عبد الملن بن هارون بن (ٔ)
ًّ -زاد بعضهم: عن جّده  -عنترة الشٌبانً عن أبٌه ٌِْه َوَسلََّم  -؛ أّن أبا بكر الصدٌك أتى النب فمال:  -َصلَّى هللاُ َعلَ

ٌِْه َوَسلََّم  -فٌتفلّت منًّ، فمال النبً  إنً أتعلَّم المرآن لل: اللهم إنً أسؤلن بدمحم نبٌّن، وإبراهٌم : »-َصلَّى هللاُ َعلَ
خلٌلن، وموسى نجٌّن، وعٌسى روحن وكلمتن، وتوراة موسى، وإنجٌل عٌسى، وزابور داود، وفرلان دمحم، 

و ؼنً أفمرته أو ضال هدٌته، وأسؤلن وكل وحً أوحٌته أو لضاء لضٌته أو شًء أعطٌته أو فمٌر أؼنٌته أ
باسمن الذي أنزلته على موسى، وأسؤلن باسمن الذي وضعته على األرض فاستمرت، وأسؤلن باسمن الذي 
وضعته على الجبال فؤرست، وأسؤلن باسمن الذي استمل به عرشن، وأسؤلن باسمن المطهر الطاهر األحد 

ر المبٌن، وأسؤلن باسمن الذي وضعته على النهار فاستنار، الصمد الوتر المنزل فً كتابن من لدنن من النو
وعلى اللٌل فاظلم، وبعظمتن وكبرٌابن وبنور وجهن أن ترزلنً المرآن والعلم، وتخلطه بلحمً ودمً وسمعً 

 «.وبصري وتستعمل به جسدي بحولن ولوتن؛ فإنه ال حول وال لّوة إال بدً 
ارون؛ فإنه " من أضعؾ الناس، وهو عند أهل العلم بالرجال وهذا حدٌٌث َمْوضوٌع، وآفته عبد الملن بن ه

( 55ٕ/ ٔمترون، بل كذّاب "، كما لال شٌخ اإِلسبلم ابن تٌمٌة رحمه هللا تعالى فً " مجموع الفتاوى " )
ملخصاً كبلم أهل الجرح والتعدٌل فٌه، المبثوث فً ثناٌا " الجرح والتعدٌل " البن أبً حاتم، و " المجروحٌن " 

 ن حبان، و " المٌزان " للذهبً، و " اللسان " البن حجر، وؼٌرها.الب
 وهً ضعؾ أبٌه هارون كما لاله الدارلطنً وؼٌره. -وإن كانت دون األولى -وفٌه علة ثانٌة

(. وانظر: " ٖ٘ٔ/ ٔوعلة ثالثة: وهً االنمطاع بٌن هارون وأبً بكر، لاله العرالً فً " تخرٌج اإِلحٌاء " )
 ( للسٌوطً.2ٖ٘/ ٕ( أٌضاً، و " الآللا المصنوعة " )ٖٕ٘ - ٕٕ٘/ ٔ" )مجموع الفتاوى 

وللحدٌث طرق أخرى عن ابن مسعود وابن عباس وؼٌرهما بؤسانٌد مظلمة ال ٌثبت منها شًء كما فً " 
 .( أٌضاً 2ٖ٘، ٖٙ٘/ ٕ(، و " الآللا " )5ٕ٘ - 1ٕ٘/ ٔالمجموع " )

ل حدٌث ذكرته لعبد الرحمن ابن زٌد  ( ولال: " صحٌح٘ٔٙ/ ٕموضوع: أخرجه الحاكم )(ٕ) اإِلسناد!! وهو أوَّ
بن أسلم فً هذا الكتاب ". وتعمبه الحافظ الذهبً فً " التلخٌص " بموله: " للُت: بل موضوع، وعبد الرحمن 
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وأخرج الطبرانً فً " الكبٌر " و " األوسط " والحاكم وصححه من طرٌك روح بن  - ٖ
صبلح المصري، عن أنس رضً هللا عنه، فً لصة وفاة فاطمة بنت أسد أم علً بن أبً طالب 

ٌِْه َوَسلََّم َصلَّى  -رضً هللا عنهما؛ أن رسول هللا  دخل لحدها، واضطجع فٌه، ثم لال:  -هللاُ َعلَ
هللا الذي ٌحًٌ وٌمٌت، وهو حً ال ٌموت، اللهم! اؼفر لً وألمً فاطمة بنت أسد، ولمنها »

 .(ٔ)«حجتها، ووسع علٌها مدخلها، حك نبٌن واألنبٌاء الذٌن من لبلً؛ فإنن أرحم الراحمٌن
َصلَّى هللاُ  -ابن عباس رضً هللا عنه؛ لال: سؤلت النبً وجاء من طرٌك عمرو بن ثابت عن  -ٗ

ٌِْه َوَسلََّم  عن الكلمات التً تلماها آدم من ربه، لال: " سؤل بحك دمحم وعلً وفاطمة والحسن  -َعلَ
، فتٌب علٌه " ًَّ  .(ٕ)والحسٌن إال تبت عل

 .(ٖ) عظٌم "وروي: " إذا كانت لكم إلى هللا حاجة؛ فسلوه بجاهً؛ فإن جاهً عند هللا - ٘
وفً الباب الثالث من المسم الثانً من الشفاء عن دمحم بن حمٌد الرازي، أن مالكاً والخلٌفة  - ٙ

َصلَّى هللاُ  -المنصور اجتمعا، فسؤل المنصور مالكاً: أٌستمبل المبلة وٌدعو أو ٌستمبل رسول هللا 
ٌِْه َوَسلََّم  ن ووسٌلة أبٌن آدم إلى هللا ٌوم ؟ فؤجابه: " ولم تصرؾ وجهن عنه وهو وسٌلت-َعلَ

                                                                                                                                                                      

( حكم على الحدٌث بالبطبلن، ٗٓ٘/ ٕواٍه، وعبد هللا بن مسلم الفهري ال أدري من ذا؟ "، وفً " المٌزان " )
 (.ٖٓٙ/ ٖالحافظ العسمبلنً فً " اللسان " )وألره 

(: " ورواٌة الحاكم لهذا الحدٌث مما أُنكر علٌه، فإنه نفسه لد لال فً كتاب " المدخل ٕٗ٘/ ٔولال ابن تٌمٌة )
إلى معرفة الصحٌح من السمٌم ": عبد الرحمن بن زٌد بن أسلم روى عن أبٌه أحادٌث موضوعة ال تخفى على 

 الصنعة أن الحمل فٌها علٌه.من تؤّملها من أهل 
للُت: وعبد الرحمن بن زٌد بن أسلم ضعٌؾ باتفالهم ٌؽلط كثٌراً، وضعفه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم 
والنسابً والدارلطنً وؼٌرهم، ولال أبو حاتم بن حبان: كان ٌملب األخبار وهو ال ٌعلم، حتى كثر ذلن من 

 لوؾ، فاستحك الترن.رواٌته من رفع المراسٌل وإسناد المو
وأّما تصحٌح الحاكم لمثل هذا الحدٌث وأمثاله؛ فهذا مما أنكره علٌه أبمة العلم بالحدٌث ولالوا: إن الحاكم ٌصّحح 

 أحادٌث وهً موضوعة مكذوبة عند أهل المعرفة بالحدٌث ... ".
 .( لؤللبان1ًٔٔ - ٙٓٔ(، و " التوسل " )ص ٕ٘وانظر: " الضعٌفة " )

وهذا فً  -وهو الطبرانً -(؛ لال: حدثنا سلٌمان بن أحمدٕٔٔ/ ٖجه أبو نعٌم فً " الحلٌة " )ضعٌؾ: أخر(ٔ)
ثنا أحمد بن  -( 2ٕ٘/ 5و " األوسط " كما فً " المجمع " ) -( 12ٔ/ ٕٖ٘ - ٖٔ٘/ ٕٗ)المعجم الكبٌر " )

الن؛ لال: لما حماد بن زؼبة حدثنا روح بن صبلح أخبرنا سفٌان الثوري عن عاصم األحول عن أنس بن م
ًّ رضً هللا عنهما، دخل علٌها رسول هللا  ٌِْه َوَسلََّم  -ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أّم عل فجلس  -َصلَّى هللاُ َعلَ

عند رأسها، فمال: " رحمِن هللاُ ٌا أّمً، كنِت أّمً بعد أّمً، تجوعٌن وتشبعٌنً، وتعرٌن وتكسٌنً، وتمنعٌن 
ً وتطعمٌنً، ترٌد ب ٌّبا ذلن وجه هللا والدار اآلخرة "، ثم أمر أن تؽسل ثبلثاً، فلما بلػ الماء الذي فٌه نفسن ط

ٌِْه َوَسلََّم  -الكافور؛ سكبه رسول هللا  ٌِْه َوَسلََّم  -بٌده، ثم خلع رسول هللا  -َصلَّى هللاُ َعلَ لمٌصه  -َصلَّى هللاُ َعلَ
ٌِْه َوَسلََّم َصلَّ  -فؤلبسها إٌاه، وكفنها ببرد فوله، ثم دعا رسول هللا  أسامة بن زٌد وأبا أٌوب األنصاري  -ى هللاُ َعلَ

ً أسود ٌحفرون، فحفروا لبرها، فلما بلؽوا اللحد، حفره رسول هللا  ٌِْه  -وعمر بن الخطاب وؼبلما َصلَّى هللاُ َعلَ
ٌِْه وَ  -بٌده، وأخرج ترابه بٌده، فلما فرغ؛ دخل رسول هللا  -َوَسلََّم  ، فاضطجع فٌه، فمال: ... " -َسلََّم َصلَّى هللاُ َعلَ

 .فذكره، وزاد: " وكبَّر علٌها أربعاً، وأدخلوها اللحد هو والعباس وأبو بكر الصدٌك رضً هللا عنهم"
منكر: آفته عمرو بن ثابت الذي سٌذكر المإلؾ لرٌباً ألوال بعض أهل العلم فً تضعٌفه جداً، ثم هو مخالؾ (ٕ)

( عنه: " }فَتَلَمَّى آَدُم ٘ٗ٘/ ٕالكلمات التً تلماها آدم من ربه، فؤخرج الحاكم ) للثابت عن ابن عباس فً تفسٌر
ٌِْه{؛ لال: أي رّب! ألم تخلمنً بٌدن؛ لال: بلى، لال: أي رّب! ألم تنفخ فً من روحن؛  ِمْن َربِِّه َكِلَماٍت فَتَاَب َعلَ

ألم تسبك رحمتن ؼضبن؛ لال: بلى. لال: إن  لال: بلى. لال: أي رّب! ألم تسكنً جنتن؛ لال: بلى. لال: أي رب!
 تبُت وأصلحُت أراجعً أنَت إلى الجنة؛ لال: بلى. لال: فهو لوله: }فَتَلَمَّى آَدُم ِمْن َربِِّه َكِلَماٍت{ ".

 ولال الحاكم: " صحٌح اإِلسناد "، ووافمه الذهبً.
 .بن ثابت، وهللا أعلمللُت: وهو فً حكم المرفوع كما ال ٌخفى، فدّل على نكارة حدٌث عمرو 

باطل ال أصل له: لال شٌخ اإِلسبلم ابن تٌمٌة رحمه هللا تعالى فً " الماعدة الجلٌلة " المطبوعة ضمن " (ٖ)
 (:5ٖٔ/ ٔمجموع الفتاوى " )

" وهذا الحدٌث كذب لٌس فً شًٍء من كتب المسلمٌن التً ٌعتمد علٌها أهل الحدٌث، وال ذكره أحٌد من أهل 
 ، مع أن جاهه عند هللا تعالى أعظم من جاه جمٌع األنبٌاء والمرسلٌن ... ".العلم بالحدٌث

 .( منه أٌضاً ٕٙٔ/ 2ٕو ٖٖ٘/ ٕٗو ٖٙٗ/ ٔوانظر: )
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المٌامه، بل استمبله واستشفع به؛ ٌشفعه هللا فٌن. لال هللا تعالى:}َولَْو أَنَُّهْم إِْذ َظلَُموا أَْنفَُسُهْم 
ابًا َرِحًٌما{ ]النساء:  َ تَوَّ ُسوُل لََوَجُدوا َّللاَّ َ َواْستَْؽفََر لَُهُم الرَّ  .(ٔ)"[ َٗٙجاُءوَن فَاْستَْؽفَُروا َّللاَّ

منع التوسل بالذات والمسم على هللا تعالى ، إذ بحك األنبٌاء، فهذا فٌه نزاع للت: والتوسل
بؤحد من خلمه مطلما وهو الذي ٌرشح به كبلم المجد ابن تٌمٌة ونمله عن اإلمام أبً حنٌفة رضً 

 . هللا تعالى عنه وأبً ٌوسؾ وؼٌرهما من العلماء األعبلم
"وأكره أن ٌمول بحك فبلن أو بحك أنبٌابن ورسلن وبحك البٌت الحرام  :"حنٌفة وأبلال 

 .(ٕ)والمشعر الحرام"
"ٌكره أن ٌمول الداعً أسؤلن بحك فبلن أو بحك أنبٌابن ورسلن وبحك البٌت ولال أٌضا:

 .(ٖ)الحرام والمشعر الحرام"
ألحد أن ٌدعو هللا ولال بشٌر بن الولٌد: حدثنا أبو ٌوسؾ لال: لال أبو حنٌفة: "ال ٌنبؽً 

 .(٘)أو بحك خلمن" ،(ٗ)إال به، وأكره أن ٌمول: بمعالد العز من عرشن
، واألخبار التً ذكرت لم دلٌل -ملسو هيلع هللا ىلص-التوسل بجاه النبً لم ٌصح فًأنه ولد ذكر أهل العلم 

،  وال ذكره أحد من أهل العلم بالحدٌث ،من كتب المسلمٌن التً ٌعتمد علٌها منها شًء ترد
 .دات ال تثبت إال بدلٌل صحٌح صرٌحالعباوالتوسل من العبادة، و

 فً به التوسل لكن شن، وال عظٌم هللا عند وسلم علٌه هللا صلى النبً جاهلالوا: بؤن 
 .(ٙ)الدعاء فً البدع من وهو ٌجوز ال فهو صحٌح دلٌل علٌه ٌدل لم الدعاء

أما التوسل بمخلولات فبل، جاه النبً، أو بحك النبً أو بجاه فبلن، أو  لال ابن باز:"
 .(2)"شرؾ فبلن، وسٌلة باطلة ما تنفع، لٌست وسٌلة شرعٌة

 :-واللفظ للوالد -اآللوسًلال محمود اآللوسً مفتً الحنفٌة ببؽداد وتبعه ابنه العبلمة نعمان 
طلب الدعاء منه، ولٌس معناه: اإللسام به على هللا تعالى ...  -ملسو هيلع هللا ىلص -به  «االستشفاع»إن معنى "

دلٌبلً  -]أي خبر التوسل واالستشفاع[ وال ما لبله ]فً آٌة الوسٌلة[ «الخبر»وعلى هذا ال ٌصلح 
ً ومٌتاً، وكذا بذات ؼٌره من األرواح الممدسة  لمن ادعى جواز اإللسام ]والتوسل[ بذاته ملسو هيلع هللا ىلص حٌا

 .(1)"مطلماً، لٌاساً علٌه، علٌه الصبلة والسبلم
فً جواز التوسل  عنهنمل الشٌخ دمحم العز بن عبدالسبلم، إذ  بعض العلماء، منهم:ولد أجازه 

"أما مسؤلة الدعاء فمد جاء فً بعض األحادٌث أن رسول هللا صلى  فمال: ،خاصة -ملسو هيلع هللا ىلص-رسول هللا

                                                           

منمطع، ابن حمٌد هو دمحم بن حمٌد الرازي، وهو ضعٌؾ كثٌر المناكٌر ؼٌر محتج برواٌته، ولم ٌسمع من  (ٔ)
 مالن شٌباً ولم ٌلمه،بل رواٌته عنه منطمة ؼٌر متصلة.

 .ٖٕٗ؛ وشرح العمٌدة الطحاوٌة ص1ٕ٘/ٕإتحاؾ السادة المتمٌن (ٕ)
 .51ٔ؛ وشرح الفمه األكبر للماري ص1ٕ٘/ٕ؛ وإتحاؾ السادة المتمٌن ٖٕٗالعمٌدة الطحاوٌة ص(ٖ)
 كره اإلمام أبو حنٌفة ودمحم بن الحسن أن ٌمول الرجل فً دعابه"اللهم إنً أسؤلن بمعمد العز من عرشن".(ٗ)

لعدم وجود النص فً اإلذن به، وأما أبو ٌوسؾ فمد جوز لولوفه على نص من السنة وفٌه أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص كان من 
ن األعلى  دعابه: "اللهم إنً أسؤلن بمعالد العز من عرشن ومنتهى الرحمة من كتابن وباسمن األعظم وجّدِ

 وكلماتن التامة".
 .2ٖٕ، 2ٕٕ/ٗ، ونصب الراٌة 1ٕٖ/5وهذا الحدٌث أخرجه البٌهمً فً كتاب الدعوات الكبٌر كما فً البناٌة 

 وفً إسناده ثبلثة أمور لادحة:
 صم من ابن مسعود.عدم سماع داود بن أبً عا -ٔ
 عبد الملن بن جرٌج مدلس وٌرسل. -ٕ
 عمر بن هارون متهم بالكذب. -ٖ

 "هذا حدٌث موضوع ببل شن وإسناده محبط كما ترى". 1ٕٖ/5من أجل هذا لال ابن الجوزي كما فً البناٌة 
 . ٕٓ٘/ٔ؛ وتمرٌب التهذٌب ٔٓ٘/2، ٘ٓٗ/ٙ، 15ٔ/ٖانظر تهذٌب التهذٌب 

 .51ٔ؛ وانظر شرح الفمه األكبر ص1ٕالتوسل والوسٌلة ص(٘)
 .5ٖٔ-1ٖٔ/  ٓٔمجموع الفتاوى :انظر:  (ٙ)
 .ٙ٘/1ٕمجموع فتاوى ابن باز: (2)
 وما بعدها.-5ٕٗ/ٖانظر: تفسٌر اآللوسً: (1)
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 نبً هللا علٌه وسلم علم بعض الناس الدعاء فمال فً ألواله: "لل: اللهم إنً ألسم علٌن بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص
 .(ٔ)الرحمة"

وهذا الحدٌث إن صح فٌنبؽً أن ٌكون ممصورا على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ألنه سٌد ولد آدم، 
وأال ٌمسم على هللا بؽٌره من األنبٌاء والمبلبكة، ألنهم لٌسوا فً درجته، وأن ٌكون هذا مما ُخص 

 .(ٕ)"به تنبٌها على درجته ومرتبته
فورد فٌه حدٌث مشكل، فإذا اجتهد أحد  -ملسو هيلع هللا ىلص-وأما جاه النبً  العلم:"لال بعض أهل  

فٌكون هذا من  -ال سٌما أنه ورد عن بعض الصحابة أنه كان ٌجٌز ذلن-العلماء وأجاز ذلن 
االجتهاد الذي ٌعذر فٌه صاحبه، ال نبدعه وال نعصمه فً نفس الولت، وإنما نمول: الصواب هو 

 .(ٖ)ؾ حدٌث األعمى، ولؽموض االستدالل بهترن هذا لضع
 

 المرآن
 اْلِمٌَاَمِة }إِنه الهِذٌَن َكفَُروا لَْو أَنه لَُهْم َما فًِ اأْلَْرِض َجِمٌعاا َوِمثْلَهُ َمعَهُ ِلٌَْفتَُدوا بِِه ِمْن َعَذاِب ٌَْومِ 

 [ٖٙ :({ ]المائدةَٖٙما تُمُبَِّل ِمْنُهْم َولَُهْم َعَذاٌب أَِلٌٌم )
 التفسٌر:

إن الذٌن جحدوا وحدانٌة هللا، وشرٌعته، لو أنهم سلكوا جمٌع ما فً األرض، وملكوا مثله معه، 
وأرادوا أن ٌفتدوا أنفسهم ٌوم المٌامة من عذاب هللا بما ملكوا، ما تَمبَّل هللا ذلن منهم، ولهم عذاب 

 ُموجع.
:" إن الذٌن جحدوا وحدانٌة هللا، [، أيٖٙ :لوله تعالى:}إِنَّ الَِّذٌَن َكفَُروا{ ]المابدة 

 .(ٗ)وشرٌعته"
أي إن الذٌن جحدوا ربوبٌة ربهم وعبدوا ؼٌره من عجل أو صنم أو وثن  لال المراؼً:" 

 .(٘)وهلكوا وهم على هذه الحال لبل التوبة"
أي:" لو أنهم [، ٖٙ :لوله تعالى:}لَْو أَنَّ لَُهْم َما فًِ اأْلَْرِض َجِمٌعًا َوِمثْلَهُ َمعَهُ{ ]المابدة 

 .(ٙ)سلكوا جمٌع ما فً األرض، وملكوا مثله معه"
ٌمول: إن الكافر إذا عاٌن العذاب ثم تكون له الدنٌا جمٌعا ومثلها  لال السمرلندي:" 

 .(2)معها"
 .(1)من صنوؾ األموال جمٌعا ومثله معه" لال البٌضاوي:أي:" 
 .(5)وبمثله" ،لو أن أحدهم جاء ٌوم المٌامة بملء األرض ذهبًا :أي لال ابن كثٌر:" 

                                                           

 .سبك تخرٌجه. (ٔ)
اهه؛ فإن الحدٌث لال أهل العلم:" ولٌس فً هذا الحدٌث متمّسن لمن ٌرى جواز التوسل بذات النبً ملسو هيلع هللا ىلص أو ج

صرٌح فً أن الؽرض من مجًء هذا الرجل، وهو ضرٌر البصر إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص طلب الدعاء منه، ولٌس التوسل 
أن  دع هللابذاته أو جاهه، ولو أراد ؼٌر ذلن لجلس فً بٌته ودعا بجاه النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌدل على ذلن لوله للنبً ملسو هيلع هللا ىلص: "ا

 ٌعافٌنً".
 ورد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بموله: " إن شبت دعوت وإن شبت صبرت فهو خٌر لن ".

فتبٌن مما سبك أن الحدٌث لٌس فٌه ما ٌستدل به على جواز التوسل بجاه النبً ملسو هيلع هللا ىلص أو بذاته إذ لوله: "بنبٌن" على 
 .5ٕ٘التوسل والوسٌلة ص: تمدٌر المضاؾ أي بدعاء نبٌن أو بشفاعته". انظر

ط المكتب  -( 2ٗٔ. ، وانظر: لاعدة جلٌلة فً التوسل والوسٌلة )ص: ٕٙٔفتاوى العز بن عبد السبلم ص(ٕ)
 .(2ٕٔ-ٕٙٔ، وفتوى العز موجودة فً المطبوع من فتاوٌه )ص: -اإلسبلمً

 .]دروس صوتٌة مرلم آلٌا[.5ٔ(/2انظر: شرح كتاب التوحٌد، عبدالرحٌم السلمً:الدرس) (ٖ)
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٔٔ/ٙتفسٌر المراؼً: (٘)
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .12ٖبحر العلوم: (2)
 .ٕ٘ٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (1)
 .٘ٓٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5)
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[، أي:" وأرادوا أن ٌفتدوا ٖٙ :لوله تعالى:}ِلٌَْفتَُدوا بِِه ِمْن َعَذاِب ٌَْوِم اْلِمٌَاَمِة{ ]المابدة 
 .(ٔ)أنفسهم ٌوم المٌامة من عذاب هللا بما ملكوا"

 .(ٕ)ب ٌوم المٌامة"لٌجعلوه فدٌة ألنفسهم. من عذا لال البٌضاوي:أي:" 
 .(ٖ)أي: فمدروا أن ٌفتدوا به من عذاب جهنم ٌوم المٌامة" لال مماتل:" 
 .(ٗ)فٌمدر على أن ٌفتدي بها، من العذاب الفتدى بها" لال السمرلندي:أي" 
أي لو حصل كل واحد ما فً األرض ومثله لاصدا بإحرازه أن ٌجعل  لال الراؼب:" 

 .(٘)ذلن ولاٌة لنفسه"
المعنى: لو أن ما فً األرض ومثله معه مستمر لهم على سبٌل الملن  حٌان:" لال أبو 

 .(ٙ)لٌجعلوه فدٌة لهم"
 .(2)لٌفتدي بذلن من عذاب هللا الذي لد أحاط به وتٌمن وصوله إلٌه " لال ابن كثٌر:أي:" 
 .(1)}لٌفتدوا به{، لٌجعلوه فدٌة ألنفسهم" لال الزمخشري:" 

لٌفتدوا به{، وإن كان لد تمدم شٌبان معطوؾ علٌه وّحد الضمٌر فً لوله: }ولد 
 :(5) ومعطوؾ، وهو }ما فً األرض ومثله معه[، لوجهٌن

أحدهما: لفرض تبلزمهما فؤجرٌا مجرى الواحد، كما لالوا: رب ٌوم ولٌلة مر بً، لال 
 :(ٓٔ)الشاعر

 لَؽَِرٌُب فََمْن ٌَُن أْمَسى بالَمِدٌنَِة َرْحلُهُ              فإنًّ َولٌار بَِها 
 .والثانً: وإما إلجراء الضمٌر مجرى اسم اإلشارة كؤنه لال: لٌفتدوا بذلن

لال الزمخشري: "وٌجوز أن تكون الواو فً: ومثله، بمعنى مع، فٌوحد المرجوع 
 .(ٔٔ)إلٌه"

 .(ٕٔ)[، أي:" ما تَمبَّل هللا ذلن منهم"ٖٙ :لوله تعالى:}َما تُمُبَِّل ِمْنُهْم{ ]المابدة 
 .(ٖٔ)ما تمبل منهم، وال أفاد، ألن محل االفتداء لد فات"السعدي:أي:"لال  
 .(ٗٔ)لو كان ذلن لهم ففعلوه ما تمبل منهم ذلن النداء" لال السمرلندي:أي:" 
أي:" لم ٌنفعه، وذلن حث على المبادرة باالمتناع عن اآلثام وترن االهتمام  لال الراؼب: 

 .(٘ٔ)بالمال فً المعاد"
بر أن الكافر لو ملن الدنٌا كلها ومثلها معها ثم فدى بذلن نفسه من العذاب أخ لال البؽوي:" 

 .(ٙٔ)لم ٌمبل منه ذلن الفداء"

                                                           

 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٕ)
 .2ٖٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .12ٖبحر العلوم: (ٗ)
 .ٖٖٓ/ٗتفسٌر الراؼب األصفهانً: (٘)
 .ٖٕٗ/ٗالبحر المحٌط: (ٙ)
 .٘ٓٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .5ٕٙ/ٔالكشاؾ: (1)
 .ٖٓٙ-5ٕٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (5)
ن األبٌات التً لالها ضؤبى بن الحارث البرجى وهو محبوس بالمدٌنة فى زمن عثمان بن عفان، فى (ٓٔ)

/ ٙوالمرطبً  1ٖ/ ٔوالشنتمرى  ٕٔٔ/ ٙوالطبري  1ٔٔوالكامل  5ٕ/ ٔ. والبٌت فى الكتاب ٙٔاألصمعٌات 
واللسان  ٖٕٕ/ ٗوالخزانة  5ٖٕوشواهد المؽنً  1ٖٔ/ ٕوالعٌنً  ٕٙٔٔ/ ٕ، ٖٔٔ/ ٔوابن ٌعٌش  ٕٙٗ

 .والتاج )لٌر( 
 .5ٕٙ/ٔالكشاؾ: (ٔٔ)
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٖٕٓتفسٌر السعدي: (ٖٔ)
 .12ٖبحر العلوم: (ٗٔ)
 .ٖٖٓ/ٗتفسٌر الراؼب األصفهانً: (٘ٔ)
 .ٔ٘/ٖتفسٌر البؽوي: (ٙٔ)
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وهذا تمثٌل للزوم العذاب لهم، وأنه ال سبٌل لهم إلى النجاة منه  لال الزمخشري:" 
 .(ٔ)بوجه"

 .(ٕ)مناص" ما تُمُبل ذلن منه، بل ال مندوحة عنه وال محٌص له وال لال ابن كثٌر:أي:" 
 .(ٖ)، بفتحها على معنى: ما لبل هللا«تمبل»ولرأ ٌزٌد بن لطٌب:  
 .(ٗ)[، أي:" ولهم عذاب ُموجع"ٖٙ :لوله تعالى:}َولَُهْم َعَذاٌب أَِلٌٌم{ ]المابدة 
 .(٘)وجٌع" لال السمرلندي:"أي 
 .(ٙ)موجع" :أي لال ابن كثٌر:" 
لما أرشد المإمنٌن إلى معالد الخٌر ومفاتح السعادة، وذكر فوزهم فً  لال أبو حٌان:" 

 .(2)اآلخرة وما آلوا إلٌه من الفبلح، شرح حال الكفار وعالبة كفرهم، وما أعد لهم من العذاب"
ٌمال للكافر ٌوم المٌامة: أرأٌت لو كان لن ملء األرض » روى أنس عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: 

 .(1)«ت تفتدي به؟ فٌمول: نعم، لال: فٌمال له: لد سبلت أٌسر من ذلن ذهبا، أكن
 الفوابد:

}لَْد أَْفلََح  سبب الفبلح والنجاة إنما ٌكون من نفس اإلنسان ال من خارج عنها، لال تعالى:أن -ٔ
 [.ٓٔ-5 :َولَْد َخاَب َمْن َدسَّاَها{ ]الشمس (5َمْن َزكَّاَها )

وؼٌره من األدٌان فالنصارى ٌعتمدون أن خبلصهم وهذا هو الفارق بٌن اإلسبلم 
وسعادتهم ٌكون بالمسٌح فدٌة لهم ٌفتدٌهم بنفسه مهما كانت حالهم، والمسلمون ٌعتمدون أن 

 العمدة فى النجاة تزكٌة النفس بالفضابل واألعمال الصالحة.
وا لو أن لهم ما أن من استحك العذاب ذلن الٌوم ال ٌُمبل منه عدل؛ لال تعالى: }إن الذٌن كفر-ٕ

 فً األرض جمٌعاً ومثله معه لٌفتدوا به من عذاب ٌوم المٌامة ما تمبل منهم{.
أن النار عذابها شدٌد، وفٌها من األهوال وألوان العذاب ما ٌجعل اإلنسان ٌبذل فً سبٌل -ٖ

صلى  -الخبلص منها نفابس األموال. وفً صحٌح مسلم عن أنس بن مالن لال: لال رسول هللا 
: " ٌإتً بؤنعم أهل الدنٌا من أهل النار ٌوم المٌامة، فٌصبػ فً النار صبؽة، ثم - علٌه وسلم هللا

 . (5)ٌمال: ٌا ابن آدم، هل رأٌت خٌراً لط؟ هل مر بن نعٌم لط؟ فٌمول: ال وهللا ٌا رب "
 إنها لحظات للٌلة تُنسً أكثر الكفار نعٌماً كّل أولات السعادة والهناء.

 -تبارن وتعالى  -: " ٌمول هللا -ملسو هيلع هللا ىلص  -أنس بن مالن لال: لال رسول هللا  وفً الصحٌحٌن عن
ألهون أهل النار عذاباً لو كانت لن الدنٌا وما فٌها، أكنت مفتدٌاً بها؟ فٌمول: نعم. فٌمول أردت 

إال  منن أهون من هذا، وأنت فً صلب آدم أن ال تشرن )أحسبه لال:( وال أدخلن النار، فؤبٌت
 . (ٓٔ)الشرن "

إن شدة النار وهولها تفمد اإلنسان صوابه، وتجعله ٌجود بكل أحبابه لٌنجو من النار، وأنى له 
النجاة: }ٌود المجرم لو ٌفتدي من عذاب ٌومبذ ببنٌه* وصاحبته وأخٌه* وفصٌلته التً تإٌه* 

 [ .ٙٔ-ٔٔ ومن فً األرض جمٌعاً ثم ٌنجٌه* كبل إنها لظى * نزاعة للشوى{ ]المعارج:
 وهذا العذاب الهابل المتواصل ٌجعل حٌاة هإالء المجرمٌن فً تنؽٌص دابم، وألم مستمر.

                                                           

 .5ٕٙ/ٔالكشاؾ: (ٔ)
 .٘ٓٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .12ٔ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (ٖ)
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .12ٖبحر العلوم: (٘)
 .٘ٓٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٕٕٗ/ٗالبحر المحٌط: (2)
( ، وأبو ٌعلى ٕ٘( )1ٕٓ٘ومسلم )(، 1ٖ٘ٙ، وأخرجه البخاري)2ٔٗ/ٕٔ(:ص2ٓٔٗٔمسند أحمد)(1)
ن ، وابن حبإ٘٘/ٕ( ، وأبو عوانة فً المدر كما فً "إتحاؾ المهرة" ٕٖٔٓ( و )52ٕٙ( و )5ٕٕٙ)
 ( .11ٕٖٔ( من طرق عن معاذ بن هشام، به. وانظر )2ٖ٘ٔ)
 .1ٓ2ٕروه مسلم: (5)
 .(ٕٓٔ/ٖ. المصابٌح: )1ٕٓ٘، ورواه مسلم: ٖٖٖٗرواه البخاري: صحٌح البخاري: (ٓٔ)
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 المرآن

 [7ٖ :({ ]المائدة7ٖ}ٌُِرٌُدوَن أَْن ٌَْخُرُجوا ِمَن النهاِر َوَما ُهْم بَِخاِرِجٌَن ِمْنَها َولَُهْم َعَذاٌب ُمِمٌٌم )
 التفسٌر:

النار لما ٌبللونه من أهوالها، وال سبٌل لهم إلى ذلن، ولهم ٌرٌد هإالء الكافرون الخروج من 
 عذاب دابم.

[، أي:" ٌرٌد هإالء الكافرون 2ٖ :لوله تعالى:}ٌُِرٌُدوَن أَْن ٌَْخُرُجوا ِمَن النَّاِر{ ]المابدة 
 .(ٔ)الخروج من النار لما ٌبللونه من أهوالها"

أن ٌخرجوا من النار بعد  ،م المٌامةٌرٌد هإالء الذٌن كفروا بربّهم ٌو لال الطبري:أي:" 
 .(ٕ)دخولها"

 .(ٖ)أي: ٌتمنون الخروج من النار دار العذاب والشماء بعد دخولهم فٌها" لال المراؼً:" 
 .(ٗ)فبل ٌزالون ٌرٌدون الخروج مما هم فٌه من شدته وألٌم مسه" لال ابن كثٌر:أي:" 
 .(٘)أي: ٌطلبون وٌسؤلون الخروج منها من ؼٌر عمل الخروج نفسه" لال الماترٌدي:" 
وذلن أنهم ٌرٌدون أن ٌخرجوا من األبواب، فتستمبلهم المبلبكة  لال السمرلندي:" 

 .(ٙ)فٌضربونهم بممامع من حدٌد وٌردونهم إلٌها"
 .(2)}ٌرٌدون{ ٌطلبون أو ٌتمنون" لال النسفً:" 
الٌاء، من: أخرج. وٌشهد لمراءة العامة لوله:  ، بضم«أن ٌخرجوا»:لرأ أبو والدو 

 .(1)}بخارجٌن{
[، أي:" وال سبٌل لهم إلى الخروج من 2ٖ :لوله تعالى:}َوَما ُهْم بَِخاِرِجٌَن ِمْنَها{ ]المابدة 

 .(5)النار"
 ،كلما رفعهم اللهب فصاروا فً أعالً جهنم ،وال سبٌل لهم إلى ذلن لال ابن كثٌر:أي:" 

 .(ٓٔ)فٌردونهم إلى أسفلها" ،ضربتهم الزبانٌة بالممامع الحدٌد
 .(ٔٔ)[، أي:" ولهم عذاب دابم"2ٖ :لوله تعالى:}َولَُهْم َعَذاٌب ُمِمٌٌم{ ]المابدة 
 .(ٕٔ)" لال السمرلندي:أي:"دابم أبدا 
 .(ٖٔ)أي: دابم تؤكٌد لموله:} وما هم بخارجٌن منها{" لال ابن عاشور:" 
 .(ٗٔ)وال محٌد لهم عنها " ،دابم مستمر ال خروج لهم منها :يأ لال ابن كثٌر:" 
كما لال  ،ٌمول: لهم عذاٌب دابم ثابت ال ٌزول عنهم وال ٌنتمل أبًدا لال الطبري:" 

 :(٘ٔ)الشاعر
ْعِب ِمنًِّ                َعَذابًا َدابًِما لَُكُم ُمِمٌَما"  .(ٔ)فَإنَّ لَُكْم بٌَِْوِم الّشِ

                                                           

 .ٗٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٖٕ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٔٔ/ٙتفسٌر المراؼً: (ٖ)
 .٘ٓٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٓٔ٘/ٖتفسٌر الماترٌدي: (٘)
 .12ٖ/ٔبحر العلوم: (ٙ)
 .٘ٗٗ/ٔتفسٌر النسفً: (2)
 .ٖٓٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (1)
 .ٗٔٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٙٓٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٗٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .12ٖ/ٔبحر العلوم: (ٕٔ)
 .15ٔ/ٙالتحرٌري والتنوٌر: (ٖٔ)
 .ٙٓٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
 .٘ٙٔ/ٔ، ومجاز المرآن ألبً عبٌدة:5ٖٕ/ٓٔلم أتعرؾ على لابله، والبٌت من شواهد الطبري: (٘ٔ)
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 .(ٕ)هو الثابت الذي ال ٌرتحل أبدا"«: الممٌم» لال المراؼً:" 
أخبر تعالى عن هإالء الكفار أنهم لٌسوا بخارجٌن من النار بل عذابهم  لال ابن عطٌة:" 

 .(ٖ)فٌها ممٌم متؤبد"
لال السعدي:" ولم ٌبك إال العذاب األلٌم، الموجع الدابم الذي ال ٌخرجون منه أبدا، بل  

 .(ٗ)هم ماكثون فٌه سرمدا"
لال: " ٌدخل أهل الجنة الجنة، وأهل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عن ابن عمر رضً هللا عنهما عن النبً  

 .(٘)النار النار، ثم ٌموم مإذن بٌنهم: ٌا أهل النار ال موت، وٌا أهل الجنة ال موت، خلود "
نة: ٌا أهل الجنة : " ٌمال ألهل الج-ملسو هيلع هللا ىلص  -وروي عن أبً هرٌرة لال: لال رسول هللا  

 . (ٙ)خلود ال موت، وألهل النار، ٌا أهل النار خلود ال موت "
صلى هللا  -وهذا ٌمال بعد ذبح الموت كما فً حدٌث ابن عمر عند البخاري، لال: لال رسول هللا 

: " إذا صار أهل الجنة إلى الجنة، وأهل النار إلى النار، جًء بالموت حتى ٌجعل -علٌه وسلم 
ة والنار، ثم ٌذبح، ثم ٌنادي منادي: ٌا أهل الجنة ال موت، ٌا أهل النار ال موت، فٌزداد بٌن الجن

 .(2)أهل الجنة فرحاً إلى فرحهم، وٌزداد أهل النار حزناً إلى حزنهم "
: " ٌُجاء بالموت ٌوم المٌامة -ملسو هيلع هللا ىلص  -وفً صحٌح مسلم عن أبً سعٌد لال: لال رسول هللا 

ملح، فٌولؾ بٌن الجنة والنار، فٌمال: ٌا أهل الجنة، هل تعرفون هذا؟ فٌشرببون كؤنه كبش أ
وٌنظرون، وٌمولون: نعم هذا الموت. لال: وٌمال: ٌا أهل النار، هل تعرفون هذا؟ فٌشرببون 
وٌنظرون، وٌمولون: نعم، هذا الموت، لال: فٌإمر به فٌذبح. لال: ثم لال: ٌا أهل الجنة خلود فبل 

: ]وأنذرهم ٌوم الحسرة إذ -ملسو هيلع هللا ىلص  -أهل النار خلود فبل موت". لال: ثم لرأ رسول هللا موت، وٌا 
 .(1)[ "5ٖلضً األمر وهم فً ؼفلة وهم ال ٌإمنون{ ]مرٌم: 

وأخرج الترمذي عن أبً سعٌد الخدري ٌرفعه لال: " إذا كان ٌوم المٌامة أتً بالموت كالكبش 
والنار، فٌذبح وهم ٌنظرون، فلو أن أحداً مات فرحاً لمات أهل الجنة، األملح، فٌولؾ بٌن الجنة 

 لال: حدٌث حسن صحٌح. (5)ولو أن أحداً مات حزناً لمات أهل النار "
 ،أعمى البصر أعمى الملب :عن عكرمة: "أن نافع بن األزرق لال البن عباس رحمه هللا

ٌْزُعم أن لوًما ٌخرجون من النار، ولد لال هللا جل وعز: }وما هم بخارجٌن منها{؟ فمال ابن 
 .(ٓٔ)ألرأ ما فولها! هذه للكفّار" ،وٌحن :عباس

« ٌخرج من النار لوم فٌدخلون الجنة"»لال: -ملسو هيلع هللا ىلص-وعن جابر بن عبد هللا ؛ أن رسول هللا 
} ٌُِرٌُدوَن أَْن ٌَْخُرُجوا ِمَن النَّاِر َوَما ُهْم بَِخاِرِجٌَن ِمْنَها {  :ٌمول هللا :فملت لجابر بن عبد هللا :لال
} إِنَّ الَِّذٌَن َكفَُروا لَْو أَنَّ لَُهْم َما فًِ األْرِض َجِمٌعًا َوِمثْلَهُ َمعَهُ ِلٌَْفتَُدوا بِِه {  :اتل أول اآلٌة :لال

 .(ٔٔ)أال إنهم الذٌن كفروا" ،اآلٌة
فحّدث أن أُنَاًسا  ،وهو ٌحدث ،"جلست إلى جابر بن عبد هللا:الفمٌر لال عن ٌزٌد

ولكن  ،ما أعجب من الناس :فؽضبت وللت ،وأنا ٌومبذ أنكر ذلن :لال -ٌخرجون من النار 
} ٌُِرٌُدوَن أَْن  :وهللا ٌمول ،أعجب منكم ٌا أصحاب دمحم! تزعمون أن هللا ٌخرج ناًسا من النار

وكان أحلمهم  ،نَّاِر َوَما ُهْم بَِخاِرِجٌَن ِمْنَها َولَُهْم َعَذاٌب ُمِمٌٌم{ فانتهرنً أصحابهٌَْخُرُجوا ِمَن ال
                                                                                                                                                                      

 .5ٖٕ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٔٔ/ٙتفسٌر المراؼً: (ٕ)
 .12ٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٖ)
 .ٖٕٓتفسٌر السعدي: (ٗ)
 .(ٙٓٗ/ٔٔالباري: )صحٌح البخاري، كتاب الرلاق، باب ٌدخل الجنة سبعون ألفاً بؽٌر حساب، فتح (٘)
 .(ٙٓٗ/ٔٔصحٌح البخاري، كتاب الرلاق، باب ٌدخل الجنة سبعون ألفاً بؽٌر حساب، فتح الباري: )(ٙ)
 .( ٘ٔٗ/ٔٔصحٌح البخاري، كتاب الرلاق: باب صفة الجنة والنار، فتح الباري: )(2)
 .( 11ٕٔ/ٗصحٌح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعٌمها: )(1)
 .1ٕ٘٘سنن الترمذي: (5)
 .5ٕٗ/ٓٔ(:ص5ٓٙٔٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .(5ٔٔ(، وصحٌح مسلم برلم )ٖ٘٘/ٖالمسند )(ٔٔ)
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} إِنَّ الَِّذٌَن َكفَُروا لَْو أَنَّ لَُهْم َما فًِ األْرِض َجِمٌعًا َوِمثْلَهُ  :إنما ذلن للكفار ،دعوا الرجل :فمال
بلى  :} َولَُهْم َعَذاٌب ُمِمٌٌم { أما تمرأ المرآن ؟ للت :َمعَهُ ِلٌَْفتَُدوا بِِه ِمْن َعَذاِب ٌَْوِم اْلِمٌَاَمِة { حتى بلػ

ٌِْل  :ألٌس هللا ٌمول :لد جمعته لال ْد بِِه نَافِلَةً لََن َعَسى أَْن ٌَْبعَثََن َربَُّن َممَاًما َمْحُموًدا } َوِمَن اللَّ فَتََهجَّ
ال  ،فإن هللا تعالى ٌحتبس ألواًما بخطاٌاهم فً النار ما شاء ،[، فهو ذلن الممام25 :{ ؟ ]اإلسراء

 .(ٔ)فلم أعد بعد ذلن إلى أن أكذب به" :فإذا أراد أن ٌخرجهم أخرجهم. لال ،ٌكلمهم
حتى لمٌت جابر بن عبد  ،"كنت من أشد الناس تكذٌبًا بالشفاعة :َطْلك بن حبٌب لالوعن 

أتَُران  ،ٌا طلك :فمال ،فمرأت علٌه كل آٌة ألدر علٌها ٌذكر هللا تعالى فٌها خلود أهل النار ،هللا
ولكن  ،هم المشركون ،هلهامنً ؟ إن الذٌن لرأت هم أ -ملسو هيلع هللا ىلص-أَْلَرأُ لكتاب هللا وأعلم بسنة رسول هللا 

تًا إن لم  ،ثم أخرجوا منها ثم أهوى بٌدٌه إلى أذنٌه ،هإالء لوم أصابوا ذنوبًا فعذبوا فمال: ُصمَّ
 .(ٕ)ونحن نمرأ كما لرأت"«. ٌخرجون من النار بعدما دخلوا» :أكن سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول

 الفوابد:
هللا معه، وهو أعظُم ذنب ُعصً هللا به، وهو الذنب الذي ال ٌؽفره أن الشرن باهلل عبادة ؼٌر  -ٔ

هللا، وهو الذنب الذي ٌُخلَّد صاحبُه فً النار أبد اآلباد، وال سبٌل له للخروج منها، كما لال هللا 
: }ٌُِرٌُدوَن أَْن ٌَْخُرُجوا ِمَن النَّاِر َوَما ُهْم بَِخاِرِجٌَن ِمْنَها َولَُهْم َعذَ   اٌب ُمِمٌٌم{.عزَّ وجلَّ

وفً الصحٌحٌن: عن عبد هللا بن مسعود رضً هللا عنه لال: "سؤلت رسول هللا صلى  
 ، الحدٌث.(ٖ)هللا علٌه وسلم: أيُّ الذنب أعظم عند هللا؟ لال: أن تجعل هلل ندًّا وهو خلمن"

عاصً، الرد على الذٌن نفوا الشفاعة من الخوارج والمعتزلة، وذلن ألنهم ٌكفرون الناس بالم -ٕ
وعندهم أن من دخل النار من أصحاب الذنوب فإنه ٌخلد فٌها، فالخوارج ٌكفرونه فً الدنٌا 
واآلخرة، والمعتزلة ٌفسمونه فً الدنٌا وٌحكمون بتخلٌده فً اآلخرة فً النار، وٌنكرون على هذا 

بمثل  شفاعة الشافعٌن، وٌنكرون أٌضاً األحادٌث التً وردت فً الشفاعة مع كثرتها، وٌستدلون
ولول هللا تعالى: }ِمْن لَْبِل  ،[ٖٕٔلول هللا تعالى: }َوال ٌُْمبَُل ِمْنَها َعْدٌل َوال تَنفَعَُها َشفَاَعةٌ{ ]البمرة:

ٌٌْع فٌِِه َوال ُخلَّةٌ َوال َشفَاَعةٌ{ ]البمرة: ًَ ٌَْوٌم ال بَ فمثل هذه اآلٌات فٌها نفً الشفاعة،  ،[ٕٗ٘أَْن ٌَؤْتِ
 اآلخرة شفاعة، بل من دخل النار فهو مخلد فٌها. فلذلن لالوا: لٌس فً

ولوله  ،[ٕٕولد ٌستدلون بموله تعالى: }ُكلََّما أََراُدوا أَْن ٌَْخُرُجوا ِمْنَها ِمْن َؼّمٍ أُِعٌُدوا فٌَِها{ ]الحج:
على أن من دخل [ 2ٖتعالى: }ٌُِرٌُدوَن أَْن ٌَْخُرُجوا ِمَن النَّاِر َوَما ُهْم بَِخاِرِجٌَن ِمْنَها{ ]المابدة:

النار فإنه ال ٌخرج منها، وال داللة فً اآلٌة، بل اآلٌة فٌها نفً الشفاعة التً هً بدون إذن هللا، 
 : -وعلٌه لول أهل السنة-وألجل ذلن أثبت هللا تعالى الشفاعة بشرطٌن 

 الشرط األول: اإلذن للشافع.
 الشرط الثانً: الرضا عن المشفوع.
ٌْبًا إاِلَّ ِمْن بَْعِد أَْن كما فً سورة النجم: }َوكَ  ْم ِمْن َملٍَن فًِ السََّمَواِت ال تُْؽنًِ َشفَاَعتُُهْم َش

ُ ِلَمْن ٌََشاُء َوٌَْرَضى{ ]النجم: [ ٌؤذن للشافع وٌرضى عن المشفوع، وذكر الرضا فً ٌَٕٙؤَْذَن َّللاَّ
ولال  ،[1ٕاْرتََضى{ ]األنبٌاء: سورة طه وفً سورة األنبٌاء، لال تعالى: }َوال ٌَْشفَعُوَن إاِلَّ ِلَمنِ 

ًَ لَهُ لَْواًل{ ]طه: ْحَمُن َوَرِض فهذه اآلٌة  ،[5ٓٔتعالى: }ٌَْوَمبٍِذ ال تَنفَُع الشَّفَاَعةُ إاِلَّ َمْن أَِذَن لَهُ الرَّ
ًَ لَهُ لَْواًل{ ]طه: ْحَمُن َوَرِض وذكر اإلذن فً آٌة الكرسً:  ،[5ٓٔذكر فٌها الشرطٌن: }أَِذَن لَهُ الرَّ

وفً آٌة سورة سبؤ: }َوال تَنفَُع الشَّفَاَعةُ  ،[ٕ٘٘}َمْن َذا الَِّذي ٌَْشفَُع ِعْنَدهُ إاِلَّ بِإِْذنِِه ٌَْعلَُم{ ]البمرة:
فكل هذه أدلة على أن هنان شفاعة، ولكنها ال تكون إال بعد إذن  ،[ِٖٕعْنَدهُ إاِلَّ ِلَمْن أَِذَن لَهُ{ ]سبؤ:

له، وعلى هذا فإن العبد ال ٌطلبها إال من هللا، فٌمول: ٌا رب!  هللا للشافع ورضاه عن المشفوع
ِ أنبٌاءن ورسلن ومبلبكتن، أسؤلن عمبلً  ًّ اجعلنً ممن تنفعه شفاعة الشافعٌن، أسؤلن أن تَُشفِّع ف

ًّ الشافعون، وما أشبه ذلن  .(ٗ)صالحاً أكون به أهبلً أن ٌشفع ف
                                                           

 .2ٓٔ-ٙٓٔ/ٖراه ابن ابً حاتم كما فً تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .2-ٔ/ٖرواه ابن مردوٌه كما فً تفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 (.ٔٗٔ( ومسلم )2ٙٔٗصحٌح البخاري )(ٖ)
 .]مرلم آلٌا[.ٖ(/ٓٔانظر: اعتماد أهل السنة، ابن جبرٌن: الدرس الصوتً) (ٗ)
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ولد أشار شارح الطحاوٌة فً أبدٌة النار ودوامها  ذكر اهل العلم فً أبدٌة النار، آراء كثٌرة،-ٖ
 :(ٔ)ثمانٌة ألوال، وهً

 أحدها: أن من دخلها ال ٌخرج منها أبد اآلباد، وهذا لول الخوارج والمعتزلة.
والثانً: أن أهلها ٌعذبون فٌها، ثم تنملب طبٌعتهم وتبمى طبٌعة نارٌة ٌتلذذون بها لموافمتها 

 .(ٕ)الطابًلطبعهم! وهذا لول ابن عربً 
الثالث: أن أهلها ٌعذبون فٌها إلى ولت محدود، ثم ٌخرجون منها، وٌخلفهم فٌها لوم آخرون، 
وهذا المول حكاه الٌهود للنبً ملسو هيلع هللا ىلص، وأكذبهم فٌه، ولد أكذبهم هللا تعالى، فمال عز من لابل: }َولَالُوا 

ِ لَْن تََمسَّنَا النَّاُر إِالَّ أٌََّاًما َمْعدُ  ُ َعْهَدهُ أَْم تَمُولُوَن َعلَى َّللاَّ ِ َعْهًدا فَلَْن ٌُْخِلَؾ َّللاَّ ََّخْذتُْم ِعْنَد َّللاَّ وَدةً لُْل أَت
( بَلَى َمْن َكَسَب َسٌِّبَةً َوأََحاَطْت بِِه َخِطٌبَتُهُ فَؤُولَبَِن أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم فٌَِها 1َٓما اَل تَْعلَُموَن)
 [.1ٔ-1َٓخاِلُدوَن{]البمرة:

 .(ٖ)الرابع: أن أهل النار ٌخرجون من النار بعد حٌن، ثم تبمى النار على حالها لٌس فٌها أحد
الخامس: أنها تفنى بنفسها، ألنها حادثة وما ثبت حدوثه استحال بماإه!! وهذا لول الجهم وشٌعته، 

 وال فرق عنده فً ذلن بٌن الجنة والنار.
ادا، ال ٌحسون بؤلم، وهذا لول أبً الهذٌل العبلؾ السادس: تفنى حركات أهلها وٌصٌرون جم

 هـ(.ٖٕ٘ -)ت 
السابع: أن هللا ٌخرج منها من ٌشاء، كما ورد فً الحدٌث، ثم ٌبمٌها شٌبا، ثم ٌفنٌها، فإنه جعل 

 .(ٗ)لها أمدا تنتهً إلٌه
ونسب هذا المول إلى عمر بن الخطاب، وعبد هللا بن مسعود، وأبً هرٌرة من 

 .(ٙ)، وجماعة(٘)تٌمٌة، وابن المٌموابن  ،الصحابة
واستدل لهذا الرأي بموله تعالى: }َوٌَْوَم ٌَْحُشُرُهْم َجِمٌعًا ٌَاَمْعَشَر اْلِجّنِ لَِد اْستَْكثَْرتُْم ِمَن 

ْنِس َربَّنَا اْستَْمتََع بَْعُضنَا بِبَْعٍض َوبَلَْؽنَا أََجلَنَا  ْنِس َولَاَل أَْوِلٌَاُإُهْم ِمَن اإْلِ ْلَت لَنَا لَاَل النَّاُر اإْلِ الَِّذي أَجَّ
ُ إِنَّ َربََّن َحِكٌٌم َعِلٌٌم ) ا 1ٕٔ({ ]األنعام: 1َٕٔمثَْواُكْم َخاِلِدٌَن فٌَِها إاِلَّ َما َشاَء َّللاَّ [، ولال: }فَؤَمَّ

اَمِت السََّماَواُت َواأْلَْرُض إاِلَّ ( َخاِلِدٌَن فٌَِها َما دَ ٙٓٔالَِّذٌَن َشمُوا فَِفً النَّاِر لَُهْم فٌَِها َزفٌٌِر َوَشِهٌٌك )
[، لالوا: استثنى من الخلود فً 2ٓٔ – ٙٓٔ({ هود:] 2َٓٔما َشاَء َربَُّن إِنَّ َربََّن فَعَّاٌل ِلَما ٌُِرٌُد )

ُ{ وبموله فً اآلٌة الثانٌة }إاِلَّ َما َشاَء َربَُّن{ و لم ٌؤِت اآلٌتٌن بموله فً اآلٌة األولى }إاِلَّ َما َشاَء َّللاَّ
بعد االستثناءٌن ما ٌدل على عدم االنمطاع وانتهاء العذاب كما جاء عمب االستثناء من الخلود 

ٌَْر َمْجذُوٍذ )  ({.1ٓٔفً نعٌم الجنة، فإن اآلٌة ختمت بموله تعالى: }َعَطاًء َؼ
 وأما األحادٌث واآلثار التً ٌستدل بها المابلون بفناء النار، فهً كاآلتً:

، وهذا حدٌث باطل (2)ٌن على جهنم ٌوم كؤنها زرع هاج، وآخر تخفك أبوابها" لٌؤت»حدٌث: -ٔ
 موضوع.

                                                           

 وما بعدها. 2ٕٗانظر: شرح الطحاوٌة: (ٔ)
 .2ٓٔ - 5ٙٔ/ٔانظر: فصوص الحكم (ٕ)
 .أن شٌخ اإلسبلم حكاه، ولم ٌنسبه ألحد. 5ٕٗذكر ابن المٌم رحمه هللا فً حادي األرواح ص(ٖ)
ثل فٌصل عبد هللا فً أطروحته التً تمدم بها لنٌل درجة الماجستٌر إلى ممن لال بهذا بعض المعاصرٌن م(ٗ)

، وعبد الكرٌم الحمٌد فً المول 1ٕٕلسم العمٌدة فً جامعة أم المرى بعنوان )الجنة والنار واآلراء فٌهما( انظر: 
 .المختار لبٌان فناء النار

 .5ٕٗ - 1ٕٗحادي األرواح ص انظر: (٘)
 - ٕٔٗ/ٔٔألوال، فلم ٌذكر المول الثامن، ونملها عنه الحافظ ابن حجر فً فتح الباري سبعة ولد ذكر ابن المٌم 

ولال: )جمع بعض المتؤخرٌن فً هذه المسؤلة سبعة ألوال( ثم ذكرها، وزاد علٌها ابن أبً العز فً شرح  ٕٕٗ
 المول الثامن الذي هو لول أهل السنة والجماعة. ٕ٘ٙ - ٕٗٙ/ٕالعمٌدة الطحاوٌة 

، والرد على من لال بفناء الجنة والنار لشٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة تحمٌك أ. د. دمحم 5ٕ٘شرح الطحاوٌة: ظر:ان (ٙ)
 .(ٖ٘بن عبد هللا السمهري :)ص 

 مع اختبلؾ فً اللفظ. 2ٖٗ/ٕانظر: الموضوعات البن الجوزي (2)
 بن مسعر بن كدام. وهذا حدٌث باطل موضوع، وآفته: جعفر بن الزبٌر، وأٌضاً الراوي عنه: عبد هللا
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، -رضً هللا عنه-ولد روى عبد بن حمٌد فً تفسٌره المشهور، بسنده إلى عمر بن الخطاب -ٕ
 .(ٔ)أنه لال: "لو لبث أهل النار فً النار كمدر رمل عالج، لكان لهم على ذلن ولت ٌخرجون فٌه"

لال:  -رضً هللا عنهما -أٌضا باألثر المروي عن عبد هللا بن عمرو بن العاص  واستدلوا-ٖ
 .(ٕ)"لٌؤتٌن على جهنم ٌوم تصفك فٌه أبوابها لٌس فٌها أحد، وذلن بعدما ٌلبثون فٌها أحماباً"

 [.ٖٕذكر ذلن فً تفسٌر لوله تعالى: }البثٌن فٌها أحمابا{ ]النبؤ: 
: }إاِلَّ َما َشاء َربَُّن إِنَّ َربََّن فَعَّاٌل -تعالى  -فً لوله  -نهرضً هللا ع-أثر أبً سعٌد الخدري -ٗ

 .(ٖ)[ لال: "هذه اآلٌة لاضٌة على المرآن كله"2ٓٔلَِّما ٌُِرٌُد{ ]هود: 
 :(ٗ)وٌجاب على هذا األثر من وجهٌن 

بل كما ٌمول أن هذا األثر وإن كان صحٌحاً مولوفاً، إال أنه ال داللة فٌه على فناء النار، أحدهما: 
: "ؼاٌة ما فٌه أن كل وعٌد فً المرآن ذكر فٌه الخلود ألهل النار، -رحمه هللا-اإلمام الصنعانً 

فإن آٌة االستثناء حاكمة علٌه، وهً عبارة مجملة ال تدل على المدعى بنوع من الدالالت 
 .(٘)الثبلث"

ما شاء  -ي ٌبمون فً النار والثانً: أن هذا األثر محمول على عصاة المإمنٌن من الموحدٌن الذ
 ثم ٌخرجون منها بهذه المشٌبة الربانٌة، وعلى هذا ٌبطل االستدالل به على فناء النار. -هللا 

                                                                                                                                                                      

أما جعفر بن الزبٌر، فمد وضع أربعمابة حدٌث على رسول هللا صلّى هللا علٌه وسلّم، وكذبه شعبة بن الحجاج، 
: الضعؾ -رحمه هللا-ولال ابن معٌن رحمه هللا: لٌس بثمة. ولال البخاري رحمه هللا: تركوه، ولال ابن عدي 

انظر: الكامل فً ضعفاء الرجال هذا الحدٌث، ولال: إسناده مظلم. ] -رحمه هللا -على حدٌثه بٌّن، وذكر الذهبً 
 [ .2ٓٗ - ٙٓٗ/ٔ، مٌزان االعتدال للذهبً ٓٙ٘ - 1٘٘/ٕالبن عدي 

ً  -وأما عبد هللا بن مسعر فهو مترون  هـ( رحمه هللا حدٌثه هذا ولال: هذا 2ٗ1 -وذكر الذهبً )ت  -أٌضا
 [.ٕٓ٘/ٕانظر: مٌزان االعتدال للذهبً  باطل.]

 
ضعٌؾ ألنه من رواٌة الحسن لال: لال عمر: والحسن لم ٌدرن عمر رضً هللا عنه. ولال ابن المٌم فً (ٔ)

طبع الكردي" عمبه. والحسن لم ٌسمع من عمر. ومع ذلن فمد حاول تموٌته بكبلم  2ٔ/ ٕ"حادي األرواح" "
ٌسمع من عمر فإنما رواه عن بعض خطابً، ال ؼناء فٌه. "وحسبن بهذا اإلسناد جبللة "! " والحسن وإن لم 

 التابعٌن، ولو لم ٌصح عنده ذلن عن عمر لما جزم به، ولال: عمر بن الخطاب"!
للت: وهذا كبلم عجٌب من مثل ابن المٌم رحمه هللا، ألن معناه االحتجاج بحدٌث التابعً المجهول العٌن! ألنه إذا 

ه فً الحدٌث حفظا وضبطا؟ ألٌس منطك ابن المٌم هذا كان الحسن لد أخذه من بعض التابعٌن، فمن هو؟ وما حال
ٌإدي إلى للب المواعد األصولٌة الحدٌثٌة التً تجعل حدٌث المجهول ضعٌفا، والحدٌث المرسل والمنمطع ضعٌفا 
كذلن، ألنهما ٌرجعان إلى راو لم ٌذكر ولم ٌسم؟! وٌإدي كذلن إلى لبول أحادٌث الحسن البصري المعنعنة، 

طعة والمرسلة، مثل حدٌثه عن سمرة "لما حملت حواء طاؾ بها إبلٌس، وكان ال ٌعٌش لها ولد، فضبل عن المنم
 فمال: سمٌه عبد الحارث، فسمته عبد الحارث، فعاش، وكان ذلن من وحً الشٌطان وأمره".

وهو حدٌث ضعٌؾ، بل باطل، وال علة فٌه سوى عنعنة الحسن البصري، ولد فسر هو اآلٌة التً ٌفسرها بعض 
المفسرٌن بهذا الحدٌث، فسرها الحسن نفسه بؽٌر ما دل علٌه حدٌثه، وتبعه على ذلن بعض المحممٌن، منهم ابن 

 ."ٕٖٗالمٌم نفسه، انظر: سلسلة األحادٌث الضعٌفة" "رلم الحدٌث 
 ومثل حدٌثه المرسل فً إبطال الوضوء بالمهمهة، وهو ضعٌؾ باتفاق المحدثٌن!.

ه، فإنه بتصحٌحه لمثل هذا األثر عن عمر رضً هللا عنه ٌفتح بابا كبٌرا لبعض سامح هللا ابن المٌم وؼفر ل
 الفرق الضالة ٌلجون فٌه إلى تؤٌٌد ضبللهم، كالمادٌانٌة، فإن من خبللهم المول بفناء النار، وانتهاء عذاب الكفار.

ً التوفٌك. وراجع هذا وجملة المول: أن هذا األثر ال ٌصح عن عمر، كما ال ٌصح عن ؼٌره مرفوعا، وهللا ول
 البحث كتاب "رفع األستار إلبطال أدلة المابلٌن بفناء النار". للعبلمة الصنعانً.

وهذا األثر ضعٌؾ ال ٌصح ال مرفوعاً وال مولوفاً، وآفته: أبو أبلج ٌحٌى بن سلٌم، وهذا الرجل ثمة فً (ٕ)
هـ( رحمه هللا عنه: 1ٕ٘ -بن حجر )ت نفسه، إال أن تضعٌؾ الحفّاظ له جاء من لبل حفظه، فمال الحافظ ا

هـ( رحمه 2ٗ1 -[ ، ولد جعل اإلمام الذهبً )ت ٕٓٗ – ٔٓٗ/ٕانظر: تمرٌب التهذٌب  "صدوق ربما أخطؤ"]
 [.1ٖ٘ – 1ٖٗ/ٗمٌزان االعتدال  هللا هذا الحدٌث من ببلٌاه، وحكم علٌه بؤنه منكر.]انظر:

، الدر المنثور للسٌوطً ٕٗٙ/ٔاألسماء والصفات للبٌهمً ، ٙٔٔ - ٘ٔٔ/2انظر: جامع البٌان للطبري (ٖ)
ٖ/ٖ٘ٓ. 
 .ٔٓٙانظر: دعاوى المناوبٌن لشٌخ االسبلم ابن تٌمٌة: (ٗ)
 .، والدالالت الثبلث هً داللة: التضمن، المطابمة، االلتزام25رفع األستار ص(٘)
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 .لال: "لٌؤتٌن على جهنم زمان لٌس فٌها أحد" -رضً هللا عنه-أثر عبد هللا بن مسعود-٘
ومعناه عند  ثم لال:" ، وذكره البؽوي بدون إسناد(ٔ)وهذا األثر رواه الطبري باسناد تالؾ

أنه ال ٌبمى فٌها أحد من أهل اإلٌمان، وأما مواضع الكفار فممتلبة  -إن ثبت  -عند أهل السنة 
 .(ٕ)أبداً"

: "لٌؤتٌن على جهنم ٌوم تصفك فٌه أبوابها، -رضً هللا عنه-األثر المروي عن أنس بن مالن -ٙ
 . وهو اثر موضوع.(ٖ)وما فٌها من أمة دمحم أحد"

: "ما أنا بالذي ال ألول إنه سٌؤتً على -رضً هللا عنه لوله -مروي عن أبً هرٌرةاألثر ال-2
وإسناده ، (ٗ)فً حادي األرواح  -رحمه هللا-جهنم ٌوم ال ٌبمى فٌها أحد" .لد ذكره بسنده ابن المٌم 

 . (٘)صحٌح 
كما فً تتمة األثر: "كان  -(ٙ)وهو عبٌد هللا بن معاذ -ولد لال أحد رواة الحدٌث 

 .(2)صحابنا ٌمولون: ٌعنً به الموحدٌن"أ
دال على « لٌس فٌها أحد»وأجاب اإلمام الصنعانً على هذا األثر بموله: "فإن لوله: 

 .(1)بمابها، فإنن إذا للت: لٌس فً الدار أحد، فإنه دال على بماء الدار ال على فنابها"
لما لضى هللا : »-ملسو هيلع هللا ىلص-واستدلوا بؤن النار موجب ؼضبه، والجنة موجب رحمته. ولد لال -1

تؽلب »وفً رواٌة: «. الخلك، كتب كتابا، فهو عنده فوق العرش: إن رحمتً سبمت ؼضبً
 . (5)«ؼضبً

[، و }ألٌم{ ٘ٔلالوا: وهللا سبحانه ٌخبر عن العذاب أنه: }عذاب ٌوم عظٌم{]األنعام:
عن النعٌم أنه نعٌم ٌوم. ولد [، ولم ٌخبر وال فً موضع واحد ٘٘[، و }عمٌم{]الحج:ٕٙ]هود:

[، ولال ٙ٘ٔلال تعالى: }عذابً أصٌب به من أشاء ورحمتً وسعت كل شًء{ ]األعراؾ:
ٍء َرْحَمةً َوِعْلًما { ]ؼافر ًْ [، فبل بد أن تسع 2 :تعالى حكاٌة عن المبلبكة: }َربَّنَا َوِسْعَت ُكلَّ َش

ة لم تسعهم رحمته. ولد ثبت فً الصحٌح رحمته هإالء المعذبٌن، فلو بموا فً العذاب ال إلى ؼاٌ

                                                           

 .ٙٔٔ/2انظر: جامع البٌان للطبري (ٔ)
 .ٖٓٗ/ٕمعالم التنزٌل (ٕ)
، تخرٌج األلبانً ألحادٌث رفع 2ٔ/ٕالحكم علٌه فً سلسلة األحادٌث الضعٌفة والموضوعة لؤللبانً انظر: (ٖ)

 .1ٕاألستار للصنعانً ص
وهذا األثر موضوع، وآفته: العبلء بن زٌدل، فمد كان ٌضع الحدٌث كما لال البخاري  وؼٌره: منكر الحدٌث 

م: "هو مترون الحدٌث، لال ابن حبان: ال ٌحل ذكره فً [ ، ولال أبو حات55/ٖانظر: مٌزان االعتدال للذهبً ]
[، وذكر ابن عدي هذا الحدٌث فً ترجمته ولال: 1ٔٔ - 1ٓٔ/ٕالمجروحٌن الكتب إال على سبٌل التعجب"]

[، ولال الذهبً: "تالؾ"، وذكر هذا 1ٖٙٔ - 1ٕٙٔ/٘الكامل فً ضعفاء الرجال "منكر الحدٌث"]
 [.ٓٓٔ - 55/ٖمٌزان االعتدال للذهبً الحدٌث]

، وانظر: 2ٓ، وأورده ابن تٌمٌة فً الرد على من لال بفناء الجنة والنار صٕٕ٘انظر: حادي األرواح: (ٗ)
 ..21ٗ/ٗالدر المنثور للسٌوطً 

، وتخرٌج شرح العمٌدة 2٘انظر: تخرٌجه فً حاشٌة تحمٌك األلبانً على رفع األستار للصنعانً ص(٘)
 .2ٕٙ/ٕالطحاوٌة لؤلرناإوط 

هـ( . انظر: ٖٕ٘هللا بن معاذ: بن نصر بن حسان العنبري. أبو عمرو األنصاري. ثمة حافظ. )ت عبٌد(ٙ)
 .5ٖ٘/ٔ، تمرٌب التهذٌب البن حجر ٖٕٔ/ٕالكاشؾ للذهبً 

، وانظر: رفع األستار للصنعانً 21ٗ/ٗ، الدر المنثور للسٌوطً ٕٕ٘انظر: حادي األرواح البن المٌم ص(2)
 .2ٙص

 .2ٙانً صرفع األستار للصنع(1)
أخرجه البخاري فً الصحٌح بشرحه فتح الباري، كتاب التوحٌد، باب لول هللا تعالى }بل هو لرآن مجٌد، (5)

من طرٌك آخر عن أبً هرٌرة بلفظ: "  ٕٕ٘/ ٖٔ، 2٘٘ٗلوح محفوظ{ }والطور، وكتاب مسطور{ حدٌث 
ن ٌخلك الخلك: إن رحمتً سبمت ؼضبً فهو مكتوب عنده سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول: إن هللا كتب كتابا لبل أ

 فوق العرش".
" 1ٕ٘ص" 5جـ ٖٔٔٙ" حدٌث 5ٓٔأخرجه الترمذي فً الجامع بشرحه تحفة األحوذي، كتاب الدعوات باب "

 .لال: حدثنا لتٌبة، حدثنً اللٌث بهذا السند، عن أبً هرٌرة بلفظه ولال: هذا حدٌث حسن صحٌح
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تمدٌر ٌوم المٌامة بخمسٌن ألؾ سنة، والمعذبون فٌها متفاوتون فً مدة لبثهم فً العذاب بحسب 
جرابمهم، ولٌس فً حكمة أحكم الحاكمٌن ورحمة أرحم الراحمٌن أن ٌخلك خلما ٌعذبهم أبد اآلباد 

فمن  -م علٌهم وٌحسن إلٌهم نعٌما سرمدا عذابا سرمدا ال نهاٌة له. وأما أنه ٌخلك خلما ٌنع
 ممتضى الحكمة. واإلحسان مراد لذاته، واالنتمام مراد بالعرض.

 -لالوا: وما ورد من الخلود فٌها، والتؤبٌد، وعدم الخروج، وأن عذابها ممٌم، وأنه ؼرام 
وإنما ٌخرج كله حك مسلم، ال نزاع فٌه، وذلن ٌمتضً الخلود فً دار العذاب ما دامت بالٌة، 

منها فً حال بمابها أهل التوحٌد. ففرق بٌن من ٌخرج من الحبس وهو حبس على حاله، وبٌن 
 .(ٔ)من ٌبطل حبسه بخراب الحبس وانتماضه

الثامن: أن هللا تعالى ٌخرج منها من شاء، كما ورد فً السنة، وٌبمى فٌها الكفار، بماء ال انمضاء 
 له، كما لال الشٌخ رحمه هللا.

ى جمهور السلؾ: أن النار بالٌة ال تفنى، ومن دخل بمً مخلدا فٌها أبدا إال من إذ ٌر
 دخلها من عصاة المإمنٌن فإنهم ٌخرجون منها.

ةً  واستدلوا على بمابها ومن بها من الكافرٌن بموله تعالى: }َولَاَل الَِّذٌَن اتَّبَعُوا لَْو أَنَّ لَنَا َكرَّ
أَ ِمْنُهْم َكَما تَبَ  ٌِْهْم َوَما ُهْم بَِخاِرِجٌَن ِمَن النَّاِر فَنَتَبَرَّ ُ أَْعَمالَُهْم َحَسَراٍت َعلَ ُءوا ِمنَّا َكَذِلَن ٌُِرٌِهُم َّللاَّ رَّ

[، ولوله: }إِنَّ الَِّذٌَن َكفَُروا لَْو أَنَّ لَُهْم َما فًِ اأْلَْرِض َجِمٌعًا َوِمثْلَهُ َمعَهُ 2ٙٔ({ ]البمرة: 2ٙٔ)
[، ولوله: }اَل ٖٙ({ ]المابدة: َٖٙعَذاِب ٌَْوِم اْلِمٌَاَمِة َما تُمُبَِّل ِمْنُهْم َولَُهْم َعَذاٌب أَِلٌٌم ) ِلٌَْفتَُدوا بِِه ِمنْ 

، لوله: }َوالَِّذٌَن َكفَُروا لَُهْم نَاُر َجَهنََّم اَل ٌُْمَضى 2٘({ الزخرؾ: 2ٌُ٘فَتَُّر َعْنُهْم َوُهْم فٌِِه ُمْبِلُسوَن )
ٌِْهْم فٌََُموتُو [، ولوله: ٖٙ({ ]فاطر: ٖٙا َواَل ٌَُخفَُّؾ َعْنُهْم ِمْن َعَذابَِها َكَذِلَن نَْجِزي ُكلَّ َكفُوٍر )َعلَ

[، } إِنَّ َعَذابََها َكاَن 52({ ]اإلسراء: 52لال تعالى: }َمؤَْواُهْم َجَهنَُّم ُكلََّما َخبَْت ِزْدنَاُهْم َسِعًٌرا )
 وؼٌرها من اآلٌات. أي ممٌما الزما. ،[٘ٙ :َؼَراًما{ ]الفرلان

ولد دلت السنة المستفٌضة أنه ٌخرج من النار من لال: "ال إله إال هللا"، وأحادٌث 
الشفاعة صرٌحة فً خروج عصاة الموحدٌن من النار، وأن هذا حكم مختص بهم، فلو خرج 

اتهما، الكفار منها لكانوا بمنزلتهم، ولم ٌختص الخروج بؤهل اإلٌمان. وبماء الجنة والنار لٌس لذ
 .(ٕ)بل بإبماء هللا لهما

 .-كما تمدم-ولول الجماعة بدوامها وبماء الكفار فٌها، وهو المول الحك الذي تسنده األدلة
إال أن ألبح األلوال وأشدها شذوذاً ونكراناً: لول الجهم بن صفوان إمام المعطلة، الذي 

ول سلؾ، وأنكر علٌه عامة أهل ذهب إلى المول بفناء الجنة والنار جمٌعاً، ولٌس له فً هذا الم
 .السنة

 
 المرآن

ُ َعِزٌٌز َحِكٌٌم  ِ َوَّللاه ٌِْدٌَُهَما َجَزاءا بَِما َكَسبَا نََكاَّلا ِمَن َّللاه ({ 8ٖ)}َوالسهاِرُق َوالسهاِرلَةُ فَاْلَطعُوا أَ
 [8ٖ :]المائدة
 التفسٌر:

الشرع، مجازاة لهما على أَْخذهما أٌدٌهما بممتضى  -ٌا والة األمر-والسارق والسارلة فالطعوا 
أموال الناس بؽٌر حك، وعموبةً ٌمنع هللا بها ؼٌرهما أن ٌصنع مثل صنٌعهما. وهللا عزٌز فً 

 ملكه، حكٌم فً أمره ونهٌه.
 سبب النزول:

نمل الواحدي والماوردي وابن الجوزي عن ابن السابب: أنها "نزلت فً طعمة بن  
 .(ٖ)"أبٌرق سارق الدرع ولد مضت لصته

                                                           

 .ٖٓٗ-5ٕٗ:انظر: شرح الطحاوٌة (ٔ)
 .ٖٔٗانظر: شرح الطحاوٌة: (ٕ)
، ومضت لصة طعمة بن ٗٗ٘/ٔ، وززاد المسٌر:2ٖ/ٕ، وانظر: النكت والعٌون:5٘ٔأسباب النزول: (ٖ)

ٌَْن ال ٌَْن اْلِكتَاَب بِاْلَحّكِ ِلتَْحُكَم بَ نَّاِس بَِما أبرٌك سارق الدرع فً سورة النساء، سبب نزول لوله تعالى: }إِنَّا أَْنَزْلنَا إِلَ
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 للت: وابن السابب هو الكلبً، وهو متهم بالوضع، فخبره باطل، ال أصل له. 
ٌِْدٌَُهَما{ ]المابدة  َ [، أي:" والسارق 1ٖ :لوله تعالى:}َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرلَةُ فَاْلَطعُوا أ

 .(ٔ)أٌدٌهما بممتضى الشرع" -ٌا والة األمر-والسارلة فالطعوا 
 .(ٕ)ما"أي: حكمه لال أبو السعود:" 
 .(ٖ)فالطعوا أٌدٌهما  الٌمنى" لال السدي:" 
 .(ٗ)أٌمانهما من الكرسوع" لال مماتل:"ٌعنً: 
 .(٘)السرلة: أخذ مال الؽٌر فً خفٌة" لال البٌضاوي:" 
والسارق فً الشرٌعة: من سرق من الحرز: والممطع: الرسػ، وعند  لال الزمخشري:" 

 .(ٙ)الخوارج: المنكب"
"السارق عند العرب هو من جاء مستترا إلى حرز فؤخذ منه ما لٌس له، لال ابن عرفة:  

، فإن تمنع  بما فً ٌده فهو (2)فإن أخذ من ظاهر فهو مختلس ومستلب ومنتهب ومحترس
 .(1)ؼاصب"

لال السعدي:" السارق: هو من أخذ مال ؼٌره المحترم خفٌة، بؽٌر رضاه. وهو من  
الشنٌعة، وهو لطع الٌد الٌمنى، كما هو فً لراءة بعض  كبابر الذنوب الموجبة لترتب العموبة

 .(5)الصحابة"
السارق: إنما سمً سارلا، ألنه ٌؤخذ الشًء فً خفاء، واسترق  لال ابن الجوزي:" 

السمع: إذا تسمع مستخفٌا... وهذه اآلٌة التضت وجوب المطع على كل سارق، وبٌنت السنة أن 
 .(ٓٔ)المراد به السارق لنصاب من حرز مثله"

"وجملته أن الوالد ال ٌمطع بالسرلة من مال ولده، وإن سفل وسواء :لال اإلمام الموفك 
فً ذلن األب واألم، واالبن والبنت، والجد والجدة، من لبل األب واألم وهذا لول عامة أهل 
العلم منهم: مالن والثوري والشافعً وأصحاب الرأي، ولال أبو ثور وابن المنذر: المطع على 

سارق بظاهر الكتاب...والعبد إذا سرق من مال سٌده فبل لطع علٌه فً لولهم جمٌعا، كل 
 .(ٔٔ)ووافمهم أبو ثور، وحكً عن داود أنه ٌمطع لعموم اآلٌة اه ملخصا"

}َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرلَةُ فَاْلَطعُوا :اختلفوا فً  السارق  الذي عناه هللا عز ذكره فً لوله:و 
ٌِْدٌَُهَما{ ]الما  :(ٕٔ)[، على وجوه1ٖ :بدةأَ
منهم مالن بن أنس  ،سارَق ثبلثة دراهم فصاعًدا. وذلن لول جماعة من أهل المدٌنةأحدها: أنه 

 .(ٖٔ)، لَطع فً ِمَجّن لٌمته ثبلثةُ َدَراهم-ملسو هيلع هللا ىلص-بؤّن رسوَل هللا  ،ومن لال بموله. واحتّجوا لمولهم ذلن

                                                                                                                                                                      

ُ{ اآْلٌَةَ } ِ فَمَْد َضلَّ َضبَلاًل بَِعًٌدا{.{ . إِ ٘ٓٔأََراَن َّللاَّ  لَى لَْوِلِه تَعَالَى: }َوَمْن ٌُْشِرْن بِاّللَّ
 .ٗٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٗ/ٖتفسٌر أبً السعود: (ٕ)
 .5ٕ٘/ٓٔ(:ص5ٓ5ٔٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .2ٗٗ-2ٖٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .ٕٙٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (٘)
 .ٕٖٙ/ٔالكشاؾ: (ٙ)
 .المحترس الذي ٌسرق حرٌسة الجبل(2)
 .2ٙٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (1)
 .ٖٕٓتفسٌر السعدي: (5)
 .ٗٗ٘/ٔزاد المسٌر: (ٓٔ)
 .1ٔ -1ٓ/ ٗوانظر : أحكام الجصاص:، 15٘ٔ، فً شرح المسؤلة 5٘ٗ/ ٕٔ :المؽنً(ٔٔ)
 .5ٕٙ-5ٕ٘/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
إسناد. ورواه مالن ، عن نافع ، عن عبد هللا بن عمر رواه بؽٌر . 5ٕ٘/ٓٔ(:ص5ٔٔٔٔتفسٌر الطبري) (ٖٔ)

( ، ورواه مسلم من طرٌمه أًٌضا ، 5ٗ - 5ٖ:  ٕ، ورواه البخاري من طرٌك مالن )الفتح  1ٖٔفً الموطؤ : 
 .1٘ٔ،  1ٗٔ:  ٔٔفً صحٌحه 

 والمجن  : الترس ، ألنه ٌجن صاحبه ، أي ٌوارٌه.
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ًّ ومن لال بموله. واحتجوا  ،لٌمته. وممن لال ذلنسارق ُربع دٌنار أو والثانً: أنه  األوزاع
"المطُع فً ربع ِدٌناٍر  :لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: لمولهم ذلن بالخبر الذي ُروي عن عابشة أنها لالت

 .(ٔ)فصاعًدا"
ن سارَق عشرة دراهم فصاعًدا. وممن لال ذلن أبو حنٌفة وأصحابه. واحتجوا فً ذلوالثالث: انه 

ملسو هيلع هللا ىلص لََطع فً ِمَجّن لٌمته َعْشرة -"أن النبً  :وابن عباس ،بالخبر الذي روي عن عبد هللا بن عمرو
 .(ٕ)دراهم"

وأْن لٌس ألحد أَن  ،والرابع: أنه سارَق الملٌل والكثٌر. واحتجوا فً ذلن بؤن اآلٌة على الظاهر
لم ٌصّح عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص خبٌر بؤن ذلن  :لالواإال بحجة ٌجب التسلٌم لها، و ،ٌُخصَّ منها شٌبًا

اق،  لالوا ولم ٌرِو  ،واألخبار فٌما لََطع فٌه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مضطربة مختلفة :فً خاّص من الُسرَّ
 وإنما رووا عنه أنه لطع فً مجن لٌمته ثبلثة دراهم. ،عنه أحد أنه أتً بسارق درهٍم فَخلَّى عنه

ولد لطع ابن الزبٌر فً  :وممكن أن ٌكون لو أتى بسارق ما لٌمته دانٌك أن ٌَْمطع. لالوا :لالوا
 ِدْرهم.

 اآلٌةُ على العموم.  :وروي عن ابن عباس أنه لال
}والسارق والسارلة{، أخاّص أم عام  :"سؤلت ابن عباس عن لوله :عن نجدة الحنفً لال

 .(ٖ)بل عام" :؟ فمال
وفً مواعظه: "احذر من لطع ٌدن فً . (ٗ)سارق درهم. وهذا لول الحسنوالخامس: أنه 

 .(٘)درهم"
ًّ بها : لوُل من لال ،والصواب من المول فً ذلن عندنالال اإلمام الطبري:" اآلٌة معن

اق ربع دٌنار فصاعًدا أو لٌمت ،خاصٌّ من السراق لصحة الخبر عن رسول هللا صلى  ،وهم ُسرَّ
 .(2)"(ٙ)«المطُع فً ربع دٌنار فصاعًدا»: لهللا علٌه وسلم أنه لا

وفً الزنى بالزانٌة  ،إنما بدأ هللا تعالى فً السرلة بالسارق لبل السارلة لال الماوردي:"
ثم جعل  ،وشهوة االستمتاع على النساء أؼلب ،ألن حب المال على الرجال أؼلب ،لبل الزانً

 ،حد السرلة لطع الٌد لتناول المال بها، ولم ٌجعل حد الزنى لطع الذكر مع موالعة الفاحشة به
 :لثبلثة معانٍ 

ولٌس للزانً مثل ذكره  ،أن للسارق مثل ٌده التً لطعت فإن انزجر بها اعتاض بالثانٌة :أحدها
 إذا لطع فلم ٌعتض بؽٌره لو انزجر بمطعه .

ولطع الذكر فى الزنى  ،ولطع الٌد فً السرلة ظاهر ،للمحدود وؼٌرهأن الحد زجر  :والثانً
 باطن.

 .(1)أن فى لطع الذكر إبطال النسل ولٌس فً لطع الٌد إبطاله" :والثالث
 ،وأول من حكم بمطعه فً الجاهلٌة الولٌد ابن المؽٌرة ،ولد لطع السارق فً الجاهلٌة

فً اإِلسبلم الخٌار بن  -ملسو هيلع هللا ىلص-ارق لطعه رسول هللا فكان أول س ،فؤمر هللا تعالى بمطعه فى اإِلسبلم

                                                           

ري فً الحدود، باب لول هللا تعالى: "والسارق والسارلة فالطعوا والبخا 1ٖ/  ٕأخرجه الشافعً فً المسند: (ٔ)
، ٕٖٔٔ/  ٖ( : 1ٗٙٔ، ومسلم فً الحدود، باب حد السرلة ونصابها، برلم )5ٙ/  ٕٔأٌدٌهما" وفً كم ٌمطع؟: 

 .5ٕ٘/ٓٔ(:ص5ٕٔٔٔوالطبري)، ٕٖٔ/  ٓٔوالمصنؾ فً شرح السنة: 
أحمد فً ، و5ٖ/  ٕرواه الطحاوي فً معانً اآلثار  ، و5ٕٙ/ٓٔ(:ص5ٖٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)

 .5ٓٓٙالمسند برلم : 
 .5ٕٙ/ٓٔ(:ص5ٔٗٔٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٕٖٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٗ)
 .ٕٖٙ/ٔالكشاؾ: (٘)
 سبك تحرٌجه. (ٙ)
 .5ٕٙ/ٓٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٖ٘/ٕالنكت والعٌون: (1)
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 :ولال ،ومن النساء مرة بنت سفٌان بن عبد األسد من بنً مخزوم ،عدي بن نوفل بن عبد مناؾ
 .(ٕ)ولطع عمر ابن سمرة أخا عبد الرحمن بن سمرة، (ٔ)"لَو َكانَْت فَاِطَمةُ لَمََطْعُت"

لمول رسول هللا  ،تعالى ال ٌجوز العفو عنه بعد علم اإِلمام بهوالمطع فً السرلة حك هللا 
 :-ملسو هيلع هللا ىلص-فمال النبً  ،فمال صفوان: لد عفوت عنه ،فً سارق رداء صفوان حٌن أمر بمطعه -ملسو هيلع هللا ىلص-

 . (ٖ)"َهبلَّ لَْبَل أَْن تَؤْتٌَِنًِ بِِه ؟"
ًَ بلص:وروي وص فمطعهم حتى بمً واحد منهم فمدم لٌمطع "أن معاوٌة بن أبً سفٌان أُتِ

 :(ٗ)فمال
 (٘)ٌمٌنً أمٌر المإمنٌن أعٌذها                 بعفون أن تلمى مكاناً ٌشٌنها

 ٌدي كانت الحسناء لو تم سبرها             وال تعدُم الحسناُء عابا ٌعٌبها
 (ٙ)ها ٌمٌنهافبل خٌر فً الدنٌا وكانت حبٌبة               إذا ما شمالً فارلت

ٌا أمٌر المإمنٌن  :فمالت أم السارق ،كٌؾ أصنع ولد لطعت أصحابن :فمال معاوٌة
 .(2)فََخلَّى سبٌله، فكان أول حد ترن فً اإٍلسبلم" ،اجعلها من ذنوبن التً تتوب منها

 .(1)«والسارلون والسارلات فالطعوا أٌمانهما» :فً لراءة عبد هللا ابن مسعودو 
بالنصب، وفضلها سٌبوٌه على لراءة العامة « السارق والسارلة» عمر:ولرأ عٌسى بن  

 .(5) «زٌد فاضربه»أحسن من « زٌدا فاضربه»ألجل األمر، ألن 
[، أي:" مجازاة لهما على أَْخذهما أموال الناس 1ٖ :لوله تعالى:}َجَزاًء بَِما َكَسبَا{ ]المابدة 

 .(ٓٔ)بؽٌر حك"
 .(ٔٔ)ٌمول: المطع جزاء }بما كسبا{، ٌعنى: سرلا" لال مماتل:" 

 .(ٕٔ)ٌمول:مكافؤةً لهما على سرلتهما وعملهما فً التلصّص بمعصٌة هللا"لال الطبري:"
 .(ٖٔ)لال السعدي "أي: ذلن المطع جزاء للسارق بما سرله من أموال الناس" 

 :واختلفوا هل ٌجب مع المطع ُؼْرم المسروق إذا استهلن على مذهبٌن
 .(ٗٔ)وهذا لول أبً حنٌفة ،أنه ال ؼرم :أحدهما
 .(٘ٔ)وهو مذهب الشافعً ،ٌجب فٌه الؽرم :والثانً

                                                           

، والبٌهمً 1/2ٔ( ، والنسابً 15ٙٔسلم )م(، و211ٙ، والبخاري)ٖٙٗ/ٕٗ(:ص5ٗٔ٘ٔأخرجه احمد) (ٔ)
 ، و21ٖٕالطبرانً فً "األوسط" ) ، و1ٕٔ/1
 .ٖٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .(، من حدٌث صفوان بن أمٌة5ٕ٘٘(، وابن ماجه )125ٗ(، والنسابً )5ٖٗٗرواه أبو داود )(ٖ)
البٌنة، فهّم عبد الملن بمطع كان لد سرق ولامت علٌه « حمزة»أنه أعرابً اسمه  5ٖٔ: ٔفً المستطرؾ (ٗ)

ٌده، فكتب إلٌه حمزة من السجن هذٌن البٌتٌن، وأن أمه استشفعت له عند الخلٌفة فعفا عنه. والخبر كذلن فً 
، بدون ذكر السم 2ٕٖوالبرصان والعرجان والعمٌان والحوالن للجاحظ: 2ٙٔ: ٕ، والعمد 55: ٔعٌون األخبار 

 .األعرابً
لنكت:" فؤبى إاّل لطعها، فدخلت علٌه أّمه فمال: ٌا أمٌر المإمنٌن، واحدي وكاسبً. وفً رواٌة المصادر ؼٌر ا

 فمال: ببس الكاسب! هذا حّد من حدود هللا. فمال: اجعله من الذنوب التً تستؽفر هللا منها. فعفا عنه".
 وفً رواٌة البرصان للجاحظ::" بن الٌوم أن تلمى". (٘)
إذا ما شمال  …، " وال خٌر فً الّدنٌا وال فً نعٌمها ٙ٘ٔلدٌن الحلبً:وفً رواٌة أنس المسجون صفً ا (ٙ)

 فارلتها ٌمٌنها".
 .٘ٗٔ/1، وانظر: البداٌة والنهاٌة البن كثٌر:ٖٙ/ٕالنكت والعٌون:  (2)
 .ٖ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٖٔٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (5)
 .ٗٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .2ٗٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .5ٕٙ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٖٕٓتفسٌر السعدي: (ٖٔ)
 .2ٖ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
 .2ٖ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘ٔ)
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ِ{ ]المابدة  [، أي:" وعموبةً ٌمنع هللا بها ؼٌرهما أن ٌصنع 1ٖ :لوله تعالى:}نََكااًل ِمَن َّللاَّ
 .(ٔ)مثل صنٌعهما"

 .(ٕ)ٌعنى: عموبة من هللا: لطع الٌد" لال مماتل:" 
 .(ٖ)عموبة من هللا على لُُصوصٌتهما" :"ٌمول:لال الطبري

أنهم  -إذا علموا-لال السعدي:" أي: تنكٌبل وترهٌبا للسارق ولؽٌره، لٌرتدع السراق  
 .(ٗ)سٌمطعون إذا سرلوا"

ُ َعِزٌٌز َحِكٌٌم{ ]المابدة  [، أي:" وهللا عزٌز فً ملكه، حكٌم فً أمره 1ٖ :لوله تعالى:}َوَّللاَّ
 .(٘)ونهٌه"

 .(ٙ)السعدي "أي: عز وحكم فمطع السارق"لال  
}وهللا عزٌز{ ؼالب على أمره ٌمضٌه كٌؾ ٌشاء من ؼٌر ند ٌنازعه  لال أبو السعود:" 

وال ضد ٌمانعه }حكٌم{ فً شرابعه ال ٌحكم إال ما تمتضٌه الحكمة والمصلحة ولذلن شرع هذه 
 .(2)الشرابع المنطوٌة على فنون الحكم والمصالح"

وهللا عزٌٌز  فً انتمامه من هذا السارق والسارلِة وؼٌرهما من أهل  ي:"لال الطبري:أ 
طوا أٌها المإمنون :فً حكمه فٌهم ولضابه علٌهم، ٌمول ،معاصٌه  حكٌم  فً إلامة  ،فبل تفّرِ

اق وؼٌرهم من أهل الجرابم الذٌن أوجبت علٌهم حدوًدا فً الدنٌا عموبةً لهم  ،حكمً على السرَّ
 .(1)ذلن علٌهم، وعلمً بصبلح ذلن لهم ولكم"فإنً بحكمتً لضٌت 

ال تَْرثُوا لهم أن تِمٌموا فٌهم الحدود، فإنه وهللا ما أمر هللا بؤمٍر لَطُّ إال وهو لال لتادة:" 
 .(5)وال نهى عن أمٍر لَطُّ إال وهو فساد" ،صبلحٌ 

اق:وكان عمر بن الخطاب ٌمول  فالطعوهم ًٌدا ًٌدا، ورجبل  ،"اشتدُّوا على السُّرَّ
بزعم الرثاء لمن  ،ولكننا لد أظلنا زمان عطلت فٌه الحدود لال السٌد احمد دمحم شاكر:" 

 ،فاجترأوا على هللا بافترابهم ،أصاب حًدا من حدود هللا. وطالت ألسنة لوم من أهل الدخل
وأن ما أمر هللا به هو الفساد!!  ،وزعموا أن الذي ٌدعونه من الرحمة ألهل الحدود هو الصبلح

 .(ٔٔ)وتضاءل فٌه أهل اإلٌمان بمعاصٌهم" ،فاللهم نجنا من زمان تبجح فٌه األشرار بسلطانهم
 الفوابد:

 بٌان حكم حد السرلة، وهو لطع ٌد السارق والسارلة. -ٔ
ُ َعِزٌٌز َحِكٌٌم { . -ٕ  ومنها: إثبات العزة، والحكمة هلل؛ لموله تعالى: } َوَّللاَّ
، وما تضمناه من مناسبة العزة، «الحكٌم«»العزٌز»ومنها: إثبات اسمٌن من أسماء هللا. وهما -ٖ

 والحكمة فً سٌاق اآلٌة.
هو المنٌع الذي ال ٌؽلب. والعز فً كبلم العرب على ثبلثة أوجه. أحدها: «:العزٌز»فـ

من  -بضم العٌن-ز بمعنى الؽلبة، ومنه لولهم: من عز بز، أي: من ؼلب سلب، ٌمال منه: عز ٌع
 [.ٖٕ :ٌعز. ومنه لول هللا سبحانه: }وعزنً فً الخطاب{ ]ص

                                                           

 .ٗٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٗٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .5ٕٙ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٕٓتفسٌر السعدي: (ٗ)
 .ٗٔٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖٕٓتفسٌر السعدي: (ٙ)
 .ٖ٘/ٖتفسٌر أبً السعود: (2)
 .51ٕ/ٓٔتفسٌر الطبري: (1)
 .52ٕ/ٓٔ(:ص5ٔ٘ٔٔأخرجه الطبري) (5)
 . ذكره دون إسناد.51ٕ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 ]الهامش[.52ٕ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
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ٌصؾ -كمول الهذلً  ،من "ٌعز" -بفتح العٌن-والثانً: بمعنى الشدة والموة. ٌمال منه: عز ٌعز 
 :(ٔ)-العماب

 حتى انتهٌت إلى فراش عزٌزة                  سوداء روثة أنفها كالمخصؾ
 من ألوى جوارح الطٌر.جعلها عزٌزة، ألنها 

من ٌعز،  -بكسر العٌن-والوجة الثالث: أن ٌكون بمعنى نفاسة المدر. ٌمال منه: عز الشًء ٌعز 
 .(ٕ)فٌتؤول معنى العزٌز على هذا، أنه الذي ال ٌعادله شًء، وأنه ال مثل له، وال نظٌر"

ألٌم بمعنى: هو المحكم لخلك األشٌاء. صرؾ عن مفعل إلى فعٌل، كمولهم: «:"الحكٌم»و
[ ولال ٔ: }آلر، تلن آٌات الكتاب الحكٌم{ ]ٌونس:-جل وعز-مإلم، وسمٌع بمعنى: مسمع؛ كموله 

الحكٌم هنا الذي »[، فدل على أن المراد بـٔفً موضع آخر: }كتاب أحكمت آٌاته{ ]هود: 
 أحكمت آٌاته، صرؾ عن مفعل إلى فعٌل.

مان التدبٌر فٌها، وحسن التمدٌر لها. ومعنى اإلحكام لخلك األشٌاء، إنما ٌنصرؾ إلى إت
إذ لٌس كل الخلٌمة موصوفا بوثالة البنٌة، وشدة األسر كالبمة، والنملة، وما أشبههما من ضعاؾ 
الخلك، إال أن التدبٌر فٌهما، والداللة بهما على كون الصانع وإثباته، لٌس بدون الداللة علٌه 

: -جل وعز-لٌمة، وكذلن. هذا فً لوله بخلك السموات واألرض والجبال وسابر معاظم الخ
[ لم تمع اإلشارة به إلى الحسن الرابك فً المنظر، فإن 2}الذي أحسن كل شًء خلمه{ ]السجدة:

هذا المعنى معدوم فً المرد، والخنزٌر، والدب، وأشكالها من الحٌوان، وإنما ٌنصرؾ المعنى 
حب أن ٌنشبه علٌه وإبرازه على فٌه إلى حسن التدبٌر فً إنشاء كل شىء من خلمه على ما أ

 .(ٖ)["ٕالهٌبة التً أراد أن ٌهٌبه علٌها. كموله ]تعالى[: }وخلك كل شًء فمدره تمدٌرا{ ]الفرلان:
 

 المرآن
َ َؼفُوٌر َرِحٌٌم ) ٌِْه إِنه َّللاه َ ٌَتُوُب َعلَ  [9ٖ :({ ]المائدة9ٖ}فََمْن تَاَب ِمْن بَْعِد ُظْلِمِه َوأَْصلََح فَِإنه َّللاه

 التفسٌر:
فمن تاب ِمن بعد سرلته، وأصلح فً كل أعماله، فإن هللا ٌمبل توبته. إن هللا ؼفور لعباده، رحٌم 

 بهم.
 سبب النزول:

ٌا رسول  :فجاء الذٌن سرلتهم فمالوا ،"سرلت امرأة ُحلًٌّا :عن عبد هللا بن عمرو لال 
هل من توبة ؟  :الطعوا ٌدها الٌمنى. فمالت المرأة :سرلتنا هذه المرأة! فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا

}فََمْن  :فؤنزل هللا جل وعز :أنِت الٌوَم من خطٌبتن كٌوم ولدتن أمن! لال :فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
ٌِْه{" َ ٌَتُوُب َعلَ  .]ضعٌؾ[  (ٗ)تَاَب ِمْن بَْعِد ُظْلِمِه َوأَْصلََح فَإِنَّ َّللاَّ

                                                           

ألبً كبٌر الهذلً، آخر لصٌدة  15ٓٔ، وشرح أشعارهم للسكري ص ٓٔٔدٌوان الهذلٌٌن المسم الثانً ص (ٔ)
 بٌتا، مطلعها: ٖٕأبٌاتها 

 أزهٌر هل عن شٌبة من مصرؾ ... أم ال خلود لباذل متكلؾ
برواٌة: فتخاء، بدل، سوداء، وفً اللسان والماموس  2ٗٔ/ 2وتهذٌب األزهري  1ٕٔ/ ٕوفً مماٌٌس اللؽة 

ثة: طرؾ األنؾ، وفراشها: وشرحه )عزز(. وفً الدٌوان، ٌرٌد: أن منسرها حدٌد دلٌك كؤنه مخصؾ. والرو
 عشها.

 على معنى "العزٌز".. ٖٗوالبٌت استشهد به الزجاج فً تفسٌر األسماء ص 
 .1ٗ-2ٗ/ٔشؤن الدعاء: (ٕ)
 .2ٖ-2ٕ/ٔشؤن الدعاء: (ٖ)
كبلهما من طرٌك  ، 55ٕ/ٓٔ(:ص 5ٔ2ٔٔ(، والطبري فً "جامع البٌان" )21ٔ، 22ٔ/ ٕأخرجه أحمد )(ٗ)

 عة عن حًٌ بن عبد هللا عن أبً عبد الرحمن الحبلً عن عبد هللا بن عمرو به.موسى بن داود ثنا ابن لهٌ
 للنا: وهذا إسناد ضعٌؾ؛ ابن لهٌعة فٌه كبلم مشهور، والراوي عنه هنا لم ٌرو عنه لبل اختبلطه واحتراق كتبه.

ضعؾ، وبمٌة (: "رواه أحمد؛ وفٌه ابن لهٌعة وحدٌثه حسن وفٌه 2ٕٙ/ ٙلال الهٌثمً فً "مجمع الزوابد" )
 رجاله ثمات".

 ( وزاد نسبته البن أبً حاتم..2ٖ/ ٖوالحدٌث ذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )
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 .(ٔ)[، أي:" فمن تاب ِمن بعد سرلته"5ٖ :تعالى:}فََمْن تَاَب ِمْن بَْعِد ُظْلِمِه{ ]المابدةلوله  
 .(ٕ)ٌمول: من تاب من بعد سرلته" لال مماتل:" 
 .(ٖ)من تاب بعد سرلته وأناب إلى هللا" :أي لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗ)الحدُّ" :ٌمول لال ابن عباس:" 
وهذا تشدٌد ولد جعل هللا  . لال ابن عطٌة:"(٘)«نهالحد كفارة ع»ٌمول:  لال مجاهد:" 

  .(ٙ)للخروج من الذنوب بابٌن أحدهما الحد واآلخر التوبة"
ولال الشافعً: إذا تاب السارق لبل أن ٌتلبس الحاكم بؤخذه فتوبته ترفع عنه حكم المطع 

 .(2)لٌاسا على توبة المحارب"
المطع للجزاء على الجناٌة، كما لال: }جزاء بما كسبا{ فبل  ولال السمعانً: "الصحٌح أن 

 .(1)بد من التوبة بعده، وتوبته: الندم على ما مضى، والعزم على تركه فً المستمبل"
فؤما المطع فبل ٌسمط عنه بالتوبة عند األكثرٌن، وال بد من التوبة بعده،  لال البؽوي:" 

 .(5)المال عند أكثر أهل العلم" وإذا لطع السارق ٌجب علٌه ؼرم ما صرؾ  من
لٌل: إن تاب فً الدنٌا لبل المدرة علٌه، وأصلح سمط عنه الحد، ورجى  لال الراؼب:" 

 .(ٓٔ)له الؽفران، وإن تاب بعد المدرة علٌه رجً له الؽفران، ولم ٌسمط عنه الحد"
ال والظلم فً هذا الوجه ٌرجع إلى النمصان؛ ألن السارق ٌنمص م لال السمرلندي:" 

المسروق، وٌجوز أن ٌكون سمى هللا السارق ظالما ألنه ٌدخل الضرر على من ال ٌستحمه، وكل 
 .(ٔٔ)ضرر ؼٌر مستحك وال معمب نفعا ظلم، ولد سمً أٌضا ظالما؛ لظلمه لنفسه"

 .(ٕٔ)[، أي:" وأصلح فً كل أعماله"5ٖ :لوله تعالى:}َوأَْصلََح{ ]المابدة 
 .(ٖٔ)مً"وأصلح العمل فٌما ب لال مماتل:" 
 .(ٗٔ)بالتفصى عن التبعات" لال الزمخشري:" 
واشترط إصبلح العمل تنبٌها أن التوبة باللفظ ؼٌر مؽنٌة ما لم ٌضامها ما  لال الراؼب:" 

 .(٘ٔ)ٌحممها من الفعل"
ٌِْه{ ]المابدة  َ ٌَتُوُب َعلَ  .(ٙٔ)[، أي:" فإن هللا ٌمبل توبته"5ٖ :لوله تعالى:}فَإِنَّ َّللاَّ
حمة" الواحدي:أي:"لال    .(2ٔ)ٌعود علٌه بالرَّ
 .(1ٔ)لال السعدي "أي: فٌؽفر لمن تاب فترن الذنوب، وأصلح األعمال والعٌوب" 
 .(5ٔ)هذا ما بٌنه وبٌن هللا تعالى فؤما المطع فواجب" لال الثعلبً:" 

                                                           

 .ٗٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٗٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٓٔٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .55ٕ/ٓٔ(:ص5ٔٙٔٔتفسٌر الطبري) (ٗ)
 .55ٕ/ٓٔ، وتفسٌر الطبري:1ٖٓتفسٌر مجاهد: (٘)
 .5ٓٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٙ)
 .5ٓٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (2)
 .2ٖ/ٕتفسٌر السمعانً: (1)
 .ٓ٘/ٕتفسٌر البؽوي: (5)
 .1ٖٗ/ٗتفسٌر الراؼب االصفهانً: (ٓٔ)
 .ٕٖٙتفسٌر السمرلندي: (ٔٔ)
 .ٗٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .2ٗٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
 .ٕٖٙ/ٔالكشاؾ: (ٗٔ)
 .1ٖٗ/ٗتفسٌر الراؼب االصفهانً: (٘ٔ)
 .ٗٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٙٔ)
 .5ٖٔوالوجٌز: (2ٔ)
 .ٖٕٓتفسٌر السعدي: (1ٔ)
 .ٕٙ/ٗتفسٌر الثعلبً: (5ٔ)
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فؤما أموال الناس فبل بد من ردها  ،فإن هللا ٌتوب علٌه فٌما بٌنه وبٌنه لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔ)"متى لطع ولد تلفت فً ٌده فإنه ال ٌرد بدلها " :إلٌهم أو بدلها عند الجمهور، ولال أبو حنٌفة

وٌسمط عنه عماب اآلخرة. وأما المطع فبل تسمطه التوبة عند ابى لال الزمخشري:أي:"
من ٌجب فً الحكمة تعذٌبه حنٌفة وأصحابه وعند الشافعً فً أحد لولٌه تسمطه من ٌشاء 

والمؽفرة له من المصرٌن والتاببٌن. ولٌل: ٌسمط حد الحربً إذا سرق بالتوبة، لٌكون أدعى له 
إلى اإلسبلم وأبعد من التنفٌر عنه، وال ٌسمطه عن المسلم، ألن فً إلامته الصبلح للمإمنٌن 

 .(ٕ)[ "25ٔ :والحٌاة }َولَُكْم فًِ اْلِمَصاِص َحٌَاةٌ{ ]البمرة
المعنى عند جمهور أهل العلم أن من تاب من السرلة فندم على ما  لال ابن عطٌة:"

مضى وأللع فً المستؤنؾ وأصلح برد الظبلمة إن أمكنه ذلن وإال فبإنفالها فً سبٌل هللا وأصلح 
أٌضا فً سابر أعماله وارتفع إلى فوق فإن هللا ٌتوب علٌه وٌذهب عنه حكم السرلة فٌما بٌنه 

تعالى، وهو فً المشٌبة مرجو له الوعد ولٌس تسمط عنه التوبة حكم الدنٌا من المطع  وبٌن هللا
 .(ٖ)إن اعترؾ أو شهد علٌه"

"ما إَخاله سرق"!  :عن أبً هرٌرة ؛ أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أتً بسارق لد سرق شملة فمال
ثم ابتونً به". فمطع فؤتً  ،حسموهثم ا ،"اذهبوا به فالطعوه :بلى ٌا رسول هللا. لال :فمال السارق

 .(ٗ)"تاب هللا علٌن" :تبت إلى هللا. فمال :"تب إلى هللا". فمال :فمال ،به
"أن لرٌشا أهمهم شؤن المرأة التً سرلت، فً عهد النبً :-رضً هللا عنها-عن عابشة 

؟ فمالوا: ومن ٌجترئ علٌه إال أسامة بن ملسو هيلع هللا ىلص فً ؼزوة الفتح، فمالوا: من ٌكلم فٌها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
زٌد حب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فؤتى بها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فكلمه فٌها أسامة بن زٌد، فتلون وجه رسول هللا 

سول هللا، فلما فمال له أسامة: استؽفر لً ٌا ر« أتشفع فً حد من حدود هللا عز وجل؟»ملسو هيلع هللا ىلص فمال 
أما بعد فإنما أهلن »كان العشً، لام رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فاختطب فؤثنى على هللا بما هو أهله، ثم لال 

الذٌن من لبلكم أنهم كانوا إذا سرق فٌهم الشرٌؾ تركوه، وإذا سرق فٌهم الضعٌؾ ألاموا علٌه 
ثم أمر بتلن المرأة  ،«رلت، لمطعت ٌدهاالحد، وإنً والذي نفسً بٌده لو أن فاطمة بنت دمحم س

التً سرلت فمطعت ٌدها. لالت عابشة: فحسنت توبتها بعد، وتزوجت وكانت تؤتً بعد ذلن 
 .(٘)"-ملسو هيلع هللا ىلص-فؤرفع حاجتها إلى رسول هللا 

َ َؼفُوٌر َرِحٌٌم{ ]المابدة  م [، أي:" إن هللا ؼفور لعباده، رح5ٌٖ :لوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ
 .(ٙ)بهم"

 .(2)إن هللا ؼفور لذنبه رحٌم به" لال مماتل:" 
 .(1)جعل علة لبول توبته كونه تعالى ؼفورا رحٌما"لال الراؼب:" 

 الفوابد:
 بٌان أن التابب من السراق إذا اصلح ٌتوب هللا علٌه، أي: ٌمبل توبته. -ٔ
رفع فبل توبة له إال بالمطع،  إذا لم ٌرفع السارق إلى الحاكم تصح توبته ولو لم تمطع ٌده، وإن-ٕ

 فإذا لطعت ٌده خرج من ذنبه كؤن لم ٌذنب.
 وجوب التسلٌم لمضاء هللا تعالى والرضا بحكمه ألنه عزٌز حكٌم. -ٖ

                                                           

 .ٓٔٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٕٖٙ/ٔالكشاؾ: (ٕ)
 .15ٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٖ)
دمحم بن عبد الرحمن بن ثوبان ( من طرٌك 1ٖٔ/ٗ( ورواه الحاكم فً المستدرن )ٕٓٔ/ٖسنن الدارلطنً )(ٗ)

 .به موصوال ولال : "هذا حدٌث صحٌح على شرط مسلم ولم ٌخرجاه". وسكت عنه الذهبً
 .( ٕٔ( وصحٌح البخاري )حدود باب 5صحٌح مسلم )حدود حدٌث (٘)
 .ٗٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2ٗٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .1ٖٗ/ٗتفسٌر الراؼب االصفهانً: (1)
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؛ وما تضمناه من صفة، «الرحٌم»، و«الؽفور»ومنها: إثبات هذٌن االسمٌن الكرٌمٌن:  -ٗ
 وفعل.

 .(ٔ)ناء فعول: بناء المبالؽة فً الكثرةهو الذي تكثر منه المؽفرة. وب«: الؽفور»فـ 
، معناه: الستار لذنوب عباده (ٕ)«الؽفار"»أن «: الؽفور»، و«الؽفار»والفرق بٌن صٌؽتً: 

منصرفا إلى مؽفرة الذنوب «: الؽفور»فً الدنٌا بؤن ال ٌهتكهم وال ٌشٌدهما علٌهم، وٌكون معنى 
  .(ٖ)فً اآلخرة، والتجاوز عن العموبة فٌها"

 .(ٗ) أي: ذو الرحمة الواسعة التً وسعت كل شًء«: الرحٌم»و 
 ،(٘)أي الموصل للرحمة من ٌشاء من عباده"«: الرحٌم» لال الشٌخ ابن عثٌمٌن:" 
 

 المرآن
ُب َمْن ٌََشاُء َوٌَْؽِفُر ِلَمْن ٌََشاُء  َ لَهُ ُمْلُن السهَماَواِت َواأْلَْرِض ٌُعَذِّ ُ َعلَى ُكّلِ }أَلَْم تَْعلَْم أَنه َّللاه َوَّللاه

ٍء لَِدٌٌر ) ًْ  [ٓٗ :({ ]المائدةَٓٗش
 التفسٌر:
أن هللا خالك الكون وُمدبِّره ومالكه، وأنه تعالى الفعَّال لما ٌرٌد، ٌعذب من  -أٌها الرسول-ألم تعلم 

 ٌشاء، وٌؽفر لمن ٌشاء، وهو على كل شًء لدٌر.
َ لَهُ مُ   -[، أي:" ألم تعلم ٓٗ :ْلُن السََّماَواِت َواأْلَْرِض{ ]المابدةلوله تعالى:}أَلَْم تَْعلَْم أَنَّ َّللاَّ

 .(ٙ)أن هللا خالك الكون وُمدبِّره ومالكه" -أٌها الرسول
أي ألم تعلم أٌها المخاطب أن هللا تعالى له السلطان الماهر والملن  لال الصابونً:" 

 .(2)الباهر وبٌده ملكوت السماوات واألرض واالستفهام للتمرٌر"
أي: ألم تعلم أٌها الرسول أن هللا له ملن السموات واألرض ٌدبر األمر  لال المراؼً:" 

فٌها بحكمته وعدله ورحمته وفضله، ومن حكمته أنه وضع هذا العماب لكل من ٌسرق ما ٌعد به 
 .(1)سارلا كما وضع العماب للمحاربٌن المفسدٌن فى األرض"

لن تمسنا : ألم ٌعلم هإالء ]ٌعنً المابلٌن[ :ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول جل ثناإه لنبٌه دمحم لال الطبري:" 
الزاعمٌن أنهم أبناء هللا وأحباإه  أن هللا مدبِّر ما فً السموات وما فً  ،النار إال أٌاًما معدودة 

 ،ألن كل ذلن ملكه ،ال ٌمتنع شًء مما فً واحدة منهما مما أراَده ،ومصرفه وخالمه ،األرض
فٌحابٌه بسبب لرابته  ،نسب بٌنه وبٌن شًء مما فٌهما وال مما فً واحدة منهما وال ،وإلٌه أمره

وألمره ونهٌه مخالؾ أو ٌدخله النار وهو له مطٌع لبعد  ،وهو به كافر ،فٌنجٌه من عذابه ،منه
صلى هللا علٌه -ألم تعلم أن هللا له ملن السموات واألرض،  خطابًا له : لرابته منه... وخرج لوله

ًُّ به من ذكرُت من فرق بنً إسرابٌل الذٌن كانوا بمدٌنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وما  ،-وسلم والمعن

                                                           

 .٘ٙ/ٔانظر: شؤن الدعاء: (ٔ)
لال الخطابً:" الؽفار: هو الذي ٌؽفر ذنوب عباده مرة بعد أخرى. كلما تكررت التوبة فً الذنب من العبد (ٕ)

 [. 1ٕ: }وإنً لؽفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى{ ]طه:-سبحانه-تكررت المؽفرة. كموله 
لجنة الرأس: المؽفر، وبه سمً زببر الثوب ؼفرا وذلن  وأصل الؽفر فً اللؽة: الستر والتؽطٌة، ومنه لٌل 

ألنه ٌستر سداه؛ فالؽفار: الستار لذنوب عباده، والمسدل علٌهم ثوب عطفه ورأفته. ومعنى الستر فً هذا أنه ال 
ٌكشؾ أمر العبد لخلمه وال ٌهتن ستره بالعموبة التً تشهره فً عٌونهم وٌمال: إن المؽفرة مؤخوذة من الؽفر: 

فٌما حكاه بعض أهل اللؽة نبت ٌداوى به الجراح، ٌمال إنه إذا ذر علٌها دملها وأبراها". ]شؤن وهو 
 ، وانظر: اللسان وتاج العروس، مادة"ؼفر"[.ٖ٘-ٕ٘/ٔالدعاء:

 .٘ٙ/ٔشؤن الدعاء: (ٖ)
 .1ٗ، وشرح أسماء الحسنى فً ضوء الكتاب والسنة:11ٔ/ٔانظر:تفسٌر ابن عثٌمٌن: الفاتحة والبمرة: (ٗ)
 .٘/ٔتفسٌر ابن عثٌمٌن الفاتحة والبمرة: (٘)
 .ٗٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖٗٔصفوة التفاسٌر: (2)
 .٘ٔٔ/ٙتفسٌر المراؼً: (1)
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بما أؼنى عن  ،َحَوالٌها. ولد بٌَّنا استعمال العرب نظٌَر ذلن فً كبلمها بشواهده فٌما مضى
 .(ٔ)إعادته فً هذا الموضع"

خزابن السموات المطر،  ٌعنً: خزابن السموات واالرض، ٌعنً: لال السمرلندي:" 
 .(ٕ)وخزابن األرض النبات. وٌمال: له ملن السماوات واألرض ٌحكم فٌها ما ٌشاء"

ُب َمْن ٌََشاُء{ ]المابدة  [، أي:" وأنه تعالى الفعَّال لما ٌرٌد، ٌعذب من ٓٗ :لوله تعالى:}ٌُعَذِّ
 .(ٖ)ٌشاء"

 .(ٗ)ٌمول: ٌمٌت منكم من ٌشاء على كفره فٌعذب" لال السدي:" 
 .(٘)ٌعذب من ٌشاء إذا أصر على ذنوبه" لال السمرلندي:" 
ٌعذّب من ٌشاء من خلمه فً الدنٌا على معصٌته بالمتل والخسؾ  لال الطبري:أي:" 

 .(ٙ)والمسخ وؼٌر ذلن من صنوؾ عذابه"
أي: وأنه ٌعذب من ٌشاء تعذٌبه من العصاة تربٌة له وتؤمٌنا لعباده من  لال المراؼً:" 

 .(2)أذاه وشره "
 .(1)}ٌعذب َمْن ٌشاء{، على الذَّنب الصَّؽٌر" ولال الواحدي:" 

 .(5)ولال الضحان: "ٌعذب من ٌشاء على الصؽٌر إذا لام علٌه"
[، أي:" وأنه تعالى الفعَّال لما ٌرٌد، ٌعذب ٓٗ :لوله تعالى:}َوٌَْؽِفُر ِلَمْن ٌََشاُء{ ]المابدة 

 .(ٓٔ)من ٌشاء، وٌؽفر لمن ٌشاء"
 .(ٔٔ)ٌمول: ٌهدي منكم من ٌشاء فً الدنٌا فٌؽفر له" السدي:"لال  
 .(ٕٔ)وٌؽفر لمن ٌشاء إذا تاب ورجع" لال السمرلندي:" 

فٌنمذه  ،وٌؽفر لمن ٌشاء منهم فً الدنٌا بالتّوبة علٌه من كفره ومعصٌتهلال الطبري:أي:"
 .(ٖٔ)وٌنجٌه من العموبة" ،من الهلكة

أي: وأنه ٌؽفر للتاببٌن من هإالء وهإالء وٌرحمهم إذا صدلوا فى التوبة  لال المراؼً:" 
 .(ٗٔ)وأصلحوا عملهم "

 .(٘ٔ)}وٌؽفر لمن ٌشاء{ الذَّنب العظٌم" ولال الواحدي:" 
 .(ٙٔ)ولال الضحان:" وٌؽفر لمن ٌشاء على الكبٌر إذا نزع عنه" 

؟ للت: ألنه لوبل بذلن تمدم  (2ٔ)إن للت: لم لدم التعذٌب على المؽفرة لال الزمخشري:"
 .(ٔ)السرلة على التوبة"

                                                           

 .ٖٔٓ-ٖٓٓ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .15ٖ/ٔبحر العلوم: (ٕ)
 .ٗٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5ٕٔٔ/ٗ(:ص1ٖٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .15ٖ/ٔبحر العلوم: (٘)
 .ٖٔٓ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .٘ٔٔ/ٙتفسٌر المراؼً: (2)
 .5ٖٔالوجٌز: (1)
 .ٖٙ/ٗتفسٌر الثعلبً: (5)
 .ٗٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .5ٕٔٔ/ٗ(:ص5ٖٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .15ٖ/ٔبحر العلوم: (ٕٔ)
 .ٖٔٓ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .٘ٔٔ/ٙتفسٌر المراؼً: (ٗٔ)
 .5ٖٔالوجٌز: (٘ٔ)
 .ٖٙ/ٗتفسٌر الثعلبً: (ٙٔ)
لال أحمد: هو مبنى على أن « فان للت لم لدم التعذٌب على المؽفرة ... الخ لال محمود صاحب الحاشٌة:" (2ٔ)

المراد بالمؽفور لهم التاببون، وبالمعذبٌن السراق. وال ٌجعل المؽفرة تابعة للمشٌبة إال بمٌد التوبة، ألن ؼٌر 
فلذلن ٌنزل اإلطبلق على المتمدم ذكره. ونحن نعتمد أن  التابب على زعمه ال ٌجوز أن ٌشاء هللا المؽفرة له،
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وإنما لال ٌعذب من ٌشاء فمدم ذكر العموبة على الؽفران، ألن المصد  ولال الراؼب:"
 .(ٕ)بما تمدم الردع عن ارتكاب ما ٌمتضى عموبة الدارٌن فكان تمدٌم ما ٌمتضً ذلن أولى"

ٍء لَدِ   ًْ ُ َعلَى ُكّلِ َش وهو المادر على كل شًء  "[، أي:ٓٗ :ٌٌر{ ]المابدةلوله تعالى:}َوَّللاَّ
 .(ٖ)الذي ال ٌعجزه شًء"

 .(ٗ)إن هللا على كل ما أراد بعباده من نممة أو عفو لدٌر" لال دمحم بن إسحاق:" 
 ،وهللا جل وعز على تعذٌب من أَراد تعذٌبه من خلمه على معصٌته لال الطبري:ٌمول" 

 ،وؼفراِن ما أراد ؼفرانه منهم باستنماذه من الهلكة بالتوبة علٌه وؼٌر ذلن من االمور كلها لادرٌ 
 .(٘)والعباد عباده" ،والملن ملكه ،ألن الخلك خلمُه

أي: وهو المادر على كل شىء من التعذٌب والرحمة ال ٌعجزه شىء فى  لال المراؼً:" 
 .(ٙ)تدبٌر ملكه"

ومعناه: أن السارق إذا تاب، ورد  خر من التؤوٌل لآلٌة فمال:"وذكر السمرلندي وجها ى 
المال ال ٌمطع وٌتجاوز عنه، وإن لم ٌتب لطعت ٌده، أال ترى أن هللا تعالى لال: }له ملن 
السماوات واألرض{ ٌعذب إذا لم ٌتب وٌتجاوز إذا تاب، فافعلوا أنتم مثل ذلن، ألن هللا تعالى مع 

 .(2)و لوله: }وهللا على كل شًء لدٌر{، من المؽفرة والعذاب"لدرته ٌتجاوز عن عباده، وه
 الفوائد:

 أن عماب السراق والعفو عن التاببٌن جاء وفك الحكمة والعدل والرحمة.أن -ٔ
نمض على المعتزلة؛ ألنهم ٌمولون: الصؽٌرة مؽفورة لٌس له أن ٌعذب علٌها، وفً اآلٌة -ٕ

ٌعفو عنها. فلو كان على ما لالوا لذهب معنى التخٌٌر  والكبٌرة ٌخلد صاحبها فً النار لٌس له أن
: }ٌعذب من ٌشاء وٌؽفر لمن ٌشاء{ إذا ما عفا: عفا ما علٌه أن ٌعفو، وكذلن ما -تعالى  -بموله 

عذب: عذب ما علٌه أن ٌعذب؛ فٌذهب فابدة التخٌٌر، ولد أخبر أنه }ٌعذب من ٌشاء وٌؽفر لمن 
 .(1)ٌشاء{

إذ "وصؾ هللا نفسه بؤنه لادر على كل شًء، أراده: ال «: مدٌرال»ومن اسمابه تعالى:-ٖ
 .(5)ٌعترضه عجز وال فتور"

التام المدرة ال ٌبلبس «: المدٌر»روي البٌهمً عن عبد العزٌز لال الحلٌمً، لال: "و 
 .(ٓٔ)لدرته عجز بوجه"

 
 المرآن

ُسوُل ََّل ٌَْحُزْنَن الهِذٌَن ٌَُساِرُعوَن فًِ  اْلُكْفِر ِمَن الهِذٌَن لَالُوا آَمنها بِؤَْفَواِهِهْم َولَْم تُْإِمْن }ٌَا أٌََُّها الره
فُوَن اْلَكلِ  اُعوَن ِلمَْوٍم آَخِرٌَن لَْم ٌَؤْتُوَن ٌَُحّرِ اُعوَن ِلْلَكِذِب َسمه َم ِمْن لُلُوبُُهْم َوِمَن الهِذٌَن َهاُدوا َسمه

ُ فِتْنَتَهُ فَلَْن تَْمِلَن بَْعِد َمَواِضِعِه ٌَمُولُوَن إِْن أُوتٌِتُْم َهذَ  ا فَُخذُوهُ َوإِْن لَْم تُْإتَْوهُ فَاْحَذُروا َوَمْن ٌُِرِد َّللاه

                                                                                                                                                                      

المؽفرة فً حك ؼٌر التابب من الموحدٌن تتبع المشٌبة، حتى أن من جملة ما ٌدخل فً عموم لوله: )وٌؽفر لمن 
ٌشاء( السارق الذي لم ٌتب. وعلى هذا ٌكون تمدٌم التعذٌب ألن السٌاق للوعٌد فٌناسب ذلن تمدٌم ما ٌلٌك به من 

 .زواجر وهللا أعلم"ال
 .ٕٖٙ/ٔالكشاؾ: (ٔ)
 .ٖٓ٘/ٗتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٕ)
 .ٖٗٔصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .5ٕٔٔ/ٗ(:ص5ٖٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٖٔٓ/ٓٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .٘ٔٔ/ٙتفسٌر المراؼً: (ٙ)
 .15ٖ/ٔبحر العلوم: (2)
 .1ٔ٘/ٖانظر: تفسٌر الماترٌدي: (1)
 .1٘شؤن الدعاء للخطابً: (5)
 .ٔٔٔ/ٕاالسما والصفات: (ٓٔ)
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ْنٌَا ِخْزٌي َولَ  َر لُلُوبَُهْم لَُهْم فًِ الدُّ ُ أَْن ٌَُطّهِ ٌْئاا أُولَئَِن الهِذٌَن لَْم ٌُِرِد َّللاه ِ َش ُهْم فًِ اْْلِخَرِة لَهُ ِمَن َّللاه
 [ٔٗ :({ ]المائدةٔٗ) َعَذاٌب َعِظٌمٌ 

 التفسٌر:
ٌا أٌها الرسول ال ٌحزنن الذٌن ٌسارعون فً جحود نبوتن من المنافمٌن الذٌن أظهروا اإلسبلم 
ع الٌهود إلى إنكار نبوتن، فإنهم لوم  وللوبهم خالٌة منه، فإنً ناصرن علٌهم. وال ٌحزنن تسرُّ

وٌستجٌبون لموم آخرٌن ال ٌحضرون مجلسن، ٌستمعون للكذب، وٌمبلون ما ٌَْفتَرٌه أحباُرهم، 
لون كبلم هللا من بعد ما َعمَلوه، وٌمولون: إن جاءكم من دمحم ما ٌوافك الذي  وهإالء اآلخرون ٌُبَّدِ
فناه من أحكام التوراة فاعملوا به، وإن جاءكم منه ما ٌخالفه فاحذروا لبوله، والعمل  بدَّلناه وحرَّ

َدْفَع ذلن عنه، وال تمدر على هداٌته. وإنَّ  -أٌها الرسول-ستطٌع به. ومن ٌشؤ هللا ضبللته فلن ت
ر للوبهم من دنس الكفر، لهم الذلُّ والفضٌحة فً  هإالء المنافمٌن والٌهود لم ٌُِرِد هللا أن ٌطّهِ

 الدنٌا، ولهم فً اآلخرة عذاب عظٌم.
 [ خمسة ألوال:2ٗ-ٔٗفً سبب نزول اآلٌات] 

م أحدها: لال البراء بن عازب:" مجلود، فدعا النبً صلى هللا علٌه  (ٔ)مرَّ النبً ملسو هيلع هللا ىلص بٌهودّيٍ محمَّ
فؤنشدن بالذي أنزل  :نعم! لال :أهكذا تِجُدون حدَّ الزانً فٌكم ؟ لال :وسلم رجبل من علمابهم فمال

ثنال ولوال أنن نشدتنً بهذا لم أ :أهكذا تجدون حّد الزنى فٌكم ؟ لال ،التوراة على موسى  ،حّدِ
وإذا أخذنا الضعٌؾ  ،فكنا إذا أخذنا الشرٌؾ تركناه ،ولكن كثُر الزنا فً أشرافنا ،ولكن الرجم

فٌكون على الشرٌؾ والوضٌع،  ،تعالوا نجتمع فنضع شٌبًا مكان الرجم: فملنا ،ألمنا علٌه الحد
ن أحًٌ أمرن إذ أماتوه! فؤمر به أنا أّول م:فوضعنا التحمٌم والجلد مكان الرجم! فمال النبى ملسو هيلع هللا ىلص

 .]صحٌح[(ٕ)}ال ٌحزنن الذٌن ٌسارعون فً الكفر{  اآلٌة":فؤنزل هللا ،فرجم
 .(ٖ)والثانً: أنها نزلت فً ابن صورٌا آمن ثم كفر، وهذا المعنى مروي عن أبً هرٌرة

اختصمنا  والثالث: أنها نزلت فً ٌهودي لتل ٌهودٌا، ثم لال: سلوا دمحما فإن كان بعث بالدٌة،
 .(ٗ)إلٌه، وإن كان بعث بالمتل، لم نؤته، لاله عامرالشعبً
، وعبدهللا بن (2)، والضحان(ٙ)، ومجاهد(٘)والرابع: أنها نزلت فً المنافمٌن، لاله ابن عباس

 .(1)كثٌر
أشارت إلٌه بنو لرٌظة أبً لُبابة بن عبد المنذر والخامس: أن رجبل من األنصار زعموا أنه أبو 

 .(ٔ)، ومماتل(5)م: على ماذا ننزل؟ فؤشار إلٌهم: أنه الذبح، لاله السديٌوم حصاره

                                                           

حمم الرجل: سخم وجهه بالحمم، وهو الفحم. وفً الحدٌث أنه أمر بٌهودي محمم مجلود أي « : اللسان»فً (ٔ)
 .مسود الوجه

(، 1ٕ٘٘، وابن ماجة )1ٕٙ/ ٗ(، وأحمد :1ٗٗٗ( و )2ٗٗٗ(، وأبو داود )2ٓٓٔأخرجه مسلم )  (ٕ)
-5٘ٔوالواحدي فً أسباب النزول:، ، واللفظ لهٖ٘ٓ-ٖٗٓ/ٓٔ(:ص5ٕٕٔٔوالطبري)، ٕٙٗ/ 1والبٌهمً: 

ٔ5ٙ. 
اه ،وهذا الخبر روٕٗٔ،  ٖٕٔ/  ٕسٌرة ابن هشام ، وٖٗٓ-ٖٖٓ/ٓٔ(:ص5ٕٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري ) (ٖ)

، بؽٌر هذا اللفظ، ولم ٌذكر  ٔ٘ٗٗ،  ٓ٘ٗٗ، رلم :  1ٕٔ - ٕٙٔ/  ٗأحمد مختصرا. ورواه أبو داود فً سننه 
 .ٙ٘ٔ/  ٖ. وانظر تفسٌر ابن كثٌر 2ٕٗ،  ٕٙٗ/  1فٌه أنه ابن صورٌا، والبٌهمً فً السنن 

 وذان أصح[. مرسل ضعٌؾ، وهو معارض بحدٌث البراء،. ]ٕٖٓ/ٓٔ(:ص5ٔ5ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 وإسناد ضعٌؾ، فٌه راو لم ٌسم.

. ولد أخرج ابن ابً حاتم ولم أره عن ابن عباس، والخبر ضعٌؾ بكل حال، 1ٗ٘/ٔكما فً زاد المسٌر: (٘)
: "علً بن أبً طلحة عن ابن عباس لوله: }ال ٌحزنن الذٌن ٌسارعون فً الكفر{، هم ٖٓٔٔ/ٗ(:صٖٔ٘ٙ)

 الٌهود".
 .ٕٕٙ، وتفسٌر مجاهد:ٖٙٓ/ٓٔ(:ص5ٕٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
، وفٌه:" لال الضحان: نزلت اآلٌة فً شؤن المنافمٌن، كانت عبلنٌتهم تصدٌما، 15ٖ/ٔانظر: بحر العلوم: (2)

 وسرابرهم تكذٌبا".
  .ٖٙٓ/ٓٔ(:ص5ٕ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
مرسل، ضعٌؾ جدا، والمرسل من لسم الضعٌؾ، والمتن  .]ٕٖٓ/ٓٔ(:ص5ٔ1ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)

 [2ٔ2منكر، معارض بما تمدم عن البراء، ومراسٌل السدي مناكٌر. وانظر :أحكام المرآن: 
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لال مماتل: "نزلت فً أبً لبابة: اسمه مروان بن عبد المنذر األنصاري من بنً عمرو 
أن دمحما جاء ٌحكم فٌكم بالموت فبل تنزلوا  (ٕ)بن عوؾ. وذلن أنه أشار إلى أهل لرٌظة إلى حلمه

 .(ٖ)ان حلٌفا لهم"على حكم سعد بن معاذ وك
لال ابن عطٌة:" وهذا ضعٌؾ وأبو لبابة من فضبلء الصحابة وهو وإن كان أشار بتلن 
اإلشارة فإنه لال فو هللا ما زالت لدماي حتى علمت أنً خنت هللا ورسوله ثم جاء إلى مسجد 

ال ٌبرح كذلن حتى ٌتوب النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً المدٌنة فربط نفسه بسارٌة من سواري المسجد، وألسم أن 
هللا علٌه وٌرضى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عنه، فإنما كانت تلن اإلشارة منه زلة حمله علٌها إشفاق ما على 

 .(ٗ)لوم كانت بٌنه وبٌنهم مودة ومشاركة لدٌمة رضً هللا عنه وعن جمٌع الصحابة"
ضارعها، وٌحسن أن لال ابن عطٌة:" وهذه النوازل كلها ولعت وولع ؼٌرها مما ٌ

ٌكون سببها لفضٌحة الٌهود فً تحرٌفهم الكلم وتمرسهم بالدٌن، والرواٌات فً هذا كثٌرة 
أنه كان فً صدر الهجرة اللهم إال أن ٌكون ذلن من  (٘)ومختلفة... وظاهر حدٌث بٌت المدارس

بارهم بالحجة علٌهم من النبً ملسو هيلع هللا ىلص مع عزة كلمته من حٌث أراد أن ٌخرج حكمهم من أٌدي أح
كتابهم فلذلن مشى إلى بٌت مدراسهم مع لدرته علٌهم، وهذا عندي ٌبعد ألنهم لم ٌكونوا ذلن 

 .(ٙ)الولت ٌحزنونه وال كانت لهم حال ٌسلى عنها ملسو هيلع هللا ىلص"
ولال المرطبً:" ولٌل إنها نزلت فً زنى الٌهودٌٌن ولصة الرجم وهذا أصح 

 .(2)األلوال"
ٌْن اللذٌن زنٌا ابن كثٌر:"ولال  وكانوا لد بدلوا كتاب  ،والصحٌح أنها نزلت فً الٌهودٌَّ

فحرفوا واصطلحوا فٌما بٌنهم على الجلد  ،من األمر برجم من أْحصن منهم ،هللا الذي بؤٌدٌهم
والتحمٌم واإلركاب على حمار مملوبٌن. فلما ولعت تلن الكابنة بعد هجرة النبً صلى  ،مابة جلدة

 ،فإن حكم بالجلد والتحمٌم فخذوا عنه ،تعالوا حتى نتحاكم إلٌه :لالوا فٌما بٌنهم ،علٌه وسلم هللا
وإن حكم بالرجم فبل  ،وٌكون نبً من أنبٌاء هللا لد حكم بٌنكم بذلن ،واجعلوه حجة بٌنكم وبٌن هللا

 .(1)تتبعوه فً ذلن"

                                                                                                                                                                      

 .2ٗٗ/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .سٌحكم فٌكم بالمتل والذبح -ملسو هيلع هللا ىلص-وكانت هذه اإلشارة معناها أن دمحما(ٕ)
 .مماتل مترون، وكذبه ؼٌر واحد، فخبره ال شًء، و 2ٗٗ/ٌٔر مماتل بن سلٌمان: تفس (ٖ)
 .5ٔٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٗ)
أن أحبار ٌهود  . وفٌه:"ٖٗٓ-ٖٖٓ/ٓٔ(:ص5ٌٕٔٔٔمصد رواٌة ابً هرٌرة، انظر: تفسٌر الطبري) (٘)

د زنَى رجل منهم بعد إحصانه ، بامرأة من ٌهود اجتمعوا فً بٌت المدراس حٌن لدم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص المدٌنة ،  ول
لد أحصنت ، فمالوا ، انطلموا بهذا الرجل وبهذه المرأة إلى دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فاسؤلوه كٌؾ الحكم فٌهما ، وولُّوه الحكم 

د وجوه ٍ بمار ، ثم تُسوَّ ًّ هما ، ثم علٌهما ، فإن عمل فٌهما بعملكم من التجبٌه وهو الجلد بحبل من لٌؾ مطل
ل وجوههما من لبل ُدبُر الحمار فاتبعوه ، فإنما هو ملٌن. وإن هو حكم فٌهما  ٌحمبلن على حمارٌن ، وتحوَّ
بالرجم ، فاحذروه على ما فً أٌدٌكم أن ٌسلبكموه. فؤتوه فمالوا : ٌا دمحم ، هذا الرجل لد زنى بعد إحصانه بامرأة 

فٌهما. فمشى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حتى أتى أحبارهم إلى بٌت المدراس ،  لد أحصنت ، فاحكم فٌهما ، فمد ولٌنان الحكم 
ًّ أعلمكم!  فؤخرجوا إلٌه عبد هللا بن صورٌا األعور ولد روى بعض بنً  فمال :  ٌا معشر الٌهود ، أخرجوا إل

فمالوا : هإالء  لرٌظة ، أنهم أخرجوا إلٌه ٌومبذ مع ابن صورٌا ، أبا ٌاسر بن أخطب ، ووهب بن ٌهوذا ،
علماإنا! فسؤلهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حتى حصَّل أمرهم ، إلى أن لالوا البن صورٌا : هذا أعلم من بمً بالتوراة فخبل 

مول : ٌا ابن صورٌا ، به رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، وكان ؼبلًما شابًّا من أحدثهم سنًّا ، فؤلظَّ به رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص المسؤلةَ، ٌ
رن أٌادٌه عند بنً إسرابٌل ، هل تعلم أّن هللا حكم فٌمن زنَى بعد إحصانه بالرجم فً التوراة ؟  أنُشدن هللا واذّكِ
ًٌّ مرسٌل ، ولكنهم ٌحسدونن! فخرج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،  فمال : اللهم نعم! أما وهللا ٌا أبا الماسم إنهم لٌعلمون أنن نب

مر بهما فرجما عند باب مسجده ، فً بنً ؼنم بن مالن بن النجار. ثم كفر بعد ذلن ابن صورٌا ، فؤنزل هللا فؤ
 جل وعز :  ٌا أٌها الرسول ال ٌحزنن الذٌن ٌسارعون فً الكفر من الذٌن لالوا آمنا بؤفواههم ولم تإمن للوبهم ".

 .5ٕٔٔالمحرر الوجٌز: (ٙ)
 .2ٙٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (2)
 .ٖٔٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
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}ال :عنً بموله :ٌمالوأولى هذه األلوال فً ذلن عندي بالصواب، أن لال الطبري:" 
ٌحزنن الذٌن ٌسارعون فً الكفر من الذٌن لالوا آمنا بؤفواههم ولم تإمن للوبهم{، لوٌم من 
المنافمٌن. وجابٌز أن ٌكون كان ممن دخل فً هذه اآلٌة ابُن صورٌا وجابز أن ٌكون أبو لبابة 

رواٌة لبُل عن أبً ما ذكرناه من ال ،ؼٌر أن أثبت شًء روي فً ذلن ،وجابز أن ٌكون ؼٌُرهما
 ،ألن ذلن عن رجلٌن من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. وإذا كان ذلن كذلن ،هرٌرة والبراء بن عازب

كان تؤوٌل  ،ُعنًِ به عبد هللا بن صورٌَا، وإذا صّح ذلن :كان الصحٌُح من المول فٌه أن ٌمال
من  ،والتكذٌِب بؤنن لً نبً ،د نبّوتنٌا أٌُّها الرسول ال ٌحزنن الذٌن ٌسارعون فً جحو :اآلٌة

بوجودنا ِصفَتن فً كتابنا  ،وعلمنا بذلن ٌمٌنًا ،صدَّلنا بن ٌا دمحم أنن هلل رسول مبعوث: الذٌن لالوا
 . 

وذلن أن فً حدٌث أبً هرٌرة الذي رواه ابن إسحاق عن الزهري: أن ابن ُصورٌا لال 
إنهم لٌعلمون أنن نبى ُمرْسل، ولكنهم ٌحسدونن، فذلن كان  ،با الماسمأما وهللا ٌا أ: لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

لًا لذلن بملبه، فمال هللا  ،بفٌه -ملسو هيلع هللا ىلص-على هذا الخبر من ابن صورٌا إٌمانًا برسول هللا  ولم ٌكن مصّدِ
ولم ٌصّدِق  :ٌمول ،ن بملبهُمْطِلعَه على ضمٌر ابن صورٌا وأنه لم ٌإم ،جل وعّز لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

 .(ٔ)للبه بؤنن هلل رسول مرسل"
ُسوُل اَل ٌَْحُزْنَن الَِّذٌَن ٌَُساِرُعوَن فًِ اْلُكْفِر{ ]المابدةلوله تعالى:  ٌا  [، أي:"ٔٗ :}ٌَا أٌََُّها الرَّ

 .(ٕ)أٌها الرسول ال ٌحزنن الذٌن ٌسارعون فً جحود نبوتن"
 .(ٖ)لال ابن عباس:"هم الٌهود" 
من  [، أي:"ٔٗ :} ِمَن الَِّذٌَن لَالُوا آَمنَّا بِؤَْفَواِهِهْم َولَْم تُْإِمْن لُلُوبُُهْم { ]المابدةلوله تعالى: 

 .(ٗ)المنافمٌن الذٌن أظهروا اإلسبلم وللوبهم خالٌة منه، فإنً ناصرن علٌهم "
 .(٘)"هم المنافمون لال ابن عباس:" 
 .(ٙ)هم المنافمون" }آمنا بؤفواههم{، ٌمول:: لال مجاهد:" 
المعنى: ال تهتم وال تبال بمسارعة المنافمٌن فً الكفر أى فً إظهاره  لال الزمخشري:" 

بما ٌلوح منهم من آثار الكٌد لئلسبلم ومن مواالة المشركٌن، فإنى ناصرن علٌهم وكافٌن شرهم. 
سارعتهم فً الكفر ٌمال: أسرع فٌه الشٌب، وأسرع فٌه الفساد، بمعنى: ولع فٌه سرٌعا، فكذلن م

 .(2)وولوعهم وتهافتهم فٌه، أسرع شًء إذا وجدوا فرصة لم ٌخطإها"
ِمَن الَِّذٌَن أي: ٌبادرون وٌمعون فً الكفر، } لال السمرلندي:} ٌَُساِرُعوَن فًِ اْلُكْفِر{" 

 .(1)ن للوبهم فً السر "ٌعنً: ذلن بؤلسنتهم ولم تإم لَالُوا آَمنَّا بِؤَْفَواِهِهْم َولَْم تُْإِمْن لُلُوبُُهْم{
    .(5)«ٌسرعون»، بضم الٌاء، و«ال ٌحزنن»لرئ و 
ع الٌهود إلى إنكار  [، أي:"ٔٗ :}َوِمَن الَِّذٌَن َهاُدوا{ ]المابدةلوله تعالى:  وال ٌحزنن تسرُّ

 .(ٓٔ)نبوتن"
اُعوَن ِلْلَكِذِب{ ]المابدةلوله تعالى:  فإنهم لوم ٌستمعون للكذب، وٌمبلون  [، أي:"ٔٗ :}َسمَّ

 .(ٔٔ)ما ٌَْفتَرٌه أحباُرهم"
 .(ٔ)"ٌهود المدٌنة لال جابر بن عبدهللا:" 

                                                           

 .2ٖٓ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٗٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٓٔٔ/ٗ(:صٖٔ٘ٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٗٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٓٔٔ/ٗ(:صٖٔ٘ٙأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٖٙٓ/ٓٔ(:ص5ٕٙٔٔاخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٖٕٙ-ٕٕٙ/ٔالكشاؾ: (2)
 .15ٖ/ٔتفسٌر السمرلندي: (1)
 .ٕٖٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (5)
 .ٗٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٗٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
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فهم ٌهود أهل لرٌظة والنضٌر فٌهم لبابة بن سعفة وكعب بن  لال مماتل بن حٌان:" 
 .(ٕ)"األشرؾ، وسعٌد بن عمرو

 .(ٖ)"هم أبو بسرة وأصحابه لال السدي:" 
 .(ٗ)أى: لابلون للكذب علٌن" الماوردي:"لال  
لابلون لما ٌفترٌه األحبار وٌفتعلونه من الكذب على هللا وتحرٌؾ  لال الزمخشري:أي:" 

 .(٘)«"سمع هللا لمن حمده»كتابه من لولن الملن ٌسمع كبلم فبلن. ومنه 
اُعوَن ِلمَْوٍم آَخِرٌَن لَْم ٌَؤْتُوَن{ ]المابدةلوله تعالى:  وٌستجٌبون لموم  [، أي:"ٔٗ :}َسمَّ

 .(ٙ)آخرٌن ال ٌحضرون مجلسن"
ٌعنى: الٌهود الذٌن لم ٌصلوا إلى مجلس رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وتجافوا عنه لما لال الزمخشري:" 

أفرط فٌهم من شدة البؽضاء وتبالػ من العداوة لابلون لما ٌفترٌه األحبار وٌفتعلونه من الكذب 
 .(2)«"سمع هللا لمن حمده»ابه من لولن الملن ٌسمع كبلم فبلن. ومنه على هللا وتحرٌؾ كت

عبد الرحمن بن زٌد بن أسلم فً لوله: "}سماعون للكذب سماعون لموم آخرٌن{ عن  
لال: لموم آخرٌن لم ٌؤتون من أهل الكتاب، هإالء سماعون ألولبن الموم اآلخرٌن الذٌن لم ٌؤتوا، 

ٌس من التوراة، فبل تإمنوا به ولٌس ٌحرفون هإالء الذٌن لم ٌمولون لهم الكذب دمحم كاذب ول
 .(1)ٌؤتون"

اُعوَن ِلمَْوٍم آَخِرٌَن{ ]المابدةلوله تعالى:وفً    [، وجهان:ٔٗ :}َسمَّ
 . (5)سماعون لموم آخرٌن{: أهل فدن.وهذا لول جابر بن عبدهللاٌعنً:}:احدهما

 . (ٓٔ)وروي عن مجاهد:"انهم هم الٌهود"
 .(ٔٔ)أنهم ٌهود خٌبر، وذلن حٌن زنت المرأة.وهذا لول مماتل بن حٌانوالثانً: 

فُوَن اْلَكِلَم ِمْن بَْعِد َمَواِضِعِه{ ]المابدةلوله تعالى:  وهإالء اآلخرون  [، أي:"ٔٗ :}ٌَُحّرِ
لون كبلم هللا من بعد ما َعمَلوه" ٌُبَّدِ

(ٕٔ). 
 .(ٖٔ)هإالء كلهم ٌهود بعضهم من بعض" لال ابن زٌد:" 
 .(ٗٔ)لوله: }ٌحرفون الكلم{، ٌزٌدون فٌه وٌنمصونه" مماتل بن حٌان:" لال 
 .(٘ٔ)}ٌحرفون الكلم{، ٌعنً: ٌحرفون حدود هللا فً التوراة"لال ابن عباس:"  
 .(ٙٔ)حرفوا الرجم فجعلوه جلدا" لال السدي:" 
فُوَن اْلَكِلَم ِمْن بَْعِد َمَواِضِعِه{ ]المابدةلوله تعالى:وفً    وجوه: [،ٔٗ :}ٌَُحّرِ

 .(2ٔ)ؼٌروه بالكذب علٌه، وهذا لول الحسن -ملسو هيلع هللا ىلص-أحدها: أنهم إذا سمعوا كبلم النبً 

                                                                                                                                                                      

 .ٖٓٔٔ/ٗ(:صٖٗ٘ٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٖٓٔٔ/ٗ(:صٖ٘٘ٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٖٓٔٔ/ٗ(:صٖٙ٘ٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .5ٖ/ٕالنكت والعٌون: (ٗ)
 .ٖٖٙ/ٔالكشاؾ: (٘)
 .ٗٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖٖٙ/ٔالكشاؾ: (2)
 .ٖٔٔٔ/ٗ(:ص5ٖ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٖٔٔٔ-ٖٓٔٔ/ٗ(:ص2ٖ٘ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (5)
 . ذكره دون إسناد.ٖٔٔٔ/ٖ. انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٓٔ)
 .ٖٔٔٔ/ٗ(:ص1ٖ٘ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٗٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٕٖٔٔ/ٗ(:صٖٗٙٙأخرجه ابن ابً حاتم)(ٖٔ)
 .ٖٔٔٔ/ٗ(:صٖٔٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .ٖٔٔٔ/ٗ(:صٕٖٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
 .ٖٔٔٔ/ٗ(:صٖٖٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙٔ)
 .5ٖ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2ٔ)
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المراد: تؽٌر حدود هللا فً التوراة، وهو تؽٌٌر حكم هللا تعالى فً َجْلد الزانً بدالً من  :والثانً
 .(ٕ)، والسدي(ٔ)وهذا لول ابن عباس ،رجمه

 .(ٖ)المود عند استحمالهوالثالث: ولٌل: فً إسماط 
وٌمولون: إن جاءكم من  [، أي:"ٔٗ :}ٌَمُولُوَن إِْن أُوتٌِتُْم َهَذا فَُخذُوهُ{ ]المابدةلوله تعالى: 

فناه من أحكام التوراة فاعملوا به"  .(ٗ)دمحم ما ٌوافك الذي بدَّلناه وحرَّ
 .(٘)ٌمولون: إن أوتٌتم هذا الجلد فخذوه" لال جابر:" 
 .(ٙ)إن وافمكم فخذوه، ٌهود ٌموله للمنافمٌن" لال مجاهد:" 
وإن جاءكم منه ما ٌخالفه  [، أي:"ٔٗ :}َوإِْن لَْم تُْإتَْوهُ فَاْحَذُروا{ ]المابدةلوله تعالى: 

 .(2)فاحذروا لبوله، والعمل به"
 .(1)وإن لم تإتوه فاحذروا الرجم" لال جابر:" 
 .(5)إن لم ٌوافمكم فاحذروا، ٌهود ٌموله للمنافمٌن" لال مجاهد:" 
[، ٔٗ :}ٌَمُولُوَن إِْن أُوتٌِتُْم َهَذا فَُخذُوهُ َوإِْن لَْم تُْإتَْوهُ فَاْحَذُروا{ ]المابدةلوله تعالى:وفً  

 لوالن:
إن  :لٌحكم بٌنهم ولالوا -ملسو هيلع هللا ىلص-أنه ٌرٌد بذلن حٌن زنى رجل منهم بامرأة فؤنفذوه إلى النبً  :أحدهما

إلى مدارس توارتهم  -ملسو هيلع هللا ىلص-فمام النبً  ،حكم علٌكم بالجلد فالبلوه وإن حكم علٌكم بالرجم فبل تمبلوه
وهو من أعلمهم فمال له  ،وكان أعور ،ورٌافؤتى عبد هللا بن ص ،وفٌها أحبارهم ٌتلون التوراة

 ،أسؤلن بالذي أنزل التوراة بطور سٌناء على موسى بن عمران هل فى التوراة الرجم ؟ فؤمسن
وكنت فٌمن رجمه وأنه  :لال عبد هللا ،فَُرِجَما -ملسو هيلع هللا ىلص-فؤمر بهما النبً  ،فلم ٌزل به حتى اعترؾ

ثم إن ابن صورٌا أنكر وفٌه أنزل هللا تعالى هذه اآلٌة وهذا  ،لٌمٌها األحجار بنفسه حتى ماتت
، (ٗٔ)، والسدي(ٖٔ)، وسعٌد بن المسٌب(ٕٔ)، وجابر(ٔٔ)، والبراء بن عازب(ٓٔ)لول ابن عباس

 .(٘ٔ)زٌد
 .(2ٔ)، والكلبً(ٙٔ)وهذا لول لتادة ،أن ذلن فً لتٌل منهم :والمول الثانً

لتلته النضٌر. فكانت النضٌر  ،من بنً لرٌظة لال لتادة:" ذكر لنا أن هذا كان فً لتٌلٍ  
إنما ٌعطونهم الدٌة لفضلهم علٌهم. وكانت لرٌظة إذا لتلت  ،إذا لتلت من بنً لرٌظة لم ٌُِمٌدوهم

ًُّ هللا صلى هللا  ًزا. فمدم نب من النضٌر لتٌبل لم ٌرضوا إال بالمََود لفضلهم علٌهم فً أنفسهم تعزُّ
لهم  ، فمال-ملسو هيلع هللا ىلص-فؤرادوا أن ٌرفعوا ذلن إلى رسول هللا  ،علٌه وسلم المدٌنة على تَِفبَِة لتٌلهم هذا

                                                           

 .ٖٔٔٔ/ٗ(:صٕٖٙٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٖٔٔٔ/ٗ(:صٖٖٙٙ، و تفسٌر ابن ابً حاتم)ٖٙٔ/ٓٔ(:ص5ٖٗٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .5ٖ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .ٗٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٖٔٔ/ٗ(:ص2ٖٙٙأخرجه ابن ابً حاتم)(٘)
 .ٕٖٔٔ/ٗ(:صٖٙٙٙأخرجه ابن ابً حاتم)(ٙ)
 .ٗٔٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕٖٔٔ/ٗ(:ص2ٖٙٙأخرجه ابن ابً حاتم)(1)
 .ٕٖٔٔ/ٗ(:ص5ٖٙٙأخرجه ابن ابً حاتم)(5)
 .ٖ٘ٔ/ٓٔ(:ص5ٖٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٖٗٔ/ٓٔ(:ص5ٖ5ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٖٙٔ/ٓٔ(:ص5ٖ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٖٙٔ/ٓٔ(:ص5ٖٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .ٖٙٔ/ٓٔ(:ص5ٖٗٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .ٖٙٔ/ٓٔ(:ص5ٖ1ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٓٔ(:ص5ٖ2ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .5ٖ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2ٔ)
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فإن  ،متى ما ترفعونه إلى دمحم ملسو هيلع هللا ىلص أخشى علٌكم المََود ،إن لتٌلكم هذا لتٌل َعْمدٍ  :رجل من المنافمٌن
 .(ٔ)وإال فكونوا منه على َحَذٍر!" ،لبل منكم الدٌة فخذوه

ِ شٌَْ لوله تعالى:  ُ فِتْنَتَهُ فَلَْن تَْمِلَن لَهُ ِمَن َّللاَّ ومن ٌشؤ  [، أي:"ٔٗ :بًا{ ]المابدة}َوَمْن ٌُِرِد َّللاَّ
 .(ٕ)َدْفَع ذلن عنه، وال تمدر على هداٌته" -أٌها الرسول-هللا ضبللته فلن تستطٌع 

 .(ٖ)ٌمول: لن تؽٌر عنه شٌبا" لال ابن عباس:" 
فلن تملن له  ،َمْرجعه بضبللته عن سبٌل الهدى ،ٌا دمحم ،ومن ٌرد هللا لال الطبري:أي:" 

من هللا استنماذًا مما أراد هللا به من الحٌرة والضبللة.، فبل تشعر نفسن الحزَن على ما فاتن من 
اهتدابه للحك وهذا تسلٌة من هللا تعالى ذكره نبٌَّه محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص من حزنه على مسارعة الذٌن لصَّ 

فً هذا الموضع: الضبللة عن «  الفتنة»نى  لصتهم من الٌهود والمنافمٌن فً هذه اآلٌة...ومع
 .(ٗ)لصد السبٌل"

ُ فِتْنَتَهُ{ ]المابدةلوله تعالى:وفً    [، أربعة تاوٌبلت:ٔٗ :}َوَمْن ٌُِرِد َّللاَّ
 .(٘)وهذا لول الحسن ،عذابه :أحدها

 .(2)، والسدي(ٙ)وهو لول ابن عباس ،معنه: من ٌرد هللا ضبللته :والثانً
 .(1)وهو لول الزجاج ،فضٌحته :والثالث
اختباره بما ٌظهر به أمره، ٌمال فتنت الحدٌد إذا أحمٌته، وفتنت الرجل إذا أزلته عما  والرابع:

ٌَْن{ ]اإلسراء ٌْنَا إِلَ [، أي: وإن 2ٖ :كان علٌه، ومنه لوله: }َوإِْن َكاُدوا لٌََْفتِنُونََن َعِن الَِّذي أَْوَح
 .(5)كادوا لٌزٌلونن. أفاده الزجاج

َر لُلُوبَُهْم{ ]المابدةلوله تعالى:  ُ أَْن ٌَُطّهِ وإنَّ هإالء  [، أي:"ٔٗ :}أُولَبَِن الَِّذٌَن لَْم ٌُِرِد َّللاَّ
ر للوبهم من دنس الكفر"  .(ٓٔ)المنافمٌن والٌهود لم ٌُِرِد هللا أن ٌطّهِ

ر من دنس الكفر وَوسخ الشرن  لال الطبري:أي:"  هإالء الذٌن لم ٌرد هللا أن ٌطّهِ
 .(ٔٔ)بطهارة اإلسبلم ونظافة اإلٌمان، فٌتوبوا" ،لُلوبَهم

 .(ٕٔ)أي: أن ٌهٌنهم لال الزجاج:" 
 .(ٖٔ)، لتملبه"«الملب»:إنما سمً لال ابن عباس:" 
َر لُلُوبَُهْم{ ]المابدةلوله تعالى:وفً   ُ أَْن ٌَُطّهِ  [، وجهان:ٔٗ :}أُولَبَِن الَِّذٌَن لَْم ٌُِرِد َّللاَّ

 . (ٗٔ)لم ٌطهرها من الضٌك والحرج عموبة لهم. ذكره الماوردي :أحدهما
 .(ٙٔ)، والزجاج(٘ٔ)لم ٌطهرها من الكفر. لاله الطبري :والثانً

 .(2ٔ)لهم الذلُّ والفضٌحة فً الدنٌا" [، أي:"ٔٗ :}لَُهْم فًِ الدُّْنٌَا ِخْزٌي{ ]المابدةلوله تعالى: 

                                                           

 .ٖٙٔ-ٖ٘ٔ/ٓٔ(:ص5ٖ2ٔٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٗٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٖٔٔ/ٗ(:ص2ٖٔٙأخرجه ابن ابً حاتم)(ٖ)
 .2ٖٔ-ٖٙٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 5ٖ/ٕ:.انظر: النكت والعٌون (٘)
 .ٖٖٔٔ/ٗ(:ص2ٖٓٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٖٖٔٔ/ٗ(:ص2ٖٓٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (2)
 .2ٙٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (1)
 .2ٙٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (5)
 .ٗٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .1ٖٔ-2ٖٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .2ٙٔ/ٕمعانً المرآن: (ٕٔ)
 .ٖٖٔٔ/ٗ(:ص2ٕٖٙحاتم)أخرجه ابن ابً (ٖٔ)
 .ٓٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
 .1ٖٔ-2ٖٔ/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .2ٙٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٙٔ)
 .ٗٔٔالتفسٌر المٌسر: (2ٔ)
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 .(ٔ)وذلن الذّل والهوان"بل أراد بهم الخزي فً الدنٌا لال الطبري:أي:" 
لٌل لهم فً الدنٌا فضٌحة بما أظهر هللا من كذبهم، ولٌل لهم فً الدنٌا  لال الزجاج:" 

 .(ٕ)خزي بؤخذ الجزٌة منهم، وضرب الذلة والمسكنة علٌهم"
 .(ٖ)مدٌنة فً الروم تُْفتح فٌَُْسبَْون" لال عكرمة:" 
أما خزٌهم فً الدنٌا، إذا لام المهدي فتح المسطنطٌنٌة فمتلهم وذلن  لال ابن السدي:" 

 .(ٗ)الخزي"
 .(٘)وروي عن لتادة لال: "مدٌنة تفتح بالروم"

ٌعنً: ما أنزل هللا بؤهل لرٌظة من السبً والمتل، وبؤهل  وفً رواٌة اخرى عن لتادة:"
 .(ٙ)النضٌر من الجبلء"

[، أي:"ولهم فً اآلخرة عذاب ٔٗ :َعَذاٌب َعِظٌٌم{ ]المابدة }َولَُهْم فًِ اآْلِخَرةِ لوله تعالى: 
 .(2)الخلود فً نار جهنم"عظٌم وهو 

 .(1)عذاب عظٌم ٌعنً: عذابا وافرا" لال مماتل بن حٌان: 
 .(5)وفً اآلخرة عذاُب جهنم خالدٌن فٌها أبًدا" لال الطبري:أي:" 

 الفوابد:
 ته.استحباب ترن الحزن باجتناب أسبابه ومثٌرا -ٔ
 حرمة سماع الكذب لؽٌر حاجة تدعو إلى ذلن. -ٕ
 حرمة تحرٌؾ الكبلم وتشوٌهه لئلفساد. -ٖ
 أن الهدى نوعان: -ٗ

فبٌن المحجة  -ملسو هيلع هللا ىلص  -هو البٌان والداللة واإلرشاد، ولد فعل ذلن أحدهما:الهدى العام: و
 البٌضاء، حتى تركها لٌلها كنهارها، ال ٌزٌػ عنها هالن.

 -وهو التفضل بالتوفٌك ؛ ألن ذلن بٌد هللا وحده، ولٌس بٌده  والثانً: الهدى الخاص:
: }ومن ٌرد هللا فتنته فلن تملن له من هللا شٌبا أولبن الذٌن لم ٌرد هللا أن -تعالى  -كما لال  -ملسو هيلع هللا ىلص 

َ اَل ٌَْهِدي  : }إِْن تَْحِرصْ -تعالى  -[ . ولوله ٌٔٗطهر للوبهم اآلٌة{ ]المابدة:  َعلَى ُهَداُهْم فَإِنَّ َّللاَّ
 [. واآلٌات بمثل ذلن كثٌرة معلومة.2ٖ :َمْن ٌُِضلُّ َوَما لَُهْم ِمْن نَاِصِرٌَن{ ]النحل

أن هذه اآلٌة منطبمة على عمٌدة أهل السنة فً أن هللا تعالى أراد الفتنة من المفتونٌن، ولم ٌرد -٘
وضر الكفر، ال كما تزعم المعتزلة من أنه تعالى ما أراد الفتنة أن ٌطهر للوبهم من دنس الفتنة و

من أحد، وأراد من كل أحد االٌمان وطهارة الملب، وأن الوالع من الفتن على خبلؾ إرادته، وأن 
ؼٌر الوالع من طهارة للوب الكفار مراد ولكن لم ٌمع، فحسبهم هذه اآلٌة وأمثالها، لو أراد هللا أن 

 ضر البدع، أفبل ٌتدبرون المرآن أم على للوب ألفالها. ٌطهر للوبهم من و
َر لُلُوبَُهمْ  ولد لال الزمخشري فً تفسٌر لوله تعالى:} ُ أَْن ٌَُطّهِ  {:أُولَئَِن الهِذٌَن لَْم ٌُِرِد َّللاه

أولبن الذٌن لم ٌرد هللا أن ٌمنحهم من ألطافه ما ٌطهر به للوبهم ألنهم لٌسوا من أهلها،  أي:"
ُ{ ]النحللعلمه أ ِ اَل ٌَْهِدٌِهُم َّللاَّ  [،ٗٓٔ :نها ال تنفع فٌهم وال تنجع }إِنَّ الَِّذٌَن اَل ٌُْإِمنُوَن بِآٌَاِت َّللاَّ

ُ لَْوًما َكفَُروا بَْعَد إٌَِمانِِهْم { ]آل عمران ٌَْؾ ٌَْهِدي َّللاَّ  .(ٓٔ)["1ٙ :}َك

                                                           

 .1ٖٔ/ٓٔتفسٌر الطبري:(ٔ)
 .22ٔ/ٕمعانً المرآن: (ٕ)
 .1ٖٔ/ٓٔ(:ص5ٗٔٔٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٖٖٔٔ/ٗ(:ص2ٖٖٙأخرجه ابن ابً حاتم)(ٗ)
 . ذكره دون إسنادٖٖٔٔ/ٗتفسٌر ابن ابً حاتم:ص(٘)
 .ٖٖٔٔ/ٗ(:ص2ٖٗٙأخرجه ابن ابً حاتم)(ٙ)
 .ٗٔٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٖٖٔٔ/ٗ(:ص2ٖ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم)(1)
 .1ٖٔ/ٓٔتفسٌر الطبري:(5)
 .ٕٗٙ/ٔالكشاؾ: (ٓٔ)
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هللا أن ٌمنحهم ألطافه، لعلمه وما أبشع صرؾ الزمخشري هذه اآلٌة عن ظاهرها بموله: لم ٌرد 
أن ألطافه ال تنجع فٌهم وال تنفع، تعالى هللا عما ٌمول الظالمون علوا كبٌرا. وإذا لم تنجع ألطاؾ 

 .(ٔ)هللا تعالى ولم تنفع، فلطؾ من ٌنفع وإرادة من تنجع؟ ولٌس وراء هللا للمرء مطمع
 

 المرآن
اُعوَن ِلْلَكِذِب أَكهالُوَن ِللسُّْحتِ  ٌْنَُهْم أَْو أَْعِرْض َعْنُهْم َوإِْن تُْعِرْض َعْنُهْم  }َسمه فَِإْن َجاُءوَن فَاْحُكْم بَ

َ ٌُِحبُّ اْلُمْمِسِطٌَن ) ٌْنَُهْم بِاْلِمْسِط إِنه َّللاه ٌْئاا َوإِْن َحَكْمَت فَاْحُكْم بَ وَن َش  :({ ]المائدةٕٗفَلَْن ٌَُضرُّ
ٕٗ] 

 التفسٌر:
ع الكذب وأكل الحرام، فإن جاإون ٌتحاكمون إلٌن فالض هإالء الٌهود ٌجمعون بٌن استما

بٌنهم، أو اتركهم، فإن لم تحكم بٌنهم فلن ٌمدروا على أن ٌضرون بشًء، وإن حكمت فاحكم 
 بٌنهم بالعدل. إن هللا ٌحب العادلٌن.

اُعوَن ِلْلَكِذِب أَكَّالُوَن ِللسُّْحِت{ ]المابدة  هود ٌجمعون [، أي:" هإالء الٌٕٗ :لوله تعالى:}َسمَّ
 .(ٕ)بٌن استماع الكذب وأكل الحرام"

 .(ٖ)سمعوا ِكْذبَةً وأكلوا ِرْشَوةً" ،تلن الحكام لال الحسن:" 
كانوا ٌسمعون الكذب وٌمبلون  ،كان هذا فً حّكام الٌهوِد بٌن أٌدٌكم لال لتادة:" 

َشى"  .(ٗ)الرُّ
اعون لِمٌل الباطل  ،صفتَهم ،ٌا دمحم ،هإالء الٌهود الذٌن وصفُت لن لال الطبري:أي:"  َسمَّ

إن حكم الزانً : ولٌل بعضهم ،لٌس بنبً  ،دمحم كاذب: ومن لٌل بعضهم لبعض ،والكذب
َشى فٌؤكلونها  ،المحصن فً التوراة الجلد والتحمٌم  وؼٌر ذلن من األباطٌل واإلفن وٌمبلون الرُّ

 .(٘)على كذبهم على هللا وفرٌتهم علٌه"
شوة ٌعنً:حكَّ لال الواحدي:"  ْن ٌؤتٌهم ُمبطبلً وٌؤخذون الّرِ ام الٌهود ٌسمعون الكذب ممَّ

 .(ٙ)منه فٌؤكلونها"
 [، وجوه:ٕٗ :لوله تعالى:}أَكَّالُوَن ِللسُّْحِت{ ]المابدةوفً  

 .(2) -ملسو هيلع هللا ىلص-رواه ابن عمرعن النبً  ،أن السحت الرشوة :اأحده
عن إن مهر البؽً وثمن الكلب والسنور وكسب الحجام من السحت. رواه أبو هرٌرة  والثانً:

 (1) -ملسو هيلع هللا ىلص-النبً 
سعٌد بن ، و(ٔٔ)، والضحان(ٓٔ)، ومجاهد(5)والثالث:أنه الرشوة فى الحكم، وهو لول ابن عباس

 .(ٔ)وابن زٌد ،(٘ٔ)، وعكرمة(ٗٔ)، وإبراهٌم(ٖٔ)، والحسن(ٕٔ)جبٌر

                                                           

 ، الحاشٌة.ٕٗٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٔ)
 .٘ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .5ٖٔ-1ٖٔ/ٓٔ(:ص5ٕٗٔٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .5ٖٔ/ٓٔ(:ص5ٖٗٔٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .1ٖٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٖٓالوجٌز: (ٙ)
 .ٖٗٔٔ/ٗ(:ص25ٖٙ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)ٖٕٖ/ٓٔ(:ص5ٙ2ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 ٖ٘ٔٔ/ٗ(:ص1ٖٗٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (1)
 .ٕٕٖ/ٓٔ(:ص5ٕٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .5ٖٔ/ٓٔ(:ص5ٗٗٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٕٖٔ/ٓٔ(:ص5٘2ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٖ٘ٔٔ/ٗ(:ص12ٖٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 5ٖٔ-1ٖٔ/ٓٔ(:ص5ٕٗٔٔ، وتفسٌر الطبري)ٖ٘ٔٔ/ٗ(:ص12ٖٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .ٖ٘ٔٔ/ٗ(:ص12ٖٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
 .ٖ٘ٔٔ/ٗ(:ص12ٖٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘ٔ)
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 .(ٕ)الرشوة فً الدٌن. لاله عبدهللاوالرابع: أنه 
والخامس:أنه مهر البؽً، وعسب الفحل، وكسب الحّجام، وثمن الكلب. وهو مروي عن أبً 

 .(ٖ)هرٌرة
للسحت خصال ست: الرشوة فً الحكم، وثمن الكلب، وثمن المٌتة وثمن الخمر، والسادس:أن 

 .(ٗ)وكسب البؽً، وعسب الفحل. وهذا لول عطاء بن أبً رباح
وما كان ٌُعطى الُكهان فً الجاهلٌة. وهذا لول  ،والرشوة فً الحكم ،والسابع: أنه: مهُر البؽً
 .(٘)عبد هللا بن هبٌرة السَّبابً

ًّ والثامن: أنه فً  وحلوان   ،واالستْجعَال فً المضٌة ،وثمن الكلب ،كسب الحجام ومهر البؽ
-من المٌتة. وهذا مروي عن علًوث ،وثمن الخمر ،الكاهن، وعسب الفحل، والرشوة فً الحكم

 .(ٙ)-رضً هللا عنه
" هذه الرؼؾ الذي ٌؤخذها المعلمون من السحت. ٌعنً: إذا :عبد هللا بن شمٌكوالتاسع: ولال 

احتسب بتعلٌمه فجابز أن ٌؤخذ كرى مثله سمعت أبً ٌمول: إذا لم ٌحتسب بالتعلٌم فله أٌؤخذ 
 .(2)الكرى وإذا احتسب بالتعلٌم فذان السحت"

لال ابن عطٌة:" وكل ما ذكر فً معنى السحت فهو أمثلة، ومن أعظمها الرشوة فً  
الحكم واألجرة على لتل النفس، وهو لفظ ٌعم كل كسب ال ٌحل...والسحت الذي عنً أن الٌهود 
ٌؤكلونه هو الرشا فً األحكام واألولاؾ التً تإكل وٌرفد أكلها بمول األباطٌل وخدع العامة 

 .(1)ونحو هذا"
لال الزمخشري:" السحت: كل ما ال ٌحل كسبه، وكانوا ٌؤخذون الرشا على األحكام  

 .(5)وتحلٌل الحرام"
وما  ،ٌا رسول هللا :ُكلُّ لحم أنبَته السُّحت فالنار أولى به. لٌل:" -ملسو هيلع هللا ىلص-وروي عن النبً 

 .(ٓٔ)" الرشوة فً الحكم :السحت ؟ لال
[، أي: ٔٙ :}فٌَُْسِحتَُكْم بِعََذاٍب { ]طه :وله تعالىومنه ل ،وأصل السحت االستبصال

 :(ٔٔ)ولال الفرزدق ،ٌستؤصلكم
 َوَعضُّ َزَماٍن ٌَا اْبَن َمْرَواَن لَْم ٌََدع            ِمَن اْلَماِل إال ُمْسَحتًا أَْو ُمَجلَّؾُ 

 .(ٕٔ)فسمً سحتاً ألنه ٌسحت الدٌن والمروءة

                                                                                                                                                                      

 .ٖٕٖ/ٓٔ(:ص5ٙٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٕٖٓ/ٓٔ(:ص5ٕ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٕٖٓ/ٓٔ(:ص5٘ٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٖ٘ٔٔ/ٗ(:ص1ٖ٘ٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٕٕٖ/ٓٔ(:ص5ٙٗٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٖٕٖ-ٕٕٖ/ٓٔ(:ص5ٙ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٖ٘ٔٔ/ٗ(:ص1ٖٙٙأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 5ٗٔ-5ٖٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (1)
 .ٖٗٙ/ٔالكشاؾ: (5)
، ونسبه لعبد بن  1ٕٗ:  ٕأخرجه السٌوطً فً الدر المنثور ، وٖٕٖ/ٓٔ(:ص5ٙ2ٔٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)

 .-ملسو هيلع هللا ىلص-، وابن مردوٌه مرفوًعا من حدٌث ابن عمر ، عن رسول هللا حمٌد 
باب ما  -)كتاب اإلجارة  ٖٓٙ/ ٘لال الحافظ: رواه ابن جرٌر مرفوعا ورجاله ثمات ولكنّه مرسل". انظر: 

 ٌعطى فً الرلٌة على أحٌاء العرب بفاتحة الكتاب.
، واللسان  2ٖٗ:  ٕ، والخزانة  5ٔت فحول الشعراء : ، وطبما ٙ٘٘، والنمابض :  ٙ٘٘دٌوانه : (ٔٔ)

 )جلؾ( ، وفً ؼٌرها كثٌر. والبٌت من لصٌدته المشهورة ، ولبل البٌت :
ٌَْن أِمٌَر اْلُمْإِمنٌَِن َرَمْت ِبنَا ... ُهُموُم اْلُمنَى واْلَهْوَجُل اْلُمتَعَسَّؾُ    إِلَ
سؾ  : المسلون ببل علم وال دلٌل ، فهو ٌسٌر فٌها بالتعسؾ. الهوجل  : البطن الواسع من األرض. و  المتع 

وٌروى :  أو مجرؾ  ، وهو الذي جرفه الدهر ، أي : اجتاح ماله وأفمره. وٌروى فً  إال مسحت أو مجلؾ  
 .بالرفع فٌهما. ولد تجرؾ النحاة هذا البٌت إعرابًا وتؤوٌبل.

 .ٓٗ/ٕ، والنكت والعٌون:ٕٖٗ/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
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 مضمومة الحاء مثملة،« السحت»وأبو جعفر:لرأ ابن كثٌر، وأبو عمرو، والكسابً، 
ساكنة الحاء خفٌفة، وروى خارجة بن « السحت»ولرأ نافع، وابن عامر، وعاصم، وحمزة:

  .(ٔ)بفتح السٌن وجزم الحاء« أكالون للسحت»مصعب عن نافع: 
ٌْنَُهْم أَْو أَْعِرْض َعْنُهْم{ ]المابدة [، أي:" فإن جاإون ٕٗ :لوله تعالى:}فَإِْن َجاُءوَن فَاْحُكْم بَ

 .(ٕ)ٌتحاكمون إلٌن فالض بٌنهم، أو اتركهم"
تخٌٌر للنبً ملسو هيلع هللا ىلص ولحكام أمته بعده فً أن ٌحكم بٌنهم إذا تراضوا فً  لال ابن عطٌة:"

 .(ٖ)نوازلهم"
ولهذا لٌل: تخٌٌر لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا تحاكموا إلٌه بٌن الحكم واإلعراض  لال البٌضاوي:"

لو تحاكم كتابٌان إلى الماضً لم ٌجب علٌه الحكم، وهو لول للشافعً واألصح وجوبه إذا كان 
المترافعان أو أحدهما ذمٌا ألنا التزمنا الذب عنهم ودفع الظلم منهم، واآلٌة لٌست فً أهل الذمة، 

 .(ٗ)وعند أبً حنٌفة ٌجب مطلما"
ٌْنَُهْم أَْو أَْعِرْض َعْنُهْم{ ]المابدة موله تعالى:}فَإِْن َجاُءونَ فٌمن أرٌد ب  [، ٕٗ :فَاْحُكْم بَ
 وجهان:
وهذا لول  ،أن ٌحكم بٌنهما بالرجم أو ٌدع -ملسو هيلع هللا ىلص-الٌهودٌان اللذان زنٌا خٌّر رسول هللا  :أحدهما

 .(5)، وعبدهللا بن كثٌر(1)، وابن شهاب الزهري(2)، ومجاهد(ٙ)، والحسن(٘)ابن عباس
صلى -أنها فً نفسٌن من بنً لرٌظة وبنً النضٌر لتل أحدهما صاحبه فّخٌر رسول هللا  :والثانً

فً رواٌة -وهذا لول ابن عباس ،عند احتكامهما إلٌه بٌن أن ٌحكم بالمود أو ٌدع -هللا علٌه وسلم
 .(ٕٔ)، وابن زٌد(ٔٔ)، ولتادة(ٓٔ)أخرى

ٌْبًا{ ]المابدةلوله تعالى:}َوإِْن تُْعِرْض َعْنُهْم فَلَْن   وَن َش [، أي:" فإن لم تحكم ٕٗ :ٌَُضرُّ
 .(ٖٔ)بٌنهم فلن ٌمدروا على أن ٌضرون بشًء"

أو أعرض عنهم. فجعل هللا له  ،إن جاءون فاحكم بٌنهم بما أنزل هللا :ٌموللال لتادة:" 
 .(ٗٔ)وإن شاء أعرض عنهم" ،فً ذلن ُرْخصة، إن شاء حكم بٌنهم

فاحكم بٌنهم  ،ال: إذا أتان المشركون فحكَّمون فٌما بٌنهمإبراهٌم والشعبً، لاروي عن  
 .(٘ٔ)أو أعرض عنهم وخلِّهم وأهَل دٌنهم" ،بحكم المسلمٌن وال تعُده إلى ؼٌره

لى هللا علٌه وسلم من ضررهم إذ أعرض -ص–أمن هللا تعالى نبٌه  لال ابن عطٌة:" 
ى كل حال، وهذا نحو من لوله عنهم وحمر فً ذلن شؤنهم، والمعنى أنن منصور ظاهر األمر عل

وُكْم{ ]آل عمران تعالى للمإمنٌن:  .(ٙٔ)["ٔٔٔ :}لَْن ٌَُضرُّ

                                                           

 .ٓ٘٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٔ)
 .٘ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .5ٗٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٖ)
 .2ٕٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٗ)
 .ٕٖٙ-ٕٖ٘/ٓٔ(:ص52ٕٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٓٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .ٕٖ٘/ٓٔ(:ص52ٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٕٖ٘/ٓٔ(:ص52ٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٕٖٙ/ٓٔ(:ص52ٖٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .2ٕٖ-ٕٖٙ/ٓٔ(:ص52ٗٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٖٖٓ/ٓٔ(:ص51ٗٔٔ، و)ٖٙٔ-ٖ٘ٔ/ٓٔ(:ص5ٖ2ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .1ٕٖ-2ٕٖ/ٓٔ(:ص52ٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .٘ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .ٖٖٓ/ٓٔ(:ص51ٗٔٔأخرجه الطبري) (ٗٔ)
 .ٖٖٓ/ٓٔ(:ص51٘ٔٔأخرجه الطبري) (٘ٔ)
 .5٘ٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٙٔ)
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بؤن ٌعادون إلعراضن عنهم فإن هللا سبحانه وتعالى ٌعصمن من  لال البٌضاوي:" 
 .(ٔ)الناس"

ٌْنَُهْم بِاْلِمْسِط { ]المابدة  [، أي:" وإن حكمت فاحكم ٕٗ :لوله تعالى:}َوإِْن َحَكْمَت فَاْحُكْم بَ
 .(ٕ)بٌنهم بالعدل"

 .(ٖ)أي: بالعدل الذي أمر هللا به" لال البٌضاوي:" 
أي: إن اخترت أن تحكم بٌنهم فً نازلة ما }فاحكم بٌنهم بالمسط{، أي:  لال ابن عطٌة:" 

ا الْ  مَاِسُطوَن بالعدل، ٌمال: ألسط الرجل إذا عدل وحكم بالحك ولسط إذا جار، ومنه لوله: }َوأَمَّ
 .(ٗ)[ "٘ٔ :فََكانُوا ِلَجَهنََّم َحَطبًا{ ]الجن

َ ٌُِحبُّ اْلُمْمِسِطٌَن{ ]المابدة   .(٘)[، أي:" إن هللا ٌحب العادلٌن"ٕٗ :لوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ
 .(ٙ)ٌعنً: المعدلٌن فً المول والفعل" لال أبو مالن:" 
 .(2)فٌحفظهم وٌعظم شؤنهم" لال البٌضاوي:" 
 :(1)واختلفوا فً التخٌٌر فً الحكم بٌنهم، هل هو ثابت أو منسوخ ؟ على لولٌن 

َّبِْع أَْهَواَءُهْم{ أحدهما: أن التخٌٌر  ُ َواَل تَت ٌْنَُهْم بَِما أَْنَزَل َّللاَّ منسوخ بموله تَعَالَى: }َوأَِن اْحُكْم بَ
، (ٕٔ)، وعكرمة(ٔٔ)حسن، وال(ٓٔ)، وعمر بن عبدالعزٌز(5)[، وهذا لول ابن عباس5ٗ :]المابدة
 .(1ٔ)، والزهري(2ٔ)، وعطاء الخراسانً(ٙٔ)، وزٌد بن أسلم(٘ٔ)، والسدي(ٗٔ)، ولتادة(ٖٔ)ومجاهد

 .أن الحكم بٌنهم واجب على من تحاكموا إلٌه من حكام المسلمٌنوعلى هذا المول ٌَجب 
ولوله: آٌة المبلبد.  -ٌعنً المابدة -لال ابن عباس:" آٌتان نسختا من هذه اآلٌة السورة 

ٌْنَُهْم أَْو أَْعِرْض َعْنُهْم{ مخٌر إن شاء حكم بٌنهم وإن شاء أعرض  -ملسو هيلع هللا ىلص-وكان النبً  ،(5ٔ)}فَاْحُكْم بَ
َّبِْع أَْهَواَءُهْم{ ُ َواَل تَت ٌْنَُهْم بَِما أَْنَزَل َّللاَّ فؤمر ، (ٕٓ)عنهم، فردهم إلى أحكامهم، فنزلت }َوأَِن اْحُكْم بَ

 .(ٕٔ) أن ٌحكم بٌنهم بما فً كتابنا"رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
وأن كل حاكم من حكام المسلمٌن مخٌر فى الحكم بٌن أهل الذمة بٌن والثانً:أن التخٌٌر ثابت، 

 .(ٔ)، وإبراهٌم النخعً(ٕٕ)وهذا لول عامر الشعبً  أن ٌحكم أو ٌدع

                                                           

 .2ٕٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٔ)
 .٘ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٕٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٖ)
 .5٘ٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٗ)
 .٘ٔٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٖٔٔ/ٗ(:ص5ٖٖٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .2ٕٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (2)
 .55انظر: لبلبد المرجان فً بٌان الناسخ والمنسوخ فً المرآن: (1)
 .ٖٙٔٔ-ٖ٘ٔٔ/ٗ(:ص11ٖٙ، وتفسٌر ابن ابً حاتم)ٖٖٓ/ٓٔ(:ص51ٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٕٖٖ/ٓٔ(:ص55ٕٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 ، ذكره دون إسناد.ٖٙٔٔ/ٗانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٔٔ)
، وتفسٌر ابن ابً ٖٖٔ،ٖٖٓ/ٓٔ(:ص511ٔٔ(، و)512ٔٔ(، و)51ٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)

 ، ذكره دون إسناد.ٖٙٔٔ/ٗحاتم:
 .ٖٖٔ/ٓٔ(:ص515ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .ٖٖٔ/ٓٔ(:ص55ٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 ، ذكره دون إسناد.ٖٙٔٔ/ٗ، وتفسٌر ابن ابً حاتم:ٕٖٖ/ٓٔ(:ص55٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 ، ذكره دون إسناد.ٖٙٔٔ/ٗر ابن ابً حاتم:انظر: تفسٌ (ٙٔ)
 ، ذكره دون إسناد.ٖٙٔٔ/ٗانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (2ٔ)
 .ٕٖٖ/ٓٔ(:ص55ٗٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (1ٔ)
 [.ٕٗ]سورة المابدة : (5ٔ)
 [.5ٗ]سورة المابدة : (ٕٓ)
 .ٖٙٔٔ-ٖ٘ٔٔ/ٗ(:ص11ٖٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .ٖٙٔٔ/ٗ(:ص5ٖٓٙانظرن تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕٕ)
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مخٌر بها فً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -النبً لال الزجاج:" أجمعت العلماء على أن هذه اآلٌة تدل على أن 
 .(ٕ)الحكم بٌن أهل الذمة"

ولال كثٌر من العلماء هً محكمة وتخٌٌر الحكام باق، وهذا هو  لال ابن عطٌة:"
 .(ٖ)األظهر إن شاء هللا"

إن حكم هذه  :لول من لال ،وأولى المولٌن فً ذلن عندي بالصواب لال اإلمام الطبري:"
 ،وأن للحكَّام من الِخٌار فً الحكم بٌن أهل العهد إذا ارتفعوا إلٌهم فاحتكموا ،نسخاآلٌة ثابٌت لم ٌ

 مثُل الذي جعله هللا لرسوله ملسو هيلع هللا ىلص من ذلن فً هذه اآلٌة. ،وترِن الحكم بٌنهم والنظر
 :بموله َزعموا أنه نسخ ،ألن المابلٌن إن حكم هذه اآلٌة منسوخ ،وإنما للنا ذلن أوالهما بالصواب

ُ{ ]سورة المابدة ٌْنَُهْم بَِما أَنزَل َّللاَّ إال ما كان نفًٌا لحكٍم  ،[، والنسخ ال ٌكون نسًخا5ٗ :}َوأَِن اْحُكْم بَ
ٌِْره بكّلِ معانٌه حتى ال ٌجوز اجتماع الحكم باألمرٌن جمٌعًا على ِصّحته بوجه من الوجوه  ،َؼ

 بما أؼنى عن إعادته فً هذا الموضع. 
وأن احكم بٌنهم بما أنزل هللا : ذلن كذلن وكان ؼٌر مستحٌل فً الكبلم أن ٌمالوإْذ كان 

 ،إذا اخترت ذلن ،باختٌارن الحكم بٌنهم ،وأن أحكم بٌنهم بما أنزل هللا إذا حكمت بٌنهم :ومعناه ،
كم إّن له الخٌار فً الح :إذ كان لد تمدَّم إعبلم الممول له ذلن من لابِله ،ولم تختر اإلعراض عنهم

}وأن احكم بٌنهم بما أنزل هللا{، أنه ناسٌخ  :وترن الحكم كان معلوًما بذلن أن ال داللة فً لوله
لوله:}فإن جاءون فاحكم بٌنهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن ٌضرون شٌبًا وإن حكمت 

دلَّ علٌه  بل هو دلٌل على مثل الذي ،فاحكم بٌنهم بالمسط{، لما وصفنا من احتمال ذلن ما بٌََّنَّا
 وإن حكمت فاحكم بٌنهم بالمسط  .: لوله

وال نفً أحد  ،وإْذ لم ٌكن فً ظاهر التنزٌل دلٌٌل على نسخ إحدى اآلٌتٌن األخرى
األمرٌن حكم اآلخر ولم ٌكن عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص خبٌر ٌصحُّ بؤن أحدهما ناسخ صاحبَه وال من 

وٌوافك حكُمه  ،لنا من أن كبل األمرٌن ٌإٌِّد أحدهما صاحبهالمسلمٌن على ذلن إجماعٌ  صحَّ ما ل
 .(ٗ)وال نسخ فً أحدهما لآلخر" ،حكَمه

 الفوابد:
أن الرشوة ُسْحٌت وحرام وباطل، واآلٌة فٌها على أن الرشوة عند الٌهود أٌضا حرام ولوال  -ٔ

 جمٌع أهل الكتاب.حرمته عندهم ما َعٌََّرهم هللا بموله: }أكالون للسحت{، وهو حرام عند 
والرشوة وباء خطٌر، إذا فشت فً المجتمع خرب نظامه، واستطال األشرار على 

 .-والعٌاذ باهلل -األخٌار، وأهٌن الحك، فهً سحت وباطل، وهً من أعظم الحرام
األوضاع الدٌنٌة لؤلللٌات ٌحكمها المبدأ المرآنً العام، لال تعالى: } الَ إِْكَراهَ فًِ ومنها أن -ٕ
ٌِن{ ]البمرة، آٌة: ال  [.ّٕٙ٘دِ

واألوضاع المدنٌة واألحوال الشخصٌة لؤلللٌات، تحكمها شرٌعة اإلسبلم إن هم تحاكموا 
وَن  ٌْنَُهم أَْو أَْعِرْض َعْنُهْم َوإِن تُْعِرْض َعْنُهْم فَلَن ٌَُضرُّ إلٌنا، لال تعالى: } فَإِن َجآُإوَن فَاْحُكم بَ

ٌْبًا َوإِْن َحَكْمَت فَاْحكُ  ٌْنَُهْم بِاْلِمْسِط{]المابدة، آٌة: َش [، فإن لم ٌتحاكموا إلٌنا كان علٌهم أن ٕٗم بَ
ٌَْؾ  ٌتحاكموا إلى شرابعهم ما دامت تنتمً ـ عندهم ـ ألصل إلهً: كما سٌاتً فً اآلٌة التالٌة:}َوَك

ُمونََن َوِعنَدُهُم التَّْوَراةُ فٌَِها ُحْكُم َّللّاِ ثُمَّ ٌَتََولَّْوَن مِ   [.ٖٗن بَْعِد َذِلَن{]المابدة، آٌة: ٌَُحّكِ
أن الحاكم المسلم مخٌر فً الحكم بٌن أهل الكتاب، إن شاء حكم بٌنهم وإن شاء أحالهم على -ٕ

 علمابهم.
 وجوب العدل فً الحكم ولو كان المحكوم علٌه ؼٌر مسلم. -ٕ

                                                                                                                                                                      

 .ٖٙٔٔ/ٗ(:ص5ٖٓٙانظرن تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .22ٔ/ٕمعانً المرآن: (ٕ)
 .5ٗٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٖ)
 .ٖٖٗ-ٖٖٖ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
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هللا فمد حكم أن حكم هللا أحسن األحكام، والشرع هو ما أنزل هللا، فكل من حكم بما أنزل -ٖ
بالعدل، لكن العدل لد ٌتنوع بتنوع الشرابع والمناهج، فٌكون العدل فً كل شرعة بحسبها، ولهذا 

َ ٌُِحبُّ اْلُمْمِسِطٌن{. ٌْنَُهْم بِاْلِمْسِط إِنَّ َّللاَّ  لال تعالى: }َوإِْن َحَكْمَت فَاْحُكْم بَ
 

 المرآن
ُمونََن َوِعْنَدُهُم التهْوَرا ٌَْؾ ٌَُحّكِ ِ ثُمه ٌَتََولهْوَن ِمْن بَْعِد َذِلَن َوَما أُولَئَِن بِاْلُمْإِمنٌَِن }َوَك ةُ فٌَِها ُحْكُم َّللاه

 [ٖٗ :({ ]المائدةٖٗ)
 التفسٌر:

وهم ال ٌإمنون بن، وال  -أٌها الرسول-إنَّ صنٌع هإالء الٌهود عجٌب، فهم ٌحتكمون إلٌن 
فٌها حكم هللا، ثم ٌتولَّون ِمن بعد حكمن إذا لم بكتابن، مع أن التوراة التً ٌإمنون بها عندهم، 

ٌُرضهم، فجمعوا بٌن الكفر بشرعهم، واإلعراض عن حكمن، ولٌس أولبن المتصفون بتلن 
 الصفات، بالمإمنٌن باهلل وبن وبما تحكم به.

ِ{ ]الما  ُمونََن َوِعْنَدُهُم التَّْوَراةُ فٌَِها ُحْكُم َّللاَّ ٌَْؾ ٌَُحّكِ [، أي:" كٌؾ ٖٗ :بدةلوله تعالى:}َوَك
ٌحّكمن ٌا دمحم هإالء الٌهود وٌرضون بحكمن وعندهم التوراة فٌها حكم هللا ٌرونه وال ٌعملون 

 .(ٔ)به؟"
 .(ٕ)فؤخبر هللا بحكمه فً التوراة" ،حدود هللا :ٌعنً لال ابن عباس:" 
 ،بٌان هللا ما تشاجروا فٌه من شؤن لتٌلهم ثم ٌتولون من بعد ذلن  :أي لال لتادة:" 

 .(ٖ)اآلٌة"
ٌعٌِّرهم: وكٌؾ ٌحكمونن وعندهم التوراة  -ٌعنً الرب تعالى ذكره-لال  لال السدي:" 

 .(ٗ)الرجم" :ٌمول ،فٌها حكم هللا 
مع  لمن ال ٌإمنون به وبكتابه، وكٌؾ ٌحكمونن تعجٌب من تحكٌمهم لال الزمخشري:" 

 .(٘)أن الحكم منصوص فً كتابهم الذي ٌدعون اإلٌمان به"
لال الواحدي:" عجَّب هللا نبٌه علٌه السبلم من تحكٌم الٌهود إٌَّاه بعد علمهم بما فً  

ه" انً وحّدِ  .(ٙ)التَّوراة من حكم الزَّ
}وكٌؾ{أداة تعجب، وهو استبماء درجة وجودة تحكٌمهم  لال عبدالماهر الجرجانً:" 

ون" -علٌه السبلم- النبً  .(2)وتسلٌمهم له وهم به منكرون مع  مخالفتهم التوراة وهم به ممرُّ
وهم ال ٌإمنون به وعندهم الحكم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أنكر هللا تعالى تحكٌمهم للنبً  لال الراؼب:" 

 .(1)فً التوراة، والمعنى هاتٌن الحالتٌن مستنكر بتحكٌمهم إٌان"
فٌرضون بن حكًما بٌنهم   ،بٌنهم ،ٌا دمحم ،وكٌؾ ٌحكمن هإالء الٌهودلال الطبري:أي:" 

ون بها أنها حك ،وعندهم التوراة  التً أنزلتها على موسى وأنها كتابً الذي أنزلته إلى  ،التً ٌمرُّ
وٌعلمون أن  ،وال ٌتدافعونه ،ٌعلمون ذلن ال ٌتناكرونه ،نبًٌ، وأن ما فٌه من حكم فمن حكمً

ٌتركون الحكم  :ٌمول ،وهم مع عملهم بذلن  ٌتولون  ،حكمً فٌها على الزانً المحصن الرجم
ًّ وعصٌانًا لً، وهذا ،بعد العلم بحكمً فٌه ،به وإن كان من هللا تعالى ذكره خطابًا  ،جراءة عل

 ،كٌؾ تمّرون :ة. ٌمول لهم تعالى ذكرهفإنه تمرٌٌع منه للٌهود الذٌن نزلت فٌهم هذه اآلٌ ،لنبٌه ملسو هيلع هللا ىلص
وأنتم تتركون حكمً الذي  ،مع جحودكم نبوته وتكذٌبكم إٌاه ،بحكم نبًٌّ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ،أٌها الٌهود

                                                           

 1ٖٔ.صفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .2ٖٖ/ٓٔ(:صٖٕٓٓٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .2ٖٖ/ٓٔ(:صٕٗٓٓٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .2ٖٖ/ٓٔ(:صٕ٘ٓٓٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٖٙٙ/ٔالكشاؾ: (٘)
 .ٕٖٓالوجٌز: (ٙ)
 .2ٕٙ/ٕدرج الدرر: (2)
 .5ٖ٘-1ٖ٘/ٗتفسٌر الراؼب األصفهانً: (1)
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فإْذ كنتم تتركون حكمً  :جاءكم به موسى من عند هللا ؟ ٌمول ،تمرون به أنه حك علٌكم واجبٌ 
فؤنتم بترن حكمً الذي ٌخبركم به نبًٌِّ دمحم  ،نبّوته فً كتابًالذي جاءكم به موسى الذي تمّرون ب

ته " ،أْحَرى -أنه حكمً   .(ٔ)مع جحودكم نبوَّ
لوله تعالى: }وعندهم التوراة فٌها حكم هللا{ ٌدل على أن حكم التوراة  لال الجصاص:" 

رٌعة لنا لم ٌنسخ؛ ألنه لو نسخ فٌما اختصموا فٌه لم ٌكن منسوخا، وأنه صار بمبعث النبً ملسو هيلع هللا ىلص ش
لم ٌطلك علٌه بعد النسخ أنه حكم هللا، كما ال ٌطلك أن حكم هللا تحلٌل الخمر أو تحرٌم السبت. 
وهذا ٌدل على أن شرابع من لبلنا من األنبٌاء الزمة لنا ما لم تنسخ، وأنها حكم هللا بعد مبعث 

 .(ٕ)"-ملسو هيلع هللا ىلص-النبً 
ِ{ ]المابدةوفً لوله   ُمونََن َوِعْنَدُهُم التَّْوَراةُ فٌَِها ُحْكُم َّللاَّ ٌَْؾ ٌَُحّكِ [، ثبلثة ٖٗ :تعالى:}َوَك

 :(ٖ)ألوال
، (٘)، والسدي(ٗ)وهذا لول الحسنألنهم اختصموا إلٌه فً حد الزنا. حكم هللا بالرجم،  :أحدها

 .(ٙ)واختٌار الواحدي
 .(2)وهذا لول لتادة ا فً ذلن.ألنهم اختصمو حكم هللا بالمود،  :والثانً

حكم هللا بالرجم للمحصن والمحصنة، واإلٌمان بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص والتصدٌك له. وهذا لول مماتل  والثالث:
 .(1)بن حٌان

وجابز أن ٌكونوا تحاكموا إلٌه فٌهما جمٌعا من الرجم والمود... فؤخبر  لال الجصاص:" 
تعالى أنهم لم ٌتحاكموا إلٌه تصدٌما منهم بنبوته، وإنما طلبوا الرخصة؛ ولذلن لال: }وما أولبن 
بالمإمنٌن{، ٌعنً: هم ؼٌر مإمنٌن بحكمن أنه من عند هللا مع جحدهم بنبوتن وعدولهم عما 

مما فً التوراة. وٌحتمل أنهم حٌن طلبوا ؼٌر حكم هللا ولم ٌرضوا به فهم  ٌعتمدونه حكما هلل
 .(5)كافرون ؼٌر مإمنٌن "

[، أي:"ثم ٌعرضون عن حكمن ٖٗ :لوله تعالى:}ثُمَّ ٌَتََولَّْوَن ِمْن بَْعِد َذِلَن{ ]المابدة
 . (ٓٔ)الموافك لكتابهم بعد أن وضح لهم الحك وبان"

 .(ٕٔ)بعد البٌان"، "(ٔٔ)تولون عن الحك"لال مماتل بن حٌان:" ٌعنً: ٌ
ثم ٌعرضون من بعد تحكٌمن عن حكمن الموافك لما فً كتابهم ال  لال الزمخشري:أي:" 

 .(ٖٔ)ٌرضون به"
أي: ]ثم[ ٌتركون حكم التوراة جرأة على هللا، وهذا تمرٌع للٌهود، ألنهم  لال مكً:"

تركوا حكم ما فً أٌدٌهم من كتابهم، ورجعوا إلى حكم النبً علٌه السبلم وهم ٌجحدون 
 .(ٗٔ)نبوته"

 [، لوالن:ٖٗ :وفً لوله تعالى:}ثُمَّ ٌَتََولَّْوَن ِمْن بَْعِد َذِلَن{ ]المابدة

                                                           

 .2ٖٖ-ٖٖٙ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٗ٘/ٕأحكام المرآن: (ٕ)
 .ٔٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .2ٗ٘/ٕانظر: أحكام المرآن للجصاص: (ٗ)
 .2ٖٖ/ٓٔ(:صٕ٘ٓٓٔانظر تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٕٖٓانظر: الوجٌز: (ٙ)
 .2ٖٖ/ٓٔ(:صٕٗٓٓٔانظر: الطبري) (2)
 .2ٖٔٔ/ٗ(:ص5ٖ٘ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (1)
 .2ٗ٘/ٕأحكام المرآن: (5)
 1ٖٔصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .2ٖٔٔ/ٗ(:ص5ٖٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .2ٖٔٔ/ٗ(:ص52ٖٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .ٖٙٙ/ٔالكشاؾ: (ٖٔ)
 .2ٕ٘ٔ/ٖالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٗٔ)
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ما تركوا من كتاب هللا، أي: بعد حكم هللا فً التوراة . وهذا لول عبدهللا بن  ،أن تولٌهم ::أحدهما
 .(ٔ)كثٌر

 .(ٖ)، واختاره الواحدي(ٕ)بعد تحكٌمن. ذكره الماوردي :والثانً
 .(ٗ)والثالث: بعد البٌان. وهذا لول مماتل بن حٌان

[، أي:"ولٌس أولبن المتصفون بتلن ٖٗ :لوله تعالى:}َوَما أُولَبَِن بِاْلُمْإِمنٌَِن{ ]المابدة 
 .(٘)الصفات، بالمإمنٌن باهلل وبن وبما تحكم به"

 .(ٙ)ٌعنً: الٌهود"لال مماتل بن حٌان: " 
 .(2)أي: ما من فعل هذا بمإمن" لال مكً:"

بكتابهم كما ٌدعون. أو وما أولبن بالكاملٌن فً اإلٌمان على سبٌل  لال الزمخشري:أي:" 
 .(1)التهكم بهم"

 .(5)أي: ال ٌصدلونن فٌما تحكم به، والواو واو حال" لال الراؼب:" 
الذي حكم به  ،من تولّى عن حكم هللا :أي -لٌس من فعل هذا الفعل  :ٌمول لال الطبري:" 

فً خلمه بالذي صدَّق هللا ورسوله فؤلّر بتوحٌده ونبّوة نبٌه صلى  ،فً كتابه الذي أنزله على نبٌه
 .(ٓٔ)ذلن لٌس من فِعل أهل اإلٌمان"ألن  ،هللا علٌه وسلم

أي: لٌس هذا دأب المإمنٌن، ولٌسوا حرٌٌن باإلٌمان. ألنهم جعلوا آلهتهم  لال السعدي:" 
 .(ٔٔ)أهواءهم، وجعلوا أحكام اإلٌمان تابعة ألهوابهم"

 .(ٕٔ)االنصراُؾ عنه ،وأصل  التولى عن الشًء 
 :(ٖٔ)[، لوالنٖٗ :بِاْلُمْإِمنٌَِن{ ]المابدةلوله تعالى:}َوَما أُولَبَِن وفً  

 أي فى تحكٌمن أنه من عند هللا مع جحودهم نبوتن . :أحدهما
 ٌعنً فى تولٌهم عن حكم هللا ؼٌر راضٌن به . :والثانً
 الفوابد:

 تمرٌر كفر الٌهود وعدم إٌمانهم.-ٔ
محرفة من التوراة واإلنجٌل بداللة  ومن الفوابد: أنه كان حتى عهد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص نسخ ؼٌر -ٕ

ُمونََن 2ٗلوله تعالى: }َوْلٌَْحُكْم أَْهُل اإِلنِجٌِل بَِما أَنَزَل هللاُ فٌِِه{ ]المابدة:  ٌَْؾ ٌَُحّكِ [ ولوله: }َوَك
ٍء َحتََّى تُِمٌمُ  ،[َٖٗوِعنَدُهُم التَّْوَراةُ فٌَِها ُحْكُم هللاِ{ ]المابدة:  ًْ واْ التَّْوَراةَ ولوله: }لَْستُْم َعلَى َش

بُِّكْم{ ]المابدة:  ن رَّ ٌُْكم ّمِ  [ . 1َٙواإِلنِجٌَل َوَما أُنِزَل إِلَ
فمد كانت هنان نسخ كثٌرة محرفة وبعض النسخ لم ٌصبها التحرٌؾ، ولكن الٌهود كانوا 
ٌخفونها، ولعّل بعضاً من هذه النسخ ال تزال إلى ٌومنا ٌخفٌها بعض علماء الٌهود والنصارى، 

، نمبلً عن مجلة "أٌكونومست" البرٌطانٌة أن أول (ٗٔ)ر صاحب كتاب "دمحم نبً اإلسبلم"وٌذك
عمل ٌإدٌه المرشح لوظٌفة فً "الكورٌا"، أي: اإلدارٌة المركزٌة للكنٌسة الكاثولوكٌة هو أن 

                                                           

 (.2ٖٖ/ٓٔ(:صٕٕٓٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٔٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .ٕٖٓانظر: الوجٌز: (ٖ)
 .2ٖٔٔ/ٗ(:ص52ٖٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .٘ٔٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٖٔٔ/ٗ(:ص51ٖٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .2ٕ٘ٔ/ٖالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (2)
 .ٖٙٙ/ٔالكشاؾ: (1)
 .5ٖ٘/ٗتفسٌر الراؼب األصفهانً: (5)
 .2ٖٖ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٖٕتفسٌر السعدي: (ٔٔ)
 .2ٖٖ/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٔٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .ٙٗ.انظر: دمحم نبً هللا: (ٗٔ)
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ٌمسم الٌمٌن الممدسة على كتمان كل شًء ٌصل إلى علمه أو ٌمع تحت بصره، من معلومات 
ة الكنٌسة ومواردها إلى جانب ما ٌملكه الفاتٌكان من تحؾ وثروة فنٌة تعتبر خصوصاً عن ثرو

من أثمن الثروات فً العالم. وال شن أن عبارة ثروة فنٌة تشمل مكتبة الفاتٌكان الضخمة بما 
تحوٌه من كتب فً الدٌانة المسٌحٌة لو تركت للبحث العلمً الحر أللمت أضواًء المعة على 

 ٌخ المسٌحٌة فً لرونها األولى المظلمة.حمبة مجهولة من تار
 

 المرآن
بهانٌُِّوَن }إِنها أَْنَزْلنَا التهْوَراةَ فٌَِها ُهداى َونُوٌر ٌَْحُكُم بَِها النهبٌُِّوَن الهِذٌَن أَْسلَُموا ِللهِذٌَن َهاُدوا وَ  الره

ِ َوَكانُوا عَ  ٌِْه ُشَهَداَء فَََل تَْخَشُوا النهاَس َواْخَشْوِن َوََّل َواأْلَْحبَاُر بَِما اْستُْحِفُظوا ِمْن ِكتَاِب َّللاه لَ
ُ فَؤُولَئَِن ُهُم اْلَكافُِروَن )  [ٗٗ :({ ]المائدةٗٗتَْشتَُروا بِآٌَاتًِ ثََمناا لَِلٌَلا َوَمْن لَْم ٌَْحُكْم بَِما أَْنَزَل َّللاه

 التفسٌر:
الذٌن انمادوا -ام، ولد حكم بها النبٌُّون إنا أنزلنا التوراة فٌها إرشاد من الضبللة، وبٌان لؤلحك

فوها، وحكم بها ُعبَّاد الٌهود  -لحكم هللا، وألروا به بٌن الٌهود، ولم ٌخرجوا عن حكمها ولم ٌَُحّرِ
وفمهاإهم الذٌن ٌربُّون الناس بشرع هللا؛ ذلن أن أنبٌاءهم لد استؤمنوهم على تبلٌػ التوراة، وفِْمه 

الربانٌون واألحبار شهداء على أن أنبٌاءهم لد لضوا فً الٌهود  كتاب هللا والعمل به، وكان
بكتاب هللا. وٌمول تعالى لعلماء الٌهود وأحبارهم: فبل تخشوا الناس فً تنفٌذ حكمً؛ فإنهم ال 
كم، ولكن اخشونً فإنً أنا النافع الضار، وال تؤخذوا بترن الحكم  ٌمدرون على نفعكم وال َضّرِ

ا. الحكم بؽٌر ما أنزل هللا من أعمال أهل الكفر، فالذٌن ٌبدلون حكم هللا بما أنزلُت عوًضا حمٌرً 
الذي أنزله فً كتابه، فٌكتمونه وٌجحدونه وٌحكمون بؽٌره معتمدٌن حله وجوازه فؤولبن هم 

 الكافرون.
إنا أنزلنا التوراة  [، أي:"ٗٗ :}إِنَّا أَْنَزْلنَا التَّْوَراةَ فٌَِها ُهًدى َونُوٌر{ ]المابدةلوله تعالى: 

 .(ٔ)على موسى فٌها بٌاٌن واضح ونور ساطع ٌكشؾ ما اشتبه من األحكام"
 .(ٕ)أي: بٌان وضٌاء وتعرٌؾ أن دمحما ملسو هيلع هللا ىلص حك" لال المرطبً:" 
 .(ٖ)ٌعنً بالهدى: الدلٌل . وبالنور: البٌان"لال الماوردي:" 
أي: إنا أنزلنا التوراة على موسى مشتملة على هدى وإرشاد للناس إلى  لال المراؼً:" 

الحك، ونور وضٌاء ٌكشؾ به ما تشابه علٌهم وأظلم، وبهذا الهدى خرج بنو إسرابٌل من وثنٌة 
 .(ٗ)المصرٌٌن وضبللهم، وبذلن النور أبصروا طرٌك االستمبلل فى أمر دٌنهم ودنٌاهم"

ي إلى اإلٌمان والحك، وٌعصم من الضبللة، }ونور{: }فٌها هدى{: ٌهد لال السعدي:" 
ٌْنَا  ٌستضاء به فً ظلم الجهل والحٌرة والشكون، والشبهات والشهوات، كما لال تعالى: }َولَمَْد آتَ

  .(٘)["1ٗ :ُموَسى َوَهاُروَن اْلفُْرلَاَن َوِضٌَاًء َوِذْكًرا ِلْلُمتَِّمٌَن{ ]األنبٌاء
ٌحكم  [، أي:"ٗٗ :النَّبٌُِّوَن الَِّذٌَن أَْسلَُموا ِللَِّذٌَن َهاُدوا{ ]المابدة}ٌَْحُكُم بَِها لوله تعالى:

بالتوراة أنبٌاء بنً إِسرابٌل الذٌن انمادوا لحكم هللا للٌهود، فبل ٌخرجون عن حكمها وال ٌُبّدلونها 
 .(ٙ)وال ٌُحّرفونها"

 .(2)نها"ال ٌخرجون عن حكمها وال ٌبدلونها وال ٌحرفو :أيلال ابن كثٌر:" 
أي: أنزلناها لانونا ٌحكم به النبٌون الذٌن أسلموا وجوههم هلل مخلصٌن  لال المراؼً:" 

موسى ومن بعده من أنبٌاء بنى إسرابٌل إلى عٌسى علٌه السبلم، للذٌن هادوا أي  -له الدٌن

                                                           

 .1ٖٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .11ٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .ٔٗ/ٕالنكت والعٌون: (ٖ)
 .ٖٕٔ/ٙتفسٌر المراؼً: (ٗ)
 .ٕٖٕتفسٌر السعدي: (٘)
 .1ٖٔصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .2ٔٔ/ٖالتفسٌر المٌسر: (2)
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للٌهود خاصة، ألنها شرٌعة خاصة بهم ال عامة، ولم ٌكن لداود وسلٌمان وعٌسى شرٌعة 
  .(ٔ)"دونها

المعنى: ٌحكم بؤحكام التوراة النبٌون بٌن موسى وعٌسى، وكان بٌنهما  لال الزمخشري:" 
ألؾ نبى وعٌسى، للذٌن هادوا ٌحملونهم على أحكام التوراة ال ٌتركونهم أن ٌعدلوا عنها، كما 

هم ما اشتهوه من من حملهم على حكم الرجم وإرؼام أنوفهم، وإبابه علٌ -ملسو هيلع هللا ىلص-فعل رسول هللا 
 .(ٕ)الجلد"

}ٌحكم بها{ بٌن الذٌن هادوا، أي: الٌهود فً المضاٌا والفتاوى }النبٌون لال السعدي:" 
الذٌن أسلموا{ هلل وانمادوا ألوامره، الذٌن إسبلمهم أعظم من إسبلم ؼٌرهم، وهم صفوة هللا من 

وا بها وابتموا ومشوا خلفها، فما الذي العباد. فإذا كان هإالء النبٌون الكرام والسادة لؤلنام لد التد
منع هإالء األراذل من الٌهود من االلتداء بها؟ وما الذي أوجب لهم أن ٌنبذوا أشرؾ ما فٌها من 
اإلٌمان بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص، الذي ال ٌمبل عمل ظاهر وباطن، إال بتلن العمٌدة؟ هل لهم إمام فً ذلن؟ نعم 

إلامة رٌاستهم ومناصبهم بٌن الناس، والتؤكل بكتمان الحك، وإظهار لهم أبمة دأبهم التحرٌؾ، و
  .(ٖ)الباطل، أولبن أبمة الضبلل الذٌن ٌدعون إلى النار"

 :(ٗ)[، وجوهٗٗ :}ٌَْحُكُم بَِها النَّبٌُِّوَن الَِّذٌَن أَْسلَُموا{ ]المابدةلوله تعالى:وفً 
 . -ملسو هيلع هللا ىلص-أنهم جماعة أنبٌاء منهم دمحم  :أحدها

 وحده وإن ذكر بلفظ الجمع . -ملسو هيلع هللا ىلص-المراد نبٌنا دمحم  :والثانً
 ولٌل: كل من بعث من بعد موسى بإلامة التوراة. والثالث:

 :(٘)وفً الذي ٌحكم به من التوراة لوالن
 والمود من الماتل العامد . ،أحدهما: أنه أراد رجم الزانً المحصن

 والمول الثانً: أنه الحكم بجمٌع ما فٌها من ؼٌر تخصٌص ما لم ٌرد به نسخ .
 .(ٙ)"}ِللَِّذٌَن َهاُدوا{، ٌعنً: على الذٌن هادوا، وهم الٌهود":لال الماوردي: ولوله

 ،«ٌهود»ولد اختلفت آراء اللؽوٌٌن والمفسرٌن فً أصل الكلمة التً اشتمت منها كلمة 
 :(2) وسبب تسمٌة الٌهود بهذا االسم، وذكروا وجوها

 أحدها: أنها من )هاد( بمعنى رجع، سموا بذلن حٌن تابوا عن عبادة العجل.
ٌَْن{]سورة األعراؾ :والثانً: أنما سمٌت الٌهود )ٌهود(، من أجل لولهم [، أي: ٙ٘ٔ :}إِنَّا ُهْدنَا إِلَ

 : (ٓٔ)لال الشاعر ،تاببال :(5)،  والهابد(1)تبنا، لاله ابن جرٌج
 إنًِّ اْمُرٌإ ِمْن ُحبِِّه َهابِدُ 

"هدنا إلٌن" أي سكنا إلى أمرن، والهوادة السكون والموادعة.  :أي تابب، ولال ابن عرفة
بفتح  ،«هادوا» :ومنه لوله تعالى: }إِنَّ الَِّذٌَن آَمنُوا َوالَِّذٌَن َهاُدوا{، ولرأ أبو السمال :لال

                                                           

 .ٖٕٔ/ٙتفسٌر المراؼً: (ٔ)
 .2ٖٙ/ٔالكشاؾ: (ٕ)
 .ٕٖٕتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .11ٔ/ٙ، وتفسٌر المرطبً:ٔٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٕٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٕٗ/ٕالنكت والعٌون: (ٙ)
، والدر المصون 2٘ٔ/ ٔ، والمحرر الوجٌز:ٖٖٗ/ ٔوتفسٌر المرطبً:، ٖٗٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: 2)
 اللسان، مادة: "هود"،،ؤٖٖ/ٕ، واللباب فً علوم الكتاب:٘ٓٗ/ ٔ:

 .ٖٖٗ-ٕٖٗ/ٔوتفسٌر المرطبً: 
 .ٖٗٔ/ٕ(:ص5ٗٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)1)
( لٌل: )هود(: جمع هابد كعوذ جمع عابذ ولٌل : مصدر ٌستوي فٌه الواحد وؼٌره ولٌل : إنه مخفؾ ٌهود 5)

بحذؾ الٌاء وهو ضعٌؾ وعلى المول بالجمعٌة ٌكون أسم كان مفردا عابدا على من بإعتبار لفظها وجمع الخبر 
 (.5ٖ٘/ٔبإعتبار معناها وهو كثٌر فً الكبلم خبلفا لمن منعه.)انظر: التحرٌر والتنوٌر: 

 ، ولم أتعرؾ على لابله.ٖٖٗ/ٔ( البٌت ورد فً تفسٌر المرطبً: ٓٔ)
 .ٕٖٗ/ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٔٔ)
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بت،  والثالث: نُِسبُوا إلى ٌهوذا أكبر ولد ٌعموب، فملبت العرُب الذال داالً، ألن األعجمٌة إذا ُعّرِ
 ؼٌرت من لفظها .

والرابع: أنها مشتمة من هاد، ٌهود؛ فالهود:المٌل والرجوع؛ ألن الٌهود كانوا كلما جاءهم نبً أو 
 رسول هادوا إلى ملكهم ودلوه علٌه لٌمتلوه.

وٌد، وهو النطك فً سكون وولار ولٌن، وسموا بذلن ألنهم ٌتهودون عند والخامس: أنه من الته
 :(ٕ)، وأنشد لول الراعً النمٌري(ٔ)لراءة التوراة. حكاه ابن عطٌة عن الزهراوي

دِ  َدافَى بالِؽنَاِء الُمَهوَّ ْعَن بالضَُّحى                لرٌَض الرُّ  وخوٌد من البلبً تََسمَّ
 وهً الخضوع، فـ}هدنا إلٌن{، أي: خضعنا إلٌن. والسادس: أنه من الهوادة،

، أي: تحرن، ومنه سمً الٌهود؛ لتحركهم فً دراستهم، لاله أبو عمرو بن «هاد ٌهٌد» والسابع:
 .(ٖ)العبلء

 -وأما من حٌث نسبة هذا االسم فمٌل: نسبة إلى ٌهوذا بالذال المعجمة، وهو ابن ٌعموب 
جرٌا على عادتها فً  المعجمة إلى الدال المهملة،  ، فؽٌرته العرب من الذال-علٌه السبلم 

التبلعب باألسماء األعجمٌة، فعرب ونسب الواحد إلٌه، فمٌل ٌهودي، ثم حذؾ الٌاء فً الجمع، 
 .(ٗ) فمٌل ٌهود

ولد ورد بؤن الٌهود ٌرجعون إلى بماٌا جماعة ٌهوذا الذٌن سباهم نبوخذ نّصر إلى بابل  
 1٘ٙ-5ٖٔء سموا كذلن نسبة إلى مملكة ومنطمة ٌهوذا )فً المرن السادس )ق.م(، وهإال

ق.م(، ولم تستعمل هذه التسمٌة إال فً عهد مملكة ٌهوذا، لذلن فهً تسمٌة متؤخرة وال صلة لها 
كانت اسم مدٌنة  -ٌهوذا-بٌهوذا وٌعموب، اللذٌن عاشا فً المرن السابع عشر لبل المٌبلد، ولعل 

بعد أن نزحت جماعة موسى علٌه السبلم إلى فلسطٌن تكونت فً فلسطٌن منذ عهد الكنعانٌٌن، ف
بحوالً ألؾ عام فً منطمة ٌهوذا الكنعانٌة،  -ٌهوذا-مملكة ٌهوذا بعد عصر ٌعموب وابنه 

 .(٘)فسمٌت باسمها، ثم انتشر استعمال اسم الٌهود بعد السبً البابلً منذ المرن السادس للمٌبلد
}إِنَّ الَِّذٌَن آَمنُوا َوالَِّذٌَن َهاُدوا  كما فً لوله تعالى:ولد ذكروا فً المرآن بعبارات عدة،  

ِ َواْلٌَْوِم اآْلِخِر َوَعِمَل َصاِلًحا فَلَُهْم أَْجُرُهْم ِعْنَد َربِِّهمْ  ابِبٌَِن َمْن آَمَن بِاّللَّ  َواَل َخْوٌؾ َوالنََّصاَرى َوالصَّ
ٌِْهْم َواَل ُهْم ٌَْحَزنُوَن{ ]البمرة }َولَالُوا ُكونُوا ُهوًدا أَْو نََصاَرى تَْهتَُدوا لُْل  له تعالى:[، ولوٕٙ :َعلَ

[، واآلٌات فً ذكرهم باسم الٌهود ٖ٘ٔ :بَْل ِملَّةَ إِْبَراِهٌَم َحنٌِفًا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن{ ]البمرة
من الذٌن وذكر شٌخ االسبلم: " أن هإالء المذكورٌن فً اآلٌة، الذٌن أثنى هللا علٌهم  كثٌرة،

كانوا مسلمٌن مإمنٌن لم ٌبدلوا ما أنزل هللا وال كفروا بشًء مما أنزل هللا؛  هادوا والنصارى
فالٌهود والنصارى صاروا كفاراً من جهة تبدٌلهم لما أنزل هللا، ومن جهة كفرهم بما أنزل على 

 .(ٙ)دمحم"
وهو لفظ أعم من ولهذا فإن لفظ الٌهود هو اسم خاص بالمنحرفٌن من بنً إسرابٌل..   

وذلن ألن لفظة ٌهود تطلك على العبرانٌٌن وعلى ؼٌرهم  (ٔ)و"بنً إسرابٌل" (2)لفظة "عبرانٌٌن"

                                                           

 .2٘ٔ/ٔانظر: المحرر الوجٌز: (ٔ)
ومماٌٌس اللؽة، مادة"ردؾ"، وأساس الببلؼة،  انظر: تهذٌب اللؽة، باب ا"الهاء والدال"، و"خوط"، (ٕ)

باب"ردؾ"، والعباب الزاخر،"ردؾ"، واللسان، مادة"ردؾ"، وتاج العروس، مادة"وخد"، "هود"، "ردؾ"، 
 ..ٖٙ، وواللباب:2٘ٔ/ٔ، والمحرر الوجٌز:12ٕ/ٗوؼرٌب الحدٌث للماسم بن سبلم:

 .ٖٖٔ/ٕانظر: اللباب فً علوم الكتاب: (ٖ)
/ ٔ، والدر المصون :2٘ٔ/ ٔ، والمحرر الوجٌز:ٖٖٗ/ ٔن، مادة: "هود"، و تفسٌر المرطبً:انظر: اللسا(ٗ)

 .ٖٖٔ/ٕ، واللباب فً علوم الكتاب:٘ٓٗ
 .5ٕ٘( انظر: مفصل العرب والٌهود فً التارٌخ: ٘)
 (.5ٔ/ٕٔ(مجموع الفتاوى )ٙ)
إنهم سموا بذلن نسبة إلى إبراهٌم علٌه اختلفت اآلراء فً سبب تسمٌتهم بـ"العبرٌٌن" أو "العبرانٌٌن"، لٌل: (2)

الصبلة والسبلم نفسه، فمد ذكر فً سفر التكوٌن باسم: "إبراهٌم العبرانً"، ألنه عبر نهر الفرات وأنهاراً أخرى، 
ولٌل إنهم: سموا بالعبرانٌٌن نسبة إلى "ِعْبر "، و هو الجد الخامس إلبراهٌم علٌه الصبلة والسبلم، و الرأي 

إن سبب التسمٌة ٌرجع إلى الموطن األصلً لبنً إسرابٌل، ذلن أنهم فً األصل كانوا من األمم  الثالث ٌمول:
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ممن دخل فً دٌن الٌهود وهو لٌس منهم، وفً الحمٌمة أنه ال ٌستطٌع أحد أن ٌجزم بتحدٌد 
د دلٌل على التارٌخ الذي أطلمت فٌه هذه التسمٌة على بنً إسرابٌل وسبب إطبللها، لعدم وجو

ذلن ال من الكتاب وال من السنة، وإنما بنٌت االجتهادات  السابمة على تخمٌنات لؽوٌة ال تموم 
بها حجة؛ ؼٌر أننا نستطٌع أن نستنتج من االستعمال المرآنً لكلمة "ٌهود" أن هذه التسمٌة إنما 

م ٌرد فً المرآن أطلمت علٌهم بعد انحرافهم عن عبادة هللا وعن الدٌن الصحٌح، وذلن ألنه ل
الكرٌم إطبلق الٌهود على سبٌل المدح، بل لم تذكر عنهم إال فً معرض الذم والتحمٌر، وإظهار 

 .صفاتهم وأخبللهم الذمٌمة، والتندٌد بكفرهم
ِ{ ]المابدةلوله تعالى:  بَّانٌُِّوَن َواأْلَْحبَاُر بَِما اْستُْحِفُظوا ِمْن ِكتَاِب َّللاَّ  [، أي:"ٗٗ :}َوالرَّ

 .(ٕ)ذلن حكم العلماء منهم والفمهاء، بسبب أمر هللا إٌِاهم بحفظ كتابه من التحرٌؾ والتضٌٌع"وك
واألحبار وهم العلماء، بما  ،أي:وكذلن الربانٌون منهم وهم العباد العلماء لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖ)استودعوا من كتاب هللا الذي أمروا أن ٌظهروه وٌعملوا به"
وكذلن حكم الربانٌون واألحبار والمسلمون، بسبب ما استحفظهم  لال الزمخشري:أي:" 

 أنبٌاإهم من كتاب هللا والمضاء بؤحكامه، وبسبب كونهم علٌه شهداء.
وٌجوز أن ٌكون الضمٌر فً: }استحفظوا{ لؤلنبٌاء والربانٌٌن واألحبار جمٌعا وٌكون االستحفاظ 

 .(ٗ)ء"من هللا، أى كلفهم هللا حفظه وأن ٌكونوا علٌه شهدا

                                                                                                                                                                      

البدوٌة الصحراوٌة التً ال تستمر فً مكان، بل ترحل من بمعة إلى أخرى بإبلها و ماشٌتها للبحث عن الماء و 
ٌه الصبلة والسبلم نهر الفرات، وؼالب المإرخٌن أجمعوا على أن التسمٌة ناتجة عن عبور إبراهٌم عل، .المرعى

 ." وٌإكد هذا الرأي ما جاء فً سفر ٌسوع: "وهكذا لال الرب إله إسرابٌل فً عبر النهر سكن آباإكم منذ الدهر
وٌرى البعض أن هذه اللفظة لم تظهر إال بعد اجتٌاز إبراهٌم نهر الفرات"، فضبل ً عن أن األخذ بهذا الرأي  

 اآلراء األخرى ألرب إلى الصحة والصواب من
ولٌل: لفظ "العبري" أطلك تارٌخٌاً على شراذم من الؽجر الرحل كانوا ٌعٌثون  فً األرض فسادا، وٌتبعون   

الجٌوش الؽازٌة، بوصفهم مرتزلة ٌستعان بهم فً األعمال الدنٌة، ووصفهم إبراهٌم بؤنه "عبري" ؼٌر صحٌح، 
ل، ولد ألصك الٌهود بإبراهٌم وصؾ "العبري" لٌصلوا إلى إال إذا أخذنا من لفظ عبري معنى: الترحال والتنم

وصؾ لؽتهم بؤنها "العبرٌة" لدٌمة ترجع إلى زمن إبراهٌم علٌه الصبلة والسبلم، وهذا كبلم باطل ألن اللؽة 
العبرٌة جاءت متؤخرة جداً عن زمن إبراهٌم، و هً لهجة آرامٌة عربٌة، ظهرت بعد عصر موسى بحوالً ست 

  .ن التوراة نزلت باللؽة الهٌروؼلوفٌة، حٌث تخاطب لوما فً مصر أو أخرجوا من مصرمبة سنة و أل
 وأرى أن الذي ذكره هو الصواب؛ فاللؽة العبرٌة لؽة متؤخرة جداً عن زمن الخلٌل إبراهٌم علٌه الصبلة والسبلم 

 (.ٖٙ)انظر: العرب والٌهود فً التارٌخ: األستاذ شراب:  .
إسرابٌلٌٌن على شتات الٌهود المادمٌن إلى فلسطٌن بعد إعبلن الٌهود لٌام دولة أسموها (تم إطبلق مصطلح ٔ)

م؛ فؤصبح كل من ٌعٌش على أرض فلسطٌن من الٌهود ٌؤخذ ُمَسمى "إسرابٌلً"، 1ٗ5ٔماٌو  ٔ٘"إسرابٌل" فً 
  !!"وجنسٌة "إسرابٌلٌة"، ومجموع شتاتهم على أرض فلسطٌن المؽتصبة "إسرابٌلٌٌن

ً وفً ببلد المسلمٌن أٌضاً، حٌث أطلك على الكٌان الٌهودي وشاعت ت لن التسمٌات على ألسن الناس عموما
والصهٌونً "إسرابٌل" والٌهودي "باإلسرابٌلً"، وشاع مصطلح "إسرابٌلٌون" على الٌهود الذٌن أتوا إلى 

  ...فلسطٌن ؼزاة
" وهو هللا، فٌكون معنى الكلمة: عبد هللا، وإسرابٌل كلمة عبرانٌة مركبة من "إسرا" بمعنى: عبد، ومن "إٌل 

وإسرابٌل اسم لنبً هللا ٌعموب علٌه الصبلة والسبلم، وجاء فً تسمٌة بنً إسرابٌل بهذا االسم نسبة إلى أبٌهم 
ٌعموب علٌه الصبلة والسبلم، وٌهود الٌوم التصموا بهذا االسم، لٌلبسوا على العامة بؤنهم من نسل "إسرابٌل" 

لصبلة السبلم، وإلثبات عدم اختبلطهم بالشعوب األخرى لٌتحمك لهم الزعم بنماء الجنس الٌهودي، ٌعموب علٌه ا
  !!وأن ٌهود الٌوم هم النسل المباشر لٌهود التوراة، وذلن لتبرٌر العودة إلى أرض المٌعاد

تفعل كذا ؛ وإسرابٌل لذا فهذه التسمٌة منكرة، لما شاع على األلسن المول فً سٌاق الذم فعلت إسرابٌل كذا، وس 
هو رسول كرٌم من رسل هللا تعالى، وهو "ٌعموب" علٌه الصبلة والسبلم، وهو بريء من الكٌان الٌهودي 

  .الخبٌث الماكر، إذ ال توارث بٌن األنبٌاء والرسل وبٌن أعدابهم من الكافرٌن
 
 .1ٖٔوصفوة التفاسٌر: 2ٖٙ/ٔانظر: الكشاؾ:  (ٕ)
 .2ٔٔ/ٖالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٖٙ/ٔالكشاؾ: (ٗ)



ٕٖٗ 
 

أي: وٌحكم بها الربانٌون واألحبار فى األزمنة التً لم ٌكن فٌها أنبٌاء  لال المراؼً:" 
معهم أو ٌحكمون مع وجودهم بإذنهم بسبب ما أودعوه من الكتاب وابتمنوا علٌه وطلب منهم 
ة أنبٌاإهم حفظه، كالعهد الذي أخذه موسى بؤمر هللا على شٌوخ بنى إسرابٌل بعد أن كتب التورا

 .(ٔ)أن ٌحفظوها وال ٌحٌدوا عنها"
أي: وكذلن ٌحكم بالتوراة للذٌن هادوا أبمة الدٌن من الربانٌٌن، أي:  لال السعدي:" 

العلماء العاملٌن المعلمٌن الذٌن ٌربون الناس بؤحسن تربٌة، وٌسلكون معهم مسلن األنبٌاء 
هم، وترمك آثارهم، ولهم لسان ، أي: العلماء الكبار الذٌن ٌمتدى بؤلوال«األحبار»المشفمٌن. و

  .(ٕ)الصدق بٌن أممهم"
 ، وفً سبب تسمٌته ألوال:(ٖ)َحْبر، بالفتح  والكسر، وهو العالمجمع «: األحبار»و

ً بذلن اشتمالاً من التحبٌر، وهو التحسٌن، ألن العالم ٌحسن الحسن وٌمبح المبٌح  ،أحدها: أنه ُسّمِ
 .(ٗ) وٌحتمل أن ٌكون ذلن ألن العلم فى نفسه حسن. وهذا لول الفراء

َحبر، وِحبر، :لم سمً الحبر حبرا؟ فمال: ٌمال للعالم:والثانً: ولال الثوري سؤلت الفراء
 .(٘) [1ٕ :}َواْسؤَِل اْلمَْرٌَةَ{ ]ٌوسؾ :والمعنى: مداد حبر، ثم حذؾ كما لال تعالى

لتؤثٌره ٌمال على أسنانه حبرة أي صفرة أو سواد. وهذا لول والثالث: أنه سمً حبرا، 
 .(ٙ)األصمعً

 :[، تؤوٌبلنٗٗ :}اْستُْحِفُظوا{ ]المابدةلوله تعالى:وفً 
 .(5)، والنحاس(1)، واألخفش(2)وهو لول الزجاج ،استودعوا :أحدهما
  .(ٓٔ)وهو لول الكلبً ،العلم بما حفظوا :والثانً

وذلن الحكم الصادر منهم الموافك للحك }بما استحفظوا من كتاب هللا  لال السعدي:" 
وكانوا علٌه شهداء{ أي: بسبب أن هللا استحفظهم على كتابه، وجعلهم أمناء علٌه، وهو أمانة 
عندهم، أوجب علٌهم حفظه من الزٌادة والنمصان والكتمان، وتعلٌمه لمن ال ٌعلمه، وهم شهداء 

  .(ٔٔ)ع إلٌهم فٌه، وفٌما اشتبه على الناس منه"علٌه، بحٌث أنهم المرجو
ٌِْه ُشَهَداَء{ ]المابدةلوله تعالى:  رلباء على الكتاب لببل [، أي:"وكانوا ٗٗ :}َوَكانُوا َعلَ

 .(ٕٔ)ٌبدل"
هم الشهداء لدمحم ملسو هيلع هللا ىلص بما لاله إنه حك جاء من عند هللا، فهو نبً هللا دمحم  لال ابن عباس:" 

 .(ٖٔ)ملسو هيلع هللا ىلص أتته الٌهود فمضى بٌنهم بالحك"
 .(ٗٔ)أنه فً التوراة" -ملسو هيلع هللا ىلص-ٌعنً: على حكم النبً  لال الماوردي:" 
ٌحوم حوله التؽٌٌر والتبدٌل بوجه من الوجوه. أي: رلباء ٌحمونه من أن  لال الماسمً:" 

 .(٘ٔ)أو بؤنه حك وصدق من عند هللا"

                                                           

 .ٖٕٔ/ٙتفسٌر المراؼً: (ٔ)
 .ٕٖٕتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .ٕٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .ٕٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٖٗٔ/ٕانظر: معانً المرآن للنحاس: (٘)
 .ٖٗٔ/ٕانظر: معانً المرآن للنحاس: (ٙ)
 .21ٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (2)
 .ٕٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٖٗٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (5)
 .ٕٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .ٕٖٕتفسٌر السعدي: (ٔٔ)
 .2ٖٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٕٔ)
 .ٔٗٔٔ/ٗ(:ص2ٔٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .ٕٗ/ٕالنكت والعٌون: (ٗٔ)
 .ٗٗٔ/ٗمحاسن التؤوٌل: (٘ٔ)
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أي: وكان السلؾ الصالح منهم رلباء على الكتاب وعلى من تحدثه نفسه  لال المراؼً:" 
العبث به كما فعل عبد هللا بن سبلم فى مسؤلة الرجم، ال كما فعل الخلؾ من كتمان بعض أحكامه 

و خوفا من أشرافهم إن ألاموا علٌهم حدوده، وطمعا فى صبلتهم إذا هم حابوهم، اتباعا للهوى، أ
 .(ٔ)ومما كتموه صفة النبً ملسو هيلع هللا ىلص والبشارة به"

فبل تخشوا الناس فً تنفٌذ  [، أي:"ٗٗ :}فبََل تَْخَشُوا النَّاَس َواْخَشْوِن{ ]المابدةلوله تعالى: 
كم، ولكن اخشونً فإنً أنا النافع الضار" حكمً؛ فإنهم ال ٌمدرون على نفعكم  .(ٕ)وال َضّرِ

}فبل تخشوا الناس{، فً أمر دمحم ملسو هيلع هللا ىلص والرجم، ٌمول: أظهروا أمر  لال مماتل بن حٌان:" 
 .(ٗ)واخشون فً كتمان دمحم ملسو هيلع هللا ىلص والرجم" ، "(ٖ)دمحم ملسو هيلع هللا ىلص والرجم"

 .(٘)ال تخافوا منهم وخافونً" :أي لال ابن كثٌر:"
واخشون  -ملسو هيلع هللا ىلص -ٌمول: ال تخشوا ٌهود خٌبر أن تخبروهم بالرجم ونعت دمحم لال مماتل:"

 .(ٙ)إن كتمتموه "
فٌها  (2)نهى للحكام عن خشٌتهم ؼٌر هللا فً حكوماتهم وإدهانهملال الزمخشري:" 

ٌة سلطان ظالم أو خٌفة أذٌة أحد من المرباء وإمضابها على خبلؾ ما أمروا به من العدل لخش
 .(1)واألصدلاء"

ثم خاطب هللا تعالى رإساء الٌهود الذٌن كانوا زمن التنزٌل ال ٌخافون هللا  لال المراؼً: 
فى الكتمان والتبدٌل بعد أن لص سٌرة السلؾ الصالح من بنى إسرابٌل لعلهم ٌعتبرون 
وٌرعوون عن ؼٌهم فمال:}فبل تخشوا الناس واخشون{، أي: وإذا كان الحال كما ذكر أٌها 

 -نه كما تنكرون ؼٌره مما لصه هللا على رسوله من سٌر أسبلفهماألحبار وال شن أنكم ال تنكرو
فبل تخشوا الناس فتكتموا ما عندكم من الكتاب خشٌة أحد، أو طمعا فى منفعة عاجلة منه، 
واخشونً والتدوا بمن كان لبلكم من الربانٌٌن واألحبار واحفظوا التوراة وال تعدلوا عن ذلن، 

 .(5)فإن النفع والضر بٌدي"
 [، تؤوٌبلن:ٗٗ :}فبََل تَْخَشُوا النَّاَس َواْخَشْوِن{ ]المابدةلوله تعالى: وفً 

 .(ٓٔ)وهذا لول السدي ،فبل تخشوهم فى كتمان ما أنزلت :أحدهما
 .(ٔٔ)فً الحكم بما أنزلت :والثانً

ن الحكم وال تؤخذوا بتر [، أي:"ٗٗ :}َواَل تَْشتَُروا بِآٌَاتًِ ثََمنًا لَِلٌبًل{ ]المابدةلوله تعالى: 
 .(ٕٔ)بما أنزلُت عوًضا حمًٌرا"

 .(ٖٔ)عرضا ٌسٌرا مما كانوا ٌصٌبون من سفلة الٌهود من الطعام والثمار" لال مماتل:"
أٌها  ،وال تؤخذوا بترن الحكم بآٌات كتابً الذي أنزلته على موسى لال الطبري:أي:" 

نهٌَهم عن أكل السحت  ،عوًضا خِسًٌسا وذلن هو  الثمن الملٌل، وإنما أراد تعالى ذكره ،األحبار

                                                           

 .ٖٕٔ/ٙتفسٌر المراؼً: (ٔ)
 .٘ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٔٗٔٔ/ٗ(:ص5ٔٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٔٗٔٔ/ٗ(:صٕٓٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .2ٔٔ/ٖالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .25ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .كالمصانعة. واالدهان مثله -فً الصحاح: المداهنة« وادهانهم فٌها»لوله (2)
 .2ٖٙ/ٔالكشاؾ: (1)
 .ٖٕٔ/ٙلمراؼً:تفسٌر ا (5)
 .ٖٗٗ/ٓٔ(:ص5ٕٔٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٕٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .٘ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .25ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
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وؼٌر ذلن من  ،وتؽٌٌرهم حكمه عما حكم به فً الزانٌٌن المحصنٌن ،على تحرٌفهم كتاب هللا
 .  (ٔ)األحكام التً بدَّلوها طلبًا منهم للرَشى"

مل بها لماء منفعة دنٌوٌة للٌلة تؤخذونها أي: وال تتركوا بٌانها للناس والع لال المراؼً:"
من الناس كرشوة أو جاه أو ؼٌرهما من الحظوظ العاجلة التً تصدكم عن االهتداء بآٌات هللا 
وتمنعكم عن الخٌر العظٌم الذي تنالونه من ربكم ٌوم ال ٌنفع مال وال بنون إال من أتى هللا بملب 

 .(ٕ)سلٌم"
تظهرون الباطل، ألجل متاع الدنٌا الملٌل، وهذه فتكتمون الحك، و لال السعدي:أي:"

اآلفات إذا سلم منها العالم فهو من توفٌمه وسعادته، بؤن ٌكون همه االجتهاد فً العلم والتعلٌم، 
وٌعلم أن هللا لد استحفظه ما  أودعه من العلم واستشهده علٌه، وأن ٌكون خابفا من ربه، وال 

 بما هو الزم له، وأن ال ٌإثر الدنٌا على الدٌن.ٌمنعه خوؾ الناس وخشٌتهم من المٌام 
كما أن عبلمة شماوة العالم أن ٌكون مخلدا للبطالة، ؼٌر لابم بما أمر به، وال مبال بما 
استحفظ علٌه، لد أهمله وأضاعه، لد باع الدٌن بالدنٌا، لد ارتشى فً أحكامه، وأخذ المال على 

الة، فهذا لد من هللا علٌه بمنة عظٌمة، كفرها ودفع حظا فتاوٌه، ولم ٌعلم عباد هللا إال بؤجرة وجع
 .(ٖ)جسٌما، محروما منه ؼٌره"

 [، وجوه من التفسٌر:ٗٗ :}َواَل تَْشتَُروا بِآٌَاتًِ ثََمنًا لَِلٌبًل{ ]المابدةوفً لوله تعالى:
 .(ٗ)معناه ال تؤخذوا على كتمانها أجراً. ذكره الماوردي :أحدها

 .(٘)معناه ال تؤخذوا على المرآن أجراً . وهذا لول الربٌع بن أنس :والثانً
معناه: ال تؤكلوا علٌنا السحت كما صنعت الٌهود. وهذا لول عبدالرحمن بن زٌد بن  والثالث:

 .(ٙ)أسلم
معناه: ال تؤخذوا طعما للٌبل وتكتموا اسم هللا فذلن الطمع وهو الثمن. وهذا لول  والرابع:

 .(2)السدي
وإن آٌات كتابه الذي أنزل إلٌهم وإن الثمن الملٌل هو الدنٌا  سعٌد بن جبٌر:"لال  

 .(1)وشهواتها"
 .(5)الثمن الملٌل: الدنٌا بحذافٌرها" لال الحسن:" 
ُ فَؤُولَبَِن ُهُم اْلَكافُِروَن{ ]المابدةلوله تعالى:  أي  [، أي:"ٗٗ :}َوَمْن لَْم ٌَْحُكْم بَِما أَْنَزَل َّللاَّ

 .(ٓٔ)من لم ٌحكم بشرع هللا كابناً من كان فمد كفر"
فهو ظالم  ،لال ابن عباس:" من جحد ما أنزل هللا فمد كفر. ومن ألّر به ولم ٌحكم 

 .(ٔٔ)فاسٌك"
، وٌشهد به -ملسو هيلع هللا ىلص -ومن لم ٌحكم بما أنزل هللا فً التوراة: بالرجم ونعت دمحم لال مماتل:"
 .(ٕٔ){"}فؤولبن هم الكافرون

 .(ٖٔ)ومن لم ٌحكم بما أنزل هللا مستهٌنا به فؤولبن هم الكافرون" لال الزمخشري:أي:" 

                                                           

 .ٖٗٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٕٔ/ٙتفسٌر المراؼً: (ٕ)
 .ٕٖٕتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .ٕٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٔٗٔٔ/ٗ(:صٕٔٗٙابن ابً حاتم) انظر: تفسٌر(٘)
 .ٔٗٔٔ/ٗ(:صٕٕٗٙانظر:: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٕٗٔٔ/ٗ(:صٕٗٗٙانظر:: تفسٌر ابن ابً حاتم) (2)
 .ٔٗٔٔ/ٗ(:صٖٕٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٕٗٔٔ/ٗ(:صٕ٘ٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .1ٖٔصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .2ٖ٘/ٓٔ(:صٖٕٙٓٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .25ٗ/ٔفسٌر مماتل بن سلٌمان:ت (ٕٔ)
 .2ٖٙ/ٔالكشاؾ: (ٖٔ)
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فؤخفاه  ،ومن كتم ُحكم هللا الذي أنزله فً كتابه وجعله حكًما ٌٌن عبادهلال الطبري:أي:" 
وكتمانهم الرجم،  ،كحكم الٌهود فً الزانٌٌن المحصنٌن بالتجبٌه والتحمٌم ،وحكم بؽٌره

وفً  ،وفً األشراؾ بالِمصاص ،وكمضابهم فً بعض لتبلهم بدٌة كاملة وفً بعض بنصؾ الدٌة
ى هللا بٌن جمٌعهم فً الحكم علٌهم فً التوراة  فهإالء هم الذٌن َستَروا  ،األدنٌاء بالدٌة ولد سوَّ

لسحٍت  ،ولضوا به ،ؼٌرهوأظهروا لهم  ،وؼطَّوه عن الناس ،الحك الذي كان علٌهم كشفه وتبٌٌنُه
 .(ٔ)أخذوه منهم علٌه"

أي: وكل من رؼب عن الحكم بما أنزل هللا وأخفاه وحكم بؽٌره كحكم  لال المراؼً:" 
الٌهود فى الزانٌٌن المحصنٌن بالتحمٌم، وكتمانهم الرجم ولضابهم فً بعض لتبلهم بدٌة كاملة 

حكم فؤولبن هم الكافرون الذٌن ستروا وفى بعضها بنصؾ الدٌة، وهللا لد سوى بٌن الجمٌع فى ال
 .(ٕ)الحك الذي كان علٌهم كشفه وتبٌٌنه، وؼطوه وأظهروا لهم ؼٌره ولضوا به"

فالحكم بؽٌر ما أنزل هللا من أعمال أهل الكفر، ولد ٌكون كفرا ٌنمل عن  لال السعدي:" 
أعمال الكفر لد  الملة، وذلن إذا اعتمد حله وجوازه. ولد ٌكون كبٌرة من كبابر الذنوب، ومن

 .(ٖ)استحك من فعله العذاب الشدٌد"
ُ فَؤُْولَبَِن ُهُم اْلَكافُِروَن{ ]المابدة ثم لال  ،[ٗٗ :ولوله تعالى:}َوَمن لَّْم ٌَْحُكْم بَِمآ أَْنَزَل َّللاَّ

[، 2ٗ :ثم لال تعالى}فَؤُْولَبَِن ُهُم اْلفَاِسمُوَن{ ]المابدة ،[،٘ٗ :}فَؤُْولَبَِن ُهُم اْلظَّاِلُموَن{ ]المابدة :تعالى
 :وفً اختبلؾ هذه اآلي الثبلث أربعة ألاوٌل

، (ٙ)، والبراء(٘)، وحذٌفة(ٗ)وهذا لول ابن مسعود ،أنها واردة فً الٌهود دون المسلمٌن :أحدها
 .(1)، وعكرمة(2)ولتادة
، (5)وهذا لول الحسن ،فً جمٌع الناس وحكمها عام ،أنها نزلت فً أهل الكتاب :الثانً

 .(ٔٔ)، والسدي(ٓٔ)وإبراهٌم
وهذا لول  ،وبالفاسمٌن النصارى ،أنه أراد بالكافرٌن أهل اإِلسبلم، وبالظالمٌن الٌهود :والثالث
 .(ٕٔ)الشعبً
ومن لم ٌحكم ممراً به فهو ظالم  ،فهو كافر ،أن من لم ٌحكم بما أنزل هللا جاحداً به :والرابع

 .(ٖٔ)وهذا لول ابن عباس ،فاسك
نزلت هذه اآلٌات فً  :لوُل من لال ،لال الطبري:" وأولى هذه األلوال عندي بالصواب 

وهم المعنٌُّون بها. وهذه  ،ألن ما لبلها وما بعدها من اآلٌات ففٌهم نزلت ،كفّار أهل الكتاب
 فكونُها خبًرا عنهم أولى. ،اآلٌات سٌاُق الخبر عنهم

هللا تعالى ذكره لد عمَّ بالخبر بذلن عن جمٌع مْن لم ٌحكم بما أنزل  فإن :فإن لال لابل
ا ؟ ،هللا  فكٌؾ جعلته خاصًّ

لٌل:إن هللا تعالى َعمَّ بالخبر بذلن عن لوٍم كانوا بحكم هللا الذي حكم به فً كتابه 
ل كافرون. وكذلن الموُل فً ك ،على سبٌل ما تركوه ،فؤخبر عنهم أنهم بتركهم الحكمَ  ،جاحدٌن

                                                           

 س.ٖٙٗ-ٖ٘ٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٕٔ/ٙتفسٌر المراؼً: (ٕ)
 .ٕٖٕتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .ٖٖ٘-ٕٖ٘/ٓٔ(:ص2ٖٕٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .5ٖٗ-2ٖٗ/ٓٔ(صٖٕٓٓٔ(، و)5ٕٕٓٔ( ، و)2ٕٕٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٖٔ٘/ٓٔ(:صٖٕٗٓٔ، و)ٖ٘ٗ/ٓٔ(:صٕٕٕٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٖٔ٘/ٓٔ(:صٕٖٕٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٖٔ٘/ٓٔ(:صٖٖٕٓٔ(، و)ٖٕٔٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .2ٖ٘/ٓٔ(:صٕٓٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .2ٖ٘-ٖٙ٘/ٓٔ(:ص5ٕ٘ٓٔ)-(2ٕ٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .2ٖ٘/ٓٔ(:صٕٕٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٖ٘٘-ٖٖ٘/ٓٔ(:صٕٙٗٓٔ)-(1ٖٕٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .2ٖ٘/ٓٔ(:صٖٕٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
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ألنه بجحوده حكم هللا بعَد  ،كما لال ابن عباس ،هو باهلل كافر ،من لم ٌحكم بما أنزل هللا جاحًدا به
" ،علمه أنه أنزله فً كتابه ًٌّ  .(ٔ)نظٌر جحوده نبّوة نبٌّه بعد علمه أنه نب

 الفوابد:
 وجوب خشٌة هللا بؤداء ما أوجب وترن ما حرم. -ٔ
 أو تبلعب بها فحكم بالبعض دون البعض.كفر من جحد أحكام هللا فعطلها  -ٕ
هللا تعالى لد حمل أهل العلم، ما لم ٌحمله الجهال، فٌجب علٌهم المٌام بؤعباء  لال السعدي:إن" -ٖ

ما حملوا، وأن ال ٌمتدوا بالجهال، باإلخبلد إلى البطالة والكسل، وأن ال ٌمتصروا على مجرد 
والزكاة، والحج، والصوم، ونحو ذلن من  العبادات الماصرة، من أنواع الذكر، والصبلة،

 األمور، التً إذا لام بها ؼٌر أهل العلم سلموا ونجوا.
وأما أهل العلم فكما أنهم مطالبون بالمٌام بما علٌهم أنفسهم، فإنهم مطالبون أن ٌعلموا 
الناس وٌنبهوهم على ما ٌحتاجون إلٌه من أمور دٌنهم، خصوصا األمور األصولٌة والتً ٌكثر 

  .(ٕ)لوعها وأن ال ٌخشوا الناس بل ٌخشون ربهم"و
 

 المرآن
ٌِْن َواأْلَْنَؾ بِاأْلَْنِؾ َواأْلُذَُن بِاأْلُ  ٌَْن بِاْلعَ ٌِْهْم فٌَِها أَنه النهْفَس بِالنهْفِس َواْلعَ نه }َوَكتَْبنَا َعلَ ذُِن َوالّسِ

ّنِ َواْلُجُروَح لَِصاٌص فََمْن تََصدهَق بِِه فَُهَو  ُ فَؤُولَئَِن هُُم بِالّسِ َكفهاَرةٌ لَهُ َوَمْن لَْم ٌَْحُكْم بَِما أَْنَزَل َّللاه
 [٘ٗ :({ ]المائدة٘ٗالظهاِلُموَن )

 التفسٌر:
وفََرضنا علٌهم فً التوراة أن النفس تُْمتَل بالنفس، والعٌن تُْفمَؤ بالعٌن، واألنؾ ٌُْجَدع باألنؾ، 

، وأنَّه ٌُْمتَصُّ فً الجروح، فمن تجاوز عن حمه فً  واألذُن تُْمطع باألذُن، والسنَّ تُْملَعُ  بالسّنِ
االلتصاص من الُمعتدي فذلن تكفٌر لبعض ذنوب المعتدى علٌه وإزالةٌ لها. ومن لم ٌحكم بما 

 أنزل هللا فً المصاص وؼٌره، فؤولبن هم المتجاوزون حدود هللا.
ٌِْهْم فٌَِها أَنَّ   [، أي:" وفََرضنا علٌهم فً ٘ٗ :النَّْفَس بِالنَّْفِس{ ]المابدةلوله تعالى:}َوَكتَْبنَا َعلَ

 .(ٖ)التوراة أن النفس تُْمتَل بالنفس"
 .(ٗ)تمتل النفس بالنفس" لال ابن عباس:"ٌمول: 
ٌعنً نفس المسلم الحر بنفس المسلم الحر وبالمسلمة إذا كان عمدا  لال سعٌد بن جبٌر:" 

 .(ٙ)"(٘)«ال ٌمتل مإمن بكافر: »-ملسو هيلع هللا ىلص-ولال النبً 
 .(2)ٌعنً لضى، أن النفس بالنفس" لال مماتل:" 
  .(1)لال ابن الجوزي:أي:" فرضنا على الٌهود فً التوراة" 
بنً إسرابٌل، فً التوراة أن النفس بالنفس إذا كان لال السمرلدي:" ٌعنً: فرضنا على  

 .(5)المتل عمدا"
لال الزمخشري:أي:" فرضنا علٌهم فٌها أن النفس مؤخوذة بالنفس ممتولة بها إذا لتلتها  

 .(ٓٔ)بؽٌر حك"

                                                           

 .1ٖ٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٖٕتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .٘ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٔٙ/ٓٔ(:ص2ٕٕٓٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .1ٖ/ ٔالبخاري كتاب العلم أخرجه  (٘)
 .ٗٗٔٔ/ٗص(:5ٖٗٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .1ٓٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .ٖ٘٘/ٔزاد المسٌر: (1)
 .5ٖٗ/ٔبحر العلوم: (5)
 .1ٖٙ/ٔالكشاؾ: (ٓٔ)
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وفرضنا علٌهم فٌها أن ٌحكموا فً النَّفس إذا لتلت نفًسا بؽٌر حك  لال الطبري:أي:" 
 .(ٔ)تل النفس الماتلة بالنفس الممتولة"أن تم :ٌعنً ،بالنفس

فإن عندهم فً نص  ،وهذا أًٌضا مما ُوبَّخْت به الٌهود ولرعوا علٌه لال ابن كثٌر:" 
وال  ،وٌُمٌدون النضري من المرظً ،أن النفس بالنفس. وهم ٌخالفون ذلن عمًدا وعناًدا :التوراة

خالفوا حكم التوراة المنصوص عندهم كما  ،بل ٌعدلون إلى الدٌة ،ٌُمٌدون المرظً من النضري
 .(ٕ)وعدلوا إلى ما اصطلحوا علٌه من الجلد والتحمٌم واإلشهار" ،فً رجم الزانً المحصن

ٌِْن  :عن أنس بن مالن ؛ أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لرأها ٌَْن بِاْلعَ ٌِْهْم فٌَِها أَنَّ النَّْفَس بِالنَّْفِس َواْلعَ "} َوَكتَْبنَا َعلَ
 .(ٖ){ نصب النفس ورفع العٌن"

لٌس بٌنهم دٌة فً نفٍس  ،كان على بنً إسرابٌل المصاُص فً المتلى لال ابن عباس:" 
فخفؾ هللا عن أّمة دمحم  ،التوراةوكتبنا علٌهم فٌها  فً : وذلن لول هللا تعالى ذكره :وال ُجْرحٍ. لال

وذلن تخفٌؾ من ربكم ورحمة  فمن تصدَّق به فهو  ،فجعل علٌهم الدٌة فً النَّفس والِجراح ،ملسو هيلع هللا ىلص
 .(ٗ)كفارة له"

 .(٘) «وأنزل هللا على بنى إسرابٌل فٌها»فً مصحؾ أبى:  
ٌِْن{ ]المابدة ٌَْن بِاْلعَ  .(ٙ)" والعٌن تُْفمَؤ بالعٌن"[، أي:٘ٗ :لوله تعالى:}َواْلعَ

 .(2)وتفمؤ العٌن بالعٌن" لال ابن عباس:" 
 .(1)لال السمرلدي:" ٌعنً: والعٌن بالعٌن إذا كان عمدا" 

وفرضنا علٌهم فٌها أن ٌفمؤوا العٌن التً فمؤ صاحبها مثلَها من نفس لال الطبري:أي:"
 .(5)أخَرى بالعٌن المفموءة"

 .(ٓٔ)العٌن مفموءة بالعٌن"لال الزمخشري:أي:" وكذلن  
سؤلت بن شهاب عن رجل أعور فمؤ عٌن صحٌح أتفمؤ عٌنه البالٌة فٌكون  لال عمٌل:" 

 .(ٔٔ)أعمى؟ لال: لضاء هللا فً كتابه أن العٌن بالعٌن فعٌنه وإن كانت بمٌة بصره"
 .(ٕٔ)[، أي:" واألنؾ ٌُْجَدع باألنؾ"٘ٗ :لوله تعالى:}َواأْلَْنَؾ بِاأْلَْنِؾ{ ]المابدة 
 .(ٖٔ)وٌمطع األنؾ باألنؾ"لال ابن عباس:" 

 .(ٗٔ)وٌجدع األنؾ باألنؾ" لال الطبري:أي:"
 .(٘ٔ)لال الزمخشري:أي:" واألنؾ مجدوع باألنؾ" 
 .(ٙٔ)[، أي:" واألذُن تُْمطع باألذُن"٘ٗ :لوله تعالى:}َواأْلُذَُن بِاأْلُذُِن{ ]المابدة 

 .(2ٔ)وتمطع األذن باألذن " لال الطبري:أي:"
                                                           

 .1ٖ٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٓٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 (.5ٕ5ٕ( وسنن الترمذي برلم )522ٖ( وسنن أبً داود برلم )ٕ٘ٔ/ٖالمسند )(ٖ)

 .البخاري : تفرد ابن المبارن بهذا الحدٌثولال الترمذي : حسن ؼرٌب. ولال 
 ..ٖٔٙ-ٖٓٙ/ٓٔ(:ص2ٕٙٓٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .1ٖٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (٘)
 .٘ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖٔٙ/ٓٔ(:ص2ٕٕٓٔأخرجه الطبري) (2)
 .5ٖٗ/ٔبحر العلوم: (1)
 .5ٖ٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (5)
 .1ٖٙ/ٔالكشاؾ: (ٓٔ)
 .٘ٗٔٔ-ٗٗٔٔ/ٗ(:صٔٗٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .٘ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٖٔٙ/ٓٔ(:ص2ٕٕٓٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .5ٖ٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .1ٖٙ/ٔالكشاؾ: (٘ٔ)
 .٘ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٙٔ)
 .5ٖ٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (2ٔ)
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 .(ٔ)لال الزمخشري:أي:" واألذن مصلومة باألذن" 
أنه لال فً رجل ولع به لوم فمطعوا أذنٌه، لال: أرى أن  روي عن ربٌعة:"  

 .(ٕ)ٌصنع لهم مثل الذي صنعوا به"
{ ]المابدة  ّنِ نَّ بِالّسِ "٘ٗ :لوله تعالى:}َوالّسِ  .(ٖ)[، أي:" والسنَّ تُْملَُع بالسّنِ
 .(ٗ)السّن بالسن"وتنزع لال ابن عباس:" 

 .(٘)وتملع السّن بالسّن" لال الطبري:أي:"
 .(ٙ)لال الزمخشري:أي:" والسن مملوعة بالسن" 
 .(2)أمر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بااللتصاص من السن، ولال: كتاب هللا المصاص" لال أنس:" 
 .(1)تَصُّ فً الجروح"[، أي:" وأنَّه ٌُمْ ٘ٗ :لوله تعالى:}َواْلُجُروَح لَِصاٌص{ ]المابدة 
 .(5)وتمتّص الجراح بالجراح"لال ابن عباس:" 
ٌمتص الجراح بالجراح، فهذا ٌستوي فٌه أحرار المسلمٌن فٌما  وعن ابن عباس اٌضا:" 

بٌنهم رجالهم ونسابهم فٌما بٌنهم إذا كان عمدا فً النفس وكما دون النفس وٌستوي فٌه العبٌد 
 .(ٓٔ)رجالهم ونساإهم فٌما بٌنهم إذا كان عمدا فً النفس وما دون النفس"

 .(ٔٔ)ًما للمجروح"وٌُْمتَصَّ من الجاِرح ؼٌره ظل لال الطبري:أي:"
لال الزمخشري:أي:" ذات لصاص، وهو المماصة، ومعناه: ما ٌمكن فٌه المصاص  

 .(ٕٔ)وتعرؾ المساواة"
 .(ٖٔ)والمصاص: "ممابلة الفعل بمثله، مؤخوذ من: لص األثر" 
وإن لٌل: "كٌؾ ٌكون المصاص فرضا والولً مخٌر بٌنه وبٌن العفو؟ فالجواب: أنه  

 .(ٗٔ)ال على الولً" فرض على الماتل للولً،
 .(٘ٔ)وعن ابن عباس رضى هللا عنهما: "كانوا ال ٌمتلون الرجل بالمرأة، فنزلت"

، والمعطوفات كلها لربت منصوبة «وأن الجروح لصاص»فً مصحؾ أبى: 
ومرفوعة، والرفع للعطؾ على محل أن النفس، ألن المعنى وكتبنا علٌهم النفس بالنفس، إما 

وإما ألن معنى الجملة التً هً لولن النفس بالنفس مما ٌمع علٌه  إلجراء كتبنا مجرى للنا،
 .(ٙٔ)الكتب كما تمع علٌه المراءة. تمول: كتبت الحمد هلل

[، أي:" فمن تجاوز عن حمه فً ٘ٗ :لوله تعالى:}فََمْن تََصدََّق بِِه فَُهَو َكفَّاَرةٌ لَهُ{ ]المابدة 
 .(2ٔ)لمعتدى علٌه وإزالةٌ لها"االلتصاص من الُمعتدي فذلن تكفٌر لبعض ذنوب ا

 .(1ٔ)فمن عفى عنه وتصدق علٌه، فهو كفارة للمطلوب وأجر للطالب" لال ابن عباس:" 
                                                           

 .1ٖٙ/ٔالكشاؾ: (ٔ)
 .٘ٗٔٔ/ٗ(:صٖٗٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .٘ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٔٙ/ٓٔ(:ص2ٕٕٓٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .5ٖ٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٖٙ/ٔالكشاؾ: (ٙ)
 .٘ٗٔٔ/ٗ(:صٗٗٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .٘ٔٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٖٔٙ/ٓٔ(:ص2ٕٕٓٔأخرجه الطبري) (5)
 .٘ٗٔٔ/ٗ(:ص٘ٗٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .5ٖ٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .1ٖٙ/ٔالكشاؾ: (ٕٔ)
 .2ٖٔ/ٔزاد المسٌر: (ٖٔ)
 .2ٖٔ/ٔزاد المسٌر: (ٗٔ)
 .1ٖٙ/ٔالكشاؾ: (٘ٔ)
 .1ٖٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٙٔ)
 .٘ٔٔالتفسٌر المٌسر: (2ٔ)
 .٘ٗٔٔ/ٗ(:ص2ٗٗٙأخرجه ابن أبً حاتم) (1ٔ)
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لال الزمخشري:أي:" فمن تصدق من أصحاب الحك به بالمصاص وعفا عنه فهو كفارة  
 .(ٔ)له فالتصدق به كفارة للمتصدق ٌكفر هللا من سٌباته ما تمتضٌه الموازنة كسابر طاعاته"

 [، تاوٌبلن:٘ٗ :لوله تعالى:}فََمْن تََصدََّق بِِه فَُهَو َكفَّاَرةٌ لَهُ{ ]المابدةوفً  
، (٘)، ولتادة(ٗ)، والحسن(ٖ)، وإبراهٌم(ٕ)وهو لول عبد هللا بن عمر ،أنه كفارة للجروح :أحدهما

 .(2)، وجابر بن زٌد(ٙ)والشعبً
"َمْن ُجِرَح فًِ َجَسِدِه  :ٌمول -ملسو هيلع هللا ىلص-سمعت رسول هللا  :روى الشعبً عن ابن الصامت لال

 . (1)ِجَراَحةً فَتََصدََّق بَِها َكفََّر َعْنهُ ذُنُوبَهُ بِِمثِْل َما تََصدََّق بِِه"
، (ٓٔ)، ومجاهد(5)وهذا لول ابن عباس  ،ألنه ٌموم ممام أخذ الحك منه ،أنه كفارة للجارح :والثانً

 ، وهذا محمول على من عفى عنه بعد توبته.(ٔٔ)لموزٌد بن اس
فمن : عنً به :لوُل من لال ،لال الطبري:" وأولى المولٌن فً ذلن عندي بالصواب 

أولى  ،}له{، عابدةً على  }َمْن{: المجروَح  فؤلن تكون  الهاء  فً لوله ،تصّدق به فهو كفارة له 
إذ الصدلة هً  ،وأحَرى ،من أن تكون ِمْن ِذْكر من لم ٌجر له ذكر إال بالمعنى دون التصرٌح
فالواجب أن ٌكون سبٌُل  ،المكفِّرة ذنَب صاحبها دون المتصدَّق علٌه فً سابر الصدلات ؼٌر هذه

 .(ٕٔ)هذه سبٌَل ؼٌرها من الصدَّلات"
ُ فَؤُولَبَِن ُهُم الظَّاِلُموَن )لوله تعالى:}َوَمْن لَْم ٌَْحُكْم بَِما أَنْ   [، أي:" ٘ٗ :({ ]المابدةَ٘ٗزَل َّللاَّ

 .(ٖٔ)ومن لم ٌحكم بما أنزل هللا فً المصاص وؼٌره، فؤولبن هم المتجاوزون حدود هللا"
} فَؤُولَبَِن  :ولال هاهنا ،ألنهم جحدوا حكم هللا لصًدا منهم وعناًدا وعمًدا لال ابن كثٌر:" 

ُهُم الظَّاِلُموَن { ألنهم لم ٌنصفوا المظلوم من الظالم فً األمر الذي أمر هللا بالعدل والتسوٌة بٌن 
 .(ٗٔ)وتعدى بعضهم على بعض" ،فخالفوا وظلموا ،الجمٌع فٌه

. لال ابن أبً (٘ٔ)البراء لوله: }فؤولبن هم الظالمون{، لال: أنزلت فً الٌهود"عن  
 .(ٙٔ)ابن عباس والشعبً والحسن ومماتل بن حٌان نحو ذلن" حاتم:"وروي عن

 .(2ٔ)وروي عن عطاء لوله: "}فؤولبن هم الظالمون{، لال: ظلم دون ظلم" 
ولد استدل كثٌر ممن ذهب من األصولٌٌن والفمهاء إلى أن شرع من  لال ابن كثٌر:" 

وكما حكاه الشٌخ أبو  ،كما هو المشهور عن الجمهور ،إذا حكً ممرًرا ولم ٌنسخ ،لبلنا شرع لنا

                                                           

 .1ٖٙ/ٔالكشاؾ: (ٔ)
 .ٖٖٙ-ٕٖٙ/ٓٔ(:ص2ٕ٘ٓٔ)-(2ٖٕٓٔنظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٖٖٙ/ٓٔ(:ص2ٕٙٓٔنظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٖ٘ٙ/ٓٔ(:ص1ٕٕٓٔنظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٖ٘ٙ/ٓٔ(:ص1ٕٗٓٔنظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٖ٘ٙ/ٓٔ(:ص1ٖٕٓٔنظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٖٖٙ/ٓٔ(:ص22ٕٓٔنظر: تفسٌر الطبري) (2)
ورواه البٌهمً بؽٌر هذا ، ٖ٘ٙ-ٖٗٙ/ٓٔ(:ص1ٕٔٓٔوالطبري) ،ٗ٘ٗ/2ٖ(:ص25ٕٕٕأخرجه أحمد) (1)

من طرٌك أبً داود ، عن دمحم بن أبان ، عن علممة بن مرثه ، عن الشعبً  ، ولال :  هو منمطع  ، وذلن اللفظ 
، وزاد نسبته للنسابً ،  1ٙٔ/  ٖأن الشعبً ، لم ٌسمع من عبادة بن الصامت، وخرجه ابن كثٌر فً تفسٌره 

 عن علً بن حجر ، عن جرٌر بن عبد الحمٌد.
 .1ٖٙ-2ٖٙ(:صٕٔٓٔٔ(، و)51ٕٓٔ)-(5ٕٙٓٔ، و)ٖٙٙ/ٓٔ(:ص1ٕٙٓٔنظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .2ٖٙ-ٖٙٙ/ٓٔ(:ص5ٖٕٓٔ)-(12ٕٓٔنظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .2ٖٙ/ٓٔ(:ص5ٕٗٓٔنظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .5ٖٙ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .٘ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .ٕٓٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
 .ٙٗٔٔ/ٗ(:صٔ٘ٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
 .ٙٗٔٔ/ٌٗر ابن ابً حاتم:تفس (ٙٔ)
 .ٙٗٔٔ/ٗ(:صٕ٘ٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (2ٔ)
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حٌث كان الحكم عندنا على  ،إسحاق اإلسفراٌٌنً عن نص الشافعً وأكثر األصحاب بهذه اآلٌة
 وفمها فً الجناٌات عند جمٌع األبمة.

 هً علٌهم وعلى الناس عامة. رواه ابن أبً حاتم. :ولال الحسن البصري
أن شرع إبراهٌم  :ووي فً هذه المسؤلة ثبلثة أوجه ثالثهاولد حكى الشٌخ أبو زكرٌا الن

ونملها الشٌخ أبو إسحاق اإلسفراٌٌنً ألواال عن  ،وصحح منها عدم الحجٌة ،حجة دون ؼٌره
 الشافعً ورجح أنه حجة عند الجمهور من أصحابنا.

فً كتابه "الشامل" إجماع العلماء  ،رحمه هللا ،ولد حكى اإلمام أبو نصر بن الصباغ
ولد احتج األبمة كلهم على أن الرجل ٌمتل بالمرأة  ،على االحتجاج بهذه اآلٌة على ما دلت علٌه

 بعموم هذه اآلٌة الكرٌمة. 
أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كتب فً كتاب عمرو  :وكذا ورد فً الحدٌث الذي رواه النسابً وؼٌره

  .(ٔ)«أن الرجل ٌمتل بالمرأة» :بن حزم
 .(ٖ)، وهذا لول جمهور العلماء"(ٕ)«المسلمون تتكافؤ دماإهم»:اآلخروفً الحدٌث 

إال أن  ،وعن أمٌر المإمنٌن علً بن أبً طالب:" أن الرجل إذا لتل المرأة ال ٌمتل بها
وإلٌه ذهب أحمد فً  ،ٌدفع ولٌها إلى أولٌابه نصؾ الدٌة ؛ ألن دٌتها على النصؾ من دٌة الرجل

ورواٌة عن أحمد به أن  ،وعثمان البتً ،حسن البصري وعطاءرواٌته عنه وحكً  هذا عن ال
 بل تجب  دٌتها. ،الرجل إذا لتل المرأة ال ٌمتل بها
بعموم هذه اآلٌة على أنه ٌمتل المسلم بالكافر  ،رحمه هللا تعالى ،وهكذا احتج أبو حنٌفة

مٌر المإمنٌن ففً الصحٌحٌن عن أ ،ولد خالفه الجمهور فٌهما ،وعلى لتل الحر بالعبد ،الذمً
 . (ٗ)"ال ٌمتل مسلم بكافر"  :لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :لال ،رضً هللا عنه ،علً

وال ٌمتلون  ،أنهم لم ٌكونوا ٌُمٌدون العبد من الحر :وأما العبد فعن السلؾ فً آثار متعددة
وحكى الشافعً اإلجماع على خبلؾ لول الحنفٌة فً  ،وجاء فً ذلن أحادٌث ال تصح ،حًرا بعبد

 ولكن ال ٌلزم من ذلن بطبلن لولهم إال بدلٌل مخصص لآلٌة الكرٌمة. ،ذلن
عن  :وٌإٌد ما لاله ابن الصباغ من االحتجاج بهذه اآلٌة الكرٌمة الحدٌث الثابت فً ذلن

بٌَع َعّمة أنس كسرت ثَنٌَّة جارٌة» :أنس بن مالن فؤتوا  ،فؤبوا ،فطلبوا إلى الموم العفو ،أن الرُّ
ٌا رسول هللا تكسر ثنٌة فبلنة ؟!  :"المصاص". فمال أخوها أنس بن النضر :رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمال
ال تكسر  ،ال والذي بعثن بالحك :فمال :كتاب هللا المصاص". لال ،"ٌا أنس :فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

"إن من عباد هللا من  :فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،فعفوا وتركوا المصاص ،فرضً الموم :الثنٌة فبلنة. ل
 .(ٙ)"(٘)«لو ألسم على هللا ألبَّره

 الفوابد:
 حكم المصاص فً اإلسبلم وهو المساواة والمماثلة فٌمتل الرجل بالرجل، والمرأة بالمرأة -ٔ

الماتل بما لتل به مماثلة لحدٌث: "المرء ممتول بما لتل والمرأة بالرجل والرجل بالمرأة، وٌمتل 
 به".

                                                           

 .(ٙٗسنن النسابً )لسامة باب (ٔ)
( من طرٌك سلٌمان عن أبٌه ، 1ٖٕٙروي من حدٌث عبد هللا بن عباس : أخرجه ابن ماجة فً السنن برلم )(ٕ)

"هذا إسناد ضعٌؾ لضعؾ ( : ٖٖ٘/ٕعن حنش ، عن عكرمة ، عن ابن عباس. ولال البوصٌري فً الزوابد )
حنش واسمه حسٌن بن لٌس". وروي من حدٌث عبد هللا بن عمرو بن العاص : أخرجه أبو داود فً السنن برلم 

 .( من طرٌك ٌحٌى عن عمرو بن شعٌب عن أبٌه عن جدهٖٔ٘ٗ)
 .ٕٔٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .(5ٖٓٙصحٌح البخاري برلم )(ٗ)
 .(2٘ٙٔ( وصحٌح مسلم برلم )15ٗٙلم )( وصحٌح البخاري بر1ٕٔ/ٖالمسند )(٘)
 .ٕٕٔ-ٕٔٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
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ولما كان العبد مموماً بالمال فإنه ال ٌمتل به الحر، بل ٌدفع إلى سٌده مال. وبهذا حكم الصحابة 
والتابعون وعلٌه األبمة الثبلثة: مالن، والشافعً، وأحمد، وخالؾ أبو حنٌفة فرأى المود فٌمتل 

 ظاهر هذه اآلٌة.الحر بالعبد أخذاً ب
وجوب المود فً النفس والمصاص فً الجراحات؛ ألن ما كتب على بنً إسرابٌل كتب على  -ٕ

 هذه األمة.
من الظلم أن ٌعتدى فً المصاص بؤن ٌمتل الواحد اثنان أو ٌمتل ؼٌر الماتل أو ٌفمؤ بالعٌن  -ٖ

 الواحدة عٌنان مثبلً، وهو كفر مع االستحبلل وظلم فً نفس الولت. 
 محاسن الشرع اإلسبلمً وما فٌه من الٌسر والرحمة حٌث أجاز العفو والدٌة بدل المصاص.-ٗ
 

 المرآن
نْ  ٌْنَاهُ اْْلِ ٌِْه ِمَن التهْوَراِة َوآتَ ٌَْن ٌََد لاا ِلَما بَ ٌْنَا َعلَى آثَاِرِهْم بِِعٌَسى اْبِن َمْرٌََم ُمَصّدِ ِجٌَل فٌِِه ُهداى }َولَفه

لاا لِ  ٌِْه ِمَن التهْوَراِة َوُهداى َوَمْوِعَظةا ِلْلُمتهِمٌَن )َونُوٌر َوُمَصّدِ ٌَْن ٌََد  [ٙٗ :({ ]المائدةَٙٗما بَ
 التفسٌر:

وأتبعنا أنبٌاء بنً إسرابٌل عٌسى بن مرٌم مإمنًا بما فً التوراة، عامبل بما فٌها مما لم ٌنسخه 
الناس ِمن حكم هللا، وشاهًدا على  كتابه، وأنزلنا إلٌه اإلنجٌل هادٌا إلى الحك، ومبٌِّنًا لما جهله

صدق التوراة بما اشتمل علٌه من أحكامها، ولد جعلناه بٌانًا للذٌن ٌخافون هللا وزاجًرا لهم عن 
مات.  ارتكاب المحرَّ

ٌْنَا َعلَى آثَاِرِهْم بِِعٌَسى اْبِن َمْرٌََم{ ]المابدة  [، أي:" وأتبعنا أنبٌاء بنً ٙٗ :لوله تعالى:}َولَفَّ
 .(ٔ)عٌسى بن مرٌم" إسرابٌل

 .(ٕ)أي: على آثار النبٌٌن الذٌن أسلموا، } بِِعٌَسى اْبِن َمْرٌََم {" لال البؽوي:" 
 .(ٖ)أي: جعلنا عٌسى ٌمفو آثارهم، أي: آثار النبٌٌن الذٌن أسلموا" لال المرطبً:" 
 .(ٗ)أَْي: جعلناه ٌمفو آثار النَّبٌٌِّن ٌعنً: بعثناه بعدهم على آثارهم" لال الواحدي:" 
نَا{، أي لال ابن كثٌر:"  ٌْ علٌه -أنبٌاء بنً إسرابٌل  :أتبعنا } َلَى آثَاِرِهْم {، ٌعنً:}َولَفَّ

 .(٘)"-السبلم
ناه أي: أتبعنا على آثار أنبٌاء بنً إسرابٌل بعٌسى ابن مرٌم، أي: أرسل لال الماسمً:" 

 .(ٙ)عمبهم مصدلا"
لال السعدي:" أي: وأتبعنا هإالء األنبٌاء والمرسلٌن، الذٌن ٌحكمون بالتوراة، بعبدنا  

 .(2)ورسولنا عٌسى ابن مرٌم، روح هللا وكلمته التً ألماها إلى مرٌم"
ُر العُنُك، وٌمال  للشٌخ ٌمال: لفّى أثره، ولفّى ؼٌَره على أثره، أي: اتبعه إٌاه، والمفا: ُمَإخَّ

 :(1)إذا هرم: ُرّد على لَفَاه، وُرّد لَفًا، لال الشاعر
ٌَْب المناٌا أو تَُردُّ لفًا        ال أَْبِن ِمنن على دٌٍن وال َحَسب   إِن تَْلَك َر

 .(5)ومنه: لافٌة الشعر

                                                           

 .ٙٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٗٙ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .1ٕٓ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .ٕٖٔالوجٌز: (ٗ)
 .2ٕٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٗ٘ٔ/ٗمحاسن التؤوٌل: (ٙ)
 .ٖٖٕتفسٌر السعدي: (2)
 .1ٕٔ/ٖ، والتفسٌر البسٌط: 5ٕٙ/ ٕ، و"أساس الببلؼة" ص 2ٓ1ٖ/ ٙالعرب" (البٌت ببل نسبة فً: "لسان 1)
/ ٙ،  واللسان" 1ٕٔ/ٖ، والتفسٌر البسٌط: 1ٖ٘/ ٔ، "المحرر الوجٌز" ٖٖٔٓ/ ٖ( انظر: تهذٌب اللؽة" 5)

 مادة )لفا(. 2ٓ1ٖ
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ٌِْه ِمَن التَّْوَراةِ{ ]المابدة  ٌَْن ٌََد لًا ِلَما بَ [، أي:" عامبل بما فٌها مما لم ٙٗ :لوله تعالى:}ُمَصّدِ
 .(ٔ)ٌنسخه كتابه"

ٌعنً: التوراة، فإنه رأى التوراة حما، ورأى وجوب العمل بها إلى أن  لال المرطبً:" 
 .(ٕ)ٌؤتً ناسخ"

 .(ٖ)أي: مإمنا بها حاكما بما فٌها" لال  ابن كثٌر:" 
شاهد لموسى ولما جاء به لال السعدي:" بعثه هللا مصدلا لما بٌن ٌدٌه من التوراة، فهو  

من التوراة بالحك والصدق، ومإٌد لدعوته، وحاكم بشرٌعته، وموافك له فً أكثر األمور 
الشرعٌة، ولد ٌكون عٌسى علٌه السبلم أخؾ فً بعض األحكام، كما لال تعالى عنه أنه لال 

ٌُْكْم{ ]آل  َم َعلَ  .(ٗ)[ "ٓ٘ :عمرانلبنً إسرابٌل: }َوأِلُِحلَّ لَُكْم بَْعَض الَِّذي ُحّرِ
ق أحكامها وٌدعو إلٌها" لال الواحدي:   .(٘)أَْي: "ٌُصّدِ
ْنِجٌَل فٌِِه ُهًدى َونُوٌر{ ]المابدة  ٌْنَاهُ اإْلِ [، أي:" وأنزلنا إلٌه اإلنجٌل ٙٗ :لوله تعالى:}َوآتَ

 .(ٙ)هادٌا إلى الحك، ومبٌِّنًا لما جهله الناس ِمن حكم هللا"
الحك، ونور ٌستضاء به فً إزالة الشبهات وحل  أي:هدى إلىلال ابن كثٌر:" 

 .(2)المشكبلت"
} فٌِِه ُهًدى{، أي: إلى الحك } َونُوٌر{، أي: بٌان لؤلحكام" لال الماسمً:" 

(1). 
 .(5)لال السعدي:أي:" ٌهدي إلى الصراط المستمٌم، وٌبٌن الحك من الباطل" 

أعجمى خرج لعجمته عن  ، بفتح الهمزة/ فإن صح عنه فؤلنه«اإلنجٌل»ولرأ الحسن: 
 .(ٓٔ)هابٌل، وآجر:زناة العربٌة، كما خرج

ٌِْه ِمَن التَّْوَراةِ{ ]المابدة  ٌَْن ٌََد لًا ِلَما بَ [، أي:" وشاهًدا على صدق ٙٗ :لوله تعالى:}َوُمَصّدِ
 .(ٔٔ)التوراة بما اشتمل علٌه من أحكامها"

 .(ٕٔ)لال السعدي:أي:" بتثبٌتها والشهادة لها والموافمة" 
 .(ٖٔ)لما فٌها من األحكام. وتكرٌر ذلن لزٌادة التمرٌر" لال الماسمً:"أي: 

إال فً الملٌل مما بٌن لبنً إسرابٌل  ،ؼٌر مخالؾ لما فٌها ،متبعًا لها :أي لال ابن كثٌر:"
} َوألِحلَّ  :كما لال تعالى إخباًرا عن المسٌح أنه لال لبنً إسرابٌل ،بعض ما كانوا ٌختلفون فٌه

ٌُْكْم { ]آل عمران َم َعلَ [ ؛ ولهذا كان المشهور من لولً العلماء أن ٓ٘ :لَُكْم بَْعَض الَِّذي ُحّرِ
 .(ٗٔ)اإلنجٌل نسخ بَْعَض أحكام التوراة"

لًا{]المابدة:وفً لوله تعالى:  :(٘ٔ)[، وجهانٙٗ :}َوُمَصّدِ
 أحدهما: أن ٌكون لعٌسى وتعطفه على مصدلا األول. 

                                                           

 .ٙٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٕٓ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .ٗ٘ٔ/ٗ، ونمله بتمامه الماسمً  فً محاسن التؤوٌل:2ٕٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٖٖٕتفسٌر السعدي: (ٗ)
 .ٕٖٔالوجٌز: (٘)
 .ٙٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2ٕٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٗ٘ٔ/ٗمحاسن التؤوٌل: (1)
 .ٖٖٕتفسٌر السعدي: (5)
 .5ٖٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٓٔ)
 .ٙٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٖٖٕتفسٌر السعدي: (ٕٔ)
 .ٗ٘ٔ/ٗمحاسن التؤوٌل: (ٖٔ)
 .2ٕٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
 .5ٕٓ-1ٕٓ/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (٘ٔ)
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ً: أن ٌكون حاال من اإلنجٌل، وٌكون التمدٌر: وآتٌناه اإلنجٌل مستمرا فٌه هدى ونور والثان
 ومصدلا.

[، أي:" ولد جعلناه بٌانًا للذٌن ٌخافون ٙٗ :لوله تعالى:}َوُهًدى َوَمْوِعَظةً ِلْلُمتَِّمٌَن{ ]المابدة 
مات"  .(ٔ)هللا وزاجًرا لهم عن ارتكاب المحرَّ

 .(ٕ)" معناه: وهادٌاً وواعظاً" لال الواحدي: 
وزاجًرا  عن  :} َوَمْوِعَظةً { أي ،أي:وجعلنا اإلنجٌل } ُهًدى { ٌهتدى به لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖ)لمن اتمى هللا وخاؾ وعٌده وعمابه" :ارتكاب المحارم والمآثم } ِلْلُمتَِّمٌَن { أي
 .(ٗ)لمنتفعون بهما"هادٌا وواعظا }للمتمٌن{، وخصهم ألنهم ا لال المرطبً:أي:" 
لال السعدي:أي:" فإن ]المتمٌن[ الذٌن ٌنتفعون بالهدى، وٌتعظون بالمواعظ، وٌرتدعون  

 .(٘)عما ال ٌلٌك"
اتخاذ ولاٌة من عذاب هللا بفعل أوامره، واجتناب «: التموى»لال الشٌخ ابن عثٌمٌن:" و 

 .(ٙ)نواهٌه"
 الفوابد:

إلى  -على الترتٌب  -على موسى وعٌسى علٌهما السبلم، التوراة واإلنجٌل: كتابان أنزال أن -ٔ
 بنً إسرابٌل.

ً إلٌها تعدٌبلت اإلنجٌل شرٌعة وعمٌدة -ٕ لال  ،ومن الفوابد أن التوراة كانت مضموما
ٌِْه ِمَن التَّْوَراةِ وَ  ٌَْن ٌََد ً ِلَما بَ لا ٌْنَا َعلَى آثَاِرِهْم بِِعٌَسى اْبِن َمْرٌََم ُمَصّدِ ْنِجٌَل فٌِِه تعالى:}َولَفَّ ٌْنَاهُ اأْلِ آتَ

ٌِْه ِمَن التَّْوَراةِ َوُهدًى َوَمْوِعَظةً ِلْلُمتَِّمٌَن * َوْلٌَْحُكْم أَْهُل  ٌَْن ٌََد لاً ِلَما بَ ْنِجٌِل بَِما ُهدًى َونُوٌر َوُمَصّدِ اأْلِ
ُ فَؤُولَبَِن ُهمُ  ُ فٌِِه َوَمْن لَْم ٌَْحُكْم بَِما أَْنَزَل َّللاَّ [، لكن الذي حدث 2ٗ-ٙٗاْلفَاِسمُوَن{ ]المابدة: أَْنَزَل َّللاَّ

 هو أن هذه الشرٌعة لم ٌكتب لها التطبٌك على المستوى العام لسببٌن متبلزمٌن:
األول: أنه لم ٌمم لها دولة تتبناها وتمٌمها فً األرض، إذ من المعلوم أن عٌسى علٌه 

التً تشبه حال الدٌن اإلسبلمً لبل  السبلم، توفاه هللا ورفعه إلٌه وهو لم ٌزل فً مرحلة الدعوة
 الهجرة.

والثانً: أنه، علٌه السبلم، لد بعث إلى لوم لساة الملوب ؼبلظ األكباد، وفً الولت نفسه 
كانت المنطمة المبعوث فٌها جزءاً من مستعمرات إمبراطورٌة وثنٌة عاتٌة، فكان مٌبلد الدٌن 

عن ذلن اضطهاد فظٌع للمإمنٌن به لم ٌدع الجدٌد فً محٌط معاد كل العداء له ولرسوله ونتج 
 لهم فرصة لتطبٌمه إال فً النطاق الشخصً الضٌك.

وكان أول من وضع العرالٌل أمام دعوة المسٌح وشرٌعته الٌهود لتلة األنبٌاء، وتكاد 
ً للعنت الذي لمٌه المسٌح وأتباعه من الطوابؾ الٌهودٌة، ولد  األناجٌل والرسابل تكون وصفا

تهم بإؼراء الحاكم الرومانى بمتله وصلبه، ولكن هللا تعالى رفعه إلٌه ونجاه منهم جللوا عداو
 .(2)ومنه

 ومن فوابد اآلٌة: فضٌلة التموى، وأنها من أسباب االهتداء واالتعاض. -ٖ
 ومنها: أن المواعظ لسمان:  -ٗ

ٌْهَ  - ٌَْن ٌََد ا َوَما َخْلفََها َوَمْوِعَظةً كونٌة: وذلن مثل لوله تعالى: }فََجعَْلنَاَها نََكاالً ِلَما بَ
[، فالموعظة هنا كونٌة لدرٌة؛ ألن هللا أحل بهم العموبة التً تكون ِٙٙلْلُمتَِّمٌَن{]البمرة:

 نكاالً لما بٌن ٌدٌها، وما خلفها، وموعظة للمتمٌن.

                                                           

 .ٙٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٖٔالوجٌز: (ٕ)
 .2ٕٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .5ٕٓ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .ٖٖٕتفسٌر السعدي: (٘)
 .1ٕ/ٔتفسٌر ابن عثٌمٌن، الفاتحة والبمرة: (ٙ)
 1٘.انظر: العلمانٌة، نشؤتها وتطورها: (2)
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وشرعٌة: وأما الشرعٌة فمثل لوله تعالى:}ٌا أٌها الناس لد جاءتكم موعظة من ربكم  -
[؛ والمواعظ الكونٌة أشد تؤثٌراً ألصحاب الملوب 2٘فً الصدور{ ]ٌونس: وشفاء لما 

الماسٌة؛ أما المواعظ الشرعٌة فهً أعظم تؤثٌراً فً للوب العارفٌن باهلل اللٌنة للوبهم؛ 
 .(ٔ)ألن انتفاع المإمن بالشرابع أعظم من انتفاعه بالممدورات

 المرآن
ْنِجٌِل بَِما  ُ فَؤُولَئَِن ُهُم اْلفَاِسمُوَن )}َوْلٌَْحُكْم أَْهُل اْْلِ ُ فٌِِه َوَمْن لَْم ٌَْحُكْم بَِما أَْنَزَل َّللاه ({ 7ٗأَْنَزَل َّللاه

 [7ٗ :]المائدة
 التفسٌر:

ولٌحكم أهل اإلنجٌل الذٌن أُرِسل إلٌهم عٌسى بما أنزل هللا فٌه. ومن لم ٌحكم بما أنزل هللا فؤولبن 
 هم الخارجون عن أمره، العاصون له.

ُ فٌِِه{ ]المابدة  ْنِجٌِل بَِما أَْنَزَل َّللاَّ [، أي:" ولٌحكم أهل 2ٗ :لوله تعالى:}َوْلٌَْحُكْم أَْهُل اإْلِ
 .(ٕ)اإلنجٌل الذٌن أُرِسل إلٌهم عٌسى بما أنزل هللا فٌه"

من األحبار والرهبان بما أنزل هللا فٌه ٌعنً فً اإلنجٌل من العفو عن  لال مماتل:" 
 .(ٖ)والضارب" الماتل أو الجارح

 .(ٗ)"لٌل لهم فً ذلن الزمان وأمروا أن ٌحكموا به لال الخطٌب اإلسكافً:" 
 .(٘)"أَْي: وللنا لهم: لٌحكموا بهذا الكتاب فً ذلن الولت لال الواحدي:" 
 .(ٙ)"ومعنى أمره لهم بالحكم أي هكذا ٌجب علٌهم لال الزمخشري:" 
ومما فٌه البشارة  ،ولٌمٌموا ما أمروا به فٌه ،لٌإمنوا بجمٌع ما فٌه :أي ،لال ابن كثٌر:" 

} لُْل ٌَا أَْهَل اْلِكتَاِب لَْستُْم َعلَى  :كما لال تعالى ،واألمر باتباعه وتصدٌمه إذا وجد -ملسو هيلع هللا ىلص-ببعثة دمحم 
ٌُْكْم ِمْن َربُِّكمْ  ٍء َحتَّى تُِمٌُموا التَّْوَراةَ َواإلْنِجٌَل َوَما أُنزَل إِلَ ًْ }  :ولال تعالى ،[1ٙ :{ اآلٌة ]المابدة َش

ًَّ الَِّذي ٌَِجُدونَهُ َمْكتُوبًا ِعْنَدُهْم فًِ التَّْوَراةِ َواإلْنِجٌلِ  ًَّ األّمِ ُسوَل النَّبِ  ٌَؤُْمُرهُْم الَِّذٌَن ٌَتَّبِعُوَن الرَّ
ٌِْهُم اْلَخبَابَِث  ُم َعلَ َوٌََضُع َعْنُهْم إِْصَرهُْم بِاْلَمْعُروِؾ َوٌَْنَهاُهْم َعِن اْلُمْنَكِر َوٌُِحلُّ لَُهُم الطٌَِّّبَاِت َوٌَُحّرِ

ُروهُ َونََصُروهُ َواتَّبَعُوا النُّوَر الَِّذي أُنزلَ  ٌِْهْم فَالَِّذٌَن آَمنُوا بِِه َوَعزَّ َمعَهُ أُولَبَِن  َواألْؼبلَل الَّتًِ َكانَْت َعلَ

"[2٘ٔ :ُهُم اْلُمْفِلُحوَن { ]األعراؾ
(2)

. 
فؤمر المسٌسٌن والرهبان أن ٌحكموا بما أنزل هللا فً التوراة لبل  لال مماتل بن حٌان:" 

أن عزٌر ابن  :أن ٌنزل اإلنجٌل فكفر من كفر من أهل التوراة واإلنجٌل، فكذبهم دمحما ملسو هيلع هللا ىلص بمولهم
وأن  ،وأن ٌد هللا مؽلولة ،وأن عٌسى هو هللا ،وأن هللا ثالث ثبلثة ،والمسٌح ابن مرٌم ابن هللا ،هللا

هللا فمٌر وهم أؼنٌاء، ولو أنهم حكموا بالرجم والمصاص والجراحات لكانوا كفارا باهلل بتكذٌبهم 
 .(1)"ولولهم على هللا الكذب والبهتان -ملسو هيلع هللا ىلص-دمحما 

إن عٌسى علٌه السبلم كان متعبدا بما فً التوراة من األحكام ألن اإلنجٌل "لٌل: و 
ٌرد  {ولٌحكم أهل اإلنجٌل بما أنزل هللا فٌه}واعظ وزواجر واألحكام فٌه للٌلة. وظاهر لوله م

وإن ساغ لمابل أن ٌمول:  ،[1ٗ :ذلن، وكذلن لوله: } ِلُكّلٍ َجعَْلنَا ِمْنُكْم ِشْرَعةً َوِمْنَهاًجا { ]المابدة
 .(5)"ةمعناه: ولٌحكموا بما أنزل هللا فٌه من إٌجاب العمل بؤحكام التورا

                                                           

 . 1ٕٕ/ٔ(انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 .ٙٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٔٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .٘ٙٗ/ٔدرة التنزٌل وؼرة التؤوٌل: (ٗ)
 .ٕٕٖالوجٌز: (٘)
 .55ٔ/ٕالككشاؾ: (ٙ)
 .ٕٙٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .1ٗٔٔ/ٗ(:ص1٘ٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .5ٖٙ/ٔالكشاؾ: (5)
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لوله تعالى: }ولٌحكم أهل األنجٌل بما أنزل هللا فٌه{: فٌه داللة على أن  لال الجصاص:" 
ما لم ٌنسخ من شرابع األنبٌاء المتمدمٌن فهو ثابت، على معنى أنه صار شرٌعة للنبً ملسو هيلع هللا ىلص لموله: 

باتباع ما أنزل هللا فً اإلنجٌل  }ولٌحكم أهل األنجٌل بما أنزل هللا فٌه{ ومعلوم أنه لم ٌرد أمرهم
إال على أنهم ٌتبعون النبً ملسو هيلع هللا ىلص ألنه صار شرٌعة له؛ ألنهم لو استعملوا ما فً اإلنجٌل مخالفٌن 
للنبً ملسو هيلع هللا ىلص ؼٌر متبعٌن له لكانوا كفارا، فثبت بذلن أنهم مؤمورون باستعمال أحكام تلن الشرٌعة 

 .(ٔ)"صارت شرٌعة للنبً علٌه السبلمعلى معنى أنها لد 
فكؤنه لال:  ،«كً»على معنى ، بكسر البلم وفتح المٌم، «ولٌحكم»حمزة:األعمش ولرأ 

 .وآتٌناه اإلنجٌل لكً ٌحكم أهل اإلنجٌل بما أنزل هللا فٌه
فهو  ،[5ٗالمابدة:  {]وأن احكم بٌنهم}ومن لرأه على األمر فهو كموله: لال المرطبً:"

 إلزام مستؤنؾ ٌبتدأ به، أي لٌحكم أهل اإلنجٌل أي فً ذلن الولت، فؤما اآلن فهو منسوخ. 
ولٌل: هذا أمر للنصارى اآلن باإلٌمان بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص، فإن فً اإلنجٌل وجوب اإلٌمان به، 

  .(ٕ)"والنسخ إنما ٌتصور فً الفروع ال فً األصول
على معنى األمر، تمدٌره: وأمرنا أهله ، ن البلم وجزم المٌمولرأ البالون }ولٌحكم{ بإسكا

 .(ٖ) أن ٌحكموا بما أنزل هللا فٌه
واالختٌار الجزم، ألن الجماعة علٌه، وألن ما بعده من الوعٌد والتهدٌد ٌدل "لال مكً: 

 .(ٗ)"على أنه إلزام من هللا تعالى ألهل اإلنجٌل
لراءتان مشهورتان متماربتا المعنى، فبؤّيِ ذلن لرأ لارئ فمصٌٌب فٌه  لال الطبري:"

 .(٘)الصواَب"
ألن هللا تعالى لم ٌنزل كتابا إال  ،والصواب عندي أنهما لراءتان حسنتان ولال النحاس:"

 .(ٙ)"لٌعمل فٌما فٌه وأمر بالعمل بما فٌه فصحتا جمٌعا
 ،«األنجٌل» :وروٌت عن الحسن، المراءة فٌه بكسر الهمزة ،«اإلنجٌل»و لال الزجاج:"

 .(2)"أفعٌل، ولٌس فً كبلم العرب هذا المثال، «أنجٌل»بفتح الهمزة، وهذه لولة ضعٌفة، ألن 
ُ فَؤُولَبَِن ُهُم اْلفَاِسمُوَن{ ]المابدة [، أي:" ومن 2ٗ :لوله تعالى:}َوَمْن لَْم ٌَْحُكْم بَِما أَْنَزَل َّللاَّ

 .(1)لم ٌحكم بما أنزل هللا فؤولبن هم الخارجون عن أمره، العاصون له"
ومن لم ٌحكم بما أنزل هللا فً اإلنجٌل من العفو والتص من الماتل والجارح  لال مماتل:" 

 .(5)"-عز وجل -والضارب، }فؤولبن هم الفاسمون{ـ ٌعنى: العاصٌن هلل
التاركون للحك. ولد  ،المابلون إلى الباطل ،الخارجون عن طاعة ربهم :يأ لال ابن كثٌر:" 

"وهو ظاهر السٌاق ،تمدم أن هذه اآلٌة نزلت فً النصارى
(ٔٓ)

. 
 .(ٔٔ)"فؤنزل هللا فؤولبن هم الفاسمون فً الكفار كلها لال البراء:" 
هذا الحكم لكتابه لال: ومن لم ٌحكم أٌضا فً أهل  لال عبدالرحمن بن زٌد بن اسلم:" 

 .(ٕٔ)"اإلنجٌل بذلن فؤولبن هم الفاسمون

                                                           

 .ٕ٘٘/ٕأحكام المرآن: (ٔ)
 .5ٕٓ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .ٗ٘٘/ٔ، وزاد المسٌر:ٕٖٔ/ٔ، ومعانً المرآن للفراء:ٕٗٗانظر: السبعة فً المراءات: (ٖ)
 .5ٕٓ/ٙنمبل عن: تفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .2ٖٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٕٓ/ٔإعراب المرآن: (ٙ)
 .1ٓٔ/ٕمعانً المرآن: (2)
 .ٙٔٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .1ٔٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .2ٕٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .1ٗٔٔ/ٗ(:صٔٙٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .1ٗٔٔ/ٗ(:صٓٙٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
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كل شًء فً المرآن إال للٌبل }فاسك{، فهو كاذب. ولرأ لول هللا: }ٌَا أٌََُّها  ولال أٌضا:"
 .(ٔ)، ههنا، كاذب "«الفاسك»[ لال:ٙالَِّذٌَن آَمنُوا إِْن َجاَءُكْم فَاِسٌك بِنَبَإٍ{ ]سورة الحجرات: 

 ومن لم} :أنزلت فً أهل الكتاب أنهم تركوا أحكام هللا كلها فً هذه اآلٌة ولال الحسن:"
 .(ٕ){"ٌحكم بما أنزل هللا فؤولبن هم الفاسمون

لال: أنزلت فً  {،ومن لم ٌحكم بما أنزل هللا فؤولبن هم الفاسمون:"}الشعبًوعن 
 .(ٖ)"النصارى

وروي عن ابن  .(ٗ)"لال: فسك دون فسك {،فؤولبن هم الفاسمون"}عن عطاء فً لوله: و
  .(٘)طاوس مثل ذلن

 .(ٙ)"العاصون {،أنزل هللا فؤولبن هم الفاسمونومن لم ٌحكم بما } :"مجاهدوعن 
اآلٌات. لال: نزلت فً  {،ومن لم ٌحكم بما أنزل هللا فؤولبن هم الفاسمون:"}عن إبراهٌمو

 .(2)"بنً إسرابٌل ورضً بها لهإالء
 ...وحسن عمب ذلن التولٌؾ على وعٌد من خالؾ ما أنزل هللا لال الزمخشري:" 

وأصوب ما ٌمال فٌها أنها  ،هذه الصفات لمن لم ٌحكم بما أنزل هللا هو على جهة التؤكٌد :وتمرٌره
تعم كل مإمن وكل كافر، فٌجًء كل ذلن فً الكافر على أتم وجوهه، وفً المإمن على معنى 

 .(1)"كفر المعصٌة وظلمها وفسمها
والفسك:  لؽة: الخروج عن الشًء، أو المصد، وهو الخروج عن الطاعة، «الفسك»و 

لد فسمت الرطبة من لشرها، وفسك فبلن  :إذا خرجت الرطبة من لشرها :الفجور، والعرب تمول
 ً إذا اتسع فٌها، وهّون على نفسه، واتسع بركونها لها، لم ٌضٌّمها علٌه، ورجل  :فً الدنٌا فسما

تصؽر فاسمة، لخروجها من جحرها على  :دابم الِفْسك، والفوٌسمة الفؤرة :فاسك، وفسٌك وفَُسك
 .  (5)الناس وإفسادها، والتفسٌك ضّد التّعدٌل

وأما الممصود بالفسك اصطبلًحا: فمد تنوعت عبارات العلماء فً ذلن، على النحو  
 اآلتً: 

لال ابن عطٌة: 'الفسك فً عرؾ االستعمال الشرعً: الخروج من طاعة هللا ـ عز  -أوال:
، (ٔٔ). وكذا لاله الطبري(ٓٔ)من خرج بكفر، وعلى من خرج بعصٌان "وجل ـ فمد ٌمع على 

 . (ٕٔ)والمرطبً 
أي بما  ،[5٘ :}بَِما َكانُوا ٌَْفُسمُوَن {]سورة البمرة:ابن عباس فً لولهولد روي "عن  

 .(ٖٔ)بعُدوا عن أمري"

                                                           

 .2ٖٙ/ٓٔ(:صٖٕٓٔٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .1ٗٔٔ/ٗ(:صٕٙٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .5ٗٔٔ/ٗ(:صٖٙٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .5ٗٔٔ/ٗ(:صٗٙٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 . ذكره دون إسناد.5ٗٔٔ/ٗانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (٘)
 .5ٗٔٔ/ٗ(:ص٘ٙٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .5ٗٔٔ/ٗ(:ص2ٙٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .55ٔ/ٕالككشاؾ: (1)
( ، 1ٙ٘( ، والمصباح المنٌر للفٌومً ص )ٕٓ٘/ٕ( ومعجم مماٌٌس اللؽة )1ٖٓ/ٓٔ( انظر : اللسان )ٔ)

 ( .2ٕ٘( ، ومفردات الراؼب ص )ٕٓ٘/ٗوترتٌب الماموس المحٌط للزاوي )
 (.٘٘ٔ/ٔ(  تفسٌر ابن عطٌة)ٕ)
( ، 1ٙ٘والمصباح المنٌر للفٌومً ص )( ، ٕٓ٘/ٕ( ومعجم مماٌٌس اللؽة )1ٖٓ/ٓٔ( انظر : اللسان )ٔ)

 ( .2ٕ٘( ، ومفردات الراؼب ص )ٕٓ٘/ٗوترتٌب الماموس المحٌط للزاوي )
 (.٘٘ٔ/ٔ(  تفسٌر ابن عطٌة)ٕ)
 .ٓٔٗ-5ٓٗ/ٔ( أنظر: تفسٌره: ٖ)
 (.ٕ٘ٗ/ٔ( تفسٌر المرطبً)ٖ)
 .ٓٔٗ-5ٓٗ/ٔ(:ص2ٔ٘(أخرجه الطبري)ٖ)



ٕٗ5 
 

لال الشوكانً:عن هذا التعرٌؾ:" وهذا هو أنسب بالمعنى اللؽوي، وال وجه لمصره  
 .(ٔ)على بعض الخارجٌن دون بعض " 

 :فسمت الرطبة :ولال ابن كثٌر: والفاسك: هو الخارج عن الطاعة. تمول العرب -والثانً:
 . (ٕ)دفوٌسمة، لخروجها عن ُجْحرها للفسا :إذا خرجت من لشرتها؛ ولهذا ٌمال للفؤرة

"خمس فواسك ٌُمتلن فً الحل  :وثبت فً الصحٌحٌن، عن عابشة أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال 
 .(ٖ)الؽراب، والحدأة، والعمرب، والفؤرة، والكلب العمور" :والحرم

 .(ٗ)" الفاسك الخارج عن أمر هللا بارتكاب الكبٌرة "  :ولال البٌضاوي -والثالث:
ولال األلوسً: "الفسك شرًعا: خروج العمبلء عن الطاعة، فٌشمل الكفر ودونه  -والرابع:

من الكبٌرة والصؽٌرة، واختص فً العرؾ واالستعمال بارتكاب الكبٌرة، فبل ٌطلك على 
 . (٘)ارتكاب اآلخرٌن إال نادًرا بمرٌنة " 

أعّم من  –ندرن عموم مصطلح الفسك، فهو فً األصل  :ومن خبلل التعرٌفات السابمة  
حٌث ٌشمل الكفر وما دونه من المعاصً، ولكن خّصه العرؾ بمرتكب الكبٌرة، ولذا  (ٙ)-الكفر 

" والفسك ٌمع بالملٌل من الذنوب والكثٌر، ولكن تعورؾ فٌما كان  :ٌمول الراؼب األصفهانً
 .(2)كثٌراً"
 الفوابد:

رع هللا من ممتضى شهادة أن ال إله إال هللا، وأن محمًدا عبده ورسوله، أن التحاكم إلى شأن -ٔ
فإن التحاكم إلى الطواؼٌت والرإساء والعرافٌن ونحوهم ٌنافً اإلٌمان باهلل عز وجل، وهو كفر 

 .وظلم وفسك
 -كما هً الٌوم-: إننا نجد فً المرآن الكرٌم آٌات تشهد بصدق التوراة الرد على من ٌمول -ٕ

من ، وتإكد أن الكتابٌن لم ٌصابا بتحرٌؾ، وال تزٌٌؾ -كما هو الٌوم-بصدق اإلنجٌل وتشهد 
}ِ ُمونََن َوِعْنَدُهُم التَّْوَراةُ فٌَِها ُحْكُم َّللاَّ ٌَْؾ ٌَُحّكِ ولوله: }َوْلٌَْحكُْم [، ٖٗ]المابدة:مثل لول المرآن }َوَك

ُ فٌِِه{  ْنِجٌِل بَِما أَْنَزَل َّللاَّ  [.2ٗدة:]المابأَْهُل اإْلِ
 :(1)للنا له

أواًل: نصدر اإلجابة بآٌات كرٌمة من المرآن الكرٌم تإكد أن أصابع العبث امتدت إلى 
ِ ثُمَّ  -هذه الكتب، كموله تعالى:  }أَفَتَْطَمعُوَن أَْن ٌُْإِمنُوا لَُكْم َولَْد َكاَن فَِرٌٌك ِمْنُهْم ٌَْسَمعُوَن َكبَلَم َّللاَّ

فُونَهُ ِمْن بَْعِد  َما َعمَلُوهُ َوُهْم ٌَْعلَُموَن{ }َوإَِذا لَمُوا الَِّذٌَن آَمنُوا لَالُوا آَمنَّا َوإَِذا َخبَل بَْعُضُهْم إِلَى ٌَُحّرِ
وُكْم بِِه ِعْنَد َربُِّكْم أَفبََل تَْعِملُوَن{  ٌُْكْم ِلٌَُحاجُّ ُ َعلَ ثُونَُهْم بَِما فَتََح َّللاَّ وَن أَنَّ }أََواَل ٌَْعلَمُ بَْعٍض لَالُوا أَتَُحّدِ
ًَّ َوإِنْ  ٌُّوَن اَل ٌَْعلَُموَن اْلِكتَاَب إاِلَّ أََمانِ وَن َوَما ٌُْعِلنُوَن{ }َوِمْنُهْم أُّمِ َ ٌَْعلَُم َما ٌُِسرُّ  ُهْم إِالَّ ٌَُظنُّوَن{ َّللاَّ

 ِ ٌِْدٌِهْم ثُمَّ ٌَمُولُوَن َهَذا ِمْن ِعْنِد َّللاَّ َ ٌٌْل ِللَِّذٌَن ٌَْكتُبُوَن اْلِكتَاَب بِؤ ا }فََو ٌٌْل لَُهْم ِممَّ  ِلٌَْشتَُروا بِِه ثََمنًا لَِلٌبًل فََو
ا ٌَْكِسبُوَن{ ٌٌْل لَُهْم ِممَّ ٌِْدٌِهْم َوَو َ  [.25-2٘]البمرة:َكتَبَْت أ

فُوَن اْلَكِلَم َعْن َموَ  اِضِعِه َونَُسوا َحظًّا ولوله: }فَبَِما نَْمِضِهْم ِمٌثَالَُهْم لَعَنَّاُهْم َوَجعَْلنَا لُلُوبَُهْم لَاِسٌَةً ٌَُحّرِ
ُروا بِِه َواَل تََزاُل تَطَِّلُع َعلَى َخابِنٍَة ِمْنُهْم إاِلَّ لَِلٌبًل ِمْنُهْم فَاْعُؾ َعْنُهْم َواْصفَْح إِ  ا ذُّكِ َ ٌُِحبُّ ِممَّ نَّ َّللاَّ

ٌْنَااْلُمْحِسنٌَِن{ }َوِمَن الَِّذٌَن لَالُوا إِنَّا نََصاَرى أََخْذنَا ِمٌثَالَُهْم فَنَسُ  ُروا بِِه فَؤَْؼَر ا ذُّكِ ٌْنَُهُم  وا َحظًّا ِممَّ بَ

                                                           

 ( . 2٘/ٔ( فتح المدٌر )ٗ)
 .5ٕٓ/ٔر: ( تفسٌر ابن كثٌٕ)
 (.51ٔٔ( وصحٌح مسلم برلم )ٖٖٗٔ(صحٌح البخاري برلم )ٖ)
 ( . ٖٔٔ/ٔ(وانظر :تفسٌر أبً السعود )ٔٗ/ٔتفسر البٌضاوي ) -(٘)
 (.ٕٓٔ/ٔ(  تفسٌر األلوسً )ٙ)
( ، ونزهة األعٌن النواظر البن الجوزي 2ٕ٘( ، ومفردات الراؼب ص )ٖٙ/ٔ( انظر : تفسٌر ابن كثٌر )2)
 ( . 5ٖٙ( ، والكلٌّات للكفوي ص:)2ٕ/ٕ)
 (. 2ٕ٘( المفردات ص )1)
 .5ٓٗ-1ٓٗانظر: مناظرة بٌن اإلسبلم والنصرانٌة: (1)
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ُ بَِما َكانُوا ٌَْصنَعُوَن{ }ٌَا أَْهَل ا ْلِكتَاِب لَْد اْلعََداَوةَ َواْلبَْؽَضاَء إِلَى ٌَْوِم اْلِمٌَاَمِة َوَسْوَؾ ٌُنَبِّبُُهُم َّللاَّ
ا ُكْنتُ   [.٘ٔ-ٖٔ]المابدة:ْم تُْخفُوَن ِمَن اْلِكتَاِب َوٌَْعفُو َعْن َكثٌٍِر{ َجاَءُكْم َرُسولُنَا ٌُبٌَُِّن لَُكْم َكثًٌِرا ِممَّ

ُسوُل اَل ٌَْحُزْنَن الَِّذٌَن ٌَُساِرُعوَن فًِ اْلُكْفِر ِمَن الَِّذٌَن لَالُوا آَمنَّا بِؤَْفَواهِ  ِهْم َولَْم ولوله: }ٌَا أٌََُّها الرَّ
فُوَن اْلَكِلَم ِمْن تُْإِمْن لُلُوبُُهْم َوِمَن الَِّذٌَن َهاُدوا سَ  اُعوَن ِلمَْوٍم آَخِرٌَن لَْم ٌَؤْتُوَن ٌَُحّرِ اُعوَن ِلْلَكِذِب َسمَّ مَّ

 [.ٔٗ]المابدة:بَْعِد َمَواِضِعِه ٌَمُولُوَن إِْن أُوتٌِتُْم َهَذا فَُخذُوهُ َوإِْن لَْم تُْإتَْوهُ فَاْحَذُروا{ 
أهل الكتاب عن شًء فإنهم لن ال تسؤلوا : »-مرفوًعا -ولد روى أحمد من حدٌث جابر 

 . (ٔ)«ٌهدوكم ولد ضلوا
تفٌد أن الموم لد حرفوا كتبهم، ونسوا حظًّا من وحً  -لرآنٌة أو حدٌثٌة -فهذه النصوص الكرٌمة

لم تعد لادرة على إعطاء اإلنسان  -بعد أن أصابها ما أصابها -هللا وهداه،. . . وإن هذه الكتب
 رشده وهداه وتمواه. . .!

أنه ما زال فً كتب الموم شًء من الحك، وإن كان لد بدلت وؼٌرت ألفاظه، إما بحكم  ثانًٌا:
 الترجمة، أو بدافع األؼراض الشخصٌة.

وإذا لرأنا اآلٌتٌن الثالثة واألربعٌن، والسابعة واألربعٌن من سورة المابدة، وهما اآلٌتان اللتان 
ر من الؽموض، والتضحت الحمٌمة جلٌة استدل بهما المستدل، فً سٌالهما من السورة، لزال كثٌ

 . وهللا أعلم.سافرة
 
 

 المرآن
ٌِْه فَاْحكُ  ٌِْمناا َعلَ ٌِْه ِمَن اْلِكتَاِب َوُمَه ٌَْن ٌََد لاا ِلَما بَ ٌَْن اْلِكتَاَب بِاْلَحّكِ ُمَصّدِ ٌْنَُهْم بَِما }َوأَْنَزْلنَا إِلَ ْم بَ

هبِْع أَْهَواَءُهْم  ُ َوََّل تَت ُ أَْنَزَل َّللاه ا َولَْو َشاَء َّللاه ا َجاَءَن ِمَن اْلَحّكِ ِلُكّلٍ َجعَْلنَا ِمْنُكْم ِشْرَعةا َوِمْنَهاجا َعمه
ِ َمْرِجعُُكمْ  ٌَْراِت إِلَى َّللاه ةا َواِحَدةا َولَِكْن ِلٌَْبلَُوُكْم فًِ َما آتَاُكْم فَاْستَبِمُوا اْلَخ َجِمٌعاا فٌَُنَبِّئُكُْم  لََجعَلَُكْم أُمه

 [8ٗ :({ ]المائدة8ُٗكْنتُْم فٌِِه تَْختَِلفُوَن )بَِما 
 التفسٌر:

المرآن، وكل ما فٌه حّك ٌشهد على صدق الكتب لبله، وأنها من عند  -أٌها الرسول-وأنزلنا إلٌن 
هللا، مصدلًا لما فٌها من صحة، ومبٌِّنًا لما فٌها من تحرٌؾ، ناسًخا لبعض شرابعها، فاحكم بٌن 

ٌهود بما أنزل هللا إلٌن فً هذا المرآن، وال تنصرؾ عن الحك الذي أمرن المحتكمٌن إلٌن من ال
هللا به إلى أهوابهم وما اعتادوه، فمد جعلنا لكل أمة شرٌعة، وطرٌمة واضحة ٌعملون بها. ولو 
شاء هللا لجعل شرابعكم واحدة، ولكنه تعالى خالؾ بٌنها لٌختبركم، فٌظهر المطٌع من العاصً، 

                                                           

وهو ابن سعٌد. ٌونس: هو ابن دمحم  إسناده ضعٌؾ لضعؾ مجالد:. 1ٙٗ/ٕٕ(:صٖٔٙٗٔأخرجه احمد) (ٔ)
 المإدب.

، وفً ٔٔ-ٓٔ/ٕ( ، والبٌهمً فً "السنن" ٖٕ٘ٔكشؾ األستار( ، وأبو ٌعلى ) -ٕٗٔوأخرجه البزار )
 ( من طرق عن حماد بن زٌد، بهذا اإلسناد.25ٔ"الشعب" )

 مام تخرٌجه هنان.وفٌه لصة لعمر بن الخطاب، وانظر ت -( من طرٌك هشٌم، عن مجالد.ٙ٘ٔ٘ٔوسٌؤتً برلم )
( عن ابن جرٌج، لال: حدثت عن زٌد بن أسلم أن 5ٕٓ5ٔ( و )1٘ٔٓٔوأخرج عبد الرزاق فً "المصنؾ" و )

النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: "ال تسؤلوا أهل الكتاب عن شًء، فإنهم لن ٌهدوكم ولد أضلوا أنفسهم". وهذا إسناد ضعٌؾ إلبهام 
 لم، وإلرساله، فإن رواٌة زٌد بن أسلم عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص مرسلة.الواسطة بٌن ابن جرٌج وزٌد بن أس

( من طرٌك عمارة بن عمٌر، عن حرٌث بن ظهٌر، لال: لال 5ٕٕٔٔ( و )ٕٙٔٓٔوأخرج عبد الرزاق أٌضا )
 عبد هللا: ال تسؤلوا أهل الكتاب عن شًء، فإنهم لن ٌهدوكم ولد ضلوا، فتكذبوا بحك، وتصدلوا الباطل ...

 ضعٌؾ لجهالة حرٌث بن ظهٌر. -على ولفه -وإسناده 
( عن ابن عباس لال: ٌا معشر المسلمٌن، كٌؾ تسؤلون أهل الكتاب 1ٕ٘ٙوأخرج البخاري فً "صحٌحه" )

وكتابكم الذي أنزل على نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص أحدث األخبار باهلل تمرإونه لم ٌشب؟ ولد حدثكم هللا أن أهل الكتاب بدلوا ما 
تب هللا وؼٌروا بؤٌدٌهم الكتاب فمالوا: هو من عند هللا لٌشتروا به ثمنا للٌبل! أفبل ٌنهاكم بما جاءكم من العلم عن ك

 مساءلتهم؟ ال وهللا ما رأٌنا منهم رجبل لط ٌسؤلكم عن الذي أنزل علٌكم.
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و خٌر لكم فً الدارٌن بالعمل بما فً المرآن، فإن مصٌركم إلى هللا، فٌخبركم فسارعوا إلى ما ه
 بما كنتم فٌه تختلفون، وٌجزي كبل بعمله.

{ ]المابدةلوله تعالى:  ٌَْن اْلِكتَاَب بِاْلَحّكِ أٌها -وأنزلنا إلٌن  ، أي:"[1ٗ :}َوأَْنَزْلنَا إِلَ
 .(ٔ)"المرآن، وكل ما فٌه حكّ  -الرسول

 .(ٕ)"المرآن فهو: عباس:"لال ابن  
 .(ٖ)"لم ننزله عبثا وال باطبل لؽٌر شًء ،المرآن بالحك :ٌعنً لال مماتل:" 
ٌِْه ِمَن اْلِكتَاِب{ ]المابدةلوله تعالى:  ٌَْن ٌََد لًا ِلَما بَ ً للكتب  ، أي:"[1ٗ :}ُمَصّدِ أي مصّدلا

 .(ٗ)"السماوٌة التً سبمته
 .(٘)" لما لبله من الكتاب :ٌعنً لال الماوردي:" 
 .(ٙ)"ٌعنً: سابر الكتب المنزلة لبله لال السمعانً:" 
 .(2)"فهو المرآن شاهد على التوراة واإلنجٌل مصدلا بهما لال ابن عباس:" 

 .(1)"الكتب التً خلت لبله"وروي عن لتادة لال: 
 .(5)ولال الكلبً:" موافما لها"

ٌِْمنًا لوله تعالى:  ٌِْه{ ]المابدة}َوُمَه ومبٌِّنًا لما فٌها من تحرٌؾ، ناسًخا  ، أي:"[1ٗ :َعلَ
 .(ٓٔ)"لبعض شرابعها

شاهد بؤن الكتب التً أنزلت  -ملسو هيلع هللا ىلص -وشاهدا علٌه وذلن إن لرآن دمحم :ٌمول لال مماتل:" 
 .(ٔٔ)"-عز وجل -لبله أنها من هللا

أي: مشتمبل على ما اشتملت علٌه الكتب السابمة، وزٌادة فً المطالب  لال السعدي:" 
اإللهٌة واألخبلق النفسٌة. فهو الكتاب الذي تتبع كل حك جاءت به الكتب فؤمر به، وحث علٌه، 

وهو الكتاب الذي فٌه نبؤ السابمٌن والبلحمٌن، وهو الكتاب الذي ، وأكثر من الطرق الموصلة إلٌه
، واألحكام الذي عرضت علٌه الكتب السابمة، فما شهد له بالصدق فهو فٌه الحكم والحكمة

الممبول، وما شهد له بالرد فهو مردود، لد دخله التحرٌؾ والتبدٌل، وإال فلو كان من عند هللا، لم 
 .(ٕٔ)"ٌخالفه

ٌِْه{ ]المابدةلوله تعالى:وفً   ٌِْمنًا َعلَ  ، وجوه من التفسٌر:[1ٗ :}َوُمَه
، وسعٌد بن (٘ٔ)الحسٌن، و(ٗٔ)،وعكرمة(ٖٔ)ٌعنً مإتمنًا علٌه، وهو لول ابن عباس :أحدها

 .(2ٔ)وعطاء الخراسانً
 .(ٕ)، والسدي(ٔ)ابن عباس فً رواٌة أخرى وهو لول ،ٌعنً شاهداً علٌه :والثانً

                                                           

 .ٙٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٗٔٔ/ٗ(:ص5ٙٗٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .1ٔٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .5ٖٔصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٗٗ/ٕالنكت والعٌون: (٘)
 .ٖٗ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٙ)
 .ٓ٘ٔٔ/ٗ(:ص2ٔٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 . ذكره دون إسناد.ٓ٘ٔٔ/ٗتفسٌر ابن أبً حاتم:  (1)
 .٘ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)
 .ٙٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .1ٔٗ/ٔل بن سلٌمان:تفسٌر ممات (ٔٔ)
 .ٖٕٗتفسٌر السعدي: (ٕٔ)
 .1ٖٓ-21ٖ/ٓٔ(:ص1ٕٔٔٔ)-(2ٕٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .1ٖٓ/ٓٔ(:صٕٕٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .1ٖٓ/ٓٔ(:صٕٕٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .1ٖٓ/ٓٔ(:ص5ٕٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 . ذكره دون إسناد.ٓ٘ٔٔ/ٗانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (2ٔ)
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  .(ٖ)أمٌنا وشاهدا على الكتب التً خلت من لبله. وهذا لول لتادة:والثالث
لًا ،مإتمنًا على المرآنوالرابع:   .(ٗ). وهذا لول مجاهد فً إحدى الرواٌاتوشاهًدا ومصّدِ

 ،كل شًء أنزله هللا من توراة أو إنجٌل أو َزبُورٍ والخامس:مصدلا علٌه، والمهٌمن: المصدق، ف
ق على ذلن. وكل شًء ذكر هللا فً المرآن ٌق علٌها وعلى ما ُحّدِث  ،فالمرآن مصّدِ فهو مصّدِ

 .(٘). وهذا لول ابن زٌدعنها أنه حك
 . (ٙ)"مإتمٌن على المرآن ،دمحم ملسو هيلع هللا ىلص والسادس: ولال مجاهد:"

بل هو خطؤ. وذلن أّن   ،وهذا التؤوٌل بعٌد من المفهوم فً كبلم العرب لال الطبري:" 
ال من صفة ما كان  المصّدِق  صفةً له. ولو كان فبل ٌكون إ ،المهٌمن  عطٌؾ على  المصدق 

لًا لما بٌن ٌدٌه من الكتاب : لمٌل ،معنى الكبلم ما روي عن مجاهد وأنزلنا إلٌن الكتاب مصّدِ
ألنه لم ٌتمدم من صفة  الكاؾ  التً فً  إلٌن  بعَدها شًٌء ٌكون  مهٌمنًا علٌه   ،مهٌمنًا علٌه
ألنه من صفة  الكتاب  الذي من صفته   ،قوإنما عطؾ به على المصد ،عطفًا علٌه

 .(2)"المصدق
 .(5)، وعبدهللا بن الزبٌر(1). وهذا لول ابن عباسعلى ما لبله من الكتب حاكماوالسابع: 

 .(ٓٔ). لاله أبو عبٌدةحفٌظاً علٌهوالثامن: رلٌبا 
 ،فإن اسم "المهٌمن" ٌتضمن هذا كله ،وهذه األلوال كلها متماربة المعنى لال ابن كثٌر:" 

الذي أنزله آخر الكتب  ،جعل هللا هذا الكتاب العظٌم ،فهو أمٌن وشاهد وحاكم على كل كتاب لبله
وزاده من الكماالت ما لٌس فً  ،أشملها وأعظمها وأحكمها حٌث جمع فٌه محاسن ما لبله ،وخاتمها

فمال تعالى  ،كلها. وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكرٌمةؼٌره ؛ فلهذا جعله شاهًدا وأمٌنًا وحاكًما علٌها 
ْكَر َوإِنَّا لَهُ لََحافُِظوَن { ]الحجر  ،عن عكرمة ،فؤما ما حكاه ابن أبً حاتم، [5 :} إِنَّا نَْحُن نزْلنَا الذِّ

ٌِْمنًا  :وابن أبً نَجٌح عن مجاهد ؛ أنهم لالوا فً لوله ،وعطاء الخراسانً ،وسعٌد بن جبٌر } َوُمَه
ٌِْه { ٌعنً  ،ولكن فً تفسٌر هذا بهذا نظر ،فإنه صحٌح فً المعنى ،محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص أمٌن على المرآن :َعلَ

وفً تنزٌله علٌه من حٌث العربٌة أًٌضا نظر. وبالجملة فالصحٌح األول
(ٔٔ)

"
(ٕٔ)

. 
والمعانً متماربة، ومعنى الكل أن كل كتاب ٌصدله المرآن، وٌشهد  لال السمعانً:" 

 .(ٖٔ)"بصدله، فهو كتاب هللا
 وهً عربٌة وال أحب المراءةلال الزجاج:" –بفتح المٌم الثانٌة  - «ومهٌمنا»ولرئ: 

ٌِْمُن{ ]الحشر  .(ٗٔ)"[ٖٕ :بها، ألن اإلجماع فً المراءة على كسر المٌم فً لوله: }اْلُمْإِمُن اْلُمَه
ُ{ ]المابدةلوله تعالى:  ٌْنَُهْم بَِما أَْنَزَل َّللاَّ فاحكم بٌن المحتكمٌن إلٌن  ، أي:"[1ٗ :}فَاْحُكْم بَ

 .(٘ٔ)"من الٌهود بما أنزل هللا إلٌن فً هذا المرآن
 .(ٔ)"أمر دمحما على أن ٌحكم بٌنهم لال السدي:" 

                                                                                                                                                                      

 .5ٗٔٔ/ٗ(:ص2ٕٗٙ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)22ٖ/ٓٔ(:صٖٕٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .22ٖ/ٓٔ(:صٕٗٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .21ٖ/ٓٔ(:صٕ٘ٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .21ٖ/ٓٔ(:صٕٙٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .1ٖٓ/ٓٔ(:صٕٕٔٔٔالطبري) انظر: تفسٌر (٘)
 .1ٖٔ-1ٖٓ/ٓٔ(:صٖٕٕٔٔ(، و)ٖٕٕٔٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .1ٖٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (2)
 . فً رواٌة العوفً عنه.2ٕٔ/ٖانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٕٖ/ٕانظر: تفسٌر ابن ابً زمنٌن: (5)
 .٘ٗ/ٕ، والنكت والعٌون:ٖٗ/ٕانظر: تفسٌر السمعانً:  (ٓٔ)
 .مإتمنًا علٌه" أي:" (ٔٔ)
 .1ٕٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .ٖٗ/ٕتفسٌر المسعانً: (ٖٔ)
 .25ٔ/ٕمعانً المرآن: (ٗٔ)
 .ٙٔٔالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
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 .(ٕ)"لال: بحدود هللا عز وجل {،فاحكم بٌنهم بما أنزل هللا"}عن بن عباس لوله:و 
 .(ٖ)"من الحكم الشرعً الذي أنزله هللا علٌن :أي لال السعدي:" 
أُمٌهم وكتابٌهم } بَِما أَنزَل  ،َعَربهم وعجمهم :أي: فاحكم ٌا دمحم بٌن الناس لال ابن كثٌر:" 

ُ { إلٌن فً  هذا الكتاب العظٌم وبما لرره لن من حكم من كان لبلن من األنبٌاء ولم ٌنسخه فً  ،َّللاَّ

" شرعن
(ٗ) 

وأال  ،هذا ٌدل على وجوب الحكم بٌن أهل الكتاب إذا تحاكموا إلٌنا لال الماوردي:" 
 .(٘)"نحكم بٌنهم بتوراتهم وال بإنجٌلهم 

ا َجاَءَن ِمَن لوله تعالى:  َّبِْع أَْهَواَءُهْم َعمَّ { ]المابدة}َواَل تَت وال تنصرؾ  ، أي:"[1ٗ :اْلَحّكِ
 .(ٙ)"عن الحك الذي أمرن هللا به إلى أهوابهم وما اعتادوه

 .(2)"أهواء الٌهود عما جاءن من الحك وهو المرآن :ٌعنً لال مماتل:" 
وتركوا بسببها ما أنزل هللا على رسوله  ،آراءهم التً اصطلحوا علٌها :أي لال ابن كثٌر:" 

ا َجاَءَن ِمَن اْلَحّكِ { :؛ ولهذا لال َّبِْع أَْهَواَءُهْم َعمَّ ال تنصرؾ عن الحك الذي أمرن هللا  :أي ،} َوال تَت

"به إلى أهواء هإالء من الجهلة األشمٌاء
(1) 

أي: ال تجعل اتباع أهوابهم الفاسدة المعارضة للحك بدال عما جاءن من  لال السعدي:" 
 .(5)"خٌرالحك فتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو 

كان النبً ملسو هيلع هللا ىلص مخٌرا إن شاء حكم بٌنهم وإن شاء أعرض عنهم. فردهم  لال ابن عباس:" 
فؤمر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن  {،وأن احكم بٌنهم بما أنزل هللا وال تتبع أهواءهم}:إلى أحكامهم فنزلت

 .(ٓٔ)"ٌحكم بٌنهم بما فً كتابنا
فمد جعلنا لكل أمة  ،، أي:"[1ٗ :َجعَْلنَا ِمْنُكْم ِشْرَعةً َوِمْنَهاًجا{ ]المابدة }ِلُكلٍّ لوله تعالى: 

 .(ٔٔ)"شرٌعة، وطرٌمة واضحة ٌعملون بها
ولٌل: هذا دلٌل ، وطرٌما واضحا فً الدٌن تجرون علٌه شرٌعة لال الزمخشري:أي:" 

 .(ٕٔ)"على أنا ؼٌر متعبدٌن بشرابع من لبلنا
، (٘ٔ)، ومجاهد(ٗٔ)، وروي عن الحسن(ٖٔ)" سبٌبل وسنةً  :ٌعنً لال ابن عباس:"

 ، نحو ذلن.(1ٔ)،  والسدي(2ٔ)، ولتادة(ٙٔ)والضحان
}لكل جعلنا منكم{ أٌها األمم جعلنا }شرعة ومنهاجا{ أي: سبٌبل وسنة،  لال السعدي:" 

وهذه الشرابع التً تختلؾ باختبلؾ األمم، هً التً تتؽٌر بحسب تؽٌر األزمنة واألحوال، وكلها 

                                                                                                                                                                      

 .ٔ٘ٔٔ/ٗ(:ص25ٗٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٔ٘ٔٔ/ٗ(:ص1ٓٗٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٖٕٗتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .5ٕٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٗٗ/ٕالنكت والعٌون: (٘)
 .ٙٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .1ٔٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .5ٕٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٖٕٗتفسٌر السعدي: (5)
 .ٔ٘ٔٔ/ٗ(:ص1ٔٗٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .ٙٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٓٗٙ/ٔالكشاؾ: (ٕٔ)
 .11ٖ-1ٖٙ/ٓٔ(:ص2ٖٕٔٔ)-(ٖٕٓٔٔانظر:  تفسٌر الطبري)(ٖٔ)
 .11ٖ/ٓٔ(:ص1ٖٕٔٔانظر:  تفسٌر الطبري)(ٗٔ)
 .11ٖ/ٓٔ(:صٕٔٗٔٔ)-(5ٖٕٔٔانظر:  تفسٌر الطبري)(٘ٔ)
 .15ٖ/ٓٔ(:ص2ٕٗٔٔانظر:  تفسٌر الطبري)(ٙٔ)
 .15ٖ/ٓٔ(:صٕٙٗٔٔانظر:  تفسٌر الطبري)(2ٔ)
 .15ٖ-11ٖ/ٓٔ(:صٖٕٗٔٔانظر:  تفسٌر الطبري)(1ٔ)
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ترجع إلى العدل فً ولت شرعتها، وأما األصول الكبار التً هً مصلحة وحكمة فً كل زمان، 
 .(ٔ)"فً جمٌع الشرابعفإنها ال تختلؾ، فتشرع 

الكتاب  من المسلمٌن وأهل :ٌعنى ":}ِلُكّلٍ َجعَْلنَا ِمْنُكْم ِشْرَعةً َوِمْنَهاًجا{لال مماتل: 
فشرٌعة أهل التوراة فً لتل العمد  ،طرٌما وسبٌبل :ٌعنً {،ومنهاجا} ،سنة :ٌعنً {،شرعة}

وال دٌة، والرجم على المحصن والمحصنة إذا زنٌا. وشرٌعة اإلنجٌل  (ٕ)المصاص لٌس لهم عمل
فً المتل العمد العفو لٌس لهم لصاص وال دٌة، وشرٌعتهم فً الزنا الجلد ببل رجم. وشرٌعة أمة 

فً لتل العمد المصاص والدٌة والعفو، وشرٌعتهم فً الزنا: إذا لم ٌحصن الجلد، فإذا  -ملسو هيلع هللا ىلص -دمحم
 .(ٖ)"ن فالرجمأحص

وهً الطرٌمة الظاهرة، وكل ما شرعت فٌه من شًء فهو  ،هً الشرٌعة :«الشرعة»و
أُْشِرَعِت األسنة إذا  :ومنه لولهم ،ألنها أظهر طرله إلٌه ،شرٌعة :لٌل لشرٌعة الماء هومن ،شرٌعة
 .(ٗ) لشروع أهله فٌه ،ومنه سمٌت شرابع اإلسبلم  شرابع ، ظهرت

لال  ،طرٌك نهج ومنهج :الطرٌُك البٌِّن الواضح، ٌمال :فإّن أصله :«المنهاج»وأما 
 :(٘)الزاجر

 َماٌء ُرَواٌء وطرٌٌك نَْهجُ               َمن ٌَُن َذا َشّنٍ فهَذا فَْلجُ 
 ثم ٌستعمل فً كل شًء كان بٌنًا واضًحا سهبل

ً } :فٌكون معنى لوله ه {،شرعة ومنهاجا  ،لكل لوم منكم جعلنا طرٌمًا إلى الحك ٌإمُّ
 .(ٙ)وسبٌبل واضًحا ٌعمل به

، [1ٗ :}ِلُكّلٍ َجعَْلنَا ِمْنُكْم ِشْرَعةً َوِمْنَهاًجا{ ]المابدةلوله تعالى:وذكر أهل العلم فً تفسٌر  
 وجهان:

. وهذا لول أي:أن هللا جعل لكل ِملٍّة شرٌعة ومنهاًجا ،عنى بذلن أهَل الملل المختلفةأحدهما: أنه 
 .(1)، ولتادة(2)علً

 :ٌمول: سبٌبل وُسنّة. والسنن مختلفة  {،لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاًجا"}عن لتادة لوله:
م ما ٌشاء ببلءً  ،ٌحلُّ هللا فٌها ما ٌشاء ،وللمرآن شرٌعة ،ولئلنجٌل شرٌعة ،للتوراة شرٌعة  ،وٌحّرِ

 ،التوحٌُد واإلخبلُص هلل :لٌعلم من ٌطٌعه ممن ٌعصٌه. ولكن الدٌن الواحد الذي ال ٌمبل ؼٌره
 .(5)"الذي جاءت به الرسل

ةً َواِحَدةً {  :وٌدل على ذلن لوله تعالى رجحه ابن كثٌر، ولال:" ُ لََجعَلَُكْم أُمَّ } َولَْو َشاَء َّللاَّ
ةً َواِحَدةً { وهم أمة واحدة :مولفلو كان هذا خطابًا لهذه األمة لما صح أن ٌ ُ لََجعَلَُكْم أُمَّ  ،} َولَْو َشاَء َّللاَّ

وإخبار عن لدرته تعالى العظٌمة التً لو شاء لجمع الناس كلهم على  ،ولكن هذا خطاب لجمٌع األمم

                                                           

 .ٖٕٗتفسٌر السعدي: (ٔ)
الماتل فى سداد دٌة الممتول وتسمى األسرة عاللة ألنها تعمل عن الجانً جناٌة  العمل: هو أن تشترن أسرة(ٕ)

 وتإدٌها عنه.
 .1ٕٗ-1ٔٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .٘ٗ/ٕ، النكت العٌون:1ٖٖ/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
،  2ٕٓٔ: ،  ومعجم ما استعجم 1ٖٖ/ٓٔ، وتفسٌر الطبري: 1ٙٔ/  ٔمجاز المرآن ألبً عبٌدة انظر:  (٘)

 .واللسان )روي( ، ورواٌتهم جمٌعًا :  من ٌن ذا شن
و  فلج  )بفتح فسكون( : ماءه لبنً العنبر بن عمرو بن تمٌم ، ٌكثر ذكره فً شعر بنً تمٌم ، وٌمتدحون ماءه ، 

 لال بعض األعراب : 
فَا ... َحِدٌثَهُ َعْهد بالسََّحاب  رِ أاَل َشْربَةٌ ِمْن َماٍء ُمْزٍن َعلَى الصَّ  الُمَسخَّ
 إلَى َرَصٍؾ ِمْن بَْطِن فَْلجٍ ، كؤَنََّها ... إذَا ذُْلتََها بٌَُّوتَةً َماُء ُسكَّرِ 

 و ماء رواء  )بفتح الراء( : الماء العذب الذي فٌه للواردٌن ري.
 .٘ٗ/ٕ، النكت العٌون:1ٖٖ/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٖ٘/ٓٔ(:ص2ٕٕٔٔانظر:  تفسٌر الطبري) (2)
 .1ٖ٘/ٓٔ(:صٕٕٙٔٔظر: تفسٌر الطبري)ان (1)
 .1ٖ٘/ٓٔ(:صٕٕٙٔٔأخرجه الطبري) (5)
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ثم  ،ال ٌنسخ شًء منها. ولكنه تعالى شرع لكل رسول شْرعة على حَدة ،دٌن واحد وشرٌعة واحدة
نسخها أو بعضها برسالة اآلخر الذي بعده حتى نسخ الجمٌع بما بعث به عبده ورسوله محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص 

"وجعله خاتم األنبٌاء كلهم ،الذي ابتعثه إلى أهل األرض لاطبة
(ٔ)

. 
ةَ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص. والثانً: أنه  -لد جعلنا الكتاب الذي أنزلناه إلى نبٌنا محمٍد  :معنى الكبلموعنى بذلن أمَّ

ًٌّ شرعةً ومنهاجا ،أٌها الناس ،-ملسو هيلع هللا ىلص . لُكلِّكم أي لكل من دخل فً اإلسبلم وألّر بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص أنه لً نب
 .(ٕ)وهذا لول مجاهد

السبٌل   ،اًجا ومنه  ،سنة :لال  {،لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاًجا"}عن مجاهد لوله: 
هو له شرعة  ،المرآن :فمد جعل هللا له شرعة ومنهاًجا. ٌمول ،من دخل فً دٌن دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ،لكلكم 

 .(ٖ)"ومنهاج
لكل أهل  :معناه :لوُل من لال ،وأولى المولٌن فً ذلن عندي بالصوابلال الطبري:"  

 أٌها األمم جعلنا ِشرعةً ومنهاًجا. ،ملة منكم
ةً َواِحَدةً } :لموله ،للنا ذلن أولى بالصواب وإنما ُ لََجعَلَُكْم أُمَّ ولو كان عنى  {َولَْو َشاَء َّللاَّ

 ،ولو شاء هللا لجعلكم أمة واحدة : لم ٌكن لموله ،وهم أّمة واحدةٌ  ،أمة دمحم ،لكل جعلنا منكم : بموله
ا جرى به الخطاب من على م ،ولد فعل ذلن فجعلهم أمة واحدة معنًى مفهوم. ولكن معنى ذلن

ثم  ،وتمدم إلٌهم بالعمل بما فٌها ،أنه ذكر ما كتب على بنً إسرابٌل فً التوراة :هللا لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
وأمر من بَعثه إلٌه  ،وأنزل علٌه اإلنجٌل ،ذكر أنه لفًَّ بعٌسى ابن مرٌم على آثار األنبٌاء لبله

لًا لما بٌن ٌدٌه من  ،ًدا ملسو هيلع هللا ىلصبالعمل بما فٌه. ثم ذكر نبٌَّنا محم وأخبره أنه أنزل إلٌه الكتاَب مصّدِ
والحكم بما أنزل إلٌه فٌه دون ما فً سابر الكتب ؼٌره وأعلمه  ،وأمره بالعمل بما فٌه ،الكتاب

وإن  ،أنه لد جعل له وألمته شرٌعةً ؼٌَر شرابع األنبٌاء واألمم لبلَه الذٌن لصَّ علٌهم لصَصهم
 -واالنتهاء إلى أمره ونهٌه  ،واإللرار بما جاءهم به من عنده ،فً توحٌد هللا -كان دٌنه ودٌنهم 

م علٌهم ،واحًدا  .(ٗ)"فهم مختلفو األحوال فٌما شرع لكم واحد منهم وألمته فٌما أحّل لهم وحرَّ
 .(٘)بفتح الشٌن «شرعة»:ولرأ ٌحٌى بن وثاب

ُ لوله تعالى:  ةً َواِحَدةً{ ]المابدة}َولَْو َشاَء َّللاَّ ولو شاء هللا لجعل  ، أي:"[1ٗ :لََجعَلَُكْم أُمَّ
 .(ٙ)"شرابعكم واحدة

 .(2)"ٌعنً: ملة واحدة لال ابن ابً زمنٌن:" 
جماعة متفمة على شرٌعة واحدة، أو ذوى أمة واحدة أى دٌن  لال الزمخشري:أي:" 

 .(1)"واحد ال اختبلؾ فٌه
 .(5)"تبعا لشرٌعة واحدة، ال ٌختلؾ متؤخرها وال متمدمها لال السعدي:أي:" 

ةً َواِحَدةً{ ]المابدةلوله تعالى:وفً   ُ لََجعَلَُكْم أُمَّ  ، وجهان:[1ٗ :}َولَْو َشاَء َّللاَّ
 .(ٓٔ)وهذا لول الضحان .أهل ضبللة أو أهل هدى ،أهل دٌن واحد :أحدهما
 .(ٔٔ)وهذا لول الحسن ،لجمعكم على الحك :الثانً

ولكنه تعالى خالؾ بٌنها  ، أي:"[1ٗ :}َولَِكْن ِلٌَْبلَُوُكْم فًِ َما آتَاُكْم{ ]المابدةلوله تعالى: 
 .(ٔ)"لٌختبركم، فٌظهر المطٌع من العاصً

                                                           

 .5ٕٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .1ٖٙ/ٓٔ(:ص5ٕٕٔٔانظر:  تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .1ٖٙ/ٓٔ(:ص5ٕٕٔٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .1ٖٙ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٓٗٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (٘)
 .ٙٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕٖ/ٕتفسٌر ابن ابً زمنٌن: (2)
 .ٓٗٙ/ٔالكشاؾ: (1)
 .ٖٕٗتفسٌر السعدي: (5)
 .ٕ٘ٔٔ/ٗ(:ص15ٗٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .٘ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
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 .(ٕ)"لال ابن كثٌر: ما أعمله إال فً ما آتاكم من الكتاب :"لال: ابن جرٌج 
 .(ٖ)الكتاب والسنة"لال ابن ابً زمنٌن: أي:"لٌختبركم فٌما أعطاكم من  
فٌختبركم وٌنظر كٌؾ تعملون، وٌبتلً كل أمة بحسب ما تمتضٌه  لال السعدي:أي:" 

حكمته، وٌإتً كل أحد ما ٌلٌك به، ولٌحصل التنافس بٌن األمم فكل أمة تحرص على سبك 
 .(ٗ)"ؼٌرها

من الشرابع المختلفة، هل تعملون بها مذؼنٌن معتمدٌن أنها  لال الزمخشري:أي:" 
صالح لد اختلفت على حسب األحوال واألولات، معترفٌن بؤن هللا لم ٌمصد باختبلفها إال ما م

 .(٘)"التضته الحكمة؟ أم تتبعون الشبه وتفرطون فً العمل؟
وٌثٌبهم  ،لٌختبر عباده فٌما شرع لهم ،أنه تعالى شرع الشرابع مختلفة :أي لال ابن كثٌر:" 

" أو ٌعالبهم على طاعته ومعصٌته بما فعلوه أو عزموا علٌه من ذلن كله
(ٙ)

. 

ٌَْراِت{ ]المابدةلوله تعالى:  فسارعوا إلى ما هو خٌر لكم فً  ، أي:"[1ٗ :}فَاْستَبِمُوا اْلَخ
 .(2)"الدارٌن بالعمل بما فً المرآن

 .(1)"-ملسو هيلع هللا ىلص-أمة دمحم  لال الضحان:" 
فٌما ذكر من السبٌل « ٌا أمة دمحم»سارعوا فً األعمال الصالحة  :ٌمول مماتل:" لال 

 .(5)"والسنة
 .(ٓٔ)"فابتدروها وتسابموا نحوها لال الزمخشري:أي:" 
والتصدٌك بكتابه  ،الذي جعله ناسًخا لما لبله ،وهً طاعة هللا واتباع شرعه لال ابن كثٌر:" 

" المرآن الذي هو آخر كتاب أنزله
(ٔٔ)

. 

أي: بادروا إلٌها وأكملوها، فإن الخٌرات الشاملة لكل فرض ومستحب،  لال السعدي:" 
 من حموق هللا وحموق عباده، ال ٌصٌر فاعلها سابما لؽٌره مستولٌا على األمر، إال بؤمرٌن:
المبادرة إلٌها، وانتهاز الفرصة حٌن ٌجًء ولتها وٌعرض عارضها، واالجتهاد فً أدابها كاملة 

الوجه المؤمور به. وٌستدل بهذه اآلٌة، على المبادرة ألداء الصبلة وؼٌرها فً أول ولتها، على 
وعلى أنه ٌنبؽً أن ال ٌمتصر العبد على مجرد ما ٌجزئ فً الصبلة وؼٌرها من العبادات من 
األمور الواجبة، بل ٌنبؽً أن ٌؤتً بالمستحبات، التً ٌمدر علٌها لتتم وتكمل، وٌحصل بها 

 .(ٕٔ)"السبك
ِ َمْرِجعُُكْم َجِمٌعًا{ ]المابدةلوله تعالى:   .(ٖٔ)"فإن مصٌركم إلى هللا، أي:"[1ٗ :}إِلَى َّللاَّ
 .(ٗٔ)"البر والفاجر لال الضحان:" 
 .(٘ٔ)"استبناؾ فً معنى التعلٌل الستباق الخٌرات" لال الزمخشري: 
"معادكم أٌها الناس ومصٌركم إلٌه ٌوم المٌامة :أي لال ابن كثٌر:" 

(ٔ)
. 

                                                                                                                                                                      

 .ٙٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖ٘ٔٔ/ٗ(:ص5ٓٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٕٖ/ٕتفسٌر ابن ابً زمنٌن: (ٖ)
 .ٖٕٗتفسٌر السعدي: (ٗ)
 .ٓٗٙ/ٔالكشاؾ: (٘)
 .ٖٓٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٙٔٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٖ٘ٔٔ/ٗ(:ص5ٔٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .1ٕٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .ٓٗٙ/ٔالكشاؾ: (ٓٔ)
 .ٖٓٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .ٖٕٗتفسٌر السعدي: (ٕٔ)
 .ٙٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .ٖ٘ٔٔ/ٗ(:ص5ٕٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .ٓٗٙ/ٔالكشاؾ: (٘ٔ)



ٕ٘2 
 

 .(ٕ)"األمم السابمة والبلحمة، كلهم سٌجمعهم هللا لٌوم ال رٌب فٌه لال السعدي:أي:" 
فٌخبركم بما كنتم فٌه ، أي:"[1ٗ :}فٌَُنَبِّبُُكْم بَِما ُكْنتُْم فٌِِه تَْختَِلفُوَن{ ]المابدةلوله تعالى: 

 .(ٖ)"تختلفون، وٌجزي كبل بعمله
وٌعذب  ،فٌجزي الصادلٌن بصدلهم ،فٌخبركم بما اختلفتم فٌه من الحك :أي لال ابن كثٌر:" 

بل هم معاندون  ،العادلٌن عنه إلى ؼٌره ببل دلٌل وال برهان ،الكافرٌن الجاحدٌن المكذبٌن بالحك

"واألدلة الدامؽة ،والحجج البالؽة ،للبراهٌن الماطعة
(ٗ)

. 
ء الفاصل بٌن محمكم ومبطلكم، فٌخبركم بما ال تشكون معه من الجزا"لال الزمخشري: 

 .(٘)"وعاملكم ومفرطكم فً العمل
من الشرابع واألعمال، فٌثٌب أهل الحك والعمل الصالح، وٌعالب أهل  لال السعدي:أي:" 

 .(ٙ)"الباطل والعمل السٌا
ٌبعثهم هللا من بعد الموت فٌبعث أولٌاءه وأعداءه فٌنببهم لال الربٌع بن أنس:" 

 .(2)"بؤعمالهم
 الفوابد:

 وجوب الحكم وفً كل المضاٌا بالكتاب والسنة. -ٔ
 ال ٌحوز تحكٌم أٌة شرٌعة أو لانون ؼٌر الوحً اإللهً الكتاب والسنة. -ٕ
 -تعالى-أن المرآن جاء بموافمة التوراة واإلنجٌل وؼٌرهما من كتب األنبٌاء فً الخبر عن هللا  -ٖ

ٌن األدلة والبراهٌن على ذلن، ولرر نبوة األنبٌاء وعن الٌوم اآلخر، وزاد ذلن تفصٌبل وبٌانا، وب
كلهم ورسالة المرسلٌن، ولرر الشرابع الكلٌة التً بعثت بها الرسل كلهم، وجادل المكذبٌن 
بالكتب والرسل بؤنواع الحجج والبراهٌن، وبٌن عموبات هللا لهم، ونصره ألهل الكتب المتبعٌن 

 لها.
ٌَْن -تعالى-ٌدٌه من الكتاب كما لال  وهذا معنى كون المرآن مصدلا لما بٌن : }َوأَْنَزْلنَا إِلَ

ٌِْه{ ٌِْمنًا َعلَ ٌِْه ِمَن اْلِكتَاِب َوُمَه ٌَْن ٌََد لًا ِلَما بَ  .اْلِكتَاَب بِاْلَحّكِ ُمَصّدِ
حفظ المرآن من الزٌادة والنمص والتحرٌؾ والتبدٌل، فبمً كما أنزله هللا إلى أن هللا تعالى  -ٗ

ٌحفظ ؼٌره من الكتب فدخلت علٌها الزٌادة والنمص  فهو كله حك من عند هللا، ولمٌوم المٌامة، 
ْكَر َوإِنَّا لَهُ لََحافُِظوَن{  ،والتحرٌؾ والتبدٌل ففٌها حك وفٌها باطل ْلنَا الذِّ لموله تعالى: }إِنَّا نَْحُن نَزَّ

 ب ومهٌمنا علٌه{.[، }وأنزلنا إلٌن الكتاب بالحك مصدلا لما بٌن ٌدٌه من الكتا5 :]الحجر
 بٌان الحكمة من اختبلؾ الشرابع، وهو االبتبلء.-٘
 

 المرآن
هبِْع أَْهَواَءُهْم َواْحَذْرُهْم أَْن ٌَْفتِنُوَن َعْن بَْعِض مَ  ُ َوََّل تَت ٌْنَُهْم بَِما أَْنَزَل َّللاه ُ }َوأَِن اْحُكْم بَ ا أَْنَزَل َّللاه

ٌَْن فَِإْن تََولهْوا فَاْعلَْم أَنه  ا ِمَن النهاِس لَفَاِسمُوَن إِلَ ُ أَْن ٌُِصٌبَُهْم بِبَْعِض ذُنُوبِِهْم َوإِنه َكثٌِرا َما ٌُِرٌُد َّللاه
  [9ٗ :({ ]المائدة9ٗ)

 التفسٌر:
بٌن الٌهود بما أنزل هللا إلٌن فً المرآن، وال تتبع أهواء الذٌن ٌحتكمون  -أٌها الرسول-واحكم 

ما أنزل هللا إلٌن فتترن العمل به، فإن أعرض هإالء إلٌن، واحذرهم أن ٌصدُّون عن بعض 

                                                                                                                                                                      

 .ٖٓٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٖٕٗتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .ٙٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٓٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٓٗٙ/ٔالكشاؾ: (٘)
 .ٖٕٗتفسٌر السعدي: (ٙ)
 .ٖ٘ٔٔ/ٗ(:ص5ٖٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
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ا تحكم به فاعلم أن هللا ٌرٌد أن ٌصرفهم عن الهدى بسبب ذنوٍب اكتسبوها من لبل. وإن  عمَّ
 كثًٌرا من الناس لَخارجون عن طاعة ربهم.

 فً  سبب نزول اآلٌة والتً بعدها وجهان:
 ،لال كعب بن أسد :"-رضً هللا عنهما-عن  ابن عباس سعٌد بن جبٌر، أو عكرمةأحدهما: عن 

لعلّنا نفتنه عن دٌنه! فؤتوه  ،بعُضهم لبعٍض: اذهبوا بنا إلى دمحم ،وابن صورٌا وشؤس بن لٌس
وأنَّا إن اتّبعنان اتّبعنا ٌهود ولم  ،إنن لد عرفت أنَّا أحبار ٌهود وأشرافهم وساداتهم ،ٌا دمحم :فمالوا

ونإمن لن  ،فتمضً لنا علٌهم ،وأن بٌننا وبٌن لوِمنا خصومة، فنحاكمهم إلٌن ،ٌخالفونا
َّبِْع أَْهَواَءهُْم فؤنزل هللا فٌهم: ،ونصدلن! فؤبى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُ َوال تَت ٌْنَُهْم بَِما أَنزَل َّللاَّ }َوأَِن اْحُكْم بَ

ٌَْن{ إلى لوله:} ِلمَْوٍم ٌُولِنُوَن{َواْحذَْرُهْم أَْن ٌَْفتِنُوَن َعْن بَْعِض َما أَ  ُ إِلَ نزَل َّللاَّ
 .]ضعٌؾ[(ٕ)"(ٔ)

مخٌراً: إن شاء حكم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كان النبً "؛ لال: -رضً هللا عنهما-بن عباس مجاهد عن اعن والثانً: 
ٌْنَُهْم  َّبِْع بٌنهم، وإن شاء أعرض عنهم؛ فردهم إلى أحكامهم؛ فنزلت: }َوأَِن اْحُكْم بَ ُ َواَل تَت بَِما أَْنَزَل َّللاَّ

"أن ٌحكم بٌنهم بما فً كتابنا -ملسو هيلع هللا ىلص  -أَْهَواَءُهْم{؛ فؤمر رسول هللا 
(ٖ)

 .]صحٌح[

ُ{ ]المابدةلوله تعالى:  ٌْنَُهْم بَِما أَْنَزَل َّللاَّ  -أٌها الرسول-واحكم  ، أي:"[5ٗ :}َوأَِن اْحُكْم بَ
 .(ٗ)"بٌن الٌهود بما أنزل هللا إلٌن فً المرآن

 .(٘)"لال: بحدود هللا {،وأن احكم بٌنهم بما أنزل هللا} عن ابن عباس:" 
 .(ٙ)"لال: فً كتابه {،وأن احكم بٌنهم بما أنزل هللاعن عطٌة:"}و 

لال: كان النبً صلى هللا  {،فإن جاإن فاحكم بٌنهم أو أعرض عنهمعن ابن عباس:"}
 .(2){"فاحكم بٌنهم بما أنزل هللا} :علٌه وسلم مخٌرا فً هذه اآلٌة حتى نزلت

فؤمر هللا نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌحكم بٌنهم بعد ما كان لد رخص له أن ٌعرض عنهم إن  لال لتادة:"
 .(1)"شاء، فنسخت هذه اآلٌة التً كانت لبلها

 ٌة هً التً لٌل: إنها ناسخة لموله: }فاحكم بٌنهم أو أعرض عنهم{ .هذه اآل لال السعدي:"
                                                           

 [.ٓ٘]سورة المابدة: (ٔ)
ابن هشام( ، وأخرجه  - 52ٔ، 5ٙٔ/ ٕأخرجه ابن إسحاق فً "المؽازي" )(ٕ)

( من ٖٙ٘/ٕ، والبٌهمً فً "الدالبل" )ٗ٘ٔٔ/ٗ(:ص51ٗٙ، وابن أبً حاتم )5ٖٖ/ٓٔ(:صٕٓ٘ٔٔالطبري)
 طرٌك ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس رضً هللا عنهما به. وإسناده حسن. 

 هذا؛ كما لال الحافظان الذهبً والعسمبلنً.]انظر: االستٌعاب ولٌل: سنده ضعٌؾ؛ لجهالة شٌخ ابن إسحاق دمحم
 [.2٘/ٕفً بٌان األسباب:

( عن عطٌة به. وإسناده ٕ٘/ٕ، وابن أبً شٌبة )فتح المدٌر: 5ٖٙ-5ٖ٘/ٓٔ(:صٕٙ٘ٔٔوأخرجه ابن جرٌر )
 صحٌح إلٌه، وهو ممطوع، وٌشهد له:

، وابن المنذر ٘٘ٔٔ/ٗ(:صٙٓ٘ٙحاتم )، وابن أبً 52ٖ-5ٖٙ/ٓٔ(:ص1ٕ٘ٔٔما أخرجه ابن جرٌر ) - ٔ
( من طرٌك ابن إسحاق عن 2ٗ/ٖ، والبٌهمً فً "الدالبل" )ٕ٘/ٕوأبو الشٌخ وابن عساكر كما فً فتح المدٌر: 

 أبٌه عن عبادة بن الولٌد بن عبادة بن الصامت بنحوه، وهو معضل، صحٌح اإلسناد إلى عبادة بن الولٌد.
( من طرٌك عبادة بن الولٌد بن عبادة بن الصامت عن أبٌه عن ٕ٘/ٕدٌر: ما أخرجه ابن مردوٌه )فتح الم - ٕ

 جده بنحوه.
، والنحاس ٖ٘/ ٔٔ(:صٗ٘ٓٔٔ، والطبرانً فً "الكبٌر" )ٖ٘ٔٔ/ ٗ(:ص5ٗٗٙأخرجه ابن أبً حاتم: )(ٖ)

وص  5ٖٙٙرلم  1ٓ/ ٗ(، والنسابً فً "الكبرى" )ٕٖٔ/ ٕ(، والحاكم )ٖٕٔفً "الناسخ والمنسوخ" )ص 
( جمٌعهم 5ٕٗ - 1ٕٗ/ 1(، والبٌهمً )ٓٗ٘ٗ/ 2ٖٗ/ ٔٔ( والطحاوي فً "مشكل اآلثار" )2ٕٔ5لم ر 5ٕ٘

 من طرٌك عباد بن العوام نا سفٌان بن حسٌن عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس به.
 للنا: وهذا إسناد صحٌح رجاله رجال مسلم.

 لال النحاس: وهذا إسناد مستمٌم.
 م ٌخرجاه"، ووافمه الذهبً.ولال الحاكم: "صحٌح اإلسناد ول

 .ٙٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖ٘ٔٔ/ٗ(:ص5ٙٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٗ٘ٔٔ/ٗ(:ص52ٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٗ٘ٔٔ/ٗ(:صٔٓ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٗ٘ٔٔ/ٗ(:صٕٓ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
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والصحٌح: أنها لٌست بناسخة، وأن تلن اآلٌة تدل على أنه ملسو هيلع هللا ىلص مخٌر بٌن الحكم بٌنهم وبٌن 
عدمه، وذلن لعدم لصدهم بالتحاكم للحك. وهذه اآلٌة تدل على أنه إذا حكم، فإنه ٌحكم بٌنهم بما 

هللا من الكتاب والسنة، وهو المسط الذي تمدم أن هللا لال: }وإن حكمت فاحكم بٌنهم بالمسط{ أنزل 
ودل هذا على بٌان المسط، وأن مادته هو ما شرعه هللا من األحكام، فإنها المشتملة على ؼاٌة 

 .(ٔ)"العدل والمسط، وما خالؾ ذلن فهو جور وظلم
َّبِْع أَْهَواَءهُ لوله تعالى:  وال تتبع أهواء الذٌن ٌحتكمون  ، أي:"[5ٗ :ْم{ ]المابدة}َواَل تَت

 .(ٕ)"إلٌن
 ٌحتمل: تساهلهم فً أحكامهم، وٌحتمل: ما ٌهوون، وأٌهما كان فمد نهً لال الشافعً:" 

 .(ٖ)"–ملسو هيلع هللا ىلص  -عنه، وأمر أن ٌحكم بٌنهم بما أنزل هللا على نبٌه 
كرر النهً عن اتباع أهوابهم لشدة التحذٌر منها. وألن ذلن فً ممام  لال السعدي:" 

الحكم والفتوى، وهو أوسع، وهذا فً ممام الحكم وحده، وكبلهما ٌلزم فٌه أن ال ٌتبع أهواءهم 
 .(ٗ)"المخالفة للحك

ٌَْن{ ]لوله تعالى: ُ إِلَ  ، أي:"[5ٗ :المابدة}َواْحَذْرُهْم أَْن ٌَْفتِنُوَن َعْن بَْعِض َما أَْنَزَل َّللاَّ
 .(٘)"واحذرهم أن ٌصدُّون عن بعض ما أنزل هللا إلٌن فتترن العمل به

 .(ٙ)"أن ٌمولوا فً التوراة كذا، لال: وبٌن له ما فً التوراة لال ابو ٌزٌد بن اسلم:"
احذر أعداءن الٌهود أن ٌدلسوا علٌن الحك فٌما ٌُْنُهونه إلٌن من  :أي لال ابن كثٌر:"

"فإنهم َكذبة َكفَرة خونة ،فبل تؽتر بهم ،األمور
(2)

. 

أي: إٌان واالؼترار بهم، وأن ٌفتنون فٌصدون عن بعض ما أنزل ]هللا[  لال السعدي:" 
 .(1)"إلٌن، فصار اتباع أهوابهم سببا موصبل إلى ترن الحك الواجب، والفرض اتباعه

ا تحكم به ، أي:"[5ٗ :}فَإِْن تََولَّْوا{ ]المابدةلوله تعالى:   .(5)"فإن أعرض هإالء عمَّ
 .(ٓٔ)"ٌعنً: الكفار {،فإن تولوا:"}ابن عباسعن  
 .(ٔٔ)"أي: فإن أعرضوا عن اإِلٌمان والحكم بالمرآن لال الواحدي:" 

"وخالفوا شرع هللا  ،عما تحكم به بٌنهم من الحك :أي لال ابن كثٌر"
(ٕٔ)

. 

 .(ٖٔ)"فإن تولوا عن الحكم بما أنزل هللا إلٌن وأرادوا ؼٌره لال الزمخشري:أي:"
 .(ٗٔ)"عن اتباعن واتباع الحك "أي:  لال السعدي: 
ُ أَْن ٌُِصٌبَُهْم بِبَْعِض ذُنُوبِِهْم{ ]المابدةلوله تعالى:  فاعلم أن ، أي:"[5ٗ :}فَاْعلَْم أَنََّما ٌُِرٌُد َّللاَّ

 .(٘ٔ)"ذنوٍب اكتسبوها من لبلهللا ٌرٌد أن ٌصرفهم عن الهدى بسبب 
فاعلم أن ذلن كابن عن لَدر هللا وحكمته فٌهم أن ٌصرفهم عن الهدى لما  :أي لال ابن كثٌر"

"علٌهم من الذنوب السالفة التً التضت إضبللهم ونكالهم
(ٔ)

. 

                                                           

 .ٖٕٗتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .ٙٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2٘ٙ/ٕتفسٌر اإلمام الشافعً: (ٖ)
 .ٖٕٗتفسٌر السعدي: (ٗ)
 .ٙٔٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٗ٘ٔٔ/ٗ(:ص55ٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٖٓٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٖٕٗتفسٌر السعدي: (1)
 .ٙٔٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٗ٘ٔٔ/ٗ(:صٓٓ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٖٕٖالوجٌز: (ٔٔ)
 .ٖٓٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .ٓٗٙ/ٔالكشاؾ: (ٖٔ)
 .ٖٕٗتفسٌر السعدي: (ٗٔ)
 .ٙٔٔالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
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ل لهم العموبة فً الدنٌا  لال الواحدي:أي:"  فاعلم أنَّ ذلن من أجل أنَّ هللا ٌرٌد أن ٌعّجِ
 .(ٕ)"وٌجازٌهم فً اآلخرة بجمٌعها ثمَّ كان تعذٌبهم فً الدُّنٌا الجبلء والنَّفً ،ببعض ذنوبهم

ولٌل: معناه: بكل ذنوبهم، فعبر بالبعض عن الكل، ولٌل: معناه:  لال السمعانً:" 
 .(ٖ)"ٌصٌبهم ببعض ذنوبهم فً الدنٌا

فإن للذنوب عموبات عاجلة وآجلة، ومن أعظم العموبات أن ٌبتلى العبد " لال السعدي: 
 .(ٗ)"وٌزٌن له ترن اتباع الرسول، وذلن لفسمه

 وإرادة خبلفه، فوضع ببعض ذنوبهم بذنب التولً عن حكم هللا :ٌعنى لال الزمخشري:"
موضع ذلن وأراد أن لهم ذنوبا جمة كثٌرة العدد، وأن هذا الذنب مع عظمه بعضها وواحد منها، 
وهذا اإلٌهام لتعظٌم التولً واستسرافهم فً ارتكابه. ونحو البعض فً هذا الكبلم ما فً لول 

 :(٘)لبٌد
 ِحَماُمهاأَْو ٌَْرتَبِْط بَْعَض النُّفُوِس 

أراد نفسه: وإنما لصد تفخٌم شؤنها بهذا اإلبهام، كؤنه لال: نفسا كبٌرة، ونفسا أى نفس، 
 .(ٙ)"فكما أن التنكٌر ٌعطى معنى التكبٌر وهو معنى البعضٌة، فكذلن إذا صرح بالبعض

وإن كثًٌرا من الناس  ، أي:"[5ٗ :}َوإِنَّ َكثًٌِرا ِمَن النَّاِس لَفَاِسمُوَن{ ]المابدةلوله تعالى: 
 .(2)" لَخارجون عن طاعة ربهم

 .(1)"الكاذبون ٌمول: {،لفاسمون} عن عبدالرحمن زٌد بن اسلم:" 
المتمردون فً الكفر معتدون فٌه، ٌعنى أن التولً عن حكم هللا  لال الزمخشري:أي:" 

 .(5)"من التمرد العظٌم واالعتداء فً الكفر
 .(ٓٔ)ٌعنً:الٌهود" لال الواحدي:" 

كما  ،مخالفون للحك ناإون عنه ،أكثر الناس خارجون عن طاعة ربهم :أي لال ابن كثٌر"
} َوإِْن تُِطْع أَْكثََر  :[. ولال تعالىٖٓٔ :} َوَما أَْكثَُر النَّاِس َولَْو َحَرْصَت بُِمْإِمنٌَِن { ]ٌوسؾ :لال تعالى

ِ {اآلٌة]ا "[ٙٔٔ :ألنعامَمْن فًِ األْرِض ٌُِضلُّوَن َعْن َسبٌِِل َّللاَّ
(ٔٔ)

. 

 .(ٕٔ)"أي: طبٌعتهم الفسك والخروج عن طاعة هللا واتباع رسوله لال السعدي: 
 الفوابد:

 .التحذٌر من اتباع أهواء الناس خشٌة اإلضبلل عن الحك-ٔ
 .أكثر المصابب فً الدنٌا ناتجة عن بعض الذنوب -ٕ

                                                                                                                                                                      

 .ٖٓٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٖٕٖالوجٌز: (ٕ)
 .ٗٗ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .ٖٕٗتفسٌر السعدي: (ٗ)
 (، وهذا العجز فً اللسان والتاج )بعض(، وصدره:2٘ٔعجز بٌت للبٌد، دٌوانه )(٘)

ان أمكنٍِة إِذا لم أَْرَضها  تَرَّ
أى « حمامها»ٌمول: أنا كثٌر ترن األمكنة إذا لم أرض االلامة بها. أو ٌربط وٌحتبس بعض النفوس، ٌعنى نفسه 

بالجزم، عطؾ على « ٌرتبط»موتها الممدر لها فإذا رضٌتها أو احتبسنً الموت فٌها فكٌؾ أتركها؟ فموله 
لكن كان حمه النصب حٌنبذ. ولعله سكن للضرورة. وكما أن التنوٌن « إال» بمعنى« أو»المجزوم لبله. ولٌل 

ٌفٌد معنى التعظٌم، فكذلن كل ما فٌه إبهام كالبعضٌة هنا، فعبر عن نفسه ببعض النفوس داللة على التعظٌم، بل 
 .ربما ادعى أنها كل النفوس مبالؽة

 .ٔٗٙ/ٔالكشاؾ: (ٙ)
 .ٙٔٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٖ٘ٔٔ/ٗ(:ص5ٗٗٙن ابً حاتم)أخرجه اب (1)
 .ٔٗٙ/ٔالكشاؾ: (5)
 .ٖٕٖالوجٌز: (ٓٔ)
 .ٖٓٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .ٖٕٗتفسٌر السعدي: (ٕٔ)
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الباطل للٌل؛ لموله تعالى: }وما سنة هللا فً الخلك: أن أهل الحك فً جنب أهل ومن الفوابد: -ٖ
 {.أكثر الناس ولو حرصت بمإمنٌن

بؽربته فً هذا الزمان وهو بٌن أهله، وبوحدته وهو بٌن المتمً لد ٌشعر المإمن و
أترابه، لٌست ؼربة اتخذها اختٌاراً، وال وحدة اصطفاها لنفسه استبثاراً، وإنما سٌك لها 

: "بدأ اإلسبلم ؼرٌباً وسٌعود -ملسو هيلع هللا ىلص  -م؛ لال النبً اضطراراً، سنة التضتها حكمة رب علٌم حكٌ
 .(ٔ)ؼرٌباً كما بدأ، فطوبى للؽرباء"

}َوَما أَْكثَُر ، لموله تعالى:هداٌة التوفٌك والمبول، إلى هللا وحده وهو المادر علٌهأن  أن أمر -ٗ
المبٌن عن هللا والدال  -ملسو هيلع هللا ىلص-الرسوللبٌان، فهداٌة الداللة وا، وأما النَّاِس َولَْو َحَرْصَت بُِمْإِمنٌَِن{

 على دٌنه وشرعه.
 

 المرآن
ا ِلمَْوٍم ٌُولِنُوَن ) ِ ُحْكما  [ٓ٘ :({ ]المائدةٓ٘}أَفَُحْكَم اْلَجاِهِلٌهِة ٌَْبؽُوَن َوَمْن أَْحَسُن ِمَن َّللاه

 التفسٌر:
المشركون عبدةُ األوثان من الضبلالت أٌرٌد هإالء الٌهود أن تحكم بٌنهم بما تعارؾ علٌه 

والجهاالت؟! ال ٌكون ذلن وال ٌلٌك أبًدا وَمن أعدل ِمن هللا فً حكمه لمن عمل عن هللا َشْرعه، 
 وآمن به، وأٌمن أن حكم هللا هو الحك؟

كم أٌرٌد هإالء الٌهود أن تح، أي:" [ٓ٘ :}أَفَُحْكَم اْلَجاِهِلٌَِّة ٌَْبؽُوَن{ ]المابدةلوله تعالى: 
 .(ٕ)"بٌنهم بما تعارؾ علٌه المشركون عبدةُ األوثان من الضبلالت والجهاالت؟!

 .(ٖ)"حكمهم األول :ٌعنً لال مماتل:" 
ٌعنً: ٌطلبون منن شٌبا لم ٌنزله هللا إلٌن فً حكم الزنى والمصاص  لال السمرلندي:" 

 .(ٗ)"كما ٌفعل أهل الجاهلٌة
أٌتولون عن لبول حكمن بما أنزل هللا، فٌبؽون حكم الجاهلٌة المبنى  :أي لال المراؼً:" 

 .(٘)"على التحٌز والهوى لجانب دون آخر وترجٌح الموى على الضعٌؾ؟
 .(ٙ)"المراد بالجاهلٌة الملة الجاهلٌة التً هً متابعة الهوى لال البٌضاوي:" 
هلٌة، وهو كل حكم أي: أفٌطلبون بتولٌهم وإعراضهم عنن حكم الجا لال السعدي:" 

خالؾ ما أنزل هللا على رسوله. فبل ثم إال حكم هللا ورسوله أو حكم الجاهلٌة. فمن أعرض عن 
األول ابتلً بالثانً المبنً على الجهل والظلم والؽً، ولهذا أضافه هللا للجاهلٌة، وأما حكم هللا 

 .(2)"تعالى فمبنً على العلم، والعدل والمسط، والنور والهدى
 .(1)"ٌهود {،أفحكم الجاهلٌة ٌبؽون"}لوله: : مجاهدعن  
 .(5)"ٌمول: من حكم بؽٌر حكم هللا فحكم الجاهلٌة لال الحسن:" 
تسمى الجاهلٌة العالمٌة حتى جاءت امرأة  كانت"عن هشام بن عروة عن أبٌه لال:  

 .(ٓٔ)"فؤنزل هللا ذكر الجاهلٌة ،لالت: ٌا رسول هللا، كان فً الجاهلٌة كذا وكذا
 :(ٔٔ)، وجوه[ٓ٘ :}أَفَُحْكَم اْلَجاِهِلٌَِّة ٌَْبؽُوَن{ ]المابدةوفً تفسٌر لوله تعالى: 

                                                           

 .(، من حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه51ٖٙ/ ٕٖٓٔ - 5ٖٔٔ/ ٕ( وابن ماجه )٘ٗٔ/ٖٓٔ/ ٔمسلم )(ٔ)
 .ٙٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٓٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .52ٖ/ٔبحر العلوم:(ٗ)
 .ٖٕٔ/ٔتفسٌر المراؼً: (٘)
 .ٕٓٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٙ)
 .ٖٕٗتفسٌر السعدي: (2)
 .٘٘ٔٔ/ٗ(:صٖٓ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .٘٘ٔٔ/ٗ(:صٗٓ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .٘٘ٔٔ-ٗ٘ٔٔ/ٗ(:صٕٓ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٔٗٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٔٔ)
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أحدها: أن لرٌظة والنضٌر طلبوا إلٌه أن ٌحكم بما كان ٌحكم به أهل الجاهلٌة من التفاضل بٌن 
فمال بنو النضٌر: نحن ال نرضى  ،(ٔ)«المتلى بواء» :وروى أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال لهم ،المتلى
 .فنزلت ،بذلن

والثانً: أن ٌكون تعبٌرا للٌهود بؤنهم أهل كتاب وعلم، وهم ٌبؽون حكم الملة الجاهلٌة التً هً 
  .هوى وجهل، ال تصدر عن كتاب وال ترجع إلى وحى من هللا تعالى

لم فهو حكم هللا، وحكم والحكم حكمان: حكم بع ،عام فً كل من ٌبؽى ؼٌر حكم هللاأنه  والثالث:
 .(ٕ)وهذا لول الحسن بجهل فهو حكم الشٌطان.

 .(ٖ)عن الرجل ٌفضل بعض ولده على بعض، فمرأ هذه اآلٌة :وسبل طاوس 
أنهم إذا لم ٌرضوا بحكم هللا،  :ٌعنً ،ومعناهما واحد ،ٌمرأ بالٌاء والتاء ،ٌبؽون{}:ولوله 

  .(ٗ)وأرادوا خبلؾ حكم هللا، فمد طلبوا حكم الجاهلٌة
 .(٘)بمعنى: الحاكم ،«أفحكم الجاهلٌة»ولرأ الحسن، ولتادة واألعمش، واألعرج: 

ٌحكم به أفعى نجران، أو نظٌره  على أن هذا الحكم الذي ٌبؽونه إنما لال الزمخشري:"
 .(ٙ)"ا بسفههم أن ٌكون دمحم خاتم النبٌٌن حكما كؤولبن الحكاممن حكام الجاهلٌة، فؤرادو

 .(2)على االبتداء ،«الحكم»، برفع «أفحكم الجاهلٌة ٌبؽون»ولرأ السلمى: 
ِ ُحْكًما ِلمَْوٍم ٌُولِنُوَن{ ]المابدةلوله تعالى: وَمن أعدل ِمن  ، أي:"[ٓ٘ :}َوَمْن أَْحَسُن ِمَن َّللاَّ

 .(1)"هللا فً حكمه لمن عمل عن هللا َشْرعه، وآمن به، وأٌمن أن حكم هللا هو الحك؟
 .(5)"«لموم ٌولنون» ،فبل أحد أحسن من هللا حكما :ٌمول لال مماتل:" 
 ومن أعدل من هللا لضاء، لموم ٌولنون ٌعنً: ٌصدلون لال السمرلندي:أي:" 

 .(ٓٔ)"بالمرآن
 .(ٔٔ)"فإنهم الذٌن ٌتٌمنون أن ال أعدل من هللا وال أحسن حكما منه لال الزمخشري:" 
 {،لموم ٌولنون} ، هذا استفهام على جهة اإلنكار بمعنى: ال أحد أحسن لال المرطبً:" 

 .(ٕٔ)"عند لوم ٌولنون :أي
هم الذٌن ٌتدبرون األمور وٌتحممون األشٌاء بؤنظارهم  {:لموم ٌولنون} لال البٌضاوي:" 

 .(ٖٔ)"فٌعلمون أن ال أحسن حكما من هللا سبحانه وتعالى
ال أحد أحسن حكما من حكم هللا لموم ٌولنون بدٌنه وٌذعنون  :أي لال المراؼً:" 

م له من الحاكم، والمبول واإلذعان من المحكو لشرعه، ألنه حكم جامع بٌن منتهى العدل والحك
 والمحكوم علٌه، وبهذا ٌحصل التفاضل بٌن الشرابع اإللهٌة والموانٌن البشرٌة.

إن مما ٌنبؽى التعجب منه من أحوالهم أنهم ٌطلبون حكم الجاهلٌة الجابر،  -والخبلصة
وٌإثرونه على حكم هللا العادل، وفى األول تفضٌل الموى على الضعٌؾ واستذالله واستبصال 

                                                           

لم أجده هكذا، وفً ابن أبى شٌبة من طرٌك الشعبً لال: كان بٌن ، ٔٗٙ/ٔذكره الزمخشري فً الكشاؾ: (ٔ)
. انظر: تخرٌج أى سواء.« المتلى بواء»فذكر لصة فٌها: فارتفعوا إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص فمال:  -حٌٌن من العرب لتال

 52ٖ/ٔأحادٌث الكشاؾ:
 .ٔٗٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٕ)
 .ٔٗٙ/ٔظر: الكشاؾ:ان (ٖ)
 .ٗٗ/ٕ، وتفسٌر السمعانً: ٕٗٗانظر: السبعة فً المراءات: (ٗ)
 .ٗٗ/ٕانظر: تفسٌر السمعانً:  (٘)
 .ٕٗٙ-ٔٗٙ/ٔالكشاؾ: (ٙ)
 .ٗٗ/ٕ، وتفسٌر السمعانً: ٕٗٗانظر: السبعة فً المراءات: (2)
 .ٙٔٔالتفسٌر المٌسر:(1)
 .1ٓٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .52ٖ/ٔالعلوم:بحر (ٓٔ)
 .ٕٗٙ-ٔٗٙ/ٔالكشاؾ: (ٔٔ)
 .ٕٙٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٕٔ)
 .ٖٓٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٖٔ)
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العدل الذي ٌستمٌم به أمر الخلك، وبه ٌستتب األمن والرضا والطمؤنٌنة بٌن شؤفته، وفى الثانً 
 .(ٔ)"الناس وٌشعر كل منهم بالهدوء وراحة الضمٌر

إنكار وتعجٌب من حالهم وتوبٌخ لهم، والفاء للعطؾ على ممدر ٌمتضٌه  لال اآللوسً:"
حكم الجاهلٌة، ولٌل: محل  الممام، أي أٌتولون عن لبول حكمن بما أنزل هللا تعالى إلٌن فٌبؽون

الهمزة بعد الفاء، ولدمت أن لها الصدارة، وتمدٌم المفعول للتخصٌص المفٌد لتؤكٌد اإلنكار 
والتعجب ألن التولً عن حكم رسول هللا صلّى هللا علٌه وسلّم وطلب حكم آخر منكر عجٌب، 

تً هً متابعة الهوى وطلب حكم الجاهلٌة ألبح وأعجب، والمراد بالجاهلٌة الملة الجاهلٌة ال
ما كانوا علٌه من التفاضل  الموجبة للمٌل والمداهنة فً األحكام، أو األمة الجاهلٌة، وحكمهم:

 .(ٕ)"أي أهل الجاهلٌة ،فٌما بٌن المتلى، ولٌل: الكبلم على حذؾ مضاؾ
ما فً حكم  -بإٌمانه-فالمولن هو الذي ٌعرؾ الفرق بٌن الحكمٌن وٌمٌز  لال السعدي:" 

اتباعه. والٌمٌن، هو العلم التام الموجب  -عمبل وشرعا-من الحسن والبهاء، وأنه ٌتعٌن هللا 
 .(ٖ)"للعمل

لرأ  ،كان طاوس إذا سؤله رجل أفصل بٌن ولدٌن فً النحل" عن ابن أبً نجٌح لال: 
 .(ٗ){"أفحكم الجاهلٌة ٌبؽون ومن أحسن من هللا حكما لموم ٌولنون}

 الفوابد:
أن من حكم بؽٌر ما أنزل هللا وهو على ملة اإلسبلم كان بذلن الحكم كؤهل الجاهلٌة، إنما هو  -ٔ

 .(٘)أن أهل الجاهلٌة كذلن كانوا ٌحكمون
 أن حكم الجاهلٌة لٌس حكماً من هللا، فكذلن كل حكٍم لبٌحٍ.ومنها: أن  -ٕ
أن التحاكم إلى ؼٌر هللا ورسوله من أعظم ما ٌفسد األرض من المعاصً، فبل صبلح لها إال  -ٖ

 بتحكٌم كتاب هللا وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، وهو سبٌل المإمنٌن
تتنوع الجاهلٌة من حٌث متعلمها أنواعا كثٌرة جدا، ٌصعب حصرها، فمنها جاهلٌة المعتمد،  -ٗ

ومنها جاهلٌة االلتصاد، ومنها جاهلٌة الحكم والسٌاسة، ومنها جاهلٌة ومنها جاهلٌة األخبلق، 
 .الفن....إلخ

 . وبالجملة، فكل أمر من األمور خولؾ فٌه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فهو أمر جاهلً
 :(ٙ)تتنوع من حٌث الحكم نوعٌنوأن الجاهلٌة 

 النوع األول: جاهلٌة كفر.
ٌَْر اْلَحّكِ َظنَّ اْلَجاِهِلٌَِّة{ : }ٌَ -تعالى-ومن هذا النوع لوله ِ َؼ ، ولوله تعالى: }أَفَُحْكَم ُٕظنُّوَن بِاّللَّ

 اْلَجاِهِلٌَِّة ٌَْبؽُوَن{.
، (2)النوع الثانً: جاهلٌة معصٌة، وهً ما تكون بترن واجب أو فعل محرم دون الكفر

 .(1)وهذه ال ٌكفر صاحبها
وكذا الفخر باألحساب  .(5)ألبً ذر: "إنن امرإ فٌن جاهلٌة"ومن هذا النوع لوله ملسو هيلع هللا ىلص 

  .والطعن فً األنساب والنٌاحة على المٌت

                                                           

 .ٖٕٔ/ٔتفسٌر المراؼً: (ٔ)
 .ٕٖٗ-ٖٕٖ/ٖروح المعانً: (ٕ)
 .ٖٕٗتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .٘٘ٔٔ/ٗ(:ص٘ٓ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .5ٓانظر: اإلٌمان للماسم بن سبلم: (٘)
هذا: "جاهلٌة المرن العشرٌن" لدمحم لطب، "مصطلحات إسبلمٌة" لمحًٌ الدٌن المضمانً انظر بتوسع فً (ٙ)

 .ٕٔٙ(، و انظر: "فتح المجٌد شرح كتاب التوحٌد" للشٌخ عبد الرحمن بن حسن صٕ٘-ٙٗ)ص
 .1٘/ٔنظر: فتح الباري :(2)
صاحبها بارتكابها إال باب المعاصً من أمر الجاهلٌة، وال ٌكفر  -كتاب اإلٌمان-انظر صحٌح البخاري (1)

 .بالشرن
( فً العتك: باب لول النبً ٕ٘ٗ٘( فً اإلٌمان: باب المعاصً من أمر الجاهلٌة، ورلم )ٖٓالبخاري رلم )(5)

( فً األدب: باب ما ٌنهى من السباب واللعن ، ٓ٘ٓٙملسو هيلع هللا ىلص: " العبٌد إخوانكم فؤطعموهم مما تؤكلون ، ورلم )
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وفً اآلٌة دلٌل على وجوب إطراح الرأي مع السنة، وإن ادعى صاحبه أنه مصلح، وأن -٘
لال: }أَفَُحْكَم ، دعوى اإلصبلح لٌس بعذر فً ترن ما أنزل هللا، والحذر من العجب بالرأي

 {.ْلَجاِهِلٌَِّة ٌَْبؽُونا
 

 المرآن
هِخذُوا اْلٌَُهوَد َوالنهَصاَرى أَْوِلٌَاَء بَْعُضُهْم أَْوِلٌَاُء بَْعٍض َوَمْن ٌَتَ  َولهُهْم ِمْنُكْم }ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا ََّل تَت

َ ََّل ٌَْهِدي اْلمَْوَم الظهاِلِمٌَن )  [ٔ٘ :لمائدة({ ]أ٘فَِإنههُ ِمْنُهْم إِنه َّللاه
 التفسٌر:

ٌا أٌها الذٌن آمنوا ال تتخذوا الٌهود والنصارى حلفاَء وأنصاًرا على أهل اإلٌمان؛ ذلن أنهم ال 
ٌُوادُّون المإمنٌن، فالٌهود ٌوالً بعضهم بعًضا، وكذلن النصارى، وكبل الفرٌمٌن ٌجتمع على 

بعًضا. ومن ٌتولهم منكم فإنه ٌصٌر أجدُر بؤن ٌنصر بعُضكم  -أٌها المإمنون-عداوتكم. وأنتم 
 من جملتهم، وحكمه حكمهم. إن هللا ال ٌوفك الظالمٌن الذٌن ٌتولون الكافرٌن.

 :على ثبلثة ألاوٌل[ ٖ٘-ٔ٘سبب نزول اآلٌات] فًاختلؾ أهل التفسٌر 
حٌن تبرأ ُعبادة من ِحْلؾ  ،أنها نزلت فً ُعبادة بن الصامت، وعبد بن أبً ابن سلول :أحدها

ال  :أتولى هللا ورسوله حٌن ظهرت عداوتهم هلل ولرسوله . ولال عبد هللا بن أبً :ود ولالالٌه
، (ٖ)، وعطٌة العوفً(ٕ)الزهري، و(ٔ)ابن عباسوهذا لول  ،ؾ الدوابراأتبرأ من حلفهم وأخ

 .(ٗ)وعبادة بن الولٌد
ًّ نزلت هذه اآلٌة حٌن أتٌت رسول هللا  عبادة بن الصامت"ولال   صلى هللا علٌه  -ف

 .(٘)"والمسلمٌن علٌهم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فبرأت إلٌه من حلؾ ٌهود، وظاهرت رسول هللا  -وسلم 
إلى بنً لرٌظة لما  -ملسو هيلع هللا ىلص-أنها نزلت فى أبً ببلبة بن عبد المنذر حٌن بَعَثَه رسول هللا  :والثانً

وهذا لول  ،مضوا العهد أطاعوا بالنزول على حكم سعد أشار إلى حلمه إلٌهم أنه الذبحن
 .(ٙ)عكرمة
أَْلَحُك  :أنها نزلت فى رجلٌن من األنصار خافا من ولعة أحد فمال أحدهما لصاحبه :والثالث

ولال اآلخر: ألحك بالنصارى فؤتنصر معهم لٌكون ذلن لهما أماناً من إدالة  ،بالٌهود وأتهود معهم
 .(1)، ومماتل(2)وهذا لول السدي ،الكفار على المسلمٌن

إن هللا تعالى ذكره  :والصواب من المول فً ذلن عندنا أن ٌمال لال اإلمام الطبري:" 
حلفاَء على أهل اإلٌمان باهلل ورسوله نَهَى المإمنٌن جمٌعا أن ٌتخذوا الٌهود والنصارى أنصاًرا و

                                                                                                                                                                      

( فً األدب: باب 2ً٘ٔ٘ اإلٌمان: باب إطعام المملون مما ٌؤكل ... ، وأبو داود رلم )( فٔٙٙٔومسلم رلم )
 .ٔٙٔ/ ٘( فً البر: باب اإلجسان إلى الخدم ، وأحمد فً " المسند " 5ٗٙٔفً حك المملون ، والترمذي رلم )

 ( ونسبه البن مردوٌه.51/ ٖذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )(ٔ)
 .5ٖٙ/ٓٔ(:ص2ٕ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
.]ضعٌؾ، فٌه 55ٔ-51ٔ، وأسباب النزول للواحدي:5ٖٙ-5ٖ٘/ٓٔ(:صٕٙ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)

( بموله: ٕٗ/ ٕعلتان:األولى: اإلرسال. والثانٌة: عطٌة هذا؛ ضعٌؾ مدلس، ولخصه ابن حجر فً "التمرٌب" )
 "صدوق ٌخطا كثٌراً، كان شٌعٌاً مدلساً".

 . ]ضعٌؾ إلرساله[52ٖ-5ٖٙ/ٓٔ(:ص1ٕ٘ٔٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
، 2ٗٔ/ ٖابن هشام(، والبٌهمً فً "دالبل النبوة" ) - 5ٕٗ، 1ٕٗ/ ٕوأخرجه ابن إسحاق فً "المؽازي" )

( وزاد 51/ ٖ(، وذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )ٙٓ٘ٙ/ ٘٘ٔٔ/ ٗ(، وابن أبً حاتم فً "تفسٌره" )2٘ٔ
 منذر وأبً الشٌخ وابن مردوٌه وابن عساكر.نسبته البن ال

( من طرٌك عبادة بن الولٌد عن أبٌه عن 55/ ٖأخرجه ابن مردوٌه فً "تفسٌره"؛ كما فً "الدر المنثور" )(٘)
 جده عبادة به.

 .-إن شاء هللا-للنا: إن كان السند إلى عبادة صحٌح؛ فالحدٌث صحٌح ؼاٌة 
 .51ٖ/ٓٔ(:صٕٓٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 . ]ضعٌؾ جدا[51ٖ-52ٖ/ٓٔ(:ص5ٕ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .]مترون[1ٗٗ-1ٖٗ/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)



ٕٙ٘ 
 

فإنه منهم  ،وأخبر أنه من اتخذهم نصًٌرا وحلٌفًا وولًٌّا من دون هللا ورسوله والمإمنٌن،وؼٌَرهم
ب على هللا وعلى رسوله والمإمنٌن وأن هللا ورسوله منه برٌبان. ولد ٌجوز أن تكون  ،فً التحزُّ

 بن أبً ابن سلول وحلفابهما من الٌهود وٌجوز اآلٌة نزلت فً شؤن عبادة بن الصامت وعبد هللا
جلٌن  أن تكون نزلت فً أبً لبابة بسبب فعله فً بنً لرٌظة وٌجوز أن تكون نزلت فً شؤن الرَّ

ًّ بالشؤم ولم ،اللذٌن ذكر السدي أن أحَدهما همَّ باللحاق بدهلن الٌهودي ٌصّح  واآلخر بنصران
 فٌسلّم لصحته الموُل بؤنه كما لٌل. ،ت بمثله حجةبواحٍد من هذه األلوال الثبلثة خبٌر تثب

وٌجوز ما  ،فالصواب أن ٌحكم لظاهر التنزٌل بالعموم على ما عمَّ  ،فإْذ كان ذلن كذلن
لاله أهل التؤوٌل فٌه من المول الذي ال علم عندنا بخبلفه. ؼٌر أنه ال شن أن اآلٌة نزلت فً 

ألن اآلٌة التً بعد هذه تدّل  ،فسه من دوابر الدهرمنافك كان ٌوالً ٌهوًدا أو نصارى خوفًا على ن
فَتََرى الَِّذٌَن فًِ لُلُوبِِهْم َمَرٌض ٌَُساِرُعوَن فٌِِهْم ٌَمُولُوَن نَْخَشى أَْن تُِصٌبَنَا } :وذلن لوله ،على ذلن

 .(ٔ)"اآلٌة {،َدابَِرةٌ 
ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله أي:" ، [ٔ٘ :}ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ ]المابدةلوله تعالى: 

 .(ٕ)وعملوا بشرعه"
لال ابن عباس:" ما أنزل هللا آٌة فً المرآن، ٌمول فٌها: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا{، إال كان 

 .(ٖ)على شرٌفها وأمٌرها"
لال ابن مسعود رضً هللا عنه: "إذا سمعت هللا ٌمول: }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ فؤرعها   

 .(ٗ)(ٕ)سمعن] ٌعنً استمع لها[؛ فإنه خٌر ٌؤمر به، أو شر ٌنهى عنه"
الظاهر أنه خطاب للمإمنٌن حمٌمة ولٌل: المراد بهم المنافمون،  لال الشوكانً:" 

ووصفهم باإلٌمان باعتبار ما كانوا ٌظهرونه. ولد كانوا ٌوالون الٌهود والنصارى فنهوا عن 
واألولى أن ٌكون خطابا لكل من ٌتصؾ باإلٌمان أعم من أن ٌكون ظاهرا وباطنا أو ، ذلن

واالعتبار  {،فترى الذٌن فً للوبهم مرض}ظاهرا فمط، فٌدخل المسلم والمنافك، وٌإٌد هذا لوله: 
 .(٘)"بعموم اللفظ

َِّخذُوا اْلٌَُهوَد َوالنََّصاَرى أَْوِلٌَاَء{ ]المابدةلوله تعالى:  ال تتخذوا الٌهود  ، أي:"[ٔ٘ :}اَل تَت
 .(ٙ)"والنصارى حلفاَء وأنصاًرا على أهل اإلٌمان

الذٌن هم أعداء  ،ٌنهى تعالى عباده المإمنٌن عن مواالة الٌهود والنصارى لال ابن كثٌر:" 

"لاتلهم هللا ،اإلسبلم وأهله
(2)

. 
تنصرونهم وتستنصرونهم وتإاخونهم  {:ال تتخذوهم أولٌاء}لال الزمخشري:" 

 .(1)"وتصافونهم وتعاشرونهم معاشرة المإمنٌن
ٌرشد تعالى عباده المإمنٌن حٌن بٌن لهم أحوال الٌهود والنصارى  لال السعدي:" 

 .(5)"وصفاتهم ؼٌر الحسنة، أن ال ٌتخذوهم أولٌاء
عاملة األولٌاء فً المراد من النهً عن اتخاذهم أولٌاء أن ٌعاملوا م لال الشوكانً:" 

ووجه تعلٌل النهً بهذه الجملة أنها تمتضً أن هذه المواالة ، المصادلة والمعاشرة والمناصرة
  .(ٓٔ)"هً شؤن هإالء الكفار ال شؤنكم، فبل تفعلوا ما هو من فعلهم فتكونوا مثلهم

                                                           

 .55ٖ-51ٖ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٙٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .5ٙٔ/ٔ(:صٖ٘ٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)

(ٕ) .5ٙٔ/ٔ(:ص 2ٖٓٔأخرجه ابن أبً حاتم)   
 .  2ٖٖ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٗ)
 .2٘/ٕفتح المدٌر: (٘)
 .2ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕٖٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٕٗٙ/ٔالكشاؾ: (1)
 .ٖٕ٘تفسٌر السعدي: (5)
 .1٘، 2٘/ٕفتح المدٌر: (ٓٔ)



ٕٙٙ 
 

بعضهم بعًضا،  فالٌهود ٌوالً" ، أي:[ٔ٘ :}بَْعُضُهْم أَْوِلٌَاُء بَْعٍض{ ]المابدةلوله تعالى:
أجدُر بؤن ٌنصر  -أٌها المإمنون-وكذلن النصارى، وكبل الفرٌمٌن ٌجتمع على عداوتكم. وأنتم 

 .(ٔ)"بعُضكم بعًضا
دّل هذا على أن الكفر ملّة واحدة تجاه اإلسبلم والمسلمٌن، فما أسخؾ  لال سعٌد حوى:"

 .(ٕ)"من ٌنسى هذا
وٌد واحدة على  ،على المإمنٌنأن بعض الٌهود أنصار بعضهم  لال الطبري:أي:"

فًا بذلن  ،جمٌعهم وأن النصارى كذلن بعضهم أنصار بعض على من خالؾ دٌنهم وملتهم معّرِ
فإنما هو ولٌهُّم على من خالؾ ملتهم ودٌنهم  ،أّن من كان لهم أو لبعضهم ولًٌّا :عباده المإمنٌن

فكونوا أنتم أًٌضا  :كما الٌهود والنصارى لهم َحْرب. فمال تعالى ذكره للمإمنٌن ،من المإمنٌن
 ،وبعضهم لبعض أولٌاء ،وللٌهودّي والنصرانً حربًا كما هم لكم حرب ،بعضكم أولٌاء بعض

 .(ٖ)"وأبان لطع َوالٌتهم ،ومنهم البراءة ،ألن من واالهم فمد أظهر ألهل اإلٌمان الحربَ 
أى إنما ٌوالى بعضهم  {،بعضهم أولٌاء بعض} :لل النهى بمولهع لال الزمخشري:" 

 .(ٗ)"بعضا التحاد ملتهم واجتماعهم فً الكفر، فما لمن دٌنه خبلؾ دٌنهم ولمواالتهم
تعلٌل لتحرٌم مواالتهم، ألن الٌهودي ولً للٌهودي والنصرانً ولً  لال الجزابري:"

للنصرانً على المسلمٌن فكٌؾ تجوز إذاً مواالتهم، وكٌؾ ٌصدلون أٌضاً فٌها فهل من المعمول 
 .(٘)"أن ٌحبن النصرانً وٌكره أخاه، وهل ٌنصرن على أخٌه؟

هم وٌكونون ٌدا على من فإن بعضهم أولٌاء بعض ٌتناصرون فٌما بٌن لال السعدي:أي:" 
سواهم، فؤنتم ال تتخذوهم أولٌاء، فإنهم األعداء على الحمٌمة وال ٌبالون بضركم، بل ال ٌدخرون 

 .(ٙ)"من مجهودهم شٌبا على إضبللكم، فبل ٌتوالهم إال من هو مثلهم
تعلٌل للنهً، والمعنى: أن بعض الٌهود أولٌاء البعض اآلخر منهم،  لال الشوكانً:" 

لنصارى أولٌاء البعض اآلخر منهم، ولٌس المراد بالبعض إحدى طابفتً الٌهود وبعض ا
ولٌل: ، والنصارى، وبالبعض اآلخر الطابفة األخرى للمطع بؤنهم فً ؼاٌة من العداوة والشماق

المراد أن كل واحدة من الطابفتٌن توالً األخرى وتعاضدها وتناصرها على عداوة النبً صلى 
 .(2)"اوة ما جاء به وإن كانوا فً ذات بٌنهم متعادٌن متضادٌنهللا علٌه وسلم وعد

ومن ٌتولهم منكم فإنه  ، أي:"[ٔ٘ :}َوَمْن ٌَتََولَُّهْم ِمْنُكْم فَإِنَّهُ ِمْنُهْم{ ]المابدةلوله تعالى: 
 .(1)"ٌصٌر من جملتهم، وحكمه حكمهم

   .(5)"من جملتهم وحكمه حكمهملال الزمخشري:أي:" 
فإنه من جملتهم وفً عدادهم، وهو وعٌد شدٌد فإن المعصٌة  :أي الشوكانً:"لال  

 .(ٓٔ)"الموجبة للكفر هً التً لد بلؽت إلى ؼاٌة لٌس وراءها ؼاٌة
التولً التام ٌوجب االنتمال إلى دٌنهم. والتولً الملٌل ٌدعو إلى الكثٌر، ثم  لال السعدي:" 

 .(ٔٔ)"ٌتدرج شٌبا فشٌبا، حتى ٌكون العبد منهم
تؽلٌظ من هللا وتشدٌد فً ، "[ٔ٘ :}َوَمْن ٌَتََولَُّهْم ِمْنُكْم فَإِنَّهُ ِمْنُهْم{ ]المابدةفً لوله تعالى:و

 .(ٔ)«ال تراءى ناراهما»وجوب مجانبة المخالؾ فً الدٌن واعتزاله، كما لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
                                                           

 .2ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٙٗٔ/ٖاألساس فً التفسٌر: (ٕ)
 .55ٖ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٗٙ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .ٕٗٙ/ٔأٌسر النفاسٌر: (٘)
 .ٖٕ٘تفسٌر السعدي: (ٙ)
 .2٘/ٕفتح المدٌر: (2)
 .2ٔٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٕٗٙ/ٔالكشاؾ: (5)
 .1٘/ٕفتح المدٌر: (ٓٔ)
 .ٖٕ٘تفسٌر السعدي: (ٔٔ)
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ال تكرموهم إذ أهانهم "ومنه لول عمر رضى هللا عنه ألبى موسى فً كاتبه النصرانً: 
 .(ٕ)"هللا، وال تؤمنوهم إذ خونهم هللا، وال تدنوهم إذ ألصاهم هللا

ال لوام للبصرة إال به، فمال: مات النصرانً »وروى أنه لال له أبو موسى: 
صانعا حٌنبذ فاصنعه الساعة، واستؽن عنه  هب أنه لد مات، فما كنت تكون :، ٌعنى(ٖ)«والسبلم

  .(ٗ)"بؽٌره
وثبت فً الصحٌح عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص: أن مشركاً لحمه لٌماتل معه، فمال لال شٌخ اإلسبلم:" 

 .(ٙ)"(٘)«إنً ال أستعٌن بمشرن»له: 
ومن ٌتولهم }:فمرأ ،أنه سبل عن ذباٌح مشركً العرب :"عن بن عباسأخرج سفٌان 

 .(2){"فإنه منهممنكم 
وكان ٌتلو  ،كان الحسن ال ٌرى بذبابح نصارى العرب وال نكاح نسابهم بؤًسا لال هشام:" 

ٌا أٌها الذٌن آمنوا ال تتخذوا الٌهوَد والنصاَرى أولٌاء بعضهم أولٌاء بعض ومن }هذه اآلٌة:
 .(1){"ٌتولهَّم منكم فإنه منهم

فتبل  :لال ،سبل ابن سٌرٌن عن رجل ٌبٌع داَره من نصاَرى ٌتخذونها بٌِعَةً  لال إبراهٌم:" 
  .(5)"ال تتَِّخذوا الٌهود والنصارى أولٌاء : هذه اآلٌة

َ اَل ٌَْهِدي اْلمَْوَم الظَّاِلِمٌَن{ ]المابدةلوله تعالى:  إن هللا ال ٌوفك  ، أي:"[ٔ٘ :}إِنَّ َّللاَّ
 .(ٓٔ)"الظالمٌن الذٌن ٌتولون الكافرٌن

المنافمٌن الذٌن ٌظهرون بؤلسنتهم الطاعة وللوبهم مصرة على  :أي لال دمحم بن إسحاق:" 
 .(ٔٔ)"المعصٌة

                                                                                                                                                                      

عبد ونصه: عن جرٌر بن  ٕ٘ٗٙباب على ما ٌماتل المشركون، حدٌث  -5٘أخرجه أبو داود فً: الجهاد، (ٔ)
 هللا لال: بعث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص سرٌة إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود. فؤسرع فٌهم المتل.

لالوا: « أنا بريء من كل مسلم ٌمٌم بٌن أظهر المشركٌن»لال، فبلػ ذلن النبً ملسو هيلع هللا ىلص فؤمر لهم بنصؾ العمل. ولال 
 «.اهماال تراءى نار»ٌا رسول هللا! لم؟ لال 

: "ٌلزم المسلم وٌجب علٌه أن ٌباعد منزله عن منزل المشرن، وال ٌنزل بالموضع الذي ٗ٘/ٕلال فً النهاٌة
أولدت فٌه ناره تلوح وتظهر لنار المشرن إذا أولدها فً منزله ولكنه ٌنزل مع المسلمٌن فً دارهم. والترابً: 

 تفاعل من الرإٌة وإسناد الترابً إلى النار مجاز".
. ونصه: عن سمان بن حرب، لال: "سمعت عٌاضا األشعري، أن ٕٙٔ/ٓٔ(:ص5ٕٓٗٓالسنن الكبرى) (ٕ)

أبا موسى، رضً هللا عنه وفد إلى عمر بن الخطاب رضً هللا عنهما ، ومعه كاتب نصرانً ، فؤعجب عمر 
ال ٌدخل المسجد ،  رضً هللا عنه ما رأى من حفظه ، فمال: " لل لكاتبن ٌمرأ لنا كتابا " ، لال: إنه نصرانً ،

فانتهره عمر رضً هللا عنه ، وهم به ، ولال: " ال تكرموهم إذ أهانهم هللا ، وال تدنوهم إذ ألصاهم هللا ، وال 
 تؤتمنوهم إذ خونهم هللا عز وجل".

 .ٖٕٓٙوصححه األلبانً فً اإلرواء تحت حدٌث:
تتعطل المحاسبة عندنا فً بٌت المال،  . ٌعنً: لدره أنه مات، هل إذا ماتٗٓٗ/ٔتخرٌج أحادٌث الكشاؾ: (ٖ)

 فمطع طمع أبً موسى رضً هللا عنه.
 ، عن معاوٌة بمثله مختصراً. ٕٔٔ/ٔذكره ابن المٌم فً أحكام أهل الذمة 

وذكر أن بعض عمال عمر كتب إلٌه ٌستشٌره فً استعمال الكفار فمال: إن المال لد كثر ، ولٌس ٌحصٌه إال هم 
، فكتب إلٌه: ال تدخلوهم فً دٌنكم، وال تسلموهم ما منعهم هللا منه ، وال تؤمنوهم على ، ما كتب إلٌنا بما ترى 

 أموالكم ، وتعلموا الكتابة ، فإنما هً حٌلة الرجال.
 .ٕٗٙ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
فً كتاب الجهاد وباب كراهة  -رضً هللا عنها وعن أبٌها  -هو فً صحٌح مسلم من حدٌث عابشة (٘)

 .1ٔ2ٔبكافر، رلم االستعانة فً الؽزو 
 .1ٕٔمسؤلة فً الكنابس: (ٙ)
 .ٖٓٔ، وانظر: تفسٌر سفٌان الثوري:ٓٓٗ/ٓٔ(:صٕٔٙٔٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٔٓٗ/ٓٔ(:صٕٗٙٔٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٕٓٗ-ٔٓٗ/ٓٔ(:صٕ٘ٙٔٔأخرجه الطبري) (5)
 .2ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .2٘ٔٔ/ٗ(:صٗٔ٘ٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
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فوالى الٌهود  ،إن هللا ال ٌوفِّك من وضع الوالٌة فً ؼٌر موضعهالال الطبري:أي:" 
ألن  ،وكان لهم ظهًٌرا ونصًٌرا ،والنصارى مع عداوتهم هللا ورسوله والمإمنٌن على المإمنٌن

 .(ٔ)"من توالهم فهو هلل ولرسوله وللمإمنٌن َحْربٌ 
الذٌن ظلموا أنفسهم بمواالة الكفر ٌمنعهم هللا ألطافه وٌخذلهم  نً:ٌع لال الزمخشري:" 

 .(ٕ)"ممتا لهم
أي: الذٌن وصفهم الظلم، وإلٌه ٌرجعون، وعلٌه ٌعولون. فلو جبتهم بكل  لال السعدي:" 

 .(ٖ)"آٌة ما تبعون، وال انمادوا لن
تعلٌل للجملة التً لبلها أي أن ولوعهم فً الكفر هو بسبب عدم هداٌته  لال الشوكانً:" 

حكم على من ٌتولى من إذ" ، (ٗ)"سبحانه لمن ظلم نفسه بما ٌوجب الكفر كمن ٌوالً الكافرٌن
استحب الكفر على اإلٌمان بالظلم، فدل ذلن على أن تولً من كان كذلن من أعظم الذنوب 

 .(٘)"وأشدها
وروي عن  .(ٙ)"ال إله إال هللا :ٌعنً: من أبا أن ٌمول {،الظالمٌن"}عن أبً العالٌة لوله:  

 .(2)عكرمة ولتادة، والربٌع بن أنس نحو ذلن
 الفوابد:

 .نفً الوالٌة بٌن أهل الحك وأهل الباطل -ٔ
 خصولد  ،،المٌامة ٌوم إلى باقٍ  الحكم هذا، حرمة مواالة الٌهود والنصارى وسابر الكافرٌن-ٕ

 .ٌمتضٌه الممام ألن؛ والنصارى بالٌهود اآلٌة هذه فً
 ٌكون أن مسلم كل على ٌجب إذ والجماعة، السنة أهل عمٌدة أصول من أصل والبراء الوالء -ٖ

 .والدٌن الملة أعداء من براإه ٌكون أن وٌجب وللمإمنٌن، ولرسوله هلل والإه
 ومحبتهم، المإمنٌن مواالة سبحانه أوجب فمد والدٌن، الملة أعداء مواالة هللا حرم وكما

 وهم الزكاة وٌإتون الصبلة ٌمٌمون الذٌن آمنوا والذٌن ورسوله هللا ولٌكم إنما: }تعالى لال
 - ٘٘: المابدة{ ]الؽالبون هم هللا حزب فإن آمنوا والذٌن ورسوله هللا ٌتول ومن( ٘٘) راكعون

{ ترحمون لعلكم هللا واتموا أخوٌكم بٌن فؤصلحوا وةإخ المإمنون إنما: }تعالى ولال ،[ٙ٘
 [.ٓٔ: الحجرات]

مواالة الكفار بالموادة والمناصرة واتخاذهم بطانة: " لال الشٌخ ابن عثٌمٌن رحمه هللا:
ً ٌإمنون باهلل والٌوم اآلخر  حرام منهً عنها بنص المرآن الكرٌم، لال هللا تعالى: }ال تجد لوما

َِّخذُوا الَِّذٌَن اتََّخذُوا ِدٌنَُكْم ٌوادون من حاد هللا  ورسوله{، ولال تعالى: }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اَل تَت
َ إِْن ُكْنتُمْ   ُمْإِمنٌَِن{، ولال ُهُزًوا َولَِعبًا ِمَن الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن لَْبِلُكْم َواْلُكفَّاَر أَْوِلٌَاَء َواتَّمُوا َّللاَّ

َِّخذُوا اْلٌَُهوَد َوالنََّصاَرى أَْوِلٌَاَء بَْعُضُهْم أَْوِلٌَاُء بَْعٍض َوَمْن ٌَتَوَ تعالى: }ٌَ  لَُّهْم ا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اَل تَت
َ اَل ٌَْهِدي اْلمَْوَم الظَّاِلِمٌَن{، ولال تعالى: }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا َِّخذُوا بَِطانَةً  ِمْنُكْم فَإِنَّهُ ِمْنُهْم إِنَّ َّللاَّ اَل تَت

وأخبر أنه إذا لم ٌكن المإمنون بعضهم أولٌاء بعض، والذٌن كفروا ، ِمْن ُدونُِكْم اَل ٌَؤْلُونَُكْم َخبَااًل{
 .(1)"بعضهم أولٌاء بعض وٌتمٌز هإالء عن هإالء، فإنها تكون فتنة فً األرض وفساد كبٌر

َ اَل ٌَْهِدي اْلمَْوَم الظَّاِلِمٌنَ  ومنها: التحذٌر من الظلم؛ لموله تعالى: } -ٗ  .{إِنَّ َّللاَّ
إِنَّ  ومنها: أن هللا ال ٌمنع فضله عن أحد إال إذا كان هذا الممنوع هو السبب؛ لموله تعالى: } -٘

َ اَل ٌَْهِدي اْلمَْوَم الظَّاِلِمٌنَ   .{َّللاَّ

                                                           

 .ٕٓٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٗٙ/ٔالكشاؾ: (ٕ)
 .ٖٕ٘تفسٌر السعدي: (ٖ)
 .1٘/ٕفتح المدٌر: (ٗ)
 .5ٖ٘/ٕفتح المدٌر: (٘)
 .2٘ٔٔ/ٗ(:ص٘ٔ٘ٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .2٘ٔٔ/ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (2)
 .ٙٔالوالء والبراء فً اإلسبلم:البركاتً: (1)
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علك نفً الهداٌة بالظلم؛  ومنها: أنه كلما كان اإلنسان أظلم كان عن الهداٌة أبعد؛ ألن هللا-ٙ
 وتعلٌك الحكم بالظلم ٌدل على علٌته؛ وكلما لوٌت العلة لوي الحكم المعلك علٌه.

ومنها: أن من أخذ بالعدل كان حرٌاً بالهداٌة؛ لمفهوم المخالفة فً لوله تعالى: }وهللا ال ٌهدي  -2
بؤن ٌهدٌه هللا عز وجل؛ فإن  الموم الظالمٌن{؛ فإذا كان الظالم ال ٌهدٌه هللا، فصاحب العدل حري

ؼالباً ٌُهدى، وٌوفّك للهداٌة؛ ولهذا لال  -والحك هو العدل  -اإلنسان الذي ٌرٌد الحك وٌتبع الحك 
من تدبر المرآن »شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة فً العمٌدة الواسطٌة عبارة من أحسن العبارات؛ لال: 

 مؤخوذة من المرآن منطولاً، ومفهوماً. ؛ وهذه كلمة(ٔ)«طالبا للهدى منه تبٌن له طرٌك الحك
َ اَل ٌَْهِدي اْلمَْوَم الظَّاِلِمٌَن{؛ ألنهم ٌمولون: إن -1 ومنها: الرد على المدرٌة؛ لموله تعالى: } إِنَّ َّللاَّ

 .اإلنسان حّر: ٌهتدي بنفسه، وٌضل بنفسه؛ وهذه اآلٌة واضحة فً أن الهداٌة بٌد هللا
 
 

 
 المرآن

ُ أَْن }فَتََرى الهِذٌَن  فًِ لُلُوبِِهْم َمَرٌض ٌَُساِرُعوَن فٌِِهْم ٌَمُولُوَن نَْخَشى أَْن تُِصٌبَنَا َدائَِرةٌ فَعََسى َّللاه
وا فًِ أَْنفُِسِهْم نَاِدِمٌَن ) ًَ بِاْلفَتْحِ أَْو أَْمٍر ِمْن ِعْنِدِه فٌَُْصبُِحوا َعلَى َما أََسرُّ  :({ ]المائدةٌَٕ٘ؤْتِ

ٕ٘] 
 التفسٌر:
تعالى عن جماعة من المنافمٌن أنهم كانوا ٌبادرون فً موادة الٌهود لما فً للوبهم من  ٌخبر هللا

الشّنِ والنفاق، وٌمولون: إنما نوادُّهم خشٌة أن ٌظفروا بالمسلمٌن فٌصٌبونا معهم، لال هللا تعالى 
المسلمٌن على وٌنصر نَبٌَِّه، وٌُْظِهر اإلسبلم و -« مكة»أي فتح -ذكره: فعسى هللا أن ٌؤتً بالفتح 

الكفار، أو ٌُهٌِّا من األمور ما تذهب به لوةُ الٌهود والنَّصارى، فٌخضعوا للمسلمٌن، فحٌنبٍذ ٌندم 
 المنافمون على ما أضمروا فً أنفسهم من مواالتهم.

 سبب النزول:
جاء عبادة بن الصامت فمال: ٌا رسول هللا إن لً موالً من الٌهود "لال عطٌة العوفً:        

ر عددهم حاضر نصرهم، وإنً أبرأ إلى هللا ورسوله من والٌة الٌهود، وآوي إلى هللا كثٌ
ورسوله، فمال عبد هللا بن أبً: إنً رجل أخاؾ الدوابر وال أبرأ من والٌة الٌهود، فمال رسول 

و لن دونه"، "ٌا أبا الحباب ما بخلت به من والٌة الٌهود على عبادة بن الصامت فه -ملسو هيلع هللا ىلص  -هللا 
فمال: لد لبلت، فؤنزل هللا تعالى فٌهما: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا ال تتخذوا الٌهود والنصارى أولٌاء 

عبد هللا بن  :ٌعنً» ،(ٕ)"أولٌاء بعض{ إلى لوله تعالى: }فترى الذٌن فً للوبهم مرض{ بعضهم
 .(ٖ)«أبً }ٌسارعون فٌهم{ فً والٌتهم }ٌمولون نخشى أن تصٌبنا دابرة{ اآلٌة

 "ٌعنً: عبد هللا بن أبً {،الذٌن فً للوبهم مرض:}فؤنزل هللا فٌهم ولال عبادة بن الولٌد:" 
(ٗ). 
هم المنافمون ٌسارعون فٌهم ٌعنً فً والٌة الٌهود بالمدٌنة  وفً هذا السٌاق لال مماتل:" 

المنافمٌن: أن نفرا من ، ٌمولون نخشى أن تصٌبنا دابرة ٌعنً دولة الٌهود على المسلمٌن وذلن
أربعة وثمانٌن رجبل منهم عبد هللا بن أبً، وأبو نافع، وأبو لبابة، لالوا: نتخذ عند الٌهود عهدا 

فٌنمطع الذي  -ملسو هيلع هللا ىلص -ونوالٌهم فٌما بٌننا وبٌنهم، فإنا ال ندري ما ٌكون فً ؼد ونخشى أال ٌنصر دمحم

                                                           
 .2ٖٔ/ٖمجموع الفتاوى: (ٔ)
-5ٖ٘/ٓٔ(:صٕٙ٘ٔٔ، والطبري)2ٖٔ/ ٕٔ(:صٖٕٔ٘ٔشٌبة فً "المصنؾ") أخرجه أخرجه ابن أبً(ٕ)

، ]وإسناده ضعٌؾ، لعلتٌن: :األولى: اإلرسال. والثانٌة: 55ٔ-51ٔ، وذكره الواحدي فً أسباب النزول:5ٖٙ
( بموله: "صدوق ٌخطا كثٌراً، كان شٌعٌاً ٕٗ/ ٕعطٌة هذا؛ ضعٌؾ مدلس، ولخصه ابن حجر فً "التمرٌب" )

 مدلساً"[.
 .55ٔ-51ٔهذه الزٌادة فً أسباب النزول: (ٖ)
 . ]ضعٌؾ إلرساله[.2٘ٔٔ/ٗ(:صٙٔ٘ٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)
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 {،فعسى هللا أن ٌؤتً بالفتح}:-عز وجل -ل هللابٌننا وبٌنهم وال نصٌب منهم لرضا وال مٌرة فؤنز
: لتل لرٌظة وجبلء النضٌر إلى {أو ٌؤتً أمر من عنده} ،الذي ٌبسوا منه -ملسو هيلع هللا ىلص -ٌعنً بنصر دمحم

فٌصبحوا }أذرعات، فلما رأى المنافمون ما لمً أهل لرٌظة والنضٌر ندموا على لولهم، لال: 
 .(ٔ){"ٌنعلى ما أسروا فً أنفسهم نادم

فترى  ، أي:"[ٕ٘ :}فَتََرى الَِّذٌَن فًِ لُلُوبِِهْم َمَرٌض ٌَُساِرُعوَن فٌِِهْم{ ]المابدةلوله تعالى: 
 .(ٕ)"وُمعاونتهم الٌهود شن ونفاق ٌسارعون فً ُمواالتالذٌن فً للوبهم 

 .(ٖ)"ٌعنً: عبد هللا بن أبً فً والٌة الٌهود لال عطٌة:" 
 .(ٗ)"وٌرؼبون فٌها ٌنكمشون فً مواالتهمأي:" ،ٌَُساِرُعوَن فٌِِهْم{ }لال الزمخشري: 
ٌبادرون إلى مواالتهم ومودتهم فً ، ونفاق ،ورٌب ،شن :أي "َمَرٌض{لال ابن كثٌر:} 

"الباطن والظاهر
(٘)

. 
 .(ٙ)"لال: الشن {،فترى الذٌن فً للوبهم مرض"}عن السدي لوله: 
ٍ وأصحابه }ٌسارعون فٌهم{ فً مودَّة أهل الكتاب  لال الواحدي:"  ًّ ٌعنً: عبد هللا بن أُب

 .(2)"ومعاونتهم على المسلمٌن بإلماء أخبارهم إلٌهم
، وجوه [ٕ٘ :}فَتََرى الَِّذٌَن فًِ لُلُوبِِهْم َمَرٌض ٌَُساِرُعوَن فٌِِهْم{ ]المابدةلوله تعالى:وفً 

 :من التاوٌل
ًّ به عبادة بن الصامت وعبد هللا بن أبً سلول، أن  :أحدها وهذا كما تمدم فً سبب النزول، المعن

 .(1)لول عطٌة بن سعد
. فً والٌة الٌهود بالمدٌنة ٌسارعون ، فً للوبهم مرض الشن، أنهم لوم من المنافمٌن :والثانً

 .(5)وهذا لول مماتل
، أو مناجاتهم واسترضاعهم الٌهود المنافمون ٌسارعون فً المعصٌة ومبلحاتوالثالث: أنهم 
 .(ٓٔ)وهذا لول مجاهد. أوالدهم إٌاهم

 .(ٔٔ)والرابع: أنهم المنافمون، ٌوافمون أهل الكتاب فً السر. وهذا لول ابن أبً زمنٌن
وٌمولون: إنما نوادُّهم  ، أي:"[ٕ٘ :}ٌَمُولُوَن نَْخَشى أَْن تُِصٌبَنَا َدابَِرةٌ{ ]المابدةلوله تعالى: 

 .(ٕٔ)"خشٌة أن ٌظفروا بالمسلمٌن فٌصٌبونا معهم
 .(ٖٔ)"إنً أخشى الدوابر :لموله ،ٌعنً: عبد هللا بن أبً" لال عبادة بن الصامت: 
 .(ٗٔ)"ٌمول: نخشى أن تكون الدابرة للٌهود بالفتح حٌنبذ لال مجاهد:" 
 .(٘ٔ)"ظهور المشركٌن علٌهم {،ٌمولون نخشى أن تصٌبنا دابرة"}عن السدي لوله:  
 .(ٙٔ)"دولة الٌهود على المسلمٌن :ٌعنً لال مماتل:" 

                                                           

 .1ٗٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .ٕٕٖانظر: صفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .1٘ٔٔ/ٗ(:صٕٓ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٖٗٙ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .ٕٖٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .2٘ٔٔ/ٗ(:ص2ٔ٘ٙحاتم) أخرجه ابن ابً (ٙ)
 .ٖٕٖالوجٌز: (2)
 .5ٖٙ-5ٖ٘/ٓٔ(:صٕٙ٘ٔٔ، وتفسٌر الطبري)1٘ٔٔ/ٗ(:صٕٓ٘ٙانظر: ابن أبً حاتم)(1)
 .1ٗٗ/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .1٘ٔٔ-2٘ٔٔ/ٗ(:ص1ٔ٘ٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .ٖٖ/ٕانظر: تفسٌر ابن أبً زمنٌن: (ٔٔ)
 .2ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .1٘ٔٔ/ٗ(:صٕٔ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .1٘ٔٔ/ٗ(:صٕٕ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .1٘ٔٔ/ٗ(:صٖٕ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
 .1ٗٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙٔ)
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ٌدور األمر  :أي {،دابرة :}، ومعنى-ملسو هيلع هللا ىلص  -نخشى أال ٌتم األمر للنبً  :أي لال الزجاج:" 
 .(ٔ)"عن حاله التً ٌكون علٌها

أَْي: ٌدور األمر عن حاله التً ٌكون علٌها ٌعنون: الجدب فتنمطع عنا  لال الواحدي:" 
 .(ٕ)"المٌرة والمرض

وٌمال: ، وٌمال: شدة وجدوبة فاحتجنا إلٌهم، ٌعنً: ظهور المشركٌن لال السمرلندي:" 
 .(ٖ)"نخشى الدابرة على المسلمٌن، فبل ننمطع عنهم

ٌتؤولون فً مودتهم ومواالتهم أنهم ٌخشون أن ٌمع أمر من ظفر الكفار  :أي لال ابن كثٌر:" 

"فٌنفعهم ذلن ،فتكون لهم أٌاد عند الٌهود والنصارى ،بالمسلمٌن
(ٗ)

. 
وٌعتذرون بؤنهم ال ٌؤمنون أن تصٌبهم دابرة من دوابر الزمان،  أي:"لال الزمخشري: 

 .(٘)"معونتهم أى صرؾ من صروفه ودولة من دوله، فٌحتاجون إلٌهم وإلى
ٌدور الدهر علٌنا إما بمحط فبل ٌمٌروننا وال ٌفضلوا علٌنا، وإما أن  :أي لال المرطبً:" 

ٌظفر الٌهود بالمسلمٌن فبل ٌدوم األمر لدمحم ملسو هيلع هللا ىلص. وهذا المول أشبه بالمعنى، كؤنه من دارت تدور، 
 .(ٙ){"هللا أن ٌؤتً بالفتحفعسى }أي نخشى أن ٌدور األمر، وٌدل علٌه لوله عز وجل:

دولة، والدوابر لد تدور، وهى الدولة، والدوابل تدول،  :أي{، دابَِرةٌ  } لال أبو عبٌدة:" 
 :(2)وٌدٌل هللا منه، لال حمٌد األرلط

 (1)"َوَدابَِراِت الدَّْهِر أَْن تَُدوَرا             تَُردُّ َعْنَن المََدَر الَمْمُدوَرا
 .(5)"دول الدهر الدابرة من لوم إلى لوم" :ٌعنً«الدَّْهرِ َدابَِراِت »لوله: 

والدورة ، : دوران األمر من لولهم والدهر باإلنسان دواري«الدابرة» لال الراؼب:"
 .(ٓٔ)"والدولة ٌتماربان

ًَ بِاْلفَتْحِ{ ]المابدةلوله تعالى:  ُ أَْن ٌَؤْتِ  ،فعسى هللا أن ٌؤتً بالفتح ، أي:"[ٕ٘ :}فَعََسى َّللاَّ
 .(ٔٔ)"وٌنصر نَبٌَِّه، وٌُْظِهر اإلسبلم والمسلمٌن على الكفار

 -جل وعز-من هللا  «عسى»و، فعسى هللا أن ٌظهر المسلمٌن :أي لال الزجاج:" 
 .(ٕٔ)"واجبة

فعسى هللا أن ٌؤتً بالفتح لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على أعدابه وإظهار  أي:"لال الزمخشري: 
 .(ٖٔ)"المسلمٌن

الذي ٌعز هللا به اإلسبلم على الٌهود والنصارى، وٌمهرهم  السعدي:أي:"لال  
 .(ٗٔ)"المسلمون

ًَ بِاْلفَتْحِ{ ]المابدةلوله تعالى:وفً   ُ أَْن ٌَؤْتِ  ، أربعة ألاوٌل:[ٕ٘ :}فَعََسى َّللاَّ
 .(٘ٔ)لاله السدي ،ٌرٌد فتح مكة :أحدها

                                                           

 .1ٔٔ/ٕمعانً المرآن: (ٔ)
 .ٖٕٖالوجٌز: (ٕ)
 .52ٖ/ٔبحر العلوم: (ٖ)
 .ٕٖٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٖٗٙ/ٔالكشاؾ: (٘)
 .2ٕٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .2ٕٔ/ٙ، وتفسٌر المرطبً:ٗٓٗ/ٓٔ، وانظر: تفسٌر الطبري:ٙٔدٌوانه (2)
 .5ٙٔ/ٔمجاز المرآن: (1)
 .2ٕٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (5)
 .22ٖ/ٗتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٓٔ)
 .2ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .1ٔٔ/ٕمعانً المرآن: (ٕٔ)
 .ٖٗٙ/ٔالكشاؾ: (ٖٔ)
 .ٖٕ٘تفسٌر السعدي: (ٗٔ)
 .٘ٓٗ/ٓٔ(:ص2ٖٕٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
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 .(ٔ)فتح ببلد المشركٌن على المسلمٌن :والثانً
 .(ٕ)المضاء الفصل، لاله لتادة  هأن :والثالث

 .(ٖ)مماتل. لاله الذي ٌبسوا منه -ملسو هيلع هللا ىلص -نصر دمحم به: ٌعنًوالرابع: 
 ومنه لول هللا تعالى ،، كما لال لتادة«المضاء»كبلم العرب، هو  فً:«الفتح»و 

ولد ٌجوز أن ٌكون  [، 15 :] األعراؾ {اْفتَْح بٌَنَنَا َوبٌََن لَوِمنَا بِاْلَحكِّ }:ذكره ومنه لوله تعالى
ألن  ،مكة ،فتح  {فعسى هللا أن ٌؤتً بالفتح} :بموله -ملسو هيلع هللا ىلص-ذلن المضاء الذي وعَد هللا نبٌه محمًدا 

ًرا عند أهل الكفر  ،وفَْصل ُحكمه بٌن أهل اإلٌمان والكفر ،ذلن كان من عظٌم لضاِء هللا وممّرِ
 .(ٗ)مته وموهن كٌد الكافرٌنأن هللا معلً كل ،والنفاق

أو ٌُهٌِّا من األمور ما تذهب به لوةُ  ، أي:"[ٕ٘ :}أَْو أَْمٍر ِمْن ِعْنِدِه{ ]المابدةلوله تعالى: 
 .(٘)"الٌهود والنَّصارى، فٌخضعوا للمسلمٌن

 .(2)"وٌجلبهم عن ببلدهم (ٙ)أو أمر من عنده ٌمطع شؤفة الٌهود أي:"لال الزمخشري: 
 ، ستة ألاوٌل:[ٕ٘ :}أَْو أَْمٍر ِمْن ِعْنِدِه{ ]المابدةتعالى:لوله وفً  

 .(1)هو دون الفتح األعظم :أحدها
 .(5)أنه موت من تمدم ذكره من المنافمٌن :الثانً

 .(ٓٔ)لاله السدي ،الثالث: أنه الجزٌة
 .(ٔٔ). وهذا لول مماتللتل لرٌظة وجبلء النضٌر إلى أذرعاتأنه  والرابع:

، (ٕٔ)لاله الحسن بمتلهم.واألمر ٌن مالمناف أسماءبإظهار  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أو أن ٌإمر النبً  :أيوالخامس: 
 .(ٗٔ)، والزمخشري(ٖٔ)والزجاج

 .(٘ٔ)والسادس: أنه الخصب والسعة للمسلمٌن
و ولد ٌحتمل أن ٌكون  األمر  الذي وعد هللا نبٌه محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌؤتً به ه لال الطبري:" 

فهو مما فٌه إدالة المإمنٌن على أهل  ،ؼٌر أنه أّي ذلن كان ،وٌحتمل أن ٌكون ؼٌرها ،الجزٌة
هم. وذلن أن هللا تعالى ذكره لد أخبر عنهم أّن  ،الكفر باهلل وبرسوله ومما ٌسوء المنافمٌن وال ٌسرُّ
وا فً أنفسهم نادمٌن ،ذلن األمر إذا جاء  .(ٙٔ)"أصبحوا على ما أسرُّ

وا فًِ أَْنفُِسِهْم نَاِدِمٌَن{ ]المابدةتعالى:لوله   فحٌنبٍذ  ، أي:"[ٕ٘ :}فٌَُْصبُِحوا َعلَى َما أََسرُّ
 .(2ٔ)"ٌندم المنافمون على ما أضمروا فً أنفسهم من مواالتهم

 .(1ٔ)"ٌمول: فٌصبح الفساق على ما أسروا به أنفسهم نادمٌن :"ابن الزبٌرلال  
هم لئلسبلم وأهله ،من مواّدتهم الٌهود لال لتادة:"   .(ٔ)"ومن ِؼّشِ

                                                           

 .2ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .٘ٓٗ/ٓٔ(:ص2ٕٕٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .1ٗٗ/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .ٙٓٗ-٘ٓٗ/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٔٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 فتكوى فتذهب، فضرب بها المثل فً االستبصال .لرحة تخرج فً أسفل المدم « الشؤفة»فً الصحاح (ٙ)
 .ٖٗٙ/ٔالكشاؾ: (2)
 .2ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .2ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)
 .ٙٓٗ/ٓٔ(:ص2ٕٗٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .1ٗٗ/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 . ولم ألؾ علٌه.1ٕٔ/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (ٕٔ)
 .1ٔٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٖٔ)
 .ٖٗٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٗٔ)
 .1ٕٔ/ٙانظر: تفسٌر المرطبً:(٘ٔ)
 .ٙٓٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .2ٔٔالتفسٌر المٌسر: (2ٔ)
 .5٘ٔٔ/ٗ(:ص2ٕ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (1ٔ)
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فٌصبحوا نادمٌن على تولٌهم الكفار إذا رأوا نصر هللا للمإمنٌن،  :أي لال المرطبً:" 
 .(ٕ)"وإذا عاٌنوا عند الموت فبشروا بالعذاب

هإالء المنافمٌن الذٌن كانوا ٌوالون الٌهود والنصارى. ٌمول تعالى  :ٌعنً لال الطبري:" 
لعل هللا أن ٌؤتً بؤمٍر من عنده ٌُدٌل به المإمنٌن على الكافرٌن من الٌهود والنصارى  :ذكره

وا فً أنفسهم من مخالّة الٌهود  ،وؼٌرهم من أهل الكفر فٌصبح هإالء المنافمون على ما أسرُّ
 .(ٖ)"نادمٌن  ،وبْؽَضة المإمنٌن وُمَحاّدتهم ،والنصارى وموّدتهم

على ما حدثوا به أنفسهم: وذلن أنهم  ،منافمون نادمٌنفٌصبح ال أي:"لال الزمخشري: 
كانوا ٌشكون فً أمر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وٌمولون: ما نظن أن ٌتم له أمر، وبالحرى أن تكون الدولة 

 .(ٗ)"والؽلبة لهإالء
على ما كان منهم وضرهم ببل نفع حصل لهم، فحصل الفتح الذي  لال السعدي:أي:" 

نصر هللا به اإلسبلم والمسلمٌن، وأذل به الكفر والكافرٌن، فندموا وحصل لهم من الؽم ما هللا به 
 .(٘)"علٌم

وا فًِ  ،الذٌن والوا الٌهود والنصارى من المنافمٌن :ٌعنً لال ابن كثٌر:"  } َعلَى َما أََسرُّ
وال دفع  ،مما لم ٌُْجد عنهم  شٌبًا ،على ما كان منهم :ْم نَاِدِمٌَن { من المواالة } نَاِدِمٌَن { أيأَْنفُِسهِ 

 ،وأظهر هللا أمرهم فً الدنٌا لعباده المإمنٌن ،فإنهم فضحوا ،بل كان عٌن المفسدة ،عنهم محذوًرا

"بعد أن كانوا مستورٌن ال ٌدرى كٌؾ حالهم
(ٙ)

. 
بالفتح؛ فنصر نبٌه، وجاء أمر هللا من عنده بإجبلء بنً النضٌر،  فجاء هللا" لال الكلبً:

ولتل بنً لرٌظة، وسبً ذرارٌهم؛ فندم المنافمون حتى ظهر نفالهم، وأجلً أهل ودهم عن 
  .(2)"أرضهم
 الفوابد:

 مواالة الكافرٌن ناجمة عن ضعؾ اإلٌمان، فلذا تإدى إلى الكفر. -ٔ
 .كان بسبب متاع زابل، أو دنٌا فانٌة، أو خوؾ دوابر الدهرولو التحذٌر من مواالة المشركٌن -ٕ

ومحبة أعداء هللا من  ،(1)المرء مع من أحب"لال:" -وثبت فً الصحٌح عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص
أعظم ما ٌكون خطراً على المسلم ألن محبتهم تستلزم موافمتهم واتباعهم، أو على األلل عدم 

 .اإلنكار علٌهم
 

                                                                                                                                                                      

 .2ٓٗ/ٓٔ(:ص2ٕ٘ٔٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .1ٕٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .ٙٓٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٗٙ/ٔلكشاؾ:ا (ٗ)
 .ٖٕ٘تفسٌر السعدي: (٘)
 .ٕٖٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٖٖ/ٕبحر العلوم: (2)
إسناده صحٌح على شرط الشٌخٌن. شعبة: هو ابن الحجاج، وسلٌمان بن مهران: هو األعمش، وأبو وابل: (1)

 هو شمٌك بن سلمة.
 بهذا اإلسناد.( ، من طرٌك دمحم بن جعفر، ٕٓٗٙ( ، ومسلم )1ٙٔٙوأخرجه البخاري )

( من طرق 15ٔ( ، والمضاعً فً "الشهاب" )22٘( و )2ٙ٘( و )2٘٘( ، والشاشً )ٕٓٗٙوأخرجه مسلم )
 عن شعبة، به.

وهو ابن عبد -( من طرٌك جرٌر ٙٙٔ٘( ، وأبو ٌعلى )٘ٙٔ( )ٕٓٗٙ( ، ومسلم )5ٙٔٙوأخرجه البخاري )
 ، عن األعمش، به.-الحمٌد

( ، والدارلطنً مطوال فً "السنن" 52ٖ٘عطاء بن السابب، والبزار )( من طرٌك ٖٕ٘وأخرجه الطٌالسً )
من طرٌك سمعان بن مالن والمعلى المالكً، ثبلثتهم عن شمٌك، به، وذكر الدارلطنً أن سمعان  ٕٖٔ/ٔ

 والمعلى كبلهما مجهول.
زر، عن  ( من طرٌك ٌحٌى بن ثعلبة األنصاري، عن عاصم بن أبً النجود، عنٗٙٙوأخرجه بنحوه الشاشً )

 .عبد هللا، به
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 المرآن
ٌَْمانِِهْم إِنهُهْم لََمعَُكْم َحبَِطْت أَ  ِ َجْهَد أَ ْعَمالُُهْم }َوٌَمُوُل الهِذٌَن آَمنُوا أََهُإََّلِء الهِذٌَن أَْلَسُموا بِاّلِله

 [ٖ٘ :({ ]المائدةٖ٘فَؤَْصبَُحوا َخاِسِرٌَن )
 التفسٌر:

بٌن من حال المنافمٌن  : أهإالء الذٌن -ؾ أمرهمإذا ُكشِ -وحٌنبذ ٌمول بعض المإمنٌن لبعض ُمتعّجِ
ألسموا بؤؼلظ األٌمان إنهم لََمعَنا؟! بطلت أعمال المنافمٌن التً عملوها فً الدنٌا، فبل ثواب لهم 

 علٌها؛ ألنهم عملوها على ؼٌر إٌمان، فخسروا الدنٌا واآلخرة.
مإمنٌن وحٌنبذ ٌمول بعض ال ، أي:"[ٖ٘ :}َوٌَمُوُل الَِّذٌَن آَمنُوا{ ]المابدةلوله تعالى: 

بٌن من حال المنافمٌن   .(ٔ)"-إذا ُكِشؾ أمرهم-لبعض ُمتعّجِ
ٌَْمانِِهْم إِنَُّهْم لََمعَُكْم } :حٌنبذ،  ٌمول الذٌن آمنوالال مجاهد:"  َ ِ َجْهَد أ أََهُإاَلِء الَِّذٌَن أَْلَسُموا بِاّللَّ

  .(ٕ){"َحبَِطْت أَْعَمالُُهْم فَؤَْصبَُحوا َخاِسِرٌَن 
فتعجبوا  ،تبٌن أمرهم لعباد هللا المإمنٌن ،فلما انعمدت األسباب الفاضحة لهم كثٌر:"لال ابن  

فبان كذبهم  ،وٌحلفون على ذلن وٌتؤولون ،منهم كٌؾ كانوا ٌظهرون أنهم من المإمنٌن

"وافتراإهم
(ٖ)

.   
ٌَْمانِِهْم لوله تعالى: ِ َجْهَد أَ  ، أي:"[ٖ٘ :إِنَُّهْم لََمعَُكْم{ ]المابدة}أََهُإاَلِء الَِّذٌَن أَْلَسُموا بِاّللَّ

 .(ٗ)"أهإالء الذٌن ألسموا بؤؼلظ األٌمان إنهم لََمعَنا؟!
أهإالء هم الممسمون باجتهاد منهم فً األٌمان إنهم لمعكم ثم لد  :المعنى لال ابن عطٌة:"

 .(٘)"ظهر اآلن منهم من مواالة الٌهود وخذل الشرٌعة ما ٌكذب إٌمانهم
وٌمول بعض المإمنٌن لبعض متعجبٌن من حال المنافمٌن، إذا  :أي :"لال المراؼً

ألسموا بؤؼلظ األٌمان لهم إنهم معكم وإنهم معاضدوكم على أعدابكم الٌهود، فلما حل بهم ما حل 
أظهروا ما كانوا ٌسرونه من مواالتهم ومماألتهم على المإمنٌن كما لال فى سورة براءة 

أي فهم لفرلهم وخوفهم ٌظهرون « ما هم منكم ولكنهم لوم ٌفرلونوٌحلفون باهلل إنهم لمنكم و»
 .(ٙ)"اإلسبلم تمٌة

ٌَْمانِِهْم إِنَُّهْم لََمعَُكْم{ ]المابدةوفً معنى لوله تعالى: ِ َجْهَد أَ  ، وجهان: [ٖ٘ :}أَْلَسُموا بِاّللَّ
 .(2)لاله مماتلالمسم باهلل. :جهد أٌمانهمأحدهما: أن 

. وأكدوا أٌمانهم أنهم مإمنون وأنهم معكم أعوانكم على من خالفكم حلفواوالثانً: المراد: أنهم 
 .(1)لاله الزجاج

 .(5)"حلفوا واجتهدوا فً األٌمانلال المرطبً:أي:" 
فً  أبلػ اإلٌمان وألصاها من لولهم جهد :أي {،جهد أٌمانهم}لوله:  لال الراؼب:" 

 .(ٓٔ)"األمر
 فإن للت: لمن ٌمولون هذا المول؟ لال الزمخشري:" 

                                                           

 .2ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٓٗ/ٓٔ(:ص2ٕٙٔٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٖٖٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .2ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2ٕٓ/ٕالمحرر الوجٌز: (٘)
 .1ٖٔ/ٙافسٌر المراؼً: (ٙ)
 .1٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .1ٔٔ/ٕمهعانً المرآن: (1)
 .1ٕٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (5)
 .21ٖ/ٗتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٓٔ)
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للت: إما أن ٌموله بعضهم لبعض تعجبا من حالهم واؼتباطا بما من هللا علٌهم من 
التوفٌك فً اإلخبلص أهإالء الذٌن ألسموا لكم بإؼبلظ األٌمان أنهم أولٌاإكم ومعاضدوكم على 

 الكفار. 
}َوإِْن  :، كما حكى هللا عنهموإما أن ٌمولوه للٌهود ألنهم حلفوا لهم بالمعاضدة والنصرة

 .(ٔ)"[ٔٔ :لُوتِْلتُْم لَنَْنُصَرنَُّكْم{ ]الحشر
الفابدة فً أن المإمنٌن ٌمولون هذا المول هو أنهم ٌتعجبون من حال المنافمٌن عند  لال الرازي:"

نا ما أظهروا المٌل إلى مواالة الٌهود والنصارى، ولالوا: إنهم ٌمسمون باهلل جهد أٌمانهم أنهم مع
 .(ٕ)"ومن أنصارنا، فاآلن كٌؾ صاروا موالٌن ألعدابنا محبٌن لبلختبلط بهم واالعتضاد بهم؟

أن هذا المول من المإمنٌن إنما هو إذا جاء الفتح "إلى :ذهب كثٌر من المفسرٌنلد و
 {أهإالء الذٌن ألسموا} :حصلت ندامة المنافمٌن وفضحهم هللا تعالى، فحٌنبذ ٌمول المإمنون

 [ اآلٌة. ٖ٘]المابدة:
 :أن تكون حكاٌة لمول المإمنٌن فً ولت لول الذٌن فً للوبهم مرض :وتحتمل اآلٌة

وعند أفعالهم ما فعلوا فً حكاٌة بنً لٌنماع. فظهر فٌها  ،[ٕ٘]المابدة:  {نخشى أن تصٌبنا دابرة}
والمإمنون، وترن سرهم وفهم منهم أن تمسكهم بهم إنما هو إرصاد هلل ولرسوله. فممتهم النبً 

النبً ملسو هيلع هللا ىلص بنً لٌنماع لعبد هللا بن أبً رؼبة فً المصلحة واأللفة، وبحكم إظهار عبد هللا أن ذلن 
هو الرأي من نفسه وأن الدوابر التً ٌخاؾ إنما هً ما ٌخرب المدٌنة وعلم المإمنون وكل فطن 

أهإالء } :ٌحسن أن ٌمول فٌه المإمنونأن عبد هللا فً ذلن بخبلؾ ما أبدى. فصار ذلن موطنا 
 .(ٖ)"اآلٌة {الذٌن ألسموا

فجعلوا  ورفعه البالون،  ،«البلم»بنصب  ،«وٌمول الذٌن ءامنوآ»:لرأ أبو عمرو وحده
، «البلم»مع رفع  ،«واو»بؽٌر  ،«ٌمول»الكبلم مستؤنفا. ولرأ ابن كثٌر، ونافع، وابن عامر: 

 .(ٗ)وكذلن فً مصاحؾ أهل مكة والمدٌنة
بطلت أعمال المنافمٌن التً عملوها  ، أي:"[ٖ٘ :}َحبَِطْت أَْعَمالُُهْم{ ]المابدةلوله تعالى:

 .(٘)"فً الدنٌا، فبل ثواب لهم علٌها
 .(ٙ)"فبل ثواب لهم فً اآلخرة لال السمرلندي:أي:"

 .(2)بطلت نفالهم"لال المرطبً:أي:" 
 ذهب ما أظهروه من اإلٌمان، وبطل كل خٌر عملوه بكفرهم :أي لال الزجاج:"

ِ أََضلَّ أَْعَمالَُهْم{ ]دمحم، وصدهم  :عن سبٌل هللا كما لال: }الَِّذٌَن َكفَُروا َوَصدُّوا َعْن َسبٌِِل َّللاَّ
ٔ]"(1). 

بطلت أعمالهم التً كانوا ٌتكلفونها فً رأى أعٌن الناس. وفٌه  :أى لال الزمخشري:"
جب كؤنه لٌل: ما أحبط أعمالهم! فما أخسرهم! أو من لول هللا عز وجل شهادة لهم معنى التع

 .(5)"بحبوط األعمال وتعجبا من سوء حالهم
ضاعت أعمالهم التً عملوها رٌاء وسمعة ال إٌمانا وعمٌدة وهذا من  لال النسفً:أي:"

 .(ٓٔ)"لول هللا عزوجل شهادة لهم بحبوط األعمال لهم وتعجٌبا من سوء حالهم

                                                           

 .ٖٗٙ/ٔالكشاؾ: (ٔ)
 .22ٖ/ٕٔمفاتٌح الؽٌب: (ٕ)
 .ٕٙٓ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٖ)
 5٘٘/ٔ، وزاد المسٌر:ٕ٘ٗانظر: السبعة فً المراءات: (ٗ)
 .2ٔٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .51ٖ/ٔبحر العلوم: (ٙ)
 .1ٕٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (2)
 .1ٕٔ/ٕالمرىن: معانً (1)
 .ٖٗٙ/ٔالكشاؾ: (5)
 .ٗ٘ٗ/ٔتفسٌر النسفً: (ٓٔ)
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وٌمول المإمنون: حبطت أعمالهم التً كانوا ٌتكلفونها نفالا كالصبلة  :أي لال المراؼً:"
 .(ٔ)"والصوم والجهاد معنا لٌمنعونا بؤنهم منا

 .(ٕ)"فٌه معنى التعجب كؤنه لٌل أحبط أعمالهم فما أخسرهم لال البٌضاوي:"
حبط فً عمل  :مالإذا بطل بعد أن كان حاصبل، ولد ٌ :وحبط العمل لال ابن عطٌة:"

 .(ٖ)"الكفار وإن كان لم ٌتحصل على جهة التشبٌه
 :(ٗ) ، ٌحتمل ثبلثة وجوه[ٖ٘ :}َحبَِطْت أَْعَمالُُهْم{ ]المابدةولوله تعالى:

 .شهادة لهم بحبوط أعمالهمو أن ٌكون إخبارا من هللا تعالى أحدها:
أن ٌكون من لول المإمنٌن على جهة اإلخبار بما حصل فً اعتمادهم إذ رأوا  :وٌحتملوالثانً:  

  .المنافمٌن فً هذه األحوال
على جهة الدعاء إما من هللا تعالى علٌهم  {،حبطت أعمالهم}أن ٌكون لوله  :وٌحتملوالثالث: 

 .وإما من المإمنٌن
 .(٘)"فخسروا الدنٌا واآلخرة ، أي:"[ٖ٘ :}فَؤَْصبَُحوا َخاِسِرٌَن{ ]المابدةلوله تعالى: 

 .(ٙ)"ٌعنً: صاروا خاسرٌن فً الدنٌا وفً اآلخرةلال السمرلندي:"
 .(2)"خسروا الدنٌا بافتضاحهم، واآلخرة بالعذاب وفوات الثواب لال البؽوي:"

أي خاسرٌن الثواب. ولٌل: خسروا فً مواالة الٌهود فلم تحصل لهم  لال المرطبً:" 
 .(1)"جبلبهمثمرة بعد لتل الٌهود وأ

 .(5)"لفوات المعونة ودوام العموبة ،فً الدنٌا والعمبى لال النسفً:أي:"
أي: فً الدنٌا، إذ ظهر نفالهم عند الكل. وفً اآلخرة، إذ لم ٌبك لهم  لال الماسمً:"

 .(ٓٔ)"ثواب
فخسروا بذلن ما كانوا ٌرجون لها من أجر وثواب لو صلحت حالهم " :أي لال المراؼً:

 .(ٔٔ)"إٌمانهمولوى 
 .(ٕٔ)"حٌث فاتهم ممصودهم، وحضرهم الشماء والعذاب لال السعدي:"

لما بطلت أعمالهم بمٌت علٌهم المشمة فً اإلتٌان بتلن األعمال، ولم  لال الرازي:" 

 .(ٖٔ)"ٌحصل لهم شًء من ثمراتها ومنافعها، بل استحموا اللعن فً الدنٌا والعماب فً اآلخرة
بفتح « حبطت»:ولرأ أبو والد والجراح ،بكسر الباء ،«حبطت»:ولرأ جمهور الناس

 .(ٗٔ)الباء وهً لؽة
 الفوابد:

 .لٌكون المإمن لذلن من الحذرٌن المنافمٌن،حبوط أعمال بٌان  -ٔ
 . ومنها: أن الردة مبطلة لؤلعمال إذا مات علٌها -ٕ

                                                           

 .1ٖٔ/ٙافسٌر المراؼً: (ٔ)
 .ٖٔٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٕ)
 .2ٕٓ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٖ)
 ٖٔٔ/ٕ، وتفسٌر البٌضاوي:2ٕٓ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (ٗ)
 .2ٔٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .51ٖ/ٔبحر العلوم: (ٙ)
 .5ٙ/ٖتفسٌرالبؽوي: (2)
 .1ٕٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (1)
 .ٗ٘ٗ/ٔتفسٌر النسفً: (5)
 .ٗٙٔ/ٗمحاسن التؤوٌل: (ٓٔ)
 .1ٖٔ/ٙافسٌر المراؼً: (ٔٔ)
 .ٖٕ٘تفسٌر السعدي: (ٕٔ)
 .22ٖ/ٕٔمفاتٌح الؽٌب: (ٖٔ)
 .2ٕٓ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (ٗٔ)
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ه أصحابه علٌه بادعاء اإلٌمان وأخوة أهل ا-ٖ إلسبلم كما بٌنته هذه إن الوالء لؽٌر هللا ولو َموَّ
اآلٌة  الكرٌمة ردة واضحة وكفر صراح مهما جادلوا، وما النص فٌها على إحباط العمل 

 وخسران اآلخرة إال زٌادة تؤكٌد لهذا الكفر وتخوٌؾ منه.
 

 المرآن
 ُ بِمَْوٍم ٌُِحبُُّهْم َوٌُِحبُّونَهُ أَِذلهٍة َعلَى }ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا َمْن ٌَْرتَده ِمْنُكْم َعْن ِدٌنِِه فََسْوَؾ ٌَؤْتًِ َّللاه

ِ َوََّل ٌََخافُوَن لَْوَمةَ ََّلئٍِم ذَِلَن فَْضلُ  ٍة َعلَى اْلَكافِِرٌَن ٌَُجاِهُدوَن فًِ َسبٌِِل َّللاه ِ  اْلُمْإِمنٌَِن أَِعزه َّللاه
ُ َواِسٌع َعِلٌٌم )   [ٗ٘ :({ ]المائدةٌُْٗ٘إتٌِِه َمْن ٌََشاُء َوَّللاه

 التفسٌر:
ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه من ٌرجع منكم عن دٌنه، وٌستبدل به الٌهودٌة 
وا هللا شٌبًا، وسوؾ ٌؤتً هللا بموم خٌر منهم ٌُِحبُّهم  أو النصرانٌة أو ؼٌر ذلن، فلن ٌضرُّ

ٌخافون فً ذات هللا  وٌحبونه، رحماء بالمإمنٌن أشدَّاء على الكافرٌن، ٌجاهدون أعداء هللا، وال
 أحًدا. ذلن اإلنعام ِمن فضل هللا ٌإتٌه من أراد، وهللا واسع الفضل، علٌم بمن ٌستحمه من عباده.

ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله  ، أي:"[ٗ٘ :}ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ ]المابدةلوله تعالى: 
 .(ٔ)"وعملوا بشرعه

وا بما جاءهم به نبٌُّهم دمحم صلى هللا علٌه  ،صّدلوا هلل ورسوله :أيلال الطبري:أي:"  وألرُّ
 .(ٕ)"وسلم

من ٌرجع منكم عن دٌنه  ، أي:"[ٗ٘ :}َمْن ٌَْرتَدَّ ِمْنُكْم َعْن ِدٌنِِه{ ]المابدةلوله تعالى:
 .(ٖ)"الحك وٌبّدله بدٌٍن آخر وٌرجع عن اإِلٌمان إِلى الكفر

له وٌؽٌره  ،هو علٌه الٌوم من ٌرجع منكم عن دٌنه الحك الذي :ٌموللال الطبري:"  فٌبّدِ
 .(ٗ)"إما فً الٌهودٌة أو النصرانٌة أو ؼٌر ذلن من صنوؾ الكفر ،بدخوله فً الكفر

ً ٌرجعون عن اإِلسبلم بعد موت نبٌِّهم صلى هللا  لال الواحدي:"  علم هللا تعالى أنَّ لوما
 .(٘)"علٌه وسلم

ُ بِمَْوٍم ٌُِحبُُّهْم َوٌُِحبُّونَهُ{ ]المابدةلوله تعالى: فسوؾ ٌؤتً  ، أي:"[ٗ٘ :}فََسْوَؾ ٌَؤْتًِ َّللاَّ
 .(ٙ)"ٌحبّهم هللا وٌحبّون هللا، هللا مكانهم بموم خٌر منهم

 .(2)"هذا وهللا أبو بكر وأصحابهلال الحسن:"
 .(1)"إنه وعٌد من هللا أنه من ارتد منهم سنستبدل بهم خٌرا منهم لال ابن عباس:"

فسوؾ ٌجًء هللا بدال منهم، بموٍم خٌر من الذٌن  فلن ٌضر هللا شٌبا، لال الطبري:أي:" 
وكان هذا الوعٌد من هللا لمن سبك فً علمه أنه ، ٌحبهم هللا وٌحبون هللا ،ارتدُّوا وابدَّلوا دٌنهم

لمن  ،نبٌّه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص. وكذلن وعُده من وعَد من المإمنٌن ما وعَده فً هذه اآلٌةسٌرتدُّ بعد وفاةِ 
ارتّد ألوام من أهل  ،وال ٌرتّد. فلما لَبَض هللا نبٌَّه ملسو هيلع هللا ىلص ،سبك له فً علمه أنه ال ٌبّدل وال ٌؽٌر دٌنه

ووفى للمإمنٌن  ،ٌٍر منهم كما لال تعالى ذكرهفؤبدل هللا المإمنٌن بخ ،وبعُض أهل الَمَدر ،الوبَرِ 
 .(5)"وأنفذ فٌمن ارتدَّ منهم وعٌَده ،بوعده

                                                           

 .2ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٓٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٕٖصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .5ٓٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٖٗالوجٌز: (٘)
 .2ٔٔ، و التفسٌر المٌسر:ٖٕٖانظر: صفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٔٔٗ/ٓٔ(:ص21ٕٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٓٙٔٔ/ٗ(:صٖٙ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٖٕٖصفوة التفاسٌر: (5)
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ُ بموم ٌحبهم وٌحبونه{ـأخبرهم تعالى أنَّه س لال الواحدي:"  وهم أبو بكر رضً  ،}ٌؤتً َّللاَّ
دة  .(ٔ)"هللا عنه وأصحابه الذٌن لاتلوا أهل الّرِ

محبة العباد لربهم طاعته وابتؽاء مرضاته، وأن ال ٌفعلوا ما ٌوجب  لال الزمخشري:" 
علٌهم  ومحبة هللا لعباده أن ٌثٌبهم أحسن الثواب على طاعتهم وٌعظمهم وٌثنى ،سخطه وعمابه
 .(ٕ)" وٌرضى عنهم

 ،وعمر أمٌر المدٌنة ٌومبذ ،أن عمر بن عبد العزٌز أرسل إلٌه ٌوًما" :عن دمحم بن كعب
ٌا }: لول هللا :أٌها األمٌر ؟ لال ،وما هً :آٌة أسهرتنً البارحة! لال محمدٌ  ،ٌا أبا حمزة :فمال

أٌها  :فمال دمحم{، وال ٌخافون لومة البم} :حتى بلػ  {،أٌها الذٌن آمنوا من ٌرتد منكم عن دٌنه
 .(ٖ)"من ٌرتدَّ عن الحك ،الوالةَ من لرٌش ،إنما عنى هللا بالذٌن آمنوا ،األمٌر

فلما لبض هللا نبٌَّه  ،أنزل هللا هذه اآلٌة ولد علم أن سٌرتدُّ مرتدُّون من الناس لتادة:" لال
وأهل  ،وأهل مكة ،أهل المدٌنة :ارتّد عامة العرب عن اإلسبلم إال ثبلثة مساجد ،محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص

ً :البحرٌن من عبد المٌس لالوا وهللا ال تُؽصب أموالنا! فُكلِّم أبو بكر فً ذلن  ،نصلً وال نزّكِ
ال أفرق بٌن شًء جمع هللا  ،ال وهللا :فمال ،أدَّوها :إنهم لو لد فُمِّهوا لهذا أعطوها أو :فمٌل له

 ،فبعث هللا عصابة مع أبً بكر ولو منعوا ِعماال مما فرَض هللا ورسوله لماتلناهم علٌه! ،بٌنه
حتى سبَى ولتل وحرق بالنٌران أناًسا ارتّدوا عن اإلسبلم  ،ًّ هللا ملسو هيلع هللا ىلصفماتل على ما لاتل علٌه نب

 ،فؤتته وفود العرب ،فماتلهم حتى ألّروا بالماعون وهً الزكاة َصؽرة ألمٌاء ،ومنعوا الزكاة
وكانت أهون علٌهم أن  ،فخٌَّرهم بٌن ُخطَّة مخزٌة أو حرب ُمْجلٌة. فاختاروا الخطة المخزٌة

واٌم وأن لتلى المإمنٌن فً الجنة، وأن ما أصابوا من المسلمٌن من مال  ،أن لتبلهم فً النار :رُّ
 .(ٗ)"وما أصاب المسلمون لهم من مال فهو لهم حبلل ،رّدوه علٌهم

 :وفً المراد بهإالء الموم ألوال وفً  
، (٘)علً :لاله ،أنهم أبو بكر وأصحابه رضً هللا عنهم الذٌن لاتلوا معه أهل الردة :أحدها

 .(1)، والضحان(2)، وابن جرٌج(ٙ)والحسن
لال أنس بن مالن رضً هللا عنه: كرهت الصحابة لتال مانعً الزكاة ولالوا: أهل  

 .(5)"المبلة، فتملد أبو بكر سٌفه وخرج وحده، فلم ٌجدوا بدا من الخروج على أثره
 .(ٓٔ)"فً االنتهاءلال ابن مسعود: كرهنا ذلن فً االبتداء ثم حمدناه علٌه  

 .(ٔٔ)أبو بكر، وعمر، روي عن الحسن، أٌضا :والثانً
ألنه كان لهم فً نصرة اإِلسبلم أثر  ،أنهم لوم أبً موسى األشعري من أهل الٌمنوالثالث: 

 .(ٗٔ)بن عبٌد وشرٌح ،(ٖٔ)مجاهدو ،(ٕٔ)عٌاض األشعريوهذا لول  .حسن

                                                           

 .ٕٖٗالوجٌز: (ٔ)
 .2ٗٙ-ٙٗٙ/ٔالكشاؾ: (ٕ)
 .ٓٔٗ/ٓٔ(:22ٕٔٔاخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٖٔٗ-ٕٔٗ/ٓٔ(:ص1ٕٗٔٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٗٔٗ-ٖٔٗ/ٓٔ(:ص1ٕٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٕٔٗ-ٔٔٗ/ٓٔ(:ص1ٕٕٔٔ()21ٕٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٖٔٗ/ٓٔ(:ص1ٕ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٕٔٗ/ٓٔ(:ص1ٖٕٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
، وابن الجوزي فً زاد 5ٙ/ٖ، والبؽوي فً تفسٌره:5ٕٗ-1ٕٗ/2ذكره الواحدي فً التفسٌر البسٌط:  (5)

 .5٘٘/ٔالمسٌر:
 .2ٓ/ٖانظر: تفسٌر البؽوي:  (ٓٔ)
 .ٓٙ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٔٔ)
 .ٙٔٗ-ٖٔٗ/ٓٔ(:ص5ٖٕٔٔ)-(11ٕٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٓٙ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٖٔ)
 .ٙٔٗ/ٓٔ(:ص5ٕٗٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
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الذٌن آمنوا من ٌرتّد منكم عن ٌا أٌها :}لما نزلت هذه اآلٌة":عن عٌاض األشعري لال
إلى أبً موسى  -ملسو هيلع هللا ىلص-أومؤ رسول هللا  :لال ،{دٌنه فسوؾ ٌؤتً هللا بموم ٌحبهم وٌحبونه

  .(ٔ)"هم لوُم هذا! :فمال ،بشًء كان معه
إلى آخر اآلٌة،   {،ٌا أٌها الذٌن آمنوا من ٌرتد منكم عن دٌنه}لما أنزل هللا: لال شرٌح:"

أبا موسى  :ٌعنً «ال بل هذا ولومه!»:ٌا رسول هللا ؟ لال ،لال عمر:أنا ولومً هم
 .(ٕ)"األشعري

، وشهر (٘)، ودمحم بن كعب المرظً(ٗ)مجاهدو ،(ٖ)ابن عباسوهذا لول والرابع: أنهم أهل الٌمن، 
 .(ٙ)بن حوشب

تجٌب" ثم من السكون، ثم منهإالء لوم من أهل الٌمن، ثم من كندة، لال ابن عباس:" 
(2)

. 

"وهذا حدٌث ؼرٌب جدا لال ابن كثٌر:" 
(1)

. 
 ،أن عمر بن عبد العزٌز أرسل إلٌه ٌوًما" :عن دمحم بن كعب المرظً ،عن أبً صخر 

ٌا لٌتنً  :، وهم أهل الٌمن! لال عمر{ٌؤتً هللا بموم} :فمال دمحم :ٌسؤله عن ذلن ،وهو أمٌر المدٌنة
 .(5) "آمٌن! :منهم! لال

 . (ٓٔ)والخامس: أنهم األنصار، لاله السدي
  .(ٔٔ). لاله أبو بكر بن عٌاشأهل المادسٌة انهم  والسادس:
 .(ٕٔ)المهاجرون واألنصار، ذكره أبو سلٌمان الدمشمًوالسابع: 
، (ٙٔ)، والرازي(٘ٔ)، والزمخشري(ٗٔ)، والسمعانً(ٖٔ)ذكره الثعلبًهم الفرس؛ أن والثامن:
 وؼٌرهم.

لما سبل عن هذه اآلٌة ضرب ٌده  -صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم  -أن النبً وذكروا 
لو كان الدٌن معلما بالثرٌا لتناوله »ثم لال:  ،«هذا وذووه،»على عاتك سلمان الفارسً ولال: 

 .(2ٔ)«ناس من أبناء فارس

                                                           

 .٘ٔٗ-ٗٔٗ/ٓٔ(:ص11ٕٔٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٙٔٗ/ٓٔ(:ص5ٕٗٔٔأخرجه الطبري) (ٕ)
، و فً رواٌة ٖٙٔ-ٖ٘ٔ/ٖرواه ابن ابً حاتم فً رواٌة سعٌد بن جبٌر عنه كما فً تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)

 .ٓٙ٘/ٔالضحان عنه، كما فً زاد المسٌر:
، ٔٙٔٔ/ٗ(:صٓٗ٘ٙ، وتفسٌر ابن ابً حاتم)2ٔٗ/ٓٔ(:ص52ٕٔٔ)-(5ٕ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)

 .ٖٔٔوتفسٌر مجاهد:
 .2ٔٗ/ٓٔ(:ص55ٕٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .2ٔٗ/ٓٔ(:ص51ٕٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
رواه الطبرانً فً و، ٖٙٔ-ٖ٘ٔ/ٖرواه ابن ابً حاتم فً رواٌة سعٌد بن جبٌر عنه كما فً تفسٌر ابن كثٌر:(2)

 ( "مجمع البحرٌن".ٕٖٖٔالمعجم األوسط برلم )
 . ٖٙٔ/ٖ(تفسٌر ابن كثٌر:1)
 .2ٔٗ/ٓٔ(:ص55ٕٔٔأخرجه الطبري) (5)
 .1ٔٗ-2ٔٗ/ٓٔ(:صٕٕٓٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٔٙٔٔ/ٗ(:ص5ٖ٘ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٓٙ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٕٔ)
 .25/ٗالثعلبً:انظر: تفسٌر (ٖٔ)
 .12ٔ/٘انظر: تفسٌر السمعانً: (ٗٔ)
 .ٙٗٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (٘ٔ)
 .21ٖ/ٕٔانظر: مفاتٌح الؽٌب: (ٙٔ)
المعجم الكبٌر من حدٌث أبى هرٌرة، ورواه الطبرانً فً ، ٘ٔٗ/ٙ(:صٕٖ٘ٔ٘مصنؾ ابن أبً شٌبة) (2ٔ)
 .٘ٙ/ ٓٔ(ص: 11ٙٙٔومجمع الزوابد)من حدٌث ابن مسعود، ، ٕٗٓ/ٓٔ(:ص2ٓٗٓٔ)

 لال الهٌثمً: "وفٌه دمحم بن الحجاج اللخمً، وهو كذاب".
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لوله لم ألؾ علٌه هكذا، ولعله وهم، وإنما ورد ذلن فً "لال الشٌخ ولً الدٌن العرالً: 
ٌَْرُكْم{ ]دمحم:تعالى آخر سورة المتال أخرجه الترمذي من  ،[1ٖ :}َوإِْن تَتََولَّْوا ٌَْستَْبِدْل لَْوًما َؼ

 .(ٔ)"حدٌث أبً هرٌرة
ٌوم ولعة الجمل وجهه وشٌعته  : نزلت فً علً رضً هللا عنه وكرم هللااإلمامٌةولالت  والتاسع:

، (ٗ)، واآللوسً(ٖ)، والنٌسابوري(ٕ)ذكره الرازي.  وصفٌن، وعنهم أنهم المهدي ومن ٌتبعه
 وؼٌرهم.

 .(٘)"وال سند لهم فً ذلن إال مروٌاتهم الكاذبة لال اآللوسً:" 
 وٌدل علٌه وجهان:  ولال الرازي:" 

ألدفعن الراٌة ؼدا »أنه علٌه السبلم لما دفع الراٌة إلى علً علٌه السبلم ٌوم خٌبر لال:  األول:
 .وهذا هو الصفة المذكورة فً اآلٌة ،(ٙ)«سوله وٌحبه هللا ورسولهإلى رجل ٌحب هللا ور

إنما ولٌكم هللا ورسوله والذٌن آمنوا الذٌن }:لوله والوجه الثانً: أنه تعالى ذكر بعد هذه اآلٌة
وهذه اآلٌة فً حك علً، فكان  ،[٘٘]المابدة:  {ٌمٌمون الصبلة وٌإتون الزكاة وهم راكعون

 .(2)"األولى جعل ما لبلها أٌضا فً حمه
ما ُروي به الخبر عن  ،وأولى األلوال فً ذلن عندنا بالصواب لال اإلمام الطبري:" 

لوم أبً موسى األشعري. ولوال الخبر الذي روي فً ذلن عن  ،أنهم أهل الٌمن :رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
هم أبو بكر : ما كان المول عندي فً ذلن إال لول من لال ، بالخبر الذي روي عنهرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

وذلن أنه لم ٌماتل لوًما كانوا أظهروا اإلسبلم على عهد رسول هللا صلى هللا علٌه  ،وأصحابه
ؼٌر أبً بكر ومن كان معه ممن لاتل أهل الردة معه بعد  ،وسلم ثم ارتدوا على أعمابهم كفاًرا

أْن كان صلى  :رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. ولكنا تركنا المول فً ذلن للخبر الذي ُروي فٌه عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 .(1)"هللا علٌه وسلم َمْعِدن البٌان عن تؤوٌل ما أنزل هللا من وحٌه وآيِ كتابه

، ولٌل: فٌمن -رضً هللا عنه  -ولٌل: هى فٌمن ارتد فً زمن أبً بكر  اؼب:"لال الر 
، واألظهر أنه فٌهم وفً ؼٌرهم، وأنه وعد تعالى أنه ٌحفظ دٌنهم بموم -ملسو هيلع هللا ىلص  -كانوا مع النبً 

ِذٌَن رضً هللا عنهم ورضوا عنه، وٌتحرى مرضاتهم وٌتحروا مرضاته، وذلن كموله: }ٌَا أٌََُّها الَّ 
ِ اثَّالَْلتُْم إِلَى اأْلَْرِض أََرِضٌتُْم بِاْلَحٌَاةِ ال دُّْنٌَا ِمَن اآْلِخَرةِ آَمنُوا َما لَُكْم إَِذا لٌَِل لَُكُم اْنِفُروا فًِ َسبٌِِل َّللاَّ

ْبكُ  (1ٖ)فََما َمتَاُع اْلَحٌَاةِ الدُّْنٌَا فًِ اآْلِخَرةِ إِالَّ لَِلٌلٌ  ْم َعَذابًا أَِلًٌما َوٌَْستَْبِدْل لَْوًما }إِالَّ تَْنِفُروا ٌُعَذِّ
ٍء لَِدٌٌر{ ]التوبة ًْ ُ َعلَى ُكّلِ َش ٌْبًا َوَّللاَّ وهُ َش ٌَْرُكْم َواَل تَُضرُّ  .(5)"[ 5ٖ -1ٖ:َؼ

                                                           

 . 25ٕ/ٖنواهد األبكار وشوارد االفكار: (ٔ)
ونص الحدٌث:" عن أبً هرٌرة، أنه لال: لال ناس من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ٌا رسول هللا، من هإالء الذٌن 

نا؟ لال: وكان سلمان بجنب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: فضرب رسول هللا ذكر هللا إن تولٌنا استبدلوا بنا ثم ال ٌكونوا أمثال
« هذا وأصحابه، والذي نفسً بٌده لو كان اإلٌمان منوطا بالثرٌا لتناوله رجال من فارس»ملسو هيلع هللا ىلص فخذ سلمان لال: 

." 
ممال، ولد روى عبد هللا بن  ولال: "هذا حدٌث ؼرٌب، وفً إسناده، 2ٖٕ/٘(:صٕٖٔٙانظر: سنن الترمذي)

وصححه،  1٘ٗ/  ٕ، والحاكم: 5ٖٔ/  ٕٕجعفر أٌضا هذا الحدٌث عن العبلء بن عبد الرحمن"، والطبري: 
. وعزاه السٌوطً فً الدر ٕٓٓ/  ٗٔ، والمصنؾ فً شرح السنة: ٙٙ/  ٔٔوعبد الرزاق فً المصنؾ: 

 .نً فً األوسط، والبٌهمً فً الدالبللعبد بن حمٌد، وابن أبً حاتم، والطبرا ٙٓ٘/  2المنثور: 
 .21ٖ/ٕٔانظر: مفاتٌح الؽٌب: (ٕ)
 .ٗٓٙ/ٕانظر: تفسٌر النٌسابوري: (ٖ)
 .ٖٕٓ/ٖانظر: روح المعانً: (ٗ)
 .ٕٖٓ/ٖروح المعانً: (٘)
 .ٔٔٗ/2(:ص1ٖٗٗ، والسنن الكبرى للنسابً)1ٔٙ/ٕ(:صٙ٘ٓٔفضابل الصحابة ألحمد بن حنبل) (ٙ)
 ..21ٖ/ٕٔالؽٌب:مفاتٌح (2)
 .5ٔٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (1)
 .1ٖٓ/ٗتفسٌر الراؼب األصفهانً: (5)
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، بإدؼام الدال األولى «ٌرتد»لرأ ابن كثٌر، وأبو عمرو، وعاصم، وحمزة، والكسابً:
 .(ٔ)، بدالٌن«ٌرتدد»ولرأ نافع، وابن عامر: ، فً األخرى

فهو األصل، ألن التضعٌؾ إذا سكن الثانً من  «من ٌرتدد»:لال الزجاج: وأما
إن  :ولو لربت ،[ٓٗٔ :ظهر التضعٌؾ، نحو لوله: }إِْن ٌَْمَسْسُكْم لَْرٌح{ ]آل عمران المضعفٌن

 .(ٕ)"كان صوابا، ولكن ال تمرأن به لمخالفته المصحؾ، وألن المراءة سنة ،لرح ٌمسكم
ةٍ َعلَى اْلَكافِِرٌَن{ ]المابدة تعالىلوله  أي رحماء  ، أي:"[ٗ٘ :}أَِذلٍَّة َعلَى اْلُمْإِمنٌَِن أَِعزَّ

 .(ٖ)"متواضعٌن للمإمنٌن أشداء متعززٌن على الكافرٌن
 .(ٗ)"ٌعنً: باألذلة الرحمة {،أذلة على المإمنٌن"}عن ابن عباس لوله: 

 .(٘)"أشداء علٌهم {،أعزة على الكافرٌن:"}عن مجاهد
}أعزة على الكافرٌن{  ،}أذلة على المإمنٌن{ كالولد لوالده والعبد لسٌِّده لال الواحدي:" 

 .(ٙ)"ؼبلٍظ علٌهم كالسَّبع على فرٌسته
 .(2)"لٌنً الجانب على المإمنٌن :أي {،أذلة على المإمنٌن} لال الراؼب:" 

ل أن ٌكون أحدهم متواضعًا ألخٌه وولٌه لال ابن كثٌر:" متعزًزا  ،هذه صفات المإمنٌن الُكمَّ
ٌْنَُهْم  :كما لال تعالى ،على خصمه وعدوه ِ َوالَِّذٌَن َمعَهُ أَِشدَّاُء َعلَى اْلُكفَّاِر ُرَحَماُء بَ ٌد َرُسوُل َّللاَّ } ُمَحمَّ

"ضحون المتال" فهو ضحون ألولٌابه لتال ألعدابه"ال :[. وفً صفة النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه5ٕ :{ ]الفتح
(1)

. 

أذلة جمع ذلٌل. وأما ذلول فجمعه ذلل. ومن زعم أنه من الذل الذي  لال الزمخشري:"
هو نمٌض الصعوبة، فمد ؼبً عنه أن ذلوال ال ٌجمع على أذلة. فإن للت: هبل لٌل أذلة للمإمنٌن 

كؤنه لٌل: »أعزة على الكافرٌن؟ للت: فٌه وجهان، أحدهما أن ٌضمن الذل معنى الحنو والعطؾ 
تذلل والتواضع. والثانً: أنهم مع شرفهم وعلو طبمتهم وفضلهم على عاطفٌن علٌهم على وجه ال

ٌْنَُهْم {  }المإمنٌن خافضون لهم أجنحتهم. ونحوه لوله عز وجل:  أَِشدَّاُء َعلَى اْلُكفَّاِر ُرَحَماُء بَ

 .(5)"[5ٕ :]الفتح
 .(ٓٔ)، بالنصب على الحال«وأعزة» ،«أذلة»ولرئ:

 ، أي:"[ٗ٘ :َواَل ٌََخافُوَن لَْوَمةَ اَلبٍِم{ ]المابدة َسبٌِِل َّللاَِّ }ٌَُجاِهُدوَن فًِ لوله تعالى:
فهم صبلب فً دٌن هللا ال ٌخافون فً ذات هللا  ،ٌجاهدون إِلعبلء كلمة هللا وال ٌبالون بمن المهم

 .(ٔٔ)"أحداً 
 .(ٕٔ)"ٌسارعون فً الحرب لال مجاهد:"

 .(ٖٔ)"ٌعنً: ال ٌخافون فً هللا لوم الناس لال السمعانً:"
 ،وإلامة الحدود ،ولتال أعدابه ،ال ٌردهم عما هم فٌه من طاعة هللا :أي لال ابن كثٌر:"

وال ٌحٌن  ،وال ٌصدهم عنه صاد ،ال ٌردهم عن ذلن راد ،واألمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر

فٌهم لوم  البم وال عذل عاذل
(ٔٗ)

. 

                                                           

 .5٘٘/ٔ، وزاد المسٌر:ٕ٘ٗانظر: السبعة فً المراءات: (ٔ)
 .1ٕ/!ٕمعانً المرآن: (ٕ)
 .ٖٕٖصفوة التفاسٌر:(ٖ)
 .ٔٙٔٔ/ٗ(:صٔٗ٘ٙاخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٔٙٔٔ/ٗ(:صٖٗ٘ٙاخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٕٖٗجٌز:الو (ٙ)
 .1ٖٓ/ٗتفسٌر الراؼب األصفهانً: (2)
 .ٖٙٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .1ٗٙ/ٔالكشاؾ: (5)
 .1ٗٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٓٔ)
 .ٖٕٖصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .ٔٙٔٔ/ٗ(:صٗٗ٘ٙاخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .2ٗ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٖٔ)
 .ٖٙٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)



ٕ1ٕ 
 

ٌحتمل أن تكون الواو للحال، على أنهم ٌجاهدون وحالهم فً المجاهدة  لال الزمخشري:"
فإذا خرجوا فً جٌش المإمنٌن خافوا  -لعنت -خبلؾ حال المنافمٌن، فإنهم كانوا موالٌن للٌهود

أولٌاءهم الٌهود، فبل ٌعملون شٌبا مما ٌعلمون أنه ٌلحمهم فٌه لوم من جهتهم. وأما المإمنون 
هللا ال ٌخافون لومة البم لط. وأن تكون للعطؾ، على أن من صفتهم  فكانوا ٌجاهدون لوجه

المجاهدة فً سبٌل هللا، وأنهم صبلب فً دٌنهم، إذا شرعوا فً أمر من أمور الدٌن إنكار منكر 
أو أمر بمعروؾ، مضوا فٌه كالمسامٌر المحماة، ال ٌرعبهم لول لابل وال اعتراض معترض 

فً إنكارهم وصبلبتهم فً أمرهم. واللومة: المرة من اللوم، وال لومة البم، ٌشك علٌه جدهم 
 .(ٔ)"وفٌها وفً التنكٌر مبالؽتان كؤنه لٌل: ال ٌخافون شٌبا لط من لوم أحد من اللوام

بخبلؾ المنافمٌن ٌخافون الدوابر، فدل {، أي: وال ٌخافون لومة البم لوله } لال المرطبً:
مان وعلً رضً هللا عنهم، ألنهم جاهدوا فً هللا عز بهذا على تثبٌت إمامة أبً بكر وعمر وعث

وجل فً حٌاة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ولاتلوا المرتدٌن بعده، ومعلوم أن من كانت فٌه هذه الصفات فهو 
 .(ٕ)"هلل تعالى. ولٌل: اآلٌة عامة فً كل من ٌجاهد الكفار إلى لٌام الساعة ولً

وأمرنً أن أنظر  ،أمرنً بحب المساكٌن والدنو منهم ،أمرنً  خلٌلً ملسو هيلع هللا ىلص بسبع لال أبو ذر:"
وأمرنً أن ال  ،وأمرنً أن أصل الرحم وإن أدبرت ،وال أنظر إلى من هو فولً ،إلى من هو دونً

وأمرنً  ،وأمرنً أال أخاؾ فً هللا لومة البم ،وأمرنً أن ألول الحك وإن كان مًرا ،أسؤل أحًدا شٌبًا

"فإنهن من كنز تحت العرش ،ال حول وال لوة إال باهلل :أن أكثر من لول
(ٖ)

. 
وأشهد هللا  ،باٌعنً رسوُل هللا ملسو هيلع هللا ىلص خمسا وواثمنً سبعًا وفً رواٌة اخرى عن ابً ذر أٌضا:"

"هل لن إلى  : فمالفدعانً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :أنً ال أخاؾ فً هللا لومة البم. لال أبو ذر ،على تسعًا
على أال تسؤل الناس  :فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص وهو ٌشترط ،وبسطت ٌدي :لال ،نعم :بٌعة ولن الجنة ؟" للت

"تنزل إلٌه فتؤخذه :سمط منن ٌعنً "وال سوطن وإن :نعم لال :شٌبا ؟ للت
(ٗ)

. 
"أال ال ٌمنعن أحدكم َرْهبةُ الناس أن ٌمول  :لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :عن أبً سعٌد الخدري لال

وال ٌُبَاعد من رزق أن ٌمول بحك أو ٌذكر   ،فإنه ال ٌمرب من أجل ،بحك إذا رآه أو شهده

بعظٌم"
(٘)

. 
حتى إنه  ،ٌامة"إن هللا لٌسؤل العبد ٌوم الم :عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال أٌضاعن أبً سعٌد الخدري و

وثمت بن  ،أْي رب :لال ،رأٌت منكًرا فلم تنكره ؟ فإذا لَمَّن هللا عبًدا حجته ،أْي عبدي :لٌسؤله ٌمول له

وخفت الناس"
(ٙ)

. 

 :وكٌؾ ٌذّل نفسه ٌا رسول هللا ؟ لال :لالوا ،"ما ٌنبؽً لمإمن أن ٌذل نفسه" :-ملسو هيلع هللا ىلص-وعنه

"ٌتحمل من الببلء ما ال ٌطٌك"
(2)

. 

ِ ٌُْإتٌِِه َمْن ٌََشاُء{ ]المابدةلوله تعالى:  ذلن اإلنعام ِمن فضل  ، أي:"[ٗ٘ :}ذَِلَن فَْضُل َّللاَّ
 .(1)"هللا ٌإتٌه من أراد

 .(5)"ٌختص به من ٌشاء لال السدي:"
وتوفٌمه  ،فإنما هو من فضل هللا علٌه ،من اتصؾ بهذه الصفات :أي لال ابن كثٌر:" 

                                                           

 .1ٗٙ/ٔالكشاؾ: (ٔ)
 .ٕٕٔ-ٕٕٓ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .(5٘ٔ/٘المسند )(ٖ)
 .(2ٕٔ/٘المسند )(ٗ)
 .(ٓ٘/ٖالمسند )(٘)
( : "هذا إسناد ٕٗٗ/ٖ( ولال البوصٌري فً الزوابد )2ٔٓٗ( وسنن ابن ماجة برلم )22/ٖالمسند )(ٙ)

 .صحٌح"
 .(ٙٔٓٗ( وابن ماجة فً السنن برلم )ٕٕٗ٘رواه الترمذي فً السنن برلم )(2)

 الترمذي : "حدٌث حسن ؼرٌب". وفً إسناده علً بن زٌد بن جدعان ضعٌؾ.لال 
 .2ٔٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٕٙٔٔ/ٗ(:ص٘ٗ٘ٙاخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .2ٖٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
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أَْي: محبَّتهم هلل عز وجل ولٌن جانبهم للمسلمٌن وشدَّتهم على الكفَّار  الواحدي:"لال  
 .(ٔ)"بفضٍل من هللا علٌهم

إشارة إلى ما وصؾ به الموم من المحبة والذلة والعزة {،ذلن }و لال الزمخشري:"
 .(ٕ)"ممن ٌعلم أن له لطفا {،من ٌشاء}ٌوفك له  {،ٌإتٌه} ،والمجاهدة وانتفاء خوؾ اللومة

ُ َواِسٌع َعِلٌٌم{ ]المابدةلوله تعالى:  وهللا واسع الفضل، علٌم بمن  ، أي:"[ٗ٘ :}َوَّللاَّ
 .(ٖ)"ٌستحمه من عباده

"علٌم بمن ٌستحك ذلن ممن ٌَْحرمه إٌاه ،واسع الفضل :أي لال ابن كثٌر:" 
(ٗ)

. 

 .(٘)"أي واسع الفضل، علٌم بمصالح خلمه لال المرطبً:" 
 .(ٙ)"بمن هو من أهلها {:علٌم} ،كثٌر الفواضل واأللطاؾ {:واسع} لال الزمخشري:"

 الفوابد:
بٌان هللا سبحانه ألولٌاء هللا وتفرٌمه بٌنهم وبٌن المتشبهٌن بهم من أعداء هللا المنافمٌن  -ٔ

 .والفجار
فً شهادة أن ال إله إال هللا التً التنفع لابلها إال باجتماعها  اشتراط المحبةعلى اآلٌة تدل -ٕ

ثبلث من كن فٌه وجد بهن حبلوة اإلٌمان: أن ٌكون هللا ورسوله أحب » :"-ملسو هيلع هللا ىلص-، ومنه لوله(2)فٌه
 إلٌه مما سواهما، وأن ٌحب المرء ال ٌحبه إال هلل، وأن ٌكره أن ٌعود فً الكفر بعد إذ أنمذه هللا

 .(1)«منه كما ٌكره أن ٌمذؾ فً النار
 فضٌلة أبً بكر والصحابة واألشعرٌٌن لوم أبً موسى األشعري وهم من أهل الٌمن. -ٖ
فضل حب هللا والتواضع للمإمنٌن وإظهار العزة على الكافرٌن، وفضل الجهاد فً سبٌل هللا  -ٗ

 ولول الحك والثبات علٌه وعدم المباالة بمن ٌلوم وٌعذل فً ذلن.
 أربعأرشدت هاته اآلٌة إلى آٌة الصدق فً دعوى حب العبد ربه، وأثبتت لهإالء المحبٌن  -ٗ

 :(5)على النحو اآلتً صفات
 الوصؾ األول: أنهم أذلة على المإمنٌن فبل ٌحاربونهم وال ٌمفون ضدهم وال ٌنابذونهم. -
 الوصؾ الثانً: أنهم أعزة على الكافرٌن أي ألوٌاء علٌهم ؼالبون لهم. -
وصؾ الثالث: أنهم ٌجاهدون فً سبٌل هللا أي ٌبذلون الجهد فً لتال أعداء هللا لتكون ال -

 كلمة هللا هً العلٌا.
الوصؾ الرابع: أنهم ال ٌخافون فً هللا لومة البم. أي إذا المهم أحد على ما لاموا به من  -

 ٌمنعهم ذلن من المٌام بدٌن هللا ع وجل. دٌن هللا لم ٌخافوا لومته، ولم
 -صفات هً الدالبل على صدق المحبة هلل، وهً: اتباع الرسول من وع ما أفادته ومجم

ٌِْه َوَسلََّم  ، والتراحم مع اإِلخوان فً الدٌن، والشدة على األعداء فٌه، والمٌام بكل ما -َصلَّى هللاُ َعلَ
 ٌإٌد الدٌن، وعدم التمصٌر فً الصدع بالحك مراعاة للناس.

 :«العلٌم»، و«الواسع»أسماء هللا. وهما ومنها: إثبات اسمٌن من  -٘

                                                           

 .ٕٖٗالوجٌز: (ٔ)
 .1ٗٙ/ٔالكشاؾ: (ٕ)
 .2ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٖٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٕٖٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (٘)
 .1ٗٙ/ٔالكشاؾ: (ٙ)
شروطها سبعة: األول: العلم بمعناها نفٌا وإثباتا. الثانً: استٌمان الملب بها، الثالث: االنمٌاد لها ظاهرا (2)

وباطنا. الرابع: المبول لها فبل ٌرد شٌبا من لوازمها وممتضٌاتها. الخامس: اإلخبلص فٌها. السادس: الصدق من 
ب ال باللسان فمط. السابع: المحبة لها وألهلها، والمواالة والمعاداة ألجلها.]انظر: أعبلم السنة المنشورة صمٌم المل

 [.ٓٔالعتماد الطابفة الناجٌة المنصورة:
 .(1ٙ، 2ٙ( ، ومسلم )اإلٌمان / 5ٗٔٙ، ٕٔ، ٙٔرواه البخاري )(1)
 .2ٕٙشرن ومظاهره:، ورسالة ال2ٖٔانظر: شرح كشؾ الشبهات، للشٌخ ابن عثٌمٌن: (5)
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هو الؽنً الذي وسع ؼناه مفالر عباده ووسع رزله جمٌع خلمه. والسعة فً : «الواسع» -
 كبلم العرب: الؽنى.

 :(ٔ)وٌمال: هللا ٌعطً عن سعة، أي: عن ؼنى، ومن هذا لول الشاعر
 (ٕ)وهلل عن ٌشمٌن أؼنى وأوسع                   رعان ضمان هللا ٌا أم مالن 

سبحانه فهو  ،،صفةٌ ذاتٌةٌ ثابتةٌ هلل َعزَّ وجلَّ  اْلِعْلمُ ، و-عّز وجل-ن أسمابه م: «العلٌم»و -
 .(ٖ)فبل ٌخفى علٌه شًء من األشٌاء، المحٌط علمه بكل شًء«العلٌم»

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

وإن كانوا -[. واآلدمٌون 2ٙ:]ٌوسؾ {وفوق كل ذي علم علٌم}: -سبحانه-العلم، ولذلن لال 
منهم إلى نوع من المعلومات، دون نوع، ولد ٌوجد ذلن منهم فإن ذلن ٌنصرؾ  -ٌوصفون بالعلم

فً حال دون حال، ولد تعترضهم اآلفات فٌخلؾ علمهم الجهل، وٌعمب ذكرهم النسٌان، ولد نجد 
الواحد منهم عالما بالفمه ؼٌر عالم بالنحو وعالما بهما ؼٌر عالم بالحساب وبالطب ونحوهما من 

[، ٕٔ:]الطبلق {لد أحاط بكل شًء علما}حمٌمة، وكمال علم  -سبحانه-األمور، وعلم هللا 
 .(ٗ)"[1ٕ :]الجن {وأحصى كل شًء عددا}
 

 المرآن
َكاةَ َوُهْم رَ  ََلةَ َوٌُْإتُوَن الزه ُ َوَرُسولُهُ َوالهِذٌَن آَمنُوا الهِذٌَن ٌُِمٌُموَن الصه اِكعُوَن }إِنهَما َوِلٌُُّكُم َّللاه

 [٘٘ :({ ]المائدة٘٘)
 التفسٌر:

هللا ورسوله، والمإمنون الذٌن ٌحافظون على الصبلة المفروضة،  -أٌُّها المإمنون-إنما ناصركم 
 وٌإدون الزكاة عن رضا نفس، وهم خاضعون هلل.
 اختلؾ فٌمن نزلت اآلٌة على خمسة ألوال:

وهذا لول ابن . تصدق علً بخاتمه وهو راكع -رضً هللا عنه-انها نزلت فً علً أحدها:
  .(ٖ)ومماتل ،(ٕ)، وسلمة بن كهٌل(ٔ)عتبة بن أبً حكٌم، و(ٔ)ومجاهد، (٘)عباس

                                                           

. ومع آخر بعده: ٌذكرنٌن الخٌر والشر والذي ... أخاؾ وأرجو ٕ٘البٌت فً أسماء هللا الحسنى للزجاج ص (ٔ)
، ٖٖٓ/ ٖ، وفً البٌان والتبٌٌن 2ٕٓ/ ٖ، والتبرٌزي ٖٙٔٔ/ ٖوالذي أتولع فً الحماسة بشرح المرزولً 

ما فً أشعارهم والبٌت الشاهد ٌروى: ٌسمٌن، من ، نسبهما ألعرابً من هذٌل. ولم أجده1ٗٔ/ 2والحٌوان 
 السمٌا. وٌشمٌن: من الشماء.

وأظنها تصحٌؾ ألن التبرٌزي نمله عنه بالسٌن المهملة. وٌروى  -من الشفاء-وجاء الرواٌة فً المرزولً بالفاء 
ة تمٌم. لال ذو أٌضا: "أن، وعن ٌشمٌن" وإبدال الهمزة عٌنا لؽة معروفة لبنً تمٌم، وتسمى هذه اللؽة: عنعن

 الرمة:
 أعن ترسمت من خرلاء منزلة ... ماء الصبابة من عٌنٌن مسجوم

 ( بٌتا.1ٗ، والبٌت مطلع لصٌده طوٌلة أبٌاتها )2ٖٔ/ ٔانظر دٌوانه 
 .2ٕ/ٔانظر: شؤن الدعاء: (ٕ)
 .11ٔ/ٔانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة، البن عثٌمٌن: (ٖ)
 .2٘شؤن الدعاء: (ٗ)
 روي عنه لً ذلن ثبلثة رواٌات: (٘)

/ ٕروي عنه:" نزلت فً علً بن أبً طالب". أخرجه عبد الرزاق؛ كما فً "تفسٌر المرآن العظٌم" ) -أحدها:
 (: ثنا عبد الوهاب بن مجاهد عن أبٌه عن ابن عباس به.2ٗ

 للنا: وسنده ضعٌؾ جداً؛ عبد الوهاب هذا مترون الحدٌث.
 بن مجاهد ال ٌحتج به". ولال ابن كثٌر: "عبد الوهاب

وأبً الشٌخ  -ولم نجده فٌه-( وزاد نسبته لعبد بن حمٌد والطبري ٘ٓٔ/ ٖوذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )
 وابن مردوٌه.

والثانً: وفً رواٌة أخرى عن ابن عباس:" كان علً بن أبً طالب لابماً ٌصلً، فمر سابل وهو راكع فؤعطاه 
َكاةَ َوُهْم َراِكعُوَن {"خاتمة؛ فنزلت: }إِنََّما وَ  بَلةَ َوٌُْإتُوَن الزَّ ُ َوَرُسولُهُ َوالَِّذٌَن آَمنُوا الَِّذٌَن ٌُِمٌُموَن الصَّ . ِلٌُُّكُم َّللاَّ
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فمال: ٌا رسول هللا إن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -جاء عبد هللا بن سبلم إلى النبً "والثانً: لال جابر بن عبد هللا: 
لوما من لرٌظة والنضٌر لد هاجرونا وفارلونا وألسموا أن ال ٌجالسونا، وال نستطٌع مجالسة 

 -أصحابن لبعد المنازل، وشكى ما ٌلمى من الٌهود، فنزلت هذه اآلٌة، فمرأها علٌه رسول هللا 
 .(ٙ)وروي عن الكلبً نحوه .(٘)"فمال: رضٌنا باهلل وبرسوله وبالمإمنٌن أولٌاء -ملسو هيلع هللا ىلص 

وهذا لول ،أن عبادة بن الصامت لما تبرأ من حلفابه الٌهود نزلت هذه اآلٌة فً حمهوالثالث: 
 .(1)، وعطٌة العوفً(2)عبادة بن الولٌد

 . (ٓٔ)عكرمة، و(5)ابن عباس أٌضا: أنها نزلت فً أبً بكر الصدٌك، لاله والرابع
 .(ٔٔ): أنها نزلت فٌمن مضى من المسلمٌن ومن بمً منهم، لاله الحسنلخامسوا
لد تمدم فً األحادٌث التً أوردنا أن هذه اآلٌات كلها نزلت فً عبادة بن  لال ابن كثٌر:" 

"ورضً بوالٌة هللا ورسوله والمإمنٌن ،حٌن تبرأ من حْلؾ ٌَُهود ،رضً هللا عنه ،الصامت
(ٕٔ)

. 

ُ َوَرُسولُهُ لوله تعالى:  -ناصركم إنما ، أي:"[٘٘ :َوالَِّذٌَن آَمنُوا{ ]المابدة }إِنََّما َوِلٌُُّكُم َّللاَّ
 .(ٖٔ)"والمإمنون هللا ورسوله -أٌُّها المإمنون

 .(ٗٔ)"إنه من أسلم تواله هللا ورسوله والذٌن آمنوا ٌعنً: لال ابن عباس:" 

                                                                                                                                                                      

/ ٕ(، و"تخرٌج أحادٌث الكشاؾ" )2ٗ/ ٕأخرجه ابن مردوٌه فً "تفسٌره"؛ كما فً "تفسٌر المرآن العظٌم" )
 ن الضحان عن ابن عباس به.( من طرٌك الثوري عن أبً سنان ع5ٓٗ

 لال الزٌلعً فً "تخرٌج الكشاؾ": "وفٌه انمطاع؛ فإن الضحان لم ٌلك ابن عباس".
 ولال ابن كثٌر: "الضحان لم ٌلك ابن عباس"؛ وهو كما لاال؛ فاألثر ضعٌؾ.

 والثالث: وفً رواٌة أخرى عن ابن عباس اٌضا:" نزلت فً المإمنٌن وعلً بن أبً طالب أولهم".
( من طرٌك مٌمون بن مهران عنه 2ٗ/ ٕه ابن مردوٌه فً "تفسٌره"؛ كما فً "تفسٌر المرآن العظٌم" )أخرج

 به.
 للنا: وسنده ضعٌؾ.

ؼالب بن عبٌد هللا العمٌلً الجزري  ، منكر الحدٌث . فٌه ٕٙٗ/ٓٔ(:صٕٕٗٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
عبد ، وفٌه أٌضا 1ٗ/ٕ/ٖ، وابن أبً حاتم  ٔٓٔ/ٔ/ٗمترون. مترجم فً لسان المٌزان ، والكبٌر للبخاري 

 العزٌز؛ وهو مترون.
عتبة بن أبً حكٌم الهمدانً ، ثم الشعبانً  ، أبو العباس  .]ٕٙٗ/ٓٔ(:صٖٕٕٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)

األردنً. ضعفه ابن معٌن ، وكان أحمد ٌوهنه للٌبل ، وذكره ابن حبان فً الثمات. مترجم فً التهذٌب، وفٌه 
 ([11ٕ، 12ٕ/ ٔ(، و"المٌزان" )ٙٓٗ/ ٔأٌوب بن سوٌد؛ وهو ضعٌؾ؛ كما فً ترجمته فً "التهذٌب" )ه إسناد

( من طرٌك موسى بن لٌس الحضرمً عن سلمة ٔ٘٘ٙرلم  ٕٙٔٔ/ ٗأخرجه ابن أبً حاتم فً "تفسٌره" )(ٖ)
 به.

 للنا: وهذا سند ضعٌؾ؛ إلعضاله، وموسى رمً بالتشبٌع وهذا الحدٌث منمبة لعلً.
 ( وزاد نسبته ألبً الشٌخ وابن عساكر.٘ٓٔ/ ٖذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )و
 شٌعً زٌدي، فٌإخذ كبلمه فى مدح علً بتحفظ. . ومماتل1ٙٗ-1٘ٗ/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .55ٔأسباب النزول للواحدي: (٘)
. إسناده مظلم، كما تمدم، وهذه هً سلسلة الكذب كما سماها ٕٓٓ-55ٔانظر: أسباب النزول للواحدي: (ٙ)

 السٌوطً، ومتنه ؼرٌب جدا.
 .ٕ٘ٗ-ٕٗٗ/ٓٔ(:ص2ٕٕٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
، 2ٖٔ/ ٕٔ(:ص )ٖٕٔ٘ٔ، و مصنؾ ابن أبً شٌبة)ٕ٘ٗ/ٓٔ(:ص1ٕٕٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)

 .ٖٙٔٔ/ ٗ(:ص ٕ٘٘ٙابن أبً حاتم)
 وسنده ضعٌؾ؛ فٌه علتان:

 األولى: اإلرسال.
 الثانٌة: عطٌة؛ صدوق ٌخطا كثٌراً، وكان شٌعٌاً مدلساً.

 .ٕٕٔ/ٙ، وتفسٌر المرطبً:1ٔ/ٗانظر: تفسٌر الثعلبً: (5)
 . ولم ألؾ علٌه.ٔٙ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٓٔ)
 . ولم ألؾ علٌه.ٔٙ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٔٔ)
 .5ٖٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .2ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .ٕٙٔٔ/ٗ(:صٙٗ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
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 .(ٔ)"ناصر إال هللا ورسوله ،أٌها المإمنون ،لٌس لكم لال الطبري:أي:" 
"ورسوله والمإمنٌنأي:لٌس الٌهود بؤولٌابكم، بل والٌتكم راجعة إلى هللا لال ابن كثٌر:" 

(ٕ)
. 

أي ال ولى لكم أٌها المإمنون وال ناصر ٌنصركم إال هللا ورسوله  لال المراؼً:" 
 .(ٖ)"والمإمنون الصادلون

عمب النهى عن مواالة من تجب معاداتهم ذكر من تجب مواالتهم  لال الزمخشري:" 
وجوب اختصاصهم « إنما»ومعنى  {،إنما ولٌكم هللا ورسوله والذٌن آمنوا}:بموله تعالى

 .(ٗ)"بالمواالة
لما نهاهم هللا عز وجل عن مواالة الكفرة وعلله بؤن بعضهم أولٌاء  لال أبو السعود:" 

بعض ال ٌتصور والٌتهم للمإمنٌن وبٌن أن من ٌتوالهم ٌكون من جملتهم بٌن ههنا من هو ولٌهم 
ء ألن بعضهم أولٌاء بعض ولٌسوا بؤولٌابكم بطرٌك لصر الوالٌة علٌه كؤنه لٌل ال تتخذوهم أولٌا

إنما أولٌابكم هللا ورسوله والمإمنون فاختصوهم بالمواالة وال تتخطوهم إلى ؼٌرعم وإنما أفرد 
الولً مع تعدده لئلٌذان بؤن الوالٌة أصالة هلل تعالى ووالٌته علٌه السبلم وكذا والٌة المإمنٌن 

 .(٘)"بطرٌك التبعٌة لوالٌته عز وجل
فوالٌة هللا تدرن باإلٌمان والتموى. فكل من كان مإمنا تمٌا كان هلل ولٌا،  ل السعدي:"لا 

ومن كان ولٌا هلل فهو ولً لرسوله، ومن تولى هللا ورسوله كان تمام ذلن تولً من تواله، وهم 
فؤداة الحصر فً لوله }إنما ولٌكم هللا ورسوله ، المإمنون الذٌن لاموا باإلٌمان ظاهرا وباطنا

 .(ٙ)" والذٌن آمنوا{ تدل على أنه ٌجب لصر الوالٌة على المذكورٌن، والتبري من والٌة ؼٌرهم
الوالٌة هلل أصل ولؽٌره تبع ولو لٌل إنما أولٌاإكم هللا ورسوله والذٌن  لال البٌضاوي:" 

 .(2)"آمنوا لم ٌكن فً الكبلم أصل وتبع ومحل
 .(1)"وال تتم الوالٌة من هللا تعالى إال بالتبري ممن سواه لال التستري:" 

لال: علً بن  {،إنما ولٌكم هللا ورسوله والذٌن آمنوا"}عن عمبة بن أبً حكٌم فً لوله: 
 .(5)"أبً طالب

إنما ولٌكم }سؤلت أبا جعفر دمحم بن علً عن لوله:  :"عن عبد الملن بن أبً سلٌمان لال 
 .(ٔ)"لال: علً من الذٌن آمنوا ،للت: نزلت فً علً {،اهللا ورسوله والذٌن آمنو

 .(ٕ)"هم المإمنون وعلً منهم لال السدي:" 

                                                           

 .ٕٗٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٖٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٖٗٔ/ٙتفسٌر المراؼً: (ٖ)
 .1ٗٙ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .ٕ٘/ٖتفسٌر أبً السعود: (٘)
 .ٖٕٙتفسٌر السعدي: (ٙ)
 .ٙ٘ٗ/ٔتفسٌر البٌضاوي: (2)
 .ٖٕتفسٌر سهل التستري: (1)
 .ٕٙٔٔ/ٗ(:ص5ٗ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (5)

 وردوا على هذا المول: 
 واحد. -رضً هللا عنه-أن اآلٌة صٌؽة جمع وعلً -
الحال، إذ لو كان كذلن لتعٌن بالبدء إعطاء الزكاة فً « واو»لٌست فً }وهم راكعون{« الواو»أن   -

 الصبلة حال الركوع.
كون بعمل واجب أو مستحب وإٌتاء الزكاة فً نفس الصبلة لٌس كذلن باإلتفاق ومنها أن المدح إنما ٌ -

 وإن فً الصبلة شؽبل
ومنها أن علٌا لم ٌكن علٌه زكاة زمن النبً ملسو هيلع هللا ىلص وال كان له خاتم أو كان له فالخاتم زكاة ماذا ألن أكثر  -

ه أعطاه ساببل والمدح فً الزكاة أن ٌخرجها إبتداء الفمهاء ال ٌجوزون إخراج الخاتم فً الزكاة، وفً حدٌثهم أن
 وعلى الفور.

 ومنها أن الكبلم فً سٌاق النهً عن مواالة الكفار واألمر بمواالة المإمنٌن -
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 .(ٖ)«إنما موالكم»وفً لراءة عبد هللا:  
َكاةَ َوُهْم َراِكعُوَن{ ]المابدةلوله تعالى:  بَلةَ َوٌُْإتُوَن الزَّ ، [٘٘ :}الَِّذٌَن ٌُِمٌُموَن الصَّ

الصبلة المفروضة، وٌإدون الزكاة عن رضا نفس، وهم خاضعون الذٌن ٌحافظون على أي:"
 .(ٗ)"هلل
من إلام الصبلة التً هً أكبر  ،المإمنون المتصفون بهذه الصفات :أي لال ابن كثٌر:" 

وإٌتاء الزكاة التً هً حك المخلولٌن ومساعدة  ،وهً له وحده ال شرٌن له ،أركان اإلسبلم

"للمحتاجٌن من الضعفاء والمساكٌن
(٘)

. 

أخلصوا للمعبود، بإلامتهم الصبلة بشروطها وفروضها ومكمبلتها، ولال السعدي:أي:" 
 .(ٙ)"وأحسنوا للخلك، وبذلوا الزكاة من أموالهم لمستحمٌها منهم

 .(2)"إلامتها: أن تصلً األولات الخمس لولتها"لال الزهري:  
 وإلامتها تمامها بجمٌع فرضها، وأول فروضها صحة اإلٌمان بها وهذا لال الزجاج:" 

من لولن هذا  {ٌمٌمون}:كمولن: فبلن لابم بعلمه الذي ولٌه، تؤوٌله إنه ٌوفً العمل حموله، ومعنى
 .(1)"لوام األمر

 .(5)"وهم خاضعون هلل ، أي:"[٘٘ :}َوُهْم َراِكعُوَن{ ]المابدةلوله تعالى: 
 .(ٓٔ)"أي: خاضعون هلل ذلٌلون لال السعدي:" 
وهو الخشوع  ،ٌعملون ذلن فً حال الركوع :الواو فٌه للحال، أى" لال الزمخشري: 

 .(ٔٔ)"واإلخبات والتواضع هلل إذا صلوا وإذا زكوا
حال مع فاعل الفعلٌن أي ٌعملون ما ذكر من إلامة الصبلة وإٌتاء  لال ابو السعود:" 

 .(ٕٔ)"الزكاة وهم خاشعون ومتواضعون هلل تعالى
 :(ٖٔ)من لول الشاعرووالمراد بالركوع هاهنا التواضع والخضوع،  

 تركع ٌوما والدهُر لد رفعَهْ            ال تُهٌَن الفمٌر علَّن أَنْ 
 .وتنماد، والمراد انحطاط الحالتركع"، أي:تخضع " فموله:

َكاةَ {  لال ابن كثٌر:"  توهم بعضهم أن هذه الجملة فً موضع الحال من لوله:} َوٌُْإتُوَن الزَّ
لكان دفع الزكاة فً حال الركوع أفضل من ؼٌره ؛ ألنه  ،ولو كان هذا كذلن ،فً حال ركوعهم :أي

وحتى إن بعضهم ذكر  ،مه من أبمة الفتوىولٌس األمر كذلن عند أحد من العلماء ممن نعل ،ممدوح
 ،ذلن أنه مر به سابل فً حال ركوعه :أن هذه اآلٌة نزلت فٌه :فً هذا أثًرا عن علً بن أبً طالب

"فؤعطاه خاتمه
(ٔٗ)

. 
                                                                                                                                                                      

، سنده ٕٙٗ-ٕ٘ٗ/ٓٔ(:صٕٕٔٔٔ، وانظر: تفسٌر الطبري)ٕٙٔٔ/ٗ(:ص2ٗ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 صحٌح لكنه مرسل.

 
 .ٕٙٔٔ/ٗ(:ص1ٗ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .1ٗٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٖ)
 .2ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2ٖٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٖٕٙتفسٌر السعدي: (ٙ)
 .ٕٙٔٔ/ٗ(:صٓ٘٘ٙأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .1ٗٔ-1ٖٔ/ٕنعانً المرآن: (1)
 .2ٔٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٖٕٙتفسٌر السعدي: (ٓٔ)
 .5ٗٙ/ٔالكشاؾ: (ٔٔ)
 .ٕ٘/ٖتفسٌر أبً السعود: (ٕٔ)
لمابل هو: األضبط بن لرٌع السعدي، من عوؾ بن كعب، من رهط الزبرلان بن بدر، ورهط أنؾ النالة، (ٖٔ)

 .جاهلً لدٌم؛ له أخبار مع لومه مذكورة، فً كتب األدب
 .1ٕٖ/ ٔالشعر والشعراء: -٘٘ٗ/ ٔٔالخزانة: 

 .2ٖٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
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 الفوابد:
 بالمعونة ٌتوالهم، وهللا تعالى ولٌهم ،دٌنه وٌمٌمون أمره ٌتولون ن أولٌاء هللا،ٌالمإمنأن -ٔ

ِ  أَْوِلٌَاءَ  إِنَّ  أاَل: }تعالى لوله الوالٌة لهذه والمٌزان والتوفٌك، والحفظ والتسدٌد ٌِْهمْ  َخْوؾٌ  ال َّللاَّ  َعلَ
َّمُونَ  َوَكانُوا آَمنُوا الَِّذٌنَ  ٌَْحَزنُوَن، ُهمْ  َوال  .[ٖٙ-ٕٙ:ٌونس] ،{ٌَت

 :إلى تنمسم الوالٌةبذلن فؽن و
ُ : }تعالى لوله: ومنه للعبد هللا من والٌة - ًُّ  َّللاَّ  .[2ٕ٘اآلٌة من: البمرة] ،{آَمنُوا الَِّذٌنَ  َوِل
َ  ٌَتََولَّ  َوَمنْ : }تعالى لولهه ومن هلل، العبد من والٌة - : المابدة] ،{آَمنُوا َوالَِّذٌنَ  َوَرُسولَهُ  َّللاَّ

 [ .ٙ٘اآلٌة من
 :وخاصة عامة إلى تنمسم للعبد هللا من التً والوالٌة

 والكافر المإمن تشمل وهذه والتصرٌؾ، بالتدبٌر العباد على الوالٌة هً :العامة فالوالٌة -
 ذلن، وؼٌر والسلطان والتصرٌؾ بالتدبٌر عباده ٌتولى الذي هو فاهلل؛ الخلك وجمٌع

ِ  إِلَى ُردُّوا ثُمَّ : }تعالى لوله ومنه  ،{اْلَحاِسبٌِنَ  أَْسَرعُ  َوُهوَ  اْلُحْكمُ  لَهُ  أاَل اْلَحكِّ  َمْوالُهمُ  َّللاَّ
 [ .ٕٙ:األنعام]

 بالمإمنٌن، خاصة وهذه وهداٌته، وتوفٌمه بعناٌته العبد هللا ٌتولى أن: الخاصة والوالٌة -
ُ : }تعالى لال ًُّ  َّللاَّ  أَْوِلٌَاُإهُمُ  َكفَُروا َوالَِّذٌنَ  النُّورِ  إِلَى الظُّلَُماتِ  ِمنَ  ٌُْخِرُجُهمْ  آَمنُوا الَِّذٌنَ  َوِل

 أاَل: }تعالى ولال ،[2ٕ٘اآلٌة من: البمرة] ،{الظُّلَُماتِ  إِلَى النُّورِ  ِمنَ  ٌُْخِرُجونَُهمْ  الطَّاُؼوتُ 
ِ  أَْوِلٌَاءَ  إِنَّ  ٌِْهمْ  َخْوؾٌ  ال َّللاَّ َّمُونَ  َوَكانُوا آَمنُوا الَِّذٌنَ  ٌَْحَزنُوَن، ُهمْ  َوال َعلَ -ٕٙ:ٌونس] ،{ٌَت

ٖٙ. ] 
وأنهم أولٌاء هللا، وأن هللا ولٌهم ت مواالة المإمنٌن بعضهم لبعض، اثبومن الفوابد: إ -ٕ

وموالهم، فاهلل ٌتولى عباده المإمنٌن، فٌحبهم وٌحبونه، وٌرضى عنهم وٌرضون عنه، ومن 
عادى له ولٌا فمد بارزه بالمحاربة، وهذه الوالٌة من رحمته وإحسانه، لٌست كوالٌة المخلوق 

ذ ولدا ولم ٌكن له شرٌن فً الملن للمخلوق لحاجة إلٌه، لال تعالى: }ولل الحمد هلل الذي لم ٌتخ
[. فاهلل تعالى لٌس له ولً من الذل، بل ٔٔٔولم ٌكن له ولً من الذل وكبره تكبٌرا{ ]اإلسراء: 
 .(ٔ)لذله وحاجته إلى ولً ٌنصره ٔهلل العزة جمٌعا، خبلؾ الملون وؼٌرهم ممن ٌتواله

 فضٌلة إلام الصبلة وإٌتاء الزكاة والخشوع والتواضع. -ٖ
رضً -أن الخلٌفة بعد رسوله هللا ملسو هيلع هللا ىلص هو علً بن أبً طالبدل الروافض بهذه اآلٌة على است-ٕ

 .ثم األبمة من آل البٌت على ترتٌبهم لدٌهم -هللا عنه
 فالرد على استداللهم بها ما ٌلً:

 أن اآلٌة عامة فمن ناحٌة لفظها لٌس فٌها تخصٌص ألحد. - أوال:
أنها نزلت فً علً بن أبً كما سبك، ولٌل:  :أن سبب نزول اآلٌة ذكر فٌه العلماء ألواال - ثانٌا:

طالب رضً هللا عنه حٌث تصدق بخاتمه على مسكٌن وهو راكع، وروي ذلن عن مجاهد 
وعتبة بن أبً حكٌم وؼٌرهم، إال أن هذه الرواٌات ال ٌصح منها شًء، لال ابن كثٌر عنها: 

 .(ٕ)بالكلٌة لضعؾ إسنادها وجهالة رجالها" "ولٌس ٌصح شًء منها
فهذه األلوال تبٌن أن اآلٌة لٌست خاصة بعلً رضً هللا عنه، وأن الرواٌات الواردة فً 
أنها نزلت فً علً ضعٌفة، وكذلن ٌتبٌن كذب الرافضة حٌن ٌدعون أن الرواٌات واردة لدى 

 أهل السنة فً الصحاح الستة حٌث لم ترد فً أي من الصحاح.
أن حمل اآلٌة على الخبلفة ؼٌر صحٌح ألن التولً من معانٌه النصرة والتؤٌٌد والمحبة  - الثا:ث

 فحملها على الخبلفة ٌحتاج إلى دلٌل خاص ولٌس عندهم دلٌل خاص.

                                                           

  1ٖ٘انظر: شرح العمٌدة الطحاوٌة: (ٔ)
 .5ٖٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)



ٕ15 
 

وأما استداللهم بؤن هذه اآلٌة نزلت فً حك علً فهو ممنوع، فمد بٌنا أن  لال الرازي:" 
األمة، والمراد أن هللا تعالى أمر المسلم أن ال ٌتخذ الحبٌب  أكثر المفسرٌن زعموا أنه فً حك

 .(ٔ)"والناصر إال من المسلمٌن
 المرآن

ِ ُهُم اْلؽَاِلبُوَن ) َ َوَرُسولَهُ َوالهِذٌَن آَمنُوا فَِإنه ِحْزَب َّللاه  [ٙ٘ :({ ]المائدةٙ٘}َوَمْن ٌَتََوله َّللاه
 التفسٌر:

ورسوله والمإمنٌن، فهو من حزب هللا، وحزب هللا هم الؽالبون ومن وثك باهلل وتولَّى هللا 
 المنتصرون.
 سبب النزول:

ِ ُهُم }:نزلت"عبادة بن الصامت:  لال  َ َوَرُسولَهُ َوالَِّذٌَن آَمنُوا فَإِنَّ ِحْزَب َّللاَّ َوَمْن ٌَتََولَّ َّللاَّ
وتبربه من بنً لٌنماع من حلفهم أتولى هللا ورسوله،  :وذان لمول عبادة بن الصامت {،اْلؽَاِلبُونَ 
 .(ٕ)"ووالٌتهم

َ َوَرُسولَهُ َوالَِّذٌَن آَمنُوا{ ]المابدةلوله تعالى:  ومن وثك باهلل  ، أي:"[ٙ٘ :}َوَمْن ٌَتََولَّ َّللاَّ
 .(ٖ)"وتولَّى هللا ورسوله والمإمنٌن

 .(ٗ)"ٌعنً: ٌجعل هللا ناصره وٌجالس النبً ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه لال السمرلندي:" 
 .(٘)"ٌعنً: ٌتولى المٌام بطاعة هللا ونصرة رسوله والمإمنٌن لال الواحدي:" 
أي من فوض أمره إلى هللا، وامتثل أمر رسوله، ووالى المسلمٌن، فهو  لال المرطبً:" 

 .(ٙ)"بطاعة هللا ونصرة رسوله والمإمنٌن من حزب هللا. ولٌل: أي ومن ٌتولى المٌام
ومن ٌتول هللا تعالى باإلٌمان به والتوكل علٌه، وٌتول  لال الشٌخ دمحم رشٌد رضا:أي:" 

 .(2)"الرسول والمإمنٌن بنصرهم وشد أزرهم، وباالستنصار بهم دون أعدابهم
 .(1)"ٌرٌد المهاجرٌن واألنصار": -رضً هللا عنهما-عباس لال ابن  

ِ ُهُم اْلؽَاِلبُوَن{ ]المابدةتعالى:لوله  فهو من حزب هللا،  ،، أي:"[ٙ٘ :}فَإِنَّ ِحْزَب َّللاَّ
 .(5)"وحزب هللا هم الؽالبون المنتصرون

ال تخافوا الدولة وال  :فمال ،الرب تعالى ذكره َمِن الؽالب :ٌعنً، أخبرهم لال السدي:"
هم  ،، والحزب {فإن حزب هللا هم الؽالبون ومن ٌتول هللا ورسوله والذٌن آمنوا}فمال:  ،الدابرة

 .(ٓٔ)"األنصار
 .(ٔٔ)"ٌعنً: جند هللا هم الؽالبون لال السمرلندي والسمعانً:" 

 .(ٕٔ)"فإنهم هم الؽالبون، وال ٌؽلب من ٌتوالهم، ألنهم حزب هللا لال المراؼً:أي:"
فإنهم هم الؽالبون، فبل ٌؽلب من ٌتوالهم ؛ ألنهم حزب  لال الشٌخ دمحم رشٌد رضا:أي:" 

 .(ٖٔ)"هللا تعالى، ففٌه وضع المظهر موضع الضمٌر، ونكتته بٌان علة كونهم هم الؽالبٌن

                                                           

 .1ٖٙ/ٕٔمفاتٌح الؽٌب: (ٔ)
، بنحوه، وابن إسحاق فً  ٕٗٗ/ٓٔ(:ص2ٕٕٓٔ، والطبري)ٖٙٔٔ/ٗ(:صٖ٘٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)

 .ٖ٘ٔسٌرته:
 .2ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٔٓٗ/ٔبحر العلوم: (ٗ)
 .ٕٕٓ/ٕالوسٌط: (٘)
 .ٕٕٕ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .ٖٙٙ/ٙتفسٌر المنار: (2)
 .2ٖ/ٖ، وتفسٌر البؽوي:ٕٕٓ/ٕانظر: التفسٌر الوسٌط للواحدي: (1)
 .2ٔٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .2ٕٗ/ٓٔ(:صٕٕ٘ٔٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 1ٗ/ٕ، وتفسٌر السمعانً:ٔٓٗ/ٔبحر العلوم: (ٔٔ)
 .ٗٗٔ/ٙتفسٌر المراؼً: (ٕٔ)
 .ٖٙٙ/ٙتفسٌر المنار: (ٖٔ)
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أي: فإنه من الحزب المضافٌن إلى هللا إضافة عبودٌة ووالٌة، وحزبه هم  لال السعدي:" 
، كما لال تعالى: }َوإِنَّ ُجْنَدنَا لَُهُم اْلؽَاِلبُوَن{ الؽالبون الذٌن لهم العالبة فً الدنٌا واآلخرة

 [.2ٖٔ :]الصافات
وهذه بشارة عظٌمة، لمن لام بؤمر هللا وصار من حزبه وجنده، أن له الؽلبة، وإن أدٌل 
علٌه فً بعض األحٌان لحكمة ٌرٌدها هللا تعالى، فآخر أمره الؽلبة واالنتصار، ومن أصدق من 

 .(ٔ)"هللا لٌبل
وٌحتمل أن ٌرٌد  ،الموم ٌجتمعون ألمر حزبهم :«الحزب»وأصل  الزمخشري:" لال

وٌكون المعنى: ومن ٌتولهم فمد تولى حزب هللا، واعتضد بمن  ،بحزب هللا: الرسول والمإمنٌن
 .(ٕ)"ال ٌؽالب

: أنهم ؼلبوا الٌهود فمتلوا لرٌظة، وأجلوا بنً {هم الؽالبون}معنى  لال الواحدي:"
دٌارهم، وؼلبوهم علٌها، وبمً عبد هللا بن سبلم وأصحابه الذٌن تولوا هللا ورسوله النضٌر من 
 .(ٖ)"والذٌن آمنوا

وهذا إعبلٌم من هللا تعالى ذكره عباَده جمٌعًا الذٌن تبرأوا من حلؾ الٌهود  لال الطبري:"
السوء  وخلعوهم رًضى بوالٌة هللا ورسوله والمإمنٌن، والذٌن تمسكوا بحلفهم وخافوا دوابر

فسارعوا إلى مواالتهم أّن َمن وثك باهلل وتولى هللا ورسوله والمإمنٌن، ومن كان  ،تدور علٌهم
 ،لهم الؽلبة والدوابر والدولة على من عاداهم وحاّدهم ،على مثل حاله من أولٌاء هللا من المإمنٌن

 .(ٗ)"دون حزب الشٌطان ،وحزُب هللا هم الؽالبون ،ألنهم حزب هللا
فكل من رضً بوالٌة هللا ورسوله والمإمنٌن فهو مفلح فً الدنٌا واآلخرة  كثٌر:"لال ابن 

"]ومنصور فً الدنٌا واآلخرة
(٘)

. 

ِ{ ]المابدة} وفً معنى لوله:  ، وجوه:[ٙ٘ :ِحْزَب َّللاَّ

 .(ٙ)لاله الحسنجند هللا، أحدها: 
 .(2)أبو روق . لالهأولٌاء هللاوالثانً: 
 .(1)أبو العالٌة هشٌعة هللا، لال والثالث:

 .(5)أنصار هللاوالرابع: 
 .(ٓٔ)لاله األخفش الذٌن ٌدٌنون بدٌنه وٌطٌعونه فٌنصرهم.هم حزب هللا والخامس: أن 

فً اللؽة: الجماعة، وحزب الرجل: أصحابه الذٌن  «الحزب»"معنى:  لال الواحدي:
 . (ٔٔ)" معه على رأٌه، والمإمنون حزب هللا، والكافرون حزب الشٌطان

 : (ٕٔ) رإبة بن العجاج لال
َجاِل الُكْذِب   أَْضَوى َوببِلٌل ِحْزبًِ! ولست            أَلَمٌَُت أَْلَواَل الّرِ

 ،وببلل حزبً :ولوله ،أستْضعَُؾ وأضام من الشًء  الضاوي ،أضوى: ٌعنً بموله
 .(ٔ)ناصري :ٌعنً

                                                           

 .ٖٕٙتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .5ٗٙ/ٔالكشاؾ: (ٕ)
 .ٕٕٓ/ٕالتفسٌر الوسٌط: (ٖ)
 .2ٕٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٖٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 ٕٕٕ/ٙ، وتفسٌر المرطبً:12ٖ/ٕٔ، ومفاتٌح الؽٌب:ٕٕٓ/ٕانظر: التفسٌر الوسٌط للواحدي: (ٙ)
 .12ٖ/ٕٔ، و مفاتٌح الؽٌب:ٕٕٓ/ٕانظر:التفسٌر الوسٌط للواحدي: (2)
 .12ٖ/ٕٔانظر: مفاتٌح الؽٌب: (1)
 .ٕٕٕ/ٙ، وتفسٌر المرطبً:12ٖ/ٕٔ، و مفاتٌح الؽٌب:ٕٕٓ/ٕانظر:التفسٌر الوسٌط للواحدي: (5)
 ،  ولم اجده فً معانً المرآن.2ٓٙ/ٕانظر:تفسٌر النٌسابوري: (ٓٔ)
 .12ٖ/ٕٔ، ونمله الرازي فً مفاتٌح الؽٌب:ٕٕٓ/ٕالتفسٌر الوسٌط: (ٔٔ)
ٌَْؾ أَْضَوى". 1ٕٗ/ٓٔ، وتفسٌر الطبري:5ٙٔ/  ٔ، ومجاز المرآن ألبً عبٌدة  ٙٔدٌوانه : (ٕٔ) ، وفٌهما" فََك

 .من أرجوزة ٌمدح بها ببلل ابن أبً بردة
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والمإمنون حزب هللا، فبل جرم ؼلبوا الٌهود بالسبً والمتل واإلجبلء  لال المرطبً:"
  .وضرب الجزٌة

وأصله من الناببة من لولهم: حزبه كذا أي نابه، فكؤن  ،الصنؾ من الناس :والحزب
 وحزب الرجل أصحابه. ، المحتزبٌن مجتمعون كاجتماع أهل الناببة علٌها

 .ولد حزبت المرآن ،(ٕ)«حزبه من اللٌلمن فاته »الورد، ومنه الحدٌث  :والحزب
واألحزاب: الطوابؾ التً تجتمع على محاربة  ،وتحزبوا اجتمعوا ،الطابفة :والحزب

 .(ٖ)"أصابه :أي ،وحزبه أمر ،األنبٌاء
 الفوابد:

 .والٌة هللا ورسوله والمإمنٌن الصادلٌن توجب لصاحبها النصر والؽلبة على أعدابهأن -ٔ
بٌان لما تثمره المواالة هلل ورسوله والمإمنٌن، فإن من ٌوالى هللا ٌكون من حزب هللا، ومنها:  -ٕ

ومن كان فى حزب هللا فهو من الفابزٌن، ألنه فى ضمان هللا، وفى جنده الذٌن ال ٌؽلب أبدا .. 
  [.ٕٔ]المجادلة: {كتب هللا ألؼلبن أنا ورسلً إن هللا لوي عزٌز}
بالنص، بناء على ما روي من  -رضً هللا عنه-ثبوت إمامة علًباآلٌة على استدل الشٌعة -ٖ

فً تفسٌر اآلٌة نزول اآلٌة فٌه، وجعلوا الولً فٌها بمعنى المتصرؾ فً أمور األمة، ولد بٌنا 
ضعؾ كون المإمنٌن فً اآلٌة ٌراد به شخص واحد. وعلمنا من السٌاق أن الوالٌة هاهنا السابمة 

  .والحكم ؛ إذ ال مناسبة له فً هذا السٌاق والٌة النصر، ال والٌة التصرؾ
، وهذه المجادالت ضارة ؼٌر نافعة، فهً التً (ٗ)ولد رد علٌهم الرازي، وؼٌره بوجوه

فرلت األمة وأضعفتها، فبل نخوض فٌها، ولو كان فً المرآن نص على اإلمامة لما اختلؾ 
 .(ٔ) الصحابة فٌها ؛ أو الحتج به بعضهم على بعض، ولم ٌنمل ذلن

                                                                                                                                                                      

 .1ٕٗ/ٓٔتفسٌر الطبري:انظر:  (ٔ)
، إسناده صحٌح، رجاله ثمات رجال الشٌخٌن ؼٌر عتاب بن زٌاد، فمد روى ٖٗٗ-ٖٖٗ/ٔ(:صٕٕٓالمسند) (ٕ)

 ( .2ٕٗٔماجه وهو ثمة. وهو فً " الزهد " البن المبارن )له ابن 
( ، 1ٔ٘( ، والترمذي )ٖٖٗٔ( ، وابن ماجه )ٖٖٔٔ( ، وأبو داود )2ٗ2( ، ومسلم )22ٗٔوأخرجه الدارمً )

( 51٘، والبؽوي )1٘ٗو 1ٗٗ/  ٕ( ، والبٌهمً ٖٕٗٙ، وابن حبان )2ٕٔ/  ٕ، وأبو عوانة 5ٕ٘/  ٖوالنسابً 
 ن ٌزٌد، بهذا االسناد.من طرق عن ٌونس ب

 من طرٌك عمٌل بن خالد، عن الزهري، به. 2ٕٔ/  ٕوأخرجه أبو عوانة 
عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن عبد  ٕٓٙ - 5ٕ٘/  ٖوأخرجه النسابً 

 الماري، به. بإسماط السابب بن ٌزٌد وعبٌد هللا.
عن داود بن الحصٌن، عن األعرج، عن عبد  ٕٓٓ/  ٔ وأخرجه مولوفا على عمر: مالن فً " الموطؤ "

الرحمن بن عبد الماري، عن عمر لال: من فاته حزبه من اللٌل، فمرأه حٌن تزول الشمس، إلى صبلة الظهر، 
 فانه لم ٌفته، أو كؤنه أدركه.

 .1٘ٗو 1ٗٗ/  ٕ، والبٌهمً ٕٓٙ/  ٖومن طرٌك مالن أخرجه النسابً 
: " هذا وهم من داود، ألن المحفوظ من حدٌث ابن شهاب، - 5/  ٕله عنه الزرلانً فٌما نم -لال ابن عبد البر 

عن السابب بن ٌزٌد وعبٌد هللا بن عبد هللا، عن عبد الرحمن بن عبد الماري، عن عمر: من نام عن حزبه فمرأه 
فعه عنه بسنده ما بٌن صبلة الفجر وصبلة الظهر، كتب له كؤنما لرأه من اللٌل، ومن أصحاب ابن شهاب من ر

عن عمر، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص، وهذا عند العلماء أولى بالصواب من رواٌة داود حٌن جعله من زوال الشمس إلى 
صبلة الظهر، ألن ذلن ولت ضٌك لد ال ٌسع الحزب، ورب رجل حزبه نصؾ المرآن، أو ثلثه، أو ربعه، 

 ونحوه، ألن ابن شهاب أتمن حفظا، وأثبت نمبل ".
 .ٖٔ/ ٕأي: ورده الذي اعتاده من لراءة أو صبلة، الزرلانً « من فاته حزبه .. »
 .ٖٕٕ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٖ)
 . 1ٖٙ/ٕٔانظر: مفاتٌح الؽٌب: (ٗ)

لال الرازي:" وأما استداللهم بؤن اآلٌة مختصة بمن أدى الزكاة فً الركوع حال كونه فً الركوع، وذلن هو 
 ضا ضعٌؾ من وجوه: علً بن أبً طالب فنمول: هذا أٌ

[ فلو أنه أدى الزكاة الواجبة ٖٗأن الزكاة اسم للواجب ال للمندوب بدلٌل لوله تعالى وآتوا الزكاة ]البمرة:  -األول:
فً حال كونه فً الركوع لكان لد أخر أداء الزكاة الواجب عن أول أولات الوجوب، وذلن عند أكثر العلماء 
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 المرآن

ا َولَِعباا ِمَن الهِذٌَن أُوتُوا اْلكِ  هِخذُوا الهِذٌَن اتهَخذُوا ِدٌنَُكْم ُهُزوا تَاَب ِمْن لَْبِلكُْم }ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا ََّل تَت
َ إِْن ُكْنتُْم ُمْإِمنٌَِن )  [7٘ :({ ]المائدة7َ٘واْلُكفهاَر أَْوِلٌَاَء َواتهمُوا َّللاه

 التفسٌر:
ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه، ال تتخذوا الذٌن ٌستهزبون وٌتبلعبون بدٌنكم 

 من أهل الكتاب والكفاَر أولٌاَء، وخافوا هللا إن كنتم مإمنٌن به وبشرعه.
 سبب النزول:

كان رفاعة بن زٌد بن التابوت وسوٌد بن الحارث لد أظهرا اإلسبلم ثم  لال ابن عباس:"
َِّخذُوا الَِّذٌَن فؤنزل هللا فٌهما: ،وكان رجال من المسلمٌن ٌوادُّونهما ،انافم }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اَل تَت

ُ :إلى لوله {،اتََّخذُوا ِدٌنَُكْم ُهُزًوا َولَِعبًا ِمَن الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن لَْبِلُكْم َواْلُكفَّاَر أَْوِلٌَاءَ  أَْعلَُم }َوَّللاَّ
 .(ٖ)"(ٕ)بَِما َكانُوا ٌَْكتُُموَن{

ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله  ، أي:"[2٘ :}ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ ]المابدةلوله تعالى:
 .(ٗ)"وعملوا بشرعه

 .(٘)"ٌا أٌها الذٌن صدلوا هللا ورسوله لال الطبري:أي:"
 .(ٙ)"المنافمٌن الذٌن ألروا باللسان ولٌس اإلٌمان فً للوبهم :ٌعنً لال مماتل:"

{، إال كان على ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوالال ابن عباس:" ما أنزل هللا آٌة فً المرآن، ٌمول فٌها: }
 .(2)شرٌفها وأمٌرها"

التوراة: ٌا أٌها {، فإنه فً ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُواخٌثمة: "ما تمرأون فً المرآن: }لال  
 .(ٔ)المساكٌن"

                                                                                                                                                                      

لً علٌه السبلم، وحمل الزكاة على الصدلة النافلة خبلؾ األصل لما بٌنا أن معصٌة، وأنه ال ٌجوز إسناده إلى ع
 لوله وآتوا الزكاة ظاهره ٌدل على أن كل ما كان زكاة فهو واجب.

وهو أن البلبك بعلً علٌه السبلم أن ٌكون مستؽرق الملب بذكر هللا حال ما ٌكون فً الصبلة، والظاهر  -الثانً:
تفرغ الستماع كبلم الؽٌر ولفهمه، ولهذا لال تعالى: }الذٌن ٌذكرون هللا لٌاما ولعودا أن من كان كذلن فإنه ال ٌ

[، ومن كان للبه مستؽرلا فً الفكر 5ٔٔوعلى جنوبهم وٌتفكرون فً خلك السماوات واألرض{ ]آل عمران: 
 كٌؾ ٌتفرغ الستماع كبلم الؽٌر. 

بلبك بحال علً علٌه السبلم أن ال ٌفعل ذلن. الرابع: أن الثالث: أن دفع الخاتم فً الصبلة للفمٌر عمل كثٌر، وال
المشهور أنه علٌه السبلم كان فمٌرا ولم ٌكن له مال تجب الزكاة فٌه، ولذلن فإنهم ٌمولون: إنه لما أعطى ثبلثة 

 [ وذلن ال ٌمكن إال إذا كان فمٌرا، فؤما من كان له مال تجب فٌهٔألراص نزل فٌه سورة }هل أتى{ ]اإلنسان: 
الزكاة ٌمتنع أن ٌستحك المدح العظٌم المذكور فً تلن السورة على إعطاء ثبلثة ألراص، وإذا لم ٌكن له مال 

 تجب فٌه الزكاة امتنع حمل لوله وٌإتون الزكاة وهم راكعون علٌه.
تم أن المراد هب أن المراد بهذه اآلٌة هو علً بن أبً طالب لكنه ال ٌتم االستدالل باآلٌة إال إذا  -الوجه الخامس:

 بالولً هو المتصرؾ ال الناصر والمحب، ولد سبك الكبلم فٌه".انتهى
 .ٖٙٙ/ٙانظر: تفسٌر المنار: (ٔ)
 .[ٔٙ]سورة المابدة : (ٕ)
ومن طرٌمه الطبري فً "جامع -( 2ٓٔ/ ٖأخرجه ابن إسحاق فً "المؽازي"؛ كما فً "الدر المنثور" )(ٖ)

، وذكره الواحدي ٖٙٔٔ/ ٗ(:صٙ٘٘ٙأبً حاتم فً "التفسٌر" )،  وابن ٖٓٗ-5ٕٗ/ٓٔ(:صٕٕٙٔٔالبٌان" )
 .ٕٓٓفً أسباب النزول:

 وهذا إسناد ضعٌؾ؛ لجهالة شٌخ ابن إسحاق دمحم بن أبً دمحم.
 ( وزاد نسبته البن المنذر وأبً الشٌخ.2ٓٔ/ ٖوالحدٌث ذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )

سحاق بسنده عن ابن عباس رضً هللا عنهما به. وإسناده ولال محمك أسباب النزول للواحدي:أخرجه" ابن إ
 [ٕٓٓحسن.]انظر: أسباب النزول:

 .2ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .1ٕٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .12ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 5ٕٓ/ٖ(:صٕ٘ٓ٘، و)5ٙٔ/ٔ(:صٖ٘ٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)2)
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تصدٌر الحكم بالنداء دلٌل على االهتمام به؛ ألن النداء ٌوجب  لال ابن عثٌمٌن:" إن 
انتباه المناَدى؛ ثم النداء بوصؾ اإلٌمان دلٌل على أن تنفٌذ هذا الحكم من ممتضٌات اإلٌمان؛ 

 .(ٕ)وعلى أن فواته نمص فً اإلٌمان"
إذا سمعت هللا ٌمول: }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ فؤرعها "لال ابن مسعود رضً هللا عنه:  

 .(ٕ)سمعن] ٌعنً استمع لها[؛ فإنه خٌر ٌؤمر به، أو شر ٌنهى عنه"
َِّخذُوا الَِّذٌَن اتََّخذُوا ِدٌنَُكْم ُهُزًوا َولَِعبًا ِمَن الَِّذٌَن أُوتُوا لوله تعالى: اْلِكتَاَب ِمْن لَْبِلُكْم }اَل تَت

ال تتخذوا الذٌن ٌستهزبون وٌتبلعبون بدٌنكم من أهل  ، أي:"[2٘ :َواْلُكفَّاَر أَْوِلٌَاَء{ ]المابدة
 .(ٖ)"الكتاب والكفاَر أولٌاءَ 
 .(ٗ)"نهاهم وتمدم إلٌهم لال السدي:"

ال تتخذوا الذٌن اتخذوا دٌنكم ُهزًوا ولعبًا من الذٌن أوتوا الكتاب من  لال الطبري:أي:"
وأنزلت علٌهم الكتب من لبل  ،جاءتهم الرسل واألنبٌاء ٌعنً الٌهود والنصارى الذٌن ،لبلكم 

أو أنصاًرا  ،أٌها المإمنون ،ال تتخذوهم :ٌمول ،ومن لبل نزول كتابنا  أولٌاء ،بَْعث نبٌنا ملسو هيلع هللا ىلص
 .(٘)"فإنهم ال ٌؤلونكم َخبَاال وإن أظهروا لكم موّدة وصدالة ،إخوانًا أو ُحلفاء

ٌعنى أن اتخاذهم دٌنكم هزوا ولعبا ال ٌصح أن ٌمابل باتخاذكم إٌاهم  لال الزمخشري:"
وإن  -وفصل المستهزبٌن بؤهل الكتاب والكفار ،أولٌاء، بل ٌمابل ذلن بالبؽضاء والشنآن والمنابذة

والدلٌل علٌه لراءة عبد هللا:  ،إطبللا للكفار على المشركٌن خاصة -كان اهل الكتاب من الكفار
 .(ٙ)"«ومن الذٌن أشركوا»

عنً: الذٌن آمنوا بلسانهم، ولم ٌإمنوا بملوبهم. وٌمال: أراد به ٌ لال السمرلندي:"
 .(2)"ى عن والٌة الكفارالمخلصٌن نهاهم هللا تعال

بٌان للمستهزبٌن والتعرض لعنوان إٌتاء الكتاب لبٌان كمال شناعتهم  لال أبو السعود:"
وؼاٌة ضبللتهم لما أن إٌتاء الكتاب وازع لهم عن االستهزاء بالدلٌن المإسس على الكتاب 

لموصول وهو عطؾ على ا المصدق لكتابهم }والكفار{ أي المشركٌن خصوا به لتضاعؾ كفرهم
األول ففٌه إشعار بؤنهم لٌسوا بمستهزبٌن كما ٌنبىء عنه تخصٌص الخطاب بؤهل الكتاب فً 

 .(1)"اآلٌة {،أهل الكتاب هل تنممون منا ٌا:}لوله تعالى
أن هللا حذر المإمنٌن أال ٌتخذوا الٌهود والنصارى أولٌاء، ووصفهم تعالى  لال مكً:"

و ، بؤنهم اتخذوا اإلسبلم هزواً ولعباً، وهم لد أوتوا الكتاب من لبلنا، ٌعنً التوراة واإلنجٌل
 .(5)"]حذرهم[ أال ٌتخذوا الكفار أولٌاء، وهم مشركو لرٌش

ن الحك أي عن االستعانة نهاهم عن مواالة المتهكمٌن بدٌ لال الراؼب:"
معنى اتخاذهم الدٌن هزو ولعبا: تبلعبهم بالدٌن وإظهارهم ذلن باللسان  لال الواحدي:"

 .(ٔٔ)"واستبطانهم الكفر
 .(ٕٔ)"بإظهار ذلن بؤلسنتهم لوال وهم مستبطنون الكفر لال البؽوي:"

                                                                                                                                                                      

 .5ٕٓ/ٖ(:صٕٙٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .  2ٖٖ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕ)

 5ٕٓ/ٖ(:ص2ٕٓ٘، و)5ٙٔ/ٔ(:ص 2ٖٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .2ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٙٔٔ/ٗ(:ص٘٘٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .5ٕٗ-1ٕٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٓ٘ٙ/ٔالكشاؾ: (ٙ)
 .ٔٓٗ/ٔبحر العلوم: (2)
 .ٖ٘/ٖتفسٌر ابً السعود: (1)
 .211ٔ/ٕالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (5)
 .1ٖٗ/ٗتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٓٔ)
 .ٕٕٓ/ٕالتفسٌر الوسٌط: (ٔٔ)
 .2ٖ/ٖتفسٌر البوؼً: (ٕٔ)



ٕ5ٗ 
 

نهى هللا تعالى المإمنٌن عن اتخاذ الٌهود والنصارى أولٌاء، فوسمهم  لال ابن عطٌة:"
بوسم ٌحمل النفوس على تجنبهم، وذلن اتخاذهم دٌن المإمنٌن هزوا ولعبا والهزء السخرٌة 

 .(ٔ)"واالزدراء
 .(ٕ)"فٌه نهً عن االستنصار بالمشركٌن؛ ألن األولٌاء هم األنصار لال الجصاص:"
الذٌن  ،من الكتابٌٌن والمشركٌن ،وهذا تنفٌر من مواالة أعداء اإلسبلم وأهله لال ابن كثٌر:"

وهً شرابع اإلسبلم المطهرة المحكمة المشتملة على كل خٌر  ،ٌتخذون أفضل ما ٌعمله العاملون
فً }َولَِعبًا{ ٌعتمدون أنها نوع من اللعب  ،ٌتخذونها } ُهُزًوا َولَِعبًا { ٌستهزبون بها ،دنٌوي و أخروي

وفكرهم البارد كما لال المابل  ،نظرهم الفاسد
(ٖ)

 : 

"وآفَتُهُ ِمن اْلفَهم السَِّمٌمِ                        َوَكْم ِمْن َعابٍب لَوال َصِحًٌحا
(ٗ) 

هذا النهً عن مواالة المتخذٌن الدٌن هزإا ولعبا ٌعم كل من حصل منه  لال الشوكانً:"
من الذٌن }ذلن من المشركٌن وأهل الكتاب وأهل البدع المنتمٌن إلى اإلسبلم، والبٌان بموله: 

إلى آخره ال ٌنافً دخول ؼٌرهم تحت النهً إذا وجدت فٌه العلة المذكورة التً  {،أوتوا الكتاب
 .(٘)"هًهً الباعثة على الن

ٌنهى عباده المإمنٌن عن اتخاذ أهل الكتاب من الٌهود والنصارى ومن سابر  لال السعدي:"
الكفار أولٌاء ٌحبونهم وٌتولونهم، وٌبدون لهم  أسرار المإمنٌن، وٌعاونونهم على بعض أمورهم 

وٌحثهم أن ما معهم من اإلٌمان ٌوجب علٌهم ترن مواالتهم، و، التً تضر اإلسبلم والمسلمٌن
 .(ٙ)"على معاداتهم

ولرأ أبو عمرو ، }والكفار{ نصبا :لرأ ابن كثٌر ونافع وعاصم وابن عامر وحمزة
 .(2)}الكفار{ نصبا :وروى حسٌن الجعفى عن أبً عمرو، خفضا «والكفار»:والكسابى

لد لرأ بكل واحدة منهما  ،صحٌحتا المخرج ،إنهما لراءتان متفمتا المعنى لال الطبري:"
 .(1)"فبؤي ذلن لرأ المارئ فمد أصاب ،علماء من المرأة

 .(5)«ِمَن الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن لَْبِلُكْم َوِمَن الَِّذٌَن أَْشَرُكوا»ولرأ ابن مسعود: 
بسكون الزاي والهمز وٌولؾ علٌه هزا « هزإا»بضم الزاي والهمز، و« هزإا»وٌمرأ 

بزاي مفتوحة « هزا»بضم الزاي وتنوٌن الواو، و « هزوا»الزاي المفتوحة، و بتشدٌد 
 .(ٓٔ)منونة

َ إِْن ُكْنتُْم ُمْإِمنٌَِن{ ]المابدةلوله تعالى: وخافوا هللا إن كنتم مإمنٌن  ، أي:"[2٘ :}َواتَّمُوا َّللاَّ
 .(ٔٔ)"به وبشرعه

كفار العرب حٌن، لال  :ٌعنً ،إن كنتم مصدلٌن فبل تتخذوهم أولٌاء :ٌعنً لال مماتل:"
عبد هللا بن أبً، وعبد هللا بن نتٌل وأبو لبابة وؼٌرهم من الٌهود: لبن أخرجتم لنخرجن معكم، 

 .(ٕٔ)"حٌن كتبوا إلٌهم

                                                           

 .5ٕٓ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔ)
 .5٘٘/ٕأحكام المرىن: (ٕ)
 .ٕٓٔ/ ٗالبٌت للمتنبً. وهو فً دٌوانه بشرح العكبري: (ٖ)
 .ٓٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٕٙ/ٕفتح المدٌر: (٘)
 .ٖٕٙتفسٌر السعدي: (ٙ)
 .ٕ٘ٗانظر: السبعة فً المراءات: (2)
 .ٖٔٗ/ٓٔتفسٌرالطبري: (1)
 .ٖٓٗ/ٓٔ(:ص2ٕٕٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .5ٕٓ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (ٓٔ)
 .2ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .12ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
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الذٌن اتخذوا دٌنكم هزًوا ولعبًا من الذٌن  أٌها المإمنون ،وخافوا هللا لال الطبري:أي:"
وارهبوا عموبته فً فعل ذلن إن فعلتموه  ،أن تتخذوهم أولٌاء ونصراء ،أوتوا الكتاب ومن الكفار

لونه على وعٌده على معصٌته ،بعد تمدُّمه إلٌكم بالنهً عنه  .(ٔ)"إن كنتم تإمنون باهلل وتصّدِ
إن كنتم مإمنٌن حما ألن  ،واتموا هللا فً مواالة الكفار وؼٌرهالال الزمخشري:أي:"

 .(ٕ)"اء الدٌن اتخذوها الضمٌر للصبلة أو للمناداةاإلٌمان حما ٌؤبى مواالة أعد
حك  :أي {،إن كنتم مإمنٌن}أمر تعالى بتمواه ونبه النفوس بموله: ثم  لال ابن عطٌة:"

 .(ٖ)"مإمنٌن
واتموا هللا بترن المناهً. إن كنتم مإمنٌن ألن اإلٌمان حما ٌمتضً  لال البٌضاوي:أي:"

 .(ٗ)"ذلن. ولٌل إن كنتم مإمنٌن بوعده ووعٌده
بترن مواالتهم أو بترن المناهً على اإلطبلق  }واتموا هللا{ فً ذلن لال ابو السعود:"

اإلٌمان توجب حما فإن لضٌة :أي ،فٌدخل فٌه ترن مواالتهم دخوال أولٌا }إن كنتم مإمنٌن{
 .(٘)"االتماء ال محالة

لما نهً المإمنون عن اتخاذهم أولٌاء، أمرهم بتموى هللا، فإنها هً  لال أبو حٌان:"
الحاملة على امتثال األوامر واجتناب النواهً. أي: اتموا هللا فً مواالة الكفار، ثم نبه على 

 .(ٙ)"ا ٌؤبى مواالة أعداء الدٌنالوصؾ الحامل على التموى وهو اإلٌمان أي: من كان مإمنا حم
التزامهم لتموى هللا التً هً امتثال أوامره واجتناب زواجره مما  "لال السعدي:أي:كذلن أن

 .(2)"تدعوهم إلى معاداتهم
 الفوابد:

ٌنفر هللا تعالى ، إذ حرمة اتخاذ الٌهود والنصارى والمشركٌن أولٌاء ال سٌما أهل الظلم منهم -ٔ
مواالة أعداء اإلسبلم، من أهل الكتاب ومن المشركٌن، الذٌن ٌتخذون شرابع المإمنٌن من 

اإلسبلم المطهرة، هزوا ٌستهزبون بها، وٌعدونها نوعا من اللعب، وٌتمنون زوال اإلسبلم 
وأهله، وٌؤمر هللا المإمنٌن بتمواه، وبؤال ٌتخذوا هإالء األعداء أولٌاء إن كانوا مإمنٌن بشرع هللا 

 .(1)حما وصدلا
وهإالء األعداء ٌسخرون من األذان، ومن الصبلة، ومن العبادة، وٌتخذونها هزوا ولعبا 
وسخرٌة، ألنهم لوم ال ٌعملون معنى العبادة، وال معنى شرع هللا، والصبلة أكرم شًء وأفضله 

 لمن ٌعمل وٌعلم
 .سوء أخبلق الٌهود وفساد عمولهم-ٕ
 .مواالتهم تنافً اإلٌمان، ألن مباعدة الكفار والمفسدٌن والؽلظة علٌهم -ٖ
ولد اختلؾ المفسرون فً معنى اتخاذ الكفار دٌنهم لهًوا  :جاء فً شرح المسابل للسعٌدي -ٗ

 :(5)ولعبًا على ألوال منها
أوالً: أنهم اتخذوا دٌنهم الذي كلفوه ودعوا إلٌه وهو اإلسبلم لعبًا ولهًوا حٌث سخروا به 

جعلوا دٌنهم لهًوا ولعبًا سخروا باإلسبلم واستهزإوا به، فإذا  واستهزإوا به، إذًا المراد بكونهم
دعاهم الداعً إلى اإلسبلم سخروا به وهزءوا به، وهذا موجود فً كل زمان ومكان، وهذا 

نَ  َِّخذُواْ الَِّذٌَن اتََّخذُواْ ِدٌنَُكْم ُهُزواً َولَِعباً ّمِ الَِّذٌَن أُوتُواْ اْلِكتَاَب  كموله تعالى: }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُواْ الَ تَت

                                                           

 .ٕٖٗ/ٓٔتفسٌرالطبري: (ٔ)
 .ٓ٘ٙ/ٔالكشاؾ: (ٕ)
 .5ٕٓ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٖ)
 .ٖٖٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٗ)
 .ٖ٘/ٖتفسٌر ابً السعود: (٘)
 .ٖٖٓ/ٗبحر المحٌط: (ٙ)
 .ٖٕٙتفسٌر السعدي: (2)
 .،بترلٌم الشاملة آلٌا2ٕ2انظر: أٌسر التفاسٌر ألسعد حومد :ص: (1)
 .ٖٕ-ٕٔ/ٙانظر: شرح مسابل الجاهلٌة للحازمً: (5)
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ٌْتُْم إِلَى الصَّبلَةِ اتَّ  ْإِمنٌَِن * َوإَِذا نَاَد َخذُوَها ُهُزواً َولَِعباً ِمن لَْبِلُكْم َواْلُكفَّاَر أَْوِلٌَاء َواتَّمُواْ هللاَ إِن ُكنتُم مُّ
 [.1٘، 2َ٘ذِلَن بِؤَنَُّهْم لَْوٌم الَّ ٌَْعِملُوَن{ ]المابدة: 

نهم اتخذوا ما هو لهٌو ولعٌب من عبادة األصنام وؼٌرها دٌنًا لهم وتركوا دٌن الحك وهو ثانًٌا: أ
 اإلسبلم.

واألول ألرب من هذا لكنه هذا ؼٌر مستبعد، بمعنى أن اتخاذ الدٌن لهًوا ولعبًا أن ٌعبد 
ه من األصنام، ولذلن لد ٌتخذوا الصنم من تمر وعجٌن ثم إذا جاع أكله، هذا لَِعب كٌؾ أنت تعبد

دون هللا عز وجل وتستؽٌث به وتستفتح به األمور وٌكشؾ لن الضر وٌجلب لن النفع وٌدفع 
 عنن الضر ثم بعد ذلن تؤكله؟ هذا لعب ولهو.

ثالثًا: أن الكفار كانوا ٌحكمون فً دٌن هللا بمجرد التشهً والتمنً وما تزٌنه لهم شٌاطٌنهم 
بد بما لم ٌشرعه هللا، وهذا له أمثلة كثٌرة ونفوسهم من تحلٌل حرام، أو تحرٌم حبلل، أو تع

 وذكرها فً الشرح هنان.
ٌعنً: ٌجعل الدٌن وسٌلة إلى ، رابعًا: وهو أن المراد به اإلشارة إلى من ٌتوصل بدٌنه إلى دنٌاه

تحصٌل الدنٌا، وهذا اختبلؾ تنوع ال تضاد وتشترن فً أمر واحد وهو: عدم االهتمام بؤمر 
فسرٌن وكلها داخلة فٌما ذكروا، ومن أمثلة ذلن لوله تعالى: }َوَما لََدُرواْ هللاَ الدٌن، كلها ألوال للم

ٍء لُْل َمْن أَنَزَل اْلِكتَاَب الَِّذي َجاء بِِه ُموَسى ًْ ن َش نُوراً  َحكَّ لَْدِرِه إِْذ لَالُواْ َما أَنَزَل هللاُ َعلَى بََشٍر ّمِ
ا لَْم تَْعلَُمواْ أَنتُْم َوالَ آبَاُإُكْم لُِل هللاُ َوُهًدى لِّلنَّاِس تَْجعَلُونَهُ لََراِطٌَس  تُْبُدونََها َوتُْخفُوَن َكثٌِراً َوُعلِّْمتُم مَّ

ٍء{ هذا لعب، 5ٔثُمَّ َذْرُهْم فًِ َخْوِضِهْم ٌَْلعَبُوَن{ ]األنعام:  ًْ ن َش [. }لَالُواْ َما أَنَزَل هللاُ َعلَى بََشٍر ّمِ
هللا عز وجل ثم ٌنفون ذلن، هذا ٌعتبر من اللعب، ولال تعالى رسولهم لد أنزل علٌه الكتاب من 

[. ٌعنً: تإمنون بما اشتهته 1٘فً الٌهود: }أَفَتُْإِمنُوَن بِبَْعِض اْلِكتَاِب َوتَْكفُُروَن بِبَْعٍض{ ]البمرة: 
َن الَّذِ  ٌَن َهاُدواْ األنفس وأما ما لم تمدروا علٌه أو تشتهٌه األنفس فحٌنبٍذ ٌكفر به، ولال تعالى: }ّمِ

َواِضِعِه{ ]النساء:  فُوَن اْلَكِلَم َعن مَّ [. تحرٌؾ الكلم ٌعتبر من اتخاذ الدٌن لهًوا ولعبًا، ولال ٌَُٙٗحّرِ
[. 2ٔ تعالى: }ٌَا أَْهَل اْلِكتَاِب ِلَم تَْلبُِسوَن اْلَحكَّ بِاْلبَاِطِل َوتَْكتُُموَن اْلَحكَّ َوأَنتُْم تَْعلَُموَن{ ]آل عمران:

لحك بالباطل وكتمان الحك ٌعتبر من اتخاذ الدٌن لهًوا ولعبًا، ولال تعالى: }اتََّخذُواْ أَْحبَاَرهُْم لبس ا
ن ُدوِن هللاِ{ ]التوبة:  [. ٌحلون ما حرم هللا وٌحرمون ما أحل هللا، ولال فً َٖٔوُرْهبَانَُهْم أَْربَاباً ّمِ

[ المسٌُح 2ُٖن َمْرٌََم{، }إِنَّ هللاَ ثَاِلُث ثبَلَثٍَة{ ]المابدة: النصارى أنهم لالوا: }إِنَّ هللاَ ُهَو اْلَمِسٌُح ابْ 
ابن هللا أو المسٌَح ابن هللا، نمول: هذا كله ٌعتبر من اتخاذ الدٌن لهًوا ولعبًا، ألنه تبدٌل وتحرٌؾ 

ٌِْهْم{ عما أنزله هللا عز وجل، وكذلن االبتداع وعده دٌنًا }َوَرْهبَانٌَِّةً اْبتََدُعوَها َما َكتَبْ  نَاَها َعلَ
ْحَدٍث إاِلَّ اْستََمعُوهُ َوُهْم 2ٕ]الحدٌد:  بِِّهم مُّ ن رَّ ن ِذْكٍر مَّ [، كذلن مشركو لرٌش لالوا: }َما ٌَؤْتٌِِهم ّمِ

[. إذًا اللعب كذلن من شؤن لرٌش، ولال جل وعبل: }بَْل ُهْم فًِ َشّنٍ ٌَْلعَبُوَن{ ٌَْٕلعَبُوَن{ ]األنبٌاء: 
ْنٌَا{. إذًا كل [. ول5]الدخان:  تُْهُم اْلَحٌَاةُ الدُّ ال مهدًدا لهم: }َوَذِر الَِّذٌَن اتََّخذُواْ ِدٌنَُهْم لَِعباً َولَْهواً َوَؼرَّ

من أعرض عن الدٌن وتلبس بؽٌره فهو ممن اتخذ دٌنه لهًوا ولعبًا، }َوَذِر الَِّذٌَن اتََّخذُواْ ِدٌنَُهْم{ 
َِّخذَُواْ آٌَاِت هللاِ ُهُزواً{ هذا ٌعتبر وعٌد من هللا تعالى بمن ات خذ آٌاته ودٌنه هزًوا لال تعالى: }َوالَ تَت

. ولال علٌه الصبلة (ٔ)«أٌَُْلعَُب بكتاب هللا وأنا بٌن أظهركم: »-ملسو هيلع هللا ىلص  -[. ولال ٖٕٔ]البمرة: 
 .(ٕ)«ما بال ألوام ٌَْلعَبُون بحدود هللا»والسبلم: 

عز وجل من البشر ٌُعتبر من أخذ الدٌن بموة }ٌَا ٌَْحٌَى ُخِذ اْلِكتَاَب إذًا امتثال ما أراده هللا 
ةٍ{ ]مرٌم:  [، ولذلن لال المفسرون فً لوله تعالى: }َوالَِّذٌَن ٌَُمسَُّكوَن بِاْلِكتَاِب{ ]األعراؾ: ٕٔبِمُوَّ

                                                           

إسناده منمطع ، ورجال إسناده ، ٕٗٔ/ٙ(:صٖٔٓٗ، وسنن النسابً)ٕٕ٘/٘(:صٗٙ٘٘الكبرى)السنن  (ٔ)
. وحكم االلبانً:ضعٌؾ. ثمات، ولكن مخرمة لم ٌسمع من أبٌه كما ذكر ذلن الحافظ ابن حجر فً " التهذٌب "

 (.5ٕٕٖالمشكاة )
(، ٕ٘ٗفً "مسنده" ) (، والروٌان2ًٖٔٔ، والبزار فً "مسنده" )ٓ٘ٙ/ٔ(:ص2ٕٔٓأخرجه ابن ماجة)(ٕ)

 .ٕٕٖ/ 2(، والبٌهمً ٕ٘ٙٗ، وابن حبان )5ٖ٘/ ٕوالطبري فً "تفسٌره" 
إسناده حسن. مإمل بن إسماعٌل اختلؾ فٌه. فمٌل ثمة. ولٌل كثٌر الخطؤ. ولٌل منكر الحدٌث. وحكم االلبانً: 

 ضعٌؾ.
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دٌن على وجهه [. لال: }ٌَُمسَُّكوَن{. بصٌؽة التفعٌل ولم ٌمل ٌُْمِسُكوَن، ألن الذي ٌؤتً بال2ٓٔ
 {.أنهم اتخذوا دٌنهم لهًوا ولعبًا}ٌعتبر مستمسًكا أبلػ استمسان بالدٌن، إذًا 

إن المتتبع آلٌات المرآن الكرٌم والسنة النبوٌة ٌجد من اآلٌات واألحادٌث ما تدل داللة لطعٌة  -٘
ن ومسرتهم على ؼش الكفار للمسلمٌن وعداوتهم لهم وخٌانتهم لمضاٌاهم، وتمنٌهم السوء للمسلمٌ

بذلن، وعداوتهم هلل ورسوله، فمن واالهم وأعزهم ووالهم أمور المسلمٌن، فمد خالؾ ما أمر هللا 
عز وجل بحمهم من وجوب الؽلظة والشدة علٌهم، ومن اعتمد فٌهم النصح واإلخبلص فمد كذب 

 .بما أخبر هللا به عنهم من خٌانة وؼش وإرادة السوء بالمسلمٌن
 مسؤلة على لولٌن:هذه اختلؾ العلماء فً فمد فار فً الحرب االستعانة بالكواما 

. (ٔ)المول األول: هو لول من لال بعدم جواز االستعانة بالكفار فً الحرب وهو مذهب المالكٌة
ولد استدل المانعون بعدد من اآلٌات واألحادٌث هً كما  (ٕ)-رحمه هللا-وبه لال اإلمام أحمد 

 :(ٖ)ٌلً
ٌَْس لول هللا تعالى:  - ٔ َِّخِذ اْلُمْإِمنُوَن اْلَكافِِرٌَن أَْوِلٌَاَء ِمْن ُدوِن اْلُمْإِمنٌَِن َوَمْن ٌَْفعَْل َذِلَن فَلَ )اَل ٌَت

ءٍ  ًْ ِ فًِ َش فمد  -رضً هللا عنه-. لٌل: إنها نزلت فً عبادة ابن الصامت [1ٕ]آل عمران: {ِمَن َّللاَّ
ٌوم األحزاب لال: له عبادة، ٌا نبً هللا إن معً  - ملسو هيلع هللا ىلص -كان له حلفاء من الٌهود فلما خرج النبً 

خمسمابة من الٌهود، ولد رأٌت أن ٌخرجوا معً، فاستظهر بهم على العدو فؤنزل هللا هذه 
 .(ٗ)اآلٌة

َِّخذُوا بَِطانَةً ِمْن ُدونُِكْم اَل ٌَؤْلُونَ - ٕ ُّْم لول هللا تعالى: )ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آََمنُوا اَل تَت ُكْم َخبَااًل َودُّوا َما َعنِت
{]آل تَْعِملُونَ  لَْد بََدِت اْلبَْؽَضاُء ِمْن أَْفَواِهِهْم َوَما تُْخِفً ُصُدوُرُهْم أَْكبَُر لَْد بٌََّنَّا لَُكُم اآْلٌََاِت إِْن ُكْنتُمْ 

 . [1ٔٔعمران:
ضح لنا العلة فً المرطبً عدم جواز االستعانة بالكفار حٌث ٌمول: إن هللا لد و فمد رجح

لَْد بٌََّنَّا لَُكُم اآْلٌََاِت إِْن ُكْنتُْم }ثم ختم اآلٌة بموله:  {اَل ٌَؤْلُونَُكْم َخبَاالً }النهً عن اتخاذهم بطانة بموله: 
 . (٘)فهل نكذب بٌان هللا فٌهم ونصدلهم فنمربهم ونتمرب إلٌهم؟ {تَْعِملُونَ 

آلٌة دلٌل على أنه ال ٌجوز االستعانة وفً زاد المسٌر لال الماضً أبو ٌعلى: هذه ا
 .(ٙ)بالكفار فً أمر من أمور المسلمٌن 

َِّخذُوا الَِّذٌَن اتََّخذُوا ِدٌنَُكْم ُهُزًوا َولَِعبًا ِمَن الَِّذٌَن أُوتُوا }لول هللا تعالى:  - ٖ ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آََمنُوا اَل تَت
َ إِْن ُكْنتُْم ُمْإِمنٌِنَ اْلِكتَاَب ِمْن لَْبِلُكْم َواْلُكفَّاَر أَ   .[2٘{]المابدة:ْوِلٌَاَء َواتَّمُوا َّللاَّ

هذه اآلٌة تضمنت مع مثٌبلتها المنع من التؤٌٌد واالنتصار "لال ابن خوٌز منداد: 
 .(2)"بالمشركٌن ونحو ذلن

إن الصحٌح من مذهب الشافعً هو منع االستعانة بالكفار فً "وٌمول المرطبً: 
 .(5)ما ذهب إلٌه المرطبً أًٌضا. وهو (1)"المتال

 .(ٓٔ)ولد ذكر أن الشافعً علل ذلن بؤنه طرٌك ألن ٌكون للكافرٌن على المإمنٌن سبٌبل

                                                           

وانظر تفسٌر آٌات  - ٕٓٗص ٔجانظر روابع البٌان تفسٌر آٌات األحكام من المرآن/ دمحم علً الصابونً (ٔ)
 .2ص ٕاألحكام/ دمحم علً الساٌس ج

 .ٕٕ٘، 5ٖانظر األحكام السلطانٌة/ للماضً أبً ٌعلى الحنبلً ص(ٕ)
 .1ٕٔ- 1ٖٔ/ ٕانظر: الواالة والمعاداة فً الشرٌعة اإلسبلمٌة، محماس الجلعود: (ٖ)
. وانظر 1٘ص ٗمع البٌان للمرطبً ج. وانظر جاٙص ٕانظر تفسٌر آٌات األحكام/ دمحم علً الساٌس ج(ٗ)

. وانظر أحكام المرآن ٖٓٗص ٔروابع البٌان فً تفسٌر آٌات األحكام من المرآن/ دمحم علً الصابونً ج
 .2ٖ - ٖٙص ٕللجصاص ج

 .1ٓٔص ٗانظر تفسٌر المرطبً ج(٘)
 .2ٗٗص ٔانظر زاد المسٌر فً علم التفسٌر/ عبد الرحمن بن الجوزي ج(ٙ)
 .ٕٕٗ/ ٙالمرطبً :انظر تفسٌر (2)
 .ٕٕٗ/ ٙانظر تفسٌر المرطبً :(1)
 انظر: المصدر نفسه والصحٌفة نفسها. (5)
 .ٗٗ/ 1انظر :نٌل األوطار للشوكانً :(ٓٔ)
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 .(ٔ)وأجاب من ٌرى الجواز بؤن السبٌل هو الٌد وهً لئلمام الذي استعان بالكفار
أنها لالت: خرج  - ملسو هيلع هللا ىلص -ومن األحادٌث ما روى مسلم فً صحٌحه عن عابشة زوج النبً  - ٗ

لد كان ٌذكر منه جرأة ونجدة ففرح  لبل بدر، فلما كان بحّرة الوبر أدركه رجل -ملسو هيلع هللا ىلص  -رسول هللا 
: جبت ألتبعن، وأصٌب -ملسو هيلع هللا ىلص  -حٌن رأوه. فلما أدركه لال لرسول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أصحاب رسول هللا 

تإمن باهلل ورسوله؟ لال ال ... لال فارجع: فلن أستعٌن » -ملسو هيلع هللا ىلص  -سول هللا معن لال له ر
لالت: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل ... فمال له كما لال أول مرة. فمال « بمشرن

ثم رجع فؤدركه لال: «. فارجع فلن نستعٌن بمشرن»كما لال أول مرة. لال:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -له النبً 
 -ملسو هيلع هللا ىلص  -لال: نعم. فمال له رسول هللا « تإمن باهلل ورسوله؟»بالبٌداء. فمال كما لال أول مرة 

 .(ٕ)«فانطلك»
روى الوالدي أن خبٌب بن ٌساؾ، كان رجبلً شجاًعا وكان ٌؤبى اإلسبلم فلما خرج 

أن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بن محرث، فعرضا على رسول هللا  إلى بدر، خرج هو ولٌس -ملسو هيلع هللا ىلص  -رسول هللا 
فمال خبٌب: لد علم لومً أنً عظٌم « ال ٌخرج معنا رجل لٌس على دٌننا»ٌخرجا معه، فمال 

 .(ٖ)«ال، ولكن أسلم ثم لاتل»الؽناء فً الحرب فؤلاتل معن للؽنٌمة لال: 
 -أتٌت رسول هللا  :"ن جده لالروى اإلمام أحمد عن خبٌب عن عبد الرحمن عن أبٌه ع - ٙ

وهو ٌرٌد ؼزًوا أنا ورجل من لومً ولم نسلم، فملنا إنا نستحً أن ٌشهد لومنا مشهًدا ال  -ملسو هيلع هللا ىلص 
لال « لال فبل نستعٌن بالمشركٌن على المشركٌن»للنا ال! « لال أو اسلمتما»نشهده معهم 

وتزوجت بابنته بعد ذلن، فكانت تمول: ال  فؤسلمنا وشهدنا معه، فمتلت رجبلً وضربنً ضربة
 .(ٗ)"عدمت رجبلَ وشحن هذا الوشاح فؤلول: ال عدمت رجبلً عجل أبان النار

ز االستعانة بالكفار عند الحاجة إلى ذلن وهو لول جمهور الشافعٌة  المول الثانً: لول من جوَّ
 . (٘)والحنابلة واألحناؾ 

 هً كما ٌلً: ولد استدل أصحاب هذا المول بعدة أحادٌث
ٌوم أحد وهو مشرن فمتل ثبلثة من  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ما روي أن لزمان خرج مع أصحاب رسول هللا  - ٔ

إن هللا لٌؤزر هذا الدٌن بالرجل : »-ملسو هيلع هللا ىلص  -بنً عبد الدار حملة لواء المشركٌن حتى لال رسول هللا 
 .(ٙ)« الفاجر

لد بعث أثناء توجهه إلى مكة عندما كان بذي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لرسول وفً صلح الحدٌبٌة كان ا - ٕ
الحلٌفة عٌنًا له من لبٌلة خزاعة اسمه بشر بن أبً سفٌان لٌؤتٌه بخبر أهل مكة، وبشر بن أبً 
سفٌان كان مشرًكا من لبٌلة خزاعة، وفً هذا تؤكٌد لجواز االستعانة بالمشركٌن، عند الطمؤنٌنة 

 .(2)إلٌهم 
ولد شارن فً معركة أحد مع المسلمٌن مخرٌك بن ثعلبة الٌهودي عمٌدة ودٌانة العربً نسبًا  - ٖ

وبٌن الٌهود، فدعا الٌهود إلى حمل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وعرلًا، وكان لتاله تنفٌذًا للمعاهدة المبرمة بٌن النبً 
فماتل حتى  -ملسو هيلع هللا ىلص  -برسول هللا السبلح مع المسلمٌن فمالوا الٌوم ٌوم السبت، فؤخذ سبلحه ولحك 

                                                           

 انظر: المصدر نفسه والصحٌفة نفسها. (ٔ)
 .2٘ص ٖوسنن أبً داود ج ٓ٘ٗٔ - 5ٗٗٔص ٖصحٌح مسلم ج(ٕ)
 ..ٖٗص1/ أمٌن دوٌدار. وانظر نٌل األوطار للشوكانً جٕٖ٘ص - ملسو هيلع هللا ىلص -انظر: صور من حٌاة الرسول (ٖ)
 .ٕٓٔص ٕ. وانظر أسد الؽابة فً معرفة الصحابة جٗ٘ٗص ٖمسند اإلمام أحمد ج(ٗ)
وانظر تفسٌر آٌات األحكام/ دمحم علً  ٕٓٗص ٔانظر روابع البٌان فً تفسٌر آٌات األحكام من المرآن ج(٘)

 ٕ، وانظر زاد المعاد/ البن لٌم الجوزٌة جٖٗص 1وطار للشوكانً ج. وانظر نٌل األ2ص ٕالساٌس ج
 2وانظر الدرر السنٌة ج ٙٔ، وانظر كتاب اإلسبلم انطبلق ال جمود/ د/ مصطفى الرافعً ص5ٓٔص
 .2ٖٙص

 .1ٕٕ، وانظر ؼزوة أحد/ دمحم أحمد باشمٌل صٗٗص 1انظر نٌل األوطار للشوكانً ج(ٙ)
 .ٕٕ٘رمضان البوطً صانظر فمه السٌرة دمحم سعٌد (2)

 .٘ٗص1. وانظر نٌل األوطار للشوكانً جٖٕٔص ٕوانظر زاد المعاد البن المٌم الجوزي ج



ٕ55 
 

 -لتل، ولال إن أصبت فمالً لدمحم ٌصنع فٌه ما شاء وكان له سبعة بساتٌن ولد جعلها رسول هللا 
 .(ٔ)أولافًا بالمدٌنة  -ملسو هيلع هللا ىلص 
بصفوان بن أمٌة فً ٌوم لد استعان بٌهود بنً لٌنماع ولسم لهم، واستعان  -ملسو هيلع هللا ىلص  -إن النبً  - ٗ

 .(ٕ)حنٌن )لبل إسبلمه( فدل ذلن على الجواز 
ستصالحون الروم صلًحا وتؽزون »ٌمول:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وعن ذي مخبر لال سمعت رسول هللا  - ٘

 .(ٖ)« أنتم وهم عدًوا من ورابكم
 .(ٗ)استعان بناس من الٌهود فً خٌبر فً حربه فؤسهم لهم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وعن الزهري أن النبً  - ٙ

ولد رد أصحاب هذا المول على أصحاب المول األول المابلٌن بعدم جواز االستعانة بالكفار 
 -بردود هً:

وعمله كما تمدم ذكر  - ملسو هيلع هللا ىلص -إن أدلة النهً عن االستعانة بالكفار منسوخة بفعل الرسول  -أ
 .(٘)ذلن
إن المابلٌن بالجواز لم ٌذكروا أنه ٌجوز االستعانة بالكفار مطلمًا وإنما لٌدوا ذلن بشرطٌن  -ب

 -هما:
 الحاجة إلى الكفار فً حالة عدم وجود من ٌحل محلهم من المسلمٌن. - ٔ
أما بدون هذٌن الشرطٌن فبل تجوز  الوثوق بهم، وؼلبة الظن على أمانتهم، وعدم مكرهم. - ٕ

رضً هللا -االستعانة بهم بحال من األحوال وهذا هو الراجح، وعلى ذلن ٌحمل حدٌث عابشة 
 .(ٙ)المذكور فً صحٌح مسلم، وٌحصل الجمع بٌن األدلة أدلة المنع وأدلة الجواز -عنها

إن رأى »ال: ولد نمل عن الشافعً )رحمه هللا( ما ٌوافك هذا المعنى حٌث روي أنه ل
اإلمام أن الكافر حسن النٌة، حسن الرأي مؤمون الجانب على المسلمٌن، وكانت الحاجة داعٌة 

 .(2)« إلى االستعانة به جاز ذلن وإال فبل
لبل معونة صفوان  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولعل هذا هو المتفك مع أدلة النهً وأدلة الجواز، إذ روي أنه 

شرن، فتكون المسؤلة فً ذلن داخلة تحت مفهوم السٌاسة الشرعٌة بن أمٌة ٌوم حنٌن، وهو م
 .(1)لمصلحة الدعوة اإلسبلمٌة

والظاهر لً من األدلة عدم جواز االستعانة بالمشركٌن إال عند توفر الشرطٌن المتمدمٌن 
 وذلن لسببٌن:

ن ممال أو السبب األول: إن األحادٌث التً استدل بها على جواز االستعانة بالكفار ال تسلم م
أذن له بذلن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -توجٌه ٌجعل العمل بها ؼٌر ملزم. فمماتلة لزمان مع المسلمٌن لم ٌثبت أنه 

 .(5)فً ابتداء األمر، وؼاٌة ما فٌه، أنه ٌجوز لئلمام السكوت عن كافر لاتل مع المسلمٌن
له على لرٌش وهو مشرن فإنما استعان به بما  ببشر بن أبً سفٌان عٌنا -ملسو هيلع هللا ىلص  -وأما استعانته 

 .(ٓٔ)دون المتال، وهذه المسؤلة ألرب فً الجواز من مسؤلة المتال والحرب 
وأما ما روي عن الزهري مرسبلً، فإن مراسٌل الزهري ضعٌفة والمسند فٌه الحسن بن 

 .(ٔ)عمارة وهو ضعٌؾ 

                                                           

 .ٖٕٔ - ٕٕٙانظر ؼزوة أحد/ دمحم أحمد باشمٌل ص(ٔ)
، وتفسٌر ٕٓٗص ٔ، وروابع البٌان فً تفسٌر المرآن جٕٕص ٖانظر :أسد الؽابة فً معرفة الصحابة ج(ٕ)

 .ٖٗص 1، ونٌل األوطار للشوكانً ج2ص ٕعلً الساٌس جآٌات األحكام، دمحم 
 .ٖٗص 1رواه أحمد وأبو داود. انظر نٌل األوطار للشوكانً ج(ٖ)
 .رواه أبو داود فً مراسٌله. المصدر السابك نفس المكان(ٗ)
، وانظر تفسٌر آٌات األحكام/ دمحم علً ٕٓٗص ٔانظر روابع البٌان تفسٌر آٌات األحكام من المرآن. ج(٘)

 .2ص ٕالساٌس ج
 .انظر المصدرٌن السابمٌن، من نفس المكان(ٙ)
 .ٕٕٔص ٗانظر مؽنً المحتاج ج(2)
 .5ٓٔانظر فمه السٌرة/ دمحم سعٌد رمضان البوطً ص(1)
 .٘ٗص 1انظر نٌل األوطار للشوكانً ج(5)
 .ٕٕ٘فمه السٌرة/ دمحم سعٌد رمضان البوطً ص(ٓٔ)
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بالكفار ألنه مظهر  المنافمٌن فلٌس من لبٌل االستعانةبابن أبً من  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وأما استعانته 
 .(ٕ)لئلسبلم، والمنافك ٌحكم علٌه بحسب ظاهره وهللا عز وجل ٌتولى سره

 -السبب الثانً: إن توجٌه أدلة الجواز وأدلة المنع ممكن باتباع األوجه التالٌة:
ؼرس الرؼبة فً الذٌن ردهم،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -إن النبً  -رضً هللا عنه-الوجه األول: ما لال الشافعً 

فارجع فلن نستعٌن » -ملسو هيلع هللا ىلص  -فردهم رجاء أن ٌسلموا فصّدق هللا ظنه فٌهم، وفٌه نظر ألن لوله 
 .(ٖ)نكرة فً سٌاق النفً وهً تفٌد العموم « بمشرن

ة، ثم رخص فٌها لال: ذلن الحافظ فً الوجه الثانً: لول الجماعة إن االستعانة كانت ممنوع
 .(ٗ)التلخٌص، وعلٌه نص اإلمام الشافعً

الوجه الثالث: ما ذكر فً البحر عن العترة وأبً حنٌفة وأصحابه أنها ال تجوز االستعانة بالكفار 
 - ملسو هيلع هللا ىلص -والفساق، إال عندما ٌستمٌمون على أوامر الولً المسلم ونواهٌه، واستدلوا بؤن استعانته 

بمن سبك ذكرهم إنما كانت بهذا الوصؾ، بمعنى أن ٌكون الكفار مؤمورٌن منهٌٌن، ال آمرٌن 
 .(٘)ناهٌن

بالمنافمٌن فمد انعمد اإلجماع على جواز االستعانة بهم على الكفار،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أما استعانته 
 .(ٙ)به، وكذلن االستعانة بالفساق على الكفار بابن أبً وأصحا -ملسو هيلع هللا ىلص  -فمد استعان النبً 

 .(2)ومن هذا الباب االستعانة بالفساق على البؽاة حٌث ٌرى اإلمام الشوكانً جواز ذلن 
الوجه الرابع: اشتراط بعض أهل العلم ومنهم الهادوٌة، أنها ال تجوز االستعانة بالكفار والفساق، 

إمضاء األحكام الشرعٌة، على الذٌن استعان بهم  إال إذا كان مع اإلمام جماعة ٌستمل بهم فً
 .-ملسو هيلع هللا ىلص  -لٌكون المستعان بهم مؽلوبٌن ال ؼالبٌن، كما كان وضع المنافمٌن مع رسول هللا 

وبناء على ما تمدم فمد اشترط المابلون بجواز االستعانة بالكفار شروًطا تجعل االستعانة 
مجاالت ال تإثر فً عمٌدة اإلسبلم وحٌاة المسلمٌن وهذه  بالكفار عند الضرورة المصوى، وفً

 -الشروط كما ٌلً:
 أن ال ٌوجد من المسلمٌن من ٌموم ممام الكافر أو الكفار الذٌن ٌراد االستعانة بهم. - ٔ
 .(1)أن ٌستعان بهم فٌما دون المتال مع المسلمٌن كما هو رأي الجمهور - ٕ
 فٌه نصح ونفع للمسلمٌن. أن ٌكون المستعان بهم من الكفار - ٖ
أن ال ٌستمل الكافر برأي أو مشورة، عن رأي أهل الحل والعمد من المسلمٌن، بل ٌكون  - ٗ

 تابعًا مؤموًرا، ال آمًرا متبوًعا.
أن ال ٌكون للمشركٌن صولة ودولة ٌخشى منها التعاون مع من استعان بهم المسلمون من  - ٘

 الكفار لضرب اإلسبلم وأهله.
 ٌكون الكافر أو الكفار المستعان بهم مستخدمٌن أجراء ال أنصاًرا مكرمٌن.أن  - ٙ
إن جاز على بعض األلوال االستعانة بالمشرن فً حرب ؼٌره من المشركٌن فبل ٌجوز  - 2

 .(5)بحال من األحوال االستعانة بالمشركٌن فً حرب البؽاة من أهل اإلسبلم 
د عكس ذلن تماًما حٌث إن الكفار ٌمدمون على ولكن الناظر إلى أحوال المسلمٌن الٌوم ٌج

المسلمٌن فً دٌار اإلسبلم فهم المستشارون العسكرٌون والخبراء المنفذون، ولهم من االمتٌازات 
العظٌمة والتسهٌبلت الواسعة ما جعلهم ٌحصلون على تمدٌر مادي ومعنوي، ال ٌحصل علٌه 

                                                                                                                                                                      

 .٘ٗانظر نٌل األوطار للشوكانً ص(ٔ)
 .انظر :المصدر نفسه والصحٌفة نفسها(ٕ)
 .ٗٗ - ٖٗص 1انظر نٌل األوطار للشوكانً ج(ٖ)
 .انظر :المصدر نفسه والصحٌفة نفسها(ٗ)
 .انظر :المصدر نفسه والصحٌفة نفسها(٘)
 .انظر :المصدر نفسه والصحٌفة نفسها(ٙ)
 .انظر :المصدر نفسه والصحٌفة نفسها(2)
 .5ٓٔرمضان البوطً صانظر فمه السٌرة/ دمحم سعٌد (1)
 .2ٖٙص 2انظر الدرر السنٌة ج(5)
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، فببلد المسلمٌن تكتظ بمبلٌٌن النصارى المسلم الذي ٌساوٌهم أو ٌتفوق علٌهم علًما وعمبلً 
والٌهود وأهل األوثان الذٌن ٌحملون جنسٌات مختلفة وهم فً حمٌمة أمرهم جواسٌس لؤلعداء 

 .(ٔ)ولد كشفت الحروب الثبلثة مع الٌهود جوانب من ذلن
بٌنما كثٌر من أهل الخبرة والمعرفة من المسلمٌن مهاجرون إلى دول الؽرب والشرق بسبب 

لمعاملة التً ٌتلمونها فً داخل الببلد اإلسبلمٌة فوالع المسلمٌن عكس ما ٌجب أن ٌكون سوء ا
تماًما، حٌث إنهم أذالء فً معاملة الكافرٌن أشداء فً معاملة المإمنٌن فبل حول وال لوة إال باهلل 

 العلً العظٌم.
 

 
 المرآن

ا  ََلِة اتهَخذُوَها ُهُزوا ٌْتُْم إِلَى الصه  [8٘ :({ ]المائدة8َ٘ولَِعباا َذِلَن بِؤَنهُهْم لَْوٌم ََّل ٌَْعِملُوَن )}َوإَِذا نَاَد
 التفسٌر:

بالصبلة سخر الٌهود والنصارى والمشركون واستهزإوا  -أٌها المإمنون-وإذا أذَّن مإذنكم 
 من دعوتكم إلٌها؛ وذلن بسبب جهلهم بربهم، وأنهم ال ٌعملون حمٌمة العبادة.

 :فً سبب نزول اآلٌة وجوه
إذا نادى إلى الصبلة، فمام المسلمون إلٌها،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -: " ان منادي رسول هللا لال الكلبًأحدها: 

لالت الٌهود: لاموا ال لاموا، صلوا ال صلوا، ركعوا ال ركعوا. على طرٌك االستهزاء والضحن 
 . ]موضوع[(ٕ)"فؤنزل هللا تعالى هذه اآلٌة

لت فً رجل من نصارى المدٌنة كان إذا سمع المإذن ٌمول: أشهد أن " نزوالثانً: لال السدي: 
دمحما رسول هللا لال: حرق الكاذب. فدخل خادمه بنار ذات لٌلة وهو نابم وأهله نٌام، فطارت منها 

 .]مرسل[(ٖ)"شرارة فً البٌت فاحترق هو وأهله
 .(ٗ)ام وحده"لال الزمخشري:" لٌل: فٌه دلٌل على ثبوت األذان بنص الكتاب ال بالمن

صلى هللا  -والثالث: نمل الواحدي عن بعضهم: "إن الكفار لما سمعوا اآلذان حسدوا رسول هللا 
والمسلمٌن على ذلن، فدخلوا على رسول هللا ولالوا: ٌا دمحم لمد أبدعت شٌبا لم نسمع  -علٌه وسلم 

أحدثت من هذا اآلذان به فٌما مضى من األمم الخالٌة، فإن كنت تدعً النبوة فمد خالفت فٌما 
األنبٌاء من لبلن، ولو كان فً هذا األمر خٌر كان أولى الناس به األنبٌاء والرسل من لبلن، فمن 
أٌن لن صٌاح كصٌاح العٌر؟ فما ألبح من صوت وال أسمج من كفر! فؤنزل هللا تعالى هذه اآلٌة 

 .(٘)["ٖٖلت: وأنزل: }ومن أحسن لوال ممن دعا إلى هللا وعمل صالحا{ اآلٌة. ]فص
بَلةِ{ ]المابدة  ٌْتُْم إِلَى الصَّ أٌها -وإذا أذَّن مإذنكم  [، أي:"1٘ :لوله تعالى:}َوإَِذا نَاَد

 .(ٙ)بالصبلة" -المإمنون

                                                           

انظر كتاب كٌؾ تحطمت الطابرات عند الفجر، وكتاب سموط الجوالن، تؤلٌؾ/ خلٌل مصطفى/ ضابط (ٔ)
 .م5ٙ2ٔ-هـ12ٖٔاستخبارات الجوالن لبل حرب 

،  والكلبً ضعٌؾ، مترون متهم 1ٕ/ٗ، ذكره دون إسناد،  وتفسٌر الثعلبً:ٕٓٓأسباب النزول للواحدي: (ٕ)
 بالكذب.

( من طرٌك دمحم بن مروان السدي عن الكلبً عن أبً صالح عن ابن 2ٕ٘/ٙوأخرجه البٌهمً فً "الدالبل" )
 عباس به وهو موضوع.

، مرسبل، وابن ٕٖٗ/ٓٔ(:ص1ٕٕٔٔوأخرجه الطبري)، ذكره دون إسناد، ٕٔٓأسباب النزول للواحدي:(ٖ)
 ، ولٌس فٌهما "نزلت".ٗٙٔٔ-ٖٙٔٔ/ٗ(:ص2٘٘ٙابً حاتم)

 .1ٕ/ٗ، البن أبً حاتم وأبً الشٌخ، وانظر: تفسٌر الثعلبً:5ٕٗ/ ٕوعزاه فً الدر:
 
 .ٓ٘ٙ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .ٕٕٗ/ٙوتفسٌر المرطبً:، 1ٕ/ٗ،ذكره  دون إسناد، وانظر: تفسٌر الثعلبً:ٕٔٓأسباب النزول للواحدي:(٘)
 .1ٔٔ، وانظر: التفسٌر المٌسر:ٖٖٗ/ٓٔتفسٌر الطبري:  (ٙ)
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أي: إذا دعوتم الناس إلى الصبلة باألذان، والنداء: الدعاء بؤرفع  لال الواحدي:" 
 .(ٔ)الصوت"

اعٌن إلى الصبلة التً هً أفضل األعمال لمن وكذلن إذا أذنتم د :أي لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕ)ٌعمل وٌعلم من ذوي األلباب"

 .(ٖ)لد دلت هذه اآلٌة على أن للصبلة أذانا ٌدعى به الناس إلٌها" لال الجصاص:" 
دمحم بن مسلم بن شهاب الزهري: "لد ذكر هللا األذان فً كتابه فمال: }وإذا نادٌتم إلى عن  

 .(ٗ)ولعبا{"الصبلة اتخذوها هزوا 
سخر الٌهود والنصارى  [، أي:"1٘ :لوله تعالى:}اتََّخذُوَها ُهُزًوا َولَِعبًا{ ]المابدة 

 .(٘)والمشركون واستهزإوا من دعوتكم إلٌها"
ٌعنً: الكفار، إذا سمعوا األذان استهزءوا به. وإذا رأوهم ركعا  لال السمرلندي:" 

 .(ٙ)وسجدا ضحكوا واستهزءوا بذلن"
سخر من دعوتكم إلٌها هإالء الكفار من الٌهود والنصارى ري:أي:"لال الطب 

 .(2)والمشركٌن، ولعبوا من ذلن"
 .(1)واتخاذهم إٌاها هزوا: تضاحكهم وتؽامزهم ذلن" لال ابن الجوزي:" 
ٌعنى: استهزاء وباطبل، وذلن أن الٌهود كانوا إذا سمعوا األذان ورأوا لال مماتل:" 

م ٌمولون لد لاموا ال لاموا، وإذا رأوهم ركعوا لالوا ال ركعوا وإذا المسلمٌن لاموا إلى صبلته
 .(5)رأوهم سجدوا ضحكوا ولالوا ال سجدوا واستهزءوا"

فكٌؾ تدعً لنفسن دٌنا لٌما، وأنه الدٌن الحك وما سواه باطل، وترضى  لال السعدي:" 
بمواالة من اتخذه هزوا ولعبا، وسخر به وبؤهله، من أهل الجهل والحمك؟! وهذا فٌه من التهٌٌج 

 .(ٓٔ)على عداوتهم ما هو معلوم لكل من له أدنى مفهوم"
وذلن بسبب جهلهم بربهم،  [، أي:"1٘ :{ ]المابدةلوله تعالى:}َذِلَن بِؤَنَُّهْم لَْوٌم اَل ٌَْعِملُونَ  

 .(ٔٔ)وأنهم ال ٌعملون حمٌمة العبادة"
 .(ٕٔ)أي: أنهم بمنزلة من ال عمل له ٌمنعه من المبابح" لال المرطبً:" 
 .(ٖٔ)ذلن االستهزاء بؤنهم لوم ال ٌعملون، ٌعنً: ال ٌعلمون ثوابه" لال السمرلندي:أي:" 
 .(ٗٔ)ما لالوا هذه الممالة"ٌمول: لو عملوا  لال مماتل:" 
ألن لعبهم وهزإهم من أفعال السفهاء والجهلة، فكؤنه ال عمل  لال الزمخشري:" 

 .(٘ٔ)لهم"
 .(ٙٔ)فإن السفه ٌإدي إلى الجهل بالحك والهزء به، والعمل ٌمنع منه" لال البٌضاوي:" 

                                                           

 .ٖٕٓ/ٕتفسٌر الوسٌط: (ٔ)
 .ٓٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٖٓٔ/ٗأحكام المرآن: (ٖ)
 .ٗٙٔٔ/ٗ(:ص1٘٘ٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٔٓٗ/ٔبحر العلوم: (ٙ)
 .ٖٖٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٙ٘/ٔزاد المسٌر: (1)
 .12ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .2ٖٕتفسٌر السعدي: (ٓٔ)
 .1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٖٖٕ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٕٔ)
 .ٔٓٗ/ٔبحر العلوم: (ٖٔ)
 .12ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗٔ)
 .ٓ٘ٙ/ٔالكشاؾ: (٘ٔ)
 .ٖٖٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٙٔ)
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إنما  ،الصبلةفعلهم الذي ٌفعلونه، وهو:هزإهم ولعبهم من الدعاء إلى لال الطبري:أي" 
وما علٌهم فً  ،وأنهم ال ٌعملون ما لهم فً إجابتهم إن أجابوا إلى الصبلة ،ٌفعلونه بجهلهم بربهم

ما  ،استهزابهم ولعبهم بالدعوة إلٌها، ولو َعمَلوا ما لمن فعل ذلن منهم عند هللا من العماب
 .(ٔ)فعلوه"
أي: لو كان لهم عمل كامل لعلموا أن تعظٌم الخالك المنعم وخدمته ممرونة  لال الرازي:" 

بؽاٌة التعظٌم ال ٌكون هزوا ولعبا، بل هو أحسن أعمال العباد وأشرؾ أفعالهم، ولذلن لال بعض 
 .(ٕ)الحكماء: أشرؾ الحركات الصبلة، وأنفع السكنات الصٌام"

وهذه صفات  ، ٌَْعِملُوَن { َمعَانًِ عبادة هللا وشرابعه}َذِلَن بِؤَنَُّهْم لَْوٌم ال لال ابن كثٌر:" 
فإذا  ،ضراط حتى ال ٌسمع التؤذٌن :أتباع الشٌطان الذي "إذا سمع األذان أدبر وله ُحَصاص، أي

فإذا لضً التثوٌب ألبل حتى ٌخطر بٌن المرء  ،فإذا ثُّوِب بالصبلة أدبر ،لضً التؤذٌن ألبل
فإذا  ،حتى ٌظل الرجل إن ٌدري  كم صلَّى ،لما لم ٌكن ٌذكر ،كذااذكر  ،اذكر كذا :فٌمول ،وللبه

 .(ٗ)."(ٖ)فلٌسجد سجدتٌن لبل السبلم" ،وجد أحدكم ذلن
أي ذلن الفعل الذي ٌفعلونه وهو الهزإ والسخرٌة إنما كان لجهلهم  لال المراؼً:" 

بحمٌمة األدٌان وما أوجب هللا فٌها من تعظٌمه والثناء علٌه بما هو أهله، ولو كان عندهم عمل 
لخشعت للوبهم كلما سمعوا المإذن ٌكبر هللا تعالى وٌمجده بصوته الندى وٌدعو إلى الصبلة له 

ره، فهو ذكر مإثر فى النفوس ال تخفى محاسنه على من ٌعمل الحكمة فى والفبلح بمناجاته وذك
 .(٘)إرسال الشرابع وٌإمن باهلل العلى الكبٌر"

نفى عنهم العمل؛ لما لم ٌنتفعوا بما عملوا؛ وإال كانوا ٌعملون؛ وعلى  لال الماترٌدي:" 
[، لما لم ٓٔ :ُكنَّا فًِ أَْصَحاِب السَِّعٌِر{ ]الملن}َولَالُوا لَْو ُكنَّا نَْسَمُع أَْو نَْعِمُل َما  ذلن ٌخرج لوله:

{ ]البمرة ًٌ [ اآلٌة: إنا نعلم أنهم 2ٔٔ :ٌنتفعوا بما سمعوا به وعملوا، وكذلن لوله: }ُصمٌّ بُْكٌم ُعْم
كانوا ٌبصرون وٌسمعون؛ لكن نفً عنهم لما لم ٌنتفعوا بالبصر والسمع واللسان؛ كمن لٌس له 

 ذلن فً األصل.
تمنعهم عن فهم ما  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وجها آخر: وهو أن شدة بؽضهم وحسدهم لنبٌنا دمحم وٌحتمل 

 .(ٙ)فكانوا كمن لٌس لهم ذلن رأسا " -خوطبوا به، وتحول بٌنهم وبٌن معرفة ذلن 
 الفوابد:

 تحرٌم مواالة من اتخذ دٌننا هزوا. -ٔ
نه وٌتبعون الهوى كؤنهم فً اإلخبار بؤن الذٌن ال ٌستفٌدون من العمل وٌعرضون ع -ٕ

ٌْتُْم إلى الصَّبلَةِ اتََّخذُوَها ُهُزًوا َولَِعبًا َذِلَن بِؤَنَُّهْم لَْوٌم الَّ  حكم فالدي العمل، لال تعالى: َوإِذَا نَاَد
 [.1ٌَْ٘عِملُوَن ]المابدة:

فهإالء األعداء ٌسخرون من األذان، ومن الصبلة، ومن العبادة، وٌتخذونها هزوا ولعبا 
وسخرٌة، ألنهم لوم ال ٌعملون معنى العبادة، وال معنى شرع هللا، والصبلة أكرم شًء وأفضله 

 لمن ٌعمل وٌعلم.
وهذه صفات أتباع الشٌطان الذي "إذا سمع األذان أدبر وله حصاص، أي: ضراط حتى  

 .(2)ال ٌسمع التؤذٌن .. "
ولٌس عنده هًدى؛ لموله ومنها: أن كل من خالؾ الحك، وما أنزل هللا فلٌس بعالل،  -ٖ

 تعالى: }َذِلَن بِؤَنَُّهْم لَْوٌم الَّ ٌَْعِملُوَن{ .

                                                           

 .ٖٖٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .11ٖ/ٕٔمفاتٌح الؽٌب: (ٕ)
 .من طرٌك ابن إسحاق ٖٓٗ/ٕ، والبٌهمً 2ٖ٘-2ٖٗ/ٔ( ، والدارلطنً 2ٕٔٔأخرجه ابن ماجه )(ٖ)
 .ٓٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .2ٗٔ-ٙٗٔ/ٙتفسٌر المراؼً: (٘)
 .2ٗ٘/ٖتفسٌر الماترٌدي: (ٙ)
 .ٓٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
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؛ فلعدم انتفاعهم بعمولهم نفى هللا -وإن كان عندهم عمل إدران  -عمل رشد:والمراد هنا
 عنهم العمل.

 
 المرآن

ٌْنَا َوَما أُْنِزَل ِمْن لَْبُل َوأَنه  }لُْل ٌَا أَْهَل اْلِكتَاِب َهْل تَْنِمُموَن ِمنها إَِّله أَْن آَمنها بِاّلِلهِ  َوَما أُْنِزَل إِلَ
 [9٘ :({ ]المائدة9٘أَْكثََرُكْم فَاِسمُوَن )

 التفسٌر:
لهإالء المستهزبٌن من أهل الكتاب: ما تَِجُدونه مطعنًا أو عٌبًا هو دمحمة  -أٌها الرسول-لل 

ن لبلنا، وإٌماننا بؤن أكثركم خارجون عن لنا: من إٌماننا باهلل وكتبه المنزلة علٌنا، وعلى من كا
 الطرٌك المستمٌم!

 سبب النزول:
نفر من الٌهود، فٌهم: أبو ٌاسر  -ملسو هيلع هللا ىلص  -:" أتى رسول هللا -رضً هللا عنه-لال ابن عباس 

بن أخطب، ورافع بن أبً رافع، وعازر، وزٌد، وخالد، وأزار بن أبً أزار، وأشٌع، فسؤلوه 
ه من الرسل، لال: "أإمن باهلل وما أنزل إلٌنا وما أنزل إلى إبراهٌم وإسماعٌل عمن ٌإمن ب

وإسحاق وٌعموب واألسباط وما أوتً موسى وعٌسى وما أوتً النبٌون من ربهم ال نفرق بٌن 
أحد منهم ونحن له مسلمون"، فلما ذكر عٌسى جحدوا نبوته ولالوا: ال نإمن بمن آمن به؛ فؤنزل 

ٌْنَا َوَما أُْنِزَل ِمْن لَْبلُ  هللا فٌهم: }لُلْ  ِ َوَما أُْنِزَل إِلَ  َوأَنَّ ٌَاأَْهَل اْلِكتَاِب َهْل تَْنِمُموَن ِمنَّا إِالَّ أَْن آَمنَّا بِاّللَّ
 .]ضعٌؾ[(ٔ)أَْكثََرُكْم فَاِسمُوَن{"

لهإالء  -أٌها الرسول-[، أي:" لل 5٘ :لوله تعالى:}لُْل ٌَا أَْهَل اْلِكتَاِب{ ]المابدة 
 .(ٕ)المستهزبٌن من أهل الكتاب"

 .(ٖ)لل ٌا دمحم للٌهود والنصارى" لال مكً:أي:" 
لهإالء الذٌن اتخذوا دٌنكم  هزًوا ولعبًا من أهل  ،لل ٌا دمحم لال ابن كثٌر:أي:" 
 .(ٗ)الكتاب"
نَا َوَما أُْنِزَل ِمْن لَْبُل{ ]المابدةلوله تعالى:}َهْل تَْنِمُموَن ِمنَّا إِالَّ أَْن آَمنَّ   ٌْ ِ َوَما أُْنِزَل إِلَ  :ا بِاّللَّ

[، أي:" هل تعٌبون علٌنا من شىء وتكرهوننا ألجله، إال إٌماننا باهلل وكتبه المنزلة علٌنا، 5٘
 .(٘)وعلى من كان لبلنا"

ً من األشٌاء إال إٌماننا باهلل وإلرارنا  لال مكً:"  هل ]تكرهون[ منا وتجدون علٌنا شٌبا
 .(ٙ)به، وبما أنزل إلٌنا، وبما أنزل من لبل أي: التوراة واإلنجٌل وجمٌع الكتب؟"

وإذ  ،هل تكرهون منا أو تجدون علٌنا فً شًء إذ تستهزبون بدٌننا لال الطبري:أي:" 
إال أن صدلنا  :ٌمول ،أنتم إذا نادٌنا إلى الصبلة اتخذتم نداءنا ذلن هزًوا ولعبًا، إال أن آمنا باهلل 

وما أنزل إلى أنبٌاء هللا من الكتب  ،وبما أنزل إلٌنا من عند هللا من الكتاب ،وألررنا باهلل فوحدناه
 .(2)من لبل كتابنا"

                                                           

ومن طرٌمه الطبري فً "جامع -( 1ٓٔ/ ٖ"الدر المنثور" )أخرجه ابن إسحاق فً "المؽازي"؛ كما فً (ٔ)
: ثنً دمحم بن أبً دمحم  ٗٙٔٔ/ ٗ( :ص5٘٘ٙ، وابن أبً حاتم فً "تفسٌره" )ٖٗٗ/ٓٔ(:ص5ٕٕٔٔالبٌان" )

 عن عكرمة أو سعٌد بن جبٌر عن ابن عباس به.
 للنا: وسنده ضعٌؾ؛ لجهالة دمحم هذا كما تمدم مراراً.

 ( وزاد نسبته البن المنذر وأبً الشٌخ.2ٓٔ/ ًٖ "الدر المنثور" )والحدٌث ذكره السٌوطً ف
 .1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .25ٔٔ/ٖالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٖ)
 .ٕٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .1ٔٔ، والتفسٌر المٌسر:2ٗٔ/ٙانظر: تفسٌر المراؼً: (٘)
 .25ٔٔ/ٖالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٙ)
 .ٖٖٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (2)
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ب إال إٌماننا باهلل، وبكتبه السابمة والبلحمة، أي: هل لنا عندكم من العٌ لال السعدي:" 
 .(ٔ)وبؤنبٌابه المتمدمٌن والمتؤخرٌن ؟"

 .(ٕ)لال البؽوي:" أي: إنما كرهتم إٌماننا وأنتم تعلمون أنا على حك" 
 ،هل لكم علٌنا مطعن أو عٌب إال هذا ؟ وهذا لٌس بعٌب وال مذمة :أي لال ابن كثٌر: 

ِ اْلعَِزٌِز اْلَحِمٌِد {  :فً لوله فٌكون االستثناء منمطعًا  كما } َوَما نَمَُموا ِمْنُهْم إاِل أَْن ٌُْإِمنُوا بِاّللَّ
ُ َوَرُسولُهُ ِمْن فَْضِلِه { ]التوبة :[ وكموله1 :]البروج [ وفً 2ٗ :} َوَما نَمَُموا إاِل أَْن أَْؼنَاُهُم َّللاَّ

 .(ٗ)"(ٖ)«ًرا فؤؼناه هللاما ٌنمم ابن َجمٌل إال أن كان فمٌ» :الحدٌث المتفك علٌه
أي: كٌؾ تطعنون علٌنا وتعٌبون، وأنتم ممن لد دعوتم إلى اإلٌمان  لال الماترٌدي:" 

باهلل، واإلٌمان بما أنزل فً الكتب، وأنتم ممن لد أوتٌتم الكتاب، وفً كتابكم اإلٌمان باهلل، 
 .(٘)واإلٌمان بالكتب كلها؛ فكٌؾ تنكرون اإلٌمان بذلن كله، وتعٌبون علٌنا؟!"

 .(ٙ)كراهة الشًء" لال الزجاج:" معنى نممت بالؽت فً 
 ٌمال: نمم ونمم علٌه نممة إذا أنكر ما فعله وسخط علٌه ولتضمٌن النممة لال الراؼب:" 

 .(2)السخط واإلنكار استعمل فً كل واحد منهما على االنفراد"
نمَمُت علٌن كذا أنِمم  وبه لرأه المرأة من أهل الحجاز والعراق وؼٌرهم و   :والعرب تمول

ومنه لول عبد هللا بن لٌس   ،تان  وال نعلم لاربًا لرأ بهما  بمعنى وجدت وكرهتلؽ ،نِممت أنِمم 
 : (1)الرلٌات 

 (5)َما نَمَُموا ِمْن بَنًِ أَُمٌَّةَ إاِل                أَنَُّهْم ٌَْحلُُموَن إِْن َؼِضبُوا
والفصٌح  . لال الزمخشري:"(ٓٔ)بفتح الماؾ« تنممون»ولرأ الحسن، واألعمش:  

 .(ٔٔ)كسرها"
بفتح « أنزل»بضم الهمزة، وكذلن فً الثانً، ولرأ أبو نهٌن:« أنزل»ولرأ الجمهور:
 .(ٕٔ)الهمزة والزاي فٌهما

[، أي:" وإٌماننا بؤن أكثركم خارجون عن 5٘ :لوله تعالى:}َوأَنَّ أَْكثََرُكْم فَاِسمُوَن{ ]المابدة
 .(ٖٔ)الطرٌك المستمٌم"
 .(ٗٔ)ة"ٌعنً: عصا لال مماتل:"

 .(ٔ)"أي: وهل تنممون منا إال أن أكثركم فاسمون؟" لال مكً: 

                                                           

 .2ٖٕتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .2٘/ٖتفسٌر البؽوي: (ٕ)
( من حدٌث أبً هرٌرة ، 51ٖ( ورواه مسلم فً صحٌحه برلم )1ٙٗٔرواه البخاري فً صحٌحه برلم )(ٖ)

 .رضً هللا عنه
 .ٕٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .1ٗ٘/ٖتفسٌر الماترٌدي: (٘)
 .1ٙٔ/ٕمعانً المرآن: (ٙ)
 .12ٖ/٘تفسٌر الراؼب األصفهانً: (2)
، واللسان )نمم( ، من لصٌدته التً لالها لعبد الملن بن  2ٓٔ:  ٔ، ومجاز المرآن ألبً عبٌدة  2ٓدٌوانه : (1)

، وبعد البٌت : وأنَُّهْم َمْعِدَن الُملُوِن ، فبَل ...  1ٓ - 2ٙ:  ٘مروان ، فً خبر طوٌل ذكره أبو الفرج فً األؼانً 
ٌِْهُم العََربُ تَْصلُُح إ  ال َعلَ

ٌِْه الَولَاُر والُحُجبُ   إِن الفَنٌِك الَِّذي أَبُوهُ أَبُو ... العَاِصً ، َعلَ
 َخِلٌفَةُ هللاِ فَْوَق ِمْنبَِره ... َجفَّْت بِذَاَن األْلبلُم والُكتُبُ 

 .ٌَْعتَِدُل التَّاُج فَْوَق َمْفِرلِِه ... َعلَى َجبٌٍِن كؤَنّهُ الذََّهب
 .ٖٗٗ-ٖٖٗ/ٓٔر: تفسٌر الطبري:انظ (5)
 .ٕٙ٘/ٔ، وزاد المسٌر:ٓ٘ٙ/ٔانظر: الكشاؾ:  (ٓٔ)
 .ٓ٘ٙ/ٔالكشاؾ: (ٔٔ)
 .ٕٓٔ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (ٕٔ)
 .1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .11ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗٔ)
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 .(ٕ)أي: بفسمكم نممتم ذلن علٌنا" لال ابن ابً زمنٌن:" 
 .(ٖ)خارجون عن الطرٌك المستمٌم" :أي ،وآمنا بؤن أكثركم فاسمون :أي لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗ)ٌعنً: لم تإمنوا لفسمكم، وعصٌانكم" لال السمرلندي:" 
ومع هذا فؤكثركم خارجون عن طاعة هللا، متجربون على معاصٌه،  السعدي:أي:" لال 

 -السكوت، فلو كان عٌبكم وأنتم سالمون من الفسك، وهٌهات ذلن  -أٌها الفاسمون-فؤولى لكم 
 .(٘)لكان الشر أخؾ من لدحكم فٌنا مع فسمكم"

 .(ٙ)ب األموال"لال البؽوي:" ألنكم فسمتم بؤن ألمتم على دٌنكم لحب الرٌاسة وح 
أي: كٌؾ تطعنون علٌنا وتعٌبون، وأنتم ممن لد دعوتم إلى اإلٌمان  لال الماترٌدي:" 

باهلل، واإلٌمان بما أنزل فً الكتب، وأنتم ممن لد أوتٌتم الكتاب، وفً كتابكم اإلٌمان باهلل، 
  . (2)واإلٌمان بالكتب كلها؛ فكٌؾ تنكرون اإلٌمان بذلن كله، وتعٌبون علٌنا؟!"

لال الزجاج:" المعنى: هل تكرهون منا إال إٌماننا وفسمكم، أي إنما كرهتم إٌماننا وأنتم 
تعلمون أنا على حك ألنكم فسمتم، بؤن ألمتم على دٌنكم لمحبتكم الرٌاسة، وكسبكم بها 

 .(1)األموال"
}َوَما لال ابن عطٌة:" وهذه اآلٌة من المحاورة البلٌؽة الوجٌزة، ومثلها لوله تعالى:  

ِ اْلعَِزٌِز اْلَحِمٌِد{ ]البروج [، ونظٌر هذا الؽرض فً االستثناء 1 :نَمَُموا ِمْنُهْم إاِلَّ أَْن ٌُْإِمنُوا بِاّللَّ
 :(5)لول النابؽة

 (ٓٔ)وال عٌب فٌهم ؼٌر أن سٌوفهم                  بهن فلول من لراع الكتابب"
 .(ٔٔ)أي: لٌس فٌهم عٌب 

 :(ٕٔ)[، وجوه5٘ :أَْكثََرُكْم فَاِسمُوَن{ ]المابدة }َوأَنَّ  :عطؾ لولهوفً 
}أن آمنا{، بمعنى: وما تنممون منا إال الجمع بٌن إٌماننا وبٌن :أحدها: أن ٌعطؾ على

تمردكم وخروجكم عن اإلٌمان، كؤنه لٌل: وما تنكرون منا إال مخالفتكم حٌث دخلنا فً دٌن 
 اإلسبلم وأنتم خارجون منه. 

 والثانً: أن ٌكون على تمدٌر حذؾ المضاؾ، أى: واعتماد أنكم فاسمون. 
والثالث: أن ٌعطؾ على المجرور، أى: وما تنممون منا إال اإلٌمان باهلل وبما أنزل وبؤن 

 أكثركم فاسمون. 
، أى: وما تنممون منا إال اإلٌمان مع أن «مع»بمعنى « الواو»والرابع: وٌجوز أن تكون 

 . فاسمون أكثركم
والخامس: وٌجوز أن ٌكون تعلٌبل معطوفا على تعلٌل محذوؾ، كؤنه لٌل: وما تنممون منا 

 إال اإلٌمان، لملة إنصافكم وفسمكم واتباعكم الشهوات. 
 .(ٖٔ)لال الزمخشري:"وٌدل علٌه تفسٌر الحسن: بفسمكم نممتم ذلن علٌنا"

                                                                                                                                                                      

 .25ٔٔ/ٖالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٔ)
 .ٖ٘/ٕتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (ٕ)
 .ٕٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٕٓٗ/ٔبحر العلوم: (ٗ)
 .2ٖٕتفسٌر السعدي: (٘)
 .2٘/ٖتفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .1ٗ٘/ٖتفسٌر الماترٌدي: (2)
 .1ٙٔ/ٕمعانً المرآن: (1)
 .ٔٙٔ، وإعجاز المرآن:  1ٓٗ، والصناعتٌن: ٘ٗ/ٕ، والعمدة: ٔٔٔ، وكتاب البدٌع: ٔٔدٌوانه: . (5)
 .ٕٓٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٓٔ)
 .٘ٙٔانظر: ؼرٌب المرآن البن لتٌبة: (ٔٔ)
 .ٔ٘ٙ-ٓ٘ٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٕٔ)
 ٔ٘ٙ/ٔ.الكشاؾ: (ٖٔ)
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تموٌم معنى األلفاظ لال ابن عطٌة:" وهذا الكبلم صحٌح فً نفسه لكنه ؼٌر مؽن فً 
...ولوله تعالى: }وأن أكثركم فاسمون{، هو عند أكثر المتؤولٌن معطوؾ على لوله: أن آمنا 

 .(ٔ)فٌدخل كونهم فاسمٌن فٌما نمموه"
لؽة: الخروج عن الشًء، أو المصد، وهو الخروج عن الطاعة، والفسك:  «الفسك»و

د فسمت الرطبة من لشرها، وفسك فبلن ل :إذا خرجت الرطبة من لشرها :الفجور، والعرب تمول
 ً إذا اتسع فٌها، وهّون على نفسه، واتسع بركونها لها، لم ٌضٌّمها علٌه، ورجل  :فً الدنٌا فسما

تصؽر فاسمة، لخروجها من جحرها على  :دابم الِفْسك، والفوٌسمة الفؤرة :فاسك، وفسٌك وفَُسك
 .  (ٕ)الناس وإفسادها، والتفسٌك ضّد التّعدٌل

اصطبلًحا: فمد تنوعت عبارات العلماء فً ذلن، على النحو  «الفسك»وأما الممصود بـ 
 اآلتً: 

أن الفسك فً عرؾ االستعمال الشرعً: الخروج من طاعة هللا ـ عز وجل ـ فمد  -أوال:
، والمرطبً (ٗ)، والطبري(ٖ)ٌمع على من خرج بكفر، وعلى من خرج بعصٌان. لاله ابن عطٌة

(٘) . 
أي بما  ،[5٘ :}بَِما َكانُوا ٌَْفُسمُوَن {]سورة البمرة:ابن عباس فً لولهعن ولد روي " 

 .(ٙ)بعُدوا عن أمري"
لال الشوكانً:عن هذا التعرٌؾ:" وهذا هو أنسب بالمعنى اللؽوي، وال وجه لمصره  

 .(2)على بعض الخارجٌن دون بعض " 
 :فسمت الرطبة :تمول العربولال ابن كثٌر: والفاسك: هو الخارج عن الطاعة.  -والثانً:

 . (1)فوٌسمة، لخروجها عن ُجْحرها للفساد :إذا خرجت من لشرتها؛ ولهذا ٌمال للفؤرة
"خمس فواسك ٌُمتلن فً الحل  :وثبت فً الصحٌحٌن، عن عابشة أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال 
 .(5)الؽراب، والحدأة، والعمرب، والفؤرة، والكلب العمور" :والحرم

 .(ٓٔ)" الفاسك الخارج عن أمر هللا بارتكاب الكبٌرة "  :ولال البٌضاوي -والثالث:
ولال األلوسً: "الفسك شرًعا: خروج العمبلء عن الطاعة، فٌشمل الكفر ودونه  -والرابع:

من الكبٌرة والصؽٌرة، واختص فً العرؾ واالستعمال بارتكاب الكبٌرة، فبل ٌطلك على 
 . (ٔٔ)ا بمرٌنة " ارتكاب اآلخرٌن إال نادرً 

أعّم من  –ندرن عموم مصطلح الفسك، فهو فً األصل  :ومن خبلل التعرٌفات السابمة 
إذ ٌشمل الكفر وما دونه من المعاصً، ولكن خّصه العرؾ بمرتكب الكبٌرة، ولذا  (ٕٔ)-الكفر 

                                                           

 .ٕٓٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔ)
( ، 1ٙ٘( ، والمصباح المنٌر للفٌومً ص )ٕٓ٘/ٕ( ومعجم مماٌٌس اللؽة )1ٖٓ/ٓٔ( انظر : اللسان )ٔ)

 ( .2ٕ٘( ، ومفردات الراؼب ص )ٕٓ٘/ٗوترتٌب الماموس المحٌط للزاوي )
 (.٘٘ٔ/ٔ(  تفسٌر ابن عطٌة)ٕ)
 .ٕٔٔ/ٔانظر: المحرر الوجٌز: (ٖ)
 .ٓٔٗ-5ٓٗ/ٔ( أنظر: تفسٌره: ٖ)
 (.ٕ٘ٗ/ٔ( تفسٌر المرطبً)ٖ)
 .ٓٔٗ-5ٓٗ/ٔ(:ص2ٔ٘(أخرجه الطبري)ٖ)
 ( . 2٘/ٔ( فتح المدٌر )ٗ)
 .5ٕٓ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 1)
 (.51ٔٔ( وصحٌح مسلم برلم )ٖٖٗٔ(صحٌح البخاري برلم )5)
 ( . ٖٔٔ/ٔ(وانظر :تفسٌر أبً السعود )ٔٗ/ٔتفسر البٌضاوي ) -(٘)
 (.ٕٓٔ/ٔ(  تفسٌر األلوسً )ٙ)
( ، ونزهة األعٌن النواظر البن الجوزي 2ٕ٘( ، ومفردات الراؼب ص )ٖٙ/ٔ( انظر : تفسٌر ابن كثٌر )2)
 ( . 5ٖٙ( ، والكلٌّات للكفوي ص:)2ٕ/ٕ)
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" والفسك ٌمع بالملٌل من الذنوب والكثٌر، ولكن تعورؾ فٌما كان  :ٌمول الراؼب األصفهانً
 .(ٔ)كثٌراً"

 الفوابد:
التمرٌع ألهل الكتاب والتندٌد بباطلهم ومخازٌهم، إذ أن المرآن الكرٌم لد شنع بؤهل  -ٔ

 الكتاب ودحض شبهاتهم وأؼالٌطهم.
 مسلمٌن.شعور الٌهود بفسمهم وبعد ضبللهم جعلهم ٌعملون على إضبلل الأن -ٕ
صلى هللا -أن لهذه األمة لٌراطان من األجر؛ إلٌمانهم بموسى وعٌسى مع إٌمانهم بدمحم  -ٖ

؛ ألن التصدٌَك َعَمٌل، وٌدل على ذلن لوله تعالى: }لُْل ٌَا أَْهَل اْلِكتَاِب َهْل تَْنِمُموَن ِمنَّا -علٌه وسلم
ٌْنَا  ِ َوَما أُْنِزَل إِلَ  [.5َ٘وَما أُْنِزَل ِمْن لَْبُل َوأَنَّ أَْكثََرُكْم فَاِسمُوَن{ ]المابدة: إِالَّ أَْن آَمنَّا بِاّللَّ

ؼٌُر العرؾ فً ولتنا مثل لوله تعالى فً  -ملسو هيلع هللا ىلص-أن العُرؾ فً الفاسك فً زمان النبً  -ٗ
ٌَْؾ [، ولوله تعالى فً الٕٓٔالكفار: }َوإِْن َوَجْدنَا أَْكثََرُهْم لَفَاِسِمٌن{ ]األعراؾ:  مشركٌن: }َك

ِ{ إلى لوله: }َوأَْكثَُرُهْم فَاِسمُوَن{ ]التوبة:  [ ومثل لوله فً الٌهود: 1ٌَُكوُن ِلْلُمْشِرِكٌَن َعْهٌد ِعْنَد َّللاَّ
 [. 1ٔ[ ولوله فٌهم: }َولَِكنَّ َكثًٌِرا ِمْنُهْم فَاِسمُوَن{ ]المابدة: 5٘}َوأَنَّ أَْكثََرُكْم فَاِسمُوَن{]المابدة: 

دالةٌ على أن فً الكفار المصرحٌن من ال ٌستِحكُّ أن ٌَُسمَّى  -كما ترى-النصوص  فَهِذهِ 
فاسماً، فدلَّ ذِلَن على أن ثَمَّ ُعرفاً فً اسم الفاسك ؼٌَر هذا العرِؾ الذي اصطلح علٌه المتؤخرون، 

 وؼٌر الحمٌمة اللؽوٌة.
، وفٌما ٌؤتً بعض ضرورة عدم الخلط بٌن مفهوم الفسك عند أهل السنة، ومخالفٌهم -٘

 التنبٌهات على ذلن:
إن مرتكب الكبٌرة عند أهل السنة مع أنه فاسك بكبٌرته، إال أنه ال ٌخرج من  -أوال:

اإلٌمان بالكلٌة، فٌمكن اجتماع اإلٌمان مع هذا الفسك األصؽر ـ كما هو ممرر عند أهل السنة ـ، 
هللا تعالى، إن شاء ؼفر له برحمته، وإن ، وأمره إلى (ٕ)ومن ثم فهو مإمن بإٌمانه فاسك بكبٌرته

شاء عذبه بعدله، ومآله إلى الجنة فٌما بعد؛ فؤهل السنة متفمون على أن فساق أهل الملة ـ وإن 
 .(ٖ)دخلوا النار، أو استحموا دخولها ـ فإنهم البد أن ٌدخلوا الجنة

عة: أن الدٌن ومن أصول أهل السنة والجما " ٌمول ابن تٌمٌة ـ ممرًرا هذه المسؤلة ـ 
واإلٌمان لول وعمل، لول الملب واللسان،وعمل الملب والجوارح، وأن اإلٌمان ٌزٌد بالطاعة 
وٌنمص بالمعصٌة، وهم مع ذلن ال ٌكفرون أهل المبلة بمطلك المعاصً والكبابر كما ٌفعله 

ًَ لَ  ٌء الخوارج، بل األخوة اإلٌمانٌة ثابتة مع المعاصً، كما لال سبحانه: }فََمْن ُعِف ًْ هُ ِمْن أَِخٌِه َش
}َوإِْن َطابِفَتَاِن ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن اْلتَتَلُوا فَؤَْصِلُحوا  :[، ولال سبحانه21ٔ :فَاتِّبَاعٌ بِاْلَمْعُروِؾ{]البمرة

ٌْنَُهَما فَإِْن بَؽَْت إِْحَداُهَما َعلَى اأْلُْخَرى فَمَاتِلُوا الَّتًِ تَْبِؽً َحتَّى تَِفًَء إِلَى أَْمرِ  ِ فَإِْن فَاَءْت  بَ َّللاَّ
َ ٌُِحبُّ اْلُمْمِسِطٌَن] ٌْنَُهَما بِاْلعَْدِل َوأَْلِسُطوا إِنَّ َّللاَّ ٌَْن 5فَؤَْصِلُحوا بَ [إِنََّما اْلُمْإِمنُوَن إِْخَوةٌ فَؤَْصِلُحوا بَ

ٌُْكْم{]الحجرات  [.  ٓٔ،5 :أََخَو
ونه فً النار، كما تمول المعتزلة، وال ٌسلبون الفاسك الملًّ اإلسبلم بالكلٌة، وال ٌخلد -ثانٌا:

 [ . 5ٕ :بل الفاسك ٌدخل فً اسم اإلٌمان المطلك كما فً لوله: }فَتَْحِرٌُر َرلَبٍَة ُمْإِمنٍَة{ ]النساء
ولد ال ٌدخل فً اسم اإلٌمان المطلك كما فً لوله تعالى: " إِنََّما اْلُمْإِمنُوَن الَِّذٌَن إِذَا  -ثالثا:

ُ َوِجلَ  ٌِْهْم آٌَاتُهُ َزاَدتُْهْم إٌَِماناً{]األنفالذُِكَر َّللاَّ [، ولوله صلى هللا علٌه ٕ :ْت لُلُوبُُهْم َوإَِذا تُِلٌَْت َعلَ
انًِ ِحٌَن ٌَْزنًِ َوُهَو ُمْإِمٌن، َواَل ٌَْسِرُق ِحٌَن ٌَْسِرُق َوُهَو ُمْإِمٌن، َواَل ٌَْشَرُب  وسلم: " اَل ٌَْزنًِ الزَّ

ٌِْه فٌَِها أَْبَصاَرُهْم ِحٌَن  اْلَخْمَر ِحٌَن ٌَْشَربُ  َوُهَو ُمْإِمٌن َواَل ٌَْنتَِهُب نُْهبَةً ذات شرؾ ٌَْرفَُع النَّاُس إِلَ

                                                           

 (. 2ٕ٘( المفردات ص )1)
للحكم العام المطلك،فنطلك المول بنصوص الوعٌد والتكفٌر والتفسٌك ، وال نحكم للمعٌن بدخوله  (هذا بالنسبةٕ)

فً ذلن العام حتى ٌموم فٌه الممتضً الذي ال معارض له. انظر:مجموع فتاوى ابن 
 (.55ٗ/1ٕ(،)1ٗٗ/ٗ(،)ٕٖٖ/ٓٔتٌمٌة)

 (.   1ٙٗ/ٗ(انظر:مجموع الفتاوى البن تٌمٌة )ٖ)
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، ونمول: هو مإمن نالص اإلٌمان، أو مإمن بإٌمانه، فاسك بكبٌرته، فبل (ٔ)ٌَْنتَِهبَُها َوُهَو ُمْإِمٌن"
 .(ٕ)ٌعطً االسم المطلك، وال ٌسلب مطلك االسم 

ً ٌنافً كمال اإلٌمان الواجب، وهذا الفسك ٌمكن اجتماعه مع فارتكاب  الكبٌر ٌعّد فسما
اإلٌمان، وصاحبه متعّرض للوعٌد، فؤهل السنة ٌمولون بجواز التبعض فً االسم والحكم، بمعنى 
أن ٌكون مع الرجل بعض اإلٌمان ال كله، وٌثبت له من حكم أهل اإلٌمان وثوابهم بحسب ما 

 .(ٖ)ن العماب بحسب ما علٌه معه، كما ٌثبت له م
 وإذا تمرر مفهوم الفسك عند أهل السنة، فإننا نورد مفهومه عند المخالفٌن: 

 أوال: األشاعرة:
فؤما األشاعرة: فنجد فٌهم من ٌجعل الفاسك الملً مإمنًا بإطبلق، وٌعتبرونه مإمنًا حمًا،  

ً بالجنان وإن أخّل بشًء من  :-وهو اآلمدي  –كما لال أحدهم  " فعلى هذا مهما كان مصدلا
األركان، فهو مإمن حمّاً، وانتفاء الكفر عنه واجب، وإن صح تسمٌته فاسماً بالنسبة إلى ما أخّل 

 . (ٗ)به من الطاعات، وارتكب من المنهٌّات  " 
 .(٘)وسمى اإلٌجً مرتكب الكبٌرة مإمناً بإطبلق  
الكبٌرة ـ عند أهل السنة ـ ال ٌعطً اإلٌمان المطلك، فبل ٌمال وبجدر المول بؤن مرتكب  

عن الزانً، أو شارب الخمر ـ مثبًل ـ: إنه مإمن بإطبلق، ولكن نمٌده، فنمول: مإمن بإٌمانه 
 فاسك بكبٌرته، أو مإمن نالص اإلٌمان.

ك فً " ما أعلم لوماً أحم :تلن الممولة، فمال –رحمه هللا  –ولد عاب إبراهٌم النخعً  
 . (ٙ)مإمن ضاّل، ومإمن فاسك" :رأٌهم من هذه المرجبة ؛ ألنهم ٌمولون

وعلى كّلٍ فإن ممالة أولبن األشاعرة متفرعة من لول جمهورهم بؤن اإلٌمان هو  
 التصدٌك، حٌث أخرجوا األعمال عن مسمى اإلٌمان.

 ثانٌا: المعتزلة:
السابمة، فالفاسك عندهم لٌس وأما المعتزلة: فمفهوم الفسك عندهم على عكس الممالة  

مإمنًا، كما أنه لٌس كافًرا، بل هو فً منزلة بٌن المنزلتٌن، ولم ٌمل أحد من المعتزلة بإٌمان 
 .(2)مرتكب الكبٌرة سوى األصم

" صاحب الكبٌرة له اسم بٌن االسمٌن، وحكم بٌن  :ٌمول عبد الجبار الهمدانً المعتزلً 
، وال اسمه اسم المإمن، وإنما ٌسمى فاسماً، وكذلن فبل ٌكون الحكمٌن، ال ٌكون اسمه اسم الكافر

 .(1)حكمه حكم الكافر، وال حكم المإمن، بل ٌفرد له حكم ثالث، وهو المنزلة بٌن المنزلٌتن "
 ولما كان مرتكب الكبٌرة ـ عندهم ـ فاسمًا ؼٌر مإمن، لذا حكموا علٌه بالخلود فً النار.

" والذي ٌدل على أن الفاسك ٌُخلّد فً النار، وٌُعذّب فٌها  :وكما لال عبد الجبار المعتزلً
أبداً ما ذكرناه من عمومات الوعٌد، فإنها كما تدل على أن الفاسك ٌفعل به ما ٌستحمه من 

 .(5)العموبة، تدل على أنه ٌُخلّد " 
 ثالثا: الزٌدٌة:

 .(ٓٔ)ذكرهولد تبع الزٌدٌةُ المعتزلة فً مفهوم الفسك، ووافمهوهم على ما سبك 
                                                           

 ( . 2ٙ( ومسلم ، كتاب اإلٌمان ، ح )2ٕ٘ٗومسلم ، كتاب المظالم ح ) ( أخرجه البخاريٖ٘)
 ( . ٙ٘ٔ-ٕ٘ٔ( العمٌدة الواسطٌة بشرح دمحم خلٌل هراس ص )ٗ٘)
 ( . ٗٗٔ( انظر : شرح األصفهانٌة : مخلوؾ ص )٘٘)
 ( . ٕٖٔ( ؼاٌة المرام فً علم الكبلم ص )ٙ٘)
 ( . 15ٖ( انظر : الموالؾ فً علِم الكبلم ص )2٘)
 ( . ٖٔٗ/ٔ( السنة لئلمام عبد هللا بن اإلمام أحمد حنبل )1٘)
 ( . ٖٖٖ/ٔ( انظر : مماالت اإلسبلمٌٌن )5٘)
 ( . 52ٙ( شرح األصول الخمسة ص )ٓٙ)
 ( . ٙٙٙ( شرح األصول الخمسة ص )ٔٙ)
لوم فً ( ومصباح الع2٘( انظر : مثبلً العمد الثمٌن فً معرفة رب العالمٌن للحسٌن بن بدر الدٌن ص )ٕٙ)

ًّ المٌوم للرصاص ، ص )  ( . ٕٓمعرفة الح
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 المرآن

ٌِْه َوَجعََل ِمْنهُ  ُ َوَؼِضَب َعلَ ِ َمْن لَعَنَهُ َّللاه ُم اْلِمَرَدةَ }لُْل َهْل أُنَبِّئُُكْم بَِشّرٍ ِمْن َذِلَن َمثُوبَةا ِعْنَد َّللاه
 [ٓٙ :({ ]المائدةٓٙ)َواْلَخنَاِزٌَر َوَعبََد الطهاُؼوَت أُولَئَِن َشرٌّ َمَكاناا َوأََضلُّ َعْن َسَواِء السهبٌِِل 

 التفسٌر:
للمإمنٌن: هل أخبركم بمن ٌُجاَزى ٌوم المٌامة جزاًء أشدَّ ِمن جزاء هإالء  -أٌها النبً-لل 
 الفاسمٌن؟

إنهم أسبلفهم الذٌن طردهم هللا من رحمته وَؼِضب علٌهم، وَمَسَخ َخْلمهم، فجعل منهم 
كان منهم ُعبَّاد الطاؼوت ]وهو كل ما ُعبِد المردة والخنازٌر، بعصٌانهم وافترابهم وتكبرهم، كما 

لمد ساء مكانهم فً اآلخرة، وضلَّ َسْعٌُهم فً الدنٌا عن الطرٌك  ،من دون هللا وهو راٍض[
 الصحٌح.

 سبب النزول:
لال مماتل:" لالت الٌهود للمإمنٌن: ما نعلم أحدا من أهل هذه األدٌان ألل حظا فً الدنٌا 

}لل هل أنببكم بشر من ذلن{، ٌعنى: المإمنٌن }مثوبة عند :-عز وجل -واآلخرة منكم. فؤنزل هللا
 .(ٔ): }من لعنه هللا{..."-ملسو هيلع هللا ىلص -هللا{، ٌعنً: ثوابا من عند هللا، لالت الٌهود: من هم ٌا دمحم؟ فمال النبً

  ِ أٌها -[، أي:" لل ٓٙ :{ ]المابدةلوله تعالى:}لُْل َهْل أُنَبِّبُُكْم بَِشّرٍ ِمْن َذِلَن َمثُوبَةً ِعْنَد َّللاَّ
 .(ٕ)للمإمنٌن: هل أخبركم بمن ٌُجاَزى ٌوم المٌامة جزاًء أشدَّ ِمن جزاء هإالء الفاسمٌن؟" -النبً

 .(ٖ)هل أخبركم بشر جزاء عند هللا ٌوم المٌامة مما تظنونه بنا ؟" :أي لال ابن كثٌر:" 
من نممتكم علٌنا، ولٌل: من شر لل هل أنببكم بشر من ذلن أي بشر  لال النحاس:أي:" 

 .(ٗ)ما ترٌدون لنا من المكروه"
لهإالء الذٌن اتخذوا دٌنكم هزًوا ولعبًا من الذٌن أوتوا الكتاب  ،ٌا دمحم ،لال الطبري:" لل 

بشر من ثواب ما تنِممون منا من إٌماننا  ،ٌا معشر أهل الكتاب ،من لبلكم والكفار  هل أنببكم 
 .(٘)وما أنزل من لبلنا من كتبه ؟" ،باهلل وما أنزل إلٌنا من كتاب هللا

ذكر أن إٌماننا باهلل وما أنزل إلٌنا إن كان شرا عندكم، فإنً أنببكم بما هو  لال الراؼب:" 
 .(ٙ)شر عالبة عند هللا منه"

 .(2): ثوابا عند هللا"مثوبة عند هللا{، ٌمول لال السدي:"} 
ٌٌْر ثََوابًا{  :ولرأ ،مثوبة الخٌر،  ومثوبة الشر   ،المثوبة، الثواب لال ابن زٌد:"  }َخ

 .(1)["ٗٗ :]سورة الكهؾ
 [، لوالن:ٓٙ :لوله تعالى:}بَِشّرٍ ِمْن ذَِلَن{ ]المابدةوفً  

 .(ٓٔ)، ومماتل(5)أحدهما: بشر من المإمنٌن، لاله ابن عباس
 .(ٔٔ)مما نممتم من إٌماننا، لاله الزجاجوالثانً: بشر 

لال ابن عطٌة:" ومشى المفسرون فً هذه اآلٌة على أن الذٌن أمر أن ٌمول لهم:هل  
وتوبع علٌه ولم ٌسند  (ٔ)أنببكم، هم الٌهود والكفار المتخذون دٌننا هزإا ولعبا، لال ذلن الطبري

                                                           

 .ٖٙ٘/ٔ، وانظر: زاد المسٌر:11ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .2ٕٗ/ٔإعراب المرآن: (ٗ)
 .ٖ٘ٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .12ٖ/٘تفسٌر الراؼب االصفهانً: (ٙ)
 .ٗٙٔٔ/ٗ(:صٓٙ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٖٙٗ/ٓٔ(:صٕٕٕٔٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٖٙ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (5)
 .11ٗ/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .12ٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٔٔ)
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فً ذلن إلى متمدم شٌبا، واآلٌة تحتمل أن ٌكون المول للمإمنٌن، أي لل ٌا دمحم للمإمنٌن هل 
أنببكم بشر من حال هإالء الفاسمٌن فً ولت الرجوع إلى هللا... وتحتمل اآلٌة أن ٌكون المول 

 .(ٕ)ٌع حالهم"للحاضرٌن من بنً إسرابٌل واإلشارة بـ}ذلن{ إلى إٌمان المإمنٌن وجم
على طرٌمة لول  ،والمثوبة مختصة باإلحسان، وضعت موضع العموبة على سبٌل التهكم

 :(ٖ)الشاعر
ٌْنهْم ضْرٌب َوِجٌعُ  ٌٍْل                تَِحٌَّةُ بَ ٌٍْل لَْد َدلَْفُت لََها بَِخ  َوَخ

ْرُهْم بِعََذابٍ  ، ٕٔأَِلٌٍم{ ]آل عمران:  أي: لٌس بٌنهم تحٌة لمنافاة الضرب للتحٌة، ومنه } فَبَّشِ
 .(ٗ) [ٕٗ، االنشماق:ٖٗالتوبة:

بسكون « أنببكم»لرأ الجمهور:} أنببكم{ بفتح النون وشد الباء، ولرأ ابن وثاب والنخعً 
 .(٘)النون وتخفٌؾ الباء من أنبؤ

بضم الثاء وسكون الواو، ولرأ ابن برٌدة واألعرج ونبٌح وابن « مثوبة»ولرأ أكثر الناس: 
 .(ٙ)بسكون الثاء وفتح الواو« ثوبةم»عمران 
ٌِْه{ ]المابدة  ُ َوَؼِضَب َعلَ [، أي:" إنهم أسبلفهم الذٌن طردهم ٓٙ :لوله تعالى:}َمْن لَعَنَهُ َّللاَّ

 .(2)هللا من رحمته وَؼِضب علٌهم"
 .(1)من أبعده هللا وأْسَحمه من رحمته  وؼضب علٌه" لال الطبري:أي:" 
ٌِْه { أي لال ابن كثٌر:"  ؼضبًا ال ٌرضً بعده  :أي: ]من[ أبعده من رحمته، }َوَؼِضَب َعلَ

 .(5)أبًدا"
 .(ٓٔ)وهو ممن أبعدهم هللا من رحمته وسخط علٌهم" لال الراؼب:أي:" 
 .(ٔٔ)وهم الٌهود، فإن لم ٌمتل ألر بالخراج وؼضب علٌه" لال مماتل:" 
 .(ٕٔ)الملعون هو المطرود عن الخٌرات" لال الماترٌدي:" 
لال أبو صالح عن ابن عباس: "من لعنه هللا بالجزٌة، وؼضب علٌه بعبادة العجل، فهم  

 .(ٖٔ)شر مثوبة عند هللا"
لال الزمخشري:" فإن للت: المعالبون من الفرٌمٌن هم الٌهود، فلم شورن بٌنهم فً  

فمٌل لهم: ٌزعمون أن المسلمٌن ضالون مستوجبون للعماب،  -لعنوا -العموبة؟ للت: كان الٌهود
 .(ٗٔ)من لعنه هللا شر عموبة فً الحمٌمة والٌمٌن من أهل اإلسبلم فً زعمكم ودعواكم"

                                                                                                                                                                      

 .ٖ٘ٗ/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٔٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٕ)
/ ٖ. ولد ورد منسوبًا له فً: "كتاب سٌبوٌه" 5ٌٗٔمال هو: عمرو بن معد ٌكرب الزبٌدي. كما فً: شعره  (ٖ)

 .5٘ٔ، و"الممتع فً صنعة الشعر" ٙ٘ٓٔ/ ٕ، و"العمدة" البن رشٌك ٓ٘ٔ، و"النوادر" ألبً زٌد ٓ٘
، ٖٔٗ/ ٗ، ٕٓ/ ٕ، و"الممتضب" ٕٖٕ/ ٕوأوردته المصادر التالٌة ؼٌر منسوب: "كتاب سٌبوٌه" 

، و"شرح 2ٖ٘/ ٖ، و"المحرر الوجٌز" 1ٖ٘، ٕٙٔ، و"مفردات ألفاظ المرآن" 1ٖٙ/ ٔو"الخصابص" 
؛ حٌث ذكر نسبته للشاعر ولم ٌجزم ٖٕٙ، 2ٕ٘/ 5، و"خزانة األدب" ٖٖ٘/ ٔ، و"التصرٌح" 1ٓ/ ٕالمفصل" 

 بذلن.
 .ٔ٘ٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٗ)
 .ٕٓٔ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (٘)
 .ٕٔٔ-ٕٓٔ/ٕمحرر الوجٌز:انظر: ال (ٙ)
 .1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .2ٖٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .12ٖ/٘تفسٌر الراؼب االصفهانً: (ٓٔ)
 .11ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .5ٗ٘/ٕتفسٌر الماترٌدي: (ٕٔ)
 .ٖٙ٘/ٔزاد المسٌر:(ٖٔ)
 .ٕ٘ٙ/ٔالكشاؾ: (ٗٔ)
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[، أي:" وَمَسَخ َخْلمهم، فجعل ٓٙ :لوله تعالى:}َوَجعََل ِمْنُهُم اْلِمَرَدةَ َواْلَخنَاِزٌَر{ ]المابدة 
 .(ٔ)منهم المردة والخنازٌر"
 .(ٕ)"ومسخهم المردة والخنازٌر لال الراؼب:أي:"

 .(ٖ)مسخت من ٌهود" :لال مجاهد:"
 .(ٙ)فً شؤن المابدة" (٘)، والخنازٌر(ٗ)المردة فً شؤن الحٌتان لال مماتل:"

لٌل: وجعل منهم المردة أصحاب السبت، والخنازٌر كفار أهل مابدة  لال الزمخشري:"
عٌسى. ولٌل: كبل المسخٌن من أصحاب السبت، فشبانهم مسخوا لردة، ومشاٌخهم مسخوا 
خنازٌر، وروى أنها لما نزلت كان المسلمون ٌعٌرون الٌهود وٌمولون ٌا إخوة المردة والخنازٌر 

 .(2)فٌنكسون رءوسهم"
أهً مما مسخ هللا تعالى؟  ،سبل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن المردة والخنازٌر :د لالابن مسعولال  

فٌجعل لهم نَْسبل وال َعِمبًا وإن المردة  -لم ٌمسخ لوًما  :أو لال -فمال:إن هللا لم ٌهلن لوًما 
 .(1)والخنازٌر كانت لبل ذلن"

 ، ملسو هيلع هللا ىلص عن المردة والخنازٌروفً رواٌة أخرى عن ابن مسعود أٌضا:" سؤلنا رسول هللا 
ولكن هذا خلك  ،"ال إن هللا لم ٌلعن لوًما فٌمسخهم فكان لهم نسل :أهً من نسل الٌهود ؟ فمال

 .(5)جعلهم  مثلهم" ،فلما ؼضب هللا على الٌهود فمسخهم ،كان
عن ُعمَر بن كثٌر بن أفلح مولى أبً أٌوب وفً سبب مسخهم خنازٌر، فروي  

ثت أن المسخ فً بنً إسرابٌل من الخنازٌر، كان أن امرأة من بنً  :لال ،األنصاري "حّدِ
وكانوا لد  ،وكان فٌها َمِلن بنً إسرابٌل ،إسرابٌل كانت فً لرٌة من لرى بنً إسرابٌل

فجعلت تدعو  ،إال أّن تلن المرأة كانت على بمٌة من اإلسبلم متمسكة به ،استجمعوا على الهلكة
إنه ال بد لكم من أن تجاهدوا  :حتى إذا اجتمع إلٌها ناس فتابعوها على أمرها لالت لهم ،إلى هللا

وخرج إلٌها ذلن الملن  ،فاخرجوا فإنً خارجة. فخرجت ،وأن تنادوا لومكم بذلن ،عن دٌن هللا
ع الناس إلٌها :وانفلتت من بٌنهم. لال ،فمتل أصحابها جمٌعًا ،فً الناس  ،ودعت إلى هللا حتى تجمَّ

وأصٌبوا جمٌعًا وانفلتت من  ،فخرجوا وخرجت معهم ،أمرتهم بالخروج ،حتى إذا رضٌت منهم
فخرجوا  ،أمرتهم بالخروج ،بٌنهم. ثم دعت إلى هللا حتى إذا اجتمع إلٌها رجال واستجابوا لها

لو  ،سبحان هللا :وهً تمول ،فرجعت ولد أٌست ،وانفلتت من بٌنهم ،فؤصٌبوا جمٌعًا ،وخرجت
ًٌّ وناصرٌ  وأصبح أهل المرٌة ٌسعون  ،فباتت محزونة :لمد أظهره بَْعُد! لال ،كان لهذا الدٌن ول

الٌوم  :فمالت حٌن أصبحت ورأت ما رأت ،لد مسخهم هللا فً لٌلتهم تلن ،فً نواحٌها خنازٌرَ 
إال على ٌدْي فما كان مسخ الخنازٌر فً بنً إسرابٌل  :أعلم أن هللا لد أعزَّ دٌنه وأمر دٌنه! لال

 .(ٓٔ)تلن المرأة"

                                                           

 .1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .12ٖ/٘تفسٌر الراؼب االصفهانً: (ٕ)
 .5ٖٗ/ٓٔ(:صٕٕٕٗٔأخرجه الطبري) (ٖ)
الحٌتان هً: األسمان التً نهوا عن صٌدها ٌوم السبت فاصطادوها بالحٌلة فمال لهم هللا: كونوا لردة (ٗ)

 .خاسبٌن
 [.٘ٙلَُهْم ُكونُوا لَِرَدةً َخاِسبٌَِن{ ]البمرة : }َولَمَْد َعِلْمتُُم الَِّذٌَن اْعتََدْوا ِمْنُكْم فًِ السَّْبِت فَمُْلنَا  لال تعالى:

وأما المابدة فمد طلبها عٌسى من السماء واشترط علٌهم اإلٌمان باهلل وأال ٌرفعوا شٌبا منها فؤكلوا منها ثم (٘)
 .كفروا ورفعوا من المابدة فدعا علٌهم عٌسى: أن ٌلعنهم هللا كما لعن أصحاب السبت، فمسخهم هللا خنازٌر

 .11ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .ٖ٘ٙ/ٔالكشاؾ: (2)
 .(ٖٕٙٙصحٌح مسلم برلم )(1)
( وفً إسناده دمحم بن زٌد الكندي وهو مجهول ، وأبو 5ٖ٘/ٔ( ومسند أحمد )2ٖٓمسند الطٌالسً برلم )(5)

 .األعٌن العبدي ضعٌؾ
 .1ٖٗ/ٓٔ(:صٖٕٕٕٔأخرجه الطبري)(ٓٔ)
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كما ُمِسَخِت المردة  ،"الحٌات َمْسخ الجن :لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وروي عن ابن عباس:" 
 .(ٕ).  لال ابن كثٌر:"هذا حدٌث ؼرٌب جدا"(ٔ)والخنازٌر"

لوله تعالى: }وجعل{ هً بمعنى صٌر، ولال أبو علً فً كتاب الحجة لال ابن عطٌة:"و
، وهذه منه رحمه هللا نزعة اعتزالٌة، ألن لوله: }وعبد الطاؼوت{ تمدٌره (ٖ)«خلك»عنى هً بم

 .(ٗ)ومن عبد الطاؼوت، والمعتزلة ال ترى أن هللا ٌصٌر أحدا عابد الطاؼوت"
 .(٘)[، أي:" وجعل منهم ُعبَّاد الطاؼوت"ٓٙ :لوله تعالى:}َوَعبََد الطَّاُؼوَت{ ]المابدة

وتصدٌمها لراءة ابن مسعود:  . لال البؽوي:"(ٙ)ومن عبد الطاؼوت" لال الطبري:أي:"
 .(2)«"ومن عبدوا الطاؼوت»

 .(1)وجعل منهم من عبد الطاؼوت"لال ابن كثٌر:أي:"
 .(5)فٌها تمدٌم وعبد الطاؼوت، ٌعنً: ومن عبد الطاؼوت وهو الشٌطان" لال مماتل:

 .(ٓٔ)به"لال الزجاج:أي:" أطاع الشٌطان فٌما سول له وأؼراه 
 .(ٔٔ)}وعبد الطاؼوت{، فمال: فخدم الطاؼوت":أبو ؼسان لال: "للت البن أبً لٌلىلال 

 عباد الطاؼوت؟   لال الزمخشري:" فإن للت: كٌؾ جاز أن ٌجعل هللا منهم
 للت: فٌه وجهان: 

 أحدهما: أنه خذلهم حتى عبدوه. 
}َوَجعَلُوا اْلَمبَلبَِكةَ الَِّذٌَن ُهْم ِعبَاُد والثانً: أنه حكم علٌهم بذلن ووصفهم به، كموله تعالى: 

ْحَمِن إِنَاثًا{ ]الزخرؾ  .(ٕٔ)["5ٔ :الرَّ
 على ألوال: «الطاؼوت»ولد تعددت عبارات أهل التفسٌر فً معنى

، (ٖ)، والشعبً(ٕ)، ومجاهد(ٔ)، وهو لول عمر بن الخطاب(ٖٔ)أنه الشٌطان :أحدها
 (ٓٔ)الماسمً، و(5)، وابن كثٌر(1)، واختاره الزجاج(2)وعكرمة، (ٙ)، والسدي(٘)، ولتادة(ٗ)والضحان

 وآخرون. (ٓٔ)الماسمًو
                                                           

( والبزار فً ٖٔٗ/ٔٔ( "موارد" والطبرانً فً المعجم الكبٌر )1ٓٓٔ)رواه ابن حبان فً صحٌحه برلم (ٔ)
( من طرق عن عبد العزٌز بن المختار 5ٕٓ/ٕ( "كشؾ األستار" وابن أبً حاتم فً العلل )ٕٖٕٔمسنده برلم )

 به.
ر وال ولال ابن أبً حاتم : سمعت أبا زرعة ٌمول : "هذا الحدٌث هو مولوؾ ال ٌرفعه إال عبد العزٌز بن المختا

 بؤس فً حدٌثه".
ولم ٌتبٌن لً وجه ؼرابته عند الحافظ ابن كثٌر إال أن ٌكون لصد أن عبد العزٌز بن المختار لد خالفه فٌه معمر 

(. فهذا بعٌد وهو محتمل ٖٔٗ/ٔٔ، فرواه عن أٌوب عن عكرمة به مولوفاً. رواه الطبرانً فى المعجم الكبٌر )
ى فً المختارة ، كما فً السلسلة الصحٌحة للشٌخ ناصر األلبانً ، ولد صحح هذا الحدٌث الحافظ الممدس

(ٗ/ٖٗ5). 
 .ٖٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
: خلك كما لال: }وجعل منها زوجها{ «جعل». لال:" ومعنى:ٖٕٙ/ٖانظر: الحجة للمراء السبعة: (ٖ)

 [، ولٌس عبد".ٔ[، وكما لال: }وجعل الظلمات والنور{ ]األنعام: 15ٔ]األعراؾ: 
 .ٕٔٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٗ)
 ٕٖٗ/ٔ، وصفوة التفاسٌر:1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖٗٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2٘/ٖتفسٌر البؽوي: (2)
 .ٖٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .15ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .12ٔ/ٕمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .٘ٙٔٔ/ٗ(:صٖٙ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٖ٘ٙ/ٔالكشاؾ: (ٕٔ)
( لال الشنمٌطً:" لال بعض العلماء : )الطاؼوت(: الشٌطان، وٌدل لهذا لوله تعالى : }إنما ذلكم الشٌطان ٖٔ)

ٌخوؾ أولٌاءه{، أي ٌخوفكم من أولٌابه . ولوله تعالى : }الذٌن آمنوا ٌماتلون فى سبٌل هللا والذٌن كفروا ٌماتلون 
ان كان ضعٌفا، ولوله : }أفتتخذونه وذرٌته أولٌاء من فى سبٌل الطاؼوت فماتلوا أولٌاء الشٌطان إن كٌد الشٌط

دونى وهم لكم عدو{ ولوله : }إنهم اتخذوا الشٌاطٌن أولٌاء{، والتحمٌك أن كل ما عبد من دون هللا فهو طاؼوت 
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 .(ٖٔ)والشعبً (ٕٔ)، ودمحم ابن سٌرٌن(ٔٔ)وهو لول أبً العالٌة ،أنه الساحر :والثانً
 .(2ٔ)، وابن جرٌج(ٙٔ)والرفٌع ،(٘ٔ)، وسعٌد بن جبٌر(ٗٔ)الكاهن، وهو لول جابر :والثالث
األصنام واألوثان، وما ٌدعو إلٌه الشٌطان من عبادة كل ما ٌعبد من دون َّللاَّ  :والرابع

تعالى
(ٔ1)

 .(5ٔ). روي ذلن عن مالن
 .(ٕٓ)َمَرَدة اإلنس والجن :والخامس
إما بمهر منه لمن  ،فٌعبد من دونه ،ولٌل: أنه كل ذي طؽٌان طؽى على هللا :والسادس

ً أو صنماً، روي ذلن عن اإلمام مالن ،عبده، أو بطاعة له سواء كان المعبود إنسانا
(ٕٔ)

، وابن 

المٌم
(ٕٕ)

 .(ٖٕ)، وهذا لول أبً جعفر الطبري
اَرةٌ  ،أنها النفس لطؽٌانها فٌما تؤمر به من السوء :والسابع كما لال تعالى:}إِنَّ النَّْفَس ألَمَّ

 .(ٕٗ)[، ذكره الماوردي ٖ٘ :بِالسُّوِء{ ] ٌوسؾ
، وهو (ٔ)أن الطاؼوت عبارة عن كل ُمعتٍد وكل معبود من دون هللا -وهللا أعلم-والراجح

 وؼٌرهم. وبه لال أكثر أهل العلم. (ٕ)اختٌار اإلمام الطبري وأبً حٌان

                                                                                                                                                                      

والحظ األكبر من ذلن للشٌطان كما لال تعالى : }ألم أعهد إلٌكم ٌا بنى ءادم أن ال تعبدوا الشٌطان{، ولال: }إن 
ٌدعون من دونه إال إناثا وإن ٌدعون إال شٌطانا مرٌدا{، ولال عن خلٌله ابرهٌم:}ٌا أبت ال تعبد الشٌطان{، 
ولال:}وإن الشٌاطٌن لٌوحون إلى أولٌابهم لٌجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون{،إلى ؼٌر ذلن من 

 [.5٘ٔ/ٔاآلٌات".]أضواء البٌان: 
 .5٘ٗ/ٕ(:ص1ٕٔٙ. وابن ابً حاتم)2ٔٗ/٘:ص(1ٖ٘٘( و)1ٖٗ٘(أنظر:تفسٌر الطبري)ٔ)
 .2ٔٗ/٘(:ص1ٖٙ٘( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .2ٔٗ/٘(:ص1ٖ2٘(أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .2ٔٗ/٘(:ص1ٖ1٘(أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .2ٔٗ/٘(:ص1ٖ5٘(أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .2ٔٗ/٘(:ص1ٗٓ٘(أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
﴿َوإِْن كُْنتُْم َمْرَضى أَْو َعلَى َسفٍَر أَْو َجاَء أََحٌد ِمنْكُْم ِمِن الْؽَابِِط﴾، لبل الحدٌث رلم البخاري، كتاب التفسٌر، باب لوله: (2)

ٌَْطاٌن، َوالطَّاُؼوُت: اْلَكاِهُن". ، ولفظه: "1ٖ٘ٗ  اْلِجْبُت بِِلَساِن اْلَحبََشِة: َش
 .12ٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (1)
ٌمول: " ومعنى لوله فً الطاؼوت : إنه الشٌطان لوي جدًّا فإنه ٌشمل ، إذ 1ٖٙ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن كثٌر: 5)

 كل شر كان علٌه أهل الجاهلٌة ، من عبادة األوثان والتحاكم إلٌها واالستنصار بها".
 . 5ٗٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٓٔ)
 .2ٔٗ/٘(:ص1ٗٔ٘(أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .2ٔٗ/٘(:ص1ٕٗ٘(أنظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .5٘ٗ/ٕ(:صٕٕٓٙابن أبً حاتم) ( أنظر تفسٌرٖٔ)
البخاري، كتاب التفسٌر، باب لوله: }َوإِْن كُْنتُْم َمْرَضى أَْو َعلَى َسفٍَر أَْو َجاَء أََحٌد ِمْنُكْم ِمِن الْؽَابِِط{، لبل ( صحٌح ٗٔ)

ٌَْها: فًِ ُجَهٌْ (، ولفظه: "1ٖ٘ٗالحدٌث رلم ) نَةَ َواِحٌد، َوفًِ أَْسلََم َواِحٌد، َوفًِ ُكّلِ "َكانَْت الطََّواِؼٌُت الَّتًِ ٌَتََحاَكُموَن إِلَ
ٌَْطاُن". ٌِْهْم الشَّ اٌن ٌَْنِزُل َعلَ ٍ َواِحٌد، ُكهَّ ًّ  َح

 .1ٔٗ/٘(:ص1ٖٗ٘(أنظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 . والرفٌه: ، هو أبو العالٌة الرٌاحً.1ٔٗ/٘(:ص1ٗٗ٘(أنظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)
 .1ٔٗ/٘(:ص1ٗ٘٘(أنظر: تفسٌر الطبري)2ٔ)
ِ{.2ٗٗ -ٙٗٗ/ ٕانظر: تفسٌر المرآن العظٌم، البن كثٌر، ( 1ٔ)  ، تفسٌر لوله تعالى: }فََمْن ٌَْكفُْر بِالطَّاُؼوِت َوٌُْإِمْن بِاّللَّ
 .5٘ٗ/ٕ(:صٕٕٕٙ( تفسٌر ابن أبً حاتم)5ٔ)
 .2ٕٖ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٕٓ)
وانظر: فتح المجٌد شرح كتاب التوحٌد، ، عن ابن وهب، عن اإلمام مالن، 1ٕٗ/ ٘( ذكره المرطبً فً تفسٌره، ٕٔ)

 .ٗٗص 
وأجمع ما لٌل فً تعرٌؾ الطاؼوت ما ذكره ابن المٌم / بموله: "والطاؼوت كل ما تجاوز به العبد حده من ( ٕٕ)

 [.ٓ٘/ ٔ" . ]إعبلم المولعٌن عن رب العالمٌن، معبود أو متبوع أو مطاع
 .5ٔٗ/٘( أنظر: تفسٌر الطبري: ٖٕ)
 .2ٕٖ/ٔلعٌون: ( أنظر: النكت وإٗ)
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 :(ٖ)[، على وجهٌنٕٙ٘واختلفوا فً أصل كلمة }الطَّاُؼوِت{]البمرة:
 :(ٗ)فً اشتماله على ألوالأنه اسم أعجمً معّرب، ومن ثم اختلؾ هإالء  :أحدهما

 . (٘)لال الشوكانً: "الطاؼوت: فعلوت، من طؽى ٌطؽً وٌطؽو، إذا جاوز الحد" -أ
 مفرد، أي اسم جنس، ٌشمل الملٌل والكثٌر.  (ٙ)لال سٌبوٌه: "هو اسم مذكَّر"-ب
ولال أبو على الفارسً: "إنه مصدر: كرهبوت، وجبروت، ٌوصؾ به الواحد،  -ج

، كجبذ، وجذب، ثم تملب (2)ه إلى موضع العٌن، وعٌنه إلى موضع البلم"والجمع، وللبت الم
 . (1)الواو ألفًا؛ لتحركها، وتحرن ما لبلها، فمٌل: طاؼوت. واختار هذا المول النحاس

والثانً:أن "أصل الطاؼوت فً اللؽة: مؤخوذ من الطؽٌان، ٌإدي معناه من ؼٌر اشتماق، 
 .(5)كما لٌل: آلٍل، من اللإلإ"

 .(ٓٔ)والثانً: أنه اسم عربً مشتك من الطاؼٌة، لاله ابن بحر
، وكسر التاء من «عبد»، بضم الباء من «وعبد الطاؼوت»لرأ حمزة وحده:

 .(ٔٔ)ولرأ البالون:}وعبد الطاؼوت{ منصوبا كله، «الطاؼوت»
 .(ٕٔ)«وعابد الطاؼوت»:ولرأ بُرٌدة األسلمً

 .(ٗٔ)المعنى. لال الراؼب:" وهو أجود"، ردا إلى (ٖٔ)«وعبدوا»ولرأ ابن مسعود:  
 ،وهذه لراءة ال معنى لها ، لال الطبري:"(٘ٔ)«َوُعبَِد الطَّاُؼوتُ  »ولرأ أبو جعفر النحوي: 

هم به عباُدتهم الطاؼوت. وأما الخبر  ،إنما ابتدأ الخبر بذّم ألوام ،ألن هللا تعالى ذكره فكان فٌما ذمَّ
 ،وال من جنس ما ختمها به ،الخبر الذي ابتدأ به اآلٌةفلٌس من نوع  ،عن أن الطاؼوت لد ُعبد

ه إلٌه فً الصحة"  .(ٙٔ)فٌكون له وجه ٌوجَّ
 .(2ٔ)[، أي:"لمد ساء مكانهم فً اآلخرة"ٓٙ :لوله تعالى:}أُولَبَِن َشرٌّ َمَكانًا{ ]المابدة 

                                                                                                                                                                      

  ٗ.ٖٓ(انظر :المفردات فى ؼرٌب المرآن لؤلصفهانى: ٔ)
( لال أبو حٌان بعد أن سرد األلوال فً معنى )الطاؼوت(: " وٌنبؽً أن تجعل هذه األلوال كلها تمثٌبلً ، ألن ٕ)

 [.ٕٓٔ/ٕالطاؼوت محصور فً كل واحد منها".]البحر المحٌط: 
 .1ٕٖ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون:ٖ)
، والبحر 1ٕٔ/ٖ، وتفسٌر المرطبً: ٖٗٗ/ٔ، والمحرر الوجٌز: 2ٕ٘/ٔانظر: فتح المدٌر: ( ٗ)

 .2ٖٔ/ٗ، والحجة للمراء السبعة: 55/ٕ، وفتح البٌان فً مماصد المرآن: 55٘/ٕالمحٌط:
 .2ٕ٘/ٔ(فتح المدٌر: ٘)
ع، والمذكر، . وذكر صاحب اللسان)طؽى(، لال ابن منظور: ٌمع على الواحد، والجمٕٓٗ/ٖ( الكتاب: ٙ)

والمإنث، وهً مشتمة من طؽى، والطاؼوُت الشٌطان، والكاِهُن، وكلُّ رأٍْس فً الضَّبللة، ولد ٌكون واحداً لال 
[، ولد ٌكون َجْمعاً، لال تعالى: ٓٙتعالى: }ٌُِرٌُدوَن أَْن ٌَتََحاَكُموا إِلَى الطَّاُؼوِت َولَْد أُِمُروا أَْن ٌَْكفُُروا بِِه{]النساء: 

[، وهو مثل الفُْلِن ٌُذَكَُّر وٌإنَّث، لال تعالى: }َوالَِّذٌَن اْجتَنَبُوا 2ِٕ٘ذٌَن َكفَُروا أَْوِلٌَاُإُهُم الطَّاُؼوُت{]البمرة: }َوالَّ 
[، والطاؼوُت ٌكوُن من األَْصناِم، وٌكون من الِجّنِ واإِلنس، وٌكون من 2ٔالطَّاُؼوَت أَْن ٌَْعبُُدوَها{]الزمر: 

الطاؼوِت: َطواِؼٌُت، والطََّواِؼً: جمع طاؼٌٍَة، وٌجوز أَن ٌُراد بالطَّواِؼً: من َطؽَى فً  الشٌاطٌن، وجمعُ 
، مادة )طؽى(،و ٕٕٖ/ ٖ، مادة )طؽى( ، و مماٌٌس اللؽة، 2/ ٘ٔلسان العرب البن منظور،  الُكفِر، وجاَوَز الَحدَّ".]

 ، مادة )طؽى([.2ٖٕ/ ٕالمصباح المنٌر، 
 .ٖٗٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: 2)
 . 2ٕٓ/ٔ( أنظر: معانً المرآن: 1)
 .5ٕٙ/ٔ( معانً المرآن للنحاس: 5)
. ولم اجده فً تفسٌر ابً مسلم األصفهانً المشهور بابن 1ٕٖ( نمبل عن الماوردي فً النكت والعٌون: ٓٔ)
ا :"عشرون وجهٗٙ٘-ٖٙ٘/ٔ. وذكر فٌه ابن الجوزي فً زاد المسٌر:ٕٙٗانظر: السبعة فً المراءات: (ٔٔ)

 المراءة".
 .ٓٗٗ/ٓٔ(:5ٕٕٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .12ٖ/٘انظر: تفسٌر الراؼب االصفهانً: (ٖٔ)
 .12ٖ/٘تفسٌر الراؼب االصفهانً: (ٗٔ)
 ..ٔٗٗ/ٓٔ(:1ٕٕٕٔانظر: تفسٌر الطبري)(٘ٔ)
 .ٓٗٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (2ٔ)
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 .(ٔ)"فً الدنٌا، ٌعنً: شر منزلة" لال مماتل:
 .(ٕ)أي: مما تظنون بنا" لال ابن كثٌر:" 

أولبن الملعونون الممسوخون شر مكانا جعلت الشرارة للمكان وهً  لال الزمخشري:"
ألهله. وفٌه مبالؽة لٌست فً لولن: أولبن شر وأضل، لدخوله فً باب الكناٌة التً هً أخت 

 .(ٖ)المجاز"
لال ابن الجوزي:" أي: هإالء الذٌن وصفناهم شر مكانا من المإمنٌن، وال شر فً مكان  

المإمنٌن، ولكن الكبلم مبنً على كبلم الخصم، حٌن لالوا للمإمنٌن: ال نعرؾ شرا منكم، فمٌل: 
 .(ٗ)من كان بهذه الصفة، فهو شر منهم"

، ٌحتمل أن ٌرٌد فً اآلخرة، فالمكان على وجهه أي المحل «مكان»و لال ابن عطٌة:" 
 .(٘)حالة"إذ محلهم جهنم، وأن ٌرٌد فً الدنٌا فهً استعارة للمكانة وال

 : }أولبن شر مكانا{؟ ففً هذا أجوبة:ٌمال: لٌس فً المإمنٌن شر فكٌؾ جاء لال النحاس:"
» حكى الكوفٌون: العسل أحلى من الخل، وإن كان مردودا، ولال أبو إسحاق: المعنى:

 . (ٙ)«أولبن شر مكانا على لولكم
لما  اآلخرة من مكانكم فً الدنٌاومن أحسن ما لٌل فٌه: أولبن الذٌن لعنهم هللا شر مكانا فً 

لحمكم من الشر، ولٌل: أولبن الذٌن نسٌهم هللا شر من الذٌن نمموا علٌكم، ولٌل: أولبن الذٌن 
 .(2)نمموا علٌكم شر من الذٌن لعنهم هللا"

 .(1)لال ابن عباس: "مكانهم سمر، وال مكان أشد شرا منه"
[، أي:" وضلَّ َسْعٌُهم فً الدنٌا عن ٓٙ :{ ]المابدةلوله تعالى:}َوأََضلُّ َعْن َسَواِء السَّبٌِلِ 

 .(5)الطرٌك الصحٌح"
 .(ٓٔ)لال البؽوي:" أي: عن طرٌك الحك" 

 .(ٔٔ)" ٌعنً: وأخطؤ عن لصد الطرٌك من المإمنٌن" لال مماتل:
 .(ٕٔ)أي: أخطؤ طرٌما ودٌنا" لال الماترٌدي:" 
وهذا من باب استعمال أفعل التفضٌل فٌما لٌس فً الطرؾ اآلخر  لال ابن كثٌر:" 

ا َوأَْحَسُن َمِمٌبل { ]الفرلان :كموله ،مشاركة ٌٌْر ُمْستَمَرًّ  .(ٖٔ)["ٕٗ :} أَْصَحاُب اْلَجنَِّة ٌَْوَمبٍِذ َخ
وسطه، ومنه لول العرب: لمت حتى انمطع سوابً، «: سواء السبٌل»و لال ابن عطٌة:" 

[، وخط االستمامة فً السبل إنما هو متمكن ٘٘ى: }فً سواء الجحٌم{ ]الصافات: ومنه لوله تعال
 .(ٗٔ)ؼاٌة التمكن فً األوساط فلذلن خص السواء بالذكر، ومن لفظ السواء لٌل خط االستواء"

وٌوجه التفضٌل بـ}شر{ و}أضل{ على أن االشتران فً الشر والضبلل هو لال أهل العلم:"
الحمٌمة فبل شر وال ضبلل عند المإمنٌن، وال شركة لهم فً ذلن مع  فً معتمد الٌهود فؤما فً

                                                           

 .15ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .ٖٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٖ٘ٙ/ٔالكشاؾ: (ٖ)
 .ٗٙ٘/ٔزاد المسٌر: (ٗ)
 .ٖٕٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (٘)
. ولم أجده فً 5ٖٓ/ٗ، والبحر المحٌط:ٖٕٙ/ٙ، وتفسٌر المرطبً:2ٕٗ/ٔانظر: إعراب المرآن للنحاس: (ٙ)

 : " مكانا " منصوب على التفسٌر". 15ٔ/ٕمعانً المرآن. وإنما لال:
 2ٕ٘-2ٕٗ/ٔإعراب المرآن: (2)
 .5ٖٓ/ٗالبحر المحٌط: (1)
 .1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .2٘/ٖتفسٌر البوؼً: (ٓٔ)
 .15ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .5ٗ٘/ٕتفسٌر الماترٌدي: (ٕٔ)
 .ٗٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
 .ٖٕٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٗٔ)
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الٌهود والكفار، وٌكون على هذا االحتمال لوله: من لعنه هللا اآلٌة ٌراد به جمٌع بنً إسرابٌل 
األسبلؾ واألخبلؾ، ألن الخلؾ ٌذم وٌعٌر بمذمات السلؾ إذا كان الخلؾ ؼٌر مراجع وال ذام 

 .(ٔ)فً حكمه" لما كان علٌه سلفه، فهو
 الفوابد:

 تمرٌر وجود مسخ فً الٌهود لردة وخنازٌر.-ٔ
 الٌهود شر الناس مكاناً ٌوم المٌامة، وأضل الناس فً هذه الدنٌا. -ٕ
فً اآلٌة دلٌل على ذكر عٌوب المردود علٌه، وذلن فً لوله: }من لعنه هللا وؼضب  -ٖ

شر مكانا وأضل عن سواء السبٌل{  علٌه وجعل منهم المردة والخنازٌر وعبد الطاؼوت أولبن
 ففٌه ذكر معابب المردود علٌه حتى ٌختزى وٌفحم فً الخصومة.

اآلٌة تشٌر إلى الٌهود وإلى كل من سلن سبٌلهم، كما هو معروؾ فً ؼالب ألفاظ -ٗ
المرآن التً تؤتً فً وصؾ أعمال أحد من الناس أو تؤتً لسبب، والعبرة بعموم اللفظ ال 

ومثل هذه اآلٌة ال شن أنها كانت تحكً أخبلق الٌهود وأوصافهم، لكن فٌها بخصوص السبب، 
 أٌضاً إشارة إلى كل من سلن سبٌلهم.

أن هللا ٌؽضب وٌرضى، ال كؤحد من الورى، إذ وصؾ هللا تعالى نفسه بؤنه ٌؽضب إن -٘
 : }من لعنه هللا وؼضب علٌه{.-عّز وجل-انتهكت حرماته، فمال 

بمة إثبات صفة الؽضب، والرضى، والعداوة، والوالٌة، والحب، ومذهب السلؾ وسابر األ
والبؽض، ونحو ذلن من الصفات، التً ورد بها الكتاب والسنة، ومنع التؤوٌل الذي ٌصرفها عن 
حمابمها البلبمة باهلل تعالى. كما ٌمولون مثل ذلن فً السمع والبصر والكبلم وسابر الصفات، كما 

وله: " إذ كان تؤوٌل الرإٌة وتؤوٌل كل معنى ٌضاؾ إلى الربوبٌة أشار إلٌه الشٌخ الطحاوي بم
ومن لم ٌتوق النفً والتشبٌه زل ولم ٌصب  ،بترن التؤوٌل ولزوم التسلٌم وعلٌه دٌن المسلمٌن

فإن ربنا جل وعبل موصوؾ بصفات الوحدانٌة منعوت بنعوت الفردانٌة لٌس فً معناه  ،التنزٌه
 .(ٕ)أحد من البرٌة"

المشار إلٌها تإكد ما جاء فً هإالء اآلي من وصؾ هللا بالؽضب، وإن هذا  واألحادٌث
 الؽضب ٌحدث فً ولت دون ولت، ومن ذلن:

ما جاء فً حدٌث الشفاعة الطوٌل وهو ٌخبر عما ٌموله األنبٌاء اعتذاراً للناس عندما  -
ٌتمدمون إلٌهم لطلب الشفاعة منهم، وهم: آدم أوب البشر، ونوح، وإبراهٌم وموسى وعٌسى 
علٌهم السبلم، ٌخبر النبً علٌه الصبلة والسبلم أن كل واحد منهم ٌمول: " إن ربً ؼضب الٌوم 

ً لم ٌؽ إلى آخر الحدٌث  (ٖ)ضب لبله مثله، ولن ٌؽضب بعده مثله، اذهبوا إلى ؼٌري" ؼضبا
 الطوٌل.

والحدٌث ٌدل داللة واضحة على أن إثبات صفة الؽضب من دٌن الرسل جمٌعاً، ألن 
الشرابع كلها متفمة فً األصول بٌد أن هللا جعل لكل واحد منهم شرعة ومنهاجاً. ومحل الشاهد 

ؼضب الٌوم "واللفظ صرٌح فً أنه لد ٌحدث فً ذلن الٌوم ؼضب لم من الحدٌث: " إن ربً 
 ٌحدث مثله لبل ذلن، كما ال ٌحدث بعده مثله.

، ولد نظم بعضهم هذا (ٗ)ولوله علٌه الصبلة والسبلم: "من لم ٌسؤل هللا ٌؽضب علٌه " -
 :(٘)المعنى لاببلً 

                                                           

 .ٕٔٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔ)
 . ٗٗاللبانً:متن الطحاوٌة بتحمٌك ا (ٕ)
 .من حدٌث أبً هرٌرة 1٘ٔ/ٔ، ومسلم 5ٖ٘/1، 2ٖٔ/ٙوالبخاري  ٖٙٗ-ٖ٘ٗ/ٕرواه أحمد (ٖ)
 .بتحمٌك األلبانً" ٖٕٕٙ، وصححه األلبانً "راجع مشكاة المصابٌح رلم الحدٌث ٕٗٗ/ٕأخرجه أحمد (ٗ)
، وألبً العتاهٌة فً 5ٖٔ/2، و5ٖ/ٔ، وتفسٌر ابن كثٌر:ٗٙٔ/٘البٌت ببل نسبة فً تفسٌر المرطبً:  (٘)

 .ٕٙٔ/ٖمجموع رسابل ابن رجب:
 ( وهو فً شروح "األربعٌن".٘ٙٓٔرلم  ٖٔٙ/ ٕوانظر البٌت فً: "شعب اإلٌمان" للبٌهمً )

 ولبله:
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ُ ٌَْؽَضُب إِْن تََرْكَت ُسَإالَهُ                   وَ  ًَّ آَدَم ِحٌَن ٌُْسؤَُل ٌَْؽَضبُ َّللاَّ  بُنَ
ولوله علٌه الصبلة والسبلم: " اللهم إنً أعوذ برضان من سخطن، وأعوذ بمعافاتن   -

 .(ٔ)من عموبتن، وأعوذ بن منن، ال أحصً ثناء علٌن، أنت كما أثنٌت على نفسن" 
نة فٌمولون: ولوله علٌه الصبلة والسبلم: "إن هللا تعالى ٌمول ألهل الجنة: ٌا أهل الج -

لبٌن ربنا وسعدٌن والخٌر فً ٌدٌن، فٌمول: هل رضٌتم؟ فٌمولون: وما لنا ال نرضى ٌا رب! 
ولد أعطٌتنا ما لم تعط أحداً من خلمن، فٌمول: أال أعطٌكم أفضل من ذلن؟!! فٌمولون: ٌا رب، 

 .(ٕ)وأي شًء أفضل من ذلن؟ فٌمول: أحل علٌكم رضوانً فبل أسخط علٌكم بعده أبداً" 
ٌستدل أهل السنة بهذا الحدٌث على أن ٌحل رضوانه فً ولت دون ولت، وأنه لد ٌحل 
رضوانه ثم ٌسخُط على من شاء، كم ٌحل سخطه ثم ٌرضى ولكن هإالء أحل علٌهم رضواناً ال 

 .(ٖ)ٌعمبه سخط
وما أصدق ما لاله اإلمام الطحاوي فً عمٌدته المشهورة: "وال ٌثبت لدم اإلسبلم إال على 

 .(ٗ)لتسلٌم واالستسبلم"ظهر ا
استناداً إلى هذه النصوص وؼٌرها من نصوص الكتاب والسنة التً آثرنا عدم ذكرها 
رؼبة فً اإلٌجاز، ٌإمن السلؾ وجمهور األبمة بهذه الصفة وٌبمونها على ظاهرها، الظاهر 

ً منهم بؤن النصوص ال تدل بظاهرها إال على ما ٌلٌك باهلل  خبلؾ ما  -الذي ٌلٌك باهلل إٌمانا
أي أنهم ال ٌإولونه كما أوله ؼٌرهم. ٌبد أن إثباتهم ال ٌصل بهم إلى حد  -ٌزعمه الزاعمون

 .التشبٌه والتمثٌل
وأما الخلؾ فلم ٌوفموا فً هذه الصفة كما لم ٌحالفهم التوفٌك أٌضاً فً جمٌع الصفات على 

لمذكور فً النصوص اختبلؾ مشاربهم، فزعموا: أنه ما ثمةَ ؼضب. وإنما المراد بالؽضب ا
الزم الؽضب وهو إرادة االنتمام. وعللوا لما ذهبوا إلٌه بمولهم: إن أصل الؽضب ؼلٌان دم الملب 
عند إرادة االنتمام، وذلن مستحٌل على هللا تعالى، أو بعبارة أخرى: إن حمٌمة الؽضب االنفعال 

علٌبلت واألعذار ؼٌر الممبولة والتؽٌر من حال إلى حال، وهو أمر ال ٌلٌك باهلل، إلى آخر تلن الت
 لدى ؼٌرهم، من أهل السنة والجماعة.

أن لوازم صفات المخلولٌن  :ولدفع هذه الشبهة التً نسجوها من خٌوط العنكبوت نمول
التً ذكروها ال تلزم صفات الخالك، إذ ال مناسبة بٌن صفات الخالك وصفات المخلوق حتى 

هم أثبتوا ذات البارئ دون تفكٌر فً لوازم ذوات تماس صفاته سبحانه على صفاتهم، وكما أن

                                                                                                                                                                      

 تُحجبال تسؤلنَّ بُنً آدم حاجةً ... وسِل الذي أبوابُهُ ال 
( 1ٔ، وعبد بن حمٌد )1ٖٙ/ٓٔو ٖٙٓ/ٕوأخرجه ابن أبً شٌبة ، وإسناده لوي، 2ٗٔ/ٕ(:ص2٘ٔالمسند) (ٔ)

 ( من طرٌك ٌزٌد بن هارون، بهذا اإلسناد.2ٕ٘( وحسنه، وأبو ٌعلى )ٖٙٙ٘، والترمذي )
لكبرى" ، وفً "ا5ٕٗ-1ٕٗ/ٖ( ، والنسابً فً "المجتبى" 2ٕٗٔ( ، وأبو داود )ٖٕٔوأخرجه الطٌالسً )

من طرق عن حماد بن سلمة، به. وسٌؤتً برلم  ٕٗ/ٖ( ، والبٌهمً 2٘ٔ( ، والطبرانً فً "الدعاء" )22ٖ٘)
 ( .5ٕ٘ٔ( و )5٘2)

لوله: "كما أثنٌت"، لال السندي: أي: أنت الذي أثنٌت على ذاتن ثناء ٌلٌك بن، فمن ٌمدر على أداء حك ثنابن، 
بمبلحظة المعنى، وٌحتمل أن الكاؾ بمعنى "على"، والعابد فالكاؾ زابدة، والخطاب فً عابد الموصول 

محذوؾ، أي: أنت ثابت على أوصاؾ أثنٌت بها على نفسن، والجملة على الوجهٌن فً محل التعلٌل، وفٌه 
إطبلق النفس علٌه تعالى ببل مشاكلة، ولٌل: "أنت" تؤكٌد للمجرور فً "علٌن"، فهو من استعارة المرفوع 

رور المتصل؛ إذ ال منفصل فً المجرور، و"ما" مصدرٌة، والكاؾ بمعنى: مثل، صفة المنفصل موضع المج
 ثناء.

 
، ومسلم فً اإلٌمان 12ٗ/ٖٔ، و٘ٔٗ/ٔٔمتفك علٌه عن أبً سعٌد الخدري رضً هللا عنه راجع: البخاري (ٕ)
 .5٘، 11/ٖ، وأخرجه أحدم 2ٔٔ/ٔ
 .موس المحٌط والتاجالؽضب والسخط واألسؾ ألفاظ مترادفة ومعناها واحد، الما ٖ
 .الؽضب والسخط واألسؾ ألفاظ مترادفة ومعناها واحد، الماموس المحٌط والتاج(ٖ)
 .ٕٗ٘شرح الطحاوٌة ص: (ٗ)
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المخلولٌن، ٌلزمهم إثبات صفاته ذاتٌة أو فعلٌة دون تفكٌر فً لوازم صافت المخلولٌن، وهذا 
 .(ٔ)اإللزام ٌلحك أو ٌلزم جمٌع النفاة المعتزلة واألشاعرة وأتباعهم

 
 المرآن

ُ أَْعلَُم بَِما َكانُوا ٌَْكتُُموَن }َوإَِذا َجاُءوُكْم لَالُوا آَمنها َولَْد َدَخلُوا  بِاْلُكْفِر َوُهْم لَْد َخَرُجوا بِِه َوَّللاه
 [ٔٙ :({ ]المائدةٔٙ)

 التفسٌر:
منافمو الٌهود، لالوا: آمنَّا، وهم ممٌمون على كفرهم، لد دخلوا  -أٌها المإمنون-وإذا جاءكم 

ون علٌه، وهللا أعلم بسرابرهم، وإن  علٌكم بكفرهم الذي ٌعتمدونه بملوبهم، ثم خرجوا وهم مصرُّ
 أظهروا خبلؾ ذلن.

 -أٌها المإمنون-[، أي:" وإذا جاءكم ٔٙ :لوله تعالى:}َوإَِذا َجاُءوُكْم لَالُوا آَمنَّا{ ]المابدة 
 .(ٕ)منافمو الٌهود، لالوا: آمنَّا"

 .(ٖ)نفالا ومكرا" لال السعدي:أي:" 
هإالء المنافمون من الٌهود لالوا إذا جاءكم، أٌها المإمنون، لال الطبري:أي:"و 

 .(ٗ)لكم:"آمنا": أي صّدلنا بما جاء به نبٌكم دمحم ملسو هيلع هللا ىلص واتبعناه على دٌنه"
 .(٘)لال الكلبً:"هإالء منافمو أهل الكتاب، كانوا إذا دخلوا على رسول هللا، لالوا: آمنا" 
َوْجهَ النََّهاِر  آَمنُواالذٌن لالوا: }: هم (ٙ)ٌعنً: هإالء المنافمٌن، ولٌل لال البؽوي:" 

[، دخلوا على النبً ملسو هيلع هللا ىلص ولالوا: آمنا بن وصدلنان فٌما للت، وهم 2ٕ{]آل عمران:َواْكفُُروا آِخَرهُ 
 .(2)ٌسرون الكفر"

الكبلم فً منافمً الٌهود الذٌن كانوا فً المدٌنة وجوارها ؛  لال الشٌخ دمحم رشٌد رضا:" 
شؤنهم فً حال البعد عنكم، وإذا جاءوكم لالوا للرسول ولكم: إننا آمنا بالرسول، وما أي ذلن 

 .(1)أنزل علٌه"
أنهم ٌصانعون المإمنٌن فً الظاهر وللوبهم  ،وهذه صفة المنافمٌن منهم لال ابن كثٌر:" 

 .(5)منطوٌة على الكفر"
[، أي:"وهم ممٌمون على ٔٙ :وا بِِه{ ]المابدةلوله تعالى:}َولَْد َدَخلُوا بِاْلُكْفِر َوُهْم لَْد َخَرجُ  

ون علٌه"   .(ٓٔ)كفرهم، لد دخلوا علٌكم بكفرهم الذي ٌعتمدونه بملوبهم، ثم خرجوا وهم مصرُّ
 .(ٔٔ)لال السمعانً والبؽوي:" ٌعنً: دخلوا كافرٌن، وخرجوا كافرٌن" 
وهم ٌزعمون أنهم مإمنون، فهل أشر من -فمدخلهم ومخرجهم بالكفر  لال السعدي:أي:" 

 .(ٕٔ)هإالء وألبح حاال منهم؟"
 .(ٖٔ)لال الواحدي:" أي: دخلوا وخرجوا كافرٌن، والكفر معهم فً كلتً حالتٌهم" 

                                                           

 .ٖٔٓ-55ٕانظر: الصفات اإللهٌة فً الكتاب والسنة، دمحم أمان: (ٔ)
 .1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٖٕتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .ٗٗٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٙ/ٕتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (٘)
 . وسوؾ ٌؤتً.ٙٗٗ-٘ٗٗ/ٓٔ(:صٖٖٕٕٔهذا لول ابن زٌد، انظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .2٘/ٖتفسٌر البؽوي: (2)
 .2ٕٖ/ٙتفسٌر المنار: (1)
 .ٗٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .2٘/ٖ، وتفسٌر البؽوي:ٓ٘/ٕتفسٌر السمعانً: (ٔٔ)
 .2ٖٕ:تفسٌر السعدي (ٕٔ)
 .ٕ٘ٓ/ٕالتفسٌر الوسٌط: (ٖٔ)
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دخولهم بالكفر وخروجهم به عبارة عن دوام حالهم به،  لال عبدالماهر الجرجانً:أي:" 
وذلن أن لولهم }آمنا{: دعوى منهم أنهم لم  ، "(ٔ)لكفر داخلٌن ال خارجٌن"أي ال ٌنفكون عن ا

 .(ٕ)ٌخرجوا بالكفر كما دخلوا به؛ فالموضع موضع تكذٌب"
 .(ٖ)لم ٌحولوا عما ٌعتمدون، وإنما كذبوا بؤلسنتهم ولالوا ما ال ٌعتمدون" لال مكً:أي:" 
خرجون كافرٌن، تنبٌها أنهم أي: ٌظهرون اإلٌمان وٌدخلون كافرٌن، وٌ لال الراؼب:" 

 .(ٗ)كاذبون فٌما ٌظرون من اإلٌمان"
وهم ممٌمون على كفرهم وضبللتهم، لد دخلوا علٌكم بكفرهم الذي  لال الطبري:أي:" 

ٌعتمدونه بملوبهم وٌُضمرونه فً صدورهم، وهم ٌبدون كذبًا التصدٌك لكم بؤلسنتهم، ولد خرجوا 
بالكفر من عندكم كما دخلوا به علٌكم، لم ٌرجعوا بمجٌبهم إلٌكم عن كفرهم وضبللتهم، ٌظنون 

 .(٘)، جهبل منهم باهلل"أن ذلن من فعلهم ٌخفى على هللا
أي: والحال الوالعة منهم أنهم دخلوا علٌكم متلبسٌن بالكفر،  لال الشٌخ دمحم رشٌد رضا:" 

وهم أنفسهم لد خرجوا متلبسٌن به ؛ فحالهم عند خروجهم هً حالهم عند دخولهم، لم ٌتحولوا 
آٌة البمرة: }وإذا لموا  عن كفرهم بالرسول، وما نزل من الحك، ولكنهم ٌخادعونكم، كما لال فً

الذٌن آمنوا لالوا آمنا وإذا خبل بعضهم إلى بعض لالوا أتحدثونهم بما فتح هللا علٌكم{ ]البمرة: 
[ اآلٌة.. ولوله:}وهم لد خرجوا به{، هً تؤكٌد كون حالهم فً ولت الخروج كحالهم فً ولت 2ٙ

ن من كان ٌجالس الرسول صلى الدخول، وإنما احتاج هذا للتؤكٌد لمجٌبه على خبلؾ األصل ؛ أل
هللا علٌه وسلم وأصحابه رضً هللا عنهم ٌسمع من العلم والحكمة وٌرى من الفضابل ما ٌكبر 
فً صدره، وٌإثر فً للبه، حتى إذا كان سٌا الظن رجع عن سوء ظنه، وأما سٌا المصد فبل 

وأحبه، وهذا هو  عبلج له، ولد كان ٌجٌبه الرجل ٌرٌد لتله، فإذا رآه وسمع كبلمه آمن به
المعمول الذي أٌدته التجربة، وإنما شذ هإالء وأمثالهم ؛ ألن سوء نٌتهم وفساد طوٌتهم لد صرفا 
للوبهم عن التذكر واالعتبار، ووجها كل لواهم إلى الكٌد والخداع والتجسس وما ٌراد به، فلم 

ُ ٌبك لهم من االستعداد ما ٌعملون به تلن اآلٌات، وٌفهمون مؽزى الحكم  واآلداب، }َما َجعََل َّللاَّ
ٌِْن فًِ َجْوفِِه{ ]األحزاب  .(ٙ)["ٗ :ِلَرُجٍل ِمْن لَْلبَ

ثم خرجوا  ،أي: عندن ٌا دمحم } بِاْلُكْفِر{، أي:مستصحبٌن الكفر فً للوبهم لال ابن كثٌر:" 
اجر ؛ وال نجعت فٌهم المواعظ وال الزو ،لم ٌنتفعوا بما لد سمعوا منن من العلم ،وهو كامن فٌها

 .(2)ولهذا لال:} َوُهْم لَْد َخَرُجوا بِِه{، فخصهم به دون ؼٌرهم"
وإنهم دخلوا وهم ٌتكلمون بالحك، وتُسرُّ للوبهم الكفر، فمال:}دخلوا  لال ابن عباس:" 

 .(1)بالكفر وهم لد خرجوا به{"
 .(5)إنهم دخلوا وهم ٌتكلمون بالحك وشربت للوبهم الكفر" وعن ابن عباس اٌضا:" 
}َولَالَْت َطابِفَةٌ ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب آِمنُوا بِالَِّذي أُنزَل َعلَى الَِّذٌَن آَمنُوا َوْجهَ  لال ابن زٌد:" 

فإذا رجعوا إلى كفارهم من [.، 2ٕ :]سورة آل عمران ،النََّهاِر َواْكفُُروا آِخَرهُ لَعَلَُّهْم ٌَْرِجعُوَن{
 .(ٓٔ)إالء أهل الكتاب من ٌهود"أهل الكتاب وشٌاطٌنهم، رجعوا بكفرهم. وه

                                                           

 .25ٙ/ٕدرج الدرر: (ٔ)
 .ٗ٘ٔداللبل اإلعجاز: (ٕ)
 .25٘ٔ/ٖالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٖ)
 .15ٖ/٘تفسٌر الراؼب االصفهانً: (ٗ)
 .ٗٗٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٕٖ/ٙتفسٌر المنار: (ٙ)
 .ٗٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .٘ٗٗ/ٓٔ(:صٕٖٕٕٔأخرجه الطبري) (1)
 .٘ٙٔٔ/ٗ(:ص٘ٙ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٙٗٗ-٘ٗٗ/ٓٔ(:صٖٖٕٕٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
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هإالء ناس من المنافمٌن كانوا ٌهود. ٌمول: دخلوا كفاًرا، وخرجوا  لال السدي:" 
 .(ٔ)كفاًرا"
ًّ ملسو هيلع هللا ىلص فٌخبرونه أنهم مإمنون  لال لتادة:"  أناٌس من الٌهود، كانوا ٌدخلون على النب

ر. وكانوا ٌدخلون بذلن وٌخرجون به من راضون بالذي جاء به، وهم متمسكون بضبللتهم والكف
 .(ٕ)"-ملسو هيلع هللا ىلص-عند نبً هللا 

لال الكلبً:" ولد دخلوا حٌن دخلوا على النبً كفارا، وخرجوا من عنده وهم كفار ولم  
 .(ٖ)ٌنتفعوا بما سمعوا منه بشًء؛ وهم من الٌهود"

الظاهر أن الدخول والخروج حمٌمة. ولٌل: هما استعارة، والمعنى:  لال أبو حٌان:" 
تملبوا فً الكفر أي دخلوا فً أحوالهم مضمرٌن الكفر وخرجوا به إلى أحوال أخر مضمرٌن له، 
وهذا هو التملب. والحمٌمة فً الدخول انفصال بالبدن من خارج مكان إلى داخله، وفً الخروج 

 .(ٗ)خارجه"انفصال بالبدن من داخله إلى 
ُ أَْعلَُم بَِما َكانُوا ٌَْكتُُموَن{ ]المابدة [، أي:" وهللا أعلم بسرابرهم، وإن ٔٙ :لوله تعالى:}َوَّللاَّ

 .(٘)أظهروا خبلؾ ذلن"
 .(ٙ)أي: ما ٌخفون" لال دمحم بن إسحاق:" 
 .(2)من كفرهم" لال مكً:أي: 
 .(1)كانوا ٌكتمون دٌن الٌهودٌة" لال ابن أبً زمنٌن:أي:" 
 .(5)من النفاق" لال النسفً:أي:" 
 .(ٓٔ)لال الواحدي:" أي: من نفالهم وإبطانهم الكفر" 
آمنا باهلل وبدمحم »عند لولهم لكم بؤلسنتهم: -"ٌمول: وهللا أعلم بما كانوا:لال الطبري 

 .(ٔٔ)ٌكتمون منهم، بما ٌضمرونه من الكفر، بؤنفسهم" -«به وصّدلنا بما جاء
أي:وهللا عالم بسرابرهم وما تنطوي علٌهم ضمابرهم وإن أظهروا لخلمه  لال ابن كثٌر:" 

وسٌجزٌهم على  ،فإن عالم الؽٌب والشهادة أعلم بهم منهم ،وتزٌنوا بما لٌس فٌهم ،خبلؾ ذلن
 .(ٕٔ)ذلن أتم الجزاء"

 .(ٖٔ)فٌجازٌهم بؤعمالهم خٌرها وشرها" لال السعدي:أي:" 
خولهم من لصد تسمط األخبار والتوسل إلٌه عند دلال الشٌخ دمحم رشٌد رضا:أي: " 

بالنفاق والخداع، وعند خروجهم من الكٌد والمكر والكذب الذي ٌلمونه إلى البعداء من 
 .(ٗٔ)لومهم"

 الفوابد:
ٌِْه َوَسلََّم بالمدٌنة. -ٔ  وجود منافمٌن من الٌهود على عهد الرسول َصلَّى هللاُ َعلَ

                                                           

 .٘ٗٗ/ٓٔ(:صٖٕٕٔٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .٘ٗٗ/ٓٔ(:صٖٕٕٓٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٖٙ/ٕتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (ٖ)
 .ٖٔٔ/ٗالبحر المحٌط: (ٗ)
 .1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٙٙٔٔ/ٗ(:صٙٙ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .25٘ٔ/ٖالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (2)
 .ٖٙ/ٕتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (1)
 .1٘ٗ/ٔتفسٌر النسفً: (5)
 .ٕ٘ٓ/ٕالتفسٌر الوسٌط: (ٓٔ)
 ٘ٗٗ-ٗٗٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٗٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .2ٖٕتفسٌر السعدي: (ٖٔ)
 .2ٕٖ/ٙتفسٌر المنار: (ٗٔ)
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عند المإمنٌن، فإذا خرجوا خرجوا بالكفر الذي  من صفات المنافمٌن: دعواهم اإلٌمان-ٕ
دخلوا به، وهذه حال كثٌر من الدعاة إلى الباطل، إذ تجده ٌنخر فً اإلسبلم مع ادعابه الحرص 

 علٌه وعلى أهله.
 ومنها: الرد على الجبرٌة؛ لموله تعالى: }ٌكتمون{، ألن الكاتم مرٌد للكتم. -ٖ
 

 المرآن
ا ِمْنُهْم ٌُ  ثِْم َواْلعُْدَواِن َوأَْكِلِهُم السُّْحَت لَبِئَْس َما َكانُوا ٌَْعَملُوَن }َوتََرى َكثٌِرا َساِرُعوَن فًِ اْْلِ

 [ٕٙ :({ ]المائدةٕٙ)
 التفسٌر:
كثًٌرا من الٌهود ٌبادرون إلى المعاصً من لول الكذب والزور،  -أٌها الرسول-وترى 

 لمد ساء عملهم واعتداإهم.واالعتداء على أحكام هللا، وأْكل أموال الناس بالباطل، 
ثِْم َواْلعُْدَواِن{ ]المابدة  [، أي:" وترى ٕٙ :لوله تعالى:}َوتََرى َكثًٌِرا ِمْنُهْم ٌَُساِرُعوَن فًِ اإْلِ

كثًٌرا من الٌهود ٌبادرون إلى المعاصً من لول الكذب والزور، واالعتداء على  -أٌها الرسول-
 .(ٔ)أحكام هللا"

 .(ٕ)أي: ٌعنً: من الٌهود ٌسابمون فً المعاصً والظلم" لال المرطبً:" 
أي: من الٌهود أو من المنافمٌن. ٌسارعون فً الحرام والظلم، أو  لال البٌضاوي:أي:" 

 .(ٖ)مجاوزة الحد فً المعاصً"
 .(ٗ)لال الواحدي:أي:" ٌجتربون على الخطؤ والظُّلم وٌبادرون إلٌه" 
 .(٘)امهم، }ٌسارعون{ فً لول الكفر والعدوان"من ملوكهم وعو لال الماترٌدي:أي:" 
أي: ٌبادرون إلى ذلن من تعاطً المآثم والمحارم واالعتداء على  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙ)الناس"
أي: ٌحرصون، وٌبادرون المعاصً المتعلمة فً حك الخالك والعدوان  لال السعدي:" 

 .(2)على المخلولٌن"
 .(1)ة، و}العدوان{، ٌعنً: الظلم، وهو الشرن"}اإلثم{، ٌعنً: المعصٌ لال مماتل:" 
 .(5)وكان هذا فً ُحّكام الٌهود بٌن أٌدٌكم" لال لتادة:" 
 .(ٓٔ)والمسارعة فً الشًء الشروع فٌه بسرعة" لال الزمخشري:" 
أو لكل من ٌصلح له، والضمٌر فً منهم عابد  -ملسو هيلع هللا ىلص-الخطاب لرسول هللا  لال الشوكانً:" 

إلى المنافمٌن أو الٌهود أو إلى الطابفتٌن جمٌعا وٌسارعون فً اإلثم فً محل نصب على الحال 
 .(ٔٔ)على أن الرإٌة بصرٌة أو هو مفعول ثان لترى على أنها للبٌة، والمسارعة: المبادرة"

 [، ألوال: ٕٙ :]المابدةمعنى: }اإلثم{وفً  
 . (ٖٔ)، واختاره السمرلندي(ٕٔ)أحدها: أنه المعاصً، لاله ابن عباس

                                                           

 .1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٖ٘، ونمله الصابونً فً تفسٌره:2ٖٕ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .ٖٗٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٖ)
 .2ٕٖالوجٌز: (ٗ)
 .ٓ٘٘/ٖتفسٌر الماترٌدي: (٘)
 .ٗٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .2ٖٕتفسٌر السعدي: (2)
 .ٖٓٗ/ٔ، ونمله السمرلندي بتمامه، انظر: بحر العلوم:15ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .ٙٗٗ/ٓٔ(:صٖٕٕٙٔأخرجه الطبري) (5)
 .ٗ٘ٙ/ٔالكشاؾ: (ٓٔ)
 .ٗٙ/ٕفتح المدٌر: (ٔٔ)
 .٘ٙ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٕٔ)
 .ٖٓٗ/ٔانظر: بحر العلوم: (ٖٔ)
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 .(ٔ)والثانً: الكفر، لاله السدي
ثَْم{ ]المابدة [. لاله ٖٙ :والثالث: أنه الكذب، بدلٌل لوله تعالى: }َعْن لَْوِلِهُم اإْلِ

 .(ٕ)الزمخشري
 .(ٖ)وما كتموا من التوراة. ذكره بعض المفسرٌنوالرابع: أنه كتمان أمر دمحم، 

لال الطبري:" وهذا المول الذي ذكرناه عن السدي، وإن كان لوال ؼٌر مدفوع جواُز  
صحته، فإن الذي هو أولى بتؤوٌل الكبلم: أن ٌكون الموم موصوفٌن بؤنهم ٌسارعون فً جمٌع 

ؼٌره. ألن هللا تعالى ذكره عمَّ فً معاصً هللا، ال ٌتحاشون من شًء منها، ال من كفر وال من 
وصفهم بما وصفهم به من أنهم ٌسارعون فً اإلثم والعدوان، من ؼٌر أن ٌخّص بذلن إثًما دون 

 .(ٗ)إثم"
 .(٘)}العدوان{، فهو الظلم"لال السمرلندي، والزمخشري، وابن الجوزي: "

 .(ٙ)كل ما حدَّه لهم" العدوان: فإنه مجاوزة الحّد الذي حدَّه هللا لهم فً لال الطبري:" 
 .(2)العدوان{: هو المجاوزة عن الحد الذي حد لهم"لال الماترٌدي:"و} 
 .(1)و}العدوان{: الظلم المتعدي إلى الؽٌر أو مجاوزة الحد فً الذنوب" لال الشوكانً:" 

 .(5)ولٌل: "والعدوان: ما زادوا فً التوراة". ذكره بعض المفسرٌن
 .(ٓٔ)بكسر العٌن، «والعدوان»:ولرأ أبو حٌوة

 .(ٔٔ)[، أي:"وأْكل أموال الناس بالباطل"ٕٙ :لوله تعالى:}َوأَْكِلِهُم السُّْحَت{ ]المابدة 
 .(ٕٔ)فً أكل السحت" -أٌضا-وٌسارعون  لال الماترٌدي:أي:" 
 .(ٖٔ)أي:وأكلهم أموالهم بالباطل" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗٔ)السحت: الحرام" لال الشوكانً:" 
 .(٘ٔ)أي: وأكلهم الحرام" لال الصابونً:" 
 .(ٙٔ)ٌعنً كعب بن األشرؾ، ألنه كان ٌرشً فً الحكم وٌمضً بالجور" لال مماتل:" 
فلم ٌكتؾ بمجرد اإلخبار أنهم ٌفعلون ذلن، حتى أخبر أنهم ٌسارعون  لال السعدي:" 

فٌه، وهذا ٌدل على خبثهم وشرهم، وأن أنفسهم مجبولة على حب المعاصً والظلم. هذا وهم 
 .(2ٔ)عون ألنفسهم الممامات العالٌة"ٌد

 ، ثبلثة ألوال:«السحت»وفً معنى 

                                                           

 .ٙٗٗ/ٓٔ(:صٖٕٕ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٖ٘ٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٕ)
 .2ٙ/ٖ، وتفسٌر البؽوي:ٓ٘/ٕانظر: تفسٌر السمعانً:  (ٖ)
 .2ٗٗ/ٓٔ:تفسٌر الطبري (ٗ)
 .٘ٙ٘/ٔ، وزاد المسٌر:ٖ٘ٙ/ٔ، والكشاؾ:ٖٓٗ/ٔانظر:بحر العلوم: (٘)
 .2ٗٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٓ٘٘/ٖتفسٌر الماترٌدي: (2)
 .ٗٙ/ٕفتح المدٌر: (1)
 .2ٙ/ٖ، وتفسٌر البؽوي:ٓ٘/ٕانظر: تفسٌر السمعانً:  (5)
 .ٕٗٔ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (ٓٔ)
 .1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٓ٘٘/ٖتفسٌر الماترٌدي: (ٕٔ)
 .ٗٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
 .ٗٙ/ٕفتح المدٌر: (ٗٔ)
 .ٕٖ٘صفوة التفاسٌر: (٘ٔ)
 .15ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙٔ)
 .2ٖٕتفسٌر السعدي: (2ٔ)
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سعٌد بن ، و(ٖ)، والضحان(ٕ)، ومجاهد(ٔ):أنه الرشوة فى الحكم، وهو لول ابن عباسأحدها
، (5)، واختاره الطبري(1)وابن زٌد ،(2)، وعكرمة(ٙ)، وإبراهٌم(٘)، والحسن(ٗ)جبٌر

 .(ٔٔ)، والبؽوي(ٓٔ)والسمرلندي
 .(ٕٔ)أنه الرشوة فً الدٌن. لاله عبدهللا والثانً:

 .(ٖٔ)والثالث: أنه الربا. ذكره بعض المفسرٌن
" لال الواحدي:هو"  شا على كتمان الحّكِ  .(ٗٔ)ما كانوا ٌؤخذونه من الرَّ
 .(٘ٔ)لال ابن عطٌة:" السحت: هو الرشا وسابر مكسبهم الخبٌث" 
ٌؤخذون الرشا على األحكام لال الزمخشري:" السحت: كل ما ال ٌحل كسبه، وكانوا  

 .(ٙٔ)وتحلٌل الحرام"
وما  ،ٌا رسول هللا :ُكلُّ لحم أنبَته السُّحت فالنار أولى به. لٌل:" -ملسو هيلع هللا ىلص-وروي عن النبً 

 .(2ٔ)" الرشوة فً الحكم :السحت ؟ لال
[، أي: ٔٙ :}فٌَُْسِحتَُكْم بِعََذاٍب { ]طه :ومنه لوله تعالى ،االستبصال«: السحت»وأصل 

 :(1ٔ)ولال الفرزدق ،ٌستؤصلكم
 َوَعضُّ َزَماٍن ٌَا اْبَن َمْرَواَن لَْم ٌََدع            ِمَن اْلَماِل إال ُمْسَحتًا أَْو ُمَجلَّؾُ 

 .(5ٔ)فسمً سحتاً ألنه ٌسحت الدٌن والمروءة
لهم [، أي:" لمد ساء عمٕٙ :لوله تعالى:}لَبِبَْس َما َكانُوا ٌَْعَملُوَن{ ]المابدة  

 .(ٕٓ)واعتداإهم"
 .(ٔ)لببس شٌبا عملوه" لال البٌضاوي والنسفً:أي:" 

                                                           

 .ٕٕٖ/ٓٔ(:ص5ٕٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .5ٖٔ/ٓٔ(:ص5ٗٗٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٕٖٔ/ٓٔ(:ص5٘2ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٖ٘ٔٔ/ٗ(:ص12ٖٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗ)
 5ٖٔ-1ٖٔ/ٓٔ(:ص5ٕٗٔٔ، وتفسٌر الطبري)ٖ٘ٔٔ/ٗ(:ص12ٖٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٖ٘ٔٔ/ٗ(:ص12ٖٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٖ٘ٔٔ/ٗ(:ص12ٖٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2)
 .ٖٕٖ/ٓٔ(:ص5ٙٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .2ٗٗ/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .ٖٓٗ/ٔانظر: بحر العلوم: (ٓٔ)
 .2ٙ/ٖانظر: تفسٌر البؽوي: (ٔٔ)
 .ٕٖٓ/ٓٔ(:ص5ٕ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .٘ٙ٘/ٔ، وزاد المسٌر:ٓ٘/ٕ، وتفسٌر السمعانً: ٓ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .2ٕٖالوجٌز: (ٗٔ)
 .ٕٗٔ/ٕلمحرر الوجٌز:ا (٘ٔ)
 .ٖٗٙ/ٔالكشاؾ: (ٙٔ)
، ونسبه لعبد بن  1ٕٗ:  ٕأخرجه السٌوطً فً الدر المنثور ، وٖٕٖ/ٓٔ(:ص5ٙ2ٔٔأخرجه الطبري) (2ٔ)

 .-ملسو هيلع هللا ىلص-حمٌد ، وابن مردوٌه مرفوًعا من حدٌث ابن عمر ، عن رسول هللا 
باب ما  -)كتاب اإلجارة  ٖٓٙ/ ٘لال الحافظ: رواه ابن جرٌر مرفوعا ورجاله ثمات ولكنّه مرسل". انظر: 

 ٌعطى فً الرلٌة على أحٌاء العرب بفاتحة الكتاب.
، واللسان  2ٖٗ:  ٕ، والخزانة  5ٔ، وطبمات فحول الشعراء :  ٙ٘٘، والنمابض :  ٙ٘٘دٌوانه : (1ٔ)

 ٌر. والبٌت من لصٌدته المشهورة ، ولبل البٌت :)سحت( )جلؾ( ، وفً ؼٌرها كث
ٌَْن أِمٌَر اْلُمْإِمنٌَِن َرَمْت ِبنَا ... ُهُموُم اْلُمنَى واْلَهْوَجُل اْلُمتَعَسَّؾُ    إِلَ
الهوجل  : البطن الواسع من األرض. و  المتعسؾ  : المسلون ببل علم وال دلٌل ، فهو ٌسٌر فٌها بالتعسؾ.  

وهو الذي جرفه الدهر ، أي : اجتاح ماله وأفمره. وٌروى فً  إال مسحت أو مجلؾ   وٌروى :  أو مجرؾ  ،
 .بالرفع فٌهما. ولد تجرؾ النحاة هذا البٌت إعرابًا وتؤوٌبل.

 .ٓٗ/ٕ، والنكت والعٌون:ٕٖٗ/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (5ٔ)
 .1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٓ)
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ٌمول: ألسم لَببس العمل ما كان هإالء الٌهود ٌعملون، فً مسارعتهم فً  لال الطبري:" 
 .(ٕ)اإلثم والعدوان، وأكلهم السحت"

 .(ٖ)لال السمرلندي:" ٌعنً: لببس ما كانوا ٌتزودون من دنٌاهم آلخرتهم" 
 .(ٗ)لببس العمل كان عملهم وببس االعتداء اعتداإهم" :أي ابن كثٌر:"لال  
 .(٘)وهذا فً ؼاٌة الذم لهم والمدح فٌهم" لال السعدي:" 
تمبٌح للعمل الذي كانوا ٌعملونه فً استؽرالهم فً المعاصً  لال الشٌخ دمحم رشٌد رضا:" 

جرهم على أنهم تركوا األمر المفسدة ألخبللهم، ولؤلمة التً ٌعٌشون فٌها إن لم تنههم وتز
بالمعروؾ والنهً عن المنكر، فلم ٌكن ٌموم به أحد منهم، ال العلماء وال العباد ؛ إذ كان الفساد 

 .(ٙ)لد عم الجمٌع"
بَّانٌُِّوَن{(2)هإالء الٌهود } لَبِبَْس َما َكانُوا ٌَْعَملُوَن{ لال ابن زٌد:" ، إلى (1)، }لَْواَل ٌَْنَهاُهُم الرَّ

}لَبِبَْس َما َكانُوا ٌَْصنَعُوَن{لوله: 
، لال:}ٌصنعون{ و}ٌعملون{ واحد. لال: لهإالء حٌن لم ٌنهوا، (5)

 .(ٔٔ)"(ٓٔ)كما لال لهإالء حٌن عملوا، لال: وذلن اإلدهان
 الفوابد:

 المسارعة فً اإلثم والعدوان، وأكل السحت. من اوصاؾ المنافمٌن:-ٔ
 كبلم هللا.انحراؾ بنً إسرابٌل وكفرهم وتحرٌفهم ل -ٕ
 

 المرآن
ثَْم َوأَْكِلِهُم السُّْحَت لَبِئَْس َما َكانُوا ٌَ  بهانٌُِّوَن َواأْلَْحبَاُر َعْن لَْوِلِهُم اْْلِ ْصنَعُوَن }لَْوََّل ٌَْنَهاُهُم الره

 [ٖٙ :({ ]المائدةٖٙ)
 التفسٌر:

الكذب هبل ٌنهى هإالء الذٌن ٌسارعون فً اإلثم والعدوان أبمتُهم وعلماإهم، عن لول 
 والزور، وأكل أموال الناس بالباطل، لمد ساء صنٌعهم حٌن تركوا النهً عن المنكر.

بَّانٌُِّوَن َواأْلَْحبَاُر{ ]المابدةلوله تعالى:  أي هبلّ ٌزجرهم  [، أي:"ٖٙ :}لَْواَل ٌَْنَهاُهُم الرَّ
 .(ٕٔ)علماإهم وأحبارهم"

 .(ٖٔ)لال الضحان:" فمهاإهم ولراإهم وعلماإهم"  
العالم، والحبر المداد بالكسر، «: الحبر»وهم علماإهم ورإساإهم، و الزجاج:"لال  

 .(ٗٔ)فؤعلم هللا أن رإساءهم وسفلتهم مشتركون فً الكفر"
لال السعدي:" أي: هبل ٌنهاهم العلماء المتصدون لنفع الناس، الذٌن من هللا علٌهم بالعلم  

هم من الجهل، وتموم حجة هللا علٌهم، عن المعاصً التً تصدر منهم، لٌزول ما عند-والحكمة 

                                                                                                                                                                      

 1٘ٗ/ٔ، وتفسٌر النسفً:ٖٗٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٔ)
 .2ٗٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٓٗ/ٔبحر العلوم: (ٖ)
 .ٗٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .2ٖٕتفسٌر السعدي: (٘)
 .2ٖٖ/ٙتفسٌر المنار: (ٙ)
 [.ٕٙ]المابدة : (2)
 [.ٖٙ]المابدة : (1)
 [.ٖٙ]المابدة : (5)
 .[. 5واإلدهان: اللٌن والمصانعة ، فً الدٌن وفً كل شًء ، لال تعالى:}َودُّوا لَْو تُْدِهُن فٌَُْدِهنُوَن{ ]الملم : ( ٓٔ)
 .2ٗٗ-ٙٗٗ/ٓٔ(:ص2ٖٕٕٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .ٕٖ٘صفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
 .5ٗٗ/ٓٔ(:صٕٕٓٗٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .15ٔ/ٕمعانً المرآن: (ٗٔ)
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فإن العلماء علٌهم أمر الناس ونهٌهم، وأن ٌبٌنوا لهم الطرٌك الشرعً، وٌرؼبونهم فً الخٌر 
 .(ٔ)وٌرهبونهم من الشر"

هإالء حٌن لم ٌنهوا كما لال لهإالء حٌن عملوا وذلن  لال عبدالرحمن بن زٌد بن أسلم:" 
 .(ٕ)األمر كان"

لال: "خطب علً بن أبً طالب فحمد هللا وأثنى علٌه ثم لال: أٌها عن ٌحٌى بن ٌعمر 
الناس إنما هلن من هلن لبلكم بركوبهم المعاصً ولم ٌنههم الربانٌون واألحبار، فلما تمادوا فً 
المعاصً ولم ٌمنعهم الربانٌون واألحبار أخذتهم العموبات. فمروا بالمعروؾ وانهوا عن المنكر 

الذي نزل بهم، واعلموا أن األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر ال ٌمطع لبل أن ٌنزل بكم مثل 
 .(ٖ)رزلا وال ٌمرب أجبل"

 ، على وجوه:«الربانٌٌن»ولد تعددت عبارات أهل التفسٌر فً معنى لوله
 .(ٗ)أحدها: فمهاء. لاله مجاهد

 .(٘)والثانً: حكماء علماء. لاله أبو رزٌن
، (1)-فً رواٌة أخرى -، ومجاهد(2)، الحسن(ٙ)عباس والثالث: فمهاء علماء ، وهو لول ابن

، والربٌع (ٕٔ)، وعطاء الخراسانً(ٔٔ)-فً رواٌة عنه-،وسعٌد بن جبٌر (ٓٔ)، ولتادة(5)والضحان
 .(٘ٔ)، وٌحٌى بن عمٌل(ٗٔ)، وعطٌة(ٖٔ)أنس

 .(ٙٔ)والرابع:الفمهاء المعلمون. لاله ابن عباس أٌضا 
 .(1ٔ)، والسدي(2ٔ)-فً رواٌة اخرى-عباسوالخامس: حكماء فمهاء. لاله ابن 

 . (5ٔ)والسادس: حكماء أتمٌاء ، وهو لول سعٌد بن جبٌر
 . (ٕٓ)والسابع: حلماء علماء حكماء. وهذا مروي عن ابن عباس أٌضا

 .(ٕٔ)-فً رواٌة أخرى–والثامن: أن المراد: كونوا أهل عبادة، وأهل تموى هلل. لاله الحسن 
 . (ٕٕ)ربّون أمور الناس ، وهذا لول ابن زٌدوالتاسع: أنهم الوالة الذٌن ٌ

بَّان»، وهو المنسوب إلى«ربانً»جمع: «: الربانٌٌن»أن  -وهللا أعلم-والراجح  ، «الرَّ
 .(ٔ) الذي ٌربُّ الناَس، وهو الذي ٌُْصلح أمورهم، وٌربّها، وٌموم بها

                                                           

 .2ٖٕتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .2ٙٔٔ/ٗ(:ص2ٕ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .2ٙٔٔ-ٙٙٔٔ/ٗ(:ص2ٔ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٔٗ٘/ٙ(:ص1ٖٓ1)-(2ٖٓٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 5ٔٙ/ٕ(:ص2ٗ2ٖ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)ٔٗ٘-ٓٗ٘/ٙ(:ص2ٖٓٗ)-(2ٖٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٕٗ٘/ٙ(:ص2ٖٔ٘انظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٔٗ٘/ٙ(:ص2ٖٓ٘انظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٕٗ٘-ٔٗ٘/ٙ(:ص2ٖٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٕٗ٘/ٙ(:ص2ٖٔ2انظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٔٗ٘/ٙ(:ص2ٖٓ5انظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 ، ذكره دون إسناد.5ٕٙ/ٕ(:ص2ٗ5ٖ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 ن إسناد.، ذكره دو5ٕٙ/ٕ(:ص2ٗ5ٖ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 ، ذكره دون إسناد.5ٕٙ/ٕ(:ص2ٗ5ٖ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖٔ)
 ، ذكره دون إسناد.5ٕٙ/ٕ(:ص2ٗ5ٖ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗٔ)
 .ٕٗ٘/ٙ(:ص2ٖٔٗانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .5ٔٙ/ٕ(:ص2ٖٗٙ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙٔ)
 .ٕٗ٘/ٙ(:ص2ٖٔٙ(، و)2ٖٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
 .ٔٗ٘/ٙ(:ص2ٖٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (1ٔ)
 .ٕٗ٘/ٙ(:ص2ٖٔ1انظر: تفسٌر الطبري) (5ٔ)
 .5ٔٙ/ٕ(:ص2ٗ2ٖ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٓ)
 .5ٔٙ/ٕ(:ص2ٗ1ٖ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .ٖٗ٘/ٙ(:ص2ٖٔ5انظر: تفسٌر الطبري) (ٕٕ)
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بَّانٌُِّوَن َواأْلَْحبَاُر{ ]المابدة }:وفً  وجوه: [،ٖٙ :الرَّ
 .(ٕ) أن الربانٌٌن هم فوق األحبار. لاله مجاهدأحدها: 

 .(ٖ)الربانٌٌن علماء النصارى، واألحبار علماء الٌهود. وهذا لول الحسنوالثانً: أن 
 .(ٗ)والثالث: أن الكل فً الٌهود، ألن هذه اآلٌات فٌهم

 ، لوالن: «الربانً»وفً أصل 
ومنه لول علممة بن  ،أمورهم، وٌموم بهاٌُْصلح أحدها: أنه الذي ٌربُّ أمور الناس بتدبٌره، 

 : (٘)عبدة
ٌَْن ِربَابَتً                  َولَْبلََن َربَّتْنً  ُربُوُب  ،فَِضْعتُ  ،َوُكْنُت اْمَرأً أَْفَضْت إلَ

ً ألنه بالعلم ٌدبر األمور،  بتعلٌمه إٌاهم الخٌَر ودعابهم إلى ما فٌه فسمً العالم ربّانٌا
 مصلحتهم.

و"الربانً" الجامُع  ،، ألن "األحباَر" هم العلماء(ٙ)"وهم فوق األحبار":مجاهدولذلن لال 
وما ٌصلحهم فً ُدنٌاهم  ،البصَر بالسٌاسة والتدبٌر والمٌام بؤمور الرعٌة ،إلى العلم والفمه

  .(2)ودٌنهم
والثانً: أنه مضاؾ إلى عالم الرب ، وهو علم الدٌن ، فمٌل لصاحب العلم الذي أمر به 

 .(1)ربّانً الرب
، كموله: }َمعَهُ ِربٌُِّّوَن َكثٌٌِر{ ]آل «الربٌون»ولرأ أبو والد اللٌثً، وابن الجراح العمٌلً: 

 .(5)[ٙٗٔ :عمران
ثَْم{ ]المابدةلوله تعالى:  .(ٓٔ)عن لول الكذب والزور" [، أي:"ٖٙ :}َعْن لَْوِلِهُم اإْلِ

 .(ٔٔ)أي: الكذب بؤن عزٌرا ابن هللا وأن ٌد هللا مؽلولة" لال أبو هبلل العسكري:"
 .(ٕٔ)وأكل أموال الناس بالباطل"[، أي:"ٖٙ :}َوأَْكِلِهُم السُّْحَت{ ]المابدةلوله تعالى:

لمد ساء صنٌعهم حٌن تركوا  [، أي:"ٖٙ :}لَبِبَْس َما َكانُوا ٌَْصنَعُوَن{ ]المابدةلوله تعالى: 
 .(ٖٔ)النهً عن المنكر"

أي: حٌن ٌسارعون فً اإلثم والعدوان، وأكلهم السحت، وببس ما  ابن أبً زمنٌن:" لال 
 .(ٗٔ)صنع الربانٌون واألحبار حٌن لم ٌنهوهم عن ذلن"

 .(٘ٔ)ٌعنً: الربانٌٌن إنهم ببس ما كانوا ٌصنعون" لال ابن عباس:" 
 .(ٙٔ)ٌصنعون وٌعملون واحد"لال عبدالرحمن بن زٌد بن أسلم:" 

                                                                                                                                                                      

 .ٖٗ٘/ٙانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٗ٘-ٔٗ٘/ٙ(:ص2ٖٕٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 . ذكروه ببل نسبة.1ٙ/ٗ، وتفسٌر الثعلبً:2ٖٕ/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .2ٖٕ/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (ٗ)
، وتفسٌر الطبري: 1ٖٖ/ٕ، واللسان )ربب( ومماٌٌس اللؽة: 5ٗٔ/ٕوالمفضلٌات:  ٕٖٔ(البٌت فً دٌوانه: ٘)
 .ٗ٘ٔ/2ٔ، والصحاح )ربب( والمخصص: ٖٗ٘/ٙ، وٕٗٔ/ٔ
 .ٗٗ٘/ٙالطبري:(تفسٌر ٙ)
 .ٗٗ٘/ٙ( انظر: تفسٌر الطبري:2)
 .ٙٓٗ/ٔانظر: النكت والعٌون: (1)
 .1ٙ/ٗانظر: تفسٌر الثعلبً: (5)
 .1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .51الوجوه والنظابر: (ٔٔ)
 .1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .ٖٙ/ٕتفسٌر ابن ابً زمنٌن: (ٗٔ)
 .2ٙٔٔ/ٗ(:ص2ٖ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
 .2ٙٔٔ/ٗ(:ص2ٗ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙٔ)
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 .(ٔ)بمعنى العمل إال أنه ٌمتضً الجودة، ٌمال: سٌؾ صنٌع إذا جود عمله""الصنع ولٌل: 
كؤنهم جعلوا آثم من مرتكبً المناكٌر، ألن كل عامل ال ٌسمى صانعا،  لال الزمخشري:" 

وال كل عمل ٌسمى صناعة حتى ٌتمكن فٌه وٌتدرب وٌنسب إلٌه، وكؤن المعنى فً ذلن أن 
وه إلٌها وتحمله على ارتكابها، وأما الذي ٌنهاه فبل شهوة موالع المعصٌة معه الشهوة التً تدع

معه فً فعل ؼٌره، فإذا فرط فً اإلنكار كان أشد حاال من الموالع. ولعمري إن هذه اآلٌة مما 
 .(ٕ)ٌمذ السامع، وٌنعى على العلماء توانٌهم"

ما وبخ وبخ علماءهم فً تركهم نهٌهم فمال: }لببس ما كانوا ٌصنعون{ ك لال المرطبً:" 
من ٌسارع فً اإلثم بموله:}لببس ما كانوا ٌعملون{، ودلت اآلٌة على أن تارن النهً عن المنكر 

 .(ٖ)كمرتكب المنكر، فاآلٌة توبٌخ للعلماء فً ترن األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر"
وهذه أشد آٌة على ما أتى النهً عن المنكر حٌث أنزلهم منزلة من ٌرتكبه  لال الثعلبً:" 

 .(ٗ)وجمع بٌنهم فً التوبٌخ"
لال أبو السعود:" وهذا أبلػ مما لٌل فً حك عامتهم لما أن العمل ال ٌبلػ درجة الصنع  

ما لم ٌتدرب فٌه صاحبه ولم ٌحصل فٌه مهارة تامة ولذلن ذم به خواصهم وألن ترن الحسنة 
اإلنكار علٌها فكان ألبح من موالعة المعصٌة ألن النفس تلتذ بها وتمٌل إلٌها وال كذلن ترن 

 .(٘)جدٌرا بؤبلػ ذم وفٌه مما ٌنعى على العلماء توانٌهم فً النهً عن المنكرات ما ال ٌخفً"
 :"ما فً المرآن آٌة أشد توبًٌخا من هذه اآلٌة :وروي عن خالد بن دٌنار عن ابن عباس لال

بَّانٌُِّوَن َواألْحبَاُر َعْن لَْوِلِهُم اإلثَْم َوأَْكِلِهُم السُّْحَت لَبِبَْس َما َكانُوا ٌَْصنَ   :عُوَن { لال} لَْوال ٌَْنَهاُهُم الرَّ
 .(ٙ)كذا لرأ"

 .(2)إنا ال ننهى" :"ما فً المرآن آٌة أخوؾ عندي منها :وكذا لال الضحان
دمٌن على اإلثم والعدوان وأكلهم السحت: }لببس لال فً المم لال أبو حفص النعمانً:" 

[، ولال فً العلماء التاركٌن للنهً عن المنكر: }لببس ما كانوا ٕٙما كانوا ٌعملون{ ]المابدة: 
ٌصنعون{ والصنع ألوى من العمل؛ فإنما العمل ٌسمى صناعة، إذا صار مستمرا راسخا متمكنا، 

التاركٌن للنهً المنكر ذنبا راسخا، واألمر فً فجعل ]حرم[ العاملٌن ذنبا ؼٌر راسخ، وذنب 
الحمٌمة راسخا كذلن؛ ألن المعصٌة مرض الروح، وعبلجه العلم باهلل وبصفاته وبؤحكامه، فإذا 
حصل هذا العلم ولم تزل المعصٌة، كان كالمرٌض الذي ٌعالج بؤدوٌته، لل فٌها الشفاء، ومثل 

لم إذا ألدم على المعصٌة دل على أن مرض هذا المرض صعب شدٌد ال ٌكاد ٌزول، وكذلن العا
 .(1)فمد اإلٌمان فً ؼاٌة الموة والشدة"

"ما من لوم ٌكون بٌن أظهرهم من ٌعمل بالمعاصً هم أعز :-ملسو هيلع هللا ىلص-وروي عن رسول هللا  
 .(5)إال أصابهم هللا منه بعذاب" ،لم ٌؽٌروا ،منه وأمنع

 .(ٓٔ)، بؽٌر الم لسم«بسماب: »-رضً هللا عنهما  -ولرأ ابن عباس 
 الفوابد:

لبح سكوت العلماء على المنكر وإؼضابهم على فاعلٌه، ولذا لال كثٌر من السلؾ فً هذه -ٔ
 اآلٌة أشد آٌة وأخطرها على العلماء. 

                                                           

 .2ٖٕ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .ٗ٘ٙ/ٔالكشاؾ: (ٕ)
 .2ٖٕ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .1ٙ/ٗتفسٌر الثعلبً: (ٗ)
 .2٘/ٖتفسٌر أبً السعود: (٘)
 .5ٗٗ/ٓٔ(:ص5ٖٕٕٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .5ٗٗ/ٓٔ(:ص1ٖٕٕٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٕٗٗ/2اللباب فً علوم الكتاب: (1)
 .( من طرٌك ٌزٌد بن هارون بهٖٖٔ/ٕ( ورواه الطبرانً فً المعجم الكبٌر )ٖٖٙ/ٗالمسند )(5)
 .ٕٗٗ/2انظر: اللباب فً علوم الكتاب: (ٓٔ)
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 أن العبرة لٌست بوجود العلماء ووفرتهم دون أن ٌكون لهم أثر فعال فً اإلصبلح،-ٕ
العلماء، فما لم ٌمم علماإهم بما أوجب هللا علٌهم من النصح فبنوا إسرابٌل هلكوا وفٌهم 
 واإلصبلح تسلط علٌهم الشٌطان.

 
 المرآن

ٌِْدٌِهْم َولُِعنُوا بَِما لَالُوا بَْل ٌََداهُ َمْبُسوَطتَاِن ٌُْنفِ  ِ َمْؽلُولَةٌ ُؼلهْت أَ ٌَْؾ ٌََشاُء }َولَالَِت اْلٌَُهوُد ٌَُد َّللاه ُك َك
ٌْنَُهُم اْلعََداَوةَ َواْلبَْؽَضاَء إِ َولٌََِزٌَدنه َكثِ  ٌْنَا بَ ا َوأَْلمَ ٌَْن ِمْن َربَِّن ُطْؽٌَاناا َوُكْفرا ا ِمْنُهْم َما أُْنِزَل إِلَ لَى ٌرا

ُ َّلَ  ُ َوٌَْسعَْوَن فًِ اأْلَْرِض فََساداا َوَّللاه ا ِلْلَحْرِب أَْطفَؤََها َّللاه  ٌُِحبُّ ٌَْوِم اْلِمٌَاَمِة ُكلهَما أَْولَُدوا نَارا
 [ٗٙ :({ ]المائدةٗٙاْلُمْفِسِدٌَن )

 التفسٌر:
ونه فٌما بٌنهم-ٌُطلع هللا نَبٌَِّه على شًء من مآثم الٌهود  أنهم لالوا: ٌد هللا  -وكان مما ٌُسرُّ

محبوسة عن فعل الخٌرات، بَِخَل علٌنا بالرزق والتوسعة، وذلن حٌن لحمهم َجْدب ولحط. ُؼلَّْت 
دٌهم هم عن فِْعِل الخٌرات، وطردهم هللا من رحمته بسبب لولهم. ولٌس أٌدٌهم، أي: حبست أٌ

األمر كما ٌفترونه على ربهم، بل ٌداه مبسوطتان ال َحْجَر علٌه، وال مانع ٌمنعه من اإلنفاق، فإنه 
الجواد الكرٌم، ٌنفك على ممتضى الحكمة وما فٌه مصلحة العباد، لكنهم سوؾ ٌزدادون طؽٌانًا 

مدهم وحسدهم؛ ألن هللا لد اصطفان بالرسالة. وٌخبر تعالى أن طوابؾ الٌهود وكفًرا بسبب ح
سٌظلون إلى ٌوم المٌامة ٌعادي بعضهم بعًضا، وٌنفر بعضهم من بعض، كلما تآمروا على الكٌد 
ق شملهم، وال ٌزال الٌهود ٌعملون  للمسلمٌن بإثارة الفتن وإشعال نار الحرب ردَّ هللا كٌدهم، وفرَّ

  مما ٌنشؤ عنها الفساد واالضطراب فً األرض. وهللا تعالى ال ٌحب المفسدٌن.بمعاصً هللا
 فً سبب نزول اآلٌة ألوال:

ٌمال له: النباش -؛ لال: "لال رجل من الٌهود -رضً هللا عنهما-أحدها: عن عبد هللا بن عباس 
ِ -بن لٌس ٌِْدٌِهْم َولُِعنُوا بَِما : إن ربن بخٌل ال ٌنفك؛ فؤنزل هللا: }َولَالَِت اْلٌَُهوُد ٌَُد َّللاَّ َ  َمْؽلُولَةٌ ُؼلَّْت أ

ٌَْن ِمْن َربِّ  ٌَْؾ ٌََشاُء َولٌََِزٌَدنَّ َكثًٌِرا ِمْنُهْم َما أُْنِزَل إِلَ َن ُطْؽٌَانًا لَالُوا بَْل ٌََداهُ َمْبُسوَطتَاِن ٌُْنِفُك َك
ٌْنَُهُم اْلعََداَوةَ َواْلبَْؽَضاَء  ٌْنَا بَ ُ َوٌَْسعَْوَن َوُكْفًرا َوأَْلمَ إِلَى ٌَْوِم اْلِمٌَاَمِة ُكلََّما أَْولَُدوا نَاًرا ِلْلَحْرِب أَْطفَؤََها َّللاَّ

ُ اَل ٌُِحبُّ اْلُمْفِسِدٌَن{" فًِ اأْلَْرِض فََساًدا َوَّللاَّ
 .]ضعٌؾ[(ٔ)

 ]ضعٌؾ[.(ٕ)والثانً: لال عكرمة:" نزلت فً فنحاص الٌهودي"
 .(ٖ)صورٌا وفنحاص الٌهودٌٌن وعازر بن أبً عازر"والثالث: ولال مماتل:" ٌعنً: ابن 

ِ َمْؽلُولَةٌ{ ]المابدة  ٌد هللا محبوسة عن فعل  [، أي:"ٗٙ :لوله تعالى:}َولَالَِت اْلٌَُهوُد ٌَُد َّللاَّ
 .(ٗ)الخٌرات، بَِخَل علٌنا بالرزق والتوسعة"

 .(٘)أي: بخٌلة" لال ابن عباس:" 
 .(ٙ)ن والبر"أي: عن الخٌر واإلحسا لال السعدي:" 

                                                           

: -( 52ٕٗٔرلم  ٖ٘/ ٕٔ)ومن طرٌمه الطبرانً فً "المعجم الكبٌر" -أخرجه ابن إسحاق فً "السٌرة" (ٔ)
 ثنً دمحم بن أبً دمحم مولى آل زٌد بن ثابت عن سعٌد بن جبٌر أو عكرمة عن ابن عباس به.

 (: "رواه الطبرانً ورجاله ثمات"!!2ٔ/ 2ولال الهٌثمً فً "مجمع الزوابد" )
 للنا: وسنده ضعٌؾ؛ لجهالة دمحم هذا كما تمدم مراراً.

 ( وزاد نسبته البن مردوٌه.ٕٔٔ/ ٖ) وذكره السٌوطً فً "الدر المنثور"
. 
،  وسنده ٖ٘ٗ/ٓٔ(:ص2ٕٕٗٔومن طرٌمه الطبري فً "جامع البٌان")-أخرجه سنٌد فً "تفسٌره" (ٕ)

 ضعٌؾ؛ لبلنمطاع بٌن عكرمة وابن جرٌج، وضعؾ سنٌد صاحب "التفسٌر"..
 .5ٓٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2ٙٔٔ/ٗ(:ص2ً٘٘ٙ حاتم)أخرجه ابن اب (٘)
 .2ٖٕتفسٌر السعدي: (ٙ)
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أن خٌر هللا ُمْمَسن وعطاإه محبوس عن االتساع علٌهم ...وهذا  :ٌعنون لال الطبري:" 
توبًٌخا  ،ووصفهم إٌاه بما لٌس من صفته ،خبر من هللا تعالى ذكره عن جرأة الٌهود على ربهم

 ،وإنكارهم جمٌع جمٌل أٌادٌه عندهم ،وتعرٌفًا منه نبٌَّه ملسو هيلع هللا ىلص لدٌَم جهلهم واؼترارهم به ،لهم بذلن
ًٌّ مبعوث  وكثرة صفحه عنهم وعفوه عن عظٌم إجرامهم واحتجاًجا لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص بؤنه له نب

ِ علومهم ومكنونها التً ال  :ورسول مرسل ًّ أْن كانت هذه األنباء التً أنبؤهم بها كانت من خف
فضبل عن األمة األمٌة من العرب الذٌن  ،من الٌهود ٌعلمها إال أحبارهم وعلماإهم دون ؼٌرهم

لٌمرر  ،فؤطلع هللا على ذلن نبٌه محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص ،والَوَعْوا من علوم أهل الكتاب علًما ،لم ٌمرأوا كتابًا
 .(ٔ)وٌمطع بذلن حجتهم" ،عندهم صدله

}َواَل  : جل وعزأي: لالوا ٌده ممسكة عن االتساع علٌنا، كما لال هللا لال الزجاج:"
تؤوٌله ال تمسكها عن اإلنفاق، لال بعضهم:  ،[5ٕ :تَْجعَْل ٌََدَن َمْؽلُولَةً إِلَى ُعنُِمَن{ ]اإلسراء

معنى:}ٌد هللا مؽلولة{: نعمته ممبوضة عنا، وهذا المول خطؤ ٌنمضه: }بل ٌداه مبسوطتان{، 
 .(ٕ)ى"فٌكون المعنى: بل نعمتاه مبسوطتان، نعم هللا أكثر من أن تحص

لال المراؼً:" أي لال ذلن بعض منهم، ونسبه إلى األمة بناء على التكافل العام بٌن 
أفرادها وكونها كالشخص الواحد، وأن الناس فى كل زمان ٌعزون إلى األمة ما ٌسمعون من 
بعض أفرادها ولد جرت سنة المرآن أن ٌنسب إلى المتؤخرٌن ما لاله أو فعله سلفهم منذ لرون، 

عجب فى صدور هذا المول من بعض األشخاص منهم، فإنا نرى من المسلمٌن فى عصرنا وال 
 .(ٖ)مثله فى الشكوى من هللا عز وجل واالعتراض علٌه عند الضٌك وفى إبان المصاٌب"

ِ َمْؽلُولَةٌ{ ]المابدة   [، وجهان:ٗٙ :وفً لوله تعالى:}َولَالَِت اْلٌَُهوُد ٌَُد َّللاَّ
، (ٙ)، وعكرمة(٘)، ولتادة(ٗ)لاله ابن عباس ،أي ممبوضة عن العطاء على جهة البخل :أحدهما

 .(2)والضحان
 .(1)لاله الحسن ،ممبوضة عن عذابهم :والثانً

ٌِْدٌِهْم{ ]المابدة َ  .(5)حبست أٌدٌهم هم عن فِْعِل الخٌرات" [، أي:"ٗٙ :لوله تعالى:}ُؼلَّْت أ
 .(ٓٔ)أمسكت أٌدٌهم عن النفمة والخٌر" لال الضحان:"

وهذا دعاء علٌهم بجنس ممالتهم. فإن كبلمهم متضمن لوصؾ هللا الكرٌم،  لال السعدي:" 
بالبخل وعدم اإلحسان. فجازاهم بؤن كان هذا الوصؾ منطبما علٌهم، فكانوا أبخل الناس وأللهم 
إحسانا، وأسوأهم ظنا باهلل، وأبعدهم هللا عن رحمته التً وسعت كل شًء، ومؤلت ألطار العالم 

 .(ٔٔ)العلوي والسفلً"
ٌِْدٌِهْم{ ]المابدة  [، ألوال:ٗٙ :وفً لوله تعالى:}ُؼلَّْت أَ

أي جعلوا بخبلء. فهم أبخل  أنه لال ذلن إلزاماً لهم البخل على مطابمة الكبلم، والمعنى: :أحدهما
 .(ٕٔ)، لاله الزجاجلوم

 .(ٖٔ)لاله الحسن ،أن معناه: ؼلت أٌدٌهم فً نار جهنم على وجه الحمٌمة :والثانً

                                                           

 .ٓ٘ٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .15ٔ/ٕمعانً المرآن: (ٕ)
 .ٖ٘ٔ-ٕ٘ٔ/ٙتفسٌر المراؼً: (ٖ)
 .ٕ٘ٗ/ٓٔ(:صٕٕٕٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٕ٘ٗ/ٓٔ(:صٕٕ٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 . ذكره دون إسناد.2ٙٔٔ/ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (ٙ)
 .ٗ٘ٗ-ٖ٘ٗ/ٓٔ(:ص1ٕٕٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٔ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٗ٘ٗ-ٖ٘ٗ/ٓٔ(:ص1ٕٕٗٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .2ٖٕتفسٌر السعدي: (ٔٔ)
 .5ٓٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٕٔ)
 ، ببلنسبة.5ٓٔ/ٕ. وذكره الزجاج:ٔ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
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وٌجوز أن ٌكون دعاء علٌهم بؽل األٌدى حمٌمة، ٌؽللون فً الدنٌا  الزمخشري:"لال  
أسارى، وفً اآلخرة معذبٌن بؤؼبلل جهنم: والطباق من حٌث اللفظ ومبلحظة أصل المجاز، كما 

 .(ٔ)تمول: سبنً سب هللا دابره، أى لطعه ألن السب أصله المطع"
ومن ثم كانوا أبخل خلك هللا وأنكدهم، لاله  معناه: الدعاء علٌهم بالبخل والنكد،والثالث: 

 :(ٖ)، وأنشد بٌت األشتر مالن بن الحارث(ٕ)الزمخشري
 وفَرُت وفري وانحْرفُت عن العبُل                   فلمٌُت أْضٌافً بوْجٍه َعبُوِس 

لال الزمخشري:" فإن للت: كٌؾ جاز أن ٌدعو هللا علٌهم بما هو لبٌح وهو البخل  
 والنكد؟ 

ت: المراد به الدعاء بالخذالن الذي تمسو به للوبهم، فٌزٌدون بخبل إلى بخلهم ونكدا لل
إلى نكدهم، أو بما هو مسبب عن البخل والنكد من لصوق العار بهم وسوء األحدوثة التً 

 .(ٗ)تخزٌهم وتمزق أعراضهم"
بض فً والحك أن هللا ٌدعو علٌهم بالبخل ودعاإه عبارة عن خلمه الشح فً للوبهم والم
}اَل ٌُْسؤَُل  أٌدٌهم، فهو الداعً والخالك، ال خالك إال هو ٌخلك لهم البخل وٌتمدس عنه، لال تعالى:

ا ٌَْفعَُل َوُهْم ٌُْسؤَلُوَن{ ]األنبٌاء  .(٘)[ٖٕ :َعمَّ
 .(ٙ)وطردهم هللا من رحمته بسبب لولهم" [، أي:"ٗٙ :لوله تعالى:}َولُِعنُوا بَِما{ ]المابدة

لوله: "}ولعنوا بما لالوا{، لال: لالوا إن هللا وضع ٌده على صدره فلم عن السدي 
 .(2)ٌبسطها أبدا حتى ٌرد علٌنا ملكنا"

 [، لوالن:ٗٙ :لوله تعالى:}َولُِعنُوا بَِما لَالُوا{ ]المابدةوفً  
 .(1)أحدهما: ٌعنً: ٌعذبهم بالجزٌة. لاله الكلبً

 .(5)م حٌن أجلوا من دٌارهم. أفاده الماورديوالثانً: وٌحتمل: أن ٌكون لَْعنُهم هو طرده
ولابلهم فٌما اختلموه وافتروه  ،علٌهم ما لالوه -عز وجل-ولد رد هللا لال ابن كثٌر:" 

ٌِْدٌِهْم َولُِعنُوا بَِما لَالُوا {، وهكذا ولع لهم ،وابتفكوه َ فإن عندهم من البخل والحسد  ،فمال:}ُؼلَّْت أ
} أَْم لَُهْم نَِصٌٌب ِمَن اْلُمْلِن فَإِذًا ال ٌُْإتُوَن النَّاَس نَِمًٌرا أَْم  :كما لال تعالى ،والجبن والذلة أمر عظٌم

ٌْنَا آَل إِْبَراِهٌَم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوآتَ  ُ ِمْن فَْضِلِه فَمَْد آتَ ٌْنَاُهْم ُمْلًكا ٌَْحُسُدوَن النَّاَس َعلَى َما آتَاُهُم َّللاَّ
[، ولال ٘٘ - ٖ٘ :ْم َمْن آَمَن بِِه َوِمْنُهْم َمْن َصدَّ َعْنهُ َوَكفَى بَِجَهنََّم َسِعًٌرا{ ]النساءَعِظًٌما فَِمْنهُ 

ِ َوَحْبٍل ِمَن النَّاس { اآلٌة ]آل عمران:تعالى ٌَْن َما ثُِمفُوا إِال بَِحْبٍل ِمَن َّللاَّ لَّةُ أَ ٌِْهُم الذِّ  :} ُضِربَْت َعلَ
ٕٔٔ"](ٔٓ). 

 .(ٔٔ)سكون العٌن. وفً مصحؾ عبد هللا: بل ٌداه بسطان، ب«ولعنوا»:ولرئ
ٌَْؾ ٌََشاُء{ ]المابدة بل ٌداه مبسوطتان  [، أي:"ٗٙ :لوله تعالى:}بَْل ٌََداهُ َمْبُسوَطتَاِن ٌُْنِفُك َك

ال َحْجَر علٌه، وال مانع ٌمنعه من اإلنفاق، فإنه الجواد الكرٌم، ٌنفك على ممتضى الحكمة وما 
  .(ٕٔ)"فٌه مصلحة العباد

                                                           

 .ٙ٘ٙ/ٔالكشاؾ: (ٔ)
 .ٙ٘ٙ-٘٘ٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٕ)
، تهذٌب ٕٙ - ٖٕهـ. )الوالة والمضاة  1ٖهو مالن بن الحارث النخعً من أصحاب اإلمام علً. توفً (ٖ)

 .ٖٗٔ/  ٔو )ت(  5ٗٔ، وشرح دٌوان الحماسة: )م( ٕٗٗ( . واألبٌات فً البخبلء: ٔٔ/  ٔالتهذٌب، 
 .ٙ٘ٙ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 (.ٗ، الهامش رلم)٘٘ٙ/ٔالكشاؾ: انظر: تفسٌر (٘)
 .1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .1ٙٔٔ/ٗ(:ص25٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٔ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٔ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)
 .ٙٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٙ٘ٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٔٔ)
 .1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
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 .(ٔ){، ٌنفك بهما كٌؾ ٌشاء"بَْل ٌََداهُ َمْبُسوَطتَانِ  عن لتادة: لوله:"}
 .(ٕ)"}ٌنفك كٌؾ ٌشاء{، لال: ٌرزق كٌؾ ٌشاء":عن السدي

 .(ٖ)أي: هو جواد" لال الزجاج:"
الذي ما من شًء إال عنده  ،الجزٌل العطاء ،بل هو الواسع الفضل :أي لال ابن كثٌر:"

الذي خلك لنا كل شًء مما نحتاج  ،وهو الذي ما بخلمه من نعمة فمنه وحده ال شرٌن له ،خزابنه
كما لال تعالى: } َوآتَاُكْم ِمْن ُكّلِ َما  ،وفً جمٌع أحوالنا ،وحضرنا وسفرنا ،فً لٌلنا ونهارنا ،إلٌه

ِ ال تُْحُصوَها إِنَّ اإلْنَساَن لََظلُوٌم َكفَّاٌر { اآلٌة ]إبراهٌم [. واآلٌات ٖٗ :َسؤَْلتُُموهُ َوإِْن تَعُدُّوا نِْعَمةَ َّللاَّ
 .(ٗ)فً هذا كثٌرة"

لى لد بسط فضله أي: " ال حجر علٌه، وال مانع ٌمنعه مما أراد، فإنه تعا لال السعدي: 
وإحسانه الدٌنً والدنٌوي، وأمر العباد أن ٌتعرضوا لنفحات جوده، وأن ال ٌسدوا على أنفسهم 

 أبواب إحسانه بمعاصٌهم.
فٌداه  سحاء اللٌل والنهار، وخٌره فً جمٌع األولات مدرارا، ٌفرج كربا، وٌزٌل ؼما، 

فمٌرا عاببل وٌجٌب المضطرٌن،  وٌؽنً فمٌرا، وٌفن أسٌرا وٌجبر كسٌرا، وٌجٌب ساببل وٌعطً
وٌستجٌب للسابلٌن. وٌنعم على من لم ٌسؤله، وٌعافً من طلب العافٌة، وال ٌحرم من خٌره 
عاصٌا، بل خٌره ٌرتع فٌه البر والفاجر، وٌجود على أولٌابه بالتوفٌك لصالح األعمال ثم 

العاجل واآلجل ما ال  ٌحمدهم علٌها، وٌضٌفها إلٌهم، وهً من جوده وٌثٌبهم علٌها من الثواب
ٌدركه الوصؾ، وال ٌخطر على بال العبد، وٌلطؾ بهم فً جمٌع أمورهم، وٌوصل إلٌهم من 
اإلحسان، وٌدفع عنهم من النمم ما ال ٌشعرون بكثٌر منه، فسبحان من كل النعم التً بالعباد 

و كما أثنى فمنه، وإلٌه ٌجؤرون فً دفع المكاره، وتبارن من ال ٌحصً أحد ثناء علٌه، بل ه
 على نفسه، وتعالى من ال ٌخلو العباد من كرمه طرفة عٌن، بل ال وجود لهم وال بماء إال بجوده.

ولبح هللا من استؽنى بجهله عن ربه، ونسبه إلى ما ال ٌلٌك بجبلله، بل لو عامل هللا 
فً دنٌاهم، الٌهود المابلٌن تلن الممالة، ونحوهم ممن حاله كحالهم ببعض لولهم، لهلكوا، وشموا 

 .(٘)ولكنهم ٌمولون تلن األلوال، وهو تعالى، ٌحلم عنهم، وٌصفح، وٌمهلهم وال ٌهملهم"
للوصؾ بالسخاء، وداللة على أنه "تاكٌد  {بَْل ٌََداهُ َمْبُسوَطتَانِ  لوله: }:لال الزمخشري: 

لى الٌهود ال ٌتفك إال على ممتضى الحكمة والمصلحة. روى أن هللا تبارن وتعالى كان لد بسط ع
وكذبوه كؾ هللا تعالى ما بسط  -ملسو هيلع هللا ىلص-حتى كانوا من أكثر الناس ما ال، فلما عصوا هللا فً دمحم 

، ورضى بموله اآلخرون (ٙ)علٌهم من السعة، فعند ذلن لال فنحاص بن عازوراء: ٌد هللا مؽلولة
 .(2)فؤشركوا فٌه"

 :(1)[، أربعة تاوٌبلتٗٙ :َمْبُسوَطتَاِن{ ]المابدةوفً لوله تعالى:}بَْل ٌََداهُ  
أن الٌدٌن ها هنا النعمة، من لولهم لفبلن: عندي ٌد، أي نعمة، ومعناه: بل نعمتاه  :أحدها

 .(5) ونعمة الدنٌا. ضعّفه الزجاج ،نعمة الدٌن ،مبسوطتان
ٌِْدي َواألَْبَصاِر{ ] ص :والثانً ومعناه: بل لوتان ،[ ٘ٗ :الٌد ها هنا الموة، كموله تعالى:}أُوِلً األَ

 بالثواب والعماب .

                                                           

 .1ٙٔٔ/ٗ(:ص1ٔ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .1ٙٔٔ/ٗ(:ص1ٕ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .5ٓٔ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 .ٙٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .2ٖٕتفسٌر السعدي: (٘)
 انظر األلوال فً سبب نزول اآلٌة. (ٙ)
 .2٘ٙ-ٙ٘ٙ/ٔالكشاؾ: (2)
 .ٕ٘-ٔ٘/ٕ، والنكت والعٌون:ٙ٘ٗ-ٗ٘ٗ/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .15ٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (5)
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ومعناه: ملن الدنٌا  ،أن الٌد ها هنا الملن، من لولهم فى مملون الرجل: هو ملن ٌمٌنه :والثالث
 واآلخرة .

 :(ٔ)وكمول األعشى ،مول العرب لبٌن وسعدٌنوالرابع:أن التثنٌة للمبالؽة فى صفة النعمة كما ت
اِد تُْنِفكُ  ،ٌََداَن ٌََدا َمْجدٍ   فََكٌؾ ُمِفٌَدةٌ                َوَكؾٌّ إَذا َما ُضنَّ بِالزَّ

فؤضاؾ ما كان صفة صاحب الٌد من إنفاق وإفادة إلى  الٌد، ومثل ذلن من كبلم العرب 
 .(ٕ)فً أشعارها وأمثالها أكثر من أن ٌُْحصى

ألن عطاء الناس  ،والمعنى العَطاء ،لال الطبري:" وإنما وصؾ تعالى ذكره  الٌد  بذلن 
إذا وصفوه  ،وبذَل معروفهم الؽالَب بؤٌدٌهم. فجرى استعمال الناس فً وصؾ بعضهم بعًضا

 .(ٖ)بإضافة ما كان من ذلن من صفة الموصوؾ إلى ٌدٌه" ،أو ببخل وشّح وضٌك ،بجود وكرم
ؼل الٌد وبسطها مجاز عن البخل والجود، ومنه لوله تعالى:  الكشاؾ:"لال صاحب  

[، وال ٌمصد من ٌتكلم 5ٕ :}َواَل تَْجعَْل ٌََدَن َمْؽلُولَةً إِلَى ُعنُِمَن َواَل تَْبُسْطَها ُكلَّ اْلبَْسِط{ ]اإلسراء
نه ألنهما به إثبات ٌد وال ؼل وال بسط، وال فرق عنده بٌن هذا الكبلم وبٌن ما ولع مجازا ع

كبلمان متعمبان على حمٌمة واحدة، حتى أنه ٌستعمله فً ملن ال ٌعطى عطاء لط وال ٌمنعه إال 
بإشارته من ؼٌر استعمال ٌد وبسطها ولبضها، ولو أعطى األلطع إلى المنكب عطاء جزٌبل 

جود، ولد لمالوا: ما أبسط ٌده بالنوال، ألن بسط الٌد ولبضها عبارتان ولعتا متعالبتٌن للبخل وال
 :(ٗ)استعملوهما حٌث ال تصح الٌد، كموله

 جاد الحمى بسط الٌدٌن بوابل               شكرت نداه تبلعه ووهاده 
 :(٘)ولمد جعل لبٌد للشمال ٌدا فً لوله

 إذ أصبحت بٌد الشمال زمامها 
وٌمال: بسط الٌؤس كفٌه فً صدري، فجعلت للٌؤس الذي هو من المعانً ال من األعٌان 
كفان، ومن لم ٌنظر فً علم البٌان عمى عن تبصر محجة الصواب فً تؤوٌل أمثال هذه اآلٌة، 

 .(ٙ)ولم ٌتخلص من ٌد الطاعن إذا عبثت به"
ولد ثنٌت الٌد فً لوله تعالى: }بل ٌداه مبسوطتان{، وهً مفردة فً: }ٌد هللا مؽلولة{،  

ة السخاء له ونفى البخل عنه. وذلن أن وذلن "لٌكون رد لولهم وإنكاره أبلػ وأدل على إثبات ؼاٌ
 .(2)ؼاٌة ما ٌبذله السخً بماله من نفسه أن ٌعطٌه بٌدٌه جمٌعا فبنى المجاز على ذلن"

 .(1) «بل ٌداه بسطان»وفً مصحؾ عبد هللا: 

                                                           

، وؼٌره. من لصٌدته الؽالٌة التً رفعت المحلك وطارت بذكره فً اآلفاق ، ٌمول له :  ٓ٘ٔدٌوانه : (ٔ)
قُ لَعَْمِري لَمَْد الَحْت ُعٌُوٌن َكِثٌَرةٌ ... إلَى َضْوِء ناٍر فً ٌَفٍَاع تُ   َحرَّ

ٌِْن ٌَْصَطِلٌَانِِها ... َوبَاَت َعلَى النَّاِر النََّدى والمَحلَّكُ   تَُشبُّ لمْمُروَر
قُ  ًْ ِلبَاٍن ثَْدَي أُّمٍ تََحالفَا ... بِؤَْسَحَم َعْوَض الدَّْهِر ال نَتَفَرَّ  َرِضٌعَ

ِ َرْونَكُ تََرى الُجوَد ٌَْجِريِ َظاِهًرا فَْوَق َوْجِهِه ... َكَما َزاَن َمتَْن ال ًّ  ُهْنُدَوانِ
 .ٌََداهُ ٌََدا ِصْدٍق ، فَكؾٌّ ُمِفٌَدةٌ ... َوَكؾٌّ إذَا َما ُضنَّ بِاْلَماِل تُْنِفكُ 

 .ٔ٘ٗ/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 ٔ٘ٗ/ٓٔ.تفسٌر الطبري: (ٖ)
، ولم ٌعزه هو وال شارحوه، ولم أتعرؾ على لابله، ٘٘ٙ/ٔالبٌت من شواهد الزمخشري فً الكشاؾ: (ٗ)

، واللباب ٖٖٗ/ٗ، والدر المصون:ٖ٘ٔ/ٗ، وتفسٌر البحر المحٌط: ٖ٘ٔ/ٕوانظر: البٌت فً تفسٌر البٌضاوي:
 ، وؼٌرها.2ٕٗ/2فً علوم الكتاب:

 ث، وصدره:( ط، دار الماموس الحدٌٖٕٓالبٌت فً دٌوانه )(٘)
 "وؼداة رٌح لد كشفت ولرة"

(، والمبرد فً الكامل وعزاه للبٌد، وأساس الببلؼة )ٌدي(. والبٌت من 22ٕوأورده المزوٌنً فً اإلٌضاح )
معلمته المشهورة، والمرة والمر: البرد، ٌمول: كم من ؼداة تهب فٌها الشمال وهً أبرد الرٌاح، ولد كففت عادٌة 

 .جزر لهمالبرد عن الناس بنحر ال
 .٘٘ٙ-ٗ٘ٙ/ٔالكشاؾ: (ٙ)
 .ٙ٘ٙ/ٔالكشاؾ: (2)
 .ٙ٘ٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (1)
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ٌَْؾ ٌََشاُء{ ]المابدةوٌحتمل    :(ٔ)[، وجهانٗٙ :لوله تعالى:}ٌُْنِفُك َك
 ٌمعنى أنه ٌعطً من ٌشاء من عباده إذا علم أن فً إعطابه مصلحة دٌنه . :أحدهما
 ٌنعم على من ٌشاء بما ٌصلحة فً دٌنه . :والثانً

اء  ،"إن ٌمٌن هللا َمؤلى ال ٌَِؽٌُضها نفمة :-ملسو هيلع هللا ىلص-لال رسول هللا  :هرٌرة لالعن ابً   َسحَّ
 :فإنه لم ٌَِؽض ما فً ٌمٌنه" لال ،أرأٌتم ما أنفك منذ خلك السموات واألرض ،اللٌل والنهار

"أنفك أنفك  :لال هللا تعالى :لال :ٌرفع وٌخفض" ،وفً ٌده األخرى المْبض ،"وعرشه على الماء
 .(ٕ)علٌن"

ٌَْن ِمْن َربَِّن ُطْؽٌَانً  [، ٗٙ :ا َوُكْفًرا{ ]المابدةلوله تعالى:}َولٌََِزٌَدنَّ َكثًٌِرا ِمْنُهْم َما أُْنِزَل إِلَ
 .(ٖ)لكنهم سوؾ ٌزدادون طؽٌانًا وكفًرا بسبب حمدهم وحسدهم" أي:"

وهم ٌجدونه مكتوبًا  ،حملهم حسُد دمحم ملسو هيلع هللا ىلص والعرب على أن كفروا به لال لتادة:"
 .(ٗ)عندهم"

أي: كلما نزل علٌن شًء من المرآن كفروا به فٌزٌد كفرهم والطؽٌان  لال الزجاج:"
 .(٘)الؽلو والكفر ههنان"

 .(ٙ)لال الزمخشري:أي:" عند نزول المرآن، لحسدهم تمادٌا فً الجحود وكفرا بآٌات هللا"
ٌكون ما أتان هللا ٌا دمحم من النعمة نممة فً حك أعدابن من الٌهود  :أي لال ابن كثٌر:" 

ٌزداد به الكفرة  ،فكما ٌزداد به المإمنون تصدٌمًا وعمبل صالًحا وعلًما نافعًا ،اههموأشب
 ،تكذٌبا :المبالؽة والمجاوزة للحد فً األشٌاء}َوُكْفًرا{، أي :الحاسدون لن وألمتن } ُطْؽٌَانًا { وهو

ٌِْهْم } لُْل ُهَو ِللَِّذٌَن آَمنُوا ُهًدى َوِشفَاٌء َوالَِّذٌَن ال  :كما لال تعالى ٌُْإِمنُوَن فًِ آَذانِِهْم َوْلٌر َوُهَو َعلَ
} َونُنزُل ِمَن اْلمُْرآِن َما ُهَو ِشفَاٌء  :[ ولال تعالىٗٗ :َعًمى أُولَبَِن ٌُنَاَدْوَن ِمْن َمَكاٍن بَِعٌٍد { ]فصلت

 .(2)["1ٕ :َوَرْحَمةٌ ِلْلُمْإِمنٌَِن َوال ٌَِزٌُد الظَّاِلِمٌَن إاِل َخَساًرا { ]اإلسراء
لوله }ولٌزٌدن كثٌرا منهم ما أنزل إلٌن من ربن طؽٌانا وكفرا{ وهذا  لال السعدي:" 

أعظم العموبات على العبد، أن ٌكون الذكر الذي أنزله هللا على رسوله، الذي فٌه حٌاة الملب 
والروح، وسعادة الدنٌا واآلخرة، وفبلح الدارٌن، الذي هو أكبر منة امتن هللا بها على عباده، 

رة إلى لبولها، واالستسبلم هلل بها، وشكرا هلل علٌها، أن تكون لمثل هذا زٌادة توجب علٌهم المباد
ؼً إلى ؼٌه، وطؽٌان إلى طؽٌانه، وكفر إلى كفره، وذلن بسبب إعراضه عنها، ورده لها، 

 .(1)ومعاندته إٌاها، ومعارضته لها بالشبه الباطلة"
ٌَْن ِمْن َربَِّن ُطْؽٌَانًا َوُكْفًرا{ ]المابدة وفً لوله تعالى:}َولٌََِزٌَدنَّ َكثًٌِرا ِمْنُهْم َما   :أُْنِزَل إِلَ

 [، لوالن:ٗٙ
 أنه عنى الٌهود بما حصل منهم من الخبلؾ . :أحدهما
 .(5)لاله الحسن ،أنه أراد بٌن الٌهود والنصارى فً تباٌن لولهم فً المسٌح :والثانً

ٌْنَُهُم اْلعََداَوةَ وَ   ٌْنَا بَ أي  [، أي:"ٗٙ :اْلبَْؽَضاَء إِلَى ٌَْوِم اْلِمٌَاَمِة{ ]المابدةلوله تعالى:}َوأَْلمَ
ألمٌنا بٌن الٌهود العداوة والبؽضاء فكلمتهم مختلفة وللوبهم شتّى ال ٌزالون متباؼضٌن متعادٌن 

 .(ٓٔ)إِلى لٌام الساعة"

                                                           

 .ٕ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .(55ٖ( وصحٌح مسلم برلم )2ٗٔ5( وصحٌح البخاري برلم )ٖٖٔ/ٕالمسند )(ٕ)
 .1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2٘ٗ/ٓٔ(:ص5ٕٕٗٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .5ٓٔ/ٕمعانً المرآن: (٘)
 .2٘ٙ/ٔالكشاؾ: (ٙ)
 .2ٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .2ٖٕتفسٌر السعدي: (1)
 .ٕ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)
 .ٕٖ٘صفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
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 .(ٔ)لال مجاهد:" الٌهود والنصارى "
 .(ٕ)لال: الخصومات والجدال فً الدٌن"عن إبراهٌم التٌمً لوله: "}العداوة والبؽضاء{،  

}تَْحَسبُُهْم َجِمٌعًا  جعلهم هللا مختلفٌن فً دٌنهم متباؼضٌن، كما لال: لال الزجاج:"
[، فؤلمى هللا بٌنهم العداوة، وهً أحد األسباب التً أذهب هللا بها ٗٔ :َولُلُوبُُهْم َشتَّى{ ]الحشر

 .(ٖ)جدهم وشوكتهم"
بل العداوة والعة بٌن فِرلهم بعضهم فً  ،نه ال تجتمع للوبهمأ :ٌعنً لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗ)ولد خالفون وكذبون" ،بعض دابًما ألنهم ال ٌجتمعون على حك
 .(٘)لال الزمخشري:" فكلمهم أبدا مختلؾ، وللوبهم شتى، ال ٌمع اتفاق بٌنهم وال تعاضد"

فٌها مصلحتهم، بل لم  لال السعدي:" فبل ٌتآلفون، وال ٌتناصرون، وال ٌتفمون على حالة
 .(ٙ)ٌزالوا متباؼضٌن فً للوبهم، متعادٌن بؤفعالهم، إلى ٌوم المٌامة"

ُ{ ]المابدة كلما تآمروا على  [، أي:"ٗٙ :لوله تعالى:}ُكلََّما أَْولَُدوا نَاًرا ِلْلَحْرِب أَْطفَؤََها َّللاَّ
ق شملهم"الكٌد للمسلمٌن بإثارة الفتن وإشعال نار الحرب ردَّ هللا كٌدهم،   .(2)وفرَّ

-حرُب دمحم  :، "}كلما أولدوا ناًرا للحرب أطفؤها هللا{، لال(1)هم الٌهود" لال مجاهد:"
 .(5)"-ملسو هيلع هللا ىلص

 .(ٓٔ)كلما مكروا مكرا أطفؤ هللا النار والمكر" وفً رواٌة أخرى عن مجاهد:"
 .(ٔٔ)كلما اجتمعت السفلة على لتل العرب أذلهم هللا" لال الحسن:"

فلن تلمَى الٌهود  ،كلما أولدوا ناًرا للحرب أطفؤها هللا ،لال لتادة:" أولبن أعداء هللا الٌهود
وهم تحت أٌدي المجوس أبؽِض خلمه  ،ببلد إال وجدتهم من أذّل أهله. لمد جاء اإلسبلم حٌن جاء

 .(ٕٔ)إلٌه"
له هللا ولذؾ فً  ،رهموأطفؤ َحدَّهم ونا ،لال السدي:" كلما أجمعوا أمرهم على شًء فرَّ

 .(ٖٔ)للوبهم الرعب"
فؤرادوا مناهضة من  ،كلما جمع أمرهم على شًء فاستمام واستوى لال الطبري:أي:"

 .(ٗٔ)لسوء فعالهم وُخْبِث نٌاتهم" ،شتته هللا علٌهم وأفسده ،ناوأهم
وكلما أبرموا أموًرا ٌحاربونن بها  ،كلما عمدوا أسبابًا ٌكٌدونن بها :أي لال ابن كثٌر:" 

 .(٘ٔ)وٌحٌك مكرهم السٌا بهم" ،ٌبطلها هللا وٌرد كٌدهم علٌهم
هذا مثل أي كلما جمعوا على النبً والمسلمٌن وأعدوا لحربهم فرق هللا  لال الزجاج:"

 .(ٙٔ)جمعهم وأفسد ذات بٌنهم"

                                                           

 .1٘ٗ/ٓٔ(:صٕٕٓ٘ٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .1ٙٔٔ/ٗ(:ص1ٗ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .5ٓٔ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 .2ٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .2٘ٙ/ٔالكشاؾ: (٘)
 .2ٖٕتفسٌر السعدي: (ٙ)
 .1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٓٙٗ/ٓٔ(:صٕٕٕ٘ٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٔٙٗ/ٓٔ(:صٕٕ٘٘ٔأخرجه الطبري) (5)
 5ٙٔٔ-1ٙٔٔ/ٗ(:ص1٘٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 5ٙٔٔ/ٗ(:ص15٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٓٙٗ/ٓٔ(:صٖٕٕ٘ٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .ٓٙٗ/ٓٔ(:صٕٕٗ٘ٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .1٘ٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .2ٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘ٔ)
 .5ٓٔ/ٕمعانً المرآن: (ٙٔ)
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هم نصر من هللا على لال الزمخشري:" كلما أرادوا محاربة أحد ؼلبوا ولهروا ولم ٌمم ل
أحد لط، ولد أتاهم اإلسبلم وهم فً ملن المجوس. ولٌل: خالفوا حكم التوراة فبعث هللا علٌهم 
بخت نصر، ثم أفسدوا فسلط هللا علٌهم فطرس الرومى، ثم أفسدوا فسلط هللا علٌهم المجوس، ثم 

 .(ٔ) نصر علٌهم"أفسدوا فسلط هللا علٌهم المسلمٌن. ولٌل: كلما حاربوا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
لال السعدي:" }كلما أولدوا نارا للحرب{ لٌكٌدوا بها اإلسبلم وأهله، وأبدوا وأعادوا، 

 .(ٕ)وأجلبوا بخٌلهم ورجلهم }أطفؤها هللا{ بخذالنهم وتفرق جنودهم، وانتصار المسلمٌن علٌهم"
ا َكبًٌِرا فَإَِذا َجاَء َوْعُد "}لَتُْفِسُدنَّ فًِ األْرِض :الربٌع فً لولهروي عن   ٌِْن َولَتَْعلُنَّ ُعلُوًّ تَ َمرَّ

ٌَاِر َوَكاَن َوْعًدا َمْفعُوال ثُ  ٌُْكْم ِعبَاًدا لَنَا أُوِلً بَؤٍْس َشِدٌٍد فََجاُسوا ِخبلَل الّدِ مَّ َرَدْدنَا أُوالُهَما بَعَثْنَا َعلَ
ٌِْهْم { ]سورة اإلسراء ةَ َعلَ ا  ،كان الفساد األول :لال ،[ٙ - ٗ :لَُكُم اْلَكرَّ فبعث هللا علٌهم عدوًّ

بوا المسجد. فؽَبَُروا زمانًا ،واستعبدوا الولدان ،واستنكحوا النساء ،فاستباحوا الدٌار ثم   ،وخرَّ
حتى لتلوا  ،بعث هللا فٌهم نبًٌّا وعاد أمرهم إلى أحسن ما كان. ثم كان الفساد الثانً بمتلهم األنبٌاء

وخرب  ،وسبى من سبى ،فمتل من لتل منهم ،عث هللا علٌهم بُْخت نصَّرفب ،ٌحٌى بن زكرٌا
}فَإَِذا َجاَء َوْعُد اآلِخَرةِ  ،المعصٌة ثم لال ،و  الفساد  :المسجد. فكان بخت نصر الفساَد الثانً لال

ةٍ { إلى لول َل َمرَّ }َوإِْن ُعْدتُْم ُعْدنَا{ ]سورة  :هِلٌَُسوُءوا ُوُجوَهُكْم َوِلٌَْدُخلُوا اْلَمْسِجَد َكَما َدَخلُوهُ أَوَّ
ًٌْرا1 ،2 :اإلسراء ولد كان علم التوراة وحفظها فً صدره وكتبها لهم. فمام  ،[ فبعث هللا لهم ُعَز

لوا ربهم ،وكانت أحداثٌ  ،ولبثوا فنسوا. ومات عزٌر ،بها ذلن المرن ٌد : ولالوا ،ونسوا العهد وبَخَّ
: ولالوا فً عزٌر ،لالوا بل ٌداه مبسوطتان ٌنفك كٌؾ ٌشاء  هللا مؽلولة ُؼلَّت أٌدٌهم ولعنوا بما

فخالفوا ما نََهْوا  ،وكانوا ٌعٌبون ذلن على النصارى فً لولهم فً المسٌح ،إن هللا اتخذه ولًدا 
فسبك من هللا كلمة عند ذلن أنهم لن ٌظهروا على عدّوٍ  ،وعملوا بما كانوا ٌكفِّرون علٌه ،عنه

ا أولدوا ناًرا للحرب أطفؤها هللا وٌسعون فً األرض فساًدا وهللا ال ٌحب كلم: فمال ،آخَر الدهر
وهم  ،فلم ٌزالوا كذلن والمجوس على رلابهم ،فبعث هللا علٌهم المجوس الثالثةَ أربابًا ،المفسدٌن 

عسى هللا أن ٌفكَّنا به من المجوس  ،ٌا لٌتنا أدركنا هذا النبً الذي نجده مكتوبًا عندنا: ٌمولون
واسمه فً اإلنجٌل  أحمد  فلما جاءهم  ،عذاب الهون  ! فبعث محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص واسمه  دمحم وال

ِ َعلَى اْلَكافِِرٌَن{]سورة البمرة :لال ،كفروا به،وعرفوا }فَبَاُءوا بِؽََضٍب  :ولال ،[15 :}فَلَْعنَةُ َّللاَّ
 .(ٖ)["5ٓ :َعلَى َؼَضٍب {، بسورة البمرة

وال ٌزال الٌهود ٌعملون  [، أي:"ٗٙ :تعالى:}َوٌَْسعَْوَن فًِ اأْلَْرِض فََساًدا{ ]المابدةلوله  
 .(ٗ)بمعاصً هللا مما ٌنشؤ عنها الفساد واالضطراب فً األرض"

 .(٘)أولبن أعداء هللا الٌهود" لال لتادة:"
ه فٌكفرون بآٌات ،وٌعمل هإالء الٌهود والنصارى بمعصٌة هللا لال الطبري:أي:" 

 .(ٙ)وذلن سعٌُهم فٌها بالفساد" ،وٌخالفون أمره ونهٌه ،وٌكذبون رسله
 .(2)من سجٌتهم أنهم دابًما ٌسعْون فً اإلفساد فً األرض" :أي لال ابن كثٌر:" 

 .(1)من كتبهم" -ملسو هيلع هللا ىلص  -أي: ٌجتهدون فً دفع اإلسبلم ومحو ذكر النبً  لال الزجاج:"
ٌجتهدون وٌجدون، ولكن بالفساد فً األرض، بعمل المعاصً، لال السعدي:" أي: 

 .(5)والدعوة إلى دٌنهم الباطل، والتعوٌك عن الدخول فً اإلسبلم"

                                                           

 .2٘ٙ/ٔالكشاؾ: (ٔ)
 .2ٖٕتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .ٓٙٗ-5٘ٗ/ٓٔ(:صٕٕٔ٘ٔأرجه الطبري) (ٖ)
 .1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 5ٙٔٔ/ٗ(:ص5ٔ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٔٙٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .5ٔٔ/ٕمعانً المرآن: (1)
 .2ٖٕتفسٌر السعدي: (5)
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ُ اَل ٌُِحبُّ اْلُمْفِسِدٌَن{ ]المابدة  وهللا تعالى ال ٌحب  [، أي:"ٗٙ :لوله تعالى:}َوَّللاَّ
 .(ٔ)المفسدٌن"

 .(ٕ)صفته" أي: "وهللا ال ٌحب من هذهلال ابن كثٌر: 
 .(ٖ)وهللا ال ٌحب من كان عاِمبل بمعاصٌه فً أرضه " :ٌمول لال الطبري:أي:" 

 .(ٗ)لال السعدي:" بل ٌبؽضهم أشد البؽض، وسٌجازٌهم على ذلن"
 الفوابد:

بما ٌتعالى عنه وٌتمدس من النمابص فمالوا: }ٌد هللا  -سبحانه وتعالى-أن الٌهود وصفوا هللا -ٔ
 [.ٗٙمؽلولة{ ]المابدة: 

 فً اآلٌة إثبات لصفة الٌدٌن هلل سبحانه وتعالى كما ٌلٌك به من ؼٌر تشبٌه وال تكٌٌؾ. -ٕ
 تمرٌر ما هو موجود بٌن الٌهود والنصارى من عداوة وبؽضاء وهو من تدبٌر هللا تعالى. -ٖ

فالٌهود ال تموم لهم راٌة، وال ٌثبت لهم لدم، وال تجتمع لهم كلمة، وال تجاب لهم دعوة، 
 وتهم مدحوضة، وكلمتهم مختلفة، وجمعهم متفرق، }كلما أولدوا ناًرا للحرب أطفؤها هللا{.دع

وإن لٌل: إن التعاون المابم الٌوم بٌن الٌهود والنصارى ٌرد ما فً اآلٌة، للنا: إن الٌهود  
احتالوا على النصارى فضربوهم باإللحاد، فلما لضً على العمٌدة الدٌنٌة فٌهم أصبحوا سخرة 

 ٌتحكمون فٌهم، وبذلن فرضوا علٌهم حبهم وعدم عداوتهم. لهم
سعى الٌهود الدابم فً الفساد فً األرض فمد ضربوا البشرٌة بالذهب المادي اإللحادي  -ٗ

 الشٌوعً، وضربوها أٌضاً باإلباحة ومكابد الماسونٌة.
ٌْنَُهُم اْلعََداَوةَ َواْلبَْؽَضاَء إِلَى ٌَ  -٘ ٌْنَا بَ  ْوِم اْلِمٌَاَمِة{، حجة على المعتزلة والمدرٌة.أن لوله: }َوأَْلمَ
 

 المرآن
({ ٌِ٘ٙم )}َولَْو أَنه أَْهَل اْلِكتَاِب آَمنُوا َواتهمَْوا لََكفهْرنَا َعْنُهْم َسٌِّئَاتِِهْم َوأَلَْدَخْلنَاُهْم َجنهاِت النهعِ 

 [٘ٙ :]المائدة
 التفسٌر:

ورسوله، وامتثلوا أوامر هللا واجتنبوا نواهٌه، لكفَّرنا عنهم ولو أن الٌهود والنصارى صدَّلوا هللا 
 ذنوبهم، وألدخلناهم جنات النعٌم فً الدار اآلخرة.

[، أي:" ولو أن الٌهود والنصارى ٘ٙ :لوله تعالى:}َولَْو أَنَّ أَْهَل اْلِكتَاِب آَمنُوا{ ]المابدة 
 .(٘)صدَّلوا هللا ورسوله"

 .(ٙ)أنزل هللا" ٌمول: آمنوا بما لال لتادة:" 
 .(2)"-ملسو هيلع هللا ىلص-آمنوا "بدمحم  لال البؽوي: 
 .(1)لو أنهم آمنوا باهلل ورسوله" :أي لال ابن كثٌر:" 
 .(5)لال السعدي:أي:" لو آمنوا باهلل ومبلبكته، وجمٌع كتبه، وجمٌع رسله" 
ٌعنً: الٌهود والنصارى، ]لو[ صدلوا بتوحٌد هللا تعالى وبدمحم ملسو هيلع هللا ىلص  لال السمرلندي:" 

 .(ٓٔ)والمرآن"

                                                           

 .1ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٔٙٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٖٕتفسٌر السعدي: (ٗ)
 .5ٔٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٙٗ/ٓٔ(:صٕٕٙ٘ٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .22/ٖتفسٌر البؽوي: (2)
 .2ٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .1ٖٕتفسٌر السعدي: (5)
 .٘ٓٗ/ٔبحر العلوم: (ٓٔ)
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ولو أن أهل الكتاب مع ما عددنا من سٌباتهم آمنوا برسول هللا  لال الزمخشري:أي:" 
 .(ٔ)ملسو هيلع هللا ىلص وبما جاء به"

أي: لو أن المتمسكٌن بالكتاب، وهم الٌهود والنصارى، على أن  لال الشوكانً:" 
التعرٌؾ للجنس آمنوا اإلٌمان الذي طلبه هللا منهم، ومن أهمه اإلٌمان بما جاء به دمحم صلى هللا 

 .(ٕ)علٌه وسلم كما أمروا بذلن فً كتب هللا المنزلة علٌهم"
 .(ٖ)لوا أوامر هللا واجتنبوا نواهٌه"[، أي:" وامتث٘ٙ :لوله تعالى:}َواتَّمَْوا{ ]المابدة 
 .(ٗ)ولرنوا إٌمانهم بالتموى التً هً الشرٌطة فً الفوز باإلٌمان" لال الزمخشري:أي:" 
 .(٘)واتموا ما حرم هللا" لال لتادة:" 
 .(ٙ)ٌعنً: عن المعاصً" لال السمعانً:" 
 .(2)واتموا ما كانوا ٌتعاطونه من المحارم والمآثم " لال ابن كثٌر:أي:" 
 .(1)أي: "الشرن والمعاصً" لال السمرلندي والمرطبً: 
 .(5)واتموا، الكفر" لال البؽوي:" 
 .(ٓٔ)واتموا: الٌهودٌة والنصرانٌة" لال الواحدي:أي:" 
 .(ٔٔ)واتموا ما عددنا من معاصٌهم ونحوه" لال البٌضاوي:" 
أي: " واتموا المعاصً التً من أعظمها ما هم علٌه من الشرن باهلل  لال الشوكانً: 

 .(ٕٔ)والجحود لما جاء به رسول هللا"
 .(ٖٔ)[، أي:" لكفَّرنا عنهم ذنوبهم"٘ٙ :لوله تعالى:}لََكفَّْرنَا َعْنُهْم َسٌِّبَاتِِهْم{ ]المابدة 
 .(ٗٔ)ؼفرنا ذنوبهم"لال السمرلندي:"ٌعنً:  
 .(٘ٔ)ا عنهم ذنوبَهم فؽطٌنا علٌها، ولم نفضحهم بها"محْون لال الطبري:أي:" 
 .(ٙٔ)محونا ذنوبهم التً سلفت باإلٌمان بن" لال الواحدي:أي:" 
 .(2ٔ)لكفرنا عنهم تلن السٌبات ولم نإاخذهم بها" لال الزمخشري:أي:" 
 .(1ٔ)لكفرنا عنهم سٌباتهم التً فعلوها ولم نإاخذهم بها" لال البٌضاوي:" 
 .(5ٔ)ألزلنا عنهم المحذور ولحّصْلناهم الممصود" :أي لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕٓ)لال السعدي:أي: "لكفر عنهم سٌباتهم ولو كانت ما كانت" 

                                                           

 .2٘ٙ/ٔالكشاؾ: (ٔ)
 .2ٙ/ٕفتح المدٌر: (ٕ)
 .5ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2٘ٙ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .ٕٙٗ/ٓٔ(:صٕٕٙ٘ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٕ٘/ٕتفسٌر السمعانً: (ٙ)
 .2ٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٕٔٗ/ٙ، وتفسٌر المرطبً:٘ٓٗ/ٔانظر: بحر العلوم: (1)
 .22/ٖتفسٌر البؽوي: (5)
 .1ٕٓ/ٕالوسٌط: (ٓٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٔٔ)
 .2ٙ/ٕفتح المدٌر: (ٕٔ)
 .5ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .٘ٓٗ/ٔبحر العلوم: (ٗٔ)
 .ٔٙٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .1ٕٓ/ٕالوسٌط: (ٙٔ)
 .2٘ٙ/ٔالكشاؾ: (2ٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (1ٔ)
 .2ٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5ٔ)
 .1ٖٕتفسٌر السعدي: (ٕٓ)
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أي: لكفرنا عنهم سٌباتهم التً الترفوها، وإن كانت كثٌرة متنوعة ولٌل  لال الشوكانً: 
 .(ٔ)المعنى: لوسعنا علٌهم فً أرزالهم"

ذكر أنهم لو أصلحوا اعتمادهم وأفعالهم لؽفروا وأثٌبوا، كموله: }لُْل ِللَِّذٌَن  لال الراؼب:" 
 .(ٕ)["1ٖ :َكفَُروا إِْن ٌَْنتَُهوا ٌُْؽفَْر لَُهْم َما لَْد َسلََؾ{ ]األنفال

 .(ٖ)}وكفرنا{، ؼطٌنا" لال المرطبً:" 
أصله إزالة والتكفٌر: "ستر الذنوب حتى تصٌر بمنزلة ما لم ٌعمل، وٌصح أن ٌكون   

 .(ٗ)الكفر كمولهم: مرضت فبلن ولدٌت عٌنه"
خلمه معاملة أكرم األكرمٌن؛ حٌث وعد لهم  -عز وجل  -عامل هللا  لال الماترٌدي:" 

المؽفرة، وتكفٌر ما ارتكبوا فً حال الكفر، ولولهم فً هللا من المبٌح الوخش؛ لو آمنوا واتموا 
 -[ـ وذلن 1ٖ :إِْن ٌَْنتَُهوا ٌُْؽفَْر لَُهْم َما لَْد َسلََؾ { ]األنفال الذي لالوا فً هللا؛ وهو كما لال هللا: }

أنه لما تاب ورجع عن صنٌعه ٌرجع عن جمٌع ما كان منه، وٌندم على ذلن،  -وهللا أعلم 
ُل -تعالى  -وٌتمنى أن ٌكون ما كان منه فً تلن الحال من الشر: خٌرا؛ فهو كموله  : } فَؤُولَبَِن ٌُبَّدِ

 ُ [؛ ألنهم ٌندمون على تلن السٌبات التً كانت منهم، وٌتمنون 2ٓ : َسٌِّبَاتِِهْم َحَسنَاٍت { ]الفرلانَّللاَّ
 .(٘)أن ٌكون الذي كان منهم فً تلن الحال خٌرا ال شرا"

[، أي:" وألدخلناهم جنات النعٌم فً ٘ٙ :لوله تعالى:}َوأَلَْدَخْلنَاُهْم َجنَّاِت النَِّعٌِم{ ]المابدة 
 .(ٙ)اآلخرة"الدار 

 .(2)ٌمول: وألدخلناهم بساتٌِن ٌنعَمون فٌها فً اآلخرة" لال الطبري:" 
 .(1)لال السعدي:أي: " وألدخلهم جنات النعٌم التً فٌها ما تشتهٌه األنفس وتلذ األعٌن" 
وألدخلناهم مع المسلمٌن الجنة. وفٌه إعبلم بعظم معاصى الٌهود  لال الزمخشري:أي:" 

والنصارى وكثرة سٌباتهم، وداللة على سعة رحمة هللا تعالى وفتحه باب التوبة على كل عاص 
 .(5)وإن عظمت معاصٌه"

وجعلناهم داخلٌن فٌها، وفٌه تنبٌه على عظم معاصٌهم وكثرة ذنوبهم،  لال البٌضاوي:" 
 .(ٓٔ)جب ما لبله، وإن جل وأن الكتابً ال ٌدخل الجنة ما لم ٌسلم."وأن اإلسبلم ٌ

جنات النعٌم بٌن جنان الفردوس وبٌن جنات عدن، وفٌها جواري  لال مالن بن دٌنار:" 
خلمن من ورد الجنة، لٌل: فمن ٌسكنها؟ لال: الذٌن عملوا بالمعاصً فلما ذكروا عظمتً 
رالبونً والذٌن انثنت أصبلبهم من خشٌتً وعزتً إنً ألهم بعذاب أهل األرض فإذا نظرت 

 .(ٔٔ)العذاب"إلى أهل الجوع والعطش من مخافتً صرفت عنهم 
 الفوابد:

 وعد هللا ألهل الكتاب على ما كانوا علٌه لو آمنوا واتموا ألدخلهم الجنة. -ٔ
الوعد والجزاء للمإمنٌن الذٌن أتوا من األعمال الملبٌة وأعمال الجوارح ما ٌحمك لهم اإلٌمان  -ٕ

 الكامل أو اإلٌمان التام.
ن األلوام الذٌن ٌتعصبون وٌدعون أنهم على وهذه اآلٌة شهادة  من هللا عز وجل على أن أولب-ٖ

 إتباع دٌنهم ورسلهم موسى فً التوراة وعٌسى فً اإلنجٌل أنهم كاذبون.
                                                           

 .2ٙ/ٕفتح المدٌر: (ٔ)
 .5ٖٙ/٘تفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٕ)
 .ٕٔٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .5ٖٙ/٘تفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٗ)
 .٘٘٘/ٖتفسٌر الماترٌدي: (٘)
 .5ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٔٙٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (2)
 .1ٖٕتفسٌر السعدي: (1)
 .2٘ٙ/ٔالكشاؾ: (5)
 .ٖ٘ٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٓٔ)
 .2ٓٔٔ/ٗ(:ص5ٗ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
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أن مجرد االٌمان ٌجب ما لبله وٌمحوه، كما ورد النص فلو فرضنا موت الداخل فً االٌمان  -ٗ
الجنة، فدل ذلن على أن عمٌب دخوله فٌه، لكان كٌوم ولدته أمه باتفاق مكفر الخطاٌا محكوما له ب

 اجتماع األمرٌن لٌس بشرط. هذا إن كان المراد بالتموى األعمال.
وإن كانت التموى على أصل موضعها الخوؾ من هللا عز وجل، فهذا المعنى ثابت لكل 

 .(ٔ)مإمن وإن لارؾ الكبابر
 

 المرآن
ْنِجٌَل َوَما أُنْ  ٌِْهْم ِمْن َربِِّهْم أَلََكلُوا ِمْن فَْولِِهْم َوِمْن تَْحِت }َولَْو أَنهُهْم أَلَاُموا التهْوَراةَ َواْْلِ ِزَل إِلَ

ةٌ ُمْمتَِصَدةٌ َوَكثٌٌِر ِمْنُهْم َساَء َما ٌَْعَملُوَن )  [ٙٙ :({ ]المائدةٙٙأَْرُجِلِهْم ِمْنُهْم أُمه
 التفسٌر:

 -وهو المرآن الكرٌم- ولو أنَّهم عملوا بما فً التوراة واإلنجٌل، وبما أُْنِزل علٌن أٌها الرسول
لُرِزلوا من كّلِ سبٌٍل، فؤنزلنا علٌهم المطر، وأنبتنا لهم الثمر، وهذا جزاء الدنٌا. وإنَّ ِمن أهل 

 الكتاب فرٌمًا معتدال ثابتًا على الحك، وكثٌر منهم ساء عملُه، وضل عن سواء السبٌل.
ٌِْهْم ِمْن َربِِّهْم{ ]المابدةلوله تعالى: }َولَْو أَنَُّهْم أَلَاُموا التَّْوَراةَ َواإْلِ   [، ٙٙ :ْنِجٌَل َوَما أُْنِزَل إِلَ

وهو المرآن -أي:" ولو أنَّهم عملوا بما فً التوراة واإلنجٌل، وبما أُْنِزل علٌن أٌها الرسول 
 .(ٕ)"-الكرٌم

 .(ٖ)أما إلامتهم التوراة واإلنجٌل فالعمل بهما" لال مجاهد:"
 .(ٗ)من ربهم{، ٌعنً: ما أنزل إلٌهم الفرلان"عن ابن عباس:"}وما أنزل إلٌهم 

عن السدي:"}وما أنزل إلٌهم من ربهم{، ٌمول: لو عملوا بما أنزل إلٌهم مما جاءهم به 
 .(٘)"-ملسو هيلع هللا ىلص-دمحم 

عملوا بما فٌهما من التَّصدٌك بن، }وما أنزل إلٌهم{ من كتب  لال الواحدي:أي:"
 .(ٙ)أنبٌابهم"

ٌعنً: ولو أنهم لاموا وعملوا ما فً التوراة، وما فً اإلنجٌل وما فً  لال السمعانً:"
 .(2)المرآن"

ٌعنً: ألاموا أحكامهما وحدودهما وعملوا بما فٌهما، وما أنزل إلٌهم من  لال البؽوي:"
 .(1)ربهم، ٌعنً: المرآن، ولٌل: كتب أنبٌاء بنً إسرابٌل"

ولو أنهم ألاموا التوراة واإلنجٌل ألاموا أحكامهما وحدودهما وما  لال الزمخشري:أي:"
وما أنزل إلٌهم من سابر كتب هللا، ألنهم مكلفون اإلٌمان  -ملسو هيلع هللا ىلص-فٌهما من نعت رسول هللا 

 .(5)بجمٌعها، فكؤنها أنزلت إلٌهم ولٌل: هو المرآن"
ا ندبهم هللا وحثهم، ومن إلامتهما اإلٌمان بما أي: لاموا بؤوامرهما ونواهٌهما، كم لال السعدي:"

دعٌا إلٌه، من اإلٌمان بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص وبالمرآن، فلو لاموا بهذه النعمة العظٌمة التً أنزلها ربهم إلٌهم، 
 .(ٓٔ)أي: ألجلهم ولبلعتناء بهم"

                                                           

 ، الهامش.2٘ٙ/ٔانظر: تفسٌر الكشاؾ: (أ)
 .5ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٓٔٔ/ٗ(:ص5ٙ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .2ٓٔٔ/ٗ(:ص52٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .2ٔٔٔ-2ٓٔٔ/ٗ(:ص51٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .1ٕٖالوجٌز: (ٙ)
 .ٕ٘/ٕتفسٌر السمعانً: (2)
 .1ٙ-2ٙ/ٕتفسٌر البؽوي: (1)
 .1٘ٙ/ٔالكشاؾ: (5)
 .1ٖٕتفسٌر السعدي: (ٓٔ)
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على ما هً  ،ٌاء]لو أنهم[ عملوا بما فً الكتب التً بؤٌدٌهم عن األنب :أي لال ابن كثٌر:" 
لمادهم ذلن إلى اتباع الحك والعمل بممتضى ما  ،من ؼٌر تحرٌؾ وال تؽٌٌر وال تبدٌل ،علٌه

 .(ٔ)بعث هللا به محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص ؛ فإن كتبهم ناطمة بتصدٌمه واألمر باتباعه حتًما ال محالة"
هللا التً من جملتها  لوله: }وما أنزل إلٌهم من ربهم{، من سابر كتب لال الشوكانً:" 

المرآن فإنها كلها وإن نزلت على ؼٌرهم فهً فً حكم المنزلة علٌهم لكونهم متعبدٌن بما 
 .(ٕ)فٌها"

ٌِْهْم ِمْن َربِِّهْم{ ]المابدةوفً   ْنِجٌَل َوَما أُْنِزَل إِلَ  :لوله تعالى: }َولَْو أَنَُّهْم أَلَاُموا التَّْوَراةَ َواإْلِ
 :(ٖ)[، وجهانٙٙ

 ألاموها نصب أعٌنهم حتى إذا نظروا ما فٌها من أحكام هللا تعالى وأوامره لم ٌزلوا . :أحدهما
 .(ٗ)إن إلامتها العمل بما فٌها من ؼٌر تحرٌؾ وال تبدٌل. وهذا لول مجاهد :والثانً

"ٌوشن أن ٌرفع  :عن أبٌه أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال ،عن عبد الرحمن بن جبٌر بن نفٌر
وكٌؾ ٌرفع العلم ولد لرأنا المرآن وعلمناه أبناءنا ؟!  ،ٌا رسول هللا :العلم". فمال زٌاد بن لبٌد

أولٌست التوراة واإلنجٌل بؤٌدي  ،لال: ثكلتن أمن ٌا ابن لبٌد! إن كنت ألران من أفمه أهل المدٌنة
ُهْم أَلَاُموا التَّْوَراةَ فما أؼنى عنهم حٌن تركوا أمر هللا" ثم لرأ } َولَْو أَنَّ  ،الٌهود والنصارى

 .(٘)َواإلْنِجٌَل{"
[، أي:" لُرِزلوا من كّلِ ٙٙ :لوله تعالى:}أَلََكلُوا ِمْن فَْولِِهْم َوِمْن تَْحِت أَْرُجِلِهْم{ ]المابدة 

 .(ٙ)سبٌٍل، فؤنزلنا علٌهم المطر، وأنبتنا لهم الثمر"
فؤنبتت لهم به األرض حبها  ،ألنزل هللا علٌهم من السماء لَْطَرها :ٌعنً لال الطبري:" 

ألكلوا من  :}ومن تحت أرجلهم{، فإنه ٌعنً تعالى ذكره :فؤخرج ثماَرها، وأما لوله ،ونباتها
وسابِر  ،وذلن ما تخرجه األرض من َحبِّها ونباتها وثماِرها ،بَركة ما تحت ألداِمهم من األرض

 .(2)رض"ما ٌإكل مما تخرجه األ
ٌعنً بذلن: كثرة الرزق النازل علٌهم من السماء والنابت لهم من  لال ابن كثٌر:" 

 .(1)األرض"
أي: ألدر هللا علٌهم الرزق، وألمطر علٌهم السماء، وأنبت لهم األرض  لال السعدي:"

ٌِْهْم بََرَكاٍت ِمَن السََّماِء َواأْلَْرِض  َّمَْوا لَفَتَْحنَا َعلَ { كما لال تعالى: }َولَْو أَنَّ أَْهَل اْلمَُرى آَمنُوا َوات
 .(5)[ "5ٙ :]األعراؾ

 [، ثبلثة الوال:ٙٙ :َوِمْن تَْحِت أَْرُجِلِهْم{ ]المابدةلوله تعالى:}أَلََكلُوا ِمْن فَْولِِهْم وفً  
ولد أعلم هللا جل وعز أنه أراد التوسعة علٌهم كما ٌمال هو فً الخٌر من لرنه إلى لدمه،  :أحدها

َ ٌَْجعَْل لَهُ  أن التمى سعة فً الرزق فمال: }ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتموا{، ولال: }َوَمْن ٌَتَِّك َّللاَّ
ٌُْث اَل ٌَْحتَِسُب{ ]الطبلق (َٕرًجا)َمخْ  [، ولال فً لصة نوح: }فَمُْلُت اْستَْؽِفُروا ٖ-ٕ :َوٌَْرُزْلهُ ِمْن َح

ٌُْكْم ِمْدَراًرا )َٓٔربَُّكْم إِنَّهُ َكاَن َؼفَّاًرا ) ( َوٌُْمِدْدُكْم بِؤَْمَواٍل َوبَنٌَِن َوٌَْجعَْل لَُكْم ٔٔ( ٌُْرِسِل السََّماَء َعلَ

                                                           

 .1ٗٔ-2ٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .2ٙ/ٕفتح المدٌر: (ٕ)
 .ٕ٘/ٕاظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .2ٓٔٔ/ٗ(:ص5ٙ٘ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗ)
( والبزار ٖٗ/1ٔورواه الطبرانً فً المعجم الكبٌر )، 1ٗٔ/ٖرواه ابن ابً حاتم كما فً تفسٌر ابن كثٌر: (٘)

( "كشؾ األستار" من وجه آخر : من طرٌك إبراهٌم بن أبً عبلة ، عن الولٌد بن عبد ٕٖٕفً مسنده برلم )
 .الرحمن ، عن جبٌر بن نفٌر ، عن عوؾ بن مالن بنحوه

 .5ٔٔر:التفسٌر المٌس (ٙ)
 .ٖٙٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (2)
 .1ٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .1ٖٕتفسٌر السعدي: (5)
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[، وهً البساتٌن. فوعدهم هللا أتم الؽنى على اإلٌمان واالستؽفار. أفاده ٕٔ - ٓٔ :]نوح َجنَّاٍت{
   .(ٔ)الزجاج
، (ٕ)ومن تحت أرجلهم بإنبات الثمر . لاله ابن عباس ،ألكلوا من فولهم بإنزال المطر :والثانً

 .(ٙ)، ولتادة(٘)، والسدي(ٗ)، ومجاهد(ٖ)سعٌد بن جبٌرو
وذكر النماش أن المعنى: "ألكلوا من فولهم أي من رزق الجنة ومن تحت أرجلهم من  والثالث:

 .(2)رزق الدنٌا، إذ هو من نبات األرض"
ذكر فوق وتحت للمبالؽة فً تٌسر أسباب الرزق لهم وكثرتهم وتعدد  لال الشوكانً:" 

 .(1)أنواعها"
ةٌ ُمْمتَِصَدةٌ{ ]المابدة [، أي:"وإنَّ ِمن أهل الكتاب فرٌمًا معتدال ٙٙ :لوله تعالى:}ِمْنُهْم أُمَّ

 .(5)ثابتًا على الحك"
"لوله: }منهم أمة ممتصدة، جواب سإال ممدر، كؤنه لٌل: هل جمٌعهم  لال الشوكانً: 

متصفون باألوصاؾ السابمة، أو البعض منهم دون البعض، والممتصدون منهم هم المإمنون 
 .(ٓٔ)النصارى" كعبد هللا بن سبلم ومن تبعه وطابفة من

ةٌ ُمْمتَِصَدةٌ{ ]المابدةوفً    [، وجوه:ٙٙ :لوله تعالى:}ِمْنُهْم أُمَّ
 .(ٔٔ)ممتصدة على أمر هللا تعالى وكتابه، لاله لتادة :أحدها

 .(ٖٔ)، وبه لال الواحدي(ٕٔ)الثانً: مإمنة. لاله السدي
  .(ٗٔ)زٌدأهُل طاعة هللا، وهإالء أهل الكتاب" لاله ابن : أن "الممتصدةوالثالث:
 ،الذٌن ال هم َجفَوا فً الدٌن وال هم ؼلوا، و الؽلو  ،فهذه األمة الممتصدة لال الربٌع:" والرابع:

 .(٘ٔ)التمصٌر عنه" ،الرؼبة عنه، والفسك 
 .(5ٔ)، وابن عطٌة(1ٔ)، والبؽوي(2ٔ)، وبه لال السمعانً(ٙٔ)لاله الكلبً ،والخامس:عادلة

}ممتصدة{، أي: عادلة ؼٌر ؼالٌة، وال ممصرة جافٌة. ومعنى االلتصاد  لال البؽوي:" 
 .(ٕٓ)فً اللؽة: االعتدال فً العمل من ؼٌر ؼلو وال تمصٌر"

لال ابن عطٌة:أي:" معتدلة، والمصد وااللتصاد: االعتدال والرفك والتوسط الحسن فً  
 .(ٔ)األلوال واألفعال"

                                                           

 .5ٔٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٔ)
، وتفسٌر ابن ابً ٗٙٗ/ٓٔ(:صٕٕٕٙٔ، و)ٖٙٗ/ٓٔ(:ص2ٕٕ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)

 .2ٔٔٔ/ٗ(:ص55٘ٙحاتم)
 . ذذكره دون إسناد2ٔٔٔ/ٗانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم:  (ٖ)
 .ٗٙٗ/ٓٔ(:صٕٕٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٗٙٗ-ٖٙٗ/ٓٔ(:ص5ٕٕ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٖٙٗ/ٓٔ(:ص1ٕٕ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .2ٕٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (2)
 .2ٙ/ٕفتح المدٌر: (1)
 .5ٔٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .2ٙ/ٕفتح المدٌر: (ٓٔ)
 .ٙٙٗ/ٓٔ(:صٕٕٙٙٔأانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٙٙٗ/ٓٔ(:ص2ٕٕٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .1ٕٖانظر: الوجٌز: (ٖٔ)
 .ٙٙٗ/ٓٔ(:ص1ٕٕٙٔأخرجه الطبري) (ٗٔ)
 .ٙٙٗ/ٓٔ(:ص5ٕٕٙٔأخرجه الطبري) (٘ٔ)
 .ٖ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙٔ)
 .ٕ٘/ٕانظر: تفسٌر السمعانً: (2ٔ)
 .1ٙ/ٕانظر: تفسٌر البؽوي: (1ٔ)
 .2ٕٔ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (5ٔ)
 .1ٙ/ٕتفسٌر البؽوي: (ٕٓ)
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ل الكتاب برسول هللا، وبما جاء به. لاله ابن أبً أي: متبعة؛ ٌعنً: من آمن من أه والسادس:
 . (ٕ)زمنٌن

، واختاره (ٖ)مناصبة هإالء. حكاه الزجاج -ملسو هيلع هللا ىلص  -والسابع: ولٌل: ٌعنى به طابفة لم تناصب النبى 
 .(ٗ)الزمخشري

 .(ٙ)"-ملسو هيلع هللا ىلص-فً عداوة رسول هللا  (٘)طابفة حالها أمم  لال الزمخشري:أي:"
أنه ال ٌسمً هللا من كان على شًء من الكفر  -وهللا أعلم  -لال الزجاج:"والذي أظنه 

 .(2)ممتصدا"
لابلةٌ فٌه الحكَّ أنه رسول  ،منهم جماعة  ممتصدة فً المول فً عٌسى ابن مرٌموالثامن:معناه: 

 ،ى هللا عما لالوا من ذلنتعال ،إنه ابن هللا :ال ؼالٌةٌ لابلةٌ  ،هللا وكلمته ألماها إلى مرٌم وروح منه
 .(5)، ومعنى لول مجاهد(1)هو لؽٌر ِرْشَدة. وهذا لول الطبري :وال ممصرة لابلةٌ 

لت بنو إسرابٌل فَِرلًا لال مجاهد:" فمالت فرلة:عٌسى هو ابن هللا، ولالت فرلة: هو  ،تفرَّ
 .(ٓٔ)"هللا، ولالت فرلة:هو عبد هللا وروحه، وهً الممتصدة، وهً مسلمةُ أهل الكتاب

وعلى لول مجاهد ٌتخرج لول الطبري: وال ٌمول فً عٌسى إنه عبد لال ابن عطٌة:"
 .(ٔٔ)رسول إال مسلم"

}منهم{ أي: من أهل الكتاب }أمة ممتصدة{ أي: عاملة بالتوراة واإلنجٌل،  لال السعدي:"
 .(ٕٔ)عمبل ؼٌر لوي وال نشٌط "

ةٌ ُمْمتَِصَدةٌ َوَكثٌٌِر ِمْنُهْم َساَء َما ٌَْعَملُوَن { كموله تعالى :لوله لال ابن كثٌر:" }  :} ِمْنُهْم أُمَّ
ةٌ ٌَْهُدوَن بِاْلَحّكِ َوبِِه ٌَْعِدلُوَن { ]األعراؾ }  :وكموله عن أتباع عٌسى ،[5٘ٔ :َوِمْن لَْوِم ُموَسى أُمَّ

ٌْنَا الَِّذٌَن آَمنُوا ِمْنُهْم أَْجَرُهْم َوَكثِ  [. فجعل أعلى مماماتهم 2ٕ :ٌٌر ِمْنُهْم فَاِسمُوَن{ ]الحدٌدفَآتَ
} ثُمَّ  :وفوق ذلن رتبة السابمٌن كما فً لوله تعالى ،وهو أوسط ممامات هذه األمة ،االلتصاد

ٌْنَا ِمْن ِعبَاِدنَا فَِمْنُهْم َظاِلٌم ِلنَْفِسِه َوِمْنُهْم ُمْمتَِص  ٌَْراِت أَْوَرثْنَا اْلِكتَاَب الَِّذٌَن اْصَطفَ ٌد َوِمْنُهْم َسابٌِك بِاْلَخ
ِ َذِلَن ُهَو اْلفَْضُل اْلَكبٌُِر َجنَّاُت َعْدٍن ٌَْدُخلُونََها { اآلٌة ]فاطر [. والصحٌح أن ٖٖ ،ٕٖ :بِإِْذِن َّللاَّ

 .(ٖٔ)األلسام الثبلثة من هذه األمة ٌدخلون الجنة"
"تفرلت أمة موسى على إحدى   :"كنا عند رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمال :عن أنس بن مالن لال

وتفرلت أمة عٌسى على ثنتٌن وسبعٌن  ،سبعون منها فً النار وواحدة فً الجنة ،وسبعٌن ملة
وتعلو أمتً على الفرلتٌن جمٌعًا.  ،واحدة منها فً الجنة وإحدى وسبعون منها فً النار ،ملة

"الجماعات  :من هم ٌا رسول هللا ؟ لال :نتان وسبعون فً النار". لالواوث ،واحدة فً الجنة
 .(ٗٔ)الجماعات"

" كان علً بن أبً طالب إذا حدث بهذا الحدٌث عن رسول هللا :لال ٌعموب بن ٌزٌد
ْنُهْم َسٌِّبَاتِِهْم َوألْدَخْلنَاُهْم َجنَّاِت } َولَْو أَنَّ أَْهَل اْلِكتَاِب آَمنُوا َواتَّمَْوا لََكفَّْرنَا عَ  :تبل فٌه لرآنا ،ملسو هيلع هللا ىلص

                                                                                                                                                                      

 .2ٕٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔ)
 .2ٖ/ٕانظر: تفسٌر ابن ابً زمنٌن: (ٕ)
 .5ٕٔ/ٕانظر: معانً المرآن للزجاج: (ٖ)
 .1٘ٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٗ)
 .أى ٌسٌر. أفاده الصحاح« أمم»لوله (٘)
 .1٘ٙ/ٔالكشاؾ: (ٙ)
 .5ٕٔ/ٕمعانً المرآن: (2)
 .٘ٙٗ/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .ٙٙٗ/ٓٔ(:صٕٕٙٙٔ، وانظر: )ٙٙٗ-٘ٙٗ/ٓٔ(:صٕٕ٘ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٙٙٗ/ٓٔ(:صٕٕٙٙٔ، وانظر: )ٙٙٗ-٘ٙٗ/ٓٔ(:صٕٕ٘ٙٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .2ٕٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔٔ)
 .1ٖٕتفسٌر السعدي: (ٕٔ)
 .5ٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
 .5ٗٔ/ٖرواه ابن مردوٌه كما فً تفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
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ةٌ ُمْمتَِصَدةٌ َوَكثٌٌِر ِمْنُهْم َساَء َما ٌَْعَملُوَن { وتبل أًٌضا :النَِّعٌِم { إلى لوله تعالى ْن  :} ِمْنُهْم أُمَّ } َوِممَّ
ةٌ ٌَْهُدوَن بِاْلَحّكِ َوبِِه ٌَْعِدلُوَن { ]األعراؾ  .(ٔ)أمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص" :ً[، ٌعن1ٔٔ :َخلَْمنَا أُمَّ

 .(ٕ)لال ابن كثٌر:"وهذا حدٌث ؼرٌب جًدا من هذا الوجه وبهذا السٌاق"
[، أي:" وكثٌر منهم ساء عملُه، ٙٙ :لوله تعالى:}َوَكثٌٌِر ِمْنُهْم َساَء َما ٌَْعَملُوَن{ ]المابدة

 .(ٖ)وضل عن سواء السبٌل"
 .(ٗ)وكثٌر منهم{، ٌهود" لال مجاهد:"}

 .(٘)ثم ذم أكثر الموم فمال: }وكثٌر منهم ساء ما ٌعملون{" لال لتادة:"
 .(ٙ)"-ملسو هيلع هللا ىلص-: "عملوا بالمبٌح مع التكذٌب بالنبً -رضً هللا عنهما-لال ابن عباس  

 .(2)المعنى ببس شٌبا عملهم" لال الزجاج:"
 .(1)انٌة"ٌعنً: من ثبت منهم على الٌهودٌة والنصر لال ابن ابً زمنٌن:"

"وهم المصرون على الكفر المتمردون عن إجابة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص واإلٌمان بما  لال الشوكانً: 
 .(5)جاء به"

 .(ٓٔ)أي: ببس شً عملوه، كذبوا الرسل، وحرفوا الكتب وأكلوا السحت" لال المرطبً:"
 .(ٔٔ)أي: والمسًء منهم الكثٌر. وأما السابمون منهم فملٌل ما هم" لال السعدي:"

و}ساء ما ٌعملون{، فٌه معنى التعجب، كؤنه لٌل: وكثٌر منهم ما أسوأ  لال الزمخشري:"
 .(ٕٔ)عملهم، ولٌل: هم كعب بن األشرؾ وأصحابه والروم"

 الفوابد:
وراة واإلنجٌل وما أنزل إلٌهم من وعده تعالى ألهل الكتاب ببسط الرزق وسعته لو ألاموا الت -ٔ

ربهم، أي: لو أنهم أخذوا بما فً التوراة واإلنجٌل من دعوتهم إلى اإلٌمان بالنبً األمً والدخول 
فً اإلسبلم لحصل لهم ذلن كما حصل للمسلمٌن طٌلة ثبلثة لرون وزٌادة. وما زال العرض كما 

 هو لكل األمم والشعوب أٌضاً.
ادة فً الدنٌا والفوز فً اآلخرة، ولد وعد هللا عز وجل العاملٌن بشرعه أن ثمرة اإلٌمان السع-ٕ

الخٌر والبركات فً الدنٌا واآلخرة، فمال:}ولو أنهم ألاموا التوراة واإلنجٌل وما أنزل إلٌهم من 
 ربهم ألكلوا من فولهم ومن تحت أرجلهم{.

إذ جعل فً هذه األمة درجة أعلى من درجة ، -ملسو هيلع هللا ىلص-ومن الفوابد، بٌان فضل األمة الدمحمٌة-ٖ
الممتصد وهً درجة السابك بالخٌرات؛ حٌث لال تعالى: }َوِمْنُهْم ُمْمتَِصٌد َوِمْنُهْم َسابٌِك 

ٌَْراِت{]فاطر:  [.ٕٖبِاْلَخ
وهذه استدالل لطٌؾ على تمدم هذه األمة على بنً إسرابٌل فً الفضل ألمح إلٌه الحافظ 

ةٌ ُمْمتَِصَدةٌ َوَكثٌٌِر ِمْنُهْم َساَء َما ٌَْعَملُون{ ؛  -رحمه هللا -ابن كثٌر  فً تفسٌره لوله تعالى: }ِمْنُهْم أُمَّ
إذ لال: "فجعل أعلى مماماتهم االلتصاد، وهو أوسط ممامات هذه األمة، وفوق ذلن رتبة 

                                                           

( من طرٌك أبً معشر ، عن ٌعموب بن زٌد ٖٓٗ/ٙورواه أبو ٌعلى فً مسنده )، 5ٗٔ/ٖابن كثٌر:  تفسٌر (ٔ)
 .( : "فٌه أبو معشر نجٌح وهو ضعٌؾ".2ٕ٘/2به من حدٌث طوٌل. ولال الهٌثمً فً المجمع )

 .5ٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .5ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٕٔٔ/ٗ(:صٙٓٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .2ٕٔٔ/ٗ(:ص2ٓٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .1ٙ/ٕتفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .5ٕٔ/ٕمعانً المرآن: (2)
 .2ٖ/ٕتفسٌر ابن ابً زمنٌن: (1)
 .2ٙ/ٕفتح المدٌر: (5)
 .ٕٕٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٓٔ)
 .1ٖٕتفسٌر السعدي: (ٔٔ)
 .1٘ٙ/ٔالكشاؾ: (ٕٔ)
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نَا ٌْ ِمْن ِعبَاِدنَا فَِمْنُهْم َظاِلٌم ِلنَْفِسِه  السابمٌن، كما فً لوله تعالى: }ثُمَّ أَْوَرثْنَا اْلِكتَاَب الَِّذٌَن اْصَطفَ
ِ َذِلَن ُهَو اْلفَْضُل اْلَكبٌُِر{  ٌَْراِت بِإِْذِن َّللاَّ  .(ٔ)"َوِمْنُهْم ُمْمتَِصٌد َوِمْنُهْم َسابٌِك بِاْلَخ

 
 المرآن

ٌَْن ِمْن َربَِّن َوإِْن لَْم تَْفعَلْ  ُسوُل بَلِّْػ َما أُْنِزَل إِلَ ُ ٌَْعِصُمَن ِمَن  }ٌَا أٌََُّها الره فََما بَلهْؽَت ِرَسالَتَهُ َوَّللاه
َ ََّل ٌَْهِدي اْلمَْوَم اْلَكافِِرٌَن )  [7ٙ :({ ]المائدة7ٙالنهاِس إِنه َّللاه

 التفسٌر:
ٌا أٌها الرسول بلِّػ وحً هللا الذي أنِزل إلٌن من ربن، وإن لصَّرت فً الببلغ فََكتَْمَت منه شٌبًا، 

رسالة ربِّن، ولد بلَّػ ملسو هيلع هللا ىلص رسالة ربه كاملة، فمن زعم أنه كتم شٌبًا مما أنِزل علٌه،  فإنن لم تُبَلِّػ
فمد أعظم على هللا ورسوله الفرٌة. وهللا تعالى حافظن وناصرن على أعدابن، فلٌس علٌن إال 

 هللا.الببلغ. إن هللا ال ٌوفك للرشد َمن حاد عن سبٌل الحك، وجحد ما جبت به من عند 
 فً سبب نزول اآلٌة ألوال: 

أحدها: روى الحسن أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: "إن هللا بعثنً برسالة فضمت بها ذرعاً، وعرفت أن الناس 
ٌَْن ِمْن -تعالى-مكذبً، فوعدنً ألبلؽن أو لٌعذبنً"؛ فؤنزل هللا  ُسوُل بَلِّْػ َما أُْنِزَل إِلَ : }ٌَاأٌََُّها الرَّ

َ اَل ٌَْهِدي اْلمَْوَم اْلكَ َربَِّن  ُ ٌَْعِصُمَن ِمَن النَّاِس إِنَّ َّللاَّ . (ٕ)افِِرٌَن{"َوإِْن لَْم تَْفعَْل فََما بَلَّْؽَت ِرَسالَتَهُ َوَّللاَّ
 ]ضعٌؾ جداً[.

ٌَْن ِمْن َربَِّن{؛ لال: "ٌا رب إنما أنا واحد،  كٌؾ والثانً: ولال مجاهد: لما نزلت }بَلِّْػ َما أُْنِزَل إِلَ
ًّ من الناس؟ "؛ فنزلت: }َوإِْن لَْم تَْفعَْل فََما بَلَّْؽَت ِرَسالَتَهُ{"  .]ضعٌؾ[(ٖ)أصنع لٌجتمع عل

ولال مماتل: لما دعا الٌهود، وأكثر علٌهم، جعلوا ٌستهزبون به، فسكت عنهم، فحرض بهذه 
 .]ضعٌؾ[(ٗ)اآلٌة"

ٌحرس، فكان ٌرسل معه عمه أبو طالب كل ٌوم  - ملسو هيلع هللا ىلص -والثالث: لال ابن عباس: كان رسول هللا 
ٌَْن ِمْن  ُسوُل بَلِّْػ َما أُْنِزَل إِلَ رجاالً من بنً هاشم ٌحرسونه، حتى نزلت هذه اآلٌة: }ٌَاأٌََُّها الرَّ

ُ ٌَْعِصُمَن ِمَن النَّاِس{ ؛ فؤراد عمه أن ٌرسل َربَِّن{ إلى لوله: }َوإِْن لَْم تَْفعَْل فََما بَلَّْؽَت ِرَسالَتَهُ َوَّللاَّ
. ]ضعٌؾ (٘)لد عصمنً من الجن واإلنس" -عّز وجلّ -معه من ٌحرسه؛ فمال: "ٌا عم! إن هللا 

 جداً[

                                                           

 .5ٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 ( ونسبه ألبً الشٌخ.2ٔٔ، ٙٔٔ/ ٖالمنثور" )ذكره السٌوطً فً "الدر (ٕ)

 .1ٕ٘مراسٌل الحسن واهٌة كما هو ممرر فً كتب المصطلح. وانظر :تفسٌر الشوكانً: 
/ ٗ(:صٖٔٙٙ، وابن أبً حاتم فً "تفسٌره" )1ٙٗ/ٓٔ(:ص2ٕٕٕٔأخرجه الطبري فً "جامع البٌان" )(ٖ)

 ، من طرٌك سفٌان الثوري عن رجل عن مجاهد.2ٖٔٔ
 وسنده ضعٌؾ؛ إلرساله، وجهالة الرجل الذي لم ٌسم.للنا: 

 ( وزاد نسبته لعبد بن حمٌد وأبً الشٌخ.2ٔٔ/ ٕوالحدٌث ذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )
(ٗ) . 
(، ٖ٘ٔ(، والواحدي فً "أسباب النزول" )ص ٖٙٙٔٔرلم  ٕ٘ٓ/ ٔٔأخرجه الطبرانً فً "الكبٌر" )(٘)

( من طرٌك 1ٔ/ ٕفً "تفسٌره"؛ كما فً "تفسٌر المرآن العظٌم" )(، وابن مردوٌه 5ٕٓ/ ٕو"الوسٌط" )
 الحمانً عن النضر أبً عمر عن عكرمة عنه به.

 للنا: وسنده ضعٌؾ جداً؛ فٌه علتان:
 (.ٕٖٓ/ ٕاألولى: النضر هذا؛ مترون الحدٌث؛ كما فً "التمرٌب" )

 الثانٌة: الحمانً؛ ضعٌؾ.
 : "وفٌه النضر بن عبد الرحمن، وهو ضعٌؾ".(2ٔ/ 2ولال الهٌثمً فً "مجمع الزوابد" )

ولم -( وزاد نسبته ألبً الشٌخ وأبً نعٌم فً "الدالبل" 1ٔٔ/ ٖوالحدٌث ذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )
 وابن عساكر. -نجده فٌه بعد طول بحث
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ٌَْن ِمْن َربَِّن  ُسوُل بَلِّْػ َما أُْنِزَل إِلَ والرابع:ولال أبو سعٌد الخدري:" نزلت هذه اآلٌة: }ٌَاأٌََُّها الرَّ
َ اَل ٌَْهِدي اْلمَْوَم اْلَكافِِرٌَن{ على َوإِْن لَْم تَْفعَْل فََما بَلَّؽْ  ُ ٌَْعِصُمَن ِمَن النَّاِس إِنَّ َّللاَّ َت ِرَسالَتَهُ َوَّللاَّ

 .]ضعٌؾ جداً[(ٔ)رسول هللا ٌوم ؼدٌر خم فً علً بن أبً طالب"
لال:  : أي آٌة أنزلت من السماء أشد علٌن؟-ملسو هيلع هللا ىلص  -والخامس: لال ابن عباس:" سبل رسول هللا 

 ًَّ فمال: "كنت بمنى أٌام موسم، واجتمع مشركوا العرب وأفناء الناس فً الموسم، فؤنزل عل
ٌَْن ِمْن َربَِّن َوإِْن لَْم تَْفعَْل فََما بَلَّْؽَت ِرَسالَتَ  ُسوُل بَلِّْػ َما أُْنِزَل إِلَ ُ جبرٌل؛ فمال: }ٌَاأٌََُّها الرَّ هُ َوَّللاَّ

َ اَل ٌَْهِدي اْلمَْوَم اْلَكافِِرٌَن{ لال: فممت عند العمبة، فنادٌت: ٌا أٌها الناس  ٌَْعِصُمَن ِمَن النَّاِس إِنَّ  َّللاَّ
من ٌنصرنً على أن أبلػ رسالة ربً ولكم الجنة، أٌها الناس لولوا: ال إله إال هللا، وأنا رسول 

ًّ  هللا إلٌكم؛ تفلحوا أو تنجحوا ولكم الجنة، لال: فما بمً رجل وال امرأة وال صبً إال ٌرمون عل
ًّ عارض فمال:  بالتراب والحجارة، وٌبصمون فً وجهً، وٌمولون: كذاب صابا، فعرض عل
ٌا دمحم! إن كنت رسول هللا؛ فمد آن لن أن تدعو علٌهم كما دعا نوح على لومه بالهبلن. فمال 

أن ٌجٌبونً إلى طاعتن"، : اللهم اهِد لومً؛ فإنهم ال ٌعلمون، وانصرنً علٌهم -ملسو هيلع هللا ىلص  -النبً 
فجاء العباس عمه فؤنمذه منهم وطردهم عنه، لال األعمش: فبذلن تفتخر بنو العباس، وٌمولون: 

َ ٌَْهِدي َمْن ٌََشاُء{ ]المصص:   -[ هوى النبً ٙ٘فٌهم نزلت: }إِنََّن اَل تَْهِدي َمْن أَْحبَْبَت َولَِكنَّ َّللاَّ
 . ]ضعٌؾ[(ٕ)هللا عباس بن عبد المطلب"أبا طالب، وشاء  -ملسو هيلع هللا ىلص 

. وهذا لول ابن كان ٌخاؾ لرًٌشا، فؤومن من ذلن -ملسو هيلع هللا ىلص-نزلت ألنه والسادس: أنها 
 ]ضعٌؾ جدا[.(ٖ)جرٌج

والسابع: ولال مماتل: "لما دعا الٌهود، وأكثر علٌهم، جعلوا ٌستهزبون به، فسكت عنهم، فحرض 
 .(ٗ)بهذه اآلٌة"

لٌل: نزلت فً عٌب الٌهود، وذلن أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص دعاهم إلى اإلسبلم، فمالوا  ي:"لال البؽو 
أسلمنا لبلن وجعلوا ٌستهزبون به، فٌمولون له: ترٌد أن نتخذن حنانا كما اتخذت النصارى 

                                                           

 ( منٖ٘ٔ، والواحدي فً "األسباب" )ص  2ٕٔٔ/ ٗ(:ص5ٓٙٙأخرجه ابن أبً حاتم فً "تفسٌره" )(ٔ)
 طرٌك علً بن عابس عن األعمش وأبً حجاب عن عطٌة عن أبً سعٌد به.

للنا: وسنده ضعٌؾ جداً؛ ألن عطٌة ضعٌؾ مدلس، وتدلٌسه معروؾ أنه من شر أنواع التدلٌس، وهو المسمى 
 بتدلٌس السكوت، هذا أواًل، وثانٌاً: علً بن عابس؛ ضعٌؾ؛ كما فً "التمرٌب".

 ( وزاد نسبته البن مردوٌه وابن عساكر.2ٔٔ/ ٖر" )وذكره السٌوطً فً "الدر المنثو
لال فصٌح الدٌن الحٌدري:" وذهب الشٌعة إلى أن هللا تعالى لد أمر النبً ملسو هيلع هللا ىلص بؤن ٌجعل الخلٌفة من بعده علً بن 

عنه خفٌة بؤنه الخلٌفة من أبً طالب رضً هللا تعالى عنه، وأنه ملسو هيلع هللا ىلص لد أشار فً مرض موته إلى علً رضً هللا 
بعده باالستحماق، وأن اآلٌة نزلت فً علً رضً هللا تعالى عنه، أي بلِّػ ما أنزل إلٌن من أمر علً، بزعمهم 
الباطل، إال أنه أسّر أمر الخبلفة بٌنه وبٌن علً وأمره بعدم دعوى الخبلفة فانظر إلى هذا الهذٌان المستلزم لعدم 

 أوامر هللا تعالى، ألن معنى التبلٌػ إعبلن األمر لجمٌع األمة. فما أعمى بصابرهم! والعٌاذ باهلل تبلٌػ النبً ملسو هيلع هللا ىلص
 [.ٓٔٔ-5ٓٔتعالى من سوء المنملب".]النكت الشنٌعة فً بٌان الخبلؾ بٌن هللا تعالى والشٌعة:

ن طرٌمه الضٌاء الممدسً وم-( 1ٔٔ، 2ٔٔ/ ٖأخرجه ابن مردوٌه فً "تفسٌره"؛ كما فً "الدر المنثور" )(ٕ)
بسند ضعٌؾ؛ فٌه لابوس بن أبً ظبٌان؛ لٌن الحدٌث،  -( ٕرلم  ٗٔ، ٖٔ/ ٓٔفً "األحادٌث المختارة" )

 واألعمش مدلس، وفٌه من لم نعرفه.
.]ضعٌؾ جدا[، أخرجه من طرٌك سنٌد صاحب "التفسٌر" عن 2ٔٗ/ٓٔ(:25ٕٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)

 حجاج عن ابن جرٌج به.
 ا: وسنده ضعٌؾ جداً؛ إلعضاله، وضعؾ سنٌد.للن
لمماتل، وهو ابن سلٌمان إذا أطلك، وخبره معضل، وهو مترون  1ٙ٘/ٔعزاه ابن الجوزي فً زاد المسٌر:(ٗ)

 .متهم إذا وصل الحدٌث، فكٌؾ إذا أرسله؟!
ٌهدي الموم الكافرٌن{، :" }وهللا ٌعصمن من الناس{، ٌعنً: من الٌهود فبل تمتل، }إن هللا ال 5ٕٗ/ٔوفً تفسٌره

من المتل والخوؾ فمال: ال أبالً من خذلنً ومن نصرنً ،  -ملسو هيلع هللا ىلص -ٌعنً الٌهود، فلما نزلت هذه اآلٌة أمن النبً
 وذلن أنه كان خشً أن تؽتاله الٌهود فتمتله ".
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أن ٌمول لهم: "}ٌا عٌسى ابن مرٌم حنانا، فلما رأى النبً ملسو هيلع هللا ىلص ذلن سكت فنزلت هذه اآلٌة، وأمره 
 .(ٔ)[ اآلٌة"1ٙأهل الكتاب لستم على شًء{]المابدة:

والثامن: ولٌل: "نزلت فً الجهاد، وذلن أن المنافمٌن كرهوه كما لال هللا تعالى: فإذا أنزلت 
سورة محكمة وذكر فٌها المتال رأٌت الذٌن فً للوبهم مرض ٌنظرون إلٌن نظر المؽشً علٌه 

وكرهه بعض المإمنٌن لال هللا تعالى: ألم تر إلى الذٌن لٌل لهم كفوا أٌدٌكم  ،[٘من الموت ]دمحم: 
[ اآلٌة. فكان النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌمسن فً بعض األحاٌٌن عن الحث على الجهاد لما ٌعلم من 22]النساء:

 .(ٕ)كراهة بعضهم، فؤنزل هللا هذه اآلٌة"
 .(ٖ)المصاص، نزلت فً لصة الٌهود"ولٌل: "بلػ ما أنزل إلٌن من الرجم و والتاسع:
 .(ٗ)ولٌل: "نزلت فً أمر زٌنب بنت جحش ونكاحها" والعاشر:

إذا نزل منزالً نظروا أعظم شجرة  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الحادي عشر: عن أبً هرٌرة؛ لال: "كان رسول هللا 
بعد ذلن فً ظل الشجرة. فبٌنما هو فٌنزل تحتها، وٌنزل أصحابه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٌرونها فجعلوها للنبً 

إذ جاء أعرابً فؤخذ السٌؾ من الشجرة ثم دناه من  -ولد علك السٌؾ علٌها-نازل تحت شجرة 
: "هللا"؛ -ملسو هيلع هللا ىلص  -وهو نابم فؤٌمظه، فمال: ٌا دمحم من ٌمنعن منً اللٌلة؟ فمال النبً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -النبً 

ُ -تعالى-فؤنزل هللا  ٌَْن ِمْن َربَِّن َوإِْن لَْم تَْفعَْل فََما بَلَّْؽَت ِرَسالَتَهُ َوَّللاَّ ُسوُل بَلِّْػ َما أُْنِزَل إِلَ  : }ٌَاأٌََُّها الرَّ
َ اَل ٌَْهِدي اْلمَْوَم اْلَكافِِرٌَن{"  . ]حسن[(٘)ٌَْعِصُمَن ِمَن النَّاِس إِنَّ َّللاَّ

                                                           

 .21/ٖتفسٌر البؽوي: (ٔ)
 .21/ٖتفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .21/ٖتفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .21/ٖتفسٌر البؽوي: (ٗ)
موارد(،  - 2ٖ5ٔ(، وابن حبان فً "صحٌحه" )رلم 51/ ٙأخرجه ابن أبً شٌبة؛ كما فً "فتح الباري" )(٘)

( من طرٌك دمحم بن عمرو عن أبً سلمة 1ٕ/ ٕوابن مردوٌه فً "تفسٌره"؛ كما فً "تفسٌر المرآن العظٌم" )
 عن أبً هرٌرة به.

 شٌخنا فً "الصحٌحة". للنا: وهذا إسناد حسن، وكذا حسنه
ً -لال الحافظ: "وهذا إسناد حسن، فٌحتمل  أن ٌمال: كان مخٌراً فً اتخاذ الحرس؛ فتركه مرة؛  -إن كان محفوظا

 لموة ٌمٌنه، فلما ولعت هذه المصة ونزلت هذه اآلٌة ترن ذلن".
رلم  5ٙ/ ٙه" )للنا: وأصل الحدٌث فً "الصحٌحٌن" من حدٌث جابر بن عبد هللا عند البخاري فً "صحٌح

صلى  -( بلفظ: أنه ؼزا مع رسول هللا 212ٔ، 21ٙٔ/ ٗ(، ومسلم فً "صحٌحه" )5ٖٕٔرلم  52، ص 5ٕٔٓ
 -ملسو هيلع هللا ىلص  -، فلما لفل رسول هللا لفل معه، فؤدركهم المابلة فً واد كثٌر العضاه، فنزل رسول هللا -هللا علٌه وسلم 

تحت شجرة وعلك بها سٌفه ونمنا نومةً، فإذا رسول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -سول هللا وتفرق الناس ٌستظلون بالشجر، فنزل ر
ًّ سٌفً وأنا نابم، فاستٌمظت وهو فً ٌده صلتاً،  -ملسو هيلع هللا ىلص  - ٌدعونا، وإذا عنده أعرابً فمال: "إن هذا اخترط عل

 س.فمال: من ٌمنعن منً؟ فملت: هللا )ثبلثًا( "، ولم ٌعالبه فجل
(؛ ٕٓٔٗ/ 12٘ٔ/ ٗ(، ومسلم )2ٕٖٔرلم  5ٕٔ/ ٖٔ، 11ٕ٘رلم  1ٔ/ ٙومنها: حدٌث عابشة عند البخاري )

سهر، فلما لدم المدٌنة لال: لٌت رجبًل من أصحابً صالحاً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -: كان النبً -رضً هللا عنهما-لالت عابشة 
؟ " فمال: أنا سعد بن أبً ولاص جبت ألحرسن، فنام ٌحرسنً اللٌلة، إذ سمعنا صوَت سبلح، فمال: "من هذا

 .-ملسو هيلع هللا ىلص  -النبً 
ً -و ( من طرٌك موسى بن عبٌدة ٗٔٙٙرلم  2ٖٔٔ/ ٗمن حدٌث جابر عند ابن أبً حاتم فً "تفسٌره" ) -أٌضا

ت الرلاع بؤعلى نخل، فبٌنا هو بنً أنمار نزل ذا -ملسو هيلع هللا ىلص  -ثنً زٌد بن أسلم عن جابر؛ لال: لما ؼزا رسول هللا 
جالس على رأس ببر لد دلى رجلٌه؛ فمال الحارث من بنً النجار: أللتلن دمحماً، فمال أصحابه: كٌؾ تمتله، لال: 
ألول له: أعطنً سٌفن، فإذا أعطانٌه لتلته به، لال: فؤتاه، فمال: ٌا دمحم أعطنً سٌفن أشٌمه فؤعطاه إٌاه، فرعدت 

: -عز وجل-: "حال هللا بٌنن وبٌن ما ترٌد"؛ فؤنزل هللا -ملسو هيلع هللا ىلص  -ن ٌده، فمال رسول هللا ٌده حتى سمط السٌؾ م
 ُ ٌَْن ِمْن َربَِّن َوإِْن لَْم تَْفعَْل فََما بَلَّْؽَت ِرَسالَتَهُ َوَّللاَّ ُسوُل بَلِّْػ َما أُْنِزَل إِلَ َ  }ٌَاأٌََُّها الرَّ  اَل ٌَْهِدي ٌَْعِصُمَن ِمَن النَّاِس إِنَّ َّللاَّ

 ({.2ٙاْلمَْوَم اْلَكافِِرٌَن )
 وسنده ضعٌؾ؛ موسى بن عبٌدة ضعٌؾ.

 ولال ابن كثٌر: "هذا حدٌث ؼرٌب من هذا الوجه".
 لكنه حسن فً الشواهد.

 ( وسنده صحٌح.55ٔ/ ٙومنها مرسل دمحم بن كعب المرظً عند الطبري فً "جامع البٌان" )
ً -ومنها مرسل سعٌد بن جبٌر عنده   بسند ضعٌؾ. -أٌضا
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ٌُحرس؛ فنزلت: }ٌَاأٌََُّها  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كان رسول هللا : "-رضً هللا عنها-الثانً عشر: لالت عابشة 
ُ ٌَْعِصُمَن مِ  ٌَْن ِمْن َربَِّن َوإِْن لَْم تَْفعَْل فََما بَلَّْؽَت ِرَسالَتَهُ َوَّللاَّ ُسوُل بَلِّْػ َما أُْنِزَل إِلَ َ الرَّ َن النَّاِس إِنَّ َّللاَّ

أٌها الناس انصرفوا؛ »رأسه من المبة، فمال: -ملسو هيلع هللا ىلص  -خرج رسول هللا اَل ٌَْهِدي اْلمَْوَم اْلَكافِِرٌَن{؛ فؤ
 ]حسن لؽٌره[.(ٔ)«"فمد عصمنً هللا من الناس

ٌَْن ِمْن َربَِّن{ ]المابدة  ُسوُل بَلِّْػ َما أُْنِزَل إِلَ [، أي:" ٌا أٌها 2ٙ :لوله تعالى:}ٌَا أٌََُّها الرَّ
 .(ٕ)نِزل إلٌن من ربن"الرسول بلِّػ وحً هللا الذي أ

بلػ ما أرسلت به، ٌحرضه على أن ٌبلػ الرسالة ."(ٖ)مماتل بن حٌان: "ٌمول: ٌا دمحم"عن  
 .(ٗ)عن ربه"

جمٌع ما أنزل إلٌن وأى شًء أنزل إلٌن ؼٌر مرالب فً تبلٌؽه  لال الزمخشري:أي:" 
 .(٘)أحدا، وال خابؾ أن ٌنالن مكروه"

ل"فحثة وحضَّه ع لال البالبلنً:"   .(ٙ)لى أداء ما ُحّمِ
وآمًرا له  ،باسم الرسالة -ملسو هيلع هللا ىلص-ٌمول تعالى مخاطبًا عبده ورسوله محمًدا  لال ابن كثٌر:" 

 .(2)ولام به أتّم المٌام" ،ولد امتثل صلوات هللا وسبلمه علٌه ذلن ،بإببلغ جمٌع ما أرسله هللا به
فٌه أمر للنبً ملسو هيلع هللا ىلص بتبلٌػ الناس جمٌعا ما أرسله به إلٌهم من كتابه  لال الجصاص:" 

 .(1)وأحكامه، وأن ال ٌكتم منه شٌبا خوفا من أحد وال مداراة له"
                                                                                                                                                                      

 (.15ٕٗفً "الصحٌحة" )رلم  -رحمه هللا-وانظر: ما كتبه شٌخنا اإِلمام األلبانً 
رلم  ٕٔ٘/ ٘تكملة(، والترمذي ) - 2ٙ1رلم  ٗٓ٘ٔ، ٖٓ٘ٔ/ ٗأخرجه سعٌد بن منصور فً "سننه" )(ٔ)

/ ٗ(:ص٘ٔٙٙ، وابن أبً حاتم فً "تفسٌره" )5ٙٗ/ٓٔ(:ص2ٕٕٙٔ(، والطبري فً "جامع البٌان" )ٖٙٗٓ
(، والبٌهمً فً "السنن الكبرى" ٖٖٔ/ ٕ(، والحاكم )2ٖٗ، ٖٙٗ، والماضً عٌاض فً "الشفا" )ص  2ٖٔٔ

( جمٌعهم من طرٌك الحارث بن عبٌد عن الجرٌري عن عبد هللا بن شمٌك عن 1ٗٔ/ ٕ(، و"الدالبل" )1/ 5)
 عابشة به.

 للنا: وهذا سند ضعٌؾ؛ فٌه علتان:
؛ ضعفه ابن معٌن والنسابً وابن حبان وأبو زرعة والذهبً وؼٌرهم، ولخصه الحافظ األولى: الحارث بن عبٌد
 بموله: "صدوق ٌخطا".

/ ٕ(، و"الكامل" )ٕٕٗ/ ٔ(، و"المجروحٌن" )5ٔٔ(، و"ضعفاء النسابً" )رلم 5ٖ/ ٕانظر: "تارٌخ الدوري" )
 (.ٕٗٔ/ ٔتمرٌب" )(، و"الٓ٘ٔ، 5ٗٔ/ ٕ(، و"التهذٌب" )5ٖٗ، 1ٖٗ/ ٔ(، و"المٌزان" )1ٓٙ، 2ٓٙ

 الثانٌة: الجرٌري؛ اختلط، ولم ٌذكروا الحارث ضمن الذٌن رووا عنه لبل االختبلط.
لال الترمذي: "هذا حدٌث ؼرٌب، وروى بعضهم هذا الحدٌث عن الجرٌري عن عبد هللا بن شمٌك لال: كان 

 ٌحرس ولم ٌذكروا فٌه عن عابشة". -ملسو هيلع هللا ىلص  -النبً 
 "هذا حدٌث صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه"، ووافمه الذهبً. ولال الحاكم:

 (: "إسناده حسن، واختلؾ فً وصله وإرساله".1ٕ/ ٙولال الحافظ "فتح الباري" )
(، وابن مردوٌه؛ كما فً 55ٔ/ ٙللنا: والصواب أن الحدٌث مرسل؛ فمد أخرجه الطبري فً "جامع البٌان" )

إسماعٌل بن علٌه ووهٌب بن خالد كبلهما عن الجرٌري عن عبد ( من طرٌك 1ٔ/ ٕ"تفسٌر المرآن العظٌم" )
 هللا بن شمٌك به مرسبلً.

 للنا: وهذا مرسل صحٌح اإلسناد، وابن علٌه سمع من الجرٌري لبل االختبلط وهو أصح من سابمه.
 (: "فهو صحٌح مرسل".٘ٗٙ/ ٘فً "الصحٌحة" ) -رحمه هللا-ولال شٌخنا العبّلمة األلبانً 

 ".-ٌعنً: المرسل-ذلن: "وهذا أصح ولال لبل 
 فهو ضعٌؾ إذًا، لكن للحدٌث شواهد كثٌرة ٌصح بها.

( وزاد نسبته لعبد بن حمٌد وابن المنذر وأبً الشٌخ وابن 1ٔٔ/ ٖوالحدٌث ذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )
 مردوٌه.

 .5ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٕٔٔ/ٗ(:ص1ٓٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .2ٕٔٔ/ٗ(:صٓٔٙٙجه ابن ابً حاتم)أخر (ٗ)
 .1٘ٙ/ٔالكشاؾ: (٘)
 .ٔ٘ٗ/ٕاالنتصار للمرآن: (ٙ)
 .ٓ٘ٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٙٔ٘/ٕأحكام المرآن: (1)
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هذه اآلٌة أمر من هللا ورسوله بالتبلٌػ على االستٌفاء والكمال. ألنه لد  لال ابن عطٌة:" 
ة بؤن ال ٌتولؾ عن شًء مخافة أحد، وذلن أن رسالته صلى هللا كان بلػ، فإنما أمر فً هذه اآلٌ

علٌه وسلم تضمنت الطعن على أنواع الكفرة وبٌان فساد حالهم فكان ٌلمى منهم عنتا وربما 
 .(ٔ)خافهم أحٌانا لبل نزول هذه اآلٌة، فمال هللا له بلػ ما أنزل إلٌن من ربن أي كامبل متمما"

بن فً ما أنزل ٌفٌد أنه ٌجب علٌه ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌبلػ جمٌع ما أنزله العموم الكا لال الشوكانً:" 
هللا إلٌه ال ٌكتم منه شٌبا، وفٌه دلٌل على أنه لم ٌسر إلى أحد مما ٌتعلك بما أنزله هللا إلٌه 

 .(ٕ)شٌبا"
وهو التبلٌػ لما  هذا أمر من هللا لرسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص بؤعظم األوامر وأجلها، لال السعدي:" 

أنزل هللا إلٌه، وٌدخل فً هذا كل أمر تلمته األمة عنه ملسو هيلع هللا ىلص من العمابد واألعمال واأللوال، 
واألحكام الشرعٌة والمطالب اإللهٌة. فبلػ ملسو هيلع هللا ىلص أكمل تبلٌػ، ودعا وأنذر، وبشر وٌسر، وعلم 

بانٌٌن، وبلػ بموله وفعله وكتبه ورسله. فلم ٌبك خٌر الجهال األمٌٌن حتى صاروا من العلماء الر
إال دل أمته علٌه، وال شر إال حذرها عنه، وشهد له بالتبلٌػ أفاضل األمة من الصحابة، فمن 

 .(ٖ)بعدهم من أبمة الدٌن ورجال المسلمٌن"
كتم شٌبًا مما أُنزل علٌه، فمد  -ملسو هيلع هللا ىلص-"من َحّدثَن أن محمًدا  :عن عابشة لالت ،عن مسروق

ٌَْن ِمْن َربَِّن { اآلٌة" :هللا ٌمول ،كذب ُسوُل بَلِّْػ َما أُنزَل إِلَ } ٌَا أٌََُّها الرَّ
(ٗ). 

بًا لكتم هذه كاتما من المرآن شٌ-ملسو هيلع هللا ىلص -"لو كان دمحم  :وفً الصحٌحٌن عنها أٌضا أنها لالت
ُ أََحكُّ أَْن تَْخَشاهُ { ]األحزاب :اآلٌة ُ ُمْبِدٌِه َوتَْخَشى النَّاَس َوَّللاَّ  .(٘)["2ٖ :} َوتُْخِفً فًِ نَْفِسَن َما َّللاَّ

إن ناًسا  :" كنت عند ابن عباس فجاء رجل فمال له:عن أبٌه لال ،وعن هارون بن عنترة
} ٌَا  :ألم تعلم أن هللا تعالى لال :رسوُل هللا ملسو هيلع هللا ىلص للناس. فمال ٌؤتونا فٌخبرونا أن عندكم شٌبًا لم ٌبده

ٌَْن ِمْن َربَِّن { وهللا ما ورثنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص سوداَء فً بٌضاء" ُسوُل بَلِّْػ َما أُنزَل إِلَ أٌََُّها الرَّ
(ٙ). 

للت » :عبد هللا الّسوابً لال وهكذا فً صحٌح البخاري من رواٌة أبً ُجَحٌفَة وهب بن
ال  :هل عندكم شًء من الوحً مما لٌس فً المرآن ؟ فمال :رضً هللا عنه ،لعلً بن أبً طالب

 :وما فً هذه الصحٌفة. للت ،إال فَْهًما ٌعطٌه هللا رجبل فً المرآن ،والذي فلك الحبة وبرأ النسمة
 .(2)«وأال ٌمتل مسلم بكافر ،وفََكان األسٌر ،العمل :وما فً هذه الصحٌفة ؟ لال

واستنطمهم بذلن فً  ،ولد شهدت له أمته بببلغ الرسالة وأداء األمانة لال ابن كثٌر:"
ولد كان هنان من الصحابه نحو من أربعٌن ألفًا   ،فً خطبته ٌوم حجة الوداع ،أعظم المحافل

 :لال فً خطبته ٌومبذ -ملسو هيلع هللا ىلص-عن جابر بن عبد هللا ؛ أن رسول هللا  ،كما ثبت فً صحٌح مسلم
نشهد أنن لد بَلّؽت وأّدٌَت ونصحت.  :فما أنتم لابلون ؟" لالوا ،إنكم مسبولون عنً ،أٌها الناس»

 .(5)"(1)«اللهم هل بلؽت ،"اللهم هل بَلَّْؽتُ  :فجعل ٌرفع إصبعه إلى السماء وٌَملبها إلٌهم وٌمول
أّي ٌوم هذا ؟"  ،"ٌؤٌها الناس : فً حجة الوداعلال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص» ولال ابن عباس:

شهر حرام.  :"فؤّي شهر هذا ؟" لالوا :بلد حرام. لال :"أّي بلد هذا ؟" لالوا :ٌوم حرام. لال :لالوا
فً  ،فً بلدكم هذا ،كحرمة ٌومكم هذا ،"فإن أموالكم ودماءكم وأعراضكم علٌكم حرام :لال

                                                           

 .1ٕٔ-2ٕٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔ)
 .1ٙ/ٕفتح المدٌر: (ٕ)
 .5ٖٕتفسٌر السعدي: (ٖ)
( وسنن الترمذي برلم 22ٔبرلم ) ( وصحٌح مسلم2ٖ1ٓ،  1٘٘ٗ( وبرلم )ٕٔٙٗصحٌح البخاري برلم )(ٗ)
 .(2ٗٔٔٔ( وسنن النسابً الكبرى برلم )1ٖٙٓ)
، تابعا هنا شٌخه المزي ٓ٘ٔ/ٖ( رواه من حدٌث أنس، ولد ذكره ابن كثٌر: 2ٕٗٓصحٌح البخاري برلم )(٘)

( من حدٌث أنس عن عابشة ، ولعله اعتمد على رواٌة الداودي كما 1ٖ٘/ٔٔحٌث ذكره فً تحفة األشراؾ )
 .(22ٔذكر الحافظ ابن حجر فً الفتح ، ورواه مسلم فً صحٌحه برلم )

 وهذا إسناد جٌد". :"ٓ٘ٔ/ٖ. لال ابن كثٌر:ٓ٘ٔ/ٖأخرجه ابن ابً حاتم كما فً تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .(ٔٔٔصحٌح البخاري برلم )(2)
 .(1ٕٔٔصحٌح مسلم برلم )(1)
 .ٔ٘ٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5)
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 :لال -"اللهم هل بلؽت!" مراًرا  :شهركم هذا". ثم أعادها مراًرا. ثم رفع إصبعه إلى السماء فمال
ال ترجعوا  ،"أال فلٌبلػ الشاهُد الؽابِبَ  :ثم لال -وهللا لَوِصٌَّةٌ إلى ربه عز وجل  :ٌمول ابن عباس

 .(ٔ)«بعدي كفاًرا ٌضرب بعضكم رلاب بعض"
كتم شٌبا مما أوحى إلٌه كان  -ملسو هيلع هللا ىلص-افض حٌث لالوا: إنه لبح هللا الرولال المرطبً:"

 .(ٕ)بالناس حاجة إلٌه"
[، أي:" وإن لصَّرت فً الببلغ 2ٙ :لوله تعالى:}َوإِْن لَْم تَْفعَْل فََما بَلَّْؽَت ِرَسالَتَهُ{ ]المابدة

 .(ٖ)فََكتَْمَت منه شٌبًا، فإنن لم تُبَلِّػ رسالة ربِّن"
لم تبلِّػ رساالتً" ،إن كتمت آٌة مما أنزل علٌن من ربن :ٌعنً عباس:"لال ابن 

(ٗ). 
 :وإن لم تُإد إلى الناس ما أرسلتن به، } فََما بَلَّْؽَت ِرَسالَتَهُ { أي :ٌعنً لال ابن كثٌر:"

 .(٘)ولد َعِلم ما ٌترتب على ذلن لو ولع"
 .(ٙ)فما امتثلت أمره" ،أي: لم تبلػ ما أنزل إلٌن من ربن لال السعدي:" 

بلػ جمٌع ما أنزل إلٌن من ربن، وإن تركت منه شٌبا فما بلؽت، أي  لال الزجاج:أي:"
 .(2)ال ترالبن أحدا وال تتركن شٌبا من ذلن خوفا من أن ٌنالن مكروه"

لال السمعانً:" فٌه معنٌان: أحدهما: معناه: إن لم تبلػ الجمٌع، وتركت واحدا، فما بلؽت 
ٌعنً: جرمن فً ترن التبلٌػ فً واحد كجرمن فً ترن الكل، ولٌل: معناه: بلػ ما أنزل شٌبا، 

 .(1)إلٌن أي: أظهر تبلٌؽه"
وأمره بالببلغ. ذكر لنا  ،وٌعصمه منهم ،لال لتادة:" أخبر هللا نبٌَّه ملسو هيلع هللا ىلص أنه سٌكفٌه الناس

ًَّ هللا ملسو هيلع هللا ىلص لٌل له  .(5)وهللا ألبدٌَنَّ َعِمبً للناس ما صاحبتهم" :! فماللو احتجبت :أن نب
كٌؾ أصنع ؟  ،إنما أنا واحد :لما نزلت: }بلػ ما أنزل إلٌن من ربن{، لال لال مجاهد:"

ًّ الناس! فنزلت: }وإن لم تفعل فما بلؽت رسالته{، اآلٌة" ع عل  .(ٓٔ)تَجمَّ
أخبر أنه إن ترن تبلٌػ شًء منه فهو كمن لم ٌبلػ شٌبا، بموله تعالى:  لال الجصاص:" 

}وإن لم تفعل فما بلؽت رسالته{ فبل ٌستحك منزلة األنبٌاء المابمٌن بؤداء الرسالة وتبلٌػ 
 .(ٔٔ)األحكام"

 :(ٕٔ)[، جزاء للشرط، وجهان2ٙ :وفً ولوع لوله: } فََما بَلَّْؽَت ِرَسالَتَهُ{ ]المابدة
نه إذا لم ٌمتثل أمر هللا فً تبلٌػ الرساالت وكتمها كلها كؤنه لم ٌبعث رسوال كان أمرا أحدهما: أ

شنٌعا ال خفاء بشناعته، فمٌل: إن لم تبلػ منها أدنى شًء وإن كان كلمة واحدة، فؤنت كمن ركب 
 :َس{ ]المابدةاألمر الشنٌع الذي هو كتمان كلها، كما عظم لتل النفس بموله: } فََكؤَنََّما لَتََل النَّا

ٖٕ.] 
والثانً: أن ٌراد: فإن لم تفعل فلن ما ٌوجبه كتمان الوحى كله من العماب فوضع السبب موضع 

 .(ٖٔ)«فؤوحى هللا إلى إن لم تبلػ رساالتً عذبتن»المسبب، وٌعضده لوله علٌه الصبلة والسبلم 

                                                           

 .(2ٖ5ٔالبخاري برلم )( وصحٌح ٖٕٓ/ٔالمسند )(ٔ)
 .ٖٕٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .5ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1ٙٗ/ٓٔ(:ص2ٕٕٓٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٔ٘ٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .5ٖٕتفسٌر السعدي: (ٙ)
 .5ٕٔ/ٕمعانً المرىن: (2)
 .ٖ٘/ٕتفسٌر السمعانً: (1)
 .1ٙٗ/ٓٔ(:ص2ٕٕٔٔأخرجه الطبري) (5)
 .1ٙٗ/ٓٔ(:ص2ٕٕٕٔأخرجه الطبري)(ٓٔ)
 .ٙٔ٘/ٕأحكام المرآن: (ٔٔ)
 .5٘ٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٕٔ)
، ٖٗٔ/ٖ(:ص2ٖٕٙ، ومسند الشامٌٌن للطبرانً)ٕٓٗ/ٔ(:صٖٗٗرواه إسحاق بن راهوٌه فً مسنده)(ٖٔ)

 ونصه:" إن هللا أرسلنً برسالة فضمت بها ذرعا، وعلمت أن الناس مكذبً فؤوعدنً أن أبلؽها أو ٌعذبنً ".
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{، أي: إنن إن ثم توعده تعالى بموله: }وإن لم تفعل فما بلؽت رسالته لال ابن عطٌة:" 
تركت شٌبا فكؤنما لد تركت الكل، وصار ما بلؽت ؼٌر معتد به، فموله تعالى: }وإن لم تفعل{ 

 :(ٔ)معناه: وإن لم تستوؾ، ونحو هذا لول الشاعر
 ُسبلَت فلْم تبخل ولم تعِط طاببلً                 فسٌَّاِن ال ذمٌّ علٌَن وال حمدُ 

 .(ٕ)ٌتكاذب البٌت"أي: ولم تعط ما ٌعد ناببل وإال ف 
 .(ٖ)«رساالته»:ولرأ أهل المدٌنة

لال الزمخشري: المعنى:" فلم تبلػ إذا ما كلفت من أداء الرساالت، ولم تإد منها شٌبا 
لط، وذلن أن بعضها لٌس بؤولى باألداء من بعض، وإن لم تإد بعضها فكؤنن أؼفلت أداءها 

بكلها، إلدالء كل منها بما ٌدلٌه ؼٌرها.  جمٌعا، كما أن من لم ٌإمن ببعضها كان كمن لم ٌإمن
وكونها كذلن فً حكم شًء واحد. والشًء الواحد ال ٌكون مبلؽا ؼٌر مبلػ، مإمنا به ؼٌر مإمن 

 .(ٗ)به"
لال النحاس: "والمراءتان حسنتان إال أن الجمع أبٌن ألن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌنزل علٌه 

 .(٘)الوحً شٌبا شٌبا ثم ٌبٌنه"
لال اإلمام الشوكانً:" وفٌه نظر، فإن نفً التبلٌػ عن الرسالة الواحدة أبلػ من نفٌه عن 
الرساالت، كما ذكره علماء البٌان على خبلؾ فً ذلن، ولد بلػ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ألمته ما نزل 

 .(ٙ)أمته خٌرا" بالبٌان، فجزاه هللا عن إلٌهم، ولال لهم فً ؼٌر موطن: هل بلؽت؟ فٌشهدون له
ُ ٌَْعِصُمَن ِمَن النَّاِس{ ]المابدة  [، أي:" وهللا تعالى حافظن وناصرن 2ٙ :لوله تعالى:}َوَّللاَّ

 .(2)على أعدابن"
 .(1)أخبر هللا نبٌه أنه سٌكفٌه الناس وٌعصمه منهم وأمره بالببلغ" لال لتادة:"

}وهللا ٌعصمن من الناس{، ٌعنً: ممن حولن من العرب كلها إنهم  لال مماتل بن حٌان:"
 .(5)ال ٌصلون إلٌن، فؤمن النبً ملسو هيلع هللا ىلص عند ذلن"

 .(ٓٔ)ٌعنً: الٌهود وٌمال: كٌد الكفار" لال السمرلندي:"
أي: بلػ أنت رسالتً، وأنا حافظن وناصرن ومإٌدن على أعدابن  لال ابن كثٌر:" 

 فلن ٌصل أحد منهم إلٌن بسوء ٌإذٌن. ،تخؾ وال تحزن ومظفرن بهم، فبل
 .(ٔٔ)ولد كان النبً ملسو هيلع هللا ىلص لبل نزول هذه اآلٌة ٌُْحَرس"

 أي: ٌحول بٌنهم وبٌن أن ٌنالن منهم مكروه، فؤعلمه هللا جل وعز أنه لال الزجاج:" 
 .(ٕٔ)بٌنة -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٌسلم منهم. وفً هذا آٌة للنبً 

أخبر تعالى أنه ٌعصمه من الناس حتى ال ٌصلوا إلى لتله وال لهره وال  لال الجصاص:" 
أسره، بموله تعالى: }وهللا ٌعصمن من الناس{ وفً ذلن إخبار أنه لم ٌكن تمٌة من إببلغ جمٌع ما 
أرسل به إلى جمٌع من أرسل إلٌهم وفٌه الداللة على بطبلن لول الرافضة فً دعواهم أن النبً 

                                                           

، وشرح الصفار للكتاب 2٘ٔ، ٘ٔٔ، ٗٔٔ/ ٖ، والتذٌٌل :ٕٓ٘/ ٔ، وانظر: الممرب:5ٕٖ:دٌوان الحطٌبة (ٔ)
، ٖٖٔ/ٔوالشعر والشعراء: ، 1ٙٔ/ ٕ، واألؼانً :ٖٔٙ/ ٔ/ ب(، وشرح الجمل البن عصفور : 12)ق 

 ، 55ٕ/ٕ، والحماسة البصرٌة:5ٖٕ/ٔ، والعمد الفرٌد:ٖٕٔوالفاخر:
 .1ٕٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٕ)
 .2ٕ٘/ٔ، وإعراب المرآن للنحاس:5ٕٔ/ٕانً المرآن للزجاج:انظر: مع (ٖ)
 .5٘ٙ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .2ٕ٘/ٔإعراب المرآن: (٘)
 .5ٙ-1ٙ/ٕفتح المدٌر: (ٙ)
 .5ٔٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 2ٗٔٔ/ٗ(:صٙٔٙٙ.أخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 2ٗٔٔ/ٗ(:ص2ٔٙٙ.أخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٙٓٗ/ٔبحر العلوم: (ٓٔ)
 .ٕ٘ٔ-ٔ٘ٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .5ٕٔ/ٕمعانً المرآن:(ٕٔ)
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 كتم بعض المبعوثٌن إلٌهم على سبٌل الخوؾ والتمٌة؛ ألنه تعالى لد أمره بالتبلٌػ، وأخبر أنه ملسو هيلع هللا ىلص
 .(ٔ)لٌس علٌه تمٌة بموله تعالى: }وهللا ٌعصمن من الناس{"

ٌحفظن وٌمنعن من الناس، فإن لٌل: ألٌس لد شج رأسه وكسرت  لال البؽوي:أي:" 
 رباعٌته وأوذي بضروب من األذى؟

 لٌل: معناه ٌعصمن من المتل فبل ٌصلون إلى لتلن.
 ولٌل: نزلت هذه اآلٌة بعدما شج رأسه ألن سورة المابدة من آخر ما نزل من المرآن.

 .(ٕ)ملسو هيلع هللا ىلص معصوم" ولٌل: وهللا ٌخصن بالعصمة من بٌن الناس، ألن النبً
عدة من هللا بالحفظ والكبلءة والمعنى: وهللا  {"وهللا ٌعصمن لال الزمخشري:لوله:}

ٌضمن لن العصمة من أعدابن، فما عذرن فً مرالبتهم؟ فإن للت: أٌن ضمان العصمة ولد شج 
من المتل. وفٌه:  فً وجهه ٌوم أحد وكسرت رباعٌته صلوات هللا علٌه؟ للت: المراد أنه ٌعصمه

أن علٌه أن ٌحتمل كل ما دون النفس فً ذات هللا، فما أشد تكلٌؾ األنبٌاء علٌهم الصبلة 
}إن هللا ال ٌهدي الموم الكافرٌن{، :والسبلم، ولٌل: نزلت بعد ٌوم أحد، والناس الكفار بدلٌل لوله

 .(ٖ)ومعناه: أنه ال ٌمكنهم مما ٌرٌدون إنزاله بن من الهبلن"
ٌعصمن معناه: ٌحفظن وٌجعل علٌن ولاٌة، ومنه لوله تعالى:  عطٌة:" لال ابن

[...وهذه العصمة التً فً اآلٌة هً من المخاوؾ التً ٌمكن أن ٖٗ}ٌعصمنً من الماء{ ]هود: 
تولؾ عن شًء من التبلٌػ كالمتل واألسر واألذى فً الجسم ونحوه، وأما ألوال الكفار ونحوها 

 .(ٗ)فلٌست فً اآلٌة"
ُ  :"كان النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌُْحَرس حتى نزلت هذه اآلٌة :لالت -رضً هللا عنها-شة عن عاب } َوَّللاَّ

انصرفوا فمد  ،ٌؤٌها الناس» :ولال ،فؤخرج النبً ملسو هيلع هللا ىلص رأسه من المُبَّة :ٌَْعِصُمَن ِمَن النَّاِس { لالت
 .(٘)«"عصمنً هللا عز وجل

}ٌا أٌها الرسول بلػ ما أنزل إلٌن من ربن وإن لم تفعل : نزلتلال سعٌد بن جبٌر:"لما 
إّن ربًّ لد  ،ال تحرسونً :فما بلؽت رسالته وهللا ٌعصمن من الناس{، لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 .(ٙ)َعَصمنً"
أن رسول هللا صلى هللا علٌه  :"أن عابشة كانت تحدث :عبد هللا بن عامر بن ربٌعةعن 

"لٌت رجبل  :ما شؤنن ٌا رسول هللا ؟ لال :فملتُ  :لالت ،وهً إلى جنبه ،ذات لٌلة وسلم َسِهر
 :فبٌنا أنا على ذلن إذ سمعت صوت السبلح فمال :صالحاً من أصحابً ٌحرسنً اللٌلة ؟" لالت

جبت ألحرسن ٌا رسول هللا.  :"ما جاء بن ؟" لال :أنا سعد بن مالن. فمال :"من هذا ؟" فمال
 .(2)طٌط رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً نومه"فسمعت ؼ :لالت

وهو ما تُوكَى به  ،ٌمنعن من أن ٌنالون بسوء. وأصله من  ِعَصام المربة  لال الطبري:" 
 :(1)ومنه لول الشاعر،من سٌر وخٌط

ٌُْكْم َماِلًكا :َولُْلتُ   إْن َكاَن فًِ النَّاِس َعاِصُم  ،إنَّ َماِلًكا                       َسٌَْعِصُمُكمُ  ،َعلَ
 .(ٔ)ٌمنعكم" :ٌعنً

                                                           

 .ٙٔ٘/ٕأحكام المرآن: (ٔ)
 .25/ٖتفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .5٘ٙ/ٔالكشاؾ: (ٖ)
 .1ٕٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٗ)
( وسنن سعٌد ٖٖٔ/ٕ، والمستدرن )5ٙٗ/ٓٔ(:ص2ٕٕٙٔ( وتفسٌر الطبري )2ٖٓ٘سنن الترمذي برلم )(٘)

 الترمذي:"وهذا حدٌث ؼرٌب".. لال (2ٙ1بن منصور برلم )
 .1ٙٗ/ٓٔ(:ص2ٖٕٕٔأخرجه الطبري)(ٙ)
 .(ٕٓٔٗ( وصحٌح مسلم برلم )11ٕ٘( وصحٌح البخاري برلم )ٓٗٔ/ٙالمسند )(2)

وفً لفظ : َسِهر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ذات لٌلة َمْمَدِمه المدٌنة. ٌعنً : على أثر هجرته إلٌها بعد دخوله بعابشة ، رضً 
 [.ٔ٘ٔ/ٖعنها ، وكان ذلن فً سنة ثنتٌن منها. ]انظر: تفسٌر ابن كثٌر:هللا 

/  ٔ ، وابو عبٌدة فً مجاز المرآن:2ٕٗ/ٓٔلم اتعرؾ على لابله، والبٌت من شواهد الطبري فً تفسٌره: (1)
 .. و"علٌن ": اسم فعل لئلؼراء ، ٌمال :  علٌن زًٌدا  وعلٌن بزٌد 2ٔٔ
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لال ابن كثٌر:"ومن عصمة هللا عز وجل لرسوله حْفُظه له من أهل مكة وصنادٌدها  
بما  ،مع شدة العداوة والبَْؽضة ونصب المحاربة له لٌبل ونهاًرا ،وحسادها وُمعَاندٌها ومترفٌها

ره وحكمته  العظٌمة. فصانه فً ابتداء الرسالة بعمه ٌخلمه هللا تعالى من األسباب العظٌمة بمَدَ 
وخلك هللا فً للبه محبة طبٌعٌة لرسول هللا  ،إذ كان ربًٌسا مطاًعا كبًٌرا فً لرٌش ،أبً طالب

ولكن لما كان بٌنه وبٌنهم لدر  ،ولو كان أسلم الجترأ علٌه كفارها وكبارها ،ملسو هيلع هللا ىلص ال شرعٌة
ثم لٌض  ،فلما مات أبو طالب نال منه المشركون أذى ٌسًٌرا ،واحترموه مشترن فً الكفر هابوه

فلما  ،وهً المدٌنة -وعلى أن ٌتحول إلى دارهم  ،هللا عز وجل له األنصار فباٌعوه على اإلسبلم
فكلما هم أحد من المشركٌن وأهل الكتاب بسوء كاده هللا  ،صار إلٌها َحَموه من األحمر واألسود

وأنزل علٌه سورتً المعوذتٌن دواء لذلن  ،لما كاده الٌهود بالسحر حماه هللا منهم ،ورد كٌده علٌه
أعلمه هللا به وحماه هللا منه ولهذا أشباه كثٌرة  ،ولما سم الٌهود فً ذراع تلن الشاة بخٌبر ،الداء

 .(ٕ)جًدا ٌطول ذكرها"
مل على كتم وعده بالعصمة من الناس دفعا لما ٌظن أنه حا لال اإلمام الشوكانً:" 

البٌان، وهو خوؾ لحوق الضرر من الناس، ولد كان ذلن بحمد هللا فإنه بٌن لعباد هللا ما نزل 
إلٌهم على وجه التمام، ثم حمل من أبى من الدخول فً الدٌن على الدخول فٌه طوعا أو كرها 

ل من ولتل صنادٌد الشرن وفرق جموعهم وبدد شملهم، وكانت كلمة هللا هً العلٌا، فؤسلم ك
ما تظنون »نازعه ممن لم ٌسبك فٌه السٌؾ العذل حتى لال ٌوم الفتح لصنادٌد لرٌش وأكابرهم: 

، وهكذا من سبمت له (ٖ)«أنً فاعل بكم؟ فمالوا: أخ كرٌم وابن أخ كرٌم فمال: اذهبوا فؤنتم الطلماء
اح براهٌنه، العناٌة من علماء هذه األمة ٌعصمه هللا من الناس، إن لام ببٌان حجج هللا وإٌض

وصرخ بٌن ظهرانً من ضاد هللا وعانده ولم ٌمتثل لشرعه كطوابؾ المبتدعة، ولد رأٌنا من 
هذا فً أنفسنا وسمعنا منه فً ؼٌرنا ما ٌزٌد المإمن إٌمانا وصبلبة فً دٌن هللا وشدة شكٌمة فً 

بهم  المٌام بحجة هللا، وكل ما ٌظنه متزلزلو األلدام ومضطربو الملوب من نزول الضرر
وحصول المحن علٌهم فهو خٌاالت مختلفة وتوهمات باطلة، فإن كل محنة فً الظاهر هً منحة 
فً الحمٌمة، ألنها ال تؤتً إال بخٌر فً األولى واألخرى إن فً ذلن لذكرى لمن كان له للب أو 

 .(ٗ)ألمى السمع وهو شهٌد"
ه ٌنبؽً أن ٌكون هذه حماٌة وعصمة من هللا لرسوله من الناس، وأن لال السعدي:" 

حرصن على التعلٌم والتبلٌػ، وال ٌثنٌن عنه خوؾ من المخلولٌن فإن نواصٌهم بٌد هللا ولد تكفل 
بعصمتن، فؤنت إنما علٌن الببلغ المبٌن، فمن اهتدى فلنفسه، وأما الكافرون الذٌن ال لصد لهم 

 .(٘)"إال اتباع أهوابهم فإن هللا ال ٌهدٌهم وال ٌوفمهم للخٌر، بسبب كفرهم
َ اَل ٌَْهِدي اْلمَْوَم اْلَكافِِرٌَن{ ]المابدة  [، أي:" إن هللا ال ٌوفك للرشد 2ٙ :لوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ

 .(ٙ)َمن حاد عن سبٌل الحك، وجحد ما جبت به من عند هللا"
 .(2)ال ٌرشد َمْن كذَّبن" لال الواحدي:أي:" 
ْشد من حاد عن سبٌل الحك :ٌعنً لال الطبري:"  وجار عن لصد  ،إن هللا ال ٌوفِّك للرُّ

ولم ٌنته إلى أمر هللا وطاعته فٌما فرض علٌه  ،وجحد ما جبته به من عند هللا ،السبٌل
 .(1)وأوجبه"

                                                                                                                                                                      

 .2ٕٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٗ٘ٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .55ٔ/5(:ص1ٕ2ٙٔالسنن الكبرى) (ٖ)
 .5ٙ/ٕفتح المدٌر: (ٗ)
 .5ٖٕتفسٌر السعدي: (٘)
 .5ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .1ٕٖالوجٌز: (2)
 .2ٕٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (1)
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لوله: }إن هللا ال ٌهدي الموم الكافرٌن{، جملة متضمنة لتعلٌل ما  لال اإلمام الشوكانً:" 
إن هللا ال ٌجعل لهم سبٌبل إلى اإلضرار بن، فبل تخؾ وبلػ ما أمرت  سبك من العصمة، أي:

 .(ٔ)بتبلٌؽه"
ولوله تعالى: }ال ٌهدي الموم الكافرٌن{، إما على الخصوص فٌمن سبك  لال ابن عطٌة:" 

فً علم أنه ال ٌإمن، وإما على العموم على أن ال هداٌة فً الكفر، وال ٌهدي هللا الكافر فً سبل 
 .(ٕ)كفره"

 الفوابد:
ٌِْه َوَسلََّم بهذا الواجب على أكمل  -ٔ وجوب الببلغ على الرسل ونهوض رسولنا دمحم َصلَّى هللاُ َعلَ

 وجه وأتمه.
:" ومعلوم أنه لد بلػ الرسالة كما أمر ولم ٌكتم -رحمه هللا  –لال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة  

الرسالة كما أن الكذب ٌنالض موجب منها شٌباً، فإن كتمان ما أنزله هللا إلٌه ٌنالض موجب 
الرسالة، ومن المعلوم فً دٌن المسلمٌن أنه معصوم من الكتمان لشًء من الرسالة كما أنه 
معصوم من الكذب فٌها، واألمة تشهد له بؤنه بلػ الرسالة كما أمره هللا، وبٌن ما أنزل إلٌه من 

بلؽه إذ الدٌن لم ٌعرؾ إال بتبلٌؽه فعلم أنه ربه، ولد أخبر هللا بؤنه لد أكمل الدٌن، وإنما كمل بما 
تركتكم على البٌضاء لٌلها كنهارها ال : »-ملسو هيلع هللا ىلص-بلػ جمٌع الدٌن الذي شرعه هللا لعباده كما لال 

ما تركت من شًء ٌمربكم إلى الجنة إال ولد حدثتكم به، »، ولال: (ٖ)«ٌزٌػ عنها بعدي إال هالن
لمد توفً رسول هللا صلى ». ولال أبو ذر: (ٗ)«لنار إال ولد حدثتكم بهوما من شًء ٌبعدكم عن ا

 ً  .(ٙ)"(٘)«هللا علٌه وسلم وما طابر ٌملب جناحٌه فً السماء إال ذكرنا منه علما
علٌهم -خبلصة مختارة من البشر، لما كان الرسل  -علٌهم الصبلة والسبلم -أن الرسل -ٕ

لى خلمه ٌمومون بتبلٌؽهم أوامره ونواهٌه وهو سبحانه هم سفراء هللا تعالى إ -الصبلة والسبلم
 حارسهم وحافظهم.

عصمة الرسول المطلمة، وكفاٌة هللا له أعداءه وعصمته من الناس، وهذا النوع من أعظم -ٖ
 ،ومن ذلن:-ملسو هيلع هللا ىلص  -اآلٌات الدالّة على صدق رسالة دمحم 

                                                           

 .5ٙ/ٕفتح المدٌر: (ٔ)
 .1ٕٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٕ)
(، وابن عبد البر فً "جامع بٌن ٖٗوابن ماجه )، 5ٙ/ٔوأخرجه الحاكم ،  2ٖٙ/1ٕ(:ص2ٕٔٗٔ( المسند)ٖ)

( ، 5ٔٙ/ )1ٔ( ، والطبرانً فً "الكبٌر" ٙ٘( و )1ٗ( و )ٖٖ،  ابن أبً عاصم فً "السنة" )1ٕٗالعلم" ص
 [حدٌث صحٌح .] 2ٗ( ، واآلجري فً "الشرٌعة" ص 2ٕٔٓوفً "مسند الشامٌٌن" )

صحٌح[ انظر:  ]إسناده (، ٕٓٓٔٓق فً المصنؾ)عبدالرزا(، و51ٔ( اخرجه البٌهمً فً األسما والصفاة)ٗ)
 .1ٖٓٔوانظر الصحٌحة  ٕٖٕكتاب األلبانً النصٌحة 

من طرٌك األعمش، عن منذر الثوري،  ٕٙٔ، ٖ٘ٔ/ ٘(، وأحمد 1ٔٗ) 1ٖ٘/ ٔرواه أبو داود الطٌالسً (٘)
 عن أصحاب له عن أبً ذر.

فطر بن خلٌفة، عن منذر الثوري، عن أبً من طرٌك  ٕٙٔ/ ٘، وأحمد ٖٗ٘/ ٕورواه ابن سعد فً "الطبمات" 
 ذر.

 ( ومنذر الثوري لم ٌدرن أبا ذر. اهـ.152ٖلال البزار فً "البحر الزخار"، )
/ ٔ(، وابن حبان 2ٗٙٔ) ٙ٘ٔ - ٘٘ٔ/ ٕ(، والطبرانً فً "الكبٌر" 152ٖورواه البزار فً "البحر الزخار" )

الممرىء، عن ابن عٌٌنة، عن فطر بن خلٌفة، عن أبً الطفٌل، ( من طرٌك دمحم بن عبد هللا بن ٌزٌد ٘ٙ) 2ٕٙ
 عن أبً ذر.

: رواه أحمد والطبرانً، ورجال الطبرانً رجال الصحٌح ؼٌر دمحم بن عبد ٖٕٙ/ 1لال الهٌثمً فً "المجمع" 
 هللا بن ٌزٌد الممرىء، وهو ثمة، وفً إسناد أحمد من لم ٌسم. اهـ.

 (.1ٖٓٔالصحٌحة" )والحدٌث صحح إسناده األلبانً فً "
 ( من طرٌك فطر بن خلٌفة، عن عطاء لال: لال أبو الدرداء، ثم ساله.5ٓٔ٘ورواه أبو ٌعلى فً "مسنده" )

( البن منٌع، ولال: رواته ثمات إال أنه منمطع واختلؾ على فطر. 1ٖٗٙوعزاه الحافظ فً "المطالب العالٌة" )
 اهـ.

 .11ٔ/ٔمجموعة الرسابل والمسابل البن تٌمٌة: (ٙ)
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لم ٌصلوا إلٌه بسوء، لال تعالى: }فَاْصَدْع بَِما تُْإَمُر كفاه هللا تعالى المشركٌن والمستهزبٌن، ف - ٔ
ٌْنَاَن اْلُمْستَْهِزبٌَِن{ ]الحجر:  [.5٘-5َٗوأَْعِرْض َعِن اْلُمْشِرِكٌَن إِنَّا َكفَ

إِن تَوَ  - ٕ لَّْواْ كفاه هللا تعالى أهل الكتاب، لال تعالى: }فَإِْن آَمنُواْ بِِمثِْل َما آَمنتُم بِِه فَمَِد اْهتََدواْ وَّ
 [.2ٖٔفَإِنََّما ُهْم فًِ ِشمَاٍق فََسٌَْكِفٌَكُهُم هللا َوُهَو السَِّمٌُع اْلعَِلٌُم{ ]البمرة:

بَِّن َوإِن لَّْم  - ٖ ٌَْن ِمن رَّ ُسوُل بَلِّْػ َما أُنِزَل إِلَ وعصمه تعالى من جمٌع الناس بموله: }ٌَا أٌََُّها الرَّ
 [.2َٙوهللا ٌَْعِصُمَن ِمَن النَّاِس{ ]المابدة: تَْفعَْل فََما بَلَّْؽَت ِرَسالَتَهُ 

وهذا خبر عام بؤن هللا ٌعصمه من جمٌع الناس، فكلُّ من هذه األخبار الثبلثة لد ولعت كما أخبر 
هللا تعالى، فمد كفاه أعداءه بؤنواع عجٌبة خارجة عن العادة المعروفة، ونصره مع كثرة أعدابه 

 ه.ولوتهم وؼلبتهم، وانتمم ممن عادا
ً أسلم، ولرأ البمرة وآل عمران، وكان ٌكتب للنبً  صلى  -ومن ذلن أن رجبلً نصرانٌّا

ثم ارتّد وعاد نصرانٌّاً، فكان ٌمول: ما ٌَْدِري دمحم إال ما كتبت له، فؤماته هللا،  -هللا علٌه وسلم 
ح ولد فدفنه لومه، فؤصبح ولد أخرجته األرض من بطنها، فؤعادوا دفنه، وأعمموا لبره، فؤصب

أخرجته األرض منبوذاً على ظهرها فؤعادوا دفنه وأعمموا له فؤصبح ولد لفظته األرض، فعلموا 
 .(ٔ)أن هذا لٌس من الناس فتركوه منبوذاً 

ومنها: داللة لوله تعالى: }وهللا ٌعصمن من الناس{ على أن كل ما كان من األحكام بالناس -ٗ
 لد بلؽه الكافة وأن وروده ٌنبؽً أن ٌكون من طرٌك التواتر، نحو إلٌه حاجة عامة أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص

الوضوء من مس الذكر ومن مس المرأة ومما مسته النار ونحوها، لعموم البلوى بها؛ فإذا لم 
نجد ما كان منها بهذه المنزلة واردا من طرٌك التواتر علمنا أن الخبر ؼٌر ثابت فً األصل، أو 

 تضاه ظاهره من نحو الوضوء الذي هو ؼسل الٌد دون وضوء الحدثتؤوٌله ومعناه ؼٌر ما ال

(ٕ). 
ومنها: داللة لوله تعالى: }وهللا ٌعصمن من الناس{ على صحة نبوة النبً ملسو هيلع هللا ىلص؛ إذ كان من  -٘

أخبار الؽٌوب التً وجد مخبرها على ما أخبر به؛ ألنه لم ٌصل إلٌه أحد بمتل وال لهر وال أسر 
أعدابه المحاربٌن له مصالتة والمصد الؼتٌاله مخادعة، نحو ما فعله عامر بن الطفٌل  مع كثرة

وأربد فلم ٌصبل إلٌه؛ ونحو ما لصده به عمٌر بن وهب الجمحً بمواطؤة من صفوان بن أمٌة، 
هما فً فؤعلمه هللا إٌاه، فؤخبر النبً ملسو هيلع هللا ىلص عمٌر بن وهب بما تواطؤ هو وصفوان بن أمٌة علٌه و

الحجر من اؼتٌاله، فؤسلم عمٌر وعلم أن مثله ال ٌكون إال من عند هللا تعالى عالم الؽٌب 
والشهادة، ولو لم ٌكن ذلن من عند هللا لما أخبر به النبً ملسو هيلع هللا ىلص الناس وال ادعى أنه معصوم من 

به فٌظهر كذبه مع ؼناه المتل والمهر من أعدابه وهو ال ٌؤمن أن ٌوجد ذلن على خبلؾ ما أخبر 
عن اإلخبار بمثله. وأٌضا لو كانت هذه األخبار من عند ؼٌر هللا لما اتفك فً جمٌعها وجود 
مخبراتها على ما أخبر به، إذ ال ٌتفك مثلها فً أخبار الناس إذا أخبروا عما ٌكون على جهة 

جمٌع ما أخبر به عنه الحدس والتخمٌن وتعاطً علم النجوم والرزق والفؤل ونحوها، فلما اتفك 
من الكابنات فً المستؤنؾ على ما أخبر به وال تخلؾ شًء منها، علمنا أنها من عند هللا العالم 

 .(ٖ)بما كان وما ٌكون لبل أن ٌكون
 

 المرآن
ْنِجٌَل َوَما  ٍء َحتهى تُِمٌُموا التهْوَراةَ َواْْلِ ًْ ٌُْكْم ِمْن َربُِّكْم }لُْل ٌَا أَْهَل اْلِكتَاِب لَْستُْم َعلَى َش أُْنِزَل إِلَ

ا فَََل تَؤَْس َعلَى اْلمَْوِم اْلَكافِ  ٌَْن ِمْن َربَِّن ُطْؽٌَاناا َوُكْفرا ا ِمْنُهْم َما أُْنِزَل إِلَ ({ 8ِٙرٌَن )َولٌََِزٌَدنه َكثٌِرا
 [8ٙ :]المائدة
 التفسٌر:

                                                           

، ومسلم، كتاب صفات المنافمٌن، برلم 2ٖٔٙأخرجه البخاري فً كتاب المنالب، باب عبلمات النبوة، برلم (ٔ)
ٕ21ٔ.. 

 ٔٙ٘/ٕانظر: أحكام المرآن للجصاص: (ٕ)
 .ٕٙ٘/ٕانظر: أحكام المرآن للجصاص: (ٖ)
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ن ما دمتم لم تعملوا بما فً للٌهود والنصارى: إنكم لستم على حّظٍ من الدٌ -أٌها الرسول-لل 
التوراة واإلنجٌل، وما جاءكم به دمحم ملسو هيلع هللا ىلص من المرآن، وإن كثًٌرا من أهل الكتاب ال ٌزٌدهم إنزاُل 
المرآن إلٌن إال تجبًُّرا وجحوًدا، فهم ٌحسدونن؛ ألن هللا بعثن بهذه الرسالة الخاتمة، التً بٌََّن فٌها 

 على تكذٌبهم لن. -ها الرسولأٌ-معاٌبهم، فبل تحزن 
 سبب النزول:

رافع بن حارثة وسبلم بن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -:" جاء رسول هللا -رضً هللا عنهما-لال ابن عباس 
مشكم ومالن بن الصٌؾ ورافع بن حرملة، فمالوا: ٌا دمحم! ألست تزعم أنن على ملة إبراهٌم 

: "بلى؛ -ملسو هيلع هللا ىلص  -نها من هللا حك؟ فمال رسول هللا ودٌنه، وتإمن بما عندنا من التوراة، وتشهد أ
ولكنكم أحدثتم وجحدتم ما فٌها، مما أخذ علٌكم من المٌثاق، وكتمتم منها ما أمرتم أن تبٌنوه 
للناس، وأنا برئ من أحداثكم"، لالوا: فإنا نؤخذ بما فً أٌدٌنا؛ فإنا على الحك والهدى، وال نإمن 

ٍء َحتَّى تُِمٌُموا التَّْوَراةَ -تعالى-نزل هللا بن وال نتبعن؛ فؤ ًْ : }لُْل ٌَاأَْهَل اْلِكتَاِب لَْستُْم َعلَى َش
ٌَْن ِمْن َربَِّن طُ  ٌُْكْم ِمْن َربُِّكْم َولٌََِزٌَدنَّ َكثًٌِرا ِمْنُهْم َما أُْنِزَل إِلَ ْنِجٌَل َوَما أُْنِزَل إِلَ ْؽٌَانًا َوُكْفًرا فبََل َواإْلِ

 . ]ضعٌؾ[(ٔ)لَى اْلمَْوِم اْلَكافِِرٌَن{"تَؤَْس عَ 
ْنِجٌَل{ ]المابدة  ٍء َحتَّى تُِمٌُموا التَّْوَراةَ َواإْلِ ًْ  :لوله تعالى:} لُْل ٌَا أَْهَل اْلِكتَاِب لَْستُْم َعلَى َش

للٌهود والنصارى: إنكم لستم على حّظٍ من الدٌن ما دمتم لم تعملوا  -أٌها الرسول-[، أي:" لل 1ٙ
 .(ٕ)ً التوراة واإلنجٌل"بما ف

"}التوراة .(ٖ)"}حتى تمٌموا{، تعملوا بما فٌه" :عبد الرحمن بن زٌد بن أسلمعن  
 .(ٗ)واإلنجٌل{: التوراة أنزلت على الٌهود واإلنجٌل على النصارى وعلى عٌسى بن مرٌم"

أي: لستم على شً من الدٌن حتى تعملوا بما فً الكتابٌن من اإلٌمان  لال المرطبً:" 
 .(٘)بدمحم علٌه السبلم، والعمل بما ٌوجبه ذلن منهما"

لل ٌا أهل الكتاب: لستم على شًء من الدٌن وال ثواب ألعمالكم  لال السمرلندي:أي:"
 .(ٙ)حتى تعملوا بما فً التوراة، واإلنجٌل"

 .(2)أي: تمٌموا أحكامهما وما ٌجب علٌكم فٌهما" لال البؽوي:"
ٍء { أي لال ابن كثٌر:" ًْ  :من الدٌن،} َحتَّى تُِمٌُموا التَّْوَراةَ َواإلْنِجٌَل { أي :}لَْستُْم َعلَى َش

وتعملوا بما فٌها ومما فٌها  ،حتى تإمنوا بجمٌع ما بؤٌدٌكم من الكتب المنزلة من هللا على األنبٌاء
 .(1)وااللتداء بشرٌعته" ،ع بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص واإلٌمان بمبعثهاألمر  باتبا

}لستم على شًء{، أى: على دٌن ٌعتد به حتى ٌسمى شٌبا لفساده  لال الزمخشري:"
وبطبلنه، كما تمول: هذا لٌس بشًء ترٌد تحمٌره وتصؽٌر شؤنه. وفً أمثالهم: ألل من ال 

 .(5)شًء"
 .(ٔ)لستم على شًء معتبر؛ ألنه شًء ؼٌر معتبر شرعا" لال ابن عرفة:"أي:

                                                           

: 2ٗٗ-2ٖٗ/ٓٔ(:ص1ٕٕٗٔومن طرٌمه الطبري فً "جامع البٌان" )-أخرجه ابن إسحاق فً "السٌرة" (ٔ)
 ثنً دمحم بن أبً دمحم عن عكرمة أو سعٌد بن جبٌر عن ابن عباس به.

 للنا: وسنده ضعٌؾ؛ لجهالة دمحم شٌخ ابن إسحاق؛ كما لال الحافظان الذهبً والعسمبلنً.
 ( وزاد نسبته البن المنذر وابن أبً حاتم وأبً الشٌخ.ٕٓٔ/ ٖوالحدٌث ذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )

: من طرٌك ابن إسحاق عن دمحم بن أبً دمحم به 2ٗٔٔ/ ٗ(:ص1ٔٙٙلنا: أخرجه ابن أبً حاتم فً "تفسٌره" )ل
 معضبلً.

 .5ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٗٔٔ/ٗ(:ص5ٔٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .2٘ٔٔ/ٗ(:صٕٓٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕ٘ٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (٘)
 .ٙٓٗ/ٔبحر العلوم: (ٙ)
 .1ٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (2)
 .٘٘ٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٓٙٙ/ٔالكشاؾ: (5)
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أمر تعالى نبٌه دمحما علٌه السبلم أن ٌمول ألهل الكتاب الحاضرٌن معه:  لال ابن عطٌة:"
}لستم على شًء{، أي: على شًء مستمٌم حتى تمٌموا التوراة واإلنجٌل، وفً إلامة هذٌن 

 .(ٕ)"-ملسو هيلع هللا ىلص-اإلٌمان بدمحم 
أي: لل ألهل الكتاب، منادٌا على ضبللهم، ومعلنا بباطلهم: }لستم على  لسعدي:"لال ا

شًء{ من األمور الدٌنٌة، فإنكم ال بالمرآن ودمحم آمنتم، وال بنبٌكم وكتابكم صدلتم، وال بحك 
تمسكتم، وال على أصل اعتمدتم }حتى تمٌموا التوراة واإلنجٌل{ أي: تجعلوهما لابمٌن باإلٌمان 

 .(ٖ)باعهما، والتمسن بكل ما ٌدعوان إلٌه"بهما وات
وهذا أمٌر من هللا تعالى ذكره نبٌَّه محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص بإببلغ الٌهود والنصارى  لال الطبري:"

ًْ ُمهاَجره. ٌمول تعالى ذكره له لهإالء الٌهود والنصارى  ٌا  ،ٌا دمحم ،لل :الذٌن كانوا بٌن ظهرانَ
إلنجٌل  لستم على شًء، مما تدَّعون أنكم علٌه مما جاءكم به موسى التوراة وا ،أهل الكتاب 

 .(ٗ)معشَر النصارى  حتى تمٌموا التوراة واإلنجٌل" ،وال مما جاءكم به عٌسى ،معشَر الٌهود ،ملسو هيلع هللا ىلص
لوله: }على شًء{،  فٌه تحمٌر وتملٌل لما هم علٌه: أي لستم على شًء  لال الشوكانً:"

ٌعتد به }حتى تمٌموا التوراة واإلنجٌل{: أي تعملوا بما فٌهما من أوامر هللا ونواهٌه التً من 
 .(٘)جملتها أمركم باتباع دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ونهٌكم عن مخالفته"

ولد علم أن المرآن لد نسخ التوراة واإلنجٌل، وال إن لٌل: كٌؾ أمرهم أن ٌمٌموا الكتب و
 ٌصح إلامة جمٌعها؟ ففٌه أجوبة:

أحدها: لٌل: "ٌجوز أنه عنى اإللرار بصحة ثبلثتها، وٌجوز أنه أراد أحكام أصولها، فإن ثبلثتها 
 .(ٙ)تستوي فً ذلن وإنما االختبلؾ فً الفروع بسحب مصالح األزمنة"

وتصدٌك بعضها  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ذه الكتب بإظهار ما فٌه من وصؾ النبً والثانً: ولٌل: "أراد إلامة ه
 .(2)بعضا"

 .(1)ولال أبو علً: "وٌجوز أن ٌكون ذلن لبل النسخ لهما" والثالث:
ومن إلامتها اإلٌمان بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص واإلذعان لحكمه، فإن الكتب اإللهٌة  لال البٌضاوي:" 

مان بمن صدله والمعجزة ناطمة بوجوب الطاعة له، والمراد إلامة أصولها وما بؤسرها آمرة باإلٌ
 .(5)لم ٌنسخ من فروعها"

لال سفٌان: " لٌس فً كتاب هللا تعالى آٌة أشد علً من لوله تعالى  لال الطرطوشً:" 
ٍء َحتَّى تُِمٌُموا التَّْوَراةَ َواإْلِ  ًْ وإلامتها: فهمها والعمل  ،ْنِجٌَل{}لُْل ٌَاأَْهَل اْلِكتَاِب لَْستُْم َعلَى َش

 .(ٓٔ)بها"
ٌُْكْم ِمْن َربُِّكْم{ ]المابدة  صلى هللا -[، أي:"وما جاءكم به دمحم 1ٙ :لوله تعالى:}َوَما أُْنِزَل إِلَ

 .(ٔٔ)من المرآن" -علٌه وسلم
 .(ٕٔ)"-ملسو هيلع هللا ىلص-ما أنزل على دمحم لال مجاهد:" 

 .(ٖٔ)وما أنزل إلٌكم من ربكم{، لال:المرآن""}لوله:عبد الرحمن بن زٌد بن أسلمعن 

                                                                                                                                                                      

 .ٙٔٔ/ٕتفسٌر ابن عرفة: (ٔ)
 .1ٕٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٕ)
 .5ٖٕتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .2ٖٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٔ/ٕفتح المدٌر: (٘)
 .ٖٓٗ/٘تفسٌر الراؼب االصفهانً: (ٙ)
 .ٖٓٗ/٘تفسٌر الراؼب االصفهانً: (2)
 2ٔ/ٕ، وفتح المدٌر للشوكانً:ٕ٘ٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (1)
 .ٖٙٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (5)
 .ٔٓٔالحوادث والبدع: (ٓٔ)
 .5ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .2٘ٔٔ/ٗ(:صٕٔٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .2٘ٔٔ/ٗ(:صٕٕٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)



ٖ٘1 
 

لٌل: هو المرآن، فإن إلامة الكتابٌن ال تصح بؽٌر إلامته، وٌجوز أن  لال الشوكانً:"
 .(ٔ)ٌكون المراد ما أنزل إلٌهم على لسان األنبٌاء من ؼٌر الكتابٌن"

"وهو المرآن المجٌد، فإنه هو الذي أكمل به دٌن األنبٌاء  لال الشٌخ دمحم رشٌد رضا:"
 .(ٕ)والمرسلٌن، على حسب سنته فً النشوء واالرتماء بالتدرٌج"

}و{تمٌموا }ما أنزل إلٌكم من ربكم{ الذي رباكم، وأنعم علٌكم، وجعل  لال السعدي:أي:"
، وتلتزموا أحكام هللا، أجل إنعامه إنزال الكتب إلٌكم. فالواجب علٌكم، أن تموموا بشكر هللا

 .(ٖ)وتموموا بما حملتم من أمانة هللا وعهده"
إن لٌل: لوله: }وما أنزل إلٌكم من ربكم{ داخل فٌه التوراة واإلنجٌل إذ  لال الراؼب:" 

 كل ذلن منزل من هللا، فلم أفردا؟
 .(ٗ)لٌل: إنه أفردهما بالذكر على سبٌل التفصٌل وخص ما أنزل بالمرآن"

ٌَْن ِمْن َربَِّن ُطْؽٌَانًا َوُكْفًرا{ ]المابدةلوله   [، 1ٙ :تعالى:}َولٌََِزٌَدنَّ َكثًٌِرا ِمْنُهْم َما أُْنِزَل إِلَ
 .(٘)أي:" وإن كثًٌرا من أهل الكتاب ال ٌزٌدهم إنزاُل المرآن إلٌن إال تجبًُّرا وجحوًدا"

ارى الذٌن لص لٌزٌدن كثًٌرا من هإالء الٌهود والنص :وألسم لال الطبري:أي:" 
ا فً التكذٌب لن ،الكتاُب الذي أنزلته إلٌن ،لصصهم فً هذه اآلٌات على  ،ٌا دمحم  تجاوًزا وؼلوًّ

 .(ٙ)وجحوًدا لنبوتن" :ما كانوا علٌه لن من ذلن لبل نزول الفرلان  وكفًرا  ٌمول
ا ولٌزٌدن كثٌرا منهم ما أنزل إلٌن من المرآن من ربن طؽٌانا وكفر لال السمرلندي:"

ٌعنً: تمادٌا بالمعصٌة، وكفرا بالمرآن، ٌعنً: إنما علٌن تبلٌػ الرسالة والموعظة، فإن لم ٌنفعهم 
 .(2)ذلن فلٌس علٌن شًء"

 .(1)أي: ٌكفرون به فٌزدادون كفرا على كفرهم" لال المرطبً:" 
أي: كفرا إلى كفرهم وطؽٌانا إلى طؽٌانهم، والمراد بالكثٌر منهم من لم  لال الشوكانً:"

ٌسلم، واستمر على المعاندة ولٌل: المراد به العلماء منهم، وتصدٌر هذه الجملة بالمسم لتؤكٌد 
 .(5)مضمونها"

تجاوز الحد فً الظلم والؽلو فٌه، وذلن أن الظلم منه صؽٌرة ومنه «:" الطؽٌان»و 
جاوز منزلة الصؽٌرة فمد طؽى. ومنه لوله تعالى:}كبل إن اإلنسان لٌطؽى{]العلك: كبٌرة، فمن ت

 .(ٓٔ)[، أي: ٌتجاوز الحد فً الخروج عن الحك"ٙ
 .(ٔٔ)العصٌان باالعتماد"«: الكفر»التعنت والعصٌان، و«:الطؽٌان» لال ابن عرفة:" 
 -أٌها الرسول-[، أي:" فبل تحزن 1ٙ :دةلوله تعالى:}فبََل تَؤَْس َعلَى اْلمَْوِم اْلَكافِِرٌَن{ ]الماب 

 .(ٕٔ)على تكذٌبهم لن"
 .(ٖٔ)فبل تحزن" :ٌمول لال ابن عباس والسدي:" 
 .(ٗٔ)أي: فبل تحزن علٌهم وال ٌَهٌدنَّن ذلن منهم" لال ابن كثٌر:" 

                                                           

 .2ٔ/ٕفتح المدٌر: (ٔ)
 .5ٕٖ/ٙتفسٌر المنار: (ٕ)
 .5ٖٕتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .ٖٓٗ/٘تفسٌر الراؼب االصفهانً: (ٗ)
 .5ٔٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٗٗ-2ٗٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٙٓٗ/ٔبحر العلوم: (2)
 .ٕ٘ٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (1)
 .2ٔ/ٕفتح المدٌر: (5)
 .ٕ٘ٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٓٔ)
 .2ٔٔ/ٕتفسٌر ابن عرفة: (ٔٔ)
 .5ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .2ٙٗ/ٓٔ(:ص12ٕٕٔ(، و)1ٕٕٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .٘٘ٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
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 .(ٔ)ٌعنً: ال تحزن علٌهم إن كذبون" لال السمرلندي:" 
أي: ال تحزن علٌهم، وهذه تسلٌة للنبً ملسو هيلع هللا ىلص، ولٌس بنهً عن الحزن، ألنه  لال المرطبً:" 

 .(ٕ)ال ٌمدر علٌه ولكنه تسلٌة ونهً عن التعرض للحزن"
فبل تتؤسؾ علٌهم لزٌادة طؽٌانهم وكفرهم، فإن ضرر ذلن راجع  لال الزمخشري:أي:"

 .(ٖ)إلٌهم ال إلٌن، وفً المإمنٌن ؼنى عنهم"
أي: دع عنن التؤسؾ على هإالء، فإن ضرر ذلن راجع إلٌهم ونازل  الشوكانً:"لال 

 .(ٗ)بهم، وفً المتبعٌن لن من المإمنٌن ؼنى لن عنهم"
 .(٘)أي: ال تحزن علٌهم فإِن تكذٌب األنبٌاء عادتُهم ودأبهم" لال الصابونً:" 
ًَ فبلن على كذا : فبل تؤس{، أي: فبل تحزن، ٌمالولوله:}   ،إذا حزن  ٌؤَسى أسًى  ،أِس

 : (ٙ)ومنه لول العجاج
ٌْنَاهُ ِمْن فَْرِط األََسى         وكٌؾ ؼربً دالج تبجساَواْنَحلَبَْت َع

 .(2)من فرط األسى"، ٌعنً: من شدة الحزن لوله:"
 الفوابد:

ٌِْه َوَسلََّم واتبع ما -ٔ جاء به من الدٌن كفر أهل الكتاب إال من آمن منهم بالنبً دمحم َصلَّى هللاُ َعلَ
 الحك.

 فلم ٌعد ٌمبل من أحد أن ٌستمسن بما سبك من الكتب وٌرفض المرآن. 
 التمرٌع ألهل الكتاب والتندٌد بباطلهم ومخازٌهم.-ٕ
أن أهل الكتاب مكلفون بإلامة التوراة واإلنجٌل معا، لكنهم كفروا بهما،لال تعالى: ْل ٌَا أَْهَل -ٖ

 ًْ [، ومن إلامة التوراة 1ٍٙء َحتََّى تُِمٌُمواْ التَّْوَراةَ َواإِلنِجٌَل ]المابدة: اْلِكتَاِب لَْستُْم َعلَى َش
واإلنجٌل: اإلٌمان بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص حٌث بشَّرت به هذه الكتب، واتباع اإلسبلم الذي نسخ ما لبله من 

 األدٌان.
 ونفوراً وطؽٌاناً وكفرا. أن أهل العناد والمكابرة ال تزٌدهم األدلة والبراهٌن إال عتواً -ٗ
آ أُنِزَل -٘ ْنُهم مَّ ومنها: ان أن الكفر ٌزٌد كما فً لوله تعالى فً آٌتً المابدة: }َولٌََِزٌَدنَّ َكثًٌِرا ِمّ

بَِّن ُطْؽٌَنًا َوُكْفًرا{ ]المابدة: ٌَْن ِمن رَّ لتَّْوَراةَ [ . }لُْل ٌَؤَْهَل اْلِكتَِب لَْستُْم َعلَى َشْىٍء َحتَّى تُِمٌُموا اٗٙإِلَ
بَِّن ُطؽْ  ٌَْن ِمن رَّ آ أُنِزَل إِلَ ْنُهم مَّ بُِّكْم َولٌََِزٌَدنَّ َكثًٌِرا ّمِ ن رَّ ٌُْكم ّمِ ٌَنًا َوُكْفًرا فبَلَ َواإِلْنِجٌَل َوَمآ أُنِزَل إِلَ

 [. 1ٙتَؤَْس َعلَى اْلمَْوِم اْلَكِفِرٌَن{ ]المابدة:
ْءٌَ  ٌْنََن إاِلَّ فِتْنةً ِلّلنَّاِس َوالشََّجَرةَ اْلَمْلعُونَةَ فًِ ولوله فً اإلسراء: }َوَما َجعَْلنَا الرُّ ا الَّتِى أََر

فُهْم فََما ٌَِزٌُدُهْم إاِلَّ ُطْؽٌاَنًا َكبًٌِرا{ ]اإلسراء:  [. ٓٙاْلمُْرَءاِن َونَُخِوّ
ن تُْمبََل تَْوبَتُُهْم َوأُولَبَِن ُهُم وفً آل عمران: }إِنَّ الَِّذٌَن َكفَُروا بَْعَد إٌَِمانِِهْم ثًمَّ اْزَداُدوا ُكْفًرا لَّ 

آلُّوَن{ ]آل عمران:  [. 5ٓالضَّ
 [ .2ٖٔوفً النساء: }إَِن الَِّذٌَنَءاَمنُوا ثُمَّ ّكفَُروا{ ]النساء:

                                                           

 .ٙٓٗ/ٔبحر العلوم: (ٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .ٓٙٙ/ٔالكشاؾ: (ٖ)
 .2ٔ/ٕفتح المدٌر: (ٗ)
 .5ٕٖصفوة التفاسٌر: (٘)
( مادة "بجس" و ، واللسان )حلبٕٖ٘: ٔ، والكامل 2ٔٔ: ٔ، ومجاز المرآن ألبً عبٌدة ٖٔدٌوانه: (ٙ)

 "كرس" ، وهو من رجزه المشهور، ٌمول: 
 ٌَا َصاحِ، َهْل تَْعِرُؾ َرْسًما ُمْكَرَسا؟ ... لَاَل: نَعَْم! أَْعِرفُهُ! َوأَْبلََسا

ٌْنَاهُ ِمْن فَْرِط األََسى  َواْنَحلَبَْت َع
الببر فٌفرؼه فً الحوض. والوكٌؾ: مصدر؛ أي: وكفت. والؽرب: الدلو العظٌم. والدالج: من ٌؤخذ الدلو من 

 والمعنى: انصبت دموع عٌنٌه من شدة الحزن كانصباب دلوي رجل مفرغ لهما فً الحوض.
 .و"انحلبت عٌناه" و"تحلبتا": سال دمعهما وتتابع

 .2٘ٗ/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
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فكذلن اإلٌمان ٌزٌد حتى ٌبلػ أعلى درجاته، والكفر ٌزٌد حتى ٌسفل إلى أدنى دركاته أٌضاً مما 
 .(ٔ)له تفاضلهم فٌه، بكون بعضهم أفضل من بعضٌدل على زٌادة اإلٌمان عند أه

أن المرآن جاء مإًٌدا للحك الذى ورد فٌها كما سبمت إلٌه اإلشارة من عبادة هللا وحده، -ٙ
واإلٌمان برسله، والتصدٌك بالجزاء، ورعاٌة الحك والعدل، والتخلك باألخبلق الصالحة؛ وهو 

ها من أخطاء وأؼبلط، وتحرٌؾ وتصحٌؾ، وتؽٌٌر فى الولت ذاته مهٌمنًا علٌها ومبٌنًا ما ولع فٌ
 وتبدٌل.

وإذا انتفت هذه األخطاء التى أدخلها رجال الدٌن على الكتب السماوٌة وزوروها على 
الناس باسم هللا، ظهر الحك، واستبان، والتمى المرآن مع التوراة واإلنجٌل، لال تعالى: }لُْل ٌَا 

 ًْ ٌُْكْم ِمْن َربُِّكْم{، وإلامتها ال أَْهَل اْلِكتَاِب لَْستُْم َعلَى َش ٍء َحتَّى تُِمٌُموا التَّْوَراةَ َواأِلْنِجٌَل َوَما أُْنِزَل إِلَ
 .(ٕ)تتحمك إال بعد تطهٌرها من الزٌؾ

باطل بعد نسخه بدٌن  على دٌن وأنهم الٌهود والنصارى ضبللتؤكٌد ومن فوابد اآلٌة أٌضا: -2
 . -ملسو هيلع هللا ىلص-دمحم
لماب واالنتساب ال ٌنفع صاحبه دون عمل ومتابعة لمن انتسب إلٌه كما لال الرب جل أن األ -1

[، ولٌس الذٌن أحبوه، أو انتسبوا 1ٙوعبل }إِنَّ أَْولَى النَّاِس بِإِْبَراِهٌَم لَلَِّذٌَن اتَّبَعُوهُ{]آل عمران:
 إلٌه.

ٌرهم. وحب فحب الٌهود لٌعموب وانتسابهم إلٌه، وحبهم لداود وموسى وسلٌمان وؼ
النصارى للمسٌح وانتسابهم إلٌه لٌس بنافعهم النمطاعهم عن المنهج والتعالٌم التً جاء بها هإالء 

 [.ٖ٘ٔاألنبٌاء الكرام علٌهم السبلم: لال تعالى }َولَالُوا ُكونُوا ُهوداً أَْو نََصاَرى تَْهتَُدوا{]البمرة:
هللا علٌه بموله }لُْل بَْل ِملَّةَ هذا هو االنتساب األجوؾ الذي ال لٌمة له. لذلن عمب 

 [.ٖ٘ٔإِْبَراِهٌَم َحنٌِفًا َوَما َكاَن ِمْن اْلُمْشِرِكٌَن{]البمرة:
إّن هللا ٌرٌد الملة والدٌن الصحٌح. أما االسم والنسب فبل لٌمة له عنده، ومع هذا كله 

باالنتساب  انتمل إلٌنا هذا المرض الخطٌر فصار فٌنا من ٌتعصب لؤلسماء والطوابؾ، وٌفخر
إلى مشاهٌر الملة دون العمل بما دعوا إلٌه، وجاهدوا من أجله. وهذا لٌس بنافعهم بل هو ضار 

 بهم: فً الدنٌا تفرلة وتمزلاً وفتناً. وفً اآلخرة خسراناً مبٌناً.
 

 المرآن
ابِئُوَن َوالنهَصاَرى َمْن آَمَن  ا }إِنه الهِذٌَن آَمنُوا َوالهِذٌَن َهاُدوا َوالصه ِ َواْلٌَْوِم اْْلِخِر َوَعِمَل َصاِلحا بِاّلِله

ٌِْهْم َوََّل ُهْم ٌَْحَزنُوَن )  [9ٙ :({ ]المائدة9ٙفَََل َخْوٌؾ َعلَ
 التفسٌر:

وهم لوم بالون على فطرتهم، وال -والصاببون كذلن -، والٌهود، -وهم المسلمون-إن الذٌن آمنوا 
من آمن منهم باهلل اإلٌمان الكامل، وهو  -لمسٌحوهم أتباع ا-، والنصارى -دٌن ممرر لهم ٌتبعونه

توحٌد هللا والتصدٌك بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص وبما جاء به، وآمن بالٌوم اآلخر، وعمل العمل الصالح، فبل خوؾ 
 علٌهم من أهوال ٌوم المٌامة، وال هم ٌحزنون على ما تركوه وراءهم فً الدنٌا.

[، أي: إن الذٌن "صّدلوا هللا ورسوله وهم 5ٙ :وا{ ]المابدةلوله تعالى:}إِنَّ الَِّذٌَن آَمنُ  
 .(ٖ)المسلمون"

 .(ٗ)إن الذٌن صّدلوا هللا ورسوله، وهم أهل اإلسبلم" لال الطبري:أي:" 
، ألنهم هم الذٌن ٌستحمون الوصؾ باإلٌمان المطلك، -ملسو هيلع هللا ىلص-لال ابن عثٌمٌن:" ٌعنً أمة دمحم 

 .(٘)الكتب، والرسل"حٌث آمنوا بجمٌع 

                                                           

 .ٕٙانظر: مسؤلة اإلٌمان دراسة تؤصٌلٌة: (ٔ)
 .5ٙٔانظر: العمابد اإلسبلمٌة: (ٕ)
 .5ٕٖفوة التفاسٌر:ص (ٖ)
 .2ٙٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٕٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘)
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 .(ٔ)«ٌا أٌها الذٌن آمنوا والذٌن هادوا والصاببون»ولرأ عبد هللا: 
 .(ٕ)[، أي:" والٌهود"5ٙ :لوله تعالى:}َوالَِّذٌَن َهاُدوا{ ]المابدة 

 .(ٖ)"أي: الذٌن انتسبوا إلى دٌن الٌهود. وهً شرٌعة موسى"لال الشٌخ ابن عثٌمٌن: 
 :(ٗ) ، وسبب تسمٌة الٌهود بهذا االسم، وذكروا وجوها«والٌهود» واختلفوا فً أصل كلمة

 بمعنى رجع، سموا بذلن حٌن تابوا عن عبادة العجل.« هاد»أحدها: أنها من:
ٌَْن{]سورة األعراؾ [، أي: تبنا، لاله ابن ٙ٘ٔ :والثانً: أنهم سّموا بذلن، لمولهم:}إِنَّا ُهْدنَا إِلَ

 : (2)ومن ذلن لول الشاعر ،التابب :(ٙ)،  والهابد(٘)جرٌج
 إنًِّ اْمُرٌإ ِمْن ُحبِِّه َهابِدُ 

 أي: تابب. 
 :}هدنا إلٌن{، أي: سكنا إلى أمرن، والهوادة السكون والموادعة. لال :والثالث: ولال ابن عرفة

 .(1)ومنه لوله تعالى: }إِنَّ الَِّذٌَن آَمنُوا َوالَِّذٌَن َهاُدوا{
، -علٌه الصبلة والسبلم-بالذال المعجمة، وهو أكبر ولد ٌعموب« ٌهوذا»أنهم نُِسبُوا إلى  والرابع:

فؽٌرته العرب بالدال المهملة، جرٌا على عادتها فً التبلعب باألسماء األعجمٌة، فعرب ونسب 
 «.ٌهود»الواحد إلٌه، فمٌل ٌهودي، ثم حذؾ الٌاء فً الجمع، فمٌل: 

اد، ٌهود؛ فالهود:المٌل والرجوع؛ ألن الٌهود كانوا كلما جاءهم نبً والخامس: أنها مشتمة من: ه
 أو رسول هادوا إلى ملكهم ودلوه علٌه لٌمتلوه.

، وهو النطك فً سكون وولار ولٌن، وسموا بذلن ألنهم ٌتهودون «التهوٌد»والسادس: أنه من 
 :(ٓٔ)النمٌري، وأنشد لول الراعً (5)عند لراءة التوراة. حكاه ابن عطٌة عن الزهراوي

دِ  َدافَى بالِؽنَاِء الُمَهوَّ ْعَن بالضَُّحى                لرٌَض الرُّ  وخوٌد من البلبً تََسمَّ
 والسابع: أنه من الهوادة، وهً الخضوع، فـ}هدنا إلٌن{، أي: خضعنا إلٌن.

له أي: تحرن، ومنه سمً الٌهود؛ لتحركهم فً دراستهم، لا ،«هاد ٌهٌد»:أن أصلها من والثامن:
 .(ٔٔ) أبو عمرو بن العبلء

 :(ٕٔ)، وجهان«هادوا»وفً أصل األلؾ فً كلمة:  
 أي: تاب.« هاد ٌهود»، واألصل:«واو»أحدهما: أنه من 
 ، أي: تحرن.«هاد ٌهٌد»، واألصل: «ٌاء»الثانً: أنها من 

                                                           

 .ٕٙٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٔ)
 .5ٕٖالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٕٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
، والدر 2٘ٔ/ ٔ، والمحرر الوجٌز:ٖٖٗ-ٕٖٗ/ٔ، وتفسٌر المرطبً: ٖٗٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٗ)

 .اللسان، مادة: "هود"،ؤٖٖ/ٕواللباب فً علوم الكتاب:، ٘ٓٗ/ ٔالمصون :
 .ٖٗٔ/ٕ(:ص5ٗٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
( لٌل: )هود(: جمع هابد كعوذ جمع عابذ ولٌل : مصدر ٌستوي فٌه الواحد وؼٌره ولٌل : إنه مخفؾ ٌهود ٙ)

إعتبار لفظها وجمع الخبر بحذؾ الٌاء وهو ضعٌؾ وعلى المول بالجمعٌة ٌكون أسم كان مفردا عابدا على من ب
 (.5ٖ٘/ٔبإعتبار معناها وهو كثٌر فً الكبلم خبلفا لمن منعه.)انظر: التحرٌر والتنوٌر: 

، والدر ٖٖٗ/ٔ، تفسٌر المرطبً: 15ٔ/ٔ( البٌت ببل نسبة فً: درج الدرر فً تفسٌر اآلي والسور:2)
 له.، ولم أتعرؾ على لابٕٖٔ/ٕ، واللباب فً علوم الكتاب:٘ٓٗ/ٔالمصون:

، وعمدة الحفاظ فً تفسٌر أشرؾ ٓٔٔ/ٔ، وفتح المدٌر للشوكانً:ٕٖٗ/ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: 1)
 .ٕٗٙ/ٗااللفاظ:

 .2٘ٔ/ٔانظر: المحرر الوجٌز: (5)
انظر: تهذٌب اللؽة، باب ا"الهاء والدال"، و"خوط"، ومماٌٌس اللؽة، مادة"ردؾ"، وأساس الببلؼة،  (ٓٔ)

باب"ردؾ"، والعباب الزاخر،"ردؾ"، واللسان، مادة"ردؾ"، وتاج العروس، مادة"وخد"، "هود"، "ردؾ"، 
 ..ٖٙ، وواللباب:2٘ٔ/ٔ، والمحرر الوجٌز:12ٕ/ٗوؼرٌب الحدٌث للماسم بن سبلم:

 .ٖٖٔ/ٕنظر: اللباب فً علوم الكتاب:ا (ٔٔ)
 .ٕٖٔ-ٖٔٔ/ٕانظر: اللباب فً علوم الكتاب: (ٕٔ)
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الذٌن سباهم نبوخذ نّصر إلى « ٌهوذا»ولد ورد بؤن الٌهود ٌرجعون إلى بماٌا جماعة  
 1٘ٙ-5ٖٔفً المرن السادس )ق.م(، وهإالء سموا كذلن نسبة إلى مملكة ومنطمة ٌهوذا )بابل 

ق.م(، ولم تستعمل هذه التسمٌة إال فً عهد مملكة ٌهوذا، لذلن فهً تسمٌة متؤخرة وال صلة لها 
كانت اسم مدٌنة  -ٌهوذا-بٌهوذا وٌعموب، اللذٌن عاشا فً المرن السابع عشر لبل المٌبلد، ولعل 

لسطٌن منذ عهد الكنعانٌٌن، فبعد أن نزحت جماعة موسى علٌه السبلم إلى فلسطٌن تكونت فً ف
بحوالً ألؾ عام فً منطمة ٌهوذا الكنعانٌة،  -ٌهوذا-مملكة ٌهوذا بعد عصر ٌعموب وابنه 

.(ٔ)فسمٌت باسمها، ثم انتشر استعمال اسم الٌهود بعد السبً البابلً منذ المرن السادس للمٌبلد
  

}إِنَّ الَِّذٌَن آَمنُوا َوالَِّذٌَن َهاُدوا  كروا فً المرآن بعبارات عدة، كما فً لوله تعالى:ولد ذ 
ِ َواْلٌَْوِم اآْلِخِر َوَعِمَل َصاِلًحا فَلَُهْم أَْجُرُهْم ِعْنَد َربِِّهمْ  ابِبٌَِن َمْن آَمَن بِاّللَّ  َواَل َخْوٌؾ َوالنََّصاَرى َوالصَّ

ٌِْهْم َواَل ُهْم  }َولَالُوا ُكونُوا ُهوًدا أَْو نََصاَرى تَْهتَُدوا لُْل  [، ولوله تعالى:ٕٙ :ٌَْحَزنُوَن{ ]البمرةَعلَ
[، واآلٌات فً ذكرهم باسم الٌهود ٖ٘ٔ :بَْل ِملَّةَ إِْبَراِهٌَم َحنٌِفًا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن{ ]البمرة

اآلٌة، الذٌن أثنى هللا علٌهم من الذٌن  وذكر شٌخ االسبلم: " أن هإالء المذكورٌن فً كثٌرة،
كانوا مسلمٌن مإمنٌن لم ٌبدلوا ما أنزل هللا وال كفروا بشًء مما أنزل هللا؛  هادوا والنصارى

فالٌهود والنصارى صاروا كفاراً من جهة تبدٌلهم لما أنزل هللا، ومن جهة كفرهم بما أنزل على 
   .(ٕ)دمحم"

م خاص بالمنحرفٌن من بنً إسرابٌل.. وهو لفظ أعم هو اس«: الٌهود»ولهذا فإن لفظ  
وذلن ألن لفظة ٌهود تطلك على العبرانٌٌن وعلى  (ٗ)و"بنً إسرابٌل" (ٖ)من لفظة "عبرانٌٌن"

                                                           

 .5ٕ٘( انظر: مفصل العرب والٌهود فً التارٌخ: ٔ)
 (.5ٔ/ٕٔ(مجموع الفتاوى )ٕ)
اختلفت اآلراء فً سبب تسمٌتهم بـ"العبرٌٌن" أو "العبرانٌٌن"، لٌل: إنهم سموا بذلن نسبة إلى إبراهٌم علٌه (ٖ)

الصبلة والسبلم نفسه، فمد ذكر فً سفر التكوٌن باسم: "إبراهٌم العبرانً"، ألنه عبر نهر الفرات وأنهاراً أخرى، 
ولٌل إنهم: سموا بالعبرانٌٌن نسبة إلى "ِعْبر "، و هو الجد الخامس إلبراهٌم علٌه الصبلة والسبلم، و الرأي 

ً لبنً إسرابٌل، ذلن أنهم فً األصل كانوا من األمم الثالث ٌمول: إن سبب التسمٌة ٌرجع إلى الموطن األصل
البدوٌة الصحراوٌة التً ال تستمر فً مكان، بل ترحل من بمعة إلى أخرى بإبلها و ماشٌتها للبحث عن الماء و 

وؼالب المإرخٌن أجمعوا على أن التسمٌة ناتجة عن عبور إبراهٌم علٌه الصبلة والسبلم نهر الفرات، ، .المرعى
 ." هذا الرأي ما جاء فً سفر ٌسوع: "وهكذا لال الرب إله إسرابٌل فً عبر النهر سكن آباإكم منذ الدهروٌإكد 

وٌرى البعض أن هذه اللفظة لم تظهر إال بعد اجتٌاز إبراهٌم نهر الفرات"، فضبل ً عن أن األخذ بهذا الرأي  
 ألرب إلى الصحة والصواب من اآلراء األخرى

أطلك تارٌخٌاً على شراذم من الؽجر الرحل كانوا ٌعٌثون  فً األرض فسادا، وٌتبعون ولٌل: لفظ "العبري"   
الجٌوش الؽازٌة، بوصفهم مرتزلة ٌستعان بهم فً األعمال الدنٌة، ووصفهم إبراهٌم بؤنه "عبري" ؼٌر صحٌح، 

بري" لٌصلوا إلى إال إذا أخذنا من لفظ عبري معنى: الترحال والتنمل، ولد ألصك الٌهود بإبراهٌم وصؾ "الع
وصؾ لؽتهم بؤنها "العبرٌة" لدٌمة ترجع إلى زمن إبراهٌم علٌه الصبلة والسبلم، وهذا كبلم باطل ألن اللؽة 
العبرٌة جاءت متؤخرة جداً عن زمن إبراهٌم، و هً لهجة آرامٌة عربٌة، ظهرت بعد عصر موسى بحوالً ست 

  .حٌث تخاطب لوما فً مصر أو أخرجوا من مصرمبة سنة و ألن التوراة نزلت باللؽة الهٌروؼلوفٌة، 
 وأرى أن الذي ذكره هو الصواب؛ فاللؽة العبرٌة لؽة متؤخرة جداً عن زمن الخلٌل إبراهٌم علٌه الصبلة والسبلم 

 (.ٖٙ)انظر: العرب والٌهود فً التارٌخ: األستاذ شراب:  .
فلسطٌن بعد إعبلن الٌهود لٌام دولة أسموها (تم إطبلق مصطلح إسرابٌلٌٌن على شتات الٌهود المادمٌن إلى ٗ)

م؛ فؤصبح كل من ٌعٌش على أرض فلسطٌن من الٌهود ٌؤخذ ُمَسمى "إسرابٌلً"، 1ٗ5ٔماٌو  ٔ٘"إسرابٌل" فً 
  !!"وجنسٌة "إسرابٌلٌة"، ومجموع شتاتهم على أرض فلسطٌن المؽتصبة "إسرابٌلٌٌن

ً وفً ببل د المسلمٌن أٌضاً، حٌث أطلك على الكٌان الٌهودي وشاعت تلن التسمٌات على ألسن الناس عموما
والصهٌونً "إسرابٌل" والٌهودي "باإلسرابٌلً"، وشاع مصطلح "إسرابٌلٌون" على الٌهود الذٌن أتوا إلى 

  ...فلسطٌن ؼزاة
 وإسرابٌل كلمة عبرانٌة مركبة من "إسرا" بمعنى: عبد، ومن "إٌل" وهو هللا، فٌكون معنى الكلمة: عبد هللا، 

وإسرابٌل اسم لنبً هللا ٌعموب علٌه الصبلة والسبلم، وجاء فً تسمٌة بنً إسرابٌل بهذا االسم نسبة إلى أبٌهم 
ٌعموب علٌه الصبلة والسبلم، وٌهود الٌوم التصموا بهذا االسم، لٌلبسوا على العامة بؤنهم من نسل "إسرابٌل" 



ٖٖٙ 
 

ؼٌرهم ممن دخل فً دٌن الٌهود وهو لٌس منهم، وفً الحمٌمة أنه ال ٌستطٌع أحد أن ٌجزم 
بنً إسرابٌل وسبب إطبللها، لعدم وجود دلٌل بتحدٌد التارٌخ الذي أطلمت فٌه هذه التسمٌة على 

على ذلن ال من الكتاب وال من السنة، وإنما بنٌت االجتهادات  السابمة على تخمٌنات لؽوٌة ال 
أن هذه التسمٌة « ٌهود»تموم بها حجة؛ ؼٌر أننا نستطٌع أن نستنتج من االستعمال المرآنً لكلمة 

هللا وعن الدٌن الصحٌح، وذلن ألنه لم ٌرد فً المرآن إنما أطلمت علٌهم بعد انحرافهم عن عبادة 
الكرٌم إطبلق الٌهود على سبٌل المدح، بل لم تذكر عنهم إال فً معرض الذم والتحمٌر، وإظهار 

 .صفاتهم وأخبللهم الذمٌمة، والتندٌد بكفرهم
 :(ٔ)[، وجهان من المراءة5ٙوذكروا فً لوله تعالى:}َهاُدوا{]المابدة:

 }َهاُدوا{، بضم الدال. لرأ بها الجمهور.أحدهما: 
 والثانً: }َهاَدوا{ـ بفتح الدال، من المهاداة، لرأ بها أبو السمان العدوي.

ابِبُوَن{ ]المابدة  وهم لوم بالون على فطرتهم، -[، أي:" والصاببون5ٙ :لوله تعالى:}َوالصَّ
 .(ٕ)"-وال دٌن ممرر لهم ٌتبعونه

 .(ٖ)النصارى والمجوس"لال البٌضاوي:" لوم بٌن 
لال النسفً: أي:"الخارجٌن من دٌن مشهور إلى ؼٌره، من صبؤ إذا خرج من الدٌن، وهم 

 .(ٗ)لوم عدلوا عن دٌن الٌهودٌة والنصرانٌة وعبدوا المبلبكة"
 .(٘)لال الثعلبً: ٌمال: صبا ٌصبوا صبوءا، إذا مال وخرج من دٌن إلى دٌن"

 تفسٌر معنى )الصاببة( على ألوال:ولد اختلفت عبارات المفسرون فً 
 .(2)، وعطاء(ٙ)أنهم لوم بٌن المجوس والٌهود والنصارى، ولٌس لهم دٌن. لاله مجاهد:أحدها

 .(1)والثانً: أنهم منزلة بٌن الٌهود والنصارى. لاله سعٌد بن جبٌر
، (5)والثالث: لبٌلة بٌن المجوس والٌهود، والتإكل ذبابحهم والتنكح نساإهم. لاله الحسن

 .(ٔٔ)، وابن أبً نجٌح(ٓٔ)ومجاهد
والسدي، والربٌع بن أنس، (ٕٔ)والرابع: هم فرلة من أهل الكتاب ٌمرإون الزبور. لاله أبو العالٌة

 . (ٖٔ)وأبو الشعشاء جابر بن زٌد، والضحان، وإسحاق بن راهوٌه
، ولٌس لهم ال إله إال هللا :والخامس: أنهم أهل دٌن من األدٌان كانوا بجزٌرة الموصل، ٌمولون

 .(ٔ)عمل وال كتاب وال نبً، إال لول ال إله إال هللا، ولم ٌإمنوا برسول هللا. لاله ابن زٌد

                                                                                                                                                                      

وب األخرى لٌتحمك لهم الزعم بنماء الجنس الٌهودي، ٌعموب علٌه الصبلة السبلم، وإلثبات عدم اختبلطهم بالشع
  !!وأن ٌهود الٌوم هم النسل المباشر لٌهود التوراة، وذلن لتبرٌر العودة إلى أرض المٌعاد

لذا فهذه التسمٌة منكرة، لما شاع على األلسن المول فً سٌاق الذم فعلت إسرابٌل كذا، وستفعل كذا ؛ وإسرابٌل  
هللا تعالى، وهو "ٌعموب" علٌه الصبلة والسبلم، وهو بريء من الكٌان الٌهودي هو رسول كرٌم من رسل 

  .الخبٌث الماكر، إذ ال توارث بٌن األنبٌاء والرسل وبٌن أعدابهم من الكافرٌن
 
 .ٕٗٓ/ٔ، والبحر المحٌط: ٕٖٗ/ٔ( أنظر: انظر: تفسٌر المرطبً: ٔ)
 .5ٕٖالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٗ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٖ)
 .5٘/ٔ( تفسٌر النسفً: ٗ)
 .5ٕٓ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٘)
 .2ٕٔ/ٔ(:ص1ٖٙ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙ)
 .ٙٗٔ/ٕ(:صٙٓٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)2)
 .2ٕٔ/ٔ(:ص2ٖٙ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)1)
 .ٙٗٔ/ٕ(:صٖٓٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)5)
 .ٙٗٔ/ٕ(:صٕٓٔٔ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٙٗٔ/ٕ(:صٗٓٔٔسٌر الطبري)(أنظر: تفٔٔ)
 .2ٗٔ/ٕ(:صٓٔٔٔ، وتفسٌر الطبري)2ٕٔ/ٔ(:ص5ٖٙ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٔ)
-2٘ٗ/ ٔ، وتفسٌر المرطبً، 2ٕٔ/ٔ. وتفسٌر ابن أبً حاتم: ٖٕ٘ -ٕٕ٘/ ٔ( انظر تفسٌر الطبري،  ٖٔ)

ٗ2ٙ . 
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 .(ٕ)والسادس: هم الذٌن لم تبلؽهم دعوة نبً. ذكره ابن كثٌر
، وأبو جعفر (ٗ)، وزٌاد بن أبٌه(ٖ)والسابع: هم لوم ٌعٌدون المبلبكة وٌصلون إلى المبلة. لاله لتادة

 .(٘)الرازي
 .(ٙ)والثامٌن: أنهم طابفة من أهل الكتاب. لاله السدي

لول مجاهد ومتابعٌه، ووهب بن منبه:  –وهللا أعلم  –لال ابن كثٌر: "وأظهر األلوال  
أنهم لٌسوا على دٌن الٌهود وال النصارى وال المجوس وال المشركٌن وإنما هم بالون على 

 .(2)فطرتهم، والدٌن ممرر ٌتبعونه  وٌمتضونه"
 نستنتج مما سبك، بؤن الصاببة أحد أمرٌن:  

إما أن تكون فرلة واحدة لكن بعضهم انخرط مع المجوسٌة والبعض مع أهل الكتاب 
 والبعض اعتزل جمٌع األدٌان. 

وإما أن تكون فرلة الصاببة، عبارة عن فرق متعددة ومذاهب متفرلة، كل فرلة لها طابع 
ً المسمى خاص تستمل به عن الفرلة األخرى، فالج أما الحمٌمة ففٌه  –فمط  –امع بٌنهم جمٌعا

 اختبلؾ فٌما بٌنهم. 
" ولد اختلؾ الناس فٌهم اختبلفاً كثٌراً، بحسب ماوصل  :–رحمه هللا  –ٌمول ابن المٌم  

إلٌهم من معرفة دٌنهم، وهم منمسمون إلى مإمن وكافر. لال هللا تعالى: }إن الذٌن آمنوا والذٌن 
 [ . ٕٙ :اآلٌة{] البمرة… الصاببٌن هادوا والنصارى و

فً األمم األربعة الذٌن تنمسم كل أمة منها إلى ناج وهالن كما  –جل وعبل  –فذكرهم  
فً لوله تعالى }إن الذٌن آمنوا والذٌن هادوا والصاببٌن والنصارى والمجوس والذٌن أشركوا إن 

اللتٌن الكتاب لهم، والٌنمسمون إلى شمً [، فذكر األمتٌن 2ٔهللا ٌفصل بٌنهم ٌوم المٌامة{] الحج:
المجوس والمشركون، ولم ٌذكرهما فً آٌة الوعد بالجنة، وذكر الصاببٌن فٌهما  :وسعٌد وهما

 . (1)فعلم أن فٌهم الشمً والسعٌد"
"لمد اختلؾ الناس فٌهم اختبلفاً  :ولد اختلؾ مولؾ العلماء فً الصاببة،  لال ابن المٌم 

 على األبمة لعدم اإلحاطة بمذهبهم ودٌنهم: كثٌراً، وأشكل أمرهم
فمال الشافعً رحمه هللا تعالى:هم صنؾ من النصارى، ولال فً موضع: ٌنظر فً  

أمرهم، فإن كانوا ٌوافمون النصارى فً أصل الدٌن، ولكنهم ٌخالفونهم فً الفروع، فتإخذ منهم 
م ببذل الجزٌة، ثم اختلؾ الجزٌة، وإن كانوا ٌخالفونهم فً أصل الدٌن لم ٌمروا على دٌنه

 .(5)" –وكذلن اختلؾ األحناؾ والمالكٌة والحنابلة   –أصحابه 
"وبالجملة فالصاببة أحسن حاالً من المجوس، فؤخذ  :–رحمه هللا  –وٌمول ابن المٌم  

الجزٌة من المجوس تنبٌه على أخذها من الصاببة بطرٌك األولى، فإن المجوس من أخبث األمم 
 ً … ، والٌتمسكون بكتاب والٌنتمون إلى ملة والٌثبت لهم كتاب والشبهة كتاب أصبلً دٌناً ومذهبا

 .(ٓٔ)وكل ماعلٌه المجوس من الشرن فشر الصاببة إن لم ٌكن أخؾ منه فلٌس بؤعظم منه"

                                                                                                                                                                      

 . 2ٗٔ/ٕ(:ص2ٓٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .ٗٓٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر،  ٕ)
 .2ٗٔ/ٕ(:ص5ٓٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
. زٌاد بن أبٌه: هو والى العراق فً زمن معاوٌة رضً هللا عنه 2ٗٔ/ٕ(:ص1ٓٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
. 
 ، وزاد:"أنهم وٌمرءون الزبور".2ٗٔ/ٕ( أنظر: تفسٌر الطبري: ٘)
 .2ٗٔ/ٕ(:صٔٔٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٗٓٔ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر،  2)
 .  ٕٓ٘ -5ٕٗ/ ٕ( انظر : إؼاثة اللهفان،   1)
( أحكام أهل الذمة، ابن المٌم الجوزٌة، تحمٌك ٌوسؾ البكر وشاكر العاروري، ط ) األولى ( ، بٌروت : دار  5)

 وما بعدها.  ٖٕٔهـ ، ص 1ٔٗٔابن حزم، 
 . ٕٕٗ( المصدر السابك، ص  ٓٔ)
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لال ابن ابً زمنٌن:" اختلؾ المول فً رفع: }الصاببون{، واألجود: أنه محمول على التؤخٌر، 
عنى: إن الذٌن آمنوا والذٌن هادوا من آمن باهلل والٌوم اآلخر وعمل صالحا ومرفوع باالبتداء، الم

 .(ٔ)فبل خوؾ علٌهم والصاببون والنصارى كذلن أٌضا" -
والصاببون رفع على االبتداء وخبره محذوؾ، والنٌة به التؤخٌر عما  لال الزمخشري:" 

فً حٌز إن من اسمها وخبرها، كؤنه لٌل: إن الذٌن آمنوا والذٌن هادوا والنصارى حكمهم كذا، 
 :(ٖ)شاهدا له (ٕ)والصاببون كذلن، وأنشد سٌبوٌه

 بَمٌنا فًِ ِشماقِ وإالَّ فاْعلَموا أَنَّا وأنتْم                   بُؽَاةٌ ما 
 .(ٗ)أى: فاعلموا أنا بؽاة وأنتم كذلن" 

 .(٘)، بالنصب«والصاببٌن»ولرأ عثمان وأبً وعابشة وابن جبٌر والجحدري وابن كثٌر:
ابٌَِن{و}والّصابون{، بترن الهمزة، لرأ بها أهل المدٌنة فً جمٌع المرآن  .(ٙ)ولرئ: }الصَّ

 .(2)"-وهم اتباع المسٌح-[، أي:"والنصارى5ٙ :لوله تعالى:}َوالنََّصاَرى{ ]المابدة
 .(1)لال الثعلبً:" الذٌن كانوا على دٌن عٌسى علٌه الّسبلم ولم ٌبّدلوا وماتوا على ذلن"

 :(5) و}النََّصاَرى{ جمع اختلؾ فً مفرده على لولٌن 
 . (ٓٔ))نصران(، بإسماط الٌاء، وهذا لول سٌبوٌه :األول: واحده )نصرانً(، ولٌل

 : (ٔٔ)عنهم سماعا )نصران(، بطرح الٌاء، ومنه لول الشاعر ولد حكى
 تراه إذا زار العشً ُمَحنِّفًا     وٌضحً لدٌه وهو نصران شامس

 : (ٕٔ)واألنثى )نصرانة(، لال األخزر الحمانً 
ْت َوأَْسَجَد َرأُْسَها       َكَما َسَجَدْت نَْصَرانَةٌ لَْم تََحنَّؾِ   فَِكْلتَاُهَما َخرَّ

 .(ٔ) : واحده نْصِري. لاله الخلٌل بن أحمدوالثانً

                                                           

 .1ٖ/ٕتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (ٔ)
 ، علّك على البٌت:" كؤنه لال: بُؽاةٌ ما بمٌنا وأنتم".ٙ٘ٔ/ٕانظر: الكتاب: (ٕ)
، وخزانة 2ٖٖ، وتخلٌص الشواهد ص ٘ٙٔ، وفً دٌوانه 1٘ٔ/ ٕلبشر بن أبً خازم فً الكتاب البٌت  (ٖ)

، وببل 2ٕٔ/ ٕ، والمماصد النحوٌة 1ٕٕ/ ٔ، وشرح التصرٌح ٗٔ/ ٕ، وشرح أبٌات سٌبوٌه 5ٖٕ/ ٓٔاألدب 
 .5ٙ/ 1، وشرح المفصل ٗ٘ٔة فً أسرار العربٌة نسب

 .ٔٙٙ-ٓٙٙ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 ، ولال: "لرأ بها سعٌد ابن جبٌر".2ٕٙ/ٔ، وإعراب المرآن للنحاس:ٔٗ٘/ٖانظر: البحر المحٌط: (٘)
 .1ٕٓ/ٔ( أنظر: تفسٌر الثعلبً: ٙ)
 .5ٕٖالتفسٌر المٌسر: (2)
 .5ٕٓ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: 1)
 .ٖٗ/ٔالمرطبً: ( انظر: تفسٌر 5)
 .ٕٙ٘/ٖ( أنظر: الكتاب: ٓٔ)
، ورواه : " تراه وٌضحى وهو . . " ونمله أبو حٌان فً  ٘٘ٔ(لم أعرؾ لابله . األضداد البن األنباري : ٔٔ)

( فمال : و 5ٖٙ:  ٔعن الطبري ، وفٌهما " إذا دار العشى " وأخطؤ المرطبً )تفسٌره  1ٖٕ:  ٔالبحر المحٌط 
 البٌت ، ولم ٌنشده سٌبوٌه . وروى صدره . )تراه إذا دار العشا متحنفا( " أنشد سٌبوٌه " وذكر

والبٌت فً صفة الحرباء . و " محنفا " : لد تحنؾ ، أو صار إلى الحنٌفٌة . وٌعنً أنه مستمبل المبلة . ولوله : " 
ٌت لبله . ولوله : لدٌه " ، أي لدى العشى ، وٌرٌد لبل أن ٌستوى العشى أو لدى الضحى ، وٌكون لد ذكره فً ب

" شامس " ، ٌرٌد مستمبل الشمس ، لبل المشرق . ٌمول ٌستمبل الشمس كؤنه نصرانً ، وهو كمول ذي الرمة 
 فً صفة الحرباء أًٌضا : إذا حول الظل العشى رأٌته ... حنٌفا ، وفً لرن الضحى ٌنتصر

، و"تفسٌر 21ٔص  ، وانظر: شرح شواهده للنحاسٕٙ٘/ ٖ(:ص ٔٔٗ(البٌت من شواهد سٌبوٌه)ٕٔ)
، "تهذٌب ٗٗ/ 2ٔ، "المخصص" 2ٖ٘، "اإلنصاؾ" ص ٕٕ٘/ ٕ، ٔٗٔ/ ٔ، "الزاهر" 1ٖٔ/ ٔالطبري" 

/ ٔ، "تفسٌر المرطبً" ٕ٘ٗ/ ٔ، "تفسٌر ابن عطٌة" ٕٔٔ/ ٘، "اللسان" )نصر( 1ٖٗ٘/ ٗاللؽة" )نصر( 
، ٌصؾ نالتٌن ، طؤطؤتا 1ٗٔ/ ٔ، "فتح المدٌر" ٙٓٗ/ ٔ، "الدر المصون" 1ٖٕ/ ٔ، "البحر المحٌط" ٖٖٗ

رإوسهما من اإلعٌاء ، فشبه رأس النالة فً طؤطؤتها ، برأس النصرانٌة إذا طؤطؤته فً صبلتها. وأسجد الرجل 
 : طؤطؤ رأسه وخفضه وانحنى. لال حمٌد بن ثور ، ٌصؾ نولا :

 فلما لوٌن على معصم        وكؾ خضٌب وأسوارها 
 ري ألحبارهافضول أزمتها أسجدت        سجود النصا
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 .(ٕ)لال الماوردي: "واألول أظهر" 
 :(ٖ)وفً سبب تسمٌتهم بـ)النصارى(، ثبلثة ألوال 

ى )ناصرة(، كان ٌنزلها عٌسى علٌه السبلم، فَنُِسَب  :أحدها وا بذلن، لمرٌٍة تَُسمَّ أنهم ُسمُّ
، (ٗ)النصارى، وهذا لول ابن عباس :عٌسى الناصري، ثم نسب أصحابه إلٌه فمٌل :إلٌها، فمٌل

 .(ٙ)، وابن جرٌج(٘)ولتادة
وا بذلن، لنصرة بعضهم لبعٍض، لال الشاعر :والثانً  :(2)أنهم ُسمُّ

ًَ اإْلَزاَرا ْرُت َعْن ُرْكبَتِ ا رأٌُت نَبَطاً أَْنَصاَرا     َشمَّ  لمَّ
 اَرى َجاَرا ُكْنُت لَُهْم ِمَن النَّصَ  

وا بذلن، لموله:}َمْن أَْنَصاِري إلى هللا{]الصؾ:  :والثالث  .(1)[ٗٔأنهم ُسمُّ
ولفظة )النصرانٌة( و)نصارى( التً تطلك فً العربٌة على أتباع المسٌح، من األلفاط  

، Nosroyoالمعربة، ٌرى بعضى المستشرلٌن أنّها من أصل سربانً هو: )نصروٌو( 
التّسمٌة العبرانٌة التً  Nazerenes ، وٌرى بعٌض آخر أنّها منNasraya (5))نصراٌا( 

أطلمها الٌهود على من اتّبع دٌانة المسٌح، ولد وردت فً العهد الجدٌد فً )أعمال الرسل( حكاٌة 
، وبرى بعض المإرخٌن أن لها صلةً )بالناصرة( التً كان منها )ٌسوع( (ٓٔ)على لسان ٌهود

 Nasarenes = Nazarenes)الناصرٌٌن( ب أو أّن لها صلة حٌث ٌُمال: )ٌسوع الناصري( 
إحدى الفرق المدٌمة الٌهودٌة المتنصرة. ولد بمً الٌهود ٌطلمون على من اتّبع دٌانة المسٌح 
)النصارى(، وبهذا المعنى وردت الكلمة فً المرآن الكرٌم، ومن هنا صارت النصرانٌة علماً 

 لدٌانة المسٌح عند المسلمٌن. 
ء اللؽة اإلسبلمٌٌن آراء فً معنى هذه الكلمة وفً أصلها، هً من لبٌل التفسٌرات ولعلما 

المؤلوفة المعروفة عنهم فً الكلمات الؽرٌبة التً ال ٌعرفون لها أصبلً، ولد ذهب بعضهم إلى 
، وزعم بعض منهم أنها نسبة إلى لرٌة ٌُمال (ٔٔ)أنها نسبة إلى الناصرة التً نُسب الٌها المسٌح

، وذُكر أن )النصرانة( هً مإنث (ٕٔ)ران(، فمبل نصرانً وجمعه نصارىلها )نص
 . (ٖٔ)النصرانً

ولد وردت هذه التسمٌة فً الشعر الجاهلً، فمد ذُكر ان أمٌة بن أبً الصلت ذكرهم فً  
 : (ٗٔ)هذا البٌت

 والكابنٌن له وداً ولربانا   أٌام ٌلمى نصاراهم مسٌحهم  

                                                                                                                                                                      

 .ٖٗ/ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٔ)
 .ٖٖٔ/ٔ(النكت والعٌون: ٕ)
 .ٖٖٔ/ٔ، والنكت والعٌون: ٘ٗٔ-ٗٗٔ/ٕ( أنظر: تفسٌر الطبري: ٖ)
 .٘ٗٔ/ٕ(:ص5ٙٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .٘ٗٔ/ٕ(:ص51ٓٔ(، و)52ٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .٘ٗٔ/ٕ(:ص5٘ٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 2ٖٔ،  25/  ٔأمالً ابن الشجرى  ٗٗ/  ٔ(لم أعرؾ صاحب الرجز . واألبٌات ، فً معانً المرآن للفراء 2)

. أنشده شاهدا على حذؾ واو العطؾ : أي " وكنت لهم من النصارى جارا " ، ثم أنشده فً الموضع اآلخر 
 . ٗٗٔ/ٕري: شاهدا على حذؾ الفاء العاطفة أي " فكنت لهم . . " . والبٌت من شواهد الطب

 .٘ٗٔ/ٕ( أنظر: تفسٌر الطبري:1)
 . Ency. , III, p. 1ٗ1(، 2ٕٓؼرابب اللؽة )ص  5

فإننا إْذ وجدنا هذا الرجل مفسداً ومهٌج فتنة بٌن جمٌع الٌهود الذٌن »  ٘، اآلٌة ٕٗأعمال الرسل: اإلصحاح  ٓٔ
 . Ency. Relig. Ethic. , III, p. ٘2ٗ، «فً المسكونة وممدام شٌعة الناصرٌٌن 

 (، )نصر(. 1ٙ٘/ ٖ(، تاج العروس )1ٙ/ 2اللسان ) ٔٔ
 (. ٗٔ٘( المفردات، لؤلصفهانً )ص ٕٔ)
 ( ومنه لول الشاعر:ٖٔ)
 كما أسجدت نصرانة لم تحنؾ  فكلتاهما خرت وأسجد رأسها  

 (، )نصر(. 5ٙ٘/ ٖ، تاج العروس )«والنصرانٌة واحدة النصارى » (، )نصر(، 1ٙ/ 2اللسان )
 (. 12ٔة وآدابها، المسم الثانً، الجزء الثانً، المسم األول )ص ( النصرآنٌٗٔ)
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 : (ٔ)النصارى فً شعر له، هووذكر أّن شاعراً جاهلٌاً ذكر  
 معترضاً فً بطنها جنٌنها   الٌَن تعدو للما وضٌنها

 مخالفاً دٌن النصارى دٌنها
 : (ٕ)وذُكر أّن جابر بن ُحنّى لال 

 رماح نصارى ال تخوض إلى دم ولد زعمت بهراء أّن رماحنا
 : (ٖ)وأّن حاتماً الّطابً لال فً شعر له 

 بلحٌاَن حتى خفت أن أتنصرا    ومازلت أسعى بٌن ناٍب ودارة
 : (ٗ)لال فً شعر له فً مدح بنً تمٌم« طخٌم بن أبً الطخماء»وأّن  

ق وإنًّ وإْن كانوا نصارى أحبّهم    وٌرتاح للبى نحوهم وٌُتَوَّ
 : (٘)وأّن حسان بن ثابت لال 

 لما توارى فً الضرٌح الملحد فرحت نصارى ٌثرب وٌهودها 
ثالها إْن صح أنها لشعراء جاهلٌٌن حماً، هً من الشعر المتؤخر ؼٌر أّن هذه األبٌات وأم 

الذي لٌل لبٌل اإلسبلم. أما لبل ذلن، فلٌس لنا علم بما كان العرب ٌسّمون به النصارى من 
 تسمٌات. 

والذي نعرفه أن لدماء النصارى حٌنما كانوا ٌتحدثون عن أنفسهم كانوا ٌمولون )تبلمٌذ( 
Disciplesسٌح(، ذلن أنهم كانوا ٌنظرون إلى المسٌح نظرتهم إلى معلم ، و)تبلمٌذ الم

، وهذه (2)وكذلن نظروا إلى حوارٌٌه، فورد )تبلمٌذ ٌوحنا( ولصدوا بذلن النصارى (ٙ)ٌعلمهم
 التعابٌر من ألدم التعابٌر التً استعملها النصارى للتعبٌر عن أنفسهم. 

 Brethren inالخوة فً هللا( )اب )االخوة( وب كذلن دعـا لدماء النصارى جماعتهم  
Lord األخ( للتعبٌر عن المفرد، ذلن ألن العمٌدة لد آخت بٌنهم، ب للداللة على الجماعة، و(

، (5)، ثم تخصصت كلمة )األخ( برجل الدٌن(1)فصار النصارى كلهم إخوة فً هللا وفً الدٌن
والمختارٌن األصفٌاء والمدعّوٌن، وٌظهر  (ٔٔ)والمإمنٌن (ٓٔ)Saintsودعوا أنفسهم )المدٌسٌن( 

 أنها لم تكن علمٌة، وإنما وردت لؤلشارة إلى التسمٌة التً تلٌها. 
وتعنً )المجمع( فً اإلؼرٌمٌة،   Ecclesia)الكنٌسة(ب ولد كنى عن مجتمع النصارى  

للمسٌح.  بمعنى المحل الذي ٌجتمع فٌه المواطنون. فكنى بها عن المإمنٌن وعن الجماعة التابعة
 . (ٕٔ))األصدلاء( ب )الفمراء( وب كما عبر عن النصارى 

الٌونانٌة التً تعنً )المسٌح(  Christosنسبةً إلى  Christiansب ولد عرؾ النصارى 
Messiah أْي المنتظر المخلص الذي على ٌدٌه ٌتم خبلص الشعب المختار. وٌسوع هو ،

ا جاء فً عمٌدة أتباعه، ولذلن لٌل لهم المسٌح، أي المنتظر المخلص الذي جاء للخبلص كم

                                                           

( البٌت من شواهد اللسان)للك(، )ودن(، )وضن(، وتاج العروس)للك(، )وضن(، وهو ببل نسبة فٌهما. ٔ)
 والوضٌن: حزام النالة.

(، 5ٓٔالنصرانٌة ) (، شعراءٕٕ٘، 2ٔٔ( النصرانٌة وآدابها، المسم الثانً، الجزء الثانً، المسم األول )ص ٕ)
 وما بعدها(.  ٕٓٙ، )5ٓٗٔالمشرق، السنة السابعة 

 (. ٕٕ٘، 2ٔٔ(، النصرانٌة وآدابها، المسم الثانً، الجزء الثانً، المسم األول )ٗٓٔ/ٙٔ( األؼانً )ٖ)
 وما بعدها(.  ٕٓٙ) 5ٓٗٔ( المشرق، السنة السابعة :ٗ)
 . ٕٗ( دٌوان حسان: ٘)
(ٙ )Hastings, p. ٔ5ٕ.  
 . 1ٔإنجٌل مرلس: اإلصحاح الثانً، اآلٌة ( 2)
(1 )Hastings, p. ٔٓٗ.  
 . Ency. Reli. Ethic. , ٖ, p. ٘2ٖوما بعدها،  ٘ٔ( أعمال الرسل، اإلصحاح األول، اآلٌة 5)
 ( رسالة بولس الرسول، الرسالة األولى إلى أهل كورنتوس، اإلصحاح األول، اآلٌة األولى ما بعدها. ٓٔ)
، رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس، اإلصحاح األول، ٗٔ( أعمال الرسل: اإلصحاح الخامس، اآلٌة ٔٔ)

 اآلٌة األولى وما بعدها. 
(ٕٔ )Ency. Reli. Ethic. , ٖ, p. ٘2ٗ . 
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أتباع المسٌح. فؤطلمت علٌهم اللفظة الٌونانٌة، وُعرفوا بها، تمٌٌزاً لهم عن الٌهود. ولد وردت 
 . (ٔ)الكلمة فً أعمال الرسل وفً رسالة بولس األولى إلى أهل كورنتوس

األصل. ولهذا نجد أن أما فً المرآن الكرٌم وفً األخبار، فلم ترد هذه اللفظة الٌونانٌة  
العربٌة التصرت على إطبلق )نصارى( و)نصرانً( و)نصرانٌة( على النصارى تمٌٌزاً لهم 
عن أهل األدٌان األخرى. أما مصطلح )عٌسوي( و)مسٌحً(، فلم ٌُعرفا فً المإلفات العربٌة 

، ولد (ٕ)المدٌمة وفً الشعر الجاهلً، فهما من المصطلحات المتؤخرة التً أطلمت على النصارى
النصارى، إذ ال ٌعترؾ الٌهود باإلنجٌل، ولد أدخل  (ٖ))أهل اإلنجٌل(ب لصد فً المرآن الكرٌم 

 . (ٗ)علماء اللؽة اللفظة فً المعربات
وأهم عبلمة فارلة مٌزت نصارى عرب الجاهلٌة عن العرب الوثنٌٌن، هً أكل  

ٌْن أتٌاه من  -ملسو هيلع هللا ىلصالنصارى للخنازٌر، وحملهم الصلٌب وتمدٌسه، ورد أّن الرسول  لال لراهب
كذبتما  :لد أسلمنا لبلن، فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص :"أسلما تسلما، فماال :نجران،  فمال لهما رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 :إتخذ هللا ولداً، وشربكما الخمر، فماال :منعكما من اإلسبلم ثبلث، سجودكما للصلٌب، ولولكما
فسكت النبً ملسو هيلع هللا ىلص ونزل المرآن ذلن نتلوه علٌن من اآلٌات والذكر  :فما تمول فً عٌسى ؟، لال

وجاء بالحسن  :فدعاهما رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى المبلعنة لال :أبناءنا وأبناءكم لال :الحكٌم إلى لوله
ألرر بالجزٌة وال  :لال أحدهما لصاحبه فلما خرجا من عنده، :والحسٌن وفاطمة أهله وولده، لال

 .(٘)فإلرأ بالجزٌة" :نمر بالجزٌة وال نبلعنن، لال :فرجعا، فماال :تبلعنه، لال
ٌِْه َوَسلََّم َوفًِ ُعنُِمً َصِلٌٌب   ُ َعلَ ًَّ َصلَّى َّللاَّ ٌُْت النَّبِ َ ولد روي َعْن َعِدّيِ ْبِن َحاتٍِم، لَاَل: "أَت

ا َعِديُّ اْطَرْح َعْنَن َهَذا الَوثََن"، َوَسِمْعتُهُ ٌَْمَرأُ فًِ ُسوَرةِ بََراَءةٌ: }اتََّخذُوا ِمْن َذَهٍب. فَمَاَل: "ٌَ 
ِ{ ]التوبة:  [، لَاَل: "أََما إِنَُّهْم لَْم ٌَُكونُوا ٌَْعبُُدونَُهْم، َولَِكنَُّهْم ٖٔأَْحبَاَرُهْم َوُرْهبَانَُهْم أَْربَابًا ِمْن ُدوِن َّللاَّ

ُموهُ""َكانُوا إِذَ  ٌْبًا َحرَّ ٌِْهْم َش ُموا َعلَ ٌْبًا اْستََحلُّوهُ، َوإَِذا َحرَّ  . (ٙ)ا أََحلُّوا لَُهْم َش
 : (2)وورد فً شعر ذي الّرمة 

 ٌحل لهم أكل الخنازٌر والخمر      ولكنَّ أصل امرىء المٌس معشرٌ 
الخنزٌر وفً ٌرٌد أنّهم نصارى فً األصل، فهم ٌختلفون عن المسلمٌن فً أكلهم لحم  

 . (1)شربهم الخمر
ٌحلؾ به فً شعر ٌنسب الٌه، « عدي بن زٌد»وفد ألسم النصارى بالصلٌب. هذا  
 : (5)فٌمول

 َعلٌََن َوَرّبِ َمكَّةَ َوالَصلٌبِ           َسعى األَعداُء ال ٌَؤلوَن َشّراً 
ِ َواْلٌَْوِم اآْلِخِر{ ]المابدة  [، أي:" َمْن آمن من هإالء 5ٙ :لوله تعالى:}َمْن آَمَن بِاّللَّ

 .(ٓٔ)المذكورٌن إٌِماناً صحٌحاً خالصاً ال ٌشوبه ارتٌاٌب باهلل وبالٌوم اآلخر"
 .(ٔٔ)أخرج ابن أبً حاتم عن ابن عباس: لوله: "}من آمن باهلل{، ٌعنً: من وحد هللا"

                                                           

، رسالة بولس األولى إلى أهل 1ٕ، اآلٌة ٕٙ، اإلصحاح ٕٙ( أعمال الرسل: اإلصحاح الحادي عشر: اآلٌة ٔ)
 . Hastings, p. ٕٔ2، ٙٔصحاح الرابع، اآلٌة كورنتس: اإل

(ٕ )Hughes, Dictionary of Islam, p. ٖٗٔ.  
 . 2ٗ( المابدة، اآلٌة ٖ)
 (. ٖٕ(، المعرب، للجوالمً )ٖٙٔ/ ٗ( النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث )ٗ)
 (.2ٔ، وانظر: الببلذري ) ٕٖٖٔفضابل الحسن والحسٌن -فضابل الصحابة  -(أحمد بن حنبل ٘)
/ ٓٔ(، )وثن(، السٌوطً، الدرر المنثور )ٖٗٗ/ٖٔ، وانظر: اللسان ) 21ٕ/ ٘سنن الترمذي ت شاكر ( ٙ)

2٘ .) 
 . 2٘( النصرانٌة وآادابها بٌن عرب الجاهلٌة: 2)
 .ٓٔٓٗ: ( انظر: المفصل فً تارٌخ العرب لبل اإلسبلم ،جواد عل1ً)
 (. ٔ٘ٗ، وانظر: شٌخو، شعراء النصرانٌة )ٕٗ/ٕ( األؼانً: 5)
 .5ٕٖصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .1ٕٔ/ٔ(:صٙٗٙ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔٔ)
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آمن باهلل، لال البؽوي: المعنى:" آمنوا بالملب، ولٌل: الذٌن آمنوا على حمٌمة اإلٌمان من 
 .(ٔ)أي: ثبت على اإلٌمان"

لال الراؼب:" إن لٌل: كٌؾ لال: }من آمن منهم باهلل{ و}من{ ٌدل على ما تمدم، 
 وتمدٌره: من آمن من المإمنٌن ومن الذٌن هادوا، وذلن خلؾ من الكبلم؟

 لٌل فً ذلن وجهان:
المتل والسبً وهم  أحدهما: أن معنى لوله: }إن آلذٌنءامنوا{: أظهروا اإلٌمان وأمنوا من
 [.ٔٗ :الموصوفون بموله: } ِمَن الَِّذٌَن لَالُوا آَمنَّا بِؤَْفَواِهِهْم َولَْم تُْإِمْن لُلُوبُُهْم{ ]المابدة

ولوله: }منءامن منهم{، أي: من ٌحمك اإلٌمان فبٌن أن المظهر لئلٌمان، والذٌن ما 
لدارٌن ما لم ٌتحمموا بتصدٌك هللا، داموا فٌهم ممن ذكرهم، ال ٌسمط عنهم الخوؾ والحزن فً ا

 واإلٌمان بالمعاد، والتحري لمصالح األعمال. 
والثانً: أن لوله: }منءامن باهلل{ راجع إلى لوله: }والذٌن هادوا والصاببون{، دون لوله: }إن 

 .(ٕ)الذٌنءامنوا{"
فٌه ولال الزمخشري:" فان للت: كٌؾ لال: }الذٌن آمنوا{، ثم لال: }من آمن{؟ للت:  

وجهان، أحدهما: أن ٌراد بالذٌن آمنوا: الذٌن آمنوا بؤلسنتهم وهم المنافمون وأن ٌراد بمن آمن. 
 .(ٖ)من ثبت على اإلٌمان واستمام ولم ٌخالجه رٌبة فٌه"

 .(ٗ)[، " أي: وعمل بطاعة هللا فً دار الدنٌا"5ٙ :لوله تعالى:}َوَعِمَل َصاِلًحا{ ]المابدة 
 .(٘)عامبلً بممتضى شرعه"لال البٌضاوي: أي:" 

لال أبو حٌان:" هو عام فً جمٌع أفعال الصبلح وألوالها وأداء الفرابض، أو التصدٌك  
 .(ٙ)بدمحم صلى هللا علٌه وسلّم"

ٌِْهْم{ ]المابدة  [، أي:" فبل خوؾ علٌهم من أهوال ٌوم 5ٙ :لوله تعالى:}فبََل َخْوٌؾ َعلَ
 .(2)المٌامة"
على هإالء المإمنٌن خوؾ فً اآلخرة، حٌن ٌخاؾ الكفار من "أي: لٌس لال الصابونً: 

 .(1)العماب"
 .(5)لال الثعلبً:" فٌما لّدموا" 
 .(ٓٔ)لال البٌضاوي: " حٌن ٌخاؾ الكفار من العماب" 
 .(ٔٔ)لال الطبري:أي:"وال خوؾ علٌهم فٌما لدموا علٌه من أهوال المٌامة" 
}وال خوؾ{، من ؼٌر  :ٌن. ولرأ الحسن}َوال َخْوٌؾ{، بالرفع والتنو :ولرأ الجمهور 
 .(ٕٔ)تنوٌن

[، أي:" وال هم ٌحزنون على ما تركوه 5ٙ :لوله تعالى:}َواَل ُهْم ٌَْحَزنُوَن{ ]المابدة 
 .(ٖٔ)وراءهم فً الدنٌا"

 .(ٔ)لال الثعلبً:" على ما خلّفوا"

                                                           

 .1ٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٔ)
 .ٗٓٗ/٘تفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٕ)
 .ٔٙٙ/ٔالكشاؾ: (ٖ)
 .٘٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .1٘/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٘)
 .ٕ٘ٓ/ٔ( البحر المحٌط:ٙ)
 .5ٕٖالتفسٌر المٌسر: (2)
 .٘٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: 1)
 .ٕٓٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: 5)
 .1٘/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٓٔ)
 .ٓ٘ٔ/ٕ( تفسٌر الطبري:ٔٔ)
 .ٕ٘ٓ/ٔ( أنظر: البحر المحٌط: ٕٔ)
 .5ٕٖالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
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 .(ٕ)لال البٌضاوي: حٌن "ٌحزن الممصرون على تضٌٌع العمر وتفوٌت الثواب" 
الطبري:" وال هم ٌحزنون على ما خلفوا وراءهم من الدنٌا وعٌشها، عند معاٌنتهم  لال 

 .(ٖ)ما أعد هللا لهم من الثواب والنعٌم الممٌم عنده"
لال ابن عثٌمٌن:" ألنهم انتملوا إلى خٌر منها؛ أما الكافر فٌحزن على ما فرط فً الحٌاة  

ربكم وأسلموا له من لبل أن ٌؤتٌكم العذاب ثم ال الدنٌا، وٌتحسر، كما لال تعالى: }وأنٌبوا إلى 
تنصرون * واتبعوا أحسن ما أنزل إلٌكم من ربكم من لبل أن ٌؤتٌكم العذاب بؽتة وأنتم ال 

هذا  :[ٙ٘-ٗ٘تشعرون * أن تمول نفس ٌا حسرتى على ما فرطت فً جنب هللا{ ]الزمر: 
ن، وتحسُّر"  .(ٗ)تحزُّ

أهل الكتب  من أهل المرآن والتوراة واإلنجٌل، أن  لال الشٌخ السعدي:" ٌخبر تعالى عن
سعادتهم ونجاتهم فً طرٌك واحد، وأصل واحد، وهو اإلٌمان باهلل والٌوم اآلخر والعمل 
الصالح، فمن آمن منهم باهلل والٌوم اآلخر، فله النجاة، وال خوؾ علٌهم فٌما ٌستمبلونه من األمور 

 .(٘)نها. وهذا الحكم المذكور ٌشمل سابر األزمنة"المخوفة، وال هم ٌحزنون على ما خلفوا م
 الفوابد:

أن العبرة باإلٌمان والعمل الصالح وترن الشرن والمعاصً ال باإلنتساب من فوابد اآلٌة:   -ٔ
 إلى دٌن من األدٌان.

ومنها: أن هللا سبحانه وتعالى ال ٌظلم أحداً، فكل من آمن باهلل والٌوم اآلخر، فإن له أجره من -ٕ
 .أّي صنؾ كان

ومنها: ثمرة اإلٌمان باهلل، والٌوم اآلخر، وهو حصول األجر، وانتفاء الخوؾ مما ٌستمبل،  -ٖ
 والحزن على ما مضى.

ومنها: أنه ال فرق فً ذلن بٌن جنس وآخر؛ فالذٌن هادوا، والنصارى، والصاببون مثل  -ٗ
من هذه األمة ٌمتازون على ؼٌرهم المإمنٌن إذا آمنوا باهلل، والٌوم اآلخر . وإن كان المإمنون 

 بؤنهم أكثر أجراً.
 

 المرآن
ٌِْهْم ُرُسَلا ُكلهَما َجاَءُهْم َرُسوٌل بَِما ََّل تَْهَوى أَ  ْنفُُسُهْم }لَمَْد أََخْذنَا ِمٌثَاَق بَنًِ إِْسَرائٌَِل َوأَْرَسْلنَا إِلَ

 [7ٓ :({ ]المائدة7ٓفَِرٌماا َكذهبُوا َوفَِرٌماا ٌَْمتُلُوَن )
 التفسٌر:

لمد أخذنا العهد المإكَّد على بنً إسرابٌل فً التوراة بالسمع والطاعة، وأرسلنا إلٌهم بذلن رسلنا، 
فَنَمَضوا ما أُخذ علٌهم من العهد، واتبعوا أهواءهم، وكانوا كلما جاءهم رسول من أولبن الرسل 

 فرٌمًا آخر.بما ال تشتهٌه أنفسهم عاَدْوه: فكذبوا فرٌمًا من الرسل، ولتلوا 
لمد أخذنا العهد المإكَّد  [، أي:"2ٓ :}لَمَْد أََخْذنَا ِمٌثَاَق بَنًِ إِْسَرابٌَِل{ ]المابدةلوله تعالى: 

 .(ٙ)على بنً إسرابٌل فً التوراة بالسمع والطاعة"
 .(2)أخذ مواثٌمهم أن ٌخلصوا له وال ٌعبدوا ؼٌره" لال أبو العالٌة:" 
 .(1)أن ٌعملوا بما فٌها" فً التوراة على لال مماتل:" 
 .(ٔ)لمد أخذنا مٌثالهم بالتوحٌد" لال الزمخشري:" 

                                                                                                                                                                      

 .ٕٓٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٔ)
 .1٘/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٕ)
 .ٓ٘ٔ/ٕ( تفسٌر الطبري:ٖ)
 .ٖٕٕ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)
 .5ٖٕتفسٌر السعدي: (٘)
 .5ٔٔالتفسٌر المٌسر:(ٙ)
 .22ٔٔ/ٗ(:صٖٗٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .5ٗٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
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 .(ٕ)المٌثاق:هو أال ٌعبدوا إال هللا، وما ٌتصل به" لال المرطبً:" 
ألسم: لمد أخذنا مٌثاق بنً إسرابٌل على اإلخبلص فً توحٌدنا،   لال الطبري: المعنى:" 

 .(ٖ)هٌناهم عنه"والعمل بما أمرناهم به، واالنتهاء عما ن
ٌِْهْم ُرُسبًل{ ]المابدةلوله تعالى:   .(ٗ)وأرسلنا إلٌهم بذلن رسلنا" [، أي:"2ٓ :}َوأَْرَسْلنَا إِلَ
 .(٘)لٌمفوهم على ما ٌؤتون وما ٌذرون فً دٌنهم" لال الزمخشري:" 
 .(ٙ)لٌذكروهم ولٌبٌنوا لهم أمر دٌنهم" لال البٌضاوي:أي:" 
ٌتوالون علٌهم بالدعوة، وٌتعاهدونهم باإلرشاد، ولكن ذلن لم ٌنجع فٌهم،  لال السعدي:" 

 .(2)ولم ٌفد"
ال تؤس على الموم الكافرٌن فإنا لد أعذرنا إلٌهم، وأرسلنا الرسل  :لال المرطبً: "المعنى

[ ٔفنمضوا العهود، وكل هذا ٌرجع إلى ما افتتحت به السورة وهو لوله:}أوفوا بالعمود{] المابدة: 
"(1). 
كلما جاءهم  [، أي:"2ٓ :}ُكلََّما َجاَءُهْم َرُسوٌل بَِما اَل تَْهَوى أَْنفُُسُهْم{ ]المابدةلوله تعالى: 

 .(5)رسول من أولبن الرسل بما ٌخالؾ أهواءهم وشهواتهم"
 .(ٓٔ)كلما جاءهم رسول لنا بما ال تشتهٌه نفوسهم وال ٌوافك محبَّتهم" لال الطبري:أي:" 
بما ٌخالؾ هواهم وٌضاد شهواتهم من مشاق التكلٌؾ والعمل  الزمخشري:أي"لال  

 .(ٔٔ)بالشرابع"
 .(ٕٔ)لما جاءهم دمحم ملسو هيلع هللا ىلص عارضوه بالتوراة وخاصموه" ولال السدي:" 
ما رد علٌهم من التوراة مع اإلنجٌل الذي أخذه هللا إلٌه ثم ذكر كفرهم  لال ابن عباس:" 

 .(ٖٔ): }كلما جاءهم رسول بما ال تهوى أنفسهم فرٌما كذبوا وفرٌما ٌمتلون{"بذلن كله، ثم لال
فكذبوا فرٌمًا من الرسل،  [، أي:"2ٓ :}فَِرٌمًا َكذَّبُوا َوفَِرٌمًا ٌَْمتُلُوَن{ ]المابدةلوله تعالى: 

 .(ٗٔ)ولتلوا فرٌمًا آخر"
ٌعنً: الٌهود كذبوا بطابفة من الرسل ولتلوا طابفة من الرسل ٌعنً زكرٌا  لال مماتل:" 

 .(٘ٔ)وٌحٌى فً بنً إسرابٌل"
ٌِْن ُممَّدَمة مإخرة" لال المحاسبً:أي:"   .(ٙٔ)وفرٌما ٌمتلُون فرٌما كبل اْلَكِلَمتَ
فرٌما منهم كذبوهم ولم ٌتعرضوا لهم بضرر، وفرٌما آخر منهم  لال الشوكانً:أي:" 

 .(2ٔ)م"لتلوه

                                                                                                                                                                      

 .ٕٙٙ/ٔالكشاؾ: (ٔ)
 .2ٕٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .22ٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٔٔالتفسٌر المٌسر:(ٗ)
 .ٕٙٙ/ٔالكشاؾ: (٘)
 .2ٖٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٙ)
 .5ٖٕتفسٌر السعدي: (2)
 .2ٕٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (1)
 .5ٕٖصفوة التفاسٌر: (5)
 .22ٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٙٙ/ٔالكشاؾ: (ٔٔ)
 .22ٔٔ/ٗ(:صٖ٘ٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .22ٔٔ/ٗ(:صٖٙٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .5ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
 .5ٗٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘ٔ)
 .1٘ٗن:فهم المرآ (ٙٔ)
 .2ٕ/ٕفتح المدٌر: (2ٔ)
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كذّبوا منهم فرٌمًا، وٌمتلون منهم فرٌمًا، نمًضا لمٌثالنا الذي أخذناه  لال الطبري:أي:" 
 .(ٔ)علٌهم، وجرأة علٌنا وعلى خبلؾ أمرنا"

المعنى كلما جاءهم رسول كذبوا فرٌما ولتلوا فرٌما، أما التكذٌب فالٌهود  لال الزجاج:" 
ٌمتلون األنبٌاء،  -دون النصارى  –هود خاصة والنصارى مشتركة فٌه، وأما المتل فكانت إلٌ

 -وكانت الرسل على ضربٌن، رسل تؤتً بالشرابع والكتب نحو موسى وعٌسى وإبراهٌم ودمحم 
، فهإالء معصومون من الخلك، لم ٌوصل إلى لتل واحد منهم، ورسل -صلى هللا علٌهم وسلم 

 -بالدٌن نحو ٌحٌى وزكرٌا  تؤتً باألمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر والحث على التمسن
 .(ٕ)صلى هللا علٌهما وسلم"

أي: كذبوا فرٌما ولتلوا فرٌما، فمن كذبوه عٌسى ومن مثله من األنبٌاء،  لال المرطبً:" 
ولتلوا زكرٌا وٌحٌى وؼٌرهما من األنبٌاء. وإنما لال:}ٌمتلون{ لمراعاة رأس اآلٌة. ولٌل: أراد 

ٌكذبون وفرٌما ٌمتلون، فهذا دأبهم وعادتهم فاختصر. ولٌل:  فرٌما كذبوا، وفرٌما لتلوا، وفرٌما
 .(ٖ)فرٌما كذبوا لم ٌمتلوهم، وفرٌما لتلوهم فكذبوا. و}ٌمتلون{، نعت لفرٌك"

وباآلخر مضارعا؟ للت: « ٕ»فإن للت: لم جًء بؤحد الفعلٌن ماضٌا  لال الزمخشري:" 
ستحضارا لتلن الحال الشنٌعة للتعجب جًء ٌمتلون على حكاٌة الحال الماضٌة استفظاعا للمتل وا

 .(ٗ)منها"
، على حكاٌة الحال الماضٌة «لتلوا»وإنما جًء بـ}ٌمتلون{، موضع  لال البٌضاوي:" 

استحضارا لها واستفظاعا للمتل، وتنبٌها على أن ذلن من دٌدنهم ماضٌا ومستمببل ومحافظة على 
 .(٘)رإوس اآلي"

 الفوابد:
 والكشؾ عن مختببات جرابمهم من الكفر والمتل. بٌان تارٌخ بنً إسرابٌل، -ٔ
أن عمٌدة الٌهود: الكفر برسل هللا، والولاحة الدابمة مع رسل هللا، واتهام رسل هللا، وتمتٌل -ٕ

رسل هللا، إنهم كما لال هللا: }لمد أخذنا مٌثاق بنً إسرابٌل وأرسلنا إلٌهم رسبل كلما جاءهم 
 [. 2ٓا وفرٌما ٌمتلون{ ]المابدة: رسول بما ال تهوى أنفسهم فرٌما كذبو

تؤمل فرٌما كذبوا وفرٌما ٌمتلون كما لال هللا عنهم: }أفكلما جاءكم رسول بما ال تهوى 
 [.12أنفسكم استكبرتم ففرٌما كذبتم وفرٌما تمتلون{ ]البمرة: 

وٌبلحظ هنا استعمال أداة العموم، والتكرار كلما تعبٌرا عن اطراد الٌهود على التكذٌب، 
المتل للرسل إذا جاءهم بما ال تهوى أنفسهم الضالة فكم من رسل لتلوهم، وكم من رسل  أو

نال منهم حظا  -علٌه السبلم-كذبوهم، وكم من رسل شنعوا علٌهم واتهموهم، وهذا سٌدنا عٌسى 
 اتهموه مع أمه اتهموا مرٌم الطاهرة -والعٌاذ باهلل-بؤنه ابن زنا  -علٌه السبلم-وافرا حٌن اتهموه 

علٌهم هذا فً  -عز وجل-هو ابن زنا، فنعى هللا  -علٌه السبلم-البتول بؤنها زانٌة، وأن عٌسى 
لوله سبحانه: }وبكفرهم ولولهم على مرٌم بهتانا عظٌما * ولولهم إنا لتلنا المسٌح عٌسى ابن 

ا لهم مرٌم رسول هللا وما لتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذٌن اختلفوا فٌه لفً شن منه م
 [.2٘ٔ، ٙ٘ٔبه من علم إال اتباع الظن وما لتلوه ٌمٌنا{ ]النساء: 

سبحان هللا ما هذا االفتراء على هللا، وما هذا الكذب على رسل هللا، بل لتل األنبٌاء ما 
 هذه االتهامات؟ ما هذه الخسابس، وتلن الشناعات؟

ة فً التارٌخ بلؽت فً النكالة، واإلفن مبلػ ملسو هيلع هللا ىلص، فؤي أم-وأما مولؾ الٌهود من نبٌنا دمحم 
-هإالء الٌهود حٌن فعلوا هذا مع أنبٌاء هللا ورسله؟ وحٌن تعنتوا معهم، وتعنتوا مع سٌدنا دمحم 

تعنتوا معه فً األسبلة فكما لال هللا: }ٌسؤلن أهل الكتاب أن تنزل علٌهم كتابا من السماء فمد  -ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           

 .22ٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5٘ٔ-5ٗٔ/ٕمعانً المرآن: (ٕ)
 .2ٕٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .ٖٙٙ-ٕٙٙ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .2ٖٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (٘)
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من ذلن فمالوا أرنا هللا جهرة فؤخذتهم الصاعمة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من  سؤلوا موسى أكبر
[ فكذبوا رسول ٖ٘ٔبعد ما جاءتهم البٌنات فعفونا عن ذلن وآتٌنا موسى سلطانا مبٌنا{ ]النساء: 

 عصمه منهم. -عز وجل-هللا، وأرادوا لتله عشرات المرات، ولكن هللا 
-علٌه الصبلة والسبلم-[ ولال فً حك نبٌه 2ٌٗنالوا{ ]التوبة: وأخبر تعالى بموله: }وهموا بما لم 

[ وأصروا على مولفهم بل على كفرهم، وأبوا أن 2ٙ: }وهللا ٌعصمن من الناس{ ]المابدة: 
فمال هللا عنهم: }ولن ترضى عنن الٌهود وال النصارى حتى تتبع ملتهم{  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-ٌإمنوا بالنبً دمحم 

 [.ٕٓٔ بالبمرة:
 -عز وجل-استبان الحك لهم واضحا، فؤبوا أن ٌتبعوه مع وضوحه وضوح الشمس حتى لال هللا 

: }ولبن أتٌت الذٌن أوتوا الكتاب بكل آٌة ما تبعوا لبلتن وما أنت -علٌه الصبلة والسبلم-لنبٌه 
لم إنن إذا بتابع لبلتهم وما بعضهم بتابع لبلة بعض ولبن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءن من الع

[، ولم ٌكتفوا بهذا، بل راحوا ٌجاهدون أو ٌماتلون باطبل لردة الناس ٘ٗٔلمن الظالمٌن{ ]البمرة: 
 [.2ٕٔعن دٌنهم }وال ٌزالون ٌماتلونكم حتى ٌردوكم عن دٌنكم إن استطاعوا{ ]البمرة: 

سبل من لبله، وحاولوا كما كذبوا ر -ملسو هيلع هللا ىلص-إنهم اتخذوا كل الوسابل فً تكذٌب النبً دمحم 
لتله، كما لتلوا رسبل من لبله حتى وصموا بهذه الصفة، والزمتهم تلن الذلة والمسكنة حٌن لال 
هللا: }ضربت علٌهم الذلة أٌن ما ثمفوا إال بحبل من هللا وحبل من الناس وباءوا بؽضب من هللا 

ن األنبٌاء بؽٌر حك ذلن بما وضربت علٌهم المسكنة ذلن بؤنهم كانوا ٌكفرون بآٌات هللا وٌمتلو
 [.ٕٔٔعصوا وكانوا ٌعتدون{ ]آل عمران: 

باإلٌمان به ردوا لابلٌن كما لال المرآن:  -علٌه الصبلة والسبلم-وحٌن طالبهم النبً 
}الذٌن لالوا إن هللا عهد إلٌنا أال نإمن لرسول حتى ٌؤتٌنا بمربان تؤكله النار لل لد جاءكم رسل 

[ ومن ثم أبوا أن 1ٖٔلذي للتم فلم لتلتموهم إن كنتم صادلٌن{ ]آل عمران: من لبلً بالبٌنات وبا
وهو النبً الخاتم المذكور فً توراتهم، والمصرح به كما سنذكر ذلن بعد  -ملسو هيلع هللا ىلص-ٌإمنوا بالنبً دمحم 
 تبارن وتعالى.-للٌل إن شاء هللا 

دور كبٌر مع النبً دمحم علٌه إذا فهم مع اإلٌمان بالرسل على نحو ما ذكرنا، ولهم 
الصبلة والسبلم فً المجادلة واللجاج، والتعنت فً األسبلة وفً الموالؾ، وفً كل شًء؛ ولذلن 

صلى هللا علٌه -حكى المرآن الكرٌم هذا عنهم فٌما ذكروه من أسبلة ومجادالت مع رسول هللا 
بالدٌن لم ٌنته، أذكر من هذا  وفٌما ولع منهم من فساد؛ فجدالهم لم ٌنمطع، واستهزاإهم -وسلم

على سبٌل المثال ال الحصر؛ المجادالت، والمخاصمات الكبلمٌة التً أرادوا من ورابها الطعن 
علٌه الصبلة -فجادلوا فً نبوة النبً دمحم  -علٌه الصبلة والسبلم-فً اإلسبلم، ونبً اإلسبلم 

لٌس هو النبً المنتظر التً بشرت به  -ملسو هيلع هللا ىلص-بمصد الطعن فٌها، وصرحوا بؤن دمحما  -والسبلم
 الكتب السماوٌة بعد أن عرفوا صدله، كما ٌعرفون أبناءهم.

ولم ٌكتؾ الٌهود بكل هذا؛ فبعد فشلهم فً هذه المجادالت، وتلن المحاوالت راحوا 
هذا فً بنً  كما حدث -ملسو هيلع هللا ىلص-ٌنمضون المعاهدات، وٌدبرون المإامرات، وٌماتلون رسول هللا 

لٌنماع، وبنو النضٌر، وبنو لرٌظة، ولهم أحابٌل شٌطانٌة، حاولوا بها تفرٌك الكلمة، وتمزٌك 
األمة، وإشاعة البؽضاء بٌن األوس والخزرج مرة، وبٌن المهاجرٌن واألنصار أخرى، عاهدهم 

فهم معاهدة عدل وبر، ولسط ورحمة، ومع ذلن نمضوا عهود،  -علٌه الصبلة والسبلم-النبً 
الٌهود لتلة األنبٌاء، نمضة العهود، وكما لال المابل: لو تركت الحمر نهٌمها، والكبلب نباحها، 
والحٌات لدؼها ما ترن الٌهود نمضهم للعهود؛ فمد كانت موالفهم مع أنبٌاء هللا ورسله بصفة 

ٌمتلون{ عامة، كما حكاه المرآن }كلما جاءهم رسول بما ال تهوى أنفسهم فرٌما كذبوا وفرٌما 
 [.2ٓ]المابدة: 

بصفة خاصة على نحو ما أسلفنا من المجادالت والمحاوالت،  -ملسو هيلع هللا ىلص-ومع رسول هللا دمحم 
وإلى هذا  -علٌه الصبلة والسبلم-ونمض المعاهدات، وتدبٌر المإامرات، واستمر ذلن بعد النبً 

 العصر الحدٌث.
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 المرآن
ُ بَِصٌٌر }َوَحِسبُوا أاَلَّ تَُكوَن فِتْنَ وا َكثٌٌِر ِمْنُهْم َوَّللاَّ ٌِْهْم ثُمَّ َعُموا َوَصمُّ ُ َعلَ وا ثُمَّ تَاَب َّللاَّ ةٌ فَعَُموا َوَصمُّ

 [2ٔ :({ ]المابدة2ٔبَِما ٌَْعَملُوَن )
 التفسٌر:

هم، فمضوا فً شهواتهم،  وظنَّ هإالء العُصاة أن هللا لن ٌؤخذهم بالعذاب جزاء عصٌانهم وُعتُّوِ
وا عن سماع الحّكِ فلم ٌنتفعوا به، فؤنزل هللا بهم بؤسه، وعُموا ع ن الهدى فلم ٌبصروه، وَصمُّ

، وهللا بصٌر بؤعمالهم  وا، بعدما تبٌن لهم الحكُّ فتابوا فتاب هللا علٌهم، ثم َعِمً كثٌٌر منهم، وصمُّ
 خٌرها وشرها وسٌجازٌهم علٌها.

[، أي:" وظنَّ هإالء العُصاة أن هللا لن 2ٔ :]المابدةلوله تعالى:}َوَحِسبُوا أاَلَّ تَُكوَن فِتْنَةٌ{  
هم"  .(ٔ)ٌؤخذهم بالعذاب جزاء عصٌانهم وُعتُّوِ

ٌمول: حسب الموم أن ال ٌكون ببلٌء }فعموا وصموا{، كلما عرض ببلء ابتلوا  لال لتادة:" 
 .(ٕ)به، هلكوا فٌه"

 .(ٖ)ٌمول: حسبوا أن ال ٌبتلوا" لال السدي:" 
 .(ٗ)}فتنة{: ببلء" لال الحسن:" 
 .(٘)}فتنة{: الشرن" ولال ابن عباس:" 
 .(ٙ)عبد هللا بن كثٌر: "هذه اآلٌة لبنً إسرابٌل، و}الفتنة{، الببلء والتَّمحٌص"لال  
 .(2)وحسبوا أال ٌترتب لهم شر على ما صنعوا" :أي لال ابن كثٌر:" 
وظن هإالء اإلسرابٌلٌون  الذٌن وصؾ تعالى ذكره صفتهم: أنه أخذ  لال الطبري:أي:" 

مٌثالهم: وأنه أرسل إلٌهم رسبل وأنهم كانوا كلما جاءهم رسوٌل بما ال تهوى أنفسهم كذّبوا فرٌمًا 
 .(1)ولتلوا فرٌمًا، أن ال ٌكون من هللا لهم ابتبلء واختباٌر بالشدابد من العموبات بما كانوا ٌفعلون"

المعنى، ظن هإالء الذٌن أخذ علٌهم المٌثاق أنه ال ٌمع من هللا عز وجل  المرطبً:"لال  
ابتبلء واختبار بالشدابد، اؼترارا بمولهم: نحن أبناء هللا وأحباإه، وإنما اؼتروا بطول 

 .(5)اإلمهال"
أي: وحسب بنو إسرابٌل أن ال ٌصٌبهم ببلء وعذاب بمتل األنبٌاء  لال البٌضاوي:" 

 .(ٓٔ)"وتكذٌبهم
لرأ أبو عمرو وحمزة والكسابً: "َوَحِسبُوا أاَلَّ تَُكوُن" بالرفع، وأضاؾ ابن الجزري:  

 .(ٔٔ)خلفًا وٌعموب، ولرأ البالون: }أاَلَّ تَُكوَن{ بالنصب، ولم ٌختلفوا فى رفع }فتنة{
وا{ ]المابدة  [، أي:" فمضوا فً شهواتهم، وعُموا عن 2ٔ :لوله تعالى:}فَعَُموا َوَصمُّ

وا عن سماع الحّكِ فلم ٌنتفعوا به"  .(ٕٔ)الهدى فلم ٌبصروه، وَصمُّ
وا" لال السدي:"   .(ٖٔ)فعموا عن الحك وصمُّ

                                                           

 .ٕٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .25ٗ/ٓٔ(:ص11ٕٕٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .25ٗ/ٓٔ(:ص15ٕٕٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .25ٗ/ٓٔ(:ص5ٕٕٓٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .25ٗ/ٓٔ(:ص5ٕٕٔٔأخرجه الطبري) (٘)
 .1ٓٗ/ٓٔ(:ص5ٖٕٕٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .2٘ٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .21ٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2ٕٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (5)
 .2ٖٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٓٔ)
 .2ٕٗانظر: السبعة فً المراءات: (ٔٔ)
 .ٕٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .25ٗ/ٓٔ(:ص15ٕٕٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
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هذا مثل، تؤوٌله أنهم لم ٌعملوا بما سمعوا وال بما رأوا من اآلٌات،  لال الزجاج:" 
 .(ٔ)فصاروا كالعمى الصم"

}فعموا{، أي: عن الهدى. }وصموا{، أي: عن سماع الحك، ألنهم لم  :"لال المرطبً 
 .(ٕ)ٌنتفعوا بما رأوه وال سمعوه"

أي: فعموا عن الدٌن أو الدالبل والهدى. وصموا عن استماع الحك كما  لال البٌضاوي:" 
 .(ٖ)فعلوا حٌن عبدوا العجل"

وافترتب ]لهم الشر[، وهو أنهم عموا عن الحك  لال ابن كثٌر:"  فبل ٌسمعون حمًا   ،وَصمُّ
 .(ٗ)وال ٌهتدون إلٌه "

فعموا عن الحك والوفاء بالمٌثاق الذي أخذته علٌهم، من إخبلص  لال الطبري:أي:" 
}وصموا{  ،إلى أمري ونهًٌ، والعمل بطاعتً، بحسبانهم ذلن وظنهم عبادتً، واالنتهاء

 .(٘)عنه"
ٌِْهْم{   ُ َعلَ [، أي:" فؤنزل هللا بهم بؤسه، فتابوا فتاب هللا 2ٔ :]المابدةلوله تعالى:}ثُمَّ تَاَب َّللاَّ

 .(ٙ)علٌهم"
 .(2)أي: ثم تابوا فتاب هللا علٌهم" لال البٌضاوي:" 
 .(1)مما كانوا فٌه " :أي لال ابن كثٌر:" 
لال المرطبً: "فً الكبلم إضمار، أي أولعت بهم الفتنة فتابوا فتاب هللا علٌهم بكشؾ  

دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ٌخبرهم بؤن هللا ٌتوب علٌهم إن آمنوا، فهذا بٌان} تاب هللا علٌهم{، أي: المحط، أو بإرسال 
 .(5)ٌتوب علٌهم إن آمنوا وصدلوا ال أنهم تابوا على الحمٌمة"

وا َكثٌٌِر ِمْنُهْم{ ]المابدة  [، أي:" ثم َعِمً كثٌٌر منهم، 2ٔ :لوله تعالى:}ثُمَّ َعُموا َوَصمُّ
وا، ب "وصمُّ  .(ٓٔ)عدما تبٌن لهم الحكُّ

أي: عمً كثٌر منهم وصم بعد تبٌن الحك لهم بدمحم علٌه الصبلة  لال المرطبً:" 
 .(ٔٔ)والسبلم"

 .(ٕٔ)أي: ثم عموا وصموا كرة أخرى" لال البٌضاوي:" 
بالضم فٌهما، على أن هللا تعالى عماهم وصمهم، أي: رماهم « عموا وصموا» ولرئ: 

 .(ٖٔ) للٌل واللؽة الفاشٌة أعمى وأصمبالعمى والصمم، وهو 
أكلونً »}كثٌر منهم{، بدل من الضمٌر، أو فاعل والواو عبلمة الجمع كمولهم: :ولوله

، أو خبر مبتدأ محذوؾ، أي: العمى والصم كثٌر منهم، ولٌل: مبتدأ والجملة لبله (ٗٔ)«البراؼٌث
 .(٘ٔ) خبره وهو ضعٌؾ، ألن تمدٌم الخبر فً مثله ممتنع

                                                           

 .5٘ٔ/ٕمعانً المرآن: (ٔ)
 .1ٕٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .2ٖٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٖ)
 .2٘ٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .25ٗ-21ٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2ٖٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (2)
 .2٘ٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .1ٕٗ/ٙ:تفسٌر المرطبً (5)
 .ٕٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .1ٕٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٔٔ)
 .2ٖٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٕٔ)
 .2ٖٔ/ٕانظر:تفسٌر البٌضاوي: (ٖٔ)
(ٔٗ) . 
 .2ٖٔ/ٕانظر: تفسٌر البٌضاوي: (٘ٔ)
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ُ بَِصٌٌر بَِما ٌَْعَملُوَن{ ]المابدةلوله تع  [، أي:" وهللا بصٌر بؤعمالهم خٌرها 2ٔ :الى:}َوَّللاَّ
 .(ٔ)وشرها وسٌجازٌهم علٌها"

 .(ٕ)فٌجازٌهم على وفك أعمالهم" لال البٌضاوي:" 
 .(ٖ)مطلع علٌهم وعلٌم بمن ٌستحك الهداٌة ممن ٌستحك الؽواٌة " :أي لال ابن كثٌر:" 

 الفوابد:
إكرام هللا تعالى لبنً إسرابٌل ولطفه بهم مع تمردهم علٌه ورفض مٌثاله ولتل أنبٌابه  -ٔ

 وتكذٌبهم، والمكر بهم.
، كمولهم، «مفعل»، بمعنى: «فعٌل»وهو المبصر، «: البصٌر»ومن اسماءه سبحانه وتعالى: -ٕ

 :(ٗ)ألٌم: بمعنى: مإلم، وكمول عمرو بن معد ٌكرب
 ٌإرلنً وأصحابً هجوع             أمن رٌحانة الداعً السمٌع   

 .(٘)ٌرٌد: المسمع. وٌمال: البصٌر: العالم بخفٌات األمور
و}اْلبَِصٌُر{، ٌعنً: المدرن لجمٌع المبصرات، وٌطلك البصٌر بمعنى العلٌم، فاهلل 
سبحانه وتعالى بصٌر، ٌرى كل شًء وإن خفً، وهو سبحانه بصٌر بمعنى: علٌم بؤفعال عباده، 

ُ بَِصٌٌر بَِما تَْعَملُوَن{ ]الحجرات:  لال تعالى: [، والذي نعمل بعضه مربً وبعضه ؼٌر 1ٔ}َوَّللاَّ
 .(ٙ)مربً، فبصر هللا إذاً ٌنمسم إلى لسمٌن، وكله داخل فً لوله: }اْلبَِصٌُر{

لال الشٌخ ابن عثٌمٌن:" فؤهل السنة والجماعة ٌإمنون بانتفاء المماثلة عن هللا، ألنها  
ٌء َوُهَو السَِّمٌُع اْلبَِصٌُر{  عٌب وٌثبتون له ًْ ٌَْس َكِمثِْلِه َش السمع والبصر، لموله تعالى: }لَ

 [.ٔٔ]الشورى: 
وإٌمان اإلنسان بذلن ٌثمر للعبد أن ٌعظمه ؼاٌة التعظٌم، ألنه لٌس مثله أحد من 

انن بؤنه المخلولات، فتعظم هذا الرب العظٌم الذي ال ٌماثله أحد، وإال، لم ٌكن هنان فابدة من إٌم
ٌء{" ًْ ٌَْس َكِمثِْلِه َش }لَ

(2). 
 

 المرآن
َ ُهَو اْلَمِسٌُح اْبُن َمْرٌََم َولَاَل اْلَمِسٌُح ٌَا بَنًِ إِْسَرائٌَِل اْعبُ  َ َربًِّ }لَمَْد َكفََر الهِذٌَن لَالُوا إِنه َّللاه ُدوا َّللاه

َم  ِ فَمَْد َحره ٌِْه اْلَجنهةَ َوَمؤَْواهُ النهاُر َوَما ِللظهاِلِمٌَن ِمْن أَْنَصاٍر َوَربهُكْم إِنههُ َمْن ٌُْشِرْن بِاّلِله ُ َعلَ َّللاه
 [7ٕ :({ ]المائدة7ٕ)

 التفسٌر:
ٌمسم هللا تعالى بؤن الذٌن لالوا: إن هللا هو المسٌح بن مرٌم، لد كفروا بممالتهم هذه، وأخبر تعالى 

شرٌن له، فؤنا وأنتم فً العبودٌة سواء. إنه من  أن المسٌح لال لبنً إسرابٌل: اعبدوا هللا وحده ال
ه، ولٌس له ناصٌر ٌُنمذُه منها. م هللا علٌه الجنة، وجعل النار ُمستَمَرَّ  ٌعبد مع هللا ؼٌره فمد حرَّ

 سبب النزول:
لال مماتل:" نزلت فى نصارى نجران المار ٌعموبٌٌن منهم السٌد والعالب وؼٌرهما  

 .(ٔ)ن مرٌم"لالوا إن هللا هو المسٌح اب
                                                           

 .ٕٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٖٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٕ)
 .2٘ٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
، 2ٕٔ/ ٔ( بٌتا لعمرو بن معد ٌكرب الزبٌدي، وفً الكامل 2ٖ(، وأبٌاتها )ٔٙ)وهو مطلع األصمعٌة رلم (ٗ)

/ ٕ، والشرٌشً ٕٗٔ/ ٕ، وتهذٌب األزهري ٖٕٔ/ ٔ، وتفسٌر الطبري ٙٓٔ/ ٕو  ٗٙ/ ٔوأمالً ابن الشجري 
، شاهدا على السمٌع بمعنى: مسمع، ٕٔٓ، وأورده ابن فارس فً الصاحبً ص 2ٕٔ، وسرح العٌون 1ٕ٘

وانظر تفسٌر أسماء  2ٔ، والشطرة فً ؼرٌب المرآن ص ٓ٘ٔ/ ٌٔل بمعنى مفعل، وروح المعانً وضعهم فع
 .ٖٗهللا الحسنى ص 

 .ٔٙ-ٓٙانظر: شؤن الدعاء للخطابً: (٘)
 .1ٕٓ/ٔانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة، ابن عثٌمٌن: (ٙ)
 .٘ٔٔ/ٔشرح العمٌدة الواسطٌة: (2)
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َ ُهَو اْلَمِسٌُح اْبُن َمْرٌََم{ ]المابدةلوله تعالى:  أي  [، أي:"2ٕ :}لَمَْد َكفََر الَِّذٌَن لَالُوا إِنَّ َّللاَّ
 .(ٕ)لد كفروا" -ألسم إن هإالء الذٌن ادعوا أن هللا هو المسٌح بن مرٌم

من الملكٌة والٌعموبٌة  ،ٌمول تعالى حاكما بتكفٌر فرق النصارى لال ابن كثٌر:" 
تعالى هللا عن لولهم وتنزه وتمدس علًوا  ،ممن لال منهم بؤن المسٌح هو هللا ،والنسطورٌة

 .(ٖ)كبًٌرا"
َ َربًِّ َوَربَُّكْم{ ]المابدةلوله تعالى: [، أي:" 2ٕ :}َولَاَل اْلَمِسٌُح ٌَا بَنًِ إِْسَرابٌَِل اْعبُُدوا َّللاَّ

 .(ٗ)اعبدوا هللا وحده ال شرٌن له، فؤنا وأنتم فً العبودٌة سواء"والحال أن المسٌح لال لهم: 
أي: والحال أنه لد لال المسٌح هذه الممالة، فكٌؾ ٌدعون اإللهٌة لمن  لال الشوكانً:"

 .(٘)ٌعترؾ على نفسه بؤنه عبد مثلهم؟"
لال السمرلندي:" ٌعنً: وحدوا هللا وأطٌعوه، ربً وربكم ٌعنً: خالمً وخالمكم، 

 .(ٙ)ً ورازلكم"ورازل
 .(2)فؤثبت لنفسه العبودٌة التامة، ولربه الربوبٌة الشاملة لكل مخلوق" لال السعدي:"

رد هللا تعالى ممالتهم بمول من ٌدعون إلهٌته وهو عٌسى، أنه ال فرق  لال أبو حٌان:"
بٌنه وبٌنهم فً أنهم كلهم مربوبون، وأمرهم بإخبلص العبادة، ونبه على الوصؾ الموجب 
للعبادة وهو الربوبٌة. وفً ذلن رد علٌهم فً فساد دعواهم، وهو أن الذي ٌعظمونه وٌرفعون 

 .(1)لتهم"لدره عما لٌس له ٌرد علٌهم مما
وكان أول كلمة نطك بها وهو  ،تمدم إلٌهم المسٌح بؤنه عبد هللا ورسوله لال ابن كثٌر:" 

ًَ اْلِكتَاَب َوَجعَلَنًِ نَبًٌِّا { ولم ٌمل :صؽٌر فً المهد أن لال ِ آتَانِ وال ابن هللا.  ،أنا هللا :} إِنًِّ َعْبُد َّللاَّ
ًَ ا :بل لال ِ آتَانِ َ َربًِّ َوَربُُّكْم فَاْعبُُدوهُ  :ْلِكتَاَب َوَجعَلَنًِ نَبًٌِّا { إلى أن لال} إِنًِّ َعْبُد َّللاَّ } وإِنَّ َّللاَّ

آمًرا لهم بعبادة  ،[، وكذلن لال لهم فً حال كهولته ونبوتهٖٙ - ٖٓ :َهَذا ِصَراٌط ُمْستَِمٌٌم { ]مرٌم
 .(5)هللا ربه وربهم وحده ال شرٌن له"

علٌه الصبلة والسبلم بٌنه وبٌنهم فً أنه عبد مربوب  لم ٌفرق عٌسى لال الزمخشري:" 
 .(ٓٔ)كمثلهم، وهو احتجاج على النصارى"

 .(ٔٔ)عن ابن عباس لوله: "}اعبدوا{، أي: وحدوا ربكم" 
ٌِْه اْلَجنَّةَ{ ]المابدةلوله تعالى:  ُ َعلَ َم َّللاَّ ِ فَمَْد َحرَّ وإنه من  [، أي:"2ٕ :}إِنَّهُ َمْن ٌُْشِرْن بِاّللَّ

م هللا علٌه الجنة"  .(ٕٔ)ٌعبد مع هللا ؼٌره فمد حرَّ
 .(ٖٔ)فؤثبت لنفسه العبودٌة التامة، ولربه الربوبٌة الشاملة لكل مخلوق" لال السعدي:"

 .(ٗٔ)لال السمرلندي:" ٌعنً: وٌموت على شركه، فمد حرم هللا علٌه الجنة أن ٌدخلها"

                                                                                                                                                                      

 .5ٗٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .٘ٙٔ/ٙفسٌر المراؼً:ت (ٕ)
 .2٘ٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٕٓٔ، والتفسٌر المٌسر:٘ٙٔ/ٙتفسٌر المراؼً: (ٗ)
 .2ٖ/ٕفتح المدٌر: (٘)
 .1ٓٗ/ٔبحر العلوم: (ٙ)
 .5ٖٔتفسٌر السعدي: (2)
 .5ٕٖ/ٗالبحر المحٌط: (1)
 .2٘ٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٖٙٙ/ٔالكشاؾ: (ٓٔ)
 .21ٔٔ/ٗ(:صٕٗٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٕٓٔالتفسٌر المٌسر:(ٕٔ)
 .5ٖٔتفسٌر السعدي: (ٖٔ)
 .1ٓٗ/ٔبحر العلوم: (ٗٔ)
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بادته، أو فٌما هو مختص به من صفاته إنه من ٌشرن باهلل فً ع لال الزمخشري:أي:" 
أو أفعاله فمد حرم هللا علٌه الجنة التً هً دار الموحدٌن أى حرمه دخولها ومنعه منه، كما ٌمنع 

 .(ٔ)المحرم من المحرم علٌه"
وهذا كبلم مبتدأ ٌتضمن بٌان أن الشرن ٌوجب تحرٌم دخول الجنة  لال الشوكانً:"

 .(ٕ)ولٌل: هو من لول عٌسى"
الظاهر أنه كبلم المسٌح، فهو داخل تحت المول. وفٌه أعظم ردع منه  أبو حٌان:"لال 

عن عبادته، إذ أخبر أنه من عبد ؼٌر هللا منعه هللا دار من أفرده بالعبادة.. . ولٌل: هو من كبلم 
 .(ٖ)هللا تعالى مستؤنؾ، أخبر بذلن على سبٌل الوعٌد والتهدٌد"

"إن الجنة ال ٌدخلها إال  : بعث منادٌا ٌنادي فً الناسأن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :وفً الصحٌح
 .(ٗ)"مإمنة" :وفً لفظ ،نفس مسلمة"

الدواوٌن ٌوم المٌامة ثبلثة: دٌوان ال ٌؽفره هللا، :"-ملسو هيلع هللا ىلص-لال -رضً هللا عنها-وعن عابشة
لدٌوان الذي ال ٌؽفر ؾ إن هللا ال ودٌوان ال ٌعبؤ هللا به شٌبا، ودٌوان ال ٌدعه هللا لشًء. فؤما ا

ٌؽفر أن ٌشرن به ولال:}إنه من ٌشرن باهلل فمد حرم هللا علٌه الجنة ومؤواه النار وما للظالمٌن 
 .(٘)من أنصار{"

ه" [، أي:"2ٕ :}َوَمؤَْواهُ النَّاُر{ ]المابدةلوله تعالى:   .(ٙ)وجعل النار ُمستَمَرَّ
 .(2)وجعل مؤواه النار" لال أبو حٌان:"

 .(1)لال السمرلندي:" ٌعنً: مصٌره إلى النار"
وهو العبادة  -وذلن ألنه سوى الخلك بالخالك، وصرؾ ما خلمه هللا له  لال السعدي:" 

 .(5)لؽٌر من هً له، فاستحك أن ٌخلد فً النار" -الخالصة 
مٌن ألنفسهم وما للظال [، أي:"2ٕ :}َوَما ِللظَّاِلِمٌَن ِمْن أَْنَصاٍر{ ]المابدةلوله تعالى: 

 .(ٓٔ)بشركهم باهلل من نصٌر ٌنصرهم "
 .(ٔٔ)وما له عند هللا ناصر وال معٌن وال منمذ مما هو فٌه" :أي لال ابن كثٌر:" 

 .(ٕٔ)ٌنصرونهم فٌدخلونهم الجنة أو ٌخلصونهم من النار" لال الشوكانً:"
 .(ٖٔ)ٌنمذونهم من عذاب هللا، أو ٌدفعون عنهم بعض ما نزل بهم" لال السعدي:" 

 .(ٗٔ)لال السمرلندي:" ٌعنً: لٌس للمشركٌن من مانع ٌمنعهم من العذاب"
من كبلم هللا على أنهم ظلموا وعدلوا عن سبٌل الحك فٌما ٌمولوا  لال الزمخشري:أي:" 

على عٌسى علٌه السبلم، فلذلن لم ٌساعدهم علٌه ولم ٌنصر لولهم رده وأنكره، وإن كانوا 
داره. أو من لول عٌسى علٌه السبلم، على معنى: وال ٌنصركم معظمٌن له بذلن ورافعٌن من مم

                                                           

 .ٖٙٙ/ٔالكشاؾ: (ٔ)
 .2ٖ/ٕفتح المدٌر: (ٕ)
 .5ٕٖ/ٗالبحر المحٌط: (ٖ)
 .(ٔٔٔصحٌح مسلم برلم )(ٗ)
 .(ٕٓٗ/ٙالمسند )(٘)
 .ٕٓٔالتفسٌر المٌسر:(ٙ)
 .5ٕٖ/ٗالبحر المحٌط: (2)
 .1ٓٗ/ٔبحر العلوم: (1)
 .5ٖٔتفسٌر السعدي: (5)
 ٙٙٔ/ٙتفسٌر المراؼً:(ٓٔ)
 .1٘ٔ/ٔتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .2ٖ/ٕفتح المدٌر: (ٕٔ)
 .5ٖٔتفسٌر السعدي: (ٖٔ)
 .1ٓٗ/ٔبحر العلوم: (ٗٔ)
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أحد فٌما تمولون وال ٌساعدكم علٌه الستحالته وبعده عن المعمول. أو وال ٌنصركم ناصر فً 
 .(ٔ)اآلخرة من عذاب هللا"

ظاهره أنه من كبلم عٌسى، أخبرهم أنه من تجاوز ووضع الشًء ؼٌر  لال أبو حٌان:" 
وال مساعد فٌما افترى وتمول، وفً ذلن ردع لهم عما انتحلوه فً حمهم  موضعه فبل ناصر له،

من دعوى أنه إله، وأنه ظلم إذ جعلوا ما هو مستحٌل فً العمل واجبا ولوعه، أو فبل ناصر له 
وال منجً من عذاب هللا فً اآلخرة. وٌحتمل أن ٌكون من كبلم هللا تعالى، أخبر أنهم ظلموا 

 .(ٕ)عٌسى وتمولهم علٌه، فبل ناصر لهم على ذلن"وعدلوا عن الحك فً أمر 
 الفوابد:

 تمرٌر كفر النصارى بمولهم المسٌح هو هللا. -ٔ
 تمرٌر عبودٌة عٌسى علٌه السبلم لربه تعالى. -ٕ
بٌان الشرن الوخٌم الذي حذر هللا منه عباده وأنكرته الرسل على أممهم وحكم هللا على أهله -ٖ

 من دخول الجنة دار األبرار.بالخلود فً النار وحرمانهم 
َ ال ٌَْؽِفُر أَْن ٌُْشَرَن  -ٗ أن أعظم ما ٌتمى: الشرن؛ ألنه الذنب الذي ال ٌؽفر كما لال تعالى: }إِنَّ َّللاَّ

[، وحرم هللا على من أشرن به فً عبادته الجنة 1ٗبِِه َوٌَْؽِفُر َما ُدوَن َذِلَن ِلَمْن ٌََشاُء{ ]النساء: 
ٌِْه اْلَجنَّةَ َوَمؤَْواهُ النَّاُر{ ]المابدة: من اآلٌة كما لال: }إِنَّهُ  ُ َعل َم َّللاَّ ِ فَمَْد َحرَّ  [.2َٕمْن ٌُْشِرْن بِاّللَّ

وفً الحدٌث عن أنس عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: لال هللا تعالى: "أنا أهل أن أتمى فمن اتمانً فلم 
 .(ٖ)ٌجعل معً إلها آخر فؤنا أهل أن أؼفر له"

ً صحٌح مسلم عن جابر أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: "من لمً هللا ال ٌشرن به شٌبا دخل وف
 .(ٗ)الجنة، ومن لمٌه ٌشرن به شٌبا دخل النار"

 .(٘)فً البخاري عن ابن مسعود عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص: "من مات وهو ٌدعوا هلل ندا دخل النار"
"ٌحبس الناس ٌوم المٌامة بمٌع واحد فٌنادي  :لال معاذ بن جبل عن ابن أبً حاتم أخرج

من  :أٌن المتمون فٌمومون فً كنؾ من الرحمن ال ٌحتجب هللا منهم وال ٌستتر، لٌل :مناد
 . (ٙ)لوم اتموا الشرن وعبادة األوثان وأخلصوا هلل العبادة فٌمرون إلى الجنة " :المتمون؟ لال

 أن الجنة محرمة على الكفار، لموله تعالى: }إنه من ٌشرن باهلل فمد حرم هللا علٌه الجنة ومؤواه-٘
 النار{.

ولوله: }إن الذٌن كذبوا بآٌاتنا واستكبروا عنها ال تفتح لهم أبواب السماء وال ٌدخلون 
ٌِْه َوَسلَّم َ الذي أمر ٓٗ :الجنة حتى ٌلج الجمل فً سم الخٌاط{ ]األعراؾ ُ َعلَ [، وكموله َصلَّى َّللاَّ

 .(2)الذي أمر بالمناداة به ٌوم حنٌن: "إنه ال ٌدخل الجنة إال نفس مسلمة"
وٌكفً فً ذلن لوله تعالى: }إن هللا ال ٌؽفر أن ٌشرن به وٌؽفر ما دون ذلن لمن ٌشاء{ 

[، فإننا نعلم بالضرورة أن من دخل الجنة فمد ؼفر هللا له وعلى العكس، ولذلن لال 1ٗ :]النساء
ثم لال:  « " .ال إله إال هللا»"وال ٌدخل الجنة إال أهل التوحٌد وهم أهل :شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة

"ولكن ال ٌعذب هللا أحدا حتى ٌبعث إلٌه رسوال وكما أنه ال ٌعذبه فبل ٌدخل الجنة إال نفس مسلمة 
 .(1)مإمنة وال ٌدخلها مشرن وال مستكبر عن عبادة ربه

                                                           

 .ٖٙٙ/ٔالكشاؾ: (ٔ)
 .5ٕٖ/ٗالبحر المحٌط: (ٕ)
لٌس بالموي فً الحدٌث لد تفرد بهذا الحدٌث ( ولال: هذا حدٌث حسن ؼرٌب، وسهٌل 1ٕٖٖرواه الترمذي )(ٖ)

 .عن ثابت
 .(5ٖبرلم )(ٗ)
 .(52ٗٗبرلم )(٘)
 .ٖٔٔ-ٖٓٔ/ٔالدر المنثور: (ٙ)
( عن أبً هرٌرة وله مثله عن عمر بلفظ: " ... إال المإمنون"، وله 2ٗ/  ٔٓأخرجه البخاري ومسلم )(2)

 .5ٖٙشواهد فانظر :إرواء الؽلٌل: 
 .22ٗ – 2ٙٗ/  ٗٔالمجموع:  (1)

https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11970
https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11970
https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=32
https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=32
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 المرآن

َ ثَاِلُث ثَََلثٍَة َوَما ِمْن إِلٍَه إَِّله إِلَهٌ وَ  ا ٌَمُولُوَن }لَمَْد َكفََر الهِذٌَن لَالُوا إِنه َّللاه اِحٌد َوإِْن لَْم ٌَْنتَُهوا َعمه
 [7ٖ :({ ]المائدة7ٖلٌَََمسهنه الهِذٌَن َكفَُروا ِمْنُهْم َعَذاٌب أَِلٌٌم )

 التفسٌر:
لمد كفر من النصارى من لال: إنَّ هللا مجموع ثبلثة أشٌاء: هً األب، واالبن، وروح المدس. أما 

للناس سوى معبود واحد، لم ٌلد ولم ٌولد، وإن لم ٌنته أصحاب َعِلَم هإالء النصارى أنه لٌس 
 هذه الممالة عن افترابهم وكذبهم لٌُِصٌبَنَّهم عذاب مإلم موجع بسبب كفرهم باهلل.

َ ثَاِلُث ثبََلثٍَة{ ]المابدةلوله تعالى:  لمد كفر من  [، أي:"2ٖ :}لَمَْد َكفََر الَِّذٌَن لَالُوا إِنَّ َّللاَّ
 .(ٔ)ال: إنَّ هللا مجموع ثبلثة أشٌاء: هً األب، واالبن، وروح المدس"النصارى من ل

 .(ٕ)النصارى، ٌمولون: إن هللا ثالث ثبلثة، وكذبوا" لال مجاهد:" 
تفرلت بنوا إسرابٌل ثبلث فرق فً عٌسى فمالت فرلة: هو هللا،  وعن مجاهد أٌضا:" 

ولالت فرلة هو ابن هللا ولالت فرلة: هو عبد هللا، ورسوله وروحه، وهً الممتصدة، ومن مسلمة 
 .(ٖ)أهل الكتاب"

لالت النصارى: هو والمسٌح وأمه، فذلن لول هللا تعالى: }أَأَْنَت لُْلَت ِللنَّاِس  لال السدي:" 
ِ{ ]سورة المابدة: اتَّ  ٌِْن ِمْن ُدوِن َّللاَّ ًَ إِلََه  .(ٗ)[ "ِٙٔٔخذُونًِ َوأُّمِ
هو لول الٌهود: عزٌر ابن هللا، ولول النصارى: المسٌح ابن هللا،  ولال أبو الصخر:" 

 .(٘)فجعلوا هلل تبارن وتعالى ثالث ثبلثة"
 .(2)والمسٌح ومرٌم" ، لالوا: هللا(ٙ)ٌعنى: الملكانٌٌن لال مماتل:" 
 .(1)عٌسى ومرٌم" :وذلن انهم جعلوا معه لال األخفش:" 
ُ واحُد ثبلثِة آلهة: هو  لال الواحدي:"  أَْي: ثالث ثبلثٍة من اآللهة والمعنى: أنَّهم لالوا: َّللاَّ

 .(5)والمسٌح ومرٌم فزعموا أنَّ اإِللهٌَّة مشتركة بٌن هإالء الثبلثة فكفروا بذلن"
وهذا أًٌضا خبر من هللا تعالى ذكره عن فرٌك آخر من اإلسرابٌلٌٌن الذٌن  لال الطبري:" 

وصؾ صفتهم فً اآلٌات لبل: أنه لما ابتبلهم بعد ِحْسبَانهم أنهم ال ٌُتبلون وال ٌفتنون، لالوا كفًرا 
بربهم وشرًكا: }هللا ثالث ثبلثة{، وهذا لوٌل كان علٌه جماهٌر النصارى لبل افتراق الٌعموبٌة 

ملكٌة والنَّسطورٌة، كانوا فٌما بلؽنا ٌمولون: اإلله المدٌم جوهر واحد ٌعم ثبلثة ألانٌم: أبًا والًدا وال
 .(ٓٔ)ؼٌر مولود، وابنًا مولوًدا ؼٌر والد، وزوًجا متتبَّعة بٌنهما"

                                                           

 .ٕٓٔالتفسٌر المٌسر:(ٔ)
 .21ٔٔ/ٗ(:صٗٗٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .25ٔٔ/ٗ(:ص٘ٗٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .1ٖٗ/ٓٔ(:ص5ٕٕٗٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .25ٔٔ/ٗ(:ص2ٗٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
ملكانٌة. لالوا: إن الكلمة الملكانٌة:: أصحاب ملكا الذي ظهر بؤرض الروم واستولى علٌها. ومعظم الروم (ٙ)

اتحدت بجسد المسٌح، وتدرعت بناسوته. وٌعنون بالكلمة: ألنوم العلم، وٌعنون بروح المدس ألنوم الحٌاة، وال 
ٌسمون العلم لبل تدرعه ابنا، بل المسٌح مع ما تدرع به ابن، فمال بعضهم إن الكلمة مازجت جسد المسٌح، كما 

 ٌمازج الخمر أو الماء اللبن.
رحت الملكانٌة بؤن الجوهر ؼٌر األلانٌم، وذلن كالموصوؾ والصفة وعن هذا صرحوا بإثبات التثلٌث وص

َ ثَاِلُث ثبَلثٍَة{]المابدة: [، ولالت الملكانٌة: إن المسٌح ناسوت 2ٖوأخبر عنهم المرآن }لَمَْد َكفََر الَِّذٌَن لَالُوا إِنَّ َّللاَّ
زلً، ولد ولدت مرٌم علٌها السبلم إلها أزلٌا، والمتل والصلب ولع كلً، ال جزبً، وهو لدٌم أزلً، من لدٌم أ

على الناسوت والبلهوت معا. وأطلموا لفظ األبوة والبنوة على هللا عز وجل وعلى المسٌح ...".]انظر: الملل 
 [.2ٕ/ٕوالنحل:

 .5٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .1ٕٙ/ٔمعانً المرآن: (1)
 .ٖٖٓالوجٌز: (5)
 .1ٕٗ-1ٔٗ/ٓٔر الطبري:تفسٌ (ٓٔ)
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والملكٌة، فهم الذٌن ٌمولون أب وابن وروح  (ٔ)أخبر عن النسطورٌة لال الراؼب:" 
 .(ٕ)المدس فٌجعلون هللا أحد األلانٌم الثبلثة، ومن أن هللا هو واحد وهو سبب الموجودات"

، وفٌه إضمار معناه: ثالث ثبلثة آلهة، ألنهم ٌمولون: (ٖ)ٌعنً: المرلوسٌة لال البؽوي:" 
احد من هإالء إله فهم ثبلثة آلهة، ٌبٌن هذا اإللهٌة مشتركة بٌن هللا تعالى ومرٌم وعٌسى، وكل و

 ،[ٙٔٔلوله عز وجل للمسٌح: }أأنت للت للناس اتخذونً وأمً إلهٌن من دون هللا{ ]المابدة: 
ومن لال: إن هللا ثالث ثبلثة ولم ٌرد به اإللهٌة ال ٌكفر، فإن هللا ٌمول:}ما ٌكون من نجوى ثبلثة 

بً ملسو هيلع هللا ىلص ألبً بكر رضً هللا عنه: "ما ظنن باثنٌن هللا ولال الن ،[2إال هو رابعهم{]المجادلة: 
 .(٘)"(ٗ)«ثالثهما

لال أبن عطٌة:" هذه اآلٌة إخبار مإكد كالذي لبله، وهو عن هذه الفرلة الناطمة بالتثلٌث  
وهً فٌما ٌمال الملكٌة وهم فرق منهم النسطورٌة وؼٌرهم، وال معنى لذكر ألوالهم فً كتاب 

إنما الحك أنهم على اختبلؾ أحوالهم كفار من حٌث جعلوا فً األلوهٌة عددا ومن حٌث تفسٌر، 
 .(ٙ)جعلوا لعٌسى علٌه السبلم حكما إلهٌا"

وهذا من ألوال النصارى المنصورة عندهم، زعموا أن هللا ثالث ثبلثة:  لال السعدي:" 
 هللا، وعٌسى، ومرٌم، تعالى هللا عن لولهم علوا كبٌرا.

دلٌل على للة عمول النصارى، كٌؾ لبلوا هذه الممالة الشنعاء، والعمٌدة المبٌحة؟!  وهذا أكبر
 .(2)كٌؾ اشتبه علٌهم الخالك بالمخلولٌن ؟! كٌؾ خفً علٌهم رب العالمٌن؟!"

أحمد بن أبً الحواري، لال أبو سلٌمان الدارانً: "ٌا أحمد وهللا ما حرن ألسنتهم عن 
 .(1)شاء ألخذ من ألسنتهم"بمولهم ثالث ثبلثة إال هو ولو 

 فً تفسٌر لول النصارى ثالث ثبلثة طرٌمان:  لال الرازي:"
األول: لول بعض المفسرٌن، وهو أنهم أرادوا بذلن أن هللا ومرٌم وعٌسى آلهة ثبلثة، والذي 

[ ٌٙٔٔإكد ذلن لوله تعالى للمسٌح أأنت للت للناس اتخذونً وأمً إلهٌن من دون هللا ]المابدة: 
ثالث ثبلثة أي أحد ثبلثة آلهة، أو واحد من ثبلثة آلهة، والدلٌل على أن المراد ذلن لوله  فموله

                                                           

النسطورٌة: أصحاب نسطور الحكٌم الذي ظهر فً زمان المؤمون، وتصرؾ فً األناجٌل بحكم رأٌه.  (ٔ)
وإضافته إلٌهم إضافة المعتزلة إلى هذه الشرٌعة. لال: إن هللا تعالى واحد، ذو ألانٌم ثبلثة: الوجود، والعلم، 

ت، وال هً هو. واتحدت الكلمة بجسد عٌسى علٌه السبلم، ال على والحٌاة. وهذه األلانٌم لٌست زابدة على الذا
طرٌك االمتزاج كما لالت الملكانٌة، وال على طرٌك الظهور به كما لالت الٌعموبٌة، ولكن كإشراق الشمس فً 

 كوة على بلورة. وكظهور النمش فً الشمع إذا طبع بالخاتم.
بً هاشم من المعتزلة، فإنه ٌثبت خواص مختلفة لشًء وأشبه المذاهب بمذهب نسطور فً األلانٌم: أحوال أ

واحد، وٌعنً بموله: واحد، ٌعنً اإلله. لال هو واحد بالجوهر، أي لٌس هو مركبا من جنسٌن بل هو بسٌط 
وواحد. وٌعنى بالحٌاة والعلم ألنومٌن جوهرٌن، أي أصلٌن مبدأٌن للعالم. ثم فسر العلم بالنطك، والكلمة. وٌرجع 

ه إلى إثبات كونه تعالى موجودا، حٌا، ناطما كما تمول الفبلسفة فً حد اإلنسان، إال أن هذه المعانً منتهى كبلم
 تتؽاٌر فً اإلنسان لكونه جوهرا مركبا، وهو جوهر بسٌط ؼٌر مركب.

لعلم وبعضهم ٌثبت هلل تعالى صفات أخر بمنزلة المدرة واإلرادة ونحوهما. ولم ٌجعلوها ألانٌم كما جعلوا الحٌاة وا
 ألنومٌن.

ومنهم من أطلك المول بؤن كل واحد من األلانٌم الثبلثة: حً، ناطك، إله. وزعم البالون أن اسم اإلله ال ٌطلك 
 على كل واحد من األلانٌم.

وزعموا أن االبن لم ٌزل متولدا من اآلب، وإنما تجسد واتحد بجسد المسٌح حٌن ولد.]انظر: الملل 
 [.5ٕ/ٕوالنحل:

 .5ٓٗ/٘راؼب األصفهانً:تفسٌر ال (ٕ)
 .ٖٓٙ/ٔوٌمال لهم الملكانٌة. انظر: بحر العلوم:(ٖ)
 .ٕٖ٘/  1أخرجه البخاري فً التفسٌر، سورة التوبة، باب "ثانً اثنٌن إذ هما فً الؽار ... " (ٗ)
 .1ٕ/ٖتفسٌر البؽوي: (٘)
 .ٕٕٕ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٙ)
 .5ٖٕتفسٌر السعدي: (2)
 .25ٔٔ/ٗ(:ص1ٗٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
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تعالى فً الرد علٌهم وما من إله إال إله واحد وعلى هذا التمدٌر ففً اآلٌة إضمار، إال أنه حذؾ 
بلثة إذا ذكر اآللهة ألن ذلن معلوم من مذاهبهم، لال الواحدي وال ٌكفر من ٌمول: إن هللا ثالث ث

لم ٌرد به ثالث ثبلثة آلهة، فإنه ما من شٌبٌن إال وهللا ثالثهما بالعلم، لموله تعالى: ما ٌكون من 
 [ .2نجوى ثبلثة إال هو رابعهم وال خمسة إال هو سادسهم ]المجادلة: 

والطرٌك الثانً: أن المتكلمٌن حكوا عن النصارى أنهم ٌمولون: جوهر واحد، ثبلثة ألانٌم أب، 
ن، وروح المدس، وهذه الثبلثة إله واحد، كما أن الشمس اسم ٌتناول المرص والشعاع واب

والحرارة، وعنوا باألب الذات، وباالبن الكلمة، وبالروح الحٌاة، وأثبتوا الذات والكلمة والحٌاة، 
ولالوا: إن الكلمة التً هً كبلم هللا اختلطت بجسد عٌسى اختبلط الماء بالخمر، واختبلط الماء 

 باللبن، وزعموا أن األب إله، واالبن إله، والروح إله، والكل إله واحد.
واعلم أن هذا معلوم البطبلن ببدٌهة العمل، فإن الثبلثة ال تكون واحدا، والواحد، ال ٌكون 

 .(ٔ)ثبلثة، وال ٌرى فً الدنٌا ممالة أشد فسادا وأظهر بطبلنا من ممالة النصارى"
أما َعِلَم هإالء النصارى أنه  [، أي:"2ٖ :ٍه إِالَّ إِلَهٌ َواِحٌد{ ]المابدة}َوَما ِمْن إِلَ لوله تعالى: 

 .(ٕ)لٌس للناس سوى معبود واحد، لم ٌلد ولم ٌولد"
 .(ٖ)تكذٌبا لمولهم }وما من إله إال إله واحد{" -عز وجل -ٌمول هللا لال مماتل:" 
ٌمول: ما لكم معبود، أٌها الناس، إال معبود واحد، وهو الذي لٌس بوالد  لال الطبري:" 

 .(ٗ)لشًء وال مولود، بل هو خالك كل والد ومولو"
وما إله لط فً الوجود إال إله موصوؾ بالوحدانٌة ال ثانى  لال الزمخشري:المعنى: " 

 .(٘)له، وهو هللا وحده ال شرٌن له"
نه لٌس فً الوجود ذات واجب مستحك للعبادة من حٌث أي: والحال أ لال ابو السعود:" 

 .(ٙ)إنه مبدأ جمٌع الموجودات إال إله موصوؾ بالوحدانٌة متعال عن لبول الشركة"
أي: لٌس فً الوجود إال هللا سبحانه، وهذه الجملة حالٌة، والمعنى: لالوا  لال الشوكانً:" 

لوله: من إله لتؤكٌد االستؽراق المستفاد من  تلن الممالة، والحال أنه ال موجود إال هللا، ومن فً
 .(2)النفً"

: }وما من إله إال إله واحد{ -رادا علٌهم وعلى أشباههم -لال السعدي:" لال تعالى 
متصؾ بكل صفة كمال، منزه عن كل نمص، منفرد بالخلك والتدبٌر، ما بالخلك من نعمة إال 

 .(1)ٌمول الظالمون علوا كبٌرا" منه. فكٌؾ ٌجعل معه إله ؼٌره؟ " تعالى هللا عما
ا ٌَمُولُوَن{ ]المابدةلوله تعالى:  وإن لم ٌنته أصحاب هذه  [، أي:"2ٖ :}َوإِْن لَْم ٌَْنتَُهوا َعمَّ

 .(5)الممالة عن افترابهم وكذبهم"
 .(ٓٔ)من الشرن"لال مماتل:" 
 .(ٔٔ)أي ٌكفوا عن المول بالتثلٌث" لال المرطبً:" 
ٌمول: إن لم ٌنتهوا لابلو هذه الممالة عما ٌمولون من لولهم: هللا ثالث  لال الطبري:" 

 .(ٕٔ)ثبلثة"

                                                           

 .5ٓٗ-1ٓٗ/ٕٔمفاتٌح الؽٌب: (ٔ)
 .ٕٓٔالتفسٌر المٌسر:(ٕ)
 .5٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .1ٕٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٗٙٙ/ٔالكشاؾ: (٘)
 .ٙٙ/ٖتفسٌر أبً السعود: (ٙ)
 .2ٖ/ٕفتح المدٌر: (2)
 .5ٖٕتفسٌر السعدي: (1)
 .ٕٓٔالتفسٌر المٌسر:(5)
 .5٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .ٕٓ٘/ٙتفسٌر المرطبً: (ٔٔ)
 .1ٕٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
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لٌُِصٌبَنَّهم عذاب  [، أي:"2ٖ :}لٌَََمسَّنَّ الَِّذٌَن َكفَُروا ِمْنُهْم َعَذاٌب أَِلٌٌم{ ]المابدةلوله تعالى: 
 .(ٔ)مإلم موجع بسبب كفرهم باهلل"

 .(ٕ)جع"}عذاب ألٌم{: مو لال أبو العالٌة:" 
 .(ٖ)ٌعنً: وجٌع، والمتل بالسٌؾ والجزٌة على من بمً منهم عموبة" لال مماتل:" 
 .(ٗ)لٌمسنهم عذاب ألٌم فً الدنٌا واآلخرة" لال المرطبً:" 
 .(٘)هددهم إن لم ٌنتهوا ٌعذبون" لال الراؼب:" 
 .(ٙ)معنى }الذٌن كفروا منهم{:الذٌن ألاموا على هذا الدٌن وهذا المول" لال الزجاج:" 
ٌمول: لٌمسن الذٌن ٌمولون هذه الممالة، والذٌن ٌمولون الممالة  لال الطبري:" 

األخرى:"هو المسٌح ابن مرٌم"، ألن الفرٌمٌن كبلهما كفرة مشركون، فلذلن رجع فً الوعٌد 
سنَّهم عذاٌب ألٌم، ألن ذلن لو لٌل كذلن، صار الوعٌد من هللا بالعذاب إلى العموم،  ولم ٌمل:لٌم

ا لمابل المول الثانً، وهم المابلون:}هللا ثالث ثبلثة{، ولم ٌدخل فٌهم المابلون:  تعالى ذكره خاصًّ
المسٌح هو هللا، فعّم بالوعٌد تعالى ذكره كلَّ كافر، لٌعلم المخاطبون بهذه اآلٌات أّن وعٌد هللا لد 

 .(2)الفرٌمٌن من بنً إسرابٌل، ومن كان من الكفار على مثل الذي هم علٌه" شمل كبل
المعنى: لٌمسن الذٌن كفروا من النصارى خاصة عذاب ألٌم أى نوع  لال الزمخشري:" 

شدٌد األلم من العذاب كما تمول: أعطنى عشرٌن من الثٌاب، ترٌد من الثٌاب خاصة ال من 
تناولها عشرون. وٌجوز أن تكون للتبعٌض، على معنى: ؼٌرها من األجناس التً ٌجوز أن ٌ

 .(1)لٌمسن الذٌن بموا على الكفر منهم، ألن كثٌرا منهم تابوا من النصرانٌة"
أي: لٌمسن الذٌن بموا منهم على الكفر، أو لٌمسن الذٌن كفروا من  لال البٌضاوي:" 

على أن العذاب على من  النصارى، وضعه موضع لٌمسنهم تكرٌرا للشهادة على كفرهم وتنبٌها
 .(5)دام على الكفر ولم ٌنملع عنه"

أي: وباهلل إن لم ٌنتهوا لمٌسنهم وإنما وضع موضع ضمٌرهم  لال أبو السعود:" 
الموصول لتكرٌر الشهادة علٌهم بالكفر فمن فً لوله تعالى }منهم{ بٌانٌة أو لٌمسن الذٌن بموا 

ٌة وإنما جًء بالفعل المنبىء عن الحدوث تنبٌها منهم على ما كانوا علٌه من الكفر فمن تبعٌض
على أن االستمرار علٌه بعد ورود ما ٌنحى علٌه بالملع من نص عٌسى علٌه السبلم وؼٌره 
وكفر جدٌد وؼلو زابد على ما كانوا علٌه من أصل الكفر، }عذاب ألٌم{ أي: نوع شدٌد األلم من 

 .(ٓٔ)العذاب "
عالى هإالء المابلٌن هذه العظٌمة بمس العذاب، وذلن ثم توعد تبارن وت لال ابن عطٌة:" 

 .(ٔٔ)وعٌد بعذاب الدنٌا من المتل والسبً وبعذاب اآلخرة بعد ال ٌفلت منه أحد منهم"
 الفوابد:

 إبطال التثلٌث فً عمٌدة النصارى وتمرٌر التوحٌد. -ٔ
 إبراء عٌسى ووالدته علٌهما السبلم من دعوى األلوهٌة للناس. -ٕ
عٌسى علٌه السبلم لٌس بابن هللا وال هو هللا، وال ثالث ثبلثة، بل هو عبد هللا ورسوله بٌان أن -ٖ

 أمه مرٌم، وجدته حنة، وجده عمران، من بٌت شرؾ وصبلح فً بنً إسرابٌل.
                                                           

 .ٕٓٔالتفسٌر المٌسر:(ٔ)
 .25ٔٔ/ٗ(:ص5ٗٙٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .5٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .ٕٓ٘/ٙتفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .5ٓٗ/٘تفسٌر الراؼب األصفهانً: (٘)
 .5ٙٔ/ٕمعانً المرآن: (ٙ)
 .1ٕٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٗٙٙ/ٔالكشاؾ: (1)
 .1ٖٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (5)
 .2ٙ/ٖتفسٌر أبً السعود: (ٓٔ)
 .ٕٕٕ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔٔ)
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التحذٌر من الؽلو، وهو تجاوز الحد وإعطاء الشًء أكثر من حمه أو الزٌادة فً ذمه، وحكمه -ٗ
الشرن وإلى حد البدعة وإلى حد الكفر لال هللا ـ تعالى ـ: }ٌَا أَْهَل ال ٌجوز ولد ٌصل إلى حد 

ِ إاِلَّ اْلَحكَّ إِنََّما اْلَمِسٌُح ِعٌَسى اْبُن َمْرٌَمَ  ِ  اْلِكتَاِب اَل تَْؽلُوا فًِ ِدٌنُِكْم َواَل تَمُولُوا َعلَى َّللاَّ َرُسوُل َّللاَّ
[، ولال ـ تعالى ـ: }لُْل ٌَا أَْهَل اْلِكتَاِب اَل تَْؽلُوا فًِ 2ٔٔ :]النساء َوَكِلَمتُهُ أَْلمَاَها إِلَى َمْرٌََم َوُروٌح{

َّبِعُوا أَْهَواَء لَْوٍم لَْد َضلُّوا ِمْن لَْبُل َوأََضلُّوا َكثًٌِرا َوَضلُّوا َعْن َسوَ  ٌَْر اْلَحّكِ َواَل تَت اِء السَّبٌِِل{ ِدٌنُِكْم َؼ
الٌهود والنصارى فالٌهود ؼلوا وزادوا فً ذم عٌسى  [، وأهل الكتاب المراد بهم22 :]المابدة

ً فؤوصلوه إلى منزلة  حتى وصل بهم األمر أن جعلوه ولد بؽً، والنصارى ؼلوا فٌه مدحا
األلوهٌة وجعلوه معبوداً لهم هو وأمه وجعلوا هللا ثالث ثبلثة تعالى هللا وتمدس عما ٌمول 

َ ثَاِلُث ثبََلثٍَة َوَما ِمْن إِلٍَه إاِلَّ إِلَهٌ  الظالمون علواً كبٌراً. لال ـ تعالى ـ: }لَمَدْ  َكفََر الَِّذٌَن لَالُوا إِنَّ َّللاَّ
 [. 2َٖواِحٌد{]المابدة:

ولد أدى الؽلو فً الصالحٌن ومجاوزة الحد بهم درجتهم إلى أن عبدوا من دون هللا 
ً آدم كما حصل وصار ذلن سبباً لهبلن العابدٌن والؽالٌن، والؽلو سبب أول شرن حصل فً بن

من لوم نوح فهم أول من أحدث الشرن ونوح علٌه السبلم أول رسول أرسل بالدعوة إلى توحٌد 
 هللا واإلنذار والتحذٌر عن الشرن.

لَاَل ٌَا  (ٔ)لال ـ تعالى ـ: }إِنَّا أَْرَسْلنَا نُوًحا إِلَى لَْوِمِه أَْن أَْنِذْر لَْوَمَن ِمْن لَْبِل أَْن ٌَؤْتٌَُِهْم َعَذاٌب أَِلٌمٌ 
َ َواتَّمُوهُ َوأَِطٌعُوِن{ ]نوحٕ)لَْوِم إِنًِّ لَُكْم نَِذٌٌر ُمبٌٌِن  [، فاستمر لومه فً ٖ -ٔ:(أَِن اْعبُُدوا َّللاَّ

}َولَالُوا  :كفرهم وعنادهم وتمسكهم بعباداتهم الشركٌة وتواصوا فٌما بٌنهم بالبماء على معبوداتهم
 [.ٖٕ :ُرنَّ َودًّا َواَل ُسَواًعا َواَل ٌَؽُوَث َوٌَعُوَق َونَْسًرا{ ]نوحاَل تََذُرنَّ آِلَهتَُكْم َواَل تَذَ 

لال ابن عباس: أسماء رجال صالحٌن من لوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشٌطان إلى 
لومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التً كانوا ٌجلسون أنصاباً وسموها بؤسمابهم ففعلوا، فلم تعبد، 

 .(ٔ)سخ العلم عبدت "حتى إذا هلن أولبن وتن
 

 المرآن
ُ َؼفُوٌر َرِحٌٌم ) ِ َوٌَْستَْؽِفُرونَهُ َوَّللاه  [7ٗ :({ ]المائدة7ٗ}أَفَََل ٌَتُوبُوَن إِلَى َّللاه

 التفسٌر:
ا لالوا، وٌسؤلون هللا تعالى المؽفرة؟ وهللا  أفبل ٌرجع هإالء النصارى إلى هللا تعالى، وٌتوبون عمَّ

 التاببٌن، رحٌٌم بهم.تعالى متجاوز عن ذنوب 
ِ َوٌَْستَْؽِفُرونَهُ{ ]المابدةلوله تعالى:  أفبل ٌرجع هإالء  [، أي:"2ٗ :}أَفبََل ٌَتُوبُوَن إِلَى َّللاَّ

ا لالوا، وٌسؤلون هللا تعالى المؽفرة؟"  .(ٕ)النصارى إلى هللا تعالى، وٌتوبون عمَّ
 .(ٖ)لال مكً:" المعنى: أفبل ٌرجعون عن لولهم وٌستؽفرون منه" 
 .(ٗ)لال الماترٌدي:أي:" عن ممالتهم الشرن" 
لال الطبري:" أفبل ٌرجع هذان الفرٌمان الكافران، المابل أحدهما: إن هللا هو المسٌح ابن  

مرٌم، واآلخر المابل: إن هللا ثالث ثبلثة،عما لاال من ذلن، وٌتوبان مما لاال ونطما به من 
 .(٘)لاال"ربهما المؽفرة مما  كفرهما،  وٌسؤالن

أال ٌتوبون بعد هذه الشهادة المكررة علٌهم بالكفر. وهذا الوعٌد  لال الزمخشري:أي:" 
 .(ٙ)الشدٌد مما هم علٌه. وفٌه تعجب من إصرارهم"

                                                           

 (.5ٕٓٗرواه البخاري) (ٔ)
 .ٕٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٔٗٔ/ٖالهداٌة إى بلوغ النهاٌة: (ٖ)
 .ٙٙ٘/ٖتفسٌر الماترٌدي: (ٗ)
 .1ٗٗ-1ٖٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٗٙٙ/ٔالكشاؾ: (ٙ)
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أي: أفبل ٌتوبون باالنتهاء عن تلن العمابد واأللوال الزابؽة وٌستؽفرونه  لال البٌضاوي:" 
 .(ٔ)ل بعد هذا التمرٌر والتهدٌد"بالتوحٌد والتنزٌه عن االتحاد والحلو

مع هذا الذنب  ،وهذا من كرمه تعالى وجوده ولطفه ورحمته بخلمه لال ابن كثٌر:" 
فكل من تاب إلٌه تاب  ،ٌدعوهم إلى التوبة والمؽفرة ،العظٌم وهذا االفتراء والكذب واإلفن

 .(ٕ)علٌه"
تمرٌر وتوبٌخ، أي فلٌتوبوا إلٌه ولٌسؤلوه ستر ذنوبهم، والمراد الكفرة  لال المرطبً:" 

 .(ٖ)منهم"
لفظه لفظ االستفهام والمراد به األمر فكؤنه لال: توبوا إلى هللا، وكذلن  لال السمرلندي:" 

 .(ٗ)[، ٌعنً: اصبروا"ٕٓ :كل ما ٌشبه هذا فً المرآن، مثل لوله: }أَتَْصبُِروَن { ]الفرلان
 .(٘)أرشدهم إلى التوبة واإلسبلم" لسمعانً:"لال ا 
ُ َؼفُوٌر َرِحٌٌم{ ]المابدةلوله تعالى:  وهللا تعالى متجاوز عن ذنوب  [، أي:"2ٗ :}َوَّللاَّ

 .(ٙ)التاببٌن، رحٌٌم بهم"
لال الطبري:أي:"}وهللا ؼفور{، لذنوب التاببٌن من خلمه، المنٌبٌن إلى طاعته بعد  

بوله توبتَهم ومراجعتهم إلى ما ٌحّب مما ٌكره، فٌصفح بذلن من معصٌتهم، }رحٌم{ بهم، فً ل
 .(2)فعلهم عما سلَؾ من أجرامهم لبل ذلن"

}إِْن ٌَْنتَُهوا ٌُْؽفَْر  :-تعالى  -لال الماترٌدي:أي:" فإن فعلوا فإن هللا ؼفور رحٌم؛ كموله  
 .(1)[ "1ٖ :لَُهْم َما لَْد َسلََؾ{ ]األنفال

 .(5)ٌؽفر لهإالء إن تابوا ولؽٌرهم" لال الزمخشري:أي:" 
 .(ٓٔ)ٌؽفر لهم وٌمنحهم من فضله إن تابوا" لال البٌضاوي:" 
وصؾ نفسه بالؽفران والرحمة استجبلبا للتاببٌن وتؤنٌسا لهم لٌكونوا  لال ابن عطٌة:" 

 .(ٔٔ)على ثمة من االنتفاع بتوبتهم"
 الفوابد:

 ون.فتح باب التوبة فً وجه النصارى لو أنهم ٌتوب-ٔ
أن هللا واسع الرحمة عظٌم المؽفرة ٌمبل التوبة من عباده وٌؽفر لهم ما فرط من الزالت إذا  -ٕ

 هم آمنوا وأحسنوا واتموا وعملوا الصالحات.
أن الرجوع إلى الحك شرؾ وفضٌلة، بل واجب وفرٌضة، أما التمادي فً الباطل فهو ذل  -ٖ

ٌتوب على التاببٌن، وٌؽفر  -سبحانه-وهللا  وهوان واستكبار عن الحك وسٌر فً ركاب الشٌطان،
زالت المذنبٌن، إذا صدلوا فً التوبة إلٌه، كما لال هللا سبحانه: }لُْل ِللَِّذٌَن َكفَُروا إِْن ٌَْنتَُهوا ٌُْؽفَْر 

ِ َوٌَْستَْؽِفُرونَهُ  ُ َؼفُوٌر  لَُهْم َما لَْد َسلَؾ{ اآلٌة.. ولال فً حك النصارى: }أَفبَل ٌَتُوبُوَن إِلَى َّللاَّ َوَّللاَّ
 .(ٕٔ)فٌما صح عنه: "اإلسبلم ٌهدم ما كان لبله" -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولال النبً  ،َرِحٌٌم{

                                                           

 .1ٖٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٔ)
 .1٘ٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٕٓ٘/ٙتفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .5ٓٗ/ٔبحر العلوم: (ٗ)
 .٘٘/ٕتفسٌر السمعانً: (٘)
 .ٕٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .1ٗٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٙٙ٘/ٖتفسٌر الماترٌدي: (1)
 .ٗٙٙ/ٔالكشاؾ: (5)
 .1ٖٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٓٔ)
 .ٕٕٕ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔٔ)
(، باب كون اإِلسبلم ٌهدم ما لبله ٔ، كتاب اإلٌمان )ٕٔٔ/ ٔمن حدٌث مطول أخرجه مسلم فً الصحٌح (ٕٔ)

 .(ٕٔٔ/ 5ٕٔ(، الحدٌث )ٗ٘وكذا الهجرة والحج )
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؛ وما تضمناه من صفة، «الرحٌم»، و«الؽفور»ومنها: إثبات هذٌن االسمٌن الكرٌمٌن:  -ٗ
 وفعل.

 .(ٔ)المبالؽة فً الكثرة: هو الذي تكثر منه المؽفرة. وبناء فعول: بناء «الؽفور»فـ 
، معناه: الستار لذنوب عباده (ٕ)«الؽفار»: أن "«الؽفور»، و«الؽفار»والفرق بٌن صٌؽتً: 

الذنوب : منصرفا إلى مؽفرة «الؽفور»فً الدنٌا بؤن ال ٌهتكهم وال ٌشٌدهما علٌهم، وٌكون معنى 
 .(ٖ)فً اآلخرة، والتجاوز عن العموبة فٌها"

 .(ٗ) الرحمة الواسعة التً وسعت كل شًءأي: ذو  «:الرحٌم»و 
، وهو (٘): أي الموصل للرحمة من ٌشاء من عباده"«الرحٌم» لال الشٌخ ابن عثٌمٌن:" 
صٌؽة مبالؽة، أو صفة مشبهة من الرحمة؛ والرحمة صفة من صفات هللا سبحانه وتعالى "

تجدد من ٌرحمه هللا صفة الذاتٌة الفعلٌة؛ فهً باعتبار أصل ثبوتها هلل صفة ذاتٌة؛ وباعتبار 
فعلٌة؛ ولهذا علمها هللا سبحانه وتعالى بالمشٌبة فً لوله تعالى: }ٌعذب من ٌشاء وٌرحم من 

واألصح أن نسمٌهم -وأهل التؤوٌل ، [، فهً صفة حمٌمٌة ثابتة هلل عز وجلٌٕٔشاء{ ]العنكبوت: 
 إحسانه؛ أو إرادة ٌمولون: إن الرحمة ؼٌر حمٌمٌة؛ وأن المراد برحمة هللا -أهل التحرٌؾ

اإلحسان؛ فٌفسرونها إما باإلرادة؛ وإما بالفعل؛ وهذا ال شن أنه خطؤ؛ وحجتهم: أنهم ٌمولون: إن 
الرحمة رلة، ولٌن؛ والرلة، واللٌن ال تناسبان عظمة الخالك سبحانه وتعالى؛ فنمول لهم: إن هذه 

وتعالى؛ وال تتضمن نمصاً؛ فهو  الرحمة رحمة المخلوق؛ أما رحمة الخالك فإنها تلٌك به سبحانه
 .(ٙ)ذو رحمة بالؽة، وسلطان تام؛ فبل ٌرد بؤسه عن الموم المجرمٌن"

 
 المرآن

ٌمَةٌ َكانَا ٌَؤُْكََلِن الطه  هُ ِصّدِ ُسُل َوأُمُّ عَاَم اْنُظْر }َما اْلَمِسٌُح اْبُن َمْرٌََم إَِّله َرُسوٌل لَْد َخلَْت ِمْن لَْبِلِه الرُّ
ٌَْؾ نُبٌَِّ   [7٘ :({ ]المائدة7ُ٘ن لَُهُم اْْلٌَاِت ثُمه اْنُظْر أَنهى ٌُْإفَُكوَن )َك
 التفسٌر:

ه لد َصدَّلت تصدٌمًا  ما المسٌح ابن مرٌم علٌه السبلم إال رسوٌل كمن تمدمه من الرسل، وأُمُّ
الى جازًما علًما وعمبل وهما كؽٌرهما من البشر ٌحتاجان إلى الطعام، وال ٌكون إلًها َمن ٌحتاج 

ل  حال هإالء الكفار. لمد وضحنا العبلماِت الدالةَ على  -أٌها الرسول-الطعام لٌعٌش. فتؤمَّ
وحدانٌتنا، وبُطبلن ما ٌَدَّعونه فً أنبٌاء هللا. ثم هم مع ذلن ٌَِضلُّون عن الحك الذي نَهدٌهم إلٌه، 

 ثم انظر كٌؾ ٌُصرفون عن الحك بعد هذا البٌان؟
ُسُل{ ]المابدة}َما اْلَمسِ لوله تعالى:  [، 2٘ :ٌُح اْبُن َمْرٌََم إاِلَّ َرُسوٌل لَْد َخلَْت ِمْن لَْبِلِه الرُّ

 .(2)ما المسٌح ابن مرٌم علٌه السبلم إال رسوٌل كمن تمدمه من الرسل" أي:"
أي: تمدمت لبله الرسل. ٌرٌد أنه لم ٌكن أول رسول أرسل فٌعجب  لال ابن لتٌبة:" 

 .(ٔ)منه"

                                                           

 .٘ٙ/ٔانظر: شؤن الدعاء: (ٔ)
لال الخطابً:" الؽفار: هو الذي ٌؽفر ذنوب عباده مرة بعد أخرى. كلما تكررت التوبة فً الذنب من العبد (ٕ)

 [. 1ٕ:]طه {وإنً لؽفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى}: -سبحانه-تكررت المؽفرة. كموله 
ً زببر الثوب ؼفرا وذلن لجنة الرأس: المؽفر، وبه سم 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
عٌونهم وٌمال: إن المؽفرة مؤخوذة من الؽفر:  ٌكشؾ أمر العبد لخلمه وال ٌهتن ستره بالعموبة التً تشهره فً

]شؤن  ."، ٌمال إنه إذا ذر علٌها دملها وأبراهاٌداوى به الجراح ض أهل اللؽة نبتوهو فٌما حكاه بع
 ، وانظر: اللسان وتاج العروس، مادة"ؼفر"[.ٖ٘-ٕ٘/ٔالدعاء:

 .٘ٙ/ٔشؤن الدعاء: (ٖ)
 .1ٗ، وشرح أسماء الحسنى فً ضوء الكتاب والسنة:11ٔ/ٔانظر:تفسٌر ابن عثٌمٌن: الفاتحة والبمرة: (ٗ)
 .٘/ٔتفسٌر ابن عثٌمٌن الفاتحة والبمرة: (٘)
 .ٖٕ٘-ٕٕ٘/ٕتفسٌر ابن عثٌمٌن:الفاتحة والبمرة: (ٙ)
 .ٕٓٔالتفسٌر المٌسر: (2)
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وأنه عبد من  ،له َسوٌَّة أمثاله من سابر المرسلٌن المتمدمٌن علٌه :أي لال ابن كثٌر:" 
ٌِْه َوَجعَْلنَاهُ َمثبَل ِلبَنًِ  :كما لال ،عباد هللا ورسول من رسله الكرام } إِْن ُهَو إاِل َعْبٌد أَْنعَْمنَا َعلَ

 .(ٕ)["5٘ :إِْسَرابٌَِل { ]الزخرؾ
ٌمَةٌ{ لوله تعالى:  هُ ِصّدِ ه لد َصدَّلت تصدٌمًا جازًما علًما  [، أي:"2٘ :]المابدة}َوأُمُّ وأُمُّ

 .(ٖ)وعمبل"
 ،مإمنة به مصدلة له. وهذا أعلى مماماتها فدل على أنها لٌست بنبٌة :أي لال ابن كثٌر:" 

ونبوة أم  ،ونبوة أم موسى ،كما زعمه ابن حزم وؼٌره ممن ذهب إلى نبوة سارة أم إسحاق
ٌْنَا إِلَى أُّمِ ُموَسى أَْن  :وبموله ،ب المبلبكة لسارة ومرٌمعٌسى استدالال منهم بخطا } َوأَْوَح

والذي علٌه الجمهور أن هللا لم ٌبعث نبًٌا إال  ،لالوا وهذا معنى النبوة ،[2 :أَْرِضِعٌِه { ]المصص
ٌِْهْم ِمْن أَْهِل اْلمَُرى {  :لال هللا تعالى ،من الرجال } َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن لَْبِلَن إاِل ِرَجاال نُوِحً إِلَ

 .(ٗ)اإلجماع على ذلن" ،رحمه هللا ،ولد حكى الشٌخ أبو الحسن األشعري ،[5ٓٔ :]ٌوسؾ
}وأمه{ مرٌم }صدٌمة{ أي: هذا أٌضا ؼاٌتها، أن كانت من الصدٌمٌن  لال السعدي:" 

الخلك رتبة بعد األنبٌاء. والصدٌمٌة، هً العلم النافع المثمر للٌمٌن، والعمل الذٌن هم أعلى 
الصالح. وهذا دلٌل على أن مرٌم لم تكن نبٌة، بل أعلى أحوالها الصدٌمٌة، وكفى بذلن فضبل 
وشرفا. وكذلن سابر النساء لم ٌكن منهن نبٌة، ألن هللا تعالى جعل النبوة فً أكمل الصنفٌن، فً 

ا لال تعالى: }وما أرسلنا من لبلن إال رجاال نوحً إلٌهم{ فإذا كان عٌسى علٌه السبلم الرجال كم
من جنس األنبٌاء والرسل من لبله، وأمه صدٌمة، فؤلي شًء اتخذهما النصارى إلهٌن مع 

 .(٘)هللا؟"
ولد استدل من لال: إن مرٌم علٌها السبلم لم تكن نبٌة بموله تعالى:}وأمه  لال المرطبً:" 

ٌمة{. للت: وفٌه نظر، فإنه ٌجوز أن تكون صدٌمة مع كونها نبٌة كإدرٌس علٌه السبلم، ولد صد
ما ٌدل على هذا. وهللا أعلم. وإنما لٌل لها صدٌمة لكثرة تصدٌمها  (ٙ)« آل عمران»مضى فً

 .(2)بآٌات ربها وتصدٌمها ولدها فٌما أخبرها به، عن الحسن وؼٌره"
وهما كؽٌرهما من البشر ٌحتاجان  [، أي:"2٘ :ِن الطَّعَاَم{ ]المابدة}َكانَا ٌَؤُْكبَل لوله تعالى: 

 .(1)إلى الطعام، وال ٌكون إلًها َمن ٌحتاج الى الطعام لٌعٌش"
 .(5)فلو كانا إلهٌن ما أكبل الطعام" لال مماتل:" 
أي إنما ٌعٌشان بالؽذاء كما ٌعٌش سابر اآلدمٌٌن، فكٌؾ ٌكون إلها من ال  لال الزجاج:" 

 .(ٓٔ)ٌمٌمه إال أكل الطعام"
فهما عبدان كسابر  ،وإلى خروجه منهما ،ٌحتاجان إلى التؽذٌة به :أي لال ابن كثٌر:" 

 علٌهم لعابن هللا المتتابعة إلى ٌوم ،الناس ولٌسا بإلهٌن كما زعمت فرق النصارى الجهلة
 .(ٔٔ)المٌامة"

لوله: }كانا ٌؤكبلن الطعام{ هذا من االختصار والكناٌة، وإنما نبه بؤكل  لال ابن لتٌبة:" 
الطعام على عالبته وعلى ما ٌصٌر إلٌه وهو الحدث؛ ألن من أكل الطعام فبل بد له من أن 

 .(ٔ)ٌحدث"
                                                                                                                                                                      

 .٘ٗٔؼرٌب المرآن: (ٔ)
 .1٘ٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٕٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5٘ٔ-1٘ٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .5ٖٕتفسٌر السعدي: (٘)
 .ٕٗاآلٌة:  (ٙ)
 .ٕٔ٘/ٙتفسٌر المرطبً: (2)
 .ٕٓٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .5٘٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .52ٔ/ٕمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .5٘ٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
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أنهما كانا أهل حاجٍة إلى ما ٌَْؽذُوهما وتموم به أبدانهما من المطاعم  لال الطبري:أي:" 
ألن المحتاج إلى  ،فؽٌُر كابٍن إلًها ،فإّن من كان كذلن ،والمشارب كسابر البشر من بنً آدم

دلٌٌل واضٌح على عجزه. والعاجز  ،الؽذاء لَِوامه بؽٌره. وفً لوامه بؽٌره وحاجته إلى ما ٌمٌمه
 .(ٕ)مربوبًا ال ربًّا"ال ٌكون إال 

ألن من احتاج إلى االؼتذاء بالطعام وما ٌتبعه من الهضم والنفض لم  لال الزمخشري:" 
 (ٖ)ٌكن إال جسما مركبا من عظم ولحم وعروق وأعصاب وأخبلط وأمزجة مع شهوة ولرم 

 .(ٗ)وؼٌر ذلن مما ٌدل على أنه مصنوع مإلؾ مدبر كؽٌره من األجسام"
فٌه أوضح الداللة على بطبلن لول  {،"كانا ٌؤكبلن الطعام  :}لال الجصاص: لوله 

النصارى فً أن المسٌح إله ألن من احتاج إلى الطعام فسبٌله سبٌل سابر العباد فً الحاجة إلى 
الصانع المدبر إذ كان من فٌه سمة الحدث ال ٌكون لدٌما ومن ٌحتاج إلى ؼٌره ال ٌكون لادرا ال 

ى لوله كانا ٌؤكبلن الطعام إنه كناٌة عن الحدث ألن كل من ٌؤكل ٌعجزه شًء ولد لٌل فً معن
الطعام فهو محتاج إلى الحدث ال محالة وهذا وإن كان كذلن فً العادة فإن الحاجة إلى الطعام 
والشراب وما ٌحتاج المحتاج إلٌهما من الجوع والعطش ظاهر الداللة على حدث المحتاج إلٌهما 

 .(٘)ٌه وأن ذلن ٌنفً كونه إلها ولدٌما"وعلى أن الحوادث تتعالب عل
ولال بعض المفسرٌن فً لوله:}كانا ٌؤكبلن الطعام{، إنه كناٌة عن  لال المرطبً:" 

 .(ٙ)الؽابط والبول. وفً هذا داللة على أنهما بشران"
ولوله: }كانا ٌؤكبلن الطعام{ دلٌل ظاهر على أنهما عبدان فمٌران،  لال السعدي:" 

محتاجان كما ٌحتاج بنو آدم إلى الطعام والشراب، فلو كانا إلهٌن الستؽنٌا عن الطعام والشراب، 
 .(2)ولم ٌحتاجا إلى شًء، فإن اإلله هو الؽنً الحمٌد"

ٌَْؾ نُبٌَُِّن لَُهُم لوله تعالى:  ل  [، أي:2٘ :اآْلٌَاِت{ ]المابدة}اْنُظْر َك "كٌؾ  -أٌها الرسول-فتؤمَّ
 .(1)نوّضح لهم اآلٌات الباهرة على بطبلن ما اعتمدوه"

 .(5)نوضحها ونظهرها" :أي لال ابن كثٌر:" 
 .(ٓٔ)أى: األعبلم من األدلة الظاهرة على بطبلن لولهم" لال الزمخشري:" 
آلٌات{، ٌعنً: العبلمات فً أمر عٌسى ومرٌم انظر ٌا دمحم }كٌؾ نبٌن لهم ا لال مماتل:" 

 .(ٔٔ)أنهم كانا ٌؤكبلن الطعام واآللهة ال تؤكل الطعام"
ولما بٌن تعالى البرهان لال: }انظر كٌؾ نبٌن لهم اآلٌات{ الموضحة  لال السعدي:" 

هم، للحك، الكاشفة للٌمٌن، ومع هذا ال تفٌد فٌهم شٌبا، بل ال ٌزالون على إفكهم وكذبهم وافتراب
 .(ٕٔ)وذلن ظلم وعناد منهم"
 ،كٌؾ نبٌن لهإالء الكفرة من الٌهود والنصارى  اآلٌات  ،انظر ٌا دمحم لال الطبري:"

 ،وفً فرٌتهم على هللا ،واألعبلم والُحجج على بُُطول ما ٌمولون فً أنبٌاء هللا ،وهً األدلَّةُ 
عابهم له ولًدا ثم ال ٌرتدعون عن كذبهم وباطل  ،وشهادتهم لبعض خلمه بؤنه لهم ربٌّ وإله ،واّدِ

                                                                                                                                                                      

 .٘ٗٔؼرٌب المرآن: (ٔ)
 .1٘ٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .بالتحرٌن: شدة شهوة اللحم.« المرم»فً الصحاح « ولرم»لوله (ٖ)
 .٘ٙٙ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .1ٓٔ-2ٓٔ/ٗأحكام المرىن: (٘)
 .ٕٔ٘/ٙتفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .5ٖٕتفسٌر السعدي: (2)
 .ٖٖٔ/ٔصفوة التفاسٌر: (1)
 .5٘ٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .٘ٙٙ/ٔالكشاؾ: (ٓٔ)
 .5٘٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .5ٖٕتفسٌر السعدي: (ٕٔ)
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مع ورود الحجج الماطعة عذَرهم  ،وال ٌنزجرون عن فرٌتهم على ربِّهم وعظٌم جهلهم ،لٌِلهم
 .(ٔ)علٌهم. ٌمول تعالى ذكره لنبٌِّه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص"

فون عن ثم انظر كٌؾ ٌُصر [، أي:"2٘ :}ثُمَّ اْنُظْر أَنَّى ٌُْإفَُكوَن{ ]المابدةلوله تعالى:
 .(ٕ)الحك بعد هذا البٌان"

 .(ٖ)"كٌؾ ٌإفكون؟ لال ابن عباس وأبو مالن:"
 .(ٗ)ٌعنً: من أٌن ٌكذبون" لال مماتل:" 
 .(٘)ٌصرفون عن استماع الحك وتؤمله" لال الزمخشري:" 
 .(ٙ)أي: انظر بعد البٌان،  من أٌن ٌصرفون عن الحك الواضح" لال الزجاج:" 
ثم انظر بعد هذا البٌان والوضوح والجبلء أٌن ٌذهبون ؟ وبؤّي لول  :أي لال ابن كثٌر:" 

 .(2)ٌتمسكون ؟ وإلى أّي مذهب من الضبلل ٌذهبون ؟"
أي: ثم انظر بعد هذا البٌان والوضوح والجبلء أٌن  ":لال الشٌخ عبدالعزٌز بن حمد

 .(1)ٌذهبون وبؤي شًء ٌتمسكون؟"
أيَّ وجه ٌُصَرفون  ،مع تبٌٌننا لهم آٌاتنا على بُطول لولهم ،ثم انظر :ٌمول لال الطبري:"

 .(5)عن بٌاننا الذي نبٌِّنه لهم ؟ وكٌؾ عن الهدى الذي نهدٌهم إلٌه من الحك ٌضلُّون؟"
أي: انظر أٌها السامع نظرة عمل وفكر، كٌؾ نبٌن لهإالء النصارى  لال المراؼً:"

لوضوح على بطبلن ما ٌدعون فى أمر المسٌح ثم اآلٌات والبراهٌن البالؽة ألصى الؽاٌات فى ا
هم بعد ذلن ٌعرضون عنها، وكٌؾ ال ٌنتملون من ممدماتها إلى نتابجها، ومن مبادٌها إلى 

 .(ٓٔ)ؼاٌاتها، فكؤنهم فمدوا عمولهم وصارت أفبدتهم هواء"
أي: ٌصرفون عن الحك وٌعدلون. ٌمال: أفن الرجل عن  {،"أنى ٌإفكون لال ابن لتٌبة:}

: إذا عدل عنه. وأرض مؤفوكة: أي محرومة المطر والنبات. كؤن ذلن عدل عنها كذا
 .(ٔٔ)وصرؾ"

"ما بٌن العجبٌن، ٌعنى أنه بٌن لهم اآلٌات بٌانا :وأما التراخً فً لوله:} ثم انظر{، معناه
 .(ٕٔ)عجٌبا، وأن إعراضهم عنها أعجب منه"

 الفوابد:
 .-علٌهما سبلم-اآلٌة برهان لاطع على بطبلن ربوبٌة المسٌح وأمه -ٔ
تمرٌر بشرٌة عٌسى ومرٌم علٌهما السبلم بدلٌل احتٌاجهما إلى الطعام بنٌتهما، ومن كان -ٕ

 مفتمراً ال تصح ألوهٌته عمبلً وشرعاً.
لبل.  ال ٌعدو أن ٌكون رسوال من رسل هللا الذٌن خلوا من -علٌه السبلم  -فإن المسٌح  

ُسُل{]آل ٌد إِالَّ َرُسوٌل لَْد َخلَْت ِمْن لَْبِلِه الرُّ  وكذلن دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، فلمد لال هللا عنه كذلن }َوَما ُمَحمَّ
 [ .ٗٗٔعمران:

ٌمَةٌ{ . -علٌها السبلم -وأن أمه  هُ ِصّدِ  ال تعدو أن تكون صدٌمة، فهً لٌست بنبٌة }َوأُمُّ

                                                           

 .1ٙٗ-1٘ٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٓٔٔ/ٗ(:صٕ٘ٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .5٘٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .٘ٙٙ/ٔالكشاؾ: (٘)
 .52ٔ/ٕمعانً المرآن: (ٙ)
 .5٘ٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .2ٖٓ/ٔمنحة المرٌب المجٌب فً الرد على عباد الصلٌب: (1)
 .1ٙٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (5)
 .1ٙٔ/ٙتفسٌر المراؼً: (ٓٔ)
 .٘ٗٔؼرٌب المرآن: (ٔٔ)
 .٘ٙٙ/ٔالكشاؾ: (ٕٔ)
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المزعومة من صفات النمص المنافٌة لؤللوهٌة، فهً إما مخلولات بٌان ما علٌه اآللهة  -ٖ
محتاجة، ال لٌام لها بنفسها، أو جمادات ال تسمع وال تبصر وال تتكلم، لال تعالى: }َما اْلَمِسٌُح 

ٌمَةٌ َكانَا ٌَاُكبَلِن  هُ ِصّدِ ُسُل َوأُمُّ ٌَْؾ نُبٌَُِّن لَُهُم اْبُن َمْرٌََم إاِلَّ َرُسوٌل لَْد َخلَْت ِمْن لَْبِلِه الرُّ الطَّعَاَم اْنُظْر َك
[، وهذا من أظهر الصفات النافٌة لؤللوهٌة، ألن اآلكل 2٘اآْلٌََاِت ثُمَّ اْنُظْر أَنَّى ٌُْإفَُكوَن{ ]المابدة: 

فً حاجة إلى ما ٌدخل جوفه لٌشبعه من جوع، وكذلن هو فً حاجة إلى أن ٌخرج ما فً جوفه 
 ى.من الفضبلت لٌتخلص من األذ

[، ولال ـ ٗٔولال: }إِْن تَْدُعوُهْم اَل ٌَْسَمعُوا ُدَعاَءُكْم َولَْو َسِمعُوا َما اْستََجابُوا لَُكْم{ ]فاطر: 
ٌْبًا{  حكاٌة عن الخلٌل علٌه السبلم ـ: }ٌَا أَبَِت ِلَم تَْعبُُد َما اَل ٌَْسَمُع َواَل ٌُْبِصُر َواَل ٌُْؽنًِ َعْنَن َش

ْم ٌََرْوا أَنَّهُ اَل ٌَُكلُِّمُهْم َواَل ٌَْهِدٌِهْم َسبٌِبًل اتََّخذُوهُ َوَكانُوا َظاِلِمٌَن{ ]األعراؾ: [، ولال: }أَلَ ٕٗ]مرٌم: 
ٔٗ1  .] 

، فمد أثبت له العبودٌة، -علٌه السبلم  -وإذا كان المرآن الكرٌم لد نفى األلوهٌة عن المسٌح  -ٗ
ا ُضِرَب اْبُن َمْرٌََم َمثَ  ٌٌْر أَْم ُهَو 2٘بًل إَِذا لَْوُمَن ِمْنهُ ٌَِصدُّوَن)كما لال تعالى }َولَمَّ (َولَالُوا أَآِلَهتُنَا َخ

ٌِْه َوَجعَْلنَاهُ َمثبًَل ِلبَنًِ 1َ٘ما َضَربُوهُ لََن إاِلَّ َجَداًل بَْل ُهْم لَْوٌم َخِصُموَن) (إِْن ُهَو إاِلَّ َعْبٌد أَْنعَْمنَا َعلَ
أن أول كلمة نطك بها المسٌح وهو فً  -سبحانه وتعالى -[، وأخبر5٘-2٘ :إِْسَرابٌَِل{ ]الزخرؾ

ٌَْؾ نَُكلُِّم َمْن َكاَن فًِ اْلَمْهِد  -المهد، هً اإللرار بعبودٌته هلل ٌِْه لَالُوا َك لال تعالى }فَؤََشاَرْت إِلَ
ًَ اْلِكتَاَب َوَجعَلَنًِ نَبًٌِّا)5َٕصبًٌِّا) ِ آتَانِ ٌَْن َما ُكْنُت َوأَْوَصانًِ (َوَجعَلَ 5ٕ(لَاَل إِنًِّ َعْبُد َّللاَّ نًِ ُمبَاَرًكا أَ

َكاةِ َما ُدْمُت َحًٌّا{ ]مرٌم بَلةِ َوالزَّ  [ٖٔ-5ٕ :بِالصَّ
أنه لٌس من تعظٌم األنبٌاء الؽلو فٌهم ومجاوزة الحد برفعهم عن منزلة العبودٌة إلى منزلة -٘

عٌسى، حتى رفعوه فوق األلوهٌة والربوبٌة، كما هو مذهب النصارى، فإنهم تجاوزوا الحد فً 
المنزلة التً أعطاه هللا إٌاها، بل ؼلوا فً أتباعه، وادعوا فٌهم العصمة، اتبعوهم فً كل ما لالوه 

: }اتََّخذُوا -تعالى-سواء كان حما أو باطبل، أو ضبلال أو رشادا، أو صدلا أو كذبا، ولهذا لال 
 ِ  َواْلَمِسٌَح اْبَن َمْرٌََم َوَما أُِمُروا إِالَّ ِلٌَْعبُُدوا إِلًَها َواِحًدا اَل إِلَهَ أَْحبَاَرُهْم َوُرْهبَانَُهْم أَْربَابًا ِمْن ُدوِن َّللاَّ
ا ٌُْشِرُكوَن{ ]التوبة  [.ٖٔ :إِالَّ ُهَو ُسْبَحانَهُ َعمَّ

 
 المرآن

 ُ ا َوََّل نَْفعاا َوَّللاه ِ َما ََّل ٌَْمِلُن لَُكْم َضرا  :({ ]المائدة7ُٙهَو السهِمٌُع اْلعَِلٌُم ) }لُْل أَتَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاه
7ٙ] 

 التفسٌر:
كم، وال على َجْلِب  -أٌها الرسول-لل  لهإالء الكفرة: كٌؾ تشركون مع هللا من ال ٌَْمِدُر على َضّرِ

 نفع لكم؟ وهللا هو السمٌع أللوال عباده، العلٌم بؤحوالهم.
ِ لوله تعالى:  ا َواَل نَْفعًا{ ]المابدة}لُْل أَتَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ  [، أي:"2ٙ : َما اَل ٌَْمِلُن لَُكْم َضرًّ

كم، وال على َجْلِب  -أٌها الرسول-لل  لهإالء الكفرة: كٌؾ تشركون مع هللا من ال ٌَْمِدُر على َضّرِ
 .(ٔ)نفع لكم؟"

لال مماتل:" لل لنصارى نجران أتعبدون من دون هللا ٌعنً عٌسى ما ال ٌملن لكم ضرا  
 .(ٕ)فً الدنٌا وال نفعا فً اآلخرة"

أي: أنتم ممرون أن عٌسى كان جنٌنا فً بطن أمه ال ٌملن ألحد ضرا وال  لال النحاس:" 
 .(ٖ)نفعا"

                                                           

 .ٕٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .21ٕ/ٔإعراب المرآن: (ٖ)
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ثم أخبر هللا تعالى عن جهلهم، وللة عملهم، فمال: لل ٌا دمحم، }أتعبدون  لال السمرلندي:" 
ما ال ٌمدر لكم، }ضرا{ فً الدنٌا }وال نفعا{  من دون هللا{، ٌعنً: عٌسى، }ما ال ٌملن لكم{ ٌمول:

 .(ٔ)فً اآلخرة: وتركتم عبادة هللا"
 ،ٌمول تعالى منكًرا على من عبد ؼٌره من األصنام واألنداد واألوثان لال ابن كثٌر:" 

ٌا دمحم لهإالء العابدٌن ؼٌر هللا من سابر  :} لُْل { أي :ومبٌنًا له أنها ال تستحك شٌبًا من اإللهٌة
ا  :ودخل فً ذلن النصارى وؼٌرهم ،رق بنً آدمف ِ َما ال ٌَْمِلُن لَُكْم َضرًّ } أَتَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ

 .(ٕ)وال إٌجاد نفع" ،ال ٌمدر على إٌصال ضرر إلٌكم :َوال نَْفعًا { أي
 ،الزاعمٌن أن المسٌح ربهم ،لهإالء الكفرة من النصارى ،ٌا دمحم ،لل  لال الطبري:أي:" 

وهو الذي خلمكم  ،والمابلٌن إن هللا ثالث ثبلثة أتعبدون سوى هللا الذي ٌملن ضركم ونفعكم
ا وال نفعًا ؟ ٌخبرهم تعالى ذكره أن المسٌح  ،ورزلكم وهو ٌحٌٌكم وٌمٌتكم شٌبًا ال ٌملن لكم ضرًّ

لهم ال ٌملن  ،والذي زعم من زعم منهم أنه هلل ابنٌ  ،الذي زعم من زعم من النصارى أنه إله
ا ٌدفعه عنهم إن أحلَّه هللا بهم  :وال نفعًا ٌجلبه إلٌهم إن لم ٌمضه هللا لهم. ٌمول تعالى ذكره ،ضرًّ

والمادر  ،الذي بٌده كل شًء :فكٌؾ ٌكون ربًّا وإلًها من كانت هذه صفته ؟ بل الربُّ المعبودُ 
ذٌن ال ٌنفعونكم وال دون ؼٌره من العجزة ال ،على كل شًء. فإٌاه فاعبدوا وأخلصوا له العبادة

 .(ٖ)ٌضرون"
ما ال ٌملن هو عٌسى، أى شٌبا ال ٌستطٌع أن ٌضركم بمثل ما  لال الزمخشري:" 

ٌضركم به هللا من الببلٌا والمصابب فً األنفس واألموال، وال أن ٌنفعكم بمثل ما ٌنفعكم به من 
منافع فبإلدار هللا صحة األبدان والسعة والخصب، وألن كل ما ٌستطٌعه البشر من المضار وال

وتمكٌنه، فكؤنه ال ٌملن منه شٌبا. وهذا دلٌل لاطع على أن أمره مناؾ للربوبٌة، حٌث جعله ال 
ٌستطٌع ضرا وال نفعا، وصفة الرب أن ٌكون لادرا على كل شًء ال ٌخرج ممدور على 

 .(ٗ)لدرته"
المخلولٌن الفمراء }لل{ لهم أٌها الرسول: }أتعبدون من دون هللا{ من أي: لال السعدي:" 

المحتاجٌن، }ما ال ٌملن لكم ضرا وال نفعا{ وتدعون من انفرد بالضر والنفع والعطاء 
 .(٘)والمنع"

 .(ٙ)"ضبللة {،ضرا}لال:  {،ضرا وال نفعا:}عن مجاهدأخرج ابن ابً حاتم بسنده  
ُ ُهَو السَِّمٌُع اْلعَِلٌُم{ ]المابدةلوله تعالى:  وهللا هو السمٌع أللوال عباده،  [، أي:"2ٙ :}َوَّللاَّ

 .(2)العلٌم بؤحوالهم"
علٌم بما  :أي {،العلٌم، }(1)"سمٌع ما ٌمولون :أي {،السمٌع} لال دمحم بن إسحاق:" 

 .(5)"ٌخفون
 .(ٓٔ)لال السمرلندي:أي:" }السمٌع{ لمولكم، }العلٌم{ بعموبتكم" 
 .(ٔٔ)}السمٌع{ لكفركم }العلٌم{ بضمٌركم" لال الواحدي:أي:" 

أي: لم ٌزل سمٌعا علٌما ٌملن الضر والنفع. ومن كانت هذه صفته فهو  لال المرطبً:"
 .(ٔ)االله على الحمٌمة"

                                                           

 .ٓٔٗ-5ٓٗ/ٔبحر العلوم: (ٔ)
 .ٓٙٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .12ٗ-1ٙٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .٘ٙٙ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .ٕٓٗتفسٌر السعدي: (٘)
 .1ٓٔٔ/ٗ(:صٖ٘ٙٙتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٕٓٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .1ٓٔٔ/ٗ(:صٗ٘ٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .1ٓٔٔ/ٗ(:ص٘٘ٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٓٔٗ/ٔبحر العلوم: (ٓٔ)
 .ٖٖٓالوجٌز: (ٔٔ)
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وهللا هو السمٌع العلٌم باأللوال والعمابد فٌجازي علٌها إن خٌرا  لال البٌضاوي:أي:"
 .(ٕ)فخٌر وإن شرا فشر"

}السمٌع{ لجمٌع األصوات باختبلؾ اللؽات، على تفنن الحاجات،  لال السعدي:أي:" 
}العلٌم{ بالظواهر والبواطن، والؽٌب والشهادة، واألمور الماضٌة والمستمبلة، فالكامل تعالى 

 .(ٖ)الذي هذه أوصافه هو الذي ٌستحك أن ٌفرد بجمٌع أنواع العبادة، وٌخلص له الدٌن"
ستؽفارهم لو استؽفروه من لٌِلهم ما أخبر عنهم أنهم ال ،وهللا هو السمٌع لال الطبري:" 

وبؽٌر  ،بتوبتهم لو تابوا منه ،ولؽٌر ذلن من منطمهم ومنطك خلمه  العلٌم  ،ٌمولونه فً المسٌح
 .(ٗ)ذلن من أمورهم"

العلٌم بكل شًء إلى  ،فلم عدلتم عن إفراد السمٌع أللوال عباده :أي لال ابن كثٌر:" 
 .(٘)وال ٌملن ضًرا وال نفعًا لؽٌره وال لنفسه" ،وال ٌبصر وال ٌعلم شٌبًا عبادة َجَماد ال ٌسمع

إن هللا هو المسٌح ابن مرٌم وثالث ثبلثة، }العلٌم{  :}وهللا هو السمٌع{، لمولهم لال مماتل:" 
 .(ٙ)بممالتهم"

أي أنتم لد ألررتم أن عٌسى كان فً حال من األحوال ال ٌسمع وال ٌعلم  لال النحاس:" 
 .(2)وهللا جل وعز لم ٌزل سمٌعا علٌما"

لوله:}وهللا هو السمٌع العلٌم{، متعلك بـ}أتعبدون{، أى: أتشركون باهلل  :لال الزمخشري 
وهللا هو السمٌع  وال تخشونه، وهو الذي ٌسمع ما تمولون وٌعلم ما تعتمدون أو أتعبدون العاجز

العلٌم الذي ٌصح منه أن ٌسمع كل مسموع وٌعلم كل معلوم، ولن ٌكون كذلن إال وهو حى 
 .(1)لادر"

 الفوابد:
ذم كل من ٌعبد ؼٌر هللا إذ كل الخبلبك مفتمرة ال تملن لنفسها وال لعابدها ضراً وال نفعاً، ال  -ٔ

 وحده السمٌع أللوال كل عباده العلٌم تسمع دعاء من ٌدعوها، وال تعلم عن حاله شٌباً، وهللا
 بسابر أحوالهم وأعمالهم، فهو المعبود بحك وما عداه باطل.

 «:اْلعَِلٌمُ »، و«السَِّمٌعُ »إثبات اسمٌن من أسمابه تعالى، وهما: -ٕ
بمعنى السامع، إال أنه أبلػ فً الصفة، وبناء فعٌل: بناء المبالؽة، كمولهم: : «السَِّمٌعُ »فـ-أ 

ن عالم، ولدٌر: من لادر، وهو الذي ٌسمع السر والنجوى. سواء عنده الجهر، والخفوت، علٌم: م
 والنطك، والسكوت، ولد ٌكون السماع بمعنى المبول واإلجابة.

، أي: من دعاء ال (5): "اللهم إنً أعوذ بن من لول ال ٌسمع"-ملسو هيلع هللا ىلص  -كمول النبً 
 ٌستجاب. 

 ، معناه: لبل هللا حمد من حمده.(ٓٔ)هللا لمن حمده" ومن هذا لول المصلً: "سمع

                                                                                                                                                                      

 .ٕٔ٘/ٙتفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .5ٖٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٕ)
 .ٕٓٗتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .12ٗ/ٓٔالطبري:تفسٌر  (ٗ)
 .ٓٙٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .5ٙٗ-5٘٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .21ٕ/ٔإعراب المرآن: (2)
 .٘ٙٙ/ٔالكشاؾ: (1)
/ ٖ، واإلمام أحمد ٕٗٙ/ 1موارد، والنسابً  ٕٓٗٗ. هذا طرؾ حدٌث رواه ابن حبان فً صحٌحه برلم  (5)

 .ٕٔٓ/ ٕمن حدٌث أنس وانظر الكنز  ٕٖٗ/ ٔ، والخطابً فً ؼرٌب الحدٌث 1ٖٖ، ٕ٘٘، 5ٕٔ
، 25ٙ، 25٘، 211، 2ٖ5، 2ٖ1، 2ٖٙ، 2ٖ٘، 2ٖٕ، 2ٕٕ، 5ٓٙأخرجه البخاري بشرح الفتح برلم (ٓٔ)

، ٓٙ٘ٗ، 5ٙٓٗ، 1ٕٕٖ، ٖٕٖٓ، وفٌه: "ربنا ولن الحمد حمدا كثٌرا طٌبا مباركا فٌه" وبرلم 255، 252
ٗ٘51. 

(، 51ٔ(، )5ٙٔ(، )15(، )11(، )1ٙ(، )22(، )2ٔ(، )ٖٙ(، )ٕٙ(، )ٗ٘(، )1ٕ(، )ٕ٘ومسلم صبلة برلم )
بت من شًء بعده". (، وفٌه: "اللهم ربنا لن الحمد، ملء السموات، وملء األرض، وملء ما شٕٕٓ(، )55ٔ)
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 :(ٔ)وأنشد أبو زٌد لشتٌر بن الحارث الضبً
 دعوت هللا حتى خفت أال                   ٌكون هللا ٌسمع ما ألول 

 .(ٕ)أي: ال ٌجٌب، وال ٌمبل
 و}السَِّمٌُع{ له معنٌان

[، 5ٖ}إِنَّ َربًِّ لََسِمٌُع الدَُّعاِء{ ]إبراهٌم: موله تعالى عن إبراهٌم: ومثالهأحدهما: بمعنى المجٌب.  
 أي: لمجٌب الدعاء.

 إلى عدة ألسام: ٌنمسم والثانً: بمعنى السامع للصو، وهو
األول: سمع ٌراد به بٌان عموم إدران سمع هللا عز وجل، وأنه ما من صوت إال 

لوله تعالى: ثاً، ومثاله: وع لد ٌكون حادمن الصفات الذاتٌة، وإن كان المسم، وهو وٌسمعه هللا
ِ{ ]المجادلة:  ُ لَْوَل الَّتًِ تَُجاِدلَُن فًِ َزْوِجَها َوتَْشتَِكً إِلَى َّللاَّ [، فهذا فٌه بٌان إحاطة ٔ}لَْد َسِمَع َّللاَّ

سمع هللا تعالى بكل مسموع، ولهذا لالت عابشة رضً هللا عنها: "الحمد هلل الذي وسع سمعه 
 .(ٖ)لحجرة، وإن حدٌثها لٌخفى على بعضه"األصوات، وهللا إنً لفً ا

، من الصفات الفعلٌة، ألنه ممرون بسببانً: سمع ٌراد به النصر والتؤٌٌد، وهو الث
 [.ٙٗلوله تعالى لموسى وهارون: }إِنَّنًِ َمعَُكَما أَْسَمُع َوأََرى{ ]طه: ومثاله: 

ٌَْحَسبُوَن أَنَّا ال نَْسَمُع  لوله تعالى: }أَمْ لث: سمع ٌراد به الوعٌد والتهدٌد، ومثاله: الثا
ٌِْهْم ٌَْكتُبُوَن{ ]الزخرؾ:  ُهْم َونَْجَواُهْم بَلَى َوُرُسلُنَا لََد [، فإن هذا ٌراد به تهدٌدهم ووعٌدهم، 1ِٓسرَّ

 .(ٗ) انوا ٌسرون ما ال ٌرضى من المولحٌث ك
، -عّز وجل-فهو من أسمابه  :«:اْلعَِلٌمُ »وأما -ب فهو ، واْلِعْلُم صفةٌ 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 الخلك. كموله «العلٌم»لال الخطابً:"  

[. وجاء على بناء فعٌل للمبالؽة فً وصفه بكمال ٖٕالصدور{ ]لممان:تعالى: }إنه علٌم بذات 
وإن كانوا -[. واآلدمٌون 2ٙ: }وفوق كل ذي علم علٌم{ ]ٌوسؾ:-سبحانه-العلم، ولذلن لال 

فإن ذلن ٌنصرؾ منهم إلى نوع من المعلومات، دون نوع، ولد ٌوجد ذلن منهم  -ٌوصفون بالعلم
فات فٌخلؾ علمهم الجهل، وٌعمب ذكرهم النسٌان، ولد نجد فً حال دون حال، ولد تعترضهم اآل

الواحد منهم عالما بالفمه ؼٌر عالم بالنحو وعالما بهما ؼٌر عالم بالحساب وبالطب ونحوهما من 
[، ٕٔعلم حمٌمة، وكمال }لد أحاط بكل شًء علما{ ]الطبلق: -سبحانه-األمور، وعلم هللا 

 .(ٙ)["1ٕ}وأحصى كل شًء عددا{ ]الجن: 

                                                                                                                                                                      

، 5ٙٔ، 5٘ٔ/ ٕ(، والنسابً )افتتاح( ٖٕٓ(، )ٕٕٓ( وكتاب صبلة المسافرٌن برلم )ٖٕٓوكذلن رواٌته برلم )
، ٔٙٓٔ، 125، 121، 122، 12ٙ، 12٘، 1ٕٙ. وابن ماجه برلم ٕٔٔ، ٕٕٓ، ٕٔٓ، 55ٔ، 51ٔ، 52ٔ

 . وؼٌرهم.5ٖٕٔ، 1ٖٕٔ
، وفً ٖٔ/ ٕ، والمرطبً ٗٗٔ/ ٔالجوزي فً زاد المسٌر  ، وابن1ٕ٘ - ٙ/ ٘أنشده الطبري فً تفسٌره، (ٔ)

، مطلع لصٌدة من سبعة أبٌات فً الشاهد السادس والستٌن بعد الثبلثمابة منسوبا إلى شمٌر بن ٖٖٙ/ ٕ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  -ما كتبه علٌهفٌ-األخفش 
مع ستة أبٌات أخرى. وفً أمالً  ٕٗٔولال: هو شاعر جاهلً وهللا أعلم. اهـ وفً نوادر أبً زٌد ص 

، 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 

 .ٓٙ-5٘انظر: شؤن الدعاء للخطابً: (ٕ)
ً بَِصٌراً{. ولد وصله 2ٕٖ/ ٖٔٔرواه البخاري معلماً"الفتح" )(ٖ) ُ َسِمٌعا ( فً كتاب التوحٌد/ باب }َوَكاَن َّللاَّ

ً لفظ "تبارن"  1ٕٙ/ ٗ(، وابن كثٌر ٙٗ/ ٙد" )اإلمام أحمد فً "المسن ، وابن ماجة بهذا اللفظ، ورواه اٌضا
(ٕٖٓٙ). 
 .2ٕٓ-ٕٙٓ/ٔانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة، ابن عثٌمٌن: (ٗ)
 .11ٔ/ٔانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة، البن عثٌمٌن: (٘)
 .2٘شؤن الدعاء: (ٙ)
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 المرآن
هبِعُوا أَْهَواَء لَْوٍم لَْد َضلُّوا ِمْن لَ  ٌَْر اْلَحّكِ َوََّل تَت ْبُل َوأََضلُّوا }لُْل ٌَا أَْهَل اْلِكتَاِب ََّل تَْؽلُوا فًِ ِدٌنُِكْم َؼ

ا َوَضلُّوا َعْن َسَواِء السهبٌِِل )  [77 :({ ]المائدة77َكثٌِرا
 التفسٌر:

جاوزوا الحكَّ فٌما تعتمدونه من أمر المسٌح، وال تتبعوا للنصارى: ال تت -أٌها الرسول-لل 
أهواءكم، كما اتَّبع الٌهود أهواءهم فً أمر الدٌن، فولعوا فً الضبلل، وحملوا كثًٌرا من الناس 

 على الكفر باهلل، وخرجوا عن طرٌك االستمامة إلى طرٌك الؽَواٌة والضبلل.
{ ]المابدة لوله تعالى:}لُْل ٌَا أَْهَل اْلِكتَاِب الَ   ٌَْر اْلَحّكِ -[، أي:" لل 22 :تَْؽلُوا فًِ ِدٌنُِكْم َؼ

 .(ٔ)للنصارى: ال تتجاوزوا الحكَّ فٌما تعتمدونه من أمر المسٌح" -أٌها الرسول
 .(ٕ)أي: فً عٌسى" لال االحدي:" 
 .(ٖ)}ال تؽلوا فً دٌنكم{، ٌمول: ال تبتدعوا" لال لتادة:" 
"الؽلو فراق الحك وكان مما ؼلوا فٌه أن دعوا هلل :مولال عبد الرحمن بن زٌد بن أسل 

 .(ٗ)صاحبة وولدا"
لال السعدي:" أي: ال تتجاوزوا وتتعدوا الحك إلى الباطل، وذلن كمولهم فً المسٌح، ما  

 .(٘) تمدم حكاٌته عنهم، وكؽلوهم فً بعض المشاٌخ"
المسٌح، فتجاوزوا فٌه ٌمول: ال تفِرطوا فً المول فٌما تدٌنون به من أمر  لال الطبري:" 

الحكَّ إلى الباطل، فتمولوا فٌه:هو هللا، أو:هو ابنه، ولكن لولوا:هو عبد هللا وكلمته ألماها إلى مرٌم 
 .(ٙ)وروح منه"

 .(2)أى: ال تؽلوا فً دٌنكم ؼلوا ؼٌر الحك، أى: ؼلوا باطبل" لال صاحب الكشاؾ:" 
أمر تعالى نبٌه دمحما أن ٌنهاهم عن الؽلو فً دٌنهم، والؽلو تجاوز الحد،  لال ابن عطٌة:" 

ؼبل السهم إذا تجاوز الؽرض الممصود واستوفى سومه من االطراد، وتلن المسافة هً ؼلوته، 
وكما كان لوله ال تؽلوا بمعنى ال تمولوا وال تلتزموا نصب ؼٌر ولٌس معنى هذه اآلٌة جنبوا من 

علٌه الؽلو، وإنما معناه فً دٌنكم الذي ٌنبؽً أن ٌكون دٌنكم، ألن كل إنسان فهو دٌنكم الذي أنتم 
 .(1)مطلوب بالدٌن الحك وحري أن ٌتبعه وٌلتزمه"

َّبِعُوا أَْهَواَء لَْوٍم لَْد َضلُّوا ِمْن لَْبُل{ ]المابدة  [، أي:" وال تتبعوا 22 :لوله تعالى:}َواَل تَت
 .(5)اءهم فً أمر الدٌن، فولعوا فً الضبلل"أهواءكم، كما اتَّبع الٌهود أهو

 .(ٓٔ) لال السعدي:" أي: تمدم ضبللهم" 
ٌمول: وال تتبعوا أًٌضا فً المسٌح أهواء الٌهود الذٌن لد ضلوا لبلكم عن  لال الطبري:" 

ه كما بََهتُوها بالفر ٌة سبٌل الهدى فً المول فٌه، فتمولون فٌه كما لالوا:هو لؽٌر َرْشدة، وتبهتوا أمَّ
ٌمة"  .(ٔٔ)وهً صّدِ

                                                           

 .ٕٓٗالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .11ٗ/2التفسٌر البسٌط: (ٕ)
 .1ٓٔٔ/ٗ(:صٙ٘ٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .1ٓٔٔ/ٗ(:ص2٘ٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕٓٗتفسٌر السعدي: (٘)
 .12ٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
(2) . 
 .ٖٕٕ/ٕالمحرر الوجٌز: (1)
 .ٕٓٗالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٕٓٗتفسٌر السعدي: (ٓٔ)
 .11ٗ-12ٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)



ٖ5٘ 
 

وٌعنً بـ}الموم الذٌن ضلوا من لبل{: رإساء الضبللة من فرٌمً الٌهود  لال الواحدي: "
 .(ٔ)والنصارى"

-هم أبمتهم فً النصرانٌة، كانوا على الضبلل لبل مبعث النبً  لال الزمخشري:" 
 .(ٕ)ملسو هيلع هللا ىلص"

بور ألنه مثل الفرق وفعل جمعه أفعال، جمع هوى، وهوى النفس ممم«: أهواء»لال الزجاج:" 
وتؤوٌله ال تتبعوا شهواتهم ألنهم آثروا الشهوات على البٌان والبرهان، وما فً المرآن من ذكر 

ِ{ ]ص اتباع الهوى مذموم نحو لوله: َّبِعِ اْلَهَوى فٌَُِضلََّن َعْن َسبٌِِل َّللاَّ [، ولوله: }َواتَّبََع ٕٙ :}َواَل تَت
 .(ٖ)["ٖ :ولوله: }َوَما ٌَْنِطُك َعِن اْلَهَوى{ ]النجم ،[ٙٔ :َهَواهُ فَتَْرَدى{ ]طه

هنا: المذاهب التً تدعو إلٌها الشهوة دون الحجة، « األهواء»لال الواحدي: "ومعنى 
هوى، لال ولد ٌشك على اإلنسان النظر وٌمٌل طبعه إلى بعض المذاهب فٌعتمده فٌكون ذلن 

َّبِعِ اْلَهَوى فٌَُِضلََّن{ ]ص:  هُ كموله تعالى: }َواَل تَت الشعبً: ما ذكر هللا تعالى هوى فً المرآن إال ذمَّ
 .(ٗ)[، ومثله كثٌر"ٖ[ }َوَما ٌَْنِطُك َعِن اْلَهَوى{ ]النجم: ٙٔ[ }َواتَّبََع َهَواهُ فَتَْرَدى{ ]طه: ٕٙ

فً موضع الشر، ال ٌمال: فبلن ٌهوى الخٌر، لال أبو عبٌد: "لم نجد الهوى ٌوضع إال 
إنما ٌمال فً الخٌر: ٌرٌد وٌحب، ولال بعضهم: الهوى إله ٌعبد من دون هللا، لال هللا تعالى: 

ٌَْت َمِن اتََّخَذ إِلََههُ َهَواهُ{ ]الجاثٌة:  [، ولٌل: سمً الهوى هوى ألنه ٌهوي بصاحبه فً ٖٕ}أَفََرأَ
 .(٘)النار"

 :(ٙ)الهوىوأنشدوا فً ذم 
 إنَّ الهواَن هو الهَوى نمُض اسمِه              فإذا هوٌَت فمْد لمٌَت هوانَا

ولال مضر الماضً: "لنحت الجبال باألظافٌر حتى تتمطع األوصال، أهون من مخالفة 
 .(2)الهوى إذا تمكن فً النفوس"

 :(5)، فنظمه الشاعر(1)وسبل ابن الممفع عن الهوى، فمال: "هوان سرلت نونه"
 نون الهوان من الهوى مسرولة           فإذا هوٌت فمد لمٌت هوانا

 :(ٓٔ)ولال آخر
 إن الهوى لهو الهوان بعٌنه              فإذا هوٌت فمد كسبت هوانا 
 وإذا هوٌت فمد تعبدن الهوى             فاخضع لحبن كابنا من كانا

 :(ٔٔ)ولال عبد هللا المبرن
 ومن الببلء للببلء عبلمة                  أن ال ٌرى لن عن هوان نزوع 

 :(ٕٔ)ولال أبو العتاهٌة
 فاعص هوى النفس وال ترضها         إنن إن أسخطتها زانكا

 حتى متى تطلب مرضاتها               وإنها تطلب عدوانكا
 :(ٔ)ولال  أبو عبٌد الطوسً

                                                           

 .15ٗ-11ٗ/2التفسٌر البسٌط: (ٔ)
(ٕ) . 
 .52ٔ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 . ٖٙٗ/ ٕ، ولم ألؾ علٌه عن الشعبً، معناه فً "معانً المرآن" للنحاس 15ٗ/2التفسٌر البسٌط: (ٗ)
 ، ولم ألؾ علٌه..11ٗ/2ذكره الواحدي فً التفسٌر االبسٌط: (٘)
 ورواٌة صدره فٌه: ٖٓٔوالمحاضرة ص البٌت لعبٌد هللا بن عبد هللا بن طاهر فً التمثٌل (ٙ)

 .نوُن الهواِن من الهوى مسرولةٌ 
 .ٕٖٙ/1انظر: تفسٌر الثعلبً: (2)
 .ٖٓٔوالتمثٌل والمحاضرة للثعالبً ص، 1ٙٔ/ٙٔ، وتفسٌر المرطبً:ٕٖٙ/1انظر: تفسٌر الثعلبً: (1)
 .ٖٓٔللثعالبً صوالتمثٌل والمحاضرة ، 1ٙٔ/ٙٔ، وتفسٌر المرطبً:ٕٖٙ/1انظر: تفسٌر الثعلبً: (5)
 .1ٙٔ/ٙٔ، وتفسٌر المرطبً:ٕٖٙ/1انظر: تفسٌر الثعلبً: (ٓٔ)
 .1ٙٔ/ٙٔ، وتفسٌر المرطبً:ٖٖٙ/1انظر: تفسٌر الثعلبً: (ٔٔ)
 .1ٙٔ/ٙٔ، وتفسٌر المرطبً:ٖٖٙ/1انظر: تفسٌر الثعلبً: (ٕٔ)
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 فاؼرة نحو هواها فاها       والنفس إن أعطٌتها مناها         
و سبل سهل بن عبد هللا التستري عن الهوى فمال للسابل: "هوان ٌؤمرن فإن خالفته  

 .(ٕ)فرط بن، ولال: إذا عرض لن أمران شككت خٌرها فانظر أبعدهما من هوان فإنه"
 :(ٖ)وأنشد أبو بكر الزٌدي

 ؾ طرٌك إذا طالبتن النفس ٌوما بشهوة           وكان إلٌها للخبل
 فدعها وخالؾ ما هوٌت فإنما           هوان عدو والخبلؾ صدٌك 

ولال رجل البن عباس: "الحمد هلل الذي هواي على هوان. فمال ابن عباس: كل هوى 
 .(ٗ)ضبللة"

َّبِعُوا أَْهَواَء لَْوٍم لَْد َضلُّوا ِمْن لَْبُل{ ]المابدة  :وفً توجٌه الخطاب فً لوله تعالى:}َواَل تَت
 [، لوالن:22

، نهوا أن ٌتبعوا -ملسو هيلع هللا ىلص  -أحدهما: أنها خطاب للٌهود والنصارى لذٌن كانوا فً عصر النبً 
 .(٘)أسبلفهم فٌما ابتدعوه بؤهوابهم، وأن ٌملدوهم فٌما هووا. لاله الواحدي

الخطاب  : }الذٌن ضلوا من لبل{ هم الٌهود، وعلى هذا (2)، ومجاهد(ٙ)والثانً: ولال الحسن
للنصارى فمط، ٌمول: ال تإثروا الشهوات على البٌان كما فعلت الٌهود حٌن كذبوا الرسل 
ونمضوا العهد، والمراد بالنهً عن اتباع اهوابهم: النهً عن اتباع أهواء مثل أهوابهم فً 

 التكذٌب والمخالفة على الرسل. 
هووا، وفً هذا الثانً ولع  لال الواحدي:"ففً المول األول ولع النهً على اتباع ؼٌر ما

النهً على اتباع مثل أهوابهم، والتمدٌر فً اللفظ: ال تتبعوا مثل أهواء لوم، أي أهواء مثل 
 .(1)أهوابهم، ثم حذؾ األهواء األول وألٌم الثانً ممامه؛ ألنه هوى مثله. واألول أظهر"

الموم الذٌن نهً وهذه المخاطبة هً للنصارى الذٌن ؼلوا فً عٌسى، و لال ابن عطٌة:" 
النصارى عن اتباع أهوابهم بنو إسرابٌل، ومعنى اآلٌة ال تتبعوا أنتم أهواءكم كما اتبع أولبن 
أهواءهم، فالمعنى ال تتبعوا طرابمهم، والذي دعا إلى هذا التؤوٌل أن النصارى فً ؼلوهم لٌسوا 

وع الهوى، فاآلٌة بمنزلة على هوى بنً إسرابٌل هم بالضد فً األلوال وإنما اجتمعوا فً اتباع ن
لولن لمن تلومه على عوج، هذه طرٌمة فبلن، تمثله بآخر لد اعوج نوعا آخر من االعوجاج 

 .(5)وإن اختلفت نوازله"
[، أي:" وحملوا كثًٌرا من الناس على الكفر 22 :لوله تعالى:}َوأََضلُّوا َكثًٌِرا{ ]المابدة 

 .(ٓٔ)باهلل"
 .(ٔٔ)تباعهم"}وأضلوا كثٌرا{، أ لال السدي:" 
 .(ٕٔ) لال السعدي:"من الناس بدعوتهم إٌاهم إلى الدٌن، الذي هم علٌه" 
 .(ٖٔ)ممن شاٌعهم على التثلٌث" لال الزمخشري:أي:" 

                                                                                                                                                                      

 .1ٙٔ/ٙٔ، وتفسٌر المرطبً:ٖٖٙ/1انظر: تفسٌر الثعلبً: (ٔ)
 .ٖٖٙ/1تفسٌر الثعلبً: (ٕ)
 .1ٙٔ/ٙٔ، وتفسٌر المرطبً:ٖٖٙ/1انظر: تفسٌر الثعلبً: (ٖ)
 ، ولم ألؾ علٌه..11ٗ/2ذكره الواحدي فً التفسٌر االبسٌط: (ٗ)
 .15ٗ/2انظر: التفسٌر البسٌط: (٘)
 ، ولم ألؾ علٌه.15ٗ/2انظر: التفسٌر البسٌط للواحدي: (ٙ)
 .٘ٓٗ /ٕ، وانظر: "زاد المسٌر" 11ٗ/ٓٔ(:ص5ٕٕٙٔأخرجه عنه الطبري)(2)
 .15ٗ/2التفسٌر البسٌط: (1)
 .ٖٕٕ/ٕالمحرر الوجٌز: (5)
 .ٕٓٗالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .1ٔٔٔ/ٗ(:ص1٘ٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٕٓٗتفسٌر السعدي: (ٕٔ)
(ٖٔ) . 
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وأضل هإالء الٌهود كثًٌرا من الناس، فحادوا بهم عن طرٌك الحك،  لال الطبري:أي:" 
 .(ٔ)وحملوهم على الكفر باهلل والتكذٌب بالمسٌح"

السدي:}ال تتبعوا أهواء لوم لد ضلوا من لبل وأضلوا كثًٌرا{، فهم أولبن الذٌن عن  
 .(ٕ) ضلُّوا وأضلوا أتباعهم"

[، أي:" وخرجوا عن طرٌك 22 :لوله تعالى:}َوَضلُّوا َعْن َسَواِء السَّبٌِِل{ ]المابدة 
 .(ٖ)االستمامة إلى طرٌك الؽَواٌة والضبلل"

 .(ٗ) عن سواء السبٌل{، لال:هم ٌهود"عن مجاهد فً لول هللا:"}وضلوا  
 .(٘) }عن سواء السبٌل{، عن َعْدل السبٌل" لال السدي:" 
وضلوا لما بعث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن سواء السبٌل حٌن كذبوه وحسدوه  لال الزمخشري:" 

 .(ٙ)وبؽوا علٌه"
ة  لال الطبري:أي:"  ٌمول: وضلَّ هإالء الٌهود عن لصد الطرٌك، وركبوا ؼٌر محجَّ

 .(2)الحك"
لال السعدي:" أي: لصد الطرٌك، فجمعوا بٌن الضبلل واإلضبلل، وهإالء هم أبمة  

 .(1) الضبلل الذٌن حذر هللا عنهم وعن اتباع أهوابهم المردٌة، وآرابهم المضلة"
ام علٌهم فؤخذ بالكتاب والسنة زمانا فؤتاه لال الربٌع بن أنس لال: "ولد كان لابم ل 

الشٌطان فمال: إنما تركب أثرا أو أمرا لد عمل به لبلن فبل تحمد علٌه ولكن إبتدع أمرا من لبل 
نفسن وادع إلٌه وأجبر الناس علٌه ففعل، ثم تذكر من بعد فعله زمانا، فؤراد أن ٌتوب، فخلع 

ته أٌاما، فؤتً فمٌل له: لو أنن تبت من خطٌبة سلطانه وملكه، وأراد أن ٌتعبد فلبث فً عباد
عملتها فٌما بٌنن وبٌن ربن عسى أن ٌتاب علٌن، ولكن ضل فبلن وفبلن وفبلن فً سبٌلن حتى 
فارلوا الدنٌا وهم على الضبللة. فكٌؾ لن بهداهم، فبل توبة لن أبدا، ففٌه سمعنا وفً أشباهه هذه 

ٌر الحك وال تتبعوا أهواء لوم لد ضلوا من لبل وأضلوا اآلٌة ٌا أهل الكتاب ال تؽلوا فً دٌنكم ؼ
 .(5)كثٌرا وضلوا عن سواء السبٌل"

 الفوابد:
 حرمة الؽلو واالبتداع فً الدٌن، واتباع أهل األهواء.  -ٔ
 أن هللا تعالى نهى أهل الكتاب عن الؽلو فً الدٌن من طرٌمٌه: فً التوحٌد، وفً العمل.  -ٕ

له الولد سبحانه، وؼلوهم فً العمل ما ابتدعوه من الرهبانٌة  فؽلوهم فً التوحٌد نسبتهم
لتركبن سنن من كان لبلكم شبرا بشبر : »-ملسو هيلع هللا ىلص  -فً التحلٌل والتحرٌم والعبادة والتكلٌؾ. ولال 

 .(ٔٔ). وهذا صحٌح ال كبلم فٌه(ٓٔ)«وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه

                                                           

 .11ٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .11ٗ/ٓٔ(:ص52ٕٕٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٕٓٗالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1ٔٔٔ/ٗ(:ص5٘ٙ، وابن ابً حاتم)11ٗ/ٓٔ(:ص5ٕٕٙٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .11ٗ/ٓٔ(:ص52ٕٕٔأخرجه الطبري) (٘)
(ٙ) . 
 .11ٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٓٗتفسٌر السعدي: (1)
 .1ٔٔٔ-1ٓٔٔ/ٗاخرجه ابن ابً حاتم: (5)
: ما جاء 1ٔ، كتاب الفتن، باب 12ٔٔ؛ وأخرجه الترمذي صٕٕٕٕٗ، حدٌث رلم 1ٕٔ/٘أخرجه أحمد (ٓٔ)

، باب: ذكر األخبار عن 1ٕٗ/1؛ وأخرجه ابن حبان فً صحٌحه 1ٕٓٔلتركبن سنن من كان لبلكم، حدٌث رلم 
، ولال األلبانً فً صحٌح الترمذي: صحٌح 2ٙٙٙاتباع هذه األمة سنن من لبلهم من األمم، حدٌث رلم 

 .22ٔٔ، حدٌث رلم ٖٕ٘/ٕ
 .ٔٗ/!ٕانظر: أحكام المرآن البن عربً: (ٔٔ)
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ن الحوالء بنت توٌت، مرت على عابشة وعندها رسول هللا أ» ولد ثبت فً الصحاح 
ملسو هيلع هللا ىلص، لالت: فملت: ٌا رسول هللا، هذه الحوالء، وزعموا أنها ال تنام اللٌل؟ فمال: ال تنام اللٌل خذوا 

 .(ٔ)«من العمل ما تطٌمون، فوهللا ال ٌسؤم هللا حتى تسؤموا
دنٌا، وإذا كان لكل نفس هوى وشهوه، فان العالل ومنها ان اتباع الهوى مفسدة للدٌن وال-ٖ

ٌحترس من الهوى. ألن العمل والهوى متعادٌان، فإذا كان الهوى عدو العمل وآفته وجب على 
اإلنسان أن ٌتجرد من الهوى، فاإلنسان إذا اتبع الهوى نسً هللا، وضل عن سبٌل الرشاد، ولهذا 

فً ٌدي هوى أمٌر"، ولهذا نهى هللا عن الهوى لٌل: "الهوى شرٌن العمى"، و"كم من عمل أسٌر 
ِ{ ]ص: َّبِعِ اْلَهَوى فٌَُِضلََّن َعن َسبٌِِل َّللاَّ [ ، وفً الحدٌث: "ثبَلٌث ٕٙفمال جل شؤنه: }َوال تَت

 .(ٕ)ُمْهِلَكاٌت: ُشحٌّ ُمَطاعٌ َوَهًوى ُمتَّبٌَع َوإِْعَجاُب اْلَمْرِء بِنَْفِسِه"
ال البنه: "ٌا بنً أول ما أحذرن من نفسن فان لكل ولد روي أن لممان علٌه السبلم ل

نفس هوى وشهوه فان أعطٌتها شهوتها تمادت وطلبت سواها فان الشهوة كامنة فً الملب كمون 
 :(ٗ)،  لال الشاعر(ٖ)النار فً الحجر إن لدح أورى وإن ترن توارى"

 إذا ما أجبت النفس فً كل دعوة                دعتن إلى األمر المبٌح المحرم 
فبل تؽتر أخً بترفع بعض مطٌعً الهوى فً هذه الحٌاة فان الهوى ٌردي اللبٌب، ولد 

 :(٘)نسب إلى الفضل بن العباس انه لال
 لبٌبلمد ترفع األٌام من كان جاهبلً             وٌردي الهوى ذا الرأي وهو 

 ولد تحمد الناس الفتى وهو مخطا      وٌعذل فً اإلحسان وهو مصٌب
 :(ٙ)ومن مفاسد إتباع الهوى

خبلؾ ممصود الشرع ؛ ،إن اتباع الهوى ـ وهو "ما تمٌل إلٌه النفس مما لم ٌبحه الشرع" -أوال:
هلل  ألن "الممصد الشرعً من وضع الشرٌعة إخراج المكلَّؾ عن داعٌة هواه ؛ حتى ٌكون عبداً 

 .(2)اختٌاراً، كما هو عبد هلل اضطراراً"
أن صاحب الهوى ال حَكَمةَ له وال زمام، وال لابد له وال إمام، إلهه هواه، حٌثما تولت  -ثانٌا:

مراكبه تولى، وأٌنما سارت ركاببه سار، فآراإه العلمٌة، وفتاواه الفمهٌة، وموالفه العملٌة، تبع 
ُ َعلَى ِعْلٍم َوَختََم َعلَى لهواه، فدخل تحت لوله تعالى: }أَ  ٌَْت َمِن اتََّخَذ إِلََههُ َهَواهُ َوأََضلَّهُ َّللاَّ فََرأَ

ِ أَفبَل تََذكَُّروَن{ ]الجاثـٌة:  {. َٖٕسْمِعِه َولَْلبِِه َوَجعََل َعلَى بََصِرِه ِؼَشاَوةً فََمْن ٌَْهِدٌِه ِمْن بَْعِد َّللاَّ
"ما ابتدع رجل بدعة إال أتى ؼداً بما ٌنكره  :واملال عامر بن عبد هللا بن الزبٌر بن الع

 .  (1)الٌوم"

                                                           

، وأبو نعٌم فً 55ٕ-51ٕ/ٕ( ، وأبو عوانة 1٘ٗٔعبد بن حمٌد )، وٕٕٓ/ٖٗ(:ص5ٕ٘ٓٙأخرجه أحمد) (ٔ)
 .من طرٌك عثمان بن عمر إسناده صحٌح ٘ٙ/ٕ"الحلٌة" 

 من طرٌك ابن وهب. 2ٔ/ٖ( ، والبٌهمً 1ٕٙ٘( ، وابن حبان )ٕٕٓ( )21٘وأخرجه مسلم )
 عبد هللا بن سالم.( من طرٌك 2ٖ٘ٔوأخرجه الطبرانً فً "الشامٌٌن" )

 .( ٕ٘ٗ٘حدٌث ) 1ٕٖص٘أخرجه الطبرانً فً األوسط ج(ٕ)
 .ٖٖٓ/ٗ، والخلك الكامل، دمحم جاد المولى:صٖٓٗانظر:مكاشفة الملوب، للؽزالً: (ٖ)
 .ٖٓٗالبٌت من شواهد الؽززالً فً مكاشفة الملوب: (ٗ)
اس، ووردت ضمن أبٌات لؤلخضر ،  منسوبه للفضل بن العبٖٔٗوردت هذه األبٌات فً مكاشفة الملوب:(٘)

 اللهبً مع اختبلؾ فً بعض األلفاظ وهً ضمن دٌوانه ورددت بلفظ:
 ولد ٌحكم األٌام من كان جاهبلً ... وٌردي الهوى ذا الرأي وهو لبٌبُ 
 .وٌحمد فً األمر وهو مخطىء ... وٌعذل فً اإلحسان وهو مصٌب

 كة الملم الفكرٌة.للشٌخ الدكتور إبراهٌم بن عبدهللا الزهرانً، شب (ٙ)
 .5ٙٗ/ٕالموافمات، الشاطبً: ( 2)

 
. 
بطة، تحمٌك: الدكتور رضا بن نعسان معطً، المدٌنة الشرح واإلبانة على أصول السنَّة والدٌانة؛ ابن (1)

 ..1ٖ، برلم 1ٗٔهـ، ص  ٖٕٗٔالمنورة: مكتبة العلوم والحكم، الطبعة األولى، 

https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MjYxNTMzODkwNjQwNTU0&av=100031246664390
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MjYxNTMzODkwNjQwNTU0&av=100031246664390
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"إذا ؼلب الهوى على الملب،استحسن الرجل ما كان :ولال عبد هللا بن عون البصري
 .(ٔ)ٌستمبحه"

أن صاحب الهوى لٌس له معاٌٌر ضابطة، وال مماٌٌس ثابتة، ٌردُّ الدلٌل إذا خالؾ هواه  -ثالثا:
ه على ما فٌه من إشكال أو إجمال، وإذا لم ٌستطع ردَّ الدلٌل لموته، ألدنى احتمال، وٌستدل ب

 .حمله على ؼٌر وجهه، وصرفه عن ظاهره إلى احتمال مرجوح بؽٌر دلٌل
لال شٌخ اإلسبلم: "والمفترلة من أهل الضبلل تجعل لها دٌنًا وأصول دٌن لد ابتدعوه 

احتجوا به اعتضاًدا ال اعتماًدا، وإن  برأٌهم، ثم ٌعرضون على ذلن المرآن والحدٌث، فإن وافمه
خالفه فتارة ٌحرفون الكلم عن مواضعه وٌتؤولونه على ؼٌر تؤوٌله، وهذا فعل أبمتهم، وتارة 

 .(ٕ)نفّوض معناه إلى َّللّا، وهذا فعل عامتهم"  : ٌعرضون عنه، وٌمولون
تٍر، ومؤوى كل صاحب الهوى ـ إذا كان عنده شًء من العلم الشرعً ـ مفزع كل مف أن-رابعا:

مبطٍل، ومستشار كل طاغٍ، وفتنة كل جاهل، بما ٌسوؼه لهم من اآلراء الباطلة، وٌسوله لهم من 
 .األدلة الزابفة، وٌلبس علٌهم به من الشبه الصارفة

لال الحسن البصري: "شرار عباد هللا الذٌن ٌتبعون شرار المسابل ؛ لٌعموا بها عباد 
 .(ٖ)هللا"

وى تسهل استمالته من لبل أعداء األمة، والمتربصٌن بها الدوابر، صاحب الهأن  -خامسا:
فسرعان ما ٌرتد خنجراً فً خاصرة األمة، وسوطاً ٌلهُب ظهَرها، وعٌناً ٌكشؾ سرها، وٌبدي 

 .سوأتها، وٌهتن سترها، داعٌةً لتثبٌط العزابم، إماماً لكل متهتن وخابن
مبتػٍ لهم العنت والمشمة، الطعن فً أن صاحب الهوى مفرق لجماعة المسلمٌن،  -سادسا:

 .الصالحٌن دٌدنه، والهمز واللمز دأبه، والحسد طبعه
تراه معتزالً كل من ٌخالؾ هواه، وإن كان أهدى سبٌبل، ممرباً لكل من هو على شاكلته 

 .وإن كان للشٌطان لبٌبل
لجْت منه لال سعٌد بن عنبسة: "ما ابتدع رجل بدعة إال ؼلَّ صدُره على المسلمٌن، واخت

، وذلن ألن "جمٌع المعاصً ٌجتمع فٌها هذان الوصفان، وهما العداوة والبؽضاء، (ٗ)األمانة"
والصد عن ذكر هللا وعن الصبلة، فإن التحاّب والتآلؾ إنما هو باإلٌمان، والعمل الصالح كما 

اِلَحاِت َسٌَْجعَُل لَُهمُ  ْحَمُن ُوّداً{ ]مرٌم: لال تعالى: }إِنَّ الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ [، أي: ٌلمً 5ٙالرَّ
بٌنهم المحبة، فٌحب بعضهم بعضا، فٌتراحمون، وٌتعاطفون، بما جعل هللا لبعضهم فً للوب 

 بعض من المحبة".
وكان ابن طاووس جالسا فجاء رجل من المعتزلة، لال: "فجعل ٌتكلم، لال: فؤدخل ابن 

بنً، أدخل إصبعٌن فً أذنٌن واشدد وال تسمع  طاووس إصبعٌه فً أذنٌه لال: ولال البنه: أي
 .(٘)من كبلمه شٌباً. لال معمر: ٌعنً أن الملب ضعٌؾ"

أنه جاءه رجل فمال: إن فبلنا ٌمرأ علٌن السبلم،  :- رضً هللا عنهما -وعن ابن عمر
 .(ٙ)لال: بلؽنً أنه لد أحدث، فإن كان أحدث فبل تمرأ علٌه السبلم"

لمول هللا تعالى: }وإذا رأٌت الذٌن ٌخوضون فً آٌاتنا...{، ولال الشوكانً فً تفسٌره 
"وفً هذه اآلٌة موعظة عظٌمة لمن ٌتمسح بمجالسة المبتدعة الذٌن  [:1ٙاآلٌة ]األنعام: 

ٌحرفون كبلم هللا، وٌتبلعبون بكتابه وسنة رسوله، وٌردون ذلن إلى أهوابهم المضلة، وبدعهم 

                                                           

الكتاب المصنؾ فً األحادٌث واآلثار، ابن أبً شٌبة ، تمدٌم وضبط: كمال الحوت، المدٌنة المنورة: مكتبة (ٔ)
 .٘ٗ/ ٖهـ،  5ٓٗٔ، ٔالزمان، ط

 .ٙٙ/1مجموع الفتاوى: (ٕ)
، وتفسٌر ابن رجب:  ٕٓٔ(جامع العلوم والحكم فً شرح خمسٌن حدٌثا من جوامع الكلم، ابن رجب :ٖ)
ٔ/ٗ٘2. 
 .ٕ٘ٔأخرجه ابن بطة فً الشرح واإلبانة ص(ٗ)
 .ٕ٘ٔ/ٔأخرجه البللكابً (٘)
 .1ٙ/ٔأخرجه الدارمً (ٙ)
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وٌُؽٌَِّر ما هم فٌه، فَؤَلَلُّ األحوال أن ٌترن مجالستهم، وذلن ٌسٌر  الفاسدة. فإنه إذا لم ٌُْنِكر علٌهم
ؼٌر عسٌر. ولد ٌجعلون حضوره معهم مع تنزهه عما ٌتلبسون به شبهةً ٌشبهون بها على 

 .(ٔ)العامة، فٌكون حضوره مفسدة زابدة على مجرد سماع المنكر"
رجبل ٌتعاطى شٌبا من األهواء "فعلى المرء المسلم إذا رأى :- رحمه هللا -ولال البؽوي 

 .(ٕ)والبدع معتمدا، أو ٌتهاون بشًء من السنن أن ٌهجره وٌتبرأ منه، وٌتركه حٌا ومٌتا"
ولال ـ اإلمام أحمد ـ فً رسالته إلى مسدد:"وال تشاور صاحب بدعة فً دٌنن، وال 

 .(ٖ)ترافمه فً سفرن"
مجالستهم تذهب بنور اإلٌمان،  ولال إبراهٌم النَخعً: "ال تجالسوا أهل األهواء، فإنَّ 
 .(ٗ)وتسلب محاسن الوجوه، وتورث البؽٌضة فً للوب المإمنٌن"

 
 المرآن

وا }لُِعَن الهِذٌَن َكفَُروا ِمْن بَنًِ إِْسَرائٌَِل َعلَى ِلَساِن َداُووَد َوِعٌَسى اْبِن َمْرٌََم َذِلَن بَِما َعَصْوا َوَكانُ 
 [78 :({ ]المائدة78ٌَْعتَُدوَن )
 التفسٌر:

-ٌخبر تعالى أنه طرد من رحمته الكافرٌن من بنً إسرابٌل فً الكتاب الذي أنزله على داود 
بور، وفً الكتاب الذي أنزله على عٌسى  -علٌه السبلم وهو اإلنجٌل؛  -علٌه السبلم  -وهو الزَّ

 بسبب عصٌانهم واعتدابهم على حرمات هللا.
ِمْن بَنًِ إِْسَرابٌَِل َعلَى ِلَساِن َداُووَد َوِعٌَسى اْبِن َمْرٌََم{  }لُِعَن الَِّذٌَن َكفَُروالوله تعالى: 

طرد هللا من رحمته الكافرٌن من بنً إسرابٌل فً الكتاب الذي أنزله على  [، أي:"21 :]المابدة
بور، وفً الكتاب الذي أنزله على عٌسى  -علٌه السبلم-داود  وهو  -علٌه السبلم  -وهو الزَّ

 .(٘)اإلنجٌل "
}َعلَى ِلَساِن َداُووَد َوِعٌَسى اْبِن :أي: طردوا وأبعدوا عن رحمة هللا، لال السعدي:" 

 .(ٙ)" أي: بشهادتهما وإلرارهما، بؤن الحجة لد لامت علٌهم، وعاندوهاَمْرٌََم{، 
فٌما  ،ٌخبر تعالى أنه لعن الكافرٌن من بنً إسرابٌل من دهر طوٌل لال ابن كثٌر:" 

 .(2)وعلى لسان عٌسى ابن مرٌم" ،علٌه السبلم ،أنزل على داود نبٌه
الذٌن لعنوا على لسان داود: هم أصحاب السبت، والذٌن لعنوا على  لال السمعانً:" 

لسان عٌسى: أصحاب المابدة، وأولبن الذٌن جعلهم هللا لردة، وهإالء الذٌن جعلهم هللا 
 .(1)خنازٌر"

مرر فً ؼٌر موضع من المرآن ما جرى فً مدة موسى من كفر لد ت لال ابن عطٌة:" 
بعضهم وعتوهم، وكذلن أمرهم مع دمحم علٌه السبلم كان مشاهدا فً ولت نزول المرآن، فخصت 
هذه اآلٌة داود وعٌسى إعبلما بؤنهم لعنوا فً الكتب األربعة وأنهم لد لعنوا على لسان ؼٌر 

 .(5)موسى ودمحم علٌهما السبلم"
 إن لٌل: على أي وجه لعنوا على ألسنتهما؟، لٌل فً ذلن أوجه:  الراؼب:"لال  

 األول: أنهم فعلوا ما استحموا به اللعن، فلعناهم بؤسمابهم، وذلن راجع إلى آبابهم.

                                                           

 .1ٕٔ/ٕفتح المدٌر (ٔ)
 .ٕٕٗ/ٔشرح السنة (ٕ)
 .21٘/ٖالشرعٌة: اآلداب(ٖ)
 .2ٖٔ/ٔ(:ص2ٖ٘اإلبانة: )(ٗ)
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٓٗتفسٌر السعدي: (ٙ)
 .ٓٙٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٙ٘/ٕتفسٌر السمعانً: (1)
 .ٖٕٕ/ٕالمحرر الوجٌز: (5)
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 الثانً: أنهما لاال: من لم ٌفعل كذا فلعنة هللا علٌه، فعصو، فصاروا ملعونٌن من هذا الوجه.
ما أنزل على كل واحد منهما كتابا التضى أن من خالفه فهو ملعون، الثالث: أن هللا تعالى ل

 .(ٔ)فخالؾ هإالء، فصاروا من هذا الوجه ملعونٌن"
ابن عباس:}لعن الذٌن كفروا من بنً إسرابٌل على لسان داود{، ٌعنً: لعنوا فً عن  

 .(ٕ)ولعنوا فً الزبور على لسان داود" ،اإلنجٌل على لسان عٌسى بن مرٌم
لعنوا بكل لسان على عهد موسى فً التوراة،  واٌة اخرى عن ابن عباس أٌضا:"وفً ر 

ولعنوا على عهد عٌسى فً اإلنجٌل ولعنوا على عهد داود فً الزبور، ولعنوا على عهد دمحم 
 .(ٖ)ملسو هيلع هللا ىلص فً المرآن"

خالطوهم بعد النهً فً تجاراتهم، فضرب هللا للوَب بعضهم  وعن ابن عباس أٌضا:" 
 .(ٗ)فهم ملعونون على لسان داود وعٌسى ابن مرٌم" ،ببعض

ٌمول: لعنوا على لسان داود فصاروا  :"(2)، وأبو مالن الؽفاري(ٙ)، ولتادة(٘)لال مجاهد 
 .(1)لردة، ولعنوا على لسان عٌسى بن مرٌم فصاروا خنازٌر"

وذكر المسخ لٌس مما تعطٌه ألفاظ اآلٌة، وإنما تعطً ألفاظ اآلٌة أنهم لال ابن عطٌة:"
لعنهم هللا وأبعدهم من رحمته وأعلم بذلن العباد المإمنون على لسان داود النبً فً زمنه وعلى 

 .(5)لسان عٌسى فً زمنه"
}لعن الذٌن كفروا من بنً إسرابٌل{، بكل :"لوله:لال ابن عباس ،عن ابن جرٌج لالو 

وعلى عهد عٌسى فً  ،وعلى عهد داود فً الزبور ،على عهد موسى فً التوراة :ن لُِعنوالسا
لعن الذٌن كفروا من : ولال آخرون :ولعنوا على لسان دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فً المرآن لال ابن جرٌج ،اإلنجٌل

مرَّ داود على نفر منهم وهم فً  :فلعنوا بدعوته. لال ،على عهده ،بنً إسرابٌل على لسان داود 
ثم  :اللهم اجعلهم خنازٌر!  فكانوا خنازٌر. لال: خنازٌر. لال :من فً البٌت ؟ لالوا :بٌت فمال

ًّ وعلى أمً: ودعا علٌهم عٌسى فمال ،أصابتهم لعنته واجعلهم لردة  ،اللهم العن من افترى عل
 .(ٓٔ)خاسبٌن!"

: "إن الرجل من بنً إسرابٌل كان إذا رأى لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال عبدهللا بن مسعود: 
أخاه على الذنب نهاه عنه تعزٌرا، فإذا كان من الؽد ٌمنعه ما رأى منه أن ٌكون أكٌله وخلٌطه 

وفً حدٌث هارون وشرٌبه ثم اتفما فً المتن. فلما رأى هللا ذلن منهم ضرب للوب  -وشرٌكه
ٌهم داود وعٌسى بن مرٌم ذلن بما عصوا وكانوا بعضهم على بعض ولعنهم على لسان نب

ٌعتدون. ثم لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: والذي نفسً بٌده لتؤمرن بالمعروؾ ولتنهن عن المنكر ولتؤخذن 
على ٌدي المسًء ولتؤطرنه على الحك أطرا أو لٌضربن هللا بملوب بعضكم على بعض أو 

 .(ٔٔ)لٌلعنكم كما لعنهم"
كان  ،"إن بنً إسرابٌل لما ولع فٌهم النمصُ  :لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،ة لالعن أبً عبٌد 

ٌِْب فٌنهاه عنه لم ٌمنعه ما رأى منه أن ٌكون أكٌله  ،فإذا كان الؽدُ  ،الرجل ٌرى أخاه على الرَّ
لُعن الذٌن كفروا : ونزل فٌهم المرآن فمال ،فضرب هللا للوَب بعضهم ببعض ،وشرٌبه وخلٌطه

                                                           

 .2ٔٗ-ٙٔٗ/٘تفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٔ)
 .1ٕٔٔ-1ٔٔٔ/ٗ(:صٕٙٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .1ٕٔٔ/ٗ(:صٖٙٙٙبن ابً حاتم)أخرجه ا (ٖ)
 .5ٓٗ-15ٗ/ٓٔ(:صٖٕٓٓٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .5ٓٗ/ٓٔ(:صٖٕٔٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .5ٓٗ/ٓٔ(:صٖٖٕٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 . واللفظ له.1ٕٔٔ/ٗ(:صٗٙٙٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (2)
 .1ٕٔٔ/ٗ(:صٗٙٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 ٕٕٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (5)
 .5ٓٗ/ٓٔ(:صٕٖٕٓٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
، أبو داود ٖٕ٘/ ٘ 2ٖٗٓالترمذي كتاب التفسٌر رلم  ، و1ٔٔٔ/ٗ(:صٔٙٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)

 .2ٖٖٗكتاب المبلحم رلم 
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 :من بنً إسرابٌل على لسان داود وعٌسى ابن مرٌم  حتى بلػ  ولكن كثًٌرا منهم فاسمون، لال
ال حتى تؤخذوا على ٌََديِ الظالم فتؤطروه على الحك  :ولال ،وكان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص متكبًا فجلس

 .(ٔ)أطًرا "
بسبب  [، أي:ذلن اللعن"21 :المابدة}َذِلَن بَِما َعَصْوا َوَكانُوا ٌَْعتَُدوَن{ ]لوله تعالى: 

 .(ٕ)عصٌانهم واعتدابهم على حرمات هللا"
 .(ٖ)أي: ذلن اللعن بمعصٌتهم واعتدابهم" لال الزجاج:" 
}ذلن{ الكفر واللعن بعصٌانهم هلل، وظلمهم لعباد هللا، صار سببا لال السعدي:أي:" 

 .(ٗ)لكفرهم وبعدهم عن رحمة هللا، فإن للذنوب والظلم عموبات"
 .(٘)بسبب عصٌانهم هلل واعتدابهم على خلمه" لال ابن كثٌر:" 
وكانوا  :ٌمول ،بما عصوا هللا فخالفوا أمره  وكانوا ٌعتدون  لال الطبري:أي:" 

 .(ٙ)ٌتجاوزون حدوَده"
 .(2)االعتداء والتعدي والعدوان خروج عما حد ورسم" لال الراؼب:" 
 .(1)اجتنبوا المعصٌة والعرفان فإن بنا ملن من ملن لبلكم من الناس" لال لتادة:" 

 الفوابد:
 العصٌان واالعتداء ٌنتجان لصاحبهما الحرمان والخسران. -ٔ
التحذٌر من التؽٌٌر للحك والتبدٌل ألنه من التشبه بؤعداء هللا تعالى ترن األمر بالمعروؾ -ٕ

 وعٌد الشدٌد على ذلن كما فً اآلٌة.والنهً عن المنكر ولد جاء الذم البلٌػ وال
 المرآن

 [79 :({ ]المائدة79}َكانُوا ََّل ٌَتَنَاَهْوَن َعْن ُمْنَكٍر فَعَلُوهُ لَبِئَْس َما َكانُوا ٌَْفعَلُوَن )
 التفسٌر:

كان هإالء الٌهود ٌُجاهرون بالمعاصً وٌرضونها، وال ٌَْنهى بعُضهم بعًضا عن أّيِ منكر 
 أفعالهم السٌبة، وبه استحموا أن ٌُْطَرُدوا من رحمة هللا تعالى.فعلوه، وهذا من 

كان هإالء الٌهود  [، أي:"25 :}َكانُوا اَل ٌَتَنَاَهْوَن َعْن ُمْنَكٍر فَعَلُوهُ{ ]المابدةلوله تعالى: 
 .(5)ٌُجاهرون بالمعاصً وٌرضونها، وال ٌَْنهى بعُضهم بعًضا عن أّيِ منكر فعلوه"

 .(ٓٔ)ال تتناهى أنفسهم بعد أن ولعوا فً الكفر" لال ابن جرٌج:" 
 .(ٔٔ)معناه ال ٌنهى بعضهم بعضا عن المنكر" لال الجصاص:" 
كان هإالء الٌهود الذٌن لعنهم هللا ال ٌنتهون عن منكر فعلوه، وال ٌنهى  لال الطبري:" 

 .(ٕٔ)المعاصً التً كانوا ٌعصون هللا بها"«: المنكر»بعضهم بعًضا، وٌعنً بـ
أي: كانوا ٌفعلون المنكر، وال ٌنهى بعضهم بعضا، فٌشترن بذلن  السعدي:"لال  

المباشر، وؼٌره الذي سكت عن النهً عن المنكر مع لدرته على ذلن، وذلن ٌدل على تهاونهم 

                                                           

 .5ٗٗ-5ٖٗ/ٓٔ(:ص5ٖٕٓٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .51/!ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 .ٌٕٓٗر السعدي:تفس (ٗ)
 .ٓٙٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .5٘ٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٙٔٗ/٘تفسٌر الراؼب االصفهانً: (2)
 .1ٕٔٔ/ٗ(:ص٘ٙٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .5ٙٗ/ٓٔ(:صٖٖٕٔٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .1ٓٔ/ٗأحكام المرآن: (ٔٔ)
 .5ٙٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
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بؤمر هللا، وأن معصٌته خفٌفة علٌهم، فلو كان لدٌهم تعظٌم لربهم لؽاروا لمحارمه، ولؽضبوا 
 .(ٔ)لؽضبه"

ذم هللا تعالى هذه الفرلة الملعونة بؤنهم كانوا ال ٌتناهون عن منكر فعلوه  ة:"لال ابن عطٌ
أي إنهم كانوا ٌتجاهرون بالمعاصً وإن نهى منهم ناه فعن ؼٌر جد، بل كانوا ال ٌمتنع الممسن 
منهم عن مواصلة العاصً ومإاكلته وخلطته، واإلجماع على أن النهً عن المنكر واجب لمن 

وؾ وأمن الضرر علٌه وعلى المسلمٌن، فإن تعذر على أحد النهً لشًء من أطاله ونهى بمعر
هذه الوجوه ففرض علٌه اإلنكار بملبه وأن ال ٌخالط ذا المنكر، ولال حذاق أهل العلم: لٌس من 
شروط الناهً أن ٌكون سلٌما من المعصٌة، بل ٌنهى العصاة بعضهم بعضا، ولال بعض 

ن الكإوس أن ٌنهى بعضهم بعضا. واستدل لابل هذه الممالة األصولٌٌن فرض على الذٌن ٌتعاطو
 .(ٕ)بهذه اآلٌة، ألن لوله ٌتناهون وفعلوه ٌمتضً اشتراكهم فً الفعل وذمهم على ترن التناهً"

 .(ٖ)التناهً: تفاعل من النهً، والمنكر: كل ما أنكره الشرع" لال السمعانً:" 
واالنتهاء االنزجار، وهو أبلػ من التناهى: أن ٌنهى بعضهم بعضا،  لال الراؼب:" 

 .(ٗ)االنتهاء والمعنى لم ٌكونوا ٌنتهون، وال ٌتناهون عن المبح الذي أناطوه"
" كانت معصٌتهم كانوا ال ٌتناهون عن منكر :لال عبد الرحمن بن زٌد بن أسلم 

  .(٘)فعلوه"
جعل الرجل ٌلمَى  ،"لما فشا المنكر فً بنً إسرابٌل :عن عبد هللا لال ،عن أبً عبٌدة

 ،اتك هللا! ثم ال ٌمنعه ذلن أن ٌإاكله وٌشاربه. فلما رأى هللا ذلن منهم ،ٌا هذا :الرجل فٌمول
}لعن الذٌن كفروا من بنً إسرابٌل على : ثم أنزل فٌهم كتابًا ،ضرب بملوب بعضهم على بعض

ْون عن منكر فعلوه لسان داود وعٌسى ابن مرٌم ذلن بما عصوا وكانوا ٌعتدون كانوا ال ٌتناهَ 
حتى  ،كبل والذى نفسً بٌده :فجلس ولال ،لببس ما كانوا ٌفعلون{، وكان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُمتَّكبًا

 .(ٙ)تؤِطُروا الظالم على الحك أْطًرا "
لال أبو بكر فً هذه اآلٌة مع ما ذكرنا من الخبر فً تؤوٌلها داللة على النهً  لال الجصاص:"

 .(2)المظهرٌن للمنكر وأنه ال ٌكتفى منهم بالنهً دون الهجران"عن مجالسة 
 .(1)لببس الفعل كانوا ٌفعلون" :[، أي:"25 :}لَبِبَْس َما َكانُوا ٌَْفعَلُوَن{ ]المابدةلوله تعالى: 
 .(5)أي: لببس سٌبا فعلهم" لال الزجاج:" 
فً  ،الفعل كانوا ٌفعلونلببس :وهذا لسم من هللا تعالى ذكره ٌمول: ألسم لال الطبري:" 

 .(ٓٔ)ولتل أنبٌاء هللا ورسله" ،وركوب محارمه ،تركهم االنتهاء عن معاصً هللا تعالى ذكره
للتعجٌب من سوء فعلهم، مإكدا لذلن  لال الزمخشري: لوله}لَبِبَْس َما َكانُوا ٌَْفعَلُوَن{: " 

بالمسم، فٌا حسرة على المسلمٌن فً إعراضهم عن باب التناهى عن المناكٌر، وللة عبثهم به، 
كؤنه لٌس من ملة اإلسبلم فً شًء مع ما ٌتلون من كبلم هللا وما فٌه من المبالؽات فً هذا 

لمعصٌة واالعتداء؟ للت: من لبل أن الباب. فان للت: كٌؾ ولع ترن التناهى عن المنكر تفسٌرا ل
هللا تعالى أمر بالتناهى، فكان اإلخبلل به معصٌة وهو اعتداء، ألن فً التناهى حسبما للفساد 

 فكان تركه على عكسه. فإن للت: ما معنى وصؾ المنكر بفعلوه، وال ٌكون النهى بعد الفعل؟

                                                           

 .ٕٓٗتفسٌر السعدي: (ٔ)
 ٕٕٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٕ)
 .ٙ٘/ٕتفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .1ٔٗ-2ٔٗ/٘تفسٌر الراؼب االصفهانً: (ٗ)
 .1ٕٔٔ/ٗ(:صٙٙٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .5ٕٗ/ٓٔ(:ص2ٖٕٓٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .1ٓٔ/ٗأحكام المرآن: (2)
 .5ٙٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (1)
 .55ٔ/ٕمعانً المرآن: (5)
 .5ٙٗ/ٓٔسٌر الطبري:تف (ٓٔ)
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لوه، أو عن منكر أرادوا فعله، كما للت: معناه ال ٌتناهون عن منكر فعلوه، أو عن مثل منكر فع
ترى أمارات الخوض فً الفسك وآالته تسوى وتهٌؤ فتنكر. وٌجوز أن ٌراد: ال ٌنتهون وال 
ٌمتنعون عن منكر فعلوه، بل ٌصبرون علٌه وٌداومون على فعله. ٌمال: تناهى عن األمر وانتهى 

 .(ٔ)عنه إذا امتنع منه وتركه"
 الفوابد:

 منكر ووخامة عالبته على المجتمع.حرمة السكوت عن ال -ٔ
 :(ٕ)موجب للعموبة، لما فٌه من المفاسد العظٌمة -مع المدرة-إن السكوت عن المنكر  -ٕ

كما ٌجب اجتناب -منها: أن مجرد السكوت، فعل معصٌة، وإن لم ٌباشرها الساكت. فإنه  -
 فإنه ٌجب اإلنكار على من فعل المعصٌة. -المعصٌة

 ٌدل على التهاون بالمعاصً، وللة االكتراث بها.ومنها: ما تمدم أنه  -
ومنها: أن ذلن ٌجرئ العصاة والفسمة على اإلكثار من المعاصً إذا لم ٌردعوا عنها،  -

فٌزداد الشر، وتعظم المصٌبة الدٌنٌة والدنٌوٌة، وٌكون لهم الشوكة والظهور، ثم بعد 
ى ما كانوا ٌمدرون ذلن ٌضعؾ أهل الخٌر عن مماومة أهل الشر، حتى ال ٌمدرون عل

 علٌه أوال.
مع  -ٌندرس العلم، وٌكثر الجهل، فإن المعصٌة -فً ترن اإلنكار للمنكر -ومنها: أن  -

ٌظن  -تكررها وصدورها من كثٌر من األشخاص، وعدم إنكار أهل الدٌن والعلم لها 
أنها لٌست بمعصٌة، وربما ظن الجاهل أنها عبادة مستحسنة، وأي مفسدة أعظم من 

 د ما حرم هللا حبلال؟ وانمبلب الحمابك على النفوس ورإٌة الباطل حما؟ "اعتما
ومنها: أن السكوت على معصٌة العاصٌن، ربما تزٌنت المعصٌة فً صدور الناس،  -

 والتدى بعضهم ببعض، فاإلنسان مولع بااللتداء بؤضرابه وبنً جنسه، ومنها ومنها.
هللا تعالى أن بنً إسرابٌل الكفار منهم لعنهم  فلما كان السكوت عن اإلنكار بهذه المثابة، نص

 بمعاصٌهم واعتدابهم، وخص من ذلن هذا المنكر العظٌم.
دلت هذه اآلٌة على المذهب الصحٌح األشعرى، من أن متعلك النهً فعل وهو الترن، خبلفا -ٖ

ى ، ووجه داللة اآلٌة عل(ٖ)«إن متعلمه نفى محض وعدم صرؾ»ألبى هاشم المعتزلً فً لوله 
أن متعلمه فعل، أنه عبر عن ترن التناهى الذي ولع توبٌخهم علٌه بالفعل، حٌث لال: }لببس ما 
كانوا ٌفعلون{، أى: لببس الترن للتناهً فعبل، كما تمول: زٌد ببس الرجل، فتجعل الرجل والعا 

 على زٌد. 
 ٌنهاهم ولد سمى تركهم للنهى عن المنكر فً اآلٌة السالفة لبل هذه صنعا، فمال: }لوال

الربانٌون واألحبار{ إلى لوله: }لببس ما كانوا ٌصنعون{ وذلن أبلػ فً الداللة على أن متعلك 
 .(ٗ)أمكن من الفعل فً الداللة على اإلثبات« الصنع»النهى أمر ثابت، إذ 

 
 المرآن

ا ِمْنُهْم ٌَتََولهْوَن الهِذٌَن َكفَُروا لَبِئَْس َما لَدهَمْت  ٌِْهْم َوفًِ }تََرى َكثٌِرا ُ َعلَ لَُهْم أَْنفُُسُهْم أَْن َسِخَط َّللاه
 [8ٓ :({ ]المائدة8ٓاْلعََذاِب ُهْم َخاِلُدوَن )

 التفسٌر:
كثًٌرا من هإالء الٌهود ٌتخذون المشركٌن أولٌاء لهم، ساء ما عملوه من  -أٌها الرسول-تََرى 

 ذاب هللا ٌوم المٌامة.المواالة التً كانت سببًا فً ؼضب هللا علٌهم، وخلودهم فً ع
أٌها -[، أي:" تََرى 1ٓ :لوله تعالى:}تََرى َكثًٌِرا ِمْنُهْم ٌَتََولَّْوَن الَِّذٌَن َكفَُروا{ ]المابدة 

 .(ٔ)كثًٌرا من هإالء الٌهود ٌتخذون المشركٌن أولٌاء لهم" -الرسول
                                                           

 .2ٙٙ/ٔالكشاؾ: (ٔ)
 .ٕٓٗانظر: تفسٌر السعدي: (ٕ)
 (.ٔ، الهامش)2ٙٙ/ٔانظر: االنتصاؾ فٌما تضمنه الكشاؾ: (ٖ)
 (.ٔ، الهامش)2ٙٙ/ٔانظر: االنتصاؾ فٌما تضمنه الكشاؾ: (ٗ)
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بدة األوثان المعنى: ترى ٌا دمحم كثٌراً من الٌهود ٌوالون المشركٌن من ع لال مكً:" 
 .(ٕ)وٌعادون أولٌاء هللا"

أي: من الٌهود ٌتولون كفار مكة، ٌعنً كعب بن األشرؾ وأصحابه حٌن  لال الواحدي:" 
 .(ٖ)"–ملسو هيلع هللا ىلص  -استجاشوا المشركٌن على رسول هللا 

 .(ٗ)هم منافمو أهل الكتاب، كانوا ٌوالون المشركٌن وٌصافونهم" لال الزمخشري:" 
}ترى كثٌرا{، ٌحتمل أن ٌكون رإٌة للب وعلى هذا فٌحتمل أن ٌرٌد  ابن عطٌة:"لال  

من األسبلؾ المذكورٌن، أي ترى اآلن إذا خبرنان، وٌحتمل أن ٌرٌد من معاصري دمحم صلى 
هللا علٌه وسلم ألنه كان ٌرى ذلن من أمورهم ودالبل حالهم، وٌحتمل أن تكون الرإٌة رإٌة 

 .(٘)"-ملسو هيلع هللا ىلص-ي دمحم عٌن فبل ٌرٌد إال معاصر
 [، ثبلثة وجوه:1ٓ :فً لوله تعالى:}كثٌرا ِمْنُهْم{]المابدة وفً عود الضمٌر 

أن الضمٌر فً }منهم { راجع إلى الٌهود، وهم كعب بن األشرؾ وأصحابه، ٌتولون أحدهما: 
، (ٙ)الجصاص عن الحسن وؼٌرهحكاه  -ملسو هيلع هللا ىلص-كفار لرٌش حٌن خرجوا إلٌهم ٌجٌشون على النبً 

 .(2)وبه لال مماتل
والثانً: أنه راجع إلى أهل الكتاب، }والذٌن كفروا{ هم عبدة األوثان توالهم أهل الكتاب على 

 .(1) معاداة النبً ملسو هيلع هللا ىلص ومحاربته
، (5)ن عباسابأنه راجع إلى المنافمٌن،  ٌتولون الذٌن كفروا، ٌعنً: الٌهود. وهذا لول والثالث: 
 . (ٕٔ)، والكلبً(ٔٔ)، والحسن(ٓٔ)ومجاهد

 .(ٖٔ)لال الواحدي:"وهذا المول ٌإكده ما بعد هذه اآلٌة"
ٌِْهْم{ ]المابدة ُ َعلَ [، أي:" ساء ما 1ٓ :لوله تعالى:}لَبِبَْس َما لَدََّمْت لَُهْم أَْنفُُسُهْم أَْن َسِخَط َّللاَّ

 .(ٗٔ)عملوه من المواالة التً كانت سببًا فً ؼضب هللا علٌهم"
 .(٘ٔ)عن ابن عباس:}لببس ما لدمت لهم أنفسهم{، لال: أمرتهم"

لال السمرلندي:" معناه: لببس الفعل الذي كانوا ٌستوجبون به السخط من هللا تعالى 
 .(ٙٔ)وٌوجب لهم العموبة والعذاب"

 .(2ٔ)أي: ببسما لدموا لمعادهم أن سخط هللا علٌهم" لال ابن الجوزي:"
لببس الشًء الذي لدمت لهم أنفسهم أمامهم إلى معادهم فً اآلخرة  :أُلسم لال الطبري:"

 .(1ٔ)لّدمت لهم أنفسهم سخط هللا علٌهم بما فعلوا" :}أْن سخط هللا علٌهم{، ٌمول

                                                                                                                                                                      

 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٕٖٔ/ٖالهداٌة ؼلى بلوغ النهاٌة: (ٕ)
 .5ٕٗ-5ٔٗ/2البتفسٌر البسٌط: (ٖ)
 .2ٙٙ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .ٕٕٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (٘)
 .5ٓٔ/ٗانظر: احكام المرىن للجصاص:(ٙ)
 .5ٙٗ/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .5ٓٔ/ٗانظر: احكام المرىن للجصاص: (1)
 .2ٗ٘/ٔ، وزاد المسٌر:1٘/ٖ، وتفسٌر البؽوي:5ٕٗ/2انظر: التفسٌر البسٌط: (5)
 .2ٗ٘/ٔ، وزاد المسٌر:1٘/ٖ، وتفسٌر البؽوي:5ٕٗ/2انظر: التفسٌر البسٌط: (ٓٔ)
 .2ٗ٘/ٔ، وزاد المسٌر:1٘/ٖ، وتفسٌر البؽوي:5ٕٗ/2انظر: التفسٌر البسٌط: (ٔٔ)
 .ٔٔٗ/ٔانظر: بحر العلوم: (ٕٔ)
 .5ٕٗ/2التفسٌر البسٌط:(ٖٔ)
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
 .1ٕٔٔ/ٗ(:ص2ٙٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
 .ٔٔٗ/ٔبحر العلوم: (ٙٔ)
 .2ٗ٘/ٔزاد المسٌر: (2ٔ)
 .52ٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (1ٔ)
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التً أعمبتهم  ،وتركهم مواالة المإمنٌن ،ٌعنً: بذلن مواالتهم للكافرٌن لال ابن كثٌر:"
ُ  :وأسخطت هللا علٌهم سخًطا مستمًرا إلى ٌوم معادهم ؛ ولهذا لال ،نفالًا فً للوبهم } أَْن َسِخَط َّللاَّ

ٌِْهْم {، فسر بذلن ما ذمهم به" َعلَ
(ٔ). 

 :(ٕ)[، وجهٌن1ٓ :المابدة}تََرى َكثًٌِرا ِمْنُهْم ٌَتََولَّْوَن الَِّذٌَن َكفَُروا{ ]:وٌحتمل لوله تعالى:
ٌعنً: من الٌهود: }ٌتولون الذٌن كفروا{، من مشركً العرب وؼٌرهم، كانوا ٌظاهرون أحدهما: 

 والمإمنٌن، وٌعاونون علٌهم، ولد كان من الفرٌمٌن جمٌعا ذلن. -ملسو هيلع هللا ىلص  -على رسول هللا 
صلى هللا علٌه  -الذٌن شهد لهم رسول هللا والثانً: أن لوله: }ترى كثٌرا منهم{، أي: من هإالء 

}لُْل ٌَا أَْهَل اْلِكتَاِب اَل تَْؽلُوا فًِ  ٌتولون الذٌن كفروا، ٌعنً: أسبلفهم ورإساءهم؛ كموله: -وسلم 
َّبِعُوا أَْهَواَء لَْوٍم لَْد َضلُّوا ِمْن لَْبُل َوأََضلُّوا َكثًٌِرا َوَضلُّ  ٌَْر اْلَحّكِ َواَل تَت وا َعْن َسَواِء السَّبٌِِل{ ِدٌنُِكْم َؼ

 [، تولى هإالء أولبن واتبعوا أهواءهم.22 :]المابدة
[، أي:" أي وفً عذاب جهنم مخلّدون 1ٓ :لوله تعالى:}َوفًِ اْلعََذاِب ُهْم َخاِلُدوَن{ ]المابدة 

 .(ٖ)أبد اآلبدٌن"
 (ٗ)ٌعنً: دابمون" لال السمرلندي:"

 .(٘)ٌعنً ٌوم المٌامة" لال ابن كثٌر:" 
دابم ُممامهم وُمكثهم  ،وفً عذاب هللا ٌوم المٌامة  هم خالدون  :ٌمول لال الطبري:" 

 .(ٙ)فٌه"
 الفوابد:

 حرمة مواالة أهل الكفر والشر والفساد. -ٔ
ٕ-  ً  ،أن مواالة الكفار موجبة لسخط هللا، والخلود فً العذاب  بمجردها، وإن كان اإلنسان خابفا

 إال من أكره بشرطه، إذ ان المواالة بمجردها ال تعد كفراً.
، وهً من صفات هللا الفعلٌة الخبرٌة،  مع «الّسخط»:فً اآلٌة الّدلٌل على إثبات صفة-ٖ

اإلعتماد بؤن صفاته ـ تعالى ـ لٌست كالّصفات، كما أّن ذاته ـ تعالى ـ لٌست كذاتنا؛ فالمجّسم 
والنّافً ٌعبد عدًما، والمثبت المنّزه ٌعبد حًٌّا لٌوًما واحًدا ال شرٌن  والممثّل ٌعبد صنًما، والمعّطل

ا كبًٌرا.  له فً ذاته وصفاته؛ فتعالى هللا عّما ٌمول الّظالمون النّافون والمشبّهون علوًّ
ٌمول ألهل الجنة: ٌا أهل  -عز وجل  -: "إن هللا -رضً هللا عنه  -أبً سعٌد الخدري  

وسعدٌن ... ]إلى أن لال فٌه[: فٌمول: أال أعطٌكم أفضل من ذلن؟  الجنة! فٌمولون: لبٌن
فٌمولون: وأي شًء أفضل من ذلن؟ فٌمول: أحل علٌكم رضوانً؛ فبل أسخط علٌكم بعده 

 .(2)أبداً"
لال أبو إسماعٌل الصابونً: "وكذلن ٌمولون فً جمٌع الصفات ]ٌعنً: اإلثبات[ التً  

الصحاح من السمع والبصر والعٌن ... والرضا والسخط  نزل بها المرآن ووردت بها األخبار
" ...(1). 

والفرق بٌن السخط والؽضب، فإن" السخط: هو عدم الرضا، والسخط إلى الكراهة  
، والسخط ٌعدى بها تارة، وبنفسه أخرى؛ «على»ألرب منه إلى الؽضب، فإن الؽضب ٌعدى بـ

                                                           

 .٘ٙٔ-ٗٙٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .2ٔ٘/ٖانظر: تفسٌر الماترٌدي: (ٕ)
 .ٕٖٖصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٔٔٗ/ٔبحر العلوم: (ٗ)
 .٘ٙٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر:(٘)
 .52ٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
(، ومسلم فً كتاب الجنة 2٘ٔ1التوحٌد، باب كبلم الرب مع أهل الجنة، برلم )أخرجه البخاري فً كتاب (2)

 (.1ٕ5ٕوصفها ونعٌم أهلها، باب إحبلل الرضوان على أهل الجنة فبل ٌسخط علٌهم أبدا، برلم )
 .٘عمٌدة السلؾ أصحاب الحدٌث:(1)
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السخط بالرضا، والؽضب ال ٌمابل به؛ وفٌه وبٌن السخط والؽضب فرق واضح: كثًٌرا ما ٌمابل 
 .(ٔ)إثبات الرضا؛ فإن هللا ٌرضى حمٌمة كما أنه ٌسخط حمٌمة"

 
 المرآن

ا مِ  ٌِْه َما اتهَخذُوُهْم أَْوِلٌَاَء َولَِكنه َكثٌِرا ِ َوَما أُْنِزَل إِلَ ًّ ِ َوالنهبِ ْنُهْم فَاِسمُوَن }َولَْو َكانُوا ٌُْإِمنُوَن بِاّلِله
 [8ٔ :لمائدة({ ]ا8ٔ)

 التفسٌر:
وا  ولو أن هإالء الٌهود الذٌن ٌناصرون المشركٌن كانوا لد آمنوا باهلل تعالى والنبً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وألرُّ

ما اتخذوا الكفار أصحابًا وأنصاًرا، ولكن كثًٌرا منهم  -وهو المرآن الكرٌم-بما أنزل إلٌه 
 خارجون عن طاعة هللا ورسوله.

ٌِْه َما اتََّخذُوُهْم أَْوِلٌَاَء{ ]المابدةلوله تعال  ِ َوَما أُْنِزَل إِلَ ًّ ِ َوالنَّبِ  :ى:}َولَْو َكانُوا ٌُْإِمنُوَن بِاّللَّ
[، أي:" ولو أن هإالء الٌهود الذٌن ٌناصرون المشركٌن كانوا لد آمنوا باهلل تعالى والنبً دمحم 1ٔ

وا بما أنزل إلٌه   .(ٕ)ما اتخذوا الكفار أصحابًا وأنصاًرا " -و المرآن الكرٌموه-ملسو هيلع هللا ىلص، وألرُّ
إٌمانا خالصا ؼٌر نفاق ما اتخذوا المشركٌن  {ولو كانوا ٌإمنون لال الزمخشري:أي:"} 

أولٌاء ٌعنى أن مواالة المشركٌن كفى بها دلٌبل على نفالهم، وأن إٌمانهم لٌس بإٌمان.. ولٌل 
معناه: ولو كانوا ٌإمنون باهلل وموسى كما ٌدعون، ما اتخذوا المشركٌن أولٌاء كما لم ٌوالهم 

 .(ٖ)المسلمون"
وا حك اإلٌمان باهلل والرسل والفرلان، لما ارتكبوا ما ارتكبوه لو آمن :أي لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗ)ومعاداة المإمنٌن باهلل والنبً وما أنزل إلٌه " ،من مواالة الكافرٌن فً الباطن
ولو كان هإالء الذٌن ٌتولون الذٌن كفروا من بنً إسرابٌل  ٌإمنون باهلل  لال الطبري:" 

لون هللا وٌمرُّ  :ٌمول ،والنبً  دونهٌصّدِ وٌصدلون نبٌَّه محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص بؤنه هلل نبً  ،ون به وٌوّحِ
ون بما أنزل إلى دمحم ملسو هيلع هللا ىلص من عند هللا من آي  :ٌمول ،ورسول مرسل  وما أنزل إلٌه  ،مبعوث وٌمرُّ

 .(٘)الفرلان، ما اتخذوهم أصحابًا وأنصاًرا من دون المإمنٌن"
ٌِْه{ من التوراة وؼٌره، }َما لال الشوكانً:" أي:   نبٌهم كما ٌزعمون، }َوما أُْنِزَل إِلَ

اتََّخذُوُهْم أَْوِلٌاَء{، ألن النبً ال ٌؤمر بمواالة الكفار، ولو آمنوا بدمحم صلى هللا علٌه وسلّم وما أنزل 
 .(ٙ)ما اتخذوا الكفار أولٌاء" -كما هو الواجب علٌهم -إلٌه

منون باهلل والنبً وهو موسى وما أنزل إلٌه فً التوراة كما لال الرازي:أي:" لو كانوا ٌإ 
ٌدعون ما اتخذوا المشركٌن أولٌاء، ألن تحرٌم ذلن متؤكد فً التوراة وفً شرع موسى علٌه 
السبلم، فلما فعلوا ذلن ظهر أنه لٌس مرادهم تمرٌر دٌن موسى علٌه السبلم، بل مرادهم الرٌاسة 

 .(2)ٌك لدروا علٌه"والجاه فٌسعون فً تحصٌله بؤي طر
فإن اإلٌمان باهلل وبالنبً وما أنزل إلٌه، ٌوجب على العبد مواالة ربه،  لال السعدي:" 

ومواالة أولٌابه، ومعاداة من كفر به وعاداه، وأوضع فً معاصٌه، فشرط والٌة هللا واإلٌمان به، 
 .(1)نتفاء المشروط"أن ال ٌتخذ أعداء هللا أولٌاء، وهإالء لم ٌوجد منهم الشرط، فدل على ا

                                                           

ٌخ، أخرجها وأعدها للطبع: د. عبد شرح العمٌدة الواسطٌة من تمرٌرات: سماحة الشٌخ دمحم بن إبراهٌم آل الش(ٔ)
 .(1ٖ/ ٔالمحسن بن دمحم بن لاسم )

 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٙٙ/ٔالكشاؾ: (ٖ)
 .٘ٙٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .52ٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٙ/ٕفتح المدٌر: (ٙ)
 .ٖٔٗ/ٕٔمفاتٌح الؽٌب: (2)
 .ٕٓٗتفسٌر السعدي: (1)
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 :"}ولو كانوا ٌإمنون باهلل والنبً وما أنزل إلٌه ما اتخذوهم أولٌاء{، لال:عن مجاهد لوله
 .(ٔ)المنافمون"

}النبً{، ٌجوز أن ٌكون إشارة إلى نبٌنا علٌه الصبلة والسبلم، وٌجوز أن  لال الراؼب:"
ان به، لما فعلوا ما فعلوا، فإن دٌنهم ال ٌكون إشارة إلى نبٌهم، ونبه أنهم لو آمنوا بمن ادعوا اإلٌم

ٌمتضً ما ٌرتكبونه وٌفعلونه، وٌجوز أن ٌكون النبً إشارة إلى الجنس، أي: اإلٌمان باهلل 
 .(ٕ)وبالنبوة والكتاب، ال ٌمتضً ما ٌتحرونه من موالة الكفار"

عٌسى، ولوله تعالى: و}النبً{، إن كان المراد األسبلؾ، فالنبً داود و لال ابن عطٌة:"
 .(ٖ)وإن كان المراد معاصري دمحم، فالنبً دمحم علٌه السبلم، و}الذٌن كفروا{، هم عبدة األوثان"

[، أي:" ولكن كثًٌرا منهم خارجون 1ٔ :لوله تعالى:}َولَِكنَّ َكثًٌِرا ِمْنُهْم فَاِسمُوَن{ ]المابدة 
 .(ٗ)عن طاعة هللا ورسوله"

 .(٘)ونفالهم ""متمردون فً كفرهم :لال الزمخشري:أي 
أي: خارجون عن طاعة هللا واإلٌمان به وبالنبً. ومن فسمهم مواالة  لال السعدي:" 

 .(ٙ)أعداء هللا"
أي: خارجون عن اإلٌمان بنبٌهم لتحرٌفهم، أو عن اإلٌمان بدمحم صلى  لال المرطبً:" 

 .(2)هللا علٌه وسلم لنفالهم"
 .(1)له مخالفون آلٌات وحٌه وتنزٌله"خارجون عن طاعة هللا ورسو :أي لال ابن كثٌر:" 
وأهُل  ،ولكن كثًٌرا منهم أهل خروج عن طاعة هللا إلى معصٌته :ٌمول لال الطبري:" 

م هللا علٌهم من المول والفعل"  .(5)استحبلل لما حرَّ
عن « خارجون»فإن لٌل: لم سماهم فاسمٌن وهم كافرون؟ لٌل: معناه:  لال السمعانً:" 

أمر الرب، والكفار خارجون عن كل أمره، ولٌل: معناه: متمردون، أي: هم مع كفرهم 
 .(ٓٔ)متمردون"

 .(ٔٔ)خص الكثٌر منهم بالفسك إذ فٌهم للٌل لد آمن" لال ابن عطٌة:"
ٌة ثبلثة أمور، وجعلها سببًا للعن لال الشوكانً:" ذكر الحك جّل جبلله فً هذه اآل

 والطرد، وموجبة للسخط والممت: 
 أولها: االنهمان فً المعاصً والعدوان، واإلصرار على الذنوب والطؽٌان. 

 والثانً: عدم اإلنكار على أهل المعاصً والسكوت عنهم والرضا بفعلهم. 
أو إخوانهم أو أزواجهم أو والثالث: مواالة الفجار والمودة مع الكفار، ولو كانوا آباءهم 

لو أن رجبلً لام اللٌل وصام النهار، ثم تودد مع الفجار لبعث »عشٌرتهم، وفً بعض األخبار: 
، أو كما لال صلّى «معهم، ولو أن رجبلً عمل بالمعاصً ما عمل، ثم أحب األبرار لُحشر معهم

 .(ٖٔ)" (ٕٔ)«الَمرُء َمَع َمن أحبَّ »هللا علٌه وسلّم، وٌعضده حدٌث: 

                                                           

 .51ٗ/ٓٔ(:صٖٕٗٔٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .1ٔٗ/٘تفسٌر الراؼب االصفهانً: (ٕ)
 .ٕٕ٘/ٕالمحرر الوجٌز: (ٖ)
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2ٙٙ/ٔالكشاؾ: (٘)
 .ٕٓٗتفسٌر السعدي: (ٙ)
 .ٕٗ٘/ٙتفسٌر المرطبً: (2)
 .٘ٙٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .51ٗ-52ٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (5)
 .2٘/ٕتفسٌر السمعانً: (ٓٔ)
 .ٕٕ٘/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔٔ)
( ومسلم كتاب البر باب المرء مع 2ٙٔٙأخرجه البخاري كتاب األدب باب ما جاء فً لول الرجل وٌلن، )(ٕٔ)

 .( ٔٙٔ( )5ٖٕٙمن أحب )
 .1ٙ/ٕفتح المدٌر: (ٖٔ)
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 الفوابد:
أن مواالة الكفار منافٌة لئلٌمان باهلل، والنبً وما أنزل إلٌه، وأن سبب ذلن، كون كثٌر منهم  -ٔ

 فاسمون.
وفً اآلٌة دلٌل على أن من اتخذ كافرا ولٌا فلٌس بمإمن إذا اعتمد اعتماده ورضً 

 .(ٔ)أفعاله. لاله المرطبً
أن اإلٌمان له لوازم وله أضداد موجودة تستلزم ثبوت لوازمه وانتفاء أضداده، ومن أضداده  -ٕ

 موادة من حاد هللا ورسوله.
 

 المرآن
َن آَمنُوا ةا ِللهِذٌ}لَتَِجَدنه أََشده النهاِس َعَداَوةا ِللهِذٌَن آَمنُوا اْلٌَُهوَد َوالهِذٌَن أَْشَرُكوا َولَتَِجَدنه أَْلَربَُهْم َمَوده 
ٌِسٌَن َوُرْهبَاناا َوأَنهُهْم ََّل ٌَْستَْكبُِروَن )  :({ ]المائدة8ٕالهِذٌَن لَالُوا إِنها نََصاَرى َذِلَن بِؤَنه ِمْنُهْم لِّسِ

8ٕ] 
 التفسٌر:
أشدَّ الناس عداوة للذٌن صدَّلون وآمنوا بن واتبعون، الٌهوَد؛ لعنادهم،  -أٌها الرسول-لتجدنَّ 

ؼمطهم الحك، والذٌن أشركوا مع هللا ؼٌره، كعبدة األوثان وؼٌرهم، ولتجدنَّ وجحودهم، و
ألربهم مودة للمسلمٌن الذٌن لالوا: إنا نصارى، ذلن بؤن منهم علماء بدٌنهم متزهدٌن وعبَّاًدا فً 
الصوامع متنسكٌن، وأنهم متواضعون ال ٌستكبرون عن لَبول الحك، وهإالء هم الذٌن لبلوا 

 ، وآمنوا بها.رسالة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
 (:1ٙ -1ٕسبب نزول اآلٌات )

لال المفسرون: نزلت هذه اآلٌة وما بعدها مما ٌتعلك بها فً النجاشً وأصحابه، وفٌما 
 ٌؤتً ذكر األخبار فً ذلن:

عن سعٌد بن المسٌب وأبً بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومً وعروة  -أوال:
ً إلى  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لالوا: "بعث رسول هللا بن الزبٌر؛  عمرو بن أمٌة الضمري، وكتب معه كتابا

، ثم دعا جعفر بن أبً طالب -ملسو هيلع هللا ىلص  -النجاشً، فمدم على النجاشً، فمرأ كتاب رسول هللا 
أبً طالب والمهاجرٌن معه، وأرسل النجاشً إلى الرهبان والمسٌسٌن فجمعهم، ثم أمر جعفر بن 

أن ٌمرأ علٌهم المرآن، فمرأ علٌهم سورة مرٌم، فآمنوا بالمرآن وفاضت أعٌنهم من الدمع، وهم 
ْلَربَُهْم الذٌن أنزل فٌهم: }لَتَِجَدنَّ أََشدَّ النَّاِس َعَداَوةً ِللَِّذٌَن آَمنُوا اْلٌَُهوَد َوالَِّذٌَن أَْشَرُكوا َولَتَِجَدنَّ أَ 

ٌِسٌَن َوُرْهبَانًا َوأَنَُّهْم اَل ٌَْستَْكبُِروَن َمَودَّةً ِللَِّذٌَن آمَ  نُوا الَِّذٌَن لَالُوا إِنَّا نََصاَرى َذِلَن بِؤَنَّ ِمْنُهْم لِّسِ
ا َعَرفُوا ِمَن اْلَحّكِ 1ٕ) ُسوِل تََرى أَْعٌُنَُهْم تَِفٌُض ِمَن الدَّْمعِ ِممَّ ( َوإَِذا َسِمعُوا َما أُْنِزَل إِلَى الرَّ

 . ]ضعٌؾ[(ٕ)({"1ٖبَّنَا آَمنَّا فَاْكتُْبنَا َمَع الشَّاِهِدٌَن )ٌَمُولُوَن رَ 
عن عروة بن الزبٌر؛ لال: "فً لوله: }تََرى أَْعٌُنَُهْم تَِفٌُض ِمَن الدَّْمعِ{ نزل ذلن فً -ثانٌا:

 .]ضعٌؾ[(ٖ)النجاشً "

                                                           

 .ٕٗ٘/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (ٔ)
/ ٗ(، وابن أبً حاتم فً "التفسٌر" )1ٗ5ٔٔرلم  5ٖٗ/ ٗٔ. أخرجه ابن أبً شٌبة فً "المصنؾ" ) (ٕ)

(، والواحدي فً "أسباب النزول" )ص 2ٔٔ/ ٔ(، وأبو نعٌم األصبهانً فً "حلٌة األولٌاء" )21ٙٙرلم  1٘ٔٔ
 ( جمٌعهم من طرٌك الزهري عنهم به.ٖٙٔ

 للنا: وهذا مرسل صحٌح اإلسناد.
رلم  1ٙٔ، 2ٙٔ(، و"المؽازي" )1ٗ15ٔرلم  5ٖٗ، 1ٖٗ/ ٗٔابن أبً شٌبة فً "المصنؾ" )أخرجه (ٖ)

 من طرٌك هشام بن عروة عن أبٌه به. 1ٓ٘/ٓٔ(:ص1ٕٖٕٔ(، والطبري فً "جامع البٌان")5ٓٔ
 للنا: وهذا مرسل صحٌح اإلسناد.

 ( وزاد نسبته ألبً الشٌخ.ٖٓٔ/ ٖوالحدٌث ذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )
 هكذا رواه عن هشام بن عروة: عبدة بن سلٌمان وأبو معاوٌة مرسبلً.

 ورواه عمر بن علً بن ممدم عن هشام بن عروة عن أبٌه عن عبد هللا بن الزبٌر به موصوالً.



ٗٔٓ 
 

ٌِسٌَن َوُرْهبَانًا{ ؛ لال: هم رسل النجاشً الذٌن أرسل ثالثا: عن سعٌد بن جبٌر: }َذِلَن بِؤَنَّ ِمْنُهْم لِّسِ
-ملسو هيلع هللا ىلص  -بإسبلمه وإسبلم لومه، كانوا سبعٌن رجبًل اختارهم الخٌّر فالخٌّر، فدخلوا على رسول هللا 

({؛ فبكوا وعرفوا الحك؛ فؤنزل هللا فٌهم: }َذِلَن بِؤَنَّ ٕ( َواْلمُْرآِن اْلَحِكٌِم )ٔ، فمرأ علٌهم: }ٌس )
ٌْنَاُهُم اْلِكتَاَب ِمْن لَْبِلِه ُهْم بِِه ِمْنُهْم لِسِّ  ٌِسٌَن َوُرْهبَانًا َوأَنَُّهْم اَل ٌَْستَْكبُِروَن{، وأنزل فٌهم: }الَِّذٌَن آتَ

ٌِْن بَِما َصبَُروا{ ]المصص: ٌُْٕ٘إِمنُوَن ) تَ  - ٕ٘({ إلى لوله: }ٌُْإتَْوَن أَْجَرُهْم َمرَّ
 .]ضعٌؾ[(ٔ)["ٗ٘

 -ملسو هيلع هللا ىلص  -المدٌنة صنعت طعاماً، فجبت به النبً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لما لدم النبً »رابعا: عن سلمان؛ لال: 
فمال: "ما هذا ٌا سلمان؟ "، للت: صدلة، فمال ألصحابه: "كلوا" ولم ٌؤكل، ثم إنً رجعت حتى 

ولال  جمعت طعاماً، فؤتٌته به، فمال: "ما هذا ٌا سلمان؟ "، للت: هدٌة فضرب بٌده فؤكل،
ألصحابه: "كلوا"، للت: ٌا رسول هللا! أخبرنً عن النصارى؟ لال: "ال خٌر فٌهم وال فٌمن 

: }لَتَِجَدنَّ أََشدَّ النَّاِس َعَداَوةً ِللَِّذٌَن آَمنُوا اْلٌَُهوَد -عّز وجلّ -أحبهم"، فممت وأنا مثمل؛ فؤنزل هللا 
، فمال: "ٌا سلمان! -ملسو هيلع هللا ىلص  -ْمعِ{؛ فؤرسل إلً رسول هللا َوالَِّذٌَن أَْشَرُكوا{ حتى بلػ: }تَِفٌُض ِمَن الدَّ 

 . ]صحٌح[(ٕ)« إن أصحابن هإالء الذٌن ذكر هللا"

                                                                                                                                                                      

(، 1ٓٙٙرلم  1٘ٔٔ/ ٗ(، وابن أبً حاتم فً "تفسٌره" )1ٙٔرلم  ٖٗٗ/ ٔأخرجه النسابً فً "التفسٌر" )
 - 1ٕ٘رلم  2ٓٔ، والطبرانً فً "المعجم الكبٌر" )ص 1ٓ٘/ٓٔ(:صٌٕٖٕٙٔان" )والطبري فً "جامع الب

، وابن -( 1ٕٗرلم  ٖٕٖ/ 5ومن طرٌمه الضٌاء الممدسً فً "األحادٌث المختارة" )-( ٖٔلطعة من الجزء 
ومن طرٌمه الضٌاء الممدسً فً "األحادٌث -( 5ٕٔ/ ٖمردوٌه فً "تفسٌره"؛ كما فً "الدر المنثور" )

 كشؾ(. - 2٘1ٕرلم  1ٕٙ/ ٖ(، والبزار فً "المسند" )1ٕٙ، 1ٕ٘رلم  ٕٖٗ، ٖٕٖ/ 5رة" )المختا
: "وكان ٌدلس تدلٌساً -عن عمر بن علً-للنا: ورجاله ثمات رجال "الصحٌح"؛ لكن فٌه علة؛ لال ابن سعد 

 (.1ٙٗ/ 2ب" )شدٌداً، ٌمول: ثنا ثم ٌسكت، ثم ٌمول: هشام بن عروة أو األعمش أو ؼٌرهما"؛ كما فً "التهذٌ
 فعلى رأي ابن سعد ال ٌمبل حدٌثه حتى ولو صرح بالتحدٌث كما فً حدٌثنا، وهللا أعلم.

 ( وزاد نسبته البن المنذر وأبً الشٌخ.5ٕٔ/ ٖوالحدٌث ذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )
 ر بن علً(.* مبلحظة: فً مسند البزار: )ثنا دمحم بن عثمان ثنا دمحم بن عبد الرحمن الطفاوي أو عم

 (: "ورجاله رجال الصحٌح ؼٌر دمحم بن عثمان بحر وهو ثمة".5ٔٗ/ 5لال الهٌثمً فً "مجمع الزوابد" )
 للنا: وفً "التمرٌب": "صدوق ٌؽرب"، ولعل هذا منها، والصواب رواٌة الجماعة دون شن..

رلم  1٘ٔٔ/ ٗ" )، وابن أبً حاتم فً "تفسٌره٘ٓ٘/ٓٔ(:ٕٖٕٗٔأخرجه الطبري فً "جامع البٌان" )(ٔ)
، وابن -( 2ٖٔومن طرٌمه الواحدي فً "أسباب النزول" )ص -(، والبؽوي فً "مسند علً بن الجعد" 25ٙٙ

( من طرٌك لٌس بن الربٌع عن سالم ٙٔٗ/ ٔمردوٌه فً "تفسٌره"؛ كما فً "تخرٌج أحادٌث الكشاؾ" )
 األفطس عن سعٌد به.

 للنا: وهذا سند ضعٌؾ؛ فٌه علتان:
 رسال.األولى: اإل

 الثانٌة: لٌس الربٌع؛ ضعٌؾ.
 ( وزاد نسبته لعبد بن حمٌد وابن المنذر وأبً الشٌخ..ٖٓٔ/ ٖوالحدٌث ذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )

( من طرٌك السري بن ٌحٌى عن سلٌمان التٌمً ٕٔٔٙرلم  5ٕٗ/ ٙأخرجه الطبرانً فً "المعجم الكبٌر" )(ٕ)
 عن أبً عثمان النهدي عن سلمان به.

 للنا: وسنده صحٌح.
رلم  ٕٙٙ/ ٙ(، والطبرانً فً "المعجم الكبٌر" )2ٖٕ٘رلم  55ٗ/ ٙوأخرجه البزار فً "البحر الزخار" )

(، وابن مردوٌه فً "تفسٌره"؛ كما فً "تفسٌر 2ٔٙٙرلم  1ٖٔٔ/ ٗ(، وابن أبً حاتم فً "تفسٌره" )2٘ٔٙ
(، وعبد بن حمٌد فً "تفسٌره"؛ ٕ٘ٓٗرلم  ٙٔٔ/ 1)(، والبخاري فً "التارٌخ الكبٌر" 15/ ٕالمرآن العظٌم" )

(، وأبو بكر 51ٕ(، وأبو عبٌد فً "فضابل المرآن" )ص ٕٖٔ/ ٖ(، و"الدر المنثور" )٘/ ٗكما فً "اإلكمال" )
رلم  2ٕٓ/ ٕ(، والحارث بن أبً أسامة فً "مسنده" )٘ٙٗرلم  ٖٓٔ، 5ٖٓ/ ٔبن أبً شٌبة فً "مسنده" )

ٌك نصٌر بن زٌاد الطابً عن الصلت الدهان عن حامٌة بن رباب لال: سمعت بؽٌة( جمٌعهم من طر - 2ٔٓ
ٌِسٌَن َوُرْهبَانًا{؛ لال: الرهبان الذٌن فً الصوامع، لال -ولد سبل عن لوله-سلمان ٌمول  : }ذَِلَن بِؤَنَّ ِمْنُهْم لِّسِ

ٌِسٌَن َوُرْهبَانًا{، هذا لفظ الطبرانً وهو عند ؼٌره  : }ذَِلَن بِؤَنَّ ِمْنُهمْ -ملسو هيلع هللا ىلص  -سلمان: نزلت على رسول هللا  لِّسِ
 بنحوه.

 للنا: وهذا سند ضعٌؾ جداً؛ فٌه علتان:
 حامٌة هذا؛ مجهول لم ٌرو عنه إال الصلت الدهان، ولم ٌوثمه إال ابن حبان. - ٔ
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اثنً عشر رجبًل ٌسؤلونه وٌؤتونه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -خامسا: عن السدي؛ لال: "بعث النجاشً إلى النبً 
، فبكوا، وكان منهم رهبان وخمسة لسٌسٌن، أو خمسة - ملسو هيلع هللا ىلص -بخبره، فمرأ علٌهم رسول هللا 

ُسوِل تََرى أَْعٌُنَُهْم تَِفٌُض  رهبان وسبعة لسٌسٌن؛ فؤنزل هللا فٌهم: }َوإَِذا َسِمعُوا َما أُْنِزَل إِلَى الرَّ
ا َعَرفُوا ِمَن اْلَحّكِ ٌَمُولُوَن َربَّنَا آَمنَّا فَاْكتُْبنَا َمعَ   . ]ضعٌؾ جداً[(ٔ)({"1ٖالشَّاِهِدٌَن ) ِمَن الدَّْمعِ ِممَّ

[، 1ٕ :}لَتَِجَدنَّ أََشدَّ النَّاِس َعَداَوةً ِللَِّذٌَن آَمنُوا اْلٌَُهوَد َوالَِّذٌَن أَْشَرُكوا{ ]المابدةلوله تعالى: 
أشدَّ الناس عداوة للذٌن صدَّلون وآمنوا بن واتبعون، الٌهوَد؛  -أٌها الرسول-لتجدنَّ  أي:"

 .(ٕ)جحودهم، وؼمطهم الحك، والذٌن أشركوا مع هللا ؼٌره، كعبدة األوثان وؼٌرهم"لعنادهم، و
وذلن أن الٌهود مرنوا على تكذٌب األنبٌاء ولتلهم ودربوا العتو  لال ابن عطٌة:" 

والمعاصً ومردوا على استشعار اللعنة وضرب الذلة والمسكنة، فهم لد لجت عداواتهم وكثر 
حسدهم، فهم أشد الناس عداوة للمإمنٌن وكذلن المشركون عبدة األوثان من العرب والنٌران من 

وعروشهم ثل، وبٌن أنهم لٌسوا على شًء من أول أمرهم فلم المجوس ألن اإلٌمان إٌاهم كفر 
 .(ٖ)ٌبك لهم بمٌة فعداوتهم شدٌدة"

[، 1ٕ :}َولَتَِجَدنَّ أَْلَربَُهْم َمَودَّةً ِللَِّذٌَن آَمنُوا الَِّذٌَن لَالُوا إِنَّا نََصاَرى{ ]المابدةلوله تعالى: 
 .(ٗ)بن واتبعون، الذٌن لالوا: إنا نصارى" ولتجدنَّ ألربهم مودة للذٌن للذٌن صدَّلون وآمنواأي:"

 ،الذٌن زعموا أنهم نصارى من أتباع المسٌح وعلى منهاج إنجٌله :أي لال ابن كثٌر:" 
إذ كانوا على دٌن المسٌح من  ،وما ذان إال لما فً للوبهم ،فٌهم مودة لئلسبلم وأهله فً الجملة

[ وفً 2ٕ :لُلُوِب الَِّذٌَن اتَّبَعُوهُ َرأْفَةً َوَرْحَمةً { ]الحدٌد} َوَجعَْلنَا فًِ  :كما لال تعالى ،الرلة والرأفة
 .(٘)كتابهم:من ضربن على خدن األٌمن فؤدر له خدن األٌسر. ولٌس المتال مشروًعا فً ملتهم"

ولٌن « ٔ»وصؾ هللا شدة شكٌمة الٌهود وصعوبة إجابتهم إلى الحك  لال الزمخشري:" 
م ومٌلهم إلى اإلسبلم، وجعل الٌهود لرناء المشركٌن فً شدة عرٌكة النصارى وسهولة ارعوابه

العداوة للمإمنٌن، بل نبه على تمدم لدمهم فٌها بتمدٌمهم على الذٌن أشركوا، وكذلن فعل فً 
}ولتجدنهم أحرص الناس على حٌاة ومن الذٌن أشركوا{، ولعمري إنهم لكذلن وأشد. وعن :لوله

 .(ٔ)"(ٙ)«ٌهودٌان بمسلم إال هما بمتلهما خبل »النبى ملسو هيلع هللا ىلص 

                                                                                                                                                                      

 نصٌر هذا؛ لال األزدي: "منكر الحدٌث". - ٕ
 (.ٙٙٔ/ ٙ(، و"اللسان" )ٕٗٙ/ ٗ"المٌزان" )

 والصلت هذا روى عنه جماعة ووثمه ابن حبان.
 (، ولال: "فٌه الحمانً ونصٌر بن زٌاد وكبلهما ضعٌؾ".2ٔ/ 2والحدٌث ذكره الهٌثمً فً "مجمع الزوابد" )

 للنا: الحمانً توبع عند البخاري والبزار فالعلة ممن ذكرنا.
ته للحكٌم الترمذي فً "نوادر األصول" وابن ( وزاد نسبٕٖٔ/ ٖوالحدٌث ذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )

 األنباري فً "المصاحؾ" وابن المنذر.
/ 1ٗٔٔ/ ٗ، وابن أبً حاتم فً "تفسٌره" )ٔٓ٘-ٓٓ٘/ٓٔ(:1ٖٕٔٔأخرجه الطبري فً "جامع البٌان" )(ٔ)

 ( من طرٌمٌن عن أسباط بن نصر عن السدي به.2٘ٙٙ
 نصر.للنا: وسنده ضعٌؾ جداً؛ إلعضاله، وضعؾ أسباط بن 

 (..ٖٔٔ/ ٕوالحدٌث ذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٕ٘/ٕالمحرر الوجٌز: (ٖ)
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2ٙٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
(، من طرٌك ٌحٌى بن عبٌد هللا عن أبٌه عن أبً هرٌرة لال لال ٗٙٓ٘رواه ابن حبان فً كتابه الضعفاء)(ٙ)

 : "ما خبل ٌهودي بمسلم لط إال حدث نفسه بمتله". انتهى وأعله بٌحٌى بن عبٌد هللا.-ملسو هيلع هللا ىلص - رسول هللا
 ، كذلن ولال فٌه :"ما خبل ٌهودٌان"، وفً لفظ ابن مردوٌه:" إال هم بمتله".52/ٗورواه الثعلبً فً تفسٌره:

ٌروي عن أبٌه ما ال أصل له فلما كثر ذلن منه  لال ابن حبان:" ٌحٌى بن عبٌد هللا بن موهب التٌمً المرشً
سمط عن االحتجاج به لال ابن معٌن لٌس بشًء وكان ابن عٌٌنة شدٌد الحمل علٌه وأبوه ثمة". انتهى. ]انظر: 

 [.٘ٙٗ/ٔتخرٌج احادٌث الكشاؾ:
 لال العجلونً :" رواه الثعلبً وابن مردوٌه وابن حبان فً الضعفاء عن أبً هرٌرة مرفوعا.
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والنصارى أهل الكتاب ٌمضً لهم شرعنا بؤن أول أمرهم صحٌح لوال  لال ابن عطٌة:" 
أنهم ضلوا، فهم ٌعتمدون أنهم لم ٌضلوا وأن هذه اآلٌة لم تنسخ شرعهم، وٌعظمون من أهل 

فهم إذا حاربوا فإنما اإلسبلم من استشعروا منه صحة دٌن، وٌستهٌنون من فهموا منه الفسك، 
حربهم أنفة وكسب ال أن شرعهم ٌؤخذهم بذلن، وإذا سالموا فسلمهم صاؾ، وٌعٌن على هذا أنهم 
أمة شرٌفة الخلك، لهم الوفاء والخبلل األربع التً ذكر عمرو بن العاصً فً صحٌح مسلم 

هل كتاب، ولم ٌرد علٌه السبلم وتؤمل أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص سر حٌن ؼلبت الروم فارس، وذلن لكونهم أ
أن ٌستمر ظهور الروم وإنما سر بؽلبة أهل كتاب ألهل عبادة النار، وانضاؾ إلى ذلن أن ؼلب 
العدو األصؽر وانكسرت شوكة العدو األكبر المخوؾ على اإلسبلم، والٌهود لعنهم هللا لٌسوا 

ل إحسانن إلى الٌهودي على شًء من هذه الخلك بل شؤنهم الخبث واللً باأللسنة، وفً خبل
ٌبؽٌن هو الؽوابل إال الشاذ الملٌل منهم ممن عسى أن تخصص بؤدب وأمور ؼٌر ما علم أوال. 
ولم ٌصؾ هللا تعالى النصارى بؤنهم أهل ود وإنما وصفهم بؤنهم ألرب من الٌهود والمشركٌن، 

صارى إشارة إلى أن فهو لرب مودة بالنسبة إلى متباعدٌن، وفً لوله تعالى: الذٌن لالوا إنا ن
المعاصرٌن لدمحم ملسو هيلع هللا ىلص من النصارى لٌسوا على حمٌمة النصرانٌة بل كونهم نصارى لول منهم 

 .(ٕ)وزعم"
. وروي (ٖ)هم الوفد الذٌن جاءوا مع جعفر وأصحابه من أرض الحبشة" لال مجاهد:" 

 .(ٗ)عن عطاء نحو ذلن
 .(٘)خٌر فإنما ٌراد به النجاشً وأصحابه"ما ذكر هللا به النصارى من  لال عطاء:" 
ٌِسٌَن َوُرْهبَانًا{ ]المابدةلوله تعالى:  ذلن بؤن منهم علماء  [، أي:"1ٕ :}َذِلَن بِؤَنَّ ِمْنُهْم لِّسِ

 .(ٙ)بدٌنهم متزهدٌن وعبَّاًدا فً الصوامع متنسكٌن"
علماإهم، ٌعنً: المتعبدٌن، وأصحاب الصوامع، وٌمال: لسٌسٌن لال السمرلندي:" 

 .(2)ورهبانا ٌعنً: خابفٌن من هللا تعالى"
لسٌس  :واحدهم ،وهم خطباإهم وعلماإهم -ٌوجد فٌهم المسٌسون  :أي لال ابن كثٌر:" 

 ،العابد. مشتك من الرهبة :وهو ،جمع راهب :ولد ٌجمع على لسوس، والرهبان ،ولَس أًٌضا
 .(1)وفارس وفرسان" ،وهً: الخوؾ كراكب وركبان

معناه ذلن بؤن منهم أهل خشٌة وانمطاع إلى هللا وعبادة وإن لم ٌكونوا  عطٌة:" لال ابن 
على هذي، فهم ٌمٌلون إلى أهل العبادة والخشٌة ولٌس عند الٌهود وال كان لط أهل دٌارات 

                                                                                                                                                                      

 رواٌة ابن حبان: " ٌهودي وهم"، باإلفراد. وفً
 وأخرجه الدٌلمً بلفظ: "ما خبل لط ٌهودي بمسلم إال حدث نفسه بمتله".

 ولد أطال الكبلم علٌه السخاوي فً بعض الحوادث.
فؤلول وٌإٌد ذلن ما ذكره شٌخنا المرحوم ٌونس المصري أنه كان ٌمرأ على ٌهودي ٌوما فً المنطك فمال له 

به: ال تؤتنً إال ومعن سكٌن أو نحوها ألن الٌهود إذا خبل بمسلم ولم ٌكن معه سبلح لزمه التعرض  ولد انفرد
 لمتله.

ولال النجم واشتهر فً كبلم الناس أنه ما خبل لط رافضً بسنً إال حدثته نفسه بمتله. وهً من الخصال التً 
 [.12ٔ/ٕص(: ٕٕٓٔشاركت الرافضة فٌها الٌهود". انتهى. ]انظر: كشؾ الخفاء)

 .1ٙٙ/ٔالكشاؾ (ٔ)
 .ٕٕٙ-ٕٕ٘/ٕالمحرر الوجٌز: (ٕ)
 ذكره دون إسناد. 1ٖٔٔ/ٗ، وتفسٌر ابن ابً حاتم:ٕٕٓ/ٔتفسٌر مجاهد: (ٖ)
 .1ٖٔٔ/ٗانظر:تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٗ)
 .1ٖٔٔ/ٗ(:ص2ٓٙٙأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕٔٗ/ٔبحر العلوم: (2)
 .2ٙٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
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وصوامع وانمطاع عن الدنٌا، بل هم معظمون لها متطاولون فً البنٌان وأمور الدنٌا حتى كؤنهم 
 .(ٔ)خرة، فلذلن ال ٌرى فٌهم زاهد"ال ٌإمنون باآل

وعلل سهولة مؤخذ النصارى ولرب مودتهم للمإمنٌن بؤن منهم  لال الزمخشري:" 
 .(ٕ)لسٌسٌن ورهبانا أى علماء وعبادا"

والعلم مع الزهد وكذلن العبادة مما ٌلطؾ الملب وٌرلمه، وٌزٌل عنه ما  لال السعدي:" 
 .(ٖ)فٌهم ؼلظة الٌهود، وشدة المشركٌن"فٌه من الجفاء والؽلظة، فلذلن ال ٌوجد 

 .(ٗ)علماإهم وفمهاإهم" {، لال:ذلن بؤن منهم لسٌسٌن ورهبانا عن الحسن:"} 
 .(٘)هم الرهبان الذٌن فً الصوامع والحزب فدعوهم فٌها" لال سلمان:" 
هم أصحاب النجاشً بعث من خٌار أصحابه إلى رسول هللا صلى  لال سعٌد بن جبٌر:" 

 .(ٙ)هللا علٌه وسلم بثبلثٌن رجبل فمرأ علٌهم ٌس فبكوا ولالوا نعرؾ وهللا فنزلت فٌهم"
من رإساء النصارى، فؤما المس فً اللؽة: فهً «: المسٌس»و« المس»لال الزجاج: 

  .(2)النمٌمة ونشر الحدٌث، ٌمال: لس فبلن الحدٌث لسا"
 .(1)ولال لطرب: "المسٌس: العالم بلؽة الروم، فؤما الرهبان: فهم العباد أرباب الصوامع"

 :(5)ولال ورلة
 بما خبَّرتنا ِمن لوِل لَّسٍ                من الرهباِن أكرهُ أْن ٌعوجا

 .(ٓٔ)وعلى هذا فالمس والمسٌس: مما ولع الوفاق فٌه بٌن اللؽتٌن
 .(ٔٔ)ادهم"لال ابن زٌد: "المسٌس: عبّ 

ولال عروة بن الزبٌر: ضٌعت النصارى اإلنجٌل، وأدخلوا فٌه ما لٌس منه، وبمً واحد 
 .(ٕٔ)من علمابهم على الحك واالستمامة وهو لّسٌسا، فمن كان على هدٌه ودٌنه فهو لسٌس"

 :(ٖٔ)لال المرطبً:" المسٌس: العالم، وأصله من لس إذا تتبع الشًء فطلبه، لال الراجز
 ٌُْصبِْحَن عن لَّسِ األذى َؼوافبِل 

وتمسست أصواتهم باللٌل: تسمعتها، والمس النمٌمة، والمس أٌضا ربٌس من رإساء 
لسوس، وكذلن المسٌس مثل الشر والشرٌر، فالمسٌسون هم :النصارى فً الدٌن والعلم، وجمعه

من إحدى السٌنٌن  الذٌن ٌتبعون العلماء والعباد، وٌمال فً جمع لسٌس مكسرا: لساوسة، أبدل
واوا ولساوسة أٌضا كمهالبة، واألصل لساسسة فؤبدلوا إحدى السٌنات واوا لكثرتها، ولفظ 
المسٌس: إما أن ٌكون عربٌا، وإما أن ٌكون بلؽة الروم ولكن خلطته العرب بكبلمهم فصار من 

 .(ٗٔ)لؽتهم إذ لٌس فً الكتاب ما لٌس من لؽة العرب"
                                                           

 .ٕٕٙ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔ)
 .1ٙٙ/ٔالكشاؾ: (ٕ)
 .ٕٔٗتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .1ٗٔٔ/ٗ(:ص2ٗٙٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .1ٖٔٔ/ٗ(:ص2ٔٙٙأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .1ٗٔٔ/ٗ(:ص2ٖٙٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 ٕٓٓ/ٕمعانً المرآن: (2)
، وانظر: تفسٌر 2٘٘/ٔ، وزاد المسٌر:12/ٖ، وتفسٌر البؽوي:5٘ٗ/2انظر: التفسٌر البسٌط: (1)

 .2ٕ٘/ٙالمرطبً:
 .الظاهر أنه ورلة بن نوفل المشهور، من أهل الكتاب، و5٘ٗ/2كذا فً التفسٌر البسٌط للواحدي: (5)
 .5٘ٗ/2انظر: التفسٌر البسٌط: (ٓٔ)
 .ٕٓ٘/ٓٔ(:صٕٖٕٔٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 ، ولم الؾ علٌه.5ٗٗ/2كره الواحدي فً التفسٌر البسٌط:ذ (ٕٔ)
 الرجز فً التهذٌب )لرإبة( وكذلن فً اللسان وفٌهما:.(ٖٔ)

 "ٌمسٌن من لس ..."
 ٌصبحن عن لس...". :"ٕٔ/٘، و كتاب العٌن، باب "الماؾ مع السٌن":صٕٔٔورواٌة الدٌوان ص 

داً بََهاِلبل ٌَْن َهْوناً ُخرَّ  ٌصؾ الشاعر نساء عفٌفات ال ٌتبعن النمابم.". والبٌت تمامه: "ٌَْمِش
 .2ٕ٘/ٙتفسٌر المرطبً: (ٗٔ)
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 :(ٔ)ان وراكب، لال الشاعرجمع راهب، كركب«: الرهبان»و
 (ٕ)متبتِّلِ  لو أنها َعَرضت ألْشَمَط راهب           عبَد اإللهَ صرورة

والفعل منه: رهب هللا ٌرهبه أي خافه، رهبا ورهبا ورهبة. والرهبانٌة والترهب التعبد 
 . (ٖ)فً صومعة

 .(ٗ)لال ابن فارس: الترهب: التعبد"
استرهبه: استدعى رهبته حتى رهبه الناس؛ وبذلن فسر لوله عز  جاء فً اللسان:"

 [؛ أي: أرهبوهم. ٙٔٔ :وجل: } َواْستَْرَهبُوُهْم َوَجاُءوا بِِسْحٍر َعِظٌم{ ]األعراؾ
اِهبَة» وفً حدٌث بهز بن حكٌم:   .(٘)«إِنًِّ أَلَْسَمعن الرَّ

 هً الحالة التً ترهب، أي: تفزع وتخوؾ. »لال ابن األثٌر: 
ً » ً رواٌة: وف  . (ٙ)«أي: خابفا«. أْسمعن َراِهبا

وترهب الرجل: إذا صار راهبا ٌخشى هللا، والراهب: المتعبد فً الصومعة، وأحد 
 .(2)رهبان النصارى، ومصدره: الرهبة والرهبانٌة، والجمع الرهبان"

                                                           

مادة: )بتل(، و"لسان  5ٕٔ/ ٗوورد البٌت منسوبا لربٌعة بن ممروم)شاعر مخضرم( فً "تهذٌب اللؽة" (ٔ)
 ، ولد وجدت البٌت5ٕ/ 5ٔ، و"األؼانً" 2ٔٔ/ ٕمادة: )بتل(، و"ؼرٌب الحدٌث" ألبً عبٌد:  ٖٗ/ ٔٔالعرب" 

ط المإسسة العربٌة برواٌة "متعبد" بدالً من "متبتل"، وكذلن نسبه أبو عبٌد فً "ؼرٌب  ٔٗللنابؽة فً "دٌوانه" 
، ومعنى البٌت: الراهب: العابد، األشمط: الذي خالطه الشٌب، الصرورة: الذي لم ٕٔٗ/ ٔالحدٌث" للنابؽة أًٌضا 

 ..ٌٔٗتزوج. "دٌوان النابؽة" 
: "ٌمال للعابد إذا ترن كل شًء، وألبل على العبادة: لد تبتل، أي لطع 51ٔ/ًٕ المرآن:لال الفراء فً معان (ٕ)

 كل شًء إال أمر هللا وطاعته".
/ ٕٔٓ: ٕٔ"الكشؾ والبٌان" جـ:  ولال زٌد بن أسلم: التبتل: رفض الدنٌا وما فٌها، والتماس ما عند هللا". ]انظر:

 [1ٖٔ/ ٖٓ، و"التفسٌر الكبٌر" 11ٖ/ ٌ٘ز" ، و"المحرر والوج5ٓٗ/ ٗب، و"معالم التنزٌل" 
 .1ٕ٘/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .2٘٘/ٔزاد المسٌر: (ٗ)
وهذا إسناد حسن من أجل بهز بن حكٌم وأبٌه، فهما ، ٕٓٗ-5ٖٕ/ٖٖ(:ص5ٖٕٓٓصحٌح، أخرجه أحمد) (٘)

 صدولان.
الواسطً، عن ٌزٌد بن من طرٌك دمحم ابن مسلمة  ٕٔ٘-ٔٔ٘وأخرجه البٌهمً فً "األسماء والصفات" ص 

 هارون وحده، بهذا اإلسناد.
/ 5ٔ( ، والطبرانً فً "الكبٌر" ٙٙ٘( ، والطحاوي فً "شرح مشكل اآلثار" )1ٖٕٔوأخرجه الدارمً )

وهو عند الطبرانً مختصر.  -( من طرق عن بهز بن حكٌم، به5ٕٓٔ( و )1ٕٓٔ( و )2ٕٓٔ( و )ٕٙٓٔ)
 ( .ٕٕٔٓٓوانظر )

نى، حدثنً أبً، عن جدي لال: سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول: " إنه كان عبد من عباد هللا ونص الحدٌث:" بهز المع
أعطاه هللا ماال وولدا، وكان ال ٌدٌن هللا دٌنا. لال ٌزٌد: فلبث حتى ذهب عمر وبمً عمر تذكر فعلم أن لم ٌبتبر 

: خٌره ٌا أبانا. لال: فوهللا ال أدع عند رجل منكم ماال عند هللا خٌرا دعا بنٌه فمال: ٌا بنً أي أب تعلمونً ؟ لالوا
هو منً إال أنا آخذه منه، أو لتفعلن ما آمركم به. لال: فؤخذ منهم مٌثالا. لال: إما ال فإذا مت فخذونً فؤلمونً فً 

مول: " اسحمونً، ثم ذرونً النار حتى إذا كنت حمما فدلونً ". لال: فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بٌده على فخذه، كؤنه ٌ
فً الرٌح لعلً أضل هللا ". لال: " ففعل به ذلن ورب دمحم حٌن مات. لال: فجًء به أحسن ما كان، فعرض على 
ربه فمال: " ما حملن على النار؟ " لال: خشٌتن ٌا رباه. لال: " إنً ألسمعن الراهبة، لال ٌزٌد: أسمعن راهبا، 

ا الحدٌث الحسن، ولتادة وحدثانٌه: " فتٌب علٌه "، أو " فتاب هللا علٌه " شن فتٌب علٌه " لال بهز: فحدثت بهذ
 ٌحٌى".

 لال السندي: لوله: "ال ٌدٌن" أي: ال ٌنماد وال ٌعمل على وفك دٌنه.
 "لم ٌبتبر" بتمدٌم الهمزة على الراء، أي: لم ٌمدم لنفسه ولم ٌدخره.

لشرطٌة أدؼمت نونها فً المٌم، "ما" المزٌدة، أي: إن ال "إما ال" بكسر الهمزة وتشدٌد المٌم، أصله: "إن" ا
 تردوا علً المال وال ترضوا به فافعلوا ما ألول لكم.

 "الراهبة" هً الحالة التً ترهب، أي: تفزع وتخوؾ.
 ."راهبا" أي: خابفا

 . والحدٌث سبك تخرٌجه.1ٕٔ/ٕالنهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث: (ٙ)
 .2ٖٗ/ٔاللسان، مادة"رهب":ص(2)
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لال ابن األعرابً:" وإن جمعت الرهبان الواحد رهابٌن ورهابنة، جاز؛ وإن للت: 
 :(ٕ)، لال الشاعر فً الجمع(ٔ)نٌون كان صوابا"رهبا

لوا               والعُصُم من َشعَِؾ العَمُول الفاِدر  رهباُن مدٌَن لو رأون تنزَّ
المسن من الوعول. وٌمال: العظٌم، وكذلن الفدور والجمع فدر وفدور «: الفادر»:لوله

 .(ٖ)وموضعها المفدرة
ولد ٌكون  الرهبان  واحًدا، وإذا كان واحًدا كان جمعه: رهابٌن، مثل:  لال الطبري:" 

وٌجوز جمعه أًٌضا: رهابنة، إذا كان كذلن، ومن الدلٌل  ،لربان  ولرابٌن، وُجْردان، وجرادٌن
  :(ٗ)على أنه لد ٌكون عند العرب واحدا، لول الشاعر

ٌٍْر فً اْلمُلَْل           ْهبَاُن ٌَْمِشً َونزل"        لَْو َعاٌَنَْت ُرْهبَاَن َد  (٘)الْنَحَدَر الرُّ
 فان لٌل: "كٌؾ مدحهم بؤن منهم لسٌسٌن ورهبانا ولٌس ذلن من أمر شرٌعتنا؟

فالجواب: أنه مدحهم بالتمسن بدٌن عٌسى حٌن استعملوا فً أمر دمحم ما أخذ علٌهم فً 
ٌهم علماء بما أوصى به عٌسى كتابهم، ولد كانت الرهبانٌة مستحسنة فً دٌنهم. والمعنى: بؤن ف

 .(ٙ)"-ملسو هيلع هللا ىلص-من أمر دمحم 
لال الماضً أبو ٌعلى: "وربما ظن جاهل أن فً هذه اآلٌة مدح النصارى، ولٌس كذلن، 
ألنه إنما مدح من آمن منهم، وٌدل علٌه ما بعد ذلن، وال شن أن ممالة النصارى ألبح من ممالة 

 .(2)الٌهود"
وأنهم متواضعون ال ٌستكبرون  [، أي:"1ٕ :}َوأَنَُّهْم اَل ٌَْستَْكبُِروَن{ ]المابدةلوله تعالى: 

 .(1)عن لَبول الحك، وهإالء هم الذٌن لبلوا رسالة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وآمنوا بها"
 .(5)ٌعنً: ال ٌتعظمون على اإلٌمان بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص والمرآن" لال السمرلندي:" 
 .(ٓٔ)عن عبادة هللا، واإلٌمان باهلل" ن ابً زمنٌن:أي:"لال اب 
 .(ٕٔ)ال ٌتكبرون عن اإلٌمان واإلذعان للحك" :"(ٔٔ)لال الثعلبً والبؽوي 
والضمٌر فً }أنهم{ ،أنهم ٌتحرون الحك وال ٌستكبرون عن لبوله لال الرااؼب:أي:" 

 .(ٖٔ)كلهم"راجع إلى المسٌسٌن والرهبان، ولٌل: راجع إلى المعنٌٌن بالدٌن 
أي: لٌس فٌهم تكبر وال عتو عن االنمٌاد للحك، وذلن موجب لمربهم من  لال السعدي:" 

 .(ٗٔ)المسلمٌن ومن محبتهم، فإن المتواضع ألرب إلى الخٌر من المستكبر"

                                                           

 .2ٖٗ/ٔاللسان، مادة"رهب":ص (ٔ)
المابل هو كثٌر، و )العُْصُم( جمع األعصم وهو الوعل، و )العمول( جمع عمل وهو الملجؤ وشعؾ العمول (ٕ)

، ٖٗٓ/ ٕ، "معانً المرآن" 22/ ٘رءوسها وأعالٌها، والفارد: الوعل المسن أو الشاب، "معجم البلدان" )مدٌن( 
، ٕٗ/ ٕ، "تاج العروس" )رهب( 2ٗ1ٔ/ ٖ، "اللسان" )رهب( 1ٖٓوٌنسب لجرٌر وهو فً "دٌوانه" ص 

 ولافٌته )الفادر(.
 .1ٕ٘-2ٕ٘/ٙ، وتفسٌر المرطبً:5٘ٗ/2انظر: التفسٌر البسٌط للواحدي: (ٖ)
عاٌن  1ٕ٘/ٙ، والمرطبً فً تفسٌره:ٖٓ٘/ٓٔلم أتعرؾ على لابله، والبٌت من شواهد الطبري فً تفسٌره: (ٗ)

ظر إلٌه بعٌنٌه مواجهة. ومنه لٌل :  رأٌت فبلنًا عٌانًا  أي : مواجهة. وحك شرح هذا الشًء معاٌنة وعٌانًا  : ن
اللفظ هنا أن ٌمال : لو رمتهم بعٌنٌها مواجهة. و  الملل  : جمع  للة  : وهً رأس الجبل ، وإنما عنى بذلن 

 .صوامع الرهبان فً الجبال
 .ٖٓ٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2٘٘/ٔزاد المسٌر: (ٙ)
 .2٘٘/ٔزاد المسٌر: (2)
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٕٔٗ/ٔبحر العلوم: (5)
 .ٕٗ/ٕتفسٌر ابن ابً زمنٌن: (ٓٔ)
 ، ولفظه:" ال ٌتعظمون عن اإلٌمان واإلذعان للحك".12/ٖانظر: تفسٌر البؽوي: (ٔٔ)
 .ٓٓٔ/ٗالكشؾ والبٌان: (ٕٔ)
 .ٕٔٗ/٘تفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٖٔ)
 .ٕٔٗتفسٌر السعدي: (ٗٔ)
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أنهم لوم فٌهم تواضع واستكانة وال كبر فٌهم، والٌهود على  لال الزمخشري:ٌعنً:" 
خبلؾ ذلن. وفٌه دلٌل بٌن على أن التعلم أنفع شًء وأهداه إلى الخٌر وأدله على الفوز حتى علم 
المسٌسٌن، وكذلن ؼم اآلخرة والتحدث بالعالبة وإن كان فً راهب، والبراءة من الكبر وإن 

 .(ٔ)كانت فً نصرانً"
عن لبول الحك إذا فهموه، أو ٌتواضعون وال  اوي:أي:}الٌستكبرون{"لال البٌض 

ٌتكبرون كالٌهود. وفٌه دلٌل على أن التواضع واإللبال على العلم والعمل واإلعراض عن 
 .(ٕ)الشهوات محمود وإن كانت من كافر"

كفره ولهذا لال: وهذا المدح لمن آمن منهم بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص دون من أصر على  لال المرطبً:" 
 .(ٖ)}وأنهم ال ٌستكبرون{، أي: عن االنمٌاد إلى الحك"

بعث النجاشً إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص اثنى عشر رجبل سبعة لسٌسٌن وخمسة  لال السدي:" 
رهبانا، ٌنظرون إلٌه وٌسؤلونه، فلما لموه فمرأ علٌهم ما أنزل إلٌه بكوا وأسفوا فؤنزل هللا فٌهم 

 .(ٗ) ٌستكبرون"وأنهم ال
 الفوابد: 
عظم عداوة الٌهود والمشركٌن لئلسبلم والمسلمٌن، فوجب المزٌد من الحذر من كٌدهم  -ٔ

 وعداوتهم.
 لرب النصارى الصادلٌن فً نصرانٌتهم من المسلمٌن. -ٕ
لال العبّلمة ابن باز:" فالنصارى ألرب وللوبهم ألٌن من للوب الٌهود ألن علتهم الجهل  

إذا عرفوا وبٌن لهم رجع كثٌر منهم إلى الحك أما علة الٌهود فلٌست الجهل، بل علتهم والضبلل ف
الحسد والبؽً وعلتهم مخالفة الحك على بصٌرة فعلتهم خبٌثة وهً التكبر عن اتباع الحك 

 .(٘)وندر من ٌسلم منهم نعوذ باهلل من ذلن" والحسد ألهل الحك ولهذا لل
 :(ٙ)روح المعانً. ممارنة بٌنهما ومما ذكر من ذلن ما ٌلًولد عمد األلوسً فً تفسٌره:  

ـ الٌهود أشد فً الكفر والعناد وأعظم فً الخبث والفساد، ولذا لال تعالى: }لَتَِجَدنَّ أََشدَّ -أوال:
، وألرب [، والنصارى دون ذلن1ٕالنَّاِس َعَداَوةً ِللَِّذٌَن آََمنُوا اْلٌَُهوَد َوالَِّذٌَن أَْشَرُكوا{ ]المابدة: 

 لئلسبلم منهم.
ثانٌا: ـ أنهم كفروا بنبٌٌن دمحم وعٌسى علٌهما الصبلة والسبلم، والنصارى كفروا بنبً واحد وهو 

 نبٌنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص. 
أن فضابح الٌهود وفظابعهم أكثر مما عند النصارى، ولول النصارى بالتثلٌث لٌس أفظع  -ثالثا:

َ  من لول الٌهود: ِ َمْؽلُولَةٌ{ 1ٔٔ : فَِمٌٌر َونَْحُن أَْؼنٌَِاُء { ]آل عمران}إِنَّ َّللاَّ [، ولولهم: }ٌَُد َّللاَّ
ِ { ]التوبةٗٙ]المابدة:  ٌٌْر اْبُن َّللاَّ  [.ٖٓ :[ ولولهم: }ُعَز

أن من أخص أسباب وصؾ الٌهود بالؽضب كونهم لد فسدوا بعد علم، والنصارى فسدوا -رابعا:
 الضال لد ٌهتدي.عن جهل فوصفوا بالضبلل، ألن 

 فضٌلة التواضع، ولبح الكبر. -ٖ
صلى هللا علٌه -لال رسول هللا :فً الحدٌث الصحٌح عن عٌاض رضً هللا عنه لال

وال ٌفخر أحد على  ،:" إن هللا أوحى إلً أن تواضعوا حتى ال ٌبؽً أحد على أحد-وسلم
  .(2)" أحد

                                                           

 .5ٙٙ-1ٙٙ/ٔلكشاؾ:ا (ٔ)
 .ٓٗٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٕ)
 .1ٕ٘/ٙتفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .1ٗٔٔ/ٗ(:ص2٘ٙٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 2ٕٙ-ٕٙٙ/5ٕ.مجموع لتاوى ابن باز: (٘)
 .55/ٔانظر: روح المعانً: (ٙ)
 .(1ٕٙ٘رواه مسلم)(2)
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ما نمصت :"-ملسو هيلع هللا ىلص-لال رسول هللا  :لال -رضً هللا عنه  -وفٌه أٌضـًا عن أبً هرٌرة 
 .(ٔ)"صدلة من مال وما زاد هللا عبدا بعفو إال عزا وما تواضع أحد هلل إال رفعه هللا

التواضع ٌورث  ،والتكبر من شٌم اللبام ،"التواضع من أخبلق الكرام :لال الشافعً
 .(ٕ)" والمناعة تورث الراحة ،المحبـــة

كانت أمً ممعدة من نحو  :"حدثنا علً بن أبً فزارة جارنا لال :لال عباس الدوري
 ،فؤتٌت فدلمت علٌه ،اذهب إلى أحمد بن حنبل فسله أن ٌدعو لً :عشرٌن عامـًا فمالت لً ٌومـًا

فسمعت  ،رجل سؤلتنً أمً وهً ممعدة أن أسؤلن الدعاء :من هذا ؟ للت :فمال ،وهو فً دهلٌزه
فخرجت عجوٌز  ،فولٌت منصرفـًا ،ن أحوج أن تدعو هللا لنانح :كبلمه كبلم رجل مؽضب فمال

. (ٖ)فجبت إلى بٌتنا فدلمت الباب فخرجت أمً على رجلٌها تمشً" ،لد تركته ٌدعو لها :فمالت
 .(ٗ)لال الذهبً: "هذه الوالعة نملها ثمتان عن عباس"

ُ  :هذا هو التواضع وهإالء هم الناسف  .[5ٓاألنعام/] فَبُِهَداُهُم اْلتَِده{}أُولَبَِن الَِّذٌَن َهَدى َّللاَّ
 
 

 المرآن
ا َعَرفُوا ِمَن اْلَحّكِ ٌَمُو ُسوِل تََرى أَْعٌُنَُهْم تَِفٌُض ِمَن الدهْمعِ ِممه لُوَن }َوإَِذا َسِمعُوا َما أُْنِزَل إِلَى الره

 [8ٖ :({ ]المائدة8َٖربهنَا آَمنها فَاْكتُْبنَا َمَع الشهاِهِدٌَن )
 التفسٌر:

 -وهم وفد الحبشة لما سمعوا المرآن-ومما ٌدل على لرب مودتهم للمسلمٌن أن فرٌمًا منهم 
فاضت أعٌنهم من الدمع فؤٌمنوا أنه حكٌّ منزل من عند هللا تعالى، وصدَّلوا باهلل واتبعوا رسوله، 

ة دمحم علٌه السبلم على األمم ٌوم ال  مٌامة.وتضرعوا إلى هللا أن ٌكرمهم بشرؾ الشهادة مع أمَّ
ُسوِل{ ]المابدةلوله تعالى:  أي إِذا سمعوا  ، أي:"[1ٖ :}َوإَِذا َسِمعُوا َما أُْنِزَل إِلَى الرَّ

 .(٘)"المرآن الُمْنَزل على دمحم رسول هللا
 ،ٌا دمحم ،إنا نََصارى  الذٌن وصفت لن: وإذا سمع هإالء الذٌن لالوا لال الطبري:أي:" 

 .(ٙ)"صفتهم أنن تجدهم ألرب الناس مودة للذٌن آمنوا
ًَّ وأصحابه لرأ علٌهم جعفر بن أبً طالب بالحبشة  لال الواحدي:"  ٌعنً: النجاش

 .(2)"[ٔ :}كهٌعص{ ]مرٌم
أي فاضت أعٌنهم  ، أي:"[1ٖ :}تََرى أَْعٌُنَُهْم تَِفٌُض ِمَن الدَّْمعِ{ ]المابدة:لوله تعالى 

 .(1)"بالدمع
 .(5)"من خشٌة هللا لرلة للوبهم وتؤثرهم بكبلم هللا الجلٌل الصابونً:أي:"لال  
وهو بٌان لرلة للوبهم وشدة خشٌتهم  {،ال ٌستكبرون}عطؾ على  لال البٌضاوي:" 

ومسارعتهم إلى لبول الحك وعدم تؤبٌهم عنه، والفٌض انصباب عن امتبلء، فوضع موضع 
 .(ٓٔ)"رط البكاء كؤنها تفٌض بؤنفسهااالمتبلء للمبالؽة، أو جعلت أعٌنهم من ف

                                                           

ثُُكْم َحِدٌثًا فَاْحفَُظوهُ لَاَل : َما ( بلفظ : ) ثبَلثَةٌ ٕٖٕ٘(. ورواه الترمذي )11ٕ٘رواه مسلم )(ٔ) ٌِْهنَّ َوأَُحّدِ أُْلِسُم َعلَ
ا ، َوال فَتَحَ  ُ ِعزًّ ٌَْها إاِل َزاَدهُ َّللاَّ  َعْبٌد بَاَب َمْسؤَلٍَة إاِل فَتََح نَمََص َماُل َعْبٍد ِمْن َصَدلٍَة ، َوال ُظِلَم َعْبٌد َمْظلََمةً فََصبََر َعلَ

ٌِْه بَابَ  ُ َعلَ   .فَْمٍر ( صححه األلبانً فً صحٌح الترمذي َّللاَّ
 .ٕٖ/ٔ، والمجموع شرح المهذب:2ٖٓ/2سٌر اعبلم النببلء: (ٕ)
 .ٕٔٔ/ٔٔسٌر أعبلم النببلء:(ٖ)
 .ٕٔٔ/ٔٔسٌر أعبلم النببلء:(ٗ)
 .ٖٖٗصفوة التفاسٌر: (٘)
 .2ٓ٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٖٖالوجٌز: (2)
 .ٖٖٗصفوة التفاسٌر: (1)
 .ٖٖٗصفوة التفاسٌر: (5)
 .ٓٗٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٓٔ)
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 ،كفٌض النهر من الماء ،، امتبلإها منه، ثم سٌبلنه منها«فٌض العٌن من الدمع»و
 : (ٔ)ومنه لول األعشى ،وذلن سٌبلنه عن شدة امتبلبه ،وفٌض اإلناء

ا َوِكٌفًا         : فََظلَّ الشُّبُونُ  ،ففَاَضْت ُدُموِعً ا اْنِحَداَرا ،إمَّ َوإِمَّ
(ٕ) 

إذا امتؤلت : وأفضا لسٌبلنه وفاضته دمعة ،سٌبلن عن امتبلء :«الفٌض» لال الراؼب:"
العٌن ثم سالت، وعنه اسستعٌر خبر مستفٌض، وأفاض الموم من عرفه، فذكر تعالى أنهم ٌبكون 

 .(ٖ)"وٌإمنون بالنبً علٌه الصبلة والسبلم
معناه تمتلا من الدمع حتى تفٌض، ألن  {،تفٌض من الدمع"}:لال الزمخشري:لوله

الفٌض أن ٌمتلا اإلناء أو ؼٌره حتى ٌطلع ما فٌه من جوانبه، فوضع الفٌض الذي هو من 
المسبب ممام السبب، أو لصدت المبالؽة فً وصفهم  االمتبلء موضع االمتبلء، وهو من إلامة

ن أجل البكاء من لولن دمعت بالبكاء فجعلت أعٌنهم كؤنها تفٌض بؤنفسها، أى تسٌل من الدمع م
 .(ٗ)"عٌنه دمعا

  :(٘)مراتب ثبلث وهً وأنهاها العبارات، أبلػ من {،تفٌض من الدمع} :ولوله
 . األصل هو وهذا عٌنه، دمع فاض: فاألولى
 العٌن إلى الفعل حولت دمعا عٌنه فاضت: المابل لول وهً ،هذه من محولة :والثانٌة

 . التمٌٌز على فاعبل كان ما بنصب والحمٌمة األصل على نبهت ثم ومبالؽة، مجازا
 الثانٌة من أبلػ أنها إال اآلٌة، فً الواردة وهً المذكور، التحوٌل هذا فٌها: والثالثة

 . أعلم وهللا .التعلٌل صورة فً وإبرازه التمٌٌز، نصب وعدم األصل على المنبهة باطراح
 لد مثله فً التمٌٌز ألن التمٌٌز مع منه األصل عن أبعد التعلٌل مع الكبلم كان وإنما

 الرأس واشتعل شحما، عمرو وتفمؤ عرلا، زٌد تصبب :مثل فً األصل فً فاعبل كونه استمر
 فً العادة فً األصل هذا فهم دمعا، عٌنه فاضت: للت فإذا. عٌونا األرض وتفجرت شٌبا،
 فاضت تمول كما هللا ذكر من عٌنه فاضت: تمول تران أال. ذلن فٌه ٌعهد فلم التعلٌل وأما. أمثاله
 .التمٌٌز ٌفهم ما التعلٌل ٌفهم فبل الدمع، من عٌنه

وإذا } :كانوا ٌَُرْون أن هذه اآلٌة أنزلت فً النجاشً :عن أبٌه لال ،عن هشام بن عروة
 .(ٙ){"سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعٌنهم تفٌض من الدمع

ًّ  لال السدي:"  ،اثنى عشر رجبل ٌسؤلونه وٌؤتونه بخبره -ملسو هيلع هللا ىلص-بعث النجاشً إلى النب
لسٌسٌن أو: خمسة  فبكوا. وكان منهم سبعة رهباٍن وخمسة ،فمرأ علٌهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص المرآن

وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعٌنهم تفٌض }فؤنزل هللا فٌهم:  ،وسبعة لسٌسٌن ،رهبان
 .(2)"اآلٌة، إلى آخر {من الدمع

بعث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص جعفر بن أبً طالب وابن مسعود وعثمان بن  لال ابن عباس:"
مظعون فً رهط من أصحابه إلى النجاشً فلما دخلوا علٌه لال: تعرفون ما أنزل إلٌكم لالوا 

فمرءوا وهنالن منهم لسٌسٌن ورهبان وساٌر النصارى، فجعلت طابفة كلما  ،لال: الرءوا ،نعم
مما عرفوا من الحك ذلن بؤن منهم لسٌسٌن ورهبانا وأنهم ال }لرءوا آٌة انحدرت دموعهم 

وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعٌنهم تفٌض من الدمع مما عرفوا من } {ٌستكبرون
  .(1){"الحك

                                                           

 .. من لصٌدته فً لٌس بن معد ٌكرب الكنديٖ٘دٌوانه : (ٔ)
 .2ٓ٘/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٔٗ/٘تفسٌر الراؼب االصفهانً: (ٖ)
 .2ٓٙ-5ٙٙ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .5ٙٙ/ٔانظر: حاشٌة االنتصاؾ: (٘)
 .1ٓ٘/ٓٔ(:ص1ٕٖٕٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .1ٓ٘-2ٓ٘/ٓٔ(:صٕٖٕ٘ٔأخرجه الطبري) (2)
 .1ٗٔٔ/ٗ(:ص22ٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
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نً سعٌد بن المسٌب وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن أخبر" :ابن شهابلال 
هشام وعروة بن الزبٌر، لالوا: بعث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عمرو بن أمٌة الضمري. وكتب معه كتابا 
إلى النجاشً، فمدم على النجاشً، فمرأ كتاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ثم دعا جعفر ابن أبً طالب 

ن معه، وأرسل النجاشً إلى الرهبان والمسٌسٌن، ثم أمر جعفر بن أبً طالب فمرأ والمهاجرٌ
علٌهم سورة مرٌم فآمنوا بالمرآن وفاضت أعٌنهم من الدمع فهم الذٌن أنزل هللا فٌهم ولتجدن 

ترى أعٌنهم تفٌض من الدمع مما عرفوا من الحك }ألربهم مودة للذٌن آمنوا الذٌن لالوا إلى لوله: 
 .(ٔ){"بنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدٌنٌمولون ر

وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول }:نزلت هذه اآلٌة فً النجاشً وأصحابه لال عبدهللا بن الزبٌر:"
 .(ٕ){"ٌمولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدٌن}ولوله:  {،ترى أعٌنهم تفٌض من الدمع

هم أناس من أهل الكتاب كانوا على شرٌعة من الحك مما جاء به عٌسى  لال لتادة:"
علٌه الصبلة والسبلم، ٌإمنون به وٌنتهون إلٌه، فلما بعث هللا نبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فصدلوا وآمنوا به 

 .(ٖ){"ترى أعٌنهم}وعرفوا الذي جاء به أنه الحك من هللا فؤثنى علٌهم كما تسمعون لوله تعالى: 
فمالوا: الرأ ، لدم على أبً بكر الصدٌك وفد من الٌمن"سعٌد عن عمرو بن مرة: لال 

فمال أبو بكر: كذا كنا حتى لست الملوب، وكان  ،علٌنا المرآن، فمرأ علٌهم المرآن فجعلوا ٌبكون
 .(ٗ)"أبو بكر ال ٌملن دمعة حٌن ٌمرأ المرآن

رهبان، كان الناس ٌتمسحون بهم هم المسٌسون واللال التستري فً تفسٌر هذه اآلٌة: "
لعلمهم فً الدٌن، لدموا على النبً ملسو هيلع هللا ىلص فمرأ علٌهم المرآن، فرلوا له، ففاضت أعٌنهم ولم 

 ".ٌستكبروا، بعصمة هللا إٌاهم عن االستكبار، فدخلوا فً دٌنه لما وضع هللا تعالى من علمه فٌهم
 فساد الدٌن بثبلث:"ثم لال: 

  .أخذوا فً السرؾ والشهواتالملون إذا  -
  .والعلماء إذا أفتوا بالرخص -
  .والمراء إذا تعبدوا بؽٌر علم -

وإن العلماء ٌحتاج إلٌهم الخلك فً الدنٌا واآلخرة، ولد حكً عن جابر بن عبد هللا رضً هللا 
تاجون إلٌهم فً إن أهل الجنة ٌحتاجون إلى العلماء فً الجنة كما ٌح»عنه عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: 

الدنٌا، ٌزورون ربهم فً كل جمعة فٌمال لهم: تمنوا ما شبتم. فٌنطلمون إلى العلماء، فٌمول لهم 
 .(ٙ)"(٘)«العلماء: تمنوا كذا تمنوا كذا، فٌتمنون

 .(2)على البناء للمجهول ،«ترى أعٌنهم»ولرئ:
{ ]المابدةلوله تعالى: ا َعَرفُوا ِمَن اْلَحّكِ أنه حكٌّ من أجل معرفتهم أنه  ، أي:"[1ٖ :}ِممَّ

 .(1)"منزل من عند هللا تعالى
ما }والثانٌة لتبٌٌن  ،األولى لبلبتداء {من} {،مما عرفوا من الحك} لال البٌضاوي:" 

أنهم عرفوا بعض الحك فؤبكاهم فكٌؾ إذا  :والمعنى {،الحك}، أو للتبعٌض بؤنه بعض {عرفوا
 .(5)"عرفوا كله

د وهو الحكُّ  لال الواحدي:"   .(ٓٔ)"ٌرٌد: الذي نزل على محمَّ

                                                           

 .1٘ٔٔ/ٗ(:ص21ٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .1٘ٔٔ/ٗ(:ص21ٓٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .1ٗٔٔ/ٗ(:ص2ٙٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٓٓٔ/ٗأخرجه الثعلبً فً تفسٌره: (ٗ)
 .، وفٌهما أن الحدٌث موضوع.٘ٔ/ ٘المٌزان ، ولسان ٖٕٙ/ ٔكشؾ الخفاء (٘)
 .ٕٙٓ/ ٓٔانظر مثل هذا المول للتستري فً الحلٌة ، ٓٙتفسٌر التستري: (ٙ)
 .21/ٕانظر: فتح المدٌر: (2)
 ٕٔٔ، والتفسٌر المٌسر:ٖٖٗصفوة التفاسٌر: (1)
 .ٓٗٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (5)
 .ٕٖٖالوجٌز: (ٓٔ)



ٕٗٓ 
 

 
أي ٌمولون ٌا ربنا صدلنا بنبٌّن  ، أي:"[1ٖ :}ٌَمُولُوَن َربَّنَا آَمنَّا{ ]المابدةلوله تعالى: 

 .(ٔ)"وكتابن
 .(ٕ)"بذلن أو بدمحم {،آمنا} لال البٌضاوي:" 
 .(ٖ)"آمنا بهذا الكتاب النازل من عندن على دمحم وبمن أنزلته علٌه :أي لال الشوكانً:" 
 ،صدَّلنا لما سمعنا ما أنزلته إلى نبٌن دمحم ملسو هيلع هللا ىلص من كتابن ،ٌا ربنا لال الطبري:أي:" 

 .(ٗ)"وأنه الحك ال شن فٌه ،وألررنا به أنه من عندن
مع أمة دمحم علٌه السبلم ، أي:فاكتبنا "[1ٖ :]المابدة}فَاْكتُْبنَا َمَع الشَّاِهِدٌَن{ لوله تعالى: 

 .(٘)"الذٌن ٌشهدون على األمم ٌوم المٌامة
الذٌن شهدوا بؤنه حك، أو بنبوته، أو من أمته الذٌن هم شهداء لال البٌضاوي:أي: من" 

 .(ٙ)"على األمم ٌوم المٌامة
على الناس ٌوم المٌامة من أمة دمحم أو مع الشاهدٌن، بؤنه حك، أو مع  لال الشوكانً:أي:" 

 .(2)"الشاهدٌن بصدق دمحم وأنه رسولن إلى الناس
 مع من شهد من أنبٌابن علٌهم السبلم ومإمنً عبادن بؤنن ال إله :أي لال الزجاج:" 

 .(1)"ؼٌرن
د ملسو هيلع هللا ىلص الذٌن ٌش لال الواحدي:"  ة محمَّ  .(5)"هدون بالحكمع أمَّ
 .(ٓٔ)"ٌعنً: من أمة دمحم؛ فإنهم الشاهدون على سابر األمم لال السمعانً:" 
} ِلتَُكونُوا ُشَهَداَء َعلَى النَّاِس{  :دلٌله لوله -علٌه السبلم-ٌعنً أمة دمحم  لال الثعلبً:" 

 .(ٔٔ)"[ٖٗٔ :]البمرة
 .(ٕٔ)"مع من شهد بما جاء به دمحم أنه حك لال ابن أبً زمنٌن:أي:" 
}َوَكذَِلَن  وٌتضرعون إلى هللا أن ٌجعلهم من جملة من وصفهم بموله: لال الراؼب:" 

ةً َوَسًطا ِلتَُكونُوا ُشَهَداَء َعلَى النَّاس{ ]البمرة اجعلنا  :أي {،فاكتبنا}:ومعنى، [ٖٗٔ :َجعَْلنَاُكْم أُمَّ
 .(ٖٔ)"منهم وثبتنا فً جملتهم

 .(ٗٔ)"-ملسو هيلع هللا ىلص-أمة دمحم  :، لال{الشاهدٌن اكتبنا مع} عن ابن عباس:" 
إنهم  ،دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وأمته :، لال{فاكتبنا مع الشاهدٌن}وفً رواٌة أخرى عن ابن عباس أٌضا:" 

 .(٘ٔ)"وشهدوا أن الرسل لد بلؽت ،شهدوا أنه لد بلَّػ

                                                           

 .ٖٖٗصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٓٗٔ/ٌٕضاوي:تفسٌر الب (ٕ)
 .21/ٕفتح المدٌر: (ٖ)
 .5ٓ٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٖٗصفوة التفاسٌر: (٘)
 .ٓٗٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٙ)
 .21/ٕفتح المدٌر: (2)
 .ٕٓٓ/ٕمعانً المرآن: (1)
 .ٕٖٖالوجٌز: (5)
 .1٘/ٕتفسٌر السمعانً: (ٓٔ)
 .ٓٓٔ/ٗتفسٌر الثعلبً: (ٔٔ)
 .ٕٗ/ٕتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (ٕٔ)
 .ٕٕٗ/٘تفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٖٔ)
 .5ٓ٘/ٓٔ(:صٖٖٕٔٔأخرجه الطبري) (ٗٔ)
ولال هذا حدٌث صحٌح اإلسناد، ولم ٌخرجاه  ٖٖٔ/ ٕالحاكم ، و5ٓ٘/ٓٔ(:صٖٖٖٕٔأخرجه الطبري) (٘ٔ)

 ووافمه الذهبً.



ٕٗٔ 
 

} ِلتَُكونُوا ُشَهَداَء َعلَى  :، هم  الشهداء فً لوله{الشاهدٌن}فذهب ابن عباس إلى أن   
 ،ٌمولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدٌن :معنى الكبلم، و-ملسو هيلع هللا ىلص-[، وهم أمة دمحم ٖٗٔ :النَّاِس{ ]البمرة

   .(ٔ)أنهم لد بلؽوا أممهم رساالتن ،الذٌن ٌشهدون ألنبٌابن ٌوم المٌامة
 .(ٕ)"الذٌن ٌشهدون باإلٌمان"ولال الحسن: 

 .(ٖ)"الذٌن ٌشهدون بتصدٌك نبٌن وكتابن"ولال أبو علً: 
هم أمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، ٌشهدون هلل بالتوحٌد، ولرسله بالرسالة وصحة ما  {"الشاهدٌن لال السعدي:لوله}

وهم عدول، شهادتهم ممبولة، كما ، جاءوا به، وٌشهدون على األمم السابمة بالتصدٌك والتكذٌب
ٌُْكْم َشِهًٌدا{ }وَ  لال تعالى: ُسوُل َعلَ ةً َوَسًطا ِلتَُكونُوا ُشَهَداَء َعلَى النَّاِس َوٌَُكوَن الرَّ َكَذِلَن َجعَْلنَاُكْم أُمَّ

 .(ٗ)" [ٖٗٔ :]البمرة
 الفوابد:

 فضل هذه األمة وكرامتها على األمم لبلها. -ٔ
 .أن البكاء من خشٌة هللا هو شعار المإمنٌن المتمٌن -ٕ

روى الترمذي فً سننه من حدٌث ابن عباس رضً هللاُ عنهما أن النبً صلى هللاُ علٌه 
ٌٌْن بَاتَْت تَْحُرُس فًِ َسبٌِِل هللاِ »وسلم لال:  ِ، َوَع ٌٌْن بََكْت ِمْن َخْشٌَِة َّللاَّ ٌْنَاِن اَل تََمسُُّهَما النَّاُر، َع « َع

(٘). 
ء من خشٌة هللا، وكذلن الصالحون من لبل ولد كان النبً صلى هللاُ علٌه وسلم كثٌر البكا

ُ َصْدَرهُ  ومن بعد، ولد توعد هللا أصحاب الملوب الماسٌة بؤشد الوعٌد، فمال تعالى: }أَفََمن َشَرَح َّللاَّ
ِ أُْولَبَِن فًِ  ن ِذْكِر َّللاَّ ْلمَاِسٌَِة لُلُوبُُهم ّمِ ٌٌْل لِّ بِِّه فََو ن رَّ ({ َٕٕضبلٍَل ُمبٌِن )ِلئِلْسبلَِم فَُهَو َعلَى نُوٍر ّمِ

 [.ٕٕ]الزمر: 
باأللحان المطربة والمشبهة لؤلؼانً؛ ألن ذلن ٌثمر منع لراءة المرآن لرأ وٌستفاد من اآلٌة -ٖ

ُسوِل ، ضد الخشوع، ونمٌض الخوؾ والوجل ولوله تعالى فٌهم: }َوإَِذا َسِمعُوا َما أُْنِزَل إِلَى الرَّ
{تََرى أَْعٌُنَُهْم تَِفٌُض ِمَن الدَّ  ا َعَرفُوا ِمَن اْلَحّكِ وهذا ٌفٌد األمر بتبلوته على [، 1ٖ]المابدة:ْمعِ ِممَّ

 هذا الوجه، وأن بكاءهم إنما كان مما فهموا من معانٌه، ال من نؽمات المارئ.
فؤٌن هذا من دق الرجل، وثنً العطؾ، وتحرٌن الرأس، والصٌاح، والزعك، والمكاء، 

 والتصدٌة؟ !
ِ{ . لال هللا تعالى: }لَوْ  ًعا ِمْن َخْشٌَِة َّللاَّ ٌْتَهُ َخاِشعًا ُمتََصّدِ  أَْنَزْلنَا َهَذا اْلمُْرآَن َعلَى َجبٍَل لََرأَ

 فلٌت شعري! ما الذي ٌورث خشٌة هللا تعالى؟ !
 ، أو فهم معانٌه، وتدبر آٌاته، واستخبلص حكمه وعجابب مضمونه؟ !الملحنٌن أألحان

فخر  ،بن أوفى، فمرأ: }فَإَِذا نُِمَر فًِ النَّالُوِر{لال بهز بن حكٌم: " صلٌت خلؾ زرارة 
 .(ٙ)مٌتا، فكنت ممن حمله "

ولال أبو الربٌع إدرٌس الخوالنً: " كان أبو بكر البصري لد أوتً الحزن وحسن 
الصوت، ولراءته تمع على الملب من فضله، وكان ٌؤتً إلى اللٌث بن سعد فٌمرأ عنده، وٌبكً 

 .(2)اللٌث: لمد جعل هللا لمراءته سلطانا على األعٌن "اللٌث وأصحابه، وٌمول 
َرْت{ :لما نزلت" :عن أبٌه لال زٌد بن أسلمووري عن  لما  عمر لال ،}إَِذا الشَّْمُس ُكّوِ

  .(ٔ) لهذا أجري الحدٌث :لال {،}َعِلَمْت نَْفٌس َما أَْحَضَرتْ  :بلػ

                                                           

 .ٓٔ٘/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٕ٘/ٙتفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .5ٕ٘/ٙتفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .ٕٕٗتفسٌر السعدي: (ٗ)
(، ولال حدٌث ابن عباس حدٌث حسن ؼرٌب وصححه الشٌخ األلبانً فً صحٌح 5ٖٙٔسنن الترمذي) (٘)

 .(ٖٔٔٗالجامع الصؽٌر برلم)
 .2ٕٗ/ٔأخرجه ابن ابً عاصم فً الزهد: (ٙ)
 ، ولم أجده.ٔٙانظر: الحوادث والبدع/ (2)

https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15944
https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2
https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2853&idto=2853&bk_no=203&ID=2927#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2853&idto=2853&bk_no=203&ID=2927#docu
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 فً ترجٌع ونؽمة. وإنما كان همه فً معنى اآلٌة، ال
لال ابن أبً عبلة: " كانت أم الدرداء تؤتٌنا من دمشك إلى بٌت الممدس على بؽلة لها، 
فإذا مرت بالجبال؛ تمول لمابدها: أسمع الجبال ما وعدها ربها، فٌرفع صوته بهذه اآلٌة: 

ا لَاًعا َصْفَصفًا اَل تََرى فٌَِها ِعَوًجا َواَل }َوٌَْسؤَلُونََن َعِن اْلِجبَاِل فَمُْل ٌَْنِسفَُها َربًِّ نَْسفًا فٌَََذُرهَ 
 .(ٕ)"أَْمتًا{

وروى مالن لال: " لٌل لزٌد بن ثابت: كٌؾ ترى فً لراءة المرآن فً سبع؟ فمال: 
حسن، وألن ألرأه فً نصؾ شهر أو عشرٌن أحب إلً، وسلنً: لم ذلن؟ لال: فإنً أسؤلن؟ لال: 

 .(ٖ)كً أتدبره وألؾ علٌه "
 

 المرآن
اِلِحٌ}وَ  ِ َوَما َجاَءنَا ِمَن اْلَحّكِ َونَْطَمُع أَْن ٌُْدِخلَنَا َربُّنَا َمَع اْلمَْوِم الصه ({ 8َٗن )َما لَنَا ََّل نُْإِمُن بِاّلِله

 [8ٗ :]المائدة
 التفسٌر:

عند هللا، ولالوا: وأيُّ لوم علٌنا فً إٌماننا باهلل، وتصدٌمنا بالحك الذي جاءنا به دمحم ملسو هيلع هللا ىلص من 
 واتباعنا له، ونرجو أن ٌدخلنا ربنا مع أهل طاعته فً جنته ٌوم المٌامة؟

ِ َوَما َجاَءنَا ِمَن اْلَحّكِ{ ]المابدةلوله تعالى:  ولالوا: وأيُّ  ، أي:"[1ٗ :}َوَما لَنَا اَل نُْإِمُن بِاّللَّ
 .(ٗ)" من عند هللا، واتباعنا لهلوم علٌنا فً إٌماننا باهلل، وتصدٌمنا بالحك الذي جاءنا به دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

فً حال تركنا لئلٌمان، وذلن  :لئلٌمان، أي أي شًء لنا تاركٌن :المعنى لال الزجاج:" 
 .(٘)"فؤجابوهم بؤن لالوا ما لنا ال نإمن باهلل، أن لومهم عنفوهم على إٌمانهم

 .(ٙ)"وذلن أن الٌهود عٌروهم ولالوا لهم: لم آمنتم؟ فؤجابوهم بهذا لال البؽوي:" 
وما لنا ال نصدق باهلل أن دمحما رسوله، والمرآن من عنده، وما  معناه: لال السمرلندي:" 

 .(2)"جاءنا من الحك
فكؤنهم لٌموا على إٌمانهم ومسارعتهم فٌه، فمالوا: }وما لنا ال نإمن باهلل  لال السعدي:" 

اءنا من الحك ونطمع أن ٌدخلنا ربنا مع الموم الصالحٌن{ أي: وما الذي ٌمنعنا من اإلٌمان وما ج
 .(1)"باهلل، والحال أنه لد جاءنا الحك من ربنا، الذي ال ٌمبل الشن والرٌب

وأى مانع ٌمنعنا من اإلٌمان باهلل الذي ال إله إال هو، وٌصدنا عن  :أي لال المراؼً:" 
اتباع ما جاءنا من الحك على لسان هذا النبً الكرٌم، بعد أن ظهر لنا أنه هو روح الحك الذي 

 .(5)"بشر به المسٌح؟
إنكار استبعاد النتفاء اإلٌمان مع لٌام موجبه  {:وما لنا ال نإمن باهلل لال الزمخشري:"} 
هو الطمع فً إنعام هللا علٌهم بصحبة الصالحٌن: ولٌل: لما رجعوا إلى لومهم الموهم فؤجابوهم و

 .(ٓٔ)"بذلن. أو أرادوا: وما لنا ال نإمن باهلل وحده ألنهم كانوا مثلثٌن، وذلن لٌس بإٌمان باهلل

                                                                                                                                                                      

 .2ٕٙ/٘ٔالدر المنثور: (ٔ)
 ، ولم أجده.ٕٙ/انظر: الحوادث والبدع(ٕ)
، ٖٓٙ/ٕ(::صٖٕٗٓ، والبٌهمً فً شعب اإلٌمان)ٕٓٓ/ٔ(:ص2ٕٗأخرجه الؽمام مالن فً الموطؤ) (ٖ)

 .ٖٔ/ٕوانظر: شرح الزرلانً:
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٓٓ/ٕمعانً المرىن: (٘)
 .11/ٖتفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .ٕٔٗ/ٔتفسٌر السمرلندي: (2)
 .ٕٕٗتفسٌر السعدي: (1)
 .2/1تفسٌر المراؼً: (5)
 .2ٓٙ/ٔالكشاؾ: (ٓٔ)
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لولهم وما لنا تولٌؾ ألنفسهم أو محاجة لمن عارضهم من الكفار بؤن  لال ابن عطٌة:" 
فمالوا وأي شًء ٌصدنا عن اإلٌمان ولد الح الصواب وجاء الحك ، لال لهم آمنتم وعجلتم

 .(ٔ)"المنٌر
} َوإِنَّ ِمْن  :وهذا الصنؾ من النصارى هم المذكورون فً لوله عز وجل لال ابن كثٌر:" 

ِ ال ٌَْشتَُرونَ  ٌِْهْم َخاِشِعٌَن ّلِلَّ ٌُْكْم َوَما أُنزَل إِلَ ِ َوَما أُنزَل إِلَ ِ ثََمنًا لَِلٌبل  أَْهِل اْلِكتَاِب لََمْن ٌُْإِمُن بِاّللَّ بِآٌَاِت َّللاَّ
َ َسِرٌُع اْلِحَساِب{اآل  :وهم الذٌن لال هللا فٌهم ،[55ٔ :ٌة ]آل عمرانأُولَبَِن لَُهْم أَْجُرُهْم ِعْنَد َربِِّهْم إِنَّ َّللاَّ

ٌِْهْم لَالُوا آَمنَّا بِِه إِنَّ  ٌْنَاُهُم اْلِكتَاَب ِمْن لَْبِلِه ُهْم بِِه ٌُْإِمنُوَن * َوإِذَا ٌُتْلَى َعلَ هُ اْلَحكُّ ِمْن َربِّنَا إِنَّا } الَِّذٌَن آتَ
ا ُكنَّا ِمْن لَْبِلِه ُمْسِلِمٌَن * أُولَبَِن ٌُْإتَ  ٌِّبَةَ َوِممَّ ٌِْن بَِما َصبَُروا َوٌَْدَرُءوَن بِاْلَحَسنَِة السَّ تَ ْوَن أَْجَرُهْم َمرَّ

ٌُْكمْ َرَزْلنَاُهْم ٌُْنِفمُوَن * َوإِذَا َسِمعُوا اللَّْؽَو أَْعَرُضوا َعْنهُ َولَالُوا لَنَا أَْعَمالُنَا َولَُكْم أَْعَمالُُكْم  إلى  {َسبلٌم َعلَ

"[٘٘ - ٕ٘ :ِؽً اْلَجاِهِلٌَن { ]المصصلوله } ال نَْبتَ 
(ٕ)

. 
اِلِحٌَن{ ]المابدةلوله تعالى:  ونرجو أن  ، أي:"[1ٗ :}َونَْطَمُع أَْن ٌُْدِخلَنَا َربُّنَا َمَع اْلمَْوِم الصَّ

 .(ٖ)"ٌدخلنا ربنا مع أهل طاعته فً جنته ٌوم المٌامة
 .(ٗ)"وأصحابُه -ملسو هيلع هللا ىلص-، رسوُل هللا «الموُم الصالحون» لال ابن زٌد:" 
 .(٘)"ونحن نطَمُع بإٌماننا بذلن أن ٌدخلنا ربُّنا مع الموم الصالحٌن لال الطبري:أي:" 
اِلُحوَن{ ]األنبٌاء أي: فً أمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، بٌانه لال البؽوي:"   :} أَنَّ اأْلَْرَض ٌَِرثَُها ِعبَاِدَي الصَّ

ٔٓ٘] "(ٙ). 
 .(2)"ٌمول: نرجو، أن ٌدخلنا ربنا مع المإمنٌن الموحدٌن فً الجنة لال السمرلندي:" 
ونحن إذا آمنا واتبعنا الحك طمعنا أن ٌدخلنا هللا الجنة مع الموم  لال السعدي:أي:" 

 .(1)"الصالحٌن، فؤي مانع ٌمنعنا؟ ألٌس ذلن موجبا للمسارعة واالنمٌاد لئلٌمان وعدم التخلؾ عنه
طمع أن ٌدخلنا ربنا مع الموم الذٌن صلحت أنفسهم بالعمابد وإننا لن لال المراؼً:" 

الصحٌحة، والفضابل واآلداب الكاملة، وهم أتباع هذا النبً الكرٌم الذٌن استبان لنا أثر صبلحهم 
إنه  -والخبلصة، وشاهدناه بؤعٌننا بعد ما كان منهم من فساد فى األرض وعتو كبٌر فى جاهلٌتهم

ان بعد أن تظاهرت أسبابه، وتحممت موجباته فوجب علٌنا الجري على ال مانع لنا من هذا اإلٌم
 .(5)"سننه، واتباع نهجه وطرٌمه

: أي: نعلم أن ٌدخلنا ربنا الجنة إذا {ونطمع}: -تعالى  -لال الحسن: لوله لال الماترٌدي:  
 آمنا باهلل وما جاءنا من الحك.

و ، خلنا ربنا فً دٌن لوم صالحٌنلٌل: نطمع: هو الطمع والرجاء، أي: نطمع ونرجو أن ٌد
 .(ٓٔ)": ٌحتمل: ما ذكرنا من األنبٌاء والرسل{الصالحٌن}

 الفوابد:
 فضل الكتابً إذا أسلم. وحسن إسبلمه. -ٔ
دفع اللوم عن اإلنسان، فٌنبؽً للؽنسان ان ٌدفع اللوم عن نفسه، وال ٌُبمً عرضه لعباد هللا -ٕ

لنا النإمن باهلل{، وكذلن حمل النفس عند الوسواس على ٌعملون ما ٌشاءون فٌه، لال تعالى:}وما 
 اإلٌمان والعمل الصالح، وذلن عند رإٌة الفتور، إذ ٌجب تموٌة العزٌمة.

 حك بشهادة من سبك من األمم، لموله:}وما جاءنا من الحك{. -ملسو هيلع هللا ىلص-أن ماجاء به الرسول-ٖ
                                                           

 .2ٕٕ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔ)
 .5ٙٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٔ٘-ٔٔ٘/ٓٔ(:صٖٖٕ٘ٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٔٔ٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .11/ٖتفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .ٕٔٗ/ٔتفسٌر السمرلندي: (2)
 .ٕٕٗتفسٌر السعدي: (1)
 .2/1تفسٌر المراؼً: (5)
 ، ولم الؾ على لول الحسن.2ٗ٘/ٖتفسٌر الماترٌدي: (ٓٔ)
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أن ٌدخلنا ربنا مع الموم الصالحٌم{، لال ومنها: اختٌار الرفٌك الصالح لموله:}ونطمع -ٗ
:"مثل الجلٌس الصالح كحامل المسن/ إما أن ٌبٌعن أو ٌحذٌن، أو تجد منه رابحة -ملسو هيلع هللا ىلص-الرسول

 . (ٔ)طٌبة"
 

 المرآن
ُ بَِما لَالُوا َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر َخاِلِدٌَن فٌَِها َوذَِلَن َجَزاُء اْلُمْحِسنٌَِن  }فَؤَثَابَُهُم َّللاَّ

 [1٘ :({ ]المابدة1٘)
 التفسٌر:

فجزاهم هللا بما لالوا من االعتزاز بإٌمانهم باإلسبلم، وطلبهم أن ٌكونوا مع الموم الصالحٌن، 
لون  جنات تجري من تحت لصورها وأشجارها األنهار، ماكثٌن فٌها ال ٌخرجون منها، وال ٌُحوَّ

 هم فً المول والعمل.عنها، وذلن جزاء إحسان
ُ بَِما لَالُوا{ ]المابدةلوله تعالى:  فجزاهم هللا بما لالوا من  ،أي:"[1٘ :}فَؤَثَابَُهُم َّللاَّ

 .(ٕ)"االعتزاز بإٌمانهم باإلسبلم، وطلبهم أن ٌكونوا مع الموم الصالحٌن
 .(ٖ)"أي: أعطاهم هللا بما لالوا لال السمعانً:" 
 .(ٗ)"من التوحٌد لال السمرلندي: أي:" 
ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدٌن وما لنا ال نإمن باهلل }فجزاهم هللا بمولهم: لال الطبري:أي:" 

 .(٘){"وما جاَءنا من الحك ونطمع أن ٌدخلَنا ربَّنا مع الموم الصالحٌن
"فجازاهم على إٌمانهم وتصدٌمهم واعترافهم بالحك :أي لال ابن كثٌر:" 

(ٙ)
. 

بما تكلموا به عن اعتماد وإخبلص، من لولن: هذا لول فبلن، أى  الزمخشري:أي:"لال  
 .(2)"اعتماده وما ٌذهب إلٌه

ُ بَِما لَالُوا{ ]المابدةلوله تعالى:وفً تفسٌر    ، وجهان:[1٘ :}فَؤَثَابَُهُم َّللاَّ
 .(1)احدهما: معناه: بما لاوال من التوحٌد. لاله الكلبً

وعلى هذا إنما علك الثواب بمجرد المول؛ ألنه لد سبك من وصفهم ما  لال الواحدي:" 
والبكاء المإذن  {مما عرفوا من الحك}ٌدل على إخبلصهم فٌما لالوا، وهو المعرفة فً لوله: 

بحمٌمة اإلخبلص واستكانة الملب ومعرفتة، والمول إذا الترن به المعرفة واإلخبلص فهو اإلٌمان 
 .(5)"الحمٌمً الموعود علٌه بالثواب
ٌعنً لولهم: }فَاْكتُْبنَا َمَع الشَّاِهِدٌَن{، ولولهم: }َونَْطَمُع أَْن ٌُْدِخلَنَا{ والثانً: ٌرٌد: بما سؤلوا، 

 .(ٔٔ)، وعطاء(ٓٔ)وهذا لول ابن عباس. اآلٌة
 .(ٕٔ)معناه: المسؤلة :وهذا ٌدل على مسؤلتهم الجنة، فعلى هذا التفسٌر، المول

                                                           

 (..1ٕٔٙ(، ومسلم)5ٖٗ٘رواه البخاري) (ٔ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .5٘/ٕتفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .ٕٔٗ/ٔبحر العلوم: (ٗ)
 .ٕٔ٘/ٓٔتفسٌر الطبري (٘)
 .5ٙٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .2ٓٙ/ٔالكشاؾ: (2)
 .ٕٕٔتنوٌر الممباس" بهامش المصحؾ ص ، و51ٗ/2انظر: التفسٌر البسٌط للواحدي: (1)
 .51ٗ/2التفسٌر البسٌط للواحدي: (5)
 . فً رواٌة عطاء عنه.ٙٔٗ/ٕٔانظر: مفاتٌح الؽٌب: (ٓٔ)
 .5ٕٔ/ٕ، وكذلن التفسٌر الوسٌط له:51ٗ/2انظر: التفسٌر البسٌط، للواحدي:(ٔٔ)
 .51ٗ/2للواحدي:انظر: التفسٌر البسٌط (ٕٔ)
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ُ بَِما لَالُوا{ ]المابدة لوله تعالى:ظاهر و ٌدل على أنهم إنما استحموا  ،[1٘ :}فَؤَثَابَُهُم َّللاَّ
وأجابوا عنه من ، ٌفٌد الثواب وذلن ؼٌر ممكن ألن مجرد المول ال، ذلن الثواب بمجرد المول

 : (ٔ)وجهٌن
األول: أنه لد سبك من وصفهم ما ٌدل على إخبلصهم فٌما لالوا، وهو المعرفة، وذلن هو 

 فلما حصلت المعرفة واإلخبلص وكمال االنمٌاد ثم ،[1ٖ]المابدة:  {مما عرفوا من الحك}:لوله
 انضاؾ إلٌه المول ال جرم كمل اإلٌمان. 

 [ .1ٖ]المابدة:  {فاكتبنا مع الشاهدٌن:}ٌعنً لولهم ٌرٌد بما سؤلوا، {،بما لالوا}:هلولأن الثانً: 
وإنما أنجح لولهم وعلك الثواب بالمول اللترانه باإلخبلص، بدلٌل لوله:  لال البؽوي:" 

 .(ٕ)"}وذلن جزاء المحسنٌن{
دلٌل على إخبلص إٌمانهم وصدق  ..{،فؤثابهم هللا بما لالوا}لوله تعالى:  لال المرطبً:" 

وهكذا من خلص إٌمانه وصدق ٌمٌنه ٌكون ثوابه  -ممالهم، فؤجاب هللا سإالهم وحمك طمعهم
 .(ٖ)"الجنة

 .(ٗ)«فآتاهم هللا بما لالوا»لرأ الحسن: و 
جنات تجري من  ،أي:"[1٘ :}َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر{ ]المابدةلوله تعالى: 

 .(٘)"تحت لصورها وأشجارها األنهار
 .(ٙ)"ٌعنً: بساتٌن تجري من تحت أشجارها األنهار لال الطبري:" 
 .(2)"ٌعنً: المساكن تجري أسفلها أنهارها لال أبو مالن:" 
 .(1)"أنهار الجنة تفجر من جبل مسن"لال عبد هللا:  
ماكثٌن فٌها ال ٌخرجون منها، وال  ،أي:"[1٘ :}َخاِلِدٌَن فٌَِها{ ]المابدةلوله تعالى: 

لون عنها  .(5)"ٌُحوَّ
 .(ٓٔ)"ٌخبرهم أن الثواب ممٌم على أهله أبدا ال انمطاع له لال ابن عباس:" 
لون عنها لال الطبري:"   .(ٔٔ)"ٌمول: دابًما فٌها مكثهم، ال ٌخرجون منها وال ٌحوَّ
"ال ٌحولون وال ٌزولون ،ساكنٌن فٌها أبًدا :أي لال ابن كثٌر:" 

(ٕٔ)
. 

وذلن جزاء إحسانهم فً المول  ،أي:"[1٘ :}َوذَِلَن َجَزاُء اْلُمْحِسنٌَِن{ ]المابدةلوله تعالى: 
 .(ٖٔ)"والعمل

 .(ٗٔ)"الموحدٌن"لال ابن عباس: 
 .(٘ٔ)"المإمنٌن"ولال الكلبً: 

 .(ٙٔ)"ٌعنً: الموحدٌن المإمنٌن لال البؽوي:" 

                                                           

 .ٙٔٗ/ٕٔانظر: مفاتٌح الؽٌب: (ٔ)
 .11/ٖتفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .ٕٓٙ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .2ٓٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٗ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٔ٘/ٓٔتفسٌر الطبري (ٙ)
 .1ٙٔٔ/ٗ(:ص1٘ٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .1ٙٔٔ/ٗ(:ص1ٗٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .1ٙٔٔ/ٗ(:ص1ٙٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٕٔ٘/ٓٔتفسٌر الطبري (ٔٔ)
 .5ٙٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .51ٗ/2، والتفسٌر البسٌط:5ٕٔ/ ٕ، والتفسٌر الوسٌط" ٓٔٗ/ ٕنسبه البن عباس فً زاد المسٌر انظر:  (ٗٔ)
 .51ٗ/2انظر: التفسٌر البسٌط: (٘ٔ)
 .11/ٖتفسٌر البؽوي: (ٙٔ)
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 .(ٔ)"ٌعنً: ثواب الموحدٌن المطٌعٌن لال السمرلندي:" 
ٌمول: وهذا الذي َجَزٌُت هإالء المابلٌن بما وصفُت عنهم من لٌلهم على  لال الطبري:" 

 .(ٕ)"ما لالوا، من الجنات التً هم فٌها خالدون، جزاُء كل محسٍن فً لٌِله وفِعله
"ومع من كان ،نوأٌن كا ،فً اتباعهم الحك وانمٌادهم له حٌث كان:أيلال ابن كثٌر:" 

(ٖ)
. 

 الفوابد:
 بٌان فضل اللع عّز وجل، إذ اثاب هإالء الذٌن مّن علٌهم باإلٌمان بهذا الجزاء العظٌم. -ٔ
ُ بَِما لَالُوا إثبات األسباب، لموله:-ٕ  {.َجنَّاتٍ  }فَؤَثَابَُهُم َّللاَّ
َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها  {، وأنها ذات انهار، لموله:}َجنَّاتٍ  إثبات الجنة وأنها أنواع، لموله:}-ٖ

 {.َخاِلِدٌَن فٌَِها {. وهً أٌضا أنواع. كما دلّت اآلٌة على أن نعٌم الجنة دابم، لموله:}اأْلَْنَهارُ 
 ، إذ اشار إلٌه بإشارة البعٌد.َوَذِلَن َجَزاُء اْلُمْحِسنٌَِن{ الحّث على اإلحسان، لموله:}-ٗ
ق -٘ بملبه، المولن، المخلص  من النفاق ٌُسمَّى ُمحسناً، وٌستحكُّ ما أن اآلٌة تدل على أن المصّدِ

ُ بَِما لَالُوا َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر َخاِلِدٌَن ، لال وعد هللا به المحسنٌن تعالى: }فَؤَثَابَُهُم َّللاَّ
حسنٌن بمولهم، وهو ما لدم من لولهم: [، فجعلهم من الم1٘فٌَِها َوَذِلَن َجَزاُء اْلُمْحِسنٌَِن{ ]المابدة: 

الِ  ِ َوَما َجاَءنَا ِمَن اْلَحّكِ َونَْطَمُع أَْن ٌُْدِخلَنَا َربُّنَا َمَع اْلمَْوِم الصَّ ِحٌن{ ]المابدة: }َوَما لَنَا اَل نُْإِمُن بِاّللَّ
1ٗ.] 

ُ الَِّذٌَن آَمنُوا بِاْلمَْوِل الثَّابِ  ْنٌَا َوفًِ اآْلِخَرةِ{  ِت فًِ اْلَحٌَاةوٌوضحه لوله تعالى: }ٌُثَبُِّت َّللاَّ الدُّ
[، وصح فً تفسٌر ذلن مرفوعاً أن التثبٌت فً اآلخرة بذلن هو الشهادتان فً المبر 2ٕ]إبراهٌم: 

، وأنه بعد شهادتهما ٌُبَشَُّر، وٌرى ممعده من الجنة، وال ٌُمتََحُن بالسإال عن (ٗ)عند المسؤلة
 على صحتها.ؼٌرهما فً جمٌع األخبار المتفك 

وٌشهد لمعنى ذلن شواهُد كثٌرةٌ، منها لوله تعالى: }َوإِْذ أََخَذ َربَُّن ِمْن بَنًِ آَدَم ِمْن 
ٌَّاتِهْم )  .(٘)[2ٕٔ({ ]األعراؾ: ُٖظُهوِرِهْم ذُّرِ

احتج بعض الناس بهذه اآلٌة، أن اإلٌمان هو مجرد المول، ألنه لال: فؤثابهم هللا بما لالوا  -ٙ
 لهم فٌها، ألن لولهم كان مع التصدٌك، والمول بؽٌر التصدٌك، ال ٌكون إٌمانا.ولكن ال حجة 
 .(ٙ)افاده السمرلندي

 
 المرآن

 [8ٙ :({ ]المائدة8ٙ}َوالهِذٌَن َكفَُروا َوَكذهبُوا بِآٌَاتِنَا أُولَئَِن أَْصَحاُب اْلَجِحٌِم )
 التفسٌر:

، وكذَّبوا بآٌاته المنزلة على رسله، أولبن هم والذٌن جحدوا وحدانٌة هللا وأنكروا نبوة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
 أصحاب النار المبلزمون لها.

والذٌن جحدوا وحدانٌة هللا وأنكروا نبوة  ، أي:"[1ٙ :}َوالَِّذٌَن َكفَُروا{ ]المابدةلوله تعالى: 
 .(2)"-ملسو هيلع هللا ىلص-دمحم

 .(1)"من الٌهود والنصارى ومن المشركٌن لال المرطبً:أي:" 
 .(ٔ)"وكذبوا بحجج هللا وبراهٌنه "أي:  لال الماسمً: 

                                                           

 .ٕٔٗ/ٔبحر العلوم: (ٔ)
 .ٕٔ٘/ٓٔتفسٌر الطبري (ٕ)
 .5ٙٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
(، ٕٖٓٔ(، والترمذي )2٘ٓٗ(، وأبو داود )12ٕٔ(، ومسلم )5ٖٙٔأخرجه من حدٌث البراء البخاري )(ٗ)

 .(5ٕٙٗ، وابن ماجه )ٔٓٔ/ ٙوالنسابً 
 .ٕٗٓ/5: العواصم والمواصم فً الذب عن سنة ابً الماسم:انظر (٘)
 .ٕٔٗ/ٔبحر العلوم: (ٙ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕٓٙ/ٙتفسٌر المرطبً: (1)



ٕٗ2 
 

 .(ٕ)"حجبوا عن الذات :أي لال اآللوسً:" 
 .(ٖ)"كفروا باهلل لال السعدي:أي:" 
 .(ٗ)"-ملسو هيلع هللا ىلص-وأنكروا نبوة دمحم، وأما الذٌن جحدوا توحٌد هللا :أي لال المراؼً:" 
 .(٘)"وكذَّبوا بآٌاته المنزلة على رسله ، أي:"[1ٙ :}َوَكذَّبُوا بِآٌَاتِنَا{ ]المابدةلوله تعالى: 
 .(ٙ)"أي: الذٌن جحدوا الحك الذي جاءهم لال الماسمً:" 
 .(2)"الدالة على التوحٌد" :أي لال اآللوسً: 
 .(1)"كذبوا بآٌاته المبٌنة للحك لال السعدي:أي:" 
 .(5)"وكذبوا بآٌات كتابه" :أي لال المراؼً: 
مع أنه ضرب منه لما أن « الكفر»عطؾ التكذٌب بآٌات هللا على  لال ابو السعود:" 

 .(ٓٔ)المصد إلى بٌان حال المكذبٌن وذكرهم بممابلة المصدلٌن بها جمعا بٌن الترؼٌب والترهٌب
 .(ٔٔ)"التكذٌب باآلٌات كفر فهو من باب عطؾ الخاص على العام لال الشوكانً:" 
أولبن هم أصحاب النار  ، أي:"[1ٙ :}أُولَبَِن أَْصَحاُب اْلَجِحٌِم{ ]المابدةلوله تعالى: 

 .(ٕٔ)"المبلزمون لها
 .(ٖٔ)"سكانها الممٌمون فٌها ال ٌبرحونها " :أي لال المراؼً: 
 .(ٗٔ)"أي: النار الشدٌدة الحرارة. جزاء وفالا " لال الماسمً: 
 .(٘ٔ)"لحرمانهم الكلً واحتجابهم بنفوسهم وصفاتها " :أي لال اآللوسً: 
الجحٌم هً النار، وسمٌت بذلن لبعد لعرها وظلمة لال الشٌخ ابن عثٌمٌن: و 

 .(ٙٔ)مرءاها"
النار الشدٌدة االتماد. ٌمال: جحم فبلن النار إذا شدد إٌمادها. وٌمال أٌضا  :«الجحٌم»و

جاحم الحرب هو شدة المتال فً  ، أي:لعٌن األسد: جحمة، لشدة اتمادها. وٌمال ذلن للحرب
 :(2ٔ)معركتها، لال الشاعر

 التََّخٌُُّل َواْلَمَراحُ              اْلَحْرُب اَل ٌَْبمَى ِلَجاِحِمَها 
بَّاُر فًِ إِالَّ   (1ٔ)النََّجَداِت َواْلفََرُس اْلَولَاح                   اْلفَتَى الصَّ

                                                                                                                                                                      

 .ٖٕٕ/ٗمحاسن التؤوٌل: (ٔ)
 .5/ٗروح المعانً: (ٕ)
 .ٕٕٗتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .2/5تفسٌر المراؼً: (ٗ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖٕٕ/ٗمحاسن التؤوٌل: (ٙ)
 .5/ٗروح المعانً: (2)
 .ٕٕٗتفسٌر السعدي: (1)
 .2/5تفسٌر المراؼً: (5)
 .2ٖ/ٖتفسٌر أبً السعود: (ٓٔ)
 .25/ٕفتح المدٌر: (ٔٔ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .2/5تفسٌر المراؼً: (ٖٔ)
 .ٖٕٕ/ٗمحاسن التؤوٌل: (ٗٔ)
 .5/ٗروح المعانً: (٘ٔ)
 .2ٖتفسٌر جزء عم البن عثٌمٌن: (ٙٔ)
ً مجٌداً وفارساً من سادات بكر بن وابل، انظر (2ٔ) البٌتان لسعد بن مالن بن ضبٌعة، وكان شاعراً جاهلٌا

 .(5ٕٔ/ ٔالحماسة بشرح التبرٌزي: )
، ٕٓٔ/ٗ، وتهذٌب اللؽة:ٕٙ٘/ٔ، وجمهرة اللؽة:ٕٖٔٔ/ٖانظر: الداللبل فً ؼرٌب الحدٌث: (1ٔ)

، والبحر ٕٓٙ/ٙ، وتفسٌرالمرطبً:ٕٓٓ/ٕ، ومعانً المرآن للزجاج:2ٕٖ/ٖٔوتاج العروس:، 1٘/ٕٔواللسان:
 .2ٓ٘/ٔالمحٌط ألبً حٌان:

 النَجَدات: الشدابد. الَولَاح: الشدٌد الحافر.
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 :(ٕ)األعشى ولل ، وأنشد(ٔ)"الجاحم: المكان الشدٌد الحر"ولال ابن فارس: 
ٌَْجاِء لَْبَل ِلمَابَِها   َؼَداةَ اْحتَِضاِر اْلبَؤِْس َواْلَمْوُت َجاِحمُ                     ٌُِعدُّوَن ِلْلَه

ً وبُْخبلً، أخذ من الجحٌم وهً النار المْستَْحِكمةُ   اُم الذي ٌتحرُق حرصا ولال لوٌم: الَجحَّ
ٌَة. لال  :(ٖ)والُمتَلَّظِ

 (ٗ)وال الحر منها ؼابر الدهر ٌبردُ           جحٌماً تلظى ال تفتُر ساعة 
 . (٘)": الجمُر الذي بعضه على بعضالجحٌمُ "ولال الفراء: 

لال أحمد بن عبٌد: إنما لبل للجحٌم: جحٌم ألنها أُْكثَِر ولودها، أُخذ " :ولال ابن األنباري
 :(ٙ)من لول العرب: لد َجَحْمُت النار: إذا أكثرُت ولودها. لال عمران بن حطان

 (2)"الجمرالضبللة ٌُصلً أهلها جاحم       ٌرى طاعة هللا الهدى وخبلفهم 
 الفوابد:

 بٌان مصٌر الكافرٌن والمكذبٌن وهو خلودهم فً نار جهنم. -ٔ
 .استعمال المرآن أسلوب الترؼٌب والترهٌب بذكره الوعٌد بعد الوعد -ٕ
 : (1)اآلٌة دالة على أن المإمن الفاسك ال ٌبمى مخلدا فً النار، وبٌانه من وجهٌن-ٖ

وهذا اإلحسان ال بد وأن ٌكون  {،وذلن جزاء المحسنٌن}: فً اآلٌة الساٌمة األول: أنه تعالى لال
[ ومن اإللرار 1ٖ]المابدة:  {مما عرفوا من الحك} :هو الذي تمدم ذكره من المعرفة وهو لوله

وإذا كان كذلن، فهذه اآلٌة دالة على أن هذه المعرفة، وهذا  {،فؤثابهم هللا بما لالوا:}به، وهو لوله
اإللرار ٌوجب أن ٌحصل له هذا الثواب، وصاحب الكبٌرة له هذه المعرفة وهذا اإللرار، فوجب 
أن ٌحصل له هذا الثواب، فؤما أن ٌنمل من الجنة إلى النار وهو باطل باإلجماع، أو ٌمال: ٌعالب 

 وذلن هو المطلوب. على ذنبه ثم ٌنمل إلى الجنة
 ،[1ٙ :}َوالَِّذٌَن َكفَُروا َوَكذَّبُوا بِآٌَاتِنَا أُولَبَِن أَْصَحاُب اْلَجِحٌِم{ ]المابدة:الثانً: هو أنه تعالى لال

أولبن أصحاب الجحٌم ال ؼٌرهم،  :ٌفٌد الحصر، أي {،أولبن أصحاب الجحٌم} :فموله
فهذا ٌمتضً تخصٌص هذا الدوام بالكفار،  والمصاحب للشًء هو المبلزم له الذي ال ٌنفن عنه،

فصارت هذه اآلٌة من هذٌن الوجهٌن من ألوى الدالبل على أن الخلود فً النار ال ٌحصل 
 للمإمن الفاسك.

 
 المرآن

 َ ُ لَُكْم َوََّل تَْعتَُدوا إِنه َّللاه ُموا َطٌِّبَاِت َما أََحله َّللاه ََّل ٌُِحبُّ اْلُمْعتَِدٌَن  }ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا ََّل تَُحّرِ
 [87 :({ ]المائدة87)

 التفسٌر:
موا طٌبات أحلَّها هللا لكم من المطاعم والمشارب ونكاح النساء،  ٌا أٌها الذٌن آمنوا ال تحّرِ

م هللا. إن هللا ال ٌحب المعتدٌن.  فتضٌموا ما وسَّع هللا علٌكم، وال تتجاوزوا حدود ما حرَّ
 ثبلثة الوال:فً سبب نزول اآلٌة  

                                                           

، 5ٕٗ/ٔ، ومماٌٌس اللؽة، مادة"جحم":ص11ٖٔ/٘الصحاح تاج اللؽة وصحاح العربٌة، مادة"جحم":ص (ٔ)
 .22ٔومجمل اللؽة:

، ومجمل 5ٕٗ/ٔ، ومماٌٌس اللؽة، مادة"جحم":ص1ٗ/ٕٔبٌت لؤلعشى فً اللسان، مادة جحم":صال (ٕ)
 ، وتاج العروس، مادةجحم"، ولٌس فً دٌوانه الذي ٌتضمن لصٌدة على وزن البٌت وروٌه.22ٔاللؽة:

 .1ٖٙ/ٕ، و اإلبانة فً اللؽة العربٌة للصحاري:2ٖٔال عزو فً المذكر والمإنث البن األنباري (ٖ)
 .1ٖٙ/ٕانظر:اإلبانة فً اللؽة العربٌة: (ٗ)
 .22ٕالمذكر والمإنث البن األنباري (٘)
 .2ٔٔشعر الخوارج (ٙ)
 .22ٕالمذكر والمإنث: (2)
 .ٙٔٗ/ٕٔانظر: مفاتٌح الؽٌب: (1)
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، فمال: ٌا رسول -ملسو هيلع هللا ىلص  -أن رجبًل أتى النبً ": -رضً هللا عنهما-عبد هللا بن عباس أحدها: عن 
ًّ اللحم؛ فؤنزل هللا:  هللا! إنً إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء وأخذتنً شهوتً؛ فحرمت عل

ُموا َطٌِّبَاتِ  َ اَل ٌُِحبُّ اْلُمْعتَِدٌَن  }ٌَاأٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اَل تَُحّرِ ُ لَُكْم َواَل تَْعتَُدوا إِنَّ َّللاَّ َما أََحلَّ َّللاَّ
 . ]صحٌح لؽٌره[(ٔ)({12)

ُموا َطٌِّبَاِت َما :"-رضً هللا عنهما-عبد هللا بن عباس  الثانً: عن لوله: }ٌَاأٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اَل تَُحّرِ
ُ لَُكْم{؛ لال: هم لالوا: نمطع مذاكٌرنا، ونترن شهوات  -ملسو هيلع هللا ىلص  -رهط من أصحاب النبً  أََحلَّ َّللاَّ

فؤرسل إلٌهم فذكر لهم،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الرهبان، فبلػ ذلن النبً  الدنٌا، ونسبح فً األرض كما ٌفعل
وأنكح النساء، فمن أخذ  لكنى أصوم وافطر، وأصلً وانام،: »-ملسو هيلع هللا ىلص  -فمالوا: نعم، فمال النبً 

 . ]حسن[(ٕ)«" بسنتً؛ فهو منً، ومن لم ٌؤخذ بسنتً؛ فلٌس منً
نزلت فً عثمان بن مظعون وأصحابه حرموا علٌهم كثٌراً من الطٌبات  لال أبو مالن:"

ُموا َطٌِّ  ُ والنساء، فَهمَّ بعضهم أن ٌمطع ذكره؛ فؤنزل هللا: }ٌَاأٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اَل تَُحّرِ بَاِت َما أََحلَّ َّللاَّ
َ اَل ٌُِحبُّ اْلُمْعتَِدٌَن{  . ]صحٌح[(ٖ)"لَُكْم َواَل تَْعتَُدوا إِنَّ َّللاَّ

                                                           

(، 51ٔٔٔرلم  22ٕ/ ٔٔ(، والطبرانً فً "المعجم الكبٌر" )ٖٗ٘ٓرلم  ٕٙ٘، ٕ٘٘/ ٘أخرجه الترمذي )(ٔ)
، 1ٙٔٔ/ ٗ(:ص12ٙٙ، وابن أبً حاتم فً "تفسٌره" )ٕٓ٘/ٓٔ(:صٖٕٓ٘ٔ"جامع البٌان" )والطبري فً 

( من طرٌك عثمان بن سعد 2ٖٔ(، والواحدي فً "أسباب النزول" )ص 1ٔ2ٔ/ ٘وابن عدي فً "الكامل" )
 الكاتب عن عكرمة عن ابن عباس به.

 و زرعة والنسابً وؼٌرهم.للنا: وهذا سند ضعٌؾ؛ فٌه عثمان هذا وهو ضعٌؾ؛ ضعفه ابن معٌن وأب
 (.5/ ٕ(، و"التمرٌب" )21ٖ - 2ٖٙ/ 5ٔ(، و"تهذٌب الكمال" )1ٖ1/ رلم ٙانظر: "الجرح والتعدٌل" )

 ولال الترمذي: "هذا حدٌث حسن ؼرٌب".
 لكن للحدٌث شواهد تدل على أن له أصبًل، ومعناه صحٌح؛ فٌرتمً الحدٌث إلى درجة الصحٌح لؽٌره.

 ( وزاد نسبته البن مردوٌه.5ٖٔ/ ٖدر المنثور" )وذكره السٌوطً فً "ال
ولد لال الترمذي عمب الحدٌث: "ورواه بعضهم عن عثمان بن سعد مرسبلً، لٌس فٌه عن ابن عباس، ورواه 

 خالد الحذاء عن عكرمة مرسبلً".
 ٌشٌر الترمذي إلى أن عثمان بن سعد لد خولؾ فً إسناده.

من طرٌك  ،٘ٔ٘-ٗٔ٘/ٓٔ(:صٖٕٓٗٔ(، ) 1ٖٖٕٔ(، )2ٖٖٕٔفمد أخرجه الطبري فً "جامع البٌان" )
ٌزٌد بن زرٌع وإسماعٌل بن علٌة وعبد الوهاب الثمفً ثبلثتهم عن خالد الحذاء عن عكرمة؛ لال: كان أناس من 

ٌَُّها الَِّذٌَن آَمنُ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أصحاب النبً  ُموا هموا بالخصاء وترن اللحم والنساء؛ فنزلت هذه اآلٌة: }ٌَاأَ وا اَل تَُحّرِ
َ اَل ٌُِحبُّ اْلُمْعتَِدٌَن ) ُ لَُكْم َواَل تَْعتَُدوا إِنَّ َّللاَّ  ({. هذا لفظ ٌزٌد.12َطٌِّبَاِت َما أََحلَّ َّللاَّ

 للنا: وهذا سند صحٌح كالشمس إلى عكرمة؛ لكنه مرسل.
من رجال الشٌخٌن بخبلؾ  فمد خالؾ عثمان بن سعد خالداً لحذاء فوصله، والصواب رواٌة خالد؛ ألنه ثمة

 عثمان.
فتبٌن أن الصواب فً الحدٌث هو اإلرسال، لكن له شواهد تإكد معناه وتثبت صحته، وانظر األحادٌث واآلثار 

 اآلتٌة.
 ( وزاد نسبته لعبد بن حمٌد وابن المنذر.ٓٗٔ/ ٖوالحدٌث ذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )

/ ٗ: ثنً المثنى، وابن أبً حاتم فً "تفسٌره" )1ٔ٘/ٓٔ(:صٖٕٙٗٔأخرجه الطبري فً "جامع البٌان" )(ٕ)
ثنا معاوٌة بن صالح عن علً بن  -كاتب اللٌث-(: ثنا أبً، كبلهما لال: ثنا عبد هللا بن صالح 15ٙٙرلم  12ٔٔ

 أبً طلحة عنه به.
 للنا: وهذا سند حسن، ولد أعّل بعلتٌن وهما لٌستا بشًء:

عباس، ولد تمدم مراراً أن رواٌة علً عن ابن عباس محمولة على االتصال؛ األولى: االنمطاع بٌن علً وابن 
 كما نص على ذلن أهل العلم كابن حجر وؼٌره.

الثانٌة: ضعؾ عبد هللا بن صالح؛ لكن الراوي عنه هنا أبو حاتم الرازي الثمة الحافظ، ولد لال الحافظ ابن حجر 
بمة: أن حدٌثه فً األول كان مستمٌماً ثم طرأ علٌه فٌه (: "ظاهر كبلم هإالء األٗٔٗفً "هدي الساري" )ص 

تخلٌط، فممتضى ذلن أن ما ٌجًء من رواٌته عن أهل الحذق؛ كٌحٌى بن معٌن والبخاري وأبً زرعة وأبً 
 حاتم، فهو من صحٌح حدٌثه. ..".

 ( وزاد نسبته البن مردوٌه.5ٖٔ/ ٖوالحدٌث ذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )
(، 2/ 2تكملة(، والطبري فً "جامع البٌان" ) - 22ٔرلم  ٘ٔ٘ٔ/ ٗسعٌد بن منصور فً "سننه" )أخرجه (ٖ)

 ( من طرٌمٌن عن حصٌن بن عبد الرحمن السلمً عن أبً مالن به.ٕٔٓوأبو داود فً "مراسٌله" )رلم 
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وٌتركوا  ،أرادوا أن ٌتخلَّوا من الدُّنٌا ،نزلت فً أناس من أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال لتادة:"
 .]ضعٌؾ[(ٔ)"منهم علً بن أبً طالب وعثمان بن مظعون ،النساء وٌتزهدوا

أراد رجال منهم عثمان بن مظعون وعبد هللا بن عمرو أن ٌتبتلوا  ولال مجاهد:"
َ الَِّذي أَْنتُْم بِِه  وٌُْخصوا أنفسهم، وٌلبسوا المسوح؛ فنزلت هذه اآلٌة إلى لوله: }َواتَّمُوا َّللاَّ

 .]ضعٌؾ[(ٕ)"ُمْإِمنُوَن{
كان عثمان بن مظعون وعلً وابن مسعود والممداد "عن المؽٌرة بن عثمان؛ لال: 

 -ملسو هيلع هللا ىلص  -وعمار أرادوا االختصاء، وتحرٌم اللحم، ولبس المسوح فً أصحاب لهم، فؤتى النبً 
: "أنكح -ملسو هيلع هللا ىلص  -عثمان بن مظعون، فسؤله عن ذلن؛ فمال: لد كان بعض ذلن، فمال رسول هللا 

النساء وآكل اللحم، وأصوم وأفطر، وأصلً وأنام، وألبس الثٌاب، لم آت بالتبتل وال بالرهبانٌة، 
ولكن جبت بالحنٌفٌة السمحة، ومن رؼب عن سنتً؛ فلٌس منً"، لال ابن جرٌج: فنزلت هذه 

 ُ ُموا َطٌِّبَاِت َما أََحلَّ َّللاَّ َ اَل ٌُِحبُّ اآلٌة: }ٌَاأٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اَل تَُحّرِ  لَُكْم َواَل تَْعتَُدوا إِنَّ َّللاَّ
 .]ضعٌؾ[(ٖ)"اْلُمْعتَِدٌَن{
والممداد بن  ،وابن مسعود ،وعلً بن أبً طالب ،أن عثمان بن مظعون" :عن عكرمةو

 ،واعتَزلوا النساءَ  ،فجلسوا فً البٌوت ،تبتَّلوا ،وسالًما مولى أبً حذٌفة فً أصحابٍ  ،األسود
ٌَاحة من بنً  ،ولبسوا المسوحَ  موا طٌبات الطعام واللِّباس إال ما أكل ولبس أهل الّسِ وحرَّ

وا باإلخَصاء ،إسرابٌل ٌا أٌها الذٌن آمنوا ال }: فنزلت ،وأجمعُوا لمٌام اللٌِل وصٌام النهار  ،وهمُّ
موا طٌبات ما أحّل هللا لكم وال تعتدوا إن هللا ال ٌحب المعتدٌن  ضعٌؾ[.](ٗ){"تحّرِ

كانوا عشرة: أبو بكر، وعمر، وعلً، وابن "وروى أبو صالح عن ابن عباس، لال: 
مسعود، وعثمان بن مظعون، والممداد بن األسود، وسالم مولى أبً حذٌفة، وسلمان الفارسً، 

                                                                                                                                                                      

ً تؽٌّر حفظه بآخره فالراوي عنه  عند أبً داود للنا: وهذا مرسل صحٌح اإلسناد، أما ما ٌخشى من أن حصٌنا
 وسعٌد بن منصور هو خالد الطحان وهو ممن روى عنه لبل االختبلط.

 ( وزاد نسبته لعبد بن حمٌد.5ٖٔ/ ٖوالحدٌث ذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )
 : ثنا ابن وكٌع ثنا جرٌر عن مؽٌرة عن إبراهٌم به.٘ٔ٘/ٓٔ(:ٕٖٕٗٔأخرجه الطبري) (ٔ)

 بالعلل:للت: وهذا سند ضعٌؾ؛ مسلسل 
 األولى: اإلرسال.

 (.2ٕٓ/ ٕالثانٌة: المؽٌرة؛ ثمة متمن؛ إال أنه كان ٌدلس، وال سٌما عن إبراهٌم؛ كما فً "التمرٌب" )
 (:ٕٖٔ/ ٔالثالثة: سفٌان بن وكٌع شٌخ الطبري؛ لال الحافظ فً "التمرٌب" )

 فلم ٌمبل؛ فسمط حدٌثه"."كان صدولاً إال أنه ابتلً بوراله؛ فؤدخل علٌه ما لٌس من حدٌثه؛ فنصح؛ 
: ثنً حجاج عن - 5ٔ٘/ٓٔ(:1ٖٕٗٔومن طرٌمه الطبري فً "جامع البٌان" )-أخرجه سنٌد فً "تفسٌره" (ٕ)

 ابن جرٌج عن مجاهد به.
 للنا: وسنده ضعٌؾ؛ فٌه علل:

 األولى: اإلرسال.
 الثانٌة: ابن جرٌج لم ٌسمع من مجاهد.

 أبو حاتم، والنسابً، وابن حجر وؼٌرهم. الثالثه: سنٌد صاحب "التفسٌر"؛ ضعٌؾ؛ ضعفه
 ( وزاد نسبته ألبً الشٌخ.ٕٗٔ/ ٖوالحدٌث ذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )

 ( ونسبه ألبً الشٌخ.ٖٗٔ/ ٖذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )(ٖ)
 ( ونسبه البن المنذر والطبري وأبً الشٌخ.ٕٗٔ/ ٖذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )(ٗ)

، من طرٌك سنٌد صاحب "التفسٌر" ثنً حجاج عن ابن 5ٔ٘/ٓٔ(:1ٖٕٗٔند الطبري فً جامع البٌان)وهو ع
 جرٌج عن عكرمة به.

 للنا: وسنده ضعٌؾ أٌضاً؛ فٌه ثبلث علل:
 األولى: اإلرسال.

 الثانٌة: ابن جرٌج لم ٌسمع من عكرمة.
 الثالثة: سنٌد صاحب "التفسٌر" ضعٌؾ.
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وأبو ذر، وعمار بن ٌاسر، اجتمعوا فً دار عثمان بن مظعون، فتواثموا على ذلن، فبلػ ذلن 
 ]ضعٌؾ جدا[.(ٔ)"ونزلت هذه اآلٌة« من رؼب عن سنتً فلٌس منً» فمال: رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ٌحرموا الشهوات؛ فؤنزل  كان علً فً أناس ممن أرادوا أن"عن الحسن العرنً؛ لال: و
ُ لَُكْم َواَل تَْعتَ  ُموا َطٌِّبَاِت َما أََحلَّ َّللاَّ َ اَل ٌُِحبُّ هللا: }ٌَاأٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اَل تَُحّرِ ُدوا إِنَّ َّللاَّ

 . ]ضعٌؾ[(ٕ)"اْلُمْعتَِدٌَن{
ٌا أٌها الذٌن آمنوا ال تحّرموا طٌبات ما أحل هللا لكم وال تعتدوا إّن هللا ال "}عن السدي:و

ثم لام ولم ٌزدهم على  ،وذلن أّن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص جلس ٌوًما فذكر الناس "{، ٌحب المعتدٌن
منهم علً بن أبً طالب وعثمان  ،التَّخوٌؾ. فمال أناٌس من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كانوا عشرة

موا على أنفسهم :بن مظعون م!  ،ما ِخْفنا إن لم نُْحِدث عمبل! فإّن النصارى لد حرَّ فنحن نحّرِ
م بعضهم أكل اللَّحم والَوَدن م بعضهم النوموأن ٌؤكل ب ،فحرَّ م بعضهم النساء.  ،النهار، وحرَّ وحرَّ

وكان ال ٌدنو من أهله وال ٌدنون منه. فؤتت امرأتُه  ،فكان عثمان بن مظعون ممَّن حرم النساءَ 
ًّ صلى هللا علٌه  ،الحوالء : وكان ٌمال لها ،عابشةَ  فمالت لها عابشة ومن عندها من نساِء النب
 ،وكٌؾ أتطٌَّب وأمتشط :رةَ اللون ال تمتِشطٌن وال تطٌَّبٌن ؟ فمالتٌا حوالُء متؽٌِّ  ،ما بالُن :وسلم

ًّ زوجً منذ كذا وكذا! فجعلن ٌَضحكن من كبلمها. فدخل  ،وال رفع عنً ثوبًا ،وما ولع عل
سؤلتها عن  ،الحوالءُ  ،ٌا رسول هللا :ما ٌضحككن ؟ لالت :فمال ،رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهّن ٌضحكن

ما بالن ٌا عثمان  :ما رفع عنً زوجً ثوبًا منذ كذا وكذا  ! فؤرسل إلٌه فدعاه فمال: لتأمرها فما
 ،إنً تركته هلل لكً أتخلَّى للعبادة! ولَصَّ علٌه أمره. وكان عثمان لد أراد أن ٌَُجبَّ نفسه :؟ لال

 :رسول هللا إنً صابم! لال ٌا :ألسمُت علٌن إال رجعت فوالعَت أهلن! فمال :فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
وأتى أهله. فرجعت الحوالُء إلى عابشة لد اكتحلت وامتشطت وتطٌَّبت. فضحكت  ،أفطر! فؤفطر

ما باُل ألواٍم  :إنه أتاها أمس! فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :ما بالن ٌا حوالء ؟ فمالت :فمالت ،عابشة
موا النساء فمن رؼب  ،وأنكح النساء ،وأفطر وأصوم ،ً أنام وألوموالنوَم ؟ أال إن ،والطعامَ  ،حرَّ

موا طٌبات ما أحل هللا لكم وال تعتدوا}: عن ُسنَّتً فلٌس منً! فنزلت ، {ٌا أٌها الذٌن آمنوا ال تحّرِ
ٌْمانهم :ٌمول لعثمان ال ٌإاخذكم } :فمال ،ال تَُجبَّ نفسن. فإن هذا هو االعتداء وأمرهم أن ٌكفِّروا أ

 .]ضعٌؾ جدا[(ٖ){"فً أٌمانكم ولكن ٌَُإاخذكم بما عمّدتم األٌمانهللا باللَّؽو 
ُموا َطٌِّبَاِت َما "والثالث: عن عبد الرحمن بن زٌد بن أسلم فً لوله:  }ٌَاأٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اَل تَُحّرِ

َ اَل ٌُِحبُّ اْلُمْعتَِدٌَن{؛ ُ لَُكْم َواَل تَْعتَُدوا إِنَّ َّللاَّ لال أبً: ضاؾ عبد هللا بن رواحة "ل: لا أََحلَّ َّللاَّ
ضٌؾ، فانملب ابن رواحة ولم ٌتعش، فمال ألهله: ما عشٌته؟ فمالت: كان الطعام للٌبلً فانتظرت 
 ًّ ًّ حرام إن ذلته، فمالت: هً وهو عل أن تؤتً، لال: فحبست ضٌفً من أجلً؛ فطعامن عل

ًّ حرام إن ذل ته إن لم تذولوه، فلما رأى ذلن، حرام إن ذلته إن لم تذله، ولال الضٌؾ: هو عل
 -فؤخبره، فمال رسول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لال ابن رواحة: لربً طعامن، كلوا بسم هللا، وؼدا إلى النبً 

ُموا َطٌِّبَاِت َما أََحلَّ -ملسو هيلع هللا ىلص  ُ لَُكْم َواَل  : "لد أحسنت"؛ فنزلت هذه اآلٌة: }ٌَاأٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اَل تَُحّرِ َّللاَّ

                                                           

، عزاه المصنؾ ألبً صالح عن ابن عباس، وأبو صالح ؼٌر ثمة فً رواٌته عن 22٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٔ)
 .ابن عباس، وراوٌته هو الكلبً، وهو ممن ٌضع الحدٌث، وذكر أبً بكر وعمر فً هذا الحدٌث ؼرٌب جدا.

 ( ونسبه البن مردوٌه.ٖٗٔ/ ٖذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )(ٕ)
: ثنً دمحم بن الحسٌن ثنا أحمد بن مفضل ثنا أسباط عن 1ٔ٘-2ٔ٘/ٓٔ(:صٖٕ٘ٗٔلطبري)أخرجه ا (ٖ)

 السدي به.
 للنا: وهذا سند ضعٌؾ جداً؛ فٌه علل:

 األولى: اإلعضال، فلم ٌصح أن السدي روى عن واحد من الصحابة.
 الثانٌة: أسباط بن نصر؛ صدوق، كثٌر الخطؤ، ٌؽرب.

 له ترجمة.الثالثة: دمحم بن الحسٌن لم نجد 
 وهذا المتن أصله محفوظ بشواهده المرسلة والموصولة.
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َ اَل ٌُِحبُّ اْلُمْعتَِدٌَن{ ٌَْمانُِكْم َولَِكْن  ،تَْعتَُدوا إِنَّ َّللاَّ ُ بِاللَّْؽِو فًِ أَ ولرأ حتى بلػ: }اَل ٌَُإاِخذُُكُم َّللاَّ
ٌَْماَن{ وإذا للت: وهللا ال أذوله؛ فذلن العمد  . ]ضعٌؾ جداً[(ٔ)"ٌَُإاِخذُُكْم بَِما َعمَّْدتُُم اأْلَ

سبب نزول اآلٌة وإن كان الصحٌح فٌه المول األول هو أن  -وهللا أعلم  -الظاهر و
 اإلرسال، ألمور ثبلثة:

 التصرٌح بالسببٌة. أحدها:
ًَّ اللحم"لوله:  أن، إذ مطابمة سٌاق الحدٌث للفظ اآلٌة الثانً: ٌَا أٌََُّها }ٌوافك لوله:  "، فحرمت عل

ُموا طَ  ُ لَُكمْ الَِّذٌَن آَمنُوا اَل تَُحّرِ  .{ٌِّبَاِت َما أََحلَّ َّللاَّ
 االحتجاج به عند جمهور المفسرٌن. الثالث:

ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله  ، أي:"[12 :}ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا { ]المابدة لوله تعالى: 
 .(ٕ)وعملوا بشرعه"

، إال كان }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ لال ابن عباس:" ما أنزل هللا آٌة فً المرآن، ٌمول فٌها:
 .(ٖ)على شرٌفها وأمٌرها"

 .(ٗ)}آمنوا باهلل{، ٌعنً: بتوحٌد هللا" لال سعٌد بن جبٌر:"لوله:
إذا سمعت هللا ٌمول: }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ فؤرعها "لال ابن مسعود رضً هللا عنه: 

 .(ٕ)عنه"سمعن؛ فإنه خٌر ٌؤمر به، أو شر ٌنهى 
ُ لَُكْم{ ]المابدةلوله تعالى:} ُموا َطٌِّبَاِت َما أََحلَّ َّللاَّ موا طٌبات  ، أي:"[12 :اَل تَُحّرِ ال تحّرِ

 .(٘)"أحلَّها هللا لكم من المطاعم والمشارب ونكاح النساء، فتضٌموا ما وسَّع هللا علٌكم
ها علٌكم، فاحمدوه إذ من المطاعم والمشارب، فإنها نعم أنعم هللا ب لال السعدي:أي:"

أحلها لكم، واشكروه وال تردوا نعمته بكفرها أو عدم لبولها، أو اعتماد تحرٌمها، فتجمعون بذلن 
 .(ٙ)"بٌن المول على هللا الكذب، وكفر النعمة، واعتماد الحبلل الطٌب حراما خبٌثا

ما طاب ولذ منه كؤنه لما تضمن ما لبله  :أي {،طٌبات ما أحل هللا لكم لال البٌضاوي":}
مدح النصارى على ترهبهم والحث على كسر النفس ورفض الشهوات عمبه النهً عن اإلفراط 

 .(2)"فً ذلن
ال تمنعوها أنفسكم كمنع التحرٌم أو ال تمولوا حرمناها على أنفسنا  :أي لال أبو السعود:"

 .(1)"مشفامبالؽة منكم فً العزم على تركها تزهدا منكم وت
ما طاب ولذ من الحبلل. ومعنى ال تحرموا  {،طٌبات ما أحل هللا لكم} لال الزمخشري:"

ال تمنعوها أنفسكم كمنع التحرٌم. أو ال تمولوا حرمناها على أنفسنا مبالؽة منكم فً العزم على 
 .(ٓٔ)"(5)منكم وتمشفا تركها تزهدا

وجهه والطٌب ما ؼذا ونما فؤما الجوامد الحبلل ما أخذته من "لال عبد هللا بن المبارن: 
 .(ٔ)"والطٌن والتراب، وما ال ٌؽذي فمترون إال على جهة للتداوي

                                                           

، وابن أبً حاتم فً "تفسٌره" ٕٓ٘-5ٔ٘/ٓٔ(:ص5ٖٕٗٔأخرجه الطبري فً "جامع البٌان")(ٔ)
 من طرٌك ابن وهب عنه به. 12ٔٔ/ ٗ(:ص5ٕٙٙ)

 للنا: وسنده ضعٌؾ جداً؛ إلعضاله، وضعؾ عبد الرحمن.
 .ٙٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .5ٙٔ/ٔ(:صٖ٘ٓٔأخرجه ابن أبً حاتم)( ٖ)
 .5ٓٓٔ/ٗ(:صٗٓٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)

 5ٕٓ/ٖ(:ص2ٕٓ٘، و)5ٙٔ/ٔ(:ص 2ٖٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٕٗتفسٌر السعدي: (ٙ)
 .ٔٗٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (2)
 .2ٖ/ٖتفسٌر ابً السعود: (1)
إذا لوحته الشمس أو الفمر فتؽٌر. والمتمشؾ: الذي ٌتبلػ بالموت بالكسر: لشفا، « لشؾ»فً الصحاح (5)

 .وبالمرلع.
 .2ٔٙ-2ٓٙ/ٔالكشاؾ: (ٓٔ)
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م هللا ، أي:"[12 :َواَل تَْعتَُدوا{ ]المابدةلوله تعالى:}  .(ٕ)"وال تتجاوزوا حدود ما حرَّ
 .(ٖ)"ٌمول: ٌعنً: ال تحرموا حبلله لال السمرلندي:"

وال تتعدوا حدود ما أحل هللا لكم إلى ما حرم علٌكم. أو وال  لال الزمخشري:أي:"
تسرفوا فً تناول الطٌبات. أو جعل تحرٌم الطٌبات اعتداء وظلما، فنهى عن االعتداء لٌدخل 
تحته النهى عن تحرٌمها دخوال أولٌا لوروده على عمبه أو أراد وال تعتدوا بذلن وكلوا مما 

 .(ٗ)"التً تسمى رزلا حبلال حال مما رزلكم ارزلكم هللا أى من الوجوه الطٌبة 
ٌجوز ، واالعتداء عما حد هللا سبحانه وتعالى بجعل الحبلل حراما لال البٌضاوي:أي:"

أن ٌراد به وال تعتدوا حدود ما أحل هللا لكم إلى ما حرم علٌكم، فتكون اآلٌة ناهٌة عن تحرٌم ما 
 .(٘)"أحل وتحلٌل ما حرم داعٌة إلى المصد بٌنهما

والتحرٌم والتحلٌل تشرٌع وهو من حموق هللا فمن انتحله لنفسه كان  لال المراؼً:"
 .(ٙ)"مدعٌا الربوبٌة أو كالمدعى لها

 خمسة ألوال: ، [12 :َواَل تَْعتَُدوا{ ]المابدةلوله تعالى:}وفً 
، (1)السديلاله  .َهمَّ به عثمان بن مظعون من جّبِ نفسهأراد ما  ،(2)أحدها: ال تجبوا أنفسكم

 .(5)واختاره الفراء
 . (ٓٔ)تؤتوا ما نهى هللا عنه، لاله الحسن والثانً: ال

والثالث: ال تسٌروا بؽٌر سٌرة المسلمٌن من ترن النساء، وإدامة الصٌام، والمٌام، لاله 
 . (ٔٔ)عكرمة

 . (ٕٔ)والرابع: ال تحرموا الحبلل، لاله مماتل
 .(ٖٔ)الماوردي والخامس: ال تؽصبوا األموال المحرمة، ذكره

َ اَل ٌُِحبُّ اْلُمْعتَِدٌَن{ ]المابدةلوله تعالى:} المتجاوزٌن ، أي:"إن هللا الٌحب [12 :إِنَّ َّللاَّ
 .(ٗٔ)"الحد

 .(٘ٔ)"بل ٌبؽضهم وٌممتهم وٌعالبهم على ذلن لال السعدي:أي:"
 .(ٙٔ)"واالعتداء: هو مجاوزة ماله إلى ما لٌس له لال السمعانً:"

 .(2ٔ)"إن محرم ما أحل هللا كمحل ما حرم ال ٌمال: لال السمرلندي:"
واعلم أن شرٌعة نبٌه علٌه السبلم ؼٌر ذلن، وأن الطٌبات ال ٌنبؽً أن  لال الواحدي:"

 .(ٔ)"تجتنب، وسمى الخصاء اعتداء فمال: }َواَل تَْعتَُدوا{ أي ال تجبوا أنفسكم

                                                                                                                                                                      

 .ٕٓٔ/ٗتفسٌر الثعلبً: (ٔ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٗٔٗ/ٔبحر العلوم: (ٖ)
 .2ٔٙ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .ٔٗٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (٘)
 .ٕٔ/2تفسٌر المراؼً: (ٙ)
وزاد الواحدي، وابن الجوزي نسبته الى ابن عباس، ومجاهد، ولتادة، وإبراهٌم. انظر: التفسٌر  (2)

 .21٘/ٔ، وزاد المسٌر:ٓٓ٘-55ٗ/2البسٌط:
 .1ٔ٘-2ٔ٘/ٓٔ(:ٖٕ٘ٗٔ، و)ٕٔ٘/ٓٔ(:صٕٖٕ٘ٔانظر: تفسٌر  الطبري) (1)
 .1ٖٔ/ٔانظر: معانً المرآن: (5)
، وتفسٌر زاد 11ٔٔ/ٗ(:ص5ٙٙٙ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٔ٘/ٓٔ(:صٖٕٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)

 .21٘/ٔالمسٌر:
 .5ٔ٘/ٓٔ(:1ٖٕٗٔ، و)ٕٔ٘/ٓٔ(:صٖٖٕ٘ٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .55ٗ/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
 .5٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .ٕٖ٘انظر: صفوة التفاسٌر: (ٗٔ)
 .ٕٕٗتفسٌر السعدي: (٘ٔ)
 .ٓٙ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٙٔ)
 .ٗٔٗ/ٔبحر العلوم: (2ٔ)
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 .(ٕ)"ٌحب الحلواء والعسل -ملسو هيلع هللا ىلص-كان النبً :"لالت-رضً هللا عنها  -عابشة وروي عن
كان ٌؤكل الفالوذج فدخل علٌه فرلد السبخً فمال: ٌا فرلد ما تمول  :"وروي أن الحسن

فً هذا؟ فمال فرلد: ال آكله فبل أحب أكله فؤلبل الحسن على ؼٌره كالمتعجب ولال: ٌا هذا أتحب 
 .(ٖ)"لباب البر مع سمن البمر؟ هل ٌعٌبه مسلم

إن لً جار ال ٌؤكل الفالوذ، لال: ولم؟ لال: ٌمول: ال "ى الحسن فمال: وجاء رجل إل
ٌروي شكره. لال الحسن: وٌشرب الماء البارد؟ لال: نعم، لال: جارن جاهل إن نعمة هللا علٌه 

 .(ٗ)"فً الماء البارد أكثر من نعمته علٌه فً الفالوذ
 الفوابد:

 م هللا عز وجل.حرمة تحرٌم ما أباح هللا، كحرمة تحلٌل ما حر -ٔ
 وفً هذه اآلٌة داللة على بطبلن لول الممتنعٌن من أكل اللحوم لال الجصاص:" 

 واألطعمة اللذٌذة تزهدا ألن هللا تعالى لد نهى عن تحرٌمها وأخبر بإباحتها فً لوله وكلوا مما
 .(٘) "رزلكم هللا حبلال طٌبا وٌدل على أنه ال فضٌلة فً االمتناع من أكلها

 .(ٙ)بو موسى األشعري أنه رأى النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌؤكل لحم الدجاجولد روى أ
  " (2)البطٌخ :كان ٌؤكل الرطب مع الخربز . ٌعنًوروي أنه:"   

 .(1)رضً هللا عنهما:" انه كان ٌحبس الدجاجة الجبللة ثبلثا"-نافع عن ابن عمر روي

                                                                                                                                                                      

، 5ٕٔ/ ٕ، "الوسٌط" ٔٔ - ٓٔ/ 2"تفسٌر الطبري" ، وانظر: االلوال فً ٓٓ٘-55ٗ/2التفسٌر البسٌط: (ٔ)
 .1ٗ٘ - ٗٗ٘/ ٕ، "الدر المنثور" ٕٔٗ/ ٕ، "زاد المسٌر" 5ٓ/ ٖالبؽوي 

، والبؽوي فً ٕٙ/  ٓٔلباذق، ومن نهى عن كل مسكر من األشربة: أخرجه البخاري فً األشربة، باب ا(ٕ)
 .5ٓ/ٖ، وتفسٌره:1ٖٓ/  ٔٔشرح السنة: 

 .ٕٓٔ/ٗتفسٌر الثعلبً: (ٖ)
 .ٕٓٔ/ٗتفسٌر الثعلبً: (ٗ)
 .ٔٔٔ-ٓٔٔ/ٗأحكام المرآن: (٘)
 (.5ٖٓ٘صحٌح البخاري) (ٙ)
  ( ٕ/  ٘ٓٔ" )  ( و أبو بكر الشافعً فً " الفوابد ٖٗٔ،  ٕٗٔ/  ٖرواه أحمد ) (2)

  # ( عن جرٌر بن حازم عن حمٌد عن  أنس ٕ/  1ٙو الضٌاء فً " المختارة " ) 
 .. مرفوعا

 .(1ٗٙ/5( ، وسنده صحٌح كما لال الحافظ فً " الفتح " )1ٗٔ/٘مصنؾ ابن أبً شٌبة " )(1)
لة   . "الحٌوان الذي ٌتؽذى على النجاسات ، ٌسمى عند الفمهاء بـ " الجبلَّ

ًَ الَّتًِ تَؤُْكل الِجلَّة ، والجلة : البَعر . ٌنظر : " ؼرٌب الحدٌث " للماسم بن سبلم ) ( ، و " 21/ٔواْلَجبللَة ِه
 . (2ٕٙ/ٔؼرٌب الحدٌث " البن لتٌبة )

لَةُ الَّتًِ تَؤُْكُل اْلعَِذَرةَ " انتهى من " السنن " )  . (2ٔ5ٖولال أبو داود رحمه هللا : " اْلَجبلَّ
ٌِْر" انتهى من " مسابل اإلمام أحمد "ولال اإل لَةُ : َما أََكلَِت اْلعَِذَرةَ ِمَن الدََّواّبِ َوالطَّ  مام أحمد رحمه هللا : " اْلَجبلَّ

 (.ٖ٘ٗرواٌة أبً داود )ص/ـ
فالجبللة : اسم ٌشمل أي حٌوان ٌتؽذى على النجاسات ، سواء كان من اإلبل ، أو البمر ، أو الؽنم ، أو الدجاج ، 

 . و اإلوز ، أو ؼٌرها من الحٌوانات المؤكولةأ
لال النووي رحمه هللا : " َوتَكون اْلَجبللَة : بَِعًٌرا ، وبمرةً ، وَشاةً ، ودجاجةً ، وإوزة ، َوَؼٌرَها " انتهى من " 

 (.2ٓٔتحرٌر ألفاظ التنبٌه " )ص/
 : الحٌوان الذي ٌتؽذى على النجاسات له أحوال

علٌها للٌبل ، وأؼلب طعامه من الطٌبات ، فهذا ال ٌشمله حكم الجبللةاألولى : أن ٌكون تؽذٌه   . 
لال الخطابً رحمه هللا : " فؤما إذا رعت الكؤل ، واعتلفت الَحبَّ ، وكانت تنال مع ذلن شٌباً من الِجلَّة ، فلٌست 

به وعلفه من ؼٌرها : بجبللة ، وإنما هً كالدجاج ونحوها من الحٌوان الذي ربما نال الشًء منها ، وؼالب ؼذا
 (.ٕٗٗ/ٗفبل ٌكره أكله " انتهى من " معالم السنن " )

الثانٌة : أن ٌكون أكثر طعامه من النجاسات ، وٌظهر تؤثٌر ذلن على الحٌوان فً نتن لحمه ورابحته ، فهذا 
 . ٌشمله النهً ، فبل ٌجوز أكل لحمه وبٌضه ، وال شرب لبنه ، وال ركوبه

لَةُ ِحٌنَبٍِذ ، اَل ٌُ لال الكاسانً رحمه هللا ًَ اْلَجبلَّ لَةً إذَا تَؽٌَََّرْت َوُوِجَد ِمْنَها ِرٌٌح ُمْنِتنَةٌ ، فَِه ْشَرُب  : " إنََّما تَُكوُن َجبلَّ
(.ٓٗ/٘لَبَنَُها ، َواَل ٌُْإَكُل لَْحُمَها " انتهى من " بدابع الصنابع " )  



ٖٗ٘ 
 

 .(ٔ)"سرؾ ومخٌلة :ما أخطؤتن اثنتان ،والبس ما شبت ،كل ما شبت ":ابن عباسولال 
وعمران  ،وعبد الرحمن بن عوؾ ،"بلؽنً عن عثمان بن عفان :لال ،وعن أبً حنٌفة

 ،وابن الزبٌر ،وأنس بن مالن وحسٌن بن علً ،وأبً هرٌرة ،وعبد هللا بن أبً أوفى ،بن حصٌن
 .(ٕ)أنهم كانوا ٌلبسون الخز" وشرٌح رضً هللا عنهم:

َم  :وٌدل على نحو داللة اآلٌة التً ذكرنا فً أكل إباحة الطٌبات لوله تعالى  }لُْل َمْن َحرَّ
ْزِق{ ]األعراؾ ِ الَّتًِ أَْخَرَج ِلِعبَاِدِه َوالطٌَِّّبَاِت ِمَن الّرِ  .(ٖ) [ٕٖ :ِزٌنَةَ َّللاَّ

ْنَساُن إِلَى َطعَاِمِه )لال تعالى:  ( ثُمَّ َشمَْمنَا ٕ٘نَا اْلَماَء َصبًّا )( أَنَّا َصبَبْ ٕٗ}فَْلٌَْنُظِر اإْلِ
ٌْتُونًا َونَْخبًل )1ٕ( َوِعنَبًا َولَْضبًا )2ٕ( فَؤَْنبَتْنَا فٌَِها َحبًّا )ٕٙاأْلَْرَض َشمًّا ) ( َوَحَدابَِك ُؼْلبًا 5ٕ( َوَز

 .[ٕٖ - ٕٗ :({ ]عبسٕٖ( َمتَاًعا لَُكْم َوأِلَْنعَاِمُكْم )ٖٔ( َوفَاِكَهةً َوأَبًّا )ٖٓ)
 {َمتَاًعا لَُكْم  :}عمٌب ذكره لما خلك من الفواكه فمال

                                                                                                                                                                      

الثالثة : أن ٌكون أكثر طعامه من النجاسات ، ولكن ال ٌظهر تؤثٌر ذلن على الحٌوان فً لحمه ورابحته ، فهل 
  ٌعد جبللة أم ال ؟

مذهب الحنابلة : أنه ٌعد جبللة ؛ ألن الجبللة عندهم هً الحٌوان الذي أكثر طعامه من النجاسات ، سواء ظهر 
 . أثر ذلن على لحم الحٌوان ورابحته أم ال

ُر َعلَِفَها النََّجاَسةَ ، ُحُرَم لَْحُمَها َولَبَنَُها ، َوإِْن َكاَن أَْكثَُر َعلَِفَها الطَّاِهَر ، لَْم لال ابن لدامة رحمه هللا : " فَإِذَا َكاَن أَْكثَ 
(.ٖٔٗ/5ٌَْحُرْم أَْكلَُها َواَل لَبَنَُها " انتهى من " المؽنً " )  

كلها للنجاسات فً لحمها وأما الحنفٌة والشافعٌة : فلم ٌعدوها من الجبللة ؛ ألن شرط الجبللة أن ٌظهر تؤثٌر أ
 . ورابحتها

لَِة : الَّتًِ تَْعتَاُد أَْكَل اْلِجٌَِؾ .. فٌََتَؽٌََّر لَْحُمَها ، َوٌَُكونُ   لَْحُمَها ُمْنِتنًا فََحُرَم لال السرخسً رحمه هللا : " َوتَْفِسٌُر اْلَجبلَّ
ا َما ٌَْخِلُط  ٌَْر اْلِجٌَِؾ َعلَى َوْجٍه ال ٌَْظَهُر أَثَُر ذَِلَن ِمْن لَْحِمِه ، اأْلَْكُل ؛ أِلَنَّهُ ِمْن اْلَخبَابِِث ... َوأَمَّ فٌََتَنَاَوُل اْلِجٌََؾ َوَؼ

(.ٕ٘٘/ٔٔفبََل بَؤَْس بِؤَْكِلِه " انتهى من " المبسوط " )  
ابَِحِة  ٌِْرِه ِرٌُح ولال النووي رحمه هللا : " اَل اْعتِبَاَر بِاْلَكثَْرةِ ، َوإِنََّما ااِلْعتِبَاُر بِالرَّ َوالنَّتِْن ، فَإِْن ُوِجَد فًِ َعَرلَِها َوَؼ

لَةٌ ، َوإاِلَّ فبََل " انتهى من " المجموع شرح المهذب " ) (.1ٕ/5النََّجاَسِة فََجبلَّ  
ومما ٌموي هذا المول : أن النجاسة التً تستحٌل ] أي : تتحول إلى مادة أخرى [ ال حكم لها ، وإنما ٌكون لها 

ظهر أثرها ، إذ أن النباتات والمزروعات التً تتؽذى على النجاسات ال حرج فٌها ؛ ألنها لد َطُهرت  اعتبار إذا
باستحالتها إلى ؼذاٍء طٌب تؽذَّت به الشجرة إال أن ٌظهر أثر النجاسة فً الحب والثمر ، وكبل األمرٌن من باب 

  .واحد
 . لخبث ، وذلن بحبسها ، وعلفها طعاماً طٌباً طاهراً والجبللة ال ٌحل أكل لحمها حتى تزول منها آثار النتن وا

(.ٗٔٗ/5لال ابن لدامة رحمه هللا : " َوتَُزوُل اْلَكَراَهةُ بَِحْبِسَها اتِّفَالًا " انتهى من " المؽنً " )  
  هل أكل لحم الجبللة محرم أم مكروه ؟

( ٖٙ٘/ٓٔ. ٌنظر : " اإلنصاؾ " ) مذهب الحنابلة : تحرٌم أكل لحمها وبٌضها وشرب لبنها ، وكراهة ركوبها
ٔٔٗ/ٖ، " شرح منتهى اإلرادات " ) ) . 

ومذهب الحنفٌة والشافعٌة ورواٌة عن أحمد : كراهة األكل والشرب والركوب . ٌنظر: " بدابع الصنابع " 
ٖٗٓ/ٗ( ، " مؽنً المحتاج " )ٓٗ/٘) ) . 

 ً وتنظفاً ، وذلن أنها إذا اؼتذت بها ُوِجَد نتُن رابحتها  لال الخطابً رحمه هللا : " ُكِرهَ أكُل لحومها وألبانها تنزها
ٕٗٗ/ ٗفً لحومها " انتهى من " معالم السنن " ) ) . 

ًَ ِللتَّْحِرٌِم ، ولال الحافظ ابن حجر رحمه هللا : " َوذََهَب َجَماَعةٌ ِمَن الشَّافِِعٌَِّة ، َوُهَو لَْوُل اْلَحنَابِلَِة : إِلَى أَنَّ النَّهْ 
َحهُ أَبُو إِْسَحاَق اْلَمْرَوِزيُّ َواْلمَفَّاُل َوإَِمامُ َوبِِه جَ  ٌِْن َواْلبَؽَِويُّ  َزَم ابن َدلٌِِك اْلِعٌِد َعِن اْلفُمََهاِء ، َوُهَو الَِّذي َصحَّ اْلَحَرَم

ٌَْضَها " انتهى من " فتح الباري " ) ًُّ َوأَْلَحمُوا بِلَبَنَِها َولَْحِمَها : بَ  (.1ٗٙ/5َواْلؽََزاِل
ولال الشٌخ ابن عثٌمٌن رحمه هللا : " فالنهً فٌها عن الركوب للتنزٌه ، وأما عن األكل فهو إما كراهة تنزٌه 

(.ٖ٘ٗ/ٙوإما كراهة تحرٌم على خبلؾ بٌن العلماء فً ذلن " انتهى من " شرح رٌاض الصالحٌن " )  
لة هً الحٌوان الذي ٌتؽذى على النجاسات ، وٌظهر  والحاصل: أثر النجاسة علٌه ، فبل ٌجوز فً هذه أن الجبلَّ

 . الحال أكل لحمه وال بٌضه وال شرب لبنه
 .كتاب اللباس باب لول هللا تعالى:}لل من حرم زٌنة هللا التً أخرج لعباده{(، 21ٖ٘صحٌح البخاري) (ٔ)
 (، باب فً لبس الحرٌر والذهب.55ٖحدٌث مولوؾ، اآلثار ألبً ٌوسؾ) (ٕ)

 صوؾ وحرٌر.الخز : ثٌاب تنسج من 
 .ٔٔٔ-ٓٔٔ/ٗأحكام المرآن: (ٖ)
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النهً عن العدوان، ٌعنً االعتداء فً حك هللا وفً حك العباد، واإلشارة ؼلى أن تحرٌم ما -ٕ
 احل هللا من باب العدوان، لموله:}وال تحرموا...وال تعتدوا{.

تحرٌم الحبلل تضٌٌك على ولال أهل العلم أن تحرٌم الحبلل أشد من تحلٌل الحرام، ألن  
عباد هللا بدون علم، وتحلٌل الحرام إن لدر أنه حرام بناءا على األصل، ألن األصل فً األشٌاء 

 .(ٔ)الحل، إال الشرابع فاالصل فٌها الحظر
ُ لَُكْم{ منّة هللا تعالى على عباده بما احل لهم، لموله:}-ٖ وجل  ، ولو شاء هللا عزّ َطٌِّبَاِت َما أََحلَّ َّللاَّ

}فَبُِظْلٍم ِمَن الَِّذٌَن َهاُدوا  لحرم علٌنا طٌبات أحلت لنا، كما حرم ذلن على بنً إسرابٌل، إذ لال:"
ِ َكثًٌِرا{ ]النساء ِهْم َعْن َسبٌِِل َّللاَّ ٌِْهْم َطٌِّبَاٍت أُِحلَّْت لَُهْم َوبَِصّدِ ْمنَا َعلَ ، أي: بسبب ظلمهم [ٓٙٔ :َحرَّ

 طٌبات.وعصٌانهم حرم هللا علٌهم ال
لال الشٌخ ابن عثٌمٌن:"وتحرٌم الطٌبات الشرعً بسبب الظلم مثله التحرٌم المدري  

بسبب الظلم، فإن اإلنسان لد ٌحرم الطٌبات تحرٌما لدرٌا لمعصٌته، مثل أن ٌكون رجل إذا أكل 
اللحم، تؤثر ومرض، هذا ٌجب علٌه أن ٌجتنب أكل اللحم وهذا تحرٌم لدري، إنسان مثبل مرٌض 

السكر، إذا أكل الحلو ازداد علٌه السكر وآلمه، فٌجب علٌه أن ٌجتنب السكر، هذا تحرٌم  بمرض
لدري، فبل تظن أن التحرٌم بسبب المعاصً هو التحرٌم الشرعً فمط، ومن التحرٌم المدري أن 

بَْحِر بَِما }َظَهَر اْلفََساُد فًِ اْلبَّرِ َوالْ  ٌمنع هللا نبات األرض بسبب المعاصً كما لال هللا تعالى:
ٌِْدي النَّاِس ِلٌُِذٌمَُهْم بَْعَض الَِّذي َعِملُوا لَعَلَُّهْم ٌَْرِجعُوَن{ ]الروم  .(ٕ)[ ٔٗ :َكَسبَْت أَ

َ اَل ٌُِحبُّ اْلُمْعتَِدٌَن{ إثبات المحبة هلل عّز وجل، لموله:}-ٗ ، ألن نفً محبة المعتدٌن ٌدل إِنَّ َّللاَّ
الٌحب مطلما لم ٌكن لنفً محبته للمعتدٌن فابدة، وفٌه رد على على ثبوت أصل المحبة،ولو كان 

 منكري محبة هللا عّز وجل.
وٌدر المول بان اإلنسان اذا شعر بان هللا ٌحبه ٌفرح وٌزداد فً حبه للطاعات وكراهة  

المعاصً، ألنه ٌعلم أن ربه عّز وجل ٌحبه من فوق السماوات، وأما من تؤول المحبة بالثواب، 
ن هللا ٌثٌب أي واحد من العباد ممن ٌستحك الثواب، فبل تحرموا لذة محبة هللا وال فنمول: إ
 تنكروها.

 
 المرآن

َ الهِذي أَْنتُْم بِِه ُمْإِمنُوَن ) ُ َحََلَّلا َطٌِّباا َواتهمُوا َّللاه ا َرَزلَُكُم َّللاه  [88 :({ ]المائدة88}َوُكلُوا ِممه
 التفسٌر:
لحبلل الطٌب مما أعطاكم هللا ومنحكم إٌاه، واتموا هللا بامتثال أوامره، با -أٌها المإمنون-وتمتعوا 

 واجتناب نواهٌه؛ فإن إٌمانكم باهلل ٌوجب علٌكم تمواه ومرالبته.
ُ َحبَلاًل َطٌِّبًا{ ]المابدةلوله تعالى:  ا َرَزلَُكُم َّللاَّ أٌها -وتمتعوا  ، أي:"[11 :}َوُكلُوا ِممَّ

 .(ٖ)"بالحبلل الطٌب مما أعطاكم هللا ومنحكم إٌاه -المإمنون
أخبر عن الكفار أنهم حرموا أشٌاء مما رزلهم هللا افتراء علٌه، وكان  لال الجصاص:" 

المصد بذلن تحذٌر المإمنٌن أن ٌحرموا شٌبا مما أحل هللا، فٌشابهوا بذلن الكفار فً صنٌعهم 
 .(ٗ)"ٌل اإلٌجازوكان ذكر ذلن على سب

َ الَِّذي أَْنتُْم بِِه ُمْإِمنُوَن{ ]المابدةلوله تعالى:  واتموا هللا بامتثال  ، أي:"[11 :}َواتَّمُوا َّللاَّ
 .(٘)"أوامره، واجتناب نواهٌه؛ فإن إٌمانكم باهلل ٌوجب علٌكم تمواه ومرالبته

 .(ٙ)"أطٌعوا هللا :أي {،واتموا هللا:}لال دمحم بن إسحاق 

                                                           

 .ٕٖٓ/ٕانظر: تفسٌر سورة المابدة البن عثٌمٌن: (ٔ)
 .ٖٖٓ/ٕتفسٌر سورة المابدة البن عثٌمٌن:(ٕ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٔ/ٖأحكام المرآن: (ٗ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .15ٔٔ/ٗ(:ص2ٓٓٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
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 .(ٔ)ابن عثٌمٌن:"أي:فلئلٌمانكم ٌلزمكم التموى"لال  
 .(ٕ)"ٌعنً: إن كنتم مصدلٌن به، فؤحلوا حبلله، وحرموا حرامه لال السمرلندي:" 
الذي أنتم به  :ٌمول{،  الَِّذي أَْنتُْم بِِه ُمْإِمنُونَ  ،}وال تحرموا ما أحل هللا لكم لال مماتل:" 

 .(ٖ)"مصدلون
الذي أنتم }:وزاده تؤكٌدا بموله ،تؤكٌد للتوصٌة بما أمر به {،هللاواتموا } لال الزمخشري:" 

 .(ٗ)"ألن اإلٌمان به ٌوجب التموى فً االنتهاء إلى ما أمر وعما نهى عنه {،به مإمنون
هذا استدعاء إِلى التموى بؤلطؾ الوجوه كؤنه ٌمول: ال تضٌّعوا إٌِمانكم  لال الصابونً:" 

بالتمصٌر فً طاعة هللا َعزَّ َوَجلَّ فتكون علٌكم الحسرة العظمى فإِن اإِلٌمان باهلل تعالى ٌوجب 
 .(٘)"المبالؽة فً تموى هللا

 الفوابد:
ُ َحبَل } :فً لوِله تعالى-ٔ ا َرَزلَُكُم َّللاَّ ا رَزَق هللاُ، وضدُّه  {،اًل َطٌِّبًاَوُكلُوا ِممَّ أْمُر اإلنساِن باألْكِل ممَّ

ا رَزق هللاُ ثبلثةُ ألسام  : (ٙ)عدُم األْكل، وعدُم األكِل ممَّ
ل: أن ٌَتُرن األكَل مع خوِؾ الهبلن إذا لم ٌؤُكْل، فهنا ترُن األْكِل حراٌم؛ ألنَّه ٌجُب  األوَّ

 على اإلنساِن أن ٌُنِمذَ نْفَسه. 
الثانً: إذا كان لٌس به ضرورةٌ لؤلْكِل لكن ٌحتاُج إلى األْكِل لتموٌِة البَدِن، فهنا األكُل 

؛ ألنَّه لو تَرَكه لم ٌَهِلن، لكنَّه فً حاجٍة، نمول له: ال تمنْع نْفَسن.   ُمستَحبٌّ
ا أباَح هللاُ  ًها، فهذا ٌُنَهى عنه، وٌُمال: ُكْل ممَّ   لن الثالث: أن ٌَتُرَن األكَل تنزُّ

َ الَِّذي أَْنتُْم بِِه ُمْإِمنُوَن{ ]المابدة أن اإلٌمان باهلل عّز وجل مستلزم لتمواه، لموله:-ٕ  :}َواتَّمُوا َّللاَّ
 ، ومن لال أننً مإمن ولم ٌتك، فهو نالص اإلٌمان.[11

 
 المرآن

ٌَْمانُِكْم َولَِكْن ٌَُإاِخذُُكمْ  ُ بِاللهْؽِو فًِ أَ ٌَْماَن فََكفهاَرتُهُ ِإْطعَاُم َعَشَرِة  }ََّل ٌَُإاِخذُُكُم َّللاه َ بَِما َعمهْدتُُم اأْل
ََلثَِة َمَساِكٌَن ِمْن أَْوَسِط َما تُْطِعُموَن أَْهِلٌُكْم أَْو ِكْسَوتُُهْم أَْو تَْحِرٌُر َرلَبٍَة فََمْن لَْم ٌَِجْد فَِصٌَاُم ثَ 

ٌَْمانُِكْم إِذَا َحلَْفتُمْ  ُ لَُكْم آٌَاتِِه لَعَلهُكْم تَْشُكُروَن  أٌَهاٍم ذَِلَن َكفهاَرةُ أَ ٌَْمانَُكْم َكذَِلَن ٌُبٌَُِّن َّللاه َواْحفَُظوا أَ
 [89 :({ ]المائدة89)

 التفسٌر:
فٌما ال تمصدون َعْمَده من األٌمان، مثل لول بعضكم: ال وهللا،  -أٌها المسلمون-ال ٌعالبكم هللا 

بملوبكم، فإذا لم تَفُوا بالٌمٌن فإثم ذلن ٌمحوه هللا بما  وبلى وهللا، ولكن ٌعالبكم فٌما لصدتم عمده
مونه مما شرعه هللا لكم كفارة من إطعام عشرة محتاجٌن ال ٌملكون ما ٌكفٌهم وٌسد حاجتهم،  تمّدِ
لكل مسكٌن نصؾ صاع من أوسط طعام أهل البلد، أو كسوتهم، لكل مسكٌن ما ٌكفً فً الكسوة 

ق، فالحالؾ الذي لم ٌؾ بٌمٌنه مخٌر بٌن هذه األمور الثبلثة، ُعرفًا، أو إعتاق مملون من الر
أٌها -فمن لم ٌجد شٌبًا من ذلن فعلٌه صٌام ثبلثة أٌام. تلن مكفرات عدم الوفاء بؤٌمانكم، واحفظوا 

أٌمانكم: باجتناب الحلؾ، أو الوفاء إن حلفتم، أو الكفارة إذا لم تفوا بها. وكما بٌَّن هللا  -المسلمون
األٌمان والتحلل منها ٌُبٌِّن لكم أحكام دٌنه؛ لتشكروا له على هداٌته إٌاكم إلى الطرٌك  لكم حكم
 المستمٌم.

 فً سبب نزول اآلٌة وجوه: 

                                                           

 .2ٖٓتفسٌر سورة المابدة البن عثٌمٌن: (ٔ)
 .ٗٔٗ/ٔبحر العلوم: (ٕ)
 .ٓٓ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .2ٕٙ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .ٖٖ٘صفوة التفاسٌر: (٘)
 .ٖ٘ٓ/ٕانظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن، سورة المابدة: (ٙ)
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ٌَْمانِكُْم -رضً هللا تعالى عنها-عن عابشةأحدها:  ُ بِاللَّْؽِو فًِ أَ ؛ لالت فً لوله: }اَل ٌَُإاِخذُُكُم َّللاَّ
ٌَْماَن فََكفَّاَرتُهُ إِْطعَاُم َعَشَرةِ َمَساِكٌَن ِمْن أَْوَسِط َما تُْطِعُموَن أَْهِلٌُكْم أَْو َولَِكْن ٌَُإاِخذُُكْم  َ بَِما َعمَّْدتُُم اأْل

ٌَْمانُِكْم إَِذا حَ  َواْحفَُظوا  لَْفتُمْ ِكْسَوتُُهْم أَْو تَْحِرٌُر َرلَبٍَة فََمْن لَْم ٌَِجْد فَِصٌَاُم ثبََلثَِة أٌََّاٍم َذِلَن َكفَّاَرةُ أَ
ُ لَُكْم آٌَاتِِه لَعَلَُّكْم تَْشُكُروَن{؛ نزلت فً لوله: ال وهللا، بلى وهللا ٌَْمانَُكْم َكَذِلَن ٌُبٌَُِّن َّللاَّ  .(ٔ)"أَ

ُموا ": -هللا عنهمارضً  -والثانً: لال عبدهللا بن عباس لما نزلت: }ٌَاأٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اَل تَُحّرِ
َ اَل ٌُِحبُّ اْلُمْعتَِدٌَن{ فً الموم الذٌن كانوا حرموا النساء َطٌِّبَاِت َما أَ  ُ لَُكْم َواَل تَْعتَُدوا إِنَّ َّللاَّ َحلَّ َّللاَّ

تعالى -واللحم على أنفسهم؛ لالوا: ٌا رسول هللا! كٌؾ نصنع بؤٌماننا التً حلفنا علٌها؟ فؤنزل هللا 
ُ بِاللَّْؽِو فِ -ذكره ٌَْماَن فََكفَّاَرتُهُ إِْطعَاُم َعَشَرةِ : }اَل ٌَُإاِخذُُكُم َّللاَّ ٌَْمانُِكْم َولَِكْن ٌَُإاِخذُُكْم بَِما َعمَّْدتُُم اأْلَ ً أَ

بَلثَِة أٌََّاٍم َمَساِكٌَن ِمْن أَْوَسِط َما تُْطِعُموَن أَْهِلٌُكْم أَْو ِكْسَوتُُهْم أَْو تَْحِرٌُر َرلَبٍَة فََمْن لَْم ٌَِجْد فَِصٌَاُم ثَ 
ُ لَُكْم آٌَاتِِه لَعَلَُّكْم تَشْ َذِلَن كَ  ٌَْمانَُكْم َكَذِلَن ٌُبٌَُِّن َّللاَّ ٌَْمانُِكْم إَِذا َحلَْفتُْم َواْحفَُظوا أَ . (ٕ)ُكُروَن{فَّاَرةُ أَ

 ]ضعٌؾ جداً[
فً لوله: }ِمْن أَْوَسِط َما تُْطِعُموَن أَْهِلٌُكْم{  -رضً هللا عنهما-عن عبد هللا بن عباس  والثالث:

وكان الرجل ٌموت أهله لوتاً  [:وفً رواٌة: فضل، ]كان الرجل ٌموت أهله لوتاً فٌه سعة"لال: 
. (ٖ)": }ِمْن أَْوَسِط َما تُْطِعُموَن أَْهِلٌُكْم{ لال: لٌس بؤرفعه وال بؤدناه-تعالى-فٌه شدة؛ فؤنزل هللا 

 ]صحٌح[
د، والكبٌر على الصؽٌر، كان أهل المدٌنة ٌفضلون الحر على العب والرابع: لال سعٌد بن جبٌر:"

وٌمولون: الصؽٌر على لدره، والكبٌر على لدره؛ فنزلت: }ِمْن أَْوَسِط َما تُْطِعُموَن أَْهِلٌُكْم{؛ 
 . ]ضعٌؾ جداً[(ٗ)"فؤمروا بؤوسط من ذلن لٌس بؤرفعه 

ٌَْمانُِكْم { ]المابدةلوله تعالى:  ُ بِاللَّْؽِو فًِ أَ أٌها -ال ٌعالبكم هللا  أي:"، [15 :}اَل ٌَُإاِخذُُكُم َّللاَّ
 .(ٔ)"فٌما ال تمصدون َعْمَده من األٌمان -المسلمون

                                                           

 (.ٖٙٙٙ/ رلم ٔٔأخرجه البخاري فً "صحٌحه" )(ٔ)
 من طرٌك العوفً عنه. ٖٕ٘/ٓٔ(:صٖٕٙ٘ٔ) خرجه الطبري فً "جامع البٌان"(ٕ)

 للنا: وسنده ضعٌؾ جداً؛ مسلسل بالعوفٌٌن.
( ونسبه ٓ٘ٔ، 5ٗٔ/ ٖ( ونسبه البن مردوٌه، وأعاده فً )ٖٗٔ، ٕٗٔ/ ٖوذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )

 للطبري.
-ٕٗ٘/ٓٔ(:صٕٓٗٗٔ(، والطبري فً "جامع البٌان" )ٖٕٔٔرلم  1ٖٙ، 1ٕٙ/ ٔأخرجه ابن ماجه )(ٖ)

/ ٖ(، وابن مردوٌه فً "تفسٌره"؛ كما فً "الدر المنثور" )2ٕٕٙ/ رلم ٗ، وابن أبً حاتم فً "تفسٌره" )ٖٗ٘
من طرٌك -، والضٌاء -( 5ٙٔرلم  2ٕٔ/ ٓٔومن طرٌمه الضٌاء الممدسً فً "األحادٌث المختارة" )-( ٖ٘ٔ
أبً المؽٌرة عن سعٌد بن جبٌر عنه ( من طرٌك سفٌان بن عٌٌنة عن سلٌمان بن 1ٙٔرلم  2ٔٔ/ ٓٔ) -أخرى

 به.
 (: "هذا إسناد مولوؾ، صحٌح اإلسناد".2ٗ5لال البوصٌري فً "مصباح الزجاجة" )ص 

 (.2ٔ2ٔفً "صحٌح سنن ابن ماجه" )رلم  -رحمه هللا-وصححه العبلمة األلبانً 
 ، بسندٌن عنه:ٕٗ٘-ٔٗ٘/ٓٔ(:ص2ٖٕٗٔ(، و)ٖٕٙٗٔأخرجه الطبري فً "جامع البٌان" )(ٗ)

: ثنا الحارث بن أبً أسامة ثنا عبد العزٌز بن أبان ثنا لٌس بن الربٌع عن سالم ٕٗ٘/ٓٔ(:صٖٕٙٗٔاألول)
 األفطس عنه به.

 للنا: وسنده ضعٌؾ جداً؛ فٌه علتان:
 (.1ٓ٘/ ٔاألولى: عبد العزٌز هذا؛ مترون الحدٌث، وكذبه ابن معٌن وؼٌره؛ كما فً "التمرٌب" )

 صدوق، تؽٌّر لما كبر، أدخل علٌه ابنه ما لٌس من حدٌثه فحدث به.الثانٌة: لٌس بن الربٌع؛ 
 ( ونسبه لعبد بن حمٌد وأبً الشٌخ.ٖ٘ٔ/ ٖوذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )

فٌحتمل أن عبد العزٌز توبع من لبل عبد بن حمٌد، وٌحتمل أن عبد بن حمٌد رواه من طرٌك ؼٌره، فلو لدرنا 
عزٌز فٌبمى علة الحدٌث لٌس بن الربٌع وهو من شٌوخ عبد بن حمٌد وإال؛ فله إسناد أن عبد بن حمٌد تابع عبد ال

 آخر، وهللا أعلم.
 : ثنا ابن حمٌد ثنا حكام بن سلم عن سلٌمان العبسً عنه به.ٕٗ٘-ٔٗ٘/ٓٔ(:ص2ٖٕٗٔالثانً)

مة، ولعله ولع للنا: وسنده ضعٌؾ جداً؛ فابن حمٌد حافظ ضعٌؾ، بل إنه اتهم، وسلٌمان هذا لم نجد له ترج
 كثٌرة التصحٌؾ والتحرٌؾ. -طبع دار المعرفة-تصحٌؾ فً اسمه؛ فإن النسخة التً بٌن أٌدٌنا 

 وكبل الطرٌمٌن ال تموٌان بعضهما البعض؛ نظراً للضعؾ الشدٌد فٌهما.
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موا على أنفسهم الطٌّبات من أصحاب  لال الطبري:"  ٌمول تعالى ذكره، للذٌن كانوا حرَّ
موا ذلن بؤٌماٍن َحلَفوا بها ،-ملسو هيلع هللا ىلص-رسول هللا  ال ٌَُإاخذكم  :فنهاهم عن تحرٌمها ولال لهم ،وكانوا حرَّ

 .(ٕ)"ربُّكم باللؽو فً أٌمانكم
أي: فً أٌمانكم التً صدرت على وجه اللؽو، وهً األٌمان التً حلؾ  لال السعدي:" 

 .(ٖ)"بها الممسم من ؼٌر نٌة وال لصد، أو عمدها ٌظن صدق نفسه، فبان بخبلؾ ذلن
 .(ٗ)"اللؽو فً الٌمٌن: السالط الذي ال ٌتعلك به حكم لال الزمخشري:" 
 فً كبلم العرب ما اطرح ولم ٌعمد علٌه أمر، وٌسمى ما لٌس :«اللؽو»لال الزجاج:" 

 :(ٙ)المثمب العبدي ، وأنشد لول(٘)"لؽوا –وإن كان موجودا  -معتدا به 
 لَْؽواً وُعْرُض اْلِمابَة الَجْلَمُد               أَو مابَة ٌُجعل أوالُدها 

فعلى هذا لؽو الٌمٌن ما ال ٌعتد به وال  ،نولا ال تعتد بؤوالدها :ٌعنً لال الجصاص:"
 .(2)"حكم له

فكل ٌمٌن لم ٌعمد علٌها الحالؾ بملبه، وكل كبلم لم ٌعمد علٌه فهو  جاء فً حلٌة الفمهاء:"
 .(1)"لؽو

ولوله: }ال ٌإاخذكم{ ٌعنً: فً ، اللؽو: هو المطرح الذي ال ٌعبؤ بهلال السمعانً:" 
 .(5)"وسابر العلماء على أن ال كفارة فً ٌمٌن اللؽو؛ لظاهر المرآنالمٌامة. 

فبل  ،هو أن تحلؾ على الشًء وأنت ٌخٌَّل إلٌن أنه كما حلفت ولٌس كذلن لال الحسن:"
 .(ٓٔ)"فٌما حلفَت علٌه على علمٍ  ،فبل كفارة. ولكن المإاخذة والكفارة ،ٌإاخذكم هللا

ما ُعِمدت  :لال ،اللؽو لٌس فٌه كفارة  ولكن ٌإاخذكم بما عمدتم األٌمان  لال الشعبً:" 
 .(ٔٔ)"فعلٌه الكفارة ،فٌه ٌمٌنه

وٌمٌن ال ٌإاخذ بها صاُحبها.  ،وٌمٌن ال تَُكفَّر ،ٌمٌن تكفّر :األٌمان ثبلثٌ  لال أبو مالن:" 
فعلٌه الكفارة. وأما الٌمٌن  ،ثم ٌفعله ،فالرجل ٌحِلؾ على األمر ال ٌفعله ،فؤما الٌمٌن التً تكفَّر

فلٌس فٌه كفارة. وأما الٌمٌن التً ال  ،فالرجل ٌحلؾ على األمر ٌتعّمد فٌه الكِذبَ  :التً ال تكفّر
فلٌس  ،فبل ٌكون كذلن ،فالرجل ٌحلؾ على األمر ٌََرى أنه كما حلَؾ علٌه ،ٌإاخذ بها صاحبها

 .(ٕٔ)"علٌه فٌه كفارة. وهو  اللؽو
 .(ٖٔ)"ما لم ٌعمد علٌه الحاِلُؾ للبه ،لؽُو الٌمٌن :لالت عابشة" :عن عطاء لال

كّل ٌمٌن حلؾ فٌها الرجل على جّدٍ من األمور فً  ،الكفارة أٌمانُ  :وعن عابشة اٌضا:"
ولال تعالى  ،فذلن عمد األٌمان التً فَرض هللا فٌها الكفارة ،لٌتركّن  ،لٌفعلن: ؼضب أو ؼٌره

 .(ٗٔ){"و فً أٌمانكم ولكن ٌإاخذكم بما عمدتم األٌمانال ٌإاخذكم هللا باللؽ}: ذكره

                                                                                                                                                                      

 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٕ٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٕٗتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .2ٕٙ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .ٕٔٓ/ٕعانً المرآن:م (٘)
 ، ٔٓٗ/1ٔ، وتاج العروس"عرض":ص1ٔ/2البٌت له فً :اللسان، مادة"عرض":ص (ٙ)

 .5ٓٓٔ/ ٖالصحاح"عرض":ص ، وٕٖٓٔ/ٖوببل نسبة فً جمهرة اللؽة:ص
 .ٔٔٔ/ٗاحكام المرآن: (2)
 .ٕ٘ٓحلٌة الفمهاء، ابن فارس: (1)
 .ٓٙ/ٕتفسٌر السمعانً: (5)
 .ٕٙ٘-ٕ٘٘/ٓٔ(:صٖٕٓٙٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .ٕٙ٘/ٓٔ(:صٖٕٔٙٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .ٕٙ٘/ٓٔ(:صٕٖٕٙٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .ٕٙ٘/ٓٔ(:صٖٖٕٙٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .2ٕ٘-ٕٙ٘/ٓٔ(:صٖٕ٘ٙٔأخرجه الطبري) (ٗٔ)
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 :"(ٙ)، والسدي(٘)، ولتادة(ٗ)، علً بن أبً طلحة(ٖ)ٌحٌى بن سعٌدو، (ٕ)، وإبراهٌم(ٔ)لال الحسن
 ."لٌس فً لؽو الٌمٌن كفّارة

ٌَْماَن { ]المابدةلوله تعالى:  َ ولكن ٌعالبكم  ، أي:"[15 :}َولَِكْن ٌَُإاِخذُُكْم بَِما َعمَّْدتُُم اأْل
 .(2)"فٌما لصدتم عمده بملوبكم

 .(1)"بما تعمدتم لال مجاهد:" 
 .(5)"فعلٌن فٌه الكفارة ،ما تعمَّدت فٌه المؤثَم :ٌموللال الحسن:" 
لال  .(ٓٔ)"أما ما عمدتم األٌمان، فٌمال: ما عزمتم على وفابه:"عطاء بن أبً مسلملال  

 .(ٔٔ)"ٌعنً: أن ال تحنثوا ابن أبً حاتم:"
 .(ٕٔ)"لال عطاء: "هو أن ٌضمر األمر، ثم ٌحلؾ باهلل ال إله إال هو، فٌعمد علٌه الٌمٌنو 
 .(ٖٔ)"هو أن ٌحلؾ على الٌمٌن، وهو ٌعلم أنه فٌها كاذب"لال الكلبً:  
داً  لال الواحدي:"   .(ٗٔ)"وهو أن ٌمصد األمر فٌحلؾ باهلل وٌعمد علٌه الٌمٌن بالملب متعّمِ
اخذكم بما أوجبتموه على أنفسكم منها، وَعمََدت علٌه ولكن ٌإلال الطبري:أي:" 

 .(٘ٔ)"للوبكم
 أعلم هللا عز وجل أن الٌمٌن التً ٌإاخذ بها العبد وتجب فً بعضها لال الزجاج:" 

 .(ٙٔ)"الكفارة ما جرى على عمد
 .(2ٔ)"أي: بما عزمتم علٌه، وعمدت علٌه للوبكم لال السعدي:" 
 .(1ٔ)"بتعمٌدكم األٌمان وهو توثٌمها بالمصد والنٌة لال الزمخشري:أي:" 
 .(5ٔ)"عمد الٌمٌن: هو المصد بالملب، والذكر باللسان لال السمعانً:" 
 .(ٕٓ)"بتعمٌدكم األٌمان وهو توثٌمها بالمصد والنٌة لال الزمخشري:أي:" 

فوثب  ،والمسبٌة ذات الزوج، وروى أن الحسن رضى هللا عنه سبل عن لؽو الٌمٌن
 :(ٕٔ)ولال: أما سمعت ما للت: ،الفرزدق

د عالِداِت العََزابِم                   ولْسَت بمؤُخوٍذ بلَْؽٍو تَمُولُه   إذا لم تَعَمَّ
 :(ٔ)وما للت

                                                           

 .2ٕ٘/ٓٔ(:ص1ٖٕٙٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٕٙ٘/ٓٔ(:صٖٕٗٙٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .2ٕ٘/ٓٔ(:صٖٕٙٙٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .2ٕ٘/ٓٔ(:صٖٕٙٙٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .2ٕ٘/ٓٔ(:ص2ٖٕٙٔأخرجه الطبري) (٘)
 .2ٕ٘/ٓٔ(:ص5ٖٕٙٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕ٘٘/ٓٔ(:ص2ٖٕ٘ٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٕ٘٘/ٓٔ(:ص5ٖٕ٘ٔأخرجه الطبري) (5)
 .5ٔٔٔ/ٗ(:ص2ٖٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .5ٔٔٔ/ٗتفسٌر ابن أبً حاتم:  (ٔٔ)
 ، ولم الؾ علٌه..ٕٓ٘/2حكاه عنه الواحدي فً التفسٌر البسٌط: (ٕٔ)
 .ٕٓ٘/2حكاه عنه الواحدي فً التفسٌر البسٌط: (ٖٔ)
 .ٖٖٖالوجٌز: (ٗٔ)
 .ٕ٘٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .ٕٕٓ-ٕٔٓ/ٕمعانً المرآن: (ٙٔ)
 .ٕٕٗتفسٌر السعدي: (2ٔ)
 .2ٕٙ/ٔالكشاؾ: (1ٔ)
 .ٓٙ/ٕتفسٌر السمعانً: (5ٔ)
 .2ٕٙ/ٔالكشاؾ: (ٕٓ)
/ ٕ، "الدر المصون" ٖٖٙ/ ٕ، وانظره فً "طبمات فحول الشعراء" 2ٖٓ/ ٕالبٌت للفرزدق فً "دٌوانه" (ٕٔ)

 .2ٕٓ/ ٔ، "وضح البرهان" للؽزنوي ٕ٘، "المفردات" ص ٗٔ/ 5ٔ، "واألؼانً" ٖٓٗ



ٗٗٔ 
 

 لمن ٌَْبنً بها لم تَُطلَّك ،حبلالً                وذات َحلٌٍل أنكْحتنا ِرماُحنا
!، وفً رواٌة: فمال الحسن: ما أذكان لوال حنثن:وفً رواٌةفتبسم الحسن ولم ٌرّد علىٌه ما لال، 

 (ٕ)لال: أصبت، فمال الفرزدق: كنت أرانً أشعر منن، فإذا أنا أفمه منن أٌضا!
 :(ٖ)لوالن  األٌمان فً عمدو

نفً  :والفعل المستمبل نوعان ،وال ٌكون على خبر ماض ،أن ٌكون على فعل مستمبل :أحدهما
 وهللا ألَْفعَلَنَّ كذا . :واإِلثبات أن ٌمول ،فالنفً أن ٌمول وهللا ال فعلت كذا ،وإثبات

وما  ،وهللا لمد فعلت كذا :أو ٌمول ،ولد فعل ،وهللا ما فعلت :وأما الخبر الماضً فهو أن ٌمول
  .فعل

 .(ٗ)"فٌنعمد ٌمٌنه بالفعل المستمبل فً نوعً إثباته ونفٌهلال الماوردي:"
 :(٘)الخبر الماضً لوالنوفً انعمادها ب

 لاله أبو حنٌفة وأهل العراق . ،أنها ال تنعمد بالخبر الماضً :أحدهما
واهل  ،لاله الشافعً ،أنها تنعمد على فعل مستمبل وخبر ماض ٌتعلك الحنث بهما :والمول الثانً

 الحجاز .
وكذلن روى  ،}بما عمدتم{ بؽٌر ألؾ مشددة الماؾ :لرأ ابن كثٌر ونافع وأبو عمرو

 .حفص عن عاصم
 .}بما عمدتم{ خفٌفة بؽٌر ألؾ :ولرأ عاصم فى رواٌة أبى بكر وحمزة والكسابى

 .(ٙ)}ولكن ٌإاخذكم بما عمدتم{ بؤلؾ:ولرأ ابن عامر

فإذا لم تَفُوا بالٌمٌن  ، أي:"[15 :}فََكفَّاَرتُهُ إِْطعَاُم َعَشَرةِ َمَساِكٌَن{ ]المابدةلوله تعالى: 
مونه مما شرعه هللا لكم كفارة من إطعام عشرة محتاجٌن ال ٌملكون ما  فإثم ذلن ٌمحوه هللا بما تمّدِ

 .(2)"ٌكفٌهم وٌسد حاجتهم
 .(1)"الٌمٌن العمد الكذب. إطعام عشرة مساكٌن :ٌعنً لال سعٌد بن جبٌر:" 
 .(5)"أي: كفارة الٌمٌن الذي عمدتموها بمصدكم }إطعام عشرة مساكٌن{ لال السعدي:" 
ذكورا  فكفارة المإاخذة فٌه إذا حنث أن ٌطعم عشرة مساكٌن إن كانوا :أي لال الزجاج:" 

 .(ٓٔ)"أو إناثا وذكورا أجزأه ذلن، ولكن ولع لفظ التذكٌر ألنه المؽلب فً الكبلم
 .(ٔٔ)"ً من شؤنها أن تكفر الخطٌبة أى تسترهاوالكفارة: الفعلة الت لال الزمخشري:" 
 ، وجهان:[15 :}فََكفَّاَرتُهُ إِْطعَاُم َعَشَرةِ َمَساِكٌَن{ ]المابدةلوله تعالى:وفً  

، (ٗٔ)وأبو مالن، (ٖٔ)، والحسن(ٕٔ)أنها كفارة ما عمدوه من األٌمان، لالته عابشة :أحدهما
 .(ٗ)، علً بن أبً طلحة(ٖ)ٌحٌى بن سعٌدو، (ٕ)،وإبراهٌم(ٔ)، ولتادة(٘ٔ)والشعبً

                                                                                                                                                                      

 .51ٖدٌوانه:ٖٓٔ/ٕٔ، وأنساب األشراؾ:ٖٗٓ/ٕٔ، واألؼانً:1ٖ/ٕالبٌت فً دٌوانه:  (ٔ)
، وتفسٌر البحر 5ٙ/ٖ، وتفسٌر المرطبً:2ٖٙ-2ٕٙ/ٔ، والكشاؾ:5ٙٔ/ٗانظر: التفسٌر البسٌط للواحدي: (ٕ)

 .ٖٖٔ/ٕ، ومحاضرات االدباء ومحاورات الشعراء والبلؽاء: ٓٙ/2ٗ، وتارٌخ دمشك:ٗٗٗ/ٕالمحٌط:
 .ٓٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .ٓٙ/ٕالنكت والعٌون: (ٗ)
 .ٓٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .2ٕٗانظر: السبعة فً المراءات: (ٙ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .5ٔٔٔ/ٗ(:ص2ٖٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٕٕٗتفسٌر السعدي: (5)
 .ٕٕٓ/ٕمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .2ٖٙ/ٔالكشاؾ: (ٔٔ)
 .2ٕ٘-ٕٙ٘/ٓٔ(:صٖٕ٘ٙٔ(:،و)ٖٖٕٙٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .ٕٙ٘-ٕ٘٘/ٓٔ(:صٖٕٓٙٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .ٕٙ٘/ٓٔ(:صٕٖٕٙٔأخرجه الطبري) (ٗٔ)
 .ٕٙ٘/ٓٔ(:صٖٕٔٙٔأخرجه الطبري) (٘ٔ)
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، وسعٌد بن (٘)وهذا ٌشبه أن ٌكون لول ابن عباس ،أنها كفارة الحنث فٌما عمدة منها :والثانً
 .(1)وإبراهٌم ،(2)ن، والضحا(ٙ)جبٌر

أن تكون  الهاء  فً  ،والذي هو أولى عندي بالصواب فً ذلن لال الطبري:" 
، لما لدَّمنا فٌما مضى لبل  {بما عمدتم األٌمان}:عابدة على  ما  التً فً لوله  {،فكفارته}:لوله

 ،ال ٌإاخذه هللا باللؽو :ؼٌُر جابز أن ٌمال لمن لد أوخذ ،أّن من لزمته فً ٌمٌنه كفّارة وأُوخذ بها
وجه من ، دلٌٌل واضح أنه ال ٌكون مإاخذًا ب{ال ٌإاخذكم هللا باللؽو فً أٌمانكم}:وفً لوله تعالى

 َمْن أخبرنا تعالى ذكره أنه ؼٌُر مإاخذه. ،الوجوه
، {ال ٌإاخذكم هللا باللؽو فً أٌمانكم} :فإن ظّن ظان أنه إنما عنى تعالى ذكره بموله

بالعموبة علٌها فً اآلخرة إذا حنثْتُم وكفَّرتم إال أنه ال ٌإاخذهم بها فً الدنٌا بتكفٌر فإن إخبار هللا 
على الظاهر العاّم عندنا بما لد دللنا على صّحة المول به فً  ،ونهٌَه فً كتابهتعالى ذكره وأمَره 
فؤؼنى عن إعادته دون الباطن العاّمِ الذي ال داللة على خصوصه فً عمل  ،ؼٌر هذا الموضع

ال ٌإاخذكم هللا باللؽو فً : وال خبر. وال داللة من عمل وال خبٍر أنه عنى تعالى ذكره بموله
وكان من لزمته كفّارة فً  ،وإذ كان ذلن كذلن، َض معانً المإاخذة دون جمٌعهابع ،أٌمانكم 

كان معلوًما أنه ؼٌُر الذي أخبرنا تعالى ذكره  ،ٌمٌٍن حنث فٌها مإاخذًا بها بعموبة فً ماله عاجلة
 .(5)"أنه ال ٌإاخذه بها

لكل مسكٌن نصؾ  ، أي:"[15 :}ِمْن أَْوَسِط َما تُْطِعُموَن أَْهِلٌُكْم{ ]المابدةلوله تعالى: 
 .(ٓٔ)"صاع من أوسط طعام أهل البلد

من ألصده، ألن منهم من ٌسرؾ فً إطعام أهله، ومنهم من  لال الزمخشري:أي:" 
 .(ٔٔ)"ٌمتر

بع لال الواحدي:"  ولٌل:من خٌر ما تطعمون أهلٌكم  ،ألنَّ هذا المدر وسط فً الّشِ
 .(ٕٔ)"كالحنطة والتمر

، وسعٌد بن (٘ٔ)، وعكرمة(ٗٔ)، وروي عن ابن عباس(ٖٔ)"أوسطه، أعدلهلال عطاء:" 
 ، نحو ذلن.(ٙٔ)جبٌر

 .(2ٔ)"لال: من أمثل {،من أوسط} وروي عن عطاء:" 

 ، لوالن:[15 :}ِمْن أَْوَسِط َما تُْطِعُموَن أَْهِلٌُكْم{ ]المابدةلوله تعالى:وفً  
 .(ٔ)سٌرٌن، وابن (5ٔ)، والحسن(1ٔ)لاله ابن عمر ،من أوسط أجناس الطعام :أحدهما

                                                                                                                                                                      

 .2ٕ٘/ٓٔ(:ص2ٖٕٙٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٕٙ٘/ٓٔ(:صٖٕٗٙٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .2ٕ٘/ٓٔ(:صٖٕٙٙٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .2ٕ٘/ٓٔ(:صٖٕٙٙٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .1ٕ٘/ٓٔ(:2ٖٕٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .5ٕ٘-1ٕ٘/ٓٔ(:2ٖٕٗٔ)-(2ٖٕٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .5ٕ٘/ٓٔ(:2ٖٕٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .5ٕ٘/ٓٔ(:2ٖٕ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٖٓ٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .2ٖٙ/ٔالكشاؾ: (ٔٔ)
 .ٖٖٖالوجٌز: (ٕٔ)
 .ٖٔ٘/ٓٔ(:22ٖٕٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 ، ذكره دون إسناد.5ٕٔٔ/ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (ٗٔ)
 ، ذكره دون إسناد.5ٕٔٔ/ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (٘ٔ)
 .5ٕٔٔ/ٗ(:ص2ٔ2ٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙٔ)
 .]الخبر ؼٌر مرلم[5ٕٔٔ/ٗأخرجه ابن أبً حاتم:ص (2ٔ)
 .5ٖٔٔ/ٗ(:ص2ٕٔٙ، وتفسٌر ابن ابً حاتم)ٕٖ٘/ٓٔ(:ص1ٖٕٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (1ٔ)
 .ٖٖ٘/ٓٔ(:ص11ٖٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (5ٔ)
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ال ٌكون المؤكول ٌفرط فً أكله فٌإكل منه ]بؤن[  ،أوسطه فً الشبع وسماه الزجاج:" 
 .(ٕ)"فوق المصد ولدر الحاجة، وال ٌكون دون المعنى عن الجوع

، (ٙ)وسعٌد بن جبٌر، (٘)، وابن عباس(ٗ)، وعمر(ٖ)من أَوسطه فً المدر، لاله علً  :والثانً
 .(1)، وإبراهٌم(2)ومجاهد

 ألاوٌل:  ستةثم اختلفوا فً المدر على 
 ، واختلفوا فً أجناس الطعام، على لولٌن:أنه ُمدٌّ واحد :أحدها

وابن ، (ٓٔ)، وزٌد بن ثابت(5)ابن عمر . لالهمن سابر األجناسالمول األول: أنه مّد واحد 
وهو لول ، (ٙٔ)وسالم ،(٘ٔ)الماسم، و(ٗٔ)وابن زٌد ،(ٖٔ)وعطاء، (ٕٔ)، والحسن(ٔٔ)المسٌب
 .(2ٔ)الشافعً

، (5ٔ)، وابن عمر(1ٔ). وهذا لول ابن عباسمدٌّ من حنطة لكل مسكٌنأنه  والمول الثانً:
 .(ٕٓ)وابن زٌد

 أنه مّدان، ثم اختلفوا فً األجناس، على ألوال: :والثانً
 . (ٕٗ) " لكل مسكٌن ُمدٌَّن من حنطة:"(ٖٕ)، وسعٌد بن جبٌر(ٕٕ)، وابن عمر(ٕٔ)فمال عمر

 . (ٕ٘)من بر"ولال ابن عباس:"مدٌن 
 .(ٕٙ)"مكُّون تمر ومكون بّر لكل مسكٌن ولال الحسن:"

ومّد من  ،لكل مسكٌن مد من تمر ،البرُّ والتمر وفً رواٌة أخرى عن الحسن:أنه"
 .(2ٕ)"برّ 

 .(1ٕ)" ومكوًكا إلدامه ،مكوًكا لطعامه، َمكُّوكٌن ولال الشعبً:"

                                                                                                                                                                      

 .ٖٖ٘/ٓٔ(:ص12ٖٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٕٕٓ/ٕمعانً المرىن: (ٕ)
 .ٖ٘٘/ٓٔ(:ص51ٖٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٖ٘٘/ٓٔ(:ص52ٖٕٔ(، و)5ٖٕٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٔٗ٘/ٓٔ:ص(ٖٕٔٗٔ(، و)ٖٕٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .5ٖٔٔ/ٗ(:ص2ٕٖٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٖٙ٘/ٓٔ(:صٕ٘ٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٖ٘٘/ٓٔ(:ص55ٖٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .5ٖ٘/ٓٔ(:ص2ٕٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .1ٖ٘/ٓٔ(:صٕٗٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٓٗ٘/ٓٔ(:صٕٕٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .5ٖ٘/ٓٔ(:ٖٕٕٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٓٗ٘/ٓٔ(:صٕٕٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .ٓٗ٘/ٓٔ(:صٕٕ٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .5ٖ٘/ٓٔ(:ٕٕٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .5ٖ٘/ٓٔ(:ٕٕٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .ٔٙ/ٕانظر: النكت والعٌون:(2ٔ)
 .1ٖ٘/ٓٔ(:صٕ٘ٔٗٔأخرجه الطبري) (1ٔ)
 .5ٖ٘/ٓٔ(:ص1ٕٔٗٔأخرجه الطبري) (5ٔ)
 .5ٗ٘/ٓٔ(:صٕٕ٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٓ)
 .ٖ٘٘-ٖٗ٘/ٓٔ(:ص5ٖٕٙٔانظر: تفسٌر الطبري)(ٕٔ)
 .5ٖ٘/ٓٔ(:ص1ٕٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٕ)
 .ٖ٘٘/ٓٔ(:صٕٓٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري)(ٖٕ)
 .ٖ٘٘-ٖٗ٘/ٓٔ(:ص5ٖٕٙٔانظر: تفسٌر الطبري)(ٕٗ)
 .ٖ٘٘/ٓٔ(:صٖٕٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري)(ٕ٘)
 .2ٖ٘/ٓٔ(:ص2ٕٓٗٔأخرجه الطبري) (ٕٙ)
 .5ٖ٘/ٓٔ(:صٖٕٕٗٔأخرجه الطبري)(2ٕ)
و  المكون  ، مكٌال لدٌم معروؾ ، ألهل العراق ، وٌراد . ٖٙ٘/ٓٔ(:صٕٕٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (1ٕ)
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 .(ٔ)"مدَّان من طعام لكل مسكٌن ولال مجاهد:"
ومٌمون بن ِمْهران ،(ٖ)، وعمر(ٕ)لاله علً ،أنه نصؾ صاع من سابر األجناسوالثالث: 

، وأبو (ٗ)
ُممَاتِل بن َحٌَّان، (5)، وأبو لبلبة(1)إبراهٌمو ،(2)، والحكم(ٙ)،الضحان(٘)مالن

(ٔٓ)
هو مذهب أبً و، 

 .(ٔٔ)حنٌفة
كعب  ، وهو لول دمحم بن(ٕٔ)لاله علً فً رواٌة الحارث عنه ،أنه ؼداء وعشاء :والرابع
 .(ٗٔ)فً لوله اآلخر– ، والحسن البصري(ٖٔ)المرظً

وإن كان ال  ،أنه ما جرت به عادة المكفر فى عٌاله، إن كان ٌشبعهم أشبع المساكٌن :والخامس
 ، (1ٔ)، والضحان(2ٔ)، وعمار(ٙٔ)، وسعٌد بن جبٌر(٘ٔ)لاله ابن عباس ،ٌشبعهم فعلى لدر ذلن

 .(5ٔ)لاله بعض البصرٌٌن ،أنه أحد األمرٌن من ؼداء أو عشاء :والسادس
لول  ،وأولى األلوال فً تؤوٌل لوله: من أوسط ما تطعمون أهلٌكم  عندنا لال الطبري:" 

وذلن أن أحكام رسول هللا صلى هللا علٌه  ،من لال:من أوسط ما تطعمون أهلٌكم فً الملَّة والكثرة
وسلم فً الكفارات كلِّها بذلن وردت. وذلن كحكمه ملسو هيلع هللا ىلص فً كفارة الحلك من األذى بفََرق من 
طعام بٌن ستة مساكٌن، لكل مسكٌن نصؾ صاع وكحكمه فً كفارة الوطء فً شهر رمضان 

وال ٌُْعرؾ له ملسو هيلع هللا ىلص شًء من ، ربُْع صاع.لكل مسكٌن  ،بخمسة عشر صاًعا بٌن ستٌن مسكٌنًا
وكانت كفارة الٌمٌن  ،فإْذ كان ذلن كذلن، وال بؽداء وعشاء ،أمر بإطعام خبز وإدام ،الكفارات

من أن الواجب  :كان سبٌلُها سبٌَل ما تولَّى الحكم فٌه ملسو هيلع هللا ىلص ،إحدى الكفارات التً تلزم من لزمته
دون جمعهم على ؼداء أو عشاء  ،ممّدًرا للمساكٌن العشرة محدوًدا بكٌل ،من الطعام على مكفِّرها
 .(ٕٓ)"إذ كانت سنته ملسو هيلع هللا ىلص فً سابر الكفارات كذلن ،مخبوز مؤدوم

 .(ٕٔ)«ِمن َوَسِط َما تُْطِعُموَن أَْهلٌَُكمْ »:ولرأ سعٌد بن جبٌر
واألهالى: اسم جمع ألهل: كاللبالً فً ، بسكون الٌاء، «أهالٌكم»ولرأ جعفر بن دمحم: 

 .(ٕٕ)جمع لٌلة، واألراضى فً جمع أرض

                                                                                                                                                                      

 به  المد  . وانظر تفسٌره فً لسان العرب )مكن(.
 .ٖٙ٘/ٓٔ(:صٕ٘ٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٖ٘٘/ٓٔ(:ص51ٖٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٖ٘٘/ٓٔ(:ص52ٖٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .2ٗٔ/ٖانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .1ٖ٘/ٓٔ(:ٕٓٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .1ٖ٘/ٓٔ(:صٖٕٔٗٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .1ٖ٘/ٓٔ(:ٕٔٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .1ٖ٘/ٓٔ(:ٕٕٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .2ٗٔ/ٖ، ذكره دون إسناد، وانظر: تفسٌر ابن كثٌر:5ٔٔٔ/ٗانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (5)
 .2ٗٔ/ٖ، ذكره دون إسناد، وانظر: تفسٌر ابن كثٌر:5ٔٔٔ/ٗانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٓٔ)
 .ٔٙ/ٕانظر: النكت والعٌون:(ٔٔ)
 .ٓٗ٘/ٓٔ(:2ٕٕٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٓٗ٘/ٓٔ(:1ٕٕٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .ٓٗ٘/ٓٔ(:5ٕٕٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .ٔٗ٘/ٓٔ(:ٕٖٕٗٔ)-(ٖٕٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .ٔٗ٘/ٓٔ(:ٖٕٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .ٔٗ٘/ٓٔ(:ٖٖٕٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
 .ٕٗ٘/ٓٔ(:1ٖٕٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (1ٔ)
 .ٔٙ/ٕانظر: النكت والعٌون:(5ٔ)
 .ٕٗ٘-ٖٗ٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٕٓ)
 .ٔٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .2ٖٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٕٕ)
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أو كسوتهم، لكل مسكٌن ما ٌكفً فً  ، أي:"[15 :}أَْو ِكْسَوتُُهْم{ ]المابدةلوله تعالى:  
 .(ٔ)"الكسوة ُعرفًا

 .(ٕ)"أي: كسوة عشرة مساكٌن، والكسوة هً التً تجزئ فً الصبلة لال السعدي:" 
 .(ٖ)"إما أن تطعموهم أو تكسوهم. والخٌار فً ذلن إلى المكفِّر :ٌمول الطبري:"لال  
ألن به لوام ، والكسوة أن ٌكسوهم نحو اإلزار والعمامة أو ما أشبه ذلن لال الزجاج:" 

 .(ٗ)"الحٌاة وإال فاإلعتاق أو الكسوة أفضل
 .(٘)"وهو أللُّ ما ٌمع علٌه اسم الكسوة من إزاٍر ورداٍء ولمٌٍص  لال الواحدي:" 
 .(ٙ)"ثوب ٌؽطى العورة :والكسوة لال الزمخشري:" 
 ، ستة الاوٌل:[15 :}أَْو ِكْسَوتُُهْم{ ]المابدةلوله تعالى:وفً  

، (ٓٔ)مجاهد، و(5)، وأبو مالن(1)الحسن، و(2)ابن عباس :لاله ،كسوة ثوب واحد :أحدها
 .(٘ٔ)، والشافعً(ٗٔ)، وأبو جعفر(ٖٔ)، وعطاء(ٕٔ)وطاووس، (ٔٔ)وإبراهٌم
، (1ٔ)، والحسن(2ٔ)، وابن المسٌب(ٙٔ)كسوة ثوبٌن، لاله أبو موسى األشعري :والثانً

 .(ٕٓ)وابن سٌرٌن، (5ٔ)والضحان
 .(ٕٔ)لاله إبراهٌم ،كسوة ثوب جامع كالملحفة والكساء :والثالث
 .(ٕٕ)لاله ابن عمر ،كسوة إزار ورداء ولمٌص :والرابع

فً إحدى –، والحسن (ٖٕ). وهذا لول الحكمٌجزئ عمامة فً كفارة الٌمٌن أنه :والخامس
  .(ٕٗ)-الرواٌات

كسوة ما تجزىء فٌه ، والمعنى: (ٕ٘)ٌجزئ فً كفارة الٌمٌن كل شًء إال التُّبَّانوالسادس: أنه 
 .(ٔ)بعض البصرٌٌن، وبه لال (ٕٙ)مجاهد وهذا لول ،الصبلة

                                                           

 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٕٗتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .٘ٗ٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٕٓ/ٕمعانً المرىن: (ٗ)
 .ٖٖٖالوجٌز: (٘)
 .2ٖٙ/ٔالكشاؾ: (ٙ)
 .ٙٗ٘/ٓٔ(:صٕٔ٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .٘ٗ٘/ٓٔ(:صٖٕٗٗٔ: تفسٌر الطبري)انظر (1)
 .2ٗ٘/ٓٔ(:صٖٕ٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .٘ٗ٘/ٓٔ(:صٕٔٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٙٗ٘/ٓٔ(:ص5ٕٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .٘ٗ٘/ٓٔ(:ص1ٕٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٙٗ٘/ٓٔ(:ص2ٕٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .ٙٗ٘/ٓٔ(:ص2ٕٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .ٔٙ/ٕانظر: النكت والعٌون:(٘ٔ)
 .1ٗ٘/ٓٔ(:صٕ٘ٙٗٔ(، و)ٕٗٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .2ٗ٘/ٓٔ(:ص2ٕ٘ٗٔ(، و)ٕٙ٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
 .1ٗ٘/ٓٔ(:ص5ٕ٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (1ٔ)
 .1ٗ٘/ٓٔ(:ص2ٕٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (5ٔ)
 .2ٗ٘/ٓٔ(:ص1ٕ٘ٗٔالطبري) انظر: تفسٌر (ٕٓ)
 .ٓ٘٘-5ٗ٘/ٓٔ(:ص2ٕٙٗٔ)-(2ٕٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٓ٘٘/ٓٔ(:ص22ٕٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٕ)
 .ٔ٘٘/ٓٔ(:ص1ٕٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٕ)
 .ٔ٘٘-ٓ٘٘/ٓٔ(:ص25ٕٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٗ)
، ٌستر العورة المؽلظة فمط ، ٌكون : سراوٌل صؽٌر ممدار شبر  -بضم التاء وتشدٌد الباء-التبان  (ٕ٘)

 .للمبلحٌن
 .ٓ٘٘/ٓٔ(:ص21ٕٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٙ)
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 .(ٕ)"والصحٌح: أن الواجب لكل مسكٌن ما ٌصلح به الكسوة فً العرؾ لال السمعانً:" 
لوُل من  ،وأولى األلوال فً ذلن عندنا بالصحة وأشبهها بتؤوٌل المرآن ولال الطبري:" 

مما ٌكون ثوبًا فصاعًدا ألن ما دون  ،ما ولع علٌه اسم كسوة ،أو كسوتهم : عنى بموله :لال
 ،فكان ما دون لدر ذلن ،ال خبلَؾ بٌن جمٌع الحجة أنه لٌس مما دخل فً حكم اآلٌة ،الثوب

إذ  ،والثوُب وما فوله داخل فً حكم اآلٌة،بالنمل المستفٌض. ،خارًجا من أن ٌكون هللا تعالى عناه
ه ؼٌر داخل ولم ٌكن من األمة إجماع بؤن ،وال من رسوله ملسو هيلع هللا ىلص خبر ،لم ٌؤت من هللا تعالى وحً

إال بحجة ٌجب التسلٌم  ،فً حكمها. وؼٌر جابز إخراج ما كان ظاهُر اآلٌة محتملَه من حكم اآلٌة
 .(ٖ)"لها. وال حجة بذلن

 .(ٗ)بضم الكاؾ، «كسوتهم»ولرئ:
 .(٘)"أو إعتاق مملون من الرق ، أي:"[15 :}أَْو تَْحِرٌُر َرلَبٍَة{ ]المابدةلوله تعالى:  
 .(ٙ)"أو فّن عبد من أسر العبودة وذلها ٌعنً:"لال الطبري: 
 .(2)"والُمكفِّر فً الٌمٌن ُمخٌَّر بٌن هذه الثَّبلث ،ٌعنً: مإمنة لال الواحدي:" 
أي: عتك رلبة مإمنة كما لٌدت فً ؼٌر هذا الموضع، فمتى فعل واحدا  لال السعدي:" 

 .(1)"من هذه الثبلثة فمد انحلت ٌمٌنه
 فخٌر الحالؾ أحد هذه الثبلثة، وأفضلها عند هللا أكثرها نفعا، وأحسنها لال الزجاج:" 

هو  على المؤكول إال بما مولعا من المساكٌن، أو من المعتك، فإن كان الناس فً جدب ال ٌمدرون
 .(5)"أشد تكلفا من الكسوة أو اإلعتاق، فاإلطعام أفضل

 :(ٓٔ)لال الفرزدق ،العتك :الفنوفً كبلم العرب 
ْرتُُكْم  ،ُؼَدانَةَ  أَبنًِ  فََوَهْبتُُكْم ِلعَِطٌَّةَ ْبِن ِجعَالِ                      إِنَّنًِ َحرَّ

 .(ٔٔ) فككت رلابكم من ذّل الهجاء ولزوم العار ،حّررتكم : ٌعنً بموله
ر ذو الرلبة، ألن العرَب كان من شؤنها إذا أسرت أسًٌرا أن  ولٌل:تحرٌر رلبة، والمحرَّ

عنمه بِمٍد أو حبل أو ؼٌر ذلن، وإذا أطلمته من األسر أطلمت ٌدٌه وحلَّتهما مما تجمع ٌدٌه إلى 
بالخبر عن فن ٌدٌه عن  ،عند إطبللهم األسٌر كانتا به مشدودتٌن إلى الرلبة. فجرى الكبلم

إذا أمسن  ،لبَض فبلن ٌده عن فبلن : وهم ٌرٌدون الخبَر عن إطبلله من أسره، كما ٌمال ،رلبته
له  وبسط فٌه لسانه، إذا لال فٌه سوًءا فٌضاُؾ الفعل إلى الجارحة التً ٌكون بها ذلن ٌده عن نوا

وعلمهم بمعنى ذلن. فكذلن ذلن فً لول هللا تعالى  ،الستعمال الناس ذلن بٌنهم ،الفعل دون فاعله
وإن لم ٌكن هنان ُؼلٌّ فً رلبته وال  ،، أضٌؾ  التحرٌر  إلى  الرلبة {أو تحرٌر رلبة}: ذكره

                                                                                                                                                                      

 .ٕٙ/ٕانظر: النكت والعٌون:(ٔ)
 .ٔٙ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٕ)
 .ٔ٘٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٖٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٗ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕ٘٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٖٖالوجٌز: (2)
 .ٕٕٗتفسٌر السعدي: (1)
 .ٕٕٓ/ٕمعانً المرىن: (5)
 ، من لصٌدته فً هجاء جرٌر. ٕٗٗ، وطبمات فحول الشعراء :  2ٕ٘، النمابض :  2ٕٙدٌوانه (ٓٔ)

و  بنو ؼدانة  هم : بنو ؼدانة بن ٌربوع ، أخو  كلٌب بن ٌربوع  ، جد جرٌر. و  عطٌة بن جعال بن لطن بن 
طٌة من سادة بنً ؼدانة ، وكان صدٌمًا للفرزدق وخلٌبل له. فلما بلػ عطٌة مالن بن ؼدانة بن ٌربوع  ، وكان ع

هذا الشعر لال :  جزى هللا خلٌلً عنً خًٌرا!! ما أسرع ما رجع خلٌلً فً هبته!!  ، ألنه هجاهم ، وهو ٌزعم 
 أنه وهب أعراضهم لصاحبه ، ٌمول بعده :

ُكْم بِمَِدٌُمُكْم ...   لِْدًما ، َوأَْفعَِلِه ِلُكّلِ نََوالِ فََوَهْبتُُكْم ألََحّمِ
ٌِْن أأَلَِم آنٍُؾ َوِسبَالِ   لَْوال َعِطٌَّةُ الْجتََدْعُت أُنُوفَُكْم ... ِمْن بَ
 .إِنًِّ َكذَاَن ، إِذَا َهَجْوُت لَبٌِلَةً ... َجدَّْعتُُهْم بِعََواِرِم األْمثَالِ 

 .ٕ٘٘/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
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من َجّراء استعمال الناس ذلن بٌنهم  ،بما وصفنا ،وكان المراد بالتحرٌر نفَس العبد ،شدُّ ٌٍَد إلٌها
 .(ٔ)لمعرفتهم بمعناه

ًٌّ بذلن أو بعضه ؟ " :إن لال لابلو  أفكّل الرلاب معن
ًّ بذلن كل رلبة كانت سلٌمة من اإللعاد، والع :لٌل ولطع الٌدٌن  ،َمى والخرسبل معن

فبل  ،ونظابر ذلن. فإن من كان به ذلن أو شًء منه من الرلاب ،أو شللهما والجنون المطبك
خبلؾ بٌن الجمٌع من الحجة أنه ال ٌجزئ فً كفارة الٌمٌن. فكان معلوًما بذلن أن هللا تعالى 

فإنهم معنٌون  ،ذكره لم ٌعنه بالتحرٌر فً هذه اآلٌة. فؤما الصؽٌر والكبٌر والمسلم والكافر
   .(ٕ)"به

من عمل إذا أنمذها  :لال ،فاشترى نََسمة ،من كانت علٌه رلبة واجبةلال إبراهٌم:"
كاألعور ونحوه. وأما الذي ال ٌعمل فبل  ،وال ٌجوز عتك من ال ٌعمل. فؤما الذي ٌعمل ،أجزأته
 .(ٖ)"األعمى والممعد ،ٌجزئ

أنه كان ال ٌرى عتَك المؽلوب على عمله ٌجزئ فً شًء من ": أٌضاعن إبراهٌم و
 .(ٗ)"الكفارات

 .(٘)"الكفاراتكان ٌكره عتك المَخبَّل فً شًء من " :عن الحسن لال
 .(ٙ)"ال ٌجزئ فً الرلبة إال صحٌح ولال عطاء:"

 .(2)"ٌجزئ المولوُد فً اإلسبلم من رلبةوعن عطاء أٌضا:"
فبل ٌجزئ إال ما صام وصلى.  ،ما كان فً المرآن من  رلبة مإمنة  :ولال إبراهٌم:"

 .(1)"فالصبً ٌجزئ ،وما كان لٌس بمإمنة
وإذا صلى  ،وإذا انملَب ظهًرا لبطن فهو رلبة ،إذا ولد الصبً فهو نسمة ولال سلٌمان:"

 .(5)"فهو مإمنة
إن هللا تعالى عمَّ بذكر   ،والصواب من المول فً ذلن عندنا أن ٌمال لال الطبري:"

إال ما ذكرنا أن  ،فمد أّدى ما ُكلِّؾ ،فؤيَّ رلبة حّررها المكفر ٌمٌنَه فً كفارته ،الرلبة  كل رلبة
وما عدا  ،فذلن خارج من حكم اآلٌة ،لم ٌعنه بالتحرٌر ،لحجة مجمعة على أن هللا تعالى ذكرها

 .(ٓٔ)"ذلن فجابز تحرٌُره فً الكفارة بظاهر التنزٌل
 :وفً استحماق أَثمانها لوالن

 .(ٔٔ)أنه مستحك وال تجزىء الكفارة، لاله الشافعً :أحدهما
 .(ٕٔ)لاله أبو حنٌفة ،أنه ؼٌر مستحك :والثانً

إنً آلٌُت من النساء  :جاء معمل بن ممرن إلى عبد هللا فمال"لال:  ،عن مسروق
َ ال ٌُِحبُّ } :والفراش! فمرأ عبد هللا هذه اآلٌة ُ لَُكْم َوال تَْعتَُدوا إِنَّ َّللاَّ ُموا َطٌِّبَاِت َما أََحلَّ َّللاَّ ال تَُحّرِ

على هذه اآلٌة اللٌلة ؟ فمال  إنما سؤلتن أْن أتٌتُ  :[. لال فمال معمل12 :]سورة المابدة{اْلُمْعتَِدٌنَ 
 .(ٖٔ)"فإنن موسر ،وأعتك رلبة ،ابت النساء ونَمْ  :عبد هللا

                                                           

 .ٖ٘٘-ٕ٘٘/ٓٔري:انظر: تفسٌر الطب (ٔ)
 .ٖ٘٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٗ٘٘/ٓٔ(:1ٕٕٗٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٗ٘٘/ٓٔ(:1ٕٗٗٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٗ٘٘/ٓٔ(:1ٖٕٗٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٗ٘٘/ٓٔ(:1ٕ٘ٗٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٗ٘٘/ٓٔ(:1ٕٙٗٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٗ٘٘/ٓٔ(:12ٕٗٔأخرجه الطبري) (1)
 .٘٘٘/ٓٔ(:11ٕٗٔأخرجه الطبري) (5)
 .٘٘٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .ٕٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .ٙ٘٘/ٓٔ(:ص5ٕٓٗٔ، وانظر: )ٙ٘٘-٘٘٘/ٓٔ(:ص5ٖٕٗٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
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 ،ونحو هذا من األخبار التً روٌت عن ابن مسعود وابن عمر وؼٌرهما لال الطبري:"
 ،الرلاب منفإّن ذلن منهم كان على وجه االستحباب لمن أمروه بالتكفٌر بما أمروه به بالتكفٌر 

ألنه لم ٌنمل أحٌد عن أحد منهم أنه  ،ال على أنه كان ال ٌجزئ عندهم التكفٌر للموسر إال بالرلبة
 ،لدٌمهم وحدٌثهم ،ال ٌجزئ الموسَر التكفٌُر إال بالرلبة. والجمٌُع من علماء األمصار :لال

 .(ٔ)"مجمعون على أن التكفٌر بؽٌر الرلاب جابٌز للموسر
فمن لم ٌجد شٌبًا من  ، أي:"[15 :}فََمْن لَْم ٌَِجْد فَِصٌَاُم ثبََلثَِة أٌََّاٍم{ ]المابدةلوله تعالى:

 .(ٕ)"ذلن فعلٌه صٌام ثبلثة أٌام
 من كان ال ٌمدر على شًء مما حذد فً الكفارة، فعلٌه صٌام ثبلثة :أي لال الزجاج:" 

 .(ٖ)"أٌام
ٌعنً: لم ٌفضل من لوته ولوت عٌاله ٌومه ولٌلته ما ٌطعم عشرة  لال الواحدي:" 

 .(ٗ)"مساكٌن }ؾ{ علٌه }صٌام ثبلثة أٌام{
فمن لم ٌجد، لكفارة ٌمٌنه التً لزمه تكفٌُرها من الطعام والكسوة لال الطبري:أي:"

ملسو هيلع هللا ىلص   والرلاب ما ٌكفِّرها به على ما فرضنا علٌه وأوجبناه فً كتابنا وعلى لسان رسولنا دمحم
 .(٘)"فعلٌه صٌام ثبلثة أٌام :ٌمول ،فصٌام ثبلثة أٌام 

وجعله مع الٌسار  ،فجعل هللا الصوم بدالً من المال عند العجز عنه لال الماوردي:"
 .(ٙ)"أو بالعتك ،أو بالكسوة ،مخٌراً بٌن التكفٌر باإِلطعام

 :واختلؾ فٌما إذا لم ٌجده صام على خمسة ألاوٌل
 .(2)لاله الشافعً ،إذا لم ٌجد لوته ولوت من ٌموت صام :أحدها

 .(5)، ولتادة(1)لاله سعٌد بن جبٌر ،إذا لم ٌجد ثبلثة دراهم صام :والثانً
 .(ٓٔ)لاله الحسن ،إذا لم ٌجد درهمٌن :والثالث
 .(ٔٔ)لاله أبو حنٌفة ،إذا لم ٌجد مابتً درهم صام :والرابع

، وهذا لول بعض إذا لم ٌجد فاضبلً عن رأس ماله الذي ٌتصرؾ فٌه لمعاشه صام :والخامس
 . (ٕٔ)متاخري المتفمهة

أّن من لم ٌكن عنده فً حال حنثه فً  ،والصواب من المول فً ذلن عندنا لال الطبري:" 
وهو ممن  ،ٌصوم ثبلثة أٌام ،ال فضل له عن ذلن ،ٌمٌنه إال لدر لوته ولوت عٌاله ٌومه ولٌلته

دخل فً جملة من ال ٌجد ما ٌطعم أو ٌكسو أو ٌعتك. وإن كان عنده فً ذلن الولت من الفضل 
فبل ٌجزٌه  ،أو ٌعتك رلبة ،ما ٌطعم أو ٌكسو عشرة مساكٌن ،عن لوته ولوت عٌاله ٌَومه ولٌلته

هللا  حك لد أوجبه ،ألن إحدى الحاالت الثبلث حٌنبذ من إطعام أو كسوة أو عتك ،حٌنبذ الصوم
أنه ال  :تعالى ذكره فً ماله وجوَب الدٌن. ولد لامت الحجة بؤن المفلس إذا فّرق ماله بٌن ؼرمابه

ٌترن ذلن الٌوم إال ما ال بدَّ له من لوته ولوت عٌاله ٌَومه ولٌلته. فكذلن حكم المعدم بالدٌن الذي 
 .(ٖٔ)"أوجبه هللا تعالى ذكره فً ماله بسبب الكفارة التً لزمت ماله

                                                           

 .2٘٘-ٙ٘٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٕٓ/ٕمعانً المرىن: (ٖ)
 .ٖٖٖالوجٌز: (ٗ)
 .2٘٘/ٌٓٔر الطبري:تفس (٘)
 .ٕٙ/ٕالنكت والعٌون: (ٙ)
 .2٘٘/ٓٔ(:ص5ٕٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .1٘٘/ٓٔ(:ص5ٕ٘ٗٔ(، و)5ٕٕٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .1٘٘/ٓٔ(:ص5ٖٕٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .1٘٘/ٓٔ(:ص5ٕٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٖٙ/ٕ، والنكت والعٌون:1٘٘/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٖٙ/ٕ، والنكت والعٌون:1٘٘/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .5٘٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
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 :فً تتابع صٌامه لوالنو
، وبه لال (٘)، ولتادة(ٗ)، وسفٌان(ٖ)، وإبراهٌم(ٕ)مجاهد، و(ٔ)وهذا لول ابن عباس ،ٌلزمه :أحدهما

 .(1)، وهو احد لولً الشافعً(2)، واألوزاعً(ٙ)مالن
فصٌام ثبلثة أٌام »ٌمرأ:وكان أبً بن كعب لال أبو العالٌة، والربٌع بن انس:"

 .(5)"«متتابعات
 :نحن بالخٌار ؟ لال ،ٌا رسول هللا :لما نزلت آٌة الكفارات لال حذٌفة" :عباس لالعن ابن 

فمن لم ٌجد فصٌام ثبلثة أٌام  ،وإن شبت أطعمت ،وإن شبت كسوت ،إن شبت أعتمت ،"أنت بالخٌار

متتابعات"
(ٔٓ)

. 

"وهذا حدٌث ؼرٌب جًدا لال ابن كثٌر:"
(ٔٔ)

. 
فً لراءة عبد  السبٌعً، واألعمش، لالوا:"وإبراهٌم، وعامر، وأبو إسحاق عن مجاهد و

 .(ٕٔ)«فصٌام ثبلثة أٌام متتابعات»:هللا
أو  ،فبل ألل أن ٌكون خبرا واحدا ،وهذه إذا لم ٌثبت كونها لرآنا متواتًرا لال ابن كثٌر:"

"وهو فً حكم المرفوع ،تفسًٌرا من الصحابً
(ٖٔ)

. 
 .(٘ٔ)والشافعً فً أحد لولٌه، (ٗٔ)لاله مالن ،إن صامها متفرلة جاز :والثانً

 .(ٙٔ)"ظاهرة: أنه ٌجوز متفرلا، وهو األصح لال السمعانً:" 
 ،ذكره أوجب على من لزمته كفّارة ٌمٌن إن هللا تعالى" :أن ٌمال -وهللا أعلم–والصواب  

ولم  ،إذا لم ٌجد إلى تكفٌرها باإلطعام أو الكسوة أو العتك سبٌبل أن ٌكفّرها بصٌام ثبلثة أٌام
لة ومتتابعة أجزأه. ألن هللا تعالى ذكره إنما  ،ٌشرْط فً ذلن متتابعة. فكٌفما صامهنَّ المكفِّر مفرَّ

 .(2ٔ)"فكٌفما أتَى بصومهّن أجزأ ،أوجب علٌه صٌام ثبلثة أٌام
ًّ وابن مسعود من لراءتهما لال الطبري:"  فصٌام ثبلثة أٌام » :فؤما ما روى عن أب

فذلن خبلؾ ما فً مصاحفنا. وؼٌر جابز لنا أن نشهد لشًء لٌس فً مصاحفنا من  ،«متتابعات
وال  ،ؼٌَر أنً أختار للصابم فً كفَّارة الٌمٌن أن ٌُتَابع بٌن األٌام الثبلثة ،الكبلم أنه من كتاب هللا

ق. ألنه ال خبلؾ بٌن الجمٌع أنه إذا فعل ذلن فمد أجزأ ذلن عنه من كفارته ر وهم فً ؼٌ ،ٌفّرِ
ًَّ  ،ذلن مختلفون. ففعل ما ال ٌُْختَلؾ فً جوازه  .(1ٔ)"وإن كان اآلخر جابًزا ،أحبُّ إل

                                                           

 .ٔٙ٘/ٓٔ(:ص1ٕٓ٘ٔ)تفسٌر الطبريانظر:  (ٔ)
 .5٘٘/ٓٔ(:ص5ٕٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٓٙ٘/ٓٔ(:صٕٕٓ٘ٔ(، و)ٕٔٓ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٔٙ٘/ٓٔ(:صٕٙٓ٘ٔ)الطبريانظر: تفسٌر  (ٗ)
 .ٔٙ٘/ٓٔ(:ص2ٕٓ٘ٔ)تفسٌر الطبريانظر:  (٘)
 .ٔٙ/ٕانظر: تفسٌر السمعانً: (ٙ)
 .ٔٙ/ٕانظر: تفسٌر السمعانً: (2)
 .ٔٙ/ٕانظر: تفسٌر السمعانً: (1)
 . ٓٙ٘-5٘٘/ٓٔ(:ص51ٕٗٔ(، )52ٕٗٔأخرجه الطبري) (5)
( ولم ٘٘ٔ/ٖوذكره السٌوطً فً الدر المنثور )، 22ٔ/ٖاخرجه ابن مردوٌة كما فً تفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)

ٌعزه لؽٌر ابن مردوٌه. وفً إسناده إسماعٌل بن ٌحٌى هو ابن عبٌد هللا كان ٌضع الحدٌث، لال ابن عدي : عامة 
 .الزمان تمرٌبًاما ٌروٌه بواطٌل ، ثم اإلسناد معضل ، فإن بٌنه وبٌن ابن عباس لرن من 

(ٔٔ) . 
 .ٔٙ٘ -ٓٙ٘/ٓٔ(:صٕ٘ٓ٘ٔ)-(55ٕٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .22ٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
 .ٔٙ٘/ٓٔ(:ص5ٕٓ٘ٔ)تفسٌر الطبريانظر:  (ٗٔ)
 22ٔ/ٖ، وتفسٌر ابن كثٌر:ٖٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘ٔ)
 .ٔٙ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٙٔ)
 .ٕٙ٘-ٔٙ٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (2ٔ)
 .ٕٙ٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (1ٔ)
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ٌَْمانُِكْم إِذَا َحلَْفتُْم{ ]المابدةلوله تعالى:   تلن مكفرات عدم  ، أي:"[15 :}ذَِلَن َكفَّاَرةُ أَ
 .(ٔ)"الوفاء بؤٌمانكم

 .(ٕ)"تكفرها وتمحوها وتمنع من اإلثم"أي:  لال السعدي: 
 ،من إطعام العشرة المساكٌن ،هذا الذي ذكرت لكم أنه كفارة أٌمانكم لال الطبري:أي:" 

وصٌام الثبلثة األٌام إذا لم تجدوا من ذلن شٌبًا هو كفارة أٌمانكم  ،أو تحرٌر الرلبة ،أو كسوتهم
  .(ٖ)"التً عمدتموها إذا حلفتم 

 ذلن الذي ٌؽطً على آثامكم، ٌمال كفرت الشًء إذا ؼطٌته، ومنه :أي لال الزجاج:" 
وٌصلحونه،  [، والكفار الذٌن ٌؽطون الزرعٕٓ :لوله عز وجل: } أَْعَجَب اْلُكفَّاَر نَبَاتُهُ{ ]الحدٌد

 .(ٗ)"والكافر إنما سمً كافرا، ألنه ستر بكفره اإلٌمان
 فِلَم لَْم ٌذكر مع الكفارة التوبة ؟  :فإن لٌل لال الماوردي:" 

فإن الترن بها المؤثم لزمت  ،ألنه لٌس كل ٌمٌن حنث فٌها كانت مؤثماً توجب التوبة :لٌل
 .(٘)"وترن العزم على المعاودة ،التوبة بالندم

ٌَْمانَُكْم{ ]المابدةلوله تعالى:   أٌمانكم:  -أٌها المسلمون-واحفظوا  ، أي:"[15 :}َواْحفَُظوا أَ
 .(ٙ)"باجتناب الحلؾ، أو الوفاء إن حلفتم، أو الكفارة إذا لم تفوا بها

 .(2)"ال تتعمدوا األٌمان الكاذبة :ٌعنً لال سعٌد بن جبٌر:" 
 .(1)"فبل تحلفوا واحفظوها عن الحنث"ٌعنً:  لال الواحدي: 
ثم تُِضٌعُوا الكفارة  ،أٌها الذٌن آمنوا أٌمانكم أن تحنثوا فٌها ،واحفظوا لال الطبري:أي:" 

  .(5)"فٌها بما وصفته لكم
عن الحلؾ باهلل كاذبا، وعن كثرة األٌمان، واحفظوها إذا حلفتم عن  "أي:  لال السعدي: 

ن الحنث فٌها، إال إذا كان الحنث خٌرا، فتمام الحفظ: أن ٌفعل الخٌر، وال ٌكون ٌمٌنه عرضة لذل
 .(ٓٔ)"الخٌر

أراد األٌمان التً الحنث فٌها معصٌة، ألن  ،فبروا فٌها وال تحنثوا لال الزمخشري:أي:" 
األٌمان اسم جنس ٌجوز إطبلله على بعض الجنس وعلى كله. ولٌل: احفظوها بؤن تكفروها. 

 .(ٔٔ)"ولٌل: احفظوها كٌؾ حلفتم بها، وال تنسوها تهاونا بها 
ظاهره للنهً عن الحنث، ولٌل: أراد به حفظ الٌمٌن ال أن ٌحلؾ،  لال السمعانً:" 

 .(ٕٔ)"واألول أصح

ُ لَُكْم آٌَاتِِه{ ]المابدةلوله تعالى:   وكما بٌَّن هللا لكم حكم  ، أي:"[15 :}َكذَِلَن ٌُبٌَُِّن َّللاَّ
 .(ٖٔ)"األٌمان والتحلل منها ٌُبٌِّن لكم أحكام دٌنه

 .(ٗٔ)"ما ذكر من الكفارة :ٌعنًلال سعٌد بن جبٌر:" 
"ٌوضحها وٌنشرها :أي لال ابن كثٌر:" 

(ٔ)
. 

                                                           

 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٕٗتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .ٕٙ٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٕٓ/ٕمعانً المرىن: (ٗ)
 .ٖٙ/ٕالنكت والعٌون: (٘)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .5٘ٔٔ/ٗ(:ص2ٖ1ٙأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .ٖٖٖالوجٌز: (1)
 .ٕٙ٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٕٗتفسٌر السعدي: (ٓٔ)
 .2ٖٙ/ٔالكشاؾ: (ٔٔ)
 .ٔٙ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٕٔ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .5٘ٔٔ/ٗ(:ص2ٗٓٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
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حها لكم لببل  :ٌعنً ،كذلن ٌبٌن هللا لكم جمٌع آٌاته لال الطبري:أي:"  أعبلم دٌنه فٌوّضِ
ط فٌما ألزمه هللا  .(ٕ)"لم أعلم حكم هللا فً ذلن! :ٌمول المضٌع المفّرِ

 .(ٖ)"مثل ذلن البٌان ٌبٌن هللا لكم آٌاته أعبلم شرٌعته وأحكامه لال الزمخشري:أي:" 
لتشكروا له على هداٌته إٌاكم إلى  ، أي:"[15 :}لَعَلَُّكْم تَْشُكُروَن{ ]المابدةلوله تعالى: 

 .(ٗ)"الطرٌك المستمٌم
 .(٘)"لتشكروا هللا على هداٌته إٌاكم وتوفٌمه لكم لال الطبري:أي:" 
 .(ٙ)"لعلكم تشكرون نعمته فٌما ٌعلمكم وٌسهل علٌكم المخرج منهلال الزمخشري:أي:" 
حٌث علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فعلى العباد شكر هللا تعالى على ما من " لال السعدي: 

 .(2)"به علٌهم، من معرفة األحكام الشرعٌة وتبٌٌنها
 .(1)"فاتمون فإنه شكر نعمتً :أي {،لعلكم تشكرون:"}لال دمحم بن إسحاق

 .(5)"ٌعنً: لكً {،لعلكملال سعٌد بن جبٌر:لوله:"}
 الفوابد:

 حرمة الؽلو فً الدٌن والتنطع فٌه. -ٔ
 بٌان كفارة الٌمٌن بالتفصٌل. -ٕ
 كراهة اإلكثار من الحلؾ. وحرمة الحلؾ بؽٌر هللا تعالى مطلماً.-ٖ
إذا حلؾ استحباب حنث من حلؾ على ترن مندوب أو فعل مكروه، وتكفٌره على ذلن أما  -ٗ

 أن ٌترن واجباً أو ٌؤتً محرماً فإن حنثه واجب وعٌه الكفارة.
األٌمان ثبلثة: لؽو: ٌمٌن ال كفارة لها إذ ال إثم فٌها، الؽموس: وهً أن ٌحلؾ متعمداً الكذب  -٘

وال كفارة لها إال التوبة، الٌمٌن المكفَّرة: وهً التً ٌتعمد فٌها المإمن الحلؾ وٌمصده لٌفعل أو 
 ل ثم ٌحنث فهذه التً ذكر تعالى كفارتها وبٌنها.ال ٌفع

 :الٌمٌن على ثبلثة أوجهوذكر أهل العلم أن 
وتكون على أمر  ،وهً الٌمٌن التً ٌمصدها الحالؾ وٌصمم علٌها: الٌمٌن المنعمدةأحدها: 

 وجوب الكفارة فٌها عند الحنث .  :مستمبل أن ٌفعله أو ال ٌفعله . وحكمها
ومن حلؾ أن ٌفعل شٌبا ، فلم ٌفعله ، أو ال ٌفعل شٌبا ،  " :هللالال ابن لدامة رحمه 

لال ابن عبد البر:الٌمٌن التً فٌها  ،ال خبلؾ فً هذا عند فمهاء األمصار "ففعله ، فعلٌه الكفارة 
 .(ٓٔ)"الكفارة بإجماع المسلمٌن ، هً التً على المستمبل من األفعال

ال } :وهذه ال كفارة فٌها ؛ لمول هللا تعالى ،لصد الٌمٌنوهً الحلؾ من ؼٌر : الٌمٌن اللؽو:الثانً
ُ َؼفُوٌر َحِلٌ ٌَْمانُِكْم َولَِكْن ٌَُإاِخذُُكْم بَِما َكَسبَْت لُلُوبُُكْم َوَّللاَّ َ ُ بِاللَّْؽِو فًِ أ   [.ٕٕ٘:البمرة {]ٌم ٌَُإاِخذُُكُم َّللاَّ

فً  {،هللا باللؽو فً أٌمانكمال ٌإاخذكم }لالت عابشة رضً هللا عنها: أنزلت هذه اآلٌة 
  .(ٔٔ)لول الرجل ال وهللا وبلى وهللا"

ومن حلؾ على شًء ٌظنه كما حلؾ ، فلم »"لال الخرلً:  :ال ابن لدامة رحمه هللال
أكثر أهل العلم على أن هذه الٌمٌن ال كفارة فٌها  ،«ٌكن ، فبل كفارة علٌه ؛ ألنه من لؽو الٌمٌن 

                                                                                                                                                                      

 .22ٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٖٙ٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٗٙمالكشاؾ: (ٖ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٙ٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٗٙمالكشاؾ: (ٙ)
 .ٕٕٗتفسٌر السعدي: (2)
 .5ٙٔٔ/ٗ(:ص2ٗٔٙأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .5٘ٔٔ/ٗ(:ص2ٗٓٙأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .5ٖٓ/5المؽنً: (ٓٔ)
 .(ٖٔٙٗرواه البخاري )(ٔٔ)



ٕٗ٘ 
 

ذا عن ابن عباس ، وأبً هرٌرة ، وأبً مالن ، وزرارة بن أوفى ، . لاله ابن المنذر . ٌروى ه
هذا لؽو الٌمٌن . مجاهد ،  :وممن لال،والحسن ، والنخعً ، ومالن ، وأبً حنٌفة ، والثوري

وأكثر أهل العلم على أن لؽو ،وسلٌمان بن ٌسار ، واألوزاعً ، والثوري ، وأبو حنٌفة وأصحابه
ال ٌإاخذكم } :لمول هللا تعالى،أجمع المسلمون على هذا :بن عبد البرالٌمٌن ال كفارة فٌه . ولال ا

  .(ٔ)". وهذه منه ، وألنه ؼٌر ممصود للمخالفة ، فؤشبه ما لو حنث ناسٌا{هللا باللؽو فً أٌمانكم
وال كفارة فٌها عند  ،أن ٌحلؾ على شًء ماض وهو كاذب وهً من كبابر الذنوب:الثالث

 .جمهور العلماء ؛ ألنها أعظم من أن تكفّر
وإذا نسٌت  ،فٌلزمن فٌه الكفارة ،وحنثت فٌه ،فما حلفته من األٌمان المنعمدة ،إذا ُعلم هذا

 .فاجتهد وأخرج من الكفارات ما ٌؽلب على ظنن أنن تبرأ به ،عدد هذه األٌمان
ففٌها كفارة  ،واحد، أو ترن شًٍء واحدوما كان من هذه األٌمان معمودا على فعٍل 

وتحنث،  ،وال تكفّر، ثم تعود فتحلؾ أال تكلمه ،وذلن مثل أن تحلؾ أال تكلم فبلنا، فتحنث ،واحدة
ثم حلفت أن ال تـؤكل طعامه مثبل،  ،فبل ٌلزمن إال كفارة واحدة . بخبلؾ ما لو حلفت أال تكلمه

 .فٌلزمن حٌنبذ كفارتان
ٌمان التً حلفتها على شًء تفعله أو ال تفعله فً المستمبل وحنثت ؤن األفٌمكن المول: ب

واألٌمان التً حلفتها على شًء فً الماضً أنن فعلته أو لم تفعله  ،فٌها ٌجب علٌن فٌها الكفارة
 .وهللا تعالى ٌتوب على من تاب  ،وعلٌن التوبة إلى هللا ،وأنت كاذب فً ذلن ال كفارة علٌها

فالواجب {، ِمْن أَْوَسِط َما تُْطِعُموَن أَْهِلٌُكمْ :}عزَّ وجلَّ فً إٌجاِب األوَسِط؛ ِلمَْوِلهتماُم عدِل هللا  -ٙ
على اإلنساِن هو الَوَسط؛ فالزكاةُ مثبًل على صاِحب الؽَنَم الواجُب الَوَسط، والزكاة فً الثِّمار 

ٌر على المعِطً، ولو أوَجَب الواجُب الَوَسُط، فإنَّه لو أْوَجب األكمَل واألعلى، لكان فً هذا ضرَ 
األْدنى لكان فٌه ضرٌر على الـُمعَطى، أي: المدفوع إلٌه، فالوسُط لٌس فٌه َحٌٌؾ ال على َمن 

 .   ٌِجُب علٌه، وال َعلى َمن ٌجُب له، وهذا ال شنَّ أنَّه من العدالةِ 
ٌعنً: كؤنَّ هذا أمٌر {، أَْهِلٌُكمْ ِمْن أَْوَسِط َما تُْطِعُموَن : }وجوُب اإلنفاِق على األهِل؛ ِلمَْوِله -2

ر؛ أنَّ الرجل ٌُطِعم أهلَه، وهذا ال شنَّ فٌه؛ أنَّه ٌجب على الرجِل أن ٌُنفَك على أهِله؛ لال هللا  ُممرَّ
ُ بَْعَضُهْم َعلَى بَْعٍض َوبَِما أَْنفَمُوا ِمْن :}تعالى اُموَن َعلَى النَِّساِء بَِما فَضََّل َّللاَّ َجاُل لَوَّ الّرِ

 [.ٖٗالنساء: {]  ْمَواِلِهمْ أَ 
ً ِكْسوةً حَصل به اإلجزاُء، وهذا {، أَْو ِكْسَوتُُهمْ :}ٌُستَفاُد ِمْن لَْوِله -1 أنَّ الِكْسوةَ ُمطلمةٌ، فما ُسّمِ

 . ٌختلُؾ باختبلِؾ األحواِل واألزماِن واألماكِن واألُمم
التنبٌهُ على أنَّ تمدٌَم الكفَّارةِ لبَل الٌمٌِن ال ٌجوُز، فٌه دلٌمةٌ، وهً {،  إَِذا َحلَْفتُمْ :}لولُه تعالى -5

ا بعَد الٌمٌِن ولبل الِحنث فإنَّه ٌجوزُ    .   وأمَّ
ٌةً ونوًعا وكٌفٌَّةً موكوٌل إلى الشَّْرعِ؛ ِلمَْوِله -ٓٔ ُ لَُكْم آٌَاتِهِ :}أنَّ تمدٌَر العباداِت كّمِ ؛ {َكَذِلَن ٌُبٌَُِّن َّللاَّ

هاِر الواجُب  ولذلن ال ٌَتمابَلُ  أو ال ٌَتساوى إطعاُم َعَشرةِ َمساكٌَن مع ِصٌام ثبلثِة أٌَّام، فكفَّارة الّظِ
فٌها صٌاُم َشهرٌِن متتابعٌِن، فإْن لم ٌجد فإطعاُم ِستٌَِّن ِمسكٌنًا، فجاَء إطعاُم كّلِ فمٌٍر ٌُمابل صٌاَم 

هار اإلطعاُم بدٌل عن أنَّ  -وهللا أعلُم  -ٌوٍم، لكن هنا ٌختلُؾ الوضع، ولعلَّ السبب ه فً َكفَّارة الّظِ
ٌام، فالُحكم أنَّ صوَم كّلِ ٌوم ٌُطِعُم  الصٌاِم، فمن لم ٌستطعِ الصٌاَم أطعََم، وإذا كان بداًل عن الّصِ
ٌام عجًزا ال ٌُرَجى َزوالُه، فإنَّه ٌُطِعُم عن كّلِ ٌوٍم مسكٌنًا،  عنه ِمسكٌنًا، كما فً العاِجِز عن الّصِ

ا فً ك فَّارةِ الٌمٌِن وفِدٌِة األذى، فلٌس األمُر كذلن؛ ألنَّ األمَر فٌهما على التخٌٌِر، فكلٌّ من أمَّ
 . ِخصال الكفَّارة نوع ٌمستملٌّ بنْفِسه

ُ لَُكْم :}أنَّ هللا سبحانه وتعالى بٌَََّن لعباِده من آٌاته كلَّ ما ٌحتاجون إلٌه؛ ِلمَْوِله -ٔٔ َكَذِلَن ٌُبٌَُِّن َّللاَّ
  {.هِ آٌَاتِ 
ا ٌُستَفاُد ِمْن لَْوِلهو-ٕٔ ُ لَُكْم آٌَاتِِه لَعَلَُّكْم تَْشُكُرونَ } :ممَّ محبَّةُ هللا تعالى للشُّكِر؛  {، َكَذِلَن ٌُبٌَُِّن َّللاَّ

  .حٌث بٌَََّن اآلٌاِت لِعباِده من أْجل أْن ٌَشُكروه

                                                           

 .5ٖٖ/5المؽنً: (ٔ)
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، وأنَّها ممرونةٌ بالِحكمة؛ ألنَّ  تعلٌل-ٕٔ للتعلٌِل،  {لَعَلَُّكْم تَْشُكُرونَ :}لَْولَه أحكاِم هللاِ عزَّ وجلَّ
والتعلٌُل ٌُفٌد الِحكمةَ؛ فجمٌُع أفعاِل هللاِ وأحكاِم هللاِ كلُّها لِحكمٍة، لكْن منها ما ٌُعلَم، ومنها ما ال 

 .ٌُعلَم
 

 المرآن
ٌِْسُر َواأْلَْنَصاُب  ٌَْطاِن }ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا إِنهَما اْلَخْمُر َواْلَم َواأْلَْزََّلُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشه

 [9ٓ :({ ]المائدة9ٓفَاْجتَنِبُوهُ لَعَلهُكْم تُْفِلُحوَن )
 التفسٌر:

ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه، إنما الخمر: وهً كل مسكر ٌؽطً العمل، 
عوض من الجانبٌن، وصدٌّ عن والمٌسر: وهو الممار، وذلن ٌشمل المراهنات ونحوها، مما فٌه 

ذكر هللا، واألنصاب: وهً الحجارة التً كان المشركون ٌذبحون عندها تعظًٌما لها، وما ٌنصب 
للعبادة تمربًا إلٌه، واألزالم: وهً الِمداح التً ٌستمسم بها الكفار لبل اإللدام على الشًء، أو 

 دوا عن هذه اآلثام، لعلكم تفوزون بالجنة.اإلحجام عنه، إن ذلن كله إثٌم ِمن تزٌٌن الشٌطان، فابتع
 (، ألوال:5ٖ-5ٓفً سبب النزول اآلٌات) 

أنه نزلت فٌه آٌات من المرآن؛ لال: َحلَفَت أم سعد أن ال "عن سعد بن أبً ولاص: أحدها: 
تكلمه أبداً حتى ٌكفر بدٌنه، وال تؤكل وال تشرب، لالت: َزَعْمت أن هللا وصان بوالدٌن، وأنا 

ً حتى ؼشً علٌها من الَجْهد، فمام ابن لها ٌمال له: أمن،  وأنا آمرن بهذا، لال: مكثت ثبلثا
فً المرآن هذه اآلٌة:  -عّز وجلّ -ُعمارة، فسماها، فجعلت تدعو على سعد؛ فؤنزل هللا 

ٌِْه ُحْسنًا َوإِْن َجاَهَداَن ِلتُْشِرَن بًِ{ ]العنكبوت:  ْنَساَن بَِواِلَد ٌْنَا اإْلِ وفٌها: }َوَصاِحْبُهَما  ،[1}َوَوصَّ
ْنٌَا َمْعُروفًا{، لال: وأصاب رسول هللا  ؼنٌمة عظٌمة، فإذا فٌها سٌؾ فؤخذته،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فًِ الدُّ

، فملت: نفلنً هذا السٌؾ؛ فؤنا من لد علمت حاله، فمال: "رده من -ملسو هيلع هللا ىلص  -فؤتٌت به الرسول 
إذا أردت أن ألمٌه فً المَبَض المتنً نفسً، فرجعت إلٌه، حٌث أخذته"، فانطلمت، حتى 

: -عّز وجلّ -فملت: أعطنٌه، لال: فشد لً صوته: "رده من حٌث أخذته"، لال: فؤنزل هللا 
فؤتانً، فملت:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -[، لال: ومرضت فؤرسلت إلى النبً ٔ}ٌَْسؤَلُونََن َعِن اأْلَْنفَاِل{ ]األنفال: 

مالً حٌث شبت، لال: فؤبى، للت: فالنصؾ؟ لال: فؤبى، للت: فالثلث؟ لال:  دعنً ألسم
فسكت، فكان بعد الثلث جابزاً، لال: وأتٌت على نفر من األنصار والمهاجرٌن، فمالوا: تعال 

 -والحش: البستان-نطعمن ونسمٌن خمراً، وذلن لبل أن تحرم الخمر، لال: فؤتٌتهم فً حش 
، وزّق من خمر، لال: فؤكلت وشربت معهم، لال: فذكرت فإذا رأس جزور مشوي عندهم

األنصار والمهاجرون عندهم، فملت: المهاجرون خٌر من األنصار، لال: فؤخذ رجل أحد 
عّز -فؤخبرته؛ فؤنزل هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لحٌى الرأس فضربنً به فجرح بؤنفً، فؤتٌت رسول هللا 

ًّ  -وجلّ  ٌِْسُر َواأْلَْنَصاُب َواأْلَْزاَلُم ِرْجٌس ِمْن شؤن الخمر:  -ٌعنً: نفسه-ف }إِنََّما اْلَخْمُر َواْلَم
ٌَْطاِن{  . ]صحٌح[(ٔ)"َعَمِل الشَّ

إن أول ما حرمت الخمر أن سعد بن أبً "سالم بن عبد هللا: وفً السٌاق نفسه لال  
ً له شربوا؛ فالتتلوا، فكسروا أنؾ سعد؛ فؤنزل هللا: }ٌَاأٌَُّهَ  ا الَِّذٌَن آَمنُوا إِنََّما ولاص وأصحابا

ٌِْسُر َواأْلَْنَصاُب َواأْلَْزاَلُم ِرْجٌس ِمْن َعَمل ٌَْطاِن فَاْجتَنِبُوهُ لَعَلَُّكْم تُْفِلُحوَن  اْلَخْمُر َواْلَم الشَّ
 . ]ضعٌؾ[(ٕ)"({5ٓ)

 نزل تحرٌم الخمر فً لبٌلتٌن من لبابل": -رضً هللا عنهما-عبد هللا بن عباس والثانً: لال 
األنصار، شربوا حتى إذا ثملوا عبث بَعُضُهم ببعض، فلما َصَحوا جعل الرجل ٌرى األثر 
                                                           

 ( وؼٌره.2ٗ1ٔرلم  121ٔ، 122ٔ/ ٗأخرجه مسلم فً "صحٌحه" )(ٔ)
( من طرٌك ٕٕٕ/ ٕ، والواحدي فً "الوسٌط" )2ٓ٘/ٓٔ(:صٕٕٔ٘ٔالبٌان" )أخرجه الطبري فً "جامع (ٕ)

 ابن وهب أنبؤنً عمرو بن الحارث: أن الزهري أخبره: أن سالم بن عبد هللا حدثه به.
 للنا: وسنده صحٌح رجاله ثمات؛ لكنه مرسل.
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بوجهه وبرأسه وبلحٌته، فٌمول: لد فعل بً هذا أخً، وكانوا إخوة لٌس فً للوبهم ضؽابن، 
ً رحٌماً ما فعل بً هذا، فولعت فً للوبهم الضؽابن؛ فؤنزل هللا  عّز -وهللا لو كان بً رإوفا

ٌِْسُر{ إلى لوله: }فََهْل أَْنتُْم ُمْنتَُهوَن ): }-وجلّ  ({؛ فمال ناس: هً رجس، 5ٔإِنََّما اْلَخْمُر َواْلَم
ٌَْس َعلَى -عّز وجلّ -وهً فً بطن فبلن لتل ٌوم بدر، وفبلن لتل ٌوم أُحد؛ فؤنزل هللا  : }لَ

اِلَحاِت ُجنَاٌح فٌَِما َطِعُموا إِذَا اِلَحاِت ثُمَّ  الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ َما اتَّمَْوا َوآَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
ُ ٌُِحبُّ اْلُمْحِسنٌَِن )  . ]حسن[(ٔ)"({5ٖاتَّمَْوا َوآَمنُوا ثُمَّ اتَّمَْوا َوأَْحَسنُوا َوَّللاَّ

المدٌنة وهم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -حرمت الخمر ثبلث مرات، لدم رسول هللا  الثالث: لال أبو هرٌرة:"
: -ملسو هيلع هللا ىلص  -عنهما؛ فؤنزل هللا على نبٌه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الخمر وٌؤكلون المٌسر، فسؤلوا رسول هللا  ٌشربون

ٌِْسِر لُْل فٌِِهَما إِثٌْم َكبٌٌِر َوَمنَافُِع ِللنَّاِس َوإِثُْمُهَما أَْكبَُر ِمْن نَ  ْفِعِهَما{ }ٌَْسؤَلُونََن َعِن اْلَخْمِر َواْلَم
[ إلى آخر اآلٌة. فمال الناس: ما حرم علٌنا إنما لال: فٌهما إثم كبٌر، وكانوا 5ٕٔة: ]البمر

ٌشربون الخمر حتى إذا كان ٌوم من األٌام صلى رجل من المهاجرٌن أمَّ أصحابه فً 
بَلةَ المؽرب خلط فً لراءته؛ فؤنزل هللا فٌها آٌة أؼلظ منها: }ٌَاأٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اَل تَْمَربُوا ا لصَّ

[ وكان الناس ٌشربون حتى ٌؤتً أحدهم َٖٗوأَْنتُْم ُسَكاَرى َحتَّى تَْعلَُموا َما تَمُولُوَن{ ]النساء: 
ٌِْسُر  الصبلة وهو مفٌك؛ ثم أنزلت آٌة أؼلظ من ذلن: }ٌَاأٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا إِنََّما اْلَخْمُر َواْلَم

ٌَْطاِن فَاْجتَنِبُوهُ لَعَلَُّكْم تُْفِلُحوَن )َواأْلَْنَصاُب َواأْلَْزاَلُم ِرْجٌس مِ  ({؛ فمالوا: انتهٌنا 5ْٓن َعَمِل الشَّ
ربنا. فمال الناس: ٌا رسول هللا! ناس لتلوا فً سبٌل هللا أو ماتوا على فرشهم كانوا ٌشربون 

ٌَْس َعلَى الَِّذٌَن  الخمر وٌؤكلون المٌسر، ولد جعله هللا رجساً ومن عمل الشٌطان؛ فؤنزل هللا: }لَ
اِلَحاِت ثُمَّ اتَّمَوْ  اِلَحاِت ُجنَاٌح فٌَِما َطِعُموا إِذَا َما اتَّمَْوا َوآَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ ا آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

. (ٕ): "لو حرمت علٌهم لتركوها كما تركتم"-ملسو هيلع هللا ىلص  -َوآَمنُوا ثُمَّ{ إلى آخر اآلٌة، فمال النبً 
 ]ضعٌؾ[

                                                           

، 2ٔ٘(:صٕٕٕ٘ٔ(، والطبري فً جامع البٌان)2ٔٔرلم  1ٗٗ، 2ٗٗ/ ٔأخرجه النسابً فً "تفسٌره" )(ٔ)
ومن طرٌمه الضٌاء الممدسً فً "األحادٌث -( 5ٕ٘ٗٔرلم  ٘ٗ، ٗٗ/ ٕٔوالطبرانً فً "المعجم الكبٌر" )

/ 1(، والبٌهمً فً "السنن الكبرى" )ٕٗٔ، ٔٗٔ/ ٗ، والحاكم )-( 2ٖٓرلم  ٕٖٗ، ٖٔٗ/ ٓٔالمختارة" )
 جبٌر عنه به. ( من طرٌمٌن عن ربٌعة بن كلثوم بن جبر عن أبٌه عن سعٌد بن1ٕٙ، 1ٕ٘

للنا: وهذا إسناد حسن؛ رجاله رجال الصحٌح، فربٌعة بن كلثوم وثمه ابن معٌن والعجلً وابن شاهٌن، ولال 
 أحمد: صالح. وضعفه النسابً مرة، ولال مرة أخرى: لٌس به بؤس، ولخصه الحافظ بموله: صدوق ٌهم.

/ ٖ(، و"التهذٌب" )ٖٗٗلعجلً )رلم (، و"الثمات" لٕ٘ٗٔرلم  21ٗ، 22ٗ/ ٖانظر: "الجرح والتعدٌل" )
 (.1ٕٗ/ ٔ(، و"التمرٌب" )ٖٕٙ

وكلثوم بن جبر؛ وثمه أحمد وابن معٌن والعجلً وابن حبان وابن شاهٌن، ولال النسابً: لٌس بالموي، ولخصه 
 الحافظ بموله: "صدوق ٌخطا".

(، ٕٗٗ/ 1لتهذٌب" )(، و"ا1ٗٔٔ(، و"الثمات" للعجلً )رلم 5ٕٙرلم  ٗٙٔ/ 2انظر: "الجرح والتعدٌل" )
 (.ٖٙٔ/ ٕو"التمرٌب" )

 وسكت عنه الحاكم، وتعمبه الذهبً بموله: "صحٌح على شرط مسلم".
 ( تصحٌحه عن الحاكم.1٘ٔ/ ٖولد نمل السٌوطً فً "الدر المنثور" )

 (: "رواه الطبرانً ورجاله رجال الصحٌح".1ٔ/ 2ولال الهٌثمً فً "مجمع الزوابد" )
 (.25ٕ/ 1"فتح الباري" )وسكت عنه الحافظ فً 

 وزاد نسبته فً "الدر المنثور" لعبد بن حمٌد وابن المنذر وأبً الشٌخ وابن مردوٌه.
(: ثنا سرٌج بن النعمان: ثنا أبو معشر عن أبً وهب مولى أبً هرٌرة ٖٔ٘/ ٕأخرجه أحمد فً "مسنده" )(ٕ)

 عن أبً هرٌرة به.
 للنا: وهذا سند ضعٌؾ؛ فٌه علتان:

 (.ٕٔ٘وهب مولى أبً هرٌرة؛ مجهول ال ٌعرؾ؛ كما فً "تعجٌل المنفعة" )ص  األولى: أبو
 (.51ٕ/ ٕالثانٌة: أبو معشر؛ نجٌح السندي؛ ضعٌؾ أسن واختلط؛ كما فً "التمرٌب" )

(: "إسناده ضعٌؾ؛ فإنه من رواٌة أبً معشر؛ عن أبً 21ٗولال الحافظ ابن حجر فً "الكافً الشاؾ" )رلم 
 ضعٌؾ".وهب، وأبو معشر 

 (.1ٙ٘/ ٕونمله عنه المناوي فً "الفتح السماوي" )
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نزل فً الخمر ثبلث آٌات؛ فؤول شًء نزل: }ٌَْسؤَلُونََن َعِن اْلَخْمِر " ع: لال ابن عمر:الراب
ٌِْسِر{؛ فمٌل: حرمت الخمر، فمالوا: ٌا رسول هللا! دعنا ننتفع بها كما لال هللا، فسكت  َواْلَم

بَلةَ َوأَْنتُْم ُسَكاَرى{؛ فمٌل: ح الخمر، فمالوا: ٌا  رمتعنهم، ثم نزلت هذه اآلٌة: }اَل تَْمَربُوا الصَّ
رسول هللا! ال نشربها لرب الصبلة، فسكت عنهم، ثم نزلت: }ٌَاأٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا إِنََّما اْلَخْمُر 

ٌِْسُر{ ]المابدة:  : "حرمت الخمر"، لال: ولدمت لرجل -ملسو هيلع هللا ىلص  -[ اآلٌة، فمال رسول هللا 5َٓواْلَم
ً -راوٌة من الشام  وأبو بكر وعمر وال أعلم عثمان إال معهم،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فمام النبً  -أو رواٌا

: "خل عنا نشمها"، فمال: ٌا رسول هللا! أفبل نبٌعها؟ -ملسو هيلع هللا ىلص  -فانتهوا إلى الرجل، فمال رسول هللا 
ن شاربها، ولعن عاصرها، : "إن هللا لعن الخمر، ولعن ؼارسها، ولع-ملسو هيلع هللا ىلص  -فمال رسول هللا 

ولعن موكلها، ولعن مدٌرها، ولعن سالٌها، ولعن حاملها، ولعن آكل ثمنها، ولعن 
 .]منكر[(ٔ)بابعها"

صلى هللا علٌه  -اصطبح ناس الخمر من أصحاب النبً "عن جابر بن عبد هللا:  الخامس:
لتلوا وهً فً بطونهم؛ ثم لتلوا شهداء ٌوم أُحد، فمالت الٌهود: فمد مات بعض الذٌن  -وسلم 

اِلَحاِت ُجنَاٌح فٌَِما َطِعُموا إِذَا َما اتَّمَْوا َوآَمنُوا  ٌَْس َعلَى الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ فؤنزل هللا: }لَ
ُ ٌُِحبُّ اْلُمْحِسنٌِنَ  اِلَحاِت ثُمَّ اتَّمَْوا َوآَمنُوا ثُمَّ اتَّمَْوا َوأَْحَسنُوا َوَّللاَّ . (ٕ)"({5ٖ) َوَعِملُوا الصَّ

 ]صحٌح[
وهم ٌشربون  -ملسو هيلع هللا ىلص  -مات ناس من أصحاب النبً "عن البراء بن عازب؛ لال:  السادس:

: فكٌؾ بؤصحابنا الذٌن ماتوا -ملسو هيلع هللا ىلص  -الخمر، فلما نزل تحرٌمها؛ لال ناس من أصحاب النبً 
ٌَْس َعلَى الَِّذٌَن آَمنُ  اِلَحاِت ُجنَاٌح فٌَِما َطِعُموا إِذَا َما وهم ٌشربونها؟ فنزلت: }لَ وا َوَعِملُوا الصَّ

ُ ٌُِحبُّ اْلُمحْ  اِلَحاِت ثُمَّ اتَّمَْوا َوآَمنُوا ثُمَّ اتَّمَْوا َوأَْحَسنُوا َوَّللاَّ ({ 5ِٖسنٌَِن )اتَّمَْوا َوآَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
 . ]صحح لؽٌره[(ٖ)"

                                                                                                                                                                      

 (:1ٙٓ٘رلم  ٕٗ٘/ ٙولال العبلمة الشٌخ أحمد شاكر فً "تحمٌك المسند" )
 "إسناده ضعٌؾ؛ لضعؾ أبً معشر نجٌح، ولجهالة أبً وهب مولى أبً هرٌرة".

 (: "انفرد به أحمد".5٘/ ٕولد لال الحافظ ابن كثٌر فً "تفسٌره" )
طبع دار -ة: تصحؾ اسم شٌخ اإِلمام أحمد فً كل من "تعجٌل المنفعة"، و"تفسٌر المرآن العظٌم" * مبلحظ

 ، و"تخرٌج أحادٌث تفسٌر الكشاؾ" للزٌلعً من سرٌج إلى شرٌح؛ فلٌحرر.-المعرفة
رلم  ٘، ٗ/ ٘ومن طرٌمه البٌهمً فً "شعب اإلٌمان" )-( 5٘2ٔأخرجه الطٌالسً فً "المسند" )رلم (ٔ)

، وابن جرٌر فً "جامع البٌان" -( ٕٙٗٓرلم  15ٖ/ ٕوابن أبً حاتم فً "تفسٌره" ) (،2ٓ٘٘
 ، من طرٌك دمحم بن أبً حمٌد عن أبً توبة المصري عن ابن عمر به.ٖٖٔ/ٗ(:صٖٗٔٗ)

 للنا: وسنده ضعٌؾ؛ فٌه علتان:
 األولى: جهالة أبً توبة المصري.

رضً هللا -(، ولال: "أبو توبة المصري عن ابن عمر ٖٕ /2للنا: هو مجهول، ولد ذكره الحافظ فً "اللسان" )
روى عنه دمحم بن أبً حمٌد، لال ابن عساكر: "لم أجد له ذكراً فً شًء من الكتب"، للت: وفً حدٌثه  -عنهما

 فً لعن شارب الخمر زٌادة منكرة لال فٌه: "ولعن ؼارسها". اهـ. -رضً هللا عنهما-عن ابن عمر 
 حمٌد ضعفه أحمد وابن معٌن والبخاري والنسابً وأبو زرعة والترمذي وؼٌرهم.الثانٌة: دمحم بن أبً 

 ( وزاد نسبته البن مردوٌه.1٘ٔ، 2٘ٔ/ ٖوذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )
(: ثنا أحمد بن عبدة ثنا سفٌان عن 55، 51/ ٕأخرجه البزار فً "مسنده"؛ كما فً "تفسٌر المرآن العظٌم" )(ٕ)

 ع جابراً )فذكره(.عمرو بن دٌنار سم
 لال البزار: "وهذا إسناد صحٌح".

 لال ابن كثٌر: "وهو كما لال، وفً سٌاله ؼرابة".
 ( مشٌراً إلى تموٌته.25ٕ/ 1وسكت علٌه الحافظ فً "الفتح" )

 22ٕ/ 1، ٗٗٓٗ/ رلم 2، 1ٕٔ٘رلم  ٖٔ/ ٙللنا: وهذا سند صحٌح على شرط مسلم، وأصله فً البخاري )
 بح أناس ؼداة أُحد الخمر، فمتلوا من ٌومهم جمٌعاً شهداء وذلن لبل تحرٌمها.( بلفظ: ص1ٔٙٗرلم 

( 2ٕٔ/ ٖ(، وعبد بن حمٌد فً "تفسٌره"؛ كما فً "الدر المنثور" )2ٔ٘أخرجه الطٌالسً فً "مسنده" )ص (ٖ)
 ٕ٘٘، ٕٗ٘/ ٘(، والترمذي )ٕ٘/ 2، والطبري فً "جامع البٌان" )-( ٖٓ٘ٓرلم  ٕٗ٘/ ٘وعنه الترمذي )-

(، وابن حبان فً "صحٌحه" )رلم 2ٕٓٔ، 2ٔ5ٔرلم  ٕٙٙ، ٕ٘ٙ/ ٖ(، وأبو ٌعلى فً "المسند" )ٖٔ٘ٓرلم 
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نزل تحرٌم الخمر، لالت الٌهود: ألٌس إخوانكم الذٌن لما "عبد هللا بن مسعود: لال  السادس:
اِلَحاِت ُجنَاٌح -عّز وجلّ -ماتوا كانوا ٌشربونها؟ فؤنزل هللا  ٌَْس َعلَى الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ : }لَ

 . ]ضعٌؾ[(ٔ): "فمٌل لً: إنن منهم"-ملسو هيلع هللا ىلص  -فٌَِما َطِعُموا{ لال رسول هللا 
اِلَحاِت ُجنَاٌح نفسه لال مجاهد:"فً السٌاق و ٌَْس َعلَى الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ نزلت: }لَ

 . ]ضعٌؾ[(ٕ)"–ملسو هيلع هللا ىلص  -فٌَِما َطِعُموا{ فٌمن لتل ببدر وأحد مع دمحم 
ٌمال: إن بعض الصحابة كانوا فً سفرة فشربوا منها بعد التحرٌم، ولم لال السمرلندي :"السابع: 

ٌَْس َعلَى الَِّذٌَن آَمنُوا ٌعرفوا تحرٌمها. فلما رجعوا سؤلوا عن ذلن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فنزل:  }لَ
اِلَحاِت ُجنَاٌح فٌَِما َطِعُموا{  .(ٖ)"ٌعنً: شربوا لبل تحرٌمها، َوَعِملُوا الصَّ

ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله  ، أي:"[5ٓ :}ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ ]المابدةتعالى: لوله 
 .(ٗ)وعملوا بشرعه"

، إال كان }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ لال ابن عباس:" ما أنزل هللا آٌة فً المرآن، ٌمول فٌها:
 .(٘)على شرٌفها وأمٌرها"

 .(ٙ)}آمنوا باهلل{، ٌعنً: بتوحٌد هللا" لال سعٌد بن جبٌر:"لوله:
إذا سمعت هللا ٌمول: }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ فؤرعها "لال ابن مسعود رضً هللا عنه: 

 .(ٕ)سمعن؛ فإنه خٌر ٌؤمر به، أو شر ٌنهى عنه"
إنما الخمر: وهً كل مسكر ٌؽطً  ، أي:"[5ٓ :}إِنََّما اْلَخْمُر{ ]المابدةلوله تعالى:  

 .(2)"العمل
 .(ٔ):" كل ما أسكر على وجه اللذة، والطرب"«الخمر»و 

                                                                                                                                                                      

(، والواحدي فً "أسباب النزول" )ص 22٘ٙرلم  ٕٔٓٔ/ ٗموارد(، وابن أبً حاتم فً "تفسٌره" ) - 2ٗٓٔ
 ( من طرٌك إسرابٌل وشعبة عن أبً إسحاق عن البراء به.ٔٗٔ، ٓٗٔ

ظاهره الصحة، لكن لال شعبة: للت ألبً إسحاق: أسمعته من البراء؟ لال: ال. ذكره أبو ٌعلى للنا: وهذا سند 
 عمب رواٌته للحدٌث.

أن أبا إسحاق السبٌعً كان ٌدلس، ولد اعترؾ أنه لم ٌسمع هذا  -وهو من األدلة الكثٌرة-للنا: وهذا نص صرٌح 
 د السابمٌن وٌرتمً إلى درجة الصحٌح.الحدٌث من البراء؛ لكن ٌشهد له حدٌث ابن عباس وابن مسعو

 ولال الترمذي: "هذا حدٌث حسن صحٌح"، وصححه ابن حبان.
 ( وزاد نسبته البن المنذر وأبً الشٌخ وابن مردوٌه.2ٕٔ/ ٖوذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )

 ٕٖ٘/ ٗخار" )(، والبزار فً "البحر الزٔٔٓٓٔرلم  21، 22/ ٓٔأخرجه الطبرانً فً "المعجم الكبٌر" )(ٔ)
( جمٌعهم من طرٌك سلٌمان بن لرم عن األعمش عن إبراهٌم النخعً ٗٗٔ، ٖٗٔ/ ٗ(، والحاكم )ٖٔ٘ٔرلم 

 عن علممة عن ابن مسعود به.
 (.5ٕٖ/ ٔللنا: وسنده ضعٌؾ؛ فٌه سلٌمان بن لرم؛ سٌا الحفظ، ٌتشٌع؛ كما فً "التمرٌب" )

 "، ووافمه الذهبً!!.لال الحاكم: "هذا حدٌث صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه
 (: "فً "الصحٌح" بعضه، ورجاله ثمات".1ٔ/ 2ولال الهٌثمً فً "مجمع الزوابد" )

 .-رحمهم هللا-وهو وهم منهم جمٌعاً 
ٌَْس َعلَى  -مختصًرا-( 5ٕ٘ٗرلم  5ٔٓٔ/ ٗولد أخرجه مسلم فً "صحٌحه" ) بلفظ: "لما نزلت هذه اآلٌة: }لَ

اِلَحاِت ثُمَّ اتَّمَْوا َوآَمنُوا ثُمَّ اتَّمَ الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ  ْوا اِلَحاِت ُجنَاٌح فٌَِما َطِعُموا إِذَا َما اتَّمَْوا َوآَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
ُ ٌُِحبُّ اْلُمْحِسِنٌَن )  : "لٌل لً: أنت منهم".-ملسو هيلع هللا ىلص  -({ لال لً رسول هللا 5َٖوأَْحَسنُوا َوَّللاَّ

 ، بسند صحٌح إلى ابن جرٌج عن مجاهد به.1ٓ٘/ٓٔ(:صٖٕٓ٘ٔجرٌر فً "جامع البٌان") أخرجه ابن(ٕ)
 للنا: وهذا سند ضعٌؾ؛ فٌه علتان:

 األولى: اإلرسال.
 الثانٌة: ابن جرٌج لم ٌسمع من مجاهد.

 ، ولم ألؾ علٌه.2ٔٗ/ٔبحر العلوم: (ٖ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5ٙٔ/ٔ(:صٖ٘ٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)٘)
 .5ٓٓٔ/ٗ(:صٗٓٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)

 5ٕٓ/ٖ(:ص2ٕٓ٘، و)5ٙٔ/ٔ(:ص 2ٖٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (2)
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ر العمل فستره وؼطى علٌه"   .(ٕ)لال الطبري: و" }الخمر{ كل شراب خمَّ
 .(ٖ)وسمً خمرا ألنه ٌخمر العمل أي ٌؽطٌه وٌستره" لال الشوكانً: " 
 ،من األشربة سمٌت خمرا ألنها تستر العمل وتؽطٌهلال الصابونً: "}الخمر{ المسكر  

 .(ٗ)خمرت الؽناء أي ؼطٌته" :ولولهم
لام عمر " :لال ،أخرج ابن أبً حاتم بسنده عن عن عبد هللا بن عمر بن الخطاب 

من العنب  :من خمس ،اال وان الخمر نزل تحرٌمها ٌوم نزل :ثم لال ،على. فحمد هللا واثنى علٌه
 . (٘)ثبلثا" ،ما خامر العمل :و العسل والتمر والحنطة والشعٌر والخمر

 .(ٙ)ولال سعٌد بن المسٌب: "إنما سمٌت الخمر، ألنها صفا صفوها وسفل كدرها" 
 ولد ذكر ابن المٌم: بؤن "فً تسمٌة الخمر خمرا، ثبلثة ألوال: 
 لطه.أحدها: أنها سمٌت خمرا ألنها تخامر العمل أي تخا 

 والثانً: ألنها تخمر العمل أي تستره.
 والثالث: ألنها تخمر أي تؽطً. 
 . (2)ذكر هذه االلوال دمحم بن الماسم " 
ٌِْسُر{ ]المابدةلوله تعالى:    .(1)"والمٌسر: وهو الممار ، أي:"[5ٓ :}َواْلَم

ٌِْسُر{: من  ٌِْسر لولهم: و}اْلَم لً ٌََسًرا َومٌِسًرا،  ٌَسَر لً هذا األمر، إذا وجب لً، فهو ٌَ
ٌاسٌر وٌََسر، ،:ثم لٌل للممامر ،أو فُتاحة أو ؼٌر ذلن ،بمداح َوجب ذلن ،الواجب «الٌاسر»و

  :(5)كما لال الشاعر
 الِمَداَحا  ،بَْعَد َما اْختُِلعَ  ،ٌُمَلِّبُ         فَبِتُّ َكؤَنَّنًِ ٌََسٌر َؼبٌٌِن      

 :(ٓٔ)وكما لال النابؽة  
ِدٌُك ُمَخلَُّع   .(ٔٔ)أَْو ٌَاِسٌر َذَهَب الِمَداح بَوْفِرِه       أَِسٌؾ تآَكلَهُ الّصِ

 : الممامر.«ٌاسر»ـبال:ٌعنً
؛ وهو كل كسب عن طرٌك المخاطرة، والمؽالبة؛ وضابطه: أن «مٌسر»:ولٌل للممار 

 .(ٕٔ)ٌكون فٌه بٌن ؼانم، وؼارم
 ،أي الضرب بالمداح وٌمال للضارب به ٌاسر ،آلة الٌسر :«المٌسر»لال الراؼب:  

وسمً الؽنى  ،وهو ضد العسر ،وأصله من الٌسر ،وذلن الجذور ٌاسراً تشبٌهاً به ،وسمً الجاذر
 . (ٖٔ)وسمً ذلن ٌسراً العتمادهم أنه ؼنً للفمراء" ،ٌسراً 

                                                                                                                                                                      

 .2ٙ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
 .ٕٖٓ/ٗ( تفسٌر الطبري: ٕ)
 .ٕٕٔ/ٔ( فتح المدٌر: ٖ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .15ٖ/ٕ(:ص 2ٕٗٓ( تفسٌر ابن أبً حاتم)٘)
 .5ٖٓ/ٕ(:ص 5ٕٗٓ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙ)
 .5ٖٕ/ٔ( زاد المسٌر: 2)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 2٘ٔ:  ٕ، من لصٌدة ٌذكر فٌها فتوح عمر بن عبٌد هللا بن معمر التٌمً ، سلؾ منها بٌتان فً  2ٔ(دٌوانه : 5)

ألرض " ٌعنً جٌش عمر ، أي . ولمعت الراٌات : خفمت . ولوله : " ٌوجه ا ٕ. والرأ التعلٌك هنان رلم : 
ٌمشر وجهها من شدة وطبه وكثرته وسرعة سٌره ، ٌشبهه بالسٌل . ٌمال : " وجه المطر األرض " ، لشر 
وجهها وأثر فٌه . ولوله : " ٌستاق الشجر " ، ٌمول : جٌشه كالسٌل المنفجر المتدافع ٌمشر األرض ، وٌختلع 

 شجرها ، وٌسوله .
ٌن والمؽبون : الخاسر . واختلع )بالبناء للمجهول( : أي لمر ماله وخسره ، فاختلع (لم أعرؾ لابله . والؽبٓٔ)

منه ، أي انتزع . والمخالع الممامر ، والمخلوع : المممور ماله . ٌمول : إنه بات لٌلته حزٌنًا كاسفًا مطرلًا ، 
 ما أصابه ونكبه . إطراق الممامر الذي خسر كل شًء ، فؤخذ ٌملب فً كفٌه لداحه مطرلًا متحسرا على

 .ٕٙ/ٖ، وتفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕٕٖ-ٕٖٔ/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔٔ)
 .ٕٙ/ٖ، وتفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕٕٖ-ٕٖٔ/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: ٕٔ)
 .ٓ٘ٗ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٖٔ)
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ٌِْسرُ } لال المرطبً:    (ٔ): "لمار العرب باألزالم"{َواْلَم
 ،}المٌسر{: الممار وأصله من الٌسر ألنه كسب من ؼٌر كد وال تعبلال الصابونً: " 

 .(ٕ)ولٌل من الٌسار، ألنه سبب الؽنى"
ٌِْسُر{]البمرة: :}معنىفً  التفسٌرولد تعددت ألوال أهل    [، على وجوه:5ٕٔاْلَم

وابن  ،(٘)، وروي عن عبد هللا بن مسعود(ٗ)، ومجاهد(ٖ)أحدها: أنه الممار. لاله ابن عمر
 ،(ٔٔ)بن سٌرٌندمحم و ،(ٓٔ)وطاوس ،(5)وعطاء، (1)والحسن ،(2)وسعٌد بن جبٌر ،(ٙ)عباس
 .(ٙٔ)بن حٌان ومماتل، (٘ٔ)والسدي ،(ٗٔ)، وكحول(ٖٔ)والضحان ،(ٕٔ)ولتادة

 .(2ٔ)والثانً: أنه الشطرنج. لاله علً
 . (1ٔ)الثالث: أنه بٌع اللحم بالشاة والشاتٌن

 .(5ٔ)وعن الصبلة، فهو مٌسر. وهذا لول الماسم بن دمحم الرابع: أن كل ما لهى عن ذكر هللا
 .(ٕٓ)الخامس: أنه الضرب بالمداح على األموال والثمار. لاله األعرج

 . (ٕٔ)السادس: أنه الضرب بالكعاب
"ثبلث من  :لال ،-ملسو هيلع هللا ىلص -ان النبً ،أخرج ابن أبً حاتم بسنده عن عن ٌزٌد بن شرٌح 

 . (ٕٕ)والضرب بالكعاب" ،والممار ،امالصؽٌر بالحم :المٌسر
  .(ٖٕ)لال المرطبً: "وكل ما لومر به فهو مٌسر عند مالن وؼٌره من العلماء" 
واألنصاب: وهً الحجارة التً كان  ، أي:"[5ٓ :}َواأْلَْنَصاُب{ ]المابدةلوله تعالى: 

 .(ٕٗ)"المشركون ٌذبحون عندها تعظًٌما لها، وما ٌنصب للعبادة تمربًا إلٌه
واألزالم: وهً الِمداح التً ٌستمسم بها  ، أي:"[5ٓ :}َواأْلَْزاَلُم{ ]المابدةلوله تعالى:  

 .(ٕ٘)"الكفار لبل اإللدام على الشًء، أو اإلحجام عنه

                                                           

 .ٕ٘/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٔ)
 .15ٖ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .5ٖٓ/ٕ(:ص ٕٓ٘ٓ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٖ٘-ٕٖٗ/ٗ(:ص2ٕٔٗالطبري)( تفسٌر ٖ)
 .ٕٕٖ/ٗ(:ص 2ٓٔٗ( تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٕٕٖ/ٗ(:ص 1ٓٔٗ( تفسٌر الطبري)٘)
 .ٕٖٗ/ٗ(:ص ٕٔٔٗ( تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٕٖٗ/ٗ(:ص ٕٗٔٗ( تفسٌر الطبري)2)
 .ٖٕٖ/ٗ(:ص ٘ٔٔٗ( تفسٌر الطبري)1)
 .ٖٕٖ/ٗ(:ص ٙٔٔٗ( تفسٌر الطبري)5)
 .ٖٕٖ/ٗ(:ص ٙٔٔٗتفسٌر الطبري)( ٓٔ)
 .ٖٕٖ/ٗ(:ص ٔٔٔٗ( تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٕٖٗ/ٗ(:ص ٕٓٔٗ( تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٕٖٗ/ٗ(:ص ٕ٘ٔٗ( تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .ٕٖ٘/ٗ(:ص 5ٕٔٗ( تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٕٖٗ/ٗ(:ص ٕٕٔٗ( تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .5ٖٓ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٙٔ)
 .5ٖٔ/ٕ(:ص ٕٗ٘ٓ( تفسٌر ابن أبً حاتم)2ٔ)
 .5ٖٔ/ٕ(:ص ٕ٘٘ٓ( تفسٌر ابن أبً حاتم)1ٔ)
 .5ٖٔ/ٕ(:ص ٕٙ٘ٓ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)5ٔ)
 
 .5ٖٔ/ٕ(:ص 2ٕ٘ٓ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٓ)
 
 .5ٖٔ/ٕ(:ص 1ٕ٘ٓ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .5ٖٔ/ٕ(:ص 1ٕ٘ٓ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٕ)
 .ٖ٘/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٖٕ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٗ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ٘)
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ٌَْطاِن{ ]المابدةلوله تعالى:   إن ذلن كله إثٌم ِمن تزٌٌن  ، أي:"[5ٓ :}ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّ
 .(ٔ)"الشٌطان

ٌعنً: إنما ٌعنً ما ذكر من الخمر والمٌسر واألنصاب  جبٌر:" لال سعٌد بن 
"إثم "، (ٕ)"واألزالم

(ٖ)
"من عمل الشٌطان ٌعنً من تزٌٌن الشٌطان ، "

(ٗ). 
 .(٘)"ٌمول: َسَخطٌ  لال ابن عباس:" 
 .(ٙ)"الرجس، الشرُّ  لال ابن زٌد:" 
 اسم لكل ما استمذر من عمل، فبالػ هللا فً ذم هذه :الرجس فً اللؽة لال الزجاج:" 

األشٌاء، وسماها رجسا، وأعلم أن الشٌطان ٌسول ذلن لبنً آدم، ٌمال رجس الرجل ٌرجس، 
شدة الصوت، فكان الرجس العمل  ورجس ٌرجس، إذا عمل عمبل لبٌحا، والرجس بفتح الراء

 إذا كان شدٌد الصوت. ،اسسحاب ورعد رج :وٌمال، الذي ٌمبح ذكره، وٌرتفع فً المبح
 :(2)لال الشاعر

 وكل رجاس ٌسوق الرجسا
 .(1)"بالزاي فالعذاب، أو العمل الذي ٌإدي إلى العذاب ،وأما الرجز

 .(5)"فابتعدوا عن هذه اآلثام ، أي:"[5ٓ :}فَاْجتَنِبُوهُ{ ]المابدةلوله تعالى:  
"أي اتركوه ،الضمٌر عابد على الرجس لال ابن كثٌر:" 

(ٔٓ)
. 

أي: كونوا جانبًا منه، والهاء عابدة على الرجس، والرجس والع على  لال الواحدي:" 
الخمر وما ذكر بعدها، ولد لرن هللا تعالى تحرٌم الخمر بتحرٌم عبادة األوثان تؽلًٌظا وإببلًؼا فً 

 .(ٕٔ)"(ٔٔ): "مدمن الخمر كعابد الوثن"-ملسو هيلع هللا ىلص  -النهً عن شربها ، ولذلن لال رسول هللا 
ثم نزلت ٌا أٌها الذٌن آمنوا إنما الخمر والمٌسر واألنصاب واألزالم  لال ابن عمر:" 

 .(ٖٔ)"رجس من عمل الشٌطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حرمت الخمر
ْجَس ِمَن  :فهذا تحرٌمهن كما لال هللا لال سعٌد بن جبٌر:"  ، (ٗٔ)اأْلَْوثَان{}فَاْجتَنِبُوا الّرِ

 .(٘ٔ)"عبادة األصنام فحرم الخمر كما حرم عبادة األصنام :ٌعنً
 .(ٙٔ)"لعلكم تفوزون بالجنة، أي:"[5ٓ :}لَعَلَُّكْم تُْفِلُحوَن{ ]المابدةلوله تعالى: 
 .(2ٔ)"لكً تفلحون :ٌعنًلال سعٌد بن جبٌر:" 
 .(1ٔ)"لعلكم ؼدا إذا لمٌتمونً :ٌمول لال دمحم بن كعب المرظً:" 

                                                           

 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .55ٔٔ/ٗ(:ص2٘5ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .25ٔ/ٖحكاه عنه ابن كثٌر: (ٖ)
 .55ٔٔ/ٗ(:ص2ٙٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .٘ٙ٘/ٓٔ(:صٕٓٔ٘ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .٘ٙ٘/ٓٔ(:صٕٔٔ٘ٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .)رجس( 2ٖٙٔ/ ٕ، "تهذٌب اللؽة" ٕٗٓ/ ٕمنسوب للعجاج كما فً حاشٌة "معانً الزجاج" هذا الرجز (2)
 .ٕٗٓ-ٖٕٓ/ٕمعانً المرآن: (1)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .25ٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
، وصححه األلبانى. ٕٔ/ ٘، والبٌهمً فً "شعب اإلٌمان" ٘ٔ٘/ ٖ، 5ٕٔ/ ٔأخرجه البخاري فً تارٌخه (ٔٔ)

 .2ٖ2٘برلم  ٕ٘ٓ/ ٘حٌح الجامع الصؽٌر" انظر: "ص
 .ٓٔ٘/2التفسٌر البسٌط: (ٕٔ)
 .55ٔٔ/ٗ(:ص2ٕٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 [.ٖٓ]الحج : (ٗٔ)
 .55ٔٔ/ٗ(:ص2ٖٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٙٔ)
 .ٕٓٓٔ/ٗ(:ص2ٙٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (2ٔ)
 .ٕٓٓٔ/ٗ(:ص2ٙ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (1ٔ)
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لعلكم أن تنجوا مما حذركم هللا به من عذابه وتدركون ما  :أي لال دمحم بن إسحاق:" 
 .(ٔ)"وعدكم فٌه من ثوابه

" وهذا ترؼٌب لال ابن كثٌر:" 
(ٕ)

. 

 الفوابد:
امتثااًل ٌدلُّ على أنَّ العمَل به تَصدٌمًا أو  {،اٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُو:}بَْدُإه تعالى الكبلَم بهذا الَوْصؾِ -ٔ

من ممتضٌاِت اإلٌماِن، كذلن أًٌضا: ٌدلُّ على أنَّ مخالفتَه، أو الشنَّ فٌه، أو تكذٌبَه مناٍؾ لئلٌماِن؛ 
ا ألصِله أو لكماِله، وثالثًا: أنَّ فً هذا إؼراًء للمخاَطب، كؤنَّه ٌمول: إْن كنَت مإمنًا فاستمْع  إمَّ

 .  وامتثِلْ 
ا ما ِمن عمِل الشٌَّطاِن؛ لٌْنِفَر منه حسُّه، وتَشمبزَّ منه نْفُسه، وٌَبعَُد ٌَكفً أْن ٌعلَم المإمُن أنَّ شٌبً -ٕ

ِرْجٌس ِمْن َعَمِل :}عنه من خوٍؾ وٌتَّمٌَه! فالشٌطاُن عدوُّ اإلنساِن المدٌُم؛ لذا لال تعالى
ٌَْطانِ  ماِت بتسوٌٍل من الشٌطان، فكؤنَّ الذي عِملَها وتعاطاها {،الشَّ هو  فتَعاطً هذه المحرَّ

ا تؤباه  الشٌَّطاُن، وفً ذِلن تنفٌٌر لمتعاطٌها بؤنَّه َمن َعِمَل َعَمَل الشٌطاِن، فهو شٌطاٌن، وذلن ممَّ
ًُ مصحوبًا كذلن  ا لهذا العََمل، بل وفً هذه اللَّحظة ٌَصُدر النَّه النُّفوُس، ولم ٌكتِؾ بذلن ذمًّ

ِ العمٌِك، فمال باإلطماعِ فً الفبَلح، وهً لمسةٌ أخرى من لمساِت اإلٌحاءِ  ًّ فَاْجتَنِبُوهُ لَعَلَّكُْم :}النفس
 {.تُْفِلُحونَ 

ٌَْطانِ :}لَْولُه تعالى -ٖ فٌه بٌاُن أنَّه ال َمعصٌةَ أعظُم وألبُح من معصٌٍة  {،ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّ
له كما تنماُد  تُدنِّس صاحبَها، وتجعلُه من أهل الُخبِث، وتُولِعُه فً أعماِل الشٌَّطاِن وِشباكه، فٌنمادُ 

البهٌمةُ الذلٌلةُ لراعٌها، وتَحوُل بٌن العبِد وبٌن فبلِحه، وتُولُِع العداوةَ والبؽضاَء بٌن المإمنٌن، 
  !؟ وتصدُّ عن ِذكر هللاِ وعن الصَّبلة؟ فهل فوَق هذه المفاسِد شًٌء أكبُر منها

ه؛ حٌُث حذَّرهم ِمن كّلِ ما فٌه َضرٌر؛ رحمةُ هللاِ تباَرن وتعالَى بِعباِده الَّذٌن َخلَمَهم لِعبادتِ -ٗ
 {. فَاْجتَنِبُوهُ لَعَلَُّكْم تُْفِلُحونَ :}ِلمَْوِله

 
 

 المرآن
ُكْم  ٌِْسِر َوٌَُصده ٌْنَُكُم اْلعََداَوةَ َواْلبَْؽَضاَء فًِ اْلَخْمِر َواْلَم ٌَْطاُن أَْن ٌُولَِع بَ ِ }إِنهَما ٌُِرٌُد الشه َعْن ِذْكِر َّللاه

ََلِة فََهْل أَْنتُْم ُمْنتَُهوَن )َوَعِن   [9ٔ({ ]المائدة : 9ٔالصه
 التفسٌر:

إنما ٌرٌد الشٌطان بتزٌٌن اآلثام لكم أن ٌُلِمً بٌنكم ما ٌوجد العداوة والبؽضاء، بسبب شرب 
الخمر ولعب المٌسر، وٌصرفكم عن ذكر هللا وعن الصبلة بؽٌاب العمل فً شرب الخمر، 

 المٌسر، فانتهوا عن ذلن.واالشتؽال باللهو فً لعب 
ٌْنَُكُم اْلعََداَوةَ َواْلبَْؽَضاءَ لوله تعالى:  ٌَْطاُن أَْن ٌُولَِع بَ ٌِْسِر {  }إِنََّما ٌُِرٌُد الشَّ فًِ اْلَخْمِر َواْلَم

إنما ٌرٌد الشٌطان بتزٌٌن اآلثام لكم أن ٌُلِمً بٌنكم ما ٌوجد العداوة  ، أي:"[5ٔ]المابدة : 
 .(ٖ)"الخمر ولعب المٌسر والبؽضاء، بسبب شرب

  .(ٗ)لال المرطبً: "وكل ما لومر به فهو مٌسر عند مالن وؼٌره من العلماء" 
ن ذلن  لال الطبري:أي:"  إنما ٌُرٌد لكم الشٌطاُن شرَب الخمر والمٌاسرةَ بالِمَداح، وٌحّسِ

لكم، إرادةً منه أن ٌولع بٌنكم العَداَوة والبؽضاَء فً شربكم الخمر ومٌاسرتكم بالمداح، لٌعادي 

                                                           

 .ٕٓٓٔ/ٗ(:ص2ٙٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .25ٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)

 .ٖ٘/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٗ)
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بعضكم بعًضا، وٌبؽِّض بعَضكم إلى بعض، فٌشتِّت أمركم بعد تؤلٌؾ هللا بٌنكم باإلٌمان، وجمعه 
 .(ٔ)"ؤخّوة اإلسبلمبٌنكم ب

وذلن لما ٌحصل بٌن أهلها من العداوة والممابح واإِللدام على ما ٌمنع  لال الواحدي:" 
 .(ٕ)"منه العمل

أما ولوع العداوة فً الخمر: أن شاربٌه إذا سكروا عربدوا،  لال السمعانً:" 
  .(ٖ)"وتشاجروا

 .(ٗ)"ٌعنً: حٌن شج األنصاري رأس سعد بن أبً ولاص لال سعٌد بن جبٌر:"
صنع لنا رجل من األنصار طعاما فؤكلناه وشربنا الخمر وذلن لبل أن تحرم ": لال سعد 

الخمر، فؤنشبنا نتفاخر فؤنتشٌنا فتفاخرنا، فملنا: نحن أفضل منكم ولالت األنصار: نحن أفضل 
 {إنما الخمر والمٌسر:}فشجه. فنزلت  منكم فؤخذ رجل من األنصار لحى فضرب به أنؾ سعد

 .(٘)"اآلٌة
ان الرجل فً الجاهلٌة ٌماِمر على أهله وماله، فٌمعد  لال لتادة:"، وأما العداوة فً المٌسر 

َحِرٌبًا سلٌبًا ٌنظر إلى ماله فً ٌََدي ؼٌره،  فكانت تُوِرث بٌنهم عداوة وبؽضاَء، فنهى هللا عن 
 .(ٙ)"ذي ٌصلح خلمهذلن ولدَّم فٌه. وهللا أعلم بال

حتى إذا  ،نزل تحرٌم الخمر فً لبٌلتٌن من لبابل األنصار شِربوا ولال ابن عباس:" 
فلما أن َصحْوا جعل الرجل منهم ٌرى األثر بوجهه ولحٌته  ،ثملوا، عبث بعضهم على بعض
رءوفًا وكانوا إخوة، لٌس فً للوبهم ضؽابن وهللا لو كان بً  فٌمول: فعل بً هذا أخً فبلن!

إلى  {إنما الخمر والمٌسر}رحًٌما ما فعل بً هذا! حتى ولعت فً للوبهم ضؽابن، فؤنزل هللا:
 .(2)"!{فهل أنتم منتهون}لوله:

فؤخبر هللا تعالى أنه إنما نهى عن هذه األمور لنفً االختبلؾ والعداوة  لال الجصاص:" 
ب بؤدب هللا وانتهى إلى أوامره ولما فً ارتكابها من الصد عن ذكر هللا وعن الصبلة فمن تؤد

 .(1)"وانزجر بزواجره حاز صبلح الدٌن والدنٌا
أعلم تعالى عباده أن الشٌطان إنما ٌرٌد أن تمع العداوة بسبب الخمر،  لال ابن عطٌة:" 

وما كان ٌؽري علٌها بٌن المإمنٌن وبسبب المٌسر إذ كانوا ٌتمامرون على األموال واألهل، حتى 
ر حزٌنا فمٌرا فتحدث من ذلن ضؽابن وعداوة، فإن لم ٌصل األمر إلى حد ربما بمً المممو

وال تباؼضوا وال »العداوة كانت بؽضاء، وال تحسن عالبة لوم متباؼضٌن، ولذلن لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 
د ، وباجتماع النفوس والكلمة ٌحمى الدٌن وٌجاه(5)«تحاسدوا وال تدابروا وكونوا عباد هللا إخوانا

 .(ٔ)"العدو، والبؽضاء تنمض عرى الدٌن وتهدم عماد الحماٌة

                                                           
 .٘ٙ٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٖٗالوجٌز: (ٕ)
 .ٕٙ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .ٕٓٓٔ/ٗ(:ص2ٙ1ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕٓٓٔ/ٗ(:ص2ٙ2ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .2ٖ٘/ٓٔ(:صٕٕٗ٘ٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .2ٔ٘/ٓٔ(:صٕٕٕ٘ٔأخرجه الطبري) (2)
 .1ٕٔ/ٗأحكام المرآن: (1)

حديث:" (5) أ وال تدابروا وال تباؼضوا وكونوا عباد هللا إخوانا تحاسدوالحدٌث: )ال  ال  خرجه"، 

بخاري حيح في ال ص مفرد األدب وفي ،(6706و 6606و 4606) ال لم ،(804) ال  ومس

طيالسي داود وأبو ،(4652و 3652و 9552)  3) و( 964و 772 2) وأحمد ،(1902) ال

ترمذي ،(902و 561 لى وأبو ،(5391) وال ع قضاعي ،(2163) ي ده في وال  ،(939) مسن
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منها: أن هذه موجبة ف ،أخبر عن مفاسدها الداعٌة إلى تركها واجتنابها لال السعدي:"
للعداوة والبؽضاء بٌن الناس، والشٌطان حرٌص على بثها، خصوصا الخمر والمٌسر، لٌولع بٌن 

الخمر من انؽبلب العمل وذهاب حجاه، ما ٌدعو إلى فإن فً ، المإمنٌن العداوة والبؽضاء
البؽضاء بٌنه وبٌن إخوانه المإمنٌن، خصوصا إذا الترن بذلن من السباب ما هو من لوازم 

وما فً المٌسر من ؼلبة أحدهما لآلخر، وأخذ ماله ، شارب الخمر، فإنه ربما أوصل إلى المتل
 .(ٕ)"لعداوة والبؽضاءالكثٌر فً ؼٌر ممابلة، ما هو من أكبر األسباب ل

أما كون الخمر سببا لولوع العداوة والبؽضاء بٌن الناس حتى األصدلاء منهم،  لال المراؼً:"
فؤلن شارب الخمر ٌسكر فٌفمد العمل الذي ٌمنع من األلوال واألعمال المبٌحة التً تسوء الناس، 

ٌرا ما ٌجتمع الشرب كما ٌستولى علٌه حب الفخر الكاذب، وٌسرع إلٌه الؽضب بالباطل، وكث
على مابدة الشراب فٌثٌر السكر كثٌرا من ألوان البؽضاء بٌنهم، ولد ٌنشؤ المتل والضرب والسلب 

وأما المٌسر فهو ، والفسك والفجور وإفشاء األسرار وهتن األستار وخٌانة الحكومات واألوطان
العاببٌن ومن تضٌع علٌهم مثار العداوة والبؽضاء بٌن المتمامرٌن، فإن تعداهم فإلى الشامتٌن و

حمولهم من الدابنٌن وؼٌر الدابنٌن، وكثٌرا ما ٌفرط الممامر فى حموق الوالدٌن والزوج واألوالد 
 حتى ٌوشن أن ٌممته كل أحد.

والمٌسر مع ما فٌه من التوسعة على المحتاجٌن، فٌه إجحاؾ بؤرباب األموال، ألن من 
للجاج فٌه رجاء أن ٌؽلب فٌه مرة أخرى، ولد ٌتفك صار مؽلوبا فى الممار مرة دعاه ذلن إلى ا

أال ٌحصل له ذلن إلى أال ٌبمى له شىء من المال، وال شن أنه بعد ذلن سٌصٌر فمٌرا مسكٌنا، 
 .(ٖ)"وٌصٌر من أعدى األعداء ألولبن الذٌن كانوا له ؼالبٌن

ِ لوله تعالى:  بَلةِ {  }َوٌَُصدَُّكْم َعْن ِذْكِر َّللاَّ وٌصرفكم عن  ، أي:"[5ٔ]المابدة : َوَعِن الصَّ
 .(ٗ)"واالشتؽال باللهو فً لعب المٌسر وعن الصبلة بؽٌاب العمل فً شرب الخمر ذكر هللا

 .(٘)"وإذا سكرتم لم تصلوا -عز وجل -إذا سكرتم لم تذكروا هللا :ٌمول لال مماتل:" 
ٌعنً: عن طاعة هللا، وعن الصبلة ألنهم منعوا عن الصبلة إذا كانوا  لال السمرلندي:" 

 .(ٙ)"سكارى. وألنه إذا سكر ال ٌعمل الطاعة وأداء الصبلة
 .(2)"ألنَّ َمن اشتؽل بهما منعاه عن ذكر هللا والصَّبلة:" لال الواحدي 
ؽالكم بهذا ٌمول: وٌصرفكم بؽلبة هذه الخمر بسكرها إٌاكم علٌكم، وباشت لال الطبري:" 

، التً فرضها علٌكم {وعن الصبلة، }المٌسر، عن ذكر هللا الذي به صبلح دنٌاكم وآخرتكم 
 .(1)"ربكم

وكذلن أٌضا ٌرٌد الشٌطان أن ٌصد المإمنٌن عن ذكر هللا وعن لال ابن عطٌة:أي:" 
 .(5)"الصبلة وٌشؽلهم عنها بشهوات، فالخمر والمٌسر والممار كله من أعظم آالته فً ذلن

كؤنه لٌل:  ،اختصاص للصبلة من بٌن الذكر {،وعن الصبلة}لوله  لال الزمخشري:" 
 .(ٔ)"وعن الصبلة خصوصا

                                                                                                                                                                      

راني غير في والطب بيهقي ،(082) الص سنن في وال برى ال ك  05541و 67211) ال

 .(60961و

 .ٖٕٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔ)
 .ٖٕٗتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .ٕٗ-ٖٕ/2تفسٌر المراؼً: (ٖ)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٔٓ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .ٙٔٗ/ٔبحر العلوم: (ٙ)
 .ٖٖٗالوجٌز: (2)
 .٘ٙ٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٕٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (5)
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: أن هذه األشٌاء تصد الملب، وٌتبعه البدن عن ذكر هللا وعن لال السعدي: ومن مفاسدها
صد، الصبلة، اللذٌن خلك لهما العبد، وبهما سعادته، فالخمر والمٌسر، ٌصدانه عن ذلن أعظم 

وٌشتؽل للبه، وٌذهل لبه فً االشتؽال بهما، حتى ٌمضً علٌه مدة طوٌلة وهو ال ٌدري أٌن 
 .(ٕ)"هو

وأما صد الخمر والمٌسر عن ذكر هللا وعن الصبلة )وهما مفسدتهما الدٌنٌة(  لال المراؼً:"
ة من فذلن أظهر من كونهما مثارا للعداوة والبؽضاء )وهما مفسدتهما االجتماعٌة( ألن كل سكر

سكرات الخمر، وكل مرة من لعب الممار تصد السكران والبلعب وتصرفه عن ذكر هللا الذي 
هو روح الدٌن، وعن الصبلة وهى عماد الدٌن، إذ السكران ال عمل له ٌذكر به آالء هللا وآٌاته، 

ل وٌثنى علٌه بؤسمابه وصفاته، أو ٌمٌم الصبلة التً هى ذكر هللا، ولو ذكر السكران ربه وحاو
الصبلة لم تصح له، وكذلن الممامر تتوجه جمٌع لواه العملٌة إلى اللعب الذي ٌرجو منه الربح 
وٌخشى الخسارة، فبل ٌتوجه همه إلى ذكر هللا وال ٌتذكر أولات الصبلة وما ٌجب علٌه من 

 المحافظة علٌها.
ل ما ولد دلت المشاهدة على أن الممار أكثر األعمال التً تشؽل الملب وتصرفه عن ك

سواه، بل ٌحدث الحرٌك فى دار الممامر أو تحل المصاٌب باألهل والولد وٌستؽاث به فبل ٌؽٌث 
إلى أن الممامر إذا تذكر الصبلة وترن اللعب ألجلها  بل ٌمضى فى لعبه، والنوادر فى ذلن كثٌرة

كران فإنه ال ٌإدى منها إال الحركات بدون أدنى تدبر أو خشوع، لكنه على كل حال ٌفضل الس
 إذ أنه ال ٌكاد ٌضبط أفعال الصبلة.

لم ٌكن  واللعب بالشطرنج أو بالنرد إذا كان على مال دخل فى المٌسر وكان حراما، وإذا
كذلن فبل وجه للمول بتحرٌمه إال إذا تحمك كونه رجسا من عمل الشٌطان مولعا فى العداوة 

المكثرٌن اللعب أو ممن ٌداومون علٌه، والبؽضاء صادا عن ذكر هللا وعن الصبلة بؤن كان من 
 .(ٖ)"والشافعً كرهه لما فٌه من إضاعة الولت ببل فابدة

 .(ٗ)"فانتهوا عن ذلن ، أي:"[5ٔ}فََهْل أَْنتُْم ُمْنتَُهوَن{ ]المابدة : لوله تعالى:
 .(٘)"ٌعنً: انتهوا عن شربها لال السمرلندي:" 
 .(ٙ)"لالوا: انتهٌنا ،استفهاٌم بمعنى األمر: لال الواحدي 

التحضٌض على االنتهاء والتفدٌد على ترن {، فهل أنتم منتهون}ومعنى  لال الزجاج:"
 .(2)"االنتهاء

من كان  :-ملسو هيلع هللا ىلص-فمال رسول هللا  ،لد انتهٌنا ٌا ربنا :لالوا ،فهذا وعٌد التحرٌم لال سعٌد:"
 .(1)"عنده شًء فبل ٌبعها وال ٌشربها

 .(5)"لالوا انتهٌنا ٌا ربنا ،فهذا وعٌد بعد النهً والتحرٌم - ل:"لال ممات 
ٌمول: فهل أنتم منتهون عن شرب هذه، والمٌاسرة بهذا، وعاملون بما  لال الطبري:" 

أمركم به ربُّكم من أداء ما فَرض علٌكم من الصبلة ألولاتها، ولزوم ذكره الذي به نُْجح طلباتكم 
 .(ٓٔ)"فً عاجل دنٌاكم وآخرتكم؟

"وهذا تهدٌد وترهٌب لال ابن كثٌر:" 
(ٔٔ)

. 
                                                                                                                                                                      

 .2٘ٙ/ٔالكشاؾ: (ٔ)
 .ٖٕٗتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .ٕ٘-ٕٗ/2تفسٌر المراؼً: (ٖ)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٙٔٗ/ٔبحر العلوم: (٘)
 .ٖٖٗالوجٌز: (ٙ)
 .5ٕٕ/ٔمعانً المرآن: (2)
 .ٕٔٓٔ/ٗ(:ص22ٓٙأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .ٔٓ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .ٙٙ٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .25ٔ/ٖحكاه عنه ابن كثٌر: (ٔٔ)
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 .(ٔ)"انتهوا :وعٌد فً ضمن التولٌؾ زابد على معنى لال ابن عطٌة:" 
 .(ٕ)"نهاٌة الردع والزجر {،فهل أنتم منتهون}ولوله:  لال الراؼب:" 
هذا أمر باالنتهاء جاء بؤسلوب االستفهام وكان ذلن ؼاٌة فى الببلؼة،  لال المراؼً:" 

فكؤنه لٌل: لد تلى علٌكم ما فٌها من أنواع الصوارؾ والموانع فهل أنتم مع كل هذا منتهون؟ أو 
 .(ٖ)"أنتم على ما كنتم علٌه كؤن لم توعظوا ولم تزجروا

، اللهم بٌن لنا فً الخمر :لال عمر بن الخطاب"عن عمرو بن شرحبٌل لال: عن  
إنما الخمر } :فنزلت ،فمال: اللهم بٌن لنا فً الخمر {،فٌها إثم كبٌر ومنافع للناس} :فنزلت

لال  {،فهل أنتم منتهون} -حتى بلػ {،والمٌسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشٌطان
 .(ٗ)"عمر: انتهٌنا، إنها تذهب المال وتذهب العمل

بٌنما نحن لعود على شراٍب لنا، ]ونحن على َرْملة، ونحن "بٌه لال: عن ابن برٌدة، عن أ 
ثبلثة أو أربعة، وعندنا باِطٌةٌ لنا[ ، ونحن نشرب الخمر ِحبل إذ لمت حتى آتً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

 ٌا أٌها الذٌن آمنوا إنما الخمر والمٌسر واألنصاُب واألزالم}فؤسلم علٌه، ولد نزل تحرٌم الخمر:
، فجبت إلى أصحابً فمرأتها {فهل أنتم منتهون}، إلى آخر اآلٌتٌن،{رجٌس من عمل الشٌطان

؟ لال: وبعض الموم شربته فً ٌده، لد شرب بعًضا وبمً {فهل أنتم منتهون}علٌهم إلى لوله:
بعٌض فً اإلناء، فمال باإلناء تحت شفته العلٌا كما ٌفعل الحّجام. ثم صبوا ما فً باطٌهتهم، 

 .(٘)"فمالوا: انتهٌنا ربّنا! انتهٌنا ربَّنا!
فكل لهو دعا للٌله إلى كثٌر، وأولع العداوة والبؽضاء بٌن العاكفٌن علٌه،  لال المرطبً:" 

 وصد عن ذكر هللا وعن الصبلة فهو كشرب الخمر، وأوجب أن ٌكون حراما مثله. 
ولٌس فً اللعب فإن لٌل: إن شرب الخمر ٌورث السكر فبل ٌمدر معه على الصبلة 

  .بالنرد والشطرنج هذا المعنى
لٌل له: لد جمع هللا تعالى بٌن الخمر والمٌسر فً التحرٌم، ووصفهما جمٌعا بؤنهما 
ٌولعان العداوة والبؽضاء بٌن الناس. وٌصدان عن ذكر هللا وعن الصبلة، ومعلوم أن الخمر إن 

فً ذلن ٌمنع من التسوٌة بٌنهما فً  أسكرت فالمٌسر ال ٌسكر، ثم لم ٌكن عند هللا افترالهما
 التحرٌم ألجل ما اشتركا فٌه من المعانً. 

وأٌضا فإن للٌل الخمر ال ٌسكر كما أن اللعب بالنرد والشطرنج ال ٌسكر ثم كان حراما 
 مثل الكثٌر، فبل ٌنكر أن ٌكون اللعب بالنرد والشطرنج حراما مثل الخمر وإن كان ال ٌسكر.

لعب ٌورث الؽفلة، فتموم تلن الؽفلة المستولٌة على الملب مكان وأٌضا فإن ابتداء ال
السكر، فإن كانت الخمر إنما حرمت ألنها تسكر فتصد باإلسكار عن الصبلة، فلٌحرم اللعب 

 .(ٙ)"بالنرد والشطرنج ألنه ٌؽفل وٌلهً فٌصد بذلن عن الصبلة
له من أهل فؤي معصٌة أعظم وألبح من معصٌة تدنس صاحبها، وتجعلال السعدي: 

الخبث، وتولعه فً أعمال الشٌطان وشباكه، فٌنماد له كما تنماد البهٌمة الذلٌلة لراعٌها، وتحول 
بٌن العبد وبٌن فبلحه، وتولع العداوة والبؽضاء بٌن المإمنٌن، وتصد عن ذكر هللا وعن الصبلة؟  

ٌمة النهً عنها، ولهذا عرض تعالى على العمول السل، فهل فوق هذه المفاسد شًء أكبر منها؟
انزجر عنها  -إذا نظر إلى بعض تلن المفاسد-عرضا بموله: }فهل أنتم منتهون{ ألن العالل 

 .(2)"وكفت نفسه، ولم ٌحتج إلى وعظ كثٌر وال زجر بلٌػ
 الفوابد:

                                                           
 .ٖٕٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔ)
 .1ٖٗ/٘تفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٕ)
 .ٕ٘/2تفسٌر المراؼً: (ٖ)
 .ٕٓٓٔ/ٗ(:ص2ٙ5ٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .2ٕ٘/ٓٔ(:صٖٕٕ٘ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .5ٕٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .ٖٕٗتفسٌر السعدي: (2)
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؛ ِلمَْوِله-ٔ كر ِمن بٌن ِذكِر هللاِ عزَّ وجلَّ ِ َوٌَُصدَُّكْم  :}فضٌلةُ الصَّبلةِ لتَخصٌِصها بالذِّ َعْن ِذْكِر َّللاَّ
بَلةِ   . ، وهذا ٌدلُّ على َشَرفِها وفَضِلها على ؼٌِرها{َْوَعِن الصَّ

ِ َوَعِن  :}أنَّ َكلَّ ما صدَّ عن ِذكِر هللا فهو ِمن أوامِر الشٌَّطاِن؛ ِلمَْوِله -ٕ َوٌَُصدَُّكْم َعْن ِذْكِر َّللاَّ
بَلةِ  اللِّسان والجوارحِ، فكلُّ ما صدَّن عن ِذكِر هللاِ ، وِذكُر هللا تبارن وتعالى ٌكوُن بالملِب و{الصَّ

 .من هذه األشٌاِء، فهو من أواِمر الشٌطاِن وإراداتِه
أنَّ كلَّ ما ولَع فً للبن ِمن التثالُل عن الصَّبلة، فاعلْم أنَّه من الشٌَّطاِن، ومراِد الشٌطان؛  -ٖ

ِ َوَعِن الصَّ  :}ِلمَْوِله  {. بَلةِ َوٌَُصدَُّكْم َعْن ِذْكِر َّللاَّ
ٌَْطانُ :}إثباُت اإلرادةِ للشٌَّطاِن؛ ِلمَْوِله-ٗ َوإِْذ لُْلنَا ِلْلَمبَلبَِكِة اْسُجُدوا :}، وهللا تعالى ٌمول{إِنََّما ٌُِرٌُد الشَّ

 . ، ولد جاَدَل ربَّه عن إرادةٍ [ٖٗالبمرة: {]آِلَدَم فََسَجُدوا إاِلَّ إِْبِلٌسَ 
ا كانِت العداوةُ لد تزوُل أ-٘ ا إذا استحَكم تعسَّر، أو تَعذَّر زوالُه، لَمَّ سبابُها، ذَكر ما ٌَنَشؤُ عنها ممَّ

ٌِْسرِ  :}فمال أي: فً تعاطٌهما؛ ألنَّ الَخْمَر تُزٌل العَْمَل، فٌزول المانُع  {،َواْلبَْؽَضاَء فًِ اْلَخْمِر َواْلَم
روٍب طوٌلٍة، وأموٍر َمهولة، من إظهاِر الكاِمِن من الضَّؽابن والمحاَسدة، فربَّما أدَّى ذلن إلى ح

 . والمٌِسُر ٌُذِهُب الماَل، فٌُوِجُب ذلن الحمَد على َمن َسلَبه مالَه، ونؽَّص علٌه أحوالَه
ٌِْسِر  :}فً لوِله تعالى-ٙ ٌْنَُكُم اْلعََداَوةَ َواْلبَْؽَضاَء فًِ اْلَخْمِر َواْلَم ٌَْطاُن أَْن ٌُولَِع بَ إِنََّما ٌُِرٌُد الشَّ

بَلةِ  ِ َوَعِن الصَّ التصرِت اآلٌةُ على تبٌٌِن مفاِسِد ُشْرِب الخمِر وتعاطً  {، َوٌَُصدَُّكْم َعْن ِذْكِر َّللاَّ
المٌِسر، دون تَْبٌٌِن ما فً ِعباَدةِ األنصاِب واالستمساِم باألزالِم من الفَساِد؛ وذلن ألنَّ إلبلعَ 

ر لَبَل هذه اآلٌِة ِمن ِحٌن الدُّخوِل فً اإلسبلِم؛ ألنَّهما من مآثِر َعمابِد  المسلمٌَن عنهما لد تَمرَّ
ًَّ عنهما بِخبلِؾ الَخْمر والمٌِسِر؛ فإنَّ ما  رِن، وألنَّه لٌس فً النُّفوِس ما ٌُدافُِع الوازَع الشرع الّشِ

؛ فلذلن أكَّ  ًَّ ًَ فٌهما من اللَّذَّات التً تُزِجً بالنُّفوِس إلى تَعاطٌهما لد ٌُدافِع الوزاَع الشرع د النه
ًَ عن األنصاِب واألزالمِ  ا أكَّد النه  . عنهما أشدَّ ممَّ

الحضُّ على تْرِن هذه الخبابِث، واإللبلعِ عنها؛ ألنَّ  {،فََهْل أَْنتُْم ُمْنتَُهونَ  :}فً لوِله تعالى-2
كثٌٍر، وال  العالَِل إذا نَظر إلى بعِض تِلن المفاسِد انزَجر عنها وكفَّْت نْفُسه، ولم ٌَحتَْج إلى وْعظٍ 

   ٖٗ( .زجٍر بلٌػٍ 

، لال نهى عن التفرق وبٌن عوالبه الوخٌمة على الفرد والمجتمع واألمة بؤسرهاوفً اآلٌة ال-1
ٌْنَُكُم اْلعََداَوةَ  تعالى: } ٌَْطاُن أَْن ٌُولَِع بَ لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "المسلم أخو المسلم ال و {،إِنََّما ٌُِرٌُد الشَّ

من  ٌحسب امرئ -وٌشٌر إلى صدره-ٌظلمه وال ٌخذله وال ٌحمره، التموى ههنا، التموى ههنا
 .(ٔ)"الشر أن ٌحمر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله

  .(ٕ)وٌمول علٌه الصبلة والسبلم: "المإمن للمإمن كالبنٌان ٌشد بعضه بعضاً"
: "أال أدلن على تجارة؟ " لال: -رضً هللا عنه-أٌوب ولال علٌه الصبلة والسبلم ألبً 

بلى ٌا رسول هللا. لال: "تسعى فً اإلصبلح بٌن الناس إذا تفاسدوا، وتمارب بٌنهم إذا 
 .(ٖ)تباعدوا"

                                                           
رجه(ٔ) بخاري أخ تاب/  ال اب/  األدب ك نهى ما ب تحاسد عن ي تدابر ال لم وال تاب/  ومس  ك

بر اب/ والصلة ال تحاسد تحريم ب تباغض ال  .وال

رجه.(ٕ) بخاري أخ تاب/ ال اب/ األدب ك عاون ب نين ت مؤم هم ال عض ، ب ًا لم بعض تاب/ ومس  ك

بر اب/  والصلة ال راحم ب نين ت مؤم اطفهم ال ع  .وت

رجه(ٖ) بخاري أخ تاب/  ال راه ك اب/  اإلك ين ب م رجل ي به ال اح وه إنه: لص اف إذا أخ  خ

ه قتل علي لم نحوه، أو ال تاب/ ومس بر ك اب/ والصلة ال ظلم تحريم ب  .ال
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المإمنٌن بالتحاب والتآلؾ ومحبة الخٌر والتعاون على البر  -ملسو هيلع هللا ىلص-وفً ممابلة أمر النبً  
والتموى وفعل األسباب التً تموي ذلن وتنمٌة فً ممابلة ذلن نهى النبً ملسو هيلع هللا ىلص عن كل ما ٌوجب 
تفرق المسلمٌن وتباعدهم وذلن لما فً التفرق والبؽضاء من المفاسد العظٌمة فالتفرق هو لرة 

أهل اإلسبلم أن ٌجتمعوا ، واإلنس، ألن شٌاطٌن اإلنس والجن ال ٌودون منعٌن شٌاطٌن الجن 
على شًء فهم ٌرٌدون أن ٌتفرلوا ألنهم ٌعلمون أن التفرق تفتت للموة التً تحصل بااللتزام 

 واالتجاه إلى هللا عز وجل.
 بوجوه من التؤكٌد:فً هذه اآلٌة والتً لبلها ولد أكد هللا تحرٌم الخمر والمٌسر  -5

 أنه سماهما رجسا، والرجس كلمة تدل على منتهى ما ٌكون من المبح والخبث، ومن ثم أحدها:
 .ذما لها وتمرٌرا إلثم شاربها، (ٔ)«الخمر أم الخبابث»:-ملسو هيلع هللا ىلص-لال 

أنه لرنها باألنصاب واألزالم التً هى من أعمال الوثنٌة وخرافات الشرن، ولد روى  والثانً:
 .(ٕ)«مدمن الخمر كعابد وثن»:أبى هرٌرة لوله ملسو هيلع هللا ىلص ابن ماجه عن 

 أنه جعلهما من عمل الشٌطان، لما ٌنشؤ عنهما من الشرور والطؽٌان وسخط الرحمن. والثالث:
 أنه جعل اجتنابهما سبٌبل للفبلح والفوز بالنجاة. والرابع:

المفاسد الدنٌوٌة التً تولد كثٌرا  أنه جعلهما مثارا للعداوة والبؽضاء، وهما من ألبحوالخامس:
 من المعاصً فى األموال واألعراض واألنفس.

أنهما جعبل صادٌن عن ذكر هللا وعن الصبلة، وهما روح الدٌن وعماده وزاده  والسادس:
 وعتاده.

 بٌان أضرار الخمر، والمٌسر:-5
 أوَّل: أضرار الخمر:

ؤما ضرر الخمر فً العمل فهو مسلم عند الناس، ولٌس ضرره فٌه خاصا بما ٌكون من ف
فساد التصور واإلدران عند السكر؛ بل السكر ٌضعؾ الموة العاللة، وكثٌرا ما ٌنتهً بالجنون، 

الفلوا لً نصؾ الحانات أضمن لكم االستؽناء "وألحد أطباء ألمانٌا كلمة اشتهرت كاألمثال وهً 
 .(ٖ)"والسجون –التكاٌا  -مستشفٌات والبٌمارستانات والمبلجا عن نصؾ ال

ولد لال األطباء: إن المسكر ال ٌتحول إلى دم كما تتحول سابر األؼذٌة بعد الهضم، بل 
ٌبمى على حاله، فٌزاحم الدم فً مجارٌه فتسرع حركة الدم، وتختل موازنة الجسم، وتتعطل 

 الطبٌعً المعتدل. وظابؾ األعضاء أو تضعؾ، وتخرج عن وضعها
فمن تؤثٌره فً اللسان إضعاؾ حاسة الذوق، وفً الحلك االلتهاب، وفً المعدة ترشٌح  -

 العصارة الفاعلة فً الهضم حتى ٌؽلظ نسٌجها وتضعؾ حركتها، ولد ٌحدث فٌها احتمانا
والتهابا، وفً األمعاء التمرح، وفً الكبد تمدٌده وتولٌد الشحم الذي ٌضعؾ عمله، وكل 

 تعلك بما ٌسمونه الجهاز الهضمً.هذا ٌ
ومن تؤثٌره فً الدم أنه بممازجته له ٌعوق دورته ولد ٌولفها أحٌانا فٌموت السكور  -

فجؤة، وٌضعؾ مرونة الشراٌٌن فتتمدد وتؽلظ حتى تنسد أحٌانا فٌفسد الدم، ولو فً 
 بعض األعضاء، فتكون الؽنؽرٌنا التً تمضً بمطع العضو الذي تظهر فٌه لببل ٌسري

 الفساد إلى الجسد كله فٌكون هالكا، وتصلب الشراٌٌن ٌسرع الشٌخوخة والهرم.
 ومن تؤثٌره فً جهاز التنفس إضعاؾ مرونة الحنجرة، وتهٌٌج شعب التنفس، -

وأهون ضرر ذلن بحة الصوت والسعال، وأعظمها تدرن الربة؛ أي: السل الفاتن بالشبان 
 والماطع لجمٌع لذات اإلنسان.

                                                           
نسائي رواه(ٔ) تاب في ال شربة ك اب األ  .44 ب

، وصححه األلبانى. ٕٔ/ ٘، والبٌهمً فً "شعب اإلٌمان" ٘ٔ٘/ ٖ، 5ٕٔ/ ٔأخرجه البخاري فً تارٌخه (ٕ)
 .2ٖ2٘برلم  ٕ٘ٓ/ ٘انظر: "صحٌح الجامع الصؽٌر" 

 .ٕٓٙ/ٕانظر: تفسٌر المنار: (ٖ)
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ً المجموع العصبً فهو الذي ٌولد الجنون وٌهلن النسل، فولد السكور ال وأما تؤثٌره ف -
ٌكون نجٌبا، وولد ولده ٌكون شرا من ولده وأضعؾ بدنا وعمبل، ولد ٌإدي تسلسل هذا 
الضعؾ إلى انمطاع النسل ألبتة، وال سٌما إذا جرى األبناء على طرٌك اآلباء كما هو 

 الؽالب.
لوع النزاع والخصام بٌن السكارى بعضهم مع ومن مضرات الخمر فً التعامل و -

بعض، وبٌنهم وبٌن من ٌعاشرهم وٌعاملهم، تثٌر ذلن أدنى بادرة من أحدهم، فٌوؼلون 
فٌه حتى ٌكون عداوة وبؽضاء. وهذه العلة فً التحرٌم من أكبر العلل فً نظر الدٌن؛ 

بٌنكم العداوة إنما ٌرٌد الشٌطان أن ٌولع }ولذلن ورد بها النص فً سورة المابدة: 
 [.5ٔ: ٘] {والبؽضاء فً الخمر والمٌسر

ومنها إفشاء السر، وهو ضرر ٌتولد منه مضرات كثٌرة، وال سٌما إذا كان السر ٌتعلك  -
 بالحكومة وسٌاسة الدولة ومصالحها العسكرٌة، وعلٌها ٌعتمد الجواسٌس.

وكبلمه وحركاته ومنها الخسة والمهانة فً أعٌن الناس؛ فإن السكران ٌكون فً هٌبته  -
بحٌث ٌضحن منه وٌستخؾ به كل من ٌراه، حتى الصبٌان؛ ألنه ٌكون ألل منهم عمبل، 
وأبعد عن التوازن فً حركاته وأعماله، والضبط فً أفكاره وألواله، وٌنملون عن 
السكارى من النوادر الؽرٌبة ما ٌكفً فً ردع من له شرؾ وعمل عن الخمر، فٌراجع 

محاضرة، ومما ذكر عن المحدثٌن: أن ابن أبً الدنٌا مر ذلن فً كتب األدب وال
بسكران وهو ٌبول فً ٌده وٌمسح به وجهه كهٌبة المتوضا، وٌمول: الحمد هلل الذي 
جعل اإلسبلم نورا والماء طهورا، وعرض بعضهم شرب الخمر على أحد فصحاء 

  ل من؟المجانٌن فمال له المجنون: أنت تشرب لتكون مثلً، فؤنا أشرب ألكون مث
ومنها أن جرٌمة السكر تؽري بجمٌع الجرابم التً تعرض للسكران وتجرئ علٌها، وال  -

سٌما الزنا والمتل، وبلؽنً أن جمٌع الذٌن ٌختلفون إلى مواخٌر الزنا ال ٌذهبون إلٌها إال 
 وهم سكارى؛ ألن ؼٌر السكران تنفر نفسه من هذه الماذورات المبتذلة مهما تكن

الخمر أم الخبابث كما ورد فً الحدٌث، فهذه إشارة إلى مضراتها  خسٌسة؛ ولذلن سمٌت
 فً النفس من حٌث األخبلق واآلداب.

 :(ٔ)ومن مضراتها المالٌة أنها تستهلن المال وتفنً الثروة كما لال عنترة -
 مالً وِعرِضً وافٌِر لَْم ٌَُكلَمِ                    فإذا َشِرْبُت فإنّنً ُمْستَهِلٌن 

الخمر مذهبة للثروة فً زمن من األزمنة كزماننا هذا، وال فً مكان كهذه ولم تكن 
الببلد؛ فإن أنواع الخمر كثرت فٌها، ومنها ما هو ؼالً الثمن جدا، ثم إن المتجرٌن بها كثٌرا ما 
ٌمرنون بٌنها وبٌن المٌادة إلى الزنا، وفً مصر الماهرة بٌوت للفسك تجمع بٌن الخمر والنساء 

المؽنٌات، ٌدخلها الرجال زرافات وأفذاذا، وٌتبارون ثم فً النفمة حتى لٌخسر والرالصات و
الرجل فً لٌلته المبٌن واأللوؾ. وإن الخمار الرومً الفمٌر لٌفتح فً إحدى المرى والمزارع من 
هذه الببلد حانة صؽٌرة فبل تزال تتسع بما تبتلع من ثروة األهالً وؼبلت أرضهم حتى تبتلع 

 فتكون أموالها وؼبلتها ولطنها وتجارتها فً ٌد  صاحب الحانة. المرٌة كلها،
ولد عم الببلء بالخمر هذا المطر بما ألهله من االستعداد لال الشٌخ دمحم رشٌد رضا:"

 .(ٕ)"للتملٌد حتى لٌل: إن ما ٌصرؾ فً مصر على الخمر ٌعدل ما ٌصرؾ فً فرنسا كلها
ة العبد إلى هللا تعالى أن السكران ومن مضرات الخمر فً الدٌن من حٌث روحه ووجه -

ال تتؤتى منه عبادة من العبادات وال سٌما الصبلة التً هً عماد الدٌن؛ ولذلن لال تعالى 
 .{وٌصدكم عن ذكر هللا وعن الصبلة}فً آٌة المابدة بعد ما تمدم آنفا: 

                                                           
 .51ٔ، وشرح المصابد العشر للتبرٌزي:ٖٕٗفً معلمته المشهورة، انظر: شرح المعلمات السبع للزوزنً:  (ٔ)
 .ٕٔٙ/ٕتفسٌر المنبلار: (ٕ)
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ر فً الخمر كبٌرا، ولد ٌشتبه بعض المبتلٌن بشرب الخم ضررفهذا شًء من البٌان لكون 
بعض تلن المضرات الصحٌة، أو ٌتوهمون أنه ٌسهل علٌهم التولً منها، وهٌهات هٌهات لما 

زمنا طوٌبل  -الذي ٌسمى الكحول أو الؽول  -ٌتوهمون؛ فإن المزاج الذي ٌتحمل سم الخمر 
بحٌث ٌؽتر الناس بحسن صحة صاحبه للٌل فً الناس، ولكن هإالء المبتلٌن ٌمٌسون على النادر 

ن األصل الؽالب، وهو أنه ال ٌكاد ٌسلم مدمن السكر من ضرره فً جسمه أو عمله وٌجهلو
ومداركه أو ولده وذرٌته، بل تجتمع كلها فً الؽالب. وأما المضرات المعنوٌة فٌمل فً معتادي 

 السكر من ٌحفل بها، على أن منهم من ٌرى أنه ٌسهل علٌه تجنبها.
 ثانٌا:أضرار المٌسر:

 :المٌسر أضراروأما كون 
فمد جاء فٌه ما جاء فً الخمر من كونه ٌورث العداوة والبؽضاء، وٌصد عن ذكر هللا   -

جمٌع أنواع الممار المعروفة فً  وعن الصبلة، وهذا ظاهر فً مٌسر العرب، وفً
فإنه على كونه مٌسرا ال شن فٌه ال ٌظهر جمٌع  "الٌانصٌب"عصرنا إال ما ٌسمونه 
 .(ٔ)مفاسده فً بعض أنواعه

                                                           
هو عبارة عن مال كثٌر تجمعه بعض الحكومات أو الجمعٌات أو : مٌسر الٌانصٌب(ٔ)

كبٌرا كعشرة  مثبل تجعل جزءا -جنٌه  -الشركات من ألوؾ من الناس كمابة ألؾ دٌنار 

آالؾ منه لعدد للٌل من دافعً المال كمابة مثبل ٌمسم بٌنهم بطرٌمة المٌسر وتؤخذ هً البالً؛ 

ذلن بؤن تطبع أورالا صؽٌرة كؤنواط المصارؾ المالٌة )بنن نوت( تسمى أوراق 

)الٌانصٌب( تجعل ثمن كل واحدة منها دٌنارا واحدا مثبل ٌطبع علٌها، وتجعل العشرة 

تً تعطً ربحا لمشتري هذه األوراق مابة سهم أو نصٌب تعرؾ باألرلام العددٌة آآلالؾ ال

وٌطبع على الورلة المشتراة عددها وما تربحه كل واحدة من  -جمع نمرة  -وتسمى النمر 

العشر األوابل منها، وتجعل بالٌها للتسعٌن البالٌة من المابة بالتساوي بترتٌب كترتٌب أزالم 

ب، ذلن بؤنهم ٌتخذون لطعا صؽٌرة من المعدن ٌنمش فً كل واحدة المٌسر ٌسمونه السح

منها عدد من أرلام الحساب ٌسمونه نمرة من واحدة إلى مابة ألؾ إذا كان المبٌع من 

األوراق مابة ألؾ، وٌضعونها فً وعاء من المعدن كروي الشكل كخرٌطة األزالم )المداح( 

ة خرج منها نمرة من تلن النمر، فإذا كان ٌوم التً بٌناها آنفا، فٌها ثمبة كلما أدٌرت مر

السحب أدٌرت بعدد األرلام الرابحة فما خرج منها أوال سمً النمرة األولى مهما ٌكن 

عددها، وهً التً ٌعطى حاملها النصٌب األكبر من الربح كالمدح المعلى عند العرب، وما 

الذي ٌلً األول، حتى إذا ما خرج منها ثانٌا سمً النمرة الثانٌة، وٌعطى حاملها النصٌب 

 انتهى عدد النمر الرابحة ولؾ السحب عنده وكان البالً خاسرا.

وأما كون هذا النوع ال ٌظهر فٌه ما فً سابر األنواع من ضرر العداوة والبؽضاء والصد عن 

 ذكر هللا وعن الصبلة؛ فؤلن دافعً المال فٌه ال ٌجتمعون عند السحب

ألطار بعٌدة عن موضعه، وال ٌعملون له عمبل آخر فٌشؽلهم ولد ٌكونون فً ببلد أو 

عن الصبلة أو ذكر هللا تعالى كممار الموابد المشهورة، وال ٌعرؾ الخاسر منهم فردا أو أفرادا 

أكلوا ماله فٌبؽضهم وٌعادٌهم كمٌسر العرب ولمار الموابد ونحوه، وكثٌرا ما ٌجعل )الٌانصٌب( 

ت والمدارس الخٌرٌة وإعانة الفمراء، أو مصلحة دولٌة وال لمصلحة عامة كإنشاء المستشفٌا

سٌما اإلعانات الحربٌة، والحكومات التً تحرم الممار تبٌح )الٌانصٌب( الخاص باألعمال 

الخٌرٌة العامة أو الدولٌة. ولكن فٌه مضار الممار األخرى، وأظهرها أنه طرٌك ألكل أموال 
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إفساد التربٌة بتعوٌد النفس الكسل وانتظار الرزق من األسباب  :ومن مضرات المٌسر  -
الوهمٌة، وإضعاؾ الموة العملٌة، بترن األعمال المفٌدة فً طرق الكسب الطبٌعٌة، 

 .(ٔ)وإهمال الٌاسرٌن )الممامرٌن( للزراعة والصناعة والتجارة التً هً أركان العمران
ٌب البٌوت فجؤة باالنتمال من الؽنى إلى الفمر فً ساعة تخر -وهو أشهرها  -ومنها  -

واحدة، فكم من عشٌرة كبٌرة نشؤت فً الؽنى والعز، وانحصرت ثروتها فً رجل 
أضاعها علٌها فً لٌلة واحدة فؤصبحت ؼنٌة وأمست فمٌرة ال لدرة لها على أن تعٌش 

 .(ٕ) على ما تعودت من السعة وال ما دون ذلن
 

 المرآن
ٌْتُْم فَاْعلَُموا أَنهَما َعلَى َرُسوِلنَا اْلبَََلغُ  ُسوَل َواْحَذُروا فَِإْن تََوله َ َوأَِطٌعُوا الره اْلُمبٌُِن  }َوأَِطٌعُوا َّللاه

 [9ٕ({ ]المائدة : 9ٕ)
 التفسٌر:
تركون، واتموا هللا طاعة هللا وطاعة رسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فً كل ما تفعلون وت -أٌها المسلمون-وامتثلوا 

ورالبوه فً ذلن، فإن أعرضتم عن االمتثال فعملتم ما نهٌتم عنه، فاعلموا أنما على رسولنا دمحم 
 ملسو هيلع هللا ىلص الببلغ المبٌن.

ُسوَل{ ]المابدة : لوله تعالى:  َ َوأَِطٌعُوا الرَّ أٌها -وامتثلوا  ، أي:"[5ٕ}َوأَِطٌعُوا َّللاَّ
 .(ٖ)"طاعة هللا وطاعة رسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فً كل ما تفعلون وتتركون -المسلمون

 .(ٗ)"فً تحرٌم الخمر والمٌسر واألنصاب واألزالم :ٌعنً لال سعٌد بن جبٌر:" 
 .(٘)"فٌما أمرا به لال البٌضاوي:أي:" 
لما حرم الخمر، وأمر باالجتناب عنها؛ ندبهم إلى طاعة هللا والرسول،  لال السمعانً:" 

 .(ٙ)"والتولً
 .(2)" فً ذكر الرسول تؤكٌدا {،أطٌعوا}وكرر  :"عطٌةلال ابن  

تؤكٌد للتحرٌم،  {وأطٌعوا هللا وأطٌعوا الرسول واحذروا}لوله تعالى:  لال المرطبً:"
لما كان  {،وأطٌعوا هللا}وتشدٌد فً الوعٌد، وامتثال لؤلمر، وكؾ عن المنهً عنه، وحسن عطؾ

 .(1)"فً ذكر الرسول تؤكٌدا {،وأطٌعوا}وكرر ،انتهوا :فً الكبلم المتمدم معنى
أي أطٌعوا هللا تعالى فٌما أمركم به من اجتناب الخمر  لال الشٌخ دمحم رشٌد رضا:" 

واألزالم أو أشد اجتنابا فً كل شًء، أطٌعوا  والمٌسر وؼٌرهما، كما تجتنبون األنصاب
 .(ٕ)"(ٔ)الرسول فٌما بٌنه لكم مما نزله هللا علٌكم، ومنه لوله: " كل مسكر خمر وكل خمر حرام"

                                                                                                                                                                      

عٌن أو منفعة، هذا محرم بنص المرآن كما تمدم فً الناس بالباطل؛ أي: بؽٌر عوض حمٌمً من 

محله، ولد ٌمال: إن المال الذي ٌبنى به مستشفى لمعالجة المرضى أو مدرسة لتعلٌم أوالد 

لتربٌة اللمطاء ال ٌظهر فٌه معنى أكل أموال الناس بالباطل إال فً آخذي ربح  الفمراء أو ملجؤ

ٌة أو حكومة، وهو على كل حال لٌس فٌه عداوة النمر الرابحة دون آخذي بمٌة المال من جمع

وال بؽضاء ألحد معٌن كالذي كان ٌؽرم ثمن الجزور عند العرب، ولٌس فٌه صد عن ذكر هللا 

 [.ٕٗٙ-ٖٕٙ/ٕ]انظر: تفسٌر المنار:وعن الصبلة.

 .ٖٕٙ/ٕانظر: تفسٌر المنار: (ٔ)
 .ٕٗٙ--ٕٓٙ/ٕانظر: تفسٌر المنار: (ٕ)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٔٓٔ/ٗ(:ص22ٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕٗٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (٘)
 .ٗٙ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٙ)
 .ٖٕٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (2)
 .5ٖٕ/ٙتفسٌر المرطبً: (1)
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 .(ٖ)"واتموا هللا ورالبوه فً ذلن ، أي:"[5ٕ }َواْحَذُروا { ]المابدة :لوله تعالى:
 .(ٗ)"المحارم والمناهً لال الواحدي، والبؽوي:أي:" 
 .(٘)"واحذروا ما نهٌا عنه أو مخالفتهما لال البٌضاوي:أي:" 
مخالفتهما فً ذلن فٌدخل فٌه مخالفة أمرهما ونهٌهما فً الخمر  :أي لال أبو السعود:" 

 .(ٙ)"والمٌسر دخوال أولٌا
وكونوا حذرٌن خاشٌن، ألنهم إذا حذروا دعاهم الحذر إلى اتماء  لال الزمخشري:اي:" 

كل سٌبة وعمل كل حسنة. وٌجوز أن ٌراد: واحذروا ما علٌكم فً الخمر والمٌسر، أو فً ترن 
 .(2)"طاعة هللا والرسول

ا من أي احذروا عصٌانهما أو ما ٌصٌبكم إذا خالفتم أمرهم لال الشٌخ دمحم رشٌد رضا:" 
}  فتنة الدنٌا وعذاب اآلخرة، فإنه حرام علٌكم إال ما ٌضركم فً دنٌاكم وآخرتكم، لال تعالى:

 .(1)"[ٖٙفَْلٌَْحَذِر الَِّذٌَن ٌَُخاِلفُوَن َعْن أَْمِرِه أَْن تُِصٌبَُهْم فِتْنَةٌ أَْو ٌُِصٌبَُهْم َعَذاٌب أَِلٌم{ ]النور : 
ٌْتُْم{ لوله تعالى:  فإن أعرضتم عن االمتثال فعملتم ما نهٌتم  ، أي:"[5ٕ]المابدة : }فَإِْن تََولَّ

 .(5)"عنه
 .(ٓٔ)"عن الطَّاعةلال الواحدي:أي:" 
 .(ٔٔ)"أي فإن تولٌتم وأعرضتم عن الطاعة لال الشٌخ دمحم رشٌد رضا:" 
 .(ٕٔ)"أعرضتم عن طاعتها :ٌعنً لال سعٌد بن جبٌر:" 
أعرضتم عن االمتثال بما أمرتم به من االجتناب عن الخمر  :أي لال أبو السعود:" 

 .(ٖٔ)"والمٌسر وعن طاعة هللا تعالى وطاعة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص واالحتراز عن مخالفتهما
فإن }حذر فً مخالفة األمر، وتوعد من تولى بعذاب اآلخرة، فمال: لال المرطبً:" 

 .(ٗٔ)"خالفتم :أي {،تولٌتم
فاعلموا أنما  ، أي:"[5ْٕعلَُموا أَنََّما َعلَى َرُسوِلنَا اْلببََلُغ اْلُمبٌُِن{ ]المابدة : }فَالوله تعالى: 

 .(٘ٔ)"على رسولنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص الببلغ المبٌن
 .(ٙٔ)"فلٌس علٌه إالَّ الببلغ فإن أطعتم وإالَّ استحممتم العماب لال الواحدي:أي:" 
فاعلموا أنكم لم تضروا بتولٌكم الرسول، ألن الرسول ما كلؾ إال  لال الزمخشري:اي:" 

 .(ٔ)"الببلغ المبٌن باآلٌات، وإنما ضررتم أنفسكم حٌن أعرضتم عما كلفتم

                                                                                                                                                                      
رجه(ٔ) ترمذي 9763 داود أبو أخ نسائي 1681 وال  في وأحمد( 792و 692/ 8) وال

شربة» طحاوي 6635 حبان وابن 62 «األ دارقطني( 612/ 4) وال ( 842/ 4) وال

بيهقي بغوي( 882/ 8) وال د عن طرق من 3103 وال ا  .زيد بن حم
 .٘٘/2تفسٌر المنار: (ٕ)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5ٗ/ٖ، وتفسٌر البؽوي:ٖٖ٘انظر: الوجٌز للواحدي: (ٗ)
 .ٕٗٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (٘)
 .2ٙ/ٖتفسٌر أبً السعود: (ٙ)
 .2ٙٙ/ٔالكشاؾ: (2)
 .٘٘/2تفسٌر المنار: (1)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٖٖ٘الوجٌز: (ٓٔ)
 .٘٘/2تفسٌر المنار: (ٔٔ)
 .ٕٔٓٔ/ٗ(:ص22ٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .2ٙ/ٖتفسٌر أبً السعود: (ٖٔ)
 .5ٖٕ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٗٔ)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
 .ٖٖ٘الوجٌز: (ٙٔ)
 .2ٙٙ/ٔالكشاؾ: (ٔ)
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أي فاعلموا أنكم لم تضروا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بتولٌكم، فإنما علٌه الببلغ  لال البٌضاوي:أي:" 
 .(ٔ)"ولد أدى، وإنما ضررتم به أنفسكم

فاعلموا أنما على رسولنا أن ٌبٌن لكم دٌننا وشرعنا، ولد  لال الشٌخ دمحم رشٌد رضا:" 
بلؽه وأبانه ولرن حكمه بؤحكامه وعلٌنا نحن الحساب والعماب وسترونه فً إبانه، كما لال: } 

ٌْنَا اْلِحَساُب{ ]الرعد :  ٌَْن اْلببََلغُ َوَعلَ  .(ٕ)"ألجل الجزاءوإنما الحساب ، [ٓٗفَإِنََّما َعلَ
 ،ثم حذر تعالى من مخالفة األمر وتوعد من تولى بعذاب اآلخرة لال ابن عطٌة:أي:" 

 .(ٖ)"إنما على الرسول أن ٌبلػ وعلى المرسل أن ٌعالب أو ٌثٌب بحسب ما ٌعصى أو ٌطاع :أي
أن ٌبٌن  :ٌعنً {،ٌنالببلغ المب} ، "(ٗ)"دمحما ملسو هيلع هللا ىلص :ٌعنً {،رسولنا} لال سعٌد بن جبٌر:" 

 ..(٘)"تحرٌم ذلن. فً صفة أعمال المإمنٌن وما أعد لهم فً أموالهم
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال: "كل مسكر حرام، وإن ختما على هللا أن ال ابن عمر عن عن 

الخبال؟  ٌشربه عبد فً الدنٌا إال سماه هللا تعالى ٌوم المٌامة من طٌنة الخبال، هل تدرون ما طٌنة
 .(ٙ)" لال: "عرق أهل النار"

أشهد أنً سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهو ٌمول:لعن هللا "لال: أٌضا عن عبد هللا بن عمر و
الخمر وشاربها وسالٌها وبابعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إلٌه وآكل 

 .(2)ثمنها"
ولد فعل ذلن بكما " ،}فاعلموا أنما على رسولنا الببلغ المبٌن{ لوله:لال أبو السعود: فً  

ال مزٌد علٌه وخرج عن عهدة الرسالة أي خروج ولامت علٌكم الحجة وانتهت األعذار 
وانمطعت العلل وما بمً بعذ ذلن إال العماب وفٌه من عظم التهدٌد وشدة الوعٌد ما ال ٌخفى وأما 

لم تضروا بتولٌكم الرسول ألنه ما كلؾ إال الببلغ المبٌن  ما لٌل من أن المعنى فاعلموا أنكم
باآلٌات ولد فعل وإنما ضررتم أنفسكم حٌن أعرضتم عما كلفتموه فبل ٌساعده الممام إذ ال ٌتوهم 
منهم ادعاء أنهم بتولٌهم ٌضرونه ملسو هيلع هللا ىلص حتى ٌرد علٌهم بؤنهم ال ٌضرونه وإنما ٌضرون 

 .(1)"أنفسهم
 الفوابد:

ُسول:}فً لوله تعالى-ٔ َ َوأَِطٌعُوا الرَّ بٌاُن أنَّ طاعةَ هللا وطاعةَ رسوِله واحدةٌ،  {، َ َوأَِطٌعُوا َّللاَّ
فَمن أطاَع هللا فمْد أطاَع الرسوَل، وَمن أطاع الرسوَل فمد أطاع هللاَ، وذلن شامٌل للِمٌاِم بما أَمر 

والباِطنة، الواجبِة والمستحبَِّة، المتعلِّمة بحموِق هللاُ به ورسولُه من األعمال واأللواِل، الظاهرةِ 
ا نهى هللا ورسولُه عنه كذلن  . هللاِ وحموِق َخْلِمه، واالنتهاِء عمَّ

                                                           
 .ٕٗٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٔ)
 .٘٘/2تفسٌر المنار: (ٕ)
 .ٖٕٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٖ)
 .ٕٔٓٔ/ٗ(:ص22ٖٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕٔٓٔ/ٗ(:ص22ٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
رجه(ٙ) بغوي أخ ح في ال سنة شر : ،653/  11: ال تنزيل الم ال د وفيه، 3/59ومع ملك عب  ال

، بن ، وهو قدامة عيف اديث عدة له ويشهد ض ة أح ر عن صحيح د بن جاب  هللا عب

ره ا وغي ر حديث منه د جاب ، عن م رقم مسل ة في( 2002) ب شرب ر ابن وحديث األ  عم

د لم عن رقم مس  .(3002) ب

لم خرجه(2) ربة، في مس اب األش ة ب خمر شرب من عقوب تب لم 1إذ ال ا ي رقم ... منه  ب

بغوي ،8851/  3( : 3002) ح في وال سنة شر  .5٘/ٖ، ومعالم التنزٌل:553/  11: ال

 .2ٙ/ٖتفسٌر أبً السعود: (1)
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ه، وال ٌبُلُم علٌه؛  -ٕ ًُّ صلَّى هللاُ علٌه وسلََّم ال ٌضرُّ ا ٌدعو إلٌه النب ًَ الناِس عمَّ أنَّ تولِّ
ه {َرُسوِلنَا اْلببََلغُ اْلُمبٌِنُ  فَاْعلَُموا أَنََّما َعلَى:}ِلمَْوِله ؛ ألنَّه إذا كان لٌس علٌه إالَّ الببلُغ، فإنَّه لن ٌضرَّ

ه أالَّ ٌَمبَل  ع على ذلن: أنَّ الداعٌةَ إلى هللا فً ولتِنا وفٌما لْبلَه ال ٌضرُّ تولٌِّهم وال ٌبُلم علٌه، وٌتفرَّ
َح نْفَسه بؤنَّه أدَّى الواِجَب، وأالَّ ٌحزَن بعدم لبوِلهم الناُس منه؛ ألنَّه أدَّى الواجَب، وٌَنبؽً أن ٌُفَرِّ 

سوِل صلَّى هللا علٌه وسلَّم ا  :}دعوتَه؛ ألنَّ هللا تعالى لال للرَّ ٌٍْك ِممَّ ٌِْهْم َواَل تَُن فًِ َض َواَل تَْحَزْن َعلَ
دِم لبوِلهم منه، والفرُق ، لكن ربَّما نمول: ٌحزُن لعدِم لَبوِل الشَّرٌعة، ال لع[2ٕٔالنحل: {]ٌَْمُكُرونَ 

 . بٌن هذا وهذا واضحٌ 
ِ صلَّى هللاُ علٌه وسلََّم؛ ِلمَْوِله -ٖ ًّ جوعِ إلى لوِل النب فَاْعلَُموا أَنََّما َعلَى َرُسوِلنَا اْلببََلغُ  :}وجوُب الرُّ

 .ِجبِ أن نموَم بالوا -نحن -، وأنَّه علٌه الصَّبلةُ والسَّبلُم لام بالواِجب، فعلٌنا{اْلُمبٌِنُ 
ًَّ صلَّى هللا علٌه وسلَّم ال  {فَاْعلَُموا أَنََّما َعلَى َرُسوِلنَا اْلببََلغُ اْلُمبٌِنُ :}ٌُستَفاُد ِمْن لَْوِله-ٗ أنَّ النب

  . ٌَستطٌُع أْن ٌَهِدَي أحًدا؛ ألنَّه بلََّػ الببلَغ المبٌَن، ومع ذلن حَصلِت المخالفةُ والتولًِّ
لم ٌإكد تحرٌم شًء فً المرآن مثل هذا التؤكٌد ال لرٌبا منه،  لال الشٌخ دمحم رشٌد رضا:"-٘

وحكمته شدة افتتان الناس بشرب الخمر، وكذا المٌسر، وتؤولهم كل ما ٌمكن تطرق االحتمال إلٌه 
من أحكام األدٌان التً تخالؾ أهواءهم، كما أولت الٌهود أحكام التوراة فً تحرٌم أكل أموال 

ره، وكما استحل بعض فساق المسلمٌن شرب بعض الخمور بتسمٌتها الناس بالباطل كالربا وؼٌ
بؽٌر اسمها، إذ لالوا هذا نبٌذ ال ٌسكر إال الكثٌر منه، ولد أحل ما دون المدر المسكر منه فبلن 

 وفبلن ٌمولون ذلن فٌما هو خمر ال حظ لهم من شربه إال السكر.
 تدل على تحرٌم الخمر، ألن هللا لال: بل تجرأ بعض ؼبلة الفساق على المول بؤن هذه اآلٌات ال

فانتهوا عنه، ولال  :ولم ٌمل {،فهل أنتم منتهون})فاجتنبوه( ولم ٌمل: حرمته فاتركوه، ولال: 
بعضهم: سؤلنا هل أنتم منتهون؟ فملنا: ال، ثم سكت وسكتنا وٌصدق على هإالء لوله 

وٌمكن أن ٌمال: إن هذا الؽلو للما ٌصدر  ،[ٔ٘تعالى:}اتََّخذُوا ِدٌنَُهْم لَْهًوا َولَِعبًا { ]األعراؾ : 
 .عمن كان صحٌح اإلٌمان فما لاله تعالى أبلػ من تحرٌمه مما لالوا

والطاعة كما  أما المإمنون فمد لالوا انتهٌنا ربنا ولال بعضهم: انتهٌنا أكدوا االستجابة
فكان  أكد علٌهم التحرٌم، وكان فٌهم المدمنون للخمر من عهد الجاهلٌة حتى شك علٌهم تحرٌمها،

 .(ٔ)"أشد من جمٌع التكالٌؾ الشرعٌة
 

 المرآن
ٌَْس َعلَى الهِذٌَن آَمنُوا َوَعِملُو اِلَحاِت ُجنَاٌح فٌَِما َطِعُموا إِذَا َما اتهمَْوا َوآَمنُوا َوَعِملُوا }لَ ا الصه

ُ ٌُِحبُّ اْلُمْحِسنٌَِن ) اِلَحاِت ثُمه اتهمَْوا َوآَمنُوا ثُمه اتهمَْوا َوأَْحَسنُوا َوَّللاه  [9ٖ({ ]المائدة : 9ٖالصه
 التفسٌر:

تحرٌمها إثم فً ذلن، إذا تركوها واتموا سخط هللا لٌس على المإمنٌن الذٌن شربوا الخمر لبل 
وآمنوا به، ولدَّموا األعمال الصالحة التً تدل على إٌمانهم ورؼبتهم فً رضوان هللا تعالى 
عنهم، ثم ازدادوا بذلن مرالبة هلل عز وجل وإٌمانا به، حتى أصبحوا ِمن ٌمٌنهم ٌعبدونه، وكؤنهم 

 ؽوا درجة اإلحسان حتى أصبح إٌمانهم بالؽٌب كالمشاهدة.ٌرونه. وإن هللا تعالى ٌحب الذٌن بل

اِلَحاِت ُجنَاٌح فٌَِما َطِعُموا{ ]المابدة : لوله تعالى:  ٌَْس َعلَى الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ }لَ
 .(ٕ)"لٌس على المإمنٌن الذٌن شربوا الخمر لبل تحرٌمها إثم فً ذلن ، أي:"[5ٖ

ٌعنً:  {،وآمنوا}ٌعنً: شربوا لبل تحرٌمها، إذا ما اتموا الشرن،  لال السمرلندي:أي:" 
 .(ٔ)"صدلوا بوحدانٌة هللا تعالى، والمرآن وعملوا الصالحات

                                                           
 .ٙ٘-٘٘/2تفسٌر المنار: (ٔ)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٔٗ/ٔبحر العلوم: (ٔ)
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أن المإمنٌن ال جناح علٌهم فً أى شًء طعموه من  :ٌعنى لال الزمخشري:" 
 .(ٔ)"المباحات

 ،ا كانوا محسنٌن متمٌنلبل التحرٌم، إذ :ٌعنً عن علً بن ابً طلحة: لال ابن عباس:" 
من الحرام لبل  {،لٌس على الذٌن آمنوا وعملوا الصالحات جناح فٌما طعموا: }ولال مرة أخرى
م علٌهم  .(ٕ)"أن ٌحرَّ

ٌعنً بذلن رجاال من أصحاب النبً صلى هللا علٌه  وفً رواٌة اخرى عن ابن عباس:" 
م الخمر، فلم ٌ موسلم ماتوا وهم ٌشربون الخمر لبل أن تحرَّ  .(ٖ)"كن علٌهم فٌها جناح لبَل أن تحرَّ

لٌس على الذٌن آمنوا وعملوا الصالحات جناح فٌما }فً لول هللا تعالى:" وعن مجاهد: 
 .(ٗ)"لمن كان ٌشرب الخمَر ممن لتل مع دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ببدٍر وأُحد {،طعموا

ًَّ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمالوا: إخواننا الذٌن  لال الضحان:"  مت، سؤلوا نب هذا فً شؤن الخمر حٌن حّرِ
 .(٘)"ماتوا وهم ٌشربونها؟ فؤنزل هللا تعالى ذكره هذه اآلٌة

 :سمعت شٌخا من شٌوخنا ممن لد سمع العلم ٌمول فً تفسٌر هذه اآلٌة": دالولٌلال  
 .(ٙ)"من الخمر لبل تحرٌمها {،وعملوا الصالحات جناح فٌما طعموا}
وما كان هللا :}وهذا نظٌر سإالهم عمن مات على المبلة األولى، ونزلت لال ابن عطٌة:" 

ولما كان أمر المبلة خطٌرا ومعلما من معالم الدٌن تخٌل لوم  ،[ٖٗٔ]البمرة:  {لٌضٌع إٌمانكم
ن الذم، أشفك لوم نمص من فاته، وكذلن لما حصلت الخمر والمٌسر فً هذا الحد العظٌم م

وتخٌلوا نمص من مات على هذه المذمات، فؤعلم تعالى عباده أن الذم والجناح إنما ٌلحك من 
جهة المعاصً، وأولبن الذٌن ماتوا لبل التحرٌم لم ٌعصوا فً ارتكاب محرم بعد بل كانت هذه 

« الجناح»األشٌاء مكروهة لم ٌنص علٌها بتحرٌم، والشرع هو الذي لبحها وحسن تجنبها، و 
 ،اإلثم والحرج، وهو كله الحكم الذي ٌتصؾ به فاعل المعصٌة والنسبة التً تترتب للعاصً

ذالوا فصاعدا فً رتب األكل والشرب، ولد ٌستعار للنوم وؼٌره وحمٌمته فً  :معناه {،طعموا}و
 .(2)"حاسة الذوق

فً األكل، ٌمال: طعم الطعام وشرب الشراب، لكن لد تجوز فً  "طعموا"أصل لفظةو 
 :(1)بشر بن أبً حازمذلن فٌمال: لم أطعم خبزا وال ماء وال نوما، لال 

 د ال تطعم النوم إال صٌاما            صفر الخدو  (5)نعاما بوجرة 
 .(ٔ) [5ًٕٗ{ ]البمرة : }َوَمْن لَْم ٌَْطعَْمهُ فَإِنَّهُ ِمنِّ  البمرةسورة  ولد تمدم المول فً 

                                                           
 .2ٙٙ/ٔالكشاؾ: (ٔ)
 .1ٔ٘/ٓٔ(:صٖٖٕ٘ٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .1ٔ٘/ٓٔ(:صٖٕٗ٘ٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .1ٕ٘/ٓٔ(:صٖٕ٘٘ٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .1ٕ٘/ٓٔ(:صٖٕٙ٘ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٕٕٓٔ/ٗ(:ص21ٔٙابن ابً حاتم)أخرجه  (ٙ)
 .ٖٕٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (2)
، 5ٕٙ/ٙ، وببل نسبة فً تفسٌر المرطبً:1ٖ/ٕالبٌت له فً التمهٌد لما فً الموطؤ من المعانً واالسانٌد: (1)

 .5ٖٔ/ٔوالدر المصون:

وضع: وجرة(5) ين م بصرة، مكة ب قول وال اعر ي ة هي: الش ائم ه، ال منه ص  تطعم

لسان في وروى عم ال) ال ط ماء ت ال( ال نعام الن وذلك: وق رد ال ال ماء ت  وال ال

مه له. تطع  :وقب

نو فأما النار عامر ب ة ... ب ا غدا ا لقون  .نعاما فكانو

 .5ٕٙ/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (ٔ)
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اِلَحاِت{ ]المابدة : لوله تعالى:  إذا تركوها  ، أي:"[5ٖ}إِذَا َما اتَّمَْوا َوآَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
واتموا سخط هللا وآمنوا به، ولدَّموا األعمال الصالحة التً تدل على إٌمانهم ورؼبتهم فً 

 .(ٔ)"رضوان هللا تعالى عنهم
مها، إذا كانوا  لال ابن عباس:"  ٌمول: لٌس علٌهم حرج فٌما كانوا ٌشربون لبل أن أحّرِ

 .(ٕ)"محسنٌن متمٌن
م  لال الطبري:"  ٌمول: إذا ما اتمى هللا األحٌاُء منهم فخافوه، ورالبوه فً اجتنابهم ما حرَّ

من واكتسبوا  ،علٌهم منه، وصدَّلوا هللا ورسوله فٌما أمراهم ونهٌاهم، فؤطاعوهما فً ذلن كله
 .(ٖ)"األعمال ما ٌرضاه هللا فً ذلن مما كلفهم بذلن ربُّهم

 .(ٗ)": لم ٌمربوا ما حرم علٌهم{إذا ما اتموا لال اإلمام الشافعً:"} 
 {وآمنوا}إذ ما اتموا الشرن،  ، ولٌل:الخمر والمٌسر بعد تحرٌمهما لال البؽوي:أي:" 

 .(٘)"وصدلوا
رفع الجناح عن المإمنٌن فً أى شًء طعموه من مستلذات المطاعم  لال الزمخشري:" 

وثبتوا على اإلٌمان والعمل الصالح ، ومشتهٌاتها إذا ما اتموا ما حرم علٌهم منها وآمنوا
 .(ٙ)"وازدادوه

أن ٌعودوا  {إذا ما اتموا:}سمعت شٌخا من شٌوخنا ممن لد سمع العلم ٌمول": دالولٌلال  
 .(2)"بتحرٌمها فً هذه اآلٌة {وآمنوا} ،فً شربها

 .(1)"إذا اتمٌت اجتنبت ما حرم هللا علٌن لال عمر بن الخطاب:" 
لما حرمت الخمر لالوا: كٌؾ بؤصحابنا الذٌن ماتوا وهم ٌشربون الخمر؟  لال البراء:" 

 .(5)"، اآلٌة{لٌس على الذٌن آمنوا وعملوا الصالحات جناح فٌما طعموا}فنزلت:
لٌس على الذٌن آمنوا وعملوا الصالحات جناح فٌما :}لما نزلت مسعود:"لال عبدهللا بن  

 .(ٓٔ)"لال: رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: لٌل أنت منهم {،طعموا إذا ما اتموا وآمنوا وعملوا الصالحات
ثم ازدادوا بذلن مرالبة هلل عز وجل  ، أي:"[5ٖ}ثُمَّ اتَّمَْوا َوآَمنُوا{ ]المابدة : لوله تعالى: 

 .(ٔٔ)"وإٌمانا به
ٌمول: ثم خافوا هللا ورالبوه باجتنابهم محاِرمه بعد ذلن التكلٌؾ أًٌضا،  لال الطبري:" 

لوا  .(ٕٔ)"فثبتوا على اتماء هللا فً ذلن واإلٌمان به، ولم ٌؽٌِّروا ولم ٌبّدِ
 .(ٖٔ)"نً: صدلوا بعد تحرٌمها ٌع {،وآمنوا} ،ثم اتموا المعاصًلال السمرلندي:أي:" 
 .(ٗٔ)"ثم ثبتوا على التموى واإلٌمان لال الزمخشري:أي:" 
داوموا على ذلن  ، ولٌل:ما حرم هللا علٌهم أكله وشربه {ثم اتموا  } لال البؽوي:أي:" 

 .(ٔ)"}وآمنوا{ ازدادوا إٌمانا، التموى

                                                           
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٔ٘/ٓٔ(:صٖٕٗ٘ٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .2ٙ٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .22ٕ/ٕتفسٌر اإلمام الشافعً: (ٗ)
 .5ٙ/ٖتفسٌر البؽوي: (٘)
 .2ٙٙ/ٔالكشاؾ: (ٙ)
 .ٕٕٓٔ/ٗ(:ص21ٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٕٕٓٔ/ٗ(:ص222ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .25٘/ٓٔ(:ص1ٕٕ٘ٔأخرجه الطبري) (5)
 .ٕٕٓٔ-ٕٔٓٔ/ٗ(:ص22ٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .2ٙ٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .2ٔٗ/ٔبحر العلوم: (ٖٔ)
 .2ٙٙ/ٔالكشاؾ: (ٗٔ)
 .5ٙ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٔ)
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 {،ثم اتموا وآمنوا:}سمعت شٌخا من شٌوخنا ممن لد سمع العلم ٌمول": دالولٌلال  
 .(ٔ)"اتموا المعاصً ،برسوله

حتى أصبحوا ِمن ٌمٌنهم ٌعبدونه،  ، أي:"[5ٖ}ثُمَّ اتَّمَْوا َوأَْحَسنُوا{ ]المابدة : لوله تعالى: 
 .(ٕ)"وكؤنهم ٌرونه

ثم ثبتوا على اتماء المعاصً وأحسنوا أعمالهم، أو أحسنوا إلى  لال الزمخشري:أي:" 
 .(ٖ)"الناس: واسوهم بما رزلهم هللا من الطٌبات

ثم اتموا المعاصً كلها وأحسنوا، ولٌل: أي: اتموا باإلحسان، وكل  لال البؽوي:أي:" 
 .(ٗ)"محسن متك

م، وهو ، {إذا ما اتموا وأحسنوا} عن علً بن ابً طلحة: لال ابن عباس:"  بعد ما ُحّرِ
 .(٘)" [2ٕ٘، ]سورة البمرة: {فََمْن َجاَءهُ َمْوِعَظةٌ ِمْن َربِِّه فَاْنتََهى فَلَهُ َما َسلَؾَ }لوله: 

ثم } :سمعت شٌخا من شٌوخنا ممن لد سمع العلم ٌمول فً تفسٌر هذه اآلٌةلال الولٌد:"
 .(ٙ)"فً أداء الزكاة {،اتموا وأحسنوا

ٌمول: ثم خافوا هللا، فدعاهم خوفُهم هللا إلى اإلحسان، وذلن"اإلحسان"،  لال الطبري:" 
بوا بها إلى ّربهم طلَب ِرضاه،  هو العمل بما لم ٌفرضه علٌهم من األعمال، ولكنه نوافُل تمرَّ

 .(2)"وهربًا من عمابه
اِلَحاِت ثُ وذكروا فً لوله تعالى:} مَّ اتَّمَْوا َوآَمنُوا ثُمَّ اتَّمَْوا إِذَا َما اتَّمَْوا َوآَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

 :(1)، أربعة الوال[5َٖوأَْحَسنُوا{ ]المابدة : 
والمعنى الثانً  .اتموا شربها، وآمنوا بتحرٌمها:األول: أنه لٌس فً ذكر التموى تكرار، والمعنى 

 دام اتماإهم وإٌمانهم، والثالث على معنى اإلحسان إلى االتماء. 
والثانً: اتموا لبل التحرٌم فً ؼٌرها من المحرمات، ثم اتموا بعد تحرٌمها شربها، ثم اتموا فٌما 

 بمً من أعمالهم، وأحسنوا العمل. 
ثم اتموا الكبابر، وازدادوا إٌمانا،  :اتموا الشرن وآمنوا باهلل ورسوله، والمعنى الثانً -الثالثو

 ي تنفلوا. ثم اتموا الصؽابر وأحسنوا أ :ومعنى الثالث
 ،االتماء األّول:هو االتماء بتلمًِّ أمر هللا بالمَبُول والتصدٌك، والدٌنونة به والعَملوالرابع: :أن 

واالتماء الثالث: هو  ،واالتماء الثانً: االتماء بالثبات على التصدٌك، وترن التبدٌل والتؽٌٌر
ب بنوافل األعمال  .(5) ي. وهذا لول الطبراالتماء باإلحسان، والتمرُّ

ٌمتضً فً كل واحدة زٌادة على التً لبلها  {،اتموا:}والتكرار فً لوله  لال ابن عطٌة:" 
وذهب بعض المفسرٌن إلى أن ٌعٌن المراد بهذا التكرار ، وفً ذلن مبالؽة فً هذه الصفات لهم

لوم: الرتبة األولى هً اتماء الشرن والكبابر واإلٌمان على كماله وعمل الصالحات،  :فمال
والرتبة الثانٌة هً الثبوت والدوام على الحالة المذكورة، والرتبة الثالثة هً االنتهاء فً التموى 
إلى امتثال ما لٌس بفرض من النوافل فً الصبلة والصدلة وؼٌر ذلن، وهو اإلحسان، ولال لوم 

ء األول هو فً الرتبة األولى لماضً الزمن، والثانٌة للحال، والثالثة لبلستمبال، ولال لوم: االتما
 .(ٔ)"الشرن والتزام الشرع، والثانً فً الكبابر، والثالث فً الصؽابر

                                                           
 .ٕٕٓٔ/ٗ(:ص21ٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٙٙ/ٔالكشاؾ: (ٖ)
 .5ٙ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .1ٔ٘/ٓٔ(:صٖٖٕ٘ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٖٕٓٔ/ٗ(:ص21ٕٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .2ٙ٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (2)
 .52ٕ/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (1)
 .22٘/ٓٔتفسٌرالطبري: (5)
 .ٖٕ٘-ٖٕٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔ)
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ولٌست هذه اآلٌة ولفا على من عمل الصالحات كلها، واتمى كل  ثم لال ابن عطٌة:"
بل هو لكل مإمن وإن كان عاصٌا أحٌانا إذا كان لد عمل من هذه الخصال الممدوحة ما  ،التموى

استحك به أن ٌوصؾ بؤنه مإمن عامل للصالحات متك فً ؼالب أمره محسن، فلٌس على هذا 
 .(ٔ)"الصنؾ جناح فٌما طعم مما لم ٌحرم علٌه

ُ ٌُِحبُّ اْلُمْحِسنٌَِن{ ]المابدة : لوله تعالى:  وإن هللا تعالى ٌحب الذٌن  ، أي:"[5ٖ}َوَّللاَّ
 .(ٕ)"بلؽوا درجة اإلحسان حتى أصبح إٌمانهم بالؽٌب كالمشاهدة

 .(ٖ)"فً أفعالهم لال السمرلندي:أي:" 
بٌن إلٌه بنوافل األعمال التً ٌرضاها لال الطبري:"   .(ٗ)"ٌمول: وهللا ٌحب المتمّرِ
، إلى {الصالحات جناح فٌما طعموالٌس على الذٌن آمنوا وعملوا لوله :"} عن لتادة:" 

، لما أنزل هللا تعالى ذكره تحرٌم الخمر فً"سورة المابدة"، {وهللا ٌحب المحسنٌن}لوله:
رجال من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أصٌب فبلٌن ٌوم بدر،  بعد"سورة األحزاب"، لال فً ذلن

لٌس }هل الجنة! فؤنزل هللا تعالى ذكره:وفبلٌن ٌوم أحد، وهم ٌشربونها! فنحن نشهد أنهم من أ
على الذٌن آمنوا وعملوا الصالحات جناح فٌما طعموا إذا ما اتموا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم 

، ٌمول: شربها الموُم على تموى من هللا {اتموا وآمنوا ثم اتموا وأحسنوا وهللا ٌحب المحسنٌن
مت بعدهم،  .(٘)"فبل جناح علٌهم فً ذلن وإحساٍن، وهً لهم ٌومبذ حبلل، ثم حّرِ

شرب نفر من أهل الشام "روى عطاء بن السابب، عن أبً عبد الرحمن السلمً لال:  
لٌس على الذٌن } :الخمر وعلٌهم ٌومبذ معاوٌة بن أبً سفٌان، ولالوا هً لنا حبلل وتؤولوا لوله

ٌه عمر: أن ابعثهم فكتب فً ذلن إلى عمر فكتب إل {،آمنوا وعملوا الصالحات جناح فٌما طعموا
إلً، لبل أن ٌفسدوا من لبلن. فلما لدموا على عمر، جمع أصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه 
وسلم فمال لهم ما ترون؟ فمالوا: إنهم لد افتروا على هللا كذبا، وشرعوا فً دٌنه ما لم ٌؤذن به، 

م، فإن تابوا فاضرب أعنالهم، وعلً ساكت فمال: ٌا علً ما ترى؟ لال: أرى أن تستتٌبه
فاضربهم ثمانٌن جلدة، وإن لم ٌتوبوا فاضرب أعنالهم، فاستتابهم فتابوا، فضربهم ثمانٌن جلدة 

 .(ٙ)"وأرسلهم
تؤول هذه اآلٌة لدامة بن مظعون الجمحً من الصحابة رضً هللا عنه، وهو ممن "ولد 

وشهد بدرا وعمر، هاجر إلى أرض الحبشة مع أخوٌه عثمان وعبد هللا، ثم هاجر إلى المدٌنة 
وكان ختن عمر بن الخطاب خال عبد هللا وحفصة، واله عمر بن الخطاب على البحرٌن ثم 
عزله ألن الجارود سٌد عبد المٌس لدم على عمر بن الخطاب فشهد علٌه بشرب الخمر، فمال له 

ره أبو هرٌرة، فجاء أبو هرٌرة فمال له عمر بم تشهد؟ لال لم أ عمر: ومن ٌشهد معن؟ فمال:
ٌشرب ولكن رأٌته سكران ٌمًء، فمال له عمر: لمد تنطعت فً الشهادة، ثم كتب عمر إلى لدامة 
أن ٌمدم علٌه، فمدم، فمال الجارود لعمر: ألم على هذا كتاب هللا، فمال له عمر: أخصم أنت أم 
 شهٌد، لال: بل شهٌد: لال: لد أدٌت شهادتن، فصمت الجارود ثم ؼدا على عمر، فمال ألم على
لدامة كتاب هللا، فمال له عمر: ما أران إال خصما وما شهد معن إال رجل واحد، لال الجارود: 
إنً أنشدن هللا، لال عمر: لتمسكن لسانن أو ألسوأنن، فمال الجارود: ما هذا وهللا ٌا عمر بالحك 
أن ٌشرب ابن عمن الخمر وتسوءنً، فمال أبو هرٌرة: إن كنت تشن فً شهادتنا فؤرسل إلى 
ابنة الولٌد فسلها، وهً امرأة لدامة، فبعث عمر إلى هند بنت الولٌد ٌنشدها هللا، فؤلامت الشهادة 
على زوجها، فمال عمر لمدامة إنً حادن، فمال: لو شربت كما ٌمولون لم ٌكن لن أن تحدنً، 

ة، فمال لال عمر لم؟ لال: ألن هللا تعالى ٌمول لٌس على الذٌن آمنوا وعملوا الصالحات جناح اآلٌ

                                                           
 .ٖٕ٘-ٖٕٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔ)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٔٗ/ٔبحر العلوم: (ٖ)
 .2ٙ٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٔ٘-1ٓ٘/ٓٔ(:صٕٖٕ٘ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٖٔٔ(:صٖٙٙ، وتنبٌه الؽافلٌن)2ٔٗ/ٔبحر العلوم: (ٙ)



ٗ22 
 

له عمر: أخطؤت التؤوٌل، إنن إذا اتمٌت هللا اجتنبت ما حرم علٌن، ثم حده عمر وكان مرٌضا 
فمال له لوم من الصحابة ال نرى أن تجلده ما دام مرٌضا، فؤصبح ٌوما ولد عزم على جلده، 

ٌلمى  فمال ألصحابه: ما ترون فً جلد لدامة؟ لالوا: ال نرى ذلن ما دام وجعا، فمال له عمر ألن
هللا وهو تحت السٌاط أحب إلً من أن ألماه وهو فً عنمً، وأمر بمدامة فجلد، فؽاضب لدامة 
عمر وهجره إلى أن حج عمر وحج معه لدامة مؽاضبا له، فلما كان عمر بالسمٌا نام ثم استٌمظ 

دامة سالم لدامة فإنه أخون، فبعث فً ل فمال: عجلوا علً بمدامة، فمد أتانً آت فً النوم فمال:
فؤبى أن ٌؤتً فمال عمر جروه إن أبى فلما جاء كلمه عمر واستؽفر له فاصطلحا، لال أٌوب بن 

 .(ٔ)"أبً تمٌمة لم ٌحد أحد من أهل بدر فً الخمر ؼٌره
 .(ٕ)"لم ٌحد أحد من أهل بدر فً الخمر ؼٌره"لال أٌوب ابن أبً تمٌمة: 

ر فٌه عن ابن عباس فً حدٌث الدارلطنً فهذا ٌدلن على تؤوٌل اآلٌة، وما ذك"لال ابن العربً: 
وعمر فً حدٌث البرلانً، وهو صحٌح. وبسطه أنه لو كان من شرب الخمر واتمى هللا فً ؼٌره 
ال ٌحد على الخمر ما حد أحد، فكان هذا من أفسد تؤوٌل، ولد خفً على لدامة، وعرفه من وفمه 

 :(ٖ)، ]لال الشاعر[هللا له كعمر وابن عباس، وهللا أعلم
 (ٗ)"على شجوه إال بكٌت على عمر                  وإن حراما ال أرى الدهر باكٌا 

 الفوابد:
فات: اإلٌماِن والتموى واإلحسان، وهذا -ٔ ثناٌء من هللا، وَحْمٌد ألحوال َمن ٌتَِّصفون بهذه الّصِ

ٌها واالتصاِؾ بها  . مدعاةٌ لتحّرِ
ن أَكل أو َشِرب فً مؤكوِله وَمشروبِه، المٌوُد الشَّدٌدة فً وٌستفاد منه اآلٌة: -ٕ نْفًِ اإلثِم عمَّ

ة، لٌوٌد شدٌدة عظٌمة؛  تٌن، واإلحساُن مرَّ ات، واإلٌماُن مرَّ والتموى ذُكرْت فً اآلٌِة ثبلَث مرَّ
 . فٌنبؽً الَحَذر من أْن ٌكون فً المطعوِم إثمٌ 

ًَ أنَّ َمن أَكَل حبلاًل بكْسٍب حراٍم فعلٌه اإلثُم؛ ألنَّ ومنها: -ٖ ه لم ٌتَِّك هللاَ فً كْسبِه، وال بدَّ أن ٌتَّم
ُم ُمعٌََّنًا فٌكون اآلِكُل كالكاِسب، مثل: أْن أعرَؾ أنَّ هذه  ، وإذا كان الشًُء المحرَّ هللاَ عزَّ وجلَّ

ًَّ أْن آُكلَها  .الشَّاةَ التً ذبََحها إكراًما لً لد سرلَها من فبلٍن، فهذه حراٌم عل
فضٌلةُ اإلحساِن إلى الَخْلك واإلحساِن فً ِعبادةِ الخاِلك؛  ثُمَّ اتَّمَْوا َوأَْحَسنُوا :ْوِلهٌُستَفاُد ِمْن لَ -ٗ

فاإلحساُن إلى الَخْلك أن تبذَُل جاَهن، تبذل مالَن، تبذل ِخدمتن، تبذل منفعتَن البدنٌَّة، واإلحساُن 
ًُّ صلَّى  أْن تَعبَُد هللاَ  :"هللا علٌه وسلَّم بمولهفً عبادة الخاِلِك فسَّره أعلُم الناِس بمعناه، وهو النب

 .(٘)"كؤنَّن تراه، فإْن لم تُكن تراه فإنَّه ٌَران
دلٌل على أن المتمً  {ثم اتموا وأحسنوا وهللا ٌحب المحسنٌن} لال المرطبً:لوله:" 

 .(ٔ)"المحسن أفضل من المتمً المإمن الذي عمل الصالحات، فضله بؤجر اإلحسان
 المرآن

                                                           
، وانظر: تفسٌر ٖٕ٘-ٖٕٗ/ٕ، والمحرر الوجٌز:5ٙٔ/ٕانظر: احكام المرىن البن العربً: (ٔ)

 .55ٕ-52ٕ/ٙالمرطبً:
 .55ٕ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٕ)
 55ٕ/ٙ، وتفسٌر المرطبً:5ٙٔ/ٔانظر: أحكام المرآن الن العربً: (ٖ)

، وتاج 2ٕٔ/ٕٔمانة المحاربً كما فً اللسان"حرم":صوالبٌت لعبد الرحمن بن ج

"، وببل نسبة فً شمس العلوم ودواء كبلم العرب على عمرو" ، وفٌهما:ٖٙٗ/ٖٔالعروس"حرم":ص

 .ٓٓٗٔ/ٖالكلوم:

. 
 .55ٕ/ٙ، وانظر: تفسٌر المرطبً:5ٙٔ/ٕأحكام المرآن: (ٗ)
 ( من حدٌث عمر.1( عن ابً هرٌرة، وأخرجه مسلم)ٓٔ(، ومسلم)ٓ٘.أخرجه البخاري) (٘)
 .52ٕ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٔ)
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ُ }ٌَا  ٌِْدٌُكْم َوِرَماُحُكْم ِلٌَْعلََم َّللاه ٌِْد تَنَالُهُ أَ ٍء ِمَن الصه ًْ ُ بَِش  َمْن ٌََخافُهُ أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا لٌََْبلَُونهُكُم َّللاه
ٌِْب فََمِن اْعتََدى بَْعَد َذِلَن فَلَهُ َعَذاٌب أَِلٌٌم )  [9ٗ({ ]المائدة : 9ٗبِاْلؽَ

 التفسٌر:
صدلوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه، لٌبلونكم هللا بشًء من الصٌد ٌمترب منكم على ٌا أٌها الذٌن 

ؼٌر المعتاد حٌث تستطٌعون أَْخَذ صؽاره بؽٌر سبلح وأخذ كباره بالسبلح؛ لٌعلم هللا علًما ظاهًرا 
للخلك الذٌن ٌخافون ربهم بالؽٌب، لٌمٌنهم بكمال علمه بهم، وذلن بإمساكهم عن الصٌد، وهم 

فإنه ٌستحك العذاب  -وهو ُمْحِرم-ن. فمن تجاوز َحدَّه بعد هذا البٌان فؤلدم على الصٌد محرمو
 الشدٌد.

ٌا أٌها الذٌن صدلوا هللا ورسوله  ، أي:"[5ٗ}ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ ]المابدة : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"وعملوا بشرعه

 .(ٕ)ٌد هللا"}آمنوا باهلل{، ٌعنً: بتوح لال سعٌد بن جبٌر:"لوله:
لال ابن عثٌمٌن:"إن تصدٌر الحكم بالنداء دلٌل على االهتمام به؛ ألن النداء ٌوجب انتباه  

المناَدى؛ ثم النداء بوصؾ اإلٌمان دلٌل على أن تنفٌذ هذا الحكم من ممتضٌات اإلٌمان؛ وعلى أن 
 .(ٖ)فواته نمص فً اإلٌمان"

ُ لوله تعالى:  ٌِْد{ ]المابدة : }لٌََْبلَُونَُّكُم َّللاَّ ٍء ِمَن الصَّ ًْ لٌختبرنكم هللا  ببعض  :"، أي[5ٗبَِش
 .(ٗ)" الصٌد

ولم ٌعم الصٌد كله ألن للبحر  ،ببعض الصٌد فخص صٌد البر خاصة:ٌعنً لال مماتل:" 
 .(٘)"صٌدا

 .(ٙ)": لٌختبرن طاعتكم من معصٌتكم{لٌبلونكم}معنى:  لال الزجاج:" 
 .(2)"ٌعنً: المإمنٌن ،لٌبتلٌنكم :ٌعنً {،لٌبلونكم هللا} لال سعٌد بن جبٌر:" 
وإنما أخبرهم تعالى ذكره أنه ٌبلوهم بشًء، ألنه لم ٌبلُهم بصٌد البحر،  لال الطبري: 

 .(1)"وإنما ابتبلهم بصٌد البّر، فاالبتبلء ببعض ال بجمٌع
أي: بشًء ؼٌر كثٌر، فتكون محنة ٌسٌرة، تخفٌفا منه تعالى ولطفا، وذلن  لال السعدي:" 

الصٌد الذي ٌبتلٌكم هللا به }تناله أٌدٌكم ورماحكم{ أي: تتمكنون من صٌده، لٌتم بذلن االبتبلء، ال 
 .(5)"ؼٌر ممدور علٌه بٌد وال رمح، فبل ٌبمى لبلبتبلء فابدة

عمرة الحدٌبٌة فكانت الوحش والطٌر والصٌد ٌؽشاهم أنزلت فً  "لال ُممَاتِل بن َحٌَّان :  
"فً رحالهم لم ٌروا مثله لط فٌما خبل فنهاهم هللا عن لتله، وهم محرمون

(ٔٓ)
. وذكر الكلبً نحو 

ذلن
(ٔٔ). 

ٌِْد{ ]المابدة : لوله تعالى:و   ، ٌحتمل وجهٌن:[5ٗ}ِمَن الصَّ
نَ }أحدهما : أن  ألن الحكم متعلك بصٌد البَّرِ دون البحر ، وبصٌد  ،للتبعٌض فً هذا الموضع {،ّمِ

 الحرم واإِلحرام دون الحل واإِلحبلل.

                                                           
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٓٓٔ/ٗ(:صٗٓٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .  2ٖٖ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖ)

 .1ٕ٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٓ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .ٕٙٓ/ٕمعانً المرآن: (ٙ)
 ٖٕٓٔ/ٗ(:ص21ٖٙأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .1ٕ٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٕٗتفسٌر السعدي: (5)
 .5ٓٔ/ٖ، وانظر: تفسٌر ابن كثٌر:ٕٗٓٔ،ٗ(:ص215ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٙٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
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نَ }والثانً : أن  ْجَس ِمَن :}نحو لوله تعالى ،فً هذا الموضع داخلة لبٌان الجنس {،ّمِ اْجتَنِبُواْ الّرِ
 .(ٔ)لاله الزجاج .[ ٖٓ] الحج :  {األْوثَانِ 

 ؟{بشًء من الصٌد}فإن للت: ما معنى التملٌل والتصؽٌر فً لوله:  لال الزمخشري:" 
الثابتٌن،  للت: للل وصؽر لٌعلم أنه لٌس بفتنة من الفتن العظام التً تدحض عندها ألدام

السمن، وأنهم  كاالبتبلء ببذل األرواح واألموال، وإنما هو شبٌه بما ابتلى به أهل أٌلة من صٌد
 .(ٕ)" شؤنهم عند ما هو أشد منهإذا لم ٌثبتوا عنده فكٌؾ 

ٌِْدٌُكْم َوِرَماُحُكْم{ ]المابدة : لوله تعالى:  ٌسهل علٌكم أخذ بعضه بؤٌدٌكم ، أي:"[5ٗ}تَنَالُهُ أَ
 .(ٖ)"وبعضه برماحكم

هو الضعٌؾ من الصٌد وصؽٌره ٌبتلً هللا به من عباده فً إحرامهم  لال ابن عباس:" 
 .(ٗ)"حتى لو شاءوا تناولوه بؤٌدٌهم فنهاهم هللا أن ٌمربوه

وإما بإصابة النَّْبل والرماح، وذلن  ،إما بالٌد، كالبٌض والفراخ لال الطبري:ٌعنً:" 
 .(٘)"أو بحّجكمكالحمر والبمر والظباء، فٌمتحنكم به فً حال إحرامكم بعمرتكم 

كان الصٌد أحد معاٌش العرب فابتبلهم هللا بتحرٌمه مع اإلحرام وفً  لال الشوكانً:" 
الحرم، كما ابتلى بنً إسرابٌل أن ال ٌعتدوا فً السبت، وكان نزول اآلٌة فً عام الحدٌبٌة، أحرم 

 .(ٙ)"بعضهم وبعضهم لم ٌحرم، فكان إذا عرض صٌد اختلفت فٌه أحوالهم
ووجه االبتبلء فى ذلن أن الصٌد طعام لذٌذ تشتد الحاجة إلٌه فى األسفار  اؼً:"لال المر 

الطوٌلة كالسفر إلى الجهات النابٌة، إلى أن سهولة تناوله تؽرى به، إذ ترن ماالٌنال إال بمشمة ال 
 .(2)"ٌدل على التموى والخوؾ من هللا كما ٌدل علٌه ترن ما ٌنال بسهولة

ٌِْدٌُكْم َوِرَماُحُكْم{ ]المابدة : تَنَ وفً لوله تعالى:}  َ  ، لوالن:[5ٗالُهُ أ
، واختاره (5)،و مماتل(1)أحدهما : ما تناله أٌدٌنا : البٌض ، ورماحنا : الصٌد ، لال مجاهد

 .(ٓٔ)الطبري
 .(ٔٔ)والثانً : ما تناله أٌدٌنا : الصؽار ، ورماحنا : الكبار ، لاله ابن عباس

الذي تناله األٌدي نحو بٌض النعام {، تناله أٌدٌكم ورماحكم}ومعنى لوله:  لال الزجاج:" 
مجثمه من ؼٌر النعام وسابر ما ٌفوق الٌد بحركته من سابر  وفراخه وما كان صؽٌرا ٌنهض من

 فحرم جمٌع صٌد البر الجراد وكل ما ٌصطاد فحرام صٌده ما داموا حرما. وبٌن، الوحش
 .(ٕٔ)"ما اصطٌد فً الحرم حرام، كانوا محرمٌن أو ؼٌر محرمٌنأن كل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -رسول هللا 

ألنها عظم المتصرؾ فً  ،والظاهر أن هللا تعالى خص األٌدي بالذكر ولال ابن عطٌة:" 
االصطٌاد، وهً آلة اآلالت وفٌها تدخل الجوارح والحباالت، وما عمل بالٌد من فخاخ وشبان، 

الصٌد وفٌها ٌدخل السهم ونحوه، واحتج بعض  وخص الرماح بالذكر ألنها عظم ما ٌجرح به
 .(ٔ)"الناس على أن الصٌد لآلخذ ال للمثٌر بهذه اآلٌة، ألن المثٌر لم تنل ٌده وال رمحه بعد شٌبا

                                                           
 .ٕٙٓ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٔ)
 .22ٙ/ٔالكشاؾ: (ٕ)
 .ٖٔ/2تفسٌر المراؼً: (ٖ)
 ٖٕٓٔ/ٗ(:ص21ٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .1ٖ٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .11/ٕفتح المدٌر: (ٙ)
 .ٖٔ/2تفسٌر المراؼً: (2)
 .1ٗ٘-1ٖ٘/ٓٔ(:صٕٔٗ٘ٔ)-(2ٖٕ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٖٓ٘/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .1ٖ٘/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري:(ٓٔ)
 .1ٗ٘/ٓٔ(:صٕٕٗ٘ٔ: تفسٌر الطبري)انظر (ٔٔ)
 .ٕٙٓ/ٕمعانً المرآن: (ٕٔ)
 .ٖٕٙ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔ)
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 .(ٔ) ، بالٌاء"ٌناله" ولرأ إبراهٌم:
ٌِْب{ ]المابدة : لوله تعالى:  ُ َمْن ٌََخافُهُ بِاْلؽَ  علًما ظاهًرا لٌعلم هللا ، أي:"[5ٗ}ِلٌَْعلََم َّللاَّ

 .(ٕ)"للخلك الذٌن ٌخافون ربهم بالؽٌب
 .(ٖ)"لٌستمر علمه علٌه وهو موجود إذ علم تعالى ذلن فً األزل :معناه لال ابن عطٌة:" 
لٌعلم أولٌاء هللا من ٌخاُؾ هللا فٌتمً محارَمه التً حرمها علٌه من  لال الطبري:أي:" 

 .(ٗ)"الصٌد وؼٌره، بحٌث ال ٌراه وال ٌُعاٌنه
لٌتمٌز من ٌخاؾ عماب هللا وهو ؼابب منتظر فً اآلخرة فٌتمى  لال الزمخشري:أي:" 

 .(٘)"الصٌد، ممن ال ٌخافه فٌمدم علٌه
إنه تعالى ٌرٌد أن ٌعاملكم معاملة المختبر الذي ٌرٌد أن ٌعلم  لال المراؼً:ٌعنً:" 

 .(ٙ)"الشًء وإن كان هو عالما به، تربٌة لكم وتزكٌة لنفوسكم وتطهٌرا لها
ٌِْب{ ]المابدة : لوله تعالى:وفً   ُ َمْن ٌََخافُهُ بِاْلؽَ  :(2)، أربعة تؤوٌبلت[5ٗ}ِلٌَْعلََم َّللاَّ

 .(1)أحدها : أن معنى لٌعلم هللا : لٌرى ، فعبر عن الرإٌة بالعلم ألنها تإول إلٌه ، لاله الكلبً
 والثانً : لٌعلم أولٌاإه من ٌخافه بالؽٌب .

 أن هللا ٌعلم من ٌخافه بالؽٌب .والثالث : لتعلموا 
ٌْبِ :}والرابع : معناه لتخافوا هللا بالؽٌب ، والعلم مجاز ، ولوله بالسر كما تخافونه  :ٌعنً {،بِاْلؽَ

 فً العبلنٌة.
ٌعنً:أنه تعالى ٌبتلٌهم بالصٌد ٌؽشاهم فً رحالهم ، ٌتمكنون من أخذه  لال ابن كثٌر:" 

طاعة من ٌطٌع منهم فً سره وجهره ، كما لال تعالى : } إِنَّ باألٌدي والرماح سًرا وجهًرا لٌظهر 

ٌِْب لَُهْم َمْؽِفَرةٌ َوأَْجٌر َكبٌٌِر { ]الملن :   .(5)"[ٕٔالَِّذٌَن ٌَْخَشْوَن َربَُّهْم بِاْلؽَ
فً الخلوة فمن خاؾ  :أي ،من الناس {،بالؽٌب:}والظاهر أن المعنى  لال ابن عطٌة:" 

 .(ٓٔ)"هللا انتهى عن الصٌد من ذات نفسه، ولد خفً له لو صاد
ثم ذكر الحكمة فً ذلن االبتبلء، فمال: }لٌعلم هللا{ علما ظاهرا للخلك  لال السعدي:" 

ٌترتب علٌه الثواب والعماب }من ٌخافه بالؽٌب{ فٌكؾ عما نهى هللا عنه مع لدرته علٌه وتمكنه، 
ب الجزٌل، ممن ال ٌخافه بالؽٌب، فبل ٌرتدع عن معصٌة تعرض له فٌصطاد ما تمكن فٌثٌبه الثوا

 .(ٔٔ)"منه
 .(ٕٔ)لٌعلم عباده :أي ،بضم الٌاء وكسر البلم ،«لٌعلم هللا»:ولرأ الزهري 
فمن تجاوز َحدَّه  ، أي:"[5ٗ}فََمِن اْعتََدى بَْعَد َذِلَن فَلَهُ َعَذاٌب أَِلٌٌم{ ]المابدة : لوله تعالى: 

 .(ٔ)"فإنه ٌستحك العذاب الشدٌد -وهو ُمْحِرم-بعد هذا البٌان فؤلدم على الصٌد 
بعد هذا"ٌعنً "لال السدي:  

(ٕ)
 . 

                                                           
 .22ٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٔ)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٕٙ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٖ)
 . 1٘٘/ٓٔتفسٌر الطبري:(ٗ)
 .22ٙ/ٔالكشاؾ: (٘)
 .ٖٔ/2تفسٌر المراؼً: (ٙ)
 .ٙٙ/ٕانظر النكت والعٌون: (2)
 .ٙٙ/ٕانظر النكت والعٌون: (1)
 .ٗٓ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .ٖٕٙ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٓٔ)
 .ٖٕٗتفسٌر السعدي: (ٔٔ)
 .ٖٕٙ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (ٕٔ)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٗٓٔ/ٗ(:ص25ٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
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} فَلَهُ َعذَاٌب أَِلٌٌم { أي : لمخالفته ، بعد هذا اإلعبلم واإلنذار والتمدملال ابن كثٌر:ٌعنً: "

 .(ٔ)"أمر هللا وشرعه
 .(ٕ)"فالوعٌد الحك به ،فصاد بعد ذلن االبتبلء لال الزمخشري:أي:" 
فمن تجاوز حدَّ هللا الذي حّده له، بعد ابتبلبه بتحرٌم الصٌد علٌه وهو  لال الطبري:أي:" 

م هللا علٌه منه بؤخِذه ولتله  .(ٖ)"مإلم موجع، فله عذاٌب، من هللا، حرام، فاستحلَّ ما حرَّ
فمن اعتدى بؤخذ شىء من ذلن الصٌد بعد ذلن البٌان الذي أخبركم  :"أي لال المراؼً: 

هللا تعالى به لبل حصوله، فله عذاب شدٌد فى اآلخرة، إذ هو لم ٌبال باختبار هللا له، بل انتهن 
حرمة نواهٌه، وأبان أنه ال ٌخافه بالؽٌب، بل ٌخاؾ لوم المإمنٌن وتعذٌرهم إذا هو أخذ شٌبا من 

ومسمع كما هو دأب المنافمٌن الذٌن ٌراءون الناس وال ٌذكرون هللا إال الصٌد بمرأى منهم 
 .(ٗ)"للٌل

}فمن اعتدى{ منكم }بعد ذلن{ البٌان، الذي لطع الحجج، وأوضح السبٌل.  لال السعدي:" 
}فله عذاب ألٌم{ أي: مإلم موجع، ال ٌمدر على وصفه إال هللا، ألنه ال عذر لذلن المعتدي، 

فه بالؽٌب، وعدم حضور الناس عنده. وأما إظهار مخافة هللا عند الناس، فمد واالعتبار بمن ٌخا
 .(٘)"ٌكون ذلن ألجل مخافة الناس، فبل ٌثاب على ذلن

فله عذاب :}فمن أخذ الصٌد عمدا بعد النهً، فمتل الصٌد وهو محرم  :ٌمول لال مماتل:" 
 .(ٙ)"ن إلى اإلمامضربا وجٌعا وٌسلب ثٌابه وٌؽرم الجزاء، وحكم ذل :ٌعنً{، ألٌم

أن ٌوسع ظهره وبطنه جلدا  {،عذاب ألٌم:}أن ابن عباس كان ٌمول  :"عن لٌس بن سعٌد 
 .(2)"وٌسلب ثٌابه

 .(1)"لال: هً موجبة {،فمن اعتدى بعد ذلن فله عذاب ألٌموعن مجاهد:"} 
 هو عذاب اآلخرة ،والعذاب األلٌم لال ابن عطٌة:" 

 الفوابد:
ٌِْه َوَسلََّم بالحدٌبٌة بكثرة الصٌد بٌن أٌدٌهم. ابتبلء هللا تعالى  -ٔ ألصحاب رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَ

وحرم علٌهم صٌده فامتثلوا أمر هللا تعالى ولم ٌصٌدوا فكانوا خٌراً من بنً إسرابٌل وأفضل 
 منهم على عهد أنبٌابهم.

ٌعلم من ٌخافه بالؽٌب ومن بٌان امتحان هللا تبارن وتعالى لعباده بتٌسٌر أسباب المعصٌة لهم ل-ٕ
 الٌخافه إال فً العبلنٌة.

ٌِْب{ أن الصٌد فً حال اإلحرام محرم، لموله:-ٖ ُ َمْن ٌََخافُهُ بِاْلؽَ  .}ِلٌَْعلََم َّللاَّ
 أن من كان جاهبل فإنه ال إثم علٌه إذا فعل المعصٌة، لموله:}بعد ذلن{.-ٗ
ٌِْب{ إثبات علم هللا تبارن وتعالى، لموله:-٘ ُ َمْن ٌََخافُهُ بِاْلؽَ  ، وعلمه محٌط بكل شً.}ِلٌَْعلََم َّللاَّ
 الثناء على من ٌخاؾ هللا بالؽٌب.-ٙ
 

 المرآن
داا فََجَزاٌء مِ  ٌَْد َوأَْنتُْم ُحُرٌم َوَمْن لَتَلَهُ ِمْنُكْم ُمتَعَّمِ  ثُْل َما لَتََل ِمنَ }ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا ََّل تَْمتُلُوا الصه

ا النهعَِم ٌَْحُكُم بِِه َذَوا َعْدٍل ِمْنُكْم َهْدٌاا بَاِلَػ اْلَكْعبَِة أَْو َكفهاَرةٌ َطعَاُم َمَساِكٌَن أَْو َعْدُل َذلِ  َن ِصٌَاما

                                                           
 .]كبلمه شرح لكبلم السدي[.ٗٓ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .22ٙ/ٔالكشاؾ: (ٕ)
 . 1٘٘/ٓٔتفسٌر الطبري:(ٖ)
 .ٖٔ/2تفسٌر المراؼً: (ٗ)
 .ٖٕٗتفسٌر السعدي: (٘)
 .ٗٓ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .ٕٗٓٔ/ٗ(:ص25ٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٕٗٓٔ/ٗ(:ص25ٕٙأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
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ُ َعِزٌٌز ذُو  ُ ِمْنهُ َوَّللاه ا َسلََؾ َوَمْن َعاَد فٌََْنتَِمُم َّللاه ُ َعمه ({ 9٘اْنتِمَاٍم )ِلٌَذُوَق َوبَاَل أَْمِرِه َعفَا َّللاه
 [9٘]المائدة : 

 التفسٌر:
ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه ال تمتلوا صٌد البر، وأنتم محرمون بحج أو 
عمرة، أو كنتم داخل الحرم وَمن لتل أيَّ نوعٍ من صٌد البّرِ متعمًدا فجزاء ذلن أن ٌذبح مثل ذلن 

ره اثنان عدالن، وأن ٌهدٌه لفمراء الصٌد من بهٌمة األنعام: اإلبل أو الب مر أو الؽنم، بعد أن ٌُمَّدِ
الحرم، أو أن ٌشتري بمٌمة مثله طعاًما ٌهدٌه لفمراء الحرم لكل مسكٌن نصؾ صاع، أو ٌصوم 
بدال من ذلن ٌوما عن كل نصؾ صاع من ذلن الطعام، فََرَض هللا علٌه هذا الجزاء؛ لٌلمى 

له. والذٌن ولعوا فً شًء من ذلن لبل التحرٌم فإن هللا تعالى بإٌجاب الجزاء المذكور عالبة فِعْ 
ض النتمام هللا منه. وهللا تعالى  لد عفا عنهم، وَمن عاد إلى المخالفة متعمًدا بعد التحرٌم، فإنه ُمعَرَّ

 عزٌز لويٌّ منٌع فً سلطانه، وِمن عزته أنه ٌنتمم ممن عصاه إذا أراد، ال ٌمنعه من ذلن مانع.
 :سبب النزول

وذلن أن أبا بشر واسمه: عمرو بن مالن األنصاري كان محرما فً عام  لال مماتل:"
ٌَْد َوأَْنتُْم ُحُرمٌ  :}فنزلت فٌه ،فمتل حمار وحش ،الحدٌبٌة بعمرة  .(ٔ)...{"اَل تَْمتُلُوا الصَّ

ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله  ، أي:"[5٘}ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ ]المابدة : لوله تعالى: 
 .(ٕ)"وعملوا بشرعه

لال ابن عباس:" ما أنزل هللا آٌة فً المرآن، ٌمول فٌها: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا{، إال كان  
 .(ٖ)على شرٌفها وأمٌرها"

إذا سمعت هللا ٌمول: }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ فؤرعها "لال ابن مسعود رضً هللا عنه: 
 .(ٕ)سمعن؛ فإنه خٌر ٌؤمر به، أو شر ٌنهى عنه"

لال خٌثمة: "ما تمرأون فً المرآن: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا{، فإنه فً التوراة: ٌا أٌها 
 .(ٗ)المساكٌن"

ٌَْد َوأَْنتُْم ُحُرٌم{ ]المابدة : لوله تعالى:  ال تمتلوا صٌد البر، وأنتم  ، أي:"[5٘}اَل تَْمتُلُوا الصَّ
 .(٘)"عمرة، أو كنتم داخل الحرم محرمون بحج أو

 .(ٙ)"ال تمتلوا الصٌَد وأنتم محرمون بحّج أو عمرة لال الطبري:أي:" 
وهذا تحرٌم منه تعالى لمتل الصٌد فً حال اإلحرام ، ونهً عن تعاطٌه  لال ابن كثٌر:" 

فٌه. وهذا إنما ٌتناول من حٌث المعنى المؤكول وما ٌتولد منه ومن ؼٌره ، فؤما ؼٌر المؤكول من 
وال ٌستثنى ، حٌوانات البر ، فعند الشافعً ٌجوز للمحرم لتلها. والجمهور على تحرٌم لتلها أًٌضا

ا ثبت فً الصحٌحٌن من طرٌك الزهري ، عن ُعْرَوة ، عن عابشة أم المإمنٌن ؛ أن من ذلن إال م
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : "خمس فَواِسك ٌُْمتَْلَن فً الِحّلِ والَحَرم الؽُراب والحدأة ، والعَْمرب ، والفؤرة ، 

(2)«والكلب العَمُور
"

(1)
. 

ٌَْد َوأَْنتُْم ُحُرٌم{ ]المابدة : }اَل تَْمتُلُوا لوله تعالى:وفً    ، ثبلثة ألوال:[5٘الصَّ

                                                           
 ٗٓ٘/ٔ.تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)

 5ٕٓ/ٖ(:صٕ٘ٓ٘، و)5ٙٔ/ٔ(:صٖ٘ٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)

 5ٕٓ/ٖ(:ص2ٕٓ٘، و)5ٙٔ/ٔ(:ص 2ٖٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .5ٕٓ/ٖ(:صٕٙٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .(51ٔٔ( وصحٌح مسلم برلم )ٖٖٗٔصحٌح البخاري برلم )(2)
 .5ٓٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
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 .(ٔ)أحدها : ٌعنً اإِلحرام بحج أو عمرة ، لاله األكثرون
والثانً : ٌعنً بالحرم الداخل إلى الحرم ، ٌمال أحرم إذا دخل فً الحرم ، وأَتَْهَم إذا دخل تهامة 

 .(ٕ)األشهر الحرم . لاله بعض البصرٌٌن، وأَْنَجَد إذا دخل نجد ، وٌمال أحرم لمن دخل فً 
والثالث : أن اسم المحرم ٌتناول األمرٌن معاً على وجه الحمٌمة دون المجاز من أحرم بحج أو 
عمرة أو دخل الحرم ، وحكم لتل الصٌد فٌهما على سواء بظاهر اآلٌة ، لاله علً بن أبً 

 .(ٖ)هرٌرة
ًدا{ ]المابدة : }َوَمْن لَتَلَهُ ِمْنُكْم لوله تعالى:  وَمن لتل أيَّ نوعٍ من صٌد  ، أي:"[5ُ٘متَعَّمِ

 .(ٗ)"البّرِ متعمًدا
هذا إعبلم من هللا تعالى ذكره عباَده حكَم الماتل من المحرمٌن الصٌَد الذي  لال الطبري: 

 .(٘)"نهاه عن لتله متعمًدا
تله علٌه فإن لتله ذاكرا ال حرامه أو عالما أن ما ٌمتله مما ٌحرم ل :أى لال النسفً:" 

ناسٌا إلحرامه أو رمى صٌدا وهو ٌظن أنه لٌس بصٌد فهو مخطا وإنما شرط التعمد فً اآلٌة 
 .(ٙ)"مع أن محظورات اإلحرام ٌستوي فٌها العمد والخطؤ ألن مورده اآلٌة فٌمن تعمد

ًدا{ ]المابدة : لوله تعالى:وفً    ، وجهان:[5٘}َوَمْن لَتَلَهُ ِمْنُكْم ُمتَعَّمِ
ً إلحرامه ، لاله مجاهد ، وابن (5)وإبراهٌم، (1)والحسن، (2)أحدهما : متعمداً لمتله ، ناسٌا

 .(ٕٔ)، واختاره الزجاج(ٔٔ)، وابن زٌد(ٓٔ)جرٌج
، (٘ٔ)وعطاء، (ٗٔ)وسعٌد بن جبٌر، (ٖٔ)والثانً : متعمداً لمتله ذاكراً إِلحرامه ، لاله ابن عباس

 .(2ٔ)، وطاوس(ٙٔ)والزهري
د لتلَه فً هو المول الثانً، ألن هللا تعالى " -أعلموهللا -والراجح  لم ٌخصص به المتعّمِ

حال نسٌانه إحراَمه، وال المخطَا فً لتله فً حال ذكره إحراَمه، بل عمَّ فً التنزٌل بإٌجاب 
وؼٌر جابز إحالة ظاهر التنزٌل إلى باطن من  ،الجزاء، كلَّ لاتل صٌد فً حال إحرامه متعمًدا

وال داللةَ  ،التؤوٌل ال داللة علٌه من نّص كتاب، وال خبر لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وال إجماع من األمة
 من بعض هذه الوجوه.

فإْذ كان ذلن كذلن، فسواٌء كان لاتل الصٌد من المحرمٌن عامًدا لتلَه ذاكًرا إلحرامه، أو 
ا لتله ناسًٌا إلحرامه، أو لاصًدا ؼٌره فمتله ذاكًرا إلحرامه فً أن على جمٌعهم من الجزاء عامدً 

                                                           
 .ٙٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .ٙٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .2ٙٔ/ٕ، وتفسٌر العز بن عبد السبلم:ٙٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2/ٔٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2٘ٗ/ٔتفسٌر النسفً: (ٙ)
 .1/ٔٔ(:صٕٗٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .5/ٔٔ(:صٖٕ٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٓٔ-5/ٔٔ(:صٕٗ٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .5/ٔٔ(:صٕٕ٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٓٔ/ٔٔ(:ص2ٕ٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .2ٕٓ/ٔانظر: معانً المرآن: (ٕٔ)
 .ٔٔ/ٔٔ(:صٕٕٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .ٔٔ/ٔٔ(:صٖٕٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .ٔٔ/ٔٔ(:ص5ٕ٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .ٔٔ/ٔٔ(:صٕٔٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .ٔٔ/ٔٔ(:صٕ٘ٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)



ٗ1ٗ 
 

ما لال ربنا تعالى ذكره، وهو: مثُل ما لتل من النعم ٌحكم به ذوا عدل من المسلمٌن، أو كفارة 
 .(ٔ)"طعاُم مساكٌن، أو عدل ذلن صٌاًما

 :(ٕ)لى لولٌنواختلفوا فً الخاطىء فً لتله الناسً إِلحرامه ع
 أحدهما : ال جزاء علٌه ، لاله داود .

 الثانً : علٌه الجزاء ، لاله مالن ، والشافعً ، وأبو حنٌفة .
فجزاء ذلن أن ٌذبح مثل  ، أي:"[5٘}فََجَزاٌء ِمثُْل َما لَتََل ِمَن النَّعَِم{ ]المابدة : لوله تعالى: 

 .(ٖ)"ؽنمذلن الصٌد من بهٌمة األنعام: اإلبل أو البمر أو ال
  .(ٗ)"ٌرٌد أن مثل الصٌد من النعم لال الماوردي:" 
 .(٘)"المعنى: فعلٌه جزاء من النعم مماثل للممتول لال ابن الجوزي:" 

 .(ٙ)"النعم: اإلبل، ولد ٌكون البمر والؽنم، واألؼلب علٌها اإلبل"لال ابن لتٌبة: 
انفردت اإلبل منها لٌل لها  ولال الزجاج: النعم فً اللؽة هً اإلبل والبمر والؽنم، وإن

فكان علٌه بحذاء حمار الوحش وبمرة الوحش بدنة، ، نعم وإن انفردت الؽنم والبمر لم تسم نعما
 .(2)"من الؽنم شاة وعلٌه بحذاء الظباء

، وكٌؾ ٌجزي لاتُل الصٌد من المحرمٌن ما لتل «الجزاء»اختلؾ أهل العلم فً صفةو
 :(1) ، وفً ذلن لوالنبمثله من النعم

م الصٌد الممتول لٌمتَه من الدراهم، ثم ٌشتري الماتل بمٌمته نِدًّا من النعم، ثم ٌهدٌه أن أحدهما: ٌموَّ
 .(ٓٔ)أبو حنٌفةوبه لال  ،(5)وهو لول إبراهٌم، إلى الكعبة
وهذا لول  ،ٌنظر إلى أشبه األشٌاء به شبًها من النعم، فٌجزٌه به، وٌهدٌه إلى الكعبة والثانً :

، (ٙٔ)، السدي(٘ٔ)، والضحان(ٗٔ)، وعطاء(ٖٔ)، ومجاهد(ٕٔ)، وابن عباس(ٔٔ)الخطابعمر بن 
 .(1ٔ) لال الشافعً. وبه (2ٔ)والحسن بن مسلم

وأولى المولٌن فً تؤوٌل اآلٌة، ما لال عمر وابن عباس، ومن لال  لال اإلمام الطبري:" 
بمولهما: أن الممتول من الصٌد ٌُْجَزي بمثله من النعم، كما لال هللا تعالى ذكره:"فجزاء مثل ما 
لتل من النعم". وؼٌر جابز أن ٌكون مثل الذي لتل من الصٌد دراهم، ولد لال هللا تعالى:"من 

 .(5ٔ)"لٌست من النعم فً شًء النعم"، ألن الدراهم
أصبت ظبًٌا وأنا محرم، فؤتٌت عمر فسؤلته عن ذلن، فؤرسل إلى "لال لبٌصة بن جابر:  

ّرة  ،عبد الرحمن بن عوؾ فملت: ٌا أمٌر المإمنٌن، إّن أمَره أهون من ذلن! لال: فضربنً بالّدِ

                                                           
 .ٕٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٙ/ٕالنكت والعٌون: (ٗ)
 .1٘٘/ٔزاد المسٌر: (٘)
 .1٘٘/ٔنمبل عن: زاد المسٌر: (ٙ)
 .2ٕٓ/ٕمعانً المرآن: (2)
 .2ٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٕٓ/ٔٔ(:ص1ٖٕ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .2ٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .ٙٔ/ٔٔ(:ص2ٖٕ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٙٔ-٘ٔ/ٔٔ(:ص2ٕٕٔ)-(5ٕٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .٘ٔ/ٔٔ(:ص1ٕٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .٘ٔ/ٔٔ(:ص2ٕٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .1ٔ/ٔٔ(:ص1ٕٓ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .٘ٔ-ٗٔ/ٔٔ(:صٕٙٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .5ٔ/ٔٔ(:ص1ٕٕ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
 .2ٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1ٔ)
 .ٕٓ/ٔٔتفسٌر الطبري: (5ٔ)
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ص الفُتٌا! لال: فجاء عبد حتى سابمته عدًوا!لال: ثم لال: لتلَت الصٌد وأنَت محرم، ثم تَْؽمِ 
 .(ٔ)"الرحمن، فحكما شاة

، وهو لول (ٕ)"ما أصاب المحرم من شًء، حكم فٌه لٌمته ولال إبراهٌم النخعً :" 
 .(ٖ)جماعة من الكوفٌٌن

مضافة وبخفض « فجزاء مثل»لرأ ابن كثٌر، ونافع، وأبو عمرو، وابن عامر: و 
 .(ٗ) مرفوع« مثل»منون  «فجزاء»ولرأ عاصم، وحمزة، والكسابً: « . مثل»
ره اثنان  ، أي:"[5٘}ٌَْحُكُم بِِه َذَوا َعْدٍل ِمْنُكْم{ ]المابدة : لوله تعالى:  بعد أن ٌُمَّدِ

 .(٘)"عدالن
 من أهل ملتكم، فعلى لاتل الصٌد أن ٌسؤل فمٌهٌن عدلٌن عن جزاء :أي لال الزجاج:" 

 .(ٙ)"ما لتل
 .(2)"ٌعنً: فمٌهان عالمان من أهل الدٌن والفضل لال الطبري:" 
وإنما ذكر اثنٌن، ألن الصٌد ٌختلؾ فً نفسه، فافتمر الحكم بالمثل  لال ابن الجوزي:" 

 .(1)"إلى عدلٌن
 .(5)"وفٌه دلٌل على جواز االجتهاد فً األحكام لال السمعانً:" 
حِرمٌن، فؤحاش أحدهما كان رجبلن من األعراب م"بكر بن عبد هللا المزنً لال:  عن 

ظبًٌا، فمتله اآلخر. فؤتٌا عمر، وعنده عبد الرحمن بن عوؾ، فمال له عمر: وما ترى؟ لال: شاة، 
لال: وأنا أرى ذلن، اذهبا فؤهدٌا شاة. فلما مَضٌا لال أحدهما لصاحبه: ما دَرى أمٌر المإمنٌن ما 

ن سورة المابدة؟ فماال ال! فمرأها ٌمول حتى سؤل صاحبه!! فسمعها عمر، فرّدهما فمال: هل تمرأا
 .(ٓٔ)"، ثم لال: استعنت بصاحبً هذا{ٌحكم به ذوا عدل منكم}علٌهما:

ذكر لنا أن رجبل أصاب صًٌدا، فؤتى ابن عمر فسؤله عن ذلن، وعنده عبد  لال لتادة:" 
 هللا بن صفوان، فمال ابن عمر البن صفوان: إما إن ألول فتصدلنً، وإما أن تمول فؤصدلن.

 .(ٔٔ)"مال ابن صفوان: بل أنت فمل. فمال ابن عمر، ووافمه على ذلن عبد هللا بن صفوانف
سمعت رجبل سؤل عبد هللا بن عمر، عن رجل أصاب ولَد "عن عمرو بن حبشً لال:  

أرنب، فمال: فٌه ولد ماعز، فٌما أرى أنا. ثم لال لً: أكذان؟ فملت: أنت أعلم منً. فمال: لال هللا 
 .(ٕٔ){"ٌحكم به ذوا عدل منكم}تعالى ذكره:

ًّ من  لال شرٌح:"  لو وجدت حكًما عدال لحكمت فً الثعلب َجْدًٌا، وجدٌي أحبُّ إل
 .(ٖٔ)"الثعلب

 .(ٗٔ)"وأن ٌهدٌه لفمراء الحرم ، أي:"[5٘}َهْدًٌا بَاِلَػ اْلَكْعبَِة{ ]المابدة : لوله تعالى: 
 .(٘ٔ)"ٌُْهَدي فٌبلػ الكعبة :أي لال الطبري:" 

                                                           
 .2ٔ/ٔٔ(:ص22ٕ٘ٔطبري)أخرجه ال (ٔ)
 .ٕٓ/ٔٔ(:1ٖٕ٘ٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .5ٕ/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1٘٘/ٔ، وزاد المسٌر:ٖٔ/ٔٔ، وتفسٌر الطبري:1ٕٗ-2ٕٗانظر: السبعة فً المراءات: (ٗ)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٕٓ/ٕمعانً المرآن: (ٙ)
 .ٕٕ/ٔٔتفسٌر الطبري: (2)
 .1ٙ٘/ٔزاد المسٌر: (1)
 .2ٙ/ٕتفسٌر السمعانً: (5)
 .ٖٕ/ٔٔ(:ص1ٕ٘٘ٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .ٕ٘/ٔٔ(:ص5ٕٓ٘ٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .1ٕ/ٔٔ(:ص51ٕ٘ٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .ٕ٘/ٔٔ(:ص5ٕٔ٘ٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
 .ٕٕ/ٔٔتفسٌر الطبري: (٘ٔ)
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: محلها {بالػ الكعبة، لوله"}(ٔ)"البدن هدٌا بالػ الكعبة ٌعنً: بالهدي: ماتل:"لال م 
 .(ٕ)"مكة

 .(ٖ)إنما الهدي ذوات الجود لال ابن عمر:" 
 .(ٗ)"أي: ٌذبح فً الحرم لال السعدي:" 
ٌلزم إٌصاله إلى الكعبة، وعنى بالكعبة جمٌع الحرم ، ألنها فً  لال الماوردي:" 

  .(٘)"الحرم
أي : واصبل إلى الكعبة ، والمراد وصوله إلى الحرم ، بؤن ٌذبح هنان ،  ابن كثٌر:"لال  

"وٌفرق لحمه على مساكٌن الحرم. وهذا أمر متفك علٌه فً هذه الصورة
(ٙ)

. 

لوله: }بالػ الكعبة{ ٌمتضً أن ٌكون إعطاء الهدي فً الحرم، ٌفرق  لال السمعانً:" 
 .(2)"على مساكٌن الحرم، وهو الواجب

واختلفوا هل ٌجوز أن ٌهدي فً الحرم ما ال ٌجوز فً األضحٌة من صؽار الؽنم على 
 :(1)لولٌن

 أحدهما : ال ٌجوز لاله : أبو حنٌفة.
 الثانً : ٌجوز ، لاله الشافعً .

أو أن ٌشتري بمٌمة مثله  ، أي:"[5٘}أَْو َكفَّاَرةٌ َطعَاُم َمَساِكٌَن{ ]المابدة : لوله تعالى: 
 .(5)"لكل مسكٌن نصؾ صاع لفمراء الحرمطعاًما ٌهدٌه 

أي: كفارة ذلن الجزاء طعام مساكٌن، أي: ٌجعل ممابلة المثل من النعم،  لال السعدي:" 
 .(ٓٔ)"طعام ٌطعم المساكٌن

 ، لوالن:[5٘}أَْو َكفَّاَرةٌ َطعَاُم َمَساِكٌَن{ ]المابدة : لوله تعالى:وفً  
م المثل من النعم   . (ٕٔ)ً، والشافع(ٔٔ)وٌشتري بالمٌمة طعاماً ، لاله عطاءأحدهما : أنه ٌُمَّوِ

م الصٌد وٌشتري بالؽنٌمة طعاماً ، لاله لتادة  .(ٗٔ)، وأبو حنٌفة(ٖٔ)الثانً : ٌمّوِ
لال كثٌر من العلماء: ٌموم الجزاء، فٌشترى بمٌمته طعام، فٌطعم كل  لال السعدي:" 

 .(٘ٔ)"مسكٌن مد بر أو نصؾ صاع من ؼٌره
وعاصم، وأبو عمرو، وحمزة، والكسابً: أو كفارة منونا طعام رفعا.  لرأ ابن كثٌر، 

 .(ٙٔ)على االضافة« طعام مساكٌن»رفعا ؼٌر منون « أو كفارة»ولرأ نافع، وابن عامر: 
ٌوما عن  أو ٌصوم بدال من ذلن ، أي:"[5٘}أَْو َعْدُل َذِلَن ِصٌَاًما{ ]المابدة : لوله تعالى:  

 .(2ٔ)"كل نصؾ صاع من ذلن الطعام

                                                           
 .2ٕٓٔ/ٗ(:ص1ٓ5ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .1ٕٓٔ/ٗ(:ص1ٔٓٙتم)أخرجه ابن ابً حا (ٕ)
 .1ٕٓٔ/ٗ(:ص1ٓ1ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٖٕٗتفسٌر السعدي: (ٗ)
 .2ٙ/ٕالنكت والعٌون: (٘)
 .5ٗٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .2ٙ/ٕتفسٌر السمعانً: (2)
 .2ٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٖٕٗتفسٌر السعدي: (ٓٔ)
 .ٖٙ/ٔٔ(:ص1ٕٔٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .1ٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .2ٖ-ٖٙ/ٔٔ(:ص5ٕٔٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .1ٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
 .ٖٕٗتفسٌر السعدي: (٘ٔ)
 .1ٕٗانظر: السبعة فً المراءات: (ٙٔ)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (2ٔ)
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 .(ٔ)"أي: ٌصوم عن إطعام كل مسكٌن ٌوما لال السعدي:" 
 .(ٕ)"أو ما ساواه من الصوم فٌصوم عن طعام كل مسكٌن ٌوما لال البٌضاوي:أي:" 
 ، ثبلثة الوال:[5٘}أَْو َعْدُل َذِلَن ِصٌَاًما{ ]المابدة : لوله تعالى:وفً  

 .(ٗ)والشافعً، (ٖ)أحدها : أنه ٌصوم عن كل مد ٌوماً ، لاله عطاء
 والثانً : ٌصوم عن كل مد ثبلثة أٌام ، لاله سعٌد بن جبٌر .

 .(٘)لتادةوالثالث : ٌصوم عن كل صاع ٌومٌن ، لاله 
 واختلفوا فً التكفٌر بهذه الثبلثة ، هل هو على الترتٌب أو التخٌٌر على لولٌن :

،  (2)والضحان، (ٙ)بؤي الثبلثة شاء، لاله عطاء بٌن إخراج النظٌر: أنه على التخٌٌر أحدهما
 .(ٔٔ)، ومذهب الشافعً(ٓٔ)، ومجاهد(5)وهو أحد لولً ابن عباس، (1)وعكرمة

 .(ٕٔ)"للتخٌٌر –وهو األجود فً اللؽة  - {أو}ٌجوز أن تكون  لال الزجاج:" 
لاله ابن  : على الترتٌب، إن لم ٌجد المثل فاإلطعام ، فإن لم ٌجد الطعام فالصٌام ،والثانً
 .(1ٔ)، والسدي(2ٔ)، وإبراهٌم(ٙٔ)وعامر، (٘ٔ)-فً أحد لولٌه-وعطاء ، (ٗٔ)، ومجاهد(ٖٔ)عباس

 .(5ٔ)"وباألول لال جمهور الفمهاء لال ابن الجوزي:" 
أو كفارة طعام مساكٌن أو عدل }وأولى األلوال بالصواب عندي فً لوله: لال الطبري:" 

أن ٌكون تخًٌٌرا، وأن ٌكون للماتل الخٌار فً تكفٌره بمتله الصٌد وهو محرم بؤّيِ  {ذلن صٌاًما
هذه الكفارات الثبلث شاء. ألن هللا تعالى ذكره، جعل ما أوجَب فً لتل الصٌد من الجزاء 
والكفارة عموبة لفعله، وتكفًٌرا لذنبه، فً إتبلفه ما أتلؾ من الصٌد الذي كان حراًما علٌه إتبلفه 

حال إحرامه، ولد كان حبلال له لبل حال إحرامه، كما جعل الفدٌة من صٌام أو صدلة أو فً 
إحرامه،  نسن فً حلك الشعر الذي حلمه المحرم فً حال إحرامه، ولد كان له حبلال لبل حال

]عموبة لفعله، وتكفًٌرا لذنبه[ وحلك الشعر الذي حلمه المحرم فً حال إحرامه ولد كان له حلمه 
ثم جعل علٌه إن حلمه جزاًء  ،إحرامه، ثم منع من حلمه فً حال إحرامه نظٌر الصٌد لبل حال

من حلمه إٌاه. فؤجمع الجمٌع على أنه فً حلمه إٌاه إذا حلمه من أذاته، مخٌَّر فً تكفٌره، فعله ذلن 
 .(ٔ)"بؤّيِ الكفارات الثبلث شاء. ال فرق بٌن ذلن فمثله إن شاء هللا لاتل الصٌد من المحرمٌن

                                                           
 .ٖٕٗتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .ٗٗٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٕ)
 .ٖٙ/ٔٔ(:ص1ٕٔٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .1ٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .2ٖ-ٖٙ/ٔٔ(:ص5ٕٔٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٖ٘/ٔٔ(:صٕٗٔٙٔ، و)ٖٖ/ٔٔ(:صٕٓٔٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٖ٘/ٔٔ(:صٕ٘ٔٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٖ٘/ٔٔ(:صٕٕٔٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٖ٘/ٔٔ(:ص2ٕٔٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٖ٘/ٔٔ(:صٕٗٔٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .1ٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .2ٕٓ/ٕمعانً المرىن: (ٕٔ)
 .ٖٔ/ٔٔ(:صٕٓٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .ٕٖ/ٔٔ(:صٖٕٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .ٕٖ/ٔٔ(:صٖٕٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .ٕٖ/ٔٔ(:صٖٕٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .ٕٖ/ٔٔ(:صٕٗٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
 .ٖٖ/ٔٔ(:ص2ٕٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (1ٔ)
 .12٘/ٔزاد المسٌر: (5ٔ)
 .1ٖ-2ٖ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
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، بكسر « أو عدل ذلن»لرأ أبو رزٌن، والضحان، ولتادة، والجحدري، وطلحة: و 
 .(ٔ)العٌن

فََرَض هللا علٌه هذا الجزاء؛ لٌلمى  ، أي:"[5٘}ِلٌَذُوَق َوبَاَل أَْمِرِه{ ]المابدة : لوله تعالى: 
 .(ٕ)"بإٌجاب الجزاء المذكور عالبة فِْعله

 .(ٖ)"أمرهفعموبة  :{وبال أمره}أما  لال السدي:" 
 .(ٗ)"أي: جزاء ذنبه لال ابن الجوزي:" 
لٌذوق ثمل فعله وسوء عالبة هتكه لحرمة اإلحرام، أو الثمل الشدٌد  لال البٌضاوي:أي:" 

 .(٘)"على مخالفة أمر هللا تعالى
كانا ثمٌلٌن ؼٌر  طعام وبٌل، وماء وبٌل، إذا:ثمل الشًء فً المكروه، ومنه لولهم :الوبال 

ُسوَل فَؤََخْذنَاهُ أَْخذًا َوبٌِبًل{ ]المزمل : نامٌٌن فً  ، [ٙٔالمال، لال عز وجل: }فَعََصى فِْرَعْوُن الرَّ
 :(2)لال طرفة ابن العبد، (ٙ)أي ثمتٌبل شدٌدا، والوبٌل خشبة المصار ومن هذا لٌل لها وبٌل

ٌٍْؾ ُجبللةٌ  ٌْخٍ كالوبٌِل                فمّرْت َكهاةٌ ذاُت َخ  ٌَلَْنَدِد  عِمٌلَةُ َش
الدخان: {]ذق إنن أنت العزٌز الكرٌم}الذوق هنا مستعار كموله تعالى: لال المرطبً:" 

وحمٌمة الذوق إنما هً فً حاسة  ،[ٕٔٔالنحل: ] {فؤذالها هللا لباس الجوع والخوؾ}[. ولال5ٗ
 ،(1)«ذاق طعم اإلٌمان من رضً باهلل ربا»اللسان، وهً فً هذا كله مستعارة. ومنه الحدٌث 

والوبال سوء العالبة. والمرعى الوبٌل هو الذي ٌتؤذى به بعد أكله. وطعام وبٌل إذا كان  ،الحدٌث
 .(5)"ثمٌل

ا َسلََؾ{ ]المابدة : لوله تعالى:  ُ َعمَّ والذٌن ولعوا فً شًء من ذلن  ، أي:"[5٘}َعفَا َّللاَّ
 .(ٓٔ)"لبل التحرٌم فإن هللا تعالى لد عفا عنهم

 .ة"ما كان فً الجاهلٌ:"(ٖٔ)وعطاء (ٕٔ)وسعٌد بن جبٌر، (ٔٔ)لال أبو ذر 
 .(ٗٔ)"لبل نزول التحرٌم :ٌعنً لال الماوردي:" 
من لتل الصٌد محرما فً الجاهلٌة أو لبل التحرٌم، أو فً هذه  لال البٌضاوي:أي:" 

 .(٘ٔ)"المرة
من الصٌد فً حال اإلحرام لبل أن تراجعوا رسول هللا صلى هللا لال الزمخشري:أي:" 

عما سلؾ لكم فً الجاهلٌة منه، ألنهم كانوا متعبدٌن ، ولٌل:علٌه وسلم وتسؤلوه عن جوازه
 .(ٔ)"بشرابع من لبلهم وكان الصٌد فٌها محرما

                                                           
 .12٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٔ)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .5ٕٓٔ/ٗ(:ص1ٔٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .12٘/ٔزاد المسٌر: (ٗ)
 .ٗٗٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (٘)
 ..ٕٓٔ-5ٕٓ/ٕانظر: معانً المرآن للزجاج: (ٙ)
 .1ٕدٌوانه: (2)

رجه(1) لم أخ ، في مس ان م  .(65) حديث اإلي

 .2ٖٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (5)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .5ٕٓٔ/ٗ(:ص1ٔ2ٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .ٓ٘/ٔٔ(:ص5ٕٗٙٔانظر: فسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .5ٗ/ٔٔ(:صٕٓٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .1ٙ/ٕالنكت والعٌون: (ٗٔ)
 .ٗٗٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (٘ٔ)
 .25ٙ/ٔالكشاؾ: (ٔ)
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ُ ِمْنهُ{ ]المابدة : لوله تعالى:  وَمن عاد إلى المخالفة متعمًدا  ، أي:"[5٘}َوَمْن َعاَد فٌََْنتَِمُم َّللاَّ
 .(ٔ)"ض النتمام هللا منهبعد التحرٌم، فإنه ُمعَرَّ 

بعد أن حرمه هللا منه فٌنتمم هللا منه أي  ومن عاد مستحبل للصٌد لال الزجاج:اي:" 
 .(ٕ)"وجابز أن ٌكون: من عاد مستخفا بؤمر هللا فجزاإه العذاب كجزاء لاتل النفس، فٌعذبه هللا

أي : ومن فعل ذلن بعد تحرٌمه فً اإلسبلم وبلوغ الحكم الشرعً إلٌه  لال ابن كثٌر:" 

"فٌنتمم هللا منه
(ٖ)

. 

ٌنتمم منه فً ، فومن عاد إلى لتل الصٌد وهو محرم بعد لال الزمخشري:أي:" 
 .(ٗ)"اآلخرة

 .(٘)"المبالؽة فً العموبة« : االنتمام» لال ابن الجوزي:" 
ُ ِمْنهُ{ ]المابدة : }َوَمْن َعاَد لوله تعالى:وفً    :(ٙ)، لوالن[5٘فٌََْنتَِمُم َّللاَّ

 أحدهما : ٌعنً ومن عاد بعد التحرٌم ، فٌنتمم هللا منه بالجزاء عاجبلً ، وعموبة المعصٌة آجبلً .
 والثانً : ومن عاد بعد التحرٌم فً لتل الصٌد ثانٌة بعد أوله ، فٌنتمم هللا منه .

 وعلى هذا التؤوٌل لوالن :
، وسعٌد (1)والحسن، (2): فٌنتمم هللا منه بالعموبة فً اآلخرة دون الجزاء ، لاله ابن عباس أحدهما

 .(ٕٔ)داود، و(ٔٔ)، وإبراهٌم(ٓٔ)شرٌحو، (5)بن جبٌر
 .(ٗٔ)، والجمهور(ٖٔ)والثانً : بالجزاء مع العموبة ، لاله الشافعً

ز وروي عن   له عنه. ثم عاد، زٌد أبو المعلى: أن رجبل أصاب صًٌدا وهو محرم، فتُجّوِ
 .(٘ٔ)"، لال: فً اإلسبلم{ومن عاد فٌنتمم هللا منه}فؤرسل هللا علٌه ناًرا فؤحرلته، فذلن لوله:

وأولى األلوال فً ذلن بالصواب عندنا، لوُل من لال: معناه:ومن عاد فً  لال الطبري:" 
اإلسبلم لمتله بعد نهً هللا تعالى ذكره عنه، فٌنتمم هللا منه، وعلٌه مع ذلن الكفارة، ألن هللا عز 
وجل إْذ أخبر أنه ٌنتمم منه، لم ٌخبرنا ولد أوجب علٌه فً لتله الصٌد عمًدا ما أوجب من الجزاء 

أنه لد أزال عنه الكفارة  ،"{ومن لتله منكم متعمًدا فجزاء مثُل ما لتل من النعم}كفارة بموله:أو ال
فً المرة الثانٌة والثالثة، بل أعلم عباَده ما أوجَب من الحكم على لاتل الصٌد من المحرمٌن 

 .(ٙٔ)"{وال كفارة علٌه فً الدنٌا}عمًدا، ثم أخبر أنه منتمم ممن عاد، ولم ٌمل:
ُ َعِزٌٌز ذُو اْنتِمَاٍم{ ]المابدة : تعالى:لوله   وهللا تعالى عزٌز لويٌّ منٌع فً  ، أي:"[5٘}َوَّللاَّ

 .(ٔ)"سلطانه، وِمن عزته أنه ٌنتمم ممن عصاه إذا أراد، ال ٌمنعه من ذلن مانع

                                                           
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٕٓ/ٕمعانً المرآن: (ٕ)
 .5٘ٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .1ٓٙ-25ٙ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .12٘/ٔزاد المسٌر: (٘)
 .1ٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .ٔ٘/ٔٔ(:صٕٔ٘ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٖ٘/ٔٔ(:صٕٗٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٔ٘/ٔٔ(:ص1ٕ٘ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٔ٘/ٔٔ(:صٕٕ٘ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٔ٘/ٔٔ(:صٕٗ٘ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .1ٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .1ٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .1ٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
 .ٗ٘/ٔٔ(:صٕٙٙٙٔأخرجه الطبري) (٘ٔ)
 .ٗ٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
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ممن  {ذو انتمام}منٌع فً ملكه، وال ٌمتنع علٌه ما ٌرٌده. :أي {،عزٌز} لال المرطبً:" 
 .(ٔ)"اءعصاه إن ش

 .(ٕ)"}وهللا عزٌز{ بإلزام األحكام }ذو انتمام{ لمن جاوز حدود اإلسبلم لال النسفً:" 
وهللا منٌٌع فً سلطانه، ال ٌمهره لاهٌر، وال ٌمنعه من االنتمام ممن انتمم  لال الطبري:أي:" 

وأما ، الَمنَعةالخلك خلمه، واألمر أمره، له العزة  منه، وال من عموبة من أراد عموبته، مانع. ألن

 .(3)"، فإنه ٌعنً به: معالبتَه لمن عصاه على معصٌته إٌاه{ذو انتمام}لوله:

 .(ٗ)"ٌمول: عزٌز فً نممته إذا انتمم {،وهللا عزٌز} :عن أبً العالٌة
: ذوا {ذو انتمام}، "(٘)"لال: عزٌز ذو بطش {،وهللا عزٌز ذو انتمام"} :دمحم بن إسحاقعن 

 .(ٙ)"انتمام ممن آذاه
أن هللا منتمم ممن كفر بآٌاته بعد علمه بها  :أي وفً رواٌة أخرى عن دمحم بن إسحاق:"

 .(2)"ومعرفته بما جاءه منه فٌها
وإنما نص هللا على المتعمد لمتل الصٌد، مع أن الجزاء ٌلزم المتعمد  لال السعدي:" 

، فإنه ٌضمنها على أن المتلؾ للنفوس واألموال المحترمة-والمخطا، كما هو الماعدة الشرعٌة 
أي حال كان، إذا كان إتبلفه بؽٌر حك، ألن هللا رتب علٌه الجزاء والعموبة واالنتمام، وهذا 
للمتعمد. وأما المخطا فلٌس علٌه عموبة، إنما علٌه الجزاء، ]هذا جواب الجمهور من هذا المٌد 

و ظاهر اآلٌة. والفرق الذي ذكره هللا. وطابفة من أهل العلم ٌرون تخصٌص الجزاء بالمتعمد وه
بٌن هذا وبٌن التضمٌن فً الخطؤ فً النفوس واألموال فً هذا الموضع الحك فٌه هلل، فكما ال إثم 

 .(1)"ال جزاء إلتبلفه نفوس اآلدمٌٌن وأموالهم
 الفوابد:

، وأن لتله مناؾ لكمال اإلٌمان، ألنه تعالى خاطب بهذا النهً تحرٌم الصٌد على المحرم -ٔ
 وعلٌه فإن اجتناب لتل الصٌد من ممتضٌات اإلٌمان.المإمنٌن، 

 بٌان جزاء من صاد وهو محرم وأنه جزاء مثل ما لتل من النعم. -ٕ
 وجوب التحكٌم فٌما صاده المحرم، وال ٌصح أن ٌكفر الصابد بنفسه. -ٖ
 وأنه البد من العدالة فً الحكمٌنـ لموله:}ذوا عدل منكم{.-ٗ
 إلى الحرم، لموله:}هدٌا بالػ الكعبة{.أن جزاء الصٌد البد أن ٌصل -٘
 أن الفداء كفارة للذنب وستر له فً الدنٌا وفً اآلخرة، لموله:}او كفارة طعام مساكٌن{.-ٙ
 إثبات العفو، هلل وسعة عفو هللا سبحانه وتعالى، لموله:}عفا هللا عما سلؾ{.-2
كثر أن العفو فً ترن لال الشٌخ ابن عثٌمٌن:"العفو: هو عدم المإاخذة على الذنب، واال 

 .(5)الواجب والمؽفرة فً فعل المحرم"
 أن من فعل محظورا لبل العلم بالشرع فإنه ال إثم علٌه وال كفارة وال جزاء.-1
 هلل عّز وجل:  «العزٌز»اثبات االسم الكرٌم5

: "الؽالب الذي الٌؽلبه أحد، والعزٌز: بمعنى: الذي «العزٌز»لال الشٌخ ابن عثٌمٌن:"و
علٌه النمص باي وجه من الوجوه، والعزٌز ذو العزة التً تكسب من اتصؾ بها لدرة ٌمتنع 

 .(ٔ)وسلطانا وؼٌر ذلن"

                                                           
 .2ٖٔ/ٙتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .22ٗ/ٔتفسٌر النسفً: (ٕ)
 .2٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٓٔٔ/ٗ(:ص1ٕٗٙأخرجه ابن أبً حاتم ) (ٗ)
 .ٕٓٔٔ/ٗ(:ص1ٕ٘ٙأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٕٓٔٔ/ٗ(:ص1ٕٙٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٕٓٔٔ/ٗ(:ص1ٕٙٙأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .ٖٕٗتفسٌر السعدي: (1)
 .5ٓٗ/ٕتفسٌر سورة المابدة البن عثٌمٌن: (5)
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 المرآن

ٌُْد اْلبَّرِ َما ُدْمتُ  ٌُْكْم َص َم َعلَ ٌُْد اْلبَْحِر َوَطعَاُمهُ َمتَاعاا لَُكْم َوِللسهٌهاَرِة َوُحّرِ ا َواتهمُوا }أُِحله لَُكْم َص ْم ُحُرما
ٌِْه تُْحَشُروَن ) َ الهِذي إِلَ  [9ٙ({ ]المائدة : 9َّٙللاه

 التفسٌر:
فً حال إحرامكم صٌد البحر، وهو ما ٌصاد منه حًٌّا، وطعامه:  -أٌها المسلمون-أحل هللا لكم 

وهو المٌت منه؛ من أجل انتفاعكم به ممٌمٌن أو مسافرٌن، وحرم علٌكم صٌد البَّرِ ما دمتم 
واخشوا هللا ونفذوا جمٌع أواِمره، واجتنبوا جمٌع نواهٌه؛ حتى تظفَروا  محرمٌن بحج أو عمرة.

 بعظٌم ثوابه، وتَْسلموا من ألٌم عمابه عندما تحشرون للحساب والجزاء.
أن هذه اآلٌة نزلت فً بنً مدلج ، وكانوا ٌنزلون بؤسٌاؾ البحر ، سؤلوا :"حكى الكلبً 

 .(ٕ)"ٌة فٌهمعما نضب عنه الماء من السمن ، فنزلت هذه اآل
ٌُْد اْلبَْحِر{ ]المابدة : لوله تعالى:  فً  -أٌها المسلمون-أحل هللا لكم  ،أي:"[5ٙ}أُِحلَّ لَُكْم َص

 .(ٖ)"حال إحرامكم صٌد البحر، وهو ما ٌصاد منه حًٌّا
صٌد الماء سواء كان من بحر أو نهر أو عٌن أو ببر فصٌده  :ٌعنً لال الماوردي:" 

 .(ٗ)"حبلل للمحرم والحبلل فً الحرم والحل
أحل لكم، أٌها المإمنون، طرّي سمن األنهار الذي صدتموه فً حال  لال الطبري:أي:" 

 .(٘)"ِحلِّكم وَحَرمكم، وما لم تصٌدوه من طعامه الذي لتله ثم َرمى به إلى ساحله
 .(ٙ)"ٌعنً: فً اإلحرام وؼٌر اإلحرام مرلندي:"لال الس 
ً كان أو  لال الواحدي:أي:"  ما أُصٌب من داخله وهذا اإِلحبلُل عامٌّ لكّلِ أحد ُمحِرما

 .(2)"ُمِحبل
، لال: فصٌده ما {أحل لكم صٌد البحر}خطب أبو بكر الناس فمال:لال ابن عباس:" 

 .(1)"أخذ
 .(ٓٔ). وروي عن ابن عباس مثله(5)"صٌده، ما صٌد منه لال عمر بن الخطاب:" 
هذا حكم بتحلٌل صٌد البحر وهو كل ما صٌد من حٌتانه، وهذا التحلٌل  لال ابن عطٌة:" 

لما كان منه « البحر»هو للمحرم وللحبلل، والصٌد هنا أٌضا ٌراد به الصٌد، وأضٌؾ إلى 
 .(ٔٔ)"نهر كبٌر بحربسبب، والبحر الماء الكثٌر ملحا كان أو عذبا، وكل 

والمعنى:  ،مصٌدات البحر مما ٌإكل ومما ال ٌإكل {،صٌد البحر} لال الزمخشري:"
 .(ٔ)"أحل لكم صٌد حٌوان البحر:وعند ابن أبى لٌلى ، أحل لكم االنتفاع بجمٌع ما ٌصاد فً البحر

لال  هذا بحر، فإن والبحر اسم جامع، فكل ما كثر ماإه واتسع لٌل لال اإلمام الشافعً:"
 لٌل: نعم، وٌدخل فٌه العذب، وذلن معروؾ عند، لابل: فالبحر المعروؾ: البحر هو المالح

 .(ٕ)"العرب
                                                                                                                                                                      

 .ٓٔٗ/ٕتفسٌر سورة المابدة البن عثٌمٌن: (ٔ)
 .5ٙ/ٕالنكت والعٌون: (ٕ)
 .ٕٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5ٙ/ٕالنكت والعٌون: (ٗ)
 .ٔٙ/ٔٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٔٗ/ٔبحر العلوم: (ٙ)
 .ٖٖٙالوجٌز: (2)
 .2٘/ٔٔ(:ص1ٕٙٙٔاخرجه الطبري) (1)
 .2٘/ٔٔ(:ص2ٕٙٙٔاخرجه الطبري) (5)
 .2٘/ٔٔ(:ص5ٕٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٕٔٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔٔ)
 .1ٓٙ/ٔالكشاؾ: (ٔ)
 .215/ٕتفسٌر اإلمام الشافعً: (ٕ)
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لال ، البحر: ٌتناول كبل مالحا كان أو عذبا، فً جدول كان أو فً نهر لال الراؼب:"
 .(ٔ)"[ٕٔتعالى: }َوَما ٌَْستَِوي اْلبَْحَراِن َهَذا َعْذٌب فَُرات{ ]فاطر : 

 :(ٖ)على لولٌن (ٕ)حكم الحٌوانات البرمابٌةفً أهل العلم واختلؾ 
، اهدَ لتله المحرم وَ  إنْ لذلن  ،كل ما ٌعٌش فً البر وله فٌه حٌاة فهو من صٌد البرأحدهما: أن 

 .(5)وؼٌرهم ،(1)وسعٌد بن جبٌر ،(2)وعطاء، (ٙ)وابن أبً لٌلى ،(٘)وأبو مجلز ،(ٗ)مالن وهذا لول
صٌد البر ما كان كونه فً البّر والثانً: ان صٌد البحر هو مبنً على أكثر عٌش الحٌوان، وأن 

 وهذا لول عطاء بن ابً رباح. .أكثر من كونه فً البحر
ابن الماء ، أصٌد بّر أم بحر ؟ وعن أشباهه ؟ فمال : حٌث ٌكون أكثر ،  عطاء: "سبل 

 .(ٔٔ)"ون حٌث ٌُْفِرخ ، فهو منهأكثر ما ٌك وفً رواٌة أخرى: " .(ٓٔ)"فهو صٌده
 .(ٕٔ)والصواب فً ابن ماء أنه صٌد بر طابر ٌرعى وٌؤكل الحبلال ابن عطٌة:"

 : (ٖٔ)مٌتة السمن لوالن وفً حكم أكل
أحلت لنا مٌتتان ودمان: المٌتتان : »-ملسو هيلع هللا ىلص-حبلل مع اختبلؾ أنواعها، لال النبً أحدهما: أنه 

 .(ٗٔ)«والدمان: الكبد والطحالالحوت والجراد، 

                                                           
 .ٕ٘ٗ/٘تفسٌر الراؼب االصفهانً: (ٔ)

الرب واملاء معاً، كالضفدع والسلحفاة والسرطان، واحلية وهً التً تعٌش فً  (ٕ)
 .والتمساح وكلب املاء وحنوىا

 .ٖٕٗ-ٕٕٗ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (ٖ)
 .ٖٕٗ/ٕانظ}: المحرر الوجٌز: (ٗ)
، وتفسٌر ابن ابً ٕٗٔ/ٗ، ومصنؾ ابن أبً شٌبة:12/ٔٔ(:ص22ٖٕٔانظر: الطبري: ) (٘)

 ،ٖٕٔٔ/ٗ(:ص1ٗ5ٙحاتم)
 .ٖٕٗ/ٕانظ}: المحرر الوجٌز: (ٙ)
 .12/ٔٔ(:ص22ٕٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .11-12/ٔٔ(:22ٕٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٖٕٔ/2، وتفسٌر المرطبً:ٖٕٗ-ٕٕٗ/ٕ، والمحرر الوجٌز:12٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (5)
 (،1ٕٕٗ. وعبدالرزاق)11/ٔٔ(:ص221ٕٔأخرجه الطبري)(ٓٔ)
 .11/ٔٔ:ص(225ٕٔاخرجه الطبري ) (ٔٔ)
 .ٖٕٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٕٔ)
 .ٔٓٔ-ٕٓٓ/ٖانظر: تفسٌر البؽوي: (ٖٔ)

رجه(ٗٔ) شافعي أخ يب في ال رت مسند ت اجه وابن ،371/  2: ال ، في م عمة اب األط  ب

كبد رقم والطحال، ال دارقطني ،2011/  2( : 4133) ب صيد في وال ائح ال /  4: والذب

ام ،172-272 مد واإلم ر ابن عن 79/  2: أح بيهقي ورواه. مرفوعا عم ا ال  موقوف

ال ا: وق اد هذ ، إسن نى في وهو صحيح ند، مع سنن المس ه. 452/  1: ال لعي وعزا زي  ال

بد أيضا اء، في حبان وابن ميدح بن لع بد وأعله الضعف رحمن بع  بن زيد بن ال

م، ال أسل ان: وق لب ك ق بار ي  رفع من روايته في ذلك كثر حتى يعلم، ال وهو األخ

موقوفات ناد ال يل، وإس راس م تحق ال اس ترك ف ظر. ال صب: ان . 202-102/  4: الراية ن

ه ر ابن أيضا وعزا ه البن حج تفسير في مردوي د أبي عن ال ي ، سع ال مرفوعا : وق
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لال مالن والشافعً وابن ابً لٌلى واألوزاعً، والثوري فً رواٌة األشجعً: ٌإكل ما 
فً البحر كله من السمن والدواب، وسابر ما فً البحر من الحٌوان، وسواء اصطٌد أو وجد مٌتا 

صلى هللا -بموله طافٌا وؼٌر طاؾ، ولٌس شًء من ذلن ٌحتاج إلى ذكاة، واحتج مالن ومن معه
 .(ٕ()ٔ)«هو الطهور ماإه الحل مٌتته»فً البحر:-علٌه وسلم

لال المرطبً:"واصح ما فً هذا الباب من جهة اإلسناد حدٌث جابر عن الحوت الذي 
فلما لدما المدٌنة اتٌنا »وهو من أثبت االحادٌث، خّرجه الصحٌحان، وفٌه: «العنبر»ٌمال له
نا ذلن له، فمال:هو رزق أخرجه هللا لكم، فهل معكم من لحمه شًء فتطعمونا، فذكر -ملسو هيلع هللا ىلص-رسول

 .(ٗ()ٖ)«منه، فؤكله -ملسو هيلع هللا ىلص-فارسلنا إلى رسول هللا
 ، أنهما لال بحبلل السمكة الطافٌة لمن أراد أكلها.(ٙ)، وأبً أٌوب(٘)وأسند عن ابً بكر

اصابوا سمكة طافٌة، فسالوا عنها ابا وأسند عن جبلة بن عطٌة:أن اصحاب ابً طلحة 
 .(2)طلحة، فمال اهدوها لً

ًّ والجراد ذكً كله"  .(1)ولال عمر بن الخطاب:"الحوت ذك
. وهو (5) والثانً: انه الٌإكل السمن الطافً وٌإكل ما سواه من السمن. وهذا لول أبً حنٌفة

 ًّ أكل الطافً من  لول الثوري فً رواٌة أبً إسحاق الفزاري عنه، وكره الحسن بن ح
 .(ٓٔ)السمن

 .(ٔٔ)أنه كرهه -رضً هللا عنه-وروي عن علً
ولم ٌختلؾ عن جابر انه كرهه، وهو لول طاوس ودمحم بن سٌرٌن وجابر بن زٌد، 

ٌْتَة{ ]المابدة : واحتجوا بعموم لوله تعالى: ٌُْكُم اْلَم َمْت َعلَ ، وبما رواه أبو داود والدارلطنً [ٖ}ُحّرِ
كلوا ما حسر عنه البحر وما الماه، وما وجدتموه مٌتا او »:-ملسو هيلع هللا ىلص- عن النبًعن جابر بن عبدهللا

 .(ٔ()ٔ)«طافٌا فوق الماء فبل تؤكلوه

                                                                                                                                                                      

دارقطني ذكره علل في ال موقوفة والرواية ... ال تي ال ا ال ه ره حاتم أبو صحح  وغي

مرفوع، حكم في هي ول ألن ال ابي ق ا وحرم لنا، أحل: الصح ، علين ثل كذا ه م : قول

ا ، أمرن ا بكذا ين ، عن ونه يحصل كذا تدالل ف س هذه اال ها الرواية، ب نى في ألن  مع

مرفوع لخيص". ال بير ت رجه. 62/  1: الح بغوي  أيضا وأخ ح فيال سنة شر /  11: ال

442. 

(، 5ٙ(، والترمذي)1ٖٙ(، وابن ماجة)1ٖ(، وأبو داود)2ٕٖٖ، وأحمد)ٕٕ/ٔأخرجه مالن فً الموطؤ: (ٔ)
من حدٌث أبً هرٌرة، لال الترمذي:"حدٌث حسن صحٌح وأخرجه  2ٙٔ، وٓ٘/ٔوالنسابً فً المجتبى

 حدٌث جابر.. (، من11ٖ(، وابن ماجة)ٕٔٓ٘ٔأحمد)
 ]تحمٌك التركً[.—ٕٔ-ٕٓٔ/2انظر: تفسٌر المرطبً: (ٕ)
 (.ٖٖٙٗٔ(، وهو عند احمد)ٖ٘ٓٔ(، وصحٌح المسلم)ٖٔٙٗصحٌح البخاري) (ٖ)
 ]تحمٌك التركً[.ٕٔٔ/2تفسٌر المرطبً: (ٗ)
(، بلفظ:"السمكة الطافٌة حبلل لمن أراد اكلها"، ٘ٗٙٗ(، ومصنؾ عبدالرزاق)2ٕٔٗانظر: سنن الدارلطنً) (٘)

 ، بلفظ:الطافً حبلل". ٗٔٙ/5وذكره البخاري فً الفتح:
(، بلفظ:"أنه ركب البحر فً رهط من اصحابه، فوجدوا سمكة طافٌة على 2ٕ5ٗانظر: سنن الدارلطنً) (ٙ)

 مال: اطٌبة هً لم تؽٌّر؟ لالوا نعم، لال فكلوا وارفعوا نصٌبً منها، وكان صابما".الماء، فسؤلوه عنها، ف
 ، مختصرا.1ٖٓ/٘وأخرجه ابن ابً شٌبة:

 (.2ٖٓٗسنن الدارلطنً) (2)
 .25ٖ/٘(، ومصنؾ ابن ابً شٌبة:2ٕٙٗسنن الدارلطنً) (1)
 مٌك التركً[.]تحٕٓٔ/2، وتفسٌر المرطبً:12٘/ٔ، وزاد المسٌر:ٖٕٕ/ٙٔانظر: التمهٌد (5)
 .ٕٓٔ/2، وتفسٌر المرطبً: ٖٕٕ/ٕانظر: التمهٌد: (ٓٔ)
 .٘ٔٙ/5، والِجّري: ضرب من السمن، اللسان، مادة"جرا"، وانظر: الفتح:ٕٕ٘/ٙٔانظر: التمهٌد (ٔٔ)
 (، واللفظ له.2ٕٔٗ(، وسنن الدارلطنً)1ٖٔ٘سنن ابً داود) (ٔ)



ٗ5ٗ 
 

، لتنازع أدلة التحلٌل والتحرٌمالحٌوانات البرمابٌة نظرا  أهل العلم فً حكم اكلواختلؾ 
 على ثبلثة ألوال:

النبً صلّى هللا علٌه وسلم »الخبابث، وللسمٌة فً الحٌة، وألن ال ٌحل أكلها؛ ألنها من أحدها: 
 .(ٖ)وهذا لول الحنفٌة والشافعٌة .ولو حل أكله، لم ٌنه عن لتله (ٕ)«نهى عن لتل الضفدع

وال خبلؾ عند الشافعً فً عدم جواز أكل الضفدع، واختلؾ لوله فٌما له شبه فً البر 
والصحٌح أكل ذلن كله، ألنه نص على الخنزٌر فً مما الٌإكل، كالخنزٌر والكلب وؼٌر ذلن، 

جواز أكله، وهو له شبه فً البر مما الٌإكل، وال ٌإكل عنده التمساح وال المرش والدلفٌن، وكل 
 .(٘()ٗ)ما له ناب، لنهٌه علٌه الصبلة والسبلم عن اكل "كل ذي ناب"

 .(ٙ)ن""ال ٌإكل شًء من حٌوان البحر إال السمولال أبو حنٌفة، والثوري: 
 .(2)أنه كره أكل السمن الجرّي من وجه الٌثبت -رضً هللا عنه-وروي عن علً

 .(1)لال المرطبً: وروي عنه أكل ذلن، وهو أصح"
ٌباح أكل الضفادع والحشرات والسرطانات والسلحفاة، إذ لم ٌرد نص فً تحرٌمها. والثانً: أنه 

 .تستخبثه النفوس مما لم ٌرد فٌه نصوتحرٌم الخبابث: هو ما نص علٌه الشرع، فبل ٌحرم ما 
 .(5)وهذا لول المالكٌة

كل ما ٌعٌش فً البر من دواب البحر، ال ٌحل بؽٌر ذكاة كطٌر الماء، والسلحفاة، والثالث: أن 
وكلب الماء، إال ماال دم فٌه كالسرطان، فإنه ٌباح فً بؽٌر ذكاة؛ ألنه حٌوان بحري ٌعٌش فً 

ً لما له دم، ال ٌباح بؽٌر ذبح. البر، ولٌس له دم سابل، فبلحا وهذا لول جة إلى ذبحه، خبلفا
 .(ٓٔ)الحنابلة

وعلى هذا فمذهب الحنابلة لرٌب من مذهب المالكٌة فً وجوب ذكاة هذا النوع من 
 .(ٔ)واألصح أن السرطان ال ٌحل إال بالذكاة، الحٌوانات وإلحالها بالبرٌة

علٌه وسلم ـ فٌما رواه النسابً ـ نهى عن وال ٌباح أكل الضفدع؛ ألن النبً صلّى هللا 
ٌِْه َوَسلََّم  فً الحدٌث:" ه، إذ جاءلتله، وجاء فً النهً عن لتل ُ َعلَ ًَّ َصلَّى َّللاَّ أَنَّ َطبٌِبًا َسؤََل النَّبِ

ٌِْه َوَسلََّم َعْن لَتْ  ُ َعلَ ًُّ َصلَّى َّللاَّ   .(ٔ)"ِلَهاَعْن ِضْفَدعٍ ٌَْجعَلَُها فًِ َدَواٍء فَنََهاهُ النَّبِ

                                                                                                                                                                      
 ]تحمٌك التركً[.ٕٓٔ/2انظر: تفسٌر المرطبً: (ٔ)

خرجو أبو داود وأمحد وإسحاق بن راىويو وأبو داود الطيالسي واحلاكم عن أ (ٕ)
 .102/4نصب الراية:، انظر: عبد الرمحن بن عثمان التميمي 

ومابعدىا، مغين  61/8، تكملة الفتح: 130/3اللباب شرح الكتاب: انظر:  (ٖ)
 .150/2، املهذب: 198/4احملتاج: 

(، من حدٌث ابً ثعلبة الخشً، واخرجه احمد 5ٖٕٔ(، ومسلم)21ٓ٘(، و)البخاري)22ٖ1ٔأخرجه احمد) (ٗ)
 .ٖٔ-5ٕ، ؤٕ/5( من حدٌث ابن عباس، وانظر: المجموع:5ٖٗٔ(، ومسلم)5ٕٕٔ)
 .ٖٕٔ/2انظر: تفسٌر المرطبً: (٘)
 [.]تحمٌك التركًٕٓٔ/2، وتفسٌر المرطبً:12٘/ٔ، وزاد المسٌر:ٖٕٕ/ٙٔالتمهٌد (ٙ)
 .٘ٔٙ/5، والِجّري: ضرب من السمن، اللسان، مادة"جرا"، وانظر: الفتح:ٕٕ٘/ٙٔانظر: التمهٌد (2)
عند  -رضً هللا عنه-، وخبر علًٕٕ٘/ٙٔ، وانظر: الخبر فً التمهٌد:ٕٓٔ/2تفسٌر المرطبً: (1)

 .ٕٗ٘/5، والبٌهمً:25ٖ/٘(، وأخرجه أٌضا ابن ابً شٌبة:1ٖٙٙعبدالرزاق)

 .271، القوانني الفقهية: ص 656/2اجملتهد:  بداية انظر:  (5)

 .101/6ومابعدىا، كشاف القناع:  606/8املغين: انظر:  (ٓٔ)
 .5/ٕٗٔ:لممنع البن مفلح الحنبلً كما فً شرح ا(ٔ)
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  .فٌدل ذلن على تحرٌمه
ولد رجح جماعة من علمابنا المعاصرٌن حل أكل التمساح ، ، كما ال ٌباح أكل التمساح
 .(ٖ)، والشٌخ عبد العزٌز بن باز رحمه هللا (ٕ)منهم علماء اللجنة الدابمة لئلفتاء

، وعند (ٗ)نمل عن الشٌخ ابن عثٌمٌن ما لد ٌُفهم منه أنه ٌبٌح أكل الضفدع والتمساح و
ٌرى أن أكل التمساح حبلل ، وأن أكل  -رحمه هللا-ؤن الشٌخ ابن عثٌمٌن استمراء فتاوٌه، تبٌّن ب

الضفدع حرام ، وأن التمساح داخل فً عموم آٌة المابدة ، وأن الضفدع جاء النهً عن لتله 
 ً    .فً السنَّة صحٌحا

لال ابن العربً:"الصحٌح فً الحٌوان الذي ٌكون فً البّر والبحر منعه، ألنه تعارض 
 .(٘)فٌه دلٌبلن، دلٌل تحلٌل ودلٌل تحرٌم، فٌؽلّب دلٌل التحرٌم احتٌاطا"

ثبت فً شًء أن أكله سام ،  علٌه إنكل ما فٌه ضرر فبل ٌجوز أكله ولو كان بحرٌاً، و
لال ، أو مضر آلكله، فهنا ٌحرم أكله، ألجل ما فٌه من الضرر، ال ألن جنسه محرم فً ذاته

َ َكاَن بُِكْم َرِحًٌما{ ]النساء :  ٌِْدٌُكْم إِلَى 5ٕتعالى : }َواَل تَْمتُلُوا أَْنفَُسُكْم إِنَّ َّللاَّ َ [، } َواَل تُْلمُوا بِؤ
 .(ٙ)[5٘ٔرة : التَّْهلَُكِة{ ]البم

وما ٌُطعم من صٌده ،أي:"[5ٙ} َوَطعَاُمهُ َمتَاًعا لَُكْم َوِللسٌََّّاَرةِ{ ]المابدة : لوله تعالى: 
 .(2)"كالسمن وؼٌره منفعةً ولوتاً لكم وزاداً للمسافرٌن ٌتزودونه فً أسفارهم 

منفعةً لمن كان منكم ممًٌما أو حاضًرا فً بلده، ٌستمتع بؤكله وٌنتفع  لال الطبري:أي:" 
ٌتزّودونه  ، ٌمول: ومنفعةً أًٌضا ومتعة للسابرٌن من أرض إلى أرض، ومسافرٌن{وللسٌارة، }به

 .(1)"فً سفرهم ملًٌحا
ٌَّاَرةِ { وهو جمع سٌَّار لال ابن كثٌر:"  "أي : منفعة ولُوتًا لكم أٌها المخاطبون } َوِللسَّ

(5)
. 

 .(ٓٔ)"ٌعنً: للممٌمٌن والمسافرٌن. وهً السمكة المالحة لال السمرلندي:" 
 ،منفعة للممٌم والمسافر ،وهو ما نضب عنه الماء ولم ٌَُصدلال الواحدي:أي:"}وطعامة{: 

 .(ٔٔ)"ٌبٌعون وٌزودون منه
 .(ٔ)"المارة :ٌعنً {،وللسٌارة} لال الثعلبً:" 

المؤكول منه  وأحل لكم أكل،والمعنى: وما ٌطعم من صٌده {،وطعامه} لال الزمخشري:"
 :ٌعنى{، َمتَاًعا لَُكمْ  ، }وعند ابن أبى لٌلى جمٌع ما ٌصاد منه ،وهو السمن وحده عند أبى حنٌفة

                                                                                                                                                                      
 .( ، وصححه األلبانً 12ٖٔرواه أبو داود ) (ٔ)
 .1٘ٔ/ٕٕ:انظر: فتاوى اللجنة الدابمة (ٕ)
 .ٖٗ/ٖٕ انظر: فتاوى اللجنة الدابمة: (ٖ)

(4)
، 521:شريط :نور علي الدرب، و35،  34/  55 :الشرح الووتع و ، 333/  3 :فتاوى إسالهية انظر:  

كتاب األطعوة  ،شرح بلوغ الورام ، و / الوجه : ب 552 :لقاءات الباب الوفتوح  :شريط ، و، وجه : أ 531و

 .2، شريط رقن 

 .1ٗٙ/ٕاحكام المرآن: (٘)
 .52ٔ/ٖ، تفسٌر ابن كثٌر  ٖٓٗ/2، حاشٌة الروض  1ٖ/ٔٔالمؽنً انظر: (ٙ)
 .2ٖٖ/ٔصفوة التفاسٌر: (2)
 .2ٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (1)
 .51ٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .5ٔٗ/ٔبحر العلوم: (ٓٔ)
 .ٖٖٙالوجٌز: (ٔٔ)
 .ٔٔٔ/ٗتفسٌر الثعلبً: (ٔ)
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تزودونه لدٌدا، كما تزود موسى علٌه السبلم الحوت ٌؤكلونه طرٌا، ولسٌارتكم ٌ (ٔ)تمتٌعا لتنابكم 
مفعول له مختص بالطعام، كما أن نافلة  {متاعا لكم، و}فً مسٌره إلى الخضر علٌهما السبلم

 .(ٕ)،"[2ٕلوله تعالى: }َوَوَهْبنَا لَهُ إِْسَحاَق َوٌَْعمُوَب نَافِلَةً{ ]األنبٌاء : فً  حال مختصة بٌعموب
 .(ٖ)"المسافرٌن {،للسٌارة}ٌرٌد حاضري البحر ومدنه، و {،لكملوله:} لال ابن عطٌة:"

: الذي {متاعا لكم}لوله:  ، "(ٗ)"، ما وجد على الساحل مٌتًا{طعامه}: لال ابن عباس:" 
 .(٘)"ٌتزود المسافر

 .(ٙ)"، السَّْفر{وللسٌارة، }لمن كان بحضرة البحر {،متاًعا لكم وللسٌارة }لال عكرمة:" 
 .(2)"لال: هم المحرمون {،وللسٌارة} وعن الحسن:" 
 . (1)""لال: الظهر {وللسٌارة"}عن سعٌد بن جبٌر فً لوله: اخرج ابن ابً حاتم  

 .(5)"لال أبً ولال ؼٌره: التتمٌرلال ابن أبً حاتم:"
، (ٓٔ)"أهل األمَصار {:وللسٌارة، }أهل المَرى{: وطعامه متاعا لكم}جاهد:ولال م 
 .(ٔٔ)"والحٌتاُن للناس كلهم"
كؤنه ٌرٌد أهل لرى البحر وأن السٌارة من أهل األمصار ؼٌر تلن  لال ابن عطٌة:" 

 .(ٕٔ)"المرى ٌجلبونه إلى األمصار
ال وجه له مفهوم، إال أن ٌكون أراد بموله: هم أهل األمصار، هم  لال الطبري: "وهذا

كانوا أو  المسافرون من أهل األمصار، فٌجب أن ٌدخل فً ذلن كل سٌارة، من أهل األمصار
 .(ٖٔ)"، فبل نعمله: الممٌمون فً أمصارهم«السٌارة»من أهل المرى. فؤما

 ، ثبلثة ألوال:[5َٙوَطعَاُمهُ{ ]المابدة :  وفً معنى لوله تعالى:}
، وأبو (2ٔ)وابن عمر، (ٙٔ)وابن عباس، (٘ٔ)، وعمر(ٗٔ)أحدها: ما نبذه البحر مٌتا، لاله أبو بكر

 . (ٔ)، ولتادة(1ٔ)أٌوب
، (ٗ)والسدي، (ٖ)وجابر بن زٌد ،(ٕ)، وسعٌد بن جبٌر(ٔ)أنه ملٌحه، لاله سعٌد بن المسٌبوالثانً: 

 كالمولٌن.  (1)وعكرمة، (2)ولتادة، (ٙ)، ومجاهد(٘)وعن ابن عباس

                                                           
ه. (ٔ) تنائكم تمتيعا» قول أكلونه ل توطنين أى «ي لم نكم ل ال. م ق البلد تنأ: ي  فهو توطئه، ب

انئ، ناه وهم ت اده .ت حاح أف  .الص

 .]بتصرؾ[1ٓٙ/ٔالكشاؾ: (ٕ)
 .ٕٔٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٖ)
 .ٕٙ/ٔٔ(:ص5ٖٕٙٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٕٕٔٔ/ٗ(:ص1ٗٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .2ٔ/ٔٔ(:ص2ٖٕٔٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٕٕٔٔ/ٗ(:ص1ٗ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٕٕٔٔ/ٗ(:ص1ٗ٘ٙتفسٌر ابن ابً حاتم) (1)
 .ٕٕٔٔ/ٗ(:ص1ٗ٘ٙتفسٌر ابن ابً حاتم) (5)
 .2ٖ/ٔٔ(:ص2ٖ1ٕٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .2ٖ/ٔٔ(:ص2ٖ5ٕٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .ٕٔٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٕٔ)
 .2ٖ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .ٔٙ/ٔٔ(:ص1ٕٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .ٔٙ/ٔٔ(:ص12ٕٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .ٕٙ/ٔٔ(:ص11ٕٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .ٗٙ/ٔٔ(:ص2ٕٓٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
 .٘ٙ/ٔٔ(:ص2ٕٓ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (1ٔ)
 .٘ٙ/ٔٔ(:ص2ٕٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
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واختلفت الرواٌة عن النخعً. فروي عنه كالمولٌن، وروي عنه أنه جمع بٌنهما، فمال: 
 . (ٓٔ)، وما لفظه(5)طعامه الملٌح 

والثالث: أنه ما نبت بمابة من زروع البر، وإنما لٌل لهذا: طعام البحر، ألنه ٌنبت بمابه، حكاه 
 .(ٔٔ)الزجاج

، ما {طعامه}وأولى هذه األلوال بالصواب عندنا، لوُل من لال: لال اإلمام الطبري:" 
بله صٌَد الذي لذفه البحر، أو َحَسر عنه فُوجد مٌتًا على ساحله. وذلن أن هللا تعالى ذكره ذكر ل

، فالذي ٌجب أن ٌعطؾ علٌه فً المفهوم ما لم ٌَُصْد منه، {أحل لكم صٌد البحر}ٌصاد، فمال:
 .(ٕٔ)"فمال: أحل لكم ما صدتموه من البحر، وما لم تصٌدوه منه

أحل لكم صٌد البحر وطعامه متاعًا "}عن أبً هرٌرة لال، لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:ولد روي  
 .(ٖٔ)، ما لفظه مٌتًا فهو طعامه"{طعامه}ال:، ل{لكم

 .(ٗٔ)«وطعمه»ولرئ:
ٌُْد اْلبَّرِ َما ُدْمتُْم ُحُرًما{ ]المابدة : لوله تعالى:  ٌُْكْم َص َم َعلَ وحرم علٌكم  ،أي:"[5ٙ}َوُحّرِ

 .(٘ٔ)"صٌد البَّرِ ما دمتم محرمٌن بحج أو عمرة
ما كنتم محرمٌن، لم تِحلوا  ،وحرم هللا علٌكم، أٌها المإمنون، صٌد البر لال الطبري:" 

 .(ٙٔ)"من إحرامكم
 .(2ٔ)"ٌعنً: ما دمتم محرمٌن فبل تؤخذوا الصٌود لال السمرلندي:" 
 على أربعة الوال: الصٌد من المحرم ٌؤكله فٌما العلماء اختلؾاختلؾ أهل العلم و 

. ٌصد لم أو أجله من صٌد سواء األحوال من حال على صٌد أكل للمحرم ٌجوز ال أنهأحدها: 
 لال وبه، (ٖ)-فً أحد لولٌه-، وابن عمر(ٕ)، وابن عباس(ٔ)وهذا لول علً بن ابً طالب

 .(ٕ)الثوريو ،(ٔ)إسحاق

                                                                                                                                                                      
 .1ٙ/ٔٔ(:ص2ٕٕٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٙٙ/ٔٔ(:ص2ٕٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .1ٙ/ٔٔ(:ص2ٕٕ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .1ٙ/ٔٔ(:ص2ٕٖٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .٘ٙ/ٔٔ(:ص2ٓ2ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .2ٙ/ٔٔ(:ص2ٔ5ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .2ٙ/ٔٔ(:ص2ٔ2ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٙٙ/ٔٔ(:ص2ٕٔٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
لسان» في(5) ملح «ال مليح ال الف: وال عذب خ ماء من ال  .ال
 .2ٙ/ٔٔ(:ص2ٔ1ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .5ٕٓ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٔٔ)
 .5ٙ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)

ولد ولؾ هذا الحدٌث بعضهم على أبً  . لال الطبري:" 2ٓ/ٔٔ(:ص2ٕ5ٕٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)

 ."هرٌرة

 .1ٓٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٗٔ)
 .ٕٗٔالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
 .2ٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .5ٕٔٓٗٗ/ٔبحر العلوم: (2ٔ)
 .2ٗ/ٔٔ(:ص2ٕٗٓٔانظر: تفسٌر الكبري) (ٔ)
 .22/ٔٔ(:ص2ٗ1ٕٔانظر: تفسٌر الكبري) (ٕ)
 .21/ٔٔ(:ص2ٕ٘ٓٔانظر: تفسٌر الكبري) (ٖ)
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أنه أهدى إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ِرْجَل حماِر :"روي عن الصعب بن َجثَّامة واحتجوا بما  
 .(ٖ)"فرّده فمال: إنا ُحُرم وحش ٌمطر دًما،

أن َوِشٌمة ظبً أهدٌت إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهو محرم، "ما روي عن عابشة: بو
 .(ٗ)"فرّدها

، وبه (٘). وهذا لول عثمانأجله من وال له ٌصد لم إذا الصٌد المحرم بؤكل بؤس ال إنهوالثانً: 
 .(ٙ)وأحمد وأصحابهما والشافعً مالنلال 

ًّ ملسو هيلع هللا ىلص بموله:"واحتجوا بحدٌث   صٌد البّر لكم حبلل، مالم تصٌدوه او ٌُصْد جابر عن النب
 .(2)لكم "

 أم أجله من صٌد سواء الحبلل، اصطاده إذا حال كل على جابز للمحرم الصٌد أكلأن  والثالث:
، (ٔٔ)، وابن عمر(ٓٔ)، وأبً هرٌرة(5)، والزبٌر بن العّوام(1)وهذا لول عمر بن الخطاب ال،

 . (٘ٔ)وأصحابه حنٌفة ًأب، وهو مذهب (ٗٔ)، وعطاء(ٖٔ)، ومجاهد(ٕٔ)وسعٌد بن جبٌر
فً حمار الوحش العٌر، أنه أمر ابابكر فمّسمه  -ملسو هيلع هللا ىلص-البهزي عن النبً بحدٌث واحتجوا

 . (ٙٔ)فً الرفاق، من حدٌث مالن وؼٌره
إنما هً طعمة اطعمكموها »، وفٌه-ملسو هيلع هللا ىلص-عن النبً لتادة أبًوكذلن احتجوا بحدٌث 

 . (2ٔ)«هللا
فؤما شراإه من مالن ٌملكه وذبحه وأكله، بعد أن ٌكون و ،م اصطٌادهاحروالرابع: أن المراد 

ِملكه إٌاه على ؼٌر وجه االصطٌاد له، وبٌعه وشراإه جابز. لالوا: والنهً من هللا تعالى ذكره، 
 .(1ٔ)وهذا لول أبو سلمة سابر المعانً. عن صٌده فً حال اإلحرام دون

والصواب فً ذلن من المول عندنا أن ٌمال: إن هللا تعالى ذكره، عمَّ  لا اإلمام الطبري:" 
تحرٌم كل معانً صٌد البّر على المحرم فً حال إحرامه، من ؼٌر أن ٌخص من ذلن شٌبًا دون 

ٌعه وشراإه واصطٌاده ولتله، وؼٌر شًء، فكل معانً الصٌد حرام على المحرم ما دام حراًما، ب

                                                                                                                                                                      
 .]بتصرؾ[ٖٙٔ -ٖ٘ٔ /٘ ، وانظر: المؽنً:ٕٕٖ -ٕٖٔ/ ٙ تفسٌر المرطبً:(ٔ)
 .]بتصرؾ[ٖٙٔ -ٖ٘ٔ/ ٘ ، وانظر: المؽنً:ٕٕٖ -ٕٖٔ/ ٙ تفسٌر المرطبً:(ٕ)
صعب حديث(ٖ) لم رواه ،جثامة بن ال ه في مس  ،601 -301: 8 طرق من صحيح

سنن برى وال ك بيهقي ال ل  .491 ،191: 5 ل
ائشة حديث(ٗ) مد رواه ع مسند في أح  .04: 6 ال
 .1ٖ/ٔٔ(:ص2ٕٙٗٔ، و)1ٔ-1ٓ/ٔٔ(:ص2ٕ٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .]بتصرؾ[ٖٙٔ -ٖ٘ٔ/ ٘ ، وانظر: المؽنً:ٕٕٖ -ٕٖٔ/ ٙ تفسٌر المرطبً:(ٙ)
 (، 1٘ٔٔ(، وأبً داود)15ٗٗٔ(، وهو عند احمد)2ٕٗٗ، وسنن الدرالطنً)12ٔ/٘(، والمجتبى:1ٗٙانظر: سنن الترمذي) (2)

بيهقي خرجهو  سنن في ال برى ال ك انظر ،091 /5 ال ، قاله ما ف وطي وخرجه فيه سي  ال

در في ثور ال ال 333: 2 المن رجه: وق مد أخ حاكم أح حه وال  .وصح
 1ٓ/ٔٔ(:ص2٘1ٕٔ، و)25/ٔٔ(:ص2ٕ٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .1ٖ/ٔٔ(:ص2ٕٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .25/ٔٔ(:ص2ٕ٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .1ٓ/ٔٔ(:ص2٘1ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .1ٗ/ٔٔ(:ص2ٙ5ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .1ٗ/ٔٔ(:ص2ٙ5ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .1ٗ-1ٔ/ٔٔ(:ص22ٕٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .]بتصرؾ[ٖٙٔ -ٖ٘ٔ/ ٘ ، وانظر: المؽنً:ٕٕٖ -ٕٖٔ/ ٙ تفسٌر المرطبً:(٘ٔ)
 .1ٖٔ/٘، والمجتبى:ٖٔ٘/ٔانظر: حدٌث البهزي فً الموطؤ: (ٙٔ)
 (.2٘( : )5ٙٔٔ(، ومسلم)5ٕٔٗ(، والبخاري)2ٕٕٙ٘اخرجه أحمد) (2ٔ)
 .1٘-1ٗ/ٔٔ(:ص22ٕٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (1ٔ)
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ذلن من معانٌه، إال أن ٌجده مذبوًحا لد ذبحه حبلل لحبلل، فٌحّل له حٌنبذ أكله، للثابت عن 
عبد الرحمن بن عثمان لال: كنا مع طلحة بن عبٌد هللا ونحن ُحُرم، » :الخبر عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ع فلم ٌؤكل. فلما استٌمظ طلحة وفَّك من أكل، ولال: فؤهدي لنا طابٌر، فمنا من أكل، ومنا م ن تَورَّ
 .(ٔ)"«أكلناه مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ٌِْه تُْحَشُروَن{ ]المابدة : لوله تعالى:  َ الَِّذي إِلَ أي خافوا هللا الذي  ،أي:"[5ٙ}َواتَّمُوا َّللاَّ
 .(ٕ)"تبعثون إِلٌه ٌوم المٌامة فٌجازٌكم على أعمالكم

 .(ٖ)"خافوا هللا الذي إلٌه تبعثون لال الواحدي:أي:" 
فٌجزٌكم  {،الذي إلٌه تحشرون} ،فبل تؤخذوه فً إحرامكم {،واتموا هللا}لال السمرلندي:" 

 .(ٗ)"بؤعمالكم
 الفوابد:

 حل صٌد البحر للمحلٌن والمحرومٌن.-ٔ
 لعموم.أن جمٌع حٌوان البحر حبلل، لموله:}صٌد البحر{، ألن اإلضافة تمتضً ا-ٕ
 أن جمٌع ما فً البحر مما ٌطعم من سمن وأشجار وؼٌرها حبلل، لعموم لوله:}وطعامه{.-ٖ
بٌان الحكمة فً حل صٌد البحر دون البر، ألن األول تناوله سهل، والٌلهو اإلنسان كما ٌلهو -ٗ

به فً صٌد البر، ثم هو صٌد خفً فً باطن المٌاه فبل ٌكون كالصٌد الظاهر على سطح 
 األرض.

 اإلشارة ؼلى جاز إدخار لحم البحر لموله:}وللسٌارة{، ٌعنً السابرٌن فً السفر.-٘
 تحرٌم صٌد البر على المحرمٌن.-ٙ
وجوب تموى هللا والحذر من مخالفته فٌما فرضه من هذه األحكام، والتحذٌر من عموبة الٌوم -2

 اآلخر.
 لموله:}الذي ؼلٌه تحشرون{.إثبات الٌوم اآلخر الذي ٌكون به الحشر إلى هللا عّز وجل، -1
 

 المرآن
ا ِللنهاِس َوالشهْهَر اْلَحَراَم َواْلَهْدَي َواْلمَََلئَِد َذِلَن  ٌَْت اْلَحَراَم لٌَِاما ُ اْلَكْعبَةَ اْلبَ َ }َجعََل َّللاه ِلتَْعلَُموا أَنه َّللاه

َ بِكُ  ٍء َعِلٌٌم )ٌَْعلَُم َما فًِ السهَماَواِت َوَما فًِ اأْلَْرِض َوأَنه َّللاه ًْ  [97({ ]المائدة : 97ّلِ َش
 التفسٌر:

امتنَّ هللا على عباده بؤن جعل الكعبة البٌت الحرام صبلًحا لدٌنهم، وأمنًا لحٌاتهم؛ وذلن حٌث 
م العدوان والمتال فً األشهر الحرم  وهً ذو المعدة -آمنوا باهلل ورسوله وألاموا فرابضه، وحرَّ

م تعالى االعتداء على ما ٌُهَدى  -وذو الحجة والمحرم ورجب فبل ٌعتدي فٌها أحد على أحد، وحرَّ
م كذلن االعتداء على المبلبد، وهً ما لُلِّد إشعاًرا بؤنه بمصد  إلى الحرم من بهٌمة األنعام، وحرَّ
به النسن؛ ذلن لتعلموا أن هللا ٌعلم جمٌع ما فً السموات وما فً األرض، ومن ذلن ما شرعه 

 عضهم من بعض، وأن هللا بكل شًء علٌم، فبل تخفى علٌه خافٌة.لحماٌة خلمه ب
ٌَْت اْلَحَراَم لٌَِاًما ِللنَّاِس{ ]المابدة : لوله تعالى:  ُ اْلَكْعبَةَ اْلبَ جعل هللا :"أي ، [52}َجعََل َّللاَّ

 .(٘)"الكعبة المشّرفة وهً البٌت المحّرم صبلحاً ومعاشاً للناس لمٌام أمر دٌنهم ودنٌاهم
صٌَّر هللا الكعبة البٌت الحرام لواًما للناس الذٌن ال لَِوام لهم من ربٌس  الطبري:أي:" لال 

ٌهم عن ضعٌفهم، ومسٌبهم عن محسنهم، وظالمهم عن مظلومهم  .(ٔ)"ٌحجز لّوِ
م أن ٌصاد عنده وٌختلى للحّجِ ولضاء النُّسن لال الواحدي:"   .(ٔ)"ٌعنً: البٌت الذي حرَّ

                                                           
 .1٘/ٔٔ(:ص22ٕٕٔ، ورلم الخبر)1٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٖٖصفوة التفاسٌر:  (ٕ)
 .ٖٖٙالوجٌز: (ٖ)
 .5ٕٔٓٗٗ/ٔ:بحر العلوم (ٗ)
 .5ٖٖصفوة التفاسٌر: (٘)
 .15/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
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 :النتسمٌتها كعبة لووفً  
 .(٘)، والمرطبً(ٗ)، واختاره الطبري(ٖ)، وعكرمة(ٕ)أحدهما : سمٌت بذلن لتربٌعها ، لاله مجاهد

والثانً : سمٌت بذلن لعلوها ونتوبها من لولهم : لد كعب ثدي المرأة إذا عبل ونتؤ، وهو لول 
 .(ٙ)الجمهور

صٌدها، أو ٌختلى أن ٌصاد ه إٌاها لتحرٌم هللا حراما، اهاوسم: الحرم كله، «الكعبة»و
 .(2)خبلها ، أو ٌعضد شجرها

 ، جوه من التؤوٌل: [52}لٌَِاًما ِللنَّاِس{ ]المابدة : لوله تعالى: وفً 
 .(1)أحدها: لٌاما للدٌن، ومعالم للحج، رواه ابن أبً طلحة عن ابن عباس

 .(5)والثانً: لٌاما ألمر من توجه إلٌها، رواه العوفً عن ابن عباس
جعل هللا الكعبة البٌت الحرام لٌاًما للناس والشهر الحرام والهدي }عن لتادة لوله : " 

، حواجز أبماها هللا بٌن الناس فً الجاهلٌة ، فكان الرجل لو َجرَّ كل جرٌرة ثم لجؤ إلى {والمبلبد
له ولم الحرم لم ٌُتناول ولم ٌُمرب. وكان الرجل لو لمً لاتَل أبٌه فً الشهر الحرام لم ٌعرض 

 . (ٓٔ)"ٌمَربه. وكان الرجل إذا أراد البٌت تملد لبلدةً من شعر فؤحمته ومنعته من الناس
: فجعل هللا ذلن لٌاما للناس ٌؤمنون به فً ذلن كله فً الجاهلٌة  ولال ابن ششهاب:"

 .(ٔٔ)"األولى ال ٌخاؾ بعضهم بعضا حٌن ٌلمونهم عند البٌت وفً الحرم أو فً الشهر الحرام.
 .(ٕٔ)ث: لٌاما لبماء الدٌن، فبل ٌزال فً األرض دٌن ما حجت واستمبلت، لاله الحسنوالثال

كان الناس كلهم فٌهم ملوٌن تدفع بعَضهم عن بعض.  وفً المعنى نفسه  لال ابن زٌد:" 
لال : ولم ٌكن فً العرب ملوٌن تدفع بعضهم عن بعض ، فجعل هللا تعالى لهم البٌت الحرام لٌاًما 

هم عن بعض به ، والشهر الحرام كذلن ٌدفع هللا بعضهم عن بعض باألشهر الحرم ، ، ٌُْدفع بعضُ 
 .(ٖٔ)"والمبلبد. لال : وٌلمَى الرجل لاتل أخٌه أو ابن عمه فبل ٌعرض له. وهذا كله لد نُِسخ

 . (ٗٔ)والرابع: لوام دنٌا ولوام دٌن، لاله حمٌد األرلط
 . (٘ٔ)بالفرض فٌه، ذكره الزجاج مما أمروا أن ٌموموا والخامس: لٌاما للناس، أي:

والسادس: لٌاما لمعاٌشهم ومكاسبهم بما ٌحصل لهم من التجارة عندها، ذكره بعض 
 .(ٔ)المفسرٌن
 .(ٕ)صبلحاً لهم ، لاله سعٌد بن جبٌر :ٌعنًوالسابع: 

                                                                                                                                                                      
 .ٖٖٙالوجٌز: (ٔ)
 .5ٓ/ٔٔ(:ص21ٕٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .5ٓ/ٔٔ(:ص21ٕٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .15/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٖٗ/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (٘)
 وؼٌرها. ٗٔٗ/ٔ، وتفسٌر العز بن عبدالسبلم:11٘/ٔ، وزاد المسٌر:2ٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .2ٓ/ٕ، والنكت والعٌون:5ٔ/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٗٔٔ/ٗ(:ص1٘ٗٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (1)
 .5ٕ/ٔٔ(:ص212ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .5ٖ/ٔٔ(:ص25ٕٓٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .ٕٗٔٔ/ٗ(:ص1٘1ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٕٗٔٔ/ٗ(:ص1٘2ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .5ٖ/ٔٔ(:ص25ٕٔٔاخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .22ٔ/ٔ، ومجاز المرآن:5ٓ/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .ٕٓٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (٘ٔ)
 .15٘/ٔ، وزاد المسٌر:2ٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .5ٔ/ٔٔ(:ص21ٖٕٔالطبري)انظر: تفسٌر  (ٕ)
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وهذه األلوال وإن أختلفت من لابلٌها ألفاُظها، فإن معانٌها آٌلةٌ إلى ما للنا  لال الطبري:" 
للشًء ، هو الذي به صبلحه ، كما الملن األعظم ، لواُم رعٌته ومن « الموام»فً ذلن ، من أن 

فً سلطانه ، ألنه مدبِّر أمرهم ، وحاجز ظالمهم عن مظلومهم ، والدافع عنهم مكروه من بؽاهم 
وكذلن كانت الكعبة والشهُر الحرام والهدي والمبلبد ، لواَم أمر العرب الذي كان به  وعاداهم.
ههم لصبلتهم ،  صبلحهم فً الجاهلٌة ، وهً فً اإلسبلم ألهله معالُم حجهم ومناسكهم ، ومتوجَّ

 .(ٔ)"ولبلتهم التً باستمبالها ٌتمُّ فرُضهم
ر دٌنهم ودنٌاهم، ونهوضا إلى انتعاشا لهم فً أم {،لٌاما للناس} لال الزمخشري:" 

أؼراضهم ومماصدهم فً معاشهم ومعادهم، لما ٌتم لهم من أمر حجهم وعمرتهم وتجارتهم، 
 .(ٕ)"وأنواع منافعهم

المختار أن جعل هللا تعالى هذه األشٌاء لٌاما للناس هو  لال الشٌخ دمحم رشٌد رضا:" 
جعل تكوٌنً تشرٌعً معا، وهو عام شامل لما تموم به وتتحمك مصالح دٌنهم ودنٌاهم، وشامل 
لزمن الجاهلٌة وعهد اإلسبلم، لكن له فً كل من العهدٌن صورة خاصة به ففً عهد الجاهلٌة 

م على إضاعتهم لشرٌعة إبراهٌم وإسماعٌل صلى هللا كان التكوٌنً أظهر والتشرٌعً أخفى، ألنه
علٌهما وسلم إال للٌبل من مناسن الحج مزجوها بالوثنٌة والخرافات الوضعٌة، وكانت آٌات هللا 

التكوٌنٌة ظاهرة فٌهم كما تمدم بٌانه آنفا، وسبك ما فً معناه فً سورة آل عمران، وأما  تعالى
 .(ٖ)"فً عهد اإلسبلم فالتشرٌعً أظهر

 
 .(ٗ)بؽٌر ألؾ ،«لٌما»لرأ ابن عامر: و 
وال  لفظ عام، ولال بعض المفسرٌن أراد العرب. {،للناس}لوله تعالى:  لال ابن عطٌة:" 

 .(٘)"وجه لهذا التخصٌص
الشهر الحرام أًٌضا لٌاًما هللا وجعل  ، أي:"[52َوالشَّْهَر اْلَحَراَم{ ]المابدة : لوله تعالى:}

 .(ٙ)"للناس
والشهر الذي ٌإدي فٌه الحج وهو ذو الحجة ألن فً اختصاصه من بٌن  المرطبً:"لال 

األشهر بإلامة موسم الحج فٌه شؤنا لد علمه هللا أو أرٌد به جنس األشهر الحرم وهو رجب وذو 
 .(2)"المعدة وذو الحجة والمحرم

 .(1)"ٌعنً: األشهر الحرم فذكر بلفظ الجنس لال الواحدي:" 
الشهر الذي ٌإدى فٌه الحج، وهو ذو الحجة، ألن  {:الشهر الحرام} لال الزمخشري:"

ولٌل عنى به جنس  ،الختصاصه من بٌن األشهر بإلامة موسم الحج فٌه شؤنا لد عرفه هللا تعالى
 .(5)"األشهر الحرم

المراد بالشهر الشهر الذي ٌإدي فٌه الحج، وهو ذو الحجة ألنه  لال البٌضاوي:"
 .(ٔ)"المناسب لمرنابه

وكذلن جعل الشهر الحرام سببا لمٌام الناس، ألن العرب كان ٌمتل لال المراؼً:أي:"
بعضهم بعضا، وٌؽٌر بعضهم على بعض فى سابر األشهر حتى إذا دخل الشهر الحرام زال 

                                                           
 .5ٖ-5ٕ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٔٙ/ٔالكشاؾ: (ٕ)
 .ٔٓٔ-ٓٓٔ/2تفسٌر المنار: (ٖ)
 .1ٕٗانظر: السبعة فً المراءات: (ٗ)
 .ٕٗٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (٘)
 .5ٔ/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .21ٗ/ٔتفسٌر المرطبً: (2)
 .ٖٖٙالوجٌز: (1)
 .1ٔٙ/ٔالكشاؾ: (5)
 .٘ٗٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٔ)
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الخوؾ ولدروا على األسفار والتجارات وصاروا آمنٌن على أنفسهم وأموالهم، وكانوا ٌحصلون 
 .(ٔ)"كفٌهم طول العام، ولو اله لتفانوا من الجوع والشدةفٌه من األلوات ما ٌ

األشهر الثبلثة بإجماع من  :والمراد ،هنا اسم جنس ،«الشهر»و لال ابن عطٌة:"
العرب، وشهر مضر وهو رجب األصم، سمً بذلن ألنه كان ال ٌسمع فٌه صوت الحدٌد، 

شهر لرٌش، وله ٌمول عوؾ  وسموه منصل األسنة ألنهم كانوا ٌنزعون فٌه أسنة الرماح، وهو
 :(ٕ)بن األحوص

 إذا سٌمت مدرجها الدماء                وشهر بنً أمٌة والهداٌا 
، أي شهر آل هللا، وكان ٌمال ألهل الحرم آل هللا، (ٖ)شهر هللا :وسماه النبً علٌه السبلم

وأما الهدي فكان  وٌحتمل أن ٌسمى شهر هللا ألن هللا سنه وشدده إذ كان كثٌر من العرب ال ٌراه،
 .(ٗ)"أمانا لمن ٌسوله ألنه ٌعلم أنه فً عبادة لم ٌؤت لحرب

 .(٘)"وكذلن جعل الهدى سببا لمٌام الناس ، أي[52َواْلَهْدَي{ ]المابدة : لوله تعالى:}
ٌهدى إلى البٌت وٌذبح وٌفرق لحمه على الفمراء « الهدي» ألن لال المراؼً:أي:"
 .(ٙ)"لمعٌشة الفمراءفٌكون نسكا للمهدى ولٌاما 

 .(2)"جعل ذلن أٌضاً لٌاماً للناس لال مكً:أي:"
ولو  َمن كان فً الجاهلٌة، كان الرجل ال ٌخاؾ إذا دخل فً الحَرم": -هنا  -« الناس»و

لَِمً من لتل أباه أو أخاه، لم ٌخؾ الفاعل فً الحَرم، وإذا لَِمً الهدي لم ٌَعِرْض له الماطع وال 
ل إذا أراد الحج تملد بمبلدة من شعر، وإذا رجع تملد بمبلدة من لحاء شجر الجابع، وكان الرج

 .(1)"هنا: جمٌع الناس، «الناس»ولٌل: ، الحرم، فبل ٌعرض له وال ٌإذى حتى ٌصل إلى أهله
 ، لوالن:«الهدي»فً

 .(5)أحدهما: أنه كل ما أهداه من شًء إلى بٌت هللا تعالى
 .(ٓٔ)النعم، ولد جعل على نفسه، أن ٌُهدٌه وٌملده، وهو لول ابن عباسوالثانً: أنه ما لم ٌملّد من 

 .(ٔٔ)"وكذلن جعل المبلبد لٌاما للناس ، أي:"[52َواْلمبََلبَِد{ ]المابدة : لوله تعالى:}
إذ أن من لصد البٌت فى الشهر الحرام لم ٌتعرض له أحد، ومن لصده  لال المراؼً:"

فى ؼٌر الشهر الحرام ومعه هدى وللده وللد نفسه من لحاء شجر الحرم لم ٌتعرض له أحد، ألن 
هللا أولع فى للوبهم تعظٌم البٌت، فكل من لصده أو تمرب إلٌه صار آمنا من جمٌع اآلفات 

 .(ٔ)"والمخاوؾ
لحاء شجر الحرم الذي كان أهل الجاهلٌة : «المبلبد» أنشعراء ولد ذكر بعض ال

 : (ٖ)لال الشاعر ،(ٕ) ٌتملَّدونه

                                                           
 .ٖ٘/2تفسٌر المراؼً: (ٔ)
 ، وفٌها :"حبست" بدل:"سٌمت"1ٓ٘/ٕ،وشرح اختٌارات المفضل:1ٖٗ/ٖ، ومنتهى الطلب:ٖٙٔالمفضلٌات: (ٕ)

 لال التبرٌز فً شرح االختٌارات: مضرجها، أي: ٌصٌبها الدم كما ٌضّرج الثوب بالصبػ.
( من 2ٗٔٔ(، من حدٌث ألنس، و)1ٓٓٔفً الموضوعات)لطعة من حدٌث طوٌل اخرجه ابن الجوزي  (ٖ)

 حدٌث أبً سعٌد الخدري، ولال إثر كل من الحدٌثٌن: هذا حدٌث موضوع.
 .ٕٗٗ/ٕالمحرر  الوجٌز: (ٗ)
 .ٖ٘/2تفسٌر المراؼً: (٘)
 .ٖ٘/2تفسٌر المراؼً: (ٙ)
 .11ٖٔ-11ٕٔ/ٖالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (2)
 .11ٖٔ-11ٕٔ/ٖالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (1)
 .ٙٙٗ/5انظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .2ٙٗ/5(:ص5ٗ1ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٖٙ/2تفسٌر المراؼً: (ٔٔ)
 .ٖٙ/2تفسٌر المراؼً: (ٔ)
 .2ٓٗ-5ٙٗ/5تفسٌر الطبري:انظر:  (ٕ)
و " الحرج " )بكسر الحاء وسكون ، واللسان )حرج(.  ٕٓٔٔ، والمعانً الكبٌر :  5ٔ:  ٖأشعار الهذلٌٌن (ٖ)
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ٌِْن إْذ أَْعَوراُكَما ٌِْدي اللَِّحاَء اْلُمَضفََّرا               (ٔ)أَلَْم تَْمتبُل اْلِحْرَج اِن بِاأل  ٌُِمرَّ
كان ناس ٌتملَّدون لحاء الشجر فً الجاهلٌة إذا أرادوا الحّج ، فٌعرفون  لال ابن عباس:"

 .(ٕ)"بذلن
والمملد منه خصوصا و وهو البدن، ألن الثواب فٌه ، أي: }والمبلبد{  لال الزمخشري:"

 .(ٖ)"أكثر، وبهاء الحج معه أظهر
وأما المبلبد فكذلن كان الرجل إذا خرج ٌرٌد الحج تملد من لحاء السمر  لال ابن عطٌة:"

أو ؼٌره شٌبا فكان ذلن أمانا له، وكان األمر فً نفوسهم عظٌما مكنه هللا حتى كانوا ال ٌمدم من 
 .(ٗ)"لٌس بمحرم أن ٌتملد شٌبا خوفا من هللا، وكذلن إذا انصرفوا تملدوا من شجر الحرم

َ ٌَْعلَُم َما فًِ السََّماَواِت َوَما فًِ اأْلَْرِض{ ]المابدة :  َذِلنَ لوله تعالى:} ، [52ِلتَْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ
ذلن لتعلموا أن هللا ٌعلم جمٌع ما فً السموات وما فً األرض، ومن ذلن ما شرعه لحماٌة  أي:"

 .(٘)"خلمه بعضهم من بعض
 .(ٙ)"لتعلموا أن هللا ٌعلم مصالح ما فً السموات وما فً األرض :أي لال النسفً:"

إشارة إلى أن جعل هذه األمور لٌاما، والمعنى فعل ذلن لتعلموا  {ذلن} لال ابن عطٌة:" 
أن هللا تعالى ٌعلم تفاصٌل أمور السماوات واألرض وٌعلم مصالحكم أٌها الناس لبل وبعد، 

 .(2)"مفانظروا لطفه بالعباد على حال كفره
إشارة إلى جعل الكعبة لٌاما للناس، أو إلى ما ذكر من حفظ {ذلن} لال الزمخشري:"

لتعلموا أن هللا ٌعلم كل شًء وهو عالم بما ٌصلحكم وما  ،حرمة اإلحرام بترن الصٌد وؼٌره
 .(ٔ)"شدٌد العماب لمن انتهن محارمه ؼفور رحٌم لمن حافظ علٌها ،ٌنعشكم مما أمركم به وكلفكم

إشارة إلى الجعل، أو إلى ما ذكر من األمر بحفظ حرمة  {،ذلن} البٌضاوي:"لال 
اإلحرام وؼٌره. لتعلموا أن هللا ٌعلم ما فً السماوات وما فً األرض فإن شرع األحكام لدفع 

 .(ٕ)"المضار لبل ولوعها وجلب المنافع المترتبة علٌها، دلٌل حكمة الشارع وكمال علمه
إن ذلن لم ٌكن إال لحكمة بالؽة صادرة عن علم بخفاٌا األمور  -الخبلصة لال المراؼً:"

وؼاٌاتها، فكان دلٌبل على أنه سبحانه ٌعلم ما فى السموات وما فى األرض من أسباب الرزق 
 ونظام الخلك وؼٌر ذلن، وأنه علٌم بكل شىء فبل تخفى علٌه خافٌه.

                                                                                                                                                                      

الراء( : الودعة ، لالوا : عنى بالحرجٌن : رجلٌن أبٌضٌن كالودعة ، فإما أن ٌكون البٌاض لونهما ، وإما أن 
ٌكون كنى بذلن عن شرفهما. ولال شارح دٌوانه : " وٌكون أًٌضا الحرجان ، رجلٌن ٌمال لهما : الحرجان " . و 

 . و " اللحاء " ، لشر الشجر. و " المضفر " الذي جدل ضفابر." أمر الحبل ٌمره " : فتله
هذا ولد ذكر أبو جعفر أن الشعر فً رجلٌن لتبل رجلٌن ، وروى " ألم تمتبل " ، والذي فً المراجع " ألم تمتلوا 

... َوأَْبِلْػ بَنً ِذي " ، وهو الذي ٌدل علٌه سٌاق الشعر ، فإن أوله لبل البٌت : أال أْبِلؽَا ُجلَّ السََّواِري َوجابًرا 
 السَّْهم َعنًِّ َوٌَْعَمَرا
 َولُوال لَُهْم َعنًِّ َممَالَةَ َشاِعٍر ... أَلَّم بمَْوٍل ، لَْم ٌَُحاِوْل ِلٌَْفَخَرا
َرا ا لَتَْلتُْم ذََكْرتُُم ... َولَْن تَتُْرُكوا أَْن تَْمتُلُوا ، َمْن تَعَمَّ  لَعَلَُّكْم لَمَّ

جمع. وسببه أن جندبًا ، أخو البرٌك بن عٌاض اللحٌانً ، لتل لًٌسا وسالًما ابنً عامر بن فالشعر كله بضمٌر ال
 .عرٌب الكنانٌٌن ، ولتل سالم جندبًا ، اختلفا ضربتٌن

رواٌة أبً جعفر كما شرحها " أعوراكما " ، ورواٌة الدٌوان " أعورا لكم " ، وهً فً سٌاق لمشعر ، (ٔ)
" ، وٌروي " عورا لكم " بتشدٌد الواو. هذا على أن هذه الرواٌة : " أعور "  ورواٌة اللسان : " أعرضا لكم

 .متعدًٌا ، والذي كتب فً اللؽة " أعور لن الشًء فهو معور "
 .5ٗ/ٔٔ(:ص25ٕٕٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .1ٕٙ-1ٔٙ/ٔالكشاؾ: (ٖ)
 .ٕٗٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٗ)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .21ٗ/ٔتفسٌر النسفً: (ٙ)
 .ٕٗٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (2)
 .1ٕٙ/ٔالكشاؾ: (ٔ)
 .٘ٗٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٕ)
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ن الناس فى لطر من األلطار فى ولد عجزت جمٌع األمم فى المدٌم والحدٌث عن تؤمٌ
 .(ٔ)"زمن معٌن من كل سنة بحٌث ال ٌمع فٌه لتل وال لتال وال عدوان

فإن لٌل: أي اتصال لهذا الكبلم بما لبله؟ لٌل: أراد أن هللا عز وجل جعل  لال البؽوي:" 
 .(ٕ)"الكعبة لٌاما للناس ألنه ٌعلم صبلح العباد كما ٌعلم ما فً السموات وما فً األرض

َ ٌَْعلَُم َما فًِ السََّماَواِت َوَما فًِ اأْلَْرِض{ لوله تعالى:}وذكر الزجاج فً   َذِلَن ِلتَْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ
 :(ٖ)، وجهان[52]المابدة : 
كان ٌمتل بعضعهم بعضا، وجعل  أن هللا لما آمن من الخوؾ البلد الحرام، والناسكأحدهما: 

أهل جاهلٌة، فدل بذلن أنه ٌعلم ما فً السماوات وما  والمومالشهر الحرام ٌمتنع فٌه من المتل، 
 .أعظم األولات فسادا ما ٌإمن به فً األرض إذ جعل فً

ذلن مردود على ما أنبؤ هللا به على لسان نبٌه فً هذه السورة من لوله: } ِمَن الَِّذٌَن  أنوالثانً: 
فؤخبر بنفالهم الذي كان مستترا عن ، [ُٔٗهْم { ]المابدة : لَالُوا آَمنَّا بِؤَْفَواِهِهْم َولَْم تُْإِمْن لُلُوبُ 

اُعوَن ِلمَْوٍم آَخِرٌَن لَْم ٌَؤْتُوَن{ ]المابدة :  :المسلمٌن، وما أخبر به أنهم اُعوَن ِلْلَكِذِب َسمَّ ، [ٔٗ} َسمَّ
شرحناه مما كانوا علٌه وما  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فؤظهر هللا ما كانوا أسروه من لصة الزانٌٌن، ومسؤلتهم إٌاه 

 -وهللا أعلم  -فالمعنى ، فؤظهر هللا جل وعز: نبٌه والمإمنٌن على جمٌع ما ستروا عنهم، فً ذلن
، ٌدلكم على إنه ٌعلم ما فً السماوات وما فً األرض، ذلن لتعلموا الؽٌب الذي أنبؤتكم به عن هللا

ُسوِل إاِلَّ  ودلٌل هذا المول لوله جل وعز: ُ ٌَْعلَُم َما تُْبُدوَن َوَما تَْكتُُموَن{ }َما َعلَى الرَّ  اْلببََلغُ َوَّللاَّ
 .[55]المابدة : 

 .(ٗ)"هو عندي أبٌنلال الزجاج فً المول الثانً:" 
ٍء َعِلٌٌم{ ]المابدة : لوله تعالى:} ًْ َ بُِكّلِ َش وأن هللا بكل شًء علٌم، فبل  ، أي:"[52َوأَنَّ َّللاَّ

 .(٘)"تخفى علٌه خافٌة
 .(ٙ)"تعمٌم بعد تخصٌص ومبالؽة بعد إطبلقالبٌضاوي:"لال 

عام عموما تاما فً الجزبٌات ودلابك {، بكل شًء علٌم}ولوله تعالى:  لال ابن عطٌة:" 
[ ، والمول بؽٌر 5٘]األنعام:  {وما تسمط من ورلة إال ٌعلمها} :الموجودات، كما لال عز وجل

 .(2)"هذا إلحاد فً الدٌن وكفر
 الفوابد:

  بٌان عظم الكعبة المشرفة، إذ جعلها هللا لٌاما للناس ٌموم بها امور دٌنهم ودنٌاهم.-ٔ
أن الكعبة حرام، أي: محترمة معظمة، ولهذا كان ما حولها حراما الٌمتل صٌده والٌمطع -ٕ

 شجره.
تعظٌم االشهر الحرم وأنها لٌام للناس، وكذلن تعظٌم الهدي ومشروعٌة المبلبد إذ ان فٌها -ٖ

 ارا لشعابر هللا عّز وجل.إظه
إثبات الحكمة فً أحكام هللا عّز وجل، لموله:}ذلن لتعلموا{، والبلم هنا للتعلٌل، وٌتفرغ من -ٗ

 ذلن أن كل ما شرعه هللا أو فعله فهو لحكمة.
التحذٌر من مخالفة هللا عّز وجل، وجهه إثبات العلم فً لوله:}ٌعلم ما فً السماوات وما فً -٘

 أٌضا إثبات أن السماوات ذات عدد، وهذا العدد فً ادلة أخرى أنه سبع سماوات.األرض{، وفٌه 

                                                           
 .ٖٙ/2تفسٌر المراؼً: (ٔ)
 .ٗٓٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .ٕٔٔ-ٕٓٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٖ)
 .ٕٓٔ/ٕمعانً المرآن: (ٗ)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .٘ٗٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٙ)
 .ٕٗٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (2)
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ٙ- ً واستمراراً  بٌان عظٌم تدبٌر هللا تعالى لخلمه، إذ أّمن مصالح لرٌش والعرب فؤوجد لهم أمنا
وتبع ذلن هناءة عٌش وطٌب حٌاة بما ألمى فً للوب عباده من احترام وتعظٌم للبٌت الحرام 

 ، والهدي والمبلبد، األمر الذي ال ٌمدر علٌه إال هللا.والشهر الحرام
المحٌط «العلٌم»سبحانه فهو  ، ،صفةٌ ذاتٌةٌ ثابتةٌ هلل َعزَّ وجلَّ  اْلِعْلمُ ، و«العلٌم»ن أسمابه وم-2

 .(ٔ)فبل ٌخفى علٌه شًء من األشٌاء، علمه بكل شًء
 .(ٕ)"ال ٌدركها علم الخلك: هو العالم بالسرابر والخفٌات التً «العلٌم» لال الخطابً:" 
 

 المرآن
َ َؼفُوٌر َرِحٌٌم ) َ َشِدٌُد اْلِعمَاِب َوأَنه َّللاه  [98({ ]المائدة : 98}اْعلَُموا أَنه َّللاه

 التفسٌر:
أن هللا جل وعبل شدٌد العماب لمن عصاه، وأن هللا ؼفور رحٌم لمن تاب  -أٌها الناس-اعلموا 
 وأناب.

 سبب النزول:
شرٌحا وأصحابه  :ٌعنً ،ثم خوفهم أال ٌستحلوا الؽارة فً حجاج الٌمامة ولال مماتل:" 

 .(ٖ){ إذا عالب"اعلموا أن هللا شدٌد العماب}فمال: 
َ َشِدٌُد اْلِعمَاِب{ ]المابدة : لوله تعالى:  أن  -أٌها الناس-اعلموا  ، أي:"[51}اْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

 .(ٗ)"هللا جل وعبل شدٌد العماب لمن عصاه
 .(٘)"لمن انتهن محارمهلال الزمخشري:أي:" 
 .(ٙ)"لمن أراد أن ٌنتمم منه لال ابن ابً زمنٌن:أي:" 
 .(2)"ٌعنً: إذا عالب فعموبته شدٌدة لمن عصاه لال السمرلندي:" 
 .(1)لال ابن عثٌمٌن:أي:"لوي العماب إذا عالب المذنب" 
اعلموا، أٌها الناس، أن ربكم الذي ٌعلم ما فً السموات وما فً  لال الطبري:أي:" 

األرض، وال ٌخؾ علٌه شًء من سرابر أعمالكم وعبلنٌتها، وهو ٌُْحصٌها علٌكم لمجازٌكم بها، 
د علٌه، على معصٌته إٌاه  .(5)"شدٌد عمابُه من عصاه وتمرَّ

 .(ٓٔ)"تخوٌؾ {،اعلموا أن هللا شدٌد العماب}لوله تعالى:  لال المرطبً:" 
لال: لو ٌعلم الناس لدر عموبة  {،شدٌد العماب}تبل مطرؾ هذه اآلٌة "علً بن زٌد: لال  

 .(ٔ)"هللا ونممة هللا وبؤس هللا، ونكال هللا، لما رلى لهم دمع وما لرت أعٌنهم بشًء
َ َؼفُوٌر َرِحٌٌم{ ]المابدة : لوله تعالى: وأن هللا ؼفور رحٌم لمن تاب  ، أي:"[51}َوأَنَّ َّللاَّ

 .(ٕ)"وأناب
 .(ٖ)ى محارمه"لمن حافظ عل لال الزمخشري:أي:" 
 .(ٔ)"لال مماتل:"لمن أطاعه بعد النهً 

                                                           
 .11ٔ/ٔانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة، البن عثٌمٌن: (ٔ)
 .2٘شؤن الدعاء: (ٕ)
 .2ٓ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .ٕٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .1ٕٙ/ٔالكشاؾ: (٘)
 .5ٗ/ٕتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (ٙ)
 .ٕٓٗ/ٔبحر العلوم: (2)
 .ٕٙٗ/ٕتفسٌر سورة المابدة البن عثٌمٌن: (1)
 .5٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (5)
 .2ٕٖ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٓٔ)
 .ٕٙٔٔ/ٗ(:ص1ٙ2ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٕٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٕٙ/ٔالكشاؾ: (ٖ)
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 .(ٕ)"لمن أطاعه لال السمرلندي:أي:" 
وهو ؼفور لذنوب من أطاعه وأناَب إلٌه، فساتٌر علٌه، وتارٌن  لال الطبري:أي:" 

 .(ٖ)"به أن ٌعالبه على ما سلؾ من ذنوبه بعد إنابته وتوبته منها {رحٌم} ،فضٌحته بها
 .(ٗ)"ترجٌة {،وأن هللا ؼفور رحٌم }لوله تعالى:  لال المرطبً:" 
 .(٘)"لال دمحم بن إسحاق. وأن هللا ؼفور أي ٌؽفر الذنب. رحٌم ٌرحم العباد على ما فٌهم 
ر وبٌنها دل ذلن أنه فعل ذلن لما نبه بذلن أنه تعالى حٌث سخر هذه األمو لال الراؼب:" 

أراده من عباده لٌثٌب المحسن وٌعالب المسىء، وذلن ٌمتضً أن ٌعلموا أنه ٌعالب لوما وٌرحً 
 .(ٙ)"لوما كٌفما تمتضٌه حكمته

 الفوابد:
 وجوب العلم عن ٌمٌن هللا، لموله:}اعلموا{.-ٔ
 م أو بترن ما اوجب.ان هللا تعالى شدٌد العماب لمن خالؾ امره، سواء بفعل ما حر-ٕ
 ؼثبات العماب: وه مإاخذة المذنب بما ٌستحمه من العموبة.-ٖ
؛ وما تضمناه من صفة، «الرحٌم»، و«الؽفور»ومنها: إثبات هذٌن االسمٌن الكرٌمٌن:  -ٗ

 .وفعل
 .(2)هو الذي تكثر منه المؽفرة. وبناء فعول: بناء المبالؽة فً الكثرة :«الؽفور»فـ 
، معناه: الستار لذنوب عباده (1)«الؽفار»: أن "«الؽفور»، و«الؽفار»صٌؽتً:والفرق بٌن  

الذنوب منصرفا إلى مؽفرة «: الؽفور»فً الدنٌا بؤن ال ٌهتكهم وال ٌشٌدهما علٌهم، وٌكون معنى 
  .(ٔ)"فً اآلخرة، والتجاوز عن العموبة فٌها

 .(ٕ) ذو الرحمة الواسعة التً وسعت كل شًء :أي :«الرحٌم»و 
 .(ٖ)"أي الموصل للرحمة من ٌشاء من عباده :«الرحٌم» لال الشٌخ ابن عثٌمٌن:" 
 

 المرآن
ُ ٌَْعلَُم َما تُْبُدوَن َوَما تَْكتُُموَن ) ُسوِل إَِّله اْلبَََلُغ َوَّللاه  [99({ ]المائدة : 99}َما َعلَى الره

                                                                                                                                                                      
 .2ٓ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .ٕٓٗ/ٔبحر العلوم: (ٕ)
 .5٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٕٖ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .ٕٙٔٔ/ٗ(:ص1ٙ1ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .5٘ٗ/٘تفسٌر الراؼب االصفهانً: (ٙ)
 .٘ٙ/ٔانظر: شؤن الدعاء: (2)

الؽفار: هو الذي ٌؽفر ذنوب عباده مرة بعد أخرى. كلما تكررت التوبة فً  لال الخطابً:"(1)
وإنً لؽفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم }: -سبحانه-الذنب من العبد تكررت المؽفرة. كموله 

 [. 1ٕ:]طه {اهتدى
لجنة الرأس: المؽفر، وبه سمً زببر  اللؽة: الستر والتؽطٌة، ومنه لٌلوأصل الؽفر فً  

الثوب ؼفرا وذلن ألنه ٌستر سداه؛ فالؽفار: الستار لذنوب عباده، والمسدل علٌهم ثوب عطفه 
ٌكشؾ أمر العبد لخلمه وال ٌهتن ستره بالعموبة التً تشهره  أفته. ومعنى الستر فً هذا أنه الور
ض أهل اللؽة نبت ٌداوى به ٌونهم وٌمال: إن المؽفرة مؤخوذة من الؽفر: وهو فٌما حكاه بعع فً

، وانظر: اللسان وتاج ٖ٘-ٕ٘/ٔ]شؤن الدعاء: ."، ٌمال إنه إذا ذر علٌها دملها وأبراهاالجراح
 العروس، مادة"ؼفر"[.

 .٘ٙ/ٔشؤن الدعاء: (ٔ)
 .1ٗ، وشرح أسماء الحسنى فً ضوء الكتاب والسنة:11ٔ/ٔانظر:تفسٌر ابن عثٌمٌن: الفاتحة والبمرة: (ٕ)
 .٘/ٔتفسٌر ابن عثٌمٌن الفاتحة والبمرة: (ٖ)
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 التفسٌر:
هداٌة التوفٌك، وأن ما  -وحده-هداٌة الداللة والتبلٌػ، وبٌد هللا ٌبٌِّن هللا تعالى أن مهمة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص 

 تنطوي علٌه نفوس الناس مما ٌُسرون أو ٌعلنون من الهداٌة أو الضبلل ٌعلمه هللا.
 سبب النزول:

فً أمر حجاج  {إال الببلغ} -ملسو هيلع هللا ىلص -دمحم {ما على الرسول}: -عز وجل -ثم لال:" لال مماتل 
ما }ما تعلنون بؤلسنتكم و :ٌعنً {،وهللا ٌعلم ما تبدون} ،الٌمامة شرٌح بن ضبٌعة وأصحابه

 .(ٔ)"من أمر حجاج الٌمامة والؽارة علٌهم{،تكتمون
ُسوِل إاِلَّ اْلببََلغُ{ ]المابدة : لوله تعالى:  أي لٌس على الرسول إال  ، أي:"[55}َما َعلَى الرَّ

 .(ٕ)"لٌػ الشرٌعةأداء الرسالة وتب
ٌعنً: أن الرسول لٌس علٌه طلب سرابرهم، وإنما علٌه بتبلٌػ  لال السمرلندي:" 

 .(ٖ)"الرسالة
وهذا من هللا تعالى ذكره تهدٌد لعباده ووعٌد. ٌمول تعالى ذكره: لٌس  لال الطبري:" 

على رسولنا الذي أرسلناه إلٌكم، أٌها الناس، بإنذاركم عمابَنا بٌن ٌدي عذاب شدٌد، وإعذارنا 
إلٌكم بما فٌه لطع حججكم إال أن ٌإدي إلٌكم رسالتنا، ثم إلٌنا الثواب على الطاعة، وعلٌنا العماب 

 .(ٗ)"ٌةعلى المعص
لما تمدم الترؼٌب والترهٌب أخبر تعالى أنه كلؾ رسوله بالتبلٌػ وهو  لال أبو حٌان:" 

توصٌل األحكام إلى أمته وهذا فٌه تشدٌد على إٌجاب المٌام بما أمر به تعالى، وأن الرسول لد 
فرغ مما وجب علٌه من التبلٌػ ولامت علٌه الحجة ولزمتكم الطاعة فبل عذر لكم فً 

 .(٘)"طالتفرٌ
إخبار للمإمنٌن فبل ٌتصور  {،ما على الرسول إال الببلغ}لوله تعالى:  لال ابن عطٌة:" 

أن ٌمال هً آٌة موادعة منسوخة بآٌات المتال، بل هذه حال من آمن وشهد شهادة الحك. فإنه إذ 
 .(ٙ)"لد عصم من الرسول ماله ودمه، فلٌس على الرسول فً جهته أكثر من التبلٌػ

ُسوِل إاِلَّ اْلببََلُغ{ خشري:لوله:}لال الزم  تشدٌد فً إٌجاب المٌام بما أمر به،  "،َما َعلَى الرَّ
وأن الرسول لد فرغ مما وجب علٌه من التبلٌػ، ولامت علٌكم الحجة، ولزمتكم الطاعة، فبل 

 .(2)"عذر لكم فً التفرٌط
لٌس له الهداٌة والتوفٌك وال الثواب، وإنما علٌه الببلغ وفً هذا رد  :أي لال المرطبً:" 

على المدرٌة كما تمدم. وأصله الببلغ البلوغ، وهو الوصول. بلػ ٌبلػ بلوؼا، وأبلؽه إببلؼا، وتبلػ 
تبلؽا، وبالؽه مبالؽة، وبلؽه تبلٌؽا، ومنه الببلؼة، ألنها إٌصال المعنى إلى النفس فً حسن 

ظ. وتبالػ الرجل إذا تعاطى الببلؼة ولٌس ببلٌػ، وفً هذا ببلغ أي كفاٌة، ألنه صورة من اللف
 .(ٔ)"ٌبلػ ممدار الحاجة

ُ ٌَْعلَُم َما تُْبُدوَن َوَما تَْكتُُمون{ ]المابدة : لوله تعالى:  ال ٌخفى علٌه  وهللا ، أي:"[55}َوَّللاَّ
 .(ٕ)"شًء من أحوالكم وأعمالكم وسٌجازٌكم علٌها

 .(ٖ)"ما تخفون :أي {،وما تكتمون:}بن إسحاقلال دمحم  

                                                           
 .2ٓ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .ٖٓٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٕٔٗ/ٔبحر العلوم: (ٖ)
 .5٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٖٗ/ٗالبحر المحٌط: (٘)
 .ٕٗٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٙ)
 .1ٕٙ/ٔالكشاؾ: (2)
 .2ٕٖ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .ٖٓٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٕٙٔٔ/ٗ(:ص1ٙ5ٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
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 .(ٔ)"وهللا تعالى هو الذي ٌعلم سرابرهملال السمرلندي:أي:" 
وهللا تعالى بعد ذلن ٌعلم ما ٌنطوي علٌه صدره، وهو المجازي لال ابن عطٌة:أي:" 

 بحسب ذلن ثوابا أو عمابا، والببلغ مصدر من بلػ ٌبلػ، واآلٌة معناها الوعٌد للمإمنٌن إن
 .(ٕ)"انحرفوا ولم ٌمتثلوا ما بلػ إلٌهم

ٌمول: وؼٌر خفً علٌنا المطٌُع منكم، المابُل رسالتنا، العامُل بما أمرته  لال الطبري:" 
بالعمل به من المعاصً اآلبً رسالتنا، التارن العمل بما أمرته بالعمل به،  ألنا نعلم ما عمله 

، ٌعنً: ما تخفونه فً أنفسكم من {وما تكتمون، }به بلسانه العامل منكم فؤظهره بجوارحه ونطك
ٌمول تعالى ذكره: فمن كان كذلن، ال ٌخفى علٌه شًء من ، إٌمان وكفر، أو ٌمٌن وشن ونفاق

ضمابر الصدور، وظواهر أعمال النفوس، مما فً السموات وما فً األرض، وبٌده الثواب 
 .(ٖ)"والعمابفحمٌك أن ٌُتَّمى، وأن ٌُطاع فبل ٌعصى

جملة فٌها تهدٌد إذ أخبر تعالى أنه مطلع على حال العبد ظاهرا وباطنا  أبو حٌان:"لال  
فهو مجازٌه على ذلن ثوابا أو عمابا، وٌحتمل أن ٌكون المعنى أنه تعالى ألزم رسوله التبلٌػ 
للشرٌعة وألزمكم أنتم تبلٌؽها فهو العالم بما تبدون منها وما تكتمونه فٌجازٌكم على ذلن وكان 

خطابا ألمته إذا كان اإلبداء والكتم ٌمكن صدورهما منهم بخبلؾ الرسول فإنه ٌستحٌل علٌه ذلن 
 .(ٗ)"أن ٌكتم شٌبا من شرابع هللا تعالى

وما }تظهرونه، ٌمال: بدا السر وأبداه صاحبه ٌبدٌه.  :أي {،ا تبدون}م لال المرطبً:" 
 .(٘)"اقما تسرونه وتخفونه فً للوبكم من الكفر والنف :أي {،تكتمون

 :على لولٌنمحكمة، أم ال؟ هً هل واختلؾ المفسرون فً هذه اآلٌة  
 .(ٙ)أحدهما: أنها محكمة، وأنها تدل على أن الواجب على الرسول التبلٌػ، ولٌس علٌه الهدى

 .(2)أنها تتضمن االلتصار على التبلٌػ دون األمر بالمتال ثم نسخت بآٌة السٌؾ والثانً:
 .(1)الجوزي:"واألول أصح"لال ابن  

 الفوابد:
ظاهرة فً الوجوب فً لوله:}ما  «على»، ألن -ملسو هيلع هللا ىلص-وجوب إببلغ الوحً على رسول هللا -ٔ

 على الرسول إال الببلغ{.
أن ٌجبر الناس على ان ٌهتدوا، وٌإٌد هذا آٌات كثٌرة، منها لوله  -ملسو هيلع هللا ىلص-أنه لٌس على النبً-ٕ

{ }َولَْو َشاَء َربَُّن آَلَمَن َمْن فًِ اأْلَْرِض ُكلُُّهْم َجِمٌعًا أَفَؤَْنَت تُْكِرهُ النَّاَس َحتَّى ٌَُكونُوا ُمْإِمنٌِنَ  تعالى:
 .[55]ٌونس : 

 .-ملسو هيلع هللا ىلص-ؼثبات رسالة النبً-ٖ
تحذٌر المبلؽٌن من المخالفة، ألن إخباره بعلمه بعد أن لال:}ما على الرسول إال الببلغ{، فٌه -ٗ

 التهدٌد والوعٌد على من خالؾ.
 سعة علم هللا وعمومه، لموله تعالى:}ما تبدون وما تكتمون{، وهذا عام لؤلمة كلها.-٘
وهذا مؤخوذ من لوله: }ما تبدون الرد على الجبرٌة الذٌن ٌمولون: إن اإلنسان لٌس له إرادة، -ٙ

 وما تكتمون{، فاإلنسان ٌرٌد أن ٌبدي وٌرٌد أن ٌكتم، وهذا هو ؼثبات اإلرادة للعبد.
                                                           

 .ٕٔٗ/ٔبحر العلوم: (ٔ)
 .ٕٗٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٕ)
 .5٘/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٖ٘/ٗالبحر المحٌط: (ٗ)
 .2ٕٖ/ٙتفسٌر المرطبً: (٘)
. وابن الجوزي فً نواسخ ٕٗ: ص ناسخه فً سبلمة وابن( 2ٖٖ) ناسخه فً حزم ابن ذكره(ٙ)

 والمكً النحاس ٌعرض لم، و (ٙ) ورلة الراسخ عمدة مختصر، وٕٖٗ/ٕ، وزاد المسٌر: ٘ٔٗ-ٗٔٗ/ٕالمرآن:
 .هنا النسخ لدعوى

 .15٘/ٔ، و زاد المسٌر:٘ٔٗ-ٗٔٗ/ٕانظر: نواسخ المرآن البن الجوزي: (2)
 .٘ٔٗ/ٕنواسخ المرآن: (1)
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 المرآن

َ ٌَا أُوِلً اأْلَْلبَاِب  لَعَلهُكْم }لُْل ََّل ٌَْستَِوي اْلَخبٌُِث َوالطهٌُِّب َولَْو أَْعَجبََن َكثَْرةُ اْلَخبٌِِث فَاتهمُوا َّللاه
 [ٓٓٔ({ ]المائدة : ْٓٓٔفِلُحوَن )تُ 

 التفسٌر:
: ال ٌستوي الخبٌث والطٌب من كل شًء، فالكافر ال ٌساوي المإمن، -أٌها الرسول-لل 

والعاصً ال ٌساوي المطٌع، والجاهل ال ٌساوي العالم، والمبتدع ال ٌساوي المتبع، والمال 
الخبٌث وعدد أهله. فاتموا هللا ٌا كثرة  -أٌها اإلنسان-الحرام ال ٌساوي الحبلل، ولو أعجبن 

أصحاب العمول الراجحة باجتناب الخبابث، وفعل الطٌبات؛ لتفلحوا بنٌل الممصود األعظم، وهو 
 رضا هللا تعالى والفوز بالجنة.

 فً سبب النزول اآلٌة لوالن:
ٌكم عبادة األوثان وشرب حرم عل -عّز وجلّ -: "إن هللا -ملسو هيلع هللا ىلص  -أحدهما:عن جابر؛ لال: لال النبً 

الخمر والطعن فً األنساب، أال أن الخمر لُعن شاربها وعاصرها وسالٌها وبابعها وآكل ثمنها"، 
فمام إلٌه أعرابً فمال: ٌا رسول هللا! إنً كنت رجبًل كانت هذه تجارتً، فالتنٌت مع بٌع الخمر 

: "إن أنفمته فً حج أو -ملسو هيلع هللا ىلص  -ه النبً مااًل فهل ٌنفعنً ذلن المال إن عملت فٌه بطاعة هللا؟ فمال ل
 -تعالى-جهاد أو صدلة لم ٌعدل عند هللا جناح بعوضة؛ إن هللا ال ٌمبل إال الطٌب"؛ فؤنزل هللا 

 . ]ضعٌؾ[(ٔ)ٌِث{": }لُْل اَل ٌَْستَِوي اْلَخبٌُِث َوالطٌَُِّّب َولَْو أَْعَجبََن َكثَْرةُ اْلَخبِ -ملسو هيلع هللا ىلص  -تصدٌماً لموله 
والثانً: أنها نزلت فً شؤن حجاج الٌمامة شرٌح بن ضبٌعة حٌن أراد المسلمون أخذ ماله، 

 (ٖ)، وذكره السمرلندي(ٕ)فنهاهم هللا تعالى عن ذلن، وأخبرهم أن أخذ ماله حرام. لاله الكلبً
 ، وؼٌرهم.(ٙ)، والزمخشري(٘)، والبؽوي(ٗ)والثعلبً

[، أي:" أي لل ٌا دمحم ال ٌَْٓٓٔستَِوي اْلَخبٌُِث َوالطٌَُِّّب{ ]المابدة : لوله تعالى:}لُْل اَل  
 .(ٔ)ٌتساوى الخبٌث والطٌّب"

ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، لل ٌا دمحم : ال ٌعتدل الرديء والجٌد ،  لال الطبري:" 
 .(ٕ)والصالح والطالح ، والمطٌع والعاصً"

ٌعنً: "ال ٌستوي الحبلل لال السمرلندي والثعلبً والبؽوي وابن أبً زمنٌن:  
 . (ٖ)والحرام"

 أربعة:« الطٌب»و« الخبٌث»وفً 
 .(ٗ)}الخبٌث{، هم المشركون و}الطٌب{، هم المإمنون". لاله السدي أحدها: أن "

                                                           

 علً بن إدرٌس ثنا: لال المإدب الماسم بن دمحم نا الحاكم عن ،ٕٓٔ:"النزول أسباب" فً الواحدي أخرجه(ٔ)

 .به جابر عن المنكدر ابن عن سولة بن دمحم عن سفٌان ثنا الضرٌس بن ٌحٌى ثنا الرازي

 له نجد لم الرازي علً بن وإدرٌس الدارلطنً، لال كما بشًء؛ كان ما الحاكم شٌخ ضعٌؾ؛ سند وهذا: للنا
 .بحث طول بعد ترجمة

 .والواحدي الترؼٌب فً لؤلصبهانً( ٗٔٔ ص) اللباب فً السٌوطً عزاهو

 .ٕٔٗ/ٔانظر: بحر العلوم: (ٕ)
 .ٕٔٗ/ٔانظر: بحر العلوم: (ٖ)
 .ٖٔٔ/ٗانظر: الكشؾ والبٌان: (ٗ)
 .٘ٓٔ/ٖانظر: تفسٌر البؽوي: (٘)
 .1ٖٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٙ)
 .ٖٓٗصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .5ٙ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٗ/ٕ، تفسٌر ابن ابً زمنٌن:ٗٓٔ/ٖ، وتفسٌر البؽوي:ٖٔٔ/ٗ، والكشؾ والبٌان:ٕٔٗ/ٔبحر العلوم: (ٖ)
 .52/ٔٔ(:ص25ٖٕٔأخرجه الطبري) (ٗ)
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 .(ٕ)والحسن، (ٔ)والثانً:أن }الخبٌث{، و}الطٌب{: الحبلل والحرام. لاله ابن عباس
 . (ٖ)أنهما: المطٌع والعاصًوالثالث: 

 .(ٗ)والرابع:ولٌل: الرديء والجٌد. ذكره الماوردي
وهذا على ضرب المثال، والصحٌح أن اللفظ عام فً جمٌع األمور،  لال المرطبً: 

ٌتصور فً المكاسب واألعمال، والناس، والمعارؾ من العلوم وؼٌرها، فالخبٌث من هذا كله ال 
ال ٌنجب، وال تحسن له عالبة وإن كثر، والطٌب وإن لل نافع جمٌل العالبة، لال هللا ٌفلح و

[، 1٘والذي خبث ال ٌخرج إال نكدا{]األعراؾ:  تعالى:}والبلد الطٌب ٌخرج نباته بإذن ربه
ونظٌر هذه اآلٌة لوله تعالى:}أم نجعل الذٌن آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدٌن فً األرض أم 

[ ولوله:}أم حسب الذٌن اجترحوا السٌبات أن نجعلهم كالذٌن 1ٌٕن كالفجار{] ص: نجعل المتم
[، فالخبٌث ال ٌساوي الطٌب ممدارا وال إنفالا، وال مكانا ٕٔآمنوا وعملوا الصالحات{]الجاثٌة: 

وال ذهابا، فالطٌب ٌؤخذ جهة الٌمٌن، والخبٌث ٌؤخذ جهة الشمال، والطٌب فً الجنة، والخبٌث 
وهذا بٌن. وحمٌمة االستواء االستمرار فً جهة واحدة، ومثله االستمامة وضدها فً النار 
 .(٘)االعوجاج"

البون بٌن الخبٌث والطٌب بعٌد عند هللا تعالى وإن كان لرٌبا عندكم،  لال الزمخشري:" 
فبل تعجبوا بكثرة الخبٌث حتى تإثروه لكثرته على الملٌل الطٌب، فإن ما تتوهمونه فً الكثرة من 
الفضل، ال ٌوازى النمصان فً الخبٌث، وفوات الطٌب، وهو عام فً حبلل المال وحرامه، 

 .(ٙ)وصالح العمل وطالحه، وصحٌح المذاهب وفاسدها، وجٌد الناس وردٌهم"
لفظ ]اآلٌة[ عام فً جمٌع األمور ٌتصور فً المكاسب وعدد الناس  لال ابن عطٌة:" 

ن هذا كله ال ٌفلح وال ٌنجب وال تحسن له عالبة، والمعارؾ من العلوم ونحوها، ؾ الخبٌث م
والطٌب ولو لل نافع جمٌل العالبة وٌنظر إلى هذه اآلٌة لوله تعالى: }والبلد الطٌب ٌخرج نباته 

[ والخبث هو الفساد الباطن فً األشٌاء 1٘بإذن ربه والذي خبث ال ٌخرج إال نكدا{ ]األعراؾ: 
ذلن، وهكذا هو الخبث فً اإلنسان، ولد ٌراد  حتى ٌظن بها الصبلح والطٌب وهً بخبلؾ

 .(2)بلفظة خبٌث فً اإلنسان فساد نسبه، فهذا لفظ ٌلزم لابله على هذا المصد الحد"
أٌها -[، أي:" ولو أعجبن ٓٓٔلوله تعالى:}َولَْو أَْعَجبََن َكثَْرةُ اْلَخبٌِِث{ ]المابدة :   

 .(ٔ)كثرة الخبٌث وعدد أهله" -اإلنسان
ولو كثر أهل المعاصى فعجبت من كثرتهم، ألن أهل طاعة هللا هم  الطبري:"لال  

المفلحون الفابزون بثواب هللا ٌوم المٌامة وإن للُّوا ، دون أهل معصٌته وإن أهل معاصٌه هم 
 األخسرون الخاببون وإن كثروا، ٌمول تعالى ذكره لنبٌه ملسو هيلع هللا ىلص : فبل تعجبنَّ من كثرة من ٌعصى هللا

 .(ٕ)فٌُْمِهله وال ٌعاجله بالعموبة ، فإن العمبَى الصالحة ألهل طاعة هللا عنده دونهم"
 .(ٖ)ٌعنً: كثره مال شرٌح بن ضبٌعة" لال السمرلندي:" 
 .(ٗ)"كثرة الحرام" لال ابن أبً زمنٌن: ٌعنً: 
ٌعنً : أن الملٌل الحبلل النافع خٌر من الكثٌر الحرام الضار ، كما جاء  لال ابن كثٌر:" 

ٌٌْر مما َكثُر وأْلَهى»فً الحدٌث :   .(ٕ)"(ٔ)«ما لَلَّ وَكفَى ، َخ
                                                           

 .5ٓ٘/ٔحكاه عن ابن عباس ابن الجوزي فً زاد النسٌر: (ٔ)
 .2ٕٖ/ٙحكاه عنه المرطبً فً تفسٌره: (ٕ)
 .5ٓ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٖ)
 .2ٓ/ٕاظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .1ٕٖ-2ٕٖ/ٙتفسٌر المرطبً: (٘)
 .1ٕٙ/ٔالكشاؾ: (ٙ)
 .ٕ٘ٗ-ٕٗٗ/ٖالمحرر الوجٌز: (2)
 .ٕٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٙ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٔٗ/ٔبحر العلوم: (ٖ)
 .5ٗ/ٕتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (ٗ)
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وروي عن ثعلبة بن حاطب األنصاري أنه لال : ٌا رسول هللا ، ادع هللا أن ٌرزلنً  
 .(ٖ)دي شكره خٌر من كثٌر ال تطٌمه"ماال. فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص : "للٌل تإ

ٌعموب بن عبد الرحمن اإلسكندرانً: "كتب إلى عمر بن عبد العزٌز بعض عماله لال 
ٌذكر أن الخراج لد انكسر، فكتب إلٌه عمر، ٌمول: إن هللا ٌمول: }ال ٌستوي الخبٌث والطٌب ولو 

ن فً العدل واإلصبلح أعجبن كثرة الخبٌث{، وكتب عمر إلى بعض عماله: إن استطعت أن تكو
 .(ٗ)واإلحسان بمولة من كان لبلن فً الظلم والفجور والعدوان فافعل وال لوة إال باهلل"

[، ٓٓٔوٌحتمل الخطاب فً  لوله تعالى:}َولَْو أَْعَجبََن َكثَْرةُ اْلَخبٌِِث{ ]المابدة : 
 :(٘)وجهان

 فإن النبً ملسو هيلع هللا ىلص ال ٌعجبه الخبٌث.  أحدهما: لٌل: الخطاب للنبً ملسو هيلع هللا ىلص والمراد أمته،
والثانً: ولٌل: المراد به النبً ملسو هيلع هللا ىلص نفسه، وإعجابه له أنه صار عنده عجبا مما ٌشاهده من كثرة 

 الكفار والمال الحرام، وللة المإمنٌن والمال الحبلل. 
 .(ٔ)عجب منه"هاهنا: السرور بما ٌت« اإلعجاب»لال ابن الجوزي:" معنى 
َ ٌَا أُوِلً اأْلَْلبَاِب{ ]المابدة :   [، أي:" فاتموا هللا بامتثال أوامره ٓٓٔلوله تعالى:}فَاتَّمُوا َّللاَّ

 .(ٕ)واجتناب نواهٌه ٌا ذوي العمول"
ٌا أولً األلباب{، ، "}(ٖ)لال سعٌد بن جبٌر:" }فاتموا هللا{، ٌعنً: المإمنٌن ٌحذرهم" 

 .(ٗ)عمل" ٌمول: من كان له لب أو
واتموا هللا بطاعته فٌما أمركم ونهاكم ، واحذروا أن ٌستحوذ علٌكم  لال الطبري:أي:" 

الشٌطان بإعجابكم كثرة الخبٌث ، فتصٌروا منهم ، }ٌا أولً األلباب{، ٌعنً: بذلن أهَل العمول 
 .(٘)والِحَجى ، الذٌن عملوا عن هللا آٌاته ، وعرفوا موالع حججه"

                                                                                                                                                                      
رجه، ٖ٘-ٕ٘/ٖٙ(:ص2ٕٕٔٔأخرجه أحمد) (ٔ) ا وأخ ر تص يم أبو مخ لية" في نع ، 9/06" الح

دمن طريق  عصري، خلي د ابن وهو ال  .حسن إسناده ،وهللا عب

رجه طيالسي وأخ د بن وعبد ،( 979) ال ي طبري ،( 702) حم ند في وال باس ابن مس  ع

هذيب" من ار ت راني ،( 9233) و( 686) حبان وابن ،962و 762و 1/662" اآلث  والطب

سط" في سني وابن ،( 2192" )األو اعة" في ال قن حاكم ،( 42) و( 32) و( 22" )ال  وال

يم وأبو ،2/444-544 لية" في نع قضاعي ،1/622" الح ند" في وال هاب مس ش ( 018" )ال

بيهقي ، شعب" في وال بغوي ،( 2143" )ال  في وال

ح" سنة شر تادة عن طرق من( 5404" )ال  .ق

رجه شيخ أبو وأخ األمثال" في ال مد طريق من( 881" ) د بن أح و ضعيف.عبي  . وه

 
 .ٖٕٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
( من طرٌك معان 1ٕٗ/ٔ( وابن األثٌر فً أسد الؽابة )ٕٔٓ/ٔرواه ابن عبد البر فً االستٌعاب )(ٖ)

بن رفاعة ، عن علً بن ٌزٌد ، عن الماسم بن عبد الرحمن به ، وفً إسناده علً بن ٌزٌد األلهانً 
 .وهو مترون.

 .ٕٙٔٔ/ٗ(:ص12ٔٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٖٖٓ-5ٕٖ/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (٘)
 .5ٓ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٔ)
 .ٖٓٗصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .2ٕٔٔ/ٗ(:ص12ٖٙاخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .2ٕٔٔ/ٗ(:ص12ٗٙاخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .52/ٔٔتفسٌر الطبري: (٘)
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أي : ٌا ذوي العمول الصحٌحة المستمٌمة ، وتجنبوا الحرام ودعوه ،  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔ)والنعوا بالحبلل واكتفوا به"

 .(ٕ)ال تستحلوا ما حرم هللا علٌكم، ٌا ذوي العمول" لال السمرلندي:أي:" 
 .(ٖ)فاتموا هللا وآثروا الطٌب، وإن لل، على الخبٌث وإن كثر" لال الزمخشري:أي:" 
 .(ٗ)وال تتعرضوا للحجاج وإن كانوا مشركٌن" ي:"ولال الثعلبً:أ 
لوله تعالى: }فاتموا هللا ٌا أولً األلباب{، تنبٌه على لزوم الطٌب فً  لال ابن عطٌة:" 

المعتمد والعمل، وخص أولً األلباب بالذكر ألنهم المتمدمون فً مٌز هذه األمور والذي ال ٌنبؽً 
لهم إهمالها مع البهابم وإدراكهم وكؤن اإلشارة بهذه األلباب إلى لب التجربة الذي ٌزٌد على لب 

 .(٘)الحنكة والفطنة المستنبطة والنظر البعٌدالتكلٌؾ ب
[، أي:" لتفلحوا بنٌل الممصود األعظم، وهو ٓٓٔلوله تعالى:}لَعَلَُّكْم تُْفِلُحوَن{ ]المابدة :  

 .(ٙ)رضا هللا تعالى والفوز بالجنة"
 .(2)أي : فً الدنٌا واآلخرة" لال ابن كثٌر:" 
 .(1)ٌعنً: تؤمنون من عذابه" لال السمرلندي:" 
 .(5)ٌمول : اتموا هللا لتفلحوا ، أي : كً تنجحوا فً طلبكم ما عنده" لال الطبري:" 

 الفوابد:
انه الٌستوي الخبٌث والطٌب عند هللا عّز وجل وال عند أصحاب العمول، وهذا من مراتبهم -ٔ

من عند هللا وعند ذوي العمول، وأما فٌما ٌعملون من امور الدنٌا فإنه لد ٌكون الخبٌث أكثر 
الطٌب عمبل، كما هو المشاهد اآلن، فإن الدول الكافرة ألدم من الدول المسلمة فٌما ٌتعلك بؤمور 

 الدنٌا.
 أن االعتبار بالكٌؾ ولٌس بالكم، لموله:}ولو أعجبن كثرة الخبٌث{.-ٕ
 ومنها ان اإلنسان لد ٌعجب بما لٌس محبل لئلعجاب، لموله:}ولو أعجبن كثرة الخبٌث{.-ٖ
هللا عّز وجل، وأن الذٌن ٌخاطبون بالتموى وبمثل هذه االحكام العظٌمة هم  وجوب تموى-ٗ

 اصحاب العمول.
ومنها: أن المإمن خٌر من المشرن؛ ولو كان فً المشرن من األوصاؾ ما ٌعجب؛ لموله  -٘

[ ؛ فبل تؽتر ٓٓٔتعالى: }لل ال ٌستوي الخبٌث والطٌب ولو أعجبن كثرة الخبٌث{ ]المابدة: 
ال تؽتر بالمهارة؛ وال بالجودة؛ وال بالفصاحة؛ وال بؽٌر ذلن؛ ارجع إلى األوصاؾ بالكثرة؛ و

 الشرعٌة الممصودة شرعاً.
 ان التموى سبب للفبلح، لموله:}لعلكم تفلحون{.-ٙ
 

 المرآن
ُل اْلمُْرآُن }ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا ََّل تَْسؤَلُوا َعْن أَْشٌَاَء إِْن تُْبَد لَُكْم تَُسْإُكْم َوإِْن تَسْ  ؤَلُوا َعْنَها ِحٌَن ٌُنَزه

ُ َؼفُوٌر َحِلٌٌم ) ُ َعْنَها َوَّللاه  [ٔٓٔ({ ]المائدة : ٔٓٔتُْبَد لَُكْم َعفَا َّللاه
 التفسٌر:

                                                           
 .ٖٕٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٕٔٗ/ٔلعلوم:بحر ا (ٕ)
 .1ٕٙ/ٔالكشاؾ: (ٖ)
 .ٖٔٔ/ٗتفسٌر الثعلبً: (ٗ)
 .ٕ٘ٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (٘)
 .ٕٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖٕٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٕٔٗ/ٔبحر العلوم: (1)
 .52/ٔٔتفسٌر الطبري: (5)
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ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه ال تسؤلوا عن أشٌاء من أمور الدٌن لم تإمروا 
ؼٌر الوالعة، أو التً ٌترتب علٌها تشدٌدات فً الشرع، ولو فٌها بشًء، كالسإال عن األمور 

ُكلِّفتموها لشمَّْت علٌكم، وإن تسؤلوا عنها فً حٌاة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وحٌن نزول المرآن علٌه تُبٌَّن 
بوا، حلٌم لكم، ولد تُكلَّفونها فتعجزون عنها، تركها هللا معافًٌا لعباده منها. وهللا ؼفور لعباده إذا تا

 علٌهم فبل ٌعالبهم ولد أنابوا إلٌه.
 فً سبب نزولها ستة ألوال:

سلونً فو هللا »أحدها: أن الناس سؤلوا النبً ملسو هيلع هللا ىلص حتى أحفوه بالمسؤلة، فمام مؽضبا خطٌبا، فمال:
عبد  ، فمام رجل من لرٌش، ٌمال له:« ال تسؤلونً عن شًء ما دمت فً ممامً هذا إال بٌنته لكم

ٌدعى إلى ؼٌر أبٌه، فمال: ٌا نبً هللا من أبً؟ لال: أبون حذافة،  (ٔ)هللا بن حذافة كان إذا الحى 
فمام آخر، فمال: أٌن أبً؟ لال: فً النار، فمام عمر فمال: رضٌنا باهلل ربا، وباإلسبلم دٌنا، وبدمحم 

نا، فسكن ؼضبه، ونزلت هذه نبٌا، وبالمرآن إماما، إنا حدٌثو عهد بجاهلٌة، وهللا أعلم من أباإ
 .]صحٌح[(ٖ)، ولتادة عن أنس(ٕ)اآلٌة، رواه أبو صالح عن أبً هرٌرة

إن هللا كتب علٌكم الحج، فمام عكاشة ابن »والثانً: أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص خطب الناس، فمال: 
ولو وجبت ثم محصن، فمال: أفً كل عام ٌا رسول هللا؟ فمال: أما إنً لو للت نعم لوجبت، 

تركتم لضللتم، اسكتوا عنً ما سكت عنكم، فإنما هلن من هلن ممن كان لبلكم بكثرة سإالهم، 
. ولٌل: إن (ٗ)فنزلت هذه اآلٌة، رواه دمحم بن زٌاد عن أبً هرٌرة« واختبلفهم على أنبٌابهم

 السابل عن ذلن األلرع بن حابس. ]صحٌح[
ملسو هيلع هللا ىلص استهزاء، فٌمول الرجل: من أبً؟ وٌمول الرجل  والثالث: أن لوما كانوا ٌسؤلون رسول هللا

 .]صحٌح[(ٔ)تضل نالته: أٌن نالتً؟ فنزلت هذه اآلٌة، رواه أبو الجوٌرٌة  عن ابن عباس
والرابع: أن لوما سؤلوا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن البحٌرة، والساببة، والوصٌلة، والحام، فنزلت هذه 

 .]ضعٌؾ[(ٔ)، وبه لال ابن جبٌر(ٕ)مجاهد عن ابن عباساآلٌة، رواه 

                                                           
اصم أي: الحى(ٔ)  .خ
ح حديث . (ٕ) ي ، أبي حديث أما. صح أخرجه هريرة بري ف ط  ،11/301(:ص1ٕٕٓٔ) ال

يس وفيه يع، بن ق رب ر وهو ال كن قوي، غي ديث ل لح واهد ل ثيرة ش ا ك  .اآلتي منه
رجه(ٖ) بخاري أخ لم 5927 و 2634 و 1264 ال نسائي 9532 ومس تفسير» في وال  «ال

ترمذي 471 بغوي 9246 حبان وابن 6503 وال تفسير» في وال  عن طرق من 938 «ال

ألفاظ رووه أنس، ، ب اربة ه متق هم وطول عض ظر. ب ام» ان قرآن أحك  .108 «ال

ح(ٗ) ي رجه. صح لم أخ نسائي 7331 مس  حبان وابن 805/ 2 وأحمد 111 -011/ 5 وال

بيهقي 5073 و 4073 دارقطني 623/ 4 وال طبري 182/ 2 وال  وال

رجه ،11/501(:ص1ٕٓ٘ٔ) بري وأخ ط د طريق من 11/501(:ص1ٕٓٗٔ) ال  عب

رحيم يمان بن ال دارقطني سل ، بن محمد عن 282/ 2 وال ل الهما فضي راهيم عن ك  إب

لم بن هجري مس يف وهو -ال ياض أبي عن -ضع ة أبي عن ع  ..هرير

ح(ٔ) ي رجه. صح بخاري أخ طبري 2264 ال راني 89721 وال واحدي 59621 والطب  814 وال

بغوي لهم 248 وال باس ابن عن ك ام» وانظر. به ع قرآن أحك  .208 «ال
رجه(ٕ) بري أخ ط باس، ابن عن 11/111(:1ٕٔٔٔ) ال اده ع ، وإسن عيف يف فيه ض  خص

جزري، نه صدوق وهو ال ء لك حفظ سي بري وكرره الخطأ، كثير ال ط  ال

ة عن 211-11/111(:ص1ٕٕٔٔ) ال، عكرم ح، وهو مرس تقدم أص م  ابن عن وال



٘ٔٗ 
 

، روي هذا المعنى عن فنهوا عن ذلوالخامس: أن لوما كانوا ٌسؤلون اآلٌات والمعجزات، 
 .(ٕ)عكرمة

والسادس: أنها نزلت فً تمنٌهم الفرابض، ولولهم: وددنا أن هللا تعالى أذن لنا فً لتال 
 .(ٖ)هللا، ذكره أبو سلٌمان الدمشمً المشركٌن، وسإالهم عن أحب األعمال إلى

والظاهر أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لد سبل مسابل كثٌرة، فنزلت هذه اآلٌة فً ذلن جمٌعا، وهللا 
 أعلم.

لال ابن عطٌة:" والظاهر من الرواٌات أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ألحت علٌه األعراب والجهال 
 .(ٗ)كرناه، فزجر هللا تعالى عن ذلن بهذه اآلٌة"بؤنواع من السإاالت حسبما ذ

وظاهر اآلٌة النهً عن السإال عن األشٌاء التً إذا علم بها الشخص  لال ابن كثٌر:"
 .(٘)ساءته ، فاألولى اإلعراض عنها وتركها"

وأولى األلوال بالصواب فً ذلن ، لوُل من لال : نزلت هذه اآلٌة  لال اإلمام الطبري:" 
من أجل إكثار السابلٌن رسوَل هللا ملسو هيلع هللا ىلص المسابَل ، كمسؤلة ابن حذافة إٌاه َمن أبوه ، ومسؤلة سابله 

ار إذ لال : " هللا فرض علٌكم الحج " ، أفً كل عام ؟ وما أشبه ذلن من المسابل ، لتظاهر األخب
 بذلن عن الصحابة والتابعٌن وعامة أهل التؤوٌل.

وأما المول الذي رواه مجاهد عن ابن عباس ، فموٌل ؼٌر بعٌد من الصواب ، ولكْن 
األخباُر المتظاهرة عن الصحابة والتابعٌن بخبلفه ، وكرهنا الموَل به من أجل ذلن. على أنه 

الوصٌلة والحام كانت فٌما سؤلوا النبً ؼٌر مستنكر أن تكون المسبلة عن البحٌرة والساببة و
ملسو هيلع هللا ىلص عنه من المسابل التً كره هللا لهم السإال عنها ، كما كره هللا لهم المسؤلة عن الحج : " أكل 
عام هو ، أم عاًما واحًدا " ؟ وكما كره لعبد هللا بن حذافة مسؤلته عن أبٌه ، فنزلت اآلٌة بالنهً 

فؤخبَر كل مخبر منهم ببعض ما نزلت اآلٌة من أجله ، وأجل ؼٌره، وهذا  عن المسابل كلِّها ،
المول أولى األلوال فً ذلن عندي بالصحة ، ألن مخارج األخبار بجمٌع المعانً التً ذُكرت 

 .(ٙ)صحاٌح ، فتوجٌهها إلى الصواب من وجوهها أولى"
[، أي:" ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله ٔٓٔلوله تعالى:}ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ ]المابدة :  

 .(ٔ)وعملوا بشرعه"
لال ابن عباس:" ما أنزل هللا آٌة فً المرآن، ٌمول فٌها: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا{، إال كان  

 .(ٕ)على شرٌفها وأمٌرها"
فؤرعها إذا سمعت هللا ٌمول: }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ "لال ابن مسعود رضً هللا عنه: 

 .(ٕ)سمعن؛ فإنه خٌر ٌؤمر به، أو شر ٌنهى عنه"
[، أي:" ال تسؤلوا ٔٓٔلوله تعالى:}اَل تَْسؤَلُوا َعْن أَْشٌَاَء إِْن تُْبَد لَُكْم تَُسْإُكْم{ ]المابدة :  

 .(ٖ)الرسول عن أمور ال حاجة لكم بها إن طهرت لكم ساءتكم"

                                                                                                                                                                      

باس ح، ع ا أص متقدم وكذ ة وأبي أنس عن ال  .هرير
 .ٕٔٔ-ٔٔٔ/ٔٔ(:ص1ٕٕٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .5ٔ٘/ٔ، وزاد المسٌر:ٔٔٔ/ٔٔ(:1ٕٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .5ٔ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٖ)
 .ٕٙٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٗ)
 .ٕٙٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٕٔٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٗٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)

 .5ٙٔ/ٔ(:صٖ٘ٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕ)

 5ٕٓ/ٖ(:ص2ٕٓ٘، و)5ٙٔ/ٔ(:ص 2ٖٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٖٓٗصفوة التفاسٌر: (ٖ)
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}أَْصبَُحوا  سؤلت النصارى من المابدة فـنهاهم أن ٌسؤلوا عن مثل الذي  لال ابن عباس:" 
، فنهاهم هللا عن ذلن ولال:}ال تسبلوا عن أشٌاء إن تبد لكم تسإكم{، إن نزل (ٔ)بَِها َكافِِرٌن{

 .(ٕ)المرآن فٌها بتؽلٌظ ساءكم ذلن"
 .(ٖ)فسؤلوه عن أشٌاء فوعظهم هللا فاتعظوا" لال الحسن:" 
 .(ٗ)هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن أشٌاء إن تظهر لكم تؽمكم" المعنى: ال تسؤلوا رسول لال البٌضاوي:" 
المعنى: ال تكثروا مسؤلة رسول هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص حتى تسؤلوه عن تكالٌؾ شالة  لال الزمخشري:" 

 .(٘)علٌكم، إن أفتاكم بها وكلفكم إٌاها تؽمكم وتشك علٌكم وتندموا على السإال عنها"
تؤدٌب من هللا تعالى لعباده المإمنٌن ، ونهً لهم عن أن ٌسؤلوا } َعْن  لال ابن كثٌر:" 

أَْشٌَاَء { مما ال فابدة لهم فً السإال والتنمٌب عنها ؛ ألنها إن أظهرت لهم تلن األمور ربما 
حد عن ال ٌُْبلؽنً أ»ساءتهم وشك علٌهم سماعها ، كما جاء فً الحدٌث : أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : 

 .(2)"(ٙ)«أحد شٌبًا ، إنً أحب أن أخرج إلٌكم وأنا سلٌم الصدر
إن »بفتح التاء وضم الدال على بناء الفعل للفاعل، ولرأ الشعبً « إن تبد»ولرأ مجاهد 

 .(1)بالٌاء من أسفل، أي ٌبده هللا لكم« ٌسإكم»بالٌاء من أسفل مفتوحة والدال مضمومة « ٌبد لكم
ُل اْلمُْرآُن تُْبَد لَُكْم{ ]المابدة : لوله تعالى:}َوإِْن تَ   [، أي:" وإن ْٔٓٔسؤَلُوا َعْنَها ِحٌَن ٌُنَزَّ

 .(5)تسؤلوا عنها فً حٌاة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وحٌن نزول المرآن علٌه تُبٌَّن لكم"
ولكن إنتظروا فإذا نزل المرآن فؤنكم ال تسؤلون عن شًء إال وجدتم  لال ابن عباس:" 

 .(ٓٔ)نه"تبٌا
معناه: وإن صبرتم حتى ٌنزل المرآن؛ وجدتم فٌه بٌان ما تحتاجون  لال السمعانً:" 

 .(ٔ)إلٌه"
 .(ٕ)تسؤلوا عنها فً زمان الوحً تظهر لكم"لال البٌضاوي:أي:"وإن  
وإن تسؤلوا عن هذه التكالٌؾ الصعبة فً زمان الوحى وهو ما دام  لال الزمخشري:أي:" 

الرسول بٌن أظهركم ٌوحى إلٌه، تبد لكم، تلن التكالٌؾ الصعبة التً تسإكم، وتإمروا بتحملها، 
 .(ٖ)فتعرضون أنفسكم لؽضب هللا بالتفرٌط فٌها"

أي : ال تسؤلوا عن أشٌاء تستؤنفون السإال عنها ، فلعلَّه لد ٌنزل بسبب  لال ابن كثٌر:"
أعظم المسلمٌن ُجْرًما من سؤل عن شًء لم »سإالكم تشدٌد أو تضٌٌك، ولد ورد فً الحدٌث : 

، ولكن إذا نزل المرآن بها مجملة فسؤلتم عن بٌانها حٌنبذ ، (ٗ)«ٌَُحّرم فحرم من أجل مسؤلته
 .(ٔ)كم إلٌها"تبٌنت لكم الحتٌاج

                                                           
 .[ٕٓٔ]المابدة : (ٔ)
 .5ٕٔٔ-1ٕٔٔ/ٗ(:ص11ٔٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .1ٕٔٔ/ٗ(:ص11ٓٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .٘ٗٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٗ)
 .1ٖٙ/ٔالكشاؾ: (٘)
( من حدٌث عبد هللا بن 15ٖٙ( والترمذي فً السنن برلم )1ٙٓٗرواه أبو داود فً السنن برلم )(ٙ)

 .مسعود ، رضً هللا عنه
 .ٖٕٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٕٙٗ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (1)
 .ٕٗٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .5ٕٔٔ-1ٕٔٔ/ٗ(:ص11ٔٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .2ٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٔ)
 .ٙٗٔ-٘ٗٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٕ)
 .1ٗٙ-1ٖٙ/ٔالكشاؾ: (ٖ)
( من حدٌث سعد بن 1ٖٕ٘)( ومسلم فً صحٌحه برلم 2ٕ15رواه البخاري فً صحٌحه برلم )(ٗ)
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ُل اْلمُْرآُن تُْبَد لَُكمْ لال المرطبً: لوله  "فٌه ؼموض، وذلن أن  {}َوإِْن تَْسؤَلُوا َعْنَها ِحٌَن ٌُنَزَّ
فً أول اآلٌة النهً عن السإال ثم لال:}وإن تسبلوا عنها حٌن ٌنزل المرآن تبد لكم{، فؤباحه لهم، 

اجة إلٌه، فحذؾ المضاؾ، وال ٌصح حمله فمٌل: المعنى وإن تسؤلوا عن ؼٌرها فٌما مست الح
على ؼٌر الحذؾ. لال الجرجانً: الكناٌة فً}عنها{ ترجع إلى أشٌاء أخر، كموله تعالى:}ولمد 

[ ٌعنً آدم، ثم لال:}ثم جعلناه نطفة{] ٕٔخلمنا اإلنسان من سبللة من طٌن{] المإمنون: 
مكٌن، لكن لما ذكر اإلنسان وهو [ أي ابن آدم، ألن آدم لم ٌجعل نطفة فً لرار ٖٔالمإمنون: 

آدم دل على إنسان مثله، وعرؾ ذلن بمرٌنة الحال، فالمعنى وإن تسؤلوا عن أشٌاء حٌن ٌنزل 
المرآن من تحلٌل أو تحرٌم أو حكم، أو مست حاجتكم إلى التفسٌر، فإذا سؤلتم فحٌنبذ تبد لكم، فمد 

والمتوفى عنها زوجها والحامل، ولم  أباح هذا النوع من السإال: ومثاله أنه بٌن عدة المطلمة
ٌجر ذكر عدة التً لٌست بذات لرء وال حامل، فسؤلوا عنها فنزل:} والبلبً ٌبسن من 

[، فالنهً إذا فً شً لم ٌكن بهم حاجة إلى السإال فٌه، فؤما ما مست ٗالمحٌض{] الطبلق: 
 .(ٕ)الحاجة إلٌه فبل"

ُ َعْنَها{ ]المابدة [، أي:" أي عفا هللا عن مسابلكم السالفة التً ٔٓٔ:  لوله تعالى:}َعفَا َّللاَّ
 .(ٖ)ال ضرورة لها وتجاوز عن عموبتكم األخروٌة فبل تعودوا إلى مثلها"

 .(ٗ)من مسؤلتكم، فبل تعودوا إلى مثلها" لال الزمخشري:أي:"
أي : ما لم ٌذكره فً كتابه فهو مما عفا عنه ، فاسكتوا أنتم عنها كما  لال ابن كثٌر:"

 .(٘)"عنها سكت
أي: عن المسؤلة التً سلفت منهم. ولٌل: عن األشٌاء التً سؤلوا عنها  لال المرطبً:"

من أمور الجاهلٌة وما جرى مجراها. ولٌل: العفو بمعنى الترن، أي تركها ولم ٌعرؾ بها فً 
 .(ٙ)حبلل وال حرام فهو معفو عنها فبل تبحثوا عنه فلعله إن ظهر لكم حكمه ساءكم"

الصحٌح ، عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال : "ذرونً ما تُِرْكتُم ؛ فإنما أهلن من كان وفً 
 .(ٔ)«لبلكم كثرة سإالهم واختبلفهم على أنبٌابهم

وفً الحدٌث الصحٌح أًٌضا : " إن هللا فرض فرابض فبل تُضٌِّعُوها ، وَحدَّ حدوًدا فبل 
م أشٌاء فبل تنتهكوها  ٌَْر نِْسٌان فبل تسؤلوا تعتدوها ، وَحرَّ ، وسكت عن أشٌاء رحمة بكم َؼ

 .(ٕ)«عنها"
م ، فما أحّل فاستحلُّوه ،  لال عطاء:" كان عبٌد بن عمٌر ٌمول : إن هللا تعالى أحّل وحرَّ

م فاجتنبوه ، وترن من ذلن أشٌاء لم ٌحلها ولم ٌحرمها ، فذلن عفو من هللا عفاه. ثم ٌتلو  وما حرَّ
 .(ٖ)آمنوا ال تسؤلوا عن أشٌاء إن تبد لكم تسإكم{" : " ٌا أٌها الذٌن

وخرج الدارلطنً عن أبً ثعلبة الخشنً :"إِنَّ هللاَ فََرَض فََرابَِض فبَل تَُضٌِّعُوَها، َوَحدَّ 
َم أَْشٌَاَء فبَل تَْنتَِهُكوَها، َوَسَكَت َعْن أَْشٌَاَء َرْحَمةً لَُكْم ؼٌَْ  َر نِْسٌَاٍن فبَل ُحُدوَداً فبَل تَْعتَُدوَها َوَحرَّ

 . (ٗ)"تَْبَحثُوا َعْنَها

                                                                                                                                                                      

 .أبً ولاص
 .ٕٙٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٖٖٗ-ٖٖٖ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .ٖٓٗصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .1ٗٙ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .2ٕٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٖٖٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .(2ٖٖٔ( صحٌح مسلم برلم )(ٔ)
عن أبً  ( من طرٌك داود بن أبً هند ، عن مكحول ،ٖٔ/ٓٔرواه البٌهمً فً السنن الكبرى )(ٕ)

 .ثعلبة الخشنً به مرفوًعا
 .ٗٔٔ/ٔٔ(:ص1ٕٔٗٔ، والطبري)ٕٗٗ/ٖٔأخرجه ابن ابً شٌبة: (ٖ)
 .)41( ،285/ص4ج - قطين الدار خرجو(ٗ)
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والكبلم على هذا التمدٌر فٌه تمدٌم وتؤخٌر، أي: "ال تسؤلوا عن أشٌاء عفا هللا عنها إن تبد 
لكم تسإكم، أي أمسن عن ذكرها فلم ٌوجب فٌها حكما. ولٌل: لٌس فٌه تمدٌم وال تؤخٌر، بل 

كرهها النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فبل تعودوا ألمثالها. المعنى لد عفا هللا عن مسؤلتكم التً سلفت وإن 
 .(ٔ)فموله:}عنها{، أي: عن المسؤلة، أو عن السإاالت كما ذكرناه"

ُ َؼفُوٌر َحِلٌٌم{ ]المابدة :  [، أي:" وهللا ؼفور لعباده إذا تابوا، حلٌم ٔٓٔلوله تعالى:}َوَّللاَّ
 .(ٕ)علٌهم فبل ٌعالبهم ولد أنابوا إلٌه"

 .(ٖ)ال ٌعاجلكم فٌما ٌفرط منكم بعموبته"خشري:أي:"لال الزم
 الفوابد:

 كراهٌة اإللحاؾ فً السإال والتمعر فً األسبلة والتنطع فٌها. -ٔ
أن ما سكت هللا عنه فلم ٌفرضه، ولم ٌحده، ولم ٌنه عنه فهو الحبلل، لكن هذا فً ؼٌر -ٕ

 عبادة لم ٌؤذن بها هللا عّز وجل. العبادات، فالعبادات لد حرم هللا عّز وجل أن ٌشرع أحد الناس
ولهذا نمول: إن من ابتدع فً دٌن هللا ما لٌس منه من عمٌدة أو لول أو عمل فمد انتهن  

حرمات هللا، وال ٌمال هذا مما سكت هللا عّز وجل عنه، ألن األصل فً العبادات المنع حتى ٌموم 
 فهو مباح. دلٌل علٌها، وؼٌر ذلن األصل فٌه اإلباحة، فما ُسِكَت عنه

 أنه ال ٌنبؽً البحث عما سكت هللا تعالى عنه ورسوله. -ٖ
 وهل هذا النهً فً عهد الرسالة، أم إلى اآلن؟ فً هذا لوالن للعلماء:

أحدهما: أن هذا خاص فً عهد الرسالة، ألن ذلن عهد نزول الوحً، فمد ٌسؤل اإلنسان 
جب من أجله، كما سؤل األلرع بن عن شًء لم ٌُحرم فٌحرم من أجله، أو عن شًء لم ٌجب فٌو

فمام األلرع ولال: ٌا رسول هللا « إِنَّ هللاَ فََرَض َعلٌَُكم الَحجَّ ملسو هيلع هللا ىلص: » حٌن لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص حابس النبً
 أفً كل عام؟ 

وهذا سإال فً ؼٌر محله، اللهم إال إذا كان األلرع بن حابس أراد أن ٌزٌل الوهم الذي 
لَو لُلُت نَعَم لََوَجبَت َوَما »لال:  ملسو هيلع هللا ىلص أعلم بنٌته، لكن النبًلد ٌعلك فً أفهام بعض الناس، فاهلل 

 . (ٗ)«الَحجَّ َمَرةً فََما َزاَد فَُهَو تََطوع استََطعتُم،
من أعظم الناس جرماً من ٌسؤل فٌوجب من أجل مسؤلته عن شًء لم ٌحرم فٌحرم من 

 أجل مسؤلته، أو لم ٌوجب.
 والثانً: أن النهً باق بعد عهد الرسالة.

والصواب فً هذه المسالة أن النهً حتى بعد عهد الرسالة إال أنه إذا كان المراد بالبحث 
االتساع فً العلم كما ٌفعله طلبة العلم، فهذا ال بؤس به، ألن طالب العلم ٌنبؽً أن ٌعرؾ كل 
مسؤلة ٌحتمل ولوعها حتى ٌعرؾ الجواب، وأما إذا لم ٌكن كذلن فبل ٌبحث، بل ٌمشً على ما 

 لٌه الناس.كان ع
فبل نبحث عن مسابل الؽٌب ونتعمك فٌها، وال نبحث فً صفات هللا عّز وجل عن 
كٌفٌتها، ألن هذا من التعمك، وال نؤتً بمعضبلت المسابل التً فٌها: أرأٌت إن كان كذا، ولو 
كان كذا، ولو كان كذا كما ٌوجد من بعض طلبة العلم اآلن، ٌوجد أناس ٌفرضون مسابل لٌست 

لن تمع فٌما ٌظهر، ومع ذلن ٌسؤلون، وهم لٌسوا فً مكان البحث، بل ٌسؤلون سإاالً والعة و
 عاماً، فهذا ال ٌنبؽً.

                                                           
 .ٖٖٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .ٕٗٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٗٙ/ٔالكشاؾ: (ٖ)
 عباس، بن هللا عبد عن العباس آل مسند ،155/ص2ج - حنبل بن أمحد اإلمام ،)2712( احلج، فرض ابب: املناسك، كتاب:  - داود أبو خرجو(ٗ)
 العمر، يف مرة احلج فرض ابب: احلج، كتاب:  - معناه" "يف مسلم وأخرج)1886.(  احلج، فرض ابب: املناسك، كتاب:  - ماجو وابن)1304.( 
)2337(، )421(. 
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البحث عن اللحوم وعن األجبان وعما ٌرد إلى الببلد من  (ٔ)ولد كره الشٌخ ابن عثٌمٌن 
صنعه ببلد الكفاروذلن كما روي ابن عمر رضً هللا عنهما لما سبل ابن عمر عن الجبن الذي ٌ

 . (ٕ)المجوس فمال : "ما وجدته فً سوق المسلمٌن اشترٌته ، ولم أسؤل عنه"
ومراد الشٌخ ابن عثٌمٌن بكبلمه : أن الفعل الصادر ممن هو أهله ، جار على أصل 
الصحة والسبلمة ؛ فالمسلم : أهل ألن ٌذبح ذبٌحة شرعٌة ، فإذا صدر منه الذبح ، حمل على 

ٌحتج إلى سإاله : عن كٌفٌة ذبحه ، وهل سمى أو لم ٌسم ، ونحو  ظاهر الصحة والسبلمة ، ولم
ذلن ، اكتفاء بظاهر الحال، والعلماء ٌمررون أن ظاهر الحال ٌرفع أصل التحرٌم فً كثٌر من 

 الصور.
وأجمعوا على جواز شراء اللحمان من ؼٌر سإال عن أسباب حلها ،  "لال ابن لٌم:

ً أو فاجراً : اكتفٌنا بموله فً اكتفاء بمول الذابح والبابع ، حتى ل ً أو نصرانٌّا و كان الذابح ٌهودٌّا
 .(ٖ)ذلن ، ولم نسؤله عن أسباب الحل "

والظاهر فً اللحم الوارد من دول ؼٌر إسبلمٌة إذا كان الذٌن ٌباشرون ذبحه من أهل 
 هل الكتاب وهم الٌهود والنصارى فإنه ٌجوز أكله ، وال ٌنبؽً السإال عن كٌفٌة ذبحه ، وال

وا علٌه أم ال ؟ وذلن ألن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أكل الشاة التً أهدتها إلٌه الٌهودٌة فً خٌبر ، وأكل من  َسمُّ
الطعام الذي دعاه إلٌه ٌهودي ، وكان فٌه إهالة سنخة ، وهً الشحم المتؽٌر ، ولم ٌسؤل النبً 

 ملسو هيلع هللا ىلص كٌؾ ذبحوه ؟ وال هل سموا علٌه أم ال ؟
ٌِْه َوَسلََّم : إِنَّ لَْوًما ٌَؤْتُونَا بِاللَّْحمِ  ُ َعلَ ِ َصلَّى َّللاَّ ًّ  وفً صحٌح البخاري :"أَنَّ لَْوًما لَالُوا ِللنَّبِ

ٌِْه أَْنتُْم َوُكلُوهُ . لَالَْت َعابَِشةَ َرِض  وا َعلَ ٌِْه أَْم اَل ، فَمَاَل : َسمُّ ِ َعلَ ُ اَل نَْدِري أَذُِكَر اْسُم َّللاَّ  َعْنَها ًَ َّللاَّ
 .(ٗ)راوٌة الحدٌث : َوَكانُوا َحِدٌثًِ َعْهٍد بِاْلُكْفِر"

لال ابن حجر:"وٌستفاد منه أن كل ما ٌوجد فً أسواق المسلمٌن محمول على الصحة ، 
وكذا ما ذبحه أعراب المسلمٌن ؛ ألن الؽالب أنهم عرفوا التسمٌة ، وبهذا األخٌر جزم ابن عبد 

ى ؛ ألن المسلم ال ٌظن به فً كل  البر فمال : فٌه أن ما ذبحه المسلم ٌإكل وٌحمل على أنه سمَّ
 .(٘)شًء إال الخٌر ، حتى ٌتبٌن خبلؾ ذلن " 

ففً هذه األحادٌث دلٌل على أنه ال ٌنبؽً السإال عن كٌفٌة الوالع إذا كان المباشر له 
ٌنمبوا عن الشروط معتبر التصرؾ ، وهذا من حكمة الشرع وتٌسٌره ؛ إذ لو طلب من الناس أن 

فٌما ٌتلمونه من صحٌح التصرؾ لكان فً ذلن من المشمة والحرج النفسً مما ٌجعل الشرٌعة 
 . شرٌعة حرج ومشمة

ٌمول السابل : ما حكم أكل اللحوم المجمدة التً  ولد سبل الشٌخ ابن عثٌمٌن رحمه هللا:"
 تصل إلٌنا من الخارج ، وبصفة خاصة لحم الدجاج ؟

 تعالى : " اللحوم التً تؤتً من أهل الكتاب وهم الٌهود والنصارى : فؤجاب رحمه هللا
األصل فٌها الحل ، كما أن اللحوم التً تؤتً من الببلد اإلسبلمٌة األصل فٌها الحل أٌضاً ، وإن 
كنا ال ندري كٌؾ ذبحوها ، وال ندري هل سموا هللا علٌها أم ال ؛ ألن األصل فً الفعل الوالع 

ً على السبلمة وعلى الصواب حتى ٌتبٌن أنه على ؼٌر وجه السبلمة من أهله أن ٌ كون والعا
والصواب. ودلٌل هذا األصل ما ثبت فً صحٌح البخاري فً حدٌث عابشة رضً هللا عنها 

                                                           
 .لحدٌث الثبلثون من األربعون النووٌهشرح ا ، و ٙ/ٖٙمجموع فتاوى:هذا رأي ابن عثٌمٌن، كما فً  (ٔ)
 .5ٖ٘/ٗ(:ص مصنؾ عبدالرزاق) (ٕ)

 . ٓٗٔ :والنظابراألشباه ، وانظر: 1ٔٔ/  ٕ :عبلم المولعٌنإ(ٖ)

 .ٓ٘٘/5(:ص8855 فتح الباري) (ٗ)
 ..ٓ٘٘/5 فتح الباري: (٘)
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لالت : إن لوماً لالوا ٌا رسول هللا إن لوماً ٌؤتوننا باللحم ، ال ندري أذكروا اسم هللا علٌه أم ال ؟ 
  . . لالت : وكانوا حدٌثً عهد بكفر (ٔ)«سموا أنتم وكلوا» : فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص

ففً هذا الحدٌث : دلٌل على أن الفعل إذا ولع من أهله فإنه ال ٌلزمنا أن نسؤل هل أتى 
  به على الوجه الصحٌح أم ال ؟

ل ، وال وبناء على هذا األصل : فإن هذه اللحوم التً تردنا من ذبابح أهل الكتاب : حبل
  . ٌلزمنا أن نسؤل عنها ، وال أن نبحث

لكن لو تبٌن لنا أن هذه اللحوم الواردة بعٌنها تذبح على ؼٌر الوجه الصحٌح فإننا ال 
ما أنهر الدم وذكر اسم هللا علٌه فكل إال السن والظفر أما السن فعظم » نؤكلها ؛ لمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص : 
 .(ٕ)« وأما الظفر مدى الحبشة

وال ٌنبؽً لئلنسان أن ٌتنطع فً دٌنه فٌبحث عن أشٌاء ال ٌلزمه البحث عنها ، ولكن إذا 
 بان له الفساد ، وتٌمنه : فإن الواجب علٌه اجتنابه. 

  فإن شن وتردد : هل تذبح على طرٌك سلٌم أم ال ؟
تورع فإن لدٌنا أصلٌن : األصل األول : السبلمة ، واألصل الثانً : الورع ؛ فإذا 

 .(ٖ)" اإلنسان منها ، وتركها : فبل حرج علٌه . وإن أكلها : فبل حرج علٌه
؛ وما «الحلٌم»، و«الؽفور»ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: إثبات هذٌن االسمٌن الكرٌمٌن:  -ٖ

 تضمناه من صفة، وفعل.
 .(ٗ): هو الذي تكثر منه المؽفرة. وبناء فعول: بناء المبالؽة فً الكثرة«الؽفور»فـ
هو ذو الصفح، واألناة، الذي ال ٌستفزه ؼضب وال ٌستخفه جهل جاهل، وال  ؛«الحلٌم»و

 ،عصٌان عاص، وال ٌستحك الصافح مع العجز اسم الحلم؛ إنما الحلٌم هو الصفوح مع المدرة
 والمتؤنً الذي ال ٌعجل بالعموبة. 

 :(٘)ولد أنعم بعض الشعراء بٌان هذا المعنى فً لوله 
 حتى ٌذلوا وإن عزوا أللوام               ال ٌدرن المجد ألوام وإن كرموا 

 ال صفح ذل ولكن صفح أحبلم                  وٌشتموا فترى األلوان مسفرة 
أحدا من خلمه بصفة أعز من الحلم، وذلن حٌن وصؾ  -سبحانه-وٌمال: لم ٌصؾ هللا 

إسماعٌل به. وٌمال: إن أحدا ال ٌستحك اسم الصبلح حتى ٌكون موصوفا بالحلم، وذلن أن 
[، ٓٓٔ: ]الصافات {رب هب لً من الصالحٌن}دعا ربه فمال:  -صلوات هللا علٌه-إبراهٌم 

                                                           
 سبك تخرٌجه. (ٔ)
 .ٙٓٔ/ٖٔ(:ص8695 صحٌح مسلم) (ٕ)
(ٖ)

 .[شاملة] ٕ/ٕٓ:نور على الدرب" ابن عثٌمٌن 
 .٘ٙ/ٔانظر: شؤن الدعاء: (ٗ)

(٘)

. 
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-فدل على أن الحلم أعلى مآبر  الصبلح  ،[ٔٓٔ:]الصافات {م حلٌمفبشرناه بؽبل}فؤجٌب بموله: 
 .(ٔ)وهللا أعلم

 
 المرآن

 [ٕٓٔ({ ]المائدة : ٕٓٔ}لَْد َسؤَلََها لَْوٌم ِمْن لَْبِلُكْم ثُمه أَْصبَُحوا بَِها َكافِِرٌَن )
 التفسٌر:

جحدوها، ولم ٌنفذوها، إن مثل تلن األسبلة لد سؤلها لوٌم ِمن لبلكم رسلَهم، فلما أُِمروا بها 
 .فاحذروا أن تكونوا مثلهم

إن مثل تلن األسبلة لد سؤلها  [، أي:"ٕٓٔ}لَْد َسؤَلََها لَْوٌم ِمْن لَْبِلُكْم{ ]المابدة : لوله تعالى:
 .(ٕ)لوٌم ِمن لبلكم رسلَهم"

 .(ٖ)لد سؤل اآلٌات لوٌم من لبلكم" لال الطبري:أي:"
 .(ٗ)ابل المنهً عنها لوٌم من لبلكم"أي: لد سؤل هذه المسلال ابن كثٌر:"

أن هذه السإاالت التً هً تعنٌتات وطلب شطط والتراحات لال ابن عطٌة:أي:"
 .(٘)ومباحثات لد سؤلتها لبلكم األمم"

 فً هإالء الموم أربعة ألوال:
 .(ٙ)أحدها : لوم عٌسى سؤلوه المابدة ، ثم كفروا بها ، لاله ابن عباس

ل لهم الصفا ذهباً ، لاله السدي -ملسو هيلع هللا ىلص-سؤلوا رسول هللا والثانً : أنهم لرٌش   .(2)أن ٌحّوِ
وإنما ٌتجه فً لرٌش مثاال سإالهم آٌة، فلما شك لهم الممر كفروا، وهذا  لال ابن عطٌة:" 

المعنى إنما ٌمال لمن سؤل النبً علٌه السبلم أٌن نالتً؟ وكما لال له األعرابً ما فً بطن نالتً 
ه؟ فؤما من سؤله عن الحج أفً كل عام هو؟ فبل ٌفسر لوله لد سؤلها لوم اآلٌة بهذه األمثلة بل هذ

 .(1)بؤن األمم لدٌما طلبت التعمك فً الدٌن من أنبٌابها ثم لم تؾ بما كلفت"
 والثالث : أنهم لوم صالح سؤلوا النالة ، ثم عمروها وكفروا به .

 سؤلوا اآلٌات. هذه االلوال الثبلثة أنهمللت: وعلى  
والرابع: أن الموم هم الذٌن سؤلوا فً شؤن البمرة وذبحها، فلو ذبحوا بمرة ألجزأت، ولكنهم 

 .(5)شددوا فشدد هللا علٌهم، لاله ابن زٌد
لال ابن الجوزي:" وهذا ٌخرج على سإال من سؤل عن الحج، إذ لو أراد هللا أن ٌشدد  

 .(ٔ)علٌهم بالزٌادة فً الفرض لشدد"
 .(ٕ)مس:أنهم الذٌن لالوا لنبً لهم: ابعث لنا ملكا نماتل فً سبٌل هللا، وهذا عن ابن زٌد أٌضاوالخا

لال ابن الجوزي:"وهو ٌخرج على من لال: إنما سؤلوا عن الجهاد والفرابض تمنٌا 
 .(ٖ)لذلن"

                                                           
 .ٗٙ-ٖٙانظر: شؤن الدعاء: (ٔ)
 .ٕٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .٘ٔٔ/ٔٔتفسٌرالطبري: (ٖ)
 .2ٕٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .2ٕٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (٘)
 .ٙٔٔ/ٔٔ(:ص1ٔ2ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٙٔٔ/ٔٔ(:ص1ٔ1ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .2ٕٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (1)
 .5ٕ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (5)
 .5ٕ٘/ٔزاد المسٌر: (ٔ)
 .5ٕ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٕ)
 .5ٕ٘/ٔزاد المسٌر:(ٖ)
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فلما أخبرهم به أنكروه َمْن أبً ؟ ونحوه ،  -ملسو هيلع هللا ىلص-والسادس: أنهم الموم الذٌن سؤلوا رسول هللا 
 .(ٔ)وكفروا به ، لاله بعض المتؤخرٌن

والصحٌح أنه عام فً الكل، ولمد كفرت العٌسوٌة بعٌسى وبالمابدة،  لال ابن العربً:" 
والصالحٌة بالنالة، والمكٌة بكل ما شهدت من آٌة، وعاٌنت من معجزة مما سؤلته ومما لم تسؤله 

 .(ٕ)على كثرتها؛ وهذا تحذٌر مما ولع فٌه من سبك من األمم"
بكسر « لد سؤلها»النخعً: بفتح السٌن. ولرأ إبراهٌم« لد سؤلها»ولرأ عامة الناس:

السٌن، والمراد بهذه المراءة اإلمالة، وذلن على لؽة من لال سلت تسؤل، وحكً عن العرب هما 
ٌتساوالن، فهذا ٌعطً هذه اللؽة هً من الواو ال من الهمزة فاإلمالة إنما أرٌدت وساغ ذلن 

 .(ٖ)ة فً خاء خفتالنكسار ما لبل البلم فً سلت كما جاءت اإلمالة فً خاؾ لمجًء الكسر
فلما أُِمروا بها جحدوها،  [، أي:"ٕٓٔ}ثُمَّ أَْصبَُحوا بَِها َكافِِرٌَن{ ]المابدة : لوله تعالى: 

 .(ٗ)ولم ٌنفذوها"
 .(٘)ثم كفروا بها" لال ابن عطٌة:أي:"

 .(ٙ)فؤهلكوا" لال البؽوي:أي:" 
أجٌبوا عنها ثم لم ٌإمنوا بها ، فؤصبحوا بها كافرٌن ، أي : بسببها ،  لال ابن كثٌر:أي:" 

أي : بٌنت لهم ولم  ٌنتفعوا بها ألنهم لم ٌسؤلوا على وجه االسترشاد ، وإنما سؤلوا على وجه 
 .(2)التعنت والعناد"

فلما آتاهموها هللا أصبحوا بها جاحدٌن ، منكرٌن أن تكون داللة على  لال الطبري: 
ما احتُجَّ بها علٌهم ، وبرهانًا على صحة ما ُجعلت برهانًا على تصحٌحه كموم صالح  حمٌمة

الذٌن سؤلوا اآلٌةَ ، فلما جاءتهم النالة آٌةً عمروها وكالذٌن سؤلوا عٌسى مابدة تنزل علٌهم من 
 أن ٌسلكوا السماء ، فلما أعطوها كفروا بها ، وما أشبه ذلن، فحذَّر هللا تعالى المإمنٌن بنبٌه ملسو هيلع هللا ىلص

سبٌل من لبلهم من األمم التً هلكت بكفرهم بآٌات هللا لما جاءتهم عند مسؤلتهموها ، فمال لهم : 
ال تسؤلوا اآلٌات ، وال تبحثوا عن أشٌاء إن تبد لكم تسإكم ، فمد سؤل اآلٌات من لبلكم لوٌم ، فلما 

 .(1)أوتوها أصبحوا بها كافرٌن"
تعالى أن لوما من لبلنا لد سؤلوا آٌات مثلها، فلما أعطوها وفرضت  أخبر لال المرطبً:" 

علٌهم كفروا بها، ولالوا: لٌست من عند هللا، وذلن كسإال لوم صالح النالة، وأصحاب عٌسى 
 .(5)المابدة، وهذا تحذٌر مما ولع فٌه من سبك من األمم"

لكتاب: حدثنا ٌحٌى، }ثم أصبحوا بها كافرٌن{، ٌعنً: أهل ا ولال ابن أبً زمنٌن:" 
، فؤصبحوا بها «لد سؤلها لوم من لبلكم فبٌنته لهم»وبلؽنً أنها فً لراءة أبً بن كعب:

 .(ٔ)كافرٌن"
 هذا ٌدل على أن النهً عن السإال فً اآلي ألحد شٌبٌن: لال الماترٌدي:" 

أال  إما أن سؤلوا اآلٌات عنه بعد ما ظهرت وثبتت لهم رسالته، فلما أتى بها كفروا بها؛ -
ترى أنه لال: }لد سؤلها لوم من لبلكم ثم أصبحوا بها كافرٌن{، ولد كان األمم السالفة 

 اآلٌات بعد ظهورها عندهم. -علٌهم السبلم  -ٌسؤلون من الرسل 

                                                           
 .2ٕ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٕأحكام المرآن: (ٕ)
 .ٕٙٗ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (ٖ)
 .ٕٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2ٕٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (٘)
 .ٙٓٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .2ٕٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .٘ٔٔ/ٔٔتفسٌرالطبري: (1)
 .ٖٖٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (5)
 .5ٗ/ٕتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (ٔ)
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وٌحتمل: ما ذكرنا من لولهم: أٌن نحن؟ ومن أبً؟ ومن أنا؟ ونحوه، فلما أن أخبرهم  -
 .(ٔ)بذلن كفروا به"
} فَاْسؤَلُوا أَْهَل  ذكرتم من كراهٌة السإال والنهً عنه، ٌعارضه لوله تعالى:وإن لال لابل: ما 

ْكِر إِْن ُكْنتُْم اَل تَْعلَُموَن{ ]النحل :   [؟ 2، االنبٌاء:ٖٗالذِّ
فالجواب، أن هذا الذي أمر هللا به عباده هو ما تمرر وثبت وجوبه مما ٌجب علٌهم العمل به، 

 .(ٕ)ٌتعبد هللا عباده به، ولم ٌذكره فً كتابه" والذي جاء فٌه النهً هو ما لم
إن أعظم المسلمٌن فً »عن عامر بن سعد، عن أبٌه، لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ولد روي 

 .(ٖ)«المسلمٌن جرما، من سؤل عن شًء لم ٌحرم على المسلمٌن، فحرم علٌهم من أجل مسؤلته
ثاً وتكلفاً فٌما ال حاجة به إلٌه، دون من سؤل سإال لال الخطابً: هذا فً مسالة من ٌسؤل عب

حاجة وضرورة كمسؤلة بنً إسرابٌل فً شؤن البمرة. وذلن أن هللا سبحانه أمرهم أن ٌذبحوا 
بمرة، فلو استعرضوا البمر، فذبحوا منها بمرة ألجزأتهم. كذلن لال ابن عباس رضً هللا عنه فً 

ن حتى ؼلظت علٌهم وأمروا بذبح البمرة على النْعت الذي تفسٌر اآلٌة، فما زالوا ٌسؤلون وٌتعنتو
ذكره هللا فً كتابه، فعظمت علٌهم المإنة، ولحمتهم المشمة فً طلبها حتى وجدوها فاشتروها 

 بالمال الفادح فذبحوها وما كادوا ٌفعلون.
وأما ما كان سإاله استبانة لحكم واجب، واستفادة لعلم لد خفً علٌه فإنه ال ٌدخل فً 

ْكِر إِْن ُكْنتُْم اَل تَْعلَُموَن{ ]األنبٌاء: ه  [.2ذا الوعٌد، ولد لال هللا سبحانه: }فَاْسؤَلُوا أَْهَل الذِّ
ولد ٌحتج بهذا الحدٌث من ٌذهب من أهل الظاهر إلى أن أصل األشٌاء لبل ورود 

ذكرناه، وهللا وإنما وجه الحدٌث وتؤوٌله ما . الشرع بها على اإلباحة حتى ٌموم دلٌل على الحظر
 .(ٗ)"أعلم

 الفوابد:
 ضرب االمثال باألمم السابمٌن حتى نمتنع بانه ال ٌنبؽً لنا ان نسؤل، ألن ؼٌرنا سؤل وكفر.-ٔ
النهً عن السإال الذي ال تدعو الحاجة إلٌه، أما ما دعت الحاجة إلٌه من أمور الدٌن والدنٌا، -ٕ

ْكِر إِْن لد شرع هللا السإال عنه بموله: }َوَما أَْرَسْلنَ ٌِْهْم فَاْسؤَلُوا أَْهَل الذِّ ا لَْبلََن إاِلَّ ِرَجااًل نُوِحً إِلَ
أال سؤلوا إذا لم ٌعلموا، فإن شفاء العً »[ ، ولال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 2ُكْنتُْم اَل تَْعلَُموَن{ ]األنبٌاء: 

 .(٘)«السإال
علٌه، ولهذا جاء فً الحدٌث النهً عن أن أن اإلنسان الٌنبؽً أن ٌتعرض لما لد ٌكون محنة -ٖ

ٌتعرض اإلنسان لشًء الٌستطٌعه فإن هذا من الببلء والذل، ربما ٌإخذ هذا منهجا حسنا فً كل 
 شًء.

:"ال ٌنبؽً للمإمن أن ٌذل نفسه، لالوا: وكٌؾ ٌذل نفسه؟ لال: -ملسو هيلع هللا ىلص-لال رسول هللا 
 .(ٔ)ٌتعرض من الببلء لما ال ٌطٌمه"

وال شنَّ أن تََطلُّب علم ما ال ٌُْعلَُم، والشََّرهَ فً ذلن وتحكٌم بادىء  ال ابن الوزٌر:"ل 
 .(ٕ)الرأي فٌه، وتمدٌمه على النصوص هو أساس كّلِ فساٍد"

 

                                                           
 .ٖٖٙ-ٕٖٙ/ٖتفسٌر الماترٌدي: (ٔ)
 .ٖٖ٘-ٖٖٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٕ)

رجه(ٖ) بخاري أخ لم ،(9827) ال ند" في وهو،(8532) ومس مد مس وسنن  ،(5451" )أح

ح"و، 02-7/91(:ص0164ابي داود) ي  .(011" )حبان ابن صح

 .25ٕ/ٕمعالم السنن: (ٗ)
 (، من طرٌك عبدهللا بن لهٌعة. ]حدٌث حسن[ٖٖٗ، وأبو داود)ٖٕٓ/ٗأخرجه أحمد: (٘)
 .-رضً هللا عنه-، عن حذٌفة٘ٓٗ/٘(:ص5ٖٕٔٗ(، وأحمد)ٙٔٓٗ(،وابن ماجة)ٕٕٗ٘رواه الترمذي) (ٔ)
 .5ٖٖ/٘العواصم والمواصم: (ٕ)
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 المرآن

ُ ِمْن بَِحٌَرٍة َوََّل َسائِبٍَة َوََّل َوِصٌلٍَة َوََّل َحاٍم َولَِكنه الهِذٌَن  ِ }َما َجعََل َّللاه َكفَُروا ٌَْفتَُروَن َعلَى َّللاه
 [ٖٓٔ({ ]المائدة : ٖٓٔاْلَكِذَب َوأَْكثَُرُهْم ََّل ٌَْعِملُوَن )

 التفسٌر:
ما شرع هللا للمشركٌن ما ابتدعوه فً بهٌمة األنعام ِمن تَْرن االنتفاع ببعضها وجعلها لؤلصنام، 

والساببة وهً التً تُترن لؤلصنام، وهً: البَحٌرة التً تُمطع أذنها إذا ولدت عدًدا من البطون، 
والوصٌلة وهً التً تتصل والدتها بؤنثى بعد أنثى، والحامً وهو الذكر من اإلبل إذا ُولد من 
صلبه عدد من اإلبل، ولكن الكفار نسبوا ذلن إلى هللا تعالى افتراء علٌه، وأكثر الكافرٌن ال 

 ٌمٌزون الحك من الباطل.
ُ لوله تعالى:  [، ٖٓٔ ِمْن بَِحٌَرةٍ َواَل َسابِبٍَة َواَل َوِصٌلٍَة َواَل َحاٍم{ ]المابدة : }َما َجعََل َّللاَّ

ما شرع هللا للمشركٌن ما ابتدعوه فً بهٌمة األنعام ِمن تَْرن االنتفاع ببعضها وجعلها  أي:"
رن لؤلصنام، وهً: البَحٌرة التً تُمطع أذنها إذا ولدت عدًدا من البطون، والساببة وهً التً تُت

لؤلصنام، والوصٌلة وهً التً تتصل والدتها بؤنثى بعد أنثى، والحامً وهو الذكر من اإلبل إذا 
 .(ٔ)ُولد من صلبه عدد من اإلبل"

 .(ٕ)أي: لم ٌفعل ذلن" لال البالبلنً:" 
 .(ٖ)أي: ما أوجب ذلن، وال أمر به" لال الواحدي، وابن الجوزي:" 
وال سٌَّب ساببة ، وال وصل وصٌلة، وال َحَمى  ما بحر هللا بحٌرة ، لال الطبري:أي:" 

 .(ٗ)حامًٌا"
معنى:}ما جعل{، ما شرع ذلن وال أمر بالتبحٌر والتسٌٌب وؼٌر  لال الزمخشري:" 

 .(٘)ذلن"
عز -فهذه: الحبس التً كان أهل الجاهلٌة ٌحبسونها فؤبطل هللا  لال اإلمام الشافعً:" 

 .(ٙ)إٌاها" -عز وجل-بإبطال هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص-شروطهم فٌها، وأبطل رسول هللا  -وجل
الفعٌلة من لول المابل :بََحْرت أُذن هذه النالة، إذا شمها ،أبحُرها بحًرا، «: البحٌرة»و

من اإلبل، « البَِحرُ »لمفعولة، إلى :فعٌلة ، فٌمال : هً بحٌرة،  وأما والنالة:مبحورة، ثم تصرؾ:ا
، ومنه لول (ٔ)فهو الذي لد أصابه داٌء من كثرة شرب الماء ، ٌمال منه : بَِحر البعٌُر ٌبحر بََحًرا

 :(ٕ)الشاعر 
 ألْعِلَطنَّهُ َوْسًما ال ٌُفَاَرلُهُ                    َكَما ٌَُحزُّ بَِحْمًِ الِمٌَسِم البَِحُر 

، تصلح وتسمن وٌؽزر لبنها فتشبه الؽزٌرات «البحٌرة»أرى أن  لال ابن عطٌة:" 
 :(ٖ)بالبحر، وعلى هذا ٌجًء لول ابن ممبل

 الزٌامً وسط الهجمة البحرفٌه من األخرج المرتاع لرلرة             هدر 
 .(ٗ)فإنما ٌرٌد النوق العظام وإن لم تكن مشممة اآلذان"

 أربعة ألوال:« البحٌرة»وفً 
                                                           

 .ٕٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٙٙ/ٕاالنتصار للمرآن: (ٕ)
 .5ٕ٘/ٔ، وزاد المسٌر:1ٖٖانظر: الوجٌز: (ٖ)
 .ٙٔٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1٘ٙ/ٔالكشاؾ: (٘)
 .ٕٗٔ/ٔإلمام الشافعً:تفسٌر ا (ٙ)
 .ٕٔٔ/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٔٔ/ٔٔلم اتعرؾ على لابله، والبٌت فً تفسٌر الطبري: (ٕ)
، وتار ٖٗ،ٗ، ولسان العرب:2ٕ/٘، وتهذٌب اللؽة:ٗٓٔالبٌت له فً البارع فً اللؽة: (ٖ)

 .٘ٔٔ/ٓٔالعروس،"بحر":ص
 .1ٕٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٗ)
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أحدها: فهً النالة إذا أنتجت خمسة أبطن نظروا إلى الخامس فإن كان ذكرا ذبحوه، فؤكله 
، وذكر (ٔ)ابن عباسالرجال دون النساء، وإن كانت أنثى جدعوا آذانها فمالوا: هذه بحٌرة، لاله 

 . (ٖ)، واختاره ابن لتٌبة(ٕ)السدي نحو ذلن
والثانً: أنها النالة تلد خمس إناث لٌس فٌهن ذكر، فٌعمدون إلى الخامسة، فٌبتكون أذنها، حكاه 

 . (ٗ)ابن الجوزي عن عطاء
 . (ٙ)، والفراء(٘)والثالث: أنها ابنة الساببة، لاله ابن إسحاق

لنالة إذا تابعت بٌن عشر إناث، لٌس بٌنهن ذكر، سٌبت فلم لال ابن إسحاق: الساببة ا
ٌركب ظهرها، ولم ٌجز وبرها ولم ٌشرب لبنها إال ضٌؾ، فما نتجت بعد ذلن من أنثى، شمت 
أذنها، ثم خلًّ سبٌلها مع امها فلم ٌركب ظهرها، ولم ٌجز وبرها، ولم ٌشرب لبنها إال ضٌؾ 

 . (2)"كما فعل بؤمها، فهً البحٌرة بنت الساببة
والرابع: أنها النالة كانت إذا نتجت خمسة أبطن، وكان آخرها ذكرا بحروا أذنها، أي: شموها، 
وامتنعوا من ركوبها وذبحها، وال تطرد عن ماء، وال تمنع عن مرعى، وإذا لمٌها لم ٌركبها، 

 .(1)لاله الزجاج
مواشٌها فتحرم  ، فإنها المسٌبة المخبلة وكانت العرب تفعل ذلن ببعض«الساببة»وأما 

 :(ٓٔ)، لال الشاعر (5)االنتفاع بها على أنفسها تمرباً إلى هللا تعالى
 عمرتم نالة كانت لربً                  وساببة فموموا للعماب

عن أبً األحوص ، عن أبٌه لال : دخلت على النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، فمال له النبً ملسو هيلع هللا ىلص : أرأٌت إبلن 
تنتجها مسلَّمةً آذانُها ، فتؤخذ الموسى فتْجَدعها ، تمول : هذه بحٌرة، وتشك آذانها ،  ألست

تمولون:هذه َصْرم ؟ لال : نعم! لال : فإن ساعَد هللا أشّد ، وموَسى هللا أحَد! كّل مالن لن حبلٌل ، 
م علٌن منه شًء "  .(ٔٔ)ال ٌحرَّ

ٌنتفع به وال بوالبه ، وكان أبو  وكذا كان بعض أهل اإِلسبلم ٌعتك عبده ساببة ، وال
 .(ٔ)العالٌة ساببة فلما أُتًِ مواله بمٌراثه فمال : هو ساببة وأبى أن ٌؤخذه

 .(ٕ)وأخرجت المسٌبة بلفظ الساببة ، كما لٌل فً عٌشة راضٌة ٌعنً مرضٌة
 خمسة ألوال:  «الساببة»وفً 

را، وال ٌحلبون لها لبنا، وال ٌجزون أحدها: أنها التً تسٌب من األنعام لآللهة، ال ٌركبون لها ظه
 . (ٖ)منها وبرا، وال ٌحملون علٌها شٌبا، رواه ابن أبً طلحة عن ابن عباس

والثانً: أن الرجل كان ٌسٌب من ماله ما شاء، فٌؤتً به خزنة اآللهة،" فٌطعمون ابن السبٌل من 
فٌشترن فٌه الرجال ألبانه ولحومه إال النساء، فبل ٌطعمونهن شٌبا منه إال أن ٌموت، 

 .(ٔ)، رواه أبو صالح عن ابن عباس(ٗ)والنساء"
                                                           

 .5ٕٔ-1ٕٔ/ٔٔ(:ص1ٖٕٙٔ، وتفسٌر الطبري)ٕٕٓٔ/ٗ(:ص112ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٕٕٔٔ-ٕٕٓٔ/ٗ(:ص111ٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .2ٗٔانظر: ؼرٌب المرآن: (ٖ)
 . ولم ألؾ علٌه.5ٕ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٗ)
 . 5ٕ٘/ٔ، وزاد المسٌر:2ٙ/ٕانظر: سٌرة ابن هشام: (٘)
 .ٕٕٖ/ٔانظر: معانً المرآن: (ٙ)
 .2ٙ/ٕسٌرة ابن هشام:(2)
 .ٖٕٔ/ٕانظر: مهعانً المرآن: (1)
 .ٖٕٔ/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .ٖٖٙ/ٙ، وتفسٌر المرطبً:2/ٕلم اتعرؾ على لابله، والبٌت من شواهد الماوردي فً النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .ٕٕٔ-ٕٔٔ/ٔٔ(:ص1ٕٕ٘ٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .2ٖ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .2ٖ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .ٕٕٔٔ/ٗ(:ص15ٕٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .5ٕ٘/ٔهذه الزٌادة فً زاد المسٌر: (ٗ)
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كانوا ٌهدون آللهتهم اإلبل والؽنم فٌتركونها عند آلهتهم ، فتذهب فتختلُط ولال الشعبً: 
 . (ٕ)بؽنم الناس، فبل ٌشرب ألبانها إال الرجال ، فإذا مات منها شًء أكله الرجال والنساء جمٌعًا"

ة إذا ولدت عشرة أبطن، كلهن إناث، سٌبت، فلم تركب، ولم ٌجز لها وبر، ولم والثالث: أنها النال
، (ٖ)ٌشرب لبنها إال ضٌؾ أو ولدها حتى تموت، فإذا ماتت أكلها الرجال والنساء، ذكره الفراء

 .(ٗ)وهو لول ابن إسحاق
ه أن ٌفعل والرابع: أنها البعٌر ٌسٌب بنذر ٌكون على الرجل إن سلمه هللا من مرض أو بلؽه منزل

 . (٘)ذلن. لاله ابن لتٌبة
لال الزجاج: " كان الرجل إذا نذر لمدوم من سفر أو برء من علة أو ما أشبه ذلن لال: 
نالتً هذه ساببة، فكانت كالبحٌرة فً أن ال ٌنتفع بها وأن ال تجلى عن ماء وال تمنع من 

 . (ٙ)مرعى"
تعمل شكرا لنجحها، حكاه الماوردي عن والخامس: أنه البعٌر ٌحج علٌه الحجة، فٌسٌب، وال ٌس

 .(2)الشافعً
 ،  وفٌها خمسة ألوال:(1)فؤجمعوا على أنها من الؽنم« الوصٌلة»أما 

أحدها: أنها الشاة إذا نتجت سبعة أبطن، نظروا إلى السابع، فإن كان أنثى، لم ٌنتفع النساء منها 
ذبحوه، فؤكلوه جمٌعا، وإن كان  بشًء إال أن تموت، فٌؤكلها الرجال والنساء، وإن كان ذكرا،

ذكرا وأنثى، لالوا: وصلت أخاها، فتترن مع أخٌها فبل تذبح، ومنافعها للرجال دون النساء، فإذا 
 . (5)ماتت، اشترن فٌها الرجال والنساء، رواه أبو صالح عن ابن عباس

اة سبعة من الؽنم: كانوا إذا ولدت الش« الوصٌلة»وذهب إلى نحوه ابن لتٌبة، فمال: :" و
أبطن نظروا: فإن كان السابع ذكرا ذبح. فؤكل منه الرجال والنساء، وإن كان أنثى تركت فً 
الؽنم، وإن كان ذكرا وأنثى لالوا: لد وصلت أخاها. فلم تذبح لمكانها. وكانت لحومها حراما على 

 .(ٓٔ)نساء"النساء. ولبن األنثى حراما على النساء إال أن ٌموت منهما شًء فٌؤكله الرجال وال
والثانً: أنها النالة البكر تبتكر فً أول نتاج اإلبل باألنثى، ثم تثنً باألنثى، فكانوا ٌستبمونها 
لطواؼٌتهم، وٌدعونها الوصٌلة، أي: وصلت إحداهما باألخرى، لٌس بٌنهما ذكر، رواه الزهري 

 . (ٔ)عن ابن المسٌب
توأمٌن فً كل بطن سمٌت الوصٌلة  والثالث: أنها الؽنم إذا ولدت عشر إناث فً خمسة أبطن

وتركت، فما ولدت بعد ذلن فً ذكر أو أنثى جعلت للذكور دون اإلناث، وإن كانت مٌتة 
 . (ٕ)اشتركوا فٌها، لاله ابن إسحاق

، فإذا ولدت فً سابعها عنالا وجدٌا، لٌل: (ٖ)والرابع: أنها الشاة تنتج سبعة أبطن، عنالٌن عنالٌن
 . (ٔ)الساببة، لاله الفراءوصلت أخاها، فجرت مجرى 

                                                                                                                                                                      
 ..5ٕٔ-1ٕٔ/ٔٔ(:ص1ٖ1ٕٔ(، و)1ٖٕٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .1ٕٔ/ٔٔ(:ص1ٖٕٗٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٕٕٖ/ٔانظر: معانً المرآ،: (ٖ)
 .ٕٕٕٔ/ٗ(:ص15ٙٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .2ٗٔانظر: ؼرٌب المرآن: (٘)
 .ٖٕٔ/ٕمعانً المرآن: (ٙ)
 .5ٕ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (2)
 2ٖ/ٕ، والنكت والعٌون:ٕٗٔ/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٕٕٔ-ٕٕٕٔ/ٗ(:ص155ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (5)
 .2ٗٔانظر: ؼرٌب المرآن: (ٓٔ)
 .ٖٔٔ/ٔٔ(:ص1ٕٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٖٕٕٔ/ٗ(:ص5ٓٓٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕ)

لسان» في(ٖ) ناق:  «ال ع ثى: ال معز ولد من األن  .ال
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والخامس: أن الشاة كانت إذا ولدت أنثى، فهً لهم، وإذا ولدت ذكرا جعلوه آللهتهم فإن ولدت 
 .(ٕ)ذكرا وأنثى، لالوا: وصلت أخاها، فلم ٌذبحوا الذكر آللهتهم، لاله الزجاج

اة ثبلثة فً الؽنم لالوا إذا ولدت الش« الوصٌلة»لال ابن عطٌة:" لال أكثر الناس: إن  
بطون أو خمسة فإن كان آخرها جذٌا ذبحوه لبٌت اآللهة وإن كانت عنالا استحٌوها وإن كان 
جذي وعناق استحٌوهما ولالوا هذه العناق وصلت أخاها فمنعته من أن ٌذبح، وعلى أن الوصٌلة 

 .(ٖ)فً الؽنم جاءت الرواٌات عن أكثر الناس"
ٌنتج من صلبه عشرة أبطن ، فٌمال حمى ظهره فؤجمعوا علٌه: أنه البعٌر « الحام»وأما 

 ستة ألوال: . وفٌه (ٗ)وٌخلَّى
أحدها: أنه الفحل، ٌنتج من صلبه عشرة أبطن، فٌمولون: لد حمى ظهره، فٌسٌبونه ألصنامهم، 

 . (1)، والزجاج(2)، واختاره أبو عبٌدة(ٙ)، وابن عباس(٘)وال ٌحمل علٌه، لاله ابن مسعود
لد لولده، فٌمولون: لد حمى هذا ظهره، فبل ٌحملون علٌه، وال ٌجزون والثانً: أنه الفحل ٌو

، (ٓٔ)، واختاره الفراء(5)وبره، وال ٌمنعونه ماء، وال مرعى، رواه ابن أبً طلحة عن ابن عباس
 . (ٔٔ)وابن لتٌبة

 . (ٕٔ)والثالث: أنه الفحل ٌظهر من أوالده عشر إناث من بناته، وبنات بناته، لاله عطاء
، لد حمً ظهره ، وال ٌركب ، وال ٌعمل علٌه، والرابع: أنه الذي ٌنتج له سبع إناث متوالٌات، 

 . (ٖٔ)لاله ابن زٌد
 . (ٗٔ)والخامس: أنه الذي لصلبه عشرة كلها تضرب فً اإلبل، لاله أبو روق

والسادس: أنه الفحل ٌضرب فً إبل الرجل عشر سنٌن، فٌخلى وٌمال: لد حمى ظهره، ذكره 
 .(ٔ)ديالماور

لال الزجاج: والذي ذكرناه فً البحٌرة، والساببة، والوصٌلة، والحام أثبت ما روٌنا عن 
 . (ٕ)أهل اللؽة"

لال ابن عطٌة:" وجملة ما ٌظهر من هذه األمور أن هللا تعالى لد جعل هذه األنعام رفما 
االنتفاع وٌذهبون لعباده ونعمة عددها علٌهم ومنفعة بالؽة، فكان أهل الجاهلٌة ٌمطعون طرٌك 

نعمة هللا فٌها وٌزٌلون المصلحة التً للعباد فً تلن اإلبل، وبهذا فارلت هذه األمور األحباس 
واألولاؾ، فإن المالن الذي له أن ٌهب وٌتصدق له أن ٌصرؾ المنفعة فً أي طرٌك من البر، 

أصحابه: ال تجوز ولم ٌسد الطرٌك إلٌها جملة كما فعل بالبحٌرة والساببة، ولال أبو حنٌفة و
األحباس واألولاؾ، ولاسوا على البحٌرة والساببة، والفرق بٌن، ولو عمد رجل إلى ضٌعة له 

                                                                                                                                                                      
 .ٕٕٖ/ٔانظر: معانً المرآن: (ٔ)
 .ٖٕٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٕ)
 .1ٖٕ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٖ)
 .2ٗ/ٕ، والنكت والعٌون:ٕٗٔ/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٖ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (٘)
 .ٕٕٗٔ/ٗ(:ص5ٓٗٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .25ٔ/ٔانظر: مجاز المرآن: (2)
 .ٖٕٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (1)
 .5ٕٔ/ٔٔ(:ص1ٖ2ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٕٕٖ/ٔانظر: معانً المرآن: (ٓٔ)
 .1ٗٔانظر: ؼرٌب المرآن: (ٔٔ)
 .5ٖ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٕٔ)
 .ٖٖٔ-ٕٖٔ/ٔٔ(:ص1ٖٕٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .5ٖ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٗٔ)
 .2ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .ٖٕٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٕ)
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فمال هذه تكون حبسا ال ٌجتنى ثمرها وال ٌزرع أرضها وال ٌنتفع منها بنفع لجاز أن ٌشبه هذا 
هذا، وحسبن بؤن بالبحٌرة والساببة، وأما الحبس البٌن طرٌمه واستمرار االنتفاع به فلٌس من 

ال ٌباع أصله، وحبس  (ٔ)النبً علٌه السبلم لال لعمر بن الخطاب فً مال له: اجعله حبسا
 .(ٕ)أصحاب النبً علٌه السبلم"

ِ اْلَكِذَب{ ]المابدة : لوله تعالى:  ولكن  [، أي:"ٖٓٔ}َولَِكنَّ الَِّذٌَن َكفَُروا ٌَْفتَُروَن َعلَى َّللاَّ
 .(ٖ)تعالى افتراء علٌه" الكفار نسبوا ذلن إلى هللا

 .(ٗ)فً لولهم: هللا أمرنا بها" لال البؽوي:أي:" 
متموه افتراء على  لال الطبري:أي:"  ولكنكم الذٌن فعلتم ذلن ، أٌها الكفرة ، فحرَّ

 .(٘)ربكم"
لون على هللا األباطٌل فً تحرٌم هذه األنعام وهم جعلوها  لال الواحدي:  أي:" ٌتموَّ

مة ال هللا"  .(ٙ)ُمحرَّ
أي : ما شرع هللا هذه األشٌاء وال هً عنده لربة ، ولكن المشركٌن  لال ابن كثٌر:" 

افتروا ذلن وجعلوه شرًعا لهم ولربة ٌتمربون بها إلٌه. ولٌس ذلن بحاصل لهم ، بل هو وبال 
 .(2)علٌهم"

 .(1)} ٌفترون{، ٌكذبون فً الدنٌا"لال ابن عباس:" 
 .(5)بتحرٌمهم ما حرموا ٌفترون على هللا الكذب"ولكنهم لال الزمخشري:أي:" 
 .(ٔ)}ٌفترون{، أي: ٌشركون" لال لتادة:" 
 .(ٕ)أما الذٌن افتروا، فعملوا أنهم افتروا" لال الشعبً:" 
سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول ألكثم بن الجون : ٌا أكثم ، رأٌُت عمرو بن  لال أبو هرٌرة:" 

ًّ بن لََمعَة بن ِخْندؾ ٌجّر لُْصبه فً النار ، فما رأٌت رجبل أشبه برجل منن به ، وال به  لُح
منن! فمال أكثم : عَسى أن ٌضّرنً شبهه ، ٌا رسول هللا! فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : " ال إنن مإمن 
وهو كافر ، إنه أّول من ؼٌَّر دٌن إسماعٌل ، وبحر البحٌرة ، وسٌَّب الساببة ، وحمى 

 .(ٖ)حامً"ال
عن زٌد بن أسلم ، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : "لد عرفت أّوَل من بََحر البحابر ، رجٌل من و 

ُمْدلج كانت له نالتان ، فجَدع آذانهما ، وحّرم ألبانهما وظهوَرهما ، ولال : هاتان هلل! ثم احتاج 

                                                           
، وشعب 1ٕٙ/ٙ(:ص5ٓٗٔٔوالسنن الكبرى للبٌهمً) ،1ٖٔ/ٕ(:ص2٘ٗمسند الشافعً) (ٔ)

عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب رضً هللا عنه ملن مابة  ، ونصه:"5ٔٔ/٘(:ص2ٕٖٔاإلٌمان)

سهم من خٌبر إشتراها فؤتً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمال ٌا رسول هللا: إنً أصبت ماال لم أصب مثله لط 

 ."«َوَسبِِّل الثََّمَرةَ  َحبِِّس اأْلَْصلَ »زوجل فمال: ولد أردت أن أتمرب به إلى هللا ع

 .1ٕٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٕ)
 .ٕٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1ٓٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .ٙٔٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٖٖالوجٌز: (ٙ)
 .ٕٔٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٕٕٗٔ/ٗ(:ص5ٔٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .1٘ٙ/ٔالكشاؾ: (5)
 .ٕٕ٘ٔ/ٗ(:ص5ٕٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٕٕ٘ٔ/ٗ(:ص5ٔٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .1ٔٔ-2ٔٔ/ٔٔ(:ص1ٕٕٓٔأخرجه الطبري) (ٖ)
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ته فً النار ٌإِذي أهل النار رٌح إلٌهما ، فشرب ألبانهما ، وركب ظهورهما. لال : فلمد رأٌ
 .(ٔ)لُْصبه"

وأكثر الكافرٌن ال ٌمٌزون  [، أي:"ٖٓٔ}َوأَْكثَُرُهْم اَل ٌَْعِملُوَن{ ]المابدة : لوله تعالى: 
 .(ٕ)الحك من الباطل"

"ٌعنً: أتباع رإسابهم الذٌن سنُّوا لهم تحرٌم هذه األنعام }ال ٌعملون{ أنَّ  لال الواحدي: 
إساء"ذلن كذٌب وافت  .(ٖ)راٌء على هللا من الرُّ

فبل ٌنسبون التحرٌم إلى هللا حتى ٌفتروا، ولكنهم ٌملدون فً  لال الزمخشري:أي:" 
 .(ٗ)تحرٌمها كبارهم"

 [، لوالن:ٖٓٔ}َوأَْكثَُرُهْم اَل ٌَْعِملُوَن{ ]المابدة : لوله تعالى:وفً  
هللا من الرإساء الذٌن حرموا، لاله  أحدهما: وأكثرهم، ٌعنً: األتباع ال ٌعملون أن ذلن كذب على

 .(٘)الشعبً
 .(ٙ)والثانً: ال ٌعملون أن هذا التحرٌم من الشٌطان، لاله لتادة

ِ اْلَكِذَب َوأَْكثَُرُهْم ال  وفً المعنً بهم فً لوله تعالى:  } َولَِكنَّ الَِّذٌَن َكفَُروا ٌَْفتَُروَن َعلَى َّللاَّ
 ن:[، وجهآٖٔ]المابدة :  ٌَْعِملُونَ 

، األتباع. «الذٌن ال ٌعملون»، المتبوعون، و«المفترٌن»أهل ملّة واحدة ، ولكن أحدهما: أنهم 
 .(1") .واختاره ابن عطٌة، ولال:" وهو الذي تعطٌه اآلٌة(2)الشعبًوهذا لول 

ًّ بـ}الذٌن كفروا{، الٌهود ، وبـ}الذٌن ال ٌعملون{، أهل األوثان. وهذا لول دمحم  والثانً: أن المعن
 .(5)بن ابً موسى

لال ابن عطٌة:" وهذا تفسٌر من انتزع ألفاظ آخر اآلٌة عما تمدمها وارتبط بها من  
 .(ٓٔ)المعنى وعما تؤخر أٌضا من لوله :}وإذا لٌل لهم{، واألول من التؤوٌلٌن أرجح"

إن المعنٌٌن بموله : }ولكن الذٌن كفروا ٌفترون على هللا الكذب{،  -وهللا أعلم-والراجح 
الذٌن بحروا البحابر ، وسٌَّبوا السوابب ، ووصلوا الوصابل ، وحموا الحوامً ، مثل عمرو بن 
لحً وأشكاله ممن سّن ألهل الشرن السنن الردٌبة ، وؼٌَّر دٌن هللا دٌن الحك، وأضافوا إلى هللا 

ذب وهم ٌعلمون تعالى ذكره : أنه هو الذي حّرم ما حّرموا ، وأحلَّ ما أحلوا ، افتراًء على هللا الك
، واختبللًا علٌه اإلفن وهم ٌفهمون ، فكذبهم هللا تعالى ذكره فً لٌلهم ذلن ، وإضافتهم إلٌه ما 

 أضافوا من تحلٌل ما أحلوا وتحرٌم ما حرموا.
المعنٌون بموله :}وأكثرهم ال ٌعملون{، فهم أتباع من سّن لهم هذه السنن من جهلة وأما 

ثر من الذٌن لهم سنوا ذلن لهم ، فوصفهم هللا تعالى بؤنهم ال المشركٌن ، فهم ال شن أنهم أك
ٌعملون ، ألنهم لم ٌكونوا ٌعملون أن الذٌن سنوا لهم تلن السنن وأخبروهم أنها من عند هللا ، كذبةٌ 

 .(ٔ) فً إخبارهم ، أفََكةٌ ، بل ظنوا أنهم فٌما ٌمولون محمُّون ، وفً إخبارهم صادلون
 الفوابد:

                                                           
 .1ٔٔ/ٔٔ(:ص1ٕٕٔٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٕٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٖٖالوجٌز: (ٖ)
 .1٘ٙ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .ٖ٘ٔ/ٔٔ(:ص1ٕٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٕٕ٘ٔ/ٗ(:ص5ٖٔٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٖ٘ٔ/ٔٔ(:ص1ٕٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .1ٕٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (1)
 .ٖ٘ٔ/ٔٔ(:ص1ٕٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .5ٕٗ-1ٕٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٓٔ)
 .ٖٙٔ-ٖ٘ٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
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الهوى فً التشرٌع حمٌمته افتراء على هللا، لال سبحانه: }ما جعل هللا من بحٌرة وال أن االتباع -ٔ
ساببة وال وصٌلة وال حام{، فهم  شرعوا شرعة، وابتدعوا فً ملة إبراهٌم علٌه السبلم هذه 
البدعة، توهما أن ذلن ٌمربهم من هللا كما ٌمرب من هللا ما جاء به إبراهٌم علٌه السبلم من الحك، 

 .(ٔ)لوا وافتروا على هللا الكذب إذ زعموا أن هذا من ذلن وتاهوا فً المشروعفز
دل اآلٌة على أن العرب كانوا على ملة إبراهٌم وإسماعٌل، ثم حدث بعد ذلن التؽٌٌر وعبادة  -ٕ

 األصنام بسبب عمرو بن لحً وؼٌره.
دٌن هللا  فعمرو هذا ؼٌّر دٌن العرب بدعوتهم لعبادة األصنام، وباستحداث بدع فً

 تعالى، أحّل فٌها وحّرم بهواه.
[، بعد أن ساق ٖٓٔلال ابن كثٌر عند لوله تعالى: }ما جعل هللا من بحٌرة{ ]المابدة: 

أحادٌث فً معناها: "فعمرو هذا هو ابن لحً بن لمعة، أحد رإساء خزاعة الذٌن ولوا البٌت بعد 
صنام إلى الحجاز، ودعا الرعاع من جرهم، وكان أول من ؼٌر دٌن إبراهٌم الخلٌل، فؤدخل األ

، (ٕ)الناس إلى عبادتها، والتمرب بها، وشرع لهم هذه الشرابع الجاهلٌة فً األنعام وؼٌرها... "
 إلى آخر كبلمه رحمه هللا.

 الرد على أهل الجاهلٌة لما ابتدعوه فً بهٌمة األنعام من شرٌعة الجاهلٌة، حٌث جعلوا منها:-ٖ
 أذنها وٌمنع من ركوبها وحلبها وأكل لحمها.البحٌرة: وهً التً تشك  -
والساببة: وهً التً تترن فبل تمنع من مرعى وال ماء وال تركب وال تحلب وال ٌجز  -

 وبرها.
والوصٌلة: وهً النالة أو الشاة إذا أنتجت عدًدا معٌنًا من الولد متواصبًل، ذبحوها  -

 لؤلصنام، وحرموا لحمها على النساء.
إذا حمى ظهره من أن ٌركب، كانوا إذا أنتج الفحل عدًدا معٌنًا، والحام: الجمل الفحل  -

 لالوا: حمى ظهره فلم ٌركبوه.
وهذه من أعمال الجاهلٌة التً جاء اإلسبلم بإبطالها وهللا جل وعبل لال فً مطلع السورة: 

ٌُْكْم{ ] [ ، وهللا ٔالمابدة: }ٌَاأٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا أَْوفُوا بِاْلعُمُوِد أُِحلَّْت لَُكْم بَِهٌَمةُ اأْلَْنعَاِم إاِلَّ َما ٌُتْلَى َعلَ
نؤكل منها وأن نشرب من ألبانها وأن نركبها بحدود المشروع،  جل وعبل أحل بهٌمة األنعام أن

ٌْتَةُ َوالدَُّم َولَْحُم  ٌُْكُم اْلَم َمْت َعلَ إال ما كان منها مٌتة أو دًما مسفوًحا، كما فً لوله تعالى: }ُحّرِ
ِ بِِه َواْلُمْنَخنِمَةُ َواْلَمْولُوَذةُ َوالْ  ٌِْر َّللاَّ ٌَةُ َوالنَِّطٌَحةُ َوَما أََكَل السَّبُُع إاِلَّ َما اْلِخْنِزٌِر َوَما أُِهلَّ ِلؽَ ُمتََرّدِ

ٌْتُْم َوَما ذُبَِح َعلَى النُُّصِب{ ]المابدة:   .(ٖ)[ َٖذكَّ
 أن  البدع إذا تإمل معمولها وجدت رتبها متفاوتة.ومنها: -ٗ

}وجعلوا فمنها ما هو كفر صراح؛ كبدعة الجاهلٌة التً نبه علٌها المرآن؛ كموله تعالى:  -
هلل مما ذرأ من الحرث واألنعام نصٌبا فمالوا هذا هلل بزعمهم وهذا لشركابنا{ اآلٌة، 
ٌم َعلَى أَْزَواِجنَا  ولوله تعالى: }َولَالُوا َما فًِ بُُطوِن َهِذِه اأْلَْنعَاِم َخاِلَصةٌ ِلذُُكوِرنَا َوُمَحرَّ

ٌْتَةً فَُهْم فٌِِه ُشَرَكاُء َسٌَْجزِ  [،  5ٌِٖٔهْم َوْصفَُهْم إِنَّهُ َحِكٌٌم َعِلٌٌم{ ]األنعام : َوإِْن ٌَُكْن َم
 [.ٖٓٔولوله تعالى: }ما جعل هللا من بحٌرة وال ساببة وال وصٌلة وال حام{]المابدة:

وكذلن بدعة المنافمٌن حٌث اتخذوا الدٌن ذرٌعة لحفظ النفس والمال، وما أشبه ذلن مما 
 ال ٌشن أنه كفر صراح.

                                                           
 .1ٖٕ/ٔانظر: االعتصام للشاطبً: (ٔ)
 .ٕٓٔ-5ٕٓ/ٖتفسٌرابن كثٌر: (ٕ)
 .ٕ٘ٔ-ٔ٘ٔ/ٔانظر: مجموع فتاوى صالح بن فوزان: (ٖ)
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لمعاصً التً لٌست بكفر، أو ٌختلؾ: هل هً كفر أم ال! كبدعة ومنها: ما هو من ا -
 ومن  أشبههم من الفرق الضالة (ٕ)والمرجبة (ٔ)الخوارج والمدرٌة

ومنها ما هو معصٌة وٌتفك على أنها لٌست بكفر؛ كبدعة التبتل، والصٌام لابما فً  -
 الشمس، والخصاء بمصد لطع شهوة الجماع.

الن فً إتباع رمضان بست من شوال، ولراءة المرآن ومنها ما هو مكروه كما ٌمول م -
باإلدارة، واالجتماع للدعاء عشٌة عرفة، وذكر السبلطٌن فً خطبة الجمعة ـ على ما 

 ـ، وما أشبه ذلن. (ٖ)لاله ابن عبد السبلم الشافعً
فمعلوم أن هذه البدع لٌست فً رتبة واحدة، وال على نسبة واحدة، فبل ٌصح على  هذا 

 .(ٗ) إنها على حكم واحد، هو الكراهة فمط، أو التحرٌم فمط.أن ٌمال: 
، كما مّر فً تفسٌر لوله:}َما «خلك»الٌاتً فً جمٌع المرآن بمعنى« جعل»ومن الفوابد، أن-٘

ُ ِمْن بَِحٌَرةٍ َوال َسابِبٍَة{، بمعنى: ما سّماها أو ما شرع ذلن، ال ٌعنً: ما خلك هللا من  َجعََل َّللاَّ
 .(ٔ)فً المرآن عبارة عن الخلك« جعل»بة، فبطل أن ٌكون كل بحٌرة وال ساب

                                                           
قدرية(ٔ) ة فرقة: ال نفي ضال ات ت األزلية هللا صف العلم  قدرة ك سمع والحياة وال  وال

بصر يس وأنه وال له ل سم ل ، وال ا رى، ال هللا وأن صفة الم وأن يُ ادث هللا ك لوق، ح  مخ

ر هللا وأن الق غي اب خ س ناس، ألك ناس وأن ال ذين هم ال قدرون ال ، ي بهم هم كس  ف

نكرون قدر ي لذلك ال مُّو ف ة س تهم. قدري ه وبدع ر آخر في حدثت هذ ابة عص  الصح

ان ثرهم وك شام في أك بصرة ال نة وفي وال ًا، المدي صل أيض ه وأ بدعة هذ ها ال  أحدث

جوسي بصرة من م قَّاها ثم ال ل ه ت بد عن هني مع ح كر وقد. ال ابة أن ليهم الصح  .ذلك ع

راجع فرق: ي ين ال فرق ب اوى ومجموع ،( 49 -39) ص ال فت  وكذلك ،( 683 -7/483) ال

(31/63، 73 ). 

مرجئة(ٕ) فرق من: ال لَّة ال ضَّ تي ال قوم ال ضر ال: ت مان مع ي اإلي  ، ية ا معص نفع ال كم  ي

كفر مع ، ال اء طاعة أخير،: هو واإلرج ت مُّوا ال وس ئة  أخيرهم مرج ت عمل ل نية، عن ال  ال

أخير أو ت احب حكم ل يرة ص كب وم إلى ال قيامة، ي قولون ال مان إنَّ: وي اإلي  وال يزيد ال 

نقص كون وإنه. ي قلب في ي لسان ال  .وال

راجع فرق: ي ين ال فرق ب ملل ،( 591 -091) ال حل وال نِّ اني وال ت رس لشه -931) ص ل

641 ). 

ال(ٖ) عز ق د بن ال سالم عب اويه" في ال يق ،593 ـ 393ص" )فت حق ة محمد ت (: جمع

ابة ذكر" لفاء الصح ضي والخ نهم هللا ر الطين ع س دعة وال ر ب ، غي ة ذكر وال محبوب  ي

خطبة في وافق ما إال ال اصدها ي ال ما إلخ.. "  مق  .ق
 .ٖ٘٘-ٖٗ٘/ٕانظر: االعتصام للشاطبً:(ٗ)
ظر(ٔ) رد: ان لى ال ام الجهمية ع إلم مد ل ام رد ،27 - 96 ص أح دارمي اإلم لى ال شر ع  ب

مريسي الهما 184 ص ال د ضمن ك لف، عقائ س وع: وانظر ال اوى مجم فت  ،8/92 ال

ح اوية شر  .681 ص الطح
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ألن هللا  ،خلك هللا:فً هذه اآلٌة ال ٌتجه أن تكون بمعنى « جعل»و لال ابن عطٌة:" 
 :لعدم المفعول الثانً، وإنما هً بمعنى ،«صٌر» :تعالى خلك هذه األشٌاء كلها. وال هً بمعنى

 .(ٔ)"فتعدت تعدي هذه التً بمعناه إلى مفعول واحد ،ما سن وال شرع
، فاستدلوا بها «خلك»فً المرآن بمعنى« جعل»وفٌه الرد على المعتزلة الذٌن فسروا 

 [.ٖأن المرآن مخلوق، لال تعالى: }إِنَّا َجعَْلنَاهُ لُْرآنًا َعَربًٌِّا{ ]الزخرؾ: 
فإنه ٌتعدى إلى  «خلك»معنى إذا كان ب «جعل»وهذا استدالل ظاهر الفساد فإن الفعل 

[ وإذا كان ٌتعدى إلى مفعولٌن ٔاألنعام:{]َوَجعََل الظُّلَُماِت َوالنُّورَ :} سبحانه -مفعول واحد كموله 
ٌُْكْم  :}لم ٌكن بمعنى خلك لال تعالى ٌَْماَن بَْعَد تَْوِكٌِدَها َولَْد َجعَْلتُُم هللاَ َعلَ َوال تَْنمُُضوا األَ

  [.5ٔالنحل:{]َكِفٌبلً 
تؤتً فً اللؽة العربٌة ألربعة معان؛ ثبلثة منها فً  «جعل»لال الشنمٌطً: "لفظة 

 :المرآن
ْحَمِن  :}إتٌان جعل بمعنى اعتمد، ومنه لوله تعالى -: األول َوَجعَلُوا اْلَمبَلبَِكةَ الَِّذٌَن ُهْم ِعبَاُد الرَّ
 .تنصب المبتدأ والخبر[ أي: اعتمدوهم إناثاً، ومعلوم أن هذه 5ٔالزخرؾ: {] إِنَاثًا

[ وهذه تنصب ٘ٔاألنبٌاء: {]َحتَّى َجعَْلنَاُهْم َحِصًٌدا َخاِمِدٌنَ :}جعل بمعنى صٌر، كموله - :الثانً
 .المبتدأ والخبر أٌضا

الحمد هلل الذي خلك السماوات واألرض وجعل :}جعل بمعنى خلك، كموله تعالى - :الثالث
 .السماوات واألرض وخلك الظلمات والنور[ أي: خلك ٔاألنعام: {] الظلمات والنور

 :(ٕ)وهو الذي لٌس فً المرآن جعل بمعنى شرع، ومنه لوله - :الرابع
 (ٖ)ثَْوبًِ فَؤَْنَهُض نَْهَض اْلشَّاِرِب الثمِل "              َولَْد َجعَْلُت إَذا َما لُْمُت ٌُثِْملُنًِ

 
 

 المرآن
ٌِْه آبَاَءنَا أََولَْو َكاَن }َوإَِذا لٌَِل لَُهْم تَعَالَْوا إِلَى  ُسوِل لَالُوا َحْسبُنَا َما َوَجْدنَا َعلَ ُ َوإِلَى الره َما أَْنَزَل َّللاه

ٌْئاا َوََّل ٌَْهتَُدوَن )  [ٗٓٔ({ ]المائدة : ٗٓٔآبَاُإُهْم ََّل ٌَْعلَُموَن َش
 التفسٌر:

مٌن ما أحل هللا: تعالوا إلى تنزٌل هللا  وإلى رسوله لٌتبٌن لكم وإذا لٌل لهإالء الكفار المحّرِ
الحبلل والحرام، لالوا: ٌكفٌنا ما ورثناه عن آبابنا من لول وعمل، أٌمولون ذلن ولو كان آباإهم 
ال ٌعلمون شٌبًا أي: ال ٌفهمون حمًّا وال ٌعرفونه، وال ٌهتدون إلٌه؟ فكٌؾ ٌتبعونهم، والحالة هذه؟ 

 فإنه ال ٌتبعهم إال من هو أجهل منهم وأضل سبٌبل.

                                                           
 .2ٕٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔ)
(ٕ) 

.

. 

 .5ٖٙ/ٙ:أضواء البٌان (ٖ)



ٖٕ٘ 
 

ُسوِل{ ]المابدة :   ُ َوإِلَى الرَّ [، أي:" ٗٓٔلوله تعالى}َوإَِذا لٌَِل لَُهْم تَعَالَْوا إِلَى َما أَْنَزَل َّللاَّ
مٌن ما أحل هللا: تعالوا إلى تنزٌل هللا وإلى رسوله لٌتبٌن لكم  وإذا لٌل لهإالء الكفار المحّرِ

 .(ٔ)الحبلل والحرام"
من تحلٌل ما حرمتم على أنفسكم، وما بٌن رسوله. وٌمال: تعالوا  لال السمرلندي:أي:" 

 .(ٕ)إلى كتاب هللا وإلى سنة رسوله"
 .(ٖ)ٌعنً: إذا دعوا إلى الكتاب والسنة" لال السمعانً:" 
 .(ٗ)فً تحلٌل الحرث واألنعام وبٌان الشرابع واألحكام" لال البؽوي:أي:" 
 .(٘) وشرعه وما أوجبه وتَْرن ما حرمه"أي : إذا دعوا إلى دٌن هللا لال ابن كثٌر:" 
ٌعنً: إذا لٌل لهإالء المشركٌن الذٌن حرموا على أنفسهم هذه  لال ابن الجوزي:" 

 .(ٙ)األنعام: تعالوا إلى ما أنزل هللا فً المرآن من تحلٌل ما حرمتم على أنفسكم"
م بٌنهم لالوا: بل كانوا إذا دعوا إلى ما أنزل هللا وإلى الرسول لٌحك لال ابن عباس:" 

 .(2)نحاكمكم إلى كعب بن األشرؾ"
الضمٌر فً لوله :}لٌل لهم{، عابد على الكفار المستنٌن بهذه األشٌاء  لال ابن عطٌة:" 

و}تعالوا{، نداء بٌن، هذا أصله، ثم استعمل حٌث البر وحٌث ضده، و}إلى ما أنزل هللا{، ٌعنً: 
 .(1)المرآن الذي فٌه التحرٌم الصحٌح"

دعا إلى العلو، ثم استعمل فً كل مكان علوا كان أو « تعالً»أصل  لال الراؼب:" 
سفبل، ولٌل: إن ذلن ٌمال اعتبارا بالعلو الذي هو المرتبة الرفٌعة، فإذا لٌل تعالً كؤنه لٌل اطلب 

 بفعلن هذا علوا وشرفا كمولن لمن دعوته تفضل أي اطلب بذلن الفضل وانعم ونحو ذلن،
 .(5)ؤنه موضوع المجرد، والمعنى: إذا دعوا إلى الكتاب والسنة"ثم كثر وصار ك

ٌِْه آبَاَءنَا{ ]المابدة :   [، أي:" لالوا: ٌكفٌنا ما ٗٓٔلوله تعالى}لَالُوا َحْسبُنَا َما َوَجْدنَا َعلَ
 .(ٓٔ)ورثناه عن آبابنا من لول وعمل"

 .(ٔٔ)من الدٌن" لال البؽوي:أي:" 
 .(ٕٔ)والسنة"من الدٌن  لال السمرلندي:أي:" 
 .(ٖٔ)ٌعنً: كفانا دٌن آبابنا" لال السمعانً:" 
"أي: لالوا: ٌكفٌنا ما وجدنا علٌه اآلباَء واألجداد من الطرابك  لال ابن كثٌر: 

 .(ٔ)والمسالن"
 .(ٕ)لالوا: حسبنا أي: ٌكفٌنا ما وجدنا علٌه آباءنا من الدٌن والمنهاج" لال ابن الجوزي:" 
 .(ٖ)}حسبنا{، معناه: كفانا" لال ابن عطٌة:" 

                                                           
 .ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٕٗ/ٔبحر العلوم: (ٕ)
 .2ٖ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .5ٓٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .ٕٔٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .5ٗ٘/ٔزاد المسٌر: (ٙ)
 .ٕٕ٘ٔ/ٗ(:ص5ٔٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .5ٕٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (1)
 .5ٙٗ/٘تفسٌر الراؼب االصفهانً: (5)
 .ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .5ٓٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٔٔ)
 .ٖٕٗ/ٔبحر العلوم: (ٕٔ)
 .2ٖ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٖٔ)
 .ٕٔٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .5ٗ٘/ٔزاد المسٌر: (ٕ)
 .5ٕٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٖ)
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 .(ٔ)}آباءنا{: "ٌشمل األدنى منهم، واألبعد؛ وجوابهم هذا باطل خطؤ"لال ابن عثٌمٌن:" 
كؤنها نزلت فً مشركً العرب، وكانوا أهل تملٌد، ال ٌإمنون بالرسل،  لال الماترٌدي:" 

 -ا دعاهم رسول هللا وال ٌمرون بهم، إنما ٌملدون آباءهم فً عبادة األوثان واألصنام، فإذا م
إلى ما أنزل هللا إلٌه، أو دعاهم أحد إلى ذلن، لالوا: )حسبنا ما وجدنا علٌه آباءنا(، كموله: }  -ملسو هيلع هللا ىلص 

ٍة َوإِنَّا َعلَى آثَاِرِهْم ُمْهتَُدوَن{ ]الزخرؾ :  [، ونحو ذلن، ٌملدون ٕٕلَالُوا إِنَّا َوَجْدنَا آبَاَءنَا َعلَى أُمَّ
 .(ٕ)هم فً ذلن"آباء

ٌْبًا َواَل ٌَْهتَُدوَن{ ]المابدة :   [، أي:" ٗٓٔلوله تعالى}أََولَْو َكاَن آبَاُإُهْم اَل ٌَْعلَُموَن َش
 .(ٖ)أٌمولون ذلن ولو كان آباإهم ال ٌعلمون شٌبًا من الدٌن وال ٌهتدون إلى الحك؟"

ٌعنً: أٌتبعون آباءهم وإن كان آباإهم جهاال، فنهاهم هللا عن التملٌد،  لال السمرلندي: " 
 .(ٗ)وأمرهم بالتمسن بالحك وبالحجة"

أي : ال ٌفهمون حمًا ، وال ٌعرفونه ، وال ٌهتدون إلٌه ، فكٌؾ ٌتبعونهم  لال ابن كثٌر:" 
 .(٘)والحالة هذه ؟ ال ٌتبعهم إال من هو أجهل منهم ، وأضل سبٌبل"

 .(ٙ)شٌبا من الدٌن وال ٌهتدون له، أٌتبعونهم فً خطبهم" الجوزي:أي:الٌعلمون" لال ابن 
أي: تتبعون آباءكم وتمتدون بهم، وإن كنتم تعلمون أن آباءكم ال ٌعلمون  لال الماترٌدي:" 

ا َوَجْدتُْم عَ  ٌِْه آبَاَءُكْم{ شٌبا فً أمر الدٌن وال ٌهتدون، وكذلن لوله: }لَاَل أََولَْو ِجبْتُُكْم بِؤَْهَدى ِممَّ لَ
[ تتبعون آباءكم وتمتدون بهم، وإن جنتكم بؤهدى مما كان علٌه آباإكم؛ ٌسفههم ٕٗ]الزخرؾ : 

 .(2)فً أحبلمهم فً تملٌدهم آباءهم، وإن ظهر عندهم أنهم على ضبلل وباطل"
الحال، لد دخلت علٌها « واو»فً لوله }أولو كان آباإهم{: « الواو» لال الزمخشري:" 

اإلنكار. وتمدٌره: أحسبهم ذلن ولو كان آباإهم ال ٌعلمون شٌبا وال ٌهتدون، والمعنى: أن  همزة
 .(1)االلتداء إنما ٌصح بالعالم المهتدى، وإنما ٌعرؾ اهتداإه بالحجة"

لوله:}أولو كان آباإهم{، ألؾ التولٌؾ دخلت على واو العطؾ كؤنهم  لال ابن عطٌة:" 
والتزموا شنٌع المول فإنما التولٌؾ توبٌخ لهم، كؤنهم ٌمولون عطفوا بهذه الجملة على األولى 

 .(5)بعده: نعم ولو كانوا كذلن"
هنا عمل الرشد؛ ال عمل اإلدران؛ فآباإهم أذكٌاء، وٌدركون ما « العمل»والمراد بـ 

 .(ٓٔ)لكن لٌس عندهم عمل رشد، وهو حسن تصرؾ ٌنفعهم، وما ٌضرهم؛
فمعنى ذلن أنهم ال ٌعملون شٌباً حتى من أمور الدنٌا مع وإذا لال لابل: إذا كانت للعموم  

أنهم فً أمور الدنٌا ٌحسنون التصرؾ: فهم ٌبٌعون، وٌشترون، وٌتحرون األفضل، واألحسن 
 لهم؟

}ال ٌعملون شٌبا{، لفظ عام ومعناه الخصوص ألنهم كانوا ٌعملون أمر الدنٌا،  فٌمال: " 
 .(ٔ)وال ٌهتدون"]ومعناه[ ال ٌعملون شٌبا من أمر الدٌن 

 الفوابد:

                                                           
 .ٕٕٗ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)

 .ٖ٘ٙ/ٖتفسٌر الماترٌدي: (ٕ)
 .ٕ٘ٔ، والتفسٌر المٌسر:ٖٔٗانظر: صفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٖٕٗ/ٔبحر العلوم: (ٗ)
 .ٕٕٔ-ٕٔٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .5ٗ٘/ٔزاد المسٌر: (ٙ)
 .ٖ٘ٙ/ٖتفسٌر الماترٌدي: (2)
 .1٘ٙ/ٔالكشاؾ: (1)
 .5ٕٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (5)

 .ٕٕٗ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٓٔ)
 .ٔٗ-ٓٗ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٔ)
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 وجوب رد المختلؾ فٌه إلى الكتاب والسنة والرضا بحكمهما.-ٔ
 حرمة تملٌد الجهال واتباعهم فً أباطٌلهم. -ٕ

{؛ لالوا حسبنا ما وجدنا علٌه آباءناومن فوابد اآلٌة: ذم التعصب بؽٌر هدى؛ لموله تعالى: } -ٔ
 مع أن آباءهم ال عمل عندهم، وال هدى.

ها: أن من تعصب لمذهب مع مخالفة الدلٌل ففٌه شبه من هإالء؛ والواجب أن اإلنسان ومن - ٕ
 «.سمعنا، وأطعنا»أن ٌمول: « هللتعالوا إلى ما أنزل هللا وإلى الرسوال»إذا لٌل له: 

 وهو الكتاب، والسنة. -ومنها: أنه ال ٌجب االنمٌاد إال لما أنزل هللا وإلى الرسول - ٖ
تعالوا إلى ما أنزل هللا وإلى اد هإالء المستكبرٌن الذٌن إذا لٌل لهم: }ومنها: بٌان عن - ٗ

 { دون أن ٌمٌموا برهاناً على صحته.لالوا حسبنا ما وجدنا علٌه آباءنا { لالوا: }الرسول
ومنها: أن كل من خالؾ الحك، وما أنزل هللا فلٌس بعالل، ولٌس عنده هًدى؛ لموله تعالى:  - ٘
 {. ٌهتدونال ٌعلمون شٌبا وال}

لال علماإنا : ولوة ألفاظ هذه اآلٌة تعطً إبطال التملٌد، ولد تعلك لوم بهذه اآلٌة فً ذم  -ٙ 
التملٌد لذم َّللّا تعالى الكفار باتباعهم آلبابهم فً الباطل ، والتدابهم بهم فً الكفر والمعصٌة، وهذا 

وعصمة من عصم المسلمٌن فً الباطل صحٌح ، أما التملٌد فً الحك فؤصل من أصول الدٌن ، 
ٌلجؤ إلٌها الجاهل الممصر عن درن النظر. واختلؾ العلماء فً جوازه فً مسابل األصول، وأما 
جوازه فً مسابل الفروع فصحٌح،  والتملٌد عند العلماء حمٌمته لبول لول ببل حجة ، وعلى هذا 

مملدا ، وأما من نظر  فمن لبل لول النبً صلى َّللّا علٌه وسلم من ؼٌر نظر فً معجزته ٌكون
 .(ٔ)فٌها فبل ٌكون مملدا

 
 

 المرآن
ِ َمْرِجعُ  ٌْتُْم إِلَى َّللاه ُكْم َمْن َضله إِذَا اْهتََد ٌُْكْم أَْنفَُسُكْم ََّل ٌَُضرُّ ُكْم َجِمٌعاا }ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا َعلَ

 [٘ٓٔ({ ]المائدة : ٘ٓٔفٌَُنَبِّئُُكْم بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن )
 التفسٌر:

ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه ألزموا أنفسكم بالعمل بطاعة هللا واجتناب 
معصٌته، وداوموا على ذلن وإن لم ٌستجب الناس لكم، فإذا فعلتم ذلن فبل ٌضركم ضبلل َمن 

رجعكم جمٌعًا ضلَّ إذا لزمتم طرٌك االستمامة، وأمرتم بالمعروؾ ونهٌتم عن المنكر، إلى هللا م
 فً اآلخرة، فٌخبركم بؤعمالكم، وٌجازٌكم علٌها.

 فً سبب نزول اآلٌة لوالن:
أحدهما: نمل الواحدي: عن الكلبً، عن أبً صالح، عن ابن عباس:"كتب رسول هللا صلى هللا 

ٌدعوهم إلى اإلسبلم، فإن أبوا فلٌإدوا  -وعلٌهم منذر بن ساوى -علٌه وسلم إلى أهل هجر
ا أتاه الكتاب عرضه على من عنده من العرب والٌهود والنصارى والصاببٌن الجزٌة. فلم

أما العرب فبل تمبل »والمجوس، فؤلروا بالجزٌة، وكرهوا اإلسبلم. وكتب إلٌه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
فلما لرأ علٌهم « . منهم إال اإلسبلم أو السٌؾ، وأما أهل الكتاب والمجوس فالبل منهم الجزٌة

تاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، أسلمت العرب، وأما أهل الكتاب والمجوس فؤعطوا الجزٌة، فمال منافمو ك
العرب: عجبا من دمحم، ٌزعم أن هللا بعثه لٌماتل الناس كافة حتى ٌسلموا، وال ٌمبل الجزٌة إال من 

ب! فؤنزل هللا أهل الكتاب، فبل نراه إال لبل من مشركً أهل هجر ما رد على مشركً العر
تعالى: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا علٌكم أنفسكم ال ٌضركم من ضل إذا اهتدٌتم ٌعنً من ضل من أهل 

 .]ضعٌؾ[(ٔ)الكتاب{"

                                                           
 .ٕٔٔ/ٕانظر: تفسٌر المرطبً:  (ٔ)

 .، ٕٗٔ(:صٕٓٗأسباب النزول)(ٔ)
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والثانً: لال عمر مولى ؼفرة: "إنما نزلت هذه اآلٌة: ألن الرجل كان ٌسلم وٌكفر أبوه، وٌسلم 
دعوا آباءهم وإخوانهم. فمالوا: حسبنا ما الرجل وٌكفر أخوه، فلما دخل للوبهم حبلوة اإلٌمان 

وجدنا علٌه آباءنا، فؤنزل هللا تعالى: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا علٌكم أنفسكم ال ٌضركم من ضل إذا 
 .(ٔ)اهتدٌتم{"

[، أي:" ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله ٘ٓٔلوله تعالى:}ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ ]المابدة :  
 .(ٕ)"وعملوا بشرعه

لال ابن عباس:" ما أنزل هللا آٌة فً المرآن، ٌمول فٌها: }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{، إال كان  
 .(ٖ)على شرٌفها وأمٌرها"

إذا سمعت هللا ٌمول: }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ فؤرعها "لال ابن مسعود رضً هللا عنه: 
 .(ٕ)سمعن؛ فإنه خٌر ٌؤمر به، أو شر ٌنهى عنه"

لال ابن عثٌمٌن:"إن تصدٌر الحكم بالنداء دلٌل على االهتمام به؛ ألن النداء ٌوجب انتباه 
المناَدى؛ ثم النداء بوصؾ اإلٌمان دلٌل على أن تنفٌذ هذا الحكم من ممتضٌات اإلٌمان؛ وعلى أن 

 (ٗ)فواته نمص فً اإلٌمان"
ٌُْكْم أَْنفَُسُكْم{ ]المابدة :   أي:" ألزموا أنفسكم بالعمل بطاعة هللا  [،٘ٓٔلوله تعالى:}َعلَ

 .(٘)واجتناب معصٌته، وداوموا على ذلن وإن لم ٌستجب الناس لكم"
فؤصلحوها ، واعملوا فً خبلصها من عماب هللا تعالى ذكره ،  لال الطبري:أي:" 

بها من ربها"  .(ٙ)وانظروا لها فٌما ٌمّرِ
 .(2)"أي إحفظوها والزموا إصبلحها لال البٌضاوي:" 
ٌمول تعالى آمًرا عباده المإمنٌن أن ٌصلحوا أنفسهم وٌفعلوا الخٌر  لال ابن كثٌر:" 

 .(1)بجهدهم وطالتهم"
معناه: الزموا أنفسكم كما تمول: علٌن زٌدا، معناه: الزم زٌدا. معناه:  لال السمرلندي:" 

 .(5)الزموا أمر أنفسكم"
أي: اجتهدوا فً إصبلحها وكمالها وإلزامها سلون الصراط  لال السعدي:" 
لال الصابونً:" أي: احفظوها عن مبلبسة المعاصً واإِلصرار على الذنوب والزموا  

 .(ٔ)إصبلحها"
كان المإمنون تذهب أنفسهم حسرة على أهل العتو والعناد من الكفرة،  لال الزمخشري:" 

ٌتمنون دخولهم فً اإلسبلم، فمٌل لهم علٌكم أنفسكم وما كلفتم من إصبلحها والمشً بها فً 
 .(ٕ)طرق الهدى"

 .(ٔ)علٌكم أنفسكم{، لال: علٌكم أهل دٌنكم"عن سفٌان:"} 

                                                           
 .1ٕٕٔ/ٗ(:ص5ٕ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)

 .5ٙٔ/ٔ(:صٖ٘ٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)

 5ٕٓ/ٖ(:ص2ٕٓ٘، و)5ٙٔ/ٔ(:ص 2ٖٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .  2ٖٖ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٗ)

 .ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .1ٖٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٗٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (2)
 .ٕٕٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٖٕٗ/ٔبحر العلوم: (5)
 .ٕٙٗتفسٌر السعدي: (ٓٔ)
 .ٖٔٗصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .1٘ٙ/ٔالكشاؾ: (ٕ)
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 .(ٕ)بالمعروؾ وانهوا عن المنكر"لال السدي:" ٌمول: أهل ملتكم مروا  
عن الربٌع عن صفوان بن محرز لال: "أتاه رجل من أصحاب األهواء، فذكر له بعض  

أمره. فمال له صفوان: أال أدلن على خاصة هللا التً خص بها أولٌاءه: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا علٌكم 
 .(ٖ)أنفسكم ال ٌضركم من ضل إذا اهتدٌتم{"

ً لال: "أتٌت أبا ثعلبة الخشنً، فملت: كٌؾ تصنع بهذه اآلٌة؟ لال: عن أبً أمٌة الشعبان 
وأٌة آٌة؟ لال: للت: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا علٌكم أنفسكم ال ٌضركم من ضل إذا اهتدٌتم{، فمال أبو 
 ثعلبة: أما وهللا لمد سؤلت عنها خبٌرا: سؤلت عنها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمال: بل امروا بالمعروؾ،
وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأٌت شحا مطاعا، وهوى متبعا، ودنٌا مإثرة، وإعجاب كل ذي 
رأي برأٌه، ورأٌت أٌام الصبر، صبر منهن على مثل لبض على الجمر للعامل فٌهن كؤجر 

 .(ٗ)خمسٌن رجبل ٌعملون مثل عمله"
 .(٘)، بالرفع«علٌكم أنفسكم»نافع: ولرأ  
ُكمْ   ٌْتُْم{ ]المابدة :  لوله تعالى:}اَل ٌَُضرُّ أي:" أي ال ٌضركم [، َ٘ٓٔمْن َضلَّ إَِذا اْهتََد

 .(ٙ)"ضبلل من ضلَّ من الناس إذا كنتم مهتدٌن
 .(2)ال ٌإاخذكم بذنوب ؼٌركم" لال السمرلندي:معناه" 
ٌمول : ال ٌضركم من كفر وسلن ؼٌر سبٌل الحك ، إذا أنتم اهتدٌتم  لال الطبري:" 

 .(1)وآمنتم بربكم ، وأطعتموه فٌما أمركم به وفٌما نهاكم عنه ، فحرمتم حرامه وحللتم حبلله"
فإنكم إذا صلحتم ال ٌضركم من ضل عن الصراط المستمٌم، ولم ٌهتد  لال السعدي:أي:" 

وال ٌدل هذا على أن األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر، ال  إلى الدٌن الموٌم، وإنما ٌضر نفسه.
ٌضر العبد تركهما وإهمالهما، فإنه ال ٌتم هداه، إال باإلتٌان بما ٌجب علٌه من األمر بالمعروؾ 

نعم، إذا كان عاجزا عن إنكار المنكر بٌده ولسانه وأنكره بملبه، فإنه ال  .والنهً عن المنكر
 .(ٔ)"ٌضره ضبلل ؼٌره

من أصلح أمره ال ٌضره فساد من فسد من الناس ، سواء كان لال ابن كثٌر:أخبرهم انه" 
 .(ٕ)لرٌبًا منه أو بعًٌدا"

ال ٌضركم الضبلل عن دٌنكم إذا كنتم مهتدٌن، كما لال عز وجل لنبٌه  لال الزمخشري:" 
ٌِْهْم َحَسَرات{ ]فاطر :  علٌه الصبلة والسبلم : [، وكذلن من ٌتؤسؾ على 1}فبََل تَْذَهْب نَْفُسَن َعلَ

                                                                                                                                                                      
 .ٕٕٙٔ/ٗ(:ص5ٔٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٕٕٙٔ/ٗ(:ص5ٔ2ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٕٕٙٔ/ٗ(:ص5ٔ1ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)

وه وروى، ٘ٗٔ/ٔٔ(:ص1ٕٕٙٔ، وأخرجه الطبري)ٕٕ٘ٔ/ٗ(:ص5ٔ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)  نح

اوى طح كل فى ال ار مش وه وروى، 46 ص 2 ج اآلث اجة ابن نح سنن في م  ،2 ج ال

تاب فتن ك اب» ال ه ب عالى قول ا يا ت َ أَيُّهَ لَيْكُمْ آمَنُوا الَّذِين ْ عَ فُسَكُم  ،0331 ص اآلية «أَنْ

يق 1331 حق د محمد ت د فؤا باقي عب  .ال

وه وروى ترمذي أيضا نح ه في ال ير)سنن تفس اب ال ت ال، 5/142(:8503، ك ا: وق  هذ

 .غريب حسن حديث
 .1ٙٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (٘)
 .ٖٔٗصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٖٕٗ/ٔبحر العلوم: (2)
 .1ٖٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٙٗتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .ٕٕٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)



ٖ٘2 
 

ما فٌه الفسمة من الفجور والمعاصً، وال ٌزال ٌذكر معاٌبهم ومناكٌرهم. فهو مخاطب به، 
ترن األمر بالمعروؾ والنهى عن المنكر، فإن من تركهما مع المدرة علٌهما فلٌس ولٌس المراد 

 .(ٔ)بمهتد، وإنما هو بعض الضبلل الذٌن فصلت اآلٌة بٌنهم وبٌنه"
 .(ٕ)"معناه إذا لم ٌمبل منكم ولم تمدروا على تؽٌٌر منكره لال ابن عطٌة:" 
ُكْم َمْن َضلَّ وفً تفسٌر   ٌْتُْم{ ]المابدة : لوله تعالى:}اَل ٌَُضرُّ  [، ألوال:٘ٓٔإَِذا اْهتََد

 معنى ذلن: أّن العبد إذا عمل بطاعة هللا لم ٌضره من َضلَّ بعده وهلن. أحدها:
ٌمول: إذا ما أطاعنً العبد {،  لوله: }ال ٌضركم من ضل إذا اهتدٌتم عن ابن عباس:"

 .(ٖ)أمرته به" فٌما أمرته من الحبلل والحرام فبل ٌضره من ضل بعده إذا عمل بما
لال ضمرة بن ربٌعة :" ، تبل الحسن هذه اآلٌة :} ٌا أٌها الذٌن آمنوا علٌكم أنفسكم ال 
ٌضركم من ضّل إذا اهتدٌتم{، فمال الحسن : الحمد هلل بها ، والحمد هلل علٌها ، ما كان مإمن فٌما 

 .(ٗ)مضى ، وال مإمن فٌما بمً ، إال وإلى جانبه منافك ٌكَره عمله"
معنى ذلن : " ٌا أٌها الذٌن آمنوا علٌكم أنفسكم " ، فاعملوا بطاعة هللا " ال ٌضركم من  والثانً:

 ضّل إذا اهتدٌتم " ، فؤمرتم بالمعروؾ ، ونهٌتم عن المنكر.
إذا أمرت بالمعروؾ ونهٌت عن المنكر ، ال ٌضرن من ضل  لال  سعٌد بن المسٌب:" 

 .(٘)إذا اهتدٌت"
 .(ٙ)أطٌعوا أمري واحفظوا وصٌتً" حذٌفة :"ٌمول: ولال 
لال أبو بكر : "تمرءون هذه اآلٌة : }ال ٌضركم من ضّل إذا اهتدٌتم{، وإن الناس إذا  

 .(2)رأوا الظالم لال ابن وكٌع فلم ٌؤخذوا على ٌدٌه ، أوشن أن ٌعّمهم هللا بعمابه"
ضّل إذا اهتدٌتم{ ، عن السدي لوله : "} ٌا أٌها الذٌن آمنوا علٌكم أنفسكم ال ٌضركم من  

وا  ٌمول : ُمروا بالمعروؾ وانهوا عن المنكر ، لال أبو بكر بن أبً لحافة : ٌا أٌها الناس ال تؽترُّ
ًَّ نفسً ، وهللا لتؤمرن بالمعروؾ وتنهُونَّ عن  بمول هللا : }علٌكم أنفسكم {، فٌمول أحدكم : عل

العذاب ، ثم لٌدعون هللا خٌاركم ، فبل المنكر ، أو لٌَستعملن علٌكم شراركم ، فلٌسومنّكم سوء 
 .(1)ٌستجٌب لهم"

عن لٌس بن أبً حازم:" سمعت أبا بكر ٌمول وهو ٌخطب الناس : ٌا أٌها الناس ، لال  
إنكم تمرءون هذه اآلٌة وال تدرون ما هً ؟ : } ٌا أٌها الذٌن آمنوا علٌكم أنفسكم ال ٌضركم من 

هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول : إن الناس إذا رأوا منكًرا فلم ٌؽٌِّروه ، ضّل إذا اهتدٌتم {، وإنً سمعت رسول 
 .(ٔ)عّمهم هللا بعماب"

معنى هذه اآلٌة : ال ٌضركم من حاد عن لصد السبٌل وكفر باهلل من أهل الكتاب والرابع: أن 
 وؼٌرهم من المشركٌن.

ال : ٌعنً من ضّل عن سعٌد بن جبٌر فً لوله : "}ال ٌضركم من ضّل إذا اهتدٌتم{، ل
 .(ٖ)أنزلت فً أهل الكتاب". وفً رواٌة:"(ٕ)من أهل الكتاب"

                                                           
 .1٘ٙ/ٔالكشاؾ: (ٔ)
 .1ٙٗ/ٔالمحرر الوجٌز: (ٕ)
 .1ٕٕٔ/ٗ(:ص5ٕ2ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .1ٗٔ/ٔٔ(:ص1ٙ1ٕٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .1ٗٔ/ٔٔ(:ص1ٙ5ٕٔأخرجه الطبري) (٘)
 .1ٕٕٔ/ٗ(:ص5ٕٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .1ٗٔ/ٔٔ(:ص12ٕٔٔأخرجه الطبري) (2)
 .5ٗٔ/ٔٔ(:ص12ٕٗٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٔ٘ٔ/ٔٔ(:ص121ٕٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٔٔ(:ص125ٕٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٕ٘ٔ/ٔٔ(:ص11ٕٓٔأخرجه الطبري)(ٖ)
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ال ٌضركم ضبللة من ضل من مجوس أهل هجر وؼٌرهم من  لال مماتل بن حٌان:" 
 .(ٔ)المشركٌن وأهل الكتاب من النصارى والٌهود"

 .(ٕ)أبً سنان:"}ال ٌضركم من ضل إذا اهتدٌتم{، لال: من األمم إذا اهتدٌتم"عن  
علً بن مدرن عن أبً عامر:" أنه كان فٌهم شًء فاحتبس على النبً صلى هللا علٌه  

وسلم ثم أتاه، فمال له النبً ملسو هيلع هللا ىلص: ما حبسن. لال: ٌا رسول هللا لرأت هذه اآلٌة: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا 
 .(ٖ)علٌكم أنفسكم ال ٌضركم من ضل{ من الكفار }إذا اهتدٌتم{"

 عنى بذلن كل من ضل عن دٌن هللا الحك. :والخامس
ٌا أٌها الذٌن آمنوا علٌكم أنفسكم ال ٌضركم من َضل إذا }لال ابن زٌد فً لوله : " 

، لال : كان الرجل إذا أسلم لالوا له : سفَّهت آباءن وضللتهم ، وفعلت وفعلت ، وجعلت {اهتدٌتم
فمال هللا تعالى : }ٌا أٌها الذٌن آمنوا علٌكم آباءن كذا وكذا! كان ٌنبؽً لن أن تنصرهم ، وتفعل! 

 .(ٗ)أنفسكم ال ٌضركم من ضّل إذا اهتدٌتم{"
 إذا أمرتم بالمعروؾ ونهٌتم عن المنكر فلم ٌُمبل منكم. والسادس:أن المراد:

عن أبً العالٌة عن عبد هللا بن مسعود:" لال: كانوا عند عبد هللا بن مسعود جلوسا فكان  
: أال ألوم فآمرهما بالمعروؾ وأنهاهما عن المنكر. فمال أخى إلى جنبه: علٌن بٌن جلساء عبد هللا

بنفسن فإن هللا ٌمول: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا علٌكم أنفسكم ال ٌضركم من ضل إذا اهتدٌتم{، لال: 
. إن المرآن أنزل حٌث أنزل، ومنه (٘)فسمعها ابن مسعود. فمال: مه لم ٌجا تؤوٌل هذه اآلٌة بعد

د مضى تؤوٌلهن على عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ومنه أي: ٌمع تؤولهن بعد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بسنٌن. آي: ل
ومنه آي: ٌمع تؤوٌلهن بعد الٌوم. ومنه آي: ٌمع تؤوٌلهن عند الحساب ما ذكر من الحساب والجنة 

شٌعا ولم ٌزق بعضكم بؤس بعض، والنار. فما دامت للوبكم واحدة وأهواءكم واحدة ولم تلبسوا 
فمروا وانهوا فإذا اختلفت الملوب واألهواء وألبستم شعٌا، وذاق بعضكم بؤس بعض فكل امرئ 

 .(ٙ)ونفسه فعند ذلن جاء تؤوٌل هذه اآلٌة"
: "أن رجبل سؤله عن لول هللا عز وجل: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا علٌكم أنفسكم ال مكحولعن 

، فمال: إن تؤوٌل هذه اآلٌة لم ٌجا، إذا هاب الواعظ وأنكر ٌضركم من ضل إذا اهتدٌتم{
 .(2)الموعوظ، فعلٌن ال ٌضرن حٌنبذ من ضل إذا اهتدٌت"

لال سفٌان بن عمال: "لٌل البن عمر : لو جلست فً هذه األٌام فلم تؤمر ولم تنه ، فإن  
مال ابن عمر : إنها هللا تعالى ذكره ٌمول : }علٌكم أنفسكم ال ٌضركم من ضل إذا اهتدٌتم{ ؟ ف

، فكنَّا نحن « أال فلٌبلِّػ الشاهد الؽاببَ »لٌست لً وال ألصحابً ، ألن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : 
 .(ٔ)الشهوَد وأنتم الؽٌََب، ولكن هذه اآلٌة أللوام ٌجٌبون من بعدنا ، إن لالوا لم ٌمبل منهم"

انطلمت على عهد عثمان إلى المدٌنة ، فإذا لوٌم من المسلمٌن جلوس ،  لال أبو زمان:" 
 .(ٕ)فمرأ أحدهم هذه اآلٌة : }علٌكم أنفسكم{، فمال أكثرهم : لم ٌجا تؤوٌل هذه اآلٌة الٌوم"

سّوار بن شبٌب :" كنت عند ابن عمر ، إذ أتاه رجل جلٌٌد فً العٌن ، شدٌد اللسان ، لال  
حمن ، نحن ستة كلهم لد لرأ المرآن فؤسرع فٌه ،وكلهم مجتهد ال ٌؤلو ، فمال : ٌا أبا عبد الر

وكلهم بؽٌٌض إلٌه أن ٌؤتً دناءةً ، وهم فً ذلن ٌشهد بعضهم على بعض بالشرن! فمال رجل من 

                                                           
 .1ٕٕٔ/ٗ(:ص5ٕ1ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٕٕٙٔ/ٗ(:ص5ٕٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .2ٕٕٔ-ٕٕٙٔ/ٗ(:ص5ٕٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕ٘ٔ/ٔٔ(:ص11ٕٔٔأخرجه الطبري)(ٗ)
فهً على هذا تسلٌة لمن ٌؤمر وٌنهى فبل ٌمبل  ، لاببل:"1ٙٙ/ٔعلّك علٌه الزمخشري فً الكشاؾ: (٘)

 ."منه، وبسط لعذره
 .2ٕٕٔ/ٗ(:ص5ٕٕٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .2ٕٕٔ/ٗ(:ص5ٕٖٙأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .5ٖٔ/ٔٔ(:1ٕ٘ٔٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٓٗٔ/ٔٔ(:1ٕٕ٘ٔأخرجه الطبري) (ٕ)
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الموم : وأيَّ دناءة ترٌد ، أكثَر من أن ٌشهد بعضهم على بعض بالشرن! لال : فمال الرجل : إنً 
أنا أسؤل الشٌخ! فؤعاد على عبد هللا  الحدٌث ، فمال عبد هللا بن عمر : لعلن  لسُت إٌّان أسؤل ،

ترى ال أبا لن ، إنً سآمرن أن تذهب أن تمتلهم! عظهم وانههم ، فإن عصون فعلٌن بنفسن ، 
فإن هللا تعالى ٌمول :}ٌا أٌها الذٌن آمنوا علٌكم أنفسكم ال ٌضركم من ضل إذا اهتدٌتم إلى هللا 

 .(ٔ)ٌعا فٌنببكم بما كنتم تعملون{"مرجعكم جم
عن لتادة ، عن رجل لال : "كنت فً خبلفة عثمان بالمدٌنة ، فً حلمة فٌهم أصحاُب و 

النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، فإذا فٌهم شٌخ ٌُْسنِدون إلٌه ، فمرأ رجل :}علٌكم أنفسكم ال ٌضركم من ضل إذا 
 .(ٕ)مان"اهتدٌتم{، فمال الشٌخ : إنما تؤوٌلها آخَر الز

جبٌر بن نفٌر :" كنت فً حلمة فٌها أصحاُب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، وإنًّ ألصؽر الموم ،  لال 
فتذاكروا األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر ، فملت أنا : ألٌس هللا ٌمول فً كتابه : }ٌا أٌها 

ًَّ بلسان واحد ولالوا : الذٌن آمنوا علٌكم أنفسكم ال ٌضركم من ضّل إذا اهتدٌتم{ ؟ فؤلبلو ا عل
أتنتِزع بآٌة من المرآن ال تعرفها، وال تدري ما تؤوٌلها!! حتى تمنٌت أنً لم أكن تكلمت. ثم ألبلوا 
ٌتحدثون ، فلما حضر لٌامهم لالوا : " إنن ؼبلم حَدُث السن ، وإنن نزعت بآٌة ال تدري ما هً 

ا مطاعً  ا ، وهًوى متبعًا وإعجاَب كل ذي رأي ، وعسى أن تدرن ذلن الزمان ، إذا رأٌت شحًّ
 .(ٖ)برأٌه ، فعلٌن بنفسن ، ال ٌضرن من ضل إذا اهتدٌت"

تؤّول بعُض أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص هذه اآلٌة :}ٌا أٌها الذٌن آمنوا علٌكم أنفسكم  لال الحسن:" 
 .(ٗ)ست لكم"ال ٌضركم من ضّل إذا اهتدٌتم{، فمال بعض أصحابه : دعوا هذه اآلٌة ، فلٌ

عن كعب: "فً لول هللا: }علٌكم أنفسكم ال ٌضركم من ضل إذا اهتدٌتم{، لال: إذا و 
 .(٘)هدمت كنٌسة مسجد دمشك فجعلوها مسجدا وظهر لبس العصب فحٌنبذ تؤوٌل هذه اآلٌة"

حٌى بن أبً عمرو الشٌبانً :" أن أبا الدرداء وكعبا  كانا جالسٌن بالجابٌة، فؤتاهما عن ٌ
كان لحما على من رآه أن ٌؽٌره، فمال رجل: إن هللا ٌمول: }ٌا  فمال: لمد رأٌت الٌوم أمرا إنآت 

ٌْتُْم اآلٌة{، فمال كعب: إن هذا ال  ُكْم َمْن َضلَّ إَِذا اْهتََد ٌُْكْم أَْنفَُسُكْم ال ٌَُضرُّ ٌمول أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا َعلَ
ن حتى ٌؤتً تؤوٌلها، لال:فانتبه لها أبو الدرداء فمال: شٌبا، ذّب عن محارم هللا كما تذب عن عٌنٌ

متى ٌؤتً تؤوٌلها؟ لال: إذا هدمت كنٌسة دمشك وبنً مكانها مسجد فذان من تؤوٌلها، وإذا رأٌت 
الكاسٌات العارٌات فذلن من تؤوٌلها، وذكر خصلة ثالثة ال أحفظها فذلن من تؤوٌلها، لال أبو 

لٌد بن عبد الملن أدخلها فً مسجد دمشك فزاد فً سعته مسهر:وكان هدم الكنٌسة بعهد الو
 .(ٙ)بها"

 .(ٔ)لال أبو عبٌد: ولد أرونً مكانها هنان والناحٌة التً كانت بها لبل الهدم"
لال عبد المادر بدران فً تحمٌمه لتهذٌب تارٌخ دمشك عند سٌاق هذا األثر: "ألول: 

ها وال ٌدل شًء على تمٌٌدها بهذا الذي لٌده تؤوٌل هذه اآلٌة على هذا الوجه مما ال ٌحتمله لفظ
 .(ٕ)بها كعب، وفً األحادٌث الواردة فً تؤوٌلها ما ٌنفً هذا من أصله"

وأولى هذه األلوال وأصّح التؤوٌبلت عندنا بتؤوٌل هذه اآلٌة ، ما  لال اإلمام الطبري:" 
نوا علٌكم أنفسكم{، روي عن أبً بكر الصدٌك رضً هللا عنه فٌها ، وهو : }ٌا أٌها الذٌن آم

                                                           
 .ٔٗٔ-ٓٗٔ/ٔٔ(:ص1ٕ٘ٗٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٕٗٔ-ٔٗٔ/ٔٔ(:ص1ٕ٘ٙٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٖٗٔ-ٕٗٔ/ٔٔ(:ص1٘1ٕٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .٘ٗٔ-ٗٗٔ/ٔٔ(:ص1ٕٙٔٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .2ٕٕٔ/ٗ(:ص5ٕٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
، وروي جزءا منه ابن ابً حاتم فً 11ٕ-12ٕ/ٔالناسخ والمنسوخ للماسم بن سبلم: (ٙ)

إذا هدمت كنٌسة مسجد دمشك فجعلوها مسجدا وظهر لبس . ونصه:"2ٕٕٔ/ٗ(:ص5ٕٗٙتفسٌره)
 ".العصب فحٌنبذ تؤوٌل هذه اآلٌة

 .11ٕ/ٔالناسخ والمنسوخ للماسم بن سبلم: (ٔ)
هذيب(ٕ) اريخ ت شق ت ن دم ر الب يق 002 ص 1 ج عساك حق شيخ ت د ال ادر عب ق دران ال  .ب
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الزموا العمَل بطاعة هللا وبما أمركم به ، وانتهوا عما نهاكم هللا عنه:}ال ٌضركم من ضل إذا 
اهتدٌتم{، ٌمول : فإنه ال ٌضركم ضبلل من ضل إذا أنتم لزمتم العمل بطاعة هللا، وأدٌَّتم فٌمن 

لنهً عن المنكر الذي ضل من الناس ما ألزمكم هللا به فٌه ، من فرض األمر بالمعروؾ وا
ٌركبه أو ٌحاول ركوبه ، واألخذ على ٌدٌه إذا رام ظلًما لمسلم أو معاهد ومنعه منه فؤبى النزوع 
عن ذلن ، وال ضٌر علٌكم فً تمادٌه فً ؼٌِّه وضبلله ، إذا أنتم اهتدٌتم وأدٌتم حك هللا تعالى 

 ذكره فٌه.
ألن هللا تعالى ذكره أمر المإمنٌن أن وإنما للنا ذلن أولى التؤوٌبلت فً ذلن بالصواب ، 

ٌموموا بالمسط ، وٌتعاونوا على البر والتموى. ومن المٌام بالمسط ، األخذ على ٌد الظالم. ومن 
التعاون على البر والتموى ، األمر بالمعروؾ. وهذا مع ما تظاهرت به األخبار عن رسول هللا 

نهً عن المنكر. ولو كان للناس ترُن ذلن ، لم ٌكن لؤلمر به ملسو هيلع هللا ىلص من أمره باألمر بالمعروؾ وال
معنًى ، إال فً الحال التً رخَّص فٌه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ترَن ذلن ، وهً حال العجز عن المٌام به 
بالجوارح الظاهرة ، فٌكون مرخًصا له تركه ، إذا لام حٌنبذ بؤداء فرض هللا علٌه فً ذلن بملبه، 

ن ما وصفنا من التؤوٌل باآلٌة أولى ، فبٌٌِّن أنه لد دخل فً معنى لوله : }إذا اهتدٌتم{، ما وإذا كا
لاله حذٌفة وسعٌد بن المسٌب من أن ذلن : إذا أمرتم بالمعروؾ ونهٌتم عن المنكر، ومعنى ما 

 .(ٔ)رواه أبو ثعلبة الخشنً عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص"
علٌه أهل العلم فً هذا أن األمر بالمعروؾ متعٌن متى رجً لال ابن عطٌة:" وجملة ما 

المبول أو رجً رد المظالم ولو بعنؾ ما لم ٌخؾ المرء ضررا ٌلحمه فً خاصٌته أو فتنة 
ٌدخلها على المسلمٌن إما بشك عصا وإما بضرر ٌلحك طابفة من الناس فإذا خٌؾ هذا فعلٌكم 

 .(ٕ)أنفسكم محكم واجب أن ٌولؾ عنده"
األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر متعٌن متى رجً المبول، أو رجً  المرطبً:"لال 

رد الظالم ولو بعنؾ، ما لم ٌخؾ اآلمر ضررا ٌلحمه فً خاصته، أو فتنة ٌدخلها على المسلمٌن، 
محكم  {علٌكم أنفسكمـ}إما بشك عصا، وإما بضرر ٌلحك طابفة من الناس، فإذا خٌؾ هذا ف

ال ٌشترط فً الناهً أن ٌكون عدال كما تمدم، وعلى هذا جماعة أهل واجب أن ٌولؾ عنده. و
 .(ٖ)"العلم فاعلمه« ٕ»

 : (ٗ)، وفٌه وجهان«ال ٌضركم:»ولرئ 
 «. ال ٌضٌركم»احدهما: أن ٌكون خبرا مرفوعا وتنصره لراءة أبى حٌوة، 

 والثانً: أن ٌكون جوابا لؤلمر مجزوما. 
لضمة الضاد المنمولة إلٌها من الراء  لال الزمخشري:"وإنما ضمت الراء اتباعا

المدؼمة. واألصل: ال ٌضروكم. وٌجوز أن ٌكون نهٌا، وال ٌضركم، بكسر الضاد وضمها من 
 .(ٔ)ضاره ٌضٌره وٌضوره"

ِ َمْرِجعُُكْم َجِمٌعًا{ ]المابدة :   [، أي:" إلى هللا مرجعكم جمٌعًا فً ٘ٓٔلوله تعالى:}إِلَى َّللاَّ
 .(ٕ)اآلخرة"

 .(ٖ)"رجوعكم سفً:أي:"لال الن 
 .(ٗ)"ٌوم المٌامة لال الشوكانً:أي:"

 .(ٔ)الضال والمهتدي" لال البؽوي:أي:" 

                                                           
 .ٖ٘ٔ-ٕ٘ٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٕٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٕ)
 .ٖ٘ٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .1ٙٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٗ)
 .1ٙٙ/ٔالكشاؾ: (ٔ)
 .ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٔٗ/ٔتفسٌر النسفً: (ٖ)
 .5ٙ/ٕفتح المدٌر: (ٗ)
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 .(ٕ)"أي: مآلكم ٌوم المٌامة، واجتماعكم بٌن ٌدي هللا تعالى لال السعدي:" 
ِ  } لال اآللوسً:أي:"  ً }ال إلى أحد سواه رجوعكم ٌوم المٌامة { إِلَى َّللاَّ بحٌث ال  {َجِمٌعا

  .(ٖ)"ٌتخلؾ عنه أحد من المهتدٌن وؼٌرهم 
اعملوا ، أٌها المإمنون ، بما أمرتكم به ، وانتهوا عما نهٌتكم عنه ، لال الطبري:أي:" 

ٌػ والضبلل وما حاد عن سبٌلً بالمعروؾ ، وانهوهم عن المنكر. فإن لبلوا ،  ومروا أهل الزَّ
ًّ مرجع جمٌعكم ومصٌركم فً اآلخرة  فلهم ولكم ، وإن تماَدْوا فً ؼٌهم وضبللهم ، فإن إل

 .(ٗ)ومصٌرهم"
[، أي:" فٌخبركم بؤعمالكم، ٘ٓٔلوله تعالى:}فٌَُنَبِّبُُكْم بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن{ ]المابدة : 

 .(٘)وٌجازٌكم علٌها"
 .(ٙ)"ثم ٌجزٌكم على أعمالكم لال النسفً:أي:" 
 .(2)"من خٌر وشر"أي:  لال السعدي: 

فٌجازي المحسن بإحسانه والمسًء  ،فً الدنٌا {فٌنببكم بما كنتم تعملونالشوكانً:"}لال 
 .(1)"بإساءته

وأنا العالم بما ٌعمل جمٌعكم من خٌر وشر ، فؤخبر هنان كلَّ فرٌك  لال الطبري:أي:" 
ًّ جزاءه حسب استحماله ،  منكم بما كان ٌعمله فً الدنٌا ، ثم أجازٌه على عمله الذي لَِدم به عل

ًَّ عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى"  .(5)فإنه ال ٌخفى عل
 :وؼلب الخطاب على الؽٌبة كما تمول ،مرجع المهتدٌن والضالٌن :أي لال أبو حٌان:" 

 .(ٓٔ)"أنت وزٌد تمومان وهذا فٌه تذكٌر بالحشر وتهدٌد بالمجازاة
فً الدنٌا من أعمال  {،ُكْنتُْم تَْعَملُونَ بِما }بالثواب والعماب  {فٌَُنَبِّبُُكمْ }لال اآللوسً:أي:" 

الهداٌة والضبلل، فالكبلم وعد ووعٌد للفرٌمٌن، وفٌه كما لٌل دلٌل على أن أحدا ال ٌإاخذ بعمل 
 .(ٔٔ)"ؼٌره وكذا ٌدل على أنه ال ٌثاب بذلن

وعد ووعٌد  {،"إلى هللا مرجعكم جمٌعا فٌنببكم بما كنتم تعملون لال البٌضاوي:لوله:} 
 .(ٕٔ)"مٌن وتنبٌه على أن أحدا ال ٌإاخذ بذنب ؼٌرهللفرٌ

 وللعلماء فً حكم هذه اآلٌة لوالن: 
أحدهما: أنها منسوخة: لال أرباب هذا المول هً تتضمن كؾ األٌدي عن لتال الضالٌن فنسخت. 

 :(ٔ)ولهم فً ناسخها لوالن
 أحدهما: آٌة السٌؾ.

 والثانً: أن آخرها نسخ أولها. 
الماسم بن سبلم:" فلم نجد فً المرآن كله آٌة واحدة جمعت الناسخ لال أبو عبٌد 

 .(ٕ)والمنسوخ ؼٌر هذه اآلٌة"
                                                                                                                                                                      

 .ٔٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٔ)
 .ٕٙٗتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .٘ٗ/ٗروح المعانً: (ٖ)
 .ٗ٘ٔ-ٖ٘ٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .1ٔٗ/ٔتفسٌر النسفً: (ٙ)
 .ٕٙٗتفسٌر السعدي: (2)
 .5ٙ/ٕفتح المدٌر: (1)
 .ٗ٘ٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (5)
 .11ٖ/ٗالبحر المحٌط: (ٓٔ)
 .٘ٗ/ٗروح المعانً: (ٔٔ)
 .2ٗٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٕٔ)
 .ٙٔٗ-٘ٔٗ/ٕانظر: نواسخ المرآن البن الجوزي: (ٔ)
 .1ٕٙ/ٔالناسخ والمنسوخ: (ٕ)
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لالوا: "وموضع المنسوخ منها إلى لوله: }ال ٌضركم من ضل{، والناسخ لوله: }إذا 
 .(ٔ)اهتدٌتم{ والهدى ها هنا األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر"

 .(ٕ)حمك لم ٌثبت"لال ابن الجوزي:" وهذا الكبلم إذا 
 .(ٖ)والمول الثانً: أنها محكمة

لال الزجاج: معناها: "إنما ألزمكم هللا أمر أنفسكم ال ٌإاخذكم هللا بذنوب ؼٌركم، ولٌس 
ٌوجب لفظ هذه اآلٌة ترن األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر، وأعلم أنه ال ٌضر المإمن كفر 

 .(ٗ)مستطٌع ذلن فهو ضال، ولٌس بمهتد" الكافر، فإذا ترن المإمن األمر بالمعروؾ وهو
لال ابن الجوزي: وهذا المول هو الصحٌح وأنها محكمة. وٌدل على إحكامها أربعة 

 أشٌاء:
أحدها: أن لوله: }علٌكم أنفسكم{ ٌمتضً إؼراء اإلنسان بمصالح نفسه، وٌتضمن اإلخبار بؤنه ال 

وإنما ؼاٌة األمر أن ٌكون ذلن ٌعالب بضبلل ؼٌره ولٌس ممتضى ذلن أن ال ٌنكر على ؼٌره 
 مسكوتا عنه فٌمؾ على الدلٌل.

والثانً: أن اآلٌة تدل على وجوب األمر بالمعروؾ. ألن لوله: }علٌكم أنفسكم{ أمر بإصبلحها 
وأداء ما علٌها، ولد ثبت وجوب األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر، فصار من جملة ما على 

وٌنهى عن المنكر. ولد دل على ما للنا لوله: }إذا اهتدٌتم{  اإلنسان فً نفسه أن ٌؤمر بالمعروؾ
 وإنما ٌكون اإلنسان مهتدٌا إذا امتثل أمر الشرع، ومما أمر الشرع به األمر بالمعروؾ.

ولد روي عن الحسن: "أن هذه اآلٌة لربت على ابن مسعود : }ٌا أٌها الذٌن آمنوا علٌكم 
فمال ابن مسعود : لٌس هذا بزمانها ، لولوها ما لُبلت أنفسكم ال ٌضركم من َضّل إذا اهتدٌتم{، 

 .(ٔ)منكم ، فإذا ُرّدت علٌكم فعلٌكم أنفسكم"
عن لٌس بن أبً حازم لال : "سمعت أبا بكر ٌمول وهو ٌخطب الناس : ٌا أٌها الناس ،  

من  إنكم تمرءون هذه اآلٌة وال تدرون ما هً ؟ : }ٌا أٌها الذٌن آمنوا علٌكم أنفسكم ال ٌضركم
ضّل إذا اهتدٌتم{، وإنً سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول:إن الناس إذا رأوا منكًرا فلم ٌؽٌِّروه ، عّمهم 

 .(ٕ)هللا بعماب"

                                                           

(ٔ)

 . واللفظ البن الجوزي فً 

 .ٙٔٗ/ٕنواسخ المرآن: (ٕ)

(ٖ)

(ٗ)

. 

 .1ٖٔ/ٔٔ(:ص1ٗ1ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٔ٘ٔ-ٓ٘ٔ/ٔٔ(:ص122ٕٔ، وانظر: )ٔ٘ٔ/ٔٔ(:ص121ٕٔأخرجه الطبري) (ٕ)
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والثالث: أن اآلٌة لد حملها لوم على أهل الكتاب إذا أدوا الجزٌة فحٌنبذ ال ٌلزمون بؽٌرها. وهذا 
 .(ٔ)الح"لول ابن عباس من طرٌك الكلبً عن أبً ص

والرابع: أنه لما عابهم فً تملٌد آبابهم باآلٌة المتمدمة أعلمهم بهذه اآلٌة أن المكلؾ إنما ٌلزمه 
حكم نفسه وأنه ال ٌضره ضبلل من ضل إذا كان مهتدٌا حتى ٌعلموا أنه ال ٌلزمهم من ضبلل 

 . (ٕ)آبابهم شًء من الذم والعماب. أخرج الطبرٌعن ابن زٌد نحو هذا المعنى
ل ابن الجوزي:"وإذا تلمحت هذه المناسبة بٌن اآلٌتٌن لم ٌكن األمر لؤلمر بالمعروؾ لا

 .(ٖ)والنهً عن المنكر ها هنا مدخل وهذا أحسن الوجوه فً اآلٌة"
ولٌس فً اآلٌة ما ٌدل على سموط األمر بالمعروؾ والنهً عن  لال اإلمام الشوكانً:"

ض الدٌنٌة فلٌس بمهتد، ولد لال هللا سبحانه: إذا المنكر، فإن من تركه مع كونه من أعظم الفرو
اهتدٌتم، ولد دلت اآلٌات المرآنٌة، واألحادٌث المتكاثرة، على وجوب األمر بالمعروؾ والنهً 
عن المنكر وجوبا مضٌما متحتما، فتحمل هذه اآلٌة على من ال ٌمدر على المٌام بواجب األمر 

تؤثٌر بحال من األحوال، أو ٌخشى على نفسه أن بالمعروؾ والنهً عن المنكر، أو ال ٌظن ال
 .(ٗ)"ٌحل به ما ٌضره ضررا ٌسوغ له معه الترن

لال العبّلمة دمحم األمٌن الشنمٌطً:" فالحك وجوب األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر ،  
فِتْنَةً اَل وبعد أداء الواجب ال ٌضر اآلمر ضبلل من ضل . ولد دلت اآلٌات كموله تعالى: }َواتَّمُوا 

ةً{ ]األنفال :  [، واألحادٌث على أن الناس إن لم ٌؤمروا ٕ٘تُِصٌبَنَّ الَِّذٌَن َظلَُموا ِمْنُكْم َخاصَّ
بالمعروؾ ولم ٌنهوا عن المنكر ، عمهم هللا بعذاب من عنده ، فمن ذلن ... وعن أبً بكر 

ٌْكُْم الصدٌك رضً هللا عنه لال : " ٌا أٌها الناس إنكم تمرءون هذه اآل ٌة ) ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا َعلَ
ٌْتُْم ( وإنً سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول : " إن رأى الناس  ُكْم َمْن َضلَّ إَِذا اْهتََد أَْنفَُسُكْم ال ٌَُضرُّ

 .(ٙ)"(٘)«الظالم فلم ٌؤخذوا على ٌدٌه أوشن أن ٌعمهم هللا بعماب منه
 الفوابد:

المإمن نفسه وتطهٌرها من آثار الشرن والمعاصً وذلن باإلٌمان والعمل  وجوب إصبلح -ٔ
 ، إذ ان إصبلح النفس والعناٌة بها من ممتضٌات اإلٌمان.الصالح

 ضبلل الناس ال ٌضر المإمن إذا أمرهم بالمعروؾ ونهاهم عن المنكر. -ٕ
 فإن والتؽٌٌر المبول ُرجً متى ٌتعٌّن المنكر عن والنهً بالمعروؾ األمر: العلماء لالت 

 أو علٌه ٌموى ال ٌلحمه ضرراً  خاؾ إذا ٌسمط وكذا. والنهً األمر ٌجب فبل رجاء عدم هنان كان
 .المسلمٌن من ؼٌره ٌلحك

 ، واإلٌمان بالبعث أحد اركان اإلٌمان الستة.تمرٌر مبدأ البعث اآلخر -ٖ
وحدٌث النفس لٌس عمبل، ذلن أن اإلنسان الٌإاخذ بحدٌث النفس، لموله:}بما كنتم تعملون{، -ٗ

 .(ٔ):"إن هللا تجاوز عن امتً ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم"-ملسو هيلع هللا ىلص-لموله
ولكن إذا ركن اإلنسان إلى حدٌث النفس واطمؤن إلٌه واعتمده فحٌنبذ ٌكون لد عمل  

 عمبل للبٌا ال جوارحٌا.
 لموله:}فٌنببكم بما كنتم تعملون{.إحاطة علم هللا تعالى بكل شًء، -٘

 المرآن

                                                           

 .، ٕٗٔ(:صٕٓٗأسباب النزول)(ٔ)

 .ٕ٘ٔ/ٔٔ(:ص11ٕٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .]بتصرؾ[5ٔٗ-ٙٔٗ/ٕانظر: نواسخ المرآن: (ٖ)
 .5ٙ/ٕفتح المدٌر: (ٗ)
والنسابً بؤسانٌد صحٌحة ) وصححه  ،( 1ٕٙٔوالترمذي )  ،( 1ٖٖٗرواه أبو داود ) (٘)

 .( 1ٕٗٗ )األلبانً فً صحٌح الترمذي برلم
 .5ٙٔ/ٕأضواء البٌان (ٙ)
 .-رضً هللا عنه-( من حدٌث أبً هرٌرة2ٕٔ(/ ومسلم)5ٖٕٔرواه البخاري) (ٔ)
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ٌْنُِكْم إَِذا َحَضَر أََحَدُكُم اْلَمْوُت ِحٌَن اْلَوِصٌهِة اثْنَاِن َذَوا َعدْ  ٍل ِمْنُكْم أَْو }ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا َشَهاَدةُ بَ
ٌِْرُكْم إِْن أَْنتُْم َضَرْبتُْم فًِ اأْلَْرِض فَؤََصابَتْ  ُكْم ُمِصٌبَةُ اْلَمْوِت تَْحبُِسونَُهَما ِمْن بَعِْد آَخَراِن ِمْن َؼ

ِ إِِن اْرتَْبتُْم ََّل نَْشتَِري بِِه ثََمناا َولَْو َكاَن َذا لُْربَى َوََّل نَْكتُُم َشَهادَ  ََلِة فٌَُْمِسَماِن بِاّلِله ِ إِنها إِذاا الصه ةَ َّللاه
 [ٙٓٔ({ ]المائدة : ٙٓٔلَِمَن اْْلثِِمٌَن )

 التفسٌر:
ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه إذا لرب الموت من أحدكم، فْلٌُْشِهد على وصٌته 
اثنٌن أمٌنٌن من المسلمٌن أو آخرٌن من ؼٌر المسلمٌن عند الحاجة، وعدم وجود ؼٌرهما من 

ما المسلمٌن، تُشهدونهما إن أنتم سافرتم فً األرض فحلَّ بكم الموت، وإن ارتبتم فً شهادته
، فٌمسمان باهلل لسًما -أي صبلة المسلمٌن، وبخاصة صبلة العصر-فمفوهما من بعد الصبلة 

خالًصا ال ٌؤخذان به عوًضا من الدنٌا، وال ٌحابٌان به ذا لرابة منهما، وال ٌكتمان به شهادة هلل 
 عندهما، وأنهما إن فَعبَل ذلن فهما من المذنبٌن.

 سبب النزول:
 (ٔ):" خرج رجل من بنً سهم مع تمٌم الداري، وعدي-عنهما رضً هللا-لال ابن عباس

من فضة  (ٕ)بن بداء، فمات السهمً بؤرض لٌس بها مسلم، فلما لدما بتركته، فمدوا جاما
من ذهب، فؤحلفهما رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ثم وجد الجام بمكة، فمالوا: ابتعناه من تمٌم وعدي،  (ٖ)مخوصا

، فحلفا لشهادتنا أحك من شهادتهما، وإن الجام لصاحبهم، لال: وفٌهم (ٗ)بهفمام رجبلن من أولٌا
نزلت هذه اآلٌة: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا شهادة بٌنكم إذا حضر أحدكم الموت{ ]المابدة: 

 .]صحٌح[(٘)"[ٙٓٔ
هللا ورسوله [،أي:" ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا ٙٓٔلوله تعالى:}ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ ]المابدة :  

 .(ٔ)وعملوا بشرعه"
إذا سمعت هللا ٌمول: }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ فؤرعها "لال ابن مسعود رضً هللا عنه: 

 .(ٕ)سمعن؛ فإنه خٌر ٌؤمر به، أو شر ٌنهى عنه"
لال خٌثمة: "ما تمرأون فً المرآن: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا{، فإنه فً التوراة: ٌا أٌها 

 .(ٕ)المساكٌن"

                                                           
يم(ٔ) . تم دي.  ا( ع ين كان ي قصة حدثت عندما نصران مذكورة ال ديث في ال ح ميم ال  وت

لم عد أس ضي ذلك ب ه هللا ر دي وأما عن لم ع لم ف  .يس
ا(ٕ) ا :جام أس  .ك
ا)(ٖ) ا( مخوص نقوش وط فيه م ة دقيقة خط ل الخوص طوي نخل ورق وهو ك  .ال
اء من( أوليائه)(ٗ) همي أولي س رجالن ال ا وال عاص بن عمرو هم ر ال يل واآلخ  هو ق

مطلب ضي وداعة أبي بن ال ا هللا ر  .عنهم

(٘)

ٕٔ5ٙٙ

. 

 
 .ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)

 5ٕٓ/ٖ(:ص2ٕٓ٘، و)5ٙٔ/ٔ(:ص 2ٖٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .5ٕٓ/ٖ(:صٕٙٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
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ٌْنُِكْم إِذَا َحَضَر أََحَدُكُم اْلَمْوُت ِحٌَن اْلَوِصٌَِّة{ ]المابدة :   [،أي:" ٙٓٔلوله تعالى:}َشَهاَدةُ بَ
 .(ٔ)إذا شارؾ أحدكم على الموِت وظهرت عبلبمه فٌنبؽً أن ٌُشهد على وصٌته"

 .(ٕ)ٌمول : لٌشهد بٌنكم  ولت الوصٌة " لال الطبري:" 
أي: لٌشهد اثنان، لفضه خبر ومعناه أمر، ولٌل: معناه: أن الشهادة فٌما  لال البؽوي:" 

 .(ٖ)بٌنكم على الوصٌة عند الموت اثنان"
 معناه: أن الشهادة فً ولت الوصٌة هً للموت لٌس أن الموت حاضره لال الزجاج:" 

وهو ٌوصً بما ٌمول الموصً، صحٌحا كان أو ؼٌر صحٌح: إذا حضرنً الموت، أو إذا مت 
 .(ٗ)فافعلوا واصنعوا"

 .(٘)لال الزمخشري:" وحضور الموت: مشارفته وظهور أمارات بلوغ األجل" 
فهو حضور أسبابه وممدماته. ولوله تعالى: « حضور الموت»فؤما  لال ابن الجوزي:" 

 .(ٙ)حٌن الوصٌة، أي: ولت الوصٌة"
 وفً هذه الشهادة ثبلثة ألوال: 

لتً ثبتت عند الحكام، وهو لول ابن مسعود، وأبً موسى، أحدها: أنها الشهادة على الوصٌة ا
 وشرٌح، وابن أبً لٌلى، واألوزاعً، والثوري، والجمهور. 

والثانً: أنها أٌمان الوصً باهلل تعالى إذا ارتاب الورثة بهما، وهو لول مجاهد، واختاره 
 . (2)الطبري

ْم ُكْنتُْم ُشَهَداَء إِْذ َحَضَر ٌَْعمُوَب والثالث: أنها شهادة الوصٌة، أي: حضورها، كموله تعالى: }أَ 
 . (1)[، جعل هللا الوصً هاهنا اثنٌن تؤكٌدأٖٖاْلَمْوت{ ]البمرة : 

 .(5)واستدل أرباب هذا المول بموله تعالى: فٌمسمان باهلل لالوا: والشاهد ال ٌلزمه ٌمٌن
ٌِْرُكْم{ ]المابدة : لوله تعالى:}اثْنَاِن َذَوا َعْدٍل ِمْنُكْم أَْو آَخَراِن ِمْن   [، أي ٌُشهد على َٙٓٔؼ

الوصٌة شخصٌن عدلٌن من المسلمٌن أو اثنان من ؼٌر المسلمٌن إن لم تجدوا شاهدٌن 
 .(ٔ): َذَوي عمل" لال سعٌد بن المسٌب:" 
 .(ٕ)ٌمول : ذوا رشد وعمل وِحًجى من المسلمٌن" لال الطبري:" 
ألاربكم، و}من ؼٌركم {، من األجانب، ٌعنى: إن  لال الزمخشري:" }منكم{، ٌعنً: من 

ولع الموت فً السفر ولم ٌكن معكم أحد من عشٌرتكم، فاستشهدوا أجنبٌٌن على الوصٌة، جعل 
 .(ٖ)األلارب أولى ألنهم أعلم بؤحوال المٌت وبما هو أصلح وهم له أنصح"

 [، لوالن: ٙٓٔوفً لوله: }ِمْنُكْم{ ]المابدة : 
، (ٗ)، والحسن(ٖ)، ومجاهد(ٕ)، وابن عباس(ٔ)نكم وملتكم، لاله ابن مسعودأحدهما:من أهل دٌ
، (5)،  ومماتل بن حٌان(1)، ولتادة(2)، وعبٌدة(ٙ)، وٌحٌى بن معمر(٘)وسعٌد بن المسٌب

 .(ٖٔ)، وابن زٌد(ٕٔ)، والسدي(ٔٔ)، والشعبً(ٓٔ)وشرٌح

                                                           
 .ٖٔٗصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٗ٘ٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٔٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .ٕٗٔ/ٕمعانً المرآن: (ٗ)
 .12ٙ/ٔالكشاؾ: (٘)
 .5ٙ٘/ٔزاد المسٌر: (ٙ)
 .2٘ٔ/ٔانظر: تفسٌر الطبري (2)
 .5ٙ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (1)
 .5ٙ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (5)
 .ٖٔٗصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .ٗ٘ٔ/ٔٔ(:11ٕٕٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٗ٘ٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .12ٙ/ٔالكشاؾ: (ٖ)
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، (ٙٔ)، والزهري(٘ٔ)وعكرمة (ٗٔ)والثانً: من عشٌرتكم ولبٌلتكم، وهم مسلمون أٌضا، لاله الحسن
 .(2ٔ)، والسدي(ٙٔ)والزهري

 : (1ٔ)وفٌهما لوالن 
 هدان ٌشهدان على وصٌة الُموِصً .أحدهما : أنهما شا

 والثانً : أنهما وصٌان .
ًّ  -وهللا أعلم-والظاهر  أن الشاهدٌن من أهل الملة ، دون من تؤّوله أنهما من ح

الى إلى الخصوص ما عّمه هللا تعالموصً، ألن هللا عّم المإمنٌن بخطابهم بذلن، وأما صرؾ 
 فٌحتاج إلى دلٌل.

ٌِْرُكْم{ ]المابدة :   [، ثبلثة الوال: ٙٓٔوفً لوله تعالى:}ِمْن َؼ
، (ٖ)، وسعٌد بن المسٌب(ٕ)، وشرٌح(ٔ)، وعبٌدة(5ٔ)أحدها: من ؼٌر ملتكم ودٌنكم، لاله ابن عباس

، (5)، والشعبً(1)وسعٌد بن جبٌر، (2)، ومجاهد(ٙ)، وعكرمة(٘)، وٌحً بن ٌعمر(ٗ)ودمحم بن سٌرٌن

                                                                                                                                                                      
 .5ٕٕٔ/ٗ(:ص5ٖٔٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٙ٘ٔ/ٔٔ(:ص15ٕٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٙ٘ٔ/ٔٔ(:ص15ٕٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 . ذكره دون إسناد.5ٕٕٔ/ٗ(:ص5ٖٖٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .٘٘ٔ/ٔٔ(:ص11ٖٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .٘٘ٔ/ٔٔ(:ص11ٕٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٙ٘ٔ-٘٘ٔ/ٔٔ(:ص15ٕٓٔ)-(11ٕٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 . ذكره دون إسناد.5ٕٕٔ/ٗ(:ص5ٖٖٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (1)
 . ذكره دون إسناد.5ٕٕٔ/ٗ(:ص5ٖٖٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (5)
 .5ٙ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٓٔ)
 .5ٙ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٔٔ)
 . ذكره دون إسناد.5ٕٕٔ/ٗ(:ص5ٖٖٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .ٙ٘ٔ/ٔٔ(:ص15ٖٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
، 2٘/ٕ، والنكت والعٌون:2ٙٔ-ٙٙٔ/ٔٔ(:ص5ٖ1ٕٔ(، و)5ٖٕٗٔ(، و)5ٖٕٕٔانظر:تفسٌر الطبري) (ٗٔ)

 .5ٙ٘/ٔوزاد المسٌر:
، وزاد 2٘/ٕ، و النكت والعٌون:2ٙٔ/ٔٔ(:ص5ٖ2ٕٔ) -(5ٖٕ٘ٔانظر:تفسٌر الطبري) (٘ٔ)

 .5ٙ٘/ٔالمسٌر:
 .5ٙ٘/ٔ، زاد المسٌر:ٙٙٔ/ٔٔ(:ص5ٖٖٕٔانظر:تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .5ٙ٘/ٔالمسٌر:انظر:زاد  (2ٔ)
 .2٘/ٕ، والنكت والعٌون:2٘ٔ-ٙ٘ٔ/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (1ٔ)
 .5ٕٕٔ/ٗ(:ص5ٖٗٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (5ٔ)
 . ذكره دون إسناد5ٕٕٔ/ٗ، وتفسٌر ابن أبً حاتم:ٖٙٔ/ٔٔ(:ص5ٕٔ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٕٙٔ/ٔٔ(:ص5ٓ5ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٓٙٔ/ٔٔ(:ص1٘5ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 . ذكره دون إسناد.5ٕٕٔ/ٗتفسٌر ابن أبً حاتم: انظر: (ٗ)
 .ٕٙٔ/ٔٔ(:ص5ٓ1ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 . ذكره دون إسناد.5ٕٕٔ/ٗتفسٌر ابن أبً حاتم: انظر: (ٙ)
 .ٗٙٔ/ٔٔ(:ص5ٕٕٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٔٙٔ/ٔٔ(:ص5ٕٓٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .٘ٙٔ/ٔٔ(:ص5ٕٕٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
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 .(ٙ)، وابن زٌد(٘)، ومماتل بن حٌان(ٗ)، والسدي(ٖ)، وأبً مجلز(ٕ)، ولتادة(ٔ)وإبراهٌم النخعً
، (5)، وعكرمة(1)، وعبٌدة(2)والثانً: من ؼٌر عشٌرتكم ولبٌلتكم، وهم مسلمون أٌضا. لاله الحسن

 .(ٓٔ)وهو معنى لول الزهري
 .(ٔٔ)اله ابن شهابوالثالث: من أهل المٌراث. ل

وذلن أن هللا تعالى  ان المراد أو آخران من ؼٌر أهل اإلسبلم، " -وهللا أعلم-والراجح 
ؾ عباده المإمنٌن عند الوصٌة ، شهادة اثنٌن من عدول المإمنٌن ، أو اثنٌن من ؼٌر  عرَّ
المإمنٌن. وال وجه ألن ٌمال فً الكبلم صفة شهادة مإمنٌن منكم ، أو رجلٌن من ؼٌر عشٌرتكم 

ن المإمنٌن أو ، وإنما ٌمال : صفة شهادة رجلٌن من عشٌرتكم أو من ؼٌر عشٌرتكم أو رجلٌن م
من ؼٌر المإمنٌن، فإذ كان ال وجه لذلن فً الكبلم ، فؽٌر جابز صرؾ معنى كبلم هللا تعالى 

 .(ٕٔ)ذكره إال إلى أحسن وجوهه"
 لوالن:« أو»وفً 

أحدهما: أنها لٌست للتخٌٌر، وإنما المعنى: أو آخران من ؼٌركم إن لم تجدوا منكم، وبه لال ابن 
، سعٌد بن (2ٔ)، وأبو مجلز(ٙٔ)، وٌحٌى بن ٌعمر(٘ٔ)، وشرٌح(ٗٔ)، وزٌد بن اسلم(ٖٔ)عباس

 . (ٗ)، والسدي(ٖ)، والشعبً(ٕ)، وإبراهٌم(ٔ)وسعٌد بن جبٌر
 .(٘)والثانً: أنها للتخٌٌر، ذكره الطبري عن آخرٌن

ه ذلن آخرون إلى معنى التخٌٌر ، ولالوا : إنما عنى بالشهادة فً  لال الطبري:"  ووجَّ
هذا الموضع ، األٌمان على الوصٌة التً أوصى إلٌهما ، وابتماَن المٌت إٌاهما على ما ابتمنهما 
ٌاه إلى ورثته بعد وفاته ، إن ارتٌب بهما. لالوا : ولد ٌتَِّمن الرجُل على ماله  علٌه من مال لٌإّدِ

 .(ٔ)ه موضعًا لؤلمانة من مإمن وكافر فً السفر والحضر"من رآ

                                                           
 .ٔٙٔ/ٔٔ(:ص5ٕٕٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 . ذكره دون إسناد.5ٕٕٔ/ٗتفسٌر ابن أبً حاتم: انظر: (ٕ)
 .ٔٙٔ/ٔٔ(:ص5ٕٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 . ذكره دون إسناد.5ٕٕٔ/ٗتفسٌر ابن أبً حاتم: انظر: (ٗ)
 . ذكره دون إسناد.5ٕٕٔ/ٗحاتم:تفسٌر ابن أبً  انظر: (٘)
 .٘ٙٔ/ٔٔ(:ص5ٕ5ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
، وتفسٌر ابن أبً 2ٙٔ-ٙٙٔ/ٔٔ(:ص5ٖ1ٕٔ(، و)5ٖٕٗٔ(، و)5ٖٕٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)

 .ٖٕٓٔ/ٗ(:ص5ٖٙٙحاتم)
 2ٙٔ/ٔٔ(:ص5ٖ5ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .5ٙ٘/ٔ، وزاد المسٌر:2٘/ٕالنكت والعٌون:، و 2ٙٔ/ٔٔ(:ص5ٖ2ٕٔ) -(5ٖٕ٘ٔانظر:تفسٌر الطبري) (5)
 .5ٙ٘/ٔ، زاد المسٌر:ٙٙٔ/ٔٔ(:ص5ٖٖٕٔانظر:تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٖٕٓٔ-5ٕٕٔ/ٗ(:ص5ٖ٘ٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .5ٙٔ-1ٙٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .2ٔٔ/ٔٔ(:5ٕٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .ٙٙٔ/ٔٔ(:5ٖٕٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .ٕٙٔ/ٔٔ(:5ٓ5ٕٔر: تفسٌر الطبري)انظ (٘ٔ)
 .2ٕٕ/ٕانظر: أحكام المرآن البن العربً: (ٙٔ)
 .2ٕٕ/ٕانظر: أحكام المرآن البن العربً: (2ٔ)
 .2ٓٔ/ٔٔ(:5ٕٕٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (1ٔ)
 .2ٔٔ/ٔٔ(:5ٕٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .2ٔٔ/ٔٔ(:5ٕٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .٘ٙٔ/ٔٔ(:5ٕٕٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .2ٔٔ/ٔٔ(:5ٕٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .2٘/ٕ، والنكت والعٌون:2ٕٔ-2ٔٔ/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
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[، ٙٓٔلوله تعالى:}إِْن أَْنتُْم َضَرْبتُْم فًِ اأْلَْرِض فَؤََصابَتُْكْم ُمِصٌبَةُ اْلَمْوِت{ ]المابدة : 
 .(ٕ)أي:" إن أنتم سافرتم فً األرض فحلَّ بكم الموت"

 .(ٖ)إن كنتم فً سفر فحضرتكم المنٌّة" لال الطبري:أي:"
 .(ٗ)لال البؽوي:" أي: سرتم وسافرتم"

 .(٘)لال الزمخشري:" ٌعنى إن ولع الموت فً السفر" 
هذا الشرط متعلك بالشهادة، والمعنى: لٌشهدكم اثنان إن أنتم ضربتم  لال ابن الجوزي:"

 .(ٙ)فً األرض، أي: سافرتم.} فؤصابتكم مصٌبة الموت{"
بَلةِ{ ]المابدة :  لوله تعالى:}تَْحبُِسونَُهَما ِمْن بَْعدِ  [، أي:" تولفونهما من بعد ٙٓٔالصَّ

 .(2)الصبلة"
 .(1)ٌمول : تستولفونهما بعد الصبلة"لال الطبري:"

لال البؽوي:أي: " فؤوصٌتم إلٌهما ودفعتم إلٌهما مالكم فاتهمهما بعض الورثة وادعوا 
 .(5)علٌهما خٌانة فالحكم فٌه أن تستولفونهما بعد صبلة العصر"

 .(ٓٔ)الزمخشري:أي:" بعد صبلة العصر، ألنه ولت اجتماع الناس"لال 
 ثبلثة ألوال: « الصبلة»وفً هذه 

، وابن (ٖٔ)، وعبٌدة(ٕٔ)، وبه لال شرٌح(ٔٔ)أحدها: صبلة العصر، رواه أبو صالح عن ابن عباس
 . (2ٔ)، والشعبً(ٙٔ)، ولتادة(٘ٔ)، وإبراهٌم(ٗٔ)جبٌر

جمٌع أهل األدٌان ٌعظمون ذلن الولت،  لال البؽوي:" وهذا لول عامة المفسرٌن، ألن
 .(ٔ)وٌجتنبون فٌه الحلؾ الكاذب"

والثانً: بعد صبلة العصر أو الظهر ألن أهل الحجاز كانوا ٌمعدون للحكومة بعدهما. حكاه 
 .(ٕ)الزمخشري عن الحسن

 . ولال به.  (ٖ)والثالث: من بعد صبلتهما فً دٌنهما، حكاه السدي عن ابن عباس

                                                                                                                                                                      
 .2ٕٔ-2ٔٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٕٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .12ٙ/ٔالكشاؾ: (٘)
 .5ٙ٘/ٔزاد المسٌر: (ٙ)
 .ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .2ٕٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (5)
 .12ٙ/ٔالكشاؾ: (ٓٔ)
ير: (ٔٔ) ر: زاد المس  .1/695انظ
ير: (ٕٔ) ر: زاد المس  .1/695انظ
 .ٖٕٓٔ/ٗ(:ص5ٗٓٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .2ٗٔ/ٔٔ(:5ٗ5ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .2ٗٔ/ٔٔ(:5ٕ٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .2ٗٔ/ٔٔ(:5ٕ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .2ٗٔ/ٔٔ(:5ٗ1ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
 .ٖٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٔ)
 .12ٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٕ)
ير الطبري)ا(ٖ) ا671-11/571(:ص5ٕ٘ٗٔنظر: تفس دي، و س مع لم ل  ابن من يس

باس، ا ع ول وهذ ، ق يس منكر شيء ل  .ب
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ؾ  هو المول االول، " - أعلموهللا–والراجح   فً هذا « الصبلة »ألن هللا تعالى عرَّ
فٌها ، وال تدخلهما العرب إال فً معروؾ ، إما فً جنس ، « األلؾ والبلم » الموضع بإدخال 

فً هذا « الصبلة »أو فً واحد معهود معروؾ عند المتخاطبٌن. فإذا كان كذلن ، وكانت 
َن بها جمٌع الصلوات ، لم ٌجز أن ٌكون مراًدا بها صبلة الموضع مجمعًا على أنه لم ٌُعْ 

المستحلَؾ من الٌهود والنصارى ، ألن لهم صلوات لٌست واحدة ، فٌكون معلوًما أنها المعنٌَّة 
بذلن. فإْذ كان ذلن كذلن ، صح أنها صبلة بعٌنها من صلوات المسلمٌن. وإذ كان ذلن كذلن ، 

ًٌحا عنه أنه إْذ الَعَن بٌن العَْجبلنٌٌن ، الَعن بٌنهما بعد وكان النبً صلى هللا علٌه وسلمصح
العصر دون ؼٌره من الصلوات  كان معلوًما أّن التً عنٌت بموله : } تحبسونهما من بعد 
الصبلة {، هً الصبلة التً كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌتخٌَّرها الستحبلؾ من أراد تؽلٌَظ الٌمٌن علٌه. 

 .(ٔ)ند أهل الكفر باهلل من تعظٌم ذلن الولت ، وذلن لمربه من ؼروب الشمس"هذا مع ما ع
ولال الزجاج: كان الناس بالحجاز ٌحلفون بعد صبلة العصر، ألنه ولت اجتماع 

 . (ٕ)الناس"
ولال ابن لتٌبة: " وخّص هذا الولت، ألنه لبل وجوب الشمس، وأهل األدٌان ٌعظمونه 

لحلؾ الكاذب ولول الّزور، وأهل الكتاب ٌصلّون لطلوع الشمس وٌذكرون هللا فٌه، وٌتولّون ا
 .(ٖ)وؼروبها"

لال الزمخشري:" فإن للت: كٌؾ فسرت الصبلة بصبلة العصر وهً مطلمة؟ للت: لما 
كانت معروفة عندهم بالتحلٌؾ بعدها، أؼنى ذلن عن التمٌٌد، كما لو للت فً بعض أبمة الفمه: 

صبلة الفجر. وٌجوز أن تكون البلم للجنس، وأن ٌمصد إذا صلى أخذ فً الدرس علم أنها 
بالتحلٌؾ على أثر الصبلة أن تكون الصبلة لطفا فً النطك بالصدق، وناهٌة عن الكذب والزور 

بَلةَ تَْنَهى َعِن اْلفَْحَشاِء َواْلُمْنَكِر { ]العنكبوت :   .(ٗ)[ "٘ٗ}إِنَّ الصَّ
ِ إِِن  [، أي:" أي ٌحلفان باهلل إن شككتم ٙٓٔاْرتَْبتُْم{ ]المابدة : لوله تعالى:}فٌَُْمِسَماِن بِاّللَّ

 .(٘)وارتبتم فً شهادتهما"
 .(ٙ)فٌمسمان باهلل أصاحبكم لهذا أوصى وأن هذه لتركته" لال السدي:"

ٌمول: فٌحلفان باهلل إن اتهمتموهما بخٌانة فٌما اُّتمنا علٌه من تؽٌٌر وصٌة  لال الطبري:"
 .(2)، هو االتهام "«االرتٌاب»أوصى إلٌهما بها أو تبدٌلها و 

 .(1)لال الزجاج:" }إن ارتبتم{، إن ولع فً أنفسكم منهم رٌب، أي ظننتم بهم رٌبة"
 .(ٔ)لال النسفً: أي:"إن شككتم فً أمانتها فحلفوهما"

لال ابن لتٌبة:" إن ارتبتم فً شهادتهما وشككتم، وخشٌتم أن ٌكونا لد ؼٌّرا، أو بّدال 
 .(ٕ)وكتما وخانا"

 .(ٖ)ٌعنً: إن ولعت لكم رٌبة فً لول الحالفٌن أو الشاهدٌن ٌحلفان" لال السمعانً:"
لال البؽوي:" أي: ٌحلفان، }باهلل إن ارتبتم{ أي: شككتم وولعت لكم الرٌبة فً لول 

لشاهدٌن وصدلهما، أي: فً لول اللذٌن لٌسا من أهل ملتكم، فإن كانا مسلمٌن فبل ٌمٌن ا
 .(ٔ)علٌهما"

                                                           
 .22ٔ-2ٙٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٙٔ/ٕمعانً المرآن: (ٕ)
 .5ٕٔتؤوٌل مشكل المرآن: (ٖ)
 .11ٙ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .ٖٔٗصفوة التفاسٌر: (٘)
 .ٖٕٔٔ/ٗ(:ص5ٖٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .2ٕٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٙٔ/ٕمعانً المرآن: (1)
 .1ٕٗ/ٔتفسٌر النسفً: (ٔ)
 .5ٕٔتؤوٌل مشكل المرآن: (ٕ)
 .2ٙ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٖ)
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أي: فٌحلفان إن ارتبتم أي: شككتم ي أولٌاء المٌت. ومعنى اآلٌة: إذا  لال ابن الجوزي:"
لدم الموصى إلٌهما بتركة المتوفً، فاتهمهما الوارث، استحلفا بعد صبلة العصر: أنهما لم 
ٌسرلا، ولم ٌخونا. فالشرط فً لوله: }إن ارتبتم{ متعلك بتحبسونهما، كؤنه لال: إن إرتبتم 

 .(ٕ)حبستموهما فاستحلفتموهما، فٌحلفان باهلل"
}إن ارتبتم{، اعتراض بٌن المسم والممسم علٌه. والمعنى: إن ارتبتم  لال الزمخشري:"

فً شؤنهما واتهمتموهما فحلفوهما. ولٌل: إن أرٌد بهما الشاهدان فمد نسخ تحلٌؾ الشاهدٌن، وإن 
: أنه كان ٌحلؾ الشاهد (ٖ)أرٌد الوصٌان فلٌس بمنسوخ تحلٌفهما وعن على رضى هللا عنه

 .(ٗ)والراوي إذا اتهمهما"
كانوا ٌمولون هً فٌما بٌن أهل المٌراث من المسلمٌن ٌشهد بعضهم لال ابن شهاب:"

المٌت الذي ٌرثونه وٌؽٌب عنه بعضهم، فٌشهد من شهده على ما أوصى به لذوي المربى 
وؼٌرهم فٌخبرون من ؼاب عنهم منهم بما حضروا من وصٌته، فإن سلموا جازت وصٌته، وإن 

المٌت، وآثروا بالوصٌة من أرادوا، وتركوا من لم ٌوص له  إرتابوا فً أن ٌكون بدلوا لول
المٌت بشًء ٌحلؾ اللذان ٌشهدان على ذلن بعد الصبلة وهً صبلة المسلمٌن: }فٌمسمان باهلل إن 

 .(٘)ارتبتم ال نشتري به ثمنا{، اآلٌة"
[، أي:" أي ال نحلؾ ٙٓٔلوله تعالى:}اَل نَْشتَِري بِِه ثََمنًا َولَْو َكاَن َذا لُْربَى{ ]المابدة : 

 .(ٙ)" باهلل كاذبٌن من أجل المال ولو كان من نُمسم له لرٌباً لنا
 .(ٔ)ٌمول: ال نؤخذ علٌه أجرا" لال أبو العالٌة:"

 .(ٕ)ال نشتري بؤٌماننا ثمنا من الدنٌا ولو كان ذا لربى" لال مماتل بن حٌان:"
 .(ٖ)"عن سعٌد بن جبٌر فً لول هللا :"}ذا لربى{، ٌعنً: لرابته

ٌمول : ٌمسمان باهلل ال نطلب بإلسامنا باهلل عوًضا فنكذب فٌها ألحد ، ولو  لال الطبري:"
 .(ٗ)كان الذي نمسم به له ذا لرابة منا"

 .(٘)أي: ال نمول إال الصدق ولو كان على المرٌب" لال السمعانً:"

                                                                                                                                                                      
 .ٖٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٔ)
 .52٘-5ٙ٘/ٔزاد المسٌر: (ٕ)

يف فأما لال المحمك:" (ٖ) حل اهد ت ش لم. ال يف وأما. أره ف حل راوي ت ه ال اب فروا  أصح

سنن ة ال بزار: الثالث اء رواية من حبان وابن ال حكم بن اسم فزاري ال لى عن ال  ع

ضى ه هللا ر ال عن ول من سمعت إذا» ق ه هللا صلى هللا رس لم علي ا وس ث ني حدي فع  ن

ء بما منه هللا ني، أن شا نفع ني وإذا ي ه من أحد حدث اب ه، أصح فت لف فإذا استحل  ح

ه لي ت ال صدق ني: ق كر أبو وحدث دق -ب كر أبو وص ديث -ب ح ال «ال ترمذي ق  حسن: ال

ا من إال نعرفه ال وجه هذ هم وروى. ال عض ا ب ديث هذ ح ا ال متن أى «موقوف  دون ال

قصة ال. ال بزار وق اء: ال ا أسم ول هذ  ([.ٔالهامش)-11ٙ/ٔ.]انظر: الكشاؾ:"مجه

 .11ٙ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .ٕٖٕٔ-ٖٕٔٔ/ٗ(:ص5ٖٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٖٔٗصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٕٖٕٔ/ٗ(:ص5ٗ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٕٖٕٔ/ٗ(:ص5ٗٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٕٖٕٔ/ٗ(:ص5ٗ1ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .2ٖٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٙ/ٕتفسٌر السمعانً: (٘)
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أو حك لال البؽوي:" أي: ال نحلؾ باهلل كاذبٌن على عوض نؤخذه أو مال نذهب به 
 .(ٔ)نجحده ولو كان المشهود له ذا لرابة منا"

أي: بؤٌماننا، ولٌل: بتحرٌؾ شهادتنا، عرضا من الدنٌا ولو كان  لال ابن الجوزي:"
المشهود له ذا لرابة منا، وخص ذا المرابة، لمٌل المرٌب إلى لرٌبه. والمعنى: ال نحابً فً 

 .(ٕ)ور"شهادتنا أحدا، وال نمٌل مع ذي المربى فً لول الز
ٌعنى: ال نستبدل بصحة المسم باهلل عرضا من الدنٌا، أى ال نحلؾ  لال الزمخشري:"

كاذبٌن ألجل المال، ولو كان من نمسم له لرٌبا منا، على معنى: أن هذه عادتهم فً صدلهم 
 ِ اِمٌَن بِاْلِمْسِط ُشَهَداَء ّلِلَّ  َولَْو َعلَى أَْنفُِسُكْم وأمانتهم أبدا، وأنهم داخلون تحت لوله تعالى: } ُكونُوا لَوَّ

ٌِْن َواأْلَْلَربٌَِن { ]النساء :   .(ٖ)["ٖ٘ٔأَِو اْلَواِلَد
عن ابن عباس لوله : "}أو آخران من ؼٌركم إن أنتم ضربتم فً األرض فؤصابتكم 
مصٌبة الموت{، فهذا لمن مات ولٌس عنده أحد من المسلمٌن ، فؤمره هللا بشهادة رجلٌن من ؼٌر 

 .(ٗ)فإن ارتٌب فً شهادتهما ، استحلفا بعد الصبلة باهلل : لم نشتر بشهادتنا ثمنًا للٌبل" المسلمٌن.
 [، وجهان:ٙٓٔوفً لوله تعالى:}اَل نَْشتَِري بِِه ثََمنًا َولَْو َكاَن َذا لُْربَى{ ]المابدة : 

 .(٘)أحدهما : ال نؤخذ علٌه رشوة ، لاله ابن زٌد
 .(ٙ)والثانً : ال نعتاض علٌه بحك

ِ{ ]المابدة :  [، أي:" وال نكتم الشهادة التً أمرنا هللا ٙٓٔلوله تعالى:}َواَل نَْكتُُم َشَهاَدةَ َّللاَّ
 .(2)تعالى بإلامتها"

 .(1)}شهادة هللا{، أى: الشهادة التً أمر هللا بحفظها وتعظٌمها" لال الزمخشري:"
 .(5)ها، ونهٌه عن كتمانها"إنما أضٌفت الشهادة إلى هللا، ألمره بإلامت لال ابن الجوزي:"

أصبػ بن الفرج: "سمعت عبد الرحمن بن زٌد بن أسلم ٌمول فً لوله: }وال نكتم لال 
 .(ٓٔ)شهادة هللا{ لال: وإن كان صاحبها بعٌدا"

[، أي:" إنّا إن فعلنا ذلن كنا من ٙٓٔلوله تعالى:}إِنَّا إِذًا لَِمَن اآْلثِِمٌَن{ ]المابدة : 
 .(ٔٔ)اآلثمٌن"

 .(ٔ)أي: إنا إن كتمناها كنا من اآلثمٌن" الواحدي والبؽوي:"لال 
لال ابن لتٌبة:" فإذا حلفا بهذه الٌمٌن على ما شهدا به، لبلت شهادتهما، وأمضً األمر 

 .(ٕ)على لولهما"
بحذؾ الهمزة وطرح حركتها على البلم وإدؼام نون من فٌها، « لمبلثمٌن»ولرئ: 
 .(ٖ)كموله: عاد لولى

 ماء ألي معنى وجبت الٌمٌن على هذٌن الشاهدٌن، على ثبلثة ألوال: واختلؾ العل
 . (ٔ)أحدها:لكونهما من ؼٌر أهل اإلسبلم، روي هذا المعنى عن أبً موسى األشعري

                                                           
 .ٖٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٔ)
 .52٘/ٔزاد المسٌر: (ٕ)
 .11ٙ/ٔالكشاؾ: (ٖ)
 .2ٖٔ/ٔٔ(:ص5ٗ2ٕٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .22ٔ/ٔٔ(:ص5ٕ٘٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .22/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .ٖٔٗصفوة التفاسٌر: (2)
 .11ٙ/ٔالكشاؾ: (1)
 .52٘/ٔزاد المسٌر: (5)
 .ٕٖٕٔ/ٗ(:ص5٘ٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٖٔٗصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 ٖٔٔ/ٕ، وتفسٌر البؽوي:2ٕ٘/2التفسٌر البسٌط: (ٔ)
 .5ٕٔتؤوٌل مشكل المرآن: (ٕ)
 .11ٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٖ)
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 . (ٕ)والثانً: لوصٌة ولعت بخط المٌت وفمد ورثته بعض ما فٌها، رواه أبو صالح عن ابن عباس
، (ٖ)ان مال مٌتنا أكثر، فاستخانوا الشاهدٌن، لاله الحسنوالثالث: ألن الورثة كانوا ٌمولون: ك

 .(ٗ)ومجاهد
بمطع الهمزة ولصرها، وكسر « هللا»بالتنوٌن « وال نكتم شهادة»ولرأ سعٌد بن جبٌر:  

بالتنوٌن والوصل « شهادة»الهاء، ساكنة النون فً الوصل. ولرأ سعٌد بن المسٌب، وعكرمة 
بمطع « هللا»بالتنوٌن وإسكانها فً الوصل « شهادة»ونً منصوبة الهاء. ولرأ أبو عمران الج

بالتنوٌن وإسكانها فً « شهادة»الهمزة ولصرها مفتوحة الهاء، ولرأ الشعبً وابن السمٌفع 
بمطع الهمزة، ومدها، وكسر الهاء. ولرأ أبو العالٌة، وعمرو بن دٌنار مثله، إال « هللا»الوصل 

 .(٘)أنهما نصبا الهاء
وأولى المراءات فً ذلن عندنا بالصواب ، لراءة من لرأ : }وال نكتم  لال الطبري:" 

، ألنها المراءة المستفٌضة «هللا»، وخفض اسم «هللا »إلى اسم «الشهادة »شهادة هللا{، بإضافة 
تَها األمة"  .(ٙ)فً لرأة األمصار التً ال تتناكر صحَّ
ٌِْرُكْم { ]المابدة :  } أَْو آَخَراِن ِمنْ وعلى لول المابل بؤن المراد بموله:  ، أهل [َٙٓٔؼ

 الكتاب إذا شهدوا على الوصٌة فً السفر، فلهم فً حكم هذه اآلٌة لوالن: 
أحدهما: أنها محكمة، وشهادة أهل الكتاب على الوصٌة خاصة فً السفر جابزة عند فمد 

، وابن (1)، وأبً موسى األشعري(2)المسلمٌن للضرورة، والعمل على هذا باق، وهذا لول عابشة
، وٌحً (ٖ)، ومجاهد(ٕ)، وإبراهٌم(ٔ)، ودمحم(ٕٔ)، وهشام بن هبٌرة(ٔٔ)،عبٌدة(ٓٔ)، وشرٌح(5)عباس

، (ٖ)، والثوري(ٕ)، والشعبً(ٔ)، ولتادة(2)، وابن سٌرٌن(ٙ)وابن جبٌر ،(٘)وابن المسٌب ،(ٗ)بن ٌعمر
 .(ٙ)، والطبري(٘)، وأحمد بن حنبل(ٗ)، واألوزاعً(ٖ)والثوري

                                                                                                                                                                      
 .2ٙٔ-2٘ٔ/ٔٔ(:ص5ٕ٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .52٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٕ)
 .52٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٖ)
 .52٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٗ)
 .52٘/ٔ، وزاد المسٌر:21ٔ-22ٔ/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .22ٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٖٕانظر: اإلٌضاح، مكً بن ابً طالب: (2)
، والناسخ 1ٖٕواإلٌضاح، مكً بن ابً طالب:، ٘ٙٔ/ٔٔ(:ص5ٕٕٙٔانظر:انظر: تفسٌر الطبري) (1)

 .1٘ٔ-2٘ٔ/ٔ(:ص5ٕٔ(، و)5ٕٓوالمنسوخ للماسم بن سبلم)
، ونواسخ المرآن 1ٖٕ، واإلٌضاح، مكً بن ابً طالب:5ٕٕٔ/ٗ(:ص5ٖٗٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (5)

 .ٕٔٗ/ٕالبن الجوزي:
، والناسخ والمنسوخ 1ٖٕطالب:، واإلٌضاح، مكً بن ابً ٕٙٔ/ٔٔ(:ص5ٓ5ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)

 .1٘ٔ/ٔ(:ص5ٕٕللماسم بن سبلم)
. ذكره دون إسناد، والناسخ 5ٕٕٔ/ٗ، وتفسٌر ابن أبً حاتم:ٖٙٔ/ٔٔ(:ص5ٕٔ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)

 .5٘ٔ/ٔ(:ص5ٕٗوالمنسوخ للماسم بن سبلم)
 .ٖٙٔ/ٔٔ(:ص5ٖٕٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .٘ٙٔ/ٔٔ(:ص5ٕ1ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
والناسخ والمنسوخ  ،1ٖٕ، واإلٌضاح، مكً بن ابً طالب:ٔٙٔ/ٔٔ(:ص5ٕٕٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)

 .ٓٙٔ/ٔ(:51ٕللماسم بن سبلم)
 .5٘ٔ/ٔ(:5ٖٕانظر: الناسخ والمنسوخ للماسم بن سبلم) (ٖ)
 .ٕٙٔ/ٔٔ(:ص5ٓ1ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
، والناسخ والمنسوخ 1ٖٕواإلٌضاح، مكً بن ابً طالب:، ٓٙٔ/ٔٔ(:ص1٘5ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)

 .ٕٔٗ/ٕ.ونواسخ المرآن البن الجوزي:5٘ٔ/ٔ(:ص5ٕ٘للماسم بن سبلم)
والناسخ والمنسوخ  ،1ٖٕ، واإلٌضاح، مكً بن ابً طالب:ٔٙٔ/ٔٔ(:ص5ٕٓٓٔتفسٌر الطبري) انظر: (ٙ)

 .ٕٔٗ/ٕ، ونواسخ المرآن البن الجوزي:5٘ٔ/ٔ(:ص5ٕٙللماسم بن سبلم)
 .ٕٔٗ/ٕ. ذكره دون إسناد ، ونواسخ المرآن البن الجوزي:5ٕٕٔ/ٗتفسٌر ابن أبً حاتم: انظر: (2)
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العلماء وعظمهم من الماضٌن ٌتؤولونها فً أهل الذمة  لال الماسم بن سبلم:" فجلّ  
وٌرونها محكمة.. ومما ٌزٌد لولهم لوة وتوكٌدا تتابع اآلثار فً سورة المابدة بملة المنسوخ منها، 

 .(2)وأنها من محكم المرآن"
وأكثر العلماء ٌذهب إلى أن هذا باب من الحكم )محكم( وأنه لم ٌنسخ من  لال ابن لتٌبة:" 

 .(1)"المابدة شًء، ألنها آخر ما نزلسورة 
 -صلّى هللا علٌه وسلم -عن ضمرة بن حبٌب، وعطٌة بن لٌس  لاال: "لال رسول هللا 

 . (5)المابدة من آخر المرآن نزوال فؤحلوا حبللها وحرموا حرامها "
وعن جبٌر بن نفٌر لال: "حججت فدخلت على عابشة، فمالت لً: ٌا جبٌر هل تمرأ  

للت: نعم: لالت: أما إنها من آخر سورة نزلت فما وجدتم فٌها من حبلل فاستحلوه وما المابدة؟ 
 .(ٓٔ)وجدتم فٌها من حرام فحرموه"

 .(ٔ)وعن أبً مٌسرة لال: "فً المابدة ثمانً عشرة فرٌضة ولٌس فٌها منسوخ"
 .(ٕ)وعن ابن عون لال: "سؤلت الحسن: هل نسخ من المابدة شًء؟ فمال: ال"

                                                                                                                                                                      
 .ٕٔٗ/ٕ. ذكره دون إسناد ، ونواسخ المرآن البن الجوزي:5ٕٕٔ/ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (ٔ)
ونواسخ  ،ٓٙٔ/ٔ(:52ٕ، والناسخ والمنسوخ للماسم بن سبلم)٘ٙٔ/ٔٔ(:ص5ٕٕٙٔتفسٌر الطبري) انظر: (ٕ)

 .ٕٔٗ/ٕالمرآن البن الجوزي:
. ولم أتمكن ٕٔٗ/ٕ، نواسخ المرآن البن الجوزي:ٓٙٔ/ٔ(:ٖٓٓانظر: الناسخ والمنسوخ للماسم بن سبلم) (ٖ)

 من تخرٌجه.
 .1ٖٕانظر: اإلٌضاح، مكً بن ابً طالب: (ٗ)
 .ٕٔٗ/ٕانظر: نواسخ المرآن البن الجوزي: (٘)
 .5ٕٓ-2ٕٓ/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٓٙٔ، ٘٘ٔ/ٔالناسخ والمنسوخ: (2)
 .ٕٕٔتؤوٌل مشكل المرآن: (1)

وطي أورده(5) سي در في ال ثور ال ه المن د أبى إلى وعزا ة 3 ج عبي مائدة سور ، 4 ص ال

الم) اسم بن س ق ل نسوخ ل اسخ والم ن ر: ال  .1/161(:ص103واظ

اكم رواه(ٓٔ) ح تدرك في ال مس ال ال ا: وق ح حديث هذ ي لى صح خين شرط ع شي  ولم ال

اه، ذهبي ووافقه يخرج تلخيص فى ال تدرك) ال مس تاب ،2 ج ال تفسير ك مائدة: ال  ال

 .113 ص

بيهقي ورواه سنن فى ال رى، ال كب تاب ال نكاح ك اب» ال اح ب ر نك تاب أهل حرائ ك  7 ج «ال

الم)271 ص ن س لقاسم ب منسوخ ل ناسخ وال ظر: ال  .1/161(:ص203، وان

وطي أورده(ٔ) سي در في ال ثور ال ه المن ابي إلى وعزا فري د وأبي ال د بن وعبد عبي ي  حم

نذر وابن شيخ وأبي الم ة 3 ج ال مائدة سور منسوخ 4 ص ال ناسخ وال ظر: ال ، وان

(  .261-1/161(:ص303للقاسم بن سالم

وطي أورده(ٕ) سي در في ال ثور ال ه المن د إلى وعزا د بن عب ي  في داود وأبي حم

اسخه نذر وابن ن ة 3 ج الم مائدة سور  .4 ص ال

 .ٕٙٔ/ٔ(:صٖٗٓوالمنسوخ للماسم بن سبلم)، وانظر: الناسخ 
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[، وهو لول ٕ}َوأَْشِهُدوا ذََوْي َعْدٍل ِمْنُكم{ ]الطبلق :  الثانً: أنها منسوخة بموله تعالى:المول و
 .(ٙ)، والشافعً(٘)، ومالن(ٗ)، وإلٌه ٌمٌل أبو حنٌفة(ٖ)زٌد بن أسلم، و(ٕ)، وإبراهٌم(ٔ)ابن عباس

[، وبموله عز ِٕمْنُكْم{]الطبلق:واحتجوا بمول هللا تبارن وتعالى: }َوأَْشِهُدوا ذََوْي َعْدٍل 
ْن تَْرَضْوَن ِمَن وجل: } ٌِْن فََرُجٌل َواْمَرأَتاِن ِممَّ ٌِْن ِمْن ِرجاِلُكْم فَإِْن لَْم ٌَُكونا َرُجلَ َواْستَْشِهُدوا َشِهٌَد
 . (2)[، لالوا وال ٌكون أهل الشرن عدوال أبدا، وال ممن ترضى شهادته1ٕٕ{]البمرة: الشَُّهداءِ 

أخرج الطبري عن زٌد بن أسلم فً هذه اآلٌة : " }شهادة بٌنكم {اآلٌة كلها ، لال : كان 
ًَ ولٌس عنده أحد من أهل اإلسبلم ، وذلن فً أّول اإلسبلم ، واألرض حرب  ذلن فً رجل تُُوفّ

ون بالوصٌة ، وأصحابه بالمدٌنة ، وكان الناس ٌتوارث -ملسو هيلع هللا ىلص-، والناس كفار ، إال أن رسول هللا 
 .(1)ثم نُِسخت الوصٌة وفرضت الفرابض ، وعمل المسلمون بها"

ٌا أٌها الذٌن آمنوا }ٌعنً هذه اآلٌة:، هً منسوخة"عن ابن عباس لال: وأخرج الطبري 
 .(5)"، اآلٌة{شهادة بٌنكم

لال ابن الجوزي:"واألول أصح، ألن هذا موضع ضرورة كما ٌجوز فً بعض األماكن 
 .(ٓٔ)رجل معهن بالحٌض والنفاس واالستهبلل" شهادة نساء ال

لال الواحدي:" فإن لٌل: إن أهل الذمة ال ٌكونون عدواًل وال تمبل شهادتهم، لٌل: هذا من 
مواضع الضرورات التً ٌجوز فٌها ما ال ٌجوز فً مواضع االختٌارات، ولد أجاز هللا تعالى 

فطار فً شهر رمضان، وأكل المٌتة فً الضرورة التٌمم ولصر الصبلة فً السفر والجمع، واإل
فً حال الضرورة، وال ضرورة أعظم من ضرورة تبطل حمولا وتضٌع أموًرا على المٌت من 
زكوات وكفارات أٌمان وودابع للناس من دٌون وحموق، متى لم ٌبٌنها بطلت، فجاز  عند 

ٌجوز شهادة نساء الضرورة اإلٌصاء إلى أهل الذمة، كما جاز فً األشٌاء التً وصفناها، وكما 
 .(ٔٔ)ال رجل معهن فً الحٌض، والحبَل، والوالدة، واالستهبلل"

 الفوابد:
 مشروعٌة الوصٌة فً الحضر والسفر معاً، والحث علٌها والترؼٌب فٌها. -ا

 وجوب اإلشهاد على الوصٌة.  -ٕ
علٌه فإن  اشتراط العدالة فً الشهادة عند التحمل، والفاسك األمٌن الموثوق تمبل شهادتهما، -ٖ

العدالة شرط لدر اإلمكان، وإذا لم ٌكن فإنه تمبل شهادة الفاسك بشرط ان ٌكون ثمة، وكم من 
 ؼنسان ٌكون فاسما فً عبادته لكنه امٌن فً شهادته.

 ٌجوز شهادة ؼٌر المسلم على الوصٌة إذا تعذر وجود مسلم. -ٗ
 صدلهم.مشروعٌة تحلٌؾ الشهود إذا ارتاب الماضً فٌهم أو شن فً -٘

هذا بناء على أن اآلٌة ؼٌر منسوخة وهو لول األللٌة كؤحمد بن حنبل رحمة هللا تعالى و
واآلٌة داللتها لوٌة علٌه، وأما التخوؾ من لوله تعالى: }وأشهدوا ذوي عدل منكم{  ،وهو الراجح

هد فبل داعً إلٌه مع وجود ضرورة السفر وانعدام وجود المسلم، كما ال محذور من تحلٌؾ الشا

                                                           
 .2ٕٓ/ٔٔ(:ص51ٕ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .2ٕٓ/ٔٔ(:ص51ٕٗٔانظر: تفسٌر الطبري)(ٕ)
 .ٕٔٗ/ٕ، نواسخ المرآن البن الجوزي:٘ٙٔ/ٔٔ(:5ٖٕٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٕٔٗ/ٕانظر: نواسخ المرآن البن الجوزي: (ٗ)
 .ٕٔٗ/ٕ،  ونواسخ المرآن البن الجوزي:ٕٙٔ/ٔم بن سبلم:انظر:الناسخ والمنسوخ للماس (٘)
 .ٕٔٗ/ٕانظر: نواسخ المرآن البن الجوزي: (ٙ)
 .ٕٔٗ/ٕ، ونواسخ المرآن البن الجوزي:ٕٙٔ/ٔانظر: الناسخ والمنسوخ للمسم بن سبلم: (2)
 .٘ٙٔ/ٔٔ(:5ٖٕٔٔتفسٌر الطبري)(1)
 ]وسٌؤتً[..ٖٕ٘ٔ/ٗ(:ص5ٙ٘ٙأبً حاتم)، وانظر: تفسٌر ابن 2ٕٓ/ٔٔ(:ص51ٕ٘ٔ)تفسٌر الطبري (5)
 .5ٙ٘/ٔزاد المسٌر: (ٓٔ)
 .2ٗ٘-2ٖ٘/2التفسٌر البسٌط: (ٔٔ)
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إذا حامت حوله رٌبة أو شن فً عدالته السٌما فً ظروؾ تمل فٌها العدالة لفساد أحوال الناس. 
 وهللا أعلم. نها محكمة والعمل بها جابر.فإ ولهذا

 استحباب الحلؾ بعد صبلة العصر تؽلٌظاً فً شؤن الٌمٌن. - ٙ
ٌر هللا حتى بمن ٌعّظم عندهم أن الحلؾ ال ٌكون إال باهلل، لموله:}فٌمسمان باهلل{، فلو السم بؽ-2

 كالمسٌح مثبل فإنها ال تمبل وال ٌعتد بها.
 أن ألسامهما ال ٌلزم إال عند االرتٌاب فً شهادتهما، لموله:}إن راتبتم{.-1
اإلشارة ان للمرابة تؤثٌرا فً المٌل والعاطفة، لموله:}ولو كان ذا لربى{، وهذا شًء فطري -5

 معروؾ.
 ، لموله:}إنا إذا لمن اآلثمٌن{.أن كتمان الشهادة إثم-ٓٔ

 
 المرآن

ٌِْهُم ا ا فَآَخَراِن ٌَمُوَماِن َممَاَمُهَما ِمَن الهِذٌَن اْستََحكه َعلَ أْلَْولٌََاِن }فَِإْن ُعثَِر َعلَى أَنهُهَما اْستََحمها إِثْما
ِ لََشَهاَدتُنَا أََحكُّ ِمْن َشَهاَدتِِهَما َوَما  ٌْنَا إِنها إِذاا لَِمَن الظهاِلِمٌَن )فٌَُْمِسَماِن بِاّلِله ({ ]المائدة 7ٓٔاْعتََد

 :ٔٓ7] 
 التفسٌر:

فإن اطلع أولٌاء المٌت على أن الشاهدٌن المذكورٌن لد أثما بالخٌانة فً الشهادة أو الوصٌة فلٌمم 
بالمبول من ممامهما فً الشهادة اثنان من أولٌاء المٌت فٌمسمان باهلل: لَشهادتنا الصادلة أولى 

شهادتهما الكاذبة، وما تجاوزنا الحك فً شهادتنا، إنا إن اعتدٌنا وشهدنا بؽٌر الحك لمن الظالمٌن 
 المتجاوزٌن حدود هللا.

فإن اطلع أولٌاء  ، أي:"[2ٓٔ}فَإِْن ُعثَِر َعلَى أَنَُّهَما اْستََحمَّا إِثًْما{ ]المابدة : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"رٌن لد أثما بالخٌانة فً الشهادة أو الوصٌةالمٌت على أن الشاهدٌن المذكو

 .(ٕ)"ٌعنً: فإن اطلع، وأظهر خٌانتهما لال السمعانً:" 
"ٌح على خٌانتهمامتى تحمك ذلن بالخبر الصح :أي لال ابن كثٌر:" 

(ٖ)
. 

فإن اطلع من الوصٌٌن اللذٌن ذكر هللا أمرهما فً هذه اآلٌة بعد  لال الطبري:أي:" 
على أنهما استوجبا ، ال نشتري بؤٌماننا ثمنًا ولو كان ذا لربى ، وال نكتم شهادة هللاحلفهما باهلل : 

بؤٌمانهما التً حلفا بها إثًما ، وذلن أن ٌطلع على أنهما كانا كاذبٌن فً أٌمانهما باهلل ما ُخنّا وال 
بّدال فؤثما بذلن من  فإن وجدا لد خانا من مال المٌت شٌبًا ، أو ؼٌرا وصٌته ، أو ،بدَّلنا وال ؼٌَّرنا
 .(ٗ)"حلفهما بربهما

فإن ظهر على أنهما َكَذبَا وَخانَا ، فعبر عن الكذب بالخٌانة واإِلثم  :ٌعنً لال الماوردي:" 
 .(ٔ)"لحدوثه عنهما

 .(ٕ)"أي : اطلع منهما على خٌانة أنهما كذبا أو كتما لال لتادة:" 
بلن من ، لام رجالكافرٌن كذبا فً شهادتهمالى أن فإن اطلع األولٌاء ع لال ابن عباس:" 

فإن عثر على أنهما }إن شهادة الكافرٌن باطلة ، وإنا لم نعتد. فذلن لوله : األولٌاء فحلفا باهلل :
ٌْن كذبا {استحما إثًما ، ٌمول : من {فآخران ٌمومان ممامهما} ،، ٌمول : إن اطلع على أّن الكافَر

الكافرٌن ، وتجوز ة الكافرٌن باطلة ، وإنا لم نعتد، فترّد شهادة األولٌاء ، فحلفا باهلل : إن شهاد
 .(ٖ)"شهادة األولٌاء

                                                           
 .ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٙ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٕ)
 .1ٕٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .1ٓٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .22/ٕالنكت والعٌون: (ٔ)
 .1ٔٔ/ٔٔ(:ص5ٕٕٙٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .1ٔٔ/ٔٔ(:ص5ٕٙٔٔأخرجه الطبري) (ٖ)
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إذا كان الرجل بؤرض الشرن ، فؤوصى إلى رجلٌن من أهل  لال سعٌد بن جبٌر:" 
الكتاب ، فإنهما ٌحلفان بعد العصر. فإذا اطُّلع علٌهما بعد حلفهما أنهما خانا شٌبًا ، حلؾ أولٌاء 

 .(ٕ). وروي عن إبراهٌم مثل ذلن(ٔ)"كان كذا وكذا ، ثم استحمواالمٌت أنه 
عثرت إصبع ، الولوع على الشًء والسموط علٌه ، ومن ذلن لولهم : «العثر»وأصل 

 : (ٖ)ً مٌمون بن لٌس، إذا صدمته وأصابته وولعت علٌه ، ومنه لول األعشفبلن بكذا
 َها ِمْن أَْن أَلُوَل لَعَافَالتَّْعُس أَْدنَى لَ                 بَِذاِت لَْوٍث َعفَْرنَاةٍ إَذا َعثََرتْ 

ثم ٌستعمل ذلن فً كل والع  ،، أصاب منِسُم ُخفِّها حجًرا أو ؼٌَره«عثرت»ٌعنً بموله :
: ، بمعنى (ٗ)"َعثَرْت على الؽَْزل بؤََخرة* فلم تََدْع بنَْجٍد لََرَدةَ "على شًء كان عنه خفًٌّا ، كمولهم :

 .(٘)ولعت 
 ، لوالن:[2ٓٔ}ُعثَِر َعلَى أَنَُّهَما اْستََحمَّا إِثًْما{ ]المابدة : لوله تعالى:وفً الذٌن  

 .(ٙ)نهما الشاهدان ، لاله ابن عباسأحدهما : أ
 .(2)الوصٌان ، لاله سعٌد بن جبٌروالثانً : أنهما 

ٌِْهُم اأْلَْولٌََاِن{ ]المابدة : }فَآَخَراِن ٌَمُوَماِن َممَاَمُهَما ِمَن الَِّذٌَن لوله تعالى:  ، [2ٓٔاْستََحكَّ َعلَ
فرجبلن آخران من الورثة المستحمٌن للتركة ٌمومان ممام الشاهدٌن الخابنٌن ولٌكونا من  أي:"

 .(1)"أولى من ٌستحك المٌراث
  .(5)"ٌموم حٌنبذ ممامهما من ورثة المٌت ، األولٌان الموَصى إلٌهما: ٌمول لال الطبري:" 
فلٌمم اثنان من الورثة المستحمٌن للتركة ولٌكونا من أْولى من ٌرث ذلن  لال ابن كثٌر:" 

"المال
(ٔٓ)

. 
فً الٌمٌن ، حٌن ظهرت {ٌَمُوَماِن َممَاَمُهَما، }من الورثة :ٌعنً لال الماوردي:" 

 .(ٔٔ)"الخٌانة
إن عثر على خٌانة الحالفٌن؛ ٌموم األولٌان من أولٌاء المٌت؛  لال السمعانً:معناه:" 

 .(ٔ)"فٌحلفان
 .(ٕ)"من الذٌن شهد علٌها :ٌمول {،على األولٌان} لال السدي:" 
ٌِْهُم اأْلَْولٌََاِن{ ]المابدة : لوله تعالى:وفً    ، لوالن:[2ٓٔ}ِمَن الَِّذٌَن اْستََحكَّ َعلَ

 .(ٗ)، وابن زٌد(ٖ)الورثة ، لاله سعٌد بن جبٌرمن أحدهما : األولٌان بالمٌت 
 .(ٕ)، ولتادة(ٔ)وشرٌح ،(٘)والثانً : األولٌان بالشهادة من المسلمٌن ، لاله ابن عباس

                                                           
 .1ٔٔ/ٔٔ(:ص5٘5ٕٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .1ٔٔ/ٔٔ(:ص5ٕٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .، من لصٌدته فً هوذة بن علً الحنفً 1ٖدٌوانه : (ٖ)
األمثال ألبً ، و 5ٖ٘/ ٔ، األمثال للمٌدانً  1ٔٔ / ٔهذا مثل. مجاز المرآن ألبً عبٌدة (ٗ)

 .ٕٗٔهبلل العسكري : 
 .1ٓٔ-25ٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٔٔ/ٔٔ(:ص5ٕٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .1ٔٔ/ٔٔ(:ص5٘5ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٕٖٗصفوة التفاسٌر: (1)
 .1ٓٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (5)
 .1ٕٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .22/ٕالنكت والعٌون: (ٔٔ)
 .2ٙ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٔ)
 .ٖٕٕٔ/ٗ(:ص5٘2ٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .22/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .ٖٕٓ/ٔٔ(:ص521ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٕٕٓ/ٔٔ(:ص522ٕٔ(، و)52ٕٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
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 ،: األْولى بالمٌت من الممسمٌن األولٌن فاألولىمعناه عندنا{، األولٌان } لال الطبري:" 
والعرب تفعل ذلن  ،«منهما»ولد ٌحتمل أن ٌكون معناه : األولى بالٌمٌن منهما فاألولى ثم حذؾ

وإن  ،موضع الخبر «أفعل»  :، وهً ترٌد : أفضل منن ، وذلن إذا وضع فبلن أفضل فتمول : 
، جوابًا لكبلم لد مضى ، فعلوا ذلن أًٌضا ، إذا كان «األلؾ والبلم»ولع مولع االسم وأدخلت فٌه 

 .(ٖ)"شرؾ، ٌرٌدون : هو األشرؾ مننهذا األفضل ، وهذا األ:فمالوا 
التمدم على األجانب فً الشهادة لكونهم أحك  :«األولٌة»ومعنى  لال الزمخشري:" 

 .(ٗ)"بها
}استحك{  {:استحك علٌهم األولٌن:}لرأ ابن كثٌر ونافع وأبو عمرو وابن عامر والكسابى 

}استحك{ برفع  :ولرأ عاصم فى رواٌة أبى بكر وحمزة. }األولٌن{ على التثنٌة ،مضمومة التاء
}األولٌن{ مثل أبى عمرو  ،}استحك{ بفتح التاء :وروى حفص عن عاصم. }األولٌن{ جمعا ،التاء

 .(٘)على التثنٌة
سؤلت ابن كثٌر فمرأ }استحك{ بفتح التاء " :وروى نصر بن على عن أبٌه عن لرة لال

 .(ٙ)"باألؾ على التثنٌة}األولٌن{ 
ِ لََشَهاَدتُنَا أََحكُّ ِمْن َشَهاَدتِِهَما{ ]المابدة : لوله تعالى:  فٌمسمان  ، أي:"[2ٓٔ}فٌَُْمِسَماِن بِاّللَّ

 . (2)"باهلل: لَشهادتنا الصادلة أولى بالمبول من شهادتهما الكاذبة
ٌحلفان باهلل ما كان صاحبنا ٌوصً بهذا أو أنهما لكاذبان،  :ٌمول لال ابن عباس:" 

 .(1)"ولشهادتنا أحك من شهادتهما
حلفا باهلل لشهادتنا إنهما لخابنان متهمان فً دٌنهما مطعون علٌها أحك من  لال السدي:" 

 .(5)"شهادتهما بما شهدا
وكذا وإن الذي نطلب ٌمول: فٌحلفان باهلل إن مال صاحبنا كان كذا  لال مماتل بن حٌان:" 

 .(ٓٔ)"لبل الدارٌن لحك
"وأصح وأثبت من شهادتهما المتمدمة: إنهما خانا أحكُّ أي : لمولنا لال ابن كثٌر:" 

(ٔٔ)
. 

فٌمسم اآلخران اللذان ٌمومان ممام اللَّذٌن عثر على أنهما استحما إثًما  لال الطبري:أي:" 
ألٌماننا أحكُّ من أٌمان الممسَمٌن  :والمٌِّت من الخابنٌنبخٌانتهما ماَل المٌت ، األْولٌان بالٌمٌن 

ن اإلثم ، وأٌمانِهما الكاذبة فً أنَّهما لد خانا فً كذا وكذا من مال مٌّتنا ، وكذا فً  المستحمٌَّ
 .(ٔ)"أٌمانِهما التً حلفا بها

شهادة، ألن الٌمٌن كالشهادة على ما ٌجب علٌه  :ههنا «الٌمٌن»وسمٌت  لال الواحدي:" 
 .(ٕ)"أنه كذلن

باألٌمان  واختلؾ أهل التؤوٌل فً المعنى الذي له َحَكم هللاُ تعالى ذكره على الشاهدٌن 
 ، وفٌه ألوال:بعد أن عثر علٌهما أنهما استحما إثًما فنملها إلى اآلخرٌن،

                                                                                                                                                                      
 .ٕٕٓ-ٕٔٓ/ٔٔ(:ص52ٕٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٕٕٓ/ٔٔ(:ص52ٕ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٖٕٓ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .15ٙ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .1ٕٗانظر: السبعة فً المراءات: (٘)
 .5ٕٗالسبعة فً المراات: (ٙ)
 .ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٖٕٕٔ/ٗ(:ص5٘1ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٕٕٗٔ/ٗ(:ص5٘5ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٕٕٗٔ/ٗ(:ص5ٙٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .1ٕٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .ٖٕٓ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٕٗ/ٕالتفسٌر الوسٌط: (ٕ)
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بؽٌر الذي ٌجوز فً حكم  وصٌته أنه أوصىإذا ارتٌب فً شهادتهما على المٌت فً  أحدها:
 وذلن أن ٌشهد أنه أوصى بماله كله ، أو أوصى أن ٌفضل بعض ولده ببعض ماله.، اإلسبلم

 .(ٕ)، والسدي(ٔ)وهذا لول ابن عباس
والثانً: إذا ارتابت الورثة من الشاهدٌن، الدعاءهما أن المٌت أوصى لهما ببعض المال. وهذا 

 . (ٖ)لول ٌحٌى بن معمر
أّن الشاهدٌن ألزما الٌمٌَن فً ذلن باتهام ورثة المٌت إٌاهما فٌما " -وهللا أعلم-والصواب 

دفع إلٌهما المٌت من ماله ، ودعواهم لبلهما خٌانةَ ماٍل معلوم المبلػ ، ونملت بعد إلى الورثة عند 
ما أو على ظهور الرٌبة التً كانت من الورثة فٌهما ، وصحة التهمة علٌهما بشهادة شاهد علٌه

أحدهما ، فٌحلؾ الوارث حٌنبذ مع شهادة الشاهد علٌهما ، أو على أحدهما ، إنما صحح دعواه 
 إذا ُحمِّك حمه أو : اإللرار ٌكون من الشهود ببعض ما ادَّعى علٌهما الوارث أو بجمٌعه ، ثم

ال ٌكون لهما على  دعواهما فً الذي ألّرا به من مال المٌت ما ال ٌمبل فٌه دعواهما إال ببٌنة ، ثم
ألنا ال نعلم من أحكام اإلسبلم حكًما ، دعواهما تلن بٌِّنة ، فٌنمل حٌنبذ الٌمٌن إلى أولٌاء المٌت

ٌجب فٌه الٌمٌن على الشهود ، ارتٌب بشهادتهما أو لم ٌُْرتَْب بها ، فٌكون الحكم فً هذه الشهادة 
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ،  وال بإجماع من األمة. صّح بخبر عن  -إذا لم نجد ذلن كذلن  -نظًٌرا لذلن وال 

ألن استحبلؾ الشهود فً هذا الموضع من حكم هللا تعالى ذكره ، فٌكون أصبل مسلًما. والمول 
 .(ٗ)"إذا خرج من أن ٌكون أصبل أو نظًٌرا ألصل فٌما تنازعت فٌه األمة ، كان واضًحا فساُده

مع تمٌم الدارّي وعدّي بن بدَّاء ، فمات خرج رجل من بنً سهم  لال ابن عباس:" 
ًصا بالذهب، السَّهمً بؤرض لٌس فٌها مسلم. فلما لِدما بتركته ، فمدوا  جاًما من فضة مخوَّ

اشترٌناه من تمٌم الدارّي وعدّي بن بّداء! . ثم ُوِجد الجام بمكة ، فمالوا:فؤحلفهما رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
، وأّن الجام لصاحبهم. لال : {لشهادتنا أحك من شهادتهما}سهمً فحلفا : فمام رجبلن من أولٌاء ال

 .(٘){"أٌها الذٌن آمنوا شهادة بٌنكمٌا }وفٌهم أنزلت : 
ٌْنَا{ ]المابدة : لوله تعالى:   .(ٙ)"وما تجاوزنا الحك فً شهادتنا  ، أي:"[2ٓٔ}َوَما اْعتََد
" أي : فٌما للنا من الخٌانة لال ابن كثٌر:" 

(2)
. 

 .(1)"فٌما للنا من أن شهادتنا أحك من شهادتهما لال الواحدي:أي:" 
 .(ٔ)"فً أٌماننا، ولولنا أن شهادتنا أحك من شهادتهما لال البؽوي:أي:" 
 .(ٕ)"ٌمول : وما تجاوزنا الحكَّ فً أٌماننا لال الطبري:" 
 .(ٖ)"فً الشهادة والدعوى لال السمرلندي:أي:" 
 .(ٗ)"ما تجاوزنا فٌها الحك أو ما اعتدٌنا علٌهما بإبطال حمهما :أي لال أبو السعود:" 

إنا إن اعتدٌنا وشهدنا بؽٌر  ، أي:"[2ٓٔ{ ]المابدة : الظَّاِلِمٌنَ إِنَّا إِذًا لَِمَن لوله تعالى:}
 .(٘)"الحك لمن الظالمٌن المتجاوزٌن حدود هللا

                                                           
 .1ٕٔ/ٔٔ(:ص5ٖٕٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .1ٖٔ-1ٕٔ/ٔٔ(:ص5ٕٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .1ٖٔ/ٔٔ(:ص5ٕٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .1ٗٔ-1ٖٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 (.ٙٓٔوسبمت اإلشارة إلٌه فً سبب نزول اآلٌة رلم) .1٘ٔ/ٔٔ(:ص5ٕٙٙٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .1ٕٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٕٕٗ/ٕالتفسٌر الوسٌط: (1)
 .ٗٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٔ)
 .ٖٕٓ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٙٗ/ٔبحر العلوم: (ٖ)
 .5ٔ/ٖتفسٌر أبً السعود: (ٗ)
 .ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
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"أي : إن كنا لد كذبنا علٌهما لال ابن كثٌر:" 
(ٔ)

. 
لَِمْن  ،إنّا إن كنا اعتدٌنا فً أٌماننا ، فحلفنا مبطلٌن فٌها كاذبٌن ٌمول : الطبري:"لال  

 .(ٕ)"وٌمتطع بؤٌمانه الفاجرة أموال الناس اِد َمْن ٌؤخذ ما لٌس له أخذه،ِعدَ 
 .(ٖ)"إنا إذا اعتدٌنا فحٌنبذ لمن الظالمٌن لال السمرلندي:أي:" 
لبله أي إنا إن اعتدٌنا فً ٌمٌننا لمن الظالمٌن استبناؾ ممرر لما  لال أبو السعود:" 

أنفسهم بتعرٌضها لسخط هللا تعالى وعذابه بسبب هتن حرمة اسم هللا تعالى أو لمن الواضعٌن 
 .(ٗ)"الحك فً ؼٌر موضعه

 .(٘)"هذا لول الشاهدٌن أولٌاء المٌت حٌن اطلع على خٌانة الدارٌن لال مماتل بن حٌان:" 
نزلت هذه اآلٌة لام عمرو بن العاص والمطلب بن أبً وداعة فلما  لال البؽوي:" 

، وكان تمٌم الداري (ٙ)السهمٌان، فحلفا باهلل بعد العصر فدفعا اإلناء إلٌهما وإلى أولٌاء المٌت
بعدما أسلم ٌمول صدق هللا ورسوله أنا أخذت اإلناء، فؤتوب إلى هللا وأستؽفره، وإنما انتمل الٌمٌن 

 لوصٌٌن ادعٌا أنهما ابتاعاه.إلى األولٌاء ألن ا
والوصً إذا أخذ شٌبا من مال المٌت ولال: إنه أوصى لً به حلؾ الوارث، إذا أنكر 
ذلن، وكذلن لو ادعى رجل سلعة فً ٌد رجل فاعترؾ ثم ادعى أنه اشتراها من المدعً، حلؾ 

 المدعً أنه لم ٌبعها منه.
رضً هللا عنهما عن تمٌم الداري لال: كنا بعنا اإلناء بؤلؾ  (2)وٌروى عن ابن عباس

درهم فمسمتها أنا وعدي، فلما أسلمت تؤثمت فؤتٌت موالً المٌت فؤخبرتهم أن عند صاحبً مثلها 
فؤتوا به إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وحلؾ عمرو والمطلب فنزعت الخمسمابة من عدي، ورددت أنا 

 .(1)"الخمسمابة
 وابد:الف

 :جواز تنمٌب من علٌه الحك عن المضٌة والتدلٌك فٌها حتى ٌعثر على حّكٍ فٌها؛ لموله -ٔ
ي  .}فَإِْن ُعثَِر َعلَى أَنَُّهَما{ والِعثار ال ٌكون إال بعد التحّرِ

ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: أن الشاهَدٌِن إذا ؼٌَّرا فً الشهادة بزٌادة أو نمص أو تبدٌل  -ٕ
}فَإِْن ُعثَِر َعلَى أَنَُّهَما اْستََحمَّا إِثًْما{ وذلن بكون الشهادة ؼٌر صحٌحة؛  :لمولهفُهما آثمان؛ 
  .ألن هذا إثمٌ 

}اأْلَْولٌََاِن{ ولد جاء  :اإلشارة إلى أن اإلرث ٌكون لؤلَْولى فاألَْولى؛ ٌإخذ من لوله  -ٖ
ًرا ذلن وهو لول النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم أَْلِحمُوا اْلفََرابَِض :"الحدٌث ممّرِ

ًَ فَُهَو أِلَْولَى َرُجٍل َذَكرٍ   .(ٔ)"بِؤَْهِلَها، فََما بَِم
ِ{ :أن تَُردَّ الٌمٌن على المدَِّعً؛ لموله -ٗ  .}فٌَُْمِسَماِن بِاّللَّ
 :أن المدََّعى علٌه ال ٌجزم ببُطبلن شهادة الشاهد التً تبٌَّن أن فٌها شٌبًا من الخلل؛ لموله -٘

}أََحكُّ ِمْن  :}لََشَهاَدتُنَا أََحكُّ ِمْن َشَهاَدتِِهَما{ بهذا اللفظ، ولم ٌمُل: باطلة. لكن لوله
 َشَهاَدتِِهَما{ ٌستلزم أن تكون مردودة وأن المول لول المدََّعى علٌه

ومن فوابد هذه اآلٌة: أنه إذا احتٌج فً الشهادة أو فً المََسم إلى إثباٍت ونفًٍ فبل بد من  -ٙ
هذا إثبات، ف ،}لََشَهاَدتُنَا أََحكُّ ِمْن َشَهاَدتِِهَما{ -ٌعنً األَْولٌٌنِ -اإلثبات والنفً؛ فمولهما ذكر 

                                                           
 .1ٕٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٖٕٓ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٙٗ/ٔبحر العلوم: (ٖ)
 .5ٔ/ٖتفسٌر أبً السعود: (ٗ)
 .ٕٕٗٔ/ٗ(:ص5ٙٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .11ٔ-1٘ٔ/ٔٔ(:ص5ٙ1ٕٔ(، و)5ٙ2ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .1ٙٔ/ٔٔ(:ص5ٙ2ٕٔ، وتفسٌر الطبري)134-624/  8 سنن الترمذي: (2)
 .ٗٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (1)
 .( من حدٌث ابن عباسٕ/  ٘ٔٙٔ( ومسلم )2ٖٕٙمتفك علٌه؛ أخرجه البخاري )(ٔ)
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، فإذا احتٌج إلى ذلن فبل بد من ذكر النفً واإلثبات حتى تكون  ًٌ ٌْنَا{ هذا نف }َوَما اْعتََد
 .الشهادة خالصة

هادة الشاهَدٌِن أعظُم اعتداًء من تؽٌٌر ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: أن ردَّ األَْولٌٌِن لش  -2
}إِنَّا إِذًا لَِمَن  :الشهادة من الشاهدٌن؛ ووجه ذلن أنه بتؽٌُّر الشهادة من الشاهدٌن لال

 .}إِنَّا إِذًا لَِمَن الظَّاِلِمٌَن{ :اآْلثِِمٌَن{، وهنا لال
 
 المرآن

َ  }َذِلَن أَْدنَى أَْن ٌَؤْتُوا بِالشهَهاَدِة َعلَى َوْجِهَها ٌَْمانِِهْم َواتهمُوا َّللاه ٌَْماٌن بَْعَد أَ َ أَْو ٌََخافُوا أَْن تَُرده أ
ُ ََّل ٌَْهِدي اْلمَْوَم اْلفَاِسِمٌَن )  [8ٓٔ({ ]المائدة : 8َٓٔواْسَمعُوا َوَّللاه

 التفسٌر:
ذلن الحكم عند االرتٌاب فً الشاهدٌن من الحلؾ بعد الصبلة وعدم لبول شهادتهما، ألرب إلى 

ٌؤتوا بالشهادة على حمٌمتها خوفًا من عذاب اآلخرة، أو خشٌة من أن ترد الٌمٌن الكاذبة من أن 
لِبَل أصحاب الحك بعد حلفهم، فٌفتضح الكاذب الذي ردت ٌمٌنه فً الدنٌا ولت ظهور خٌانته. 

معوا ما ورالبوه أن تحلفوا كذبًا، وأن تمتطعوا بؤٌمانكم ماال حراًما، واس -أٌها الناس-وخافوا هللا 
 توعظون به. وهللا ال ٌهدي الموم الفاسمٌن الخارجٌن عن طاعته.

ذلن الحكم  ، أي:"[1ٓٔ}َذِلَن أَْدنَى أَْن ٌَؤْتُوا بِالشََّهاَدةِ َعلَى َوْجِهَها{ ]المابدة : لوله تعالى: 
عند االرتٌاب فً الشاهدٌن من الحلؾ بعد الصبلة وعدم لبول شهادتهما، ألرب إلى أن ٌؤتوا 

 .(ٔ)"بالشهادة على حمٌمتها خوفًا من عذاب اآلخرة
ٌمول تعالى ذكره: ذلن أدنى أن ٌؤتً الكافرون بالشهادة على  لال ابن عباس:" 

 .(ٕ)"وجهها
 .(ٖ)"ٌمول: ذلن أحَرى أن ٌصدلوا فً شهادتهم لال لتادة:" 

 :ٌعنً {،على وجهها ذلن أدنى أن ٌؤتوا بالشهادة"}عن مماتل بن حٌان لوله: 
 .(ٗ)"الدارٌن

أهل  :أي: هذا الحكم ألرب بهم إلى أن ٌؤتوا بالشهادة على وجهها، ٌعنً لال ابن لتٌبة:" 
 .(٘)"الذمة

هذا الفعل، إذا فعلتم بهم، ألرُب لهم أن ٌصُدلوا فً أٌمانهم، وال  لال الطبري:أي:" 
وا بالحك وال ٌخونوا  .(ٔ)"ٌكتموا، وٌمرُّ

الذي حكمنا به من رد الٌمٌن، ألرب إلى إتٌان أهل الذمة أي: ذلن  لال ابن الجوزي:" 
 .(ٕ)"بالشهادة على ما كانت، وألرب

 .(ٖ)"ألرب أن ال ٌكتموا وال ٌبدلوا لال الجصاص:ٌعنً:" 
ٌمٌموا شهادة المدعً ممام شهادة المدعى  أنٌعنً: ذلن أحرى وأجدر لال السمرلندي:" 

 .(ٗ)"علٌه إذا ظهرت الخٌانة، لكً ال ٌخونا فً الشهادة، وٌؤتٌا بالشهادة على وجهها
ذلن أجدر وأحرى أن ٌؤتً الوصٌان بالشهادة على وجهها وسابر  :أي لال الثعلبً:" 

 .(ٔ)"الناس أمثالهم

                                                           
 .ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕ٘ٓ/ٔٔ(:ص525ٕٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٕ٘ٓ/ٔٔ(:ص51ٕٓٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٖٕٗٔ/ٗ(:ص5ٖٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕٖٔتؤوٌل مشكل المرآن: (٘)
 .ٕٗٓ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .55٘/ٔزاد المسٌر: (ٕ)
 .ٕٙٔ/ٗأحكام المرآن: (ٖ)
 .ٕٙٗ/ٔبحر العلوم: (ٗ)
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الٌمٌن أجدر وأحرى أن ٌؤتً الوصٌان أي: ذلن الذي حكمنا به من رد  لال البؽوي:" 
 .(ٕ)"بالشهادة على وجهها وسابر الناس أمثالهم، أي ألرب إلى اإلتٌان بالشهادة على ما كانت

على جهتها الموٌمة التً لم تبدل وال  :معناه {،على وجههالوله تعالى:} لال ابن عطٌة:" 
 .(ٖ)"حرفت

ٌولؾ الرجبلن بعد صبلتهما فً دٌنهما، فٌحلفان باهلل:"ال نشتري به ثمنًا  لال السدي:" 
للٌبل ولو كان ذا لربى وال نكتم شهادة هللا إنا إذًا لمن اآلثمٌن، أّن صاحبكم لبهذا أوصى، وأّن 
هذه لتركته". فٌمول لهما اإلمام لبل أن ٌحلفا:"إنكما إن كنتما كتمتما أو خنتما، فضحتكما فً 

ذلن أدنى أن ٌؤتوا بالشهادة }ولم أجز لكما شهادة، وعالبتكما". فإن لال لهما ذلن، فإّن  لومكما،
 .(ٗ){"على وجهها

ٌَْمانِِهْم{ ]المابدة : لوله تعالى:  ٌَْماٌن بَْعَد أَ أو خشٌة من  ، أي:"[1ٓٔ}أَْو ٌََخافُوا أَْن تَُردَّ أَ
حلفهم، فٌفتضح الكاذب الذي ردت ٌمٌنه فً أن ترد الٌمٌن الكاذبة من لِبَل أصحاب الحك بعد 

 .(٘)"الدنٌا ولت ظهور خٌانته
 .(ٙ)"وأن ٌخافوا العَِمب لال لتادة:" 
 .(2)"فتبطل أٌمانهم، وتإخذ أٌماُن هإالء لال ابن زٌد:" 
 .(1)"فٌحلّفوا على خٌانتهم وكذبهم، فٌفضحوا، أو ٌؽّرموا لال ابن لتٌبة:" 
إذا حلفا ما ؼٌرا وال كتما ثم عثر على شًء من مال المٌت  :ٌعنً لال الجصاص:" 

 .(5)"عندهما
 .(ٓٔ)"إذا خافوا رد الٌمٌن وإلزامهم الحك" :أي لال الثعلبً: 
فٌحلفوا على  ،أي: ألرب إلى أن ٌخافوا رد الٌمن بعد ٌمٌنهم على المدعً لال البؽوي:" 

 .(ٔٔ)"خٌانتهم وكذبهم فٌفتضحوا وٌؽرموا فبل ٌحلفون كاذبٌن إذا خافوا هذا الحكم
ٌمول: أو ٌخاؾ هإالء األوصٌاء إن عثر علٌهم أنهم استحمُّوا إثًما فً  لال الطبري:أي:" 

كذب، فٌستحمُّوا أٌمانهم باهلل، أن تردَّ أٌمانهم على أولٌاء المٌت، بعد أٌمانهم التً ُعثِر علٌها أنها 
بها ما اّدعوا لِبَلهم من حمولهم، فٌصدلوا حٌنبٍذ فً أٌمانهم وشهادتهم، مخافةَ الفضٌحة على 

 .(ٔ)"أنفسهم، وحذًرا أن ٌستحّك علٌهم ما خانُوا فٌه أولٌاء المٌِّت وورثته
على ٌعنً: وإن ٌخافوا رد الٌمٌن بعد ٌمٌنهم على المدعٌن؛ فبل ٌحلفوا  لال السمعانً:" 

 .(ٕ)"الكذب؛ خوفا من أن ٌرد الٌمٌن علٌهم، وٌكون ٌمٌنهم أولى
ٌعنً: إذا خافا أن ترد الٌمٌن إلى ؼٌرهما، امتنعا عن الكذب. ولد  لال السمرلندي:" 

احتج بعض الناس بهذه اآلٌة بؤن الٌمٌن ترد إلى المدعً، وال حجة له فٌه، ألن رد الٌمٌن حادثة 
هما. ألن دعوى الثانً دعوى الشرى، ودعوى األول دعوى أخرى، وهو ظهور الخٌانة من

 .(ٖ)"الكتمان

                                                                                                                                                                      
 .ٕٕٔ/ٗالكشؾ والبٌان: (ٔ)
 .٘ٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .ٕٙ٘/ٕالمحرر الوجٌز: (ٖ)
 .ٕٙٓ/ٔٔ(:ص51ٕٕٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕ٘ٓ/ٔٔ(:ص51ٕٓٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٕ٘ٓ/ٔٔ(:ص51ٕٔٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٕٖٔتؤوٌل مشكل المرآن: (1)
 .ٕٙٔ/ٗأحكام المرآن: (5)
 .ٕٕٔ/ٗالكشؾ والبٌان: (ٓٔ)
 .٘ٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٔٔ)
 .ٕٗٓ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .22/ٕتفسٌر السمعانً: (ٕ)
 .2ٕٗ/ٔبحر العلوم: (ٖ)
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ذلن أدنى أن ٌؤتوا بالشهادة على وجهها أو "}عن ابن عباس لوله: أخرج ابن ابً حاتم  
ٌعنً: أولٌاء المٌت فٌستحمون ماله بؤٌمانهم ثم ٌوضع مٌراثه  {،ٌخافوا أن ترد أٌمان بعد أٌمانهم

 .(ٔ)"كما أمر هللا وتبطل شهادة الكافرٌن وهً منسوخة
، ٌمول : إن اطُّلع {فإن ُعثر على أنهما استحمّا إثًما }" وأخرج الطبري عن ابن عباس: 

، ٌمول : من األولٌاء ، فحلفا باهلل أّن شهادة {فآخران ٌمومان ممامهما،}على أّن الكافرٌن كذبَا
الكافرٌن باطلة ، وأنا لم نعتد ، فترّد شهادة الكافرٌن ، وتجوز شهادة األولٌاء. ٌمول تعالى ذكره 

 {،ذلن أدنى أن ٌؤتً الكافرون بالشهادة على وجهها ، أو ٌخافوا أن ترّد أٌمان بعد أٌمانهم}: 
 .(ٕ)"، وإنما األلسام إذا كانوا كافرٌن ولٌس على ُشهود المسلمٌن ألْسام

َ{ ]المابدة : لوله تعالى:  ورالبوه أن  -أٌها الناس-وخافوا هللا  ، أي:"[1ٓٔ}َواتَّمُوا َّللاَّ
 .(ٖ)"تحلفوا كذبًا، وأن تمتطعوا بؤٌمانكم ماال حراًما

 .(ٗ)"أن تحلفوا أٌمانا كاذبة أو تخونوا أمانة لال البؽوي وابن الجوزي:" 
 .(٘)وال تخونوا" السمرلندي:أي:" لال 
وخافوا هللا، أٌها الناس، ورالبوه فً أٌمانكم أن تحلفوا بها كاذبةً، وأن  لال الطبري:أي:" 

 .(ٙ)"تُْذهبوا بها مال من ٌَْحرم علٌكم ماله، وأن تخونوا من اتَّمنكم
 .(2)"ثم أمر تعالى بالتموى التً هً االعتصام باهلل لال ابن عطٌة:" 
 .(1)"واسمعوا ما توعظون به ، أي:"[1ٓٔ}َواْسَمعُوا{ ]المابدة : تعالى: لوله 
 .(5)"الموعظة"أي: لال البؽوي: 
 .(ٓٔ)"ما تإمرون به لال السمرلندي:أي:" 
 .(ٔٔ)"سمع إجابة ولبول لال الزمخشري:أي:" 
 .(ٔ)"واسمعوا ما توصون به سمع إجابة :أي لال البٌضاوي:" 
 .(ٕ)"اسمعوا ما ٌمال لكم وما توعظون به، فاعملوا به، وانتهوا إلٌهٌمول:  لال الطبري:" 
 .(ٖ)"السمع لهذه األمور المنجٌةب لال ابن عطٌة:أمر:" 
 .(ٗ)"اسمعوا ما ٌمال لكم، لابلٌن له، متبعٌن أمر هللا فٌه:أي  لال المرطبً:" 
 .(٘){، ٌعنً: المضاة"واتموا هللا واسمعوا"}عن مماتل بن حٌان لوله:  
ُ اَل لوله تعالى:  وهللا ال ٌهدي الموم  ، أي:"[1ٓٔ{ ]المابدة : ٌَْهِدي اْلمَْوَم اْلفَاِسِمٌنَ }َوَّللاَّ

 .(ٙ)"الفاسمٌن الخارجٌن عن طاعته
 .(2)"ٌعنً: الخابنٌن لال السمرلندي:" 

                                                           
 .ٖٕ٘ٔ/ٗ(:ص5ٙ٘ٙتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٕ٘ٓ/ٔٔ(:ص525ٕٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .55٘/ٔ، وزاد المسٌر:٘ٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .2ٕٗ/ٔبحر العلوم: (٘)
 .ٕٙٓ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٙ٘/ٕالمحرر الوجٌز: (2)
 .ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .٘ٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (5)
 .2ٕٗ/ٔبحر العلوم: (ٓٔ)
 .15ٙ/ٔالكشاؾ: (ٔٔ)
 .1ٗٔ/ٕتفسٌر البٌضاي: (ٔ)
 .ٕٙٓ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٙ٘/ٕالمحرر الوجٌز: (ٖ)
 .ٖٓٙ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .ٖٕ٘ٔ/ٗ(:ص5ٙ2ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2ٕٗ/ٔبحر العلوم: (2)
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ٌمول: وهللا ال ٌوفِّك من فََسك عن أمر ربّه، فخالفه وأطاع الشٌطاَن  لال الطبري:" 
 .(ٔ)"ربَّه وعصى

 .(ٕ)"ال ٌهدٌهم إلى حجة أو إلى طرٌك الجنة :أي لال البٌضاوي:" 
، من حٌث هم فاسمون، وإال فهو «الموم الفاسمٌن»أخبر أنه ال ٌهدي  لال ابن عطٌة:" 

والمراد الخصوص فٌمن ال  ،عاما «الفاسمٌن»تعالى ٌهدٌهم إذا تابوا، وٌحتمل أن ٌكون لفظ 
 .(ٖ)"ٌتوب

 .(ٗ)"إذا خرج من الطاعة إلى المعصٌة :فسك ٌفسك وٌفسك المرطبً:"لال  
 .(٘)"، الكاذبٌن، ٌحلفون على الكذب{وهللا ال ٌهدي الموَم الفاسمٌن}لال ابن زٌد:"

ولٌس الذي لال ابن زٌد من ذلن عندي بمدفُوعٍ، إال أن هللا تعالى ذكره  لال الطبري:" 
الفسَّاق، ولم ٌخصص منهم بعًضا دون بعض بخبر وال عمٍل، فذلن َعمَّ الخبر بؤنه ال ٌهدي جمٌع 

ص شٌبًا منها ما ٌجب التسلٌُم له، فٌُسلِّم له «الفسك»على معانً  .(ٙ)"كلها، حتى ٌخّصِ
، وٌمال: هدٌتُهُ الطرٌَك والبٌَت (2)بمعنى االرشاد والداللة  «الهداٌة»فً الصحاح: و

فتُه به  .(1)هداٌة، أي َعرَّ
 : (ٓٔ)، فمن ذلن لول الشاعر(5)لد ٌؤتً فً كبلم العرب: بمعنى التوفٌك :«الهداٌة»و

 ُكونَْن كمن أْوَدى به السَّفَرُ َوال أ     ال تَْحِرَمنًِّ َهَداَن هللا َمْسؤلتًِ     
 : (ٔ)ٌعنى به : وفَّمن هللا لمضاء حاجتً. ومنه لول اآلخر 

 فإّن لكّلِ َمماٍم َممَاال            وال تُْعِجلَنًِّ هَداَن الملٌُن     
 فً أمري. فمعلوم أنه إنما أراد : وفمن هللا إلصابة الحك

ُ ال ٌَْهِدي اْلمَْوَم الظَّاِلِمٌَن{، أي:" ال ٌُوفِّمهم ، وال ٌشَرُح ومنه لول هللا جل ثناإه: }َوَّللاَّ
 .(ٕ)للحك واإلٌمان صدوَرهم"

 :(ٖ) «الهداٌة»وذكر السمٌن الحلبً وجوها فً معنى  
 أحدها: اإلرشاد.
 والثانً: الداللة.

 :(ٗ)والثالث: التمدم، ومنه هوادي الخٌل لتمدمها لال امرإ المٌس

                                                           
 .ٕٙٓ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٗٔ/ٕتفسٌر البٌضاي: (ٕ)
 .ٕٙ٘/ٕالمحرر الوجٌز: (ٖ)
 .ٖٓٙ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .ٕٙٓ/ٔٔ(:ص51ٖٕٔأخرجه الطبري) (٘)
 .2ٕٓ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٙ)

حاح(2) ادة: الص دى: م  .3352 ص ،6 ج ،: الهُ

باح(1) نير المص ادة الم َ) م  .433/ 1( هَدَى) و( شَاء

 .2ٙٔ/ٔ( انظر: تفسٌر الطبري: 5)
، من ابٌات لودلة ٓٙٔ/ٔ، وفً أمالً المرتضى:2ٙٔ/ٔمن شواهد الطبري: ( لم أتعرؾ على لابله، والبٌت ٓٔ)

 األسدي ٌمولها لمعن بن زابدة.
، ولال : " أول من لال ذلن طرفة بن العبد ، فً شعر ٌعتذر فٌه  ٖٕ٘(نسبه المفضل بن سلمة فً الفاخر : ٔ)

 . ٕ٘ٔ/  ٕإلى عمرو بن هند " ، ولٌس فً دٌوانه ، وانظر أمثال المٌدانً 
 .2ٙٔ/ٔ( تفسٌر الطبري:ٕ)
 .ٖٙ/ٔ(انظر: الدر المصون: ٖ)
، إذ الرواٌة فٌه )فالحمنا(. وجواحرها،أي: ٖٔ، وانظر: شرح المعلمات السبع للزوزنً: ٕٕ(  دٌوانه: ٗ)

 متخلفاتها. لم تزٌل: لم تتفرق.
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 جواحرها فً صرة لم تزٌل           فؤلحمه بالهادٌات ودونه     
 فموله :الهادٌات، أي:  أوابل بمر الوحش.

ا ثَُموُد  ٌْنَاُهْم { ]فصلت: والرابع: التبٌٌن نحو: }َوأَمَّ  نا لهم.[ . أي بٌّ 2ٔفََهَد
ٍء َخْلمَهُ ثُمَّ َهَدى{ ]طه:  ًْ  [ أي ألهمه لمصالحه.ٓ٘والخامس: اإللهام، نحو: } أَْعَطى ُكلَّ َش

 [، أي: داع.2والسادس: الدعاء كموله تعالى: } َوِلُكّلِ لَْوٍم َهاٍد { ]الرعد: 
[ ، والمعنى: مل بملوبنا إلٌن، لال ٙ٘إلٌن{ ]األعراؾ: والسابع: ولٌل هو المٌل، ومنه }إنا هدنآ 

 .(ٔ)السمٌن الحلبً:"وهذا ؼلط، فإن تٌن مادة أخرى من هاد ٌهود"
 لال الحسن بن الفضل: ")الهدى( فً المرآن على وجهٌن:و 

، [ٕ٘الوجه األول: هدى دعاء وبٌان كموله: }َوإِنََّن لَتَْهِدي إِلى ِصراٍط ُمْستَِمٌٍم {]الشورى:
ٌْناُهْم{]فّصلت:2ولوله:}َوِلُكّلِ لَْوٍم هاٍد{]الرعد: ا ثَُموُد فََهَد  [.2ٔ[، و}َوأَمَّ

[، 5ٖالوجه الثانً: هدى توفٌك وتسدٌد كموله: }ٌُِضلُّ َمْن ٌَشاُء َوٌَْهِدي َمْن ٌَشاُء{]النحل:
 .(ٕ)["ٙ٘ولوله:}إِنََّن ال تَْهِدي َمْن أَْحبَْبَت{]المصص:

 الفوابد:
َّبع؛  أنه كلما -ٔ كان الشًء ألرب إلى استنتاج الصواب والحك بالشهادة فهو أَْولى أن ٌُت

}َذِلَن أَْدنَى أَْن ٌَؤْتُوا بِالشََّهاَدةِ َعلَى َوْجِهَها{؛ ألن اإلنسان إذا فِهم أن من ورابه  :لموله
ى الصدق فٌما  شهد أُناًسا سٌمومون برد شهادته واإللسام على بُطبلنها فبل بد أن ٌتحرَّ

 .به
 :ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: وجوب تموى هللا والسمع والطاعة له؛ لموله تعالى  -ٕ

َ َواْسَمعُوا{، ومعنى }اْسَمعُوا{ هنا: استجٌبوا، كما سبك أًٌضا فً الشرح  .}َواتَّمُوا َّللاَّ
ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: أن هللا سبحانه أخبر بؤنه ال ٌهدي الموم الفاسمٌن؛ أي:  -ٖ

  .خارجٌن عن طاعته، وخبر هللاِ ِصدقٌ ال
ومن فوابد اآلٌة: أن إضبلل من ضل لٌس لمجرد المشٌبة؛ بل لوجود العلة التً كانت  -ٗ

ُ اَل  سبباً فً إضبلل هللا العبد؛ لموله تعالى:  .{ٌَْهِدي اْلمَْوَم اْلفَاِسِمٌنَ }َوَّللاَّ
له. ال عبللة إلرادة هللا تعالى ومنها: الرد على المدرٌة الذٌن لالوا: إن العبد مستمل بعم -٘

ُ اَل  :به؛ لموله تعالى  .{ٌَْهِدي اْلمَْوَم اْلفَاِسِمٌنَ }َوَّللاَّ
 .وتجدر اإلشارة بؤن الفاسك ٌشمل الكافر والعاصً، ولكن فْسك الكافر أشد وأفحش -ٙ

 نوعان:والفسك 
 وفسك ال ٌخرج عن اإلسبلم -فسك ٌخرج عن اإلسبلم، والثانً:  -: أحدهما

: " كل شًء نسبه هللا إلى ؼٌر أهل اإلسبلم من اسم -رضً هللا عنهما  -لال ابن عباس 
مثل خاسر، ومسرؾ، وظالم، وفاسك، فإنما ٌعنً به الكفر، وما نسبه إلى أهل اإلسبلم فإنما 

 .(ٔ)ٌعنً به الذّنب " 
ولد روي عن ابن عباس وطاووس وعطاء وؼٌر واحد من أهل العلم، لالوا: "كفر دون 

 .(ٕ)كفر، وفسوق دون فسوق " 
لال دمحم بن نصر المروزي رحمه هللا: " والفسك فسمان: فسك ٌنمل عن الملة، وفسك ال 

 .(ٖ)ٌنمل عن الملة، فٌسمى الكافر فاسمًا، والفاسك من المسلمٌن فاسمًا"
                                                           

 .ٖٙ/ٔ( الدر المصون: ٔ)
 .5ٔٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٕ)
ظر(ٔ) ير: ان ر ابن تفس درر ،(241/ 1) جري ثور وال وطي المن لسي  .(501/ 1) ل

رجه(ٕ) ترمذي أخ نن، في ال تاب الس مان ك اإلي . 

يم(ٖ) صالة قدر تعظ  .(625/ 2) ال
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ً متعّددة كما أخبر وها هنا أم ر مهّم ال بد من التنوٌه به، وهو أن اإلٌمان لما كان شعبا
، فإن ما ٌمابله وٌضاده كذلن، فالكفر (ٔ)الّصادق المصدوق ملسو هيلع هللا ىلص فً حدٌث شعب اإلٌمان 

ما ٌُخرج من الملّة، ومنه كفر دون كفر، وكذا النفاق، والشرن،  شعب ومراتب، فمنه
لم، وهذا أصل عظٌم تمٌّز به أهل السنة عن المبتدعة من الوعٌدٌة والفسك، والظ

 .(ٕ)والمرجبة
 المرآن

ُم اْلؽٌُُوِب ) ُسَل فٌََمُوُل َماَذا أُِجْبتُْم لَالُوا ََّل ِعْلَم لَنَا إِنهَن أَْنَت َعَله ُ الرُّ ({ 9ٓٔ}ٌَْوَم ٌَْجَمُع َّللاه
 [5ٓٔ ]المائدة :
 التفسٌر:

ٌوم المٌامة ٌوم ٌجمع هللا الرسل علٌهم السبلم، فٌسؤلهم عن جواب أممهم  -أٌها الناس-واذكروا 
ٌنما دعوهم إلى التوحٌد فٌجٌبون: ال علم لنا، فنحن ال نعلم ما فً صدور الناس، وال ما لهم ح

 أحدثوا بعدنا. إنن أنت علٌم بكل شًء مما خفً أو ظهر.
ُسَل{ ]المابدة : لوله تعالى:  ُ الرُّ ٌوم  -أٌها الناس-واذكروا  ، أي:"[5ٓٔ}ٌَْوَم ٌَْجَمُع َّللاَّ

 .(ٖ)"علٌهم السبلمالمٌامة ٌوم ٌجمع هللا الرسل 
 .(ٗ)"أَْي: اذكروا ذلن الٌوم لال الواحدي:" 
 .(٘)"اذكر ٌوم ٌجمع هللا الرسل لال ابن عاشور:أي:" 
بل ، تخصٌص الرسل بالذكر لٌس الختصاص الجمع بهم دون األمم لال الماسمً:" 

ظهور  بناء على ،إلبانة شرفهم وأصالتهم واإلٌذان بعدم الحاجة إلى التصرٌح بجمع ؼٌرهم
 .(ٔ)"كونهم أتباعا لهم

 ومعنى المسؤلة من هللا تعالى للرسل تكون على جهة التوبٌخ للذٌن لال الزجاج:" 
ِ ذَْنٍب لُتِلَْت{ ]التكوٌر :  (1)أرسلوا إلٌهم، كما لال عز وجل: }َوإَِذا اْلَمْوُءوَدةُ ُسبِلَتْ  -1بِؤَّي

أي،  {واتموا هللا واسمعوا}:حمول على لولهفم {ٌوم}أما نصب ...فإنما تسؤل لٌوبخ لاتلوها ...[5
ٌْبًا{ ]البمرة :  واتموا ٌوم ٌجمع هللا الرسل، كما لال: }َواتَّمُوا ٌَْوًما اَل تَْجِزي نَْفٌس َعْن نَْفٍس َش

ٗ1]"(ٕ). 
إن ربً ؼضب الٌوم ؼضبا لم ٌؽضب لبله مثله، "فً حدٌث الشفاعة:  حوفً الصحٌ

 .(ٖ)"ولن ٌؽضب بعده مثله
أن رجبل لال: ٌا رسول هللا كم كان الرسل. لال: ثبلثمابة  :"أسامة الباهلً ًأبعن 
 .(ٗ)"وخمسة عشر

                                                           
ه وهو(ٔ) ه هللا صلى قول لم علي مان»: وس ضع اإلي ون ب ة وست ب الها شع ول أع  إله ال ق

اها هللا إال اطة وأدن ريق عن األذى إم ط رجه «.. ال اري، أخ بخ تاب ال مان ك (. 9) ح اإلي

، لم تاب ومس مان ك  .(53) ح اإلي

ظر(ٕ) تاب: ان صالة ك ن ال قيم الب  .(85 - 35) ص ال

 .ٕٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٔٗالوجٌز: (ٗ)
 .2/51التحرٌر والتنوٌر: (٘)
 .15ٕ/ٗمحاسن التؤوٌل: (ٔ)
 .1ٕٔ/ٕمعانً المرآن: (ٕ)
 عن 25٘ٔ حدٌث لومه، إلى نوحا أرسلنا ولمد: وجل عز هللا لول باب -ٖ األنبٌاء،: فً البخاري أخرجه(ٖ)

 .1ٕٖ و 2ٕٖ حدٌث اإلٌمان،: فً مسلم وأخرجه، هرٌرة أبً
 .ٖٕ٘ٔ/ٗ(:ص5ٙ5ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
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ما الذي أجابتكم به  :فٌسؤلهم ، أي:"[5ٓٔ}فٌََمُوُل َماَذا أُِجْبتُْم{ ]المابدة : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"أممكم؟

توحٌدي، دعوتموهم إلى  ٌعنً به: ما الذي أجابتكم به أممكم، حٌن لال الطبري:" 
 .(ٕ)"واإللرار بً، والعمل بطاعتً، واالنتهاء عن معصٌتً؟

ما الذي أجابكم من أرسلتم إلٌهم؟ ففٌه إشعار بخروجهم عن عهدة  لال الماسمً:أي:" 
إذا لم ٌمل: هل بلؽتم رساالتً؟ وفً توجٌه السإال إلٌهم. والعدول عن إسناد الجواب ، الرسالة

 .(ٖ)"من اإلنباء عن شدة الؽضب اإللهً ما ال ٌخؾ -اإلى لومهم بؤن ٌمال: ماذا أجابو
والمراد من السإال توبٌخ أممهم، وإلامة الحجة على الكافرٌن  لال دمحم رشٌد رضا:" 

منهم، والمعنى أي إجابة أجبتم، أإجابة إٌمان وإلرار أم إجابة كفر واستكبار؟ فهو سإال عن نوع 
 .(ٗ)"اإلجابة ال عن الجواب ماذا كان

؟، ولٌل: إجابة لبول أو إجابة رد :أي إجابة أجبتم من جهة أممكم :أي أبو السعود:"لال  
بؤي جواب أجبتم وعلى التمدٌرٌن ففً توجٌه السإال عما صدر عنهم وهم شهود إلى الرسل 
علٌهم السبلم كسإال الموءودة بمحضر من الوابد والعدول عن إسناد الجواب إلٌهم بؤن ٌمال ماذا 

 .(٘)"نباء عن كمال تحمٌر شؤنهم وشدة الؽٌظ والسخط علٌهم ما ال ٌخفًأجابوا من األ
 .(ٙ)"ال علم لنا إِلى جنب علمن ، أي:"[5ٓٔ}لَالُوا اَل ِعْلَم لَنَا{ ]المابدة : لوله تعالى: 
 .(2)"ال علم لنا :أي فٌمولون لال الثعلبً:" 
على التمرر والتحمك كما فً للداللة فً لوله:}لالوا{، وصٌؽة الماضً  لال أبو السعود:" 

وإنما ٌمولون ذلن  ،ونظابرهما، [ٗٗ}َونَاَدى أَْصَحاُب اْلَجنَِّة أَْصَحاَب{ ]األعراؾ :  :لوله تعالى 
تفوٌضا لؤلمر إلى علمه تعالى وإحاطته بما اعتراهم من جهتهم من مماساة األهوال ومعاناة 

 .(1)"اعتهالهموم واألوجال وعرضا لعجزهم عن بٌانه لكثرته وفظ
 ، ستة تاوٌبلت:[5ٓٔ}لَالُوا اَل ِعْلَم لَنَا{ ]المابدة : لوله تعالى:وفً 

ً ِلَما علموه ولكن ذهلوا عن الجواب من هول ذلن الٌوم ثم أجابوا  ،أحدها : لم ٌكن ذلن إنكارا
وروي عن ، (ٗ)وإسحاق بن خلؾ، (ٖ)والسدي، (ٕ)ومجاهد، (ٔ)بعدما ثابت عمولهم ، لاله الحسن

 .(ٙ)، واختاره الواحدي(٘)عباس نحوه ابن
 فإن لال لابل: كٌؾ ٌمولون: ال علم لنا، ولد علموا ما أجابوا؟  لال السمعانً:" 

لٌل: إن جهنم تزفر زفرة تذهل بها عمولهم؛ فٌمولون من شدة الفزع: ال علم لنا؛ ثم ٌرد 
 .(2)"علٌهم عمولهم، فٌخبرون بالجواب -تعالى  -هللا 

                                                           

 .ٖٗٗصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٕٓٔ-5ٕٓ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .15ٕ/ٗمحاسن التؤوٌل: (ٖ)
 .ٕٕٓ/2تفسٌر المنار: (ٗ)
 .5ٖ/ٖتفسٌر أبً السعود: (٘)
 .ٖٗٗصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٕٕٔ/ٗالكشؾ والبٌان: (2)
 .5ٖ/ٖتفسٌر أبً السعود: (1)
 .ٕٓٔ/ٔٔ(:ص512ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٕٓٔ/ٔٔ(:ص511ٕٔظر: تفسٌر الطبري)ان (ٕ)
 .ٕٓٔ/ٔٔ(:ص51ٕٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٖٕٙٔ/ٗ(:ص52ٗٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗ)
 فٌمول ماذا أجبتم لالوا: ٌوم ٌجمع هللا الرسل} ، وفٌه:"ٖٕ٘ٔ/ٗ(:ص52ٓٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (٘)

فلنسبلن الذٌن أرسل إلٌهم } :ٌكونون هم الذٌن ٌسؤلون. ٌمول هللالال: ثم ٌرد هللا علٌهم عمولهم ف {،ال علم لنا
 .{"ولنسبلن المرسلٌن

 .ٖٔٗانظر: الوجٌز: (ٙ)
 .22/ٕتفسٌر السمعانً: (2)
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أنت عبلم  إنن} :ال بعضهم: لو كانت عزبت أفهامهم لم ٌمولوال لال الزجاج:"
 .(ٔ){"الؽٌوب

 .(ٕ)-فً لوله اآلخر–والثانً : ال علم لنا إال ما علمتنا ، لاله مجاهد 
 .(ٖ)، لاله ابن عباسعلٌم أنت أعلَُم به منَّاوالثالث : ال علم لنا إال 

ذكره المارودي و الذي ٌمع علٌه الجزاء ، والرابع : ال علم لنا بما أجاب به أممنا ، ألن ذلن ه
 ً  .(٘)، وذكر الزجاج عن بعضهم نحوه(ٗ)عن الحسن أٌضا

لَالُواْ الَ ِعْلَم لَنَا إِنََّن أَْنَت َعبلَُّم ، }ماذا عملوا بعدكم :أي {،َماَذا أُِجْبتُمْ :}والخامس : أن معنى لوله 
 .(ٙ)لاله ابن جرٌج {،اْلؽٌُُْوبِ 

ل: معناه: ال علم بعالبة أمرهم، وبما أحدثوا من بعد، وأن أمرهم ولٌ لال السمعانً:"
 على ماذا ختم، وعلى هذا دل شٌبان: 

  .أحدهما: من اآلٌة لوله }إنن أنت عبلم الؽٌوب{
 -ٌسلن بطابفة من أصحابً ذات الشمال »والثانً: ما روى صحٌحا عن رسول هللا أنه لال: 

: إنن ال -تبارن وتعالى  -حابً أصحابً، فٌمول هللا فؤلول: ٌا رب، أص -ٌعنً ٌوم المٌامة 
تدري ما أحدثوا بعدن، إنهم لم ٌزالوا مرتدٌن على أعمابهم منذ فارلتهم. فؤلول ما لال العبد 

ٌِْهْم َوأَ }الصالح: لٌَِب َعلَ ٌْتَنًِ ُكْنَت أَْنَت الرَّ ا تََوفَّ ٌِْهْم َشِهًٌدا َما ُدْمُت فٌِِهْم فَلَمَّ ْنَت َعلَى ُكّلِ َوُكْنُت َعلَ
ٍء َشِهٌدٌ  ًْ  .(ٔ)"(1)«(2){َش

ألن األنبٌاء لم ٌكن عندها من العلم بما ٌَحُدث  ،تؤوٌل ال معنَى له لال الطبري:هذا" 
ا عملت األمم بعدها واألمر كذلن، فإنما ٌمال لها:  بعدها إال ما أعلمها هللا من ذلن، وإذا سبلت َعمَّ

فنان أنه كابن منهم بعدن ؟ وظاهُر َخبر هللا تعالى ذكره عن مسؤلته إٌّاهم، ٌدّل على ؼٌر ماذا َعرَّ
 .(ٕ)"ذلن

ال علم لنا بما كان فً للوبهم من اإلٌمان بن وؼٌره، إنما علمنا بما أظهروه من  :ٌعنً والسادس:
فمٌل له: ٌطالبهم بحمٌمة ما فً للوب األمة؟ فمال: ال،  {،إنن أنت عبلم الؽٌوب}اإللرار باللسان 

ولع السإال بنفسه إٌاهم عن حمٌمة الظاهر الذي ال ٌظهر إال بحمٌمة الباطن، فؤجابوا  وإنما
 .(ٖ)لاله التستري باإلشارة إلى رد العلم إلٌه.

ال علم لنا، إال علم أنت أعلم به منّا،  هو لول ابن عباس، أي:" -وهللا أعلم-والصواب 
، أي: إنن ال ٌخفى {نَّن أنَت عبلم الؽٌوبال علم لنا إ}ألنه تعالى ذكره أخبر عنهم أنهم لالوا:

ِ العلوم وجلٌِّها. فإنما نَفى الموُم أن ٌكون لهم بما  ًّ علٌن ما عندنا من علم ذلن وال ؼٌره من خف

                                                           

 .1ٕٔ/ٕمعانً المرآن: (ٔ)
 .ٕٔٔ/ٔٔ(:ص515ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٕٔٔ/ٔٔ(:ص55ٕٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٖٕٙٔ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .1ٕٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (٘)
 .ٕٔٔ/ٔٔ(:ص55ٕٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 [.2ٔٔ]المابدة: (2)
 2٘ٔ/ٔٔ شٌبة أبً ابن وأخرجه، الشٌخٌن شرط على صحٌح سناده، وإٓٔ-5/ٗ(:ص5ٕٙٓأخرجه أحمد) (1)
 شٌبة أبً ابن اٌةورو اإلسناد، بهذا وكٌع، طرٌك من 2ٔٔ/ٗ والنسابً ،( 1٘( )1ٕٙٓ) ومسلم ،2ٕٗ/ٖٔو

 .مختصرة
 .به جعفر، بن دمحم طرٌك من( 2ٖٗ2) حبان وابن ،( 1٘( )1ٕٙٓ) ومسلم ،( ٕٕٙ٘) البخاري وأخرجه
 ،( 1٘( )1ٕٙٓ) ومسلم ،( 2ٗٓٗ) و( ٕ٘ٙٗ) والبخاري ،( 1ٕٕٓ) والدارمً ،( 1ٖٕٙ) الطٌالسً وأخرجه
 برلم مختصرا تمدم ولد. به شعبة، عن طرق من 5ٖ٘ ص" والصفات األسماء" فً والبٌهمً ،2ٔٔ/ٗ والنسابً

 .( 2ٕٖٕ) و( 1ٕٕٕ) و( 1ٕٕٔ) برلم وسٌؤتً ،( 5ٖٔٔ)
 .21-22/ٕتفسٌر السمعانً: (ٔ)
 .ٕٕٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٓٙتفسٌر التستري: (ٖ)
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ُسبلوا عنه من ذلن علم ال ٌعلمه هو تعالى ذكره ال أنَّهم نَفَوا أن ٌكونوا علموا ما شاهُدوا. كٌؾ 
 عالى ذكره ٌخبر عنهم أنَّهم ٌُْخبرون بما أجابتهم به األمم،ٌجوز أن ٌكون ذلن كذلن، وهو ت

وكذلن جعلناكم أمة وسطا }وأنهم ٌْستشهدون على تبلٌؽهم الرسالة شهداء، فمال تعالى ذكره: 
 .(ٔ)"[ٖٗٔ]سورة البمرة: {لتكونوا شهداء على الناس وٌكون الرسول علٌكم شهٌدا

 :(ٕ)فعلٌه جوابان فإن لٌل : فلم سؤلهم عما هو أعلم به منهم ؟
 أحدهما : أنه إنما سؤلهم لٌعلمهم ما لم ٌعلموا من كفر أممهم ونفالهم وكذبهم علٌهم من بعدهم .

 والثانً : أنه أراد أن ٌفضحهم بذلن على األشهاد لٌكون ذلن نوعاً من العموبة لهم .
بلم لد بالنصب على النداء أو االختصاص بالمدح على أن الك ،«عبلم الؽٌوب» :ولرىء

 .(ٖ)إنن أنت المنعوت بنعوت كمالن المعروؾ بذلن :أي {،أنت} :تم عند لوله تعالى
ُم اْلؽٌُُوِب{ ]المابدة : لوله تعالى:  إنن أنت علٌم بكل شًء مما  ، أي:"[5ٓٔ}إِنََّن أَْنَت َعبلَّ

 .(ٗ)"خفً أو ظهر
وما لم نعلمه مما فتعلم ما أجابوا وأظهروا لنا  :أي ،تعلٌل لذلن لال أبو السعود:" 

 أضمروه فً للوبهم وفٌه إظهار للشكاة ورد لؤلمر إلى علمه تعالى بما لموا من لبلهم من
الخطوب وكابدوا من الكروب والتجاء إلى ربهم فً االنتمام منهم ولٌل المعنى ال علم لنا بما 

ى علٌهم أمرهم أحدثوا بعدنا وإنما الحكم للخاتمة ورد ذلن بؤنهم ٌعرفونهم بسٌماهم فكٌؾ ٌخف
 .(٘)"وأنت خبٌر بؤن مرادهم حٌنبذ أن بعضهم كانوا فً زمانهم على الحك ثم صاروا كفرة

ٌعنً أنه لٌس بنفً لعلمهم بإطبلق وإنما هو نفً لعلم اإلحاطة  لال دمحم رشٌد رضا:" 
 الذي هو خاص بالخبلق العلٌم؛ إذ الرسل كانوا ٌعلمون ظاهر ما أجٌبوا به من مخاطبٌهم وال
ٌعلمون بواطنهم، وال حال من لم ٌروه من أممهم، إال ما ٌوحٌه تعالى إلٌهم من ذلن، وهو للٌل 
من كثٌر؛ ولذلن فمرنوا نفً العلم عنهم بإثبات المبالؽة فً علم الؽٌب له تعالى، فإن صٌؽة " 

كاملة. عبلم " معناها كثٌر العلم، أي بكثرة المعلومات، وإال فعلمه واحد محٌط بكل شًء إحاطة 
لال تعالى لنوح علٌه السبلم  ،التؤنٌث «تاء»، ولعله لما فٌه من «العبلمة»ـب وال ٌوصؾ تعالى

ٌَْس لََن بِِه ِعْلٌم{ ]هود :  ولال  ، [ٙٗلما سؤل ربه أن ٌنجً ولده من الطوفان: }فبََل تَْسؤَْلِن َما لَ
ْن َحْولَُكْم ِمَن ا أْلَْعَراِب ُمنَافِمُوَن َوِمْن أَْهِل اْلَمِدٌنَِة َمَرُدوا لخاتم رسله علٌه الصبلة والسبلم: }َوِممَّ

 .(ٔ)" [َٔٓٔعلَى النِّفَاِق اَل تَْعلَُمُهم{ ]التوبة : 
 الفوابد:
 شدة هول ٌوم المٌامة وصعوبة المولؾ حتى إن الرسل لٌذهلون. -ٔ
عظٌم : تمام لدرة هللا تبارن وتعالى، وذلن بجمعه الرسل فً ذلن المولؾ الومن الفوابد -ٕ

الذي ٌختلط فٌه اآلدمٌون والوحوش والسباع واإلبل وؼٌرها، فٌجمع هللا الرسول سبحانه 
 .وتعالى بمدرته وإذنه

ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: فضٌلة الرسل علٌهم الصبلة والسبلم، حٌث إن هللا سبحانه  -ٖ
شهد العظٌم: ماذا وتعالى ٌعتنً بهم هذا االعتناء؛ حتى إنه ٌسؤلهم ٌوم المٌامة فً هذا الم

 .أُجٌبوا؟ تكرًٌما لهم وإظهاًرا إلببلؼهم الرسالة
ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: تؤدُّب الرسل علٌهم الصبلة والسبلم مع هللا عز وجل،   -ٗ

 .هذا وجه {اَل ِعْلَم لَنَا} :حٌث لالوا
  .لوجه الثانً: أنهم عرفوا لدر أنفسهم؛ وأنهم ال ٌعلمون الؽٌبا

                                                           

 .ٕٕٔ-ٕٔٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .21/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .5ٗ/ٖانظر: تفسٌر أبً السعود: (ٖ)
 .ٕٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5ٗ/ٖتفسٌر أبً السعود: (٘)
 .ٖٕٓ/2تفسٌر المنار: (ٔ)
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ث: أنهم علموا أن األمم بعدهم ال ٌعلمون عنها شٌبًا حسب االحتماالت التً الوجه الثال
 {.اَل ِعْلَم لَنَا} :ذكرناها فً وجه لوله

ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: إثبات علم الؽٌب هلل عز وجل؛ لمول الرسل علٌهم الصبلة  -٘
ُم اْلؽٌُُو}والسبلم، وهذا المول إجماع منهم  والكهنة ، ال ؼٌرن :ٌعنً {بِ إِنََّن أَْنَت َعبلَّ

ٌخبرون عن مؽٌبات المستمبل، لكنهم لهم أناس من الجن ٌستمعون الوحً، وٌسترلونه، 
وٌلمونه إلى الكاهن، وٌضٌؾ الكاهن إلٌه كذبات كثٌرة، وٌصدق بكلمة واحدة، وهذا ال 

ترلون ٌنافً المول بؤن هللا عبلم الؽٌوب وحده؛ ألن هللا تعالى لال فً هإالء الذٌن ٌس
إاِلَّ َمِن } :[ فاستثنى هللا عز وجل، لال1ٔالحجر {]إِالَّ َمِن اْستََرَق السَّْمعَ } :السمع لال

  .{اْستََرَق السَّْمَع فَؤَتْبَعَهُ ِشَهاٌب ُمبٌِنٌ 
 

 المرآن
ٌَْن َوَعلَى َواِلَدتَِن إِذْ  ُ ٌَا ِعٌَسى اْبَن َمْرٌََم اْذُكْر نِْعَمتًِ َعلَ أٌَهْدتَُن بُِروحِ اْلمُُدِس تَُكلُِّم  }إِْذ لَاَل َّللاه

ْنِجٌَل َوإِْذ تَْخلُُك مِ  ٌِن النهاَس فًِ اْلَمْهِد َوَكْهَلا َوإِْذ َعلهْمتَُن اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوالتهْوَراةَ َواْْلِ َن الّطِ
ا بِِإْذنًِ  ٌْرا ٌِْر بِِإْذنًِ فَتَْنفُُخ فٌَِها فَتَُكوُن َط ٌْئَِة الطه َوتُْبِرُئ اأْلَْكَمهَ َواأْلَْبَرَص بِِإْذنًِ َوإِْذ تُْخِرُج َكَه

ُهْم إِْن َهذَا إَِّله اْلَمْوتَى بِِإْذنًِ َوإِْذ َكفَْفُت بَنًِ إِْسَرائٌَِل َعْنَن إِْذ ِجئْتَُهْم بِاْلبٌَِّنَاِت فَمَاَل الهِذٌَن َكفَُروا ِمنْ 
 [ٓٔٔ({ ]المائدة : ِٓٔٔسْحٌر ُمبٌٌِن )

 ر:التفسٌ
إذ لال هللا ٌوم المٌامة: ٌا عٌسى بن مرٌم اذكر نعمتً علٌن إذ خلمتن من ؼٌر أب، وعلى والدتن 
اه  حٌث اصطفٌتها على نساء العالمٌن، وبرأتها مما نُِسب إلٌها، ومن هذه النعم على عٌسى أنه لوَّ

بما أوحاه هللا  وأعانه بجبرٌل علٌه السبلم، ٌكلم الناس وهو رضٌع، وٌدعوهم إلى هللا وهو كبٌر
إلٌه من التوحٌد، ومنها أن هللا تعالى علَّمه الكتابة والخط بدون معلم، ووهبه لوة الفهم واإلدران، 
وَعلَّمه التوراة التً أنزلها على موسى علٌه السبلم، واإلنجٌل الذي أنزل علٌه هداٌة للناس، ومن 

ر من الطٌن كهٌبة الطٌر فٌنفخ فً تل ن الهٌبة، فتكون طًٌرا بإذن هللا، ومنها هذه النعم أنه ٌصّوِ
أنه ٌشفً الذي ُوِلد أعمى فٌبصر، وٌشفً األبرص، فٌعود جلده سلًٌما بإذن هللا، ومنها أنه ٌدعو 
ًَ الموتى فٌمومون من لبورهم أحٌاء، وذلن كله بإرادة هللا تعالى وإذنه، وهً  هللا أن ٌحٌ

ره هللا جل وعبل نعمته علٌه إذ منع بنً  معجزات باهرة تإٌد نبوة عٌسى علٌه السبلم، ثم ٌذّكِ
وا بمتله، ولد جاءهم بالمعجزات الواضحة الدالة على نبوته، فمال الذٌن كفروا  إسرابٌل حٌن همُّ

 منهم: إنَّ ما جاء به عٌسى من البٌنات سحر ظاهر.
ُ ٌَا ِعٌَسى اْبَن َمْرٌَمَ لوله تعالى:  ٌَْن َوَعلَى َواِلَدتَِن{ ]المابدة : اْذُكْر نِْعَمتًِ  }إِْذ لَاَل َّللاَّ َعلَ

إذ لال هللا ٌوم المٌامة: ٌا عٌسى بن مرٌم اذكر نعمتً علٌن إذ خلمتن من ؼٌر أب،  ، أي:"[ٓٔٔ
 .(ٔ)"وعلى والدتن حٌث اصطفٌتها على نساء العالمٌن، وبرأتها مما نُِسب إلٌها

 .(ٕ)"أمره بشكر النعمة لال السمعانً:" 
أي : فً خلمً إٌان من أم ببل ذكر ، وجعلً إٌان آٌة وداللة لاطعة على  لال ابن كثٌر:" 

{ حٌث َجعلتَُن لها برهانًا على براءتها مما نسبه لى األشٌاء } َوَعلى َواِلَدتِنَ كمال لدرتً ع
 .(ٖ)"الظالمون الجاهلون إلٌها من الفاحشة

وإن كان لهما ذاكراً ،  وإنما ذكَّر هللا عٌسى علٌه السبلم نعمته علٌه على والدته
 :(ٗ)ألمرٌن

 مة وَمٌَّزه به من علو المنزلة .أحدهما : لٌتلو على األمم ما خصه به من الكرا
 والثانً : لٌإكد به حجته وٌرد به جاحده .

                                                           

 .ٕٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .21/ٕتفسٌر السمعانً: (ٕ)
 .ٖٕٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 ٕٖٙ/ٙ، وتفسٌر المرطبً:25/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
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كان ٌلبس  {،اذكر نعمتً علٌن:}لما لال هللا تعالى لعٌسى  ولٌل: "زمخشري:للال ا 
الشعر وٌؤكل الشجر وال ٌدخر شٌبا لؽد ٌمول: مع كل ٌوم رزله، لم ٌكن له بٌت فٌخرب، وال 

 .(ٔ)"ولد فٌموت، أٌنما أمسى بات
أي حٌن لّوٌتن بالروح  ، أي:"[ٓٔٔ}إِْذ أٌََّْدتَُن بُِروحِ اْلمُُدِس{ ]المابدة : لوله تعالى: 

 .(ٕ)"علٌه السبلم« برٌلج»الطاهرة الممدسة 
 .(ٖ)"لوٌتن، مؤخوذ من األٌد وهو الموة :ٌعنً {،إذ أٌدتن} لال المرطبً:" 
فمكث فً رسالته ثبلثٌن شهرا ثم رفعه  -علٌه السبلم-، بجبرٌل لوٌتنلال البؽوي:ٌعنً:  

 .(ٗ)"هللا إلٌه
نبًٌا داعًٌا إلى هللا  وهو جبرٌل ، علٌه السبلم ، وجعلتن": ُروحِ اْلمُُدِس{ }لال ابن كثٌر: 

فً صؽرن وكبرن ، فؤنطمتن فً المهد صؽًٌرا ، فشهدت ببراءة أمن من كل عٌب ، واعترفت 
 .(٘)"إلى عبادتً وأخبرت عن رسالتً إٌان ودعوتنلً بالعبودٌة ، 

ٌعنً لوٌتن ، مؤخوذ من األٌد وهو الموة ، وروح المدس جبرٌل ،  لال الماوردي:" 
 وتؤٌٌده له من وجهٌن :، ى تمدست أسماإهوالمدس هو هللا تعال

 أحدهما : تموٌته على أمر دٌنه .
 .(ٙ)"ى دفع ظلم الٌهود والكافرٌن لهوالثانً : معونته عل

 :(2)لال امرإ المٌس ،: الموة، ٌمال: أٌَََّده وآٌده: إذا لواه«اآلد»و «األٌد»و
َّْت أََعالٌه وآَدْت أُصولُه        ال بمُْنٌَاٍن من البُْسِر أحمراوم                فَؤَث

 (ٔ)العجاج ، لالٌمال منه : أٌدن هللا، أي لوان ، (1)أي: لوٌت وإٌاد كل شًء: ما ٌَْمَوى به 
 :  (ٔ)العجاج

 لم ٌن ٌنآد فؤمسى انآدا                من أن تبدلت بآدي آدا
 :(ٕ)ٌعنً : بشبابً لوة المشٌب، ومنه لول اآلخر  

 بالكسر ذو َجلَد وبطش أٌِّد              إن المداح إذا اجتمعن فرامها
 .(ٖ)ٌعنً باألٌد : الموي 
 [، على وجوه:12واختلؾ أهل التفسٌر فً معنى }ُِروحِ اْلمُُدِس{]البمرة:  

، والربٌع بن (ٔ)والمدس: الطهارة، هو لول لتادة (ٗ)المول األول:أنه جبرٌل علٌه السبلم
، وإسماعٌل بن (ٙ)، وعطٌة العوفً(٘)بن كعب المرظً، ودمحم ا(ٗ)، والضحان(ٖ)، والسدي(ٕ)أنس

                                                           

 .5ٔٙ/ٔالكشاؾ: (ٔ)
 .ٖٗٗصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٕٖٙ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .ٙٔٔ/ٖالبؽوي: تفسٌر (ٗ)
 .ٖٕٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .25/ٕالنكت والعٌون: (ٙ)
 .ٓٗٔ/ ٖ)مادة أٌد(. "المعجم المفصل"  15ٔ/ ٔ، "لسان العرب" ٓٙ(ٌصؾ نخٌبًل، انظر "دٌوانه" ص 2)
 .، وفٌه: وإٌاد كل شًء: ما ٌموى به من جانبٌه، وهما إٌاداه15ٔ/ ٔ، "اللسان" 5ٙ/ ٔ( ٌنظر "تهذٌب اللؽة" ٗ)
 .15ٔ/ ٔ، "اللسان" 5ٙ/ ٔ(تهذٌب اللؽة" 1)
فً خبر ، ورواه :  5ٖ، وأمالً الزجاجً :  ٙٗ، واللسان )آود( )أٌد( ومجاز المرآن :  2ٙ(زٌادة دٌوانه : ٔ)
 ".فإن تبدلت بآدي آدا"

 والمعاد : المواعد من النساء ، جمع على جمع المذكر ، كما لال المطامً : 
 ولد أراهن عنً ؼٌر صداد                لة ابأبصارهن إلى الشبان م

 ٌعنً : ؼٌر صواد .
لعبد الملن بن مروان ، والصواب أنه لعبد هللا بن عبد األعلى ابن أبً عمرة  -من أبٌات  -(ٌنسب البٌت ٕ)

 ترجمته( 5ٖٙ/ وسمط الآللا :  ٕٕ:  ٗالشٌبانً . مولى بنً شٌبان )تارٌخ الطبري 
 .ٕٖٓ-5ٖٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري:ٖ)
، النكت والعٌون للماوردي: ٕٖٓ/ٕ، جامع البٌان للطبري: 2ٕٓ-5ٕٙ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: ٗ)
، والطبري فً 1ٙٔ/ٔ. وذهب إلٌه: الزجاج فً معانً المرآن: ٕٔٔ/ٔ، زاد المسٌر البن الجوزي: ٙ٘ٔ/ٔ
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، (ٔٔ)، والشنمٌطً(ٓٔ)، والطبري(5). واختاره الزجاج(1)، و شهر بن حوشب األشعري(2)أبً خالد
 وؼٌرهم.

 .(ٕٔ): "اللهم أٌد حسان بروح المدس كما نافح عن نبٌن"-ملسو هيلع هللا ىلص-وٌإٌده لوله 
 : (ٖٔ)ومنه لول حسان 

  ٌنادي        وروح المدس لٌس به خفاءوجبرٌل رسول هللا
وعن شهر بن حوشب األشعري : أن نفًرا من الٌهود سؤلوا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمالوا : أخبرنا  

عن الروح. فمال : "أنشدكم باهلل وبؤٌامه عند بنً إسرابٌل، هل تعلمون أنه جبرٌل ؟ وهو الذي 
 .(ٔ)ٌؤتٌنً ؟" لالوا : نعم"

                                                                                                                                                                      

، 12ٕ/ٌٔة فً المحرر الوجٌز: ، وابن عطٙ٘ٔ/ٔ، والماوردي فً النكت والعٌون: ٕٖٔ/ٕجامع البٌان: 
، وابن كثٌر فً تفسٌر المرآن ٕٗ/ٕ، والمرطبً فً الجامع ألحكام المرآن: 5ٔٔ/ٔوالرازي فً مفاتٌح الؽٌب: 

 ، وؼٌرهم.5ٕٗ/ٔ، والسمٌن الحلبً فً الدر المصون: ٘٘ٔ/ٔالعظٌم: 
 ٕٖٓ/ٕ(:ص1٘ٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 ٕٖٓ/ٕ(:ص11ٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 ٕٖٓ/ٕ(:ص1ٙٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 ٕٖٓ/ٕ(:ص12ٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .1ٙٔ/ٔ(:ص11ٗ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘)
 .1ٙٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٙ)
 .1ٙٔ/ٔ(:ص11ٖ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)2)
 ٕٖٓ/ٕ(:ص15ٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .1ٙٔ/ٔلزجاج:( انظر: معانً المرآن: ل5)
 ٕٖٓ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: صٓٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٕ( انظر: أضواء البٌان: ٔٔ)
( للبخاري ، ولال الحافظ ابن حجر فً "النكت الظراؾ" : ٓٔ/ٕٔ(وكذا عزاه المزي فً تحفة األشراؾ )ٕٔ)

 وصله أحمد والطبرانً وصححه الحاكم"."لم أر هذا الموضع فً صحٌح البخاري ، ولد 
/  ٕ، وابن سٌد الناس 1ٕٓ/  ٕ، والسهٌلً ٕٗٗ، ٕٔٗ/  ٕ، و " سٌرة ابن هشام " 1ٔ، 2ٔ/  ٔ(دٌوانه: ٖٔ)

 .ٖٔٔ، ٖٓٔ/  ٗ، و " تهذٌب ابن عساكر " 1ٔٔ
دُ  َجْعفَرٍ  أَبُو ونص الحدٌث: )حدٌث مرفوع( "أَْخبََرنَا ًُّ  نَْصرٍ  ْبنِ  أَْحَمدَ  ْبنُ  ُمَحمَّ ٌَْدالنِ ٌِْه بِؤَْصبََهاَن  الصَّ ، بِِمَراَءتًِ َعلَ

ِ  َعْبدِ  بِْنتُ  فَاِطَمةُ  ، لُْلُت لَهُ : أَْخبََرتُْكمْ  ٌَْها ، أَْخبََرنَا َّللاَّ دُ  بَْكرٍ  أَبُو ، لَِراَءةً َعلَ ِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحمَّ  أَبُو ، أَْخبََرنَا ِرٌذَةَ  ْبنِ  َّللاَّ
ٌَْمانُ  اْلمَاِسمِ  ًُّ  أَْحَمدَ  ْبنُ  ُسلَ ِ  َعْبدُ  ، َحدَّثَنَا األَْزِديُّ  ٌْبٍ ُشعَ  ْبنُ  ُمطَِّلبُ  ، َحدَّثَنَا الطَّبََرانِ ٌْثُ  ، َحدَّثَنًِ َصاِلحٍ  ْبنُ  َّللاَّ ،  اللَّ
دِ  ، َعنْ  َؼِزٌَّةَ  ْبنِ  ُعَماَرةَ  ، َعنْ  ِهبللٍ  أَبًِ ْبنِ  َسِعٌدِ  ، َعنْ  ٌَِزٌدَ  ْبنُ  َخاِلدُ  َحدَّثَنًِ  ْبنِ  َسلََمةَ  أَبًِ ، َعنْ  إِْبَراِهٌمَ  ْبنِ  ُمَحمَّ

ْحَمنِ  َعْبدِ  ٌِْه َوَسلََّم ، لَالَ  َعابَِشةَ  ، َعنْ  الرَّ ُ َعلَ ِ َصلَّى َّللاَّ ٌِْهْم ِمْن َرْشِك  :  "، أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ًٌْشا فَإِنَّهُ أََشدُّ َعلَ اْهُجوا لَُر
، فَلَْم ٌَْرَض ، فَؤَْرَسَل إِلَى َكْعِب ْبِن َماِلٍن ، ثُمَّ أَْرَسَل إِلَى  النَّْبِل " ، فَؤَْرَسَل إِلَى اْبِن َرَواَحةَ ، فَمَاَل : اْهُجُهْم فََهَجاُهمْ 

اِرِب بِذَنَبِهِ  ا َدَخَل َحسَّاٌن ، لَاَل : لَْد آَن أَْن تُْرِسلُوا إِلَى َهذَا األََسِد الضَّ  ، َدلََع ِلَسانَهُ فََجعََل َحسَّاِن ْبِن ثَابٍِت ، فَلَمَّ
ُكهُ ، فَمَالَ  ِ  ٌَُحّرِ ٌِْه َوَسلََّم : " ال تَْعَجْل فَإِنَّ  : َوالَِّذي بَعَثََن بِاْلَحّكِ ألَْفِرٌَنَُّهْم فَْرَي األَِدٌِم ، فَمَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَ َصلَّى َّللاَّ

ٌٍْش بِؤَْنَسابَِها ، َوإِنَّ ِلً فٌِِهْم نََسبًا َحتَّى ٌَْخلَُص لََن نََسبًِ  " ، فَؤَتَاهُ َحسَّاٌن ثُمَّ َرَجَع ، فَمَاَل : ٌَا أَبَا بَْكٍر أَْعلَُم لَُر
ِ ، لَْد َخلََص ِلً نََسبَُن ، َوالَِّذي بَعَثََن بِاْلَحّكِ ألَُسلَّنََّن ِمْنُهْم َكَما تَُسلُّ الشَّْعَرةُ مِ  َن اْلعَِجٌِن ، لَالَْت َعابَِشةُ : َرُسوَل َّللاَّ

 ُ ِ َصلَّى َّللاَّ ِ فََسِمْعُت َرُسوَل َّللاَّ ٌِْه َوَسلََّم ٌَمُوُل ِلَحسَّاٍن : " إِنَّ ُروَح اْلمُْدِس ال ٌََزاُل ٌَُإٌُِّدَن َما نَافَْحَت َعِن َّللاَّ َعلَ
ٌِْه َوَسلََّم ٌَمُوُل : " َهَجاُهْم َحسَّاٌن فََشفَى وَ  ُ َعلَ ِ َصلَّى َّللاَّ َل َحسَّاٌن لَا . " اْشتَفَىَوَرُسوِلِه " ، لَاَل : فََسِمْعُت َرُسوَل َّللاَّ
 ِ ا َحنٌِفًا َرُسوَل َّللاَّ ًدا بَرًّ ِ فًِ ذَاَن اْلَجَزاُء َهَجْوَت ُمَحمَّ ًدا فَؤََجْبُت َعْنهُ َوِعْنَد َّللاَّ  ِشٌَمتُهُ اْلَوفَاُء فَإِنَّ أَبًِ : َهَجْوَت ُمَحمَّ

ٌَّتًِ إِ  ٍد ِمْنُكْم ِولَاُء ثََكْلُت بُنَ ْن لَْم تََرْوَها تُثٌُِر النَّْمَع ِمْن َكنَِفً َكَداُء تَُناِزُعنًِ األَِعنَّةَ َوَواِلَدهُ َوِعْرِضً ِلْعِرْض ُمَحمَّ
ُمُهنَّ بِاْلُخُمِر النَِّساُء فَ  َراٍت تَُلّطِ َماُء تََظلُّ ِجٌَاُدنَا ُمتََمّطِ إِْن أََعَرْضتُُم َعنَّا اْعتََمْرنَا ُمْصِعَداٍت َعلَى أَْكتَافَِها األََسُل الّظِ

ُ لَْد أَرْ َوَكاَن الْ  ُ فٌِِه َمْن ٌََشاُء َولَاَل َّللاَّ َسْلُت َعْبًدا ٌَمُوُل فَتُْح َواْنَكَشَؾ اْلِؽَطاُء َوإاِل فَاْصبُِروا ِلِضَراِب ٌَْوٌم ٌُِعزُّ َّللاَّ
ٌَسَّْرُت ُجْنًدا ُهُم األَْنَصاُر ُعْرَضتَُها اللِّمَاءُ  ُ لَْد  ٌَْس بِِه َخفَاُء َولَاَل َّللاَّ تبَللًِ ِمْن َمعَّدٍ ُكلَّ ٌَْوٍم ِسبَاٌب أَْو لِتَاٌل أَْو  اْلَحكَّ لَ

ِ فٌِنَا َوُروُح  ِ ِمْنُكْم َوٌَْمَدُحهُ َوٌَْنُصُرهُ َسَواُء َوِجْبِرٌُل َرُسوُل َّللاَّ ٌَْس لَهُ ِكفَاُء َرَواهُ ِهَجاُء فََمْن ٌَْهُجو َرُسوَل َّللاَّ اْلمُْدِس لَ
ِه ، بِإِْسنَاِدِه ، َوفًِ َصِحٌحِ ُمْسِلٍم : ٌُبَاِرٌنَ ُمْسِلٌم بِنَْحِوِه ، َعْن َعبْ  ٌِْث ، َعْن أَبٌِِه ، َعْن َجّدِ ٌِْب ْبِن اللَّ  ِد اْلَمِلِن ْبِن ُشعَ

 األَِعنَّةَ".
 ، من طرٌك سلمة عن ابن إسحاق به.ٕٖٓ/ٕ(:ص15ٗٔ( أخرجه الطبري فً تفسٌره)ٔ)
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حٌح ابن حبان أظنه عن ابن مسعود أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : "إن روح المدس وفً ص 
 نفخ  فً روعً : إن نفًسا لن تموت حتى تستكمل رزلها وأجلها فاتموا هللا وأجملوا فً الطلب"

(ٔ). 
 :ألوال، على ثبلثة «روح المدس»ـ، ب-علٌه السبلم-«جبرٌل»واختلفوا فً سبب تسمٌة  
ًَ ُروحاً، ألَنَّه بمنزلة األرواح لؤلبدان، ٌحًٌ بما ٌؤتً به من البٌنات من هللا عز  أحدها : أنه ُسّمِ
ٌْنَاهُ{ ]األنعام: (ٕ)وجل ٌْتًا فَؤَْحٌَ [، أي: "كان كافًرا ٕٕٔ، كما لال عز وجل: }أََوَمْن َكاَن َم

 .(ٖ)فهدٌناه"
ة، لرلته، وكذلن سابر المبلبكة، وإنما والثانً: أنه سمً روحاً، ألن الؽالب على جسمه الروحانٌ

 ً  . (ٗ)ٌختص به جبرٌل تشرٌفا
  والثالث : أنه سمً روحاً، ألنه كان بتكوٌن هللا تعالى له روحاً من عنده من ؼٌر والدة .

ٌَْن ُروحاً ِمْن  ٌْنَا إِلَ المول الثانً:أن المراد بروح المدس: اإلنجٌل، كما لال فً المرآن:}َوَكَذِلَن أَْوَح
. وهذا لول (٘)[، وسمً به، ألن الدٌن ٌحٌا به ومصالح الدنٌا تنتظم ألجلهٕ٘أَْمِرنَا{ ]الشورى : 

 .(ٙ)ابن زٌد
، لاله: ابن (2)والمول الثالث: أن روح المدس: اسم هللا األعظم الذي كان عٌسى ٌُحًٌِ به الموتى

 .(5)، وروي نحوه عن سعٌد بن جبٌر(1)عباس فً رواٌة الضحان عنه
، وإنما كان ذلن تؤٌٌداً له ألن تكوٌنه فً -علٌه السبلم-مول الرابع: أن روح المدس عٌسىوال

 .(ٓٔ)ذلن الروح اللدنً هو الذي هٌؤه ألن ٌؤتً بالمعجزات العظٌمة
ولالوا " وسمى روَحه لُُدًسا؛ ألنه لم تتضمنه أصبلب الفحولة، ولم تشتمل علٌه أرحام   

 .(ٔ)الطوامث"
، وألن (ٕ)ر، وهو لول الجمهور، ألن التسمٌة فٌه أظهر مما عداهوالمول األول أظه 

ُ ٌَا -جل ثناإه-التؤٌٌد به على الحمٌمة، وألن هللا أخبر أنه أٌد عسى به فً لوله تعالى: }إِْذ لَاَل َّللاَّ
ٌَْن َوَعلى َواِلَدتَِن إِْذ أٌََّدتَُّن بُِروحِ الْ  مُُدِس تَُكلُِّم النَّاَس فًِ اْلَمْهِد ِعٌَسى اْبَن َمْرٌََم اْذُكْر نِْعَمتًِ َعلَ

[ وهً تدل من جهتٌن على َٓٔٔوَكْهبًل َوإِْذ َعلَّْمتَُن اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوالتَّْوَراةَ َواإِلنِجٌَل{ ]المابدة:
 ؼٌر اإلنجٌل: «روح المدس»أن 

[ ونزول اإلنجٌل على عٌسى كان ٓٔٔ: }تَُكلُِّم النَّاَس فًِ اْلَمْهِد{]المابدة:-عز وجل-األولى: لوله 
 فً مرحلة الرجولة ال المهد.

والثانٌة: أنه لو كان المراد به اإلنجٌل لكان ذكر اإلنجٌل مرة أخرى ال معنى له،"وذلن خلؾ من 
، لكن لد ٌمال: إن (ٖ)ٌتعالى عن أن ٌخاطب عباده بما ال ٌفٌدهم به فابدة"-تعالى ذكره-الكبلم وهللا

متنان فإعادة ذكر اإلنجٌل مرة أخرى ال تخلو من فابدة؛ ألنه فً األول الكبلم فً معرض اال
امتنان بالتؤٌٌد وفً الثانً امتنان بالتعلٌم وهما شٌبان مختلفان لكن الجهة األولى ال جواب عنها. 

                                                           

أبً عبٌد عن هشٌم عن إسماعٌل بن أبً خالد عن  ( من طرٌكٖٗٓ/ٗٔ(ورواه البؽوي فً شرح السنة )ٔ)
 زبٌد الٌامً ، عمن أخبره ، عن ابن مسعود به مرفوًعا.

 .ٙ٘ٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:ٕ)
 .ٖٓٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٖ)
 .ٙ٘ٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:ٗ)
 (.1ٙ/ ٔ( زاد المسٌر فً علم التفسٌر البن الجوزي )٘)
 ، وؼٌرهما،ٖٔٔ/ٔ، وزاد المسٌر البن الجوزي: ٕٖٔ/ٕ(:ص 5ٓٗٔي:)( انظر: تفسٌر الطبرٙ)
 ، وؼٌرهما.2ٕٔ-2ٕٓ/ٔ، وتفسٌر ابن أبً حاتم: ٕٖٔ/ٕ(انظر: تفسٌر للطبري: 2)
 .5ٙٔ/ٔ(:ص11ٙ، وابن أبً حاتم)ٕٔٗ/ٕ(:ص5ٔٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .5ٙٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:5)
 .5ٓٔ/ٖ، مفاتٌح الؽٌب للرازي: 5ٕٗ/ٔ(انظر: الكشاؾ للزمخشري: ٓٔ)
 .ٕٖٕ/ٔ، وتفسٌر الثعلبً: ٖٔٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٔ)
 .ٖٙٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الرازي: ٕ)
 .ٕٕٖ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٖ)
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أما  وكونه اسم هللا األعظم الذي كان عٌسى ٌحً به الموتى ٌحتاج إلى نمل صحٌح عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص.
 فوجه تؤٌٌد عٌسى به متكلؾ. وهللا أعلم. -علٌه السبلم-كون المراد روح عٌسى

 :ألوال، ثبلثة [ٓٔٔ:{]المابدةالمُُدسفً معنى }و 
نه من ً عٌسى علٌه السبلم روح المدس، ألن هللا تعالى كوَّ ؼٌر  أحدها : هو هللا تعالى، ولذلن ُسّمِ

 . (ٗ)، وابن زٌد(ٖ)، وجعفر(ٕ)، والربٌع(ٔ)أب، وهذا لول الحسن
، كؤنه دل به على التطهر من الذنوب، لال (٘)والثانً : أن المدس: المطهر، لاله ابن عباس

 :(ٙ)العَّجاج
       (2)لد َعِلَم المُدُّوس َربُّ المُْدس

 .(1)والثالث : أن المدس البركة، وهو لول السدي
ه كان لرٌنه، ٌسٌر معه حٌثما لال الواحدي:" وتؤٌٌد عٌسى بجبرٌل علٌهما السبلم هو أن 

لَهُ ُروُح اْلمُُدِس  سار، وأًٌضا فإنه َصِعد به إلى السماء، ودلٌل هذا التؤوٌل: لوله عز وجل: }لُْل نَزَّ
{ ]النحل:   .(5)[، ٌعنً: جبرٌل"ِٕٓٔمْن َربَِّن بِاْلَحّكِ

تكلّم الناس فً  وإذ ، أي:"[ٓٔٔ}تَُكلُِّم النَّاَس فًِ اْلَمْهِد َوَكْهبًل{ ]المابدة : لوله تعالى: 
 .(ٓٔ)"المهد صبٌّاً وفً الكهولة نبٌا

 : أنه أٌده بروح المدس صؽًٌرا فً المهد ،هذا خبر من هللا تعالى ذكره لال الطبري:" 
 .(ٔٔ)"وكهبل كبًٌرا

أي : تدعو إلى هللا الناس فً صؽرن وكبرن. وضمن "تكلم" تدعو ؛  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔ)"هولته لٌس بؤمر عجٌبألن كبلمه الناس فً ك

ْنِجٌَل{ ]المابدة : لوله تعالى:  ، [ٓٔٔ}َوإِْذ َعلَّْمتَُن اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوالتَّْوَراةَ َواإْلِ
 .(ٕ)"علٌن حٌن علمتن الكتابة والحكمة وهً العلم النافع مع التوراة واإِلنجٌل واذكر نعمتًأي:"

وهً المنزلة على موسى بن عمران  :{التَّْوَراةَ }وَ  ،أي : الخط والفهم لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)" الكلٌم ، ولد ٌَِرُد لفظ التوراة فً الحدٌث وٌَُراد به ما هو أعم من ذلن

 لوالن: ،[ٓٔٔ{ ]المابدة : }َوإِْذ َعلَّْمتَُن اْلِكتَابَ لوله تعالى:وفً  
 .(ٙ)، والزمخشري(٘) ، والبؽوي(ٗ)لاله الطبري أحدهما : ٌرٌد الخط .

 ٌد الكتب فعبر عنها بالكتاب إرادة للجنس .والثانً : ٌر
 لوالن: «الحكمة»وفً  

  .ا : أنها العلم بما فً تلن الكتبأحدهم
                                                           

 .ٙ٘ٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:ٔ)
 .5ٙٔ/ٔ(:ص112( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕ)
 .ٕٕٖ/ٕ(:ص5ٖٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٖٕٖ/ٕ(:ص5ٗٗٔنظر: تفسٌر الطبري)( اٗ)
 .5ٙٔ/ٔ(:ص115( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘)
 )مادة: لدس(، وفٌه: )مولى( بدل )رب(. وبعده: ٖٓ٘٘/ ٙ، واللسان" ٖٔٔ/ٖ( انظر: التفسٌر البسٌط: ٙ)

 إن أبا العباس أولى نفس      بمعدن الملن المدٌم الِكرِس 
 .ٙ٘ٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:2)
 .5ٙٔ/ٔ(:ص111، وتفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٕٖ/ٕ(:ص5ٕٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٖٓٔ/ٖ( التفسٌر البسٌط: 5)
 .ٖٗٗصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .ٕ٘ٔ-ٕٗٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٖٕٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٖ٘ٗ-ٖٗٗصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٖٕٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٕ٘ٔ/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٙٔٔ/ٖانظر: تفسٌر البؽوي: (٘)
 .5ٔٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٙ)
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 .(ٔ)"العلم والفهم :ٌعنً لال البؽوي:" 
 .(ٕ)هً الفهم بمعانً الكتاب الذي أنزلته إلٌن ، وهو اإلنجٌل " لال الطبري:"

 .(ٖ)ذكره الماوردي .ٌاهٌع ما ٌحتاج إلٌه فً دٌنه ودنوالثانً : أنها جم
 .(ٗ)"الكبلم المحكم الصواب {:الحكمة} لال الزمخشري:" 
ْنِجٌَل{ ]المابدة :  }ولوله تعالى:  ٌرٌد تبلوتهما  "لال الماوردي: ، [َٓٔٔوالتَّْوَراةَ َواإْلِ

 .(٘)"وتؤوٌلهم
ٌنِ لوله تعالى:  ٌِْر بِإِْذنًِ }َوإِْذ تَْخلُُك ِمَن الّطِ ٌْبَِة الطَّ واذكر  ، أي:"[ٓٔٔ{ ]المابدة : َكَه

 .(ٙ)"ٌن كصورة الطٌر بتٌسٌري وأمريأٌضاً حٌن كنت تصّور الط
، {بإذنً} من الطٌن كهٌبة الطٌر، تعمل وتصلح {:تخلك}بموله ٌعنً:  لال الطبري:" 

 .(2)"ٌمول : بعونً على ذلن ، وعلٍم منًّ به
 .(1)"وإذ تخلك{ تجعل وتصور، }من الطٌن كهٌبة الطٌر{ كصورة الطٌر} لال البؽوي:" 
 .(5)" وتشكله على هٌبة الطابر بإذنً لن فً ذلنأي : تصوره  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٓٔ)لال الزمخشري:" أى: ألدر لكم شٌبا مثل صورة الطٌر"
لال مماتل:" فخلك الخفاش بإذن هللا ألنه أشد الخلك إنما هو لحم وشًء ٌطٌر بؽٌر رٌش 

 .(ٔٔ)فطار بإذن هللا"
ال: أّي الطٌر أشّد خلمًا ؟ لال ابن جرٌج:"لوله :}أنً أخلك لكم من الطٌن كهٌبة الطٌر{، ل

 .(ٔ)لالوا : الخفاش ، إنما هو لحم. لال ففعل"
لال ابن إسحاق : "إّن عٌسى صلوات هللا علٌه جلَس ٌوًما مع ؼلمان من الُكتّاب ، فؤخذ طٌنًا 
، ثم لال : أجعل لكم من هذا الطٌن طابًرا ؟ لالوا : وتستطٌع ذلن! لال : نعم! بإذن ربً. ثم هٌّؤه 

إذا جعله فً هٌبة الطابر نفخ فٌه ، ثم لال : " كن طابًرا بإذن هللا " ، فخرج ٌطٌُر بٌن  ، حتى
كفٌه. فخرج الؽلمان بذلن من أمره ، فذكروه لمعلّمهم فؤفشوه فً الناس. وترعرع ، فهمَّت به 

 .(ٕ)بنو إسرابٌل ، فلما خافت أمه علٌه حملته على ُحَمٌّرِ لها ، ثم خرجت به هاربة"
بن إسحاق أٌضا:" ثم جعل هللا على ٌدٌه ٌعنً: عٌسى أمورا تدل به على لدرته فً وعن ا

بعثه، بعث من ٌرٌد أن ٌبعث بعد الموت، وخلمه ما ٌشاء أن ٌخلك من شًء، ٌرى أو ال ٌرى 
 .(ٖ)فجعله ٌنفخ فً الطٌن فٌكون طٌرا بإذن هللا"

ًٌْرا بِإِْذنِ لوله تعالى: أي فتنفخ فً تلن  ، أي:"[ًٓٔٔ{ ]المابدة : }فَتَْنفُُخ فٌَِها فَتَُكوُن َط
 .(ٗ)"الصورة والهٌبة فتصبح طٌراً بؤمر هللا ومشٌبته

 .(٘)"ٌمول : فتنفخ فً الهٌبة ، لتكون الهٌبة والصورة طًٌرا بإذنً لال الطبري:" 

                                                           

 .ٙٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٓ-25/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .5ٔٙ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .1ٓ/ٕالنكت والعٌون: (٘)
 .ٖ٘ٗصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٕ٘ٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٙٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (1)
 .ٖٕٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٖٗٙ/ٔ( الكشاؾ:ٓٔ)
 .2ٕٙ/ٔفسٌر مماتل بن سلٌمان:(تٔٔ)
 .ٕٙٗ/ٙ(:ص2ٓ12( أخرجه الطبري)ٔ)
 .ٕٙٗ-ٕ٘ٗ/ٙ(:ص2ٓ1ٙ( أخرجه الطبري)ٕ)
 .٘٘ٙ/ٕ(:صٖٔٗ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .ٖ٘ٗصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٕ٘ٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (٘)
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أي : فتنفخ فً تلن الصورة التً شكلتها بإذنً لن فً ذلن ، فتكون  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔ)"وح بإذن هللا وخلمهطٌراً ذا ر

 .(ٕ)"فتكون طٌرا{ حٌا ٌطٌر } لال البؽوي:" 
 .(ٖ)"بتسهٌلى {،بإذنً} زمخشري:"للال ا 

 :(ٗ)وفً الُمتََولًِّ لنفخها وجهان
 ة الطٌر .أحدهما : أنه المسٌح ٌنفخ الروح فً الجسم الذي صوره من الطٌن كصور

 .-علٌه السبلم–والثانً : أنه جبرٌل 
 .(٘)لال الزمخشري:" ولٌل: لم ٌخلك ؼٌر الخفاش"

تشفً األعمى و ، أي:"[ٓٔٔ}َوتُْبِرُئ اأْلَْكَمهَ َواأْلَْبَرَص بِإِْذنًِ{ ]المابدة : له تعالى:لو 
 .(ٙ)"الذي الٌبصر واألبرص الذي استعصى شفاإه بؤمري ومشٌبتً

 .(2)"وتصحح لال البؽوي:أي:" 
مطموس ، وهو األعمى الذي ال ٌبصر شٌبًا ، ال{األكمهَ }ٌمول : وتشفً  لال الطبري:" 

 .(1) {واألبرص بإذنً} ،البصر
 .(5)لال مماتل:} اأْلَْكَمهَ {:" الذي ولدته أمه أعمى الذي لم ٌر النور لط فٌرد هللا بصره

الذي به وضح، وإنّما خّص هذٌن ألنهما عمٌان وكان الؽالب على  {،األبرصلال الثعلبً:"}
 .(ٓٔ)له"زمن عٌسى الطّب فؤراهم هللا المعجزة من جنس ذلن داعٌا ال دواء 

 ولد اختلؾ أهل التفسٌر فً معنى }األكمه{ على ألوال:
 .(ٔ)أحدها: أنه الذي ٌُبصر بالنهار، والٌبصر باللٌل.  لاله مجاهد

، (ٕ)والثانً: أنه األعمى الذي ولدته أمه كذلن ولم ٌبصر ضوءا لط. لاله ابن عباس
 .(ٙ)، والزجاج(٘)، وأبو عبٌدة(ٗ)، ومماتل بن سلٌمان(ٖ)ولتادة

 .(2)ورّجحه ابن كثٌر، ولال: " وهو أشبه ؛ ألنه أبلػ فً المعجزة وألوى فً التحدي"
، وكذلن روي عن ابن (5)، والسدي(1)والثالث: أنه األعمى على اإلطبلق. وهذا لول الحسن

 .(ٕٔ)-فً أحد لولٌه -، وعكرمة(ٔٔ)-فً أحد لولٌه-، ولتادة(ٓٔ)-فً أحد لولٌه-عباس

                                                           

 .ٖٕٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٙٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .5ٔٙ/ٔالكشاؾ: (ٖ)
 .1ٓ-25/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٖٗٙ/ٔ(الكشاؾ:٘)
 .ٖ٘ٗصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٙٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (2)
 .ٕ٘ٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (1)
 .22ٕ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:5)
 .2ٔ/ٖ( تفسٌر الثعلبً:ٓٔ)
 .1ٕٗ/ٙ(:ص2ٓ11، وتفسٌر الطبري)ٕٕ٘( انظر: تفسٌر مجاهد:ٔ)
 .5ٕٗ/ٙ(:ص2ٓ5ٕ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .1ٕٗ/ٙ(:ص2ٓ5ٓسٌر الطبري)( انظر: تفٖ)
 .22ٕ/ٔ( انظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٗ)
 .1٘ٔ/ٔ(:ص5ٖٗ( تفسٌر ابن المنذر)٘)
 .ٗٔٗ/ٔ( معانً المرآن:ٙ)
 .ٗٗ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:2)
 .5ٕٗ/ٙ(:ص2ٓ5ٙ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .5ٕٗ/ٙ(:ص2ٓ5ٖ( انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .5ٕٗ/ٙ(:ص2ٓ5ٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .5ٕٗ/ٙ(:ص2ٓ5٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٕٓٔ/ٔ(:ص5٘ٗ( انظر: تفسٌر ابن المنذر)ٕٔ)
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  .(ٔ)ه عكرمةوالرابع: أنه األعمش. لال
كما ٌمول هو المول الثانً، أي: الذي ٌولد أعمى، وعلٌه الجمهور،  -وهللا أعلم–والراجح 

ابن حجر فً فتح الباري؛ ألن إبراء الذي ٌولد أعمى هو الذي فٌه المعجزة، أما من ٌصٌب 
 .(ٕ)عٌنٌه مرض عارض، فهذا لد ٌعالجه الطب البشري

 :(ٖ)، هو األعمى، لال سوٌد بن أبً كاهلوالمشهور فً كبلم العرب، أن األكمه
ا نزْع  ٌِْه َحتَّى اْبٌَّضتَا        فَْهَو ٌَْلَحى نَْفَسهُ لَمَّ ٌْنَ َهْت َع  َكمَّ

 :  (ٗ)ومنه لول رإبة
ْجُت فَاْرتَدَّ اْرتَِداَد األْكَمِه       فًِ َؼاببِلِت الَحابِِر الُمتَْهتِهِ   َهرَّ

تحًٌ الموتى بؤمري  ، أي:"[ْٓٔٔلَمْوتَى بِإِْذنًِ{ ]المابدة : }َوإِْذ تُْخِرُج الوله تعالى: 
 .(٘)"ومشٌبتً

 .(ٙ)"من لبورهم أحٌاء لال البؽوي:أي:" 
: تدعوهم فٌمومون من لبورهم بإذن هللا ولدرته ، وإرادته أي لال ابن كثٌر:" 

 .(2)"ومشٌبته
تخرجهم من المبور وتبعثهم. لٌل: أخرج سام بن نوح ورجلٌن "أي:زمخشري:للال ا 

 .(1)"وامرأة وجارٌة
بؤنه نبً  -عز وجل -لال مماتل:" ففعل ذلن وهم ٌنظرون وكان صنٌعه هذا آٌة من هللا

ورسول إلى بنً إسرابٌل، فؤحٌا سام بن نوح بن ملن من الموت بإذن هللا،  فمالوا له: إن هذا 
 .(ٔ)سحر فؤرنا آٌة نعلم أنن صادق"

روي عن عبدالصمد بن معفل، أنه سمع وهب بن منبه، لال: "لما صار عٌسى ابن اثنتً 
من لومها حٌن ولدته إلى  وكانت هربت عشرة سنة ، أوحى هللا إلى أمه وهً بؤرض مصر ،

أِن اْطلُعً به إلى الشام. ففعلت الذي أمرت به. فلم تزل بالشام حتى كان ابن ثبلثٌن أرض مصر:
سنة ، وكانت نبّوته ثبلث سنٌن ، ثم رفعه هللا إلٌه لال : وزعم وهب أنه ربما اجتمع على عٌسى 

أطاق منهم أن ٌبلؽه بلؽه ، ومن لم ٌطك  من المرضى فً الجماعة الواحدة خمسون ألفًا ، من
 .(ٕ)منهم ذلن أتاه عٌسى ٌمشً إلٌه ، وإنما كان ٌداوٌهم بالدعاء إلى هللا"

دفعا لوهم من  «بإذن هللا»لال الزمخشري:" وما كانت مداواته إال بالدعاء وحده. وكرر 
 .(ٖ)توهم فٌه البلهوتٌة"

 .(ٗ)موات بـ: ٌا حى ٌا لٌوم"ٌحًٌ األ -علٌه السبلم-لال الكلبً: "كان عٌسى 
كان عٌسى ابن مرٌم ، علٌه السبلم ، إذا أراد أن ٌحًٌ الموتى "عن أبً الهذٌل لال : و

ة : } الم. صلى ركعتٌن ، ٌمرأ فً األولى : } تَبَاَرَن الَِّذي بٌَِِدِه اْلُمْلُن { ]سورة الملن[ ، وفً الثانٌ
فرغ منهما مدح هللا وأثنى علٌه ، ثم دعا بسبعة أسماء : ٌا  ]سورة السجدة[. فإذا تَنزٌُل اْلِكتَاِب {

وكان إذا أصابته شدة دعا بسبعة  -لدٌم ، ٌا خفً ، ٌا دابم ، ٌا فرد ، ٌا وتر ، ٌا أحد ، ٌا صمد 

                                                           

 .5ٕٗ/ٙ(:ص2ٓ52( انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .2ٕٗ/ٙ( انظر: فتح الباري:ٕ)
 ، اللسان )كمه(. ٘ٓٗالمفضلٌات :  ( انظر:ٖ)
 .ٖٕٓ/  ٌٕرة ابن هشام ، وس5ٖ/  ٔ، واللسان )كمه( )هرج( )تهته(، ومجاز المرآن  ٙٙٔدٌوانه : (ٗ)
 .ٖ٘ٗصفوة التفاسٌر: (٘)
 .ٙٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .ٖٕٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .5ٔٙ/ٔالكشاؾ: (1)
 .22ٕ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٔ)
 .ٕٖٗ-ٖٔٗ/ٙ(:ص2ٓ51( أخرجه الطبري)ٕ)
 .ٖ٘ٙ/ٔ( الكشاؾ:ٖ)
 .2ٖ/ٖ( تفسٌر الثعلبً:ٗ)
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أخر : ٌا حً ، ٌا لٌوم ، ٌا هللا ، ٌا رحمن ، ٌا ذا الجبلل واإلكرام ، ٌا نور السموات واألرض ، 
 .(ٔ)"العرش العظٌم ، ٌا ربٌنهما ورب وما ب

 .(ٕ)"وهذا أثر عجٌب جًدالال ابن كثٌر:"
لال الثعلبً:" لٌل: أحٌا أربعة أنفس: عازر، وكان صّدٌما فؤرسل أخته إلى عٌسى أّن أخان 
عازر ٌموت فؤته وكان بٌنه وبٌن داره ثبلثة أٌّام فؤتاه هو وأصحابه فوجدوه لد مات منذ ثبلثة 

طلمً بنا إلى لبره، فانطلمت معهم إلى لبره وهو فً صخرة مطبمة. فمال أٌّام، فمال ألخته: ان
عٌسى: اللهم رّب السموات الّسبع واألرضٌن الّسبع، إنّن أرسلتنً إلى بنً إسرابٌل أدعوهم إلى 
دٌنن وأخبرهم أنًّ أحًٌ الموتى بإذنن فؤحًٌ عازر. لال: فمام عازر وودكه تمطر، فخرج من 

 لبره وبمً وولد له.
علٌه -على سرٌر ٌحمل فدعا هللا عٌسى  -علٌه السبلم-ابن العجوز مّر به مٌّتا على عٌسى و
فجلس على سرٌره ونّزل عن أعناق الرجال ولبس ثٌابه وحمل السرٌر على عنمه ورجع  -السبلم

 إلى أهله فبمً وولد له.
 لد لها.والبنت العالر، لٌل له: أتحٌٌها ولد ماتت أمس؟ فدعا هللا فعاشت فبمٌت وو

باسم هللا األعظم فخرج من لبره ولد شاب نصؾ  -علٌه السبلم-وسام بن نوح دعا عٌسى 
رأسه. فمال: لد لامت المٌامة؟ لال: ال ولكنً دعوتن باسم هللا األعظم. لال: ولم ٌكونوا ٌشٌبون 

، "فكلمه؛ ومات من ساعته، (ٖ)فً ذلن الّزمان. وكان سام لد عاش خمسمابة سنة وهو شاب"
 .(ٗ)أما الثبلثة الذٌن أحٌاهم عاشوا، وولد لهم"و

وهذه األخبار بصرؾ النظر عن إمكان ولوع ما ورد فٌها، فإنها ال تعدو أن تكون من 
اإلسرابٌلٌات، التً وإن لم ٌكن عندنا ما ٌنفٌها، فلٌس عندنا ما ٌصدلها من خبر صحٌح عن 

جمال المرآن فً مثل هذه المواطن، أولى من السٌر وراء . واالكتفاء بإ-ملسو هيلع هللا ىلص  -الصادق المعصوم 
 تفصٌبلت أخبار، هللا أعلم بصحتها وولوعها.

لال ابن كثٌر:" لال كثٌر من العلماء : بعث هللا كل نبً من األنبٌاء بمعجزة تناسب أهل 
زمانه ، فكان الؽالب على زمان موسى ، علٌه السبلم ، السحر وتعظٌم السحرة. فبعثه هللا 
بمعجزة بََهَرت األبصار وحٌرت كل سحار ، فلما استٌمنوا أنها من عند العظٌم الجبار انمادوا 
لئلسبلم ، وصاروا من األبرار. وأما عٌسى ، علٌه السبلم ، فبُعث فً زمن األطباء وأصحاب 
علم الطبٌعة ، فجاءهم من اآلٌات بما ال سبٌل ألحد إلٌه ، إال أن ٌكون مإًٌدا من الذي شرع 
الشرٌعة. فمن أٌن للطبٌب لدرة على إحٌاء الجماد ، أو على مداواة األكمه ، واألبرص ، وبعث 
من هو فً لبره رهٌن إلى ٌوم التناد ؟ وكذلن دمحم ملسو هيلع هللا ىلص بعثه هللا فً زمن الفصحاء والبلؽاء 

ن على أن ٌؤتوا ونحارٌر الشعراء ، فؤتاهم بكتاب من هللا ، عز وجل ، لو اجتمعت اإلنس والج
بمثله ، أو بعشر سور من مثله ، أو بسورة من مثله لم ٌستطٌعوا أبًدا ، ولو كان بعضهم لبعض 

 .(ٔ)ظهٌرا ، وما ذان إال ألن كبلم الرب ال ٌشبهه كبلم الخلك أبًدا"
 ، أي:"[ٓٔٔلمابدة : }َوإِْذ َكفَْفُت بَنًِ إِْسَرابٌَِل َعْنَن إِْذ ِجبْتَُهْم بِاْلبٌَِّنَاِت{ ]الوله تعالى: 

واذكر حٌن منعُت الٌهود من لتلن لّما هّموا وعزموا على الفتن بن حٌن جبتهم بالحجج 
 .(ٕ)"والمعجزات

منعت وصرفت، الٌهود، }عنن{ حٌن هموا بمتلن، }إذ جبتهم بالبٌنات{ " لال البؽوي:أي: 
 .(ٖ)"ٌعنً: الدالالت والمعجزات

                                                           

 .ٕٕ٘-ٕٕٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٕٕٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .2ٖ-2ٕ/ٖ( تفسٌر الثعلبً:ٖ)
 .ٕٖٔ/ٔ( تفسٌر السمعانً:ٗ)
 .٘ٗ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:ٔ)
 .ٖ٘ٗصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٙٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٖ)
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، حٌن هموا بمتلن {،بنً إسرابٌل عنن}  صرفتمعناه دفعت و {كففت}لال المرطبً:" 
 .(ٔ)"الدالالت والمعجزات، وهً المذكورة فً اآلٌة :أي {إذ جبتهم بالبٌنات}
 واذكر أًٌضا نعمتً علٌن بكفًِّ عنن بنً إسرابٌل إذ كففتهم عنن ،  لال الطبري:أي:" 

 .(ٕ)"حمٌمة ما أرسلتن به إلٌهمو ة واألعبلم المعجزة على نبّوتن ،إذ جبتهم باألِدل ولد هموا بمتلن
أي : واذكر نعمتً علٌن فً كفً إٌاهم عنن حٌن جبتهم بالبراهٌن  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖ)"والحجج الماطعة على نبوتن ورسالتن من هللا إلٌهم
مال ف أي:" ،[ٓٔٔ}فَمَاَل الَِّذٌَن َكفَُروا ِمْنُهْم إِْن َهَذا إاِلَّ ِسْحٌر ُمبٌٌِن{ ]المابدة : لوله تعالى: 
 .(ٗ)"ٌن جحدوا نبوتن ولم ٌإمنوا بن ما هذه الخوارق إاِل سحٌر ظاهر واضحذال
 .(٘)"ٌعنً: ما جاءهم به من البٌنات" لال البؽوي: 
إال ،}المعجزات :أي {،إن هذا}الذٌن لم ٌإمنوا بن وجحدوا نبوتن. :ٌعنً لال المرطبً:" 

 .(ٙ){"سحر مبٌن
لن وصلبن ، فنجٌتن منهم ن بؤنن ساحر ، وسعوا فً لتفكذبون واتهمو لال ابن كثٌر:" 

ًَّ ، وطهرتن من دنسهم ، وكفٌتن شرهم. وهذا ٌدل على أن هذا االمتنان كان من  ، ورفعتن إل
هللا إلٌه بعد رفعه إلى السماء الدنٌا ، أو ٌكون هذا االمتنان والعًا ٌوم المٌامة ، وعبر عنه بصٌؽة 

الة. وهذا من أسرار الؽٌوب التً أطلع هللا علٌها رسوله محمًدا الماضً داللة على ولوعه ال مح
 .(2)"-ملسو هيلع هللا ىلص-
ٌعنً به عٌسى ، ٌمول : ٌبٌن بؤفعاله وما ٌؤتً به من هذه ، ٌعنً: «ساحر مبٌن»ولرئ: 

ًٌّ صادق  .(ٔ)األمور العجٌبة عن نفسه ، أنه ساحٌر ال نب
 الفوابد:
 .السابمة لبلها ألنبٌابهم وَمن أُرسل إلٌهم تذكٌر هذه األمة بما جرى لؤلمم -ٔ
من فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: بٌان تذكٌر هللا سبحانه وتعالى عباده بنعمه علٌهم، وهذا   -ٕ

ِ } :جاء فً المرآن فً ؼٌر موضع، مثل لوله تعالى ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اْذُكُروا نِْعَمةَ َّللاَّ
ٌُْكمْ  ا مثل لوله تعالى[ أحٌانً 5األحزاب {]َعلَ ا كهذه اآلٌة، وأحٌانًا ٌكون خاصًّ  :ا ٌكون عامًّ

[ وما أشبه ذلن، وإنما ٌُذّكر هللا العباد 1ٙاألعراؾ {]َواْذُكُروا إِْذ ُكْنتُْم لَِلٌبًل فََكثََّرُكمْ }
بالنعمة من أجل وجوب شكرها؛ ألن وجوب شكر المنعم ثابت سمعًا وعمبًل، أما السمع 

وء: اشكروا، اشكرونً، اشكروا هللا، وما أشبه ذلن، وأما عمبًل فؤلنه ففً المرآن ممل
لٌس من المروءة أن تمابل النعمة باإلساءة والكفر، فشكر المنعم إذن واجب سمعًا 

 .المٌام بالشكرو وعمبًل، وفابدة التذكٌر بالنعم ه
ٌَا } :أب؛ لموله ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: جواز نسبة اإلنسان إلى أمه إذا لم ٌكن له -ٖ

، وهل ٌمكن أن ٌكون لئلنسان أم ببل أب؟ الجواب: نعم، وذلن فٌما إذا {ِعٌَسى اْبَن َمْرٌَمَ 
نفى الزوج الولد عن نفسه فإنه ٌنتفً عنه بالشروط التً ذكرها الفمهاء رحمهم هللا، 

الزانً وكذلن ولد الزنا إذا لم ٌستلحمه الزانً فإنه له أم، ولٌس له أب، فإن استلحمه 
-فالمسؤلة فٌها خبلؾ معروؾ، وجمهور العلماء على أنه ال ٌلحمه بعموم لول النبً 

لكن لو لال لابل: إذا كانت نسبته إلى أمه توجب التساإالت، ، (ٕ)«َوِلْلعَاِهِر اْلَحَجرُ » :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

                                                           

 .ٖٖٙ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .ٕٙٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٕٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٖ٘ٗصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٙٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (٘)
 .ٖٖٙ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .ٕٕٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٕٙٔ/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .( من حدٌث عابشة ٖٙ/2٘ٗٔ(، ومسلم ) ٖٕ٘ٓمتفك علٌه؛أخرجه البخاري )(ٕ)
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 وأن ٌنكسر للبه، وأن ٌُساء إلى أمه، فهل ٌُعدل عن هذا؟
م، ٌُعدل عن هذا؛ ألن نسبته إلى أمه إذا لم ٌكن له أب على سبٌل اإلباحة الجواب: نع

والجواز، فإذا كان ٌستلزم ما ٌإذي صاحبه فإنه ٌُعدل عنه إلى نسبته إلى آخر، إلى َمن؟ 
نمول: ننسبه إلى اسم ٌصح لكل إنسان، مثل: عبد هللا، عبد الرحمن، عبد الكرٌم، عبد 

هذا نمول: األصل فٌمن لٌس له أب أن ٌُنسب إلى أمه، اللطٌؾ، وما أشبه ذلن، فعلى 
من  * .فإن ُخشً من ذلن مضرة أو إٌذاء نُسب إلى َمن ٌصح أن ٌنطبك على كل أحد

فوابد اآلٌة الكرٌمة: أن األنبٌاء علٌهم الصبلة والسبلم ٌجب علٌهم الشكر كما ٌجب على 
ه وعلى أمه، ونمول: نعم، ٌجب َمن أُرسل إلٌهم؛ ألن هللا أمر عٌسى أن ٌذكر نعمته علٌ

كان إمامهم دمحم صلى هللا علٌه »أشد الناس لٌاًما بشكر النعمة، فمد -أي األنبٌاء-وهم 
وعلى آله وسلم ٌموم فً اللٌل حتى تتوّرم لدماه وتتفّطر، فٌمال: ٌا رسول هللا، أتفعل هذا 

 .(ٔ)«ُن َعْبًدا َشُكوًرا؟ولد ؼفر هللا لن ما تمدم من ذنبن وما تؤخر؟ فٌمول:أَفبََل أَُكو
ٌَْن } :ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: أن نعمة هللا على الوالدٌن نعمة على الولد؛ لموله -ٗ َعلَ

، وال شن أنها نعمة على الولد كما هً نعمة على الوالد، والنعمة على {َوَعلَى َواِلَدتِنَ 
األْولى؛ ألن الولد بضعة الولد نعمة على الوالد؟ من باب المساواة أو األولى؟ من باب 

إِنََّها »من أبٌه كما لال النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم فً فاطمة رضً هللا عنها
فنعمة هللا على الولد فً الحمٌمة نعمة من هللا على ، (ٕ)«بَْضعَةٌ ِمنًِّ ٌَِرٌبُنًِ َما َرابََها

 .الوالد
إِْذ أٌََّْدتَُن بُِروحِ } :شر بالمبلبكة؛ لمولهومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: أن هللا تعالى ٌإٌد الب  -٘

 {.اْلمُُدِس 
 .ومن فوابدها: هذه المزٌّة لجبرٌل علٌه السبلم؛ أنه ٌإٌد األنبٌاء والرسل -ٙ
فإن المدس بمعنى الطهارة  {بُِروحِ اْلمُُدِس }ومن فوابد هذه اآلٌة: اللمب الفاضل لجبرٌل  -2

ة؛ أي: ذو هٌبة حسنة، وهو والنزاهة من كل عٌب، فهو أي جبرٌل علٌه الس بلم ذو ِمرَّ
ةٍ } :لوي كما لال عز وجل [، وله مكانة عند هللا عز وجل كما لال ٕٓالتكوٌر {]ِذي لُوَّ

ٌمولون: إنه ٌنزل بالعذاب، و والٌهود ٌبؽضون جبرٌل{، ِعْنَد ِذي اْلعَْرِش َمِكٌنٍ } :تعالى
 .ولكنه ٌنزل بالعذاب على من ٌستحمه

لكرٌمة: هذه اآلٌة العظٌمة التً أعطاها هللا تعالى عٌسى؛ وهً أنه ومن فوابد اآلٌة ا -1
ٌكلم الناس فً المهد وكهبًل على السواء؛ أي أنه ٌتكلم بكبلم رصٌن بلٌػ عجٌب مع أنه 

 .فً المهد
ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: التنصٌص على النعمة بالعلم والشرؾ والحكمة، وأنها  -5

ٌَْن َوَعلَى َواِلَدتِنَ }لك النعمة سبك أخص من مطلك النعمة؛ ألن مط ، لكن {اْذُكْر نِْعَمتًِ َعلَ
ْنِجٌلَ } :العلم خصه فمال ، وعلى هذا فٌجب {َوإِْذ َعلَّْمتَُن اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوالتَّْوَراةَ َواإْلِ

ه بالعلم الذي حرمه  على طالب العلم أن ٌشكر هللا تعالى على نعمته علٌه حٌث خصَّ
ا من الناس، وإذا مّن هللا علٌه مع العلم بالعبادة والدعوة إلى هللا صار نعمة فوق كثٌرً 

َوإِْن تُِطْع أَْكثََر َمْن فًِ } :نعمة، فكم من أناس ضلّوا عن سواء السبٌل؛ لال هللا عز وجل
 ِ ٌه بالعلم [، واإلنسان إذا شعر بنعمة هللا علٙٔٔاألنعام {]اأْلَْرِض ٌُِضلُّوَن َعْن َسبٌِِل َّللاَّ

والعبادة والدعوة فإنه ٌزداد فرًحا وسروًرا ومثابرة وصبًرا على ما هو علٌه من طلب 
 .العلم، وازدٌاد العبادة، ولوة الدعوة إلى هللا عز وجل

ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: التنصٌص على الحكمة؛ وهً معرفة أسرار الشرٌعة  -ٓٔ
ها تزٌد اإلٌمان، وأنها تزٌد اإلنسان بصٌرة وؼاٌاتها وثمراتها، فإن معرفة ذلن ال شن أن

من لدن حكٌم علٌم، ولهذا نمول: ال ٌمكن أن ٌوجد  -أي الشرابع-وإنها   .فً شرابع هللا

                                                           

 .بن شعبة ( من حدٌث المؽٌرة1ٔ5/25ٕ(، ومسلم ) ٖٓٔٔمتفك علٌه؛ أخرجه البخاري )(ٔ)
 .( من حدٌث المسور بن مخرمة5/5ٖٕٗٗ(، ومسلم ) ٖٕٓ٘متفك علٌه؛ أخرجه البخاري )(ٕ)



٘1ٓ 
 

فً صرٌح المعمول ما ٌخالؾ صحٌح المنمول، فإن وجدت ما ٌنافٌه فاعلم أن األمر ال 
شبهات أوجبت اختفاء  ٌخلو من أحد أمرٌن وال بد: إما أن عملن لٌس بصرٌح؛ ٌعنً فٌه

وإما أن ٌكون النص ؼٌر صحٌح،  .الحك علٌه، أو شهوات انطمس بها، نسؤل هللا العافٌة
أو ما أشبه ذلن، أما أن ٌكون عمل ملسو هيلع هللا ىلص ٌكون حدٌثًا ضعٌفًا أو مكذوبًا على الرسول 

 .صرٌح سالم من الشبهات والشهوات ونمل صحٌح، فبل ٌمكن أن ٌتنالض أبًدا
الكرٌمة: أن التوراة واإلنجٌل كتابان من عند هللا عز وجل، وسبك أن ومن فوابد اآلٌة  -ٔٔ

للنا: إن عطفهما على الكتاب من باب عطؾ الخاص على العام إذا لم نمل إن المراد 
 .بالكتاب الكتابة

ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: بٌان لدرة هللا تبارن وتعالى على إحٌاء الموتى، وعلى  -ٕٔ
ٌْرِ  }د؛ من لولهإدخال الروح فً الجما ٌْبَِة الطَّ ٌِن َكَه  {.﴿َوإِْذ تَْخلُُك ِمَن الّطِ

ومن فوابدها: إطبلق لفظ الخلك على ما صنعه المخلوق، مثبًل لو صنعت بابًا تمول:  -ٖٔ
ُ أَْحَسُن اْلَخاِلِمٌنَ } :خلمت بابًا، وٌدل لهذا لول هللا تبارن وتعالى المإمنون {]فَتَبَاَرَن َّللاَّ

ِرٌَن: أَْحٌُوا َما َخلَْمتُمْ »:حدٌث الصحٌح[ ولوله فً الٗٔ  ،(ٔ)«ٌُمَاُل ِلْلُمَصّوِ
 فإن لال لابل: إذا أثبّت صفة الخلك للمخلوق فؤّي فرق بٌن خلك الخالك وخلك المخلوق؟ 

ُهَو :}فالجواب: الفرق عظٌم جدًّا؛ خلك الخالك إٌجاد من عدم على ما ٌرٌد هللا عز وجل
ُرُكْم فًِ  ٌَْؾ ٌََشاءُ الَِّذي ٌَُصّوِ [، خلك المخلوق تحوٌل مخلوق هللا ٙآل عمران {]اأْلَْرَحاِم َك

إلى صفة أخرى، وإال فاألصل منٌن؟ من هللا عز وجل؛ هل ٌمكن ألحد أن ٌجعل من 
الحجر ذهبًا؟ ال ٌمكن، لكن ٌمكن أن ٌجعل من الذهب حلًٌّا، وأن ٌجعل منه على شكل 

ي أخذوه من آل فرعون، جعلوه عجبًل، فافترق حٌوان كما جعلت بنو إسرابٌل الحلً الذ
الخلك المنسوب للخالك والخلك المنسوب للمخلوق، خلك المخلوق ٌعنً تحوٌل الشًء 
من شًء إلى آخر ال ذاته ولكن صفاته، وأما خلك الخالك فهو إٌجاد من عدم، وهذا ال 

 .ٌستطٌع أحد أن ٌفعله
جعل لعٌسى آٌة تُعجز علماء الفن الذي من فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: أن هللا عز وجل 

اشتهر فً حٌاته، فمد لٌل: إن عٌسى بن مرٌم علٌه الصبلة والسبلم اشتهر فً ولته 
الطب، وترلّى ترلًٌا عظًٌما، فجاء عٌسى بآٌات ال ٌستطٌع األطباء أن ٌموموا بها، كما 

ما أن أن السحر فً عهد موسى كان منتشًرا؛ فجاء موسى بآٌات تبطل سحرهم، وك
 .؛ فجاء هللا تعالى بكتاب أعجزهمملسو هيلع هللا ىلصالببلؼة فً العرب منتشرة فً عهد الرسول 

ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: أنه سبحانه وتعالى ٌختار من اآلٌات أشدها إعجاًزا، فإنه  
لم ٌمّن على عٌسى بؤن ٌخلك أرنبًا أو لطًّا أو ما أشبه ذلن، بل طابًرا؛ ألن الطٌران فً 

ن المشً على األرض فاختار هللا له أن ٌخلك طابًرا ٌعنً على صورة الجو أبلػ م
 .الطٌر

ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: أن النفخ له تؤثٌر فً األجساد إذا أراد هللا عز وجل أن ٌُإثِّر؛  -ٗٔ
صار طابًرا كما فً المراءة األخرى، لما نفخ فٌه صار فنفخ فً الطٌر الذي صنعه  ألنه

طار لتحمك أنه دخلته الروح، ومن ثم جاءت المراءة على  حٌوانًا من الطٌور، ثم
ٌتضمن نفًخا ورٌمًا، وهذا مإثّر  -كما نعلم جمٌعًا-المرٌض عن طرٌك النفث، والنفث 

بإذن هللا عز وجل، ولهذا لو أن المارئ صار ٌمرأ وٌؤخذ بؤصبعه من رٌمه وٌبل به مكان 
 .ن نفخ مع رٌكاأللم، أو ٌبل به المرٌض فبل أظنه ٌنفع، ال بد م

من فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: ما أعطاه هللا تعالى عٌسى من اآلٌات فً إبراء األكمه،   -٘ٔ
أنه  -وهللا أعلم-وهو الذي خلك ببل عٌن وال بصر، وهذه دلٌل على لدرة هللا، والظاهر 

ٌبربه فً الحال، ما ٌحتاج إلى عبلج، وإلى انتظار، الظاهر أنه ٌبربه فً الحال كما 
للنبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم فً عٌن أبً لتادة رضً هللا عنه حٌن  جرى

                                                           

 .( من حدٌث عابشة5ٙ/ 2ٕٓٔ(، ومسلم)ٕ٘ٓٔمتفك علٌه؛ أخرجه البخاري )(ٔ)
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ُجرحت فً أُحد، وبَرزت على خده، العٌن بَرزت على الخد، فؤُتً به إلى الرسول علٌه 
، سبحان (ٔ)الصبلة والسبلم فؤخذ العٌن وردها فً مكانها، وعادت كما كانت فً الحال

ا األطباء، الظاهر أن إِْبَراءه األكمه واألبرص الظاهر أنه هللا العظٌم! هذه المدرة ما ٌبلؽه
 .ٌكون فً الحال بدون معالجة وتردد

ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: هذه اآلٌة العظٌمة لعٌسى أنه ٌخرج الموتى من المبور؛  -ٙٔ
خرج  ، وهذه ال ٌمدر علٌها أحد، أما هل ٌبمى المٌت إذا{َوإِْذ تُْخِرُج اْلَمْوتَى بِإِْذنًِ}لموله

أو ال ٌبمى؟ هذا لٌس لنا فٌه كبلم، وال ٌنبؽً أن نتكلم فٌه، لماذا؟ ألن اآلٌة حصرت 
بإخراجه من لبره، أما هل ٌبمى وٌعٌش مع الناس أو ٌموت بعد أن خرج وبرز للناس، 
ثم ٌُدفن؟ فهذا لٌس لنا فً معرفته مصلحة ولٌس لنا أن نسؤل عنه؛ ألن اآلٌة حاصلة 

 .بدونه
دلٌل الجمل األربع: الطٌر، إبراء األكمه، إبراء األبرص، إحٌاء الموتى، فً هذه الأن  -2ٔ

على أنه ال ٌمكن ألي بشر مهما أوتً أن ٌحصل له مراده إال بإذن هللا عز وجل؛ ألن 
كل جملة أو كل كلمة لٌدها هللا تعالى بإذنه لببل ٌدعً مدعٍ أن الخلك لهم استمبلل فً 

ٌكون لها فرع؛ وهو: الرد على المدرٌة، الذٌن ٌمولون: إن أفعالهم، فٌكون فً هذه الفابدة 
اإلنسان مستمل بعمله لٌس هلل فٌه إرادة، اإلنسان ٌؤكل وٌشرب، وٌدخل وٌخرج، 
وٌتحرن وٌسكن بإرادة تامة لٌس هلل فٌها تعلك، وهذا ٌعنً إثبات خالك مع هللا عز 

ت المدرٌة مجوس هذه وجل، أو إثبات موجب للحوادث مع هللا عز وجل؛ ولهذا ُسمٌّ 
األمة؛ ألن المجوس ٌمولون: إن الحوادث الكونٌة لها خالمان: ظلمة، ونور، وهإالء 
ٌمولون: الحوادث فً الكون لها موجدان، كل واحد مستمل عن اآلخر: أفعال العباد 
ٌستمل بها العباد حتى إن بعضهم ٌمول: إن هللا ال ٌعلم من أفعال العباد إال ما ولع، وأما 

لم ٌمع فبل ٌعلمه هللا عز وجل، فوصفوا هللا تبارن وتعالى بالجهل فٌما هو فً ملكه  ما
 .تبارن وتعالى

ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: إثبات إذن هللا، ولٌُعلم أن اإلذن المضاؾ إلى هللا عز  -1ٔ
 وجل ٌنمسم إلى لسمٌن: 

 {.بِإِْذنًِ}هذه اآلٌة  همثال :إذن كونً لدريأحدهما: 
أَْم لَُهْم ُشَرَكاُء َشَرُعوا لَُهْم } :لول هللا تبارن وتعالى همثال إذن شرعً تعبدي، والثانً:

 ُ ٌِن َما لَْم ٌَؤَْذْن بِِه َّللاَّ  .[ ما لم ٌؤذن به هللا شرًعا ٕٔالشورى {]ِمَن الّدِ
ومن فوابد اآلٌة: تشجٌع الداعً إلى هللا عز وجل الذي ٌؤتً باآلٌات البٌنات فإنه  -5ٔ

فكل إنسان  {،َوإِْذ َكفَْفُت بَنًِ إِْسَرابٌَِل َعْنَن إِْذ ِجبْتَُهْم بِاْلبٌَِّنَاتِ :}ذاء؛ لمولهُعرضة لئلٌ
ٌدعو إلى هللا وٌؤتً بالبراهٌن واألدلة ال بد أن ٌُسلَّط علٌه من ٌُسلَّط، ولكن هللا تعالى 

 {.ِجبْتَُهْم بِاْلبٌَِّنَاتِ  َوإِْذ َكفَْفُت بَنًِ إِْسَرابٌَِل َعْنَن إِذْ }بموته ولدرته ٌَصرؾ عنه 
ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: تمرد بنً إسرابٌل الذٌن كفروا، حٌث اّدعوا أن هذا سحر، بل  -ٕٓ

 .وال ٌمكن أن ٌكون حمًّا :ٌعنً {،إِْن َهَذا إاِلَّ ِسْحرٌ }حصروا 
الحك، وٌعلمون أنه حك؛ ألن مثل  ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: أن المإمنٌن ٌتبٌن لهم -ٕٔ

إنما ٌَصدر من أهل الكفر، أما المإمن فٌإمن  {إِْن َهَذا إِالَّ ِسْحٌر ُمبٌِنٌ :}هذا المول
 .باآلٌات، وٌرى أنها حك وٌزٌد إٌمانه بها

ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: أن عٌسى علٌه الصبلة والسبلم كؽٌره من الرسل جاء   -ٕٕ
د أخبر النبً صلى هللا باآلٌات البٌنات؛ ٌعنً الواضحات التً ال تُشكل على أحد، ول

ُ إاِّل أَْعَطاهُ ِمَن اآْلٌَاِت َما ٌُْإِمُن َعلَى ِمثِْلِه »:علٌه وعلى آله وسلم أنه ٍ بَعَثَهُ َّللاَّ ًّ َما ِمْن نَبِ
ولوال هذا لكان الناس معذورٌن أالَّ ٌُصدلوا؛ ٌعنً لوال اآلٌات مع الرسل ، (ٔ)«اْلبََشرُ 

                                                           

 .( من حدٌث لتادة بن النعمان5ٗ٘ٔأخرجه أبو ٌعلى )(ٔ)
 .( عن أبً هرٌرة5ٖٕ/ٕ٘ٔ( ومسلم ) 51ٔٗمتفك علٌه؛ أخرجه البخاري )(ٔ)
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ُرُسبًل } :لهم عذر أالَّ ٌصدلوا، وعلٌه ٌكون لوله تعالىعلٌهم الصبلة والسبلم لكان الناس 
ُسلِ  ةٌ بَْعَد الرُّ ِ ُحجَّ ِرٌَن َوُمْنِذِرٌَن ِلببَلَّ ٌَُكوَن ِللنَّاِس َعلَى َّللاَّ [ ٌكون ممًٌدا ٘ٙٔالنساء {]ُمبَّشِ

آٌات ٌإمن على مثلها البشر، وآٌات األنبٌاء أنواع كثٌرة ٌجمعها أنها ببؤنهم أوتوا 
ة وحسٌة، ولد ذكر شٌخ اإلسبلم رحمه هللا فصبًل لٌما جدًّا جدًّا فً آخر كتابه معنوٌ

الجواب الصحٌح لمن بدل دٌن المسٌح، ذكر فٌه آٌات النبً علٌه الصبلة والسبلم ولال: 
إن آٌاته نوعان: حسٌة ومعنوٌة، والحسٌة آفالٌة وأرضٌة، وّضح توضًٌحا كامبًل، وأن 

ٌات هذا المرآن، الذي كان آٌة فً ولته، وفٌما بعد إلى ٌوم من أعظم آٌاته، بل أعظم آ
ًَّ »:المٌامة، ولهذا لال علٌه الصبلة والسبلم ُ إِلَ ًٌ أَْوَحاهُ َّللاَّ أو  ،«َوإِنََّما الَِّذي أُوتٌِتُهُ َوْح

بمً، وآٌات  ؛ ألن المرآن(ٔ)«فَؤَْرُجو أَْن أَُكوَن أَْكثََرُهْم تَابِعًا ٌَْوَم اْلِمٌَاَمةِ »كلمة نحوها 
 .األنبٌاء انتهت بحٌاتهم فمط ما لبث ألوامهم أن حّرفوا الكتب من بعدهم

 المرآن
ٌُْت إِلَى اْلَحَواِرٌٌَِّن أَْن آِمنُوا بًِ َوبَِرُسوِلً لَالُوا آَمنها َواْشَهْد بِؤَنهنَا ُمْسِلُموَن ) ({ ٔٔٔ}َوإِْذ أَْوَح

 [ٔٔٔ]المائدة : 
 التفسٌر:
نعمتً علٌن، إذ ألهمُت، وألمٌُت فً للوب جماعة من خلصابن أن ٌصدلوا  -ٌا عٌسى-واذكر 

 بؤننا خاضعون لن منمادون ألمرن. بوحدانٌة هللا تعالى ونبوتن، فمالوا: صدَّلنا ٌا ربنا، واشهد
ٌُْت إِلَى اْلَحَواِرٌٌَِّن أَْن آِمنُوا بًِ َوبَِرُسوِلً{ ]المابدة : لوله تعالى:   أي:" ،[ٔٔٔ}َوإِْذ أَْوَح

نعمتً علٌن، إذ ألهمُت، وألمٌُت فً للوب جماعة من خلصابن أن ٌصدلوا  -ٌا عٌسى-واذكر 
 .(ٕ)بوحدانٌة هللا تعالى ونبوتن

وهذا أًٌضا من االمتنان  ،أي : باهلل وبرسول هللا "{أَْن آِمنُوا بًِ َوبَِرُسوِلً }لال ابن كثٌر: 
 .(ٔ)"علٌه ، علٌه السبلم ، بؤن جعل له أصحابًا وأنصاًرا

 :وجوهن حٌه إلى الحوارٌٌفً وو
 .(ٕ)وهذا لول السديلذفت فً للوبهم،  :ا : معناهأحده

َوأَْوَحى َربَُّن  :}أَْلَهْمتُُهم أن ٌإمنوا بً ، وٌصدلوا أنن رسولً ، كما لال تعالى  :معناهوالثانً 
 .(٘)، واختاره السمعانًعن آخرٌن (ٗ)وابن كثٌر (ٖ). حكاه الطبري[ 1ٙ] النحل :  {النَّْحلِ  إِلَى

 .(ٙ). ذكره البؽويألهمتهم ولذفت فً للوبهم:  والثالث
  .(2)ذكره الماوردي ٌعنً ألمٌت إلٌهم باآلٌات التً أرٌتهم أن ٌإمنوا بً وبن.والرابع: 
المراد : وإذ أوحٌت إلٌهم بواسطتن ، فدعوتهم إلى اإلٌمان باهلل وبرسوله ، واستجابوا : والخامس

 .(1). لاله ابن كثٌروَن {ا َواْشَهْد بِؤَنَّنَا ُمْسِلمُ لن وانمادوا وتابعون ، فمالوا : } آَمنَّ 
ذكره ، و(5)عبٌدة وهذا لول أبًوأمرتهم،  مٌت فً للوبهم وألهمتهماألمر، أي: ألمعناه:  :والسادس
 :(ٔ)العجاج ومنه لول، (ٓٔ)السمعانً

                                                           

 ( من حدٌث أبً هرٌرة5ٖٕ/ٕ٘ٔ(، ومسلم ) 51ٔٗري )متفك علٌه؛ أخرجه البخا(ٔ)
 .ٕٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٕٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .1ٕٔ-2ٕٔ/ٔٔ(:ص55ٕٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .1ٕٔ/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٕٗ/ٖانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .21/ٕانظر: تفسٌر السمعانً: (٘)
 .ٙٔٔ/ٖانظر: تفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .1ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٕٕٗ/ٖانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .2ٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي:، و1ٕٔ/ٔمجاز المرآن:انظر:  (5)
 .21/ٕانظر: تفسٌر السمعانً: (ٓٔ)
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 مؤَنَّتِ َواطْ  السَّماُء، بِإِْذنِه                  اْستَمَّلتِ  الَِّذي ّلِلِ  الَحْمدُ 
تِ               تَعَتَّتِ  وما األَْرضُ  بِإْذنِهِ    أَْوَحى لََها المََراَر فاْستَمَرَّ

 أي: أمرها بالمرار. 
 :(ٕ)نوفً التذكٌر بهذه النعمة لوال

  تعالى به عٌسى ألنهم أنصاره .أحدهما : أنها نعمة على الحوارٌٌن أن آمنوا ، فذكر هللا
 اراً من الحوارٌٌن لد آمنوا به .ٌسى ، ألنه جعل له أنصالثانً : أنها نعمة على ع

 .(ٖ)"الذٌن استخلفهم من جملة الناس هم خواص عٌسى علٌه السبلم"والحوارٌون : 
 .(ٗ)"علٌه السبلم هم أتباع عٌسى :اْلَحَواِرٌُّونَ  لال ابن كثٌر:"

من الطعام  لال الماوردي:"وأصل الحواري : الَحَور وهو شدة البٌاض ، ومنه الحواري
 .(٘)لشدة بٌاضه ، والَحَور نماء بٌاض العٌن "

 : ألوالواْختُِلؾ فً تسمٌتهم بالحوارٌٌن على   
وا بذلن لبٌاض ثٌابهم، وهذا لول ابن عباس ، ومسلم (2)، وسعٌد بن جبٌر(ٙ)أحدها : انهم ُسمُّ

 .(ٔ)البطٌن
ارٌن ٌبٌضون الثٌاب ، وهذا لول اب -فً  (ٖ)، والضحان(ٕ)ن أبً نجٌح والثانً : أنهم كانوا لَصَّ

 .-أحد لولٌه
فً أحد -(ٗ)والثالث : أنهم خاصة األنبٌاء وصفوتهم، سموا بذلن لنماء للوبهم ، وهذا لول لتادة

 .(ٙ)، ورّجحه الزجاج(٘)، والضحان-لولٌه
 .(2)والرابع: ان الحواري: الناصر. لاله سفٌان بن عٌٌنة

 .(1)لتادةوالخامس: أن الحواري: الوزٌر. لاله 
لال الطبري:" وأشبه األلوال فً معنى "الحوارٌٌن"، لوُل من لال: " سموا بذلن لبٌاض   

  .(5)ثٌابهم، وألنهم كانوا ؼّسالٌن"
لال ابن كثٌر:"والصحٌح أن الحواري الناصر ، كما ثبت فً الصحٌحٌن أن رسول هللا   

دب الزبٌر، ثم ندبهم فانتَدَب الزبٌر ثم ندبهم فانتدب ملسو هيلع هللا ىلص لما نَدَب الناس ٌوم األحزاب ، فانت
ٌْرُ »الزبٌر، فمال:  بَ ٍ َحَوارًٌا َوَحَواِرًٌ الزُّ ًّ  .(ٔٔ)"(ٓٔ)«إنَّ ِلُكّلِ نَبِ

                                                                                                                                                                      

/ ٖٔ" والبٌان الكشؾ"و ،ٕٖٓ/ ٙ" والعٌون النكت"و ،"العرب لسان"و حسن، عزة. د تح: ٕٙٙ": دٌوانه(ٔ)
" المحٌط البحر"و ،ٔٔ٘/ ٘" الوجٌز المحرر"و ،ٓٙ/ ٕٖ" الكبٌر التفسٌر"و ،5ٖ/ 1" المسٌر زاد"و أ، ٖ٘ٔ

 .٘٘٘/ ٙ" المصون الدر"و ،2ٕ2/ 1" الباري فتح"و ،ٔٓ٘/ 1
 ..ٕٙٙ ص": دٌوانه. "فاستمرت استمري أن إلٌها أوحى أن: المذكور األرجوزة بٌت ومعنى

 .1ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .1ٔ/ٕلعٌون:النكت وا (ٖ)
 .ٕٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .5ٖٙ/ٔ( النكت والعٌون:٘)
 .5٘ٙ/ٕ(:ص1ٖٙ٘( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙ)
 .٘ٗٗ/ٙ(:ص2ٕٔٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .5٘ٙ/ٕ(:ص1ٖٙ٘( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔ)
 .ٙٗٗ/ٙ(:ص2ٕٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .5٘ٙ/ٕ(:ص5ٖٙ٘( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖ)
 .ٙٗٗ/ٙ(:ص2ٕٔٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٙٗٗ/ٙ(:ص2ٕٔ2( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٙٔٗ/ٔ( انظر: معانً المرآن:ٙ)
 .ٓٙٙ/ٕ(:ص2ٖٔ٘( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)2)
 .ٓٙٙ/ٕ(:ص2ٖٖ٘( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)1)
 .ٙٗٗ/ٙ( تفسٌر الطبري:5)
 .ٙٗ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:ٓٔ)
 ( من حدٌث جابر رضً هللا عنه.ٕ٘ٔٗ( وصحٌح مسلم برلم )2ٔ5ٖالبخاري برلم ) صحٌح(ٔٔ)
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 .(ٔ)فمالوا: صدَّلنا ٌا ربنا ، أي:"[ٔٔٔ}لَالُوا آَمنَّا{ ]المابدة : لوله تعالى: 
واشهد بؤننا خاضعون لن  ، أي:"[ٔٔٔ{ ]المابدة : }َواْشَهْد بِؤَنَّنَا ُمْسِلُمونَ لوله تعالى: 

 .(ٕ)منمادون ألمرن
 .(ٖ)"أي : ألهموا ذلن فامتثلوا ما ألهموا لال ابن كثٌر:" 
 :(ٗ)، ٌحتمل وجهٌن[ٔٔٔ}َواْشَهْد بِؤَنَّنَا ُمْسِلُموَن{ ]المابدة : لوله تعالى: و 

  تعالى وبه .م على إسبلمهم باهللأحدهما : أنهم أشهدوا عٌسى علٌه السبل
 وا هللا تعالى بذلن على أنفسهم .والثانً : أنهم أشهد

 الفوابد:
ٌْتُ } :إثبات وحً هللا عز وجل؛ لموله -ٔ ، ووحً هللا ٌنمسم إلى لسمٌن: وحً شرع {إِْذ أَْوَح

 .ووحً إلهام، فاألول ٌتعلك بالشرع، والثانً ٌتعلك بالكون
حوارٌون، ٌعنً: أصحاب ذوو صفاء  ومن فوابد هذه اآلٌة: أن عٌسى علٌه السبلم له -ٕ

ِ َكَما لَاَل }فً مودتهم. اذكر آخر سورة الصؾ  ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا ُكونُوا أَْنَصاَر َّللاَّ
 ِ ِ لَاَل اْلَحَواِرٌُّوَن نَْحُن أَْنَصاُر َّللاَّ  {ِعٌَسى اْبُن َمْرٌََم ِلْلَحَواِرٌٌَِّن َمْن أَْنَصاِري إِلَى َّللاَّ

امِ »الحدٌث فً[ وكما ٗٔالصؾ ] ٌُْر ْبُن اْلعَوَّ بَ ، َوإِنَّ َحَواِريَّ الزُّ ٍ َحَواِريٌّ ًّ ، (٘)«ِلُكّلِ نَبِ
تًِ متخذا لَْو ُكْنُت »:هذه منمبة ال شن للزبٌر، لكن أبو بكر رضً هللا عنه، لال ِمْن أُمَّ

 .(ٙ)«َخِلٌبًل اَلتََّخْذُت أَبَا بَْكر
أَْن آِمنُوا } :ن اإلٌمان باهلل ال ٌتم إال باإلٌمان برسله؛ لمولهومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: أ -ٖ

اإِلٌَماُن »، ولد بٌّن النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم أن اإلٌمان هو {بًِ َوبَِرُسوِلً
هِ  ٌِْرِه َوَشّرِ هذه األركان ال بد ، (ٔ)«بِاهللِ َوَمبَلبَِكتِِه َوُكتُبِِه َوُرُسِلِه َواْلٌَْوِم اآْلِخِر، َواْلمََدِر َخ

 .منها فً اإلٌمان، فمن نمص منها واحًدا لم ٌكن مإمنًا
 .ومن فوابد هذه اآلٌة: استجابة الحوارٌٌن لما أوحً إلٌهم به، حٌث لالوا: آمنا -ٗ
ولم ٌمل: بن وبرسولن؛ ألن  {لَالُوا آَمنَّالموله:}ومن فوابد اآلٌة: جواز حذؾ المعلوم،  -٘

على الممٌَّد إذا كان معلوًما، فإذا عمد اإلنسان عمًدا وذكر عند هذا معلوم، فالمطلَك ٌُحَمل 
اإلٌجاب شروًطا، فمال اآلخر: لبلُت، أو لبلُت البٌع مثبًل، لال: بعتن هذا البٌت على أن 

ٌثبت الشرط؛ ألن لول البٌع ٌعنً بهذا الشرط وإن لم فأسكن فٌه سنة، فمال: لبلُت البٌع، 
 .ٌذَكر لكنه معلوم من السٌاق

اْشَهْد بِؤَنَّنَا } :ومن فوابد هذه اآلٌة: جواز استثبات الشًء باإلشهاد علٌه؛ لموله  -ٙ
ٌُْت أُْشِهُدَن، َوأُْشِهُد َحَملَةَ َعْرِشَن، »:، وفً الدعاء المؤثور{ُمْسِلُمونَ  اللَُّهمَّ إِنًِّ أَْمَس

ًدا َعْبُدَن َوَمبَلبَِكتََن َوأَْنبٌَِاَءَن، َوَجِمٌَع َخْلِمَن، بِؤَنََّن أَنْ  َت هللاُ اَل إِلَهَ إاِلَّ أَْنَت، َوأَنَّ ُمَحمَّ
  .، هذا من أذكار المساء والصباح، على خبلؾ فً ثبوت الحدٌث(ٕ)«َوَرُسولُنَ 

 {آَمنَّا َواْشَهْد بِؤَنَّنَا ُمْسِلُمونَ } :ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: أن اإلٌمان هو اإلسبلم؛ لموله -2
وا: مإمنون، لالوا: مسلمون، فدل هذا على أن اإلٌمان هو [، ولم ٌمولٔٔٔالمابدة ]

اإلسبلم، ولد ذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم ولالوا: ال فرق بٌن اإلسبلم واإلٌمان، 

                                                           

 .ٕٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٕٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .1ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .( من حدٌث جابر بن عبد هللا1ٗ/  ٕ٘ٔٗ( ومسلم )2ٕٙٔمتفك علٌه؛ البخاري )(٘)
 .( من حدٌث ابن عباسٖٙ٘ٙالبخاري ) أخرجه(ٙ)
 .( من حدٌث عمر بن الخطابٔ/  1أخرجه مسلم )(ٔ)
( من حدٌث أنس بن مالن دون لوله: وأنبٌاءن. وفً المعجم ٖٔٓ٘( والترمذي )5ٙٓ٘أخرجه أبو داود )(ٕ)

ٌَع َخْلِمَن َعلَى َشَهاَدتًِ َعلَى نَْفِسً أَنًِّ َوأُْشِهُد َمبَلبَِكتََن، َوأَْنِبٌَاَءَن َوُرُسَلَن، َوَجمِ »(: 5ٖ٘ٙاألوسط للطبرانً )
ُ اَل إِلَهَ إاِلَّ أَْنتأَْشَهُد أَنََّن أَْنَت   .«َّللاَّ
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فَؤَْخَرْجنَا َمْن َكاَن فٌَِها } :واستدلوا بمثل هذه اآلٌة، واستدلوا أًٌضا بمول هللا تبارن وتعالى
ٌٍْت ِمَن اْلُمْسِلِمٌنَ ( ِٖ٘مَن اْلُمْإِمنٌَِن ) ٌَْر بَ [، ولكن ٖٙ، ٖ٘الذارٌات {]فََما َوَجْدنَا فٌَِها َؼ

هذا المول على إطبلله فٌه نظر، والصواب أن اإلسبلم إذا أفرد دخل فٌه اإلٌمان، وإذا 
لَالَِت اأْلَْعَراُب } :ذكر مع اإلٌمان صار له معنى آخر، وٌدل لهذا التفصٌل لول هللا تعالى

ٌَماُن فًِ لُلُوبُِكمْ  آَمنَّا ا ٌَْدُخِل اإْلِ [ ٗٔالحجرات ] {لُْل لَْم تُْإِمنُوا َولَِكْن لُولُوا أَْسلَْمنَا َولَمَّ
ا ٌَْدُخِل  ٌعنً لم ٌدخل لكن لرٌبًا ٌدخل؛ ألن )لما( تفٌد النفً مع لرب المنفً، ﴿َولَمَّ

ٌَماُن فًِ لُلُوبُِكمْ  ن اإلٌمان واإلسبلم، فٌكون اإلٌمان أنهم جمعوا بٌ: نخرج هذه اآلٌةف {،اإْلِ
ا ألوامر هللا ورسوله  .بالملوب واإلسبلم فً الجوارح، ٌعنً أنهم آمنوا وانمادوا انمٌاًدا تامًّ

 
 المرآن

ٌْنَا َمائَِدةا ِمَن السه  َل َعلَ َماِء لَاَل }إِْذ لَاَل اْلَحَواِرٌُّوَن ٌَا ِعٌَسى اْبَن َمْرٌََم َهْل ٌَْستَِطٌُع َربَُّن أَْن ٌُنَّزِ
َ إِْن ُكْنتُْم ُمْإِمنٌَِن )  [ٕٔٔ({ ]المائدة : ٕٔٔاتهمُوا َّللاه

 التفسٌر:
واذكر إذ لال الحوارٌون: ٌا عٌسى بن مرٌم هل ٌستطٌع ربن إن سؤلته أن ٌنزل علٌنا مابدة 
طعام من السماء؟ فكان جوابه أن أمرهم بؤن ٌتموا عذاب هللا تعالى، إن كانوا مإمنٌن حكَّ 

 إلٌمان.ا
ٌْنَا َمابَِدةً لوله تعالى:  َل َعلَ }إِْذ لَاَل اْلَحَواِرٌُّوَن ٌَا ِعٌَسى اْبَن َمْرٌََم َهْل ٌَْستَِطٌُع َربَُّن أَْن ٌُنَّزِ

واذكر إذ لال الحوارٌون: ٌا عٌسى بن مرٌم هل ٌستطٌع  ، أي:"[ِٕٔٔمَن السََّماِء{ ]المابدة : 
 .(ٔ)"طعام من السماء؟ ربن إن سؤلته أن ٌنزل علٌنا مابدة

وهً  ،«سورة المابدة»هذه لصة المابدة ، وإلٌها تنسب السورة فٌمال :  لال ابن كثٌر:" 
مما امتن هللا به على عبده ورسوله عٌسى ، علٌه السبلم ، لما أجاب دعاءه بنزولها ، فؤنزلها هللا 

 وداللة معجزة باهرة وحجة لاطعة. آٌة
لٌست مذكورة فً اإلنجٌل ، وال ٌعرفها النصارى  المابدةد ذكر بعض األبمة أن لصة ول

 .(ٔ)"إال من المسلمٌن ، فاهلل أعلم
، وفٌها (ٕ)بالنصب «ربن»بالتاء واإِلدؼام ، و «هل تَّستطٌع ربَّن»:لرأ الكسابً وحدهو

 :وجهان
 .(ٖ)ربن فٌما تسؤله ، لاله الزجاج أحدهما : معناه هل تستدعً طاعة

 .(٘)وعابشة ،(ٗ)سعٌد بن جبٌرسؤل ربن ، لاله أن ت والثانً : هل تستطٌع
 ٌل ثبلثة أوجه:، وفً ذلن التؤو(ٙ)بالٌاء واإِلظهار {،هل ٌستطٌع ربن}:ولرأ البالون

 .(2)ل استحكام معرفتهم باهلل تعالىأحدها : هل ٌمدر ربن ، فكان هذا السإال فً ابتداء أمرهم لب
 م سموا بالحوارٌٌن بعد إٌمانهم .، ألنه(1)سنهل ٌفعل ربن ، لاله الح :والثانً : معناه

َل َعلٌَنَا َمآبَِدةً }،هل ٌستجٌب لن ربن وٌطٌعن:معناه والثالث : َن السََّمآءِ أَن ٌُنَّزِ  .(5)لاله السدي {ّمِ

                                                           

 .ٕٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .5ٕٗانظر: السبعة فً المراءات: (ٕ)
 .ٕٕٓ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٖ)
 .5ٕٔ/ٔٔ(:ص55ٕٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .5ٕٔ/ٔٔ(:ص55ٖٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .5ٕٗانظر: السبعة فً المراءات: (ٙ)
 .1ٕ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .1ٕ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٕٕٕ/ٔٔ(:ص55ٕٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
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نما سؤلوا ذلن ذكر بعضهم أنهم إ، هً : الخوان علٌه طعام «المابدة»و لال ابن كثٌر:"
زل علٌهم مابدة كل ٌوم ٌمتاتون منها ، وٌتموون بها على فسؤلوا أن ٌن لحاجتهم وفمرهم

 .(ٔ)"العبادة
  .(ٕ)"وان: خِ تكون مابدة حتى ٌكون علٌها طعام، فإن لم ٌكن لٌل والمابدة ال"لال لطرب:

 :(ٖ)وجهان «مابدة»وفً تسمٌتها 
 :(ٗ)رإبة، لال د ما علٌها أي تعطًأحدهما : ألنها تمٌ

  إلَى أَِمٌِر الُمْإِمنٌَِن الُمْمتَادْ               األْنَدادْ  نُْهِدي ُرُإوَس المتَْرفٌنَ 
 المستعطً . :أي

، ومنه (٘)اختاره الزجاج ًء إذا مال وتحرن ،والثانً : لحركتها بما علٌها من لولهم : َماَد الش
 :(ٙ)الشاعر لول 

 ٌمٌد ؼصن من األٌن مابل                  نت حمامةلعلن بان إن تؽ
َ إِْن ُكْنتُْم ُمْإِمنٌَِن{ ]المابدة : الى:لوله تع اتموا هللا فً أمثال  ، أي:"[ٕٔٔ}لَاَل اتَّمُوا َّللاَّ

 .(2)"هذه األسبلة إن كنتم مصدلٌن بكمال لدرته تعالى
 .(ٔ)"أي: ال تشكوا فً لدرته لال البؽوي:"

هللا ، وال تسؤلوا أي : فؤجابهم المسٌح ، علٌه السبلم ، لاببل لهم : اتموا  لال ابن كثٌر:"
 .(ٕ)" هذا ، فعساه أن ٌكون فتنة لكم ، وتوكلوا على هللا فً طلب الرزق إن كنتم مإمنٌن

نهاهم عن التراح اآلٌات بعد اإلٌمان، ولٌل: أراد به أي: اكتفوا بطعام  لال السمانً:"
 .(ٖ)"األرض عن طعام السماء

َ إِْن ُكْنتُ لوله تعالى:وفً   :(ٗ)وجهان ،[ْٕٔٔم ُمْإِمنٌَِن{ ]المابدة : }لَاَل اتَّمُوا َّللاَّ
 .مرهم بذلن ألنه أولى من سإالهماتموا معاصً هللا إن كنتم مإمنٌن به ، وإنما أ :أحدهما : ٌعنً
اتموا هللا فى سإال األنبٌاء إما طلباً ِلعَنَتِِهم وإما استزادة لآلٌات منهم ، إن كنتم  :والثانً : ٌعنً

 نهم .م ألن ما لامت به دالبل صدلهم ٌؽنٌكم عن استزادة اآلٌات ممإمنٌن بهم ومصدلٌن له
هل ٌستطٌع ربن أن ٌنزل }لال عٌسى للحوارٌٌّن المابلٌن له :  "المعنى: لال الطبري: 

رالبوا هللا ، أٌها الموم ، وخافوه  أن ٌَنزل بكم من هللا عموبة على لولكم  {علٌنا مابدة من السماء
زه شًء أراده ، وفً شّككم فً لدرة هللا على إنزال مابدة من السماء ، كفٌر هذا ، فإن هللا ال ٌعج

ًَّ على ما أتوعدكم به من عموبة هللا إٌاكم على  ،به ، فاتموا هللا أن ٌُنزل بكم نممته إن كنتم مصدل
 .(٘)"؟ {ٌنزل علٌنا مابدة من السماء هل ٌستطٌع ربن أن}لولكم : 

 ؟ستطٌع ربن بعد إٌمانهم وإخبلصهم فإن للت: كٌؾ لالوا هل ٌ لال الزمخشري:" 
إذ }لوله:  للت: ما وصفهم هللا باإلٌمان واإلخبلص، وإنما حكى ادعاءهم لهما، ثم أتبعه

كبلم ال ٌرد  {هل ٌستطٌع ربن}فإذن إن دعواهم كانت باطلة، وإنهم كانوا شاكٌن، ولوله:  {لال
بلم لهم معناه: اتموا هللا وال تشكوا مثله عن مإمنٌن معظمٌن لربهم، وكذلن لول عٌسى علٌه الس

                                                           

 .ٕٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .1ٕ/ٕالنكت والعٌون: (ٕ)
 .1ٕ/ٕ، و النكت والعٌون:ٕٕٓ/ٕ:انظر:معانً المرآن للزجاج (ٖ)
 ."مٌد"واللسان ، وٖٕٕ/ٔٔوتفسٌر الطبري:،  1ٖٔ / ٔ، ومجاز المرآن ألبً عبٌدة  ٓٗدٌوانه : (ٗ)
 .ٕٕٓ/ٕانظر: معانً المرآن: (٘)
 .2ٖٙ/ٙ، والمرطبً فً تفسٌره:1ٕ/ٕالبٌت من شواهد المارودي فً النكت والعٌون: (ٙ)
 .ٖ٘ٗصفوة التفاسٌر: (2)
 .2ٔٔ/ٌٖر البؽوي:تفس (ٔ)
 .ٕٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .1ٓ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .1ٖ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٖٕٕ/ٔٔتفسٌر الطبري: (٘)
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فً التداره واستطاعته، وال تمترحوا علٌه، وال تتحكموا ما تشتهون من اآلٌات فتهلكوا إذا 
 .(ٔ)"عصٌتموه بعدها إن كنتم مإمنٌن إن كانت دعواكم لئلٌمان صحٌحة

كة تطٌر بمابدةٍ من السماء علٌها سبعةُ أحواٍت وسبعة فؤلبلت المبلب لال ابن عباس:" 
 .(ٕ)"أرؼفة ، حتى وضعتها بٌن أٌدٌهم ، فؤكل منها آخر الناس كما أكل منها أّولهم

فؤنزل هللا علٌهم مابدة من السماء فٌها جمٌع الطَّعام إال اللحم ، فؤكلوا  لال السدي:" 
 .(ٖ)"منها

 الفوابد:
ٌَا } :حوارٌٌن مع كونهم خلًصا عندهم شًء من الجفاء؛ لمولهممن فوابد هذه اآلٌة: أن ال -ٔ

 .{ِعٌَسى اْبَن َمْرٌَمَ 
فإن لال لابل: لعل شرٌعتهم تبٌح لهم أن ٌنادوا نبٌهم باسمه، بخبلؾ هذه 

ٌْنَُكْم َكُدَعاِء بَْعِضُكْم بَْعًضا} :الشرٌعة فمد لال هللا تعالى ُسوِل بَ نور ال] {اَل تَْجعَلُوا ُدَعاَء الرَّ
[؟ للنا: ولٌكن ذلن، لكن هل من األدب أن ٌخاطبوا عٌسى بن مرٌم علٌه الصبلة ٖٙ

والسبلم باسمه، مع أنهم ٌرٌدون أن ٌدعوا هللا لهم لحصول هذه المابدة، أو األلٌك ما 
داموا ٌرٌدون أن ٌسؤل هللا أن ٌنادوه بوصؾ النبوة والرسالة؛ ألنه أنسب وألرب إلى 

: الثانً ال شن، على كل حال هذا الخطاب ال شن أن فٌه شٌبًا إجابة دعوتهم؟ الجواب
 .من الجفاء

 فً لول عٌسى لهم }اتموا هللا{ دال على أنهم لالوا الباطل. -ٕ
فً اصطبلح الشرع هو: "اتخاذ ولاٌة من عذاب هللا بفعل فضٌلة التموى، والتموى:  -ٖ

: "التمً ُمْلَجم والمتمً فوق المإمن ملسو هيلع هللا ىلص-، لال رسول هللا (ٔ)أوامره، واجتناب نواهٌه" 
 .(ٕ)والطابع" 

 
 المرآن

ٌَْها ِمَن الشه  اِهِدٌَن }لَالُوا نُِرٌُد أَْن نَؤُْكَل ِمْنَها َوتَْطَمئِنه لُلُوبُنَا َونَْعلََم أَْن لَْد َصَدْلتَنَا َونَُكوَن َعلَ
 [ٖٔٔ({ ]المائدة : ٖٔٔ)

 التفسٌر:
ل من المابدة وتسكن للوبنا لرإٌتها، ونعلم ٌمٌنا صدلن فً نبوتن، لال الحوارٌون: نرٌد أن نؤك

وأن نكون من الشاهدٌن على هذه اآلٌة أن هللا أنزلها حجة له علٌنا فً توحٌده ولدرته على ما 
 ٌشاء، وحجة لن على صدلن فً نبوتن.

لال الحوارٌون: نرٌد أن  ، أي:"[ٖٔٔ}لَالُوا نُِرٌُد أَْن نَؤُْكَل ِمْنَها{ ]المابدة : لوله تعالى: 
 .(ٖ)"نؤكل من المابدة

فنعلم ، إنا إنما للنا ذلن ، وسؤلنان أن تسؤل لنا ربنا لنؤكل من المابدة لال الطبري:أي:" 
 .(ٗ)"ٌمٌنًا لدرته على كل شًء

 .(٘)" أي : نحن محتاجون إلى األكل منها لال ابن كثٌر:"
 .(ٙ)"ٌعنً: أكل تبرن ال أكل حاجة لال السمعانً:"

                                                           

 .5ٖٙ-5ٕٙ/ٔالكشاؾ: (ٔ)
 .ٕٕٕ/ٔٔ(:ص55ٕ٘ٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٕٕٕ/ٔٔ(:ص55ٕٙٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .1ٕ/ ٔ: عثٌمٌن ابن تفسٌر(ٔ)
 .ٙٙ - ٘ٙ: الفوابد(ٕ)
 .ٕٙٔ:التفسٌر المٌسر (ٖ)
 .ٕٕٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .1ٓ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٙ)
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أي: إنما سؤلنا ألنا نرٌد، }أن نؤكل منها{ أكل تبرن ال أكل حاجة  لال البؽوي:"
 .(ٔ)"فنستٌمن

 : (ٕ)وجهٌن ،[ٖٔٔنَؤُْكَل ِمْنَها{ ]المابدة :  }فً لولهم: المرطبً:وذكر 
عٌة إلٌها، وذلن أن عٌسى علٌه السبلم كان إذا خرج أنهم أرادوا األكل منها للحاجة الدا -أحدهما

اتبعه خمسة آالؾ أو أكثر، بعضهم كانوا أصحابه وبعضهم كانوا ٌطلبون منه أن ٌدعو لهم 
لمرض كان بهم أو علة، إذ كانوا زمنى أو عمٌانا، وبعضهم كانوا ٌنظرون وٌستهزبون فخرج 

فجاعوا ولالوا للحوارٌٌن: لولوا لعٌسى  ٌوما إلى موضع فولعوا فً مفازة ولم ٌكن معهم نفمة
حتى ٌدعو بؤن تنزل علٌنا مابدة من السماء، فجاءه شمعون رأس الحوارٌٌن وأخبره أن الناس 

اتموا هللا إن :}ٌطلبون بؤن تدعو بؤن تنزل علٌهم مابدة من السماء، فمال عٌسى لشمعون: لل لهم
 اآلٌة.  {نرٌد أن نؤكل منها}لل له:فؤخبر بذلن شمعون الموم فمالوا له:  {كنتم مإمنٌن

  .بركتها ال لحاجة دعتهم إلٌهالننال  {،نؤكل منها: }الثانً
 .(ٖ)" ألنهم لو احتاجوا لم ٌنهوا عن السإال ،وهذا أشبه"لال الماوردي: 

 :(ٗ)وجهان ،[ٖٔٔ}لَالُوا نُِرٌُد أَْن نَؤُْكَل ِمْنَها{ ]المابدة : لوله تعالى:وفً  
 كل منها للحاجة الداعٌة إلٌها .أحدهما : أنهم أرادوا األ

 ً لو احتاجوا لم ٌنهوا عن بها ال لحاجة دعتهم إلٌها ، وهذا أشبه ألنهم  والثانً : أنهم أرادوه تبركا
 السإال .

 .(ٔ)"وتسكن للوبنا لرإٌتها ، أي:"[ٖٔٔ}َوتَْطَمبِنَّ لُلُوبُنَا{ ]المابدة : لوله تعالى: 
 .(ٕ)وتسكن"لال البؽوي:أي:"

كل ما شاء  وتسكن للوبنا ، وتستمّر على وحدانٌته ولدرته علىٌمول : لال الطبري:" 
 .(ٖ)" وأراد

 .(ٗ)"إذا شاهدنا نزولها رزلًا لنا من السماء:أي لال ابن كثٌر:"
}َولَِكْن ِلٌَْطَمبِنَّ لَْلبًِ{ ]البمرة : أي: ٌزداد إٌمانها، وهو مثل لوله:  لال السمعانً:"

ٕٙٓ]"(٘). 
 :(ٙ)وجوه ،[ٖٔٔ}َوتَْطَمبِنَّ لُلُوبُنَا{ ]المابدة : لوله تعالى:وفً  

  تعالى لد بعثن إلٌنا نبٌاً .أحدها : تطمبن إلى أن هللا
  تعالى لد اختارنا لن أعواناً .والثانً : تطمبن إلى أن هللا

 ن هللا لد أجابنا إلى ما سؤلنا .والثالث : تطمبن إلى أ
 .(2)المهدوي حكاه المرطبً عن. تطمبن بؤن هللا لد لبل صومنا وعملنا والرابع:

 .(1). لاله الثعلبًلدرته وتطمبن تسكن للوبنا نستٌمن والخامس:
ً ونعلم ٌمٌنا صدلن ف ، أي:"[ٖٔٔ}َونَْعلََم أَْن لَْد َصَدْلتَنَا{ ]المابدة : لوله تعالى: 

 .(5)"نبوتن

                                                           

 .2ٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٔ)
 .ٖٙٙ/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (ٕ)
(ٖ) . 
 .1ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٕٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .ٕٕٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .1ٓ/ٕتفسٌر السمعانً: (٘)
 .1ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .ٖٙٙ/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (2)
 .ٕ٘ٔ/ٗالكشؾ والبٌان:انظر:  (1)
 .ٕٙٔالتفسٌر المٌسر: (5)
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 .(ٔ)"بؤنن رسول هللا لال الثعلبً:أي:" 
ًّ ونعلم أنن لم تكذبنا فً خبرٌمول : لال الطبري:"  ن أنن هلل رسول مرسل ونب

 .(ٕ)"مبعوث
 .(ٖ)"أي : ونزداد إٌمانًا بن وعلًما برسالتن  لال ابن كثٌر:"
 .(ٗ)"أي: نزداد إٌمانا بصدلن لال السمعانً:"

 .(٘)"بؤنن رسول هللا، أي: نزداد إٌمانا وٌمٌنا لال البؽوي:أي:"
 :(ٙ)ثبلثة اوجه ،[ٖٔٔ}َونَْعلََم أَْن لَْد َصَدْلتَنَا{ ]المابدة : لوله تعالى:وفً  

 .فً أنن نبً إلٌناأحدها: 
 .صدلتنا فً أننا أعوان لنوالثانً: 
 .ن هللا لد أجابنا إلى ما سؤلناأ والثالث:

 :(2)وجهان ،[ٖٔٔ{ ]المابدة : َونَْعلَمَ }: وفً لوله تعالى: 
لسإال كان علم مستحدث لهم بهذه اآلٌة بعد أن لم ٌكن ، وهذا لول من زعم أن ا أحدهما : أنه

 لبل استحكام المعرفة .
سإال والثانً : أنهم استزادوا بذلن علماً إلى علمهم وٌمٌناً إلى ٌمٌنهم ، وهذا لول من زعم أن ال

 كان بعد التصدٌك والمعرفة .
ٌَْها ِمَن الشَّ لوله تعالى:  وأن نكون من الشاهدٌن  ، أي:"[ٖٔٔاِهِدٌَن{ ]المابدة : }َونَُكوَن َعلَ

على هذه اآلٌة أن هللا أنزلها حجة له علٌنا فً توحٌده ولدرته على ما ٌشاء، وحجة لن على 
 .(ٔ)"صدلن فً نبوتن

 .(ٕ)"هلل بالوحدانٌة والمدرة ولن بالنبوة والرسالة {من الشاهدٌن} لال الثعلبً:" 
، ٌمول : ممن ٌشهد أن هللا {من الشاهدٌن}ٌمول : ونكون على المابدة  لال الطبري:" 

 .(ٖ)" نا فً توحٌده ولدرته على ما شاء ، ولن على صدلَن فً نبّوتنأنزلها حجةً لنفسه علٌ
أي : ونشهد أنها آٌة من عند هللا ، وداللة وحجة على نبوتن وصدق ما  لال ابن كثٌر:"

 .(ٗ)"جبت به
هلل بالوحدانٌة والمدرة، ولن بالنبوة والرسالة، ولٌل: ونكون من  لال البؽوي:أي:"

 .(٘)"ٌل إذا رجعنا إلٌهمالشاهدٌن لن عند بنً إسراب
ٌَْها ِمَن الشَّاِهِدٌَن{ ]المابدة : لوله تعالى:و   :(ٙ)ٌحتمل وجهٌن ،[ٖٔٔ}َونَُكوَن َعلَ

 أحدهما : من الشاهدٌن لن عند هللا بؤنن لد أدٌت ما بعثن به إلٌنا . 
نبً إلٌهم  دالة على أننوالثانً : من الشاهدٌن عند من ٌؤتً من لومنا بما شاهدناه من اآلٌات ال

 وإلٌنا .
 الفوابد:

                                                           

 .ٕ٘ٔ/ٗالكشؾ والبٌان: (ٔ)
 .ٕٕٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .1ٓ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٗ)
 .1ٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (٘)
 .1ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .1ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٕٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٗالكشؾ والبٌان: (ٕ)
 .ٕٕٗ/ٔٔري:تفسٌر الطب (ٖ)
 .ٕٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .1ٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (٘)
 .1ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
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إذ من فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: أن هإالء الحوارٌٌن ٌرٌدون من اآلٌات ما ٌمؤل بطونهم،  -ٔ
اْدُخلُوا } :أول ما بدإوا، فٌشبه لول الٌهود لما لٌل لهم {نُِرٌُد أَْن نَؤُْكَل ِمْنَها}بدإوا باألكل 

ًدا تاههم، على أدبارهم، ٌمولون: ِحْنَطة، أُمروا دخلوا على أسف[ ٗ٘ٔالنساء {]اْلبَاَب ُسجَّ
أن ٌمولوا: ِحّطة، ٌعنً: احطط عنا ذنوبنا، لكن لالوا: ال، نبؽً شٌبًا ثانًٌا وهو ملء 

كلهم من بنً إسرابٌل، فبل عجب أن ف البطن، حنطة، هإالء ٌشبه هذا، واألصل واحد
 .ٌكون سإالهم متماربًا

 .على شكهم وارتٌابهم لولهم: }ونعلم أن لد صدلتنا{ دال أن -ٕ
ومن فوابد هذه اآلٌة: أن ولوع الشًء ٌعطً ٌمٌنًا أكثر من الخبر به، ومنه لول النبً  -ٖ

ٌَْس اْلَخبَُر َكاْلُمعَاٌَنَةِ »:صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم ، ولهذا أمثلة، منها لول (ٔ)«لَ
ٌَْؾ تُْحًِ اْلَمْوتَ :}إبراهٌم علٌه الصبلة والسبلم ى لَاَل أََولَْم تُْإِمْن لَاَل بَلَى َرّبِ أَِرنًِ َك

 {.َوتَْطَمبِنَّ لُلُوبُنَا} :[ نؤخذ هذا من لولهٕٓٙالبمرة {]َولَِكْن ِلٌَْطَمبِنَّ لَْلبًِ
َونَْعلََم أَْن لَْد } :ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: أن آٌات األنبٌاء ٌزداد بها تصدٌمهم؛ لموله -ٗ

 .، أي أخبرتنا بالصدق{َصَدْلتَنَا
ٌَْها ِمَن الشَّاِهِدٌنَ } :ا: ثبوت الخبر بالتواتر وكثرة المخبرٌن؛ لمولهمومنه -٘ ، {َونَُكوَن َعلَ

وٌمكن أن ٌُستدل بهذا أًٌضا على أن الصحابة رضً هللا عنهم لولهم حك وحجة؛ ألنهم 
شاهدوا النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم وشاهدوا آٌاته، وأٌمنوا بها أكثر من 

 .أكثر من ؼٌرهم ؼٌرهم، وفهموها
 

 المرآن
ِلنَ  ٌْنَا َمائَِدةا ِمَن السهَماِء تَُكوُن لَنَا ِعٌداا أِلَوه ا َوآِخِرنَا َوآٌَةا }لَاَل ِعٌَسى اْبُن َمْرٌََم اللهُهمه َربهنَا أَْنِزْل َعلَ

اِزلٌَِن ) ٌُْر الره  [ٗٔٔ({ ]المائدة : ِٗٔٔمْنَن َواْرُزْلنَا َوأَْنَت َخ
 التفسٌر:

ب عٌسى بن مرٌم طلب الحوارٌٌن فدعا ربه جل وعبل لاببل: ربنا أنزل علٌنا مابدة طعام من أجا
ٌا -السماء، نتخذ ٌوم نزولها عًٌدا لنا، نعظمه نحن وَمن بعدنا، وتكون المابدة عبلمة وحجة منن 

 على وحدانٌتن وعلى صدق نبوتً، وامنحنا من عطابن الجزٌل، وأنت خٌر الرازلٌن. -أهلل
ٌْنَا َمابَِدةً ِمَن السََّماِء{ ]المابدة : ه تعالى:لول  }لَاَل ِعٌَسى اْبُن َمْرٌََم اللَُّهمَّ َربَّنَا أَْنِزْل َعلَ

أجاب عٌسى بن مرٌم طلب الحوارٌٌن فدعا ربه جل وعبل لاببل: ربنا أنزل علٌنا  ، أي:"[ٗٔٔ
 .(ٔ)"مابدة طعام من السماء

الى ذكره عن نبٌه عٌسى ملسو هيلع هللا ىلص ، أنه أجاب الموم إلى ما وهذا خبر من هللا تع لال الطبري:" 
 .(ٕ)" سؤلوا من مسؤلة ربه مابدةً تنزل علٌهم من السماء

لما رأى علٌه السبلم أن لهم ؼرضا صحٌحا فً ذلن وأنهم ال ٌملعون  لال أبو السعود:" 
الها روي أنه صلى هللا علٌه عنه أزمع على استدعابها واستنزالها وأراد أن ٌلزمهم الحجة بكم

ثم لال }اللهم ربنا{ ناداه  ،وسلم اؼتسل ولبس المسح وصلى ركعتٌن فطؤطؤ رأسه وؼض بصره
سبحانه وتعالى مرتٌن مرة بوصؾ األلوهٌة الجامعة لجمٌع الكماالت ومرة بوصؾ الربوبٌة 

أي كابنة من السماء{، ، }مابدة المنببة عن التربٌة إظهارا لؽاٌة التضرع ومبالؽة فً االستدعاء
 .(ٖ)"من السماء نازلة منها

 :(ٗ)وجهان ، ، أن ٌنزل علٌهم المابدة -علٌه السبلم-عٌسى وفً سإال 
 أن السإال بعد استحكام المعرفة .أحدهما : أنه تفضل علٌهم بالسإال ، وهذا لول من زعم 

                                                           

 .( من حدٌث ابن عباس2ٕٗٗأخرجه أحمد )(ٔ)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٕٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .51/ٖتفسٌر أبً السعود: (ٖ)
 .1ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
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أن السإال لبل لول من زعم والثانً : أنه رؼبة منه إلى هللا تعالى فً إظهار صدله لهم ، وهذا 
 استحكام المعرفة .

 على لولٌن: «اللهم»لال أبو بكر: واختلفوا فً معنى  
: «اللهم»، وأبو العباس أحمد بن ٌحٌى: معنى  الفراء فمال أبو زكرٌاء ٌحٌى بن زٌاد أحدهما: 

الواحد، ٌا هللا أمنا بمؽفرتن، فتركت العرب الهمزة: فاتصلت المٌم بالهاء: وصارا كالحرؾ 
 .(ٔ)، فؤسمطت«ٌا»واكتفً به من 

، لال (ٕ)«اللهم»على  «ٌا»والدلٌل على صحة لول الفراء وأبً العباس إدخال العرب 
 :(ٖ)الفراء أنشدنً الكسابً

 سبحت أو هللت ٌا اللهم              مولً كلماوما علٌن أن ت
 ماْعدَ فإننا من خٌره لن ن               ردد علٌنا شٌخنا مسلماأ

 :(ٗ)وأنشد لطرب
 ألول ٌا اللهم ٌا اللهما                  إنً إذا ما معظم ألما

 .(٘)فؤلن ضرورة الشعر جوزته
معناه: ٌا هللا. لاال: فجعلت  ،«اللهم»لال الخلٌل بن أحمد وعمرو بن عثمان سٌبوٌه: ووالثانً: 

 .(ٔ)«ٌا»العرب المٌم بدال من
ِلنَا َوآِخِرنَا{ ]المابدة : }تَُكوُن لَنَا ِعٌدً لوله تعالى:  نتخذ ٌوم نزولها عًٌدا  ، أي:"[ٗٔٔا أِلَوَّ

 .(ٕ)"لنا، نعظمه نحن وَمن بعدنا
أي: ٌكون ولت نزولها عٌدا وموسما، ٌتذكر به هذه اآلٌة العظٌمة، فتحفظ  لال السعدي:" 

كما جعل هللا تعالى أعٌاد المسلمٌن ومناسكهم ، على مرور األولات وتكرر السنٌن وال تنسى
 .(ٖ)"لمرسلٌن وطرلهم الموٌمة، وفضله وإحسانه علٌهممذكرا آلٌاته، ومنبها على سنن ا

 .(ٗ)"العٌد: المراد به: ٌوم السرور لهم لال السمعانً:"
ِلنَا َوآِخِرنَا{ ]المابدة : لوله تعالى:وفً    ثبلثة تاوٌبلت: ،[ٗٔٔ}تَُكوُن لَنَا ِعًٌدا أِلَوَّ

، وابن (ٙ)والسدي ،(٘)ن ومن بعدنا لاله لتادة: نتخذ الٌوم الذي أنزلت فٌه عٌداً نعظمه نح أحدها
 .(2)جرٌج

 .شٌة ، ولذلن جعلوا األحد عٌداً ولٌل : إن المابدة أنزلت علٌهم فً ٌوم األحد ؼداة وع
 .(1)"، لالوا : نصلً فٌه. نزلت مرتٌن{تكون لنا عًٌدالال سفٌان:"}

ً لنا ولمن بعدناعابدة من هللا تعالى عل :والثانً : معناه ذكره الطبري عن  .ٌنا ، وبرهانا
 .(5)آخرٌن

                                                           

 .ٖٕٓ/  ٔ آنالمر معانًانظر:  (ٔ)
 .ٕ٘/ٔانظر: الزاهر فً معانً كلمات الناس: (ٕ)
 .ورواٌته:اللهما". 1ٖ٘ / ٔ : والخزانة ٖٕٓ / ٔ للفراء: المرآن معانًالبٌت ببل عزو فً  (ٖ)
 خراش أبً إلى ٕٙٔ/  ٗ المماصد فً ونسب. 1ٖ٘/  ٔ الخزانة ،ٖٔٗ اإلنصاؾ ،٘ٙٔ زٌد أبً نوادر(ٗ)

 .الهذلٌٌن دٌوان فً أجده ولم الهذلً
 .1ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 ٕ٘/ٔ، والزاهر فً معانً كلمات الناس:ٕٙٗ/  ٙ: اللؽة تهذٌب وانظر:. ٖٓٔ/  ٔ الكتاب(ٔ)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .5ٕٗتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .1ٓ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٗ)
 .ٕٕ٘/ٔٔ(:ص551ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٕٕ٘/ٔٔ(:ص552ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٕٕ٘/ٔٔ(:ص555ٕٔظر: تفسٌر الطبري)ان (2)
 .ٕٕ٘/ٔٔ(:صٖٓٓٓٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٕٕ٘/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
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أي عابدا من علٌنا وحجة وبرهانا والعٌد اسم لما أعتد به وعاد إلٌن من  لال الثعلبً:" 
وٌمال: لطٌؾ الخٌال ، ألضحى عٌد ألنهما ٌعودان كل سنةكل شًء ومنه لٌل: أٌام الفطر وا

 :(ٔ)ال الشاعرل، عٌد
 .(ٕ)"َطراَّق األهوال من طٌؾ ومرَّ              ٌا عٌد مالن من شوق وإٌراق 
 فإنه أراد الخٌال الذي ٌعتاده.

 .(ٖ)أولنا وآخرنا ، لاله ابن عباس والثالث : ٌعنً نؤكل منها جمٌعاً ،
وأولى األلوال بالصواب ، لوُل من لال : معناه : تكون لنا عًٌدا ، نعبد  لال الطبري:" 

ونصلً له فٌه ، كما ٌعبد الناس فً أعٌادهم، ألن المعروؾ من  ربنا فً الٌوم الذي تنزل فٌه ،
، ما ذكرنا ، دون المول الذي لاله من لال : معناه : «العٌد»كبلم الناس المستعمل بٌنهم فً 

وتوجٌه معانً كبلم هللا إلى المعروؾ من كبلم من خوطب به ، أولى من ،عابدة من هللا علٌنا
 .وجد إلٌه السبٌلمنه ، ما توجٌهه إلى المجهول 
، فإن األولى من تؤوٌله بالصواب ، لوُل من لال : تؤوٌله : {ألولنا وآخرنا}وأما لوله : 

، ألن {تكون لنا عًٌدا}لؤلحٌاء منا الٌوم ، ومن ٌجًء بعدنا منا، للعلة التً ذكرناها فً لوله : 
 .(ٗ)"ذلن هو األؼلب من معناه

 .(٘)بالجزم على جواب الدعاء ،«تكن لنا»ولرأ عبد هللا واألعمش: 
 -ٌا أهلل-وتكون المابدة عبلمة وحجة منن  ، أي:"[ٗٔٔ:  }َوآٌَةً ِمْنَن{ ]المابدةلوله تعالى: 

 .(ٔ)"على وحدانٌتن وعلى صدق نبوتً
أي : دلٌبل تنصبه على لدرتن على األشٌاء ، وعلى إجابتن دعوتً ،  لال ابن كثٌر:"

 .(ٕ)" فٌصدلونً فٌما أبلؽه عنن
 .(ٖ)"ن الجزٌلوامنحنا من عطاب ، أي:"[ٗٔٔ{ ]المابدة : }َواْرُزْلنَالوله تعالى: 

 .(ٗ)"أي : من عندن رزلًا هنٌبًا ببل كلفة وال تعب لال ابن كثٌر:"
أي: اجعلها لنا رزلا، فسؤل عٌسى علٌه السبلم نزولها وأن تكون لهاتٌن  لال السعدي:" 

 .(٘)"المصلحتٌن، مصلحة الدٌن بؤن تكون آٌة بالٌة، ومصلحة الدنٌا، وهً أن تكون رزلا
اِزلٌَِن{ ]المابدة : }لوله تعالى:  ٌُْر الرَّ فإِنن خٌر من ٌعطً  ، أي:"[َٗٔٔوأَْنَت َخ

 .(ٙ)"وٌرزق
 الفوابد:
طلَب منهم، وأنهم أن األنبٌاء علٌهم الصبلة والسبلم ال ٌستطٌعون أن ٌؤتوا بكل ما ٌُ  -ٔ

 .كؽٌرهم مفتمرون إلى هللا ٌسؤلونه وٌلجبون إلٌه
ومن فوابد هذه اآلٌة: أنه ٌنبؽً لئلنسان فً حال الدعاء أن ٌذكر هذٌن المعنٌٌن:  -ٕ

؛ ألن هذا نوع من التوسل، ٌتوسل اإلنسان بؤلوهٌة {اللَُّهمَّ َربَّنَا:}األلوهٌة والربوبٌة؛ لموله
 .هللا عز وجل وربوبٌته

                                                           

 .الوحشً الثور فٌه ٌصؾ .2ٕٕٔ - 2ٕٕٓ/ ٖ ، مادة"عاد":صاللؽة تهذٌب: نظرالبٌت لتؤبط شرا، ا (ٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٗالكشؾ والبٌان: (ٕ)
 .ٕٕ٘/ٔٔ(:صٖٔٓٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٕٕٙ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕ٘ٔ/ٗانظر: تفسٌر الثعلبً: (٘)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .5ٕٗتفسٌر السعدي: (٘)
 .ٖٙٗصفوة التفاسٌر: (ٙ)
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ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: أن عٌسى علٌه الصبلة والسبلم أجاب الحوارٌٌن على  -ٖ
ٌْنَا َمابَِدةً ِمَن السََّماءِ :}وجه األمانة التامة؛ ألنه لال َهْل } :كما لالوا هم {َربَّنَا أَْنِزْل َعلَ

ٌْنَا َمابَِدةً ِمَن السََّماءِ  َل َعلَ  {.ٌَْستَِطٌُع َربَُّن أَْن ٌُنَّزِ
ن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: أن هذه المابدة تكون عًٌدا للنصارى، كلما جاء زمنها فهو وم -ٗ

عٌد لهم. فإذا لال لابل: هل هذا ٌمتضً أن نمول: كلما مر ولت المناسبات فإننا نجعله 
عٌداً؟ فالجواب: ال؛ ألن هذه األشٌاء لٌس فٌها لٌاس، وهً كانت عًٌدا بطلب من؟ بطلب 

 .هم علٌه الصبلة والسبلمنبٌهم، بطلب نبٌ
مشروعٌة األعٌاد الدٌنٌة لعبادة هللا بالصبلة والذكر شكراً هلل تعالى وفً اإلسبلم عٌدان:  -٘

 األضحى والفطر.
ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: أن ما جاء على خبلؾ المعهود، وكان خارلًا للعادة فهو  -ٙ

ن المابدة تنزل من السماء ِعٌانًا ٌشاهدها ، ووجه هذا أنه لم ٌعهد أ{َوآٌَةً ِمْننَ :}آٌة؛ لموله
ٌكون نزولها آٌة ودلٌبًل على  -وال سٌما أنه بطلب بعد التراح-الناس، فٌكون نزولها 
 .صدق من تكلم بالرسالة

ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: أن عٌسى بن مرٌم مفتِمر إلى هللا تعالى؛ إلى عطابه،   -2
 .النصارى أنه إلهوٌنبنً على هذه الفابدة بطبلن دعوى 

ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: أن هللا تبارن وتعالى خٌر الرازلٌن، وهذا فرد من لاعدة  -1
ِ اْلَمثَُل اأْلَْعلَى:}:عامة وهً لول هللا تعالى [ فكل وصؾ كمال هللف منه ٓٙالنحل {]َوّلِلَّ

 .األعلى
بمعنى أنه ٌصح أن ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: إطبلق الرزق على ؼٌر هللا عز وجل،   -5

نصؾ ؼٌر هللا بؤنه رازق؛ ألن الرزق بمعنى العطاء، ولكن الرزق األكمل واألوفى هو 
 .رزق هللا تبارن وتعالى

من محاسن هذا الدعاء أنه أخر ذكر الفابدة المادٌة للمابدة عن ذكر فابدتها الدٌنٌة أن  -ٓٔ
 .من الفوابد األخرىالروحٌة، بعكس ما فعله الحوارٌون، إذ لدموا األكل على ؼٌره 

 
 المرآن

بُهُ أَ  بُهُ َعَذاباا ََّل أَُعذِّ ٌُْكْم فََمْن ٌَْكفُْر بَْعُد ِمْنُكْم فَِإنًِّ أَُعذِّ لَُها َعلَ ُ إِنًِّ ُمنَّزِ َحداا ِمَن اْلعَالَِمٌَن }لَاَل َّللاه
 [٘ٔٔ({ ]المائدة : ٘ٔٔ)

 التفسٌر:
من ٌجحد منكم وحدانٌتً ونبوة عٌسى علٌه لال هللا تعالى: إنً منزل مابدة الطعام علٌكم، ف

 .ًدا، ال أعذبه أحًدا من العالمٌنالسبلم بعد نزول المابدة فإنً أعذبه عذابًا شدٌ
ٌُْكْم{ ]المابدة : لوله تعالى:  لَُها َعلَ ُ إِنًِّ ُمنَّزِ لال هللا تعالى: إنً منزل  ، أي:"[٘ٔٔ}لَاَل َّللاَّ

 .(ٔ)"مابدة الطعام علٌكم
 المابدة على ثبلثة ألاوٌل .ً نزول واختلفوا ف

 .(ٕ)اآلٌات ألنبٌابه ، لاله مجاهد أحدها : أنه مثل ضربه هللا تعالى لخلمه ، ٌنهاهم به عن مسؤلة
ً الَّ }والثانً : أنهم سؤلوا ووعدهم باإِلجابة ، فلما لال لهم  بُهُ َعَذابا فََمن ٌَْكفُْر بَْعُد ِمنُكْم فَإِنًِّ أَُعذِّ

بُهُ  َن اْلعَالَِمٌنَ  أَُعذِّ ، وهو مري عن مجاهد (ٖ)ا فلم تنزل علٌهم ، لاله الحسناستعفوا منه {،أََحداً ّمِ
 .(ٗ)اٌضا

وهذه أسانٌد صحٌحة إلى مجاهد والحسن ، ولد ٌتموى ذلن بؤن خبر  لال ابن كثٌر:" 
ر المابدة ال تعرفه النصارى ولٌس هو فً كتابهم ، ولو كانت لد نزلت لكان ذلن مما ٌتوف

                                                           

 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٕٔ-ٖٕٓ/ٔٔ(:ص5ٖٔٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٖٕٔ/ٔٔ(:صٕٖٓٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٖٕٔ/ٔٔ(:صٕٕٖٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
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الدواعً على نمله ، وكان ٌكون موجوًدا فً كتابهم متواتًرا ، وال ألل من اآلحاد ، وهللا أعلم. 
 .(ٕ)"(ٔ)ولكن الذي علٌه الجمهور أنها نزلت ، وهو الذي اختاره ابن جرٌر

والثالث : أنهم سؤلوا فؤجابهم ، ولم ٌستعفوا ، ألنه ما حكى االستعفاء عنهم ، ثم أنزلها علٌهم ، 
 وعدهم ، وال ٌجوز أن ٌخلؾ وعده .لد  ألنه

 :ألوالومن لال بهذا اختلفوا فً الذي كان علٌها حٌن نزلت على 
 .(ٖ)علٌها ثمار الجنة ، لاله لتادةأحدها : أنه كان 

 .(ٗ)خبز ولحم ، لاله عمار بن ٌاسر والثانً : أنه كان عٌها
نزلت المابدة خبًزا ولحًما ، وأُمروا أن ال "لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : وروي عمار بن ٌاسر  

 .(٘)"ٌخونوا وال ٌدَّخروا وال ٌرفعوا لؽٍد ، فخانوا واّدخروا ورفعوا ، فمسخوا لردة وخنازٌر
وسبعة أْحوات ، ٌؤكلون منها ما شاإوا. لال : فسرق رؼفة والثالث : أنه كان علٌها سبعة أ

 .(ٙ)لاله إسحاق بن عبد هللا.  فرفعت بعضهم منها ولال : " لعلها ال تنزل ؼًدا! " ،
 .(2)كل الطعام ، لاله عطاء ، وعطٌةوالرابع : كان علٌها سمكة فٌها طعم 
 .(5)أبو عبدالرحمن السلمً، و(1)ابن عباسوالخامس:أنه كان خبزا وسمكا. لاله 

 .(ٕ)، وزادان(ٔ)ل طعام إال اللحم ، لاله مٌسرة: كان علٌها ك والسادس
 .(ٖ). لاله مهب بن منبهعلٌهم لرصة من شعٌر وأحواتنزل :  والسابع
، وهو مرٌو عن ابن عباس فً رواٌة (ٗ). لاله مجاهدالطعام ٌنزل علٌهم حٌث نزلوا أنه والثامن:
 .(٘)عكرمة

ً فً سفرة ، وكانوا ومن معهم نحو خمسة والتاسع:  رؼٌفان وحوتان ، أكلو منها أربعٌن ٌوما
روا ، فخانوا وادخروا ا أن ٌؤكلوا منها وال ٌخونوا وال ٌدخآالؾ ، لاله جوٌبر . وأُِمُرو

 .(ٙ)فَُرفِعَتْ 
والصواب من المول عندنا فً ذلن أن ٌمال : إن هللا تعالى ذكره أنزل  لال الطبري:" 

وإنما للنا ذلن ، للخبر الذي روٌنا بذلن عن ، ن سؤلوا عٌسى مسؤلتَه ذلن ربَّهالمابدة على الذٌ
 ؼٌر من انفرد بما ذكرنا عنه. وأصحابه وأهل التؤوٌل من بعدهم ، رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

وبعُد ، فإن هللا تعالى ذكره ال ٌخلؾ وعَده ، وال ٌمع فً خبره اْلُخلؾ ، ولد لال تعالى 
إنً منزلها }ذكره مخبًرا فً كتابه عن إجابة نبٌه عٌسى ملسو هيلع هللا ىلص حٌن سؤله ما سؤله من ذلن : 

، ثم ال ٌنزلها ، ألن ذلن منه {إنً منزلها علٌكم} ، وؼٌر جابز أن ٌمول تعالى ذكره :{كمعلٌ
، ثم ال {إنً منزلها علٌكم}تعالى ذكره خبر ، وال ٌكون منه خبلؾ ما ٌخبر. ولو جاز أن ٌمول : 

فمن ٌكفر بعد منكم فإنًّ أعذبه عذابًا ال أعذبه أحًدا من }ٌنزلها علٌهم ، جاز أن ٌمول : 

                                                           

 . وسوؾ ٌؤتً.ٕٖٕ-ٖٕٔ/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٕٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٖٕٓ-5ٕٕ/ٔٔ(:صٖ٘ٔٓٔفسٌر الطبري)انظر: ت (ٖ)
 .1ٕٕ/ٔٔ(ٖٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .5ٕٕ-1ٕٕ/ٔٔ(:صٕٖٔٓٔأخرجه الطبري) (٘)
 .1ٕٕ/ٔٔ(ٖٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .2ٕٕ/ٔٔ(ٖٗٓٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .2ٕٕ/ٔٔ(ٖٙٓٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .2ٕٕ/ٔٔ(ٖٖٓٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٖٕٓ/ٔٔ(:صٖٙٔٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٖٕٓ/ٔٔ(:ص1ٖٔٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .2ٕٕ/ٔٔ(2ٖٓٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .2ٕٕ/ٔٔ(1ٖٓٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .5ٕٕ/ٔٔ(:صٖٖٔٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .1٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
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، ثم ٌكفر منهم بعد ذلن ، فبل ٌعذّبه ، فبل ٌكون لوعده وال لوعٌده حمٌمة وال صحة. {العالمٌن
 .(ٔ)"وؼٌر جابز أن ٌوصؾ ربنا تعالى ذكره بذلن

الصواب ، كما دلت علٌه األخبار واآلثار  -وهللا أعلم  -وهذا المول هو  لال ابن كثٌر:"
سى بن نصٌر نابب بنً أمٌة فً فتوح ببلد عن السلؾ وؼٌرهم. ولد ذكر أهل التارٌخ أن مو

المؽرب ، وجد المابدة هنالن مرصعة بالآللا وأنواع الجواهر ، فبعث بها إلى أمٌر المإمنٌن 
الولٌد بن عبد الملن ، بانً جامع دمشك ، فمات وهً فً الطرٌك ، فحملت إلى أخٌه سلٌمان بن 

ا كثًٌرا لما فٌها من الٌوالٌت النفٌسة والجواهر عبد الملن الخلٌفة بعده ، فرآها الناس وتعجبوا منه
 .(ٕ)"د ، علٌهما السبلم ، فاهلل أعلمالٌتٌمة. وٌمال إن هذه المابدة كانت لسلٌمان بن داو

إنً منزلها }والصحٌح الذي علٌه األكثرون: أنها نزلت، لموله تعالى:  لال البؽوي:"
 .(ٖ)"رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص والصحابة والتابعٌن، وال خلؾ فً خبره، لتواتر األخبار فٌه عن {علٌكم

ألنها نزلت مرات، والتفعٌل ٌدل  "، }إنً منزلها{ مشددة:لرأ نافع وعاصم وابن عامر 
 .(ٗ)"على التكرٌر مرة بعد أخرى

 .(٘)ولرأ البالون }منزلها{ خفٌفة
فمن ٌجحد منكم وحدانٌتً  أي:"، [٘ٔٔ}فََمْن ٌَْكفُْر بَْعُد ِمْنُكْم{ ]المابدة : لوله تعالى: 

 .(ٙ)"ونبوة عٌسى علٌه السبلم
 .(2)"بعد ما جاءته المابدة لال السدي:" 

 .(ٔ)"أي : فمن كذب بها من أمتن ٌا عٌسى وعاندها  لال ابن كثٌر:"
 .(ٕ)"أي: بعد نزول المابدة لال البؽوي:"

بُهُ أَ لوله تعالى:  بُهُ َعَذابًا اَل أَُعذِّ فإنً  ، أي:"[َ٘ٔٔحًدا ِمَن اْلعَالَِمٌَن{ ]المابدة : }فَإِنًِّ أَُعذِّ
 .(ٖ)"أعذبه عذابًا شدًٌدا، ال أعذبه أحًدا من العالمٌن

 .(ٗ)"أعذبه عذابا ال ٌعذب به أحد من العالمٌن ؼٌر أهل المابدة ٌمول: لال السدي:" 
اَعةُ أَْدِخلُوا آَل فِْرَعْوَن أي : من عالمً زمانكم ، كموله : } َوٌَْوَم تَمُوُم السَّ  لال ابن كثٌر:"

وكموله : } إِنَّ اْلُمنَافِِمٌَن فًِ الدَّْرِن األْسفَِل ِمَن النَّاِر { ]النساء : [،ٙٗدَّ اْلعََذاِب { ]ؼافر : أَشَ 
ٔٗ٘]"(٘). 

 .(ٙ)"أي: جنس عذاب لم أعذب به أحدا لال السمعانً:"
فاستحك العذاب األلٌم  ألنه شاهد اآلٌة الباهرة وكفر عنادا وظلما، لال السعدي:" 

 .(2)"والعماب الشدٌد
 ٌحتمل وجهٌن: ،[ِ٘ٔٔمَن اْلعَالَِمٌَن{ ]المابدة :  ولوله تعالى:} 

، وابن (ٖ)مجاهدو ،(ٕ)لتادة، و(ٔ)وهذا لول أبو العالٌةأحدهما : ٌعنً من عالمً زمانهم .
 .(ٗ)زٌد

                                                           

 .ٕٖٕ-ٖٕٔ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٕٔ/ٖابن كثٌر:تفسٌر  (ٕ)
 .5ٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .1ٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .ٕٓ٘انظر: السبعة فً المراءات: (٘)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕٔ٘ٔ/ٗ(:ص2ٖٓٗأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .ٕٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .1ٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٕ٘ٔ/ٗ(:ص2ٓٗ2)أخرجه ابن ابً حاتم (ٗ)
 .ٕٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .1ٓ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٙ)
 .5ٕٗتفسٌر السعدي: (2)
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 .(٘)فإن لكل زمان عالما" لال أبو العالٌة:"
 .(ٙ)ذكره الماوردي .لثانً : من سابر العالمٌن كلهموا
 .(2)الجم الؽفٌر من الناس" لال الزمخشري: العالمٌن:أي:" 

 فٌهم لوالن : و
 .(5)سلمان الخٌر، و(1)عمار بن ٌاسرو أن ٌمسخهم لردة ، لاله أحدهما : ه

فلما أمسى المرتابون بها، وأخذوا مضاجعهم فً أحسن صورة مع  :"عن سلمان الخٌر 
نسابهم آمنٌن، فلما كان فً آخر اللٌل مسخهم هللا خنازٌر، فؤصبحوا ٌتبعون األلذار فً 

 .(ٓٔ)"الكناسات
نً : أنه جنس من العذاب ال ٌعذب به ؼٌرهم ألنهم كفروا بعد أن رأوا من اآلٌات ما لم ٌره والثا

 .(ٔٔ)ؼٌرهم ، فكانوا أعظم كفراً فصاروا أعظم عذاباً 
إن أشّد الناس عذابًا ثبلثة : المنافمون ، ومن كفر من أصحاب لال عبدهللا بن عمر:" 

 .(ٕٔ)"المابدة ، وآل فرعون
لما سؤل الحوارٌون عٌسى ابن مرٌم "عن سلمان الخٌر ؛ أنه لال :  أخرج ابن ابً حاتم 

المابدة ، كره ذلن جدا ولال : النعوا بما رزلكم هللا فً األرض ، وال تسؤلوا المابدة من السماء ، 
فإنها إن نزلت علٌكم كانت آٌة من ربكم ، وإنما هلكت ثمود حٌن سؤلوا نبٌهم آٌة ، فابتلوا بها 

رهم فٌها. فؤبوا إال أن ٌؤتٌهم بها ، فلذلن لالوا : } نُِرٌُد أَْن نَؤُْكَل ِمْنَها َوتَْطَمبِنَّ لُلُوبُنَا حتى كان بََوا
 { اآلٌة.
فلما رأى عٌسى أن لد أبوا إال أن ٌدعو لهم بها ، لام فؤلمى عنه الصوؾ ، ولبس الشعر األسود 

مصبله فصلى ما شاء هللا ،  ، وجبة من شعر ، وعباءة من شعر ، ثم توضؤ واؼتسل ، ودخل
فلما لضى صبلته لام لابًما مستمبل المبلة وصؾ لدمٌه حتى استوٌا ، فؤلصك الكعب بالكعب 
وحاذى األصابع ، ووضع ٌده الٌمنى على الٌسرى فوق صدره ، وؼض بصره ، وطؤطؤ رأسه 

طراؾ لحٌته خشوًعا ، ثم أرسل عٌنٌه بالبكاء ، فما زالت دموعه تسٌل على خدٌه وتمطر من أ
حتى ابتلت األرض حٌال وجهه من خشوعه ، فلما رأى ذلن دعا هللا فمال : } اللَُّهمَّ َربَّنَا أَنزْل 

ٌْنَا َمابَِدةً ِمَن السََّما ِء { فؤنزل هللا علٌهم ُسْفَرة حمراء بٌن ؼمامتٌن : ؼمامة فولها وؼمامة َعلَ
تحتها ، وهم ٌنظرون إلٌها فً الهواء منمضة من فلن السماء تهوي إلٌهم ، وعٌسى ٌبكً خوفًا 

فٌها : أنه ٌعذب من ٌكفر بها منهم بعد نزولها عذابًا لم ٌعذبه  -للشروط التً أتخذها هللا علٌهم 
وهو ٌدعو هللا من مكانه وٌمول : اللهم اجعلها رحمة ، إلهً ال تجعلها عذابًا  -لعالمٌن أحًدا من ا

، إلهً كم من عجٌبة سؤلتن فؤعطٌتنً ، إلهً اجعلنا لن َشكَّارٌن ، إلهً أعوذ بن أن تكون 
 وعافٌة ، وال تجعلها فتنة ومثلة.أنزلتها ؼضبًا وجزاء ، إلهً اجعلها سبلمة 

استمرت السُّْفرة بٌن ٌدي عٌسى ، والحوارٌٌن وأصحابه حوله ، فما زال ٌدعو حتى 
ٌَجدون رابحة طٌبة لم ٌجدوا فٌما مضى رابحة مثلها لط ، وَخرَّ عٌسى والحوارٌون هلل سجًدا 

وأراهم فٌه آٌة عظٌمة ذات عجب وعبرة ، وألبلت الٌهود  ًرا بما رزلهم من حٌث لم ٌحتسبواشك

                                                                                                                                                                      

 .ٕٗ/ٕ(:ص1ٙ5( أخرجه الطبري)ٔ)
 .ٕٗ/ٕ(:ص1ٙ1( أخرجه الطبري)ٕ)
 .ٕٗ/ٕ(:ص12ٓ( أخرجه الطبري)ٖ)
 .ٕٗ/ٕ(:ص12ٕ( أخرجه الطبري)ٗ)
 .ٕٗ/ٕ(:ص1ٙ5( أخرجه الطبري)٘)
 .1ٙ/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( الكشاؾ: 2)
 .ٕٕ٘ٔ/ٗ(:ص2ٓٗٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (1)
 .ٕٔ٘ٔ/ٗ(:ص2ٓٗٗانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (5)
 .ٕٔ٘ٔ/ٗ(:ص2ٓٗٗانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .1ٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .ٖٖٕ/ٔٔ(:صٖٕٕٓٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
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ورثهم كمًدا وؼًما ، ثم انصرفوا بؽٌظ شدٌد وألبل عٌسى. ٌنظرون فرأوا أمًرا عجٌبًا أ
والحوارٌون وأصحابه حتى جلسوا حول السفرة ، فإذا علٌها مندٌل مؽطى. لال عٌسى : من 
أجرإنا على كشؾ المندٌل عن هذه السفرة ، وأوثمنا بنفسه ، وأحسننا ببلء عند ربه ؟ فلٌكشؾ 

نذكر باسمه ، ونؤكل من رزله الذي رزلنا. فمال عن هذه اآلٌة حتى نراها ، ونحمد ربنا ، و
بالكشؾ عنها. فمام عٌسى ، علٌه  لمته ، أنت أوالنا بذلن ، وأحمناالحوارٌون : ٌا روح هللا وك

السبلم ، واستؤنؾ وضوًءا جدًٌدا ، ثم دخل مصبله فصلى كذلن ركعات ، ثم بكى بكاء طوٌبل 
 فٌها بركة ورزلًا. ثم انصرؾ فجلسله ولمومه  ودعا هللا أن ٌؤذن له فً الكشؾ عنها ، وٌجعل

إلى السفرة وتناول المندٌل ، ولال : "باسم هللا خٌر الرازلٌن" ، وكشؾ عن السفرة ، فإذا هو 
علٌها سمكة ضخمة مشوٌة ، لٌس علٌها بواسٌر ، ولٌس فً جوفها شون ، ٌسٌل السمن منها 

عند رأسها خل ، وعند ذنبها ملح ، سٌبل لد نضد حولها بمول من كل صنؾ ؼٌر الكراث ، و
وحول البمول خمسة أرؼفة ، على واحد منها زٌتون ، وعلى اآلخر ثمرات ، وعلى اآلخر 

 ات.خمس رمان
فمال شمعون رأس الحوارٌٌن لعٌسى : ٌا روح هللا وكلمته ، أمن طعام الدنٌا هذا أم من 

آلٌات ، وتنتهوا عن تنمٌر المسابل ؟ طعام الجنة ؟ فمال : أما آن لكم أن تعتبروا بما ترون من ا
ما أخوفنً علٌكم أن تعالبوا فً سبب نزول هذه اآلٌة! فمال شمعون : وإله إسرابٌل ما أردت بها 
ٌمة. فمال عٌسى ، علٌه السبلم : لٌس شًء مما ترون من طعام الجنة وال من  ّدِ سإاال ٌا ابن الّصِ

هواء بالمدرة العالٌة الماهرة ، فمال له : كن. فكان طعام الدنٌا ، إنما هو شًء ابتدعه هللا فً ال
وٌَزدكم ، فإنه  أسرع من طرفة عٌن ، فكلوا مما سؤلتم باسم هللا واحمدوا علٌه ربكم ٌُمدكم منه

 بدٌع لادر شاكر.
فمالوا : ٌا روح هللا وكلمته ، إنا نحب أن تُرٌنا آٌة فً هذه اآلٌة. فمال عٌسى : سبحان  

م بما رأٌتم فً هذه اآلٌة حتى تسؤلوا فٌها آٌة أخرى ؟ ثم ألبل عٌسى ، علٌه السبلم هللا! أما اكتفٌت
، على السمكة ، فمال : ٌا سمكة ، عودي بإذن هللا حٌة كما كنت. فؤحٌاها هللا بمدرته ، 
ظ كما ٌتلمظ األسد ، تدور عٌناها لها بصٌص ،  فاضطربت وعادت بإذن هللا حٌة طرٌة ، تَلَمَّ

ا بواسٌرها. ففزع الموم منها وانحازوا. فلما رأى عٌسى ذلن منهم لال : ما لكم وعادت علٌه
تسؤلون اآلٌة ، فإذا أراكموها ربكم كرهتموها ؟ ما أخوفنً علٌكم أن تعالبوا بما تصنعون! ٌا 

 مشوٌة كما كانت فً خلمها األول. سمكة ، عودي بإذن هللا كما كنت. فعادت بإذن هللا
أنت ٌا روح هللا الذي تبدأ باألكل منها ، ثم نحن بعد فمال عٌسى :  فمالوا لعٌسى : كن

معاذ هللا من ذلن! ٌبدأ باألكل من طلبها. فلما رأى الحوارٌون وأصحابهم امتناع نبٌهم منها ، 
خافوا أن ٌكون نزولها َسْخطة وفً أكلها َمثُلةً ، فتحاموها. فلما رأى ذلن عٌسى دعا لها الفمراء 

ْمنى ،  وا هللا الذي أنزلها لكم ، فٌكونولال : كلوا من رزق ربكم ، ودعوة نبٌكم ، واحمد والزَّ
َمْهنَُإها لكم ، وعموبتها على ؼٌركم ، وافتتحوا أكلكم باسم هللا ، واختموه بحمد هللا ، ففعلوا ، 
فؤكل منها ألؾ وثبلثمابة إنسان بٌن رجل وامرأة ، ٌصدرون عنها كل واحد منهم شبعان ٌتجشؤ 
، ونظر عٌسى والحوارٌون فإذا ما علٌها كهٌبته إذ أنزلت من السماء ، لم ٌنتمص منها شًء ، 

فاستؽنى كل فمٌر أكل منها ، وبرئ كل َزِمٍن أكل منها  ثم إنها رفعت إلى السماء وهم ٌنظرون ،
 ء ِصَحاًحا حتى خرجوا من الدنٌا.، فلم ٌزالوا أؼنٌا

ا أن ٌؤكلوا منها ندامة ، سالت منها أشفارهم ، وندم الحوارٌون وأصحابهم الذٌن أبو
وبمٌت حسرتها فً للوبهم إلى ٌوم الممات ، لال : فكانت المابدة إذا نزلت بعد ذلن ألبلت بنو 
إسرابٌل إلٌها من كل مكان ٌسعون ٌزاحم بعضهم بعًضا : األؼنٌاء والفمراء ، والصؽار والكبار 

. فلما رأى ذلن جعلها نوابب ، تنزل ٌوًما وال ، واألصحاء والمرضى ، ٌركب بعضهم بعًضا
تنزل ٌوًما. فلبثوا فً ذلن  أربعٌن ٌوًما ، تنزل علٌهم ِؼبًّا عند ارتفاع الُضَحى  فبل تزال 
موضوعة ٌإكل منها ، حتى إذا لاموا ارتفعت عنهم. بإذن هللا إلى جو السماء ، وهم ٌنظرون 

 ى ظلها فً األرض حتى توارى عنهم.إل
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فؤوحى هللا إلى نبٌه عٌسى ، علٌه السبلم ، أن اجعل رزلً المابدة للٌتامى لال : 
منَى دون األؼنٌاء من الناس ، فلما فعل ذلن ارتاب بها األؼنٌاء من الناس ،  والفمراء والزَّ
وَؼمُطوا ذلن ، حتى َشكُّوا فٌها فً أنفسهم وشككوا فٌها الناس ، وأذاعوا فً أمرها المبٌح 

رن الشٌطان منهم حاجته ، ولذؾ وسواسه فً للوب المرتابٌن حتى لالوا لعٌسى : والمنكر ، وأد
أخبرنا عن المابدة ، ونزولها من السماء أحك ، فإنه لد ارتاب بها بشر منا كثٌر ؟ فمال عٌسى ، 
علٌه السبلم : هلكتم وإله المسٌح! طلبتم المابدة إلى نبٌكم أن ٌطلبها لكم إلى ربكم ، فلما أن فعل 

أنزلها علٌكم رحمة ورزلًا ، وأراكم فٌها اآلٌات والعبَر كذَّْبتم بها ، وشككتم فٌها ، فؤبشروا و
 ال أن ٌرحمكم هللا.بالعذاب ، فإنه نازل بكم إ

وأوحى هللا إلى عٌسى : إنً آخذ المكذبٌن بشرطً ، فإنً معذب منهم من كفر بالمابدة 
ن. لال فلما أمسى المرتابون بها وأخذوا مضاجعهم فً بعد نزولها عذابًا ال أعذبه أحًدا من العالمٌ

حوا ٌتبعون أحسن صورة مع نسابهم آمنٌن ، فلما كان فً آخر اللٌل مسخهم هللا خنازٌر ، فؤصب
 .(ٔ)"األلذار فً الكناسات

هذا أثر ؼرٌب جًدا. لَطَّعَه ابن أبً حاتم فً مواضع من هذه المصة ، ولد لال ابن كثٌر:"
  كمل ، وهللا سبحانه وتعالى أعلم.ٌكون سٌاله أتم وأجمعته أنا له ل

وكل هذه اآلثار دالة على أن المابدة نزلت على بنً إسرابٌل ، أٌام عٌسى ابن مرٌم ، 
ُ إِنِّ  ً إجابة من هللا لدعوته ، وكما دل على ذلن ظاهر هذا السٌاق من المرآن العظٌم : } لَاَل َّللاَّ

ٌُْكْم { اآلٌة  .(ٕ)"ُمنزلَُها َعلَ
 الفوابد:
 .من أشد الناس عذاباً ٌوم المٌامة آل فرعون والمنافمون ومن كفر من أهل المابدةأن  -ٔ
ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: خطر طلب اآلٌات من األمم، وأنه إذا جاءت اآلٌات  -ٕ

المطلوبة فمد عرضوا أنفسهم للهبلن، ولد ذكر أهل العلم رحمهم هللا أنه متى طلبت 
 .نة وحصلت لهم حك علٌهم العذاباألمة آٌة معٌ

فإن لال لابل: هذه الماعدة تنتمض بما تواتر عن انشماق الممر؛ أن لرًٌشا طلبوا 
 ؟(ٔ)آٌة فؤراهم انشماق الممرملسو هيلع هللا ىلص من النبً 

فالجواب عن هذا: أن لرًٌشا لم ٌطلبوا آٌة معٌنة، وإنما طلبوا آٌة فمط، والنبً 
 .ٌنها، أراهم انشماق الممرصلى هللا علٌه وعلى آله وسلم هو الذي ع

بُهُ :}ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: إثبات أن العذاب له أعلى وله أدنى؛ لموله -ٖ فَإِنًِّ أَُعذِّ
بُهُ أََحًدا ِمَن اْلعَالَِمٌنَ  ، فهذا دلٌل على أن العذاب ٌتفاوت من شخص آلخر، {َعَذابًا اَل أَُعذِّ

اعً إلى الذنب، فإن للة الداعً إلى الذنب وتفاوت العذاب أسبابه كثٌرة؛ منها: للة الد
ثبََلثَةٌ اَل »:توجب شدة العموبة علٌه، وانظر إلى لول النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم

ٌِهْم، َولَُهْم َعَذاٌب أَِلٌمٌ  ٌِْهْم، َواَل ٌَُزّكِ ٌِْمٌط »وهم  «ٌَُكلُِّمُهُم هللاُ ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة، َواَل ٌَْنُظُر إِلَ أَُش
َزاٍن، َوَعابٌِل ُمْستَْكبٌِر، َوَرُجٌل َجعََل هللاَ بَِضاَعتَهُ؛ اَل ٌَبٌُِع إاِلَّ بٌَِِمٌنِِه َواَل ٌَْشتَِري إاِلَّ 

 .(ٕ)«بٌَِِمٌنِهِ 

                                                           

 .ٖٕٓ-1ٕٕ/ٖكما فً تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٖٕٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
عن ابن عباس لال : لالت لرٌش للنبً ملسو هيلع هللا ىلص : ادع لنا ربن أن ٌجعل لنا الصفا ذهبًا ونإمن بن لال : "وتفعلون (ٔ)

؟" لالوا : نعم. لال : فدعا ، فؤتاه جبرٌل فمال : إن ربن ٌمرأ علٌن السبلم ، وٌمول لن : إن شبت أصبح لهم 
ذلن عذبته عذابًا ال أعذبه أحًدا من العالمٌن ، وإن شبت فتحت لهم باب التوبة  الصفا ذهبًا ، فمن كفر منهم بعد

( ورواه الطبرانً فً المعجم ٖ٘/ٔ( والمستدرن )ٕٕٗ/ٔالمسند ) .]لال : " بل باب التوبة والرحمة"والرحمة. 
 [.لصحٌح"( : "رجاله رجال ا5ٙٔ/ٓٔ)( من طرٌك سفٌان به ، ولال الهٌثمً فً المجمع ٕ٘ٔ/ٕٔالكبٌر )

 .( من حدٌث سلمان الفارس22ً٘٘( واألوسط )ٔٔٔٙأخرجه الطبرانً فً المعجم الكبٌر )(ٕ)
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أشٌمط وزاٍن، ٌعنً رجبًل شمطه الشٌب، وهذا ٌدل على ضعؾ لوته   :الشاهد األول والثانً
ٌِْمطٌ »فً طلب النكاح. وصؽّره بموله إذن زنا الشٌخ أعظم عموبة من زنا  ،تحمًٌرا له «أَُش

 .الشاب؛ ألن الداعً فً الشٌخ ألل
عابل ٌعنً: فمٌر، مستكبر، الفمٌر ٌجب أن ٌعرؾ نفسه ولدره فكٌؾ ، «َعابٌِل ُمْستَْكبِرٌ »

ْنَساَن :}ٌستكبر، االستكبار من الؽنً أهون ببل شن ومتولَّع؛ كما لال عز وجل َكبلَّ إِنَّ اإْلِ
[ أي استؽنى عن ؼٌره، وهذا عابل فٌستكبر! فلذلن 2، ٙالعلك ] {( أَْن َرآهُ اْستَْؽنَىْٙطؽَى )لٌََ 

اشتدت عموبته، فكلما لوي السبب فً طلب المعصٌة صارت العموبة علٌها أهون، وكلما 
ضعؾ الطلب صارت العموبة علٌها أشد، هنا بٌن هللا عز وجل أنه ال ٌعذبه أحدا من 

 .العالمٌن
وابد هذه اآلٌة الكرٌمة: أن كفر من رأوا اآلٌات لٌس ككفر من لم ٌروها، ألن من من ف -ٗ

رأى اآلٌات فمد رآها علم الٌمٌن، بل عٌن الٌمٌن، ومن نملت إلٌه فمد علمها علم الٌمٌن، 
  .بواسطة :أي

 
 المرآن

ُ ٌَا ِعٌَسى اْبَن َمْرٌََم أَأَْنَت لُْلَت ِللنهاِس اته  ِ لَاَل }َوإِْذ لَاَل َّللاه ٌِْن ِمْن ُدوِن َّللاه ًَ إِلََه ِخذُونًِ َوأُّمِ
ٌَْس ِلً بَِحّكٍ إِْن ُكْنُت لُْلتُهُ فَمَْد َعِلْمتَهُ تَْعلَُم َما فًِ نَْفسِ  ً َوََّل ُسْبَحانََن َما ٌَُكوُن ِلً أَْن أَلُوَل َما لَ

ُم اْلؽٌُُوِب )  [ٙٔٔ{ ]المائدة : (ٙٔٔأَْعلَُم َما فًِ نَْفِسَن إِنهَن أَْنَت َعَله
 التفسٌر:

واذكر إذ لال هللا تعالى ٌوم المٌامة: ٌا عٌسى ابن مرٌم أأنت للت للناس اجعلونً وأمً معبودٌن 
ًها هللا تعالى-من دون هللا؟ فؤجاب عٌسى  : ما ٌنبؽً لً أن ألول للناس ؼٌر الحك. إن كنُت -منّزِ

ما تضمره نفسً، وال أعلم أنا ما فً نفسن.  للُت هذا فمد علمتَه؛ ألنه ال ٌخفى علٌن شًء، تعلم
 إنن أنت عالٌم بكل شًء مما خفً أو ظهر.

ٌِْن ِمْن لوله تعالى:  ًَ إِلََه ُ ٌَا ِعٌَسى اْبَن َمْرٌََم أَأَْنَت لُْلَت ِللنَّاِس اتَِّخذُونًِ َوأُّمِ }َوإِْذ لَاَل َّللاَّ
ِ{ ]المابدة :   تعالى ٌوم المٌامة: ٌا عٌسى ابن مرٌم أأنت واذكر إذ لال هللا ، أي:"[ُٙٔٔدوِن َّللاَّ

 .(ٔ)"للت للناس اجعلونً وأمً معبودٌن من دون هللا؟
 .(ٕ)"أأنت للت للناس اتخذونً وأمً معبودٌن تعبدونهما من دون هللا لال الطبري:أي:" 
هذا أًٌضا مما ٌخاطب هللا تعالى به عبده ورسوله عٌسى ابن مرٌم ،  لال ابن كثٌر:" 

ُ ٌَا  :السبلم ، لاببل له ٌوم المٌامة بحضرة من اتخذه وأمه إلهٌن من دون هللاعلٌه  } َوإِْذ لَاَل َّللاَّ
ِ { ؟ وهذا تهدٌد للنصارى  ٌِْن ِمْن ُدوِن َّللاَّ ًَ إِلََه ِعٌَسى اْبَن َمْرٌََم أَأَْنَت لُْلَت ِللنَّاِس اتَِّخذُونًِ َوأُّمِ

 .(ٖ)"وتوبٌخ وتمرٌع على رإوس األشهاد
 .(ٗ)"وهذا توبٌخ للنصارى الذٌن لالوا: إن هللا ثالث ثبلثة لال السعدي:" 

خرج مخرج االستفهام  اختلؾ أهل التؤوٌل فً معنى هذا السإال ولٌس باستفهام وإن
 :(٘)ثبلثة الوالعلى 
ا : أنه تعالى سؤله عن ذلن توبٌخاً لمن ادعى ذلن علٌه ، لٌكون إنكاره بعد السإال أبلػ فى أحده

 والتمرٌع . التكذٌب وأشد فى التوبٌخ
 وادعوا علٌه ما لم ٌمله . ،وبّدلوا دٌنهم بعدهأن لومه والثانً : أنه لصد بهذا السإال تعرٌفه 

                                                           

 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٖٕ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٖٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .5ٕٗتفسٌر السعدي: (ٗ)
 .12/ٕ، والنكت والعٌون:2ٖٕ-ٖٕٙ/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
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؟ مما ٌعلم  أفعلت كذا وكذا تحذٌر عٌسى عن لٌل ذلن ونهٌُه ، كما ٌمول المابل آلخر : والثالث:
، على وجه النهً عن فعله ، والتهدٌد له المابل ٌستعظم فعل ما لال له :أفعلته المموُل له ذلن أن 

 .(ٔ)أفاده الطبريفٌه.
 هاً ، فكٌؾ لال تعالى فٌهم ذلن ؟فالنصارى لم تتخذ مرٌم إل"إن لٌل : ف

ً لزمهم أن ٌمولوا إنها ألجل البعضً  لٌل : لما كان من لولهم أنها لم تلد بشراً وإنما ولدت إِلَها
 .(ٕ)"وا حٌن لزمهم ذلن كالمابلٌن لهبمثابة من ولدته ، فصار

 وفً زمان هذا السإال لوالن :
 .(ٖ)فً الدنٌا ، لاله السديهللا تعالى لال ذلن لعٌسى حٌن رفعه إلٌه أحدهما : أن 

 .(ٙ)، ومٌسرة(٘)ولتادة ،(ٗ)والثانً : أن هللا تعالى ٌمول له ذلن ٌوم المٌامة ، لاله ابن جرٌج
 .(2)"أصح المولٌن والثانًلال الماوردي:"
كن بعد، ولكنها فً والصحٌح أنه ٌكون فً المٌامة، والمٌامة وإن لم ت لال السمعانً:"

 .(1)"علم هللا، فلما كانت كابنة ال محالة فهً كالكابنة؛ فصح لوله: }وإذ لال هللا{
والذي  لاله لتادة وؼٌره هو األظهر ، وهللا أعلم : أن ذلن كابن ٌوم  لال ابن كثٌر:"

 .(ٔ)"المٌامة ، لٌدل على تهدٌد النصارى وتمرٌعهم وتوبٌخهم على رإوس األشهاد ٌوم المٌامة
 : (ٕ)واحتج على ذلن بمعنٌٌنالسدي ،  لول لال اإلمام الطبريورّجح 

ًَ من الفعل ،  {إذْ }إحداهما : أن  إنما تصاحب فً األؼلب من كبلم العرب المستعمل بٌنها الماض
وإن كانت لد تدخلها أحٌانًا فً موضع الخبر عما ٌحدث ، إذا عرؾ السامعون معناها. وذلن 

وتوجٌه معانً كبلم هللا تعالى إلى األشهر األعرؾ ما وجد  ٌح فً كبلمهم ،ؼٌر فاٍش ، وال فص
 ى من توجٌهها إلى األجهل األنكر.أول سبٌل،إلٌه ال

أن عٌسى لم ٌشن هو وال أحد من األنبٌاء ، أن هللا ال ٌؽفر لمشرن مات على شركه ،  والثانً:
به تعالى ذكره : إن تعذّب من اتخذنً فٌجوز أن ٌُتَوهم على عٌسى أن ٌمول فً اآلخرة مجٌبًا لر

 ؽفر لهم فإنن أنت العزٌز الحكٌم.وأمً إلهٌن من دونن فإنهم عبادن ، وإن ت

                                                           

 .2ٖٕ/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .12/ٕنكت والعٌون:ال(ٕ)
 .ٖٕٗ/ٔٔ(:ص1ٕٖٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٖٕٗ/ٔٔ(:ص5ٕٖٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٖٕٗ/ٔٔ(:صٖٖٔٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٖٕٗ/ٔٔ(:صٖٖٓٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .12/ٕالنكت والعٌون: (2)
 عنى "إذا"، واستشهد بمول الشاعر:. ذكر السمعانً: انه لد ٌؤتً "إذ" بم1ٓ/ٕتفسٌر السمعانً: (1)

 جنات عدن فً السموات العبل ...لم ٌجزه به اإلله إذ جزا 
 .ٌعنً: إذا جزى

فؤلام الماضً ممام المستمبل وهذا جابز فً اللؽة كما لال تعالى:  ولال الماوردي معلما على البٌت السابك:"
، 1ٕ/ٕتفسٌر السمعانً:، و12/ٕ"]انظر: النكت والعٌون:[ٗٗعراؾ: }َونَاَدى أَْصَحاُب اْلَجنَِّة أَْصَحاَب النَّاِر{ ]األ

 .ولم أتعرؾ على لابل البٌت فٌما عندي من المصادر[والبٌت ببل نسبة عندهم، 
 ومنه لول أبً النجم:

 ثم جزاء هللا عنا إذ جزى....جنات عدن فً العبللً العلً
 .ٌٕٓٔعنً: إذا جزى. انظر: دٌوانه:

 عفر األزدي:ومنه لول األسود بن ج
 فاآلن إذ هازلتهن فإنما...ٌملن أال لم ٌذهب الشٌخ مذهبا

، تحمٌك التركً، وذكره أبوبكر ٖٔٓ/2، وتفسٌر المرطبً:ٖ٘ٔ/5ٌعنً: إذا هازلتهن. انظر: ] تفسٌر الطبري:
 دون نسبة[. 5ٔٔاألنباري فً األضداد:

 .ٕٖٕ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٖٕٙ/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
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وهذان الدلٌبلن فٌهما نظر ؛ ألن كثًٌرا من أمور ٌوم المٌامة ذكر بلفظ  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔ)"المضً ، لٌدل على الولوع والثبوت

ٌتخذوا أمه إلٌها؛ فما معنى لوله: }اتخذونً وأمً إلهٌن  لال لابل: هم لم لال السمعانً:" 
لما أراد ذكر عٌسى مع أمه، لال: إلهٌن، وهذا كما ٌمال  -جل وعز  -من دون هللا{ ؟ لٌل: إنه 

عند ذكر أبً بكر وعمر معا: عمران، ولالوا: هذا سنة عمرٌن، وٌمال للشمس والممر: لمران، 
 :(ٕ)لال الفرزدق

ٌُْكمُ أَخْذنا بآفاِق ]  والنُُّجوُم الطََّواِلُع  لنَا لََمَراَها               [السََّماِء َعلَ
ٌعنً: الشمس والممر، ولٌل: إن عٌسى كان بعضا لمرٌم، فلما اتخذوه إلها؛ فكؤنهم اتخذوا أمه  

 .(ٖ)"إلها؛ فمال: }إلهٌن من دون هللا{
إذا كان ٌوم المٌامة دعً " : أبً موسى األشعري لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصوروي عن  

باألنبٌاء وأممهم ، ثم ٌُْدَعى بعٌسى فٌذكره هللا نعمته علٌه ، فٌِمر بها ، فٌموُل : } ٌَا ِعٌَسى اْبَن 
ٌَْن َوَعلى َواِلَدتَِن { اآلٌة ]المابدة :   [ ثم ٌمول : } أَأَْنَت لُْلَت ِللنَّاِس َٓٔٔمْرٌََم اْذُكْر نِْعَمتًِ َعلَ

ِ { ؟ فٌنكر أن ٌكون لال ذلن ، فٌإتى بالنصا ٌِْن ِمْن ُدوِن َّللاَّ ًَ إِلََه رى فٌسؤلون ، اتَِّخذُونًِ َوأُّمِ
أمرنا بذلن ، لال : فٌطول شعر عٌسى ، علٌه السبلم ، فٌؤخذ كل ملن من  فٌمولون : نعم ، هو

، ممدار ألؾ عام ،  المبلبكة بشعرة من شعر رأسه وجسده. فٌجاثٌهم بٌن ٌدي هللا ، عز وجل
  .(ٗ)حتى ترفع علٌهم الحجة ، وٌرفع لهم الصلٌب ، وٌنطلك بهم إلى النار"

 .(٘)"وهذا حدٌث ؼرٌب عزٌزلال ابن كثٌر:"
 .(ٙ) }وأمً إلهٌن{ وابن عامر وعاصم فً رواٌة حفص:  وفتح أبو عمر  
{ ]المابدة : }لَاَل ُسْبَحانََن َما ٌَُكوُن ِلً أَْن أَلُوَل َما لَ لوله تعالى:   ، أي:"[ٌَْٙٔٔس ِلً بَِحّكٍ

 .(ٔ)"ما ٌنبؽً لً أن ألول للناس ؼٌر الحكفأنزهن عما ال ٌلٌك بن ٌا رب 
سبحانن من أن ٌكون لن شرٌن ما ٌكون لً ما ٌنبؽً لً أن ألول  "أي:لال الزمخشري: 

 .(ٕ)"هلوال ال ٌحك لً أن ألول
ما ٌنبؽً لً، ، ٌمول: }سبحانن{ عن هذا الكبلم المبٌح، وعما ال ٌلٌك بن لال السعدي:" 

وال ٌلٌك أن ألول شٌبا لٌس من أوصافً وال من حمولً، فإنه لٌس أحد من المخلولٌن، ال 
المبلبكة الممربون وال األنبٌاء المرسلون وال ؼٌرهم له حك وال استحماق لممام اإللهٌة وإنما 

 .(ٖ)"، وفمراء عاجزونالجمٌع عباد، مدبرون، وخلك مسخرون
 .(ٗ)" هذا توفٌك للتؤدب فً الجواب الكامل لال ابن كثٌر:"

ٌكون لً أن  ما تعظًٌما أن أفعل ذلن أو أتكلم بهتنزًٌها لن ٌا رب و لال الطبري:أي:" 
أن ألول ذلن ، ألنً عبد مخلوق ، وأمً أَمةٌ لن ، وكٌؾ ٌكون للعبد واألمة لً  ألول ما لٌس

 .(٘)"اّدعاء ربوبٌة ؟
أدعً لنفسً ما لٌس من شؤنها ، ٌعنً أننً مربوب ولست برب ،  :أيال الماوردي:" ل

 ما : تنزٌهاً له عما أضٌؾ إلٌه.أحده دأ بالتسبٌح لبل الجواب ألمرٌن :وب وعابد ولست بمعبود
 .(ٔ)"ه وخوفاً من سطوتهالثانً : خضوعاً لعزت

                                                           

 .ٕٖٕ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .5ٔ٘ الصاوي طبعة دٌوانه(ٕ)
 .1ٕ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .(ٗ٘/5ٕوط( والمختصر البن منظور )المسم المخط 1ٕٔ/5ٔتارٌخ دمشك )(ٗ)
 .ٖٖٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٕٓ٘انظر: السبعة فً المراءات: (ٙ)
 .ٖٙٗ، وصفوة التفاسٌر:2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٗٙ/ٔالكشاؾ: (ٕ)
 .5ٕٗتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .ٖٖٕ/ٖابن كثٌر:تفسٌر  (ٗ)
 .2ٖٕ/ٔٔتفسٌر الطبري: (٘)
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إن كنُت للُت هذا فمد  ، أي:"[ٙٔٔ}إِْن ُكْنُت لُْلتُهُ فَمَْد َعِلْمتَهُ{ ]المابدة : لوله تعالى: 
 .(ٕ)"علمتَه؛ ألنه ال ٌخفى علٌن شًء

ٌمول : إنن ال ٌخفى علٌن شًء ، وأنت عالم أنً لم ألل ذلن ولم آُمرهم  لال الطبري:" 
 .(ٖ)"هب

 .(ٗ)"أي : إن كان َصَدَر منً هذا فمد علمته ٌا رب لال ابن كثٌر:"
تعلم ما  ، أي:"[ٙٔٔ}تَْعلَُم َما فًِ نَْفِسً َواَل أَْعلَُم َما فًِ نَْفِسَن{ ]المابدة : لوله تعالى: 

 .(٘)"تضمره نفسً، وال أعلم أنا ما فً نفسن
لٌن ما أضمرته نفسً مما لم أنطك به ٌمول : إنن ، ٌا رب ، ال ٌخفى ع لال الطبري:" 

ولم أظهره بجوارحً ، فكٌؾ بما لد نطمُت به وأظهرته بجوارحً ؟ ٌمول : لو كنت لد للت 
م ، كنت لد علمته ، ألنن تعلم ضمابر النفوس مما ل{تخذونً وأمً إلهٌن من دون هللا }اللناس : 

عنً فلم تطلعنً علٌه ، ألنً إنما أعلم وال أعلم أنا ما أخفٌته  ؟تنطك به ، فكٌؾ بما لد نطمت به
 .(ٙ)"من األشٌاء ما أعلمتنٌه
ته وال أردته فً نفسً وال فإنه ال ٌخفى علٌن شًء مما لل"أي : لال ابن كثٌر:

 .(2)"أضمرته
فً للبً: والمعنى: تعلم معلومى وال أعلم معلومن،  {، أي:فً نفسً} لال الزمخشري:" 

ولكنه سلن بالكبلم طرٌك المشاكلة وهو من فصٌح الكبلم وبٌنه، فمٌل فً نفسن لموله فً 
 .(ٔ)"نفسً

وهذا من كمال أدب المسٌح علٌه الصبلة والسبلم فً خطابه لربه، فلم  لال السعدي:" 
ٌمل علٌه السبلم: "لم ألل شٌبا من ذلن" وإنما أخبر بكبلم ٌنفً عن نفسه أن ٌمول كل ممالة تنافً 

لى عالم منصبه الشرٌؾ، وأن هذا من األمور المحالة، ونزه ربه عن ذلن أتم تنزٌه، ورد العلم إ
 .(ٕ)"الؽٌب والشهادة
 وجوه: [ٙٔٔ}تَْعلَُم َما فًِ نَْفِسً َواَل أَْعلَُم َما فًِ نَْفِسَن{ ]المابدة : لوله تعالى:وفً 

 .(ٖ)حكاه البؽوي عن ابن عباسما فً ؼٌبً وال أعلم ما فً ؼٌبن،  تعلمأحدها: 
  .(ٗ)تعلم سري وال أعلم سرنوالثانً: 
 .(٘)أبو روق. لاله تعلم ما كان منً فً دار الدنٌا وال أعلم ما ٌكون منن فً اآلخرة والثالث:

من حمٌمة أمري النفس عبارة عن جملة الشًء وحمٌمته، ٌمول: تعلم جمٌع ما أعلم  والرابع:أن 
 .(ٙ)، وما عندي علمه. وهذا لول الزجاجوال أعلم حمٌمة أمرن

 فإنما هو راجع إلى الفابدة فً المعلوم والتوكٌد أن الؽٌب ال ٌعلمه إال لال الزجاج:" 
 .(2)"هللا جل ثناإه

                                                                                                                                                                      

 .12/ٕالنكت والعٌون: (ٔ)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٖٕ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٖٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .1ٖٕ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٖٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .5ٗٙ/ٔالكشاؾ: (ٔ)
 .5ٕٗتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .ٕٕٔ/ٖانظر: تفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .ٕٕٔ/ٖفسٌر البؽوي:انظر: ت (ٗ)
 .ٕٕٔ/ٖانظر: تفسٌر البؽوي: (٘)
 .ٖٕٕ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٙ)
 .ٖٕٕ/ٕمعانً المرآن:(2)
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ُم اْلؽٌُُوِب{ ]المابدة : لوله تعالى:  بكل شًء مما إنن أنت عالٌم  ، أي:"[ٙٔٔ}إِنََّن أَْنَت َعبلَّ
 .(ٔ)"خفً أو ظهر

 .(ٕ)"ما كان وما ٌكون لال البؽوي:أي:" 
ٌمول : إنن أنت العالم بخفٌّات األمور التً ال ٌطلع علٌها سوان ، وال  لال الطبري:" 

 .(ٖ)"ٌعلمها ؼٌرن
تمرٌر للجملتٌن معا، ألن ما انطوت  {،إنن أنت عبلم الؽٌوب}"لوله: لال الزمخشري: 

 .(ٗ)"ن ما ٌعلمه عبلم الؽٌوب ال ٌنتهى إلٌه علم أحدعلٌه النفوس من جملة الؽٌوب، وأل
 :(٘)وجهان ،«العبلم»و «العالم»لفرق بٌن وفً ا

 حدث علمه . علمه ، والعالم الذي أحدهما : أن العبلم الذي تمدم
 والثانً : أن العبلم الذي ٌعلم ما كان وما ٌكون ، والعالم الذي ٌعلم ما كان وال ٌعلم ما ٌكون .

 الفوابد:
 توبٌخ النصارى فً عرصات المٌامة على تؤلٌه عٌسى ووالدته علٌهما السبلم. -ٔ
 .براءة عٌسى علٌه السبلم ِمْن مشركً النصارى وأهل الكتاب -ٕ
أَأَْنَت لُْلَت :}الكرٌمة: توبٌخ الذٌن اتخذوا عٌسى إلًها وأمه؛ لمولهمن فوابد هذه اآلٌة  -ٖ

؛ ألنه سبك أن المراد من هذا االستفهام هو توبٌخ الذٌن اتخذوا عٌسى وأمه {ِللنَّاِس 
 .إلهٌن

ُسْبَحانََن } :ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: بُعد الرسل علٌهم الصبلة والسبلم عن الشرن، لموله -ٗ
ٌَْس ِلً بَِحكٍّ َما ٌَُكوُن لِ  ، وهذا أمر مسلم؛ ألن أصل بعثة الرسل من أجل {ً أَْن أَلُوَل َما لَ

 .تحمٌك التوحٌد
 :ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: تنزٌه هللا تبارن وتعالى أن ٌكون له شرٌن؛ لموله  -٘

 : تنزًٌها لن عن كل ما ال ٌلٌك بن، والممام اآلن باتخاذ شرٌن، فٌكونأي؛ {ُسْبَحانَنَ }
 .معناه تنزٌه هللا عن كل شرٌن

ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: اعتراؾ عٌسى علٌه الصبلة والسبلم بما ال ٌستحك؛   -ٙ
ٌَْس ِلً بَِحكٍّ } :لموله وهكذا إخوانه من الرسل، فإن النبً  {َما ٌَُكوُن ِلً أَْن أَلُوَل َما لَ

أََجعَْلتَنًِ  : َوِشبَْت. لال لهلما لال له رجل: َما َشاَء هللاُ »صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم 
، فكل الرسل ٌعرفون لدر أنفسهم، فبل ٌمكن أن (ٔ)«َوهللاَ َعْداًل؟ بَْل َما َشاَء هللاُ َوْحَدهُ 

 .ٌمروا ما ال ٌستحمونه
ٌَْس ِلً بَِحكٍّ } :ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: أن األلوهٌة حك خاص هلل؛ لموله -2 ، وإذا {َما لَ

خبلصة الرسل، لٌس لهم فً األلوهٌة، فمن دونهم من باب أولى، فبل  كان الرسل، بل
 .أحد ٌستحك أن ٌكون إلًها، وال أحد ٌستحك أن نعبده من دون هللا عز وجل

من فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: أن هللا سبحانه وتعالى ٌعلم ما ٌصدر من اإلنسان من لول؛  -1
 {.إِْن ُكْنُت لُْلتُهُ فَمَْد َعِلْمتَهُ :}لموله

ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: تؤدب الرسل علٌهم الصبلة والسبلم مع ربهم جل وعبل؛   -5
، وإذا كنت علمته فإنه صادر عن علم من عندن ٌا رب، {إِْن ُكْنُت لُْلتُهُ فَمَْد َعِلْمتَهُ } :لموله

 .وعن لضاء ولدر، وال ٌخفى علٌن
لذات، بل إن بعض العلماء ٌمول: إن ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: إطبلق النفس على ا  -ٓٔ

إطبلق الذات على النفس ؼلط، وإن أصل ذات بمعنى صاحبة، فبل تمال إال مضافة، كما 

                                                           

 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٕٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .1ٖٕ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٗٙ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .11/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .( من حدٌث ابن عباس1ٖ5ٔمد )أخرجه أح(ٔ)
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[ أي صاحبة البروج، وإن إطبلق ٔالبروج ] {َوالسََّماِء َذاِت اْلبُُروجِ :}لال عز وجل
هللا ولال: الذات على النفس من الكلمات المحدثة، ولد صرح بهذا شٌخ اإلسبلم رحمه 

وإنما ٌعبر عن الذات  -أي إطبلق الذات على النفس-إنها لٌست من كبلم العرب العرباء 
بالنفس، ٌعنً بمعنى أن ذات الرجل هً نفسه، ولكن االصطبلح شًء آخر واللؽة 

 .العربٌة الفصحى شًء آخر
تَْعلَُم َما فًِ } :ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: إثبات علم هللا بما فً نفس اإلنسان؛ لموله  -ٔٔ

ْنَساَن َونَْعلَُم َما تَُوْسِوُس بِِه نَْفُسهُ } :وهذا كموله تعالى {نَْفِسً [، فاهلل ٙٔق ] {َولَمَْد َخلَْمنَا اإْلِ
 .عز وجل ٌعلم ما فً للبن، احذر أن ٌكون فً للبن ما ٌخالؾ أمر هللا عز وجل

؛ ألنن إذا ؼفلت وفكرت ومن هنا نؤخذ فابدة ثانٌة وهً: وجوب الخشوع فً الصبلة  -ٕٔ
فً ؼٌر ما ٌتعلك بالصبلة فمد أعرضت عن هللا عز وجل، هكذا لرره بعض أهل العلم، 
ولكن فً مسؤلة وجوب الخشوع فً الصبلة فٌها نظر؛ ألن النبً صلى هللا علٌه وآله 

ٌَْطاُن َولَهُ ُضَراٌط، فَإَِذا»وسلم أخبر أنه بَلةُ َولَّى الشَّ لَاَمةُ َجاَء إِلَى  إِذَا أُلٌَِمِت الصَّ اْنتََهِت اإْلِ
ثُهُ َحتَّى ٌَمُوَل: اْذُكْر َكَذا فًِ ٌَْوِم َكَذا، فبََل ٌَْدِري َكْم َصلَّى ثبََلثًا أَْم  اْلُمَصلًِّ َوَجعََل ٌَُحّدِ

 .(ٔ)«أَْربَعًا
 

 المرآن
َ َربًِّ ا  }َما لُْلُت لَُهْم إَِّله َما أََمْرتَنًِ بِِه أَِن اْعبُُدوا َّللاه ٌِْهْم َشِهٌداا َما ُدْمُت فٌِِهْم فَلَمه َوَربهُكْم َوُكْنُت َعلَ

ٍء َشِهٌٌد ) ًْ ٌِْهْم َوأَْنَت َعلَى ُكّلِ َش لٌَِب َعلَ ٌْتَنًِ ُكْنَت أَْنَت الره  [7ٔٔ({ ]المائدة : 7ٔٔتََوفه
 التفسٌر:

، وأمر ًَّ تنً بتبلٌؽه من إفرادن لال عٌسى علٌه السبلم: ٌا رّبِ ما للُت لهم إال ما أوحٌته إل
شاهًدا علٌهم وعلى أفعالهم  -وأنا بٌن أظهرهم-بالتوحٌد والعبادة، وكنُت على ما ٌفعلونه 

وألوالهم، فلما وفٌتنً أجلً على األرض، ورفعتنً إلى السماء حًٌّا، كنت أنت المطَِّلع على 
 ً السماء.سرابرهم، وأنت على كل شًء شهٌد، ال تخفى علٌن خافٌة فً األرض وال ف

َ َربًِّ َوَربَُّكْم{ ]المابدة : لوله تعالى:  ، [2ٔٔ}َما لُْلُت لَُهْم إاِلَّ َما أََمْرتَنًِ بِِه أَِن اْعبُُدوا َّللاَّ
، وأمرتنً بتبلٌؽه من إفرادن  أي:" ًَّ لال عٌسى علٌه السبلم: ٌا رّبِ ما للُت لهم إال ما أوحٌته إل

 .(ٔ)"بالتوحٌد والعبادة
 .(ٕ)"سٌدي وسٌدكم باس:"ع نلال اب 
ٌمول : ما للت لهم إال الذي أمرتنً به من المول أن ألوله لهم ، وهو أن  لال الطبري:" 

 .(ٖ){"اعبدوا هللا ربً وربكم}لهم : للت
أي : ما دعوتهم إال إلى الذي أرسلتنً به وأمرتنً بإببلؼه : } أَِن اْعبُُدوا " لال ابن كثٌر:

َ َربًِّ َوَربَّكُ   .(ٗ)"ْم { أي : هذا هو الذي للت لهمَّللاَّ
ما أمرتهم إال بعبادة  ،متبع ألمرن، ال متجرئ على عظمتنفؤنا عبد "أي:لال السعدي: 

هللا وحده وإخبلص الدٌن له، المتضمن للنهً عن اتخاذي وأمً إلهٌن من دون هللا، وبٌان أنً 
 .(٘)"عبد مربوب، فكما أنه ربكم فهو ربً

ن هللا عالم به ، وٌحتمل لم ٌذكر عٌسى ذلن على وجه اإِلخبار به أل لال الماوردي:" 
ته فٌما أمرهم به . والثانً : الشهادة بذلن على أمتكذٌباً لمن اتخذ إلهاً معبوداً  أحدهما : وجهٌن :

 .(ٔ)"من عبادة ربه

                                                           

 .( من حدٌث أبً هرٌرة1ٖ/  15ٖ( ومسلم )1ٕٖ٘؛ البخاري )متفك علٌه(ٔ)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٗ٘ٔ/ٗ(:ص2ٓ٘٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .1ٖٕ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٖٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .5ٕٗتفسٌر السعدي: (٘)
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ٌْهِ لوله تعالى:  وكنُت على ما  ، أي:"[2ْٔٔم َشِهًٌدا َما ُدْمُت فٌِِهْم{ ]المابدة : }َوُكْنُت َعلَ
 .(ٕ)"شاهًدا علٌهم وعلى أفعالهم وألوالهم -وأنا بٌن أظهرهم-ٌفعلونه 

 .(ٖ)لال البؽوي:}ما دمت{، أي:"ألمت" 
ٌمول : وكنت على ما ٌفعلونه وأنا بٌن أظهرهم شاهًدا علٌهم وعلى  لال الطبري:" 

 .(ٗ)"والهم أفعالهم وأل
 .(٘)"أي : كنت أشهد على أعمالهم حٌن كنت بٌن أظهرهم " لال ابن كثٌر:

 .(ٙ)"من لام بهذا األمر، ممن لم ٌمم به أشهد على "أي:لال السعدي: 
ٌِْهْم{ ]المابدة : لوله تعالى:  لٌَِب َعلَ ٌْتَنًِ ُكْنَت أَْنَت الرَّ ا تََوفَّ فلما وفٌتنً  ، أي:"[2ٔٔ}فَلَمَّ

 .(2)"مأجلً على األرض، ورفعتنً إلى السماء حًٌّا، كنت أنت المطَِّلع على سرابره
 .(1)"أي: المطلع على سرابرهم وضمابرهم "أي:لال السعدي: 
الحفٌظ علٌهم، تحفظ }كنت انت{لبضتنً ورفعتنً إلٌن،  لال البؽوي:أي: فلما" 

 .(5)"أعمالهم
ألنً إنما  كنت أنت الحفٌظ علٌهم دونً ، ،ٌمول : فلما لبضتنً إلٌن لال الطبري:" 

وفً هذا تبٌاُن أن هللا تعالى ذكره إنما عّرفه  مالهم ما عملوه وأنا بٌن أظهرهم.شهدت من أع
ذونً وأمً إلهٌن من أأنت للت للناس اتخ}:د ما لبضه إلٌه وتوفاه بمولهفعاَل الموم وممالتهم بعأ

 .(ٔ){"دون هللا
 ".هو الحفٌظ، ف{الرلٌب}أما  :"(ٖ)وابن جرٌج (ٕ)لال السدي 
ٌا عٌسى أأنت للت للناس اتخذونً وأمً إلهٌن }لال هللا تعالى ذكره : "عن مٌسرة لال :  

سبحانن ما ٌكون لً }لال : فؤُرعدت مفاصله ، وخشى أن ٌكون لد لالها ، فمال : ؟ {من دون هللا
فً نفسن إنن أن ألول ما لٌس لً بحك إن كنت للته فمد علمته تعلم ما فً نفسً وال أعلم ما 

 .(ٗ){"أنت عبلم الؽٌوب
 .(٘)": احتج عٌسى ، وهللا ولّفه لال طاوس:" 
ٍء َشِهٌٌد{ ]المابدة : }َوأَْنَت َعلَى ُكّلِ لوله تعالى:  ًْ وأنت المّطلع على كل  ، أي:"[2َٔٔش

 .(ٙ)"شًء ال ٌخفى علٌن شًء
ٌمول : وأنت تشهد على كل شًء ، ألنه ال ٌخفى علٌن شًء ، وأما أنا ،  لال الطبري:" 

فإنما شهدت بعض األشٌاء ، وذلن ما عاٌنت وأنا ممٌم بٌن أظهر الموم ، فإنما أنا أشهد على ذلن 
 .(2)"عاٌنت ورأٌُت وشهدت الذي

                                                                                                                                                                      

 .15/ٕالنكت والعٌون: (ٔ)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٕٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .1ٖٕ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٖٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .5ٕٗتفسٌر السعدي: (ٙ)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .5ٕٗتفسٌر السعدي: (1)
 .ٕٕٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (5)
 .5ٖٕ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 . واللفظ له.5ٖٕ/ٔٔ(:صٕٖٖٓٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .5ٖٕ/ٔٔ(:صٖٖٖٓٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٕٓٗ/ٔٔ(:صٖٖٙٓٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٕٓٗ/ٔٔ(:صٖٖٗٓٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٖٙٗة التفاسٌر:صفو (ٙ)
 .5ٖٖ/ٔٔتفسٌر الطبري: (2)
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علما وسمعا وبصرا، فعلمن لد أحاط بالمعلومات، وسمعن  "أي:لال السعدي: 
بالمسموعات، وبصرن بالمبصرات، فؤنت الذي تجازي عبادن بما تعلمه فٌهم من خٌر 

 .(ٔ)"وشر
لام فٌنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بموعظة ، فمال : ٌا أٌها الناس ، إنكم "عن ابن عباس لال :  

محشورون إلى هللا ، عز وجل ، حفاة عراة ُؼْرال كما بدأنا أول خلك نعٌده ، وإن أول الخبلبك 
ذ بهم ذات الشمال فؤلول : أصحابً. فٌمال : ٌُْكسى إبراهٌم ، أال وإنه ٌجاء برجال من أمتً فٌإخ

ٌِْهْم َشِهًٌدا َما ُدْمُت فٌِِهْم  إنن ال تدري ما أحدثوا بعدن. فؤلول كما لال العبد الصالح : } َوُكْنُت َعلَ
ٍء َشِهٌٌد * إِْن تُعَذِّ  ًْ ٌِْهْم َوأَْنَت َعلَى ُكّلِ َش لٌَِب َعلَ ٌْتَنًِ ُكْنَت أَْنَت الرَّ ا تََوفَّ ْبُهْم فَإِنَُّهْم ِعبَاُدَن َوإِْن فَلَمَّ

تَْؽِفْر لَُهْم فَإِنََّن أَْنَت اْلعَِزٌُز اْلَحِكٌُم { فٌمال : إن هإالء لم ٌزالوا مرتدٌن على أعمابهم منذ 
 .(ٕ)فارلتهم"
 الفوابد:
، {هِ َما أََمْرتَنًِ بِ } :أن الرسل علٌهم الصبلة والسبلم مكلَّفون بالرسالة أمًرا من هللا؛ لموله -ٔ

وهذا له شواهد فً المرآن كثٌرة، مثل لول هللا تعالى لرسوله دمحم صلى هللا علٌه وعلى 
ٌَْن ِمْن َربَِّن َوإِْن لَْم تَْفعَْل فََما بَلَّْؽَت ِرَسالَتَهُ } :آله وسلم ُسوُل بَلِّْػ َما أُْنِزَل إِلَ  {ٌَا أٌََُّها الرَّ

 [.2ٙ :المابدة]
إِالَّ َما } :: ُحْسن أدب الرسل مع هللا عز وجل؛ حٌث لالومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة -ٕ

 .؛ وجه ذلن: أنه ٌُشِعر بؤن عٌسى رسوٌل مؤمور مكلَّؾ باألمر{أََمْرتَنًِ بِهِ 
ومن فوابدها: أن عٌسى علٌه الصبلة والسبلم أُِمر أن ٌبلِّػ الناس بؤنه عبد وهللا تعالى  -ٖ

َ َربًِّ } :رب؛ لموله ومن فوابد هذه اآلٌة  * .والرب ممابله العبد {َوَربَُّكمْ أَِن اْعبُُدوا َّللاَّ
َربًِّ{، وَمْن لٌس له } :الكرٌمة: أنه ال حك لعٌسى فً األلوهٌة وال الربوبٌة؛ لموله

 .ربوبٌة لٌس له ألوهٌة
فإن لال لابل: ألٌس ٌُْحًٌِ الموتى وٌُْبِرئ األْكَمه واألبرص؟ فالجواب: بلى 

  .ولكن بإذن هللا
د هذه اآلٌة الكرٌمة: أن الرسل علٌهم الصبلة والسبلم شهداء على أمتهم ما من فواب -ٗ

ٌِْهْم َشِهًٌدا َما ُدْمُت فٌِِهْم{، ومع ذلن هم شهداء على ما ٌََرْون :}داموا فٌهم؛ لموله َوُكْنُت َعلَ
أو ٌسمعون، ولٌسوا شهداء على ؼابٍب بعٌد ال ٌرونه وال ٌسمعونه؛ ألن الرسل ال 

 .بٌعلمون الؽٌ
ا } :ومن فوابد هذه اآلٌة: أن عٌسى علٌه الصبلة والسبلم لد تَوفَّاه هللا؛ لموله  -٘ فَلَمَّ

ٌْتَنًِ{، ولد جاء فً ذلن آٌات منها لوله تعالى ُ ٌَا ِعٌَسى إِنًِّ ُمتََوفٌَِّن } :تََوفَّ إِْذ لَاَل َّللاَّ
ُرَن ِمَن الَِّذٌَن َكفَُروا{  ًَّ َوُمَطّهِ  .[ إلى آخره، فؤثبت أنه متوفٌه٘٘عمران آل ]َوَرافِعَُن إِلَ

ٌِْهمْ  :إحاطة علم هللا تبارن وتعالى ورلابته؛ لموله -ٙ لٌَِب َعلَ  .{}ُكْنَت أَْنَت الرَّ
ٍء َشِهٌدٌ  :إثبات أن هللا تعالى شهٌد على كل شًء؛ لموله -2 ًْ وهذا {، }َوأَْنَت َعلَى ُكّلِ َش

رالبة هللا تبارن وتعالى؛ حٌث ال ٌستلزم فابدة أخرى وهً: أنه ٌجب على العبد كمال م
ٌفمده عند أمره وال ٌجده عند نهٌه؛ ألن هللا رلٌب علٌن، فبل بد أن تتحاشى هذه الرلابة، 

 .وأالَّ ٌفمَدن هللا تعالى حٌث أمرن وال ٌجَدن على ما نهان
 المرآن

ْبُهْم فَِإنهُهْم ِعبَاُدَن َوإِْن تَْؽِفْر لَُهْم فَِإنهَن أَ   [8ٔٔ({ ]المائدة : 8ْٔٔنَت اْلعَِزٌُز اْلَحِكٌُم )}إِْن تُعَذِّ
 التفسٌر:

                                                           

 .5ٕٗتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .(ٖٕٖٓورواه مسلم فً صحٌحه برلم )( ٕ٘ٙٗ( وصحٌح البخاري برلم )1ٖٕٙمسند الطٌالسً برلم )(ٕ)



ٙٓ2 
 

، تفعل بهم ما تشاء بعدلن، وإن تؽفر -وأنت أعلم بؤحوالهم-إنن ٌا أهلل إن تعذبهم فإنهم عبادن 
برحمتن لمن أتى منهم بؤسباب المؽفرة، فإنن أنت العزٌز الذي ال ٌؽالَُب، الحكٌم فً تدبٌره 

 وأمره. 
ْبُهْم فَإِنَُّهْم ِعبَاُدَن{ ]المابدة : }لوله تعالى:  إنن ٌا أهلل إن تعذبهم فإنهم  ، أي:"[1ٔٔإِْن تُعَذِّ

 .(ٔ)"، تفعل بهم ما تشاء بعدلن-وأنت أعلم بؤحوالهم-عبادن 
 .(ٕ)"ٌمول: إن تعذبهم تمٌتهم بنصرانٌتهم فٌحك علٌهم العذاب فإنهم عبادن لال السدي:" 
فإنهم }ء الذٌن لالوا هذه الممالة ، بإماتتن إٌاهم علٌها إْن تعذب هإال لال الطبري:" 

ا وال أمًرا {عبادن ، مستسلمون لن ، ال ٌمتنعون مما أردت بهم ، وال ٌدفعون عن أنفسهم ضرًّ
 .(ٖ)"تنالهم به

ْبُهْم فَإِنَُّهْم ِعبَاُدَن { اآلٌة : التبري منهم ورد  لال ابن كثٌر:"  ومعنى لوله : } إِْن تُعَذِّ
مشٌبة فٌهم إلى هللا ، وتعلٌك ذلن على الشرط ال ٌمتضً ولوعه ، كما فً نظابر ذلن من ال

 .(ٗ)"اآلٌات
ْبُهْم فَإِنَُّهْم ِعبَاُدَن{ ]المابدة : لوله تعالى: و   :(٘)ٌحتمل وجهٌن ،[1ٔٔ}إِْن تُعَذِّ

 .أفة بهم كما ٌستعطؾ العبد سٌده أحدهما : أنه لاله على وجه االستعطاؾ لهم والر
 والثانً : أنه لاله على وجه التسلٌم ألمر ربه واالستجارة من عذابه .

وإن تؽفر  ، أي:"[1ٔٔ}َوإِْن تَْؽِفْر لَُهْم فَإِنََّن أَْنَت اْلعَِزٌُز اْلَحِكٌُم{ ]المابدة : لوله تعالى: 
بٌره برحمتن لمن أتى منهم بؤسباب المؽفرة، فإنن أنت العزٌز الذي ال ٌؽالَُب، الحكٌم فً تد

 .(ٙ)"وأمره
فتخرجهم من النصرانٌة، وتهدٌهم إلى اإلسبلم فإنن أنت  {،وإن تؽفر لهم} لال السدي:" 

 .(ٔ)"العزٌز الحكٌم. هذا لول عٌسى علٌه السبلم فً الدنٌا
{ فً  فإنن أنت العزٌز}هم بهداٌتن إٌاهم إلى التوبة منها ، فتستر علٌ لال الطبري:أي:" 

، فً هداٌته من هدى من خلمه {الحكٌم} ،مام منه ، ال ٌمدر أحٌد ٌدفعه عنهانتمامه ممن أراد االنت
 .(ٕ)" إلى التوبة ، وتوفٌمه من وفَّك منهم لسبٌل النجاة من العماب

فإنن } ،، فتخرجهم من النصرانٌة ، وتهدٌهم إلى اإلسبلم{وإن تؽفر لهم} لال السدي:" 
 .(ٖ)"وهذا لول عٌسى فً الدنٌا {،أنت العزٌز الحكٌم 

ْبُهْم فَإِنَُّهْم ِعبَاُدَن َوإِْن تَْؽِفْر لَُهْم فَإِنَّنَ  لال ابن كثٌر:"  أَْنَت اْلعَِزٌُز اْلَحِكٌُم  ولوله : } إِْن تُعَذِّ
سؤل عما هذا الكبلم ٌتضمن رد المشٌبة إلى هللا ، عز وجل ، فإنه الفعال لما ٌشاء ، الذي ال ٌ، {

من النصارى الذٌن كذبوا على هللا ، وعلى رسوله ، وجعلوا  التبري ٌفعل وهم ٌسؤلون. وٌتضمن
هلل نًدا وصاحبة وولًدا ، تعالى هللا عما ٌمولون علًوا كبًٌرا ، وهذه اآلٌة لها شؤن عظٌم ونبؤ 

 .(ٗ)"عجٌب ، ولد ورد فً الحدٌث : أن رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلص لام بها لٌلة حتى الصباح ٌرددها
 :(٘)وجوهفً اآلٌة والبؽوي ذكر السمعانً  

 فإن لال لابل: كٌؾ طلب المؽفرة لهم، وهم كفار؟: أحدها

                                                           

 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕ٘٘ٔ/ٗ(:ص2ٓٙٓأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٕٓٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٖٕ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .15/ٕت والعٌون:انظر: النك (٘)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕ٘٘ٔ/ٗ(:ص2ٕٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٕٔٗ-ٕٓٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٔٗ/ٔٔ(:ص2ٖٓٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٖٕٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٖٕٔ/ٖ، وتفسٌر البؽوي:1ٖ/ٕانظر: تفسٌر السمعانً: (٘)
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، ٌعنً: بعد اإلٌمان، وهذا إنما ٌستمٌم على لول {وإن تؽفر لهم}معنى لوله: إن لٌل: 
السدي؛ ألن اإلٌمان ال ٌنفع فً المٌامة، والصحٌح آخر المولٌن، لال بعضهم: هذا فً فرٌمٌن 

ن تعذبهم فإنهم عبادن{ ٌعنً: من كفر منهم }وإن تؽفر لهم{ ٌعنً: من آمن منهم. منهم فموله: }إ
ولال أهل المعانً من أرباب النحو: لٌس هذا على وجه طلب المؽفرة، وإنما هذا على تسلٌم 
األمر إلٌه، وتفوٌضه إلى مراده؛ أال تراه ٌمول: " فإنن أنت العزٌز الحكٌم " ولو كان على وجه 

 لمال: " فإنن أنت الؽفور الرحٌم ". طلب المؽفرة
وهذا ال ٌلٌك بسإال  {،وإن تؽفر لهم فإنن أنت العزٌز الحكٌم}وأما السإال الثانً: وكٌؾ لال: 

 المؽفرة؟
وكان  {وإن تؽفر لهم فإنن أنت الؽفور الرحٌم}اعلم أن فً مصحؾ ابن مسعود:لٌل: 

ولٌل: فٌه تمدٌم وتؤخٌر، وتمدٌر اآلٌة: ، صةابن شنبوذ ٌمرأ كذلن زمانا ببؽداد؛ فمنع عنه، وفٌه ل
إن تؽفر لهم فإنهم عبادن، وإن تعذبهم فإنن أنت العزٌز الحكٌم. ولٌل: معناه: إن تؽفر لهم ال 

شًء، وال ٌخرج من حكمن شًء، وٌدخل فً حكمته ومؽفرته وسعة رحمته  ٌنمص من عزن
 ه.ومؽفرته الكفار، لكنه أخبر أنه ال ٌؽفر وهو ال ٌخلؾ خبر

 ؟ {وإن تؽفر لهم}فإن للت: المؽفرة ال تكون للكفار فكٌؾ لال:  لال الزمخشري:"
للت: ما لال إنن تؽفر لهم، ولكنه بنى الكبلم على: إن ؼفرت، فمال: إن عذبتهم عدلت، 

ة ألن المؽفرة بالعذاب، وإن ؼفرت لهم مع كفرهم لم تعدم فً المؽفرة وجه حكم ألنهم أحماء
 .(ٔ)"حسنة لكل مجرم فً المعمول. بل متى كان الجرم أعظم جرما كان العفو عنه أحسن

حتى أصبح لٌلة فمرأ بآٌة  -ملسو هيلع هللا ىلص  -صلى رسول هللا "عن أبً ذر ، رضً هللا عنه ، لال :  
ْبُهْم فَإِنَُّهْم ِعبَاُدَن َوإِْن تَْؽِفْر لَُهْم فَإِنََّن أَْنَت اْلعَِزٌُز اْلَحِكٌُم { فلما ، ٌركع بها وٌسجد بها: } إِْن تُعَذِّ

، ما زلت تمرأ هذه اآلٌة حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها ؟ لال : أصبح للت : ٌا رسول هللا 
إنً سؤلت ربً ، عز وجل ، الشفاعة ألمتً ، فؤعطانٌها ، وهً نابلة إن شاء هللا لمن ال ٌشرن 

 .(ٕ)باهلل شٌبًا"
م: أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص: تبل لول هللا عز وجل فً إبراهٌ"عن عبد هللا بن عمرو بن العاص ؛ و 

[ اآلٌة، ولال عٌسى علٌه ٖٙ}رب إنهن أضللن كثٌرا من الناس فمن تبعنً فإنه منً{ ]إبراهٌم: 
[، فرفع 1ٔٔالسبلم: }إن تعذبهم فإنهم عبادن وإن تؽفر لهم فإنن أنت العزٌز الحكٌم{ ]المابدة: 

وربن  ٌا جبرٌل اذهب إلى دمحم،»، وبكى، فمال هللا عز وجل: «اللهم أمتً أمتً»ٌدٌه ولال: 
فؤتاه جبرٌل علٌه الصبلة والسبلم، فسؤله فؤخبره رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بما لال، « أعلم، فسله ما ٌبكٌن؟

 .(ٔ)"، وال نسوءنسنرضٌن فً أمتنإنا  وهو أعلم، فمال هللا:  ٌا جبرٌل، اذهب إلى دمحم، فمل:
 ٌوًما فلم ٌخرج ، حتى ظننا أن لن ؼاب عنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص":  لالحذٌفة بن الٌمان وعن  

ٌخرج ، فلما خرج سجد سجدة ظننا أن نَْفسه لد لبضت فٌها ، فلما رفع رأسه لال : "إن ربً ، 
عز وجل ، استشارنً فً أمتً : ماذا أفعل بهم ؟ فملت : ما شبت أي رب هم خلمن وعبادن. 

فً أمتن ٌا دمحم ، وبشرنً أن أول من فاستشارنً الثانٌة ، فملت له كذلن ، فمال : ال أخزٌن 
ٌدخل الجنة من أمتً معً سبعون ألفًا ، مع كل ألؾ سبعون ألفا ، لٌس علٌهم حساب ، ثم أرسل 
ًّ فمال : ادع تُجب ، وسل تُْعَط". فملت لرسوله : أومعطً ربً سإلً ؟ لال : ما أرسلنً إلٌن  إل

ما تمدم من ذنبً وما تؤخر ، وأنا أمشً إال لٌعطٌن ، ولمد أعطانً ربً وال فخر ، وؼفر لً 
حًٌا صحًٌحا ، وأعطانً أال تجوع أمتً وال تؽلب ، وأعطانً الكوثر ، وهو نهر فً الجنة ٌسٌل 
فً حوضً ، وأعطانً العز والنصر والرعب ٌسعى بٌن ٌدي أمتً شهًرا ، وأعطانً أنً أول 

نا كثًٌرا مما ُشدد على من لبلنا ، ولم األنبٌاء ٌدخل الجنة ، وطٌّب لً وألمتً الؽنٌمة ، وأحل ل
 .(ٕ)ٌجعل علٌنا فً الدٌن من حرج"

                                                           

 .52ٙ/ٔالكشاؾ: (ٔ)
 .(5ٗٔ/٘المسند )(ٕ)
 ، وؼٌرهما.ٓٗٔ/ٓٔ(:ٕ٘ٓٔٔ، والنسابً فً الكبرى)5ٔٔ/ٔص(:ٖٙٗأخرجه مسلم) (ٔ)
 .( : "فٌه ابن لهٌعة وفٌه كبلم"12ٕ/ٕ( ولال الهٌثمً فً المجمع )5ٖٖ/٘المسند )(ٕ)
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 الفوابد:
 بحكمته وعدله، وكمال علمه. -تعالى-هذه اآلٌة ثناء على هللا أن  -ٔ
 .تعذٌب المشركٌن وتنعٌم الموحدٌن لابم على مبدأ الحكمة اإللهٌةأن  -ٕ
وض األمر إلى هللا؛ حٌث ٌف -وهو أحد أولو العزم من الرسل-أن عٌسى علٌه السبلم  -ٖ

ْبُهمْ  :لال ، وهكذا ٌجب علٌنا نحن أن نفوض األمر إلى هللا عز {، }َوإِْن تَْؽِفْر لَُهمْ {}إِْن تُعَذِّ
ا ٌَْفعَُل َوُهْم ٌُْسؤَلُونَ  :وجل فٌما ٌفعله وال نعترض علٌه، فاهلل ٌمول  {}اَل ٌُْسؤَُل َعمَّ

ا ٌَفْ [، ٖٕ :األنبٌاء]  .ألنهم عابدون هلل عز {لكمال حكمته، }َوُهْم ٌُْسؤَلُونَ  {عَلُ }اَل ٌُْسؤَُل َعمَّ
تسلٌم األنبٌاء علٌهم الصبلة والسبلم وتفوٌض األمر إلى هللا عز وجل؛ ألن هذا من  -ٗ

 .عٌسى علٌه الصبلة والسبلم وهو أحد األنبٌاء أولً العزم
ذٌب، والعبودٌة ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: إطبلق العبودٌة على َمِن استحك التع  -٘

نوعان: خاصة، وعامة، والخاصة نوعان: أخص، وأعم؛ العامة: هً عبودٌة المدر؛ 
ة لكل أحد؛ لال هللا عز وجل }إِْن ُكلُّ َمْن فًِ السََّماَواِت  :ٌعنً عبودٌة التكوٌن، هذه عامَّ

ْحَمِن َعْبًدا{  دٌة أحد، وال ٌمكن [، وال ٌشذ عن هذه العبو5ٖ :مرٌم]َواأْلَْرِض إِالَّ آتًِ الرَّ
أن ٌعارض هذه العبودٌة أحد، كل الخلك، ال ٌستطٌع أكفر عباد هللا أن ٌمنع لدر هللا عز 

 .وجل فٌه، وهذه عامة للمسلم والكافر، والبَّر والفاجر
والثانً خاصة: وهً العبودٌة للشرع؛ العبودٌة لشرٌعة هللا أن ٌتذلل اإلنسان لشرٌعة هللا 

بمن؟ بمن أسلم وجه هلل، فٌَْخرج منها الكافر؛ فلٌس بعبد هلل بهذا عز وجل، وهذه خاصَّة 
 .المعنى

أن هلل تبارن وتعالى أن ٌعذب وٌرحم، وإن شبت فمل: أن ٌعذب وٌؽفر؛ لتطابك اآلٌة،  -ٙ
ولكن هل هذا على ظاهره أو نمول: أن ٌُعذِّب من ٌستحك التعذٌب؟ ألن هللا تعالى ال 

اِلَحاِت َوُهَو ُمْإِمٌن  :ب كما لال عز وجلٌُعَذِّب أحًدا ال ٌستحك التعذٌ }َوَمْن ٌَْعَمْل ِمَن الصَّ
 [.ٕٔٔ :طه]فبََل ٌََخاُؾ ُظْلًما َواَل َهْضًما{ 

ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: حكمة هللا عز وجل فً َجْعل الخلك ٌنمسمون إلى لسمٌن:  -2
التؽابن ]ْم َكافٌِر َوِمْنُكْم ُمْإِمٌن{ }ُهَو الَِّذي َخلَمَُكْم فَِمْنكُ  :معذب، ومؽفور له، كموله تعالى

[، ولوال هذا االنمسام ما ظهر فضل اإلٌمان، وال ُشِرَع الجهاد وال األمر بالمعروؾ ٕ
 .والنهً عن المنكر وال أرسلت الرسل، لكن حكمة هللا التضت أن ٌكون الناس لسمٌن

لمن شاء من  -ز وجلأي مؽفرة هللا ع-ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: إثبات المؽفرة  -1
}َوإِْن تَْؽِفْر لَُهْم{، ولد مر علٌكم معنى المؽفرة وهً: ستر الذنب والتجاوز  :عباده؛ لموله

َّمَى به السهام،  عنه، نؤخذ هذا من اشتماق هذه الكلمة؛ فإنها مشتمة من الِمْؽفَر وهو الذي ٌُت
 .ٌجعل على الرأس، فهو ساتر وواقٍ 

إثبات هذٌن االسمٌن الكرٌمٌن: العزٌز والحكٌم، وإثبات ما ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة:   -5
 .تضمناه من صفة، وهً العزة والحكم والحكمة

 هو المنٌع الذي ال ٌؽلب. والعز فً كبلم العرب على ثبلثة أوجه. :«العزٌز»فـ
-من عز بز، أي: من ؼلب سلب، ٌمال منه: عز ٌعز  أحدها: بمعنى الؽلبة، ومنه لولهم:

 [.ٖٕ :]ص  {وعزنً فً الخطاب}من ٌعز. ومنه لول هللا سبحانه:  -بضم العٌن
من "ٌعز" ، كمول الهذلً  -بفتح العٌن-والثانً: بمعنى الشدة والموة. ٌمال منه: عز ٌعز 

 :(ٔ)-ٌصؾ العماب-

                                                           

 الهذلً، كبٌر ألبً لصٌدة آخر 15ٓٔ ص للسكري أشعارهم وشرح ،ٓٔٔ ص الثانً المسم الهذلٌٌن دٌوان(ٔ)
 :مطلعها بٌتا، ٖٕ أبٌاتها
 متكلؾ لباذل خلود ال أم ... مصرؾ من شٌبة عن هل أزهٌر

 والماموس اللسان وفً سوداء، بدل، فتخاء،: برواٌة 2ٗٔ/ 2 األزهري وتهذٌب 1ٕٔ/ ٕ اللؽة مماٌٌس وفً
: وفراشها األنؾ، طرؾ: والروثة. مخصؾ كؤنه دلٌك حدٌد منسرها أن: ٌرٌد الدٌوان، وفً(. عزز) وشرحه

 .عشها
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 سوداء روثة أنفها كالمخصؾ                 حتى انتهٌت إلى فراش عزٌزة 
 ح الطٌر.جعلها عزٌزة، ألنها من ألوى جوار

من ٌعز،  -بكسر العٌن-والوجة الثالث: أن ٌكون بمعنى نفاسة المدر. ٌمال منه: عز الشًء ٌعز 
 .(ٔ)"فٌتؤول معنى العزٌز على هذا، أنه الذي ال ٌعادله شًء، وأنه ال مثل له، وال نظٌر

كتاب }[ ولال فً موضع آخر: ٔ:]ٌونس {آلر، تلن آٌات الكتاب الحكٌم}:"«الحكٌم»و
 [. ٔ :]هود {آٌاته أحكمت

، الذي أحكمت آٌاته، صرؾ عن مفعل إلى فعٌل، هنا «الحكٌم»ـفدل على أن المراد ب 
 .(ٕ) ومعنى اإلحكام لخلك األشٌاء، إنما ٌنصرؾ إلى إتمان التدبٌر فٌها، وحسن التمدٌر لها

 
 المرآن

اِدلٌَِن ِصْدلُُهْم لَُهْم  ُ َهذَا ٌَْوُم ٌَْنفَُع الصه َجنهاٌت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر َخاِلِدٌَن فٌَِها أَبَداا }لَاَل َّللاه
ُ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنهُ َذِلَن اْلفَْوُز اْلعَِظٌُم ) ًَ َّللاه  [9ٔٔ({ ]المائدة : 9َٔٔرِض

 التفسٌر:
هم لال هللا تعالى لعٌسى علٌه السبلم ٌوم المٌامة: هذا ٌوم الجزاء الذي ٌنفع الموحدٌن توحٌد

ربهم، وانمٌادهم لشرعه، وصدلهم فً نٌاتهم وألوالهم وأعمالهم، لهم جنات تجري من تحت 
لصورها وأشجارها األنهار، ماكثٌن فٌها أبًدا، رضً هللا عنهم فمبل حسناتهم، ورضوا عنه بما 

 أعطاهم من جزٌل ثوابه. ذلن الجزاء والرضا منه علٌهم هو الفوز العظٌم.
ُ لوله تعالى:  اِدلٌَِن ِصْدلُُهْم{ ]المابدة : }لَاَل َّللاَّ لال هللا  ، أي:"[5ٔٔ َهَذا ٌَْوُم ٌَْنفَُع الصَّ

تعالى لعٌسى علٌه السبلم ٌوم المٌامة: هذا ٌوم الجزاء الذي ٌنفع الموحدٌن توحٌدهم ربهم، 
 .(ٖ)"وانمٌادهم لشرعه، وصدلهم فً نٌاتهم وألوالهم وأعمالهم

 .(ٔ)"م ٌنفع الموحدٌن توحٌدهمٌمول: هذا ٌو لال ابن عباس:" 
 .(ٕ)"ٌنفع المإمنٌن إٌمانهم لال الكلبً:" 
 .(ٖ)"هذا فصل من كبلم عٌسى ، وهذا ٌوم المٌامة لال السدي:" 
فإنن أنت }إلى لوله : {،سبحانن ما ٌكون لً أن ألول ما لٌس لً بحك}ن لوله:أ ٌعنً:" 

له فً الدنٌا بعد أن رفعه إلٌه ، وأن ما ، من خبر هللا عز وجل عن عٌسى أنه لا{العزٌز الحكٌم
 .(ٗ)"بعد ذلن من كبلم هللا لعباده ٌوم المٌامة

 .(٘)"المعنى هذا الذي مر من كبلم عٌسى والع ٌوم ٌنفع لال البٌضاوي:" 
ٌمول تعالى مجٌبًا لعبده ورسوله عٌسى ابن مرٌم  فٌما أنهاه إلٌه من  لال ابن كثٌر:" 

التبري من النصارى الملحدٌن ، الكاذبٌن على هللا وعلى رسوله ، ومن رد المشٌبة فٌهم إلى ربه 
اِدلٌَِن ِصْدلُُهْم {ز وجل ، فعند ذلن ٌمول تعالى : } َهَذا ٌَْوُم ٌَنْ ، ع  .(ٙ)"فَُع الصَّ

وإنما نفعهم الصدق فً ذلن الٌوم لولوع الجزاء فٌه وإن كان فً كّلِ  لال الماوردي:" 
 ً  .(2)"األٌام نافعا

 :(ٔ)لوالن ،«الصدق»وفً هذا 
                                                                                                                                                                      

 .".العزٌز" معنى على ٖٗ ص األسماء تفسٌر فً جالزجا به استشهد والبٌت
 .1ٗ-2ٗ/ٔشؤن الدعاء: (ٔ)
 .2ٗ-2ٖانظر: شؤن الدعاء، للخطابً: (ٕ)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٙ٘ٔ/ٗ(:ص2ٖٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٕٗٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .ٕٔٗ/ٔٔ(:ص5ٖٓٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٕٕٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕ٘ٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (٘)
 .ٖٕ٘/ٖر ابن كثٌر:تفسٌ (ٙ)
 .5ٓ/ٕالنكت والعٌون: (2)
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 .عهم فً اآلخرة ُجوُزوا علٌه من الثوابأحدهما : أن صدلهم الذي كان منهم فً الدنٌا نف
 فعلى هذا المراد بهذا الصدق وجهان محتمبلن :

 أحدهما : أنه صدلهم فً عهودهم .
 : أنه تصدٌمهم لرسل هللا وكتبه .والثانً 

 ة ٌنفعهم لمٌامهم فٌه بحك هللا .والمول الثانً : أنه صدق ٌكون منهم فً اآلخر
 وجهان محتمبلن :هذا الصدق فعلى هذا فً المراد ب

 فً الشهادة ألنبٌابهم بالببلغ . أحدهما : أنه صدلهم
والثانً : صدلهم فٌما شهدوا به على أنفسهم عن أعمالهم ، وٌكون وجه النفع فٌه أن ٌكفوا 

 إلرارهم ألنبٌابهم وعلى أنفسهم .المإاخذة بتركهم كتم الشهادة ، فٌؽفر لهم ب
والصادلون هم الذٌن استمامت أعمالهم وألوالهم ونٌاتهم على الصراط  لال السعدي:" 

ممعد صدق عند المستمٌم والهدي الموٌم، فٌوم المٌامة ٌجدون ثمرة ذلن الصدق، إذا أحلهم هللا فً 
 .(ٕ)"ملٌن ممتدر

فً  ؟ إن أرٌد صدلهم{ٌنفع الصادلٌن صدلهم}فإن للت: ما معنى لوله  لال الزمخشري:" 
اآلخرة فلٌست اآلخرة بدار عمل، وإن أرٌد صدلهم فً الدنٌا فلٌس بمطابك لما ورد فٌه ألنه فً 

 لٌه السبلم بالصدق فٌما ٌجٌب به ٌوم المٌامة؟ معنى الشهادة لعٌسى ع
 .(ٖ)"للت: معناه الصدق المستمر بالصادلٌن فً دنٌاهم وآخرتهم

 .(ٗ)}هذا ٌوم ٌنفع{ رفعا:ولرأ البالون، }هذا ٌوم ٌنفع{ نصبا:لرأ نافع وحده 
لهم جنات  ، أي:"[5ٔٔ}لَُهْم َجنَّاٌت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر{ ]المابدة : لوله تعالى: 

 .(٘)"تجري من تحت لصورها وأشجارها األنهار
 .(ٔ)"ٌعنً: المساكن تجري أسفلها أنهارها لال أبو مالن:" 
 .(ٕ)"نة تفجر من جبل مسنأنهار الج لال عبدهللا:" 
 .(ٖ)"ماكثٌن فٌها أبًدا ، أي:"[5ٔٔ}َخاِلِدٌَن فٌَِها أَبًَدا{ ]المابدة : لوله تعالى: 
 .(ٗ)"ٌعنً: ال ٌموتون لال سعٌد بن جبٌر:" 

 .(٘)": ال انمطاع له{خالدٌن فٌها أبدا:}عن ابن عباس
 .(ٙ)"ثٌن فٌها ال ٌَُحولون وال ٌزولون: ماك لال ابن كثٌر:" 
ُ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنهُ{ ]المابدة : لوله تعالى:  ًَ َّللاَّ رضً هللا عنهم فمبل  ، أي:"[5ٔٔ}َرِض

 .(2)"حسناتهم، ورضوا عنه بما أعطاهم من جزٌل ثوابه
صدلوا فً الوفاء له بما وعدوه  َرضً هللا عن هإالء الصادلٌن الذٌن لال الطبري:أي:" 

ورضوا هم عن هللا تعالى ذكره فً وفابه لهم بما وعدهم  ،ٌه، من العمل بطاعته واجتناب معاص
 .(1)"على طاعتهم إٌاه فٌما أمرهم ونهاهم ، من جزٌل ثوابه

 .(ٔ)"}ورضوا عنه{ بالجزاء الموفور ،رضً هللا عنهم{ بالسعً المشكور} لال النسفً:" 

                                                                                                                                                                      

 .5ٓ/ٕانظر: النكت والعٌون:(ٔ)
 .5ٕٗتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .52ٙ/ٔالكشاؾ: (ٖ)
 .ٕٓ٘انظر: السبعة فً المراءات: (ٗ)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٙ٘ٔ/ٗ(:ص2ٓٙ2اخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٕٙ٘ٔ/ٗ(:ص2ٓٙٙاخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٙ٘ٔ/ٗ(:ص2ٓٙ1اخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕٙ٘ٔ/ٗ(:ص2ٓٙ5اخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٖٕ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕ٘ٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (1)
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، عده أبداب ثم بٌن تعالى ثوابهم وأنه راض عنهم رضا ال ٌؽضب لال المرطبً:" 
 .(ٕ)"عن الجزاء الذي أثابهم به :أي {،ورضوا عنه}
ثم تجلى لهم الرب تبارن وتعالى فٌمول: سلونً، "عن أنس لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  

ي وأنا لكم كرامتً فاسؤلونى سلونً أعطكم لال: فٌسؤلونه الرضى. فٌمول: رضاي أحلكم دار
 .(ٖ)"أعطكم، فٌسؤلونه الرضى لال: فٌشهدهم أنه لد رضً عنهم

ذلن الجزاء والرضا منه علٌهم  ، أي:"[5ٔٔ}َذِلَن اْلفَْوُز اْلعَِظٌُم{ ]المابدة : لوله تعالى: 
 .(ٗ)"هو الفوز العظٌم

 .(٘)"ٌعنً: ذلن الثواب الفوز العظٌم لال سعٌد بن جبٌر:" 
 .(ٙ)"الفوز فً الدنٌا فهو ؼٌر باقألنه باق بخبلؾ  لال النسفً:" 
أي : هذا هو الفوز الكبٌر الذي ال أعظم منه ، كما لال تعالى : } ِلِمثِْل  ابن كثٌر:"لال  

تَنَافُِسوَن { [ ، وكما لال : } َوفًِ َذِلَن فَْلٌَتَنَافَِس اْلمُ َٔٙهَذا فَْلٌَْعَمِل اْلعَاِملُوَن { ]الصافات : 
 .(2)"[ٕٙ]المطففٌن : 

الذي عظم خٌره وكثر، وارتفعت منزلة صاحبه  :أي {،العظٌم}أي الظفر لال المرطبً:" 
 .(ٔ)"وشرؾ
 الفوابد:
فإنه ٌدعو  ٖا واآلخرة، وفً الحدٌث: "علٌكم بالصدقفضٌلة الصدق وأنه نافع فً الدنٌ -ٔ

إلى البر وأن البر ٌهدي إلى الجنة، وال ٌزال الرجل ٌصدق وٌتحرى الصدق حتى ٌكتب 
 .(ٕ)عند هللا صدٌماً"

ومن فوابدها: الحث على الصدق والترؼٌب فٌه؛ ألن ذكر كونه نافعًا فً ذلن الولت  -ٕ
، ولد حث علٌه النبً صلى هللا علٌه وعلى الحرج ٌدل على الترؼٌب فٌه والحث علٌه

، َوإِنَّ اْلبِرَّ ٌَْهِدي إِلَى »:آله وسلم فً لوله ْدَق ٌَْهِدي إِلَى اْلبِّرِ ْدِق؛ فَإِنَّ الّصِ ٌُْكْم بِالّصِ َعلَ
ِ ِصدِّ  ْدَق َحتَّى ٌُْكتََب ِعْنَد َّللاَّ ى الّصِ ُجُل ٌَْصُدُق َوٌَتََحرَّ  .(ٖ)«ٌمًااْلَجنَِّة، َواَل ٌََزاُل الرَّ

ٌمٌَّة أعلى مراتب البشر بعد النبوة، وٌكفٌن التناًعا بفابدته وثمرته ما  والصّدِ
حصل للثبلثة الذٌن ُخلِّفُوا؛ أي ُخلَِّؾ أمُرهم ولم ٌُْمَض فٌه بشًء حتى جاء الوحً، وهم: 
كعب بن مالن، هبلل بن أمٌة، مرارة بن الربٌع، هإالء الثبلثة تخلفوا عن ؼزوة تبون، 

رون ٌعتذرون إلى و لما رجع النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم منها جاء المعذِّ
إلى ملسو هيلع هللا ىلص الرسول صلى هللا علٌه الصبلة والسبلم، ولد أخبر هللا عنهم لبل وصول النبً 

ٌِْهْم{  :المدٌنة ولال ٌُْكْم إَِذا َرَجْعتُْم إِلَ فَؤَْعِرُضوا }ِلتُْعِرُضوا َعْنُهْم  [،5ٗ:التوبة]}ٌَْعتَِذُروَن إِلَ
( ٌَْحِلفُوَن لَُكْم ِلتَْرَضْوا 5َ٘عْنُهْم إِنَُّهْم ِرْجٌس َوَمؤَْواُهْم َجَهنَُّم َجَزاًء بَِما َكانُوا ٌَْكِسبُوَن )
َ اَل ٌَْرَضى َعِن اْلمَْوِم اْلفَاِسِمٌَن{   [.5ٙ- 5٘ :التوبة]َعْنُهْم فَإِْن تَْرَضْوا َعْنُهْم فَإِنَّ َّللاَّ

                                                                                                                                                                      

 .11ٗ/ٔتفسٌر النسفً: (ٔ)
 .1ٖٔ-1ٖٓ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٕ)
حدثنا عبد  : (ٓ٘ٔ/ٕورواه ابن أبً شٌبة فً المصنؾ )، 2ٕ٘ٔ/ٗ(:ص2ٓ2ٓخرجه ابن ابً حاتم)أ (ٖ)

أي  -بن عمٌر أبو الٌمظان الكوفً لال الذهبً : ضعفوه ، فذكره من حدٌث طوٌل ، وعثمان الرحمن المحاربً
فمال ابن معٌن : لٌس بشًء ، ولال أبو أحمد الزبٌدي : كان ٌإمن بالرجعة ، ولال النسابً : لٌس  -األبمة 

بالموي ، ولال أحمد والدارلطنً : ضعٌؾ ، ولال ابن عدي : "رديء المذهب ، ٌإمن بالرجعة ، على أن الثمات 
 (.ٓ٘/ٖع ضعفه". مٌزان االعتدال )نه ملد رووا ع

 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2ٕ٘ٔ/ٗ(:ص2ٓ2ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .11ٗ/ٔتفسٌر النسفً: (ٙ)
 .ٖٕٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .1ٖٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .والسنن الصحاح أصحاب من واحد ؼٌر أخرجه(ٕ)
 .( واللفظ له، من حدٌث عبد هللا بن مسعود٘ٓٔ/  2ٕٓٙ(، ومسلم )5ٗٓٙمتفك علٌه؛ البخاري )(ٖ)
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فصدلوا وأخبروا بالصدق، وأنزل هللا سبحانه وتعالى فٌهم آٌات تُتْلَى أما الثبلثة 
فً الصبلة وخارج الصبلة، وٌُثاب على لراءتها، وحثَّ على أن نكون مثلهم؛ فمال بعد 

اِدلٌَِن{  :ذكر اآلٌات َ َوُكونُوا َمَع الصَّ  [.5ٔٔ:التوبة]}ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اتَّمُوا َّللاَّ
}لَُهْم َجنَّاٌت{، وهذا أمر معتمد  :د هذه اآلٌة الكرٌمة: إثبات الثواب بالجنة؛ لمولهمن فواب -ٖ

 .عند جمٌع الطوابؾ المسلمة
}لَُهْم  : ، ألن تمدٌم الخبر فً لوله:ومن فوابد اآلٌة: أن هذا الثواب ٌختص به الصادلون  -ٗ

 أفاد الحصر. َجنَّاٌت{
األنهار المطردة تجري من تحت األشجار ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: وصؾ الجنات بؤن  -٘

 .والمصور، وما أجمله من منظر وما ألذَّه من َمْخبَر، اللهم اجعلنا منهم
}َخاِلِدٌَن فٌَِها  :ومن فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: أن أهل الجنة مخلَّدون فٌها أبًدا؛ لموله  -ٙ

 .أَبًَدا{، وهل هً موجودة اآلن
[ واإلعداد ٌكون مهٌَّؤ ٖٖٔ :آل عمران]ِعدَّْت ِلْلُمتَِّمٌَن{ }أُ  :فً السماوات؛ لال هللا تعالى -2

، (ٔ)ألهله، والنبً صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم دخلها حٌن ُعِرَج به ورأى فٌها ما رأى
 .هً والنار(ٕ)وَمثُلَت له حٌن لام ٌصلً صبلة الكسوؾ

ُ َعْنُهْم َوَرُضوا }رَ  :من فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: إثبات رضا هللا عز وجل؛ لموله -1 ًَ َّللاَّ ِض
 .َعْنهُ{، والرضا صفة فعلٌة؛ ألنها تتعلك بمشٌبته، وكل صفة تتعلك بالمشٌبة فهً فعلٌة

رضا أهل الصدق عن هللا عز وجل، وهذا فٌه شًء من اإلشكال؛ هل لئلنسان أن  -5
 الثانً، الواجب ٌرضى عن هللا أو ال ٌرضى، أو الواجب الرضا بمضاء هللا مطلمًا؟

رضا اإلنسان عن ربه مطلمًا ال بد أن ٌمول: رضٌت باهلل ربًّا وباإلسبلم دٌنًا وبدمحم 
ُ َعْنُهْم{ لال :رسواًل، فهل نمول: إن هذا من باب المشاكلة فً اللفظ؛ لما لال ًَ َّللاَّ  :}َرِض

 }َوَرُضوا َعْنهُ{، أو نمول: إن الرضا هنا لٌس المراد ممابل الؽضب؛ ألنه إذا ثبت الرضا
ثبت الرضا، إذا لم ٌثبت فضده الكراهة والسخط والؽضب، أو عدم الرضا بدون كراهة 

فبل ٌلزم من هذا أن نمول: إن اإلنسان له الخٌار بٌن أن ٌرضى  وال سخط وال ؼضب؟
بمضاء هللا ولدره وأالَّ ٌرضى، بل نمول: إن الواجب أن ٌرضى اإلنسان بمضاء هللا 

باهلل ربًّا، لكن رضاهم عنه إما من باب ممابلة اللفظ ولدره؛ ألن هذا من تمام الرضا 
بمثله، وإالَّ أن المراد برضاهم أنهم فرحوا بذلن واستبشروا به، ولم ٌبؽوا عنه ِحَواًل، 

اِلَحاِت َكانَْت لَُهْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس  :كما لال هللا عز وجل }إِنَّ الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
 [.1ٓٔ، 2ٓٔالكهؾ ]( َخاِلِدٌَن فٌَِها اَل ٌَْبؽُوَن َعْنَها ِحَواًل{ 2ٓٔنُُزاًل )

الربح العظٌم أو الفوز ، بربح الدٌنار والدرهم، وإنما أن الفوز حمٌمة لٌس بالربحأن  -ٓٔ
 -أسؤل هللا أن ٌجعلنً وإٌاكم من الفابزٌن بها-العظٌم هو فوز اإلنسان بجنات النعٌم 

 .اْلعَِظٌُم{ }َذِلَن اْلفَْوزُ  :ولهذا لال
 المرآن

ٍء لَِدٌٌر ) ًْ ِ ُمْلُن السهَماَواِت َواأْلَْرِض َوَما فٌِِهنه َوُهَو َعلَى ُكّلِ َش  [ٕٓٔ({ ]المائدة : ٕٓٔ}ّلِِله
 التفسٌر:

على كل شًء لدٌر ال  -سبحانه-هلل وحده ال شرٌن له ملن السموات واألرض وما فٌهن، وهو 
 ٌعجزه شًء.

ِ لوله تعالى:  { ]المابدة :  }ّلِلَّ هلل وحده ال  ، أي:"[ُٕٓٔمْلُن السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما فٌِِهنَّ
 .(ٔ)"شرٌن له ملن السموات واألرض وما فٌهن

                                                           

 .( من حدٌث أبً ذرٖٕٙ/  ٖٙٔ(، ومسلم )5ٖٗمتفك علٌه؛ البخاري )(ٔ)
 .( من حدٌث أنس بن مالنٖٙٔ/  5ٖٕ٘(، ومسلم )ٓٗ٘متفك علٌه؛ البخاري )(ٕ)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
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بحكمه المدري، وحكمه الشرعً، وحكمه ألنه الخالك لهما والمدبر لذلن  لال السعدي:" 
 .(ٔ)"الجزابً

 .(ٕ)"ن معه إلها آخرأعظم نفسه عما لالت النصارى  لال النسفً:" 
أي : هو الخالك لؤلشٌاء ، المالن لها ، المتصرؾ فٌها المادر علٌها ،  لال ابن كثٌر:" 

نظٌر له وال وزٌر ، وال عدٌل ، وال والد فالجمٌع مْلكه وتحت لهره ولدرته وفً مشٌبته ، فبل 
 .(ٖ)"وال ولد وال صاحبة ، فبل إله ؼٌره وال رب سواه

، دون عٌسى الذٌن {وما فٌهن} ،ٌمول : له سلطان السموات واألرض  لال الطبري:" 
تزعمون أنه إلهكم ، ودون أمه ، ودون جمٌع من فً السموات ومن فً األرض ، فإن السموات 

ه من بعض ذلن بالحلول واالنتمال ، ٌدالن واألرض خلك م ن خلمه وما فٌهن ، وعٌسى وأمُّ
بكونهما فً المكان الذي هما فٌه بالحلول فٌه واالنتمال ، أنهما عبدان مملوكان لمن له ملن 
السموات واألرض وما فٌهن. ٌنبِّههم وجمٌَع خلمه على موضع حجته علٌهم ، لٌدَّبروه وٌعتبروه 

 .(ٗ)"فٌعملوا عنه
فإن للت: فً السموات واألرض العمبلء وؼٌرهم، فهبل ؼلب العمبلء،  لال الزمخشري:"

 فمٌل: ومن فٌهن؟
ٌتناول األجناس كلها تناوال عاما. أال تران تمول إذا رأٌت شبحا من بعٌد: « ما»للت: 

 .(٘)"لبل أن تعرؾ أعالل هو أم ؼٌره، فكان أولى بإرادة العموم هو؟ما 
ٍء لَِدٌٌر{ ]المابدة : لوله تعالى:  ًْ على كل  -سبحانه-وهو  ، أي:"[ٕٓٔ}َوُهَو َعلَى ُكّلِ َش

 .(ٙ)"شًء لدٌر ال ٌعجزه شًء
 .(ٔ)"من المنع واإلعطاء واإلٌجاد واإلفناء "أي:لال النسفً: 
 .(ٕ)"فبل ٌعجزه شًء، بل جمٌع األشٌاء منمادة لمشٌبته، ومسخرة بؤمره لال السعدي:" 
، لادٌر على إفنابهن وعلى الذي له ملن السموات واألرض وما فٌهن  لال الطبري:أي:" 

إهبلكهن ، وإهبلن عٌسى وأمه ومن فً األرض جمٌعًا كما ابتدأ خلمهم ، ال ٌعجزه ذلن وال 
شًء أراده ، ألن لدرته المدرةُ التً ال تشبهها لدرة ، وسلطانه السلطان الذي ال ٌشبهه سلطان 

 .(ٖ)"وال مملكة
ما أراد بعباده من نممة أو عفو فهو  {إن هللا على كل شًء} لال دمحم بن إسحاق:" 
 .(ٗ)"{لدٌر}
تنبٌه على كذب النصارى وفساد دعواهم فً المسٌح وأمه،  "هذه اآلٌةلال البٌضاوي: 

بلما اتباعا لهم ؼٌر أولً العمل إع {،وما فٌهن} :ولال ،تؽلٌبا للعمبلء {ومن فٌهن} :وإنما لم ٌمل
بؤنهم فً ؼاٌة المصور عن معنى الربوبٌة والنزول عن رتبة العبودٌة، وإهانة لهم وتنبٌها على 

 .(٘)"المجانسة المنافٌة لؤللوهٌة، وألن ما ٌطلك متناوال لؤلجناس كلها فهو أولى بإرادة العموم

                                                           

 .5ٕٗتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .11ٗ/ٔتفسٌر النسفً: (ٕ)
 .ٖٕٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٕ٘ٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .52ٙ/ٔالكشاؾ: (٘)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .11ٗ/ٔتفسٌر النسفً: (ٔ)
 .5ٕٗتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .ٕٙٗ/ٔٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٕ٘ٔ/ٗ:ص(2ٓ2ٕأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕ٘ٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (٘)
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ًّ بن عبد هللا ٌحدث "لال ابن َوْهب :  ، عن أبً عبد الرحمن الُحبُلً ، عن سمعت ُحٌَ
 .(ٔ)"عبد هللا بن َعْمرو لال : آخر سورة أنزلت سورة المابدة

 الفوابد:
من فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: عموم ملن هللا للسماوات واألرض، ٌإخذ من اإلضافة  -ٔ

 : تعالى}ُمْلُن السََّماَواِت َواأْلَْرِض{، والمفرد المضاؾ ٌفٌد العموم، واسمع إلى لول هللا
ِ اَل تُْحُصوَها{  [ فإن }نِْعَمةَ{ مفرد، وال ٌحتاج إلى عدد لو 1ٔالنحل ]}َوإِْن تَعُدُّوا نِْعَمةَ َّللاَّ

أخذنا بظاهره لملنا: النعمة واحدة، لكن لما كان المفرد المضاؾ ٌفٌد العموم صح أن 
  .}اَل تُْحُصوَها{ :ٌمول

لشرن، ألن ؼٌر هللا ال ٌملن شٌباً، ومن ال سإال ؼٌر هللا شٌباً ضرب من الباطل واأن  -ٕ
 ٌملن كٌؾ ٌعطً ومن أٌن ٌعطً؟

}لُْل  :أن السماوات جمع عدد، ولد بٌن هللا تعالى فً كتابه أنها سبع سماوات، فمال تعالى -ٖ
[ إذن فالسماوات سبع، 1ٙ :المإمنون]َمْن َربُّ السََّماَواِت السَّْبعِ َوَربُّ اْلعَْرِش اْلعَِظٌِم{ 

ُ َسْبَع َسَماَواٍت ِطبَالًا{  :طباق كما لال هللا تعالى عن نوحوهً  ٌَْؾ َخلََك َّللاَّ }أَلَْم تََرْوا َك
 .[ أي: متطابمة بعضها فوق بعض٘ٔ :نوح]

ٍء لَِدٌٌر{ :عموم لدرة هللا عز وجل على كل شًء؛ لموله تعالى -ٗ ًْ  .}َوُهَو َعلَى ُكّلِ َش
 

صلى هللا على سٌدنا دمحم وآله و ،نسؤله أن ٌوفمنا لمرضاته وٌجعلنا من الفابزٌن بجناته
 .وصحبه وسلم

 
------------------------------------------------------ 

، وٌلٌه المجلد التاسع بإذن هللا بفضل من هللا وإحسانانتهى المجلد الثامن من التفسٌر 
 «.األنعام»( من سورة  ٔتعالى وبداٌته تفسٌر اآلٌة )

 
 

                                                           

ذا حدٌث حسن ( عن لتٌبة ، عن عبد هللا بن وهب به ، ولال : "هٖٖٙٓرواه الترمذي فً السنن برلم )(ٔ)
 .ؼرٌب"


