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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 تفسٌر سورة آل عمران

 
 :(ٔ)آٌة، ولهذه السورة عدة تسمٌاتوهً مدنٌة: مابتا آٌة، أو إال 

أحداها: آل عمران، سمٌت بذلن ألن اصطفاء آل عمران، وهم عٌسى وٌحٌى ومرٌم وأمها، نزل فٌه منها ما 
لم ٌنزل فً ؼٌره. إذ هو بضع وثمانون آٌة، ولد جعل هذا االصطفاء دلٌبل على اصطفاء نبٌنا دمحم صلّى هللا علٌه 

 هلل ومحبوب له.وسلم وجعله متبوعا لكل محب 
 والثانً: الزهراء: وتسمى بذلن، ألنها كشفت عما التبس على أهل الكتابٌن من شؤن عٌسى علٌه السبلم.

 والثالث: األمان، ألن من تمسن بما فٌها أمن من الؽلط فً شؤنه. 
 الرابع: الكنز، لتضمنها األسرار العٌسوٌة. 

 فً مجادلة رسول هللا صلّى هللا علٌه وسلم نصارى نجران. الخامس: المجادلة، لنزول نٌّؾ وثمانٌن آٌة منها
 [ . 2ٔالسادس: سورة االستؽفار، لما فٌها من لوله: َواْلُمْستَْؽِفِرٌَن بِاأْلَْسحاِر ]آل عمران: 

اِدلٌَِن... ]آل عمران:  ابِِرٌَن َوالصَّ [ . إلى 2ٔالسابع: طٌبة، لجمعها من أصناؾ الطٌبٌن فً لوله: }الصَّ
َ  آخره، والمراد بعمران هو والد مرٌم، أم عٌسى علٌهما السبلم، كما ٌؤتً التنوٌه به فً لوله تعالى: إِنَّ َّللاَّ

 .(ٕ)[ٖٖاْصَطفى آَدَم َونُوحاً َوآَل إِْبراِهٌَم َوآَل ِعْمراَن َعلَى اْلعالَِمٌَن ]آل عمران: 
 سبب النزول:

عن الربٌع:أن "النصارى أتو النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فخاصموه فً عٌسى ابن مرٌم، (ٖ)ابن أبً حاتمالطبري وأخرج 
لستم ولالوا: من أبوه؟ فمالوا على هللا الكذب والبهتان، ال إله إال هللا لم ٌتخذ صاحبة وال ولدا، فمال لهم النبً ملسو هيلع هللا ىلص: أ

فناء؟ لالوا: بلى. لال: ألستم تعلمون أن ربنا لٌم على كل تعلمون أن ربنا حً ال ٌموت، وأن عٌسى ٌؤتً علٌه ال
شًء ٌكؤله وٌحفظه وٌرزله؟ لالوا: بلى. لال: فهل ٌملن عٌسى من ذلن شًء؟ لالوا: ال، لال: أفلستم تعلمون أن 
هللا ال ٌخفى علٌه شًء فً األرض وال فً السماء؟ لالوا بلى: لال: فهل ٌعلم عٌسى من ذلن شًء إال ما علم؟ 

الوا ال: لال: فإن ربنا صور عٌسى فً الرحم كٌؾ ٌشاء، ألستم تعلمون أن ربنا ال ٌؤكل الطعام وال ٌشرب ل
الشراب وال ٌحدث الحدث؟ لالوا: بلى، لال: ألستم تعلمون أن عٌسى حملته أمه كما تحمل المرأة ثم وضعته كما 

وٌشرب الشراب وٌحدث الحدث؟ لالوا:  تضع المرأة ولدها، ثم ؼذي كما ٌؽذى الصبً، ثم كان ٌطعم الطعام،
 "{الم هللا ال إله إال هو الحً المٌوم}بلى، لال: فكٌؾ ٌكون هذا كما زعمتم؟ فعرفوا ثم أبوا إال جحودا، فؤنزل هللا: 

(ٗ) . 
 القرآن

 [ٔ({ ]آل عمران : ٔ}الم )
 التفسٌر: 

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

                                                           
 .ٔٓٔانظر: تفسٌر المهاٌمً، طبعة بوالق، مصر: (ٔ)
 .ٖٕ٘/ٕانظر: محاسن التؤوٌل: (ٕ)
 .1٘٘/ٕ(:صٕٖٗٔانظر:تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖ)
، واخرجه الطبري بنحوه عن جعفر بن الزبٌر، وفٌه تسمٌة رإساء وفد نجران، انظر: تفسٌر ٗ٘ٔ/ٙ(:صٗٗ٘ٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)

، والعجاب فً بٌان االسباب: 51-52، وأسباب النزول، الواحدي: 2ٖٙ/ٔ، وانظر: النكت والعٌون: ٗ٘ٔ-ٔ٘ٔ/ٙ(:صٖٗ٘ٙالطبري)
ٕ/ٙ٘2-ٙ٘1. 



٘ 
 

 القرآن
ًُّ اْلقٌَُّوُم ) ُ ََل إِلَهَ إَِله ُهَو اْلَح  [ٕ({ ]آل عمران : ٕ}َّللاه

 التفسٌر:
 هو هللا، ال معبود بحك إال هو، المتصؾ بالحٌاة الكاملة كما ٌلٌك بجبلله، المابم على كل شًء.

ُ اَل إِ   . (ٔ)[،" أي ال ربَّ سواه وال معبود بحٍك ؼٌره"ٕلَهَ إاِلَّ ُهَو{]آل عمران:لوله تعالى: }َّللاَّ
 .(ٕ)لال أبو السعود:"أي هو المستحكُّ للعبودٌة ال ؼٌر"

خبٌر من هللا جل وعز ، أخبَر عباَده أن األلوهٌة خاصةٌ به دون ما سواه من اآللهة  لال الطبري:"
 .(ٖ)واألنداد"

 .(ٗ)عن عن جابر بن زٌد أنه لال: "اسم هللا األعظم هو هللا"أخرج ابن أبً حاتم بسنده 
ًُّ اْلمٌَُّوُم{]آل عمران: [، " أي: البالً الدابم الذي ال ٌموت، المابم على تدبٌر شبون ٕلوله تعالى:} اْلَح

 .(٘)عباده"
 .(ٙ)بما كسبت"لال مماتل بن سلٌمان:" ٌعنً الحً الَِّذي ال ٌموت، المٌوم ٌعنً المابم َعلَى ُكّل نفس 

 .(1). وروي عن الربٌع بن أنس نحو ذلن(2)لال لتادة: "الحً: الذي ال ٌموت"
لال أبو السعود:" معنى "الحى": البالً الذي ال سبٌل علٌه للموت والفناء، ومعنى "المٌوم": الدابُم المٌام 

تحماِق المعبودٌة به تعالى بتدبٌر الخلك وحفِظه، ومن ضرورة اختصاِص ذٌنن الوصفٌن به تعالى اختصاُص اس
 .(5)الستحالة تحمِمه بدونهما"

 [ على ثبلثة ألوال:ٕواختلؾ فً تفسٌر لوله تعالى: } اْلمٌَُّوُم{]آل عمران:
 .(ٓٔ)أحدها: أنه ٌعنً:" المابم على كل شًء". لاله مجاهد

 (ٕٔ)عن الربٌع بن أنس، وروي (ٔٔ)والثانً: المٌم على الخلك بؤعمالهم وأرزالهم وآجالهم، وهذا لول لتادة
 مثله.

الثالث: أن المعنى:" المابم على مكانته الذي ال ٌزول، وعٌسى لحم ودم، ولد لضى علٌه بالموت زال عن 
 نحو ذلن. (ٗٔ)، وروي عن الحسن(ٖٔ)مكانه الذي ٌحدث به". وهذا لول دمحم بن إسحاق

ُ{]آل عمران  :(٘ٔ)لولٌن[، على ٕ-ٔواختلفت المراءة فً لوله تعالى} الم َّللاَّ
 أحدهما: }الم هللا{ المٌم مفتوحة واأللؾ سالطة. وهو المول المشهور.

 :(ٙٔ)واختلؾ النحوٌون فً علة فتح المٌم،على لولٌن
 األول: أنها فتحت اللتماء الساكنٌن. حركت إلى أخؾ الحركات. وهذا لول البصرٌٌن.

 حروؾ الهجاِء الولؾ، وهذا لول الكوفٌٌن.والثانً: جابِز أن ٌكون طرحت علٌها فتحة الهمزة ألن نٌةَ 

                                                           
 .2ٙٔ/ٔصفوة التفاسٌر:  (ٔ)
 .ٕ/ٕتفسٌر أبً السعود:  (ٕ)
 .1ٗٔ/ٙتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .12٘/ٕ(:ٕٕٖٔتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .2ٙٔ/ٔصفوة التفاسٌر:  (٘)
 .ٕٕٙ/ٔسلٌمان:  تفسٌر مماتل بن (ٙ)
 .1ٙ٘/ٕ(:ٕٖٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .1ٙ٘/ٕانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:  (1)
 .ٖ-ٕ/ٕتفسٌر أبً السعود:  (5)
 .1ٙ٘/ٕ(:2ٕٖٔتفسٌر ابن أبً حاتم)(ٓٔ)
 .1ٙ٘/ٕ(:1ٕٖٔتفسٌر ابن أبً حاتم)(ٔٔ)
 .1ٙ٘/ٕ(:1ٕٖٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)(ٕٔ)
 .1ٙ٘/ٕ(:ٖٖٓٔحاتم)تفسٌر ابن أبً (ٖٔ)
 .1ٙ٘/ٕ(:ٖٖٓٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
 .٘/ٕ، و تفسٌر البٌضاوي: ٕٓٓانظر: السبعة فً المراءات:  (٘ٔ)
 .2/ٖ، وتفسٌر الكشاؾ: 2ٖٖ/ٔانظر: معانً المرآن للزجاج:  (ٙٔ)
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لال البٌضاوي:" إنما فتح "المٌم" فً المشهور وكان حمها أن ٌولؾ علٌها إِللماء حركة "الهمزة" علٌها  
لٌدل على أنها فً حكم الثابت، ألنها أسمطت للتخفٌؾ ال للدرج، فإن "المٌم" فً حكم الولؾ كمولهم واحد اثنان 

" على "الدال" ال اللتماء الساكنٌن، فإنه ؼٌر محذور فً باب الولؾ، ولذلن لم تحرن المٌم بإلماء حركة "الهمزة
 .(ٔ)فً الم"

وروٌت هذه المراءة عن الحسن ، ،(ٕ) والثانً: }الم هللا{ بتسكٌن المٌم ولطع األلؾ. رواه أبوبكر عن عاصم
 .(ٖ)وعمرو بن عبٌد ، والرإاسً ، واألعمش ، والبرجمً ، وابن المعماع

 :(ٗ)ومن لطع "األلؾ" فله وجهان
 :(٘)أحدهما: نٌة الولؾ ثم لطع الهمزة لبلبتداء، كمول الشاعر

 لتسمعن وشٌكا فً دٌارهم          هللا أكبر ٌا ثارات عثمانا 
 والثانً: أن ٌكون أجراه على لؽة من ٌمطع ألؾ الوصل.

 :(ٙ)كمول الشاعر
 تكثٌر الوشاة لمٌنإذا جاوز االثنٌن سر           فإنه بنت و

 .(2)ومن فصل ولطع فللتفخٌم والتعظٌم تعالى هللا ابتداء وما بعده خبر"لال الزمخشري:" 
، لرأ بها أبو حٌوة، ونسبها ابن عطٌة (1)والثالث: }الم هللا{، بكسر المٌم، على توهم التحرٌن اللتماء الساكنٌن

 .(ٔٔ)، وأجازه األخفش(ٓٔ)، ونسبها الزمخشري إلى عمرو بن عبٌد(5)إلى الرإاسً
وضعّفه الزجاج ولال: وهذا ؼلط ...ألن لبل المٌم ٌاًء مكسوراً ما لبلها، فحمها الفتح اللتماِء السَّاكنٌن، وذلن 

 .(ٕٔ)لثمل الكسرة مع الٌاِء"
 . وهللا أعلم.(ٖٔ)والصواب: الفتح لراءة الجمهور. واختاره أبو حٌان

 الفوائد:
ُ {.من فوابد اآلٌة الكرٌمة: -ٔ  إثبات ألوهٌة هللا تعالى عّز وجّل، لموله:} َّللاَّ
 إنفراده بهذه األلوهٌة، لموله:} اَل إِلَهَ إاِلَّ ُهَو {.-ٕ
ًُّ اْلمٌَُّوم{، ولد ورد أنهما اسم هللا األعظم، الشتمالهما على كمال الذات -ٖ إثبات اسمٌن من اسماء هللا} اْلَح

 والصفات واألفعال.
مٌته، ألن كل اسم فإنه متضمن للصفة، ولد ٌتضمن امرا زابدا وهو الحكم الذي ٌسمى إثبات حٌاته ولٌو-ٗ
 األثر.

أن كل شًء مفتمر إلى هللا وأن هللا ؼنً عما سواه، ألن كمال حٌاته ٌستلزم ؼناه عن كل أحد، وكمال -٘
مُوَم السََّماُء َواأْلَْرُض بِؤَْمِرِه { ]الروم }َوِمْن آٌَاتِِه أَْن تَ  لٌومٌته ٌستلزم افتمار كل شًء إلٌه، وهو كذلن، لال تعالى:

 [.ٖٖ}أَفََمْن ُهَو لَابٌِم َعلَى ُكّلِ نَْفٍس بَِما َكَسبَْت { ]الرعد :  [، ولال:ٕ٘: 
 القرآن

ْنِجٌَل ) ٌِْه َوأَْنَزَل التهْوَراةَ َواْْلِ ٌَْن ٌََد قًا ِلَما بَ ٌَْك اْلِكتَاَب بِاْلَحّقِ ُمَصّدِ َل َعلَ  [ٖ({ ]آل عمران : ٖ}نَزه
                                                           

 .٘/ٕتفسٌر البٌضاوي:  (ٔ)
 .1ٖٕ/ٕ، والبحر المحٌط: ٘/ٕانظر: تفسٌر البٌضاوي:  (ٕ)
 .1ٖٕ/ٕانظر: البحر المحٌط:  (ٖ)
 .2/ٖانظر: الكشاؾ:  (ٗ)
 .2ٓ/ ٖوتاج العروس:  5ٕٔ/ 2البداٌة والنهاٌة: انظر:  (٘)
 .5ٕٗ/ ٔالصحاح:  انظر: (ٙ)
 .2/ٖتفسٌر الكشاؾ:  (2)
 .٘/ٕانظر: تفسٌر البٌضاوي:  (1)
 . 52ٖ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: 5)
 ، ولم اجده فً تفسٌر الكشاؾ للزمخشري.1ٖٕ/ٕحكاه أبو حٌان فً البحر:  (ٓٔ)
 ، ولم اجده فً معانً المرآن لؤلخفش.2ٖٖ/ٔحكاه عنه الزجاج فً معانً المرآن للزجاج:  (ٔٔ)
 .2ٖٖ/ٔمعانً المرآن للزجاج:  (ٕٔ)
 .1ٖٕ/ٔانظر: البحر المحٌط: (ٖٔ)



2 
 

 التفسٌر: 
لًا لما لبله من كتب ورسل، وأنزل التوراة على موسى  ل عٌن المرآن بالحك الذي ال رٌب فٌه، مصّدِ علٌه -نَزَّ

 .-علٌه السبلم-، واإلنجٌل على عٌسى -السبلم
{]آل عمران:  ٌَْن اْلِكتَاَب بِاْلَحّكِ َل َعلَ  المرآن بالحجا والبراهٌن [، "أي نّزل علٌن ٌا دمحمٖلوله تعالى:}نَزَّ

 .(ٔ)الماطعة"
 .(ٕ)لال مماتل: "لَْم ٌنزله باطبل ٌعنً المرآن"

 لوالن: [،ٖ]آل عمران: {اْلِكتَابَ  وفً معنى}
 .(ٖ): أنه خواتٌم البمرة من كنز تحت العرش. لاله سعٌد بن جبٌرأحدهما

 .(ٗ)والثانً: أنه المرآن. وهذا لول لتادة
{]آل عمران:  وفً لوله تعالى:}  [، وجوه:ٖبِاْلَحّكِ

 .(٘)إحداها: بالفصل فً الذي ادعوا من الباطل. لاله دمحم بن إسحاق
 .(ٙ)والثانً: بتصدق فٌما اختلفوا فٌه. عنن دمحم بن إسحاق فً لوله اآلخر

 .(2)والثالث: بالصدق فٌما تضمنه من أخبار المرون الخالٌة واألمم السالفة. ذكره الماوردي 
بع: بالصدق فٌما تضمنه من الوعد بالثواب على طاعته ، والوعٌد بالعماب على معصٌته. ذكره والرا
 .(1)الماوردي

 .(5)الخامس : بالعدل مما استحمه علٌن من أثمال النبوة . ذكره الماوردي
 .(ٓٔ)والسادس: بالعدل فٌما اختصن به من شرؾ الرسالة . ذكره الماوردي

ْنِجٌَل{؟ للت : ألن المرآن نزل لال الزمخشري:" فإن للت :   ٌَْن اْلِكتاَب{}َوأَْنَزَل التَّْوراةَ َواإْلِ َل َعلَ لم لٌل }نَزَّ
 .(ٔٔ)منجماً ، ونزل الكتابان جملة"

{]آل عمران:  ٌَْن اْلِكتَاَب بِاْلَحّكِ َل َعلَ  :(ٕٔ)[، لراءتانٖوفً لوله تعالى :}نَزَّ
ٌَْن اْلِكتَاَب{، بتخ فٌؾ "الزاي"، ونصب "الباء" فً }الكتاب{،  وهً لراءة إبراهٌم بن أبً إحداهما: } نََزَل َعلَ

 عبلة.
ٌَْن اْلِكتَاب{، بتشدٌد"الزاي"، ورفع "الباء" فً } َل َعلَ الكتاب{، وهً لراءة البالون. ووجه هذه والثانٌة: :}نَزَّ

ٌكون مرة بعد مرة، ولال:  المراءة على معنى التكثٌر، " ألن المرآن كان ٌنزل نجوما شٌبا بعد شًء والتنزٌل
 .(ٖٔ))وأنزل التوراة واإلنجٌل( ألنهما نزلتا"

ٌِْه{]آل عمران ٌَْن ٌََد لاً لَِّما بَ  .(ٗٔ)[، أي: مصدلا لما لبله من الكتب المنزلةٖ: لوله تعالى:}ُمَصّدِ
 .(٘ٔ)لال مماتل:" مصدق للكتب التً َكانَْت لبله"

                                                           
 .2ٙٔ/ٔصفوة التفاسٌر:  (ٔ)
 .ٕٕٙ/ٔن سلٌمان: تفسٌر مماتل ب (ٕ)
 .12٘-1ٙ٘/ٕ(:صٖٖٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .12٘/ٕ(:صٕٖٖٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)(ٗ)
 .12٘/ٕ(:صٖٖٖٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)(٘)
 .12٘/ٕ(:صٖٖٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)(ٙ)
 .1ٕٙ/ٔانظر: النكت والعٌون:  (2)
 .1ٕٙ/ٔانظر: النكت والعٌون:  (1)
 .1ٕٙ-2ٕٙ/ٔانظر: النكت والعٌون:  (5)
 .1ٕٙ-2ٕٙ/ٔانظر: النكت والعٌون:  (ٓٔ)
 .ٖٖٙ/ٔالكشاؾ:  (ٔٔ)
 .2/ٖانظر: الكشاؾ:  (ٕٔ)
 .2/ٖالكشاؾ:  (ٖٔ)
 .ٕٗ٘/ٕانظر: محاسن التؤوٌل:  (ٗٔ)
 .ٕٕٙ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (٘ٔ)
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لما كان لبله من كتب هللا التً أنزلها على أنبٌابه ورسله ،  لال الطبري:" ٌعنً بذلن المرآن ، أنه مصّدق
ومحمك ما جاءت به ُرسل هللا من عنده، ألن منزل جمٌع ذلن واحد ، فبل ٌكون فٌه اختبلؾ ، ولو كان من عند 

 .(ٔ)ؼٌره كان فٌه اختبلؾ كثٌر"
الممبول، وما رده فهو المردود، وهو لال السعدي:أي:" من الكتب السابمة، فهو المزكً لها، فما شهد له فهو 

المطابك لها فً جمٌع المطالب التً اتفك علٌها المرسلون، وهً شاهدة له بالصدق، فؤهل الكتاب ال ٌمكنهم 
 .(ٕ)التصدٌك بكتبهم إن لم ٌإمنوا به، فإن كفرهم به ٌنمض إٌمانهم بكتبهم"

ٌِْه{]آل ع ٌَْن ٌََد لاً لَِّما بَ  [، وجوه:ٖمران: وفً لوله تعالى:}ُمَصّدِ
، وجعفر (٘)، والربٌع(ٗ)، ولتادة(ٖ)أحدها : أن المعنى: مصّدلًا لما لبله من كتاب ورسول. وهذا لول مجاهد

 .(1)، واختاره الطبري(2)، وري عن الحسن مثل ذلن(ٙ)وجعفر بن الزبٌر
 .(5)والثانً: معناه مخبراً بما بٌن ٌدٌه إخبار صدق دل على إعجازه. لاله الماوردي

والثالث : معناه أنه ٌخبر بصدق األنبٌاء فٌما أتوا به على خبلؾ من ٌإمن ببعض وٌكفر ببعض لاله 
 .(ٓٔ)الماوردي

 والراجح هو المول األول، لما  ٌسنده من الرواٌات. وهللا أعلم.
ْنِجٌَل{]آل عمران:  ى، واإلنجٌل على [، أي: "وأنزل التوراة على موسٖلوله تعالى:} َوأَْنَزَل التَّْوَراةَ َواإْلِ

 .(ٔٔ)عٌسى"
 .(ٕٔ)لال لتادة:" هما كتابان أنزلهما هللا: التوراة واإلنجٌل"

لال دمحم بن إسحاق: "وأنزل التوراة التً جاء بها موسى، واإلنجٌل الذي جاء به عٌسى علٌهما الصبلة 
 .(ٖٔ)والسبلم"

 .(ٗٔ)"«اإِلنجٌل»و « التوراة»لال الصابونً: "أي: وأنزل الكتابٌن العظٌمٌن 
ًّ معناه )الشرٌعة( . واإلنجٌل لفظة ٌونانٌة معناها )البشرى( أي الخبر  لال الماسمً:" والتوراة اسم عبران
الحسن. هذا هو الصواب كما نص علٌه علماء الكتابٌن فً مصنفاتهم. ولد حاول بعض األدباء تطبٌمهما على 

 .(٘ٔ)أوزان لؽة العرب واشتمالهما منها. وهو خبط. بؽٌر ضبط"
أخرج ابن أبً حاتم " عن واثلة أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: "وأنزلت التوراة لست مضٌن من رمضان، وأنزل اإلنجٌل 

 .(ٙٔ)لثبلث عشر خلت من رمضان"
 -، لال الزمخشري:" وهو دلٌل على العجمة ، ألن "أفعً"ل (2ٔ)ولرأ الحسن : }اإلنجٌل{ ، بفتح "الهمزة"

 .(1ٔ)أوزان العرب"عدٌم فً  -بفتح الهمزة 

                                                           
 .ٓٙٔ/ٙتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .ٕٔٔتفسٌر السعدي:  (ٕ)
 .ٔٙٔ-ٓٙٔ/ٙ(:ص٘٘٘ٙ(، و)ٌٗ٘٘ٙر الطبري)انظر: تفس (ٖ)
 .ٔٙٔ/ٙ(:ص2٘٘ٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٔٙٔ/ٙ(:ص1٘٘ٙانظر: تفسٌر الطبري)(٘)
 .ٔٙٔ/ٙ(:صٙ٘٘ٙانظر: تفسٌر الطبري)(ٙ)
 .12٘/ٕ(:صٖٖٙٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2)
 .ٓٙٔ/ٙانظر: تفسٌر الطبري:  (1)
 .1ٕٙ/ٔانظر: النكت والعٌون:  (5)
 .1ٕٙ/ٔانظر: النكت والعٌون:  (ٓٔ)
 .ٔٙٔ/ٙتفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .11٘/ٕ(:ص1ٖٖٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .11٘/ٕ(:صٖٖٔحاتم)5أخرجه ابن أبً  (ٖٔ)
 .2ٙٔ/ٔصفوة التفاسٌر:  (ٗٔ)
 .ٕٗ٘/ٕمحاسن التؤوٌل:  (٘ٔ)
 .2ٓٔ/ٗ، ومسند احمد: 12٘/ٕ(:ص2ٖٖٔتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙٔ)
 .ٖٖ٘/ٔانظر: الكشاؾ:  (2ٔ)
 .ٖٖٙ-ٖٖ٘/ٔالكشاؾ:  (1ٔ)
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 الفوائد:
 إثبات علو هللا، لموله تعالى:}نّزل{، و}أنزل{، والنزول الٌكون إال من األعلى.-ٔ
ومنها: أن المرآن الكرٌم منزل، لال تعالى:}نّزل علٌن{، ومجرد كونه منزال الٌستلزم أال ٌكون مخلولا، -ٕ

ْلنَا ِمنَ  ألن هللا لد ٌنزل المخلوق، لال تعالى: }أَْنَزَل ِمَن السََّماِء{ ]الرعد  [، ولال:5السََّماِء َماًء ُمبَاَرًكا{ ]ق :  }َونَزَّ
[، والماء مخلوق، لكن بالنظر لكون المرآن كبلما ٌستلزم أال ٌكون مخلولا، ألن الكبلم صفة المتكلم، وصفة 2ٔ: 

 الخالك ؼٌر مخلولة.
بلم، والكبلم صفة المتكلم، والصفة تابعة نستنتا بؤن المرآن ؼٌر مخلوق لكونه نزل من عند هللا وهو ك

 للموصوؾ.
ومٌزته، لموله تعالى:}نّزل علٌن الكتاب بالحك{، فؤنزل المران الى الرسول  -ملسو هيلع هللا ىلص–فضل رسول هللا -ٖ

 مباشرة وبواسطته الٌنا،إذ بلّؽه الٌنا، ومعلوم أن األصل أشرؾ من الفرع.
}َوبِاْلَحّكِ أَْنَزْلنَاهُ  ه:}بالحك{، فمد جاء بالحك ونزل به، لال تعالى:أن المرآن مشتمل على الحك، لمول-ٗ

ًرا َونَِذًٌرا{ ]اإلسراء :  [، فالحك فً األخبار الصدق، والحك فً األحكام َ٘ٓٔوبِاْلَحّكِ نََزَل َوَما أَْرَسْلنَاَن إاِلَّ ُمبَّشِ
ْت َكِلَمُت َربَِّن ِصْدلً  العدل، كما لال تعالى: َل ِلَكِلَماتِِه َوُهَو السَِّمٌُع اْلعَِلٌُم{ ]األنعام : }َوتَمَّ  [.٘ٔٔا َوَعْداًل اَل ُمبَّدِ

 فضٌلة المرآن لوصفه بالحك نزوال وتضمنا، ولوصفه بالتصدٌك لما بٌن ٌدٌه.-٘
 جواز التعبٌر بالمجاز، لموله تعالى}لما بٌن ٌدٌه{، ألن الكلمة دلت على معناها فً سٌالها.-ٙ
:} َوأَْنَزَل  راة النازلة على موسى، واإلنجٌل النازل على عٌسى علٌهما الصبلة والسبلم حك، لموله:أن التو-2

ْنِجٌَل{، واإلشارة أنهما نسخا بالمرآن، كما لال فً سورة المابدة: لًا  التَّْوَراةَ َواإْلِ ٌَْن اْلِكتَاَب بِاْلَحّكِ ُمَصّدِ }َوأَْنَزْلنَا إِلَ
ٌْهِ  ٌَْن ٌََد ٌِْه{ ]المابدة :  ِلَما بَ ٌِْمنًا َعلَ  [.1ِٗمَن اْلِكتَاِب َوُمَه

 القرآن
 ُ ِ لَُهْم َعَذاٌب َشِدٌٌد َوَّللاه ({ ٗ َعِزٌٌز ذُو اْنتِقَاٍم )}ِمْن قَْبُل ُهًدى ِللنهاِس َوأَْنَزَل اْلفُْرقَاَن إِنه الهِذٌَن َكفَُروا بِآٌَاِت َّللاه

 [ٗ]آل عمران : 
 التفسٌر:

المرآن; إلرشاد المتمٌن إلى اإلٌمان، وصبلح دٌنهم ودنٌاهم، وأنزل ما ٌفرق بٌن الحك من لبل نزول 
والباطل. والذٌن كفروا بآٌات هللا المنزلة، لهم عذاب عظٌم. وهللا عزٌز ال ٌُؽَالَب، ذو انتمام بمن جحد حججه 

ده باأللوهٌة.  وأدلته، وتفرُّ
 . (ٔ)من لبل هذا المرآن"[، أي: "ٗلوله تعالى: }ِمْن لَْبُل{]آل عمران:

 .(ٕ)من لبل الكتاب الذي نزله علٌن" لال الطبري: "
 .(ٖ)لال الصابونً:" من لبل إِنزال هذا المرآن "

 .(ٗ){، والمعنى: وأنزل التوراة واإلنجٌل من لبل تنزٌل المرآنأَْنَزلَ ولوله} ِمْن لَْبُل { متعلك بـ}
 .(٘)[، أي:"هدى للناس من الضبلل"ٗعمران:لوله تعالى:} ُهًدى ِللنَّاِس{]آل 

 .(ٙ)لال الشعبً:" هدى من الضبللة"
 .(2)لال لتادة:" بٌان من هللا"

 .(1)وعن لتادة اٌضا:" عصمة لمن أخذ به، وصدق به، وعمل بما فٌه"
 .(ٔ)لال الثعلبً:" هاد لمن تبعه"

                                                           
 .1ٗٔ/ٔ، وانظر: تفسٌر النسفً: ٘/ٕتفسٌر ابن كثٌر:  (ٔ)
 .ٔٙٔ/ٙتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .2ٙٔ/ٔصفوة التفاسٌر:  (ٖ)
 .ٕ٘٘/ٕانظر: محاسن التؤوٌل:  (ٗ)
 .ٕٔٔتفسٌر السعدي:  (٘)
 . 11٘/ٕ(:صٖٓٗٔابن أبً حاتم)( أخرجه ٙ)
 . 11٘/ٕ(:صٖٔٗٔابن أبً حاتم)( أخرجه 2)
 . 11٘/ٕ(:صٕٖٗٔابن أبً حاتم)( أخرجه 1)



ٔٓ 
 

 .(ٕ)أي : فً زمانهما" لال ابن كثٌر:"
 .(ٖ)لبنً إِسرابٌل"لال الصابونً:أي:" هداٌة 

بٌانًا للناس من هللا فٌما اختلفوا فٌه من توحٌد هللا وتصدٌك رسله ، ونَْعتٌِن ٌا دمحم بؤنن لال الطبري: أي:"
 .(ٗ)نبٌّى ورسولى، وفً ؼٌر ذلن من شرابع دٌن هللا"

الخاص، وفً هذا  لال ابن عطٌة:"ولال ابن فورن: التمدٌر هنا :هدى للناس المتمٌن، وٌرد هذا العام إلى ذلن
 .(٘) نظر"

 .(ٙ) [، أي: وأنزل ما فرق بٌن الحك والباطل٘لوله تعالى: }َوأَْنَزَل اْلفُْرلَاَن{]آل عمران: 
لال مماتل:" ٌعنً المرآن بعد التوراة واإلنجٌل، والفرلان: ٌعنً به المخرج فً الدٌن من الشبهة والضبللة، 

ٌعنى المخرج  (2)فٌه بٌان كل شًء ٌكون إلى ٌوم المٌامة نظٌرها فً األنبٌاء ولمد آتٌنا موسى وهارون الفرلان 
 .(1)من الشبهات وفى البمرة"

بٌن الحك والباطل فٌما اختلفت فٌه األحزاُب وأهُل الملل فً أمر عٌسى لال الطبري:" وأنزل الفْصل 
 .(5)وؼٌره"

 .(ٓٔ)لال النسفً:" أي جنس الكتب ألن الكل ٌفرق بٌن الحك والباطل"
لال ابن كثٌر:"وهو الفارق بٌن الهدى والضبلل ، والحك والباطل ، والؽً والرشاد ، بما ٌذكره هللا تعالى 

والدالبل الواضحات ، والبراهٌن الماطعات ، وٌبٌنه وٌوضحه وٌفسره وٌمرره ، وٌرشد إلٌه  من الحجا والبٌنات ،
 .(ٔٔ)وٌنبه علٌه من ذلن"

لال السعدي:" أي: الحجا والبٌنات والبراهٌن الماطعات الدالة على جمٌع المماصد والمطالب، وكذلن فصل 
لم ٌبك ألحد عذر وال حجة لمن لم ٌإمن به وفسر ما ٌحتاج إلٌه الخلك حتى بمٌت األحكام جلٌة ظاهرة، ف

 .(ٕٔ)وبآٌاته"
 { فً هذه اآلٌة وجوه:اْلفُْرلَانَ  وفً تفسٌر}

. وروي عن عطاء ومجاهد وممسم ولتادة ومماتل (ٖٔ)أحدها: أنه المرآن. فرق بٌن الحك والباطل، لاله الربٌع
 ، وهو لول الجمهور. (٘ٔ)نحو ذلن(ٗٔ)بن حٌان ومماتل بن سلٌمان

ل العلم: وإنما كرر ذكر "المرآن" بما هو نعت له، ومدح له، من كونه فارلا بٌن الحك والباطل، بعد ما لال أه
 .(ٙٔ)ذكره باسم الجنس، تعظٌما لشؤنه، وإظهارا لفضله"

ولال الرازّي: "أو ٌمال إنه تعالى أعاد ذكره لٌبٌّن أنه أنزله بعد التوراة واإلنجٌل، لٌجعله فرلا بٌن ما اختلؾ 
 . وعلى هذا التمدٌر فبل تكرار.(2ٔ)الٌهود والنصارى من الحك والباطل"فٌه 

 .(ٔ)والثانً: أنه خواتٌم سورة البمرة من كنز تحت العرش. لاله سعٌد بن جبٌر
                                                                                                                                                                                                    

 .5/ٖتفسٌر الثعلبً:  (ٔ)
 .٘/ٕتفسٌر ابن كثٌر:  (ٕ)
 .2ٙٔ/ٔصفوة التفاسٌر:  (ٖ)
 .ٕٙٔ-ٔٙٔ/ٙتفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .55ٖ/ٔالمحرر الوجٌز:  (٘)
 .ٙ/ ٕ، وتفسٌر البؽوي: ٖٖٗ/ ٔ،ومعانً المرآن للنحاس: 2ٖ٘/ ٔانظر: معانً المرآن للزجاج: (ٙ)
ٌْنَا ُموَسى َوَهاُروَن اْلفُْرلَاَن َوِضٌَاًء َوِذْكًرا ِلْلُمتَِّمٌَن{. وتمامها: 1ٗسورة األنبٌاء: (2)  }َولَمَْد آتَ
 .ٕٕٙ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (1)
 .ٕٙٔ/ٙتفسٌر الطبري:  (5)
 .1ٗٔ/ٔتفسٌر النسفً:  (ٓٔ)
 .٘/ٕتفسٌر ابن كثٌر:  (ٔٔ)
 .ٕٔٔتفسٌر السعدي:  (ٕٔ)
 .11٘/ٕ(:صٖ٘ٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .ٕٕٙ/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٗٔ)
 . لاله دون ذكر السند.15٘-11٘/ٕ(:صٖٙٗٔ(، و)ٖ٘ٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)(٘ٔ)
 .ٕ٘٘/ٕانظر: محاسن التؤوٌل:  (ٙٔ)
 .ٖٖٔ/2مفاتٌح الؽٌب:  (2ٔ)
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 .(ٖ)ورده ابن كثٌر; نظرا لتمدم ذكر التوراة. (ٕ)والثالث: أنه التوراة. لاله أبو صالح
 .(ٗ)والرابع: أنه كتاب بحك. لاله الحسن

ٌْنَا َداُواَد َزبُوًرا{]النساء:   .(٘)[ٖٙٔوالخامس: أنه الزبور. كما لال تعالى : }َوَءاتَ
والسادس: أن فً اآلٌة تمدٌم وتؤخٌر تمدٌره: "وأنزل التوراة واالنجٌل والفرلان فٌه هدى للناس". لاله 

 .(ٙ)السدي
 .(2)اله ابن باس فً رواٌة عطاء عنهالسابع: ٌرٌد به جمٌع الكتب، ألنه فّرق فٌها بٌن الحك والباطل. ل

 .(1) لال الزمخشري: أنه "جنس الكتب السماوٌة، ألن كلها فرلان ٌفرق بٌن الحك والباطل"
 :(5)واختلؾ فً سبب تسمٌة المرآن بـ}الفرلان{ على ألوال

الوفد. لاله أحدها: أنه سمً بذلن، ألنه فرق بٌن الحك والباطل فً أمر عٌسى علٌه السبلم، الذي جادل فٌه 
 .(ٔٔ)، وأبو سلٌمان الدمشمً(ٓٔ)دمحم بن جعفر

الثانً: أنه فرق بٌن الحك والباطل فً أحكام الشرابع، وفً الحبلل والحرام ونحوه. لاله لتادة والربٌع 
 .(ٕٔ)وؼٌرهما

فان والباطل، فٌما لدم وحدث، فٌدخل فً هذا التؤوٌل طو الثالث: "أن اْلفُْرلاَن هنا كل أمر فرق بٌن الحك
نوح، وفرق البحر لؽرق فرعون، وٌوم بدر، وسابر أفعال هللا تعالى المفرلة بٌن الحك والباطل، فكؤنه تعالى ذكر 
الكتاب العزٌز، ثم التوراة واإلنجٌل، ثم كل أفعاله ومخلولاته التً فرلت بٌن الحك والباطل، كما فعلت هذه الكتب. 

 .(ٖٔ)حكاه ابن عطٌة عن بعض المفسرٌن
 .(ٗٔ)عطٌة:" واْلفُْرلاَن ٌعم هذا كله"لال ابن 

ِ لَُهْم َعَذاٌب َشِدٌٌد{]آل عمران:  أي: إن الذٌن جحدوا بها وأنكروها ، [، ٘لوله تعالى:}إِنَّ الَِّذٌَن َكفَُروا بِآٌَاِت َّللاَّ
 .(٘ٔ)ورّدوها بالباطل، لهم عذاب شدٌد ٌوم المٌامة
 .(ٙٔ)لال الربٌع بن أنس:" ٌعنً: النصارى"

 .(2ٔ)السدي:" لوله: }بآٌات هللا{، بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص"لال 
إّن الذٌن جحدوا أعبلم هللا وأدلته على توحٌده وألوهته ، وأن عٌسى عبٌد له ، واتخذوا المسٌح  لال الطبري:"

 .(1ٔ)إلًها وربًّا ، أو ادَّعوه هلل ولًدا ، لهم عذاب من هللا شدٌٌد ٌوم المٌامة"
 .(5ٔ)"جحدوا بها وأنكروها ورّدوها بالباطل، لهم عذاب عظٌم ألٌم فً اآلخرة"لال الصابونً: أي: 

 .(ٔ)لال الماسمً:" وهذا الوعٌد. جًء به إثر ما تمدم حمبل على اإلذعان، وزجرا عن العصٌان"

                                                                                                                                                                                                    
 .11٘/ٕ(:صٖٗٗٔأبً حاتم) انظر: تفسٌر ابن (ٔ)
 .15٘/ٕ(:ص1ٖٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٙ/ٕانظر: تفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
 .15٘/ٕ(:ص2ٖٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٖٖٙ/ٔ، والكشاؾ: 12ٕ/ٕانظر: المحرر الوجٌز:  (٘)
 .ٖٓ٘/ٔانظر: زاد المسٌر:  (ٙ)
 ، ولم أللؾ على مصدر هذه الرواٌة فٌما توفرت عندي من المصادر.5ٕ/٘انظر: التفسٌر البسٌط، الواحدي:  (2)
 .ٖٖٙ/ٔالكشاؾ: (1)
 .5ٖٖ/ٔانظر: المحرر الوجٌز:  (5)
 .5ٖٖ/ٔانظر: المحرر الوجٌز: (ٓٔ)
 .ٖٓ٘/ٔانظر: زاد المسٌر:  (ٔٔ)
 .55ٖ/ٔنظر: المحرر الوجٌز:  (ٕٔ)
 .5ٖٖ/ٔانظر: المحرر الوجٌز: (ٖٔ)
 .5ٖٖ/ٔالمحرر الوجٌز: (ٗٔ)
 .ٙ/ٕانظر: تفسٌر ابن كثٌر:  (٘ٔ)
 .15٘/ٕ(:ص5ٖٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙٔ)
 .15٘/ٕ(:صٖٓ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2ٔ)
 .ٗٙٔ/ٙتفسٌر الطبري:  (1ٔ)
 . ]بتصرؾ بسٌط[.2ٙٔ/ٔصفوة التفاسٌر:  (5ٔ)
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 : (ٕ)[، وجهان من التفسٌرٗوفً لوله تعالى:}إِنَّ الَِّذٌَن َكفَُرواْ بِآٌَاِت هللاِ {]آل عمران:
 أحدهما : بدالبله وحججه .

 .(ٖ)لمحاّجته" –ملسو هيلع هللا ىلص  -والثانً : بآٌات المرآن ، لال ابن عباس: "ٌرٌد وفد نجران حٌن لَِدموا على رسول هللا 
 .(ٗ)والراجح أنه"عام داخل فٌه من نزلت اآلٌات بسببهم ، وهم نصارى وفد نجران"

ُ َعِزٌٌز ذُو اْنتِ   .(٘)"[، " أي ؼالب على أمره ال ٌُؽلب، منتمم ممن عصاه٘مَاٍم {]آل عمران: لوله تعالى:} َوَّللاَّ
 .(ٙ)لال الواحدي:" أي: ]ٌنتمم[ ممن كفر به، ألن ذكر الكافرٌن جرى ههنا"
ُ َعِزٌٌز ال ٌؽالب ٌفعل ما ٌشاء ذُو اْنتِماٍم أي معالبة"  .(2)لال الماسمً:" َوَّللاَّ

 .(1)منتمم ممن كفَر بآٌاته بعد علمه بها ، ومعرفته بما جاء منه فٌها"أي : إن هللا  لال دمحم بن جعفر:"
 .(5)لال ابن عطٌة:" والنممة واالنتمام، معالبة المذنب بمبالؽة فً ذلن"

ُ َعِزٌٌز ؼالب ال ٌمنع من التعذٌب. ذُو اْنتِماٍم ال ٌمدر على مثله منتمم، والنممة عموبة  لال البٌضاوي:" َوَّللاَّ
ً لؤلمر، المجرم  ...وهو وعٌد جًء به بعد تمرٌر التوحٌد واإلشارة إلى ما هو العمدة فً إثبات النبوة تعظٌما

 .(ٓٔ)وزجراً عن اإلعراض عنه"
 .(ٔٔ)لال الزمخشري:" انتمام شدٌد ال ٌمدر على مثله منتمم"

 :(ٕٔ)[ وجهانٗوفً لوله تعالى:}َوهللاُ َعِزٌٌز{]آل عمران: 
 أحدهما : فً امتناعه .

 ثانً : فً لدرته .ال
 الفوابد:

 إثبات الحكمة هلل تعالى فً احكامه الشرعٌة كما تثبت فً احكامه الكونٌة، لموله:}هدى للناس{.-ٔ
أن هداٌة المرآن نوعان: عامة بمعنى الداللة عامة، مثل لوله تعالى:}هدى للناس{، وهداٌة خاصة بمعنى -ٕ

 [.ِٕلْلُمتَِّمٌَن{ ]البمرة : }ُهًدى  التوفٌك واالهتداء، مثل لوله تعالى:
أن الكتب كلها فرلان تتضمن الفرق بٌن الحك والباطل، وبٌن الصدق والكذب، وبٌن المرمن والكافر، -ٖ

 وبٌن الضار والنافع، فإن الكتب تفرله.
 بٌان عموبة الكافر وهً العذاب الشدٌد، وذكر عموبة الكافر تستلزم التحذٌر من الكفر.-ٗ
أن الناس ٌنمسمون إلى لسمٌن: كافر له العذاب الشدٌد، ومإمن له الثواب الجزٌل، ألنه إذا اإلشارة إلى  -٘

 ذكر عموبة الضد، فإن ضده تثبت له ضد تلن العموبة.
 إثبات اسم من أسماء هللا، وهو}العزٌز{، أي ذو عزة، وهً ثبلثة أصناؾ: -ٙ
 ، فهذه عزة المدر.(ٖٔ)"السٌد هللا"-ملسو هيلع هللا ىلص-عزة المدر، بمعنى أن هللا ذو لدر شرٌؾ عظٌم، لال رسول هللا-أ

}َوُهَو اْلمَاِهُر فَْوَق ِعبَاِدِه{  عزة المهر: بمعنى أنه الماهر لكل شًء، ال ٌؽلب، بل هو الؽالب، لال تعالى:-ب
 [.ٔٙ]األنعام : 

                                                                                                                                                                                                    
 .ٕ٘٘/ٕمحاسن التؤوٌل:  (ٔ)
 .5ٖٙ/ٔانظر: النكت والعٌون:  (ٕ)
 .5ٖٙ/ٔ، انظر: النكت والعٌون: حكاه عنه الماوردي (ٖ)
 .12ٕ/ٕالبحر المحٌط:  (ٗ)
 . ]بتصرؾ بسٌط[.2ٙٔ/ٔصفوة التفاسٌر:  (٘)
 .5ٕ/٘التفسٌر البسٌط:  (ٙ)
 .ٕ٘٘/ٕمحاسن التؤوٌل:  (2)
 .٘ٙٔ/ٙ(:صٗٙ٘ٙأخرجه الطبري) (1)
 .5ٖٖ/ٔالمحرر الوجٌز:  (5)
 .٘/ٕتفسٌر البٌضاوي:  (ٓٔ)
 .ٖٖٙ/ٔالكشاؾ:  (ٔٔ)
 .5ٖٙ/ٔانظر: النكت والعٌون:  (ٕٔ)
 .ٕٔٔ، والبخاري فً األدب المفرد:ٕ٘-ٕٗ/ٗأخرجه احمد: (ٖٔ)
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ارض عزاز، أي: صلب  عزة االمتناع: أنه عّز وجّل ٌمتنع أن ٌناله سوء أو نمص، ومن هذا لولهم: هذا-ت
 لوٌة التإثر فٌها المعاول.

إن صفة االمنتمام هلل تعالى لٌست على سبٌل اإلطبلق، بل هو منتمم ممن ٌستحك ذلن، وهم المجرمون كما -2
 [.ٕٕ}إِنَّا ِمَن اْلُمْجِرِمٌَن ُمْنتَِمُموَن{ ]السجدة :  لال تعالى:
 القرآن

 ًْ ٌِْه َش َ ََل ٌَْخفَى َعلَ  [٘({ ]آل عمران : ٌ٘ء فًِ اْْلَْرِض َوََل فًِ السهَماِء )}إِنه َّللاه
 التفسٌر:

 إن هللا محٌط علمه بالخبلبك، ال ٌخفى علٌه شًء فً األرض وال فً السماء، للَّ أو كثر.
ٌء فًِ األْرِض َوال فًِ السََّماِء{]آل عمران:  لوله تعالى:} ًْ ٌِْه َش َ ال ٌَْخفَى َعلَ [، " إن هللا ال ٌخفى علٌه ٘إِنَّ َّللاَّ

 .(ٔ)شًء هو فً األرض وال شًء هو فً السماء"
لال الزمخشري: عٌّر عن ]العالم[ بالسماء واألرض ، فهو مطلع على كفر من كفر وإٌمان من آمن وهو 

 .(ٕ)"مجازٌهم علٌه
دمحم بن جعفر بن الزبٌر : " أي : لد علم ما ٌرٌدون وما ٌَكٌدون وما ٌَُضاهون بمولهم فً عٌسى ، إذ لال  

 .(ٖ)جعلوه ربًّا وإلًها ، وعندهم من علمه ؼٌُر ذلن ، ِؼّرةً باهلل وكفًرا به"
 .(ٗ)من ذلن"ٌخبر تعالى أنه ٌعلم ؼٌب السماوات واألرض ، وال ٌخفى علٌه شًء  لال ابن كثٌر:" 

لال ابن عطٌة:" هذه اآلٌة خبر عن علم هللا تعالى باألشٌاء على التفصٌل، وهذه صفة لم تكن لعٌسى وال 
 .(٘)ألحد من المخلولٌن"

 .(ٙ)لال الماسمً:" أي هو مطلع على كفر من كفر وإٌمان من آمن، وهو مجازٌهم علٌه"
إلى األعلى، وألن الممصود بالذكر ما الترؾ فٌها. وهو لال البٌضاوي:" وإنما لدم األرض ترلٌاً من األدنى 

 .(2)كالدلٌل على كونه حٌاً"
 الفوائد:

 التحذٌر من مخالفة هللا، ألن هللا ٌعلم بمخالفتن إٌاه.-ٔ
 الرد على ؼبلة المدرٌة الذٌن ٌمولون: إن هللا ال ٌعلم الشًء الذي ٌفعله العبد إال بعد ولوعه.-ٕ
 بالكلٌات والجزبٌات، لموله تعالى:}شًء{، ألن النكرة فً سٌاق النفً تعم كل شًء.إن هللا عالم -ٖ
إن صفات هللا إما مثبتة أو منفٌة، فالمثبتة ٌسمونها: ثبوتٌة، والمنفٌة ٌسمونها سلبٌة، والسلبٌة متضمنة -ٗ

 لثبوت كمال الضد، فلكمال علمه الٌخفى علٌه شًء فً األرض وال فً السماء.
 القرآن
ٌَْف ٌََشاُء ََل إِلَهَ إَِله ُهَو اْلعَِزٌُز اْلَحِكٌُم )}هُ  ُرُكْم فًِ اْْلَْرَحاِم َك  [ٙ({ ]آل عمران : َٙو الهِذي ٌَُصّوِ

 التفسٌر:
هو وحده الذي ٌخلمكم فً أرحام أمهاتكم كما ٌشاء، من ذكر وأنثى، وحسن ولبٌح، وشمً وسعٌد، ال معبود 

 ب، الحكٌم فً أمره وتدبٌره.بحك سواه، العزٌز الذي ال ٌُؽالَ 
ٌَْؾ ٌََشاُء{]آل عمران: لوله تعالى: ُرُكْم فًِ األْرَحاِم َك [، أي: " هللا الذي ٌصّوركم فٌجعلكم ٙ} ُهَو الَِّذي ٌَُصّوِ

 .(1)صوًرا أشباًحا فً أرحام أمهاتكم كٌؾ شاء وأحب"
 .(ٔ)سن ولبٌح ،وشمً وسعٌد"لال ابن كثٌر:"أي : ٌخلمكم كما ٌشاء فً األرحام من ذكر وأنثى ، وح

                                                           
 ،ٙٙٔ/ٙتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .ٖٖٙ/ٔالكشاؾ: (ٕ)
 .ٙٙٔ/ٙ:(:صٙٙ٘ٙأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٙ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٔٓٗ-ٓٓٗ/ٔالمحرر الوجٌز: (٘)
 .ٕ٘٘/ٕمحاسن التؤوٌل: (ٙ)
 .ٙ/ٕتفسٌر البٌضاوي:  (2)
 .ٙٙٔ/ٙتفسٌر الطبري:  (1)
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لال دمحم بن جعفر:"أي : لد كان عٌسى ممن ُصّور فً األرحام ، ال ٌدفعون ذلن وال ٌنكرونه ، كما ُصّور 
 .(ٖ). وروي عن الربٌع نحو ذلن(ٕ)ؼٌره من بنً آدم ، فكٌَؾ ٌكون إلًها ولد كان بذلن المنزل ؟"

لوله:}هو الذي ٌصوركم فً األرحام كٌؾ ٌشاء{ لال: "إذا وأخرج ابن أبً حاتم والطبري عن السدي فً 
ثم تكون علمة أربعٌن ٌوما، ثم تكون مضؽة أربعون  (ٗ)ولعت النطفة فً الرحم ]طارت فً الجسد أربعون ٌوما[

ٌوما، فإذا بلػ أن ٌخلك، بعث هللا ملكا ٌصورها، فٌؤتً الملن بتراب بٌن أصبعٌه فٌخلط فً المضخة، ثم ٌعجنه 
ثم ٌصورها كما ٌإمر فٌمول: أذكر أم أنثى؟ أشمً أم سعٌد؟ وما رزله؟ وما عمره؟ وما أثره؟ وما مصاببه؟ بها، 

 .(٘)فٌمول هللا تعالى، وٌكتب الملن، فإذا مات ذلن الجسد، دفن حٌث أخذ ذلن التراب"
 .(ٙ)وعن لتادة لوله: }كٌؾ ٌشاء{، لال: من ذكر أو أنثى، وأحمر وأسود وتام وؼٌر تام الخلك"

"أي: ال رّب سواه، متفرٌد بالوحدانٌة واأللوهٌة،  [،ٙاَل إِلَهَ إاِلَّ ُهَو اْلعَِزٌُز اْلَحِكٌُم{]آل عمران:  لوله تعالى:}
 .(2)العزٌز فً ملكه الحكٌم فً صنعه"

 .(1)عن ابن عباس لوله: }ال إله إال هو{، لال: توحٌد"
، ]و["لوله: }الحكٌم{: فً عذره (5)م كفر به إذا شاء"وعن دمحم بن إسحاق، لوله: }العزٌز{: فً نصرته م

 .(ٓٔ)وحجته إلى عباده"
، ]ولوله[ "}الحكٌم{، لال: حكٌم (ٔٔ)وعن أبً العالٌة لوله تعالى: }العزٌز{، ٌمول: عزٌز فً نعمته إذا انتمم"

 .(ٕٔ)فً أمره"
بوبٌته نّد أو ِمثل ، أو أن تَجوز لال الطبري:" وهذا المول تنزٌه من هللا تعالى ذكره نفَسه أن ٌكون له فً ر

األلوهة لؽٌره وتكذٌٌب منه للذٌن لالوا فً عٌسى ما لالوا ، من وفد نجران الذٌن لدموا على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، 
وسابر من كان على مثل الذي كانوا علٌه من لولهم فً عٌسى ، ولجمٌع من اّدعى مع هللا معبوًدا ، أو ألّر 

 .(ٖٔ)ؼٌره"بربوبٌة 
لال ابن كثٌر:" وهذه اآلٌة فٌها تعرٌض بل تصرٌح بؤن عٌسى ابن مرٌم عبد مخلوق ، كما خلك هللا سابر 

علٌهم لعابن  -البشر ; ألن هللا تعالى صوره فً الرحم وخلمه ، كما ٌشاء ، فكٌؾ ٌكون إلها كما زعمته النصارى 
َهاتُِكْم َخْلمًا ِمْن بَْعِد  ولد تملب فً األحشاء ، وتنمل من حال إلى حال -هللا  ، كما لال تعالى :}ٌَْخلُمُُكْم فًِ بُُطوِن أُمَّ

ُ َربُُّكْم لَهُ اْلُمْلُن ال إِلَهَ إاِل ُهَو فَؤَنَّى تُْصَرفُوَن {] الزمر :   .(ٗٔ)["َٙخْلٍك فًِ ُظلَُماٍت ثبَلٍث َذِلُكُم َّللاَّ
 الفوائد:

 إذ ٌصور المخلولات فً األرحام. من فوابد اآلٌة بٌان لدرة هللا عز وجل-ٔ
 ٌكون تصوٌر المخلولات فً األرحام بؤمر هللا وإذنه كٌؾ ٌشاء.-ٕ
بٌان رحمة هللا تعالى إذ ٌتولى شإون الجنٌن وٌصوره، وٌستفاد منها ان هذا التصوٌر ال ٌرجع إلى فعل -ٖ

 العبد وإنما ٌرجع لمشٌبة هللا تعالى.

                                                                                                                                                                                                    
 .ٙ/ٕتفسٌر ابن كثٌر:  (ٔ)
 .2ٙٔ/ٙ(:ص2ٙ٘ٙأخرجه الطبري) (ٕ)
 .2ٙٔ/ٙ(:ص1ٙ٘ٙانظر: الطبري) (ٖ)
 .2ٙٔ/ٙ(:ص5ٙ٘ٙإضافة عن الطبري) (ٗ)
 .2ٙٔ/ٙ(:5ٙ٘ٙ، وتفسٌر الطبري)5ٓ٘/ٕ(:ص2ٖ٘ٔتفسٌر ابن ابً حاتم) (٘)
 .1ٙٔ/ٙ(:ص2ٓ٘ٙ، والطبري)5ٔ٘/ٕ(:ص5ٖ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .2ٙٔ/ٔصفوة التفاسٌر:  (2)
 .5ٔ٘/ٕ(:صٖٓٙٔأخرجه ابن أبً حاتم)(1)
 .5ٔ٘/ٕ(:صٖٔٙٔأخرجه ابن أبً حاتم)(5)
 .5ٔ٘/ٕ(:صٖٖٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .5ٔ٘/ٕ(:صٕٖٙٔأخرجه ابن أبً حاتم)(ٔٔ)
 .5ٔ٘/ٕ(:صٖٗٙٔحاتم)أخرجه ابن أبً (ٕٔ)
 .1ٙٔ/ٙتفسٌر الطبري:  (ٖٔ)
 .ٙ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
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}كٌؾ ٌشاء{، والمشٌبة إذا اطلمت فهً ممرونة بالحكمة، فما من شًء إثبات المشٌبة هلل تعالى، لموله:-ٗ
 ٌشاإه هللا إال لحكمة.

 إثبات انفراد هللا عّز وجّل باأللوهٌة، لموله:}ال إله إال هو{.-٘
إثبات االسمٌن الكرٌمٌن:"العزٌز الحكٌم"، وما تضمناه من صفة، وكل اسم من أسماء هللا دال على الذات -ٙ

 لمشتك منهـ فإن كان متعدٌا ففٌه داللة ثالثة وعً األثر المترتب على ذلن.وعلى الوصؾ ا
 القرآن

ا  ٌَْك اْلِكتَاَب ِمْنهُ آٌَاٌت ُمْحَكَماٌت ُهنه أُمُّ اْلِكتَاِب َوأَُخُر ُمتََشابَِهاٌت فَؤَمه ٌٌْغ }ُهَو الهِذي أَْنَزَل َعلَ الهِذٌَن فًِ قُلُوبِِهْم َز
اِسُخوَن فًِ فٌََتهبِعُوَن َما تَ  ُ َوالره اْلِعْلِم ٌَقُولُوَن آَمنها بِِه َشابَهَ ِمْنهُ اْبتِغَاَء اْلِفتْنَِة َواْبتِغَاَء تَؤِْوٌِلِه َوَما ٌَْعلَُم تَؤِْوٌلَهُ إَِله َّللاه

 [7({ ]آل عمران : 7ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َربِّنَا َوَما ٌَذهكهُر إَِله أُولُو اْْلَْلبَاِب )
 ر:التفسٌ

هو وحده الذي أنزل علٌن المرآن: منه آٌات واضحات الداللة، هن أصل الكتاب الذي ٌُرجع إلٌه عند 
االشتباه، وٌَُردُّ ما خالفه إلٌه، ومنه آٌات أخر متشابهات تحتمل بعض المعانً، ال ٌتعٌَّن المراد منها إال بضمها 

ٌتبعون هذه اآلٌات المتشابهات وحدها; لٌثٌروا إلى المحكم، فؤصحاب الملوب المرٌضة الزابؽة، لسوء لصدهم 
الشبهات عند الناس، كً ٌضلوهم، ولتؤوٌلهم لها على مذاهبهم الباطلة. وال ٌعلم حمٌمة معانً هذه اآلٌات إال هللا. 

، وٌردُّون والمتمكنون فً العلم ٌمولون: آمنا بهذا المرآن، كله لد جاءنا من عند ربنا على لسان رسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
 متشابهه إلى محكمه، وإنما ٌفهم وٌعمل وٌتدبر المعانً على وجهها الصحٌح أولو العمول السلٌمة.

ٌَْن اْلِكتَاَب{]آل عمران  .(ٔ)[، أي: هللا الذي أنزل علٌن ٌا دمحم المرآن2:لوله تعالى: ُهَو الَِّذي أَْنَزَل َعلَ
 .(ٕ)لال سعٌد بن جبٌر:" ٌعنً: المرآن"

[، " أي فٌه آٌات بٌنات واضحات 2تعالى:} اْلِكتَاَب ِمْنهُ آٌَاٌت ُمْحَكَماٌت ُهنَّ أُمُّ اْلِكتَاِب{]آل عمران: لوله
 .(ٖ)الداللة، ال التباس فٌها وال ؼموض كآٌات الحبلل والحرام، هنَّ أصل الكتاب وأساسه"

 .(ٗ)ً األحكام"لال الماسمً: أي:"واضحات الداللة ُهنَّ أصل الكتاب المعتمد علٌه ف
لال الطبري: "وإنما سماهن }أّم الكتاب{، ألنهن معظم الكتاب ، وموضع َمفَزع أهله عند الحاجة إلٌه ، 
ا " له، فتسمى راٌة الموم التً تجمعهم فً العساكر : "  وكذلن تفعل العرب ، تسمً الجامَع معظم الشًء " أمًّ

 .(٘)أمها""أّمهم " ، والمدبر معظم أمر المرٌة والبلدة :" 
 .(ٙ)[، أي:" وآٌات أخر محتِمبلٌت لمعاٍن متشابهة"2لوله تعالى:} َوأَُخُر ُمتََشابَِهاٌت{]آل عمران:

فإن معناه : متشابهات فً التبلوة ، مختلفات فً المعنى ، كما لال جل ثناإه : } َوأُتُوا بِِه  لال الطبري:"
[ ، ٌعنً فً المنظر ، مختلفًا فً المطعم، وكما لال مخبًرا عمن أخبر عنه من بنً ُٕ٘متََشابًِها { ]سورة البمرة : 

ٌْنَا { ] [ ، ٌعنون بذلن : تشابه علٌنا فً الصفة ، وإن 2ٓسورة البمرة : إسرابٌل أنه لال : }إِنَّ اْلبَمََر تََشابَهَ َعلَ
 .(2)اختلفت أنواعه"

ْحَكَماُت ُهنَّ أُمُّ اْلِكتَاِب َوأَُخُر ُمتََشابَِهاٌت{]آل عمران: واختلؾ أهل التفسٌر فً لوله تعالى:} [ 2ِمْنهُ َءاٌَاٌت مُّ
 :(1)على ألاوٌل

 (ٖ)، والربٌع(ٕ)، ولتادة(ٔ)، وابن مسعود(5)لمنسوخ ، لاله ابن عباسأحدها : أن المحكم الناسخ ، والمتشابه ا
 .(ٗ)والضحان (ٖ)والربٌع

                                                           
 .2ٙٔ/ٔ، وصفوة التفاسٌر: 2ٓٔ/ٙانظر :تفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .5ٔ٘/ٕ(:صٖ٘ٙٔأخرجه ابن أبً حاتم)(ٕ)
 .2ٙٔ/ٔصفوة التفاسٌر:  (ٖ)
 .ٕٙ٘/ٕمحاسن التؤوٌل:  (ٗ)
 .2ٓٔ/ٙتفسٌر الطبري:  (٘)
 .2/ٕ تفسٌر أبً السعود: (ٙ)
 .2ٖٔ/ٙتفسٌر الطبري:  (2)
 .5ٖٙ/ٔومابعدها، والنكت والعٌون:  2ٗٔ/ٙانظر: تفسٌر الطبري:  (1)
 .2ٗٔ/ٙ(:ص2ٖ٘ٙانظر: تفسٌر الطبري) (5)
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 . (٘)والثانً : أن المحكم ما أحكم هللا بٌان حبلله وحرامه فلم تشتبه معانٌه ، لاله مجاهد
 (ٙ)الشافعً والثالث : أن المحكم ما لم ٌحتمل من التؤوٌل إال وجهاً واحداً ، والمتشابه ما احتمل أوجهاً ، لاله

 . (2)ودمحم بن جعفر بن الزبٌر
 .(1)والرابع : أن المحكم الذي لم تتكرر ألفاظه ، والمتشابه الذي تكررت ألفاظه ، لاله ابن زٌد 

 .(5)والخامس : أن المحكم الفرابض والوعد والوعٌد ، والمتشابه المصص واألمثال
عناه وتفسٌره ، والمتشابه ما لم ٌكن إلى علمه سبٌل والسادس : أن المحكم ما عرؾ العلماء تؤوٌله وفهموا م

مما استؤثر هللا بعلمه ، كمٌام الساعة ، وطلوع الشمس من مؽربها ، وخروج عٌسى ونحوه ، وهذا لول جابر بن 
 .(ٔٔ)، واختاره الطبري(ٓٔ)عبد هللا

 . (ٕٔ)والسابع : أن المحكم ما لام بنفسه ولم ٌحتا إلى استدالل
م ما كانت معانً أحكامه معمولة ، والمتشابه ما كانت معانً أحكامه ؼٌر معمولة ، كؤعداد والثامن: أن المحك

 . (ٖٔ)الصلوات ، واختصاص الصٌام بشهر رمضان دون شعبان . لاله الماوردي
 [ وجهان :2وفً لوله تعالى:}ُهنَّ أُمُّ اْلِكتَِاب{]آل عمران: 
 .(ٗٔ)أحدهما : أصل الكتاب . لاله سعٌد بن جبٌر

 . (٘ٔ)الثانً : معلوم الكتابو
 وفً سبب تسمٌته بؤم الكتاب لوالن:

 .(ٙٔ)لاله سعٌد بن جبٌر .األول: وإنما سماهن أم الكتاب ألنهن مكتوبات فً جمٌع الكتب
 . (2ٔ)والثانً : وإنما لال: هن أم الكتاب، ألنه لٌس من أهل دٌن إال ٌرضى بهن

 [  ثبلثة ألوال:2اْلِكتَِاب{]آل عمران: وفً المراد  بموله تعالى:}ُهنَّ أُمُّ 
 .(1ٔ)أحدها : أنه أراد اآلي التً فٌها الفرابض والحدود)األمر والنهً والحبلل( ، لاله ٌحٌى بن ٌعمر

 .  (5ٔ)والثانً : أنه أراد فواتح السَُّور التً ٌستخرج منها المرآن ، وهو لول أبً فاختة
ألنه ٌتفرع عنه ما شاركه فً معناه ، فٌصٌر األصل لفروعه كاألم والثالث : أن ٌرٌد به أنه معمول المعانً 

 .(ٕٓ)لحدوثها عنه ، فلذلن سماه أم الكتاب
ٌٌْػ{]آل عمران: ا الَِّذٌَن فًِ لُلُوبِِهْم َز [، أي:"فؤما الذٌن فً للوبهم مٌل عن الحك وانحراٌؾ 2لوله تعالى:} فَؤَمَّ

 .(ٔ)عنه"

                                                                                                                                                                                                    
 .2٘ٗٔ/ٙ(:ص2ٙ٘ٙانظر: تفسٌر الطبري)(ٔ)
 .2٘ٔ/ٙ(:ص22٘ٙانظر: تفسٌر الطبري)(ٕ)
 .2ٙٔ-2٘ٔ/ٙ(:ص25٘ٙانظر: تفسٌر الطبري)(ٖ)
 .2ٙٔ/ٙ(:ص1ٗ٘ٙ)-(1ٓ٘ٙتفسٌر الطبري)انظر: (ٗ)
 .22ٔ/ٙ(:ص1ٙ٘ٙ(، )1٘٘ٙانظر: تفسٌر الطبري)(٘)
 ، ولم اجده فً تفسٌر الشافعً.5ٖٙ/ٔحكاه عنه الماوردي فً النكت والعٌون:  (ٙ)
 .22ٔ/ٙ(:ص12٘ٙنظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .21ٔ/2(:ص11٘ٙانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .5ٖٙ/ٔانظر: النكت والعٌون:  (5)
 .ٕٙٔ-ٕ٘ٔ/ٔ(:صٕٙٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .1ٓٔ/ٙانظر: تفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .5ٖٙ/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .5ٖٙ/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .5ٖ٘/ٕ(:ص2ٖٖٔانظر :تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
 .2ٖٓ/ٔانظر: النكت والعٌون:  (٘ٔ)
 .5ٖ٘/ٕ(:ص2ٖٖٔانظر :تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙٔ)
 .5ٖ٘/ٕ(:ص2ٖٖٔانظر :تفسٌر ابن أبً حاتم) (2ٔ)
 .5ٖ٘/ٕ(:ص2ٕٖٔانظر :تفسٌر ابن أبً حاتم) (1ٔ)
 .5ٖ٘/ٕ(:ص2ٕٖٔانظر :تفسٌر ابن أبً حاتم) (5ٔ)
 .2ٖٓ/ٔانظر: النكت والعٌون:  (ٕٓ)
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 .(ٕ)لال الزمخشري:" هم أهل البدع"
ٌٌْػ{]آل عمران: ا الَِّذٌَن فًِ لُلُوبِِهْم َز  [ وجهان من التفسٌر :2وفً تفسٌرالـ}ـزٌػ{ فً لوله تعالى:} فَؤَمَّ

 .(ٖ)أحدهما : أنه مٌل عن الهدى . لاله دمحم بن إسحاق
 .(ٙ)والسدي (٘)، ومجاهد(ٗ)والثانً : أن المعنى :شّن ، لاله ابن مسعود

 ى ألوال:واختلؾ فٌمن عنً بهذه اآلٌة عل
 .(2)أحدها: أنهم أهل الشن. لاله ابن عباس
 .(1)والثانً: أنهم المنافمون. لاله ابن جرٌا

 .(5)والثالث: أنه ٌعنً: حًٌ بن أخطب، وأصحابه من الٌهود. لاله مماتل بن حٌان
 .(ٓٔ)-ملسو هيلع هللا ىلص–والرابع: أنهم الخوارج. رواه أبو أمامة عن رسول هللا 

وه به ، والخامس: أنه  وه بما حاجُّ ُعنً به الوفُد من نصارى نجران الذٌن لَِدموا على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فحاجُّ
وخاصموه بؤن لالوا : ألست تزعم أّن عٌسى روح هللا وكلمته ؟ وتؤولوا فً ذلن ما ٌمولون فٌه من الكفر. وهذا 

 .(ٔٔ)لول الربٌع
َّبِعُوَن َما تَ  [ ، أي:" فٌتبع المتشابه منه وٌفّسره على حسب 2َشابَهَ ِمْنهُ{]آل عمران: لوله تعالى: } فٌََت

 .(ٕٔ)هواه"
لال ابن كثٌر:"أي : إنما ٌؤخذون منه بالمتشابه الذي ٌمكنهم أن ٌحّرفوه إلى مماصدهم الفاسدة ، وٌنزلوه 

 .(ٖٔ)وحجة علٌهم" علٌها ، الحتمال لفظه لما ٌصرفونه فؤما المحكم فبل نصٌب لهم فٌه ; ألنه دامػ لهم
لال الزمخشري:" فٌتعلمون بالمتشابه الذي ٌحتمل ما ٌذهب إلٌه المبتدع مما ال ٌطابك المحكم وٌحتمل ما 

 .(ٗٔ)ٌطابمه من لول أهل الحك"
َّبِعُوَن َما تََشابَهَ ِمْنهُ{]آل عمران:   : (٘ٔ)[ ثبلثة تؤوٌبلت2وفً لوله تعالى:} فٌََت

 -الٌهود أن تعرفه من الحروؾ الممطعة من حساب الُجّمل فً انمضاء مدة النبً أحدها : أنه األجل الذي أرادت 
 .-ملسو هيلع هللا ىلص 

 والثانً : أنه معرفة عوالب المرآن فً العلم بورود النسخ لبل ولته .
ا حاّجوا النبً  ألٌس كلمة هللا وروحه ؟ فً المسٌح ، فمالوا :  -ملسو هيلع هللا ىلص  -والثالث : أن ذلن نزل فً وفد نجران لمَّ

َّبِعُوَن َما تََشابَهَ ِمنْ  ٌٌْػ فٌََت ا الَِّذٌَن فًِ لُلُوبِِهْم َز هُ اْبتِؽَاَء اْلِفتْنَِة لال: " بلى " فمالوا : حسبنا ، فؤنزل هللا تعالى : } فَؤَمَّ
 واْبتَؽَآَء تَؤِْوٌِلِه { وهو لول الربٌع .
 .(ٙٔ)[، أي:"إرادة الفتنة"2عمران:  لوله تعالى:}اْبتِؽَاَء اْلِفتْنَِة{]آل

 .(2ٔ)لال الزمخشري:" طلب أن ٌفتنوا الناس عن دٌنهم وٌضلوهم"
                                                                                                                                                                                                    

 .1ٖٔ/ٙتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .1ٖٖ/ٔالكشاؾ:  (ٕ)
 .5٘٘/ٕ(:ص1ٖٖٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .1ٗٔ/ٙ(:ص5ٙ٘ٙفسٌر الطبري)انظر: ت (ٗ)
 .1ٗٔ/ٙ(:ص5ٖ٘ٙانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .5٘٘/ٕ(:ص1ٖٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)(ٙ)
 .1ٗٔ/ٙ(:ص5٘٘ٙانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .1ٗٔ/ٙ(:ص52٘ٙانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .5٘٘/ٕ(:ص1ٕٖٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)(5)
 .5٘٘-5ٗ٘/ٕ(:ص15ٖٔ، وانظر: )5ٗ٘/ٕ(:ص25ٖٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .12ٔ-1ٙٔ/ٙ(:صٕٓٙٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .2ٙٔ/ٔصفوة التفاسٌر:  (ٕٔ)
 .1/ٕتفسٌر ابن كثٌر:  (ٖٔ)
 .1ٖٖ/ٔالكشاؾ:  (ٗٔ)
 .2ٖٔ-2ٖٓ/ٔانظر: النكت والعٌون: (٘ٔ)
 . لاله السدي.5ٙ٘/ٕ(:ص15ٖٔتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙٔ)
 .1ٖٖ/ٔالكشاؾ:  (2ٔ)
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 .(ٔ)لال الصابونً:" أي طلباً لفتنة الناس فً دٌنهم"
لال ابن كثٌر:" أي : اإلضبلل ألتباعهم ، إٌهاًما لهم أنهم ٌحتجون على بدعتهم بالمرآن ، وهذا حجة علٌهم ال 

احتا النصارى بؤن المرآن لد نطك بؤن عٌسى هو روح هللا وكلمته ألماها إلى مرٌم ، وتركوا لهم ، كما لو 
ٌِْه { ]الزخرؾ :  ِ َكَمثَِل آَدَم 5٘االحتجاج بموله تعالى:} إِْن ُهَو إاِل َعْبٌد أَْنعَْمنَا َعلَ [ وبموله : } إِنَّ َمثََل ِعٌَسى ِعْنَد َّللاَّ

[ وؼٌر ذلن من اآلٌات المحكمة المصرحة بؤنه خلك من  5٘اَل لَهُ ُكْن فٌََُكوُن { ] آل عمران : َخلَمَهُ ِمْن تَُراٍب ثُمَّ لَ 
 .(ٕ)مخلولات هللا ، وعبد ، ورسول من رسل هللا"

 [ خمسة تؤوٌبلت :2وفً لوله تعالى:}اْبتِؽَاَء اْلِفتْنَِة{]آل عمران: 
 .(ٗ)، والربٌع(ٖ)أحدها : الشرن ، لاله السدي

 .(ٙ)، ودمحم بن جعفر(٘): اللّْبس . لاله دمحم بن إسحاقوالثانً 
 .(2)والثالث: ابتؽاء الشبهات ، لاله مجاهد

 . (1)الرابع : الشبهات التً حاّج بها وفد نجران
ٌْن  . (5)الخامس : إفساد ذات البَ

 .(ٓٔ)ن تفسٌر كبلم هللا"[، "وإٌِهاماً لؤلتباع بؤنهم ٌبتؽو2لوله تعالى: } َواْبتِؽَاَء تَؤِْوٌِلِه{ ]آل عمران:
 .(ٔٔ)لال ابن كثٌر:"أي : تحرٌفه على ما ٌرٌدون"

 .(ٕٔ)لال الزمخشري:" وطلب أن ٌؤّولوه التؤوٌل الذي ٌشتهونه"
 [ فً التؤوٌل وجهان :2وفً لوله تعالى:} َواْبتِؽَاَء تَؤِْوٌِلِه{]آل عمران: 

 أحدهما : أنه التفسٌر .
 والثانً : أنه العالبة المنتظرة .

[، " أي ال ٌعلم تفسٌر المتشابه ومعناه الحمٌمً 2لوله تعالى: لوله تعالى:} َوَما ٌَْعلَُم تَؤِْوٌلَهُ إاِلَّ هللاُ{]آل عمران:
إِال هللا وحده"

(ٖٔ). 
" (ٗٔ)لال الزمخشري:" أي ال ٌهتدى  .(٘ٔ)إلى تؤوٌله الحك الذي ٌجب أن ٌحمل علٌه إال َّللاَّ

 [ ثبلثة ألاوٌل :2ٌَْعلَُم تَؤِْوٌلَهُ إاِلَّ هللاُ{]آل عمران:وفً لوله تعالى:} َوَما 
 .(ٙٔ)أحدها : تؤوٌل جمٌع المتشابه ، ألن فٌه ما ٌعلمه الناس ، وفٌه ما ال ٌعلمه إال هللا ، لاله الحسن

                                                           
 .2ٙٔ/ٔتفسٌر الصابونً:  (ٔ)
 .1/ٕتفسٌر ابن كثٌر:  (ٕ)
 .5ٙ٘/ٕ(:ص5ٖٓٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .5ٙٔ/ٙ(:ص2ٔٙٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .5ٙ٘/ٕ(:ص5ٖٓٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘)
 .52ٔ/ٙ(:صٕٔٙٙلطبري)انظر: تفسٌر ا(ٙ)
 .52٘/ٕ(:ص5ٕٖٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2)
 .2ٖٔ/ٔانظر: النكت والعٌون:  (1)
 .2ٖٔ/ٔانظر: النكت والعٌون: (5)
 .2ٙٔ/ٔصفوة التفاسٌر:  (ٓٔ)
 .1/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .1ٖٖ/ٔالكشاؾ:  (ٕٔ)
 .1ٙٔ/ٔصفوة التفاسٌر:  (ٖٔ)
عبارة للمة ، ولم ٌرد إطبلق االهتداء على علم َّللاَّ تعالى ، مع أن فً هذه اللفظة « ال ٌهتدى إلٌه إال َّللاَّ »رحمه َّللاَّ : ولوله لال المحمك  (ٗٔ)

حتى إن الكافر إذا أسلم أطلك أهل العرؾ علٌه : فبلن المهتدى ،  -جل َّللاَّ وعز  -إٌهاما إذ االهتداء ال ٌكون فً اإلطبلق إال عن جبل وضبلل 
ٌه فانه مطاوع هدى. ٌمال : هدٌته فاهتدى ، واإلجماع منعمد على أن ما لم ٌرد إطبلله وكان موهما ال ٌجوز إطبلله على َّللاَّ ذلن ممتضى اللؽة ف

كر على عز وجل. ولذا أنكر على الماضً إطبلله المعرفة على علم َّللاَّ تعالى حٌث حد مطلك العلم بؤنه معرفة المعلوم على ما هو علٌه. فؤلن ٌن
م ي إطبلق االهتداء على علم َّللاَّ تعالى أجدر. وما أراها صدرت منه إال وهما حٌث أضاؾ العلم إلى َّللاَّ تعالى وإلى الراسخٌن فً العلالزمخشر

 [.1ٖٖ/ٔ، فؤطلك االهتداء على الراسخٌن ، أو عمل عن كونه ذكرهم مضابٌن إلى َّللاَّ تعالى فً الفعل المذكور وَّللاَّ أعلم.]حاشٌة الكشاؾ: 
 .1ٖٖ/ٔالكشاؾ:  (٘ٔ)
 .2ٖٔ/ٔانظر: النكت والعٌون:  (ٙٔ)
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إِالَّ تَؤِْوٌلَهُ ٌَوَم والثانً : أن تؤوٌله ٌوم المٌامة لما فٌه من الوعد والوعٌد ، كما لال هللا تعالى :}َهْل ٌَنُظُروَن 
 .(ٔ)[ ٌعنً ٌوم المٌامة ، لاله ابن عباس  ٌَٖ٘ؤْتًِ تَؤِْوٌلُهُ{] األعراؾ : 

 .(ٕ)والثالث : تؤوٌله ولت حلوله ، لاله بعض المتؤخرٌن
"  . (ٖ)ولرأ عبد َّللاَّ : "إن تؤوٌله إال عند َّللاَّ

اِسُخوَن فًِ اْلِعْلِم ٌَمُولُوَن  [، " أي والثابتون المتمكنون من العلم 2آَمنَّا بِِه{]آل عمران: لوله تعالى:} َوالرَّ
 .(ٗ)ٌإمنون بالمتشابه وأنه من عند هللا"

 .(٘)لال الطبري: أي:"صدلنا بما تشابه من آي الكتاب ، وأنه حّك وإن لم نَعلم تؤوٌله"
 .(2)، وروي عن عابشة والسدي نحو ذلن(ٙ)لال ابن عباس:" ٌعنً: ما نسخ وما لم ٌنسخ"

 .(1)روي عن الضحان : "}والراسخون فً العلم ٌمولون آمنا به{، لال : المحكم والمتشابه"
وعنه أٌضا:" }والراسخون فً العلم ٌمولون آمنا به{، نعمل بمحكمه ونإمن بمتشابهه: وال نعمل به، ٌعنً: 

 .(5)بمتشابهه"
 .(ٓٔ)ا حرامه"لال لتادة:" آمنوا بمتشابهه وعملوا بمحكمه، فؤحلوا حبلله وحرمو

لال الطبري:" العلماء الذٌن لد أتمنوا علمهم وَوَعْوه فحفظوه حفًظا ، ال ٌدخلهم فً معرفتهم وعلمهم بما 
 .(ٔٔ)علموه َشّن وال لبس"

ت ٌمٌنهُ ،  وري عن أبً الدرداء وأبً أمامة لاال سبل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : َمن الراسخ فً العلم ؟ لال : " من بَرَّ
 .(ٕٔ)وَصدَق لسانه ، واستمام به للبه ، وعّؾ بطنه ، فذلن الراسُخ فً العلم"

اِسُخوَن فًِ اْلِعْلِم {]آل عمران:  :(ٖٔ)[ وجهان 2وفً لوله تعالى:} َوالرَّ
 أحدهما : ٌعنً الثابتٌن فٌه ، العاملٌن به .

 :(ٗٔ)والثانً : ٌعنً المستنبطٌن للعلم والعاملٌن ، وفٌهم وجهان 
ً . أحدهما :  أنهم داخلون فً االستثناء ، وتمدٌره : أن الذي ٌعلم تؤوٌله هللا والراسخون فً العلم جمٌعا

 . (٘ٔ)روى ابن أبً نجٌح عن ابن عباس أنه لال : "أنا ممن ٌعلم تؤوٌله"
ال الثانً : أنهم خارجون من االستثناء ، وٌكون معنى الكبلم : ما ٌعلم تؤوٌله إال هللا وحده ، ثم استؤنؾ فم

اِسُخوَن فًِ اْلِعْلِم{ .  }َوالرَّ
 .(ٙٔ)ولرأ أبّى : "وٌمول الراسخون"

[، "أي كّل من المتشابه والمحكم حٌك وصدق ألنه كبلم 2لوله تعالى:} ُكلٌّ ِمْن ِعنِد َربِّنَا{]آل عمران: 
 .(2ٔ)هللا"

                                                           
 .55ٔ/ٙ(:صٖٕٙٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .2ٖٔ/ٔانظر: النكت والعٌون:  (ٕ)
 .5ٖٖ/ٔالكشاؾ:  (ٖ)
 .1ٙٔ/ٔصفوة التفاسٌر:  (ٗ)
 .1ٕٓ/ٙتفسٌر الطبري:  (٘)
 .ٓٓٙ/ٕ(:صٕٖٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٓٓٙ/ٕ(:صٕٖٗٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2)
 .1ٕٓ/ٙ(:صٕٗٙٙأخرجه الطبري) (1)
 .ٔٓٙ-ٓٓٙ/ٕ(:صٕٖٙٔأخرجه ابن أبً حاتم)(5)
 .ٓٓٙ/ٕ(:صٕٖ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .ٕٙٓ/ٙتفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .ٕٙٓ/ٙ(:ص2ٖٙٙأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .2ٕٖ/ٔنظر: النكت والعٌون:  (ٖٔ)
 .2ٕٖ/ٔن: نظر: النكت والعٌو (ٗٔ)
 .ٖٕٓ/ٙ(:صٕٖٙٙأخرجه الطبري) (٘ٔ)
 .5ٖٖ/ٔالكشاؾ:  (ٙٔ)
 .1ٙٔ/ٔصفوة التفاسٌر:  (2ٔ)
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ومحكمه من عند َّللاَّ  لال الزمخشري:" أي كل واحد منه ومن المحكم من عنده ، أو بالكتاب كل من متشابهه
 .(ٔ)الحكٌم الذي ال ٌتنالض كبلمه وال ٌختلؾ كتابه"

 :(ٕ)[ جهٌن 2وٌحتمل لوله تعالى:} ُكلٌّ ِمْن ِعنِد َربِّنَا{]آل عمران: 
 أحدهما : علم ذلن عند ربنا .

 والثانً : ما فصله من المحكم والمتشابه ، فنزل من عند ربنا .
[، "أي ما ٌتعظ وٌتدبر إاِل أصحاب العمول السلٌمة 2إاِلَّ أُولُو اأْلَْلبَاِب {]آل عمران:  لوله تعالى:} َوَما ٌَذَّكَّرُ 

 .(ٖ)المستنٌرة"
 .(ٗ)لال مماتل بن حٌان:" إال كل ذي لّب"

لال السعدي:" أي: ٌتعظ بمواعظ هللا وٌمبل نصحه وتعلٌمه إال  أهل العمول الرزٌنة لب العالم وخبلصة بنً 
ر إلى عمولهم، فٌتذكرون ما ٌنفعهم فٌفعلونه، وما ٌضرهم فٌتركونه، وأما من عداهم فهم المشور آدم ٌصل التذكٌ

 .(٘)الذي ال حاصل له وال نتٌجة تحته، ال ٌنفعهم الزجر والتذكٌر لخلوهم من العمول النافعة"
 :الفوائد

علٌم الكتاب{، وكبلم هللا لٌس من فوابد اآلٌة الكرٌمة أن المرآن كبلم هللا، لموله تعالى}هو الذي أنزل -ٔ
 مخلولا بل صفته عّز وجّل.

 إثبات علو هللا تعالى، لمول:}أنزل{، واإلنزال ال ٌكون إال من أعلى إلى أسفل، فاهلل فوق كل شًء.-ٕ
 ُمتََشابَِهاٌت{.إن المرآن ٌنمسم إلى محكم ومتشابه، لموله تعالى} ِمْنهُ آٌَاٌت ُمْحَكَماٌت ُهنَّ أُمُّ اْلِكتَاِب َوأَُخُر  -ٖ
وحوب الرجوع إلى المحكم إلزالة الشبهة، لموله: }هّن أّم الكتاب{، ٌعنً مرجعه، وهذا الٌختص  -ٗ

بالمرآن، بل حتى فً السنة، إذا وحت احادٌث متشابهة واحادٌث محكمة واضحة، فالواجب رد المتشابه إلى 
 المحكم لٌكون الجمٌع محكما. 

نمسم إلى لسمٌن: ووجه الحكمة انه بهذا ٌحصل االبتبلء واالمتحان، فبلمإمن حكمة هللا فً جعل المرآن ٌ-٘
 الٌضل بهذا االنمسام، والذي فً للبه زٌػ ٌضل.

 االبتعاد عن إٌراد اآلٌات المتشابهات دون بٌان إشكالها، ألنه ٌإدي إلى الحٌرة والشن.-ٙ
مك فٌه حتى تصل إلى جذوره، لموله تعالى:} ومن الفوابد: فضٌلة الرسوخ فً العلم، وهو الثبات فٌه والتع-2

اِسُخوَن فًِ اْلِعْلِم ٌَمُولُوَن آَمنَّا بِِه {.  َوالرَّ
ومنها: أن ممتضى الربوبٌة أن هللا ٌنزل على عباده كتابا ال كون فٌه اختبلؾ ٌولعهم فً الشن و االشتباه، -1

 لمعتنً بعباده بربوبٌته، فلن ٌكون فٌه شًء ٌتنالض وٌختلؾ.لموله:} ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َربِّنَا{، وما كان من عند الرب ا
 ومنها: أنه ال ٌتذكر بهذا المرآن وال بؽٌره إال أصحاب العمول، لموله:} َوَما ٌَذَّكَُّر إاِلَّ أُولُو اأْلَْلبَاِب {.-5

ن بالمرآن، وهإالء ومن الفوابد ان العمل ؼٌر الذكاء، ألننا نجد كثٌرا من الناس أذكٌاء، ولكن الٌتذكرو -ٓٔ
عمبلء لكن الذي انتفى عنهم العمل هو عمل التصرؾ والرشد، أما عمل اإلدران فهم ٌدركون، ولهذا تموم علٌهم 

 الحجة.
ُ {على لراءة الولؾ، والفابدة: -ٔٔ إن من المرآن ما الٌعلم تؤوٌله إال اللهـ لموله:} َوَما ٌَْعلَُم تَؤِْوٌلَهُ إاِلَّ َّللاَّ

 اد بتؤدبهم مع هللا عّز وجّل.امتحان العب
 القرآن

ٌْتَنَا َوَهْب لَنَا ِمْن لَُدْنَن َرْحَمةً إِنََّن أَْنَت اْلَوهَّاُب )  [1({ ]آل عمران : 1}َربَّنَا اَل تُِزْغ لُلُوبَنَا بَْعَد إِْذ َهَد
 التفسٌر:

                                                           
 .5ٖٖ/ٔالكشاؾ:  (ٔ)
 .2ٕٖ/ٔنظر: النكت والعٌون:  (ٕ)
 .1ٙٔ/ٔصفوة التفاسٌر:  (ٖ)
 .ٔٓٙ/ٕ(:صٕٕٖٓأخرجه ابن أبً حاتم)(ٗ)
 .ٕٕٔتفسٌر السعدي:  (٘)
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اٌة لدٌنن، وامنحنا من فضلن وٌمولون: ٌا ربنا ال تَْصِرؾ للوبنا عن اإلٌمان بن بعد أن مننت علٌنا بالهد
 رحمة واسعة، إنن أنت الوهاب: كثٌر الفضل والعطاء، تعطً َمن تشاء بؽٌر حساب.

ٌْتَنَا {]آل عمران: لوله تعالى: [، " أي : ال تملها عن الهدى بعد إذ ألمتها 1}َربَّنَا اَل تُِزْغ لُلُوبَنَا بَْعَد إِْذ َهَد
 .(ٔ)علٌه"

،"بعد ما بصرتنا من الهدى فٌما جاء به أهل (ٕ)ال تمل للوبنا وإن ملنا بؤحداثنا"لال دمحم بن إسحاق:" أي: 
 .(ٖ)البدعة والضبللة"

 .(ٗ)لال مماتل:" ٌعنً: ال تحول للوبنا عن الهدى بعد ما هدٌتنا كما أزؼت الٌهود عن الهدى"
هدٌتنا، ولٌل أٌضاً: }اَل تُِزْغ لُلُوبَنَا{: الَ لال الزجاج:" أي ال تِمْلها عن الهدى والمَْصد، أي ال تضلَّنَا بعد إذ 

تَتَعبَّْدنا بما ٌكون سبباً لزٌػ للوبنا وكبلهما جٌد"
(٘). 

أو ال تمنعنا ألطافن بعد إذ لطفت ، أرشدتنا لدٌنن]بعد إذ[ (ٙ)للوبنا ال تبلنا بببلٌا تزٌػ فٌها لال الزمخشري:"
 .(2)بنا"

جهبل وعنادا منا، بل اجعلنا مستمٌمٌن هادٌن مهتدٌن، فثبتنا على لال السعدي:" أي: ال تملها عن الحك 
 .(1)هداٌتن وعافنا مما ابتلٌت به الزابؽٌن"

لال الماسمً:أي:" وال تجعلها كالذٌن فً للوبهم زٌػ، الذٌن ٌتبعون ما تشابه من المرآن، ولكن ثبتنا على 
 .(5)صراطن المستمٌم"

 .(ٓٔ)والٌاء ورفع }الملوب{"ولرئ: "}ال تزغ للوبنا{، بالتاء 
لُوبَنَا عن أم سلمة أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌمول:" "ٌا ُممَلَِّب الملوب ثَبِّْت للبً على دٌنن" ثم لرأ : } َربَّنَا ال تُِزْغ لُ 

ٌْتَنَا َوَهْب لَنَا ِمْن لَُدْنَن َرْحَمةً إِنََّن أَْنَت اْلَوهَّاُب {"  .(ٔٔ)بَْعَد إِْذ َهَد
[، أي: امنحنا من فضلن وكرمن رحمةً تثبتنا بها على 1وله تعالى: } َوَهْب لَنَا ِمْن لَُدْنَن َرْحَمةً {]آل عمران:ل

 .(ٕٔ)دٌنن الحك"
 . (ٖٔ)لال ابن كثٌر:" أي : من عندن } َرْحَمةً { تثبت بها للوبنا، وتجمع بها شملنا، وتزٌدنا بها إٌمانًا وإٌمانًا"

 .(ٗٔ)"ة توفمنا بها للخٌرات وتعصمنا بها من المنكراتلال السعدي:" أي: عظٌم
 .(٘ٔ)[، أي:" كثٌر النعم واإلفضال، جزٌل العطاٌا والنوال"1لوله تعالى: } إِنََّن أَْنَت اْلَوهَّاُب{]آل عمران:

 .(ٙٔ)"لال السعدي:" أي: واسع العطاٌا والهبات، كثٌر اإلحسان الذي عم جودن جمٌع البرٌات
 .(ٔ)وفٌه داللة على أن الهدى والضبلل من لبله تعالى"لال الماسمً:" 

                                                           
 .ٖٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر:  (ٔ)
 .ٔٓٙ/ٕ(:صٕٕٖٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٕٓٙ/ٕ(:صٕٕٖٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٕٗٙ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٗ)
 .25ٖ/ٔمعانً المرآن:  (٘)
هدى  أما أهل السنة فٌدعون َّللاَّ بهذه الدعوة ؼٌر محرفة ، ألنهم ٌوحدون حك التوحٌد ، فٌعتمدون أن كل حادث من "-رحمه هللا-ولال الممك(ٙ)

هذه الدعوة إال محرفة وزٌػ مخلوق َّللَّ تعالى. وأما المدرٌة فعندهم أن الزٌػ ال ٌخلمه َّللاَّ تعالى وإنما ٌخلمه العبد لنفسه ، فبل ٌدعون َّللاَّ تعالى ب
 ٌمنعنا لطفه آمٌن ، ألن الكل فعله إلى ؼٌر المراد بها كما أولها المصنؾ به ، وإن كنا ندعو َّللاَّ تعالى مضافا إلى هذه الدعوة بؤن ال ٌبتلٌنا وال

 [.5ٖٖ/ٔوخلمه ، وال موجود إال هو وأفعاله ، التً نحن وأفعالنا منها".]الكشاؾ: 
 .5ٖٖ/ٔالكشاؾ:  (2)
 .ٕٕٔتفسٌر السعدي: (1)
 .1ٕٙ/ٕمحاسن التؤوٌل:  (5)
 .5ٖٖ/ٔالكشاؾ:  (ٓٔ)
 . اسناده صحٌح.ٖٕٔ/ٙ(:صٓ٘ٙٙ، والطبري)ٕٓٙ-ٔٓٙ/ٕ(:صٕٕٕٖأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .1ٙٔ/ٔصفوة التفاسٌر:  (ٕٔ)
 .ٖٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر:  (ٖٔ)
 .ٕٕٔتفسٌر السعدي: (ٗٔ)
 .1ٕٙ/ٕمحاسن التؤوٌل:  (٘ٔ)
 .ٕٕٔتفسٌر السعدي: (ٙٔ)
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 الفوابد:
 مشروعً تصدٌر الدعاء باسم الرب، لموله:}ربنا{.-ٔ
 الهداٌة ٌكون من عند هللا وحده.-ٕ
 ومنها: ان االنسان ال ٌملن للبه، فكم من انسان مإمن زّل والعٌاذ باهلل.-ٖ
 موله:}ربنا التزغ للوبنا{.الداللة أن فً صبلح الملب صبلح جمٌع الجسد، ل-ٗ
 الثناء على هللا بهداٌته فهو من باب التحدث بنعم هللا عز وجل، لال تعالى:}بعد إذ هدٌتنا{. -ٕ
 ان االنسان مضطر إلى ربه فً الدفع والرفع.-ٖ
اإلخبلص، وذلن من خبلل طلب الرحمة التً من لدن هللا، وأن العطاء ٌكون على لدر المعطٌـ -ٖ

 لنا من لدنن رحمة{.لموله:}وهب 
التوسل بؤسماء هللا تعالى، لموله}إنن انت الوهاب[، فمن اسماءه تعالى}الوهاب{، وهو للمبالؽة لكثرة من -ٗ

 ٌهب له فإن الموهوب لهم ال ٌحصٌهم إال هللا عز وجل.
 القرآن

َ اَل  ٌَْب فٌِِه إِنَّ َّللاَّ  [5({ ]آل عمران : 5ٌُْخِلُؾ اْلِمٌعَاَد )}َربَّنَا إِنََّن َجاِمُع النَّاِس ِلٌَْوٍم اَل َر
 التفسٌر

ٌا ربنا إنا نُِمرُّ ونشهد بؤنن ستجمع الناس فً ٌوم ال َشنَّ فٌه، وهو ٌوم المٌامة، إنَّن ال تُخلؾ ما وَعْدَت به 
 عبادن.

ٌَْب فٌِِه{]آل عمران:  لوله تعالى: ربنا إنن إنن جامع الخبلبك فً ٌوم  [، "5}َربَّنَا إِنََّن َجاِمُع النَّاِس ِلٌَْوٍم اَل َر
 .(ٕ)الحساب الذي الشن فٌه"

ستجمع بٌن خلمن ٌوم معادهم ، وتفصل بٌنهم  -ٌا ربنا  -أي : ٌمولون فً دعابهم : إنن  لال ابن كثٌر:"
 .(ٖ)وتحكم فٌهم  فٌما اختلفوا فٌه ، وتجزي كبل بعمله ، وما كان علٌه فً الدنٌا من خٌر وشر"

 .(ٗ)أي باعثهم ومحٌٌهم بعد تفرلهم، وفً هذا إلرار بالبعث لٌوم المٌامة"لال المرطبً:" 
لال الزجاج:" إِلرار بالبعث ودلٌل أنهم خالفوا من ٌتبع المتشابه ألن الذٌن ابتؽوا المتشابه هم الذٌن أنكروا 

 .(٘)البعث"
 .(ٙ)آلخرٌن فً صعٌد واحد ٌوم المٌامة"عن أم هانً أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: "إن هللا ٌجمع األولٌن وا

 .(2)وعن أبً الدرداء لال: "الرٌب: ٌعنً الشن من الكفر"
َ اَل ٌُْخِلُؾ اْلِمٌعَاَد{ ]آل عمران :   .(1)[، أي: " وأنت ٌا رب ال تخلؾ الموعد"5لوله تعالى:} إِنَّ َّللاَّ

 .(5)لال ابن عباس:" مٌعاد من لال ال إله إال هللا"
ي: "معناه أّن اإللهٌة تنافى خلؾ المٌعاد كمولن : إن الجواد ال ٌخٌب سابله والمٌعاد : لال الزمخشر

 .(ٓٔ)الموعد"
، وجابز فتح }أن َّللاَّ ال  لال الزجاج:" جابز أن ٌكون حكاٌة عن الموحدٌن، وجابز أن ٌكون إخباراً عن َّللاَّ

ٌن فٌه"ٌخلؾ المٌعاد{، فٌكون المعنى" جامع الناس ألنن ال تخلؾ المٌعا  .(ٔ)د، أي: لد أعلمتنا ذلن ونحن ؼٌر َشاّكِ
 .(ٔ)فٌه"

                                                                                                                                                                                                    
 .1ٕٙ/ٕمحاسن التؤوٌل: (ٔ)
 .]بتصرؾ[.1ٙٔ/ٔصفوة التفاسٌر:  (ٕ)
 .٘ٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
 .ٕٔ/ٗتفسٌر المرطبً:  (ٗ)
 .25ٖ/ٔمعانً المرآن:  (٘)
 (.2ٕٖ، ورواه مسلم فً كتاب اإلٌمان برلم)ٕٓٙ/ٕ(:صٕٕٖ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٕٓٙ/ٕ(:صٕٕٖٙأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .1ٙٔ/ٔصفوة التفاسٌر:  (1)
 .ٕٓٙ/ٕ(:ص2ٕٕٖأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .5ٖٖ/ٔشاؾ:الك (ٓٔ)
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لال الواحدي:" وال ٌدل هذا على تخلٌد مرتكبً الكبابر من المسلمٌن فً النار، وإن وعد ذلن بموله: }ومن 
[. اآلٌة; ألن المراد بالمٌعاد ههنا ٌوم المٌامة، ألن اآلٌة وردت فً ذكره. أو ٌٗٔعص هللا ورسوله{ ]النساء: 

ا  على مٌعاد األولٌاء دون وعٌد األعداء; ألن خلؾ الوعٌد كرم  عند العرب، والدلٌل: أنهم ٌمدحون ٌحمل هذ
 :(ٕ)بذلن، ومنه لول الشاعر

 إذا وعد السراء أنجز وعده        وإن وعد الضراء فالعفو مانعه 
أبو عمرو: ما تمول؟ لال: لال األصمعً: جمعنا بٌن أبً عمرو بن العبلء، وبٌن دمحم بن مسعود الفدكً، فمال 

ألول: إن هللا وعد وعدا، وأوعد إٌعادا، فهو منجز إٌعاده، كما هو منجز وعده. فمال أبو عمرو: إنن رجل أعجم، 
 :(ٖ)ال  ألول: أعجم اللسان، ولكن أعجم الملب. إن العرب تعد الرجوع عن الوعد لإما، وعن اإلٌعاد كرما، وأنشد

 وإنً وإن أوعدته أو وعدته         لٌكذب إٌعادي وٌصدق موعدي 
أو تمول: هذا عام فً وعٌد األولٌاء، ووعٌد الكفار، فؤما مرتكبو الكبابر، فهم مخصوصون بموله تعالى: 

 .(ٗ)["1ٗ}وٌؽفر ما دون ذلن لمن ٌشاء{ ]النساء: 
 الفوائد:

َ اَل ٌُْخِلُؾ اْلِمٌعَاَد{ ]آل عمران : أن ٌوم المٌمة آت الرٌب فٌه; لموله: }لٌوم الر -ٔ ٌب فٌه{، ولوله:} إِنَّ َّللاَّ
5.] 

ومنها: تمام لدرة هللا سبحانه وتعالى بجمع الناس كلهم فً هذا الٌوم; ومع هذا فإن هذا الجمع ال ٌحتاج  -ٕ
 [.ٗٔ-ٖٔإلى مدة }فإنما هً زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة {]النازعات:

 عزوجل فً جمع الناس لهذا الٌوم; ألن هذا الجمع له ما بعده وهو جزاء كل عامل بما ومنها: حكمة هللا -ٖ
ِ َوٌَْعَمْل صَ  اِلًحا ٌَُكفِّْر َعْنهُ َسٌِّبَاتِِه عمل كما لال تعالى: }ٌَْوَم ٌَْجَمعُُكْم ِلٌَْوِم اْلَجْمعِ َذِلَن ٌَْوُم التَّؽَابُِن َوَمْن ٌُْإِمْن بِاَّللَّ

(َوالَِّذٌَن َكفَُروا َوَكذَّبُوا بِآٌَاتِنَا أُولَبَِن 5نَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر َخاِلِدٌَن فٌَِها أَبًَدا َذِلَن اْلفَْوُز اْلعَِظٌُم )َوٌُْدِخْلهُ جَ 
جزاء العامل بعمله إن  [، إذا فهذا الجمع لحكمة وهو:-ٔ-5أَْصَحاُب النَّاِر َخاِلِدٌَن فٌَِها َوبِبَْس اْلَمِصٌُر{ ]التؽابن : 

 خٌرا فخٌر وإن شرا فشر.
ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: أنه ٌجب علٌنا أن نإمن إٌمانا الشن فٌه بهذا الٌوم; فإن شن أحد أو أنكر فلٌس  -ٗ

بمإمن فهو كافر; والناس فً هذا الممام ثبلثة ألسام وإن شبت فمل: أربعة: مإمن إٌمانا الرٌب فٌه; وشان; وكافر 
وكافر مجادل; ٌعنً مع كونه منكرا ٌجادل وٌخاصم; كفار لرٌش من أي األنواع؟ من النوع الرابع،  منكر;

                                                                                                                                                                                                    
 .25ٖ/ٔمعانً المرآن: (ٔ)
. وورد منسوبا له، فً "ٌتٌمة الدهر" 1ٖٙ/ ٕالبٌت، ألبً الحسن، السري بن أحمد بن السري الكندي الرفاء الموصلً. وهو فً: "دٌوانه" (ٕ)
 . ورواٌته فً "الدٌوان" "والٌتٌمة": ).. وإن أوعد الضراء ..(.ٙ٘ٔ/ ٕ
، وأورده بنفس رواٌة 1ٕٗ/ ٔ. ولد ورد منسوبا له، فً "العمد الفرٌد" البن عبد ربه: 1٘فً "دٌوانه"  البٌت لعامر بن الطفٌل، وهو(ٖ)

 ٖٗٔ/ ٔ)ختا(، "تاج العروس"  ٖٓٔٔ/ ٕ)وعد(،  12ٔٗ/ 1)ختؤ(،  51ٓٔ/ ٕ، "لسان العرب" 2٘ٔ/ ٕالمإلؾ: "ٌتٌمة الدهر" للثعالبً: 
، "ضرورة الشعر" للسٌرافً، تحمٌك د. رمضان عبد ٕٗٔ/ ٕعٌون األخبار" البن لتٌبة: )ختا(. كما ورد ؼٌر معزو، فً " 5ٖٙ/ 5ٔ)ختؤ(، 

)وعد( "طبمات النحوٌٌن واللؽوٌٌن"  ٔ٘٘/ ٕ)وعد(، "الصحاح"  5ٖٔ٘/ ٗ، "تهذٌب اللؽة" ٕٙ، "مجالس العلماء" للزجاجً: 1ٖٔالتواب: 
 . ورواٌته فً "الدٌوان":ٖٓ/ ٕلصدر الدٌن البصري: ، "الحماسة البصرٌة" 15٘/ ٔ، "العمدة" البن رشٌك: 5ٖللزبٌدي: 

 وإنً إن أوعدته أو وعدته ... ألخلؾ إٌعادي وأنجز موعدي
 وبرواٌة أخرى:

 لمخلؾ إٌعادي ومنجز موعدي
 كاآلتً: ٖٙ/ ٔكما ورد فً "اللسان" 

 لٌؤمن مٌعادي ومنجز موعدي
، "أدب الكاتب" البن لتٌبة: 15ٔ/ ٕ، "مجاز المرآن" ألبً عبٌدة: ٓٔٔللكسابً: وانظر الفرق بٌن )وعد( و )أوعد( فً: "ما تلحن فٌه العامة" 

. وانظر مادة )وعد( فً 5ٓٔ، 15ٔ/ ٘، "خزانة األدب" للبؽدادي: 51ٔ، "والخاطرٌات" البن جنً: 2ٕٕ/ ٔ، "مجالس ثعلب" 2ٕٕ/ ٔ
، "طبمات النحوٌٌن ٕٙ، "مجالس العلماء" ٕٗٔ/ ٕار" "تهذٌب اللؽة" "الصحاح" "اللسان". ولد وردت هذه المحاورة فً "عٌون األخب

، "لوامع األنوار" 55ٔ، 51ٔ/ ٗ، "مٌزان االعتدال" للذهبً: 5ٖٙ/ ٔ، "مدارج السالكٌن" البن المٌم: ٖٖٔ/ ٗ، "إنباه الرواة" 5ٖواللؽوٌٌن" 
 .2ٖٔ/ ٔللسفارٌنً: 

 .2ٙ-٘ٙ/٘التفسٌر البسٌط:  (ٗ)
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المنكر المجادل; ومن الناس من هو منكر ال ٌجادل لكنه فً نفسه منكر ما صدق; ومن الناس من هو متردد 
 شان; ومن الناس من هو مإمن إٌمانا ٌمٌنٌا كؤنه رأي العٌن فً للبه .

َ اَل ٌُْخِلُؾ اْلِمٌعَاَد{ ومن ف -٘ وابد اآلٌة الكرٌمة: انتفاء صفة خلؾ الوعد عن هللا عز وجل; لموله: :} إِنَّ َّللاَّ
[، وانتفاء هذه الصفة ٌتضمن كماله فً شٌبٌن وهما: الصدق والمدرة; فلكمال صدق هللا عزوجل 5]آل عمران : 

 بهولكمال لدرته ال ٌخلؾ المٌعاد بل البد أن ٌمع ما وعد 
الفرق بٌن الشن والرٌب، أن"الرٌب" شن مع للك، وأما "الشن": فشن بدون للك; ٌعنً ٌكون متردد لكن -٘

ما ٌكون معه للك نفسً; لكن هذا ألن األمر فٌه هام ٌكون فٌه للك للمشن فٌه، لكن المإمنٌن ال ٌشكون فٌه ال 
 ٌرتابون فٌه.

ٙ- َ [، تنبٌه المخاطب، كما أن مجٌبه 5اَل ٌُْخِلُؾ اْلِمٌعَاَد{ ]آل عمران : أفاد االلتفات فً لوله تعالى:} إِنَّ َّللاَّ
  بصٌؽة الؽابب أبلػ فً التعظٌم.

 القرآن
ٌْبًا َوأُولَبَِن ُهْم َولُ  ِ َش ًَ َعْنُهْم أَْمَوالُُهْم َواَل أَْواَلُدُهْم ِمَن َّللاَّ عمران : ({ ]آل ٓٔوُد النَّاِر )}إِنَّ الَِّذٌَن َكفَُروا لَْن تُْؽنِ

ٔٓ] 
 التفسٌر:

إن الذٌن جحدوا الدٌن الحك وأنكروه، لن تنفعهم أموالهم وال أوالدهم من عذاب هللا شٌبًا إن ولع بهم فً 
 الدنٌا، ولن تدفعه عنهم فً اآلخرة، وهإالء هم حطب النار ٌوم المٌامة.

" أي إن الذٌن جحدوا بآٌات هللا وكذبوا رسالة دمحم َصلَّى  [،ٓٔ}إِنَّ الَِّذٌَن َكفَُروا {]آل عمران:  لوله تعالى:
ٌِْه َوَسلَّم" ُ َعلَ َّللاَّ

(ٔ). 
ة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص من ٌهود بنً إسرابٌل ومنافمٌهم  لال الطبري:" إن الذٌن جحدوا الحك الذي لد عرفوه من نبوَّ

 .(ٕ)ومنافمً العرب وكفارهم"
وا اللٌل " كافًرا "، لتؽطٌة ُظلمته ما لبِستْه، كما لال وأْصُل )الكفر( عند العرب : تَؽ طٌةُ الشًء، ولذلن سمَّ

 :  (ٖ)الشاعر
 فَتََذكََّرا ثَمبَل ًرثًٌِدا، بَْعَد َما           أَْلمَْت ذُكاُء ٌَِمٌنََها فً كافِِر 

 : (ٗ)ولال لبٌُد بن ربٌعة
ٌْلٍَة َكفََر النُُّجوُم َؼَماُمَها         ٌَْعلُو َطرٌمةَ َمتْنَِها ُمتََواتَِرا          فًِ   لَ

مع علمهم  -ٌعنً َؼطَّاها،  فكذلن الذٌن جحدوا النبّوة من األحبار من الٌهود َؼطَّوا أمر دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وَكتَُموه الناَس 
ٌَْكتُُموَن َما أَْنَزْلنَا ِمَن اْلبٌَِّنَاِت َواْلُهَدى ِمْن  فمال هللا جل ثناإه فٌهم : }إِنَّ الَِّذٌنَ  -بنبّوته، وُوُجوِدهم ِصفَتَه فً ُكتُبهم 

ُ َوٌَْلعَنُُهُم البلِعنُوَن{ ]سورة البمرة :   .(٘) [5٘ٔبَْعِد َما بٌََّنَّاهُ ِللنَّاِس فًِ اْلِكتَاِب أُولَبَِن ٌَْلعَنُُهُم َّللاَّ
ًَ َعْنُهْم أَْمَوالُُهْم َواَل  ٌْبًا{]آل عمران: لوله تعالى:}لَْن تُْؽنِ ِ َش [،" أي لن تفٌدهم األموال ٓٔأَْواَلُدُهْم ِمَن َّللاَّ
 .(ٙ)" واألوالد فً اآلخرة، من عذاب هللا وألٌم عمابه

عاجبل فً الدنٌا  -لال الطبري:" ، ٌعنً بذلن أّن أموالهم وأوالدهم لن تُنجٌهم من عموبة هللا إن أحلَّها بهم 
 .(2)هم"على تكذٌبهم بالحك بعد تبٌُّن

                                                           
 .2ٕ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .ٖٕٕ/ٙتفسٌر الطبري:  (ٕ)
. والضمٌر فً لوله " فتذكرا " للنعامة والظلٌم . والثمل : بٌض النعام المصون ،  2ٕ٘الشعر لثعلبة بن صعٌر المازنً ، شرح المفضلٌات : (ٖ)

وعنى بٌض والعرب تمول لكل شًء نفٌس خطٌر مصون : ثمل . ورثد المتاع وؼٌره فهو مرثود ورثٌد : وضع بعضه فوق بعض ونضده . 
 النعام ، والنعام تنضده وتسوٌه بعضه إلى بعض . وذكاء : هً الشمس.

،  وٌروى " ظبلمها " . ٌعنً البمرة الوحشٌة ، لد ولجت كناسها فً أصل شجرة ، والرمل ٓٓٔانظر: شرح المعلمات السبع للزوزنً:  (ٗ)
 ٌتسالط على ظهرها .

 .ٕ٘٘/ٔ( تفسٌر الطبري: ٘)
 .2ٔٔ/ٔصفوة التفاسٌر:  (ٙ)
 .ٖٕٕ/ٙتفسٌر الطبري:  (2)
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 .(ٔ)لال الثعلبً:" أي لن ٌنفع، ولن ٌدفع وإنما سمى المال ؼنى ألنه ٌنفع الناس وٌدفع عنهم الفمر والنوابب"
لال أبو السعود:" وتؤخٌُر األوالد عن األموال مع توسٌط حرؾ النفً بٌنهما إما لعرالة األوالِد فً كشؾ 

 .(ٕ)نزول الخطوب"الكروب أو ألن األموال أوُل ُعّدة ٌُفزع إلٌها عند 
ًَ {]آل عمران:  [، وجوه من المراءة:ٓٔوفً لوله تعالى:}لَْن تُْؽنِ

"وهذا من الجّد فً استثمال الحركة على -رضى َّللاَّ عنه-أحداها: }لن تؽنى{ بسكون الٌاء، لرأ بها لرأ على 
 .(ٖ)حروؾ اللٌن"

 .(ٗ)االسم والفعل. لرأ بها السلمً والثانً: }ٌؽنً{، بالٌاء المتمدمة من الفعل ودخول ]الحابل[ بٌن
[، أي أولبن "هم حطب جهنم الذي تُْسجر وتولد به ٓٔلوله تعالى:}َوأُولَبَِن ُهْم َولُوُد النَّاِر{ ]آل عمران: 

 .(٘)النار""
 .(ٙ)لال الطبري:" ٌعنً بذلن : َحطبُها"

عن أم الفضل أم عبد هللا بن عباس لالت: "بٌنما نحن بمكة، لام رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من اللٌل فنادى: اللهم هل 
بلؽت، اللهم هل بلؽت، ثبلثا، فمام عمر بن الخطاب فمال: نعم، ثم أصبح، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: لٌظهرن اإلسبلم 

لٌخوضن البحار باإلسبلم، ولٌؤتٌن على الناس زمان ٌتعلمون المرآن وٌمرءونه ثم حتى ٌرد الكفر إلى موطنه، و
ٌمولون: لد لرأنا المرآن، وعلمنا فمن هذا الذي هو خٌر منا، فهل فً أولبن من خٌر؟ لالوا: ٌا رسول هللا: فمن 

 .(1)، وأولبن هم ولود النار"(2)أولبن؟. لال أولبن منكم 
 الفوابد:

 آلٌة الكرٌمة: أن الكفار ال ٌنتفعون بؤموالهم وال أوالدهم.من فوابد هذه ا-ٔ
 ومن الفوابد أٌضا: إن الكفار ال تنفعهم أموالهم وال أوالدهم من هللا شٌبا .-ٕ
ومن فوابدها: أن المإمنٌن لد ٌنتفعون بؤموالهم وأوالدهم وهو كذلن; فالمإمن ٌتصدق بماله فٌنتفع،  -ٖ

موته فٌنتفع; أما الكافر فبل ٌنتفع ولو دعا له ولده، كما ال ٌحل لولده أن ٌدعوا له، وٌدعوا له ولده فً حٌاته وبعد 
 إال إذا كان حٌا فٌحل أن ٌدعوا له بالهداٌة، وأما أن ٌدعوا له بعد موته فبل ٌمكن أن ٌدعوا له.

و دلٌل على أن ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: أن الكافر ٌملن; وجهه لوله: }أموالهم{، فؤضاؾ المال إلٌه وه-ٗ
 الكافر ٌملن ماله . 

ومن فوابد اآلٌة:  تشجٌع للوب المإمنٌن على الكافرٌن; وجهه أن أموالهم وأوالدهم ال تؽنً من هللا شٌبا; -٘
فإذا انتصرنا باهلل فإن ما عندهم من األسلحة، والذخابر، واألموال، واألوالد ال ٌؽنٌهم من هللا شٌبا ،ولهذا لو شاء 

 أن ٌبطل جمٌع ما فعلوه ألبطله. هللا عزوجل 
 القرآن

ُ َشِدٌ ُ بِذُنُوبِِهْم َوَّللاَّ ({ ]آل عمران : ُٔٔد اْلِعمَاِب )}َكَدأِْب آِل فِْرَعْوَن َوالَِّذٌَن ِمْن لَْبِلِهْم َكذَّبُوا بِآٌَاتِنَا فَؤََخَذُهُم َّللاَّ
ٔٔ] 

 التفسٌر:
فرعون والذٌن من لبلهم من الكافرٌن، أنكروا آٌات هللا شؤن الكافرٌن فً تكذٌبهم وما ٌنزل بهم، شؤن آل 

 الواضحة، فعاجلهم بالعموبة بسبب تكذٌبهم وعنادهم. وهللا شدٌد العماب لمن كفر به وكذَّب رسله.

                                                           
 .1ٔ/ٖتفسٌر الثعلبً:  (ٔ)
 .ٓٔ/ٕتفسٌر أبً السعود:  (ٕ)
 .5ٖٖ/ٔالكشاؾ: (ٖ)
 .1ٔ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً:  (ٗ)
 .2ٔٔ/ٔصفوة التفاسٌر:  (٘)
 .ٖٕٕ/ٙتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 ولال: وكذا رأٌته بهذا اللفظ. ٔٔ/ ٕإضافة عن ابن كثٌر (2)
 .ٖٓٙ/ٕ(:ص5ٕٕٖأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
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[، "أي حال هإالء الكفار وشؤنهم كحال وشؤن آل ٔٔلوله تعالى: }َكَدأِْب آِل فِْرَعْوَن{ ]آل عمران :  
 .(ٔ)ثُل صنٌعهم"فرعون، وصنٌعُهم م

  .(ٕ)لال الطبري:" كُسنَّة آل فرعون وعادتهم" 
 .(ٖ)لال الماسمً:" أي دأب هإالء فً الكفر كدأب آل فرعون"

 .(ٗ)" لال الزمخشري:" تمول : إنن لتظلم الناس كدأب أبٌن ترٌد كظلم أبٌن ومثل ما كان ٌظلمهم
 :(٘)[ وجوه من التفسٌرَٔٔكَدأِْب َءاِل فِْرَعْوَن{]آل عمران: وفً لوله تعالى:}

 .(ٙ)أحدها : أن معناه : كُسنَّتهم. لاله الربٌع
، (ٓٔ)، وعكرمة(5)، وابن زٌد(1)، والضحان(2)والثانً: أن معناه: كصنعهم وعملهم. لاله ابن عباس

 .(ٔٔ)ومجاهد
 .(ٕٔ)والثالث: أن المعنى: كشبٌه آل فرعون. لاله الربٌع

  .(ٖٔ)والرابع: أن معنى ذلن : كتكذٌب آل فرعون.وهذا لول السدي
 . (ٗٔ)والخامس: أن الدأب : العادة ، أي: كعادة آل فرعون والذٌن من لبلهم

 : (٘ٔ)فإذا لٌل إنه "العادة"، ففٌما أشار إلٌه من عادتهم وجهان
 أحدهما : كعادتهم فً التكذٌب بالحك .

 ى ذنوبهم .والثانً : كعادتهم من عمابهم عل
 . (ٙٔ)والخامس: أن الدأب هنا: االجتهاد ، مؤخوذ من لولهم : دأبت فً األمر ، إذا اجتهدت فٌه

 :(2ٔ)وإذا لٌل إنه االجتهاد ، احتمل ما أشار إلٌه من اجتهادهم وجهٌن 
 أحدهما : كاجتهادهم فً نصرة الكفر على اإِلٌمان .

 والثانً : كاجتهادهم فً الجحود والبهتان .
ل الطبري:" وأصل " الدأب " من : " دأبت فً األمر دأْبًا " ، إذا أدمنت العمل والتعب فٌه. ثم إن العرب لا 

 :  (1ٔ)نملت معناه إلى : الشؤن ، واألمر ، والعادة ، كما لال امرإ المٌس بن حجر
 ِل  َوإنَّ ِشفَابًِ َعْبَرةٌ ُمَهَرالَة       فََهْل ِعْنَد َرْسٍم َداِرٍس ِمْن ُمعَوَّ 

بَاِب بَِمؤَْسلِ  ٌِْرث لَْبلََها      َوَجاَرتَِها أُّمِ الرَّ  َكَدأْبَِن ِمْن أُّمِ اْلُحَو
 .(5ٔ)ٌعنً بموله : " كدأبن " ، كشؤنن وأمرن وفعلن"

                                                           
 .2ٔٔ/ٔصفوة التفاسٌر:  (ٔ)
 .ٖٕٕ/ٙتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .15ٕ/ٕمحاسن التؤوٌل:  (ٖ)
 .ٖٓٗ/ٔالكشاؾ:  (ٗ)
 .2ٕٖ/ٔانظر: النكت والعٌون:  (٘)
 .ٖٕٕ/ٙ(:ص5٘ٙٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٕٕٗ/ٙ(:صٗٙٙٙ، وتفسٌر الطبري)ٖٓٙ/ٕ(:صٖٕٖٓانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2)
 .ٕٕٗ-ٖٕٕ/ٙ(:صٔٙٙٙ(، )ٓٙٙٙانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٕٕٗ/ٙ(:صٕٙٙٙانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٕٕٗ/ٙ(:صٖٙٙٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٕٕٗ/ٙ(:صٖٙٙٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٖٓٙ/ٕ(:صٖٕٖٓ)انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم (ٕٔ)
 .ٕٕٗ/ٙ(:ص٘ٙٙٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .2ٕٖ/ٔانظر: النكت والعٌون:  (ٗٔ)
 .2ٕٖ/ٔانظر: النكت والعٌون:  (٘ٔ)
 .2ٕٖ/ٔانظر: النكت والعٌون:  (ٙٔ)
 .2ٖٖ/ٔانظر: النكت والعٌون:  (2ٔ)
 من معلمته المشهورة ٕ٘ٔدٌوانه : (1ٔ)
 .ٕٕ٘/ٙتفسٌر الطبري: (5ٔ)
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 : (ٔ)وفٌمن أشار إلٌهم أنهم }كدأب آل فرعون{ لوالن
لرسله والمإمنٌن ، كآل فرعون فً انتمامه منهم أحدهما : أنهم مشركو لرٌش ٌوم بدر ، كانوا فً انتمام هللا منهم 

لموسى وبنً إسرابٌل ، فٌكون هذا على المول األول تذكٌراً للرسول والمإمنٌن بنعمة سبمت ، ألن هذه اآلٌة 
 نزلت بعد بدر استدعاء لشكرهم علٌها.

وعلى المول الثانً: وعداً بنعمة مستمبلة ألنها نزلت لبل لتل ٌهود بنً لٌنماع ، فحمك وعده وجعله معجزاً  
 لرسوله .

 .(ٕ)[، أي والذٌن "من لبل آل فرعون من األمم الكافرة"ٔٔلوله تعالى:} َوالَِّذٌَن ِمْن لَْبِلِهْم{ ]آل عمران : 
 .(ٖ)األمم الكافرة كموم هود وصالح وشعٌب"لال الصابونً:" أي من لبل آل فرعون من 

  .(ٗ)"حٌن كذبوا بآٌاتنا [، أي:"ٔٔلوله تعالى: }َكذَّبُوا بِآٌَاتِنَا{]آل عمران: 
ُ بِذُنُوبِِهْم{]آل عمران:  .(٘)"[،" أي عالبهم وأهلكهم بسببهأٔلوله تعالى:} فَؤََخَذُهُم َّللاَّ

 .(ٙ)["ٓٗ:} فَُكبلًّ أََخْذنَا بَِذْنبِِه {]العنكبوت: لال الثعلبً:" فعالبهم، بذنوبهم: نظٌره لوله
 .(2)لال النسفً:" بسبب ذنوبهم"

 .(1)لال السعدي:" عدال منه ال ظلما"
ُ َشِدٌُد اْلِعماِب{]آل عمران:   .(5)[، " أي ألٌم العذاب شدٌد البطش"ٔٔلوله تعالى:} َوَّللاَّ

 .(ٓٔ)وهللا شدٌد عمابه لمن كفر به وكذّب رسله بعد لٌام الحجة علٌه" لال الطبري:"
 .(ٔٔ)لال البٌضاوي:"تهوٌل للمإاخذة وزٌادة تخوٌؾ الكفرة"

 الفوابد:
فوابدها: أن الكفار المتؤخرٌن كالكفار السابمٌن; ألن سنة هللا تعالى بالخلك واحدة; ألنه عزوجل لٌس بٌنه  -ٔ

ابً من ٌتصل به; فالناس عند هللا تعالى سواء; أكرمهم عند هللا أتماهم; لموله: } وبٌن الحلك نسب ٌراعٌه وٌح
 كدأب آل فرعون ...{.

 ومنها:أن فرعون وآله لد عذبوا فً الدنٌا كما سٌعذبون فً اآلخرة; لموله: }فؤخذهم هللا بذنوبهم {.-ٕ
 تعالى ذكر ذلن على وجه ومن فوابدها: الرد على من زعم أن فرعون أسلم فنفعه إسبلمه; ألن هللا-ٖ

المإاخذة والمعالبة; ولو كان تاببا توبة تنفعه ما ذكر ذنبه بدون ذكر توبته; ألن هللا تعالى عدل ال ٌذكر أحدا بذنب 
 تاب منه إال أن ٌبٌن توبته.

ما ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: إثبات اآلٌة هلل وهً العبلمات الدالة على هللا عزوجل على وجوده وعلى -ٗ
تتضمنه هذه اآلٌات من صفاته; فمثبل نزول الرحمة نزول الؽٌب دلٌل على الرحمة، آٌة على رحمة هللا على 
وجوده وعلى رحمته; نزول العموبات دلٌل على وجود هللا وعلى ؼضبه; وهكذا كل آٌة تدل على وجود هللا 

 حمة أو آٌة عذاب . سبحانه وتعالى وعلى ما تمتضٌه تلن اآلٌة من الصفات سواء كانت آٌة ر
ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: أن هللا ال ٌظلم الناس شٌبا وإنما ٌإاخذهم بالذنوب; } فؤخذهم هللا بذنوبهم { ; -٘

ٌِْدٌُكْم َوٌَْعفُو َعْن َكثٌٍِر{ ]الشورى :   [. ٖٓونظٌر ذلن لوله تعالى: }َوَما أََصابَُكْم ِمْن ُمِصٌبٍَة فَبَِما َكَسبَْت أَ

                                                           
 .2ٖٖ/ٔانظر: النكت والعٌون:  (ٔ)
 .15ٕ/ٕمحاسن التؤوٌل:  (ٕ)
 .2ٔٔ/ٔصفوة التفاسٌر:  (ٖ)
 .ٖٕٕ/ٙتفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .15ٕ/ٕمحاسن التؤوٌل:  (٘)
 .5ٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٙ)
 .5ٗٔ/ٔتفسٌر النسفً:  (2)
 .ٖٕٔتفسٌر السعدي:  (1)
 .2ٔٔ/ٔصفوة التفاسٌر: (5)
 .ٕٕ٘/ٙتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .2/ٕتفسٌر البٌضاوي:  (ٔٔ)
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الرد على الجبرٌة الذٌن ال ٌنسبون فعل العبد إلٌه; لموله: } بذنوبهم{، فؤضاؾ الذنوب إلٌهم; ومنها: -ٙ
والفعل ال ٌنسب إال لمن لام به حمٌمة; والجبرٌة ٌمولون: إن الفعل ال ٌنسب إلى اإلنسان على وجه الحمٌمة . ومن 

 د العماب{.فوابد اآلٌة الكرٌمة: إثبات صفة شدة العماب هلل; لموله:}وهللا شدٌ
 القرآن

 [ٕٔ({ ]آل عمران : ٕٔ}لُْل ِللَِّذٌَن َكفَُروا َستُْؽلَبُوَن َوتُْحَشُروَن إِلَى َجَهنََّم َوبِبَْس اْلِمَهاُد )
 التفسٌر:

، للذٌن كفروا من الٌهود وؼٌرهم والذٌن استهانوا بنصرن فً "بَْدر": إنكم ستُْهَزمون فً -أٌها الرسول-لل 
 على الكفر، وتحشرون إلى نار جهنم; لتكون فراًشا دابًما لكم، وببس الفراشالدنٌا وستموتون 

 فً سبب نزول هذه اآلٌة ألوال :
أحدها : أنها نزلت فً لرٌش لبل بدر بسنة ، فحمك هللا لوله ، وصدق رسوله ، وأنجز وعده بمن لتل منهم ٌوم 

 .(ٕ)، والضحان(ٔ)بدر ، لاله ابن عباس
ا هلكت لرٌش ٌوم بدر ، فدعاهم النبً والثانً : أنها نزلت ف إلى اإلسبلم ، وحذرهم مثل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ً بنً لٌنماع لمَّ

ما نزل بمرٌش ، فؤبوا ولالوا : لسنا كمرٌش األؼمار الذٌن ال ٌعرفون الناس ، فؤنزل هللا فٌهم هذه اآلٌة ، لاله 
 .(ٗ)، وابن إسحاق(ٖ)لتادة

جماعة من لومه جمعوا لرسول هللا صلى هللا علٌه و سلم بعد ولعة بدر فنزلت هذه  والثالث : أن أبا سفٌان فً
 .(٘)اآلٌة لاله ابن السابب 

 والرابع:أنها نزلت فً عامة الكفار .
والخامس: أنه لما شمت الٌهود بالمسلمٌن ٌوم أحد، لٌل لهم}ستؽلبون وتحشرون إلى جهنم{، ٌعنً على 

 .(ٙ)التحتانٌة فٌهما. وهذا لول ابن المظفرالمراءة بالٌاء المثناة 
[، " أي لل ٌا دمحم للٌهود ولجمٌع الكفار: ستهزمون ٕٔ:} لُْل ِللَِّذٌَن َكفَُروا َستُْؽلَبُوَن{]آل عمران:لوله تعالى

 .(7)"فً الدنٌا
 :(1)وفً الؽلبة هنا لوالن 

 أحدهما : بالمهر واالستٌبلء ، إن لٌل إنها خاصة .
 بظهور الحجة ، إن لٌل إنها عامة .والثانً : 

  :(5)[، على وجهٌنٕٔ]آل عمران:واختلفت المراءة فً لوله: }َستُْؽلَبُوَن َوتُْحَشُروَن {
احدهما: } لُْل ِللَِّذٌَن َكفَُروا َستُْؽلَبُوَن َوتُْحَشُروَن{ بالتاء ، على وجه الخطاب للذٌن كفروا بؤنهم سٌؽلبون. لراءة 

 أبو عمرو وعاصم وابن عامرـنافع، وابن كثٌر و
والثانً: }َسٌُْؽلَبُوَن َوٌُْحَشُروَن{، على معنى : لل للٌهود : سٌؽلب مشركو العرب وٌحشرون إلى جهنم. 

 لرأت ذلن وحمزة والكسابً.
 .(ٓٔ)"[، "أي تُجمعون وتسالون إِلى جهنمٕٔلوله تعالى:} َوتُْحَشُروَن إِلَى َجَهنََّم {]آل عمران:

 .(ٔ)"[، أي ببس المهاد والفراش الذي تمتهدونه نار جهنمٕٔ{]آل عمران:َوبِبَْس اْلِمَهاُد  لوله تعالى:}

                                                           
، 2ٗ/ٕ، وسٌرة ابن هشام: ٘ٙٙ/ٕ، والعجاب فً بٌان األساب: 5ٕ-5ٔ، واألسباب للواحدي: 2ٕٕ/ ٙ(:صٙٙٙٙتفسٌر الطبري: )انظر:  (ٔ)
 ، إلى أبً داود فً "سننه" والبٌهمً فً "الدالبل".ٔ٘، ولد عزاه السٌوطً فً "اللباب:ص2ٗ/ٕ
 .ٖٙ٘/ٔالمسٌر: ، وزاد 2ٖٖ/ٔانظر: النكت والعٌون:  (ٕ)
 ، و2ٕٕ/ٙ(:ص2ٙٙٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 ، و2ٕٕ/ٙ(:ص1ٙٙٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٖٙ٘/ٔانظر: زاد المسٌر:  (٘)
 .ٙٙٙ/ٕانظر: العجاب فً بٌان األسباب:  (ٙ)
 .2ٔٔ/ٔصفوة التفاسٌر:  (2)
 .2ٖ٘-2ٖٗ/ٔانظر: النكت والعٌون:  (1)
 .ٕٕٓانظر: السبعة فً المراءات: (5)
 .2ٔٔ/ٔصفوة التفاسٌر:  (ٓٔ)
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 .(ٕ)لال الطبري:أي:"وببس الفراش جهنم التً تحشرون إلٌها"
 [، وجهان:ٕٔوفً تفسٌر: لوله تعالى:}َوبِبَْس اْلِمَهاُد {]آل عمران: 

 . (ٖ)أحدهما : ببس ما مهدوا ألنفسهم ، لاله مجاهد
 .(ٗ)والثانً : معناه ببس المرار ، لاله الحسن

 : (٘)وفً }بِبَْس{ وجهان
 أحدهما : أنه مؤخوذ من البؤس ، وهو الشدة .
 والثانً : أنه مؤخوذ من البؤساء وهو الشر .

 الفوابد:
 أن هللا ٌجمع للكفار بٌن عموبتٌن: عموبة فً الدنٌا وأخرى فً المٌامة.-ٔ
 لموله:}وتحشرون إلى جهنن{.إثبات عذاب النار، -ٕ
 إنشاء الذم للنار، لموله:}وببس المهاد{.-ٖ

 القرآن
ِ َوأُْخَرى َكافَِرةٌ ٌََرْونَُهْم ِمثْ  ٌِْن اْلتَمَتَا فِبَةٌ تُمَاتُِل فًِ َسبٌِِل َّللاَّ َ ُ ٌَُإٌُِّد }لَْد َكاَن لَُكْم آٌَةٌ فًِ فِبَت ٌِْن َوَّللاَّ ٌِْهْم َرأَْي اْلعَ لَ

 [ٖٔ({ ]آل عمران : َٖٔمْن ٌََشاُء إِنَّ فًِ َذِلَن لَِعْبَرةً أِلُوِلً اأْلَْبَصاِر )بِنَْصِرِه 
 التفسٌر:

داللة عظٌمة فً جماعتٌن تمابلتا فً معركة "بَْدر": جماعة  -أٌها الٌهود المتكبرون المعاندون-لد كان لكم 
ماعة أخرى كافرة باهلل، تماتل من أجل الباطل، ترى المإمنٌن تماتل من أجل دٌن هللا، وهم دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه، وج

فً العدد مثلٌهم رأي العٌن، ولد جعل هللا ذلن سببًا لنصر المسلمٌن علبهم. وهللا ٌإٌِّد بنصره من ٌشاء من عباده. 
 إن فً هذا الذي حدث لَِعظة عظٌمة ألصحاب البصابر الذٌن ٌهتدون إلى حكم هللا وأفعاله.

ٌِْن اْلتَمَتَا{]آل عمران: لوله  َ [، أي لد كان لكم ٌا معشر الٌهود عظة وعبرة ٖٔتعالى:} }لَْد َكاَن لَُكْم آٌَةٌ فًِ فِبَت
 . (ٙ)فً طابفتٌن التمتا للمتال ٌوم بدر"

 .(2)لال ابن عباس:" أي أصحاب بدر من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص"
ن المشركون تسعمابة وخمسٌن رجبل. وكان أصحاب دمحم صلى هللا علٌه لال الربٌع:" كان ذلن ٌوم بدر، كا

 .(1)وسلم ثبلثمابة وثبلثة عشر رجبل"
 .(5)"–ملسو هيلع هللا ىلص  -لال الواحدي:" وأراد بالـ}آٌة{: عبلمة تدل على صدق النبً 

 .(ٓٔ)فً ولت الشدة"لال ابن عطٌة:" والفبة: الجماعة من الناس سمٌت بذلن ألنها ٌفاء إلٌها، أي ٌرجع 
 .(ٔٔ)ولال الزجاج: الفبة الفرلة، مؤخوذة من فؤوت رأسه بالسٌؾ، وٌمال: فؤٌته إذا فلمته"

ِ{]آل عمران:  .(ٕٔ)[، " أي طابفةٌ مإمنة تماتل إِلعبلء دٌن هللا "ٖٔلوله تعالى:} فِبَةٌ تُمَاتُِل فًِ َسبٌِِل َّللاَّ
 .(ٖٔ)وأصحابه"لال مجاهد:" دمحم ملسو هيلع هللا ىلص 

 .(ٔ)لال سعٌد بن جبٌر:" }فً سبٌل هللا{، ٌعنً: فً طاعة هللا"
                                                                                                                                                                                                    

 .2ٔٔ/ٔصفوة التفاسٌر:  (ٔ)
 .5ٕٕ/ٙتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .ٕٕٔ/ٔ، وتفسٌر مجاهد: 5ٕٕ/ٙ(:ص2ٕٙٙ(، و)2ٔٙٙ، وتفسٌر الطبري)ٗٓٙ/ٕ(:صٖٕٖ٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .2ٖ٘/ٔانظر: النكت والعٌون:(ٗ)
 .2ٖ٘/ٔلعٌون:انظر: النكت وا(٘)
 .2ٔٔ/ٔصفوة التفاسٌر:  (ٙ)
 .٘ٓٙ/ٕ(:ص2ٖٕٖأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .٘ٓٙ/ٕ(:ص1ٖٕٖأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .25/٘التفسٌر البسٌط: (5)
 .2ٓٗ/ٔالمحرر الوجٌز:  (ٓٔ)
 .1ٖٔ/ٔمعانً المرآن:  (ٔٔ)
 .2ٔٔ/ٔصفوة التفاسٌر:  (ٕٔ)
 .٘ٓٙ/ٕ(:صٕٖٓٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
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ًّ وأصحابه وكانوا ثبلثمابة وثبلثة عشر رجبل. معهم فرسان وست أدرع وثمانٌة   لال الماسمً:" وهم النب
 .(ٕ)سٌوؾ وأكثرهم رجالة"

ِ{]آل عمران:  :(ٖ)[، وجوه من المراءةٖٔوفً لوله تعالى:} فِبَةٌ تُمَاتُِل فًِ َسبٌِِل َّللاَّ
 إحداها: }فبة تماتل{، برفع }فبة{ على خبر ابتداء، تمدٌره إحداهما فبة، وهً لراءة الجمهور.

 والثانٌة: }فبة{، بالخفض على البدل، لرأ بها مجاهد والحسن والزهري وحمٌد.
 والثالثة: }فبة{، بالنصب، وهً لراءة ابن أبً عبلة.

[، " أي :وطابفة أخرى كافرة تماتل فً سبٌل الطاؼوت وهم ٖٔافَِرةٌ{]آل عمران:لوله تعالى:}َوأُْخَرى كَ  
 .(ٗ)كفار لرٌش"

 .(٘)لال مجاهد:" مشركً لرٌش ٌوم بدر" 
 .(ٙ)لال الماسمً:" وهم مشركو لرٌش وكانوا لرٌبا من ألؾ" 

مإمنة وكافرة، وٌجوز ،  اجازه الزجاج، ولال: "المعنى: التمتا (2)ولرأ ابن أبً عبلة:}كافرة{، بالنصب
 . (1)نصبها على: أعنً فبة تماتل.."

ٌِْهْم{]آل عمران:  ثْلَ  .(5)[، أي ٌرى الكافرون المإمنٌن أكثر منهم مرتٌن"ٖٔلوله تعالى: }ٌََرْونَُهْم ّمِ
 .(ٓٔ)لال لتادة:" ٌضعفون علٌهم، فمتلوا منهم سبعٌن وأسروا سبعٌن ٌوم بدر" 
هذا ٌوم بدر. لال عبد هللا بن مسعود : لد نظرنا إلى المشركٌن ، فرأٌناهم ٌُْضِعفون علٌنا ، ثم  لال السدي:" 

ٌْتُْم فًِ  نظرنا إلٌهم فما رأٌناهم ٌزٌدون علٌنا رجبل واحًدا ، وذلن لول هللا عز وجل : ) َوإِْذ ٌُِرٌُكُموُهْم إِِذ اْلتَمَ
 .(ٔٔ)["ْٗٗعٌُنِِهْم ( ]سورة األنفال : أَْعٌُنُِكْم لَِلٌبل َوٌُمَلِّلُُكْم فًِ أَ 

 .(ٕٔ)[، أي:رإٌة حمٌمٌة ال بالخٌال"ٖٔلوله تعالى: }َرأَْي العٌن{]آل عمران: 
 .(ٖٔ)لال الزمخشري:" ٌعنى رإٌة ظاهرة مكشوفة ال لبس فٌها ، معاٌنة كسابر المعاٌنات" 

ٌِْهْم{]آل عمران: ثْلَ  [،  لوالن :ٖٔوفً تفسٌر} ّمِ
 .(ٗٔ)ثبلن زابدان على العدد الُمتََحمِّك ، فٌصٌر العدد ثبلثة أمثال ، لاله الفراء أحدهما : أنهم م

 .(٘ٔ)والثانً : هو المزٌد فً الرإٌة ، لاله الزجاج 
 واختلفوا فً المخاطب بهذه الرإٌة على لولٌن :

بدر مثلً عدد أنفسهم ،  أحدهما : أنها الفبة المإمنة التً تماتل فً سبٌل هللا ، بؤن أراهم هللا مشركً لرٌش ٌوم
 ٍ ًّ ألؾ ،  (2ٔ)وابن مسعود (ٙٔ)ألن عدة المسلمٌن كانوا ثبلثمابة وبضعة عشر رجبلً ، وعدة المشركٌن فً رواٌة عل

ما بٌن تسعمابة إلى ألؾ ، فملَّلهم هللا فً أعٌنهم تموٌة لنفوسهم ، لاله  (ٕ)، والربٌع (ٔ)، ولتادة (1ٔ)وفً رواٌة عروة

                                                                                                                                                                                                    
 .٘ٓٙ/ٕ(:صٕٖٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .5ٕٓ/ٕمحاسن التؤوٌل:  (ٕ)
 .1ٓٗ/ٔالمحرر الوجٌز:  (ٖ)
 .2ٔٔ/ٔصفوة التفاسٌر:  (ٗ)
 .٘ٓٙ/ٕ(:صٕٕٖٗأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .5ٕٓ/ٕمحاسن التؤوٌل:  (ٙ)
 .1ٓٗ/ٔالمحرر الوجٌز:  (2)
 .1ٕٖ/ٔمعانً المرآن:  (1)
 .2ٔٔ/ٔصفوة التفاسٌر:  (5)
 .ٙٓٙ/ٕ(:صٖٕٖٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .ٙٓٙ/ٕ(:صٖٕٖٗ، وابن أبً حاتم)ٖٕٗ/ٙ(:ص1ٔٙٙأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .2ٔٔ/ٔصفوة التفاسٌر:  (ٕٔ)
 .ٖٔٗ/ٔالكشاؾ:  (ٖٔ)
 .5ٗٔ/ٔانظر: معانً المرآن: (ٗٔ)
 .1ٕٖ-1ٖٔ/ٔانظر: معانً المرآن:  (٘ٔ)
 .ٖٕٙ-ٖٕ٘/ٙ(:ص1ٖٙٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .ٖٕٙ/ٙ(:ص1ٗٙٙانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
 .2ٖٕ-ٖٕٙ/ٙ(:ص1٘ٙٙانظر: تفسٌر الطبري) (1ٔ)
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 .(٘)، وابن جرٌا(ٗ)حسن ، وال(ٖ)لاله ابن مسعود 
والثانً : أن الفبة التً أراها هللا ذلن هً الفبة الكافرة، أراهم هللا المسلمٌن مثلً عددهم مكثراً لهم ، لتضعؾ به 

 .  (ٙ)للوبهم
لال الماوردي:"واآلٌة فً الفبتٌن هً تملٌل الكثٌر فً أعٌن المسلمٌن ، وتكثٌر الملٌل فً أعٌن المشركٌن ، 

 .(2)ن الوعد بالؽلبة ، فتحمك ، لتبلً ، وأسراً ، وسبٌاً "وما تمدم م
 .(1)أي: وهللا"ٌموي بنصره من ٌشاء" [،ٖٔلوله تعالى: }وهللا ٌَُإٌُِّد بِنَْصِرِه َمن ٌََشآُء{]آل عمران: 

 .(5)لال الماوردي:" ٌعنً من أهل طاعته"
 .(ٓٔ)التخفٌؾ على المإمنٌن"لال ابن عباس:" فؤٌد هللا المإمنٌن بنصره لال: كان هذا فً 

 :(ٔٔ)وفً معنى التؤٌٌد فً هذا الموضع وجهان 
 أحدهما : أنه المعونة .

 والثانً : الموة .
 .(ٕٔ)لال ابن عطٌة:" }ٌَُإٌُِّد{، معناه: ٌموي من األٌد وهو الموة 

 .(ٖٔ)عبرة وتفكر"لمد كان لهم فً هإالء  [، أي:"ٖٔإِنه فًِ َذِلَك لَِعْبَرةً {]آل عمران: لوله تعالى:}
 .(ٗٔ)لال الربٌع:" لمد كان فً هإالء عبرة ومتفكر"

 .(٘ٔ)لال النسفً: أي : "فً تكثٌر الملٌل لعظة " 
أي : إن فً ذلن لمعتبًرا لمن له بصٌرة وفهم ٌهتدي به إلى حكم هللا وأفعاله ، ولدره  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٙٔ)الجاري بنصر عباده المإمنٌن فً هذه الحٌاة الدنٌا وٌوم ٌموم األشهاد"
 .(7ٔ)[، أي:"لذوي العقول السلٌمة واْلفكار المستقٌمة"ِْٖٔلُوِلً اْْلَْبَصاِر{]آل عمران: لوله تعالى:}

 .(1ٔ)النسفً: أي:" لذوي البصابر"لال  
لال الصابونً:" ومؽزى اآلٌة أن الموة المادٌة لٌست كل شًء، وأن النصر ال ٌكون بكثرة العَدد والعتاد، 

 .(5ٔ)["ٓٙٔوإِنما ٌكون بمعونة هللا وتؤٌٌده كموله:}إِن ٌَنُصْرُكُم هللا فبَلَ َؼاِلَب لَُكْم{ ]آل عمران: 
 الفوابد:

 باألمور الوالعة، ألن ذلن أبلػ فً التصدٌك والطمؤنٌنة.ضرب األمثال -ٔ
 إن النصر لٌس بكثرة العدد، وال بموة العُدد، ولكنه من هللا.-ٕ

                                                                                                                                                                                                    
 .2ٖٕ/ٙ(:ص1ٙٙٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .٘ٓٙ/ٕ(:ص1ٖٕٖ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)ٖٕٙ/ٙ(:ص11ٙٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٕٓٗ/ٙ(:ص5ٓٙٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .2ٖٗ/ٔانظر: النكت والعٌون:  (ٗ)
 .2ٖٕ/ٙ(:ص15ٙٙانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .2ٖٗ/ٔانظر: النكت والعٌون:  (ٙ)
 .2ٖٗ/ٔالنكت والعٌون:  (2)
 .ٕٕٗ/ٙتفسٌر الطبري:  (1)
 .2ٖ٘/ٔالنكت والعٌون:  (5)
 .ٙٓٙ/ٕ(:صٕٖ٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .2ٖ٘/ٔانظر: النكت والعٌون:  (ٔٔ)
 .1ٓٗ/ٔالمحرر الوجٌز:  (ٕٔ)
 .ٖٕٗ/ٙ(:ص5ٕٙٙلاله لتادة، انظر: تفسٌر الطبري: ) (ٖٔ)
 .ٙٓٙ/ٕ(:صٕٖٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
 .ٓ٘ٔ/ٔتفسٌر النسفً:  (٘ٔ)
 .1ٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٙٔ)
 .2ٔٔصفوة التفاسٌر: (2ٔ)
 .ٓ٘ٔ/ٔتفسٌر النسفً:  (1ٔ)
 .2ٔٔ/ٔصفوة التفاسٌر: (5ٔ)
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ومن فوابد اآلٌة: أن المتال الٌكون سببا للنصر إال إذا كان فً سبٌل هللا، إخبلصا، وموافمة للشرع، -ٖ
 واجتنابا للمحارم.

ُ ٌَُإٌُِّد بِنَْصِرِه َمْن ٌََشاءُ   ٌإٌد بنصره من ٌشإثبات أفعال هللا، لموله:}وهللا-ٗ  {.َوَّللاه
{، فؤضاؾ الفعل إلٌها، والجبرٌة تمول: ال ٌضاؾ الفعل تُقَاتُِل فًِ َسبٌِِل َّللاهِ  الرد على الجبرٌة فً لوله:}-٘

 إلى الفاعل إال على سبٌل المجاز، كما تمول: أكلت النار الحطب.
 {.َمْن ٌََشاءُ  لموله:} إثبات المشٌبة هلل،-ٙ
 إِنَّ فًِ َذِلَن لَِعْبَرةً أِلُوِلً اأْلَْبَصاِر{. ومن الفوابد انه ال ٌعتبر باألمور إال أولو األبصار، لموله:}-2
 الثناء على أهل البصٌرة، ألن السٌاق فٌهم، وٌتضمن المدح فً ُعمً الملوب.-1

 القرآن
َمِة }ُزٌَِّن ِللنهاِس ُحبُّ الشهَهَواِت  ٌِْل اْلُمَسوه ِة َواْلَخ ِمَن النَِّساِء َواْلبَنٌَِن َواْلقَنَاِطٌِر اْلُمقَْنَطَرِة ِمَن الذهَهِب َواْلِفضه

ُ ِعْنَدهُ ُحْسُن اْلَمآِب ) ْنٌَا َوَّللاه  [ٗٔ({ ]آل عمران : َٗٔواْْلَْنعَاِم َواْلَحْرِث َذِلَك َمتَاُع اْلَحٌَاِة الدُّ
 التفسٌر:
ن للن اس حبُّ الشهوات من النساء والبنٌن، واألموال الكثٌرة من الذهب والفضة، والخٌل الحسان، ُحّسِ

واألنعام من اإلبل والبمر والؽنم، واألرض المتََّخذة للؽراس والزراعة. ذلن زهرة الحٌاة الدنٌا وزٌنتها الفانٌة. 
 وهللا عنده حسن المرجع والثواب، وهو الجنَّة.

ن إِلٌهم وُحبّب إِلى ٗٔ{]آل عمران:ِمَن النَِّساِء َواْلبَنٌَِن ِللنَّاِس ُحبُّ الشََّهَواِت  لوله تعالى: }ُزٌِّنَ  [، " أي ُحّسِ
 .(ٔ)نفوسهم المٌل نحو الشهوات"

 .(ٕ)ُزٌِّن للناس محبة ما ٌشتهون" لال الطبري:"
 .(ٖ)لال الثعلبً:" الشهوات: جمع شهوة وهً نزوع عن النفس إلٌه"

 لوالن: فً هذه اآلٌة وفً تفسٌر الناس 
 أحدهما: أن المراد: الناس عامة. وهو لول الجمهور. وهو الصحٌح.

 .(ٗ)والثانً: ٌعنً الكفار. لاله مماتل بن سلٌمان
 وفً الُمّزٌِّن لحب الشهوات ثبلثة ألاوٌل:

ا لها من هللا تعالى الذي َخلَ   .(٘)مَها ، لاله الحسنأحدها : أنه الشٌطان ، ألنه ال أحد أشد َذمًّ
 .(ٙ)-رضً هللا عنه-الثانً : أن هللا زٌّن ذلن. وهو ظاهر لول عمر بن الخطاب

وتؤوٌله: أن هللا زٌن حب الشهوات ِلَما جعله فً الطبابع من المنازعة كما لال تعالى:} إِنَّا َجعَْلنَا َما َعلَى 
 . (2)[ ، لاله الزجاج 2األْرِض ِزٌنَةً لََّها{] الكهؾ : 

 .(1)والثالث : أن هللا زٌن من حبها ما َحُسن ، وزٌن الشٌطان من حبها ما لَبُح
لال ابن عطٌة:" وإذا لٌل زٌن هللا، فمعناه باإلٌجاد والتهٌبة النتفاع وإنشاء الجبلة عن المٌل إلى هذه األشٌاء، 

ها. واآلٌة تحتمل هذٌن النوعٌن وإذا لٌل زٌن الشٌطان فمعناه بالوسوسة والخدٌعة وتحسٌن أخذها من ؼٌر وجوه
من التزٌٌن وال ٌختلؾ مع هذا النظر. وهذه اآلٌة على كبل الوجهٌن ابتداء وعظ لجمٌع الناس، وفً ضمن ذلن 
توضٌح لمعاصري دمحم علٌه السبلم من الٌهود وؼٌرهم، والشََّهواِت ذمٌمة واتباعها مرد وطاعتها مهلكة، ولد لال 

                                                           
 .2ٔٔ/ٔصفوة التفاسٌر:  (ٔ)
 .ٖٖٗ/ٙتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٕ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٖ)
 .ٕٙٙ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٗ)
 .2ٓٙ/ٕ(:صٕٖٓ٘(، و)5ٕٖٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘)
 .2ٓٙ-ٙٓٙ/ٕ(:ص1ٕٖٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .1ٖٖ/ٔانظر: معانً المرآن:  (2)
 .2ٖ٘/ٔانظر: النكت والعٌون:  (1)
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فحسبن أن النار حفت بها، فمن والعها خلص إلى  (ٔ)بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره"علٌه السبلم: "حفت النار 
 .(ٕ)النار"

 [، أي: شهوة الجنس.ٗٔ{]آل عمران:ِمَن النَِّساءِ لوله تعالى: }
 .(ٖ)لال النسفً:" واإلماء داخلة فٌها "

 .(ٗ)لال الثعلبً:" بدأ بهن]أي النساء[ ألنهن حبابل الشٌطان وألرب إلى الفتان"
فبدأ بالنساء ألن الفتنة بهن أشد ، كما ثبت فً الصحٌح أنه ، علٌه السبلم ، لال َما تََرْكُت  لال ابن كثٌر:"

َجاِل ِمَن النِّساء". فؤما إذا كان المصد بهن اإلعفاؾ وكثرة األوالد ، فهذا مطلوب  بَْعِدي فِتْنَةً أََضرُّ َعلَى الّرِ
ِة َكاَن مرؼوب فٌه مندوب إلٌه ، كما وردت  ٌَْر َهذه األمَّ األحادٌث بالترؼٌب فً التزوٌا واالستكثار منه ، "وإنَّ َخ

تْهُ ، وإْن (٘)أْكثرَها نَساًء"  ٌْها َسرَّ الحةُ ، إْن نََظَر إلَ ٌُْر َمتَاِعَها المْرأةُ الصَّ ْنٌَا َمتَاع ، وَخ ولوله ، علٌه السبلم الدُّ
ٌُب  (ٙ)ا َحِفْظتُه فً نَْفسَها َوَماِلِه" أََمَرَها أََطاَعتْه ، وإْن َؼاَب َعْنه ًَّ النَِّساُء والّطِ ولوله فً الحدٌث اآلخر : "ُحبَِّب إلَ

ٌْنً فًِ الصَّبلةِ"  ٌُب وُجعلَْت لُرة َع ولالت عابشة ، رضً هللا عنها : لم ٌكن شًء أحب إلى رسول هللا  (2)والّطِ
 .(5)"(1)لخٌل إال النساء ملسو هيلع هللا ىلص من النساء إال الخٌل ، وفً رواٌة : من ا

 [، أي: ومن البنٌن.ٗٔ{]آل عمران:َواْلبَنٌَِن لوله تعالى: }
لال النسفً:" جمع "ابن" ولد ٌمع فً ؼٌر هذا الموضع على الذكور واإلناث ، وهنا أرٌد به الذكور فهم 

 .(ٓٔ)المشتهون فً الطباع والمعدون للدفاع"
للتفاخر والزٌنة فهو داخل فً هذا ، وتارة ٌكون لتكثٌر النسل ، لال ابن كثٌر:"وحب البنٌن تارة ٌكون 

ُجوا الَودُ  وَد وتكثٌر أمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ممن ٌعبد هللا وحده ال شرٌن له ، فهذا محمود ممدوح ، كما ثبت فً الحدٌث : "تََزوَّ
 .(ٕٔ)"(ٔٔ)الَولُوَد ، فَإنًِّ ُمَكاثٌِر بُِكُم األَمَم ٌَْوَم الِمٌَاَمِة"

ِة {]آل عمران:لوله  [، " أي: األموال الكثٌرة المكدَّسة من ٗٔتعالى:}َواْلمَنَاِطٌِر اْلُممَْنَطَرةِ ِمَن الذََّهِب َواْلِفضَّ
 .(ٖٔ)الذهب والفضة"

لال الواحدي:" الذهب: التبر. والمطعة ذهبة ، والفضة: الفض فً اللؽة معناه: التفرٌك، والكسر ، ومنه: ال 
 .(ٗٔ)فان، فالفضة سمٌت; ألن من شؤنها أن تفرق بضرب الدراهم" ٌفضض  هللا

 واختلفوا فً ممدار المنطار على سبعة ألاوٌل :
، (ٔ)، وعاصم بن أبً النجود(ٙٔ)، وأبً هرٌرة(٘ٔ)أحدها : أنه ألؾ ومابتا أولٌة ، وهو لول معاذ بن جبل

ًّ بن كعب لال : لال رسول هللا ) ملسو هيلع هللا ىلص  .  (ٕ) ( : " المنطار ألؾ أولٌة ومبتا أولٌة"ورواه زر بن حبٌش عن أُب

                                                           
 .5ٕ٘٘، كتاب صفة الجنة، رلم: 51٘/ ٗ، والترمذي 1ٕٖٕوصفة نعٌمها، رلم: ، كتاب الجنة 2ٕٗٔ/ ٗأخرجه مسلم (ٔ)
 .1ٓٗ/ٔالمحرر الوجٌز: (ٕ)
 .ٓ٘ٔ/ٔتفسٌر النسفً:  (ٖ)
 .2ٔٗ/ٔ، وانظر: تفسٌر البؽوي: ٖٕ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٗ)
 ( مولوفا على ابن عباس.5ٙٓ٘رواه البخاري فً صحٌحه برلم )(٘)
( من حدٌث عبد هللا بن عمرو بن 1٘٘ٔ( وابن ماجه فً السنن برلم )5ٙ/ٙ( والنسابً فً السنن )2ٙٗٔ) ( رواه مسلم فً صحٌحه برلم(ٙ)

 العاص رضً هللا عنه.
 ( من حدٌث أنس بن مالن رضً هللا عنه.ٔٙ/2( والنسابً فً السنن )1ٕٔ/ٖرواه أحمد فً المسند )(2)
عن أنس بن مالن ، به. وله شاهد من حدٌث معمل بن ٌسار ، رواه أحمد فً  ( من طرٌك سعٌد عن لتادةٗٓٗٗرواه النسابً فً الكبرى )(1)

 (.2ٕ/٘مسنده )
 .5ٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٓ٘ٔ/ٔتفسٌر النسفً:  (ٓٔ)
( "موارد" والحاكم فً المستدرن 5ٕٕٔ( وابن حبان فً صحٌحه برلم )٘ٙ/ٙ( والنسابً فً السنن )ٕٓ٘ٓرواه أبو داود فً السنن برلم )(ٔٔ)
 ( وصححه وألره الذهبً من حدٌث معمل بن ٌسار.ٕٙٔ/ٕ)
 .5ٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .2ٔٔ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٖٔ)
 .255ٕ/ٖ، وتهذٌب اللؽة: ٖٔ/2، وانظر: العٌن: 52/٘التفسٌر البسٌط:  (ٗٔ)
 .ٕٗٗ/ٙ(:ص5ٙٙٙانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .ٕٗٗ/ٙ(:ص2ٓٓٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
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، ولد رواه الحسن عن (٘)، والحسن(ٗ)، والضحان(ٖ)والثانً : أنه ألؾ ومابتا دٌنار ، وهو لول ابن عباس
 .(ٙ)-ملسو هيلع هللا ىلص  -النبً 

 . (5)، والحسن(1)لضحان، وا(2)والثالث : أنه اثنا عشر ألؾ درهم أو ألؾ دٌنار ، وهو لول ابن عباس
، (ٔٔ)، ولتادة(ٓٔ)والرابع : أنه ثمانون ألفاً من الدراهم ، أو مابة رطل من الذهب ، وهو لول سعٌد بن المسٌب

 .(ٖٔ)، والسدي(ٕٔ)وأبً صالح
 . (٘ٔ)، ومجاهد(ٗٔ)والخامس : أنه سبعون ألفاً ، لاله ابن عمر

 .(2ٔ)والكلبً ،(ٙٔ)والسادس : أنه ملء مسن ثور ذهباً ، لاله أبو نضرة
 .(1ٔ)والسابع : أنه المال الكثٌر ، وهو لول الربٌع 

 .(5ٔ)والراجح أن المنطار: هو المال الكثٌر، كما لال الربٌع بن أنس ، وال ٌحدُّ لدُر وزنه بحّدٍ على تَعسُّؾ
 [ ستة ألاوٌل :ٗٔوفً تفسٌر }الُممَْنَطَرةِ{]آل عمران: 

 .(ٕٔ)والضحان (ٕٓ)أحدها : أنها المضاعفة ، وهو لول لتادة
 . (ٕٕ)والثانً : أنها الكاملة المجتمعة

 . (ٖٕ)والثالث : هً تسعة لناطٌر ، لاله الفراء
 . (ٕٗ)والرابع : هً المضروبة دراهم أو دنانٌر ، وهو لول السدي

 . (ٕ٘)والخامس : أنها المجعولة كذلن ، كمولهم دراهم مدرهمة
لنطرة الوادي ، إما ألنها بتركها ُمعَدَّة كالمناطر المعبورة ، والسادس : أن المناطٌر المذكورة مؤخوذة من 

 .(ٕٙ)وإما ألنها معدة لولت الحاجة ، والمناطٌر مؤخوذة من عمد الشًء وإحكامه كالمنطرة . لاله الماوردي
لال ابن عطٌة:" والذي ألول: إنها إشارة إلى حضور المال وكونه عتٌدا، فذلن أشهى فً أمره وذلن أنن 

فً رجل ؼنً من الحٌوان واألمبلن: فبلن صاحب لناطٌر مال أي لو لومت أمبلكه الجتمع من ذلن ما تمول 
                                                                                                                                                                                                    

 .ٕٗٗ/ٙ(:ص55ٙٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٙ(:ص2ٓٔٙأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٕٙٗ/ٙ(:ص2ٓٗٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٕٙٗ/ٙ(:ص2ٓ٘ٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٕٙٗ/ٙ(:ص2ٖٓٙانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٕ٘ٗ/ٙ(:ص2ٕٓٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٕٙٗ/ٙ(:ص2ٓٙٙانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٕٙٗ/ٙ(:ص2ٓ2ٙظر: تفسٌر الطبري)ان (1)
 .2ٕٗ-ٕٙٗ/ٙ(:ص2ٕٔٙ)-(2ٓ1ٙانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .2ٕٙٗ/ٙ(:ص2ٖٔٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .2ٕٗ/ٙ(:ص2ٔ٘ٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٕٙٗ/ٙ(:ص2ٔ2ٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .2ٕٗ-ٕٙٗ/ٙ(:ص2ٔ1ٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .5ٓٙ/ٕ(:صٕٖٔٙ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)1ٕٗ/ٙ(:ص2ٕٔٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .5ٓٙ/ٕ(:صٕٕٖٙ، وابن أبً حاتم)1ٕٗ/ٙ(:ص2ٔ5ٙانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .1ٕٗ/ٙ(:ص2ٕٕٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
، والمرطبً فً ٕٗ/ ٖ"المحرر الوجٌز" ، وأورده نمبل عن النماش ابن عطٌة، فً 15/ ٔأورد لوله: أبو عبٌدة فً "مجاز المرآن" (2ٔ)

 .5ٖ٘/ ٔ، ٌنمل عن الكلبً، أن المنطار: ألؾ مثمال، ذهب أو فضة، وكذا فً "زاد المسٌر" ٕٖٗ/ ٔ، وفً "الزاهر" ٖٔ/ ٗ"تفسٌره" 
 .5ٕٗ/ٙ(:ص2ٕٗٙانظر: تفسٌر الطبري) (1ٔ)
 .5ٕٗ/ٙانظر: تفسٌر الطبري:  (5ٔ)
 .5ٕٗ/ٙ(:ص2ٕ٘ٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٓ)
 .ٕٓ٘/ٙ(:ص2ٕٙٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .2ٖ٘/ٔانظر: النكت والعٌون:  (ٕٕ)
 .5٘ٔ/ٔانظر: معانً المرآن:  (ٖٕ)
 .ٕٓ٘/ٙ(:ص2ٕ2ٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٗ)
 .5ٙ/٘، والتفسٌر السٌط:2ٖ٘/ٔانظر: النكت والعٌون:  (ٕ٘)
 .2ٖ٘/ٔانظر: النكت والعٌون:  (ٕٙ)
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ٌعدل لناطٌر، وتمول فً صاحب المال الحاضر العتٌد هو صاحب لناطٌر ممنطرة أي لد حصلت كذلن بالفعل 
 .(ٔ)بها، أي لنطرت فهً ممنطرة، وذلن أشهى للنفوس وألرب لبلنتفاع وبلوغ اآلمال"

َمِة {لوله تعالى:} ٌِْل اْلُمَسوَّ  .(ٕ)[، أي: األصٌلة الحسان"ٗٔ]آل عمران:َواْلَخ
َمِة{]آل عمران:   [ ألوال :ٗٔوفً لوله تعالى:} َواْلَخٌِل اْلُمَسوَّ
، (ٙ)، وابن عباس(٘)، وعبدالرحمن بن أبزى(ٗ)، والربٌع(ٖ)أحدها : أنها الراعٌة ، لاله سعٌد بن جبٌر

 [ { أي ترعون .ٓٔفٌِِه تُِسٌُموَن{ ]النحل :  ، ومنه لوله تعالى:}(1)ومجاهد (2)والحسن
 .(ٔٔ)، والسدي(ٓٔ)، وعكرمة(5)والثانً : أن المسومة الحسنة ، لاله مجاهد

 . (ٖٔ)، ولتادة (ٕٔ)والثالث : أنها المعلَّمة ، لاله ابن عباس
 . (ٗٔ)والرابع : أنها المعدة للجهاد ، لاله ابن زٌد

 .(٘ٔ)الؽرة والتحجٌل. لاله مكحولوالخامس: أنها: 
 .(ٙٔ)والسادس: أن المسومة: منطمة بحمرة. لاله مطر

 : (1ٔ)، ومنه لال الشاعر (2ٔ)والسابع : أنها من السٌما ممصورة وممدود ، لاله الحسن
 ؼبلٌم رماه هللاُ بالُحْسن ٌافعاً         له سٌمٌاء ال تَُشكُّ على البصر

ٌات ، الحسان ، الرابعة حسنًا من رآها. ألن " التسوٌم " والصواب ان }الخٌل المسّومة { ، هً "المعلَمة بالّشِ
 . وهللا أعلم.(5ٔ)فً كبلم العرب : هو اإلعبلم"

 .(ٕٓ)[، أي: اإلبل والبمر والؽنم فمنها المركب والمطعم والزٌنة"ٗٔ]آل عمران:َواأْلَْنعَاِم { لوله تعالى:}
 .(ٕٔ)"لال السدي:" األنعام الراعٌة

 .(ٕٕ)[،  " أي األرض المتخذة للؽراس والزراعة"ٗٔلوله تعالى: :} واْلَحْرِث{]آل عمران: 
 .(ٖٕ)لال الصابونً: " أي: الزرع والؽراس ألن فٌه تحصٌل ألواتهم"

 [، تفسٌران:ٗٔوفً لوله تعالى:} واْلَحْرِث{]آل عمران: 
 أحدهما: أنه الزرع .

                                                           
 .5ٓٗ/ٔالمحرر الوجٌز:  (ٔ)
 .2ٔٔ/ٔصفوة التفاسٌر:  (ٕ)
 .ٕٕ٘-ٕٔ٘/ٙ(:ص2ٕٓٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٕٕ٘/ٙ(:ص2ٖٙٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٕٕ٘/ٙ(:ص2ٖٖٙانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٕٕ٘/ٙ(:ص2ٖٗٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٕٕ٘/ٙ(:ص2ٖ٘ٙانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٕٕ٘/ٙ(:ص2ٖ2ٙانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٖٕ٘-ٕٕ٘/ٙ(:ص2ٕٗٙ)-(2ٖ1ٙر: تفسٌر الطبري)انظ (5)
 .ٖٕ٘/ٙ(:ص2ٖٗٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٖٕ٘/ٙ(:ص2ٗ٘ٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٕٗ٘/ٙ(:ص2ٗٙٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٕٗ٘/ٙ(:ص2ٗ2ٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .ٕٗ٘/ٙ(:ص2ٗ5ٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .ٔٔٙ/ٕ(:ص2ٕٖ٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘ٔ)
 .ٔٔٙ/ٕ(:ص2ٕٖٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙٔ)
 .ٔٔٙ/ٕ(:ص2ٖٕٖ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)22ٖ/ٔانظر: النكت والعٌون:  (2ٔ)
، وزهر 1ٕٙ/ٗ، وللتبرٌزي: 1ٙ٘ٔ، وشرح دٌوان الحماسة للمرزولً: 1ٕٓ/5ٔالبٌت ألسٌد بن عنماء الفزاري، انظر: األؼانً: (1ٔ)

 .ٙٔ/ٙٔ، والمخصص: ٕٔٔ/ٖٔ، واللسان، مادة"سوم"، وتهذٌب اللؽة: ٖٗ٘، وسمط اآللً: 5٘5اآلداب: 
 .ٕٗ٘/ٙتفسٌر الطبري:  (5ٔ)
 .2ٕٔ-2ٔٔ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٕٓ)
 .ٔٔٙ/ٕ(:ص2ٖٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .5ٕٔ/ٕمحاسن التؤوٌل:  (ٕٕ)
 .2ٕٔصفوة التفاسٌر: (ٖٕ)



ٖٙ 
 

 .(ٔ)ون الحرث بمعنى المحروث. أفاده الماورديوالثانً: أنه أرض الحرث، ألنها أصل ، وٌك
ْنٌا{]آل عمران: [، " أي إِنما هذه الشهوات زهرة الحٌاة الدنٌا وزٌنتُها ٗٔلوله تعالى:}ذِلَن َمتاعُ اْلَحٌاةِ الدُّ

 .(ٕ)الفانٌة الزابلة"
 .(ٖ)لال البٌضاوي:" إشارة إلى ما ذكر"

 .(ٗ)ٌزول عن صاحبه"لال اآللوسً:" أي ما ٌتمتع به أٌاما لبلبل ثم 
ُ ِعْنَدهُ ُحْسُن اْلَمآِب{]آل عمران:  .(٘)[، أي :وعند هللا حسن المرجع والثواب"ٗٔلوله تعالى:}َوَّللاَّ

 .(ٙ)لال السدي:" ٌمول : حسن المنملب ، وهً الجنة"
بالشهوات لال البٌضاوي:" أي المرجع، وهو تحرٌض على استبدال ما عنده من اللذات الحمٌمٌة األبدٌة 

 .(2)المخدجة الفانٌة
لال الطبري:" وإنما أراد بذلن توبٌخ الٌهود الذٌن آثُروا الدنٌا وحبَّ الرٌاسة فٌها ، على اتباع دمحم ملسو هيلع هللا ىلص بعد 

 .(1)علمهم بصدله"
مالت إلٌها لال السعدي:" فلما زٌنت لهم هذه المذكورات بما فٌها من الدواعً المثٌرات، تعلمت بها نفوسهم و

 للوبهم، وانمسموا بحسب الوالع إلى لسمٌن: 
لسم: جعلوها هً الممصود، فصارت أفكارهم وخواطرهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة لها، فشؽلتهم عما 
خلموا ألجله، وصحبوها صحبة البهابم السابمة، ٌتمتعون بلذاتها وٌتناولون شهواتها، وال ٌبالون على أي: وجه 

 ٌما أنفموها وصرفوها، فهإالء كانت زادا لهم إلى دار الشماء والعناء والعذاب.حصلوها، وال ف
والمسم الثانً: عرفوا الممصود منها وأن هللا جعلها ابتبلء وامتحانا لعباده، لٌعلم من ٌمدم طاعته ومرضاته  

متعون به على وجه على لذاته وشهواته، فجعلوها وسٌلة لهم وطرٌما ٌتزودون منها آلخرتهم وٌتمتعون بما ٌت
االستعانة به على مرضاته، لد صحبوها بؤبدانهم وفارلوها بملوبهم، وعلموا أنها كما لال هللا فٌها }ذلن متاع الحٌاة 

 الدنٌا{ فجعلوها معبرا إلى الدار اآلخرة ومتجرا ٌرجون بها الفوابد الفاخرة، فهإالء صارت لهم زادا إلى ربهم. 
اء الذٌن ال لدرة لهم على هذه الشهوات التً ٌمدر علٌها األؼنٌاء، وتحذٌر وفً هذه اآلٌة تسلٌة للفمر

للمؽترٌن بها وتزهٌد ألهل العمول النٌرة بها، وتمام ذلن أن هللا تعالى أخبر بعدها عن دار المرار ومصٌر المتمٌن 
نٌمة والؽرؾ العالٌة، األبرار، وأخبر أنها خٌر من ذلكم المذكور، أال وهً الجنات العالٌات ذات المنازل األ

واألشجار المتنوعة المثمرة بؤنواع الثمار، واألنهار الجارٌة على حسب مرادهم واألزواج المطهرة من كل لذر 
ودنس وعٌب ظاهر وباطن، مع الخلود الدابم الذي به تمام النعٌم، مع الرضوان من هللا الذي هو أكبر نعٌم، فمس 

 .(5)مٌرة، ثم اختر لنفسن أحسنهما واعرض على للبن المفاضلة بٌنهما"هذه الدار الجلٌلة بتلن الدار الح
 الفوائد:

من فوابد اآلٌة: حكمة هللا عّز وجّل فً ابتبلء الناس بتزٌٌن حب الشهوات لهم فً هذه األمور السبعة، -ٔ
 فً الدٌن فابدة.ووجه الحكمة أنه لوال هذه الشهوات التً تنازع اإلنسان فً اتجاهه إلى ربه لم ٌكن لبلختبار 

ومنها: انه ال ٌذم من احب هذه االمور على ؼٌر هذا الوجه، وهو محبة الشهوة، ألنه إذا زٌنت له محبة -ٕ
 هذه األمور ال ألجل الشهوة لم ٌكن ذلن سببا لصده عن دٌن هللا.

 ومنها: تمدٌم األشد فاألشد، ولهذا لّدم النساء، لكونها اعظم فتنة.-ٖ

                                                           
 .22ٖ/ٔون: انظر: النكت والعٌ (ٔ)
 .2ٕٔ/ٔصفوة التفاسٌر:  (ٕ)
 .1/ٕتفسٌر البٌضاوي:  (ٖ)
 .52/ٕروح المعانً:  (ٗ)
 .2ٕٔ، وصفوة التفاسٌر:1ٕ٘/ٙانظر: تفسٌر الطبري:  (٘)
 .ٕٖٗ/ٙ(:ص2٘ٓٙأخرجه الطبري) (ٙ)
 .1/ٕتفسٌر البٌضاوي:  (2)
 .ٖٖٗ/ٙتفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٕٔ/ٔتفسٌر السعدي:  (5)
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ِة{، لذلن نرى  المال ازدادت الفتنة فً شهوته، لموله:}انه كلما كثرة -ٗ َواْلمَنَاِطٌِر اْلُممَْنَطَرةِ ِمَن الذََّهِب َواْلِفضَّ
 أن بعض األؼنٌاء كلما كثر مالهم اشتد بخلهم ومنعهم.

 ٌَاةِ الدُّْنٌَا{.ومن الفوابد ان هذه األشٌاء كلها التعدو ان تكون متاع الحٌاة الدٌناـ لموله:} َذِلَن َمتَاعُ اْلحَ  -٘
ُ ِعْنَدهُ ُحْسُن اْلَمآِب {.-ٙ  التزهٌد فً التعلٌك بهذه األشٌاء، أن ماعند هللا خٌر من هذه الدنٌا، لموله:} َوَّللاَّ
 تنمٌص هذه الحٌاة الدنٌاـ لموله:} اْلَحٌَاةِ الدُّْنٌَا {.-2

 القرآن
ٌٍْر ِمْن َذِلُكْم ِللَِّذٌنَ  َرةٌ  }لُْل أَُإنَبِّبُُكْم بَِخ اتَّمَْوا ِعْنَد َربِِّهْم َجنَّاٌت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر َخاِلِدٌَن فٌَِها َوأَْزَواٌج ُمَطهَّ
ُ بَِصٌٌر بِاْلِعبَاِد ) ِ َوَّللاَّ  [٘ٔ({ ]آل عمران : َ٘ٔوِرْضَواٌن ِمَن َّللاَّ

 التفسٌر:
هذه الحٌاة الدنٌا، لمن رالب هللا وخاؾ عمابه جنات : أأخبركم بخٌر مما ُزٌِّن للنَّاس فً  -أٌها الرسول-لل 

تجري من تحت لصورها وأشجارها األنهار، خالدٌن فٌها، ولهم فٌها أزواج مطهرات من الحٌض والنفاس وسوء 
 الخلك، ولهم أعظم من ذلن: رضوان من هللا. وهللا مطَِّلع على سرابر خلمه، عالم بؤحوالهم، وسٌجازٌهم على ذلن.

زول اآلٌة أخرج ابن أبً حاتم من طرٌك عطاء بن السابب عن أبً بكر بن حفص لال:" لما فً سبب ن
نزلت: }ُزٌَِّن ِللنَّاِس ُحبُّ الشََّهَواِت{ إلى آخر اآلٌة، لال عمر: اآلن ٌا رب حٌن زٌنتها لنا، فنزلت: }لُْل أَُإنَبِّبُُكْم 

ٌٍْر ِمْن َذِلُكْم ِللَِّذٌَن اتَّمَْوا ِعْنَد رَ   .(ٔ)بِِّهْم َجنَّاٌت{اآلٌة كلها"بَِخ
ٌٍْر   [، " أي لل ٌا دمحم أأخبركم بخٌٍر مّما ُزٌِّن للناس من ِ٘ٔمْن َذِلُكْم{]آل عمران:لوله تعالى: }لُْل أَُإنَبِّبُُكْم بَِخ

 .(ٕ)زهرة الحٌاة الدنٌا ونعٌمها الزابل؟"
أي : لل ٌا دمحم للناس : أأخبركم بخٌر مما زٌن للناس فً هذه الحٌاة الدنٌا من زهرتها  لال ابن كثٌر:"

 .(ٖ)ونعٌمها ، الذي هو زابل ال محالة"
 .(ٗ)[،" أي للمتمٌن ٌوم المٌامة"٘ٔ{]آل عمران:لوله تعالى:} ِللَِّذٌَن اتَّمَْوا ِعْنَد َربِِّهْم 

 .(٘)بؤداء فرابضه واجتناب معاصٌه عند ربهم" لال الطبري:أي:" للذٌن خافوا هللا فؤطاعوه
لال لتادة:" أن عمر بن الخطاب كان ٌمول: اللهم زٌنت لنا الدنٌا، وأنبؤتنا أن ما بعدها خٌر منها، فاجعل 

 .(ٙ)حظنا فً الذي هو خٌر وأبمى"
فسٌحات تجري من خبلل جوانبها [، "أي:جناٌت ٘ٔاأْلَْنَهاُر {]آل عمران:لوله تعالى:}َجنَّاٌت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها 

 .(2)وأرجابها األنهار"
 .(1)لال أبو مالن" ٌعنً المساكن تجري أسفلها أنهار"

 .(5)لال عبدهللا:" أنهار الجنة تفجر من جبل مسن"
 .(ٓٔ)أي : ماكثٌن فٌها أبد اآلباد" [، ٘ٔ]آل عمران:لوله تعالى:}َخاِلِدٌَن فٌَِها{

 .(ٔٔ)ب بالخٌر والشر ممٌم على أهله أبدا ال انمطاع له"لال ابن عباس:" ٌخبرهم أن الثوا
َطهََّرةٌ{ أي منزهةٌ عن الدنس والخبث، الحسً والمعنوي، ال  [، ٘ٔ]آل عمران:لوله تعالى:}َوأَْزَواٌج مُّ

طن وال ٌتبولن وال ٌحضن وال ٌنفسن، وال ٌعترٌهن نساء الدنٌا"  .(ٔ)ٌتؽوَّ

                                                           
 .2ٙٙ/ٕ(:ص 1ٕٔ، وانظر: العجاب فً بٌان األسباب)ٙٓٙ/ٕ(:ص2ٕٖٗتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .2ٕٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٕٕ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٕٕ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٕٔٙ/ٙتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٔٙ/ٕ(:ص25ٕٖأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٕٕ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٕٔٙ/ٕ(:ص1ٕٕٖأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .ٕٔٙ/ٕ(:ص1ٕٖٔأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .ٕٕ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٖٔٙ-ٕٔٙ/ٕ(:ص1ٕٖٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
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 .(ٕ)"لال ابن عباس:" مطهرة من المذر واألذى
 .(ٖ)"لال مجاهد:" مطهرة من الحٌض، والؽابط والبول، والنخام، والبزاق، والمنً، والولد

َن هللا{  .(ٗ)"أي ولهم مع ذلن النعٌم رضواٌن من هللا" [، ٘ٔ]آل عمران:لوله تعالى:}َوِرْضَواٌن ّمِ
أي : ٌحل علٌهم رضوانه ، فبل ٌَْسَخط علٌهم بعده أبدا ; ولهذا لال تعالى فً اآلٌة األخرى  لال ابن كثٌر:"

ِ أَْكبَُر { ] التوبة :   .(٘)[ أي : أعظم مما أعطاهم من النعٌم الممٌم " 2ٕالتً فً براءة : } َوِرْضَواٌن ِمَن َّللاَّ
: ٌمول هللا عز وجل: ٌا أهل الجنة فٌمولون: لبٌن ربنا عن أبً سعٌد الخدري لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 وسعدٌن. فٌمول: هل رضٌتم؟
فٌمولون: ومالنا ال نرضى ولد أعطٌتنا ما لم تعط أحدا من خلمن، فٌمول: أال أعطٌكم أفضل من ذلن. لالوا: 

 .(ٙ)"ٌا رب وأي شًء أفضل من ذلن؟ لال: أحل علٌكم رضوانً، فبل أسخط علٌكم أبدا
ُ بَِصٌٌر بِاْلِعبَاِد {لوله   .(2)أي وهللا "علٌم بؤحوال العباد" [، ٘ٔ]آل عمران:تعالى:} َوَّللاَّ

 لال عامر:" رأٌت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهو ٌمرأ هذه اآلٌة: }سمٌع بصٌر{.
 .(1)"ٌمول: بكل شًء بصٌر

 .(5)أي : ٌعطً كبل بحسب ما ٌستحمه من العطاء" لال ابن كثٌر:"
 الفوابد:

أهمٌة هذا النبؤ وذلن من وجهٌن: األول تصدٌره باألمر والثانً إتٌانه بصٌؽة االستفهام التمرٌري الدال -ٔ
 على التشوٌك.

 العناٌة اإللهٌة بخلمه، إذ أنه لما ذكر ما زٌّن لهم من الشهوات، أنبؤهم بما هو خٌر من ذلن.-ٕ
 ر بجوار رب العالمٌن، لموله:}عند ربهم جنات{.تكرٌم المتمٌن والعناٌة بهم بان لهم هذا الخٌ-ٖ
 ومن الفوابد: أن تمام نعٌم المتمٌن ٌكون برضوان هللا، وهو اكبر نعٌم، لموله:}ورضوان من هللا{. -ٗ
إثبات صفة الرضا هلل تعالى، وهو من الصفات الفعلٌة، ألنه ٌتعلك بمشٌبته، فمتى وجب سبب الرضا وجد -٘

 لمة بسبب فؽنها من الصفات الفعلٌة.الرضا، وكل سبب تكون متع
 إحاطته جّل وعبل بالعباد علما ورإٌة، لموله:}وهللا بصٌر بالعباد{.-ٙ
 أن عامة الخلك هم عباد هللا، المتمً منهم وؼٌر المتمً، لموله:}وهللا بصٌر بالعباد{.-2
ؾ ٌردع نفسه عن مخالفة التحذٌر من مخالفة امره تعالى، ألنه متى علم االنسان أن هللا بصٌر به، فسو-1

 ربه.
 القرآن

 [ٙٔ({ ]آل عمران : ٙٔ}الهِذٌَن ٌَقُولُوَن َربهنَا إِنهنَا آَمنها فَاْغِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا َوقِنَا َعذَاَب النهاِر )
 التفسٌر:

عنا ما الترفناه من ذنوب، ونجنا هإالء العباد المتمون ٌمولون: إننا آمنا بن، واتبعنا رسولن محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص، فاْمُح 
 من عذاب النار.

الذٌن ٌمولون : ربنا إننا صّدلنا بن وبنبٌن وما  [، "ٙٔلوله تعالى: }الَِّذٌَن ٌَمُولُوَن َربَّنَا إِنَّنَا آَمنَّا{]آل عمران:
 .(ٓٔ)جاء به من عندن"

                                                                                                                                                                                                    
 .2ٕٔ/ٔصفوة التفاسٌر:  (ٔ)
 .ٖٔٙ/ٕ(:ص1ٕٖ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٖٔٙ/ٕ(:ص1ٕٖٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .2ٕٔ/ٔصفوة التفاسٌر:  (ٗ)
 .ٖٕ-ٕٕ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .2ٕٙٔ/ ٗ(:ص1ٕ5ٕمسلم فً كتاب الجنة: رلم )، ؤٖٙ/ٕ(:ص11ٕٖأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .2ٕٔ/ٔصفوة التفاسٌر:  (2)
 .ٗٔٙ-ٖٔٙ/ٕ(:ص5ٕٖٓأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .ٖٕ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٖٕٙ/ٙتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
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 .(ٔ)لال ابن كثٌر:" أي:]صّدلنا[ بن وبكتابن وبرسولن"
األصفهانً:" }الَِّذٌَن{ جّر صفة للعباد، أو رفع على تمدٌر: هم الذٌن، أو نصب على المدح، لال الراؼب 

 .(ٕ)ولوله: )ٌَمُولُوَن( لٌس ٌعنً أن ذلن منهم بالمول فمط، بل باعتمادهم وفعلهم"
وتركن عموبتنا فاستر علٌنا ذنوبنا، بعفون عنها، [، أي:" ٙٔلوله تعالى: }فَاْؼِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا{]آل عمران:

 .(ٖ)علٌها"
 .(ٗ)لال ابن كثٌر:" أي: بإٌماننا بن وبما شرعته لنا فاؼفر لنا ذنوبنا وتمصٌرنا من أمرنا بفضلن ورحمتن"

 .(٘)[، أي:" ونجنا من عذاب النار"ٙٔآل عمران:لوله تعالى: }َولِنَا َعَذاَب النَّاِر{]
ن ٌذكر طاعاته وما تمرب به إلى هللا، ثم ٌدعو وٌإٌده ما لال الحاكم: "فً اآلٌة داللة على أنه ٌجوز للداعً أ

 .(2)، وتوسل كل منهم بصالح عمله، ثم تفرٌا الباري تعالى عنهم"(ٙ)فً الصحٌحٌن من حدٌث أصحاب الؽار 
لال السعدي:" توسلوا بمنة هللا علٌهم بتوفٌمهم لئلٌمان أن ٌؽفر لهم ذنوبهم وٌمٌهم شر آثارها وهو عذاب 

 .(1)النار"
 الفوائد:

إن من صفات المإمنٌن إعبلنهم اإلٌمان باهلل، واعترافهم بالعبودٌة له، والمول هنا باللسان وٌكون بالملب، -ٔ
 وٌصدله العمل.

ٌة، أي َربَّنَا إِنَّنَا آَمنَّا فَاْؼِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا َولِنَا َعَذاَب النَّاِر{، فإن الفاء هنا سبب جواز التوسل باإلٌمان، لموله:}-ٕ
 ان مابعدها سبب عما لبلها.

ومن الفوابد: الشعور بالتمصٌر وعدم اإلعجاب بالنفس، ألن التموى التعصم العبد من الذنوب، بل لد -ٖ
 ٌكون له ذنوب، لكن المتمً ٌبادر بالتوبة إلى هللا تعالى.

 ومن الفوابد: إثبات عذاب النار، لموله:} َولِنَا َعَذاَب النَّاِر{.-ٗ
 القرآن

اِدقٌَِن َواْلقَانِتٌَِن َواْلُمْنِفِقٌَن َواْلُمْستَْغِفِرٌَن بِاْْلَْسَحاِر ) ابِِرٌَن َوالصه  [7ٔ({ ]آل عمران : 7ٔ}الصه
 التفسٌر:

هم الذٌن اتصفوا بالصبر على الطاعات، وعن المعاصً، وعلى ما ٌصٌبهم من ألدار هللا المإلمة، وبالصدق 
لتامة، وباإلنفاق سرا وعبلنٌة، وباالستؽفار فً آخر اللٌل; ألنه َمِظنَّة المبول فً األلوال واألفعال وبالطاعة ا

 وإجابة الدعاء.
ابِِرٌن{  .(5)فً البؤساء والضراء وحٌن البؤس" [، أي: الصابرٌن "2ٔ]آل عمران : لوله تعالى:}الصَّ

 .(ٓٔ)، لوم صبروا على طاعة هللا ، وَصبروا عن محارمه" لال لتادة:"
 .(ٔٔ)أي : فً لٌامهم بالطاعات وتركهم المحرمات" كثٌر:"لال ابن 

ابِِرٌَن{]آل عمران:  :(ٔ)[ أربعة تؤوٌبلت 2ٔوفً تفسٌر}الصَّ
 أحدها : الصابرٌن عما نهوا عنه من المعاصً .

 والثانً : ٌعنً فً المصابب .

                                                           
 .ٖٕ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .1٘ٗ/ٕتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٕ)
 .ٖٕٙ/ٙتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٕ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .2ٕٔصفوة التفاسٌر: (٘)
 باب إذا اشترى شٌبا لؽٌره بؽٌر إذنه فرضً. -51أخرجه البخاري فً: البٌوع، (ٙ)
 .5ٖٕ/ٕمحاسن التؤوٌل:  (2)
 .ٕٗٔتفسٌر السعدي: (1)
 .ٕٗٙ/ٙتفسٌر الطبري:(5)
 .ٕ٘ٙ-ٕٗٙ/ٙ(:ص2ٕ٘ٙأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .ٖٕ/ٕتفسٌر ابن كثٌر:(ٔٔ)
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 والثالث : الصابمٌن .
 .(ٕ)ه الماورديالرابع : الصابرٌن عما ُزٌِّن للناس من حب الشهوات . أفاد

اِدلٌَِن {  .(ٖ)، "أي الصادلٌن فً إٌمانهم وألوالهم ونٌاتهم" [2ٔ]آل عمران : لوله تعالى:} َوالصَّ
 .(ٗ)لال لتادة:" : لوم صَدلت أفواههم واستمامت لُلوبهم وألسنتهم ، وَصدلوا فً السّر والعبلنٌة"

 .(٘)لال سعٌد بن جبٌر:" ٌمول: على أمر هللا"
الطبري:أي:" الذٌن صدلوا هللا فً لولهم بتحمٌمهم اإللراَر به وبرسوله وما جاء به من عنده ، بالعمل بما لال 

 .(ٙ)أمره به واالنتهاء عما نهاه عنه"
 . (2)لال ابن كثٌر:"فٌما أخبروا به من إٌمانهم بما ٌلتزمونه من األعمال الشالة"

اِدلٌَِن{]آل عمران:  بعة اوجه :[ أر2ٔوفً لوله :} َوالصَّ
 .(1)أحدها : فً لولهم

 .(5)والثانً: فً إٌمانهم. لاله سعٌد
 .(ٓٔ)والثالث: أنهم العابدون. لاله عباد بن منصور

 .(ٔٔ)والرابع: فً المول والفعل والنٌَّة ، وهذا معنى لول لتادة
لال الماوردي:"والصدق فً المول : اإلخبار بالحك ، والصدق فً الفعل : إتمام العمل ، والصدق فً النٌة :  

 .(ٕٔ)إمضاء العزم 
 .(ٖٔ)، أي:" المطٌعٌن هلل الخاضعٌن له" [2ٔ]آل عمران : لوله تعالى:} َوالمَانِتٌَِن {

 .(ٗٔ)لال ابن كثٌر:"والمنوت : الطاعة والخضوع "
 [ ثبلثة الوال:2ٔمَانِتٌَِن{]آل عمران:وفً لوله}َوالْ 

 .(ٙٔ)، وروي عن لتادة والربٌع بن أنس نحو ذلن(٘ٔ)أحدها : ٌعنً المطٌعٌن ، لاله سعٌد بن جبٌر
 . (2ٔ)والثانً :أنهم المصلون. لاله عطاء

 .(1ٔ)والثالث: معناه المابمون على بادة هللا، لاله الزجاج
 .(5ٔ)،"أي الذٌن ٌبذلون أموالهم فً وجوه الخٌر" [2ٔعمران : ]آل لوله تعالى:} واْلُمنِفِمٌَن {

لال الماسمً:" أموالهم فً سبٌل هللا تعالى من األرحام والمرابات، وسد الخبلت، ومواساة ذوي 
 .(ٕٓ)الحاجات"

                                                                                                                                                                                                    
 .21ٖ-22ٖ/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .21ٖ/ٔانظر: النكت والعٌون:  (ٕ)
 .5ٖٕ/ٕمحاسن التؤوٌل:  (ٖ)
 .ٕ٘ٙ-ٕٗٙ/ٙ(:ص2ٕ٘ٙأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٗٔٙ/ٕ(:ص5ٕٖٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٕٗٙ/ٙتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٕ/ٕتفسٌر ابن كثٌر:(2)
 .21ٖ/ٔانظر: النكت والعٌون:  (1)
  .ٗٔٙ/ٕ(:ص5ٖٕٖ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)5)
  .٘ٔٙ/ٕ(:ص5ٕٖ٘( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .ٕ٘ٙ-ٕٗٙ/ٙ(:ص2ٕ٘ٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .21ٖ/ٔالنكت والعٌون:  (ٕٔ)
 .5ٕٗ/ٕمحاسن التؤوٌل:  (ٖٔ)
 .ٖٕ/ٕتفسٌر ابن كثٌر:(ٗٔ)
 .٘ٔٙ/ٕ(:ص52ٕٖانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘ٔ)
 .٘ٔٙ/ٕ(:ص52ٕٖانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)(ٙٔ)
 .٘ٔٙ/ٕ(:ص5ٕٖٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2ٔ)
 .1ٖ٘/ٔانظر: معانً المرآن:  (1ٔ)
 .2ٕٔصفوة التفاسٌر: (5ٔ)
 .5ٕٗ/ٕمحاسن التؤوٌل:  (ٕٓ)
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 لال الطبري:" فهم المإتون زكوات أموالهم ، وواضعوها على ما أمرهم هللا بإتٌانها ، والمنفمون أموالهم فً
 .(ٔ)الوجوه التً أذن هللا لهم جل ثناإه بإنفالها فٌها"

لال ابن كثر: "أي : من أموالهم فً جمٌع ما أمروا به من الطاعات ، وصلة األرحام والمرابات ، وسد 
 .  (ٕ)الَخبلت ، ومواساة ذوي الحاجات"

 : (ٖ)[ تؤوٌبلن2ٔوٌحتمل لوله} واْلُمنِفِمٌَن{]آل عمران:
 . أحدهما : فً الجهاد

 والثانً : فً جمٌع البِّرِ .
، أي: والمستؽفرٌن "ولت السحر فبٌل طلوع [2ٔ]آل عمران : لوله تعالى:} َواْلُمْستَْؽِفِرٌَن بِاألْسَحاِر {

 .(ٗ)الشمس"
لال الزجاج:" فاهلل عز وجل وصؾ هإالء بالتصدٌك واإلنفاق فً سبٌله والمٌام بعبادته، ثم وصفهم بؤنهم مع 

 .(٘)"ووجلهم ٌستؽفرون باألسحار ذلن لشدة خوفهم
لال الرازّي: واعلم أن المراد منه من ٌصلً باللٌل ثم ٌتبعه باالستؽفار والدعاء، ألن اإلنسان ال ٌشتؽل 
بالدعاء واالستؽفار إال أن ٌكون لد صلّى لبل ذلن، فموله: َواْلُمْستَْؽِفِرٌَن بِاأْلَْسحاِر ٌدل على أنهم كانوا لد صلوا 

 .(ٙ)باللٌل"
لال ابن كثٌر:"دل على فضٌلة االستؽفار ولت األسحار، ولد لٌل : إن ٌعموب ، علٌه السبلم ، لما لال لبنٌه : 

 .(2)[ أنه أخرهم إلى ولت السحر" 51} َسْوَؾ أَْستَْؽِفُر لَُكْم َربًِّ { ]ٌوسؾ : 
 [، ثبلثة تؤوٌبلت :2ٔعمران:وذكر أهل العلم فً تفسٌر لوله تعالى:}َواْلُمْستَْؽِفِرٌَن باألْْسَحار{]آل 

 .(1)أحدها ٌعنً المصلٌن باألسحار ، لاله لتادة
، (ٓٔ)، وابن عمر(5)والثانً : أنهم المستؽفرون لوالً باألسحار ٌسؤلون هللا تعالى المؽفرة ، لاله  ابن مسعود

 .(ٕٔ)، وجعفر بن دمحم(ٔٔ)وأنس بن مالن
 .(ٖٔ)بن أسلم والثالث : أنهم ٌشهدون الصبح فً جماعة ، لاله زٌد

لال الزجاج:" السحر: الولت الذي لبل طلوع الفجر، العرب تمول جبتن بؤعلى السحر ترٌد فً أول  
 .(ٗٔ)"السحر، وهو أول إدبار اللٌل إلى طلوع الفجر الظاهر البٌن

 الفوابد:
واالستؽفار، فً فضٌلة هذه الصفات التً أثنى هللا علٌها، وهً: الصبر، والصدق، والمنوت، واإلنفاق، -ٔ

 األسحار، والحث على االتصاؾ بها.
إن الصبر أفضل هذه الصفات، ألن االنسان إذا حمك الصبر، حمك جمٌع هذه الصفات، فمن ألسام الصبر: -ٕ

 السبر على طاعة هللا وعن معصٌته.

                                                           
 .ٕ٘ٙ/ٙتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٕ/ٕتفسٌر ابن كثٌر:(ٕ)
 .21ٖ/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .2ٕٔصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .21ٖ/ٔ، وانظر:النكت والعٌون: 1ٖ٘/ٔمعانً المرآن:  (٘)
 .2ٙٔ/2مفاتٌح الؽٌب: (ٙ)
 .ٖٕ/ٕتفسٌر ابن كثٌر:(2)
 .ٕ٘ٙ/ٙ(:ص2ٖ٘ٙانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٕٙٙ/ٙ(:ص2٘٘ٙانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٕٙٙ/ٙ(:ص2٘ٙٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٕٙٙ/ٙ(:ص2٘2ٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٕٙٙ/ٙ(:ص2٘1ٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .2ٕٙ/ٙ(:ص2٘5ٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .21ٖ/ٔ، وانظر:النكت والعٌون: 1ٖ٘/ٔمعانً المرآن:  (ٗٔ)



ٕٗ 
 

بار عن ذم االتصاؾ بضّد هذه الصفات، وهً: الجزع، والذب، وللة الطاعة، والبخل، والشح، واالستك-ٖ
 االستؽفار.
 القرآن

ُ أَنَّهُ اَل إِلَهَ إاِلَّ ُهَو َواْلَمبَلبَِكةُ َوأُولُو اْلِعْلِم لَابًِما بِاْلِمْسِط اَل إِلَهَ إِالَّ ُهوَ  ({ ]آل عمران 1ٔ اْلعَِزٌُز اْلَحِكٌُم )}َشِهَد َّللاَّ
 :ٔ1] 

 التفسٌر:
ة المبلبكة وأهل العلم، على أجّلِ مشهود علٌه، وهو توحٌده شهد هللا أنه المتفرد باإللهٌة، ولََرَن شهادته بشهاد

 تعالى ولٌامه بالعدل، ال إله إال هو العزٌز الذي ال ٌمتنع علٌه شًء أراده، الحكٌم فً ألواله وأفعاله.
 فً سبب نزول اآلٌة: 

ه حبران من أحبار أهل الشام، فلما بالمدٌنة لدم علٌ -ملسو هيلع هللا ىلص  -لال الواحدي:"لال الكلبً: لما ظهر رسول هللا 
أبصرا المدٌنة، لال أحدهما لصاحبه: ما أشبه هذه المدٌنة بصفة مدٌنة النبً الذي ٌخرج فً آخر الزمان، فلما 

ال: عرفاه بالصفة والنعت، فماال له: أنت دمحم؟ لال: "نعم"، لاال: وأنت أحمد؟ لال: "نعم"، لا -ملسو هيلع هللا ىلص  -دخبل على النبً 
"سبلنً"، فماال: أخبرنا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -إنا نسؤلن عن شهادة، فإن أنت أخبرتنا بها آمنا بن وصدلنان، فمال لهما رسول هللا 

عن أعظم شهادة فً كتاب هللا فؤنزل هللا تعالى على نبٌه: }شهد هللا أنه ال إله إال هو والمبلبكة وأولو العلم{ فؤسلم 
 .(ٕ). وذكره الثعلبً عن الكلبً(ٔ)"–ملسو هيلع هللا ىلص  -ل هللا الرجبلن وصدلا برسو

 ُ  .(ٖ)[، "أي بٌّن وأعلم تعالى عباده بانفراده بالوحدانٌة"1ٔأَنَّهُ اَل إِلَهَ إِالَّ ُهَو{]آل عمران:لوله تعالى: }َشِهَد َّللاَّ
 .(ٖ)بالوحدانٌة"

} أَنَّهُ ال  -م ، وأصدق المابلٌن وكفى به شهٌدا ، وهو أصدق الشاهدٌن وأعدله -شهد تعالى  لال ابن كثٌر:"
إِلَهَ إِال ُهَو { أي : المتفَرد باإللهٌة لجمٌع الخبلبك ، وأن الجمٌع عبٌده وخلمه ، والفمراء إلٌه ، وهو الؽنً عما 

ٌَْن أَنزلَهُ بِِعْلِمِه َواْلَمبلبَِكةُ ٌَشْ  ُ ٌَْشَهُد بَِما أَنزَل إِلَ ِ )سواه كما لال تعالى : } لَِكِن َّللاَّ ( َشِهًٌدا { اآلٌة ] َٖهُدوَن َوَكفَى بِاَّللَّ
 .(ٗ)[" ٙٙٔالنساء : 

ُ واختلؾ المراء فً لوله  :(٘)[، على ثبلثة اوجه1ٔأَنَّهُ اَل إِلَهَ إاِلَّ ُهَو{]آل عمران:: }َشِهَد َّللاَّ
نهٌن وأبً أحدها:}شهد هللا{، بالرفع والمد على معنى: هم شهداء ٌعنً: الذٌن مر ذكرهم. لراءة أبً 

 الشعثاء.
 والثانً: }شهد هللا{، منصوبة على الحال والمدح. رواه المهلب عن محارب بن دثار.

 والثالث: }شهد هللا{، على الفعل، أي: بٌّن ألن الشهادة تبٌٌن، لراءة البالٌن.
العلم بوحدانٌته بدالبل  [، أي وشهدت المبلبكة وأهل1ٔلوله تعالى: }َواْلَمبلبَِكةُ َوأُولُو اْلِعْلِم {]آل عمران:

 .(ٙ)خلمه وبدٌع صنعه"
 .(2)لال ابن كثٌر:" وهذه خصوصٌة عظٌمة للعلماء فً هذا الممام"

 .(1)[، " أي ممٌماً للعدل فً جمٌع أموِره"1ٔلوله تعالى:}لابِماً بِاْلِمْسِط{]آل عمران:
 .(5)لال الماسمً:"أي بالعدل فً أحكامه"

 .(ٓٔ)تعالى فً أفعاله إثَر بٌاِن كماله فً ذاته" لال أبو السعود:" بٌان لكماله

                                                           
 .55حدي:أسباب النزول للوا (ٔ)
 .ٕٖ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٕ)
 .2ٗٔصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٕٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٕٖ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (٘)
 .2ٗٔصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٕٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .2ٔ/ٕتفسٌر أبً السعود: (1)
 .5ٕ٘/ٕمحاسن التؤوٌل:  (5)
 .2ٔ/ٕتفسٌر أبً السعود: (ٓٔ)
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 .(ٔ)[،" أي: ال معبود فً الوجود بحك إِال هو1ٔ{]آل عمران:اَل إِلَهَ إاِلَّ ُهَو اْلعَِزٌزُ  لوله تعالى:}
 .(ٕ)[، " أي: العزٌز فً ملكه الحكٌم فً صنعه"1ٔلوله تعالى:} اْلعَِزٌُز اْلَحِكٌُم {]آل عمران:

 .(ٖ)كثٌر:"}العزٌز{: الذي ال ٌرام جنابه عظمةً وكبرٌاء، }الحكٌم{ فً ألواله وأفعاله وشرعه ولدره"لال ابن 
 .(ٖ)ولدره"

 الفوابد:
 بٌان فضٌلة التوحٌد، إذ أخبر هللا به عباده بلفظ الشهادة. 
ومن الفوباد: بٌان فضٌلة المبلبكة، إذ جعلهم هللا تعالى فً المرتبة األولى فً الشهادة بالتوحٌد  

 سبحانه وتعالى.بعدع 
 فضٌلة العلم وأهله، لموله:}وأولوا العلم{. 
 وصؾ هللا تعالى بتمام العدل، لموله:}لابما بالمسط{. 
إثبات العزة والحكمة هلل، لموله:}العزٌز الحكٌم{، وأن عزة هللا مبنٌة على الحكمة، وتنزٌل األشٌاء  

البعض، ألن العزٌز من المخلولٌن لد تؤخذه  فً منازلها، وهذا مؤخوذ من ضم االسمٌن الكرٌمٌن بعضهما إلى
 العزة باإلثم فبل ٌمول الحك، أما هللا تعالى فإنه ٌمول الحك مع كمال عزته.

 القرآن
ْسبَلُم َوَما اْختَلََؾ الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب إاِلَّ ِمْن بَْعِد َما َجاَءُهُم الْ  ِ اإْلِ ٌَن ِعْنَد َّللاَّ ٌْنَُهْم َوَمْن ٌَْكفُْر ِعْلُم بَؽْ }إِنَّ الّدِ ًٌا بَ

َ َسِرٌُع اْلِحَساِب ) ِ فَإِنَّ َّللاَّ  [5ٔ({ ]آل عمران : 5ٔبِآٌَاِت َّللاَّ
 التفسٌر:

إن الدٌن الذي ارتضاه هللا لخلمه وأرسل به رسله، وال ٌَْمبَل ؼٌره هو اإلسبلم، وهو االنمٌاد هلل وحده بالطاعة 
ل فٌما بعثهم هللا به فً كل حٌن حتى ُختموا بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص، الذي ال ٌمبل هللا ِمن واالستسبلم له بالعبودٌة، واتباع الرس

أحد بعد بعثته دٌنًا سوى اإلسبلم الذي أُرسل به. وما ولع الخبلؾ بٌن أهل الكتاب من الٌهود والنصارى، فتفرلوا 
نزال الكتب; بؽًٌا وحسًدا طلبًا للدنٌا. ومن ٌجحد شٌعًا وأحزابًا إال من بعد ما لامت الحجة علٌهم بإرسال الرسل وإ

 آٌات هللا المنزلة وآٌاته الدالة على ربوبٌته وألوهٌته، فإن هللا سرٌع الحساب، وسٌجزٌهم بما كانوا ٌعملون.
 فً سبب نزول اآلٌة ألوال:

ًٌا بٌنهم{، ٌمول : بؽًٌا أحدها: أخرج الطبري من طرٌك الربٌع بن أنس فً هذه اآلٌة لال: لال أبو العالٌة: }بَؽْ 
، لال (ٗ)على الدنٌا ، وطلَب ملكها وسلطانها ، فمتل بعضهم بعًضا على الدنٌا ، من بعد ما كانوا علماَء الناس"

الربٌع: "إن موسى لما حضره الموُت دعا سبعٌن َحبرا من أحبار بنً إسرابٌل ، فاستودعهم التوراة ، وجعلهم 
منه، واستخلؾ موسى ٌوشع بن نون. فلما مضى المرن األول ومضى الثانً ومضى  أمناء علٌه ، كّل حبر ُجزًءا

حتى أَهرلوا بٌنهم الدماء ، وولع  –وهم الذٌن أوتوا العلم من أبناء أولبن السبعٌن  -الثالث ، ولعت الفرلة بٌنهم 
، طلبًا لسلطانها وملكها وخزابنها  الشّر واالختبلؾ. وكان ذلن كله من لبل الذٌن أتوا العلم ، بؽًٌا بٌنهم على الدنٌا

 .(٘)وزخرفها ، فسلَّط هللا علٌهم جبابرتهم ، فمال هللا : }إن الّدٌن عند هللا اإلسبلم{ إلى لوله :}وهللا بصٌر بالعباد{ "
"(٘). 

والثانً: أخرج الطبري من طرٌك ابن إسحاق عن دمحم بن جعفر ابن الزبٌر فً هذه اآلٌة، لال: "ٌعنً بذلن 
 .(ٙ)النصارى"

                                                           
 .2ٗٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .2ٗٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٕٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .22ٕ/ٙ(:ص2ٙ2ٙتفسٌر الطبري) (ٗ)
 .21ٕ-22ٕ/ٙ(:ص2ٙ5ٙتفسٌر الطبري) (٘)
، ولوله : " ٌعنً بذلن النصارى " ، لٌس فً ابن 2ٕٕ/  ٕرواه ابن هشام فً سٌرته عن ابن إسحاق ، و21ٕ/ٙ(:ص22ٓٙتفسٌر الطبري)(ٙ)

 هشام ، وكؤنه من تفسٌر الطبري للخبر.ابن 
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والثالث: نمل الثعلبً عن الكلبً لال: " نزلت فً ٌهودٌٌن تركوا اسم اإلسبلم وتسموا بالٌهودٌة والنصرانٌة، 
{ لال: دٌن هللا هو اإلسبلم بؽٌا منهم، َوَما اْختَلََؾ الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب إاِلَّ ِمْن بَْعِد َما َجاَءُهُم اْلِعْلمُ  لال هللا تعالى: }

َق الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب إِالَّ ِمْن بَْعِد َما َجاَءتُْهُم اْلبٌَِّنَةُ{ ]البٌنة :  وجدا نظٌره لوله:فلما  [، فمالت الٌهود ٗ}َوَما تَفَرَّ
والنصارى: لسنا على ما سمٌتنا به ٌا دمحم إن الٌهودٌة والنصرانٌة سب هو الشرن، والدٌن هو اإلسبلم ونحن 

 .(ٔ)علٌه"
ْسبَلُم {]آل عمران:لوله تعا ِ اإْلِ ٌَن ِعْنَد َّللاَّ  .(ٕ)[، أي: إن "الشرع الممبول عند هللا هو اإِلسبلم"5ٔلى: } إِنَّ الّدِ

لال البٌضاوي:" أي ال دٌن مرضً عند هللا سوى اإلسبلم، وهو التوحٌد والتدرع بالشرع الذي جاء به دمحم 
 .(ٖ)صلّى هللا علٌه وسلّم"

 .(ٗ)ي :"ٌؤمرهم باإلسبلم وٌنهاهم عما سواه"لال أبو الرباب المشٌر
لال أبو العالٌة:" اإلسبلم: اإلخبلص هلل وحده، وعبادته ال شرٌن له، وإلام الصبلة، وإٌتاء الزكاة، وسابر 

 .(٘)الفرابض لها تبع"
 : (ٙ)ومعنى " الدٌن " ، فً هذا الموضع : الطاعة والذّلة ، من لول الشاعر لال الطبري:"

 لَحْزِن إِْذ ُحِشَدْت َمعَدٌّ         َوَكاَن النَّاُس ، إاِل نَْحُن ِدٌنَاَوٌَْوُم ا
 : (2)ٌعنً بذلن : مطٌعٌن على وجه الذل ، ومنه لول المطامً

 كانَْت نََواُر تَِدٌنُن األْدٌانا 
 : (1)ٌعنً : تُذلن ، ولول األعشى مٌمون بن لٌس

بَاَب إْذ َكِرُهوا الّدِ      ٌَن ِدَراًكا بِؽَْزَوةٍ َوِصٌَالِ       ُهَو َداَن الّرِ
 .(5)ٌعنً بموله : " دان " ذلل وبموله : " كرهوا الدٌن " ، الطاعة"

 :(ٓٔ)وفً أصل "االسبلم"، لوالن
 أحدهما : أن أصله مؤخوذ من السبلم وهو السبلمة ، ألنه ٌعود إلى السبلمة .

 .والثانً : أن أصله التسلٌم ألمر هللا فً العمل بطاعته 
[، " أي: وما اختلؾ الٌهود والنصارى فً أمر 5ٔلوله تعالى: }َوَما اْختَلََؾ الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب{]آل عمران:

 .(ٔٔ)اإِلسبلم ونبوة دمحم علٌه السبلم"
 .(ٕٔ)لال سعٌد: ٌعنً:"بنو اسرابٌل"

 وفً أهل الكتاب الذٌن اختلفوا ثبلثة ألاوٌل :
 .(ٖٔ)الٌهود ، لاله الربٌعأحدها : أنهم أهل التوراة من 

 .(٘ٔ)، ورجحه الطبري(ٗٔ)والثانً : أنهم أهل اإِلنجٌل من النصارى ، لاله دمحم بن جعفر بن الزبٌر

                                                           
 .5ٙٙ/ٕتفسٌر الثعلبً: ، وانظر: العجاب:   (ٔ)
 .2ٗٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .5/ٕتفسٌر البٌضاوي:  (ٖ)
 .2ٔٙ/ٕ(:صٕٖٖٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .1ٔٙ-2ٔٙ/ٕ(:صٖٖٖٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 أتعرؾ على لابله.، ولم 2ٕٗ/ٙالبٌت من شواهد الطبري فً تفسٌره: (ٙ)
 "َرَمِت الَممَاتَِل ِمْن فَُإاِدَن ، بَْعَد ما ... كانَْت َجنُوُب تَِدٌنَُن األْدٌانَا". ، وتمامه:٘ٔدٌوانه:(2)
 ،ٕٔدٌوانه : (1)
 .2ٕٗ/ٙتفسٌر الطبري: (5)
 .1ٖٓ-25ٖ/ٔانظر: النكت والعٌون:  (ٓٔ)
 .2ٗٔصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .1ٔٙ/ٕ(:صٖٖ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .21ٕ-22ٕ/ٙ(:ص2ٙ5ٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .21ٕ/ٙ(:ص22ٓٙانظر: تفسٌر الطبري)(ٗٔ)
 .2ٕٙ/ٙانظر: تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
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 .(ٔ)والثالث : أنهم أهل الكتب كلها ، والمراد بالكتاب الجنس من ؼٌر تخصٌص ، وهو لول بعض المتؤخرٌن
 .(ٔ)المتؤخرٌن

 :(ٕ)وفٌما اختلفوا فٌه ثبلثة ألاوٌل
 أدٌانهم بعد العلم بصحتها .أحدها : فً 

 والثانً : فً عٌسى وما لالوه فٌه من ؼلو وإسراؾ .
 والثالث : فً دٌن اإِلسبلم .

[،" أي: إاِل بعد أن علموا بالحجا النٌّرة واآلٌات 5ٔلوله تعالى: } إاِلَّ ِمْن بَْعِد َما َجاَءُهُم اْلِعْلُم{]آل عمران:
 .(ٖ)الباهرة حمٌمة األمر"

 .(ٗ)عالٌة:" إال من بعد ما جاءهم الكتاب"لال أبو ال
ٌْنَُهْم {]آل عمران:  .(٘)[، " أي حسداً كابناً بٌنهم حملهم علٌه حب الرباسة"5ٔلوله تعالى:} بَْؽًٌا بَ

ًّ بن كعب:" بؽٌا على الدنٌا، وطلب ملكها وزخرفها وزٌنتها، أٌهم ٌكون له الملن والمهابة فً الناس،  لال أب
 .(ٙ)عض، وضرب بعضهم رلاب بعضهم"فبؽى بعضهم على ب

لال أبو العالٌة:" بؽٌا على الدنٌا، وطلب ملكها وسلطانها، فمتل بعضهم بعضا على الدنٌا بعد ما كانوا علماء 
 .(2)الناس"

 .(1)وروي عن سعٌد بن جبٌر فً لوله:}بؽٌا بٌنهم{، لال: "كثرت أموالهم، فتنازعوا فٌها"
على بعض ، فاختلفوا فً الحك لتحاسدهم وتباؼضهم وتدابرهم ، فحمل أي : بؽى بعضهم  لال ابن كثٌر:"

 .(5)بعضهم بُْؽض البَْعض اآلخر على مخالفته فً جمٌع ألواله وأفعاله ، وإن كانت حما"
َ َسِرٌُع اْلِحَساِب {]آل عمران: ِ فَإِنَّ َّللاَّ أي : ]و[ من جحد بما أنزل  [، "5ٔلوله تعالى:} َوَمْن ٌَْكفُْر بِآٌَاِت َّللاَّ

 .(ٓٔ)هللا فً كتابه، فإن هللا سٌجازٌه على ذلن، وٌحاسبه على تكذٌبه، وٌعالبه على مخالفته كتابه"
 .(ٔٔ)لال ابن عطٌة:" توعد عز وجل الكفار"

 .(ٕٔ)لال الصابونً:" أي من ٌكفر بآٌاته تعالى فإِنه سٌصٌر إلى هللا سرٌعاً فٌجازٌه على كفره"
َ َسِرٌُع اْلِحَساِب {]آل عمران: عالى:}وفً لوله ت  [،  وجهان:5ٔفَإِنَّ َّللاَّ

أحدهما: أنه ٌحتمل أن ٌراد بها سرعة مجًء المٌامة والحساب إذ هً متٌمنة الولوع، فكل آت لرٌب. أفاده 
 .(ٖٔ)ابن عطٌة

ته بكل شًء علما والثانً: أن المعنى: إحصاإه علٌهم، فٌحتمل أن ٌراد بسرعة الحساب أن هللا تعالى بإحاط
 .(ٗٔ)ال ٌحتاج إلى عد وال فكرة، وهذا معنى لول مجاهد

 الفوابد:
من فوابد اآلٌة الكرٌمة: ان الدٌن الذي ٌعتد به وٌكون ممبوال عند هللا هو االسبلم، وكل دٌن ٌخالؾ  -ٔ

 االسبلم فً اي زمان فلٌس بممبول مرضً عند هللا.

                                                           
 .1ٖٓ/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .1ٖٔ/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .2ٗٔصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .1ٔٙ/ٕ(:صٖٖٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .2ٗٔصفوة التفاسٌر: (٘)
 .1ٔٙ/ٕ(:ص1ٖٖٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .1ٔٙ/ٕ(:ص5ٖٖٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .1ٔٙ/ٕ(:ص5ٖٖٔأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .ٕ٘/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٕٙ-ٕ٘/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٖٔٗ/ٔالمحرر الوجٌز:  (ٔٔ)
 .2ٗٔصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
 .ٖٔٗ/ٔانظر: المحرر الوجٌز:  (ٖٔ)
 .5ٔٙ/ٕ(:صٕٕٖٓانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
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علم، وأن اختبلفهم لٌس لمصد الحك، وإنما لمصد البؽً ومنها: أن اختبلؾ الٌهود والنصارى كان عن  -ٕ
 والعدوان بعضهم على بعض، حتى لٌضل بعضهم بعضا.

ومنها: اإلشارة إلى التحذٌر مما ولع هإالء الكفار الذٌن أوتوا الكتاب، ومعلوم أن البؽً محذر منه، ؼٌر  -ٖ
 مرؼوب فٌه.

لى االٌمان بآٌات هللا، ألن المدح فً الشًء مدح ومنها: التحذٌر من الكفر بآٌات هللا، وبالتالً الحّث ع -ٗ
 لضده.
 بٌان لدرة هللا عّز وجّل بكونه سرٌع الحساب. -٘
َوَما اْختَلََف ٌستفاد من اآلٌة الرد على الجبرٌة، ووجه ذلن أن هللا تعالى أسند هذه األفعال إلى فاعلٌها} -ٙ

ٌْنَُهْم{{، }الهِذٌَن أُوتُوا اْلِكتَابَ  وما اشبه ذلن، كل ذلن ٌفٌد أن لئلنسان إرادة وفعبل ، {ٌَْكفُْر بِآٌَاِت َّللاهِ  َوَمنْ ،}بَْغًٌا بَ
 اختٌارٌا، خبلفا للجبرٌة الذٌن لالوا: إن أفعال العباد ٌجبر علٌها االنسان.

 القرآن
ِ َوَمِن اتَّبَعَِن َولُْل ِللَِّذٌَن أُوتُوا ا ًَ َّلِلَّ وَن فَمُْل أَْسلَْمُت َوْجِه ٌٌَِّن أَأَْسلَْمتُْم فَإِْن أَْسلَُموا فَمَِد }فَإِْن َحاجُّ ْلِكتَاَب َواأْلُّمِ

ُ بَِصٌٌر بِاْلِعبَاِد ) ٌَْن اْلببََلغُ َوَّللاَّ  [ٕٓ({ ]آل عمران : ٕٓاْهتََدْوا َوإِْن تََولَّْوا فَإِنََّما َعلَ
 التفسٌر:

علٌهم فمل لهم: إننً أخلصت هلل وحده أهل الكتاب فً التوحٌد بعد أن ألمت الحجة  -أٌها الرسول-فإن جادلن 
فبل أشرن به أحًدا، وكذلن من اتبعنً من المإمنٌن، أخلصوا هلل وانمادوا له. ولل لهم ولمشركً العرب وؼٌرهم: 
ًَّ إال الببلغ، ولد  إن أسلمتم فؤنتم على الطرٌك المستمٌم والهدى والحك، وإن تولٌتم فحسابكم على هللا، ولٌس عل

 علٌكم الحجة. وهللا بصٌر بالعباد، ال ٌخفى علٌه من أمرهم شًء. أبلؽتكم وألمت
ِ اإِلْسبلُم{ لالت الٌهود  ٌَن ِعْنَد َّللاَّ فً سبب نزول اآلٌة: لال ابن حجر: "لال ابن الكلبً: لما نزلت: }إِنَّ الّدِ

هو اإلسبلم ونحن علٌه،  والنصارى: لسنا على ما تسمٌنا به ٌا دمحم إنما الٌهودٌة والنصرانٌة لٌست لنا، والدٌن
ِ َوَمِن اتَّبَعَِن َولُْل ِللَّذِ  ًَ َّلِلَّ وَن{ أي: خاصمون فً الدٌن: }فَمُْل أَْسلَْمُت َوْجِه ٌَن أُوتُوا فؤنزل هللا تعالى: }فَإِْن َحاجُّ

ٌٌَِّن أَأَْسلَْمتُْم{ لال: فمالوا: أسلمنا، فمال للٌهود: "أتشهدون أن عٌسى  عبد هللا ورسوله، فمالوا: ال اْلِكتَاَب َواأْلُّمِ
ٌَْن اْلببَلغُ{" ٔفنزلت: }َوإِْن   .(ٔ)تََولَّْوا فَإِنََّما َعلَ

ِ{]آل عمران:  ًَ َّلِلَّ وَن فَمُْل أَْسلَْمُت َوْجِه ٌن فمل ٕٓلوله تعالى: }فَإِْن َحاجُّ [، "أي إِن جادلون ٌا دمحم فً شؤن الّدِ
 .(ٕ)وأخلصت عبادتً له وحده" لهم: أنا عبٌد هلل لد استسلمُت بكلٌتً هلل،

لال دمحم بن جعفر بن الزبٌر: "أي : بما ٌؤتونن به من الباطل ، من لولهم : " َخلمنا ، وفعلنا ، وجعلنا ، 
ِ  وأمرنا " ، فإنما هً شبه باطلة لد عرفوا ما فٌها من الحك } ًَ َّلِلَّ  .(ٖ){"َوَمِن اتَّبَعَنِ  فَمُْل أَْسلَْمُت َوْجِه

ِ  إن حاجن الٌهود والنصارى فمل: }لال الحسن:"  ًَ َّلِلَّ  .(ٗ){" أَْسلَْمُت َوْجِه
لال ابن كثٌر:" أي : جادلون فً التوحٌد فمل أخلصت عبادتً هلل وحده ، ال شرٌن له وال ند له،  وال ولد 

 .(٘)"وال صاحبة له
أجعل فٌها لؽٌره شركا بؤن لال الزمخشري:"فإن جادلون فً الدٌن، فمل: أخلصت نفسً وجملتً َّللَّ وحده لم 

أعبده وأدعوه إلها معه ٌعنى أن دٌنى التوحٌد وهو الدٌن المدٌم الذي ثبتت عندكم صحته كما ثبتت عندي ، وما 
ٌْنَُكْم أاَلَّ نَ ٌْنَنا َوبَ َ ْعبُ جبت بشًء بدٌع حتى تجادلونى فٌه. ونحوه )لُْل ٌا أَْهَل اْلِكتاِب تَعالَْوا إِلى َكِلَمٍة َسواٍء بَ َد إاِلَّ َّللاَّ

ٌْباً{]آل عمران: [، فهو دفع للمحاجة بؤن ما هو علٌه ومن معه من المإمنٌن هو حك الٌمٌن َٗٙوال نُْشِرَن بِِه َش
 .(ٙ)الذي ال لبس فٌه فما معنى المحاجة فٌه"

                                                           
 . وهذا المول ؼرٌب جدا.2ٓٙ/ٕالعجاب:  (ٔ)
 .2ٗٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .1ٕٓ/ٙ(:ص22ٖٙأخرجه الطبري) (ٖ)
 .5ٔٙ/ٕ(:صٕٖٖٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٕٙ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .2ٖٗ/ٔالكشاؾ:  (ٙ)
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 المنزلة، لال الماسمً:" }فإن حاجون{ فً الدٌن وجادلون فٌه بعد إلامة تلن اآلٌات فَمُْل:انمدت آلٌات هللا
 .(ٔ)وأخلصت نفسً وعبادتً له، ال أشرن فٌها ؼٌره"

وَن للٌهود ولنصارى نجران والمعنى: إن جادلون وتعنتوا باأللاوٌل  لال ابن عطٌة:" الضمٌر فً َحاجُّ
المزورة، والمؽالطات فاسند إلى ما كلفت من اإلٌمان والتبلٌػ وعلى هللا نصرن، ]ولل[: جعلت ممصدي هلل أو 

 .(ٕ)شخصً وذاتً وكلٌتً وجعلت ذلن هلل"أسلمت 
وإنما َخّص جل ذكره بؤمره بؤن ٌمول : }أسلمت وجهً هلل{، ألن الوجه أكرُم جوارح ابن آدم  لال الطبري:"

علٌه ، وفٌه بهاإه وتعظٌمه ، فإذا خضع وجهه لشًء ، فمد خضع له الذي هو دونه فً الكرامة علٌه من جوارح 
 .(ٖ)بدنه"

:" وإنما عبر عنها بالوجه ألنه أشرؾ األعضاء الظاهرة ومظهُر المُوى والمشاعر ومجمع لال أبو السعود
ه إلى كل شًء"  .(ٗ)معظم ما ٌمع به العبادةُ من السجوِد والمراءة وبه ٌحصل التوجُّ

ِ{عدول عن لال الماوردي:" ًَ َّلِلَّ جوابهم  فإن لٌل : فً أمره تعالى عند ِحَجاِجهْم بؤن ٌمول}أَْسلَْمُت َوْجِه
 وتسلٌم لِحَجاِجهم ، فعنه جوابان:

أحدهما : لٌس ٌمتضً أمره بهذا المول النهً عن جوابهم والتسلٌم بِحَجاِجهم ، وإنما أمره أن ٌخبرهم بما 
 ٌمتضٌه معتمده ، ثم هو فً الجواب لهم واالْحتَِجاج على ما ٌمتضٌه السإال .

وه طلباً للحك فٌلزمه ج وه إظهاراً للعناد ، فجاز له اإِلعراض عنهم بما والثانً : أنهم ما حاجُّ وابهم ، وإنما حاجُّ
 .(٘)أمره أن ٌمول لهم " 

 .(ٙ)أي:وأسلم من اتبعنً أًٌضا وجهه هلل" [، "ٕٓلوله تعالى:} َوَمِن اتَّبَعَِن {]آل عمران:
ِ َعلَى بَِصٌَرةٍ لال ابن كثٌر: أي:" على دٌنً ، ٌمول كممالتً ، كما لال تعالى : } لُْل َهِذِه َسبِ  ٌِلً أَْدُعو إِلَى َّللاَّ

ِ َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن{ ] ٌوسؾ :   .(2)[" 1ٓٔأَنَا َوَمِن اتَّبَعَنًِ ]َوُسْبَحاَن َّللاَّ
أخرج ابن أبً حاتم عن " عباد بن منصور لال: سؤلت عن لوله: }ومن اتبعن{، لال: لٌمل من اتبعن مثل 

 .(1)والنصارى" ذلن، وبها تخاصم الٌهود
ٌٌَِّن{]آل عمران :  ولل " ، ٌا دمحم ، للذٌن أوتوا الكتاب " من  [،"ٕٓلوله تعالى:}َولُْل ِللَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب َواأْلُّمِ

 .(5)الٌهود والنصارى " واألمٌٌن " الذٌن ال كتاب لهم من مشركً العرب"
ٌٌَِّن{]آل عمران:   وجهان من التفسٌر:[، ٕٓوفً تفسٌر لوله:}َواألُّمِ

 .(ٓٔ)أحدهما: انهم الذٌن ال كتاب لهم، لاله دمحم بن إسحاق 
 .(ٔٔ)والثانً: أنهم الذٌن الٌكتبون، وهم مشركو العرب . لاله ابن عباس

هل أفردتم التوحٌد وأخلصتم العبادة واأللوهة لرب  [،أي:"ٕٓلوله تعالى:} أَأَْسلَْمتُْم {]آل عمران : 
 .(ٕٔ)العالمٌن"

 .(ٖٔ)[، " أي فإِن أسلموا كما أسلمتم"ٕٓتعالى:}فَإِْن أَْسلَُموا{]آل عمران:لوله 

                                                           
 .25ٕ/ٕمحاسن التؤوٌل:  (ٔ)
 .ٗٔٗ/ٔالمحرر الوجٌز:  (ٕ)
 .1ٕٓ/ٙتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٔ/ٕتفسٌر أبً السعود:  (ٗ)
 .1ٖٔ/ٔالنكت والعٌون: (٘)
 .1ٕٓ/ٙتفسٌر الطبري:(ٙ)
 .ٕٙ/ٕتفسٌر ابن كثٌر:(2)
 .5ٔٙ/ٕ(:صٕٖٖٗتفسٌر ابن أبً حاتم) (1)
 .1ٕٔ/ٙتفسٌر الطبري: (5)
 .5ٔٙ/ٕ(:صٕٖٖٙ)تفسٌر ابن أبً حاتم (ٓٔ)
 .ٕٓٙ/ٕ(:ص2ٕٖٖانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .1ٕٔ/ٙتفسٌر الطبري:(ٕٔ)
 .2ٗٔصفوة التفاسٌر:(ٖٔ)
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لال أبو السعود:" أي كما أسلمتم وإنما لم ٌصرح به كما فً لوله تعالى }فإن آمنوا بمثل ما آمنتم بِِه{ حسماً 
 .(ٔ)"لباب إطبلق اسم اإلسبلم على شا آخر بالكلٌة 

[، أي:" فمد نفعوا أنفسهم بخروجهم من الضبلل إِلى الهدى ومن ٕٓآل عمران : لوله تعالى:}فَمَِد اْهتََدْوا{ ]
 .(ٕ)الظلمة إِلى النور"

 .(ٖ)لال الربٌع:" من تكلم بهذا صدلا من للبه، ٌعنً: اإلٌمان، فمد اهتدى"
 .(ٗ)لال البٌضاوي:أي:" فمد نفعوا أنفسهم بؤن أخرجوها من الضبلل"

 .(٘)بالحظ األوفر ونَجْوا عن مهاوي الضبلل"لال أبو السعود:" أي فازوا 
 .(ٙ)[، أي: وإن "أعرضوا عن االتباع ولَبول اإلسبلم"ٕٓ]آل عمران :  لوله تعالى:}َوإِْن تََولَّْوا {

 .(2)لال دمحم ابن إسحاق: "وإن تولوا على كفرهم"
 .(1)وعن الربٌع بن أنس لوله: "}وإن تولوا{عنه ٌعنً: عن اإلٌمان"

ٌَْن اْلببََلُغ{ ]آل عمران : لوله تعالى:}فَإِنََّما  ٌَْن إِالَّ الببلغُ"َٕٓعلَ  .(5)[، أي: "فلم ٌضّرون شٌباً إْذ ما َعلَ
أي : وهللا علٌه حسابهم وإلٌه مرجعهم ومآبهم ، وهو الذي ٌهدي من ٌشاء ، وٌضل من ٌشاء  لال ابن كثٌر:"

 .(ٓٔ)، وله الحكمة فً ذلن ، والحجة البالؽة"
 .(ٔٔ)لال البٌضاوي:" أي فلم ٌضرون إذ ما علٌن إال أن تبلػ ولد بلؽت"

لال ابن عطٌة:" ذكر بعض الناس أنها آٌة موادعة وأنها مما نسخته آٌة السٌؾ، وهذا ٌحتاج أن ٌمترن به 
َن اْلببَلغُ بما فٌه معرفة تارٌخ نزولها، وأما على ظاهر نزول هذه اآلٌة فً ولت وفد نجران فإنما المعنى فَإِنَّما َعلٌَْ 

 .(ٕٔ)"لتال وؼٌره
ُ بَِصٌٌر بِاْلِعبَاِد{]آل عمران :   .(ٖٔ)" أي عالم بجمٌع أحوالهم فٌجازٌهم علٌها"[، ٕٓلوله تعالى:}َوَّللاَّ

 .(ٗٔ)لال ابن عطٌة:" وعد للمإمنٌن ووعٌد للكافرٌن"
ا ٌَْفعَُل  لال ابن كثٌر:" أي : هو علٌم بمن ٌستحك الهداٌة ممن ٌستحك الضبللة ، وهو الذي } ال ٌُْسؤَُل َعمَّ

[ وما ذان  إال لحكمته ورحمته، وهذه اآلٌة وأمثالها من أصرح الدالالت على  َٖٖوُهْم ٌُْسؤَلُوَن { ] األنبٌاء : 
 .(٘ٔ)عموم بعثته ، َصلوات هللا وسبلمه علٌه ، إلى جمٌع الخلك"

لد ذهب بعض المفسرٌن إلى أن هذا الكبلم  {:"}وإن تولوا فإنما علٌن الببلغلال ابن الجوزي فً لوله: 
، ولال بعضهم لما كان ملسو هيلع هللا ىلص حرٌصا على إٌمانهم (ٙٔ)التضى االلتصار على التبلٌػ دون المتال ثم نسخ بآٌة السٌؾ

                                                           
 .5ٔ/ٕتفسٌر أبً السعود:  (ٔ)
 .2ٗٔصفوة التفاسٌر:(ٕ)
 .ٕٓٙ/ٕ(:ص1ٕٖٖأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٓٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي:  (ٗ)
 .5ٔ/ٕتفسٌر أبً السعود:  (٘)
 .5ٔ/ٕالسعود:  تفسٌر أبً(ٙ)
 .ٕٓٙ/ٕ(:ص5ٕٖٖأخرجه ابن أبً حاتم)(2)
 .ٕٓٙ/ٕ(:صٖٖٖٓأخرجه ابن أبً حاتم)(1)
 .5ٔ/ٕتفسٌر أبً السعود: (5)
 .ٕٙ/ٕتفسٌر ابن كثٌر:(ٓٔ)
 .ٓٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٔٔ)
 .ٗٔٗ/ٔالمحرر الوجٌز:  (ٕٔ)
 .2ٗٔصفوة التفاسٌر: (ٖٔ)
 .ٗٔٗ/ٔالمحرر الوجٌز:  (ٗٔ)
 .ٕٙ/ٕكثٌر:تفسٌر ابن (٘ٔ)
وأبو هبلل فً  1ٕ، وهبة هللا فً الناسخ والمنسوخ ص: ٕٖٙذكر دعوى النسخ فً هذه اآلٌة ابن حزم فً معرفة الناسخ والمنسوخ ص:(ٙٔ)

 .ٕٔاإلٌجاز لمعرفة الناسخ والمنسوخ، المخطوط ورلة 
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و }فإنما علٌن الببلغ{ والمعنى: ال تمدر  (ٔ): }إنما أنت نذٌر{مزعجا نفسه فً االجتهاد فً ذلن سكن جؤشه بموله
 .(ٕ)على سوق للوبهم إلى الصبلح فعلى هذا ال نسخ"

 الفوابد: 
 التسلٌم هلل وتفوٌض األمر إلٌه. -ٔ
أن الوجه أشرؾ األعضاء، وهو الذي ٌكون به االنمٌاد وعدمه، ولهذا الرب ماٌكون العبد من ربه إذا كان -ٕ

 ألنه ٌضع اشرؾ األعضاء على موطا األلدام.ساجدا، 
 متبع ال تابع، لموله:}ومن اتبعن{، علٌه الواجب على من تبٌن له الحك ان ٌؤخذ به. -ملسو هيلع هللا ىلص-أن النبً-ٕ
 ال ٌون لول أحد أهل العلم حجة على الىخرٌن، ألن الكل تابعون ال متبوعون.-ٖ
، ووجه ذلن أنه لال:}للذٌن اوتوا الكتاب -ملسو هيلع هللا ىلص-ببعثة الرسول بٌان عظٌم منة هللا تعالى على العرب-ٗ

-واألمٌٌن{، وفرق بٌن الوصفٌن، بٌن من اوتً الكتاب وبٌن األمً الذي ال ٌمرأ وال ٌكتب، لكنهم ببعثة الرسول
 كانوا هم اهل الكتاب حما. -ملسو هيلع هللا ىلص

 أن أهل الهدى هم المسلمون، لال تعالى:}فإن أسلموا فمد اهتدوا{.وجوب االسبلم واالستسبلم هلل تعالى، و-٘
إن من لم ٌسلم فهو ضال، وإن كان علم الحك فكان من الضالٌن المؽضوب علٌهم، ألن كل من علم الحك -ٙ

ُ بَِصٌرٌ  ولم ٌتبعه فهو مؽضوب علٌه، لال تعالى: ٌَْن اْلببََلغُ َوَّللاَّ ({ ]آل عمران : ٕٓبِاْلِعبَاِد ) }َوإِْن تََولَّْوا فَإِنََّما َعلَ
ٕٓ] 

ٌَْن اْلببََلغُ{.-2  ومن الفوابد: أنه الٌجب على الداعٌة إال الببلؼة، أما الهداٌة فإلى هللا، لموله:} فَإِنََّما َعلَ
ومن الفوابد أٌضا: أن االنسان الٌسؤل عن عمل ؼٌره، فٌموم بما ٌجب علٌه، وأما ؼٌره فامره إلى هللا -1
ٌَْن اْلببََلغُ{.تعالى،   لموله:} َوإِْن تََولَّْوا فَإِنََّما َعلَ
ُ بَِصٌٌر بِاْلِعبَاِد{، أي: بجمٌع أحوالهم، وٌتضمن التحذٌر من -5 ومنها: عموم علم هللا تعالى، لموله:} َوَّللاَّ

 مخالفة هللا.
 القرآن

ِ َوٌَْمتُلُوَن النَّبٌِِّ  ْرُهْم }إِنَّ الَِّذٌَن ٌَْكفُُروَن بِآٌَاِت َّللاَّ ٌِْر َحّكٍ َوٌَْمتُلُوَن الَِّذٌَن ٌَؤُْمُروَن بِاْلِمْسِط ِمَن النَّاِس فَبَّشِ ٌَن بِؽَ
 [ٕٔ({ ]آل عمران : ٕٔبِعََذاٍب أَِلٌٍم )
 التفسٌر:

إن الذٌن ٌجحدون بالدالبل الواضحة وما جاء به المرسلون، وٌمتلون أنبٌاء هللا ظلًما بؽٌر حك، وٌمتلون الذٌن 
رهم بعذاب موجع.ٌؤمرون ب  العدل واتباع طرٌك األنبٌاء، فبّشِ

ِ{]آل عمران:  .(ٖ)[، " أي ٌكذبون بما أنزل هللا"ٕٔلوله تعالى:} إِنَّ الَِّذٌَن ٌَْكفُُروَن بِآٌَاِت َّللاَّ
ٌِْر َحّكٍ لوله تعالى:}   .(ٗ)وال جرٌمة" [،" أي ٌمتلون أنبٌاء هللا بؽٌر سببٕٔ{]آل عمران:َوٌَْمتُلُوَن النَّبٌٌَِِّن بِؽَ

لال الزمخشري:" وهم أهل الكتاب. لتل أولوهم األنبٌاء ولتلوا أتباعهم وهم راضون بما فعلوا ، وكانوا حول 
"  .(٘)لتل رسول َّللاَّ صلى َّللاَّ علٌه وسلم والمإمنٌن لوال عصمة َّللاَّ

مابة نبً، ثم تموم سولهم من أخرج ابن المنذر عن عبد هللا، " إن بنً إسرابٌل كانوا ٌمتلون فً الٌوم ثبلث
 .(ٙ)آخر النهار "

عن أبً عبٌدة بن الجراح لال : "للت : ٌا رسول هللا ، أّى الناس أشّد عذابًا ٌوم المٌامة ؟ لال أخرج الطبري 
ٌكفرون بآٌات : " رجل لتل نبًٌّا ، أو رجل أمر بالمنكر ونهى عن المعروؾ. ثم لرأ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : " إّن الذٌن 

هللا وٌمتلون النبٌٌن بؽٌر حك وٌمتلون الذٌن ٌؤمرون بالمسط من الناس " إلى أن انتهى إلى " وما لهم من ناصرٌن 

                                                           
 ، من سورة هود.ٕٔاآلٌة: (ٔ)
 .ٖٕٖنواسخ المرآن: (ٕ)
 .2ٗٔصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .2ٗٔصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .2ٖٗ/ٔالكشاؾ:  (٘)
 .ٕ٘ٔ/ٔ(:ص2ٖٔتفسٌر ابن المنذر) (ٙ)



٘ٓ 
 

" ، ثم لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : ٌا أبا عبٌدة ، لتلت بنو إسرابٌل ثبلثة وأربعٌن نبًٌّا من أول النهار فً ساعة واحدة! 
واثنا عشر رجبل من ُعبَّاد بنً إسرابٌل ، فؤمروا من لتلهم بالمعروؾ ونهوهم عن المنكر ، فمتلوا فمام مابة رجل 

 .(ٔ)جمٌعًا من آخر النهار فً ذلن الٌوم ، وهم الذٌن ذكر هللا عز وجل"
ٌِْر َحّكٍ َوٌَْمتُلُوَن الَِّذٌَن ٌَ }واختلفت المراءة فً لوله تعالى [، ٕٔ]آل عمران:{ؤُْمُروَن بِاْلِمْسطِ َوٌَْمتُلُوَن النَّبٌٌَِِّن بِؽَ

 :(ٕ)على وجوه
 أحدها: }ٌمتلون النبٌٌن{، لراءة الحسن.

 والثانً: }وٌماتلون الذٌن ٌؤمرون{. لراءة حمزة.
 والثالث:}ولاتلوا{، لراءة عبدهللا.

  والرابع:}ٌمتلون النبٌٌن و الذٌن ٌؤمرون{، لرأ بها أبّى.
أي:" وٌمتلون أٌضا الذٌن ٌؤمرون  [،ٕٔ{]آل عمران:َوٌَْمتُلُوَن الَِّذٌَن ٌَؤُْمُروَن بِاْلِمْسِط ِمَن النَّاِس لوله تعالى:} 

 .(ٖ)الناس بالعدل، وهو األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر"
 .(ٗ)لال مماتل:" ٌعنً بالعدل بٌن الناس من مإمنً بنً إسرابٌل من بعد موسى"

معمل بن أبً مسكٌن، لال " كان الوحً ٌؤتً بنً إسرابٌل، فٌذكرون لومهم فٌمتلون أخرج ابن المنذر عن 
 .(٘)فٌهم الذٌن ٌؤمرون بالمسط من الناس"

وأخرج ابن المنذرأٌضا عن سعٌد، لال: " ألحط الناس فً زمان ملن من ملون بنً إسرابٌل سنٌن، فمال 
إه: كٌؾ تمدر على أن تإذٌه أو تؽٌظه، وهو فً السماء، الملن: لٌرسلن علٌنا السماء أو لنإذٌنه، فمال له جلسا

 .(ٙ)لال: ألتل أولٌاءه من أهل األرض، فٌكون ذلن إٌذاء له، لال: فؤرسل هللا علٌهم السماء "
 واختلؾ فً الذٌن أمروا بالمسط من الناس، على ألوال:

، وري (2)هلل، فٌمتلونهم". لاله لتادة احدها: أن" هإالء أهل الكتاب، كان أتباع األنبٌاء ٌنهونهم وٌذكرونهم با
 .(1)عن مجاهد نحو ذلن

 .(5) والثانً:أن الذٌن أمروا بالمسط من الناس: هم خلفاء األنبٌاء. وهذا لول سفٌان
 .(ٓٔ)والثالث: أنهم النبٌون الذٌن ٌؤمرون بالمسط من الناس. لاله الحسن

ْرُهْم بِعَذَاٍب أَِلٌملوله تعالى:}  ، فؤخبرهم ٌا دمحم وأعلمهم : أّن لهم عند هللا عذابًا [، "ٕٔن:{]آل عمرافَبَّشِ
 .(ٔٔ)موجعا"

 .(ٖٔ)، وروي عن أبً مالن نحو ذلن"(ٕٔ)لال الربٌع بن أنس:" األلٌم الموجع"
لال مماتل:"فبشرهم ٌا دمحم بعذاب وجٌع، ٌعنً الٌهود ألن هإالء على دٌن أوابلهم الذٌن لتلوا األنبٌاء 

 .(ٗٔ)واآلمرٌن بالمسط"
لال السعدي:" فاستحموا بهذه الجناٌات المنكرات أشد العموبات، وهو العذاب المإلم البالػ فً الشدة إلى ؼاٌة 

 .(ٔ)"ال ٌمكن وصفها، وال ٌمدر لدرها المإلم لؤلبدان والملوب واألرواح

                                                           
 .2ٖ-ٖٙ/ٖ، والثعلبً فً تفسٌره:ٕٔٙ-ٕٓٙ/ٕ(:صٕٖٖٖ، وأخرجه ابن أبً جاتم )1ٕٙ-1ٕ٘/ٙ(:ص21ٓٙتفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٖٕٓ، والسبعة فً المراءات:2ٖٗ/ٔانظر: الكشاؾ:  (ٕ)
 .ٕٙٔ/ٔتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .1ٕٙ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ(:ص5ٖٔتفسٌر ابن المنذر) (٘)
 .ٗ٘ٔ-ٖ٘ٔ/ٔ(:ص5ٕٖتفسٌر ابن المنذر) (ٙ)
 .ٕٔٙ/ٕ(:صٖٖٖٖانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2)
 .ٕٔٙ/ٕ(:صٖٖٖٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (1)
 .ٕٔٙ/ٕ(:صٖٖٖ٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (5)
 .ٕٔٙ/ٕ(:صٖٖٖٗاتم)انظر: تفسٌر ابن أبً ح (ٓٔ)
 .12ٕ/ٙتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٕٕٙ/ٕ(:ص2ٖٖٖأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .ٕٕٙ/ٕ(:ص2ٖٖٖانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .1ٕٙ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗٔ)



٘ٔ 
 

 الفوابد: 
الء الكافرٌن بالعذاب توعد هإمن فوابد اآلٌة: وجوب اإلٌمان بآٌات هللا الشرعٌة والكونٌة، ألن هللا تعالى  -ٔ
 األلٌم.

 تحرٌم لتل النبٌٌن، وأنه بؽٌر حك وهو من جملة الكفر، لكن نّص علٌه لشدة شناعته. -ٕ
 شناعة كل من ٌمتل أو ٌماتل من ٌامر بالمسط من الناس. -ٖ
هٌنا ثبوت العذاب على هإالء المتصفٌن بهذه الصفات، لموله:}فبشرهم بعذاب ألٌم{، وأن هذا العذاب لٌس  -ٗ

 وإنما هو عذاب موجع.
 القرآن

 [ٕٕ({ ]آل عمران : ٕٕ}أُولَبَِن الَِّذٌَن َحبَِطْت أَْعَمالُُهْم فًِ الدُّْنٌَا َواآْلِخَرةِ َوَما لَُهْم ِمْن نَاِصِرٌَن )
 التفسٌر:

 اب هللا.أولبن الذٌن بطلت أعمالهم فً الدنٌا واآلخرة، فبل ٌُمبل لهم عمل، وما لهم من ناصٍر ٌنصرهم من عذ
 

ْنٌَا َواآْلِخَرةِ{]آل عمران: أي: أولبن "بطلت أعمالهم [، ٕٕلوله تعالى: }أُولَبَِن الَِّذٌَن َحبَِطْت أَْعَمالُُهْم فًِ الدُّ
 .(ٕ)التً عملوها من البر والحسنات، ولم ٌبك لها أثر فً الدارٌن"

 .(ٖ)لال أبو مالن:" ٌعنً: بطلت أعمالهم"
أولبن المتصفون بتلن الصفات المبٌحة أو المبتلون بؤسوأ الحال الذٌن بطلت أعمالُهم لال أبو السعود:" أي 

التً عِملوها من البر والحسنات ولم ٌبك لها أثر فً الدارٌن بل بمً لهم اللعنة والخزُي فً الدنٌا وعذاب ألٌم فً 
 .(ٗ)اآلخرة"

« ٗ»ى الماشٌة ]ببل دلٌل وردٌع[ وهو أن ترع« الحبط»لال الثعلبً:" حبطت:ذهبت وبطلت، وأصله من 
إن مما ٌنبت »فتنتفخ من ذلن بطونها، وربما ماتت منه، ثم جعل كل شًء ٌهلن حبطا، ومنه لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 

 .(ٙ)" (٘)«الربٌع ما ٌمتل حبطا إذ ٌلم
خ أجوافها وربما تموت الحبط: هو فساد ٌلحك المواشً فً بطونها من كثرة أكلها الكؤل فتنتف لال المرطبً:"

 .(2)من ذلن"
لال الراؼب:"ٌعنً بموله }أُولَبَِن{: هم الذٌن ٌكفرون وٌمتلون، بطلت فً الدنٌا واآلخرة أعمالهم، أما فً 
لوا منها مثوبة، وذلن، نحو لوله تعالى: } َولَِدْمنَا إِلَى  لوا منها دمحمةَ، وأما فً اآلخرة فلم ٌحّصِ الدنٌا فؤلنهم لم ٌحّصِ

 .(1)["َٖٕما َعِملُوا ِمْن َعَمٍل فََجعَْلنَاهُ َهبَاًء َمْنثُوًرا{]الفرلان:
لال ابن عطٌة:" و}َحبَِطْت{ معناه:بطلت وسمط حكمها، وحبطها فً الدنٌا بماء الذم واللعنة علٌهم، وحبطها 

 .(5)فً اآلخرة كونها هباء منبثا وتعذٌبهم علٌها"
 .(ٓٔ)"}حبطت{ بفتح "الباء"، وهً لؽة"ولرأ ابن عباس وأبو السمال العدوي: 

[، " أي لٌس لهم من ٌنصرهم من عذاب هللا أو ٌدفع ٕٕلوله تعالى: }َوَما لَُهْم ِمْن نَاِصِرٌَن{ ]آل عمران : 
 .(ٔٔ)"عنهم عمابه

                                                                                                                                                                                                    
 .ٕٙٔ/ٔتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .2٘ٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٕٕٙ/ٕ(:ص1ٖٖٖأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٕٓ/ٕتفسٌر أبً السعود: (ٗ)
 .ٕٗٓ/ ٖ، كنز العمال: ٖٕ/ 1صحٌح ابن حبان: (٘)
 .2ٖ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٙ)
 .ٙٗ/ٖتفسٌر المرطبً: (2)
 .25ٗ/ٕتفسٌر الراؼب األصفهانً: (1)
 .٘ٔٗ/ٔالمحرر الوجٌز: (5)
 .٘ٔٗ/ٔالمحرر الوجٌز: (ٓٔ)
 .2٘ٔصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
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 .(ٔ)لال ابن عطٌة:" نفى النصر عنهم فً كبل الحالٌن"
وعذابِه فً إحدى الدارٌن وصٌؽةُ الجمٌع لرعاٌة لال أبو السعود:}من ناصرٌن{، "ٌنصرونهم من بؤس هللا 

ما ولع فً ممابلته ال لنفً تعدِد األنصار من كل واحٍد منهم كما فً لوله تعالى }َوَما للظالمٌن ِمْن 
 .(ٕ)["2ٕٓأَنَصاٍر{]البمرة:

 الفوابد:
 اآلمرٌن بالمسط من الناس.من فوابد اآلٌة: حبوط عمل هإالء الذٌن كفروا بآٌات هللا ولتلوا انبٌاءه، ولتلوا -ٔ
ْنٌَا َواآْلِخَرةِ{.ومنها ان الكفر محبط لؤلعمال، لموله: -ٕ  }أُولَبَِن الَِّذٌَن َحبَِطْت أَْعَمالُُهْم فًِ الدُّ
أن هإالء الكفار لٌس لهم ناصر فً اآلخرة، اما فً الدنٌا فمد ٌنصرهم من كان على شاكلتهم، ولكن هم -ٖ

َ لَِويٌّ َعِزٌٌز{  والخذالن، ألن هللا تعالى ٌمول: ومن نصرهم مآلهم إلى الذل ُ أَلَْؼِلبَنَّ أَنَا َوُرُسِلً إِنَّ َّللاَّ }َكتََب َّللاَّ
 [.ٕٔ]المجادلة : 
 القرآن

ٌْنَُهْم ثُمَّ  ِ ِلٌَْحُكَم بَ ٌَتََولَّى فَِرٌٌك ِمْنُهْم َوُهْم }أَلَْم تََر إِلَى الَِّذٌَن أُوتُوا نَِصٌبًا ِمَن اْلِكتَاِب ٌُْدَعْوَن إِلَى ِكتَاِب َّللاَّ
 [ٖٕ({ ]آل عمران : ُٖٕمْعِرُضوَن )

 التفسٌر:
أعجب من حال هإالء الٌهود الذٌن أتاهم هللا حظا من الكتاب فعلموا أن ما جبت به هو  -أٌها الرسول-أرأٌت 

فٌه، فإن لم ٌوافك أهواءهم ٌَؤَْب لٌفصل بٌنهم فٌما اختلفوا  -وهو المرآن-الحك، ٌُْدعون إلى ما جاء فً كتاب هللا 
 كثٌر منهم حكم هللا; ألن من عادتهم اإلعراض عن الحك؟

 فً سبب نزول اآلٌة ألوال:
أحدها: لال مماتل: نزل فً"الٌهود: كعب بن األشرؾ، وكعب بن أسٌد، ومالن ابن الضٌؾ، وٌحٌى بن 

لال لهم: أسلموا تهتدوا  -ملسو هيلع هللا ىلص -وذلن أن النبًعمرو، ونعمان بن أوفى، وأبو ٌاسر بن أخطب، وأبو نافع بن لٌس، 
لم :-ملسو هيلع هللا ىلص -: نحن أهدى وأحك بالهدى منكم، ما أرسل هللا نبٌا بعد موسى. فمال النبً-ملسو هيلع هللا ىلص -وال تكفروا. فمال للنبً

وأنتم ما فٌها، وهً بٌنكم فإنً مكتوب فٌها  تعلمون أن الذي ألول حك، فؤخرجوا التوراة نتبع نحن،تكذبون، وأنتم 
 .(ٖ)فٌهم:}ألم تر إلى الذٌن أوتوا نصٌبا من الكتاب{" -عز وجل -أنً نبً ورسول. فؤبوا ذلن فؤنزل هللا

دخل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بٌت الِمْدَراس على جماعة من ٌهود ، فدعاهم إلى هللا ، فمال له  والثانً: لال ابن عباس:"
نعٌم بن عمرو ، والحارث ابن زٌد : على أّي دٌن أنت ٌا دمحم ؟ فمال : " على ملة إبراهٌم ودٌنه. فماال فإّن إبراهٌم 

وا إلى التوراة ، فهً بٌننا وبٌنكم! فؤبٌا علٌه، فؤنزل هللا عز وجل : }ألم كان ٌهودًٌّا! فمال لهما رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  : فهلمُّ
تَر إلى الذٌن أوتوا نصٌبًا من الكتاب ٌُْدعوَن إلى كتاب هللا لٌحكم بٌنهم ثم ٌَتولى فرٌك منهم وهم معرضون{ إلى 

 .(ٗ)لوله :} ما كانوا ٌفترون{"
الٌهود إلى اإلسبلم فمال له النعمان ابن أوفى: هلم ٌا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -النبً  والثالث: نمل الواحدي عن  السدي: "دعا

"بل إلى كتاب هللا"، فمال: بل إلى األحبار، فؤنزل هللا تعالى هذه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -دمحم نخاصمن إلى األحبار، فمال رسول هللا 
 .(٘)اآلٌة"

ن ابن عباس: "إن رجبل وامرأة من أهل خٌبر زنٌا، فذكر المصة والرابع: لال ابن الكلبً عن أبً صالح ع
اآلتٌة فً سورة المابدة، وفٌها: فحكم علٌهما بالرجم، فمال له نعمان بن أبً أوفى وبحري بن عمرو: جرت علٌنا 

                                                           
 .٘ٔٗ/ٔالمحرر الوجٌز: (ٔ)
 .ٕٓ/ٌٕر أبً السعود:تفس (ٕ)
 .5ٕٙ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٖ)
/ ٔ/ ٕ( :ص1ٕٙعزاه السٌوطً إلى ابن أبً حاتم) ، وٖ٘٘-ٕ٘٘/ٔ، وانظر: سٌرة ابن هشام:15ٕ-11ٕ/ٙ(:ص21ٔ٘( اخرجه الطبري)ٗ)
 .ٔ٘وابن المنذر انظر "اللباب: ٘ٙٔ/ ٔ
 ، ولم ٌذكر المصدر.55( أسباب النزول:٘)
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ْم تََر إِلَى الَِّذٌَن ٌا دمحم، فمال: بٌنً وبٌنكم التوراة، المصة، وفٌها ذكر ابن صورٌا، وفً آخرها فؤنزل هللا تعالى: }أَلَ 
 .(ٔ)أُوتُوا نَِصٌبًا ِمَن اْلِكتَاِب{ إلى لوله: }َوُهْم ُمْعِرُضوَن{"

أعطوا [، "أي: ألم ٌا دمحم إلى الذٌن ٖٕ}أَلَْم تََر إِلَى الَِّذٌَن أُوتُوا نَِصٌبًا ِمَن اْلِكتَاِب { ]آل عمران :  تعالى: لوله
 .(ٕ)حظًّا من الكتاب"

 .(ٗ). وروي عن السدي مثله(ٖ)مماتل:"ٌعنً: أعطوا حظا من التوراة"لال 
 .(٘)لال الزمخشري:" ٌرٌد أحبار الٌهود، وأنهم حصلوا نصٌبا وافرا من التوراة"

 .(ٙ)لال الصابونً:" أي أال تعجب ٌا دمحم من أمر هإالء الذٌن أوتوا نصٌباً من الكتاب"
 وفً الكتاب الذي دعوا إلٌه لوالن:

 .(1)، ورّجحه الطبري(2)ا: أنه التوراة ، دعً إلٌها الٌهود فؤبوا ، لاله ابن عباسأحدهم
 .(ٓٔ)، وابن جرٌا(5)والثانً:المرآن، ألن ما فٌه موافك لما فً التوراة من أصول الدٌن ، لاله الحسن ولتادة

ٌْنَُهْم  لوله تعالى:}  ِ ِلٌَْحُكَم بَ [،أي: "ٌدعون إلى التوراة لٌمضً بٌنهم ٖٕعمران : ]آل {ٌُْدَعْوَن إِلَى ِكتَاِب َّللاَّ
 .(ٔٔ)فٌما تنازعوا فٌه"

 .(ٕٔ)" مماتل:" ٌعنً التوراة لٌمضً بٌنهملال 
 .(ٖٔ)الزمخشري:" وهو التوراة"لال 

وإذا دعوا إلى التحاكم إلى ما فٌهما من طاعة هللا فٌما أمرهم به فٌهما ، من اتباع دمحم  لال ابن كثٌر:أي:" 
 .(ٗٔ)ملسو هيلع هللا ىلص"

[، أي:" ثم ٌعرض فرٌك منهم عن ٖٕثُمَّ ٌَتََولَّى فَِرٌٌك ِمْنُهْم َوُهْم ُمْعِرُضوَن{]آل عمران :  لوله تعالى:} 
 .(٘ٔ)اض عن الحك"لبول حكم هللا، وهم لوم طبٌعتهم اإِلعر

 .(ٙٔ)لال سعٌد بن جبٌر:" فرٌك ٌعنً: طابفة"
ثم ٌستدبر عن كتاب هللا الذي دعا إلى حكمه ، معرًضا عنه منصرفًا ، وهو بحمٌمته  لال الطبري:أي:"

 .(2ٔ)وحجته عالم"
 .(1ٔ)وهذا فً ؼاٌة ما ٌكون من ذمهم ، والتنوٌه بذكرهم بالمخالفة والعناد" لال ابن كثٌر:"

 الفوابد:
ٌْنَُهْم ثُمَّ  من فوابد اآلٌة: أنه لٌس كل من اعطى علما ٌوفك للعمل به، لموله:} -ٔ ِ ِلٌَْحُكَم بَ ٌُْدَعْوَن إِلَى ِكتَاِب َّللاَّ

 ٌَتََولَّى فَِرٌٌك ِمْنُهْم{.

                                                           
 .2ٗٙ/ٕاألسباب: ( العجاب فً بٌان ٔ)
 .11ٕ/ٙ( تفسٌر الطبري:ٕ)
 .5ٕٙ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٖ)
 .ٕٕٙ/ٕ(:ص5ٖٖٖ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗ)
 .1ٖٗ/ٔ( الكشاؾ: ٘)
 .2٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
 .15ٕ-11ٕ/ٙ(:ص21ٔٙ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .5ٕٓ/ٙ( انظر: تفسٌر الطبري:1)
 .5ٕٓ-15ٕ/ٙ(:ص21ٖٙالطبري)( انظر: تفسٌر 5)
 .5ٕٓ/ٙ(:ص21٘ٙ(انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .2٘ٔ/ٔ( انظر: صفوة التفاسٌر: ٔٔ)
 .5ٕٙ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٕٔ)
 .1ٖٗ/ٔ( الكشاؾ: ٖٔ)
 .1ٕ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:ٗٔ)
 .2٘ٔ( صفوة التفاسٌر:٘ٔ)
 .ٕٕٙ/ٕ(:صٖٖٔٗ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٙٔ)
 .5ٕٔ/ٙ( تفسٌر الطبري:2ٔ)
 .1ٕ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:1ٔ)
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أن هإالء المعرضون لد لامت علٌهم الحجة، لكونهم دعوا، وهذا هو محط الذم، أما لو لم ٌدعوا، ولم  -ٕ
 ٌعلموا الحك، فإنهم ال ٌذمون على ذلن إذا لم ٌفرطوا بطلب الحك.

إن الواجب التحاكم إلى كتاب هللا، وأن ٌكون الحكم فٌه كتاب هللا فً كل شًء، العبادات والمعامبلت  -ٖ
ٌْنَهُ  }واألخبلق واالعمال، ألنه لم ٌخصص منها شًء، لموله: ِ ِلٌَْحُكَم بَ  ْم{.ٌُْدَعْوَن إِلَى ِكتَاِب َّللاَّ

إن الذٌن دعوا الى كتاب هللا ممن اوتوا نصٌبا من الكتاب لم ٌتولوا جمٌعا، واألمر كذلن فإن كثٌرا من  -ٗ
 الٌهود والنصارى اسلموا وحسن اسبلمهم.

ثُمَّ ٌَتََولَّى فَِرٌٌك ِمْنُهْم َوُهْم ُمْعِرُضوَن{، فالتولً إذا كان بإعراض وعدم  ذم من ٌتولى بإعراض، لموله:} -٘
 ة كان اشد، والتولً مذموم كله.المباال

 القرآن
ُهْم فًِ ِدٌنِِهْم َما َكانُوا ٌَفْ  ({ ]آل عمران : ٕٗتَُروَن )}َذِلَك بِؤَنهُهْم قَالُوا لَْن تََمسهنَا النهاُر إَِله أٌَهاًما َمْعُدوَداٍت َوَغره

ٕٗ] 
 التفسٌر:

ؤنهم لن ٌعذَّبوا إال أٌاًما للٌلة، وهذا االعتماد ذلن االنصراؾ عن الحك سببه اعتماد فاسد لدى أهل الكتاب; ب
 أدى إلى جرأتهم على هللا واستهانتهم بدٌنه، واستمرارهم على دٌنهم الباطل الذي َخَدعوا به أنفسهم.

ذلن التولً واإِلعراض  [،" أيٕٗلوله تعالى: }َذِلَن بِؤَنَُّهْم لَالُوا لَْن تََمسَّنَا النَّاُر إِالَّ أٌََّاًما َمْعُدوَداٍت{]آل عمران:
 .(ٔ)بسبب افترابهم على هللا وزعمهم أن النار لن تصٌبهم إال مدةً ٌسٌرة"

أي : إنما حملهم وَجّرأهم على مخالفة الحك افتراإهم على هللا فٌما ادعوه ألنفسهم أنهم إنما لال ابن كثٌر:"
 .(ٕ)ٌعذبون فً النار سبعة أٌام ، عن كل ألؾ سنة فً الدنٌا ٌوما"

 على أربعة ألاوٌل : [ٕٗأٌََّاًما َمْعُدوَداٍت{]آل عمران: واختلفوا فً لوله الٌهود}
 . (ٗ)، والربٌع(ٖ)أحدها : أنها األٌام التً عبدوا فٌها العجل وهً أربعون ٌوماً ، لاله لتادة

 .(٘)والثانً : أنها سبعة أٌام ، وهذا لول الحسن
 .(ٙ)آدم. لاله مجاهدوالثالث:أنهم ٌعنون األٌام التً خلك فٌهم 

 .(2)والرابع : أنها متمطعة النمضاء العذاب فٌها، نسبه الماوردي إلى بعض المتؤخرٌن
ُهْم فًِ ِدٌنِِهْم َما َكانُوا ٌَْفتَُروَن {لوله تعالى:  .(1)"[،" أي ؼرهم كذبهم على هللإٗ]آل عمران:}َوَؼرَّ

 .(5)لال أبو عبٌدة: ٌعنً:" ٌختلمون الكذب"
أي : ثَبَّتهم على دٌنهم الباطل ما خدعوا به أنفسهم من زعمهم أن النار ال تمسهم بذنوبهم إال  كثٌر:"لال ابن 

 .(ٓٔ)أٌاما معدودات ، وهم الذٌن افتروا هذا من تلماء أنفسهم وافتعلوه ، ولم ٌنزل هللا به سلطانا"
ُهْم فًِ ِدٌنِِهْم َما َكانُوا ٌَْفتَُرووٌحتمل لوله تعالى:}   [، وجهٌن:َٕٗن {]آل عمرام:َوَؼرَّ

 .(ٔٔ)أحدهما: حٌن لالوا: نحن أبناء هللا وأحباإه. لاله الربٌع، ولتادة
 .(ٕٔ)والثانً: أنهم ؼرهم لولهم: }لن تمسنا النار إال أٌاما معدودات{. لاله مجاهد

                                                           
 .2٘ٔ( صفوة التفاسٌر:ٔ)
 .1ٕ/ٕ(تفسٌر ابن كثٌر:ٕ)
 .5ٖٕ/ٙ(:ص21ٙٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .5ٖٕ/ٙ(:ص212ٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .1ٖٖ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٘)
 .ٖٕٙ/ٕ(:صٖٖ٘ٗ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙ)
 .1ٖٖ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 2)
 .2٘ٔفوة التفاسٌر:( ص1)
 .2٘ٔ/ٔ(:ص1ٕٖ( أخرجه ابن  المنذر)5)
 .1ٕ/ٕ(تفسٌر ابن كثٌر:ٓٔ)
 .ٖٕٙ/ٕ(:صٖٖٙٗ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .ٖٕٙ/ٕ(:ص2ٖٖٗ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٔ)
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 الفوابد:
 من فوابد اآلٌة: بطبلن األمانً، وأن النفس لد تُمنً اإلنسان ما ال ٌكون. -ٔ
من االتكال على األمانً، ألن هذا من صنع الٌهود والنصارى، وكثٌر من العامة ٌمعون فً  التحذٌر -ٕ

 المعاصً وٌمنون انفسهم بالمؽفرة إذا ولعوا فً المعصٌة.
إن هإالء ٌإمنون بالبعث، ولكن لم ٌنفعهم اإلٌمان، لموله:} لَْن تََمسَّنَا النَّاُر إاِلَّ أٌََّاًما َمْعُدوَداٍت{، وٌتفرغ  -ٖ

ن هذا أنه ال ٌكفً فً اإلٌمان أن ٌإمن االنسان بوجود هللا، وبالٌوم الىخر، دون أن ٌستلزم هذا اإلٌمان لبوال م
 وإذعانا، فمجرد التصدٌك الٌعد إٌمانا.

ُهْم فًِ ِدٌنِِهْم َما َكانُوا ٌَْفتَُروَن{، فمد ٌؽتر االنسا أن االنسان لد ٌؽره ما هو علٌه من الدٌن، لموله:} -ٗ ن َوَؼرَّ
بعباداته، فٌمول بؤنه لن ٌعذب، وهذا لصور فً النظر، ألنه لٌس الشؤن أن تصلً وتزكً وتصوم أو تحا، وإنما 
الشان كل الشؤن أن ٌمبل منن هذا العمل، فكم من عامل لٌس له من عمله إال التعب لوجود مبطل سابك كعدم 

عة، فكم من اناس ٌحبون الخٌر ولجهلهم اإلخبلص او مبطل الحك كاإلعجاب مثبل، ولد ٌبتلى اإلنسان بالبد
ٌبتدعون فً دٌن هللا ما لٌس منه، فٌكون عملهم مردودا، ألن من شط لبول العمل أن ٌكون موافما لما جاء بع 

 .(ٔ)لموله:"من عمل عمبل لٌس علٌه امرنا فهو رّد" -ملسو هيلع هللا ىلص-الرسول
 القرآن

ٌَْف إَِذا َجَمْعنَاُهْم ِلٌَْوٍم  ٌَْب فٌِِه َوُوفٌَِّْت ُكلُّ نَْفٍس َما َكَسبَْت َوُهْم ََل ٌُْظلَُموَن )}فََك  [ٕ٘({ ]آل عمران : ََٕ٘ل َر
 التفسٌر:

، وأخذ كل واحد -وهو ٌوم المٌامة-فكٌؾ ٌكون حالهم إذا جمعهم هللا لٌحاَسبوا فً ٌوم ال شن فً ولوعه 
 جزاَء ما اكتسب، وهم ال ٌظلمون شٌبا؟

ٌَْب فٌِِه{ ]آل عمران : لوله تعالى: }فَكَ  [، " أي كٌؾ ٌكون حالهم ٌوم المٌامة ٌَْٕ٘ؾ إَِذا َجَمْعنَاُهْم ِلٌَْوٍم اَل َر
 .(ٕ)حٌن ٌجمعهم هللا للحساب"

 .(ٖ)لال الثعلبً:" أي فكٌؾ ٌصنعون لٌوم ال رٌب فٌه: وهو ٌوم المٌامة"
لما أعد لهم وتهوٌل لهم، وأنهم  لال الزمخشري:أي:" فكٌؾ ٌصنعون فكٌؾ  تكون حالهم، وهو استعظام

ٌمعون فٌما ال حٌلة لهم فً دفعه والمخلص منه، وأن ما حدثوا به أنفسهم وسهلوه علٌها تعلل بباطل وتطمع بما ال 
 .(ٗ)ٌكون"

 .(٘)لال ابن عثٌمٌن: واالستفهام للتعظٌم، أي: ما أعظم ما تكون حالهم فً ذلن الٌوم، وما اشد حسرتهم"
الضحان عن ابن عباس، لال: "أول راٌة ترفع ألهل المولؾ ذلن الٌوم من راٌات الكفار نمل الثعلبً عن 

 .(ٙ)راٌة الٌهود، فٌممعهم هللا على رإوس االشهاد ثم ٌؤمر بهم الى النار"
 .(2)[،" أي نالت كل نفٍس جزاءها العادل"ٕ٘لوله تعالى:} َوُوفٌَِّْت ُكلُّ نَْفٍس َما َكَسبَْت {]آل عمران : 

 .(1)سعٌد بن جبٌر: ٌعنً: توفى كل نفس أو فاجر ما عملت من خٌر أو شر" لال
 .(5)[، وهم "ال ٌظلمون بزٌادة العذاب أو نمص الثواب"ٕ٘لوله تعالى:} َوُهْم اَل ٌُْظلَُموَن {]آل عمران : 

 .(ٓٔ)لال الثعلبً: أي:" ال ٌنمصون من حسناتهم وال ٌزداد على سٌباتهم"
 .(ٔ)نً: من أعمالهم"لال سعٌد بن جبٌر:" ٌع

                                                           
 (.2ٔ1ٔ( أخرجه مسلم)ٔ)
 .2٘ٔ( صفوة التفاسٌر:ٕ)
 .5ٖ/ٖ( تفسٌر الثعلبً:ٖ)
 .5ٖٗ/ٔ( الكشاؾ:ٗ)
 .ٔ٘ٔ/ٔتفسٌر ابن عثٌمٌن:( ٘)
 .5ٖ/ٖ(تفسٌر الثعلبً:ٙ)
 .2٘ٔ(صفوة التفاسٌر:2)
 .ٕٗٙ-ٖٕٙ/ٕ(:ص1ٖٖٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)1)
 .2٘ٔ(صفوة التفاسٌر:5)
 .5ٖ/ٖ( تفسٌر الثعلبً:ٓٔ)
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 الفوابد:
ٌَْب فٌِِه{. -ٔ ٌَْؾ إَِذا َجَمْعنَاُهْم ِلٌَْوٍم اَل َر  من فوابد اآلٌة: عظم ٌوم المٌامة، لموله: }فََك
ومنها: النداء بالنعً على هإالء الذٌن لٌس لهم فً ذلن الٌوم إال الخٌبة والخسران، إذ خسروا الدنٌا  -ٕ

 واآلخرة.
ٌَْب فٌِِه{. إثبات ٌوم المٌامة، وأن من -ٖ  شّن فٌه فهو كافر، لموله:} ِلٌَْوٍم اَل َر
أن ٌوم المٌامة هو ٌوم التوفٌة الكاملة، لموله: }َوُوفٌَِّْت ُكلُّ نَْفٍس َما َكَسبَْت{، واالنسان لد ٌوفى شٌبا من  -ٗ

َ ٌَْجعَلْ  عمله فً الدنٌا مثل المخرج من الضٌك وسعة الرزق، لال تعالى َِّك َّللاَّ [، ٕلَهُ َمْخَرًجا{ ]الطبلق :  } َوَمْن ٌَت
 فهذا جزاء فً الدنٌا، واجر اآلخرة أعظم.

انتفاء الظلم عن هللا تعالى، لموله: }َوُوفٌَِّْت ُكلُّ نَْفٍس َما َكَسبَْت َوُهْم اَل ٌُْظلَُموَن{، وٌكون نفً الظلم لكمال  -٘
 .(ٕ)العدل، فكل صفة نفاها هللا عن نفسه فإنما ٌراد بها ثبوت كما الضد"

 القرآن
ْن تََشاُء َوتُِعزُّ َمْن تََشاءُ  َوتُِذلُّ َمْن تََشاُء بٌَِِدَك  }قُِل اللهُهمه َماِلَك اْلُمْلِك تُْإتًِ اْلُمْلَك َمْن تََشاُء َوتَْنِزُع اْلُمْلَك ِممه

ٍء قَِدٌٌر ) ًْ ٌُْر إِنهَك َعلَى ُكّلِ َش  [ٕٙ({ ]آل عمران : ٕٙاْلَخ
 التفسٌر:

: ٌا َمن لن الملن كلُّه، أنت الذي تمنح الملن والمال والتمكٌن فً -نبً متوجها إلى ربن بالدعاءأٌها ال-لل 
األرض َمن تشاء ِمن خلمن، وتسلب الملن ممن تشاء، وتهب العزة فً الدنٌا واآلخرة َمن تشاء، وتجعل الذلَّة على 

بات لصفة الٌد هلل تعالى على ما ٌلٌك به على كل شًء لدٌر. وفً اآلٌة إث -وحدن-من تشاء، بٌدن الخٌر، إنن 
 سبحانه.

 فً تفسٌر اآلٌة ألوال:
ًّ هللا ملسو هيلع هللا ىلص سؤل ربه جل ثناإه أن ٌجعل له ملن فارَس والروم فً أمته ،  أحدها: لال لتادة:" وذكر لنا : أن نب
ٍء لَِدٌٌر  إلى} َن َمْن تََشاُء{ لُِل اللَُّهمَّ َماِلَن اْلُمْلِن تُْإتًِ اْلُملْ  فؤنزل هللا عز وجل : } ًْ . وهكذا (ٖ){"إِنََّن َعلَى ُكّلِ َش

 .(ٗ)ذكره مماتل
الثانً: ونمل الثعلبً عن ابن عباس، وأنس بن مالن: "لما فتح رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مكة ووعد أمته ملن فارس 

ملن فارس، هم أعز وأمنع من ذلن، ألم ٌكؾ دمحما والروم. لالت: المنافمٌن والٌهود: هٌهات هٌهات من أٌن لدمحم 
 .(٘)مكة والمدٌنة حتى طمع فً ملن فارس والروم. فؤنزل هللا تعالى هذه اآلٌة"

الثالث: وذكر الثعلبً هنا حدٌث عمرو بن عوؾ المزنً فً لصة ضرب الصخرة بالخندق وفً آخره: 
ُ َوَرُسولُهُ إاِلَّ ُؼُروًرا{، وأنزل هللا فً هذه "فؤنزل المرآن:}َوإِْذ ٌَمُوُل اْلُمنَافِمُوَن َوالَّذِ  ٌَن فًِ لُلُوبِِهْم َمَرٌض َما َوَعَدنَا َّللاَّ

 .(ٙ)المصة لوله تعالى: }لُِل اللَُّهمَّ َماِلَن اْلُمْلِن{ فً ذلن"

                                                                                                                                                                                                    
 .ٕٗٙ/ٕ(:ص5ٖٖٗ(أخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)
 .ٗ٘ٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 .ٕٗٙ/ٕ(:صٕٖٖ٘أبً حاتم)، وابن ٖٓٓ/ٙ(:ص25ٓٙ( أخرجه الطبري)ٖ)
 .5ٕٙ/ٔ( انظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٗ)
 .ٓٗ/ٖ( تفسٌر الثعلبً:٘)
. ونص الرواٌة:" روي كثٌر بن عبد هللا بن عمرو بن عوؾ عن أبٌه عن جده، لال: خط رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الخندق فً ٔٗ-ٓٗ/ٖ(تفسٌر الثعلبً:ٙ)

ا بٌن كل عشرة، لال: فاحتا المهاجرون واألنصار فً سلمان الفارسً، وكان رجبل لوٌا، فمال المهاجرون: عام األحزاب. ثم لطع أربعٌن ذراع
]رواه الطبرانً، وفٌه: كثٌَر بن عبد َّللاَّ المزنً، ولد ضعفه « سلمان منا أهل البٌت»سلمان منا. ولال األنصار: سلمان منا.فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 

 [. .15ٔ/ ٙالترمذي حدٌثه، وبمٌة رجاله ثمات. مجمع الزوابد: الجمهور، وحسن 
لال عمرو بن عوؾ: كنت أنا وسلمان وحذٌفة والنعمان بن ممرن المزنً وستة من األنصار فً أربعٌن ذراعا، فحفرنا حتى بلؽنا الصدى أخرج 

ى رسول هللا وأخبره خبر هذه الصخرة. فإما أن نعدل عنها هللا من بطن الخندق صخرة مروة كسرت حدٌدنا وشمت علٌنا. فملنا ٌا سلمان: آت إل
 فإن المعدل لرٌب، وإما أن ٌؤمرنا فٌها بؤمر، فإنا ال نحب أن نجاوز خطة.

 دق، وكسرتلال: فرلى سلمان إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهو ضارب علٌه لبة تركٌة. فمال: ٌا رسول هللا خرجت صخرة بٌضاء مروة من بطن الخن
ندق حدٌدنا وشمت علٌنا حتى ما ٌجًء منها للٌل وال كثٌر، فمرنا فٌها بؤمرن فإنا ال نحب أن نجاوز خطن، لال: فهبط رسول هللا مع سلمان الخ

ٌن البتٌها، ٌعنً بوبمٌنا نحن التسعة على شفة الخندق. فؤخذ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص المعول من سلمان فضربها ضربة صدعها، وبرق منها برق أضاء ما 
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 .(ٔ)ء"[، " أي لل: ٌا أهلل ٌا مالن كل شًٕٙلوله تعالى: }لُِل اللَُّهمَّ َماِلَن اْلُمْلِن{]آل عمران:
 .(ٕ)لال دمحم بن إسحاق: ٌعنً:" ملن النبوة الذي أعز به من اتبعه، وأذل به من خالفه" 

 [، ثبلثة الوال:ٕٙوألهل العلم فً تفسٌر لوله تعالى}لُِل اللَُّهمَّ َماِلَن اْلُمْلِن{]آل عمران:
 .(ٖ): ٌرٌد به ملن أمر الدنٌا واآلخرة  أحدها:

 .(٘)، وروي عن دمحم بن إسحاق مثلهٗ)مالن العباد وما ملكوه ، لاله الزجاج والثانً:
 .(ٙ)مالن النبوة ، لاله مجاهد وروي عن دمحم بن إسحاق مثله والثالث:

ْن تََشآُء{]آل عمران: [، "أي تهب الملن لمن تشاء ٕٙلوله تعالى: }تُْإتًِ الملن َمن تََشآُء َوتَنِزعُ الملن ِممَّ
 .(2)ممن تشاء" وتخلع الملن

ْن تََشآُء{]آل عمران:  [، وجوه:ٕٙوفً لوله تعالى: لوله تعالى: }تُْإتًِ الملن َمن تََشآُء َوتَنِزُع الملن ِممَّ
 .(ٓٔ)، والحسن(5)ومجاهد (1)أحدها : أن الُملن هنا النبوة ، لاله ابن عباس

 .(ٔٔ)والثانً : أنه اإلٌمان. أفاده الماوردي
 .(ٕٔ)السلطان، وهو معنى لول لتادةوالثالث : أنه 

ْن تََشاُء َوتُِعزُّ َمْن تََشاءُ  ٌُْر  }لُِل اللَُّهمَّ َماِلَن اْلُمْلِن تُْإتًِ اْلُمْلَن َمْن تََشاُء َوتَْنِزُع اْلُمْلَن ِممَّ َوتُِذلُّ َمْن تََشاُء بٌَِِدَن اْلَخ
ٍء لَِدٌٌر ) ًْ  [ٕٙ({ ]آل عمران : ٕٙإِنََّن َعلَى ُكّلِ َش

 تََشاُء لال ابن عباس:" اسم هللا األعظم : }لُِل اللَُّهمَّ َماِلَن اْلُمْلِن تُْإتًِ اْلُمْلَن َمْن تََشاُء، إلى لوله:} َوتَْرُزُق َمنْ 
ٌِْر ِحَساٍب{" بِؽَ

(ٖٔ). 
الذلة لمن [، "أي تعطً العزة لمن تشاء وٕٙلوله تعالى: }َوتُِعزُّ َمن تََشآُء َوتُِذلُّ َمن تََشآُء{]آل عمران:

 .(ٗٔ)تشاء"

                                                                                                                                                                                                    
 فكسرها، وبرق منها برق أضاء المدٌنة، حتى لكؤن مصباحا فً جوؾ بٌت مظلم، فكبر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص تكبٌر فتح، وكبر المسلمون، ثم ضربها ملسو هيلع هللا ىلص

تكبٌر فتح، وكبر المسلمون معه. فؤخذ بٌد سلمان ورلى. فمال سلمان: ما بٌن البتٌها حتى لكؤن مصباحا فً جوؾ بٌت مظلم، فكبر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
لمان؟ لالوا: نعم ٌا رسول بؤبً أنت وأمً ٌا رسول هللا لمد رأٌت شٌبا ما رأٌت مثله لط! فالتفت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى الموم فمال: رأٌتم ما ٌمول س

برق كالموج، فرأٌنان تكبر فنكبر وال نرى شٌبا ؼٌر ذلن، لال: ضربت ضربتً األولى، فبرق  هللا بؤبٌنا أنت وأمنا ولد رأٌنان تضرب فٌخرج
الذي رأٌتم، أضاءت لً منها لصور الحٌرة ومدابن كسرى كؤنها أنٌاب الكبلب، وأخبرنً جبرابٌل )علٌه السبلم( أن أمتً ظاهرة علٌها، ثم 

لصور بصرى من أرض الروم كؤنها أنٌاب الكبلب، وأخبرنً جبرابٌل )علٌه السبلم( ضربت ضربتً الثانٌة فبرق الذي رأٌتم أضاءت لً منها 
أن أمتً ظاهرة علٌها. ثم ضربت ضربتً الثالثة فبرق الذي رأٌتم أضاءت لً منها لصور صنعاء كؤنها أنٌاب الكبلب، وأخبرنً جبرابٌل أن 

موعود صدق بؤن وعدنا النصر بعد الحصر. فطبمت األحزاب فمال:  أمتً ظاهرة علٌها فؤبشروا. فاستبشر المسلمون، ولالوا:الحمد هلل
 [ .ٕٕالمسلمون:}هذا ما وعدنا هللا ورسوله{ اآلٌة]األحزاب:

ولال المنافمون: أال تعجبون ٌمنٌكم وٌعدكم الباطل، وٌخبركم أنه ٌبصر من ٌثرب لصور الحٌرة ومدابن كسرى، وأنها تفتح لكم وأنتم إنما 
الفرق ال تستطٌعون أن تبرزوا، لال: فؤنزل المرآن: }وإذ ٌمول المنافمون والذٌن فً للوبهم مرض ما وعدنا هللا ورسوله إال تحفرون الخندق من 
 [، وأنزل هللا فً هذه المصة لوله تعالى: }لل اللهم مالن الملن{".ٕٔؼرورا{ ]األحزاب:

 .22ٔ( صفوة التفاسٌر:ٔ)
 .ٕٗٙ/ٕ(:ص5ٖٖٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕ)
 .1ٖٗ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:ٖ)
 ، ولم اجده فً معانً المرآن للزجاج.1ٖٗ/ٔ( نمله عنه الماوردي فً النكت:ٗ)
 .ٕٗٙ/ٕ(:صٖٖٓ٘( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘)
 .ٕٗٙ/ٕ(:ص5ٖٖٗ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙ)
 .22ٔ(صفوة التفاسٌر:2)
 .ٕٗٙ/ٕ(:صٖٖٔ٘( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)1)
 .ٕٗٙ/ٕ(:صٖٖٔ٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)( 5)
 .ٕ٘ٙ-ٕٗٙ/ٕ(:صٖٖٗ٘(، و)ٖٖٔ٘( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .1ٖٗ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:ٔٔ)
 .ٕٗٙ/ٕ(:صٕٖٖ٘، وتفسٌر ابن أبً حاتم)ٖٓٓ/ٙ(:ص25ٓٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٕٗٙ/ٕ(:صٖٖٖ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖٔ)
 .22ٔ(صفوة التفاسٌر:ٗٔ)
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ٍء لَِدٌٌر{]آل عمران: ًْ [،" أي: بٌدن وحدن خزابن كل خٌر وأنت ٕٙلوله تعالى: }بٌَِِدَن الخٌر إِنََّن على ُكّلِ َش
 .(ٔ)كل على كل شًء لدٌر"

ّلِ ، } إِنََّن على كُ (ٕ)أخرج ابن أبً حاتم بسنده عن دمحم بن إسحاق: لوله"} بٌَِِدَن الخٌر{، أي: ال إلى ؼٌرن" 
ٍء لَِدٌٌر {، أي:" أي: ال ٌمدر على هذا ؼٌرن بسلطانن ولدرتن" ًْ  .(ٖ)َش

 الفوابد:
}لُِل اللَُّهمَّ َماِلَن اْلُمْلن {، والخطاب الموجه  من فوابد اآلٌة الكرٌمة: تفوٌض األمر إلى هللا، لموله: -ٔ
 اإلمام، والخطاب لئلمام خطاب له ولمن اتبعه.موجه ألمته إما عن طرٌك التؤسً، وإما ألنه  -ملسو هيلع هللا ىلص-للرسول
}لُِل اللَُّهمَّ َماِلَن اْلُمْلن {، ولكونه ٌعطً  الملن من ٌشاءه،  ومنها: بٌان تمام ملن هللا وسلطانه، لموله: -ٕ

ْن تََشاُء {، وٌنزعه بعد ثبوته ممن ٌشاء، لموله: ولكون العزة من عنده،  }تُْإتًِ اْلُمْلَن َمْن تََشاُء َوتَْنِزعُ اْلُمْلَن ِممَّ
} َوتُِعزُّ َمْن تََشاُء َوتُِذلُّ َمْن تََشاُء {، علٌه فإن اإلعزاز واإلذالل بٌد هللا وحده، وال تطلب العزة إال منه  لموله:

 تعالى، ومن ابتؽى العزة من ؼٌر هللا فهو ذلٌل.
 أنه تعالى ٌإتً الملن من ٌشاء، لموله}تُْإتًِ الملن من تشاء{.  -ٖ
أن ملن المخلولٌن لٌس ملكا استمبللٌا وإنما هو ملن بإعطاء، لموله: }تُْإتًِ الملن{، والملن بإعطاء  ومنها: -ٗ

 الشن بؤنه نالص عن ملن المعطً.
إثبات المشٌبة هلل تعالى فً لوله}تُْإتًِ الملن{، وكل أمر لرنه هللا بالمشٌبة، فإنه مبنً على الحكمة، متى  -٘

َ َكاَن َعِلًٌما َحِكًٌما{ ]اإلنسان :  لوله تعالى:التضته شاءه هللا، ودلٌل ذلن  ُ إِنَّ َّللاَّ  [.ٖٓ}َوَما تََشاُءوَن إاِلَّ أَْن ٌََشاَء َّللاَّ
ٌُْر{، فبل ٌطلب الخٌر إال منه تعالى. -ٙ  ومنها: أن الخٌر بٌد هللا، لموله:} بٌَِِدَن اْلَخ
كل شًء، ألن أفعاله كلها خٌر، والشر  ومنها: ان الشر ال ٌضاؾ إلى هللا، وإن كان تعالى هو الذي خلك -2

فً المفعوالت، ثم ان هذا الشر فً المفعوالت لد ٌكون خٌرا فكم من مرض صار سببا لصحة الجسم، وكم من 
 آفات فً الزروع وؼٌرها صارت اسبابا للنمو االلتصادي من جهة اخرى.

ٍء لَِدٌ ومنها: عموم لدرة هللا، لموله: -1 ًْ ٌر{، وهذا ٌشمل ما كان من أفعاله وما كان من }إِنََّن َعلَى ُكّلِ َش
افعال الخلك، فٌكون فً ذلن الرد على المدرٌة الذٌن ٌرون بان هللا ال ٌخلك أعمال العباد وال ٌرٌدها، وأن االنسان 

، فبلبد مستمبل بإرادته وعمله، فإذا كانت بمدرة هللا، للنا: ٌلزم أن ٌكون مرادا ومخلولا هلل، ألنه مادام األمر بمدرته
 أن ٌكون مخلولا له، ومرادا له.

 القرآن
ًه ِمَن اْلَمٌِِّت َوتُْخِرُج اْلَمٌِّتَ  ٌِْل َوتُْخِرُج اْلَح ٌَْل فًِ النهَهاِر َوتُوِلُج النهَهاَر فًِ الله ُُ َمْن }تُوِلُج الله ِ َوتَْرُز ًّ  ِمَن اْلَح

ٌِْر ِحَساٍب )  [7ٕ({ ]آل عمران : 7ٕتََشاُء بِغَ
 التفسٌر:

ومن دالبل لدرتن أنن تُدخل اللٌل فً النهار، وتُدخل النهار فً اللٌل، فٌطول هذا وٌمصر ذان، وتُخرج 
الحً من المٌت الذي ال حٌاة فٌه، كإخراج الزرع من الحب، والمإمن من الكافر، وتُخرج المٌت من الحً 

 كإخراج البٌض من الدجاج، وترزق من تشاء َمن خلمن بؽٌر حساب.
ٌِْل{]آل عمران :  ٌَْل فًِ النََّهاِر َوتُوِلُا النََّهاَر فًِ اللَّ [، أي:" أي تدخل اللٌل فً النهار 2ٕلوله تعالى: }تُوِلُا اللَّ

 .(ٗ)كما تدخل النهار فً اللٌل، فتزٌد فً هذا وتنمص فً ذان والعكس"
 .(ٙ)و ذلن. وروي عن عبدهللا نح(٘)لال مجاهد:" ما نمص من أحدهما دخل فً اآلخر"

                                                           
 .22ٔ(صفوة التفاسٌر:ٔ)
 .ٕ٘ٙ/ٕ(:صٖٖ٘٘( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕ)
 .ٕ٘ٙ/ٕ(:صٖٖٙ٘( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖ)
 .22ٔ( صفوة التفاسٌر:ٗ)
 .ٕٓ٘( تفسٌر مجاهد:٘)
 .ٕ٘ٙ/ٕ(:ص2ٖٖ٘(  انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙ)
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لال السدي:" تولا اللٌل فً النهار حتى ٌكون اللٌل خمس عشرة ساعة، والنهار تسع ساعات. وتولا النهار 
 .(ٔ)فً اللٌل حتى ٌكون النهار خمس عشرة ساعة، واللٌل تسع ساعات"

ة لال مماتل:" ٌعنً ما تنمص فً اللٌل داخل فً النهار حتى ٌصٌر اللٌل تسع ساعات والنهار خمس عشر
ٌَْل َعلَى النََّهاِر {]الزمر: -سبحانه -ساعة. فذلن لوله ُر اللَّ [، و"ٌكور" ٌعنى: ٌسلط النهار على اللٌل، وهما ٘} ٌَُكّوِ

 .(ٕ)هكذا إلى أن تموم الساعة
لال الطبري:أي:" تدخل ما نمصَت من ساعات اللٌل فً ساعات النهار ، فتزٌد من نمصان هذا فً زٌادة 

َت من ساعات النهار فً ساعات اللٌل ، فتزٌد فً ساعات اللٌل ما نمصت من ساعات النهار هذا، وتدخل ما نمص
"(ٖ). 

لال الزجاج:" المعنى: تدخل أحدهما فً اآلخر ٌمال: ولا الشًُء إذا دخل ٌلا ُولُوجاً َوَوْلَجة، َواْلَوْلا والَوْلَجةُ 
ي: تنمص من اللٌل فتدخل ذلن النمصان زٌادة فً شًء ٌكون بٌن ٌدي فناء، فمعنى: }تولا اللٌل فً النهار{، أ
 .(ٗ)النهار، وتنمص من النهار فتدخل ذلن النمصان زٌادة فً اللٌل"

 .(٘)لال الراؼب:" الولوج: الدخول فً مضٌك، فهو أخص من الدخول"
ٌِْل{]آل عم ٌَْل فًِ النََّهاِر َوتُوِلُا النََّهاَر فًِ اللَّ  :(ٙ)[ وجهان من التفسٌر2ٕران:وفً لوله تعالى:}تُوِلُا اللَّ

أحدهما : معناه تدخل نمصان اللٌل فً زٌادة النهار ، ونمصان النهار فً زٌادة اللٌل ، وهو لول جمهور 
 المفسرٌن .

 والثانً : أن معناه تجعل اللٌل بدالً من النهار ، وتجعل النهار بدالً من اللٌل ، وهو لول بعض المتؤخرٌن .
ًَّ ِمَن اْلَمٌِِّت{]آل عمران:لوله تعالى:}  ًّ واألنعام والبهابم 2َٕوتُْخِرُج اْلَح [، أي: و"تخرج اإلنسان الح

 .(2)األحٌاَء من النُّطؾ المٌتة"
 .(1)لال مماتل: "فهو الناس والدواب والطٌر خلمهم من نطفة وهً مٌتة وخلك الطٌر من البٌضة وهً مٌتة"

 ْطفَِة، والطابِر من البٌَضِة، وتخرج للناسلال الزجاج:" أي تخرج اإلنسان من الن
 .(5)الحب الذي ٌعٌشون به من األرض المٌتة"

لال ابن كثٌر:" أي : وتخرج الحبَّة من الزرع، والنخلة من النواة، والمإمن من الكافر، والدجاجة من  
 .(ٓٔ)البٌضة، وما جرى هذا المجرى من جمٌع األشٌاء"

 ثبلثة ألوال :وفً تفسٌر إخراج الحً من المٌت 
أحدها : أنه ٌخرج الحٌوان الحً فً النطفة المٌتة ، وٌخرج النطفة المٌتة من الحٌوان الحً ، وهذا لول ابن 

، (2ٔ)، والسدي(ٙٔ)، ولتادة(٘ٔ)، والضحان(ٗٔ)، وسعٌد بن جبٌر(ٖٔ)، ومجاهد(ٕٔ)، وابن عباس(ٔٔ)مسعود
 .(ٕ)، وابن زٌد(ٔ)والنخعً

                                                           
 .ٕ٘ٙ/ٕ(:ص5ٖٖ٘(  أخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)
 .5ٕٙ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٕ)
 .ٕٖٓ/ٙ( تفسٌر الطبري:ٖ)
 .5ٖ٘/ٔ(  معانً المرآن:ٗ)
 .51ٗ/ٕ( تفسٌر الراؼب األصفهانً:٘)
 .1ٖٗ/ٔ(  انظر: النكت والعٌون:ٙ)
 .5ٖٓ/ٙ( تفسٌر الطبري:2)
 .2ٕٓ-5ٕٙ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:1)
 .5ٖ٘/ٔ(  معانً المرآن:5)
 .5ٕ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:ٓٔ)
 .ٖٗٓ/ٙ(:ص1ٓٗٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .2ٕٙ/ٕ(:ص1ٖٖٙ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .ٖٗٓ/ٙ(:ص1ٓ٘ٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .2ٕٙ/ٕ(:ص1ٖٖٙ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗٔ)
 .ٖ٘ٓ/ٙ(:ص1ٓ2ٙ( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .ٖ٘ٓ/ٙ(:ص1ٔٓٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)
 .ٖ٘ٓ/ٙ(:ص1ٓ1ٙ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٔ)
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، (ٗ)والحسن، (ٖ) الكافر ، وٌخرج الكافر من المإمن ، وهذا لول سلمانوالثانً : أنه ٌخرج المإمن من 
 .(٘)ولتادة

 . (ٙ)لال لتادة : " إنما سمً ٌحٌى، ألن هللا أحٌاه باإلٌمان"
والثالث: أنه ٌخرج النخلة من النواة ، والنواةَ من النخلة ، والسنبل من الحب ، والحّب من السنبل ، والبٌض 

 .(1)، وروي عن أبً مالن نجو ذلن(2)من البٌض. لاله عكرمة من الدجاج ، والدجاج
ِ{]آل عمران: ًّ [، أي:" وتخرج النطفة المٌتة من اإلنسان الحً 2ٕلوله تعالى:}َوتُْخِرُج اْلَمٌَِّت ِمَن اْلَح

 .(5)واألنعام والبهابم األحٌاء"
 .(ٓٔ)الدواب والطٌر"هذه النطفة من الحً وهم الناس و -عز وجل -لال مماتل:" ٌعنً ٌخرج هللا

لال ابن كثٌر:" أي : وتخرج الزرع من الحبة، والنواة من النخلة، والكافر من المإمن، والبٌضة من  
 .(ٔٔ)الدجاجة ، وما جرى هذا المجرى من جمٌع األشٌاء"

أثبت لال المراؼً:"كالجاهل من العالم، والكافر من المإمن، والنواة من النخلة، والبٌضة من الطابر، ولد   
علماء الطب أن فً النطفة والبٌضة والنواة حٌاة، ولكن هذه حٌاة اصطبلحٌة ألهل هذا الفن، ال فً العرؾ العام 

 .(ٕٔ)الذي جاء به التنزٌل"
ِ {]آل عمران: ًّ ًَّ ِمَن اْلَمٌِِّت َوتُْخِرُج اْلَمٌَِّت ِمَن اْلَح [، وجهان من 2ٕوفً لوله تعالى :}َوتُْخِرُج اْلَح

 :(ٖٔ)المراءة
 أحدهما: }المٌّت{، بالتشدٌد ، لراءة نافع وحمزة والكسابً.

 والثانً:}المٌت{، بالتخفٌؾ، لراءة البالٌن.  
 :(ٗٔ)واختلفوا فً معنى كلمة "المٌت" بالتخفٌؾ والتشدٌد، على لولٌن

ٌْت بالتخفٌؾ الذي لد مات، وبالتشدٌد الذي لم ٌمت بعد. لاله الكوفٌون.  أحدهما: أن الم
 :(٘ٔ)أنهما سواء، حكاه أبو العباس عن البصرٌٌن، وأنشد البن الرعبلء المبلبًوالثانً: 

ٌُْت َمٌُِّت األْحٌاءِ  ٌٍْت              إنَّما الَم ٌَْس َمْن ماَت فاستراَح بَِم  لَ
ٌِْر ِحَساٍب {]آل عمران:  ً 2ٕلوله تعالى:} َوتَْرُزُق َمْن تََشاُء بِؽَ ببل عّدٍ  [، " أي: وتعطً من تشاء عطاًء واسعا

 .(ٙٔ)وال تضٌٌك"
 .(1ٔ)، وروي عن الولٌد بن لٌس نحو هذا(2ٔ)لال مٌمون بن مهران:أي:"ؼدلا"

 .(ٔ)لال الربٌع:"ٌخرج الرزق من عنده بؽٌر حساب، ال ٌخاؾ أن ٌنمُص ما عنده تبارن وتعالى"

                                                                                                                                                                                                    
 .2ٕٙ/ٕ(:ص1ٖٖٙابن أبً حاتم)( انظر: تفسٌر ٔ)
 .ٖٙٓ/ٙ(:ص1ٕٔٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 . مع شّن فً الرواٌة.2ٖٓ/ٙ(:ص1ٕٓٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٖٙٓ/ٙ(:ص1ٔ٘ٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .2ٕٙ/ٕ(:ص2ٖٖٙ(  انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘)
 .2ٖٔ-2ٖٓ/ٙ(:ص5٘ٓٙ( أخرجه الطبري)ٙ)
 .ٖٙٓ/ٙ(:ص1ٖٔٙالطبري)( انظر: تفسٌر 2)
 .1ٕٙ/ٕ(:ص2ٖٖٓ( انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)1)
 .5ٖٓ/ٙ( تفسٌر الطبري:5)
 .2ٕٓ-5ٕٙ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٓٔ)
 .5ٕ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:ٔٔ)
 .ٗٗٔ/ٖ( تفسٌر المراؼً:ٕٔ)
 .ٖٕٓ( انظر: السبعة فً المراءات:ٖٔ)
 .1ٖ٘-1ٖٗ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:ٗٔ)
، 12ٔ: ٗ، والخزانة ٔ٘، واللسان )موت( وحماسة ابن الشجرى: 1ٗٗ، وتهذٌب األلفاظ: ٕٕ٘، ومعجم الشعراء: ٘صمعٌات: ( انظر: األ٘ٔ)

 .1ٖٔوشرح شواهد المؽنً: 
 .22ٔ( صفوة التفاسٌر:ٙٔ)
 .1ٕٙ/ٕ(:ص2ٕٖٖ( أخرجه ابن أبً حاتم)2ٔ)
 .1ٕٙ/ٕ(:ص2ٕٖٖ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)1ٔ)
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ا وفاجرا حً بؽٌر لال دمحم ابن إسحاق :" ال ٌمدر على ذلن ؼٌرن وال ٌصنعه إال أنت، وترزق من تشاء بر
 .(ٕ)حساب"

لٌس فولً ملن ٌحاسبنً، أنا الملن أعطً من شبت بؽٌر حساب، ال أخاؾ من  -سبحانه -لال مماتل:" ٌمول
 .(ٖ)أحد ٌحاسبنً"

لال الطبري:" : أنه ٌُعطى من ٌشاء من خلمه فٌجود علٌه ، بؽٌر محاسبة منه لمن أعطاه ، ألنه ال ٌخاؾ 
 .(ٗ)وال الفناَء على ما بٌده"دخوَل انتماص فً خزابنه ، 

لال ابن كثٌر:" أي : تعطً من شبت من المال ما ال ٌَعده وال ٌمدر على إحصابه ، وتمتر على آخرٌن ، لما 
 .(٘)لن فً ذلن من الحكمة واإلرادة والمشٌبة والعدل"

 الفوابد:
النهار، وٌولا النهار فً اللٌل، فبل من فوابد اآلٌة: تمام لدرة هللا تعالى وسلطانه فً كونه ٌولا اللٌل فً  -ٔ

 أحد ٌستطٌع أن ٌزٌد دلٌمة من اللٌل فً النهار أو بالعكس.
إثبات حكمة هللا، ألن هذا اإلٌبلج له حكم عظٌمة التموم مصالح الخلك إال بها، لما ٌترتب على هذا  -ٕ

النبات ما ٌكون شتوٌا ومنه ما  االٌبلج اختبلؾ فصول السنة التً ٌترتب على اختبلفها نمو االجساد والنبات، فمن
 ٌكون صٌفٌا.

ومنها ما ٌترتب على هذا اإلٌبلج من اختبلؾ درجة حرارة الجو، فٌعرؾ اإلنسان ضعفه وافتماره الى  -ٖ
 ربه، إذ هو محتاج إلى ربه فً الحالٌن، لما ٌتطلب ما ٌدفبه فً البرد، أو ماٌبرده فً حر الصٌؾ.

اللٌل فً النهار وإٌبلج النهار فً اللٌل، أن هنان جراثٌم مإذٌة ال  ومن حكمته تعالى المترتبة على إٌبلج -ٗ
 ٌمتلها إال شدة البرد، ومنها ال ٌمتلها إال شدة الحر.

تمام لدرة هللا وسلطانه بإخراج الحً من المٌن، وإخراج المٌت من الحً، إذ أن إخراج الشًء من ضده  -٘
 الى.دلٌل على أن لدرته تامة، وسلطانه نافذ سبحانه وتع

ومنها: أن الرزق بٌد هللا، لموله:}وترزق من تشاء{، علٌه فبل ٌنبؽً لعمل أن ٌطلب الرزق من اٌدي  -ٙ
 الناس.
 ومنها: أن عطاء هللا ببل عوض، لموله:}بؽٌر حساب{. -2
 ومنها: إثبات المشٌبة هلل عّز وجّل، لموله:}من ٌشاء{. -1

 القرآن
هقُوا }ََل ٌَتهِخِذ اْلُمْإِمنُوَن اْلَكافِِرٌَن أَ  ٍء إَِله أَْن تَت ًْ ِ فًِ َش ٌَْس ِمَن َّللاه ْوِلٌَاَء ِمْن ُدوِن اْلُمْإِمنٌَِن َوَمْن ٌَْفعَْل َذِلَك فَلَ

ِ اْلَمِصٌُر ) ُ نَْفَسهُ َوإِلَى َّللاه ُرُكُم َّللاه  [2ٕ({ ]آل عمران : 2ِٕمْنُهْم تُقَاةً َوٌَُحذِّ
 التفسٌر:

رٌن أولٌاء بالمحبة والنصرة من دون المإمنٌن، وَمن ٌتولهم فمد بِرئ من ٌنهى هللا المإمنٌن أن ٌتخذوا الكاف
هللا، وهللا بِريء منه، إال أن تكونوا ضعافًا خابفٌن فمد رخَّص هللا لكم فً مهادنتهم اتماء لشرهم، حتى تموى 

 .شوكتكم، وٌحذركم هللا نفسه، فاتموه وخافوه. وإلى هللا وحده رجوع الخبلبك للحساب والجزاء
 فً سبب نزول اآلٌة ألوال:

عز  -أحدها: لال مماتل:" نزلت فً حاطب بن أبً بلتعة وؼٌره كانوا ٌظهرون المودة لكفار مكة فنهاهم هللا
 .(ٙ)عن ذلن" -وجل

                                                                                                                                                                                                    
 .ٖٔٔ-ٖٓٔ/ٙ:ص(1ٕٖٙ( أخرجه الطبري)ٔ)
 . 1ٕٙ/ٕ(:ص2ٖٖٗ(أخرجه ابن أبً حاتم)ٕ)
 .2ٕٓ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٖ)
 .ٖٔٔ/ٙ( تفسٌر الطبري:ٗ)
 .ٖٓ-5ٕ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:٘)
 .2ٕٓ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٙ)
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والثانً: لال دمحم بن إسحاق:" لال دمحم بن أبً دمحم وكان الحجاج بن عمرو، وابن أبً الحمٌك، ولٌس بن زٌد، 
من األنصار لٌفتنوهم عن دٌنهم، فمال رفاعة بن المنذر، وعبد هللا بن جبٌر وسعد ابن خثٌمة ألولبن لد بطنوا بنفر 

النفر: اجتنبوا هإالء النفر من الٌهود واحذروا مباطنتهم ال ٌفتنوكم عن دٌنكم، فؤبى أولبن النفر، فؤنزل هللا عز 
. ونمله (ٔ)إلى لوله: وهللا على كل شًء لدٌر" وجل فٌهم ال ٌتخذ المإمنون الكافرٌن أولٌاء من دون المإمنٌن

 .(ٕ) الثعلبً عن ابن عباس
والثالث: روي الكلبً عن أبً صالح عن ابن عباس، لال: "نزلت فً المنافمٌن عبد هللا بن أبً وأصحابه، 

هللا علٌه كانوا ٌتولون الٌهود والمشركٌن وٌؤتونهم باألخبار، وٌرجون أن ٌكون لهم الظفر على رسول هللا صلّى 
 .(ٖ)وسلّم، فؤنزل هللا تعالى هذه اآلٌة، ونهى المإمنٌن عن مثل فعلهم"

والرابع: وروي جوٌبر عن الضحان عن ابن عباس: "نزلت فً عبادة بن الصامت األنصاري، وكان بدرٌا 
: ٌا نبً هللا إّن معً تمٌا، وكان له حلفاء من الٌهود، فلّما خرج النبً صلّى هللا علٌه وسلّم ٌوم األحزاب، لال عبادة

َِّخِذ  خمسمابة رجل من الٌهود، ولد رأٌت أن ٌخرجوا معً فاستظهرتهم على العدّو، فؤنزل هللا تعالى: }ال ٌَت
 .(ٗ)اْلُمْإِمنُوَن اْلكافِِرٌَن أَْوِلٌاَء{ اآلٌة"

َِّخِذ اْلُمْإِمنُوَن اْلَكافِِرٌَن أَْوِلٌَاَء ِمْن ُدوِن الْ  [، أي:" ال تتخذوا ، أٌها 1ٕ{]آل عمران: ُمْإِمنٌِنَ لوله تعالى: }اَل ٌَت
 .(٘)المإمنون ، الكفاَر ظهًرا وأنصاًرا توالونهم على دٌنهم ، وتظاهرونهم على المسلمٌن من دون المإمنٌن"

 .(ٙ)لال السدي:" أما أولٌاء فٌوالٌهم فً دٌنهم، وٌظهرهم على عورة المإمنٌن"
الكافرٌن لمرابة بٌنهم أو صدالة لبل اإلسبلم أو ؼٌر ذلن من األسباب التً لال الزمخشري:" نهوا أن ٌوالوا 

 .(2)ٌتصادق بها وٌتعاشر"
ٍء {]آل عمران:  لوله تعالى: ًْ ِ فًِ َش ٌَْس ِمَن َّللاَّ [، أي : و"من ٌرتكب نهى هللا فً هذا 1ٕ} َوَمْن ٌَْفعَْل َذِلَن فَلَ
 .(1)فمد برئ من هللا"

 .(ٓٔ)، "فمد برىء هللا منه"(5)هذا فهو مشرن"لال السدي:" ومن ٌفعل 
 .(ٔٔ)"لال الثعلبً:" أي مواالة الكفار فً نمل األخبار إلٌهم، وإظهارهم على عّدة المسلمٌن

ٍء {]آل عمران:  وٌحتمل لوله تعالى:} ًْ ِ فًِ َش ٌَْس ِمَن َّللاَّ  [، وجهان:1ٕفَلَ
 .(ٕٔ)أحدهما: أي لٌس من دٌن هللا فً شًء. أفاده الثعلبً

 .(ٗٔ)والسدي (ٖٔ)والثانً: أن المعنى: لٌس من الوالٌة فً شًء، فمد بريء هللا منه. لاله الحسن
َّمُوا ِمْنُهْم تُمَاةً {]آل عمران:  [، "أي: إاِل أن تخافوا منهم محذوراً أو تخافوا أذاهم 1ٕلوله تعالى:} إاِل أَْن تَت

 .(٘ٔ)وشرهم، فؤظهروا مواالتهم باللسان دون للملب"

                                                           
 .5ٕٙ/ٕ(:ص22ٖٖ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)
 .ٙٗ/ٖ( تفسٌر الثعلبً:ٕ)
 .2ٗ/ٖ( تفسٌر الثعلبً:ٖ)
، وزاد "فً تفسٌره" أي جوبٌر، وهذه الرواٌة ضعٌفة جًدا 22ٙ/ٕ، والعجاب: ٖٓٔ-ٕٓٔ، وأسباب النزول للواحدي: 2ٗ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٗ)

 جًدا بسبب جوٌبر، ومنمطعة أًٌضا; ألن الضحان لم ٌلك ابن عباس.
 .ٖٖٔ/ٙ( تفسٌر الطبري:٘)
 .5ٕٙ/ٕ(:ص2ٖٖٙ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٙ)
 .ٖٔ٘/ٔ( الكشاؾ: 2)
 .ٖٓ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:1)
 .5ٕٙ/ٕ(:ص21ٖٖ( أخرجه ابن أبً حاتم)5)
 .5ٕٙ/ٕ(:ص25ٖٖ(أخرجه ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .2ٗ/ٖ( تفسٌر الثعلبً:ٔٔ)
 .2ٗ/ٖ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٕٔ)
 .2ٗ/ٖ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٖٔ)
 .5ٕٙ/ٕ(:ص25ٖٖ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗٔ)
 .21ٔ( صفوة التفاسٌر:٘ٔ)
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ابن عباس:" فالتمٌة باللسان من حمل على أمر ٌتكلم به وهو معصٌة هلل، فٌتكلم به مخافة الناس وللبه لال 
 .(ٔ)مطمبن باإلٌمان فإن ذلن ال ٌضره إنما التمٌة باللسان"

 .(ٕ)لال مجاهد:" ٌعنً: إال مصانعة فً الدنٌا "
هم ، فله أن ٌتمٌهم بظاهره ال بباطنه لال ابن كثٌر:"أي : إال من خاؾ فً بعض البلدان أو األولات من شر

 .(ٖ)ونٌته"
وأنكر لوم التمٌّة الٌوم: فمال معاذ بن جبل عن مجاهد: ، "(ٗ)لال الثعلبً:" ٌعنً: إاّل أن تخافوا منهم مخافة"

لٌس كانت التمٌّة فً جدة اإلسبلم لبل استحكام الدٌن ولوة المسلمٌن، فؤّما الٌوم فمد أعّز هللا عّز وجل اإلسبلم، ف
 .(٘)ٌنبؽً ألهل اإلسبلم أن ٌتّموا من عدوهم"

ولال ٌحٌى البكاء: "للت لسعٌد بن جبٌر فً أٌام الحّجاج: إّن الحسن كان ٌمول لكم: التمٌّة باللسان والملب 
ٌماِن. لال سعٌد: لٌس فً اإلسبلم تمٌّة إنّما التمٌّة فً أهل الحرب"  .(ٙ)ُمْطَمبِنٌّ بِاإْلِ

َّمُوا ِمْنُهْم تُمَاةً {]آل عمران: وألهل العلم فً   [، وجوها:1ٕتفسٌر "التمٌة" فً لوله تعالى:} إاِل أَْن تَت
، وعطاء بن أبً (5)، وأبو العالٌة(1)، وعكرمة(2)أحدها: أن التمٌة باللسان ولٌست بالعمل. لاله ابن عباس

 .(ٕٔ)وجابر بن زٌد (ٔٔ)، والضحان(ٓٔ)رباح
 .(ٖٔ)بٌنن وبٌنه لرابة فتصله لذلن. لاله لتادة والثانً:أن معناه: إال أن ٌكون

 .(ٗٔ)الثالث: أن المعنى: إال مصانعة فً الدنٌا ومخالمة. وهذا لول مجاهد
 :(٘ٔ)[، على وجوه1ٕواختلفوا فً لراءة لوله تعالى:} تُمَاةً {]آل عمران: 

رجاء وجابر بن زٌد أحدها: }تمٌة{، على وزن "نمٌة"، لرأ بها أبو العالٌة عن الحسن، والضحان وأبو 
 وحمٌد بن مجاهد.

 والثانً: }تمٌة{، باالحتجاج فكان الٌاء. لرأ بها حمزة والكسابً وخلؾ.
 والثالث: }تُماةً{، بالتضمٌم. لرأ بها البالون وأختاره أبو عبٌدة.

 والرابع: }تماءة{، مثل تكؤة وٌإده ونحوها، وهً مصدر "أتمى". لرأ بها األخفش.
ُ نَْفَسهُ {]آل عمران: لوله  ُرُكُم َّللاَّ  .(ٙٔ)[، أي: و"ٌخوفّكم هللا عمابه الصادر منه تعالى"1ٕتعالى:}َوٌَُحذِّ

 .(2ٔ)لال ابن كثٌر:" أي : ٌحذركم نممته ، أي مخالفته وسطوته فً عذابه لمن والى أعداءه وعادى أولٌاءه"
المنهً ومخالفة المؤمور، }من نفسه{: لال  لال الثعلبً:" أي ٌخّوفكم هللا على مواالة الكفار وارتكاب

 .(1ٔ)المفسرون: من عذاب نفسه وعموبته وبطشه"

                                                           
 .5ٕٙ/ٕ(:ص1ٖٖٔابن أبً حاتم) ( أخرجهٔ)
 .ٕٔ٘( تفسٌر مجاهد:ٕ)
 .ٖٓ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:ٖ)
 .2ٗ/ٖ(تفسٌر الثعلبً:ٗ)
 .1ٗ/ٖ( تفسٌر الثعلبً:٘)
 .1ٗ/ٖ( تفسٌر الثعلبً:ٙ)
 .5ٕٙ/ٕ(:ص1ٕٖٖ(، و)1ٖٖٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)2)
 .5ٕٙ/ٕ(:ص1ٖٖٓ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)1)
 .ٖٓٙ/ٕ(:ص1ٖٖٖبن أبً حاتم)( انظر: تفسٌر ا5)
 .ٖٓٙ/ٕ(:ص1ٖٖٗ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .ٖٓٙ/ٕ(:ص1ٖٖٗ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .ٖٓٙ/ٕ(:ص1ٖٖٗ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 . ٖٓٙ/ٕ(:ص1ٖٖ٘(انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)ٖٔ)
 وفٌه زٌادة"مخالمة". ،ٖٓٙ/ٕ(:ص1ٖٖٙ، و تفسٌر ابن ابً حاتم)ٕٔ٘( انظر: تفسٌر مجاهد:ٗٔ)
 .ٕٗٓ، والسبعة فً المراءات: 2ٗ/ٖ(  انظر: تفسٌر الثعلبً: ٘ٔ)
 .21ٔ( صفوة التفاسٌر:ٙٔ)
 .ٖٓ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:2ٔ)
 .5ٗ/ٖ( تفسٌر الثعلبً:1ٔ)
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ِ اْلَمِصٌُر {]آل عمران:  [، أي : "إلٌه المرجع والمنملب ، فٌجازي كل عامل 1ٕلوله لال تعالى:} َوإِلَى َّللاَّ
 .(ٔ)بعمله"

ذهب لوم إلى أن المراد باآلٌة اتماء المشركٌن أن لوله تعالى: }إال أن تتموا منهم تماة{، لد  لال ابن الجوزي:"
ولٌس هذا بشًء، وإنما المراد من اآلٌة جواز ، (ٕ)ٌولعوا فتنة أو ما ٌوجب المتل والفرلة ثم نسخ ذلن بآٌة السٌؾ

لى: اتمابهم إذا أكرهوا المإمن على الكفر بالمول الذي ال ٌعتمده وهذا الحكم باق ؼٌر منسوخ، وهو المراد بموله تعا
ولد زعم إسماعٌل السدي، أن لوله: }ال ٌتخذ المإمنون الكافرٌن أولٌاء ...(ٖ)}إال من أكره وللبه مطمبن باإلٌمان{

من دون المإمنٌن{ منسوخة بموله: }إال أن تتموا منهم تماة{، ومثل هذا ٌنبؽً تنزٌه الكتب عن ذكره فضبل عن 
 .(ٗ)رده فإنه لول من ال ٌفهم ما ٌمول"

 الفوابد:
َِّخِذ اْلُمْإِمنُوَن اْلَكافِِرٌَن أَْوِلٌَاَء{، علٌه فإن اتخاذ  من فوابد اآلٌة: تحرٌم اتخاذ الكفار أولٌاء، لموله -ٔ }اَل ٌَت

الكافرٌن أولٌاء من الكبابر وٌنافً اصل اإلٌمان، او كمال اإلٌمان، ألن الحكم إذا ُعلّك بوصؾ، فإنه ٌتبع ذلن 
 ٌمان كملت المعاداة وانتفت المواالة، والعكس صحٌح.الوصؾ لوة وضعفا، فكلما كمل اإل

}َواْلُمْإِمنُوَن َواْلُمْإِمنَاُت  ومنها: اتخاذ المإمنون اولٌاء من المإمنٌن وهو ممتضى اإلٌمان، لال تعالى: -ٕ
 [2ٔبَْعُضُهْم أَْوِلٌَاُء بَْعٍض ٌَؤُْمُروَن بِاْلَمْعُروِؾ َوٌَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر{ ]التوبة : 

سهولة االسبلم وٌسره إذ رفع الحرج عن األمة، وذلن بما اباح من اتخاذ التماة عنا الضرورة، لموله: :}  -ٖ
َّمُوا ِمْنُهْم تُمَاةً {، شرٌطة ان ٌنوي الئلنسان أنها ولاٌة مما ٌخاؾ منهم، ال رضى بما فعلوا، او اطمبنانا  إِال أَْن تَت

 إلٌه.
ُ نَْفَسهُ إن من اعظم األشٌاء أن ٌتخذ المإمنو -ٗ ُرُكُم َّللاَّ ن الكافرٌن اولٌاء من دون المإمنٌن، لموله:}َوٌَُحذِّ

{.}نفسه{، أي: ذاته، والتعبٌر بالنفس اوال من التعبٌر بالذات وإن كان التعبٌر بالذات هو المشهور عند العلماء، 
 اصطبلح عرفً.لكن التعبٌر بالذات عن النفس لٌس من اللؽة العربٌة الفصحى، وإنما هو متلمً من 

ِ اْلَمِصٌُر{. -٘  وجوب رد األشٌاء إلى هللا تعالى، لموله:} َوإِلَى َّللاَّ
 القرآن

ُ َوٌَْعلَُم َما فًِ السهَماَواِت َوَما فًِ اْْلَْرِض  ُ َعلَى ُكّلِ }قُْل إِْن تُْخفُوا َما فًِ ُصُدوِرُكْم أَْو تُْبُدوهُ ٌَْعلَْمهُ َّللاه  َوَّللاه
ٍء قَِدٌٌر  ًْ  [2ٕ({ ]آل عمران : 2ٕ)َش

للمإمنٌن: إن تكتموا ما استمر فً للوبكم من مواالة الكافرٌن ونصرتهم أو تظهروا ذلن ال  -أٌها النبً-لل 
 ٌَْخَؾ على هللا منه شًء، فإنَّ علمه محٌط بكل ما فً السماوات وما فً األرض، وله المدرة التامة على كل شًء.

ُ{]آل عمران :  لوله تعالى: [، أي : لل ٌا دمحم "إِن أخفٌتم 5ٕ}لُْل إِْن تُْخفُوا َما فًِ ُصُدوِرُكْم أَْو تُْبُدوهُ ٌَْعلَْمهُ َّللاَّ
 .(٘)ما فً للوبكم من مواالة الكفار أو أظهرتموه فإِن هللا مطلع علٌه ال ٌخفى علٌه خافٌة"

 .(ٙ)علنوا ، فمال:}إِْن تُْخفُوا َما فًِ ُصُدوِرُكْم أَْو تُْبُدوهُ{"لال السدي: "أخبرهم أنه ٌعلم ما أسّروا من ذلن وما أ
لال الزمخشري:أي:" إن تخفوا ما فً صدوركم أو تبدوه من والٌة الكفار أو ؼٌرها مما ال ٌرضى هللا ٌعلمه 

 .(2)ولم ٌخؾ علٌه"
ُ{]آل عمران:وفً لوله تعالى:}لُْل إِْن تُْخفُوا َما فًِ ُصُدوِرُكْم أَْو تُْبُدوهُ ٌَ   [، وجوه من التفسٌر:5ْٕعلَْمهُ َّللاَّ

 .(ٔ)أحدها: أن المراد ما ٌخفون من مودة الكفار، ومواالتهم. هذا لول أكثر المفسرٌن

                                                           
 .ٖٓ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:ٔ)
 .ٕٙص: ذكر هبة هللا هذه اآلٌة من اآلٌات المنسوخة بآٌة السٌؾ. انظر: الناسخ والمنسوخ (ٕ)
 ( من سورة النحل.ٙٓٔاآلٌة )(ٖ)
 
لدعوى النسخ فً هذه اآلٌة فً زاد المسٌر أصبل، وإنما رد ذلن . وٌجدر المول بؤن ابن الجوزي لم ٌعترض ٕٖ٘-ٕٖٗنواسخ المرآن: (ٗ)

 تب النسخ المتمدمة.( ولد أعرض عن ذكر دعوى النسخ فً هذه اآلٌة أمهات كٗواختار النسخ فً مختصر عمدة الراسخ المخطوط ورلة )
 .21ٔ( صفوة التفاسٌر:٘)
 .1ٖٔ/ٙ(:ص1ٖ5ٙ( أخرجه الطبري)ٙ)
 .ٕٖ٘/ٔ( الكشاؾ: 2)
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 ، ٌمول: إن أخفٌتموه أو أظهرتم تكذٌبه، بحربه ولتاله، ٌعلمه هللا.-ملسو هيلع هللا ىلص  -والثانً: أنه  ٌعنً: تكذٌب دمحم 
 .(ٕ)ه ٌرٌد: الضمٌر، وهذا ٌعم كل ما فً للب اإلنسان. لاله عطاءوالثالث: أن

والراجح أنه  لما نهى هللا فً اآلٌة األولى عن مواالة الكفار، خوؾ وحذر فً هذه اآلٌة  عن إبطان  
 .(ٖ)مواالتهم; بؤنه ٌعلم اإلسرار، كما ٌعلم اإلعبلن

[، أي: و"ٌعلم كل ما هو حادث فً 5ٕفًِ اأْلَْرِض{]آل عمران:لوله تعالى:} َوٌَْعلَُم َما فًِ السََّماَواِت َوَما 
 .(ٗ)السماوات واألرض"

لال الطبري:" ٌعنً: أنه إذ كان ال ٌخفى علٌه شًء هو فً سماء أو أرض أو حٌث كان ، فكٌؾ ٌخفى علٌه 
ٌْل إل -أٌها الموم الذٌن ٌتخذون الكافرٌن أولٌاء من دون المإمنٌن  - ٌهم بالمودة والمحبة ، ما فً صدوركم من الم

 . (٘)أو ما تبدونه لهم بالمعونة فعبل ولوال"
لال ابن عباس:" خلك هللا اللوح المحفوظ كمسٌرة مابة عام، فمال للملم لبل أن ٌخلك الخلك وهو على العرش: 

فً علم هللا إلى اكتب، فمال الملم:وما أكتب؟ لال: علمً فً خلمً إلى ٌوم المٌامة الساعة، فجرى الملم بما هو كابن 
 .(ٙ)ٌوم المٌامة فذلن ٌمول للنبً ملسو هيلع هللا ىلص: إن هللا ٌعلم ما فً السماوات واألرض"

ٍء لَِدٌٌر {]آل عمران : لوله تعالى: ًْ ُ َعلَى ُكّلِ َش [، " أي وهو سبحانه لادر على االنتمام ممن خالؾ 5ٕ} َوَّللاَّ
 .(2)حكمه وعصى أمره"

 .(1)ي إن هللا على كل ما أراد بعباده من نممة أو عفو لدٌر"لال دمحم بن إسحاق:" أ
 ُ ُرُكُم َّللاَّ لال البٌضاوي:أي:" فٌمدر على عموبتكم إن لم تنتهوا عما نهٌتم عنه. واآلٌة بٌان لموله تعالى: َوٌَُحذِّ

ة تعم الممدورات نَْفَسهُ وكؤنه لال وٌحذركم نفسه ألنها متصفة بعلم ذاتً محٌط بالمعلومات كلها، ولدرة ذاتٌ
 .(5)بؤسرها، فبل تجسروا على عصٌانه إذ ما من معصٌة إال وهو مطلع علٌها لادر على العماب بها"

لال ابن كثٌر:" أي : لدرته نافذة فً جمٌع ذلن، وهذا تنبٌه منه لعباده على خوفه وخشٌته ، وأال ٌرتكبوا ما 
، وهو لادر على معاجلتهم بالعموبة ، وإْن أنظر من أنظر نهى عنه وما ٌَْبؽضه منهم ، فإنه عالم بجمٌع أمورهم 

 .(ٓٔ)منهم ، فإنه ٌمهل ثم ٌؤخذ أخذ عزٌز ممتدر"
 الفوابد:

}لُْل إِْن تُْخفُوا َما فًِ  من فوابد اآلٌة: وجوب إببلغ الناس بعلم هللا تعالى بما فً صدورهم، لموله: -ٔ
.}ُ  ُصُدوِرُكْم أَْو تُْبُدوهُ ٌَْعلَْمهُ َّللاَّ

 ومنها: عموم علم هللا تعالى بما افاه اإلنسان وما أبداه. -ٕ
}لُْل إِْن تُْخفُوا َما فًِ  ومنها: أن العمل فً الملب، والتدبٌر فً الملب، واإلرادة فً الملب، ألنه لال: -ٖ

تشٌر آٌات ُصُدوِرُكْم أَْو تُْبُدوهُ {، وهً مسالة اختلؾ فٌه اهل الكبلم، هل العمل فً الملب أو فً الدماغ، ولكن 
}أَفَلَْم ٌَِسٌُروا فًِ اأْلَْرِض فَتَُكوَن لَُهْم لُلُوٌب ٌَْعِملُوَن بَِها  المران والحدٌث الشرٌؾ بؤن العمل فً الملب، لال تعالى:

ُدورِ  -[، ولال الرسولٙٗ{ ]الحا : أَْو آَذاٌن ٌَْسَمعُوَن بَِها فَإِنََّها اَل تَْعَمى اأْلَْبَصاُر َولَِكْن تَْعَمى اْلمُلُوُب الَّتًِ فًِ الصُّ
 .(ٔٔ)ملسو هيلع هللا ىلص:"أال وإن فً الجسد مضؽة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، أال وهً الملب"

                                                                                                                                                                                                    
 .2٘ٔ/٘( انظر: التفسٌر البسٌط، للواحدي:ٔ)
 .2ٙٔ/٘( حكاه عنه الواحدي ولم اهتد إلى مصدر لوله، انظر: التفسٌر البسٌط: ٕ)
 .2ٙٔ/٘(انظر: التفسٌر البسٌط، للواحدي:ٖ)
 .21ٔالتفاسٌر:( صفوة ٗ)
 .1ٖٔ/ٙ( تفسٌر الطبري:٘)
 .ٖٔٙ/ٕ(:ص5ٖٖٓ(أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
 .21ٔ( صفوة التفاسٌر:2)
 .ٖٔٙ/ٕ(:ص5ٖٖٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)1)
 .ٕٔ/ٕ( تفسٌر البٌضاوي:5)
 .ٖٔ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:ٓٔ)
 (.5ٗٓٗ(، ومسلم)ٕ٘( أخرجه البخاري)ٔٔ)
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ومن فوابد اآلٌة: الرد على الجبرٌة الذٌن ٌولولن بان اإلنسان مجبر على عمله ولٌس له فٌه إرادة، ووجه  -ٗ
 اؾ الفعل إلى اإلنسان فمال:}إن تخفوا{.الرد علٌهم: ان هللا اض

}لُْل إِْن تُْخفُوا َما فًِ ُصُدوِرُكْم  ومنها: ان هللا محٌط بكل شًء علما، حتى ما بٌن جوانح اإلنسان، لموله: -٘
ُ{، وبالتالً التحذٌر من أن ٌسّر اإلنسان فً نفسه ما ال ٌرضى هللا.  أَْو تُْبُدوهُ ٌَْعلَْمهُ َّللاَّ

}َوٌَْعلَُم َما فًِ السََّماَواِت َوَما فًِ اأْلَْرِض{.ومنها: إثبات السماوات، وأنها  م هللا، لموله:ومنها: عموم عل -ٙ
}تَُسبُِّح لَهُ السََّماَواُت السَّْبُع َواأْلَْرُض َوَمْن فٌِِهنَّ  جمع، ولد صّرح هللا تعالى فً كتابه بانها سبع سماوات، فمال:

ٍء إاِلَّ ٌَُسبِّ  ًْ [، فً حٌن لم تؤتً ُٗٗح بَِحْمِدِه َولَِكْن اَل تَْفمَُهوَن تَْسبٌَِحُهْم إِنَّهُ َكاَن َحِلًٌما َؼفُوًرا{ ]اإلسراء : َوإِْن ِمْن َش
كلمة "األرض" فً المرآن مجموعة، وإنما جاءت فً السنة مجموعة، ولد دلّت علٌه النص المرآن بانه اٌضا سبع 

ُ الَِّذي َخلََك سَ  طبمات، فمال: ٍء }َّللاَّ ًْ َ َعلَى ُكّلِ َش ٌْنَُهنَّ ِلتَْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ ُل اأْلَْمُر بَ ْبَع َسَماَواٍت َوِمَن اأْلَْرِض ِمثْلَُهنَّ ٌَتَنَزَّ
ٍء ِعْلًما{ ]الطبلق :  ًْ َ لَْد أََحاَط بُِكّلِ َش  [.ٕٔلَِدٌٌر َوأَنَّ َّللاَّ

ُ َعلَى  ومنها: إثبات لدرة هللا تعالى، لموله: -2 ٍء{.}َوَّللاَّ ًْ ٍء لَِدٌٌر{، وعموم هذه المدرة لموله:} ُكّلِ َش ًْ  ُكّلِ َش
ومنها: إرشاد االنسان أن ٌتعلك بربه، ألنه متى ما عرؾ االنسان بؤن ربه على كل شًء لدٌر فإنه لن  -1

 ٌمنعه مانع من ان ٌلتجا إلٌه سبحانه وتعالى بسإال ما ٌرٌد.
 القرآن

ٌْنَهُ أََمًدا بَِعًٌدا }ٌَْوَم تَِجُد ُكلُّ نَْفٍس َما  ٌْنََها َوبَ ٌٍْر ُمْحَضًرا َوَما َعِملَْت ِمْن ُسوٍء تََودُّ لَْو أَنه بَ َعِملَْت ِمْن َخ
ُ َرُءوٌف بِاْلِعبَاِد ) ُ نَْفَسهُ َوَّللاه ُرُكُم َّللاه  [ٖٓ({ ]آل عمران : َٖٓوٌَُحذِّ

 التفسٌر:
ن خٌر ٌنتظرها موفًرا لتُجَزى به، وما عملت من عمل وفً ٌوم المٌامة ٌوم الجزاء تجد كل نفس ما عملت م

سٌِّا تجده فً انتظارها أًٌضا، فتتمنى لو أن بٌنها وبٌن هذا العمل زمنًا بعًٌدا. فاستعدوا لهذا الٌوم، وخافوا بطش 
 اإلله الجبار. ومع شدَّة عمابه فإنه سبحانه المتصؾ بكمال الرحمة بالعباد.

ٌٍْر ُمْحَضًرا{]آل عمران:ُكلُّ نَْفٍس  } ٌَْوَم تَِجدُ  لوله تعالى: [، " أي: ٌوم المٌامة ٌجد كل َٖٓما َعِملَْت ِمْن َخ
إِنسان جزاء عمله حاضراً ال ٌؽٌب عنه"

(ٔ). 
 .(ٕ)لوله }محضرا{، ٌعنً: "موفرا"، لاله لتادة

 .(ٖ)ولال مطر: ٌعنً:" موفرا مكنزا"
جمٌع أعماله من خٌر وشر، كما لال تعالى : } ٌُنَبَّؤُ اإلْنَساُن لال ابن كثٌر:" ٌعنً : ٌوم المٌامة ٌحضر للعبد 

َر { ] المٌامة :   .(ٗ)[" ٌَْٖٔوَمبٍِذ بَِما لَدََّم َوأَخَّ
ٌْنَهُ أََمًدا بَِعًٌدا{]آل عمران: ٌْنََها َوبَ ً ٖٓلوله تعالى:}َوَما َعِملَْت ِمْن ُسوٍء تََودُّ لَْو أَنَّ بَ  [، " أي وإِن كان عمله سٌبا
 .(٘)تمنّى أن ال ٌرى عمله، وأحبَّ أن ٌكون بٌنه وبٌن عمله المبٌح ؼاٌةً فً نهاٌة البعد"

 .(ٙ)لال مماتل:" ٌعنً أجبل بعٌدا بٌن المشرق والمؽرب"
 [ ، ولال:ٕ٘لال الثعلبً:" األمد: األجل والؽاٌة التً ٌنتهً إلٌها، لال هللا: }أَْم ٌَْجعَُل لَهُ َربًِّ أََمًدا{ ]الجن : 

ٌِْهُم اأْلََمُد{ ]الحدٌد :   :(2)[، لال النابؽةٙٔ}فََطاَل َعلَ
 .(1)أال لمثلن أو من أنت سابمة         بسبك الجواد إذا ستوٌا على األمد"

ٌْنَهُ أََمًدا بَِعًٌدا{]آل عمران: ٌْنََها َوبَ  التفسٌر:[، وجوه من ٖٓوفً لوله تعالى:}َوَما َعِملَْت ِمْن ُسوٍء تََودُّ لَْو أَنَّ بَ

                                                           
 .21ٔ( صفوة التفاسٌر:ٔ)
 .ٖٔٙ/ٕ(:ص5ٕٖٖتفسٌر ابن ابً حاتم)( انظر: ٕ)
 .ٖٔٙ/ٕ(:ص5ٖٖٖ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٖ)
 .ٖٔ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:ٗ)
 .21ٔ( صفوة التفاسٌر:٘)
 .2ٕٓ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٙ)
 .ٖٔ( دٌوانه: 2)
 .ٓ٘/ٖ( تفسٌر الثعلً:1)
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أحدها: أن المعنى:" ٌسر أحدهم أن ال ٌلمى عمله ذلن أبدا ٌكون ذلن مناه، وأما فً الدنٌا فمد كانت خطٌبته 
 .(ٕ)، وروي عن مجاهد نحو ذلن(ٔ)ٌستلذها". لاله الحسن

 . (ٖ)والثانً: أن لوله }أمدا بعٌدا{، معناه: مكانا بعٌدا. لاله السدي
 .(ٙ)، وأبو عبٌدة(٘)، وابن جرٌا(ٗ)بعٌدا. لاله مماتل بن سلٌمانوالثالث: أن معناه أجبل وؼاٌة 

ُ نَْفَسهُ{]آل عمران:  ُرُكُم َّللاَّ  .(2)"[، أي: وهللا "ٌخوفكم عمابهٖٓلوله تعالى:} َوٌَُحذِّ
 .(1)لال مماتل:" ٌعنً: عموبته فً عمل السوء" 
ُ َرُءوٌؾ    .(5)أي: وهللا رحٌم بخلمه"[، ٖٓبِاْلِعبَاِد {]آل عمران:لوله تعالى:}َوَّللاَّ
 .(ٓٔ)من رأفته بهم أن حذَّرهم نفسه" لال الحسن:" 

 الفوابد:
 من فوابد اآلٌة: التحذٌر والتذكٌر لهذا الٌوم العظٌم الذي ٌجد فٌه االنسان جزاء عمله خٌره وشره. -ٔ
وال شن بؤنه ومنها: ثبوت الجزاء لكل نفس، وانه جزاء شامل وان ؼٌر المكلؾ ٌكتب له وال ٌكتب علٌه،  -ٕ

 لٌس على عمومه فٌما ٌتعلك بالبهابم، فإنها ال تجد هذا.
ومنها: كمال لدرة هللا تعالى بإحضار ما عمله اإلنسان من للٌل وكثٌر، لمول:}ما{ الموصولة التً تفٌد  -ٖ
 العموم.
 ومنها: كمال رلابته عّز وجّل، وانه ال ٌفوته شًء، فما عمل اإلنسان فسوؾ ٌجده. -ٗ
 اآلخر، الذي هو ٌوم الجزاء.إثبات ٌوم  -٘
 ومنها: ان الشر ٌسوء صاحبه، لموله:}وما عملت من سوء{. -ٙ
 إثبات الشعور فً ذلن الٌوم لموله:}توّد{، ألن المودة خالص المحبة، وهً فرع من الشعور بالشًء. -2
أنه ٌحب ان ومنها: كراهة  المسًء لما عمله فً ذلن الٌوم، لموله:}تود لو ان بٌنها وبٌنه امدا بعٌدا{، و -1

 ٌكون بٌنه وبٌن عمله السًء امدا بعٌدا. 
 رحمة هللا بعباده بتحذٌرهم من عموبته، لموله:} وٌحذركم هللا نفسه{. -5

 إثبات الرأفة هلل عّز وجّل، لموله }رءوؾ{، والرأفة أسد الرحمة وأرلها. -ٓٔ
 القرآن

َ فَاتهبِعُونًِ ٌُْحبِْبُكمُ  ُ َغفُوٌر َرِحٌٌم ) }قُْل إِْن ُكْنتُْم تُِحبُّوَن َّللاه ُ َوٌَْغِفْر لَُكْم ذُنُوبَُكْم َوَّللاه  [ٖٔ({ ]آل عمران : َّٖٔللاه
 التفسٌر:

: إن كنتم تحبون هللا حما فاتبعونً وآمنوا بً ظاهًرا وباطنًا، ٌحببكم هللا، وٌمُح ذنوبكم، فإنه -أٌها الرسول-لل 
 ؼفور لذنوب عباده المإمنٌن، رحٌم بهم.

 ول اآلٌة على ألوال:اختلؾ فً سبب نز
أحدها: لال الكلبً عن أبً صالح عن ابن عباس: "إن الٌهود لما لالت: نحن أبناء هللا وأحباإه، أنزل هللا 

َ{ اآلٌة، فلما نزلت عرضها رسول هللا   .(ٔٔ)فؤبوا أن ٌمبلوها" -ملسو هيلع هللا ىلص-تعالى: }لُْل إِْن ُكْنتُْم تُِحبُّوَن َّللاَّ

                                                           
 .ٖٔٙ/ٕ(:ص5ٖٖٗ( انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)ٔ)
 .ٕٖٙ-ٖٔٙ/ٕ(:ص5ٖٖ٘حاتم)(انظر: تفسٌر ابن ابً ٕ)
 .ٕٖٙ/ٕ(:ص52ٖٖ(انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)ٖ)
 .2ٕٓ/ٔ( انظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٗ)
 .1ٙٔ/ٔ(:ص5ٖ٘( انظر: تفسٌر ابن المنذر)٘)
 .1ٙٔ/ٔ(:صٖٓٙ( انظر: تفسٌر ابن المنذر)ٙ)
 .ٖٔ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:2)
 .2ٕٓ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:1)
 .21ٔالتفاسٌر:( صفوة 5)
 .ٕٖٔ/ٙ(:ص1ٗٗٙ( أخرجه الطبري)ٓٔ)
 .ٖٓٔ( أسباب النزول للواحدي: ٔٔ)
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كعب بن األشرؾ وأصحابه إلى اإلسبلم لالوا: نحن أبناء هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص-لٌمان: "لما دعا النبً ولال مماتل بن س
َ فَاتَّبِعُونًِ{ "-ملسو هيلع هللا ىلص -لنبٌه -عز وجل -وأحباإه ولنحن أشد حبا هلل مما تدعونا إلٌه، فمال هللا  .(ٔ)}لُْل إِْن ُكْنتُْم تُِحبُّوَن َّللاَّ

"(ٔ). 
لال لوٌم على عهد النبً ملسو هيلع هللا ىلص : ٌا دمحم ، إنا نحّب ربنا! فؤنزل هللا عز وجل : " لُل إن  لال الحسن:" والثانً:

كنتم تحبون هللا فاتبعونً ٌحببكم هللا وٌؽفر لكم ذنوبكم " ، فجعل اتباع نبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص َعلًَما لحبه ، وعذاب من 
 . (ٖ)جرٌا مثل ذلنبن . وروي عن ا(ٕ)خالفه"

على لرٌش وهم فً المسجد  -ملسو هيلع هللا ىلص  -والثالث: وروى جوٌبر عن الضحان عن ابن عباس لال: "ولؾ النبً 
الحرام، ولد نصبوا أصنامهم وعلموا علٌها بٌض النعام، وجعلوا فً آذانها الشنوؾ والمرطة، وهم ٌسجدون لها، 

ماعٌل، ولمد كانا على اإلسبلم"، فمالت لرٌش: ٌا دمحم إنما فمال: "ٌا معشر لرٌش لمد خالفتم ملة أبٌكم إبراهٌم وإس
نعبد هذه حبا هلل لٌمربونا إلى هللا زلفى، فؤنزل هللا تعالى: }لل إن كنتم تحبون هللا{ وتعبدون األصنام لتمربكم إلٌه 

 .(ٗ)}فاتبعونً ٌحببكم هللا{ "فؤنا رسوله إلٌكم وحجته علٌكم، وأنا أولى بالتعظٌم من أصنامكم"
لال ابن حجر:" وهذا من منكرات جوٌبر فإن آل عمران مدنٌة، وهذه المصة إنما كانت بمكة لبل الهجرة،  

 .(٘)ولعل الذي نزل فٌهما فً أوابل الزمر"
والرابع: ونمل الواحدي عن دمحم بن جعفر بن الزبٌر:" نزلت فً نصارى نجران، وذلن أنهم لالوا: إنما نعظم 

 .(ٙ)تعظٌما له، فؤنزل هللا تعالى هذه اآلٌة ردا علٌهمالمسٌح ونعبده حبا هلل و
ُ{ ]آل عمران :  لوله تعالى  َ فَاتَّبِعُونًِ ٌُْحبِْبُكُم َّللاَّ [، أي لل لهم ٌا دمحم إِن كنتم حماً ٖٔ}لُْل إِْن ُكْنتُْم تُِحبُّوَن َّللاَّ

 .(2)تحبون هللا فاتبعونً ٌحبكم هللا"
الدرداء فً لوله }إن كنتم تحبون هللا فاتبعونً ٌحببكم هللا{ على البر،  أخرج ابن أبً حاتم بسنده "عن أبً

 .(1)والتموى، والتواضع، وذلة النفس"
 .(5)ولال الحسن:" فكان عبلمة حبه إٌاهم اتباع سنة رسوله"

 أي : ٌحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إٌاه ، وهو محبته إٌاكم ، وهو أعظم من األول ، لال ابن كثٌر:" 
 .(ٓٔ)كما لال بعض الحكماء العلماء : لٌس الشؤن أن تُِحّب ، إنما الشؤن أن تَُحّب"

 .(ٔٔ)[، أي:" وٌؽفر لكم ما سلؾ من الذنوب"ٕٖ} َوٌَْؽِفْر لَُكْم ذُنُوبَُكْم{]آل عمران: لوله تعالى: 
 .(ٕٔ)"لال دمحم بن إسحاق:" أي: ما مضى من كفركم 
اتبعتمونً وصّدلتمونً على ما أتٌتكم به من عند هللا ٌؽفُر لكم ذنوبكم ، فٌصفح لال الطبري: أي:" فإنه إن  

 .(ٖٔ)لكم عن العموبة علٌها ، وٌعفو لكم عما مضى منها"
 .(ٗٔ)لال ابن كثٌر:" أي : باتباعكم للرسول ملسو هيلع هللا ىلص ٌحصل لكم هذا كله ببركة سفارته" 

                                                           
 .2ٕٔ-2ٕٓ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٔ)
 .ٖٕٖ/ٙ(:ص1ٗ٘ٙأخرجه الطبري)(ٕ)
، من طرٌك بكر بن األسود عن ٖٖٙ/ٕ(:صٕٖٓٗ،  وابن أبً حاتم )5ٙٔ/ٔ(:صٕٖٙ، وابن المنذر)ٖٕٖ/ٙ(:ص1ٗ2ٙأخرجه الطبري)(ٖ)

، 2ٕٔٔرلم:  - ٕٖٗ/ٔ، وإسناده ضعٌؾ جدا بسبب بكر، انظر: مٌزان االعتدال: ٖٓٔسن به، ونمله الواحدي فً أساب النزول:عن الح
 . ٕٖٗ/ٙوضعؾ اإلمام ابن جرٌر هذا السبب، انظر: تفسٌرالطبري: 

 .ٖٓٔ( اسباب النزول: ٗ)
 .21ٙ/ٕ( العجاب:٘)
 فً لصة وفد نجران. 25٘-21٘/ٔرة ابن هشام:، وانظر: س22ٌٙ/ٕ، والعجاب:ٖٓٔ( اسباب النزول: ٙ)
 .21ٔ( صفوة التفاسٌر:2)
 .ٕٖٙ/ٕ(:صٖٓٓٗ( تفسٌر ابن أبً حاتم)1)
 .ٖٖٙ-ٕٖٙ/ٕ(:صٖٔٓٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)5)
 .ٕٖ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:ٓٔ)
 .21ٔ( صفوة التفاسٌر:ٔٔ)
 .ٖٖٙ-ٕٖٙ/ٕ(:صٖٗٓٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .ٕٖٗ/ٙ( تفسٌر الطبري:ٖٔ)
 .ٕٖ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:ٗٔ)
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ُ َؼفُوٌر َرِحٌمٌ  لوله تعالى:}   .(ٔ)[، أي: وهللا ؼفور لذنوب عباده المإمنٌن، رحٌٌم بهم"ٕٖ{]آل عمران: َوَّللاَّ
 .(ٕ)لال دمحم ابن إسحاق:" وهللا }ؼفور{: ٌؽفر الذنب، }رحٌم{: ٌرحم العباد على ما فٌهم"

هذه اآلٌة الكرٌمة حاكمة على كل من ادعى محبة هللا ، ولٌس هو على الطرٌمة الدمحمٌة فإنه  لال ابن كثٌر:" 
ذب فً دعواه فً نفس األمر ، حتى ٌتبع الشرع الدمحمي والدٌن النبوي فً جمٌع ألواله وأحواله ، كما ثبت فً كا

ٌَْس علٌه أْمُرنَا فَُهَو َردُّ"  .(ٗ)"(ٖ)الصحٌح عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال : "َمْن َعِمَل َعَمبل لَ
 الفوابد:

أن ٌتحدى هإالء المدعٌن لمحبته بهذا  -ملسو هيلع هللا ىلص-إن هللا تعالى أمر نبٌه دمحما -ٔ
 .-علٌه الصبلة والسبلم-المٌزان المسط، وهو اتباعهم للرسول

إن محبة هللا تعالى ؼاٌة لكل الناس حتى من ؼٌر المسلمٌن، لموله:}إن كنتم  -ٕ
 تحبون هللا فاتبعونً{.

اتباع اإلنسان لد جعل هللا اتباع رسوله سببا لمحبة هللا للعبد، وكلما لوي  -ٖ
 كان ألوى برهانا على صدق محبته هلل. -علٌه الصبلة والسبلم-للرسول
ومن الفوابد: إثبات المحبة بٌن العبد والرب من الجانبٌن، لموله:}تحبون هللا{،  -ٗ

: ولوله:}ٌحببكم هللا{، وهذه المحبة هً حمٌمٌة خبلفا لمن أّولها، فمال: تحبون هللا: أي: تحبون ثوابه، ٌحببكم هللا
 أي: ٌثٌبكم هللا، فهذا وأٌم هللا تحرٌؾ، وأن محبة هللا ؼٌر محبة الثواب.

برهان لصدق دعوى محبة هللا،  -علٌه الصبلة والسبلم-إن اتباع الرسول -٘
 وسبب لمؽفرة هللا للذنب.

ومنها: كمال إحسان هللا تعالى، لجزابه على العمل أكثر منه، ألن المتبع  -ٙ
 فرة الذنوب.للرسول ٌحصل محبة هللا ومؽ

 اثبات هذٌن االسمٌن وما تضمناه من صفة فً لوله:}وهللا ؼفور رحٌم{. -2
 القرآن

َ ََل ٌُِحبُّ اْلَكافِِرٌَن ) ُسوَل فَِإْن تََولهْوا فَِإنه َّللاه َ َوالره  [ٕٖ({ ]آل عمران : ٕٖ}قُْل أَِطٌعُوا َّللاه
 التفسٌر:

أطٌعوا الرسول باتباع سنته فً حٌاته وبعد مماته، فإن هم : أطٌعوا هللا باتباع كتابه، و-أٌها الرسول-لل 
 أعرضوا عنن، وأصروا على ما هم علٌه ِمن كفر وضبلل، فلٌسوا أهبل لمحبة هللا; فإن هللا ال ٌحب الكافرٌن.

 فً سبب نزول اآلٌة لوالن:
محّمدا ٌجعل طاعته كطاعة لال عبد هللا بن أبً ألصحابه: إّن  (٘)أحدهما: لال الثعلبً:" فلما نزلت هذه اآلٌة

ُسوَل{" َ َوالرَّ  .(ٙ)هللا وٌؤمرنا أن نحبّه كما أحبت النصارى عٌسى ابن مرٌم، فنزل: }لُْل أَِطٌعُوا َّللاَّ
 .(1). ورجحه ابن حجر(2)الثانً: ولال مماتل بن سلٌمان: ٌعنً: "لل للٌهود"

ُسوَل{]آل  َ َوالرَّ  .(5)[، أي: لل ٌا دمحم: "أطٌعوا أمر هللا وأمر رسوله"ٕٖعمران:لوله تعالى: }لُْل أَِطٌعُوا َّللاَّ
 .(ٓٔ)لال دمحم ابن إسحاق: "أطٌعوا هللا والرسول وأنتم تعرفونه وتجدونه فً كتابكم"

                                                           
 .ٕٖٗ/ٙ( تفسٌر الطبري:ٔ)
 .ٖٖٙ-ٕٖٙ/ٕ(:صٖ٘ٗٓٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕ)
 (.2ٔ1ٔ( أخرجه مسلم)ٖ)
 .ٕٖ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:ٗ)
ُ{]آل عمران: ٘) َ فَاتَّبِعُونًِ ٌُْحبِْبُكُم َّللاَّ  [.ٖٔ( وهو لوله: }لُْل إِْن ُكْنتُْم تُِحبُّوَن َّللاَّ
 .ٔ٘/ٖبً:( تفسٌر الثعلٙ)
 .2ٕٔ/ٔ( انظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان:2)
 .25ٙ/ٕ( انظر: العجاب: 1)
 .21ٔ( صفوة التفاسٌر:5)
 .ٖٖٙ/ٕ(:صٖٙٓٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٓٔ)
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لل ، ٌا دمحم ، لهإالء الوفد من نصارى نجران: أطٌعوا هللا والرسول محمًدا ، فإنكم لد  لال الطبري:أي:"
 .(ٔ)لً إلى خلمً، ابتعثتُه بالحك ، تجدونه مكتوبًا عندكم فً اإلنجٌل"علمتم ٌمٌنًا أنه رسو

 .(ٕ)استدبروا عما دعوتهم إلٌه من ذلن، وأعرضوا عنه" [، أي: فإن"ٕٖلوله تعالى:}فَإِْن تََولَّْوا{]آل عمران:
 .(ٖ)لال ابن عباس:" ٌعنً: الكفار تولوا عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص"

 .(ٗ)"فإن تولوا على كفرهم" لال دمحم بن إسحاق:
 .(٘)لال الثعلبً:أي:" أعرضوا عن طاعتهما"

 .(ٙ)أي : خالفوا عن أمره" لال ابن كثٌر: أي فإن"
َ اَل ٌُِحبُّ اْلَكافِِرٌَن{ ]آل عمران:  .(2)[، أي: فإن هللا "ال ٌحب من كفر بآٌاته"ٕٖلوله تعالى:} فَإِنَّ َّللاَّ

 .(1)وال شًء لهم وال ٌؽفر لهم" لال الثعلبً: أي:" ال ٌرضى فعلهم
 .(5)أخرج ابن أبً حاتم "عن سفٌان بن عٌٌنة لوله: }فإن هللا ال ٌحب{، لال: ال ٌمرب"

فدل على أن مخالفته فً الطرٌمة كفر، وهللا ال ٌحب من اتصؾ بذلن ، وإن ادعى وزعم فً  لال ابن كثٌر:"
نبً األمً خاتم الرسل ، ورسول هللا إلى جمٌع الثملٌن الجن نفسه أنه ٌحب هلل وٌتمرب إلٌه ، حتى ٌتابع الرسول ال

فً زمانه لما وسعهم إال اتباعه ، والدخول  -بل المرسلون ، بل أولو العزم منهم  -واإلنس  الذي لو كان األنبٌاء 
 .(ٓٔ)فً طاعته ، واتباع شرٌعته"

 الفوابد:
صلى -بـ}لل{، والمرآن كله لد أمر الرسولعناٌة هللا تعالى بطاعته وطاعة الرسول، وذلن لتصدر األمر  -ٔ

 أن ٌموله. -هللا علٌه وسلم
 ، وأن طاعته من طاعة هللا.-ملسو هيلع هللا ىلص-من فوابد اآلٌة وجوب طاعة رسوله -ٕ
ُسوَل{.–إثبات رسالته  -ٖ َ َوالرَّ  ملسو هيلع هللا ىلص، لموله:}لُْل أَِطٌعُوا َّللاَّ

 القرآن
َ اْصَطفَى آَدَم   [ٖٖ({ ]آل عمران : َٖٖونُوًحا َوآَل إِْبَراِهٌَم َوآَل ِعْمَراَن َعلَى اْلعَالَِمٌَن )}إِنه َّللاه

 التفسٌر:
 إن هللا اختار آدم ونوًحا وآل إبراهٌم وآل عمران، وجعلهم أفضل أهل زمانهم.

َ اْصَطفَى آَدَم{]آل عمران: لوله تعالى:  خلمه منهم آدم أبو  [، أي: إن هللا "اختار للنبوة صفوةٖٖ} إِنَّ َّللاَّ
 . (ٔٔ)البشر"
 .(ٕٔ)لال أبو مالن:" }اصطفى{، ٌعنً: اختار" 
لال الحسن:" فضلهم هللا على العالمٌن بالنبوة على الناس كلهم، كانوا هم األنبٌاء واألتمٌاء المطٌعٌن  
 .(ٖٔ)لربهم"
 .(ٗٔ)لال مماتل:" ٌعنً: اختار من الناس  لرسالته آدم" 

                                                           
 .ٕٖ٘/ٙ( تفسٌر الطبري:ٔ)
 .ٕٖ٘/ٙ( تفسٌر الطبري:ٕ)
 .ٖٗٙ/ٕ(:ص2ٖٓٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .ٖٗٙ/ٕ(:ص5ٖٓٗ(أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)
 .ٔ٘/ٖ(تفسٌر الثعلبً:٘)
 .ٕٖ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:ٙ)
 .21ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:/2)
 .ٔ٘/ٖ(تفسٌر الثعلبً:1)
 .ٖٗٙ/ٕ(:ص1ٖٓٗ( تفسٌر ابن أبً حاتم)5)
 .ٕٖ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:ٓٔ)
 .1ٓٔ( صفوة التفاسٌر:ٔٔ)
 .ٖٗٙ/ٕ(:صٖٓٔٗ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٕٔ)
 .ٖٗٙ/ٕ(:صٖٓٔٗ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٖٔ)
 .2ٕٔ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٗٔ)
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آدم ، علٌه السبلم ، خلمه بٌده ، ونفخ فٌه من روحه ، وأسجد له مبلبكته ، وعلمه  لال ابن كثٌر:" فاصطفى 
 .(ٔ)أسماء كل شًء ، وأسكنه الجنة ثم أهبطه منها ، لما له فً ذلن من الحكمة"

لال الزجاج:" معنى اصطفاهم فً اللؽة: اختارهم أي جعلهم صفوة خلمه، وهذا تمثٌل بما ٌُرى، ألن العرب 
م بالشًِء المربً، وإذا سمع السامع ذلن المعلوم كان عنده بمنزلة ما ٌشاهده ِعٌاناً، فنحن نعٌن الشًء تمثل المعلو

 .(ٕ)الصافً أنه النمى من الكدر، فكذلن صفوة َّللاَّ من خلمه"
َ اْصَطفََى{]آل عمران: لوله تعالى:وفً معنى اإلصطفاء فً    [، ثبلثة أوجه:ٖٖ} إِنَّ َّللاَّ

ٌنهم أي اختاره على سابر األدٌان. والتمدٌر: إن هللا اصطفى دٌنهم وهو دٌن اإلسبلم، أحدها: اصطفى د
 .(ٖ)فحذؾ المضاؾ. وهذا لول الفراء

والثانً:أن المعنى: اختارهم للنبوة على عالمً زمانهم، فاصطفى آدَم بالرسالة إلَى المبلتكة وإلى ولده، 
سالة. أفاده   .(ٗ)الزجاجواصطفى نوحاً وإبراهٌم وآله بالّرِ

 .(٘)والثالث: أنه اصطفاهم بتفضٌلهم فً األمور التً مٌزهم بها على أهل زمانهم . أفاده الماوردي
 .(ٙ)[، أي: واختار نوحا"شٌخ المرسلٌن"ٖٖلوله تعالى:}َونُوًحا {]آل عمران: 
لما عبد الناس لال ابن كثٌر:" واصطفى نوحا ، علٌه السبلم ، وجعله أول رسول بعثه إلى أهل األرض ،  

األوثان ، وأشركوا فً دٌن هللا ما لم ٌنزل به سلطانا ، وانتمم له لما طالت مدته بٌن َظْهَرانً لومه ، ٌدعوهم إلى 
هللا لٌبل ونهاًرا ، سرا وجهاًرا ، فلم ٌزدهم ذلن إال فراًرا ، فدعا علٌهم ، فؤؼرلهم هللا عن آخرهم ، ولم ٌَْنُا منهم 

 .(2)نه الذي بعثه هللا به"إال من اتبعه على دٌ
 .(1)[،" أي عشٌرته وذوي لرباه"ٖٖلوله تعالى:}َوآَل إِْبَراِهٌَم{]آل عمران: 
 .(5)لال مماتل:" ٌعنً إبراهٌم، وإسماعٌل، وإسحاق، وٌعموب واألسباط" 

 .(ٓٔ)"لال ابن عباس:" هم المإمنون من آل إبراهٌم، وآل عمران، وآل ٌاسٌن، وآل دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
 .(ٔٔ)ولال أٌضا:" إن هللا اصطفى إبراهٌم بالخلة، واصطفى موسى بالكبلم، واصطفى دمحما بالرإٌة " 
 .(ٕٔ)لال ابن كثٌر:" واصطفى آل إبراهٌم ، ومنهم : سٌد البشر وخاتم األنبٌاء على اإلطبلق دمحم ملسو هيلع هللا ىلص" 
 .(ٖٔ)،ففضلهما على العالمٌن ، فكان دمحم ملسو هيلع هللا ىلص من آل إبراهٌم"لال لتادة:" ذكر هللا تعالى أهل بٌتٌن صالحٌن  
 .(ٗٔ)[، أي: أهل عمران"ٖٖلوله تعالى:}َوآَل ِعْمَراَن {]آل عمران: 
 .(٘ٔ)لال مماتل:" ٌعنً موسى، وهارون، ذرٌة آل عمران اختارهم للنبوة والرسالة" 
 .(ٙٔ)مرٌم بنت عمران ، أم عٌسى ابن مرٌم ، علٌهم السبلم"لال ابن كثٌر:" المراد بعمران هذا : هو والد  
لال الزمخشري:" وآل عمران موسى وهرون ابنا عمران ابن ٌصهر. ولٌل عٌسى ومرٌم بنت عمران بن  

 .(2ٔ)ماثان، وبٌن العمرانٌن ألؾ وثمانمابة سنة"
                                                           

 .ٖٖ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔ)
 .55ٖ/ٔ(معانً المرآن: ٕ)
 .ٕٙ/ٗ، وتفسٌر المرطبً:55ٖ/ٔ، ومعانً المرآن للزجاج: 52ٕ/ٔ( انظر: معانً المرآن للفراء: ٖ)
 .55ٖ/ٔ( انظر: معانً المرآن: ٗ)
 .1ٖٙ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:٘)
 .5ٕٗ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي:ٙ)
 .ٖٖ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر: 2)
 .1ٓٔ( صفوة التفاسٌر:1)
 .2ٕٔ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:5)
 .ٖ٘ٙ/ٕ(:صٖٗٔٗ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٓٔ)
 .2ٔٔ/ٔ(:ص1ٖٙ( تفسٌر ابن المنذر: )ٔٔ)
 .ٖٖ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕٔ)
 .1ٖٙ/ٔ(:ص11ٖ( تفسٌر عبدالرزاق)ٖٔ)
 .1ٓٔ( صفوة التفاسٌر:ٗٔ)
 .2ٕٔ/ٔسلٌمان: ( تفسٌر مماتل بن٘ٔ)
 .ٖٖ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر: ٙٔ)
 .ٖٗ٘/ٔ( الكشاؾ:2ٔ)
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 [،لوالن :ٖٖوفً :}َوآَل ِعْمَراَن {]آل عمران: 
 . وآخرون.(ٔ)ابنا عمران. لاله مماتل أحدهما : أنه موسى وهارون

 . (ٕ)والثانً : أنه المسٌح ، ألن مرٌم بنت عمران ، وهذا لول الحسن
 .(ٖ)[، "أي: على عالمً زمانهم"ٖٖلوله تعالى:}َعلَى اْلعَالَِمٌَن{]آل عمران: 
 .(ٗ)لال الحسن:"على الناس كلهم" 
 .(٘)لال مماتل:" ٌعنً عالمً ذلن الزمان" 
 .(ٙ)كثٌر:" ٌخبر تعالى أنه اختار هذه البٌوت على سابر أهل األرض "لال ابن  

 الفوابد:
ِ  إن هللا ٌختار من خلمه ما ٌشاء، كما لال: -ٔ }َوَربَُّن ٌَْخلُُك َما ٌََشاُء َوٌَْختَاُر َما َكاَن لَُهُم اْلِخٌََرةُ ُسْبَحاَن َّللاَّ

ا ٌُْشِرُكوَن{ ]المصص :   [.1َٙوتَعَالَى َعمَّ
-التفاضل ٌكون فً األعمال واألعٌان واألشخاص، ولهذا فإن جنس العرب أفضل من ؼٌرهم، ودمحمإن  -ٕ

 أشرفهم. -علٌه الصبلة والسبلم
ومنها ما ذكره بعض أهل العلم من أن الصالحٌن من البشر أفضل من المبلبكة، لموله:}على العالمٌن{،  -ٖ

 والمبلبكة عالم.
 القرآن

ٌهةً بَْعُضَها ِمْن  ُ َسِمٌٌع َعِلٌٌم )}ذُّرِ  [ٖٗ({ ]آل عمران : ٖٗبَْعٍض َوَّللاه
 التفسٌر:

هإالء األنبٌاء والرسل سلسلة ُطْهر متواصلة فً اإلخبلص هلل وتوحٌده والعمل بوحٌه. وهللا سمٌع أللوال 
 عباده، علٌم بؤفعالهم، وسٌجازٌهم على ذلن.

ٌَّةً بَْعُضَها ِمْن بَْعٍض{]آل عمران :  لوله تعالى: [، "أي: اصطفاهم متجانسٌن فً الدٌن والتُّمى ٖٗ}ذُّرِ
 .(2)والصبلح"

 .(1)لال لتادة:"ٌمول: فً النٌة والعمل واإلخبلص والتوحٌد له"
 .(5)لال دمحم بن إسحاق:" فمن تلن الذرٌة كان ٌنسب عٌسى إذ لم ٌكن له أب من ؼٌرهم، فدعً إلى نسبه"

 .(ٓٔ)ولال أبو روق:" بعضها على دٌن بعض"
 .(ٔٔ)لال الطبري:أي:" ذرٌة دٌُن بعضها دٌُن بعض ، وكلمتهم واحدةٌ ، وملتهم واحدة فً توحٌد هللا وطاعته"

[ 2ٔ]التوبة : }َواْلُمْإِمنُوَن َواْلُمْإِمنَاُت بَْعُضُهْم أَْوِلٌَاُء بَْعٍض{  لال الراؼب:" ٌعنً فً المواالة الدٌنٌة، لموله:
ٌَْس ِمْن أَْهِلَن{ ]هود : 2ٙولوله: }اْلُمنَافِمُوَن َواْلُمنَافِمَاُت بَْعُضُهْم ِمْن بَْعٍض{ ]التوبة :  [ ردا ٙٗ[ ولوله لنوح: }إِنَّهُ لَ

 .(ٕٔ)علٌه لما لال فً الكناٌة عن هذا العدو"
ٌَّةَ بَْعُضَها ِمن بَْعٍض {]آل عمران :   [ وجهان:ٖٗوفً لوله تعالى:}ذُّرِ

                                                           
 .2ٕٔ/ٔ( انظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٔ)
 .1ٖٙ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٕ)
 .1ٓٔ، وانظر: صفوة التفاسٌر:5ٕٗ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٖ)
 .ٖ٘ٙ/ٕ(:صٖ٘ٔٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)
 .2ٕٔ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:٘)
 .ٖٖ/ٕتفسٌر ابن كثٌر:  (ٙ)
 .1ٓٔ( صفوة التفاسٌر:2)
 .1ٕٖ/ٙ(:ص1٘٘ٙ( أخرجه الطبري)1)
 .ٖٙٙ/ٕ(:ص5ٖٔٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)5)
 .ٖ٘/ٖ، وانظر: تفسٌر الثعلبً:1ٗ/ ٘مجمع البٌان: (ٓٔ)
 .2ٕٖ/ٙ( تفسٌر الطبري:ٔٔ)
 .2ٕ٘/ٕ( تفسٌر الراؼب األصفهانً:ٕٔ)



2ٖ 
 

ن بَْعٍض { ]  أحدهما : أنهم صاروا ذرٌة بالتناصر ال بالنسب، كما لال تعالى:}الُمنَافِمُوَن َواْلُمنَافِمَاُت بَْعُضُهم ّمِ
 .(ٕ)، ولتادة(ٔ)[ ٌعنً فً االجتماع على الضبلل ، وهذا لول الحسن2ٙالتوبة : 

آدم ، ثم من ذرٌة نوح ، ثم من ذرٌة إبراهٌم ، والثانً : أنهم فً التناسل والنسب ، إذ جمٌعهم من ذرٌة 
 .(ٖ)وهذا لول بعض المتؤخرٌن

ُ َسِمٌٌع َعِلٌٌم { ]آل عمران :   .(ٗ)[ أي: وهللا " سمٌع أللوال العباد علٌم بضمابرهم"ٖٗلوله تعالى:} َوَّللاَّ
 .(٘)"لال دمحم بن إسحاق:" أي: سمٌع لما ٌمولون، علٌم بما ٌخفون

 .(ٙ)}سمٌع{: "لمولهم نحن أبناء هللا وأحباإه ونحن أشد حبا هلل، }علٌم{ بما لالوا، ٌعنى الٌهود"لال مماتل: 
لال الطبري:أي:" وهللا ذُو سمع لمول امرأة عمران ، وذو علم بما تضمره فً نفسها ، إذ نَذرت له ما فً 

ًرا"  .(2)بطنها ُمحرَّ
 الفوابد:

 ذرٌة بعضها من بعض{.بٌان أن البشر جنس بعضه من بعض، لموله:} -ٔ
الرد على من زعم بؤن البشر تطور من جنس آلخر، من المردة إلى اآلدمٌٌن إلى البشر، والصحٌح أن  -ٕ

 أصل البشر من آدم، الذي خلمه هللا من تراب.
إثبات اسمٌن من أسماء هللا تعالى، وهما: السمٌع، والعلٌم، فالسمٌع ٌتعلك باألصوات، والعلٌم ٌتعلك بكل  -ٖ
 باألصوات واألحوال واألعٌان.شًء 

 القرآن
ًرا فَتَقَبهْل ِمنًِّ إِنهَك أَْنَت السه  ({ ِٖ٘مٌُع اْلعَِلٌُم )}إِْذ قَالَِت اْمَرأَُت ِعْمَراَن َرّبِ إِنًِّ نَذَْرُت لََك َما فًِ بَْطنًِ ُمَحره

 [ٖ٘]آل عمران : 
 التفسٌر:

وابنها عٌسى علٌه السبلم; لتردَّ بذلن على من ادعوا أُلوهٌة ما كان من أمر مرٌم وأمها  -أٌها الرسول-اذكر 
ته هلل سبحانه، إذ لالت امرأة عمران حٌن حملت: ٌا رّبِ إنً جعلت لن ما فً بطنً خالصا لن،  عٌسى أو بنوَّ

 ، فتمبَّل منً; إنن أنت وحدن السمٌع لدعابً، العلٌم بنٌتً.« بٌت الممدس»لخدمة 
 .(1)[، " أي اذكر لهم ولت لول امرأة عمران"ِٖ٘ت اْمَرأَُت ِعْمَراَن{]آل عمران : لوله تعالى: }إِْذ لَالَ 

لال البٌضاوي:" وهذه حنة بنت فالوذ جدة عٌسى، وكانت لعمران بن ٌصهر بنت اسمها مرٌم أكبر من 
اٌشاع، موسى وهارون فظن أن المراد زوجته وٌرده كفالة زكرٌا فإنه كان معاصراً البن ماثان وتزوج بنته 

وكان ٌحٌى وعٌسى علٌهما السبلم ابنً خالة من األب روي أنها كانت عالراً عجوزاً، فبٌنما هً فً ظل شجرة 
إذ رأت طابراً ٌطعم فرخه فحنت إلى الولد وتمنته فمالت: اللهم إن لن علً نذراً إن رزلتنً ولداً أن أتصدق به 

ً فً عهدهم للؽلمان على بٌت الممدس فٌكون من خدمه، فحملت بمرٌم وهلن ع مران وكان هذا النذر مشروعا
 .(5)فلعلها بنت األمر على التمدٌر أو طلبت ذكراً"

[، أي: ربًّ إنً "نذرت لعبادتن وطاعتن ٖ٘لوله تعالى: } َرّبِ إِنًِّ نََذْرُت لََن َما فًِ بَْطنًِ {]آل عمران : 
 .(ٓٔ)ما أحمله فً بطنً"

                                                           
 .ٖ٘ٙ/ٕ(:ص2ٖٔٗ(، و)ٖٙٔٗحاتم)( انظر: تفسٌر ابن أبً ٔ)
 .1ٕٖ/ٙ(:ص1٘٘ٙ( أخرجه الطبري)ٕ)
 .1ٖٙ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:ٖ)
 .1ٓٔ( صفوة التفاسٌر:ٗ)
 .ٖٙٙ/ٕ(:صٕٖٓٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)٘)
 .2ٕٔ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٙ)
 .1ٕٖ/ٙ( تفسٌر الطبري:2)
 .1ٓٔ( صفوة التفاسٌر:1)
 . ٗٔ/ٕ( تفسٌر البٌضاوي:5)
 .1ٓٔ( صفوة التفاسٌر:ٓٔ)
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عجوًزا عالًرا تسمى َحنَّة ، وكانت ال تلد ، فجعلت تؽبُط النساء  لال عكرمة:" أن امرأة عمران كانتْ 
ًّ نذًرا شكًرا إن رزلتنً  ولًدا أن أتصّدق به على بٌت الممدس، فٌكون من َسَدنته ألوالدهن ، فمالت : اللهّم إّن عل

 .(ٔ)ُوخدَّامه" 
 .(ٕ)نذرت ما فً بطنها ، ثم سٌَّبَتْها"  لال الحسن:"

راً{]آل عمران : لوله تعالى: }   .(ٖ)[،" أي: مخلصاً للعبادة والخدمة"ُٖ٘مَحرَّ
 .(ٗ)لال سعٌد بن جبٌر:"للبٌعة والكنٌسة"

 .(٘)"لال عكرمة:" لوله: }نذرُت لن ما فً بطنً محّرًرا{، إنها للحّرة ابنة الحرابر }محرًرا{ للكنٌسة ٌخدمها
 .(ٙ)هللا ، ال ٌنتفع به بشًء من أمور الدنٌا" لال دمحم بن جعفر بن الزبٌر:"تمول: جعلته عتٌمًا لعبادة
 ، (2)لال مجاهد:" خالًصا ، ال ٌخالطه شًء من أمر الدنٌا"

ر إذا  لال لتادة:" كانت امرأة عمران َحّررت هلل ما فً بطنها ، وكانوا إنما ٌحّرُرون الذكور ، وكان المحرَّ
ر جعل فً الكنٌسة ال ٌبَرحها ، ٌموم علٌها وٌكنُسها  .(1)"ُحّرِ

لال السدي:" وذلن أن امرأة عمران حملت ، فظنت أن ما فً بطنها ؼبلم ، فوهبته هلل محّرًرا ال ٌعمل فً 
 .(5)الدنٌا"

ر  لال الربٌع:" كانت امرأة عمران حّرَرت هلل ما فً بطنها. لال : وكانوا إنما ٌحّررون الذكور ، فكان المحرَّ
ر جعل فً الكنٌسة ال ٌبرحها ، ٌ  .(ٓٔ)موم علٌها وٌكنسها"إذا ُحّرِ

 .(ٔٔ)لال الضحان:" جعلت ولدها هلل ، وللذٌن ٌدُرسون الكتاب وٌتعلَّمونه"
لال التستري:" أي حررته وأعتمته من رق الدنٌا من متابعة هواه ومرادات نفسه، وجعلته خادماً لعباد بٌت 

 .(ٕٔ)الممدس خالصا هلل تعالى"
 .(ٖٔ)بشًء، أو مخلصاً للعبادة"لال البٌضاوي:" معتماً لخدمته ال أشؽله 

ٌعنً بذلن : حبستُه على خدمتن وخدمة لُْدسن فً الكنٌسة ، عتٌمةً من خدمة كّل شًء سوان  لال الطبري:"
 .(ٗٔ)، مفّرؼة لن خاصة"

راً{]آل عمران : وألهل العلم فً تفسٌر   ثبلثة ألاوٌل: [،" ٖ٘لوله تعالى: } ُمَحرَّ
 .(٘ٔ)دة ، وهذا لول الشعبًأحدها : أن معناه: فّرؼته للعبا

، وروي عن الربٌع بن أنس وشرحبٌل بن سعد نحو (ٙٔ)والثانً : أنه: ٌعنً: خادماً للبٌعة ، وهذا لول مجاهد
 .(2ٔ)ذلن

 .(1ٔ)والثالث : معناه: عتٌماً من الدنٌا لطاعة هللا ، وهذا لول دمحم بن جعفر بن الزبٌر

                                                           
 .ٖٖٖ-ٕٖٖ/ٙ(:ص12٘ٙ( أخرجه الطبري)ٔ)
 .ٖٖٖ/ٙ(:ص12ٙٙ( أخرجه الطبري)ٕ)
 .1ٓٔ( صفوة التفاسٌر:ٖ)
 .ٖٖٔ/ٙ(:ص1ٙ1ٙ( أخرجه الطبري)ٗ)
 .ٖٖٖ-ٕٖٖ/ٙ(:ص12٘ٙ( أخرجه الطبري)٘)
 .ٖٖٓ/ٙ(:ص1٘1ٙ( أخرجه الطبري)ٙ)
 .ٖٖٔ/ٙ(:ص1ٙ2ٙ( أخرجه الطبري)2)
 .ٕٖٖ/ٙ(:ص12ٓٙالطبري)( أخرجه 1)
 .ٕٖٖ/ٙ(:ص12ٕٙ( أخرجه الطبري)5)
 .ٕٖٖ/ٙ(:ص12ٖٙ( أخرجه الطبري)ٓٔ)
 .ٕٖٖ/ٙ(:ص12ٗٙ( أخرجه الطبري)ٔٔ)
 .1ٗ( تفسٌر التستري:ٕٔ)
 . ٗٔ/ٕ( تفسٌر البٌضاوي:ٖٔ)
 .5ٕٖ/ٙ( تفسٌر الطبري:ٗٔ)
 .ٖٖٔ/ٙ(:ص1ٙٗٙ)-(1ٕٙٙ( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .ٖٙٙ/ٕ(:صٖٕٖٗتم)( انظر: تفسٌر ابن ابً حاٙٔ)
 .ٖٙٙ/ٕ(:صٖٕٖٗ(انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)2ٔ)
 .ٖٖٓ/ٙ(:ص1٘1ٙ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٔ)
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 .(ٔ)[، " أي : فتمبل منً ما نذرت لن ٌا رّب"ٖ٘عمران:لوله تعالى:}فَتَمَبَّْل ِمنًِّ{]آل 
 .(ٕ)أي إنن أنت "السمٌع لدعابً العلٌم بنٌتً" [،ٖ٘{]آل عمران:إِنََّن أَْنَت السَِّمٌُع اْلعَِلٌمُ لوله تعالى:}

لٌن إنن أنَت ٌا رب }السمٌع{ لما ألول وأدعو، }العلٌُم{ لما أنوي فً نفسً وأرٌد ، ال ٌخفى ع لال الطبري:"
 .(ٖ)سّر أمري وعبلنٌته"

 الفوابد:
 من فوابد اآلٌة الكرٌمة جواز النذر فً األمر المجهول. 
 جواز تصدق المراة بدون إذن زوجها، ووجهه: انها نذرت تحرٌر هذا الولد بدون إذن الزوج. 
 ومنها: ان الولد ٌخدم والده من أم أو أب، ألنها لالت: }محررا{، ٌعنً محررا من الخدمة بحٌث 

 ال أستخدمه وال أستؽل حٌاته.
 ومن الفوابد اٌضا: االفتمار إلى هللا، لمولها:}فتمبّل منًّ{. 
إثبات اسمٌن من اسماء هللا تعالى وهما: السمٌع، والعلٌم، والسمٌع ٌكون بمعنى استجابة الدعاء  

 وبمعنى إدران المسموع، والعلٌم هو: إدران الشًء على ما هو علٌه.
 القرآن

ا  ٌَْس الذهَكُر َكاْْلُْنثَى َوإِنِّ }فَلَمه ُ أَْعلَُم بَِما َوَضعَْت َولَ ٌْتَُها َمْرٌََم َوَضعَتَْها قَالَْت َرّبِ إِنًِّ َوَضْعتَُها أُْنثَى َوَّللاه ً َسمه
ِجٌِم ) ٌَْطاِن الره ٌهتََها ِمَن الشه  [ٖٙ({ ]آل عمران : َٖٙوإِنًِّ أُِعٌذَُها بَِك َوذُّرِ

 التفسٌر:
وهللا -« بٌت الممدس»تمَّ حملها ووضعت مولودها لالت: رّبِ إنً وضعتها أنثى ال تصلح للخدمة فً فلما 

ولالت: ولٌس الذكر الذي أردت للخدمة كاألنثى فً ذلن; ألن الذكر  -أعلم بما وَضعَْت، وسوؾ ٌجعل هللا لها شؤنًا
نته ٌتها مرٌم، وإنً حصَّ ا بن هً وذرٌَّتها من الشٌطان المطرود من ألوى على الخدمة وأْلَوم بها، وإنً سمَّ

 رحمتن.
ا َوَضعَتَْها{]آل عمران:  ا ولدتها"ٖٙلوله تعالى: }فَلَمَّ  .(ٗ)[، "أي: لمَّ
 .(٘)لال الثعلبً:" أي ولدتها وإذا هً جارٌة"

 .(ٙ)فلما وضعت َحنَّة النذٌرةَ"لال الطبري:أي:"
 .(2)}رب إنً وضعتها أنثى{"لال ابن عباس: "فلما وضعتها أنثى ضنت بها، لالت: 

 .(1)أي: ٌا ربً إنً "ولدت النذٌرة أنثى"[، ٖٙلوله تعالى:} لَالَْت َرّبِ إِنًِّ َوَضْعتَُها أُْنثَى {]آل عمران: 
 .(5)وكانت ترجو أن ٌكون ذكرا" لال ابن عباس:"

 .(ٓٔ)أنثى{"لال السدي:" فلما وضعت إذا هً جارٌة، فمالت تعتذر إلى هللا: }رب إنً وضعتها 
 .(ٔٔ)لال الربٌع:" ٌعنً أن المرأة ال تستطٌع ذلن"

لال عكرمة:" لالت: لٌس فً الكنٌسة إال الرجل، فبل ٌنبؽً إلمرأة أن تكون مع الرجال، أمها تموله، فذلن 
 .(ٕٔ)الذي منعها أن ٌجعلها فً الكنٌسة وٌنفذ نذرها بتحرٌرها فً الكنٌسة"

                                                           
 .5ٕٖ/ٙ( تفسٌر الطبري:ٔ)
 .1ٓٔ، وانظر: صفوة التفاسٌر:ٖٖ/ٕ(تفسٌر ابن كثٌر:ٕ)
 .5ٕٖ/ٙ( تفسٌر الطبري:ٖ)
 .1ٔٔ( صفوة التفاسٌر:ٗ)
 .٘٘/ٖ( تفسٌر الثعلبً:٘)
 .ٖٖٖ/ٙالطبري:( تفسٌر ٙ)
 .ٖٙٙ/ٕ(:صٕٖٗٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)2)
 .ٖٖٗ/ٙ( تفسٌر الطبري:1)
 .2ٖٙ/ٕ(:صٕٖ٘ٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)5)
 .2ٖٙ/ٕ(:صٕٖٙٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .2ٖٙ/ٕ(:ص2ٕٖٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .2ٖٙ/ٕ(:ص1ٕٖٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕٔ)
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 .(ٔ)وتحزناً إلى ربها ألنها كانت ترجو أن تلد ذكراً ولذلن نذرت تحرٌره" لال البٌضاوي:" وإنما لالته تحسراً 
 .(ٔ)تحرٌره"

ُ أَْعلَُم بَِما َوَضعَْت{]آل عمران:  .(ٕ)[، أي وهللا أعلم بالشًء الذي وضعت"ٖٙلوله تعالى:}َوَّللاَّ
 .(ٖ)وهللا أعلم من كل خلمه بما وضعت" لال الطبري:أي:"

وضعت. هو استبناؾ من هللا تعالى تعظٌماً لموضوعها وتجهٌبلً لها لال البٌضاوي:ٌعنً:" أي بالشًء الذي 
 .(ٗ)بشؤنها"

 :(٘)[، لراءتانٖٙ{]آل عمران: وفً لوله تعالى:}َوَضعَتْ 
لرأ بها ابن كثٌر ونافع وأبو عمرو على أنه من لول هللا عز وجل، إحداهما: }بما وضعْت{، بتسكٌن التاء، 

 ل عن عاصم.وحمزة والكسابً، ورواٌة حفص والمفض
وهً لراءة عاصم فً على أنها تاء المتكلم ، وأن ذلن من تمام لولها، والثانٌة:}بما وضعُت{، بضم التاء، 

 رواٌة أبً بكر وابن عامر.
أخرج ابن أبً حاتم بسنده عن الضحان فلما وضعتها فرأتها أنثى لالت: إنً وضعتها أنثى وأنت أعلم بما 

 .(ٙ)وضعت، ٌعنً: برفع التاء"
ٌَْس الذََّكُر َكاألْنثَى {]آل عمران: وله تعالى:ل  .(2)"[، "أي لٌس الذكر الذي َطلَْبته كاألنثى التً ُوهبِتهاٖٙ} َولَ

 .(1)ٌعنً : فً المحٌض ، وال ٌنبؽً المرأة أن تكون مع الرجال أمها تمول ذلن"لال عكرمة:"
 .(5)ألن الذكر هو ألوى على ذلن من األنثى"لال الضحان:" أي لما جعلها له نذٌرة، والنذٌرة أن تعبد هللا 

 .(ٓٔ)لال ابن كثٌر:"أي : فً الموة والَجلَد فً العبادة وخدمة المسجد األلصى"
لال الطبري:" لالت ]ذلن[ اعتذاًرا إلى ربها مما كانت نذرْت فً حملها فحررته لخدمة ربها، ألن الذكر 

فً بعض األحوال لدخول المْدس والمٌام بخدمة الكنٌسة ، لما ألوى على الخدمة وألوم بها ، وأن األنثى ال تصلح 
 .(ٔٔ)ٌعترٌها من الحٌض والنفاس"

لال لتادة:" كانت المرأة ال ٌستطاع أن ٌصنع بها ذلن ٌعنً أن تحرر للكنٌسة ، فتجعل فٌها ، تموم علٌها 
 .(ٕٔ)كاألنثى{" وتكنسها فبل تبرحها مما ٌصٌبها من الحٌض واألذى ، فعند ذلن لالت :}لٌس الذكر

لال الربٌع:"كانت امرأة عمران حّررت هلل ما فً بطنها ، وكانت على َرجاء أن ٌهَب لها ؼبلًما ، ألن المرأة 
 .(ٖٔ)ال تستطٌع ذلن ٌعنً المٌاَم على الكنٌسة ال تَبرحها ، وتكنُسها لما ٌصٌبها من األذى"

فوهبته هلل. فلما وضعت إذا هً جارٌة ، فمالت  لال السدي:" أن امرأة عمران ظنّت أن ما فً بطنها ؼبلٌم ،
 .(ٗٔ)تعتذر إلى هللا :}رب إنً وضعتها أنثى ولٌس الذكر كاألنثى{، تمول : إنما ٌحّرر الؽلمان"

ٌْتَُها َمْرٌََم {]آل عمران: لوله تعالى:  .(٘ٔ)"[، " أي: وإنً "أسمٌت هذه األنثى مرٌمٖٙ} َوإِنًِّ َسمَّ
 .(ٔ)بلؽتهم: الخادمة والعبادة، وكانت أجمل النساء فً ولتها وأفضلها"لال الثعلبً:" وهً 

                                                           
 .ٗٔ/ٕ( تفسٌر البٌضاوي:ٔ)
 .1ٔٔالتفاسٌر: ( صفوةٕ)
 .ٖٖٗ/ٙ(تفسٌر الطبري:ٖ)
 .ٗٔ/ٕ( تفسٌر البٌضاوي:ٗ)
 .ٖٖ/ٕ، وتفسٌر ابن كثٌر:ٕٗٓ( انظر: السبعة:٘)
 .2ٖٙ/ٕ(:صٖٖٓٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
 .1ٔٔ( صفوة التفاسٌر:2)
 .ٖٖٙ/ٙ(:ص11ٖٙ(أخرجه الطبري)1)
 .2ٖٙ/ٕ(:صٖٖٔٗ(أخرجه ابن أبً حاتم)5)
 .ٖٖ/ٕكثٌر:( تفسٌر ابن ٓٔ)
 .ٖٖٗ/ٙ(تفسٌر الطبري:ٔٔ)
 .ٖٖ٘/ٙ(:ص125ٙ( أخرجه الطبري)ٕٔ)
 .ٖٖ٘/ٙ(:ص11ٔٙ( أخرجه الطبري)ٖٔ)
 .ٖٖ٘/ٙ(:ص11ٕٙ( أخرجه الطبري)ٗٔ)
 .1ٔٔ( صفوة التفاسٌر:٘ٔ)
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لال ابن كثٌر:" فٌه داللة على جواز التسمٌة ٌوم الوالدة كما هو الظاهر من السٌاق ; ألنه شرع من لبلنا 
"(ٕ). 

ِجٌِم {]آل عمران: لوله تعالى:  ٌَْطاِن الرَّ ٌَّتََها ِمَن الشَّ [، أي: وإنً "أُجٌرها بحفظن ٖٙ} َوإِنًِّ أُِعٌذَُها بَِن َوذُّرِ
 .(ٖ)"وأوالدها من شر الشٌطان الرجٌم

 .(ٗ)عن أبً مالن لوله: }الرجٌم{، ٌعنً: ملعون"
ذتها باهلل ، عز وجل ، من شر الشٌطان   ، وعوذت ذرٌتها ، وهو ولدها عٌسى ، لال ابن كثٌر:"  أي : َعوَّ

 .(٘)علٌه السبلم"
عن أبً هرٌرة لال :" لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ما من نَْفس مولود ٌُولد إال والشٌطان ٌنال منه تلن الطعنة ، ولها  

بن وذرٌتها من ٌَستهّل الصبً ، إال ما كان من مرٌم ابنة عمران ، فإنها لما وضعتها لالت : }رب إنً أعٌذها 
.وفً رواٌة أخرى عن أبً هرٌرة لال : "لال رسول هللا (ٙ)الشٌطان الرجٌم{، فُضرب ُدونها حجاب ، فطعَن فٌه"

 .(2)ملسو هيلع هللا ىلص : كل مولود ٌولد من بنً آدم ٌمسُّه الشٌطان بإصبعه ، إال مرٌم وابنها"
، ؼٌر المسٌح ابن مرٌم ، لم ٌسلَّط علٌه الشٌطان ولم وعن ابن عباس ، لال : "ما ولد مولود إال ولد استهّل  
ٌَْنَهْزه"

(1). 
ولال وهب بن منبه: "لما ُولد عٌسى أتت الشٌاطٌُن إبلٌس ، فمالوا : أصبحت األصنام لد نكست رإوسها!  

حار فلم فمال : هذا فً حادث حدث! ولال : مكانَكم! فطاَر حتى جاء َخافمً األرض ، فلم ٌجد شٌبًا ، ثم جاء الب
ٌجد شٌبًا ، ثم طار أًٌضا فوجد عٌسى لد ولد عند ِمْذَود حمار ، وإذا المبلبكة لد حفَّت حوله ، فرجع إلٌهم فمال : 
إن نبًٌّا لد ولد البارحة ، ما حملت أنثى لط وال وضعت إال أنا بحضرتها ، إال هذه! فَؤٌِسوا أن تُعبد األصنام بعد 

 .(5)م من لبل الخفَّة والعَجلة"هذه اللٌلة ، ولكن ابتوا بنً آد
 الفوابد:

هُ ُكْرًها َوَوَضعَتْهُ  من فوابد اآلٌة: ان األم تتكلؾ الطفل، لموله:}وضتها{، ومنه لوله تعالى: -ٔ }َحَملَتْهُ أُمُّ
 [.ُ٘ٔكْرًها{ ]األحماؾ : 

 ومنها: عظم حك األم على ولدها. -ٕ
 أراد. ومنها: اعتذار االنسان إلى ربه إذا ولع األمر خبلؾ ما -ٖ
 التوسل إلى هللا تعالى بربوبٌته. -ٗ
أنه من تمام الببلؼة االحتراز عن كل موهم ألمر خطؤ، سواء كان فً الممال أو فً الفعل، لموله:}وهللا  -٘

 أعلم بما وضعت{ على لراءة الضم.
 إثبات التفضٌل فً اوصاؾ هللا من لوله:}أعلم بما وضعت{. -ٙ
 وال فً المعاملة، بل وال فً األحكام فً بعض األحٌان. أنه ال ٌستوي الذكور واإلناث فً الطبٌعة -2
 ومن الفوابد: جواز تسمٌة المولود حٌن ٌولد. -1
 مشروعٌة إعاذة االنسان أبناءه باهلل عّز وجل من الشٌطان الذي هو عد االنسان ومن شر الخلك. -5

 جواز الدعاء للمعدوم، من لوله:}وذرٌتها{. -ٓٔ
 القرآن

                                                                                                                                                                                                    
 .2ٖٗ -2ٖٔلصص األنبٌاء للثعلبً: ، وانظر: ٘٘/ٖ( تفسٌر الثعلبً:ٔ)
 .ٖٗ-ٖٖ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:ٕ)
 .1ٌٔٔر:( صفوة التفاسٖ)
 .1ٖٙ/ٕ(:صٖٖٗٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)
 .ٖٗ-ٖٖ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:٘)
 .5ٗ٘/  ٕورواه الحاكم فً المستدرن ، ٖٖٙ/ٙ(:ص11ٗٙ( أخرجه الطبري)ٙ)
 (.21ٙٙرواه أحمد فً المسند : ) ، و1ٖٖ/ٙ(:ص115ٙ(أخرجه الطبري)2)
 . اسناده صحٌح.ٖٓٗ/ٙ(:ص15ٖٙ( أخرجه الطبري)1)
 .ٖٔٗ/ٙ(:ص15ٗٙالطبري)( أخرجه 5)



21 
 

ٌَْها َزَكِرٌها اْلِمْحَراَب َوجَ }فَتَقَبهلََها َربَُّها  َد ِعْنَدَها بِقَبُوٍل َحَسٍن َوأَْنبَتََها نَبَاتًا َحَسنًا َوَكفهلََها َزَكِرٌها ُكلهَما َدَخَل َعلَ
ُُ َمْن ٌََشاُء بِغَ  َ ٌَْرُز ِ إِنه َّللاه ({ ]آل عمران : 7ٌِْٖر ِحَساٍب )ِرْزقًا قَاَل ٌَا َمْرٌَُم أَنهى لَِك َهَذا قَالَْت ُهَو ِمْن ِعْنِد َّللاه

ٖ7] 
 التفسٌر:

فاستجاب هللا دعاءها ولبل منها نَْذرها أحسن لَبول، وتولَّى ابنتها مرٌم بالرعاٌة فؤنبتها نباتًا حسنًا، وٌسَّر هللا 
ا هنٌبًا لها زكرٌا علٌه السبلم كافبل فؤسكنها فً مكان عبادته، وكان كلَّما دخل علٌها هذا المكان وجد عندها رزلً 

ٌرزق َمن ٌشاء  -بفضله-معّداً لال: ٌا مرٌم من أٌن لِن هذا الرزق الطٌب؟ لالت: هو رزق من عند هللا. إن هللا 
 ِمن خلمه بؽٌر حساب.

 .(ٔ)[، أي:  لبلها هللا لبوالً حسناً"2ٖلوله تعالى: }فَتَمَبَّلََها َربَُّها بِمَبُوٍل َحَسٍن{]آل عمران: 
 .(ٕ)" ولبل هللا أنثاهم أن ٌجعلوها فً البٌعة"لال شرحبٌل بن سعد:

 .(ٖ)لال الماوردي:" معناه أنه رضٌها فً النذر الذي نذرته بإخبلص العبادة فً بٌت الممدس"
 .(ٗ)ٌخبر ربنا أنه تمبلها من أمها نذٌرة" لال ابن كثٌر:" 
النذابر، وهو إلامتها ممام الذكر، لال البٌضاوي:أي:" فرضً بها فً النذر مكان الذكر بوجه حسن ٌمبل به  

 .(٘)أو تسلمها عمٌب والدتها لبل أن تكبر وتصلح للسدانة"
 .(ٙ)"[،" أي: ربّاها تربٌة كاملة ونشؤها تنشبة صالحة2ٖلوله تعالى:}َوأَْنبَتََها نَبَاتًا َحَسنًا{]آل عمران: 
 .(2)ها"ٌعنً: أنشؤها إنشاًء حسناً فً ؼذابها وحسن تربٌت لال الماوردي:" 
لال ابن كثٌر:" أي : جعلها شكبل ملٌحا ومنظرا بهٌجا ، وٌَسر لها أسباب المبول ، ولرنها بالصالحٌن من  

 .(1)عباده تتعلم منهم الخٌر والعلم والدٌن"
لال عباد بن منصور: "سؤلت الحسن فمال: }تمبلها ربها بمبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا{، وتمارعها الموم  
 .(5)زكرٌا"فمرع 
 .(ٓٔ)"[،" أي: جعل زكرٌا كافبلً لها ومتعهداً للمٌام بمصالحها2ٖ:}َوَكفَلََها َزَكِرٌَّا {]آل عمران:لوله تعالى 

 .(ٔٔ)لال الربٌع:" ٌمول: ضمها إلٌه"
 .(ٕٔ)لال مجاهد:" ساهمهم بملمه"

 .(ٖٔ)لال لتادة: "تساهموا على مرٌم أٌهم ٌكفلها"
م ٌومبذ، وكان نبٌهم، وكانت أخت مرٌم تحته، فلما أتوا بها الترعوا علٌها، لال السدي:" كان زكرٌا أفضله

ولال لهم زكرٌا: أنا أحمكم بها تحتً أختها، فؤبوا فخرجوا إلى نهر األردن، فؤلموا ألبلمهم التً ٌكتبون بها، أٌهم 
جارٌة فذلن لوله تعالى: ٌموم للمه فٌكفلها، فجرت األلبلم ولام للم زكرٌا على هٌبته كؤنه فً طٌن، وأخذ ال

 .(ٗٔ):}َوَكفَلََها َزَكِرٌَّا {"

                                                           
 .1ٔٔ( صفوة التفاسٌر:ٔ)
 .1ٖٙ/ٕ(:صٖٖ٘ٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕ)
 .11ٖ/ٔ( النكت والعٌون:ٖ)
 .ٖ٘/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:ٗ)
 .ٗٔ/ٕ( تفسٌر البٌضاوي:٘)
 .1ٔٔ( صفوة التفاسٌر:ٙ)
 .11ٖ/ٔ( النكت والعٌون:2)
 .ٖ٘/ٕ(تفسٌر ابن كثٌر:1)
 .1ٖٙ/ٕ(:ص2ٖٖٗحاتم)( أخرجه ابن أبً 5)
 .1ٔٔ( صفوة التفاسٌر:ٓٔ)
 .5ٖٙ/ٕ(:ص5ٖٖٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .5ٖٙ/ٕ(:ص1ٖٖٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .5ٖٙ/ٕ(:ص1ٖٖٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖٔ)
 .5ٖٙ/ٕ(:صٖٓٗٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗٔ)
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 :(ٔ)[، لراءتان2ٖ:}َوَكفَلََها َزَكِرٌَّا {]آل عمران:وفً لوله تعالى 
إحداهما: }وكفلها{، مفتوحة الفاء خفٌفة، و}زكرٌاء{، رفع ممدود، لرأ بها ابن كثٌر ونافع وأبو عمرو وابن 

 عامر.
الفاء، و}زكرٌآء{، نصبا، لرأ بها عاصم فً رواٌة أبً بكر، وكان ٌمد }زكرٌاء{ والثانٌة: }وكفّلها{ مشددة 

 فً كل المرآن.
ٌَْها َزَكِرٌَّا اْلِمْحَراَب{]آل عمران:  [، "أي كلما دخل علٌها زكرٌا حجرتها 2ٖلوله تعالى:} ُكلََّما َدَخَل َعلَ

 .(ٕ)"ومكان عبادتها
 .(ٖ)دة، وفٌه إشارة إلى كثرة صبلتها ومبلزمتها لمحرابها"لال السعدي: "وهو]أي المحراب[ محل العبا 

لال الطبري:" وأما " المحراب " ، فهو ممدم كل مجلس ومصلًّى ، وهو سٌد المجالس وأشرفُها وأكرُمها ، 
 : (ٗ)وكذلن هو من المساجد ، ومنه لول عدّي بن زٌد 

ٌِْض  ْوِض َزْهُرهُ ُمْستَنٌِرُ َكُدَمى العَاجِ فًِ الَمَحاِرٌِب أَْو          كالبَ  فًِ الرَّ
 .(٘)و " المحارٌب " جمع " محراب " ، ولد ٌجمع على " محارب "

ً 2ٖلوله تعالى:}َوَجَد ِعنَدَها ِرْزلاً{]آل عمران:   .(ٙ)"[،أي:"وجد عندها فاكهة وطعاما
 .(2)لال الخطٌب:" أي رزلا متجددا، ما ٌراه الٌوم ؼٌر ما رآه أمس، وؼٌر ما سٌراه ؼدا" 
 .(1)لال ابن عباس:" وجد عندها عنبا فً مكتل فً ؼٌر حٌنه" 
 .(5)ولال عكرمة:" فاكهة الشتاء فً الصٌؾ، وفاكهة الصٌؾ فً الشتاء" 
. وروي عن سعٌد بن جبٌر وجابر بن زٌد، والضحان (ٓٔ)ولال مجاهد:" الرمان والعنب فً ؼٌر حٌنه" 

 .(ٔٔ)والسدي، وعطٌة العوفً نحو ذلنوإبراهٌم النخعً، ولتادة والربٌع بن أنس 
 [، ثبلثة اوجه:2ٖوفً لوله تعالى:}َوَجَد ِعنَدَها ِرْزلاً{]آل عمران: 

أحدهما : أن الرزق الذي أتاها فاكهة الصٌؾ فً الشتاء ، وفاكهة الشتاء فً الصٌؾ ، وهذا لول ابن 
 .(5ٔ)، والربٌع(1ٔ)وإبراهٌم ،(2ٔ)، وسعٌد(ٙٔ)، والسدي(٘ٔ)، ولتادة (ٗٔ)، والضحان(ٖٔ)، ومجاهد(ٕٔ)عباس

والثانً : أنها لم تطعم ثدٌاً لط حتى تكلمت فً المهد، وإنما كان ٌؤتٌها رزلها من الجنة، وهذا لول الحسن 
(ٕٓ). 

 .(ٔ)والثالث: أن المعنى: وجد عندها "عرما أو صحفا فٌها علم. لاله مجاهد

                                                           
 .ٕٗٓ( انظر: السبعة:ٔ)
 .1ٔٔ( صفوة التفاسٌر:ٕ)
 .5ٙٙ( تفسٌر السعدي:ٖ)
 .٘٘ٗ( دٌوانه: ٗ)
 .1ٖ٘-2ٖ٘/ٙ( تفسٌر الطبري:٘)
 .1ٔٔ( صفوة التفاسٌر:ٙ)
 .2ٖٗ/ٕ( التفسٌر المرآن للمرآن،  عبد الكرٌم ٌونس الخطٌب:2)
 .ٓٗٙ/ٕ(:صٖٗٗٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)1)
 .ٓٗٙ/ٕ(:صٖ٘ٗٗ(أخرجه ابن أبً حاتم)5)
 .ٓٗٙ/ٕ(:صٖٙٗٗ(أخرجه ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .ٓٗٙ/ٕ(:صٖٙٗٗتم)( انظر: ابن أبً حأٔ)
 .ٖٙ٘/ٙ(:ص5ٖٖٙ، و)ٖٗ٘/ٙ(:ص5ٔ2ٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٖٗ٘/ٙ(:ص5ٕٗٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .ٖٗ٘/ٙ(:ص5ٕٓٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٖ٘٘/ٙ(:ص5ٕ1ٙ( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .ٖ٘٘/ٙ(:ص5ٖٔٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)
 .ٖٗ٘/ٙ(:ص5ٔ1ٙ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٔ)
 .ٖٗ٘/ٙ(:ص5ٔ5ٙ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٔ)
 .ٖ٘٘/ٙ(:ص5ٖٓٙ( انظر: تفسٌر الطبري)5ٔ)
 .11ٖ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:ٕٓ)
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 واختلؾ فً السبب الذي ٌؤتٌها هذا الرزق ألجله على لولٌن : 
 أحدهما : أنه كان ٌؤتٌها بدعوة زكرٌا لها .

 والثانً : أنه كان ذلن ٌؤتٌها لنبوة المسٌح علٌه السبلم .
 .(ٕ)[، أي: لال ٌا مرٌم "من أٌن لن هذا؟"2ٖ}لَاَل ٌَا َمْرٌَُم أَنَّى لَِن َهَذا {]آل عمران:لوله تعالى: 
 .(ٖ)لال الضحان:" ٌمول: من أتان بهذا؟" 

 .(ٗ)لوله: }أنى{، ٌعنً: من أٌن؟"لال أبو مالن 
لال البٌضاوي:أي:" من أٌن لن هذا الرزق اآلتً فً ؼٌر أوانه واألبواب مؽلمة علٌن، وهو دلٌل جواز  

 .(٘)الكرامة لؤلولٌاء. جعل ذلن معجزة زكرٌا ٌدفعه اشتباه األمر علٌه"
، من ؼ -لال الزجاج:" وإِنما سؤل زكرٌا عن الرزق ألنه خاؾ أن ٌؤتٌها  ٌر جهته فتبٌن عنده أنه من عند َّللاَّ

[ فمن آٌاتها أنها أول امرأة 5ٔوذلن من آٌات مرٌم، لال َّللاَّ تبارن وتعالى:}َوَجعَْلنَاَها َواْبنََها آٌَةً ِلْلعَالَِمٌَن{]األنبٌاء:
إلٌها، ومنها أن َّللاَّ عزَّ من كلمة ألماها  -علٌه السبلم  -لُبلت فً نذر فً المتعبد، ومنها أن َّللاَّ أنشؤ فٌها عٌسى 

 .(ٙ)ؼذاها برزق من عنده لم ٌْجِرِه على ٌد عبد من عبٌده، ولد لٌل فً التفسٌر أنَّها لم تُْلمَْم ثدٌاً لط" -وجلَّ 
ِ{]آل عمران:  -تعالى -[، " أى: لالت له :إن هذا الرزق من عند هللا2ٖلوله تعالى:} لَالَْت ُهَو ِمْن ِعْنِد َّللاَّ

"(2). 
 .(1)ال البؽوي"أي: من لطؾ الجنة"ل 

 .(5)لال أبو السعود:أي:" فبل تعجْب وال تستبعد"
لال ابن عباس:" فإنه وجد عندها الفاكهة الؽضة حٌن ال توجد الفاكهة عند أحد، وكان زكرٌا ٌمول: ٌا مرٌم 

 .(ٓٔ)أنى لن هذا؟ لالت: هو من عند هللا إن هللا ٌرزق من ٌشاء بؽٌر حساب"
ِ{، وجهانوفً لوله ت   :(ٔٔ)عالى:}لَالَْت ُهَو ِمْن ِعنِد َّللاَّ

 أحدهما : أن هللا تعالى كان ٌؤتٌها بالرزق .
 والثانً : أن بعض الصالحٌن من عباده سخره هللا تعالى لها لطفاً منه بها حتى ٌؤتٌها رزلها . 

 .(ٕٔ)لال الماوردي: "واألول أشبه" 
َ ٌَْرُزُق َمْن   ٌِْر ِحَساٍب {]آل عمران:لوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ [، أي: إن هللا ٌرزق من ٌشاء  "رزلاً 2ٌََٖشاُء بِؽَ

 .(ٖٔ)"واسعاً بؽٌر جهد وال تعب
 ."(ٗٔ)لال الزجاج: " أي بؽٌر تمتٌر" 

لال البٌضاوي:أي:" بؽٌر تمدٌر لكثرته، أو بؽٌر استحماق تفضبلً به. وهو ٌحتمل أن ٌكون من كبلمهما وأن 
 .(٘ٔ)لى"ٌكون من كبلم هللا تعا

 الفوابد:

                                                                                                                                                                                                    
 .ٓٗٙ/ٕ(:صٙٗٗٗ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔ)
 .ٖٙ/ٕ، وانظر: تفسٌر ابن كثٌر:ٖٓٗ/ٔ( معانً المرآن للزجاج: ٕ)
 .ٓٗٙ/ٕ(:ص2ٗٗٗ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖ)
 .ٓٗٙ/ٕ(:ص1ٗٗٗابن أبً حاتم)( تفسٌر ٗ)
 .٘ٔ/ٕ( تفسٌر البٌضاوي:٘)
 .ٗٓٗ/ٔ( معانً المرآن: ٙ)
 .5ٔ/ٕ( التفسٌر الوسٌط لطنطاوي:2)
 .ٕٖ/ٕ( تفسٌر البؽوي:1)
 .ٖٓ/ٕ( تفسٌر أبً السعود:5)
 .ٓٗٙ/ٕ(:ص5ٖٗٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .11ٖ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:ٔٔ)
 .11ٖ/ٔ(النكت والعٌون:ٕٔ)
 .1ٔٔصفوة التفاسٌر:( ٖٔ)
 .ٗٓٗ/ٔ( معانً المرآن: ٗٔ)
 .٘ٔ/ٕ( تفسٌر البٌضاوي:٘ٔ)
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من فوابد اآلٌة الكرٌمة: أن هللا تعالى سمٌع لرٌب مجٌب، ألنها دعت فسمعها، وألنها دعت فؤجابها، وفً  -ٔ
بًِ لَعَلَُّهْم وا }َوإَِذا َسؤَلََن ِعبَاِدي َعنًِّ فَإِنًِّ لَِرٌٌب أُِجٌُب َدْعَوةَ الدَّاعِ إَِذا َدَعاِن فَْلٌَْستَِجٌبُوا ِلً َوْلٌُْإِمنُ  المرآن الكرٌم:

 [.1ٌَْٙٔرُشُدوَن{ ]البمرة : 
أن هللا تعالى مّن على هذه الطفلة بشٌبٌن: بالمبول الحسن والنبات الحسن، فصار فً ذلن تنمٌة ألخبللها  -ٕ

 ولجسمها وبدنها.
 أن هللا تعالى هو المسبب وهو المكّون لئلنسان والمنبت له. -ٖ
 .إثبات الحضانة للطفل، لموله:}وكفّلها زكرٌا{ -ٗ
 إن هللا لد ٌٌسر لئلنسان من الرزق ما الٌكون فً حسبانه. -٘
 أن األشٌاء تضاؾ إلى هللا تعالى، وإن كان لها سبب، لموله:}هو من عند هللا{. -ٙ
 أن االنبٌاء ال ٌعلوم الؽٌب، لموه:}ٌا مرٌم أنى لن هذه{. -2
1-  َ ٌِْر ِحَساٍب {.إثبات أن هللا تعالى ٌرزق بؽٌر مكافؤة وال انتظار لمكافؤة، لموله:}إِنَّ َّللاَّ   ٌَْرُزُق َمْن ٌََشاُء بِؽَ

 القرآن
ٌهةً َطٌِّبَةً إِنهَك َسِمٌُع الدَُّعاِء )  [2ٖ({ ]آل عمران : 2ٖ}ُهنَاِلَك َدَعا َزَكِرٌها َربههُ قَاَل َرّبِ َهْب ِلً ِمْن لَُدْنَك ذُّرِ

 التفسٌر:
توجه إلى ربه لاببل :ٌا رّبِ أعطنً من عندن ولًدا  عندما رأى زكرٌا ما أكرم هللا به مرٌم ِمن رزله وفضله

 صالًحا مبارًكا، إنن سمٌع الدعاء لمن دعان.
[، أي:" فً ذلن الولت دعا زكرٌا ربه متوسبلً 1ٖلوله تعالى:}ُهنَاِلَن َدَعا َزَكِرٌَّا َربَّهُ{]آل عمران : 

 .(ٔ)ومتضرعاً"
ٌستعار هنا وثم وحٌث للزمان، لما رأى كرامة مرٌم لال البٌضاوي:أي:" فً ذلن المكان، أو الولت إذ  

 .(ٕ)ولٌل لما رأى الفواكه فً ؼٌر أََوانَِها انتبه على جواز والدة العالر من الشٌخ" ومنزلتها من هللا تعالى...
لال ابن كثٌر:" لما رأى زكرٌا ، علٌه السبلم، أن هللا تعالى ٌرزق مرٌم ، علٌها السبلم ، فاكهة الشتاء فً  

الصٌؾ ، وفاكهة الصٌؾ فً الشتاء، طمع حٌنبذ فً الولد ، وإن كان شٌخا كبٌرا لد ضعؾ وَوَهن منه العظم ، 
 .(ٖ)واشتعل رأسه شٌبا، وإن كانت امرأته مع ذلن كبٌرة وعالًرا ، لكنه مع هذا كله سؤل ربه وناداه نداء َخفٌا"

ً المحراب أو فً ذلن الولت، فمد ٌستعار لال الزمخشري:أي:" فً ذلن المكان حٌث هو لاعد عند مرٌم ف
هنا وثم وحٌث للزمان. لما رأى حال مرٌم فً كرامتها على هللا ومنزلتها، رؼب فً أن ٌكون له من اٌشاع ولد 
مثل ولد أختها حنة فً النجابة والكرامة على هللا، وإن كانت عالرا عجوزا فمد كانت أختها كذلن. ولٌل لما رأى 

 .(ٗ)لتها انتبه على جواز والدة العالر ذرٌة ولدا. والذرٌة ٌمع على الواحد والجمع"الفاكهة فً ؼٌر و
لال المراؼً:" أي فً هذا المكان الذي خاطبته فٌه مرٌم بما ذكر دعا ربه بهذا الدعاء، فإنه حٌن رأى حسن 

والد النجباء مما تشّوق حالها ومعرفتها باهلل تمنى أن ٌكون له ولد صالح مثلها هبة وفضبل من عنده فرإٌة األ
 .(٘)نفوس الناظرٌن إلٌهم وتجعلهم ٌتمنون أن ٌكون لهم مثلهم"

                                                           
 .1ٔٔ( انظر: صفوة التفاسٌر:ٔ)
 .٘ٔ/ٕ( تفسٌر البٌضاوي:ٕ)
 .2ٖ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:ٖ)
ال ٌلٌك بالنبً أن ٌمؾ علمه بجواز والدة العالر على مشاهدة مثله، فان العمل ٌمضى بجواز ذلن فً لدرة  . لال المحمك:"5ٖ٘/ٔ( الكشاؾ:ٗ)

به كرامة هللا تعالى وإن لم ٌمع نظٌره. وأحسن من هذه العبارة وأسلم أن ٌمال: لما شاهد ولوع هذا الحادث كرامة لمرٌم امتد أمله إلى حادث ٌناس
 له، وهللا أعلم".

 ل الرازي:" فإن لٌل: إن للتم إن زكرٌا علٌه السبلم ما كان ٌعلم لدرة هللا تعالى على خرق العادات إال عند ما شاهد تلن الكرامات عندوفٌه ٌمو
 مرٌم علٌها السبلم كان فً هذا نسبة الشن فً لدرة هللا تعالى إلى زكرٌا علٌه السبلم.

ن مشاهدة تلن األشٌاء سببا لزٌادة علمه بمدرة هللا تعالى، فلم ٌكن لمشاهدة تلن الكرامات أثر فإن للنا: إنه كان عالما بمدرة هللا على ذلن لمن تك
 فً ذلن، فبل ٌبمى لموله هنالن أثر.

وز ولوع والجواب: أنه كان لبل ذلن عالما بالجواز، فؤما أنه هل ٌمع أم ال فلم ٌكن عالما به، فلما شاهد علم أنه إذا ولع كرامة لولً، فبؤن ٌج
 [.5ٕٓ/1معجزة لنبً كان أولى، فبل جرم لوي طمعه عند مشاهدة تلن الكرامات".]مفاتٌح الؽٌب:

 .2ٗٔ/ٖ( تفسٌر المراؼً:٘)
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عند  -ٌعنً فاكهة الصٌؾ فً الشتاء ، وفاكهة الشتاء فً الصٌؾ  -لال ابن عباس:" فلما رأى ذلن زكرٌا 
 عز وجل :}هنالن دعا زكرٌا مرٌم لال : إّن الذي ٌؤتً بهذا مرٌَم فً ؼٌر زمانه ، لادٌر أن ٌرزلنً ولًدا ، لال هللا

 .(ٔ)ربه{، لال : فذلن حٌن دعا"
لال السدي:" فلما رأى زكرٌا من حالها ذلن ٌعنً : فاكهة الصٌؾ فً الشتاء ، وفاكهة الشتاء فً الصٌؾ  

ثم لال : إّن ربًّا أعطاها هذا فً ؼٌر حٌنه ، لمادٌر على أن ٌرزلنً ذرٌة طٌبة! ورؼب فً الولد ، فمام فصلَّى ، 
ٌْبًا َولَْم أَُكْن بُِدَعابَِن َرّبِ َشمِ  أُْس َش ا فمال : }َرّبِ إِنًِّ َوَهَن اْلعَْظُم ِمنًِّ َواْشتَعََل الرَّ ًَ دعا ربه سرًّ ًٌّا َوإِنًِّ ِخْفُت اْلَمَواِل

ُث ِمْن آِل ٌَْعمُوَب َواْجعَْلهُ َرّبِ َرِضًٌّا{]سورة ِمْن َوَرابًِ َوَكانَِت اْمَرأَتًِ َعالًِرا فََهْب ِلً ِمْن لَُدْنَن َوِلًٌّا ٌَِرثُنًِ َوٌَرِ 
ٌَّةً َطٌِّبَةً إِنََّن َسِمٌُع الدَُّعاِء{ ولال : }َرّبِ ال تََذْرنًِ فَْرًدا ٙ - ٗمرٌم :  َوأَْنَت [ ، ولوله :}َرّبِ َهْب ِلً ِمْن لَُدْنَن ذُّرِ

ٌُْر اْلَواِرثٌَِن{ ]سورة األنبٌاء :   .(ٕ)["15َخ
 بن إسحاق:" حدثنً بعض أهل العلم لال : فدعا زكرٌا عند ذلن بعد ما أسّن وال ولد له، ولد لال دمحم 

انمرض أهل بٌته فمال : " رّب هب لً من لدنن ذرٌة طٌبه إنن سمٌع الدعاء " ، ثم شكا إلى ربه فمال:}َرّبِ إِنًِّ 
ٌْبًا{ إلى}َواجْ  أُْس َش عَْلهُ َرّبِ َرِضًٌّا{ } فَنَاَدتْهُ اْلَمبلبَِكةُ َوُهَو لَابٌِم ٌَُصلًِّ فًِ اْلِمْحَراِب َوَهَن اْلعَْظُم ِمنًِّ َواْشتَعََل الرَّ

 .(ٖ){اآلٌة"
 على لولٌن : -علٌه السلم-واختلؾ فً سبب دعاء زكرٌا 

ة أحدهما : أن هللا تعالى أذن له فً المسؤلة، ألن سإال ما خالؾ العادة ٌُْمنَع منه إال عن إذن لتكون اإلجاب
 .(ٗ)إعجازاً . أفاده الماوردي

والثانً : أنه لما رآى فاكهة الصٌؾ فً الشتاء، وفاكهة الشتاء فً الصٌؾ طمع فً رزق الولد من عالر . 
 .(ٙ)، والسدي(٘)وهذا لول ابن عباس

ٌدعو لال الماترٌدي:" لٌل: فعند ذلن دعا زكرٌا ربه لما كانت نفسه الخاشٌة تحدث بالولدان تهب له، لكنه لم 
لما رأى نفسه متؽٌرة عن الحال التً ٌطمع منها الولد، فرأى أن السإال فً مثل ذلن ال ٌصلح; فلما رأى عندها 

علم عند ذلن أن السإال ٌصلح،  -فاكهة الصٌؾ فً الشتاء، وفاكهة الشتاء فً الصٌؾ ؼٌر متؽٌرة عن حالها 
 عا زكرٌا ربه(، وهللا أعلم.وأنه ٌجاب للدعاء فً ؼٌر حٌنه، فذلن معنى لوله: )هنالن د

وٌحتمل أنه لما رأى ما أكرمت امرأة عمران فً لبول دعوتها وتبلٌػ ابنتها فً الكرامة المبلػ الذي رأى  
أن ٌكرمه ممن ٌبمى له األثر فٌه والذكر، وإن كانت تلن  -هلالج لج  -دعا هللا  -فٌها مما لعل أطماع األنفس ال تبلػ ذلن 

على ما ٌشاء من ؼٌر  -تعالى  -مع ما كان ٌعلم لدرة هللا  -علٌه السبلم  -األنفس فٌما رؼب الحال حال ال تطمع 
أن كان ٌحس على طلب اإلكرام بكل ما ٌبلؽه لدره، حتى رأى ما هو فً األعجوبة لرٌب مما كانت نفسه تتمنى، 

 .(2)وهللا أعلم بالمعنى الذي سؤل"
ارة للمكان، ولد ٌستعمل للزمان ولٌل بهما فً هذه اآلٌة، أي فً لال أبو حٌان:" أصل: }هنالن{، أن ٌكون إش

ذلن المكان دعا زكرٌا، أو: فً ذلن الولت لما رأى هذا الخارق العظٌم لمرٌم، وأنها ممن اصطفاها هللا، ارتاح 
 إلى طلب الولد واحتاج إلٌه لكبر سنه، وألن ٌرث منه ومن آل ٌعموب، كما لصه تعالى فً سورة مرٌم، ولم
ٌمنعه من طلب كون امرأته عالرا، إذ رأى من حال مرٌم أمرا خارجا عن العادة، فبل ٌبعد أن ٌرزله هللا ولدا مع 

 .(1)كون امرأته كانت عالرا، إذ كانت حنة لد رزلت مرٌم بعد ما أٌست من الولد"

                                                           
 .ٖٔٙ-ٖٓٙ/ٙ(:ص5ٗٔٙ( أخرجه الطبري)ٔ)
 .ٖٓٙ/ٙ(:ص5ٗٓٙ( أخرجه الطبري)ٕ)
 .ٖٔٙ/ٙ(:ص5ٖٗٙ(أخرجه الطبري)ٖ)
 .15ٖ/ٔ( نظر: النكت والعٌون: ٗ)
 .ٖٔٙ-ٖٓٙ/ٙ(:ص5ٗٔٙالطبري)( أخرجه ٘)
 .ٖٓٙ/ٙ(:ص5ٗٓٙ( أخرجه الطبري)ٙ)
 .ٖٓٙ/ٕ( تفسٌر الماترٌدي:2)
 .ٕ٘ٔ/ٖ( البحر المحٌط:1)
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ٌَّةً َطٌِّبَةً {]آل عمرا [، أي: لال: ربً "أعطنً من عندن 1ٖن : لوله تعالى:} لَاَل َرّبِ َهْب ِلً ِمْن لَُدْنَن ذُّرِ
 .(ٔ)ولداً صالحاً"

 .(ٕ)لال السدي:"} ذرٌة طٌبة{، ٌمول : مباركة"
 .(ٖ)لال الطبري:أي:" رب هب لً من عندن ولًدا مبارًكا"

 .(ٗ)[، أي: "إنن مجٌب الدعاء"1ٖلوله تعالى:} إِنََّن َسِمٌُع الدَُّعاِء{]آل عمران : 
 .(٘)الدعاء ، ألن إجابة الدعاء بعد سماعه" لال الماوردي:" أي تجٌب

 الفوابد:
 أن جمٌع الخلك حتى األنبٌاء مفتمرون إلى هللا تعالى، لموله:}دعا زكرٌا ربه{. -ٔ
لما هذه الكرامة لمرٌم، أخذ هذا المولؾ عبرة وهو أن ٌسؤل هللا  -علٌه السبلم-إثبات المٌاس، ألن زكرٌا -ٕ

 امرا وإن كان األمر مستبعدا.
 الصٌؽة التً ٌتوسل بها ؼالبا فً الدعاء هً اسم "الرب"، لموله:}ربّه{.أن  -ٖ
 عدم جواز سإال مطلك الذرٌة، لموله:}ذرٌة طٌبة{. أي صالحة. -ٗ
 األخذ باألسباب للحصول على الذرٌة الطٌبة، ومنها الدعاء، بل وهو من اكبر األسباب. -٘
 إنن سمٌع الدعاء{، أي: مجٌبه.التوسل إلى هللا تعالى باسمابه المناسبة للحاجة، لموله:} -ٙ
 ومن فوابد اآلٌة: إثبات سمع هللا وكرم هللا ولدرته. -2

 القرآن
قًا بَِكِلَمةٍ  ُرَك بٌَِْحٌَى ُمَصّدِ َ ٌُبَّشِ ِ َوَسًٌِّدا َوَحُصوًرا }فَنَاَدتْهُ اْلَمََلئَِكةُ َوُهَو قَائٌِم ٌَُصلًِّ فًِ اْلِمْحَراِب أَنه َّللاه  ِمَن َّللاه

اِلِحٌَن )َونَبٌِ    [2ٖ({ ]آل عمران : 2ٖا ِمَن الصه
 التفسٌر:

ن، وهو أنن  فنادته المبلبكة وهو والؾ بٌن ٌدي هللا فً مكان صبلته ٌدعوه: أن هللا ٌخبرن بخبر ٌسرُّ
ق بكلمة من هللا  ، وٌكون ٌحٌى سًٌدا فً لومه، -وهو عٌسى بن مرٌم علٌه السبلم-سترزق بولد اسمه ٌحٌى، ٌَُصّدِ

ً من الصالحٌن الذٌن بلؽوا له الم كانة والمنزلة العالٌة، وحصوًرا ال ٌؤتً الذنوب والشهوات الضارة، وٌكون نبٌّا
 فً الصَّبلح ذروته.

[، " أي ناداه جبرٌل حال كون 5ٖلوله تعالى: }فَنَاَدتْهُ اْلَمبَلبَِكةُ َوُهَو لَابٌِم ٌَُصلًِّ فًِ اْلِمْحَراِب{]آل عرمان:
 .(ٙ)"الصبلةزكرٌا لابماً فً 

أي : خاطبته المبلبكة شفاها خطابًا أسمعته ، وهو لابم ٌصلً فً محراب عبادته ، ومحل  لال ابن كثٌر:"
 .(2)َخْلَوته ، ومجلس مناجاته ، وصبلته"

برجل علٌه بٌاض حٌاله وهو « ٔ»لال مماتل:" فبٌنما هو ٌصلً فً المحراب حٌث ٌذبح المربان إذا 
 .(1)"-عز وجل -فمال: أن هللا ٌبشرن بٌحٌى اشتك ٌحٌى من أسماء هللا -علٌه السبلم -جبرٌل

أخرج ابن المنذر عن جعفر، لال: سمعت ثابتا، ٌمول: " الصبلة خدمة هللا فً األرض، ولو علم هللا شٌبا 
 .(5)أفضل من الصبلة ما لال: }فنادته المبلبكة وهو لابم ٌصلً{ "

 .(ٓٔ)وأشرفها، وأكرمها، وكذلن هو من المساجد"لال أبو عبٌدة: "المحراب سٌد المجالس 

                                                           
 .1ٔٔ(صفوة التفاسٌر:ٔ)
 .ٖٔٙ/ٙ(:ص5ٗٗٙ(أخرجه الطبري)ٕ)
 .ٖٖٙ/ٙ( تفسٌر الطبري:ٖ)
 .٘ٔ/ٕ(تفسٌر البٌضاوي:ٗ)
 .15ٖ/ٔ( النكت والعٌون:٘)
 .1ٔٔ( صفوة التفاسٌر:ٙ)
 .1ٖ/ٕ(تفسٌر ابن كثٌر:2)
 .2ٕٗ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:1)
 .1٘ٔ/ٔ(:ص1ٓٗ( تفسٌر ابن المنذر)5)
 .1٘ٔ/ٔ(:ص5ٓٗ( تفسٌر ابن المنذر)ٓٔ)
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 :(ٔ)[، وجهان من المراءة 5ٖوفً لوله تعالى:} فَنَاَدتْهُ اْلَمبلَبَِكةُ{]آل عمران:
 أحدهما:} فَنَاَدتْهُ اْلَمبلَبَِكةُ{، بالتاء، لرأ به ابن كثٌر ونافع وعاصم وألو عمرو وابن عامر.

 رأ به حمزة ، والكسابً.والثانً: }فَنَاَداه اْلَمآلبَِكةُ{، ل
لال الزجاج:" الوجهان جمٌعاً جابزان، ألن الجماعة ٌلحمها اسم التؤنٌث، ألن معناها معنى جماعة، وٌجوز 

 .(ٕ)أن ٌعبر عنها بلفظ التذكٌر. كما ٌمال جمع المبلبكة"
 .(ٖ)لال بن مجاهد البؽدادي:" وكلهم فتح الراء من }المحراب{ إال ابن عامر فإنه أمالها"

ُرَن بٌَِْحٌَى{]آل عمران: َ ٌُبَّشِ [، أي: إن هللا ٌبشرن: "بولد ٌوجد لن من صلبن اسمه 5ٖلوله تعالى: } أَنَّ َّللاَّ
 .(ٗ)ٌحٌى"

 .(٘)لال لتادة: " إن المبلبكة شافهته بذلن مشافهة، وبشرته بٌحٌى"
 .(ٙ)لال السدي:" لم ٌسمها أحد لبله"
 .(2)باإلٌمان". لاله لتادةولوله} بٌَِْحٌَى{، أي: "أحٌاه هللا 

ُرَن {]آل عمران:  :(1)[، على وجوه 5ٖواختلفت المراءة فً لوله تعالى:} ٌُبَّشِ
ُرَن{، بضم الٌاء وفتح الباء والتشدٌد، لرأ به ابن كثٌر وأبو عمرو.  أحدها: } ٌُبَّشِ

 والثانً:}ٌبشر{، بالتخفٌؾ، لرأ به حمزة والكسابً.
َ  وفً لوله تعالى:}  :(5) [، لراءتان5ٖ{]آل عرمان: أَنَّ َّللاَّ

َ  إنّ } إحداهما:   {، بالكسر، وهً لراءة ابن عامر وحمزة.َّللاَّ
َ{، بالفتح، وهً لراءة البالٌن.والثانٌة: }   أَنَّ َّللاَّ
ِ { لوله تعالى: لًا بَِكِلَمٍة ِمَن َّللاَّ  . (ٓٔ)[، "أي مصدلاً بعٌسى مإمناً برسالته"5ٖ]آل عمران:} ُمَصّدِ

 .(ٔٔ)ن عباس:" عٌسى ابن مرٌم ملسو هيلع هللا ىلص هو الكلمة"لال اب
لال الضحان:" وأما لوله جل وعز فً ٌحٌى: }مصدلا بكلمة من هللا{ " مصدق بعٌسى، وكان ٌحٌى أو من 

 .(ٕٔ)صدق بعٌسى، وشهد أنه كلمة من هللا، وكان ٌحٌى بن خالة عٌسى، وكان اكبر من عٌسى"
 .(ٖٔ)"مرٌم على منهاجه لال لتادة:" مصدلا بعٌسى ابن

. (ٗٔ)ولال أبو عبٌدة:" أي: بكتاب من هللا، تمول العرب للرجل: أنشدنً كلمة كذا أي لصٌدة فبلن إن طالت"
 .(٘ٔ)وهو لول أهل البصرة

وهو ابن ثبلث سنٌن، لوله األول وهو ابن  -علٌهما السبلم -لال مماتل:" وكان ٌحٌى أول من صدق بعٌسى
عجبت بنو إسرابٌل لصؽره، فلما سمع زكرٌا شهادته  -عز وجل -ٌحٌى أن عٌسى من هللافلما شهد  (ٙٔ)ستة أشهر

  .(2ٔ)"لام إلى عٌسى فضمه إلٌه، وهو فً خرلة وكان ٌحٌى أكبر من عٌسى بثبلث سنٌن، ٌحٌى وعٌسى ابنا خالة
                                                           

 .ٕ٘ٓ( انظر: السبعة:ٔ)
 .٘ٓٗ/ٔ( معانً المرآن: ٕ)
 .ٕ٘ٓ(السبعة:ٖ)
 .1ٖ/ٕ(تفسٌر ابن كثٌر:ٗ)
 .1ٙٔ/ٔ(:صٓٔٗ( أخرجه ابن المنذر)٘)
 .1ٙٔ/ٔ(:صٖٔٗابن المنذر)( أخرجه ٙ)
 .1ٙٔ/ٔ(:صٔٔٗ( انظر: تفسٌر ابن المنذر)2)
 .ٕٙٓ-ٕ٘ٓ( انظر: السبعة:1)
 .ٕ٘ٓ( انظر: السبعة:5)
 .1ٔٔ( صفوة التفاسٌر:ٓٔ)
 .12ٔ/ٔ(:ص٘ٔٗ( أخرجه ابن المنذر)ٔٔ)
 .12ٔ/ٔ(:صٙٔٗ( أخرجه ابن المنذر)ٕٔ)
 .12ٔ/ٔ(:ص2ٔٗ( أخرجه ابن المنذر)ٖٔ)
 .11ٔ/ٔ(:ص1ٔٗالمنذر)( أخرجه ابن ٗٔ)
 .5ٖٓ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:٘ٔ)
 المراد: أن عٌسى حٌن نطك فى المهد كان ابن ستة أشهر )أي: أشهر الحمل( ولد صدله ٌحٌى وكان عمر ٌحٌى حٌنبذ ثبلث سنوات.(ٙٔ)
 .2ٕٗ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:2ٔ)
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 .(ٔ)[، "أي: وٌسود لومه"5ٖلوله تعالى: } َوَسًٌِّدا{]آل عمران:
 .(ٕ)حلٌما"لال مماتل:" ٌعنً 

 .(ٖ)لال الزجاج:" السٌِّد :الذي ٌفوق فً الخٌر لومه"
 [، ألاوٌل :5ٖوفً معنى لوله تعالى:}َوَسٌِّداً{]آل عمران:

 .(1)، ومطر(2)، ولتادة(ٙ)، والربٌع بن أنس(٘)، وسعٌد بن جبٌر(ٗ)أحدها: أنه الحلٌم. لاله أبو العالٌة
 .(5)-فً احد لولٌه-والعِلم والَوَرع. لاله لتادةوالثانً: أنه السٌد فً العبادة والحلم 

 .(ٔٔ)، ولال سعٌد بن جبٌر: السٌد التمً (ٓٔ)والثالث: أنه التمً ، وهو لول أبً صالح
 .(ٗٔ)-فً أحد لولٌه-، والضحان(ٖٔ)، وسفٌان(ٕٔ)والرابع:أنه الحلٌم التمً. لاله ابن عباس

 . (٘ٔ)والخامس : أنه الشرٌؾ ، وهو لول ابن زٌد
 .(ٙٔ)والسادس: أنه الفمٌه العالم ، وهو لول سعٌد بن المسٌب

 .(2ٔ)والسابع:أن السٌد: الذي ال ٌؽلبه ؼضبه. لاله عكرمة
فً أحد لولٌه: لال: "حسن -، وروي عن الضحان(1ٔ)والثامن: أن المعنى: السٌد فً خلمه ودٌنه. لاله عطٌة

 .(5ٔ)الخلك"
 .(ٕٓ)والتاسع: أنه الخلٌفة ، وهو لول لتادة

 .(ٕٕ)، والرلاشً(ٕٔ)العاشر: أن السٌد: الكرٌم على هللا. حكاه ابن أبً نجٌح عن مجاهدو
 .(ٖٕ)والحادي عشر: أن السٌد: لٌس له شرن. لاله مجاهد

 .(ٕٗ)والثانً عشر : سٌد المإمنٌن ، ٌعنً بالرٌاسة علٌهم ، وهذا لول بعض المتكلمٌن
 .(ٕ٘)" نفسه عن الشهوات عفةَ وزهداً  [، "أي: وٌحبس5ٖ]آل عمران:لوله تعالى:} َوَحُصوًرا{

 .(ٕٙ)"لال مماتل:" والحصور الذي ال حاجة له فً النساء

                                                           
 .1ٔٔ( صفوة التفاسٌر:ٔ)
 .2ٕٗ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٕ)
 .ٙٓٗ/ٔ( معانً المرآن: ٖ)
 .ٕٗٙ/ٕ(:ص5ٖ٘ٗ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗ)
 .2ٖ٘/ٙ(:ص5ٙ5ٙ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٕٗٙ/ٕ(:ص5ٖ٘ٗ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙ)
 .2ٖ٘/ٙ(:ص5ٙ1ٙ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٕٗٙ/ٕ(:ص5ٖ٘ٗ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)1)
 .2ٖٗ/ٙ:ص(5ٙ2ٙ( انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .ٕٗٙ/ٕ(:ص5ٖ٘ٗ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .2ٖ٘/ٙ(:ص52ٓٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٕٗٙ/ٕ(:ص5ٖ٘ٗ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .2ٖ٘/ٙ(:ص52٘ٙ(انظر:تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .ٕٗٙ/ٕ(:ص5ٖ٘ٗ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)2ٖ٘/ٙ(:ص52ٖٙ( انظر:تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .2ٖ٘/ٙ(:ص52ٙٙي)(انظر:تفسٌر الطبر٘ٔ)
 .2ٖٙ-2ٖ٘/ٙ(:ص522ٙ(انظر:تفسٌر الطبري)ٙٔ)
 .ٕٗٙ/ٕ(:صٖٓٙٗ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)2ٔ)
 .ٕٗٙ/ٕ(:صٖٔٙٗ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)1ٔ)
 .ٕٗٙ/ٕ(:صٖٔٙٗ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)5ٔ)
 .5ٖٓ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:ٕٓ)
 .2ٖ٘/ٙ(:ص52ٔٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .2ٖ٘/ٙ(:ص52ٕٙ، وتفسٌر الطبري)ٖٗٙ/ٕ(:صٕٖٙٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)( ٕٕ)
 .ٖٗٙ/ٕ(:صٖٖٙٗ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖٕ)
 .5ٖٓ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:ٕٗ)
 .1ٔٔ( صفوة التفاسٌر:ٕ٘)
 .2ٕ٘-2ٕٗ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٕٙ)
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 .(ٔ)لال الطبري:" ٌعنً بذلن : ممتنعًا من جماع النساء"
لال الزجاج: أي ال ٌؤتً النَساَء، وإنما لٌل للذي ال ٌؤتً النَساَء حصور ألنه ُحبَِس عما ٌكون من الرجال، 

 .(ٕ)الذي ال ٌتٌسر له الكبلم لد ُحِصَر فً منطمه"كما ٌمال فً 
 .(ٖ)لال الفراء:" ٌمال : إن الحصور : الذي ال ٌؤتً النساء"

عبداً كرمه، فمال: }َوَسًٌِّدا َوَحُصوًرا{ اآلٌة، والحصور: الذي ال ٌؤتً النساء،  -َّللاَّ  -لال الشافعً:" وذكر 
ً له عن  -أعلم  وَّللاَّ  -ولم ٌندبه إلى النكاْح، فدلَّ ذلن  على أن المندوب إلٌه من ٌحتاج إلٌه، ممن ٌكون ُمحصنا

 .(ٗ)المحارم والمعانً التً فً النكاح"
لال المبرد" الحصور الذي ال ٌدخل فً اللعب والعبث واألباطٌل، وأصله من لول العرب الذي ال ٌدخل فً 

 : (ٙ)، ومنه لول األخطل(٘) المٌسر: حصور"
اِر َوَشاِرٍب ُمْربِحٍ   بِالَكؤِْس نَاَدَمنًِ       ال بِالَحُصوِر َوال فٌَِها بَِسوَّ

 : (2)وٌمال أًٌضا للذي ال ٌخرج سره وٌكتمه "حصور" ، ألنه ٌمنع سره أن ٌظهر ، كما لال جرٌر
ٌَْم َضنٌِنَا ِن ٌَا أَُم  َولَمَْد تََسالََطنًِ الُوَشاةُ ، فََصاَدفُوا         َحِصًرا بِِسّرِ

 لمن ال ٌدخل فً اللعب واللهو.فاستعٌر 
لال الزمخشري:" والحصور: الذي ال ٌمرب النساء حصرا لنفسه أي منعا لها من الشهوات، ولٌل هو الذي 
ال ٌدخل مع الموم فً المٌسر... فاستعٌر لمن ال ٌدخل فً اللعب واللهو. ولد روى أنه مر وهو طفل بصبٌان 

 .(1)فدعوه إلى اللعب فمال: ما للعب خلمت"
لال الزجاج: "والحصٌر هذا المرُمول الذي ٌُجلس علٌه، إنما سمً حصٌراً، ألنه دوخل بعضه فً بعض فً 
النسٌا أي حبس بعضه على بعض، وٌمال للسْجن الحصٌر ألنَّ الناس ٌُحصرون فٌه، وٌمال حصرت الرجَل إذا 

جل وعبل: }َوَجعَْلنَا َجَهنََّم ِلْلَكافِِرٌَن  - حبسته، وأحصره المرض إِذا منعه من السٌر، )والحصٌر الملن(، ولول َّللاَّ 
[، أي حبسا، وٌمال أصاب فبلناً َحَصٌر، إِذا احتبس علٌه بطنه، وٌمال فً البول أصابه أسر إذا 1َحِصًٌرا{]اإلسراء:
 .(5)احتبس علٌه بوله"

 [ ثبلثة ألاوٌل :5ٖوفً لوله:}َوَحُصوراً{]آل عمران: 
 .(ٓٔ)ي ال ٌنزل الماء، وهو لول ابن عباسأحدها : أن الحصور هو الذ

 .(ٕٔ)، وفً لفظ آخر للضحان:"الذي الٌولد له وال ماء له"(ٔٔ)ولال الضحان ومماتل: "الذي ال ماء له" 
 .(ٖٔ)وروي عن أبً العالٌة والربٌع لاال:" الذي الٌولد له" 

، (٘ٔ)-فً احد لولٌه -باس، وابن ع(ٗٔ)والثانً: أنه كان ال ٌؤتً النساء، وهو لول وعبدهللا بن مسعود
، وسعٌد بن (1)، وابن زٌد(2)، وجابر بن زٌد(ٙ)، وعطٌة(٘)، وعكرمة(ٗ)، والسدي(ٖ)، ولتادة(ٕ)، ومجاهد(ٔ)والحسن

 .(ٓٔ)، والرلاشً(5)وسعٌد بن جبٌر

                                                           
 .2ٖٙ/ٙتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٓٗ/ٔ( معانً المرآن: ٕ)
 .ٖٕٔ/ٔانً المرآن:( معٖ)
 .5ٙٗ/ٔ( تفسٌر اإلمام الشافعً:ٗ)
 .٘ٙ/ٖ( انظر: تفسٌر الثعلبً:٘)
 ، واللسان )حصر( )سؤر( )سور(. ٕٖٗ، وطبمات فحول الشعراء :  5ٕ:  ٔ، ومجاز المرآن  ٙٔٔدٌوانه : (ٙ)
 واللسان )حصر( )سمط( 5ٕ:  ٔ، ومجاز المرآن  21٘دٌوانه : (2)
 .ٖٓٙ/ٔ( الكشاؾ:1)
 .2ٓٗ/ٔانً المرآن: (مع5)
 .25ٖ/ٙ(:ص552ٙ(انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .2ٕٗ/ٔ، وتفسٌر مماتل بن سلٌمان:25ٖ/ٙ(:ص55ٕٙ( تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٗٗٙ/ٕ(:ص1ٖٙٗ(تفسٌر ابن ابً حاتم)ٕٔ)
 .ٗٗٙ/ٕ(:ص1ٖٙٗ(تفسٌر ابن ابً حاتم)ٖٔ)
 .22ٖ/ٙ(:ص51ٓٙالطبري)، وتفسٌر ٖٗٙ/ٕ(:صٖٙٙٗ( انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)ٗٔ)
 .ٖٗٙ/ٕ(:صٖٙٙٗ( انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)٘ٔ)
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 .(ٔٔ)والثالث:أنه لم ٌكن له ما ٌؤتً به النساء، ألنه كان معه مثل الْهدبة ، وهو لول سعٌد بن المسٌب
عطٌة:" وأجمع من ٌعتّد بموله من المفسرٌن على أن هذه الصفة لٌحٌى علٌه السبلم إنما هً االمتناع لال ابن 

 .(ٕٔ)من وطء النساء"
لال ابن كثٌر:" الممصود أنه مدح ٌحٌى بؤنه حصور لٌس أنه ال ٌؤتً النساء ، بل معناه: أنه معصوم عن 

الحبلل وؼشٌانهن وإٌبلدهن ، بل لد ٌفهم وجود النسل  الفواحش والماذورات ، وال ٌمنع ذلن من تزوٌجه بالنساء
ٌَّةً َطٌِّبَةً{ كؤنه لال : ولًدا له ذرٌة ونسل وَعِمب ، وهللا  له من دعاء زكرٌا المتمدم حٌث لال :} َهْب ِلً ِمْن لَُدْنَن ذُّرِ

لى على ٌحٌى أنه كان } سبحانه وتعالى أعلم...ولد لال الماضً عٌاض فً كتابه الشفاء : اعلم أن ثناء هللا تعا
َحُصوًرا { لٌس كما لاله بعضهم : إنه كان هٌوبا ، أو ال ذكر له ، بل لد أنكر هذا ُحذَّاُق المفسرٌن ونماد العلماء ، 
ولالوا : هذه نمٌصة وعٌب وال تلٌك باألنبٌاء ، علٌهم السبلم ، وإنما معناه : أنه معصوم من الذنوب ، أي ال ٌؤتٌها 

 .(ٖٔ)"كؤنه حصر عنها
اِلِحٌَن{]آل عمران:   .(ٗٔ)[، " أي: وٌكون نبٌاً من األنبٌاء الصالحٌن"ٖٓلوله تعالى } َونَبًٌِّا ِمَن الصَّ

 .(٘ٔ)لال الزجاج:" الصالح الذي ٌَإدي إِلى َّللاَّ ما علٌه وٌَإدي إلى الناس حمولهم"
أعلى من األولى كموله تعالى ألم  لال ابن كثٌر:" هذه بشارة ثانٌة بنبوة ٌحٌى بعد البشارة بوالدته ، وهً

ٌِْن َوَجاِعلُوهُ ِمَن اْلُمْرَسِلٌَن {] المصص :   .(ٙٔ)[" 2موسى:} إِنَّا َرادُّوهُ إِلَ
 الفوابد:

إثبات المبلبكة، وأنهم عالم ؼٌبً مخلولون من نور، خلمهم هللا تعالى لما أعّد لهم، فماموا به على حسب  -ٔ
 ما اراد خالمهم عّز وجل.

 المبلبكة تتكلم بصوت مسموع، لموله:}فنادته المبلبكة{.إن  -ٕ
جواز تكلٌم المصلً من لوله: }فَنَاَدتْهُ اْلَمبَلبَِكةُ َوُهَو لَابٌِم ٌَُصلًِّ فًِ اْلِمْحَراِب{، لكن المكلَّم ال ٌخاطب  -ٖ

 اآلخر، وإنما ٌجٌبه باالشارة، واألفضل تركه إال لحاجة، ألن ذلن ٌشوش على المصلً.
 ة تبشٌر االنسان بما ٌسره.مشروعٌ -ٗ
 جواز تمدٌم التسمٌة على الٌوم السابع، فً حال كان االسم مهٌبا. -٘
 الثناء على من صّدق المرسلٌن، لموله:}مصدلا لكلمة من هللا{. -ٙ
 سٌكون سٌدا ونبٌا و ممنوعا من مساوئ األخبلق. -علٌه السبلم-ومن الفوابد: أن ٌحٌى -2
أعلى مراتب الصبلح التً هً أربعة: النبوة، الصدٌمٌة، الشهادة،  أن األنبٌاء من الصالحٌن، بل هم فً -1

 الصبلح.
 القرآن

                                                                                                                                                                                                    
 .1ٖٓ/ٙ(:ص2ٓٓٓ(انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .ٕٔ٘، وتفسٌره:25ٖ-21ٖ/ٙ(:ص511ٙ(انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .25ٖ/ٙ(:ص55ٖٙ(انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .1ٖٓ/ٙ(:ص555ٙ(انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٖٗٙ/ٕ(:صٖٙٙٗ( انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)٘)
 .ٖٗٙ/ٕ(:صٖٙٙٗ( انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)ٙ)
 .ٖٗٙ/ٕ(:صٖٙٙٗ( انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)2)
 .25ٖ/ٙ(:ص551ٙ(انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .21ٖ/ٙ(:ص51٘ٙ(انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .25ٖ/ٙ(:ص55ٓٙ(انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .21ٖ/ٙ(:ص51ٗٙو)(، 51ٖٙ(، و)51ٕٙ(انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٖٓٗ/ٔ( المحرر الوجٌز:ٕٔ)
 .5ٖ-1ٖ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:ٖٔ)
 .1ٔٔ( صفوة التفاسٌر:ٗٔ)
 .2ٓٗ/ٔ( معانً المرآن:٘ٔ)
 .5ٖ/ٕ(تفسٌر ابن كثٌر:ٙٔ)
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ُ ٌَْفعَُل َما  ًَ اْلِكبَُر َواْمَرأَتًِ َعاقٌِر قَاَل َكَذِلَك َّللاه ({ ]آل عمران ٌََٓٗشاُء )}قَاَل َرّبِ أَنهى ٌَُكوُن ِلً ُغََلٌم َوقَْد بَلَغَنِ
 :ٗٓ] 

 التفسٌر:
متعجبًا: رّبِ أنَّى ٌكون لً ؼبلم مع أن الشٌخوخة لد بلؽت منً مبلؽها، وامرأتً عمٌم ال لال زكرٌا فرًحا 

 تلد؟ لال: كذلن ٌفعل هللا ما ٌشاء من األفعال العجٌبة المخالفة للعادة.
 بلم"[، أي: ٌا ربًّ"من أٌن ٌكون لً ؼٓٗالكبر } لَاَل َرّبِ أَنَّى ٌَُكوُن ِلً ُؼبلٌم {]آل عمران: لوله تعالى: 

(ٔ). 
 .(ٕ)لال السدي:" ٌمول: من أٌن" 
 .(ٖ)ولال الربٌع بن انس:" كٌؾ ٌكون لً" 
 .(ٗ)لال ٌحٌى بن سبلم: لال الحسن:" أراد زكرٌاء أن ٌعلم كٌؾ ذلن " 

 .(٘)لال البٌضاوي:" استبعاداً من حٌث العادة، أو استعظاماً أو تعجبا أو استفهاماً عن كٌفٌة حدوثه"
ًَ اْلِكبَُر{]آل عمران:لوله تعالى:}    .(ٙ)[، أي: ولد "أدركتنً الشٌخوخة"َٓٗولَْد بَلَؽَنِ
 .(2) لال مماتل:" وكان زكرٌا ٌومبذ ابن خمس وسبعٌن سنة" 

، وكان له تسع وتسعون والمرأته ثمان وتسعون سنة" ًّ  .(1)لال البٌضاوي:أي ولد" دركنً كبر السن وأثر ف
 .(5)والعرب تصنع مثل هذا تمول: هذا الممٌص ال ٌمطعنً"لال أبو عبٌدة:" أي: بلؽت الكبر، 

 .(ٓٔ)[، أي: وامرأتً عمٌم "ال تلد"ٓٗلوله تعالى:} َواْمَرأَتًِ َعالٌِر {]آل عمران: 
والعالر من النساء، هً التً ال تلد، وهو المطع، ألنها ذات عمر من األوالد، ٌمال منه: امرأة عالر، ورجٌل  
 : (ٕٔ)عامر بن الطفٌل، ومنه لول (ٔٔ)عالٌر 

 لَبِبَْس الفَتَى! إْن ُكْنُت أَْعَوَر َعالًِرا         َجبَانًا ، فََما ُعْذِري لََدى ُكّلِ َمْحَضِر!!
ًَ اْلِكبَُر َواْمَرأَتًِ  -علٌه السبلم-ولد ذكر أهل العلم فً سبب لول زكرٌا  :}َرّبِ أَنَّى ٌُِكوُن ِلً ُؼبلٌَم َولَْد بَلَؽَنِ

 [، وجوها:َٓٗعالٌِر{]آل عمران:
أحدها: أنه راجع لٌعلم على أي حال ٌكون منه الولد ، بؤن ٌُّرّد هو وامرأته إلى حال الشباب ، أم على حال 

 .(ٖٔ)الكبر ، فمٌل له : كذلن هللا ٌفعل ما ٌشاء ، أي على هذه الحال ، وهذا لول الحسن
 .(ٗٔ)ٌه السبلم "لال ابن عطٌة:" وهذا تؤوٌل حسن ٌلٌك بزكرٌاء عل

جاءه الشٌطان فمال له  -ٌعنً زكرٌا ،لما سمع نداء المبلبكة بالبشارة بٌحٌى  -والثانً : أنه: "لما سمع النداء 
: ٌا زكرٌا ، إن الصوت الذي سمعت لٌس هو من هللا ، إنما هو من الشٌطان ٌسخُر بن! ولو كان من هللا أوحاه 

ر! فشّن َمكانه، ولال : }أنًَّ ٌكون لً ؼبلم{ ، ذكٌر ؟ ٌمول : من أٌن ؟  إلٌن كما ٌُوحى إلٌن فً ؼٌره من األم
 .(ٔ)، وروي عن عكرمة مثله(٘ٔ)}ولد بلؽنً الكبر وامرأتً عالر{". وهذا لول السدي

                                                           
 .ٕٔٙ/ٕ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٔ)
 .ٗٗٙ/ٕ(:2ٖٔٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕ)
 .ٗٗٙ/ٕ(:2ٕٖٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
  .ٕ٘ٔ/ٌٔحٌى بن سبلم:( تفسٌر ٗ)
 .ٙٔ/ٕ( تفسٌر البٌضاوي:٘)
 .1ٔٔ( صفوة التفاسٌر:ٙ)
 .ٕٔٙ/ٕ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:2)
 .ٙٔ/ٕ( تفسٌر البٌضاوي:1)
 .5ٕٔ/ٔ(:صٖٗٗ( تفسٌر ابن المنذر)5)
 .ٙٔ/ٕ( تفسٌر البٌضاوي:ٓٔ)
 .ٙٔ/ٕ، وتفسٌر البٌضاوي:1ٖٔ/ٙ( انظر: تفسٌر الطبري:ٔٔ)
 وؼٌرها. 2، وحماسة الشجري :  5ٕ:  ٔجاز المرآن ، وم 5ٔٔدٌوانه (ٕٔ)
  .ٕ٘ٔ/ٔ، وتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:5ٕٖ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:ٖٔ)
 .ٖٔٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗٔ)
 .1ٕٖ/ٙ(:ص2ٓٓٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
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 .(ٕ)والثالث: أنه لال ذلن استعظاماً لممدور هللا وتعجباً 
 .(ٖ)عاء والبشارة وذلن أربعون سنة. لاله مكًوالرابع: أنه إنما سؤل ألنه نسً دعاءه لطول المدة بٌن الد

 .(ٗ)لال ابن عطٌة:" وهذا لول ضعٌؾ المعنى"
ُ ٌَْفعَُل َما ٌََشاُء {]آل عمران:  [، أي : لال الملن: "هكذا أْمُر هللا عظٌم ، ال ٌعجزه ٓٗلوله تعالى: } َكَذِلَن َّللاَّ

 .(٘)شًء وال ٌتعاظمه أمر"
 .(ٙ)ٌعنً هكذا" لال أبو  مالن:" لوله: }كذلن{،

لال البٌضاوي:" أي ٌَْفعَُل َما ٌََشاء من العجابب مثل ذلن الفعل، وهو إنشاء الولد من شٌخ فان وعجوز  
عالر، أو كما أنت علٌه وزوجن من الكبر والعمر ٌَْفعَُل َما ٌََشاء من خلك الولد أو كذلن هللا مبتدأ وخبر أي هللا 

 .(2)على مثل هذه الصفة"
 الفوابد:

لم  -علٌه السبلم-من فوباد اآلٌة الكرٌمة: أنه ال حرج على اإلنسان فً طلب ما تطمبن به نفسه، فزكرٌا -ٔ
ٌشّن فً خبر هللا، لكن أراد أن ٌتمدم إلٌه الفرح واالستبشار بموة البراهٌن، وخبر هللا الشن أنه برهان، لكن كلما 

 ازدادت البراهٌن ازدادت لوة الٌمٌن.
 ما ٌكره لؽرض البٌان ال المدح والعٌب، لموله:} َواْمَرأَتًِ َعالٌِر{.جواز وصؾ االنسان ب -ٕ
ُ ٌَْفعَُل َما ٌََشاُء{، ومذهب اهل السنة إثبات أفعال هللا االختٌارٌة   إثبات فعل هللا، لموله:} -ٖ لَاَل َكَذِلَن َّللاَّ

 المتعلمة به والمتعدٌة إلى ؼٌره.
ُ إِنَّ  اُء{، وهً ممرونة بالحكمة، لموله:إثبات المشٌبة هلل تعالى، لموله:} َما ٌَشَ  -ٗ }َوَما تََشاُءوَن إِالَّ أَْن ٌََشاَء َّللاَّ

َ َكاَن َعِلًٌما َحِكًٌما{ ]اإلنسان :   [.َّٖٓللاَّ
 القرآن

ْبَكاِر }قَاَل َرّبِ اْجعَْل ِلً آٌَةً قَاَل آٌَتَُك أََله تَُكلَِّم النهاَس ثَََلثَةَ أٌَهاٍم إَِله َرْمًزا َواْذُكْر  ِ َواْْلِ ًّ َربهَك َكثًٌِرا َوَسبِّْح بِاْلعَِش
 [ٔٗ({ ]آل عمران : ٔٗ)

 التفسٌر:
لال زكرٌَّا: رب اجعل لً عبلمةً أستدلُّ بها على وجود الولد منً; لٌحصل لً السرور واالستبشار، لال: 

م، مع أنن سويٌّ صحٌح، وفً هذه عبلمتن التً طلبتها: أال تستطٌع التحدث إلى الناس ثبلثة أٌام إال بإشارة إلٌه
 المدة أكثِْر من ذكر ربن، وصّلِ له أواخر النهار وأوابله.

 .(1)[، أي: ربًّ اجعل لً "عبلمة على حمل امرأتً"ٔٗ} لَاَل َرّبِ اْجعَْل ِلً آٌَةً {]آل عمران: لوله تعالى: 
 .(5)لال ابن كثٌر:"أي: عبلمة أستدل بها على وجود الولد منً" 

السدي:" لال زكرٌا: رب فإن كان هذا الصوت منن فـ}اجعل لً آٌة{، لال: }آٌتن أال تكلم الناس ثبلثة لال 
 .(ٓٔ)أٌام إال رمزا{"

[، " أي: عبلمتن علٌه أن ال تمدر ٔٗ} لَاَل آٌَتَُن أاَل تَُكلَِّم النَّاَس ثبَلثَةَ أٌََّاٍم إاِل َرْمًزا {]آل عمران:لوله تعالى: 
 .(ٔٔ)إاِل باإِلشارة ثبلثة أٌام"على كبلم الناس 

                                                                                                                                                                                                    
 .1ٕٖ/ٙ(:ص2ٕٓٓ(انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
  .5ٕٖ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:ٕ)
 .ٖٔٗ/ٔالوجٌز: ( انظر: المحرر ٖ)
 .ٖٔٗ/ٔ(المحرر الوجٌز: ٗ)
 .5ٖ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:٘)
 .٘ٗٙ/ٕ(:ص2ٖٗٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
 .ٙٔ/ٕ( تفسٌر البٌضاوي:2)
 .1ٕٔ( صفوة التفاسٌر:1)
 .5ٖ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:5)
 .٘ٗٙ/ٕ(:ص2ٖ٘ٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .1ٕٔ( صفوة التفاسٌر:ٔٔ)
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لال الطبري: ٌعنً: "ٌا زكرٌا ، }آٌتن أن ال تكلم الناس ثبلثة أٌام إال رمًزا{، بؽٌر خرس وال عاهة وال  
 .(ٔ)مرض"
 .(ٕ)لال ابن كثٌر:"أي : إشارة ال تستطٌع النطك ، مع أنن سوي صحٌح" 
 .(ٖ)لال عبدالرحمن السلمً:" اعتمل لسانه من ؼٌر مرض" 
 .(ٗ)لال السدي:" اعتمل لسانه ثبلثة أٌام وثبلث لٌال" 
لال لتادة:"إنما عولب بذلن ، ألن المبلبكة شافهته مشافهة بذلن ، فبشَّرته بٌحٌى ، فسؤل اآلٌة بعد كبلم  

ما المبلبكة إٌاه. فؤِخَذ علٌه بلسانه ، فجعل ال ٌمدر على الكبلم إال ما أومؤ وأشار ، فمال هللا تعالى ذكره ، ك
 . (٘)تسمعون : }آٌتن أال تكلم الناس ثبلثةَ أٌام إال رمًزا{ "

لال الربٌع:" : ذكر لنا ، وهللا أعلم ، أنه عولب ، ألن المبلبكة شافهته مشافهة ، فبشرته بٌحٌى ، فسؤل  
 . (ٙ)اآلٌة بعُد ، فؤِخَذ بلسانه"

 [، ثبلثة أوجه من التفسٌر:ٔٗأٌََّاٍم إاِل َرْمًزا {]آل عمران:وفً لوله تعالى:} آٌَتَُن أاَل تَُكلَِّم النَّاَس ثبَلثَةَ 
 .(2)-فً احد لولٌه-أحدها : الرمز بالشفتٌن، وهو لول ابن عباس

، وروي عن عكرمة (5) ، وفً رواٌة أخرى له:"كبلم بالشفتٌن""(1)ولال مجاهد: "تحرٌن الشفتٌن"  
 .(ٓٔ)وخصٌؾ نحو ذلن

، ودمحم بن (ٗٔ)، ولتادة(ٖٔ)، والسدي(ٕٔ)، والحسن(ٔٔ)وهو لول ابن عباسوالثانً : اإلماءة واإلشارة ، 
، ودمحم (ٕٓ)، وأبً عبدالرحمن السلمً(5ٔ)، وعبدهللا بن كثٌر(1ٔ)، والربٌع(2ٔ)، والضحان(ٙٔ)،  وابن زٌد(٘ٔ)إسحاق

 .(ٕٕ)، وزٌد بن أسلم(ٕٔ)بن كعب
 . (ٖٕ)ثبلٍث". لاله جبٌر بن نفٌروالثالث: أنه: "ربَا لسانه فً فٌه حتى مؤله ، ثم أطلمه هللا بعد 

 .(ٕٗ)[، "أي: وأذكر هللا ذكرا كثٌرا"ٔٗ} َواْذُكْر َربََّن َكثًٌِرا{]آل عمران:لوله تعالى:
 .(ٕ٘)لال الطبري:أي: " فإنن ال تمنع ذكَره ، وال ٌحاُل بٌنن وبٌن تسبٌحه وؼٌر ذلن"

                                                           
 .5ٖٓ/ٙ( تفسٌر الطبري:ٔ)
 .5ٖ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:ٕ)
 .٘ٗٙ/ٕ(:ص2ٖٙٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .٘ٗٙ/ٕ(:ص22ٖٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)
 .1ٖٙ/ٙ(:ص2ٓٓ٘( أخرجه الطبري)٘)
 .12ٖ-1ٖٙ/ٙ(:ص2ٓٓ2( أخرجه الطبري)ٙ)
 .٘ٗٙ/ٕ(:ص25ٖٗ( انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)2)
 .15ٖ/ٙ(:ص2ٓٔٓ( أخرجه الطبري)1)
 .٘ٗٙ/ٕ(:ص1ٖٓٗابً حاتم)(أخرجه ابن 5)
 .٘ٗٙ/ٕ(:ص1ٖٓٗ( انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)ٓٔ)
 .15ٖ/ٙ(:ص2ٓٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .5ٖٓ/ٙ(:ص2ٕٕٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .5ٖٓ/ٙ(:ص2ٕٓٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .5ٖٓ/ٙ(:ص2ٓٔ1( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .15ٖ/ٙ(:ص2ٓٔٙ( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .5ٖٓ-15ٖ/ٙ(:ص2ٓٔ2انظر: تفسٌر الطبري)( ٙٔ)
 .15ٖ/ٙ(:ص2ٖٓٔ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٔ)
 .5ٖٓ/ٙ(:ص2ٓٔ5( انظر: تفسٌر الطبري)1ٔ)
 .5ٖٓ/ٙ(:ص2ٕٓٔ( انظر: تفسٌر الطبري)5ٔ)
 .٘ٗٙ/ٕ(:ص1ٖٔٗ( انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)ٕٓ)
 .٘ٗٙ/ٕ(:ص1ٖٔٗ( انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)ٕٔ)
 .٘ٗٙ/ٕ(:ص1ًٖٔٗ حاتم)( انظر: تفسٌر ابن ابٕٕ)
 .12ٖ/ٙ(:ص2ٓٓ5( أخرجه الطبري)ٖٕ)
 .1ٕٔ( صفوة التفاسٌر:ٕٗ)
 .5ٖٓ/ٙ( تفسٌر الطبري:ٕ٘)
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 .(ٔ)لال الماوردي:" لم ٌمنع من ذكر هللا تعالى ، وذلن هً اآلٌة"
لال دمحم بن كعب: "لو كان هللا رخص ألحد فً ترن الذكر، لرخَّص لزكرٌا حٌث لال:} آٌتن أال تكلم الناس 

 .(ٕ)ثبلثة أٌام إال رمًزا واذكر ربن كثًٌرا{، أًٌضا"
 .(ٖ)لال مجاهد:" ال ٌكون العبد من الذاكرٌن هللا كثٌرا حتى ٌذكر هللا لابما ومضطجعا"

ِ َواإلْبَكاِر {]آل عمران:}َوَسبِّْح لوله تعالى: ًّ [، أي: و"نّزه هللا عن صفات النمص بمولن سبحان هللا ٔٗبِاْلعَِش
 .(ٗ)فً آخر النهار وأوله"

م ربن بعبادته بالعشً"  .(٘)لال الطبري:أي:" َعّظِ
ٌْل الشمس حتى تؽٌب" ًّ َم  .(ٙ)لال مجاهد:" اإلبكار أّول الفجر ، والعش

ِ َواإلْبَكاِر{، لال: "صبلة المكتوبة"واخرج ابن أبً حاتم عن مجاهد  ًّ  .(2)عن فً لوله: } َوَسبِّْح بِاْلعَِش
 :(1)و"العشً" : من حٌن زوال الشمس إلى أن تؽٌب ، ومنه لول حمٌد بن ثور الهبللً  

ِ تَذُوُق  ًّ َء ِمْن بَْرِد العَِش ًْ لَّ ِمْن بَْرِد الضَُّحى تَْستَِطٌعَهُ ،       َوال الفَ  فبَل الّظِ
 فالفًء ، إنما تبتدئ أْوبته عند زوال الشمس ، َوٌتناهى بمؽٌبها.

ً ما بعد الزوال ِعشاًء ال تصاله بالظلمة    وأصل العشً الظلمة ، ولذلن كان العشى ضعؾ البصر ، فَُسمَّ
(5). 

ٌمال وأما "اإلبكار": فمن حٌن طلوع الفجر إلى ولت الضحى ، وأصله التعجٌل ، ألنه تعجٌل الضٌاء،    
 :  (ٓٔ)فٌه: أبكر فبلن، و بكر ٌَبُكر بُكوًرا ، فمن "اإلبكار"، لول عمر بن أبً ربٌعة

ر؟  أَِمْن آِل نُعٍَم أَْنَت َؼاٍد فَُمْبِكُر      َؼَداةَ َؼٍد؟ أْم َرابٌح فَُمَهّجِ
 :  (ٔٔ)ومن " البكور"، لول جرٌر

 العََصا بَْعَد اْجتَِماعٍ أَِمٌُرَها أاَل بََكَرْت َسْلَمى فََجدَّ بُُكوُرَها        َوَشكَّ 
 .(ٕٔ)وٌمال من ذلن:بكر النخُل ٌَْبُكر بُكوًرا وأبكر ٌُبكر إبكاًرا ، والباكور من الفواكه : أّولها إدراًكا

 الفوابد:
جواز البحث عما ٌزٌد به اإلٌمان، وإن كان اإلٌمان موجودا، واالنسان مطلوب منه ان ٌموي إٌمانه بكل  -ٔ
 وسٌلة.
الٌكلم الناس إال رمزا،  -علٌه السبلم–لدرة هللا سبحانه وتعالى بخوارق العادات، فإن كون زكرٌا تمام  -ٕ

 لكن فً باب التسبٌح ٌنطلك لسانه.
أن اإلشارة تموم ممام العبارة، لموله:} أاَلَّ تَُكلَِّم النَّاَس ثبََلثَةَ أٌََّاٍم إِالَّ َرْمًزا{، والسٌما عند العجز عن  -ٖ
 التعبٌر.
 ها: أن االنسان ٌنبؽً إذا انمطع عن الناس أن ٌشؽل ولته بذكر هللا عّز وجل.ومن -ٗ
 ومنها: فضٌلة التسبٌح والذكر فً هذٌن الولتٌن: العشً واإلبكار. -٘

                                                           
 .5ٖٔ/ٔ( النكت والعٌون:ٔ)
 .5ٖٔ/ٙ(:ص2ٕٖٓ( أخرجه الطبري)ٕ)
 .ٙٗٙ/ٕ(:ص1ٖٖٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .1ٕٔ( صفوة التفاسٌر:ٗ)
 .5ٖٔ/ٙ( تفسٌر الطبري:٘)
 .2ٗٙ—ٙٗٙ/ٕ(:ص12ٖٗ(، و)1ٖٙٗ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)5ٖٖ-5ٕٖ/ٙ(:ص2ٕٓٗالطبري)( أخرجه ٙ)
 .ٙٗٙ/ٕ(:ص1ٖٗٗ( تفسٌر ابن أبً حاتم)2)
 .ٓٗدٌوانه : (1)
 .5ٖٔ/ٔ، والنكت والعٌون:5ٖٔ/ٙ( انظر: تفسٌر الطبري:5)
 .ٔدٌوانه : (ٓٔ)
 .2، والنمابض :  5ٖٕدٌوانه : (ٔٔ)
 .5ٖٔ/ٔلنكت والعٌون:، وا5ٕٖ/ٙ( انظر: تفسٌر الطبري:ٕٔ)
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الذكر ٌكون اكثر من التسبٌح، و الجمع بٌنهما اٌضا فٌه فابدة، وهً الجمع بٌن الثناء على هللا وتنزٌهه من  -ٙ
 النمابض.

 القرآن
َرِك َواْصَطفَاِك َعلَى نَِساِء اْلعَالَِمٌَن ) }َوإِذْ  َ اْصَطفَاِك َوَطهه ({ ]آل عمران : ٕٗقَالَِت اْلَمََلئَِكةُ ٌَا َمْرٌَُم إِنه َّللاه
ٕٗ] 

 التفسٌر:
حٌن لالت المبلبكة: ٌا مرٌم إن هللا اختارِن لطاعته وطهَّرِن من األخبلق الرذٌلة،  -أٌها الرسول-واذكر 

 على نساء العالمٌن فً زمانن.واختارِن 
َ اْصَطفَاِن{ ]آل عمران :  لوله تعالى:  [، "أي اذكر ولت لول ٕٗ}َوإِْذ لَالَِت اْلَمبَلبَِكةُ ٌَا َمْرٌَُم إِنَّ َّللاَّ

 .(ٔ)المبلبكة:ٌا مرٌم إِن هللا اختارن بٌن سابر النساء"
 .(ٕ)اختارن واجتبان لطاعته وما خّصن به من كرامته" لال الطبري:" 
 .(ٖ)لال ابن أبً زمنٌن: "أي: اختارن لدٌنه" 
 .(ٗ)لال الثعلبً:أي:" بوالدة عٌسى من ؼٌر أب" 
 .(٘)أي : اختارها لكثرة عبادتها وزهادتها وشرفها" لال ابن كثٌر:" 
َ اصطفان{]آل   [،وجهان :ٕٗعمران: وفً لوله تعالى:}ٌَا َمْرٌَُم إِنَّ َّللاَّ

 .(2) ، وابن جرٌا (ٙ)أحدهما : اصطفاها على عالمً زمانها ، وهذا لول الحسن
 . (5)والزجاج ،(1)والثانً : أنه اصطفاها لوالدة المسٌح ، وهو لول مماتل

}َوَما  لال:لال الراؼب:" ولول المبلبكة لها لٌل: كان باإللهام، فإنه ما أوحى هللا إلى امرأة وحً النبوة فلذلن 
ٌِْهْم { ]النحل :   .(ٓٔ)[، ولٌل: بل لد أوحً إلٌهن ولكن لم ٌبعثن رسبل"ٖٗأَْرَسْلنَا ِمْن لَْبِلَن إاِلَّ ِرَجااًل نُوِحً إِلَ

 .(ٔٔ)" أي جعلن طاهرة من سابر األدناس"[، َٕٗوَطهََّرِن{ ]آل عمران :  لوله تعالى:} 
 . (ٕٔ)جعلن طٌبةً إٌمانًا" لال مجاهد:" 
 .(ٗٔ). وروي عن عرمة نحو ذلن(ٖٔ)لال السدي: "}وطهرن{ من الحٌض" 
 .(٘ٔ)لال مماتل:" من الفاحشة واأللم" 
ٌِْت  . كموله تعالى:(ٙٔ)لال ابن أبً زمنٌن: وطهرن من الكفر"  ْجَس أَْهَل اْلبَ ُ ِلٌُْذِهَب َعْنُكُم الّرِ }إِنََّما ٌُِرٌُد َّللاَّ

َرُكْم تَْطِهًٌرا{ ]األحزا  [ٖٖب : َوٌَُطّهِ
 .(2ٔ)لال الثعلبً : "من مسٌس الرجل" 
 .(ٔ)وطهَّر دٌنن من الّرٌب واألدناس التً فً أدٌان نساء بنً آدم" لال الطبري: أي:" 

                                                           
 .1ٖٔ( صفوة التفاسٌر:ٔ)
 .5ٖٖ/ٙ( تفسٌر الطبري:ٕ)
 .11ٕ/ٔ( تفسٌر ابن أبً زمنٌن:ٖ)
 .2ٙ/ٖ( تفسٌر الثعلبً:ٗ)
 .5ٖ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:٘)
 .5ٕٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:ٙ)
 .ٓٓٗ/ٙ(:ص2ٖٓٙ( أخرجه الطبري)2)
 .2ٕ٘/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:1)
 .ٓٔٗ/ٔمعانً المرآن:( انظر: 5)
 .ٗ٘٘-ٖ٘٘/ٕ( تفسٌر الراؼب األصفهانً:ٓٔ)
 .ٓٔٗ/ٔ(معانً المرآن للزجاج:ٔٔ)
 .ٓٓٗ/ٙ(:ص2ٖٓٗ( أخرجه الطبري)ٕٔ)
 .2ٗٙ/ٕ(:ص5ٖٓٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖٔ)
 .2ٗٙ/ٕ(:ص5ٖٓٗ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗٔ)
 .2ٕ٘/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:٘ٔ)
 .11ٕ/ٔ( تفسٌر ابن أبً زمنٌن:ٙٔ)
 .2ٙ/ٖ( تفسٌر الثعلبً:2ٔ)
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 .(ٕ)أي : وطهرها من األكدار والوسواس" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)الطفِل"لال أبو السعود: أي مما ٌُستمذر من األحوال واألفعال ومما لذفن به الٌهوُد بإنطاق 

اختارن على نساء العالمٌن فً [، أي:و"َٕٗواْصَطفَاِن َعلَى نَِساِء اْلعَالَِمٌَن { ]آل عمران :  لوله تعالى:} 
 .(ٗ)زمانن"
 .(٘)لال مماتل:" ٌعنى :واختارن على }نساء العالمٌن{ بالولد من ؼٌر بشر" 
 .(ٙ)لال السدي:" على نساء ذلن الزمان الذي هم فٌه" 
 .(2)ابن جرٌح : "ذلن للعالمٌن ٌومبذ"لال  
لال الزجاج:" أي اختارن لعٌسى على نساِء العالمٌن كلهم، فلم ٌجعل مثل عٌسى من امرأة من نساِء  

 .(1)العالمٌن
 .(5)لال الثعلبً:" بالتحرٌر فً المسجد" 
 .(ٓٔ)واصطفاها ثانًٌا مرة بعد مرة لجبللتها على نساء العالمٌن"لال ابن كثٌر:أي " 

لال الراؼب:" تكرٌر االصطفاء لٌل لمعنٌٌن: األول فرؼها لعبادته وأؼناها عن الكسب، والثانً أن جعلها 
 .(ٔٔ)أما لعٌسى وآٌة له، ولٌل األول االصطفاء الذي هو االجتباء. والثانً االصطفاء الذي هو على سبٌل الهداٌة"

ن ؼٌر أب ولم ٌُكْن ذلَن ألحٍد من النساء لال أبو السعود:" بؤن وهَب لن عٌسى علٌه الصبلة والسبلم م
وجعلكما آٌةً للعالمٌن فعلى هذا ٌنبؽً أْن ٌكوَن تمدٌُم حكاٌة هذه المماولة على حكاٌة بشارتِها بعٌسى علٌه الصبلة 

ًَ الترتٌُب الخار ًُّ والسبلم لما مر مرارا من التَّنبٌه على أنَّ كبلً منهما مستِحكٌّ لبلستمبلل بالتذكٌر ولو روع ج
لتبادر كوُن الكل شٌباً واحداً ولٌل المراُد باالصطفاءٌن واحٌد والتكرٌُر للتؤكٌد وتبٌٌِن َمن اصطفاها علٌهن فحٌنبذ 
ال إشكاَل فً ترتٌب النظم الكرٌم إذ ٌُحمل حٌنبذ االصطفاُء على ما ذُكر أوالً وتُجعل هذه المماولةُ لبل بشارتها 

ذاناً بكونها لبل ذلن متوفرةً على الطاعات والعبادات حسبما أُِمرت بها مجتهدةً فٌها بعٌسى علٌِه الصبلةُ والسبلُم إٌ
 .(ٕٔ)ُمْمبِلةً على هللا تعالى ُمتبتِّلةً إلٌه تعالى منسلخةً عن أحكام البشرٌة مستعدةً لفٌضان الروح علٌها"

م اسمه ٌُوسؾ ، ولد كاَن أمه لال دمحم بن إسحاق:" كانت مرٌم حبًٌسا فً الكنٌسة ، ومعها فً الكنٌسة ُؼبل 
وأبوه جعبله نذًٌرا حبًٌسا ، فكانا فً الكنٌسة جمٌعًا ، وكانت مرٌم ، إذا نَِفَد ماإها وماء ٌوسؾ ، أخذا لُلَّتٌهما 
فانطلما إلى المفازة التً فٌها الماء الذي ٌستعِذبان منه، فٌمآلن للتٌهما ، ثم ٌرجعان إلى الكنٌسة ، والمبلبكة فً 

مبلة على مرٌم : }ٌا مرٌم إن هللا اصطفان وطهرن واصطفان على نساء العالمٌن{، فإذا سمع ذلن زكرٌا ذلن م
 .(ٖٔ)لال : إّن البنة عمراَن لشؤنًا"

عن عبد هللا بن جعفر لال : "سمعت علًٌّا بالعراق ٌمول : سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول : خٌُر نسابها مرٌم  
 .(ٗٔ)ُر نسابها خدٌجة"بنت عمران ، وخٌ

                                                                                                                                                                                                    
 .5ٖٖ/ٙ( تفسٌر الطبري:ٔ)
 .5ٖ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:ٕ)
 .ٖ٘/ٕ( تفسٌر أبً السعود:ٖ)
 .5ٖٖ/ٙ( تفسٌر الطبري:ٗ)
 .2ٕ٘/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:٘)
 .2ٗٙ/ٕ(:ص5ٖٔٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
 .ٓٓٗ/ٙ(:ص2ٖٓٙ( أخرجه الطبري)2)
 .ٓٔٗ/ٔ( انظر: معانً المرآن:1)
 .2ٙ/ٖ(تفسٌر الثعلبً:5)
 .5ٖ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:ٓٔ)
 .ٕ٘٘/ٕ( تفسٌر الراؼب األصفهانً:ٔٔ)
 .ٖ٘/ٕ( تفسٌر أبً السعود:ٕٔ)
 .ٔٓٗ-ٓٓٗ/ٙ(:ص2ٖٓ2( أخرجه الطبري)ٖٔ)
وعن دمحم  ، 5ٓٔٔ، وعن وكٌع :  ٓٗٙوالحدٌث رواه أحمد فً المسند ، عن عبد هللا بن نمٌر : ، 5ٖٖ/ٙ(:ص2ٕٓٙ( أخرجه الطبري)ٗٔ)

 ٖ، ورواه الحاكم فً المستدرن  ٖ٘ٙ/  ٗ، والترمذي  ٖٕٗ/  ٕ، ومسلم  ٓٔٔ - ٓٓٔ/  2، و  5ٖٖ/  ٙ، ورواه البخاري ٕٔٔٔابن بشر : 
، عن  5٘/ ٕ، وفً التارٌخ  1ٖٔ/  ٕ، عن طرٌك ابن نمٌر ، ثم من طرق المسند عن وكٌع وابن نمٌر، وذكره ابن كثٌر فً التفسٌر  1ٗٔ/ 

 ة الصحٌحٌن.رواٌ
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عن موسى األشعرّي لال: "لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : كمل من الّرجال كثٌٌر ، ولم ٌكمل من النساء إال مرٌم ،  
 .(ٔ)وآسٌة امرأة فرعون ، وخدٌجة بنت خوٌلد ، وفاطمة بنت دمحم"

 الفوابد:
 بؤن ٌذكر لصتها لهذه األمة.إذ أمر هللا نبٌه  -علٌها الصبلة والسبلم-تعظٌم شؤن مرٌم -ٔ
 إذ خاطبتها المبلبمة. -علٌها السبلم-فضٌلة مرٌم -ٕ
استدل بعض أهل العلم على نبوة مرٌم بمخاطة المبلبكة إٌاها، ولكن فً هذا االستدالل نظر، ألن مجرد  -ٖ

أو بتهٌبته لما  المخاطبة لها ال ٌثبت نبوتها، لكون النبوة إنما هً لمن أوحً إلٌه بشرع ال لمن أوحً إلٌه بثناء
 سٌكون.
 إن هللا ٌصطفً من الناس من ٌشاء. -ٗ
 مما ادعاه الٌهود من كونها بؽٌا، لموله تعالى:}وطهرن{. -علٌها السبلم-براءة مرٌم -٘
 إن مرٌم مفضلة ومصطفاة على نساء العالمٌن، كما ثبت فً الحدٌث الشرٌؾ. -ٙ
ر من كمال الموصوؾ ما لم ٌكن ومنها: جواز تكرار المنالب، ألن اوصاؾ الكمال كلما كررت ظه -2

 معلوما من لبل.
 القرآن
اِكِعٌَن )  [ٖٗ({ ]آل عمران : ٖٗ}ٌَا َمْرٌَُم اْقنُتًِ ِلَربِِّك َواْسُجِدي َواْرَكِعً َمَع الره

 التفسٌر:
ٌا مرٌم داومً على الطاعة لربن، ولومً فً خشوع وتواضع، واسجدي واركعً مع الراكعٌن; شكًرا هلل 

 أوالِن من نعمه.على ما 
 .(ٕ)[، أي: ٌا مرٌم: " إِلزمً عبادة ربن وطاعته"ٖٗلوله تعالى:} ٌَا َمْرٌَُم اْلنُتًِ ِلَربِِّن {]آل عمران:

 .(ٖ)لال الحسن: ٌمول: اعبدي لربن"
 .(ٗ)أخلصً الطاعة لربن وحده" لال الطبري:أي:" 
 .(٘)لال الزجاج:" أْي اعبدٌه بالمول والعمل" 
أي:" أطٌعً وأطٌلً الصبلة، لربن: كلمت به المبلبكة شفاها، لال]األوزاعً : لما لالت لها  لال الثعلبً: 

 .(ٙ)المبلبكة ذلن، لامت فً الصبلة حتى ورمت لدماها وسالتا دما ولٌحا"
 .(2)"لال مجاهد:" كانت تموم حتى ٌتورم كعباها 
لى:} بَْل لَهُ َما فًِ السََّماَواِت َواألْرِض ُكلٌّ أما المنوت: فهو الطاعة فً خشوع، كما لال تعا لال ابن كثٌر:" 

 .(1)[" ٙٔٔلَهُ لَانِتُوَن { ] البمرة : 
ْن ُهَو لَانٌِت آنَاَء   لال الراؼب:" المنوت: إدامة الطاعة صبلة كانت أو ؼٌرها من العبادات، ولهذا لال: }أَمَّ

ٌِْل َساِجًدا َولَابًِما{ ]الزمر :   .(5)المنوت"[ فجعل من جملة 5اللَّ
 ثبلثة ألاوٌل :[، ٖٗ]آل عمران : وفً لوله تعالى:} ٌَا َمْرٌَُم اْلنُتًِ ِلَربِِّن َواْسُجِدي {

 .(ٓٔ)أحدها : ٌعنً أخلصً لربن ، وهو لول سعٌد
 .(ٖ)، والحسن(ٕ)، ولتادة(ٔ)والثانً : أن معناه: أطٌعً ربن، وهو لول السدي

                                                           
 .52ٖ-5ٖٙ/ٙ(:ص2ٖٓٔ( أخرجه الطبري)ٔ)
 .1ٖٔ( صفوة التفاسٌر:ٕ)
 .1ٗٙ/ٕ(:ص5ٖ٘ٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .ٔٓٗ/ٙ( تفسٌر الطبري:ٗ)
 .ٓٔٗ/ٔ( معانً المرآن:٘)
 .2ٙ/ٖ( تفسٌر الثعلبً:ٙ)
 .1ٗٙ/ٕ(:ص5ٖٗٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)2)
 .ٔٗ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:1)
 .ٙ٘٘/ٕب األصفهانً:( تفسٌر الراؼ5)
 .ٖٓٗ/ٙ(:ص2ٓٗ2( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
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 .(ٙ)، واألوزاعً(٘)، والربٌع(ٗ)و لول مجاهدوالثالث : أطٌلً المٌام فً الصبلة ، وه
اِكِعٌَن{ ]آل عمران :  لوله تعالى:   . (2)[، أي:و"صلً مع المصلٌن"ٖٗ} َواْسُجِدي َواْرَكِعً َمَع الرَّ
 .(1)لال مماتل:" ٌعنً مع المصلٌن فً بٌت الممدس" 
 .(5)لال العز بن عبدالسبلم: أي:"افعلً كفعلهم، أو صلً فً جماعة" 
 .(ٓٔ)" ولتكن صبلتن مع المصلٌن فً الجماعة"لال الزمخشري: أي: 
لال الطبري: أي:" واخشعً لطاعته وعبادته مع من خشع له من خلمه ، شكًرا له على ما أكرمن به من  

 .(ٔٔ)االصطفاء والتَّطهٌر من األدناس ، والتفضٌل على نساء عالم َدهرن"
 .(ٕٔ)اكعة وساجدة حتى نزل الماء األصفر فً لدمٌها"لال األوزاعً:" ركدت فً محرابها لابمة ور 
لال البٌضاوي:" أمرت بالصبلة فً الجماعة بذكر أركانها مبالؽة فً المحافظة علٌها، ولدم السجود على  

 .(ٖٔ)الركوع إما لكونه كذلن فً شرٌعتهم أو للتنبٌه على أن الواو ال توجب الترتٌب"
زمانها من كان ٌموم وٌسجد فً صبلته وال ٌركع وفٌه من ٌركع، لال الراؼب:" وٌحتمل أن ٌكون فً  

 .(ٗٔ)فؤمرت بؤن تركع مع الراكعٌن وال تكون مع من ال ٌركع"
لال الزجاج:" معنى الركوع لٌل: السُّجود، المعنى: اركعً واسجدي، إال أن الواو إذا ذكرت فمعناها 

ألنها تْإذن باالجتماع، والعمل، والحال تدل على تمدم االجتماع، ولٌس فٌها دلٌل أن أحد الَشٌبٌن لبل اآلخر. 
م من اإلثنٌن  .(٘ٔ)"المتمّدِ

لال الراؼب:" وتمدٌم السجود على الركوع، لٌل: لكونه كذلن فً شرٌعتهم، ولٌل: تنبٌها أن الواو ال تمتضً 
ى بالركوع الشكر، لموله تعالى [ ، وعنٓٗالترتٌب، ولٌل: عنى بالسجود الصبلة، لموله: }َوأَْدبَاَر السُُّجوِد{ ]ق : 

[ أي شاكرا، وهذا تخصٌص للركوع بحال ممترنة به، ولٌل: ٕٗفً لصة داود: }َربَّهُ َوَخرَّ َراِكعًا َوأَنَاَب{ ]ص : 
اِكِعٌَن { أي كونً مع العابدٌن والمصلٌن"  .(ٙٔ)نبه بموله: } َواْرَكِعً َمَع الرَّ

 الفوابد:
}ٌَا َمْرٌَُم اْلنُتًِ  وتعالى على انسان بشًء كانت مطالبته بالعبادة اكثر، لموله:}بٌان أنه كلما مّن هللا سبحانه  -ٔ

اِكِعٌَن{. إذ أمرتها بالمنوت والسجود والركوع.  ِلَربِِّن َواْسُجِدي َواْرَكِعً َمَع الرَّ
 فضٌلة المنوت هلل، وهو دوام الطاعة والخشوع، واالشتؽال بالطاعة عما سواها. -ٕ
اِكِعٌَن {. لركوع، لموله:فضٌلة السجود وا -ٖ  } َواْسُجِدي َواْرَكِعً َمَع الرَّ
} َواْسُجِدي َواْرَكِعً{، إذ نّص على السجود لبل الركوع، ألن  جواز ترن الترتٌب لمصلحة، لموله: -ٗ

 السجود أبلػ فً المنوت من الركوع.
اِكِعٌَن{. -٘  فضٌلة صبلة الجماعة، لموله:} َواْرَكِعً َمَع الرَّ

                                                                                                                                                                                                    
 .ٖٓٗ/ٙ(:ص2ٓٗ5( انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .ٖٓٗ/ٙ(:ص2ٓٗ1( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .ٖٓٗ/ٙ(:ص2ٓ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٕٓٗ-ٔٓٗ/ٙ(:ص2ٖٓٗ)-(2ٖٓ1، وتفسٌر الطبري)1ٗٙ/ٕ(:ص5ٖٗٗ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗ)
 .ٕٓٗ/ٙ(:ص2ٓٗٗانظر: تفسٌر الطبري)( ٘)
 .ٖٓٗ/ٙ(:ص2ٓٗٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .2ٕ( تفسٌر الجبللٌن:2)
 .2ٕٙ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:1)
 .ٕٕٙ/ٔ( تفسٌر العز بن عبدالسبلم:5)
 .ٕٖٙ/ٔ( الكشاؾ:ٓٔ)
 .ٗٓٗ/ٙ( تفسٌر الطبري:ٔٔ)
 .1ٗٙ/ٕ(:ص5ٖٙٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .ٙٔ/ٕوي:( تفسٌر البٌضأٖ)
 .ٕٖٙ/ٔ( الكشاؾ:ٗٔ)
 .ٓٔٗ/ٔ( معانً المرآن:٘ٔ)
 .2٘٘/ٕ(تفسٌر الراؼب األصفهانً:ٙٔ)
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 القرآن
ٌِْهْم إِْذ ٌُْلقُوَن أَْقََلَمُهْم أٌَُُّهْم ٌَْكفُُل مَ  ٌَْك َوَما ُكْنَت لََد ٌِْب نُوِحٌِه إِلَ ٌِْهْم إِْذ }َذِلَك ِمْن أَْنبَاِء اْلغَ ْرٌََم َوَما ُكْنَت لََد

 [ٗٗ({ ]آل عمران : ٌَْٗٗختَِصُموَن )
 التفسٌر:

التً أوحاها هللا إلٌن، إذ لم تكن معهم حٌن اختلفوا من أخبار الؽٌب  -أٌها الرسول-ذلن الذي لصصناه علٌن 
فً كفالة مرٌم أٌُّهم أحك بها وأولى، وولع بٌنهم الخصام، فؤْجَرْوا المرعة بإلماء ألبلمهم، فؤصابت زكرٌا علٌه 

 السبلم، ففاز بكفالتها.
ٌَْن { ]آل عمران : ٌِْب نُوِحٌِه إِلَ [، " أي: ذلن من أخبار الؽٌب ننزلّه إلٌن ٗٗ لوله تعالى: } َذِلَن ِمْن أَْنبَاِء اْلؽَ

 .(ٔ)ٌا دمحم"
لال الثعلبً:" ذلن: الذي ذكرت من حدٌث زكرٌا ومن حدٌث وٌحٌى ومرٌم وعٌسى، من أخبار، الؽٌب 

 .(ٕ)نوحٌه إلٌن"
لال الزمخشري:" ذلن إشارة إلى ما سبك من نبإ زكرٌا وٌحٌى ومرٌم وعٌسى علٌهم السبلم، ٌعنى أن ذلن 

 .(ٖ)الؽٌوب التً لم تعرفها إال بالوحً"من 
لال الصابونً:" أي هذا الذي لصصناه علٌن من لصة امرأة عمران وابنتها مرٌم البتول ومن لصة زكرٌا 

 .(ٗ)ٌحٌى إِنما هو من االنبٌاء المؽٌبة واألخبار الهامة التً أوحٌنا بها إِلٌن ٌا دمحم"
 .(٘)سٌح"ٌعنً ما كان من البشرى بالم لال الماوردي:"

 لال الزجاج:" أي: األخبار التً لصصناها علٌن فً زكرٌا وٌحٌى ومرٌم وعٌسى من أنباء
ألنه أنبؤ بما ال ٌعلم إال من  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الؽٌب، أي من أخبار ما ؼاب عنن، وفً هذا دلٌل على تثبٌت نبوة النَبً 

كان أمٌاً، فإنباإه إٌاهم باألخبار التً فً كتبهم علً حمٌمتها من ؼٌر  - ملسو هيلع هللا ىلص -كتاب أو وحً ولد أجمعوا أن النبً 
 .(ٙ)لراَءة الكتب دلٌل على أنه نبى وأن َّللاَّ أوحى إلٌه بها"

أخرج ابن أبً حاتم بسنده عن دمحم بن إسحاق لوله:} ذلن من أنباء الؽٌب نوحٌه إلٌن{، ثم لد جبتهم به ذلٌبل 
 .(2)هم"علً نبوتن والحجة لن علٌ

وأصل "الوحً": إلماء المعنى إلى صاحبه، والوحً إلى الرسل اإللماء باإلنزال ، وإلى النحل باإللهام ،  
ٌِْهْم أَْن َسبُِّحوا بُْكَرةً  ومن بعض إلى بعض باإلشارة ، كما لال تعالى : }فََخَرَج َعلَى لَْوِمِه ِمَن اْلِمْحَراِب فَؤَْوَحى إِلَ

 : (1)[ . لال العجاجَٔٔوَعِشًٌّا{ ]مرٌم : 
تِ  َِّت              َوَحى لََها المراَر فَاْستَمَرَّ  بِإْذنِِه األَْرُض وما تَعَت

 .(5)بمعنى ألمى إلٌها ذلن أمًرا
ٌِْهْم إِْذ ٌُْلمُوَن أَْلبلَمُهْم أٌَُُّهْم ٌَْكفُُل َمْرٌَم{ ]آل عمران :   نت حاضرا [، " أي وما كٗٗلوله تعالى: } َوَما ُكْنَت لََد

 .(ٓٔ)لدٌهم حٌن ٌضربون بسهامهم المرعة، وٌنظرون لٌعلموا أٌهم ٌكون كافبل لمرٌم"
لال الصابونً:" أي ما كنت عندهم إِذ ٌختصمون وٌتنافسون على كفالة مرٌم حٌن ألموا سهامهم للمرعة كٌل  

 .(ٔٔ)ٌرٌدها فً كنفه ورعاٌته"

                                                           
 .]بتصرؾ[.ٗٓٗ/ٙ( انظر: تفسٌر الطبري:ٔ)
 .2ٙ/ٖ( تفسٌر الثعلبً:ٕ)
 .ٕٖٙ/ٔ( الكشاؾ:ٖ)
 .1ٗٔ( صفوة التفاسٌر:ٗ)
 .5ٖٖ/ٔ( النكت والعٌون:٘)
 .ٓٔٗ/ٔ( معانً المرآن:ٙ)
 .5ٗٙ/ٕ(:ص55ٖٗحاتم)( تفسٌر ابن أبً 2)
 .٘دٌوانه: (1)
 .٘ٓٗ/ٙ، وتفسٌر الطبري:5ٖٖ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:5)
 .ٔ٘ٔ/ٖ( تفسٌر المراؼً:ٓٔ)
 .1ٗٔ( صفوة التفاسٌر:ٔٔ)
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ً مما لم تحضره]إذ ٌلم  ون ألداحهم[ لٌنظروا أٌهم تجب له كفالة مرٌم، وهو لال الزجاج:" أي هذا أٌضا
  .(ٔ)الضمان للمٌام بؤمرها"

أي :ما كنت عندهم ٌا دمحم فَتُْخبرهم عنهم معاٌنة عما جرى ، بل أطلعن هللا على ذلن كؤنن  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕ)كنت حاضرا وشاهًدا لما كان من أمرهم حٌن الترعوا فً شؤن مرٌم أٌهم ٌكفلها ، وذلن لرؼبتهم فً األجر"

 .(ٖ)حضرت وال عنٌت"أخرج ابن أبً حاتم بسنده عن دمحم بن إسحاق: "}وما كنت لدٌهم{، ٌمول: ما  
 . (ٗ)ولال لتادة:" تساهموا على مرٌم أٌهم ٌكفلها فمرعهم زكرٌا" 

 .(٘)وروي عن مجاهد والضحان لاال: "استهموا بؤلبلمهم"
 .(ٙ)ولال عكرمة:" ألموا ألبلمهم فً الماء فذهبت مع الجرٌة، وصعد للم زكرٌا ٌؽلب الجرٌة فكفلها زكرٌا"

 [، وجوه:ُٗٗهْم{]آل عمران:وفً تفسٌر لوله:} أَْلبلَمَ  
. ورّجحه (1) ، ونمله ابن جرٌا عن آخرٌن(2)أحدها: أن المراد: ألبلمهم التً ٌكتبون بها الوحً. لاله سفٌان

[، إال أنه ٌجوز أن ٌكونوا ٖالمرطبً فمال:" وهو أجود، ألن األزالم لد نهى هللا عنها فمال" ذلكم فسك" ]المابدة: 
 .(5)ة التً كانت علٌها الجاهلٌة تفعلها"فعلوا ذلن على ؼٌر الجه

 .(ٓٔ)والثانً: أن ألبلمهم: عصٌّهم. لاله الربٌع
 .(ٖٔ)، وأبو عبٌدة(ٕٔ)، والزجاج(ٔٔ)والثالث: أن ألبلمهم: لداحهم وسهامهم. لاله عطاء

لَلَْمتَه، من ذلن لال الزجاج:"وإنما لٌل للسهم :الملم ألنه ٌْملََم أي ٌْبَرى، وكل ما لطعت منه شٌباً بعد شًء فمد 
 .(ٗٔ)الملم الذي ٌكتب به، إنما سمً ألنه للم مرة بعد مرة، ومن هذا للمت أظافري"

 والظاهر ان المراد األلبلم حمٌمة التً ٌكتب بها، وال نعدل عن ظاهر المرآن إال بدلٌل. وهللا أعلم. 
فروي أنهم ألموا ألبلمهم التً كانوا  لال الثعالبً:" وجمهور العلماء على أنه استهام ألخذها والمنافسة فٌها،

ٌكتبون بها التوراة فً النهر، فروي أن للم زكرٌا صاعد الجرٌة، ومضت ألبلم اآلخرٌن، ولٌل ؼٌر هذا، للت: 
اهـ، وإذا ثبت الحدٌث، فبل  (٘ٔ)« فجرت األلبلم وعبل للم زكرٌا»لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: « األحكام»ولفظ ابن العربً فً 

 .(ٙٔ)ر ألحد معه"نظ
ٌِْهْم إِْذ ٌَْختَِصُموَن { لوله تعالى:}  [، أي: وما كنت عندهم إذ "ٌتنازعون فٌمن ٗٗ]آل عمران : َوَما ُكْنَت لََد

 .(2ٔ)ٌكفلها منهم"
 الفوابد:

                                                           
 .ٔٔٗ-ٓٔٗ/ٔ( معانً المرآن:ٔ)
 .ٕٗ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:ٕ)
 .5ٗٙ/ٕ(:صٖٓٓ٘( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖ)
 .5ٗٙ/ٕ(:صٕٖٓ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)
 .5ٗٙ/ٕ(:صٕٖٓ٘(أخرجه ابن أبً حاتم)٘)
 .5ٗٙ/ٕ(:صٖٖٓ٘(أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
 .55ٔ/ٔ(:ص5٘ٗ( انظر: تفسٌر ابن المنذر)2)
 .55ٔ/ٔ(:صٓٙٗ، وتفسٌر ابن المنذر)5ٗٙ/ٕ(:صٖ٘ٓ٘( انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)1)
 .1ٙ/ٗ( تفسٌر المرطبً:5)
 .ٓ٘ٙ/ٕ(:صٖٙٓ٘( انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)ٓٔ)
 .55ٔ/ٔ(:صٓٙٗ. وتفسٌر ابن المنذر)5ٗٙ/ٕ(:صٖٗٓ٘( انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)ٔٔ)
 .ٔٔٗ/ٔ( معانً المرآن:ٕٔ)
 .55ٔ/ٔ(:صٓٙٗ( انظر: تفسٌر ابن المنذر)ٖٔ)
 .ٔٔٗ/ٔ(معانً المرآن:ٗٔ)
فً  -ً هللا عنهمارض-. ولن نمؾ علٌه مرفوعا، وعلمه البخاري فً صحٌحه بصٌؽة الجزم عن ابن عباس1ٙ/ٗ( تفسٌر المرطبً:٘ٔ)

، وأخرجه الطبري مطوال عن 12ٕ-1ٕٙ/ٓٔ(، ووصله البٌهمً فً السنن:5ٕٕالشهادات، باب المرعة فً المشكبلت)الفتح:
 .5ٖٗ-1ٖٗ/ٙ(:ص5ٕٓٙ، وكذلن عن عكرمة)5ٖٗ-1ٖٗ/ٙ(:ص5ٓٗٙالسدي.)

 .٘ٗ/ٕ( تفسٌر الثعالبً:ٙٔ)
 1ٗٔ(صفوة التفاسٌر:2ٔ)
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صلى هللا علٌه -أنهوال امته، دلٌل على  -ملسو هيلع هللا ىلص-إن الوحً من أخبار األمم السابمة التً لم تكن تعلمها الرسول -ٔ
 رسول هللا حما، وأن الوحً ٌؤتٌه من هللا تعالى. -وسلم

والمرعة، لال ابن عطٌة:" وفً هذه اآلٌة استعمال المرعة والمرعة سنة، ومن الفوابد: جواز االلتراع  -ٕ
 .(ٔ)وكان النبً ملسو هيلع هللا ىلص إذا سافر ألرع بٌن نسابه"

ٌراه بعٌنه، وكانه حاضر وهو كذلن، ألن أخبار هللا تعالى أشد ثبوتا اإلشارة إلى أن الذي أنبا به كؤنما  -ٖ
 وحمٌمة مما ٌرى فً العٌن.

 القرآن
ُرِك بَِكِلَمٍة ِمْنهُ اْسُمهُ اْلَمِسٌُح ِعٌَسى اْبُن َمْرٌَمَ  َ ٌُبَّشِ ْنٌَا }إِْذ قَالَِت اْلَمََلئَِكةُ ٌَا َمْرٌَُم إِنه َّللاه  َوِجًٌها فًِ الدُّ

بٌَِن )  [٘ٗ({ ]آل عمران : َ٘ٗواْْلِخَرِة َوِمَن اْلُمقَره
 التفسٌر:

ْرِن بولد ٌكون وجوده بكلمة من هللا، أي  -ٌا نبً هللا-وما كنت  هنان حٌن لالت المبلبكة: ٌا مرٌم إن هللا ٌُبَّشِ
واآلخرة، ومن الممربٌن عند ، فٌكون، اسمه المسٌح عٌسى ابن مرٌم، له الجاه العظٌم فً الدنٌا « كن»ٌمول له: 

 هللا ٌوم المٌامة.
ُرِن بَِكِلَمٍة ِمْنهُ اْسُمهُ اْلَمِسٌُح ِعٌَسى اْبُن َمْرٌَمَ  َ ٌُبَّشِ ْنٌَا َواآلِخَرةِ } إِْذ لَالَِت اْلَمبلبَِكةُ ٌَا َمْرٌَُم إِنَّ َّللاَّ  َوِجًٌها فًِ الدُّ

بٌِنَ   َوِمَن اْلُممَرَّ
 
ُرِن بَِكِلَمٍة ِمْنهُ {] آل عمران :  لوله تعالى:}إِْذ لَالَتِ   َ ٌُبَّشِ [، أي وما كنت، ٌا دمحم،  ٘ٗاْلَمبلبَِكةُ ٌَا َمْرٌَُم إِنَّ َّللاَّ

 .(ٕ)عند الموم حٌن لالت المبلبكة: ٌا مرٌم إن هللا ٌبشرن "برسالة منه وخبر من عنده"
 .(ٖ)هللا " لال ابن عباس: " } بَِكِلَمٍة ِمْنهُ{، لال: عٌسى، وهو الكلمة من

ُرِن بَِكِلَمٍة ِمْنهُ{، َ ٌُبَّشِ أي: الرسالة هو ما أوحى هللا به إلى المبلبكة فً أن ٌجعل  ولال أبو عبٌدة:"} إِنَّ َّللاَّ
 .(ٗ)"لمرٌم ولدا

لال ابن كثٌر:"  أي : بولد ٌكون وجوده بكلمة من هللا ، أي : بموله له : "كن" فٌكون ، وهذا تفسٌر لوله :}  
ِ { ] آل عمران : ُمَصدِّ   .(٘)[ كما ذكره الجمهور" 5ٖلًا بَِكِلَمٍة ِمَن َّللاَّ

 .(ٙ)لال الطبري:" والتبشٌر: إخبار المرء بما ٌسره من خبر"
صلى هللا  -لال الزجاج:" سمى هللا عز وجل عٌسى المسٌح، وسماه عٌسى، وسمً ابتداء أمره كلمة منه فهو 

 .(2)مرٌم، ثم كون تلن الكلمة بشرا" كلمة من هللا ألماها إلى -علٌه وسلم 
 .(1)[، " أي اسمه عٌسى ولمبه المسٌح"٘ٗلوله تعالى:}اْسُمهُ اْلَمِسٌُح ِعٌَسى اْبُن َمْرٌََم {]آل عمران: 
 .(5)لال ابن كثٌر:"أي ٌكون مشهوًرا بهذا فً الدنٌا ، ٌعرفه المإمنون بذلن" 
 وفً تسمٌته بالمسٌح ألوال: 

 .(ٓٔ)بذلن لكثرة سٌاحته. حكاه ابن كثٌر عن بعض السلؾأحدها: أنه سّمً 
 .(ٔ)وسعٌد (ٔٔ)والثانً :ألنه ُمِسَح بالبركة ، وهذا لول الحسن

                                                           
 .ٖ٘ٗ/ٔ( المحرر الوجٌز:ٔ)
 .ٔٔٗ/ٙتفسٌر الطبري:( ٕ)
 .ٕٓٓ/ٔ(:صٖٙٗ( أخرجه ابن المنذر فً تفسٌره)ٖ)
 .ٕٓٓ/ٔ(:صٗٙٗ( أخرجه ابن المنذر فً تفسٌره)ٗ)
 .ٖٗ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:٘)
 .ٓٔٗ/ٙ( تفسٌر الطبري:ٙ)
 .ٔٔٗ/ٔ( معانً المرآن:2)
 .1ٗٔ( صفوة التفاسٌر:1)
 .ٖٗ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:5)
 .ٖٗ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:ٓٔ)
 .ٗٔٗ/ٙ(:ص2ٓٙ٘(، و)2ٓٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)



55 
 

 .(ٖ)وهو اختٌار اإلمام الطبري (ٕ)والثالث:أنه ُمِسَح بالتطهر من الذنوب. وأن المسٌح: الصّدٌك. لاله إبراهٌم
 .(ٗ)أْخَمص لهما والرابع: ولٌل: ألنه كان مسٌح المدمٌن: أي ال

والخامس: ولٌل : المسٌح بمعنى الماسح، ألنه كان إذا مسح أحًدا من ذوي العاهات برئ بإذن هللا تعالى، 
 .(٘) فٌمسح عٌن األعمى واألعور فٌبصر

 .(2)، وأبو عمرو بن عبلء(ٙ)والسادس. ان المسٌح: الملن. لاله الكلبً
 .(1)بالدهن. لاله أبو سلٌمان الدمشمًولٌل: ألنه خرج من بطن أمه ممسوحا والسابع: 

والثامن: أن المسٌح ضد المسٌخ، ٌمال: مسحه هللا أي خلمه خلما حسنا مباركا، ومسخه أي خلمه خلما ملعونا 
 .(5)لبٌحا. لاله أبو الهٌثم

المسٌح أصله بالعبرانٌة "مشٌحا" بالشٌن، فعّرب كما عّرب: موشى بموسى. لاله أبو  والتاسع: ولٌل: أن
 .(ٓٔ)بٌدةع

وعلٌه األكثر، فـ"سمً به، ألنه ٌسٌح فً األرض أي ٌطوفها وٌدخل جمٌع بلدانها إال والمول األول أشهر، 
مكة والمدٌنة وببت الممدس، فهو فعٌل بمعنى فاعل، فالدجال ٌمسح األرض محنة، وابن مرٌم ٌمسحها منحة، 

 :(ٕٔ)ر. ومنه لول الشاع(ٔٔ)وعلى أنه ممسوح العٌن فعٌل بمعنى مفعول
 إن المسٌح ٌمتل المسٌحا

لرأ أبو السمان  وهب بن ٌزٌد العدوي: }بكلمة{، مكسورة الكاؾ مجزومة البلم فً جمٌع  لال الثعلبً:"
 .(ٖٔ)المرآن، وهً لؽة فصٌحة"

فكان من ؼٌر أب وال سبب، وسابر البشر لم ٌكونوا  -ٌحتمل: }بكلمة منه{: أن لال: " كن "  لال الماترٌدي:"
فً كتابه، وكان  -عز وجل  -إال باآلباء واألسباب: من النطفة، ثم من العلمة، ثم من مضؽة مخلمة على ما وصؾ 

 على خبلؾ ذلن. -علٌه السبلم  -أمر عٌسى 
لم الناس فً المهد: )إنً عبد هللا آتانً الكتاب( وذلن مما خص به عٌسى، وٌحتمل }بكلمة منه{: ما ذكر أنه ك

 .(ٗٔ)وهو بكلمة من هللا لال ذلن"
ْنٌَا َواآْلِخَرةِ لوله تعالى: }   .(٘ٔ)[، أي:"ذا جاه ولدر فً الدنٌا واآلخرة" ٘ٗ{] آل عمران : َوِجًٌها فًِ الدُّ
 .(ٙٔ)الوجٌة الذي له المدر والمنزلة الرفٌعة ٌمال لفبلن جاه وجاهة ولد وجه ٌوجه وجاهة" لال النحاس:"
بٌِنَ لوله تعالى: }   .(2ٔ)[، أي:"ومن الممربٌن عندهللا ٌوم المٌامة" ٘ٗ{] آل عمران :  َوِمَن اْلُممَرَّ

به هللا ٌوم المٌامة ، فٌسكنه فً جواره وٌدنٌه من  .(1ٔ)ه"لال الطبري:" أنه ممن ٌمّرِ
 .(ٕ). وروي عن الربٌع مثله(ٔ)لال لتادة:" : من الممربٌن عند هللا ٌوم المٌامة"

                                                                                                                                                                                                    
 .ٗٔٗ/ٙ(:ص2ٓٙٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .5ٖٗ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:ٕ)
 .ٗٔٗ/ٙ( انظر: تفسٌر الطبري:ٖ)
 .ٖٗ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:ٗ)
 .ٕٖٔ/ٔ، وتفسٌر السمرلندي:2ٖٔ/ٕ، وتفسٌر الماترٌدي:ٖٗ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر:٘)
 .ٕٖٔ/ٔتفسٌر السمرلندي:( انظر: ٙ)
 .1ٙ/ٖ( انظر: تفسٌر الثعلبً:2)
 . لم ٌنسبه الثعلبً.1ٙ/ٖ، وتفسٌر الثعلبً:ٖٖٔ/ٔ( انظر: زاد المسٌر:1)
 .15/ٗ( انظر: تفسٌر المرطبً:5)
 .15/ٗ( انظر: تفسٌر المرطبً:ٓٔ)
 .15/ٗ( انظر: تفسٌر المرطبً:ٔٔ)
 ، ولم اتعرؾ على لابله فٌما توفرت لدّي من المصادر.15/ٗمرطبً فً تفسٌره:، وال5ٙ/ٖ( البٌت من شواهد الثعلبً فً تفسٌره:ٕٔ)
 .1ٙ/ٖ( تفسٌر الثعلبً:ٖٔ)
 .2ٖٔ/ٕ( تفسٌر الماترٌدي:ٗٔ)
 .5ٙ/ٖ(تفسٌر الثعلبً:٘ٔ)
 .ٔٓٗ/ٔ( معانً المرآن:ٙٔ)
 . وهو لول الربٌع بن أنس.ٕ٘ٙ/ٕ(:صٕٖٓ٘( تفسٌر ابن أبً حاتم)2ٔ)
 .٘ٔٗ/ٙ( تفسٌر الطبري:1ٔ)
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لال الهرري:أي:" إلى هللا فً جنة عدن، وهذا الوصؾ كالتنبٌه على أن عٌسى سٌرفع إلى السماء، 
  .(ٖ)وتصاحبه المبلبكة"

 الفوابد:
 البشارة باألخبار التً تسر. لموله:}إن هللا ٌبشرن{. -ٔ
إلى أمه، لكً ال ٌمول  -علٌه السبلم-نسبة عٌسى بٌان -ٕ

 .-علٌه السبلم-لابل إنه نسب إلى كافله كان زكرٌا
عند هللا،  -علٌه السبلم-من فوابد اآلٌة وجاهة عٌسى -ٖ
بٌَِن{. لموله:} ْنٌَا َواآْلِخَرةِ َوِمَن اْلُممَرَّ  َوِجًٌها فًِ الدُّ

 القرآن
اِلِحٌَن )}َوٌَُكلُِّم النهاَس فًِ اْلَمْهِد   [ٙٗ({ ]آل عمران : َٙٗوَكْهًَل َوِمَن الصه

 التفسٌر:
وٌكلم الناس وهو رضٌع لبل أوان الكبلم، وٌدعوهم إلى هللا وهو كبٌر لد اجتمعت لوته وكمل شبابه بما 

ة والدعوة واإلرشاد، وهو معدود من أهل الصبلح والفضل فً لوله وعمله.  أوحاه هللا إلٌه. وهذا تكلٌم النبوَّ
[، "أي: ٌدعو إلى عبادة هللا وحده ال شرٌن له  ٙٗلوله تعالى:} َوٌَُكلُِّم النَّاَس فًِ اْلَمْهِد َوَكْهبل {] آل عمران : 

 .(ٗ)، فً حال صؽره ، معجزة وآٌة ، وفً حال كهولٌته حٌن ٌوحً هللا إلٌه بذلن"
نً فً آدم أعمارهم صؽارا أو كبارا، لال دمحم بن إسحاق:" ٌخبرهم بحاالته التً ٌتملب فٌها عمره كتملب ب

 .(٘)ألن هللا تعالى جده خصه بالكبلم فً مهده، آٌة لنبوته، وتعرٌفا للعباد موالع لدرته"
لال الزمخشري:أي:" ٌكلم الناس فً هاتٌن الحالتٌن كبلم األنبٌاء، من ؼٌر تفاوت بٌن حال الطفولة وحال 

 .(ٙ)ا األنبٌاء"الكهولة التً ٌستحكم فٌها العمل وٌستنبؤ فٌه
 .(2)لال الماوردي:" والمهد : مضجع الصبً ، مؤخوذ من التمهٌد" 
 .(1)لال ابن عباس:"}وٌكلم الناس فً المهد{، لال : مضجع الصبً فً َرَضاعه" 

 [، وفٌه ألوال :ٙٗواختلفوا فً تفسٌر لوله تعالى:}َوَكْهبلً{]آل عمران:
، ولال ٌزٌد بن أبً حبٌب: "الكهل: (ٓٔ)، وعكرمة(5)لول مجاهد أحدهما : أن المراد بالكهل الحلٌم ، وهذا 

 . (ٔٔ)منتهى الحلم"
ٌمال اكتهل النبت إذا تم، والكهل  . لال الناحس:"(ٕٔ)والثانً : أنه أراد الكهل فً السّن، وهو لول ابن عباس

 .(ٖٔ)ابن االربعٌن أو ما لاربها"
 .(ٗٔ)ٌعنً: إذا اجتمع لبل أن ٌرفع إلى السماء. لاله مماتل والثالث:

 .(٘ٔ)والرابع: أن )كهبل( بعد نزوله من السماء. لاله الحسن بن الفضل

                                                                                                                                                                                                    
 .ٙٔٗ/ٙ(:ص2ٓٙ1أخرجه الطبري)( ٔ)
 .ٙٔٗ/ٙ(:ص2ٓ2ٓ(،و)2ٓٙ5( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .ٖٗٓ/ٗ( تفسٌر حدابك الروح والرٌحان فً روابً علوم المرآن:ٖ)
 .ٖٗ/ٕ( نظر: تفسٌر ابن كثٌر:ٗ)
 .ٖ٘ٙ/ٕ(:ص2ٕٖ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)٘)
 .ٖٗٙ/ٔ( الكشاؾ:ٙ)
 .5ٖٗ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:2)
 .2ٔٗ/ٙ(:ص2ٓ2ٔالطبري) ( أخرجه1)
 .ٕ٘ٙ/ٕ(:صٕٖ٘٘( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)5)
 .ٖٕٓ/ٔ(:ص2ٖٗ( انظر: تفسٌر ابن المنذر)ٓٔ)
 .ٖ٘ٙ/ٕ(:صٕٖٙ٘( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .5ٖٗ/ٔ،والنكت والعٌون:ٕ٘ٙ/ٕ(:صٕٖٗ٘( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .ٔٓٗ/ٔ( معانً المرآن للنحاس:ٖٔ)
 .5ٙ/ٌٖر الثعلبً:( انظر: تفسٗٔ)
 .5ٙ/ٖ( انظر: تفسٌر الثعلبً:٘ٔ)
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 .(ٔ)والخامس: المراد: أنه تعالى أخبرهما أنه ٌبمى حتى ٌكتهل. لاله ابن كٌسان
علٌه -فً المهد من األنبٌاء،  إال عٌسى  والسادس: ولٌل: ٌكلم الناس فً المهد: صبٌا وكهبل نبٌا، ولم ٌتكلم

 .(ٕ)، فكبلمه فً المهد معجزة وفً الكهولة دعوة -السبلم
والسابع: }وكهبل{: أي عظٌما، والعرب تمدح بالكهولة ألنها أعظم؟ على فً احتنان السن، واستحكام العمل، 

 .(ٖ)وجودة الرأي والتجربة. وهذا احد لولً مجاهد
 سن الكهل على ثبلثة الوال:واختلفوا فً تحدٌد   

 . (ٗ)أحدها: أنه بلوغ أربع وثبلثٌن سنة
 .(٘)أن الكهل ابن أربعٌن إلى الخمسٌن سنة. حكاه الهرري عن ثابن بن أبً ثابت والثانً:

 .(ٙ)والثالث:أنه فوق حال الؽبلم ودون حال الشٌخ، مؤخوذ من الموة من لولهم اكتهل البٌت إذ طال ولوي
وأما لوله : }وكهبل{، فإنه : ُومحتَنًِكا فوق الؽُلومة، وُدون الشٌخوخة ، ٌمال منه : رجل لال الطبري:"   

 :  (2)كهل وامرأة كهلة ، كما لال الراجز
بٌَِّا  َوال أَُعوُد بَْعَدَها َكِرٌَّا           أَُماِرُس الَكْهلَةَ َوالصَّ

{، وٌكلم الناس طفبل فً المهد داللةً على براَءة وإنما عنى جل ثناإه بموله : }وٌكلم الناَس فً المهد وكهبل
أمه مما لََرفها به المفترون علٌها ، وحجة له على نبّوته وبالؽًا كبًٌرا بعد احتناكه، بوحً هللا الذي ٌوحٌه إلٌه، 

 .(1)وأمره ونهٌه، وما ٌنزل علٌه من كتابه"
  وذلن ال ٌستنكر ؟ ففٌه لوالن:لال الماوردي: "فإن لٌل فما المعنى فً اإلخبار بكبلمه كهبلً   

 أحدها : أنه ٌكلمهم كهبلً بالوحً الذي ٌؤتٌه من هللا تعالى .
 .(5)والثانً : انه ٌتكلم صؽٌراً فً المهد كبلم الكهل فً السّن "

لال الماترٌدي: "فإن لٌل: ما معنى لوله: }وٌكلم الناس فً المهد وكهبل{ والكهل: مما ٌكلم الناس؟ لٌل: ألن 
ٌِْدٌِهْم { ]النور :  َ ٌِْهْم أَْلِسنَتُُهْم َوأ [ اآلٌة، وإنما ٌكون ٕٗكبلمه فً المهد آٌة، واآلٌة ال تدوم; كموله: }ٌَْوَم تَْشَهُد َعلَ

فإنه لٌس بالذي ال ٌدوم،  -وإن كانت آٌة  -ذلن مرة ال أنها تشهد وتنطك أبدا، فؤخبر أن تكلٌمه الناس فً المهد 
 وال ٌكون إال مرة.

 .(ٓٔ)والثانً: أمن من هللا لمرٌم، وبشارة لها عن وفاته إلى ولت كهولته، وهللا أعلم"
من لبل هللا تعالى من أمر المسٌح "وإن كان الؽالب من أمر الناس أنهم ٌتكلمون  والتحمٌك فً هذا اإلخبار

كهوال وشٌوًخا احتجاًجا به على المابلٌن فٌه من أهل الكفر باهلل من النصارى الباطَل،  وأنه كان منذ أنشؤه مولوًدا 
ِصؽر إلى كبر ، ومن حال إلى حال  طفبل ثم كهبل ٌتملب فً األحداث ، وٌتؽٌر بمُرور األزمنة علٌه واألٌام ، من

وأنه لو كان ، كما لال الملحدون فٌه ، كان ذلن ؼٌَر جابز علٌه. فكذّب بذلن ما لاله الوفُد من أهل نجران الذٌن 
وا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فٌه ، واحتا به علٌهم لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، وأعلمهم أنه كان كسابر بنً آد م ، إال ما خصه هللا به حاجُّ

 .(ٔٔ)من الكرامة التً أبانه بها منهم"
اِلِحٌَن {]آل عمران:  .(ٕٔ)[، أي: وهو من العباد الصالحٌن"ٙٗلوله تعالى:} َوِمَن الصَّ

                                                           
 .5ٙ/ٖ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٔ)
 .5ٙ/ٖ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٕ)
 .5ٙ/ٖ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٖ)
 .5٘ٔ/1، و تفسٌر حدابك الروح والرٌحان فً روابً علوم المران:5ٖٗ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:ٗ)
 .5٘ٔ/1رٌحان فً روابً علوم المران:( انظر: تفسٌر حدابك الروح وال٘)
 .5ٖٗ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:ٙ)
 15ٖ،  2ٕٔ، شرح أدب الكاتب البن السٌد :  1ٖٙ، والسمط :  ٕ٘ٔ:  ٕأمالً ، المالً  ٓٗ:  ٔ، المخصص  5ٖٖ:  ٖالجمهرة  ( انظر:2)

 ، واللسان )كهل( )كرا( )شعفر( )أمم(. 5ٕ٘، وللجوالٌمً : 
 .1ٔٗ-2ٔٗ/ٙالطبري:( تفسٌر 1)
 .5ٖٗ/ٔ(النكت والعٌون:5)
 .2ٖٔ/ٕ( تفسٌر الماترٌدي:ٓٔ)
 .5ٔٗ-1ٔٗ/ٙ( تفسٌر الطبري:ٔٔ)
 .5ٙ/ٖ( تفسٌر الثعلبً:ٕٔ)



ٕٔٓ 
 

 .(ٔ)" أي وهو من الكاملٌن فً التمى والصبلح"لال الصابونً: 
 .(ٕ)لال ابن كثٌر:"أي : فً لوله وعمله ، له علم صحٌح وعمل صالح"

 .(ٗ)، وإسحاق، وإبراهٌم "(ٖ)لال عطاء:" ٌرٌد: مثل: موسى، وإسرابٌل
اِلِحٌَن{ ومعدوًدا منهم، الذٌن أنعم هللا علٌهم من النبٌٌن  لال الهرري:أي:" وحالة كونه كابنًا من العباد }الصَّ

 .(٘)األنبٌاء"والصدٌمٌن، الذٌن تعرؾ مرٌم سٌرتهم; مثل إبراهٌم وإسحاق وٌعموب وموسى، وؼٌرهم من 
 الفوابد:

"أنه أعلمهم أن عٌسى علٌه السبلم ٌكلمهم فً المهد وٌعٌش إلى أن ٌكلمهم كهبل، إذ كانت من فوابد اآلٌة:  -ٔ
 . لاله المهدوي.(ٙ)العادة أن من تكلم فً المهد لم ٌعش"

األخبار فً  . ولد تواترت(2)نزول عٌسى لبل المٌامة، وذلن لموله:}وكهبل{، على تفسٌر الحسن بن الفضل -ٕ
، أنه لال: لال رسول هللا صلى -رضً هللا عنه-لبل ٌوم المٌامة، روي عن أبً هرٌرة  -علٌه السبلم-فً نزوله 

هللا علٌه وسلم: "والذي نفسً بٌده، لٌوشكن أن ٌنزل فٌكم ابن مرٌم حكما ممسطا، فٌكسر الصلٌب، وٌمتل 
 .(1)الخنزٌر، وٌضع الجزٌة، وٌفٌض المال حتى ال ٌمبله أحد"

ومنها: أنه تعالى" ختم أوصاؾ عٌسى علٌه السبلم بكونه من الصالحٌن، بعدما وصفه باألوصاؾ  -ٖ
العظٌمة; ألن الصبلح من أعظم المراتب وأشرؾ الممامات; ألنه ال ٌسمى المرء صالًحا حتى ٌكون مواظبًا على 

الى بكونه وجًٌها فً الدنٌا واآلخرة، النها األصلح والطرٌك األكمل فً جمٌع ألواله وأفعاله، فلما وصفه هللا تع
اِلِحٌَن{; لٌكمل له أعلى الدرجات  ومن الممربٌن، وأنه ٌكلم الناس فً المهد وكهبًل .. أردفه بموله: }َوِمَن الصَّ

 .(5)وأشرؾ الممامات"
 القرآن

 ُ  ٌَْخلُُق َما ٌََشاُء إَِذا قََضى أَْمًرا فَِإنهَما ٌَقُوُل لَهُ }قَالَْت َرّبِ أَنهى ٌَُكوُن ِلً َولٌَد َولَْم ٌَْمَسْسنًِ بََشٌر قَاَل َكذَِلِك َّللاه
 [7ٗ({ ]آل عمران : 7ُٗكْن فٌََُكوُن )

 التفسٌر:
ٍ؟ لال لها الَملَن: هذا الذي  ًّ لالت مرٌم متعجبة من هذا األمر: أنَّى ٌكون لً ولد وأنا لست بذات زوج وال بَِؽ

المادر، الذي ٌوِجد ما ٌشاء من العدم، فإذا أراد إٌجاد شًء فإنما ٌمول له: ٌحدث لِن لٌس بمستبعد على اإلله 
 فٌكون.« ُكن»

[، " أي لالت: ٌاربً: كٌؾ 2ٗلوله تعالى: }لَالَْت َرّبِ أَنَّى ٌَُكوُن ِلً َولٌَد َولَْم ٌَْمَسْسنًِ بََشٌر{]آل عمران : 
 .(ٓٔ)ٌؤتٌنً الولد وأنا لست بذات زوج؟"

 . (ٔٔ)من أٌن لً"لال السدي:"تمول:
 .(ٕٔ)لال مماتل: "ٌعنً الزوج"

ًَّ خلمه من ؼٌر  لال الطبري:" من أّيِ وجه ٌكون لً ولد ؟ أِمن لبل زوج أتزوجه وبعل أنكحه ، أْم تبتدئ ف
 .(ٖٔ)بعل وال فحل،  ومن ؼٌر أن ٌمسَّنً بشر"

                                                           
 .1ٗٔ( صفوة التفاسٌر:ٔ)
 .ٖٗ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:ٕ)
 .2ٔٔ/ ٔ، "فتح المدٌر" 1ٕٗ/ ٔإسرابٌل، هو: ٌعموب علٌه السبلم. انظر: "تفسٌر الطبري" (ٖ)
 ، ولم ألؾ على مصدر لوله.ٕٗٙ/٘( نمله الواحدي فً التفسٌر البسٌط:ٗ)
 .ٖٗٓ/ٗ( تفسٌر حدابك الروح والرٌحان فً روابً علوم المران:٘)
 .5ٓ/ٗ( تفسٌر المرطبً:ٙ)
 .5ٙ/ٖ( انظر: تفسٌر الثعلبً:2)
 (.2ٕٙ5، وانظر: مسند أحمد)1ٕ/ٖ(:صٕٕٕٕ( صحٌح البخاري)1)
 .ٖٗٓ/ٗحان فً روابً علوم المران، للهرري:(تفسٌر حدابك الروح والر5ٌ)
 .1ٗٔ(صفوة التفاسٌر:ٓٔ)
 .ٖ٘ٙ/ٕ(:ص1ٕٖ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .2ٕٙ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٕٔ)
 .ٕٓٗ/ٙ( تفسٌر الطبري:ٖٔ)
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 .(ٔ)لال السمرلندي:" وهو كناٌة عن الجماع"
لً ولد ولٌس لً زوج؟ أي: لم ٌصبنً رجل بالحبلل وال بالحرام؟; ألن  لال الهرري:" أي لالت: كٌؾ ٌكون
 المحررة ال تتزوج أبًدا كالذكر المحرر.

ولد ٌكون مرادها: أٌحدث ذلن بزواج أم ٌحصل بمدرتن؟ ولد ٌكون لصدها: التعجب من لدرة هللا واستعظام 
 .(ٕ)شؤنه"

 .(ٖ)العادة بؤن ٌولد ولد ببل أب"لال السمعانً:" لالت ذلن تعجبا; إذ لم تكن جرت 
ُ ٌَْخلُُك َما ٌََشاُء {]آل عمران:  .(ٗ)[، أي:" إن األمر كذلن، أن هللا ٌخلك ما ٌشاء"2ٗلوله تعالى:} لَاَل َكَذِلِن َّللاَّ

 .(ٗ)ٌشاء"
 .(٘)لال الصابونً:" أي هكذا أمر هللا عظٌم ال ٌعجزه شًء ٌخلك بسبٍب من الوالدٌن وبؽٌر سبب"

 .(ٙ):" أي ٌضع ما أراد وٌخلك ما ٌشاء من بشر أو ؼٌر بشر"لال دمحم بن إسحاق
 .(2)لال السمعانً:" أي: ال ٌعسر علٌه شًء، ٌفعل ما ٌشاء، وٌحكم ما ٌرٌد"

ُ{ سبحانه وتعالى }ٌَْخلُُك َما ٌََشاُء{ كٌؾ شاء  لال الهرري:" أي: كما للت لِن من خلك ولد منن ببل أب }َّللاَّ
ٌخلك هللا ما ٌشاء، فإن  -وهو خلك الولد بؽٌر أٍب  -بسبب، وببل سبب، مثل هذا الخلك العجٌب، واإلحداث البدٌع 

 ل]ٌفعل ما ٌشاء{؟ للت: ِلَم عبَّر هنا بالخلك، وفً لصة ٌحٌى بالفع
للت: ألن والدة العذراء من ؼٌر أن ٌمسها بشر، أبدع وأؼرب من والدة عجوز عالر من شٌخ كبٌر، فكؤن 

 .(1)الخلك المنبىء عن االختراع أنسب بهذا الممام من مطلك الفعل كما سبك"
 .(5)شٌباً" [، " أي إِذا أراد1ٗلوله تعالى:} إَِذا لََضى أَْمًرا فَإِنََّما {]آل عمران:  
 .(ٓٔ)لال المشٌري: أي:إذا" أراد إمضاء حكم"  
 .(ٔٔ)لال الهرري:" أي: إذا أراد خلك شًء من الكابنات"  
لال الراؼب:" المضاء: الفصل، وذلن إما بالتدبٌر، وإما بالمول، وإما بالفعل، فاألول ال ٌصح على هللا عز  

شًء وارتٌاد الصبلح فٌه، وذلن لمن كان نالص العلم، فموله: وجل إال بمعنى الحكم إذ كان التدبٌر: التفكر فً ال
 .(ٕٔ)لضى، ها هنا إما للمول، وإما للفعل، أو لهما جمٌعا"

[، أي:" إنما فٌمول له كن فٌكون من ؼٌر تؤخر وال حاجة 1ٗلوله تعالى:}ٌَمُوُل لَهُ ُكْن فٌََُكوُن{]آل عمران:  
 .(ٖٔ)إلى سبب"

 .(ٗٔ)اء وكٌؾ ٌشاء فٌكون كما أراد"لال دمحم بن إسحاق:" مما ٌش 
 .(٘ٔ)لال الهرري:أي ٌمول له:" أحدث وأخرج من العدم، فذلن األمر ٌوجد بسرعة من ؼٌر تباطإ"  
 .(ٙٔ)لال التستري:" إذا كان فً علمه السابك األزلً أمر فؤراد إظهاره لال له كن فٌكون"  

                                                           
 .ٕٗٔ/ٔ( تفسٌر السمرلندي:ٔ)
 .ٖ٘ٓ/ٗ( تفسٌر حدابك الروح والرٌحان:ٕ)
 .ٕٖٓ/ٔ( تفسٌر السمعانً:ٖ)
 .2ٕٕ/ٔابن عثٌمٌن: ( تفسٌرٗ)
 .1ٗٔ(صفوة التفاسٌر:٘)
 .ٖ٘ٙ/ٕ(:ص5ٕٖ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
 .ٕٖٓ/ٔ( تفسٌر السمعانً:2)
 .ٖ٘ٓ/ٗ(تفسٌر حدابك الروح والرٌحان:1)
 .1ٗٔ( صفوة التفاسٌر:5)
 .ٕٗٗ/ٔ( تفسٌر المشٌري:ٓٔ)
 .ٖ٘ٓ/ٗ(تفسٌر حدابك الروح والرٌحان:ٔٔ)
 .2ٙ٘/ٕاألصفهانً:( تفسٌر الراؼب ٕٔ)
 .1ٗٔ( صفوة التفاسٌر:ٖٔ)
 .ٖ٘ٙ/ٕ(:صٖٖٓ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗٔ)
 .ٖ٘ٓ/ٗ(تفسٌر حدابك الروح والرٌحان:٘ٔ)
 .1ٗ( تفسٌر التستري:ٙٔ)
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 الفوابد:
ٌمدر أن ٌخلك األشٌاء مدرًجا بؤسباب ومواد .. ٌمدر أن ٌخلمها من فوابد األٌة: اإلشارة إلى أنه تعالى كما  -ٔ

دفعة من ؼٌر ذلن، وهذا تمثٌل لكمال لدرته، ونفوذ مشٌبته وتصوٌر لسرعة حصول ما ٌرٌد ببل إبطاء بصورة 
آمر مطاع لمؤمور لادر على العمل مطٌع ٌفعل ما ٌطلب منه على الفور، وهذا األمر ٌسمى أمر تكوٌن، وهنان 

آخر هو أمر تكلٌؾ، ٌعرؾ بوحً هللا ألنبٌابه، والجاحدون آلٌات هللا ٌنكرون الحمل بعٌسى من ؼٌر أب أمر 
ولوفًا عند العادة، وذهواًل عن كٌفٌة بدء العالم، ولكن لٌس لهم دلٌل عملً ٌنبًء باالستحالة، وإنا نشاهد كل ٌوم 

عروفة، فٌسمونه: استكشافًا أو اختراًعا، وبعضه حدوث شًء فً الكون لم ٌكن معتاًدا من لبل، بعضه له أسباب م
 .(ٔ)لٌس بمعروؾ له سبٌب، وٌسمونه: فلتات الطبٌعة

علٌه -، ومنهم من خلك من ؼٌر أم وال أب كآدم-علٌه السبلم-إن من البشر من خلك ببل أب، كعٌسى -ٕ
 ، ومن البشر من خلك ببل أم، كحواء امرأة آدم، وسابر الناس من أب وأم.-السبلم
هللا ٌخلك ما ٌشاء كّما وكٌفا ونوعا، وبسبب معتاد وبسبب ؼٌر معتاد، ال حجر على هللا عّز وجل، إن  -ٖ

 ٌخلك ما ٌشاء وٌفعل ما ٌشاء.
 إثبات مشٌبة هللا تعالى لموله:}هللا ٌخلك ما ٌشاء{. -ٗ

 القرآن
ْنِجٌَل )  [2ٗمران : ({ ]آل ع2ٗ}َوٌُعَلُِّمهُ اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوالتهْوَراةَ َواْْلِ

 التفسٌر:
وٌعلمه الكتابة، والسداد فً المول والفعل، والتوراة التً أوحاها هللا إلى موسى علٌه السبلم، واإلنجٌل الذي 

 أنزل هللا علٌه.
 .(ٕ)[، أي: وٌعلمه "الكتابة"5ٗلوله تعالى: }َوٌُعَلُِّمهُ اْلِكتَاَب{]آل عمران:

وروي عن ٌحٌى بن أبً كثٌر، ومماتل بن حٌان، وعثمان بن عطاء . (ٖ)لال ابن عباس:"الكتاب: الخط بالملم"
 .(ٗ)عطاء مثل ذلن

 .(٘)ولال الحسن: "الكتاب: المرآن"
 .(ٙ)لال ابن كثٌر:" الظاهر أن المراد بالكتاب هاهنا الكتابة"

 .(2)لال الطبري:أي:" فٌعلمه الكتاب ، وهو الخّط الذي ٌخطه بٌده"
 .(1)أي الكتابة والخط" لال البؽوي:"

 .(5)ولٌل: هو كتاب ؼٌر التوراة واإلنجٌل علمه هللا عٌسى علٌه السبلم" ولال المرطبً:"
: أنه ٌعلمه الكتاب... وٌحتمل }الكتاب{ الكتاب نفسه: التوراة -أٌضا-بشارة منه لها  لال الماترٌدي:"

 .(ٓٔ)واإلنجٌل، وٌحتمل }الكتاب{: كتب النبٌٌن"
أي: الكتابة، ألن الكتابة من أعظم نعم هللا على عباده ولهذا امتن تعالى  أن }الكتاب{:" -وهللا أعلم-والظاهر

على عباده بتعلٌمهم بالملم فً أول سورة أنزلها فمال }الرأ باسم ربن الذي خلك خلك اإلنسان من علك الرأ وربن 
 . (ٔٔ)األكرم الذي علم بالملم{"

                                                           
 .ٖٙٓ-ٖ٘ٓ/ٗ( انظر: تفسٌر حدابك الروح والرٌحان:ٔ)
 .1ٗٔ( صفوة التفاسٌر:ٕ)
 .ٖ٘ٙ/ٕ(:صٖٖٔ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .ٖ٘ٙ/ٕ(:صٖٖٔ٘تفسٌر ابن أبً حاتم)( انظر: ٗ)
 .ٖ٘ٙ/ٕ(:صٕٖٖ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)٘)
 .ٗٗ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:ٙ)
 .ٕٕٗ/ٙ(تفسٌر الطبري:2)
 .5ٖ/ٕ( تفسٌر البؽوي:1)
 .5ٖ/ٗ( تفسٌر المرطبً:5)
 .2ٖٖ/ٕ( تفسٌر الماترٌدي:ٓٔ)
 .ٖٔٔ( تفسٌر السعدي:ٔٔ)
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 :(ٔ)وجهان من المراءة[، 5ٗ}َوٌُعَلُِّمهُ اْلِكتَاَب{]آل عمران:وفً لوله تعالى: 
}َوٌُعلُِّمهُ{ بالٌاء ، ردًّا على لوله : }كذلن هللا ٌخلك ما ٌشاء{، }وٌعلمه الكتاب{. لرا بهذا الوجه نافع أحدهما: 

 وعاصم.
ل: ذلن من أنباء الؽٌب نوحٌه إلٌن، والثانً: }َونُعَلُِّمهُ{ بالنون ، عطفًا به على لوله : }نوحٌه إلٌن{، كؤنه لا

 ونعلمه الكتاب. لرأ به  ابن كثٌر وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسابً.
لال الطبري: و"لراءتان مختلفتان، ؼٌر مختلفتً المعانً ، فبؤٌتهما لرأ المارئ فهو مصٌب الصواَب فً ذلن 

 .(ٕ)عٌسى الكتاب ، وما ذكر أنه ٌعلمه"، التفاق معنى المراءتٌن ، فً أنه خبر عن هللا بؤنّه ٌعلم 
 [، أي: وٌعلمه الحكمة.5ٗلوله تعالى: } َواْلِحْكَمةَ {]آل عمران:

 .(ٖ)}والحكمة {:الفمه ولضاء النبٌٌن" لال ابن عباس:"
 مثله. (1)، وابن جرٌا(2)، ومماتل بن حٌان(ٙ)، وأبً مالن(٘). وروي عن الحسن(ٗ)لال لتادة:" الحكمة: السنة"

 مثله.
 .(5)السدي:"}والحكمة{، ٌعنً: النبوة" ولال

 .(ٓٔ)ولال زٌد بن أسلم:" الحكمة: العمل فً الدٌن"
 .(ٔٔ)لال الطبري:" وهً السنة التً ٌُوحٌها إلٌه فً ؼٌر كتاب"

 .(ٕٔ)لال البؽوي:أي:" العلم والفمه"
}والحكمة{:لٌل: الحكم بٌن الخلك، ولٌل: الفمه، ولٌل: الحبلل والحرام، ولٌل: السنة،  لال الماترٌدي:"

 .(ٖٔ)}والحكمة{: هً اإلصابة "
لال ابن عثٌمٌن: "}الحكمة{: ٌعنً الشرٌعة، ألن الشرٌعة من هللا، وكل ما كان من هللا فهو متضمن للحكمة، 

ْت َطابِفَةٌ ِمْنُهْم أَْن ٌُِضلُّوَن َوَما ٌُِضلُّوَن إاِلَّ أَْنفُسَ -ملسو هيلع هللا ىلص-لال تعالى لنبٌنا دمحم ٌَْن َوَرْحَمتُهُ لََهمَّ ِ َعلَ ُهْم َوَما :}َولَْواَل فَْضُل َّللاَّ
ٌَْن اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوَعلََّمَن َما لَْم تَُكْن تَْعلَمُ  ُ َعلَ ٍء َوأَْنَزَل َّللاَّ ًْ ونََن ِمْن َش ٌَْن َعِظًٌما{ ]النساء  ٌَُضرُّ ِ َعلَ َوَكاَن فَْضُل َّللاَّ

 :ٖٔٔ"](ٔٗ). 
لال السعدي:" والمراد بالحكمة معرفة أسرار الشرع، ووضع األشٌاء مواضعها، فٌكون ذلن امتنانا على 

 .(٘ٔ)عٌسى علٌه السبلم بتعلٌمه الكتابة والعلم والحكمة، وهذا هو الكمال لئلنسان فً نفسه"
ْنِجٌَل {]آل عمران:لوله تعالى: }   .(ٙٔ)[، أي: "وٌعلمه التوراة واإلنجٌل"5َٗوالتَّْوَراةَ َواإْلِ
 .(2ٔ)أي ٌعلمه ذلن وحٌا وإلهاما" لال الزجاج:"

لال دمحم بن إسحاق:" أي: كتاب لم ٌسمعوا به جاءهم به، وكتاب لد سمعوا به مضى ودرس علمه من بٌن 
 .(ٔ)"أظهرهم فرده به علٌهم

                                                           
 .ٕٕٗ-ٕٔٗ/ٙ، وتفسٌر الطبري:ٕٙٓ( انظر: السبعة: ٔ)
 .ٕٕٗ/ٙ( تفسٌر الطبري:ٕ)
 .1ٕٗ/ٔ( زاد المسٌر:ٖ)
 .ٖٕٗ/ٙ(:ص2ٓ1ٔ( أخرجه الطبري)ٗ)
 .ٗ٘ٙ/ٕ(:صٖٖٖ٘( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘)
 .ٗ٘ٙ/ٕ(:صٖٖٖ٘( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙ)
 .ٗ٘ٙ/ٕ(:صٖٖٖ٘( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)2)
 .ٖٕٗ/ٙ(:ص2ٓ1ٖ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .ٗ٘ٙ/ٕ(:صٖٖٗ٘(أخرجه ابن أبً حاتم)5)
 .ٗ٘ٙ/ٕ(:صٖٖ٘٘(أخرجه ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .ٕٕٗ/ٙ(تفسٌر الطبري:ٔٔ)
 .5ٖ/ٕ( تفسٌر البؽوي:ٕٔ)
 .2ٖٖ/ٕ( تفسٌر الماترٌدي:ٖٔ)
 .22ٕ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗٔ)
 .ٖٔٔ( تفسٌر السعدي:٘ٔ)
 .]بتصرؾ[.5ٖ/ٕ( انظر: تفسٌر البؽوي:ٙٔ)
 .ٖٔٗ/ٔ( معانً المرآن:2ٔ)
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 .(ٕ)"عٌسى ٌمرأ التوراةَ واإلنجٌل لال لتادة:" كان
ما ٌرٌد به فمال : }وٌعلمه الكتاب والحكمة والتوراة{  -ٌعنً أخبر هللا مرٌم لال دمحم بن جعفر بن الزبٌر:" 

التً كانت فٌهم من عهد موسى }واإلنجٌل{، كتابًا آخر أحدثه إلٌه لم ٌكن عندهم علمه ، إال ِذكُره أنه كابن من 
 .(ٖ)"األنبٌاء لبله

لال ابن كثٌر:" فالتوراة : هو الكتاب الذي أنزله هللا على موسى بن عمران. واإلنجٌل : الذي أنزله هللا على 
 .(ٗ)، ولد كان عٌسى علٌه السبلم ، ٌحفظ هذا وهذا"-علٌهما السبلم -عٌسى 

 الفوابد:
 بٌان فضٌلة العلم، لموله:}وٌعلمه الكتاب{.أي علمه الكتابة. -ٔ
ٌِْب فبََل ٌُْظِهُر َعلَى  كؽٌره من البشر الٌعلم إال ما علمه اللهـ لال تعالى: -سبلمعلٌه ال–إن عٌسى  -ٕ }َعاِلُم اْلؽَ

ٌْبِِه أََحًدا ) ٌِْه َوِمْن َخْلِفِه َرَصًدا{ ]الجن :َٕٙؼ ٌِْن ٌََد  [2ٕ -ٕٙ(إاِلَّ َمِن اْرتََضى ِمْن َرُسوٍل فَإِنَّهُ ٌَْسلُُن ِمْن بَ
ٌَْن  الذي أنزله تعالى على عٌسى كمكمل للتوراة، كما لال تعالى:أن االنجٌل هو الكتاب  -ٖ لًا ِلَما بَ }َوُمَصّدِ

ٌُْكْم َوِجبْتُُكْم بِآٌٍَة ِمْن َربُِّكْم فَاتَّمُوا َم َعلَ َ َوأَِطٌعُوِن{ ]آل عمران :  ٌََديَّ ِمَن التَّْوَراةِ َوأِلُِحلَّ لَُكْم بَْعَض الَِّذي ُحّرِ  [.َّٓ٘للاَّ
 هً شرع النبً الذي جاء به من هللا، فعلمه هللا عّز وجل الحكمة، لموله:}والحكمة{.  أن السنة -ٗ

 القرآن
ٌِن َكَهٌْ  ُُ فٌِِه }َوَرُسوًَل إِلَى بَنًِ إِْسَرائٌَِل أَنًِّ قَْد ِجئْتُُكْم بِآٌٍَة ِمْن َربُِّكْم أَنًِّ أَْخلُُق لَُكْم ِمَن الّطِ ٌِْر فَؤَْنفُ ئَِة الطه

ِ َوأُنَبِّئُُكْم بَِما تَؤْ فٌََُكوُن  ِ َوأُْبِرُئ اْْلَْكَمهَ َواْْلَْبَرَص َوأُْحًٌِ اْلَمْوتَى بِِإْذِن َّللاه ًٌْرا بِِإْذِن َّللاه ُكلُوَن َوَما تَدهِخُروَن فًِ َط
 [2ٗ({ ]آل عمران : 2ٗبٌُُوتُِكْم إِنه فًِ َذِلَك َْلٌَةً لَُكْم إِْن ُكْنتُْم ُمْإِمنٌَِن )

 :التفسٌر
وٌجعله رسوال إلى بنً إسرابٌل، وٌمول لهم: إنً لد جبتكم بعبلمة من ربكم تدلُّ على أنً مرسل من هللا، 
وهً أنً أصنع لكم من الطٌن مثل شكل الطٌر، فؤنفخ فٌه فٌكون طًٌرا حمٌمٌا بإذن هللا، وأَشفً َمن ُوِلد أعمى، 

ما تؤكلون وتدَّخرون فً بٌوتكم من طعامكم. إن فً هذه وَمن به برص، وأُحًٌ من كان مٌتًا بإذن هللا، وأخبركم ب
لٌن حجا هللا وآٌاته،  األمور العظٌمة التً لٌست فً لدرة البشر لدلٌبل على أنً نبً هللا ورسوله، إن كنتم مصّدِ

ٌن بتوحٌده.  ممّرِ
إلى بنً إسرابٌل لاببل  [، "أي:وٌجعله رسوال5ٗ}َوَرُسواًل إِلَى بَنًِ إِْسَرابٌَِل{ ]آل عمران :  لوله تعالى:

 .(٘)لهم:"
 .(ٙ)لال دمحم بن إسحاق:" أي: رسول منه إلٌكم"

لال الزمخشري:" ولرأ الٌزٌدي: }ورسول{: عطفا على كلمة "أنً لد جبتكم" أصله: أرسلت بؤنى لد جبتكم، 
 .(2)فحذؾ الجار وانتصب بالفعل"

[،  "أي بؤنً لد جبتكم بعبلمٍة من ربكم تدل على 5َٗربُِّكْم{]آل عمران: لوله تعالى:} أَنًِّ لَْد ِجبْتُُكْم بِآٌٍَة ِمْن 
 .(1)صدلً"

 .(5)لال مماتل:" ٌعنً بعبلمة"
 .(ٓٔ)لال دمحم بن إسحاق:" أي : ٌُحمك بها نبّوتً ، أنً رسوٌل منه إلٌكم"

                                                                                                                                                                                                    
 .ٗ٘ٙ/ٕ(:ص2ٖٖ٘(أخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)
 .ٖٕٗ/ٙ(:ص2ٓ1ٕ( أخرجه الطبري)ٕ)
 .ٖٕٗ/ٙ(:ص2ٓ1ٗ( أخرجه الطبري)ٖ)
 .ٗٗ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:ٗ)
 .ٗٗ/ٕ، وتفسٌر ابن كثٌر:2ٕٙ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:٘)
 .ٗ٘ٙ/ٕ(:ص1ٖٖ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
 .ٖٗٙ/ٔ( الكشاؾ:2)
 .1ٗٔ( صفوة التفاسٌر:1)
 .2ٕٙ/ٔ(تفسٌر مماتل بن سلٌمان:5)
 .ٕٗٗ/ٙ(:ص2ٓ1٘( أخرجه الطبري)ٓٔ)
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 .(ٔ)لال الطبري:"ٌعنً: بعبلمة من ربكم تحمك لولً ، وتصدق خبري أنً رسول من ربكم إلٌكم"
ٌِْر{]آل عمران:  ٌْبَِة الطَّ ٌِن َكَه [، أي: إنً"أصّور لكم من الطٌن مثل 5ٗلوله تعالى:}أَنًِّ أَْخلُُك لَُكْم ِمَن الّطِ

 .(ٕ)صورة الطٌر"
 .(ٖ)لال الزمخشري:" أى: ألدر لكم شٌبا مثل صورة الطٌر"

 .(ٗ)ٌطٌر بؽٌر رٌش فطار بإذن هللا" لال مماتل:" فخلك الخفاش بإذن هللا ألنه أشد الخلك إنما هو لحم وشًء
لال ابن جرٌا:"لوله :}أنً أخلك لكم من الطٌن كهٌبة الطٌر{، لال: أّي الطٌر أشّد خلمًا ؟ لالوا : الخفاش ، 

 .(٘)إنما هو لحم. لال ففعل"
لال : أجعل لال ابن إسحاق : "إّن عٌسى صلوات هللا علٌه جلَس ٌوًما مع ؼلمان من الُكتّاب ، فؤخذ طٌنًا ، ثم 

لكم من هذا الطٌن طابًرا ؟ لالوا : وتستطٌع ذلن! لال : نعم! بإذن ربً. ثم هٌّؤه ، حتى إذا جعله فً هٌبة الطابر 
نفخ فٌه ، ثم لال : " كن طابًرا بإذن هللا " ، فخرج ٌطٌُر بٌن كفٌه. فخرج الؽلمان بذلن من أمره ، فذكروه 

مَّت به بنو إسرابٌل ، فلما خافت أمه علٌه حملته على ُحَمٌّرِ لها ، ثم لمعلّمهم فؤفشوه فً الناس. وترعرع ، فه
 .(ٙ)خرجت به هاربة"

وعن ابن إسحاق أٌضا:" ثم جعل هللا على ٌدٌه ٌعنً: عٌسى أمورا تدل به على لدرته فً بعثه، بعث من 
ٌنفخ فً الطٌن فٌكون طٌرا ٌرٌد أن ٌبعث بعد الموت، وخلمه ما ٌشاء أن ٌخلك من شًء، ٌرى أو ال ٌرى فجعله 

 .(2)بإذن هللا"
 (1)ولرأ نافع:}أنً أخلك{، بكسر األلؾ، على االستبناؾ

ِ{]آل عمران:  ًٌْرا بِإِْذِن َّللاَّ [، " أي أنفخ فً تلن الصورة فتصبح طٌراً 5ٗلوله تعالى:} فَؤَْنفُُخ فٌِِه فٌََُكوُن َط
 .(5)بإِذن هللا"

 .(ٓٔ)الخفاش" لال الزمخشري:" ولٌل: لم ٌخلك ؼٌر
 .(ٔٔ)ولرأ عبد هللا: }فؤنفخها{

ِ{، على التوحٌد ، وهً لراءة مخالفة لخط المصحؾ استبعدها (ٕٔ)ولرأ نافع:} فٌََُكوُن َطابًِرا بِإِْذِن َّللاَّ
 .(ٖٔ)الطبري

لمصاب [، " أي وأشفً الذي ولد أعمى كما أشفً ا5ٗلوله تعالى:}َوأُْبِرُئ اأْلَْكَمهَ َواأْلَْبَرَص{]آل عمران: 
 .(ٗٔ)بالبرص"

 .(٘ٔ)لال مماتل:} اأْلَْكَمهَ {:" الذي ولدته أمه أعمى الذي لم ٌر النور لط فٌرد هللا بصره
لال الثعلبً:" أي أشفٌهما وأصححهما...واألبرص الذي به وضح، وإنّما خّص هذٌن ألنهما عمٌان وكان 

 .(ٙٔ)ٌا ال دواء له"الؽالب على زمن عٌسى الطّب فؤراهم هللا المعجزة من جنس ذلن داع

                                                           
 .ٕٗٗ/ٙ( تفسٌر الطبري:ٔ)
 .1ٗٔ( صفوة التفاسٌر:ٕ)
 .ٖٗٙ/ٔ( الكشاؾ:ٖ)
 .2ٕٙ/ٔ(تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٗ)
 .ٕٙٗ/ٙ(:ص2ٓ12( أخرجه الطبري)٘)
 .ٕٙٗ-ٕ٘ٗ/ٙ(:ص2ٓ1ٙ( أخرجه الطبري)ٙ)
 .٘٘ٙ/ٕ(:صٖٔٗ٘حاتم)( أخرجه ابن أبً 2)
 .ٕٙٓ( انظر: السبعة:1)
 .1ٗٔ( صفوة التفاسٌر:5)
 .ٖٗٙ/ٔ(الكشاؾ:ٓٔ)
 .ٖٗٙ/ٔ( انظر: الكشاؾ:ٔٔ)
 .ٕٙٓ( انظر: السبعة:ٕٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٙ( انظر: تفسٌرالطبري:ٖٔ)
 .1ٗٔ( صفوة التفاسٌر:ٗٔ)
 .22ٕ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:٘ٔ)
 .2ٔ/ٖ( تفسٌر الثعلبً:ٙٔ)
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 ولد اختلؾ أهل التفسٌر فً معنى }األكمه{ على ألوال:
 .(ٔ)أحدها: أنه الذي ٌُبصر بالنهار، والٌبصر باللٌل.  لاله مجاهد

، ومماتل بن (ٖ)، ولتادة(ٕ)والثانً: أنه األعمى الذي ولدته أمه كذلن ولم ٌبصر ضوءا لط. لاله ابن عباس
 .(ٙ)والزجاج، (٘)، وأبو عبٌدة(ٗ)سلٌمان

 .(2)ورّجحه ابن كثٌر، ولال: " وهو أشبه ; ألنه أبلػ فً المعجزة وألوى فً التحدي"
فً أحد -، وكذلن روي عن ابن عباس(5)، والسدي(1)والثالث: أنه األعمى على اإلطبلق. وهذا لول الحسن

 .(ٕٔ)-فً أحد لولٌه -، وعكرمة(ٔٔ)-فً أحد لولٌه-، ولتادة(ٓٔ)-لولٌه
  .(ٖٔ)األعمش. لاله عكرمة والرابع: أنه

كما ٌمول ابن حجر فً فتح هو المول الثانً، أي: الذي ٌولد أعمى، وعلٌه الجمهور،  -وهللا أعلم–والراجح 
الباري; ألن إبراء الذي ٌولد أعمى هو الذي فٌه المعجزة، أما من ٌصٌب عٌنٌه مرض عارض، فهذا لد ٌعالجه 

 .(ٗٔ)الطب البشري
 :(٘ٔ)العرب، أن األكمه، هو األعمى، لال سوٌد بن أبً كاهلوالمشهور فً كبلم 

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
ِ {]آل عمران: لوله تعالى:}وَ   .(2ٔ)[، " أي وأحًٌ بعض الموتى بمشٌبة هللا ولدرته"5ٗأُْحًٌِ اْلَمْوتَى بِإِْذِن َّللاَّ

بؤنه نبً ورسول إلى بنً  -عز وجل -لال مماتل:" ففعل ذلن وهم ٌنظرون وكان صنٌعه هذا آٌة من هللا
 .(1ٔ)إن هذا سحر فؤرنا آٌة نعلم أنن صادق"إسرابٌل، فؤحٌا سام بن نوح بن ملن من الموت بإذن هللا،  فمالوا له: 

روي عن عبدالصمد بن معفل، أنه سمع وهب بن منبه، لال: "لما صار عٌسى ابن اثنتً عشرة سنة ، أوحى 
هللا إلى أمه وهً بؤرض مصر ، وكانت هربت من لومها حٌن ولدته إلى أرض مصر : أِن اْطلُعً به إلى الشام. 

بالشام حتى كان ابن ثبلثٌن سنة ، وكانت نبّوته ثبلث سنٌن ، ثم رفعه هللا إلٌه لال  ففعلت الذي أمرت به. فلم تزل
: وزعم وهب أنه ربما اجتمع على عٌسى من المرضى فً الجماعة الواحدة خمسون ألفًا ، من أطاق منهم أن 

 .(5ٔ)لى هللا"ٌبلؽه بلؽه ، ومن لم ٌطك منهم ذلن أتاه عٌسى ٌمشً إلٌه ، وإنما كان ٌداوٌهم بالدعاء إ

                                                           
 .1ٕٗ/ٙ(:ص2ٓ11، وتفسٌر الطبري)ٕٕ٘مجاهد:( انظر: تفسٌر ٔ)
 .5ٕٗ/ٙ(:ص2ٓ5ٕ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .1ٕٗ/ٙ(:ص2ٓ5ٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .22ٕ/ٔ( انظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٗ)
 .1٘ٔ/ٔ(:ص5ٖٗ( تفسٌر ابن المنذر)٘)
 .ٗٔٗ/ٔ( معانً المرآن:ٙ)
 .ٗٗ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:2)
 .5ٕٗ/ٙ(:ص2ٓ5ٙالطبري)( انظر: تفسٌر 1)
 .5ٕٗ/ٙ(:ص2ٓ5ٖ( انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .5ٕٗ/ٙ(:ص2ٓ5ٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .5ٕٗ/ٙ(:ص2ٓ5٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٕٓٔ/ٔ(:ص5٘ٗ( انظر: تفسٌر ابن المنذر)ٕٔ)
 .5ٕٗ/ٙ(:ص2ٓ52( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .2ٕٗ/ٙ( انظر: فتح الباري:ٗٔ)
 ، اللسان )كمه(. ٘ٓٗت : المفضلٌا ( انظر:٘ٔ)
 .ٖٕٓ/  ٕ، وسٌرة ابن هشام 5ٖ/  ٔ، واللسان )كمه( )هرج( )تهته(، ومجاز المرآن  ٙٙٔدٌوانه : (ٙٔ)
 .1ٗٔ( صفوة التفاسٌر:2ٔ)
 .22ٕ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:1ٔ)
 .ٕٖٗ-ٖٔٗ/ٙ(:ص2ٓ51( أخرجه الطبري)5ٔ)
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 .(ٔ)لال الزمخشري:" وما كانت مداواته إال بالدعاء وحده. وكرر بإذن هللا دفعا لوهم من توهم فٌه البلهوتٌة"
 .(ٔ)البلهوتٌة"

 .(ٕ)ٌحًٌ األموات بـ: ٌا حى ٌا لٌوم" -علٌه السبلم-لال الكلبً: "كان عٌسى 
عٌسى أّن أخان عازر ٌموت فؤته لال الثعلبً:" لٌل: أحٌا أربعة أنفس: عازر، وكان صّدٌما فؤرسل أخته إلى 

وكان بٌنه وبٌن داره ثبلثة أٌّام فؤتاه هو وأصحابه فوجدوه لد مات منذ ثبلثة أٌّام، فمال ألخته: انطلمً بنا إلى 
لبره، فانطلمت معهم إلى لبره وهو فً صخرة مطبمة. فمال عٌسى: اللهم رّب السموات الّسبع واألرضٌن الّسبع، 

إسرابٌل أدعوهم إلى دٌنن وأخبرهم أنًّ أحًٌ الموتى بإذنن فؤحًٌ عازر. لال: فمام عازر  إنّن أرسلتنً إلى بنً
 وودكه تمطر، فخرج من لبره وبمً وولد له.
على سرٌر ٌحمل فدعا هللا عٌسى )علٌه السبلم( فجلس  -علٌه السبلم-وابن العجوز مّر به مٌّتا على عٌسى 

 ٌابه وحمل السرٌر على عنمه ورجع إلى أهله فبمً وولد له.على سرٌره ونّزل عن أعناق الرجال ولبس ث
 والبنت العالر، لٌل له: أتحٌٌها ولد ماتت أمس؟ فدعا هللا فعاشت فبمٌت وولد لها.

باسم هللا األعظم فخرج من لبره ولد شاب نصؾ رأسه. فمال: لد  -علٌه السبلم-وسام بن نوح دعا عٌسى 
باسم هللا األعظم. لال: ولم ٌكونوا ٌشٌبون فً ذلن الّزمان. وكان سام لد  لامت المٌامة؟ لال: ال ولكنً دعوتن

 .(ٗ)، "فكلمه; ومات من ساعته، وأما الثبلثة الذٌن أحٌاهم عاشوا، وولد لهم"(ٖ)عاش خمسمابة سنة وهو شاب"
ت، التً وهذه األخبار بصرؾ النظر عن إمكان ولوع ما ورد فٌها، فإنها ال تعدو أن تكون من اإلسرابٌلٌا

. واالكتفاء -ملسو هيلع هللا ىلص  -وإن لم ٌكن عندنا ما ٌنفٌها، فلٌس عندنا ما ٌصدلها من خبر صحٌح عن الصادق المعصوم 
 بإجمال المرآن فً مثل هذه المواطن، أولى من السٌر وراء تفصٌبلت أخبار، هللا أعلم بصحتها وولوعها.

هللا كل نبً من األنبٌاء بمعجزة تناسب أهل زمانه ، فكان الؽالب لال ابن كثٌر:" لال كثٌر من العلماء : بعث 
على زمان موسى ، علٌه السبلم ، السحر وتعظٌم السحرة. فبعثه هللا بمعجزة بََهَرت األبصار وحٌرت كل سحار ، 

السبلم ، فبُعث فلما استٌمنوا أنها من عند العظٌم الجبار انمادوا لئلسبلم ، وصاروا من األبرار. وأما عٌسى ، علٌه 
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 

ملسو هيلع هللا ىلص بعثه هللا فً زمن الفصحاء والبلؽاء ونحارٌر الشعراء ، فؤتاهم بكتاب لبره رهٌن إلى ٌوم التناد ؟ وكذلن دمحم 
من هللا ، عز وجل ، لو اجتمعت اإلنس والجن على أن ٌؤتوا بمثله ، أو بعشر سور من مثله ، أو بسورة من مثله 

 .(٘)ب ال ٌشبهه كبلم الخلك أبًدا"لم ٌستطٌعوا أبًدا ، ولو كان بعضهم لبعض ظهٌرا ، وما ذان إال ألن كبلم الر
[، أي: و"أخبركم بما أكل أحدكم 5ٗلوله تعالى:}َوأُنَبِّبُُكْم بَِما تَؤُْكلُوَن َوَما تَدَِّخُروَن فًِ بٌُُوتُِكْم {]آل عمران: 

 .(ٙ)اآلن، وما هو مدخر له فً بٌته لؽده"
 .(2)لال مجاهد:" ٌعنً: ما أكلتم البارحة، ]و[ ما خبؤتم منه"

ال لتادة:" لال: أنببكم بما تؤكلون من المابدة ، وما تدخرون منها ، لال: وكان أخذ علٌهم فً المابدة حٌن ل
نزلت أن ٌؤكلوا وال ٌدخروا ، فادخروا وخانوا ، فجعلوا خنازٌر حٌن ادخروا ، فذلن لوله تعالى: }فمن ٌكفر بعد 

 .(1)["٘ٔٔابدة: منكم فإنً أعذبه عذابا ال أعذبه أحدا من العالمٌن{ ]الم
لال سعٌد بن جبٌر:" لما ترعرع عٌسى جاءت به أمه إلى الكتاب، فدفعته إلٌه فمعد مع الصبٌان، وكان ٌخبر 

 .(5)الصبٌان بما ٌؤكلون، وما تدخر لهم أمهاتهم فً بٌوتهم"

                                                           
 .ٖ٘ٙ/ٔ( الكشاؾ:ٔ)
 .2ٖ/ٖ( تفسٌر الثعلبً:ٕ)
 .2ٖ-2ٕ/ٖتفسٌر الثعلبً:( ٖ)
 .ٕٖٔ/ٔ( تفسٌر السمعانً:ٗ)
 .٘ٗ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:٘)
 .٘ٗ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:ٙ)
 .ٖٕ٘( تفسٌر مجاهد:2)
 .5ٖ٘/ٔ(:صٙٓٗ( تفسٌر عبدالرزاق)1)
 .ٕٓٔ/ٔ(:ص52ٗ( أخرجه ابن المنذر فً تفسٌره)5)
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خبؤوا لن وفً رواٌة ابن ابً حاتم عن سعٌد بن جبٌر:" أن عٌسى كان ٌمول للؽبلم فً الكتاب: إن أهلن لد 
 .(ٔ)من الطعام كذا وكذا، فهل تطعمنً منه، فهو لوله: }وأنببكم بما تؤكلون وما تدخرون فً بٌوتكم{"

:أرأٌتم إن أنا أخبرتكم وأنببكم بما تؤكلون فً بٌوتكم من الطعام فٌها تمدٌم وما -ملسو هيلع هللا ىلص -لال مماتل:" ولال عٌسى
: فبلن أكلت كذا -ملسو هيلع هللا ىلص -ؼد تعلمون أنً صادق. لالوا: نعم لال عٌسى تدخرون فً بٌوتكم ٌعنً وما ترفعون فً

 .(ٕ)وكذا، وشربت كذا وكذا، وأنت ٌا فبلن أكلت كذا وكذا، وأنت ٌا فبلن. فمنهم من آمن ومنهم من كفر"
بما نؤكل وما  ولال الكلبً:" فلما أبرأ عٌسى األكمه واألبرص وأحٌى الموتى لالوا: هذا سحر، ولكن أخبرنا

 .(ٖ)ندخر وكان ٌخبر الرجل بما أكل من ؼدابه وبما ٌؤكل فً عشابه"
لال الثعلبً:"ولرأ مجاهد وأٌوب السختٌانً: }تذخرون{، بالذال المعجمة وسكونها وفتح الخاء من ذخر ٌذخر 

 .(ٗ)ذخرا"
كله لعبلمة على صْدلً فٌما جبتكم  [، " أي : فً ذلن5ٗلوله تعالى:}إِنَّ فًِ َذِلَن آَلٌَةً لَُكْم{]آل عمران: 

 .(٘)به"
 .(ٙ)لال مماتل:" ٌعنً لعبلمة لكم فٌما أخبرتكم به"

 .(2)لال دمحم بن إسحاق:" أي: رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من هللا إلٌكم"
 .(1)[، أي:" إِن كنتم مصّدلٌن بآٌات هللا"5ٗلوله تعالى:}إِْن ُكْنتُْم ُمْإِمنٌَِن{]آل عمران: 

 .(5)لال سعٌد بن جبٌر:"ٌعنً: مصدلٌن"
 .(ٓٔ)لال مماتل:" ٌعنً مصدلٌن بعٌسى بؤنه رسول"

 الفوابد:
 لد جاء بالبٌنة من هللا، فكل رسول الى البشر البد أن ٌؤتً بآٌة. -علٌه السبلم-أن عٌسى -ٔ
الربوبٌة، ألن الٌملكون شٌبا من  -علٌهم الصبلم والسبلم-تمٌٌد فعل عٌسى بإذن هللا، فٌدل أن الرسل -ٕ

 -علٌه السبلم-الربوبٌة حك هللا الخالص الذي الٌشركه فٌه أحد، وفً ذلن رّد على النصارى فً زعمهم ان عٌسى
 له حك فً الربوبٌة، وكذبوا فً ذلن فعٌسى عبدهللا ورسوله.

 نٌَِن{.إن اإلٌمان ٌحمل صاحبه على لبول اآلٌات التً جاءت بها الرسل، لموله: :}إِْن ُكْنتُْم ُمْإمِ  -ٖ
 القرآن

ٌُْكْم َوِجئْتُُكْم بِآٌَةٍ  َم َعلَ ٌَْن ٌََديه ِمَن التهْوَراِة َوِْلُِحله لَُكْم بَْعَض الهِذي ُحّرِ قًا ِلَما بَ َ }َوُمَصّدِ  ِمْن َربُِّكْم فَاتهقُوا َّللاه
 [ٓ٘({ ]آل عمران : َٓ٘وأَِطٌعُوِن )

 التفسٌر:
مه هللا علٌكم تخفٌفًا من هللا ورحمة،  وجبتكم مصدلًا بما فً التوراة، وألحلَّ  لكم بوحً من هللا بعض ما حرَّ

 وجبتكم بحجة من ربكم على صدق ما ألول لكم، فاتموا هللا وال تخالفوا أمره، وأطٌعونً فٌما أبلؽكم به عن هللا.
ٌَْن ٌََديَّ ِمَن التَّْوَراةِ{]آل عمران: لًا ِلَما بَ وجٌبتكم مصدلاً لرسالة موسى، مإٌداً [، "أي ٓ٘لوله تعالى: }َوُمَصّدِ

 .(ٔٔ)لما جاء به فً التوراة"
 .(ٔ)لال دمحم بن إسحاق:" أي لما سبمنً منها"

                                                           
 .ٙ٘ٙ/ٕ(:صٖٓ٘٘( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)
 .22ٕ/ٔمان:( تفسٌر مماتل بن سلٌٕ)
 .2ٖ/ٖ( تفسٌر الثعلبً:ٖ)
 .2ٖ/ٖ( تفسٌر الثعلبً:ٗ)
 .]بتصرؾ[.٘ٗ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:٘)
 .22ٕ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٙ)
 .ٕٔٔ/ٔ(:ص55ٗ(أخرجه ابن المنذر فً تفسٌره)2)
 .1٘ٔ(صفوة التفاسٌر:1)
 .2٘ٙ/ٕ(:صٖٗ٘٘( أخرجه ابن أبً حاتم)5)
 .22ٕ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٓٔ)
 .1٘ٔ( صفوة التفاسٌر:ٔٔ)



ٔٔٔ 
 

 .(ٕ)لال ابن كثٌر:" { أي : ممرر لهم وُمثَبّت"
روي عن عبد الصمد بن معمل: "أنه سمع وهب بن منبه ٌمول : إن عٌسى كان على شرٌعة موسى صلى هللا 

ٌسبِت ، وٌستمبل بٌت الممدس ، فمال لبنً إسرابٌل : إنً لم أدعكم إلى خبلؾ حرؾ مما فً  علٌه وسلم ، وكانَ 
 .(ٖ)التوراة ، إال ألحل لكم بعض الذي حرم علٌكم ، وأضع عنكم من اآلصار"

ٌُْكْم{]آل عمران:  َم َعلَ كان محرماً  [، "أي وألحّل لكم بعض مآ٘لوله تعالى:} َوأِلُِحلَّ لَُكْم بَْعَض الَِّذي ُحّرِ
 .(ٗ)علٌكم فً شرٌعة موسى"

لال دمحم بن جعفر بن الزبٌر:" أي : أخبركم أنه كان حراًما علٌكم فتركتموه ، ثم أحله لكم تخفٌفًا عنكم ،  
 .(٘)فتصٌبون ٌُْسَره ، وتخرجون من تِباَعته"

السبت فإنهم ٌمومون  من اللحوم والشحوم وكل ذي ظفر والسمن فهذا البعض الذي أحل لهم ؼٌر لال مماتل:"
 .(ٙ)علٌه فوضع عنهم فً اإلنجٌل ذلن"

لال ابن كثٌر:" فٌه داللة على أن عٌسى ، علٌه السبلم ، نَسخ بعض شرٌعة التوراة ، وهو الصحٌح من  
المولٌن ، ومن العلماء من لال : لم ٌنسخ منها شٌبًا ، وإنما أَحّل لهم بعض ما كانوا ٌتنازعون  فٌه فؤخطإوا ، 

ؾ لهم عن المؽطى فً ذلن ، كما لال فً اآلٌة األخرى : } َوألبٌََِّن لَُكْم بَْعَض الَِّذي تَْختَِلفُوَن فٌِِه { ] الزخرؾ فكش
 :ٖٙ "](2). 

لال الحسن:" : كان حّرم علٌهم أشٌاء ، فجاءهم عٌسى لٌحّل لهم الذي حّرم علٌهم ، ٌبتؽً بذلن  
 .(1)ُشْكرهم"
ء به عٌسى ألٌن مما جاء به موسى ، وكان لد ُحّرم علٌهم فٌما جاء به موسى لال لتادة:" كان الذي جا 

 .(ٓٔ)، وأشٌاء من الطٌر والحٌتان"(5)لحوُم اإلبل والثُّروب
لال الربٌع:" كان الذي جاء به عٌسى ألٌن مما جاء به موسى. لال: كان حرم علٌهم فٌما جاء به موسى من  

فؤحلها لهم على لسان عٌسى، وحرمت علٌهم أشٌاء من الطٌر ماال صٌصة له، التوراة: لحوم اإلبل، والثروب، 
 .(ٔٔ)فً اإلنجٌل، فكان الذي جاء به عٌسى ألٌن مما جاءهم به موسى"

لال ابن جرٌا:" : لحوم اإلبل والشحوم. لما بُعث عٌسى أحلَّها لهم ، وبُعث إلى الٌهود فاختلفوا  
 .(ٕٔ)وتفّرلوا"

عبٌدة: معنى: }وألحل لكم بعض الذي حرم علٌكم{، لال معناه: كل الذي حرم علٌكم، لال أبو  لال الزجاج:"
 .(ٖٔ)وهذا مستحٌل فً اللؽة وفً التفسٌر"

بُِّكْم{]آل عمران:  ن رَّ [،  "أي وجبتكم بعبلمة من عند ربكم، شاهدة على ٓ٘لوله تعالى: }َوِجبْتُُكْم بِآٌٍَة ّمِ
 .(ٗٔ)صحة رسالتً"

 .(٘ٔ): بحجة وداللة على صدلً فٌما ألوله لكم"لال ابن كثٌر:" أي  

                                                                                                                                                                                                    
 .2٘ٙ/ٕ(:صٖ٘٘٘( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)
 .٘ٗ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:ٕ)
 .1ٖٗ/ٙ(:ص2ٔٔٔ(أخرجه الطبري)ٖ)
 .1٘ٔ( صفوة التفاسٌر:ٗ)
 .ٓٗٗ/ٙ(:ص2ٔٔ٘(أخرجه الطبري)٘)
 .22ٕ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٙ)
 .٘ٗ/ٕ(تفسٌر ابن كثٌر:2)
 .ٓٗٗ/ٙ(:ص2ٔٔٙالطبري)(أخرجه 1)
 أي الشحم الرلٌك.(5)
 .1ٖٗ/ٙ(:ص2ٕٔٔ(أخرجه الطبري)ٓٔ)
 .1٘ٙ-2٘ٙ/ٕ(:ص2ٖ٘٘( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .5ٖٗ/ٙ(:ص2ٔٔٗ(أخرجه الطبري)ٕٔ)
 .٘ٔٗ/ٔ( معانً المرآن:ٖٔ)
 .ٔٗٗ/ٙ، وتفسٌر الطبري:1٘ٔ( صفوة التفاسٌر:ٗٔ)
 .٘ٗ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:٘ٔ)
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 .(ٔ)بعبلمة من ربكم ٌعنً العجابب التً كان ٌصنعها هللا" لال مماتل:أي:" 
 .(ٕ)لال مجاهد:" ما بٌَّن لهم عٌسى من األشٌاء كلها ، وما أعطاه ربه"  
 .(ٖ)لكم"لال الطبري:أي:" وجبتكم بحجة وعبرة من ربكم ، تعلمون بها حمٌمةَ ما ألول   
أي لم احل لكم شٌبا بؽٌر برهان، فهو حك علٌكم اتباعً ألنً أنببكم ببرهان، وتحلٌل طٌبات  لال الزجاج:" 

 .(ٗ)كانت حرمت علٌكم"
 .(٘)لال البؽوي:" ٌعنً: ما ذكر من اآلٌات، وإنما وحدها ألنها كلها جنس واحد فً الداللة على رسالته" 

 .(ٙ)وجبتكم بآٌات من ربكم"لال الزمخشري:" ولرأ عبد هللا. 
َ َوأَِطٌعُوِن {]آل عمران:  .(2)[،" أي خافوا هللا وأطٌعوا أمري"ٓ٘لوله تعالى:} فَاتَّمُوا َّللاَّ

 .(1)تحذٌر ودعاء إلى هللا تعالى" لال ابن عطٌة:"
 .(5)فوحدوا هللا وأطٌعون  فٌما آمركم به من النصٌحة فإنه ال شرٌن له" لال مماتل:"ٌعنً:

 .(ٓٔ)ابن أبً حاتم عن سعٌد بن جبٌر، فً لوله:}فاتموا هللا{، لال:"ٌعنً: المإمنٌن، ٌحذرهم"أخرج 
 .(ٔٔ)فاتموا هللا لما جبتكم به من اآلٌات، وأطٌعونى فٌما أدعوكم إلٌه" لال الزمخشري:أي:"

 الفوابد:
مطابك لما أخبر به  أن عٌسى ابن مرٌم جاء بما ٌصدق به التوراة، فشاهد صدق التوراة بؤنه حك، كما انه -ٔ
 .-علٌه السبلم-عٌسى
ٌُْكْم{. جواز النسخ فً الشرابع، لموله: -ٕ َم َعلَ  :} َوأِلُِحلَّ لَُكْم بَْعَض الَِّذي ُحّرِ
بُِّكْم{. -ٖ ن رَّ  تكرار األمور الهامة لموله: }َوِجبْتُُكْم بِآٌٍَة ّمِ
َ إن الطاعة مشترن بٌن الرسل وبٌن هللا عّز وجل، وأما التموى فهً خا -ٗ صة باهلل، لموله: :} فَاتَّمُوا َّللاَّ

 َوأَِطٌعُوِن {.
} ِلُكّلٍ َجعَْلنَا ِمْنُكْم  أن التموى واجبة فً كل شرٌعة ولكن المتمى به لد ٌختلؾ باختبلؾ الشرابع، لال: -٘

 [1ِٗشْرَعةً َوِمْنَهاًجا { ]المابدة : 
 القرآن

َ َربًِّ َوَربُُّكْم فَاْعبُُدوهُ َهَذا  [ٔ٘({ ]آل عمران : ِٔ٘صَراٌط ُمْستَِقٌٌم ) }إِنه َّللاه
 التفسٌر:

إن هللا الذي أدعوكم إلٌه هو وحده ربً وربكم فاعبدوه، فؤنا وأنتم سواء فً العبودٌة والخضوع له، وهذا هو 
 الطرٌك الذي ال اعوجاج فٌه.

َ َربًِّ َوَربُُّكْم فَاْعبُُدوهُ{]آل عمران:  أي: إن هللا ربً وربكم "فاجعلوا عبادتكم له [، ٓ٘لوله تعالى: }إِنَّ َّللاَّ
 .(ٕٔ)وحده"
 .(ٖٔ)إلرار بالعبودٌة ونفً للربوبٌة عن نفسه بخبلؾ ما ٌزعم النصارى" لال النسفً:" 

                                                           
 .22ٕ/ٌٔمان:( تفسٌر مماتل بن سلٔ)
 .ٓٗٗ/ٙ(:ص2ٔٔ2( أخرجه الطبري)ٕ)
 .ٓٗٗ/ٙ( تفسٌر الطبري:ٖ)
 .٘ٔٗ/ٔ( معانً المرآن:ٗ)
 .ٖٗٗ/ٔ( تفسٌر البؽوي:٘)
 .ٖ٘ٙ/ٔ( الكشاؾ:ٙ)
 .1٘ٔ( صفوة التفاسٌر:2)
 .ٔٗٗ/ٔ( المحرر الوجٌز:1)
 .22ٕ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:5)
 .1٘ٙ/ٕ(:ص5ٖ٘٘( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .ٖ٘ٙ/ٔالكشاؾ:( ٔٔ)
 .2ٖ٘/ٔ( التفسٌر الوسٌط:ٕٔ)
 .2ٕ٘/ٔ( تفسٌر النسفً:ٖٔ)
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وهذا أمر لهم باالعتماد الحك وهو التوحٌد، ثم بمبلزمة الطاعة بالمٌام بؤداء ما أمرهم به  لال المراؼً:" 
 .(ٔ)وترن ما نهاهم عنه"

 .(ٕ)أي : أنا وأنتم سواء فً العبودٌة له والخضوع واالستكانة إلٌه" لال ابن كثٌر:" 
أي أن هللا تعالى خلمنً وهو الذي ٌربنً وٌكلإنً وٌحٌٌنً، وهو أٌضا الذي خلمكم  لال أبو زهرة:" 

وٌنمٌكم وٌكلإكم وٌحٌٌكم، وإذا كان كذلن فحك علٌنا أن نعبده وحده وال نشرن به أحدا سواه، فإن العبادة تكون 
 .(ٖ)شكرا لهذه النعمة، ولٌاما بحمها، وصبلحا ألمر الناس فً هذه الدنٌا"

لما وصؾ عٌسى نفسه بؤفعال إلهٌة، وأتى على ما ذكر، وكان لد لال: }وأطٌعون{ خطر له  اؼب:"لال الر 
ما فعلته جماعة من النصارى، وهو اتخاذهم إٌاه معبودهم، فمال:}إن هللا ربً وربكم{، ولم ٌمل: ربنا، لٌكون أبعد 

 .(ٗ)من التؤوٌل فٌما ادعوه، وأمر بؤن ٌعبد هللا وحده"
  َ ، (٘) ، فً لوله }ِجبْتُُكْم بِآٌٍَة{« آٌة»بدل من « إن» َربًِّ َوَربُُّكْم{، بفتح االلؾ، لال الطبري:ولرئ }أَنَّ َّللاَّ

 .(ٙ)وضعفه ابن عطٌة
 .(2)أي: هذا طرٌك الدٌن مستوٌا" [، "ٓ٘لوله تعالى:} َهَذا ِصَراٌط ُمْستَِمٌٌم{]آل عمران: 
 .(1)لال السمعانً:" أي: طرٌك واضح" 
المراؼً:" أي هذا الذي أمرتكم به هو الطرٌك السوّى الذي أجمع علٌه الرسل لاطبة، وهو الموصل لال  

 .(5)إلى خٌرى الدنٌا واآلخرة"
لال الصابونً:" أي فإِن تموى هللا وعبادته، واإِللرار بوحدانٌته هو الطرٌك المستمٌم الذي ال اعوجاج 

 .(ٓٔ)فٌه"
 .(ٔٔ)تنبٌها أن العدول عن ذلن لٌس بالمستمٌم" ُمْستَِمٌٌم{، لال الراؼب: "ولال:} َهَذا ِصَراطٌ  

 الفوائد:
 عموم ربوبٌة هللا للبشر، لموله:}ربً وربكم{، وربوبٌة هللا ثابتة لكل السماوات واألرض ومن فٌهن، لال: -ٔ

ُ{ ]الرعد :   [.ٙٔ}لُْل َمْن َربُّ السََّماَواِت َواأْلَْرِض لُِل َّللاَّ
 ربّا، لموله:}ربً وربكم{.أن عٌسى مربوب ولٌس  -ٕ
َ ثَاِلُث ثبََلثٍَة َوَما  الرد على النصارى فً دعواهم أن هللا ثالث ثبلثة، لال تعالى: -ٖ }لَمَْد َكفََر الَِّذٌَن لَالُوا إِنَّ َّللاَّ

ا ٌَمُولُوَن لٌَََمسَّنَّ الَِّذٌَن َكفَ   [.2ُٖروا ِمْنُهْم َعَذاٌب أَِلٌٌم{ ]المابدة : ِمْن إِلٍَه إاِلَّ إِلَهٌ َواِحٌد َوإِْن لَْم ٌَْنتَُهوا َعمَّ
 وجوب العبادة هلل تعالى وحده، وأن اإللرار بالربوبٌة مستلزم لئللرار بالعبودٌة، لموله:}فاعبدوه{. -ٗ
أن الصراط المستمٌم عبادة هللا، لموله:} َهذَا ِصَراٌط ُمْستَِمٌٌم{، وعبادة هللا هً اتباع شرعه المرسل سبحانه  -٘
 وتعالى.

 القرآن
ِ قَاَل اْلَحَواِرٌُّوَن نَْحُن أَْنَصاُر َّللاهِ  ا أََحسه ِعٌَسى ِمْنُهُم اْلُكْفَر قَاَل َمْن أَْنَصاِري إِلَى َّللاه ِ َواْشَهْد }فَلَمه  آَمنها بِاَّه

 [ٕ٘({ ]آل عمران : ٕ٘بِؤَنها ُمْسِلُموَن )
 التفسٌر:

                                                           
 .٘ٙٔ/ٖ( تفسٌر المراؼً:ٔ)
 .٘ٗ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:ٕ)
 .ٖٕٗٔ/ٖ( زهرة التفاسٌر:ٖ)
 .1ٔ٘/ٕ( تفسٌر الراؼب األصفهانً:ٗ)
 .ٕٗٗ-ٔٗٗ/ٙ( انظر: تفسٌر الطبري:٘)
 .ٔٗٗ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز:ٙ)
 .ٙٔٗ/ٔللزجاج:( معانً المرآن 2)
 .ٕٕٖ/ٔ( تفسٌر السمعانً:1)
 .٘ٙٔ/ٖ( تفسٌر المراؼً:5)
 .1٘ٔ(صفوة التفاسٌر:ٓٔ)
 .1ٔ٘/ٕ( تفسٌر الراؼب األصفهانً:ٔٔ)
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ادى فً أصحابه الُخلَّص: َمن ٌكون معً فً نصرة دٌن هللا؟ فلما استشعر عٌسى منهم التصمٌم على الكفر ن
لال أصفٌاء عٌسى: نحن أنصار دٌن هللا والداعون إلٌه، صدَّلنا باهلل واتبعنان، واشهد أنت ٌا عٌسى بؤنا 

 مستسلمون هلل بالتوحٌد والطاعة.
ا أََحسَّ ِعٌَسى ِمْنُهُم اْلُكْفَر{]آل عمران: أي استشعر عٌسى من الٌهود التصمٌم على [، "ٕ٘لوله تعالى: }فَلَمَّ

 .(ٔ)الكفر واالستمرار على الضبلل"
جحوًدا لنبّوته ، وتكذٌبًا  -من بنً إسرابٌل الذٌن أرسله هللا إلٌهم  -: فلما َوجد عٌسى  لال الطبري:أي:"  

 .(ٕ)لموله ، وصدًّا عما دعاهم إلٌه من أمر هللا "
 .(ٖ)أي : استشعر منهم التصمٌم على الكفر واالستمرار على الضبلل" لال ابن كثٌر:"  
}فَآَمنَْت َطابِفَةٌ ِمْن بَنًِ  لال ابن جرٌا:" كفروا وأرادوا لتله فذلن حٌن استنصر لومه فذلن حٌن ٌمول:  

 .(٘)"(ٗ)[ {ٗٔإِْسَرابٌَِل َوَكفََرْت َطابِفَةٌ{ ]الصؾ : 
 معنى أحس فى اللؽة علم ووجد، وٌمال هل أحست فً معنى هل لال الزجاج:"  

 .(ٙ)أحسست وٌمال حسٌت بالشًء إذا علمته وعرفته"
 [.51و"اإلحساس"، هو الوجود ، ومنه لول هللا عز وجل : }َهْل تُِحسُّ ِمْنُهْم ِمْن أََحٍد {]سورة مرٌم : 

"، بؽٌر"ألؾ"، فهو اإلفناء والمتل، ومنه ل    [.ٕ٘ٔوله: }إذ تحسونهم بإذنه{]سورة آل عمران : فؤما "الَحسُّ
" أًٌضا العطؾ والرلة ، ومنه لول الكمٌت    : (2)و"الَحسُّ

ًَ الدَّاَر َماُء العَْبَرةِ الَخِضُل؟  َهْل َمْن بََكى الدَّاَر َراجٍ أَْن تَِحسَّ لَهُ ،         أَْو ٌُْبِك
 .(1)ٌعنً بموله : أن تحس له، أن ترّق له

ِ{]آل عمران:لوله     .(5)[، "أي: لال: من أنصاري فً الدعوة إِلى هللا"ٕ٘تعالى: }لَاَل َمْن أَْنَصاِري إِلَى َّللاَّ
ِ{]آل عمران:    [، أربعة ألوال:ٕ٘وفً لوله تعالى: }لَاَل َمْن أَْنَصاِري إِلَى َّللاَّ

 .(ٕٔ)وسفٌان الثوري، (ٔٔ)، وابن جرٌا (ٓٔ)أحدها:أنه: ٌعنً من أنصاري مع هللا. لاله السدي 
و )إلى( ههنا إنما لاربت )مع(معنى بؤن صار اللفظ لو عبر عنه بـ " مع " أفاد مثل هذا  لال الزجاج:" 

 .(ٖٔ)المعنى، ال أن )إلى( فً معنى " مع ""
 .(ٗٔ) والثانً: أن المعنى: من أنصاري فً السبٌل إلى هللا. وهذا لول الحسن 

 .(٘ٔ)هللا. لاله مجاهدوالثالث:أن معناه: من ٌتبعنً إلى 
 .(ٙٔ)والرابع: أن معناه: من ٌنصرنً إلى نصر هللا. لاله الماوردي

ولول مجاهد ألرُب، والظاهر أنه أراد من أنصاري فً الدعوة إلى هللا ؟ كما كان النبً  لال ابن كثٌر:"  
ًٌْشا لَدْ   َمنَعُونًِ أْن ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول فً مواسم الحا ، لبل أن ٌهاجر : "َمْن َرُجل ٌُْإِوٌنً َعلى أن  أبلػ كبلَم َربًِّ ، فإنَّ لَُر

                                                           
 .12ٔ( صفوة التفاسٌر:ٔ)
 .ٖٗٗ/ٙ( تفسٌر الطبري:ٕ)
 .ٙٗ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:ٖ)
 .ٗٔ( سورة الصؾ:ٗ)
 .5٘ٙ/ٕ(:صٖٗٙ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)٘)
 .ٙٔٗ/ٔمعانً المرآن:( ٙ)
، واللسان )حسس(. والخضل : المتتابع الدابم الكثٌر  ٕٓٗ، وإصبلح المنطك :  1ٙٗ، ومجالس ثعلب :  2ٕٔ:  ٔمعانً المرآن للفراء (2)

 الهمول.
 .ٖٗٗ-ٕٗٗ/ٙ( انظر: تفسٌر الطبري:1)
 .12ٔ( صفوة التفاسٌر:5)
 .ٗٗٗ/ٙ(:ص2ٕٔٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٗٗٗ/ٙ(:ص2ٕٔٔسٌر الطبري)( انظر: تفٔٔ)
 .5٘ٙ/ٕ(:صٖٙٙ٘( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .ٙٔٗ/ٔ( كعانً المرآن:ٖٔ)
 .5ٖٙ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:ٗٔ)
 .5٘ٙ/ٕ(:صٖ٘ٙ٘( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘ٔ)
 .5ٖٙ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:ٙٔ)
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أُبَلَِّػ َكبلَم  َربًِّ" 
ى وجد األنصار فآووه ونصروه ، وهاجر إلٌهم فآسوه ومنعوه من األسود واألحمر. ، حت(ٔ)

وهكذا عٌسى ابن مرٌم ، اْنتَدَب له طابفة من بنً إسرابٌل فآمنوا به وآزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل 
 .(ٕ)معه"

ِ } لوله تعالى:   [، "أي لال المإمنون األصفٌاء من أَتباعه ٕ٘ن:عمرا{]آل لَاَل اْلَحَواِرٌُّوَن نَْحُن أَْنَصاُر َّللاَّ
 .(ٖ)نحن أنصار دٌن هللا"

 .(ٗ)لال دمحم بن إسحاق:" هذا لولهم الذي أصابوا الفضل من ربهم"  
لال الماوردي:"وأصل الحواري : الَحَور وهو شدة البٌاض ، ومنه الحواري من الطعام لشدة بٌاضه ،   

 .(٘)والَحَور نماء بٌاض العٌن "
 واْختُِلؾ فً تسمٌتهم بالحوارٌٌن على ألاوٌل :  

وا بذلن لبٌاض ثٌابهم، وهذا لول ابن عباس  .(1)، ومسلم البطٌن(2)، وسعٌد بن جبٌر(ٙ)أحدها : انهم ُسمُّ
ارٌن ٌبٌضون الثٌاب ، وهذا لول ابن أبً نجٌح   .-أحد لولٌه-فً  (ٓٔ)، والضحان(5)والثانً : أنهم كانوا لَصَّ

، -فً أحد لولٌه-(ٔٔ)أنهم خاصة األنبٌاء وصفوتهم، سموا بذلن لنماء للوبهم ، وهذا لول لتادةوالثالث : 
 .(ٖٔ)، ورّجحه الزجاج(ٕٔ)والضحان

 .(ٗٔ)والرابع: ان الحواري: الناصر. لاله سفٌان بن عٌٌنة
 .(٘ٔ)والخامس: أن الحواري: الوزٌر. لاله لتادة

رٌٌن"، لوُل من لال: " سموا بذلن لبٌاض ثٌابهم، وألنهم لال الطبري:" وأشبه األلوال فً معنى "الحوا  
  .(ٙٔ)كانوا ؼّسالٌن"

لال ابن كثٌر:"والصحٌح أن الحواري الناصر ، كما ثبت فً الصحٌحٌن أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لما نَدَب الناس   
ٍ َحَوارًٌا ٌوم األحزاب ، فانتدب الزبٌر، ثم ندبهم فانتَدَب الزبٌر ثم ندبهم فانتدب ا ًّ لزبٌر، فمال: "إنَّ ِلُكّلِ نَبِ

ٌُْر"" بَ  .(1ٔ)"(2ٔ)َوَحَواِرًٌ الزُّ
 واختلفوا فً سبب استنصار المسٌح بالحوارٌٌن على ثبلثة ألاوٌل :  

 .(5ٔ)أحدها : أنه استنصر بهم طلباً للحماٌة من الكفار الذٌن أرادوا لتله حٌن أظهر دعوته. وهذا لول مجاهد
 .(ٕٔ)، والحسن(ٕٓ)استنصر بهم لٌتمكن من إلامة الحجة وإظهار الحك. وهذا معنى لول السديوالثانً : أنه 

                                                           
 ( من حدٌث جابر رضً هللا عنه.ٕٕٖ/ٖرواه أحمد فً المسند )(ٔ)
 .ٙٗ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:ٕ)
 .12ٔ( صفوة التفاسٌر:ٖ)
 .ٓٙٙ/ٕ(:ص2ٖٗ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)
 .5ٖٙ/ٔ( النكت والعٌون:٘)
 .5٘ٙ/ٕ(:ص1ٖٙ٘( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙ)
 .٘ٗٗ/ٙ(:ص2ٕٔٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .5٘ٙ/ٕ(:ص1ٖٙ٘( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)1)
 .ٙٗٗ/ٙ(:ص2ٕٔ٘الطبري)( انظر: تفسٌر 5)
 .5٘ٙ/ٕ(:ص5ٖٙ٘( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .ٙٗٗ/ٙ(:ص2ٕٔٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٙٗٗ/ٙ(:ص2ٕٔ2( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٙٔٗ/ٔ( انظر: معانً المرآن:ٖٔ)
 .ٓٙٙ/ٕ(:ص2ٖٔ٘( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗٔ)
 .ٓٙٙ/ٕ(:ص2ٖٖ٘( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘ٔ)
 .ٙٗٗ/ٙ( تفسٌر الطبري:ٙٔ)
 .ٙٗ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:2ٔ)
 ( من حدٌث جابر رضً هللا عنه.ٕ٘ٔٗ( وصحٌح مسلم برلم )2ٔ5ٖصحٌح البخاري برلم )(1ٔ)
 .٘ٗٗ/ٙ(:ص2ٕٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)5ٔ)
 .٘ٗٗ-ٗٗٗ/ٙ(:ص2ٕٕٔ(انظر: تفسٌر الطبري)ٕٓ)
 .٘ٗٗ/ٙ(:ص2ٕٕٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
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 .(ٔ)والثالث : لتمٌٌز المإمن الموافك من الكافر المخالؾ .أفاده الماوردي
ِ َواْشَهْد بِؤَنَّا ُمْسِلُمونَ } لوله تعالى:   صدلنا باهلل، واشهد أنَت ٌا عٌسى بؤننا  [، أي:"ٕ٘{]آل عمران:آَمنَّا بِاَّللَّ

 .(ٕ)مسلمون"
 .(ٖ)لال دمحم بن إسحاق:"}واشهد بؤنا مسلمون{، ال ما ٌمول هإالء الذٌن ٌحاجونن فٌه"  

 الفوائد:
 لم ٌإمنوا منهم احد. -علٌه السبلم-عتو بنً إسرابٌل، واهم مع هذه اآلٌات العظٌمة التً جاء بها عٌسى -ٔ
 والصفوة المخلصٌن فً الدعوة الى الدٌن.فضٌلة اإلخبلص،  -ٕ
ٌنبؽً لبلنسان أن ٌعلن اتباعه للرسول بٌن أبمة الكفر حتى ال ٌداهن فً دٌن هللا، ألن المداهنة فً دٌن هللا  -ٖ

 والتمٌة نفاق فً الوالع.
وذلن من فوابد اآلٌة: أن النصارى مسلمون لموله:}واشهد بؤنا مسلمون{، إال أنهم مسلمون بالمعنى العام،  -ٗ

ان كل انسان متبع لرسول شرعه لابم فهو مسلم، وأما إذا وجد ما ٌنسخه فبلٌسمى مسلما إال إذا اتبع الشرع 
 الجدٌد.

 القرآن
ُسوَل فَاْكتُْبنَا َمَع الشهاِهِدٌَن )  [ٖ٘({ ]آل عمران : ٖ٘}َربهنَا آَمنها بَِما أَْنَزْلَت َواتهبَْعنَا الره

 التفسٌر:
ا أنزلت من اإلنجٌل، واتبعنا رسولن عٌسى علٌه السبلم، فاجعلنا ممن شهدوا لن بالوحدانٌة ربنا صدَّلنا بم

 وألنبٌابن بالرسالة، وهم أمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص الذٌن ٌشهدون للرسل بؤنهم بلَّؽوا أممهم.
ما أنزلت على نبٌّن عٌسى من [، أي: ربنا صّدلنا بٖ٘لوله تعالى: }َربَّنَا آَمنَّا بَِما أَْنَزْلَت{]آل عمران: 
 .(ٗ)كتابن"
: بما أنزلت من الكتب السماوٌة التً أنزلها على الرسل جمٌعا، فإن -وهللا أعلم  -ٌعنً  لال الماترٌدي:" 

فاإلٌمان بواحد من الكتب أو بواحد من الرسل: إٌمان بالكتب كلها  -علٌه السبلم  -أرادوا بما أنزلت على عٌسى 
 .(٘)وبالرسل جمٌعا"

ُسوَل {]آل عمران:   .(ٙ)": أي:"صرنا أتباع عٌسى على دٌنن الذي ابتعثته به[، ٖ٘لوله تعالى: } َواتَّبَْعنَا الرَّ
 .(2)لال مجمد بن إسحاق:" أي هكذا كان لولهم وإٌمانهم" 
 .(1)أي: فاكتبنا مع الذٌن شهدوا لؤلنبٌاء بالتصدٌك" [، "ٖ٘لوله تعالى: } فَاْكتُْبنَا َمَع الشَّاِهِدٌَن {]آل عمران: 

 .(1)بالتصدٌك"
 .(5){: أمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص"فَاْكتُْبنَا َمَع الشَّاِهِدٌنَ  أخرج ابن أبً حاتم بسنده عن ابن عباس:"} 

وفً رواٌة ابن المنذر عن ابن عباس:" مع دمحم وأمته إنهم شهدوا له أنه بلػ، وشهدوا للرسل أنهم بلؽوا 
"(ٔٓ). 

 .(ٔٔ){:مع أصحاب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص"فَاْكتُْبنَا َمَع الشَّاِهِدٌنَ  ونمل الكلبً عن ابً صالح عن ابن عباس :"}

                                                           
 .5ٖٙ/ٔالعٌون:( انظر: النكت ؤ)
 .ٔ٘ٗ/ٙ( تفسٌر الطبري:ٕ)
 .ٓٙٙ/ٕ(:ص2ٖ٘٘( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .ٖ٘ٗ/ٙ(تفسٌر الطبري:ٗ)
 .1ٖٔ/ٕ( تفسٌر الماترٌدي:٘)
 .ٖ٘ٗ/ٙ(تفسٌر الطبري:ٙ)
 .ٓٙٙ/ٕ(:ص2ٖٙ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)2)
 .1ٔٗ/ٔ( معانً المرآن للزجاج:1)
 .ٙٗ/ٕابن كثٌر وهذا إسناد جٌد: . لالٓٙٙ/ٕ(:ص22ٖ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)5)
 .1ٕٔ/ٔ(:صٕٔ٘( تفسٌر ابن المنذر)ٓٔ)
 .1ٕٔ/ٔ(:صٕٕ٘( أخرجه ابن المنذر )ٔٔ)
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وا لن بالتوحٌد ، وصّدلوا رسلن ،   لال الطبري:أي:" فؤثبت أسماءنا مع أسماء الذٌن شهدوا بالحك ، وألرُّ
ومعهم فٌما تكرمهم به من كرامتن ، وأِحلَّنا محلهم ، وال تجعلنا ممن واتبعوا أمرن ونهٌن ، فاجعلنا فً عدادهم 

 .(ٔ)"كفر بن ، وصدَّ عن سبٌلن ، وخالؾ أمرن ونهٌن
لال الزجاج:" وحمٌمة الشاهد أنه الذي ٌبٌن تصحٌح دعوى المدعً، فالمعنى صدلنا باهلل واعترفنا بصحة ما 

 .(ٕ)اكتبنا مع من فعل فعلنا"وثبتنا، ف -ملسو هيلع هللا ىلص  -جاء به النبً 
 الفوائد:

 فضٌلة الحوارٌٌن فً لجوبهم إلى هللا تعالى، إذ لالوا:}ربنا آمنا بما انزلت{. -ٔ
التوسل الى هللا تعالى بربوبٌته، ألن الربوبٌة تدور على ثبلثة اشٌاء، وهً: الخلك، والملن، والتدبٌر،  -ٕ

 وإجابة الدعاء داخل فً هذه الثبلثة.
 اإلٌمان لكل ما انزل هللا، لموله:}ربنا آمنا بما انزلت{.شمولٌة  -ٖ
اإلشارة الى تحرٌؾ التوراة، ٌتبٌّن ذلن من احتراز الحوارٌٌن فً لولهم:}بما أنزلت{، إذ لم ٌطلموا  -ٗ

 اإلٌمان مثبل بالتوراة، وذلن لتحرٌفها بٌد الٌهود.
ٌمرن هللا تعالى بٌن اإلٌمان والعمل الصالح  ان اإلٌمان البّد له من اتباع، لموله:}واتبعنا الرسول{، ولذلن -٘

 فً آٌات كثٌرة فً المران الكرٌم.
فضٌلة صحبة األخٌار لموله، }فاكتبنا مع الشاهدٌن{، لذلن ٌجب على االنسان أن ٌختار من الجلساء  -ٙ

 أصلهم، ألن الجلٌس الصالح كله خٌر، والجلٌس السوء كله شر.
 القرآن

 ُ ٌُْر اْلَماِكِرٌَن ) }َوَمَكُروا َوَمَكَر َّللاه ُ َخ  [ٗ٘({ ]آل عمران : َٗ٘وَّللاه
 التفسٌر:

ٌْلة، فؤلمى هللا َشبَه عٌسى  ومكر الذٌن كفروا من بنً إسرابٌل بعٌسى علٌه السبلم، بؤن وكَّلوا به من ٌمتله ِؼ
الماكرٌن. وفً هذا على رجل دلَّهم علٌه فؤمسكوا به، ولتلوه وصلبوه ظناً منهم أنه عٌسى علٌه السبلم، وهللا خٌر 

 على ما ٌلٌك بجبلله وكماله; ألنه مكر بحك، وفً ممابلة مكر الماكرٌن. -تعالى-إثبات صفة المكر هلل 
 .(ٖ)ومكر الذٌن كفروا من بنً إسرابٌل" [، أي:"ٗ٘لوله تعالى: } َوَمَكُروا{]آل عمران :  
 .(ٗ)لال ابن أبً زمنٌن:أي:" مكروا بمتل عٌسى" 
 .(٘)وكان مكرهم الذي وصفهم هللا به ، ُمواطؤة بعضهم بعًضا على الفتن بعٌسى ولَتْله"لال الطبري:"  

لال ابن عباس:" ٌرٌد: أن عامة بنً إسرابٌل كفروا به، وهموا بمتله، وتواطبوا على الفتن به، فذلن مكرهم 
 .(ٙ)به"

 .(2)موا بمتله"حٌث كذبوه وه -علٌه السبلم  -مكروا بنبً هللا عٌسى  لال الماترٌدي:أي:" 
 .(1)لال الواحدي:" أصل "المكر" فً اللؽة: السعً فً الفساد فً خفٌة، ومداجاة"

 .(5)لال الزجاج: ٌمال: "مكر اللٌل، وأمكر": إذا أظلم" 
ُ لوله تعالى: }    .(ٔ)ومكر هللا بهم فؤهلكهم، ورفع عٌسى إلٌه" [، أي:"ٗ٘{]آل عمران : َوَمَكَر َّللاَّ

                                                           
 .ٖ٘ٗ/ٙ(تفسٌر الطبري:ٔ)
 .1ٔٗ/ٔ( معانً المرآن:ٕ)
 .ٖ٘ٗ/ٙ( تفسٌر الطبري:ٖ)
 .5ٕٓ/ٔ( تفسٌر ابن أبً زمنٌن:ٗ)
 .ٖ٘ٗ/ٙ( تفسٌر الطبري:٘)
 ، ولم الؾ على مصدر المول.5ٖ٘/ٔ، وأورد معناه ابن الجوزي فً زاد المسٌر:51ٕ/٘التفسٌر البسٌط:( نمله عنه الواحدي فً ٙ)
 .1ٖٔ/ٖ( تفسٌر الماترٌدي:2)
/ 2، والتاج: 2ٕٗٗ/ 2، واللسان: ٖٖٗٗ/ ٗ، وتهذٌب اللؽة: 2ٖٓ/ ٘مادة: "مكر" فً: كتاب العٌن: ، وانظر: 51ٕ/٘( التفسٌر البسٌط:1)

ة": من: داجى الرجل: ساتره بالعداوة، وأخفاها عنه، فكؤنه أتاه فً الظلمة. والمداجاة: المداراة، و"داجٌتة: دارٌته، وكؤنن ، و"المداجا5ٗٗ-5ٖٗ
 .ٕٖٖٔ/ ٖساترته العداوة، انظر: اللسان، مادة:"دجا":ص 

 ألؾ على مصدره. ، ولمٕٕٔ/ٖ، والدر المصون:51ٕ/٘( نمله عنه الواحدي والسمٌن الحلبً، انظر: التفسٌر البسٌط:5)
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 .(ٕ)ٌعنً"أهلكهم هللا"لال أبو عبٌدة:  
 .(ٖ)أي جازاهم جزاء المكر" لال السمرلندي:" 
 .(ٗ)لال الزمخشري: وذلن" أن رفع عٌسى إلى السماء وألفى شبهه على من أراد اؼتٌاله حتى لتل" 

لال عبدالماهر الجرجانً:أي:" صونه عٌسى عن بؤسهم وصرفه الشّر إلٌهم فً الدنٌا واآلخرة من حٌث ال 
ٌُْر اْلَماِكِرٌَن{ ألن إٌصال الشر ما ٌمدح وذلن إذا كان مع العدو من ؼٌر ؼدر وخٌانة، ٌشعرون،  وإنما لٌل: }َخ

 .(٘)فاهلل متصؾ به خٌر الماكرٌن"
وذلن أن كفار بنً إسرابٌل عمدوا إلى رجل فجعلوه رلٌبا على عٌسى لٌمتلوه فجعل هللا شبه  لال مماتل:" 

عٌسى إلى سماء  -عز وجل -فمتلوه وصلبوه، وظنوا أنه عٌسى، ورفع هللاعٌسى على الرلٌب فؤخذوا الرلٌب 
: }ومكروا{ بعٌسى لٌمتلوه ٌعنً الٌهود }ومكر -سبحانه -الدنٌا من بٌت الممدس، لٌلة المدر فً رمضان، فذلن لوله

 .(ٙ)هللا{ بهم حٌن لتل رلٌبهم وصاحبهم"
عشر رجبل من الحوارٌٌِّن فً بٌت ، فمال عٌسى ثم إن بنً إسرابٌل َحصروا عٌسى وتسعةَ  لال السدي:" 

ألصحابه : من ٌؤخذ صورتً فٌمتل وله الجنة ؟ فؤخذها رجل منهم ، وُصِعد بعٌسى إلى السماء ، فذلن لوله : 
}ومكُروا ومكر هللا وهللا خٌر الماكرٌن{،  فلما خرج الحوارٌون أبصُروهم تسعةَ عشر ، فؤخبروهم أن عٌسى لد 

سماء ، فجعلوا ٌعّدون الموم فٌجُدونهم ٌنمصون رجبل من الِعّدة ، وٌرون صورةَ عٌسى فٌهم ، ُصعد به إلى ال
فشكُّوا فٌه. وعلى ذلن لتلوا الرجل وهم ٌَُرْون أنه عٌسى وَصلبوه ، فذلن لول هللا عز وجل:}َوَما لَتَلُوهُ َوَما َصلَبُوهُ 

 .(2)["2َ٘ٔولَِكْن ُشبِّهَ لَُهْم {]سورة النساء : 
ونمل الثعلبً عن ابن عباس:"إّن ملن بنً إسرابٌل أراد لتل عٌسى، ولصده أعوانه. فدخل خوخة فٌها كّوة،  

فرفعه جبربٌل من الكّوة إلى السماء. فمال الملن: لرجل منهم خبٌث أدخل علٌه فالتله فدخل الخوخة فؤلمى هللا علٌه 
 .(1)"تلوه وصلبوه وظنّوا أنّه عٌسىشبه عٌسى فخرج إلى النّاس فخبّرهم أنّه لٌس فً البٌت فم

وفً المعنى نفسه نمل الواحدي عن ابن عباس:" وذلن أن أحد اإلنجٌلٌة  ممن آمن به، نافك، فدل علٌه،  
 .(5)فجعله  هللا تعالى فً سورة عٌسى، فؤخذ فصلب"

رض أورشلٌم لال أهل التوارٌخ: "حملت مرٌم بعٌسى ولها ثبلثة عشر سنة ودارت بعٌسى بٌت اللحم من أ 
لمضً خمسة وستٌن سنة من ؼلبة اإلسكندر على أرض بابل، وإلحدى وخمسٌن سنة مضت من ملن الكلدانٌٌن 
وأوحى هللا عز وجّل ألّمه على رأس ثبلثٌن سنة، ورفعه إلٌه من بٌت الممدس لٌلة المدر من شهر رمضان وهو 

 .(ٓٔ)عد رفعه سّت سنٌن"ابن ثبلثٌن سنة وكانت نبّوته ثبلث سنٌن، وعاشت أّمه مرٌم ب
لال ابن الجوزي:" لال سعٌد بن المسٌب: رفع عٌسى وهو ابن ثبلث وثبلثٌن سنة. ولال مماتل: رفع من  

 .(ٔٔ)بٌت الممدس لٌلة المدر فً رمضان. ولٌل: عاشت أمه مرٌم بعد رفعه ست سنٌن. وٌمال: ماتت لبل رفعه"
 }ُ  [، ثبلثة ألوال:ٗ٘]آل عمران:وفً لوله تعالى :}َوَمَكُروا َوَمَكَر َّللاَّ

أحدهما:أنهم مكروا بالمسٌح علٌه السبلم بالحٌلة علٌه فً لتله، ومكر هللا فً ردهم بالخٌبة إللماء شبه المسٌح 
 .(ٖٔ)، ودمحم بن إسحاق(ٕٔ)على ؼٌره ، وهو معنى لول السدي

                                                                                                                                                                                                    
 .5ٕٓ/ٔ( تفسٌر ابن أبً زمنٌن:ٔ)
 .ٕٕٓ/ٔ(:صٕ٘٘( أخرجه ابن المنذر)ٕ)
 .2ٕٔ/ٔ( تفسٌر السمرلندي:ٖ)
 .ٖٙٙ/ٔ( الكشاؾ:ٗ)
 .5ٕٗ/ٕ( درج الدرر فً تفسٌر اآلي والسور:٘)
 .21ٕ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌان:ٙ)
 .ٗ٘ٗ/ٙ(:ص2ٖٕٔ( أخرجه الطبري)2)
 .25/ٖ( تفسٌر الثعلبً:1)
 .ٖٓٓ/٘( التفسٌر البسٌط:5)
 .1ٓ/ٖ( تفسٌر الثعلبً:ٓٔ)
 .12ٕ/ٔ( زاد المسٌر:ٔٔ)
 .ٗ٘ٗ/ٙ(:ص2ٖٕٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٔٙٙ/ٕ(:ص2ٖٗ٘( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖٔ)
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 .(ٔ)لول الفراءوالثانً: مكروا بإضمار الكفر ، ومكر هللا بمجازاتهم بالعموبة. وهذا معنى 
ٌُْكْم ِعبَاًدا{ ]اإلسراء  والثالث: أن مكره بهم أن سلط علٌهم فارس، فمتلوهم، وسبوا ذرارٌهم، لموله: } بَعَثْنَا َعلَ

 .(ٕ)[. لاله األصم٘: 
المكر من الخبلبك خب وخداع، والمكر من هللا المجازاة على ذلن فسمً باسم ذلن ألنه  لال الزجاج:"
عز وجل:}هللا ٌستهزئ بهم{، فجعل مجازاتهم على االستهزاء بالعذاب، لفظه لفظ  -لال مجازاة علٌه كما 

[ فاألولى سٌبة والمجازاة علٌها سمٌت ٓٗاالستهزاء، وكما لال جل وعز: }َوَجَزاُء َسٌِّبٍَة َسٌِّبَةٌ ِمثْلَُها{ ]الشورى : 
 باسمها، ولٌست فً الحمٌمة سٌبة.

جهم من حٌث ال ٌعلمون ألن هللا سلط علٌهم فارس فؽلبتهم ولتلتهم، والدلٌل وجابز أن ٌكون مكر هللا استدرا
 [.ٖ-ٔ({]الروم:ٖ( فً أدنى األرض)ٕ( ؼلبت الروم )ٔعلى ذلن لوله عز وجل:}الم )

كان فً بٌت فٌه كوة فدخل رجل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولٌل فً التفسٌر أٌضا إن مكر هللا بهم كان فً أمر عٌسى أنه 
 له، ورفع عٌسى من البٌت وخرج الرجل فً شبهه ٌخبرهم أنه لٌس فً البٌت فمتلوه.لٌمت

 .(ٖ)وجملة المكر من هللا مجازاتهم على ما فعلوا"
لال أهل المعانً: المكر من المخلولٌن: خب وخداع، وهو من هللا: استدراجه العباد، لال هللا  لال الواحدي:" 

[، لال ابن عباس فً تفسٌره: كلما ٗٗ[ و]الملم:1ٌُْٕٔث اَل ٌَْعلَُموَن{ ]األعراؾ : تعالى: } َسنَْستَْدِرُجُهْم ِمْن حَ 
أحدثوا خطٌبة، جددنا لهم نعمة، ولٌس المراد بـ }مكر هللا{ فً هذه اآلٌة، هذا الوجه. ووجه }مكر هللا{ بهم فً هذه 

 .(ٗ)المصة، ما لال الزجاج"
ُ{ على مزواجة الكبلم وإن خرج عن حكمه ، نحو لوله:}فََمِن لال الماوردي: وإنما جاز لوله:}َوَمَكَر   َّللاَّ

ٌُْكْم{] البمرة :  ٌِْه بِِمثِْل َما اْعتََدى َعلَ ٌُْكْم فَاْعتَُدوا َعلَ [، ولٌس الثانً اعتداًء ، وأصل المكر :  5ٗٔاْعتََدى َعلَ
نسان اللتفاؾ المكروه به، والفرق بٌن االلتفاؾ ، ولذلن سمً الشجر الملتؾ مكراً ، والمكر هو االحتٌال على اإل

المكر والحٌلة أن الحٌلة لد تكون إلظهار ما ٌعسر من ؼٌر لصد إلى اإلضرار ، والمكر : التوصل إلى إٌماع 
 .(٘)المكروه به"

لال الراؼب:" المكر فً األصل: حٌلة ٌجلب بها اإلنسان إلى مفسدة. وحٌلة لد تمال فٌما ٌجلب به إلى  
ٌمال فً ذلن المكر والخدٌعة اعتبارا بظاهر الفعل دون الممصد، والحكٌم لد ٌفعل ما صورته مصلحة، ولد 

 :(ٙ)صورة المكر، ولكن لصده المصلحة ال المفسدة هذا سبل بعض المحممٌن عن مكر هللا فؤنشد
 َوٌُمَبُِّح ِمْن ِسَوان اْلِفْعل ِعْنِدي           َوتَْفعَلُهُ فٌَُْحِسُن ِمْنن ذاكا

فإذن مكر هللا لد ٌكون تارة فعبل ٌمصد به مصلحة، وٌكون تارة جزاء المكر، وٌكون تارة بؤن ال ٌمبح  
مكرهم فً عٌنهم، وذان بانمطاع التوفٌك عنهم وتزٌٌن ذلن فً أعٌنهم، حتى كؤنه زٌنه فً أعٌنهم ومكر بهم، 

لى ؼٌر ما ٌحب، فكؤنه مكر بهم، وٌكون تارة بإعطابهم ما ٌرٌدون من دنٌاهم. فإذا أعطاهم واستعملوه ع
 .(2)واستدرجهم من حٌث ال ٌعلمون"

ٌُْر اْلَماِكِرٌَن لوله تعالى: }   ُ َخ :" ألواهم مكرا وأنفذهم كٌدا وألدرهم على [، أي: وهللاٗ٘{]آل عمران : َوَّللاَّ
 .(1)العماب من حٌث ال ٌشعر المعالب"

                                                           
س على مكر المخلولٌن، ٌعنً وهللا أعلم: إن المكر من هللا، إنما هو استدراجه العباد، ولٌ ، فمال:"ٕٕٔ/ٔ(:صٕٙ٘( انظر: تفسٌر ابن المنذر)ٔ)

 ٌعنً الخدٌعة والخبء ".
 .5ٓ٘/ٕ( انظر: تفسٌر الراؼب األصفهانً:ٕ)
 .5ٔٗ/ٔ( معانً المرآن:ٖ)
 .55ٕ/٘( التفسٌر البسٌط:ٗ)
 .5ٖٙ/ٔ( النكت والعٌون:٘)
ومحاضرات االدباء ومحاورات ، 25/ٖ، وتفسٌر الثعلبً:5ٖإفحام المخاصم لشٌث بن إبراهٌم: ( لم اتعرؾ على لابله، وانظر البٌت فً ٙ)

، ومصادر أخرى، والبٌت منسوب لسمنون فً شرح 11٘/ٕ، وتفسٌر الراؼب األصفهانً:ٖٔ٘/ٔالشعراء والبلؽاء، للراؼب األصفهانً:
 .215ٔ/ٙالمشكاة للطٌبً:

 .15٘-12٘/ٕ( تفسٌر الراؼب األصفهانً:2)
 .ٖٙٙ/ٔ( الكشاؾ:1)
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 .(ٔ)ٌعنً: أفضل مكرا منهم" لال مماتل:" 
 .(ٕ)ثعلبً:" أي أفضل المعالبٌن"لال ال 
 .(ٖ)لال الواحدي:" أي: أفضل المجازٌن بالسٌبة العموبة" 
 .(ٗ)لال ابن عثٌمٌن:أي:" ما من أحد ٌمكر إال ومكر هللا فوله وخٌر منه" 
أي: خٌر الجازٌن أهل الجور بالعدل، وأهل الخٌر بالفضل.. والمكر: هو األخذ بالؽفلة،  لال الماترٌدي:" 

وهللا ٌؤخذهم بالحك من حٌث ال ٌعلمون; فسمً مكرا لذلن; كما ٌمال: امتحنه هللا وهو االستظهار، ولكن ال ٌراد 
 .(٘)به هذا فً حك هللا"

 الفوابد:
 له:}ومكروا{.كٌد ومكر أعداء الرسل للرسل وأتباعهم، لمو -ٔ
الٌوصؾ هللا بالمكر على سبٌل االطبلق، بل ٌمال: إن هللا ٌمكر بمن ٌمكر به، لٌعود المكر صفة كمال،  -ٕ

ألن المكر إذا ذكر مطلما صار محتمبل للنمص، فإذا ذكر ممٌدا بؤن لٌل: إن هللا ٌمكر بمن ٌمكر به وبؤولٌابه، صار 
علمه، وأن علمه ادق من علم هإالء الماكرٌن على عباد هللا صفة كمال تدل على لوة هللا عّز وجل وإحاطة 

 باألسباب الخفٌة والطرق الملتوٌة.
 القرآن

ُرَك ِمَن الهِذٌَن َكفَُروا َوَجاِعُل الهذِ  ًه َوُمَطّهِ ُ ٌَا ِعٌَسى إِنًِّ ُمتََوفٌَِّك َوَرافِعَُك إِلَ َُ الهِذٌَن }إِْذ قَاَل َّللاه ٌَن اتهبَعُوَك فَْو
ٌْنَُكْم فٌَِما ُكْنتُْم فٌِِه تَْختَِلفُوَن )َكفَ  ًه َمْرِجعُُكْم فَؤَْحُكُم بَ  [٘٘({ ]آل عمران : ُ٘٘روا إِلَى ٌَْوِم اْلِقٌَاَمِة ثُمه إِلَ

 التفسٌر:
ًَّ ببدنن  ومكر هللا بهم حٌن لال هللا لعٌسى: إنً لابضن من األرض من ؼٌر أن ٌنالن سوء، ورافعن إل

أي على دٌنن وما جبت به عن هللا من الدٌن -ن الذٌن كفروا بن، وجاعل الذٌن اتبعون وروحن، ومخلصن م
ظاهرٌن على الذٌن جحدوا نبوتن إلى ٌوم المٌامة،  -والبشارة بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص وآَمنوا بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص، بعد بعثته، والتزموا شرٌعته

ًّ مصٌركم جمٌعًا ٌوم الحساب، فؤ  فِصل بٌنكم فٌما كنتم فٌه تختلفون من أمر عٌسى علٌه السبلم.ثم إل
{]آل عمران: ًَّ ُ ٌَا ِعٌَسى إِنًِّ ُمتََوفٌَِّن َوَرافِعَُن إِلَ [، أي:" إنً لابضن من األرض ٘٘لوله تعالى:} إِْذ لَاَل َّللاَّ

" ًّ  .(ٙ)ورافعن إل
 .(2)لال الحسن:" رفعه إلٌه وهو عنده فً السماء"

 [، على ألوال:٘٘المفسرون فً معنى "التوفً" فً لوله: } إِنًِّ ُمتََوفٌَِّن{]آل عمران:ولد اختلؾ 
، (5)، وابن جرٌا(1)أحدها : أن معناه: إنً لابضن برفعن إلى السماء من ؼٌر وفاة بموت، وهذا لول الحسن

 .(ٖٔ)، ودمحم بن جعفر بن الزبٌر(ٕٔ)، ومطر الوّراق(ٔٔ)، والكلبً(ٓٔ)، وابن زٌد(5)جرٌا
ٌْتَنًِ { ]المابدة :  الثعلبً:"لال   [، أي: لبضتنً إلى السماء وأنا حً، ألن لومه 2ٌٔٔدل علٌه لوله فلما }تََوفَّ

 إنما تنصروا بعد رفعه ال بعد موته. وعلى هذا المول للتوفً تؤوٌبلن:
 .(ٔ)أحدهما: إنً رافعن إلً وافٌا لن ٌنالوا منن. من لولهم: توفٌت كذا واستوفٌته أي أخذته تاما

                                                           
 .21ٕ/ٔ(تفسٌر مماتل بن سلٌان:ٔ)
 .1ٓ/ٌٖر الثعلبً:( تفسٕ)
 .ٖٔٓ/٘( التفسٌر البسٌط:ٖ)
 .ٕٖٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)
 .1ٕٖ/ٖ( تفسٌر الماترٌدي:٘)
 .5٘ٗ-1٘ٗ/ٙ(:ص2ٔٗ٘-(2ٔٗٗ، وانظر: تفسٌر الطبري)1٘ٗ/ٙ( تفسٌر الطبري:ٙ)
 .ٔٙٙ/ٕ(:ص1ٖٗ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)2)
 .2٘ٗ/ٙ(:ص2ٔٗٓ،و)ٙ٘ٗ/ٙ(:ص2ٖٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .2٘ٗ/ٙ(:ص2ٖٔٙ( انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .2٘ٗ/ٙ(:ص2ٖٔ5( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .1ٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٔٔ)
 .1ٔ/ٖ، وتفسٌر الثعلبً:ٙ٘ٗ/ٙ(:ص2ٖٔٗ(انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .1ٔ/ٖ، وتفسٌر الثعلبً:2٘ٗ/ٙ(:ص2ٖٔ5(انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)



ٕٔٔ 
 

 .(ٕ)واآلخر: إنً مسلمن، من لولهم: توفٌت منه كذا أي سلمته"
 .(ٖ)والثانً : متوفٌن وفاة نوم للرفع إلى السماء ، وهذا لول الربٌع

 .(ٗ)ورافعن وأنت نابم، حتى ال ٌلحمن خوؾ، وتستٌمظ وأنت فً السماء آمن ممرب" والمعنى:" 
ورّجحه ابن كثٌر، فمال:" ولال األكثرون: المراد بالوفاة هاهنا : النوم ، كما لال تعالى : } َوُهَو الَِّذي  

ٌِْل ]َوٌَْعلَُم َما َجَرْحتُْم بِالنََّهاِر{ ] األنعام :  ُ ٌَتََوفَّى األْنفَُس ِحٌَن َمْوتَِها َوالَّتِ  ٌَٓٙتََوفَّاُكْم بِاللَّ ً لَْم [ ولال تعالى : } َّللاَّ
ى إِنَّ فًِ َذِلنَ  ٌَْها اْلَمْوَت َوٌُْرِسُل األْخَرى إِلَى أََجٍل ُمَسمًّ آلٌَاٍت ِلمَْوٍم  تَُمْت فًِ َمنَاِمَها فٌَُْمِسُن الَّتًِ لََضى َعلَ

ٌِْه  : "اْلَحْمُد هلل -إذا لام من النوم  -[ وكان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول ٌَٕٗتَفَكَُّروَن{ ] الزمر :  الَِّذي أْحٌَانَا بَْعَدَما أَماتَنَا وإلَ
 ِعٌَسى اْبَن َمْرٌََم ، ولال هللا تعالى : } َوبُِكْفِرِهْم َولَْوِلِهْم َعلَى َمْرٌََم بُْهتَانًا َعِظًٌما. َولَْوِلِهْم إِنَّا لَتَْلنَا اْلَمِسٌحَ (٘)النُُّشوُر" 

ِ { إلى لوله تعالى:} َوَما لَتَ  ُ َعِزًٌزا َحِكًٌما. َوإِْن ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب إاِل َرُسوَل َّللاَّ ٌِْه َوَكاَن َّللاَّ ُ إِلَ لُوهُ ٌَِمٌنًا. بَْل َرفَعَهُ َّللاَّ
ٌِْهْم َشِهًٌدا { ] النساء :  ْوتِِه [ والضمٌر فً لوله : } لَْبَل مَ  5٘ٔ - ٙ٘ٔلٌَُْإِمنَنَّ بِِه لَْبَل َمْوتِِه َوٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة ٌَُكوُن َعلَ

{ عابد على عٌسى ، علٌه السبلم ، أي : وإن من أهل الكتاب إال ٌإمن بعٌسى لبل موت عٌسى ، وذلن حٌن ٌنزل 
إلى األرض لبل ٌوم المٌامة ، على ما سٌؤتً بٌانه ، فحٌنبذ ٌإمن به أهل الكتاب كلّهم ; ألنه ٌضع الجزٌة وال 

 .(ٙ)ٌمبل إال اإلسبلم"
ٌِْل{ ]األنعام : ٌدل علٌه  لال الثعلبً:"  [، أي: ٌنٌمكم، ألن النوم أخو ٓٙلوله: }َوُهَو الَِّذي ٌَتََوفَّاُكْم بِاللَّ

 .(2)["ٕٗالموت، ولوله هللا: }ٌَتََوفَّى اأْلَْنفَُس ِحٌَن َمْوتَِها َوالَّتًِ لَْم تَُمْت فًِ َمنَاِمَها{ ]الزمر : 
، (ٓٔ)، وضعّفه الطبري(5)ووهب بن منبه ،(1)والثالث : متوفٌن وفاة بموت، وهذا لول ابن عباس

 .(ٔٔ)والواحدي

                                                                                                                                                                                                    
 ً، من استٌفاء العدد ٌمال:التوف ( نمل ابن الجوزي عن ابن لتٌبة:"ٔ)

 توفٌت، واستوفٌت، كما ٌمال: تٌمنت الخبر، واستٌمنته، ثم لٌل للموت: وفاة، وتوؾ. وأنشد أبو عبٌدة:
 إن بنً األدرد لٌسوا من أحد        لٌسوا إلى لٌس ولٌسوا من أسد

مادة « اللسان»، الرجز لمنظور الوبري. انظر 12ٕ/ٔلمسٌر:وال توفاهم لرٌش فً العدد أي: ال تجعلهم وفاء لعددها، والوفاء: التمام"]زاد ا
 )وفً([.

 .1ٔ/ٖ(تفسٌر الثعلبً:ٕ)
 .٘٘ٗ/ٙ(:ص2ٖٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .2ٙٔ/ٖ( البحر المحٌط:ٗ)
ً شٌبة فً ، وابن أبٕٖٗٙ، وفً باب ما ٌمول إذا أصبح، رلم ٕٖٔٙأخرجه اإِلمام البخاري فً الدعوات، باب ما ٌمول إذا نام، رلم (٘)

، وأبو داود ٕ٘ٓٔ[، والبخاري فً األدب المفرد برلم 2ٓٗ، 55ٖ، 52ٖ، 1ٖ٘/ ٘[، واإِلمام أحمد فً المسند ]2ٕٗ/ ٓٔ، 2ٔ/ 5المصنؾ ]
، وابن ماجه فً الدعاء، باب ما ٌدعو إذا 1٘2، 1٘ٙ، 2ٗ2، والنسابً فً الٌوم واللٌلة برلم 5ٗٓ٘فً األدب، باب ما ٌمال عند النوم، رلم 

 .11ٖٓانتبه من اللٌل، رلم 
، وفً التوحٌد، باب السإال بؤسماء هللا تعالى واالستعاذة ٖٗٔٙوأخرجه اإِلمام البخاري فً الدعوات، باب وضع الٌد الٌمنى تحت الخد، رلم 

عبد الملن بن عمٌر  ، من طرق عنٖٕ٘، وفً الشمابل برلم 2ٖٔٗ، والترمذي فً الدعوات باب ما ٌدعو به عند النوم، رلم 2ٖ5ٗبها، رلم 
 به.

 .1ٙٓ، 2٘ٓ، 2ٗ5وأخرجه النسابً فً الٌوم واللٌلة برلم 
 .2ٗ/ٕ(انظر: تفسٌر ابن كثٌر:ٙ)
 .1ٔ/ٖ(تفسٌر الثعلبً:2)
 ، اسنادهما حسن.ٔٙٙ/ٕ(:ص1ٖٓ٘، وتفسٌر ابن أبً حاتم)2٘ٗ/ٙ(:ص2ٔٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .2٘ٗ/ٙ(:ص2ٕٔٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5)
ومعلوم أنه لو كان لد أماته هللا عز وجل ، لم ٌكن بالذي ٌمٌته ِمٌتةً أخرى ، فٌجمع علٌه مٌتتٌن  ، إذ ٌمول:"ٓٙٗ/ٙانظر: تفسٌر الطبري:( ٓٔ)

ُ الَِّذي َخلَمَُكْم ثُمَّ رَ  ٌٌُِكْم َهْل ِمْن َزلَ ، ألن هللا عز وجل إنما أخبر عباده أنه ٌخلمهم ثم ٌُمٌتهم ثم ٌُحٌٌهم ، كما لال جّل ثناإه : }َّللاَّ ُكْم ثُمَّ ٌُِمٌتُُكْم ثُمَّ ٌُْح
ٍء { ]سورة الروم :  ًْ  [".ُٓٗشَرَكابُِكْم َمْن ٌَْفعَُل ِمْن ذَِلكُْم ِمْن َش

ولكن هذا النمل معارض بما سنذكره من األحادٌث الدالة على بمابه إلى آخر الزمان، وبموله  ، إذ لال:"21٘/ٔ( انظر: التفسٌر البسٌط:ٔٔ)
ْن أَْهِل اْلِكتَاِب إاِلَّ لٌَُْإِمنَنَّ بِِه لَْبَل َمْوتِِه{]النساء:تعا لم ٌإمنوا به.  -وأكثر الناس  -[، وهذا الوعد لم ٌتحمك إلى اآلن، فإن الٌهود 5٘ٔلى: }َوإِن ّمِ

 تعالى. وسٌكون ذلن آخر الزمان.وذلن ٌدل على أنه ال ٌزال حًٌا. وسٌظل كذلن. حتى ٌإمن به جمٌع الناس لبل موته، تحمٌمًا لوعد هللا 
{ مرادا منه: رافع ًَّ ن حًٌّا كما أنه معارض بما صح نمله عن ابن عباس من أنه رفع من ؼٌر وفاة، وعلى هذا ٌكون لوله تعالى: }َوَرافِعَُن إِلَ

 بدون وفاة ٌشهد له نزوله آخر الزمان".



ٕٕٔ 
 

لال هللا لعٌسى: إنً متوفٌن حٌن ٌؤتً أجلن. ولن أسلطهم علٌن لٌمتلون.  ومعنى اآلٌة على هذا الوجه:" 
ولد حمك هللا وعده إذ ألمى شبهه على ٌهوذا فمتلوه، وأنجى عٌسى ورفعه إلٌه. وسٌبمى إلى آخر الزمان لٌبلػ 

مته من األعداء، مشفوعة بالبشارة للناس. ثم ٌتوفاه بعد ذلن... فاآلٌة على هذا كناٌة عن عص -ملسو هيلع هللا ىلص  -شرٌعة دمحم 
 .(ٔ)برفعته"
ا نُِرٌَنََّن بَْعَض الَِّذي  [ ، ولوله :ٌٔٔدل علٌه: }لُْل ٌَتََوفَّاُكْم َملَُن اْلَمْوِت { ]السجدة :  لال الثعلبً:"  }َوإِمَّ

َنََّن{ ]ٌونس :   [، وله على هذا المول تؤوٌبلن:ٙٗنَِعُدُهْم أَْو نَتََوفٌَّ
 .(ٖ)(ٕ)«توفى هللا عٌسى ثبلث ساعات من النهار ثم أحٌاه ورفعه»ال وهب: أحدهما: ما ل

واآلخر: ما لاله الضحان وجماعة من أهل المعانً: إن فً الكبلم تمدٌما وتؤخٌرا، معناه إنً رافعن إلً 
مَْت ِمْن َربَِّن لََكاَن ...ومطهرن من الذٌن كفروا: ومتوفٌن بعد إنزالن من السماء كموله عز وجل: }َولَْواَل َكِلَمةٌ َسبَ 

ى{ ]طه :   [.5ِٕٔلَزاًما َوأََجٌل ُمَسمًّ
 :(ٗ)ولال الشاعر

 أال ٌا نخلة من ذات عرق          علٌن ورحمة هللا السبلم
 أي علٌن السبلم ورحمة هللا.

 :(٘)ولال آخر
 جمعت وعٌبا نخوة ونمٌمة         ثبلث خصال لسن من ترعوي

 وعٌبا.أي جمعت نخوة ونمٌمة 
األنبٌاء إخوة لعبلت شتى ودٌنهم واحد، وأنا أولى الناس بعٌسى بن »وروى أبو هرٌرة عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: 

مرٌم ألنه لم ٌكن بٌنً وبٌنه نبً، وإنه عامل على أمتً وخلٌفتً علٌهم، إذا رأٌتموه فاعرفوه فإنه رجل مربوع 
كؤن شعره ممطر وإن لم ٌصبه بلل، بٌن ممصرتٌن ٌدق الصلٌب وٌمتل الخلك إلى الحمرة والبٌاض سبط الشعر 

الخنزٌر وٌفٌض المال، ولٌسلكن الروحاء حاجا أو معتمرا أو كلتٌهما جمٌعا، وٌماتل الناس على اإلسبلم حتى 
ة حتى ٌهلن هللا فً زمانه الملن كلها وٌهلن هللا فً زمانه مسٌح الضبللة الكذاب الدجال، وٌمع فً األرض األمن

ٌرتع األسود مع اإلبل، والنمور مع البمر، والذباب مع األؼنام، وٌلعب الصبٌان بالحٌات ال ٌضر بعضهم بعضا، 
 .(ٙ)«وٌلبث فً األرض أربعٌن سنة

أربعا وعشرٌن سنة، ثم ٌتزوج وٌولد، ثم ٌتوفى وٌصلً المسلمون علٌه وٌدفنونه فً »وفً رواٌة كعب: 
 .(2)«حجرة النبً ملسو هيلع هللا ىلص

هل تجد نزول عٌسى )علٌه السبلم( فً المرآن. فمال: نعم. لوله: }َوَكْهبًل { ]آل »ولٌل للحسن بن الفضل: 
 .(ٔ)«[، وهو لم ٌكتهل فً الدنٌا، وإنما معناه: وكهبل بعد نزوله من السماءٙٗعمران : 

                                                           
 .21٘/ٔ( التفسٌر البسٌط:ٔ)
 توفى هللا عٌسى ابن مرٌم ثبلَث ساعات من النهار حتى رفعه إلٌه". بتفاوت:" .2٘ٗ/ٙ(:ص2ٕٔٗ( أخرجه الطبري)ٕ)
رواه الطبري عن ابن إسحاق :" والنصارى ٌزعمون أنه توفاه سبع ساعات من النهار ، ثم أحٌاهُ هللا". أخرجه ( أو سبع ساعات، كما ٖ)

 [.5ٔ/ٕرفعه إلى السماء وإلٌه ذهبت النصارى".]تفسٌر البٌضاوي: ولٌل أماته هللا سبع ساعات ثم . لال البٌضاوي:"1٘ٗ/ٙ(:2ٖٔٗالطبري)
  .ٓٓٔ/ ٗ، تفسٌر المرطبً: ٓٓٗ/ ٔمعانً المرآن للنحاس: ، و1ٔ/ٖ(لم أتعرؾ على لابله، وانظر البٌت فً تفسٌر الثعلبً:ٗ)
 .1ٕ/ٖ(لم أتعرؾ على لابله، وانظر البٌت فً تفسٌر الثعلبً:٘)
عن أبً هرٌرة لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : األنبٌاء إخَوةٌ  . بتفاوت، ونص رواٌة الطبري:"5٘ٗ-1٘ٗ/ٙ(:ص2ٔٗ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)

هاتهم شتى ، ودٌنهم واحد. وأنا أولى الناس بعٌسى ابن مرٌم ، ألنه لم ٌكن بٌنً وبٌنه نبً ، وأنه خلٌفتً على أمتً. وإ نه نازل ، فإذا لعبَلٍت ، أمَّ
َرتٌنرأٌت ، ٌدق  موه فاعرفوه : فإنه رجل مربوع الخلك ، إلى الحمرة والبٌاض ، َسبط الشعر ، كؤن َشعَره ٌمُطر ، وإن لم ٌصبه بَلٌل ، بٌن ُممصَّ

ه مسٌَح الّضبللة الّصلٌَب ، وٌمتل الخنزٌر ، وٌُفٌُض المال ، وٌماتل الناس على اإلسبلم حتى ٌهلن هللا فً زمانه الِملَل كلها ، وٌهلن هللا فً زمان
ات ، ال ٌَضرُّ الكذّاب الدجال وتمُع فً األرض األَمنَةُ حتى ترتع األُسود مع اإلبل ، والنمر مع البمر ، والذباب مع الؽنم ، وتلعب الؽلماُن بالحٌ

 بعُضهم بعًضا ، فٌثبت فً األرض أربعٌن سنة ثم ٌتوفى ، وٌصلً المسلمون علٌه وٌدفنونه".
: ما كان هللا عز وجل لٌمٌت عٌسى ابن مرٌم ، إنما بعثه هللا  ، بتفاوت، ونص رواٌة الطبري:"ٙ٘ٗ/ٙ(:ص:2ٖٔ2الطبري)( انظر: تفسٌر 2)

ً متوفٌن داعًٌا ومبشًرا ٌدعو إلٌه وحده ، فلما رأى عٌسى لِلة من اتبعه وكثرة من كذّبه ، شكا ذلن إلى هللا عز وجل ، فؤوحى هللا إلٌه : " إن
، " ًّ ولٌس َمْن رفعته عندي مٌتًا ، وإنً سؤبعثن على األعَور الدّجال فتمتله ، ثم تعٌش بعد ذلن أربعًا وعشرٌن سنة ، ثم أمٌتن مٌتة  ورافعن إل

. ًّ  الح
 لال : كٌؾ تهلن أمة أنا فً أّولها ، وعٌسى فً آخرها". لال كعب األحبار : وذلن ٌصّدق حدٌث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حٌث
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اس لال: لال رسول هللا صلى هللا وعن دمحم بن إبراهٌم أن أمٌر المإمنٌن أبا جعفر حدثه عن اآلٌة عن ابن عب
 .(ٖ)" (ٕ)«كٌؾ تهلن أمة أنا فً أولها وعٌسى فً آخرها والمهدي من أهل بٌتً فً أوسطها»علٌه وسلم: 

 .(ٗ)والرابع : أنه من الممدم والمإخر، بمعنى: رافعن ومتوفٌن بعده، وهذا لول الفراء 
ولٌل: أن معناه: إنً متوفٌن عن شهواتن وحظوظ نفسن، لاله أبو بكر دمحم بن موسى  والخامس:

 . (٘)الواسطً
 .(ٙ)لال البٌضاوي:" أو ممٌتن عن الشهوات العابمة عن العروج إلى عالم الملكوت"

 .(2)ة"وحّسنه الثعلبً لاببل: "ولمد أحسن فٌما لال، ألن عٌسى لما رفع إلى السماء صار حاله كحال المبلبك
 . (1)والسادس. ولٌل: أجعلن كالمتوفى، ألنه بالرفع ٌشبهه

 .(5)والسابع: ولٌل: آخذن وافٌا بروحن وبدنن
 .(ٔٔ). لال أبو حٌان:"وٌضعؾ هذا من جهة اللفظ"(ٓٔ)والثامن: ولٌل: متوفٌن: متمبل عملن

ًَّ {:" معناه: رافعن إلى كرامتً" والتاسع:  .(ٕٔ)ولٌل:} َوَرافِعَُن إِلَ
 .(ٖٔ)ولٌل: معناه رافعن بالدرجة فً الجنة وممربن إلى اإلكرام" الثعلبً:" لال 

، لتواتر األخبار عن رسول هللا صلى  -وهللا أعلم-والراجح ًّ ان المعنى: "إنً لابضن من األرض ورافعن إل
ختلفت الرواٌة هللا علٌه وسلم أنه لال : ٌنزل عٌسى ابن مرٌم فٌمتل الدجال ، ثم ٌمكث فً األرض مدة ذَكرها ، ا

 .(ٗٔ)فً مبلؽها ، ثم ٌموت فٌصلً علٌه المسلمون وٌدفنونه"
لال ابن عطٌة: وأجمعت األمة على ما تضمنه الحدٌث المتواتر من:"أن عٌسى فً السماء حً، وأنه ٌنزل 

ملسو هيلع هللا ىلص، فً آخر الزمان، فٌمتل الخنزٌر، وٌكسر الصلٌب، وٌمتل الدجال، وٌفٌض العدل، وتظهر به الملة، ملة دمحم 
 .(٘ٔ)وٌحا البٌت، وٌعتمر، وٌبمى فً األرض أربعا وعشرٌن سنة، ولٌل: أربعٌن سنة ثم ٌمٌته هللا تعالى"

فرفعه هللا عز  -علٌه السبلم-فهبت رٌح فهرول عٌسى (ٙٔ)لال البشالً والشٌبانً: كان عٌسى على ]....[
 .(2ٔ)وجل فً هرولته، وعلٌه مدرعة من الشعر"

 .(1ٔ)عباس: "ما لبس موسى إال الصوؾ وما لبس عٌسى إال الشعر حتى رفع" لال ابن
ُرَن ِمَن الَِّذٌَن َكفَُروا{]آل عمران:  [، أي: "ومخلّصن من الذٌن جحدوا بما جبتهم به ٘٘لوله تعالى:} َوُمَطّهِ

 .(5ٔ)من الحك"
 .(ٕٓ)لال الحسن:" : طهَّره من الٌهود والنصارى والمجوس ومن كفار لومه" 

                                                                                                                                                                                                    
 .1ٔ/ٖالثعلبً:(تفسٌر ٔ)
 .1ٙ1ٕٖح  5ٕٙ/ ٗٔكنز العمال: (ٕ)
 .1ٔ/ٖ(تفسٌر الثعلبً:ٖ)
 .5ٕٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن للفراء:ٗ)
 .1ٕ/ٖ( انظر: تفسٌر الثعلبً:٘)
 .5ٔ/ٕ( تفسٌر البٌضاوي:ٙ)
 .1ٕ/ٖ(تفسٌر الثعلبً:2)
 .22ٔ/ٖ( انظر: البحر المحٌط:1)
 .22ٔ/ٖ(انظر: البحر المحٌط:5)
 .22ٔ/ٖالبحر المحٌط:(انظر: ٓٔ)
 .22ٔ/ٖ( البحر المحٌط:ٔٔ)
 .52ٖ/ٔ( النكت والعٌون:ٕٔ)
 .1ٖ/ٖ( تفسٌر الثعلبً:ٖٔ)
 .5٘ٗ-1٘ٗ/ٙ(:ص2ٔٗ٘-(2ٔٗٗ، وانظر: تفسٌر الطبري)1٘ٗ/ٙ( تفسٌر الطبري:ٗٔ)
 .ٗٗٗ/ٔ( المحرر الوجٌز:٘ٔ)
 كلمة ؼٌر ممروءة فً المخطوط. ( هكذا فً األصل. لال المحمك:ٙٔ)
 .1ٕ/ٖالثعلبً:( تفسٌر 2ٔ)
 .1ٕ/ٖ(تفسٌر الثعلبً:1ٔ)
 .]بتصرؾ[.ٔٙٗ/ٙ( تفسٌر الطبري:5ٔ)
 .ٕٙٗ-ٔٙٗ/ٙ(:ص2ٔٗ1( أخرجه الطبري)ٕٓ)
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 .(ٔ)أي مخرجن من بٌنهم ومنجٌن منهم" لال الثعلبً:"
 .(ٕ)لال ابن كثٌر:" أي : برفعً إٌان إلى السماء" 
 .(ٖ)من سوء جوارهم أو لصدهم" لال البٌضاوي:أي:" 

 .(ٗ)أي: من سوء جوارهم، وخبث صحبتهم; برفعً إٌان إلى السماء" لال سعٌد حوى:"
 .(٘)لتله"ولٌل:" أن تطهٌره منهم هو منعهم من  
[، أي:" وجاعل الذٌن ٘٘لوله تعالى:}َوَجاِعُل الَِّذٌَن اتَّبَعُوَن فَْوَق الَِّذٌَن َكفَُروا إِلَى ٌَْوِم اْلِمٌَاَمِة{]آل عمران: 

 إلى ٌوم المٌامة. (ٙ)اتبعون على منهاِجن وملَّتن من اإلسبلم وفطرته ، فوق الذٌن جحدوا نبّوتن وخالفوا سبٌلهم"
أي المسلمٌن، ألنهم متبعوه فً أصل اإلسبلم وإن اختلفت الشرابع دون الذٌن كذبوه وكذبوا  النسفً:"لال  

 .(2)علٌه من الٌهود والنصارى"
لال لتادة:" هم أهُل اإلسبلم الذٌن اتبعوه على فطرته وملته وُسنته ، فبل ٌزالون ظاهرٌن على من ناوأهم  

 .(1)إلى ٌوم المٌامة"
 .(5): ناصُر من اتبعن على اإلسبلم ، على الذٌن كفروا إلى ٌوم المٌامة" لال ابن جرٌا:" 
 .(ٓٔ)لال السدي:" أما }الذٌن اتبعون{، فٌمال : هم المإمنون ، وٌمال : بل هم الّروم" 
لال الحسن:" جعل الذٌن اتبعوه فوق الذٌن كفروا إلى ٌوم المٌامة. لال : المسلمون من فولهم ، وجعلهم  

 .(ٔٔ)رن اإلسبلم إلى ٌوم المٌامة"أعلى ممن ت
وفً رواٌة أخرى عن الحسن:" هم أهل اإلسبلم الذٌن اتبعوه على فطرته وملته وسنته، ال ٌزالون ظاهرٌن 

 .(ٕٔ)على أهل الشرن إلى ٌوم المٌامة"
 لال الربٌع: هم أهل اإلسبلم الذٌن اتبعوه على فطرته، وملته، وسنته ال ٌزالون ظاهرٌن على أهل الشرن 

 .(ٖٔ)إلى ٌوم المٌامة"
ولال ابن زٌد فً لول هللا : }ومطهرن من الذٌن كفروا{: لال: الذٌن كفروا من بنً إسرابٌل، }وجاعل   

الذٌن اتبعون {:لال: الذٌن آمنوا به من بنً إسرابٌل وؼٌرهم، }فوق الذٌن كفروا{: النصارى فوَق الٌهود إلى ٌوم 
ن النصارى ، إال وهم فوق ٌهوَد ، فً شرٍق وال ؼرب ، هم فً البلدان كلِّها المٌامة. لال : فلٌس بلٌد فٌه أحٌد م

 .(ٗٔ)مستذلون"
لت أصحابه شٌَعًا   لال ابن كثٌر:" وهكذا ولع ; فإن المسٌح ، علٌه السبلم ، لما رفعه هللا إلى السماء تَفَرَّ

ته ، ومنهم من ؼبل فٌه فجعله ابن هللا ، بعده ; فمنهم من آمن بما بعثه هللا به على أنه عبد هللا ورسوله وابن أم
وآخرون لالوا : هو هللا. وآخرون لالوا : هو ثالث ثبلثة. ولد حكى هللا مماالتهم فً المرآن ، وَرد على كل فرٌك ، 
فاستمروا كذلن لرٌبا من ثبلثمابة سنة ، ثم نَبَع لهم ملن من ملون الٌونان ، ٌمال له : لسطنطٌن ، فدخل فً دٌن 

انٌة ، لٌل : حٌلة لٌفسده ، فإنه كان فٌلسوفا ، ولٌل : جهبل منه ، إال أنه بَدل لهم دٌن المسٌح وحرفه ، وزاد النصر
وأحل فً زمانه لحم الخنزٌر  -التً هً الخٌانة الحمٌرة  -فٌه ونمص منه ، ووضعت له الموانٌن واألمانة الكبٌرة 

                                                           
 .1ٖ/ٖ( تفسٌر الثعلبً:ٔ)
 .2ٗ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:ٕ)
 . 5ٔ/ٕ( تفسٌر البٌضاوي:ٖ)
 .22ٓ/ٕ( األساس فً التفسٌر:ٗ)
 .52ٖ/ٔ( النكت والعٌون:٘)
 .ٕٙٗ/ٙ( تفسٌر الطبري:ٙ)
 .5ٕ٘/ٔ( تفسٌر النسفً:2)
 .ٕٙٗ/ٙ(:ص2ٔٗ5( أخرجه الطبري)1)
 .ٖٙٗ/ٙ(:ص2ٕٔ٘( أخرجه الطبري)5)
 .ٖٙٗ/ٙ(:ص2ٖٔ٘( أخرجه الطبري)ٓٔ)
 .ٖٙٗ/ٙ(:ص2ٔ٘ٗ( أخرجه الطبري)ٔٔ)
 .ٖٙٙ/ٕ(:ص5ٖٖ٘(أخرجه ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .ٕٙٙ/ٕ(:ص15ٖ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖٔ)
 .ٖٙٗ/ٙ(:ص2ٔ٘٘(أخرجه الطبري)ٗٔ)



ٕٔ٘ 
 

ادوا فً صٌامهم عشرة أٌام من أجل ذنب ارتكبه ، فٌما ، وَصلّوا له إلى المشرق  وصوروا له الكنابس ، وز
ٌزعمون. وصار دٌن المسٌح  دٌن لسطنطٌن إال أنه بنى لهم من الكنابس والمعابد والصوامع والدٌارت ما ٌزٌد 

ون على اثنى عشر ألؾ معبد ، وبنى المدٌنة المنسوبة إلٌه ، واتبعه  الطابفة الَمْلِكٌَّة منهم. وهم فً هذا كله لاهر
للٌهود ، أٌَّدهم  هللا علٌهم ألنهم ألرب إلى الحك منهم ، وإن كان الجمٌع كفار ، علٌهم لعابن هللا فلما بعث هللا 

كانوا هم أتباع ُكل نبً على  -محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص ، فكان من آمن به ٌإمن باهلل ومبلبكته وكتبه ورسله على الوجه الحك 
لرسول النبً األمً ، خاتم الرسل ، وسٌد ولد آدم ، الذي دعاهم إلى التصدٌك إذ لد صدلوا ا -وجه األرض 

بجمٌع الحك ، فكانوا أولى بكل نبً من أمته ، الذٌن ٌزعمون أنهم على ملّته وطرٌمته ، مع ما لد َحّرفوا وبدلوا 
"(ٔ). 

عُوَن فَْوَق الَِّذٌَن َكفَُروا إِلَى ٌَْوِم وذكر أهل العلم فً معنى "الفولٌة" فً لوله تعالى:}َوَجاِعُل الَِّذٌَن اتَّبَ 
 :(ٕ)[، ثبلثة أوجه من التفسٌر٘٘اْلِمٌَاَمِة{]آل عمران:

 . (ٖ)أحدها : أنهم فولهم بالبرهان والحجة. رّجحه الراؼب
 .(ٗ) والثانً :أنهم فولهم فً الٌد والبسطة والعز والؽلبة. لاله ابن زٌد

 (٘)أنهم فولهم ٌوم المٌامة فً الجنة، إذ هم فً الؽرفات آمنون، والذٌن كفروا فً أسفل السافلٌن! والثالث:
 .(ٙ)ٌعلونهم بالحجة وفً أكثر األحوال بها وبالسٌؾ" لال النسفً:" 

 [وجوه:٘٘اْلِمٌَاَمِة{]آل عمران:وفً تفسٌر لوله تعالى: }َوَجاِعُل الَِّذٌَن اتَّبَعُوَن فَْوَق الَِّذٌَن َكفَُروا إِلَى ٌَْوِم 
من أمة دمحم علٌه السبلم، ألنهم صدلوا بنبوته، وأنه روح هللا وكلمته، فو هللا ما اتبعه  أحدها : أنهم المسلمون

، (5)، الحسن(1)وهذا لول السدي أن الذٌن آمنوا به فوق الذٌن كذّبوه وكَذبوا علٌه،، ومعنى اآلٌة: (2) من دعاه ربا
 .(ٙٔ)، ورّجحه الزجاج(٘ٔ)، والكلبً(ٗٔ)، ومماتل(ٖٔ)، والشعبً (ٕٔ)، وابن جرٌا (ٔٔ)والربٌع ،(ٓٔ)، ولتادة(5)الحسن

 .(2ٔ)والثانً : أنهم النصارى فوق الٌهود، ألن النصارى أعز والٌهود أذل. وهذا معنى لول ابن زٌد
 .(1ٔ)لال الماوردي:" وفً هذا دلٌل على أنه ال ٌكون مملكة إلى ٌوم المٌامة بخبلؾ الروم "

 .(ٕٓ)ودمحم بن ابان (5ٔ)والثالث: أنهم الحوارٌون فوق الذٌن كفروا. لاله الضحان
 .(ٕٔ)ولٌل: هم الروم. حكاه السدي والرابع:

 .(ٕٕ)ٌكون معنى االتباع االدعاء والمحبة ال اتباع الدٌن والملة"وعلى المول بؤنهم :النصارى أو الحوارٌون، "
                                                           

 .1ٗ-2ٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر:( ٔ)
 .52ٖ/ٔ، والنكت والعٌون:1ٖ/ٖ، وتفسٌر الثعلبً: ٕٓٗ/ٔ( انظر: معانً المرآن للزجاج:ٕ)
 .5ٖ٘/ٕ( انظر: تفسٌر الراؼب األصفهانً:ٖ)
 .ٖٙٗ/ٙ(:ص2ٔ٘٘(انظر: الطبري)ٗ)
 .5٘٘/ٕ(انظر: تفسٌر الراؼب األصفهانً:٘)
 .5ٕ٘/ٔ( تفسٌر النسفً:ٙ)
 .12ٕ/ٔ، وزاد المسٌر:1ٖ/ٖالثعلبً: ( انظر: تفسٌر 2)
 .ٕٙٙ/ٕ(:ص5ٖٓ٘( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)1)
 .ٖٙٙ/ٕ(:ص5ٖٖ٘، وتفسٌر ابن أبً حاتم)ٖٙٗ/ٙ(:ص2ٔ٘ٗ( انظر: الطبري)5)
 .ٕٙٗ/ٙ(:ص2ٔٗ5( انظر: الطبري)ٓٔ)
 .ٕٙٙ/ٕ(:ص15ٖ٘( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .ٖٙٗ/ٙ(:ص2ٕٔ٘( انظر: الطبري)ٕٔ)
 .1ٖ/ٖتفسٌر الثعلبً: ( انظر:ٖٔ)
 .1ٖ/ٖ(انظر: تفسٌر الثعلبً:ٗٔ)
 .1ٖ/ٖ(انظر: تفسٌر الثعلبً:٘ٔ)
 .ٕٓٗ/ٔ( انظر: معانً المرآن:ٙٔ)
 .ٖٙٗ/ٙ(:ص2ٔ٘٘(انظر: الطبري)2ٔ)
 .52ٖ/ٔ(النكت والعٌون:1ٔ)
 .1ٖ/ٖ(انظر: تفسٌر الثعلبً:5ٔ)
 .1ٖ/ٖ(انظر: تفسٌر الثعلبً:ٕٓ)
 .ٕٙٙ/ٕ(:ص5ٖٓ٘حاتم)( انظر: تفسٌر ابن أبً ٕٔ)
 .1ٖ/ٖ(تفسٌر الثعلبً:ٕٕ)
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متبعوه فً أصل اإلسبلم وإن اختلفت الشرابع، دون الذٌن كذبوه والراجح أن متبعوه " هم المسلمون، ألنهم 
 . وهللا أعلم.(ٔ)وكذبوا علٌه من الٌهود والنصارى"

ًَّ َمْرِجعُُكْم{]آل عمران: ًّ ٌوم البعث"٘٘لوله تعالى:}ثُمَّ إِلَ  . (ٕ)[،: أي "ثم مصٌركم إل
 .(ٖ)لال أبو العالٌة:" ٌرجعون إلٌه بعد الحٌاة"

ًّ " "لال السمرلندي:  .(ٗ)ٌعنً الذٌن اتبعون، والذٌن كفروا كلهم مرجعهم إل
ٌْنَُكْم فٌَِما ُكْنتُْم فٌِِه تَْختَِلفُوَن{]آل عمران: [، أي:" فؤلضً حٌنبذ بٌن جمٌعكم بالحك فٌما ٘٘لوله تعالى:}فَؤَْحُكُم بَ

 . (٘)كنتم تختلفون فٌه من أمر عٌسى"
 .(ٙ)"-علٌه السبلم-ٌعنً: "من الدٌن وأمر عٌسى  لال الثعلبً:

 .(2)بٌن المإمنٌن والكفار من الدٌن" لال السمرلندي: أي: "
 .(1)هذا إخبار بالحشر والبعث، والمعنى ثم إلى حكمً، وهذا عندي من االلتفات" لال أبو حٌان:"
 .(5)وهذا شامل للمسٌح والمختلفٌن معه، وشامل لبلختبلؾ بٌن أتباعه والكافرٌن به" لال المراؼً:"

الخطاب لعٌسى، والمراد اإلخبار بالمٌامة والحشر فلذلن جاء اللفظ عاما من حٌث األمر فً  لال ابن عطٌة:"
، أي إلى حكمً وعدلً، ٌرجع الناس ًَّ ، فخاطبه كما تخاطب نفسه ال ٌخص عٌسى وحده فكؤنه لال له: ثُمَّ إِلَ

الجماعة إذ هو أحدها، وإذ هً مرادة فً المعنى ، وفً لوله تعالى: فَؤَْحُكُم إلى آخر اآلٌة وعد لعٌسى والمإمنٌن 
 .(ٓٔ)ووعٌد للكافرٌن"
 الفوائد:

فً هذه اآلٌة دلٌل على علو هللا تعالى واستوابه على عرشه حمٌمة، كما دلت على ذلن النصوص المرآنٌة  -ٔ
 .(ٔٔ)ٌث النبوٌة التً تلماها أهل السنة بالمبول واإلٌمان والتسلٌمواألحاد
 تذكرة احوال األنبٌاء السابمٌن لما فٌها من محبتهم والثناء علٌهم ومعرفة أحوالهم وإبماء ذكراهم. -ٕ
الرد على من لال: إن كبلم هللا هو المعنى النفسً المابم بنفسه، ألن ذلن الٌسمى لوال، وإن اطلك علٌه  -ٖ

ُ بَِما نَمُوُل{ ]المجادلة :  المول فبلبد ان ٌمٌد كما فً لوله: بُنَا َّللاَّ [، وأما إذا جاء 1} َوٌَمُولُوَن فًِ أَْنفُِسِهْم لَْواَل ٌُعَذِّ
 المول ؼٌر ممٌد فالمراد به ما ٌسمع.

 فضٌلة عٌسى ومنمبته بخطاب هللا إٌاه. -ٗ
الخطاب لعٌسى المون من بدن وروح فٌكون رفعه أن هللا تعالى رفع عٌسى بجسمه، لموله:}ورافعن{، و -٘
 ببدنه.

إذ رفعه هللا فً االسراء والمعراج وهو ٌمظان، وعٌسى لم ٌرفع  -ملسو هيلع هللا ىلص-ومنها: إثبات منمبة لرسولنا الكرٌم -ٙ
 إال وهو نابم، وذلن على لول من لال أن معنى :}متوفٌن{ أي منٌمن.

}َوَجاِعُل الَِّذٌَن اتَّبَعُوَن فَْوَق الَِّذٌَن َكفَُروا إِلَى ٌَْوِم  ٌامة، لموله:أن أتباع عٌسى منصورون إلى ٌوم الم -2
 فهو لم ٌتبع عٌسى. -علٌه السبلم-، واما من كفر بدمحم-ملسو هيلع هللا ىلص-اْلِمٌَاَمِة{، وأتباعه هم امة دمحم

ٌْنَُكْم{. ومنها: إثبات ٌوم المٌامة، لموله:} إِلَى ٌَْوِم اْلِمٌَاَمِة{، وأنه -1  ٌوم الجزاء، فمال: }فَؤَْحُكُم بَ
ًَّ َمْرِجعُُكْم{. -5  إن مرجع الخبلبك إلى ربهم عّز وجل ؼذ تكون النهاٌة إلٌه وحده، لموله:}ثُمَّ إِلَ

                                                           
 .2ٖٙ/ٔ( الكشاؾ:ٔ)
 .2ٓٔ/ٖ( تفسٌر المراؼً:ٕ)
 .ٖٙٙ/ٕ( أخرجه ابن أبً حاتم:ٖ)
 .1ٕٔ/ٔ( تفسٌر السمرلندي:ٗ)
 .]بتصرؾ[.ٗٙٗ/ٙ( تفسٌر الطبري:٘)
 .1ٖ/ٖ( تفسٌر الثعلبً:ٙ)
 .1ٕٔ/ٔ( تفسٌر السمرلندي:2)
 .1ٓٔ/ٖ( البحر المحٌط:1)
 .2ٓٔ/ٖ(تفسٌر المراؼً:5)
 .٘ٗٗ/ٔ( المحرر الوجٌز:ٓٔ)
 .ٕٖٔ/ٔ( انظر: تفسٌر السعدي:ٔٔ)
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ٌْنَُكْم{، هذا فً اآلخرة، ولال: -ٓٔ ِمْن  }َوَما اْختَلَْفتُْم فٌِهِ  إثبات حكم هللا تعالى فً الدنٌا واآلخرة، لال: }فَؤَْحُكُم بَ
ِ{ ]الشورى :  ٍء فَُحْكُمهُ إِلَى َّللاَّ ًْ  [، فهو تعالى الحكم فً الدنٌا واآلخرة.َٓٔش

بشارة المإمنٌن بؤن خبلفهم مع الكفار سوؾ ٌجري فٌه الحكم على ٌد الواحد المهار الحكم العدل الذي  -ٔٔ
ٌْنَُكْم ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة َولَْن ٌَْجعََل }فَا ٌظلم مثال ذكرة، ولد أخبرنا تعالى ان الخاصم الؽالب هم المإمنون، فمال: ُ ٌَْحُكُم بَ َّللَّ

ُ ِلْلَكافِِرٌَن َعلَى اْلُمْإِمنٌَِن َسبٌِبًل{ ]النساء :   [.َّٔٗٔللاَّ
 إثبات علم هللا تعالى، ألنه ال حكم إال بعد علم. -ٕٔ

 القرآن
بُُهْم َعَذابًا َشِدًٌدا فًِ  ا الهِذٌَن َكفَُروا فَؤَُعذِّ ْنٌَا َواْْلِخَرِة َوَما لَُهْم ِمْن نَاِصِرٌَن )}فَؤَمه  [ٙ٘({ ]آل عمران : ٙ٘الدُّ

 التفسٌر:
ا الذٌن كفروا بالمسٌح من الٌهود أو َؼلَوا فٌه من النصارى، فؤعذبهم عذابًا شدًٌدا فً الدنٌا: بالمتل وسْلِب  فؤمَّ

 ٌنصرهم وٌدفع عنهم عذاب هللا.األموال وإزالة الملن، وفً اآلخرة بالنار، وما لهم ِمن ناصر 
ا الَِّذٌَن َكفَُروا{]آل عمران: لوله تعالى: .(ٔ)فؤما الذٌن َجحدوا نبّوتن ٌا عٌسى وخالفوا ملتن" [، أي:"ٙ٘}فَؤَمَّ

   
ْنٌَا َواآلِخَرةِ  } لوله تعالى: بُُهْم َعَذابًا َشِدًٌدا فًِ الدُّ شدًٌدا ، أما  فإنً أعذبهم عذابًا [، أي:"ٙ٘{]آل عمران:فَؤَُعذِّ

 .(ٕ)فً الدنٌا فبالمتل والسباء والذلة والمسكنة، وأما فً اآلخرة فبنار جهنم"
 .(ٖ)لال أبو مالن:" فهم أصحاب النار ٌعذبون فٌها"
 .(ٗ)[، " أي لٌس لهم ناصر ٌمنع عنهم عذاب هللا"ٙ٘لوله تعالى: }َوَما لَُهْم ِمْن نَاِصِرٌَن{]آل عمران:

وما لهم من عذاب هللا مانٌع ، وال عن ألٌم عمابه لهم دافع بموة وال شفاعة ، ألنه العزٌز ذُو  لال الطبري:"
 .(٘)االنتمام"

 الفوابد:
ا الَِّذٌَن َكفَُروا  إثبات العذاب للكافرٌن، لموله: -ٔ بُُهْم َعَذابًا َشِدًٌدا{.}فَؤَمَّ  فَؤَُعذِّ
العذاب فً اآلخرة بالنسبة للكفار، بل لهم الهزٌمة ومن الفوابد: أن العذاب فً الدنٌا لد الٌؽنً عن  -ٕ

 والخزي فً الدنٌا، وهم الٌنجون من عذاب النار ٌوم المٌامة.
ا الَِّذٌَن َكفَُروا إثبات الجزاء، وأن الجزاء من جنس العمل، لموله:} -ٖ بُُهْم َعَذابًا َشِدًٌدا{.فَؤَمَّ  فَؤَُعذِّ
 نفعهم الشفاعة فً اآلخرة. المرآنأن الكفار ال ناصر لهم من عذاب هللا، فبل ت -ٗ

 القرآن
ُ ََل ٌُِحبُّ الظهاِلِمٌَن ) اِلَحاِت فٌََُوفٌِِّهْم أُُجوَرُهْم َوَّللاه ا الهِذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصه  [7٘({ ]آل عمران : 7٘}َوأَمه

 التفسٌر:
أعمالهم كامبل ؼٌر منموص. وهللا  وأما الذٌن آمنوا باهلل ورسله وعملوا األعمال الصالحة، فٌعطٌهم هللا ثواب

 ال ٌحب الظالمٌن بالشرن والكفر.
اِلَحاِت{ ]آل عمران :  لوله تعالى: ا الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ وأما "الذٌن آمنوا بملوبهم بما  [، أي:2٘}َوأَمَّ

 .(ٙ)ٌجب اإلٌمان به، وعملوا األعمال الصالحات"
 .(2)فرابضً"ٌمول : أدوا لال ابن عباس:"

 .(1)وعنه أٌضا: "األعمال الصالحة: سبحان هللا والحمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكبر"
                                                           

 .٘ٙٗ/ٙ( تفسٌر الطبري:ٔ)
 .٘ٙٗ/ٙ( تفسٌر الطبري:ٕ)
 .ٖٙٙ/ٕ(:ص5ٖ٘٘( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .12ٔ( صفوة التفاسٌر:ٗ)
 .٘ٙٗ/ٙ( تفسٌر الطبري:٘)
 .1ٖٓ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٙ)
 .٘ٙٗ/ٙ(:ص2ٔ٘ٙالطبري)( أخرجه 2)
 .ٗٙٙ/ٕ(:ص52ٖ٘(أخرجه ابن أبً حاتم)1)
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 .(ٔ)لال زٌد بن أسلم:" رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه رضً هللا عنهم"
ا فرضت من لال الطبري:أي:" وأما الذٌن صّدلون ٌا عٌسى وألّروا بنبوتن وبما جبتهم من الحك  وعملوا بم

 .(ٕ)فرابضً على لسانن"
: فٌعطٌهم جزاَء أعمالهم الصالحة كامبل ال  [، أي:"2٘]آل عمران :  فٌََُوفٌِِّهْم أُُجوَرُهْم { لوله تعالى:}

 .(ٖ)ٌُبخسون منه شٌبًا وال ٌُنمصونه"
 .(ٗ)ٌعنً فٌوفوا أجورهم فً اآلخرة" لال مماتل:"

 .(٘)أي : فً الدنٌا واآلخرة ، فً الدنٌا بالنصر والظفر ، وفً اآلخرة بالجنات العالٌات" لال ابن كثٌر:"
 .(ٙ)بالٌاء، والبالون بالنونفٌََُوفٌِِّهْم{ ولرأ الحسن وحفص وٌونس:}

ُ ال ٌُِحبُّ الظَّاِلِمٌَن { وهللا ال ٌحبُّ من ظلم ؼٌَره حمًا له، فكٌؾ  [، "أي:2٘]آل عمران : لوله تعالى: } َوَّللاَّ
 .(2)ٌظلم عباده"

 .(1)لال سفٌان بن عٌٌنة:" ال ٌمرب الظالمٌن"
 .(5)لال ابن عباس:"لوله:}الظالمٌن{، ٌمول: الكافرٌن"

 .(ٓٔ)لال أبو عبٌدة:" أي: الكافرٌن"
الطاعة وللوبهم مصرة على لال دمحم ابن إسحاق: "}الظالمٌن{: أي المنافمٌن الذٌن ٌظهرون بؤلسنتهم 

 .(ٔٔ)"المعصٌة
 .(ٕٔ)أي: ال ٌرحم الكافرٌن، وال ٌثنً علٌهم بالجمٌل" لال السمعانً:"

 .(ٖٔ)ٌعنً: المشركٌن" لال ابن أبً زمنٌن:
أي ال ٌرحمهم، وٌعذبهم وال ٌثنً علٌهم خٌرا، هذا معنى البؽض من هللا، ومعنى المحبة منه  لال الزجاج:"

 .(ٗٔ)الرحمة والمؽفرة والثناء والجمٌل"
 .(٘ٔ)لال الماترٌدي:" ألنه ال ٌحب الظلم"

 .(ٙٔ)لال السمرلندي:" أي ال ٌرضى دٌن الكافرٌن"
 .(2ٔ)با ال ٌتعاطاه مع استؽنابه عنه"لال الراؼب:" تنبٌه أنه ال ٌظلم خلمه، فمن ال ٌحب شٌ

 الفوابد:
أن وفاء األجر مرتبط بوصفٌن، هما: اإلٌمان والعمل الصالح، علٌه فإن اإلٌمان وحده ال ٌكفً، بل البد  -ٔ

 من عمل صالح ٌنمً هذا اإلٌمان وٌشهد صحته.
-اإلخبلص واتباع الرسولأن العمل الٌنفع إال إذا كان صالحا، وأن العمل الصالح ما جمع بٌن وصفٌن:  -ٕ

 .-ملسو هيلع هللا ىلص
                                                           

 .ٗٙٙ-ٖٙٙ/ٕ(:ص5ٖٙ٘( أخرجه ابن ابً حاتم)ٔ)
 .٘ٙٗ/ٙ( تفسٌر الطبري:ٕ)
 .٘ٙٗ/ٙ(تفسٌر الطبري:ٖ)
 .25ٕ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٗ)
 .1ٗ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:٘)
 .ٕٙٓ( انظر: السبعة:ٙ)
 .ٖٙٙ/ٙ( تفسٌر الطبري:2)
 .ٗٙٙ/ٕ(:ص55ٖ٘جه ابن أبً حاتم)( أخر1)
 .ٗٙٙ/ٕ(:صٖٓٓٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)5)
 .ٕٕٗ/ٔ(:صٖٙ٘( أخرجه ابن المنذر)ٓٔ)
 .ٗٙٙ/ٕ(:صٖٔٓٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .ٕٖٙ/ٔ( تفسٌر السمعانً:ٕٔ)
 .5ٕٔ/ٔ( تفسٌر ابن أبً زمنٌن:ٖٔ)
 .ٕٔٗ/ٔ( معانً المرآن:ٗٔ)
 .11ٖ/ٕ( تفسٌر الماترٌدي:٘ٔ)
 .5ٕٔ/ٔالسمرلندي:( تفسٌر ٙٔ)
 .52٘/ٕ( تفسٌر الراؼب األصفهانً:2ٔ)
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 منة هللا سبحانه وتعالى على عباده إذ جعل هذا الجزا كاالجور البلزم وفاإها، لموله:}فٌوفٌهم أجورهم{. -ٖ
إثبات المحبة هلل تعالى، لموله:}وهللا الٌحب الظالمٌن{، إذ أن نفً المحبة عن الظالمٌن دلٌل على ثبوتها  -ٗ

 م.لؽٌرهم. وهللا أعل
 شإم الظلم على االنسان وأنه من الذنوب التً تكون سببا النتفاء محبة هللا له، وبالتالً هبلن العبد. -٘

 القرآن
ْكِر اْلَحِكٌِم ) ٌَْك ِمَن اْْلٌَاِت َوالذِّ  [2٘({ ]آل عمران : 2٘}َذِلَك نَتْلُوهُ َعلَ

 التفسٌر:
ى صحة رسالتن، وصحة المرآن الحكٌم ذلن الذي نمصُّه علٌن فً شؤن عٌسى، من الدالبل الواضحة عل

 الذي ٌفصل بٌن الحك والباطل، فبل شن فٌه وال امتراء.
فً سبب نزول اآلٌة: لال الحسن:" أتى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص راهبا من نجران فمال أحدهما: من أبو عٌسى؟ وكان 

: }ذلن نتلوه علٌن من اآلٌات والذكر الحكٌم{ إلى لوله: }من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ال ٌعجل حتى ٌؤمره ربه ، فنزل علٌه
 .(ٔ)الممترٌن{"

ٌَْن{]آل عمران:  .(ٕ)[، "أي هذه األنباء التً نمصها علٌن ٌا دمحم"1٘لوله تعالى:}َذِلَن نَتْلُوهُ َعلَ
 .(ٖ)لال دمحم ابن إسحاق:"} ذلن نتلوه علٌن{ ٌا دمحم من اآلٌات"

 .(ٗ)أي : هذا الذي لََصْصنَاه علٌن ٌا دمحم فً أمر عٌسى ومبدأ مٌبلده وكٌفٌة أمره" لال ابن كثٌر:"
ْكِر اْلَحِكٌِم{]آل عمران:  .(٘)[،" أي من آٌات المرآن الكرٌم المحكم"1٘لوله تعالى:} ِمَن اآْلٌَاِت َوالذِّ

هو مما لاله هللا تعالى ، وأوحاه إلٌن ونزله علٌن من اللوح المحفوظ ، فبل مرٌة فٌه وال  لال ابن كثٌر:أي:"
 .(ٙ)شن"

لال دمحم بن إسحاق: }والذكر الحكٌم{: الماطع الفاصل الحك الذي لم ٌخلطه الباطل من الخبر عن عٌسى وعن 
 .(2)ما اختلفوا فٌه من أمره، فبل تمبلن خبرا ؼٌره"

للت: فما المخرج منها؟ لال: كتاب  -لال: "سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول: ستكون فتن -نهرضً هللا ع-عن علً
 .(1)هللا هو الذكر الحكٌم والصراط المستمٌم"

 الفوائد:
ٌَْن{، إذ أن هللا تعالى تكلّم فً المرآن فمال -ٔ :}َذِلَن نَتْلُوهُ َعلَ

 .-ملسو هيلع هللا ىلص-الرسولكانت التبلوة هلل حمٌمة، ونملها جبرٌل إلى 
أن المرآن الكرٌم آٌات عظٌمة الٌحصٌها البشر، ٌجدها  -ٕ

 وٌتدبرها من فتح هللا للبه باإلٌمان والعمل الصالح.
أن المرآن ذكر، ذكر ٌتمرب إلى هللا به وذكر ٌتذكر به  -ٖ

 اإلنسان، فهو شامل لهذا وهذا.
ومنها: وصؾ المرآن العظٌم بهذا الوصؾ العظٌم وهو  -ٗ

}فَإِْن تَنَاَزْعتُْم فًِ  لحكمة والذكر الحكٌم، والحكٌم هنا بمعنى الحاكم والمحكم، ألن المرآن حكم بٌن الناس، فمال:ا
ُسوِل{ ]النساء :  ِ َوالرَّ ٍء فَُردُّوهُ إِلَى َّللاَّ ًْ [، أي إلى كتابه، فهو حكم، وهو أٌضا محكم متمن لٌس فٌه اختبلؾ 5َ٘ش

 وال اضطراب وال تنالض.

                                                           
 .ٗٙٙ/ٕ(:صٕٖٓٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)
 .12ٔ( صفوة التفاسٌر:ٕ)
 .٘ٙٙ/ٕ(:صٖٖٓٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .5ٗ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:ٗ)
 .12ٔ( صفوة التفاسٌر:٘)
 .5ٗ/ٕ(تفسٌر ابن كثٌر:ٙ)
 .٘ٙٙ/ٕ(:صٖ٘ٓٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)2)
 فً حدٌث طوٌل. 1٘ٔ/ ٘ 5ٕٓٙفضابل المرآن رلم  -الترمذي. و٘ٙٙ/ٕ(:صٖٗٓٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)1)
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صلى –لموله:}نتلوه علٌن{، فخصه  ٓملسو هيلع هللا ىلص-لة الرسولفضٌ -٘
أشرؾ من ٌتلمى المرآن، وألوم الناس عمبل به، فكؤنه هو المخصوص بالتبلوة  -ملسو هيلع هللا ىلص-بالتبلوة ألنه -هللا علٌه وسلم

 علٌه.
 القرآن

ِ َكَمثَِل آَدَم َخلَقَهُ ِمنْ   [2٘({ ]آل عمران : 2٘تَُراٍب ثُمه قَاَل لَهُ ُكْن فٌََُكوُن ) }إِنه َمثََل ِعٌَسى ِعْنَد َّللاه
 التفسٌر:

إنَّ َخْلَك هللا لعٌسى من ؼٌر أب مثَلُه كمثل خلك هللا آلدم من ؼٌر أب وال أم، إذ خلمه من تراب األرض، ثم 
ٌه السبلم خلك من فكان. فدعوى إلهٌة عٌسى لكونه خلك من ؼٌر أب دعوى باطلة; فآدم عل« كن بشًرا»لال له: 

 ؼٌر أب وال أم، واتفك الجمٌع على أنه َعْبد من عباد هللا.
وذلن أن رهًطا من أهل نجران لدموا على دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وكان فٌهم السٌّد  فً سبب نزول اآلٌة: لال ابن عباس:"

ى ، تزعم أنه عبُد هللا! فمال دمحم : أجل والعالب فمالوا لدمحم : ما شؤنن تذكر صاحبنا ؟ فمال : من هو ؟ لالوا : عٌسَ 
، إنه عبد هللا. لالوا له : فهل رأٌت مثَل عٌسى ، أو أنببت به ؟ ثم خرجوا من عنده ، فجاءه جبرٌل ملسو هيلع هللا ىلص بؤمر ربِّنا 

 .(ٔ)السمٌع العلٌم فمال : لل لهم إذا أتون : }إّن مثل عٌسى عند هللا كمثل آدم{، إلى آخر اآلٌة" 
 ، مثل ذلن.(2)واألزرق بن لٌس، (ٙ)لحسن ، وا(٘)، وابن زٌد(ٗ)، وابن جرٌا(ٖ)، والسدي(ٕ)وروي عن لتادة

 ذلن.
ِ َكَمثَِل آَدَم { ]آل عمران :    [، " أي: إِن شؤن عٌسى إِذ خلمه ببل أب 5٘لوله تعالى: }إِنَّ َمثََل ِعٌَسى ِعْنَد َّللاَّ

 .(1)كشؤن آدم" -وهو فً بابه ؼرٌب  -
[، أي: خلمه من تراب من ؼٌر أب 5٘لوله تعالى:}َخلَمَهُ ِمْن تَُراٍب ثُمَّ لَاَل لَهُ ُكْن فٌََُكوُن{ ]آل عمران :   

 .(5)وال أم، ثم لال له كن فكان"
فإن لالوا : ُخلك عٌسى من ؼٌر ذكر ، فمد خلمت آدَم من تراب بتلن المدرة  لال دمحم بن جعفر بن الزبٌر:"  

من ؼٌر أنثى وال ذكر ، فكان كما كاَن عٌسى لحًما ودًما وشعًرا وبَشًرا ، فلٌس خلُك عٌسى من ؼٌر ذكر بؤعجَب 
 .(ٓٔ)من هذا" 

، وإن جاز ادعاء البنوة لال ابن كثٌر:" والذي خلك آدم لادر على خلك عٌسى بطرٌك األولى واألحرى   
فً عٌسى بكونه مخلولا من ؼٌر أب ، فجواز ذلن فً آدم بالطرٌك األولى ، ومعلوم باالتفاق أن ذلن باطل ، 
فدعواها فً عٌسى أشد بطبلنا وأظهر فساًدا. ولكن الرب ، َعّز وجل ، أراد أن ٌظهر لدرته لخلمه ، حٌن َخلَك 

اء من ذكر ببل أنثى ، وخلك عٌسى من أنثى ببل ذكر كما خلك بمٌة البرٌة آدم ال من ذكر وال من أنثى ; وخلك حو
 .(ٔٔ)[" ٕٔمن ذكر وأنثى ، ولهذا لال تعالى فً سورة مرٌم : } َوِلنَْجعَلَهُ آٌَةً ِللنَّاِس { ] مرٌم : 

 الفوابد:
من الفوابد: بٌان إلامة الحجة بمثل ما ٌحتا به الخصم، ألنه  -ٔ

بمثل ما احتجوا به، فمال: إذا للتم: إن عٌسى ابن هللا، ألنه خلمة ببل أب، فمولوا: إن آدم ألام الحجة على النصارى 
 ابن هللا، وإال فؤنتم متنالضون.

                                                           
 .5ٙٗ-1ٙٗ/ٙ(:ص2ٔٙٔ( انظر:تفسٌر الطبري)ٔ)
 .5ٙٗ/ٙ(:ص2ٕٔٙ(انظر:تفسٌر الطبري)ٕ)
 .2ٓٗ-5ٙٗ/ٙ(:ص2ٖٔٙ(انظر:تفسٌر الطبري)ٖ)
 .2ٓٗ/ٙ(:ص2ٔٙٗ(انظر:تفسٌر الطبري)ٗ)
 .2ٔٗ/ٙ(:ص2ٔٙٙالطبري)(انظر:تفسٌر ٘)
 . اسناده ضعٌؾ.ٗٓٔ( انظر: أسباب النزول:ٙ)
 .25ٙ/ٕ( انظر: العجاب فً بٌان األسباب:2)
 .11ٔ( صفوة التفاسٌر:1)
 .11ٔ(صفوة التفاسٌر:5)
 .2ٔٗ-2ٓٗ/ٙ(:ص2ٔٙ٘( أخرجه الطبري)ٓٔ)
 .ٓ٘/ٕ(تفسٌر ابن كثٌر:ٔٔ)
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ومنها: بٌان لدرة هللا تعالى إذ خلك ىدم من ؼٌر أم وال أب،  -ٕ
 وخلك عٌسى من أم ببل أب.

إثبات المٌاس، وذلن فً لوله: }كمثل آدم{، وكل مثل  -ٖ
لمرآن فإنه دلٌل على ثبوت المٌاس، ألنه إلحاق المورد بالمضروب، ٌعنً: أنن ألحمت الممثل مضروب فً ا

 بالممثل به.
 إثبات المول للرب عّز وجل، لموله:}ثم لال له{. -ٗ
إثبات صفة الخلك هلل، وهً صفة فعلٌة، وجنس الصفات  -٘

 الفعلٌة ذاتٌة، ألن هللا لم ٌزل والٌزل فعّاال.
 القرآن

 [ٓٙ({ ]آل عمران : َٓٙربَِّك فَََل تَُكْن ِمَن اْلُمْمتَِرٌَن ) }اْلَحقُّ ِمنْ 
 التفسٌر:

من ربن، فدم على ٌمٌنن، وعلى ما أنت  -أٌها الرسول-الحك الذي ال شن فٌه فً أمر عٌسى هو الذي جاءن 
ٌن، وفً هذا تثبٌت وطمؤنة لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  .علٌه من ترن االفتراء، وال تكن من الشاّكِ

 .(ٔ)[، أي:" هذا الذي لّص علٌن هو الحك"ٓٙلوله تعالى: }اْلَحكُّ ِمْن َربَِّن{ ]آل عمران : 
 .(ٕ)ما جاءن من الخبر عن عٌسى" لال دمحم بن جعفر بن الزبٌر:"

 .(ٖ)لال مماتل:"ٌعنً: من هذا الذي لال هللا فً عٌسى "
 .(ٗ)"أي : هذا المول هو الحك فً عٌسى ، الذي ال محٌد عنه وال صحٌح سواه  لال ابن كثٌر:"

 .(٘)أي:" الذي أنبؤنان به فً لصة عٌسى علٌه السبلم هو الحك من ربن" لال الزجاج:
 .(ٙ)[، أي: "فبل تكن من الشاكٌن"ٓٙلوله تعالى: } فبََل تَُكْن ِمَن اْلُمْمتَِرٌَن { ]آل عمران : 

 .(2)عباس:" لال الحسن: ٌمول: ٌا دمحم فبل تكن فً شن مما لاال"لال ابن 
 .(1)ٌعنً : فبل تكن فً شّن من عٌسى أنه كمثل آدم ، عبُد هللا ورسوله ، وكلمةُ هللا وُروحه"لال لتادة:"

،  لال الربٌع:" ، ٌمول : فبل تكن فً شّن مما لصصنا علٌن أّن عٌسى عبُد هللا ورسوله ، وكلمةٌ منه وُروحٌ 
 .(5)وأّن مثله عند هللا كمثل آدم خلمه من تُراب ثم لال له كن فٌكون"

 .(ٓٔ)لال دمحم بن جعفر بن الزبٌر:" أي : لد جاءن الحك من ربن فبل تمتَِر فٌه"
 .(ٔٔ)الخطاب للنبً ملسو هيلع هللا ىلص والمراد أمته ألنه لم ٌكن ٌنهاه فً أمر عٌسى" لال الثعلبً:"
 الفوائد:

 أن هللا الٌصدر عنه إال الحك.  -ٔ
 بإضافة الربوبٌة إلٌه، وهً ربوبٌة خاصة تفٌد معنى أخص من الربوبٌة العامة. -ملسو هيلع هللا ىلص-فضٌلة رسول هللا -ٕ
 النهً عن الشن فٌما اخبر هللا به. -ٖ
احد، ومنها: أن الممترٌن كثٌرون لموله}من الممترٌن{، وإن كان ٌحتمل أن ٌراد به الجنس فٌصدق بو -ٗ

 ولكن الظاهر األول.

                                                           
 .ٖٖ٘/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 .2ٖٗ/ٙ(:ص2ٔٙ5الطبري)(أخرجه ٕ)
 .1ٕٔ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٖ)
 .5ٗ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:ٗ)
 .ٕٕٗ/ٔ( معانً المرآن:٘)
 .2ٕٗ/ٙ( تفسٌر الطبري:ٙ)
 .ٙٙٙ/ٕ(:صٖٔٔٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)2)
 .2ٕٗ/ٙ(:ص2ٕٙ2( أخرجه الطبري)1)
 .2ٕٗ/ٙ(:ص2ٕٙ1( أخرجه الطبري)5)
 .2ٖٗ/ٙ(:ص2ٔ2ٓ(أخرجه الطبري)ٓٔ)
 .1ٗ/ٖ( تفسٌر الثعلبً:ٔٔ)
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جواز المخاطبة بالتعرٌض، ألن لوله:}فبل تكن من الممترٌن{، ال ٌعنً أن الرسول ٌمكن أن ٌكون منهم،  -٘
 بل هو تعرٌض بهإالء وأنهم ذوو خلك سًء فبل تكن منهم وإن كان هو لٌس منهم ال باعتبار الوالع وال المستمبل.

 القرآن
َك فٌِِه ِمْن بَ  ا ْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم فَقُْل تَعَالَْوا نَْدُع أَْبنَاَءنَا َوأَْبنَاَءُكْم َونَِساَءنَا َونَِساَءُكْم َوأَْنفَُسنَ }فََمْن َحاجه

ِ َعلَى اْلَكاِذبٌَِن )  [ٔٙ({ ]آل عمران : َٔٙوأَْنفَُسُكْم ثُمه نَْبتَِهْل فَنَْجعَْل لَْعنََت َّللاه
 التفسٌر:

فً المسٌح عٌسى ابن مرٌم من بعد ما جاءن من العلم فً أمر عٌسى علٌه  -الرسولأٌها -فَمن جادلن 
السبلم، فمل لهم: تعالوا نُْحِضر أبناءنا وأبناءكم، ونساءنا ونساءكم، وأنفسنا وأنفسكم، ثم نتجه إلى هللا بالدعاء أن 

ٌن على عنادهم.  ٌُنزل عموبته ولعنته على الكاذبٌن فً لولهم، المصّرِ
َن فٌِِه{]آل عمران:لوله    .(ٔ)[، أي:"فمن خاصمن وجادلن فً أمر عٌسى"ٔٙتعالى: }فََمْن َحاجَّ
 .(ٕ)ٌمول : من حاجن فً عٌسى" لال الربٌع:" 
 .(ٖ)لال لتادة:" أي : فً عٌسى : أنه عبُد هللا ورسوله ، من كلمة هللا وروحه" 
 .(ٗ)فمن جادلن ، ٌا دمحم ، فً المسٌح عٌسى ابن مرٌم" لال الطبري:أي:" 
 .(٘)[، أي:"بعدما  وضح لن الحك واستبان"ٔٙلوله تعالى:}ِمْن بَْعِد َما َجاَءَن ِمَن اْلِعْلِم {]آل عمران: 
 .(ٙ)من بعد ما جاءن من العلم الذي لد بٌَّنته لن فً عٌسى أنه عبد هللا" لال الطبري:" 
 . (2)بن الزبٌر:" أي : من بعد ما لصصت علٌن من خبره ، وكٌؾ كان أمره" لال دمحم بن جعفر 
[، أي: فمل ٕٙل عمران:لوله تعالى:}فَمُْل تَعَالَْوا نَْدعُ أَْبنَاَءنَا َوأَْبنَاَءُكْم َونَِساَءنَا َونَِساَءُكْم َوأَْنفَُسنَا َوأَْنفَُسُكْم {]آ 

 .(1)"ءه ونساءه ونفسه إِلى المباهلةلهم: هلّموا نجتمع وٌدعو كل منا ومنكم أبنا
 .(5)لال ابن كثٌر:"أي : نحضرهم فً حال المباهلة" 
لال الربٌع:" فمال لهم النبً ملسو هيلع هللا ىلص: هلم أداعٌكم فؤتٌا كان الكاذب أصابته اللعنة والعموبة من هللا عاجبل. لالوا:  

 .(ٓٔ)نعم"
أبناءنا وأبناءكم{، أخذ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الحسن والحسٌن ثم لال الشعبً: "لما نزلت: }فمل تعالوا ندع  
 .(ٔٔ)انطلك"
روي عن الحسن فً لوله: "}تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم{ لرأها النبً  

لال أحدهما لصاحبه: اصعد الجبل وال تباهله ملسو هيلع هللا ىلص علٌهما ودعاهما إلى المباهلة وأخذ بٌد فاطمة والحسن والحسٌن و
 .(ٕٔ)فإنن إن باهلته بإت باللعن لال: فما ترى؟ لال: أرى أن تعطٌه الخراج وال نباهله"

ولال السدي:" فؤخذ بٌد الحسن والحسٌن وفاطمة ولال لعلً: اتبعنا، فخرج معهم ولم ٌخرج ٌومبذ  
لٌس دعوة األنبٌاء كؽٌرهم فتخلفوا، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: لو النصارى لالوا: إنا نخاؾ أن ٌكون هذا هو النبً و

 .(ٖٔ)خرجوا إال احترلوا، فصالحوه على صلح على أن له علٌهم ثمانٌن ألفا"
 .(ٔ)وعن أبً جعفر: }وأنفسنا وأنفسكم{، لال: النبً وعلً" 

                                                           
 .1ٗ/ٖ( تفسٌر الثعلبً:ٔ)
 .2ٗٗ/ٙ(:ص2ٔ2ٖ(أخرجه الطبري)ٕ)
 .2ٗٗ/ٙ(:ص2ٔ2ٔ( أخرجه الطبري)ٖ)
 .2ٖٗ/ٙ( تفسٌر الطبري:ٗ)
 .11ٔ( صفوة التفاسٌر:٘)
 .2ٗٗ/ٙ(تفسٌر الطبري:ٙ)
 .2ٗٗ/ٙ(:ص2ٔ2ٕ( أخرجه الطبري)2)
 .11ٔ( صفوة التفاسٌر:1)
 .5ٗ/ٕكثٌر:( تفسٌر ابن 5)
 .2ٙٙ/ٕ(:صٖ٘ٔٙ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٓٔ)
 .2ٙٙ/ٕ(:صٖٙٔٙ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٔٔ)
 .2ٙٙ/ٕ(:ص2ٖٔٙ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٕٔ)
 .2ٙٙ/ٕ(:ص1ٖٔٙ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٖٔ)
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  ِ [، أي: ثم "نتضرع إلى هللا فنمول: اللهم َٕٙعلَى اْلَكاِذبٌَِن{]آل عمران:لوله تعالى:} ثُمَّ نَْبتَِهْل فَنَْجعَْل لَْعنَةَ َّللاَّ
 .(ٕ)"العن الكاذب منا فً شؤن عٌسى

 .(ٖ)لال ابن عباس:}ثم نبتهل{: نجتهد" 
 .(ٗ)لال ابن كثٌر:أي: ثم "نلتعن" 
 .(٘)أي ٌدعو بعضنا على بعض باللعنة" لال التستري:" 
ِ َعلَى اْلَكاِذبٌَِن{، لال: منا ومنكم" لال ابن زٌد:"  } ثُمَّ نَْبتَِهْل فَنَْجعَْل لَْعنَةَ َّللاَّ

(ٙ). 
 لٌل له هذا بعد أن أوحٌت إلٌه البراهٌن والحجا الماطعة فً تثبٌت أمر لال الزجاج:" 

هللا أن ٌجتمع هو  عٌسى إنه عبد، فؤمر بالمباهلة بعد إلامة الحجة، ألن الحجة لد بلؽت النهاٌة فً البٌان فؤمر
والنساء واألبناء من المإمنٌن، وأن ٌدعوهم إلى أن ٌتجمعوا هم وآباإهم ونساإهم، ثم ٌبتهلون ومعنى االبتهال فً 
اللؽة المبالؽة فً الدعاء، وأصله االلتعان وٌمال بهله هللا أي لعنه هللا، ومعنى لعنة هللا باعده هللا من رحمته، ٌمال: 

ا لم ٌكن علٌها صرار، ولد أبهل الرجل نالته إذا تركها بؽٌر صرار ورجل باهل إذا لم ٌكن نالة باهل وباهلة إذ
 .(2)معه عصا. فتؤوٌل البهل فً اللؽة المباعدة والمفارلة للشًء"

 .(1)لال ابن عباس:" لو خرج الذٌن ٌباهلون النبً ملسو هيلع هللا ىلص لرجعوا ال ٌجدون أهبل وال ماال" 
 .(5)"لال لً ابن كثٌر: أما الذٌن دعوا إلى االبتهال فالنصارى"لال ابن جرٌا:  
عن عبد هللا بن الحارث بن جزء الزبٌدي :أنه سمع النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول : " لٌَت بٌنً وبٌنً أهل أخرج الطبري  

 .(ٓٔ)"نجراَن حجابًا فبل أراهم وال ٌرونً! من ْشّدة ما كانوا ٌمارون النبً ملسو هيلع هللا ىلص
 الفوابد:

 حك، ألن هللا أمره أن ٌلتعن مع هإالء. -ملسو هيلع هللا ىلص-إثبات أن ما جاء به الرسول  -ٔ
 ومن الفوابد: أنه التجوز المباهلة إال بعلم ٌمٌنً. -ٕ
 جواز طلب المباهلة عند عناد الخصم، لكن بشرطٌن: أولهما: العلم، والثانً أن تكون فً امر هام. -ٖ
 تعان احضار النساء واالوالد، ألنه أشد خوفا للنسا فً المباهلة.أن من آداب االل -ٗ
جواز الدعاء باهلل على من خالؾ الحك لكن بالوصؾ ال بالشخص، ألن الكاذبٌن وصؾ، أما الشخص  -٘

اه هللا لما دعا على أبً جهل وؼٌره من كبار لرٌش، نه -ملسو هيلع هللا ىلص-فبلٌجوز الدعاء علٌه حتى لو كان كافرا، ألن النبً
 عن ذلن.

 القرآن
َ لَُهَو اْلعَِزٌُز اْلَحِكٌُم ) ُ َوإِنه َّللاه  [ٕٙ({ ]آل عمران : ٕٙ}إِنه َهَذا لَُهَو اْلقََصُص اْلَحقُّ َوَما ِمْن إِلٍَه إَِله َّللاه

 التفسٌر:
معبود ٌستحك  من أمر عٌسى لهو النبؤ الحك الذي ال شن فٌه، وما من -أٌها الرسول-إن هذا الذي أنبؤتن به 

 العبادة إال هللا وحده، وإن هللا لهو العزٌز فً ملكه، الحكٌم فً تدبٌره وفعله.
{ ]آل عمران :   أي: إن هذا الذي أوحٌنا إلٌن من هذه  [،"ٕٙلوله تعالى: }إِنَّ َهَذا لَُهَو اْلمََصُص اْلَحكُّ

 .(ٔ)البٌنات والحجا التً آتٌنان لهو المصص الحك"

                                                                                                                                                                                                    
 (.2ٕٖٗمسلم كتاب فضابل الصحابة )، و1ٙٙ/ٕ(:ص5ٖٔٙ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٔ)
 .11ٔ( صفوة التفاسٌر:ٕ)
، عن أنس بن مالن لال: "كان النبً ملسو هيلع هللا ىلص بعرفات وهو 1ٙٙ/ٕ(:صٕٕٖٙ، وأخرج ابن أبً حاتم)1ٙٙ/ٕ(:صٖٕٖٙأخرجه ابن أبً حاتم)( ٖ)

 ٌدعو، ورفع ٌدٌه فانفلت زمام النالة من ٌده، فتناوله فرفع ٌده، فمال أصحاب دمحم: هذا االبتهال وهذا التضرع".
 .5ٗ/ٕ(تفسٌر ابن كثٌر:ٗ)
 .1ٗ( تفسٌر التستري:٘)
 .2ٗٗ/ٙ(:ص2ٔ2ٖ(أخرجه الطبري)ٙ)
 .ٖٕٗ/ٔ( معانً المرآن:2)
 .1ٙٙ/ٕ(:صٕٖٓٙ(أخرجه ابن ابً حاتم)1)
 .1ٙٙ/ٕ(:صٕٖٔٙ(أخرجه ابن ابً حاتم)5)
 .2٘ٗ/ٙ(:ص2ٔ2٘( تفسٌر الطبري)ٓٔ)
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أي : هذا الذي لصصناه علٌن ٌا دمحم فً شؤن عٌسى هو الحك الذي ال َمْعدل عنه وال  كثٌر:"لال ابن  
 .(ٕ)محٌد"
 .(ٖ)لال ابن عباس:" ٌمول: إن هذا الذي للنا فً عٌسى هو الحك" 
لال الطبري:" إن هذا الذي أنبؤتن به ، ٌا دمحم ، من أمر عٌسى فمصصته علٌن من أنبابه ، وأنه عبدي  

 .(ٗ)وكلمتً ألمٌتها إلى مرٌم وروح منًّ ، لهو المَصص والنبؤ الحك، فاعلم ذلن"ورسولً 
ُ{ ]آل عمرانلوله تعالى:} َوَما    .(٘)[، " أي: وال ٌوجد إله ؼٌر هللا"ٕٙ:  ِمْن إِلٍَه إاِلَّ َّللاَّ
معبودن الذي واعلم أنه لٌس للخلك معبوٌد ٌستوجُب علٌهم العبادةَ بملكه إٌاهم إال  لال الطبري:أي:" 
 .(ٙ)تعبُُده"
فهو المؤلوه المعبود حما الذي ال تنبؽً العبادة إال له، وال ٌستحك ؼٌره مثمال ذرة من  لال السعدي: أي:" 
 .(2)العبادة"
دخلت توكٌدا. ودلٌبل على نفً جمٌع من ادعى المشركون أنهم آلهة، أي إن عٌسى « من» لال الزجاج:" 

لٌس بإله، ألنهم زعموا إنه إله، فؤعلم هللا عز وجل أن ال إله إال هو، وأن من آتاه هللا آٌات ٌعجز عنها المخلولون 
 .(1)فذلن ؼٌر مخرج له من العبودٌة هلل، وتسمٌته إلها كفر باهلل"

َ لَُهَو اْلعَِزٌُز اْلَحِكٌُم{ ]آل عمران : لوله ت  [، أي هو جل شؤنه "العزٌز فً ملكه الحكٌم فً ٕٙعالى:} َوإِنَّ َّللاَّ
 .(5)"صنعه
انتمامه ممن عصاه وخالؾ أمره، الحكٌم فً تدبٌره، ال ٌدخل ما دبره َوَهٌن ، لال الطبري:أي "العزٌز فً  

 .(ٓٔ)وال ٌلحمه خلٌل"
 الفوابد:

ما اخبر هللا به عٌسى ابن مرٌم هو الحك، وٌفرغ من هذه الماعدة ان كل ما خالفه مما تكلمت به تؤكٌد أن  -ٔ
 النصارى فً شؤن عٌسى فهو كذب باطل الٌوافك الوالع.

 أنه ال إله فً الوجود إال هللا، فهو وحدة المستحك بالعبادة، وفٌه رد على إدعاء ألوهٌة المسٌح. -ٕ
هنا تفٌد االستؽراق، أي: جمٌع انواع العزة ثابتة « أل»لال:}لهو العزٌز{، وإثبات تمام العزة هلل تعالى،  -ٖ

 هلل سبحانه وتعالى.
 إثبات تمام الحكمة هلل تعالى، فمال:}الحكٌم{، فٌتفرغ أنه ال حاكم إال هللا. -ٗ

 القرآن
َ َعِلٌٌم بِاْلُمْفِسِدٌَن )  [ٖٙ({ ]آل عمران : ٖٙ}فَِإْن تََولهْوا فَِإنه َّللاه

 التفسٌر:
 فإن أعرضوا عن تصدٌمن واتباعن فهم المفسدون، وهللا علٌم بهم، وسٌجازٌهم على ذلن.

 .(ٔٔ)[، "أي: فإن أعرضوا عما أتٌت به من البٌان"ٖٙلوله تعالى: }فَإِْن تََولَّْوا{ ]آل عمران :  
 .(ٕٔ)لال أبو عبٌدة:" فإن كفروا، وتركوا أمر هللا " 

                                                                                                                                                                                                    
 .ٕٗٗ/ٔ( معانً المرآن للزجاج:ٔ)
 .٘٘/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:ٕ)
 .1ٙٙ/ٕ(:صٕٖٗٙم)( أخرجه ابن أبً حاتٖ)
 .2ٙٗ/ٙ( تفسٌر الطبري:ٗ)
 .11ٔ( صفوة التفاسٌر:٘)
 .2ٙٗ/ٙ( تفسٌر الطبري:ٙ)
 .ٖٖٔ( تفسٌر السعدي:2)
 .ٕٗٗ/ٔ(معانً المرآن:1)
 .11ٔ، وصفوة التفاسٌر:1ٕٕ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:5)
 .2ٙٗ/ٙ(تفسٌر الطبري:ٓٔ)
 .ٕٗٗ/ٔ( معانً المرآن:ٔٔ)
 .ٕٕٗ/ٔ(:صٓٙ٘المنذر)( أخرجه ابن ٕٔ)
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 .(ٔ)ولوا على كفرهم"لال دمحم بن إسحاق:" فإن ت 
 .(ٕ)لال البؽوي:أي:" أعرضوا عن اإلٌمان"

ون فً عٌسى ، عما جاءن من الحك من عند ربن فً عٌسى لال الطبري:أي:"  فإن أدبر هإالء الذٌن حاجُّ
 .(ٖ)وؼٌره من سابر ما آتان هللا من الهدى والبٌان"

 أي إن أعرضوا عن اإلصؽاء إلى الحك والتزامه، وعن اإلجابة إلى لال الراؼب:" 
 .(ٗ)المباهلة"

 .(٘)لال الصابونً: " أي :إِن أعرضوا عن اإِللرار بالتوحٌد" 
َ َعِلٌٌم بِاْلُمْفِسِدٌَن { ]آل عمران :   فإن هللا ٌعلم من ٌفسد من خلمه فٌجازٌه  [،أي: "ٖٙلوله تعالى: } فَإِنَّ َّللاَّ
 .(ٙ)"سادهعلى إف
: فإن هللا ذو علم بالذٌن ٌعصون ربهم ، وٌعملون فً أرضه وببلده بما نهاهم عنه ،  لال الطبري:أي:" 

 .(2)وذلن هو إفسادهم، فهو عالم بهم وبؤعمالهم ، ٌحصٌها علٌهم وٌحفظها ، حتى ٌجازٌهم علٌها جزاَءهم"
أي : من عدل عن الحك إلى الباطل فهو المفسد وهللا علٌم به ، وسٌجزٌه على ذلن شر  لال ابن كثٌر:" 

 .(1)الجزاء ، وهو المادر ، الذي ال ٌفوته شًء"
 .(5)فإن حالهم فً كونهم مفسدٌن ظاهرة، وعموبتهم واجبة، فهو تعالى معالبهم" لال الراؼب:أي" 

 .(ٓٔ)"م وسٌجازٌهم على ذلن شر الجزاءلال الصابونً: أي:"فإِنهم مفسدون وهللا علٌم به
 .(ٔٔ)لال البؽوي:}بالمفسدٌن{: أي:" الذٌن ٌعبدون ؼٌر هللا، وٌدعون الناس إلى عبادة ؼٌر هللا"

لال البٌضاوي:" وعٌد لهم ووضع المظهر موضع المضمر لٌدل على أن التولً عن الحجا واإلعراض عن 
 .(ٕٔ)فساد النفس بل وإلى فساد العالم"التوحٌد، إفساد للدٌن واالعتماد المإدي إلى 

 الفوائد:
تهدٌد من تولى عن دٌن هللا تعالى، فمال:}فإن هللا علٌم بالمفسدٌن{، ألن الممصود من ذكر علمه بهم  -ٔ

 تهدٌدهم، وأنه ال ٌخفى علٌه حالهم، وسٌعالبهم بما تفتضٌه حالهم.
ٌِْدي النَّاِس ِلٌُِذٌمَُهْم  }َظَهَر اْلفََسادُ  أن التولً عن دٌن هللا فساد، لال تعالى: -ٕ فًِ اْلبَّرِ َواْلبَْحِر بَِما َكَسبَْت أَ

 [.ٔٗبَْعَض الَِّذي َعِملُوا لَعَلَُّهْم ٌَْرِجعُوَن{ ]الروم : 
أن كل من تولّى عن دٌن هللا فهو مفسد، ولو زعم أنه مصلح، لموله:}فإن هللا علٌم بالمفسدٌن{، ولهذا لال  -ٖ

[، أي: ال تفسدوها بالمعاصً، فكل َٙ٘واَل تُْفِسُدوا فًِ اأْلَْرِض بَْعَد إِْصبَلِحَها{ ]األعراؾ : } أهل التفسٌر فً لوله:
 عاص مفسد شاء ام أبى، وكل مطٌع هو مصلح، ألن بضدها تتبٌّن األشٌاء.

 القرآن
ٌْنَُكْم  ٌْنَنَا َوبَ ٌْئًا َوََل ٌَتهِخذَ بَْعُضنَا }قُْل ٌَا أَْهَل اْلِكتَاِب تَعَالَْوا إِلَى َكِلَمٍة َسَواٍء بَ َ َوََل نُْشِرَك بِِه َش أََله نَْعبَُد إَِله َّللاه

ِ فَِإْن تََولهْوا فَقُولُوا اْشَهُدوا بِؤَنها ُمْسِلُموَن )  [ٗٙ({ ]آل عمران : ٗٙبَْعًضا أَْربَابًا ِمْن ُدوِن َّللاه
 التفسٌر:

                                                           
 .5ٙٙ/ٕ(:صٕٖ٘ٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)
 .5ٗ/ٕ( تفسٌر البؽوي:ٕ)
 .2ٙٗ/ٙ(تفسٌر الطبري:ٖ)
 .ٓٔٙ/ٕ( تفسٌر الراؼب األصفهانً:ٗ)
 .11ٔ( صفوة التفاسٌر:٘)
 .2ٙٗ/ٙ(تفسٌر الطبري:ٙ)
 .22ٗ/ٙ(تفسٌر الطبري:2)
 .٘٘/ٕ(تفسٌر ابن كثٌر:1)
 .ٓٔٙ/ٕ(تفسٌر الراؼب األصفهانً:5)
 .11ٔ( صفوة التفاسٌر:ٓٔ)
 .5ٗ/ٕ( تفسٌر البؽوي:ٔٔ)
 .ٕٔ/ٕ( تفسٌر البٌضاوي:ٕٔ)
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صارى: تعالَْوا إلى كلمة عدل وحك نلتزم بها جمٌعًا: وهً أن ألهل الكتاب من الٌهود والن -أٌها الرسول-لل 
نَُخص هللا وحده بالعبادة، وال نتخذ أي شرٌن معه، من وثن أو صنم أو صلٌب أو طاؼوت أو ؼٌر ذلن، وال ٌدٌن 

: اشهدوا -أٌها المإمنون-بعضنا لبعض بالطاعة من دون هللا. فإن أعرضوا عن هذه الدعوة الطٌبة فمولوا لهم 
ه إلى الٌهود  علٌنا بؤنا مسلمون منمادون لربنا بالعبودٌة واإلخبلص. والدعوة إلى كلمة سواء، كما تُوجَّ

ه إلى من جرى مجراهم.  والنصارى، توجَّ
 فً سبب نزول اآلٌة ثبلثة ألوال:

، (ٖ)الزبٌر، ودمحم بن جعفر بن (ٕ)وابن زٌد، (ٔ)أحدها: أنها نزلت فً الوفد من نصارى نجران. لاله  السدي 
 .(ٗ)، والحسن(ٖ)الزبٌر
   

، (٘)والثانً: أنها: نزلت فً ٌهود بنً إسرابٌل الذٌن كانوا َحوالى مدٌنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. وهذا لول لتادة
 .(2)، وابن جرٌح (ٙ)والربٌع

 أنها نزلت فً لصة وفد نجران مع ٌهود المدٌنة وذلن حٌن اختصموا فً إبراهٌم. والثالث:
لال الثعلبً:" لال المفسرون: لدم وفد نجران المدٌنة فالتموا مع الٌهود فاختصموا فً إبراهٌم فؤتاهم النبً  

صلّى هللا علٌه وسلّم فمالوا: ٌا دمحم إنّا اختلفنا فً إبراهٌم ودٌنه فزعمت النصارى أنّه كان نصرانٌا وهم على دٌنه 
وأنّهم على دٌنه وأولى النّاس به. فمال لهم رسول هللا صلّى هللا  وأولى النّاس به. ولالت الٌهود: بل كان ٌهودٌا

علٌه وسلّم: كبل الفرٌمٌن بريء من إبراهٌم ودٌنه بل كان إبراهٌم حنٌفا وأنا على دٌنه فؤتبعوا دٌنه اإلسبلم. فمالت 
: وهللا ٌا دمحم ما ترٌد الٌهود: ٌا دمحم ما ترٌد إال أن نتّخذن ربا كما اتخذت النصارى عٌسى ربا. ولالت النصارى

ٌْنَ  نا إال أن نمول فٌن ما لالت الٌهود فً عزٌر. فؤنزل هللا تعالى:} لُْل ٌا أَْهَل اْلِكتاِب تَعالَْوا إِلى َكِلَمٍة َسواٍء عدل بَ
ٌْنَُكْم{" َوبَ

(1) . 
وبذلوا الجزٌة لال ابن حجر:" أنزلها هللا فً لصة وفد نجران لبل أن ٌمع اجتماعهم بالٌهود، فلما أبوا  

أو فٌما بٌنهم، فتجادلوا إلى أن ذكروا إبراهٌم ونزلت اآلٌات التً  -ملسو هيلع هللا ىلص-واطمؤنوا اجتمعوا بٌهود المدٌنة عند النبً 
 .(5)بعدها فً إبراهٌم"

ٌْنَكُ   ٌْنَنَا َوبَ [، أي: "لل ٌا دمحم ألهل ْٗٙم{]آل عمران:لوله تعالى: }لُْل ٌَا أَْهَل اْلِكتَاِب تَعَالَْوا إِلَى َكِلَمٍة َسَواٍء بَ
 . (ٓٔ)الكتاب: هلّموا إلى كلمة عدل بٌننا وبٌنكم"

 .(ٔٔ)لال الربٌع:أي" عدل بٌننا وبٌنكم" 
 .(ٕٔ)كلمة العدل وهً اإلخبلص" لال مماتل:ٌعنً:" 
 .(ٖٔ)هذا الخطاب ٌعم أهل الكتاب من الٌهود والنصارى ، ومن جرى مجراهم" لال ابن كثٌر:" 
ٌْنَُكْم{]آل عمران: وفً تفسٌر:}  ٌْنَنَا َوبَ  [، ثبلثة ألوال:َٗٙكِلَمٍة َسَواٍء بَ

 .(ٔ)أحدها: أن كلمة السواء: ال إله إال هللا. لاله أبو العالٌة

                                                           
 إال أنه لم ٌذكر مكان اجتماعهم. .1ٗٗ/ٙ(:ص2ٔ5٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .1٘ٗ-1ٗٗ/ٙ(:ص2ٔ5ٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
  .1ٗٗ/ٙ(:ص2ٔ5ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .55ٖ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:ٗ)
  .1ٖٗ/ٙ(:ص2ٔ5ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
  .1ٗٗ/ٙ(:ص2ٔ5ٕ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .5ٙٙ/ٕ(:ص1ٕٖٙ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)2)
أنه لول المفسرٌن مما ٌنكر  -مع ضعفه-. ونمله ابن حجر، ثم علّك علٌه لاببل:" وإطبلله على لابل هذا 1ٙ-1٘/ٖ( تفسٌر الثعلبً:1)

  [.11ٙ/ٕعلٌه".]العجاب:
 .11ٙ/ٕ( العجاب:5)
 .1ٖٗ/ٙ( تفسٌر الطبري:ٓٔ)
 .2ٓٙ/ٕ(:صٕٖٖٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .1ٕٔ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٕٔ)
 .٘٘/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:ٖٔ)
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 .(ٕ)والثانً: أنها: الدعوة إلى اإلسبلم. لاله الحسن
، ودمحم بن جعفر (ٖ)الحجة. وهذا لول دمحم بن إسحاقدعاهم إلى النصؾ ولطع عنهم  -ملسو هيلع هللا ىلص-والثالث: أن الرسول

 .(ٗ)بن الزبٌر
 وفً الذٌن عناهم هللا فً اآلٌة الكرٌمة لوالن : 

، ودمحم بن جعفر بن (ٙ)، وابن زٌد(٘)أحدهما : أنهم الوفد من نصارى نجران، وهذا لول الحسن والسدي
 .(2)الزبٌر
 .(ٓٔ)، وابن جرٌح (5)، والربٌع(1)والثانً : انهم ٌهود المدٌنة، وهذا لول لتادة 
ًّ معنًٌّا به. ألن إفراَد العبادة هلل وحَده ، وإخبلَص التوحٌد له ،  -وهللا أعلم-والراجح  " أن ٌكون كل كتاب

ٍ من خلك هللا" ًّ  .(ٔٔ)واجٌب على كل مؤمور منه
ٌْبًا {]  َ َواَل نُْشِرَن بِِه َش [، " أي: أن نفرد هللا وحده بالعبادة وال ٗٙآل عمران:لوله تعالى: } أاَلَّ نَْعبَُد إاِلَّ َّللاَّ

 .(ٕٔ)نجعل له شرٌكاً"
د هللا فبل نعبد ؼٌره ، ونبرأ من كل معبود سواه ، فبل نشرن به  لال الطبري:"  والكلمة العدل ، هً أن نوّحِ

 .(ٖٔ)"شٌبًا
وأصل العبادة: التوحٌد مع أكل الحبلل وكؾ األذى، وال ٌحصل األكل الحبلل إالَّ بكؾ  لال التستري:" 

األذى، وال كؾ األذى إالَّ بؤكل الحبلل، وأن تعلموا أكل الحبلل وترن أذى الخلك والنٌة فً األعمال كما تعلموا 
 .(ٗٔ)فاتحة الكتاب، لٌصفوا إٌمانكم وللوبكم وجوارحكم، فإنما هً األصول"

ِ {]آل عمران:لو  َِّخَذ بَْعُضنَا بَْعًضا أَْربَابًا ِمْن ُدوِن َّللاَّ [، أي: وال ٌعبد بعضنا بعضا من ٗٙله تعالى: } َواَل ٌَت
 .(٘ٔ)دون هللا
 .(ٙٔ)لال ابن جرٌا:" ٌمال: إن الربوبٌة أن ٌطٌع الناس سادتهم ولادتهم فً ؼٌر عبادة" 
 .(1ٔ)}أربابا{: ٌعنً األصنام"لوله:  ،" (2ٔ)لال عكرمة: " سجود بعضهم لبعض" 
 .(5ٔ)لال مماتل:" ألنهم اتخذوا عٌسى ربا" 
مه  بالسجود له كما  لال الطبري:أي:" وال ٌدٌن بعُضنا لبعض بالطاعة فٌما أمر به من معاصً هللا ، وٌعّظِ

 .(ٕٓ)"ٌسجُد لربه
ن   ِ{]آل عمران:وفً تفسٌر لوله تعالى:}َوالَ ٌَتَِّخَذ بَْعُضنَا بَْعضاً أَْربَاباً ّمِ  [ وجهان:ُٗٙدوِن َّللاَّ

                                                                                                                                                                                                    
 .5ٙٙ/ٕ(:ص5ٕٖٙ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔ)
 .2ٓٙ/ٕ(:صٖٖٓٙ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕ)
 .2ٓٙ/ٕ(:صٖٖٔٙحاتم)(انظر: تفسٌر ابن أبً ٖ)
  .1ٗٗ/ٙ(:ص2ٔ5ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
  .1ٗٗ/ٙ(:ص2ٔ5٘( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .1٘ٗ-1ٗٗ/ٙ(:ص2ٔ5ٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
  .1ٗٗ/ٙ(:ص2ٔ5ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
  .1ٖٗ/ٙ(:ص2ٔ5ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
  .1ٗٗ/ٙ(:ص2ٔ5ٕ( انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .5ٙٙ/ٕ(:ص1ٕٖٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)( ٓٔ)
 .1٘ٗ/ٙ( تفسٌر الطبري:ٔٔ)
 .5ٓٔ( صفوة التفاسٌر:ٕٔ)
 .1ٖٗ/ٙ( تفسٌر الطبري:ٖٔ)
 .1ٗ( تفسٌر التستري:ٗٔ)
 .5ٓٔ( انظر: صفوة التفاسٌر:٘ٔ)
 .2ٓٙ/ٕ(:صٖٖٗٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙٔ)
 .2ٓٙ/ٕ(:صٖٖ٘ٙ(أخرجه ابن أبً حاتم)2ٔ)
 .2ٓٙ/ٕ(:صٖٖٖٙ(أخرجه ابن أبً حاتم)1ٔ)
 .1ٕٔ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:5ٔ)
 .1ٖٗ/ٙ( تفسٌر الطبري:ٕٓ)
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 .(ٔ)أحدهما : هو طاعة االتباع لرإسابهم فً أوامرهم بمعاصً هللا ، وهذا لول ابن جرٌح 
 .(ٕ)والثانً : سجود بعضهم لبعض ، هذا لول عكرمة 

 .(ٖ)"فإن أعرضوا عما دعوتَهم إلٌه [، أي:"ٗٙلوله تعالى: } فَإِْن تََولَّْوا {]آل عمران: 
 .(ٗ)أي : فإن تولوا عن هذا النََّصؾ" ابن كثٌر:"لال  
أي :فؤْشهدوهم أنتم على استمراركم على  [، "ٗٙلوله تعالى: } فَمُولُوا اْشَهُدوا بِؤَنَّا ُمْسِلُموَن {]آل عمران: 

 .(٘)اإلسبلم الذي شرعه هللا لكم"
 .(ٙ)مخلصون بالتوحٌد"لال مماتل:" ٌعنً فإن أبوا التوحٌد فمولوا لهم أنتم: اشهدوا باننا  
 .(2)لال الزجاج:" أي ممرون بالتوحٌد مستسلمون لما أتتنا به األنبٌاء من لبل هللا عز وجل" 

 الفوابد:
من فوابد  -ٔ

، لكن من -ملسو هيلع هللا ىلص-اآلٌة: التنّزل مع الخصم اللتزامه الحك، لموله:}سواء بٌننا وبٌنكم{، والشن بان الحك مع الرسول
 ن أجل إلزام الخصم وإلامة الحجة علٌه.تنّزل معه م

وجود  -ٕ
 استعمال العدل فً المناظرة حتى مع العدو.

إتفاق الرسل  -ٖ
 على هذه الكلمة:}أال نعبد إال هللا وال نشرن به شٌبا{، لكونها كلمة سواء.

أن الحكم هلل  -ٗ
 بٌن الناس، وأنه لٌس ألحد أن ٌشرع من دون هللا.

أن الحكم بٌن  -٘
 نان، ألن عبادة هللا تكون فً شرٌعته.الناس والعبادة ممتر

التزام الحك  -ٙ
 والبراءة من الخصم، وذلن إذا تولى وأعرض بعد إلامة الحجة علٌه.

االعتزاز  -2
 بالدٌن، لموله:}فمولوا اشهدوا بؤنا مسلمون{.

 القرآن
وَن فًِ إِْبَراِهٌَم َوَما أُْنِزلَِت التهْوَراةُ  ْنِجٌُل إَِله ِمْن بَْعِدِه أَفَََل تَْعِقلُوَن )}ٌَا أَْهَل اْلِكتَاِب ِلَم تَُحاجُّ ({ ]آل َ٘ٙواْْلِ

 [٘ٙعمران : 
 التفسٌر:

ٌا أصحاب الكتب المنزلة من الٌهود والنصارى، كٌؾ ٌجادل كل منكم فً أن إبراهٌم علٌه السبلم كان على 
إبراهٌم كان ٌهودٌاً أو نصرانٌاً، ولد  ملَّته، وما أُنزلت التوراة واإلنجٌل إال من بعده؟ أفبل تفمهون خطؤ لولكم: إن

 علمتم أن الٌهودٌة والنصرانٌة حدثت بعد وفاته بحٌن؟
 [ ألوال:2ٙ-٘ٙفً سبب نزول اآلٌات]
اختصام الٌهود والنصارى فً إبراهٌم ، وادعاء كل فرٌك منهم أنه كان منهم. وهذا أحدها: أنها نزلت فً 

 .(ٖ)الشعبً، و(ٕ)، ولتادة(ٔ)، والسدي(1)لول ابن عباس
                                                           

 .2ٓٙ/ٕ(:صٖٖٗٙ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔ)
 .2ٓٙ/ٕ(:صٖٖ٘ٙ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕ)
 .1ٖٗ/ٙ( تفسٌر الطبري:ٖ)
 .ٙ٘/ٕ(تفسٌر ابن كثٌر:ٗ)
 .ٙ٘/ٕ(تفسٌر ابن كثٌر:٘)
 .1ٕٔ/ٔسلٌمان:( تفسٌر مماتل بن ٙ)
 .ٕٙٗ/ٔ( معانً المرآن:2)
 .5ٓٗ/ٙ(:ص2ٕٕٓ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
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 . (ٙ)، والربٌع(٘)، ولتادة(ٗ)فً دعوى الٌهود إبراهٌم أنه منهم. لاله مجاهدوالثانً: أنها نزلت 
وذلن أن رإساء الٌهود كعب بن األشرؾ، وأبا ٌاسر، وأبا الحمٌك وزٌد بن التابوه، والثالث: ولال مماتل:"

كانوا على دٌننا، وما ترٌد إال أن نتخذن ربا كما اتخذت ونصارى نجران، ٌمولون: إبراهٌم أولى بنا واألنبٌاء منا 
النصارى عٌسى ربا، ولالت النصارى: ما ترٌد بؤمرن إال أن نتخذن ربا كما اتخذت الٌهود عزٌرا ربا. لال 

عز  -نزل هللا: معاذ هللا من ذلن، ولكنً أدعوكم إلى أن تعبدوا هللا جمٌعا، وال تشركوا به شٌبا، فؤ-ملسو هيلع هللا ىلص -النبً
 .(2)وجل:}ٌا أهل الكتاب لم تحاجون{"

وَن فًِ إِْبَراِهٌَم{]آل عمران :   [، " أي ٌا معشر الٌهود والنصارى لم ٘ٙلوله تعالى:}ٌَا أَْهَل اْلِكتَاِب ِلَم تَُحاجُّ
 .(1)تجادلون وتنازعون فً إِبراهٌم وتزعمون أنه على دٌنكم"

برأه هللا منهم حٌن ادعت كل أمة أنه منهم، وألحك به المإمنٌن من  لال مجاهد:ٌعنً:" الٌهود والنصارى، 
 .(ٓٔ). وروي عن أبً العالٌة والسدي نحو ذلن(5)كان من أهل الكتاب الحنٌفٌة"

ْنِجٌُل إاِلَّ ِمْن بَْعِدِه{ ]آل عمران :   ذه [،" أي: والحال أنه ما حدثت ه٘ٙلوله تعالى:}َوَما أُْنِزلَِت التَّْوَراةُ َواإْلِ
 .(ٔٔ)األدٌان إاِل من بعده"

 .(ٕٔ)لال مماتل:" أى: بعد موت إبراهٌم" 
لال الثعلبً:أي:" بعد مهلن إبراهٌم بزمان طوٌل، وكان بٌن إبراهٌم وموسى ألؾ سنة وبٌن موسى  

 .(ٖٔ)وعٌسى ألفا سنة"
فؤخبرهم هللا أّن التوراة واإلنجٌل ما أنزال إال من بعده ، وبعده كانت الٌهودٌة  لال ابن عباس:" 

 .(ٗٔ)والنصرانٌة"
 .(٘ٔ)لال الحسن:" وهللا ما أنزلت التوراة واإلنجٌل إال على ملة إبراهٌم، فلم تحاجون فً إبراهٌم" 
 .(ٙٔ)لال لتادة:" كانت الٌهودٌة بعد التوراة، وكانت النصرانٌة بعد اإلنجٌل" 
 .(2ٔ)تفمَهون خطؤ لٌلكم" [، أي: أفبل"٘ٙلوله تعالى:}أَفبََل تَْعِملُوَن{ ]آل عمران :  
 .(1ٔ)"لال ابن زٌد:" أفبل تتفكرون 
 .(5ٔ)لا المراؼً:أي:" أن المتمدم على الشًء ال ٌمكن أن ٌكون تابعا له" 
 .(ٕٓ)لال السعدي:" أي: فلو عملتم ما تمولون لم تمولوا ذلن" 

 الفوابد:

                                                                                                                                                                                                    
 .2ٔٙ/ٕ(:ص2ٖٖٙ( انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)ٔ)
 .5ٔٗ/ٙ(:ص2ٕٖٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .2ٔٙ/ٕ(:ص2ٖٖٙ( انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)ٖ)
 .5ٔٗ/ٙ(:ص2ٕٓٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .5ٔٗ/ٙ(:ص2ٕٓٗي)( انظر: تفسٌر الطبر٘)
 .5ٔٗ/ٙ(:ص2ٕٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .1ٖٕ-1ٕٕ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:2)
 .5ٓٔ( صفوة التفاسٌر:1)
 .2ٔٙ/ٕ(:ص1ٖٖٙ( أخرجه ابن ابً حاتم)5)
 .2ٔٙ/ٕ(:ص1ٖٖٙ( انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)ٓٔ)
 .5ٓٔ( صفوة التفاسٌر:ٔٔ)
 .1ٖٕ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٕٔ)
 .12/ٌٖر الثعلبً:( تفسٖٔ)
 .5ٓٗ/ٙ(:ص2ٕٕٓ( أخرجه الطري)ٗٔ)
 .2ٔٙ/ٕ(:ص5ٖٖٙ(  تفسٌر ابن ابً حاتم)٘ٔ)
 .2ٔٙ/ٕ(:صٖٓٗٙ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٙٔ)
  .5ٕٗ/ٙ( تفسٌر الطبري:2ٔ)
 .2ٔٙ/ٕ(:صٖٔٗٙ( أخرجه ابن ابً حاتم)1ٔ)
 .1ٔٔ/ٖ( تفسٌر المراؼً:5ٔ)
 .ٖٗٔ( تفسٌر السعدي:ٕٓ)



ٔٗٓ 
 

 .-علٌه الصبلة والسبلم–توبٌخ أهل الكتاب بسبب مجادلتهم فً إبراهٌم  -ٔ
 بٌن جمٌع الطوابؾ: الٌهود والنصارى والمسلمٌن. -علٌه السبلم-علو شؤن إبراهٌم -ٕ
 بٌان االحتجاج بالعمل، والٌنبؽً إهمال العمل فً االستدالل. -ٖ
 إثبات أن التوراة واالنجٌل منزلة من عندهللا. -ٗ
 ألن النزول الٌكون إال من أعلى.إثبات علو هللا،  -٘
 النداء على بنً إسرابٌل بالسفه. -ٙ
 اإلشادة بالعمل، وأنه ٌحمل صاحبه على السداد والصواب. -2

 القرآن
 ٌَ ُ ٌَْس لَُكْم بِِه ِعْلٌم َوَّللاه وَن فٌَِما لَ أَْنتُْم ََل تَْعلَُموَن ْعلَُم وَ }َها أَْنتُْم َهُإََلِء َحاَجْجتُْم فٌَِما لَُكْم بِِه ِعْلٌم فَِلَم تَُحاجُّ

 [ٙٙ({ ]آل عمران : ٙٙ)
 التفسٌر:

ها أنتم ٌا هإالء جادلتم رسول هللا محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص فٌما لكم به علم ِمن أمر دٌنكم، مما تعتمدون صحته فً كتبكم، 
 نتم ال تعلمون.فِلَم تجادلون فٌما لٌس لكم به علم من أمر إبراهٌم؟ وهللا ٌعلم األمور على خفابها، وأ

[، أي: ها انتم جادلتم وخاصمتم "بما ٙٙلوله تعالى: }َها أَْنتُْم َهُإاَلِء َحاَجْجتُْم فٌَِما لَُكْم بِِه ِعْلٌم{ ]آل عمران :  
 .(ٔ)كان فً زمانكم وأدركتموه"

فحاجوا به لال الثعلبً:" ٌعنً: فً أمر دمحم، ألنهم كانوا ٌعلمونه مما ٌجدون من نعته فً كتابهم  
 .(ٕ)بالباطل"
لال الصابونً: "أي: ها أنتم ٌا معشر الٌهود والنصارى جادلتم وخاصمتم فً شؤن عٌسى ولد عشتم زمانه  

 .(ٖ)فزعمتم ما زعمتموه"
 نحو ذلن. (٘). وروي عن أبً العالٌة(ٗ)ٌمول : فٌما شهدتم ورأٌتم وعاٌنتم"لال لتادة:" 
 .(ٙ)أما }الذي لهم به علم{، فما حّرم علٌهم وما أمروا به" لال السدي:" 
 .(2)لال الحسن:" ٌعذر من حاج بعلم، وال ٌعذر من حاج بالجهل" 
هذا إنكار على من ٌحاج فٌما ال علم له به ، فإنَّ الٌهود والنصارى تََحاجوا فً إبراهٌم ببل  لال ابن كثٌر:" 

علم ، ولو تحاجوا فٌما بؤٌدٌهم منه عْلم مما ٌتعلك بؤدٌانهم التً شرعت لهم إلى حٌن بعثة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص لكان أولى بهم ، 
 علٌهم ذلن ، وأمرهم برّد ما ال علم لهم به إلى عالم الؽٌب والشهادة ، وإنما تكلموا فٌما لم ٌعلموا به ، فؤنكر هللا
 .(1)الذي ٌعلم األمور على حمابمها وجلٌاتها"

[، فمرأه أهل المدٌنة بؽٌر همز وال مد إال بمدر ٙٙواختلفت المراءة فً لوله: }َها أَْنتُْم َهُإاَلِء{ ]آل عمران :  
مهموزا ممصورا على وزن "هعنتم"، ولرأ أهل الكوفة بالمد والهمز، ولرأ خروج األلؾ الساكنة، ولرأ أهل مكة 

 .(5)البالون بالمد دون الهمز
ٌَْس لَُكْم بِِه ِعْلٌم  لوله تعالى: }  وَن فٌَِما لَ فلم تجادلون وتخاصمون  فً أي:"[، ٙٙ{ ]آل عمران : فَِلَم تَُحاجُّ

 .(ٓٔ)الذي ال علم لكم به من أمر إبراهٌم ودٌنه"
 .(ٔ)لال الثعلبً:أي:" من حدٌث إبراهٌم فلٌس فً كتابكم أنه كان ٌهودٌا أو نصرانٌا" 

                                                           
 .5ٕٗ/ٔزمنٌن:( تفسٌر ابن أبً ٔ)
 .12/ٖ( تفسٌر الثعلبً:ٕ)
 .5ٓٔ( صفوة التفاسٌر:ٖ)
 .5ٖٗ/ٙ(:ص2ٕٓ5( أخرجه الطبري)ٗ)
 .2ٕٙ/ٕ(:صٕٖٗٙ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘)
 .5ٖٗ-5ٕٗ/ٙ(:ص2ٕٓ1( أخرجه الطبري)ٙ)
 .2ٕٙ/ٕ(:صٖٗٗٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)2)
 .2٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر:1)
 .2ٕٓ، والسبعة:12/ٖ( انظر: تفسٌر الثعلبً:5)
 .5ٕٗ/ٙ( تفسٌر الطبري:ٓٔ)



ٔٗٔ 
 

  
ولٌس فً كتابكم أنه كان ٌهودٌا أو نصرانٌا، ولٌل حاججتم فٌما لكم به علم ٌعنً فً  لال البؽوي:ٌمول:" 

 .(ٕ)أمر دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ألنهم وجدوا نعته فً كتابهم، فجادلوا فٌه بالباطل"
 نحو ذلن (ٗ). وروي عن أبً العالٌة(ٖ)لال لتادة: ٌعنً:" فٌما لم تشاهدوا ولم تروا ولم تعاٌنوا" 
 .(٘)وأما }الذي لٌس لهم به علم{، فشؤن إبراهٌم" لال السدي:" 
 .(ٙ)لال الحسن:" ال ٌعذر من حاج بالجهل" 
ُ ٌَْعلَُم َوأَْنتُْم ال تَْعلَُموَن{لوله تعالى  وهللا ٌعلم ما حاججتم فٌه، وأنتم جاهلون  [، أي:"ٙٙ]آل عمران : :}َوَّللاَّ

 .(2)به"
 .(1)لال الزمخشري:" وهللا ٌعلم علم ما حاججتم فٌه وأنتم جاهلون به" 
 .(5)"لال الصابونً: "أي: وهللا ٌعلم الحكَّ من أمر إِبراهٌم وأنتم ال تعلمون ذلن 

 الفوابد:
 ذم المحاجة بؽٌر علم. 
 إلرار اإلنسان على المحاجة بالعلم شرٌطة المصد الحسن والوصول إلى الحك.  
 إثبات العلم هلل عّز وجل. 
 أن المحاج فٌما لٌس له به علم، لٌس عنده علم، ألن المحاجة فرع من العلم. 
 إثبات علم هللا فً الحاضر والمستمبل دابما، لموله:}ٌعلم{. 

 القرآن
({ ]آل عمران : 7ٌَُٙهوِدٌ ا َوََل نَْصَرانٌِ ا َولَِكْن َكاَن َحنٌِفًا ُمْسِلًما َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن )}َما َكاَن إِْبَراِهٌُم 

ٙ7] 
 التفسٌر:

ما كان إبراهٌم ٌهودٌاً وال نصرانٌاً، فلم تكن الٌهودٌة وال النصرانٌة إال من بعده، ولكن كان متبعًا ألمر هللا 
 ه، وما كان من المشركٌن.وطاعته، مستسلًما لرب

 فً سبب نزول اآلٌة ألوال:
: لالت الٌهود : إبراهٌم على دٌننا. ولالت النصارى : هو على دٌننا. فؤنزل هللا عز وجل أحدها: لال عامر:"

ن ٌعنً : الٌهوَد الذٌن اّدعوا أ -: }ما كان إبراهٌم ٌهودًٌّا وال نصرانًٌّا{اآلٌة ، فؤكذبهم هللا ، وأدحض حجتهم 
 مثله. (ٔٔ). وروي عن الربٌع(ٓٔ)إبراهٌم ماَت ٌهودًٌّا"

والثانً: لال مماتل: " لال كعب وأصحابه ونفر من النصارى: إن إبراهٌم منا وموسى منا واألنبٌاء منا، فمال 
 .(ٕٔ)ُمْسِلًما{"هللا عز وجل: }َما َكاَن إِْبَراِهٌُم ٌَُهوِدًٌّا َواَل نَْصَرانًٌِّا َولَِكْن َكاَن َحنٌِفًا 

" أي ما كان إِبراهٌم على دٌن [، 2ٙلوله تعالى: }َما َكاَن إِْبَراِهٌُم ٌَُهوِدًٌّا َواَل نَْصَرانًٌِّا{ ]آل عمران :  
 .(ٖٔ)الٌهودٌة وال على دٌن النصرانٌة"

                                                                                                                                                                                                    
 .12/ٖ( تفسٌر الثعلبً:ٔ)
 .ٔ٘/ٕ( تفسٌر البؽوي:ٕ)
 .5ٖٗ/ٙ(:ص2ٕٓ5( أخرجه الطبري)ٖ)
 .2ٕٙ/ٕ(:صٖ٘ٗٙ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗ)
 .5ٖٗ-5ٕٗ/ٙ(:ص2ٕٓ1( أخرجه الطبري)٘)
 .2ٕٙ/ٕ(:ص2ٖٗٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
 .ٕٕ/ٕالبٌضاوي:( تفسٌر 2)
 .2ٖٔ/ٔ( الكشاؾ:1)
 .5ٓٔ( صفوة التفاسٌر:5)
 .٘ٙ. وانظر: سبب نزول اآلٌة:5ٗٗ/ٙ(:ص2ٕٔٔ( أخرجه الطبري)ٓٔ)
 .5ٗٗ/ٙ(:ص2ٕٕٔ، وتفسٌر الطبري)2ٖٙ/ٕ(:ص5ٖٗٙ( انظر:تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .2ٖٙ/ٕ(:ص1ٖٗٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .5ٓٔ(صفوة التفاسٌر:ٖٔ)



ٕٔٗ 
 

عن األدٌان كلها إِلى الدٌن [، أي: ولكن كان"ماببلً 2ٙلوله تعالى: } َولَِكْن َكاَن َحنٌِفًا ُمْسِلًما { ]آل عمران :  
 .(ٔ)المٌم"

 .(ٕ)أي : ُمتََحنفًا عن الشرن لَْصًدا إلى اإلٌمان" لال ابن كثٌر:"
ة الهدى التً أمر بلزومها، لال الطبري:"}حنٌفا{:   ٌعنً: متبعًا أمَر هللا وطاعته ، مستمًٌما على محجَّ

 .(ٖ)مذعنًا لما فََرض علٌه وألزمه من أحكامه "}مسلما{:ٌعنً : خاشعًا هلل بملبه ، متذلبل له بجوارحه ، 
 : (ٗ) [، ألهل اللؽة فٌه لوالن:2ٙولوله تعالى:}َحنٌِفًا{]آل عمران:
 األول: أن الحنٌؾ هو المستمٌم.

 .(٘)لال الطبري: ")الحنٌؾ(، فإنه المستمٌم من كل شًء"  
سلٌم، والمهلكة: مفازة، لالوا: فكل من أسلم ومنه لٌل لؤلعرج: أحنؾ، تفاإال بالسبلمة، كما لالوا للدٌػ:   

 .(ٙ)هلل ولم ٌنحرؾ عنه فً شًء فهو حنٌؾ
الثانً: أن الحنٌؾ المابل، ألن األحنؾ هو الذي ٌمٌل كل واحد من لدمٌه إلى األخرى بؤصابعها، وتحنؾ إذا 
مال، فالمعنى أن إبراهٌم علٌه السبلم حنؾ إلى دٌن هللا، أي مال إلٌه، فموله: }بل ملة إبراهٌم حنٌفا{، أي: مخالفا 

 للٌهود والنصارى منحرفا عنهما. 
 :(2)[، على ألوال2ٌٙر فً معنى لوله تعالى:}َحنٌِفًا{]آل عمران:واختلؾ أهل التفس  
، (ٓٔ)، ومجاهد(5)، والحسن(1)أحدها: أن الحنٌفٌة حا البٌت، والحنٌؾ هو الحاج. وهذا لول ابن عباس 

 .(٘ٔ)، والسدي(ٗٔ)، والضحان(ٖٔ)، وعبدهللا بن لاسم(ٕٔ)، وكثٌر بن زٌاد(ٔٔ)وعطٌة
الذٌن كانوا فً عصره ،  -اإلسبلم )الحنٌفٌة(، ألنه أول إمام لزم العباد  ولالوا: "إنما سمً دٌن إبراهٌم  

اتباعه فً مناسن الحا ، واالبتمام به فٌه. لالوا : فكل من حا البٌت فنسن  -والذٌن جاءوا بعده إلى ٌوم المٌامة 
 .(ٙٔ)مناسن إبراهٌم على ملته ، فهو )حنٌؾ(، مسلم على دٌن إبراهٌم"

                                                           
 .5ٓٔالتفاسٌر:( صفوة ٔ)
 .1٘/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:ٕ)
 .5ٗٗ/ٙ( تفسٌر الطبري:ٖ)
 .2ٔ/ٗ(انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٗ)

 .ٗٓٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٘)

 .ٗٓٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٙ)

 .2ٔ/ٗ(انظر: مفاتٌح الؽٌب: 2)

 .2ٖٙ/ٕ(:صٖٓ٘ٙو)، ٕٔٗ/ٔ(:ص5ٕٔٔ، وابن أبً حاتم)ٙٓٔ/ٖ(:ص52ٕٓ( انظر: تفسٌر الطبري)1)

 . ٗٓٔ/ٖ(:ص5ٕٔٓ، وتفسٌر الطبري)2ٖٙ/ٕ(:صٖٓ٘ٙ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)5)

 . ٙٓٔ/ٖ(:ص5ٕٗٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)

 .٘ٓٔ-ٗٓٔ/ٖ(:ص5ٖٕٓ(، و)5ٕٕٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)

 .ٙٓٔ/ٖ(:ص5ٕ٘ٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)

 .ٙٓٔ/ٖ(:ص51ٕٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)

 .2ٖٙ/ٕ(:صٖٓ٘ٙ، و)ٕٔٗ/ٔ(:ص5ٕٔٔظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: )( انٗٔ)

 .2ٖٙ/ٕ(:صٖٓ٘ٙ، و)ٕٔٗ/ٔ(:ص5ٕٔٔ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: )٘ٔ)

 .ٗٓٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٙٔ)



ٖٔٗ 
 

 .(ٕ)، والربٌع بن أنس(ٔ)اع الحك، لاله مجاهدوالثانً: أنها اتب
 والثالث: أنها: اتباع إبراهٌم فً شرابعه التً هً شرابع اإلسبلم.

فمالوا: "إنما سمً دٌن إبراهٌم )الحنٌفٌة(، ألنه أول إمام سن للعباد الختان ، فاتبعه من بعده علٌه. لالوا :   
ى ما كان علٌه إبراهٌم من اإلسبلم ، فهو " حنٌؾ " على ملة فكل من اختثن على سبٌل اختتان إبراهٌم ، فهو عل

 .(ٖ)إبراهٌم"
 .(2)، وخصٌؾ(ٙ)، ومماتل بن سلٌمان(٘)، لاله السدي(ٗ)والرابع: أن "الحنٌؾ": هو المخلص دٌنه هلل وحده

 والخامس: ولٌل: )الحنٌفٌة( اإلسبلم. فكل من ابتم بإبراهٌم فً ملته فاستمام علٌها ، فهو )حنٌؾ(.
لال المفال: "وبالجملة فالحنٌؾ لمب لمن دان باإلسبلم كسابر ألماب الدٌانات، وأصله من إبراهٌم علٌه    
 .(1)السبلم"

 مثله. (ٓٔ)، وروي عن عٌسى بن جارٌة(5)والسادس: أن الحنٌؾ: المستمٌم. لاله دمحم بن كعب
 .(ٔٔ)لاله أبو لبلبةالسابع: أن الحنٌؾ: الذي ٌإمن بالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم. 

الثامن: أن الحنٌؾ: الذي ٌستمبل البٌت بصبلته، وٌرى أن حجه علٌه إن استطاع إلٌه سبٌبل. لاله أبو 
 .(ٕٔ)العالٌة

التاسع: أن الحنٌفٌة: شهادة أن ال إله إال هللا. ٌدخل فٌها تحرٌم األمهات والبنات والخاالت، والعمات، وما 
ت حنٌفة فً الشرن: كانوا أهل الشرن، وكانوا ٌحرمون فً شركهم األمهات حرم هللا عز وجل، والختان. وكان

 . (ٖٔ)والبنات والخاالت والعمات، وكانوا ٌحجون البٌت، وٌنسكون المناسن. لاله لتادة
 والصواب: أن )الحنٌفٌة( هو اإلستمامة على دٌن إبراهٌم واتباعه على ملته.       

"فالحنٌؾ الذي ٌوحد وٌحا وٌضحً وٌختن وٌستمبل المبلة وهو أسهل األدٌان وأحبها إلى هللا  لال الثعلبً: 
 .(ٗٔ)وأهله أكرم الخلك على هللا"

لال اإلمام الطبري: "لو كانت الحنٌفٌة حا البٌت ، لوجب أن ٌكون الذٌن كانوا ٌحجونه فً    
ن ذلن تحنفا بموله : }ولكن كان حنٌفا مسلما وما كان الجاهلٌة من أهل الشرن كانوا حنفاء. ولد نفى هللا أن ٌكو

                                                           
 .ٕٔٗ/ٔ(:ص5ٕٕٔ، وابن أبً حاتم)ٙٓٔ/ٖ(:ص55ٕٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)

 .ٕٔٗ/ٔ(:ص5ٕٕٔ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: )ٕ)

 .ٙٓٔ/ٌٖر الطبري: ( تفسٖ)

 .ٙٓٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٗ)

 . 2ٓٔ/ٖ(:صٕٓٓٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)

 .ٔٗٔ/ٔ( انظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: ٙ)

 .ٕٕٗ/ٔ(:ص5ٕ٘ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)2)

 .2ٔ/ٗ( مفاتٌح الؽٌب: 1)

 .ٕٕٗ/ٔ(:ص5ٖٕٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)5)

 .ٕٕٗ/ٔأبً حاتم:  ( انظر: تفسٌر ابنٓٔ)

 .ٕٕٗ/ٔ(:ص5ٕٗٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔٔ)

 .ٕٕٗ/ٔ(:ص5ٕٙٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٔ)

 .ٕٕٗ/ٔ(:ص52ٕٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖٔ)

  .11/ٖ( تفسٌر الثعلبً:ٗٔ)
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[، فكذلن المول فً الختان. ألن " الحنٌفٌة " لو كانت هً الختان ، لوجب 2ٙمن المشركٌن{ ]سورة آل عمران : 
ا َولَِكْن َكاَن َحنٌِفًا أن ٌكون الٌهود ُحنفاء. ولد أخرجهم هللا من ذلن بموله : }َما َكاَن إِْبَراِهٌُم ٌَُهوِدًٌّا َوال نَْصَرانًٌِّ 

 [. 2ُٙمْسِلًما{ ]سورة آل عمران : 
فمد صّح إذًا أن " الحنٌفٌة " لٌست الختاَن وحَده ، وال حاَّ البٌت وحده ، ولكنه هو ما وصفنا : من   

من لبل إبراهٌم االستمامة على ملة إبراهٌم ، واتباعه علٌها ، واالبتمام به فٌها. فإن لال لابل : أَو ما كان َمْن كان 
 ملسو هيلع هللا ىلص ، من األنبٌاء وأتباعهم ، مستمٌمٌن على ما أمروا به من طاعة هللا استمامةَ إبراهٌم وأتباعه ؟

لٌل : بَلى. فإن لال : فكٌؾ أضٌؾ " الحنٌفٌة " إلى إبراهٌم وأتباعه على ملته خاصة ، دون سابر   
كان لبل إبراهٌم من األنبٌاء كان حنٌفًا متّبعًا طاعة هللا ، ولكن هللا تعالى  األنبٌاء لبله وأتباعهم ؟ لٌل : إّن كل من

ذكره لم ٌجعل أحًدا منهم إماًما لمن بعده من عباده إلى لٌام الساعة ، كالذي فعل من ذلن بإبراهٌم ، فجعله إماًما 
به أبًدا إلى لٌام الساعة. وجعل ما سّن فٌما بٌّنه من مناسن الحا والختان ، وؼٌر ذلن من شرابع اإلسبلم ، تعبًُّدا 

ً الحنٌُؾ من الناس " حنٌفًا "  من ذلن َعلًَما ممًٌّزا بٌن مإمنً عباده وكفارهم ، والمطٌعِ منهم له والعاصً. فسّمِ
ً الضالُّ من ملته بسابر أسماء الملل ، فمٌل : " ٌهودي ،  باتباعه ملته ، واستمامته على هدٌه ومنهاجه ، وُسّمِ

ًّ " ، وؼٌر ذلن من صنوؾ الملل"ونص ًّ ، ومجوس  .(ٔ)ران
 .(ٕ)[،"أي: كان مسلماً ولم ٌكن مشركاً"2ٙلوله تعالى: } َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن {]آل عمران :  

وهذا تكذٌٌب من هللا عز وجل دعَوى الذٌن جادلوا فً إبراهٌم وملته من الٌهود والنصارى ، لال الطبري:"
كان على ملتهم وتبربة لهم منه ، وأنهم لدٌنه مخالفون ولضاٌء منه عز وجل ألهل اإلسبلم وألمة دمحم  وادَّعوا أنه

 .(ٖ)ملسو هيلع هللا ىلص أنهم هم أهل دٌنه ، وعلى منهاجه وشرابعه ، دون سابر أهل الملل واألدٌان ؼٌرهم"
 الفوابد:

 والنصارى.من دٌن الٌهود  -علٌه الصبلة والسبلم-تبربة إبراهٌم -ٔ
}َولَِكْن َكاَن َحنٌِفًا ُمْسِلًما{، إذ وصفه بالتوحٌد الخالص الذي  لموله:" -علٌه السبلم-الثناء على إبراهٌم -ٕ

 الٌشوبه أي نوع من الشرن.
أنه البد فً التوحٌد من شٌبٌن: نفً وإثبات، النفً فً لوله:} َولَِكْن َكاَن َحنٌِفًا{، واإلثبات فً لوله:}  -ٖ

 ألن الحنٌؾ هو المابل عن الشرن وعن كل دٌن ٌخالؾ االسبلم.ُمْسِلًما{، 
 الثناء على إبراهٌم بؤنه لم ٌكن فٌه صفة من صفات المشركٌن، فمال:} َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن{. -ٗ

 القرآن
ًُّ َوالهِذٌَن  ًُّ اْلُمْإِمنٌَِن )}إِنه أَْولَى النهاِس بِِإْبَراِهٌَم لَلهِذٌَن اتهبَعُوهُ َوَهَذا النهبِ ُ َوِل ({ ]آل عمران : 2ٙآَمنُوا َوَّللاه

ٙ2] 
 التفسٌر:

إنَّ أحك الناس بإبراهٌم وأخصهم به، الذٌن آمنوا به وصدلوا برسالته واتبعوه على دٌنه، وهذا النبً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص 
ًُّ المإمنٌن به المتبعٌن شرعه.  والذٌن آمنوا به. وهللا ول

 ل اآلٌة ألوال:فً سبب نزو
والواحدي عن ابن عباس: "لال رإساء الٌهود: وهللا ٌا دمحم لمد علمت أنا أولى بدٌن  (ٗ)أحدها: نمل الثعلبً

 .(٘)إبراهٌم منن ومن ؼٌرن، وأنه كان ٌهودٌا، وما بن إال الحسد، فؤنزل هللا تعالى هذه اآلٌة"
رٌك شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن وابن حجر عن عبد بن حمٌد من ط (ٙ)والثانً: نمل السٌوطً

:"أنه لما أن خرج أصحاب رسول هللا صلة هللا علٌه وسلم إلى النجاشً انتدب لهم عمرو بن العاص (ٔ)ؼنم
                                                           

 .1ٓٔ-2ٓٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٔ)

 .5ٓٔ(صفوة التفاسٌر:ٕ)
 .5ٖٗ/ٙ( تفسٌر الطبري:ٖ)
 .11/ٖالثعلبً: ( تفسٌرٗ)
 .ٙٓٔ( أسباب النزول:٘)
 .1ٖٕ-2ٖٕ/ٕ( انظر الدر المنثور:ٙ)
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أرادوا عنتهم والبؽً علٌهم، فمدموا على  -(ٕ)كذا لال وإنما هو عمارة بن الولٌد بن المؽٌرة-وعمارة بن أبً معٌط 
هإالء الرهط الذٌن لدموا علٌن من أهل مكة، إنما ٌرٌدون أن ٌخبلوا علٌن ملكن، وٌفسدوا النجاشً فؤخبروه أن 

علٌن أرضن، وٌشتموا ربن، فؤرسل إلٌهم، فذكر المصة مطولة، وفٌها: إن الذي خاطبهم من المسلمٌن حمزة 
ٌم فمال عمرو: على حزب إبراه -أي: ال خوؾ-وعثمان بن مظعون فمال النجاشً لما سمع كبلمهم: ال دهوره 

من هم حزب إبراهٌم؟ لال: هإالء الرهط وصاحبهم الذي جاإوا من عنده، ومن اتبعه، فؤنزلت ذلن الٌوم ٌوم 
{ اآل ًّ  .(ٖ)ٌة"خصومتهم على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص }إِنَّ أَْولَى النَّاِس بِإِْبَراِهٌَم لَلَِّذٌَن اتَّبَعُوهُ َوَهَذا النَّبِ

أي: إن "أحك الناس بمتابعة إبراهٌم [،1ٙ]آل عمران: نَّ أَْولَى النَّاِس بِإِْبَراِهٌَم لَلَِّذٌَن اتَّبَعُوهُ{}إِ لوله تعالى:
 . (ٗ)الخلٌل الذٌن اتبعوه على دٌنه"

 .(٘)لال ابن عباس:" وهم المإمنون"
 .(ٙ)لال لتادة:" ٌمول : الذٌن اتبعوه على ملّته وسنَّته ومنهاجه وفطرته"

دوا هللا لال  الطبري: أي" إّن أحّك الناس بإبراهٌم ونصرته ووالٌته، هم: الذٌن سلكوا طرٌمَه ومنهاجه ، فوحَّ
 .(2)مخلصٌن له الدٌن ، وسنُّوا ُسنته ، وشَرعوا شرابعه ، وكانوا هلل حنفاء مسلمٌن ؼٌر مشركٌن به"

{]لوله تعالى: ًُّ  .(1)"– ملسو هيلع هللا ىلص-[، أي:" دمحم 1ٙآل عمران: }َوَهَذا النَّبِ
 .(5)لال لتادة:" وهو نبً هللا دمحم"

[، أي:"والذٌن آمنوا من أصحابه المهاجرٌن واألنصار وَمْن 1ٙآل عمران: }َوالَِّذٌَن آَمنُوا{]لوله تعالى:
 .(ٓٔ)بعدهم"

 .(ٔٔ)لال الطبري:" ٌعنً : والذٌن صّدلوا محمًدا ، وبما جاءهم به من عند هللا"
ًّ هللا واتبعوه. كان دمحم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص والذٌن معه من المإمنٌن ، لال لتادة:" وه م المإمنون الذٌن صّدلوا نب

 .(ٕٔ)أولى الناس بإبراهٌم"
 .(ٖٔ)لال الحسن:" كل مإمن ولً إلبراهٌم ممن مضى وممن بمً"

 لال: ٌا معشر لرٌش إن أولى الناس بالنبً عن أبً الحوٌرث سمع الحكم بن مٌناء ٌمول: "إن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
المتمون فكونوا أنتم بسبٌل ذلن فانظروا أن ال ٌلمانً الناس ٌحملون األعمال، وتلمونً بالدنٌا تحملونها فؤصد عنكم 
بوجهً، ثم لرأ علٌهم هذه اآلٌة: }إن أولى الناس بإبراهٌم للذٌن اتبعوه وهذا النبً والذٌن آمنوا وهللا ولً 

 .(ٗٔ)منٌن{"المإ
ًُّ اْلُمْإِمنٌَِن {]لوله تعالى: ُ َوِل  .(٘ٔ)[، أي:" وهللا ناصُر المإمنٌن"1ٙآل عمران: }َوَّللاَّ

 .(ٔ)لال ابن كثٌر:" أي : ولً جمٌع المإمنٌن برسله"

                                                                                                                                                                                                    
 ".21": "مختلؾ فً صحبته، وذكره العجلً فً كبار ثمات التابعٌن مات سنة "1ٖٗلال فً "التمرٌب" "ص(ٔ)
رت له معه لصة فؤصٌب بعمله وخام مع ": "مات كافرا; ألن لرٌشا بعثوه إلى النجاشً فج2ٔٔ/ ٖلال الحافظ فً "اإلصابة" المسم الرابع "(ٕ)

ا ابن أبً معٌط الوحش ولد بٌنت أنه ممن دعا النبً ملسو هيلع هللا ىلص علٌهم من لرٌش لما وضع عمبة بن أبً معٌط سبل الجزور على ظهره وهو ٌصلً". وأم
 ".ٙٔ٘/ ٕفمد أسلم فً "الفتح" انظر "اإلصابة" "

، والمعجم الكبٌر ٖٖٗ/ٔالعاص وجعفر بن ابً طالب عند النجاشً فً سٌرة ابن هشام:. وانظر: لصة عمرو بن 5ٓٙ/ٕ( العجاب:ٖ)
  .ٕٔٔ-ٔٔٔ/ٕ(:25ٗٔ، و)ٔٔٔ-ٓٔٔ/ٕ(:ص21ٗٔللطبرانً:}

 .1٘/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:ٗ)
 .55ٗ/ٙ(:ص2ٕٔ1( أخرجه الطبري)٘)
 .52ٗ/ٙ(:ص2ٕٔٗ( أخرجه الطبري)ٙ)
 .52ٗ/ٙ( تفسٌر الطبري:2)
 .1٘/ٕانظر:تفسٌر ابن كثٌر: ،52ٗ/ٙ(تفسٌر الطبري:1)
 .52ٗ/ٙ(:ص2ٕٔٗ( أخرجه الطبري)5)
 .1٘/ٕ(تفسٌر ابن كثٌر:ٓٔ)
 .52ٗ/ٙ( تفسٌر الطبري:ٔٔ)
 .52ٗ/ٙ(:ص2ٕٔٗ( أخرجه الطبري)ٕٔ)
 .2٘ٙ/ٕ(:صٕٖٙٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖٔ)
 .2٘ٙ/ٕ(:صٖٓٙٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗٔ)
 .52ٗ/ٙ( تفسٌر الطبري:٘ٔ)
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ًّ والةً من النبٌٌن ، وإن  ولًٌِّ منهم أبًِ وخلٌل عن عبد هللا بن مسعود لال : "لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : إن لكل نب
 .(ٕ)َربًّ ، ثم لرأ : }إن أولى الناس بإبراهٌم للذٌن اتبعوه وهذا النبً والذٌن آمنوا وهللا ولً المإمنٌن{"

ولال لتادة:" لمد أعظم على هللا الفرٌة من لال: ٌكون مإمنا فاسما، ومإمنا جاهبل، ومإمنا خابنا لال هللا 
بإبراهٌم للذٌن اتبعوه وهذا النبً والذٌن آمنوا وهللا ولً المإمنٌن{، فالمإمن ولً  تعالى فً كتابه: }إن أولى الناس

 .(ٖ)هللا والمإمن حبٌب هللا"
 الفوابد:

إن الوالٌة درجات، وأحك الناس بالوالٌة إلبراهٌم من اتبعوه فً عهده، لكونهم متبعٌن البراهٌم فً أصل  -ٔ
 الدٌن وفروع الدٌن.

 ومن آمن معه لكونهم أولى الناس بإبراهٌم الذي تتنازعه األمم. -ملسو هيلع هللا ىلص-شرؾ النبً -ٕ
 بٌان كذبة الٌهود والنصارى بانهم اولى الناس بإبراهٌم. -ٖ
 باإلشارة إلٌه من رب العالمٌن. -ملسو هيلع هللا ىلص-تشرٌؾ النبً -ٗ

 بالنبوة فً المرآن فهو رسول.، وهذا امر ال شن فٌه، وكل من وصؾ -ملسو هيلع هللا ىلص-إثبات نبوة الرسول دمحم -٘
 إثبات والٌة هللا تعالى للمإمنٌن، وهً والٌة خاصة تمتضً عناٌة تامة. -ٙ
 كل من كان أكمل إٌمانا فوالٌة هللا له أكمل. -2
 ان هللا جعل اإلٌمان سببا لوالٌته. -1

 القرآن
 [2ٙ({ ]آل عمران : 2ٙإَِله أَْنفَُسُهْم َوَما ٌَْشعُُروَن ) }َودهْت َطائِفَةٌ ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب لَْو ٌُِضلُّونَُكْم َوَما ٌُِضلُّونَ 

 التفسٌر:
عن اإلسبلم، وما ٌضلون إال أنفسهم  -أٌها المسلمون-تمنَّت جماعة من الٌهود والنصارى لو ٌضلونكم 

 وأتباعهم، وما ٌدرون ذلن وال ٌعلمونه.
 فً سبب نزول اآلٌة ألوال:

ة البمرة}َودَّ َكثٌٌِر ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب لَْو ٌَُردُّونَُكْم ِمْن بَْعِد إٌَِمانُِكْم ُكفَّاًرا{ أحدها: تمدم فً لوله تعالى فً سور
 [. وذلن على النحو اآلتً:5ٓٔالبمرة:
 .(ٗ)أنها أنزلت فً عامة الٌهود والمشركٌن. لاله الطبري - أ

األشرؾ الٌهودي أخرج الواحدي وابن أبً حاتم، عن عبدهللا بن كعب بن مالن: "أن كعب بن  - ب
وٌحرض علٌه كفار لرٌش فً شعره، وكان المشركون والٌهود من أهل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كان شاعرا، وكان ٌهجو النبً 

على  وأصحابه أشد األذى، فؤمر هللا تعالى نبٌه بالصبر -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٌإذون النبً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -المدٌنة حٌن لدمها رسول هللا 
. وروي نحوه عن (٘)ذلن والعفو عنهم وفٌهم أنزلت: }ود كثٌر من أهل الكتاب{ إلى لوله: }فاعفوا واصفحوا{"

 .(2)ولتادة (ٙ)الزهري

                                                                                                                                                                                                    
 .1٘/ٕكثٌر:(تفسٌر ابن ٔ)
 .51ٗ/ٙ(:ص2ٕٔٙ( أخرجه الطبري)ٕ)
 .2٘ٙ/ٕ(:صٖٖٙٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .55ٗ-51ٗ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٗ)

، واخرجه أبو داود فً سننه كتاب الخراج واإلمارة والفًء، باب كٌؾ كان إخراج ٕ٘ٓ-ٕٗٓ/ٔ(:ص1ٖٓٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘)
 (.ٖٓٓٓ) ٖ/ ٗ٘ٔالٌهود من المدٌنة :

 .55ٗ/ٕ(:ص212ٔ(، و)21ٙٔ، وتفسٌر الطبري)ٕٗٓ/ٔ(:ص1ٕٓٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙ)

 .55ٗ/ٕ(:ص21ٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
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ًّ بن أخطب وأبو ٌاسر بن أخطب من  - ت وأخرج الطبري وابن أبً حاتم عن  ابن عباس: " كان ُحٌَ
 ، وكانا جاِهَدٌن فً رد الناس عن اإلسبلم بما استطاعا ، فؤنزل أشد ٌهود للعرب حسدا، إذ خصهم هللا برسوله ملسو هيلع هللا ىلص

 .(ٔ)هللا فٌهما: }ود كثٌر من أهل الكتاب لو ٌردونكم{ اآلٌة"
ولال الواحدي "لال ابن عباس: نزلت فً نفر من الٌهود لالوا للمسلمٌن بعد ولعة بدر ألم تروا  - ث

 .(ٕ)، فارجعوا إلى دٌننا فهو خٌر لكم"إلى ما أصابكم ولو كنتم على الحك ما هزمتم
والثانً: ولال مماتل بن سلٌمان:" نزلت فً عمار بن ٌاسر، وحذٌفة بن الٌمان وذلن أن الٌهود جادلوهما 
ودعوهما إلى دٌنهم. ولالوا: إن دٌننا أفضل من دٌنكم ونحن أهدى منكم سبٌبل فنزلت:}ودت طابفة من أهل الكتاب 

 .(ٖ)...{ إلى آخر اآلٌة"
[، أي:" تمنّت جماعة من اهل 5ٙ}َودَّْت َطابِفَةٌ ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب لَْو ٌُِضلُّونَُكْم { ]آل عمران :  لوله تعالى:

 .(ٗ)الكتاب لو ٌصّدونكم عن االسبلم"
 .(٘)لال سفٌان:" كل شًء فً آل عمران من ذكر أهل الكتاب فهو فً النصارى"

الموضع ، اإلهبلُن، من لول هللا عز وجل :} َولَالُوا أَبَِذا َضلَْلنَا فًِ  و " اإلضبلل " فً هذا لال الطبري:"
 : (ٙ)[ ، ٌعنً : إذا هلكنا ، ومنه لول األخطل فً هجاء جرٌرٓٔاألْرِض أَبِنَّا لَِفً َخْلٍك َجِدٌٍد {] السجدة : 

 ًُّ  بِِه فََضّل ضبلال  ُكْنَت المََذى فًِ َمْوجِ أَْكَدَر ُمْزبٍِد               لََذَؾ األتِ
 : (2)ٌعنى : هلن هبلًكا ، ولول نابؽة بنً ذبٌان

ٌٍْن َجِلٌٍَّة             َوُؼوِدَر بِالَجْوالِن َحْزٌم ونَابُِل   فَآَب ُمِضلُّوهُ بِعَ
 .(1)ٌعنً مهلكوه"

 .(5)ؼٌر أنفسهم" [، "أي: وما ٌهلكون5ٙ} َوَما ٌُِضلُّوَن إِالَّ أَْنفَُسُهْم { ]آل عمران :  لوله تعالى:
ٌعنً بـ }أنفسهم{: أتباعهم وأشٌاَعهم على ملَّتِهم وأدٌانهم ، وإنما أهلكوا أنفَسهم وأتباعهم بما  لال الطبري:"

حاولوا من ذلن الستٌجابهم من هللا بفعلهم ذلن سَخطه ، واستحمالهم به َؼَضبه ولعنته ، لكفرهم باهلل ، ونمِضهم 
 .(ٓٔ) وتصدٌمه ، واإللرار بنبّوته"المٌثاَق الذي أخذ هللا علٌهم فً كتابهم ، فً اتباع دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

 .(ٔٔ)[، أي: وما ٌفطنون لذلن"5ٙ} َوَما ٌَْشعُُروَن{ ]آل عمران :  لوله تعالى:
 .(ٕٔ)بؤنهم ال ٌضلون إال أنفسهم ، بمحاولتهم إضبللكم أٌها المإمنون" لال الطبري:" }وما ٌشعرون{،

 الفوابد:
 إذ ٌودون اإلضبلل. بٌان عداوة أهل الكتاب للمسلمٌن -ٔ
 التحذٌر من أهل الكتاب وأنهم ٌحاولون صد المسلمٌن عند دٌنهم. -ٕ
 أن المعتدي ٌجازي بمثل عدوانه، وٌبتلى ما ابتلى ؼٌره به، لموله:}وما ٌضلون إال أنفسهم{. -ٖ
ملوب إحاطة علم هللا تعالى فً للوب الخلك، لموله:}ودت طابفة{، فإن الود محله الملب، وال ٌعلم ما فً ال -ٗ
 إال هللا.

                                                           
 .ٕٗٓ/ٔ(:ص1ٔٓٔ، وابن أبً حاتم)55ٗ/ٕ(:ص211ٔ( أخرجه الطبري)ٔ)

 .ٖ٘( أسباب النول للواحدي: ٕ)

 .1ٖٕ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٖ)
 .ٓٓٗ/ٙالطبري:( تفسٌر ٗ)
 .2ٙٙ/ٕ(:صٖٗٙٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)٘)
 .1ٖ، ونمابض جرٌر واألخطل :  ٓ٘( دٌوانه : (ٙ)
 ، واللسان )ضلل( )جبل(. 1ٖ( دٌوانه : (2)
 .ٓٓ٘/ٙ( تفسٌر الطبري:1)
 .ٔٓ٘/ٙ( تفسٌر الطبري:5)
 .ٔٓ٘/ٙ(تفسٌر الطبري:ٓٔ)
 .5ٓٔ( صفوة التفاسٌر:ٔٔ)
 .ٕٓ٘/ٙ(تفسٌر الطبري:ٕٔ)
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 القرآن
ِ َوأَْنتُْم تَْشَهُدوَن )  [7ٓ({ ]آل عمران : 7ٓ}ٌَا أَْهَل اْلِكتَاِب ِلَم تَْكفُُروَن بِآٌَاِت َّللاه

 التفسٌر:
ٌا أهل التوراة واإلنجٌل لم تجحدون آٌات هللا التً أنزلها على رسله فً كتبهم، وفٌها أن محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص هو 

 نتظر، وأن ما جاءكم به هو الحك، وأنتم تشهدون بذلن؟ ولكنكم تنكرونه.الرسول الم
ِ{ ]آل عمران :   [أي: ٌا أهل الكتاب "لم تجحدون 2ٓلوله تعالى: }ٌَا أَْهَل اْلِكتَاِب ِلَم تَْكفُُروَن بِآٌَاِت َّللاَّ

 .(ٔ)بالمرآن"
 .(ٕ)لال السدي:" أما }آٌات هللا{، فدمحم ملسو هيلع هللا ىلص" 
 .(ٖ)ولال مماتل بن حٌان:" }لم تكفرون بآٌات هللا{، ٌمول: لم تكفرون بالحجا" 
 .(ٗ)لال مماتل بن سلٌمان: }آٌات هللا{،"ٌعنً المرآن" 
 .(٘)لال الثعلبً: }أهل الكتاب{: "ٌعنً: الٌهود والنصارى، }آٌات هللا{: ٌعنً المرآن وبٌان نعت دمحم ملسو هيلع هللا ىلص" 
 .(ٙ)منصور:"سؤلت الحسن عن لوله: }لم تكفرون{، لال: تجحدون"لال عباد بن  
 .(2)[، أي:"وأنتم تعلمون انه حك"2ٓلوله تعالى:}َوأَْنتُْم تَْشَهُدوَن{ ]آل عمران :  
 .(1)لال الحسن:ٌعنً:" تعرفون وتجحدون وتعلمون أنه الحك" 
 .(5)لال ابن جرٌا:ٌعنً:" على أن الدٌن اإلسبلم لٌس هلل دٌن ؼٌره" 
 .(ٓٔ)لال السدي:" أما }تشهدون{، فتشهدون أنه الحك ٌجدونه عندهم مكتوبا" 
لال الربٌع بن أنس:" تشهدون أن نعت نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً كتابكم، ثم تكفرون به وال تإمنون به وأنتم تجدونه  

 .(ٕٔ) . وروي عن لتادة نحو ذلن(ٔٔ)عندكم فً التوراة واإلنجٌل: النبً األمً"
وعن مماتل بن حٌان:" لوله: }لم تكفرون بآٌات هللا وأنتم تشهدون{، أن المرآن حك وأن دمحما ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا 

 .(ٖٔ)ٌجدونه مكتوبا عندهم فً التوراة واإلنجٌل"
 .(ٗٔ)ولال مماتل بن سلٌمان:أي:" أن دمحما رسول هللا ونعته معكم فى التوراة" 
 .(٘ٔ)مذكور فً التوراة واإلنجٌل" لال الثعلبً:" إن نعته 
 .(ٙٔ)أي : تعلمون صدلها وتتحممون حمها" لال ابن كثٌر:" 
لال السمرلندي:}وأنتم تشهدون{"بؤنه نبً، ألنهم كانوا ٌخبرون بؤمره لبل مبعثه وٌمال: بآٌات هللا، ٌعنً  

 .(2ٔ)بعجاببه ودالبله. وٌمال: بآٌة الرجم"
 .(1ٔ)علمابهم; ألنهم ٌجدون نعت دمحم فً كتابهم، ثم كفروا به وأنكروه" لال ابن أبً زمنٌن:" ٌعنً به خاصة

                                                           
 .ٕٕٕ/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٔ)
 .2ٙٙ/ٕ(:صٖٙٙٙ(أخرجه ابن أبً حاتم)ٕ)
 .2ٙٙ/ٕ(:ص2ٖٙٙ(أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .1ٖٕ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٗ)
 .5ٓ/ٖ( تفسٌر الثعلبً:٘)
 .2ٙٙ/ٕ(:صٖ٘ٙٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
 .5ٓٔ( صفوة التفاسٌر:2)
 .22ٙ/ٕ(:ص2ٖٔٙ(أخرجه ابن أبً حاتم)1)
 .22ٙ/ٕ(:ص2ٕٖٙه ابن أبً حاتم)(أخرج5)
 .2ٙٙ/ٕ(:ص1ٖٙٙ(أخرجه ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .22ٙ-2ٙٙ/ٕ(:ص5ٖٙٙ(أخرجه ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .22ٙ-2ٙٙ/ٕ(:ص5ٖٙٙ(أخرجه ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .22ٙ/ٕ(:ص2ٖٓٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖٔ)
 .1ٖٕ/ٔ(تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٗٔ)
 .5ٓ/ٖ( تفسٌر الثعلبً:٘ٔ)
 .5٘/ٕ:( تفسٌر ابن كثٌرٙٔ)
 .ٕٕٕ/ٔ(تفسٌر السمرلندي:2ٔ)
 .5ٕ٘/ٔ( تفسٌر ابن أبً زمنٌن:1ٔ)
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وإنما هذا من هللا عز وجل ، توبٌٌخ ألهل الكتابٌن على كفرهم بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص وجحودهم نبّوته ،  لال الطبري:" 
 .(ٔ)وهم ٌجدونه فً كتبهم ، مع َشهادتهم أن ما فً كتبهم حكٌّ ، وأنه من عند هللا"

لشهادة: اإلخبار بالشًء عن مشاهدة: إما ببصر، أو ببصٌرة، ثم ٌعبر بها عن المعرفة  لال الراؼب:" 
المطعٌة لصحة ما ٌدعً، وإن كان المدعى علٌه منكرا بلسانه كمولن لخصمن: أنت تشهد أن األمر بخبلؾ ما 

 .(ٕ)تذكره"
 الفوابد:

 وهم ٌشهدون صدلها. توبٌخ اهل الكتاب على كفرهم بآٌات هللا عّز وجل، -ٔ
بالكفر، فمال:}لم تكفرون بآٌات هللا{، والكفر  -ملسو هيلع هللا ىلص-الحكم الصرٌح على أهل الكتاب ممن لم ٌإمنوا بدمحم -ٕ

 بآٌات هللا كفر باهلل.
 أن هإالء الكفار كفروا عن علم وشهادة، لموله:}وأنتم تشهدون{. -ٖ

 القرآن
 [7ٔ({ ]آل عمران : 7ٔتَْلبُِسوَن اْلَحقه بِاْلبَاِطِل َوتَْكتُُموَن اْلَحقه َوأَْنتُْم تَْعلَُموَن )}ٌَا أَْهَل اْلِكتَاِب ِلَم 

 التفسٌر:
ٌا أهل التوراة واإلنجٌل ِلَم تخلطون الحك فً كتبكم بما حرفتموه وكتبتموه من الباطل بؤٌدٌكم، وتُْخفون ما 

 ٌنه هو الحك، وأنتم تعلمون ذلن؟فٌهما من صفة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وأن د
:" لال عبد هللا بن الصٌِّؾ ، وعدي بن زٌد ، والحارث بن عوؾ ، فً سبب نزول اآلٌة لال ابن عباس

بعضهم لبعض : تعالوا نإمن بما أنزل على دمحم وأصحابه ُؼْدوةً ونكفُر به عشٌةً ، حتى نلبس علٌهم دٌنهم ، لعلهم 
دٌنهم! فؤنزل هللا عز وجل فٌهم :} ٌا أهل الكتاب لم تلبسون الحّك بالباطل{  ٌصنعون كما نصنُع ، فٌرجعوا عن

 .(ٖ)إلى لوله :}وهللا واسع علٌم{"
ٌا أهل التوراة واإلنجٌل لم [،أي:" 2ٔلوله تعالى: }ٌَا أَْهَل اْلِكتَاِب ِلَم تَْلبُِسوَن اْلَحكَّ بِاْلبَاِطِل{ ]آل عمران :  

 .(ٗ)تخلطون الحك بالباطل"
لال لتادة:" ٌمول : لم تلبسون الٌهودٌة والنصرانٌة باإلسبلم ، ولد علمتم أّن دٌن هللا الذي ال ٌمبل ؼٌَره ،  

 نحو ذلن. (2)، وابن جرٌا(ٙ). وري عن الربٌع(٘)اإلسبلم ، وال ٌجزي إال به ؟"
 ،(1)ه بؤٌدٌهم"ولال ابن زٌد:" }الحّك{: التوراة التً أنزل هللا على موسى، و }الباطل{، الذي كتبو 
لال الطبري:" وكان خلطهم الحّك بالباطل ، إظهارهم بؤلسنتهم من التصدٌك بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص وما جاء به من عند  

 .(5)هللا ، ؼٌَر الذي فً للوبهم من الٌهودٌة والنصرانٌة"
-[، أي: و" تكتمون ما فً كتبكم من صفة دمحم 2ٔآل عمران : لوله تعالى:}َوتَْكتُُموَن اْلَحكَّ َوأَْنتُْم تَْعلَُموَن{ ] 

 .(ٓٔ)وأنتم تعلمون ذلن" -ملسو هيلع هللا ىلص
 .(ٔٔ)و}الحك{الذي كتموه : ما فً كتُبهم من نعت دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ومبعثه ونبّوته" لال الطبري:" 
جٌل ، ٌؤمرهم بالمعروؾ ، كتموا شؤَن دمحم ، وهم ٌجدونه مكتوبًا عندهم فً التوراة واإلن لال لتادة:" 

 مثل ذلن. (ٕ). وروي عن الربٌع(ٔ)َوٌنهاهم عن المنكر"

                                                           
 .ٕٓ٘/ٙ( تفسٌر الطبري:ٔ)
 .5ٕٙ/ٕ( تفسٌر الراؼب األصفهانً:ٕ)
 .ٗٓ٘/ٙ(:ص2ٕٕٖ( أخرجه الطبري)ٖ)
 .ٖٓ٘/ٙ( تفسٌر الطبري:ٗ)
 .ٗٓ٘/ٙ(:ص2ٕٕٗ( أخرجه الطبري)٘)
 .ٗٓ٘/ٙ(:ص2ٕٕ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٗٓ٘/ٙ(:ص2ٕٕٙتفسٌر الطبري)(انظر: 2)
 .٘ٓ٘/ٙ(:ص2ٕٕ2( أخرجه الطبري)1)
 .ٗٓ٘/ٙ(تفسٌر الطبري:5)
 .5ٔٔ-5ٓٔ/ٔ( صفوة تلفاسٌر:ٓٔ)
 .٘ٓ٘/ٙ(تفسٌر الطبري:ٔٔ)
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 .(ٖ)وكتموا بعضا" -ملسو هيلع هللا ىلص -وذلن أن الٌهود ألروا ببعض أمر دمحم لال مماتل بن سلٌمان:" 
أّن محمًدا رسوُل هللا ، وأّن  ابن جرٌا : }تكتمون الحك{، اإلسبلم ، وأمَر دمحم ملسو هيلع هللا ىلص }وأنتم تعلمون{ ولال  

 .(ٗ)الدٌن اإلسبلُم"
 الفوائد:

 أن هإالء ا لكفار من اهل الكتاب كانوا ٌخادعون وٌمكرون بلبس الحك بالباطل. -ٔ
 الحذر وعدم االؼترار من اهل الباطل إذا لبسوا الحك بالباطل. -ٕ
 التوبٌخ.التوبٌخ لمن سلن هذ المسلن، فكل من كان على شاكلتهم ٌستحك هذا  -ٖ
 وجوب بٌان الحك على من علمه، لموله:} َوتَْكتُُموَن اْلَحكَّ َوأَْنتُْم تَْعلَُموَن {. -ٗ

 القرآن
 آِخَرهُ لَعَلهُهْم ٌَْرِجعُونَ }َوقَالَْت َطائِفَةٌ ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب آِمنُوا بِالهِذي أُْنِزَل َعلَى الهِذٌَن آَمنُوا َوْجهَ النهَهاِر َواْكفُُروا 

 [7ٕ({ ]آل عمران : 7ٕ)
 التفسٌر:

لوا بالذي أُنزل على الذٌن آمنوا أول النهار واكفروا آخره;  ولالت جماعة من أهل الكتاب من الٌهود: صّدِ
 لعلهم ٌتشككون فً دٌنهم، وٌرجعون عنه.

 فً سبب نزول اآلٌة لوالن:
مالوا لبعضهم : ادخلوا فً دٌن دمحم أول لال السدي :"كان أحباُر لَُرى عربٌةَ اثنً عشر حبًرا ،  ف أحدهما:

النهار ، ولولوا : نشهد أن محمًدا حّك صادٌق، فإذا كان آخر النهار فاكفروا ولولوا : إنا رجعنا إلى علمابنا 
وأحبارنا فسؤلناهم ، فحدَّثونا أن محمًدا كاذب ، وأنكم لستم على شًء ، ولد رجعنا إلى دٌننا فهو أعجب إلٌنا من 

لهم ٌشّكون ، ٌمولون : هإالء كانوا معنا أّول النهار ، فما بالهم ؟ فؤخبر هللا عز وجل رسوله ملسو هيلع هللا ىلص دٌنكم، لع
 .(1)نحو ذلن (2)، وأبً مالن الؽفاري، والحسن(ٙ). وروي عن ابن عباس(٘)بذلن"

الكعبة شك ذلن على  والثانً: نمل الواحدي عن مجاهد ومماتل والكلبً:"هذا فً شؤن المبلة لما صرفت إلى
الٌهود لمخالفتهم، لال كعب بن األشرؾ وأصحابه: آمنوا بالذي أنزل على دمحم من أمر الكعبة، وصلوا إلٌها أول 
النهار، ثم اكفروا بالكعبة آخر النهار، وارجعوا إلى لبلتكم الصخرة، لعلهم ٌمولون هإالء أهل كتاب وهم أعلم منا، 

هللا تعالى نبٌه مكر هإالء، وأطلعه على سرهم، وأنزل: }ولالت طابفة من أهل  فربما ٌرجعون إلى لبلتنا فحذر
 .(5)الكتاب{ اآلٌة"

 .(ٓٔ)[، أي: ولالت جماعة من الٌهود2ٕ}َولَالَْت َطابِفَةٌ ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب{]آل عمران: لوله تعالى:
 .(ٔٔ)الطابفة الجماعة، وهم إلٌهود" لال الزجاج:" 

التفسٌر فً صفة المعنى الذي أمرت به هذه الطابفة من اإلٌمان وجه النهار وكفر آخره، ولد اختلؾ أهل 
 وفٌه لوالن:

                                                                                                                                                                                                    
 .٘ٓ٘/ٙ(:ص2ٕٕ1( أخرجه الطبري)ٔ)
 .٘ٓ٘/ٙ(:ص2ٕٕ5( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .1ٕٗ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٖ)
 .ٙٓ٘-٘ٓ٘/ٙ(:ص2ٕٖٓالطبري)( أخرجه ٗ)
 .2ٓ٘/ٙ(:ص2ٕٖٖ(أخرجه الطبري)٘)
 . فً اسناده لابوس، وهو ضعٌؾ.25ٙ/ٕ(:ص1ٖ٘ٙ(، و)1ٖٖٙ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙ)
 .5ٓٔ، وأسباب النزول:5ٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الثعلبً:2)
 .1ٓ٘-2ٓ٘/ٙ(:ص2ٕٖٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .ٓٔٔ-5ٓٔ( اسباب النزول:5)
 .5ٕٗ/ٔانظر: معانً المرآن للزجاج:( ٓٔ)
 .5ٕٗ/ٔ( معانً المرآن:ٔٔ)
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أمًرا منهم إٌاهم بتصدٌك النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً نبّوته وما جاء به من عند هللا ، وأنه حك، فً  أحدهما: أن ذلن كان
الظاهر من ؼٌر تصدٌمه فً ذلن بالعزم واعتماد الملوب على ذلن وبالكفر به وجحود ذلن كله فً آخره. وهذا 

 .(ٖ)، والسدي(ٕ)، وأبً مالن(ٔ)لول لتادة
به من اإلٌمان : الصبلةُ ، وحضورها معهم أول النهار ، وترُن ذلن آخَره. وهذا والثانً: بل الذي أمَرت 

 . (٘)، ومجاهد(ٗ)لول ابن عباس
أي: ادخلوا  [، "2ٕ}آِمنُوا بِالَِّذي أُْنِزَل َعلَى الَِّذٌَن آَمنُوا َوْجهَ النََّهاِر َواْكفُُروا آِخَرهُ {]آل عمران: لوله تعالى:

 .(ٙ)والكٌد أول النهار، فإذا كان آخر النهار فاخرجوا منه" فً دٌنهم على وجه المكر
 .(2)لال مجاهد:" لال : صلوا معهم الصبح ، وال تصلّوا معهم آخَر النهار ، لعلكم تستزلُّونهم بذلن"

 .(1)لال لتادة:"}وجه النهار{: اول النهار"
 .(5)النهار" لال الربٌع:" }وجه النهار{: أول النهار،}واكفروا آخره{، ٌمول : آخر

ى أّول النهار: وجه النهار، ألنه أحسنه، وأّوُل ما ٌواجه الناظَر فٌراه منه ، كما ٌمال ألول الثوب :  وسمَّ
 :  (ٔٔ)، ومن ذلن لول ربٌع بن زٌاد(ٓٔ)وجهه

 َمْن َكاَن َمْسُروًرا بَمْمتَِل َماِلٍن              فَْلٌَؤِْت نِْسَوتَنَا بَِوْجِه نََهارِ 
 .(ٕٔ)لعلهم ٌرجعون عن دٌنهم معكم وٌََدعونه"[،أي: "2ٕ}لَعَلَُّهْم ٌَْرِجعُوَن{]آل عمران: لى:لوله تعا

 .(ٖٔ)لال ابن عباس:" لعلهم ٌنملبون عن دٌنهم"
 .(ٗٔ)لال السدي:" لعلهم ٌشّكون"

 .(٘ٔ)لال مجاهد: "لعلهم ٌرجعون عن دٌنهم"
 .(ٙٔ)أنتم علٌه"لتادة:" ٌمول : لعلهم ٌَدعون دٌنهم ، وٌرجعون إلى الذي  
 .(2ٔ)ٌعنً :لكً ٌرجعوا عن دٌنهم إلى دٌنكم" لال مماتل بن سلٌمان:" 

لال ابن كثٌر:" هذه مكٌدة أرادوها لٌْلبُسوا على الضعفاء من الناس أْمر دٌنهم ، وهو أنهم اْشتَوروا بٌنهم أن 
آخر النهار ارتدوا إلى دٌنهم لٌمول ٌظهروا اإلٌمان أول النهار وٌَُصلّوا مع المسلمٌن صبلة الصبح ، فإذا جاء 

 .(1ٔ)الجهلة من الناس : إنما َرّدهم إلى دٌنهم اّطبلعُهم على نمٌصة وعٌب فً دٌن المسلمٌن"
 الفوابد:

 بٌان كٌد الكافرٌن للمسلمٌن، وذلن بسلون طرق الحٌل المتنوعة. -ٔ
}آِمنُوا بِالَِّذي أُْنِزَل َعلَى الَِّذٌَن آَمنُوا َوْجهَ النََّهاِر َواْكفُُروا آِخَرهُ {،  لد ٌكون فً أهل الكتاب منافمون، لموله: -ٕ

 ألن المإمن حما البد أن ٌستمر االٌمان فً للبه وال ٌكفر والٌرجع.

                                                           
 .ٙٓ٘/ٙ(:ص2ٕٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .2ٓ٘/ٙ(:ص2ٕٖٕ(انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .2ٓ٘/ٙ(:ص2ٕٖٖ(انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .1ٓ٘/ٙ(:ص2ٕٖ2(انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .1ٓ٘/ٙ(:ص2ٕٖ٘(انظر: تفسٌر الطبري)٘)
  .ٖٗٔ( تفسٌر السعدي:ٙ)
 .ٓٔ٘-5ٓ٘/ٙ(:ص2ٕٗٓ( أخرجه الطبري)2)
 .5ٓ٘/ٙ(:ص2ٕٖ1( أخرجه الطبري)1)
 .5ٓ٘/ٙ(:ص2ٕٖ5( أخرجه الطبري)5)
 .5ٓ٘-1ٓ٘/ٙ( انظر: تفسٌر الطبري:ٓٔ)
 ، واللسان )وجه(. 1ٖ٘/  ٖ، والخزانة  2ٕ/  ٙٔ، واألؼانً  ٕٙ/  ٖ، حماسة أبً تمام  52/  ٔمجاز المرآن ( انظر البٌت فً: ٔٔ)
 .ٓٔ٘/ٙتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٓٔ٘/ٙ(:ص2ٕٖٗ(أخرجه الطبري)ٖٔ)
 .ٓٔ٘/ٙ(:ص2ٕٗٗ(أخرجه الطبري)ٗٔ)
 .ٓٔ٘/ٙ(:ص2ٕٗ٘(أخرجه الطبري)٘ٔ)
 .ٓٔ٘/ٙ(:ص2ٕٗٔ( أخرجه الطبري)ٙٔ)
 .1ٕٗ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:2ٔ)
 .5٘/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:1ٔ)
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 أن المإمن لد ٌخدع بمثل هذه الخدٌعة، فٌتظاهر عدوه بانه موافك له ثم ٌبرأ منه فً النهاٌة. -ٖ
 القرآن

ِ أَْن ٌُْإتَى أََحٌد ِمثَْل َما أُوتٌِتُْم  وُكْم ِعْنَد َربُِّكْم قُْل }َوََل تُْإِمنُوا إَِله ِلَمْن تَبَِع ِدٌنَُكْم قُْل إِنه اْلُهَدى ُهَدى َّللاه أَْو ٌَُحاجُّ
ُ َواِسٌع َعِلٌٌم ) ِ ٌُْإتٌِِه َمْن ٌََشاُء َوَّللاه  [7ٖعمران : ({ ]آل 7ٖإِنه اْلفَْضَل بٌَِِد َّللاه

 التفسٌر:
لوا تصدٌمًا صحًٌحا إال لَمن تبع دٌنكم فكان ٌهودٌاً، لل لهم  : إن الهدى والتوفٌك هدى -أٌها الرسول-وال تصّدِ

هللا وتوفٌمه لئلٌمان الصحٌح. ولالوا: ال تظهروا ما عندكم من العلم للمسلمٌن فٌتعلمون منكم فٌساووكم فً العلم 
: إن الفضل -أٌها الرسول-لٌكم، أو أن ٌتخذوه حجة عند ربكم ٌؽلبونكم بها. لل لهم به، وتكون لهم األفضلٌة ع

والعطاء واألمور كلها بٌد هللا وتحت تصرفه، ٌإتٌها من ٌشاء ممن آمن به وبرسوله. وهللا واسع علٌم، ٌََسُع بعلمه 
 وعطابه جمٌع مخلولاته، ممن ٌستحك فضله ونعمه.

 فً سبب نزول لوالن:
السدي : "لال هللا عز وجل لدمحم ملسو هيلع هللا ىلص : }لل إّن الهدى ُهَدى هللا أن ٌإتى أحٌد مثل ما أوتٌتم{، ٌمول ال أحدهما: ل

، مثل ما أوتٌتم ٌا أمة دمحم }أو ٌحاجوكم عند ربكم{، تمول الٌهود : فعل هللا بنا كذا وكذا من الكرامة ، حتى أنزل 
 .(ٔ)تكم أفضُل، فمولوا: }إن الفْضل بٌد هللا ٌإتٌه من ٌشاء{، اآلٌة"علٌنا المن والسلوى، فإن الذي أعطٌ

والثانً:لال أبو مالن:" كان الٌهود ٌمول أحبارهم للذٌن من دونهم ال تإمنوا إال لمن تبع دٌنكم، فؤنزل هللا 
 .(ٕ)تعالى: }لل إن الهدى هدى هللا{"

ال تصدلوا وال تظهروا سّركم  ، أي:"[2ِٖدٌنَُكْم{ ]آل عمران : }َواَل تُْإِمنُوا إاِلَّ ِلَمْن تَبَِع لوله تعالى: 
 .(ٖ)"وتطمبنوا ألحٍد إاِل إِذا كان على دٌنكم

 .(ٗ)"ال تمّروا: ال تصّدلوا لال أبو عبٌدة:أي:" 
 .(٘)"فإنه ٌمال: إنها من لول الٌهود. ٌمول: وال تصدلوا إال لمن تبع دٌنكم لال الفراء:" 
 .(ٙ)"ال تإمنوا إال لمن آمن بدٌنكم، وَمْن خالفه فبل تإمنوا له لال الطبري:أي:" 
 .(2)"وافك ملتكم وصلى إلى لبلتكممن وال تصدلوا إال  لال الثعلبً:أي:" 
للٌهود، فإنكم إن للتم ذلن  م النبً فً شًء مما جاءكم به إالال تجعلوا تصدٌمك :لٌل:المعنى لال الزجاج:" 

ما  ولال أهل اللؽة وؼٌرهم من أهل التفسٌر: وال تإمنوا أن ٌإتى أحد مثل، تصدٌمهللمشركٌن كان عونا لهم على 
 .(1)"مثل ما أعطٌتم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أوتٌتم إال لمن تبع دٌنكم، أي ال تصدلوا أن ٌعطى أحد من علم النبً 

إال لمن كانوا تابعٌن لدٌنكم ، وال تإمنوا هذا اإلٌمان الظاهر وهو إٌمانهم وجه النهار ولال الزمخشري:أي:"
 .(5)"ممن أسلموا منكم ألن رجوعهم كان أرجى عندهم من رجوع من سواهم، وألن إسبلمهم كان أؼٌظ لهم

 :(ٓٔ)، وجهان[2ٖ}َواَل تُْإِمنُوا إاِلَّ ِلَمْن تَبَِع ِدٌنَُكْم{ ]آل عمران : لوله تعالى:وفً تفسٌر  
 وهو لول الجمهور.، (ٔٔ)لاله الكلبًأحدهما: معناه ال تصدلوا إال لمن تبع دٌنكم. 

 ال تعترفوا بالحك إال لمن تبع دٌنكم. أن المعنى: والثانً: 
 على لولٌن: الذٌن لالوا ذلن واْختُِلَؾ فً 

                                                           
 .ٖٔ٘/ٙ(:ص2ٕ٘ٔ( تفسٌر الطبري)ٔ)
 .1ٔٙ/ٕ(:ص5ٖٖٙ، وانظر: )1ٓٙ/ٕ(:ص5ٖٔٙحاتم)( أخرجه ابن أبً ٕ)
 .5ٔٔ( صفوة التفاسٌر:ٖ)
 .52/ٔمجاز المرآن: (ٗ)
 .ٕٕٕ/ٔ( معانً المرآن:٘)
 .ٕٔ٘/ٙتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5ٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (2)
 .ٖٓٗ/ٔمعانً المرآن: (1)
 .2ٖٗ/ٔالكشاؾ: (5)
 .ٔٓٗ/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .ٖٕٕ/ٔانظر: تفسٌر السمرلندي: (ٔٔ)
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، وابن (ٖ)السدي، و(ٕ)، والربٌع(ٔ)لتادةأحدهما: أنهم كافة الٌهود ، لال ذلن بعضهم لبعض ، وهذا لول 
 . (ٗ)زٌد

 . (٘)والثانً: أنهم ٌهود خبٌر لالوا ذلن لٌهود المدٌنة ، وهذا لول الحسن
 : (ٙ)واختلؾ فً سبب نهٌهم أن ٌإمنوا إال ِلَمْن تَبَع دٌنهم على لولٌن

 . (2)، وهذا لول الزجاجى تصدٌمهأحدهما: أنهم نُُهوا عن ذلن ِلببَلً ٌكون طرٌماً لعبدة األوثان إل
 والثانً: أنهم نُُهوا عن ذلن ِلببَلَّ ٌعترفوا به فٌلزمهم العمل بدٌنه إللرارهم بصحته.

 :(1)، وجوها[2ٖ}َواَل تُْإِمنُوا إِالَّ ِلَمْن تَبَِع ِدٌنَُكْم{ ]آل عمران : لوله تعالى:ولد ذكر الماترٌدي فً تفسٌر  
 أعطٌتم لهم الظاهر. ، وإن، أي التصدلوهم فً السرّ ٌحتمل أن ٌكون فً السر أحدها:

 اكفروا آخره. ،أن ٌكون بعد ما أظهرتم والثانً:
بالذي -ال تإمنوا بما جاء به، إال ألجل من تبع دٌنكم; فٌكون عندهم لدوة، ٌتمرر عندهم والثالث: أن المعنى: 

 أنكم أهل الحك; فٌتبعكم كٌفما تصٌرون إلٌه. -فعلتم
على المنع عن  {إال لمن تبع دٌنكم}فٌما ٌخبركم عن أوابلكم، : ال تصدلوا {ال تإمنوا}وٌحتمل: والرابع: 

 .تصدٌك الرسول فٌما ٌخبرهم من التحرٌؾ والتبدٌل
 :(5)، وجهان[2ٖ}َواَل تُْإِمنُوا إاِلَّ ِلَمْن تَبَِع ِدٌنَُكْم{ ]آل عمران : لوله تعالى:فً و

 عنه فهو تلبٌس وتموٌه.أحدهما: البٌان هو ما بٌن هللا; إذ هو الحك، وكل ما فٌه الصرؾ 
وٌحتمل: أن ٌكون الدٌن هو الذي دعا إلٌه بما أوضحه وأنار برهانه، ال الدٌن الذي دعا إلٌه أولبن والثانً: 

 المنحرفون.
ِ { ]آل عمران : لوله تعالى: الهدى لٌس بؤٌدٌكم وإِنما الهدى  :لل لهم ٌا دمحم ، أي:"[2ٖ}لُْل إِنَّ اْلُهَدى ُهَدى َّللاَّ

 .(ٓٔ)"هدى هللا، ٌهدي من ٌشاء إِلى اإِلٌمان وٌثبته علٌه
 .(ٔٔ)"دٌن هللا هو اإلسبلم لال الكلبً:"ٌمول:
معناه أن الهدى هدى هللا، من شاء أن ٌلطؾ به حتى ٌسلم، أو ٌزٌد ثباته على اإلسبلم،  لال الزمخشري:"

 .(ٕٔ)"وزٌكم تصدٌمكم عن المسلمٌن والمشركٌنكان ذلن، ولم ٌنفع كٌدكم وحٌلكم 
 .(ٖٔ)"هذا األمر الذي أنتم علٌه :لال {،إن الهدى هدى هللا}لوله:  :"عن ابن جرٌاأخرج ابن أبً حاتم بسنده 

 .(ٗٔ)"خشٌة أن ٌإتى أحٌد مثل ما أوتٌتم ، أي:"[2ٖ{ ]آل عمران : ى أََحٌد ِمثَْل َما أُوتٌِتُمْ أَْن ٌُْإتَ لوله تعالى:}
مثل ما أوتٌتم{ لاال: " }أن ٌإتى أحد  :عن أبً مالن، وسعٌد بن جبٌر ،(٘ٔ)وابن أبً حاتم أخرج ابن المنذر

 .(ٙٔ)"أمة دمحم
 .(2ٔ)"ٌمول: ما أوتً أحد مثل ما أوتٌتم ٌا أمة دمحم وعن السدي:"

                                                           
 .ٔٔ٘/ٙ(:ص2ٕٗٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٔٔ٘/ٙ(:ص2ٕٗ2انظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 رلم الخبر السابك نفسه، لعله سهو[.-رحمه هللا–.]أعطاه المحمك ٔٔ٘/ٙ(:ص2ٕٗ2انظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 ٕٔ٘-ٔٔ٘/ٙ(:ص2ٕٗ1انظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٔٓٗ/ٔانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٔٓٗ/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .ٖٓٗ/ٔانظر: معانً المرآن: (2)
 .ٙٓٗ/ٕانظر: تفسٌر الماترٌدي: (1)
 .ٙٓٗ/ٕانظر: تفسٌر الماترٌدي: (5)
 .5ٔٔ( صفوة التفاسٌر:ٓٔ)
 .ٖٕٕ/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٔٔ)
 .2ٖٗ/ٔالكشاؾ: (ٕٔ)
 .1ٔٙ/ٕ(:ص5ٖٗٙتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .5ٔٔ( صفوة التفاسٌر:ٗٔ)
 .1ٔٙ/ٕ(:ص5ٖ٘ٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘ٔ)
 .ٖٕ٘/ٔ(:صٕٓٙتفسٌر ابن المنذر) (ٙٔ)
 .1ٔٙ/ٕ(:ص5ٖٙٙأخرجه ابن أبً حاتم) (2ٔ)



ٔ٘ٗ 
 

 .(ٔ)"حسدا من ٌهود أن تكون النبوة فً ؼٌرهم، وأرادو أن ٌتابعوا على دٌنهم  لال مجاهد:"
 .(ٕ)"ٌمول: " لما أنزل هللا عز وجل كتابا مثل كتابكم، وبعث نبٌا كنبٌكم حسدتموهم على ذلن ولال لتادة:"

 .(ٖ)وروي عن الربٌع بن انس مثل ذلن
 .(ٗ)"ال تإمنوا أن ٌإتى أحد مثل ما أوتٌتم لال األخفش:أي:"

 .(٘)"لن ٌعطى أحد مثل ما أوتٌتم من دٌن اإلسبلم، والمرآن الذي فٌه الحبلل والحرام لال السمرلندي:أي:"
 .(ٙ)"فإنه لن ٌإتى أحد مثل ما أوتٌتم لال ابن أي زمنٌن:أي:"

الهدى هو هذا  :أي، {لل إن الهدى هدى هللا أن ٌإتى أحد مثل ما أوتٌتم}لٌل فً المعنى:  لال الزجاج:"
 .(2)"الهدى، ال ٌإتى أحد مثل ما أوتٌتم

 -أن ٌإتى أحد مثل ما أوتٌتم من فضل العلم والكتاب -ٌعنى أن ما بكم من الحسد والبؽً لال الزمخشري:"
بزٌادة همزة االستفهام للتمرٌر  {،أأن ٌإتى أحد}دعاكم إلى أن للتم ما للتم، والدلٌل علٌه لراءة ابن كثٌر: 

 .(1)"والتوبٌخ، بمعنى: إال أن ٌإتى أحد
كؤنه لال: وال  {،أن ٌإتى}على  {،تإمنوا}أولعت  ،ال تصدلوا أن ٌإتى أحد مثل ما أوتٌتم لال الفراء:أي:"

 تإمنوا أن ٌعطى أحد مثل ما أعطٌتم، فهذا وجه.
لل ٌا دمحم إن :، ثم صار الكبلم من لوله {تإمنوا إال لمن تبع دٌنكموال }وٌمال: لد انمطع كبلم الٌهود عند لوله 

مثل لوله:  {لل إن الهدى} :ألن فً لوله {،أن}الهدى هدى هللا أن ٌإتى أحد مثل ما أوتى أهل اإلسبلم، وجاءت 
 .(5)"إن البٌان بٌان هللا، فمد بٌن أنه ال ٌإتى أحد مثل ما أوتى أهل اإلسبلم

إن الهدى }وٌحتمل أن ٌكون صلة لوله: ، من الكتاب والحجا -وهللا أعلم  -ي: لن ٌإتى أ لال الماترٌدي:"
بمعنى: لن ٌإتى أحد مثل ما أوتٌتم أهل اإلسبلم من  {أن ٌإتى}، وهو دٌنه، أو ما دعا إلٌه، ثم ٌمول: {هدى هللا

 .(ٓٔ)"الحجا والبٌنات، التً توضح أن الحك فً أٌدٌكم
 هذه اآلٌة من أشكل ما فً السورة ولد ذكرناه، واإلعراب ٌبٌّنها. فٌها ألوال:  لال النّّحاس:"

فمن لال: إّن فً الكبلم تمدٌما وتؤخٌرا فإّن المعنى: وال تإمنوا أن ٌإتى أحد مثل ما أوتٌتم إاّل من اتّبع دٌنكم 
 .وجعل البلم زابدة فهو عنده استثناء لٌس من األول وإاّل لم ٌجز التمدٌم

ال تجعلوا  :أي ،ومن لال: المعنى على ؼٌر تمدٌم وال تؤخٌر جعل البلم أٌضا زابدة أو متعلمة بمصدر 
 .تصدٌمكم إاّل لمن اتّبع دٌنكم بؤن ٌإتى أحد من العلم برسالة النبً صلّى هللا علٌه وسلّم مثل ما أوتٌتم

 .(ٔٔ)"كراهة أن ٌإتى أحد مثل ما أوتٌتم :أي :وتمدٌر ثالث 
 :(ٕٔ)، وجهان[2ٖ{ ]آل عمران : ىأَْن ٌُْإتَ :}أن فً لوله تعالىفنستنتا 

الجار لكثرة حذفه مع  تمدٌره: وال تإمنوا بؤن ٌإتى أحد، لكن حذؾ{، وال تإمنو}أحدهما: أن ٌتصل بمو له: 
 ."أن"

تإمنوا إال وال }وٌكون كبلم الٌهود لد انمطع عند لوله: هدى هللا{،  لل إن الهدى}أن ٌتصل بموله:  والثانً:
 .{لمن تبع دٌنكم

                                                           
 .1ٔٙ/ٕ(:ص52ٖٙ، وابن أبً حاتم)ٕٗ٘/ٔ(:ص٘ٓٙأخرجه ابن المنذر) (ٔ)
 .ٕٗ٘/ٔ(:صٙٓٙأخرجه ابن المنذر) (ٕ)
 .1ٕٙ/ٕ(:ص2ٖٓٓانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٖٕٕ/ٔمعانً المرآن: (ٗ)
 .ٖٕٕ/ٔتفسٌر السمرلندي: (٘)
 .5ٕٙ/ٔتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (ٙ)
 .ٖٓٗ/ٔمعانً المرآن: (2)
 .2ٖٗ/ٔالكشاؾ: (1)
 .ٕٕٕ/ٔ( معانً المرآن:5)
 .ٙٓٗ/ٕتفسٌر الماترٌدي: (ٓٔ)
 .٘ٙٔ/ٔمعانً المرآن للنحاس: (ٔٔ)
 .ٕٗٙ-5ٖٙ/ٕانظر: تفسٌر الراؼب الصفهانً: (ٕٔ)
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وُكْم ِعْنَد َربُِّكْم { ]آل عمران : لوله تعالى:}  .(ٔ)"خشٌة أن ٌحاجوكم به عند ربكم وأ ، أي:"[2ٖأَْو ٌَُحاجُّ
ال تخبرونهم بما بٌن هللا لكم فً كتابه، فٌخاصموكم عند ربكم، فتكون  :لال بعضهم لبعض" لال ابن جرٌا:

 .(ٕ)"لهم حجة علٌكم 
اإلٌمان به لعلم من  لٌس ٌكون ألحد حجة عند هللا فً ::أي{أو ٌحاجوكم عند ربكم} :ومعنى الزجاج:"لال 

 .(ٖ)"عنده. إال من كان مثلكم
 .(ٗ)]}عند ربكم{[" وال تإمنوا أن ٌحاجوكم لال األخفش: أي:"

 .(٘)"ولن ٌحاجكم بمثل دٌنكم أحد عند ربكم لال ابن أبً زمنٌن:أي:"
ٌمول الٌهود: فعل هللا بنا كذا وكذا من  {،أو ٌحاجوكم عند ربكم:"}عن السديأخرج ابن أبً حاتم بسنده 

 .(ٙ)"الكرامة حتى أنزل علٌنا  المن والسلوى
: :راجع إلى لوله: }َواَل تُْإِمنُوا إاِلَّ ِلَمْن تَبَِع ِدٌنَُكْم{ ]آل عمران {أو ٌحاجوكم عند ربكم}لوله:  لال الماترٌدي:"

أنهم لد آمنوا به مرة وألروا له; وهو كموله: }َوإَِذا لَمُوا الَِّذٌَن آَمنُوا لَالُوا آَمنَّا َوإَِذا  {ٌحاجوكم عند ربكم}فـ  ،[2ٖ
وُكْم بِِه ِعْنَد َربُِّكمْ  ٌُْكْم ِلٌَُحاجُّ ُ َعلَ ثُونَُهْم بَِما فَتََح َّللاَّ [: أنهم كانوا 2ٙ{ ]البمرة : َخبَل بَْعُضُهْم إِلَى بَْعٍض لَالُوا أَتَُحّدِ
[; فمال بعضهم لبعض: ال ٌٗٔظهرون لهم اإلسبلم واإلٌمان، ثم إذا خلوا لالوا: }إِنََّما نَْحُن ُمْستَْهِزبُوَن{ ]البمرة : 

 .(2)"تظهروا لهم اإلسبلم; فٌحاجوكم عند ربكم فً اآلخرة؟!
ِ أَْن يُْؤتَى أََحٌد ِمثَْل َما أُوتِيتُمْ قُْل إِنَّ اْلُهَدى ُهَدى  لوله تعالى:}نستنتا بؤن فً   :(1)، وجهان[2ٖ{ ]آل عمران : َّللاَّ

ها المسلمون ، ثم  أحدهما: أن فً الكبلم حذفاً ، وتمدٌره: لل إن الهدى هدى هللا أالَّ ٌُْإتَى أحٌد مثل ما أوتٌتم أٌُّ
ُ لَُكْم أَن تَِضلُّوا{ ]النساء: علٌها مثل لوله تعالى: }ٌُبٌَُِّن  حذؾ )ال( من الكبلم لدلٌل الخطاب [ أي ال تضلوا 2َّٙٔللاَّ

 . (ٓٔ)، وابن جرٌا(5)، وهذا معنى لول السدى
 والثانً: أن معنى الكبلم: لل إن الهدى هدى هللا فبل تجحدوا أن ٌُْإتى أحد مثل ما أوتٌتم.

أي ال ، فهام، مثل: أانتم أعلمبهمزتٌن: األولى مخففة، والثانٌة ملٌنة على االست« أان ٌإتى»ولرأ ابن كثٌر: 
ٌعطى أحد مثل ما أعطٌتم وهو متصل بموله }وال تإمنوا إال لمن تبع دٌنكم{ }أن ٌإتى أحد{ وٌكون لوله }إن 

الهدى هدى هللا{ خبرا اعترض فً وسط الكبلم ولم ٌؽٌر من المعنى شٌبا وإذا حمل الكبلم على هذا كان لوله أن 
 .الٌهود ٌمول ال تصدلوا أن ٌعطى أحد مثل ما أعطٌتمٌإتى بعد من الحكاٌة عن 

وتؤوٌله وال تإمنوا إال لمن تبع دٌنكم وال تإمنوا أن ٌإتى أحد مثل ما  ،ببل استفهام {،أن ٌإتى} :ولرأ البالون
 .(ٔٔ)أوتٌتم ولد بٌنا فً كتاب التفسٌر

وُكم ِعنَد َربُِّكم{ وفً لوله تعالى:   ، وجهان:[2ٖ{ ]آل عمران : }أَْو ٌَُحآجُّ
 . (ٖٔ)، ولتادة(ٕٔ)نه ال حجة لهم ، وهذا لول الحسنأل ،أحدهما: ٌعنً وال تإمنوا أن ٌَُحاّجوكم عند ربكم

وكم عند ربكم ، على طرٌك التبعٌد ، كما ٌمال: ال تلماه أو تموم الساعة ، وهذا  والثانً: إن معناه حتى ٌَُحاجُّ
 .(ٔ)، والفراء(ٗٔ)لول الكسابً 

                                                           
 .5ٔٔ( صفوة التفاسٌر:ٔ)
 .1ٕٙ/ٕ(:ص55ٖٙ، وابن أبً حاتم)ٕٗ٘/ٔ(:ص2ٓٙأخرجه ابن المنذر) (ٕ)
 .ٖٓٗ/ٔمعانً المرآن: (ٖ)
 .ٖٕٕ/ٔمعانً المرآن: (ٗ)
 .5ٕٙ/ٔتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (٘)
 .1ٕٙ/ٕ(:ص51ٖٙتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .5ٕٙ/ٔتفسٌر ابن أبً زمنٌن:(2)
 .ٕٓٗ-ٔٓٗ/ٔانظر: النكت والعٌون: (1)
 .1ٔٙ/ٕ(:ص5ٖٙٙ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)ٖٔ٘/ٙ(:ص2ٕ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .1ٔٙ/ٕ(:ص5ٖٗٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .5ٕٗ/ٔ،  وزاد المسٌر:ٙٙٔ-٘ٙٔمراءات:، وحجة ال٘٘/ٖانظر: الحجة للمراء السبعة: (ٔٔ)
 .ٕٓٗ/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .ٕٓٗ/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .ٖٕ٘/ٔ(:صٖٓٙانظر: تفسٌر ابن المنذر) (ٗٔ)
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ِ ٌُْإتٌِِه َمْن ٌََشاُء{ ]آل عمران : لوله تعالى:} : إن -أٌها الرسول-لل لهم  ، أي:"[2ٖلُْل إِنَّ اْلفَْضَل بٌَِِد َّللاَّ
 .(ٕ)"الفضل والعطاء واألمور كلها بٌد هللا وتحت تصرفه

 .(ٖ)اإلسبلم "ٌعنً:" }لل إن الفضل بٌد هللا ٌإتٌه من ٌشاء{، لال ابن جرٌا:"
 .(ٗ)"اإلسبلم والنبوة :ٌعنً {إن الفضل} :لل ٌا دمحم لال مماتل:"

 .(٘)"أي نبوته وهداه ٌإتٌه من ٌشاء لال الزجاج:"
 .(ٙ)"ٌعنً النبوة، والكتاب والهدى، بتوفٌك هللا، ٌوفك من ٌشآء لال السمرلندي:"

 .(2)"وفضل هللا: اإلسبلم لال ابن أبً زمنٌن:"
 .(1)"ٌرٌد الهداٌة والتوفٌك لال الزمخشري:"

 .(5){"إن الفضل بٌد هللا ٌإتٌه من ٌشاء}ٌا أمة دمحم فإن الذي أعطٌتكم أفضل، فمولوا: لال:  السدي:"لال 
ُ َواِسٌع َعِلٌٌم { ]آل عمران : لوله تعالى:} كثٌر العطاء واسع اإِلنعام ٌعلم من هو أهل  أي: وهللا " ،[2َٖوَّللاَّ

  .(ٓٔ)"له
األزلٌة أن ٌعطى جمٌع ما ٌسؤل، وهو المحٌط بكل شًء، كما أي كثٌر العطاء ٌمدر بمدرته  لال التستري:"

 .(ٔٔ)"[51لال: وسع كل شًء علما ]طه: 
 .(ٕٔ)"بمن ٌإتٌه الفضللال مماتل:أي:}علٌم{"

 .(ٖٔ)"علٌم بمن ٌإتٌه الفضل ،واسع الفضل لال السمرلندي:أي:وهللا"
 الفوابد:

 تعصب أهل الكتاب لدٌنهم على ضبللهم. -ٔ
هإالء بإعبلن أن الهدى هدى هللا، ومن ثم االعتماد على الرب فً طلب الهدى، دون أن المسلم ٌرد كٌد  -ٕ

 االعتماد على النفس.
 {.أَْن ٌُْإتَى أََحٌد ِمثَْل َما أُوتٌِتُْم  أن الحسد كان سبب صنٌعتهم لهذه الخدٌعة، لموله:} -ٖ
ولكن لٌس كل من آمن بالبعث أن أهل الكتاب ٌإمنون بالبعث والحساب، لموله:}أو ٌحاجوكم عند ربكم{،  -ٗ

 .-ملسو هيلع هللا ىلص-ٌعمل له، وذلن كالٌهود والنثارى إذ لو عملوا لهذا البعث آلمنوا بالرسول
 إثبات أن العطاء عطاء هللا، وأنه إذا مّن على أحدا من خلمه فلن ٌستطٌع أحد منعه. -٘
 إثبات المشٌبة هلل، لموله:}من ٌشاء{. -ٙ

هذه اآلٌة على المعتزلة; ألنهم ٌمولون: إن الفضل لٌس بٌد هللا; وكذلن االختصاص; إنما  لال الماترٌدي:" -2
ذلن بٌد الخلك; ألن من لولهم: إنه لٌس على هللا أن ٌفعل بالخلك إال ما هو أصلح لهم فً الدٌن، لٌس له أن ٌإتى 

ه; فذلن الفضل واالختصاص إنما أحدا فضبل، وال له أن ٌختص أحدا برسالة، إال من هو مستحك لذلن مستوجب ل
هللا بذلن; إذ  استوجبوا بؤنفسهم ال باهلل، على لولهم، ففً الحمٌمة الفضل عندهم كان بٌدهم ال بٌد هللا، فؤكذبهم

 .(ٗٔ)"الفضل عند الخلك هو فعل ما لٌس علٌه ال ما علٌه; فنعوذ باهلل من السرؾ فً المول، والزٌػ عن الرشد

                                                                                                                                                                                                    
 .ٖٕ٘/ٔ(:صٖٓٙانظر: تفسٌر ابن المنذر) (ٔ)
 .5٘( التفسٌر المٌسر:ٕ)
 .ٕٙ٘/ٔ(:ص1ٓٙأخرجه ابن المنذر) (ٖ)
 .1ٕ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .ٖٔٗ/ٔمعانً المرآن: (٘)
 .ٖٕٕ/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٙ)
 .5ٕٙ/ٔتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (2)
 .2ٖٗ/ٔالكشاؾ: (1)
 .1ٕٙ/ٕ(:ص2ٖٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .5ٔٔ( صفوة التفاسٌر:ٓٔ)
 .5ٗتفسٌر التستري: (ٔٔ)
 .1ٕ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
 .ٖٕٕ/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٖٔ)
 .ٙٓٗ-٘ٓٗ/ٕ( تفسٌر الماترٌدي:ٗٔ)
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 القرآن
ُ ذُو اْلفَْضِل اْلعَِظٌِم )}ٌَْختَصُّ   [7ٗ({ ]آل عمران : 7ٗبَِرْحَمتِِه َمْن ٌََشاُء َوَّللاه

 التفسٌر:
إن هللا ٌختص ِمن خلمه َمن ٌشاء بالنبوة والهداٌة إلى أكمل الشرابع، وهللا ذو اإلحسان والعطاء الكثٌر 

 الواسع.
 :}لل إّن الهدى ُهَدى هللا أن ٌإتى أحٌد مثل ما السدي : "لال هللا عز وجل لدمحم ملسو هيلع هللا ىلصفً سبب نزول اآلٌة: لال 

أوتٌتم{، ٌمول ، مثل ما أوتٌتم ٌا أمة دمحم}أو ٌحاجوكم عند ربكم{، تمول الٌهود : فعل هللا بنا كذا وكذا من الكرامة 
 .(ٔ)ٌه من ٌشاء{، اآلٌة"، حتى أنزل علٌنا المن والسلوى فإن الذي أعطٌتكم أفضُل فمولوا :}إن الفْضل بٌد هللا ٌإت

 .(ٕ)[، أي: "ٌخص بالرحمة من ٌشاء"2ٗلوله تعالى: }ٌَْختَصُّ بَِرْحَمتِِه َمْن ٌََشاُء{ ]آل عمران :  
  .(ٖ)لال الحسن:" رحمته اإلسبلم ٌختص بها من ٌشاء" 
 مثل ذلن. (ٙ)، وابن جرٌا(٘). وروي عن الربٌع(ٗ)النبّوة ، ٌخصُّ بها من ٌشاء"ولال مجاهد:" 
 .(2)أى ٌختص بالنبوة وما ٌترتب علٌها من الهداٌة والنعم من ٌشاء من عباده" لال الطنطاوي:" 
 .(1)"بدٌنه ٌعطٌه من ٌشاء من عباده :ٌعنً لال السمرلندي:" 
 .(5)"}من ٌشاء{ ٌعنً: المإمنٌن، أي: بدٌنه; وهو اإلسبلم لال ابن أبً زمنٌن:" 
أي إن فضله الواسع ورحمته العامة ٌعطٌهما بحسب مشٌبته، ال كما ٌزعم أهل الكتاب من  لال المراؼً:" 

 .(ٓٔ)لصرها على الشعب المختار من بنى إسرابٌل، فهو ٌبعث من ٌشاء نبٌا وٌبعثه رسوال"
مًدا من الفضل بما ال ٌَُحد وال ٌُوَصؾ ، بما شرؾ به نبٌكم مح -أٌها المإمنون  -أي:اختصكم لال ابن كثٌر:"

 .(ٔٔ)ملسو هيلع هللا ىلص على سابر األنبٌاء وهداكم به ألحمد الشرابع"
ُ ذُو اْلفَْضِل اْلعَِظٌِم{ ]آل عمران :    .(ٕٔ)[، أي:وهللا صاحب الفضل الواسع الكثٌر"2ٗلوله تعالى: }َوَّللاَّ
  .(ٖٔ)"أي ذو المن العظٌم، لمن اختصه باإلسبلم لال السمرلندي:" 
 .(ٗٔ)"جبٌر:" العظٌم ٌعنً: وافرلال سعٌد بن  

 الفوابد:
أن هللا لد ٌرحم بعض العباد رحمة خاصة، ولد بٌّن فً آٌة أخرى أن هللا ٌرحم من ٌستحك ذلن، وهو  -ٔ

ُ َمِن اتَّبََع ِرْضَوانَهُ ُسبَُل السَّبَلِم{ ]المابدة :  الذي تعرض ألسباب الرحمة، فمال: }  [، ولال:ٙٔ}ٌَْهِدي بِِه َّللاَّ
َكاةَ َوالَِّذٌَن ُهْم بِآٌَاتِنَا ٌُ  َّمُوَن َوٌُْإتُوَن الزَّ ٍء فََسؤَْكتُبَُها ِللَِّذٌَن ٌَت ًْ  [.ْٙ٘ٔإِمنُوَن{ ]األعراؾ : َوَرْحَمتًِ َوِسعَْت ُكلَّ َش

أنه ال اعتراض على هللا فً كونه ٌختص برحمته من ٌشاء من الناس، ألن االمر إلٌه وهو فضل إن شاء  -ٕ
 ء أعطاه.منعه وإن شا

 جواز وصؾ ؼٌر هللا بالعظٌن، لموله:}ذو الفضل العظٌم{. -ٖ
 ٌنمض على المعتزلة لولهم بوجهٌن:{، ٌختص برحمته من ٌشاء}ولوله:  لال الماترٌدي:" -ٗ

                                                           
 .ٖٔ٘/ٙ(:ص2ٕ٘ٔ( أخرجه الطبري)ٔ)
 .ٓٔٗ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 .1ٖٙ/ٕ(:ص2ٖٖٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .2ٔ٘/ٙ(:ص2ٕ٘ٙ( أخرجه الطبري)ٗ)
 .1ٔ٘/ٙ(:ص2ٕ٘1( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .1ٔ٘/ٙ(:ص2ٕ٘5( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .2ٗٔ/ٕ( التفسٌر الوسٌط للطنطاوي:2)
 .ٖٕٕ/ٔتفسٌر السمرلندي: (1)
 .5ٕٙ/ٔتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (5)
 .12ٔ/ٖ( تفسٌر المراؼً:ٓٔ)
 .ٓٙ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:ٔٔ)
 .ٓٔٗ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕٔ)
 .ٖٕٕ/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٖٔ)
 .1ٖٙ/ٕ(:ص2ٖٓٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗٔ)



ٔ٘1 
 

ؼٌره صرفه عن ذلن الؽٌر، بل إن فعل ذلن  -بشًء فٌه صبلح-أحدهما: أنهم ال ٌرون هلل أن ٌختص أحدا 
، بل فً االبتداء لم ٌكن له ذلن; وإنما ٌعطى باالستحماق، وذلن حك ٌلزمه، ولد ذكر كان محابٌا عندهم بخٌبل

 بحرؾ االمتنان.
: لٌس له أال ٌشاء أو ال ٌعطى; فبل معنى لذكره الذي ذكر مع ما صار ذلن، بٌد ؼٌره إذ -أٌضا-وعندهم 

 ٌلزم ذلن، وهللا أعلم.
فً الدٌن، وأنه إن لصر أحدا عن ذلن كان جابزا، ثم أن ٌبذل كبل األصلح  -والثانً: أن الذي ٌحك علٌه 

األفضل للعبد شًء مما أعطى حتى ٌعطٌه فٌما أمره; فٌكون الفضل فً الحمٌمة فً ٌد العبد: ٌإتى نفسه إن شاء 
 .(ٔ)"وٌمنع إن شاء

 القرآن
ٌَْك  ِه إِلَ ٌِْه }َوِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َمْن إِْن تَؤَْمْنهُ بِِقْنَطاٍر ٌَُإّدِ ٌَْك إَِله َما ُدْمَت َعلَ ِه إِلَ َوِمْنُهْم َمْن إِْن تَؤَْمْنهُ بِِدٌنَاٍر ََل ٌَُإّدِ

ِ اْلَكِذَب َوُهْم ٌَ  ٌٌَِّن َسبٌٌِل َوٌَقُولُوَن َعلَى َّللاه ٌْنَا فًِ اْْلُّمِ ٌَْس َعلَ ({ ]آل عمران : 7ْ٘علَُموَن )قَائًِما َذِلَك بِؤَنهُهْم قَالُوا لَ
7٘] 

 ٌر:التفس
ه إلٌن من ؼٌر خٌانة، ومنهم َمن إْن تؤمنه  ومن أهل الكتاب من الٌهود َمن إْن تؤمنه على كثٌر من المال ٌإّدِ
ه الٌن، إال إذا بذلت ؼاٌة الجهد فً مطالبته. وسبب ذلن عمٌدة فاسدة تجعلهم ٌستحلُّون  على دٌنار واحد ال ٌإّدِ

كل أموالهم إثم وال حرج; ألن هللا أحلَّها لنا. وهذا كذب على هللا، أموال العرب بالباطل، وٌمولون: لٌس علٌنا فً أ
 ٌمولونه بؤلسنتهم، وهم ٌعلمون أنهم كاذبون.

 فً سبب نزول اآلٌة ألوال:
ٌَْن{ ]اآلٌة:  -أ ِه إِلَ [، 2٘اختلؾ أهل العلم فً سبب نزول لوله: }َوِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َمْن إِْن تَؤَْمْنهُ بِِمْنَطاٍر ٌَُإّدِ

 على وجوه:
 أحدها: لال مماتل بن سلٌمان:" ٌعنً عبد هللا بن سبلم وأصحابه ومنهم من إن تؤمنه بدٌنار ال ٌإده إلٌن

ٌعنً كفار الٌهود ٌعنً كعب بن األشرؾ وأصحابه، ٌمول منهم من ٌإدي األمانة ولو كثرت، ومنهم من ال 
 .(ٕ)ٌإدٌها ولو ابتمنته على دٌنار ال ٌإده إلٌن"

انً: نمل ابن حجر عن ابن عباس:أن "األول عبد هللا بن سبلم أودعه رجل ألفا ومابتً أولٌة من ذهب والث
 .(ٖ)فؤداه إلٌه فمدحه هللا، والثانً فنحاص بن عازورا أودعه رجل من لرٌش دٌنارا فخانه فٌه"

فٌهم أمانة  ر هللا تعالى إنّ والثالث: لال الثعلبً:" لال أكثر المفّسرٌن: نزلت هذه اآلٌة فً الٌهود كلّهم، أخب
 .(ٗ)وخٌانة، والمنطار عبارة عن المال الكثٌر، والدٌنار عبارة عن المال الملٌل"

والرابع:لال السٌوطً:" أخرج عبد بن حمٌد وابن المنذر عن عكرمة فً لوله: }َوِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َمْن إِْن 
ٌْن{ لال:  ِه إِلَ ٌْن{ لال: هذا من الٌهود: تَؤَْمْنهُ بِِمْنَطاٍر ٌَُإّدِ ِه إِلَ هذا من النصارى: }َوِمْنُهْم َمْن إِْن تَؤَْمْنهُ بِِدٌنَاٍر ال ٌَُإّدِ

ٌِْه لَابًِما{ لال: إال ما طلبته واتبعته" }إِالَّ َما ُدْمَت َعلَ
(٘). 

ٌْنَا -ب ٌَْس َعلَ ِ كما اختلؾ أهل العلم فً سبب نزول لوله: }َذِلَن بِؤَنَُّهْم لَالُوا لَ ٌٌَِّن َسبٌٌِل َوٌَمُولُوَن َعلَى َّللاَّ فًِ اأْلُّمِ
 [، على وجهٌن:2٘اْلَكِذَب َوُهْم ٌَْعلَُموَن{ ]اآلٌة: 

ابن عباس : " }ذلن بؤنهم لالوا لٌس علٌنا فً األمٌٌن سبٌل{، وذلن أن أهل الكتاب كانوا ٌمولون أحدهما:لال 
ٌُّون. فذلن لوله : }لٌس علٌنا فً األمٌٌن سبٌل{، إلى آخر : لٌس علٌنا جناح فٌما أصبنا من هإالء ، ألنهم أمِّ 

 .(ٙ)اآلٌة"

                                                           
 .2ٓٗ/ٕتفسٌر الماترٌدي: (ٔ)
 .1ٕ٘/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٕ)
  .5ٙٙ/ٕ( العجاب فً بٌان األسباب:ٖ)
 .5ٗ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٗ)
 .5ٙٙ/ٕ، وانظر: العجاب:ٖٕٗ/ٕ( الدر المنثور:٘)
 .ٖٕ٘/ٙ(:ص2ٕ2ٔ( أخرجه الطبري)ٙ)
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والثانً: لال ابن جرٌا:"}ذلن بؤنهم لالوا لٌس علٌنا فً األمٌٌن سبٌل{، لال : باٌع الٌهوَد رجاٌل من المسلمٌن 
ال لضاَء لكم عندنا ، ألنكم فً الجاهلٌة ، فلما أسلموا تماضوهم ثمَن بٌُوعهم ، فمالوا : لٌس لكم علٌنا أمانةٌ ، و

تركتم دٌنكم الذي كنتم علٌه! لال : واّدعوا أنهم وجدوا ذلن فً كتابهم،  فمال هللا عز وجل :}وٌمولون على هللا 
 نحو ذلن.(ٗ)ومماتل (ٖ)، والسدي(ٕ).  وروي عن لتادة(ٔ)الكذَب وهم ٌعلمون {"

ٌَْن{ ]آل عمران : }َوِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َمْن إِْن  لوله تعالى:  ِه إِلَ ومن أهل الكتاب  [، أي:"2٘تَؤَْمْنهُ بِِمْنَطاٍر ٌَُإّدِ
ه إلٌن وال ٌخْنن فٌه"   .(٘)الذي إْن تؤمنه ، ٌا دمحم ، على عظٌم من المال كثٌر، ٌإّدِ

 واختلفوا فً ممدار المنطار على سبعة ألاوٌل :
، ورواه (1)، وعاصم بن أبً النجود(2)، وأبً هرٌرة(ٙ)لأحدها : أنه ألؾ ومابتا أولٌة ، وهو لول معاذ بن جب

ًّ بن كعب لال : لال رسول هللا ) ملسو هيلع هللا ىلص ( : " المنطار ألؾ أولٌة ومبتا أولٌة"  .  (5)ورواه زر بن حبٌش عن أُب
 ، ولد رواه الحسن عن(ٕٔ)، والحسن(ٔٔ)، والضحان(ٓٔ)والثانً : أنه ألؾ ومابتا دٌنار ، وهو لول ابن عباس

 .(ٖٔ)-ملسو هيلع هللا ىلص  -النبً 
 . (ٙٔ)، والحسن(٘ٔ)، والضحان(ٗٔ)والثالث : أنه اثنا عشر ألؾ درهم أو ألؾ دٌنار ، وهو لول ابن عباس

، (1ٔ)، ولتادة(2ٔ)والرابع : أنه ثمانون ألفاً من الدراهم ، أو مابة رطل من الذهب ، وهو لول سعٌد بن المسٌب
 .(ٕٓ)، والسدي(5ٔ)وأبً صالح

 . (ٕٕ)، ومجاهد(ٕٔ)امس : أنه سبعون ألفاً ، لاله ابن عمروالخ
 .(ٕٗ)، والكلبً(ٖٕ)والسادس : أنه ملء مسن ثور ذهباً ، لاله أبو نضرة

 .(ٕ٘)والسابع : أنه المال الكثٌر ، وهو لول الربٌع 
 .(ٕٙ)تَعسُّؾ والراجح أن المنطار: هو المال الكثٌر، كما لال الربٌع بن أنس ، وال ٌحدُّ لدُر وزنه بحّدٍ على

                                                           
 .ٖٕ٘/ٙ(:ص2ٕ2ٕ( أخرجه الطبري)ٔ)
 .ٕٕ٘/ٙ(:ص2ٕٙٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .ٕٕ٘/ٙ(:ص2ٕٙ1( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .1ٕ٘/ٔ( انظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٗ)
 .5ٔ٘/ٙ( تفسٌر الطبري:٘)
 .ٕٗٗ/ٙ(:ص5ٙٙٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٕٗٗ/ٙ(:ص2ٓٓٙانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٕٗٗ/ٙ(:ص55ٙٙانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٕ٘ٗ/ٙ(:ص2ٓٔٙأخرجه الطبري) (5)
 .ٕٙٗ/ٙ(:ص2ٓٗٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٕٙٗ/ٙ(:ص2ٓ٘ٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٕٙٗ/ٙ(:ص2ٖٓٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٙ(:ص2ٕٓٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .ٕٙٗ/ٙ(:ص2ٓٙٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .ٕٙٗ/ٙ(:ص2ٓ2ٙانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .2ٕٗ-ٕٙٗ/ٙ(:ص2ٕٔٙ)-(2ٓ1ٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .2ٕٙٗ/ٙ(:ص2ٖٔٙانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
 .2ٕٗ/ٙ(:ص2ٔ٘ٙانظر: تفسٌر الطبري) (1ٔ)
 .ٕٙٗ/ٙ(:ص2ٔ2ٙانظر: تفسٌر الطبري) (5ٔ)
 .2ٕٗ-ٕٙٗ/ٙ(:ص2ٔ1ٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٓ)
 .5ٓٙ/ٕ(:صٕٖٔٙ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)1ٕٗ/ٙ(:ص2ٕٔٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .5ٓٙ/ٕ(:صٕٕٖٙ، وابن أبً حاتم)1ٕٗ/ٙ(:ص2ٔ5ٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٕ)
 .1ٕٗ/ٙ(:ص2ٕٕٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٕ)
، والمرطبً فً ٕٗ/ ٖ، وأورده نمبل عن النماش ابن عطٌة، فً "المحرر الوجٌز" 15/ ٔأورد لوله: أبو عبٌدة فً "مجاز المرآن" (ٕٗ)

 .5ٖ٘/ ٔ، ٌنمل عن الكلبً، أن المنطار: ألؾ مثمال، ذهب أو فضة، وكذا فً "زاد المسٌر" ٕٖٗ/ ٔزاهر" ، وفً "الٖٔ/ ٗ"تفسٌره" 
 .5ٕٗ/ٙ(:ص2ٕٗٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ٘)
 .5ٕٗ/ٙانظر: تفسٌر الطبري:  (ٕٙ)
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ْه{، بجزم الهاء، وهً لؽة لبعض العرب، واللؽة المعروفة هً بإظهار و  لرأ أبو عمرو وحمزة :}ٌَُإّدِ
 .(ٔ)الكسرة
ٌَْن{ ]آل عمران :  لوله تعالى:  ِه إِلَ ومنهم الذي إن تؤمنه على  [، أي:"2٘}َوِمْنُهْم َمْن إِْن تَؤَْمْنهُ بِِدٌنَاٍر اَل ٌَُإّدِ

ه إلٌن"   .(ٕ)دٌنار ٌخْنن فٌه فبل ٌإّدِ
لال مالن بن دٌنار لال: "إنما سمً الدٌنار ألنه دٌن ونار، معناه: إن من أخذه بحمه فهو دٌنه، ومن أخذه  

 .(ٖ)بؽٌر حمه فله النار"
ٌِْه لَابًِما َذِلَن{ ]آل عمران :   .(ٗ)إال أن تلح علٌه بالتماضً والمطالبة" [، أي:"2٘لوله تعالى:}إاِلَّ َما ُدْمَت َعلَ

   .(ٗ)والمطالبة"
أي : بالمطالبة والمبلزمة واإللحاح فً استخبلص حمن ، وإذا كان هذا صنٌعه فً الدٌنار  لال ابن كثٌر:" 

 .(٘)ٌخبر تعالى عن الٌهود بؤن فٌهم الخونة ، وٌحذر المإمنٌن من االؼترار بهم" فما فوله أولى أال ٌإدٌه...
ٌِْه لَابًِما َذِلَن{ ]آل عمران : وفً    [، وجوه:2٘لوله تعالى:}إاِلَّ َما ُدْمَت َعلَ

، (1)، ولتادة(2)، وعطاء(ٙ)أحدها : أن المعنى: إال ما دمت علٌه لابماً بالمطالبة واإللتضاء ، وهذا لول مجاهد
 .(5)، والربٌع بن أنس(1)ولتادة

 .(ٓٔ)والثانً: بالبٌنة. لاله نمٌر بن اوس
 ً  . (ٔٔ)على رأسه ، وهو لول السدي والثالث : لابما

 .(ٕٔ)الرابع: بالمبلزمة. أفاده الماوردي
ٌٌَِّن َسبٌٌِل{ ]آل عمران :  َذِلنَ  لوله تعالى:}  ٌْنَا فًِ اأْلُّمِ ٌَْس َعلَ [، " أي إِنما حملهم على 2٘بِؤَنَُّهْم لَالُوا لَ

 .(ٖٔ)ٌعنً العرب"-الخٌانة زعمهم أن هللا أباح لهم أموال األمٌٌن
 .(ٗٔ)من أجل أنه ٌمول : ال حَرج علٌنا فٌما أصبنا من أموال العرب" لال الطبري:" 
لال ابن كثٌر:"أي : إنََّما َحَملهم على ُجحود الحك أنهم ٌمولون : لٌس علٌنا فً دٌننا َحَرج فً أكل أموال  

  .(٘ٔ)األمٌٌّن ، وهم العرب ; فإن هللا لد أحلها لنا"
ل أهل الكتاب: ذلن بؤنهم لالوا لٌس علٌنا فً األمٌٌن سبٌل لال نبً هللا: كذب لال سعٌد بن جبٌر:" لما لا 

 .(ٙٔ)أعداء هللا ما من شًء كان فً الجاهلٌة إال وهو تحت لدمً هاتٌن، إال األمانة فإنها مإداة إلى البر والفاجر"
 وألهل التفسٌر فً سبب استباحتهم له لوالن :

 . (1ٔ)، والسدي(2ٔ)الكتاب ، وهو لول لتادة أحدهما : ألنهم مشركون من ؼٌر أهل 
 .(ٕ)وابن جرٌا (ٔ)والثانً : ألنهم تحولوا عن دٌنهم الذي عاملناهم علٌه ، وهذا لول الحسن

                                                           
 .2ٕٓ( انظر: السبعة:ٔ)
 .5ٔ٘/ٙ( تفسٌر الطبري:ٕ)
 .1ٖٙ/ٕ(:ص2ٖٓٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .5ٔ٘/ٙالطبري:( تفسٌر ٗ)
 .ٓٙ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:٘)
 .1ٖٙ/ٕ(:ص2ٓ2ٖ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙ)
 .1ٖٙ/ٕ(:ص2ٓ2ٖ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)2)
 .1ٖٙ/ٕ(:ص2ٓ1ٖ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)1)
 .1ٖٙ/ٕ(:ص2ٓ1ٖ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)5)
 .1ٗٙ/ٕ(:ص2ٖٔٓ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .1ٖٙ/ٕ(:ص2ٓ5ٖانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .ٖٓٗ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:ٕٔ)
 .5ٖٔ( صفوة التفاسٌر:ٖٔ)
 .ٕٔ٘/ٙ( تفسٌر الطبري:ٗٔ)
 .ٔٙ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:٘ٔ)
 .1ٗٙ/ٕ(:ص2ٕٖٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙٔ)
 .1٘ٙ/ٕ(:ص2ٖٔ٘( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)2ٔ)
 .ٕٕ٘/ٙ(:ص2ٕٙ1( انظر: تفسٌر الطبري)1ٔ)
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ِ اْلَكِذَب َوُهْم ٌَْعلَُموَن{ ]آل عمران : لوله تعالى:}َوٌَمُولُوَن   [، " أي: ٌكذبون على هللا بادعابهم 2َ٘علَى َّللاَّ
 .(ٖ)" ٌعلمون أنهم كاذبون مفترونذلن وهم 

 .(ٗ)ٌعنً : اّدعاءهم أنهم وجُدوا فً كتابهم لولهم : }لٌس علٌنا فً األمٌٌن سبٌل{" لال ابن جرٌا:" 
إذا لٌل له : ما لن ال تإدي أمانتن ؟  -فٌمول على هللا الكذب وهو ٌعلم ٌعنً الذي ٌمول منهم  لال السدي:" 

 .(٘)لعرب ، لد أحلها هللا لنا!": لٌس علٌنا حرج فً أموال ا -
أي : ولد اختلموا هذه الممالة ، وابتفكوا بهذه الضبللة ، فَإن هللا َحرم علٌهم أكل األموال إال  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٙ)بحمها ، وإنما هم لوم بُْهت"
 الفوابد:

وكافر، وبالتالً بٌان انمسام أهل الكتاب إلى لسمٌن: أمٌن وخابن، كما انمسموا إلى لسمٌن: مإمن  
 ٌجب الحذر منهم عند التعامل.

 جواز االلتصار على المثال لٌماس علٌه ما ٌشبهه، ألنه لال لنطار ودٌنار على سبٌل التمثٌل. 
 اعجاب أهل الكتاب بؤنفسهم واحتمارهم لؽٌرهم، لمولهم:}لٌس علٌنا فً األمٌٌن سبٌل{. 
 ن إلى شرٌعة هللا.لولهم على هللا الكذب وذلن بنسبتهم الظلم والعدوا 
إن من افترى على هللا الكذب وهو ٌعلم، أشد إثما وعدوانا ممن الٌعلم، وإن كان كل منهم على  

 خطؤ.
إن الجهل المركب ألبح من الجهل البسٌط، ألن الذي ٌكذب وهو ٌعلم ألبح من الذي ٌرى أن هذا  

 هو العلم.
 القرآن

َ ٌُِحبُّ اْلُمتهِقٌَن )}بَلَى َمْن أَْوفَى بِعَْهِدِه َواتهقَى فَإِ   [7ٙ({ ]آل عمران : 7ٙنه َّللاه
 التفسٌر:

ً هو من أوفى بما عاهد هللا علٌه من أداء األمانة  لٌس األمر كما زعم هإالء الكاذبون، فإن المتمً حما
ٌحب واإلٌمان به وبرسله والتزم هدٌه وشرعه، وخاؾ هللا عز وجل فامتثل أمره وانتهى عما نهى عنه. وهللا 

 المتمٌن الذٌن ٌتمون الشرن والمعاصً.
[، " أي لٌس كما زعموا بل علٌهم فٌه إِثم لكْن من 2ٙلوله تعالى: }بَلَى َمْن أَْوفَى بِعَْهِدِه َواتَّمَى{]آل عمران : 

ٌِْه َوَسلَّم َ واتمى هللا واجتنب محارمه" ُ َعلَ  .(2)أّدى األمانة منهم وآمن بدمحم َصلَّى َّللاَّ
 .(1)سن:" أمروا أن ٌإدوا إلى كل مسلم عهده"لال الح

أي : لكن من أوفى بعهده منكم ٌا أهل الكتاب الذي عاهدكم هللا علٌه ، من اإلٌمان بدمحم  لال ابن كثٌر:" 
شرٌعته ملسو هيلع هللا ىلص إذا بعث ، كما أخذ العهد والمٌثاق على األنبٌاء وأممهم بذلن ، واتمى محارم هللا تعالى واتبع طاعته و

 .(5)التً بعث بها خاتم رسله وسٌد البشر"
، على أن كل من أوفى بما عاهد علٌه {من أوفى}راجع إلى  {،بعهده}والضمٌر فً  لال الزمخشري:" 

 واتمى هللا فً ترن الخٌانة والؽدر، فإن هللا ٌحبه. 
 فإن للت، فهذا عام ٌخٌل أنه لو وفً أهل الكتاب بعهودهم وتركوا الخٌانة لكسبوا محبة هللا.  

                                                                                                                                                                                                    
 .ٖٓٗ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:ٔ)
 .1ٗٙ/ٕ(:ص2ٖٔٗ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕ)
 .5ٖٔ( صفوة التفاسٌر:ٖ)
 .ٕ٘٘/ٙ(:ص2ٕ2ٙ( أخرجه الطبري)ٗ)
 .ٕ٘٘/ٙ(:ص2ٕ2٘( أخرجه الطبري)٘)
 .ٔٙ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:ٙ)
 .5ٖٔ( صفوة التفاسٌر:2)
 .1٘ٙ/ٕ(:ص2ٔ2ٖ( أخرجه ابن أبً حاتم)1)
  .ٕٙ/ٕر ابن كثٌر:( تفس5ٌ)
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للت: أجل، ألنهم إذا وفوا بالعهود وفوا أول شًء بالعهد األعظم، وهو ما أخذ علٌهم فً كتابهم من اإلٌمان  
 ب على هللا وتحرٌؾ كلمه.برسول مصدق لما معهم، ولو اتموا هللا فً ترن الخٌانة التموه فً ترن الكذ

وٌجوز أن ٌرجع الضمٌر إلى هللا تعالى، على أن كل من وفى بعهد هللا واتماه فإن هللا ٌحبه، وٌدخل فً ذلن  
 .(ٔ)"اإلٌمان وؼٌره من الصالحات وما وجب اتماإه من الكفر وأعمال السوء

بلى علٌكم فً األمٌٌن سبٌل، وعلٌكم الوفاء بعمودكم المإجلة واألمانات، فمن ألرضن  :أي لال المراؼً:"
ماال إلى أجل، أو باعن بثمن مإجل أو ابتمنن على شىء وجب علٌن الوفاء به، وأداء الحك له فى حٌنه دون 

 حاجة إلى اإللحاؾ فً الطلب أو إلى التماضً، وبذلن لضت الفطرة وحتّمت الشرٌعة.
ا إٌماء إلى أن الٌهود لم ٌجعلوا الوفاء بالعهد حما واجبا لذاته، بل العبرة عندهم بالمعاهد، فإن كان وفً هذ

 والعهد ضربان:، لوفاء له، وال ٌجب الوفاء لؽٌرهإسرابٌلٌا وجب ا
 عهد المرء ألخٌه فً العمود واألمانات كما تمدم. أحدهما:
 إمن لربه من اتباع دٌنه والعمل بما شرعه على لسان رسوله.عهد هللا تعالى، وهو ما ٌلتزم به الم والثانً:

والٌهود لم ٌفوا بشىء منهما، إذ لو وفّوا بعهد هللا آلمنوا بالنبً ملسو هيلع هللا ىلص واتبعوا النور الذي أنزل معه، كما وصاهم 
 .(ٕ)بذلن كتابهم على لسان رسولهم موسى صلوات هللا علٌه"

 َ فإن هللا ٌحب الذٌن ٌتمونه فٌخافون عمابه [، أي:"2ٙ ٌُِحبُّ اْلُمتَِّمٌَن { ]آل عمران : لوله تعالى:} فَإِنَّ َّللاَّ
  .(ٖ)"وٌحذرون عذابه 

 .(ٗ)وأتى بلفظ: المتمٌن، عاما تشرٌفا للتموى دحضا علٌها" لال أبو حٌان:"
بؤن التموى مبلن األمر وهو ٌعم الوفاء وؼٌره من أداء الواجبات واالجتناب عن  رَ عَ أشْ لال البٌضاوي: "

 .(٘)المناهً "
محبته تعالى ورحمته لهم فً  -ولد جعل هللا جزاء الموفٌن بالعهد المتمٌن اإلخبلؾ والؽدر لال المراؼً:"

ا وفً سابر المعاصً والخطاٌا هو الذي الدنٌا واآلخرة، وفً هذا إٌماء إلى أن الوفاء بالعهود، واتماء اإلخبلؾ فٌه
ٌمرب العبد من ربه، وٌجعله أهبل لمحبته. أما االنتساب إلى شعب بعٌنه فبل لٌمة له عند هللا، وفً هذا تعرٌض 

 .(ٙ)بؤن أصحاب هذا الرأى من الٌهود لٌسوا على حظ من التموى، وهى الدعامة األساسٌة فً كل دٌن لوٌم"
 .(2):"ال ٌكون الرجل من المتمٌن حتى ٌدع ما ال بؤس به حذرا لما به البؤس"-ملسو هيلع هللا ىلص-لال رسول هللا

وعن مٌمون أبً حمزة لال: كنت جالسا عند أبً وابل، فدخل رجل ٌمال له أبو عفٌؾ من أصحاب معاذ، 
المٌامة فً بمٌع فمال له شمٌك بن سلمة: أال تحدثنا عن معاذ بن جبل؟ لال: بلى، سمعته ٌمول: ٌحبس الناس ٌوم 

واحد فٌنادي مناد: أٌن المتمون؟ فٌمومون فً كنؾ الرحمن ال ٌحتجب هللا منهم وال ٌستتر. للت: من المتمون؟ 
 .(1)لال: لوم اتموا الشرن وعبادة األوثان وأخلصوا هلل العبادة فٌمرون إلى الجنة"

 الفوابد:
 الثناء على الموفٌن بالعهد. -ٔ
 محبة هللا.أن الوفاء بالعهد من اسباب  -ٕ
 الحث على التموى، وأن التموى عموما سبب لمحبته. -ٖ
 الرد على أهل التعطٌل الذي انكروا محبة هللا، لموله:}وهللا ٌحب المتمٌن{. -ٗ

 القرآن

                                                           
 .2ٖ٘/ٔالكشاؾ: (ٔ)
 .5ٔٔ-5ٓٔ/ٖ( تفسٌر المراؼً:ٕ)
 .ٕٙ٘/ٙ( تفسٌر الطبري:ٖ)
  .ٕٕ٘/ٖ( البحر المحٌط:ٗ)
 . ٔ٘/ٕ، وانظر: تفسٌر أبً السعود:ٕٗ/ٕ( تفسٌر البٌضاوي:٘)
 .5ٓٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً:ٙ)
 (.ٕ٘ٔٗ، والترمذي)1٘ٙ/ٕ(:ص2ٔ1ٖ( أخرجه ابن أبً حاتم)2)
 .1ٙٙ/ٕ(:ص2ٔ5ٖابن أبً حاتم) (أخرجه1)
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َُ لَُهْم فًِ  ٌَْمانِِهْم ثََمنًا قَِلًٌَل أُولَئَِك ََل َخََل ِ َوأَ ُ َوََل ٌَْنُظُر }إِنه الهِذٌَن ٌَْشتَُروَن بِعَْهِد َّللاه اْْلِخَرِة َوََل ٌَُكلُِّمُهُم َّللاه
ٌِهْم َولَُهْم َعَذاٌب أَِلٌٌم ) ٌِْهْم ٌَْوَم اْلِقٌَاَمِة َوََل ٌَُزّكِ  [77({ ]آل عمران : 77إِلَ

 التفسٌر:
إن الذٌن ٌستبدلون بعهد هللا ووصٌته التً أوصى بها فً الكتب التً أنزلها على أنبٌانهم، عوًضا وبدال 
خسًٌسا من عرض الدنٌا وحطامها، أولبن ال نصٌب لهم من الثواب فً اآلخرة، وال ٌكلمهم هللا بما ٌسرهم، وال 

 ٌنظر إلٌهم ٌوم المٌامة بعٌن الرحمة، وال ٌطهرهم من دنس الذنوب والكفر، ولهم عذاب موجع.
 اختلؾ فً سبب نزول اآلٌة على ألوال:
ًّ  هم:أحدها:أنها نزلت فً أحبار من الٌهود و أبو رافع ، وكنانة بن أبً الحمٌك ، وكعب بن األشرؾ ، وُحٌ

 .(ٕ)ٌعنً رءوس الٌهود" ، ولال مماتل:"(ٔ)بن أخطب. لاله عكرمة
والثانً:أنها نزلت فً األشعث بن لٌس وخصم له، إذ روي عن أبً وابل ، عن عبد هللا لال : "لال رسول 

ًَ هللاَ وهو علٌه ؼضبان فمال األشعث  هللا ملسو هيلع هللا ىلص : من َحلؾ على ٌمٌن هو فٌها فاجٌر لٌمتطع بها ماَل امرئ مسلم ، لم
ًّ وهللا كان ذلن : كان بٌنً وبٌن رجل من الٌهود أرٌض فجحدنً ، فمّدمته إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، فمال لً  بن لٌس : ف

ل للٌهودي : " احلْؾ. للت : ٌا رسول هللا ، إذًا ٌحلؾ فٌذهَب مالً! فؤنزل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : ألن بٌِّنة ؟ للت : ال! فما
 .(ٖ)هللا عز وجل : " إّن الذٌن ٌشترون بعهد هللا وأٌمانهم ثمنًا للٌبل " اآلٌة"

والثالث: وروى بادان عن ابن عباس لال: "نزلت فً امرئ المٌس بن عابس الكندي استعدى علٌه عبدان بن 
هللا صلى هللا علٌه وسلّم بالحلؾ، فلّما هّم أن ٌحلؾ نزلت هذه اآلٌة. فامتنع امرئ المٌس أن أشرع فمضى رسول 

 .(ٗ)ٌحلؾ وألّر لعبدان بحمّه ودفعه إلٌه. فمال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلّم: لن علٌها الجنّة"
لى عٌن ٌستحّك بها ماال والرابع:" ولال الثعلبً:" وروى منصور بن أبً وابل لال: لال عبد هللا: من حلؾ ع

 ِ وهو فٌها فاجر لمً هللا عّز وجّل وهو علٌه ؼضبان. فؤنزل هللا تعالى تصدٌك ذلن: }إِنَّ الَِّذٌَن ٌَْشتَُروَن بِعَْهِد َّللاَّ
ٌْمانِِهْم ثََمناً لَِلٌبًل{ اآلٌة" َوأَ

(٘). 
خُره جاء رجل ٌساومه ، فحلَؾ لمد والخامس: ولال عامر :" أّن رجبل ألام ِسلعته أّول النهار ، فلما كان آ

منعها أّول النهار من كذا وكذا ، ولوال المساء ما باعها به ، فؤنزل هللا عز وجل : }إن الذي ٌشترون بعهد هللا 
 نحوه. (2). وروي عن مجاهد(ٙ)وأٌمانهم ثمنًا للٌبل{" 

فالة كانوا ذوي حظ من علم التوراة والسادس: ولال الثعلبً:"لال الكلبً: إّن ناسا من علماء الٌهود أولً 
فؤصابهم سنة. فؤتوا كعب بن األشرؾ ٌستمٌرونه فسؤلهم كعب: هل تعلمون أّن هذا الّرجل رسول هللا فً كتابكم؟ 
ًّ فؤنا أرٌد أن  فمالوا: نعم، وما تعلمه أنت؟ لال: ال. لالوا: فإنّا نشهد إنّه عبد هللا ورسوله، لال كعب: لد كذبتم عل

كسوكم فحرمكم هللا خٌرا كثٌرا. لالوا: فإنّه شبّه لنا. فروٌدا حتى نلماه. لال: فانطلموا فكتبوا صفة سوى أمٌركم وأ
صفته، ثم أتوا نبً هللا صلى هللا علٌه وسلّم فكتموه ثم رجعوا إلى كعب، فمالوا: لد كنّا نرى رسول هللا فؤتٌناه، فإذا 

بوه. ففرح بذلن كعب، ومكرهم فؤنزل هللا عّز وجّل هذه اآلٌة، هو لٌس بالنعت الّذي نعت لنا وأخرجوا الّذي كت
ُ ِمَن اْلِكتاِب َوٌَْشتَُروَن بِِه ثََمناً لَِلٌبًل {]البمرة:  .(1)[ اآلٌة"2ٗٔنظٌرها لوله: }إِنَّ الَِّذٌَن ٌَْكتُُموَن ما أَْنَزَل َّللاَّ

ِ وَ   ٌَْمانِِهْم ثََمنًا لَِلٌبًل لوله تعالى: }إِنَّ الَِّذٌَن ٌَْشتَُروَن بِعَْهِد َّللاَّ ،أي: إن الذٌن"ٌستبدلون [22{ ]آل عمران : أَ
 .(5)بالعهد الذي عاهدوا علٌه من التصدٌك بدمحم وبؤٌمانهم الكاذبة حطام الدنٌا وعرضها الخسٌس الزابل"

                                                           
 .5ٕ٘-1ٕ٘/ٙ(:ص2ٕ21( أخرجه الطبري)ٔ)
 .1ٕ٘/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٕ)
 .5ٕ٘/ٙ(:ص2ٕ25( أخرجه الطبري)ٖ)
 .55/ٖ( تفسٌر الثعلبً:ٗ)
 .51/ٖ( تفسٌر الثعلبً:٘)
 .ٖٖ٘/ٙ(:ص2ٕ1ٖ(أخرجه الطبري)ٙ)
 .ٖٖ٘/ٙ(:ص2ٕ1ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
  .51-52/ٖالثعلبً:( تفسٌر 1)
 .5ٖٔ( صفوة التفاسٌر:5)
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ال حظ لهم فً خٌرات  [، أي: أولبن"22أُولَبَِن اَل َخبَلَق لَُهْم فًِ اآْلِخَرةِ { ]آل عمران : لوله تعالى: } 
 .(ٔ)اآلخرة"

. وروي عن مجاهد والسدي نحو (ٕ)عن ابن عباس: "ٌعنً لوله: }ال خبلق لهم فً اآلخرة{: ٌمول:نصٌب"
 .(ٖ)ذلن

 .(ٗ)"ولال لتادة:" لٌس لهم فً اآلخرة جهة عند هللا
 .(٘)"ولال الحسن: "لٌس له دٌن

ُ { ]آل لوله تعالى: }  هم" [، أي:"22عمران : َواَل ٌَُكلُِّمُهُم َّللاَّ  .(ٙ)وال ٌكلمهم هللا بما ٌسرُّ
ُ{: بمبول حّجة   لال الثعلبً: أي:" كبلما ٌنفعهم وٌسّرهم، لاله المفسرون، ولال المفضل: }َوال ٌَُكلُِّمُهُم َّللاَّ

 .(2)ٌحتّجون بها"
وبٌخِ والتمرٌعِ فً أثناء لال أبو السعود:" أي بما ٌُسّرهم أو بشًء أصبلً وإنما ٌمع ما ٌمع من السإال والت 

الحساب من المبلبكِة علٌهِم السَّبلُم أوال ٌنتفعون بكلماِت هللا تعالى وآٌاتِه والظاهُر أنه كناٌةٌ عن شدة ؼضبِه 
 .(1)وَسَخِطه نعوذ باهلل من ذلن"

ُ { ]آل عمران : وذكر الزجاج فً لوله تعالى: : }   :(5)[، وجهان22َواَل ٌَُكلُِّمُهُم َّللاَّ
أن ٌكون إسماع هللا أولٌاءه كبلمه بؽٌر سفٌر، خصوصٌة ٌخص هللا بها أولٌاءه كما كلم موسى فكان أحدهما: 

 ذلن خصوصٌة له دون البشر أجمعٌن.
والثانً: وجابز أن ٌكون }وال ٌكلمهم هللا وال ٌنظر إلٌهم{ تؤوٌله الؽضب علٌهم، واإلعراض عنهم كما تمول: 

  ٌكلمه، وتؤوٌله أنه ؼضبان علٌه، وإن كلمه بكبلم سوء لم ٌنمض ذلن." فبلن ال ٌنظر إلى فبلن وال
 
ٌِْهْم ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة{ ]آل عمران : لوله تعالى: }  وال ٌعطؾ علٌهم بخٌر ، ممتًا من هللا  [، أي:"22َواَل ٌَْنُظُر إِلَ

 .(ٓٔ)لهم"
 .(ٔٔ)لن شٌبا"فهذا مثل لولن للرجل: ما تنظر إلً، اذا كان ال ٌنٌ لال األخفش:" 
لال الثعلبً:" أي ال ٌرحمهم وال ٌعطؾ علٌهم وال ٌحسن إلٌهم وال ٌكلمهم خٌرا. ٌمال نظر فبلن لفبلن،  

 . (ٕٔ)ونظر إلٌه إذا رحمه وأحسن إلٌه"
ٌِهْم{ ]آل عمران: لوله تعالى: }   .(ٖٔ)وال ٌطهرهم من َدنس ذنوبهم وكفرهم" [، أي:"22َواَل ٌَُزّكِ
 .(ٗٔ)ال ٌجعلهم طاهرٌن وال ٌثنً علٌهم خٌرا" لال الزجاج:أي:" 
لال ابن عطٌة:" ٌحتمل معنٌٌن، أحدهما ٌطهرهم من الذنوب وأدرانها، واآلخر ٌنمً أعمالهم، فهً تنمٌة  

 .(٘ٔ)لهم، والوجهان منفٌان عنهم فً اآلخرة"
 .(ٔ)ولهم عذاب موجع" [، أي:"22َولَُهْم َعَذاٌب أَِلٌٌم{ ]آل عمران : لوله تعالى: } 

                                                           
 .2ٕ٘/ٙ( تفسٌر الطبري:ٔ)
 .12ٙ/ٕ(:ص2ٕٖٖ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕ)
 .12ٙ/ٕ(:ص2ٕٖٖ( انظر: ابن أبً حاتم)ٖ)
 .12ٙ/ٕ(:ص2ٕٖٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)
 .12ٙ/ٕ(:ص2ٕٖٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)٘)
 .2ٕ٘/ٙ( تفسٌر الطبري:ٙ)
 .55/ٖالثعلبً:( تفسٌر 2)
 .ٔ٘/ٕ( تفسٌر أبً السعود:1)
  .ٖٗٗ/ٔ( انظر: معانً المرآن:5)
 .2ٕ٘/ٙ( تفسٌر الطبري:ٓٔ)
 .ٕٕٗ/ٔ( معانً المرآن:ٔٔ)
 .55/ٖ( تفسٌر الثعلبً:ٕٔ)
 .1ٕ٘/ٙ( تفسٌر الطبري:ٖٔ)
 .ٖٗٗ/ٔ( معانً المرآن:ٗٔ)
 .ٓٙٗ/ٔ( المحرر الوجٌز:٘ٔ)
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 .(ٕ)لال ابن عباس:أي:" نكال موجع"
لال الشَّافِِعً رحمه هللا تعالى: من ادعى ماالً، فؤلام علٌه شاهداً، أو ادعً علٌه مال، فكانت علٌه ٌمٌن، بِظَر 
فً لٌمة المال، فإن كان عشرٌن دٌناراً فصاعداً، وكان الحكم بمكة: أْحِلؾ بٌن الممام والبٌت على ما ٌَّدعى، 

،ومن كان ببلد ؼٌر مكة والمدٌنة، أخِلَؾ على  -ملسو هيلع هللا ىلص  -علٌه، وإن كان بالمدٌنة ُحلؾ على منبر رسول هللا وٌُدعى 
عشرٌن دٌناراً، أو على العظٌم من الدم والجراح، بعد العصر فً مسجد ذلن البلد وٌتلى علٌه:}إِنَّ الَِّذٌَن ٌَْشتَُروَن 

ٌَْمانِهِ  َ ِ َوأ  .(ٖ)ْم ثََمنًا لَِلٌبًل{ اآلٌة"بِعَْهِد َّللاَّ
عن عباد بن منصور لال: "سؤلت الحسن عن لوله: }أولبن ال خبلق لهم فً اآلخرة وال ٌكلمهم هللا وال ٌنظر 
إلٌهم ٌوم المٌامة وال ٌزكٌهم ولهم عذاب ألٌم{، فمال: هإالء ألوام باعوا خبللهم بالدنٌا فمال: أنبؤكم هللا كٌؾ ٌصنع 

 .(ٗ)بهم"
 الفوابد:

تهدٌد هإالء الذٌن ٌشترون بعهد هللا وأٌمانهم ثمنا للٌبل، وٌنصب هذا على العلماء الذٌن ٌكتمون ما انزل  -ٔ
هللا مداهنة أو مراعاة أو من اجل مال، ولد عهد هللا إلى العلما أن ٌبٌّنوا العلم، والعلماء ثبلثة أصناؾ: عالم امة، 

و الً ال ٌشتري بعهد هللا ثمنا للٌبل، بل ٌبٌن للملة و الٌبالً. وأمت عالم وعالم دولة، وعالم ملة. فعالم الملة: ه
ي ٔالدولة فٌشتري بآٌات هللا ثمنا للٌبل لٌكون له جاه عند الدولة، وربما لٌعطً ماال، واما عالم األمة: فهو ال

 تشتهٌه األمة ٌسكت عنه. ٌراعً االمة، فٌنظر ماذا تشتهً عامة الناس)أي األمة(، فٌفتً به أو ٌمول به، وما ال
 تحرٌم الٌمٌن الؽموس، وهو من كبابر الذنوب. -ٕ
 أن من وفى بعهده وحلؾ على صدق، فإنه ال ٌحرم نصٌبه من خٌرات اآلخرة. -ٖ
 إثبات اآلخرة. -ٗ
ٌنبؽً لئلنسان أن تكون اآلخرة هً هدفه، ومؽزاه، ومراده، فمد ٌكون لبلنسان نصٌب فً الدنٌا ولكن ال  -٘

 خٌر فٌه.
عظم العموبات فً اآلخرة :أن هللا ال ٌكلم هإالء عموبة لهم، ولهذا كان النظر إلى وجه هللا من إن من أ -ٙ

 أفضل الثواب واعظمه وأعبله بل هو ؼاٌة الثواب والفضل.
أن هإالء الذٌن ٌشترون بعهد هللا وأٌمانهم ثمنا للٌبل الٌنظر الٌهم هللا ٌوم المٌامة، والمراد به النظر  -2

 ر العام فإن هللا ال ٌحجب عن بصره شًء.الخاص، اما النظ
إثبات العذاب، ولد ٌكون العذاب فً الدنٌا ولد ٌكون فً اآلخرة، فالكابن فً الدنٌا لد ٌكون بفعل هللا ولدي  -1

 ٌكون بفعل عباد هللا.
 القرآن
ِكتَاِب َوَما ُهَو ِمَن اْلِكتَاِب َوٌَقُولُوَن ُهَو ِمْن ِعْنِد }َوإِنه ِمْنُهْم لَفَِرٌقًا ٌَْلُووَن أَْلِسنَتَُهْم بِاْلِكتَاِب ِلتَْحَسبُوهُ ِمَن الْ 
ِ اْلَكِذَب َوُهْم ٌَْعلَُموَن ) ِ َوٌَقُولُوَن َعلَى َّللاه ِ َوَما ُهَو ِمْن ِعْنِد َّللاه  [72({ ]آل عمران : 72َّللاه

 التفسٌر:
; لٌوهموا ؼٌرهم أن هذا من الكبلم وإن ِمن الٌهود لَجماعةً ٌحرفون الكبلم عن مواضعه، وٌبدلون كبلم هللا

المنزل، وهو التوراة، وما هو منها فً شًء، وٌمولون: هذا من عند هللا أوحاه هللا إلى نبٌه موسى، وما هو من 
 عند هللا، وهم ألجل دنٌاهم ٌمولون على هللا الكذب وهم ٌعلمون أنهم كاذبون.

 فً سبب نزول اآلٌة ألوال:
وٌبر عن الضحان عن ابن عباس: "إّن اآلٌة نزلت فً الٌهود والنّصارى جمٌعا أحدها: نمل الثعلبً عن ج

والذٌن هم حّرفوا التوراة واإلنجٌل، وضربوا كتاب هللا بعضه ببعض وألحموا به ما لٌس منه فؤسمطوا منه الدٌن 
 .(ٔ)الحنفً، فبٌّن هللا تعالى كذبهم للمإمنٌن"

                                                                                                                                                                                                    
 .1ٕ٘/ٙ( تفسٌر الطبري:ٔ)
  .11ٙ/ٕ(:ص2ٖٖٓأبً حاتم)( أخرجه ابن ٕ)
 .2٘ٗ/ٔ( تفسٌر الشافعً:ٖ)
 .11ٙ/ٕ(:ص2ٕ1ٖ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)
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ُ  -علٌه السبلم-ومماتل: "}ما كاَن ِلبََشٍر{ ٌعنً عٌسى والثانً: ونمل الثعلبً عن الضّحان  }أَْن ٌُْإتٌَِهُ َّللاَّ
 .(ٕ)اْلِكتاَب{ ٌإتى الحكمة. نزلت فً نصارى أهل نجران"

ابن عباس لال : "لال أبو رافع المرظً  حٌن اجتمعت األحبار من الٌهود والثانً: وأخرج الطبري عن 
ملسو هيلع هللا ىلص ، ودعاهم إلى اإلسبلم : أترٌد ٌا دمحم أن نعبدن ، كما تعبد النصاَرى  والنصارى من أهل نجران عند رسول هللا

بٌِّس : أَو ذان ترٌد منا ٌا دمحم ، وإلٌه تدعونا! أو  عٌسى ابن مرٌم ؟ فمال رجل من أهل نجران نصرانً ٌمال له الّرِ
عبُد ؼٌَر هللا ، أو نؤمر بعبادة ؼٌره! ما بذلن بعثنً ، وال بذلن أمرنً أو كما لال فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : معاَذ هللا أن نَ

كما لال. فؤنزل هللا عز وجل فً ذلن من لولهم : } ما كان لبشر أن ٌإتٌه هللا الكتاب والحكم والنبّوة{، اآلٌة إلى 
 . (ٖ)لوله : }بعد إذ أنتم مسلمون {"

فوا كتاَب هللا ، وابتدعوا فٌه ، وزعموا أنه من عند هللا"والثالث: ولال لتادة:" ، هم أعداء هللا الٌ . (ٗ)هود ، حرَّ
 نحو ذلن. (ٙ)، والربٌع(٘)وروي عن ابن عباس

والرابع: ولال مماتل:"ٌعنً من الٌهود، }لفرٌما{: ٌعنً طابفة منهم، ٌعنى: كعب بن األشرؾ، ومالن بن 
 .(2)الضٌؾ، وأبو ٌاسر، جدي ابن أخطب، وشعبة بن عمرو"

والخامس: ولال الحسن: " بلؽنً أن رجبل لال: ٌا رسول هللا نسلم علٌن كما ٌسلم بعضنا على بعض، أفبل 
نسجد لن؟ لال: "ال ٌنبؽً أن ٌسجد ألحد من دون هللا، ولكن أكرموا نبٌكم واعرفوا الحك ألهله"، فؤنزل هللا تعالى 

 .(1)هذه اآلٌة"
أي وإِن من الٌهود طابفة ٌفتلون [، 21ٌَْلُووَن أَْلِسنَتَُهْم بِاْلِكتَاِب{]آل عمران:}َوإِنَّ ِمْنُهْم لَفَِرٌمًا  لوله تعالى:

 .(5)ألسنتهم فً حال لراءة الكتاب لتحرٌؾ معانٌه وتبدٌل كبلم هللا عن المراد"
 .(ٔٔ)/ " وروي عن الربٌع ولتادة نحو ذلن(ٓٔ)لال ابن عباس:" وهم الٌهود"

 .(ٕٔ)ولال الحسن:"هم أهل التاب كلهم"
 .(ٖٔ)"-ملسو هيلع هللا ىلص -ٌعنً باللً التحرٌؾ باأللسن فً أمر دمحم لال مماتل:"

فون الكلم عن مواضعه  لال ابن كثٌر:" ٌخبر تعالى عن الٌهود ، َعلٌهم لعابن هللا ، أن منهم فرٌما ٌَُحّرِ
لون كبلم هللا ، وٌزٌلونه عن المراد به" وٌُبَّدِ

(ٔٗ). 
 [، لوالن:21ٌَْلُووَن أَْلِسنَتَُهْم بِاْلِكتَاِب{]آل عمران: وفً تفسٌر لوله تعالى:}

 .(٘ٔ)أحدهما: أن المعنى زٌدون فً كتاب هللا ما لم ٌنزل هللا. لاله ابن عباس
، وروي عن الشعبً والحسن، ولتادة والربٌع بن أنس (ٙٔ)والثانً: أن المعنى: ٌحرفونه. وهذا لول مجاهد

 .(2ٔ)نحو ذلن

                                                                                                                                                                                                    
 .ٓٓٔ/ٖ( تفسٌر الثعلبً:ٔ)
 .ٓٓٔ/ٖ( تفسٌر الثعلبً:ٕ)
 .ٓٓٔ/ٖ، وانظر: تفسٌر الثعلبً:5ٖ٘/ٙ(:ص2ٕ5ٙ( تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٖٙ٘/ٙ(:ص2ٕ5ٕ( أخرجه الطبري)ٗ)
 .ٖٙ٘/ٙ(:ص2ٕ5ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٖٙ٘/ٙ(:ص2ٕ5ٖ(انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .1ٕٙ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:2)
، ٖٔٔ، وأسباب النزول:ٔٓٔ/ٖتفسٌر الثعلبً:(، وانظر: ٖٙ٘/ٔ، وعبد بن حمٌد فً فتح المدٌر: ٗ٘أخرجه عبد الرزاق فً لباب النمول: (1)

 ، ٖٖٔ/ٕومجمع البٌان:
 .5ٖٔ( صفوة التفاسٌر:5)
 .11ٙ/ٕ(:ص2ٖٖٔأبً حاتم) ( أخرجه ابنٓٔ)
 .11ٙ/ٕ(:ص2ٖٖٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .15ٙ/ٕ(:ص2ٖٕٖ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .1ٕٙ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٖٔ)
 .٘ٙ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:ٗٔ)
 .15ٙ/ٕ(:ص2ٖٖٖ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘ٔ)
 .15ٙ/ٕ(:ص2ٖٖٗ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙٔ)
 .15ٙ/ٕ(:ص2ٖٖٗتفسٌر ابن أبً حاتم)(انظر: 2ٔ)
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أي: لتظنوا أن هذا المحّرؾ من كبلم [، "21تعالى:}ِلتَْحَسبُوهُ ِمَن اْلِكتَاِب َوَما ُهَو ِمَن اْلِكتَاِب{]آل عمران:لوله 
 .(ٔ)"هللا وما هو إاِل تضلٌل وبهتان

ِ {]آل عمران: لوله تعالى: ِ َوَما ُهَو ِمْن ِعْنِد َّللاَّ نسبونه إِلى هللا وهو [، " أي: و21ٌ} َوٌَمُولُوَن ُهَو ِمْن ِعْنِد َّللاَّ
 .(ٕ)"كذٌب على هللا، وهم ٌعلمون أنهم كذبوا وافتروا على هللا

 .(ٖ)لال الربٌع بن أنس:" هم أعداء هللا الٌهود حرفوا كتاب هللا، وابتدعوا فٌه، وزعموا أنه من عند هللا"
ولكنهم ٌضلون بالتحرٌؾ  :" إن التوراة واإلنجٌل كما أنزلهما هللا لم ٌؽٌر منهما حرؾبن ُمنَبِّهلال وهب 

والتؤوٌل، وكتب كانوا ٌكتبونها من عند أنفسهم، وٌمولون هو من عند هللا وما هو من عند هللا فؤما كتب هللا فإنها 
 .(ٗ)محفوظة ال تحول"

لال ابن كثٌر:" فإن َعنَى َوْهب ما بؤٌدٌهم من ذلن ، فبل شن أنه لد دخلها التبدٌل والتحرٌؾ والزٌادة 
وأما تعرٌب ذلن المشاهد بالعربٌة ففٌه خطؤ كبٌر ، وزٌادات كثٌرة ونمصان ، وَوْهم فاحش. وهو من والنمص ، 

باب تفسٌر المعبر المعرب ، وفَْهم كثٌر منهم بل أكثرهم ، بل جمٌعهم فاسد. وأما إن َعنَى كتب هللا التً هً كتبه 
 .(٘)من عنده ، فتلن كما لال محفوظة لم ٌدخلها شًء"

ِ اْلَكِذَب َوُهْم ٌَْعلَُموَن{ ]آل عمران :  ى:لوله تعال أي: ٌكذبون على هللا بادعابهم ذلن  [، "21}َوٌَمُولُوَن َعلَى َّللاَّ
 .(ٙ)وهم ٌعلمون أنهم كاذبون مفترون"

 .(2)لال الحسن:" هم أهل الكتاب كلهم لد كذبوا على هللا، وحرفوا الكلم عن مواضعه"
 .(1)أي وهم ٌعلمون أبهم ٌكذبون" لال الزجاج:"

هللا ما لٌس منه ،  والشهادة علٌه بالباطل ، واإللحاَق بكتابلال الطبري:أي: "وٌتعّمدون لٌل الكذب على هللا 
 .(5)"طلبًا للرٌاسة والخسٌس من ُحطام الدنٌا

 .(ٓٔ)وهم ٌعلمون من أنفسهم أنهم لد كذبوا وافتروا فً ذلن كله" لال ابن كثٌر:"
أي وهم ٌعلمون كذبهم فً ذلن ألن ما جاء من عند هللا فهو فً كتابه، والتوراة التً بٌن  المراؼً:"لال 

أٌدٌهم لٌس فٌها خٌانة األمٌٌن، وال أكل أموالهم بالباطل، وهم ٌعلمون ذلن حك العلم، لكنهم لما لم ٌكتفوا بالكتاب 
وا فً الدٌن بالرأى والهوى، وحرفوا الكلم عن مواضعه ولجؤوا إلى التملٌد وعّدوا كبلم أحبارهم دٌنا، وهإالء لال

 .(ٔٔ)لٌإٌدوا آراءهم، وجدوا من هذه األلوال ما ٌساعدهم على ما ٌّدعون"
لال السعدي:" وهذا أعظم جرما ممن ٌمول على هللا ببل علم، هإالء ٌمولون على هللا الكذب فٌجمعون بٌن 

 .(ٕٔ)ل اللفظ الدال على الحك على المعنى الفاسد، مع علمهم بذلن"نفً المعنى الحك، وإثبات المعنى الباطل، وتنزٌ
 .(ٕٔ)بذلن"

 والناس صنفان: لال الشافعً:"
أحدهما: أهل الكتاب، بدلّوا من أحكامه، وكفروا باهلل، فافتعلوا كذباً صاؼوه بؤلسنتهم، فخلطوه بحك هللا الذي 

ِمْنُهْم لَفَِرٌمًا ٌَْلُووَن أَْلِسنَتَُهْم بِاْلِكتَاِب ِلتَْحَسبُوهُ ِمَن أنزل إلٌهم، فذكر تبارن وتعالى لنبٌه من كفرهم فمال: }َوإِنَّ 
ِ َوٌَمُولُوَن َعلَى ِ َوَما ُهَو ِمْن ِعْنِد َّللاَّ ِ اْلَكِذَب َوُهْم ٌَْعلَُموَن{]آل  اْلِكتَاِب َوَما ُهَو ِمَن اْلِكتَاِب َوٌَمُولُوَن ُهَو ِمْن ِعْنِد َّللاَّ َّللاَّ

                                                           
 .5ٖٔ( صفوة التفاسٌر:ٔ)
 .5ٖٔ( صفوة التفاسٌر:ٕ)
 .15ٙ/ٕ(:ص2ٖٖٙ(أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .15ٙ/ٕ(:ص2ٖٖ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)
 .٘ٙ/ٕ(تفسٌر ابن كثٌر:٘)
 .5ٖٔ(صفوة التفاسٌر:ٙ)
 .5ٓٙ/ٕ(:صٖٖٙٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)2)
 .ٖٗٗ/ٔ( معانً المرآن:1)
 .ٖٙ٘-ٖ٘٘/ٙ( تفسٌر الطبري:5)
 .٘ٙ/ٕ(تفسٌر ابن كثٌر:ٓٔ)
 .5ٓٔ/ٖ( تفسٌر المراؼً:ٔٔ)
 .ٖٙٔ( تفسٌر السعدي:ٕٔ)
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ِ ِلٌَْشتَرُ [ ا 21عمران: ٌِْدٌِهْم ثُمَّ ٌَمُولُوَن َهذَا ِمْن ِعْنِد َّللاَّ َ ٌٌْل ِللَِّذٌَن ٌَْكتُبُوَن اْلِكتَاَب بِؤ وا بِِه ثََمنًا لَِلٌبًل آلٌة، ثم لال: }فََو
ا ٌَْكِسبُوَن {]آل عمران: ٌٌْل لَُهْم ِممَّ ٌِْدٌِهْم َوَو ا َكتَبَْت أَ ٌٌْل لَُهْم ِممَّ  [.25فََو

، ونصبوا بؤٌدٌهم حجارة وُخُشباً، وصوراً استحسنوها، ثانٌهما: وص نؾ كفروا باهلل فابتدعوا ما لم ٌؤذن به َّللاَّ
ونبذوا أسماء افتعلوها، ودعوها آلهة عبدوها، فإذا استحسنوا ؼٌر ما عبدوا منها ألفوه ونصبوا بؤٌدٌهم ؼٌره 

 فعبدوه: فؤولبن العرب.
 .(ٔ)ً عبادة ما استحسنوا من حوت ودابة ونجم ونار وؼٌره"وسلكت طابفة من العجم سبٌلهم فً هذا، وف

 الفوابد:
 بٌان مكر الٌهود وتضلٌلهم وخداعهم لهم باسم الدٌن والعلم.-ٔ
 جرأة الٌهود على الكذب على الناس وعلى هللا مع علمهم بؤنهم ٌكذبون وهو لبح أشد وظلم أعظم. -ٕ
 والمول على هللا والرسول ألجل األؼراض الدنٌوٌة الفاسدة.التحذٌر للمسلم من سلون الٌهود فً التضلٌل  -ٖ

 القرآن
ةَ ثُمه ٌَقُوَل ِللنهاِس ُكونُوا ِعبَاًدا لِ  ُ اْلِكتَاَب َواْلُحْكَم َوالنُّبُوه ِ َولَِكْن ُكونُوا }َما َكاَن ِلبََشٍر أَْن ٌُْإتٌَِهُ َّللاه ً ِمْن ُدوِن َّللاه

 [72({ ]آل عمران : 72عَلُِّموَن اْلِكتَاَب َوبَِما ُكْنتُْم تَْدُرُسوَن )َربهانٌٌَِِّن بَِما ُكْنتُْم تُ 
 التفسٌر:

ل هللا علٌه كتابه وٌجعله حكًما بٌن خلمه وٌختاره نبٌاً، ثم ٌمول للناس:  ما ٌنبؽً ألحد من البشر أن ٌُنّزِ
مونه ؼٌركم من وحً هللا تعالى، وبما اعبدونً من دون هللا، ولكن ٌمول: كونوا حكماء فمهاء علماء بما كنتم تُعَلِّ 

 تدرسونه منه حفًظا وعلًما وفمًها.
 

 فً سبب نزول اآلٌة ألوال:
لال ابن عباس:"لال أبو رافع المرظً  حٌن اجتمعت األحبار من الٌهود والنصارى من أهل نجران  أحدها:

 أن نعبدن ، كما تعبد النصاَرى عٌسى ابن مرٌم ؟ فمال عند رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ودعاهم إلى اإلسبلم : أترٌد ٌا دمحم
بٌِّس : أَو ذان ترٌد منا ٌا دمحم ، وإلٌه تدعونا! أو كما لال فمال رسول  رجل من أهل نجران نصرانً ٌمال له الّرِ

ال بذلن أمرنً أو كما لال. فؤنزل هللا هللا ملسو هيلع هللا ىلص : معاَذ هللا أن نَعبُد ؼٌَر هللا ، أو نؤمر بعبادة ؼٌره! ما بذلن بعثنً ، و
عز وجل فً ذلن من لولهم : }ما كان لبشر أن ٌإتٌه هللا الكتاب والحكم والنبّوة{، اآلٌة إلى لوله : }بعد إذ أنتم 

 ، نحوه.(ٗ)، والربٌع(ٖ). وروي عن لتادة(ٕ)مسلمون{"
، }أَْن -علٌه السبلم-ِلبََشٍر{، ٌعنً: عٌسى :"}ما كاَن (٘)والثانً: نمل الثعلبً والواحدي عن الضحان ومماتل

ُ اْلِكتاَب{، ٌإتى الحكمة  .(2). نزلت فً نصارى أهل نجران"(ٙ)ٌُْإتٌَِهُ َّللاَّ
والثالث:لال ابن جرٌا:" كان ناس من ٌهود ٌتعبَّدون الناَس من دون ربهم ، بتحرٌفهم كتاَب هللا عن موضعه 

إتٌه هللا الكتاب والحكم والنبوة ثم ٌموَل للناس كونوا عباًدا لً من دون ، فمال هللا عز وجل : }ما كان لبشر أن ٌ
 .(1)هللا ، ثم ٌؤمر الناس بؽٌر ما أنزل هللا فً كتابه"

والرابع: وأخرج عبد بن حمٌد عن روح عن عوؾ عن الحسن: "بلؽنً أن رجبًل لال: ٌا رسول هللا: نسلم 
لال: "ال ٌنبؽً أن ٌسجد ألحد من دون هللا ولكن أكرموا نبٌكم علٌن كما ٌسلم بعضنا على بعض أفبل نسجد لن؟ 

 .(ٔ)واعرفوا الحك ألهله"، فؤنزل هللا عز وجل هذه اآلٌة إلى لوله: }بِؤَنَّا ُمْسِلُمون{"

                                                           
 .ٕٕٔ/ٔ( تفسٌر اإلمام الشافعً:ٔ)
 .5ٖ٘/ٙ(:ص2ٕ5ٙ( أخرجه الطبري)ٕ)
 .ٓٗ٘-5ٖ٘/ٙ(:ص2ٕ51( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٓٗ٘/ٙ(:ص2ٕ55(انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .1ٕٙ/ٔمماتل بن سلٌمان: ( نظر: تفسٌر٘)
 ٌعنً اإلنجٌل". ( وفً أسباب النزول:"ٙ)
 .ٕٔٔ، وانظر: أسباب النزول:ٔٓٔ/ٖ( تفسٌر الثعلبً:2)
 .ٓٗ٘/ٙ(:ص2ٖٓٓ( أخرجه الطبري)1)
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ةَ ثُمَّ ٌَمُوَل ِللنَّ  لوله تعالى: ُ اْلِكتَاَب َواْلُحْكَم َوالنُّبُوَّ ِ { }َما َكاَن ِلبََشٍر أَْن ٌُْإتٌَِهُ َّللاَّ اِس ُكونُوا ِعبَاًدا ِلً ِمْن ُدوِن َّللاَّ
 .(ٕ)أي: ما ٌنبؽً لبشر آتاه هللا الكتاب والُحْكم والنبوة أن ٌمول للناس : اعبدونً مع هللا" [، "25]آل عمران :

ةَ  وفً لوله تعالى:}  [، وجهان:25{]آأل عمران: َواْلُحْكَم َوالنُّبُوَّ
 .(ٖ)عباس أحدهما: أن الحكم: العلم. لاله ابن

 .(ٗ)والثانً: أن الحكم: اللب. لاله مجاهد
أي : ولكن ٌمول الرسول للناِس: كونوا َربَّانٌٌن{ أي  [،"25}َولَِكْن ُكونُوا َربَّانٌٌَِِّن { ]آل عمران : لوله تعالى:

 .(٘): ولكن ٌمول الرسول للناِس : كونوا َربَّانٌٌن"
 [، على وجوه: 25واختلؾ فً تفسٌر لوله تعالى: }َولَِكْن ُكونُوا َربَّانٌٌَِِّن { ]آل عمران :

 .(ٙ)أحدها: أن الربانٌٌن: هم الفمهاء والعلماء. لاله ابن عباس
 .(1)كذلن، وأبو َرِزٌن (2)والثانً: أن المعنى: كونوا حلماء علماء حكماء. لاله ابن عباس

 .(5)كونوا أهل عبادة، وأهل تموى هلل. لاله الحسنوالثانً: أن المراد: 
أٌضا، وروي عن الحسن وسعٌد بن جبٌر ولتادة،  (ٓٔ)والثالث: ان الربانٌٌن: العلماء الفمهاء. لاله ابن عباس

 .(ٔٔ)وعطاء الخراسانً، والربٌع بن أنس، وعطٌة نحو ذلن
 .(ٕٔ)زٌد أنهم الوالة الذٌن ٌربّون أمور الناس ، وهذا لول ابنوالرابع: 

بَّان " ، الذي ٌربُّ الناَس ، وهو الذي ٌُْصلح أمورهم ، و " ٌربّها " ، وٌموم بها  الربانً " المنسوب إلى " الرَّ
 ، ومنه لول علممة بن عبدة : 

ٌَْن ِربَابَتً... َولَْبلََن َربَّتْنً ، فَِضْعُت ، ُربُوُب ) ً أَْفَضْت إلَ  (َٔوُكْنُت اْمَرأ
تنً " : ولً أمري والمٌاَم به لبلن من ٌربه وٌصلحه ، فلم ٌصلحوه ، ولكنهم أضاعونً ٌعنً بموله : " رب

 فضعُت.
و " الربّانً " هو المنسوب إلى من كان بالصفة التً وصفُت وكان العالم بالفمه والحكمة من المصلحٌن ، ٌَُرّب 

ًُّ هلل ، والوالً الذي ٌلً أموَر الناس ، بتعلٌمه إٌاهم الخٌَر ، ودعابهم إلى ما فٌه مصلحتهم وكا ن كذلن الحكٌُم التم
أمور الناس على المنهاج الذي َولٌه الممسطون من المْصلحٌن أموَر الخلك ، بالمٌام فٌهم بما فٌه صبلُح عاجلهم 
وآجلهم ، وعابدةُ النفع علٌهم فً دٌنهم ، ودنٌاهم كانوا جمٌعًا ٌستحمون أن ٌكونوا ممن َدخل فً لوله عز وجل : 

 ولكن كونوا ربانٌٌن{، فـ"الربانٌون" إذًا ، هم عماُد الناس فً الفمه والعلم وأمور الدٌن والدنٌا. }
، ألن "األحباَر" هم العلماء ، و "الربانً" الجامُع إلى العلم  (ٖٔ)ولذلن لال مجاهد : "وهم فوق األحبار"

 .(ٗٔ)والفمه ، البصَر بالسٌاسة والتدبٌر والمٌام بؤمور الرعٌة ، وما ٌصلحهم فً ُدنٌاهم ودٌنهم
تعلٌمكم الناس الكتاب [، " أي :ب25}بَِما ُكْنتُْم تُعَلُِّموَن اْلِكتَاَب َوبَِما ُكْنتُْم تَْدُرُسوَن{ ]آل عمران : لوله تعالى:

 .(ٔ)ودراستكم إٌّاه"

                                                                                                                                                                                                    
ٌره، ، على عزوه إلى عبد الرزاق فً تفسٗ٘، إلى ؼٌره والتصر فً اللباب: ٕٓ٘/ ٕلم ٌنسبه السٌوطً فً الدر: ، 2ٓ٘/ٕ( العجاب:ٔ)

 ، معزوا إلى الحسن وسٌاله سٌاق الحافظ ابن حجر.ٖٔٔ، وأورده الواحدي :ٔٓٔ/ٖوالثعلبً:
 .ٙٙ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:ٕ)
 .5ٓٙ/ٕ(:ص2ٖٗٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .5ٓٙ/ٕ(:ص2ٖٗٔ(أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)
 .ٙٙ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:٘)
 .5ٔٙ/ٕ(:ص2ٖٗٙ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙ)
 .5ٔٙ/ٕ(:ص2ٗ2ٖانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)( 2)
 .5ٔٙ/ٕ(:ص2ٗ2ٖ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)1)
 .5ٔٙ/ٕ(:ص2ٗ1ٖ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)5)
 .5ٕٙ/ٕ(:ص2ٗ5ٖ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 وما بعدها. ٓٗ٘/ٙ، وتفسٌر الطبري:5ٕٙ/ٕ(:ص2ٗ5ٖ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .ٖٗ٘/ٙ(:ص2ٖٔ5لطبري)( انظر: تفسٌر إٔ)
 .ٗٗ٘/ٙ(تفسٌر الطبري:ٖٔ)
 .ٗٗ٘/ٙ( انظر: تفسٌر الطبري:ٗٔ)
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بعلمكم الكتاَب ودراستكم إٌاه ولراءتكم، ودراستهم إٌاه: تبلوته، ولٌل: دراستهم:  لال الطبري:ٌعنً:"
 .(ٕ)الفمه"

 .(ٖ)ولرئ: } تُعَلُِّمون{، بالتشدٌد، من التعلٌم
 الفوابد:

وشرفه بالنبوة أن ٌدعو الناس لعبادة نفسه فضبلً عن لم ٌكن من الممكن لمن آتاه هللا الكتاب والحكمة  -ٔ
 عبادة ؼٌره.

 سادات الناس هم الربانٌون الذٌن ٌربون الناس بالعلم والحكمة فٌصلحونهم وٌهدونهم. -ٕ
 عظماء الناس من ٌعلمون الناس الخٌر وٌهدونهم إلٌه.-ٖ
وال شن بان األسباب ثابتة، ولكنها مإثرة بما  {، }بَِما ُكْنتُْم تُعَلُِّمونَ  الرد عى منكري األسباب، لموله:-ٗ

 اودعه هللا فٌها من لوة التؤثٌر.
 جواز تسمٌة المعلم بالربانً، لذلن نجد كثٌرا ما ٌصفون العالم بؤنه العالم الربانً.-ٙ

 القرآن
هِخذُوا اْلَمََلئَِكةَ َوالنهبٌٌَِِّن أَْربَابًا  ({ ]آل عمران : 2ٓأٌََؤُْمُرُكْم بِاْلُكْفِر بَْعَد إِْذ أَْنتُْم ُمْسِلُموَن )}َوََل ٌَؤُْمَرُكْم أَْن تَت

2ٓ] 
 التفسٌر:

أن  -أٌها الناس-وما كان ألحد منهم أن ٌؤمركم باتخاذ المبلبكة والنبٌٌن أربابًا تعبدونهم من دون هللا. أٌَُْعمَُل 
 ٌؤمركم بالكفر باهلل بعد انمٌادكم ألمره؟

 اآلٌة لوالن:فً سبب نزول 
أحدهما: أخرج ابن أبً حاتم عن أبً نافع المرظً: "حٌن اجتمعت األحبار من ٌهود والنصارى من أهل 
نجران عند رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ودعاهم إلى اإلسبلم: أترٌد منا ٌا دمحم أن نعبدن كما تعبد النصارى عٌسى بن مرٌم؟ 

ال له: الربٌس: أو ذان ترٌد منا ٌا دمحم وإلٌه تدعوا وكما لال. فمال لال: فمال رجل من أهل نجران نصرانً ٌم
، رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: معاذ هللا أن نعبد ؼٌر هللا أو نؤمر بعبادة ؼٌره، ما بذلن بعثنً وأال أمرنً أو كما لال علٌه السبلم

كة والنبٌٌن أربابا أٌؤمركم بالكفر بعد إذ أنتم فؤنزل هللا تعالى فً ذلن من لولهما: }وال ٌؤمركم أن تتخذوا المبلب
 .(ٗ)مسلمون{"

 .(٘)والثانً: ونمل ابن حجر عن مماتل أنها "نزلت رًدا على كردم بن لٌس واألصبػ بن زٌد"
َِّخذُوا اْلَمبَلبَِكةَ َوالنَّبٌٌَِِّن أَْربَابًا{ ]آل عمران :  لوله تعالى: وما كان له أن  [، " أي:1ٓ}َواَل ٌَؤُْمَرُكْم أَْن تَت

 .(ٙ)مبلبكة أو أنبٌاء" -ٌؤمركم بعبادة ؼٌر هللا 
ب" لال ابن كثٌر:"   .(2)أي : وال ٌؤمركم بعبادة أحد ؼٌر هللا ، ال نبً مرسل وال ملن ُممَرَّ

  .(1)ٌؤمرنولرئ: }َوال ٌَؤُْمُرُكْم{، برفع الراء، على وجه االبتداء من هللا بالخبر عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه ال 
[، " أي: أٌؤمركم نبٌكم بالكفر وجحود 1ٓلوله تعالى:}أٌََؤُْمُرُكْم بِاْلُكْفِر بَْعَد إِْذ أَْنتُْم ُمْسِلُموَن{ ]آل عمران : 

 .(ٔ)وحدانٌة هللا، بعد أن أسلمتم ودخلتم فً دٌن هللا؟"

                                                                                                                                                                                                    
 .5ٖٔ( صفوة التفاسٌر:ٔ)
 .ٙٗ٘-٘ٗ٘/ٙ(تفسٌر الطبري:ٕ)
 .ٙٙ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر:ٖ)
 .5ٖٙ/ٕ(:ص2ٖ٘ٙ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗ)
ٌعنً عٌسى -: "}َواَل ٌَؤُْمَرُكْم أَْن تَتَِّخذُوا الَمبَلبَِكةَ َوالنَّبٌٌَِّن أَْربَابًا{ 12ٕ-1ٕٙ/ ٔأخذ الحافظ هذا من مماتل ولكن نصه :، 2ٓٙ/ٕ( العجاب:٘)

ْنتُْم ُمْسِلُموَن{ ٌعنً مخلصٌن له والعزٌز، ولو أمركم بذلن لكان كافرا فذلن لوله: }أٌََؤُْمُرُكْم بِاْلُكْفر{ ٌعنً بعبادة المبلبكة والنبٌٌن: }بَْعَد إِْذ أَ 
ُ ِمٌثَاَق النَّ   بٌٌَِِّن{ ". بالتوحٌد. فمال األصبػ بن زٌد وكردم بن لٌس: أٌؤمرنا بالكفر بعد اإلٌمان فؤنزل هللا عز وجل: }َوإِْذ أََخذَ َّللاَّ

 أعلم.(. وهللا 1ٓ( هً التً نزلت ترد على المذكورٌن ال اآلٌة )1ٔوالظاهر من هذا أن اآلٌة )
 .5ٗٔ( صفوة التفاسٌر:ٙ)
 .ٙٙ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:2)
 .2ٗ٘/ٙ( انظر: تفسٌر الطبري:1)
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بعد إذ أنتم له منمادون بالطاعة، أي: " أٌؤُمركم أٌها الناس ، نبٌُّكم ، بجحود وحدانٌة هللا  لال الطبري:
 .(ٕ)متذللون له بالعبودة،أي أن ذلن ؼٌر كابن منه أبًدا"

لال ابن كثٌر:" أي : ال ٌَْفعَل ذلن ; ألنَّ من دعا إلى عبادة ؼٌر هللا فمد دعا إلى الكفر ، واألنبٌاء إنما 
} َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن لَْبِلَن ِمْن َرُسوٍل إاِل نُوِحً  ٌؤمرون باإلٌمان ، وهو عبادة هللا وحده ال شرٌن له ، كما لال تعالى :

ٌِْه أَنَّهُ ال إِلَهَ إاِل أَنَا فَاْعبُُدوِن { ]األنبٌاء :  َ ٕ٘إِلَ ٍة َرُسوال أَِن اْعبُُدوا َّللاَّ [ ولال تعالى : } َولَمَْد بَعَثْنَا فًِ ُكّلِ أُمَّ
[ ولال تعالى } َواْسؤَْل َمْن أَْرَسْلنَا ِمْن لَْبِلَن ِمْن ُرُسِلنَا أََجعَْلنَا ِمْن ُدوِن ٖٙ َواْجتَنِبُوا الطَّاُؼوَت { اآلٌة ، ]النحل :

ْحَمِن آِلَهةً ٌُْعبَُدوَن { ]الزخرؾ :  [ ولال تعالى إخباًرا عن المبلبكة : } َوَمْن ٌَمُْل ِمْنُهْم إِنًِّ إِلَهٌ ِمْن ُدونِِه فَذَِلَن ٘ٗالرَّ
 .(ٖ)["5َٕم َكَذِلَن نَْجِزي الظَّاِلِمٌَن { ]األنبٌاء : نَْجِزٌِه َجَهنَّ 

 الفوابد:
 إثبات المبلبكة، وأن اإلٌمان بهم احد أركان اإلٌمان الستة. -ٔ
أن الذي مّن هللا علٌه بالكتاب والحكم والنبوة الٌمكن ان ٌؤمر ؼٌره باتخاذ المبلبكة والنبٌٌن أربابا، كما  -ٕ

 .انه الٌدعو الناس إلى عبادة نفسه
 .-ملسو هيلع هللا ىلص-أن السجود هلل وحده، لما ورد أن اآلٌة نزلت ردا على من أرادوا السجود لرسول هللا -ٖ

 القرآن
ٌُ ِلمَ  ٌْتُُكْم ِمْن ِكتَاٍب َوِحْكَمٍة ثُمه َجاَءُكْم َرُسوٌل ُمَصّدِ َُ النهبٌٌَِِّن لََما آتَ ُ ِمٌثَا بِِه  ا َمعَُكْم لَتُْإِمنُنه }َوإِْذ أََخَذ َّللاه

({ ]آل 2ُٔكْم ِمَن الشهاِهِدٌَن )َولَتَْنُصُرنههُ قَاَل أَأَْقَرْرتُْم َوأََخْذتُْم َعلَى َذِلُكْم إِْصِري قَالُوا أَْقَرْرنَا قَاَل فَاْشَهُدوا َوأَنَا َمعَ 
 [2ٔعمران : 

 التفسٌر:
األنبٌاء: لَبِْن آتٌتكم من كتاب وحكمة، ثم إذ أخذ هللا سبحانه العهد المإكد على جمٌع  -أٌها الرسول-واذكر 

جاءكم رسول من عندي، مصدق لما معكم لتإمنن به ولتنصرنَّه. فهل ألررتم واعترفتم بذلن وأخذتم على ذلن 
عهدي الموثك؟ لالوا: ألررنا بذلن، لال: فلٌشهْد بعضكم على بعض، واشهدوا على أممكم بذلن، وأنا معكم من 

م. وفً هذا أن هللا أخذ المٌثاق على كل نبً أن ٌإمن بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وأخذ المٌثاق على أمم الشاهدٌن علٌكم وعلٌه
 األنبٌاء بذلن.

َِّخذُوا الَمبَلبَِكةَ َوالنَّبٌٌَِّن أَْربَابًا{  ٌعنً عٌسى والعزٌز، -فً سبب نزول اآلٌة لال مماتل:" }َواَل ٌَؤُْمَرُكْم أَْن تَت
لكان كافرا فذلن لوله: }أٌََؤُْمُرُكْم بِاْلُكْفر{ ٌعنً بعبادة المبلبكة والنبٌٌن: }بَْعَد إِْذ أَْنتُْم ُمْسِلُموَن{ ولو أمركم بذلن 

ٌعنً مخلصٌن له بالتوحٌد. فمال األصبػ بن زٌد وكردم بن لٌس: أٌؤمرنا بالكفر بعد اإلٌمان فؤنزل هللا عز وجل: 
ُ ِمٌثَاَق النَّ   .(ٗ)بٌٌَِِّن{ "}َوإِْذ أََخَذ َّللاَّ

ُ ِمٌثَاَق النَّبٌٌَِِّن {]آل عمران: لوله تعالى: [، " أي اذكروا ٌا أهل الكتاب حٌن أخذ هللا العهد 1ٔ}َوإِْذ أََخَذ َّللاَّ
 .(٘)"المإكد على النبٌٌّن

 .(ٙ)لال الحسن:" : أخذ هللا مٌثاق النبٌٌن : لٌبلِّؽن آخُركم أولكم ، وال تختلفوا"
ٌبعث هللا عز وجل نبًٌّا لطُّ من لُدْن نوح ، إال أخذ مٌثاله لٌإمنّن بدمحم ولٌنصرنَّه إن َخَرج لال السدي:" لم 

ًّ ، وإال أخذ على لومه أن ٌإمنوا به ولٌنصُرنَّه إن َخَرج وهم أحٌاء"  .(2)وهو ح
 وألهل العلم فً تفسٌر المٌثاق لوالن :

                                                                                                                                                                                                    
 .5ٗٔ(صفوة التفاسٌر:ٔ)
 .5ٗ٘/ٙ( تفسٌر الطبري:ٕ)
 .ٙٙ/ٕ(تفسٌر ابن كثٌر:ٖ)
 .12ٕ-1ٕٙ/ ٔ ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٗ)
 .5٘ٔ( صفوة التفاسٌر:٘)
 .ٙ٘٘/ٙ(:ص2ٖٖٕ( أخرجه الطبري)ٙ)
 .ٙ٘٘/ٙ(:ص2ٖٖٔالطبري) ( أخرجه2)
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، (ٕ)، وابن عباس(ٔ)، وهذا لول علً -ملسو هيلع هللا ىلص-م بتصدٌك دمحم أحدهما : أنه أخذ مٌثاق النبٌٌن أن ٌؤخذوا على لومه
 . (ٗ)، والسدي(ٖ)ولتادة

 .(ٙ)، ولتادة(٘)والثانً : أنه أخذ مٌثاق النبٌٌن أن ٌصدق بعضهم بعضا. وهذا لول طاووس
ٌْتُُكْم ِمْن ِكتَاٍب َوِحْكَمٍة {]آل عمران: لوله تعالى:  .(2)"أعطٌتكم  من كتاب وحكمة أي : لمهما [، "1ٔ}لََما آتَ

ا{ بتشدٌد المٌم، ولرأ ٌحٌى بن رباب واألعمش وحمزة والكسابً} ِلَما {، بجّر البلم  ولرأ سعٌد بن جبٌر: }لَمَّ
 .(1)وتخفٌؾ المٌم، وأما البالون: }لما{،بفتح البلم وتخفٌؾ المٌم ولرئ

 . (5)}آتٌتكم{ على التفرٌد وهو المختار لموافمة الخط، ولرأه آخرون : }آتٌنَاكم{ على الجمع ولرئ:
ٌق ِلَما َمعَُكْم {]آل عمران: لوله تعالى: [،" أي:ثم جاءكم رسول من عندي بكتاب 1ٔ}ثُمَّ َجاَءُكْم َرُسوٌل ُمَصّدِ

 .(ٓٔ)مصدق لما بٌن أٌدٌكم"
أخذ هللا على النبٌٌن أن ٌعلموا أمر دمحم، ما خبل دمحما من النبٌٌن فإنه ال نبً بعده، ولكنه  لال ٌحٌى بن سبلم:"

 .(ٔٔ)لد أخذ علٌه أن ٌصدق باألنبٌاء كلهم، ففعل ملسو هيلع هللا ىلص"
 .(ٕٔ)لال طاوس:" هذه اآلٌة ألهل الكتاب ، أخذ هللا مٌثالهم أن ٌإمنوا لدمحم وٌصدلوه"

 .(ٖٔ)ٌهود: أخذت مٌثاق الناس لدمحم وهو الذي ذكر فً الكتاب عندكم"لال السدي:" فٌمول ال
لال عطاء:" أخذ مٌثاق أهل الكتاب لبن جاءهم رسول مصدق بكتبهم التً عندهم التً جاء بها األنبٌاء 

بكتبهم األنبٌاء التً كانت لٌإمنن به ولٌنصرنه، فؤلروا بذلن، وأشهدوا هللا على أنفسهم فلما جاءهم دمحم ملسو هيلع هللا ىلص صدق 
 .(ٗٔ)لبله، }فمن تولى بعد ذلن فؤولبن هم الفاسمون{"

 .(٘ٔ)[،" أي لتصدلنه ولتنصرنه"1ٔ}لَتُْإِمنُنَّ بِِه َولَتَْنُصُرنَّهُ {]آل عمران: لوله تعالى:
 .(ٙٔ)ٌعنً لتصدلن به إن بعث ولتنصرنه إذا خرج" لال مماتل:"
[،" أي أألررتم واعترفتم بهذا المٌثاق 1َٔوأََخْذتُْم َعلَى َذِلُكْم إِْصِري {]آل عمران: }لَاَل أَأَْلَرْرتُمْ  لوله تعالى:

 .(2ٔ)وأخذتم علٌه عهدي؟"
 .(1ٔ)لال دمحم بن إسحاق:" أي ثمل ما حملتم من عهدي"

 .(ٖٕ)، ولتادة(ٕٕ)والسدي (ٕٔ)والربٌع بن أنس (ٕٓ)، ومجاهد(5ٔ)واإلصر: العهد. لاله ابن عباس

                                                           
 .٘٘٘/ٙ(:ص2ٖٕ5( انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .5ٖٙ/ٕ(:ص2٘2ٖ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕ)
 .٘٘٘/ٙ(:ص2ٖٖٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .5٘٘/ٙ(:ص2ٖٖ2( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .5ٖٙ/ٕ(:ص2٘1ٖ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘)
 .1٘٘/ٙ(:ص2ٖٖٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .2ٙ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:2)
 .ٕ٘٘-ٓ٘٘/ٙ، وتفسٌر الطبري:ٖٓٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الثعلبً:1)
  .ٗٓٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الثعلبً:5)
 .5٘ٔ( صفوة التفاسٌر:ٓٔ)
 .2ٕٓ/ٕ( تفسٌر ٌحٌى بن سبلم:ٔٔ)
 .55ٖ/ٔ(:صٕٔٗ( أخرجه عبدالرزاق)ٕٔ)
 .5ٗٙ/ٕ(:ص1٘5ٖ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖٔ)
 .5ٗٙ/ٕ(:ص2ٙٓٗحاتم)( أخرجه ابن أبً ٗٔ)
 .5٘ٔ( صفوة التفاسٌر:٘ٔ)
 .12ٕ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٙٔ)
 .5٘ٔ( صفوة التفاسٌر:2ٔ)
 .5٘ٙ/ٕ(:ص2ٖٙٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)1ٔ)
 .5٘ٙ/ٕ(:ص2ٖٙ٘( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)5ٔ)
 .5٘ٙ/ٕ(:ص2ٖٙٙ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٓ)
 .5٘ٙ/ٕ(:ص2ٖٙٙحاتم)(انظر: تفسٌر ابن أبً ٕٔ)
 .5٘ٙ/ٕ(:ص2ٖٙٙ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٕ)
 .5٘ٙ/ٕ(:ص2ٖٙٙ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖٕ)
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 .(ٔ)بالضمولرئ: }أصرى{، 
 .(ٕ)[، أي: "لالوا: اعترفنا"1ٔ}لَالُوا أَْلَرْرنَا{ ]آل عمران :  لوله تعالى:
[،أي: لال هللا لهم:" اشهدوا على أنفسكم 1ٔ}لَاَل فَاْشَهُدوا َوأَنَا َمعَُكْم ِمَن الشَّاِهِدٌَن{ ]آل عمران :  لوله تعالى:

 .(ٖ)وأتباعكم وأنا من الشاهدٌن علٌكم وعلٌهم"
وهذا توكٌد علٌهم وتحذٌر من الرجوع إذا علموا بشهادة هللا وشهادة بعضهم على بعض.  الزمخشري:"لال 

 .(ٗ)ولٌل: الخطاب للمبلبكة"
 الفوابد:

 بٌان سنة هللا تعالى فً األنبٌاء السابمٌن وهً أن ٌإمن بعضهم ببعض وٌنصر بعضهم بعضاً. -ٔ
على ذلن أن من ورث هذا الكتاب والحكمة فإنه لد أخذ أن هللا مّن على النبٌٌن بالكتاب والحكمة، وٌتفرغ  -ٕ

 بحظ وافر مما انعم هللا به على النبٌٌن.
 لكون هللا أخذ على جمٌع األنبٌا المٌثاق والعهد ان ٌإمنوا به. -ملسو هيلع هللا ىلص-فضٌلة النبً دمحم -ٖ
أن هذه االمة هً المصدلة تماما بجمٌع جامعة للتصدٌك بجمٌع الرساالت، وكذلن  -ملسو هيلع هللا ىلص-أن رسالة النبً -ٗ

 الرسل، وهذه مٌزة لٌست لؽٌرها.
تموٌة هذا العهد بهذه التمرٌرات واإلشهادات المختومة بموله:}وأنا معكم من الشاهدٌن{، وما أعظم شهادة  -٘

 هللا عّز وجل فً امر من األمور.
، كان إٌماننا نحن ونصرته من -ملسو هيلع هللا ىلص-هللا أنه إذا كان واجبا على األنبٌاء واألمم السابمٌن أن ٌإمنوا برسول -ٙ

 .-ملسو هيلع هللا ىلص-باب أولى، ألننا ننتسب إلٌه ونعتمده إماما
 القرآن

 [2ٕ({ ]آل عمران : 2ٕ}فََمْن تََولهى بَْعَد َذِلَك فَؤُولَئَِك ُهُم اْلفَاِسقُوَن )
 التفسٌر:

هذا العهد الذي أخذه هللا على أنبٌابه، فؤولبن هم الخارجون فمن أعرض عن دعوة اإلسبلم بعد هذا البٌان و
 عن دٌن هللا وطاعة ربهم.

 .(٘)أي: فمن "أعرض ونكث عهده" [، 1ٕلوله تعالى: }فََمْن تََولَّى بَْعَد َذِلَن{]آل عمران:  
 .(ٙ)لال ابن كثٌر:" أي : عن هذا العهد والمٌثاق"  
اإلٌمان برسلً الذٌن أرسلتهم بتصدٌك ما كان مع أنبٌابً من الكتب لال الطبري:أي:" فمن أعَرض عن   

والحكمة ، وعن نصرتهم ، فؤدبر ولم ٌإمن بذلن، ولم ٌنصر ، ونكث عهَده ومٌثاله، بعد العهد والمٌثاق الذي 
 .(2)أخَذه هللا علٌه"

"الخارجون من دٌن هللا وطاعة [، أي: أولبن هم 1ٕ} فَؤُولَبَِن ُهُم اْلفَاِسمُوَن {]آل عمران: لوله تعالى:
 .(1)ربهم"

:"فمن تولى عنن ، ٌا دمحم ، بعد هذا العهد من جمٌع األمم " فؤولبن -كّرم هللا وجهه-لال علً بن أبً طالب
 .(5)هم الفاسمون " ، هم العاصون فً الكفر"

 الفوابد:
 أن الفسك ٌطلك على الكفر. -ٔ

                                                           
  .1ٖٓ/ٔ( انظر: الكشاؾ:ٔ)
 .5٘ٔ( صفوة التفاسٌر:ٕ)
 .5٘ٔ( صفوة التفاسٌر:ٖ)
  .1ٖٓ/ٔ( الكشاؾ:ٗ)
 .5٘ٔ( صفوة التفاسٌر:٘)
 .2ٙ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:ٙ)
 .ٕٙ٘/ٙي:( تفسٌر الطبر2)
 .ٕٙ٘/ٙ( تفسٌر الطبري:1)
 .ٕٙ٘/ٙ(:ص2ٖٖ5( أخرجه الطبري)5)
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بالفسك، وهذا ٌعنً أن الشرابع ال تلزم لبل العلم، وهً  أن من تولى لبل لٌام الحجة علٌه، لم ٌحكم علٌه -ٕ
 مسؤلة اختلؾ فٌها العلماء.

 القرآن
ٌِْه ٌُْرَجعُو ِ ٌَْبغُوَن َولَهُ أَْسلََم َمْن فًِ السهَماَواِت َواْْلَْرِض َطْوًعا َوَكْرًها َوإِلَ ٌَْر ِدٌِن َّللاه ({ ]آل 2َٖن )}أَفَغَ

 [2ٖعمران : 
 التفسٌر:

، مع أن كل َمن -وهو اإلسبلم الذي بعث هللا به دمحما ملسو هيلع هللا ىلص-الفاسمون من أهل الكتاب ؼٌر دٌن هللا  أٌرٌد هإالء
ورؼًما عنهم عند الشدابد، حٌن ال ٌنفعهم  -كالمإمنٌن-فً السموات واألرض استسلم وانماد وخضع هلل طواعٌة 

رَجعون ٌوم المعاد، فٌجازي كبل بعمله. وهذا تحذٌر من هللا ذلن وهم الكفار، كما خضع له سابر الكابنات، وإلٌه ٌُ 
 تعالى لخلمه أن ٌرجع إلٌه أحد منهم على ؼٌر ملة اإلسبلم.

فً سبب نزول اآلٌة:  نمل الثعلبً عن ابن عباس: "اختصم أهل الكتاب إلى رسول هللا صلّى هللا علٌه وسلّم 
كل فرلة زعمت أنّه أولى بدٌنه، لال النبً صلّى هللا علٌه وسلّم:  -علٌه السبلم-فٌما اختلفوا بٌنهم من دٌن إبراهٌم 

ٌَْر  كبل الفرٌمٌن بريء من دٌن إبراهٌم، فؽضبوا ولالوا: وهللا ما نرضى بمضابن وال نؤخذ بدٌنن، فؤنزل هللا: }أَفَؽَ
ِ ٌَْبؽُوَن{"  .(ٔ)ِدٌِن َّللاَّ

ِ ٌَْبؽُوَن{ ]آل  ٌَْر ِدٌِن َّللاَّ  .(ٕ): أفؽٌر طاعة هللا تلتمسون وترٌدون"[،أي:1ٖعمران : لوله تعالى: }أَفَؽَ
ِ تَْبؽُوَن{، على وجه الخطابولرئ:} ٌَْر ِدٌِن َّللاَّ أَفَؽَ

(ٖ). 
وهلل أسلم وانماد [، أي:"1ٖلوله تعالى:} َولَهُ أَْسلََم َمْن فًِ السََّماَواِت َواأْلَْرِض َطْوًعا َوَكْرًها{ ]آل عمران : 

 .(ٗ)" طابعٌن ومكرهٌناألرض وخضع أهل السماوات و
لال الطبري:أي:" وله َخشع من فً السموات واألرض فخضع له بالعبودة، وألّر له بإفراد الربوبٌة ، وانماد 

 .(٘)له بإخبلص التوحٌد واأللوهٌة"
ولد خضع هلل تعالى وانماد لحكمه أهل السموات واألرض، ورضوا طابعٌن مختارٌن لما  لال المراؼً:أي:"

 .(ٙ)ٌحل بهم من تصارٌؾ ألداره"
لال أبو السعود:" أي طابعٌن بالنظر واتباعِ الحجِة وكارهٌن بالسٌؾ ومعاٌنِة ما ٌلجىء الى اإلسبلم كنَتْك 

رٌن كالكفرة فإنهم الٌمدرون الجبِل وإدراِن الؽرِق واإلشراِؾ على الموت أو مخت ارٌن كالمبلبكة والمإمنٌن ومسخَّ
ًَ علٌهم"  .(2)على االمتناع عما لُض

[،   ستة 1ٖوفً تفسٌر لوله تعالى:} َولَهُ أَْسلََم َمْن فًِ السََّماَواِت َواأْلَْرِض َطْوًعا َوَكْرًها { ]آل عمران : 
 أوجه:

ً والكافر أسلم ً ، وهذا لول لتادة أحدها : أن المإمن أسلم طوعا  . (1)عند الموت َكْرها
 .(5)والثانً : أنه اإللرار بالعبودٌة وإن كان فٌه من أشرن فً العبادة ، وهذا لول مجاهد 

 ً ً ، وهو مروي عن مجاهد أٌضا ً وسجود ظل الكافر كرها  . (ٓٔ)والثالث : أنه سجود المإمن طابعا
 ً ً بالرؼبة والثواب . وكرها  . (ٔ)، ومطر(ٔٔ)بالخوؾ من السٌؾ ، اوهو لول الحسنوالرابع : طوعا

                                                           
 .٘ٓٔ/ٖ( تفسٌر الثعلبً:ٔ)
 .ٗٙ٘/ٙ( تفسٌر الطبري:ٕ)
 .ٖٙ٘/ٙ( انظر: تفسٌر الطبري:ٖ)
  .5ٙٔ-5٘ٔ( صفوة التفاسٌر:ٗ)
 .ٗٙ٘/ٙ( تفسٌر الطبري:٘)
 .ٕٔٓ/ٖ( تفسٌر المراؼً:ٙ)
 .ٗ٘/ٕ( تفسٌر أبً السعود:2)
  .52ٙ/ٕ(:ص221ٖتفسٌر ابن أبً حاتم)(انظر: 1)
 .٘ٙ٘/ٙ(:ص2ٖٖٗ(، و)2ٖٕٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5)
  .52ٙ/ٕ(:ص222ٖ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)ٙٙ٘/ٙ(:ص2ٖٗ5)-(2ٖٗٙ(انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
  .2ٙ٘/ٙ(:ص2ٖٕ٘ٔ، و تفسٌر الطبري)5ٙٙ/ٕ(:ص22ٖٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔٔ)
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 . (ٕ)والخامس : أن إسبلم الكاره حٌن أخذ منه المٌثاق فؤلر به ، وهذا لول ابن عباس
 .(ٗ)، والزجاج  (ٖ)، وهو لول عامر الشعبًوإن أنكر ألوهته بلسانهوالسادس : معناه أنه أسلم باالنمٌاد والذلة 

ٌِْه  [" أي: إلٌه وحده مرجع الخبلبك ٌوم المٌامة، فٌجازي كل 1ٌُْٖرَجعُوَن{ ]آل عمران : لوله تعالى:}َوإِلَ
 .(٘)عامٍل بعمله"

  .(ٙ)لال أبو العالٌة:" ٌرجعون إلٌه بعد الحٌاة"
 .(2)لال السعدي:أي:" وإلٌه مرجع الخبلبك كلها، فٌحكم بٌنهم وٌجازٌهم بحكمه الدابر بٌن الفضل والعدل"

ي وإلٌه ٌرجع من اتخذ ؼٌر اإلسبلم دٌنا من الٌهود والنصارى وسابر الخلك، وحٌنبذ أ لال المراؼً:"
 .(1)ٌجازون بإساءتهم وترن الدٌن الحك، وفً هذا وعٌد وتهدٌد لهم"

ٌِْه تُْرَجعُوَن{، على وجه الخطاب  .(5)ولرئ:} َوإِلَ
 الفوابد:

 أن من ابتؽى ؼٌر دٌن هللا، فإنه ٌستحك هذا التوبٌخ العظٌم. -ٔ
أن من شرط صحة العمل ولبوله أن ٌكون موافما لشرع هللا، وجهه أن هللا انكر على من بؽى دٌنا ؼٌر  -ٕ

 دٌن هللا، ولهذا كان شرط العبادة اإلخبلص هلل، وموافمة شرٌعة هللا.
 تشرٌؾ هذا الدٌن، ألن هللا أضافه إلى نفسه:}دٌن هللا{. -ٖ
 نا ؼٌر دٌن هللا وهو مربوب مملون هلل.إلامة الحجة على أنه الٌلٌك باإلنسان أن ٌبتؽً دٌ -ٗ
 عموم ملن هللا وسلطانه. -٘
إثبات السماوات، وأنها عدد، ولد جاءت االدلة بؤنها سبع، واألرضٌن هً سبع، إذ جا اإلفصاح بها فً  -ٙ
 السنة.
 أن المرجع إلى هللا، سواء كان فً الدنٌا وذلن فً االحكام، او فً اآلخرة وذلن للمحاسبة. -2
هلل، ألنه إذا كان مرجع كل الخلك لزم من ذلن أنه سٌبمى عّز وجل لٌكون مرجعا لجمٌع إثبات البماء  -1
 الخلك.

 القرآن
َُ َوٌَْعقُوَب َوا ٌْنَا َوَما أُْنِزَل َعلَى إِْبَراِهٌَم َوإِْسَماِعٌَل َوإِْسَحا ِ َوَما أُْنِزَل َعلَ ًَ }قُْل آَمنها بِاَّه ْْلَْسبَاِط َوَما أُوتِ

ٌَْن أََحٍد ِمْنُهْم َونَْحُن لَهُ ُمْسِلُموَن )ُموَسى  ُُ بَ  [2ٗ({ ]آل عمران : 2َٗوِعٌَسى َوالنهبٌُِّوَن ِمْن َربِِّهْم ََل نُفَّرِ
 التفسٌر:
: صدَّلنا باهلل وأطعنا، فبل رب لنا ؼٌره، وال معبود لنا سواه، وآمنَّا بالوحً الذي أنزله -أٌها الرسول-لل لهم 
ذي أنزله على إبراهٌم خلٌل هللا، وابنٌه إسماعٌل وإسحاق، وابن ابنه ٌعموب بن إسحاق، والذي أنزله هللا علٌنا، وال

وما أوتً موسى  -وهم األنبٌاء الذٌن كانوا فً لبابل بنً إسرابٌل االثنتً عشرة ِمن ولد ٌعموب-على األسباط 
لن كله، وال نفرق بٌن أحد منهم، ونحن هلل وحده وعٌسى من التوراة واإلنجٌل، وما أنزله هللا على أنبٌابه، نإمن بذ

ون له بالربوبٌة واأللوهٌة والعبادة.  منمادون بالطاعة، ُمِمرُّ
فً سبب نزول اآلٌة لال ابن ظفر: "لما تكلم الٌهود بما لالوه، والنصارى بما لٌس لهم، أمر هللا نبٌه أن ٌمول 

ِ َوَما أُْنِزلَ  ٌْنَا{ اآلٌة، فؤخبر أنهم ٌإمنون بجمٌع األنبٌاء وال ٌفرلون بٌن أحد منهم" للمسلمٌن: }لُْل آَمنَّا بِاَّللَّ َعلَ
(ٔٓ). 

                                                                                                                                                                                                    
 .2ٙ٘/ٙ(:ص2ٖٕ٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .٘ٙ٘/ٙ(:ص2ٖٗ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
  .5ٙٙ/ٕ(:ص22ٕٖ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖ)
 .5ٖٗ-1ٖٗ/ٔ( انظر: معانً المرآن:ٗ)
 .ٙٓٗ/ٕ( صفوة التفاسٌر:٘)
 .52ٙ/ٕ(:ص21ٖٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
 .2ٖٔ( تفسٌر السعدي:2)
 .ٕٔٓ/ٖ(تفسٌر المراؼً:1)
 .ٖٙ٘/ٙ:(انظر: تفسٌر الطبري5)
 .2ٓ2/ٕ( العجاب:ٓٔ)
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 والظاهر أنه إعبلن للجمٌع بما فً ذلن الٌهود والنصارى الذٌن فرلوا بٌن أنبٌاء هللا. وهللا أعلم.
ٌْنَا{]آل عمران: لوله تعالى: ِ َوَما أُْنِزَل َعلَ ، ل لهم ، ٌا دمحم صدلنا باهلل أنه ربنا وإلهنال [، أي:"1ٗ}لُْل آَمنَّا بِاَّللَّ

 .(ٔ)وصدَّلنا أًٌضا بما أنزل علٌنا من َوحٌه وتنزٌله"
 .(ٕ)لال ابن كثٌر:" ٌعنً : المرآن"

 لال عطاء بن ٌسار: "كان الٌهود ٌجٌبون إلى أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فٌحدثونهم فٌسبحون، فذكروا ذلن للنبً ملسو هيلع هللا ىلص
 .(ٖ)فمال: ال تصدلوهم وال تكذبوهم ولولوا آمنا باهلل"

وصدلنا  [، أي:"1ٗ}َوَما أُْنِزَل َعلَى إِْبَراِهٌَم َوإِْسَماِعٌَل َوإِْسَحاَق َوٌَْعمُوَب َواأْلَْسبَاِط {]آل عمران: لوله تعالى:
ابنه ٌعموب وبما أنزل على األسباط،  أًٌضا بما أنزل على إبراهٌم خلٌل هللا، وعلى ابنٌه إسماعٌل وإسحاق ، وابن

 .(ٗ)وهم ولد ٌعموب االثنا عشر"
 .(٘)لال ابن كثٌر:" أي : من الصحؾ والوحً"

 .(ٙ)االثنى عشر" -هو ٌعموب  -} َواألْسبَاِط { :"هم بطون بنً إسرابٌل المتشعبة من أوالد إسرابٌل 
نا عشر رجبل، ولد كل رجل منهم أمة من لال أبو العالٌة:"}األسباط{: هو ٌوسؾ وإخوته بنوا ٌعموب اث

 .(1) . وروي عن لتادة، والربٌع بن أنس نحو ذلن(2)الناس فسموا األسباط"
ولال السدي:" وأما األسباط فهم بنو ٌعموب: ٌوسؾ، وبنٌامٌن وروبٌل، وٌهوذا وشمعون، والوي، ودان 

 .(5)ولهاث"
ًَ ُموَسى َوِعٌَسى{]آل  لوله تعالى: وصّدلنا أًٌضا مع ذلن بالذي أنزل هللا على  [، أي:"1ٗعمران:}َوَما أُوتِ

 .(ٓٔ)موسى وعٌسى من الكتب والَوْحً"
 .(ٔٔ)لال ابن كثٌر:" ٌعنً : بذلن التوراة واإلنجٌل"

 .(ٕٔ)بما أنزل على النبٌٌن من عنده"[أي:" وصدلنا أٌضا "1ٗ} َوالنَّبٌُِّوَن ِمْن َربِِّهْم {]آل عمران: لوله تعالى:
 .(ٖٔ)بن كثٌر:" وهذا ٌَعُم جمٌَع األنبٌاء جملة"لال ا

 .(ٗٔ)"لال لتادة:" أمر هللا المإمنٌن أن ٌإمنوا به، وٌصدلوا بكتبه كلها وبرسله
 .(٘ٔ)لال سلٌمان بن حبٌب المحاربً: إنما أمرنا أن نإمن بالتوراة وال نعمل بما فٌها"

 .(ٙٔ)آمنوا بالتوراة والزبور واإلنجٌل ولٌسعكم المرآن" عن معمل بن ٌسار لال: "لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:
ٌَْن أََحٍد ِمْنُهْم {]آل عمران: لوله تعالى: ُق بَ  .(2ٔ)[ أي:" ال نكفر ببعض ونإمن ببعض"1ٗ}اَل نُفَّرِ

 .(1ٔ)"لال لتادة:" أمر هللا المإمنٌن أن ال ٌفرلوا بٌن أحد منهم
 .(ٔ)ٌعنً : بل نإمن بجمٌعهم" لال ابن كثٌر:"

                                                           
 .5ٙ٘/ٙ( تفسٌر الطبري:ٔ)
 .2ٓ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:ٕ)
 .51ٙ/ٕ(:ص21ٖٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .5ٙ٘/ٙ( تفسٌر الطبري:ٗ)
 .2ٓ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:٘)
 .2ٓ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:ٙ)
 .51ٙ/ٕ(:ص21ٕٖ( أخرجه ابن أبً حاتم)2)
 .51ٙ/ٕ(:ص21ٕٖحاتم)( انظر: تفسٌر ابن أبً 1)
 .51ٙ/ٕ(:ص21ٖٖ( أخرجه ابن أبً حاتم)5)
 .5ٙ٘/ٙ( تفسٌر الطبري:ٓٔ)
 .2ٓ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:ٔٔ)
 .5ٙ٘/ٙ( تفسٌر الطبري:ٕٔ)
 .2ٓ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:ٖٔ)
 .51ٙ/ٕ(:ص21ٖ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗٔ)
 .51ٙ/ٕ(:ص21ٖٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)٘ٔ)
 .51ٙ/ٕ:ص(21ٖٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙٔ)
 .11ٕ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:2ٔ)
 .51ٙ/ٕ(:ص212ٖ( أخرجه ابن أبً حاتم)1ٔ)
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ال نصّدق بعضهم ونكذّب بعَضهم، وال نإمن ببعضهم ونكفر ببعضهم ، كما كفرت الٌهود لال الطبري:أي:"
 .(ٕ)والنصارى ببعض أنبٌاء هللا وصّدلت بعًضا ، ولكنا نإمن بجمٌعهم ، ونصّدلهم"

باأللوهٌة والربوبٌة ال [، "أي مخلصون فً العبادة ممّرون له 1ٗ}َونَْحُن لَهُ ُمْسِلُموَن{]آل عمران: لوله تعالى:
 .(ٖ)نشرن معه أحداً أبداً"

 .(ٗ)لال مماتل:ٌعنً: مخلصٌن"
ونحن ندٌن هلل باإلسبلم ال ندٌن ؼٌره، ونحن له منمادون بالطاعة ، متذللون بالعبودة،  لال الطبري:أي:"

 .(٘)ممّرون لهُ باأللوهة والربوبٌة ، وأنه ال إله ؼٌره"
هذه األمة ٌإمنون بكل نبً أرسل ، وبكل كتاب أنزل ، ال ٌكفرون بشًء من لال ابن كثٌر:" فالمإمنون من 

لون بما أنزل من عند هللا ، وبكل نبً بعثه هللا"  .(ٙ)ذلن بل هم ُمَصّدِ
 الفوابد:

 وجوب اإللرار باإلٌمان باللسان، كما هو واجب بالملب. -ٔ
 باهلل{، وجعل ما بعده معطوفا علٌه.أن اإلٌمان باهلل هو اصل كل شًء، ممدم على كل شًء، لموله:}آمنا  -ٕ
 وجوب اإلٌمان بما انزل علٌنا، وهو المرآن، ألنه شرٌعة ومنهاج. -ٖ
ال ٌصح إٌمان عبد ٌإمن ببعض الرسل وٌكفر ببعض، كما ال ٌصح إٌمان عبد ٌإمن ببعض ما أنزل هللا  -ٗ

 تعالى على رسله وٌكفر ببعض.
 ثبوت نبوة إبراهٌم وإسماعٌل وإسحاق وٌعموب. -٘
اإلٌمان باألسباط، والراجح أن المراد بهم شعوب بنً إسرابٌل، أي : ما أنزل علٌهم بواسطة  وجوب -ٙ
 رسلهم.
 ثبوت نبوة موس وعٌسى. -2
وجوب اإلٌمان بما أوتً موسى وعٌسى والنبٌون من ربهم من اآلٌات الكونٌة)المعجزات(، ومن اآلٌات   -1

 الشرعٌة التً هً الشرٌعة التً ٌمشً علٌها هإالء.
 م: هو االنمٌاد والخضوع هلل تعالى، وهو ٌتنافى مع التخٌٌر بٌن رسل هللا ووحٌه إلٌهم.اإلسبل -5

أن اإلسبلم لٌس فٌه العصبٌة، لموله:}ال نفرق بٌن احد منهم{، بخبلؾ ما ٌسلكه بنو اسرابٌل إذ الٌإمنون  -ٓٔ
 إال بما جاء عن انبٌابهم فمط.

 وجوب االستسبلم هلل عّز وجل وحده. -ٔٔ
 القرآن

ْسََلِم ِدٌنًا فَلَْن ٌُْقبََل ِمْنهُ َوُهَو فًِ اْْلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِرٌَن ) }َوَمنْ  ٌَْر اْْلِ  [2٘({ ]آل عمران : 2ٌَْ٘بتَغِ َغ
 التفسٌر:

ومن ٌطلب دٌنًا ؼٌر دٌن اإلسبلم الذي هو االستسبلم هلل بالتوحٌد واالنمٌاد له بالطاعة، والعبودٌة، ولرسوله 
 باإلٌمان به وبمتابعته ومحبته ظاهًرا وباطنًا، فلن ٌُمبل منه ذلن، وهو فً اآلخرة من النبً الخاتم دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

 الخاسرٌن الذٌن بخسوا أنفسهم حظوظها.
 فً سبب نزول اآلٌة ألوال:

أحدها: لال الثعلبً:"نزلت فً اثنً عشر رجبل ارتدوا عن اإلسبلم وخرجوا من المدٌنة ولحموا بمكة كفارا 
هم: الحرث بن سوٌد األنصاري أخو الحبلس بن سوٌد، وطعمة بن أشرؾ األنصاري، وممٌس بن صبابة من

                                                                                                                                                                                                    
 .2ٓ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:ٔ)
 .5ٙ٘/ٙ( تفسٌر الطبري:ٕ)
 .5ٙٔ( صفوة التفاسٌر:ٖ)
 .11ٕ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٗ)
 .2ٓ٘/ٙ( تفسٌر الطبري:٘)
 .2ٓ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:ٙ)
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اللٌثً، وعبد هللا بن أنس بن خطل من بنً تمٌم بن مرة، ووجوج بن األسلت، وأبو عاصم بن النعمان، فؤنزل هللا 
 .(ٔ)رٌن{"فٌهم: }ومن ٌبتػ ؼٌر اإلسبلم دٌنا فلن ٌمبل منه وهو فً اآلخرة من الخاس

والثانً:ولال مماتل بن سلٌمان:" نزلت فً طعمة بن أبٌرق األنصاري من األوس من بنً صمر، ارتد عن 
 . (ٕ)اإلسبلم ولحك بكفار مكة "

ابِبٌَِن َمْن والثالث:أخرج الطبري  آَمَن عن ابن عباس: "لوله : }إِنَّ الَِّذٌَن آَمنُوا َوالَِّذٌَن َهاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّ
ِ َواْلٌَْوِم اآلِخِر{ إلى لوله : }َوال ُهْم ٌَْحَزنُوَن{ ]سورة البمرة :  [ ، فؤنزل هللا عز وجل بعد هذا:}ومن ٌبتػ ٕٙبِاَّللَّ

 .(ٖ)ؼٌر اإلسبلم دٌنًا فلن ٌمبل منه{"
ْسبَلِم ِدٌنًا فَلَْن ٌُْمبََل ِمْنهُ{ ]آل عمران  لوله تعالى: ٌَْر اإْلِ ومن ٌطلب دٌنا ؼٌَر دٌن  [،أي:"1٘: }َوَمْن ٌَْبتَػِ َؼ

  .(ٗ)اإلسبلم لٌدٌن به ، فلن ٌمبل هللا منه"
 .(٘)أي : من سلن طرٌمًا سوى ما َشَرَعه هللا فلن ٌُْمبل منه" لال ابن كثٌر:"

 :(ٙ)وفً االسبلم فً هذه اآلٌة لوالن
أحدهما: أن األسبلم هاهنا االستسبلم إلى هللا، وتفوٌض األمر إلٌه، وذلن أمر مراد من الناس فً كل زمان 

 ومن كل أمة وفً كل شرٌعة. 
لال الراؼب:" الدٌن فً اللؽة الطاعة وفً التعارؾ: وضع إلهً ٌنساق به الناس إلى النعٌم الدابم، فبٌن 

لنعٌم من ؼٌر االستسبلم له على ما ٌؤمره به. وٌصرفه فٌه فلن ٌمبل منه تعالى أن من تحرى طاعة وانسٌالا إلى ا
 .(2)دنًء من أعماله، وهو فً اآلخرة من الذٌن خسروا أنفسهم"

والثانً: أن المراد باإلسبلم شرٌعة دمحم علٌه الصبلة والسبلم، فبٌن أن من تحرى بعد بعثته شرٌعة أو طاعة 
 ر ممبول منه.هلل من ؼٌر متابعته فً شرٌعته فؽٌ

 لال الراؼب:" وهذا الوجه داخل فً األول، فمعلوم أن من االستسبلم االنمٌاد ألوامر من
 .(1)صحت نبوته وظهر صدله"

الباخسٌن أنفَسهم [، أي: وهو فً اآلخرة من "1٘لوله تعالى:} َوُهَو فًِ اآْلِخَرةِ ِمَن اْلَخاِسِرٌَن{ ]آل عمران : 
 .(5)ل"حظوَظها من رحمة هللا عز وج

 .(ٓٔ)وحك لمن ٌبتؽً ؼٌر دٌن اإلسبلم أن ٌصبح ؼدا من الخاسرٌن" لال السمعانً:"
لال عكرمة:" لوله: }ومن ٌبتػ ؼٌر اإلسبلم دٌنا{، فمالت الملل: نحن مسلمون، فؤنزل هللا تعالى: }وهلل على 

 .(ٔٔ)الناس حا البٌت من استطاع إلٌه سبٌبل{، فحا المسلمون ولعد الكفار"
 الفوابد:

 بطبلن كل عمل لٌس على دٌن اإلسبلم، لموله:}فلن ٌمبل منه{. -ٔ
أن جمٌع األدٌان ؼٌر دٌن اإلسبلم ؼٌر ممبولة عند هللا وال نافعة للمتدٌن بها، لعموم لوله:}ؼٌر اإلسبلم{،  -ٕ

 فٌشمل دٌن المسٌحٌة والٌهودٌة والبوذٌة والمجوسٌة، وكل دٌن، فإن هللا الٌمبل ؼٌر اإلسبلم.
 الثناء على دٌن االسبلم، وأنه هو الممبول المحبوب إلى هللا. -ٖ
 إثبات اآلخرة، وأن فٌها خسارة وربح أعظم من خسارة الدنٌا وربحها. -ٗ

                                                           
 .2ٓٔ/ٖالثعلبً:( تفسٌر ٔ)
 .11ٕ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٕ)
 .2ٕ٘-2ٔ٘/ٙ(:ص2ٖ٘5( تفسٌر الطبري)ٖ)
 .2ٓ٘/ٙ(تفسٌر الطبري:ٗ)
 .2ٓ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:٘)
 .5ٕٙ-5ٔٙ/ٕ( انظر: تفسٌر الراؼب األصفهانً:ٙ)
 .5ٕٙ/ٕ( تفسٌر الراؼب األصفهانً:2)
 .5ٕٙ/ٕ( تفسٌر الراؼب األصفهانً:1)
 .2ٓ٘/ٙالطبري:(تفسٌر 5)
 .1ٖٖ/ٔ( تفسٌر السمعانً:ٓٔ)
 .55ٙ/ٕ(:ص211ٖ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔٔ)
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 القرآن
ُسوَل َحقٌّ َوَجاَءُهُم اْلبٌَِّنَاُت  ُ قَْوًما َكفَُروا بَْعَد إٌَِمانِِهْم َوَشِهُدوا أَنه الره ٌَْف ٌَْهِدي َّللاه ُ ََل ٌَْهِدي اْلقَْوَم }َك َوَّللاه

 [2ٙ({ ]آل عمران : 2ٙالظهاِلِمٌَن )
 التفسٌر:

كٌؾ ٌوفك هللا لئلٌمان به وبرسوله لوًما جحدوا نبوة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص بعد إٌمانهم به، وشهدوا أن محمًدا صلى هللا 
بل بصحة ذلن؟ وهللا ال ٌوفك للحك علٌه وسلم حك وما جاء به هو الحك، وجاءهم الحجا من عند هللا والدال

 والصواب الجماعة الظلمة، وهم الذٌن عدلوا عن الحك إلى الباطل، فاختاروا الكفر على اإلٌمان.
 ( الوال:15-1ٙفً سبب نزول اآلٌات)
، من طرٌك داود (٘)، والحاكم(ٗ)، وصححه ابن حبان(ٖ)، وابن أبً حاتم(ٕ)، والطبري(ٔ)أحدها: أخرج النسابً

من األنصار أسلم، ثم ارتد ولحك بالمشركٌن، ثم  (ٙ)بً هند عن عكرمة عن ابن عباس لال: "كان رجلداود بن أ
هل لً من توبة فسؤلوا فمالوا: إن صاحبنا لد ندم، وإنه لد أمرنا أن  -ملسو هيلع هللا ىلص-ندم فؤرسل إلى لومه سلوا لً رسول هللا 
ٌَْؾ ٌَْهِدي  ُ لَْوًما َكفَُروا بَْعَد إٌَِمانِِهْم{ إلى لوله: }إِالَّ الَِّذٌَن تَابُوا ِمْن بَْعِد َذِلَن نسؤل هل له توبة فنزلت: }َك َّللاَّ

َ َؼفُوٌر َرِحٌم{ فؤرسل إلٌه فؤسلم.  َوأَْصلَُحوا فَإِنَّ َّللاَّ
وال كذب رسول هللا،  -ملسو هيلع هللا ىلص-فلما لربت علٌه لال: وهللا ما كذبنً لومً على رسول هللا  الواحدي:" وفً رواٌة

 .(2)وهللا تعالى أصدق الثبلثة فرجع تاببًا فمبل منه"
وأخرجه البزار عن ابن بزٌع هذا فمال فً أوله: "إن لوما أسلموا ثم ارتدوا ثم أسلموا ثم ارتدوا فؤرسلوا إلى 

 .(1)لومهم ٌسؤلون" فذكره
، عن مجاهد: "جاء الحارث بن (ٕٔ)المنذر، وابن (ٔٔ)، وعبدالرزاق(ٓٔ)، والواحدي(5)والثانً:أخرج الطبري

ُسَوٌد فؤسلم مع النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، ثم كفر الحارث فرجع إلى لومه ، فؤنزل هللا عز وجل فٌه المرآن : }كٌؾ ٌَهدي هللا 
ها إلٌه رجل لوًما كفروا بعَد إٌمانهم{ إلى }إال الذٌن تابوا من بعد ذلن وأصلحوا فإّن هللا ؼفوٌر رحٌٌم{، لال : فحمل

من لومه فمرأها علٌه ، فمال الحارث : إنن وهللا ما علمُت لَصُدوٌق ، وإّن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ألصدُق منن ، وإّن هللا 
 .(ٖٔ)عز وجل ألصدق الثبلثة. لال : فرجع الحارث فؤسلم فحسن إسبلمه"

ت كان منافما، فخرج ٌوم أحد مع وذكر ابن إسحاق فً السٌرة الكبرى: "إن الحارث بن سوٌد بن صام
المسلمٌن، فلما التمى الناس ؼدا على مسلمٌن فمتلهما، ثم لحك بمكة بمرٌش، ثم بعث إلى أخٌه الجبلس ٌطلب 

 .(ٗٔ)التوبة، فؤنزل هللا فٌه هذه اآلٌات"

                                                           
" ٖٖٔ/ ٘" عزاه إلٌه فً "تحفة األشراؾ" "1٘" الرلم "ٖٖ" وفً التفسٌر "ص1ٙٓٗ" "2ٓٔ/ 2فً "تحرٌم الدم": باب "توبة المرتد" "(ٔ)

 ورجال سنده ثمات
 .2ٖ٘-2ٕ٘/ٙ(:ص2ٖٙٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 . 55ٙ/ٕ(:ص215ٖ( انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)ٖ)
" ولال محممه األستاذ شعٌب: "إسناده صحٌح، رجاله ثمات على شرط 22ٗٗ" "5ٕٖ/ ٓٔانظر "اإلحسان"، كتاب "الحدود"، "باب الردة" "(ٗ)

  شرط مسلم ؼٌر بشر بن معاذ العمدي، فمد روى له أصحاب "السنن" وهو ثمة".
 " ولال فً المكانٌن:ٖٙٙ/ ٗ" وكتاب "الحدود" "ٕٗٔ/ ٕ"لسم الفًء" "انظر "المستدرن"، كتاب (٘)

" والبٌهمً 1ٕٓ/ ٔ"صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجا" ووافمه الذهبً، وأخرجه كذلن أحمد فً "المسند" وانظر "مروٌات اإلمام أحمد فً التفسٌر" "
 ".1ٕٓ/ ٔ" وانظر "اإلصابة" "5٘ٔ/ 1فً "الكبرى" "

 ة أخرى بعدها تذكر: "رجبل" واآلٌة تمول "لوما" فتؤملهذه الرواٌة، ورواٌ(ٙ)
 .ٗٔٔ-ٖٔٔ( أسباب النزول:2)
 ، ولم ٌصل المطبوع من مسنده إلى مسند ابن عباس.2ٓ5/ٕ( نمبل عن العجاب:1)
 .2ٖ٘/ٙ(:ص2ٕٖٙ( انظر: تفسٌر الطبري)5)
 ، من طرٌك مسدد بن مسرهد.ٗٔٔ( أسباب النزول:ٓٔ)
 .٘٘( انظر: لباب النمول:ٔٔ)
 .5ٖ٘/ٔ( انظر: فتح المدٌر:ٕٔ)
 .2ٖ٘/ٙ(:ص2ٕٖٙ( تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .15/ٕ، وٕٓ٘/ٔ( سٌرة ابن هشام:ٗٔ)
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زٌد  وذكر إن الممتول هو المجذر بن زٌاد ولٌس بن زٌد من بنً ضبٌعة، وتعمب ابن هشام فذكر أن لٌس بن
 .(ٔ)لم ٌعد فً لتلى أحد

هو رجل من بنً عمرو بن عوؾ ، كفر بعد إٌمانه، لحك بؤرض  والثالث: أخرج الطبري عن مجاهد:"
 .(ٕ)الّروم فتنصَّر ، ثم كتب إلى لومه : " أرسلوا ، هل لً من توبة ؟ " لال : فحسبُت أنه آمن ، ثم َرجع"

أبً عامر الّراهب ، والحارث بن سوٌد بن الصامت ، والرابع: وأخرج الطبري عن عكرمة:" نزلت فً 
وَوْحَوح بن األسلت فً اثنً عشر رجبل َرجعوا عن اإلسبلم ولحموا بمرٌش ، ثم كتبوا إلى أهلهم : هل لنا من 

 .(ٖ)توبة ؟ فنزلت : }إال الذي تابوا من بعد ذلن{، اآلٌات"
نزلت فً اثنً عشر رجبل ارتدوا عن اإلسبلم وخرجوا من المدٌنة كهٌبة البداة  ثم  والخامس: لال مماتل:"

انصرفوا إلى طرٌك مكة، فلحموا بكفار مكة منهم طعمة بن أبٌرق األنصاري، وممٌس بن ضبابة اللٌثً، وعبد هللا 
النعمان الراهب،  بن أنس بن خطل من بنى ثٌم ابن مرة المرشً. ووجوج بن األسلت األنصاري، وأبو عامر بن

والحارث بن سوٌد بن الصامت األنصاري من بنً عمرو بن عوؾ، أخو الجبلس بن سوٌد بن الصامت، ثم أن 
هل لً من  -ملسو هيلع هللا ىلص -الحارث ندم فرجع تاببا من ضرار ثم أرسل إلى أخٌه الجبلس إنً لد رجعت تاببا فسل النبً

فً  -عز وجل -فؤخبره فلم ٌرد علٌه شٌبا فؤنزل هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -إلى النبًتوبة وإال لحمت بالشام فانطلك الجبلس 
الحارث فاستثنى }إال الذٌن تابوا{ فبل ٌعذبون }من بعد ذلن{ ٌعنً من بعد الكفر }وأصلحوا{ فً العمل فٌما بمً 

 .(ٗ)}فإن هللا ؼفور{ لكفره }رحٌم{"
ٌهدي هللا لوًما كفُروا بعد إٌمانهم{، فهم أهُل الكتاب ، والسادس: أخرج الطبري عن ابن عباس:" }كٌؾ 

 .(ٙ). وروي عن الحسن مثل ذلن(٘)عَرفوا محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص ثم كفروا به"
ُ لَْوًما َكفَُروا بَْعَد إٌَِمانِِهْم{]آل عمران :  لوله تعالى: ٌَْؾ ٌَْهِدي َّللاَّ [، "أي: كٌؾ ٌستحك الْهداٌة لوم 1ٙ}َك

بعد إٌِمانهم"كفروا 
(2). 

كٌؾ ٌُرشد هللا للصواب وٌوفّك لئلٌمان ، لوًما جحُدوا نبّوة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، بعد تصدٌمهم إٌاه  لال الطبري:أي:"
 .(1)وإلرارهم بما جاَءهم به من عند ربه"

{]آل عمران :  لوله تعالى: ُسوَل َحكٌّ  [، 1ٙ}َوَشِهُدوا أَنَّ الرَّ
وجاءهم الحجا من عند هللا والدالبُل بصحة  [،أي:"1ٙ}َوَجاَءُهُم اْلبٌَِّنَاُت { ]آل عمران :  لوله تعالى:

 .(5)ذلن"
ُ اَل ٌَْهِدي اْلمَْوَم الظَّاِلِمٌَن{ ]آل عمران :  لوله تعالى: وهللا ال ٌوفّك للحك والّصواب الجماعة  [،أي:"1ٙ}َوَّللاَّ

 .(ٓٔ)الظَّلمة"
كٌؾ ٌهدي هللا لوما كفروا{ استفهام فً معنى الجحد، أي: ال ٌهدٌهم هللا. وفٌه ولوله: } لال ابن الجوزي:"

طرؾ من التوبٌخ، كما ٌمول الرجل لعبده: كٌؾ أحسن إلى من ال ٌطٌعنً. أي: لست أفعل ذلن والمعنى: أنه ال 
م السدي أن هذه ٌهدي من عاند بعد أن بان له الصواب. وهذا محكم ال وجه لدخول النسخ علٌه ولد زعم لوم منه

 .(ٔٔ)اآلٌات منسوخات بموله: }إال الذٌن تابوا من بعد ذلن{"

                                                           
" وترجمة 1ٕٓ/ ٔ" و"اإلصابة" فً ترجمته "15/ ٕوعن مصٌر الحارث بن سوٌد بعد لتله المجذر والخبلؾ فٌه انظر "سٌرة ابن هشام" "(ٔ)

 ".2٘-ٙ٘ بالباطن والظاهر" للسٌوطً "ص" و"الباهر فً حكم النبً ملسو هيلع هللا ىلصٖٗٙ/ ٖوترجمة المجذر "
 .2ٗ٘/ٙ(:ص2ٖٙ2( تفسٌر الطبري)ٕ)
 .2ٗ٘/ٙ(:ص2ٖٙ2( تفسٌر الطبري)ٖ)
 .15ٕ-11ٕ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٗ)
 .2ٗ٘/ٙ(:ص2ٖٙ1( تفسٌر الطبري)٘)
 .2٘٘/ٙ(:ص2ٖ2ٔ)-(2ٖٙ5( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 . 5ٙٔ( صفوة التفاسٌر:2)
 .2ٙ٘/ٙتفسٌر الطبري:( 1)
 .2ٙ٘/ٙ(تفسٌر الطبري:5)
 .2ٙ٘/ٙ( تفسٌر الطبري:ٓٔ)
 .2ٕٖنواسخ المرآن: (ٔٔ)
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}كٌؾ ٌهدي هللا لوما كفروا{ لال: نزلت فً الحارث ثم أسلم فنسخها هللا  ثم ذكر ابن الجوزي عن السدي:" 
 .(ٔ)عزوجل فمال: }إال الذٌن تابوا من بعد ذلن وأصلحوا{

أن االستثناء لٌس بنسخ وإنما هو مبٌن، أن اللفظ األول لم ٌرد به العموم  لال ابن الجوزي: "ولد بٌنا فٌما تمدم
وإنما المراد به من عاند ولم ٌرجع إلى الحك بعد وضوحه، وٌإكد هذا أن اآلٌات خبر، والنسخ ال ٌدخل فً 

 .(ٕ)األخبار بحال"
 الفوابد:

 .-نعوذ باهلل-أن من أضل هللا عن بصٌرة فإنه ٌبعد أن ٌُهدى -ٔ
 سك عن بصٌرة فإنه ٌبعد ان ٌكون من العدول.أن من ف -ٕ
 أن الهداٌة واإلضبلل بٌد هللا، فمن كان اهبل للهداٌة هداه، ومن كان اهبل للضبلل أضله هللا. -ٖ
 أن اإلنسان لد ٌعاند وٌستكبر بعد أن تبٌن له الحك. -ٗ
هإالء، فً حٌن ذكر فً أن الكفر بعد اإلٌمان أؼلظ من الكفر األصلً، ألن هللا تعالى استبعد ان ٌهتدي  -٘

ُ  موضع آخر ان هللا تعالى لد ٌهدي الكافرٌن، فمال: ٌْتُْم ِمْنُهْم َمَودَّةً َوَّللاَّ ٌَْن الَِّذٌَن َعاَد ٌْنَُكْم َوبَ ُ أَْن ٌَْجعََل بَ }َعَسى َّللاَّ
ُ َؼفُوٌر َرِحٌٌم{ ]الممتحنة :   [.2لَِدٌٌر َوَّللاَّ

 هللا الم هإالء على الكفر بعد أن شهدوا أن الرسول حك.حك، ألن  -ملسو هيلع هللا ىلص-أن النبً -ٙ
 أن هللا لم ٌدع الخلك همبل، بل ألام لهم الحجا والبٌنات. -2
ُ اَل ٌَْهِدي اْلمَْوَم الظَّاِلِمٌَن{. -1  أن من أضله هللا فإنما ذلن لظلم منه، لموله: }َوَّللاَّ

 القرآن
ٌِْهْم لَْعنَةَ َّللاهِ   [27({ ]آل عمران : 27 َواْلَمََلئَِكِة َوالنهاِس أَْجَمِعٌَن )}أُولَئَِك َجَزاُإُهْم أَنه َعلَ

 التفسٌر:
 أولبن الظالمون جزاإهم أنَّ علٌهم لعنة هللا والمبلبكة والناِس أجمعٌن، فهم مطرودون من رحمة هللا.

 .(ٖ)[، أي: أولبن" جزاإهم على كفرهم"12لوله تعالى: }أُولَبَِن َجَزاُإُهْم { ]آل عمران : 
ِ َواْلَمبَلبَِكِة َوالنَّاِس أَْجَمِعٌَن{ ]آل عمران :  ٌِْهْم لَْعنَةَ َّللاَّ [، أي:" اللعنة من هللا والمبلبكة 12لوله تعالى: }أَنَّ َعلَ

 .(ٗ)والخلك أجمعٌن"
 .(٘)أي : ٌلعنهم هللا وٌلعنهم خلمه"لال ابن كثٌر:"

د، ومن المبلبكة والناس الدعاُء بما ٌسوإهم من العماب أن ٌحّل بهم من هللا اإللصاء والبع لال الطبري:أي:"
 .(ٙ)من جمٌعهم... وإنما جعل ذلن جل ثناإه ثواب عملهم ، ألن عملهم كان باهلل كفًرا"

لال أبو العالٌة:" ٌعنً }الناس أجمعٌن{: المإمنٌن، إن الكافر ٌولؾ ٌوم المٌامة فٌلعنه هللا، ثم تلعنه المبلبكة، 
 .(2)جمعون"ثم ٌلعنه الناس أ

ولال السدي:" أما: }لعنة هللا والمبلبكة والناس أجمعٌن{، فإنه ال ٌتبلعن اثنان مإمنان وال كافران فٌمول 
 (1)أحدهما: لعن هللا الظالم، إال وجبت تلن اللعنة على الكافر ألنه ظالم، فكل أحد من الخلك ٌلعنه"

 الفوابد:
العمل، فإن هإالء لما ارتكبوا ثبلث جرابم: كان علٌهم لعنة هللا إثبات الجزاء، وفٌها أن الجزاء من جنس  -ٔ

 والمبلبكة والناس ثبل بثبلث.
 أن المبلبكة ذو عمول ٌفهمون وٌفعلون. -ٕ

                                                           
 ( من سورة آل عمران.1ٔاآلٌة )(ٔ)
 .2ٕٖنواسخ المرآن: (ٕ)
 .5ٙٔ( صفوة التفاسٌر:ٖ)
 .5ٙٔ(صفوة التفاسٌر:ٗ)
 .2ٔ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:٘)
 .22٘-2ٙ٘/ٙ( تفسٌر الطبري:ٙ)
 .55ٙ/ٕ(:ص25ٖٔابً حاتم)( أخرجه ابن 2)
 .2ٓٓ/ٕ(:ص25ٕٖ( أخرجه ابن ابً حاتم)1)
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 أن أمثال هإالء ٌلعنهم الناس جمٌعا. -ٖ
 القرآن

 [22ان : ({ ]آل عمر22}َخاِلِدٌَن فٌَِها ََل ٌَُخفهُف َعْنُهُم اْلعََذاُب َوََل ُهْم ٌُْنَظُروَن )
 التفسٌر:

 ماكثٌن فً النار، ال ٌُرفع عنهم العذاب للٌبل لٌسترٌحوا، وال ٌُإخر عنهم لمعذرة ٌعتذرون بها.
 .(ٔ)[، أي: ماكثٌن فً عموبة هللا"11}َخاِلِدٌَن فٌَِها{]آأل عمران:لوله تعالى:

 .(ٕ)لال أبو العالٌة:" ٌعنً فً النار، فً اللعنة"
 .(ٖ)ممٌمٌن فٌها"لال مماتل:" فً اللعنة 

  .(ٗ)"لال ابن كثٌر:أي: فً اللعنة
 .(٘)أي : ال ٌُفتَّر عنهم العذاب وال ٌَُخفَّؾ عنهم" [، "11} اَل ٌَُخفَُّؾ َعْنُهُم اْلعََذاُب{]آأل عمران:لوله تعالى:

 .(ٙ)لال الطبري:" ال ٌنمصون من العذاب شٌبًا فً حال من األحوال ، وال ٌنفَّسون فٌه"
 .(2)وال هم ٌنظرون لمعذرة ٌعتذرون" [، أي:"11تعالى:} َواَل ُهْم ٌُْنَظُروَن{]آأل عمران:لوله 

 .(1)ٌعنً ال ٌناظر بهم العذاب" لال مماتل:"
 .(5)وذلن كله َعٌُن الخلود فً العموبة فً اآلخرة" لال الطبري:"

 .(ٓٔ)"[ ٖٙ -ٖ٘(َواَل ٌُْإَذُن لَُهْم فٌََْعتَِذُروَن{ ]المرسبلت:ٖ٘}َهَذا ٌَْوُم اَل ٌَْنِطمُوَن) لال أبو العالٌة:" هو كموله:
 الفوابد:

إثبات ان هإالء الذٌن كفروا بعد إٌمانهم، وشهدوا ان الرسول حك، وجاءهم البٌنات خالدون فً لعنة هللا،  -ٔ
 أي فً الطرد واإلبعاد عن رحمته.

 عذاب، ال ٌخفؾ أبدا وال ٌنتظرون الفرج، ال بالتخلص منه، وال بتخفٌفه.ومنها: أنهم دابما فً  -ٕ
 القرآن
َ َغفُوٌر َرِحٌٌم )  [22({ ]آل عمران : 22}إَِله الهِذٌَن تَابُوا ِمْن بَْعِد َذِلَك َوأَْصلَُحوا فَِإنه َّللاه

 التفسٌر:
وأصلحوا ما أفسدوه بتوبتهم فإن هللا إال الذٌن رجعوا إلى ربهم بالتوبة النصوح من بعد كفرهم وظلمهم، 

 ٌمبلها، فهو ؼفور لذنوب عباده، رحٌم بهم.
[، أي:"إال الذٌن تابوا من بعد ارتدادهم عن 15}إِالَّ الَِّذٌَن تَابُوا ِمْن بَْعِد َذِلَن ٌ{]آل عمران :  لوله تعالى:

 .(ٔٔ)إٌمانهم"
 .(ٕٔ)بما جاءهم به نبٌهم ملسو هيلع هللا ىلص من عند ربهم"لال الطبري:" فراجعوا اإلٌمان باهلل وبرسوله ، وصّدلوا 

 .(ٖٔ)[،أي:" وأصلح ما أفسد من عمله"15لوله تعالى:} َوأَْصلَُحوا ٌ{]آل عمران : 
 .(ٗٔ)}وأصلحوا{ فً العمل فٌما بمً" لال مماتل:"

                                                           
 .22٘/ٙ( تفسٌر الطبري:ٔ)
 .2ٓٓ/ٕ(:ص25ٖٖ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕ)
 .11ٕ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٖ)
 .2ٔ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:ٗ)
 .2ٔ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:٘)
 .22٘/ٙ(تفسٌر الطبري:ٙ)
 .22٘/ٙ(تفسٌر الطبري:2)
 .11ٕ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان:( 1)
 .22٘/ٙ(تفسٌر الطبري:5)
 .2ٓٓ/ٕ(:ص25ٖٖ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .21٘-22٘/ٙ( تفسٌر الطبري:ٔٔ)
 .21٘/ٙ( تفسٌر الطبري:ٕٔ)
 .5ٙٔ( صفوة التفاسٌر:ٖٔ)
 .15ٕ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٗٔ)
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 .(ٔ)لال الطبري:أي:" وعملوا الصالحات من األعمال"
 َ  .(ٕ)[،أي: فإن هللا" متفضل علٌه بالرحمة والؽفران"15َؼفُوٌر َرِحٌٌم{]آل عمران : لوله تعالى:}فَإِنَّ َّللاَّ

لال الطبري:أي: إن هللا"}ؼفور{: ساتر علٌه ذنبه الذي كان منه من الّرّدة ، فتارٌن عموبته علٌه ، وفضٌحته 
ؾ علٌ  .(ٖ)ه بالرحمة"به ٌوم المٌامة ، ؼٌُر مإاخذه به إذا َمات على التوبة منه، }رحٌم{: متعّطِ

 الفوابد:
 أن التوبة تجّب ما لبلها. -ٔ
 أنه البد مع التوبة من اإلصبلح. -ٕ
إثبات اسمٌن من أسماء هللا تعالى، وهما: الؽفور الرحٌم، وإثبات ما تضمناه من الصفة وهً المؽفرة  -ٖ

 والرحمة.
 الثناء على المصلحٌن، وٌستلزم اإلصبلح أن ٌكون المصلح صالحا. -ٗ

 القرآن
الُّوَن )}إِنه  ({ ]آل عمران : 2ٓالهِذٌَن َكفَُروا بَْعَد إٌَِمانِِهْم ثُمه اْزَداُدوا ُكْفًرا لَْن تُْقبََل تَْوبَتُُهْم َوأُولَئَِك ُهُم الضه
2ٓ] 

 التفسٌر:
إن الذٌن كفروا بعد إٌمانهم واستمروا على الكفر إلى الممات لن تُمبل لهم توبة عند حضور الموت، وأولبن 

 ٌن ضلُّوا السبٌل، فؤخَطُإوا منهجه.هم الذ
 فً سبب نزول اآلٌة الوال:

 -علٌه السبلم-: نزلت هذه اآلٌة فً الٌهود، كفروا بعٌسى (ٙ)وعطاء الخراسانً (٘)ولتادة (ٗ)أحدها: لال الحسن
 والمرآن.واإلنجٌل بعد إٌمانهم بؤنبٌابهم وكتبهم، ثم ازدادوا كفرا بكفرهم بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص  -السبلم

: نزلت فً الٌهود والنصارى، كفروا بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص لما رأوه وعرفوه بعد إٌمانهم بنعته (2)والثانً: ولال أبو العالٌة
 وصفته فً كتبهم، ثم ازدادوا ذنوبا فً حال كفرهم. 

، }ثم ازدادوا كفرا{، أي : نزلت فً الكفار كلهم، أشركوا بعد إلرارهم بؤن هللا خالمهم(1)والثالث: ولال مجاهد
 ألاموا على كفرهم حتى هلكوا علٌه.

والرابع: ونمل ابن حجر عن ابن الكلبً أنها: "نزلت فً األحد عشر رفمة الحارث بن سوٌد لما رجع 
الحارث لالوا: نمٌم بمكة ما بدا لنا فمتى أردنا رجعنا فنزل فٌنا ما نزل فً الحارث، فلما افتتحت مكة دخل فً 

 .(ٓٔ). ونمل مماتل نحو ذلن(5)من دخل منهم فمبلت توبته ونزلت فٌمن مات منهم كافرا هذه اآلٌة" اإلسبلم
 .(ٔٔ)[، أي:إن الذٌن ارتدوا عن اإلسبلم إلى الكفر"5ٓ}إِنَّ الَِّذٌَن َكفَُروا بَْعَد إٌَِمانِِهْم{]آل عمران :  لوله تعالى:

 . (ٕٔ)ملسو هيلع هللا ىلص عند َمبعثه ، بعد إٌمانهم به لبل مبعثه"لال الطبري: أي:"إن الذٌن كفروا من الٌهود بدمحم 
 .(ٖٔ)[،" أي : استمروا على الكفر إلى الممات"5ٓلوله تعالى:}ثُمَّ اْزَداُدوا ُكْفًرا{]آل عمران : 

 .(ٔ)أي: ماتوا على كفرهم" لال ابن أبً زمنٌن:"
                                                           

 .21٘/ٙ(تفسٌر الطبري:ٔ)
 .5ٙٔ( صفوة التفاسٌر:ٕ)
 .21٘/ٙالطبري:(تفسٌر ٖ)
 .21٘/ٙ(:ص2ٖ2ٕ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .25٘-21٘/ٙ(:ص2ٖ2ٖ(انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .1ٓٔ/ٖ(انظر: تفسٌر الثعلبً:ٙ)
 . 2ٓٔ/ٕ(:ص255ٖ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)1ٓ٘-25٘/ٙ(:ص2ٖ1ٔ)-(2ٖ22( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .1ٓٔ/ٖ(انظر: تفسٌر الثعلبً:1)
 وعلى هذا أن اآلٌة تؤخر نزولها إلى ما بعد فتح مكة! مثل هذا ٌحتاج إلى دلٌل صحٌح.. 2ٔٗ-2ٖٔ/ٕ( العجاب:5)
 .15ٕ-11ٕ/ٔ( انظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٓٔ)
 .ٖٗٗ/ٔ( أٌسر التفاسٌر، للجزابري:ٔٔ)
 .1ٔ٘/ٙ( تفسٌر الطبري:ٕٔ)
 .2ٔ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:ٖٔ)
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 .(ٕ)أي ثبتوا على كفرهم بمولهم: نمٌم بمكة ما بدا لنا" لال السمرلندي:"
لال السعدي:أي:" ثم ازداد كفرا إلى كفره بتمادٌه فً الؽً والضبلل، واستمراره على ترن الرشد 

 .(ٖ)والهدى"
 .(ٗ)[،" أي: ال تمبل منهم توبة ما ألاموا على الكفر"5ٓلوله تعالى:}لَْن تُْمبََل تَْوبَتُُهْم{]آل عمران : 

أي: ال ٌوفمون لتوبة تمبل بل ٌمدهم هللا فً طؽٌانهم ٌعمهون، لال تعالى }ونملب أفبدتهم  لال السعدي:"
وأبصارهم كما لم ٌإمنوا به أول مرة{ }فلما زاؼوا أزاغ هللا للوبهم{ فالسٌبات ٌنتا بعضها بعضا، وخصوصا لمن 

ه الحجة ووضح هللا له اآلٌات والبراهٌن، فهذا هو ألدم على الكفر العظٌم وترن الصراط المستمٌم، ولد لامت علٌ
 .(٘)الذي سعى فً لطع أسباب رحمة ربه عنه، وهو الذي سد على نفسه باب التوبة"

 [، وجهان:5ٓلوله تعالى:}لَْن تُْمبََل تَْوبَتُُهْم{]آل عمران :  وألهل التفسٌر فً
 .(ٙ)ل أبً العالٌةاحدهما: ألنهم: تابوا من بعض ولم ٌتوبوا من األصل. وهذا لو

والثانً:أنهم ازدادوا كفرا حٌن حضرهم الموت، فـ}لن تمبل توبتهم{ حٌن حضرهم الموت. وهذا لول 
 .(5)، والحسن(1)، وعطاء(2)لتادة

لال الماسمً:" ولد أشكل على كثٌر لوله تعالى لن تمبل توبتهم مع أن التوبة عند الجمهور ممبولة كما فً 
 [، وؼٌر ذلن.ٕ٘سبحانه: }وهو الذي ٌمبل التوبة عن عباده{ ]الشورى: اآلٌة لبلها، ولوله 

لن تمبل توبتهم ألنهم ال ٌتوبون إال »فؤجابوا: بؤن المراد عند حضور الموت. لال الواحدي فً )الوجٌز( :  
السٌبات  ، أي كما لال تعالى: }ولٌست التوبة للذٌن ٌعملون-انتهى -(ٓٔ)«عند حضور الموت، وتلن التوبة ال تمبل
[ ، اآلٌة. ولٌل عدم لبول توبتهم كناٌة عن عدم توبتهم أي ال ٌتوبون، 1ٔحتى إذا حضر أحدهم الموت{ ]النساء: 

[ . وإنما كنى بذلن تؽلٌظا فً شؤنهم وإبرازا لحالهم فً ٙكموله: }أأنذرتهم أم لم تنذرهم ال ٌإمنون{ ]البمرة: 
وبتهم ال تكون إال نفالا الرتدادهم وازدٌادهم كفرا. وبمً للمفسرٌن صورة حال اآلٌسٌن من الرحمة، ولٌل: ألنهم ت

وجوه أخرى، هً فً لتؤوٌل أبعد مما ذكر. وال أرى هذه اآلٌة إال كآٌة النساء: }إن الذٌن آمنوا ثم كفروا{ إلخ. 
دمنا، وكبلهما مما ٌدل صراحة على أن من تكررت ردته ال تمبل توبته، وإلى هذا ذهب إسحاق وأحمد كما ل

 .(ٔٔ)وذلن لرسوخه فً الكفر"
الُّوَن{]آل عمران :  [، أي: وأولبن هم" الخارجون عن منها الحك إِلى طرٌك 5ٓلوله تعالى:}َوأُولَبَِن ُهُم الضَّ

 .(ٕٔ)الؽً"
لال الطبري:أي:" هم الذٌن ضلوا سبٌل الحّك فؤخطؤوا منهجه ، وتركوا نِْصؾ السبٌل وُهَدى الدٌن ، َحٌرةً 

 .(ٖٔ)وَعمًى عنه"منهم ، 
 ولد اختلؾ أهل العلم فً تفسٌر هذه اآلٌة على الوال: 

أحدها: أن المراد: }إن الذٌن كفروا{ ببعض أنبٌابه الذٌن بعثوا لبل دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، }بعد إٌمانهم ثم ازدادوا كفًرا{ 
 .(ٔ)، ولتادة(ٗٔ)لول الحسن بكفرهم بدمحم، }لن تمبل توبتهم{، عند ُحضور الموت وَحشرجته بنفسه. وهذا

                                                                                                                                                                                                    
 .ٕٖٓ/ٔ( تفسٌر ابن أبً زمنٌن:ٔ)
 .ٖٕٓ/ٔ:( تفسٌر السمرلنديٕ)
 .2ٖٔ/ٔ( تفسٌر السعدي:ٖ)
 .5ٙٔ( صفوة التفاسٌر:ٗ)
 .2ٖٔ/ٔ( تفسٌر السعدي:٘)
 .2ٕٓ/ٕ(:ص1ٖٖٓ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙ)
 .2ٕٓ/ٕ(:ص1ٖٓٗ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)2)
 .2ٕٓ/ٕ(:ص1ٖٓٗ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)1)
 .2ٕٓ/ٕ(:ص1ٖٓٗ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)5)
 . ٕٕٕ( الوجٌز:ٓٔ)
 .5ٖٗ-1ٖٗ/ٕ( محاسن التؤوٌل:ٔٔ)
 .5ٙٔ( صفوة التفاسٌر:ٕٔ)
 .1ٖ٘/ٙ( تفسٌر الطبري:ٖٔ)
 .21٘/ٙ(:ص2ٖ2ٕ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
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والثانً: أن المعنى: إن الذٌن كفروا من أهل الكتاب بدمحم ، بعد إٌمانهم بؤنبٌابهم، }ثم ازدادوا كفًرا {، ٌعنً : 
 .(ٕ)ذنوبًا، }لن تمبل توبتهم{، من ذنوبهم ، وهم على الكفر ممٌمون. لاله أبو العالٌة

إٌمانهم بؤنبٌابهم ، }ثم ازدادوا كفًرا{، ٌعنً : بزٌادتهم الكفر :  والثالث: أن معنى ذلن : إن الذٌن كفروا بعد
تماُمهم علٌه ، حتى هلكوا وهم علٌه ممٌمون، }لن تمبل توبتهم{، لن تنفعهم توبتهم األولى وإٌمانهم ، لكفرهم اآلِخر 

 .(ٖ)وموتهم. وهذا لول عكرمة
ا ، فكان ذلن هو زٌادتهم من كفرهم. ولالوا: معنى والرابع: أن معنى لوله : }ثم ازدادوا كفًرا{، ماتوا كفارً 

 . (ٗ)}لن تمبل توبتهم{، لن تمبل توبتهم عند موتهم. وهذا لول السدي
والراجح: أنه عنى بها الٌهود، ألن اآلٌات لبلها وبعدها فٌهم نزلت ، فؤولى أن تكون هً فً معنى ما لبلها 

إن الذٌن كفروا من الٌهود بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص عند َمبعثه ، بعد إٌمانهم به وبعدها ، إذ كانت فً سٌاق واحد،  ومعنى اآلٌة: "
لبل مبعثه ، ثم ازدادوا كفًرا بما أَصابوا من الذنوب فً كفرهم وُممامهم على ضبللتهم ، لن تمبل توبتهم من 

وٌراجعوا التوبة منه بتصدٌمه بما جاء به من  ذنوبهم التً أصابوها فً كفرهم ، حتى ٌتوبوا من كفرهم بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص ،
 .(٘)عند هللا"

 الفوابد:
 إن الذي ٌرتد عن االسبلم فإنه إذا بمً على حاله، فإنه ال تمبل توبته عند الموت. -ٔ
أنه كلما مادى اإلنسان فً الكفر، ولم ٌتب، فإنه ٌزداد، ألن كل ولت ٌمر ٌزداد وزرا إلى وزره، كما ان  -ٕ

 ا بزٌادة األٌام إٌمانا.المإمن ٌزداد ألٌض
 أن من تاب لبل أن ٌحضر اجله فإن هللا ٌتوب علٌه. -ٖ
ُ َربُُّكُم اْلَحكُّ فََماذَا  إن من استمر على كفره، فإنه ضال، ألنه اجتنب طرٌك الحك، لال تعالى: -ٗ }فََذِلُكُم َّللاَّ

بَلُل فَؤَنَّى تُْصَرفُوَن{ ]ٌونس :   [ٕٖبَْعَد اْلَحّكِ إاِلَّ الضَّ
 القرآن

بِِه أُولَئَِك لَُهْم َعَذاٌب }إِنه الهِذٌَن َكفَُروا َوَماتُوا َوُهْم ُكفهاٌر فَلَْن ٌُْقبََل ِمْن أََحِدِهْم ِمْلُء اْْلَْرِض َذَهبًا َولَِو اْفتََدى 
 [2ٔ({ ]آل عمران : 2ٔأَِلٌٌم َوَما لَُهْم ِمْن نَاِصِرٌَن )

 التفسٌر:
، وماتوا على الكفر باهلل ورسوله، فلن ٌُمبل من أحدهم ٌوم المٌامة ملء األرض إن الذٌن جحدوا نبوة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

ذهبًا، لٌفتدي به نفسه من عذاب هللا، ولو افتدى به نفسه فِْعبل. أولبن لهم عذاب موجع، وما لهم من أحد ٌنمذهم من 
 عذاب هللا.

[، أي: إن الذٌن" كفروا ثم ماتوا على الكفر 5ٔا َوُهْم ُكفَّاٌر{]آل عمران : }إِنَّ الَِّذٌَن َكفَُروا َوَماتُو لوله تعالى:
 .(ٙ)ولم ٌتوبوا"

 .(2)هو كل كافر" لال الحسن:"
 .(1)أي : من مات على الكفر" لال ابن كثٌر:" 
أهل كل ملة ، ٌهودها : جحدوا نبوة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ولم ٌصدلوا به وبما جاء به من عند هللا من لال الطبري:"أي 

  .(5)ونصاراها ومجوسها وؼٌرهم، : وماتوا على ذلن من جحود نبوته وجحود ما جاء به "

                                                                                                                                                                                                    
 .25٘-21٘/ٙ(:ص2ٖ2٘)-(2ٖ2ٖ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .1ٔ٘-25٘/ٙ(:ص2ٖ25)-(2ٖ2ٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .1ٔ٘/ٙ(:ص2ٖ1ٕالطبري)( انظر: تفسٌر ٖ)
 .1ٔ٘/ٙ(:ص2ٖ1ٖ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .1ٔ٘/ٙ( تفسٌر الطبري:٘)
 .5ٙٔ( صفوة التفاسٌر:ٙ)
 .1٘٘/ٙ(:ص2ٖ1٘( أخرجه الطبري)2)
 .2ٕ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:1)
 .1ٗ٘/٘( تفسٌر الطبري:5)
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[،" أي: لن ٌمبل من 5ٔ} فَلَْن ٌُْمبََل ِمْن أََحِدِهْم ِمْلُء اأْلَْرِض َذَهبًا َولَِو اْفتََدى بِِه{]آل عمران :  لوله تعالى:
 .(ٔ)ذهباً"أحدهم فدٌة ولو افتدى بملء األرض 

أي : من مات على الكفر فلن ٌمبل منه خٌر أبًدا ، ولو كان لد أنفك ملء األرض ذهبا فٌما  لال ابن كثٌر:" 
:  -وكان ٌُْمِري الضٌَؾ ، وٌَفُنُّ العانً ، وٌُطعم الطعام  -ٌراه لُْربة ، كما سبل النبً ملسو هيلع هللا ىلص عن عبد هللا بن ُجْدعان 

ٌِن"هل ٌنفعه ذلن ؟ ف  .(ٖ)"(ٕ)مال : "ال إِنَّهُ لَْم ٌَمُْل ٌَْوًما ِمن الدَّْهِر : َرّبِ اْؼِفْر لً َخِطٌبَتًِ ٌوم الّدِ
لال الطبري:" : فلن ٌمبل ممن كان بهذه الصفة فً اآلخرة َجَزاٌء وال ِرْشوةٌ على ترن عموبته على كفره ،  

ٌمؤل األرَض من مشرلها إلى مؽربها ، فَرَشا َوجَزى على  وال ُجْعٌل على العفو عنه ولو كان له من الذهب لدُر ما
شا إنما ٌمبلها من كان َذا حاجة  ترن عموبته وفً العفو عنه على كفره عوًضا مما هللا ُمحلٌّ به من عذابه. ألّن الرُّ

مْن نفسه أو  إلى ما ُرشى. فؤما من له الدنٌا واآلخرة ، فكٌؾ ٌمبل الفدٌة ، وهو خبلق كل فدٌة افتَدى بها مفتدٍ 
 .(ٗ)ؼٌره ؟"

روي عن أنس بن مالن: "أن نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌمول : ٌُجاء بالكافر ٌوم المٌامة فٌمال له : أرأٌَت لو كان لن 
ملُء األرض ذهبًا ، أكنت مفتدًٌا به ؟ فٌمول : نعم! لال فٌمال : لمد ُسبلت ما هو أٌسُر من ذلن! فذلن لوله : }إّن 

 .(٘)ن كفروا وماتوا وهم كفاٌر فلن ٌُمبل من أحدهم ملُء األرض ذهبًا ولو افتدى به{ "الذٌ
 .(ٙ)لهم عند هللا فً اآلخرة عذاٌب موجع" [،أي: هإالء5ٔ}أُولَبَِن لَُهْم َعذَاٌب أَِلٌٌم{]آل عمران :  لوله تعالى:
ما لهم من أحد ٌنمذهم من عذاب هللا وال  [، " أي5ٔ}َوَما لَُهْم ِمْن نَاِصِرٌَن {]آل عمران :  لوله تعالى:

 .(2)"ٌجٌرهم من ألٌم عمابه
وما لهم من لرٌب وال حمٌم وال صدٌك ٌنصره ، فٌستنمذه من هللا ومن عذابه كما كانوا  لال الطبري:" 

 .(1)ٌنصرونه فً الدنٌا على من حاول أَذاه ومكروهه"
 .(5)عذاب هللا ، وال ٌجٌرهم من ألٌم عمابه"لال ابن كثٌر:" أي : وما لهم من أحد ٌُْنِمذهم من  

 الفوابد:
 أن من مات على الكفر فلن ٌمبل منه شًء ٌمنعه من عذاب هللا. -ٔ
أن األمر ٌسٌر على المإمن ألنه ٌفتدي من عذاب هللا بما هو ألل من ملء األرض ذهبا، فإنه إذا آمن  -ٕ

 ألل بكثٌر من ملء األرض ذهبا.ولام بالعمل الصالح، وادى الواجبات نجا من هذا العذاب مع 
 إثبات العذاب لهإالء الكفار، وأن هذا العذاب عذاب شدٌد مإلم. -ٖ
أن هذا األلم ألم بدنً وألم نفسً، ألنهم مع العذاب الشدٌد العظٌم على البدن ٌعذبون عذابا نفسٌا، وذلن  -ٗ

 بالتوبٌخ واإلهانة.
من دون هللا تلمى فً نار جهنم إهانة لها وإذالال لها  أنه ال ناصر لهإالء الكفار، حتى آلهتهم التً ٌعبدونها -٘

 وإهانة لعابدٌها وإذالال لهم.
 القرآن

َ بِِه َعِلٌٌم ) ٍء فَِإنه َّللاه ًْ ا تُِحبُّوَن َوَما تُْنِفقُوا ِمْن َش  [2ٕ({ ]آل عمران : 2ٕ}لَْن تَنَالُوا اْلبِره َحتهى تُْنِفقُوا ِممه
 التفسٌر:

ى تتصدلوا مما تحبون، وأي شًء تتصدلوا به مهما كان للٌبل أو كثًٌرا فإن هللا به علٌم، لن تدركوا الجنة حت
 وسٌجازي كل منفك بحسب عمله.

                                                           
 .5ٙٔ( صفوة التفاسٌر:ٔ)
 ضً هللا عنها.( من حدٌث عابشة رٕٗٔرواه مسلم فً صحٌحه برلم )(ٕ)
 .2ٕ/ٕ(تفسٌر ابن كثٌر:ٖ)
 .1٘٘-1ٗ٘/٘( تفسٌر الطبري:ٗ)
 .1٘٘/ٙ(:ص2ٖ1ٗ( أخرجه الطبري)٘)
 .1٘٘/ٙ( تفسٌر الطبري:ٙ)
 .5ٙٔ( صفوة التفاسٌر:2)
 .1٘٘/ٙ(تفسٌر الطبري:1)
 .2ٖ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:5)
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ا تُِحبُّوَن{ ]آل عمران :  [، " أي: لن تكونوا من األبرار ولن 5ٕلوله تعالى: }لَْن تَنَالُوا اْلبِرَّ َحتَّى تُْنِفمُوا ِممَّ
 .(ٔ)من أفضل أموالكم"تدركوا الجنة حتى تنفموا 

 .(ٕ)جنة ربكم، حتّى تتصدلوا مما تحبون من نفٌس أموالكم" -أٌها المإمنون–لال الطبري:أي: "لن تنالوا 
 .(ٖ)لال الحسن: ٌعنً:"من المال" 
 .(ٗ)ٌمول : لن تنالوا برَّ ربكم حتى تنفموا مما ٌعجبكم ، ومما تهَوْون من أموالكم" لال لتادة:" 
 [، ألوال:5ٕتفسٌر}البّر{]آل عمران:وفً  

 .(1)، والسّدي(2)، وعمر بن مٌمون(ٙ)، ومجاهد(٘)أحدها: أنه الجنة. لاله ابن عباس
 .(5)والثانً: انه الطاعة. لاله عطاء

 .(ٓٔ)والثالث: أنه الخٌر. لاله أبو روق
 .(ٔٔ)والرابع: انه التموى. لاله مماتل بن سلٌمان

 .(ٕٔ)تكونوا أبرارا. لاله الحسنوالخامس: ان المعنى: لن 
، ألن بر الرّب بعبده فً اآلخرة ، إكرامه إٌاه  (ٖٔ)لال كثٌر من أهل التؤوٌل } البر{: الجنة لال الطبري:"

  .(ٗٔ)بإدخاله الجنة"
كتب عمر بن الخطاب إلى أبً موسى األشعري أْن ٌبتاع له جارٌة من َجلوالء ٌوم فُتحت  لال مجاهد:" 

لتال َسعد بن أبً ولاص ، فدعا بها عمر بن الخطاب فمال : إن هللا ٌمول : }لن تنالوا البّر حتى مدابن كسرى فً 
تنفموا مما تحبون{، فؤعتمها عمر وهً مثْل لول هللا عز وجل : }َوٌُْطِعُموَن الطَّعَاَم َعلَى ُحبِِّه ِمْسِكٌنًا َوٌَتًٌِما 

 .(٘ٔ)["5َعلَى أَْنفُِسِهْم َولَْو َكاَن بِِهْم َخَصاَصةٌ{]سورة الحشر :  [ ، و}َوٌُْإثُِرونَ 1َوأَِسًٌرا{]سورة اإلنسان : 
ا تُِحبُّوَن{، أو هذه اآلٌة : }َمْن ذَ  ا ولال أنس بن مالن:"لما نزلت هذه اآلٌة : }لَْن تَنَالُوا اْلبِرَّ َحتَّى تُْنِفمُوا ِممَّ

َ لَْرًضا َحَسنًا{]سورة البمرة :  [ ، لال أبو طلحة ، ٌا رسول هللا ، حابطً الذي ٔٔالحدٌد :  \ٕ٘ٗالَِّذي ٌُْمِرُض َّللاَّ
ا لم أجعله عبلنٌة! فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : اجعلها فً فمراء أهلن"  .(ٙٔ)بكذا وكذا َصَدلة ، ولو استطعت أن أجعله سرًّ

تنفموا مما تحبون{، جاء زٌٌد بفرس له وعن عمرو بن دٌنار لال : "لما نزلت هذه اآلٌة : }لن تنالوا البّر حتى 
أسامة بن زٌد بن  ٌمال له : " َسبَل " إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، فمال : تصدَّق بهذه ٌا رسول هللا. فؤعطاها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ابنه

 .(2ٔ) : لد لُبلْت َصَدلتن"حارثة ، فمال : ٌا رسول هللا ، إنما أردت أن أتصّدق به! فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
َ بِِه َعِلٌٌم{ ]آل عمران :  ٍء فَإِنَّ َّللاَّ ًْ ومهما تنفموا من شًء فتتصدلوا  [، أي:"5ٕلوله تعالى: }َوَما تُْنِفمُوا ِمْن َش

 .(1ٔ)به من أموالكم، فإن هللا ذو علم بذلن كله، فٌجازي صاحبه علٌه فً اآلخرة"
 .(ٔ)ٌظ لكم ذلن ، هللاُ به علٌٌم شاكٌر له"ٌمول : محفو لال لتادة:" 

                                                           
 .51ٔ( صفوة التفاسٌر:ٔ)
 .12٘/ٙ( تفسٌر الطبري:ٕ)
 .11٘/ٙ(:ص2ٖ5ٓالطبري)( أخرجه ٖ)
 .11٘-12٘/ٙ(:ص2ٖ15( أخرجه الطبري)ٗ)
 .5ٓٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الثعلبً:٘)
 .5ٓٔ/ٖ(انظر: تفسٌر الثعلبً:ٙ)
 .12٘/ٙ(:ص2ٖ1ٙ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .12٘/ٙ(:ص2ٖ11(انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .5ٓٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الثعلبً:5)
 .5ٓٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٓٔ)
 .5ٕٓ/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان:( ٔٔ)
 .5ٓٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٕٔ)
 .12٘/ٙ(:ص2ٖ11)-(2ٖ1ٙ( لاله السدي وعمرو بن مٌمون. انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .12٘/ٙ( تفسٌر الطبري:ٗٔ)
 . 11٘/ٙ(:ص2ٖ5ٕ( أخرجه الطبري)٘ٔ)
 (.2ٕٓٔٔ)والحدٌث رواه أحمد فً المسند : . 15٘/ٙ(:ص2ٖ5ٗ(أخرجه الطبري)ٙٔ)
 .5ٕ٘/ٙ(:ص2ٖ52( أخرجه الطبري)2ٔ)
 .11٘/ٙ( تفسٌر الطبري:1ٔ)
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 .(ٕ)ٌعنى: عالم به، ٌعنى: بنٌاتكم" لال مماتل بن سلٌمان:" 
 .(ٖ)لال الثعلبً:" أي فإّن هللا ٌجازي علٌه ألنّه إذا علمه جازى علٌه" 

 الفوابد:
 الحث على اإلنفاق مما ٌحبه اإلنسان. -ٔ
 االنفاق مما نحب.إثبات األسباب، ألن هللا أثبت للبر سببا وهو  -ٕ
َ بِِه َعِلٌٌم{. -ٖ ٍء فَإِنَّ َّللاَّ ًْ  عموم علم هللا عّز وجل، لموله:}َوَما تُْنِفمُوا ِمْن َش
 إثبات الجزاء، وأن كل انسان سٌجازي بعمله، إن خٌرا فخٌر، وإن شرا فشر. -ٗ
واألفضل أن جواز إنفاق المرء جمٌع ماله، بناء على أن}من{ للجنس، وهً مسؤلة اختلؾ فٌه العلماء،  -٘

 .(ٗ):"إنن إن تذر ورثتن أؼنٌاء خٌر من ان تذرهم عالة ٌتكففون الناس"-ملسو هيلع هللا ىلص-التتصدق بجمٌع المال، لمول النبً
 القرآن

َم إِْسَرائٌُِل َعلَى نَْفِسِه ِمْن قَْبِل أَْن  َل التهْوَراةُ قُْل فَؤْتُوا }ُكلُّ الطهعَاِم َكاَن ِحَل  ِلبَنًِ إِْسَرائٌَِل إَِله َما َحره تُنَزه
 [2ٖ({ ]آل عمران : 2ٖبِالتهْوَراِة فَاتْلُوَها إِْن ُكْنتُْم َصاِدقٌَِن )

 التفسٌر:
م ٌعموب على نفسه لمرض نزل به،  كل األطعمة الطٌِّبة كانت حبلال ألبناء ٌعموب علٌه السبلم إال ما حرَّ

ل التوراة. فلما  م هللا على بنً إسرابٌل بعض األطعمة التً كانت حبلال وذلن ِمن لبل أن تُنَزَّ لت التوراة حرَّ نُّزِ
: هاتوا التوراة، والرإوا ما فٌها إن كنتم محمٌن فً دعواكم أن -أٌها الرسول-لهم; وذلن لظلمهم وبؽٌهم. لل لهم 

مه ٌعموب على نفسه، حتى تعلموا صدق ما جاء فً المرآن م ن أن هللا لم ٌحرم على هللا أنزل فٌها تحرٌم ما حرَّ
مه ٌعموب على نفسه.  بنً إسرابٌل شٌبًا من لبل نزول التوراة، إال ما حرَّ

 فً سبب نزول اآلٌة ألوال:
م ما حّرم إسرابٌل على نفسه ، وإنما حّرم إسرابٌل العُروق احدها: لال السدي:" ، (٘)" لالت الٌهود : إنما نحّرِ

كان ٌؤخذه ِعرق النَّسا ، كان ٌؤخذه باللٌل وٌتركه بالنهار ، فحلؾ لبْن هللا عافاه منه ال ٌؤكل ِعْرلًا أبًدا ، فحّرمه هللا 
م هذا علٌكم ؼٌري ببؽٌكم ، فذلن لوله :  علٌهم ثم لال : }لل فؤتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادلٌن{، ما حرَّ

ٌِْهْم َطٌِّبَاٍت أُِحلَّْت لَُهْم{ ]سورة النساء : فَبُِظْلٍم ِمَن الَِّذٌَن َها} ْمنَا َعلَ  .(ٙ)["ُٓٙٔدوا َحرَّ
والثانً:ولال الضحان:" إسرابٌل هو ٌعموب ، أخذه عرق النسا فكان ال ٌَبٌُت اللٌل من وجعه، وكان ال ٌإذٌه 

ًُّ هللا ملسو هيلع هللا ىلص الٌهود : ما بالنهار، فحلؾ لبن شفاهُ هللا ال ٌؤكل ِعْرلًا أبًدا ، وذلن لبل نزول التوراة  على موسى، فسؤل نب
م إسرابٌل. فمال هللا لدمحم  : }لل  -ملسو هيلع هللا ىلص-هذا الذي حرم إسرابٌل على نفسه ؟ فمالوا : نزلت التوراة بتحرٌم الذي حرَّ

وا وافتروا ، لم تنزل التوراة فؤتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادلٌن{إلى لوله : }فؤولبن هم الظالمون{، وكذب
 .(5)، ونمل مماتل نحوه(1). وروي عن ابن عباس نحو ذلن(2)بذلن"

                                                                                                                                                                                                    
 .11٘/ٙ(:ص2ٖ5ٔ( أخرجه الطبري)ٔ)
 .5ٕٓ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٕ)
 .ٔٔٔ/ٖ( تفسٌر الثعلبً:ٖ)
 (.5ٕ٘ٔ( رواه البخاري)ٗ)
عراق، أو كبلهما لكلٌهما". وانظر "النهاٌة" البن ": "العظم بلحمه، فإذا أكل لحمه ف2ٕٔٔالعروق جمع العرق وهو كما فً "الماموس" "ص(٘)

 ".ٕٕٓ/ ٖاألثٌر "
 .1-2/2(:ص2ٖ55( أخرجه الطبري)ٙ)
 .2/5(:ص2ٗٓٓ( أخرجه الطبري)2)
 . ٓٔ/2(:ص2ٕٗٓ(،و)2ٗٓٔ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
وذلن أن ٌعموب بن إسحاق خرج ذات لٌلة، لٌرسل الماء فً أرضه، فاستمبله ملن فظن  ، إذ ٌمول:"5ٕٓ/ٔ( انظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان:5)

أراد أنه لص ٌرٌد أن ٌمطع علٌه الطرٌك فعالجه فً المكان الذي كان ٌمرب فٌه المربان ٌدعى شانٌر  فكان أول لربان لربه بؤرض الممدس. فلما 
شاء لصرعه، فهاج به عرق النساء، وصعد الملن إلى السماء، وٌعموب ٌنظر إلٌه فلمً  الملن أن ٌفارله، ؼمز فخذ ٌعموب برجلٌه لٌرٌه أنه لو

وكان من أحب الطعام  -تحرٌم لحم اإلبل وألبانها -عز وجل -منها الببلء، حتى لم ٌنم اللٌل من وجعه، وال ٌإذٌه بالنهار، فجعل ٌعموب هلل
 فً التوراة لالوا:» -عز وجل -حرٌم من هللالبن شفاه هللا. لالت الٌهود جاء هذا الت -والشراب إلٌه
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أنا »عن أبً روق والكلبً: "كان هذا حٌن لال النبً صلى هللا علٌه وسلّم:  (ٔ)والثالث:نمل الثعلبً والواحدي
كان »فمالت الٌهود: كٌؾ وأنت تؤكل لحوم اإلبل وألبانها، فمال النبً صلى هللا علٌه وسلّم: «. على ملة إبراهٌم

محّرما على نوح  فمالت الٌهود: كل شًء أصبحنا الٌوم نحّرمه فإنّه كان«. ذلن حبلال إلبراهٌم فنحن نحلّه
 وإبراهٌم هاجرا حتى انتهى إلٌنا، فؤنزل هللا تعالى تكذٌبا لهم: }ُكلُّ الطَّعاِم المحلل لكم الٌوم كاَن ِحبلًّ ِلبَنًِ إِْسرابٌِلَ 

َل التَّْوراةُ{" َم إِْسرابٌُِل وهو ٌعموب َعلى نَْفِسِه ِمْن لَْبِل أَْن تُنَزَّ إِالَّ ما َحرَّ
(ٕ). 

[،" أي كل األطعمة كانت حبلالً لبنً 5ٖلُّ الطَّعَاِم َكاَن ِحبلًّ ِلبَنًِ إِْسَرابٌَِل{]آل عمران : لوله تعالى:}كُ 
 .(ٖ)إِسرابٌل"

َم إِْسَرابٌُِل َعلَى نَْفِسِه{]آل عمران :  [، أي إال ما حّرمه ٌعموب على نفسه لبل نزول 5ٖلوله تعالى:}إاِلَّ َما َحرَّ
 .(ٗ)التوراة "

إال ما حرم إسرابٌل على نفسه من ؼٌر تحرٌم هللا ذلن علٌه ، فإنه كان حراًما علٌهم "لال الطبري:أي:
 .(٘)بتحرٌم أبٌهم إسرابٌل ذلن علٌهم ، من ؼٌر أن ٌحرمه هللا علٌهم فً تنزٌل وال وحً"

كان إسرابٌل أخذه عرق النسا ، فكان ٌبٌت له زلاء ،  أخرج عبدالرزاق من طرٌك الثوري عن ابن عباس:"
جعل هلل علٌه إن شفاه أال ٌؤكل العروق" فؤنزل هللا تعالى: }كل الطعام كان حبل لبنً إسرابٌل إال ما حرم إسرابٌل ف

 .(ٙ)«"صٌاح»لال: « له زلاء»[، لال سفٌان: 5ٖعلى نفسه{ ]آل عمران: 
 -اجتهاد األنبٌاءعلى اختبلفهم فً  -واختلفوا فً تحرٌم إسرابٌل على نفسه هل كان بإذن هللا تعالى أم ال 

 : (2)على لولٌن
 أحدهما : لم ٌكن إال بإذنه وهو لول من زعم أن لٌس لنبً أن ٌجتهد.

 والثانً : باجتهاده من ؼٌر إذن ، وهو لول من زعم أن للنبً أن ٌجتهد.
مه على نفسه على ألوال:   واختلؾ أهل التفسٌر فً الذي كان إسرابٌل حرَّ

 .(ٔٔ)، ولتادة(ٓٔ)، وأبً مجلز(5)، ومجاهد(1)على نفسه العُُروق. لاله ابن عباسأحدها:أن الذي حّرمه إسرابٌل 
، وعطاء بن ابً (ٖٔ)، وعبدهللا بن كثٌر(ٕٔ)والثانً: أن الذي حرمه لحوم اإلبل وألبانُها. وهذا لول الحسن

 .(ٗٔ)رباح
 .(٘ٔ)لول عكرمةوالثالث: أن الذي حرم: زابدة الكبد والكلٌتٌن والشحم إال ما على الظهور. وهذا 

[،" أي: لل لهم ٌا دمحم ابتونً 5ٖلوله تعالى:}لُْل فَؤْتُوا بِالتَّْوَراةِ فَاتْلُوَها إِْن ُكْنتُْم َصاِدلٌَِن{]آل عمران : 
ًَّ إن كنتم صادلٌن فً دعواكم أنها لم تحرم علٌكم بسبب بؽٌكم وظلمكم"  .(ٙٔ)بالتوراة والرءوها عل

                                                                                                                                                                                                    
لل للٌهود }فؤتوا بالتوراة فاتلوها{ فالرءوها }إن كنتم صادلٌن{  -ملسو هيلع هللا ىلص -لنبٌه -عز وجل -لحوم اإلبل وألبانها. لال هللا«  حرم هللا على ٌعموب وذرٌته

 بؤن تحرٌم لحوم اإلبل فً التوراة، فلم ٌفعلوا".
 .٘ٔٔب النزول:( انظر: أسبأ)
 .ٕٔٔ/ٖ( تفسٌر الثعلبً:ٕ)
 .55ٔ( صفوة التفاسٌر:ٖ)
 .55ٔ( صفوة التفاسٌر:ٗ)
 . 1/5( تفسٌر الطبري:٘)
 .ٖٓٗ/ٔ(:صٖٔٗ( تفسٌر عبدالرزاق)ٙ)
 .ٓٔٗ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:2)
 .ٔٔ/2(:ص2ٗٓ٘(انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .ٖٔ/2(:ص2ٕٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .ٕٔ/2(:ص2ٗٓ2تفسٌر الطبري)( انظر: ٓٔ)
 .ٖٔ-ٕٔ/2(:ص2ٗٔٓ)-(2ٗٓ1( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٗٔ/ٙ(:ص2ٗٔٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٗٔ-ٖٔ/ٙ(:ص2ٗٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .ٗٔ-ٖٔ/ٙ(:ص2ٗٔ٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٖٔٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الثعلبً:٘ٔ)
 .55ٔ( صفوة التفاسٌر:ٙٔ)
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بكتابهم وٌبكتهم مما هو ناطك به من أن تحرٌم ما حرم علٌهم تحرٌم  أمر بؤن ٌحاجهم لال الزمخشري:"
حادث بسبب ظلمهم وبؽٌهم، ال تحرٌم لدٌم كما ٌدعونه، فروى أنهم لم ٌجسروا على إخراج التوراة وبهتوا 

 .(ٔ)نه"وانملبوا صاؼرٌن، وفً ذلن الحجة البٌنة على صدق النبً ملسو هيلع هللا ىلص، وعلى جواز النسخ الذي ٌنكرو
 واختلفوا فً تحرٌم الٌهود ذلن على أنفسهم على ألوال :

 .(ٕ)أحدها: أنهم حرموه على أنفسهم اتباعاً إلسرابٌل. وهذا لول الضحان
والثانً: أن اسرابٌل حّرمه على نفسه وولده، وذلن حٌن اصابه عرق النساء. ولم ٌكن ذلن محرما علٌهم فً 

 .(ٖ)التوراة. لاله عطٌة
 .(ٗ)أن التوراة نزلت بتحرٌمها فحرموها بعد نزولها.وهذا معنى لول السديوالثالث: 

والرابع: أن هللا لم ٌحّرمه علٌهم فً التوراة، وإنّما حّرم علٌهم بعد التوراة لظلمهم وكفرهم، وكان بنو 
ذلن لوله إسرابٌل كلما أصابوا ذنبا عظٌما حّرم هللا علٌهم طعاما طٌبا، أو صّب علٌهم رجزا وهو الموت، و

ٌِْهْم َطٌِّباٍت أُِحلَّْت لَُهْم {]النساء: ْمنا َعلَ ْمنا ٓٙٔتعالى: }فَبُِظْلٍم ِمَن الَِّذٌَن هاُدوا َحرَّ [، ولوله: }َوَعلَى الَِّذٌَن هاُدوا َحرَّ
ٌِْهْم إلى لوله َوإِنَّا لَصاِدلُوَن{]األ ْمنا َعلَ  .(٘)[. لاله الكلبًٙٗٔنعام:ُكلَّ ِذي ُظفٍُر َوِمَن اْلبَمَِر َواْلؽَنَِم َحرَّ

 .(ٙ)لال الماوردي:" األول أصح"
 الفوابد:

 أن هلل أن ٌحّل ما ٌشاء وٌحّرم ما ٌشاء. -ٔ
 الرد على الٌهود الذٌن زعموا أنه ال نسخ فً الشرابع. -ٕ
أن التوراة منزلة كالمرآن، وهذا ٌدل على علو هللا جل وعبل، وأنه فوق كل شًء، وهذا هو عمٌدة أهل  -ٖ
 والجماعة.السنة 
 أنه ٌنبؽً لئلنسان أن ٌمابل الخصم بشًء ٌمطع نزاعه. -ٗ
فً عبلج عرق النسا، عن أنس بن سٌرٌن، عن أنس بن مالن; "أن النبً صلى  -ملسو هيلع هللا ىلص-ومن هدي الرسول  -٘

أجزاء، هللا علٌه وسلم كان ٌصؾ من عرق النسا ألٌة كبش عربً، أسود، لٌس بالعظٌم، وال بالصؽٌر، ٌجزأ ثبلثة 
 .(1)لال أنس: "فوصفته ألكثر من مابة فشفاهم هللا". (2)فٌذاب، فٌشرب كل ٌوم جزءا"

ولال الثعلبً:" روى شعبة أنّه رأى شٌخا فً زمن الحجاج بن ٌوسؾ ٌمول لعرق النساء: ألسم علٌن باهلل 
وٌمسح على ذلن الموضع فٌبرأ األعلى لبن لم تنته ألكوٌنّن بنار أو أللحمنن بموسى، لال شعبة: فإنّه ٌمول ذلن 

 .(5)بإذن هللا"
 القرآن

ِ اْلَكِذَب ِمْن بَْعِد َذِلَك فَؤُولَئَِك ُهُم الظهاِلُموَن )  [2ٗ({ ]آل عمران : 2ٗ}فََمِن اْفتََرى َعلَى َّللاه
 التفسٌر:

 هللا بالباطل. فَمن كذب على هللا من بعد لراءة التوراة ووضوح الحمٌمة، فؤولبن هم الظالمون المابلون على
ِ اْلَكِذَب{ ]آل عمران :   .(ٓٔ)فمن كَذب على هللا منا ومنكم" [، أي:"5ٗلوله تعالى: }فََمِن اْفتََرى َعلَى َّللاَّ

 . (ٔٔ)"بؤن هللا حرمه فً التوراة" لال مماتل:

                                                           
 .1ٖٙ/ٔ( الكشاؾ:ٔ)
 .2/5(:ص2ٗٓٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 . ٖٔٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٖ)
 .1-2/2(:ص2ٖ55( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٗٔٔ-ٖٔٔ/ٖ( تفسٌر الثعلبً:٘)
 .ٓٔٗ/ٔ( النكت والعٌون:ٙ)
 .٘٘ٔ/ٕ(:ص5ٙٙ( المسند الجامع)2)
 .5ٕٕ/ ٕالمستدرن على الصحٌحٌن: (1)
 .ٗٔٔ/ٖ( تفسٌر الثعلبً:5)
 .2ٔ/2تفسٌر الطبري:( ٓٔ)
 .5ٕٓ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٔٔ)
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 .(ٔ)لال الزمخشري: أي:" بزعمه أن ذلن كان محرما على بنى إسرابٌل لبل إنزال التوراة"
 .(ٕ)من بعد مجٌبكم بالتوراة وتبلوتها إٌاها" [، أي:"5ٗتعالى: }ِمْن بَْعِد َذِلَن{]آل عمران:لوله 

 .(ٖ)"لال مماتل: أي:"من بعد ذلن البٌان"
لال البٌضاوي: أي:" ابتدعه على هللا بزعمه أنه حرم ذلن لبل نزول التوراة على بنً إسرابٌل ومن 

 .(ٗ)لبلهم"
 .(٘)ا لزمهم من الحجة الماطعة"لال الزمخشري:أي:" من بعد م

 .(ٙ)لال الصابونً:أي:" من بعد لٌام الحجة ظهور البٌنة"
 : (2)وتحتمل اإلشارة بـ}ذلن{فً اآلٌة الكرٌمة أن تكون إلى ثبلثة أشٌاء

أحدها: أن تكون إلى التبلوة إذ مضمنها بٌان المذهب ولٌام الحجة، أي فمن كذب منا على هللا تعالى أو نسب 
 كتب هللا ما لٌس فٌها فهو ظالم واضع الشًء ؼٌر موضعه.إلى 

والثانً: أن تكون اإلشارة إلى استمرار التحرٌم فً التوراة، ألن معنى اآلٌة: }ُكلُّ الطَّعاِم كاَن ِحبلًّ ِلبَنًِ 
َم إِْسرابٌُِل َعلى نَْفِسِه{ ]آل عمران:  هم عموبة لهم، }فََمِن اْفتَرى [ ، ثم حرمته التوراة عل5ٌٖإِْسرابٌَِل إاِلَّ ما َحرَّ

ِ اْلَكِذَب {، وزاد فً المحرمات فهو الظالم.  َعلَى َّللاَّ
والثالث: أن تكون اإلشارة إلى الحال بعد تحرٌم إسرابٌل على نفسه، ولبل نزول التوراة، أي من تسنن  

لم، وٌإٌد هذا االحتمال بٌعموب وشرع ذلن دون إذن من هللا، ومن حرم شٌبا ونسبه إلى ملة إبراهٌم فهو الظا
ٌِْهْم َطٌِّباٍت أُِحلَّْت لَُهْم{ ]النساء:  ْمنا َعلَ [ فنص على أنه كان ٓٙٔاألخٌر، لوله تعالى:} فَبُِظْلٍم ِمَن الَِّذٌَن هاُدوا َحرَّ

 لهم ظلم فً معنى التحلٌل والتحرٌم، وكانوا ٌشددون فشدد هللا علٌهم، كما فعلوا فً أمر البمرة.
 .(1)[، أي: فؤولبن هم" المعتدون المكابرون بالباطل"5ٗ: }فَؤُولَبَِن ُهُم الظَّاِلُموَن{ ]آل عمران : لوله تعالى

 .(5)ٌعنً:فهم الكافرون، المابلون على هللا الباطل" لال الطبري: "
 .(ٓٔ)المكابرون الذٌن ال ٌنصفون من أنفسهم وال ٌلتفتون إلى البٌنات"لال الزمخشري:أي:"

وأي ظلم أعظم من ظلم من ٌدعى إلى تحكٌم كتابه فٌمتنع من ذلن عنادا وتكبرا وتجبرا، وهذا  لال السعدي:"
من أعظم األدلة على صحة نبوة نبٌنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ولٌام اآلٌات البٌنات المتنوعات على صدله وصدق من نبؤه وأخبره 

 .(ٔٔ)له بها"بما أخبره به من األمور التً ال ٌعلمها إال بإخبار ربه 
. (ٕٔ)أخرج ابن أبً حاتم عن الضحان انه لال فً تفسٌر هذه اآلٌة:"وكذبوا وافتروا ولم ٌنزل التوراة بذلن"

 .(ٖٔ)لال ابن بؤبً حاتم: "ٌعنً بتحرٌم العروق"
 الفوابد:

 أنه متى ظهر الحك فحاد االنسان عنه، صار أشد ظلما. -ٔ
 أنه ال إثم مع الجهل، لموله:}من بعد ذلن{. -ٕ

 القرآن
ُ فَاتهبِعُوا ِملهةَ إِْبَراِهٌَم َحنٌِفًا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن ) َُ َّللاه  [2٘({ ]آل عمران : 2٘}قُْل َصَد

                                                           
 .1ٖٙ/ٔ( الكشاؾ:ٔ)
 .2ٔ/2( تفسٌر الطبري:ٕ)
 .5ٕٓ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٖ)
 .1ٕ/ٕ( تفسٌر البٌضاوي:ٗ)
 .1ٖٙ/ٔ( الكشاؾ:٘)
 .55ٔ( صفوة التفاسٌر:ٙ)
 .2ٗٗ-2ٖٗ/ٔ( المحرر الوجٌز:2)
 .55ٔ( صفوة التفاسٌر:1)
 .2ٔ/2الطبري:( تفسٌر 5)
 .1ٖٙ/ٔ( الكشاؾ:ٓٔ)
 .1ٖٔ( تفسٌر السعدي:ٔٔ)
 . 2ٓ2-2ٓٙ/ٖ(:ص1ٕٖ٘(تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .2ٓ2/ٖ( تفسٌر ابن أبً حاتم:ٖٔ)
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 التفسٌر:
َصَدق هللا فٌما أخبر به وفٌما شرعه. فإن كنتم صادلٌن فً محبتكم وانتسابكم لخلٌل  -أٌها الرسول-لل لهم 

م فاتبعوا ملَّته التً شرعها هللا على لسان دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، فإنها الحك الذي ال شن فٌه. وما كان هللا إبراهٌم علٌه السبل
 إبراهٌم علٌه السبلم من المشركٌن باهلل فً توحٌده وعبادته أحًدا.

ُ{ ]آل عمران:   أي : لل ٌا دمحم : صدق هللا فٌما أخبر به وفٌما شرعه فً  [، "5٘لوله تعالى: }لُْل َصَدَق َّللاَّ
 .(ٔ)المرآن"
 .(ٕ)فً هذا وفً جمٌع ما أخبر به" لال الواحدي:" 
 .(ٖ)لال السمعانً:" ٌعنً: فٌما أخبر وأنزل" 
... إلى آخر اآلٌة، ولالت  (ٗ){َما َكاَن إِْبَراِهٌُم ٌَُهوِدًٌّا َواَل نَْصَرانًٌِّا } -سبحانه -حٌن لال هللا لال مماتل:" 

فمد كان إبراهٌم ٌحا البٌت وأنتم تعلمون  -ملسو هيلع هللا ىلص -الٌهود والنصارى: كان إبراهٌم واألنبٌاء على دٌننا، فمال النبً
 .(٘)}لل صدق هللا{" -سبحانه -ذلن فلم تكفرون بآٌات هللا ٌعنً بالحا، فذلن لوله

وأخبر أن ذلن من لول هللا تعالى، وهو صادق، وحمٌمة لوله: }صدق  لال الراؼب:" معنى لوله: لل اعتمد 
هللا{ إلرار بؤن هللا لد أخبر، فإنه إذا ثبت كونه من خبره ثبت. كونه صدلا، ونبه أن ما أخبر من لوله: }كل الطعام 

 .(ٙ)ه"كان حبل{ وسابر ما تمدم صدق، وأنه ملة إبراهٌم، وأوجب علٌهم اتباعه فً تحنفه أي فً استمامت
 .(2)[،أي: "فاتبعوا ملة اإلسبلم التً هً ملة إبراهٌم "5٘لوله تعالى:}فَاتَّبِعُوا ِملَّةَ إِْبَراِهٌَم { ]آل عمران :  
فاتبعوا ما لد أجمع جمٌعُكم على تصوٌبه من ملته الحنٌفٌة ، ودعوا ما اختلفتم فٌه من  لال الطبري:أي:" 

إنها بَدع ابتدعتموها إلى ما لد أجمعتم علٌه أنه حك ، فإن الذي أجمعتم علٌه سابر الملل ؼٌرها ، أٌها األحزاب ، ف
أنه صواٌب وحك من ملة إبراهٌم ، هو الحك الذي ارتضٌتُه وابتعثُت به أنبٌابً ورسلً، وسابُر ذلن هو الباطل 

 .(1)الذي ال ألبله من أحد من خلمً جاَءنً به ٌوم المٌامة"
أي : اتبعوا ملة إبراهٌم التً شرعها هللا فً المرآن على لسان دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، فإنه الحك الذي ال  لال ابن كثٌر:" 

شن فٌه وال ِمْرٌة ، وهً الطرٌمة التً لم ٌؤت نبً بؤكمل منها وال أبٌن وال أوضح وال أتم ، كما لال تعالى : } 
[ ٔٙٔتَِمٌٍم ِدٌنًا لًٌَِما ِملَّةَ إِْبَراِهٌَم َحنٌِفًا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن { ]األنعام : لُْل إِنَّنًِ َهَدانًِ َربًِّ إِلَى ِصَراٍط ُمسْ 

ٌَْن أَِن اتَّبِْع ِملَّةَ إِْبَراِهٌَم َحنٌِفًا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن { ]النح ٌْنَا إِلَ  .(5)[ "ٖٕٔل : ولال تعالى : } ثُمَّ أَْوَح
 .(ٓٔ)[، أي: "ماببلً عن األدٌان الزابفة كلها"5٘} َحنٌِفًا{ ]آل عمران : لوله تعالى: 
لم ٌكن إبراهٌم ٌشرن فً عبادته أحًدا من [، أي: و"5٘لوله تعالى:}َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن{ ]آل عمران :  
 .(ٔٔ)خلمه"

 .(ٕٔ)ٌمول: لم ٌكن ٌهودٌا وال نصرانٌا" لال مماتل:" 
وإنما عنى جل ثناإه بالمشركٌن ، الٌهوَد والنصاَرى وسابر األدٌان ، ؼٌر الحنٌفٌة. لال : لم لال الطبري:"  

 .(ٖٔ)ٌكن إبراهٌم من أهل هذه األدٌان المشركة ، ولكنه كان حنٌفًا مسلًما"

                                                           
 .22/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:ٔ)
 .ٕٕٗ( الوجٌز:ٕ)
 .ٕٔٗ/ٔ( تفسٌر السمعانً:ٖ)
 َواَل نَْصَرانًٌِّا َولَِكْن َكاَن َحنٌِفًا ُمْسِلًما َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن{.}َما َكاَن إِْبَراِهٌُم ٌَُهوِدًٌّا  ، وتمامها:2ٙ( آل عمران:ٗ)
 .5ٕٔ-5ٕٓ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:٘)
 .2ٕٗ/ٕ( تفسٌر الراؼب األصفهانً:ٙ)
 . 55ٔ(صفوة التفاسٌر:2)
 .1ٔ/2(تفسٌر الطبري:1)
 .22/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:5)
 . 55ٔ(صفوة التفاسٌر:ٓٔ)
 .1ٔ/2تفسٌر الطبري:( ٔٔ)
 .5ٕٔ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٕٔ)
 .1ٔ/2(تفسٌر الطبري:ٖٔ)
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وفً لوله: }وما كان من المشركٌن{تعرٌض بهم، كؤنه لٌل: أنتم مشركون فً اتخاذ بعضكم  لال الراؼب:" 
أربابا، وإبراهٌم لم ٌكن مشركا، فإذن لٌس دٌنكم دٌن إبراهٌم، وكما نفى فً لوله: }ما كان إبراهٌم ٌهودٌا بعضا 

 .(ٔ)وال نصرانٌا{ أنه منهم نفى فً هذه اآلٌة كونه مشركا"
عن عبد هللا بن عمرو لال: "أفاض جبرٌل بإبراهٌم صلى هللا علٌهما، فصلى به بمنى الظهر والعصر  

عشاء والفجر، ثم ؼدا من منى إلى عرفة فصلى به الصبلتٌن: الظهر والعصر، ثم ولؾ له حتى والمؽرب وال
ؼابت الشمس، ثم دفع حتى أتى المزدلفة، فنزل بها، فبات وصلى، ثم صلى كؤعجل ما ٌصلً أحد من المسلمٌن، 

ى هللا تعالى إلى دمحم أن ثم ولؾ به كؤبطؤ ما ٌصلً أحد من المسلمٌن، ثم دفع منه إلى منى، فرمى وذبح، ثم أوح
 .(ٕ)اتبع ملة إبراهٌم حنٌفا وما كان من المشركٌن"

 الفوابد:
 وجود تصدٌك هللا عّز وجل فً جمٌع ما اخبر به. -ٔ
 وجوب اإلٌمان بما اخبر هللا به عن نفسه من األسماء والصفات. -ٕ
َجعَْلنَا ِمْنُكْم ِشْرَعةً َوِمْنَهاًجا{ ]المابدة : }ِلُكّلٍ  وجوب إتباع ملة إبراهٌم، لكن فً أصل الشرابع، لال تعالى: -ٖ

[، إذ أن الشرابع تختلؾ بحسب حاجات الناس ومصالحهم، اما اصلها وهو التوحٌد فإن جمٌع الشرابع تتفك 1ٗ
ٌِْه أَنَّهُ اَل إِلَهَ إاِلَّ  فٌه، لال تعالى:  [.ٕ٘ أَنَا فَاْعبُُدوِن{ ]األنبٌاء : }َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن لَْبِلَن ِمْن َرُسوٍل إاِلَّ نُوِحً إِلَ

 بؤنه حنٌؾ وإمام، ولهذا أمرنا باتباعه. -ملسو هيلع هللا ىلص-الثناء على إبراهٌم -ٗ
انتماءا كامبل، لموله: :}حنٌفا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن{، وٌإخذ من هذا ذم  -ملسو هيلع هللا ىلص-انتماء الشرن عن إبراهٌم -٘

 ن اتباعه.الشرن والنهً ع
 القرآن

ٌٍْت ُوِضَع ِللنهاِس لَلهِذي بِبَكهةَ ُمبَاَرًكا َوُهًدى ِلْلعَالَِمٌَن ) َل بَ  [2ٙ({ ]آل عمران : 2ٙ}إِنه أَوه
 التفسٌر:

، وهذا البٌت مبارن تضاعؾ « مكة»إن أول بٌت بُنً لعبادة هللا فً األرض لهو بٌت هللا الحرام الذي فً 
فٌه الرحمات، وفً استمباله فً الصبلة، ولصده ألداء الحا والعمرة، صبلح وهداٌة للناس فٌه الحسنات، وتتنزل 

 أجمعٌن.
 فً سبب نزول اآلٌة وجهان :

: "تفاخر المسلمون والٌهود، فمال الٌهود: (٘)عن مجاهد (ٗ)وابن ظفر (ٖ)أحدهما: ذكر الثعلبً وتبعه الواحدي
مهاجر األنبٌاء فً األرض الممدسة، ولال المسلمون: بل الٌهود: بٌت الممدس أفضل وأعظم من الكعبة ألنّها 

ٌٍْت ُوِضَع ِللنَّاِس{" َل بَ  .(ٙ)الكعبة أفضل، فؤنزل هللا تعالى: }إِنَّ أَوَّ
والثانً: لال مماتل بن سلٌمان:" وذلن أن المسلمٌن والٌهود اختصموا فً أمر المبلة. فمال المسلمون: المبلة 

أن الكعبة أول مسجد كان فً األرض، والبٌت  -عز وجل -بٌت الممدس. فؤنزل هللا الكعبة. ولالت الٌهود: المبلة
 .(2)لبلة ألهل المسجد الحرام، والحرم كله لبلة األرض"

 
ٌٍْت ُوِضَع ِللنَّاِس لَلَِّذي بِبَكَّةَ{]آل عمران:  َل بَ [ "أي إن أول مسجد بنً فً األرض 5ٙلوله تعالى:}إِنَّ أَوَّ

 .(1)جد الحرام الذي هو بمكة"لعبادة هللا: المس

                                                           
 .2ٕٗ/ٕ( تفسٌر الراؼب األصفهانً:ٔ)
 .2ٓ2/ٖ(:ص1ٕٖٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕ)
 .٘ٔٔ( أسباب النزول:ٖ)
 .2ٔ2/ٖ( انظر: العجاب:ٗ)
 لال: بلؽنا" وذكره. ولم ٌرفعه إلى مجاهد!.: "أخرج ابن المنذر واألزرلً عن ابن جرٌا ٕٙٙ/ ٕلال السٌوطً :(٘)
 .ٗٔٔ/ٖ( تفسٌر الثعلبً:ٙ)
 .5ٕٔ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:2)
 .55ٔ( صفوة التفاسٌر:1)
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 .(ٔ)لال الماسمً: أي لنسكهم وعباداتهم، للبٌت الذي فً البكة، وفً ترن الموصوؾ من التفخٌم ما الٌخفى" 
ٌُْخبر تعالى أن أول بٌت ُوضع للناس،أي: لعموم الناس ، لعبادتهم ونُُسكهم ، ٌَُطوفون به  لال ابن كثٌر:" 

الذي ٌَْزعم كل -ٌعنً : الكعبة التً بناها إبراهٌم الخلٌل علٌه السبلم ده، } لَلَِّذي بِبَكَّةَ {وٌُصلُّون إلٌه وٌَعتِكفُون عن
ون إلى البٌت الذي بناه عن أمر هللا له فً ذلن  من طابفتً النصارى والٌهود أنهم على دٌنه ومنهِجه ، وال ٌَحجُّ

 .(ٕ)ونادى الناس إلى حجه"
ً للناس أنه جعله متعبداً لهم فكؤنه لال إن  لال البٌضاوي:"  والواضع هو هللا عزوجل ومعنى وضع هللا بٌتا

 .(ٖ)أول متعبد للناس الكعبة"
ٌٍْت ُوِضَع ِللنَّاِس{]آأل عمران: واختلؾ فً لوله تعالى:  َل بَ  [، على ألوال:5ٙ:}إِنَّ أَوَّ

سماء واألرض فخلمه هللا لبل األرض بؤلفً عام، أحدها: أنه أول بٌت ظهر على وجه الماء عندما خلك هللا ال
 .(ٗ)وكان زبدة بٌضاء على األرض فدحٌت األرض من تحتها، هذا لول عبد هللا بن عمرو ومجاهد ولتادة والسدي

 .(ٗ)والسدي
 .(٘)والثانً: أنه أّول بٌت وضع: بنً فً األرض. لاله علً بن الحسٌن

 .(ٙ)باسوالثالث: أنه أول بٌت بناه آدم فً األرض، لاله ابن ع
 .(1)، والضحان(2)والرابع: أنه أول بٌت مبارن، أي: وضع فٌه البركة. لاله علً

 .(5)والخامس: انه اول بٌت وضع للناس ٌحا إلٌه هلل. لاله ابن عباس أٌضا
 .(ٓٔ)والسادس: أنه أول بٌت جعل لبلة للناس

ءا ِلمَْوِمُكما بِِمْصَر والسابع:أن معناه: إن أول مسجد ومتعبد وضع للناس ٌعبد هللا فٌه، ٌدل  علٌه لوله: }أَْن تَبَوَّ
ُ أَْن تُْرفََع َوٌُْذَكَر فٌَِها 12بٌُُوتاً{]ٌونس: [، ٌعنً: مساجدهم َواْجعَلُوا بٌُُوتَُكْم لِْبلَةً{، ولوله: }فًِ بٌُُوٍت أَِذَن َّللاَّ
 .(ٖٔ)، ورجحه ابن كثٌر(ٕٔ)راء، والحسن، والكلبً والف(ٔٔ)[ ٌعنً: المساجد. وهذا لول علًٖٙاْسُمهُ{]النور:

 [، أربعة ألاوٌل :5ٙوفً تفسٌر لوله تعالى: }بَكَّة{]آل عمران:
، (٘ٔ)، وضمرة بن ربٌعة(ٗٔ)أحدها : أن بكة البٌت والمسجد ، ومكة : الحرم كله ، وهذا لول ابن شهاب

 .(ٙٔ)وإبراهٌم
 .(1ٔ)، وأبً عبٌدة (2ٔ)والثانً : أن بكة هً مكة ، وهو الضحان

                                                           
 .ٖ٘٘/ٔ( محاسن التؤوٌل:ٔ)
 .22/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:ٕ)
 .2ٕ٘/ٔ( تفسٌر البٌضاوي:ٖ)
 .2ٓ2/ٖ(:ص1ٕ1ٖ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗ)
 .٘ٔٔ/ٖالثعلبً: ( انظر: تفسٌر٘)
 .٘ٔٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٙ)
 .٘ٔٔ/ٖ، وتفسٌر الثعلبً:2ٓ1/ٖ(:ص1ٕ5ٖ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)2)
 .٘ٔٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الثعلبً:1)
 .٘ٔٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الثعلبً:5)
 .٘ٔٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٓٔ)
 .2ٓ2/ٖ(:ص1ٕ2ٖ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .٘ٔٔ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً:( ٕٔ)
 .ٗٙ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر:ٖٔ)
 .ٓٔٗ/ٔ، والنكت والعٌون:٘ٔٔ/ٖ، وتفسٌر الثعلبً:2ٓ5/ٖ(:ص1ٖ1ٖ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗٔ)
 .ٓٔٗ/ٔ، والنكت والعٌون:٘ٔٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الثعلبً:٘ٔ)
 .2ٓ5/ٖ(:ص1ٖ1ٖ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙٔ)
 .٘ٔٔ/ٖالثعلبً:( انظر: تفسٌر 2ٔ)
 .ٓٔٗ/ٔ(انظر: النكت والعٌون:1ٔ)



ٔ5٘ 
 

، وروي عن (ٔ): أن بكة موضع البٌت والمطاؾ، ومكة ؼٌره فً الموضع، ٌرٌد المرٌة، لاله أبو مالنوالثالث 
 .(ٕ)عطٌة وإبراهٌم النخعً، وأبً صالح، ومماتل بن حٌان نحو ذلن

 .(ٖ)والرابع:أن مكة من الفا إلى التنعٌم، وبكة من البٌت إلى البطحاء. لاله ابن عباس
 .(٘)، ومٌمون بن مهران(ٗ)بكة، وما وراء ذلن مكة. وهذا لول عكرمة والخامس: أن البٌت وما حوله

 : (ٙ)وفً المؤخوذ منه بكة ألوال
أحدها : أنه مؤخوذ من الزحمة ، ٌمال تَبَاّن الموم بعضهم بعضاً إذا ازدحموا ، فبكة ُمْزَدَحُم الناس للطواؾ. وهذا 

 .(1)، وأبو جعفر(2)معنى لول عطاء
بكة ، ألنها تَبُنُّ الظلمة، وأعناق الجبابرة ، إذ ألحدواْ فٌها بظلم لم ٌمهلواْ. وهذا لول والثانً :أنها سمٌت 
 .(ٓٔ)، ودمحم بن زٌد بن مهاجر(5)عبدالرحمن بن الزبٌر

 .(ٔٔ)والثالث:أن بكة بكت بكا، الذكر فٌها كاألنثى. رواه عتبة بن لٌس عن ابن عمر
، ومماتل بن (ٕٔ)إنما سمٌت بكة ألن الناس ٌجٌبون من كل جانب حجاجا. لاله عبدهللا بن الزبٌر والرابع:

 .(ٖٔ)حٌان
والخامس: إن هللا بن به الناس جمٌعا، فٌصلً النساء أمام الرجال، وال ٌفعل ذلن ببلد ؼٌره. وهذا لول 

 .(٘ٔ) اتل بن حٌان نحو ذلن، وروي عن مجاهد وسعٌد بن جبٌر، وعكرمة، وعمرو بن شعٌب، ومم(ٗٔ)لتادة
 .(ٙٔ)ولرأ ابن السمٌمع:"} َوَضَع{، بفتح الواو والضاد، ٌعنً: وضعه هللا"

أي: وضع ذلن البٌت ذا بركة وهدى  [، "5ٙ{]آل عمران:ُمبَاَرًكا َوُهًدى ِلْلعَالَِمٌَن  لوله تعالى:} 
 .(2ٔ)للعالمٌن"

، "ٌعنً بالهدى: (1ٔ)وجعل فٌه الخٌر والبركة"لال مماتل بن حٌان:" لوله: }مباركا{، جعلناه آمنا  
 .(5ٔ)لبلتهم"
لال البٌضاوي:"}مباركا{: كثٌر الخٌر لما ٌحصل للحجاج والمعتمرٌن من الثواب وتكفٌر السٌآت }وهدى  

 .(ٕٓ)للعالمٌن{ ألنه لبلتهم ومتعبدهم"
تطلك البركة على معنٌٌن: أحدهما النمّو والزٌادة، وثانٌهما البماء والدوام كما ٌمال تبارن  لال المراؼً:" 

 هللا، والبركة والهداٌة من فضابله الحسٌة والمعنوٌة.

                                                           
 .ٓٔٗ/ٔ، والنكت والعٌون:٘ٔٔ/ٖ، وتفسٌر الثعلبً:2ٓ5/ٖ(:ص1ٖ5ٖ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔ)
 .2ٓ5/ٖ(:ص1ٖ5ٖ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕ)
 .2ٓ5/ٖ(:ص1ٖٖ٘( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖ)
 .2ٓ5/ٖ(:ص1ٖ2ٖحاتم)(انظر: تفسٌر ابن أبً ٗ)
 .2ٓ5/ٖ(:ص1ٖ2ٖ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘)
 .ٓٔٗ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:ٙ)
 .ٙٔٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الثعلبً:2)
 .2ٓ1/ٖ(:ص1ٖٕٖ(انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)1)
 .ٙٔٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الثعلبً:5)
 .2ٓ5/ٖ(:ص1ٖٖٗ(انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)ٓٔ)
 .2ٓ1/ٖ(:ص1ٖٖٔن ابً حاتم)( انظر: تفسٌر ابٔٔ)
 .2ٓ1/ٖ(:ص1ٖٖٓ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .2ٓ1/ٖ(:ص1ٖٖٓ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖٔ)
 .2ٓ5/ٖ(:ص1ٖٖٖ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗٔ)
 .2ٓ5/ٖ(:ص1ٖٖٖ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘ٔ)
 .ٗٔٔ/ٖ( تفسٌر الثعلبً:ٙٔ)
 .ٕٖٗ/ٔ( تفسٌر السمعانً:2ٔ)
 .2ٔٓ/ٖ(:ص1ٖٗٓابن أبً حاتم)(أخرجه 1ٔ)
 .2ٔٓ/ٖ(:ص1ٖٗٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)5ٔ)
 .2ٕ٘/ٔ( تفسٌر البٌضاوي:ٕٓ)
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أما األولى :فهى أنه لد أفٌض علٌه من بركات األرض وثمرات كل شىء مع كونه بواد ؼٌر ذى زرع كما 
ٍء{ فترى األلوات والثمار فً مكة كثٌرة جٌدة، وألل ثمنا من كثٌر من لال هللا تعالى: }ٌُْجبى إِلَ  ًْ ٌِْه ثََمراُت ُكّلِ َش

 الببلد ذوات الخٌرات الوفٌرة كمصر والشام.
وأما الثانٌة: فؤلن الملوب تهوى إلٌه، فتؤتى الناس مشاة وركبانا من كل فا عمٌك ألداء المناسن الدٌنٌة من 

وههم شطره فً صبلتهم وربما ال تمضى ساعة من لٌل أو نهار إال وهنان ناس الحا والعمرة، وٌولّون وج
 ٌتوجهون إلٌه، وال شن أن هذه الهداٌة من أشرؾ أنواع الهداٌات.

تِ  ٌْ ٌِْر ِذي َزْرعٍ ِعْنَد بَ ٌَّتًِ بِواٍد َؼ َن وكل هذا ببركة دعوة إبراهٌم صلوات هللا علٌه }َربَّنا إِنًِّ أَْسَكْنُت ِمْن ذُّرِ
ٌِْهْم َواْرُزْلُهْم ِمَن الثََّمر ِم، َربَّنا ِلٌُِمٌُموا الصَّبلةَ فَاْجعَْل أَْفبَِدةً ِمَن النَّاِس تَْهِوي إِلَ  .(ٔ)اِت لَعَلَُّهْم ٌَْشُكُروَن{"اْلُمَحرَّ

منافع  لال السعدي:" }مباركا{ أي: فٌه البركة الكثٌرة فً المنافع الدٌنٌة والدنٌوٌة كما لال تعالى }لٌشهدوا 
لهم وٌذكروا اسم هللا على ما رزلهم من بهٌمة األنعام{ }وهدى للعالمٌن{ والهدى نوعان: هدى فً المعرفة، 
وهدى فً العمل، فالهدى فً العمل ظاهر، وهو ما جعل هللا فٌه من أنواع التعبدات المختصة به، وأما هدى العلم 

 .(ٕ)بٌنات التً ذكر هللا تعالى فً لوله }فٌه آٌات بٌنات{"فبما ٌحصل لهم بسببه من العلم بالحك بسبب اآلٌات ال
 وفً تفسٌر العالمٌن لوالن: 

أحدهما: أن اإلنس عالم، والجن عالم، وما سوى ذلن ثمانٌة عشر ألؾ عالم، أو أربعة عشر ألؾ عالم من 
خلمهم لعبادته. لاله المبلبكة على األرض، واألرض أربع زواٌا فً كل زاوٌة ثبلثة آالؾ عالم وخمسمابة عالم 

 .(ٖ)أبو العالٌة
 .(ٗ)والثانً:أن العالمٌن ألؾ أمة ستمابة فً البحر، وأربعمابة فً البر. وهذا لول تبٌع

 الفوابد:
ان أول بٌت وضع للعبادة هو الكعبة التً فً مكة، فٌكون سابما على بٌت الممدس، وآخر بٌت وضع  -ٔ

 .(٘) الثبلثة التً تشد إلٌها الرحال كما ورد فً الحدٌثللعبادة: المسجد النبوي، وهذه هً المساجد 
أن تمدم المكان فً العبادة له أثر فً تفضٌله، لذلن لال أهل العلم أن المسجد المدٌم إللامة الجماعة أفضل  -ٕ

 من المسجد الحدٌث.
 فضٌلة هذا البٌت لكونه اول بٌت وضع للناس للعبادة. -ٖ
هدى ومنار للعالمٌن، ٌهتدون به وٌهتدون إلٌه، وٌإمونه فً أن هذا البٌت مبار لدرا وشرعا، وأنه  -ٗ

 عباداتهم.
 القرآن

ٌِْت َمِن اْستَ  ِ َعلَى النهاِس ِحجُّ اْلبَ ٌِْه َسبًٌَِل َوَمْن }فٌِِه آٌَاٌت بٌَِّنَاٌت َمقَاُم إِْبَراِهٌَم َوَمْن َدَخلَهُ َكاَن آِمنًا َوَِّه َطاَع إِلَ
َ َغنِ   [27({ ]آل عمران : 27ًٌّ َعِن اْلعَالَِمٌَن )َكفََر فَِإنه َّللاه

 التفسٌر:
فه، منها: ممام إبراهٌم علٌه السبلم،  فً هذا البٌت دالالت ظاهرات أنه من بناء إبراهٌم، وأن هللا عظَّمه وشرَّ

ِمَن وهو الَحَجر الذي كان ٌمؾ علٌه حٌن كان ٌرفع المواعد من البٌت هو وابنه إسماعٌل، ومن دخل هذا البٌت أَ 
على نفسه فبل ٌناله أحد بسوء. ولد أوجب هللا على المستطٌع من الناس فً أي مكان لَْصَد هذا البٌت ألداء مناسن 

ه وعمله، وعن سابر َخْلمه.  الحا. ومن جحد فرٌضة الحا فمد كفر، وهللا ؼنً عنه وعن حّجِ
 فً سبب نزول اآلٌة وجوه:

                                                           
 .1-2/ٗ( تفسٌر المراؼً:ٔ)
 .1ٖٔ( تفسٌر السعدي:ٕ)
 .2ٔٓ/ٖ(:ص1ٖٖٗ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٖ)
 .2ٔٓ/ٖ(:ص1ٖٗٗ(أخرجه ابن ابً حاتم)ٗ)
 (.52ٖٔ(، وصحٌح مسلم)15ٔٔ( انظر:صحٌح البخاري)٘)
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ؼٌر اإلسبلم دٌنًا فلن ٌمبل منه{، لالت الٌهود : فنحن  " }ومن ٌبتػ أحدها:أخرج الطبري عن عكرمة:
ٌِْت َمِن اْستََطاَع  ِ َعلَى النَّاِس ِحاُّ اْلبَ هم أْن : }َّلِلَّ ٌِْه َسبٌِبل َوَمْن َكفََر المسلمون! فؤنزَل هللا عز وجل لنبٌه ملسو هيلع هللا ىلص ٌُحجُّ إِلَ

ًٌّ َعِن اْلعَالَِمٌَن{" َ َؼنِ  .(ٔ)فَإِنَّ َّللاَّ
والثانً: ونمل ابن حجر من طرٌك لٌث بن اسلم عن مجاهد:"آٌة فرلت بٌن المسلمٌن وأهل الكتاب لما 

ْسبلِم ِدٌنًا فَلَْن ٌُْمبََل ِمْنهُ{ لالت الٌهود: ]لد أسلمنا[ ٌَْر اإْلِ ٌِْت{  (ٕ)نزلت: }َوَمْن ٌَْبتَػِ َؼ ِ َعلَى النَّاِس ِحاُّ اْلبَ فنزلت: }َوَّلِلَّ
 .(ٖ)ال نحجه أبًدا" اآلٌة فمالوا:

والثالث: ونمل ابن حجر عن سعٌد بن المسٌب: "نزلت فً الٌهود حٌث لالوا: الحا إلى مكة ؼٌر واجب 
ًٌّ َعِن اْلعَالَِمٌَن{" َ َؼنِ  .(ٗ)فؤنزل هللا تعالى: }َوَمْن َكفََر فَإِنَّ َّللاَّ

 ملسو هيلع هللا ىلص أهَل األدٌان كلَّهم فمال : ٌا والرابع: أخرج الطبري عن الضحان:" لما نزلت آٌة الحا ، َجمع رسول هللا
ًّ صلى هللا  وا ، فآمنْت به ملة واحدة ، وهً من صّدق النب أٌها الناس ، إن هللا عز وجل كتب علٌكم الحا فحجُّ

 عز علٌه وسلم ، وآمن به ، وكفَرْت به خمس ملل ، لالوا : ال نإمن به ، وال نصلً إلٌه ، وال نستمبله. فؤنزل هللا
 . (٘)وجل:}ومن كفر فإّن هللا ؼنً عن العالمٌن{"

[، أي:" فً المسجد الحرام دالبل واضحات 52لوله تعالى:}فٌِِه آٌَاٌت بٌَِّنَاٌت َممَاُم إِْبَراِهٌَم { ]آل عمران : 
 .(ٙ)منها: ممام إبراهٌم"

ى َعظَّمه وشرفه، لوله تعالى:} َممَاُم أي : دالالت ظاهرة أنه من بناء إبراهٌم ، وأن هللا تعال لال ابن كثٌر:"
ا ارتفع البناء استعان به على رفع المواعد منه والجدران ، حٌث كان ٌمؾ علٌه وٌناوله  إِْبَراِهٌَم {، ٌعنً : الذي لَمَّ
ولده إسماعٌل ، ولد كان ملتصما بجدار البٌت ، حتى أّخره ُعَمر بن الخطاب ، رضً هللا عنه ، فً إمارته إلى 

شون على المصلٌن عنده بعد الطواؾ ; ألن هللا تعالى لد أمرنا ناح اؾ ، وال ٌَُشّوِ ٌة الشرق بحٌث ٌتمكن الطُّوَّ
مَاِم إِْبَراِهٌَم ُمَصلًّى { ]البمرة :   .(2)[""ٕ٘ٔبالصبلة عنده حٌث لال : } َواتَِّخذُوا ِمْن مَّ

صلد ؟ واآلٌة فً ؼٌر الممام : أمن الخابؾ ، لال الماوردي:" اآلٌة فً ممام إبراهٌم أثر لدمٌه وهو حجر 
وهٌبة البٌت وامتناعه من العلو علٌه ، وتعجٌل العموبة لمن عتا فٌه ، وما كان فً الجاهلٌة من أصحاب الفٌل 

"(1). 
 .(5)ولرأ ابن عباس:" }فٌِِه آٌَةٌ بٌَِّنَةٌ{، ٌعنً بها : ممام إبراهٌم ، ٌراد بها : عبلمة واحدةٌ"

 [، على ألوال:52تفسٌر لوله تعالى:}َممَاِم إِْبَراِهٌَم {]آل عمران: واختلؾ فً  
 .(ٖٔ)، والشعبً(ٕٔ)، وعطاء(ٔٔ)ومجاهد ،(ٓٔ)أحدها: أن}ممام إبراهٌم{، هو الحا كله. وهو لول ابن عباس

                                                           
 .2ٔ٘/ٙ(:ص2ٖ٘1(، و)2ٖ٘ٙ.وانظر: )2ٔ٘/ٙ(:ص2ٖ٘2( تفسٌر الطبري)ٔ)
  ": "فنحن مسلمون".2ٕٙ/ ٕما بٌن المعموفٌن هو ما ترجح عند المحمك، وفً "الدر المنثور" "(ٕ)
 .2ٔ5/ٕ( العجاب:ٖ)
 . ولم اجد هذه الرواٌة فً تفسٌر سفٌان المطبوع.2ٕٓ/ٕ( العجاب:ٗ)
": "وهو معضل وجوٌبر مترون الحدٌث سالط. لاله 15ٖ/ ٔلال المناوي فً "الفتح السماوي" ". ٓ٘-5ٗ/2(:2٘ٔ٘( تفسٌر الطبري)٘)

 " من طبعته مع "الكشاؾ" نشر دار الكتاب العربً.5ٖٔ/ ٔ" كما بٌنه المحمك و"5ٕالحافظ بن حجر" فً "الكافً الشافً" "ص
 .5ٖٗ/ٔ( أٌسر التفاسٌر:ٙ)
 .25/ٕابن كثٌر: ( تفسٌر2)
 .ٔٔٗ/ٔ( النكت والعٌون:1)
 .ٕٙ/2( تفسٌر الطبري5)
 .ٖٖ/ٕ(:ص55ٓٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)

 .ٖٖ/ٕ(:ص55ٔٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)

 .ٖٖ/ٕ(:ص55ٕٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)

 .12ٔ/ٔ(انظر: العٌون للماوردي: ٖٔ)
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، (ٖ)، مجاهد(ٕ)، وروي عن ابن عباس(ٔ)الثانً: أنه عرفة والمزدلفة والجمار. وهو لول عطاء بن أبً رٌاح
 ، نحو ذلن.(ٗ)والشعبً، (ٖ)مجاهد

عن ابن  (1)عن أبً صالح ، وكذا رواه الكلبً(2)، والنخعً(ٙ). وهو لول مجاهد(٘)الثالث: أنه الحرم كله
 .(5)عباس

الرابع: إن المراد بالممام إنما هو )الَحَجُر( الذي كان إبراهٌم علٌه السبلم، ٌموم علٌه لبناء الكعبة، وهذا لول 
 .(ٔٔ)جبٌر، وسعٌد بن (ٓٔ)ابن عباس

 :(ٕٔ)ثم هإالء ذكروا وجهٌن 
، وهو لول ابن عباس فً رواٌة سعٌد ابن جبٌر (ٖٔ)أحدهما: هو الحجر الذي لام علٌه حٌن رفع بناء البٌت

 .(٘ٔ)،  وروي عن  جابر ولتادة وسعٌد بن جبٌر. نحو ذلن(ٗٔ)عنه
وٌناوله الحجارة فٌضعها بٌده لرفع الجدار إذ لما ارتفع الجدار أتاه إسماعٌل ، علٌه السبلم ، به لٌموَم فوله  

ل ناحٌة انتمل إلى الناحٌة األخرى ، ٌطوؾ حول الكعبة ، وهو والؾ علٌه ، كلما فرغ من جدار نمله  ، كلَّما َكمَّ
إلى الناحٌة التً تلٌها هكذا ، حتى تم جدارات الكعبة ، بٌانه فً لصة إبراهٌم وإسماعٌل فً بناء البٌت، وكانت 

                                                           
 .ٖٖ/ٕ(:ص55ٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)

 .ٖٖ/ٕ(:ص55٘ٔالطبري)( انظر: تفسٌر ٕ)

 .ٖٖ/ٕ(:ص55ٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)

 .ٖٖ/ٕ(:ص55ٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)

. 1ٖٔ/ٔ، البحر المحٌط ألبً حٌان: ٖٔٔ/ٕأ، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: 1ٙ/ٔب، البسٌط للواحدي:  1ٗٔ/ٔ( الكشؾ والبٌان للثعلبً: ٘)  
ٔ/ٖ1ٔ .  

 .ٖٗ/ٕ(:ص551ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)

هـ. انظر: تهذٌب 5ٙ( هو: أبو عمران إبراهٌم بن ٌزٌد بن لٌس بن األسود النخعً، ثمة فمٌه، ورع عابد، كان ٌرسل وٌدلس، توفً عام: 2)
. 22ٔ/ٔ، تهذٌب التهذٌب البن حجر: 1ٙٔ، جامع التحصٌل للعبلبً: 1، المراسٌل البن أبً حاتم: ٖٖٕ/ٕالكمال للمزي:   

مال: باذام مولا أم هانا، تابعً صاحب تفسٌر، متكلم فٌه: وثمه العجلً، ولال ابن معٌن: ال بؤس به، وأبى رد ( هو: أبو صالح باذان، و1ٌ)
حدٌثه ٌحمى المطان، وروى عنه شعبة ورواٌته عنه تعدٌل كما ٌمول ابن تٌمٌة. وترن حدٌثه ابن مهدي والجوزجانً وأبو حاتم والنسابً، 

، الجرح والتعدٌل البن أبً حاتم: ٖٕ، الضعفاء للبخاري: ٖٕ: ضعٌؾ ٌدلس. انظر: الضعفاء للنسابً: واتهمه األزدي بالكذب، ولال الحافظ
. ٙٔٗ/ٔ، تهذٌب التهذٌب البن حجر: ٙ/ٗ، تهذٌب الكمال للمزي: ٖٓ٘/ٕٗ، مجموع الفتاوى البن تٌمٌة: 2ٖٗ/ٔ  

. ولد عزاه البن عباس المرطبً فً الجامع ألحكام المرآن: ( لم أهتِد إلى من ذكر لول ابن عباس هذا من طرٌك الكلبً عن أبً صالح5)
عن ابن  ٖٕٕ/ٔ، وأورده السٌوطً فً الدر المنثور: 5ٕٕٔ/ٕ، والكوكبانً فً تفسٌر المنان: ٕٔٗ/ٔ، وابن الجوزي فً زاد المسٌر: ٖٔٔ/ٕ

عن مجاهد عن ابن عباس، وهو  2ٕٓٔرلم:  2ٖٔ/ٔعباس، وعزاه لعبد بن حمٌد وابن أبً حاتم، لكن الذي عند ابن أبً حاتم فً التفسٌر: 
. ٕٕٔ/5، والعٌنً فً عمدة الماري: ٕٔٔ/ٔالذي أورده ابن كثٌر فً التفسٌر:   

 .ٖ٘/ٕ(:ص555ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)

 .ٕٕٙ/ٔ(:ص:55ٔٔ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔٔ)

 .ٙٗ-٘ٗ/ٗ( انظر: تفسٌر الرازي: ٕٔ)

، ولول جابر ولتادة وسعٌد بن جبٌر. ٖٖٗٙرلم:  1٘ٗ-ٙ٘ٗ/ٙ: -فتح-( هو لول ابن عباس فً رواٌة سعٌد ابن جبٌر عنه فً البخارئٖ)
، 1ٖٔ/ٔ، البحر المحٌط ألبً حٌان: 2ٖٖ/ٔ، تفسٌر ابن أبً حاتم: ٖ٘/ٗ، مفاتٌح الؽٌب للرازي: ٕٗٔ/ٔانظر: زاد المسٌر البن الجوزي: 

. ٖ٘-ٖٗ/ٖ جامع البٌان للطبري:  
 .ٖٖٗٙرلم:  1٘ٗ-ٙ٘ٗ/ٙ: -فتح-( انظر: البخاريٗٔ)

، والبحر المحٌط ألبً حٌان: 2ٕٕ-ٕٕٙ/ٔ، تفسٌر ابن أبً حاتم: ٖ٘/ٗ، مفاتٌح الؽٌب للرازي: ٕٗٔ/ٔ(انظر: زاد المسٌر البن الجوزي: ٘ٔ)
 .ٖ٘-ٖٗ/ٖ، وتفسٌر للطبري: 1ٖٔ/ٔ
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مٌه ظاهرة فٌه ، ولم ٌزل هذا معروفًا تعرفه العرب فً جاهلٌتها ; ولهذا لال أبو طالب فً لصٌدته آثار لد
 : (ٔ)المعروفة البلمٌة

 وَموطُا إبراهٌم فً الصخر رطبة          على لدمٌه حافًٌا ؼٌر ناعل 
 .(ٕ)ولد أدرن المسلمون ذلن فٌه أٌضا 

عٌل إِلبراهٌم حٌث ؼسلت رأسه وهو راكب.وهو لول وثانٌهما: ولٌل: بل هو الذي وضعته زوج إسما
 .(ٗ)، وحكاه الرازي فً تفسٌره عن الحسن البصري ولتادة والربٌع بن أنس(ٖ)السدي

 .(٘)ولال ابن جبٌر نالداً هذا المول :"ولو ؼسل رأسه كما ٌمولون الختلؾ رجبله"
،  (ٙ)لمسجد الحرام. لاله  لتادةخامسا:  ولال آخرون : بل }ممام إبراهٌم{، هو ممامه الذي هو فً ا

 . (1)، والسدي(2)والربٌع
لما ٌعضده هذا المول من األخبار، إذ ثبت باألخبار أنه لام على هذا  (5)والراجح: أن الممام هو )الحجر(  

الحجر عند المؽتسل ولم ٌثبت لٌامه على ؼٌره فحمل هذا اللفظ وعلٌه أكثر أهل العلم. ولد ثبت دلٌله عند 
ً (ٔ)من حدٌث جابر (ٔٔ()ٓٔ)مسلم  .(ٕ)، وعند البخاري أٌضا

                                                           
 .2ٔٗ/ٔوانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (. 2ٖٕ/ٔ(البٌت فً السٌرة النبوٌة البن هشام )ٔ)

 (.1ٔٗ-2ٔٗ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٕ)

اختلؾ المإرخون: هل كان الحجر الذي كان ٌرفع علٌه إبراهٌم )ص( بناَء الكعبة الصماً بالكعبة، أو كان منفصبلً عنها  لال الشٌخ ابن عثٌمٌن: "

ة، وأن الذي أخره إلى هذا الموضع عمر بن الخطاب رضً هللا عنه; وبناًء على ذلن فً مكانه اآلن; فؤكثر المإرخٌن على أنه كان ملصماً بالكعب

فالظاهر أنه ال ٌجوز أن ٌكون للخلٌفة حك النظر فً إزاحته عن مكانه إذا رأى فً ذلن المصلحة; أما إذا للنا: إن هذا مكانه على عهد النبً ملسو هيلع هللا ىلص 

ظها الشٌخٌؽٌر; ألن النبً ملسو هيلع هللا ىلص عبد   ألره; وإذا ألره النبً ملسو هيلع هللا ىلص فلٌس لنا أن نإخره عنه; ولد كتب أحد طلبة العلم رسالة فً هذا الموضوع، ولرَّ

ً بالكعبة، ث  مالعزٌز بن باز، ورأى أنه ٌجوز إزاحته عن مكانه من أجل المصلحة والتوسعة بناًء على المشهور عند المإرخٌن أنه كان الصما

ر عن مكانه فٌه دفع مفسدة وهً مفسدة هإالء الذٌن ٌتجمعون عنده فً المواسم; وفٌه نوع مفسدة وهً أنه ر; وهذا ال شن أنه لو أُّخِ ٌبعد عن  أُّخِ

مصالح الطابفٌن فً ؼٌر أٌام المواسم; فهذه المصالح متعارضة هنا: هل األولى بماإه فً مكانه؟ أو األولى تؤخٌره عن مكانه؟ فإذا كانت ال

هذا  متكافبة فاألولى أن ٌبمى ما كان على ما كان، وحذراً من التشوٌش واختبلؾ اآلراء فً هذه المسؤلة; ومسؤلة تضٌٌك المصلٌن على الطابفٌن

ر عندهم ٌمكن زواله بالتوعٌة إذا أفادت; أو بالمنع بالمهر إذا لم تفد; وفً ظنً أنها للّت فً السنوات األخٌرة بعض الشًء; ألن الناس صا

 (.ٕٕ/ٕوعً".)انظر: تفسٌره: 

: ذكره السدي عن ابن ٕٗٔ/ٔ، ولال ابن الجوزي فً زاد المسٌر: ٖٔٔ/ٕ، وتفسٌر المرطبً: ٖٙ-ٖ٘/ٕ(:صٕٕٓٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 ابن مسعود وابن عباس. 

 .ٗٔٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٗ)

 .ٕٕٙ/ٔ(:ص55ٔٔ( أخرجه ابن أبً حاتم فً تفسٌره)٘)

 .ٖ٘/ٕ(:صٕٓٓٓتفسٌر الطبري)( انظر: ٙ)

 .ٖ٘/ٕ(:صٕٔٓٓ( انظر: تفسٌر الطبري)2)

 .ٖ٘/ٕ(:صٕٕٓٓ( انظر: تفسٌر الطبري)1)

ً وصوبه: الطبري فً جامع البٌان: 5) ، والماوردي فً النكت ٕٔٔ/ٕ، والمرطبً فً الجامع ألحكام المرآن: 1ٖ/ٖ( ولد اختار ذلن أٌضا
، وابن ٕ٘ٓ/ٔ، والشوكانً فً فتح المدٌر: ٓٗ/ٔ، وابن العربً فً أحكام المرآن: ٔٗٔ/ٔسٌر: ، وابن الجوزي فً زاد الم12ٔ/ٔوالعٌون: 

. 1ٖٔ/ٔ، وأبو حٌان فً البحر المحٌط: ٖ٘/ٗ، ولد حكى اتفاق المحممٌن علٌه الرازي فً مفاتٌح الؽٌب: ٖٕٔ/ٔكثٌر فً تفسٌر المرآن العظٌم:   
هـ. ٕٔٙلمشٌري النٌسابوري، إمام حافظ، ثمة حجة، عالم بالفمه، صاحب الصحٌح، توفً عام: ( هو: أبو الحسٌن مسلم بن الحجاج بن مسلم آٔ)

، وكبلهما للذهبً، تمرٌب التهذٌب البن حجر: 11٘/ٕ، تذكرة الحفاظ: 2٘٘/ٕٔ، سٌر أعبلم النببلء: 5ٗٔ/٘انظر: وفٌات األعٌان البن خلكان: 
5ٖ1 .  

وفٌه: )حتى إذا أتٌنا البٌت معه، استلم الركن فرمل ثبلثاً، ومشى أربعاً ثم نفذ إلى  1ٕٔٔرلم:  112-11ٙ/ٔ( أخرجه مسلم فً صحٌحه: ٔٔ)
فمرأ }َواتَِّخذُوا ِمْن َممَاِم إِْبَراِهٌَم ُمَصلًّى{ فجعل الممام بٌنه وبٌن البٌت(. -علٌه السبلم-ممام إبرا هٌم  
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 [، على وجوه:52}فٌِِه آٌَاٌت بٌَِّنَاٌت{ ]آل عمران :  كما اختلفوا فً لوله:
 .(ٗ)، ومجاهد(ٖ)أحدها:أن اآلٌات، هً: ممام إبراهٌم والمشعر الحرام ونحو ذلن. لاله ابن عباس

 .(٘)ومن دخله كاَن آمنا. وهذا لول الحسناآلٌات البٌنات، هً: ممام إبراهٌم، والثانً: أن 
 -فً إحدى الرواٌات عنه– (2)، ومجاهد(ٙ)والثالث: أن اآلٌات البٌنات، هً: ممام إبراهٌم. وهذا لول السدي

 . (1)على لراءة التوحٌد
 .(5)أن اآلٌات البٌنات، منهّن ممام إبراهٌم، ومنهن الحجُر ، ومنهن الحطٌمُ  -وهللا أعلم-والراجح

ومن ٌدخله من الناس مستجًٌرا به ، ٌكن آمنًا  [، أي:"52تعالى:}َوَمْن َدَخلَهُ َكاَن آِمنًا{ ]آل عمران :  لوله
 . وهذه آٌة أخرى.(ٓٔ)حتى ٌخرج منه"

ٌعنً : َحَرُم مكة إذا دخله الخابؾ ٌؤمُن من كل سوء ، وكذلن كان األمر فً حال  لال ابن كثٌر:"
 .(ٔٔ)الجاهلٌة"

 .(ٕٔ)معناه أنه عطَّؾ علٌه للوب العرب فً الجاهلٌة فكان الجانً إذا دخله أِمَن"لال الماوردي:" 
 وأما فً "األمن" ففٌه لوالن:

 . (ٖٔ)أحدهما : أنه من النار ، وهذا لول ٌحٌى بن جعدة
، (ٗٔ)والثانً : من المتال بحظر اإلٌجال على داخلٌه، وأما الحدود فتمام على من جنى فٌه. وهو لول لتادة

 .(ٕٔ)، والشعبً(ٕٓ)، وعامر(5ٔ)، وعبٌد بن عمٌر(1ٔ)، وعطاء(2ٔ)، والسدي(ٙٔ)، والحسن(٘ٔ)هدومجا
 :(ٕٕ)واختلفواْ فً الجانً إذ دخله فً إلامة الحد علٌه فٌه لوالن 

 أحدهما : تمام علٌه ، وهو مذهب الشافعً .
، وهو (ٔ)، ومجاهد(ٕٗ)عمر، وابن (ٖٕ)والثانً : ال تماوم حتى ٌُلجؤ إلى الخروج منه ، وهذا لول ابن عباس

 مذهب أبً حنٌفة .
                                                                                                                                                                                                    

صحابً ابن صحابً، أحد المكثرٌن من الرواٌة، شهد -بفتحتٌن-ري السَّلَمً( هو: أبو عبد هللا جابر بن عبد هللا بن عمرو بن حرام األنصأ)
، 2ٖٓ/ٔهـ، ولٌل ؼٌر ذلن. انظر: أسد الؽابة البن األثٌر: 21العمبة وتسعة عشر ؼزوة، ولم ٌشهد بدراً واحداً، منعه أبوه، توفً عام: 

. ٖٗٗ/ٔة البن حجر: ، اإلصابٖٗٗ/ٗ، تهذٌب الكمال للمزي: 5ٕٔ/ٔاالستٌعاب البن عبد البر:   
من حدٌث أنس عن عمر لال: )وافمت ربً فً ثبلث: فملت ٌا رسول هللا: لو اتخذنا من  ٕٓٗرلم:  ٔٓٙ/ٔ: -فتح-( انظر: البخاري فً جامعهٕ)

مَام إبَراهٌَم ُمَصلَّى(... الحدٌث(.   ممام إبراهٌم مصلى، فنزلت )َواتَّخذُوا من مَّ
 .2ٕ-ٕٙ/2(:ص2ٗٗ1الطبري)( انظر: تفسٌر ٖ)
 .2ٕ/2(:ص2ٗٗ5( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .2ٕ/2(:ص2ٗ٘ٓ(انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .2ٕ/2(:ص2ٗ٘ٔ(انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 . 1ٕ-2ٕ/2(:ص2ٖٗ٘(،و)2ٕٗ٘( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 فٌه آٌة بٌنة{. ( أي:}1)
 .1ٕ/2( انظر: تفسٌر الطبري:5)
 .ٖٗ/2( تفسٌر الطبري:ٓٔ)
 .25/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .ٔٔٗ/ٔ( النكت والعٌون:ٕٔ)
 .ٖٖ/2(:ص2ٗ2ٕ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .5ٕ/2(:ص2ٗ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٖٓ/2(:ص2ٗ٘ٙ( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .ٖٓ/2(:ص2ٗ٘1( انظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)
 .ٖٖ/2(:ص2ٗ2ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٔ)
 .ٖٓ/2ص(:2ٗ٘1( انظر: تفسٌر الطبري)1ٔ)
 .ٕٖ/2(:ص2ٗٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5ٔ)
 .ٕٖ/2(:ص2ٗٙ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٓ)
 .ٕٖ/2(:ص2ٗٙٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 . ٔٔٗ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:ٕٕ)
 .ٕٖ-ٖٔ/2(:ص2ٕٗٙ(، و)2ٗٙٔ(، و)2ٗٙٓ(،و)2ٗ٘5( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٕ)
 .ٕٖ/2(:ص2ٖٗٙ(انظر: تفسٌر الطبري)ٕٗ)
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ِ َعلَى النَّاِس ِحاُّ  ٌِْه َسبٌِبًل{ ]آل عمران : لوله تعالى:} َوَّلِلَّ ٌِْت َمِن اْستََطاَع إِلَ [، " أي فرٌض الزم على 52اْلبَ
 .(ٕ)المستطٌع حا بٌت هللا العتٌك"

ٌؾ السبٌَل إلى حّا بٌته الحرام الحا وفرٌض واجٌب هلل على من استطاع من أهل التكل لال الطبري:أي:"
 .(ٖ)إلٌه"

ِ {  لال ابن كثٌر:" وا اْلَحاَّ َواْلعُْمَرةَ َّلِلَّ هذه آٌة ُوُجوب الحا عند الجمهور. ولٌل : بل هً لوله : } َوأَتِمُّ
عده ، وأجمع [ واألول أظهر، ولد َوَرَدت األحادٌُث المتعددة بؤنه أحُد أركان اإلسبلم ودعابمه ولوا5ٙٔ]البمرة : 

 .(ٗ)المسلمون على ذلن إجماعا ضرورٌا ، وإنما ٌجب على المكلَّؾ فً العُْمر َمّرة واحدة بالنص واإلجماع"
 وفً االستطاعة إلى الحا أربعة ألاوٌل:

،وعمرو بن (2)، والحسن(ٙ)، وابن عباس(٘)أحدها : أنها بالمال، وهً الزاد والراحلة ، لاله عمر بن الخطاب
 .(ٕٔ)، وهو لول الشافعً(ٔٔ)، وسعٌد بن جبٌر(ٓٔ)، والسدي(5)وعطاء، (1)دٌنار

الزاد »واستندوا على لولهم بما رواه ابن عمر: "لام رجٌل إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمال : ما السبٌل ؟ لال :  
 .(ٖٔ)"«والراحلة

 .(٘ٔ)،وهو لول مالن(ٗٔ)والثانً : أنها بالبدن، وهً الصحة، لاله عكرمة
 .(2ٔ)، وهو لول أبً حنٌفة(ٙٔ)الث : أنها بالمال والبدن ، وهذا معنى لول ابن زٌدوالث

والرابع: أن السبٌل التً إذا استطاعها المرء كان علٌه الحا : الطالةُ للوصول إلٌه بؽٌر مانع وال حابل. 
 فً إحدى الرواٌات عنهم، - (ٕٕ)، والحسن(ٕٔ)، وعامر(ٕٓ)،وعطاء(5ٔ)، والضحان(1ٔ)وهذا لول ابن الزبٌر

إّن أداء الحا على لدر الطالة، "ألن " السبٌل " فً كبلم العرب : الطرٌُك ، فمن كان  -وهللا أعلم-والراجح
واجًدا طرٌمًا إلى الحا ال مانَع له منه من َزمانة ، أو َعجز ، أو عدّو ، أو للة ماء فً طرٌمه ، أو زاد ، أو ضعؾ 

الحا ، ال ٌجزٌه إال أداإه. فإن لم ٌكن واجًدا سبٌبل أعنً بذلن : فإن لم ٌكن مطٌمًا الحاَّ  عن المشً ، فعلٌه فرضُ 
، بتعذُّر بعض هذه المعانً التً وصفناها علٌه فهو ممن ال ٌجُد إلٌه طرٌمًا وال ٌستطٌعه. ألن االستطاعة إلى ذلن 

 .(ٖٕ)، هو المدرة علٌه"

                                                                                                                                                                                                    
 .ٖٔ/2(:ص2ٗ٘5تفسٌر الطبري) ( انظر:ٔ)
 .55ٔ( صفوة التفاسٌر:ٕ)
 .2ٖ/2( تفسٌر الطبري:ٖ)
 .1ٔ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:ٗ)
 .2ٖ/2(:ص2ٗ2ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .1ٖ/2(:ص2ٗ2ٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .5ٖ/2(:ص2ٗ1ٕ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .1ٖ-2ٖ/2(:ص2ٗ2٘( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .1ٖ/2(:ص2ٗ25تفسٌر الطبري)( انظر: 5)
 .1ٖ/2(:ص2ٗ1ٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .1ٖ/2(:ص2ٗ1ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 . ٔٔٗ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:ٕٔ)
لة " ، فإنها فؤما األخبار التً روٌت عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً ذلن بؤنه : " الزاد والراح . لال الطبري:"5ٖ/2(:ص2ٗ1ٗ( أخرجه الطبري)ٖٔ)

 [.٘ٗ/2أخبار : فً أسانٌدها نظر ، ال ٌجوز االحتجاج بمثلها فً الّدٌن".]تفسٌر الطبري:
 .ٗٗ/2(:ص2ٗ52( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 . ٔٔٗ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:٘ٔ)
 .٘ٗ-ٗٗ/2(:ص2ٗ51( انظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)
 . ٔٔٗ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:2ٔ)
 .ٖٗ/2(:ص2ٗ5ٕالطبري)( انظر: تفسٌر 1ٔ)
 .ٖٗ/2(:ص2ٗ5ٖ(انظر: تفسٌر الطبري)5ٔ)
 .ٗٗ/2(:ص2ٗ5ٗ(انظر: تفسٌر الطبري)ٕٓ)
 .ٗٗ/2(:ص2ٗ5٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٗٗ/2(:ص2ٗ5ٙ(انظر: تفسٌر الطبري)ٕٕ)
 .٘ٗ/2( تفسٌر الطبري:ٖٕ)
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 َ ًٌّ َعِن اْلعَالَِمٌَن{ ]لوله تعالى:}َوَمْن َكفََر فَإِنَّ َّللاَّ [، "أي: من ترن الحا فإن هللا مستؽٍن 52آل عمران :  َؼنِ
 .(ٔ)عن عبادته وعن الخلك أجمعٌن"

ًّ عنه وعن  لال الطبري:أي:" ومن َجحد ما ألزمه هللا من فرض َحّا بٌته ، فؤنكره وكفر به ، فإن هللا ؼن
 .(ٕ)حجه وعمله، وعن سابر َخلمه من الجن واإلنس"

لال الجزابري:أي: و"من كفر باهلل ورسوله وحا بٌته بعد ما ذكر من اآلٌات والدالبل الواضحات فإنه ال 
 .(ٖ)ٌضر إال نفسه، أما هللا تعالى فبل ٌضره شًء وكٌؾ وهو الماهر فوق عباده والؽنً عنهم أجمعٌن"

 .(ٗ)العالمٌن"لال أبو صالح:" فرض هللا الحا على الناس، ومن كفر فإن هللا ؼنً عن 
ًٌّ َعِن اْلعَالَِمٌَن{ ] وفً تفسٌر لوله تعالى: َ َؼنِ  [، وجوه:52آل عمران : }َوَمْن َكفََر فَإِنَّ َّللاَّ

، (2)، ومجاهد(ٙ)، والحسن(٘)أحدها : ٌعنً: من كفر بزعمه أن الحا لٌس بفرض علٌه، وهو لول ابن عباس
 .(ٔٔ)المطان ، وعمران(ٓٔ)، وعطٌة العوفً(5)، وعطاء(1)والضحان

هُ براً وال تركه مؤثماً ، وهو أحد لولً ابن عباس ، (ٖٔ)فً إحدى الرواٌات–، ومجاهد (ٕٔ)والثانً : هو ال ٌرى َحجَّ
 .(ٙٔ)، وزٌد بن أسلم(٘ٔ)، وسعٌد بن جبٌر(ٗٔ)والحسن

 والثالث : أن المعنى: ومن كفر باهلل والٌوم اآلخر. وفً المعنٌٌن لوالن:
ٌَْر اإِلْسبلَِم ِدٌناً فَلَن ٌُْمبََل ِمنهُ{، فمالواْ نحن المول األول: أنهم الٌهو د، ألنه لما نزل لوله تعالى:} َوَمن ٌَْبتَػِ َؼ

 .(1ٔ)، وسعٌد بن المسٌب(2ٔ)مسلمون فؤُِمُروا بالحا فلم ٌحجوا ، فؤنزل هللا هذه اآلٌة. وهذا معنى لول عكرمة
كلها، ممن لم ٌإمنوا بالحا ولم ٌصلوا ولم ٌستمبلوا البٌت، المول الثانً:أنهم الملل الكافرة من أهل األدٌان 

فً إحدى الرواٌات -(ٖٕ)، وعكرمة(ٕٕ)، و ابن عباس(ٕٔ)، وعامر(ٕٓ)، وروي عن مجاهد(5ٔ)وهذا لول الضحان
 عنهما، نحو ذلن.

 .(ٕٗ)والرابع:أن المعنى: ومن كفر بهذه اآلٌات التً فً ممام إبراهٌم. وهذا لول ابن زٌد

                                                           
 .55ٔ( صفوة التفاسٌر:ٔ)
 .2ٗ/2( تفسٌر الطبري:ٕ)
 .ٖٓ٘/ٔ( أٌسر التفاسٌر:ٖ)
 .2ٔٙ/ٖ(:ص122ٖ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)
 .2ٗ/2(:ص2٘ٓٓ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .1ٗ، 2ٗ/2(:ص2٘ٓ2(، و)2٘ٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .2ٗ/2(:ص2٘ٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .2ٗ/2(:ص2٘ٓٔ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .2ٗ/2(:ص2ٕ٘ٓ( انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .2ٔ٘/ٖ(:ص12ٖٖحاتم)( انظر: تفسٌر ابن أبً ٓٔ)
 .2ٗ/2(:ص2ٖ٘ٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .5ٗ/2(:ص2ٕ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .1ٗ/2(:ص2٘ٓ5( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .2ٔ٘/ٖ(:ص12ٕٖ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗٔ)
 .2ٔ٘/ٖ(:ص12ٕٖ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘ٔ)
 .ٔٔٗ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:ٙٔ)
 .2ٔ٘/ٙ(:ص2ٖ٘1(، و)2ٖ٘ٙ.وانظر: )2ٔ٘/ٙ(:ص2ٖ٘2ٌر الطبري)( انظر: تفس2ٔ)
 .2ٕٓ/ٕ( انظر: العجاب:1ٔ)
": "وهو معضل وجوٌبر مترون الحدٌث سالط. لاله 15ٖ/ ٔلال المناوي فً "الفتح السماوي" ". ٓ٘-5ٗ/2(:2٘ٔ٘( تفسٌر الطبري)5ٔ)

 " من طبعته مع "الكشاؾ" نشر دار الكتاب العربً.5ٖٔ/ ٔ" كما بٌنه المحمك و"5ٕالحافظ بن حجر" فً "الكافً الشافً" "ص
 .2ٔ5/ٕ، والعجاب:5ٗ/2(:ص2٘ٔٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٓ)
 .ٓ٘/2(:ص2٘ٔٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .2ٔٙ/ٖ(:ص12ٖٙ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٕ)
 .2ٔٙ/ٖ(:ص12ٖ٘(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖٕ)
 .ٓ٘/2(:ص2٘ٔ5( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٗ)
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 . (ٕ)، والضحان فً إحدى الرواٌات(ٔ)المعنى: ومن كفر بالبٌت. وهذا لول عطاء بن ابً رباحوالخامس: أن 
 . (ٕ)الرواٌات

 .(ٖ)والسادس: أن كفره بالبٌت: تركه إٌاه حتى ٌموت. وهذا لول السدي
والراجح أن معنى لوله:}ومن كفر{، أي:" ومن جحد فرَض ذلن وأنكَر ُوجوبه ، فإن هللا ؼنً عنه وعن  

 . وهللا أعلم.(ٗ)العالمٌن جمٌعًا"َحجه وعن 
هذا الكبلم تضمن وجوب الحا »لوله تعالى: }وهلل على الناس حا البٌت{، لال السدي:  لال ابن الجوزي:" 

على جمٌع الخلك الؽنً والفمٌر والمادر والعاجز، ثم نسخ فً حك عادم االستطاعة بموله: }من استطاع إلٌه 
إلدام بالرأي الذي ال ٌستند إلى معرفة اللؽة العربٌة التً نزل بها المرآن على ، للت: وهذا لوله لبٌح، و«سبٌبل{

الحكم بنسخ المرآن، وإنما الصحٌح ما لاله النحوٌون كافة فً هذه اآلٌة، فإنهم لالوا: )من( بدل من )الناس( وهذا 
طاع من الناس الحا أن ، كما ٌمول: ضربت زٌدا برأسه، فٌصٌر تمدٌر اآلٌة: وهلل على من است(٘)بدل البعض

 .(ٙ)ٌحا"
 الفوابد:

أن فً هذا البٌت آٌات ظاهرة لكل احد، منها}ممام إبراهٌم{، ومنها: أن من دخله كان آمنا، ومنها فرٌضة  -ٔ
 حجه على جمٌع الناس، فإنها آٌات تدل بؤن هذا البٌت أشرؾ البٌوت.

 أن اآلٌات كما تكون شرعٌة، تكون كذلن حسٌة كونٌة. -ٕ
 بفضل إبراهٌم فً لوله:}ممام إبراهٌم{.التنوٌه  -ٖ
 وجوب تؤمٌن من دخل المسجد الحرام. -ٗ
أن حرمة المسلم أعظم من حرمة البٌت عند هللا، ودلٌله أن المتال فً مكة محرم، لكنهم إذا أرادوا  -٘

 [.5ُٔٔء اْلَكافِِرٌَن{ ]البمرة : }فَإِْن لَاتَلُوُكْم فَاْلتُلُوُهْم َكَذِلَن َجَزا االعتداء على حرمة المسلم أبٌحت دماإهم، فمال:
وجوب حا البٌت من استطاع إلٌه سبٌبل، وأن الحا ال ٌجب على ؼٌر المستطٌع، واالستطاعة تكون  -ٙ

 بالمال أو البدن أو بهما جمٌعا.
 بٌان ؼنى هللا عّز وجل عن كل احد، وأن العالمٌن مفتمرون إلٌه، ولٌس بهم ؼنى عن هللا. -2

 القرآن
ُ َشِهٌٌد َعلَى َما تَْعَملُوَن ) }قُْل ٌَا أَْهلَ  ِ َوَّللاه  [22({ ]آل عمران : 22اْلِكتَاِب ِلَم تَْكفُُروَن بِآٌَاِت َّللاه

 التفسٌر:
ألهل الكتاب من الٌهود والنصارى: ِلَم تجحدون حجا هللا التً دلَّْت على أن دٌن هللا هو  -أٌها الرسول-لل 

وبراهٌن على ذلن، وأنتم تعلمون؟ وهللا شهٌد على صنٌعكم. وفً ذلن اإلسبلم، وتنكرون ما فً كتبهم من دالبل 
 تهدٌد ووعٌد لهم.

 [:ٔٓٔ-51فً سبب نزول ]اآلٌات:
لال دمحم بن إسحاق: "وحدثنً الثمة، عن زٌد بن أسلم لال: وأنزل هللا فً شاس بن لٌس وما صنع: }ٌا أهل  

 .(2)الكتاب لم تكفرون بآٌات هللا{"

                                                           
 .ٔ٘/2(:ص2ٕ٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .2ٔٙ/ٖ(:ص12ٖٗ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕ)
 .ٔ٘/2(:ص2ٕ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 . ٔ٘/2(تفسٌر الطبري:ٗ)
 .1ٗٗ/ ٔانظر تفسٌر الكشاؾ للزمخشري(٘)
ات كتب النسخ، إنما نمل هذا المول الضعٌؾ لم ٌتعرض لدعوى النسخ المإلؾ فً زاد المسٌر كما لم ٌذكره أصبل أمه.و1ٕٖنواسخ المرآن:(ٙ)

 ، بموله: ثم استثنى فصار ناسخا.5ٖعن السدي، هبة هللا بن سبلمة فً ناسخه ص: 
عن دمحم بن إسحاق ، لال ،  مطوال، ونص الرواٌة:" ٙ٘-ٙ٘/2(:ص2ٕ٘ٗ. وأخرجه الطبري)2ٔٙ/ٖ(:ص121ٖ( أخرجه ابن أبً حاتم)2)

ؽن على المسلمٌن  ، شدٌَد حدثنً الثمة عن زٌد بن أسلم ، لال : مّر شؤُس بن لٌس وكان شًٌخا لد َعَسا فً الجاهلٌة ، عظٌَم الكفر ، شدٌد الّضِ
ثون فٌه. فؽاظه ما رأى من َجماعتهم وألفتهم الحسد لهم على نفر من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من األوس والخزرج ، فً مجلس لد جمعهم ٌتحدّ 

ٌْلة بهذه الببلد! ال وهللا  ما لنا معهم ، وَصبلح ذات بٌنهم على اإلسبلم ، بعد الذي كان بٌنهم من العداوة فً الجاهلٌة ، فمال : لد اجتمع َمؤل بنً لَ
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ِ { ]آل عمران :  }لُلْ  لوله تعالى: ٌا معشر ٌهود بنً إسرابٌل  [، أي: "51ٌَا أَْهَل اْلِكتَاِب ِلَم تَْكفُُروَن بِآٌَاِت َّللاَّ
ته  وؼٌرهم، لم تجحدوُن حجا هللا التً آتاها محمًدا فً كتبكم وؼٌرها ، التً لد ثبتت علٌكم بصدله ونبوَّ

 .(ٔ)وُحجته"
 .(ٕ)"لال السدي:" أما}آٌات هللا{، فدمحم ملسو هيلع هللا ىلص 
ِ {، ٌمول:لما تكفرون بالحا" وفً إحدى الرواٌات عن السدي:"}   .(ٖ)ِلَم تَْكفُُروَن بِآٌَاِت َّللاَّ

ُ َشِهٌٌد َعلَى َما تَْعَملُوَن{ ]آل عمران :  [، " أي: وهللا مطلع على جمٌع أعمالكم فٌجازٌكم 51لوله تعالى:}َوَّللاَّ
 .(ٗ)علٌها"
 .(٘)الٌهوُد والنصارى"لال الحسن:" هم  

 الفوابد:
أن ٌوبخ أهل الكتاب على كفرهم بآٌات هللا، فٌتفرغ أن كل من ٌكفر بآٌات هللا فهو مستحك  -ملسو هيلع هللا ىلص-أمر النبً -ٔ
 للتوبٌخ.
إثبات شهادة هللا تعالى على كل ما ٌعمل بنو آدم، لموله:}وهللا شهٌد على ما تعملون{، ألن }ما{، اسم  -ٕ

 ٌفٌد العموم.موصول 
 تهدٌد من ٌكفر بآٌات هللا، ألن هللا سوؾ ٌحصً عمله ثم ٌجازٌه على ذلن. -ٖ
 إحاطة هللا تعالى بكل شًء، وأنه وسع كل شًء، وال ٌخفى علٌه شًء من اعمال بنً آدم. -ٗ
ومن الفوابد أن هللا الٌإاخذ العبد بحدٌث النفس، لموله:}شهٌد على ما تعملون{، كما صح ذلن عن رسول  -٘

 .(ٙ):"إن هللا تجاوز عن امتً ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم"-ملسو هيلع هللا ىلص-هللا
 القرآن

 ُ ِ َمْن آَمَن تَْبغُونََها ِعَوًجا َوأَْنتُْم ُشَهَداُء َوَما َّللاه ا }قُْل ٌَا أَْهَل اْلِكتَاِب ِلَم تَُصدُّوَن َعْن َسبٌِِل َّللاه  بِغَافٍِل َعمه
 [22({ ]آل عمران : 22) تَْعَملُونَ 

 التفسٌر:
للٌهود والنصارى: ِلَم تمنعون من اإلسبلم من ٌرٌد الدخول فٌه تطلبون له زٌؽًا ومٌبل عن  -أٌها الرسول-لل 

 المصد واالستمامة، وأنتم تعلمون أن ما جبُت به هو الحك؟ وما هللا بؽافل عما تعملون، وسوؾ ٌجازٌكم على ذلن.

                                                                                                                                                                                                    
ال : اعمد إلٌهم ، فاجلس معهم ، وذَّكرهم ٌَْوم بعاث وما كان لبله ، إذا اجتمع مؤلهم بها ، من لرار! فؤمر فَتى شابًّا من ٌهوَد وكان معه ،  فم

رج ففعل. وأنشْدهم بعض ما كانوا تماَولوا فٌه من األشعار وكان ٌوم بُعَاث ٌوًما التتلت فٌه األوس والخزرج ، وكان الظفُر فٌه لؤلوس على الخز
ٌْظً ، أحد بنً حارثة بن الحارث من األوس  فتكلم الموم عند ذلن فتنازعوا وتفاخروا ، حتى تواثب رُجبلن َكب : أوُس بن لَ ن على الرُّ من الحٌٌَّ

ن ، ولالوا وجبّار بن صخر ، أحد بنً َسلمة من الخزرج. فتماوال ثم لال أحدهما لصاحبه : إن شبتم وهللا َرَدْدناها اآلن َجذََعةً!  وؼضب الفرٌما -
ة فخرجوا إلٌها. وتحاوز الناس. فانضمت األوس بعضها إلى بعض ، والخزرج : لد فعلنا ، السبلَح السبلَح!! موعُدكم ا لظاهرة والظاهرةُ : الَحرَّ

هاجرٌن من أصحابه حتى بعضها إلى بعض ، على دعواهم التً كانوا علٌها فً الجاهلٌة. فبلَػ ذلن رسوَل هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فخرج إلٌهم فٌمن معه من الم
ٌا معشَر المسلمٌن ، هللا هللا ، أبدعوى الجاهلٌة وأنا بٌن أظُهِركم بعد إْذ هداكم هللا إلى اإلسبلم وأكرمكم به ، ولطع به عنكم جاءهم ، فمال : " 

 وكٌٌد منأمَر الجاهلٌة ، واستنمذكم به من الكفر ، وألَّؾ به بٌنكم ، ترجعون إلى ما كنتم علٌه كفاًرا ؟ فعرؾ الموم أنها نزؼة من الشٌطان ، 
 سامعٌن مطٌعٌن عدوهم ، فؤلموا السبلح من أٌدٌهم ، وبَكْوا ، وعانَك الرجال من األوس والخزرج بعُضهم بعًضا ، ثم انصرفوا مع َرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

اب لم تكفُرون بآٌات هللا وهللا ، لد أطفؤ هللا عنهم كٌَد عدّوِ هللا َشؤس بن لٌس وما صنع. فؤنزل هللا فً شؤس بن لٌس وما صنع : }لل ٌا أهل الكت
ًّ وج ٌْظ بّار بن شهٌٌد على ما تعملون لل ٌا أهل الكتاب لم تصدون عن سبٌل هللا من آمن تبؽونها عوجا{ اآلٌة. وأنزل هللا عز وجل فً أوس بن لَ

: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا إن تطٌعوا  صخر وَمْن كان معهما من لومهما الذٌن صنعوا ما صنعوا عما أدخل علٌهم شؤس بن لٌس من أمر الجاهلٌة
 فرٌمًا من الذٌن أوتوا الكتاب ٌردُّوكم بعد إٌمانكم كافرٌن{ إلى لوله : }أولبن لهم عذاٌب عظٌم{".

نا بٌده، فكففنا وأصلح فؤومؤ إلٌ -ملسو هيلع هللا ىلص  -:" لال جابر بن عبد هللا: ما كان من طالع أكره إلٌنا من رسول هللا 2ٔٔلال الواحدي فً أسباب النزول:ص
 فما رأٌت لط ٌوما ألبح وال أوحش أوال وأحسن آخرا من ذلن الٌوم". -ملسو هيلع هللا ىلص  -هللا تعالى ما بٌننا، فما كان شخص أحب إلٌنا من رسول هللا 

 .ٕ٘/2( تفسٌر الطبري:ٔ)
 .ٕ٘/2(:ص2ٕٕ٘( أخرجه الطبري)ٕ)
 .2ٔٙ/ٖ(:ص125ٖ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .55ٔصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٕ٘/2(:ص2ٕٖ٘، والطبري)2ٔٙ/ٖ(:ص11ٖٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)٘)
 (.2ٕٔ(، ومسلم)5ٕٙ٘( رواه البخاري)ٙ)
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 فً سبب تزول اآلٌة : 
( من ٘ٓٔ( إلى )51اآلٌة من فصل كامل ٌعالا حدث اإلؼراء بٌن األوس والخزرج ٌمتد من اآلٌة ) إن هذه

 سورة آل عمران.
[ِ، أي: ٌا أهل الكتاب" 55لوله تعالى:}لُْل ٌَا أَْهَل اْلِكتَاِب ِلَم تَُصدُّوَن َعْن َسبٌِِل َّللاَّ َمْن آَمَن {]آل عمران :  

 .(ٔ)ن هللا الحك، وتمنعون من أراد اإِلٌمان به؟"لَم تصرفون الناس عن دٌ
ته التً شَرعها ألنبٌابه وأولٌابه وأهل  لال الطبري:أي: ٌا أهل الكتاب" لم تِضلُّون عن طرٌك هللا ومحجَّ

 .(ٕ)اإلٌمان"
 .(ٖ)لال الربٌع:" لم تصدون عن اإلسبلم وعن نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص"

 .(ٗ)والنصارى"لال الحسن:"هم الٌهود 
 .(٘)عن ابن عباس:" لوله:} تصدون عن سبٌل هللا{ لال: عن دٌن هللا"

 .(ٙ)ولرأ الحسن: }تصدون{، بضم التاء وكسر الصاد وهما لؽتان
 .(2)"[، " أي: تطلبون أن تكون الطرٌك المستمٌمة معوّجة55عمران : لوله تعالى:} تَْبؽُونََها ِعَوًجا{]آل 

 [، وجهان من التفسٌر:55عمران : وفً لوله تعالى:} تَْبؽُونََها ِعَوًجا{]آل 
أحدهما:أنهم)أي الٌهود والنصاراى(كانوا إذا سؤلهم أحد: هل تجدون دمحما؟ لالوا: ال. فصدوا الناس عنه وبؽوا 

 .(1)دمحما عوجا: هبلكا. لاله السدي
  .(5)لول أبً مالن والثانً: أنه ٌعنً: ترجون بمكة ؼٌر اإلسبلم. وهذا

[، " أي: وأنتم عالمون بؤن اإِلسبلم هو الحك والدٌن 55لوله تعالى:}َوأَْنتُْم ُشَهَداُء {]آل عمران : 
 .(ٓٔ)المستمٌم"

لال أبو جعفر:" وأنتم شهداء على ذلن فٌما تمرأون من كتاب هللا أن دمحما رسول هللا وأن اإلسبلم دٌن هللا، 
 .(ٔٔ)نجٌل"تجدون ذلن فً التوراة واإل

 .(ٕٔ)ٌعنً : شهداء على أّن الذي تصّدون عنه من السبٌل حكٌّ ، تعلمونه وتجدونه فً كتبكم" لال الطبري:"
ا تَْعَملُوَن{]آل عمران :  ُ بِؽَافٍِل َعمَّ  .(ٖٔ)ولٌس هللا بؽافل عن أعمالكم" [، أي:"55لوله تعالى:}َوَما َّللاَّ

عما ٌعملون ، أي : وسٌجزٌهم على ذلن ٌوم ال ٌنفعهم مال وال  أخبر تعالى أنه لٌس بؽافل لال ابن كثٌر:"
 .(ٗٔ)بنون"

 الفوابد:
 ان ٌوبخ أهل الكتاب على عداوتهم على الؽٌر، وذلن بالصد عن سبٌل هللا. -ملسو هيلع هللا ىلص-امر رسول هللا -ٔ
 أن من صّد عن سبٌل هللا من المسلمٌن ففٌه شبه من اهل الكتاب)الٌهود والنصارى(. -ٕ
سوء المصد من اهل الكتاب، إذ ٌبؽون أن تكون سبٌل هللا عوجا، وهم ٌعلمون بؤنهم على باطل وان الحك  -ٖ

 فً خبلفهم، لكن الذي ٌمنعهم هو االستكبار.

                                                           
 .55ٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٕ٘/2تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٔ2/ٖ(:ص11ٖٖأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .2ٔ2/ٖ(:ص11ٖٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .2ٔ2/ٖ(:ص11ٕٖأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .1٘ٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٙ)
 .55ٔصفوة التفاسٌر: (2)
 .2ٔ2/ٖ(:ص11ٖٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (1)
 .2ٔ2/ٖ(:ص11ٖ٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (5)
 .55ٔصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .2ٔ1/ٖ(:ص112ٖأخرجه ابن أبً حاتم)(ٔٔ)
 .ٗ٘/2تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٗ٘/2سٌر الطبري:تف (ٖٔ)
 .1٘/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
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 إثبات إحاطة هللا تعالى بكل شًء علما ورلابة. -ٗ
 القرآن
({ ]آل ٓٓٔأُوتُوا اْلِكتَاَب ٌَُردُّوُكْم بَْعَد إٌَِمانُِكْم َكافِِرٌَن )}ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا إِْن تُِطٌعُوا فَِرٌقًا ِمَن الهِذٌَن 

 [ٓٓٔعمران : 
ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه، إن تطٌعوا جماعة من الٌهود والنصارى ممن آتاهم هللا 

ن للحك بعد أن كنتم مإمنٌن به، فبل التوراة واإلنجٌل، ٌضلوكم، وٌلموا إلٌكم الشُّبَه فً دٌنكم; لترجعوا جاحدٌ
 تؤمنوهم على دٌنكم، وال تمبلوا لهم رأًٌا أو مشورة.

 اختلؾ فً سبب نزول اآلٌة على لولٌن: 
أحدهما: لال دمحم ابن إسحاق:" حدثنً الثمة، عن زٌد بن أسلم لال: وأنزل فً أوٌس ابن لٌظً وجبار بن 

ما أدخل علٌهم شاس بن لٌس من أمر الجاهلٌة: }ٌا أٌها الذٌن صخر، ومن كان معهما من لومهما الذٌن صنعوا م
 .(ٕ)وري عن مجاهد نحو ذلن. (ٔ)آمنوا إن تطٌعوا فرٌما من الذٌن أوتوا الكتاب{"

 
نزلت فً ثعلبة بن َعنمة األنصاري،  كان بٌنه وبٌن أناس من األنصار كبلم ، فمشى  والثانً: ولال السدي:"

ٌْنُماع ، فحَمل بعَضهم على بعٍض، حتى همت الطابفتان من األوس والخزرج أن ٌحملوا السبلَح  بٌنهم ٌهوديٌّ من لَ
وكم بعد إٌمانكم كافرٌن{، ٌمول : إن فٌماتلوا ، فؤنزل هللا عز وجل : }إن تطٌعوا فرٌمًا من الذٌن أوتوا الكتاب ٌرد

 .(ٖ)حملتم السبلَح فالتتلتم ، كفرتم"
وا بما ٓٓٔ}ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ ]آل عمران :  لوله تعالى: [،أي:" ٌا أٌها الذٌن صدلوا هللا ورسوله ، وألرُّ

 .(ٗ)جاءهم به نبٌهم ملسو هيلع هللا ىلص من عند هللا"
المرآن آٌة }ٌا أٌها الذٌن آمنوا{، إال أن علٌا شرٌفها وأمٌرها وسٌدها، وما من  لال ابن عباس:" ما فً

 .(٘)أصحاب دمحم إال لد عوتب فً المرآن إال علً بن أبً طالب فإنه لم ٌعاتب فً شًء منه"

                                                           
 ٙ٘-ٙ٘/2(:ص2ٕ٘ٗ. وأخرجه الطبري)2ٔٙ/ٖ(:ص121ٖ، وانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)2ٔ1/ٖ(:ص15ٖٖأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)

عن دمحم بن إسحاق ، لال ، حدثنً الثمة عن زٌد بن أسلم ، لال : مّر شؤُس بن لٌس وكان شًٌخا لد َعَسا فً الجاهلٌة ،  مطوال، ونص الرواٌة:"
ؽن على المسلمٌن ، شدٌَد الحسد لهم على نفر من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من األوس والخزرج ، فً مجلس لد جمعهم  عظٌَم الكفر ، شدٌد الّضِ

د ثون فٌه. فؽاظه ما رأى من َجماعتهم وألفتهم وَصبلح ذات بٌنهم على اإلسبلم ، بعد الذي كان بٌنهم من العداوة فً الجاهلٌة ، فمال : لٌتحدّ 
ٌْلة بهذه الببلد! ال وهللا ما لنا معهم ، إذا اجتمع مؤلهم بها ، من لرار! فؤمر فَتى شابًّا من ٌهوَد وكان معه ، ال : اعمد إلٌهم ، فم  اجتمع َمؤل بنً لَ

ه األوس فاجلس معهم ، وذَّكرهم ٌَْوم بعاث وما كان لبله ، وأنشْدهم بعض ما كانوا تماَولوا فٌه من األشعار وكان ٌوم بُعَاث ٌوًما التتلت فٌ
َكب :  والخزرج ، وكان الظفُر فٌه لؤلوس على الخزرج ففعل. فتكلم الموم عند ذلن فتنازعوا وتفاخروا ، حتى تواثب رُجبلن ن على الرُّ من الحٌٌَّ

ٌْظً ، أحد بنً حارثة بن الحارث من األوس  وجبّار بن صخر ، أحد بنً َسلمة من الخزرج. فتماوال ثم لال أحدهما لصاحبه : إن  -أوُس بن لَ
ة فخرجوا إلٌها. شبتم وهللا َرَدْدناها اآلن َجذََعةً!  وؼضب الفرٌمان ، ولالوا : لد فعلنا ، السبلَح السبلَح!! موعُدكم ا لظاهرة والظاهرةُ : الَحرَّ

وتحاوز الناس. فانضمت األوس بعضها إلى بعض ، والخزرج بعضها إلى بعض ، على دعواهم التً كانوا علٌها فً الجاهلٌة. فبلَػ ذلن رسوَل 
ٌا معشَر المسلمٌن ، هللا هللا ، أبدعوى الجاهلٌة وأنا بٌن هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فخرج إلٌهم فٌمن معه من المهاجرٌن من أصحابه حتى جاءهم ، فمال : " 

رجعون إلى ما أظُهِركم بعد إْذ هداكم هللا إلى اإلسبلم وأكرمكم به ، ولطع به عنكم أمَر الجاهلٌة ، واستنمذكم به من الكفر ، وألَّؾ به بٌنكم ، ت
عدوهم ، فؤلموا السبلح من أٌدٌهم ، وبَكْوا ، وعانَك الرجال من األوس  كنتم علٌه كفاًرا ؟ فعرؾ الموم أنها نزؼة من الشٌطان ، وكٌٌد من

لٌس وما صنع. فؤنزل هللا فً والخزرج بعُضهم بعًضا ، ثم انصرفوا مع َرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص سامعٌن مطٌعٌن ، لد أطفؤ هللا عنهم كٌَد عدّوِ هللا َشؤس بن 
اب لم تكفُرون بآٌات هللا وهللا شهٌٌد على ما تعملون لل ٌا أهل الكتاب لم تصدون عن سبٌل هللا من آمن شؤس بن لٌس وما صنع : }لل ٌا أهل الكت

ًّ وجبّار بن صخر وَمْن كان معهما من لومهما الذٌن صنعوا ما صنعوا عما أدخ ٌْظ ل تبؽونها عوجا{ اآلٌة. وأنزل هللا عز وجل فً أوس بن لَ
: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا إن تطٌعوا فرٌمًا من الذٌن أوتوا الكتاب ٌردُّوكم بعد إٌمانكم كافرٌن{ إلى لوله :  علٌهم شؤس بن لٌس من أمر الجاهلٌة

 }أولبن لهم عذاٌب عظٌم{".
نا بٌده، فكففنا وأصلح فؤومؤ إلٌ -ملسو هيلع هللا ىلص  -:" لال جابر بن عبد هللا: ما كان من طالع أكره إلٌنا من رسول هللا 2ٔٔلال الواحدي فً أسباب النزول:ص

 فما رأٌت لط ٌوما ألبح وال أوحش أوال وأحسن آخرا من ذلن الٌوم". -ملسو هيلع هللا ىلص  -هللا تعالى ما بٌننا، فما كان شخص أحب إلٌنا من رسول هللا 
 .2ٔ5/ٖ(:ص15ٖٗ، وابن ابً حاتم)5٘/2(:ص2ٖ٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
  . مختصرا.2ٔ1/ٖ(:ص15ٕٖ. وأخرجه ابن أبً حاتم)5٘-1٘/2(:ص2ٕ٘5أخرجه الطبري) (ٖ)
 .5٘/2تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٔ1/ٖ(:ص115ٖأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
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 .(ٔ)ٌن"ولال األعمش عن خٌثمة:" ما تمرأون من المرآن }ٌا أٌها الذٌن آمنوا{، فإن فً التوراة "ٌا أٌها المساك
وروي أن "رجبل أتى عبد هللا ابن مسعود فمال: أعهد إلً، فمال: إذا سمعت هللا تعالى ٌمول: }ٌا أٌها الذٌن 

 .(ٕ)آمنوا{، فؤرعها سمعن، فإنه خٌر ٌؤمر به، أو شر ٌنهى عنه"
، أي:" إن تطٌعوا جماعة ممن [ٓٓٔ} إِْن تُِطٌعُوا فَِرٌمًا ِمَن الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب{ ]آل عمران :  لوله تعالى:

 .(ٖ)ٌنتحل الكتاَب من أهل التوراة واإلنجٌل ، فتمبلوا منهم ما ٌؤمرونكم به"
 .(ٗ)ٌعنً طابفة من الذٌن أوتوا الكتاب ٌعنً أعطوا التوراة" لال مماتل بن سلٌمان:"

  .(٘)لال سعٌد بن جبٌر:"}فرٌما{: ٌعنً طابفة"
 .(ٙ)ٌعنً بالفرٌك الصنؾ" لال الزجاج:"

[، أي:"ٌضلّوكم فٌرّدوكم بعد إٌمانكم جاحدٌن" ٓٓٔ}ٌَُردُّوُكْم بَْعَد إٌَِمانُِكْم َكافِِرٌَن{ ]آل عمران :  لوله تعالى:
"(2). 

 .(1)لال السدي:"ٌمول: إن حملتم السبلح فالتتلتم كفرتم"
أي: إن للدتموهم ردوكم كافرٌن، أي: وإن كنتم على ؼٌر دٌنهم وكنتم فً عمدكم ذلن كافرٌن  لال الزجاج:"

 .(5)فكذلن إن أطعتموهم او اتبعتوهم فؤنتم كافرون"
 .(ٓٔ)ٌعنً: ٌردونكم إلى الٌهودٌة والنصرانٌة" لال السمعانً:"
فنهاهم َجّل ثناإه أن ٌنتصحوهم ، وٌمبلوا منهم رأًٌا أو مشورةً ، وٌعلِّمهم تعالى ذكره أنهم لهم  لال الطبري:"

 .(ٔٔ)منطُوون على ِؼّلٍ وِؼش وحسد وبؽض"
أخرج ابن أبً حاتم بسنده عن الربٌع بن أنس فً لوله: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا إن تطٌعوا فرٌما من الذٌن أوتوا  

انكم كافرٌن{: لال:" فمد تمدم فٌهم كما تسمعون، ولد حذركموهم، وأنبؤكم بضبللتكم، فبل الكتاب ٌردوكم بعد إٌم
تؤتمنوهم على دٌنكم، وال تنتصحوهم على أنفسكم، فإنهم األعداء والحسدة والضبلل، كٌؾ تؤتمنون لوما كفروا 

 .(ٕٔ)بكتابهم ولتلوا رسلهم؟ أولبن هم أهل التهمة والعداوة"
 الفوابد:

 منٌن من طاعة الكفار.تحذٌر المإ -ٔ
أن الكفار ولو كان أهل كتاب ٌحاولون ؼاٌة المحاولة أن ٌرّدوا المإمنٌن عن إٌمانهم إلى الكفر، فهم  -ٕ

الٌرضون منا بما دون الكفر، إال أن ٌكون وسٌلة إلى الكفر، ألن الؽاٌة: لال}ٌرّدوكم بعد إٌمانكم كافرٌن{. ومن 
 والشبهات. ابرز وسابلهم فً ذلن: فتح باب الشهوات

 أن طاعة الكفار مخالفة لئلٌمان. -ٖ
 أنه كلما ازداد المإمنون تمسكا بالدٌن ستزداد شراسة الكفار فً صدهم عن دٌنهم. -ٗ
 أن من أهل الكتاب من الٌحاول إضبلل المإمنٌن عن الدٌن، وذلن لموله:}فرٌما{. -٘

 القرآن

                                                           
 .2ٔ1/ٖ(:ص15ٖٓأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .2ٔ1/ٖ(:ص15ٖٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .5٘/2تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٕٕ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .2ٔ5/ٖ(:ص15ٖٙتفسٌر ابن ألبً حاتم)(٘)
 .1ٗٗ/ٔمعانً المرآن: (ٙ)
 .ٓٙ-5٘/2تفسٌر الطبري: (2)
 .2ٔ5/ٖ(:ص152ٖأخرجه ابن ألبً حاتم)(1)
 .1ٗٗ/ٔمعانً المرآن:(5)
 .ٖٗٗ/ٔتفسٌر السمعانً: (ٓٔ)
 .ٓٙ/2تفسٌر الطبري:(ٔٔ)
 .2ٔ5/ٖ(:ص15ٖ٘تفسٌر ابن ألبً حاتم) (ٕٔ)
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ٌُْكْم آٌَاُت  ٌَْف تَْكفُُروَن َوأَْنتُْم تُتْلَى َعلَ ِ فَقَْد ُهِدَي إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِقٌٍم }َوَك ِ َوفٌُِكْم َرُسولُهُ َوَمْن ٌَْعتَِصْم بِاَّه َّللاه
 [ٔٓٔ({ ]آل عمران : ٔٓٔ)

، وآٌات المرآن تتلى علٌكم، وفٌكم رسول هللا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ٌبلؽها لكم؟ وَمن -أٌها المإمنون-وكٌؾ تكفرون باهلل 
 مسن بالمرآن والسنة فمد ُوفِّك لطرٌك واضح، ومنهاج مستمٌم.ٌتوكل على هللا وٌست

فً سبب نزول اآلٌة: لال ابن عباس:" كانت بٌن األوس والخزرج حرب فً الجاهلٌة كل شًء، فبٌنما هم 
ٌوما جلوس إذ ذكروا ما بٌنهم حتى ؼضبوا، فمام بعضهم إلى بعض بالسبلح فنزلت: }وكٌؾ تكفرون وأنتم تتلى 

 .(ٔ)هللا وفٌكم رسوله{ اآلٌة كلها"علٌكم آٌات 
ِ َوفٌُِكْم َرُسولُهُ{ ]آل عمران :  لوله تعالى: ٌُْكْم آٌَاُت َّللاَّ ٌَْؾ تَْكفُُروَن َوأَْنتُْم تُتْلَى َعلَ أي :كٌؾ  [، "ٔٓٔ}َوَك

ًٌ بٌن   .(ٕ)أظهركم؟"ٌتطرق إلٌكم الكفر والحال أن آٌات هللا ال تزال تتنّزل علٌكم والوحً لم ٌنمطع ورسول هللا ح
 .(ٕ)أظهركم؟"

عن لتادة:"لوله:}وكٌؾ تكفرون وأنتم تتلى علٌكم آٌات هللا وفٌكم رسوله{، لال: علمان بٌنان: نبً هللا وكتاب 
هللا، فؤما نبً هللا فمضى علٌه الصبلة والسبلم، وأما كتاب هللا فؤبماه هللا بٌن أظهركم رحمة من هللا، ونعمة فٌه 

 .(ٖ)حبلله وحرامه، وطاعته ومعصٌته"
ِ فَمَْد ُهِدَي إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِمٌٍم { ]آل عمران :  [، "أي: من ٌتمسن بدٌنه ٔٓٔلوله تعالى:} َوَمْن ٌَْعتَِصْم بِاَّللَّ

 .(ٗ)الحك الذي بٌَّنه بآٌاته على لسان رسوله فمد اهتدى إلى ألوم طرٌك، وهً الطرٌك الموصلة إلى جنات النعٌم"
 .(٘)هو: الثمة باهلل"لال الربٌع بن أنس:" واالعتصام 

 .(ٙ)ولال ابن جرٌا:"}ومن ٌعتصم باهلل{: ٌإمن باهلل"
أخرج ابن أبً حاتم عن الربٌع رفع الحدٌث إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال: "إن هللا لضى على نفسه أنه من آمن به 

باهلل فمد هدي إلى صراط هداه، ومن وثك به أنجاه. لال الربٌع: وتصدٌك ذلن فً كتاب هللا: }ومن ٌعتصم 
 .(2)مستمٌم{"

 [، أربعة الوال:ٔٓٔوفً :} ِصَراٍط ُمْستَِمٌٍم { ]آل عمران :  
صلى هللا علٌه -أحدها: أن"الصراط المستمٌم: كتاب هللا عّز وجل". رواه علً بن أبً طالب عن رسول هللا

 .(1)-وسلم
 .(5)-ملسو هيلع هللا ىلص -نصاري عن رسول هللاوالثانً: أن" الصراط: اإلسبلم". رواه النواس بن سمعان األ

. لال (ٓٔ)والثالث:أن "الصراط المستمٌم: هو النبً ملسو هيلع هللا ىلص وصاحباه بعده رضً هللا عنهما". لاله أبو العالٌة
 .(ٔٔ)الحسن:"صدق أبو العالٌة ونصح"

 .(ٕٔ)والرابع: أن الصراط المستمٌم: الحك. وهذا لول مجاهد
 الفوابد:

 فٌنا بسنته. -ملسو هيلع هللا ىلص-، ورسول هللا-ملسو هيلع هللا ىلص-إستبعاد أن ٌرتد المإمن كافرا، وهو ٌتلى علٌه كتاب هللا وفٌهم رسوله -ٔ
 واإللبال علٌهما أعظم مانع ٌمنع من الكفر. -ملسو هيلع هللا ىلص-أن كتاب هللا وسنة رسوله -ٕ

                                                           
 .2ٕٓ/ٖ(:ص151ٖأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٕٓٓصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .2ٕٓ/ٖ(:ص155ٖأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٕٓٓصفوة التفاسٌر:(ٗ)
 .2ٕٓ/ٖ(:ص5ٖٓٓأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .2ٕٓ/ٖ(:ص5ٖٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .2ٕٓ/ٖ(:ص5ٕٖٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
  .2ٕٔ/ٖ(:ص5ٖٖٓانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (1)
  .2ٕٔ/ٖ(:ص5ٖٓٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (5)
  .2ٕٔ/ٖ(:ص5ٖٓ٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
  .2ٕٔ/ٖ(:ص5ٖٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
  .2ٕٔ/ٖ(:ص5ٖٓٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
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 لموله:}آٌات هللا{. وبذلن ال ٌمكن أن ٌؤتً احد بمثله.إثبات أن المرآن الكرٌم آٌة من آٌات هللا،  -ٖ
 الحث على االعتصام باهلل. -ٗ
 بشارة من وفك لبلعتصام باهلل بؤنه مهدي إلى الطرٌك الموٌم. -٘
 أن دٌن هللا عّز وجل دٌن مستمٌم. -ٙ

 القرآن
َ َحقه تُقَاتِِه َوََل تَُموتُنه   [ٕٓٔ({ ]آل عمران : ٕٓٔإَِله َوأَْنتُْم ُمْسِلُموَن )}ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا اتهقُوا َّللاه

 التفسٌر:
ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله، وعملوا بشرعه، خافوا هللا حك خوفه: وذلن بؤن ٌطاع فبل ٌُعصى، وٌُشَكر 

 لٌه.فبل ٌكفر، وٌُذَكر فبل ٌنسى، وداوموا على تمسككم بإسبلمكم إلى آخر حٌاتكم; لتلموا هللا وأنتم ع
 فً سبب نزول اآلٌة لوالن:

أحدها: لال عكرمة:" إن هذه اآلٌة نزلت فً األوس والخزرج وكان بٌنهم لتال ٌوم بعاث لبٌل مخرج النبً 
 .(ٔ)ملسو هيلع هللا ىلص :}ٌا أٌها الذٌن آمنوا اتموا هللا حك تماته{"

ٌا معشر المسلمٌن ما لً أوذى فً »إن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص صعد المنبر ولال:  نمل الثعلبً عن عطاء:" والثانً:
ما علمت على أهلً إال خٌرا، ولمد ذكروا رجبل ما علمت منه إال »ٌعنً الطعن فً لصة اإلفن، ولال: « . أهلً

 « .خٌرا وما كان ٌدخل على أهلً إال معً
عذرن منه ٌا رسول هللا وأكفٌن أمره وأنصرن علٌه، إن كان من فمام سعد بن معاذ األنصاري فمال: أنا أ

 األوس ضربت عنمه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرن.
فمام سعد بن عبادة وهو سٌد الخزرج وكان رجبل صالحا ولكنه احتملته الحمٌة فمال لسعد ابن معاذ: كذبت 

منافك تجادل عن المنافمٌن، فثار األوس والخزرج حتى هموا أن ٌمتتلوا  لعمر هللا. فمال سعد: وهللا لنمتلنه فإنن
ودعوا بالسبلح، فلم ٌزل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌخفضهم حتى سكنوا، فؤنزل هللا تعالى: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا اتموا هللا حك 

 .(ٕ)تماته{"
 .(ٖ)"[، أي:" ٌا معشر من صّدق هللا ورسولهٕٓٔ:  لوله تعالى: }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا {]آل عمران 
 .(ٗ)لال مماتل بن سلٌمان: "ٌعنً األنصار" 

َ َحكَّ تُمَاتِِه{]آل عمران :   .(٘)[أي: اتموا هللا تموى حمة"ٕٓٔلوله تعالى: }اتَّمُوا َّللاَّ
معاصٌه، حّك خوفه ،  وهو أن ٌُطاع فبل ٌُعصى ،  لال الطبري:أي:"خافوا هللا وَرالبوه بطاعته واجتناب 

 . (ٙ)وٌُشكر فبل ٌكفر ، وٌُذكر فبل ٌُنسى"
 .(2)أي اتموه فٌما ٌحك علٌكم أن تتموه فٌه" لال الزجاج:"

َ َحكَّ تُمَاتِِه{]آل عمران :  وفً لوله تعالى:  [ وجوه:ٕٓٔ}اتَّمُوا َّللاَّ
، و (1)فبل ٌنسى، وأن ٌشكر فبل ٌكفر. لاله عبدهللا ابن مسعودأحدها:معناه: أن ٌطاع فبل ٌعصى، وأن ٌذكر 

روي عن "مرة الهمدانً والربٌع بن خثٌم، وعمرو بن مٌمون، والحسن، وطاوس، ولتادة، وإبراهٌم النخعً وأبً 
 نحو ذلن. (ٓٔ)، ومماتل بن سلٌمان(5)سنان، والسدي"

                                                           
 .2ٕٔ/ٖ(:ص5ٓ2ٖأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٔٙٔ-ٓٙٔ/ٖر الثعلبً:تفسٌ (ٕ)
 .ٗٙ/2تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٕٕ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .ٕٓٓصفوة التفاسٌر: (٘)
 .ٗٙ/2تفسٌر الطبري: (ٙ)
  .1ٗٗ/ٔمعانً المرآن: (2)
 .2ٕٕ/ٕ(:ص5ٓ1ٖانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (1)
 .ٔٙٔ/ٖ، وتفسٌر الثعلبً:2ٕٕ/ٕ(:ص5ٓ1ٖانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)(5)
 .5ٕٕ/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
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ٌؤخذهم فً هللا لومة البم، وٌموموا بالمسط ولو على والثانً: المعنى: أن ٌجاهد فً سبٌل هللا حك جهاده، وال 
 .(ٕ)، ومجاهد(ٔ)أنفسهم وآبابهم وأبنابهم. وهذا لول ابن عباس

 . (ٖ)والثالث : هو أن ٌعترفواْ بالحك فً األمن والخوؾ
 . (ٗ)والرابع : هو أن ٌَُطاع ، وال ٌُتَّمى فً ترن طاعته أحٌد سواه

 .(٘)حك تماته، حتى ٌخزن من لسانه. وهذا لول أنسوالخامس: أنه  ال ٌتك هللا العبد 
[، "أي: تمسكوا باإِلسبلم حتى ٌدرككم الموت ٕٓٔلوله تعالى: }َواَل تَُموتُنَّ إِالَّ َوأَْنتُْم ُمْسِلُموَن{]آل عمران : 

 .(ٙ)وأنتم على تلن الحالة فتموتون على اإِلسبلم"
  .(2)على اإلسبلم ، وعلى ُحْرمة اإلسبلم" لال طاوس:أي:"

 .(1)ولال المفضل: "المحسنون الظن باهلل"
 .(5)كونوا على اإلسبلم فإذا ورد علٌكم الموت صادفكم على ذلن" لال الزجاج:أي:"

الكرٌم لد أجرى  لال ابن كثٌر:" أي : حافظوا على اإلسبلم فً حال صحتكم وسبلمتكم لتموتوا علٌه ، فإن 
عادته بكرمه أنه من عاش على شًء مات علٌه ، ومن مات على شًء بُعث علٌه ، فعٌاذًا باهلل من خبلؾ 

 .(ٓٔ)ذلن"
 واختلفواْ فً نسخ اآلٌة على لولٌن :

 .(ٕٔ)، وطاووس(ٔٔ)أحدهما : أنها محكمة ، وهو لول ابن عباس
 َ ، وسعٌد بن (ٖٔ)[، وهو لول لتادة ٙٔ َما اْستََطْعتُم{] التؽابن : والثانً :أنها منسوخة بموله تعالى:}فَاتَّمُوا َّللاَّ

، وابن (5ٔ)، والسدي(1ٔ)، والربٌع بن أنس(2ٔ)، ومماتل بن حٌان(ٙٔ)أبً العالٌة ، و(٘ٔ)، وزٌد بن أسلم(ٗٔ)جبٌر
 .(ٕٔ)، و مماتل بن سلٌمان(ٕٓ)زٌد

فماموا حتى ورمت عرالٌبهم وتمرحت لال سعٌد بن جبٌر:" لما نزلت هذه اآلٌة اشتد على الموم العمل، 
َ َما اْستََطْعتُْم{ ]التؽابن :  . (ٕٕ)[، فنسخت اآلٌة األولى"ٙٔجباههم، فؤنزل هللا تخفٌفا على المسلمٌن: }فَاتَّمُوا َّللاَّ

 .(ٖٕ)وروي عن زٌد بن أسلم نحو هذا التفسٌر

                                                           
 .2ٕٕ/ٕ(:ص5ٖٔٓانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)(ٔ)
 .ٔٙٔ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٕ)
 .ٖٔٗ/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .ٖٔٗ/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .2ٕٕ/ٖ(:ص5ٓ5ٖأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٕٓٓصفوة التفاسٌر:(ٙ)
 .2/2ٓ(:ص2٘ٙٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٔٙٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (1)
  .1ٗٗ/ٔمعانً المرآن: (5)
 .12/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .1ٙ/2(:ص2ٖ٘٘، وتفسٌر الطبري)2ٕٕ/ٕ(:ص5ٖٔٓانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)(ٔٔ)
 .1ٙ/2(:ص2٘٘ٗ، وتفسٌر الطبري)2ٕٖ/ٕ(:ص5ٖٖٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)(ٕٔ)
 .1ٙ/2(:ص2٘٘ٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .2ٕٕ/ٖ(:ص5ٖٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .2ٕٕ/ٖ(:ص5ٖٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)(٘ٔ)
 .2ٕٕ/ٖ(:ص5ٖٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)(ٙٔ)
 .2ٕٕ/ٖ(:ص5ٖٔٔأ انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (2ٔ)
 .5ٙ/2(:ص2٘٘1انظر: تفسٌر الطبري) (1ٔ)
 .2ٕٕ/ٖ(:ص5ٖٔٔ، وتفسٌر ابن ابً حاتم)5ٙ/2(:ص2٘٘5لطبري)نظر: تفسٌر ا(5ٔ)
 .5ٙ/2(:ص2٘ٙٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٓ)
 .5ٕٕ/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
 .2ٕٕ/ٖ(:ص5ٖٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٕ)
 .2ٕٕ/ٖ(:ص5ٖٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖٕ)



ٕٔٔ 
 

َ َما وروي عن أبً العالٌة ولتادة ومماتل بن حٌان، والربٌع بن أنس،  والسدي:" إنها نسختها }فَاتَّمُوا َّللاَّ
 .(ٔ)["ٙٔاْستََطْعتُْم{ ]التؽابن : 

 .(ٕ)ولال مماتل: "ولٌس فً آل عمران من المنسوخ إال هذا"
 الفوابد:

 وجوب تموى هللا حك تماته لؤلمر بذلن. 
 العناٌة واالهتمام بالتموى، ٌإخذ من تصدٌره بالنداء. 
 ٌمان.أن ترن التموى من نوالص اإل 
 وجوب البماء على االسبلم والمبادرة به. 
أن المدار على الخاتمة، لموله:}وال تموتن إال وأنتم مسلمون{، لذلن ٌجب علٌنا أن نطهر للوبنا  

دابما لكً ٌختم لنا بحسن الخاتمة، ألنه لٌست العبرة بكثرة الصبلة والصوم إذا كان للبه خربا، ألن الصبلة من 
انسان ٌستطٌع أن ٌصلً أحسن صبلة، ولكن الكبلم على عمل الملب، فٌجب الحرص على أعمال الجوارح فكل 

 اصبلح الملوب.
 القرآن

ٌُْكْم إِْذ ُكْنتُْم أَْعَداًء فَ  ِ َعلَ قُوا َواْذُكُروا نِْعَمَت َّللاه ِ َجِمٌعًا َوََل تَفَره ٌَْن قُلُوبُِكْم }َواْعتَِصُموا بَِحْبِل َّللاه فَؤَْصبَْحتُْم ؤَلهَف بَ
ُ لَُكمْ  ({ ]آل ٖٓٔ آٌَاتِِه لَعَلهُكْم تَْهتَُدوَن )بِنِْعَمتِِه إِْخَوانًا َوُكْنتُْم َعلَى َشفَا ُحْفَرٍة ِمَن النهاِر فَؤَْنقََذُكْم ِمْنَها َكَذِلَك ٌُبٌَُِّن َّللاه

 [ٖٓٔعمران : 
 التفسٌر:

وا ما ٌإدي إلى فرلتكم. واذكروا نعمة جلٌلة أنعم هللا بها وتمسَّكوا جمٌعًا بكتاب ربكم وهدي نبٌكم، وال تفعل
لبل اإلسبلم أعداء، فجمع هللا للوبكم على محبته ومحبة رسوله، وألمى فً للوبكم  -أٌها المإمنون–علٌكم: إذ كنتم 

اكم محبة بعضكم لبعض، فؤصبحتم بفضله إخوانا متحابٌن، وكنتم على حافة نار جهنم، فهداكم هللا باإلسبلم و نجَّ
من النار. وكما بٌَّن هللا لكم معالم اإلٌمان الصحٌح فكذلن ٌبٌِّن لكم كل ما فٌه صبلحكم; لتهتدوا إلى سبٌل الرشاد، 

 وتسلكوها، فبل تضلوا عنها.
ِ َجِمٌعًا {]آل عمران:  لوله تعالى:  .(ٖ)[، "أي: وتمسكوا بدٌن هللا وكتابه جمٌعاً"ٖٓٔ}َواْعتَِصُموا بَِحْبِل َّللاَّ

وتمسَّكوا بدٌن هللا الذي أمركم به ، وعهده الذي َعهده إلٌكم فً كتابه إلٌكم ، من األلفة  لال الطبري:أي:"
 .(ٗ)واالجتماع على كلمة الحك ، والتسلٌم ألمر هللا"

ِ َجِمٌعاً{  ستة ألوال: [ٖٓٔ]آل عمران: وفً تفسٌر لوله تعالى:}َواْعتَِصُموا بَِحْبل َّللاَّ
 .(1)، والضحان(2)، والسدي(ٙ)، ولتادة (٘): المرآن ، وهو لول ابن مسعودأحدها : الحبل 

لال : "ِكتَاُب هللاِ ُهَو َحْبُل هللاِ الَمْمُدوُد ِمَن السَّماِء إَلى  -ملسو هيلع هللا ىلص-روى أبو سعٌد الخدري عن رسول هللا  
 .(5)األْرِض"

 . (ٓٔ)زٌد والثانً : أنه دٌن هللا وهو اإلسبلم ، وهذا لول ابن
 .(ٕ). وهو مروي عن لتادة أٌضا(ٔ)، و عطاء(ٔٔ)والثالث : أنه عهد هللا ، وهو لول مجاهد

                                                           
 .2ٕٕ/ٖ(:ص5ٖٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٔٙٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٕ)
 .ٕٓٓصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .2/2ٓتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2/2ٕ(:ص2٘ٙٙانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .2/2ٔ(:ص2٘ٙٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .2/2ٕ(:ص2٘ٙ2انظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .2/2ٕ(:ص2٘2ٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 . وفً اسناده عطٌة العوفً، وهو ضعٌؾ.2/2ٕ(:ص2٘2ٕأخرجه الطبري) (5)
 .2/2ٖ(:ص2٘2ٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .2/2ٕ(:ص2٘ٙ1انظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)



ٕٕٔ 
 

ِ َوَحْبٍل ِمَن النَّاِس  ٌَْن َما ثُِمفُوا إاِل بَِحْبٍل ِمَن َّللاَّ لَّةُ أَ ٌِْهُم الذِّ { ]آل عمران :  كما لال فً اآلٌة بعدها:} ُضِربَْت َعلَ
 .(ٖ)[ أي بعهد وذمةٕٔٔ

 . (ٗ)والرابع : هو اإلخبلص هلل والتوحٌد ، وهو لول أبً العالٌة
 . (٘)والخامس : هو الجماعة ، وهو مروي عن ابن مسعود

 .(ٙ)والسادس:أنه طاعة هللا. لاله الحسن
و"الحبل"، ٌطلك على السبب الذي ٌوَصل به إلى البُؽٌة والحاجة، ولذلن سمً األمان "حببل"، ألنه سبب 

 : (2)زوال الخوؾ ، والنجاة من الجَزع والذّعر ، ومنه لول أعشى بنً ثعلبة ٌُوَصل به إلى
ٌَْن ِحبَالَها ُزَها ِحبَاُل لَبٌِلٍَة           أََخَذْت ِمَن األْخَرى إلَ  َوإَذا تَُجّوِ

ِ َوَحْبٍل ِمَن النَّاِس{]سورة آل عمران :   .(1)[ٕٔٔومنه لول هللا عز وجل :}إاِل بَِحْبٍل ِمَن َّللاَّ
 .(5)لال الماوردي:"وُسمًَّ ذلن حببلً ألن الُمْمِسَن به ٌنجو مثل المتمسن بالحبل ٌنجو من ببر أو ؼٌرها"

لُوا{]آل عمران:  لوله تعالى:  .(ٓٔ)[، أي:" وال تتفرلوا عن دٌن هللا"ٖٓٔ} َواَل تَفَرَّ
لُوا{]آل عمران:  وفً لوله تعالى:  وجهان :[، ٖٓٔ} َواَل تَفَرَّ

 .(ٕٔ)، ولتادة (ٔٔ)عن دٌن هللا الذي أمر فٌه بلزوم الجماعة ، وهذا لول ابن مسعودأحدهما : 
 .(ٖٔ) -ملسو هيلع هللا ىلص-والثانً : عن رسول هللا 

لال ابن كثٌر:" أَمَرُهم بالجماعة ونهاهم عن التفرلة ولد وردت األحادٌُث المتعددة بالنهً عن التفرق واألمر 
باالجتماع واالبتبلؾ كما فً صحٌح مسلم من حدٌث ُسَهٌل بن أبً صالح ، عن أبٌه ، عن أبً هرٌرة ; أن 

ٌْبًا ، رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : "إنَّ هللاَ ٌَْرَضى لَكُ  ْم ثبَلثًا ، َوٌَْسَخُط لَُكْم ثبَلثًا ، ٌَْرضى لَُكْم : أْن تَْعبُدوهُ َوال تُْشِرُكوا بِِه َش
لُوا ، وأْن تُنَاِصُحوا َمْن َوالهُ هللاُ أْمَرُكْم ; َوٌَْسَخُط لَُكمْ  ثبَلثًا : لٌَل َولَاَل ،  وأْن تَْعتَِصُموا بَِحْبِل هللاِ َجِمٌعًا َوال تَفَرَّ

 .(٘ٔ)"(ٗٔ)َكثَْرةَ السَُّإاِل ، وإَِضاَعةَ اْلَماِل"وَ 
عن أنس بن مالن لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:"افترلت بنوا إسرابٌل على إحدى وسبعٌن فرلة، وإن أمتً 

ماعة. ستفترق على اثنتٌن وسبعٌن فرلة كلهم فً النار إال واحدة لالوا: ٌا رسول هللا: ومن هذه الواحدة؟ لال: الج
 .(ٙٔ)لال: فمبض ٌده ثم لال: واعتصموا بحبل هللا جمٌعا وال تفرلوا"

ٌُْكْم {]آل عمران:  لوله تعالى: ِ َعلَ [، "أي: اذكروا إنعامه علٌكم ٌا معشر ٖٓٔ}َواْذُكُروا نِْعَمَت َّللاَّ
 .(2ٔ)العرب"

 .(1ٔ)عن ابن عباس لوله: "}نعمت هللا{، ٌمول: عافٌة هللا"

                                                                                                                                                                                                    
 .2/2ٕ(:ص2٘ٙ5انظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .2ٕٗ/ٖ(:ص5ٔ5ٖانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .15/ٕانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .2/2ٖ(:ص2٘2ٖانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .2/2ٔ(:ص2ٖ٘ٙ(، و)2ٕ٘ٙانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .2ٕٗ/ٖ(:ص5ٔ2ٖانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙ)
 ، واللسان )حبل( وؼٌرها. ٕٓٔٔ، والمعانً الكبٌر :  1ٖ٘، ومشكل المرآن :  ٕٗ دٌوانه: (2)
 .2ٔ-2/2ٓانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .ٗٔٗ/ٔالنكت والعٌون: (5)
 .2/2ٗتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .2/2ٔ(:ص2ٖ٘ٙ(، و)2ٕ٘ٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .2/2ٗ(:ص2٘2٘انظر:تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٗٔٗ/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 (.2ٔ٘ٔصحٌح مسلم برلم )(ٗٔ)
 .15/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (٘ٔ)
 .2ٕٖ/ٖ(:ص5ٖٔ٘رجه ابن أبً حاتم)×أ (ٙٔ)
 .ٕٓٓصفوة التفاسٌر:(2ٔ)
 .2ٕٗ/ٖ(:ص5ٕٖٔأخرجه ابن أبً حاتم) (1ٔ)



ٕٖٔ 
 

ٌَْن لُلُوبُِكْم{]آل عمران: }إِْذ  لوله تعالى: [،" أي حٌن كنتم لبل اإلسبلم أعداء الداًء ُٖٓٔكْنتُْم أَْعَداًء فَؤَلََّؾ بَ
 .(ٔ)"فؤلؾ بٌن للوبكم باإِلسبلم وجمعكم على اإِلٌمان

 .(ٖ)،}فؤلؾ بٌن للوبكم{، باإلسبلم"(ٕ)السدي : أما :}إذ كنتم أعداء{، ففً حرب ابن ُسَمٌرلال 
، كنتم تذابحون فٌها ، ٌؤكل شدٌدكم ضعٌفكم ، حتى جاء هللا باإلسبلم ، فآخى به بٌنكم ، وألَّؾ به  لال لتادة:"

 .(ٗ)بٌنكم. أما وهللا الذي ال إله إال هو ، إّن األلفة لرحمة ، وإن الفرلة لعذاٌب"
 فٌمن أرٌد بهذه اآلٌة على لولٌن:واختلؾ 

 . (٘)ن الصوابل ، وهذا لول الحسنأحدهما : أنهم مشركو العرب ِلَما كان بٌنهم م
والثانً : أنهم األوس والخزرج ِلَما كان بٌنهم من الحروب فً الجاهلٌة حتى تطاولت مابة وعشرٌن سنة 

 .(ٙ)إلى أن ألََّؾ هللا بٌن للوبهم باإلسبلم فتركت تلن األحماد ، وهذا لول ابن إسحاق 
: فؤصبحتم بتؤلٌؾ هللا عز وجل بٌنكم  [،أي:"ٖٓٔإِْخَوانًا{]آل عمران: }فَؤَْصبَْحتُْم بِنِْعَمتِِه  لوله تعالى:

 .(2)باإلسبلم إخوانا متصادلٌن"
 .(1)وذكر لنا أن رجبل لال البن مسعود : كٌؾ أصبحتم ؟ لال : أصبحنا بنعمة هللا إخوانًا" لال لتادة:"

[،" أي: وكنتم مشرفٌن على ٖٓٔفَؤَْنمََذُكْم ِمْنَها{]آل عمران: ِمَن النَّاِر }َوُكْنتُْم َعلَى َشفَا ُحْفَرةٍ  لوله تعالى:
 .(5)الولوع فً نارجهنم فؤنمذكم هللا منها باإِلسبلم"

 .(ٓٔ)ٌمول : كنتم على الكفر باهلل ، " فؤنمذكم منها " ، من ذلن ، وهداكم إلى اإلسبلم" لال الربٌع بن أنس:"
من مات منكم أوبَِك فً النار ،  فبعث هللا دمحما ملسو هيلع هللا ىلص فاستنمذكم به لال السدي:" ٌمول : كنتم على طَرؾ النار ، 

 .(ٔٔ)من تلن الحفرة"
 .(ٕٔ)لال مماتل بن حٌان:" أنمذكم هللا من الشرن إلى اإلٌمان"

 .(ٖٔ)لال الحسن: أي: "العصبٌة"
على حرؾ ُحفرةٍ من النار. وإنما ذلن مثٌَل لكفرهم الذي كانوا علٌه لبل أن ٌهدٌهم هللا  لال الطبري:أي:"

لئلسبلم. ٌمول تعالى ذكره : وكنتم على طَرؾ جهنم بكفركم الذي كنتم علٌه لبل أن ٌُنعم هللا علٌكم باإلسبلم ، 
موتوا على ذلن من كفركم ، فتكونوا من فتصٌروا بابتبلفكم علٌه إخوانًا ، لٌس بٌنكم وبٌن الولوع فٌها إال أن ت

  .(ٗٔ)الخالدٌن فٌها ، فؤنمذكم هللا منها باإلٌمان الذي هداكم له"
ُ لَُكْم آٌَاتِِه{]آل عمران:  لوله تعالى: [،" أي: مثل ذلن البٌان الواضح ٌبٌن هللا لكم سابر ٖٓٔ}َكَذِلَن ٌُبٌَُِّن َّللاَّ

 .(٘ٔ)اآلٌات"
 .(ٙٔ)هكذا"لال السدي:"}كذلن{، ٌعنً: 

                                                           
 .ٕٓٓصفوة التفاسٌر:(ٔ)
لها ، كان بسبب لتل َمولى لمالن بن  لال الطبري:" (ٕ) أّن مبدأ العداوة التً هٌَّجت الحروب التً كانت بٌن لبٌلتٌَها األوِس والخزرجِ وأوَّ

ًّ ، ٌمال له : " الحرُّ بن ُسَمٌر " من مزٌنة ،  وكان ح لٌفًا لمالن بن العجبلن ، ثم اتصلت تلن العداوة بٌنهم إلى أن أطفؤها هللا العجبلن الخزرج
 [.2/1ٗبنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص".]تفسٌر الطبري:

 .2/1ٕ(:ص2٘11أخرجه الطبري) (ٖ)
 .2/22(:ص2٘1ٕأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٗٔٗ/ٔانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .2/21(:ص2٘1ٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
  .2/1ٗتفسٌر الطبري: (2)
  .1٘-2/1ٗ(:ص2٘5ٓأخرجه الطبري) (1)
 .ٕٓٓصفوة التفاسٌر: (5)
 .2/11(:ص2٘5ٕأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .2/11(:ص2٘5ٖأخرجه الطبري) (ٔٔ)
  .2ٕٙ/ٖ(:ص5ٖٕٖأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .2/15(:ص2٘5ٗأخرجه الطبري)(ٖٔ)
 .2/1٘تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .ٕٓٓصفوة التفاسٌر: (٘ٔ)
  .2ٕٙ/ٖ(:ص5ٖٖٖأخرجه ابن أبً حاتم)(ٙٔ)
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 .(ٔ)لال سعٌد بن جبٌر:"ٌعنً ما بٌّن فً هذه اآلٌة"
كما بٌَّن لكم ربكم فً هذه اآلٌات، فكذلن ٌبٌن لكم سابر حججه"لال الطبري:أي:"

(ٕ). 
 .(ٖ)[، أي: ألجل أن تهتدوا"ٖٓٔ}لَعَلَُّكْم تَْهتَُدوَن{]آل عمران:  لوله تعالى:

  .(ٗ)أي: لتكونوا على رجاء هداٌته" لال الزجاج:"
 .(٘)لتهتدوا إلى سبٌل الرشاد وتسلكوها ، فبل تِضلوا عنها" لال الطبري:أي:"

 .(ٙ)لال أبو مالن:"لعّل: أي: كً"
 الفوابد:

 وجوب االجتماع على شرع هللا، لموله:}جمٌعا{. 
 المحّكم.وجوب التحاكم إلى شرع هللا، ألن االعتصام به ٌمتضً أن ٌكون هو  
 أن اإلجتماع عصمة. 
 تحرٌم التفرق بٌن الملوب. 
 وجوب تذكر نعمة هللا، ألن الؽفلة عن تذكر النعمة ٌسلتزم الؽفلة عن الشكر، والشكر واجب. 
إن من اكبر نعم هللا على األمة أن ٌإلؾ بٌن للوبها، وبالنتٌجة ٌصبح الناس إخوانا، ألن الروابط  

 ٌة.الدٌنٌة ألوى من الروابط النسب
 أن التفرلة عبلمة على الشماء وسلب النعمة. 
أن هللا تعالى خالك لعمل العبد، لموله:}فؤنمذكم{، ألن هللا أنمذهم بعملهم فؤضاق هذا االنماذ إلى  

المبنً على العمل إلى نفسه، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن هللا خالك العبد وخالك عمل العبد، فالعبد مخلوق 
 [.5ٙته وعمله، لال تعالى:}وهللا خلمكم وما تعملون{]الصافات:فً ذاتع وإراد

 إثبات العموبة بالنار. 
 القرآن

ٌِْر َوٌَؤُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوٌَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوأُولَئِكَ  ةٌ ٌَْدُعوَن إِلَى اْلَخ ُهُم اْلُمْفِلُحوَن  }َوْلتَُكْن ِمْنُكْم أُمه
 [ٗٓٔ({ ]آل عمران : ٗٓٔ)

 التفسٌر:
جماعة تدعو إلى الخٌر وتؤمر بالمعروؾ، وهو ما ُعرؾ حسنه شرًعا وعمبل  -أٌها المإمنون-ولتكن منكم 

 وتنهى عن المنكر، وهو ما ُعرؾ لبحه شرًعا وعمبل وأولبن هم الفابزون بجنات النعٌم.
ةٌ { ]آل عمران : لوله تعالى:}  .(2)لتكن منكم جماعة" [، أي:"َٗٓٔوْلتَُكْن ِمْنُكْم أُمَّ

 .(1)لال الكلبً: "ٌعنً :جماعة"
 .(5)ولال مماتل:" ٌعنً: عصبة"

 .(ٓٔ)ولتكونوا كلكم أمة" لال الزجاج:ٌعنً:"
 .(ٔٔ)لال " هم أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص خاصة وهم الرواة " لال الضحان:"

                                                           
  .2ٕٙ/ٖ(:ص5ٖٖٗأخرجه ابن أبً حاتم)(ٔ)
 .2/15تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٓٓٙ/ٔتفسٌر ابن عثٌمٌن: (ٖ)
 .ٔ٘ٗ/ٔمعانً المرآن: (ٗ)
 .2/15تفسٌر الطبري:(٘)
  .2ٕٙ/ٖ(:ص5ٖٖ٘أخرجه ابن أبً حاتم)(ٙ)
 .ٕٗٔتفسٌر السعدي: (2)
 .ٖٕٙ/ٔتفسٌر السمرلندي: (1)
 .ٖٕٙ/ٔتفسٌر السمرلندي:(5)
  .ٕ٘ٗ/ٔمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .ٕٖ٘/ٔ(:ص21ٗأخرجه ابن المنذر)(ٔٔ)
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. وفً رواٌة أخرى (ٔ)لٌكن منكم لوم، ٌعنً: واحد أو اثنٌن أو ثبلث نفر فما فوق ذلن" لال مماتل بن حٌان:"
لوله: }أمة{، ٌمول: إماما ٌمتدى به كما لال إلبراهٌم كان أمة لانتا ٌمول: إماما مطٌعا لربه ٌمتدى  أخرى له:"

 .(ٕ)به"
 .(ٖ)و"أمة" فً اللفظ واحد وفً المعنى جمع فلذلن لال }ٌدعون{" لال األخفش:"

لال " األمة هاهنا الجماعة، واألمة فً أشٌاء سوى هاهنا: اإلمام الذي ٌإتم به " ولوله  لال أبو عبٌدة:"
 .(ٗ)}وادكر بعد أمة{ معناه: " بعد لرن"

ةٌ {،"} لال الماترٌدي:لوله: ٌحتمل أن ٌكون هذا خبرا فً الحمٌمة، وإن كان فً الظاهر أمرا;  َوْلتَُكْن ِمْنُكْم أُمَّ
سمط ذلن عن  -ان خبرا ففٌه داللة أن جماعة منهم إذا لاموا على األمر بالمعروؾ، والنهً عن المنكر فإن ك

 اآلخرٌن; ألنه ذكر فٌه حرؾ التبعٌض، وهو لوله: }منكم أمة. . .{ اآلٌة.
صلة، فإن كان على هذا  -وٌحتمل أن ٌكون على األمر فً الظاهر والحمٌمة جمٌعا، وٌكون لوله: }منكم{ 

ٌه أن على كل أحد أن ٌؤمر بالمعروؾ وٌنهى عن المنكر، وذلن واجب; كؤنه لال: كونوا أمة }وٌنهون عن فف
األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر فً آي كثٌرة من كتابه، منها هذا:  -جل وعز  -المنكر{ اآلٌة; ألنه ذكر 

اس تؤمرون بالمعروؾ وتنهون عن المنكر{، رولتكن منكم أمة. . .{ اآلٌة، ومنها لوله: }كنتم خٌر أمة أخرجت للن
 وذم من تركهما بموله: }كانوا ال ٌتناهون عن منكر فعلوه لببس ما كانوا ٌفعلون{.

لال له: " لد أعٌانً أن أعلم ما ٌفعل بمن أمسن عن  -رضً هللا عنهما  -وروي عن عكرمة أن ابن عباس 
 .(٘)أنجٌنا الذٌن ٌنهون عن السوء. . .{، فمال لً: أصبت"الوعظ، فملت: أنا أعلمن ذلن، الرأ اآلٌة الثانٌة: }

بهذه اآلٌة على أن هللا أهلن من عمل السوء، ومن لم ٌنه عنه من ٌعمله،  -فاستدل ابن عباس رضً هللا عنه 
 .(ٙ)الممسكٌن عن نهً الظالمٌن مع الظالمٌن فً العذاب" -وهللا أعلم  -فجعل 

 .(2)[، أي: "ٌدعون الناس إلى اإلسبلم وشرابعه"ٌِْٗٓٔر{ ]آل عمران : ٌَْدُعوَن إِلَى اْلخَ لوله تعالى:}
 .(1)إلى اإلسبلم" لال مماتل بن حٌان:"

 .(5)وٌمال: إلى جمٌع الخٌرات" لال السمرلندي:"
 .(ٓٔ)[، أي: وٌؤمرون "بكل معروؾ"َٗٓٔوٌَؤُْمُروَن بِاْلَمْعُروِؾ{ ]آل عمران :  لوله تعالى:}

 .(ٔٔ)اى ما عرؾ من الشرع حسنه واجبا كان او مندوبا" لال المظهري:"
 .(ٕٔ)"-صلّى هللا علٌه وسلم-لال الكلبً: ٌعنً باتباع دمحم 

 .(ٖٔ)ٌؤمرون بطاعة ربهم" لال مماتل بن حٌان:"
كل آٌة ٌذكرها هللا فً المرآن، فذكر األمر بالمعروؾ، فاألمر بالمعروؾ أنهم دعوا إلى هللا  لال أبو العالٌة:"

 .(ٗٔ)ه وعبادته ال شرٌن له، دعاء من الشرن إلى اإلسبلم"وحد
 .(٘ٔ)المعروؾ: ما ٌستحسنه العمل وٌرد به الشرع" لال الراؼب:"

                                                           
 .2ٕٙ/ٖ(:ص5ٖٖٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .2ٕ2/ٖ(:ص5ٖ2ٖأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .1ٕٕ/ٔمعانً المرآن: (ٖ)
 .ٕٖٗ/ٔ(:ص21ٖأخرجه ابن المنذر) (ٗ)
 .ٔٗ/ٕ، وأحكام المرآن للجصاص:5ٖٖ-1ٗٗ/ٕتفسٌر الماترٌدي: (٘)
 .5ٗٗ-1ٗٗ/ٕتفسٌر الماترٌدي: (ٙ)
  .2/5ٓتفسٌر الطبري: (2)
 .2ٕ2/ٖ(:ص5ٖ1ٖأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .ٖٕٙ/ٔتفسٌر السرممندي: (5)
  .2ٖٗ/ٕمحاسن التؤوٌل: (ٓٔ)
 .ٗٔٔ/ٔقٕتفسٌر المظهري: (ٔٔ)
 .ٖٕٙ/ٔتفسٌر السرممندي: (ٕٔ)
 .2ٕ2/ٖ(:ص5ٖٗٓأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .2ٕ2/ٖ(:ص5ٖ5ٖأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
 .22ٓ/ٕتفسٌر الراؼب األصفهانً: (٘ٔ)
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 .(ٔ)ٌؤمرون الناس باتباع دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ودٌنه الذي جاء به من عند هللا" لال الطبري:أي:"
 .(ٕ)[أي: وٌنهون "عن كل منكر"ٗٓٔعمران : لوله تعالى:} َوٌَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر{ ]آل 

 .(ٖ)ٌعنى: ما أنكره الشرع من المحرمات والمكروهات" لال المظهري:"
 .(ٗ)ٌعنً: الشرن باهلل" ولال ابن أبً زمنٌن:"

ٌعنً: الجبت والطاؼوت. وٌمال: المنكر، ٌعنً العمل الذي بخبلؾ الكتاب والسنة. وٌمال:  لال السمرلندي:"
 .(٘)ما ال ٌصلح فً العمل"

: ٌعنً وٌنهون عن الكفر باهلل والتكذٌب بدمحم وبما جاء به من عند هللا ، بجهادهم باألٌدي  لال الطبري:"
 .(ٙ)والجوارح ، حتى ٌنمادوا لكم بالطاعة"

 .(2)وٌنهون عن معصٌته، ٌعنً: معصٌة ربهم" بن حٌان:"لال مماتل 
 .(1)كل آٌة ذكر هللا فً المرآن، فذكر النهً عن المنكر، النهً عن عبادة األوثان والشٌطان" لال أبو العالٌة:"

 .(1)والشٌطان"
وروي عن سفٌان الثوري أنه لال:" إنما ٌجب النهً عن المنكر إذا فعل فعبلً ٌخرج عن االختبلؾ، أي 

 .(5)العلماء"اختبلؾ 
ةٌ{، ولم ٌؤمر جمٌع الناس، ألن كل واحد  لال بعض أهل العلم:" إنما أمر بعض الناس بموله، }َوْلتَُكْن ِمْنُكْم أُمَّ
من الناس ال ٌحسن األمر بالمعروؾ، وإنما ٌجب على من ٌعلم. وٌمال: إن األمراء، ٌجب علٌهم األمر والنهً 

إذا َرأَى أََحٌد ُمْنَكراً، فَْلٌُؽٌَِّْرهُ بٌَِِدِه، »لملب، وهنا كما لال علٌه الصبلة والسبلم: بالٌد، والعلماء باللسان، والعوام با
 . (ٓٔ)«فإْن لَْم ٌَْستَِطْع فَبِِلَسانِِه، فَإْن لَْم ٌَْستَِطْع فَبِمَْلبِِه، وذلن أَْضعَُؾ اإلٌمانِ 

، ال ٌستطٌع النكٌر أن ٌعلم هللا من للبه وروي عن عبد هللا بن مسعود أنه لال: "بحسب امرئ إذا رأى منكراً 
  .(ٔٔ)أنه كاره. "

وروي عن بعض الصحابة أنه لال: "أن الرجل إذا رأى منكراً، ال ٌستطٌع النكٌر علٌه، فلٌمل ثبلث مرات: 
 .(ٕٔ)اللهم إِنَّ هذا منكر، فإذا لال ذلن فمد فعل ما علٌه"

ض، ألن األمر بالمعروؾ والنهى عن المنكر من "من للتبعٌ {،ولتكن منكم أمة ولال الزمخشري: لوله}
فروض الكفاٌات، وألنه ال ٌصلح له إال من علم المعروؾ والمنكر، وعلم كٌؾ ٌرتب األمر فً إلامته وكٌؾ 
ٌباشر، فإن الجاهل ربما نهى عن معروؾ وأمر بمنكر، وربما عرؾ الحكم فً مذهبه وجهله فً مذهب صاحبه 

ظ فً موضع اللٌن، وٌلٌن فً موضع الؽلظة، وٌنكر على من ال ٌزٌده إنكاره إال فنهاه عن ؼٌر منكر، ولد ٌؽل
« من»والجبلدٌن وأضرابهم. ولٌل  (ٖٔ)تمادٌا، أو على من اإلنكار علٌه عبث، كاإلنكار على أصحاب المآصر

  .(ٗٔ)للتبٌٌن، بمعنى: وكونوا أمة تؤمرون، كموله تعالى: }كنتم خٌر أمة أخرجت للناس تؤمرون{"

                                                           
  .2/5ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٖٗ/ٕمحاسن التؤوٌل:(ٕ)
 .ٗٔٔ/ٔقٕتفسٌر المظهري:(ٖ)
 .1ٖٓ/ٔتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (ٗ)
 .ٖٕٙ/ٔتفسٌر السرممندي: (٘)
  .2/5ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٕ2/ٖ(:ص5ٕٖٗأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .2ٕ2/ٖ(:ص5ٖٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .ٖٕٙ/ٔتفسٌر السرممندي: (5)
 .5ٓ/ ٓٔ، والبٌهمً فً "الكبرى" 5ٗ، كتاب اإلٌمان، حدٌث رلم: 5ٙ/ ٔأخرجه مسلم (ٓٔ)
 .ٖٕٙ/ٔتفسٌر السرممندي: (ٔٔ)
 .ٖٕٙ/ٔتفسٌر السرممندي: (ٕٔ)
 جمع مؤصر، وهو المحبس أى السجن.(ٖٔ)
 .52ٖ-5ٖٙ/ٔالكشاؾ: (ٗٔ)
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المنكر: ما ٌستمبحه العمل وٌحظره الشرع، وعلى ذلن ٌمال للسخاء المعروؾ فً نحو لول  ال الراؼب:"ل
 :(ٔ)الشاعر

 .(ٕ)فحلو وأما وجهه فجمٌل"         ولم أر كالمعروؾ أما مذاله  
وروٌت . (ٖ)،« ٌؤمرون بالمعروؾ وٌنهون عن المنكر، وٌستعٌنون باهلل على ما أصابهم»ولرأ ابن الزبٌر:  

 .(ٗ)وروٌت أٌضا عن عثمان بن عفان وابن مسعود
لال ابن األنباري: "هذه الزٌادة تفسٌر من ابن الزبٌر، وكبلم من كبلمه، ؼلط فٌه بعض الناللٌن، فؤلحمه 
بؤلفاظ المرآن، ٌدل على ذلن أن عثمان بن عفان لرأ: "وٌؤمرون بالمعروؾ وٌنهون عن المنكر وٌستعٌنون باهلل 

فما ٌشن عالل فً أن عثمان ال ٌعتد هذه الزٌادة من المرآن; إْذ لم ٌكتبها فً مصحفه الذي هو على ما أصابهم"، 
 .(٘)إمام المسلمٌن"

لال ابن عطٌة:"فهذا]الوجه من المراءة[، وإن كان لم ٌثبت فً المصحؾ، ففٌه إشارة إلى التعرض لما 
 .(ٙ)ٌصٌب عمب األمر والنهً"

 .(2)[، أي: أولبن "هم الفابزون"ُٗٓٔمْفِلُحوَن{ ]آل عمران : َوأُولَبَِن ُهُم الْ  لوله تعالى:}
 .(1)أي: والذٌن ذكرناهم المفلحون، والمفلح الفابز بما ٌؽتبط به" لال الزجاج:"

 .(5)لال ابن عباس:" أي الذٌن أدركوا ما طلبوا، ونجوا من شر ما منه هربوا"
 .(ٓٔ)المنجحون عند هللا البالون فً جناته ونعٌمه" لال الطبري:أي:"
  .(ٔٔ)الفابزون بالمطلوب، الناجون من المرهوب" لال السعدي:أي:"

 الفوابد:
 وجوب الدعوة إلى الخٌر، وأن ذلن على الكفاٌة. -ٔ
 اإلخبلص فً الدعوة، لموله:}ٌدعون إلى الخٌر{، ال ألنفسهم. -ٕ
حتى وإن كان بالملب كما ورد  فً الحدٌث، عن أبً سهٌد وجوب األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر،  -ٖ

سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول: " من رأى منكرا فلٌؽٌره بٌده، فإن لم ٌستطع فبلسانه، فإن لم ٌستطع الخدري: "
 .(ٕٔ)فبملبه، وذلن أضعؾ اإلٌمان "

النهً عن المنكر إال العالم بالخٌر الحث على العلم، ألنه ٌمكن الدعوة إلى الخٌر واألمر بالمعروؾ و -ٗ
 والمعروؾ والمنكر.

 فضٌلة الدعوة إلى الخٌر واألمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر، لموله:}وأولبن هم المفلحون{. -٘
 القرآن

قُوا َواْختَلَفُوا ِمْن بَْعِد َما َجاَءُهُم اْلبٌَِّنَاُت َوأُولَئَِك لَُهمْ  ({ ]آل َ٘ٓٔعذَاٌب َعِظٌٌم ) }َوََل تَُكونُوا َكالهِذٌَن تَفَره
 [٘ٓٔعمران : 

  التفسٌر:

                                                           
 ، ولم أتعرؾ على لابله.22ٓ/ٕالبٌت من شواهد الراؼب فً تفسٌره: (ٔ)
 .22ٓ/ٕتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٕ)
 .1ٗٓٔ/ٖ(:صٕٔ٘سنن سعٌد بن منصور) (ٖ)
 .1ٙٗ/ٔ، والمحرر الوجٌز:15ٓٔ/ٕانظر: الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٗ)
 .ٔ٘ٗ/٘اللباب فً علوم الكتاب: (٘)
 .1ٙٗ/ٔالمحرر الوجٌز: (ٙ)
 .ٕٕٓصفوة التفاسٌر: (2)
 .ٖ٘ٗ/ٔمعانً المرآن: (1)
 .2ٕ2/ٖ(:ص5ٖٖٗأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
  .2/5ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٗٔتفسٌر السعدي: (ٔٔ)
 .5ٖٕ/2ٔ(:صٓ٘ٔٔٔصحٌح مسلم) (ٕٔ)
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لوا شٌعًا وأحزابًا،  -أٌها المإمنون-وال تكونوا  كؤهل الكتاب الذٌن ولعت بٌنهم العداوة والبؽضاء فتفرَّ
 واختلفوا فً أصول دٌنهم من بعد أن اتضح لهم الحك، وأولبن مستحمون لعذاٍب عظٌم موجع.

لُوا َواْختَلَفُوا ِمْن بَْعِد َما َجاَءُهُم اْلبٌَِّنَاُت{]آل عمران : لوله تعالى: }َواَل   [، "أي :وال ٘ٓٔتَُكونُوا َكالَِّذٌَن تَفَرَّ
 .(ٔ)تكونوا كالٌهود والنصارى الذٌن تفرلوا فً الدٌن واختلفوا فٌه، من بعد ما جاءتهم اآلٌات الواضحات"

 .(ٕ)هم الٌهود والنصارى " لال الحسن:"
 .(ٖ)لال أكثر المفسرٌن: هم الٌهود والنصارى. ولال بعضهم: هم المبتدعة من هذه األمة" الثعلبً:"لال  
هم أهل الكتاب ، نهى هللا أهل اإلسبلم أن ٌتفرلوا وٌختلفوا ، كما تفرق واختلؾ أهل  لال الربٌع:" 
 .(ٗ)الكتاب"
ٌمول للمإمنٌن: ال تكونوا كالذٌن تفرلوا واختلفوا ٌعنً الٌهود " }من بعد ما جاءهم  لال مماتل بن حٌان:" 

 .(٘)البٌنات{ ٌمول: " تفرلوا واختلفوا من بعد موسى، فنهى هللا المإمنٌن أن ٌتفرلوا بعد نبٌهم كفعل الٌهود"
فنهاهم عن االختبلؾ والفرلة لال ابن عباس:" ونحو هذا فً المرآن أمر هللا جل ثناإه المإمنٌن بالجماعة ،  

 .(ٙ)، وأخبرهم أنما هلن من كان لبلهم بالمراء والخصومات فً دٌن هللا"
 .(2)فوعظ هللا المإمنٌن لكً ال ٌتفرلوا، وال ٌختلفوا كفعل أهل الكتاب" لال مماتل بن سلٌمان:" 
أي ال تكونوا كؤهل الكتاب، ٌعنً به إلٌهود والنصارى وكتابهم جمٌعا التوراة، وهم  لال الزجاج:" 

مختلفة أٌضا، كالنصارى الذٌن هم  -وإن اتفمت فً باب النصرانٌة أو الٌهودٌة  -مختلفون، كل فرلة منهم 
أهله إلى مثل ما خرج  نسطورٌة وٌعموبٌة وملكانٌة، فؤمر هللا باالجتماع على كتابه، وأعلم أن التفرق فٌه ٌخرج

 .(1)إلٌه أهل الكتاب فً كفرهم"
ٌنهى هذه األمة أن تكون كاألمم الماضٌة فً تفرلهم واختبلفهم ، وتركهم األمر بالمعروؾ  لال ابن كثٌر:" 

 .(5)والنهً عن المنكر مع لٌام الحجة علٌهم"
 -ما فً كتابهم من صفة رسولنا دمحم و}البٌنات{: هً الحجا التً أتى بها، وٌحتمل: بٌان  لال الماترٌدي:" 

ونعته الشرٌؾ، وٌحتمل: تفرلوا عما نها لهم هللا، وأوضح لهم الرسل; فؤبدعوا ألنفسهم األدٌان باألهواء،  -ملسو هيلع هللا ىلص 
 .(ٓٔ)"فحذرنا ذلن، وعرفنا أن الخٌر كله فً اتباع من جعله هللا حجة له، ودلٌبل علٌه، وداعٌا إلٌه، وال لوة إال باهلل

لال الراؼب:" التفرق على ثبلثة أضرب: تفرق باألبدان، وتفرق باأللو ال واألفعال، وتفرق باالعتمادات،  
وكذلن االختبلؾ; إال أن األظهر فً االختبلؾ أن ٌكون باأللوال واألفعال واالعتمادات، وفً التفرق أن ٌكون 

 .(ٔٔ)جادلوا بكل ذلن"باألبدان، وذكر تعالى اللفظٌن، لٌبٌن أن أهل الكتاب ت
 لال الشافعً:" االختبلؾ وجهان: 

أحدهما: فما كان هلل فٌه نص حكم، أو لرسوله سنة، أو للمسلمٌن فٌه إجماع، لم ٌسع أحداً علم من هذا واحداً 
 أن ٌخالفه.

الثبلثة، والثانً: وما لم ٌكن فٌه من هذا واحد، كان ألهل العلم االجتهاد فٌه بطلب الشبهة بؤحد هذه الوجوه 
فإذا اجتهد من له أن ٌجتهد، وِسعهُ أن ٌمول بما وجد الداللة علٌه، بؤن ٌكون فً معنى كتاب، أو سنة، أو إجماع، 

                                                           
 .ٕٕٓصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 ..2/5ٖ(:ص2ٙٓٓأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٖٕٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٖ)
 .5ٖ-2/5ٕ(:ص2٘51أخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٕٖ٘/ٔ(:ص21٘أخرجه ابن المنذر) (٘)
 .2/5ٖ(:ص2٘55أخرجه الطبري) (ٙ)
  .5ٖٕ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .ٖ٘ٗ/ٔمعانً المرآن: (1)
 .5ٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٔ٘ٗ/ٕتفسٌر الماترٌدي: (ٓٔ)
 .221/ٕتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٔٔ)
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فإن ورد أمر مشتبه ٌحتمل حكمٌن مختلفٌن، فاجتهد فخالؾ اجتهاده اجتهاد ؼٌره، َوِسعَه أن ٌمول بشًء، وؼٌره 
 .(ٔ)بخبلفه، وهذا للٌل إذا نظر فٌه"

 .(ٕ)وأولبن لهم عذاب عظٌم ٌوم المٌامة" [، أي:"٘ٓٔتعالى: } َوأُولَبَِن لَُهْم َعَذاٌب َعِظٌٌم{]آل عمران : لوله  
 .(ٕ)المٌامة"
 .(ٖ)وعٌد للذٌن تفرلوا وتهدٌد على التشبه بهم" لال البٌضاوي:" 
 الفوابد:
ٌتفاوتون فً العلم النهً عن التفرق، والمراد تفرق الملوب، ألن تفرق اآلراء أمر البد منه، فالناس  -ٔ

 والحفظ والفهم واإلٌمان والعمل، وهً أسباب اختبلؾ الناس، علٌه فإن الواجب اتفاق الملوب.
إن ترن الدعوة إلى الخٌر واألمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر سبب للتفرق، ألنه أعمب اآلٌة السابمة  -ٕ

 بهذه اآلٌة.
 خفاء الحك. إن التفرق بعد تبٌّن الحك، أشد لبحا من التفرق حٌن -ٖ
 الوعٌد الشدٌد على الذٌن تفرلوا واختلفوا من بعد ما جاءه البٌنات. -ٗ
 إن العماب ٌختلؾ باختبلؾ الجرم، ألنه لمات ان جرم هإالء عظٌما كان عذابهم عظٌما. -٘

 القرآن
ا الهِذٌَن اْسَودهْت ُوُجوُهُهْم  أََكفَْرتُْم بَْعَد إٌَِمانُِكْم فَذُوقُوا اْلعََذاَب بَِما ُكْنتُْم }ٌَْوَم تَْبٌَضُّ ُوُجوهٌ َوتَْسَودُّ ُوُجوهٌ فَؤَمه

 [ٙٓٔ({ ]آل عمران : ٙٓٔتَْكفُُروَن )
 التفسٌر:

ٌوم المٌامة تَْبٌَضُّ وجوه أهل السعادة الذٌن آمنوا باهلل ورسوله، وامتثلوا أمره، وتَْسَودُّ وجوه أهل الشماوة 
الذٌن اسودَّت وجوههم، فٌمال لهم توبًٌخا: أكفرتم بعد إٌمانكم، فاخترتم ممن كذبوا رسوله، وعصوا أمره. فؤما 

 الكفر على اإلٌمان؟ فذولوا العذاب بسبب كفركم.
[، " أي: ٌوم المٌامة تبٌض وجوه المإمنٌن ٙٓٔ}ٌَْوَم تَْبٌَضُّ ُوُجوهٌ َوتَْسَودُّ ُوُجوهٌ{]آل عمران :  لوله تعالى:

 .(ٗ)الكافرٌن بالكفر والمعاصً" باإِلٌمان والطاعة، وتسود وجوه
 .(٘)لال السدي:"باألعمال واألحداث"

 .(2)، "تسود أهل البدع والضبللة"(ٙ)تبٌض وجوه أهل السنة والجماعة" لال ابن عباس:"
 .(1)لال التستري:" ٌعنً: تبٌض وجوه المإمنٌن بنور إٌمانهم"

} ٌَْوَم تَْبٌَضُّ {أَْي: وجوه المهاجرٌن واألنصار وَمْن آمَن بمحمٍد علٌه السَّبلم، } َوتَْسَودُّ ُوُجوهٌ  لال الواحدي:"
 .(5){ الٌهود والنَّصارى وَمْن كفر به "

ٌعنً به ٌوم المٌامة ، ألن الناس فٌه بٌن ُمثَاٌب بالجنة وُمعالٌَب بالنار فوِصؾ وجه الُمثَاب  لال الماوردي:"
 .(ٓٔ)بالبٌاض إلسفاره بالسرور ، ووصؾ وجه الُمعَالَب بالسواد إلنكسافه بالحزن "

}ٌوم تبٌض وجوه{ ٌعنً: بالتوحٌد }وتسود وجوه{ بالشرن. ولٌل: تبٌض وجوه بالسنة،  لال السمعانً:"
وتسود وجوه بالبدعة. ولٌل: أراد به: فً الدنٌا تبٌض وجوه بالمناعة، وتسود وجوه بالطمع. واألول أصح، وٌشهد 

 .(ٔ)لذلن لوله تعالى: }وجوه ٌومبذ مسفرة ضاحكة{ اآلٌة"

                                                           
 .15ٗ/ٔتفسٌر اإلمام الشافعً: (ٔ)
 .2ٖٗ/ٔتفسٌر السمعانً: (ٕ)
 .ٕٖ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٖ)
 .ٕٕٓصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٕٖ٘/ٔ(:ص21ٙأخرجه ابن المنذر) (٘)
 .2ٕ5/ٖ(:ص5ٖ٘ٓأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .2ٕ5/ٖ(:ص5ٖ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .ٓ٘تفسٌر التستري: (1)
 .ٕٕٙالوجٌز: (5)
 .٘ٔٗ/ٔالنكت والعٌون: (ٓٔ)



ٕٕٓ 
 

 .(ٕ)م عذاب عظٌٌم فً ٌوم تبٌضُّ وجوه لوم وتسودُّ وجوه آخرٌن"أولبن له لال الطبري:أي:"
ابٌضاض الوجه عبارة عن المسرة، واسودادها عن الؽم، وعلى ذلن }ظل وجهه مسودا{، ثم  لال الراؼب:"

لال: }من سوء ما بشر به{، وعلى ذلن لوله: }ووجوه ٌومبذ علٌها ؼبرة{، وهذا االبٌضاض واالسوداد أبلػ من 
ٌن، ولال بعض المتكلمٌن: ٌحمل ذلن على المحسوس، لكونه حمٌمة فٌه، وهذا خطؤ، وذلن ألنه لم ٌعلم المحسوس

أن ذلن حمٌمة فٌهما جمٌعا، فلٌس االسوداد واالبٌضاض أكثر من كٌفٌة عارضة فً الوجه، لل ذلن أم كثر، 
ولٌس للة السواد والبٌاض مما اسوداد فً وجهه، -لتبرمه وتكدره  -ومعلوم أن من ناله ؼم شدٌد ٌعرض لوجهه 

ٌخرج اللفظ عن الحمٌمة، ثم حمل اآلٌة على هذا أولى، ألن ذلن حاصل ألهل المٌامة باتفاق، سواء كانوا فً الدنٌا 
 .(ٖ)سودانا أو بٌضانا، وعلى ذلن }وجوه ٌومبذ ناضرة{ ولوله: }وجوه ٌومبذ مسفرة ضاحكة مستبشرة{"

ا الَِّذٌَن ا [، أي:" وأما أهل النار الذٌن ْٙٓٔسَودَّْت ُوُجوُهُهْم أََكفَْرتُْم بَْعَد إٌَِمانُِكْم {]آل عمران : لوله تعالى:}فَؤَمَّ
 .(ٗ)اسودت وجوههم فٌمال لهم:أجحتّم بعد إٌمانكم"

 .(٘)لال التستري:" الكافرٌن بظلم كفرهم"
ا لدم علٌهم كذَّبوه وكفروا به" لال الواحدي:" ة فلمَّ  .(ٙ)ألنَّهم شهدوا لمحمٍد علٌه السَّبلم بالنُّبوَّ

 وفً هإالء الذٌن كفروا بعد إٌمانهم ألاوٌل :
 .(2)األول : أنهم المنافمون، كفرواْ بعد إظهار اإلٌمان بالنفاق ، وهو لول الحسن

 .(5)، ولتادة(1)، وهو لول مجاهد، والسدي والثانً : أنهم الذٌن كفروا باالرتداد بعد إسبلمهم
 بعد إٌمانهم بِنَْعتِِه ووصفه ، وهو لول الزجاج . -ملسو هيلع هللا ىلص -والثالث : هم الذٌن كفروا من أهل الكتاب بالنبً 

 .(ٓٔ)والرابع: أنهم الٌهود. لاله الضحان
ٌن أَْشَهَدُهم هللا تعالى على أنفسهم :}أَلْسُت والخامس : هم جمٌع الكفار إلعراضهم عما ٌوجبه اإللرار بالتوحٌد ح

 .(ٖٔ)، ورّجحه الطري(ٕٔ)، وابن جرٌا(ٔٔ)[. وهو لول أبً بن كعب 2ٕٔبَِربُِّكْم لَالُواْ بَلَى َشِهْدنَا{] األعراؾ : 
 .(ٗٔ)والسادس: انهم الخوارج. لاله أبو أمامة

[، " أي: فذولوا العذاب الشدٌد بسبب ٙٓٔتَْكفُُروَن{]آل عمران : اْلعََذاَب بَِما ُكْنتُْم } فَذُولُوا  لوله تعالى:
 .(٘ٔ)كفركم"
 الفوابد:
، }ٌَْوَم تَْبٌَضُّ ُوُجوهٌ َوتَْسَودُّ ُوُجوهٌ{وجوب التذكٌر بهذا الٌوم العظٌم الذي ٌنمسم فٌه الناس إلى لسمٌن:  -ٔ

 وهم أهل الكفر والعصٌان.فمسم مبٌضة وجوههم: وهم اهل اإلٌمان والطاعة، ولسم مسودة وجوههم: 
 إثبات البعث والجزاء، وهو احد أركان اإلٌمان. -ٕ
 أنه ٌجمع لهإالء الكافرٌن بٌن العذاب البدنً والنفسً، وذلن بتوبٌخهم:}أكفرتم{، ولوله:}فذولوا العذاب{. -ٖ
 إثبات األسباب، من لوله:}بما كنتم تعملون{، ألن الباء سببٌة. -ٗ

                                                                                                                                                                                                    
 .2ٖٗ/ٔتفسٌر السمعانً: (ٔ)
 . 2/5ٙتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .21ٖ-21ٔ/ٕتفسٌر الراؼب األصفهامً: (ٖ)
 .ٕٕٓانظر: صفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٓ٘تفسٌر التستري: (٘)
 .ٕٕٙالوجٌز: (ٙ)
 .2/5٘(:ص2ٙٓ٘انظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .2/5ٗ(:ص2ٕٙٓانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .2/5ٗ(:ص2ٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .2ٕ5/ٖ(:ص5ٖ٘ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .2/5ٗ(:ص2ٙٓٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .2ٖٓ/ٖ(:ص5٘2ٖانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)(ٕٔ)
 .2/5٘انظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .2/5ٗ(:ص2ٖٙٓانظر:تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .ٕٕٓصفوة التفاسٌر:(٘ٔ)



ٕٕٔ 
 

 القرآن
ا الهِذٌَن  ِ ُهْم فٌَِها َخاِلُدوَن )}َوأَمه  [7ٓٔ({ ]آل عمران : 7ٓٔاْبٌَضهْت ُوُجوُهُهْم فَِفً َرْحَمِة َّللاه

 التفسٌر:
روا به من الخٌر، فهم فً جنة هللا ونعٌمها، وهم بالون  وأما الذٌن ابٌضَّْت وجوهم بنضرة النعٌم، وما بُّشِ

 فٌها، ال ٌخرجون منها أبًدا.
ا الَّ  ْت ُوُجوُهُهْم{ ]آل عمران : لوله تعالى: }َوأَمَّ [، "أي: وأما السعداء األبرار الذٌن ابٌضت 2ِٓٔذٌَن اْبٌَضَّ

 .(ٔ)"وجوههم 
 .(ٕ)هإالء أهل طاعة هللا، والوفاء بعهد هللا" لال لتادة:"

الذٌن استماموا على إٌمانهم ذلن وأخصلوا له الدٌن فبٌض وجوههم وأدخلهم فً رضوانه  لال أبً بن كعب:"
 .(ٖ)وجنته"

ل دٌنه ، ولم ٌنملب على َعِمبٌه بعد اإللرار  لال الطبري:أي:" ممن ثبَت على عهد هللا ومٌثاله ، فلم ٌبّدِ
 .(ٗ)بالتوحٌد ، والشهادة لربه باأللوهة ، وأنه ال إله ؼٌره"

ِ ُهْم فٌَِها َخاِلُدوَن{ ]آل عمران : لوله  [، "أي فهم فً الجنة مخلدون ال ٌخرجون 2ٓٔتعالى: } فَِفً َرْحَمِة َّللاَّ
 .(٘)منها أبداً"

 .(ٙ)لال الطبري:أي:"فهم فً رحمة هللا ، ٌعنً : فً جنته ونعٌمها بالون فٌها أبًدا بؽٌر نهاٌة وال ؼاٌة"
أي: خالدا أبدا ٌخبرهم أن الثواب بالخٌر والشر ممٌم على أهله أبدا ال  {، ُدونَ ُهْم فٌَِها َخالِ  لال ابن عباس:"}

 .(2)انمطاع له"
 .(1){، ٌعنً: ال ٌموتون" ُهْم فٌَِها َخاِلُدونَ  لال سعٌد بن جبٌر:"}

 الفوابد:
 أن الذٌن ابٌضت وجوهه فً الجنة. -ٔ
 بالرحمة هنا:الجنة.أن الرحمة تطلك على ؼٌر صفة هللا بل على مخلولاته، والمراد  -ٕ
 أن أهل الجنة مخلدون فٌها، والخلود فٌها أبدي ألنه جاء بالصٌؽة االسمٌة الدالة على الثبوت واالستمرار. -ٖ

 القرآن
ُ ٌُِرٌُد ُظْلًما ِلْلعَالَِمٌَن ) ٌَْك بِاْلَحّقِ َوَما َّللاه ِ نَتْلُوَها َعلَ  [2ٓٔ({ ]آل عمران : 2ٓٔ}تِْلَك آٌَاُت َّللاه

 التفسٌر:
بالصدق والٌمٌن. وما هللا بظالم أحًدا  -أٌها الرسول-هذه آٌات هللا وبراهٌنه الساطعة، نتلوها ونمصُّها علٌن 

 من خلمه، وال بمنمص شٌبًا من أعمالهم; ألنه الحاكم العدل الذي ال ٌجور.
{]آل عمران :  ٌَْن بِاْلَحّكِ ِ نَتْلُوَها َعلَ هذه مواعظ هللا وعبره وحججه  أي:" [،1ٓٔلوله تعالى:}تِْلَن آٌَاُت َّللاَّ

 .(5)، بالصدق والٌمٌن"-ٌا دمحم-نمرإها علٌن
تلن آٌات هللا الواردة فً الوعد والوعٌد نتلوها علٌن ملتبسة بالحك والعدل من جزاء  لال الزمخشري:أي:"

 .(ٓٔ)المحسن والمسًء بما ٌستوجبانه"
 .(ٔ)لال الواحدي: أي :"المرآن نبٌّنها بالصدق"

                                                           
 . ٕٕٓصفوة التفاسٌر:(ٔ)
 .2ٖٓ/ٖ(:ص5ٖٙٓأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .2ٖٓ/ٖ(:ص5٘5ٖأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .2/52تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٕٓصفوة التفاسٌر:(٘)
 .2/52تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٖٔ/ٖ(:ص5ٖٙٔأخرجه ابن أبً حاتم)(2)
 .2ٖٔ/ٖ(:ص5ٕٖٙأخرجه ابن أبً حاتم)(1)
 .2/52تفسٌر الطبري: (5)
 .ٓٓٗ/ٔالكشاؾ: (ٓٔ)



ٕٕٕ 
 

 .(ٕ)"}آٌات هللا{: المرآن لتادة:"لال 
ٌَْن بِاْلَحكِّ  لال دمحم بن إسحاق: "}  .(ٖ){: ٌمول: بالفضل" نَتْلُوَها َعلَ

لال الطبري:" ٌعنً بموله : }تلن آٌات هللا: هذه اآلٌات التً ذكر فٌها أموَر المإمنٌن من أنصار رسول هللا 
لٌن دٌنه ، والنالضٌن عهَده ملسو هيلع هللا ىلص وأمور ٌهود بنً إسرابٌل وأهل  الكتاب ، وما هو فاعل بؤهل الوفاء بعهده ، وبالمبّدِ

بعد اإللرار به. ثم أخبر عز وجل نبٌه محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص أنه ٌتلو ذلن علٌه بالحك ، وأعلمه أن من عالَب من خلمه بما 
ظٌم عمابه ومن جازاه منهم بما جازاه : من أخبر أنه معالبه به: من تسوٌد وجهه ، وتخلٌده فً ألٌم عذابه وع

تبٌٌض وجهه وتكرٌمه وتشرٌؾ منزلته لدٌه ، بتخلٌده فً دابم نعٌمه ، فبؽٌر ظلم منه لفرٌك منهم ، بل بحك 
 .(ٗ)استوجبوه ، وأعمال لهم سلفت ، جازاهم علٌها"

ُ ٌُِرٌُد ُظْلًما ِلْلعَالَِمٌَن{]آل   .(٘)[، " أي: وما كان هللا لٌظلم أحداً من العالمٌن"1ٓٔعمران : لوله تعالى:}َوَما َّللاَّ
 .(ٙ)أي: من أعلم هللا أنه ٌعذبه فباستحماق ٌعذبه" لال الزجاج:"

 .(2)لال السمرلندي:" ٌعنً ال ٌعذبهم بؽٌر ذنب"
لال: لال الماترٌدي:" أي: ال ٌرٌد أن ٌظلمهم، وإن شبت للت: للت اإلرادة صفة لكل فاعل فً الحمٌمة; فكؤنه 

 .(1)ال ٌظلمهم، وكٌؾ ٌظلم؟! وإنما ٌظلم بنفع تسره إلٌه النفس، أو ضرر ٌدفع به، فالؽنً بذاته متعال عن ذلن"
أي : لٌس بظالم لهم بل هو الَحَكم العدل الذي ال ٌجور ; ألنه المادر على كل شًء ، العالم  لال ابن كثٌر:"

 .(5)خلمه"بكل شًء ، فبل ٌحتاج مع ذلن إلى أن ٌظلم أحدا من 
 .(ٓٔ)ونكر ظلما ولال للعالمٌن على معنى ما ٌرٌد شٌبا من الظلم ألحد من خلمه" لال الزمخشري:"
ٌر لمضموِن ما لبله على أبلػِ وجٍه وآَكِده فإن تنكٌَر الظلم وتوجٌهَ النفً إلى  لال أبو السعود:" تذٌٌٌل ممّرِ

إرادته بصٌؽة المضارعِ دون نفِسه وتعلٌَك الحكِم بآحاد الجمع المعرؾ وااللتفاُت إلى اإلسم الجلٌل إشعارا بعلة 
ي ما ٌرٌد فرداً من أفراد الظلم لفرد من أفراد الحكم بٌان لكمال نزاهتة عز وجل عن الظلم بما ال مزٌَد علٌِه أ

العالمٌن فً ولٍت من األولاِت فضبلً عن أن ٌظِلَمهم فإن المضارَع كما ٌفٌد االستمراَر فً اإلثبات ٌفٌده فً النَّفً 
ى دوام بحسِب المماِم كما أن الجملةَ االسمٌة تدل بمعونة الممام على دوام الثبوِت وعند دخوِل حرِؾ النفً تدل عل

االنتفاِء ال على انتفاء الدواِم وفً سبن الجملِة نوعُ إٌماٍء إلى التعرٌض بؤن الكفَرةَ هم الظالمون ظلُموا أنفَسهم 
ٌْبًا ولكن الناس أَنفَُسُهْم ٌَْظِلُموَن{"  .(ٔٔ)بتعرٌِضها للعذاِب الخالد كما فً لوله تعالى }إِنَّ هللا الَ ٌَْظِلُم الناس َش

 الفوابد:
 المرآن كبلم هللا تعالى، ألنه تعالى أضافه إلى نفسه، فمال:}آٌات هللا{.إن  -ٔ
 أن من كان وكٌبل عن الؽٌر، فله حكم ذلن الذي وكله، ألن هللا أضاؾ التبلوة إلٌه مع ان التالً رسوله. -ٕ
أن كتاب هللا تعالى كله حك لٌس فٌه باطل، فجمٌع أحكامه حك، وجمٌع اخباره حك، ولٌس فٌه تنالض  -ٖ

  اختبلؾ.وال
لال:}نتلوها علٌن{، فٌكون المتلو علٌه هذه اآلٌات لطعا رسوال هلل رب  ٔإ -ملسو هيلع هللا ىلص-إثبات رسالة النبً -ٗ

 العالمٌن.
 إثبات إرادة هللا، لموله:}وما هللا ٌرٌد ظلما للعالمٌن{، وهو نفً إلرادة الظلم، إذن فؽٌر الظلم ٌرٌده. -٘

                                                                                                                                                                                                    
 .ٕٕٙالوجٌز: (ٔ)
 .2ٖٔ/ٖ(:ص5ٖٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .2ٖٔ/ٖ(:ص5ٖٙ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .2/52تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .]بتصرؾ[.ٕٕٓانظر: صفوة التفاسٌر: (٘)
 .٘٘ٗ/ٔمعانً المرآن: (ٙ)
 .2ٖٕ/ٔتفسٌر السمرلندي: (2)
 .ٗ٘ٗ/ٕتفسٌر الماترٌدي: (1)
 . 5ٗ-5ٖ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٓٓٗ/ٔالكشاؾ: (ٓٔ)
 .2ٓ/ٕتفسٌر أبً السعود: (ٔٔ)



ٕٕٖ 
 

 ى الظلم.أنه إذا انتفت إرادة الظلم انتف -ٙ
 القرآن

ِ تُْرَجُع اْْلُُموُر ) ِ َما فًِ السهَماَواِت َوَما فًِ اْْلَْرِض َوإِلَى َّللاه  [2ٓٔ({ ]آل عمران : 2ٓٔ}َوَِّه
 التفسٌر:

وهلل ما فً السموات وما فً األرض، ملٌن له وحده خلمًا وتدبًٌرا، ومصٌر جمٌع الخبلبك إلٌه وحده، فٌجازي 
 استحماله.كبل على لدر 

 فً سبب نزول اآلٌة:
ِ َما فًِ السََّماَواِت َوَما فًِ اأْلَْرِض{ ]آل عمران :   [، أي: وهلل تعالى وحده "ملن 5ٓٔلوله تعالى: }َوَّلِلَّ

 .  (ٔ)السموات واألرض خلماً وتصرفاً وتدبٌراً"
ات الفابنة للحصر ملكا لال أبو السعود:" أي: له تعالى وحده من ؼٌر شركة أصبل ما فٌهما من المخلول 

وخلما إحٌاء وإماتة وإثابة وتعذٌبا وإٌراد كلمة ما إما لتؽلٌب ؼٌر العمبلء على العمبلء وإما لتنزٌلهم منزلة ؼٌرهم 
 .(ٕ)إظهارا لحمارتهم فً ممام بٌان عظمته تعالى"

إحٌاء وإماتة وإثابة  أي له تعالى وحده، من ؼٌر شركة، ما فٌهما من المخلولات ملكا وخلما لال الماسمً:" 
 .(ٖ)وتعذٌبا"
لال ابن عباس:" ثم لال ٌا دمحم هلل الخلك كله السموات كلهن ومن فٌهن، واألرضون كلهن، ومن فٌهن وما  

 .(ٗ)بٌنهن مما ٌعلم ومما ال ٌعلم"
ِ تُْرَجُع اأْلُُموُر{ ]آل عمران :   جمٌع خلمه فٌجازي كبل إلى هللا مصٌر أمر [، أي:"5ٓٔلوله تعالى:}َوإِلَى َّللاَّ

 .(٘)على لدر استحمالهم منه"
 .(ٙ)ٌمول: تصٌر أمور العباد إلى هللا فً اآلخرة" لال السمرلندي:" 
أي إلى حكمه ولضابه ال إلى ؼٌره شركة أو استمبلال ترجع أمور الخلك، فٌجازي كبل  لال أبو السعود:" 

منهم بما وعد له وأوعده من ؼٌر دخل فً ذلن ألحد لط فالجملة ممررة لمضمون ما ورد فً جزاء الفرٌمٌن ولٌل 
ه ٌستدعً إرادة هً معطوفة على ما لبلها ممررة لمضمونه فإن كون العالمٌن عبٌده تعالى ومخلوله ومرزول

 .(2)الخٌر بهم"
 الفوابد:

 عموم ملن هللا تعالى، لموله:}وهلل ملن السماوات واألرض{، و}ما{، موصولة تفٌد العموم. -ٔ
 انفراد ملن هللا تعالى بلن، أي أن هللا وحده هو المالن لها، وهذا ٌإخذ من تمدٌم الخبر الذي أفاد الحصر. -ٕ
  تعالى بخلك هذه المخلولات العزٌمة.إثبات السماوات واألرض، وبٌان عظمة هللا -ٖ
 أن مرجع األمور إلى هللا وحده. -ٗ
 بٌان سعة هللا تعالى إذ كانت جمٌع االمور ترجع إلٌه الدلٌمة والجلٌلة. -٘

 القرآن
ٍة أُْخِرَجْت ِللنهاِس تَؤُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر  ٌَْر أُمه ِ َولَْو آَمَن أَْهُل اْلِكتَاِب }ُكْنتُْم َخ َوتُْإِمنُوَن بِاَّه

ًٌْرا لَُهْم ِمْنُهُم اْلُمْإِمنُوَن َوأَْكثَُرُهُم اْلفَاِسقُوَن )  [ٓٔٔ({ ]آل عمران : ٓٔٔلََكاَن َخ
 التفسٌر:

                                                           
 .5ٔٔ/ٔأٌسر التفاسٌر: (ٔ)
 .2ٓ/ٕتفسٌر أبً السعود: (ٕ)
 .1ٖٗ/ٕمحاسن التؤوٌل: (ٖ)
 .2ٖٔ/ٖ(:ص5ٖٙٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٓٓٔ/2تفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٖٔ/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٙ)
 .2ٓ/ٕتفسٌر أبً السعود: (2)



ٕٕٗ 
 

مبل خٌر األمم وأنفع الناس للناس، تؤمرون بالمعروؾ، وهو ما ُعرؾ حسنه شرًعا وع -ٌا أمة دمحم  -أنتم 
وتنهون عن المنكر، وهو ما ُعرؾ لبحه شرًعا وعمبل وتصدلون باهلل تصدٌمًا جازًما ٌإٌده العمل. ولو آمن أهل 
الكتاب من الٌهود والنصارى بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص وما جاءهم به من عند هللا كما آمنتم، لكان خٌرا لهم فً الدنٌا واآلخرة، منهم 

  ملسو هيلع هللا ىلص العاملون بها، وهم للٌل، وأكثرهم الخارجون عن دٌن هللا وطاعته.المإمنون المصدلون برسالة دمحم
 فً سبب نزول اآلٌة:

نمل الثعلبً عن عكرمة ومماتل: "نزلت فً ابن مسعود وأبً بن كعب ومعاذ وسالم مولى أبً حذٌفة، وذلن 
مما تدعوننا إلٌه ونحن خٌر وأفضل منكم. فؤنزل أن ابن الصٌؾ ووهب بن ٌهود الٌهودٌٌن لاال لهم: إن دٌننا خٌر 

 .(ٕ). ونمله الطبري عن عكرمة(ٔ)هللا تعالى هذه اآلٌة"
ٍة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس{]آل عمران :  لوله تعالى:  ٌَْر أُمَّ [، أي: "أنتم ٌا أمة دمحم خٌر األمم أخرجت ٓٔٔ}ُكْنتُْم َخ

 .(ٖ)ألجل الناس"
 . (ٗ)لناس"لال مجاهد:" أنتم خٌر الناس ل 
 .(٘)لال مماتل بن سلٌمان: "ٌعنً خٌر الناس للناس فً زمانكم كما فضل بنً اسرابٌل فً زمانهم" 
 .(ٙ)لال الشافعً:" ففضٌلتهم بكٌنونتهم من أمته دون أمم األنبٌاء لبله" 
 وفٌمن أرٌد بهذه اآلٌة، ألوال:  

 .  (2)أحدها: أنهم أهل بدر
، (ٕٔ)، عكرمة(ٔٔ)، والسدي(ٓٔ)، ولتادة(5)، وسعٌد بن جبٌر(1)ابن عباس والثانً: أنهم المهاجرون. لاله

 .(ٖٔ)والضحان
 .(٘ٔ)معنى لول عمر بن الخطاب، وهو (ٗٔ)لاله الضحانوالثالث: أنهم الصحابة. 

 .(ٙٔ)والرابع: أنهم خٌر أهل بٌت النبً ملسو هيلع هللا ىلص. لاله أبو جعفر
 .(2ٔ)والخامس: أنهم جمع المإمنٌن من هذه األمة

لال أبو السعود:" وظاهر أن المراد بكل أمة أوابلهم وأواخرهم الأوابلهم فمط فبل بد أن تكون أعماب هذه  
 .(1ٔ)األمة أٌضا داخلة فً الحكم"

والصحٌح أن هذه اآلٌة عامةٌ فً جمٌع األمة ، كل لَْرن بحسبه ، وخٌر لرونهم الذٌن بُعَث  لال ابن كثٌر:" 
ةً َوَسًطا { فٌهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ، ثم الذٌن ٌَلونهم ، ثم الذٌن ٌلونهم ، كما لال فً اآلٌة األخرى : } َوَكَذِلَن َجعَْلنَاُكْم أُمَّ

ٌُْكْم َشِهًٌدا{ اآلٌة، وفً مسند اإلمام أحمد ، وجا ُسوُل َعلَ مع أي : خٌارا } ِلتَُكونُوا ُشَهَداَء َعلَى النَّاِس َوٌَُكوَن الرَّ

                                                           
 . ٕٙٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٔ)
 .ٔٓٔ/2(:ص2ٙٓ5انظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .]بتصرؾ[.ٕٕٓصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .2ٕ٘تفسٌر مجاهد: (ٗ)
 .5ٕ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .5ٔٗ/ٔتفسٌر اإلمام الشافعً: (ٙ)
 .ٖٗٔ/ٔانظر: زاد المسٌر: (2)
 .ٔٓٔ/2(:ص2ٙٓ2انظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٔٓٔ/2(:ص2ٙٓٙانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٕٓٔ/2(:ص2ٕٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٔٓٔ/2(:ص2ٙٓ1انظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٔٓٔ/2(:ص2ٙٓ5انظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٕٓٔ/2(:ص2ٖٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .ٕٙٔ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٗٔ)
 .2ٖٕ/ٖ(:ص52ٖٓ(، و)5ٙ5ٖانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘ٔ)
 .2ٖٖ/ٖ(:ص52ٖٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙٔ)
 .ٖٗٔ/ٔ، وزاد المسٌر:ٕٙٔ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (2ٔ)
 . 2ٔ/ٕتفسٌر أبً السعود: (1ٔ)
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ٌَْدة ، عن أبٌه لال : لال رسول  الترمذي ، وسنن ابن ماجة ، ومستدرن الحاكم ، من رواٌة حكٌم بن ُمعَاوٌة بن َح
ٌُْرَها ، وأْنتُْم أْكَرُم َعلَى هللاِ عزَّ وَجلَّ »هللا ملسو هيلع هللا ىلص :  ةً ، أْنتُْم َخ  .(ٕ)"(ٔ)«أَْنتُْم تُوفُوَن َسْبِعٌَن أُمَّ

 [، ، لوالن:ٓٔٔ}ُكْنتُْم{]آل عمران :  وفً لوله تعالى:
 أحدهما: أنها على أصلها، والمراد بها الماضً، ثم فٌه ثبلثة ألوال: 

 األول: أن معناه: كنتم فً اللوح المحفوظ. 
 . (ٗ)وؼٌره (ٖ)والثانً: أن معناه: خلمتم وجدتم. ذكرهما الطبري

 . (٘)والثالث: أن المعنى: كنتم مذ كنتم، ذكره ابن األنباري
ُ َؼفُوًرا َرِحًٌما{ ]النساء :  ، (ٙ)[ . وهذا لول الكلب5ًٙوالثانً: أن معنى كنتم: أنتم، كموله تعالى: } َوَكاَن َّللاَّ

 . (5)، والثعلبً(1)، والزجاج(2)وذكره الفراء
ٌَْر أُ  ٍة أُْخِرَجْت لال ابن لتٌبة: ولد "ٌؤتً الفعل على بنٌة الماضً وهو دابم، أو مستمبل: كموله: }ُكْنتُْم َخ مَّ

ُ ٌا ِعٌَسى اْبَن َمْرٌََم أَأَْنَت لُْلَت ِللنَّاِس اتَِّخذُونًِ ِٓٔٔللنَّاِس{ ]آل عمران:  [ ، أي أنتم خٌر أّمة، ولوله: }َوإِْذ لاَل َّللاَّ
ِ{ ]المابدة:  ٌِْن ِمْن ُدوِن َّللاَّ ً إِلَه لوله سبحانه: }هذا ٌَْوُم [ ، أي: وإذ ٌمول هللا ٌوم المٌامة، ٌدلن على ذلن َٙٔٔوأُّمِ
اِدلٌَِن ِصْدلُُهْم{ ]المابدة:  ِ فبَل تَْستَْعِجلُوهُ{ ]النحل: 5ٌَْٔٔنفَُع الصَّ [ ، ٌرٌد ٌوم المٌامة. أي ٔ[، ولوله: }أَتى أَْمُر َّللاَّ

ٌَْؾ نَُكلُِّم َمْن كاَن فًِ اْلَمْهِد َصبًٌِّا{ ]مرٌ ًّ فً 5ٕم: سٌؤتً لرٌبا فبل تستعجلوه، ولوله: }لالُوا َك [ ، أي من هو صب
ً بَِصٌراً {]النساء:  ُ َسِمٌعا ٍء لَِدٌراً ٖٗٔالمهد، وكذلن لوله: }َوكاَن َّللاَّ ًْ ُ َعلى ُكّلِ َش [، وكذلن لوله: }َوكاَن َّللاَّ

ٌا2ٕ{]األحزاب:  ُ الَِّذي أَْرَسَل الّرِ َح فَتُثٌُِر [ ،إنما هو: هللا سمٌع بصٌر، وهللا على كل شًء لدٌر، ولوله: }َوَّللاَّ
 .(ٓٔ")[ ، أي فنسوله5َسحاباً فَُسْمناهُ إِلى بَلٍَد َمٌٍِّت{ ]فاطر: 

ٍة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس{ ]آل عمران:  ٌَْر أُمَّ  [، لوالن: ٓٔٔوفً لوله تعالى: }ُكْنتُْم َخ
، (ٗٔ)،ومجاهد(ٖٔ)، وعكرمة(ٕٔ)، وابن عباس(ٔٔ)أحدهما: أن معناه: كنتم خٌر الناس للناس. لاله أبو هرٌرة

 .(2ٔ)، وعطٌة(ٙٔ)، وعطاء(٘ٔ)والربٌع بن أنس
 .(1ٔ)والثانً: أن معناه: كنتم خٌر األمم التً أخرجت
تؤمرون باإلٌمان باهلل ورسوله ، والعمل بشرابعه  [، أي:"ٓٔٔلوله تعالى:}تَؤُْمُروَن بِاْلَمْعُروِؾ{]آل عمران : 

"(ٔ5). 
إله إال هللا، واال لرار بما أنزل هللا وٌماتلونهم علٌه، وال إله إال هلل لال ابن عباس:" تؤمرونهم أن ٌشهدوا أن ال 

 .(ٔ)أعظم المعروؾ"

                                                           
 (.1ٗ/ٗ( والمستدرن )12ٕٗة برلم )( وسنن ابن ماجٖٔٓٓ( وسنن الترمذي برلم )2ٗٗ/ٗالمسند )(ٔ)
 .5ٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٙٓٔ/2انظر:تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٗٔ/ٔانظر: زاد المسٌر:(ٗ)
 .ٖٗٔ/ٔانظر: زاد المسٌر:(٘)
 .ٖٖٓ/ٔ(:ص25ٙأخرجه ابن المنذر) (ٙ)
 .ٖٗٔ/ٔانظر: زاد المسٌر: (2)
 . ٖٗٔ/ٔانظر: زاد المسٌر:(1)
 .ٕٙٔ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (5)
 .ٖ٘ٔ-ٖٗٔ/ٔ، وانظر: زاد المسٌر:1ٓٔتؤوٌل مشكل المرآن:  (ٓٔ)
  .2ٖٕ/ٖ(:ص52ٖٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .2ٖٖ/ٖ(:ص52ٕٖ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٔ)
  .2ٖٕ/ٖ(:ص52ٕٖ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖٔ)
 .2ٖٖ/ٖ(:ص52ٕٖ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗٔ)
 .2ٖٖ/ٖ(:ص52ٕٖ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘ٔ)
 .2ٖٖ/ٖ(:ص52ٕٖ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙٔ)
 .2ٖٖ/ٖ(:ص52ٕٖ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)2ٔ)
 .ٖٗٔ/ٔانظر: زاد المسٌر: (1ٔ)
 .٘ٓٔ/2تفسٌر الطبري: (5ٔ)
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 .(ٕ)وروي عن أبً العالٌة لال: "التوحٌد"
وتنهون عن الشرن باهلل وتكذٌب رسوله، وعن  [، أي:"ٓٔٔلوله تعالى:} َوتَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر{]آل عمران : 

 .(ٖ)العمل بما نهى عنه"
 .(ٗ)هو التكذٌب وهو أنكر المنكر" لال ابن عباس:"

 [، لوالن:ٓٔٔوفً لوله تعالى:}تَؤُْمُروَن بِاْلَمْعُروِؾ َوتَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر {]آل عمران : 
أحدهما: أنه شرط فً الخٌرٌة، وهذا المعنى مروي عن عمر بن الخطاب، ومجاهد، والزجاج. والثانً: أنه 

 . (٘)علٌهم، لاله الربٌع بن أنسثناء من هللا 
ِ{]آل عمران :   .(ٙ)وتصّدلون باهلل ، فتخلصون له التوحٌد والعبادة"[، أي:"ٓٔٔلوله تعالى:}َوتُْإِمنُوَن بِاَّللَّ

 .(2)ٌعنً: تصدلون توحٌد هللا" لال سعٌد بن جبٌر:"
ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه الذٌن كانوا معه لال المراؼً:" وهذا الوصؾ ٌصدق على الذٌن خوطبوا به أّوال، وهم النبً 

ولت التنزٌل، فهم الذٌن كانوا أعداء، فؤلؾ بٌن للوبهم، واعتصموا بحبل هللا جمٌعا، وكانوا ٌؤمرون بالمعروؾ، 
وٌنهون عن المنكر، وال ٌخاؾ ضعٌفهم لوٌّهم، وال ٌهاب صؽٌرهم كبٌرهم، وملن اإلٌمان للوبهم ومشاعرهم، 

ألؼراضه فى جمٌع أحوالهم، وهذا اإلٌمان هو الذي لال هللا فى أهله :}إِنََّما اْلُمْإِمنُوَن الَِّذٌَن آَمنُوا فكانوا مسخرٌن 
ِ أُولبَِن ُهُم الصَّا ِ َوَرُسوِلِه ثُمَّ لَْم ٌَْرتابُوا َوجاَهُدوا بِؤَْمواِلِهْم َوأَْنفُِسِهْم فًِ َسبٌِِل َّللاَّ }إِنََّما ِدلُوَن{ ولال فٌهم أٌضا بِاَّللَّ

ٌِْهْم آٌاتُهُ زاَدتُْهْم إٌِماناً َوعَ  ُ َوِجلَْت لُلُوبُُهْم َوإِذا تُِلٌَْت َعلَ لى َربِِّهْم ٌَتََوكَّلُوَن{، وما فتبت هذه اْلُمْإِمنُوَن الَِّذٌَن إِذا ذُِكَر َّللاَّ
بداد الملون واألمراء من األمة خٌر األمم حتى تركت األمر بالمعروؾ والنهى عن المنكر، وما تركتهما إال باست

بنى أمٌة ومن حذا حذوهم، وأول من اجترأ منهم على إعبلن هذه المعصٌة عبد الملن بن مروان حٌن لال على 
المنبر: من لال لى اتك هللا ضربت عنمه وما زال الشر ٌزداد، واألمر ٌتفالم حتى سلبت هذه األمة أفضل مالها من 

 .(1)ن، وهى األمر بالمعروؾ والنهى عن المنكر"مزٌة فى دٌنها ودنٌاها بعد اإلٌما
ًٌْرا لَُهْم{]آل عمران :  لوله تعالى:  [، "أي: ولو آمن أهل الكتاب بما ٓٔٔ} َولَْو آَمَن أَْهُل اْلِكتَاِب لََكاَن َخ

 .(5)أنزل على دمحم وصّدلوا بما جاء به، لكان ذلن خٌراً لهم فً الدنٌا واآلخرة"
 .(ٓٔ)علماء السوء" لال النٌسابوري:" ٌعنً

 . (ٔٔ)[، " أي: منهم فبة للٌلة مإمنة"ٓٔٔ} ِمْنُهُم اْلُمْإِمنُوَن{]آل عمران :  لوله تعالى:
 .(ٕٔ)لال ابن الجوزي: "}منهم المإمنون{: من أسلم، كعبد هللا بن سبلم وأصحابه"

 .(ٖٔ)لال لتادة:" استثنى هللا منهم ثبلثة كانوا على الهدى والحك"
 .(ٗٔ)[، أي: والكثرة الكثٌرة منهم خارجة عن طاعة هللا"َٓٔٔوأَْكثَُرُهُم اْلفَاِسمُوَن{]آل عمران :  } لوله تعالى:

 .(٘ٔ)لال ابن الجوزي:" ٌعنً: الكافرٌن، وهم الذٌن لم ٌسلموا"
 .(ٔ)لال لتادة:" ذم هللا أكثر الناس"

                                                                                                                                                                                                    
 .2ٖٖ/ٖ(:ص522ٖأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .2ٖٖ/ٖ(:ص522ٖأخرجه ابن أبً حاتم)(ٕ)
 .٘ٓٔ/2تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٖٗ/ٖ(:ص521ٖأخرجه ابن أبً حاتم)(ٗ)
 .ٖٗٔ/ٔانظر: زاد المسٌر: (٘)
 .٘ٓٔ/2تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٖٗ/ٖ(:ص525ٖأخرجه ابن أبً حاتم)(2)
 .5ٕ/ٗتفسٌر المراؼً: (1)
 .ٕٕٓصفوة التفاسٌر: (5)
 .ٖٕٙ/ٕتفسٌر النٌسابوري: (ٓٔ)
 .ٕٕٓصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔزاد المسٌر: (ٕٔ)
 . 2ٖٗ/ٖ(:ص51ٖٔأخرجه ابن أبً حاتم)(ٖٔ)
 .ٕٕٓصفوة التفاسٌر: (ٗٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔزاد المسٌر: (٘ٔ)
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 .(ٕ)الفاسمون ٌعنً هم العاصون" لال سعٌد بن جبٌر:"
 .(ٖ)ٌعنً العاصٌن ٌعنً الٌهود" مان:"لال مماتل بن سلٌ

 .(ٗ)لال الزجاج:" والفاسك الذي خرج عن أمر هللا"
 الفوابد:

 أن هذه األمة خٌر األمم، لموله}كنتم خٌر أمة أخرجت للناس{، فـ"الناس" عامة تشمل جمٌع األمم. -ٔ
وتنهى عن أن هذه األمة فضلت ؼٌرها بالخٌرٌة لوصؾ لٌس فً ؼٌرها، وهً أن تؤمر بالمعروؾ  -ٕ
 المنكر.
 أهمٌة األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر ألن ترتب الخٌرٌة علٌه. -ٖ
 مع أنهم ٌّدعون أنهم ٌرٌدون الخٌر. -ملسو هيلع هللا ىلص-التندٌد بؤهل الكتاب إذ كفروا بالرسول -ٗ
أن من أهل الكتاب من هو مإمن ومنهم من هو فاسك، وهم االكثرون"أل" فً لوله}الممنون{ للعهد  -٘

 . -ملسو هيلع هللا ىلص-الذهنً، ٌعنً اإلٌمان المعروؾ عندكم، وهو اإلٌمان بدمحم
 القرآن
وُكْم إَِله أَذًى َوإِْن ٌُقَاتِلُوُكْم ٌَُولُّوُكُم اْْلَْدبَاَر ثُمه َلَ   [ٔٔٔ({ ]آل عمران : ٔٔٔ ٌُْنَصُروَن )}لَْن ٌَُضرُّ

 التفسٌر:
لن ٌضركم هإالء الفاسمون من أهل الكتاب إال ما ٌإذي أسماعكم من ألفاظ الشرن والكفر وؼٌر ذلن، وإن 

 ٌماتلوكم ٌُْهَزموا، وٌهربوا مولٌِّن األدبار، ثم ال ٌنصرون علٌكم بؤي حال.
 فً سبب نزول اآلٌة:

سلٌمان:" وذلن أن رإساء الٌهود كعب بن مالن، وشعبة، وبحري، ونعمان، وأبا ٌاسر، وأبا لال مماتل بن   
نافع، وكنانة بن أبً الحمٌك، وابن صورٌا. عمدوا إلى مإمنٌهم فآذوهم إلسبلمهم وهم عبد هللا بن سبلم وأصحابه. 

 .(٘)}لن ٌضروكم{" -عز وجل -فؤنزل هللا
وُكْم    [، أي:" لن ٌضركم أٌها المإمنون هإالء الٌهود ٔٔٔإاِلَّ أَذًى{ ]آل عمران : لوله تعالى: }لَْن ٌَُضرُّ

 .(ٙ)إال أذى باللسان"
ٌعنً وعٌدا وطعنا. ولٌل: دعاء إلى الضبللة. ولٌل: كلمة الكفر إن ٌسمعوها منهم ٌتؤذوا  لال الثعلبً:" 

 .(2)بها"
 .(1)المتال"ٌعنً باللسان بالسب وؼٌره، ولٌس لهم لوة  لال السمرلندي:" 
 .(5)لن ٌضروكم إال أذى تسمعونه منهم" لال لتادة:"  
لٌب" لال ابن جرٌا:"    .(ٓٔ)إشراكهم فً ُعزٌر وعٌسى والصَّ
 .(ٔٔ)تسمعون منهم كذبًا على هللا ، ٌدعونكم إلى الضبللة" لال الحسن:"  
 .(ٕٔ)أي ٌإذونكم بالبهت والتحرٌؾ، فؤما العالبة فتكون للمإمنٌن" لال الزجاج:"  

                                                                                                                                                                                                    
 . 2ٖٗ/ٖ(:ص51ٕٖأخرجه ابن أبً حاتم)(ٔ)
 . 2ٖٗ/ٖ(:ص51ٖٖأخرجه ابن أبً حاتم)(ٕ)
 .5ٕ٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .ٙ٘ٗ/ٔمعانً المرآن: (ٗ)
 .5ٕ٘/ٔ:تفسٌر مماتل بن سلٌمان(٘)
 .5ٕٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٙ)
 .5ٕٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (2)
 .1ٖٔ/ٔتفسٌر السمرلندي: (1)
 .1ٓٔ/2(:ص2ٕٙٙأخرجه الطبري) (5)
 .5ٓٔ-1ٓٔ/2(:ص2ٕٙ2أخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .5ٓٔ/2(:ص2ٕٙ5أخرجه الطبري (ٔٔ)
 .2٘ٗ/ٔمعانً المرآن: (ٕٔ)
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: لن ٌضركم ، ٌا أهل اإلٌمان باهلل ورسوله ، هإالء الفاسمون من أهل الكتاب بكفرهم  لال الطبري:أي:"  
وتكذٌبهم نبٌَّكم محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص شٌبا، ولكنهم ٌإذونكم بشركهم ، وإسماعكم كفرهم ، ولولهم فً عٌسى وأمه وعزٌر ، 

 .(ٔ)ودعابهم إٌاكم إلى الضبللة ، ولن ٌضروكم بذلن"
وللمإمنٌن، باألمن لهم عن أذى المشركٌن وضررهم، إال  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فٌه بشارة لرسول هللا  اترٌدي:"لال الم  

 .(ٕ)أذى باللسان"
وإن ٌماتلكم أهُل الكتاب من الٌهود  [،أي:"ٔٔٔلوله تعالى:}َوإِْن ٌُمَاتِلُوُكْم ٌَُولُّوُكُم اأْلَْدبَاَر{ ]آل عمران :   

 .(ٖ)عنكم ، فٌولوكم أدبارهم"والنصارى ٌهَزموا 
ٌعنً به أهل الكتاب; وأعلمهم فً هذه اآلٌة أنهم إن لاتلوهم ولوهم األدبار وسلبوا النصر  لال الزجاج:"  

 .(ٗ)وكذلن كان أمر إلٌهود"
ٌعنً إن أعانوكم فً المتال، فبل منفعة لكم منهم ألنهم }ٌَُولُّوُكُم اأْلَْدباَر{ وٌنهزمون،  لال السمرلندي:" 

 .(٘)وٌمال: إن خرجوا إلى لتالكم، وأرادوا لتالكم ٌولون األدبار، أي ٌنهزمون منكم"
 .(ٙ)ثم ال ٌنصرهم هللا" [، أي:"ٔٔٔلوله تعالى:} ثُمَّ اَل ٌُْنَصُروَن{ ]آل عمران :   
ثم ال ٌكون أحد ٌنصرهم علٌكم أو ٌدفع بؤسكم عنهم، نفً إضرارهم سوى ما ٌكون  ال البٌضاوي:أي:"ل  

 .(2)بمول ولرر ذلن بؤنهم لو لاموا إلى المتال كانت الدبرة علٌهم، ثم أخبر بؤنه تكون عالبتهم العجز والخذالن"
ال ٌُْمنَعون من الهزٌمة، فكؤنه ٌحكً ضعفهم عن المتال، ٌمول: لو كانوا علٌكم ال  لال السمرلندٌؤي::"  

ٌضرونكم، ولو كانوا معكم ال ٌنفعونكم، وهذا حالهم إلى ٌوم المٌامة َوُهْم الٌهود لٌس لهم شوكة، وال لوة المتال فً 
 .(1)موضع من المواضع"

لتراخً فً الرتبة، فٌكون عدم النصر ممٌدا ولرئ: }ال ٌنصروا{، عطفا على ٌولوا على أن ثم ل  
 .(5)بمتالهم
لال ابن الجوزي:" لال جمهور المفسرٌن: معنى الكبلم: لن ٌضروكم ضرا بالٌا فً جسد أو مال، إنما هو   

شًء ٌسٌر سرٌع الزوال، وتثابون علٌه. وهذا ال ٌنافً األمر بمتالهم فاآلٌة محكمة على هذا، وٌإكده أنها خبر، 
 ار ال تنسخ.واألخب

ولال السدي: اإلشارة إلى أهل الكتاب وذلن لبل أن ٌإمر بمتالهم فنسخت بموله: }لاتلوا الذٌن ال ٌإمنون باهلل 
 .(ٔٔ)، واألول أصح"(ٓٔ)وال بالٌوم اآلخر{

 الفوابد:
أن أهل الكتاب من الٌهود والنصارى لن ٌضروا المسلمٌن، وهذا الضمان اإللهً  لما كان المإمنون على  -ٔ

 اإلٌمان حما.
 أن هإالء الٌنصرهم هللا على المإمنٌن، وهو أٌضا مشروط بؤن نتمسن بدٌننا عمٌدة ولوال وعمبل. -ٕ

 القرآن

                                                           
 .1ٓٔ/2تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٙ٘ٗ/ٕتفسٌر الماترٌدي: (ٕ)
 .5ٓٔ/2تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2٘ٗ/ٔمعانً المرآن: (ٗ)
 .1ٖٕ/ٔتفسٌر السمرلندي: (٘)
 .5ٓٔ/2تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٖ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (2)
 .1ٖٕ/ٔتفسٌر السمرلندي: (1)
 .ٖٖ/ٕانظر: تفسٌر  البٌضاوي: (5)
 ( من سورة التوبة.ٕٙاآلٌة )(ٓٔ)
، ولم ٌتعرض له ؼٌره من أصحاب أمهات 5ٕهذه اآلٌة هبة هللا بن سبلمة فً ناسخه ص: ذكر دعوى النسخ فً .ولد ٖٖٖنواسخ المرآن:(ٔٔ)

 كتب النسخ كما لم ٌذكر النسخ أحد من الطبري وابن الجوزي، وابن كثٌر فً تفاسٌرهم.
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ِ َوَحْبٍل ِمَن النهاِس َوبَاُءوا بِغََضٍب مِ  ٌَْن َما ثُِقفُوا إَِله بَِحْبٍل ِمَن َّللاه لهةُ أَ ٌِْهُم الذِّ ِ َوُضِربَْت }ُضِربَْت َعلَ ٌِْهُم َن َّللاه َعلَ
ٌِْر َحّقٍ َذِلَك بِمَ  ِ َوٌَْقتُلُوَن اْْلَْنبٌَِاَء بِغَ ({ ٕٔٔا َعَصْوا َوَكانُوا ٌَْعتَُدوَن )اْلَمْسَكنَةُ َذِلَك بِؤَنهُهْم َكانُوا ٌَْكفُُروَن بِآٌَاِت َّللاه

 [ٕٔٔ]آل عمران : 
 التفسٌر:

هم أذالء محتمرون أٌنما ُوِجدوا، إال بعهد من هللا جعل هللا الهوان والصؽار أمًرا الزًما ال ٌفارق الٌهود، ف
وعهد من الناس ٌؤمنون به على أنفسهم وأموالهم، وذلن هو عمد الذمة لهم وإلزامهم أحكام اإلسبلم، ورجعوا 
بؽضب من هللا مستحمٌن له، وُضربت علٌهم الذلَّة والمسكنة، فبل ترى الٌهوديَّ إال وعلٌه الخوؾ والرعب من 

ان; ذلن الذي جعله هللا علٌهم بسبب كفرهم باهلل، وتجاوزهم حدوده، ولَتْلهم األنبٌاء ظلًما واعتداء، وما أهل اإلٌم
أهم على هذا إال ارتكابهم للمعاصً، وتجاوزهم حدود هللا.  جرَّ

ٌَْن َما ثُِمفُوا{]آل عمران:  لَّةُ أَ ٌِْهُم الذِّ ؽَار أٌنما أي : ألزمهم هللا [، "ٕٔٔلوله تعالى:}ُضِربَْت َعلَ الذلة والصَّ
 .(ٔ)كانوا، فبل ٌؤمنون"

ألِزم الٌهود المكذبون بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص الذلة أٌنما كانوا من األرض ، وبؤي مكان كانوا من  لال الطبري: أي: " 
 .(ٕ)"بماعها ، من ببلد المسلمٌن والمشركٌن

 .(ٖ)أذلهم هللا فبل َمْنعة لهم ، وجعلهم هللا تحت ألدام المسلمٌن" لال الحسن:" 
 .(ٗ)أدركتهم هذه األمة وإن المجوس لتجبٌهم الجزٌة" وعن الحسن أٌضا:"

 .(٘)هم أصحاب المباالت كفروا باهلل العظٌم" لال ابن عباس:" 
  ِ [، " أي: إِال إذا اعتصموا بذمة هللا وذمة ٕٔٔ{]آل عمران:َوَحْبٍل ِمَن النَّاِس لوله تعالى:}إاِلَّ بَِحْبٍل ِمَن َّللاَّ

 .(ٙ)المسلمٌن"
 " أي: إال بذمة من هللا، وهو َعْمد الذمة لهم وَضْرب الجزٌة علٌهم، وإلزامهم أحكام الملة، ولال ابن كثٌر: 

نَه واحد من المسلمٌن ولو  {: أي : أمان منهم ولهم ، كما فً الُمَهاَدن والمعاَهد واألسٌر }َوَحْبٍل ِمَن النَّاِس  إذا أمَّ
 .(2)امرأة ، وكَذا َعْبد ، على أحد لولً العلماء"

، (ٔٔ)، والسدي(ٓٔ)، ومجاهد(5)وروي عن ابن عباس. (1)إال بعهد من هللا وعهد من الناس" لال لتادة:" 
 ، مثل ذلن.(ٗٔ)، وابن زٌد(ٖٔ)، وعكرمة(ٕٔ) والضحان

وأما }الحبل{ الذي ذكره هللا فً هذا الموضع ،  فإنه السبب الذي ٌؤمنون به على أنفسهم من  لال الطبري:" 
 .(٘ٔ)المإمنٌن وعلى أموالهم وذرارٌهم ، من عهد وأمان تمدم لهم عمده لبل أن ٌُثْمَفوا فً ببلد اإلسبلم"

 لذلة ما الوالحبل العهد، فؤعلم هللا أنهم بعد عز كانوا فٌه ٌبلؽون فً ا لال الزجاج:" 
ٌبلؽه أهل مكة، وكانوا ذوي منعة وٌسار، فؤعلم هللا أنهم ٌذلون أبدا إال أن ٌعزوا بالذمة التً ٌعطونها فً 

 .(ٔ)اإلسبلم. وما بعد االستثناء، لٌس من األول أنهم أذالء إال أنهم ٌعتصمون بالعهد إذا أعطوه"

                                                           
 .ٗٓٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٓٔٔ/2تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٔٔٔ/2(:ص2ٖٙٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .2ٖ٘/ٖ(:ص512ٖم)أخرجه ابن أبً حات(ٗ)
 .2ٖ٘/ٖ(:ص51ٖٙأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٕٕٓصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٗٓٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٔٔٔ/2(:ص2ٖٖٙأخرجه الطبري) (1)
 .ٕٔٔ/2(:ص2ٖٙٙانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٔٔٔ/2(:ص2ٖٙ1ٕانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٕٔٔ/2(:ص2ٖٙٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٖٔٔ/2(:ص2ٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٔٔٔ/2(:ص2ٖٕٙ٘انظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .ٕٔٔ/2(:ص2ٙٗٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .ٔٔٔ/2تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
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فً لوله : }أٌنما ثمفوا إال بحبل من هللا وحبل من الناس{، لال :إال بعهد ،  أخرج الطبري عن ابن زٌد:" 
َّهان لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حٌن أتته األنصار فً  وهم ٌهود. لال : والحبل العهد. لال : وذلن لول أبً الهٌثم بن التٌَّ

ل : عهوًدا ، لال : والٌهود ال ٌؤمنون فً أرٍض العمبة:أٌها الرجل ، إنا لاطعون فٌن حباال بٌننا وبٌن الناس، ٌمو
ِم من أرض هللا إال بهذا الحبل الذي لال هللا عز وجل. ولرأ : }َوَجاِعُل الَِّذٌَن اتَّبَعُوَن فَْوَق الَِّذٌَن َكفَُروا إِلَى ٌَوْ 

هود فً شرق وال ؼرب ، [ ، لال : فلٌس بلد فٌه أحد من النصارى إال وهم فوق ٌ٘٘اْلِمٌَاَمِة{]سورة آل عمران : 
 .(ٕ)[ ، ٌهود"1ٙٔهم فً البلدان كلها مستَذلُّون ، لال هللا: }َولَطَّْعنَاُهم فًِ األْرِض أَُمًما {]سورة األعراؾ : 

ِ{]آل عمران:   .(ٖ)[،" أي: رجعوا مستوجبٌن للؽضب الشدٌد من هللا"ٕٔٔلوله تعالى:}َوبَاُءوا بِؽََضٍب ِمَن َّللاَّ
 .(ٗ)فحدث علٌهم من هللا ؼضب" أنس:"لال الربٌع بن  
لوا ؼضب هللا فانصرفوا به مستحمٌِّه" لال الطبري:أي:"   .(٘)وتحمَّ
 .(ٙ)استوجبوا الؽضب من هللا تعالى. وٌمال: رجعوا بؽضب من هللا" لال السمرلندي:" 
 .(2)أي : أُلزموا فالتَزُموا بؽضب من هللا ، وهم ٌستحمونه" لال ابن كثٌر: " 
ذمه لهم وتوعده إٌاهم فً الدنٌا، وإنزال العموبة علٌهم فً العمبى، وكذلن بؽضه  الثعلبً:"لال  

 .(1)وسخطه"
 [، ثبلثة ألوال:ٕٔٔبَاُءوا{]آل عمران:وفً تفسٌر:} 

 .(ٓٔ)وروي عن الضحان نحو ذلن .(5)"استوجبوا". لاله سعٌد بن جبٌر أحدها:أن معناه:
 .(ٔٔ)ابًوالثانً: أي: رجعوا". وهذا لول الكس

والثالث: أن المعنى: أنهم احتملوا وألروا به، ومنه الدعاء المؤثور: "أبوء بنعمتن علً وأبوء بذنبً فاؼفر لً 
 .(ٕٔ)فإنه ال ٌؽفر الذنوب إال أنت". وهذا لول أبً عبٌدة

ٌِْهُم   فهً محٌطة بهم من [،" أي: لزمتهم الفالة والخشوع ٕٔٔاْلَمْسَكنَةُ{]آل عمران:لوله تعالى:}َوُضِربَْت َعلَ
 .(ٖٔ)جمٌع جوانبهم"

 .(ٗٔ)أي:أُلِزموا المسكنة لَدًرا وَشْرًعا"لال ابن كثٌر:" 
 .(٘ٔ)ومعنى }المسكنة{: ذل الفالة والفمر وُخشوعهما" لال الطبري:" 
جعلت علٌهم وألزموا الذلة الذل والهوان، و}المسكنة{:ٌعنً ذي فمر، ومنه سمً الفمٌر  لال الثعلبً:أي:" 
 .(ٙٔ)ا لسكونه وللة حركاته. ٌمال: ما فً بنً فبلن أسكن من فبلن، أي أفمر"مسكٌن

 [، لوالن:ٕٔٔاْلَمْسَكنَةُ{]آل عمران: وفً تفسٌر:} 
 .(1ٔ)، وروي عن السدي والربٌع بن أنس نحو ذلن(2ٔ)أحدهما: أنها الفالة. لاله أبو العالٌة

                                                                                                                                                                                                    
 .2٘ٗ/ٔمعانً المرآن: (ٔ)
 .ٖٔٔ-ٕٔٔ/2(:ص2ٙٗٓأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٕٕٓصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 2ٖٙ/ٖ(:ص55ٖٖأخرجه ابن أبً حاتم)(ٗ)
 .ٙٔٔ/2سٌر الطبري:تف (٘)
 .5ٖٕ/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٙ)
 .ٗٓٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٕٙٓ/ٔتفسٌر الثعلبً:(1)
 2ٖٙ/ٖ(:ص55ٕٖانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)(5)
 .2ٖٙ/ٖ(:ص55ٕٖانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .ٕٙٓ/ٔانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٔٔ)
 .ٕٙٓ/ٔتفسٌر الثعلبً:( انظر:ٕٔ)
 .ٕٕٓصفوة التفاسٌر: (ٖٔ)
 .ٗٓٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
 .ٙٔٔ/2تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .ٕٙٓ/ٔتفسٌر الثعلبً: (ٙٔ)
 .2ٖٙ/ٖ(:ص55ٖ٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2ٔ)
 .2ٖٙ/ٖ(:ص55ٖ٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (1ٔ)
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}َحتَّى ٌُْعُطوا اْلِجْزٌَةَ َعْن  . وٌدل علٌه لوله:(ٕ)والضحان، (ٔ)والثانً: انها الخراج)الجزٌة(. وهذا لول عطٌة
 [.5َٕعْن ٌٍَد َوُهْم َصاِؼُروَن{ ]التوبة : 

 .(ٖ)لال الكلبً: فترى الرجل منهم ؼنٌاً، وعلٌه من البإس والفمر والمسكنة" لال الكلبً:" 
 .(ٗ)الجزٌة"لال السمرلندي:"وٌمال: إنهم ٌظهرون من أنفسهم الفمر، لكٌبل تضاعؾ علٌهم  
  ِ ٌِْر َحكٍّ لوله تعالى:}َذِلَن بِؤَنَُّهْم َكانُوا ٌَْكفُُروَن بِآٌَاِت َّللاَّ [، " أي: ذلن ٕٔٔ{]آل عمران:َوٌَْمتُلُوَن اأْلَْنبٌَِاَء بِؽَ

 .(٘)الذل والصؽار، بسبب جحودهم بآٌات هللا ولتلهم األنبٌاء ظلماً وطؽٌاناً"
ؽَار والمسكنة أي: وإنما حملهم  لال ابن كثٌر:"  لة والصَّ على ذلن الكْبر والبَْؽً َواْلحَسد ، فؤْعمَبَهم ذلن الذِّ

 .(ٙ)أبدا ، متصبل بذلة اآلخرة"
بدال مما كانوا ٌجحدون بآٌات هللا وأدلته وحججه ، وٌمتلون أنبٌاءه بؽٌر حك ظلًما  لال الطبري:أي:" 

 .(2)واعتداء"
أمرهم ذلن وحمهم ذلن بكفرهم، فؤعلم هللا أنهم جعلت عموبتهم هذه العموبة الؽلٌظة فً  لال الزجاج:أي:" 

 .(1)الدنٌا واآلخرة لتؽلٌظ ما ركبوه"
 .(5)}ٌكفرون بآٌات هللا{، ٌعنً: بصفة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وإنه الرحٌم فً التوراة واإلنجٌل والفرلان" لال الثعلبً:" 
 .(ٓٔ)بنو إسرابٌل فً الٌوم تمتل ثبلثمابة نبً ثم تموم بملهم من آخر النهار"كانت  لال ابن مسعود:" 
مثل أشعٌا وزكرٌا وٌحٌى وسابر من لتل الٌهود من  لال الثعلبً:"ومعنى:}وٌمتلون األنبٌاء بعٌر الحك{: 

األنبٌاء، وفً الخبر: إن الٌهود لتلوا سبعٌن نبٌا من أول النهار ]فً ساعة واحدة، فمام مابة رجل واثنا عشر رجبل 
من عباد بنً إسرابٌل فؤمروا من لتلهم بالمعروؾ ونهوهم عن المنكر فمتلوا جمٌعا من آخر النهار فً ذلن 

 .(ٔٔ)الٌوم"
ٌِْر  -ملسو هيلع هللا ىلص-ذِلَن الذي ٌصٌبهم بسبب كفرهم بدمحم ولال السمرلندي:المعنى: "  وبالمرآن، }َوٌَْمتُلُوَن اأْلَْنبٌِاَء بِؽَ

{، ٌعنً: رضوا بما فعل آباإهم، فكؤنهم لتلوهم "  .(ٕٔ)َحّكٍ
 .(ٖٔ)شدٌد من التمتٌلولوله:}وٌمتلون{، لراءة العامة بالتخفٌؾ من "المتل"، ولرأ السلمً بالت

ولوله:}النبٌٌن{، المراءة المشهورة بالتشدٌد من ؼٌرهم، وتفرد نافع بهمز النبٌبٌن، ]ومده[ فمن همز معناه: 
المخبر، من لول العرب: أنبؤ النبً إنباءا، ونبؤ ٌنبا تنببة بمعنى واحد، فمال هللا عز وجل: }فلما نبؤها به لالت من 

 .(ٗٔ) [ٖأنبؤن هذا{]التحرٌم:
 : (٘ٔ)ومن حذؾ الهمز فله وجهان 

 أحدهما: إنه أراد الهمز فحذفه طلبا للخفة لكثرة استعمالها.
والوجه اآلخر: أن ٌكون بمعنى الرفٌع مؤخوذ من النبإة وهً المكان المرتفع، ٌمال: نبًء الشًء عن  

 . (ٔ)المكان، أي ارتفع

                                                           
 .2ٖٙ/ٖ(:ص55ٖٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .2ٖٙ/ٖ(:ص55ٖٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .5ٖٕ/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٖ)
 .5ٖٕ/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٗ)
 .ٕٕٓصفوة التفاسٌر: (٘)
 .ٗٓٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .2ٔٔ/2تفسٌر الطبري: (2)
 .2٘ٗ/ٔمعانً المرآن: (1)
 .2ٕٓ/ٔتفسٌر الثعلبً:(5)
 .ٕٙٔ/ٔ(:صٕٖٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .2ٕٓ/ٔتفسٌر الثعلبً: (ٔٔ)
 .5ٖٕ/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٕٔ)
 .2ٕٓ/ٔانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٖٔ)
 .2ٕٓ/ٔانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٗٔ)
 .ٖٔٗ/ٔ، وتفسٌر المرطبً:2ٕٓ/ٔانظر: تفسٌر الثعلبً: (٘ٔ)



ٕٖٕ 
 

 :(ٕ)لال الشاعر
 إن جنبً عن الفراش لناب        كتجافً األسر فوق الظراب 

وفٌه وجه آخر: لال الكسابً: النبً بؽٌر همز: الطرٌك، فسمً الرسول نبٌا، وإنما دلابك الحصا ألنه طرٌك 
 :(ٗ)، ومنه لول الشاعر(ٖ)إلى الهدى

 ألصبح رتما دلاق الحصى             مكان النبً من الكاثب
[، أي: إنما َحَملهم على الكفر بآٌات هللا ولَتْل َٕٔٔذِلَن بَِما َعَصْوا َوَكانُوا ٌَْعتَُدوَن{]آل عمران:لوله تعالى:}  

 .(٘)ُرُسل هللا" بسبب تمردهم وعصٌانهم أوامر هللا تعالى"
 .(ٙ)فعلنا بهم ذلن بكفرهم ، ولتلهم األنبٌاء ، ومعصٌتهم ربَّهم ، واعتدابهم أمَر ربهم" لال الطبري:أي:" 
الؽضب، بؤفعالهم، كلما ذكر هللا عموبة لوم فً كتابه بٌّن المعنى الذي ٌعالبهم لال السمرلندي:استحموا ذلن" 

 .(2)لذلن، لكٌبل ٌظن أحد أنه عذَّبهم بؽٌر ُجْرم"
ثرون أي : إنما َحَملهم على الكفر بآٌات هللا ولَتْل ُرُسل هللا ولٌُِّضوا لذلن أنّهم كانوا ٌك لال ابن كثٌر:" 

 .(1)العصٌان ألوامر هللا ، عز وجل ، والؽشٌان لمعاصً هللا ، واالعتداء فً شرع هللا"
 .(5)لال لتادة:" اجتنبوا المعصٌة والعدوان فإن بهما هلن من هلن لبلن من الناس" 

 الفوابد:
 الناس.أن هإالء الذٌن ٌنتسبون للكتاب والسٌما الٌهود منهم، لد ضربت علٌهم الذلة، فهم أرذل  -ٔ
أن هإالء لد ٌكون لهم عزة بحبل من هللا وحبل من الناس، وهو إما االسبلم او الذمة، وإن كان هو  -ٕ

االسبلم فإن االستثناء منمطع، ألنهم إذا أسلموا لم ٌكونوا من أهل الكتاب، بل صاروا من المسلمٌن، وعلى معنى 
 الذمة، فإن االستثاء متصل.

 لباطل، ٌتضح من لوله:}وحبل من الناس{.أن الناس لد ٌنصر بعضهم بعضا با -ٖ
 إثبات الؽضب هلل تعالى، ومذهب أهل السنة والجماعة فً مثل هذه الصفة إثباتها على الوجه البلبك. -ٗ
 إثبات العلة، أي أن أفعال هللا تعالى معللة، أي ممرونة بالحكمة، لموله:}ذلن بؤنهم{. -٘
 أن الكفر بآٌات هللا سبب للعموبات. -ٙ
 ٌل بالكفر ولتل األنبٌاء والمعصٌة والعدوان.عتو بنً اسراب -2

 القرآن
ٌِْل َوُهْم ٌَْسُجُدوَن ) ِ آنَاَء الله ةٌ قَائَِمةٌ ٌَتْلُوَن آٌَاِت َّللاه ٌُْسوا َسَواًء ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب أُمه ({ ]آل عمران : ٖٔٔ}لَ

ٖٔٔ] 
برسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، ٌمومون اللٌل مرتلٌن  لٌس أهل الكتاب متساوٌن: فمنهم جماعة مستمٌمة على أمر هللا مإمنة

 آٌات المرآن الكرٌم، ممبلٌن على مناجاة هللا فً صلواتهم.
 فً سبب نزول اآلٌة ألوال:

ٌْد بن سعٌة ،  أحدها: أخرج الطبري عن ابن عباس:" لما أسلم عبد هللا بن سبلم ، وثعلبة بن َسْعٌة ، وأَس
من ٌهود معهم ، فآمنوا وصدَّلوا ورؼبوا فً اإلسبلم ، ورسخوا فٌه، لالت : أحبار وأسد بن ُعبٌد ، ومن أسلم 

ٌهود وأهل الكفر منهم : ما آمن بدمحم وال تبعه إال أشرارنا! ولو كانوا من خٌارنا ما تركوا دٌن آبابهم ، وذهبوا إلى 

                                                                                                                                                                                                    
 .ٕٓ٘/ٙ، والصحاج:5ٓٔ/ٙانظر: كتاب العٌن: (ٔ)
 .5ٓٔ/ٙانظر: كتاب العٌن:(ٕ)
 .2ٕٓ/ٔانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٖ)
 .ٕٓ٘/ٙ، والصحاج:5ٓٔ/ٙانظر: كتاب العٌن:(ٗ)
 .ٕٕٓصفوة التفاسٌر: (٘)
 .2ٔٔ/2تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5ٖٕ/ٔتفسٌر السمرلندي: (2)
 .ٗٓٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٕٙٔ/ٔ(:صٖٖٙأخرجه ابن أبً حاتم) (5)



ٕٖٖ 
 

مة لابمة ٌتلون آٌات هللا{ إلى لوله : ؼٌره ، فؤنزل هللا عز وجل فً ذلن من لولهم :}لٌسوا سواء من أهل الكتاب أ
 .(ٔ)}وأولبن من الصالحٌن{ "

وذلن أن الٌهود لالوا البن سبلم وأصحابه: لمد خسرتم حٌن استبدلتم بدٌنكم  والثانً:ولال مماتل بن سلٌمان:"
 .(ٕ):}لٌسوا سواء{" -عز وجل -دٌنا ؼٌره ولد عاهدتم هللا بعهد أال تدٌنوا إال بدٌنكم، فمال هللا

عن عبد هللا بن مسعود لال : احتبس علٌنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ذات لٌلة ، كان عند بعض والثالث: أخرج الطبري 
أهله ونسابه : فلم ٌؤتنا لصبلة العشاء حتى ذهب لٌٌل ، فجاء ومنا المصلً ومنا المضطجع ، فبشَّرنا ولال:إنه ال 

نزل هللا : }لٌسوا سواء من أهل الكتاب أمة لابمة ٌتلون آٌات هللا آناء ٌصلً هذه الصبلة أحٌد من أهل الكتاب! فؤ
 .(ٖ)اللٌل وهم ٌسجدون{ "

منصور، لال:" ، بلؽنً أنها نزلت : }لٌسوا سواء من أهل الكتاب أمة لابمة والرابع:وأخرج الطبري عن 
 .(ٗ)ٌتلون آٌات هللا آناء اللٌل وهم ٌسجدون{، فٌما بٌن المؽرب والعشاء"

عطاء فً لوله: }لٌسوا سواء من أهل الكتاب أمة لابمة{. اآلٌة. تزٌد أربعٌن لخامس: نمل الثعلبً:" عن وا
علٌه -رجبل من أهل نجران من العرب، واثنٌن وثبلثٌن من الحبشة، وثمانٌة من الروم كانوا على دٌن عٌسى 

لبل لدوم النبً ملسو هيلع هللا ىلص، منهم أسعد ابن زرارة والبراء بن وصدلوا بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص وكان من األنصار منهم عدة  -السبلم
معرور ودمحم بن مسلمة وأبو لٌس هرمة  بن أنس، وكانوا موحدٌن ٌؽتسلون من الجنابة وٌمرون بما عرفوا من 

 .(٘)شرابع الحنٌفٌة حتى جاءهم هللا عز وجل بالنبً ملسو هيلع هللا ىلص فصدلوه ونصروه"
ٌُْسوا َسَواًء{  تعالى:لوله    .(ٙ)[، " أي: لٌس أهل الكتاب مستوٌن فً المساوئ"ٖٔٔ]آل عمران : }لَ
ٌمول لٌس كفار الٌهود، والذٌن فً الضبللة بمنزلة ابن سبلم وأصحابه الذٌن هم على دٌن  لال مماتل:" 

 .(2)هللا"
 .(1)أي : ال ٌستوي من تمدم ذكرهم بالذم من أهل الكتاب وهإالء الذٌن أسلموا" لال ابن كثٌر:" 
ومن لم ٌإمن منهم; ألن منهم من  -ٌعنً: من أهل الكتاب-أي: ال سواء بٌن من آمن منهم  لال الماترٌدي:" 
 .(5)لد آمن"
ٌُْسوا َسَواًء{  لوله تعالى:وفً تفسٌر    [، وجهان:ٖٔٔ]آل عمران : }لَ

 .(ٔٔ)،السدي(ٓٔ)أحدهما: أن المعنى: ال ٌستوي أهل الكتاب وأمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص". لاله ابن مسعود
والثانً: أن المعنى: أن أهل الكتاب لٌسوا متساوٌن فً الصبلح والفاسد والخٌر والشر، وهذا معنى لول ابن 

 .(ٗٔ)، وابن جرٌا(ٖٔ)، ولتادة(ٕٔ)عباس
ةٌ لَابَِمةٌ { ]آل عمران : لوله تعالى: }ِمْن أَْهِل   [،" أي: منهم طابفة مستمٌمة على دٌن ٖٔٔاْلِكتَاِب أُمَّ

 .(٘ٔ)"هللا
ًَّ هللا، فهً: } لَابَِمةٌ { ٌعنً مستمٌمة" لال ابن كثٌر:"   .(ٔ)أي : لابمة بؤمر هللا ، مطٌعة لَشْرعه ُمتَّبِعة نب

                                                           
 .ٕٔٔ-ٕٓٔ/2(:ص2ٙٗٗتفسٌر الطبري) (ٔ)
 .5ٕٙ/ٔبن سلٌمان: تفسٌر مماتل (ٕ)
 .2ٕٔ/2(:ص2ٙٙٔتفسٌر الطبري) (ٖ)
 .5ٕٔ/2(:ص2ٖٙٙتفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٖٕٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (٘)
 .ٕٗٓصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .5ٕٙ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .٘ٓٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .5٘ٗ/ٕتفسٌر الماترٌدي: (5)
 .2ٖ2/ٖ(:صٓٓٓٗانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .2ٖ2/ٖ(:صٔٓٓٗانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٕٔٔ/2(:ص2ٙٗ٘انظر: تفسٌر الطبري)(ٕٔ)
 . ٕٔٔ/2(:ص2ٙٗٙانظر: تفسٌر الطبري)(ٖٔ)
 .ٕٔٔ/2(:ص2ٙٗ2انظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .ٕٗٓصفوة التفاسٌر: (٘ٔ)



ٕٖٗ 
 

 ألاوٌل: [،ٖٔٔ{ ]آل عمران : وفً تفسٌر لوله تعالى:}أمةٌ لَابَِمةٌ{ 
، (ٕ)، وهو معنى لول الحسنأنها أمة مستمٌمة عادلة، من لولن: ألمت العود فمام، بمعنى استمامأحدها : 

 .(٘)، ومماتل بن سلٌمان(ٗ)، وابن جرٌا(ٖ)ومجاهد
 .(ٙ)والثانً : أن المعنى: أنها أمة مطٌعة، لابمة بطاعة هللا ، وهو لول السدي 

 .(5)، والربٌع(1)، ولتادة (2)تاب هللا وما أمر به فٌه، وهو لول ابن عباسوالثالث : أنها لابمة على ك
أنها لابمة فً الصبلة، وعبر عن تهجدهم بتبلوة المرآن فً ساعات اللٌل كموله تعالى: }والذٌن  والرابع:

[ . ٕٓ[ . ولوله:}إن ربن ٌعلم أنن تموم أدنى من ثلثً اللٌل{ ]المزمل: ٌٗٙبٌتون لربهم سجدا ولٌاما{ ]الفرلان: 
 . (ٓٔ)[1ٖٕمرة: [ . ولوله: }ولوموا هلل لانتٌن{ ]البٕولوله: }لم اللٌل{ ]المزمل: 

والخامس: أنها ثابتة على التمسن بالدٌن الحك، مبلزمة له، ؼٌر مضطربة فً التمسن به، كموله: }إال ما 
[ أي مبلزما لبللتضاء، ثابتا على المطالبة. ومنه لوله تعالى: }لابما بالمسط{ 2٘دمت علٌه لابما{ ]آل عمران: 

 . (ٔٔ)[1ٔ]آل عمران: 
ر، وإن كانت األلوال األخرى متماربة المعنى مع ما لاله ابن عباس ولتادة، " والظاهر هو المول األخٌ 

مستمٌمة على الهدى وكتاب هللا وفرابضه وشرابع دٌنه ، والعدُل والطاعةُ وؼٌر ذلن من أسباب الخٌر، من صفة 
ذي رواه النعمان بن بشٌر ، عن النبً أهل االستمامة على كتاب هللا وسنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. ونظٌر ذلن ، الخبُر ال

، ثم ضرب لهم مثبل، فالمابم (ٕٔ)ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال :"مثل المابم على حدود هللا والوالع فٌها ، كمثل لوم ركبوا سفٌنة " 
 .(ٖٔ)على حدود هللا : هو الثابت على التمسن بما أمره هللا به ، واجتناب ما نهاهُ هللا عنه"

ٌِْل َوُهْم ٌَْسُجُدوَن{ ]آل عمران : لوله   ِ آنَاَء اللَّ [، " أي: ٌتهجدون فً اللٌل بتبلوة ٖٔٔتعالى:}ٌَتْلُوَن آٌَاِت َّللاَّ
 .(ٗٔ)آٌات هللا حال الصبلة"

 .(٘ٔ)أي : ٌمومون اللٌل ، وٌكثرون التهجد ، وٌتلون المرآن فً صلواتهم" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙٔ)ٌتلون آٌات هللا آناء اللٌل فً صبلتهم ، وهم مع ذلن ٌسجدون فٌها" لال الطبري:أي:" 

ٌِْل{]آل عمران:  [، لوالن :ٖٔٔوفً لوله تعالى:}ٌَتْلُوَن َءاٌَاِت هللاِ َءانآَء اللَّ
، (ٕٔ)،  وأبً عبٌدة(ٕٓ)،وابن جرٌا(5ٔ)، والربٌع(1ٔ)، ولتادة(2ٔ)أحدهما : ساعات اللٌل ، وهو لول الحسن

 :(ٕٕ)تنخل الهذلًومنه لول الم
                                                                                                                                                                                                    

 .٘ٓٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .2ٔٗ/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .ٖٕٔ/2(:ص2ٙ٘ٓ)انظر: تفسٌر الطبري (ٖ)
 .2ٔٗ/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .5ٕٙ/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .ٖٕٔ/2(:ص2ٙ٘ٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٖٕٔ/2(:ص2ٖٙ٘انظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٖٕٔ/2(:ص2ٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٖٕٔ/2(:ص2ٕٙ٘انظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .15ٖ/ٕانظر: محاسن التؤوٌل: (ٓٔ)
 .15ٖ/ٕانظر: محاسن التؤوٌل:(ٔٔ)
 .ٕٗٔ/2(:ص/2ٙ٘٘أخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .ٕٗٔ-ٖٕٔ/2تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .ٕٗٓصفوة التفاسٌر:(ٗٔ)
 .٘ٓٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (٘ٔ)
 .5ٕٔ/2تفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 . 1ٔٗ/ٔ. النكت والعٌون:2ٖ5/ٖ(:صٖٔٓٗانظر:تفسٌر ابن أبً حاتم)(2ٔ)
 .ٕٙٔ/2(:ص2ٙ٘ٙانظر: تفسٌر الطبري) (1ٔ)
 .ٕٙٔ/2(:ص2ٙ٘2انظر: تفسٌر الطبري) (5ٔ)
 .ٕٙٔ/2(:ص2ٙ٘1انظر: تفسٌر الطبري) (ٕٓ)
 .ٕٖٗ/ٔ(:ص1ٖٖانظر: تفسٌر ابن المنذر) (ٕٔ)
 ، واللسان " أنى ". ٕٙٓ:  ٕ، وسٌرة ابن هشام  ٕٓٔ:  ٔ، ومجاز المرآن  ٖ٘:  ٕ( دٌوان الهذلٌٌن (ٕٕ)
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ٌُْل ٌَْنتَِعلُ  تُهُ         فًِ ُكّلِ إِْنًٍ حَذاه اللَّ  ُحْلٌو َوُمرٌّ َكعَْطِؾ الِمْدحِ ِمرَّ
 . (ٕ)، والسدي(ٔ)والثانً : جوؾ اللٌل ، وهو لول ابن عباس

 واختلؾ فً المراد بالتبلوة فً هذا الولت على لولٌن : 
 . (ٖ)هللا بن مسعودأحدهما : صبلة العَتَْمة ، وهو لول عبد 

 . (ٗ)والثانً : صبلة المؽرب والعشاء ، رواه الثوري عن منصور
 [،ثبلثة ألوال :ٖٔٔوفً تفسٌر لوله:}َوُهْم ٌَْسُجُدوَن{]آل عمران: 

 .(٘)أحدها : ٌعنً سجود الصبلة 
 .(2)، والفراء (ٙ)والثانً : ٌرٌد الصبلة ،ألن المراءة ال تكون فً السجود وال فً الركوع ، وهذا لول الزجاج

(2). 
}َوإَِذا لٌَِل لَُهُم اْسُجُدوا  [، أي: ٌصلون، وفً المرآن:ٕٙٓنظٌره لوله: }َولَهُ ٌَْسُجُدوَن{ ]األعراؾ : و 

ْحَمِن{ ]الفرلان :  ِ َواْعبُُدوا{ ]النجم : ِٓٙللرَّ  . (1)[ٕٙ[، أي: صلوا، ولوله: }فَاْسُجُدوا َّلِلَّ
 .(5)أناء اللٌل وهم مع ذلن ٌسجدونوالثالث : معناه ٌتلون آٌات هللا 

 الفوابد:
 الثناء على المٌام بطاعة هللا والثبات علٌها. -ٔ
 الثناء على من ٌتلون كتاب هللا لراءة وعمبل. -ٕ
 فضٌلة السجود. -ٖ

 القرآن
ِ َواْلٌَْوِم اْْلِخِر َوٌَؤُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوٌَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر  ٌَْراِت َوأُولَئَِك ِمَن }ٌُْإِمنُوَن بِاَّه َوٌَُساِرُعوَن فًِ اْلَخ

اِلِحٌَن )  [ٗٔٔ({ ]آل عمران : ٗٔٔالصه
 التفسٌر:

ٌإمنون باهلل والٌوم اآلخر، وٌؤمرون بالخٌر كله، وٌنهون عن الشر كلِّه، وٌبادرون إلى فعل الخٌرات، 
 وأولبن ِمن عباد هللا الصالحٌن.

ِ لوله تعالى:  لون باهلل وبالبعث بعد الممات" أي:"[،َٗٔٔواْلٌَْوِم اآْلِخِر {]آل عمران: }ٌُْإِمنُوَن بِاَّللَّ  .(ٓٔ)، ٌصّدِ
 .(ٔٔ)ٌصدلون بتوحٌد هللا والٌوم اآلخر، وٌصدلون بالؽٌب الذي فٌه جزاء األعمال" لال سعٌد بن جبٌر:" 
 .(ٕٔ)ٌعنً: ٌصدلون بتوحٌد هللا والبعث الذي فٌه جزاء األعمال" لال مماتل بن سلٌمان:" 
صفة أخرى ألمة مبٌنة لمباٌنتهم الٌهود من جهة أخرى أي ٌإمنون بها على الوجه الذي  لال أبو السعود:" 

نطك به الشرع واإلطبلق لئلٌذان بالؽنى عن التمٌٌد لظهور أنه الذي ٌطلك علٌه اإلٌمان بهما ال ٌذهب الوهم إلى 
بن هللا وكفرهم ببعض الكتب والرسل ووصفهم الٌوم ؼٌره وللتعرٌض بؤن إٌمان الٌهود بهما مع لولهم عزٌر ا

                                                           
 .ٖٔٗ/ٔ(:ص1ٖٓانظر: تفسٌر ابن المنذر) (ٔ)
 .ٕٙٔ/2(:ص2ٙ٘5انظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .1ٕٔ/2(:ص2ٕٙٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .5ٕٔ/2(:ص2ٖٙٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .1ٔٗ/ٔانظر: النكت والعٌون:(٘)
 .5٘ٗ/ٔانظر: معانً المرآن: (ٙ)
 .1ٔٗ/ٔانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٖٔٔ/ٖلثعلبً:انظر: تفسٌر ا (1)
 .1ٔٗ/ٔانظر: النكت والعٌون:(5)
 
 .ٖٓٔ/2تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .2ٖ5/ٖ(:ص٘ٔٓٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .5ٕٙ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
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اآلخر بخبلؾ صفته لٌس من اإلٌمان بهما فً شا أصبل ولو لٌد بما ذكر لربما توهم أن المنتفً عنهم هو المٌد 
 .(ٔ)المذكور مع جواز إطبلق اإلٌمان على إٌمانهم باألصل وهٌهات"

ٌؤمرون الناس باإلٌمان  [، أي:"ٖٓٔ{]آل عمران: َهْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ َوٌَؤُْمُروَن بِاْلَمْعُروِؾ َوٌَنْ  لوله تعالى:} 
باهلل ورسوله ، وتصدٌك دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وما جاءهم به، وٌنهون الناس عن الكفر باهلل ، وتكذٌب دمحم وما جاءهم به من عند 

 .(ٕ)هللا"
 .(ٖ)"-ملسو هيلع هللا ىلص -وٌنهون عن المنكر، ٌعنً: عن تكذٌب بدمحم -ملسو هيلع هللا ىلص -ٌعنً: إٌمانا بدمحم لال مماتل بن سلٌمان:" 
}وٌنهون عن المنكر{: –ملسو هيلع هللا ىلص  -ومعنى: }وٌؤمرون بالمعروؾ{ ههنا أي ٌؤمرون باتباع النبً لال الزجاج:" 

 .(ٗ)"– ملسو هيلع هللا ىلص -عن اإللامة على مشالته 
صفتان أخرٌان ألمة أجرٌتا علٌهم تحمٌما لمخالفتهم الٌهود فً الفضابل المتعلمة بتكمٌل  لال أبو السعود:" 

الؽٌر إثر بٌان مباٌنتهم لهم فً الخصابص المتعلمة بتكمٌل النفس وتعرٌضا بمداهنتهم فً االحتساب بل بتعكٌسهم 
 .(٘)ه أمر بالمنكر ونهً عن بالمعروؾ"فً األمر بإضبلل الناس وصدهم عن سبٌل هللا فإن

ٌَْراتِ  لوله تعالى:}   .(ٙ)وٌبتدرون فعل الخٌرات" [، أي:"ٗٔٔ{]آل عمران:َوٌَُساِرُعوَن فًِ اْلَخ
 .(2)ٌعنى شرابع اإلسبلم" لال مماتل بن سلٌمان:" 
صفة أخرى ألمة جامعة لفنون المحاسن المتعلمة بالنفس وبالؽٌر والمسارعة فً الخٌر  لال أبو السعود:" 

فرط الرؼبة فٌه ألن من رؼب فً األمر سارع فً تولٌته والمٌام به وآثر الفور على التراخً أي ٌبادرون مع 
بل بمبادتهم إلى  كمال الرؼبة فً فعل أصناؾ الخٌرات البلزمة والمتعدٌة وفٌه تعرٌض بتباطإ الٌهود فٌها

[..الخ، لئلٌذان ٖٖٔ}َوَساِرُعوا إِلَى َمْؽِفَرةٍ { ]آل عمران :  الشرور وإٌثار كلمة فى على ما ولع فً لوله تعالى:
بؤنهم مستمرون فً أصل الخٌر متملبون فً فنونه المترتبة فً طبمات الفضل ال أنهم خارجون عنها منتهون 

 .(1)إلٌها"
اِلِحٌنَ  لوله تعالى:}   .(5)هم من عداد الصالحٌن" [،أي:أولبن"ٗٔٔ{]آل عمران:َوأُولَبَِن ِمَن الصَّ
 .(ٓٔ)أي: من جملة من صلحت أحوالهم عند هللا عز وجل واستحموا رضاه وثناءه" لال أبو السعود:" 
 .(ٔٔ)فهو صالح" -أي: ومن ذلن فعله  لال الماترٌدي:" 
 .(ٕٔ)وصفهم هللا تعالى وشكرهم" لال السمعانً:" 
أي وهإالء الذٌن اتصفوا بجلٌل الصفات من الذٌن صلحت أحوالهم، وحسنت أعمالهم،  لال المراؼً:" 

فرضٌهم ربهم، وفى هذا رد على الٌهود الذٌن لالوا فٌمن أسلم منهم: ما آمن بدمحم إال شرارنا، ولو كانوا من 
 ى ؼٌره.خٌارنا ما تركوا دٌن آبابهم وذهبوا إل

والوصؾ بالصبلح هو ؼاٌة المدح، ونهاٌة الشرؾ والفضل، فمد مدح هللا به أكابر األنبٌاء كإسماعٌل 
اِلِحٌَن{، ولال حكاٌة عن سلٌمان: }َوأَْدِخْلنًِ  وإدرٌس وذى الكفل فمال: }َوأَْدَخْلناُهْم فًِ َرْحَمتِنا إِنَُّهْم ِمَن الصَّ

الِ   ِحٌَن{ .بَِرْحَمتَِن فًِ ِعباِدَن الصَّ

                                                           
 .2ٗ/ٕتفسٌر أبً السعود: (ٔ)
 .ٖٓٔ/2تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٕٙ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .ٓٙٗ/ٔمعانً المرآن: (ٗ)
 .2ٗ/ٕتفسٌر أبً السعود: (٘)
 .ٖٓٔ/2تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5ٕٙ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .2ٗ/ٕتفسٌر أبً السعود: (1)
 .ٖٓٔ/2تفسٌر الطبري: (5)
 .2ٗ/ٕتفسٌر أبً السعود: (ٓٔ)
 .ٓٙٗ/ٕتفسٌر الماترٌدي: (ٔٔ)
 .ٖٓ٘/ٔتفسٌر السمعانً: (ٕٔ)
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وألنه ضد الفساد، وهو ما ال ٌنبؽى فى العمابد واألفعال، فهو حصول ما ٌنبؽً فى كل منهما، وذلن منتهى 
 .(ٔ)الكمال، ورفعة المدر، وعلّو الشؤن"

لال الراؼب:" وبٌّن تعالى فً آخر اآلٌة أن فاعل ذلن من الصالحٌن، واأللرب فً }من{ أن تكون للتبٌٌن 
 .(ٕ)، ولذلن لال فً األول }وأولبن هم المفلحون{"وأنهم هم الصالحون

 وٌجدر المول بؤن "المسارعة والمبادرة والعجلة تتمارب، لكن السرعة أعمها
والمبادرة ال تكاد تستعمل إال فً البدن، والعجلة أكثر ما تستعمل فٌما ٌتحرى عن ؼٌر فكر وروٌة، أو فً 

ل: "العجلة من الشٌطان "، ولال تعالى: )وال تعجل بالمرآن من لبل إمضاء العزٌمة لبل استكمال الروٌة، ولهذا ٌما
 أن ٌمضى إلٌن وحٌه(، فإن لٌل: لو كانت مذمومة لما لال موسى: )وعجلت إلٌن رب لترضى(.

لٌل: موسى علٌه السبلم أورد ذلن على سبٌل االعتذار إبانة أنه لصد فعبل محمودا، وإن تحرى العجلة فٌه، 
ودا فمد ٌعذر فً ولوع ما ٌكره منه، والمسارعة فً الخٌر هً أن ٌتدرج اإلنسان فً ازدٌاد ومن لصد فعبل محم

العرفة بفضله، واختٌاره والسرور بتعاطٌه، وتمدٌمه على األمور الدنٌوٌة، وأن ال تإخره عن أول ولت إمكان 
[ ، ومدح تعالى لوما فمال: }َوالسَّابِمُوَن ٕٔحدٌد : فعله وعلى ذلن لوله تعالى: }َسابِمُوا إِلَى َمْؽِفَرةٍ ِمْن َربُِّكْم { ]ال

[ ، أي ٌسابمون بهممهم وأبدانهم، فلذلن كرره، ولمراعاة المسارعة وكون بعض ٓٔالسَّابِمُوَن{ ]الوالعة : 
ِ { ]آل عمران :  المسارعٌن أعلى منزلة من بعض لال تعالى:  .(ٖ)[ "ٖٙٔ}ُهْم َدَرَجاٌت ِعْنَد َّللاَّ

الزمخشري فً تفسٌر هذه اآلٌة:" وصفهم بخصابص ما كانت فً الٌهود من تبلوة آٌات هللا باللٌل لال 
ساجدٌن، ومن اإلٌمان باهلل، ألن إٌمانهم به كبل إٌمان إلشراكهم به عزٌرا، وكفرهم ببعض الكتب والرسل دون 

معروؾ والنهى عن المنكر، ألنهم بعض. ومن اإلٌمان بالٌوم اآلخر، ألنهم ٌصفونه بخبلؾ صفته. ومن األمر بال
كانوا مداهنٌن. ومن المسارعة فً الخٌرات، ألنهم كانوا متباطبٌن عنها ؼٌر راؼبٌن فٌها. والمسارعة فً الخٌر: 
فرط الرؼبة فٌه ألن من رؼب فً األمر سارع فً تولٌه والمٌام به وآثر الفور على التراخً وأولبن الموصوفون 

صالحٌن الذٌن صلحت أحوالهم عند هللا ورضٌهم واستحموا ثناءه علٌهم. وٌجوز أن بما وصفوا به من جملة ال
ُ َشُكوٌر َحِلٌٌم{ ]التؽابن :  ٌرٌد بالصالحٌن المسلمٌن فلن ٌكفروه لما جاء وصؾ هللا عز وعبل بالشكر فً لوله: }َوَّللاَّ

 .(ٗ)[ فً معنى توفٌه الثواب نفى عنه نمٌض ذلن"2ٔ
 الفوابد:

 األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر.الثناء على  -ٔ
 الثناء على المسارعة فً الخٌرات. -ٕ
 الثناء على من تلن صفته بالصبلح. -ٖ

 القرآن
ُ َعِلٌٌم بِاْلُمتهِقٌَن ) ٌٍْر فَلَْن ٌُْكفَُروهُ َوَّللاه  [٘ٔٔ({ ]آل عمران : ٘ٔٔ}َوَما ٌَْفعَلُوا ِمْن َخ

 التفسٌر:
الخٌر تعمله هذه الطابفة المإمنة فلن ٌضٌع عند هللا، بل ٌُشكر لهم، وأيُّ عمل للَّ أو َكثُر من أعمال 

وٌجازون علٌه. وهللا علٌم بالمتمٌن الذٌن فعلوا الخٌرات وابتعدوا عن المحرمات; ابتؽاء رضوان هللا، وطلبًا 
 لثوابه.
ٌٍْر فَلَْن ٌُْكفَُروهُ { ]آل عمران :   "أي ما عملوا من عمل صالح فلن  [،٘ٔٔلوله تعالى: }َوَما ٌَْفعَلُوا ِمْن َخ

 .(٘)ٌضٌع عند هللا"
 .(ٙ)لال الربٌع بن أنس:أي:"لن ٌضل عنكم" 

                                                           
 .2ٖ/ٗتفسٌر المراؼً: (ٔ)
 .1ٔٓ/ٕتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٕ)
 .1ٔٓ/ٕتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٖ)
 .ٖٓٗ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .ٕٗٓصفوة التفاسٌر: (٘)
 .2ٗٓ/ٖ(:صٕٓٓٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
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 .(ٔ)فلن ٌضل عنهم بل ٌشكر ذلن لهم" لال مماتل:" 
 .(ٕ)أي: كٌؾ ٌكفره، وهو الشكور الذي ٌمبل الٌسٌر، وٌعطً الجزٌل" لال الماترٌدي:" 
 .(ٖ)لن ٌحرموا ثوابه ولن ٌستر عنهم كؤنه ؼٌر موجود"أي وما ٌفعلوا من الطاعات ف لال المراؼً:" 
وأنهم مهما فعلوا }من خٌر{ للٌبل كان أو كثٌرا }فلن ٌكفروه{ أي: لن ٌحرموه وٌفوتوا  لال السعدي:أي:" 

أجره، بل ٌثٌبهم هللا على ذلن أكمل ثواب، ولكن األعمال ثوابها تبع لما ٌموم بملب صاحبها من اإلٌمان 
 .(ٗ)والتموى"

ٌٍْر فَلَْن ٌُْكفَُروهُ { ]آل عمران :  و  [، لربت بالٌاء والتاء، لال الزجاج" ٘ٔٔلوله تعالى: }َوَما ٌَْفعَلُوا ِمْن َخ
فالخطاب لسابر الخلك، ومن لال  -كما لال هللا عز وجل: )فمن ٌعمل مثمال ذرة خٌرا ٌره(  -وكبلهما صواب 

 .(٘)لك داخل معهم فً ذلن")فلن تكفروه( فهو لهإالء المذكورٌن وسابر الخ
 .(ٙ)وفً حرؾ حفصة: " فلن تتركوه ": أي: لن تتركوه دون أن تجزوا علٌه

ُ َعِلٌٌم بِاْلُمتَِّمٌَن{ ]آل عمران :  [، أي ال ٌخفى علٌه عمل عامل، وال ٌضٌع لدٌه أجر ٘ٔٔلوله تعالى:}َوَّللاَّ
 .(2)المتمٌن"

 .(1)لال الثعلبً:أي:المإمنٌن"
 .(5)أي علٌم بثوابهم، وهم مإمنو أهل الكتاب، ومن كان بمثل حالهم" السمرلندي:"لال 

عن ابن عباس:"}المتمٌن{، أي الذٌن ٌحذرون من هللا عموبته فً ترن ما ٌعرفون من الهدى، وٌرجون  
 .(ٓٔ)"رحمته بالتصدٌك بما جاء منه

 .(ٔٔ)"ولال السدي:" }المتمٌن{، هم المإمنون 
جبل:"من المتمون؟ لال:" لوم اتموا الشرن وعبادة األوثان، وأخلصوا هلل العبادة فٌمرون إلى ولٌل لمعاذ بن  
 .(ٕٔ)الجنة"

 الفوابد:
 أن من فعل خٌرا أثٌب علٌه، ألأن المراد هنا تمام اإلثبات، أي أنهم ٌعطون أجرهم كامبل ببل نمص. -ٔ
لو حوسب على ما أعطاه من النعم كمال عدل هللا عّز وجل لكون العامل إذا عمل عمبل أثٌب علٌه، و -ٕ

 لهلن، لكن ٌثاب وتكون نعم هللا علٌه مجرد فضل من هللا.
 ثبوت الثواب على العمل الخٌر للٌبل أم كثٌرا، لموله:}من خٌر{، وهً فً سٌاق الشرط فتكون عامة. -ٖ
 إثبات علم هللا تعالى. -ٗ
 الثناء على أهل التموى. -٘

 القرآن
ٌْئًا َوأُولَئَِك أَْصَحاُب النهاِر ُهْم فٌَِها}إِنه الهِذٌَن َكفَُروا لَْن  ِ َش ًَ َعْنُهْم أَْمَوالُُهْم َوََل أَْوََلُدُهْم ِمَن َّللاه َخاِلُدوَن  تُْغنِ

 [ٙٔٔ({ ]آل عمران : ٙٔٔ)
 التفسٌر:

                                                           
 .5ٕٙ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .ٔٙٗ/ٕتفسٌر الماترٌدي:(ٕ)
 .2ٖ/ٗتفسٌر المراؼً: (ٖ)
 .ٖٗٔتفسٌر السعدي: (ٗ)
 .ٓٙٗ/ًٔ المرآن للزجاج:معان (٘)
 .ٔٙٗ/ٕانظر: تفسٌر الماترٌدي: (ٙ)
 .ٕٗٓصفوة التفاسٌر: (2)
 .ٕٖٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (1)
 .ٕٓٗ/ٔتفسٌر السمرلندي: (5)
 .2ٗٔ-2ٗٓ/ٖ(:صٕٕٓٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .2ٗٔ/ٖ(:صٖٕٓٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .2ٗٓ/ٖ(:صٕٔٓٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
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لدنٌا وال إن الذٌن كفروا بآٌات هللا، وكذبوا رسله، لن تدفع عنهم أموالهم وال أوالدهم شٌبًا من عذاب هللا فً ا
 فً اآلخرة، وأولبن أصحاب النار المبلزمون لها، ال ٌخرجون منها.

 ( وجوه:2ٔٔ-ٙٔٔفً سبب نزول اآلٌتان)
أحدها: لال مماتل:" ثم ذكر نفمة سفلة الٌهود من الطعام والثمار على رءوس الٌهود كعب بن األشرؾ 

 .(ٔ)وأصحابه ٌرٌدون بها اآلخرة"
ظفر:"لما تضمن لوله تعالى فٌما لبله وصؾ المإمنٌن، ذكر بعدها ما اعتمده والثانً: نمل ابن حجر عن ابن 

 .(ٕ)الكفار وأهل الكتاب من إنفاق أموالهم فً الصد عن سبٌل هللا وإن ذلن ال ٌؽنً عنهم شٌبا"
 .(ٖ)نفمة الكافر فً الدنٌا" والثالث: أخرج الطبري عن مجاهد، أن المراد:"

عن ٌمان بن المؽٌرة: أنه" ٌعنً: نفمات أبً سفٌان وأصحابه ببدر  (ٗ)ابن حجروالرابع: نمل الثعلبً وتبعه 
 .(٘)وأُُحد على عداوة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص"

" أي: إن الذٌن جحدوا بآٌات هللا وكذبوا رسالة دمحم َصلَّى  [، ٙٔٔ]آل عمران:}إِنَّ الَِّذٌَن َكفَُروا{ لوله تعالى:
ٌِْه َوَسلَّم" ُ َعلَ َّللاَّ

(ٙ). 
 .(2)لال الطبري:أي:" الذٌن جحدوا نبوة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وكذبوا به وبما جاءهم به من عند هللا"

 .(1)لال ابن عثٌمٌن: ٌشمل كل من كفر باهلل، فهذا حكمه"
وا اللٌل " كافًرا "، لتؽطٌة ُظلمته ما لبِستْه، كما لال وأْصُل )الكفر(  عند العرب : تَؽطٌةُ الشًء، ولذلن سمَّ

 :  (5)الشاعر
 فَتََذكََّرا ثَمبَل ًرثًٌِدا، بَْعَد َما           أَْلمَْت ذُكاُء ٌَِمٌنََها فً كافِِر 

 : (ٓٔ)ولال لبٌُد بن ربٌعة
ٌْلٍَة َكفََر النُُّجوُم َؼَماُمَها         ٌَْعلُو َطرٌمةَ َمتْنَِها ُمتََواتِرَ   ا          فًِ لَ

مع علمهم  -ٌعنً َؼطَّاها،  فكذلن الذٌن جحدوا النبّوة من األحبار من الٌهود َؼطَّوا أمر دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وَكتَُموه الناَس 
 .(ٔٔ)بنبّوته، وُوُجوِدهم ِصفَتَه فً ُكتُبهم

ٌْبًا{]آل عمران: لوله تعالى:} ِ َش ًَ َعْنُهْم أَْمَوالُُهْم َواَل أَْواَلُدُهْم ِمَن َّللاَّ ،" أي: لن تفٌدهم األموال [ٙٔٔلَْن تُْؽنِ
 .(ٕٔ)" واألوالد فً اآلخرة، من عذاب هللا وألٌم عمابه

ن عموبة هللا ٌوم لال الطبري:" لن تدفع أمواله التً جمعها فً الدنٌا ، وأوالده الذٌن ربَّاهم فٌها ، شٌبًا م
لها لهم فٌها"  .(ٖٔ)المٌامة إن أخرها لهم إلى ٌوم المٌامة ، وال فً الدنٌا إْن عجَّ

أي: ال تدفع أموالهم بالفدٌة، وال أوالدهم بالنصرة من عذاب هللا; وذلن أن اإلنسان ٌدفع عن  لال السمعانً:"
 .(ٔ)نفسه بفداء المال، وتارة باالستعانة باألوالد"

                                                           
 .2ٖ2/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٔ)
 .2ٖ5/ٕالعجاب: (ٕ)
 ، وإسنادهما حسن.2ٗٔ/ٖ(:صٕٗٓٗ، وابن أبً حاتم)ٖ٘ٔ/2(:ص22ٙٙتفسٌر الطبري) (ٖ)
 .2ٖ5/ٕانظر: العجاب: (ٗ)
ٌرـ ولباب النمول تفسٌر الطبري وابن أبً حاتم، وأسباب النزول للواحدي، وتفسٌر ابن كث، ولم أجد هذا المول فً ٖٖٔ/ٖتفسٌر الثعلبً:(٘)

 للسٌوطً.
 .2ٕ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
 .ٖٖٔ/2تفسٌر الطبري:  (2)
 ..1ٙ/ٕتفسٌر ابن عثٌمٌن: (1)
. والضمٌر فً لوله " فتذكرا " للنعامة والظلٌم . والثمل : بٌض النعام المصون ،  2ٕ٘الشعر لثعلبة بن صعٌر المازنً ، شرح المفضلٌات : (5)

نفٌس خطٌر مصون : ثمل . ورثد المتاع وؼٌره فهو مرثود ورثٌد : وضع بعضه فوق بعض ونضده . وعنى بٌض ، والعرب تمول لكل شًء 
 النعام ، والنعام تنضده وتسوٌه بعضه إلى بعض . وذكاء : هً الشمس.

فً أصل شجرة ، والرمل ،  وٌروى " ظبلمها " . ٌعنً البمرة الوحشٌة ، لد ولجت كناسها ٓٓٔانظر: شرح المعلمات السبع للزوزنً:  (ٓٔ)
 ٌتسالط على ظهرها .

 .ٕ٘٘/ٔ( تفسٌر الطبري: ٔٔ)
 .2ٔٔ/ٔصفوة التفاسٌر:  (ٕٔ)
 .ٖٖٔ/2تفسٌر الطبري:  (ٖٔ)
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صلى  -أي ال تمنعهم أوالدهم مما هو نازل بهم، ألنهم مالوا إلى األموال فً معاندتهم النبً  الزجاج:"لال 
 .(ٕ)"–ملسو هيلع هللا ىلص  -بمعاندتهم النبً  -رإساء إلٌهود  -أعنً  -ألن الرٌاسة إنما لامت لهم  -هللا علٌه وسلم 

ا على التنابها وال أوالدهم الذٌن تفانوا فً حبهم من لال الصابونً:" أي لن تدفع عنهم أموالهم التً تهالكو
 .(ٖ)عذاب هللا شٌباً"

لال أبو السعود:" وتؤخٌُر األوالد عن األموال مع توسٌط حرؾ النفً بٌنهما إما لعرالة األوالِد فً كشؾ 
 .(ٗ)الكروب أو ألن األموال أوُل ُعّدة ٌُفزع إلٌها عند نزول الخطوب"

وإنما سمى المال ؼنى ألنه ٌنفع الناس وٌدفع ، (٘)وإنما خص األوالد ألنهم ألرب األنساب إلٌه" لال الثعلبً:"
 .(ٙ)عنهم الفمر والنوابب"

ولما ذكر فً اآلٌة األولى أن ما ٌفعله اإلنسان من الخٌر لن ٌكفر، بٌن أن ما ٌعدونه خٌرا إنما  لال الراؼب:"
ٌنفع بعد اإلٌمان، فؤما مع افتماده فبل نفع، وذكر أجل ما هو عندهم خٌر، وهو األموال واألوالد، وأنها ال تؽنً 

 .(2)["1ْٕه{ ]الحالة : }َما أَْؼنَى َعنًِّ َماِلٌَ  عنهم، وعلى ذلن ما حكى عن الكفار:
 (1)[، " أي: أولبن المبلزمون للنار"َٙٔٔوأُولَبَِن أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم فٌَِها َخاِلُدوَن{]آل عمران: لوله تعالى:} 

 .(5)"ال ٌخرجون منها أبدا"
ألن ظلمة أرواحهم، وفساد عمابدهم، وسوء أعمالهم، التضت خلودهم فى تلن الهاوٌة  لال المراؼً:" 

المظلمة المستعرة التً ولودها الناس والحجارة، لد أعدت لكل من جحد بآٌات ربه، وأعرض عن دعوة أنبٌابه 
 .(ٓٔ)ورسله، ولم ٌصػ إال لداعى الهوى والشهوات"

هم أهلها الذٌن ال ٌخرجون منها وال ٌفارلونها ، كصاحب الرجل وإنما جعلهم أصحابها ، ألن لال الطبري:"
الذي ال ٌفارله ، ولرٌنه الذي ال ٌزاٌله، ثم أكد ذلن بإخباره عنهم إنهم " فٌها خالدون " ، أّن صحبتهم إٌاها 

،  صحبة ال انمطاع لها ، إْذ كان من األشٌاء ما ٌفارق صاحبه فً بعض األحوال ، وٌزاٌله فً بعض األولات
 . (ٔٔ)ولٌس كذلن صحبة الذٌن كفروا الناَر التً أْصلوها ، ولكنها صحبة دابمة ال نهاٌة لها وال انمطاع"

 الفوابد:
 من فوابد هذه اآلٌة الكرٌمة: أن الكفار ال ٌنتفعون بؤموالهم وال أوالدهم.-ٔ
 عنهم من هللا شٌبا.ومن الفوابد أٌضا: إن الكفار مهما كثرت لوتهم عددا ومددا، فإنها لن تؽنً -ٕ
ومن فوابدها: تمام لدرة هللا وسلطته على العباد إذ إن الكفار العتاة ال ٌستطٌعون أن ٌدفعوا شٌبا بؤموالهم  -ٖ

 وأوالدهم مما لضاه هللا عّز وجل.
 أن الكفار فً النار مخلدون فٌها، خلدوا أبدٌا لٌس له ؼاٌة. -ٗ

 القرآن
ْنٌَا َكَمثَِل ِرٌحٍ فٌَِها ِصرٌّ أََصابَْت َحْرَث قَْوٍم َظلَُموا أَْنفَُسُهْم فَؤَْهلََكتْهُ َوَما  }َمثَُل َما ٌُْنِفقُوَن فًِ َهِذهِ  اْلَحٌَاِة الدُّ

ُ َولَِكْن أَْنفَُسُهْم ٌَْظِلُموَن )  [7ٔٔ({ ]آل عمران : 7َٔٔظلََمُهُم َّللاه
 التفسٌر:

                                                                                                                                                                                                    
 .ٖٓ٘/ٔتفسٌر السمعانً: (ٔ)
 .ٓٙٗ/ٔمعانً المرآن: (ٕ)
 .ٕٗٓصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٓٔ/ٕتفسٌر أبً السعود:  (ٗ)
 .ٖٖٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (٘)
 .1ٔ/ٖتفسٌر الثعلبً:  (ٙ)
 .1ٔٗ-1ٖٔ/ٕتفسٌر الراؼب األصفهانً: (2)
 .ٓٗ/ٗتفسٌر المراؼً: (1)
 .ٖٔٗتفسٌر السعدي: (5)
 .ٓٗ/ٗتفسٌر المراؼً: (ٓٔ)
 .ٖٗٔ-ٖٖٔ/2تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
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الدنٌا وما ٌإملونه من ثواب، كمثل رٌح فٌها برد شدٌد  َمثَُل ما ٌنفك الكافرون فً وجوه الخٌر فً هذه الحٌاة
َهبَّْت على زرع لوم كانوا ٌرجون خٌره، وبسبب ذنوبهم لم تُْبِك الرٌح منه شٌبًا. وهإالء الكافرون ال ٌجدون فً 

 اآلخرة ثوابًا، وما ظلمهم هللا بذلن، ولكنهم ظلموا أنفسهم بكفرهم وعصٌانهم.
 فً سبب نزولها ألوال:

. وهذا لول ٌمان -ملسو هيلع هللا ىلص-ما : أنها نزلت فً أبً سفٌان وأصحابه ٌوم بدر عند تظاهرهم على رسول هللا أحده
 . (ٔ)بن المؽٌرة

 .(ٕ)والثانً: أن المراد نفمات الكفار وصدلاتهم. وهذا معنى لول مجاهد
 .(ٖ)جهة النفاق والثالث : أنه نزلت فً نفمة المنافمٌن مع المإمنٌن فً حرب المشركٌن على

 .(٘)"على علمابهم ورإسابهم كعب بن األشرؾ وأصحابه"، (ٗ)ولال مماتل: ٌعنً نفمة "سفلة الٌهود" والرابع:
 .(٘)وأصحابه"

والخامس: ولال الضحان:"مثل نفمة الكفار من أموالهم فً أعٌادهم وعلى أضٌافهم وما ٌعطً بعضهم بعضا 
 .(ٙ)على الضبللة"

{]آل عمران:}َمثَُل َما  لوله تعالى: ْنٌَا َكَمثَِل ِرٌحٍ فٌَِها ِصرٌّ أي : َشبَهُ ما  [،"2ٌُْٔٔنِفمُوَن فًِ َهِذِه اْلَحٌَاةِ الدُّ
 .(2)ٌتصدق به الكافر، كشبه رٌح فٌها برد شدٌد"

 واختلؾ أهل التؤوٌل فً معنى " النفمة " التً ذكرها فً هذه اآلٌة على لولٌن: 
 ، وهو الظاهر.(5)، ورجحه الطبري(1)الناس. لاله  مجاهدأحدهما: أنها النفمة المعروفة فً 

له بملبه. وهذا لول السدي والثانً:  .(ٓٔ)أن ذلن لوله الذي ٌموله بلسانه، مما ال ٌصّدِ
وهللا أعلم  -ضرب مثل نفمة الكفار التً أنفموها برٌح فٌها صر أصابت حرث لوم، وذلن  لال الماترٌدي:" 

جمٌع األعمال: من عبادة األصنام واألوثان، وٌمولون: }ما نعبدهم إال لٌمربونا إلى  أنهم كانوا ٌنفمون وٌعملون -
تنفعهم فً اآلخرة، وتمربهم إلى هللا،  -هللا زلفى{، ظنوا أن تلن األعمال والنفمات التً أنفموها فً صد الناس 

با ٌنفع زروعهم، وٌنمو بها، فإذا فؤخبر أنها ال تنفع، فكان كالرٌح التً فٌها صر وبرد، ظنوا أن فٌها رحمة، وشٌ
باآلخرة; لربة وزلفة إلٌه، فإذا هً  -فٌها نار أحرلت حرثهم; كما طمعوا من أعمالهم ونفماتهم التً فً الدنٌا 

  .(ٔٔ)مهلكة ألبدانهم; كالرٌح التً فٌها صر كانت مهلكة; محرلة لزروعهم وحرثهم"
" ألوال :  وفً تفسٌر "الّصّرِ

، (ٙٔ)، وعكرمة(٘ٔ)، والسدي(ٗٔ)، والربٌع(ٖٔ)، والحسن ، ولتادة(ٕٔ)الشدٌد ، وهو لول ابن عباسأحدها : هو البرد 
 .(ٕ)، وشرحبٌل بن سعد(ٔ)، والضحان(2ٔ)وابن زٌد

 .(ٖ)والثانً : برد وجلٌد. لاله عطاء
                                                           

 .1ٔٗ/ٔ، وذكره الماوردي دون نسبته، انظر: النكت والعٌون:2ٖ5/ٕانظر: العجاب: (ٔ)
 .ٖ٘ٔ/2(:ص2ٙٙ2انظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .1ٔٗ/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .52ٕ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .2ٖ1/ٖهذه الزٌادة من تصرؾ ابن حجر فً العجاب: (٘)
 .ٕٔٗ/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٙ)
 .ٖٗٔ/2تفسٌر الطبري: (2)
 .ٖ٘ٔ/2(:ص2ٙٙ2انظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٖٙٔ-ٖ٘ٔ/2انظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .ٖٙٔ-ٖ٘ٔ/2(:ص2ٙٙ1انظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٕٙٗ-ٔٙٗ/ٕتفسٌر الماترٌدي: (ٔٔ)
 .ٖٙٔ/2(:ص2ٙ2ٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٖٙٔ/2(:ص2ٙ2ٖانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .ٖٙٔ/2(:ص2ٙ2ٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .ٖٙٔ/2(:ص2ٙ2٘انظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .ٖٙٔ/2(:ص2ٙٙ5انظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .2ٖٔ/2(:ص2ٙ22انظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
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 .(٘)أٌضا ومجاهد (ٗ)والثالث: أنه نار. وهذا لول ابن عباس
ٌحرق الزروع والثمار ، كما ٌحرق  -سٌّما الجلٌد  -وهو ٌرجع إلى األول ، فإن البرد الشدٌد  لال ابن كثٌر:"

 .(ٙ)الشًء بالنار"
 .(2)والرابع: أنه صوت لهب النار التً تكون فً الرٌح ، وهو لول الزجاج 

ةٍ فََصكَّْت }فَؤَْلبَلَِت اْمَرأَ  ، ومنه لوله تعالى:(1)لال الماوردي:" وأصل الّصر: صوت من الصرٌر" تُهُ فًِ َصرَّ
 .(5)[. لٌل: "هً: الصوت"5َٕوْجَهَها{ ]الذارٌات : 

زرع  [،" أي:أصابت هذه الرٌح 2ٔٔلوله تعالى:}أََصابَْت َحْرَث لَْوٍم َظلَُموا أَْنفَُسُهْم فَؤَْهلََكتْهُ {]آل عمران : 
 .(ٓٔ)لوم عصوا هللا ، وتعدَّوا حدوده، فؤفسدته وأهلكته"

فلم ٌبك منه شٌبا كما أهلكت الرٌح الباردة حرث الظلمة فلم ٌنفعهم حرثهم، فكذلن أهلن هللا  مماتل:"لال 
 .(ٔٔ)سفلة الٌهود ومنهم كفار مكة التً أرادوا بها اآلخرة فلم تنفعهم نفماتهم"« نفمات»

ضرر هذه الرٌح فً فؤهلكته، فؤعلم أن ضرر نفمتهم علٌهم ك –فعالبهم هللا بإذهاب زرعهم  لال الزجاج:أي:"
صلى هللا علٌه  -هذا الزرع  ولٌل إنه ٌعنً: به أهل مكة حٌن تعاونوا وأنفموا األموال على التظاهر على النبً 

،ولال بعضهم: }مثل ما ٌنفمون{، أي: مثل أعمالهم فً شركهم كمثل هذه الرٌح... وجملته أن ما أنفك فً -وسلم 
 .(ٕٔ)ه فً العاجل واألجل"التظاهر على عداوة الدٌن مضر مهلن أهل

 .(ٖٔ)لال الماترٌدي:" ي: ٌتؤسفون على ما أنفموا تؤسؾ صاحب الزرع على ما كان أنفك فٌه"
َرتْه  لال ابن كثٌر:" أي : أحرلته ، ٌعنً بذلن السَّْفعة إذا نزلت على َحْرث لد آن جَداُده أو َحَصاده فدمَّ

وأعَدَمْت ما فٌه من ثمر أو زرع ، فذهبت به وأفسدته ، فعَدَمه صاحبه أحوج ما كان إلٌه. فكذلن الكفار ٌمحك هللا 
ث بذنوب صاحبه، وكذلن هإالء بَنَْوَها على ؼٌر ثواَب أعمالهم فً هذه الدنٌا وثمرتها كما أذهب ثمرةَ هذا الحر

 .(ٗٔ)أْصل وعلى ؼٌر أساس"
ُ َولَِكْن أَْنفَُسُهْم ٌَْظِلُموَن{]آل  [، " أي: وما ظلمهم هللا بإهبلن حرثهم 2ٔٔعمران : لوله تعالى:}َوَما َظلََمُهُم َّللاَّ

 .(٘ٔ)ولكن ظلموا أنفسهم بارتكاب ما ٌستوجب العماب"
 .(ٙٔ)حاتم "عن عباس فً لوله: }لكن أنفسهم ٌظلمون{، لال: ٌضرون"أخرج ابن أبً 

 .(2ٔ)ولال الحسن: "ٌنمصون"
لال السمرلندي:" ٌعنً أصحاب الزرع هم ظلموا أنفسهم بمنع حك هللا تعالى، فكذلن الكفار أبطلوا ثواب 

 .(1ٔ)أعمالهم بالشرن باهلل تعالى"

                                                                                                                                                                                                    
 .2ٖٔ/2(:ص2ٙ21انظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .2ٗٔ/ٖ(:صٕ٘ٓٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .2ٗٔ/ٖ(:ص1ٕٓٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .2ٗٔ/ٖ(:صٕٙٓٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .2ٗٔ/ٖ(:ص2ٕٓٗأبً حاتم) انظر: تفسٌر ابن (٘)
 .ٙٓٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٔٙٗ/ٔانظر: معانً المرآن: (2)
 .1ٔٗ/ٔالنكت والعٌون: (1)
 .ٕٙٗ/ٕتفسٌر الماترٌدي: (5)
 .]بتصرؾ[.ٖٗٔ/2تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .52ٕ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .ٔٙٗ/ٔمعانً المرآن: (ٕٔ)
 .ٕٙٗ/ٕتفسٌر الماترٌدي:(ٖٔ)
 .ٙٓٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
 .ٕ٘ٓصفوة التفاسٌر: (٘ٔ)
 .2ٕٗ/ٖ(:صٖٔٓٗتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙٔ)
 .ٕٙ/ٔتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (2ٔ)
 .ٕٔٗ/ٔتفسٌر السمرلندي:(1ٔ)
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لال: هم الذٌن  -وهللا أعلم  -الشًء فً ؼٌر موضعه، فهو لال الماترٌدي:" والظلم: ما ذكرنا: هو وضع 
وضعوا أنفسهم فً ؼٌر موضعها، ال أن وضع هللا أنفسهم ذلن الموضع; ألنهم عبدوا ؼٌر هللا، ولم ٌجعلوا أنفسهم 
خالصٌن سالمٌن هلل، فهم الذٌن ظلموا أنفسهم; حٌث أسلموها لؽٌر هللا، وعبدوا دونه، فذلن وضعها فً ؼٌر 

 .(ٔ)ها; ألن وضعها موضعها هو أن ٌجعلوها خالصة هلل، سالمة له"موضع
 .(ٕ)ولٌل: ما ضروا هللا بعبادتهم ؼٌره وبكفرهم به، إنما ضروا أنفسهم; إذ ال حاجة له إلى عبادتهم"

 الفوابد:
{، ألن المثل إلحاق لؤلصل بالفرع، }َمثَُل َما ٌُْنِفمُوَن فًِ َهِذِه اْلَحٌَاةِ الدُّْنٌَا َكَمثَِل ِرٌحٍ  إثبات المٌاس، لموله:} -ٔ

 إلحاق للمشبه بالمشبه به، وهذا هو اصل المٌاس.
حسن او تمام ببلؼة المرآن، وذلن بمٌاس الؽابب على الشاهد، ووجهه أن الرٌح التً فٌها صّر وأصابت  -ٕ

ألن الكفر مدمر حرث لوم ظلموا انفسهم كل ٌعرؾ أنها مدمرة ومهلكة، فكذلن أعما الكافرٌن هالكة الخٌر فٌها، 
 لها.

أن الكافر لن ٌنتفع بما عمل فً اآلخرة، ألنه إذا هلن عمله وزال فإنه لن ٌنفعه، لكن لد ٌنفعه فً الدنٌا،  -ٖ
 فٌدفع عنه به من الببلء ما ٌدفع، أو ٌحصل من الخٌر الذي ٌرجوه ما ٌحصل بسبب اإلنفاق الذي أنفمه من ماله.

 انتفاء الظلم عن هللا. -ٗ
 القرآن

هِخذُوا بَِطانَةً ِمْن ُدونُِكْم ََل ٌَؤْلُونَُكْم َخبَاًَل َودُّوا َما َعنِتُّْم قَْد بََدتِ }ٌَا أَ   اْلبَْغَضاُء ِمْن أَْفَواِهِهْم ٌَُّها الهِذٌَن آَمنُوا ََل تَت
 [2ٔٔ({ ]آل عمران : 2َٔٔوَما تُْخِفً ُصُدوُرُهْم أَْكبَُر قَْد بٌَهنها لَُكُم اْْلٌَاِت إِْن ُكْنتُْم تَْعِقلُوَن )

 التفسٌر:
ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه، ال تتخذوا الكافرٌن أولٌاء من دون المإمنٌن، تُْطلعونهم 
على أسراركم، فهإالء ال ٌَْفتُرون عن إفساد حالكم، وهم ٌفرحون بما ٌصٌبكم من ضرر ومكروه، ولد ظهرت 

صدورهم من العداوة لكم أكبر وأعظم. لد بٌَّنَّا لكم البراهٌن والحجا، لتتعظوا  شدة البؽض فً كبلمهم، وما تخفً
 وتحذروا، إن كنتم تعملون عن هللا مواعظه وأمره ونهٌه.

 فً سبب نزول اآلٌة وجوه:
: كان رجال من المسلمٌن ٌواصلون رجاال من الٌهود ، لما كان بٌنهم من الجوار  أحدها: لال ابن عباس:"

ؾ الفتنة علٌهم منهم : }ٌا أٌها الذٌن والِحْلؾ  فً الجاهلٌة ، فؤنزل هللا عز وجل فٌهم ، ٌنهاهم عن مباطنتهم  تخوُّ
 .(ٖ)آمنوا ال تتخذوا بطانة من دونكم{ إلى لوله : }وتإمنون بالكتاب كله{ "

بطانة من دونكم والثانً: وأخرج الطبري عن مجاهد فً لول هللا عز وجل : }ٌا أٌها الذٌن آمنوا ال تتخذوا 
. وري عن ابن (ٗ)ال ٌؤلونكم خباال {، فً المنافمٌن من أهل المدٌنة. نهى هللا عز وجل المإمنٌن أن ٌتولَّوهم"

 ، نحو ذلن.(ٓٔ)، وابن زٌد(5)، وابن جرٌا(1)، والربٌع(2)، ولتادة(ٙ)أٌضا،  والسدي (٘)عباس
ومالن بن دخشم األنصاري، وأصحابه دعاهم الٌهود  ٌعنً المنافمٌن عبد هللا بن أبً، والثالث: ولال مماتل:"

إلى دٌنهم منهم إصبػ ورافع ابنً حرملة وهما رءوس الٌهود فزٌنوا لهما ترن اإلسبلم حتى أرادوا أن ٌظهروا 

                                                           
 .ٕٙٗ/ٕتفسٌر الماترٌدي:(ٔ)
 .ٕٙٗ/ٕتفسٌر الماترٌدي: (ٕ)
 .ٔٗٔ/2(:ص2ٙ1ٓأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٔٗٔ/2(:ص2ٙ1ٔتفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٔٗٔ/2(:ص2ٙ1ٖانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٖٗٔ/2(:ص2ٙ1ٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٔٗٔ/2(:ص2ٙ1ٕانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٕٗٔ-ٔٗٔ/2(:ص2ٙ1ٗانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٖٗٔ/2(:ص2ٙ12انظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٖٗٔ/2(:ص2ٙ11انظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
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 .(ٔ)ٌحذرهما والٌة الٌهود }ٌا أٌها الذٌن آمنوا ال تتخذوا بطانة{" -عز وجل -الكفر فؤنزل هللا
َِّخذُوا بَِطانَةً ِمْن ُدونُِكْم{]آل عمران : ٌَا  لوله تعالى:} ٌا أٌها الذٌن صدلوا هللا  [،أي:"1ٔٔأٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اَل تَت

ورسوله ، وألروا بما جاءهم به نبٌهم من عند ربهم، ال تتخذوا أولٌاء وأصدلاء ألنفسكم من دون أهل دٌنكم 
 .(ٕ)وملَّتكم"
لى ناهًٌا عباده المإمنٌن عن اتخاذ المنافمٌن بطانة ، أي : ٌُْطلعونهم على ٌمول تبارن وتعالال ابن كثٌر: 

أي : من ؼٌركم من أهل األدٌان ، وبطانة الرجل : هم }ِمْن ُدونُِكْم{، سرابرهم وما ٌضمرونه ألعدابهم، لوله:
 .(ٖ)خاّصة أهله الذٌن ٌطلعون على داخل أمره"

الدخبلء الذٌن ٌستبطنون وٌتبسط إلٌهم، ٌمال فبلن بطانة لفبلن أي مداخل له ومإانس،  لال الزجاج:" 
فالمعنى أن المإمنٌن أمروا أال ٌداخلوا المنافمٌن وال إلٌهود، وذلن أنهم كانوا ال ٌبمون ؼاٌة فً التلبٌس على 

 .(ٗ)المإمنٌن. فؤمروا بؤال ٌداخلوهم لببل ٌفسدوا علٌهم دٌنهم"
فً  -وإنما جعل " البطانة " مثبل لخلٌل الرجل ، فشبهه بما ولً بطنه من ثٌابه ، لحلوله منه  :"لال الطبري 

بلعه على أسراره وما ٌطوٌه عن أباعده وكثٌر من ألاربه  ًَ َجسده من ثٌابه" -اّطِ  .(٘)محلَّ ما َوِل
 .(ٙ)كم فً الفساد"[،" أي ال ٌمصرون ل1ٔٔلوله تعالى:}اَل ٌَؤْلُونَُكْم َخبَااًل{]آل عمران : 

أي : ٌَْسعَْوَن فً مخالفتهم وما ٌضرهم بكل ممكن ، وبما ٌستطٌعونه من المكر  لال ابن كثٌر:" 
 .(2)والخدٌعة"

فً اللؽة: ذهاب الشًء، لال « الخبال» أي ال ٌبمون ؼاٌة فً إلمابهم فٌما ٌضرهم، وأصل  لال الزجاج:" 
 :(1)الشاعر

 إالٌدا مخبولة العضد   ابنً سلٌمً لستم لٌد          
 .(5)أي لد ذهبت عضدها"

لال الثعلبً:" أي ال ٌمصرون وال ٌتركون عهدهم وطالتهم فٌما ٌورثكم فوق الشر والفساد. ٌمال: ما ألوته  
خٌرا أو شرا أي ما لصرت فً فعل ذلن. ومنه لول ابن مسعود فً عثمان: ولم تؤل عن خٌر ألخرى بادٌه ، 

 :(ٓٔ)ولال امرإ المٌس
 وما المرء مادامت حشاشة نفسه          بمدرن أطراؾ الخطوب وال آل 

أي ممصر فً الطلب، والخبال: الشر والفساد، لال هللا تعالى: }لَْو َخَرُجوا فٌُِكْم َما َزاُدوُكْم إاِلَّ َخبَااًل{ ]التوبة : 
ٗ2"](ٔٔ). 

ُّْم{]آل عمران :   .(ٕٔ)تمنوا مشمتكم وما ٌولعكم فً الضرر الشدٌد"[،  " أي: 1ٔٔلوله تعالى:} َودُّوا َما َعنِت
كم" لال الطبري:أي:"  .(ٖٔ)ٌتمنون لكم العنَت والشر فً دٌنكم وما ٌسوءكم وال ٌسرُّ

 .(ٔ)أي تمنوا ضركم وشركم وإثمكم وهبلككم" لال الثعلبً:"

                                                           
 .52ٕ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .1ٖٔ/2تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٙٓٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٕٙٗ-ٔٙٗ/ٔمعانً المرآن: (ٗ)
 .1ٖٔ/2تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕ٘ٓصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٙٓٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (2)
; وتاج 2ٕٗ/ 2; وتهذٌب اللؽة ٕٙ٘/ ٕ; ومجمل اللؽة ٖٕٗ/ ٕ)خبل(; ومماٌٌس اللؽة  51ٔ/ ٔٔ(; ولسان العرب ٔ) ٕٔفً دٌوانه ص (1)

ٌْنًَ لَْستَُم بٌٍَِد... إال  "، وفٌه: 5ٗٔ)خبل(; وٌنسب إلى طرفة بن العبد; انظر دٌوان أوس ص  ٖٓٔالعروس )خبل(; وأساس الببلؼة ص  أبَنًِ لُبَ
ٌَْسْت لََها َعُضدُ  ٌٍَدا   ".لَ
 .ٕٙٗ/ٔمعانً المرآن: (5)
 .1ٕٗ/ ٙلسان العرب:  انظر: (ٓٔ)
 .ٖٗٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٔٔ)
 .ٕ٘ٓصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
 .ٓٗٔ/2تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
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 .(ٕ)تمنَّوا ضبللكم عن دٌنكم" لال الواحدي: أي:"
 .(ٖ)وٌودون ما ٌُْعنُت المإمنٌن وٌخرجهم وٌَُشّك علٌهم" لال ابن كثٌر:أي:" 

ُّْم{]آل عمران :   [،  تؤوٌبلن :1ٔٔوفً لوله تعالى:} َودُّوا َما َعنِت
 . (ٗ)أحدهما : ودوا إضبللكم عن دٌنكم ، وهو لول السدي

 .(٘)والثانً : ودوا أن تعنتوا فً دٌنكم، أي: تحملون على المشمة فٌه، وهو لول ابن جرٌا
ومعنى العنت: إدخال المشمة على اإلنسان، ٌمال فبلن متعنت فبلنا، أي ٌمصد إدخال المشمة  لال الزجاج:"

واألذى علٌه، وٌمال لد عنت العظم ٌعنت عنتا إذا أصابه شًء بعد الجبر، وأصل هذا كله مرق لولهم: )اكمة 
 .(ٙ)ى المشمة"عنوت( إذا كانت طوٌلة شالة المسلن، فتؤوٌل أعنت فبلنا، حملته عل

[، " أي: ظهرت أمارات العداوة لكم على 1ٔٔلوله تعالى:} لَْد بََدِت اْلبَْؽَضاُء ِمْن أَْفَواِهِهْم {]آل عمران : 
 .(2)ألسنتهم"

 .(1)لد ظهرت العداوة بؤلسنتهم" لال مماتل:"
لد ظهرت امارة العداوة من أفواههم بالشتٌمة والولٌعة فً المسلمٌن. ولٌل: باطبلع  لال الثعلبً:"أي:"

 .(5)["ٖٓالمشركٌن على أسرار المإمنٌن. ولٌل: هو مثل لوله: }ولتعرفنهم فً لحن المول{]دمحم:
ممٌموَن والذي بدا لهم منهم بؤلسنتهم ، إلامتهم على كفرهم ، وعداوتهم من خالؾ ما هم علٌه  لال الطبري:"

من الضبللة. فذلن من أوكد األسباب فً معاداتهم أهل اإلٌمان ، ألن ذلن عداوة على الدٌن ، والعداوة على الدٌن 
العداوة التً ال زوال لها إال بانتمال أحد المتعادٌٌن إلى ملة اآلخر منهما ، وذلن انتمال من هدى إال ضبللة كانت 

ن فً إبدابهم ذلن للمإمنٌن ، وممامهم علٌه ، أبٌُن الداللة ألهل اإلٌمان على عند المنتمل إلٌها ضبللة لبل ذلن. فكا
 .(ٓٔ)ما هم علٌه من البؽضاء والعداوة"

 .(ٔٔ)وفً لراءة عبد هللا: "}لد بدأ البؽضاء{"
مما [،" اي: وما ٌبطنونه لكم من البؽضاء أكثر 1ٔٔلوله تعالى:}َوَما تُْخِفً ُصُدوُرُهْم أَْكبَُر {]آل عمران : 

 .(ٕٔ)ٌظهرونه"
 .(ٗٔ). وروي عن الربٌع مثل ذلن(ٖٔ)وما تخفً صدورهم أكبر مما لد أبدوا بؤلسنتهم" لال لتادة:"
 .(٘ٔ)أكبر مما بدت بؤلسنتهم" ٌعنى ما تسر للوبهم من الؽش لال مماتل:"

لد بٌنا لكم اآلٌات الدالة على وجوب اإلخبلص  [، أي:"1ٔٔلوله تعالى:}لَْد بٌََّنَّا لَُكُم اآْلٌَاِت {]آل عمران : 
 .(ٙٔ)فً الدٌن ومواالة أولٌاء هللا ومعاداة أعدابه"

لال الصابونً:" أي: وضحنا لكم اآلٌات الدالة على وجوب اإِلخبلص فً الدٌن، ومواالة المإمنٌن ومعاداة 
 .(2ٔ)الكافرٌن"

                                                                                                                                                                                                    
 .ٖٗٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٔ)
 .1ٕٕالوجٌز: (ٕ)
 .ٙٓٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٖٗٔ/2(:ص2ٙ15انظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٗٗٔ/2(:ص2ٙ5ٓانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٕٙٗ/ٔمعانً المرآن: (ٙ)
 .ٕ٘ٓصفوة التفاسٌر: (2)
 .52ٕ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .ٖٗٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (5)
 .٘ٗٔ/2تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٙٓٗ/ٔالكشاؾ: (ٔٔ)
 .ٕ٘ٓصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
 .2ٗٔ/2(:ص2ٙ5ٖأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .2ٗٔ/2(:ص2ٙ5ٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .51ٕ-52ٕ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘ٔ)
 .ٙٓٗ/ٔالكشاؾ: (ٙٔ)
 .ٕ٘ٓصفوة التفاسٌر: (2ٔ)
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 (ٔ)ٌمول ففً هذا بٌان لكم منهم" لال مماتل:"

 .(ٕ)أَْي: عبلمات الٌهود فً عداوتهم" الواحدي"لال 
 .(ٖ)[، " أي: إن كنتم عمبلء"1ٔٔلوله تعالى:}إِْن ُكْنتُْم تَْعِملُوَن{]آل عمران : 

إن كنتم تعملون عن هللا مواعظه وأمره ونهٌه ، وتعرفون موالع نفع ذلن منكم ، ومبلػ عابدته  لال الطبري:"
 .(ٗ)علٌكم"

أي إن كنتم من أهل العمل أو إن كنتم تعملون ما بٌن لكم من اآلٌات والجواب محذوؾ  لال أبو السعود:"
 .(٘)لداللة المذكور علٌه"

 الفوابد:
تحرٌم اتخاذ البطانة التً لٌست منّا، ألن األصل فً النهً: التحرٌم، علٌه فإن تجنب البطانة السٌبة من  -ٔ

 ممتضٌات اإلٌمان.
 المإمنٌن إذ حذرهم إى أمور لد تخفى علٌهم وذلن باتخاذا لبطانات السٌبة.بٌان عنٌاة هللا تعالى بعباده  -ٕ
 أن أعداء االسبلم ٌوّدون لنا ما ٌشك علٌنا فً الدنٌا والدٌن. -ٖ
 أن فً للوب أعداء االسبلم من العداوة والبؽضاء أكثر مما ٌبدو. -ٗ
 منّة هللا تعالى علٌنا ببٌان آٌاته. -٘
 ألوى عمبل كان أفهم آلٌات هللا.أنه كلما كان اإلنسان أشد عمبل أو  -ٙ

 القرآن
ٌُْكُم }َها أَْنتُْم أُوََلِء تُِحبُّونَُهْم َوََل ٌُِحبُّونَُكْم َوتُْإِمنُوَن بِاْلِكتَاِب ُكلِِّه َوإَِذا لَقُوُكْم قَالُوا آَمنه  وا َعلَ ا َوإَِذا َخلَْوا َعضُّ

ٌِْظُكْم إِ  ٌِْظ قُْل ُموتُوا بِغَ ُدوِر )اْْلَنَاِمَل ِمَن اْلغَ َ َعِلٌٌم بَِذاِت الصُّ  [5ٔٔعمران :  ({ ]آل2ٔٔنه َّللاه
 التفسٌر:

ها هو ذا الدلٌل على خطبكم فً محبتهم، فؤنتم تحبونهم وتحسنون إلٌهم، وهم ال ٌحبونكم وٌحملون لكم 
ٌؾ تحبونهم؟ وإذا العداوة والبؽضاء، وأنتم تإمنون بالكتب المنزلة كلها ومنها كتابهم، وهم ال ٌإمنون بكتابكم، فك

: آمنَّا وصدَّْلنا، وإذا خبل بعضهم إلى بعض بدا علٌهم الؽم والحزن، فعَضُّوا أطراؾ أصابعهم -نفالًا-لموكم لالوا 
أٌها -من شدة الؽضب، لما ٌرون من ألفة المسلمٌن واجتماع كلمتهم، وإعزاز اإلسبلم، وإذاللهم به. لل لهم 

  مطَِّلع على ما تخفً الصدور، وسٌجازي كبل على ما لدَّم ِمن خٌر أو شر.: موتوا بشدة ؼضبكم. إن هللا-الرسول
 فً سبب نزول اآلٌة ثبلثة ألوال:

 .(ٙ)أحدها: أخرج الطبري عن مجاهد: "نزلت هذه اآلٌة فً المنافمٌن"
 .(2)والثانً: أنها نزلت فً اإلباضٌة. وهذا لول أبً الجوزاء

 .(1)وهذا لول مماتل بن حٌان. والثالث: أنها نزلت فً الٌهود. 

                                                           
 .51ٕ-52ٕ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .1ٕٕالوجٌز: (ٕ)
 .ٕ٘ٓصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .1ٗٔ/2تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٙ/ٕتفسٌر أبً السعود: (٘)
 .ٔ٘ٔ/2(:ص2ٙ51تفسٌر الطبري) (ٙ)

و" اإلباضٌة " ، فرلة من الحرورٌة ، وهم أصحاب عبد ، 2ٗ٘/ٖ(:صٔ٘ٓٗ. وابن أبً حاتم)ٕ٘ٔ/2(:ص22ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
، هللا بن إباض التمٌمً ، الخارج فً أٌام مروان بن دمحم. ومن لولهم : إن مخالفٌنا من أهل المبلة كفار ؼٌر مشركٌن ، ومناكحتهم جابزة 

 وموارثتهم حبلل ، وؼنٌمة أموالهم من السبلح والكراع عند الحرب حبلل ، وما سواه حرام ، وإن دار مخالفٌهم من أهل اإلسبلم دار توحٌد.
 ولالوا : إن مرتكب الكبٌرة موحد ، ال مإمن.

 .2ٗٗ/ٖ(:ص5ٗٓٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (1)
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[، "أي: ها أنتم ٌا معشر المإمنٌن 5ٔٔلوله تعالى: }َها أَْنتُْم أُواَلِء تُِحبُّونَُهْم َواَل ٌُِحبُّونَُكْم{]آل عمران : 
 .(ٔ)خاطبون فً مواالتكم إذ تحبونهم وال ٌحبونكم"

 .(ٕ)ها أنتم أوالء معشر األنصار" لال مماتل بن حٌان:"
ها أنتم ، أٌها المإمنون ، الذٌن تحبونهم ، تحبون هإالء الكفار، فتودونهم وتواصلونهم الطبري:أي:"لال 

 .(ٖ)وهم ال ٌحبونكم بل ٌبطنون لكم العداوة والؽش"
 .(ٗ)أي: ها أنتم ٌا هإالء تحبونهم"لال ابن لتٌبة:"
تحبون المنافمٌن مما ٌظهرون لكم من اإلٌمان ، فتحبونهم على  -أٌها المإمنون  -أي : أنتم  لال ابن كثٌر:"

 .(٘)ذلن وهم ال ٌحبونكم ، ال باطنا وال ظاهرا"
ٌمول للمإمنٌن: أنتم تحبون المنافمٌن; ألنهم أظهروا اإلٌمان، فؤحبوهم على ما أظهروا،  لال ابن أبً زمنٌن:"

 .(ٙ)"ولم ٌعلموا ما فً للوبهم
خطاب للمإمنٌن، أعلموا فٌه أن منافمً أهل الكتاب ال ٌحبونهم وأنهم هم ٌصحبون هإالء  لال الزجاج:"

المنافمٌن بالبر والنصٌحة التً ٌفعلها المحب وأن المنافمٌن على ضد ذلن، فؤعلم هللا جل وعز المإمنٌن ما ٌسره 
 .(2)"–ملسو هيلع هللا ىلص  -المنافمون وهذا من آٌات النبً 

فوهللا إن المإمن لٌحب المنافك وٌؤوى له وٌرحمه. ولو أن المنافك ٌمدر على ما ٌمدر علٌه  لال لتادة:"
 .(1)المإمن منه ، ألباد خضراءه"

المإمن خٌر للمنافك من المنافك للمإمن ، ٌرحمه. ولو ٌمدر المنافك من المإمن على مثل  ولال ابن جرٌا:"
 .(5)باد خضراءه"ما ٌمدر المإمن علٌه منه ، أل

[، ثبلثة اوجه من 5َٔٔها أَْنتُْم أُواَلِء تُِحبُّونَُهْم َواَل ٌُِحبُّونَُكْم{]آل عمران :  وألهل العلم فً لوله تعالى:}
 التفسٌر:

أحدهما: أنهم المنافمون ٌجامعون المإمنٌن بؤلسنتهم على اإلٌمان، فٌحبونهم المإمنون على ذلن. لاله 
 نحوه.(ٔٔ)، وروي عن لتادة (ٓٔ)الحسن

 .(ٕٔ)، وهذا لول أبً الجوزاءاإلباضٌةوالثانً: انهم 
 .(ٖٔ)تحبونهم ٌعنً الٌهود وال ٌحبونكم. وهذا لول مماتل بن حٌانوالثالث: أنهم الٌهود، والمعنى: 

 .(ٗٔ)هللا كلها"تصدلون بكتب [، أي: وأنتم "5ٔٔلوله تعالى: } َوتُْإِمنُوَن بِاْلِكتَاِب ُكلِِّه{]آل عمران : 
 .(ٔ)والكتب كلها التً كانت لبله" -ملسو هيلع هللا ىلص -كتاب دمحم لال مماتل:" 

                                                           
 .ٕ٘ٓصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .2ٗٗ/ٖ(:ص٘ٗٓٗ)أخرجه ابن أبً حاتم (ٕ)
 .1ٗٔ/2تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٓٔؼرٌب المرآن البن لتٌبة: (ٗ)
 .1ٓٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٖٗٔ/ٔتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (ٙ)
 .ٕٙٗ/ٔمعانً المرآن: (2)
 .ٔ٘ٔ/2(:ص2ٙ5ٙأخرجه الطبري) (1)
 .ٔ٘ٔ/2(:ص2ٙ52أخرجه الطبري) (5)
 .2ٗٗ/ٖ(:صٙٗٓٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .ٔ٘ٔ/2(:ص2ٙ5ٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)

و" اإلباضٌة " ، فرلة من الحرورٌة ، وهم أصحاب عبد هللا بن إباض التمٌمً ، الخارج فً . ٕ٘ٔ/2(:ص22ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
ثتهم حبلل ، وؼنٌمة أموالهم من أٌام مروان بن دمحم. ومن لولهم : إن مخالفٌنا من أهل المبلة كفار ؼٌر مشركٌن ، ومناكحتهم جابزة ، وموار

 السبلح والكراع عند الحرب حبلل ، وما سواه حرام ، وإن دار مخالفٌهم من أهل اإلسبلم دار توحٌد. ولالوا : إن مرتكب الكبٌرة موحد ، ال
 مإمن.

 .2ٗٗ/ٖ(:ص5ٗٓٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .ٖٙٗ/ٔمعانً المرآن: (ٗٔ)
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ٌَب والِحٌرة" لال ابن كثٌر:"  ٌْب ، وهم عندهم الشن والّرِ  .(ٕ)أي : لٌس عندكم فً شًء منه شن وال َر
 .(ٖ)"" أي: وأنتم تإمنون بالكتب المنزلة كلهالال الصابونً:

إذا لموا المإمنٌن من أصحاب رسول هللا  [، أي:"5ٔٔ} َوإَِذا لَمُوُكْم لَالُوا آَمنَّا{]آل عمران :  لوله تعالى:
 .(ٗ)"ملسو هيلع هللا ىلص أعطوهم بؤلسنتهم تمٌةً حذًرا على أنفسهم منهم فمالوا لهم :لد آمنا وصدلنا بما جاء به دمحم ملسو هيلع هللا ىلص 

منافمٌن إذا لموا المإمنٌن أظهروا اإلٌمان فٌحبونهم على ما أظهروا لهم، ٌعنً: ال لال مماتل بن حٌان:"
 .(٘)وٌرون أنهم صادلون بما ٌمولون وال ٌعلمون بما فً للوبهم من الشن والكفر بالنبً ملسو هيلع هللا ىلص"

لٌس بهم إال مخافة لال الربٌع بن أنس :"لوله: }وإذا لموكم{، ٌعنً: أهل النفاق إذا لموا المإمنٌن لالوا: آمنا 
 .(ٙ)على دمابهم وأموالهم"

}وإذا  -وبما جاء به، وهم كذبة ٌعنً الٌهود مثلها فى المابدة -ملسو هيلع هللا ىلص -ٌعنً صدلنا بدمحم لال مماتل بن سلٌمان:"
 .(1)" (2)جاإكم لالوا آمنا ولد دخلوا بالكفر ...{ إلى آخر اآلٌة

 .(5)أي نافموكم" لال الزجاج:"
ٌِْظ{]آل عمران :  لوله ٌُْكُم اأْلَنَاِمَل ِمَن اْلؽَ وا َعلَ [، "أي: وإذا خلت مجالسهم منكم 5ٔٔتعالى: } َوإَِذا َخلَْوا َعضُّ

 .(ٓٔ)عضواً أطراؾ األصابع من شدة الحنك والؽضب لما ٌرون من ابتبلفكم"
العداوة والؽٌظ منهم، وإذا هم صاروا فى خبلء حٌث الٌراهم المإمنون أظهروا شدة  لال المراؼً: أي:"

حتى لٌبلػ األمر إلى عّض األنامل كما ٌفعل أحدنا إذا اشتد ؼٌظه، وعظم حزنه على فوات مطلوبه، وإنما فعلوا 
ذلن لما رأوا من ابتبلؾ المإمنٌن، واجتماع كلمتهم، وصبلح ذات بٌنهم، ونصر هللا إٌاهم حتى عجز أعداإهم أن 

 .(ٔٔ)روا إلى مداراتهم"ٌجدوا سبٌبل إلى التشفً منهم، فاضط
إذا لموا المإمنٌن لالوا : " آمنا " ، لٌس بهم إال مخافة على دمابهم وأموالهم ، فصانعوهم بذلن "  لال لتادة:"

وإذا خلوا عضوا علٌكم األنامل من الؽٌظ " ، ٌمول : مما ٌجدون فً للوبهم من الؽٌظ والكراهة لما هم علٌه. لو 
 .(ٕٔ)إمنٌن، فهم كما نعت هللا عز وجل"ٌجدون رًٌحا لكانوا على الم

على ما ٌرون من  -وإذا هم خلوا فصاروا فً خبلء حٌث ال ٌراهم المإمنون، عضوا  لال الطبري: أي:"
أناملَهم ، وهً أطراؾ أصابعهم ، تؽًٌُّظا مما بهم من  -ابتبلؾ المإمنٌن واجتماع كلمتهم وصبلح ذات بٌنهم 

 .(ٖٔ)الموجدة علٌهم ، وأسًى على ظهٍر ٌسنِدون إلٌه لمكاشفتهم العداوة ومناجزتهم المحاربة"
": ًّ كان أبو الجوزاء إذا تبل هذه اآلٌة :}وإذا لموكم لالوا آمنا وإذا خلوا عضوا علٌكم األنامل من  لال أب

 .(ٗٔ)الؽٌظ{ ، لال : هم اإلباضٌة"
 وفً األنامل لوالن:

 .(ٖ)، والزجاج(ٕ)، والربٌع(ٔ)أحدهما: أنها أطراؾ األصابع. لاله لتادة

                                                                                                                                                                                                    
 .51ٕ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .1ٓٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٕ٘ٓصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٔ٘ٔ/2تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٗ٘/ٖ(:صٕ٘ٓٗأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .2ٗ٘/ٖ(:صٕ٘ٓٗأخرجه ابن أبً حاتم)(ٙ)
 .ٔٙالمابدة:  (2)
 .51ٕ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .ٖٙٗ/ٔمعانً المرآن: (5)
 .ٕ٘ٓوة التفاسٌر:صف (ٓٔ)
 .2ٗ-ٖٙ/ٗتفسٌر المراؼً: (ٔٔ)
 .ٕ٘ٔ/2(:ص2ٙ55أخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .ٕ٘ٔ-ٔ٘ٔ/2تفسٌر الطبري: (ٖٔ)

 .ٕ٘ٔ/2(:ص22ٓٔأخرجه الطبري) (ٗٔ)
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 .(ٙ)، والضحان(٘)، والسدي(ٗ)عبدهللاوالثانً:أنها األصابع. وهذا لول 
والؽٌظ هو الؽضب والؽم، فإن الؽضب ٌمال فٌما معه المدرة، على االنتمام، والؽم فٌما لٌس  لال الراؼب:" 

معه لدرة االنتمام، والؽٌظ فٌما لٌس معه تمام المدرة على االنتمام، ولذلن ٌستعمل فً صفات هللا الؽضب دون 
 .(2)الؽٌظ"

ٌِْظُكْم{]آل عمران :  لوله تعالى:  .(1)[، " أي: لل ٌا دمحم: أدام هللا ؼٌظكم إلى أن تموتوا"5ٔٔ} لُْل ُموتُوا بِؽَ
 .(5)أخبرهم ٌا دمحم، أنهم ال ٌدركون ما ٌإملون، فإن الموت دون ذلن" لال الحجازي: أي:"

 إن لٌل: كٌؾ ال ٌموتون وهللا تعالى إذا لال لشًء كن فٌكون؟ لال الثعلبً:"
 .(ٓٔ)لجواب: أن المراد ابموا بؽٌضكم إلى الممات فإن مناكم عن االسعاؾ محجوبة"فا

وخَرج هذا الكبلم مخرج األمر ، وهو دعاء من هللا نبٌَّه محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص بؤن ٌدعو علٌهم بؤن  لال الطبري:"
ما ٌتمنون لهم من العنت فً دٌنهم ، ٌهلكهم هللا ، كَمًدا مما بهم من الؽٌظ على المإمنٌن ، لبل أن ٌروا فٌهم 

 .(ٔٔ)والضبللة بعد هداهم ، فمال لنبٌه ملسو هيلع هللا ىلص : لل ٌا دمحم : أهلكوا بؽٌظكم "
أي : مهما كنتم تحسدون علٌه المإمنٌن وٌؽٌظكم ذلن منهم ، فاعلموا أن هللا ُمتّم نعمته على  لال ابن كثٌر:"

 .(ٕٔ)عباده المإمنٌن وُمَكمٌل دٌنه ، وُمْعٍل كلمتَه ومظهر دٌنَه ، فموتوا أنتم بؽٌظكم"
كون فً ذلن إنما كان ٌؽٌظهم ما كان للمسلمٌن من السعة، والنصر، والتكثر، والعز; فٌ لال الماترٌدي:"

 .(ٖٔ)دعاء لهم بتمام ذلن، حتى ال ٌروا فٌهم الؽٌر"
ي: سترون من عز اإلسبلم وذل الكفر ما ٌسوإكم، وتموتون بؽٌظكم، فلن تدركوا شفاء ذلن  لال السعدي:"

 .(ٗٔ)بما تمصدون"
ُدوِر{]آل عمران :  َ َعِلٌٌم بَِذاِت الصُّ عبلم بما تكنة سرابركم من [، " أي: إن هللا 5ٔٔلوله تعالى:} إِنَّ َّللاَّ

 .(٘ٔ)البؽضاء والحسد للمإمنٌن"
 .(ٙٔ)إن هللا ذو علم بالذي فً صدور جمٌع خلمه" لال الطبري:أي:"

 .(2ٔ)ٌعنً: ٌعلم ما فً للوبهم من العداوة والؽش للمإمنٌن " لال مماتل:"
 .(1ٔ)بما فً الملوب من خٌر وشر" لال الثعلبً:أي:"
أي : هو علٌم بما تنطوي علٌه ضمابركم ، وتُكنُّه َسَرابُرُكم من البؽضاء والحسد والؽل  لال ابن كثٌر:"

للمإمنٌن ، وهو مجازٌكم علٌه فً الدنٌا بؤن ٌرٌكم خبلؾ ما تإّملون ، وفً اآلخرة بالعذاب الشدٌد فً النار التً 
 .(5ٔ)أنتم خالدون فٌها ، فبل خروج لكم منها"

                                                                                                                                                                                                    
 .ٖ٘ٔ/2(:ص22ٕٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 . ٖ٘ٔ/2(:ص22ٖٓانظر: تفسٌر الطبري)(ٕ)
 .ٗٙٗ/ٔانظر: معاٌن المرآن: (ٖ)
 .ٗ٘ٔ-ٖ٘ٔ/2(:ص22ٓٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٖ٘ٔ/2(:ص22ٖٓانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .2ٗٙ/ٖ(:صٗ٘ٓٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .1ٕ2/ٕتفسٌر الراؼب األصفهانً: (2)
 .ٕ٘ٓصفوة التفاسٌر: (1)
 .]بتصرؾ[.2ٕٕ/ٔالتفسٌر الواضح، للحجازي: (5)
 .ٖٙٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٓٔ)
 . ٗ٘ٔ/2تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .1ٓٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .٘ٙٗ/ٕتفسٌر الماترٌدي: (ٖٔ)
 .52ٖتفسٌر السعدي: (ٗٔ)
 .ٕ٘ٓصفوة التفاسٌر: (٘ٔ)
 .]بتصرؾ[.٘٘ٔ/2تفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .51ٕ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2ٔ)
 .ٖٙٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (1ٔ)
 .1ٓٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (5ٔ)
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 .(ٔ)ا بؽٌظكم لن تضرونا شٌبا{"وفً حرؾ حفصة: " }لل موتو
 الفوابد:

بٌان علم هللا تعالى بما فً الملوب، ألن المحبة والكراهٌة من أعمال الملوب، والٌطلع علٌها إال هللا تعالى،  -ٔ
 لكن لها آثار تدل علٌها.

 التحذٌر ممن ٌبدي أنه ناصح لن وللبه كاره لن، وعلٌه ٌجب عدم االؼترار بمن ظاهر حاله النصح، بل -ٕ
 ٌجب المٌاس على األفعال، ألن العبرة باألفعال ال باأللوال.

 أن هذه األمة االسبلمٌة تإمن بجمٌع الكتب المنزلة من عند هللا.  -ٖ
 إثبات األسباب، لموله:}من الؽٌظ{، ألن }من{ سببٌة، أي بسبب الؽٌظ، فكل مسبب له سبب لطعا. -ٗ
 موتوا بؽٌظكم{.ٌنبؽً للمسلم أن ٌكون لوٌا أمام أعدابه، لموله:}لل  -٘
إثبات علم هللا لما فً الملوب على وجه صرٌح، لموله:}إن هللا علٌم بذات الصدور{، وداللة هذه الجملة  -ٙ

 على علم هللا بما فً الملوب داللة مطابمة، وداللة لوله:}ها أنتم أوالء تحبونهم وال ٌحبونكم{ داللة التزام.
 القرآن

ٌْئًا إِنه }إِْن تَْمَسْسُكْم َحَسنَةٌ تَُسْإهُ  ٌُْدُهْم َش ُكْم َك هقُوا ََل ٌَُضرُّ ْم َوإِْن تُِصْبُكْم َسٌِّئَةٌ ٌَْفَرُحوا بَِها َوإِْن تَْصبُِروا َوتَت
َ بَِما ٌَْعَملُوَن ُمِحٌٌط )  [ٕٓٔ({ ]آل عمران : َّٕٓٔللاه

 التفسٌر:
ة ظهرت علٌهم الكآبة إن نزل بكم أمٌر حسن ِمن نصر وؼنٌم -أٌها المإمنون-ومن عداوة هإالء أنكم 

والحزن، وإن ولع بكم مكروه من هزٌمة أو نمص فً األموال واألنفس والثمرات فرحوا بذلن، وإن تصبروا على 
ما أصابكم، وتتموا هللا فٌما أمركم به ونهاكم عنه، ال ٌضركم أذى مكرهم. وهللا بجمٌع ما ٌعمل هإالء الكفار من 

 الفساد محٌط، وسٌجازٌهم على ذلن.
[،" أي: إن أصابكم ما ٌسركم من رخاٍء وخصٍب ٕٓٔ}إِْن تَْمَسْسُكْم َحَسنَةٌ تَُسْإُهْم {]آل عمران :  له تعالى:لو

 .(ٕ)ونصرة وؼنٌمة ونحو ذلن ساءتهم"
 .(ٖ)فإذا رأوا من أهل اإلسبلم ألفة وجماعة وظهوًرا على عدوهم ، ؼاظهم ذلن وساءهم" لال لتادة:"

، لال : هم المنافمون ، إذا رأوا من أهل اإلسبلم جماعة وظهوًرا على عدوهم ، ؼاظهم ذلن  لال الربٌع:"
 .(ٗ)ؼًٌظا شدًٌدا وساءهم"
وهذه الحال دالة على شدة العداوة منهم للمإمنٌن وهو أنه إذا أصاب المإمنٌن خصب ،  لال ابن كثٌر:"

 .(٘)ونصر وتؤٌٌد ، وكثروا وعّز أنصارهم ، ساء ذلن المنافمٌن"
الحسنة: عبارة عن كل ما ٌستحسنه اإلنسان مما ٌسره من نعمة ٌنالها فً بدنه وماله، وجاهه،  لال الراؼب:"

 .(ٙ)والسٌبة تضادها، والمس واإلصابة ٌستعمبلن فً الخٌر والشر، إال أن المصٌبة اختصت، بما ٌسوء"
 .(2)ولرأ السلمً: }ٌمسسكم{، بالٌاء

 [، "أي: وإن أصابكم ما ٌضركمٕٓٔتُِصْبُكْم َسٌِّبَةٌ ٌَْفَرُحوا بَِها{]آل عمران : }َوإِْن  لوله تعالى:
 .(1)من شدةٍ وجدٍب وهزٌمٍة وأمثال ذلن سرتهم"

هم  لال لتادة:"   وإذا رأوا من أهل اإلسبلم فُرلة واختبلفًا ، أو أصٌب طرؾ من أطراؾ المسلمٌن ، سرَّ
ا خرج منهم لَْرٌن أكذَب هللا أحدوثته ، وأوطؤ محلَّته ، وأبطل حجته ، ذلن وأعجبوا به وابتهجوا به. فهم كلم

 .(ٔ)وأظهر عورته ، فذان لضاء هللا فٌمن مضى منهم وفٌمن بمى إلى ٌوم المٌامة"
                                                           

 .٘ٙٗ/ٕالماترٌدي:تفسٌر (ٔ)
 .ٕ٘ٓصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 . ٘٘ٔ/2(:ص22ٓ٘أخرجه الطبري)(ٖ)
 . ٙ٘ٔ/2(:ص22ٓٙأخرجه الطبري)(ٗ)
 .5ٓٔ-1ٓٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .1ٖٔ-1ٖٓ/ٕتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٙ)
 .ٖٙٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (2)
 .ٕ٘ٓصفوة التفاسٌر: (1)
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هم  لال الربٌع:"   وإذا رأوا من أهل اإلسبلم فرلة واختبلفًا ، أو أصٌب طرٌؾ من أطراؾ المسلمٌن ، سرَّ
 .(ٕ)ذلن وأعجبوا به"

لال ابن كثٌر:" وإن أصاب المسلمٌن سٌبة إما: َجْدب أو أُدٌل علٌهم األعداء ، لما هلل فً ذلن من الحكمة ، 
 .(ٖ)كما جرى ٌوم أُُحد ، فَرح المنافمون بذلن"

ٌْبًا{]آل عمران :  لوله تعالى: ٌُْدُهْم َش ُكْم َك َّمُوا اَل ٌَُضرُّ برتم على أذاهم [،" أي: وإن صٕٓٔ} َوإِْن تَْصبُِروا َوتَت
 .(ٗ)واتمٌتم هللا فً ألوالكم وأعمالكم ال ٌضركم مكرهم وكٌدهم"

ٌِْد الفُّجار ، باستعمال الصبر والتموى ،  لال ابن كثٌر:" ٌرشدهم تعالى إلى السبلمة من شر األشرار وَك
اء كان ، وما لم ٌشؤ لم والتوكل على هللا الذي هو محٌط بؤعدابهم ، فبل حول وال لوة لهم إال به ، وهو الذي ما ش

 .(٘)ٌكن. وال ٌمع فً الوجود شًء إال بتمدٌره ومشٌبته ، ومن توكل علٌه كفاه"
وإن تصبروا على عداوتهم وتتموا ما نهٌتم عنه من مواالتهم. أو وإن تصبروا على  لال الزمخشري: أي:"

فبل ٌضركم كٌدهم. ... وهذا تعلٌم من هللا  تكالٌؾ الدٌن ومشاله وتنموا هللا فً اجتنابكم محارمه كنتم فً كنؾ هللا
وإرشاد إلى أن ٌستعان على كٌد العدو بالصبر والتموى. ولد لال الحكماء: إذا أردت أن تكبت من ٌحسدن فازدد 

 .(ٙ)فضبل فً نفسن"
وٌعنً بـ }كٌدهم{ ، ؼوابلهم التً ٌبتؽونها للمسلمٌن ، ومكرهم بهم لٌصّدوهم عن الهدى  لال الطبري:"

 .(2)وسبٌل الحك"
ُكْم { مخففة بكسر الضاد، نافع وابن كثٌر وأبو عمرو وٌعموب:ولرأ  ولرأ الضحان بضم الضاد } ال ٌَُضرُّ

 .(1)وجزم الراء خفٌفة
َ بَِما  لوله تعالى:  .(5)[، أي: "إن هللا عالم بما ٌعمل هإالء الكفار"ٌَْٕٓٔعَملُوَن ُمِحٌٌط{]آل عمران : }إِنَّ َّللاَّ

 .(ٓٔ)عالٌم به فلن تعدموا جزاءه" لال الواحدي: ٌعنً:"
 .(ٔٔ)بمعنى أنه عالم بما ٌعملون فً عداوتكم فمعالبهم علٌه"لال الزمخشري: "

إن هللا بما تعملون من الصبر والتموى وؼٌرهما ، والمعنى:"(ٕٔ)األعمش والحسن: }تعملون{، بالتاءولرأ 
 . (ٖٔ)محٌط، ففاعل بكم ما أنتم أهله"

 الفوابد:
أن العدو ال تمبل شهادته على عدوه، ألن العدو إذا اصابت عدوه حسنة ساءته، وإذا أصابته سٌبة فرح  -ٔ

 بها.
 أن العدّو مهما أظهر لن من الصدالة فإنه كاذب. -ٕ
لنصارى ألمور المسلمٌن ألنهم ال ٌؤلوننا خباال وٌسرون بما ٌسوإنا وٌساإون التحذٌر من تولٌة الٌهود وا -ٖ

 بما ٌسرنا.
االستعانة بالصبر والتموى أمام كٌد أعداء االسبلم، ألن الصبر والتموى ٌدفع األعداء، لموله:}وإن  -ٗ

 تصبروا وتتموا ال ٌضركم كٌدهم{.
                                                                                                                                                                                                    

 .ٙ٘ٔ-٘٘ٔ/2(:ص22ٓ٘أخرجه الطبري)(ٔ)
 . ٙ٘ٔ/2(:ص22ٓٙأخرجه الطبري)(ٕ)
 .5ٓٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٕ٘ٓصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .5ٓٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .1ٓٗ/ٔالكشاؾ: (ٙ)
 .ٙ٘ٔ/2تفسٌر الطبري: (2)
 .2ٖٔ/ٖ، وتفسٌر الثعلبً:ٙ٘ٔ/2انظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .2ٖٔ/ٖ، وتفسٌر الثعلبً:1٘ٔ/2تفسٌر الطبري: (5)
 .5ٕٕالوجٌز: (ٓٔ)
 .1ٓٗ/ٔالكشاؾ: (ٔٔ)
 .2ٖٔ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٕٔ)
 .1ٓٗ/ٔالكشاؾ: (ٖٔ)
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لعلم والتدبٌر وإحباط أعمالهم وتدمٌرهم، فاهلل إحاطة هللا سبحانه وتعالى بعمل هإالء فً كل شًء، فً ا -٘
محٌط بهم من كل وجه، ولكن لد ٌتؤذى المسلم بكٌد هإالء ابتبلءا من هللا، فٌجب الوثوق بوعد هللا تعالى وانتظار 

 الفرج منه تعالى.
 القرآن
ُئ اْلُمْإِمنٌَِن َمقَاِعَد ِلْلِقتَاِل  ُ َسِمٌٌع َعِلٌٌم )}َوإِْذ َغَدْوَت ِمْن أَْهِلَك تُبَّوِ  [ٕٔٔ({ ]آل عمران : َٕٔٔوَّللاه

 التفسٌر:
حٌن َخَرْجَت من بٌتن البًسا ُعدَّة الحرب، تنظم صفوؾ أصحابن، وتُْنِزل كل واحد فً  -أٌها الرسول-واذكر 

 وهللا سمٌع أللوالكم، علٌم بؤفعالكم.« . أُُحد»منزله للماء المشركٌن فً ؼزوة 
رج ابن أبً حاتم عن المسور بن مخرمة لال: "للت لعبد الرحمن بن عوؾ: ٌا فً سبب نزول اآلٌة: أخ 

خالً أخبرنً عن لصتكم ٌوم أحد فمال: الرأ بعد العشرٌن ومابة من آل عمران تجد لصتنا :} َوإِْذ َؼَدْوَت ِمْن 
ُئ اْلُمْإِمنٌَِن َممَاِعَد ِلْلِمتَاِل{ إلى لوله: }إذ همت طابفتان م نكم أن تفشبل{، لال: هم الذٌن طلبوا األمان من أَْهِلَن تُبَّوِ

 .(ٔ)المشركٌن"
[، " أي: اذكر ٌا دمحم حٌن خرجت إلى أحد من عند ٕٔٔلوله تعالى: }َوإِْذ َؼَدْوَت ِمْن أَْهِلَن{ ]آل عمران : 

 .(ٕ)أهلن"
 .(ٖ)النبً ملسو هيلع هللا ىلص مشى ٌومبذ على رجلٌه ٌبوئ المإمنٌن" لال مجاهد:"

 .(ٗ)ٌوم أحد، ؼدا نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص من أهله إلى أحد" ادة:"لال لت
واذكر إذ ؼدوت من أهلن بالمدٌنة وهو ؼدوه إلى أحد من حجرة عابشة رضى هللا  لال الزمخشري:"

 .(٘)عنها"
ُئ اْلُمْإِمنٌَِن َممَاِعَد ِلْلِمتَاِل{ ]آل عمران :  تتخذ للمإمنٌن معسكًرا وموضعًا  [، أي:"ٕٔٔلوله تعالى: } تُبَّوِ

 .(ٙ)لمتال عدوهم"
 .(2)ٌعنً:توطن لهم مماعد للمتال فً الخندق لبل أن ٌستبموا إلٌه وٌستعدوا للمتال" لال مماتل:"

صلى هللا  -رأى فً منامه كان علٌه درعا حصٌنة. فؤولها المدٌنة، فؤمر  -ملسو هيلع هللا ىلص  -روى أن النبً  لال الزجاج:"
حٌن ألبل إلٌهم المشركون باإللامة بها إلى أن ٌوافٌهم المشركون فتكون الحرب بها فذلن  -المسلمٌن  -علٌه وسلم 

 .(1)متال، والمعنى واحد"تبوبة المماعد للمتال، ولال بعضهم معناه: مواطن لل
لال الماترٌدي:" لٌل: تهٌا للمإمنٌن أمكنة المتال، ولٌل: }تبوئ{: تنزل المإمنٌن، ولٌل: }تبوئ المإمنٌن{: 

 .(5)تتخذ للمإمنٌن مماعد لمتال المشركٌن، ولٌل: }تبوئ{: توطن، ولٌل: تستعد للمتال، كله ٌرجع إلى واحد"
لمإمنٌن مماعد للمتال{، لال الفراء:" والعرب تفعل ذلن، فٌمولون:ردفن وردؾ وفً لراءة َعْبد َّللاَّ :}تبويء ل

 .(ٓٔ)لن"
ولرأ ٌحٌى بن ثاب: }تبوي المإمنٌن{، خفٌفة ؼٌر مهموزة، لال الثعلبً:" والتشدٌد أفصح وأشهر، وتصدٌمه 

 .(ٔٔ)، ولال لنبوبنهم من الجنة ؼرفا"« ٔ»لوله تعالى: ولمد بوأنا بنً إسرابٌل مبوأ صدق 
ُئ اْلُمْإِمنٌَِن َممَاِعَد ِلْلِمتَاِل{ ]آل عمران :   [، وفٌه وجوه:ٕٔٔواختلؾ فً أي حرب كان لوله تعالى: } تُبَّوِ

                                                           
 .2ٗ5/ٖ(:ص2ٗٓٗتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .2ٕٓصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .2ٗ1/ٖ(:ص2ٙٓٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .2ٖ٘/ٔ(:ص1ٕٙأخرجه ابن المنذر) (ٗ)
 .1ٓٗ/ٔالكشاؾ: (٘)
 .٘ٙٔ/2تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .51ٕ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .٘ٙٗ/ٔمعانً المرآن: (1)
 .ٙٙٗ/ٕتفسٌر الماترٌدي: (5)
 .ٖٖٕ/ٔمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .5ٖٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٔٔ)
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 .(ٖ)، وهو لول األكثرٌن(ٕ)، وهو معنى لول عبدالرحمن بن عوؾ(ٔ)أحدها: أنه ٌوم أحد. لاله ابن عباس
 .(ٗ)والثانً: أنه ٌوم األحزاب. وهذا لول الحسن

 .(٘)الث: ولٌل: أنه كان ٌوم الخندقوالث
ُ َسِمٌٌع َعِلٌٌم{ ]آل عمران :   .(ٙ)[، " أي: وهللا سمٌع أللوالكم علٌٌم بؤحوالكم"ٕٔٔلوله تعالى: }َوَّللاَّ

 .(2)أي : سمٌع لما ٌمولون ، علٌم بما ٌخفون" لال دمحم بن إسحاق:"
وٌحتمل: سمٌع بذكركم هللا والدعاء له; ألنهم أمروا لال الماترٌدي:" ٌحتمل. سمٌع لممالتكم; علٌم بسرابركم، 

: )فاثبتوا واذكروا هللا كثٌرا(، وعلٌم بثوابكم، وٌحتمل لوله: }سمٌع -عز وجل  -بالذكر هلل، والثبات للعدو بموله 
لموسى وهارون:  -تعالى  -بالنصر لهم، واألمن من ضرر ٌلحمهم; كموله  -عز وجل  -علٌم}: البشارة من هللا 

-ٗٗ({ ]طه:٘ٗ( لاال ربنا إننا نخاؾ أن ٌفرط علٌنا أو أن ٌطؽى )ٗٗفموال له لوال لٌنا لعله ٌتذكر أو ٌخشى )}
عز  -[، أمنهما من عدوهما بموله ٙٗ: }لال ال تخافا إننً معكما أسمع وأرى{ ]طه: -عز وجل  -[، ثم لال ٘ٗ

}سمٌع علٌم{، وٌكون سمٌع: أي: أسمع  :-عز وجل  -: }أسمع وأرى{، فعلى ذلن ٌحتمل ذا فً لوله -وجل 
 .(1)دعاءكم; بمعنى: أجٌب، وأعلم ما به نصركم وظفركم"

 الفوابد:
 فً الحرب. -ملسو هيلع هللا ىلص-حسن تدبٌر رسول هللا -ٔ
أنه ٌنبؽً للمابد أن ٌبوئ أمكنة المماتلٌن ٌعّرؾ كل واحد منهم مكانه وعمله، ألن للنظام فوابد كبٌرة  -ٕ

 األعمال.والسٌما فً هذه 
شهادة هللا تعالى للذٌن خرجوا فً احد بؤنهم مإمنون، ألن المنافمٌن رجعوا لبل أن ٌصلوا إلى مكان المتال  -ٖ

 فً أثناء السٌر.
إثبات هذٌن اإلسمٌن هلل، وهما: السمٌع والعلٌم، فالسمٌع ٌتعلك باألصوات، والعلٌم ٌتعلك بما هو اعم، بما  -ٗ

 ٌر ذلن، فالعلٌم هو من اوسع األسماء داللة.ٌدرن بالسمع وماما ٌدرن بالبصر وؼ
 القرآن

ِ فَْلٌَتََوكهِل اْلُمْإِمنُوَن ) ُ َوِلٌُُّهَما َوَعلَى َّللاه ْت َطائِفَتَاِن ِمْنُكْم أَْن تَْفَشََل َوَّللاه  [ٕٕٔ({ ]آل عمران : ٕٕٔ}إِْذ َهمه
 التفسٌر:

ة حٌن حدثتهم أنفسهم بالرجوع مع زعٌمهم المنافك ما كان من أمر بنً َسِلمة وبنً حارث -أٌها الرسول-اذكر 
ٍ; خوفًا من لماء العدو، ولكن هللا عصمهم وحفظهم، فساروا معن متوكلٌن على هللا. وعلى هللا وحده  ًّ عبد هللا بن أُب

 فلٌتوكل المإمنون.
عمرو ابن ، من طرٌك سفٌان بن عٌٌنة عن (ٔٔ)وؼٌرهما (ٓٔ)ومسلم (5)فً سبب نزول اآلٌة: أخرج البخاري

ُ َوِلٌُُّهَما{ لال: ْت َطابِفَتَاِن ِمْنُكْم أَْن تَْفَشبل َوَّللاَّ نحن  دٌنار:" سمعت جابر بن عبد هللا ٌمول: فٌنا نزلت: }إِْذ َهمَّ
ُ َوِلٌُُّهَما{"  .(ٕٔ)الطابفتان بنو حارثة وبنو سلمة، وما نحب أنها لم تنزل لمول هللا }َوَّللاَّ

                                                           
 .2ٗ1/ٖ(:ص5ٙٓٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .2ٗ5/ٖ(:ص2ٗٓٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٙٙٗ/ٕانظر: تفسٌر الماترٌدي: (ٖ)
 .2ٗ1/ٖ(:ص2ٓٓٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٙٙٗ/ٕانظر: تفسٌر الماترٌدي:(٘)
 .2ٕٓصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .٘ٙٔ/2(:ص22ٔ5أخرجه الطبري) (2)
 .2ٙٗ/ٕتفسٌر الماترٌدي: (1)
 ".ٕٕ٘/ 1" وكتاب التفسٌر "الفتح" "2ٖ٘/ 2فً "صحٌحه" كتاب "المؽازي" باب ؼزوة أحد "الفتح" "(5)
 ".5ٗ1ٔ/ ٗ"صحٌحه"، كتاب "فضابل الصحابة"، باب من فضابل األنصار "فً (ٓٔ)
 ".ٖٖٓٔ" "ٗٔ٘" و"ٕٖٓٔ" "ٔٔ٘/ ٔ/ ٕ" وابن حاتم "22ٕ1" "2ٙٔ/ 2كالطبري "(ٔٔ)

 " نسبته إلى سعٌد بن منصور وعبد بن حمٌد وابن المنذر والبٌهمً فً "الدالبل".ٖ٘ٓ/ ٕوزاد السٌوطً "
 .2ٗٔ-2ٗٓ/ٕالعجاب: (ٕٔ)
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ْت لوله تعالى [، "أي: حٌن كادت طابفتان من جٌش َٕٕٔطابِفَتَاِن ِمْنُكْم أَْن تَْفَشبَل{]آل عمران::}إِْذ َهمَّ
 .(ٔ)المسلمٌن أن تجبنا وتضعفا وهمتا بالرجوع"

وا باالنصراؾ عن الحرب فعصمهم هللا" لال الواحدي:أي:"  .(ٕ)أَْن تجبنا، وذلن أنَّ هإالء همُّ
ا أن ٌضعفا وٌجبنا عن لماء لال الطبري:"  .(ٖ)عدّوهما" همَّ

 .(ٗ)" الفشل : الجبن" لال ابن عباس:
 .(٘)أي أن ٌتخاذال" ولال دمحم بن إسحاق:"}أن تفشبل{:

ًّ ابن  لال عكرمة:" : نزلت فً بنً سِلمة من الخزرج ، وبنً حارثة من األوس ، ورأسهم عبد هللا بن أب
 .(ٙ)سلول"

وا بؤمر فعصمهم  لال لتادة:" وذلن ٌوم أحد ، والطابفتان : بنو سِلمة وبنو حارثة ، حٌان من األنصار ، همُّ
نا أنَّا لم نَُهمَّ بالذي هممنا به ، ولد أخبرنا هللا أنه  هللا من ذلن، ولد ذكر لنا أنه لما أنزلت هذه اآلٌة لالوا : ما ٌسرُّ

 .(2)ولٌنا"
الشرؾ بثناء هللا تعالى وإنزاله فٌهم آٌة ناطمة بصحة الوالٌة. وإن  أي :"لفرط االستبشار بما حصل لهم من

 .(1)تلن الهمة ما أخرجتهم عن والٌة هللا تعالى"
ولال السدي:" خرج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى أحد فً ألؾ رجل ، ولد وعدهم الفتَح إن صبروا. فلما رجع عبد هللا 

م أبو جابر السلمً ٌدعوهم ، فلما ؼلبوه ولالوا له : ما نعلم لتاال ولبن أطعتنا بن أبً ابن سلول فً ثبلثمابة فتبعه
لترجعنَّ معنا ولال ]هللا عز وجل[ : " إذ همت طابفتان منكم أن تفشبل " ، وهم بنو سلمة وبنو حارثة هموا 

 .(5)فً سبعمبة" بالرجوع حٌن رجع عبد هللا بن أبً ، فعصمهم هللا ، وبمى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 .(ٓٔ)هما طابفتان من األنصار همتا أن تفشبل فعصمهما هللا، فهزم هللا عدوهم" ولال الحسن:"

مجاهد فً لول هللا : " }إذ همت طابفتان منكم أن تفشبل{، لال : بنو حارثة ، كانوا نحو أخرج الطبري عن 
 .(ٔٔ)أُحد ، وبنو سِلمة نحو َسْلع ، وذلن ٌوم الخندق"

الثعلبً:" }إذ همت طابفتان منكم أن تفشبل{: تجبنا وتضعفا وتتخلفا عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وهم بنو أسامة لال 
من الخزرج، وبنو حارثة من األوس، وكانا جناحً العسكر، وذلن أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص خرج إلى أحد فً ألؾ 

لزجاج: كان أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً أحد ولت المتال ثبلثة آالؾ، رجل، ولٌل: تسعمابة وتسعٌن رجبل، ولال ا
فخرج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى أحد ولد وعد أصحابه الفتح إن صبروا، فلما بلؽوا الشوط انخزل عبد هللا بن أبً 

فتبعهم أبو جابر السلمً فمال: أنشدكم  الخزرجً ثلث الناس فرجع فً ثبلثمابة، ولال: عبلم نمتل أنفسنا وأوالدنا؟
هللا فً نبٌكم وفً أنفسكم. فمال عبد هللا بن أبً: لو نعلم لتاال التبعناكم. وهمت بنو سلمة وبنو حارثة باالنصراؾ 

ه فمال: مع عبد هللا بن أبً فعصمهم هللا فلم ٌنصرفوا، ومضوا مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فذكرهم هللا عظٌم نعمته بعصمت
 .(ٕٔ)إذ همت طابفتان منكم أن تفشبل وهللا ولٌهما"

                                                           
 .2ٕٓوة التفاسٌر:صف (ٔ)
 .5ٕٕالوجٌز: (ٕ)
 .1ٙٔ/2تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٙٔ/2(:ص22ٖٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .2ٗ5/ٖ(:ص2ٙٓٗأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .2ٙٔ-ٙٙٔ/2(:ص22ٕٗأخرجه الطبري)(ٙ)
 .ٙٙٔ/2(:ص22ٕٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٕٓٗ/ٕمحاسن التؤوٌل: (1)
 .2ٙٔ-ٙٙٔ/2(:ص22ٕٖأخرجه الطبري)(5)
 .2ٗ5/ٖ(:ص2٘ٓٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .ٙٙٔ/2(:ص22ٕٓتفسٌر الطبري) (ٔٔ)
  .5ٖٔ/ٖ( تفسٌر الثعلبً:ٕٔ)
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، «أضمروا أن ٌرجعوا، فعزم هللا لهم على الرشد فثبتوا»وعن ابن عباس رضى هللا عنه:  لال الزمخشري:"
والظاهر أنها ما كانت إال همة وحدٌث نفس، وكما ال تخلو النفس عند الشدة من بعض الهلع، ثم ٌردها صاحبها 

 ات والصبر وٌوطنها على احتمال المكروه، كما لال عمرو بن األطنابة:إلى الثب
 ألول لها إذا جشؤت وجاشت         مكانن تحمدى أو تسترٌحى

حتى لال معاوٌة: علٌكم بحفظ الشعر، فمد كدت أضع رجلً فً الركاب ٌوم صفٌن، فما ثبت منى إال لول 
 .(ٔ)الوالٌة" عمرو بن األطنابة. ولو كانت عزٌمة لما ثبتت معها

ُ َوِلٌُُّهَما{]آل عمران:  .(ٕ)"[، أي:"وهللا ناصرهما ومتولً امرهمإٕٔلوله تعالى:} َوَّللاَّ
 .(ٖ)لال الثعلبً:أي"ناصرهما وحافظهما"

ي عاصمهما من اتباع تلن الخطرة، وٌجوز أن ٌراد وهللا ناصرهما فما لهما ٌفشبلن وال  لال البٌضاوي:"
 .(ٗ)ٌتوكبلن على هللا"

تا به من فشلهما، وذلن أنه إنما كان ذلن منهما عن ضعؾ  لال دمحم بن إسحاق:" أي : المدافع عنهما ما همَّ
ووهن أصابهما ، من ؼٌر شن أصابهما فً دٌنهما ، فتولى دفع ذلن عنهما برحمته وعابدته حتى سلمتا من 

 .(٘)وهنهما وضعفهما ، ولحمتا بنبٌِّهما ملسو هيلع هللا ىلص"
}َوهللاُ َولٌُُّهْم{ ، لال الطبري:"وإنما جاز أن ٌمرأ ذلن كذلن ، ألن الطابفتٌن، وإن كانتا فً ولرأ ابن مسعود: 

 .(ٙ)لفظ اثنٌن ، فإنهما فً معنى جماع ، بمنزلة : الخصمٌن والحزبٌن 
ِ فَْلٌَتََوكَِّل اْلُمْإِمنُوَن{]آل عمران: لى هللا فلٌتوكل فً أمورهم أهل [، أي:" وعٕٕٔلوله تعالى:} َوَعلَى َّللاَّ

 .(2)اإلٌمان به"
  .(1)ٌعنً فلٌثك المإمنون به " لال مماتل:" 
 .(5)أي فلٌتوكلوا علٌه وال ٌتوكلوا على ؼٌره لٌنصرهم كما نصرهم ببدر" لال البٌضاوي:" 
فً جمٌع أمورهم فإنه حسبهم وإظهار االسم الجلٌل للتبرن والتعلٌل فإن األلوهٌة من  لال أبو السعود:أي:" 

موجبات التوكل علٌه تعالى والبلم فً المإمنٌن للجنس فٌدخل فٌه الطابفتان دخوال أولٌا وفٌه إشعار بؤن وصؾ 
 .(ٓٔ)اإلٌمان من دواعً التوكل وموجباته"

ًّ ، ولٌستعن بً أعنِه أي : من كان به ضع لال دمحم بن إسحاق:"  ؾ من المإمنٌن أو وَهن ، فلٌتوكل عل
 .(ٔٔ)على أمره ، وأدفع عنه ، حتى أبلػ به وألّوٌه على نٌته"

أمر فً ضمنه التؽبٌط للمإمنٌن بمثل ما فعله بنو حارثة وبنو سلمة من المسٌر مع النبً  لال ابن عطٌة:" 
 .(ٕٔ)ملسو هيلع هللا ىلص"

 الفوابد:
 ولو كانت باطلة ربما تإثر على المإمن.أن الدعاٌة  -ٔ
 أن هللا تعالى لد ٌلطؾ بالمإمن حتى ٌثبته على الحك. -ٕ
 منّة هللا تعالى على هاتٌن الطابفتٌن، إذ إن هللا كان ولٌا لهما، ولهذا فرحت الطابفتان بهذه الوالٌة. -ٖ

                                                           
 .ٓٔٗ-5ٓٗ/ٔالكشاؾ: (ٔ)
 .2ٕٓصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .5ٖٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٖ)
 .ٖٙ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٗ)
 .1ٙٔ/2(:ص22ٖٕأخرجه الطبري) (٘)
 .5ٙٔ/2تفسٌر الطبري: (ٙ)
 . ٖٕٗ/ٖٕتفسٌر الطبري: (2)
 .55ٕ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .ٖٙ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (5)
 .21/ٕتفسٌر أبً السعود: (ٓٔ)
 .5ٙٔ-1ٙٔ/2(:ص22ٖٕأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .ٔٓ٘/ٔالمحرر الوجٌز: (ٕٔ)
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 التوكل.وجوب التوكل على هللا وأنه من ممتضى اإلٌمان، وأنه إذا لوي اإلٌمان لوي  -ٗ
 القرآن

َ لَعَلهُكْم تَْشُكُروَن ) ُ بِبَْدٍر َوأَْنتُْم أَِذلهةٌ فَاتهقُوا َّللاه  [ٖٕٔ({ ]آل عمران : ٖٕٔ}َولَقَْد نََصَرُكُم َّللاه
 التفسٌر:

على أعدابكم المشركٌن مع للة َعَددكم وُعَددكم، فخافوا هللا بفعل « بدر»بـ  -أٌها المإمنون-ولمد نصركم هللا 
 امره واجتناب نواهٌه; لعلكم تشكرون له نعمه.أو

ُ بِبَْدٍر َوأَْنتُْم أَِذلَّةٌ{]آل عمران:  [، أي:"ولمد نصركم هللا ٌوم بدر وأنتم  ٖٕٔلوله تعالى: }َولَمَْد نََصَرُكُم َّللاَّ
 .(ٔ)ٌومبذ للٌلون"

 .(ٕ)ٌمول : وأنتم ألل عدًدا وأضعؾ لوة" لال ابن إسحاق:" 
 .(ٖ): ٌمول : " وأنتم أذلة " ، للٌل ، وهم ٌومبذ بضعة عشر وثلثمبة" لال الحسن:" 
عدد أهل بدر ثبلثمابة وثبلثة عشر وكان المهاجرون منهم سبعة وسبعٌن، وكان األنصار  لال ابن عباس:" 

 .(ٗ)مابتٌن وستة وثبلثٌن"
أي : للٌل عددكم لٌعلموا أن النصر إنما هو من عند هللا ، ال بكثرة العََدد والعَُدد ; ولهذا لال  لال ابن كثٌر:" 

ٌُْكُم األ ٌْبًا َوَضالَْت َعلَ ٌٍْن إِْذ أَْعَجبَتُْكْم َكثَْرتُُكْم فَلَْم تُْؽِن َعْنُكْم َش ْرُض بَِما َرُحبَْت ثُمَّ فً اآلٌة األخرى : } َوٌَْوَم ُحنَ
ٌْتُمْ  ُ َسِكٌنَتَهُ َعلَى َرُسوِلِه َوَعلَى اْلُمْإِمنٌَِن َوأَنزَل ُجنُوًدا لَْم تََرْوَها َوَعذََّب الَِّذٌنَ ُٕ٘مْدبِِرٌَن) َولَّ  َكفَُروا ( ثُمَّ أَنزَل َّللاَّ

ُ َٕٙوَذِلَن َجَزاُء اْلَكافِِرٌَن) ُ ِمْن بَْعِد َذِلَن َعلَى َمْن ٌََشاُء َوَّللاَّ  .(٘)["2ٕ - َٕ٘ؼفُوٌر َرِحٌٌم { ]التوبة :  ( ثُمَّ ٌَتُوُب َّللاَّ
فمن نصره هللا فؽٌر ذلٌل، ولكن على اعتبار  -وجعلهم أذلة ال على الحمٌمة والمصدولة،  لال الراؼب:" 

 العامة لملتهم وللة عدتهم، وهذه أٌام تابع هللا ذكرها وذكر المسلمٌن بعظم ما
 .(ٙ)ٌهم"أوالهم فٌها تثبٌتا لملوبهم، وتذكٌرا بنعمه عل

 .(2)، ماء عن ٌمٌن طرٌك مكة ، بٌن مكة والمدٌنة"«بدر»لال الضحان:" 
وبدر ماء بٌن مكة والمدٌنة ، التمى علٌه نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص والمشركون ، وكان أول لتال لاتله نبً هللا  لال لتادة:" 

ملسو هيلع هللا ىلص وذكر لنا أنه لال ألصحابه ٌومبذ : " أنتم الٌوم بعدَّة أصحاب طالوت ٌوم لمى جالوت " : فكانوا ثلثمبة وبضعة 
 .(1)ألٌؾ ، أو راهموا ذلن"عشر رجبل والمشركون ٌومبذ 

 واختلؾ فً المعنى الذي من أجله سمً بدر " بدًرا " على لولٌن:
، (ٓٔ)، فسمً باسم صاحبه. لاله الشعبً (5)أحدهما: أنه سمً بذلن ، ألنه كان ماء لرجل ٌسمى " بدًرا "

 وؼٌرهما. (ٕٔ)، والبٌضاوي(ٔٔ)ورّجحه الراؼب
كما سمى سابر البلدان بؤسمابها من ؼٌر إضافة إلى اسم صاحب. ذلن اسم سمٌت به البمعة ، والثانً: أن 

 .(٘ٔ)، وٌحٌى بن النعمان الؽفاري(ٗٔ)، ودمحم بن صالح(ٖٔ)وهذا لول عبدهللا بن جعفر

                                                           
 .5ٙٔ/2تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٓٔ/2(:ص22ٖٖأخرجه الطبري) (ٕ)
 .2ٕٔ/2(:ص22ٖ5أخرجه الطبري)(ٖ)
 .2٘ٔ/ٖ(:ص15ٓٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٔٔٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .1ٖ5/ٕتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٙ)
 .2ٔٔ/2(:ص22ٖ2أخرجه الطبري)(2)
 .2ٔٔ/2(:ص22ٖ1أخرجه الطبري)(1)
 [1ٕٔ/ٔ}بِبَْدٍر{ اسم ماء سمً باسم صاحبه:بدر بن مخلد بن النضر بن كنانة".]تفسٌر العزبن عبدالسبلم: لال العز بن عبدالسبلم:" (5)
 .2ٓٔ/2(:ص22ٖٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .1ٖ5-1ٖ1/ٕانظر: تفسٌر راؼب األصفهانً: (ٔٔ)
 .ٖٙ/ٕانظر: تفسٌر البٌضاوي: (ٕٔ)
 .2ٓٔ/2(:ص22ٖٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .2ٓٔ/2(:ص22ٖٙسٌر الطبري)انظر: تف (ٗٔ)
 .2ٔٔ-2ٓٔ/2(:ص22ٖٗانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
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َ لَعَلَُّكْم تَْشُكُروَن {]آل عمران: لوله تعالى:}  فاتموا ربكم بطاعته واجتناب محارمه،  [، أي:"ٖٕٔفَاتَّمُوا َّللاَّ
 .(ٔ)"لتشكروه على ما منَّ به علٌكم من النصر

 .(ٕ)أي : فاتمون ، فإنه شكر نعمتً" لال ابن إسحاق:" 
 .(ٖ)أي لتكونوا من الشاكرٌن." لال ابن الجوزي:" 
 .(ٗ)أمرهم بالتموى المإدٌة إلى شكرهم لها" لال الرؼب:" 
عٌٌنة: على كل مسلم أن ٌشكر هللا فً نصره ببدر، ٌمول هللا: }ولمد نصركم هللا ببدر لال سفٌان ٌعنً ابن  

 .(٘)وأنتم أذلة فاتموا هللا لعلكم تشكرون{"
جمٌع ما ؼزا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بنفسه ست وعشرون ؼزوة، فؤول ؼزوة ؼزاها ؼزوة ودان،  لال الثعلبً:" 

إلى ناحٌة رضوى، ثم ؼزوة العشٌرة من بطن ٌنبع، ثم ؼزوة بدر األولى  وهً ؼزوة األبواء، ثم ؼزوة بواط
بطلب كرز بن جابر، ثم ؼزوة بدر الكبرى التً لتل هللا فٌها صنادٌد لرٌش، ثم ؼزوة بنً سلٌم حتى بلػ الكدر 

ؼزوة  ماء لبنً سلٌم، ثم ؼزوة السوٌك ٌطلب أبا سفٌان بن حرب حتى بلػ لرلرة الكدر، ثم ؼزوة ذي أمر وهً
ؼطفان إلى نجد، ثم ؼزوة نجران: موضع بالحجاز فوق الفرع، ثم ؼزوة أحد ثم ؼزوة األسد، ثم ؼزوة بنً 
النضٌر، ثم ؼزوة ذات الرلاع من نجد، ثم ؼزوة بدر األخٌرة، ثم ؼزوة دومة الجندل، ثم ؼزوة الخندق، ثم ؼزوة 

بنً المصطلك من بنً خزاعة لمً فٌها، ثم ؼزوة بنً لرٌظة، ثم ؼزوة بنً لحٌان، ثم ؼزوة بنً لردة، ثم ؼزوة 
الحدٌبٌة ال ٌرٌد لتاال فصده المشركون، ثم ؼزوة خٌبر، ثم ؼزوة الفتح: فتح مكة، ثم ؼزوة حنٌن لمً فٌها، ثم 

 ؼزوة الطابؾ حاصر فٌها، ثم ؼزوة تبون.
رمضان سنة اثنتٌن لاتل منها فً تسع ؼزوات: ؼزوة بدر الكبرى، وهو ٌوم الجمعة السابع عشر من شهر 

من الهجرة، وأحد فً شوال سنة ثبلث، والخندق، وبنً لرٌظة فً شوال سنة أربع، وبنً المصطلك، وبنً لحٌان 
فً شعبان سنة خمس، وخٌبر سنة ست، والفتح فً رمضان سنة ثمان، وحنٌن فً شوال سنة ثمان. فؤول ؼزوة 

 .(ٙ)ؼزاها بنفسه ولاتل فٌها بدر وآخرها تبون"
 د:الفواب

وأصحابه بنصرهم فً بدر، والنصر لهم لؤلمة إلى ٌوم  -ملسو هيلع هللا ىلص-امتنان هللا سبحانه وتعالى على رسول هللا -ٔ
 المٌامة.
 أنه النصر الٌكون بكثرة العدد ولوة العُدد، وإنما ٌكون من عند هللا وحده. -ٕ
 أنه كلما كان اإلنسان أذّل كان ألرب إلى نصر هللا.، والعكس صحٌح. -ٖ
 أنه من مّن هللا علٌه بنعمة كان ذلن موجبا لتموى هللا، ألن تموى هللا من الشكر هلل. -ٗ

 القرآن
ُكْم َربُُّكْم بِثَََلثَِة آََلٍف ِمَن اْلَمََلئَِكِة ُمْنَزِلٌ ({ ]آل عمران : َٕٗٔن )}إِْذ تَقُوُل ِلْلُمْإِمنٌَِن أَلَْن ٌَْكِفٌَُكْم أَْن ٌُِمده

ٕٔٗ] 
 التفسٌر:

حٌن شكَّ علٌهم أن ٌؤتً َمَدد للمشركٌن، فؤوحٌنا إلٌن « بدر»ما كان من أمر أصحابن فً  -أٌها النبً-اذكر 
أن تمول لهم: ألن تكفٌكم معونة ربكم بؤن ٌمدكم بثبلثة آالؾ من المبلبكة ُمْنَزلٌن من السماء إلى أرض المعركة، 

 ٌثبتونكم، وٌماتلون معكم؟
 فً سبب نزول اآلٌة ألوال:

                                                           
 .5ٙٔ/2تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٓٔ/2(:ص22ٖٖأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٕٖٓ/ٔزاد المسٌر: (ٖ)
 .1ٖ5/ٕتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٗ)
 .2٘ٔ/ٖ(:ص5ٔٓٗأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٓٗٔ/ٖتفسٌر الثعلبً:  (ٙ)
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عن الشعبً لال : "ُحّدِث المسلمون أن كرَز بن جابر المحاربً ٌرٌد أن ٌمّد : أخرج الطبري أحدها
المشركٌن ببدر ، لال : فشك ذلن على المسلمٌن ; فؤنزل هللا عز وجّل : }ألن ٌكفٌكم أن ٌمدكم ربكم{ إلى لوله : 

ٌن{، لال : فبلؽته هزٌمة المشركٌن ، فلم ٌمّد أصحا ، وروي نحو (ٔ)به ، ولم ٌمدُّوا بالخمسة"}من المبلبكة مسوّمِ
 .(2)، ومجاهد(ٙ)، والربٌع(٘)، ولتادة(ٗ)، والحسن(ٖ)، وابن عباس(ٕ)ذلن المعنى عن مالن بن ربٌعة

 .(1)والثانً: أن ذلن اإلمداد كان ٌوم االحزاب. وهذا لول عبد هللا بن أبً أوفى
إذ وعدهم هللا عز وجل المدد إن صبروا، فلم ٌصبروا فلم ٌمدوا. والثالث: أن اآلٌة فً سٌاق معركة أحد، 

 .(ٔٔ)، وابن زٌد(ٓٔ)، والضحان(5)عكرمةوهذا لول 
وكان هذا ٌوم أحد حٌن انصرؾ أبو سفٌان وأصحابه وذلن أن  والرابع: ونمل الثعلبً وجها آخر، فمال:"

اخرج »فمال:  -رضً هللا عنه-ة، فبعث علً بن أبً طالب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌخاؾ أن ٌدخل المشركون المدٌن
على آثار الموم فانظر ما ٌصنعون وما ٌرٌدون، فإن كانوا لد أجبنوا الخٌل وركبوا وامتطوا اإلبل فإنهم ٌرٌدون 

ثم مكة، وإن ركبوا الخٌل وسالوا اإلبل فهم ٌرٌدون المدٌنة، فو الذي نفسً بٌده لبن أرادوها ألسٌرن إلٌهم فٌها 
فخرجت فً آثارهم أنظر ما ٌصنعون، فإذا هم لد أجبنوا الخٌل :»-رضً هللا عنه-لال علً « . ألناجزنهم

وامتطوا اإلبل وتوجهوا إلى مكة، ولد كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: أي ذلن كان فؤخفه حتى تؤتٌنً، فلما رأٌتهم لد 
لما بً من الفرح، وانصرفوا إلى مكة وانصرفنا إلى المدٌنة،  توجهوا إلى مكة ألبلت أصٌح ما أستطٌع أن أكتم

 .(ٕٔ)فؤنزل هللا تعالى فً ذلن:}ألن ٌكفٌكم أن ٌمدكم ربكم{، ٌعنً: أن انصرفوا إلٌكم ودخلوا المدٌنة"
 .(ٖٔ)إذ تمول ٌادمحم للمإمنٌن بن من أصحابن" [، أي:"ٕٗٔلوله تعالى: }إِْذ تَمُوُل ِلْلُمْإِمنٌَِن{]آل عمران : 

[، أي:" أما ٌكفٌكم أن ٕٗٔلوله تعالى:}أَلَْن ٌَْكِفٌَُكْم أَْن ٌُِمدَُّكْم َربُُّكْم بِثبََلثَِة آاَلٍؾ ِمَن اْلَمبَلبَِكِة{]آل عمران : 
 .(ٗٔ)ٌعٌنكم هللا بإمداده لكم بثبلثة آالؾ من المبلبكة"

، واإلمداد إعطاء الشًء حاالً بعد حال والكفاٌة ممدار سد الخلة ، واالكتفاء االلتصار علٌه  لال الماوردي:"
 .(٘ٔ)، واألصل فً اإلمداد هو الزٌادة ومنه مد الماء وهو زٌادته "

 وفً الفرق بٌن أمّده وٌمده، لوالن: 
أحدهما: أن كل ما كان على جهة الموة واإلعانة، لٌل فٌه: أمده ٌمده إمدادا، وكل ما كان على جهة الزٌادة 

 .(ٙٔ)[. وهذا لول المفضل2ٕلوله: } َواْلبَْحُر ٌَُمدُّهُ ِمْن بَْعِدِه َسْبعَةُ أَْبُحٍر{ ]لممان :  لٌل: مده ٌمده مدا، ومنه
ولٌل: أن المد فً الشر، واإلمداد فً الخٌر. ٌدل علٌه لوله تعالى: }َوٌَُمدُُّهْم فًِ ُطْؽٌَانِِهْم ٌَْعَمُهوَن{  والثانً:

 [.25َن اْلعََذاِب َمدًّا{ ]مرٌم : }َونَُمدُّ لَهُ مِ  [، ولوله :٘ٔ]البمرة : 
}ٌُْمِدْدُكْم َربُُّكْم بَِخْمَسِة آََلٍف ِمَن [ ،ولال: 5ولال فً الخٌر }أَنًِّ ُمِمدُُّكْم بِؤَْلٍؾ ِمَن اْلَمبَلبَِكِة { ]األنفال : 

 .(2ٔ) [ٙسراء : }َوأَْمَدْدنَاُكْم بِؤَْمَواٍل َوبَنٌَِن{ ]اإل ولال: [، ٕ٘ٔاْلَمََلئَِكِة{ ]آل عمران : 
                                                           

(ٔ)  
 .2٘ٔ/2(:ص22ٗ2انظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .2٘ٔ/2(:ص22٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .2ٗٔ/2(:ص22ٗ٘انظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .21ٔ-22ٔ/2(:ص22٘ٗانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .21ٔ/2(:ص22٘٘انظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .21ٔ/2(:ص22٘2انظر: تفسٌر الطبري)(2)
 .25ٔ-21ٔ/2(:ص22٘1انظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .1ٓٔ-25ٔ/2(:ص22٘5انظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .1ٓٔ/2(:ص22ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .1ٓٔ/2(:ص22ٕٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٖٗٔ-ٕٗٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٕٔ)
 .2ٖٔ/2تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .2ٕٓصفوة التفاسٌر: (ٗٔ)
 .ٕٔٗ/ٔالنكت والعٌون: (٘ٔ)
 .ٖٗٔ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٙٔ)
 .ٖٗٔ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (2ٔ)
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 .(ٔ)وفً لراءة أبً: "}أال ٌكفٌكم أن ٌمدكم ربكم{، أي: ٌعطٌكم وٌعٌنكم"
 .(ٕ)[، أي:" منزلٌن لنصرتكم"ٕٗٔلوله تعالى:}ُمْنَزِلٌَن{]آل عمران : 

لم تُماتل المبلبكة فً ٌوم من األٌام سوى ٌوم بدر ، وكانوا ٌكونون فٌما سواه من األٌام  لال ابن عباس:"
 .(ٖ)َعدًدا وَمدًدا ال ٌضربون"

أبً داود المازنً ، وكان شهد بدًرا، لال: "إنً ألتبُع رجبل من المشركٌن ٌوم بدر وأخرج الطبري عن 
 .(ٗ)فعرفت أن لد لتله ؼٌري"ألضربه ، إذ ولع رأسه لبل أن ٌصل إلٌه سٌفً ، 

عن دمحم بن إسحاق لال: "حدثنً عبد هللا بن أبً بكر : أنه ُحّدِث عن ابن عباس : أن ابن أخرج الطبري عن 
عباس لال : حدثنً رجل من بنً ؼفار لال : ألبلت أنا وابن عّم لً حتى أصعدنا فً جبل ٌُشرؾ بنا على بدر ، 

من تكون الدَّْبرة فننتِهُب مع من ٌنتهب. لال : فبٌنا نحن فً الجبل ، إذ دنت  ونحن مشركان ، ننتظر الولعة ، على
. لال : فؤما ابن عمً فانكشؾ لناع (٘)منا سحابة ، فسمعنا فٌها حمحمة الخٌل ، فسمعت لاببل ٌمول : ألدم حٌزوم

 .(ٙ)للبه فمات مكانه ، وأما أنا فكدت أهلن ، ثم تماسكت"
رمة مولى ابن عباس لال : "لال أبو رافع مولى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : كنت ؼبلًما أخرج الطبري بسنده عن عكو

للعباس بن عبد المطلب ، وكان اإلسبلم لد دخلنا أهَل البٌت ، فؤسلم العباس وأسلمْت أم الفضل وأسلمُت. وكان 
كثٌر متفرق فً لومه. وكان أبو لهب العباس ٌهاب لومه وٌكَرهُ أن ٌخالفهم ، وكان ٌكتم إسبلمه ، وكان ذا مال 

عدّو هللا لد تخلَّؾ عن بدر وبعث مكانه العاصى بن هشام بن المؽٌرة. وكذلن صنعوا ، لم ٌتخلَّؾ رجل إال بعث 
ا.  مكانه رجبل. فلما جاء الخبُر عن ُمصاب أصحاب بدر من لرٌش كبته هللا وأخزاه ، ووجدنا فً أنفسنا لوة وِعزًّ

عٌفًا ، وكنت أعمل الِمداح أنحتها فً حجرة زمزم ، فوهللا إنً لجالس فٌها أنحت المداح ، لال : وكنت رجبل ض
نا ما جاءنا من الخبر ، إذ ألبل الفاسك أبو لهب ٌجرُّ رجلٌه بشّرٍ حتى جلس  وعندي أم الفضل جالسة ، ولد سرَّ

هذا أبو سفٌان بن الحارث بن عبد على ُطنُب الحجرة ،  فكان ظهره إلى ظهري. فبٌنا هو جالس إذ لال الناس : 
ًّ ٌا ابن أخً ، فعندن الخبر! لال : فجلس إلٌه والناس لٌام علٌه ،  المطلب لد لدم! لال : لال أبو لهب : هلُّم إل
فمال : ٌا ابن أخً أخبرنً ، كٌؾ كان أمُر الناس ؟ لال : ال شًء وهللا ، إن كان إال أن لمٌناهم فمنحناهم أكتافنا 

ٌؤسروننا كٌؾ شاإوا! واٌم هللا ،  مع ذلن ما لمُت الناس ، لمٌنا رجاال بًٌضا على خٌل بلك ما بٌن السماء ٌمتلوننا و
واألرض ما تِلٌك شٌبًا ، وال ٌموم لها شًء. لال أبو رافع : فرفعت طنب الحجرة بٌدي ثم للت : تلن 

 .(2)المبلبكة!"
وعن ابن عباس لال : "كان الذي أسر العباس أبا الٌََسر كعب بن عمرو أخو بنً سِلمة ، وكان أبو الٌسر 
َرجبل مجموًعا ،  وكان العباس رجبل جسٌما ، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ألبً الٌسر : " كٌؾ أسرت العباس أبا الٌسر 

ما رأٌته لبل ذلن وال بعده ، هٌبته كذا وكذا! لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "  ؟! لال : ٌا رسول هللا ، لمد أعاننً علٌه رجلٌ 
 .(1)لمد أعانن علٌه ملن كرٌم " 

 واختلؾ المفسرون فً هذا الوعد:هل كان ٌوم بَْدر أو ٌوم أُُحد ؟ على ألوال : 
إن أتاهم العدو من فورهم ، فلم : إن هللا عز وجل كان وعد المإمنٌن ٌوم بدر أن ٌمدَّهم بمبلبكته ، أحدها

 .(5)ٌؤتوهم ، ولم ٌَُمدُّوا. وهذا عامر الشعبً

                                                           
 .ٖٗٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٔ)
 .2ٕٓصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .2٘ٔ/2(:ص22٘ٓأخرجه الطبري) (ٖ)
 .2ٙٔ-2٘ٔ/2(:ص22٘ٔأخرجه الطبري) (ٗ)
و فرس جبرٌل لوله : " ألدم " هً كلمة زجر تزجر بها الخٌل ، وأمر لها بالتمدم. وحٌزوم : اسم فرس من خٌل المبلبكة ٌومبذ. وٌمال ه(٘)

 علٌه السبلم.
 .2٘ٔ/2(:ص22ٗ5تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .22ٔ-2ٙٔ/2(:ص22ٖ٘أخرجه الطبري) (2)
 .22ٔ/2(:ص22٘ٗأخرجه الطبري) (1)
 .2ٖٔ/2(:ص22ٖٗانظر: تفسٌر الطبري) (5)
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والثانً: كان هذا الوعد من هللا لهم ٌوم بدر ، فصبر المإمنون واتموا هللا ، فؤمدهم بمبلبكته على ما وعدهم. 
 .(ٙ)هد، ومجا(٘)، والربٌع(ٗ)، ولتادة(ٖ)، والحسن(ٕ)،وابن عباس(ٔ)وهذا لول مالن بن ربٌعة

أن ذلن اإلمداد كان ٌوم االحزاب، وإنما وعدهم ٌوم بدر أن ٌمدَّهم إن صبروا عند طاعته وجهاد والثالث: 
أعدابه ، واتموه باجتناب محارمه ، أن ٌمدهم فً حروبهم كلها ، فلم ٌصبروا ولم ٌتموا إال فً ٌوم األحزاب ، 

 .(2)أوفى فؤمدَّهم حٌن حاصروا لرٌظة. وهذا لول عبد هللا بن أبً
ولال آخرون بنحو معنى المول الثالث، ؼٌر أنهم لالوا : لم ٌصبر الموم ولم ٌتموا ولم ٌُمدوا بشًء والرابع: 

 .(ٓٔ)، وابن زٌد(5)، والضحان(1)فً أُحد. وهذا لول عكرمة
 أنه لال للمإمنٌن : لال الطبري:" وأولى األلوال فً ذلن بالصواب أن ٌمال : إن هللا أخبَر عن نبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص 

ألن ٌكفٌَكم أن ٌمدكم ربكم بثبلثة آالؾ من المبلبكة ؟ فوعدهم هللا بثبلثة آالؾ من المبلبكة مدًدا لهم ، ثم وعدهم 
بعد الثبلثة اآلالؾ ، خمسة آالؾ إن صبروا ألعدابهم واتموا هللا. وال داللة فً اآلٌة على أنهم أمدوا بالثبلثة اآلؾ 

لخمسة آالؾ ، وال على أنهم لم ٌمدوا بهم، ولد ٌجوز أن ٌكون هللا عز وجل أمدهم ، على نحو ما رواه ، وال با
الذٌن أثبتوا أنه أمدهم ولد ٌجوز أن ٌكون لم ٌمدهم على نحو الذي ذكره من أنكر ذلن، وال خبر عندنا صحَّ من 

ؾ. وؼٌر جابز أن ٌمال فً ذلن لوٌل إال بخبر تموم الوجه الذي ٌثبت أنهم أِمدوا بالثبلثة اآلالؾ وال بالخمسة اآلال
الحجة به. وال خبر به كذلن ، فنسلم ألحد الفرٌمٌن لوله. ؼٌر أّن فً المرآن داللةً على أنهم لد أمدوا ٌوم بدر 

 َ ْلٍؾ ِمَن اْلَمبلبَِكِة ُمْرِدفٌَِن{ ]سورة بؤلؾ من المبلبكة ، وذلن لوله : }إِْذ تَْستَِؽٌثُوَن َربَُّكْم فَاْستََجاَب لَُكْم أَنًِّ ُمِمدُُّكْم بِؤ
[ فؤما فً ٌوم أُحد ، فالداللة على أنهم لم ٌمدوا أبٌُن منها فً أنهم أمدوا. وذلن أنهم لو أمدوا لم ٌهزموا 5األنفال : 

 .(ٔٔ)، وٌُناَل منهم ما نٌل منهم، فالصواب فٌه من المول أن ٌمال كما لال تعالى ذكره"
 :(ٕٔ)[ لراءتانُٕٗٔمْنزِلٌَن{]آل عمران:وفً لوله تعالى: }

 إحداهما: }ُمْنزِلٌَن{: بكسر الزاي، مخففا، ٌعنً منزلٌن النصر. وهً لراءة أبو حٌوة. 
ٌِْهُم اْلَمبَلبَِكةَ{ ْلنَا إِلَ ]األنعام  والثانٌة: }ُمْنَزِلٌَن{، مشددة مفتوحة الزاي على التكثٌر، وتصدٌمه لوله: }َولَْو أَنَّنَا نَزَّ

 [. وهً لراءة الحسن ومجاهد وطلحة بن مصرؾ وعمر ابن مٌمون وابن عامر.ٔٔٔ :
 الفوابد:

 إدخال األمل فً للوب الناس عند اشتداد االزمات. -ٔ
إثبات الربوبٌة الخاصة، لموله:}أن ٌمدكم ربكم{، والربوبٌة نوعان: خاص، مثل هذه اآلٌة الكرٌمة، وعام:  -ٕ

 [.ٕعالمٌن{]الفاتحة:مثل لوله:}الحمد هلل ربا 
 أن المبلبكة اجسام ٌحصون بالعدد. -ٖ
 أن موطن المبلبكة هو السماء، هذا هو األصلـ لموله:}منزلٌن{. -ٗ

 القرآن
هقُوا َوٌَؤْتُوُكْم ِمْن فَْوِرِهْم َهَذا ٌُْمِدْدُكْم َربُُّكْم بَِخْمَسِة آََلٍف ِمَن اْلَمَلَ  ({ ِٕ٘ٔمٌَن )ئَِكِة ُمَسوِّ }بَلَى إِْن تَْصبُِروا َوتَت

 [ٕ٘ٔ]آل عمران : 

                                                           
 .2٘ٔ/2(:ص22ٗ2انظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .2٘ٔ/2(:ص22٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .2ٗٔ/2(:ص22ٗ٘انظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .21ٔ-22ٔ/2(:ص22٘ٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .21ٔ/2(:ص22٘٘انظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .21ٔ/2(:ص22٘2انظر: تفسٌر الطبري)(ٙ)
 .25ٔ-21ٔ/2(:ص22٘1انظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .1ٓٔ-25ٔ/2(:ص22٘5انظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .1ٓٔ/2(:ص22ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .1ٓٔ/2(:ص22ٕٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .1ٔٔ-1ٓٔ/2تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٖٗٔ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٕٔ)
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 التفسٌر:
بلى ٌكفٌكم هذا الَمَدد. وبشارة أخرى لكم: إن تصبروا على لماء العدو وتتموا هللا بِفْعل ما أمركم به واجتناب 

على الفور مسرعٌن لمتالكم، ٌظنون أنهم ٌستؤصلونكم، فإن هللا ٌمدكم بخمسة « مكة»ما نهاكم عنه، وٌؤت كفار 
مٌن أي: لد أعلموا أنفسهم وخٌولهم بعبلمات واضحات.آالؾ من   المبلبكة مسّوِ

َّمُوا{]آل عمران :  [،" أي: بلى ٌمدكم بالمبلبكة إن صبرتم فً المعركة ٕ٘ٔلوله تعالى: }بَلَى إِْن تَْصبُِروا َوتَت
 .(ٔ)واتمٌتم هللا وأطعتم أمره"

 .(ٕ)[،" أي: ٌؤتٌكم المشركون من ساعتهم هذه"ٕ٘ٔعمران :  لوله تعالى: }َوٌَؤْتُوُكْم ِمْن فَْوِرِهْم َهَذا {]آل
 [، وجهان:ٕ٘ٔ}َوٌَؤْتُوُكْم ِمْن فَْوِرِهْم َهَذا {]آل عمران :  وفً لوله:
، (2)، والربٌع(ٙ)، وعكرمة(٘)، ولتادة (ٗ)، والحسن(ٖ)ٌعنً: من وجههم هذا ، وهو لول ابن عباسأحدهما: 

 .(5)، وابن زٌد(1)، والسدي(2)والربٌع
، وعكرمة فً (ٕٔ)، وأبً صالح(ٔٔ)، والضحان(ٓٔ): أن المعنى: من ؼضبهم هذا ، وهو لول مجاهدوالثانً 

 .(ٖٔ)إحدى الرواٌات عنه
لال الماوردي:" وأصل الفور فور الِمْدر ، وهو ؼلٌانها عند شدة الحمى ، ومنه فَْوُر الؽضب ألنه َكفَْوِر  
 .(ٗٔ)الِمْدر"

[، " أي: ٌزدكم هللا مدداً من َٕ٘ٔخْمَسِة آاَلٍؾ ِمَن اْلَمبَلبَِكِة{]آل عمران : لوله تعالى: }ٌُْمِدْدُكْم َربُُّكْم بِ 
 .(٘ٔ)المبلبكة"

ِمٌَن{]آل عمران :   .(ٙٔ)[، أي:" معلَّمٌن على السبلح ومدربٌن على المتال"ٕ٘ٔلوله تعالى:}ُمَسّوِ
 .(2ٔ)عن السدي : "}مسومٌن{: معلمٌن"

ٌعنً معلمٌن بالصوؾ األبٌض فً نواصً الخٌل، وأذنابها علٌها البٌاض معتمٌن بالبٌاض ولد  لال مماتل:"
 .(1ٔ)أرخوا أطراؾ العمابم بٌن أكتافهم"

ٌما" لال ابن كثٌر:"  .(5ٔ)أي : معلمٌن بالّسِ
ولوله: }مسومٌن{لٌل: }منزلٌن{; و}مسومٌن{ سواء، وهو من اإلرسال; ومن التسوٌم،  لال الماترٌدي:"

لٌعلم المإمنٌن حاجتهم إلى العبلمة، ال أن المبلبكة ٌحتاجون إلى  -وأهلل أعلم  -ولٌل: معلمٌن بعبلمة، وذلن 
 .(ٕٓ)العبلمة"

                                                           
 .2ٕٓصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .2ٕٓصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .1ٕٔ/2(:ص22ٙ5انظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .1ٔٔ/2(:ص22ٙٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .1ٔٔ/2(:ص22ٙٗانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .1ٔٔ/2(:ص22ٖٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .1ٕٔ/2(:ص22ٙ2انظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .1ٕٔ/2(:ص22ٙ1انظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .1ٕٔ/2(:ص222ٓانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .1ٕٔ/2(:ص222ٖانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .1ٖٔ/2(:ص222٘انظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .1ٕٔ/2(:ص222ٕانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .1ٕٔ/2(:ص222ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .ٕٔٗ/ٔالنكت والعٌون: (ٗٔ)
 .2ٕٓصفوة التفاسٌر: (٘ٔ)
 .2ٕٓصفوة التفاسٌر: (ٙٔ)
 .11ٔ/2(:ص221٘أخرجه الطبري) (2ٔ)
 .55ٕ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1ٔ)
 .ٖٔٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (5ٔ)
 .2ٔٗ/ٕتفسٌر الماترٌدي: (ٕٓ)
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 .(ٔ)رب"والسومة: العبلمة التً ٌعلم بها الفارس نفسه فً الح لال الثعلبً:" 
فكان ٌمول: "لو أن بصري  -وكان بدرًٌا  -عن الزبٌر بن المنذر ، عن جده أبً أسٌد أخرج الطبري بسنده 

عب الذي خرجت منه المبلبكة فً عمابم ُصفر لد طرحوها بٌن  ج منه، ثم ذهبتم معً إلى أحد ، ألخبرتكم بالّشِ فُّرِ
 .(ٕ)أكتافهم"

كان سٌما المبلبكة أهل بدر الصوؾ األبٌض، وكان سٌما المبلبكة أٌضا فً  :"-كّرم هللا وجهه-ولال علً
 .(ٖ)نواصً خٌولهم"

 .(ٗ)عن أبً هرٌرة فً هذه اآلٌة:"}مسومٌن{، لال: بالعهن األحمر"و
 واختلفوا فً التسوٌم على لولٌن:

، (ٙ)، وابن عباس(٘)-كّرم هللا وجهه-أحدهما : أنه كان بالصوؾ فً نواصً الخٌل وآذانها ، وهو لول علً
 .(ٓٔ)، والضحان (5)، ومجاهد(1)، ولتادة(2)والحسن

، (ٔٔ)الثانً : أن المبلبكة نزلت ٌوم بدر على خٌل بلك وعلٌهم عمابم صفر ، وهو لول هشام بن عروة
 .(ٖٔ)، والربٌع(ٕٔ)وعبدهللا بن الزبٌر

مون بصوفة أو بعمامة أو ما ومعنى }مسومٌن{: أخذ من السومة، وهً العبلمة، كانوا ٌعل لال الزجاج:" 
 أشبه ذلن، و}مسومٌن{: معلمٌن. وجابز أن ٌكون مسومٌن: لد سوموا خٌلهم

 .(ٗٔ)وجعلوها سابمة"
ِمٌَن{]آل عمران :  واختلفت المراءة فً لوله تعالى:   :(٘ٔ)[، على وجهٌنٕ٘ٔ}ُمَسّوِ

مْت ، أحدهما: }مسومٌن{ بكسر الواو، فً لرأءة ابن كثٌر وأبو عمرو وعاصم  بمعنى أن المبلبكة سوَّ
 لنفسها.

مها. والثانً: ولرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسابً }مسومٌن{ مفتوحة،  بمعنى أن هللا سوَّ
 الفوابد:

 أن الصبر والتموى من اسباب النصر. -ٔ
 ألفٌن إذا صبروا واتموا. -ملسو هيلع هللا ىلص-أن هللا زادهم على ما بّشرهم به الرسول -ٕ
هللا على العبد أن ٌكون الذي ٌواله المبلة، ألن المبلبكة تثبت على الخٌر، بخبلؾ الشٌاطٌن أن من نعمة  -ٖ

 فإنها تثبت على الشر.
 القرآن

ِ الْ  ُ إَِله بُْشَرى لَُكْم َوِلتَْطَمئِنه قُلُوبُُكْم بِِه َوَما النهْصُر إَِله ِمْن ِعْنِد َّللاه ({ ]آل ٕٙٔ) عَِزٌِز اْلَحِكٌمِ }َوَما َجعَلَهُ َّللاه
 [ٕٙٔعمران : 

 التفسٌر:

                                                           
 .ٗٗٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٔ)
 .1٘ٔ/2(:ص2222تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .2٘ٗ/ٖ(:ص2ٓٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .2٘ٗ/ٖ(:ص1ٓٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٕٖٔ/ٔ، وزاد المسٌر:2٘ٗ/ٖ(:ص2ٓٔٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘)
 .11ٔ/2(:ص221ٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٕٕٗ/ٔانظر: النكت والعٌون: (2)
 .12ٔ/2(:ص221ٓانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .12ٔ/2(:ص2221انظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .11ٔ/2(:ص2211انظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .11ٔ/2(:ص2215انظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .11ٔ/2(:ص225ٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .12ٔ/2(:ص221ٖانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .2ٙٗ/ٔمعانً المرآن: (ٗٔ)
 .1ٗٔ/2، وتفسٌر الطبري:ٕٙٔانظر: السبعة: (٘ٔ)
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وما جعل هللا هذا اإلمداد بالمبلبكة إال بشرى لكم ٌبشركم بها ولتطمبن للوبكم، وتطٌب بوعد هللا لكم. وما 
 النصر إال من عند هللا العزٌز الذي ال ٌؽالَب، الحكٌم فً تدبٌره وفعله.

ُ إِالَّ بُْشَرى لَ  { أي : وما أنزل هللا المبلبكة وأعلمكم  [،"ُٕٙٔكْم { ]آل عمران : لوله تعالى:}َوَما َجعَلَهُ َّللاَّ
 .(ٔ)بإنزالها إال بشارةً لكم"

 .(ٕ)إنما جعلهم هللا لٌستبشروا بهم" لال مجاهد:"
 .(ٖ)ٌعنً مدد المبلبكة" لال مماتل:"

 .(ٗ)وما جعل ذكر المدد إال بشرى لكم ولتمكنوا فً حربكم" لال الزجاج:"
 .(٘)وتطٌٌبا لملوبكم وتطمٌنا" [،أي:"ٕٙٔتعالى:}َوِلتَْطَمبِنَّ لُلُوبُُكْم بِِه { ]آل عمران : لوله 

 .(ٙ)ٌعنً لتسكن إلٌه للوبكم" لال مماتل:"
وتطمبن به للوبكم وتروا حفاٌة هللا بكم، وإال فالكثرة ال تؽنً شٌبا إال أن ٌنصر  لال الزمخشري:أي:"

 .(2)هللا"
ِ{ ]آل عمران :  لوله تعالى: }َوَما [،أي: و ما النصر فً الحمٌمة إال بعون هللا ٕٙٔالنَّْصُر إاِلَّ ِمْن ِعْنِد َّللاَّ

 .(1)وحده"
 .(5)لال دمحم بن إسحاق:" األمر عندي إال بسلطانً ولدرتً، وذلن أن العز والحكم إلً، ال إلى أحد من خلمً"

 .(5)خلمً"
 .(ٓٔ)ولٌس النصر بملة العدد وال بكثرته، ولكن النصر من عند هللا" لال مماتل:"

وإال فإنما النصر من عند هللا ، الذي لو شاء النتصر من أعدابه بدونكم ، ومن ؼٌر لال ابن كثٌر:أي:" 
 ُ الْنتََصَر ِمْنُهْم َولَِكْن ِلٌَْبلَُو احتٌاج إلى لتالكم لهم ، كما لال تعالى بعد أمره المإمنٌن بالمتال : } َذِلَن َولَْو ٌََشاُء َّللاَّ

ِ فَلَْن ٌُِضلَّ أَْعَمالَُهْم. َسٌَْهِدٌِهْم َوٌُْصِلُح بَالَُهمْ  فََها لَُهْم. { بَْعَضُكْم بِبَْعٍض َوالَِّذٌَن لُتِلُوا فًِ َسبٌِِل َّللاَّ . َوٌُْدِخلُُهُم اْلَجنَّةَ َعرَّ
 .(ٔٔ)["ٙ - ٗ]دمحم : 

[، " أي: الؽالب الذي ال ٌؽلب فً أمره الحكٌم الذي ٌفعل ما ٕٙٔاْلَحِكٌِم{ ]آل عمران :  لوله تعالى:}اْلعَِزٌزِ 
 .(ٕٔ)"تمتضٌه حكمته الباهرة

 .(ٖٔ)}عزٌز{، ٌعنً: منٌع، }حكٌم{ فً أمره حكم النصر" لال مماتل:"
 .(ٗٔ)لال ابن كثٌر:"أي : هو ذو العزة التً ال تُرام ، والحكمة فً لَدره واإلحكام"  

 الفوابد:
 أن إمداد الشخص بما ٌعٌنه سبب لسروره وبشارته. -ٔ
 أنه مهما عظمت األسباب إذا لم ٌإٌد هللا اإلنسان بنصر فإنه لن ٌنتصر. -ٕ
 ٌجب على المرء مع أخذ األسباب أن ٌعتمد على ربه، وأن ٌإمل النصر منه سبحانه وتعالى. -ٖ
 أن النصر من ممتضى اسمه: العزٌز الحكٌم. -ٗ

                                                           
 .ٗٔٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .2٘٘/ٖ(:صٙٔٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٖٓٔ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .2ٙٗ/ٔمعانً المرآن: (ٗ)
 .ٗٔٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٖٓٔ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .٘ٓ٘/ٔالكشاؾ: (2)
 .1ٕٓصفوة التفاسٌر: (1)
 .2٘٘/ٖ(:ص1ٔٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .ٖٓٔ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .ٗٔٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .1ٕٓصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
 .ٖٓٔ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
 .ٗٔٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
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 إال من التضت الحكمة نصره. أن هللا لن ٌنصر -٘
 القرآن
 [7ٕٔ({ ]آل عمران : 7ٕٔ}ِلٌَْقَطَع َطَرفًا ِمَن الهِذٌَن َكفَُروا أَْو ٌَْكبِتَُهْم فٌََْنقَِلبُوا َخائِبٌَِن )

 التفسٌر:
لٌهلن فرٌمًا من الكفار بالمتل، ومن نجا منهم من المتل رجع حزٌنًا لد ضالت « بْدر»وكان نصر هللا لكم بـ 

 لٌه نفسه، ٌَْظهر علٌه الخزي والعار.ع
[، " أي: ذلن التدبٌر اإِللهً لٌهلن طابفة منهم 2ٕٔلوله تعالى:}ِلٌَْمَطَع َطَرفًا ِمَن الَِّذٌَن َكفَُروا{ ]آل عمران : 

 .(ٔ)بالمتل واألسر"
 .(ٕ)بؤْسر ولتل" لال ابن لتٌبة: ٌعنً:"

[، ٘ٗأي: لٌهلن طابفة من الذٌن كفروا، نظٌره لوله: }فمطع دابر الموم الذٌن ظلموا{]األنعام: لال الثعلبً:"
[، وفً الحجر: }أن دابر هإالء ممطوع 2أي: أهلن، وفً األنفال: }وٌمطع دابر الكافرٌن{]األنفال:

 .(ٖ)["ٙٙمصبحٌن{]الحجر:
سر، فمتل من سادتهم ولادتهم ٌوم بدر سبعٌن، معناه: لٌهدم ركنا من أركان الشرن بالمتل واأل لال السدي:"

 .(ٗ)وأسر منهم سبعٌن"
ولم ٌمل وسطاً ألن الطرؾ ألرب للمإمنٌن من الوسط ، فاختص المطع بما هو إلٌهم ألرب  لال الماوردي:"

َن اْلُكفَّار{ ] التوبة :   .(٘)[ " ٖٕٔكما لال تعالى :} الَِّذٌَن ٌَلُونَُكْم ّمِ
 .(ٙ)هذا ٌوم بدر ، لطع هللا طابفة منهم وبمٌت طابفة" لال الحسن:" 
 .(2)لال دمحم بن إسحاق:" : لٌمطع طرفًا من المشركٌن بمتل ٌنتمم به منهم" 
 .(1)فمطع هللا ٌوم بدر طرفًا من الكفار ، ولتل صنادٌدهم ورإساءهم ، ولادتهم فً الشر"لال لتادة:" 
 . (5)ي لتل منهم ثمانٌة عشر رجبلً"ولال السدي:" أنه كان ٌوم أحد ، كان الذ 

 .(ٓٔ)أو ٌخزٌهم بالخٌبة مما رجوا من الظفر بكم" [، أي:"2ٕٔلوله تعالى:} أَْو ٌَْكبِتَُهْم{ ]آل عمران : 
 .(ٔٔ)"ٌخزٌهم" لال لتادة:

 (ٕٔ)لال السدي: "ٌلعنهم"
 .(ٖٔ)"أي: ٌهزمهم" لال الزجاج:

 .(ٗٔ)ولال الخلٌل:" الكبت : الصرع على الوجه"
 (٘ٔ)النضر بن شمٌل: "ٌؽٌظهم" لال

 (ٙٔ)لال المبرد: "ٌظفر علٌهم"

                                                           
 .1ٕٓصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٓٔٔؼرٌب المرآن: (ٕ)
 .٘ٗٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٖ)
 .٘ٗٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٗ)
 .ٕٕٗ/ٔالنكت والعٌون: (٘)
 .5ٕٔ/2(:ص2251أخرجه الطبري) (ٙ)
 .5ٕٔ/2(:ص2255أخرجه الطبري) (2)
 .5ٕٔ/2(:ص225ٙأخرجه الطبري) (1)
 .ٕٕٗ/ٔالنكت والعٌون: (5)
 .5ٖٔ/2تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .5ٗٔ/2(:ص21ٕٓأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .٘ٗٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٕٔ)
 .2ٙٗ/ٔمعانً المرآن: (ٖٔ)
 .ٕٕٗ/ٔالنكت والعٌون: (ٗٔ)
 .٘ٗٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (٘ٔ)
 .٘ٗٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٙٔ)
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 .(ٔ)"تمول العرب: كبته هللا لوجهه، أي صرعه هللاولال أبو عبٌدة: "الَكْبت: اإلهبلن، 
هو أن ٌؽٌظهم وٌحزنهم،  وكذلن لال فً لوله فً سورة المجادلة: }ُكبِتُوا َكَما ُكبَِت  {:" ٌَْكبِتَُهمْ  ولٌل: معنى}

ُ الَِّذٌَن ٘الَِّذٌَن ِمْن لَْبِلِهْم{]المجادلة: [ وٌمال: كبت هللا عدّون، وهو بما لال أبو عبٌدة أشبه. واعتباُرها لوله: }َوَردَّ َّللاَّ
ٌِْظِهْم{]األحزاب: أهل النظر ٌرون أن "التاء" فٌه منملبة عن "دال"، كؤن األصل فٌه: ٌَْكبُدُهم  [، ألنَٕ٘كفَُروا بِؽَ

أي ٌصٌبهم فً أكبادهم بالحزن والؽٌظ وشدة العداوة. ومنه ٌمال: فبلن لد أحرق الحزن كبَده. وأحرلت العداوة 
 :(ٕ)كبده. والعرب تمول للعدو: أسود الكبد. لال األْعَشى

 ٍم          ُهُم األعداُء واألكباُد ُسوُد فما أُْجِشْمُت من إتٌان لَوْ 
كؤن األكباد لما احترلت بشدة العداوة اسودت. ومنه ٌمال للعدو: كاشح; ألنه ٌخبؤ العداوة فً َكْشِحه. والَكْشُح: 

 .(ٖ)الخاصرةُ وإنما ٌرٌدون الكبد ألن الكبد هنان"
: فٌرجعوا عنكم خاببٌن ، لم ٌصٌبوا منكم شٌبًا مما  أي:"[، 2ٕٔلوله تعالى:}فٌََْنمَِلبُوا َخابِبٌَِن{ ]آل عمران : 

 .(ٗ)رجوا أن ٌنالوه منكم"
 .(٘)لال دمحم بن إسحاق:" أي وٌرجع من بمى منهم فبل خاببٌن لم ٌنالوا شٌبا مما كانوا ٌؤملون"

 .(ٙ)الخابب الذي لم ٌنل ما أمل" لال الزجاج:"
والفرق بٌن الخابب واآلٌس أن الخٌبة ال تكون إال بعد أمل ، والٌؤس لد ٌكون لبل أمل  لال الماوردي:" 

"(2). 
 الفوابد:

 إثبات الحكمة هلل تعالى فً أفعاله وتشرٌعاته، وذلن ألن البلم للتعلٌل والتعلٌل هو الحكمة. -ٔ
كفروا، ألن حكمة هللا أن  أن هللا ٌسلط المإمنٌن على الكفار لٌمطع طرفا من الذٌن كفروا، ولٌس كل الذٌن -ٕ

 ٌبمى اإلٌمان والكفر متصارعٌن دابما حتى ٌتبٌن المإمن الخالص من ؼٌره.
 أن مآل الكفار واحد من هذه األمور: إهبلكهم أو خذالنهم. -ٖ

 القرآن
بَُهْم فَِإنهُهْم َظاِلُموَن ) ٌِْهْم أَْو ٌُعَذِّ ٌء أَْو ٌَتُوَب َعلَ ًْ ٌَْس لََك ِمَن اْْلَْمِر َش  [2ٕٔ({ ]آل عمران : 2ٕٔ}لَ

 التفسٌر:
من أمر العباد شًء، بل األمر كله هلل تعالى وحده ال شرٌن له، ولعل بعض هإالء  -أٌها الرسول-لٌس لن 

الذٌن لاتلون تنشرح صدورهم لئلسبلم فٌسلموا، فٌتوب هللا علٌهم. ومن بمً على كفره ٌعذبه هللا فً الدنٌا 
 واآلخرة بسبب ظلمه وبؽٌه.

 فً سبب نزول اآلٌة على ألوال: اختلؾ
ذكر أن هللا عز وجل إنما أنزل هذه اآلٌة على نبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، ألنه لما أصابه بؤُحد ما أصابه من أحدها: 

المشركٌن ، لال ، كاآلٌس لهم من الهدى أو من اإلنابة إلى الحك : " كٌؾ ٌفلح لوٌم فعلوا هذا بنبٌهم!! وهذا لول 
 .(ٗ)، والكلبً(ٖ).، والربٌع(ٕ)، وممسم(ٔ)، وأبو جعفر(ٔٔ)، ولتادة(ٓٔ)، والحسن(5)، وأنس بن مالن(1)اسابن عب
 .(ٗ)والكلبً

                                                           
 .ٕٓٔمجاز المرآن: (ٔ)
 .21ٖ/ٗ،واللسان  ٕ٘ٔدٌوانه (ٕ)
 .ٔٔٔ-ٓٔٔؼرٌب المبلآن البن لتٌبة: (ٖ)
 .5ٖٔ/2تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2٘ٙ/ٖ(:صٖٕٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .2ٙٗ/ٔمعانً المرآن: (ٙ)
 .ٕٕٗ/ٔالنكت والعٌون: (2)
 .55ٔ/2(:ص21ٔ2انظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .5ٙٔ-5٘ٔ/2(:ص21ٓ1)-(21ٓ٘انظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .52ٔ-5ٙٔ/2(:ص21ٓ5انظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .52ٔ/2(:ص21ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
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نزلت على النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، ألنه دعا على لوم ، فؤنزل هللا عز وجل : لٌس األمر إلٌن فٌهم. وهذا والثانً: أنها 
 . (5)، ولتادة(1)، وعكرمة(2)، والحارث بن هشام(ٙ)، وابن عمر(٘)لول أبً هرٌرة
عبد هللا بن مسعود: "أراد النبً ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌدعوا على المدبرٌن عنه من أصحابه ٌوم  نمل الثعلبً عنوالثالث: 

 .(ٓٔ)أحد، وكان عثمان منهم، فنهاه هللا عز وجل عن ذلن وتاب علٌهم، فؤنزل هذه اآلٌة"
: اللهم إن لمٌنا هإالء ؼدا فإنً أسؤلن أن (ٔٔ)بن الحسن، لال:"  لال حمزةعبد هللا والرابع: ونمل الثعلبً عن 

ٌمتلونً وٌبمروا بطنً وٌجدعوا أنفً وأذنً، فتمول لً ٌوم المٌامة: فٌم فعل بن هذا؟ فؤلول:فٌن. فلما كان ٌوم أحد 
ً الدنٌا، وهللا ٌعطٌه ما لتل فبمر بطنه وجدعت أذنه وأنفه، فمال رجل سمعه: أما هذا فمد أعطً فً نفسه ما سؤل ف

سؤل فً اآلخرة، لالوا: فلما رأى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص والمسلمون ما بؤصحابهم من جدع اآلذان واألنوؾ ولطع 
المذاكٌر، لالوا: لبن أدالنا هللا علٌهم لنفعلن بهم مثل ما فعلوا، ولنمثلن بهم مثلة لم ٌمثلها أحد من العرب بؤحد لط، 

 .(ٕٔ) تعالى هذه اآلٌة"فؤنزل هللا
والخامس: ونمل الثعلبً عن مماتل: "نزلت هذه اآلٌة فً ببر معونة وهم سبعون رجبل من لراء أصحاب 

رة على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أمٌرهم المنذر بن عمرو، وبعثهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى ببر معونة فً صفر سنة أربع من الهج
شهر من أحد، لٌعلموا الناس المرآن والعلم، فمتلهم جمٌعا،عامر بن الطفٌل، وكان فٌهم عامر بن رأس أربعة أ

فهٌرة مولى أبً بكر الصدٌك فلما لتل رفع بٌن السماء واألرض، فوجد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من ذلن وجدا شدٌدا وحزن 
 .(ٖٔ)علٌهم شهرا فنزلت لٌس لن من األمر شًء"

 .(ٗٔ):"الجمهور على أنها نزلت فً الدعاء على المشركٌن"لال ابن حجر
ٌء{ ]آل عمران :  ًْ ٌَْس لََن ِمَن اأْلَْمِر َش [، " أي لٌس لن ٌا دمحم من أمر تدبٌر العباد شًء 1ٕٔلوله تعالى: }لَ

 .(٘ٔ)وإنما أمرهم إلى هللا"
 .(ٙٔ)أي : لٌس لن من الحكم شًء فً عبادي ، إال ما أمرتن به فٌهم" لال دمحم بن إسحاق:" 
ًَ فٌهم إلى طاعتً ، وإنما  لال الطبري:"  لٌس إلٌن ، ٌا دمحم ، من أمر خلمً إال أن تنفذ فٌهم أمري ، وتنته

ًّ والمضاء فٌهم بٌدي دون ؼٌري ، ألضى فٌهم وأحكُم بالذي أشاء"  .(2ٔ)أمرهم إل
ٌْنَا اْلِحَساُب { ]الرعد :  لال ابن كثٌر:"  ٌَْن اْلببَلغُ َوَعلَ [ ٓٗأي : بل األمر كلّه إلً ، كما لال : } فَإِنََّما َعلَ

َ ٌَْهِدي َمْن ٌََشاُء { ]البمرة :  ٌَْن ُهَداُهْم َولَِكنَّ َّللاَّ ٌَْس َعلَ َ 2ٕٕولال } لَ [. ولال } إِنََّن ال تَْهِدي َمْن أَْحبَْبَت َولَِكنَّ َّللاَّ
 .(1ٔ)["ٌَْٙ٘هِدي َمْن ٌََشاُء { ]المصص : 

إنما أنت عبد مؤمور; فلٌس لن من األمر; إنما ذلن إلى الواحد المهار، الذي ال شرٌن  لال الماترٌدي:أي:" 
ِ{ ]آل عمران  ٍء لُْل إِنَّ اأْلَْمَر ُكلَّهُ َّلِلَّ ًْ  .(ٔ)[ "ٗ٘ٔ: له وال ند; كموله: }ٌَمُولُوَن َهْل لَنَا ِمَن اأْلَْمِر ِمْن َش

                                                                                                                                                                                                    
 .51ٔ-52ٔ/2(:ص21ٖٔتفسٌر الطبري)انظر:  (ٔ)
 .55ٔ-51ٔ/2(:ص21ٔٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .٘ٗٔ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٖ)
 .٘ٗٔ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٗ)
 .ٕٕٓ/2(:ص21ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .55ٔ/2(:ص21ٔ1انظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٕٔٓ/2(:ص21ٕٓانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .٘ٗٔ/ٖفسٌر الثعلبً:انظر: ت (1)
 .٘ٗٔ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً:(5)
 .٘ٗٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٓٔ)
  (أي لبل حرب أحد.ٔٔ)
 .ٙٗٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٕٔ)
 .2ٗٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٖٔ)
 .2ٗٙ/ٕالعجاب:  (ٗٔ)
 .1ٕٓصفوة التفاسٌر: (٘ٔ)
 .5٘ٔ/2(:ص21ٓٗأخرجه الطبري) (ٙٔ)
 .5ٗٔ/2تفسٌر الطبري: (2ٔ)
 .ٗٔٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (1ٔ)
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لال المراؼً:" أي لٌس إلٌن أٌها الرسول من أمر خلمى إال أن تنفذ فٌهم أمرى، وتنتهى فٌهم إلى طاعتى،  
ثم أمرهم بعد ذلن، والمضاء فٌهم بٌدي دون ؼٌرى، ألضى فٌهم وأحكم بالذي أشاء من التوبة، أو عاجل العذاب 

 .(ٕ)من العذاب فى اآلخرة"بالمتل والنمم، أو آجله بما أعددت ألهل الكفر بً 
بَُهْم فَإِنَُّهْم َظاِلُموَن{ ]آل عمران :  ٌِْهْم أَْو ٌُعَذِّ [ أي:" أو ٌتوب علٌهم إن أسلموا، 1ٕٔلوله تعالى: }أَْو ٌَتُوَب َعلَ

 .(ٖ)أو ٌعذبهم إن أصّروا على الكفر فإنهم ظالمون ٌستحمون العذاب"
، فإن شبُت فعلُت ، أو أعذبهم بذنوبهم }فإنهم ظالمون{، أي  أو أتوب علٌهم برحمتً لال دمحم بن إسحاق:" 

 .(ٗ)لد استحموا ذلن بمعصٌتهم إٌاي"
 .(٘)التوبة علٌهم، أو االنتمام منهم" -تعالى  -إلى هللا لال العز بن عبدالسبلم: أي:"بل  
علٌهم أو لال الثعلبً:" ولال بعضهم: )أو( بمعنى )حتى( ٌعنً: لٌس لن من األمر شًء حتى ٌتوب  
 .(ٙ)ٌعذبهم"
ابن عمر عن  -هو ابن عبد هللا-"من طرٌك معمر عن الزهري حدثنً سالم  (1)والنسابً (2)أخرج البخاري 

أبٌه سمع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول: إذا رفع رأسه من الركوع فً الركعة الثانٌة من الفجر: "اللهم العن فبلنا وفبلنا" 
ٌِْهْم{ بعد ما ٌمول: "سمع هللا ٌء أَْو ٌَتُوَب َعلَ ًْ ٌَْس لََن ِمَن اأْلَْمِر َش  لمن حمده ربنا ولن الحمد"، فؤنزل هللا تعالى: }لَ

 .(5)"-ملسو هيلع هللا ىلص-اآلٌة"
كسرت رباعٌته ٌوم أحد وشا فً جبهته حتى  -ملسو هيلع هللا ىلص-لال أحمد:" حدثنا هشٌم نا حمٌد عن أنس: أن النبً و

ٌَْس لََن سال الدم عل ى وجهه فمال: "كٌؾ ٌفلح لوم فعلوا هذا بنبٌهم وهو ٌدعوهم إلى ربهم؟ " فؤنزل هللا تعالى: }لَ
ٌء{" ًْ  . (ٓٔ)ِمَن اأْلَْمِر َش

عن أنس بن مالن لال : "لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حٌن ُشاَّ فً جبهته وكِسرت رباعٌته : ال ٌفلح لوم صنعوا هذا و
 .(ٔٔ)بنبٌهم! فؤوحى هللا إلٌه : } لٌس لن من األمر شًء أو ٌتوب علٌهم أو ٌعذبهم فإنهم ظالمون{ " 

وا وجه نبٌهم وهو ٌدعوهم إلى هللا عز وجل!! وعن الحسن : أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال ٌوم أحُ  د : كٌؾ ٌفلح لوم دمَّ
 .(ٕٔ)فنزلت : } لٌس لن من األمر شًء أو ٌتوب علٌهم أو ٌعذبهم فإنهم ظالمون{ "

 فً وجهه ولال لتادة:" ذكر لنا أن هذه اآلٌة أنزلت على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌوم أُحد ، ولد ُجرح نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص
وأصٌَب بعُض رباعٌته ، فمال وسالم مولى أبً حذٌفة ٌؽسل عن وجهه الدم : كٌؾ ٌفلح لوم خضبوا وجه نبٌهم 
بالدم وهو ٌدعوهم إلى ربهم! فؤنزل هللا عز وجل : " لٌس لن من األمر شًء أو ٌتوب علٌهم أو ٌعذبهم فإنهم 

 .(ٖٔ)ظالمون "
 الفوابد:

 الٌملن شٌبا من األمر الكونً. -ملسو هيلع هللا ىلص-أن النبً -ٔ

                                                                                                                                                                                                    
 .2ٖٗ/ٕتفسٌر الماترٌدي: (ٔ)
 .ٓٙ/ٗتفسٌر المراؼً: (ٕ)
 .1ٕٓصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .5٘ٔ/2(:ص21ٓٗأخرجه الطبري) (ٗ)
 .1ٕٕ/ٔتفسٌر العز بن عبدالسبلم: (٘)
 .2ٗٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٙ)
زاد البخاري: "وعن حنظلة بن ". ٕٕٙ-ٕٕ٘/ 1"، وانظر "الفتح "5ٖٗ/ ٘فً كتاب "المؽازي والتفسٌر واالعتصام" كما فً "التحفة" "(2)

كتاب  .]أبً سفٌان عن سالم بن عبد هللا: كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌدعو على صفوان بن أمٌة، وسهٌل بن عمرو والحارث بن هشام. فنزلت"
 "[.ٖ٘ٙ/ 2زي"، باب ؼزوة أحد "الفتح" ""المؽا

" 5ٙ" الرلم "ٖٙ" وفٌه: "ٌدعو على أناس من المنافمٌن" وفً "التفسٌر" "صٖٕٓ/ ٕفً كتاب "الصبلة" باب لعن المنافمٌن فً المنوت "(1)
 ".2ٔٔ". وأخرجه الواحدي من هذا الطرٌك، وفٌه هذه الجملة انظر "ص5ٖ٘-5ٖٗ/ ٘عزاه إلٌه فً "التحفة" "

 .2ٗ2/ٕالعجاب: (5)
 " من طرٌك عبٌدة بن حمٌد عن حمٌد.ٙٔٔ" ورواه الواحدي "ص55/ ٖفً "مسنده" "(ٓٔ)
 .5ٙٔ/2(:ص21ٓ1أخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .52ٔ-5ٙٔ/2(:ص21ٓ5أخرجه الطبري) (ٕٔ)
 ..52ٔ/2(:ص21ٔٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
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 مكلؾ ٌؤمره هللا تعالى وٌنهاه. -ملسو هيلع هللا ىلص-أن النبً -ٕ
 أن هللا تعالى لد ٌتوب على أعتى الناس وأشدهم كفرا لعموم لوله:}أو ٌتوب علٌهم{. -ٖ
 أنه تعالى لد ٌعذب الكافرٌن عذابا لٌس للمسلمٌن فٌه ٌد، بل هو من عند هللا وحده. -ٗ
ٌعذب إال بذنب، لموله:}فإنهم ظالمون{، والظالم مستحك العذاب ألنه ٌنكل باهلل، وهللا الٌحب انه تعالى ال -٘
 الظلم.

 القرآن
ُ َغفُوٌر َرِحٌ ُب َمْن ٌََشاُء َوَّللاه ِ َما فًِ السهَماَواِت َوَما فًِ اْْلَْرِض ٌَْغِفُر ِلَمْن ٌََشاُء َوٌُعَذِّ ({ ]آل 2ٌٕٔم )}َوَِّه

 [2ٕٔعمران : 
 التفسٌر:

وهلل وحده ما فً السموات وما فً األرض، ٌؽفر لمن ٌشاء من عباده برحمته، وٌعذب من ٌشاء بعدله. وهللا 
 ؼفور لذنوب عباده، رحٌم بهم.

ِ َما فًِ السََّماَواِت َوَما فًِ اأْلَْرِض{]آل عمران : لوله تعالى: [،أي: وهلل " ملن السماوات 5ٕٔ}َوَّلِلَّ
 .(ٔ)واألرض"
 .(ٕ)إن جمٌع الخلك فً ملكه وعبٌده" السمرلندي:أي:"لال 

 .(ٖ)خلما وملكا فله األمر كله ال لن" لال البٌضاوي: ٌعنً:"
 .(ٗ)أي : الجمٌع ملن له ، وأهلهما عبٌد بٌن ٌدٌه" لال ابن كثٌر:"

لٌس لن ٌا دمحم ، من األمر شًء ، وهلل جمٌع ما بٌن ألطار السموات واألرض من مشرق  لال الطبري: أي:"
 .(٘)الشمس إلى مؽربها ، دونن ودونهم ، ٌحكم فٌهم بما ٌشاء ، وٌمضً فٌهم ما أحب"

لال ابن عباس:" لال جبرٌل علٌه السبلم: ٌا دمحم هلل الخلك كله، والسموات كلهن ومن فٌهن، واألرضون 
 .(ٙ)من فٌهن، ومن بٌنهن مما ٌعلم ومما ال ٌعلم"كلهن و

 .(2)فٌتوب على من أحب من خلمه العاصٌن، ثم ٌؽفر له" [، "5ٕٔ}ٌَْؽِفُر ِلَمْن ٌََشاُء{]آل عمران : لوله تعالى:
 .(2)له"

 .(1)لال مجاهد:" ٌؽفر لمن ٌشاء الكثٌر من الذنوب"
 .(5)ٌؽفر لمن ٌشاء الذنب العظٌم" ولال الضحان:"

ُب َمْن ٌََشاُء{]آل عمران : تعالى:لوله   (ٓٔ)وٌعالب من شاء منهم على جرمه فٌنتمم منه" [، أي:"5ٕٔ}َوٌُعَذِّ
 .(ٔٔ)روي عن مجاهد:" لوله: }وٌعذب من ٌشاء{ على الصؽٌرة"

ُب َمْن ٌَشاُء{، على الذنب الصؽٌر إذا أصرَّ على ذلن"وروي عن الضحان: "} َوٌُعَذِّ
(ٕٔ). 

ُ َؼفُوٌر َرِحٌٌم{]آل عمران : لوله تعالى:  .(ٖٔ)وهللا ؼفور لذنوب عباده، رحٌم بهم" [، أي:"5ٕٔ}َوَّللاَّ
  .(ٗٔ)لعباده فبل تبادر إلى الدعاء علٌهم" لال البٌضاوي: ٌعنً:"

                                                           
 .1ٕٓصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٕ)
 .1ٖ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٖ)
 .ٙٔٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٖٕٓ/2تفسٌر الطبري: (٘)
 .2٘1/ٖ(:صٕٖٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٖٕٓ/2تفسٌر الطبري: (2)
 .2٘1/ٖ(:صٖٖٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .ٕ٘ٗ/ٔتفسٌر السمرلندي: (5)
 .ٖٕٓ/2تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .2٘1/ٖ(:صٖ٘ٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٕٔ)
 .ٙٙالتفسٌر المٌسر:(ٖٔ)
 .1ٖ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٗٔ)
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 .(ٔ)أي ٌؽفر الذنوب ، وٌرحم العباد ، على ما فٌهم" لال ابن إسحاق:"
وهو الؽفور الذي ٌستر ذنوب من أحب أن ٌستر علٌه ذنوبه من خلمه بفضله علٌهم بالعفو  لال الطبري:أي:"

 .(ٕ)والصفح ، والرحٌم بهم فً تركه عموبتهم عاجبل على عظٌم ما ٌؤتون من المآثم"
بٌن بهذه اآلٌة تحمٌك ما لدمه بؤنه هو المالن للكل، وله المشٌبة فً ؼفران من شاء وتعذٌب  لال الراؼب:"

 .(ٖ)شاء" من
 الفوابد:

ِ َما فًِ السََّماَواِت َوَما فًِ اأْلَْرِض{، ألن}ما{ من صٌػ  بٌان عموم ملن هللا سبحانه وتعالى، لموله: -ٔ }َوَّلِلَّ
 العموم.
ِ َما فًِ السََّماَواِت َوَما فًِ اأْلَْرِض{، انفراد هللا تعالى بملن السماوات  -ٕ أفاد تمدٌم الخبر فً لوله: }َوَّلِلَّ

 واألرض.
إثبات تعدد السماوات، بؤنها سبع سماوات، وأما األرض فمد ذكر بصٌؽة االفراد والمراد الجنس فٌشمل  -ٖ

 جمٌع األرضٌن، ولد بٌنت السنة انها سبع.
إثبات المؽفرة هلل، وإثبات التعذٌب، وٌتفرغ من ذلن إثبات تمام سلطانه فً ملكه، وأن األمر له فً  -ٗ

 التعذٌب والمؽفرة.
 لمشٌبة، وهً ممرونة بالحكمة اإللهٌة فً المؽفرة والتعذٌب.إثبات ا -٘
إثبات االسمٌن الكرٌمٌن من اسماء هللا تعالى: الؽفور الرحٌم، وإثبات ما تضمناه من صفة وهً المؽفرة  -ٙ

 والرحمة.
 القرآن
بَا أَْضعَافًا ُمَضاَعفَةً َواتهقُوا َ لَعَلهُكْم تُْفِلُحوَن ) }ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا ََل تَؤُْكلُوا الّرِ  [ٖٓٔ({ ]آل عمران : َّٖٓٔللاه

 التفسٌر:
ٌا أٌها الذٌن صّدلوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه احذروا الربا بجمٌع أنواعه، وال تؤخذوا فً المرض زٌادة 

وا هللا على رإوس أموالكم وإن للَّت، فكٌؾ إذا كانت هذه الزٌادة تتضاعؾ كلما حان موعد سداد الدٌن؟ واتم
 بالتزام شرعه; لتفوزوا فً الدنٌا واآلخرة.

 فً سبب نزول اآلٌة:
كانت ثمٌؾ تدَّاٌن فً بنً المؽٌرة فً الجاهلٌة ، فإذا حّل األجل لالوا : نزٌدكم  أخرج الطبري عن عطاء:"

رون ؟ فنزلت : }ال تؤكلوا الربا أضعافًا مضاعفة{ "  .(٘). وروي عن مجاهد نحو ذلن(ٗ)وتإّخِ
 .(ٙ)ٌا أٌها الذٌن آمنوا باهلل ورسوله" [، أي:"ٖٓٔ}ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{]آل عمران : تعالى: لوله

بَا أَْضعَافًا ُمَضاَعفَةً {]آل عمران : لوله تعالى: ، ال تؤكلوا الربا فً إسبلمكم بعد  [، أي:"ٖٓٔ} اَل تَؤُْكلُوا الّرِ
 .(2)تكم"إذ هداكم له ، كما كنتم تؤكلونه فً جاهلٌ

أي : ال تؤكلوا فً اإلسبلم إذ هداكم هللا له ، ما كنتم تؤكلون إذ أنتم على ؼٌره ، مما ال ٌحل  لال ابن إسحاق:"
 .(1)لكم فً دٌنكم"

وكان أكلهم ذلن فً جاهلٌتهم : أّن الرجل منهم كان ٌكون له على الرجل مال إلى أجل ، فإذا  لال الطبري:"
ٌْنن وأزٌدن على مالن. فٌفعبلن ذلن. فذلن  حّل األجل طلبه من صاحبه ، ر عنى د فٌمول له الذي علٌه المال : أّخِ

 .(ٔ)هو " الربا أضعافًا مضاعفة " ، فنهاهم هللا عز وجل فً إسبلمهم عنه"
                                                           

 .ٖٕٓ/2(:ص21ٕٕأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٖٕٓ/2تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٗ5/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٖ)
 .ٕٗٓ/2(:ص21ٕٖتفسٌر الطبري) (ٗ)
 .2٘5/ٖ(:ص1ٖٔٗ)انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم (٘)
 .ٕٗٓ/2تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٗٓ/2تفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٗٓ/2(:ص21ٕٗأخرجه الطبري) (1)
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لال سعٌد بن جبٌر:" وذلن أن الرجل كان ٌكون له على الرجل مال فإذا حل ألجل طلبه من صاحبه، فٌمول 
وروي  .(ٕ)"وأزٌدن فً مالن، فٌفعبلن ذلن فذلن الربا أضعافا مضاعفة، فوعظهم هللا تعالى المطلوب أخر عنً

 .(ٖ)عن مماتل بن حٌان نحو ذلن
فً لوله : " ال تؤكلوا الربا أضعافًا مضاعفة " ، لال : كان أبً ٌمول : لال ابن وهب:" سمعت ابن زٌد ٌمول 

السن. ٌكون للرجل فضل دٌن ، فٌؤتٌه إذا حل األجل فٌمول له : إنما كان الربا فً الجاهلٌة فً التضعٌؾ وفً 
له إلى السن التً فوق ذلن إن كانت ابنة  تمضٌنً أو تزٌدنً ؟  فإن كان عنده شًء ٌمضٌه لضى ، وإال حوَّ

ن ٌؤتٌه ، مخاض ٌجعلها ابنة لبون فً السنة الثانٌة ، ثم ِحمَّة ، ثم َجَذعة ، ثم رباعًٌا ، ثم هكذا إلى فوق وفً العٌ
فإن لم ٌكن عنده أضعفه فً العام المابل ، فإن لم ٌكن عنده أضعفه أًٌضا ، فتكون مبة فٌجعلها إلى لابل مبتٌن ، 
فإن لم ٌكن عنده جعلها أربعمبة ، ٌضعفها له كل سنة أو ٌمضٌه. لال : فهذا لوله : }ال تؤكلوا الربا أضعافًا 

 .(ٗ)مضاعفة {"
ٌع بن أنس:" نهى هللا تعالى عن الربا كؤشد النهً، فاتموا الربا والرٌبة، وكان الرب أخرج ابن أبً حاتم عن

 .(٘)ٌمول: الربا من الكبابر"
ولال لتادة:" إٌاكم وما خالط هذه البٌوع من الربا فإن هللا لد أوسع الحبلل وأكثره وأطابه، وال ٌلجبنكم إلى 

 .(ٙ)المعصٌة فالة"
 .(2)ولرأ أبو جعفر وشٌبة:}مضعفة{

 إن لٌل: لم لال: )أضعافا مضاعفة( فجمع بٌن اللفظتٌن؟ لال الراؼب:"
 لٌل: لال بعضهم ذلن للتؤكٌد.

ٌْتُْم  ولٌل مضاعفة من الضعؾ ال من الضعؾ، ومعناه ما تعدونه ضعفا هو ضعؾ، أي نمص، كموله: }َوَما آتَ
بَا{ ]البمرة : 5ٖ ِمْن ِربًا ِلٌَْربَُو فًِ أَْمَواِل النَّاِس فبََل ٌَْربُو{ ]الروم : ُ الّرِ [، ومن هذا أخذ 2ٕٙ[،ولوله: }ٌَْمَحُك َّللاَّ

 :(1)بعض المحدثٌن
 .(5)زٌادة شٌب وهً نمص زٌادتً            ولوة جسم وهً من لوتً ضعؾ"

 
َ {]آل عمران :   .(ٓٔ)[،" أي: اتموا عذابه بترن ما نهى عنه"ٖٓٔلوله تعالى:}َواتَّمُوا َّللاَّ

 .(ٔٔ)أي : فؤطٌعوا" لال ابن إسحاق:"
 .(ٕٔ)لال سعٌد بن جبٌر:" واتموا هللا فً أمر الربا فبل تؤكلوا"

واتموا هللا أٌها المإمنون ، فً أمر الربا فبل تؤكلوه ، وفً ؼٌره مما أمركم به أو نهاكم  لال الطبري: أي:"
 .(ٖٔ)عنه ، وأطٌعوه فٌه"

 .(ٗٔ)[، "أي: لتكونوا من الفابزٌن"ٖٓٔلوله تعالى:} لَعَلَُّكْم تُْفِلُحوَن {]آل عمران : 
 .(ٔ)"لال سعٌد:" ٌعنً: لكً تفلحون

                                                                                                                                                                                                    
 .ٕٗٓ/2تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2٘5/ٖ(:صٕٗٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .2٘5/ٖ(:صٕٗٔٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٕ٘ٓ-ٕٗٓ/2(:ص21ٕٙأخرجه الطبري) (ٗ)
 .2٘5/ٖ(:صٓٗٔٗتفسٌر ابن أبً حاتم) (٘)
 .2٘5/ٖ(:صٔٗٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .2ٗٔ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (2)
 ، ولم أتعرؾ على لابله.1٘ٔ/ٖالبٌت من شواهد الراؼب فً تفسٌره: (1)
 .1٘ٔ-1٘ٓ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (5)
 .1ٕٓصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .2ٙٓ/ٖ(:صٗٗٔٗ، وابن أبً حاتم)ٕ٘ٓ/2(:ص21ٕ2أخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .2٘5/ٖ(:صٖٗٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .ٕ٘ٓ/2تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .1ٕٓصفوة التفاسٌر: (ٗٔ)
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 .(ٕ)لتنجحوا فتنجوا من عمابه ، وتدركوا ما رؼَّبكم فٌه من ثوابه والخلود فً جنانه" لال الطبري:أي: "
 .(ٖ)أي :لعلكم أن تنجوا مما حذركم من عذابه ، وتدركوا ما رؼبكم فٌه من ثوابه" لال ابن إسحاق:"

 إن لٌل: ما اتصال هذه اآلٌة بما لبلها؟ لال الراؼب:"
لٌل: إنه لما نهى عن الكفر فٌما تمدم، ولبح صورته، وحذر منه، وبٌن لدرته علٌهم حث لال: )وهلل ما فً 

 .(ٗ)السماوات( نهى هاهنا عن تعاطً أفعال الكفرة"
 

 الفوابد:
 بالنداء. تعظٌم شؤن الربا وخطره، ووجهه أنه صدر الخطاب فً شؤنه -ٔ
 أن اجتناب الربا من ممتضٌات اإلٌمان، وأن أكله منمص لئلٌمان، ألنه من كبابر الذنوب. -ٕ
بَا{، واألصل فً النهً التحرٌم.:تحرٌم أكل الربا، لموله -ٖ  } اَل تَؤُْكلُوا الّرِ

 القرآن
 [ٖٔٔ({ ]آل عمران : ٖٔٔ}َواتهقُوا النهاَر الهتًِ أُِعدهْت ِلْلَكافِِرٌَن )

 التفسٌر:
 واجعلوا ألنفسكم ولاٌة بٌنكم وبٌن النار التً ُهٌِّبت للكافرٌن.

 .(٘)[، "أي احذروا نار جهنم"ٖٔٔلوله تعالى: }َواتَّمُوا النَّاَر{]آل عمران:
 .(ٙ)واتموا ، أٌها المإمنون ، الناَر أن تصلْوها بؤكلكم الربا بعد نهًٌ إٌاكم عنه" لال الطبري: أي:" 

 .(2)[، أي:" التً هٌبت للكافرٌن"ٖٔٔالَّتًِ أُِعدَّْت ِلْلَكافِِرٌَن{ ]آل عمران : لوله تعالى:} 
 .(1)لال دمحم بن إسحاق:" أي: التً جعلت دارا لمن كفر بً"

 .(5)لال السمرلندي:" ٌعنً: ُخلمت وهٌبت للكافرٌن"
 .(ٓٔ)لال مماتل بن حٌان:" من أكل الربا فلم ٌنته فله النار"

التً أعددتها لمن كفر بً ، فتدخلوا َمْدَخلَهم بعد إٌمانكم بً ، بخبلفكم أمري ، وترككم  أي:"لال الطبري:  
 .(ٔٔ)طاعتً"
 .(ٕٔ)لال سعٌد بن جبٌر:" فخوؾ آكل الربا من المإمنٌن بالنار التً أعدت للكافرٌن" 
ٌن{: اتموا أن ال أعذبكم عن معاوٌة بن لرة: "كان الناس ٌتؤولون هذه اآلٌة:}واتموا النار التً أعدت للكافر 

 .(ٖٔ)بذنوبكم فً النار التً أعددتها للكافرٌن"
لال الثعلبً:" ثم خوفهم فمال: }واتموا النار التً أعدت للكافرٌن{، وفٌه دلٌل على أن النار مخلولة ردا على  

 .(ٗٔ)الجهمٌة، ألن المعدوم ال ٌكون معدا"
إعداد الشًء تهٌبته لبل الحاجة إلٌه، وإنما أراد تمدٌره وإٌجاده، فبل حاجة به تعالى إلى  لال الراؼب:" 

 .(ٔ)اإلعداد، وأصله من :العد، ولولن: أعددت كذا لكذا، أي اعتبرت لدره بمدره"

                                                                                                                                                                                                    
 ..2ٙٓ/ٖ(:ص٘ٗٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٕ٘ٓ/2تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٙٓ/ٖ(:صٙٗٔٗ، وابن أبً حاتم)ٕ٘ٓ/2(:ص21ٕ2أخرجه الطبري) (ٖ)
 .1ٗ5/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٗ)
 .1ٕٓصفوة التفاسٌر:(٘)
 .ٕٙٓ/2تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٕٓصفوة التفاسٌر:(2)
 .2ٙٓ/ٖ(:صٓ٘ٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .ٕٙٗ/ٔتفسٌر السمرلندي: (5)
 .2ٙٓ/ٖ(:ص5ٗٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .ٕٙٓ/2تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .2ٙٓ/ٖ(:ص1ٗٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .2ٙٓ/ٖ(:ص2ٗٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .1ٗٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٗٔ)
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وعد وٌجدر المول بؤن المعتزلة ٌرون:أنه "من أتى بالكبٌرة ومات علٌها فإنه ٌخلد فً النار كالكافر، فإنه  
ألكل الربا النار كما وعد الكفار. ولال أكثر أهل العلم والتفسٌر: هذا الوعٌد لمن استحل الربا ومن استحل الربا 
فإنه ٌكفر وٌصٌر إلى النار. وٌمال: معناه اتموا العمل الذي ٌنزع منكم اإلٌمان فتستوجبوا النار، ألن من الذنوب ما 

 .(ٕ)ذلن عموق الوالدٌن" ٌستوجب به نزع اإلٌمان وٌخاؾ علٌه، فمن
 و إن لٌل: "ما وجه ذكر:}اتموا النار{، بعد لوله: }اتموا هللا{؟ 

لٌل: لد تمدم أن لوله: }اتموا هللا{ ٌمال باعتبار ذاته، واتموا النار باعتبار عمابه، فاألول لؤلولٌاء األصفٌاء، 
فلذلن وصله بالرحمة، ولما كانت المنزلة  ولذلن وصله بالفبلح الذي هو أعلى درجة الثواب، والثانً للمذنبٌن،

األولى ال تحصل إال لمن حصلت له المنزلة الثانٌة، حث كافة الناس على االستعانة بتموى عموبته، والطاعة له 
 .(ٖ)ولرسوله فً ترن الربا وؼٌره من المعاصً; لٌصلوا إلى الرحمة ذرٌعة إلى الفبلح"

 حمة؟وإن لٌل: "الفبلح ال ٌخرج من أن ٌكون ر
لٌل: صحٌح، ولكن الرحمة أعم من الفبلح، فكل فبلح رحمة، ولٌس كل رحمة فبلحا، ومن لال فً لوله: 
}أعدت للكافرٌن{ داللة أن ال فاسك فٌها، فلٌس باستدالل ٌوجب الركون إلٌه، ألن ما ٌصح أن ٌشترن فٌه ألوام 

النار دركات، فؤكثر ما فً ذلن أن النار المعدة للكافر إذا لٌل: أعد لفبلن. فلٌس فٌه أنه لم ٌعد لؽٌره. ثم لد ثبت أن 
 .(ٗ)لٌست للفاسك"

 الفوابد:
 وجوب اتخاذ ما ٌمً من النار، لموله:} َواتَّمُوا النَّاَر{، واألصل فً األمر الوجوب. -ٔ
 أن النار موجودة اآلن، لموله:} الَّتًِ أُِعدَّْت{. -ٕ
ِلْلَكافِِرٌَن{، وأما الفساق الذٌن ٌعذبون بالنار على لدر أعمالهم أن أهل النار هم الكافرون، لموله:} أُِعدَّْت  -ٖ

 ثم ٌخرجون منها، فإن النار لم تعّد لهم، فعذاب النار ٌخفؾ وٌثمل بحسب عمل اإلنسان.
 القرآن
ُسوَل لَعَلهُكْم تُْرَحُموَن ) َ َوالره  [ٕٖٔ({ ]آل عمران : ٕٖٔ}َوأَِطٌعُوا َّللاه

 التفسٌر:
فٌما أمركم به من الطاعات وفٌما نهاكم عنه من أكل الربا وؼٌره من األشٌاء،  -أٌها المإمنون-وأطٌعوا هللا 

 وأطٌعوا الرسول; لترحموا، فبل تعذبوا.
ُسوَل{ ]آل عمران :   َ َوالرَّ  .(٘)[، "أي اطٌعوا هللا ورسوله"ٕٖٔلوله تعالى: }َوأَِطٌعُوا َّللاَّ
 .(ٙ)"بالال سعٌد بن جبٌر:"ٌعنً: فً تحرٌم الر 
وأطٌعوا هللا ، أٌها المإمنون ، فٌما نهاكم عنه من أكل الربا وؼٌره من األشٌاء ، وفٌما  لال الطبري: أي:" 

  .(2)أمركم به الرسول. ٌمول : وأطٌعوا الرسول أًٌضا كذلن"
 .(1)تنالهم رحمة هللا"[، أي:" لتكونوا من األبرار الذٌن ٕٖٔلوله تعالى:} لَعَلَُّكْم تُْرَحُموَن{ ]آل عمران : 

 .(5)لال سعٌد بن جبٌر:" ٌعنً: لكً ترحمون فبل تعذبون"
 .(ٓٔ)لترحموا فبل تعذبوا" لال الطبري: " 

                                                                                                                                                                                                    
 .1ٖ٘/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٔ)
 .ٕٙٗ/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٕ)
 .1٘ٗ-1ٖ٘/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً:(ٖ)
 .1٘ٗ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٗ)
 .1ٕٓصفوة التفاسٌر: (٘)
 .2ٙٓ/ٖ(:صٔ٘ٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٕٙٓ/2تفسٌر الطبري: (2)
 .1ٕٓصفوة التفاسٌر: (1)
 .2ٙٔ/ٖ(:صٖ٘ٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .ٕٙٓ/2تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
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ولد أخرج الطبري : عن ابن إسحاق : }وأطٌعوا هللا والرسول لعلكم ترحمون{، معاتبة للذٌن عصْوا  
 .(ٔ)ٌعنً : فً ٌوم أُحد" -رسوله حٌن أمرهم بالذي أمرهم به فً ذلن الٌوم وفً ؼٌره 

 الفوابد:
ُسوَل{، ألن األصل فً األمر الوجوب. -ٔ َ َوالرَّ  وجوب طاعة هللا ورسوله، لموله: }َوأَِطٌعُوا َّللاَّ
ُسوَل{. -ٕ َ َوالرَّ  جواز التران اسم الرسول باسم هللا فً األمر الذي ٌكون مشتركا بٌنهما، لموله: }َوأَِطٌعُوا َّللاَّ
 ه سبب للرحمة، لموله: :} لَعَلَُّكْم تُْرَحُموَن{.أن طاعة هللا ورسول -ٖ

 القرآن
({ ]آل عمران : ٖٖٔ}َوَساِرُعوا إِلَى َمْغِفَرٍة ِمْن َربُِّكْم َوَجنهٍة َعْرُضَها السهَماَواُت َواْْلَْرُض أُِعدهْت ِلْلُمتهِقٌَن )

ٖٖٔ] 
 التفسٌر:

ربكم وجنة واسعة، عرضها السموات واألرض، وبادروا بطاعتكم هلل ورسوله الؼتنام مؽفرة عظٌمة من 
 أعدها هللا للمتمٌن.

 فً سبب نزول اآلٌة:
عن عطاء بن أبى رباح : "أنهم لالوا : ٌا نبً هللا ، بنو إسرابٌل أكرم على هللا منا! أخرج الطبري بسنده   

فن، افعل! فسكت رسول هللا كانوا إذا أذنب أحدهم أصبحت كفارة ذنبه مكتوبة فً عتبة بابه :اجدع أذنن، اجدع أن
ملسو هيلع هللا ىلص ، فنزلت : }وسارعوا إلى مؽفرة من ربكم وجنة عرضها السموات واألرض أعدت للمتمٌن{، إلى لوله 
 :}والذٌن إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا هللا فاستؽفروا لذنوبهم{، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : " أال أخبركم بخٌر

 .(ٕ)من ذلن " ؟ فمرأ هإالء اآلٌات"
 .(ٗ)، وروي عن ابن مسعود نحو ذلن(ٖ)ونمله الثعلبً عن عطاء"

[، " أي: بادروا إِلى ما ٌوجب المؽفرة ٖٖٔلوله تعالى: }َوَساِرُعوا إِلَى َمْؽِفَرةٍ ِمْن َربُِّكْم{ ]آل عمران : 
 . (٘)بطاعة هللا وامتثال أوامره"

وبادروا وسابموا إلى ما ٌستر علٌكم ذنوبكم من رحمته ، وما ٌؽطٌها علٌكم من عفوه عن لال الطبري:أي:" 
 .(ٙ)عموبتكم علٌها "

 .(1)، "}إلى مؽفرة من ربكم{، لال: لذنوبكم"(2)عن سعٌد :"} وسارعوا{، ٌمول: سارعوا باألعمال الصالحة"
 .(1)لذنوبكم"

[،" أي: وإِلى جنة واسعة عرضها ٖٖٔ]آل عمران :  لوله تعالى: }َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت َواأْلَْرُض{
 .(5)"السماء واألرض

ٌعنً عرض سبع سموات وسبع أرضٌن لو لصك بعضهن إلى بعض فالجنة فً  لال سعٌد بن جبٌر:"
 .(ٓٔ)عرضهن"

لال ابن عباس:" تُمرن السموات السبع واألرضون السبع ، كما تُمرن الثٌاب بعضها إلى بعض ، فذان 
 .(ٔٔ)عرض الجنة"

                                                           
 .2ٕٓ-ٕٙٓ/2(:ص21ٕ5تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .5ٕٔ/2(:ص21ٗ5تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .1ٗٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٖ)
 .ٕٕٓ-5ٕٔ/2(:ص21٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٕٓٔصفوة التفاسٌر: (٘)
 .1ٓٔ/2تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٙٔ/ٖ(:صٗ٘ٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .2ٙٔ/ٖ(:ص٘٘ٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .ٕٓٔصفوة التفاسٌر: (5)
 .2ٕٙ/ٖ(:ص1٘ٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .2ٕٓ/2(:ص21ٖٓأخرجه الطبري) (ٔٔ)
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عن كرٌب لال: "أرسلنً ابن عباس إلى رجل من أهل الكتاب أسؤله عن هذه اآلٌة  وفً رواٌة ابن أبً حاتم 
جنة عرضها السماوات واألرض لال: فؤخرج أسفار موسى فجعل ٌنظر لال: تلفك كما ٌلفك الثوب، وأما طولها 

 .(ٕ)،  وروي عن ٌزٌد بن أبً مالن نحو ذلن(ٔ)فبل ٌمدر لدره إال هللا"
وهللا تعالى وصؾ عرض الجنة بالسموات واألرضٌن، أي: عرضها بعرض السموات واألرض ، تشبٌها به 

[ ، ٌعنً : إال كبعث نفس 1ٕفً السعة والعظم ، كما لٌل : }َما َخْلمُُكْم َوال بَْعثُُكْم إاِل َكنَْفٍس َواِحَدةٍ{]سورة لممان : 
 : (ٖ)اهلًواحدة ، وكما لال شمٌك بن جزء بن رٌاح الب

 كؤَنَّ َعِذٌَرُهْم بَِجنُوب ِسلَّى         نَعَاٌم لَاَق فًِ بَلٍَد لِفَاِر 
 : (ٗ)أي : عذٌُر نعام ، وكما لال ذوالخرق الطهوي

ٌِْرَن بالعَنَاِق  ٌَْب َؼ  َحِسبَت بُؽَاَم َراِحلَتًِ َعنَالًا        َوَما هً ، َو
 .(٘)ٌرٌد صوت عناق

ًّ رسول هرلل إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بحمص ، شًٌخا كبًٌرا لد فُنِّد.لال : عن ٌعلى بن مرة لال :   لمٌت التنوخ
لدمت على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بكتاب هرلل ، فناول الصحٌفة رجبل عن ٌساره. لال للت : من صاحبكم الذي ٌمرأ ؟ 

إلى جنة عرضها السموات واألرض أعدت للمتمٌن،  لالوا : معاوٌة. فإذا كتاب صاحبً : " إنن كتبت تدعونً
 .(ٙ)فؤٌن النار ؟ " فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : سبحان هللا! فؤٌن اللٌل إذا جاء النهار ؟"

وعن طارق بن شهاب لال : "جاء رجل من الٌهود إلى عمر فمال : تمولون :}جنة عرضها السموات 
ه عمر : أرأٌت النهار إذا جاء أٌن ٌكون اللٌل ؟ أرأٌت اللٌل إذا جاء ، أٌن واألرض{، أٌن تكون النار ؟ فمال ل

ٌكون النهار ؟ فمال : إنه لمثلها فً التوراة ، فمال له صاحبه : لم أخبرته ؟ فمال له صاحبه : دعه ، إنه بكّلٍ 
 .(1). وروي عن ابن عباس نحو ذلن(2)مولٌن"

نة مؤلت السماوات واألرض وصارت فً محلها، بل تدل على أن لال ابن عثٌمٌن:"اآلٌة ال تدل على أن الج
عرضها عرض السماوات واألرض وإن كانت هً فولهم، ولذلن نمول أن الجنة فوق السماوات واألرض كلها، 

ولها أو إذا سؤلتم هللا فاسؤلوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وف»-ملسو هيلع هللا ىلص-كما ثبت عن النبً
، وهذا ٌدل أن الجنة فوق السماوات، وأما النار فهً أسفل السافلٌن، (5)«عرش الرحمن -روي بالوجهٌن-وفولُها

وعلى هذا فبلٌكون فً اآلٌة إشكاال اطبللا، وٌحتمل أن تمول: إن هذا الٌهودي أراد أن ٌلبس وٌشبّه فً المرآن 
أجابه على وجه ٌبهت فٌه وال ٌتكلم على ممتضى عمله، فمال:  -إذا صّح الحدٌث- -ملسو هيلع هللا ىلص-وٌتبع ما تشابه، وإن النبً

 .(ٓٔ)«"أٌن اللٌل إذا جاء النهار»
 .(ٔٔ)"[، "أي هٌبت للمتمٌن هلل ٖٖٔلوله تعالى: } أُِعدَّْت ِلْلُمتَِّمٌَن{ ]آل عمران : 

 .(ٕٔ)لال ابن إسحاق:" أي : داًرا لمن أطاعنً وأطاع رسولً"
 .(ٖٔ)أي : كما أعّدت النار للكافرٌن" :"لال ابن كثٌر

أعدها هللا للمتمٌن ، الذٌن اتموا هللا فؤطاعوه فٌما أمرهم ونهاهم ، فلم ٌتعدوا حدوده ، ولم  لال الطبري:أي:"
روا فً واجب حمه علٌهم فٌضٌِّعوه"  .(ٔ)ٌمّصِ

                                                           
 . 2ٕٙ/ٖ(:ص2٘ٔٗتفسٌر ابن أبً حاتم)(ٔ)
 .2ٕٙ/ٖ(:ص2٘ٔٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕ)
 ، معجم البلدان )سلى( ، واللسان )فوق( )سلل(. وٌنسب ألعشى باهلة ، وللنابؽة خطؤ. 5ٙٔ/  ٕالكامل  انظر: (ٖ)
 )عنك( )عما( )بؽم( وؼٌرها. ، واللسان )وٌب(ٕٙ - ٔٙ/ ٔ، ومعانً المرآن للفراء ٙٔٔنوادر أبً زٌد:  انظر: (ٗ)
 .1ٕٓ/2انظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٕٓ/2(:ص21ٖٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٕٕٔ/2(:ص21ٖ٘أخرجه الطبري)(2)
 .ٕٕٔ/2(:ص21ٖٙانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 (.25ٕٓرواه البخاري) (5)
 .5ٙٔ/ٕتفسٌر ابن عثٌمٌن: (ٓٔ)
 .ٕٓٔصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .ٖٕٔ/2(:ص21ٖ2أخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .2ٔٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
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أن بٌن مصراعً باب الجنة مسٌرة أربعٌن » -ملسو هيلع هللا ىلص  -أي لمن اتمى المحارم، وروي عن النبً  لال الزجاج:"
 .(ٖ)، ولٌؤتٌن علٌه ٌوم ٌزدحم علٌه الناس; كما تزدحم اإلبل وردت خمصا. ظماء"(ٕ)«عاما

 .(ٗ)لال سعٌد بن جبٌر:"} أعدت للمتمٌن{، ٌعنً: الذٌن ٌتمون الشرن"
 الفوابد:

 األمر بالمسارع إلى المؽفرة والرحمة والجنة. -ٔ
أن التخلٌة لبل التحلٌة، ألنه لال:}إلى مؽفرة من ربكم وجنة{، فبالمؽفرة الزحزحة عن النار التً أوجبتها  -ٕ

 الذنوب، وبالجنة دخول الجنة.
 أن المؽفرة التكون إال من هللا. -ٖ
 بٌان سعة الجنة. -ٗ
 واإلعداد: التهٌبة.أن الجنة موجودة اآلن، لموله:}أعدت{،  -٘

 القرآن
ُ ٌُِحبُّ  ٌَْظ َواْلعَافٌَِن َعِن النهاِس َوَّللاه اِء َواْلَكاِظِمٌَن اْلغَ ره اِء َوالضه ({ ٖٗٔاْلُمْحِسنٌَِن )}الهِذٌَن ٌُْنِفقُوَن فًِ السهره

 [ٖٗٔ]آل عمران : 
 التفسٌر:

أنفسهم من الؽٌظ بالصبر، وإذا لََدروا َعفَوا  الذٌن ٌنفمون أموالهم فً الٌسر والعسر، والذٌن ٌمسكون ما فً
 عمَّن ظلمهم. وهذا هو اإلحسان الذي ٌحب هللا أصحابه.

اِء{]آل عمران :  رَّ اِء َوالضَّ [، "أي: الذٌن ٌبذلون أموالهم فً الٌسر ٖٗٔلوله تعالى: }الَِّذٌَن ٌُْنِفمُوَن فًِ السَّرَّ
 .(٘)"والعسر، وفً الشدة والرخاء

 .(2). وروي عن سعٌد بن جبٌر مثل ذلن(ٙ)ٌمول : فً العسر والٌسر" س:"لال ابن عبا
أي : فً الشدة والرخاء ، والَمْنَشط والَمْكَره ، والصحة والمرض ، وفً جمٌع األحوال، كما  لال ابن كثٌر:"

ا َوَعبلنٌَِةً { ]البمرة :  ٌِْل َوالنََّهاِر ِسرًّ [، والمعنى : أنهم ال ٌشؽلهم أْمر عن 2ٕٗلال : } الَِّذٌَن ٌُْنِفمُوَن أَْمَوالَُهْم بِاللَّ
 .(1)َراِضٌه ، واإلحسان إلى خلمه من لراباتهم وؼٌرهم بؤنواع البر"طاعة هللا تعالى واإلنفاق فً مَ 

أعدت الجنة التً عرضها السموات واألرض للمتمٌن ، وهم المنفمون أموالهم فً سبٌل هللا  لال الطبري:أي:"
 .(5)، إما فً صرفه على محتاج ، وإما فً تموٌة ُمضِعؾ على النهوض لجهاده فً سبٌل هللا"

ٌَْظ {]آل عمران :  لوله تعالى: [، أي: والذٌن "ٌمسكون ؼٌظهم مع لدرتهم على ٖٗٔ}َواْلَكاِظِمٌَن اْلؽَ
 .(ٓٔ)االنتمام"

 .(ٔٔ)وهو الرجل ٌؽضب فً أمر فإذا فعله ولع فً معصٌة، فٌكظم الؽٌظ وٌؽفر" لال مماتل بن سلٌمان:"
 .(ٔ)أي : إذا ثار بهم الؽٌظ كظموه ، بمعنى : كتموه فلم ٌعملوه" لال ابن كثٌر:"

                                                                                                                                                                                                    
 .ٖٕٔ/2تفسٌر الطبري: (ٔ)
، والطبرانً ٖٕٗ/2" فً الزهد والرلابك فً أوله، والنسابً فً "الكبرى" كما فً "التحفة" ٗٔ" "5ٙ2ٕ، ومسلم "2ٗٔ/ٗأخرجه أحمد  (ٕ)

 فً ترجمة خالد بن عمٌر، من طرٌك سلٌمان بن المؽٌرة. ٙٗٔ-٘ٗٔ/1، والمزي فً "تهذٌب الكمال" 1ٕٓ/2ٔفً "الكبٌر" 
من طرق عن حمٌد بن هبلل، به  ٕٔٙ/ٖ"، والحاكم 1ٕٕ" و "1ٕٔ/"2ٔ"، والطبرانً ٘ٔ" "5ٙ2ٕ، ومسلم "ٔٙ/٘و  2ٗٔ/ٗوأخرجه أحمد 

 مختصراً ومطوالً.
 .5٘/ٙٔ(:ص2ٕٔٔوابن حبان فً حصٌحه:)" فً الزهد: باب معٌشة أصحاب، ٙ٘ٔٗوأخرجه ابن ماجة "

 .5ٙٗ/ٔمعانً المرآن: (ٖ)
 .2ٕٙ/ٖ(:ص5٘ٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٕٓٔصفوة التفاسٌر: (٘)
 .ٕٗٔ/2(:ص21ٖ1أخرجه الطبري) (ٙ)
 .2ٖٙ-2ٕٙ/ٖ(:صٗٙٔٗ)-(ٖٙٔٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2)
 .5ٔٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٖٕٔ/2تفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٓٔصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .ٖٔٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
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عه ، فحفظ  لال الطبري:أي:" والجارعٌن الؽٌظ عند امتبلء نفوسهم منه ٌمال منه :كظم فبلن ؼٌظه، إذا تجرَّ
نفسه من أن تمضً ما هً لادرةٌ على إمضابه ، باستمكانها ممن ؼاظها ، وانتصارها ممن ظلمها، وأصل ذلن 

ا وحزنًا. م ن : كظم المربة، ٌمال منه : كظمُت المربة، إذا مؤلتها ماء، وفبلن كظٌٌم ومكظوٌم، إذا كان ممتلبًا ؼمٌّ
ٌْنَاهُ ِمَن اْلُحْزِن فَُهَو َكِظٌٌم{]سورة ٌوسؾ :  [ ٌعنً : ممتلا من 1ٗومنه لول هللا عز وجل ، }َواْبٌَضَّْت َع

 .(ٕ)الحزن"
كاظمٌن الؽٌظ {: أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : "من كظم ؼًٌظا وهو ٌمدر على إنفاذه ، عن أبً هرٌرة فً لوله : }وال

 .(ٖ)مؤله هللا أمنًا وإٌمانًا"
[ ، 2ٖفـ }الكاظمٌن الؽٌظ {، كموله : }َوإَِذا َما َؼِضبُوا ُهْم ٌَْؽِفُروَن{]سورة الشورى :  لال ابن عباس:"

 .(ٗ)ٌؽضبون فً األمر لو ولعوا به كان حراًما ، فٌؽفرون وٌعفون ، ٌلتمسون بذلن وجه هللا"
اس عموبَةَ ذنوبهم إلٌهم وهم والصافحٌن عن الن [، أي:"ٖٗٔلوله تعالى: }َواْلعَافٌَِن َعِن النَّاِس{]آل عمران : 

 .(٘)على االنتمام منهم لادرون"
وَعفَْوا مع ذلن عمن أساء إلٌهم... أي : مع كؾ الشر ٌعفون عمن ظلمهم فً أنفسهم ، فبل  لال ابن كثٌر:أي:"

ُ ٌُِحبُّ اْلُمْحِسنٌِنَ  { فهذا من ممامات  ٌبمى فً أنفسهم  َموجدة على أحد ، وهذا أكمل األحوال ، ولهذا لال : } َوَّللاَّ
 .(ٙ)اإلحسان"

و}العافٌن عن الناس{،  كموله : }َوال ٌَؤْتَِل أُولُو اْلفَْضِل ِمْنُكْم َوالسَّعَِة{ إلى) أاَل تُِحبُّوَن أَْن  لال ابن عباس:"
ُ لَُكْم ( ]سورة النور :   .(2)[ ، ٌمول : ال تمسموا على أن ال تعطوهم من النفمة شٌبًا واعفوا واصفحوا"ٌَْٕٕؽِفَر َّللاَّ

 :}والعافٌن عن الناس{، لال: "عن المملوكٌن".(ٓٔ)، ومكحول(5)ً العالٌة، وأب(1)وروي عن الربٌع بن أنس
 .(ٕٔ)، ومماتل: "عمن ظلمهم وأساء إلٌهم"(ٔٔ)ولال زٌد بن أسلم

ورد فً بعض اآلثار : "ٌمول هللا تعالى : ابَن آَدَم ، اْذُكْرنًِ إَذا َؼِضْبَت ، أَْذُكُرَن إَذا َؼِضْبُت ، فبل أمحمن 
 .(ٖٔ)فٌمن أمحك"

وفً الحدٌث : "ثبلث أُْلِسُم علٌهن : ما نمص مال من صدلة ، وما زاد هللا عبدا بعفو إال ِعزا ، ومن تواضع 
 .(ٗٔ)هلل رفعه هللا "

وروى الحاكم فً مستدركه من حدٌث موسى بن ُعمبة ، عن إسحاق بن ٌحٌى بن طلحة المُرشً ، عن ُعبَادة 
 لال : "من سره أن ٌُْشَرؾ له البنٌان ، وترفع له الدرجات بن الصامت ، عن أبً بن كعب ; أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 .(٘ٔ)فَْلٌَْعُؾ عمن ظلمه ، وٌعط من حرمه ، وٌَِصْل من لطعه"
ُ ٌُِحبُّ اْلُمْحِسنٌَِن{]آل عمران :  [، أي: وهللا" ٌحب المتصفٌن بتلن األوصاؾ الجلٌلة ٖٗٔلوله تعالى: }َوَّللاَّ

 .(ٙٔ)وؼٌرها"
                                                                                                                                                                                                    

 .5ٔٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٕٗٔ/2تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٙٔ/2(:ص21ٕٗأخرجه الطبري) (ٖ)
 .2ٕٔ-ٕٙٔ/2(:ص21ٖٗأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٕ٘ٔ/2تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٔٔ-5ٔٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .2ٕٔ/2(:ص21ٖٗأخرجه الطبري) (2)
 .1ٕٗ/ٔ(:ص5ٕ1أخرجه ابن المنذر) (1)
 .2ٖٙ/ٖ(:ص2ٙٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .2ٖٙ/ٖ(:ص2ٙٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .2ٙٔ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٔٔ)
 .ٖٔٓ/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
 .5ٙ٘/ٖ(:ص11ٖ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 ( من حدٌث أبً كبشة األنماري.ٕٖٕ٘رواه الترمذي فً السنن برلم )(ٗٔ)
أمٌة بن ٌعلى ضعفه الدارلطنً وإسحاق بن ٌحٌى بن طلحة عن عبادة عن أبً ،  ( وتعمبه الذهبً فمال : "فٌه أب5ًٕ٘/ٕ( المستدرن )(٘ٔ)

 ( من طرٌك أبً أمٌة بن ٌعلى عن موسى بن عمبة.2ٙٔ/ٔوإسحاق لم ٌدرن عبادة". ورواه الطبرانً فً الكبٌر )
 .ٕٓٔصفوة التفاسٌر: (ٙٔ)



ٕ22 
 

 .(ٔ)ابن إسحاق:" أي : وذلن اإلحسان ، وأنا أحب من عمل به"لال 
إسحاق، لال: "وحدثت عن ابن حٌان، فً لوله عز وجل: }الذٌن ٌنفمون{ لرأ حتى }وهللا ٌحب روي عن 

المحسنٌن{ لال: ٌؽٌظون فً األمر، فٌؽفرون، وٌعفون عن الناس، ومن ٌفعل ذلن فهو محسن، }وهللا ٌحب 
 .(ٕ)المحسنٌن{ "

الطبري:أي:" فإن هللا ٌحب من عمل بهذه األمور التً وصؾ أنه أعدَّ للعاملٌن بها الجنة التً عرُضها  لال
 .(ٖ)السموات واألرض ، والعاملون بها هم  احسنون  ، وإحسانهم ، هو عملهم بها"

إال إنسان عفا ، أبً رجاء ، عن الحسن لال : "ٌمال ٌوم المٌامة : لٌمم من كان له على هللا أجر. فما ٌموم عن 
 .(ٗ)ثم لرأ هذه اآلٌة :  }والعافٌن عن الناس وهللا ٌحب المحسنٌن {"

 .(٘)اإلحسان أن ٌحسن ولت اإلمكان، فلٌس فً كل ولت ٌمكنن اإلحسان"نمل الثعلبً عن السمطً:"
}وهللا عن مماتل بن حٌان: }والعافٌن عن الناس{، ومن فعل ذلن وهو محسن وأخرج ابن أبً حاتم بسنده "

ٌحب المحسنٌن{، بلؽنً أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال عند ذلن: إن هإالء فً أمتً للٌل إال من عصمه هللا، ولد كانوا كثٌرا 
 .(ٙ)فً األمم التً مضت"

: إنً -ملسو هيلع هللا ىلص -ومن ٌفعل هذا فمد أحسن فذلن لوله: }وهللا ٌحب المحسنٌن{، فمال النبً ولال مماتل بن سلٌمان:"
 .(2)أرى هإالء فً أمتً للٌبل، وكانوا أكثر فً األمم الخالٌة"

 الفوابد:
 فضٌلة اإلنفاق على كل حال. -ٔ
الثناء على من انفك فً السراء والضراء، وذلن ألن اإلنفاق فً السراء لٌس بؽرٌب، فكل انسان ٌهون  -ٕ

ل على كون اإلنسان ٌنفك طلبا لؤلجر ال علٌه ان ٌنفك إذا كان فً السراء، لكن اإلنفاق فً الضراء هو الذي ٌد
 زهدا فً المال.

 أنه ٌنبؽً لئلنسان أن ٌكظم الؽٌظ، ألن ذلن من صفات أهل الجنة. -ٖ
 الحث على العفو عن الناس، لكنه ممٌد بما إذا كان أصلح. -ٗ
 إثبات المحبة هلل تعالى. -٘
ان ٌحبن هللا، نسؤل هللا تعالى الحث على اإلحسان، ألن هللا ٌحب اإلحسان والمحسنٌن، والشؤن كل الشؤن  -ٙ

 أن ٌجعلنا من أحبابه.
 القرآن

َ فَاْستَْغفَُروا ِلذُنُوبِِهْم َوَمْن ٌَْغفِ  ُ َولَْم }َوالهِذٌَن إَِذا فَعَلُوا فَاِحَشةً أَْو َظلَُموا أَْنفَُسُهْم ذََكُروا َّللاه ُر الذُّنُوَب إَِله َّللاه
وا َعلَى َما فَعَلُوا َوُهْم ٌَ   [ٖ٘ٔ({ ]آل عمران : ْٖ٘ٔعلَُموَن )ٌُِصرُّ

 التفسٌر:
والذٌن إذا ارتكبوا ذنبًا كبًٌرا أو ظلموا أنفسهم بارتكاب ما دونه، ذكروا وعد هللا ووعٌده فلجؤوا إلى ربهم 
تاببٌن، ٌطلبون منه أن ٌؽفر لهم ذنوبهم، وهم مولنون أنه ال ٌؽفر الذنوب إال هللا، فهم لذلن ال ٌمٌمون على 

 وهم ٌعلمون أنهم إن تابوا تاب هللا علٌهم.معصٌة، 
 فً سبب نزول اآلٌة ألوال:

                                                           
 .ٕ٘ٔ/2(:ص21ٖ5أخرجه الطبري) (ٔ)
 .1ٖٗ/ٔ(:ص5ٖٓأخرجه ابن المنذر) (ٕ)
 .ٕ٘ٔ/2تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕ٘ٔ/2(:ص21ٗٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .2ٙٔ/ٖ( تفسٌر الثعلبً:٘)
 .2ٖٙ/ٖ(:ص1ٙٔٗ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙ)
 .ٖٔٓ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:2)
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أحدها: نمل الثعلبً عن عطاء:" نزلت هذه اآلٌة فً نبهان التمار وكنٌته أبو ممبل أتته امرأة حسناء تبتاع منه 
إلى بٌته فضمها  تمرا فمال لها: إن هذا التمر لٌس بجٌد وفً البٌت أجود منه فهل لن فٌه؟ لالت: نعم، فذهب بها

 .(ٔ)إلى نفسه ولبلها، فمالت له: اتك هللا، فتركها وندم على ذلن فؤتى النبً ملسو هيلع هللا ىلص وذكر له ذلن فنزلت هذه اآلٌة"
مماتل والكلبً: "آخا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بٌن رجلٌن أحدهما من األنصار واآلخر والثانً:ونمل الثعلبً أٌضا عن 

ثمٌؾ، فخرج الثمفً فً ؼزاة واستخلؾ األنصاري على أهله، فاشترى لهم اللحم ذات ٌوم، فلما أرادت المرأة من 
أن تؤخذه منه دخل على أثرها فدخلت المرأة بٌتا فتبعها فاتمته بٌدها، فمبل ٌدها ثم ندم وانصرؾ، فمالت له: وهللا 

التراب على رأسه وهام على وجهه، فلما رجع ما حفظت ؼٌبة أخٌن وال نلت حاجتن، فخرج األنصاري ووضع 
 الثمفً لم ٌستمبله األنصاري فسؤل امرأته عن حاله.

فمالت: ال أكثر هللا فً االخوان مثله ووصفت له الحال، واألنصاري ٌسٌح فً الجبال تاببا مستؽفرا، وطلبه 
فخرجا، ولال األنصاري: هلكت،  رجاء أن ٌجدا راحة عنده -رضً هللا عنه-الثمفً حتى وجده، فؤتى به أبا بكر 

 لال: وما أهلكن؟ فذكر له المصة، فمال أبو بكر:
فمال: مثل ذلن،  -رضً هللا عنه-وٌحن أما علمت أن هللا تعالى ٌؽار للؽازي ما ال ٌؽار للممٌم، ثم لمى عمر 

  .(ٕ)فعلوا فاحشة{"فؤتٌا النبً ملسو هيلع هللا ىلص فمال له مثل ممالتهما، فؤنزل هللا تعالى:}والذٌن إذا 
ونمله الكلبً عن أبً صالح عن ابن عباس، وفً األخٌر:" فمال عمر: ٌا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أخاص هذا به أم 

 .(ٖ)«"بل للناس عامة فً التوبة»للناس عامة؟ لال: 
طان فً أهله، وذلن أن رجبل خرج ؼازٌا وخلؾ رجبل فً أهله وولده، فعرض له الشٌ والثالث:ولال مماتل:"

فمال:هلكت. لال: وما هبلن. لال: ما من  -رضً هللا عنه -فهوى المرأة فكان منه ما ندم، فؤتى أبا بكر الصدٌك
عز  -: وٌحن أما علمت أن هللا-رضى هللا عنه -شًء ٌناله الرجل من المرأة إال ولد نلته ؼٌر الجماع فمال أبو بكر

رضً  -فؤخبره. فمال له مثل ممالة أبً بكر -رضً هللا عنه -م لمً عمرٌؽار للؽازي ما ال ٌؽار للماعد، ث -وجل
 .(ٗ)فٌه }والذٌن إذا فعلوا فاحشة{" -عز وجل -فمال له، مثل ممالتهما فؤنزل هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -ثم أتى النبً -هللا عنه
 .(٘): والذٌن إذا ارتكبوا ذنباً لبٌحاً كالكبابر"[، أيٖ٘ٔ}َوالَِّذٌَن إَِذا فَعَلُوا فَاِحَشةً{ ]آل عمران :  لوله تعالى: 
 .(ٙ)لال الزمخشري: أي:" فعلة متزاٌدة المبح" 

 .(2)لال ابن كثٌر:أي:"والذٌن إذا صدر منهم ذنب"
 .(1)ٌعنً لبٌحة خارجة عما أذن هللا فٌه، وأصل الفحش: المبٌح والخروج عن الحد" لال الثعلبً:" 
 .(5)أي والذٌن إذا فعلوا من المبٌح ما ٌتعدى أثره إلى ؼٌره كالؽٌبة ونحوها" لال المراؼً:" 

 الفاحشة" ها هنا ألوال:وفً معنى "
 .(ٕٔ) ومماتل ،(ٔٔ)، والسدي(ٓٔ)أحدهما : أنها الزنا، لاله جابر

 .(ٖٔ)والثانً : الكبابر من المعاصً
 .(ٔ)والثالث: أنها الظلم. لاله إبراهٌم النخعً

                                                           
لمصة نزول }إِنَّ . لال ابن حجر:" وهو من رواٌة موسى بن عبد الرحمن الصنعانً وهو كذاب، المشهور فً هذه ا1ٙٔ/ٖ( تفسٌر الثعلبً:ٔ)

 [.2٘ٙ-2٘٘/ٖاْلَحَسنَاِت ٌُْذِهْبَن السٌَِّّبَاِت{ وسٌؤتً فً تفسٌر هود".]العجاب:
 .1ٙٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٕ)
 .2٘2/ٕانظر: العجاب: (ٖ)
 .ٕٖٓ-ٖٔٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان:(ٗ)
 .ٕٓٔصفوة التفاسٌر: (٘)
 .ٙٔٗ/ٔالكشاؾ: (ٙ)
 .ٕٕٔ-ٕٔٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .1ٙٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (1)
 .2ٕ/ٗتفسٌر المراؼً: (5)
 .1ٕٔ/2(:ص21ٗٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .1ٕٔ/2(:ص21ٗ2انظر: تفسٌر الطبري)(ٔٔ)
 .ٕٖٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
 .ٕٗٗ/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
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 .(ٕ)طوافهم بالبٌت عراة. وهذا لول زٌد بن اسلموالرابع: أنها 
لال الطبري:" ومعنى  الفاحشة  ، الفعلة المبٌحة الخارجة عما أِذن هللا عز وجل فٌه. وأصل  الفحش  : المبح 

:  ، والخروج عن الحد والممدار فً كل شًء. ومنه لٌل للطوٌل المفرط الطول :  إنه لفاحش الطول  ، ٌراد به
لبٌح الطول ، خارج عن الممدار المستحسن. ومنه لٌل للكبلم المبٌح ؼٌر المصد :  كبلم فاحش  ، ولٌل للمتكلم به 

 .(ٖ):  أفحش فً كبلمه  ، إذا نطك بفُحش"
روي عن عمران بن حصٌن، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: "أرأٌتم الزانً، والسارق، وشارب الخمر ما تمولون 

 .(ٗ)فٌهم؟ لالوا: هللا ورسوله أعلم. لال: هً فواحش وفٌهن عموبة"
[، أي:" أو ظلموا انفسهم بارتكاب المعاصً وتعرٌضها ٖ٘ٔلوله تعالى:} أَْو َظلَُموا أَْنفَُسُهْم{ ]آل عمران : 

 .(٘)للعماب"
 .(ٙ)لال دمحم بن إسحاق: "أي: بمعصٌة"

 .(2)أصابوا ذنوبا" لال مماتل بن حٌان:أي:" 
 .(1)ما كان نال منها دون الزنا" لال مماتل بن سلٌمان:"

 .(5)لال األصم:" }فعلوا فاحشة{: الكبابر }أو ظلموا أنفسهم{: بالصؽابر"
 .(ٓٔ)ولٌل: فعلوا فاحشة فعبل وظلموا أنفسهم لوال" لال الثعلبً:"

 .(ٔٔ)لال الزمخشري: أي:" أو أذنبوا أى ذنب كان مما ٌإاخذون به" 
نا من لُبلٍة أو لمسٍة أو نظٍر"لال الواحدي   .(ٕٔ):" ٌعنً: ما دون الّزِ
 .(ٖٔ)الظلم من الفاحشة ، والفاحشة من الظلم" لال إبراهٌم النخعً:" 
ٌعنً به : فعلوا بؤنفسهم ؼٌر الذي كان ٌنبؽً لهم أن ٌفعلوا بها. والذي فعلوا من ذلن ،  لال الطبري:" 

 .(ٗٔ)ركوبهم من معصٌة هللا ما أوجبوا لها به عموبته"
بؤن أذنبوا أي ذنب كان ولٌل الفاحشة الكبٌرة وظلم النفس الصؽٌرة، ولعل الفاحشة ما  لال البٌضاوي:" 

 .(٘ٔ)ن"ٌتعدى وظلم النفس ما لٌس كذل
 .(ٙٔ)أو فعلوا ذنبا ٌكون ممصورا علٌهم كشرب الخمر ونحوه" لال المراؼً:ٌعنً:" 
حٌث لم ٌسلموا أنفسهم هلل خالصٌن، والظلم: هو وضع الشًء فً ؼٌر لال الماترٌدي:"ظلموا انفسهم،  

 .(2ٔ)وضعوا أنفسهم فً ؼٌر موضعها، لذلن صاروا ظلمة أنفسهم" -موضعه، فإذا لم ٌسلموا له 
َ{ ]آل عمران :   .(1ٔ)ذكروا وعٌد هللا على ما أتوا من معصٌتهم إٌاه " [، أي:"ٖ٘ٔلوله تعالى:} َذَكُروا َّللاَّ

 .(ٔ)ذكروا هللا عند تلن الذنوب والفاحشة" لال مماتل بن حٌان:"

                                                                                                                                                                                                    
 .1ٕٔ/2(:ص21ٗ1انظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .2ٙٗ/ٖ(:ص2ٗٔٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .1ٕٔ/2تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٙٗ/ٖ(:ص2ٔٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .21/ٔأوضح التفاسٌر: (٘)
 .2ٙٗ/ٖ(:ص22ٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .2ٙٗ/ٖ(:ص2ٙٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .ٕٖٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .5ٙٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (5)
 .5ٙٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٓٔ)
 .ٙٔٗ/ٔالكشاؾ: (ٔٔ)
 .ٕٖٕالوجٌز: (ٕٔ)
 .1ٕٔ/2(:ص21ٗ1أخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .1ٕٔ/2تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .1ٖ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (٘ٔ)
 .2ٕ/ٗتفسٌر المراؼً: (ٙٔ)
 .12ٗ/ٕتفسٌر الماترٌدي: (2ٔ)
 .5ٕٔ/2تفسٌر الطبري: (1ٔ)
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 .(ٕ)ذكروا نهً هللا عنها وما حرم علٌهم منها" لال دمحم بن إسحاق:"
 .(ٖ)أْي: ذكروا عماب هللا" لال الواحدي:"

 .(ٗ)[، أي:"طلبوا الؽفران ألجل ذنوبهم"ٖ٘ٔلوله تعالى:} فَاْستَْؽفَُروا ِلذُنُوبِِهْم { ]آل عمران : 
 .(٘)فسؤلوا ربهم أن ٌستُر علٌهم ذنوبهم بصفحه لهم عن العموبة علٌها" لال الطبري:أي:"

أي : تابوا من ذنوبهم ، ورجعوا إلى هللا عن لرٌب ، ولم ٌستمروا على المعصٌة وٌصروا  لال ابن كثٌر:"
 .(ٙ)علٌها ؼٌر مْمِلِعٌن عنها ، ولو تكرر منهم الذنب تابوا عنه"

ُ{ ]آل عمران :  وأي أحد ٌؽفر الذنوب; ما ٌؽفرها إال  [،أي: "ٖ٘ٔلوله تعالى:}َوَمْن ٌَْؽِفُر الذُّنُوَب إِالَّ َّللاَّ
 .(2)هللا"

  .(1)وعرفوا أنه ال ٌؽفر الذنوب إال هو"لال دمحم بن إسحاق:"
 .(5)لال الصابونً:أي: "ال ٌؽفر الذنوب إاِل هللا"

عن األسود بن َسِرٌع ; "أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أتً بؤسٌر فمال : اللهُم إنً أتوب إلٌن وال أتوب إلى دمحم. فمال النبً 
 .(ٓٔ)"«َعَرَؾ اْلحكَّ ألْهِلهِ »ملسو هيلع هللا ىلص : 

وا َعلَى َما فَعَلُوا{ ]آل عمران :  ولم ٌمٌموا على ذنوبهم عامدٌن للممام  [،أي: "ٖ٘ٔلوله تعالى:} َولَْم ٌُِصرُّ
 .(ٔٔ)علٌها"

 .(ٕٔ)لم ٌمضوا على المعصٌة" لال مجاهد:"
 .(ٖٔ)ٌمٌموا "لال مماتل: لم" 
 .(ٗٔ)ٌتوب" لال الحسن:" إتٌان الذنب عمدا إصرار حتى 
 .(٘ٔ)فٌسكتوا وال ٌستؽفروا" ولال السدي:" 

 .(ٙٔ)"ولال عطاء:"ٌؽمضوا
 (2ٔ)أي لم ٌمٌموا على معصٌتً، كفعل من أشرن بً فٌما عملوا به من كفر بً" لال دمحم بن إسحاق:"

وا واستؽفروا"   .(1ٔ)لال الواحدي:" أَْي: لم ٌمٌموا ولم ٌدوموا، بل ألرُّ
 .(5ٔ)لامة على الشًء"لال الزجاج:" اإلصرار اإل 
 .(ٕٓ)اإلصرار هو العزم بالملب على األمر وترن اإللبلع عنه" لال المرطبً:" 

                                                                                                                                                                                                    
 .2ٙٗ/ٖ(:ص21ٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .2ٙٗ/ٖ(:ص25ٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٕٖٕالوجٌز: (ٖ)
 .ٓٔ٘/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .5ٕٔ/2تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕ٘ٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .5ٙٗ/ٔمعانً المرآن للزجاج: (2)
 .2ٙٙ/ٖ(:ص1ٖٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .ٕٔٔصفوة التفاسٌر: (5)
 (.ٖ٘ٗ/ٖالمسند )(ٓٔ)
 .5ٕٔ/2تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .2ٙٙ/ٖ(:ص1٘ٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .ٕٖٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
 .2ٙٙ/ٖ(:ص1ٙٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
 .2ٙٙ/ٖ(:ص12ٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (٘ٔ)
 .2ٙٙ/ٖ(:ص12ٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙٔ)
 .2ٙٙ/ٖ(:ص11ٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (2ٔ)
 .ٕٖٕالوجٌز: (1ٔ)
 .5ٙٗ/ٔمعانً المرآن: (5ٔ)
 .ٕٔٔ/ٗتفسٌر المرطبً: (ٕٓ)
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اإلصرار معناه: اعتزام الدوام على األمر، وترن اإللبلع عنه، ومنه صر الدنانٌر: أي  لال الزمخشري:" 
 .(ٔ)" «علم هللا أنها منً صرى»الربط علٌها، ومنه لول أبً السمال لعنب العدوي: 

ولال سهل بن عبدهللا:" واإلصرار هو التسوٌؾ، والتسوٌؾ أن ٌمول: أتوب ؼدا، وهذا دعوى النفس، كٌؾ  
 .(ٕ)ٌتوب ؼدا وؼدا ال ٌملكه!"

 :(ٖ)وأصل "اإلصرار":" الثبات على الشًء، لال الحطٌبة: ٌصؾ الخٌل 
تِ  عوابُِس بالشُّْعِث الُكماةِ إذا اْبتَؽَْوا            ُعبللَتَها  بالُمْحَصداِت أََصرَّ

 .(ٗ)أي ثبتت على عدوها"
 .(٘)، أنه لال:" لم ٌصر من استؽفر ولو عاد فً الٌوم سبعٌن مرة"-ملسو هيلع هللا ىلص-روي عن رسول هللا 
لٌس كبٌرة بكبٌرة مع »عن عبد الرحمن عن أبً هرٌرة لال: "لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: وفً رواٌة اخرى  
 .(ٙ)«"فار ولٌس صؽٌرة بصؽٌرة مع اإلصراراالستؽ
إٌاكم واإلصرار، فإنما هلن المصرون الماضون لدما لدما فً معاصً هللا، ال تنهاهم مخافة  ولال لتادة:" 

 .(2)هللا عن حرام حرمه هللا، وال ٌتوبون من ذنب أصابوه، حتى أتاهم الموت وهم على ذلن"
 .(1)أن الذي أتوه حرام ومعصٌة"[، أي: وهم ٌعلمون "ٖ٘ٔعمران : لوله تعالى:}َوُهْم ٌَْعلَُموَن { ]آل 

 .(5)أنها معصٌة" لال مماتل:" 
 .(ٓٔ)لال السدي:" فٌعلمون أنهم لد أذنبوا ثم ألاموا ولم ٌستؽفروا" 
 .(ٔٔ)لال عبدهللا بن عبٌد بن عمٌر:" وهم ٌعلمون إن تابوا، تاب هللا علٌهم" 
 .(ٕٔ)}وهم ٌعلمون{ أنه ٌؽفر لمن استؽفر وٌتوب على من تاب" لال ابن أبً نجٌح:" 

 .(ٖٔ)}وهم ٌعلمون{ ما حرمت علٌهم من عبادة ؼٌري" لال دمحم بن إسحاق:"
 .(ٗٔ)"لال الصابونً: أي:"وهم عالمون بمبحه

 .(٘ٔ)وهم ٌعلمون أّن هللا لد تمدم بالنهً عنها ، وأوعد علٌها العموبةَ من ركبها" لال الطبري:أي:"
 الفوابد:

أن المتمً الٌكون محصوما من فعل الفاحشة أو ظلم النفس، علٌه فإن فعل الفاحشة الٌخدش التموى إذا  -ٔ
استؽفر اإلنسان وتاب، فلٌس الشؤن فً ان ال ٌفعل اإلنسان المعصٌة، كل إنسان البد أن ٌعصى، لكن الشؤن فً 

 أنه إذا فعل المعصٌة رجع إلى هللا وتاب.
 ٌن: فواحش ودونها، أي: الكبابر والصؽابر.أن الذنوب على لسم -ٕ
 أن المبادرة بالتوبة من صفات المتمٌن، ألن التوبة واجب، والتسوٌؾ فً التوبة من الشٌطان. -ٖ
 أن ذكر هللا تعالى سبب للتوبة والرجوع إلى هللا. -ٗ
 أنه ال احد ٌؽفر الذنوب إال هللا. -٘

                                                           
 .ٓٔ٘/ٔالطشاؾ: (ٔ)
 .ٕٔٔ/ٗتفسٌر المرطبً:(ٕ)
 .ٕٔٔ/ٗ، وتفسٌر المرطبً:5ٙٔ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٖ)
 .5ٙٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٗ)
 .ٕٔ٘/ ٘لال: "هذا حدٌث ؼرٌب":  5ٖ٘٘الترمذي كتاب الدعوات رلم  ، و2ٙٙ/ٖ(:ص1ٗٔٗأخرجه  وابن أبً حاتم) (٘)
 .5ٙٔ/ٖ، وتفسٌر الثعلبً:ٕٗٓ/ ٕهاب: مسند الش(ٙ)
 .5ٙٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (2)
 .ٕٖٕالوجٌز: (1)
 .ٕٖٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .2ٙ2/ٖ(:ص5ٕٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .2ٙ2/ٖ(:ص5ٓٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .2ٙ2/ٖ(:ص5ٔٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .2ٙ2/ٖ(:ص5ٖٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .ٕٔٔصفوة التفاسٌر: (ٗٔ)
 .5ٕٔ/2تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
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فاستؽفر، فإنه ٌؽفر له وإن تكرر الذنب منه، ألن  أن الرجل إذا أذنب فاستؽفر، ثم اذنب فاستؽفر، ثم اذنب -ٙ
وا َعلَى َما فَعَلُوا َوُهْم ٌَْعلَُموَن{، ولم ٌمل: ولم ٌعٌدوا ما فعلوا، كما ٌجب أن الٌكون  هللا لال هنا: :} َولَْم ٌُِصرُّ

 استؽفاره بلسانه فمط وللبه منطو على الرجوع، فإن كان كذلن فإن االستؽفار الٌفٌده.
أصّر على الذنب وهو عالم به، ولهذا لال العلماء أن االصرار على المعصٌة الصؽٌرة ٌجعلها  توبٌخ من -2

 كبٌرة، ألن إصراره علٌها ٌل على تهاونه بمن عصاه.
 القرآن

({ َٖٙٔونِْعَم أَْجُر اْلعَاِمِلٌَن )}أُولَئَِك َجَزاُإُهْم َمْغِفَرةٌ ِمْن َربِِّهْم َوَجنهاٌت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اْْلَْنَهاُر َخاِلِدٌَن فٌَِها 
 [ٖٙٔ]آل عمران : 
 التفسٌر:

أولبن الموصوفون بتلن الصفات العظٌمة جزاإهم أن ٌستر هللا ذنوبهم، ولهم جنات تجري من تحت 
 أشجارها ولصورها المٌاه العذبة، خالدٌن فٌها ال ٌخرجون منها أبًدا. ونِْعَم أجر العاملٌن المؽفرة والجنة.

[، " أي: الموصوفون بتلن الصفات الحمٌدة ٖٙٔ}أُولَبَِن َجَزاُإُهْم َمْؽِفَرةٌ ِمْن َربِِّهْم{]آل عمران : تعالى:لوله 
 .(ٔ)جزاإهم وثوابهم العفو عما سلؾ من الذنوب"

 .(ٕ)وجبت لهم المؽفرة" لال مٌمون بن مهران:"
 .(ٖ)أي : جزاإهم على هذه الصفات مؽفرة من هللا" لال ابن كثٌر:"

 .(ٗ)عن سعٌد بن جبٌر: فً لول هللا تعالى: }أولبن{، ٌعنً: الذٌن فعلوا ما ذكر هللا فً هذه اآلٌة"
أخرج ابن أبً حاتم عن عاصم، عن أبً عثمان:" أنه كان إذا تتلى هذه اآلٌة: والذٌن إذا فعلوا فاحشة أو 

ن ربهم لال: نعم ما جازان على ظلموا أنفسهم ذكروا هللا فاستؽفروا لذنوبهم إلى لوله: جزاإهم مؽفرة م
 .(٘)الذنب"

[، " أي: ولهم جنات تجري خبلل أشجارها ٖٙٔ}َوَجنَّاٌت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر{]آل عمران : لوله تعالى:
 .(ٙ)األنهار"

 .(2)جعل جزاإهم جنات تجري من تحتها األنهار" لال مماتل بن حٌان:"
 .(1)تجري خبلل أشجارها األنهار وفً أسافلها ، جزاء لهم على صالح أعمالهم" لال الطبري:أي:"
 .(5)شهر بن حوشب: "طلب الجنة ببل عمل ذنب من الذنوب"نمل الثعلبً عن 

 .(ٓٔ)[، أي:"ماكثٌن فٌها أبدا"ٖٙٔ}َخاِلِدٌَن فٌَِها{]آل عمران : لوله تعالى:
   .(ٔٔ)دابمً الممام فً هذه الجنات التً وصفها" لال الطبري:أي:"

 .(ٕٔ)[، "أي: نعمت الجنة جزاًء لمن أطاع هللا"ٖٙٔ}َونِْعَم أَْجُر اْلعَاِمِلٌَن{]آل عمران : لوله تعالى:
 .(ٖٔ)أي: ثواب المطٌعٌن" لال ابن إسحاق:"

 .(ٗٔ)أجر العاملٌن بطاعة هللا الجنة" لال مماتل بن حٌان:"

                                                           
 .ٕٔٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .2ٙ2/ٖ(:ص5ٙٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٕٙٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .2ٙ2/ٖ(:ص5ٗٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .2ٙ2/ٖ(:ص5٘ٔٗتفسٌر ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٕٔٔصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .2ٙ2/ٖ(:ص52ٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .2ٕٕ/2تفسٌر الطبري: (1)
 .2ٓٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (5)
 .ٕٔٔصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .2ٕٕ/2تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٕٔٔصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
 .2ٕٕ/2(:ص21ٙٙأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .2ٙ2/ٖ(:ص51ٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
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 .(ٔ)ٌعنً : ونعم جزاء العاملٌن هلل ، الجنات التً وصفها" لال الطبري:"
 .(ٕ)ٌمدح تعالى الجنة" لال ابن كثٌر:"

 الفوابد:
 بٌان جزاء المتمٌن وأنه جزاء الٌدركه اإلنسان بتصوره، ألنه أعظم مما ٌتصور. -ٔ
درء  أن جزاءهم متضمن لحصول المطلوب ودرء المكروه، ٌإخذ من لوله"مؽفرة" و"جنة"، فبالمؽفرة -ٕ

 المكروه، وبالجنة حصول المطلوب.
 أن مؽفرة هللا عّز وجل للمرء من أعظم الثواب. -ٖ
 بٌان حال الجنات التً وعدها المتمون وما ٌصوره لوله:}تجري من تحتها األنهار{، من النعٌم العظٌم. -ٗ
 أن أهل الجنة خالدون فٌها، ولد دلّت النصوص أن هذا التخلٌد أبدي. -٘
 تعالى هو العظٌم جل وعبل ولد أثنى على هذا النعٌم. عظم هذا األجر، وهللا -ٙ
بٌان فضل هللا تعالى على عباده إذ جعل هذا الجزاء أجرا بمنزلة األجر المحتم الذي البد من ان ٌناله  -2
 العبد.

 القرآن
ٌَْف َكاَن َعاقِبَةُ الْ  بٌَِن )}قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلُكْم ُسنٌَن فَِسٌُروا فًِ اْْلَْرِض فَاْنُظُروا َك ({ ]آل عمران : 7ُٖٔمَكذِّ

ٖٔ7] 
 التفسٌر:

ا أُصٌبوا ٌوم  تعزٌة لهم بؤنه لد مضت من لبلكم أمم، ابتُلً المإمنون منهم « أُحد»ٌخاطب هللا المإمنٌن لمَّ
 بمتال الكافرٌن فكانت العالبة لهم، فسٌروا فً األرض معتبرٌن بما آل إلٌه أمر أولبن المكذبٌن باهلل ورسله.

[، أي: "لد مضت من لبلكم ولابع من أنواع 2ٖٔتعالى:}لَْد َخلَْت ِمْن لَْبِلُكْم ُسنٌَن{ ]آل عمران :  لوله 
 .(ٖ)المإاخذات والببلٌا لؤلمم المكذبٌن"

 .(ٗ)عن مجاهد:"لوله: }لد خلت من لبلكم سنن{ من الكفار والمإمنٌن فً الخٌر والشر" 
 .(٘)ؾ هذه األمم بعذاب األمم لٌعتبروا فٌوحدوه"ٌعنً عذاب األمم الخالٌة فخو لال مماتل:" 
أي: لد مضت منً ولابع نممة، فً أهل التكذٌب لرسلً والشرن بً، فً عاد،  لال دمحم بن إسحاق:" 

وثمود، ولوم لوط، وأصحاب مدٌن، فرأوا مثبلت لد مضت منً فٌهم، ولمن كان على مثل ما هم علٌه، مثل ذلن 
تظنوا أن نممتً انمطعت عن عدوكم وعدوي، للدولة التً أدلتهم بها علٌكم، ألبتلٌكم  منً، وإن أملٌت لهم، أي: ال

 .(ٙ)بذلن، ألعلم ما عندكم"
ٌمول تعالى مخاطبا عباده المإمنٌن الذٌن أُِصٌبوا ٌوَم أُُحد ، ولُتِل منهم سبعون : } لَْد َخلَْت  لال ابن كثٌر:" 

هذا على األمم الذٌن كانوا من لبلكم من أتباع األنبٌاء ، ثم كانت العالبة لهم ِمْن لَْبِلُكْم ُسنٌَن { أي : لد جرى نحو 
 .(2)والدابرة على الكافرٌن"

مضت وسلفت منى فٌمن كان لبلكم، ٌا معشر أصحاب دمحم وأهل اإلٌمان به ، من نحو  لال الطبري:أي:لد" 
لوم عاد وثمود ولوم هود ولوم لوط ، وؼٌرهم من ُسبلؾ األمم لبلكم   سنن  ، ٌعنً : مثبُلت سٌَر بها فٌهم 

راجً إٌاهم ، حتى بلػ الكتاب وفٌمن كذَّبوا به من أنبٌابهم الذٌن أرسلوا إلٌهم ، بإمهالً أهَل التكذٌب بهم ، واستد
لته إلدالة أنبٌابهم وأهل اإلٌمان بهم علٌهم ، ثم أحللت بهم عموبتً ، وأنزلُت بساحتهم نِمَمً،  فٌهم أجله الذي أجَّ

 .(1)فتركتهم لمن بعدهم أمثاال وعبًرا "
                                                           

 .2ٕٕ/2تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٙٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٙٔٗ/ٕمحاسن التؤوٌل: (ٖ)
 .2ٙ1/ٖ(:صٕٔٓٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٖٖٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .5ٖٔ/ٔ(:ص5ٗ5أخرجه ابن المنذر) (ٙ)
 .ٕٙٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر:(2)
 .1ٕٕ/2تفسٌر الطبري: (1)
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 معنى لد خلت لد مضت، ومعنى سنن أهل سنن أي أهل طرابك. لال الزجاج:" 
، ولول الناس: فبلن على السنة معناه على الطرٌمة، ولم ٌحتاجوا " أن ٌمولوا على السنة والسنة الطرٌمة

المستمٌمة ألن فً الكبلم دلٌبل على ذلن، وهذا كمولنا " مإمن " معناه مصدق وفً الكبلم دلٌل على أنه مإمن 
 .(ٔ)التً أمر باإلٌمان بها" -عز وجل  -بؤمور هللا

بٌِنَ اأْلَْرِض لوله تعالى:}فَِسٌُروا فًِ  ٌَْؾ َكاَن َعالِبَةُ اْلُمَكذِّ فسٌروا فً [،" أي: 2ٖٔ{ ]آل عمران : فَاْنُظُروا َك
 .(ٕ)" األرض، فانظروا الحال التً لد انتهى بها الكاذبون

 .(ٖ)ٌمول: " بما متعهم فً الدنٌا للٌبل، ثم صٌرهم إلى النار" لال لتادة:"
 .(ٗ)فٌنظروا كٌؾ عذب هللا لوم نوح، ولوم لوط، ولوم صالح، واألمم التً عذب هللا" لال الحسن:"
 .(٘)المعنى: إنكم إذا سرتم فً أسفاركم عرفتم أخبار لوم اهلكوا بتكذٌبهم" لال الزجاج:"

 .(ٙ)أي: كان عالبتهم أن دمر هللا علٌهم، ثم صٌرهم إلى النار; ٌحذرهم بذلن" لال ابن أبً زمنٌن:"
بٌَِن ألن من لم ٌسافر فإنه ال ٌعرؾ ذلن،  السمرلندي:" لال ٌَْؾ كاَن عالِبَةُ اْلُمَكذِّ أي الرءوا المرآن فَاْنُظروا َك

 .(2)وأما من لرأ المرآن فإنه ٌعرؾ ذلن"
أٌها الظانّون ، أّن إدالتً َمْن أدلت من أهل الشرن ٌوم أُحد على دمحم وأصحابه ،  -فسٌروا  لال الطبري:أي:"

فً دٌار األمم الذٌن كانوا لبلكم ، ممن كان  -ر استدراج منً لمن أشرن بً ، وكفَر برسلً ، وخالؾ أمري لؽٌ
على مثل الذي علٌه هإالء المكذبون برسولً والجاحدون وحدانٌتً ، فانظروا كٌؾ كان عالبة تكذٌبهم أنبٌابً ، 

علموا عند ذلن أّن إدالتً من أدلت من المشركٌن وما الذي آل إلٌه ِؼبُّ خبلفهم أمري، وإنكارهم وحدانٌتً ، فت
على نبًٌ دمحم وأصحابه بؤحد ، إنما هً استدراج وإمهال لٌبلػ الكتاب أجله الذي أجلت لهم، ثم إما أن ٌإول حالهم 
إلى مثل ما آل إلٌه حال األمم الذٌن سلفوا لبلهم : من تعجٌل العموبة علٌهم ، أو ٌنٌبوا إلى طاعتً واتباع 

 .(1)ً"رسول
أي فسٌروا فى األرض وتؤملوا فٌما حل باألمم لبلكم لٌحصل لكم العلم الصحٌح المبنى على  لال المراؼً:"

المشاهدة واالختبار، وتسترشدوا بذلن إلى أن المصارعة لد ولعت بٌن الحك والباطل فى األمم السالفة، وانتهى 
لتموى، وٌدخل فى ذلن اتباع ما أمرها إلى ؼلبة أهل الحك ألهل الباطل، وانتصارهم علٌهم ما تمسكوا بالصبر وا

أمر هللا به من االستعداد للحرب وإعداد العدة لمتال العدو كما أمر هللا به فى لوله: }َوأَِعدُّوا لَُهْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن 
ُكْم{، وجرى ذلن على سنن مستمٌ ِ َوَعُدوَّ ٌِْل تُْرِهبُوَن بِِه َعُدوَّ َّللاَّ ةٍ َوِمْن ِرباِط اْلَخ مة وأسباب مطردة ال تؽٌٌر فٌها لُوَّ

 وال تبدٌل.
نعم العون على معرفة تلن السنن  -والسٌر فى األرض والبحث عن أحوال الماضٌن وتعرؾ ما حل بهم

واالعتبار بها، ولد نستفٌد هذه الفابدة بالنظر فى كتب التارٌخ التً دونها من ساروا فى األرض، ورأوا آثار الذٌن 
والعبرة، ولكنها تكون دون اعتبار الذٌن ٌسٌرون فى األرض بؤنفسهم، وٌرون اآلثار  خلوا، فتحصل لنا العظة

 .(5)بؤعٌنهم"
لال ابن عثٌمٌن:"والمراد بالسٌر هنا، سٌر الملوب وسٌر األلدام، أما سٌر الملوب فهو بالتفكر فً عالبة  

 .(ٓٔ)األمم السابمة زمنا ومكانا"
 .(ٔ)لئلرشاد، للولوؾ على دٌار الهالكٌن الؽابرٌن لتعتبروا {،ْرِض فَِسٌُروا فًِ اأْلَ  واألمر فً لوله:} 

                                                           
 .2ٓٗ/ٔمعانً المرآن: (ٔ)
 ..5ٔٗٔ/ٖزهرة التفاسٌر (ٕ)
 .5ٖٓ/ٔ(:ص5ٗٗأخرجه ابن المنذر) (ٖ)
 .2ٙ5/ٖ(:صٕٗٓٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .2ٓٗ/ٔمعانً المرآن: (٘)
 .ٕٖٓ/ٔتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (ٙ)
 .1ٕٗ/ٔتفسٌر السمرلندي: (2)
 .5ٕٕ-1ٕٕ/2تفسٌر الطبري: (1)
 .21-22/ٗتفسٌر المراؼً:(5)
 .55ٔ/ٕتفسٌر ابن عثٌمٌن: (ٓٔ)
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واألمر بالسٌر والنظر. لما أن لمشاهدة آثار المتمدمٌن أثرا فً االعتبار والروعة، ألوى من  لال الماسمً:" 
 .(ٕ)أثر السماع"

 .(ٖ)فً األرض؟"عباد بن منصور لال: "سؤلت الحسن عن لوله: فسٌروا فً األرض لال: ألم تسٌروا عن  
 الفوابد:

 أن هللا تعالى لد أهلن أمما لبل األمة، و}سنن{ جمع كثرة ال جمع للة. -ٔ
 تسلٌة هذه األمة من وجه، وتحذٌرها من وجه آخر. -ٕ
إثبات المٌاس، ألن الممصود بموله:}فسٌروا فً األرض{، النظر واالعتبار، وأن ٌماس ما حضر على ما  -ٖ

 مضى وسلؾ.
 هلل ورسله وخٌمة.أن عالبة المكذبٌن با -ٗ

 القرآن
 [2ٖٔ({ ]آل عمران : 2ٖٔ}َهَذا بٌََاٌن ِللنهاِس َوُهًدى َوَمْوِعَظةٌ ِلْلُمتهِقٌَن )

 التفسٌر:
وا  هذا المرآن بٌان وإرشاد إلى طرٌك الحك، وتذكٌر تخشع له للوب المتمٌن، وهم الذٌن ٌخشون هللا، وُخصُّ

 بذلن; ألنهم هم المنتفعون به دون ؼٌرهم.
 .(ٗ)أي هذا الذي تمدم بٌان للناس كافة" [، "1ٖٔ}َهَذا بٌََاٌن ِللنَّاِس{ ]آل عمران :  لوله تعالى: 
 .(٘)بٌان من العمى" لال عامر الشعبً:" 
 .(ٙ)هذا تفسٌر للناس إن لبلوه " لال دمحم بن إسحاق:" 
 .(2)للمتمٌن خاصة"وهو هذا المرآن، جعله هللا بٌانا للناس عامة، وهدى وموعظة  ولال لتادة:" 
أي: ما ذكر فً اآلٌات بٌان للناس به ٌتبٌنون الهدى من الضبلل وما الزمهما من الفبلح،  لال الجزابري:" 

 .(1)والخسران"
أي: داللة ظاهرة، تبٌن للناس الحك من الباطل، وأهل السعادة من أهل الشماوة، وهو  لال السعدي:" 

 .(5)اإلشارة إلى ما أولع هللا بالمكذبٌن"
وذلن ٌدحض ما ولع للمشركٌن والمنافمٌن من الشبهة بنحو لولهم لو كان دمحم رسوال حما لما  لال المراؼً:"

ؼلب فى ولعة أحد، فهذا الهدى والبٌان ٌرشد إلى أن سنن هللا حاكمة على األنبٌاء والرسل كما هى حاكمة على 
ؽر الذي ٌإتون من لبله، وٌخلون بٌن عدوهم وبٌن سابر خلمه، فما من لابد ٌخالفه جنده، وٌتركون حماٌة الثّ 

وال سٌما  -لطع خط الرجعة -ظهورهم، والعدو مشرؾ علٌهم، إال كان جٌشه عرضة لبلنكسار إذا كر العدو علٌه
 .(ٓٔ)إذا كان بعد فشل وتنازع، ومن ثم كان هذا البٌان لجمٌع الناس، كّل على لدر استعداده للفهم ولبول الحجة"

 .(ٔٔ)وهدى وموعظة للمتمٌن منهم خاصة" [، أي:"1ٖٔ}َوُهًدى َوَمْوِعَظةٌ ِلْلُمتَِّمٌَن{ ]آل عمران :  :لوله تعالى
لال الصابونً:" أي وهداٌة لطرٌك الرشاد وموعظة وذكرى للمتمٌن خاصة، وإِنما خّص المتمٌن بالذكر 

 .(ٕٔ)ألنهم هم المنتفعون به دون سابر الناس"

                                                                                                                                                                                                    
 .1ٖٔ/ٔانظر: أٌسر التفاسٌر، للجزابري: (ٔ)
 .ٙٔٗ/ٕمحاسن التؤوٌل: (ٕ)
 .2ٙ1/ٖ(:صٖٕٓٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .22/ٗتفسٌر المراؼً: (ٗ)
 .5ٖٓ/ٔ(:ص5ٗ٘أخرجه ابن المنذر) (٘)
 .5ٖٓ/ٔ(:ص5ٗٙأخرجه ابن المنذر) (ٙ)
 .5ٖٓ/ٔ(:ص5ٗ2أخرجه ابن المنذر) (2)
 .1ٖٔ/ٔأٌسر التفاسٌر:  (1)
 .5ٗٔتفسٌر السعدي: (5)
 .1ٖٔ/ٔأٌسر التفاسٌر: (ٓٔ)
 .22/ٗتفسٌر المراؼً: (ٔٔ)
 .ٕٔٔصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
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 .(ٔ)الضبللة، وموعظة من الجهل "هدى من  لال عامر الشعبً:"
 .(ٕ)أي " نور وأدب للمتمٌن "، }للمتمٌن{ " لمن أطاعنً، وعرؾ أمري" لال دمحم بن إسحاق:"

 .(ٖ)عباد بن منصور لال: "سؤلت الحسن عن لوله: }وهدى{، لال: هو المرآن"عن 
 .(ٗ)وعن السدي:" لوله:}هدى{، لال: نور"
 .(٘)تبٌان"وعن سعٌد بن جبٌر: }وهدى{، ٌعنً: 

 .(ٙ)وعن ابن عباس:}وموعظة للمتمٌن{، الذٌن من بعدهم إلى ٌوم المٌامة"
 .(2)ولال أبو العالٌة ولتادة:" موعظة للمتمٌن خاصة"

 .(1)وعن الحسن: }وموعظة للمتمٌن{، ٌعدهم فٌتموا نعمة هللا وٌحذونها"
 .(5)وروي عن عطٌة والسدي لاال: "ألمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص 
وأما كونه هدى وموعظة للمتمٌن خاصة، فؤلنهم هم الذٌن ٌهتدون بمثل هذه الحمابك،  ال المراؼً:"ل

وٌتعظون بما ٌنطبك علٌها من الولابع، فٌستمٌمون وٌسٌرون على النها السوّى، وٌتجنبون نتابا اإلهمال التً 
ذِلَن اْلِكتاُب »د بمواعظه كما لال: تظهر لهم مضرة عالبتها، فالمإمن حما هو الذي ٌهتدى بهدى الكتاب وٌسترش

ٌَْب فٌِِه ُهدًى ِلْلُمتَِّمٌنَ  فالمرآن ٌهدٌنا فى مسابل الحرب والتنازع مع ؼٌرنا إلى أن نروز أنفسنا ونعرؾ كنه « ال َر
استعدادنا لنكون على بصٌرة من حمنا فنسٌر على سنن هللا فى طلبه وفى حفظه، وأن نعرؾ كذلن حال خصمنا 

 .(ٓٔ)ان بٌننا وبٌنه، وإال كنا ؼٌر مهتدٌن وال متعظٌن"ونضع المٌز
 الفوابد:

 أن المرآن بٌان للناس فً كل شًء، فهو عام من حٌث التبٌٌن وعام من حٌث المبٌّن له. -ٔ
 أن المرآن صالح لهداٌة المإمن والكافر، لموله:}للناس{. -ٕ
 أنه علم للمتمٌن، ٌعنً ال ٌنتفع به إال المتمون. -ٖ
 بالمرآن فلٌتهم نفسه، لموله:}وموعظة للمتمٌن{.أن من لم ٌتعظ  -ٗ
 فضٌلة التموى، وأنها سبب لبلهتداء واالتعاظ بالمرآن، وكلما ازداد اإلنسان تموى ازداد هدى وموعظة. -٘

 القرآن
 [2ٖٔ({ ]آل عمران : 2ٖٔ}َوََل تَِهنُوا َوََل تَْحَزنُوا َوأَْنتُُم اْْلَْعلَْوَن إِْن ُكْنتُْم ُمْإِمنٌَِن )

 تفسٌر:ال
، وأنتم الؽالبون والعالبة « أُحد»عن لتال عدوكم، وال تحزنوا لما أصابكم فً  -أٌها المإمنون-وال تْضعُفوا 

 لكم، إن كنتم مصدلٌن باهلل ورسوله متَّبعٌن شرعه.
 فً سبب نزول اآلٌة وجهان: 

المتُل والجراح ، حتى خلص إلى كل عن الزهري لال : كثر فً أصحاب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص أحدهما: أخرج الطبري 
امرئ منهم البؤُس ، فؤنزل هللا عز وجل المرآن ، فآَسى فٌه المإمنٌن بؤحسن ما آسى به لوًما من المسلمٌن كانوا 
لبلهم من األمم الماضٌة ، فمال :  }وال تهنوا وال تحزنوا وأنتم األعلون إن كنم مإمنٌن{  إلى لوله: }لبرز الذٌن 

 .(ٔ)"(ٔٔ)لمتُل إلى مضاجعهم {ُكتب علٌهم ا

                                                           
 .5ٖٓ/ٔ(:ص5ٗ٘أخرجه ابن المنذر) (ٔ)
 .5ٖٓ/ٔ(:ص5ٗ1أخرجه ابن المنذر) (ٕ)
 .2ٙ5/ٖ(:صٕٔٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .22ٓ/ٖ(:صٕٕٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .22ٓ/ٖ(:صٖٕٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .22ٓ/ٖ(:صٕ٘ٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .22ٓ/ٖ(:صٕٙٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .22ٓ/ٖ(:ص1ٕٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .22ٓ/ٖ(:ص1ٕٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .21/ٗتفسٌر المراؼً: (ٓٔ)
 (، ٌعنً:نزل خمس عشرة آٌة.ٗ٘ٔآلٌة: )(ٔٔ)
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عب ، فمالوا : ما فعل فبلن ؟  والثانً: أخرج الطبري عن ابن جرٌا:" : انهزم أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً الّشِ
ما فعل فبلن ؟ فنعى بعضهم بعًضا ، وتحدَّثوا أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لد لتل ، فكانوا فً هّم وحَزن. فبٌنما هم كذلن ، 

ًّ ملسو هيلع هللا ىلص فرحوا ، ولال  إذ عبل خالد بن الولٌد الجبَل بخٌل المشركٌن فولهم ، وهم عب. فلما رأوا النب أسفُل فً الّشِ
النبً ملسو هيلع هللا ىلص :  اللهم ال لوة لنا إال بن ، ولٌس ٌعبدن بهذه البلدة ؼٌر هإالء النفر  !. لال : وثاب نفٌر من المسلمٌن 

ن الجبَل. فذلن لوله :  }وأنتم األعلون إن ُرماة ، فصعدوا فرموا خٌل المشركٌن حتى هزمهم هللا ، وعبل المسلمو
 .(ٕ)كنتم مإمنٌن{"

والثالث: أخرج الطبري عن ابن عباس لال : "ألبل خالد بن الولٌد ٌرٌد أن ٌعلو علٌهم الجبل ، فمال النبً 
 . (ٖ)ن إن كنتم مإمنٌن{"ملسو هيلع هللا ىلص :  اللهم ال ٌعلُون علٌنا . فؤنزل هللا عز وجل: }وال تهنوا وال تحزنوا وأنتم األعلو

وال تضعفوا بالذي نالكم من عدوكم بؤحد ، من المتل  [، أي:"5ٖٔ}َواَل تَِهنُوا{]آل عمران :  لوله تعالى: 
 .(ٗ)والمروح"

 .(5)وال تضعفوا" :"(1)، ومماتل بن حٌان(2)، ودمحم بن إسحاق(ٙ)، والربٌع بن أنس(٘)لال مجاهد 
 .(ٓٔ)وال تضعفوا فً أمر عدوكم" لال ابن جرٌا:" 
 .(ٔٔ)ٌؤمر محمًدا ، ٌمول :  وال تهنوا  ، أن تمضوا فً سبٌل هللا" لال الحسن:" 
 .(ٕٔ)ثم لال مسلٌا للمإمنٌن : } َوال تَِهنُوا {، أي : ال تَضعفوا بسبب ما جرى" لال ابن كثٌر:" 

وال تؤسْوا فتجزعوا على ما أصابكم من المصٌبة  [، أي:"5ٖٔ} َواَل تَْحَزنُوا{ ]آل عمران :  لوله تعالى:
 .(ٖٔ)ٌومبذ"

 .(ٗٔ)وال تؤسوا على ما أصابكم" لال دمحم بن إسحاق:"
أصحاب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كما تسمعون ، وٌحثهم على لتال عدوهم ، وٌنهاهم عن العجز  (٘ٔ)لال  لتادة : ٌعنً ]ٌعّزي[

 .(ٙٔ)والَوهن فً طلب عدوهم فً سبٌل هللا"
الظاهُرون علٌهم ، ولكم العُمبَى فً الظفر  [، أي: فإنكم أنتم "5ٖٔ} َوأَْنتُُم اأْلَْعلَْوَن{]آل عمران: لوله تعالى:
  .(2ٔ)والنُّصرة علٌهم"

 .(1ٔ)لال الضحان:"وأنتم الظاهرون"
  .(5ٔ)لال ابن كثٌر:" أي : العالبة والنّصرة لكم أٌها المإمنون"

لً نبًٌ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فٌما ٌَعدكم ، وفٌما  [، أي:"5ٖٔ} إِْن ُكْنتُْم ُمْإِمنٌَِن{ ]آل عمران :  لوله تعالى: إن كنتم مصّدِ
  .(ٔ)ٌنببكم من الخبر عما ٌإول إلٌه أمركم وأمرهم"

                                                                                                                                                                                                    
 .ٖٕٗ/2(:ص211ٗتفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٖٕ٘/2(:ص215ٓتفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٖٕٙ/2(:ص215ٕتفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٖٖٕ/2تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .22ٓ/ٖ(:ص5ٕٔٗ، و ابن أبً حاتم)ٖٕٗ/2(:2112أخرجه الطبري)(٘)
 .22ٓ/ٖ(:ص5ٕٔٗ، و ابن أبً حاتم)ٖٕ٘/2(:2115أخرجه الطبري)(ٙ)
 .ٖٕ٘/2(:215ٔأخرجه الطبري)(2)
 .22ٓ/ٖ(:ص5ٕٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .ٖٕ٘-ٖٕٗ/2(:ص215ٔ(، و)2115(، و)2112أخرجه الطبري) (5)
 .ٖٕ٘/2(:ص215ٓأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .ٖٕٗ/2(:ص211ٙأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .ٕٙٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .ٖٖٕ/2تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .ٖٕ٘/2(:ص215ٔأخرجه الطبري) (ٗٔ)
 ة الطبري.بدال من"ٌعنً". فً رواٌ (٘ٔ)
 .22ٔ/ٖ(:صٕٕٓٗ، وابن أبً حاتم)ٖٕٗ/2(:ص211ٗأخرجه الطبري) (ٙٔ)
 .ٖٖٕ/2تفسٌر الطبري: (2ٔ)
 .22ٔ/ٖ(:صٕٕٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (1ٔ)
 .2ٕٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (5ٔ)
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 . (ٕ)لال دمحم بن إسحاق:" أي : لكم تكون العالبة والظهور، إن كنتم صدَّلتم نبًٌ بما جاءكم به عنً"
 الفوابد:

ٌنهى هللا تعالى عباده المإمنٌن عن الوهن عن العمل فً المستمبل، وعن الحزن ععلى ما مضى، ألن  -ٔ
 الحزن على ما فات الٌرد الفابت.

ٌنبؽً ان ٌكون اإلنسان لوي العزٌمة الٌضعؾ والٌجبن، لكً الٌفوته الخٌر الكثٌر، فالمستمبل التدري ما  -ٕ
 النتٌجة فٌه.

 هً العلٌا بشرط أن تإمن. أن هذه األمة -ٖ
التلمٌح بالتوبٌخ إذا حصل الوهن والحزن، السٌما إذا للنا ان "الواو" حالٌة، ٌعنً: كٌؾ ٌلٌك بكم أن  -ٗ

 تهنوا وتحزنوا وأنتم األعلون؟
أنه كلما ازداد إٌمان األمة ازدادت علّوا، ألنه رتّب العلّو على اإلٌمان، والمرتب على شًء ٌزٌد بزٌادته  -٘

 نمسه.وٌنمص ب
 القرآن

ٌَْن النهاِس َوِلٌَْعلَ  ُ الهِذٌَن آَمنُوا َوٌَتهِخذَ }إِْن ٌَْمَسْسُكْم قَْرٌح فَقَْد َمسه اْلقَْوَم قَْرٌح ِمثْلُهُ َوتِْلَك اْْلٌَهاُم نَُداِولَُها بَ َم َّللاه
ُ ََل ٌُِحبُّ الظهاِلِمٌَن )  [ٓٗٔ({ ]آل عمران : ِٓٗٔمْنُكْم ُشَهَداَء َوَّللاه

 التفسٌر:
فحزنتم لذلن، فمد أصاب المشركٌن جراح ولتل « أُحد»جراح أو لتل فً ؼزوة  -أٌها المإمنون-إن أصابتكم 

فها هللا بٌن الناس، نصر مرة وهزٌمة أخرى، لما فً ذلن من « . بدر»مثل ذلن فً ؼزوة  وتلن األٌام ٌَُصّرِ
المإمن الصادق ِمن ؼٌره، وٌُْكِرَم ألواًما منكم بالشهادة. وهللا  الحكمة، حتى ٌظهر ما علمه هللا فً األزل لٌمٌز هللا

 ال ٌحب الذٌن ظلموا أنفسهم، ولعدوا عن المتال فً سبٌله.
 فً سبب نزول اآلٌة وجوه:

عن ابن عباس لال : "لما كان لتال أحد وأصاب المسلمٌن ما أصاَب ، أحدها: أخرج الطبري عن عكرمة 
 الجبل ، فجاء أبو سفٌان فمال : ٌا دمحم! ٌا دمحم! أال تخرج ؟ أال تخرج ؟ الحرُب سجال : ٌوم لنا وٌوم صعد النبً ملسو هيلع هللا ىلص

 لكم. فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ألصحابه : أجٌبوه ، فمالوا : ال سواء ، ال سواء ، لتبلنا فً الجنة ولتبلكم فً النار! فمال
ى وال عُ  ى لكم! فمال َرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : لولوا : هللا موالنا وال مولى لكم. فمال أبو سفٌان : اْعُل أبو سفٌان : لنا ُعزَّ زَّ

ُهبَل! فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : لولوا : هللا أعلى وأجل! فمال أبو سفٌان : موعدكم وموعدنا بدٌر الصؽرى لال عكرمة : 
 .(ٗ). وأخرجه ابن أبً حاتم عن عكرمة(ٖ)اولها بٌن الناس{"وفٌهم أنزلت  }وتلن األٌام ند

راشد بن سعد: لما انصرؾ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كبٌبا حزٌنا جعلت المرأة تجًء  والثانً: نمل الثعلبً عن "
[ فؤنزل هللا ٗ٘ٔ« ]٘« »أهكذا ٌفعل برسولن؟»بزوجها وابنها وأبٌها ممتولٌن وهً تلدم فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

 .(٘)تعالى :}إن ٌمسسكم لرح{"
ه عن عكرمة لال: لما أبطؤ على النساء الخبر خرجن ٌستخبرن، فإذا والثالث: أخرج ابن أبً حاتم بسند

رجبلن ممتوالن على دابة، أو على بعٌر، فمالت امرأة من األنصار: من هذان؟ لالوا: فبلن وفبلن أخوها 
هللا من عباده  وزوجها، أو زوجها وابنها. فمالت: ما فعل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص؟ لالوا: حً. لالت: فبل أبالً، ٌتخذ

 .(ٙ)الشهداء، ونزل المرآن على ما لالت: }وٌتخذ منكم شهداء{"

                                                                                                                                                                                                    
 .ٖٖٕ/2تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٕٙ/2(:ص215ٕأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٕٓٗ/2(:ص25ٓ1تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .22ٕ-22ٔ/ٖ(:صٖٕٕ٘ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .2ٕٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (٘)
 .22ٗ/ٖ(:ص5ٖٕٗتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙ)
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[،" أي : إن كنتم لد أصابتكم ٓٗٔ} إِْن ٌَْمَسْسُكْم لَْرٌح فَمَْد َمسَّ اْلمَْوَم لَْرٌح ِمثْلُهُ { ]آل عمران :  لوله تعالى:
 .(ٔ)ل وجراح"جراٌح ولُتل منكم طابفةٌ ، فمد أصاب أعداءكم لرٌب من ذلن من لت

إن نالوا منكم ٌوم أحد فمد نلتم منهم لبله ٌوم بدر، ثم لم ٌضعؾ ذلن للوبهم ولم  لال الزمخشري:"المعنى:
 ِ  َما اَل ٌثبطهم عن معاودتكم بالمتال، فؤنتم أولى أن ال تضعفوا. ونحوه: }فَإِنَُّهْم ٌَؤْلَُموَن َكَما تَؤْلَُموَن َوتَْرُجوَن ِمَن َّللاَّ

 [.ٌَْٗٓٔرُجوَن{ ]النساء : 
 م أحد، فمد نالوا منهم لبل أن ٌخالفوا أمر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. ولٌل: كان ذلن ٌو

 فإن للت: كٌؾ لٌل }لرح مثله{ وما كان لرحهم ٌوم أحد مثل لرح المشركٌن؟
ُ َوْعَدهُ إِْذ  للت: بلى كان مثله، ولمد لتل ٌومبذ خلك من الكفار. أال ترى إلى لوله تعالى: }َولَمَْد َصَدلَُكُم َّللاَّ

ٌْتُْم ِمْن بَْعِد َما أََراُكْم َما تُ   .(ٕ)["ِٕ٘ٔحبُّوَن { ]آل عمران : تَُحسُّونَُهْم بِإِْذنِِه َحتَّى إَِذا فَِشْلتُْم َوتَنَاَزْعتُْم فًِ اأْلَْمِر َوَعَص
الفرق بٌن المس واللمس: أن اللمس أخص، فإنه بالحاسة، والمس به وبؽٌره، وهو ههنا عبارة  لال الراؼب:"

اإلصابة والمرح أعم من الجرح، فإن الجرح إصابة الجارحة فً األصل، والمرح ٌمال له ولما ٌحدث من  عن
 .(ٖ)ذاته، نحو :لرح البعٌر، إذا خرج به لرحة، وهً شبه جرب"

لرئ :"}لرح{، بفتح الماؾ وضمها، وهما لؽتان كالضعؾ والضعؾ. ولٌل: هو بالفتح الجراح، وبالضم  و
 .(ٗ)لسمال }لرح{، بفتحتٌن. ولٌل المرح والمرح كالطرد والطرد"ألمها. ولرأ أبو ا

ولد لرأ أصحاُب عبد هللا  :}لُْرح{،  وكؤن المُْرح : ألم الجراحات ، وكؤن المَْرَح الجراحاُت  لال الفراء:"
 .(٘)بؤعٌانها "

ٌَْن النَّاِس { ]آل عمران :  لوله تعالى:  فها هللا بٌن  [،أي:"ٓٗٔ} َوتِْلَن األٌَّاُم نَُداِولَُها بَ وتلن األٌام ٌَُصّرِ
 .(ٙ)الناس"
فها للناس ، للببلء والتمحٌص"   .(2)لال دمحم بن إسحاق:" أي نصّرِ
 .(1)ٌوم لكم ببدر وٌوم علٌكم بؤحد مرة للمإمنٌن ومرة للكافرٌن" لال مماتل:" 
أي: نجعل الدولة فً ولت من األولات للكافرٌن على المإمنٌن إذا عصوا فٌما ٌإمرون به،  لال الزجاج:" 

ِ ُهُم اْلُمْفِلُحوَن{  عز وجل: -من محاربة الكفار، فؤما إذا أطاعوا فهم منصورون أبدا، كما لال هللا  }أاََل إِنَّ ِحْزَب َّللاَّ
 .(5)[ "ٕٕ]المجادلة : 

 .(ٓٔ): نُدٌل علٌكم األعداء تارة ، وإن كانت العالبة لكم لما لنا فً ذلن من الحكم" لال ابن كثٌر:"أي
فة.  لال الطبري:أي:" أٌام بدر وأُحد، وٌعنً بموله :  }نداولها بٌن الناس{ ، نجعلها ُدَوال بٌن الناس مصرَّ

وٌعنً بـ  }الناس {، المسلمٌن والمشركٌن، وذلن أن هللا عز وجل أدال المسلمٌن من المشركٌن ببدر ، فمتلوا منهم 
 .(ٔٔ)هم سبعٌن ، سوى من جرحوا منهم"سبعٌن وأسروا سبعٌن. وأدال المشركٌن من المسلمٌن بؤُحد ، فمتلوا من

أي إن مداولة األٌام سنة من سنن هللا فى المجتمع البشرى، فمرة تكون الدولة للمبطل،  لال المراؼً:"
وأخرى للمحك، ولكن العالبة دابما لمن اتبع الحك، وإنما تكون الدولة لمن عرؾ أسباب النجاح ورعاها حك 

                                                           
 .2ٕٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .1ٔٗ/ٔالكشاؾ: (ٕ)
 .122-12ٙ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٖ)
 .1ٔٗ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .ٖٕٗ/ٔمعانً المرآن: (٘)
 .2ٙالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕٔٗ/2(:ص25ٔٓأخرجه الطبري) (2)
 .ٖٗٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .2ٓٗ/ٔمعانً المرآن: (5)
 .2ٕٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .5ٖٕ/2تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
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لثبات وصحة النظر ولوة العزٌمة، وأخذ األهبة وإعداد ما ٌستطاع من رعاٌتها كاالتفاق وعدم التنازع وا
 .(ٔ)الموة"

والمراد باألٌام: أولات الظفر والؽلبة، نداولها: نصرفها بٌن الناس ندٌل تارة لهإالء وتارة  لال الزمخشري:"
 :(ٕ)لهإالء، كموله وهو من أبٌات الكتاب

 فٌوما علٌنا وٌوما لنا          وٌوما نساء وٌوما نسر 
 .(ٖ)ومن أمثال العرب: الحرب سجال"

فإنه كان ٌوم أُحد بٌوم  . وفً رواٌة أخرى له:"(ٗ)أدال المشركٌن على النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌوم أحد" لال ابن عباس:"
بدر ، لُتل المإمنون ٌوَم أحد ، اتخذ هللا منهم شهداء ، وؼلب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌوم بدر المشركٌن ، فجعل له الدولة 

 (٘)علٌهم"
 .(ٙ)جعل هللا األٌام دوال أدال الكفار ٌوم أُحد من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص" لال الحسن:"

إنه وهللا لوال الدَُّول ما أوذي المإمنون ، ولكن لد ٌُدال للكافر من المإمن ، وٌبتلى المإمن  لتادة:" لال
 .(2)بالكافر"

هم ٌوم أُحد.  لال الربٌع:" فؤظهر هللا عز وجل نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه على المشركٌن ٌوم بدر ، وأظهر علٌهم عدوَّ
وٌبتلى المإمن بالكافر... وأما من ابتلى منهم من المسلمٌن ٌوم أحد ، فكان عموبة ولد ٌدال الكافر من المإمن ، 

 .(1)بمعصٌتهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص"
 .(5)}وتلن األٌام نداولها بٌن الناس{، ٌوًما لكم ، وٌوًما علٌكم" لال السدي:"

وذلن أن األمر بمجاهدة العدو والمتال  تحتمل اآلٌة وجوها: ٌوما للمإمنٌن وٌوما علٌهم، لال الماترٌدي:"
إٌاهم ٌمتحنهم وٌبتلٌهم; مرة بالظفر لهم والنصر على عدوهم، ومرة بالظفر للعدو  -تعالى  -معهم محنة من هللا 

: )ونبلوكم بالشر والخٌر فتنة(، وكموله: )وبلوناهم بالحسنات والسٌبات(، ٌمتحن -عز وجل  -علٌهم; كموله 
 المحن، بالخٌر مرة، وبالشر ثانٌا. عباده، بجمٌع أنواع

لكان الكفار إذا أسلموا لم  -أٌضا وجها آخر: وهو أن الظفر والنصر لو كان أبدا للمإمنٌن-وٌحتمل المداولة 
ٌسلموا إسبلم اختٌار; ولكن إنما آمنوا إٌمان لهر وكره وجبر; لما ٌخافون على أنفسهم من الهبلن إذا رأوا الدولة 

 وإن كان الظفر والنصر أبدا للكفار; فلعلهم ٌظنون أنهم المحمون فٌمنعهم ذلن عن اإلسبلم. والظفر للمإمنٌن،
وٌحتمل أن ما ٌصٌب بمعصٌة المإمنٌن إنما ٌصٌب بمعصٌة سبمت منهم، أو خبلؾ كان منهم; من ترن 

 .(ٓٔ)أمر أو ارتكاب نهً"
والدول والدور ٌتماربان، لكن الدور أعم، فإن الدولة ال تمال إال فً الحظ الدنٌوي، وكذلن  لال الراؼب:"

الجد، ولهذا لٌل: "ال ٌنفع ذا الجد منن الجد"، أي: الحظوظ الدنٌوٌة ؼٌر نافعة فً المٌامة،، نحو: )ٌوم ال ٌنفع مال 
 .(ٔٔ)وال بنون{"

ُ الَِّذٌَن  لوله تعالى: [،" أي: فعل ذلن لٌمتحنكم فٌرى من ٌصبر عند ٓٗٔعمران : آَمنُوا {]آل } َوِلٌَْعلََم َّللاَّ
 .(ٕٔ)"الشدابد وٌمٌز بٌن المإمنٌن والمنافمٌن

                                                           
 .25/ٗتفسٌر المراؼً: (ٔ)
 . 2ٙ/ٖالبٌت لنمر بن تولب، انظر: نهاٌة االرب فً فنون األدب: (ٕ)
 .5ٔٗ/ٔالكشاؾ: (ٖ)
 .ٕٓٗ/2(:ص25ٓٙأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٕٓٗ/2(:ص25ٓ2أخرجه الطبري) (٘)
 .5ٖٕ/2(:ص25ٕٓأخرجه الطبري) (ٙ)
 .5ٖٕ/2(:ص25ٖٓأخرجه الطبري) (2)
 .ٕٓٗ-5ٖٕ/2(:ص25ٓٗأخرجه الطبري) (1)
 .ٕٓٗ/2(:ص25ٓ٘رجه الطبري)×أ (5)
 .5ٕٗ/ٕتفسٌر الماترٌدي: (ٓٔ)
 .121-122/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٔٔ)
 .ٕٔٔصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
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 .(ٔ)لال لتادة والربٌع:" لٌعلم هللا من ٌطٌعه ممن ٌعصٌه ، وٌعلم الصادق من الكاذب"
 .(ٕ)أي : لٌمٌِّز بٌن المإمنٌن والمنافمٌن" لال دمحم بن إسحاق:"

 .(ٖ)ٌعنً: ولٌرى إٌمان الذٌن آمنوا منكم عند الببلء فٌتبٌن إٌمانهم أٌشكوا فً دٌنهم أم ال" مماتل:"لال 
 .(ٗ)ولٌعلم هللا الذٌن آمنوا منكم ، أٌها الموم ، من الذٌن نافموا منكم" لال الطبري: أي:"

ي: لٌعلم ما لد علم بالؽٌب أنه ٌإمن باالمتحان مإمنا شاهدا، ولٌعلم ما لد علم أنه ٌكون  لال الماترٌدي:"
 .(٘)كابنا، وجابز أن ٌراد بالعلم: المعلوم; كموله: الصبلة أمر هللا، أي: بؤمر هللا"

َِّخَذ ِمْنُكْم ُشَهَداَء{]آل عمران :  ن أراد أن ٌكرمه [،" أي : ولٌكرم منكم بالشهادة مٓٗٔلوله تعالى:} َوٌَت
 .(ٙ)بها"

 .(2)ولٌكرم من أكَرم من أهل اإلٌمان بالشهادة" لال دمحم بن إسحاق:"
 .(1)لال ابن كثٌر:" ٌعنً : ٌُْمتَلُون فً سبٌله ، وٌَْبذُلون ُمَهجهم فً مرضاته"

 .(5)كانوا ٌسؤلون الشهادة ، فلموا المشركٌن ٌوم أحد ، فاتخذ منهم شهداء" لال ابن عباس:"
فإن المسلمٌن كانوا ٌسؤلون ربهم :  ربنا أرنا ٌوًما كٌوم بدر نماتل فٌه المشركٌن ، ونُبلٌن  ابن جرٌا:" لال

 .(ٓٔ)فٌه خًٌرا ، ونلتمس فٌه الشهادة  ! فلموا المشركٌن ٌوم أحد ، فاتخذ منهم شهداء"
خًٌرا ، وٌرزلون فٌه كان المسلمون ٌسؤلون ربهم أن ٌُرٌهم ٌوًما كٌوم بدر ، ٌبلون فٌه  لال الضحان:"

الشهادة ، وٌرزلون الجنة والحٌاة والرزق ، فلموا المشركٌن ٌوم أحد ، فاتخذ هللا منهم شهداء ، وهم الذٌن ذكرهم 
ِ أَْمَواٌت{ اآلٌة ، ]سورة البمرة :   .(ٔٔ)[ "ٗ٘ٔهللا عز وجل فمال:}َوال تَمُولُوا ِلَمْن ٌُْمتَُل فًِ َسبٌِِل َّللاَّ

هم ، ثم تصٌر حواصل األمور وعوالبها ألهل طاعة ، فك لال لتادة:" م هللا أولٌاءه بالشهادة بؤٌدي عدّوِ رَّ
 .(ٕٔ)هللا"

عن أبً الضحى لال: نزلت: }وٌتخذ منكم شهداء{، فمتل منهم ٌومبذ سبعون، منهم أربعة من المهاجرٌن: 
المخزومً، وعبد هللا بن حمزة بن عبد المطلب، ومصعب بن عمٌر، أخو بنً عبد الدار، والشماس بن عثمان 

 .(ٖٔ)جحش األسدي، وسابرهم من األنصار"
إذا ذكر أصحاب أحد وهللا لوددت أنً »: "سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول: -صحٌحا-أخرج الحاكم عن جابر
 .(٘ٔ)«"الجبل (ٗٔ)ؼودرت مع أصحابً بحصن

ُ اَل ٌُِحبُّ الظَّاِلِمٌَن{]آل   .(ٙٔ)[،"أي: وهللا الٌحب المعتدٌن"ٓٗٔعمران : لوله تعالى:} َوَّللاَّ
 .(2ٔ)عن ابن عباس:}الظالمٌن{، ٌمول: الكافرٌن"

ة على المعصٌة"  .(ٔ)لال دمحم بن إسحاق:" أي : المنافمٌن الذي ٌظهرون بؤلسنتهم الطاعة ، وللوبهم مصرَّ

                                                           
 .ٕٓٗ-5ٖٕ/2(:ص25ٓٗ(، و)25ٖٓأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٖٕٗ/2(:ص25ٕٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٖٗٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .ٕٕٗ/2تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٖٗ/ٕتفسٌر الماترٌدي: (٘)
 .ٖٕٗ/2تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٕٗ/2(:ص25ٕٔأخرجه الطبري) (2)
 .2ٕٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٖٕٗ/2(:ص25ٔ٘أخرجه الطبري) (5)
 .ٖٕٗ/2(:ص25ٖٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .ٕٗٗ-ٖٕٗ/2(:ص25ٔٙأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .ٖٕٗ/2(:ص25ٔٗأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .22ٗ-22ٖ/ٖ(:ص2ٖٕٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
:"بجص الجبل" لال:ٌعنً سفح الجبل، وثبته ابن الملمن:"بنحص ٖٕٔ/ٙ(:ص5ٔٔٓٔوفً رواٌة "بحضن الجبل، وفً مجمع الزوابد) ( ٗٔ)

 [.ٕٙ٘/ٔلال ابن أبً الزناد: نحص الجبل أسفله.]انظر: مؽازي الوالدي: الجبل"، بالضم، أي: أجل الجبل، معنى أن ٌكون استشهد معهم. و
 .2ٖٙ/ٕ"، وانظر: الدر المنثور: الدر المنثور:هذا حدٌث صحٌح على شرط مسلم ولم ٌخرجاه ، ولال :"1ٙ/ٕ(:ص2ٕٓٗالمستدرن) (٘ٔ)
 .ٕٔٔصفوة التفاسٌر: (ٙٔ)
 .22ٗ/ٖ(:صٕٕٗٗأخرجه ابن أبً حاتم) (2ٔ)
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 .(ٕ)ٌعنً: أنه ما جعل الٌد للكفار ٌوم أحد لحبه إٌاهم; ولكن لٌبتلٌكم، وٌجعلكم شهداء" لال السمعانً:"
}وهللا الَ ٌُِحبُّ الظالمٌن{ اعتراض بٌن بعض التعلٌل وبعض ومعناه وهللا ال ٌحب من  لال النسفً: لوله:"

 .(ٖ)رون"لبس من هإالء الثابتٌن على اإلٌمان المجاهدٌن فً سبٌله وهم المنافمون والكاف
}الظالمٌن{: الذٌن ظلموا أنفسهم، وتماعدوا عن المتال فً سبٌله، وكؤن فً هذا تعرٌضا بذم  لال السعدي:"

 .(ٗ)المنافمٌن، وأنهم مبؽضون هلل، ولهذا ثبطهم عن المتال فً سبٌله"
 الفوابد:

 بهذه التسلٌة العظٌمة: -رضوان هللا علٌهم-وأصحابه الكرام -ملسو هيلع هللا ىلص-بٌان رأفة هللا سبحانه وتعالى برسول هللا -ٔ
 }إِْن ٌَْمَسْسُكْم لَْرٌح فَمَْد َمسَّ اْلمَْوَم لَْرٌح ِمثْلُهُ{.

أنه ٌنبؽً  لئلنسان ان ٌعزي المصاب بمثل هذه التعزٌة، وذلن بذكر النظابراو ما هو أعظم، كؤن ٌمول  -ٕ
 خ.له مثبل: ٌا اخً أنت لست أول من أصٌب...ال

 أن هللا تعالى جعل هذه الدنٌا دوال تتملب لببل ٌركن اإلنسان إلٌها. -ٖ
 تمام سبلن هللا تعالى فً خلمه، وأن له التدبٌر المطلك، لٌظهر أو ٌتبٌّن بذلن تمام سلطان هللا تعالى. -ٗ
 أن هللا لد ٌبتلً العبد بالمصابب لٌعلم إٌمانه من عدمه. -٘
 ٌرة.أن هللا لد ٌمدر المكروه لحكم بالؽة كث -ٙ
أن علم هللا تعالى باالشٌاء على لسمٌن: علم بنها ستوجد وهذا أزلً، وعلم بؤنها وجدت، وهذا ٌكون عند  -2

ُ الَِّذٌَن آَمنُوا{. الوجود، ولهذا لال:  }َوِلٌَْعلََم َّللاَّ
 فضٌلة الشهادة، لكونها اصطفاء من هللا تعالى لخواص عباده. -1
َِّخَذ مِ  فضٌلة شهداء أحد، لموله: -5  ْنُكْم ُشَهَداَء {.} َوٌَت

 إثبات المحبة هلل، وجهه نفٌه عن الظالمٌن ٌدل على ثبوتها لؽٌرهم أو لضدهم. -ٓٔ
 التحذٌر من الظلم، ألنه مإدي إلى عدم محبة هللا له. -ٔٔ

 القرآن
ُ الهِذٌَن آَمنُوا َوٌَْمَحَق اْلَكافِِرٌَن ) َص َّللاه  [ٔٗٔ({ ]آل عمران : ٔٗٔ}َوِلٌَُمّحِ

 التفسٌر:
كانت اختباًرا وتصفٌة للمإمنٌن، وتخلًٌصا لهم من المنافمٌن وهبلًكا « أُحد»الهزٌمة التً ولعت فً وهذه 

 للكافرٌن.
ُ الَِّذٌَن آَمنُوا َوٌَْمَحَك اْلَكافِِرٌَن{ ]آل عمران :   َص َّللاَّ ولٌختبَر هللا الذٌن  [، أي:"ٔٗٔلوله تعالى: }َوِلٌَُمّحِ

 .(٘)صدَّلوا هللا ورسوله"
أي " ٌختبر الذٌن آمنوا، حتى ٌخلصهم من الببلء الذي نزل بهم، وكٌؾ صبرهم  دمحم بن إسحاق:"لال  

 .(ٙ)وٌمٌنهم"
 .(2)أي: ٌمحص ذنوبهم وسٌباتهم" لال الماترٌدي:" 
فٌبتلٌهم بإدالة المشركٌن منهم ، حتى ٌتبٌن المإمن منهم المخلَص الصحٌَح اإلٌمان ، من  لال الطبري:أي:" 

 .(1)المنافك"
أي : ٌكفر عنهم من ذنوبهم ، إن كان لهم ذنوب وإال ُرفَع لهم فً درجاتهم بحسب ما أصٌبوا  لال ابن كثٌر:"

 .(ٔ)به"
                                                                                                                                                                                                    

 .ٕٗٗ/2(:ص25ٔ2أخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٖٔٙ/ٔتفسٌر السمعانً: (ٕ)
 .5ٕٙ/ٔتفسٌر النسفً: (ٖ)
 .5ٗٔتفسٌر السعدي: (ٗ)
 .ٕ٘ٗ/2تفسٌر الطبري: (٘)
 .51ٖ/ٔ(:ص5ٙ5أخرجه ابن المنذر) (ٙ)
 .5ٙٗ/ٕتفسٌر الماترٌدي: (2)
 .ٕ٘ٗ/2تفسٌر الطبري: (1)
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 .(ٕ)ٌعنً تخلٌصهم من عٌوب الذنوب، كما أخلصوا له بالعمل، وهو الجهاد فً سبٌل هللا" لال التستري:"
 .(ٖ)[، أي: "وٌهلن الكافرٌن وٌستؤصلهم"ٔٗٔلوله تعالى:} َوٌَْمَحَك اْلَكافِِرٌَن{ ]آل عمران :  
أي: " ٌبطل أمر المنافمٌن، لولهم بؤلسنتهم ما لٌس فً للوبهم، حتى ٌظهر منهم كفرهم  لال دمحم بن إسحاق:" 

 .(ٗ)الذي ٌستترون به منكم "
 .(٘)ٌنمصهم وٌفنٌهم" لال الفراء:أي:" 
ٌحبط أعمالهم، وتؤوٌل المحص فً اللؽة: التنمٌة لال الزجاج:أي:" لٌستؤصلهم، وجابز أن ٌكون ٌمحمهم  

: ٌمال محص الحبل محصا، إذا ذهب منه الوبر حتى ٌملص وحبل -رحمه هللا  -والتخلٌص، لال دمحم بن ٌزٌد 
محص أو ملص بمعنى واحد، لال وتؤوٌل لول الناس: محص عنا ذنوبنا: أي أذهب عنا ما تعلك بنا من الذنوب... 

أت علٌه أٌضا عن الخلٌل: المحص التخلٌص ٌمال: محصت الشًء أمحصه محصا إذا لال أبو إسحاق: ولر
ولم ٌخبروا  -خلصته، ولال بعض أهل اللؽة: }ولٌمحص هللا الذٌن آمنوا{، أي: ولٌمحص هللا ذنوب الذٌن آمنوا 

 .(ٙ)بحمٌمة المحص ما هو"
 .(2)َسبََب دمارهم وهبلكهم وَمْحمهم وفنابهم"أي : فإنهم إذا ظفروا بَؽَوا وبَطروا فٌكون ذلن  لال ابن كثٌر:" 
 .(1)أي: ولٌهلن الكافرٌن بالذنوب عن االبتبلء" لال التستري:" 
 أن هللا تعالى لد ٌبتلً مإمن من اجل تمحٌصه، وذلن من وجهٌن: -ٔ

 األول: بٌان مْن إٌمانه صادق ٌصبر على الضراء، ومْن إٌمانه مهتز الٌصبر.
 فٌها تمحٌص للمإمنٌن بتكفٌر السٌبات.والثانً: أن هذه المصابب 

محك الكافرٌن، وٌستفاد من هذا أن النعمة لد تكون سببا للنممة، فإن انتصار الكفار ٌوجب فرحهم  -ٕ
 وبطرهم حتى إذا بطروا محموا.

 أن الكافر مآله المحك. -ٖ
خٌر للمإمنٌن وشر أن هللا تعالى له التدبٌر الكامل فً عباده، لموله:}ولٌمّحص{، فإن هذا الفعل كان فٌه  -ٗ

 للكافرٌن.
 القرآن

ابِِرٌَن ) ُ الهِذٌَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َوٌَْعلََم الصه ا ٌَْعلَِم َّللاه ({ ]آل عمران : ٕٗٔ}أَْم َحِسْبتُْم أَْن تَْدُخلُوا اْلَجنهةَ َولَمه
ٕٔٗ] 

 التفسٌر:
تُْبتَلوا بالمتال والشدابد؟ ال ٌحصل لكم دخولها حتى تُْبتلوا، أظننتم أن تدخلوا الجنة، ولم  -ملسو هيلع هللا ىلص-ٌا أصحاب دمحم 

 وٌعلم هللا علما ظاهرا للخلك المجاهدٌن منكم فً سبٌله، والصابرٌن على مماومة األعداء.
 فً سبب نزول اآلٌة:

، وتهلكون وذلن أن المنافمٌن لالوا للمإمنٌن ٌوم أحد بعد الهزٌمة: لم تمتلون أنفسكم لال مماتل بن سلٌمان:" 
أموالكم، فإن دمحما لو كان نبٌا لم ٌسلط علٌه المتل. لال المإمنون: بلى من لتل منا دخل الجنة. فمال المنافمون: لم 

. (5):}أم حسبتم{، معشر المإمنٌن }أن تدخلوا الجنة ولما ٌعلم هللا{" -تعالى -تمنون أنفسكم الباطل، فؤنزل هللا
 .(ٓٔ)وأخرج الطبري نحوه عن الضحان

                                                                                                                                                                                                    
 .2ٕٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٓ٘تفسٌر التستري: (ٕ)
 .5ٙٗ/ٕتفسٌر الماترٌدي: (ٖ)
 .51ٖ/ٔ(:ص5ٙ5أخرجه ابن المنذر) (ٗ)
 .ٖ٘ٔ/ٔمعانً المرآن: (٘)
 .2ٕٗ-2ٔٗ/ٔمعانً المرآن: (ٙ)
 .2ٕٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٓ٘تفسٌر التستري: (1)
 .ٖٗٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .ٕٗٗ-ٖٕٗ/2(:ص25ٔٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
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{ أي : أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولم تُْبتَلوا [، "ٕٗٔ}أَْم َحِسْبتُْم أَْن تَْدُخلُوا اْلَجنَّةَ{]آل عمران : لوله تعالى:
 .(ٔ)بالمتال والشدابد"

 .(ٕ)لال دمحم بن إسحاق:" أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وتصٌبوا من ثواب الكرامة"
ُ لوله تعالى: ا ٌَْعلَِم َّللاَّ ابِِرٌَن {]}َولَمَّ [، " أي: ولما تجاهدوا فً ٕٗٔآل عمران : الَِّذٌَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َوٌَْعلََم الصَّ

 .(ٖ)سبٌله فٌعلم هللا جهادكم وصبركم على الشدابد؟"
إسحاق:" ٌمول: لم أختبركم بالشدة وأبتلٌكم بالمكاره، حتى أعلم صدق ذلن منكم اإلٌمان بً، لال دمحم بن 
 .(ٗ)"صابكم فًوالصبر على ما أ

أي : ال ٌحصل لكم دخول الجنة حتى تُْبتَلَوا وٌرى هللا منكم المجاهدٌن فً سبٌله والصابرٌن  لال ابن كثٌر:"
 .(٘)على ممارنة األعداء"

 -المعنى ولما ٌمع العلم بالجهاد والعلم بصبر الصابرٌن، ولما ٌعلم هللا ذلن والعا منهم. ألنه  لال الزجاج:"
 .(ٙ)ٌعلمه ؼٌبا، وإنما ٌجازٌهم على عملهم"-جل وعز 

فان لال لابل: "ولما ٌعلم هللا الصابرٌن" }ولما ٌعلم هللا الذٌن جاهدوا منكم{ فهو لم ٌعلمهم؟  لال األخفش:"
، ولكن هذا فٌما ٌذكر أهل التؤوٌل لٌبٌن للناس، كؤنه لال "لٌعلمه الناس" كما لال }لنعلم أي الحزبٌن للت بل لد علم

 .(2)أحصى لما لبثوا أمدا{ وهو لد علم ولكن لٌبٌن ذلن"
 .(1)ولرأ الحسن: }وٌعلم الصابرٌن{، بالكسر على العطؾ، ومن، لرأ }وٌعلم الصابرٌن{ فعلى النصب بالواو

 .(1)بالواو
 الفوابد:

 بٌان أن التمنً رأس مال المفالٌس. -ٔ
 أن الجنة التدرن بالتمنً. -ٕ
أن الجنة ؼالٌة لكون ثمنها ؼالٌا، وذلن ببذل النفوس فً طاعة هللا والجهاد إلعبلء كلمته.، والجنة  -ٖ

 رخٌصة ألن هذا األمر ٌسٌر جدا على من سهل له هللا ووفمه.
 ضجره.ان هللا تعالى ٌمتحن العبد بما ٌدل على صبره أو  -ٗ
 أن جزاء هللا سواء كان عموبة أو مثوبة البد أن ٌسبمه ما ٌمتحن فٌه العبد. -٘
أن علم هللا عّز وجل األزلً الٌترتب علٌه الثواب والعماب، وإنما ٌترتب الثواب والعماب على علم هللا  -ٙ

 الممرون بالفعل، الذي ٌكون علما بالشًء بعد وجوده.
 بٌن الجهاد بالسبلم والجهاد بالعلم.أن الجهاد سبب لدخول الجنة، والفرق  -2
 أن الصبر درجة عالٌة وأنه سبب لدخول الجنة. -1

 القرآن
ٌْتُُموهُ َوأَْنتُْم تَْنُظُروَن )  [ٖٗٔ({ ]آل عمران : ٖٗٔ}َولَقَْد ُكْنتُْم تََمنهْوَن اْلَمْوَت ِمْن قَْبِل أَْن تَْلقَْوهُ فَقَْد َرأَ

 التفسٌر:
تتمنون لماء العدو; لتنالوا شرؾ الجهاد واالستشهاد فً سبٌل « أُحد»لبل ؼزوة  -أٌها المإمنون-ولمد كنتم 

، فها هو ذا لد حصل لكم الذي تمنٌتموه وطلبتموه، فدونكم فماتلوا « بدر»هللا الذي َحِظً به إخوانكم فً ؼزوة 
 وصابروا.

 فً سبب نزول اآلٌة وجهان:
                                                           

 .2ٕٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .22٘/ٖ(:صٕٓ٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٕٔٔصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .22ٙ-22٘/ٖ(:صٕٕ٘ٗ(، و)ٕٔ٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .2ٕٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .2ٕٗ/ٔمعانً المرآن: (ٙ)
 .2ٓ/ٔمعانً المرآن: (2)
 .2ٕٗ/ٔانظر: معانً المرآن للزجاج: (1)
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مإمنٌن لم ٌشهدوا ٌوم بدر والذي أعطاهم هللا من إن أناًسا من ال أحدهما: أخرج الطبري عن عكرمة:"
الفضل ، فكانوا ٌتمنون أن ٌروا لتاال فٌماتلوا ، فسٌك إلٌهم المتال حتى كان بناحٌة المدٌنة ٌوم أحد ، فؤنزل هللا عز 

 .(ٔ)وجل :  ولمد كنتم تمنون الموت من لبل أن تلموه  ، اآلٌة"
عن لتلى بدر وما هم فٌه من الخٌر. لالوا: ٌا نبً هللا  -عز وجل -وذلن حٌن أخبر هللا والثانً: لال مماتل:"

: }ولمد كنتم -سبحانه -فمال -عز وجل -ٌوم أحد فانهزموا فعاتبهم هللا -عز وجل -أرنا ٌوما كٌوم بدر. فؤراهم هللا
 .(ٕ)تمنون الموت من لبل أن تلموه{"

من أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص كانوا ٌمولون :  لبن لمٌنا مع النبً ملسو هيلع هللا ىلص لنفعلن  والثالث: لال الحسن:" بلؽنً أن رجاال
ولنفعلن  ، فابتلوا بذلن ، فبل وهللا ما كلُّهم َصدق هللا ، فؤنزل هللا عز وجل:}ولمد كنتم تمنون الموت من لبل أن 

 .(ٖ)تلموه فمد رأٌتموه وأنتم تنظرون{"
أن ٌؤذن لهم أن ٌؤتوا المشركٌن فً رحالهم وٌماتلوهم، فمال  -ملسو هيلع هللا ىلص  -سببه أن لوما سؤلوا النبً  ولٌل: والرابع:

 .(ٗ):"لم أإمر بذلن "-ملسو هيلع هللا ىلص  -
ولمد كنتم تتمنون لماء [، " أي: ٖٗٔلوله تعالى: }َولَمَْد ُكْنتُْم تََمنَّْوَن اْلَمْوَت ِمْن لَْبِل أَْن تَْلمَْوهُ{]آل عمران :  

 .(٘)األعداء لتحظوا بالشهادة، من لبل أن تذولوا شّدته"
 .(ٙ)ولمد كنتم ، ٌا معشر أصحاب دمحم  تمنون المتال" لال الطبري:أي:" 
لال دمحم بن إسحاق:" أي : لمد كنتم تمنون الشهادة على الذي أنتم علٌه من الحك لبل أن تلموا عدوكم ٌعنً  

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على خروجه بهم إلى عدوهم ،لما فاتهم من الحضور فً الٌوم الذي كان لبله ببدر  الذٌن استنهضوا
 .(2)، رؼبة فً الشهادة التً لد فاتتهم به "

 . (1)لال لتادة:" : كانوا ٌتمنون أن ٌلموا المشركٌن فٌماتلوهم ، فلما لموهم ٌوم أحد ولّوا" 
ٌْتُُموهُ َوأَْنتُْم تَْنُظُروَن{]آل عمران : لوله تعالى:}فَمَْد   .(5)[، أي:"فمد رأٌتموه بؤعٌنكم"َٖٗٔرأَ

أي : الموَت بالسٌوؾ فً أٌدي الرجال ، لد خلَّى بٌنكم وبٌنهم ، وأنتم تنظرون إلٌهم ،  لال دمحم بن إسحاق:" 
 .(ٓٔ)فصددتُم عنهم"

 .(ٔٔ)ٌعنً : لد رأٌتموه بمرأى منكم ومنظر ، أي بمرب منكم" لال الطبري:" 
أي: رأٌتم أسباب الموت وما ٌتولد منه الموت كالسٌؾ واألسنة وأنتم بصراء تتؤملون الحال  لال الواحدي:" 

 .(ٕٔ)فً ذلن كٌؾ هً، فلم انهزمتم؟ ! وهذا محذوؾ، وهو مراد، ألنه موضع العتاب"
 .(ٖٔ)أراد أنكم تمنٌتم الحرب فلم تحٌرتم؟" لال الراؼب:" 
لال البٌضاوي:" أي فمد رأٌتموه معاٌنٌن له حٌن لتل دونكم من لتل من إخوانكم، وهو توبٌخ لهم على أنهم  

 .(ٗٔ)تمنوا الحرب وتسببوا لها ثم جبنوا وانهزموا عنها، أو على تمنً الشهادة فإن فً تمنٌها تمنً ؼلبة الكفار"
 [، وجوه:ٖٗٔلى:}َوأَْنتُْم تَْنُظُروَن{]آل عمران : لوله تعاوفً  

 .(ٔ)أحدها: ان معناه التوكٌد. لاله األخفش

                                                           
 .5ٕٗ/2(:ص25ٖٗتفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٖٗٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٕٓ٘-5ٕٗ/2(:ص25ٖ٘أخرجه الطبري) (ٖ)
 .115/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٗ)
 .ٕٕٔ-ٕٔٔصفوة التفاسٌر: (٘)
 .1ٕٗ/2تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٓ٘/2(:ص25ٖ2أخرجه الطبري) (2)
 .5ٕٗ/2(:ص25ٖٖأخرجه الطبري) (1)
 .ٕٔٔصفوة التفاسٌر: (5)
 .ٕٓ٘/2(:ص25ٖ2أخرجه الطبري) (ٓٔ)
 1ٕٗ/2تفسٌر الطبري:(ٔٔ)
 .55ٗ-51ٗ/ٔالوجٌز: (ٕٔ)
 .115/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٖٔ)
 .ٓٗ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٗٔ)
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 .-ملسو هيلع هللا ىلص  -وأنتم تنظرون إلى دمحم  والثانً: أن المعنى:
 .(ٕ)والثالث:معناه: وأنتم تنظرون إلى السٌوؾ. لاله ابن عباس

: لد رأٌت كذا وكذا، ولٌس فً عٌنٌن عمة ، أي لد رأٌته رإٌة والرابع: أن المعنى: وأنتم بصراء كما تمول
 .(ٖ)حمٌمٌة، وهو راجع إلى معنى التوكٌد. أفاده الزجاج

 الفوابد:
 إلامة الحجة على من كانوا ٌتمنون الموت ولد رأوه، ومع ذلن حصل منهم تخاذل. -ٔ
 الٌنبؽً لئلنسان أن ٌتمنى المكروه، ألنه ربما ٌنكص والٌصبر. -ٕ

 القرآن
ُسُل أَفَِإْن َماَت أَْو قُتَِل اْنقَلَْبتُْم َعلَى أَْعقَابِكُ  ٌد إَِله َرُسوٌل قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلِه الرُّ ْم َوَمْن ٌَْنقَِلْب َعلَى }َوَما ُمَحمه

ُ الشهاِكِرٌَن ) ٌْئًا َوَسٌَْجِزي َّللاه َ َش ٌِْه فَلَْن ٌَُضره َّللاه  [ٗٗٔ({ ]آل عمران : َٗٗٔعِقبَ
 فسٌر:الت

إال رسول من جنس الرسل الذٌن لبله ٌبلػ رسالة ربه. أفإن مات بانمضاء أجله أو لُتِل كما  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وما دمحم 
أشاعه األعداء رجعتم عن دٌنكم،، تركتم ما جاءكم به نبٌكم؟ ومن ٌرِجُع منكم عن دٌنه فلن ٌضر هللا شٌبًا، إنما 

 ن ثبت على اإلٌمان وشكر ربه على نعمة اإلسبلم، فإن هللا ٌجزٌه أحسن الجزاء.ٌضر نفسه ضرًرا عظًٌما. أما مَ 
 فً سبب نزول اآلٌة وجوه:

ذاكم ٌوم أُحد ، حٌن أصابهم المَْرح والمتل ، ثم تناعوا نبً هللا صلى هللا  أحدها: أخرج الطبري عن لتادة::"
ٌْة أصحاب نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص :  لاتلوا على علٌه وسلم تَِفبة ذلن ، فمال أناٌس :  لو كان نبًٌّا ما لت ل  ! ولال أناس من ِعل

ما لاتل علٌه محمٌد نبٌكم حتى ٌفتح هللا لكم أو تلحموا به  ! فمال هللا عز وجل:}وما دمحم إال رسول لد خلت من لبله 
 .(ٗ)الرسل أفابن ماَت أو لتل انملبتم على أعمابكم{"

ط  والثانً: لال الربٌع:" وذكر لنا وهللا أعلم ، أّن رجبل من المهاجرٌن مّر على رجل من األنصار وهو ٌتشحَّ
فً دمه ،  فمال : ٌا فبلن ، أشعرت أّن محمًدا لد لتل ؟  فمال األنصاري : إن كان دمحم لد لتل ، فمد بلَّػ ، فماتلوا 

رسل أفابن مات أو لتل انملبتم على عن دٌنكم. فؤنزل هللا عز وجل:} وما دمحم إال رسول لد خلت من لبله ال
 .(٘)أعمابكم{ "

نادى مناٍد ٌوم أحد حٌن هزم أصحاب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص :  أال إّن محمًدا لد لتل ، فارجعوا  والثالث: ولال الضحان:"
 .(ٙ)إلى دٌنكم األول  ! فؤنزل هللا عز وجل :  }وما دمحم إال رسول لد خلت من لبله الرسل{  ، اآلٌة "

المى فً أفواه المسلمٌن ٌوَم أحد أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لد لتل ، فنزلت هذه اآلٌة :  }وما دمحم  والرابع: ولال مجاهد:"
 .(2)إال رسول لد خلت من لبله الرسل{  اآلٌة"

ون ، أّن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص اعتزل هو وعصابة معه ٌومبذ على أكم والخامس: لال ابن عباس:" ة ، والناس ٌفرُّ
ورجل لابم على الطرٌك ٌسؤلهم :  ما فعل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ؟ وجعل كلما مروا علٌه ٌسؤلهم ، فٌمولون :  وهللا ما 

وإخواننا  ! ندري ما فعل  ! فمال :  والذي نفسً بٌده ، لبن كان النبً ملسو هيلع هللا ىلص لُتل ، لنعطٌنَّهم بؤٌدٌنا ، إنهم لعشابرنا 
ولالوا :  إن محمًدا إن كان حًٌّا لم ٌهزم ، ولكنه لُتل  ! فترخَّصوا فً الفرار حٌنبذ. فؤنزل هللا عز وجل على نبٌه 

 .(1)ملسو هيلع هللا ىلص :  }وما دمحم إال رسول لد خلت من لبله الرسل{ ، اآلٌة كلها"

                                                                                                                                                                                                    
 .2ٖٗ/ٔانظر: معانً المرآن للزجاج: (ٔ)
 .ٖٖٓ/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٕ)
 .2ٖٗ/ٔانظر: معانً المرآن للزجاج: (ٖ)
 .ٖٕ٘/2(:ص25ٗٔتفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٖٕ٘/2(:ص25ٕٗأخرجه الطبري) (٘)
 .2ٕ٘/2(:ص25ٗ2أخرجه الطبري) (ٙ)
 .2ٕ٘/2(:ص25ٗ1أخرجه الطبري) (2)
 .2ٕ٘/2(:ص25ٗ5أخرجه الطبري) (1)
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لنفاق ، حٌن فّر الناس عن النبً صلى هللا علٌه لال : أهل المرض واالرتٌاب وا والسادس: لال ابن جرٌا:"
 (ٔ)وسلم :  لد لتل دمحم ، فؤلحموا بدٌنكم األول  ! فنزلت هذه اآلٌة"

ٌد إِالَّ َرُسوٌل لَْد َخلَْت ِمْن   ُسُل { ]آل عمران : لوله تعالى: }َوَما ُمَحمَّ [، "أي: لٌس دمحم إاِل رسول ٗٗٔلَْبِلِه الرُّ
 .(ٕ)هللا مضت لبله رسل"

 .(ٖ)المعنى: إنه ٌموت كما ماتت الرسل لبله" لال الزجاج:" 
[، أي:" أفإِن أماته هللا أو لتله الكفار ٗٗٔلوله تعالى:}أَفَإِْن َماَت أَْو لُتَِل اْنمَلَْبتُْم َعلَى أَْعمَابُِكْم{ ]آل عمران : 

 .(ٗ)"ارتددتم كفاراً بعد إٌِمانكم؟
 .(٘)ٌمول: " إن مات نبٌكم أو لتل، ارتددتم كفارا بعد إٌمانكم " لال لتادة:"

وروي أن بعض من كان فً ٌوم أحد ارتد، وبعضهم مضى مسافة  -أي: ارتددتم عن دٌنكم  لال الزجاج:"
ثبلثة أٌام، فؤعلم هللا جل وعز أن الرسل لٌست بالٌة فً أممها أبدا وأنه ٌجب التمسن بما أتت به، وإن فمد الرسول 

 .(ٙ)بموت أو لتل"
 .(2)ما سمعنا أن نبٌا لط لتل فً المتال" لال سعٌد بن جبٌر:"

ٌْبًا{ ]آل عمران :  َ َش ٌِْه فَلَْن ٌَُضرَّ َّللاَّ [، " أي: ومن ٌرتد عن دٌنه فبل ٗٗٔلوله تعالى:}َوَمْن ٌَْنمَِلْب َعلَى َعِمبَ
 .(1)"ٌضر هللا شٌبا

ٌمول: ومن ٌرجع إلى الشرن بعد اإلٌمان }فلن ٌضر هللا شٌبا{ بارتداده من اإلٌمان إلى الشرن  لال مماتل:" 
 .(5)إنما ٌضر بذلن نفسه"

أي ]ومن[ٌرجع عن دٌنه، ]فـ[لن ٌنمص ذلن عن هللا، وال ملكه، وال سلطانه، وال  لال دمحم بن إسحاق:"
 .(ٓٔ)لدرته"

فحته األعداء فلن ٌضر هللا شٌبا بما فعل، بل ٌضر نفسه أي: ومن ٌرجع عن جهاده ومكا لال المراؼً:"
بتعرٌضها للسخط والعذاب، وحرمانها من الثواب، فاهلل لد وعد بنصر من ٌنصره وٌعّز دٌنه، وٌجعل كلمته هى 

 .(ٔٔ)العلٌا، وهو ال محالة منجز وعده"
ُ الشَّاِكِرٌَن{ ]آل عمران :  وسٌثٌب هللا المطٌعٌن، وهم الذٌن ثبتوا ولم [، "أي: ٗٗٔلوله تعالى:}َوَسٌَْجِزي َّللاَّ

 .(ٕٔ)ٌنملبوا"
 .(ٖٔ)لال دمحم بن إسحاق:" أي:من أطاعه، وعمل بؤمره"

 .(ٗٔ)لال مماتل:" ٌعنً: الموحدٌن هلل فً اآلخرة"
 .(٘ٔ)ٌعنً: المإمنٌن ٌجزٌهم بالجنة" لال ابن أبً زمنٌن:"

 .(ٙٔ)الطَّابعٌن هلل من المهاجرٌن واألنصار" لال الواحدي:أي:"

                                                           
 .1ٕ٘/2(:ص25ٖ٘أخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٕٕٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .2ٖٗ/ٔمعانً المرآن: (ٖ)
 .ٕٕٔصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .2ٔٗ/ٔ(:صٕٓٓٔأخرجه ابن المنذر) (٘)
 .2ٗٗ-2ٖٗ/ٔمعانً المرآن: (ٙ)
 .2ٔٗ/ٔ(:صٔٓٓٔأخرجه ابن المنذر) (2)
 .ٕٕٔصفوة التفاسٌر: (1)
 .ٖ٘ٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .2ٔٗ/ٔ(:صٗٓٓٔأخرجه ابن المنذر) (ٓٔ)
 .11/ٗتفسٌر المراؼً: (ٔٔ)
 .ٕٕٔصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
 .2ٔٗ/ٔ(:صٗٓٓٔأخرجه ابن المنذر) (ٖٔ)
 .ٖ٘ٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗٔ)
 .ٕٕٖ/ٔزمنٌن:تفسٌر ابن أبً  (٘ٔ)
 .ٖٕ٘الوجٌز: (ٙٔ)
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 .(ٔ)لال البٌضاوي:أي:الشاكرٌن" على نعمة اإلسبلم بالثبات علٌه كؤنس وأضرابه"
 .(ٕ)أي : الذٌن لاموا بطاعته ولاتلوا عن دٌنه ، واتبعوا رسوله حٌا ومٌتا"لال ابن كثٌر:"

وسٌجزي هللا "الثابتٌن على دٌن اإلسبلم، سموا بـ}الشاكرٌن{، ألن الثبات علٌه شكر له  لال أبو السعود:أي:"
 .(ٖ)وعرفان لحمه وفٌه إٌماء إلى كفران المنملبٌن"

وفى اآلٌة إرشاد إلى أن المصاٌب التً تحل باإلنسان ال مدخل لها فى كونه على حك أو  لال المراؼً:"
 باطل، فكثٌرا ما ٌبتلى صاحب الحك بالمصابب والرزاٌا، وصاحب الباطل بالنعم والعطاٌا.

ٌر وفٌها إٌماء إلى أنا ال نعتمد فى معرفة الحك والخٌر على وجود المعلّم بحٌث نتركهما عند موته، بل نس
 على منهاجهما حٌن وجوده وبعد موته.

إن هللا أوجب علٌنا أن نستضىء بالنور الذي جاء به الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، أما ما ٌصٌب جسمه من جرح  -والخبلصة
أو ألم، وما ٌعرض له من حٌاة أو موت، فبل مدخل له فى صحة دعوته، وال فى إضعاؾ النور الذي جاء به، 

 .(ٗ)كم خاضع لسنن هللا كخضوعكم"فإنما هو بشر مثل
عن ُعمٌل عن ابن شهاب ، عن أبً َسلَمة ; "أن عابشة ، رضً هللا عنها ، أخبرته أخرج البخاري بسنده عن 

أن أبا بكر ، رضً هللا عنه ، ألبل على فََرس من َمْسكنه بالسَّْنح حتى نزل فدخل المسجد ، فلم ٌُكلم الناس حتى 
م رَ  ُسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهو ُمؽَشى بثوب حبرة ، فكشؾ عن وجهه ملسو هيلع هللا ىلص ثم أكب علٌه ولَبَّله وبكى ، دخل على عابشة فتٌمَّ

 ثم لال : بؤبً أنت وأمً. وهللا ال ٌجمع هللا علٌن مْوتَتٌَن ; أما الموتة التً ُكتبت علٌن فمد ُمتَّها.
( الناس فمال : اجلس ٕ، أن أبا بكر خرج وعمر ٌَُحّدِث )ولال الزهري : وحدثنً أبو َسلمة عن ابن عباس 

ٌا عمر فؤبى عمُر أن ٌجلس ، فؤلبل الناس إلٌه وتركوا ُعَمَر ، فمال أبو بكر : أما بعد ، َمْن كاَن ٌعبد محمًدا فإن 
دٌ  ًّ ال ٌموت ، لال هللا تعالى : } َوَما ُمَحمَّ إِال َرُسوٌل لَْد َخلَْت ِمْن لَْبِلِه  محمًدا لد مات ، ومن كان ٌعبد هللا فإن هللا َح

ُ الشَّاِكِرٌَن { لال : فوهللا لَكؤّن الناس لم ٌعلموا أن هللا أنزل هذه اآلٌة حتى ت ُسُل { إلى لوله : } َوَسٌَْجِزي َّللاَّ بلها الرُّ
 أبو بكر ، فتلماها الناس منه كلهم ، فما سمعها بشر من الناس إال تبلها. 

الُمَسٌَّب أن ُعمر لال : وهللا ما هو إال أن سمعت أبا بكر تبلها فَعمرُت حتى ما تملنً وأخبرنً سعٌد بن 
 .(٘)رجبلي  وحتى َهَوٌُت إلى األرض"

 الفوابد:
بشر ٌلحمه الموت كما ٌحلك جمٌع -ملسو هيلع هللا ىلص-لٌس ربّا فٌدعً وال إلها فٌعبد، فهو  -ملسو هيلع هللا ىلص-بٌان أن رسول هللا -ٔ
 الرسل.
أنه ٌنبؽً الدلٌل بذكر النظابر لؽرض االلناع، لموله:}لد خلت من لبله الرسل{، فإن من سمع هذا ٌمول:  -ٕ

 مادام الرسل السابمون ماتوا، فٌكون ذلن تسلٌة له.
"رسل"،  خاتم الرسل، لموله:}لد خلت من لبله الرسل{، ألن "الـ" هنا للعموم ولم ٌمل: -ملسو هيلع هللا ىلص-إثبات ان دمحما -ٖ

 آخرهم. -ملسو هيلع هللا ىلص-بل لال:"الرسل"، وإذا كان الرسل كلهم لد خلوا من لبله لزم من ذلن أن ٌكون هو
أن االرتداد عن اإلسبلم انمبلب على العمب، ومن تمسن باالسبلم فإنه التمدمً، ألن االسبلم ٌحث على  -ٗ

 التمدم لكل فضٌلة.
ًّ عن طاعة الطابعٌن. -٘  أ، هللا تعالى ؼن
 انتفاء الضرر عن هللا تعالى، وأنه لن ٌضره شًء. -ٙ
 الحّث على الشكر. -2

 القرآن

                                                           
 .ٔٗ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٔ)
 .1ٕٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .5ٗ/ٕتفسٌر أبً السعود: (ٖ)
 .15/ٗتفسٌر المراؼً: (ٗ)
 (.ٗ٘ٗٗ،  ٖ٘ٗٗ،  ٕ٘ٗٗصحٌح البخاري برلم )(٘)
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ْنٌَا نُْإتِِه ِمنْ  ًَل َوَمْن ٌُِرْد ثََواَب الدُّ ِ ِكتَابًا ُمَإجه َها َوَمْن ٌُِرْد ثََواَب اْْلِخَرِة }َوَما َكاَن ِلنَْفٍس أَْن تَُموَت إَِله بِِإْذِن َّللاه
 [٘ٗٔ({ ]آل عمران : ْ٘ٗٔجِزي الشهاِكِرٌَن )نُْإتِِه ِمْنَها َوَسنَ 

 التفسٌر:
بل. ومن ٌطلب بعمله  لن ٌموت أحد إال بإذن هللا ولدره وحتى ٌستوفً المدة التً لدرها هللا له كتابًا مإجَّ
َعَرض الدنٌا، نعطه ما لسمناه له من رزق، وال حظَّ له فً اآلخرة، ومن ٌطلب بعمله الجزاء من هللا فً اآلخرة 
نمنحه ما طلبه، ونإته جزاءه وافًرا مع ما لَه فً الدنٌا من رزق ممسوم، فهذا لد َشَكَرنا بطاعته وجهاده، 

 وسنجزي الشاكرٌن خًٌرا.
 فً سبب نزول اآلٌة:

 .(ٔ)لال الثعلبً:" نزلت فً الذٌن تركوا المركز ٌوم أحد طلبا للؽنٌمة"
ِ{ ]آل عمران : }َوَما َكاَن ِلنَْفٍس أَْن تَُموَت  لوله تعالى: [، أي:" وما ٌنبؽً لنفس أن تموت إال ٘ٗٔإاِلَّ بِإِْذِن َّللاَّ

 ..(ٕ)بمدر هللا"
 .(ٖ)ٌعنى: أن تمتل حتى ٌؤذن هللا فى موته" لال مماتل:"

 .(ٗ)أي : أن لدمحم أجبل هو بالؽه ، إذا أذن هللا له فً ذلن كان" لال دمحم بن إسحاق:"
وما ٌموت دمحم وال ؼٌره من خلك هللا إال بعد بلوغ أجله الذي جعله هللا ؼاٌة لحٌاته  لال الطبري:ٌعنً:"

وبمابه ، فإذا بلػ ذلن من األجل الذي كتبه هللا له ، وأذن له بالموت ، فحٌنبذ ٌموت. فؤما لبل ذلن ، فلن ٌموت 
 .(٘)إال بإذن هللا"بكٌد كابد وال بحٌلة محتال، ولد لٌل إّن معنى ذلن : وما كانت نفٌس لتموت 

 .(ٙ)لال المراؼً:"أي: لٌس من شؤن النفوس وال من سنة هللا فٌها أن تموت بؽٌر إذنه تعالى ومشٌبته"
بًل { ]آل عمران :  لوله تعالى:  .(2)[، أي:" كتب هللا ذلن كتابا ذا أجل"٘ٗٔ}ِكتَابًا ُمَإجَّ

 .(1)لال مماتل:" فً اللوح المحفوظ"
 .(5)أن لكل نفس أجبل هو بالؽه ورزلا مستوفٌه، ال ٌمدر أحد على تمدٌمه وتؤخٌره"لال الثعلبً:" ٌعنً: 

 .(ٓٔ)األجل هو الولت المعلوم" لال الزجاج:"
 .(ٔٔ)ال تموت نفس ولها فً الدنٌا عمر ساعة إال بلؽته" لال عمر بن عبدالعزٌز:"

ت ال ٌتمدم وال ٌتؤخر، فكثٌر من الناس لال المراؼً:" أي أثبته هللا ممرونا بؤجل معٌن ال ٌتؽٌر، ومإلتا بول
ٌتعرضون ألسباب المناٌا بخوض ؼمرات الحروب، أو ٌتعرضون لعدوى األمراض، أو ٌتصدون ألفاعٌل 
الطبٌعة، وهم مع ذلن ال ٌصابون باألذى فالشجاع الممدام لد ٌسلم فى الحرب، وٌمتل الجبان المتخلؾ وٌفتن 

هزٌل، وتؽتال عوامل األجواء الكهل المستوي وتتجاوز الشٌخ المرض بالشاب الموى، وٌترن الضعٌؾ ال
الضعٌؾ، فلؤلعمار آجال، ولآلجال ألدار ال تخطوها، واأللدار هى السنن التً علٌها تموم نظم العالم وإن خفٌت 

 على بعض الناس، وإذا كان محٌانا ومماتنا بإذن هللا فبل محل للخوؾ والجبن، وال عذر فى الوهن والضعؾ.
اآلٌة تحرٌض على الجهاد وتشجٌع على لماء العدو، فإنه إذا كان األجل محتوما ومإلتا بمٌمات، وأن  وفى

إلى ما فٌها من  -أحدا ال ٌموت لبل بلوغ أجله وإن خاض المعارن والتحم المهالن فبل محل إذا للخوؾ والحذر
لٌه وإسبلم لومه له نهزة للمختلس، فلم ٌبك اإلشارة إلى كبلءة هللا وحفظه لرسوله مع ؼلبة العدّو له والتفافهم ع

                                                           
 .25ٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٔ)
 .]بتصرؾ[.21ٔ/ٖتفسٌر الثعلبً:(ٕ)
 .ٖ٘ٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .ٕٓٙ/2(:ص25٘ٗأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٕٓٙ/2تفسٌر الطبري: (٘)
 .15/ٗتفسٌر المراؼً: (ٙ)
 .2ٗٗ/ٔمعانً المرآن للزجاج: (2)
 .ٖ٘ٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .25ٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (5)
 .ٖ٘ٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .225/ٖ(:ص2ٕٓٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
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سبب من أسباب الهبلن إال لد حصل، ولكن لما كان هللا حافظا وناصرا له لم ٌضّره شىء، وفٌها إشارة إلى أن 
 .(ٔ)لومه لد لّصروا فى الذّب عنه"

ْنٌَا نُْإتِِه ِمْنَها { ]آل عمران :  لوله تعالى: "أي: ومن لصد بعمله حظ الدنٌا أعطاه [، ٘ٗٔ}َوَمْن ٌُِرْد ثََواَب الدُّ
 .(ٕ)هللا شٌبا من ثوابها"

 .(ٖ)ٌعنً الذٌن تركوا المركز ٌوم أحد وطلبوا الؽنٌمة" لال مماتل:"
أي : فمن كان منكم ٌرٌد الدنٌا ، لٌست له رؼبة فً اآلخرة ، نإته ما لسم له منها من  لال دمحم بن إسحاق:"

 .(ٗ)رزق ، وال حظ له فً اآلخرة"
 .(٘)ٌعنً ومن ٌرد بطاعته الدنٌا وٌعمل لها نإته منها ما ٌكون جزاء لعمله" لال الثعلبً:"

 .(ٙ)أي : من كان عمله للدنٌا فمد نال منها ما لّدَره هللا له ، ولم ٌكن له فً اآلخرة من نصٌب"لال ابن كثٌر:"
من ٌرد منكم ، أٌها المإمنون ، بعمله جزاًء منه بعَض أعراض الدنٌا ، دون ما عند هللا  لال الطبري:أي:"

من الكرامة لمن ابتؽى بعمله ما عنده  نعطه منها ما لُسم له فٌها من رزق أٌام حٌاته ، ثم ال نصٌب له فً كرامة 
   .(2)هللا التً أعدها لمن أطاعه وطلب ما عنده فً اآلخرة"

[، أي:" ومن لصد اآلخرة أعطاه هللا حظا ٘ٗٔ}َوَمْن ٌُِرْد ثََواَب اآْلِخَرةِ نُْإتِِه ِمْنَها{ ]آل عمران :  لوله تعالى:
 .(1)من ثوابها"

 .(5)ومن ٌرد ثواب اآلخرة نوته منها  ما وعده ، مع ما ٌُجرى علٌه من رزله فً دنٌاه" لال دمحم بن إسحاق:"
 .(5)دنٌاه"

 .(ٓٔ)الذٌن ثبتوا مع أمٌرهم عبد هللا بن جبٌر األنصاري من بنً عمرو حتى لتلوا" لال مماتل:"
 .(ٔٔ)ومن لصد بعمله الدار اآلخرة أعطاه هللا منها مع ما لسم له فً الدنٌا"لال ابن كثٌر:أي:"

 ولٌس فً هذا دلٌل أنه ٌحرمه خٌر الدنٌا، ألنه لم ٌمل: ومن ٌرد ثواب اآلخرة لال الزجاج:"
 .(ٕٔ)إال منها، وهللا عز وجل ذو الفضل العظٌم" لم نإته

وفٌها تعرٌض بالذٌن شؽلتهم الؽنابم ٌوم أحد، فتركوا مولعهم الذي أمرهم النبً ملسو هيلع هللا ىلص بلزومه،  لال المراؼً:"
كن لٌس هذا وكؤنه ٌمول لهم إن كنتم ترٌدون ثواب الدنٌا فاهلل ال ٌمنعكم ذلن، وما علٌكم إال أن تسلكوا سبٌله، ول

 هو الذي ٌدعوكم إلٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، بل ٌدعوكم إلى خٌر ترون حظا منه فى الدنٌا، والمعّول علٌه ما فى اآلخرة.
فؤنتم بٌن أمرٌن: إما إرادة الدنٌا، وإما إرادة اآلخرة، ولكل منهما سنن تتبع، وطرق تسلن، وفى معنى اآلٌة 

ْنٌا نُْإتِِه ِمْنها َوما لَهُ فًِ  لوله تعالى: }َمْن كاَن ٌُِرٌدُ  َحْرَث اآْلِخَرةِ نَِزْد لَهُ فًِ َحْرثِِه، َوَمْن كاَن ٌُِرٌُد َحْرَث الدُّ
 اآْلِخَرةِ ِمْن نَِصٌٍب{ .

ْنٌا َحَسنَةً، َوفًِ  ومن هدى اإلسبلم أن ٌطلب المرء بعمله خٌرى الدنٌا واآلخرة معا، وٌمول:}َربَّنا آتِنا فًِ الدُّ
 ِخَرةِ َحَسنَةً{ وهللا ٌعطٌه كل ما ٌطلب أو بعضه ٌحسب سنن هللا وتدبٌره لنظم الحٌاة.اآْل 

 وعلى اإلنسان أن ٌعلم أن له طورٌن:
 أحدهما: طور عاجل لصٌر، وهو طور الحٌاء الدنٌا.

                                                           
 .15/ٗتفسٌر المراؼً: (ٔ)
 .5ٓ/ٗتفسٌر المراؼً: (ٕ)
 .ٖ٘ٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .ٖٕٙ-ٕٕٙ/2(:ص25٘٘أخرجه الطبري) (ٗ)
 .25ٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (٘)
 .ٖٓٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٕٕٙ/2تفسٌر الطبري: (2)
 .5ٓ/ٗتفسٌر المراؼً: (1)
 .ٖٕٙ/2(:ص25٘٘جه الطبري)أخر (5)
 .ٖ٘ٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .ٖٓٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .2٘ٗ/ٔمعانً المرآن: (ٕٔ)



ٖٓٔ 
 

 والثانً: طور آجل أبدّى، وهو طور الحٌاة اآلخرة.
جهه إلٌه من العمل، فالناس إنما ٌتفاضلون باإلرادات وسعادته فى كل من الطورٌن مرتبطة بإرادته وما تو

والمماصد: فموم ٌحاربون حبا فى الربح والكسب، أو ضراوة بالفتن والمتل، فإذا ؼلبوا أفسدوا فى األرض وأهلكوا 
الحرث والنسل، ولوم ٌحاربون دفاعا عن الحك وإلامة لموانٌن العدل، فإذا ؼلبوا عمروا األرض وأمروا 

 نهوا عن المنكر، فهل ٌستوى الفرٌمان، وهما فى الممصد مفترلان؟بالمعروؾ و
كذلن ٌطلب الرجل الربح والكسب أحٌانا بكل وسٌلة مستطاعة طلبا للذاته، والحصول على شهواته، فٌؽلو 
فى الطمع، وٌمعن فى الحٌل، وال ٌبالى أمن الحرام أكل أم من الحبلل؟ ٌؤكل الربا أضعافا مضاعفة، فٌجمع 

ٌر الممنطرة، وهو مع ذلن ٌمنع الماعون، وال ٌحّض على طعام المسكٌن، ولو سبل البذل فى المصالح المناط
العامة كان أشد الناس بخبل وألبضهم كفا، بٌنا ٌطلب آخر الكسب طلبا للتجمل وحبا للكرامة فى لومه وعشٌرته، 

عد عن الفسوق والخٌانة، وهو مع هذا فٌمتصد فى الطلب، وٌتحرى الربح الحبلل، وٌلتزم الصدق واألمانة، وٌبت
ٌنفك مما أفاء هللا به علٌه، فٌواسى البابسٌن، وٌساعد المعوزٌن، وتكون له الٌد الّطولى فى األعمال النافعة ألمته، 
فٌشٌد لها المدارس والمعابد، والمبلجا والمستشفٌات، فهل ٌنظر الناس إلى هذٌن نظرة متساوٌة، وهل هما فى 

 بمنزلة واحدة، أو ٌفضل أحدهما اآلخر بحسن المصد واإلرادة والمٌل إلى الخٌر وحب المصلحة المرب عند هللا
 العامة.

إن ألدار الرجال تتفاوت وتختلؾ باختبلؾ إرادتهم، فبٌنما تتسع دابرة وجود الشخص  -ولصارى المول
من الكرامة فى العالم  بحسب كبر إرادته وسعة ممصده، فتحٌط بالكرة األرضٌة، بل فوق ذلن بما ٌكون له

إذا بآخر تضٌك دابرة وجوده إذا هو أخلد إلى الشهوات، وركن إلى اللذات، فٌكون حظه من عمله كحظ  -العلوي
 الحشرات، ٌؤكل وٌشرب وٌبؽى على الضعٌؾ وٌخاؾ من الموى.

 .(ٔ)وهللا لد جعل عطاءه للناس معلما على إرادتهم، وال ٌمدر مثل هذا إال الملٌل منهم"
 .(ٕ)[، أي: وسٌثٌب هللا "الموحدٌن فً اآلخرة"٘ٗٔ}َوَسنَْجِزي الشَّاِكِرٌَن{ ]آل عمران :  وله تعالى:ل

 .(ٖ)أي الموحدٌن المطٌعٌن" لال الثعلبً:"
 .(ٗ)ٌعنً: المإمنٌن" لال السمعانً:"
 .(٘)أي : سنعطٌهم من فضلنا ورحمتنا فً الدنٌا واآلخرة بحسب ُشْكرهم وعملهم" لال ابن كثٌر:"

نعمة اإلسبلم الثابتٌن علٌه الصارفٌن لما آتاهم هللا تعالى من الموى والمدر لال أبو السعودي:أي }الشاكرٌن{
 .(ٙ)إلى ما خلمت هً ألجله من طاعة هللا تعالى ال ٌلوٌهم"

 .(2)وسنجزي الشاكرٌن الذٌن شكروا نعمة هللا فلم ٌشؽلهم شًء عن الجهاد" لال البٌضاوي:أي:" 
 .(1)وسنجزي الجزاء المبهم الذٌن شكروا نعمة هللا فلم ٌشؽلهم شًء عن الجهاد" النسفً: أي:"لال  

أي : ذلن جزاء الشاكرٌن ، ٌعنً بذلن ، إعطاء هللا إٌاه ما وعده فً اآلخرة ، مع ما  لال دمحم بن إسحاق:"
 .(5)ٌجري علٌه من الرزق فً الدنٌا"

لوله: }وسنجزي الشاكرٌن{، لال: ٌعطً هللا العبد بنٌته الدنٌا عباد بن منصور:" سؤلت الحسن عن لال 
 .(ٓٔ)واآلخرة"

 .(ٔ)ولرأ األعمش: "}وسٌجزي{، بالٌاء، ٌعنً هللا سبحانه"

                                                           
 .5ٓ/ٗتفسٌر المراؼً:(ٔ)
 .ٖ٘ٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .25ٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٖ)
 .ٖٖٙ/ٔتفسٌر السمعانً: (ٗ)
 .ٖٓٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .5ٗ/ٕتفسٌر أبً السعود: (ٙ)
 .ٔٗ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (2)
 .51ٕ/ٔتفسٌر النسفً: (1)
 .ٖٕٙ/2(:ص25٘ٙأخرجه الطبري) (5)
 .21ٓ/ٖ(:ص2ٕٗٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
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لوله تعالى: }ومن ٌرد ثواب الدنٌا نإته منها ومن ٌرد ثواب اآلخرة نإته منها{، جمهور  لال ابن الجوزي:"
 استدلوا علٌه بشٌبٌن:العلماء على أن هذا الكبلم محكم و

 أحدهما: أنه خبر والخبر ال ٌدخله النسخ.
والثانً: أنهم لالوا: ما أحد إال وله من الدنٌا نصٌب ممدر، وال ٌفوته ما لسم له. فمن كانت همته ثواب الدنٌا 

، ولم (ٕ)لمن نرٌد{أعطاه هللا منها ما لدر له وذلن هو الذي ٌشاإه هللا، وهو المراد بموله: }عجلنا له فٌها ما نشاء 
 ٌمل ٌإته منها ما ٌشاء هو، وٌمكن أن ٌكون المعنى: لمن ٌرٌد أن ٌفتنه أو ٌعالبه.

بموله: }من كان ٌرٌد العاجلة عجلنا له فٌها ما نشاء لمن نرٌد{ ولٌس هذا  (ٖ)وذهب السدي إلى أنه منسوخ
 .(ٗ)بمول من ٌفهم الناسخ والمنسوخ، فبل ٌعول علٌه"

 الفوابد:
 آجال األنفس محددة، وأنه الٌمكن ان ٌتمدم اإلنسان أو ٌتؤخر عن األجل الذي لّدره هللا له.أن  -ٔ
 لتل. -ملسو هيلع هللا ىلص-حٌن لٌل لهم أن دمحما -ملسو هيلع هللا ىلص-تسلٌة أصحاب الرسول -ٕ
ق، إثبات أن كل شًء حتى الموت مخلوق، لموله:}إال بإذن هللا{، وما كان صادرا عن إذن فهو مخلو -ٖ

 [.ٕ}الَِّذي َخلََك اْلَمْوَت َواْلَحٌَاةَ { ]الملن :  وٌدل علٌه لوله:
 أن الناس لهم مشارب ولكل مسلن. -ٗ
 الرّد على الجبرٌة، لموله:}ومن ٌرد{، إذ اثبت لئلنسان إرادة، والجبرٌة ٌمولون أن االنسان لٌس له إرادة. -٘
 ظ فً اآلخرة.أن الذي ٌرٌد بالعمل الصالح األمور الدنٌوٌة، فلٌس له ح -ٙ
 إٌثار إرادة اآلخرة على الدنٌا. -2
 إثبات الجزاء على العمل. -1
 الحث على الشكر، ألن اإلخبار بؤن هللا سٌجزي الشاكرٌن ٌراد به الحص على الشكر. -5

 القرآن
ٍ قَاتََل َمعَهُ ِربٌُِّّوَن َكثٌٌِر فََما َوَهنُوا ِلَما أََصابَُهْم فًِ َسبٌِلِ  ًّ ُ  }َوَكؤٌَِّْن ِمْن نَبِ ِ َوَما َضعُفُوا َوَما اْستََكانُوا َوَّللاه َّللاه

ابِِرٌَن )  [ٙٗٔ({ ]آل عمران : ٌُِٙٗٔحبُّ الصه
 التفسٌر:

كثٌر من األنبٌاء السابمٌن لاتل معهم جموع كثٌرة من أصحابهم، فما ضعفوا ِلَما نزل بهم من جروح أو لتل; 
 هم، إنما صبروا على ما أصابهم. وهللا ٌحب الصابرٌن.ألن ذلن فً سبٌل ربهم، وما َعَجزوا، وال خضعوا لعدو

ٍ لَاتََل َمعَهُ ِربٌُِّّوَن َكثٌٌِر{]آل عمران:  ًّ [، " أي: وكم من األنبٌاء لاتل إِلعبلء ٙٗٔلوله تعالى: }َوَكؤٌَِّْن ِمْن نَبِ
 .(٘)كلمة هللا ولاتل معه علماء ربانٌون وُعبَّاد صالحون كثٌر"

ن من نبً لتل ومعه } ِربٌُِّّوَن {الجماعات الكثٌرة، ولال بعضهم الربوة عشرة وكؤٌ لال الزجاج:أي:" 
 .(ٙ)آالؾ"
 .(2)"لال دمحم بن إسحاق:" وكؤٌن من نبً أصابه المتل ومعه جماعات 
الربٌون من العلماء ، وروي عنه أٌضا أن:"(1)لال الحسن:" لد كانت أنبٌاء هللا لبل دمحم لاتل معها علماء" 

 .(5)الرب; ألنهم على دٌن الرب وطرٌمه"مؤخوذ من 

                                                                                                                                                                                                    
 .25ٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٔ)
 ( من سورة اإلسراء.1ٔاآلٌة )(ٕ)
وأعرض ؼٌره من علماء النسخ والتفسٌر عن إدخالها ضمن اآلٌات المنسوخة.  ( هذه اآلٌة مع اآلٌات المنسوخة،ٖٓورد هبة هللا فً ناسخه )(ٖ)

 .2ٓٗ/ ٔفمد أورد فً تفسٌره شبٌها لما ذكر هنا منالشة وردا. انظر: زاد المسٌر  -رحمه هللا -وأما ابن الجوزي
 .ٖٖٗ-ٖٖٖنواسخ المرآن: (ٗ)
 .ٕٕٔصفوة التفاسٌر: (٘)
 .2ٙٗ/ٔمعانً المرآن: (ٙ)
 .21ٓ/ٖ(:ص2ٕ٘ٗن أبً حاتم)أخرجه اب (2)
 .21ٓ/ٖ(:ص2ٕ٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .ٖٖٙ/ٔتفسٌر السمعانً: (5)
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 .(ٔ)الربٌون: الربوة الواحدة ألؾ "لال الضحان:" 
 .(ٕ)"ولال عطاء الخراسانً:"الربوة: عشرة آالؾ فً العدد 
 .(ٖ)أخرج سفٌان عن عبد هللا فً لوله:}وكؤٌن من نبً لاتل معه ربٌون كثٌر{، لال: "الوؾ" 

 أربعة ألاوٌل : [،ٙٗٔعمران:{]آل وفً  لوله تعالى:} ِربٌُِّّونَ 
ًُّ ، لاله األخفش "العرب تنسب الشًء إلى الشًء فٌؽٌر ، ألن (ٗ)أحدها: أنهم الذٌن ٌعبدون الرب وأحدهم ِربّ

 .(٘)«"الرب»فٌؽٌر حركته كما ٌمول بصري منسوب إلى بصرة، فكذلن }ربٌون{، منسوب إلى 
، وابن (ٙ)وهً الفرلة، وهو لول ابن مسعود الثانً: أنهم الجماعات الكثٌرة، و"الربٌون" جمع "الربٌة"،

، وابن (ٗٔ)، والضحان(ٖٔ)، والربٌع(ٕٔ)، ومجاهد(ٔٔ)، وعكرمة(ٓٔ)، ولتادة(5)، والسدي(1)، والحسن(2)عباس
 .(٘ٔ)إسحاق
 :(ٙٔ)ومنه لوله حسان 

 وإذا معشر تجافوا عن الحك          حملنا علٌهم ربٌا
 أٌضا. (1ٔ)، والحسن(2ٔ)ابن عباس أٌضاوالثالث: انهم العلماء الكثٌرون ، وهو لول 

 .(5ٔ)والرابع:أن "الربٌون":األتباع . والربانٌون : الوالة ، والربٌون الرعٌة ، وهو لول أبن زٌد
 :(ٕٓ)[، ثبلثة اوجه من المراءةٙٗٔواختلفت المراءة فً لوله تعالى: }َوَكؤٌَِّْن {]آل عمران:

 بٌن األلؾ والنون على وزن:"فاعل".أحدها: لرأ ابن كثٌر وحده :} وكآبن{، الهمزة 
 والثانً: ولرأ البالون: }وكؤٌن{، الهمزة بٌن الكاؾ والٌاء مشددة على وزن: "كعٌن".

 .(ٕٔ)والثالث: ولرأ ابن محٌصن: )كؤي( ممدودا بؽٌر نون
 :(ٕٕ)[، على لراءتٌنٙٗٔواختلفت المراءة فً لوله تعالى: } لَاتََل َمعَهُ{]آل عمران:

ل معه{، لرأ بها ابن كثٌر ونافع وأبو عمرو، وهً لراءة ابن عباس واختٌار أبً حاتم، وحّسنه إحداهما: } لت
 .(ٖٕ) األخفش

 :(ٕٗ)ومن لرأ }لتل{ فله ثبلثة أوجه

                                                           
 .5ٔٗ/ٔ(:ص5ٓٓٔأخرجه ابن المنذر) (ٔ)
 .5ٔٗ/ٔ(:صٓٔٓٔأخرجه ابن المنذر) (ٕ)
 .1ٔتفسٌر سفٌان الثوري: (ٖ)
 .ٖٕ٘/ٔانظر: معانً المرآن: (ٗ)
 .1ٔٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (٘)
 .ٕٙٙ-ٕ٘ٙ/2(:ص25ٙٓ)-(25٘2انظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .1ٕٙ/2(:ص2525، و)ٕٙٙ/2(:ص25ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .2ٕٙ/2(:ص25ٙٙانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .1ٕٙ/2(:ص2522انظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .2ٕٙ/2(:ص25ٙ2انظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .2ٕٙ/2(:ص25ٙ5انظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .2ٕٙ/2(:ص252ٔتفسٌر الطبري)انظر:  (ٕٔ)
 .1ٕٙ/2(:ص252ٖانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .1ٕٙ/2(:ص252ٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .1ٕٙ/2(:ص2521انظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .1ٕ/ٕ، والدر المنثور:ٖٕٓ/ٗ، والمرطبً:1ٔٔ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٙٔ)
 .ٕٙٙ/2(:ص25ٙٗانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
 .2ٕٙ/2(:ص25ٙ1(، و)25ٙ٘انظر: تفسٌر الطبري) (1ٔ)
 .5ٕٙ/2(:ص251ٓانظر: تفسٌر الطبري) (5ٔ)
 .2ٕٔانظر: السبعة فً المراءات: (ٕٓ)
 .1ٓٔ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٕٔ)
 .2ٕٔانظر: السبعة فً المراءات: (ٕٕ)
 .ٖٕ٘/ٔانظر: معانً المرآن: (ٖٕ)
 .1ٔٔ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٕٗ)
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أحدها: أن ٌكون المتل والعا على النبً وحده، وحٌنبذ ٌكون تمام الكبلم عند لراءة )لتل( فٌكون فً اآلٌة 
كما ٌمال: لتل األمٌر معه جٌش عظٌم، أي ومعه، وٌمول: خرجت معً تجارة،  إضمار معناه ومعه ربٌون كثٌر

 أي ومعً.
والوجه الثانً: أن ٌكون المتل نال النبً ومعه من الربٌٌن، وٌكون وجه الكبلم: لتل بعض من كان معه، 

لى البالٌن الذٌن لم تمول العرب: لتلنا بنً تمٌم وبنً فبلن، وإنما لتلوا بعضهم وٌكون لوله: فما وهنوا راجعا إ
 ٌمتلوا.

 والوجه الثالث: أن ٌكون المتل للربٌٌن ال ؼٌر.
لرأ بها عاصم وابن عامر وحمزة والكسابً، وهً لراءة ابن مسعود ، والمراءة الثانٌة: }لاتل{ باأللؾ

 واختٌار أبً عبٌد.
ٌهنوا بعد ما لتلوا، ولمول لال الثعلبً:" فمن لرأ )لاتل( فلموله:}فما وهنوا{، وٌستحٌل وصفهم بؤنهم لم  

 .(ٔ)«"ما سمعنا أن نبٌا لط لتل فً المتال»سعٌد بن جبٌر: 
ولال أبو عبٌد: "إن هللا تعالى إذا حمد من لاتل كان من لتل داخبل فٌه، وإذا حمد من لتل خاصة لم ٌدخل فٌه 

 .(ٕ)ؼٌرهم، فماتل أعم"
 .(ٖ) وبعضهم لرأ }ربٌون{ بضم الراء، وهً لؽة بنً تمٌم{، بكسر الراء، وهو األكثر، ِربٌُِّّونَ  وتمرأ } 
ِ {]آل عمران:  [، "أي: ما جبنوا وال ضعفت هممهم ٙٗٔلوله تعالى: } فََما َوَهنُوا ِلَما أََصابَُهْم فًِ َسبٌِِل َّللاَّ

 .(ٗ)لما أصابهم من المتل والجراح"
 .(٘)فما فتروا" لال الزجاج:أي:" 
 .(ٙ)الوهن : االنكسار بالخوؾ، والمعنى: فلم ٌهنوا بالخوؾ" لال الماوردي:" 

 .(2)عن ابن عباس: " }فما وهنوا لما أصابهم فً سبٌل هللا{ ، لال: لمتل أنبٌابهم "
 .(1)ٌعنً: فما عجزوا عن عدوهم" لال أبو مالن:"

 .(5)"}فما وهنوا{ لفمد نبٌهم"لال دمحم بن إسحاق:
 .(ٓٔ)فما وهن الربٌون لما أصابهم فً سبٌل هللا من لتل النبً" لال السدي:"
 .(ٔٔ)لكً ال ٌهن أصحاب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص" لال الحسن:"

 .(ٕٔ)" [، :أي: وما ضعفوا عن الجهادٙٗٔلوله تعالى: } َوَما َضعُفُوا {]آل عمران: 
 .(ٖٔ)وما جبنوا عن لتال عدوهم" لال الزجاج:أي:" 
 .(ٗٔ)الضعؾ نمصان الموة، والمعنى: وال ضعفوا بنمصان الموة" لال الماوردي:" 

 .(٘ٔ)" }وما ضعفوا{ عن عدوهم "لال دمحم بن إسحاق:
 .(ٔ)ٌمول:ما عجزوا وما تضعضعوا لمتل نبٌهم" لال لتادة:"

                                                           
 .1ٔٔ/ًٖ:تفسٌر الثعلب (ٔ)
 .1ٔٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٕ)
 .1ٔٔ/ٖ، وتفسٌر الثعلبً:2ٙٗ/ٔانظر: معانً المرآن للزجاج: (ٖ)
 .ٕٕٔصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .2ٙٗ/ٔمعانً المرآن: (٘)
 .1ٕٗ/ٔالنكت والعٌون: (ٙ)
 .ٕٔٗ-ٕٓٗ/ٔ(:صٙٔٓٔأخرجه ابن المنذر) (2)
 .21ٔ/ٖ(:ص1ٕٗٗأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .ٕٔٗ/ٔ(:ص1ٔٓٔأخرجه ابن المنذر) (5)
 .21ٔ/ٖ(:ص1ٕ٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .21ٔ/ٖ(:ص12ٕٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .ٕٕٔصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
 .2ٙٗ/ٔمعانً المرآن: (ٖٔ)
 .1ٕٗ/ٔالنكت والعٌون: (ٗٔ)
 .ٕٔٗ/ٔ(:ص1ٔٓٔأخرجه ابن المنذر) (٘ٔ)
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عن الضحان: }ربٌون كثٌر{ لال: " فالربٌون: الجموع، لتل نبٌهم فً لتالهم، فلم ٌهنوا لذلن، ولم ٌضعفوا 
 .(ٕ)ٌمانهم "إل

 .(ٖ)ما ضعفوا فً سبٌل هللا لمتل النبً" لال السدي:"
 .(ٗ)[،" أي ما ذلّوا وال خضعوا لعدوهم"ٙٗٔلوله تعالى: } َوَما اْستََكانُوا {]آل عمران:

 .(٘)ما خضعوا لعدوهم" لال الزجاج:أي:"
 .(ٙ)االستكانة: الخضوع، والمعنى: وال استكانوا بالخضوع" لال الماوردي:"

 .(2)االستكانة: الخشوع والتضرع للمخافة"لال الراؼب:"
لٌل: لم ٌذلوا فً عدو لهم، ولم ٌخضعوا لمتل نبٌهم; بل لاتلوا بعده على ما لاتلوا معه; فهبل  لال الماترٌدي:"

 .(1)لاتلتم أنتم على ما لاتل علٌه نبٌكم; كما لاتلت المرون من لبلكم إذا أصٌب أنبٌاإهم"
 .(5)وما استكانوا لعدوهم" "لال زٌد بن أسلم:

 ن ابن جرٌح لال: "بلؽنً عن ابن عباس أنه لال فً لوله: }وما استكانوا{، لال:ع
 .(ٓٔ)تخشعوا"

ٌمول: " ما ارتدوا عن بصٌرتهم، وال عن دٌنهم، أن لاتلوا على ما لاتل علٌه نبً هللا، حتى لحموا  لال لتادة:"
 .(ٔٔ)باهلل"

 .(ٕٔ)استكانوا{ لما أصابهم فً الجهاد، عن هللا وعن دٌنهم، وذلن الصبر "" }وما لال دمحم بن إسحاق:
ٌمول: ما ذلوا حٌن لال لهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: لٌس لهم أن ٌعلونا ال تهنوا وال تحزنوا وأنتم  لال السدي:"

 .(ٖٔ)األعلون"
ابِِرٌَن {]آل عمران: ُ ٌُِحبُّ الصَّ "أي: وهللا ٌحب الصابرٌن على مماساة الشدابد [، ٙٗٔلوله تعالى: } َوَّللاَّ

 .(ٗٔ)واألهوال فً سبٌل هللا"
 .(٘ٔ)على لتال عدوهم، وعلى كل مصٌبة تصٌبهم" لال الماترٌدي:ٌعنً:"

 .(ٙٔ)لال دمحم ابن إسحاق: "}وهللا ٌحب الصابرٌن{ لما أصابهم فً الجهاد عن هللا، وعن دٌنهم وذلن الصبر"
 الفوابد:

 الخاصة لهذه األمة، إذ ٌسلٌهم بما حصل لؤلمم السابمة. العناٌة الربانٌة -ٔ
 أن الجهاد مشروع فً ؼٌر هذه األمة، ألن المتال من األنبٌاء وأتباعهم ال ٌكون إال عن جهاد، وهو كذلن. -ٕ
 الثناء على من سبك ممن ٌستحك الثناء. -ٖ
 اإلشارة إلى انحطاط مرتبة الذٌن ٌذلون ألعداء هللا. -ٗ
 لى.إثبات المحبة هلل تعا -٘

                                                                                                                                                                                                    
 .ٕٔٗ/ٔ(:ص5ٔٓٔأخرجه ابن المنذر) (ٔ)
 .ٕٔٗ/ٔ(:ص2ٔٓٔأخرجه ابن المنذر) (ٕ)
 .21ٔ/ٖ(:ص11ٕٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٕٕٔصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .2ٙٗ/ٔمعانً المرآن: (٘)
 .1ٕٗ/ٔالنكت والعٌون: (ٙ)
 .151/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (2)
 .ٕٓ٘/ٕتفسٌر الماترٌدي: (1)
 .21ٕ/ٖ(:ص5ٖٕٗأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .21ٕ/ٖ(:ص5ٕ٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .ٕٕٗ/ٔ(:ص5ٕٔٔأخرجه ابن المنذر) (ٔٔ)
 .ٕٔٗ/ٔ(:ص1ٔٓٔأخرجه ابن المنذر) (ٕٔ)
 .21ٕ/ٖ(:ص5ٕٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .ٕٕٔصفوة التفاسٌر: (ٗٔ)
 .ٕٓ٘/ٕتفسٌر الماترٌدي: (٘ٔ)
 .21ٕ/ٖ(:ص5ٕٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙٔ)



ٖٓٙ 
 

ابِِرٌَن{. -ٙ ُ ٌُِحبُّ الصَّ  الحث على الصبر، لموله:} َوَّللاَّ
 القرآن

نَا َواْنُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم }َوَما َكاَن قَْولَُهْم إَِله أَْن قَالُوا َربهنَا اْغِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا َوإِْسَرافَنَا فًِ أَْمِرنَا َوثَبِّْت أَْقَدامَ 
 [7ٗٔان : ({ ]آل عمر7ٗٔاْلَكافِِرٌَن )

 التفسٌر:
وما كان لول هإالء الصابرٌن إال أن لالوا: ربنا اؼفر لنا ذنوبنا، وما ولع منا ِمن تجاوٍز فً أمر دٌننا، 

 وثبِّت ألدامنا حتى ال نفرَّ من لتال عدونا، وانصرنا على َمن جحد وحدانٌتن ونبوة أنبٌابن.
[، أي:" وما كان لول 2ٗٔلَالُوا َربَّنَا اْؼِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا{ ]آل عمران : لوله تعالى: }َوَما َكاَن لَْولَُهْم إاِلَّ أَْن  

 .(ٔ)هإالء الصابرٌن إال أن لالوا: ربنا اؼفر لنا ذنوبنا"
لم ٌعتصموا ، إذ لتل نبٌهم ، إال بالصبر على ما أصابهم ، ومجاهدة عدوهم ، وبمسؤلة  لال الطبري: أي:" 

 .(ٕ)وهم"ربهم المؽفرة والنصر على عد
أي : فمولوا كما لالوا ، واعلموا أنما ذلن بذنوب منكم ، واستؽفروا كما استؽفروا ،  لال ابن إسحاق:" 

 .(ٖ)وامضوا على دٌنكم كما مضوا على دٌنهم ، وال ترتدُّوا على أعمابكم راجعٌن"
إال أن لالوا: )ربنا اؼفر لنا ذنوبنا( اآلٌة،  -لٌل: وما كان لول األمم السالفة عند لتل نبٌهم  لال الماترٌدي:" 

 .(ٗ)ٌمول: ٌعلم هللا هذه األمة وٌعاتبهم: هبل للتم أنتم حٌن نعً إلٌكم نبٌكم كما لالوا الموم فً األمم السالفة؟!"
هذا المول وهو إضافة الذنوب واإلسراؾ إلى أنفسهم مع كونهم ربانٌٌن، هضما لها  لال الزمخشري:"

 .(٘)واستمصارا"
[، "أي: وتفرٌطنا وتمصٌرنا فً واجب طاعتن 2ٗٔلوله تعالى:}َوإِْسَرافَنَا فًِ أَْمِرنَا{ ]آل عمران : 

 .(ٙ)وعبادتن"
 .(2)عن ابن عباس:" لوله: }وإسرافنا فً أمرنا{، ٌمول:خطاٌانا"

 .(1)وعن مجاهد:"}إسرافنا فً أمرنا{، خطاٌانا وظلمنا أنفسنا"
 .(5)ن الضحان: "لوله: }وإسرافنا فً أمرنا{، فهً: الخطاٌا الكبابر"و

والدعاء باالستؽفار منها ممدما على طلب تثبٌت األلدام فً مواطن الحرب والنصرة على لال الزمخشري:"
 .(ٓٔ)طهارة وخضوع، وألرب إلى االستجابة"العدو، لٌكون طلبهم إلى ربهم عن زكاء و

وفى هذا إٌماء إلى أن الذنوب واإلسراؾ فى األمور من عوامل الخذالن، والطاعة والثبات  لال المراؼً:"
واالستمامة من أسباب النصر والفبلح، ومن ثم سؤلوا ربهم أن ٌمحو من نفوسهم أثر الذنوب وأن ٌوفمهم إلى دوام 

ٌكون الدعاء فى حٌز المبول، فإن الثبات حٌن تزّل األلدام. ولد لدموا طلب المؽفرة من الذنوب على طلب النصر ل
 الدعاء الممرون بالخضوع والطاعة الصادر عن زكاء وطهارة ألرب إلى االستجابة.

وفى طلبهم النصر من هللا مع كثرة عددهم التً دل علٌها لوله: )ِربٌُِّّوَن َكثٌٌِر( إعبلم بؤنهم ال ٌعّولون على 
 .(ٔٔ)هللا بثبات األلدام والتمسن بؤهداب الحك" كثرة العدد بل ٌطلبون العون والمدد الروحانً من

 الفرق بٌن الدنب واإلسراؾ من وجهٌن: لال الراؼب:"

                                                           
 .1ٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٕٕ-2ٕٔ/2فسٌر الطبري:ت (ٕ)
 .21ٖ-21ٕ/ٖ(:ص52ٖٗ، وابن أبً حاتم)2ٖٕ/2(:ص255ٖأخرجه الطبري) (ٖ)
 ..ٕٓ٘/ٕتفسٌر الماترٌدي: (ٗ)
 .ٕٗٗ/ٔالكشاؾ: (٘)
 .ٕٕٔصفوة التفاسٌر:  (ٙ)
 .21ٖ/ٖ(:ص51ٕٗأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .21ٖ/ٖ(:ص55ٕٗأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .21ٖ/ٖ(:صٖٓٓٗأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .ٕٗٗ/ٔالكشاؾ: (ٓٔ)
 .5ٖ/ٗتفسٌر المراؼً: (ٔٔ)
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أحدهما: أن اإلسراؾ نجاوز الحد فى فعل ما ٌجب، والذنب عام فٌه وفً التمصٌر، فإذا كل إسراؾ ذنب، 
 ولٌس كل ذنب إسرافا.

ت، ثم ٌإخذ بالذنب. والذنب إذن فً األصل ممابل والثانً: أن حمٌمة الذنب: التمصٌر وترن األمر حتى ٌفو
 .(ٔ)اإلسراؾ، وكبلهما مذمومان، أحدهما: من جهة التفرٌط. واآلخر: من جهة اإلفراط"

 .(ٕ)[، أي:"وثبّت الدامنا فً مواطن الحرب"2ٗٔلوله تعالى:} َوثَبِّْت أَْلَداَمنَا{]آل عمران: 
 .(ٖ)ت ألدامكم"واسؤلوه كما سؤلوه أن ٌثبِّ لال ابن إسحاق:" 

}فَتَِزلَّ لََدٌم  –لال هللا عز وجل  -لال الزجاج:" أي ثبتنا على دٌنن. وإذا ثبتهم على دٌنهم ثبتوا فً حربهم 
 .(ٗ)[،المعنى: تزل عن الدٌن"5ٗبَْعَد ثُبُوتَِها { ]النحل : 

أي:" وانصرنا على َمن جحد وحدانٌتن [، 2ٗٔلوله تعالى:}َواْنُصْرنَا َعلَى اْلمَْوِم اْلَكافِِرٌَن{ ]آل عمران : 
 .(٘)ونبوة أنبٌابن"

واستنصروه كما استنصروه على الموم الكافرٌن. فكل هذا من لولهم لد كان ولد لُتل نبٌهم لال ابن إسحاق:" 
 .(ٙ)، فلم ٌفعلوا كما فعلتم"

 .(2)والهزٌمة علٌهم"لال الماترٌدي:" ٌحتمل: النصر علٌهم بالحجا والبراهٌن. وٌحتمل: النصر بالؽلبة 
 الفوابد:

أن هإالء الربٌٌن كملت منهم األفعال واأللوال، إذ ما وهنوا لما اصابهم، بل لجؤوا إلى هللا تعالى بسإال  -ٔ
 المؽفرة، ألن ما أصابهم إنما هو بسبب الذنوب.

 أن اإلنسان مفتمر إلى مؽفرة هللا ؼا اإلفتمار. -ٕ
 إما فً ؼلو أو تمصٌر.أن اإلنسان الٌخلو من اإلسراؾ على نفسه،  -ٖ
 أن اإلنسان مفتمر إلى تمبٌت المدم من هللا عّز وجل. -ٗ
 أن النصر من عند هللا وحده. -٘

 القرآن
ُ ٌُِحبُّ اْلُمْحِسنٌَِن ) ْنٌَا َوُحْسَن ثََواِب اْْلِخَرِة َوَّللاه ُ ثََواَب الدُّ  [2ٗٔ({ ]آل عمران : 2ٗٔ}فَآتَاُهُم َّللاه

 التفسٌر:
الصابرٌن جزاءهم فً الدنٌا بالنصر على أعدابهم، وبالتمكٌن لهم فً األرض، وبالجزاء فؤعطى هللا أولبن 

 الحسن العظٌم فً اآلخرة، وهو جنات النعٌم. وهللا ٌحب كلَّ َمن أحسن عبادته لربه ومعاملته لخلمه.
ْنٌَا{]آل عمران :   ُ ثََواَب الدُّ هللا ثواب الدنٌا بالؽنٌمة [ ، " أي: فؤعطاهم 1ٗٔلوله تعالى:}فَآتَاُهُم َّللاَّ

 .(1)والنصرة"
 .(5)ٌمول أعطاهم النصر والؽنٌمة فً الدنٌا" لال مماتل:" 
 .(ٓٔ)"لال الحسن:"الفتح والنصر 
 .(ٔٔ)الظهوَر على عدوهم" لال ابن إسحاق:" 

 .(ٔ)النصر والؽنٌمة " لال ابن جرٌا:"

                                                           
 .5ٓٓ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٔ)
 .]بتصرؾ[.ٕٕٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .21ٖ/ٖ(:صٖٔٓٗ، وابن أبً حاتم)2ٖٕ/2(:ص255ٖأخرجه الطبري) (ٖ)
 .22ٗ/ٔمعانً المرآن: (ٗ)
 .1ٙالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .21ٖ/ٖ(:صٕٖٓٗ، وابن أبً حاتم)2ٖٕ/2(:ص255ٖأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٖٓ٘/ٕتفسٌر الماترٌدي: (2)
 .ٕ٘٘/ٔتفسٌر السمرلندي: (1)
 .ٖٙٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .21ٖ/ٖ(:صٖٗٓٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .2ٕٙ/2(:ص2552أخرجه الطبري) (ٔٔ)
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 .(ٕ)والتمكٌن والنصر على عدوهم فً الدنٌا"لال لتادة:" أي وهللا، آلتاهم هللا الفتح، والظهور،  
ٌحتمل ثواب الدنٌا: الذكر والثناء الحسن، وهم كذلن الٌوم نتبعهم ونمتدي آثارهم وهم  لال الماترٌدي:" 
 .(ٖ)موتى"

 .(ٗ)خٌر جزاء اآلخرة وهو الجنة ونعٌمها"و[ أي: "1ٗٔلوله تعالى:}َوُحْسَن ثََواِب اآْلِخَرةِ {]آل عمران : 
 .(٘)الجنةَ وما أعدَّ فٌها "ابن إسحاق:"لال  

 .(ٙ)لال لتادة:" حسن الثواب فً اآلخرة هً الجنة"
 .(2)رضواَن هللا ورحمته" لال ابن جرٌا:"
وذكر فً ثواب اآلخرة " الحسن "، ولم ٌذكر فً ثواب الدنٌا الحسن; ألن ثواب اآلخرة دابم  لال الماترٌدي:"

ال ٌزول أبدا، وثواب الدنٌا لد ٌزول، أو أن ٌشوب فً ثواب الدنٌا آفات وأحزان; فٌنمص ذلن، ولٌس ثواب 
 .(1)اآلخرة كذلن"

}تُِرٌُدوَن  وخص ثواب اآلخرة بالحسن داللة على فضله وتمدمه، وأنه هو المعتد به عنده لال الزمخشري:"
ُ ٌُِرٌُد اآْلِخَرةَ{ ]األنفال :  ْنٌَا َوَّللاَّ  .(5)["2َٙعَرَض الدُّ

 ذكر فً ثواب اآلخرة الحسن تنبٌها أن ثواب الدنٌا باإلضافة إلٌها ؼٌر لال الراؼب:"
ة أن من أراد ثواب الدنٌا لم ٌحصل له ثواب اآلخرة، وأن من أراد اآلخرة مستحسن النمطاعه، ونبه باآلٌ

 .(ٓٔ)حصلت له الدنٌا واآلخرة معا"
ُ ٌُِحبُّ اْلُمْحِسنٌَِن{]آل عمران :  [، أي:" وهللا ٌحب كلَّ َمن أحسن عبادته لربه ومعاملته 1ٗٔلوله تعالى:}َوَّللاَّ

 .(ٔٔ)لخلمه"
 .(ٕٔ)جاهدٌن"المإمنٌن الم لال السمرلندي:أي:" 
ٌمول تعالى ذكره: فعل هللا ذلن بهم بإحسانهم ، فإنه ٌحب المحسنٌن ، وهم الذٌن ٌفعلون لال ابن إسحاق:" 

 .(ٖٔ)مثل الذي وصؾ عنهم تعالى ذكره أنهم فعلوه حٌن لتل نبٌُّهم"
 .(ٗٔ)أثنى علٌهم أنهم محسنون وأن هللا ٌحبهم" لال مكً بن أبً طالب:" 
 :(٘ٔ)وجوها ثبلثةاإلحسان ٌحتمل و 

 أحدها: أن المحسن: العارؾ، كما ٌمال: فبلن ٌحسن وال ٌحسن.
 ٌصنع إلى آخر; تفضبل منه وإحسانا. -مما لٌس علٌه-والثانً: أنه المعروؾ من الفعل 

ِ لَِرٌٌب  ِمَن والثالث: اختٌار الحسن من الفعل على المبٌح من الفعل والسوء; وكان كموله: } إِنَّ َرْحَمَت َّللاَّ
 [: هذا ٌختار المحاسن من األفعال على المساوئ.ٙ٘اْلُمْحِسنٌَِن{ ]األعراؾ : 

 الفوابد:
 أن هللا اثاب هإالء الربٌّون الذٌن احسنوا فً ممالهم وفعالهم بثواب الدنٌا وثواب اآلخرة. -ٔ

                                                                                                                                                                                                    
 .2ٕ٘/2(:ص255ٙأخرجه الطبري) (ٔ)
 .21ٗ/ٖ(:صٖ٘ٓٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٖٓ٘/ٕتفسٌر الماترٌدي: (ٖ)
 . ]بتصرؾ[.2ٕ٘/2تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٕٙ/2(:ص2552أخرجه الطبري) (٘)
 .21ٗ/ٖ(:ص2ٖٓٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .2ٕ٘/2(:ص255ٙأخرجه الطبري) (2)
 .ٗٓ٘-ٖٓ٘/ٕتفسٌر الماترٌدي: (1)
 .ٕ٘ٗ/ٔالكشاؾ: (5)
 .5ٖٓ/ٖؼب األصفهانً:تفسٌر الرا (ٓٔ)
 .1ٙالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٕ٘٘/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٕٔ)
 .2ٕٙ/2(:ص2552أخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .ٓ٘ٔٔ/ٕالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٗٔ)
 .ٗٓ٘/ٕانظر: تفسٌر الماترٌدي: (٘ٔ)
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بخبلؾ أن رحمة هللا سبمت ؼضبه، فهو ٌثٌب الطابع بثوابٌن: ثواب فً الدنٌا وثواب فً اآلخرة،  -ٕ
العموبة: فإن هللا تعالى الٌجمع بٌن عموبتٌن، فإذا شرع عموبة فً الدنٌا على ذنب فإنه الٌعالب به فً اآلخرة، كما 

 .(ٔ):"أن الحدود كفارة"-ملسو هيلع هللا ىلص-لال
ٌا اإلشارة إلى خفة شؤن الدنٌا بالنسبة لآلخرة، تإخذ من لوله:}ثواب الدنٌا وحسن ثواب اآلخرة{، كؤن الدن -ٖ

 لٌست بشًء حتى ٌكون فٌها حسن.
 إثبات البعث والجزاء. -ٗ
 إثبات المحبة هلل. -٘

 القرآن
({ ]آل عمران : 2ٗٔ)}ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا إِْن تُِطٌعُوا الهِذٌَن َكفَُروا ٌَُردُّوُكْم َعلَى أَْعقَابُِكْم فَتَْنقَِلبُوا َخاِسِرٌَن 

ٔٗ2] 
 التفسٌر:

صدَّلوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه، إن تطٌعوا الذٌن جحدوا ألوهٌتً، ولم ٌإمنوا برسلً من ٌا أٌها الذٌن 
الٌهود والنصارى والمنافمٌن والمشركٌن فٌما ٌؤمرونكم به وٌنهونكم عنه، ٌضلوكم عن طرٌك الحك، وترتدُّوا عن 

 دٌنكم، فتعودوا بالخسران المبٌن والهبلن المحمك.
 ن:فً سبب نزول اآلٌة وجها

فً لول المنافمٌن للمإمنٌن، عند الهزٌمة:ارجعوا إلى  -عز وجل -أحدهما: لال مماتل بن سلٌمان:" وأنزل هللا
: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا إن تطٌعوا الذٌن كفروا{، ٌعنً: المنافمٌن فً -سبحانه -إخوانكم فادخلوا فى دٌنهم. فمال

. ونمله الثعلبً (ٕ)بعد اإلٌمان }فتنملبوا خاسرٌن{" الرجوع إلى أبً سفٌان، }ٌردوكم على أعمابكم{ كفارا
 .(ٗ). وأخرج ابن ابً حاتم عن السدي فٌما معناه(ٖ)كّرم هللا وجهه-والزمخشري وؼٌرهما عن علً

عن الحسن رضى هللا عنه: "إن تستنصحوا الٌهود والنصارى وتمبلوا منهم، ألنهم كانوا والثانً: وروي 
فً الدٌن، وٌمولون:لو كان نبٌا حما لما ؼلب ولما أصابه وأصحابه ما أصابهم،  ٌستؽوونهم وٌولعون لهم الشبه

 .(٘)وإنما هو رجل حاله كحال ؼٌره من الناس ٌوما له وٌوما علٌه"
[، أي:" ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله وعملوا 5ٗٔلوله تعالى:}ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ ]آل عمران :  

 .(ٙ)بشرعه"
 .(2)ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله فً وعد هللا ووعٌده وأمره ونهٌه" ال الطبري:أي:"ل 

[، "أي: إِن أطعتم الكفار والمنافمٌن فٌما ٌؤمرونكم 5ٗٔلوله تعالى:}إِْن تُِطٌعُوا الَِّذٌَن َكفَُروا{]آل عمران:
 .(1)به"

فٌما ٌؤمرونكم به وفٌما  -إن تطٌعوا الذٌن جحدوا نبوة نبٌكم دمحم ملسو هيلع هللا ىلص من الٌهود والنصارى  لال الطبري:أي:"
 .(5)فتمبلوا رأٌهم فً ذلن وتنتصحوهم فٌما ٌزعمون أنهم لكم فٌه ناصحون" -ٌنهونكم عنه 

 .(ٓٔ)دٌن آبابكم" أَْي: الٌهود والمشركٌن حٌث لالوا لكم ٌوم أُحٍد: ارجعوا إلى لال الواحدي:"
لوهم بشًء فً دٌنكم" لال ابن جرٌا:"  .(ٔٔ)ٌمول : ال تنتصحوا الٌهود والنصارى على دٌنكم ، وال تصّدِ

                                                           
 (.15ٗٗرواه البخاري) (ٔ)
 .ٖٙٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٕ٘ٗ/ٔ، والكشاؾ:1ٖٔ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٖ)
 .21ٗ/ٖ(:ص1ٖٓٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٕ٘ٗ/ٔالكشاؾ: (٘)
 .1ٙالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .22ٕ/2تفسٌر الطبري: (2)
 .ٕ٘ٔصفوة التفاسٌر: (1)
 .22ٕ/2تفسٌر الطبري: (5)
 .ٖٕٙالوجٌز: (ٓٔ)
 .22ٕ/2(:ص2555أخرجه الطبري) (ٔٔ)
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 .(ٔ)ٌمول : إن تطٌعوا أبا سفٌان" لال السدي:"
 .(ٕ)[، "ي ٌردوكم إِلى الكفر"5ٗٔلوله تعالى:} ٌَُردُّوُكْم َعلَى أَْعمَابُِكْم { ]آل عمران : 

 .(ٖ)ٌردَّكم كفاًرا" السدي:"ٌمول:لال 
دة بعد اإلٌمان ، والكفر باهلل وآٌاته وبرسوله بعد اإلسبلم" لال الطبري: أي:"   .(ٗ)ٌحملوكم على الّرِ
 .(٘)ٌرجعوكم إلى أول أمركم الشرن باهلل تعالى" لال الثعلبً:أي:" 

 .(ٙ)فترجعوا إلى الخسران"[، أي: 5ٗٔلوله تعالى:}فَتَْنمَِلبُوا َخاِسِرٌَن { ]آل عمران : 
 .(2)فتذهب دنٌاكم وآخرتكم" لال ابن إسحاق:"
: فترجعوا عن إٌمانكم ودٌنكم الذي هداكم هللا له هالكٌن ، لد خسرتم أنفسكم ، وضللتم عن  لال الطبري:أي:"

 .(1)دٌنكم ، وذهبت دنٌاكم وآخرتكم"
 الفوابد:

اإلٌمان فً ممام اإلرشاد والتنبٌه، وأن اإلٌمان ممتض فضٌلة اإلٌمان إذ ٌوجه الخطاب إلى الناس بوصؾ  -ٔ
 لبلمتثال.

وجوب الحذر من الكفار وأنه الٌجوز إطاعة الكافرٌن، ألنها وسٌلة إلى الكفر والخسران، كما انهم لن  -ٕ
 ٌدبروا امرا فٌه مصلحة للمسلمٌن واالسبلم أبدا.

خسارة فإن اإلٌمان ربح، ولهذا النجد أحدا أن الكفر خسارة، لموله:}فتنملبوا خاسرٌن{، وإذا كان الكفر  -ٖ
 اربح من المإمن فً هذه الدنٌا حتى لو كان فمٌرا وحٌدا.

 القرآن
ٌُْر النهاِصِرٌَن ) ُ َمْوََلُكْم َوُهَو َخ  [ٓ٘ٔ({ ]آل عمران : ٓ٘ٔ}بَِل َّللاه

 التفسٌر:
 أحد. إنهم لن ٌنصروكم، بل هللا ناصركم، وهو خٌر ناصر، فبل ٌحتاج معه إلى نصرة

ُ َمْواَلُكْم{]آل عمران :   [، "أي: لٌسوا أنصاراً لكم حتى تطٌعوهم بل هللا ناصركم ٓ٘ٔلوله تعالى: }بَِل َّللاَّ
 .(5)فؤطٌعوا أمره"

 .(ٓٔ)أى ناصركم، ال تحتاجون معه إلى نصرة أحد ووالٌته" لال الزمخشري:" 
 .(ٔٔ)أَْي: فاستؽنوا عن مواالة الكفَّار" لال الواحدي:" 
دكم، أٌها المإمنون، فمنمذكم من طاعة الذٌن كفروا" لال الطبري: ٌعنً:"   .(ٕٔ)أن هللا مسّدِ
 .(ٖٔ)لال ابن إسحاق: "}بل هللا موالكم{، إن كان ما تمولون بؤلسنتكم صدلا فً للوبكم" 
َ{ بالنصب على: بل أطٌعوا هللاَ موالكم"   .(ٗٔ)ولرئ:"}بَِل َّللاَّ

ٌُْر  [، "أي هو سبحانه خٌر ناصر وخٌر معٌن فبل ٓ٘ٔالنَّاِصِرٌَن{]آل عمران : لوله تعالى:}َوُهَو َخ
 .(ٔ)"تستنصروا بؽٌره

                                                           
 .22ٕ/2(:ص1ٓٓٓأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٕ٘ٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .21ٗ/ٖ(:صٖٓٔٗ، وانب أبً حاتم)22ٕ/2(:ص1ٓٓٓأخرجه الطبري) (ٖ)
 .22ٕ/2تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٖٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (٘)
 .ٕ٘ٔصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .22ٕ/2(:ص2551أخرجه الطبري) (2)
 .22ٕ/2تفسٌر الطبري: (1)
 .ٕ٘ٔصفوة التفاسٌر: (5)
 .ٕ٘ٗ/ٔالكشاؾ: (ٓٔ)
 .ٖٕٙالوجٌز: (ٔٔ)
 .22ٕ/2تفسٌر الطبري:(ٕٔ)
 .21٘/ٖ(:صٖٗٔٗ، وابن أبً حاتم)21ٕ/2(:ص1ٓٓٔأخرجه الطبري)(ٖٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٔالكشاؾ: (ٗٔ)
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 .(ٕ)ناصركم فبل تستنصروهم"لال الواحدي: أي: فؤنا 
 .(ٖ)ٌنصركم وٌعصمكم من أن ترجعوا كافرٌن" لال ابن أبً زمنٌن: ٌعنً:"

ٌن عن دٌنكم"أي : فاعتصموا به وال تستنصروا بؽٌره ، لال ابن إسحاق:"   .(ٗ)وال ترجعوا على أعمابكم مرتّدِ
 الفوابد:

 التحذٌر الشدٌد من طاعة الكفار ووالٌتهم، فهم أعداء اإلسبلم مهما أالنوا المول وزخرفوه. -ٔ
ًُّ الَِّذٌَن آَمنُوا  إثبات الوالٌة هلل عّز وجل للمإمنٌن، وهً والٌة خاصة بالمإمنٌن، ومنه لوله: -ٕ ُ َوِل }َّللاَّ

 [.2ٌُْٕ٘خِرُجُهْم ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر{ ]البمرة : 
 أن هللا تعالى ناصر ألولٌابه. -ٖ

 القرآن
ْل بِِه ُسْلَطانًا َوَمؤَْواهُ  ِ َما لَْم ٌُنَّزِ ْعَب بَِما أَْشَرُكوا بِاَّه ُم النهاُر َوبِئَْس َمثَْوى }َسنُْلِقً فًِ قُلُوِب الهِذٌَن َكفَُروا الرُّ

 [ٔ٘ٔ({ ]آل عمران : ٔ٘ٔاِلِمٌَن )الظه 
 التفسٌر:

سنمذؾ فً للوب الذٌن كفروا أشدَّ الفزع والخوؾ بسبب إشراكهم باهلل آلهة مزعومة، لٌس لهم دلٌل أو 
برهان على استحمالها للعبادة مع هللا، فحالتهم فً الدنٌا: رعب وهلع من المإمنٌن، أما مكانهم فً اآلخرة الذي 

 النار; وذلن بسبب ظلمهم وعدوانهم، وساء هذا الممام مماًما لهم.ٌؤوون إلٌه فهو 
 فً سبب نزول اآلٌة:

هٌن نحو مكة ، أخرج الطبري بسنده  عن السدي ،لال : "لما ارتحل أبو سفٌان والمشركون ٌوم أحد متوّجِ
موهم ، حتى إذا لم ٌبك انطلك أبو سفٌان حتى بلػ بعض الطرٌك. ثم إنهم ندموا فمالوا : ببس ما صنعتم ، إنكم لتلت

إال الشرٌد تركتموهم! ارجعوا فاستؤصلوهم! فمذؾ هللا عز وجل فً للوبهم الرعب ، فانهزموا. فلموا أعرابًٌّا ، 
فجعلوا له ُجْعبل ولالوا له : إن لمٌت محمًدا فؤخبره بما لد جمعنا لهم. فؤخبر هللا عز وجل رسوله ملسو هيلع هللا ىلص ، فطلبهم حتى 

راء األسد ، فؤنزل هللا عز وجل فً ذلن ، فذكر أبا سفٌان حٌن أراد أن ٌرجع إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، وما لُذؾ فً بلػ حم
 .(ٙ). وذكر مماتل نحوه(٘)للبه من الرعب فمال: }سنلمً فً للوب الذٌن كفروا الرعب بما أشركوا باهلل{"

ْعَب{ ]آل عمران : }َسنُْلِمً فًِ لُلُوِب الَِّذٌَن  لوله تعالى:  [،" أي: سنمذؾ فً للوب الذٌن َٔ٘ٔكفَُروا الرُّ
 .(2)كفروا الخوؾ والفزع"

 .(1)الخوؾ حتى ال ٌرجعوا إلٌكم" لال الواحدي:أي:" 
 .(5)أي: سنمذؾ، فً للوب الذٌن كفروا الرعب الخوؾ" لال الثعلبً:" 
ثم بشرهم بؤنه َسٌُلمً فً للوب أعدابهم الخوؾ منهم والذلة لهم ، بسبب كفرهم  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٓٔ)وشركهم"
 .(ٔٔ)فإنً سؤلمً فً للوب الذٌن كفروا الرعب الذي كنت أنصركم علٌهم" لال ابن إسحاق:" 
با سفٌان لد أصاب منكم لذؾ هللا فً للب أبً سفٌان فرجع إلى مكة فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص:إن أ لال ابن عباس:" 

 .(ٔ)طرفا ولد رجع ولذؾ هللا فً للبه الرعب"

                                                                                                                                                                                                    
 .ٕ٘ٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٖٕٙالوجٌز: (ٕ)
 .ٕٖٗ/ٔتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (ٖ)
 .21٘/ٖ(:صٖ٘ٔٗ، وابن أبً حاتم)21ٕ/2(:ص1ٓٓٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .1ٕٓ/2(:ص1ٖٓٓتفسٌر الطبري) (٘)
 .ٖٙٓ/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .ٕ٘ٔصفوة التفاسٌر: (2)
 .2ٖٕالوجٌز: (1)
 .1ٖٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (5)
 .ٕٖٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .21٘/ٖ(:ص2ٖٔٗأخرجه ابن أبً حاتم)(ٔٔ)
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لرأ أٌوب السختٌانً: }سٌلمً{، بالٌاء، ٌعنً هللا عز وجل، لموله: }بل هللا موالكم{، ولرأ البالون: }سنلمً{،  
 .(ٕ)بالنون على التعظٌم

 :"أُْعِطٌُت َخْمًسا لَْم ٌُْعَطُهنَّ أََحٌد ِمْن ولد ثبت فً الصحٌحٌن عن جابر بن عبد هللا لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
ْعِب َمِسٌَرةَ َشْهٍر ، َوُجِعلَْت ِلً األْرُض َمْسِجًدا َوَطُهوًرا ، َوأُِحلَّْت ِلً  اْلؽَنَابُِم ، األْنبٌَِاِء لَْبِلً : نُِصْرُت بِالرُّ

ًُّ ٌُْبعَُث  ةً"َوأُْعِطٌُت الشَّفَاَعة َوَكاَن النَّبِ ةً َوبُِعثُْت إِلَى النَّاِس َعامَّ  .(ٖ)إِلَى لَْوِمِه َخاصَّ
 .(ٗ)الرعب: استرخاء الموى وتمطعها من الخوؾ" لال الراؼب:" 

ْعَب{، ثمل عٌنه، أبو جعفر وابن عامر والكسابً وٌعموب، وهً اختٌار أبً عبٌد وأبً حاتم  ولوله:} الرُّ
 .(٘)وخففها اآلخرون

ْل بِِه ُسْلَطانًا{ ]آل  ِ َما لَْم ٌُنَّزِ [،" أي: بسبب إِشراكهم باهلل وعبادتهم ٔ٘ٔعمران : لوله تعالى:}بَِما أَْشَرُكوا بِاَّللَّ
 .(ٙ)"معه آلهة أخرى من ؼٌر حجة وال برهان

 .(2)بما أشركوا بً" لال ابن إسحاق:" 
 .(1)رن"ٌعنً: ما لم ٌنزل به كتابا فٌه حجة لهم بالشلال مماتل:"

ة"لال الواحدي:أي:" بإشراكهم باهلل   .(5)األصنام التً ٌَعبدونها مع هللا بؽٌر حجَّ
أى: كان السبب فً إلماء هللا الرعب فً للوبهم إشراكهم به ما لم ٌنزل به سلطانا آلهة لم  لال الزمخشري:"

 .(ٓٔ)ٌنزل هللا بإشراكها حجة"
 .(ٔٔ)"[، "أي: مستمرهم النارٔ٘ٔ: }َوَمؤَْواُهُم النَّاُر { ]آل عمران  لوله تعالى:

 .(ٕٔ)ْي: مرجعهم النَّار" لال الواحدي:"
 .(ٖٔ)"[،" أي: ببس ممام الظالمٌن نار جهنمٔ٘ٔ}َوبِبَْس َمثَْوى الظَّاِلِمٌَن{ ]آل عمران :  لوله تعالى:

 الفوابد:
 بٌان عظمة هللا، من لوله:}سنلمً{. -ٔ
ْعَب{، ولٌس المحل هو أن محل  -ٕ اإلرادة والتدبٌر للبدن هو الملب، لموله: }َسنُْلِمً فًِ لُلُوِب الَِّذٌَن َكفَُروا الرُّ

} لَُهْم لُلُوٌب اَل  الدماغ، ألن الدماغ الٌدبر، بل ٌتصور ثم ٌرسل الصورة إلى الملب، والملب ٌحكم، لال تعالى:
 [.25ٌَْٔفمَُهوَن بَِها{ ]األعراؾ : 

ماء الرعب فً للب األعداء من اكبر النصر، لموله:}وهو خٌر الناصرٌن{، ثم لال: }َسنُْلِمً فًِ لُلُوِب أن إل -ٖ
ْعَب{، فالرعب من ألوى أسباب النصر.  الَِّذٌَن َكفَُروا الرُّ

 إثبات األسباب لموله:}بما أشركوا{. -ٗ
ً للوب المإمنٌن لتوحٌدهم، أنه إذا كان الرعب ٌلمى فً للوب المشركٌن إلشراكهم، فإن األمن ٌلمى ف -٘

ألن ما ثبت للشًء ثبت ضده لضده، فكلما كان اإلنسان اشد إٌمانا باهلل وأشد توحٌدا له كان أشد امنا واستمرارا، 
ألنه ألوى توكبل علً هللا، والتوكل من ألوى اسباب األمن ومصابرة األعداء، حتى أن من الناس من ٌموم توكله 

 الشفاء.على هللا ممام الدواء فً 
                                                                                                                                                                                                    

 .21٘/ٖ(:صٖٙٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .1ٖٔ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٕ)
 (.ٕٔ٘( وصحٌح مسلم برلم )ٖٖ٘صحٌح البخاري برلم )(ٖ)
 .5ٓ1/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٗ)
 .1ٖٔ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (٘)
 .ٕ٘ٔصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .21٘/ٖ(:ص2ٖٔٗأخرجه ابن أبً حاتم)(2)
 .ٖٙٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .2ٖٕالوجٌز: (5)
 .ٕ٘ٗ/ٔالكشاؾ: (ٓٔ)
 .ٕ٘ٔصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .2ٖٕالوجٌز: (ٕٔ)
 .ٕ٘ٔصفوة التفاسٌر: (ٖٔ)
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ْل بِِه ُسْلَطانًا{، وهذا نداء على المشركٌن وإعبلن بسفههم. -ٙ  أنه ال دلٌل ألحد على شركه، لموله:} َما لَْم ٌُنَّزِ
 إثبات الجزاء، لموله:}ومؤواهم النار{. -2
 إثبات أن النار مؤوى الكافرٌن. -1
 ذم النار ومثواها والعٌاذ باهلل. -5

 القرآن
ُ َوعْ  ٌْتُْم ِمْن بَْعِد َما أََراكُ }َولَقَْد َصَدقَُكُم َّللاه ْم َما َدهُ إِْذ تَُحسُّونَُهْم بِِإْذنِِه َحتهى إَِذا فَِشْلتُْم َوتَنَاَزْعتُْم فًِ اْْلَْمِر َوَعَص

ْنٌَا َوِمْنُكْم َمْن ٌُِرٌُد اْْلِخَرةَ ثُمه َصَرفَُكْم َعْنُهْم ِلٌَْبتَِلٌَُكْم  ُ ذُو فَْضٍل َعلَى تُِحبُّوَن ِمْنُكْم َمْن ٌُِرٌُد الدُّ َولَقَْد َعفَا َعْنُكْم َوَّللاه
 [ٕ٘ٔ({ ]آل عمران : ٕ٘ٔاْلُمْإِمنٌَِن )

 التفسٌر:
بإذنه تعالى، حتى إذا « أُحد»ولمد حمك هللا لكم ما وعدكم به من نصر، حٌن كنتم تمتلون الكفار فً ؼزوة 

ركونها لجمع الؽنابم مع َمن ٌجمعها؟ وعصٌتم َجبُنتم وضعفتم عن المتال واختلفتم: هل تبمون فً موالعكم أو تت
أمر رسولكم حٌن أمركم أال تفارفوا أماكنكم بؤي حال، حلَّت بكم الهزٌمة من بعد ما أراكم ما تحبون من النصر، 
وتبٌَّن أن منكم َمن ٌرٌد الؽنابم، وأن منكم َمن ٌطلب اآلخرة وثوابها، ثم صرؾ هللا وجوهكم عن عدوكم; 

 علم هللا ندمكم وتوبتكم فعفا عنكم، وهللا ذو فضل عظٌم على المإمنٌن.لٌختبركم، ولد 
 فً سبب نزول اآلٌة عدة ألوال:

لوله:}ولمد صدلكم هللا وعده{، وذلن ٌوم أحد ، لال لهم :  إنكم  أحدها: أخرج الطبري عن الربٌع:"
ستظهرون ، فبل أعِرفنَّ ما أصبتم من ؼنابمهم شٌبًا، حتى تفُرؼوا  ! فتركوا أمر نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، وعصوا ، وولعوا 

 .(ٔ)فً الؽنابم ، ونسوا َعْهده الذي َعِهده إلٌهم ، وخالفوا إلى ؼٌر ما أمرهم به"
فكانوا  -ٌعنً : ٌوم أُحد  -والثانً: وأخرج الطبري  عن ابن عباس : "أّن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بعث ناًسا من الناس 

من ورابهم ، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :  كونوا هاهنا ، فرّدوا وجه من فرَّ منا ،  وكونوا حرًسا لنا من لِبل ظهورنا . 
 ملسو هيلع هللا ىلص لما هزم الموم هو وأصحابه ، لال الذٌن كانوا ُجعلوا من ورابهم ، بعضهم لبعض ، لما رأوا وإن رسول هللا

ا  ! النساء ُمْصِعدات فً الجبل ورأوا الؽنابم ، لالوا:  انطلموا إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فؤدركوا الؽنٌمة لبل أن تسبموا إلٌه
بل نطٌع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فنثبت مكاننا  ! فذلن لوله : }منكم من ٌرٌد الدنٌا{، للذٌن أرادوا ولالت طابفة أخرى :  

 ، فكان فشبل الؽنٌمة  }ومنكم من ٌرٌد اآلخرة{، للذٌن لالوا:نطٌع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ونثبت مكاننا  . فؤتوا محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص
 .(ٕ)م ٌمول : }وعصٌتم من بعد ما أراكم ما تحبون{، كانوا لد رأوا الفتح والؽنٌمة"حٌن تنازعوا بٌنه

والثالث: أخرج الطبري عبٌد بن سلٌمان لال:" سمعت الضحان ٌمول فً لوله : }منكم من ٌرٌد الدنٌا ومنكم 
فمال :  كونوا َمْسلحة للناس ، بمنزلٍة أمَرهم من ٌرٌد اآلخرة{ ، فإن نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص أمر ٌوم أحد طابفة من المسلمٌن ، 

أن ٌثبتوا بها ، وأمرهم أن ال ٌبرحوا مكانهم حتى ٌؤذن لهم. فلما لمً نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌوم أحد أبا سفٌان ومن معه من 
كٌن ، انطلك بعضهم وهم ٌتنادون المشركٌن ، هزمهم نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص! فلما رأى المسلحةُ أن هللا عز وجل هزم المشر

: الؽنٌمة! الؽنٌمة! ال تفتكم  ! وثبت بعضهم مكانهم ، ولالوا : ال نَرٌم موضعنا حتى ٌؤذن لنا نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص!. ففً 
ذلن نزل :  }منكم من ٌرٌد الدنٌا ومنكم من ٌرٌد اآلخرة{، فكان ابن مسعود ٌمول : ما شعرت أن أحًدا من 

 .(ٗ). وري عن ابن عباس نحو ذلن(ٖ)النبً ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌرٌد الدنٌا وعَرَضها، حتى كان ٌوم أحد" أصحاب
عن سعٌد بن عبد الرحمن بن أبزى، فً لوله عز وجل: }حتى إذا فشلتم{ والرابع: أخرج ابن المنذر بسنده 

بإزاء خالد بن الولٌد على جبل المشركٌن لال: " وكان وضع خمسٌن رجبل من أصحابه، علٌهم عبد هللا، فجعلهم 
فلما هزم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الناس، لال نصؾ أولبن: نذهب حتى نلحك بالناس، وال ٌفوتنا بالؽنابم ولال بعضهم: لد 

حمل علٌهم، فماتلوا حتى عهد إلٌنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن ال نرٌم حتى ٌحدث إلٌنا، لال: فلما رأى خالد بن الولٌد رلتهم 

                                                           
 .1ٕٙ/2(:ص1ٓٔٔتفسٌر الطبري) (ٔ)
 ..5ٕٔ-5ٕٓ/2(:ص1ٕٓٗتفسٌر الطبري) (ٕ)
 .5ٕٗ/2(:ص1ٖٕٓتفسٌر الطبري) (ٖ)
 .5ٕ٘/2(:ص1ٖٖٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
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ماتوا، فؤنزل هللا جل وعز فٌهم: }ولمد صدلكم هللا وعده{، إلى لوله: }وعصٌتم{، فجعل أولبن الذٌن انصرفوا 
 .(ٔ)عصاة"

إلى المدٌنة ولد أصٌبوا بما  -ملسو هيلع هللا ىلص  -والخامس: نمل الواحدي عن دمحم بن كعب المرظً: "لما رجع رسول هللا 
أحد، لال ناس من أصحابه: من أٌن أصابنا هذا ولد وعدنا هللا النصر؟ فؤنزل هللا تعالى: }ولمد صدلكم  أصٌبوا ٌوم

 .(ٕ)هللا وعده{ اآلٌة إلى لوله: }منكم من ٌرٌد الدنٌا{ ٌعنً الرماة الذٌن فعلوا ما فعلوا ٌوم أحد"
صرؾ الموم عنهم ، فمتل من فً لوله :  ثم صرفكم عنهم  ، لال :  والخامس: أخرج الطبري عن الحسن:"

المسلمٌن بعدَّة من أسروا ٌوم بدر ، ولُتل عم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، وكسرت رباعٌته ، وُشّا فً وجهه ، وكان ٌمسح 
ٌَْس لََن ِمَن األَْمِر  الدم عن وجهه وٌمول :  كٌؾ ٌفلح لوم فعلوا هذا بنبٌِّهم وهو ٌدعوهم إلى ربهم  ؟ فنزلت : } لَ

ٌء{ ]سورة آل عمران : شَ  [ ، اآلٌة. فمالوا : ألٌس كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وعدنا النصر ؟ فؤنزل هللا عز وجل :  1ًْٕٔ
 .(ٖ)}ولمد صدلكم هللا وعده{  إلى لوله :}ثم صرفكم عنهم لٌبتلٌكم ولمد عفا عنكم{"

ُ َوْعَدهُ{]آل عمران  .(ٗ)[، أي:" ولمد حمك هللا لكم ما وعدكم به من نصر"ٕ٘ٔ: لوله تعالى:}َولَمَْد َصَدلَُكُم َّللاَّ
 .(٘)أي : لمد وفٌَُت لكم بما وعدتكم من النصر على عدوكم" لال ابن إسحاق:"

وذلن ٌوم أحد ، لال لهم :إنكم ستظهرون ، فبل أعِرفنَّ ما أصبتم من ؼنابمهم شٌبًا ،  حتى  لال الربٌع:"
تفُرؼوا  ! فتركوا أمر نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، وعصوا ، وولعوا فً الؽنابم ، ونسوا َعْهده الذي َعِهده إلٌهم ، وخالفوا إلى 

 .(ٙ)ؼٌر ما أمرهم به"
ي كان وعَدهم على لسانه بؤحد ، لوله للرماة : اثبتوا مكانكم وال تبرحوا ، وإن والوعد  الذ لال الطبري:"

رأٌتمونا لد هزمناهم ، فإنا لن نزال ؼالبٌن ما ثبتم مكانكم  . وكان وعدهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص النصر ٌومبذ إن انتهوا 
 .(2)إلى أمره"

ثبلثة آالؾ مماتل ، فلما واجهوهم كان الظفر والنصر  "ذلن كان ٌوم أحد ألن عدوهم كانلال ابن كثٌر:إن
ماة وفشل بعض المماتلة ، تؤخر الوعد الذي كان  أول النهار لئلسبلم ، فلما حصل ما حصل من عصٌان الرُّ

ُ َوْعَدهُ{،أي:أول النهار"  .(1)مشروطا بالثبات والطاعة، ولهذا لال:}َولَمَْد َصَدلَُكُم َّللاَّ
 .(5)صدلكم هللا وعده{ فً لوله:}وإن تصبروا وتتموا ال ٌضركم كٌدهم{" ولال الماسمً:"}ولمد

عن السدي لال : "لما برز رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى المشركٌن بؤحد ، أمر الرماة ، فماموا بؤصل أخرج الطبري 
فإنا لن نزال ؼالبٌن ما ثبتم الجبل فً وجوه خٌل المشركٌن ولال :  ال تبرحوا مكانكم إن رأٌتمونا لد هزمناهم ، 

مكانكم ،  وأمَّر علٌهم عبد هللا بن جبٌر ، أخا خّوات بن جبٌر. ثم إّن طلحة بن عثمان ، صاحب لواء المشركٌن ، 
لكم بسٌوفنا إلى الجنة!  لنا بسٌوفكم إلى النار ، وٌعّجِ لام فمال : ٌا معشر أصحاب دمحم ، إنكم تزعمون أن هللا ٌعّجِ

لنً بسٌفه إلى النار ؟ فمام إلٌه علً بن أبً طالب فمال : والذي فهل منكم أحد  له هللا بسٌفً إلى الجنة! أو ٌعّجِ ٌعّجِ
لنً بسٌفن إلى الجنة! فضربه علً فمطع رجلَه ،  لن هللا بسٌفً إلى النار ، أو ٌعّجِ نفسً بٌده ، ال أفارلن حتى ٌعّجِ

ًّ أصحابه : فسمط ، فانكشفت عورته ، فمال : أنشدن هللا والرحم  ، ابَن عم! فتركه، فكبّر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ولال لعل
ما منعن أن تجهز علٌه ؟ لال : إّن ابن عمً ناشدنً حٌن انكشفت عورته ، فاستحٌٌت منه، ثم شد الزبٌر بن 

به فهزموا أبا سفٌان. فلما رأى ذلن العوام والممداد بن األسود على المشركٌن فهزماهم ، وحمل النبً ملسو هيلع هللا ىلص وأصحا
خالد بن الولٌد وهو على خٌل المشركٌن حمل ،  فرمته الرماة ، فانممع. فلما نظر الرماة إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

!. وأصحابه فً جوؾ عسكر المشركٌن ٌنتهبونه ، بادروا الؽنٌمة ، فمال بعضهم : ال نترن أمر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           
 .ٗٗٗ-ٖٗٗ/ٕ(:صٙ٘ٓٔتفسٌر ابن المنذر) (ٔ)
 .ٕٙٔأسباب النزول: (ٕ)
 .52ٕ/2(:ص1ٓٗٔأخرجه الطبري)(ٖ)
 .5ٙالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .1ٕ٘/2(:ص1ٓٔٓأخرجه الطبري) (٘)
 .1ٕ٘/2(:ص1ٓٔٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .1ٕٔ/2تفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٖٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .1ٕٗ/ٕتفسٌر الماسمً: (5)
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فانطلك عامتهم فلحموا بالعسكر. فلما رأى خالد للة الرماة صاح فً خٌله ، ثم حمل فمتل الرماة ، ثم حمل على 
 .(ٔ)أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص. فلما رأى المشركون أّن خٌلهم تماتل ، تنادوا فَشدُّوا على المسلمٌن فهزموهم ولتلوهم"

لكم هللا وعده إذ تحسُّونهم بإذنه{، فإن أبا سفٌان ألبل فً ثبلث لٌال عن ابن عباس :"لوله : }ولمد صدو 
ر على الخٌل الزبٌر بن  خلون من شّوال حتى نزل أحًدا ، وخرج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فؤذَّن فً الناس ، فاجتمعوا ، وأمَّ

 اللواء رجبل من لرٌش ٌمال له : مصعب العوام ، ومعه ٌومبذ الممداد بن األسود الكندي. وأعطى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
بن عمٌر. وخرج حمزة بن عبد المطلب بالحسَّر، وبعث حمزة بٌن ٌدٌه. وألبل خالد بن الولٌد على خٌل 
 المشركٌن ومعه عكرمة بن أبً جهل. فبعث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الزبٌر ولال :  استمبل خالد بن الولٌد فكن بإزابه حتى
أوذنن  . وأمر بخٌل أخرى ، فكانوا من جانب آخر ، فمال :  ال تبرحوا حتى أوذنكم  . وألبل أبو سفٌان ٌحمل 
البلت والعزى ، فؤرسل النبً ملسو هيلع هللا ىلص إلى الزبٌر أن ٌحمل ، فحمل على خالد بن الولٌد فهزمه ومن معه ، كما لال :  

إذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم فً األمر وعصٌتم من بعد ما أراكم ما }ولمد صدلكم هللا وعده إذ تُحسُّونهم ب
 .(ٕ)تحبُّون{، وإّن هللا وعد المإمنٌن أن ٌنصرهم وأنه معهم"

ابن إسحاق:" حدثنً دمحم بن مسلم بن عبٌد هللا الزهري ، ودمحم بن ٌحٌى بن حبان ، وعاصم بن عمر ولال 
فً لصة ذكرها عن  -بن سعد بن معاذ ، وؼٌرهم من علمابنا  بن لتادة ، والحصٌن بن عبد الرحمن بن عمرو

ذكر أن كلهم لد حدَّث ببعضها ، وأن حدٌثهم اجتمع فٌما ساق من الحدٌث ، فكان فٌما ذكر فً ذلن : أن  -أحد 
ولال :  ال  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص نزل الشعب من أُحد فً ُعدوة الوادي إلى الجبل ، فجعل ظهره وعسكره إلى أُحد ،

حت لرٌش الظهر من لناة  (ٗ)والُكراع ، فً زروع كانت بالصَّمؽة (ٖ)ٌماتلنَّ أحٌد ، حتى نؤمره بالمتال، ولد سرَّ
ولما نُضاِرب!  (٘)للمسلمٌن ، فمال رجل من األنصار حٌن نهى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن المتال : أترعى زروع بنً لٌلة

وتعبَّؤ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص للمتال وهو فً سبعمبة رجل، وتعبؤت لرٌش وهم ثبلثة آالؾ ،  ومعهم مابتا فرس لد 
، فجعلوا على مٌمنة الخٌل خالد بن الولٌد ، وعلى مٌسرتها عكرمة بن أبً جهل. وأمرَّ رسول هللا صلى (ٙ)َجنَبوها

ة عبد هللا بن جبٌر ، أخا بنً عمرو بن عوؾ ، وهو ٌومبذ ُمعلم بثٌاب بٌض ، والرماةُ خمسون ملسو هيلع هللا ىلص على الرما
الخٌل بالنبل ، ال ٌؤتونا من خلفنا! إن كانت لنا أو علٌنا فؤثبت مكانن ، ال نإتٌَنَّ من  (2)رجبل ولال :  انضح عنا

حمٌت الحرب ، ولاتل أبو دجانة حتى أمعن فً ، والتتلوا ، حتى (1)لبلن، فلما التمى الناس ودنا بعضهم من بعض
فً الناس ، وحمزة بن عبد المطلب وعلً بن أبى طالب ، فً رجال من المسلمٌن. فؤنزل هللا عز وجل نصره 

 .(5)وصدلهم وعده ، فحسُّوهم بالسٌوؾ حتى كشفوهم ، وكانت الهزٌمةَ ال شن فٌها"
رات هوارب، ما دون إحداهن لال الزبٌر : "وهللا لمد رأٌتُنً أنظر إلى َخَدم هو ند ابنة عتبة وصواحبها مشّمِ

للٌٌل وال كثٌر ، إذ مالت الرماة إلى العسكر حٌن كشفنا الموَم عنه ٌرٌدون النهب ، وخلَّوا ظهورنا للخٌل ، فؤتٌنا 

                                                           
 .1ٕٕ-1ٕٔ/2(:ص1ٓٓٗتفسٌر الطبري) (ٔ)
 .1ٖٕ/2(:ص1ٓٓ2أخرجه الطبري) (ٕ)
 الظهر : اإلبل التً ٌحمل علٌها وٌركب. والكراع : اسم ٌجمع الخٌل والسبلح ، وٌعنً هنا الخٌل.(ٖ)
 ٌنتهً إلى أصل لبور الشهداء بؤحد.الصمؽة  : أرض فً ناحٌة أحد. و  لناة  واد ٌؤتً من الطابؾ ، حتى (ٗ)
 بنو لٌلة : هم األوس والخزرج ، األنصار. ولٌلة : أم لدٌمة لهم ٌنسبون إلٌها.(٘)
جنب الفرس واألسٌر ٌجنبه )بضم النون( جنبًا )بالتحرٌن( فهو مجنوب وجنٌب ، وخٌل جنابب : إذا لادهما إلى جنبه. وٌمال :  خٌل مجنبة  (ٙ)

 .بتشدٌد النون مثلها
 نضح عنه : ذب عنه ، ورد عنه ونافح.(2)
هذا اختصار مخل جًدا ، فإن أبا جعفر لفك كبلم ابن إسحاق ، والذي رواه ابن هشام مخالؾ فً ترتٌبه لما جاء فً خبر  لال المحمك:" (1)

. 2ٔ،  5ٙ:  ٖلى لوله :  وتعبؤت لرٌش  ، وذلن فً السٌرة الطبري هنا. وذلن أنه من أول لوله :  وأمر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على الرماة. . .  ممدم ع
، وسٌاق الجملة :  فلما التمى الناس ، ودنا بعضهم من بعض ، لامت هند بنت  2ٕأما لوله :  فلما التمى الناس  فإنه ٌؤتً فً السٌرة فً ص 

وساق ما كان من أمرهن ، ثم لال :  لال ابن إسحاق :  عتبة فً النسوة البلتً معها ، وأخذن الدفوؾ ٌضربن بها خلؾ الرجال وٌحرضنهم  ،
ً  فالتتل الناس حتى حمٌت الحرب ، ولاتل أبو دجانة حتى أمعن فً الناس  ، أما لوله بعد ذلن :  وحمزة بن عبد المطلب. . .  ، فهو عطؾ عل

لد تركت ما فً التفسٌر على حاله ، ألنه خطؤ من ، ال من نصه. و 22:  ٖولاتل أبو دجانة  ، استخرجه الطبري من سٌاق سٌرة ابن إسحاق 
 [.1ٕٗ/2".]تفسٌر الطبري:1ٕ:  ٖأبً جعفر نفسه وال شن. وأما لوله :  ثم أنزل هللا نصره. . .  إلى آخر األثر فهو فً السٌرة 

 .1ٕٗ-1ٖٕ/2(:ص1ٓٓ1أخرجه الطبري)(5)
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أصحاب اللواء ، من أدبارنا. وصرخ صارٌخ :  أال إّن محمًدا لد لُتل  ! فانكفؤنا ، وأنكفؤ علٌنا الموم بعد أن أصبنا 
 .(ٔ)حتى ما ٌدنو منه أحٌد من الموم"

 .(ٕ)أي: إذ "تمتلونهم بتسلٌطه إٌاكم علٌهم"[، ٕ٘ٔلوله تعالى:}إِْذ تَُحسُّونَُهْم بِإِْذنِِه{]آل عمران: 
 .(ٖ)أي تمتلونهم لتبل كثٌرا، بتٌسٌره وتوفٌمه" لال الماسمً:"

 .(ٗ)إذ تحسونهم بإذنً ، وتسلٌطً أٌدٌكم علٌهم ، وكفًِّ أٌدٌهم عنكم" لال ابن إسحاق:"
 .(٘)ٌعنً تمتلونهم بإذنه ٌوم أحد ولكم النصر علٌهم" لال مماتل:"

 .(ٙ)تستؤصلونهم لتبل" لال أبو عبٌدة:"
وابن  ،(1). وكذلن روي عن عبٌد هللا بن عبدهللا(2)الحسُّ : المتل" لال عبدالرحمن بن عوؾ:"

 .(٘ٔ)، وابن إسحاق(ٗٔ)، والسدي(ٖٔ)، والربٌع(ٕٔ)، ولتادة(ٔٔ)، ومجاهد(ٓٔ)،والحسن(5)عباس
 :(ٙٔ)أي: تمتلونهم لتبل ذرٌعا سرٌعا شدٌدا، لال الشاعر لال الثعلبً:"

 حسسناهم بالسٌؾ حسا فؤصبحت          بمٌتهم لد شردوا وتبددوا 
، (2ٔ)من عند آخرهم، أي: استؤصلناهم" ولال أبو عبٌدة: الحس االستٌصال بالمتل، " ٌمال: أحسسناهم

 [ٌمال: جراد محسوس إذا لتله البرد، وسنة حسوس إذا أتت على كل شًء.]و
 :(1ٔ)لال روبة

 .(5ٔ)إذا شكونا سنة حسوسا             تؤكل بعد األخضر الٌبٌسا"
تارة إلصابة الحاس لال الراؼب:" الحس: ٌمال لئلصابة بالحاسة نحو عنته وٌدٌته، أي أصبته بهما، وٌمال  

نحو بطنته وظهرته، أي أصبتهما، ولما كان إصابة الحاسة لد ٌتولد منه فمد الروح استعٌر للمتل، وإذنه هاهنا 
  .(ٕٓ)ٌصح أن ٌكون أمره، وأن ٌكون تسهٌله وتوفٌمه"

تى إذا جبنتم وضعفتم، واختلفتم ح [، أي:"ٕ٘ٔلوله تعالى:}َحتَّى إَِذا فَِشْلتُْم َوتَنَاَزْعتُْم فًِ اأْلَْمِر{]آل عمران: 
 .(ٕٔ)فً أمر هللا"

 .(ٕٕ)لال الصابونً:" أي: حتى إِذا اجبنتم وضعفتم واختلفتم فً أمر الممام فً الجبل"
حتى إذا فشلتم جبنتم وضعؾ رأٌكم، أو ملتم إلى الؽنٌمة فإن الحرص من ضعؾ العمل.  لال البٌضاوي:"

 .(ٔ)}وتنازعتم فً األمر{، ٌعنً: اختبلؾ الرماة"
                                                           

 .1ٕ٘-1ٕٗ/2(:ص1ٓٓ5أخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٖٖٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .1ٕٗ/ٕتفسٌر الماسمً: (ٖ)
 .15ٕ/2(:ص1ٕٕٓأخرجه الطبري)(ٗ)
 .ٖٙٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .5ٖٗ/ٕ(:ص5ٗٓٔأخرجه ابن المنذر) (ٙ)
 .12ٕ/2(:ص1ٕٓٔأخرجه الطبري) (2)
 .12ٕ/2(:ص1ٖٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .11ٕ/2(:ص1ٕٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .11ٕ/2(:ص1ٕٓٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .11ٕ-12ٕ/2(:ص1ٓٔٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .11ٕ/2(:ص1ٓٔ٘انظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .11ٕ/2(:ص1ٓٔ2انظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .11ٕ/2(:ص1ٓٔ1انظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .11ٕ/2(:ص1ٓٔ5انظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .ٖٕ٘/ٗ، والمطربً:1ٗٔ/ٖالثعلبً فً تفسٌره:لم ألؾ علٌه، والبٌت من شواهد  (ٙٔ)
 .5ٖٗ/ٕ(:ص5ٗٓٔأخرجه ابن المنذر) (2ٔ)
 ، واللسان، مادة"حسس".ٕٗ٘/ٔ، والمحرر الوجٌز:٘ٓٔ/ٔ، وهو فً مجاز المرآن:2ٕدٌوانه: (1ٔ)
 .1ٗٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (5ٔ)
 .5ٕٔ-5ٔٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٕٓ)
 .15ٕ/2تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٕ٘ٔصفوة التفاسٌر: (ٕٕ)
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 .(ٕ)}حتى إذا فشلتم{، أي: تخاذلتم،}وتنازعتم فً األمر{، أي: اختلفتم فً أمري " لال ابن إسحاق:"
ٌعنى ضعفتم عن ترن المركز، ]و[ كان تنازعهم أنه لال بعضهم: ننطلك فتصٌب الؽنابم، ولال  لال مماتل:"

 .(ٖ)" -ملسو هيلع هللا ىلص -بعضهم: ال نبرح المركز كما أمرنا رسول هللا
 .(ٗ)لال ابن جرٌا :" لال ابن عباس : الفَشل : الجبن"

عدوكم، }وتنازعتم فً األمر{، ٌمول:اختلفتم،  }حتى إذا فشلتم{، ٌمول : جبنتم عن لال الربٌع بن أنس:"
}وعصٌتم من بعد ما أراكم ما تحبون{، وذلن ٌوم أحد لال لهم :  إنكم ستظهرون ، فبل أعرفنَّ ما أصبتم من 

إلٌهم  ؼنابمهم شٌبًا حتى تفرؼوا، فتركوا أمر نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، وعصوا ، وولعوا فً الؽنابم ، ونسوا عهده الذي عهده
 .(٘)، وخالفوا إلى ؼٌر ما أمرهم به ، فانمذؾ علٌهم عدوهم ، من بعد ما أراهم فٌهم ما ٌحبون"

الفشل: ضعؾ النجٌزة، وذلن ٌكون عن الحرب، وعن السخاء، بل عن تحمل المضض،  لال الراؼب:"
 .(ٙ)وجعل تعالى مٌلهم إلى الؽنٌمة فشبل، فإن الحرص والبخل من فشل النجٌزة"

 .(2)والفشل: الجبن وضعؾ الرأى" الزمخشري:"لال 
ٌْتُْم ِمْن بَْعِد َما أََراُكْم َما تُِحبُّوَن{]آل عمران:  [، أي: "وعصٌتم نبٌكم من بعد ما أراكم ٕ٘ٔلوله تعالى:} َوَعَص

 .(1)هللا ما تحبون من النصر والظفر"
عد الذي أراكم هللا ، أٌها المإمنون بدمحم ، وخالفتم نبٌكم ، فتركتم أمره وما عهد إلٌكم من ب لال الطبري:أي:"

من النصر والظفر بالمشركٌن ، وذلن هو الهزٌمة التً كانوا هزموهم عن نسابهم وأموالهم لبل ترن الرماة 
 .(5)مماعدهم التً كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ألعدهم فٌها ، ولبل خروج خٌل المشركٌن على المومنٌن من ورابهم"

}وعصٌتم{ ، أي : تركتم أمر نبٌكم ملسو هيلع هللا ىلص ; وما عهد إلٌكم ، ٌعنً الرماة، } من بعد ما أراكم ابن إسحاق:"لال 
 .(ٓٔ)ما تحبون{، أي : الفتح ال شن فٌه ، وهزٌمة الموم عن نسابهم وأموالهم"

 .(ٔٔ)عن الحسن: }من بعد ما أراكم ما تحبون{، ٌعنً : من الفتح"
فكانوا من ورابهم ، فمال رسول  -ٌعنً : ٌوم أُحد  -أّن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بعث ناًسا من الناس لال ابن عباس:" 

هللا ملسو هيلع هللا ىلص :  كونوا هاهنا ، فرّدوا وجه من فرَّ منا ، وكونوا حرًسا لنا من لِبل ظهورنا  . وإن رسول هللا صلى هللا 
ابه ، لال الذٌن كانوا ُجعلوا من ورابهم ، بعضهم لبعض، لما رأوا النساء علٌه وسلم لما هزم الموم هو وأصح

الت ُمْصِعدات فً الجبل ورأوا الؽنابم، لالوا :  انطلموا إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فؤدركوا الؽنٌمة لبل أن تسبموا إلٌها  ! ول
كاننا  ! فذلن لوله :  منكم من ٌرٌد الدنٌا  ، للذٌن أرادوا الؽنٌمة  طابفة أخرى :  بل نطٌع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فنثبت م

ان فشبل حٌن ومنكم من ٌرٌد اآلخرة  ، للذٌن لالوا :  نطٌع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ونثبت مكاننا  . فؤتوا محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص ، فك
 .(ٕٔ){، كانوا لد رأوا الفتح والؽنٌمة"تنازعوا بٌنهم ٌمول: }وعصٌتم من بعد ما أراكم ما تحبون

نصر هللا المإمنٌن على المشركٌن حتى ركب نساء المشركٌن على كل صعب وذلول ثم أدٌل  لال مجاهد:"
بما علٌهم المشركون بمعصٌتهم للنبً ملسو هيلع هللا ىلص، حٌن حرضهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على بؽلته الشهباء. ولال: رب اكفنٌهم 

 .(ٖٔ)شبت"
ْنٌَا{]آل عمران:   .(ٔ)[، أي: منكم من "أي ٌطلب الؽنٌمة"ٕ٘ٔلوله تعالى:}ِمْنُكْم َمْن ٌُِرٌُد الدُّ

                                                                                                                                                                                                    
 .ٖٗ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٔ)
 .5ٕٕ/2(:ص1ٕٓ1أخرجه الطبري) (ٕ)
 .2ٖٓ-ٖٙٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .5ٕٔ/2(:ص1ٕٓ٘أخرجه الطبري) (ٗ)
 .5ٕٔ/2(:ص1ٕٓٙأخرجه الطبري) (٘)
 .5ٕٔ/ٕتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٙ)
 .2ٕٗ/ٔالكشاؾ: (2)
 .15ٕ/2انظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .15ٕ/2تفسٌر الطبري:(5)
 .5ٕٕ/2(:ص1ٕٓ1أخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .5ٕٕ/2(:ص1ٕٓ5أخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .5ٕٔ-5ٕٓ/2(:ص1ٕٓٗأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .211/ٖ(:ص1ٕٖٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
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 .(ٕ)هإالء الذٌن ٌجترون الؽنابم" لال الحسن:"
أي : الذٌن أرادوا النهب رؼبة فً الدنٌا وترَن ما أمروا به من الطاعة التً علٌها ثواب  لال ابن إسحاق:"

 .(ٖ)اآلخرة"
ٌعنً جل ثناإه بموله :  منكم من ٌرٌد الدنٌا ، الذٌن تركوا ممعدهم الذي ألعدهم فٌه رسول هللا  لال الطبري:"

عب من أُحد لخٌل المشركٌن ، ولحموا بعسكر المسلمٌن طلب النهب إذ رأوا هزٌمة المشركٌن "  .(ٗ)ملسو هيلع هللا ىلص فً الّشِ
 .(٘)فالذٌن انطلموا ٌرٌدون الؽنٌمة هم أصحاب الدنٌا" لال السدي:"

، لال : ابن جرٌا :" لال ابن مسعود : ما علمنا أن أحًدا من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌرٌد الدنٌا 
من  حتى نزل فٌنا ٌوم أحد :  منكم من ٌرٌد الدنٌا ومنكم ، وفً رواٌة أخرى:"(ٙ)وعَرَضها ، حتى كان ٌومبذ"

ما شعرُت أن أحًدا من أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌرٌد الدنٌا وعَرضها  ، وفً رواٌة ابن عباس عنه:"(2)ٌرٌد اآلخرة"
 .(1)، حتى كان ٌومبذ

 .(5)[، أي: "وأن منكم َمن ٌطلب اآلخرة وثوابها"ٕ٘ٔلوله تعالى:} َوِمْنُكْم َمْن ٌُِرٌُد اآْلِخَرةَ{]آل عمران: 
 .(ٓٔ)الذٌن ٌتبعونهم ٌمتلونهم" الحسن:"لال 

أي:الذي جاهدوا فً هللا لم ٌخالفوا إلى ما نهوا عنه لعرض من الدنٌا رؼبة فٌها، رجاء ما  لال ابن إسحاق:"
 .(ٔٔ)عند هللا من حسن ثوابه فً اآلخرة"

ٌعنً بذلن : الذٌن ثبتوا من الرماة فً مماعدهم التً ألعدهم فٌها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، واتبعوا أمره  لال الطبري:"
 .(ٕٔ)، محافظة على عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، وابتؽاء ما عند هللا من الثواب بذلن من فعلهم والدار اآلخرة"

 .(ٖٔ)والذٌن بموا ولالوا : ال نخالؾ لول رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ، أرادوا اآلخرة" لال السدي:"
[، "أي: ثم ردكم بالهزٌمة عن الكفار لٌمتحن ٕ٘ٔلوله تعالى:} ثُمَّ َصَرفَُكْم َعْنُهْم ِلٌَْبتَِلٌَُكْم{]آل عمران: 

إٌِمانكم"
(ٔٗ). 

اد المشركون، وهذا دلٌل ألهل السنة على: أن أفعال العباد ٌعنً: فً الولعة الثانٌة حٌن ع لال السمعانً:"
 .(٘ٔ)مخلولة; حٌث نسب هللا تعالى هزٌمة المسلمٌن إلى نفسه مع ولوع الفعل منهم، فمال: }ثم صرفكم عنهم{"

ثم كفكم عنهم حتى حالت الحال فؽلبوكم. لٌبتلٌكم على المصابب وٌمتحن ثباتكم على  لال البٌضاوي: أي:"
 .(ٙٔ)اإلٌمان عندها"

 .(2ٔ)أي : صرفكم عنهم لٌختبركم ، وذلن ببعض ذنوبكم" لال ابن إسحاق:"
 .(1ٔ)} ثم صرفكم عنهم{من بعد أن أظفركم علٌهم }لٌبتلٌكم{ بالمتل والهزٌمة" لال مماتل:"

                                                                                                                                                                                                    
 .2ٕ٘/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٔ)
 .5ٕ٘/2(:ص1ٖٓٗأخرجه الطبري) (ٕ)
 .5ٕٙ/2(:ص1ٖٓ5أخرجه الطبري)(ٖ)
 .5ٖٕ/2تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٗٔ/2(:ص1ٖٓٓأخرجه الطبري) (٘)
 .5ٕ٘/2(:ص1ٖٖٓأخرجه الطبري) (ٙ)
 .5ٕ٘/2(:ص1ٖٓ٘أخرجه الطبري)(2)
 .5ٕٙ/2(:ص1ٖٓ1أخرجه الطبري)(1)
 .5ٙالتفسٌر المٌسر: (5)
 .5ٕ٘/2(:ص1ٖٓٗأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .5ٕٙ/2(:ص1ٖٓ5أخرجه الطبري)(ٔٔ)
 .5ٕٗ-5ٖٕ/2تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .5ٗٔ/2(:ص1ٖٓٓأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .ٕ٘ٔصفوة التفاسٌر: (ٗٔ)
 .2ٖٙ/ٔتفسٌر السمعانً: (٘ٔ)
 .ٖٗ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٙٔ)
 .52ٕ/2(:ص1ٕٓٗأخرجه الطبري)(2ٔ)
 .2ٖٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1ٔ)
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ثم صرفكم ، أٌها المإمنون ، عن المشركٌن بعد ما أراكم ما تحبون فٌهم وفً أنفسكم ،  ٌعنً:"لال الطبري: 
من هزٌمتكم إٌاهم وظهوركم علٌهم ، فردَّ وجوهكم عنهم لمعصٌتكم أمر رسولً ، ومخالفتكم طاعته ، وإٌثاركم 

م ،  فٌتمٌز المنافك منكم من المخلص الدنٌا على اآلخرة عموبةً لكم على ما فعلتم ،  لٌبتلٌكم  ، ٌمول : لٌختبرك
 .(ٔ)الصادق فً إٌمانه منكم"

 .(ٕ)ثم ذكر حٌن مال علٌهم خالد بن الولٌد : }ثم صرفكم عنهم لٌبتلٌكم{" لال السدي:"
صرؾ الموم عنهم ، فمتل من المسلمٌن بعدَّة من أسروا ٌوم بدر ، ولُتل عم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، لال الحسن:"

 .(ٖ)رت رباعٌته ، وُشّا فً وجهه"وكس
 أي: ذلن الصرؾ كان لكم من هللا ابتبلء ومحنة. لال الماترٌدي:"

 .(ٗ)من هللا ابتبلء; لٌعلم من لد علم أنه ٌعصً عاصٌا" -الذي منكم كان-ولٌل: كان ذلن العصٌان 
 .(٘)العصٌان"[،أي:" ولد صفح عنكم مع ٕ٘ٔلوله تعالى:}َولَمَْد َعفَا َعْنُكْم{]آل عمران: 

 .(ٙ)لال مماتل:" حٌث لم تمتلوا جمٌعا عموبة بمعصٌتكم"
 .(2)ٌعنً الفبة المنهزمة ٌوم أحد حٌن لم ٌستؤصلهم جمٌعاً" لال التستري:"

 .(1)تفضبل، ولما علم من ندمكم على المخالفة" لال البٌضاوي:ٌعنً:"
أتٌتم من معصٌة نبٌكم ، ولكن ُعْدت بفضلً ولمد عفا هللا عن عظٌم ذلن ، لم ٌهلككم بما  لال ابن إسحاق:"

 .(5)علٌكم"
 .(ٓٔ)عن ابن جرٌا :"لوله: }ولمد عفا عنكم{، لال : لم ٌستؤصلكم"

عن مبارن ، عن الحسن ، فً لوله :}ولمد عفا عنكم{، لال : "لال الحسن ، وصفَّك بٌدٌه : أخرج الطبري 
هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، وكسرت رباعٌته ، وشا فً وجهه ؟ لال : ثم وكٌؾ عفا عنهم، ولد لتل منهم سبعون، ولُتل عم رسول 

ٌمول : لال هللا عز وجل: لد عفوت عنكم إذ عصٌتمونً ، أن ال أكون استؤصلتكم . لال : ثم ٌمول الحسن : هإالء 
شًء فصنعوه ، فوهللا ما تركوا حتى مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، وفً سبٌل هللا ؼضاٌب هلل ، ٌماتلون أعداء هللا ، نهوا عن 

وا بهذا الؽم ، فؤفسك الفاسمٌن الٌوم ٌَتََجْرثَُم كل كبٌرة ، وٌركب كل داهٌة ، وٌسحب علٌها ثٌابه ، وٌزعم أن ال  ُؼمُّ
 .(ٔٔ)بؤس علٌه!! فسوؾ ٌعلم"

 .(ٕٔ)وٌحتمل: }عفا عنكم{; حٌث لبل رجوعكم وتوبتكم عن العصٌان" لال الماترٌدي:"
ُ ذُو  [، "أي وهللا ذو مّنٍ ونعمٍة على المإمنٌن فً ٕ٘ٔفَْضٍل َعلَى اْلُمْإِمنٌَِن{]آل عمران: لوله تعالى:}َوَّللاَّ

 .(ٖٔ)"جمٌع األولات واألحوال
  .(ٗٔ)لال التستري:" بالعفو عنهم ولبول التوبة منهم"

 .(٘ٔ)عا"لال مماتل:" }وهللا ذو فضل{ فً عموبته على المإمنٌن حٌث لم ٌمتلوا جمٌ

                                                           
 .52ٕ-5ٕٙ/2تفسٌر الطبري (ٔ)
 .52ٕ/2(:ص1ٓٗٓأخرجه الطبري) (ٕ)
 .52ٕ/2(:ص1ٓٗٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٙٓ٘/ٕتفسٌر الماترٌدي: (ٗ)
 .ٕ٘ٔصفوة التفاسٌر: (٘)
 .2ٖٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .ٓ٘تفسٌر التستري: (2)
 .ٖٗ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (1)
 .55ٕ/2(:ص1ٓٗ٘تفسٌر الطبري) (5)
 .51ٕ/2(:ص1ٓٗٗتفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .51ٕ/2(:ص1ٖٓٗتفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٙٓ٘/ٕتفسٌر الماترٌدي: (ٕٔ)
 .ٕ٘ٔصفوة التفاسٌر: (ٖٔ)
 .ٓ٘تفسٌر التستري: (ٗٔ)
 .2ٖٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘ٔ)
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وهللا ذو َطْول على أهل اإلٌمان به وبرسوله ، بعفوه لهم عن كثٌر ما ٌستوجبون به  لال الطبري:أي:" 
 .(ٔ)العموبة علٌه من ذنوبهم ، فإن عالبهم على بعض ذلن ، فذو إحسان إلٌهم بجمٌل أٌادٌه عندهم"

ٌتفضل علٌهم بالعفو، أو فً األحوال كلها سواء أدٌل لهم أو علٌهم إذ االبتبلء أٌضا  لال البٌضاوي:أي:" 
 .(ٕ)رحمة"
ٌمول:وكذلن منَّ هللا على المإمنٌن، أن عالبهم ببعض الذنوب فً عاجل الدنٌا أدبًا  لال ابن إسحاق:" 

وموعظة ، فإنه ؼٌر مستؤصل لكل ما فٌهم من الحك له علٌهم ، لما أصابوا من معصٌته ، رحمةً لهم وعابدة 
 .(ٖ)علٌهم ، لما فٌهم من اإلٌمان"

ٌهم باإلسبلم، وهداهم لشرابعه، وعفا عنهم سٌباتهم، أي: ذو فضل عظٌم علٌهم، حٌث منَّ عل لال السعدي:" 
 وأثابهم على مصٌباتهم.

ومن فضله على المإمنٌن أنه ال ٌمّدر علٌهم خٌرا وال مصٌبة، إال كان خٌرا لهم. إن أصابتهم سراء فشكروا 
 .(ٗ)جازاهم جزاء الشاكرٌن، وإن أصابتهم ضراء فصبروا، جازاهم جزاء الصابرٌن"

ُ ذُو الماترٌدي: }لال    -بالعفو عنهم، ولبول التوبة; حٌث عصوا رسول هللا  {، أي:"فَْضٍل َعلَى اْلُمْإِمنٌِنَ َوَّللاَّ
وتركوا أمره، وعلى لول المعتزلة علٌه أن ٌفعل ذلن; فعلى لولهم لٌس هو بذي فضل على أحد، نعوذ باهلل  -ملسو هيلع هللا ىلص 

 من السرؾ فً المول.
فٌهم ومنهم، مع ما ذكر  -ملسو هيلع هللا ىلص  -تخصٌص المإمنٌن باالمتنان علٌهم دون جملة من بعث النبً والفابدة فً 

 وجهان: -منته بالبعث من أنفسهم، ولد بٌنا وجه المنة فً البعث من جوهر البشر 
مة منه لهم، نع -فً الحمٌمة  -وإن كان  -تعالى  -أحدهما: أن من لم ٌإمن به لم ٌكن عرؾ نعمة من هللا 

: }إنما تنذر من اتبع -عز وجل  -ورحمة لهم وللعالمٌن، فخص من عرفه لٌشكروا له بما ذكرهم; وهو كموله 
 الذكر وخشً الرحمن بالؽٌب{، أي: هم ٌمبلون وٌعرفون حك اإلنذار.

علٌهم وجه  والثانً: أنه صار لهم حجة على جمٌع األعداء: أنهم ال ٌطٌعون لمعنى كان منهم، إال وللمإمنٌن
دفع ذلن بما كان علٌه ما عرفوه به لبل الرسالة; لما فٌه لزوم المول بصدله; فٌكون ذلن منة لهم وسرورا ونعمة 

 .(٘)عظٌمة; فاستؤداهم هللا لشكرها، وال لوة إال باهلل"
 الفوابد:

 انه تعالى لد نصر المإمنٌن فً أحد كما نصرهم فً بدر. -ٔ
ذا كان الحال تمتضً ذلن، لموله:}ولمد نصركم هللا وعده{، فٌه لسم وتوكٌد ان من الببلؼة أن ٌإكد الخبر إ -ٕ

 والبلم ولد.
فً طلب العدو، لموله:}إذ تحسونهم بإذنه{، والحس: المتل، أو أشد  -رضً هللا عنهم-شدة عزٌمة الصحابة -ٖ

 منه كؤنه ٌسمع له صوت عند المتل.
ن انتصروا فً اول االمر، لكن لما حدث هذا أن النزاع والمعصٌة سبب لفوات كمال النصر، فالمسلمٌ -ٗ

 المانع امتنع او انتفى كمال النصر.
أن النزاع والمعصٌة سبب للخذالن، تإخذ من والع األمر، ألن  لوله:}حتى إذا فشلتم{، جواب الشرط فٌه  -٘

 محذوؾ، والمعنى: أنكم خسرتم هذا النصر وخذلتم.
 النعمة.أن المعصٌة بعد النعمة اشد من المعصٌة لبل  -ٙ
 الحّث على اجتماع الكلمة، ألن االتفاق سبب للنصر. -2
ْنٌَا َوِمْنُكْم َمْن ٌُِرٌُد اآْلِخَرةَ{.  -1  أن المدار كله على مافً الملب، لموله:} ِمْنُكْم َمْن ٌُِرٌُد الدُّ

                                                           
 .55ٕ/2تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٗ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٕ)
 .55ٕ/2(:ص1ٓٗٙأخرجه الطبري: ) (ٖ)
 .ٕ٘ٔتفسٌر السعدي: (ٗ)
 .2ٓ٘/ٕتفسٌر الماترٌدي: (٘)
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 رضً هللا-أنه لد ٌكون فً خٌر المرون ن ٌعاب علٌه الفعل، لموله:}منكم من ٌرٌد الدنٌا{، لكن الصحابة -5
 لهم من الفضابل والسوابك والصحبة ما ٌكفّر ما حصل لبعض منهم من اآلفات وؼٌرها. -عنهم

إثبات األسباب، لموله:}ثم صرفكم عنهم لٌبتلٌكم{، ألن سبب صرؾ هللا هإالء عن الكفار هو ما  -ٓٔ
 حصل منهم من التنازع.

 إثبات الحكمة فً أفعال هللا. -ٔٔ
ل والمعصٌة، وإرادة الدنٌا كله محاه هللا تعالى، أن ما حصل للمإمنٌن من التنازع والفش -ٕٔ

 فمال:}ولمد عفا عنكم{.
ُ ذُو فَْضٍل َعلَى  -ٖٔ إثبات الفضل هلل عّز وجل علٌهم وعلى ؼٌرهم من المإمنٌن، لموله:}َوَّللاَّ

 اْلُمْإِمنٌَِن{.
: }ثم صرفكم{، ولوله: }وتلن األٌام نداولها بٌن -عز وجل  -لال الماترٌدي:" وهذه اآلٌة لوله  -ٗٔ
: }لبرز الذٌن كتب علٌهم المتل{، إلى آخر اآلٌة; ألنهم ٌمولون: -تعالى  -ترد على المعتزلة; وكذلن لوله  -الناس{ 

عز  - هللا، وهم الذٌن ٌداولون ال هللا، ولد أضاؾ هم الذٌن صرفوا أنفسهم ال هللا، وهم الذٌن كتبوا علٌهم المتل ال
ذلن إلى نفسه; فعلى ذلن ال ٌضٌؾ إلٌه إال عن فعل وصنع له فٌه; وألنهم ٌمولون: ال ٌفعل إال األصلح  -وجل 

لهم فً الدٌن، فؤي صبلح كان لهم فً صرفه إٌاهم عن عدوهم؟! وأي صبلح لهم فٌما كتب علٌهم المتل؟! فدل أن 
 .(ٔ)ٌفعل بعباده ما لٌس ذلن بؤصلح لهم فً الدٌن"هللا لد 

 القرآن
ٌَْلَ  ا بِغَّمٍ ِلَك ُسوُل ٌَْدُعوُكْم فًِ أُْخَراُكْم فَؤَثَابَُكْم َغم   تَْحَزنُوا َعلَى َما فَاتَُكْم }إِْذ تُْصِعُدوَن َوََل تَْلُووَن َعلَى أََحٍد َوالره

ُ َخبٌٌِر بِمَ   [ٖ٘ٔ({ ]آل عمران : ٖ٘ٔا تَْعَملُوَن )َوََل َما أََصابَُكْم َوَّللاه
 التفسٌر:
ما كان ِمن أمركم حٌن أخذتم تصعدون الجبل هاربٌن من أعدابكم، وال تلتفتون  -ٌا أصحاب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص-اذكروا 

ًَّ إلى أحد ِلَما اعتراكم من الدهشة والخوؾ والرعب، ورسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ثابت فً المٌدان  ٌنادٌكم من خلفكم لاببل إل
ا; لكً ال تحزنوا على ما  عباَد هللا، وأنتم ال تسمعون وال تنظرون، فكان جزاإكم أن أنزل هللا بكم ألًما وضٌمًا وؼمًّ

 فاتكم من نصر وؼنٌمة، وال ما حلَّ بكم من خوؾ وهزٌمة. وهللا خبٌر بجمٌع أعمالكم، ال ٌخفى علٌه منها شًء.
 ٌة وجهان:فً سبب نزول اآل

أحدهما:أخرج ابن المنذر عن عطٌة العوفً، لال: " لما كان ٌوم أحد وانهزم الناس صعدوا فً الجبل، 
والرسول ٌدعوهم فً أخراهم، فمال هللا عز وجل: }إذ تصعدون وال تلوون على أحد والرسول ٌدعوكم فً 

  .(ٕ)أخراكم{ "
كرون فٌما بٌنهم بعد الهزٌمة ما فاتهم من الفتح والؽنٌمة، والثانً:ولال مماتل بن سلٌمان:" وذلن أنهم كانوا ٌذ

وما أصابهم بعد ذلن من المشركٌن، ولتل إخوانهم فهذا الؽم األول والؽم اآلخر إشراؾ خالد بن الولٌد علٌهم من 
: -بحانهس -الشعب فً الخٌل، فلما أن عاٌنوه ذعرهم  ذلن وأنساهم ما كانوا فٌه من الؽم األول والحزن، فذلن لوله

}لكٌبل تحزنوا على ما فاتكم{، من الفتح والؽنٌمة، }وال ما أصابكم{، من المتل والهزٌمة }وهللا خبٌر بما تعملون{ 
"(ٖ). 

[، " أي: اذكروا ٌا معشر المإمنٌن حٌن ٖ٘ٔ}إِْذ تُْصِعُدوَن َواَل تَْلُووَن َعلَى أََحٍد{]آل عمران :  لوله تعالى:
 .(ٗ)الفرار وال تلتفتون إِلى ما وراءكم"ولٌتم األدبار تبعدون فً 

أي :فً الجبل هاربٌن من أعدابكم، وأنتم ال تلوون على أحد من الدََّهش والخوؾ  لال ابن كثٌر:"
 .(٘)والرعب"

                                                           
 .2ٓ٘/ٕتفسٌر الماترٌدي: (ٔ)
 .1ٗٗ/ٕ(:ص1ٙٓٔتفسٌر ابن المنذر) (ٕ)
 .2ٖٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .ٕ٘ٔصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .2ٖٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
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أي: ال تعرجون، وال تلتفتون إلى أحد، ثم منهم من لال: }أراد باألحد{ : الرسول، ومنهم من  لال السمعانً:"
 .(ٔ)لال: معناه: ال تلوون على أحد من الناس"

 .(ٕ)ذاكم ٌوم أحد ، أصعدوا فً الوادي فراًرا" لال لتادة:"
 .(ٖ)صعدوا فً أحد فرارا " ولال ابن جرٌا:"

 .(ٗ)فروا منهزمٌن فً شعب شدٌد ال ٌلوون على أحد" لال الحسن:"
 [، وجهان من التفسٌر:ٖ٘ٔ}إِْذ تُْصِعُدوَن َواَل تَْلُووَن َعلَى أََحٍد{]آل عمران :  لوله تعالى:وفً 

 . (٘)أحدهما: أنهم صعدوا فً الوادي فرارا، لاله لتادة
، (2)، والحسن(ٙ)ذا لول ابن عباسأن الموم حٌن انهزموا عن المشركٌن صعدوا الجبل. وهوالثانً: 

 . (1)ومجاهد
وروي عن الحسن البصري أنه كان ٌمرأه : }إِْذ تَْصعَُدوَن{، بفتح  التاء  والعٌن، وجهوا معنى ذلن إلى أّن 
:}إِْذ تُْصِعُدوَن فًِ  ًّ هم ، أخذوا فً الوادي هاربٌن. وذكروا أّن ذلن فً لراءة أب الموم حٌن انهزموا عن عدّوِ

 .(5)اْلَواِدي{
}تصعدون{ بفتح التاء، وهو من الصعود أن صعدوا الجبل، }وتصعدون{ بالرفع، وهو أن  لال الماترٌدي:"

 أصعدوا أصحابهم نحو الوادي; ألن المنهزم األول إذا التفت فرأى منهزما آخر اشتد.
 ولٌل: اإلصعاد هو اإلبعاد فً األرض.

 .(ٓٔ)ً الوادى من الجبل"ولٌل: تصعدون من صعود الجبل، وتصعدون ف
لال الراؼب:" واإلصعاد: اإلبعاد فً األرض، سواء كان فً صعود أو حدور، وإن كان أصله من الصعود  

 .(ٔٔ)كمولهم:تعال فً أن صار فً التعارؾ، لد ٌمال لؽٌر معنى العلو. والصعود: الذهاب فً صعود"
 .(ٕٔ)}ٌصعدون{ و}ٌلوون{ بالٌاء: }تلون{، بواو واحدة،  ولرئ: -رضى هللا عنه-ولرأ الحسن 
ُسوُل  لوله تعالى:  .(ٖٔ)[، "أي والرسول ٌنادٌكم من وراءكم"ٌَْٖ٘ٔدُعوُكْم فًِ أُْخَراُكْم{]آل عمران : }َوالرَّ

أي : وهو لد خلفتموه وراء ُظهوركم ٌدعوكم إلى تَْرن الفرار من األعداء ، وإلى الرجعة  لال ابن كثٌر:"
 .(ٗٔ)والعودة والكرة"

 .(٘ٔ)ونبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌدعوهم فً أخراهم :  إلىَّ عباد هللا ، إلى عباد هللا  ! " لتادة:" لال
 .(ٙٔ)عن ابن جرٌا: "}والرسول ٌدعوكم فً أخراكم{ " أي عباد هللا ارجعوا، أي عباد هللا ارجعوا "و

 .(2ٔ)لوله:}والرسول ٌدعوكم فً أخراكم{ أي عباد هللا، أي عباد هللا، وال ٌلوي علٌه أحد" لال الحسن:"
 أي: الرسول ٌدعوكم وٌنادي وراءكم: إلً أنا الرسول. لال الماترٌدي:"

                                                           
 .1ٖٙ/ٔتفسٌر السمعانً: (ٔ)
 .ٖٔٓ/2(:ص1ٓٗ5أخرجه الطبري) (ٕ)
 .1ٗٗ/ٕ(:ص5ٙٓٔأخرجه ابن المنذر) (ٖ)
 .25ٓ/ٖ(:صٖٔٗٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٖٔٓ/2(:ص1ٓٗ5انظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٕٖٓ/2(:ص1ٖٓ٘انظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٖٔٓ/2(:ص1ٓ٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٕٖٓ/2(:ص1ٓ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٖٓٓ/2انظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .1ٓ٘/ٕتفسٌر الماترٌدي: (ٓٔ)
 .5ٔ5/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٔٔ)
 .2ٕٗ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٕٔ)
 .ٕ٘ٔصفوة التفاسٌر: (ٖٔ)
 .2ٖٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
 .ٖٔٓ/2(:ص1ٓٗ5أخرجه الطبري) (٘ٔ)
 .ٔ٘ٗ/ٕ(:ص2ٗٓٔأخرجه ابن المنذر) (ٙٔ)
 .25ٓ/ٖ(:صٖٗٗٗأخرجه ابن أبً حاتم) (2ٔ)
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ولٌل: ٌنادٌكم من بعدكم: إلً أنا رسول هللا ٌا معشر المإمنٌن، وكان ٌصل نداإه فً أخراهم بؤولهم بعضهم 
 .(ٔ)ٌرجعوا إلٌه" ببعض، فلم

 .(ٕ)عن أبً عبٌدة: "}أخراكم{ " آخركم "
}فً أخراكم{، فً سالتكم وجماعتكم األخرى وهً المتؤخرة. ٌمال: جبت فً آخر الناس  لال الزمخشري:"

 .(ٖ)وأخراهم، كما تمول: فً أولهم وأوالهم، بتؤوٌل ممدمتهم وجماعتهم األولى"
ا بِ  لوله تعالى: فجازاكم هللا بفراركم عن نبٌكم، وفشلكم عن  [، "أي:"ٖ٘ٔؽَّمٍ {]آل عمران : }فَؤَثَابَُكْم َؼمًّ

 .(ٗ)عدوكم، ومعصٌتكم ربكم ؼما على ؼم"
علٌكم، وما ولع فً أنفسكم  أي: كربا بعد كرب، لتل من لتل من إخوانكم، وعلو عدوكم لال ابن إسحاق:"

 .(٘)بؽم" من لول من لال: لتل نبٌكم، وكان ذلن مما تتابع علٌكم ؼما
 .(ٙ)"أي : فجازاكم َؼما على َؼم" لال ابن كثٌر:
بما عولبتم به للمخالفة ولال بعضهم }ؼما  -أن نالكم ؼم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أي أثابكم بؤن ؼممتم النبً  لال الزجاج:"

 .(2)بؽم{ إشراؾ خالد بن الولٌد علٌهم بعد ما نالهم"
أى فجازاكم هللا ؼما حٌن صرفكم عنهم وابتبلكم )ب( سبب )ؼم( أذلتموه رسول هللا صلى  لال الزمخشري:"

هللا علٌه وسلم بعصٌانكم له، أو ؼما مضاعفا، ؼما بعد ؼم، وؼما متصبل بؽم، من االؼتمام بما أرجؾ به من لتل 
 .(1)صر"رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص والجرح والمتل وظفر المشركٌن وفوت الؽنٌمة والن

 وفً الؽم األول والثانً ألوال :
، (5)، وهذا لول لتادة -ملسو هيلع هللا ىلص -أحدها : أن الؽم األول المتل والجراح، والؽم الثانً اإلرجاؾ بمتل النبً 

 . (ٔٔ)، والربٌع(ٓٔ)ومجاهد
 .(ٕٔ)والثانً : ؼماً ٌوم أحد بؽم ٌوم بدر ، وهو لول الحسن

 .(ٖٔ)فاتكم من الؽنٌمة والفتح، والؽم الثانً: إشراؾ العدو علٌكم. لاله السدي والثالث: أن الؽم األول: ما
اؼتموا، والؽم اآلخر: أن كٌؾ ٌعتذرون إلى رسول  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وٌحتمل: }ؼما{: بعصٌانهم رسول هللا  والرابع:

 .(ٗٔ)اده الماترٌديبتركهم المركز، وعصٌانهم إٌاه والخبلؾ له. أف -ملسو هيلع هللا ىلص  -هللا 

                                                           
 .5ٓ٘/ٕتفسٌر الماترٌدي: (ٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٕ(:ص2ٙٓٔأخرجه ابن المنذر) (ٕ)
 .2ٕٗ/ٔالكشاؾ: (ٖ)
 .ٖٖٓ/2تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .25ٕ-25ٔ/ٖ(:صٖٓ٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٖٗٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .25ٗ/ٔمعانً المرآن: (2)
 .2ٕٗ/ٔالكشاؾ: (1)
 .ٖ٘ٓ/2(:ص1ٓ٘5انظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٖ٘ٓ/2(:ص1ٓٙٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٖ٘ٓ/2(:ص1ٖٓٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٖٓٗ/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .25ٔ/ٖ(:ص5ٖٗٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 : )فؤثابكم ؼما بؽم(: أي: مرة بعد المرة األولى.-عز وجل  -ولٌل: لوله  . ثم ذكر وجوها أخرى:"5ٓ٘/ٕانظر: تفسٌر الماترٌدي: (ٗٔ)

 لتل إخوانهم، وإصابتهم الجراحات. ولٌل: )ؼما بؽم(، أي: هزٌمة بعد هزٌمة: أصابتهم هزٌمة بعد هزٌمة من
عز وجل  -بترككم المركز والطاعة له، وفً لوله  -ملسو هيلع هللا ىلص  -، )بؽم(: الذي أدخلوا على رسول هللا -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولٌل: )فؤثابكم ؼما(: بعصٌانكم رسول هللا 

فً عصٌانهم إٌاه، وإهمالهم الممعد الذي أمرهم بالممام  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لوا على رسول هللا : )فؤثابكم ؼما بؽم( وهو ؼم الهزٌمة والنكبة، بالؽم الذي أدخ-
 فٌه.

 ولٌل: ؼما بالؽم الذي له تركوا المركز، وهو أن ؼمهم اؼتنام أصحابهم.
 نٌا، وعصوه فٌما أمرهم.بالؽم الذي جنوه به; حٌث مالوا إلى الد -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولٌل: ؼم االعتذار إلى رسول هللا 

، وحمٌمته: أن ٌكون أحد الؽمٌن جزاء، واآلخر ابتداء، وفً -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولٌل: ؼما على أثر ؼم، نحو: المتل، والهزٌمة، واإلرجاؾ بمتل رسول هللا 
 [.5ٓ٘/ٕعفو عن كثٌر{".]تفسٌر الماترٌدي:: }وما أصابكم من مصٌبة فبما كسبت أٌدٌكم وٌ-عز وجل  -ذلن تحمٌك الزلة والجزاء; وذلن كموله 
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ٌْبَل تَْحَزنُوا َعلَى َما فَاتَُكْم{]آل عمران :  لوله تعالى: لكً ال تحزنوا على ما فاتكم من نصر  [، أي:"ٖ٘ٔ} ِلَك
 .(ٔ)وؼنٌمة"

 .(ٕ)لال الصابونً:" أي: لكٌبل تحزنوا على ما فاتكم من الؽنٌمة"
 .(ٖ)على ما فاتكم من الؽنٌمة التً كنتم ترجون" لال ابن زٌد:"

أي ألجل أن تمرنوا على تجّرع الؽموم وتتعودوا احتمال الشدابد، فبل تحزنوا فٌما بعد على  لال المراؼً:"
 .(ٗ)ما ٌفوت من المنافع والمؽانم"

لتتمرنوا على تجرع الؽموم، وتضروا باحتمال الشدابد، فبل تحزنوا فٌما بعد على فابت  لال الزمخشري:أي:"
من المنافع وال على مصٌب من المضار. وٌجوز أن ٌكون الضمٌر فً: )فؤثابكم( للرسول، أى فآساكم فً 

ؼما اؼتمه ألجلكم االؼتمام، وكما ؼمكم ما نزل به من كسر الرباعٌة والشجة وؼٌرهما ؼمه ما نزل بكم، فؤثابكم 
بسبب ؼم اؼتممتموه ألجله، ولم ٌثربكم على عصٌانكم ومخالفتكم ألمره: وإنما فعل ذلن لٌسلٌكم وٌنفس عنكم لببل 

 .(٘)تحزنوا على ما فاتكم من نصر هللا وال على ما أصابكم من ؼلبة العدو"
 .(ٙ)وا على ما أصابكم من المضاّر"أي :وال تحزن ،"[ٖ٘ٔ}َواَل َما أََصابَُكْم {]آل عمران :  لوله تعالى:

 .(2)وال تحزنوا على ما أصابكم  ، من الهزٌمة" لال ابن زٌد:"
 .(1)لال دمحم بن إسحاق: "وال ما أصابكم من لتل إخوانكم حتى فرجت ذلن عنكم"

 .(5)أي لٌكون ؼمكم بؤن خالفتم النبً فمط" لال الزجاج:"
ُ َخبٌٌِر بَِما  لوله تعالى:  .(ٓٔ)[، أي:" وهللا خبٌر بجمٌع أعمالكم"ٖ٘ٔتَْعَملُوَن{]آل عمران : }َوَّللاَّ

 .(ٔٔ)علٌم بؤعمالكم وبما لصدتم بها" لال البٌضاوي:أي"
عالم بعلمكم ال ٌخفى علٌه شًء من أعمالكم وهذا ترؼٌب فً الطاعة وترهٌب عن  لال النسفً: أي"

 .(ٕٔ)المعصٌة"
من إصعادكم فً الوادي هربًا من عدوكم ،  -ا المإمنون وهللا بالذي تعملون ، أٌه لال الطبري:أي:"

وانهزامكم منهم ، وترككم نبٌكم وهو ٌدعوكم فً أخراكم ، وحزنكم على ما فاتكم من عدوكم وما أصابكم فً 
أنفسكم ذو خبرة وعلم ، وهو محٍص ذلن كله علٌكم ، حتى ٌجازٌكم به : المحسَن منكم بإحسانه ، والمسًَء 

 .(ٖٔ)ٌعفو عنه"بإساءته ، أو 
فهو عالم بجمٌع أعمالكم ومماصدكم، والدواعً التً حفزتكم علٌها، ولادر على  لال المراؼً:أي:"

 .(ٗٔ)مجازاتكم، إن خٌرا فخٌر، وإن شرا فشر، وفى هذا ترؼٌب فى الطاعة، وزجر عن اإللدام على المعصٌة"
 الفوابد:

ُسوُل ٌَْدُعوُكْم فًِ أُْخَراُكْم {، فإن الشجاعة تمنع أن } َواَل تَْلُووَن َعلَى  التوبٌخ اللطٌؾ فً لوله: -ٔ أََحٍد َوالرَّ
رضوان -ٌمع من اإلنسان مثل هذه الحال، ٌهرب والٌلوي على أحد، والرسول ٌدعوه، ففٌه توبٌخ لطٌؾ للصحابة

 -هللا تعالى علٌهم

                                                           
 .5ٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٙٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٖٗٔ/2(:ص1ٓ2ٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٖٓٔ-ٕٓٔ/ٗتفسٌر المراؼً: (ٗ)
 .1ٕٗ-2ٕٗ/ٔالكشاؾ: (٘)
 .ٖٓٔ/ٖتفسٌر المراؼً: (ٙ)
 .ٖٗٔ/2(:ص1ٓ2ٔأخرجه الطبري) (2)
 .25ٕ/ٖ(:ص2ٖ٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .25ٗ/ٔمعانً المرآن: (5)
 .5ٙالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٖٗ/ٕتفسٌر البٌضاوي:(ٔٔ)
 .ٕٖٓ/ٔتفسٌر النسفً: (ٕٔ)
 .ٖ٘ٔ-ٖٗٔ/2تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .ٖٓٔ/ٗتفسٌر المراؼً: (ٗٔ)
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 أخرٌات الموم وذلن من اجل أن ٌتفمدهم. ألمته فً لٌادته العظٌمة إذ ٌكون فً -ملسو هيلع هللا ىلص-حسن رعاٌة النبً -ٕ
 أنه ٌنبؽً للمابد أن ٌكون ذا شجاعة ي لٌادته بحٌث ٌثبت وٌدعو إلى الثبات. -ٖ
 لموله:}والرسول ٌدعوكم{. -ملسو هيلع هللا ىلص-إثبات رسالة النبً -ٗ
 إثبات حكمة هللا تعالى فً أفعاله، وذلن لموله:}لكٌبل{، فإن البلم للتعلٌل. -٘
 ٌحب من عباده أال ٌحزنوا، ألنه لّدر الؽم بالؽم من اجل أال ٌحزنوا. أن هللا تعالى -ٙ
 التربٌة العظٌمة للعباد، وهً أال ٌحزنوا على ما فاتهم، والحزن ٌزٌد اإلنسان ببلء. -2
 إثبات علم هللا الواسع لكل معلوم، وبالتالً وجوب الحذر من مخالفة هللا عّز وجل. -1
 ألنهم ٌنكرون علم هللا بفعل العبد. الرد على ؼبلة المدرٌة من ق:}خبٌر{، -5

 القرآن
تُْهْم أَ  ٌُْكْم ِمْن بَْعِد اْلغَّمِ أََمنَةً نُعَاًسا ٌَْغَشى َطائِفَةً ِمْنُكْم َوَطائِفَةٌ قَْد أََهمه ٌَْر اْلَحّقِ }ثُمه أَْنَزَل َعلَ ِ َغ ْنفُُسُهْم ٌَُظنُّوَن بِاَّه

ِ ٌُْخفُوَن فًِ أَْنفُِسِهْم َما ََل ٌُْبُدوَن لََك ٌَقُولُ َظنه اْلَجاِهِلٌهِة ٌَقُولُوَن َهْل لَ  ٍء قُْل إِنه اْْلَْمَر ُكلههُ َِّه ًْ وَن نَا ِمَن اْْلَْمِر ِمْن َش
ٌء َما قُتِْلنَا َهاُهنَا قُْل لَْو ُكْنتُْم فًِ بٌُُوتُِكْم لَبََرَز الهِذٌَن ُكتَِب عَ  ًْ ٌِْهُم اْلقَتُْل إِلَى َمَضاِجِعِهْم لَ لَْو َكاَن لَنَا ِمَن اْْلَْمِر َش

ُدوِر ) ُ َعِلٌٌم بَِذاِت الصُّ َص َما فًِ قُلُوبُِكْم َوَّللاه ُ َما فًِ ُصُدوِرُكْم َوِلٌَُمّحِ ًَ َّللاه  [ٗ٘ٔ({ ]آل عمران : َٗ٘ٔوِلٌَْبتَِل
 التفسٌر:

ها من هّمٍ وؼّمٍ اطمبنانًا وثمة ثم كان من رحمة هللا بالمإمنٌن المخلصٌن أن ألمى فً للوبهم من بعد ما نزل ب
هم خبلص  فً وعد هللا، وكان من أثره نعاس َؼِشً طابفة منهم، وهم أهل اإلخبلص والٌمٌن، وطابفة أُخرى أهمَّ
أنفسهم خاصة، وَضعُفَْت عزٌمتهم وُشِؽلوا بؤنفسهم، وأساإوا الظن بربهم وبدٌنه وبنبٌه، وظنوا أن هللا ال ٌُتِمُّ أمر 

إلسبلم لن تموم له لابمة، ولذلن تراهم نادمٌن على خروجهم، ٌمول بعضهم لبعض: هل كان لنا من رسوله، وأن ا
: إن األمر كلَّه هلل، فهو الذي لدَّر خروجكم وما حدث لكم، وهم -أٌها الرسول-اختٌار فً الخروج للمتال؟ لل لهم 

ٌمولون: لو كان لنا أدنى اختٌار ما لُتِلنا  ٌُْخفون فً أنفسهم ما ال ٌظهرونه لن من الحسرة على خروجهم للمتال،
هاهنا. لل لهم: إن اآلجال بٌد هللا، ولو كنتم فً بٌوتكم، ولدَّر هللا أنكم تموتون، لخرج الذٌن كتب هللا علٌهم الموت 
إلى حٌث ٌُْمتلون، وما جعل هللا ذلن إال لٌختبر ما فً صدوركم من الشن والنفاق، ولٌمٌز الخبٌث من الطٌب، 

ٌظهر أمر المإمن من المنافك للناس فً األلوال واألفعال. وهللا علٌم بما فً صدور خلمه، ال ٌخفى علٌه شًء و
 من أمورهم.

 فً سبب نزول اآلٌة وجوه:
أحدها: لال مماتل:" نزلت فً سبعة نفر، فى أبى بكر الصدٌك، وعمر بن الخطاب، وعلً بن أبً طالب، 

 .(ٔ)"-رضى هللا عنهم -رجلٌن من األنصاروالحارث بن الصمة، وسهل بن ضٌؾ و
 .(ٕ)لال ابن حجر:" ثبت فً الصحٌح ذكر أبً طلحة فٌمن ؼشٌه النعاس وهو أنصاري" 

، أخً بنً عمرو بن (ٗ) (ٖ)عن الزبٌر لال: "وهللا إنًّ ألسمع لول معتِّب بن لشٌروالثانً: أخرج الطبري 
 . (٘)حٌن لال : لْو كان لنا من األمر شًء ما لُتلنا هاهنا!"عوؾ ، والنعاُس ٌؽشانً ، ما أسمعه إال كالحلم 

 .(ٙ)فؤنزل هللا تعالى فٌه: }لو كان لنا من األمر شًء ما لتلنا هاهنا{" ونمله الوالدي عن الزبٌر وفً األخٌر:"
 .(ٙ)هاهنا{"

                                                           
 . 2ٖٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان:(ٔ)
 .1ٕٕ/ 1، وكتاب التفسٌر ،الفتح :ٖ٘ٙ/ 2كتاب المؽازي، باب ؼزوة أحد، الفتح:انظر :صحٌح البخاري، ، و22ٔ/ٕالعجاب: (ٕ)
معتب بن لشٌر بن ملٌل بن زٌد بن العطاؾ بن ضبٌعة. ولٌس له عمب. وشهد بدرا وأحدا وكذلن لال دمحم بن إسحاق.]الطبمات (ٖ)

 [.ٖٖ٘/ٖالكبري:
 أول من لال هذا فتابعه آخرون.لفظ اآلٌة ٌفٌد أنهم طابفة، فلعل معتب بن لشٌر هو (  إن ٗ)
 .ٖٕٖ/2(:ص1ٓ5ٗتفسٌر الطبري) (٘)
 .5ٕٙ/ٔمؽازي الوالدي: (ٙ)
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ر والثالث: أخرج ابن أبً حاتم بسنده عن ابن عباس لال:" متعب الذي لال ٌوم أحد: }لو كان لنا من األم
شًء ما لتلنا هاهنا{، فؤنزل هللا تعالى فً ذلن من لولهم: }وطابفة لد أهمتهم أنفسهم ٌظنون باهلل{ إلى آخر 

 .(ٔ)المصة"
والرابع: ولال الربٌع: "فمالوا: لو كنا على شًء من األمر ما لتلنا هاهنا، ولو كنا فً بٌوتنا ما أصابنا المتل، 

 .(ٕ)برز الذٌن كتب علٌهم المتل إلى مضاجعهم{"لال هللا تعالى: }لو كنتم فً بٌوتكم ل
ٌُْكْم ِمْن بَْعِد اْلؽَّمِ أََمنَةً نُعَاًسا{]آل  [، " أي: ثم أرسل علٌكم بعد ذلن الؽم ٗ٘ٔعمران:لوله تعالى:}ثُمَّ أَْنَزَل َعلَ

 .(ٖ)الشدٌد النعاس للسكٌنة والطمؤنٌنة"
ألمى على بعضهم النعاس  -عز وجل -ٌعنً: من بعد ؼم الهزٌمة }أمنة نعاسا{، وذلن أن هللا لال مماتل:"

 .(ٗ)فذهب ؼمهم"
 أي أعمبكم بما نالكم من الرعب أن أمنكم أمنا تنامون معه، ألن الشدٌد لال الزجاج:"

 .(٘)الخوؾ ال ٌكاد ٌنام"
 .(ٙ)النعاس"لال البٌضاوي:أي:" أنزل هللا علٌكم األمن حتى أخذكم  

ٌمول تعالى ُمْمتَنا على عباده فٌما أنزل علٌهم من السكٌنة واألَمنَة ، وهو النعاس الذي ؼشٌهم  لال ابن كثٌر:"
هم ، والنعاس فً مثل تلن الحال دلٌل على األمان  كما لال تعالى فً  هم وَؼّمِ وهم مْستَْلبمو السبلح فً حال َهّمِ

َرُكْم بِِه َوٌُْذِهَب سورة األنفال ، فً لصة بدر : } إِ  ٌُْكْم ِمَن السََّماِء َماًء ِلٌَُطّهِ ٌُكُم النُّعَاَس أََمنَةً ِمْنهُ َوٌُنزُل َعلَ ْذ ٌُؽَّشِ
ٌَْطاِن َوِلٌَْربَِط َعلَى لُلُوبُِكْم َوٌُثَبَِّت بِِه األْلَداَم { ]األنفال :   .(2)["َٔٔعْنُكْم ِرْجَز الشَّ

 .(1)النعاس فً المتال من هللا، وفً الصبلة من الشٌطان"لال عبدهللا بن مسعود:" 
 .(5)لال عبدالرحمن بن عوؾ:" ألمى علٌهم النوم"

 .(ٓٔ)لال لتادة:" ألمى هللا علٌهم النعاس فكان ذلن أمنة لهم"
أخرج ابن أبً حاتم عن الحسن بن داود والمنذر بن شاذان عن أبً طلحة، لال:" كنت أحد من أنزل هللا فٌه: 

أنزل علٌكم من بعد الؽم أمنة نعاسا{، وكنت أنعس حتى ٌسمط سٌفً من ٌدي، ثم أتناوله. وفً حدٌث المنذر:  }ثم
 .(ٔٔ)وكان سٌفً ٌسمط منً، ثم أتناوله بٌدي"

لال الزبٌر بن العوام:" لما التمٌنا ٌوم بدر سلط هللا علٌنا النعاس، فإن كنت ال تشرد فٌجلدنً، وأتشدد 
 ذلن، ورسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً أصحابه كذلن، ودنا منا المشركون حتى لالوا: وهللا ما تحت فٌجلدنً، ما أطٌك إال

 .(ٕٔ)الجحؾ أحد. لال الزبٌر: وكان أول من استمل من تلن السكتة والنعسة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص"
ً منكم وهم المإمنون [، " أي: ٌؽشِٗ٘ٔمْنُكْم{]آل عمران:لوله تعالى:}ٌَْؽَشى َطابِفَةً  ى النوم فرٌما

 .(ٖٔ)"المخلصون
 .(ٗٔ)لال لتادة:" وكانوا ٌومبذ فرلتٌن، فؤما فرلة فؽشٌها النعاس"

 .(ٔ)لال دمحم بن إسحاق:" أنزل هللا النعاس أمنة على أهل الٌمٌن به منهم نٌام ال ٌخافون"

                                                           
 .25ٗ/ٖ(:صٖٙٙٗتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔ)
 25٘/ٖ(:ص2ٖ٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم)(ٕ)
 .ٕٙٔصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .2ٖٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .25ٗ/ٔمعانً المرآن: (٘)
 .ٖٗ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٙ)
 .ٗٗٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .25ٖ/ٖ(:صٖٓٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .25ٖ/ٖ(:ص1ٖ٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .25ٖ/ٖ(:صٖٔٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .25ٖ/ٖ(:ص5ٖ٘ٗتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .25ٖ/ٖ(:صٕٖٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .ٕٙٔصفوة التفاسٌر: (ٖٔ)
 .25ٖ/ٖ(:صٖٖٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
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 .(ٕ)للنعاس{ فٌكون ٌَْؽَشى فتكون لؤلمنة، وبالٌاء}تْؽَشى{، ولرئ بالتاء:}
تُْهْم أَْنفُُسُهْم{]آل عمران:لوله تعالى:}َوَطابِفَةٌ لَْد  [، "أي: وجماعة أخرى حملتهم أنفسهم على الهزٌمة ٗ٘ٔأََهمَّ

 .(ٖ)"فبل رؼبة لهم إاِلَّ نجاتها وهم المنافمون
 .(ٗ)ٌعنً المنافمٌن، وهب بن لشٌر وأصحابه حملتهم أنفسهم على الهم" لال الثعلبً:"

 .(٘)أولعتهم أنفسهم فً الهموم، أو ما ٌهمهم إال هم أنفسهم وطلب خبلصها" البٌضاوي:أي:"لال  
لال لتادة:" وكانوا ٌومبذ فرلتٌن، وأما الفرلة األخرى فالمنافمون لٌس لهم هم إال أنفسهم، أرعب لوم وأخبثه 

 .(ٙ)وأخذ له للحك"
هم المنافمون ال هم لهم ؼٌر أنفسهم ، فهم من حذر المتل على أنفسهم ، وخوؾ المنٌة علٌها  لال الطبري:"

فً شؽل ، لد طار عن أعٌنهم الكرى ، ٌظنون باهلل الظنون الكاذبة ، ظن الجاهلٌة من أهل الشرن باهلل ، شًكا فً 
 .(2) خاذل نبٌه وُمْعٍل علٌه أهل الكفر به"أمر هللا ، وتكذٌبًا لنبٌه ملسو هيلع هللا ىلص ، َومْحَسبة منهم أن هللا

ٌَْر اْلَحّكِ َظنَّ اْلَجاِهِلٌَِّة{]آل عمران: ِ َؼ [، "أي: ٌظنون باهلل السٌبة مثل ظّنِ أهل ٗ٘ٔلوله تعالى:}ٌَُظنُّوَن بِاَّللَّ
 .(1)"الجاهلٌة

 .(5)أي ال ٌنصر دمحما، ولٌل: ظنوا أن دمحما لد لتل" لال الثعلبً:"
. وعنه اٌضا:"}ظن الجاهلٌة{: (ٓٔ)لتادة:" }ٌظنون باهلل ؼٌر الحك{ ظنون كاذبة، إنما هم أهل شن ورٌبة"لال 

 .(ٔٔ)"ظن اهل الشرن
 .(ٕٔ)لال دمحم بن إسحاق:" وذلن أنهم كانوا ال ٌرجون عالبة، فذكر هللا تبلإمهم وحسرتهم على ما أصابهم"

 .(ٖٔ)مضمحل،]و[هم على جاهلٌتهم فً ظنهم هذا" – ملسو هيلع هللا ىلص -أي ٌظن المنافمون أن أمر النبً  لال الزجاج:"
أي: ٌظنون باهلل ؼٌر الظن الحك الذي ٌحك أن ٌظن به، وظن الجاهلٌة بدله وهو الظن  لال البٌضاوي:"

 .(ٗٔ)المختص بالملة الجاهلٌة وأهلها"
ٍء{]آل  ًْ [، أي:"ٌمولون: لٌس لنا من األمر ٗ٘ٔعمران:لوله تعالى:}ٌَمُولُوَن َهْل لَنَا ِمَن اأْلَْمِر ِمْن َش

 .(٘ٔ)"شًء
 .(ٙٔ)هذا لول معتب بن لشٌر ٌعنً باألمر: النصر" لال مماتل:"

ًّ : لُتل بنو الخزرج الٌوم! لال : وهل لنا من األمر من شًء ؟ لٌل  عن ابن جرٌا لال:"لٌل لعبد هللا بن أب
 .(2ٔ)إّن األمر كله هلل!"

هل لنا مما أمر هللا ووعد من النصر والظفر نصٌب لط. ولٌل: أخبر ابن أبً بمتل بنً  لال البٌضاوي:أي:"
الخزرج فمال ذلن، والمعنى إنا منعنا تدبٌر أنفسنا وتصرٌفها باختٌارنا، فلم ٌبك لنا من األمر شًء أو هل ٌزول 

 .(ٔ)عنا هذا المهر فٌكون لنا من األمر شًء"
                                                                                                                                                                                                    

 .25ٗ/ٖ(:صٖٗٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٕٓٗ/ٔانظر: معانً المرآن للفراء: (ٕ)
 .ٕٙٔصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .12ٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٗ)
 .ٗٗ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (٘)
 .25ٗ/ٖ(:صٖ٘ٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٕٖٓ/2تفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٙٔصفوة التفاسٌر: (1)
 .12ٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (5)
 .25ٗ/ٖ(:ص2ٖٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .25ٗ/ٖ(:ص5ٖٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .25ٗ/ٖ(:ص1ٖٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .25ٗ/ٔمعانً المرآن: (ٖٔ)
 .ٗٗ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٗٔ)
 .ٕٕٖ/2تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .1ٖٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌما: (ٙٔ)
 .ٕٕٖ/2(:ص1ٓ5ٖأخرجه الطبري) (2ٔ)
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ِ{]آل عمران: لوله تعالى:}لُْل إِنَّ اأْلَْمرَ  [، " أي: لل دمحم ألولبن المنافمٌن األمر كله بٌد هللا ٌصّرفه ُٗ٘ٔكلَّهُ َّلِلَّ
 .(ٕ)"كٌؾ شاء

 .(ٖ)ٌعنً النصر والفتح كله بٌد هللا" لال الماترٌدي:"
 .(ٗ)لل إن األمر ٌعنً النصر كله هلل" -ملسو هيلع هللا ىلص -لنبٌه -عز وجل -ٌمول هللا لال مماتل:"

طبري:ٌعنً:" لل، ٌا دمحم ، لهإالء المنافمٌن :  إن األمر كله هلل ، ٌصرفه كٌؾ ٌشاء وٌدبره كٌؾ لال ال
 .(٘)ٌحّب"

أي الؽلبة الحمٌمٌة هلل تعالى وألولٌابه فإن حزب هللا هم الؽالبون، أو المضاء له ٌفعل ما  لال البٌضاوي:"
 .(ٙ)ٌشاء وٌحكم ما ٌرٌد وهو اعتراض"

ِ{، برفع  الـ}كل{ ، على توجٌه  الكل  إلى أنه اسم ، ولوله  هلل  خبرهولرئ: }لُْل إِنَّ   .(2)األْمَر ُكلَّهُ َّلِلَّ
[، " أي: ٌبطنون فً أنفسهم ما ال ٌظهرون ٗ٘ٔلوله تعالى:}ٌُْخفُوَن فًِ أَْنفُِسِهْم َما اَل ٌُْبُدوَن لََن{]آل عمران:

 .(1)"لن
 .(5)أنفسهم أن لالوا: }لو كنا على شًء من األمر ما لتلنا هاهنا{"لال الربٌع بن أنس:" فكان مما أخفوا فً 

ٌسرون فى للوبهم ما ال ٌظهرون لن بؤلسنتهم والذي أخفوا فً أنفسهم أنهم لالوا: لو كنا فً  لال مماتل:"
 .(ٓٔ)بٌوتنا ما لتلناها هنا"

ٌء َما لُتِ  ًْ [،" أي: لو كان االختٌار لنا لم ْٗ٘ٔلنَا َهاُهنَا{]آل عمران:لوله تعالى:}ٌَمُولُوَن لَْو َكاَن لَنَا ِمَن اأْلَْمِر َش
 .(ٔٔ)"نخرج فلم نُمتل ولكن أكرهنا على الخروج

وذلن أن المنافمٌن لال بعضهم لبعض: لو كان لنا عمول لم نخرج مع دمحم إلى لتال أهل مكة  لال الثعلبً:"
 .(ٕٔ)ولما لتل رإساإنا"
المنافمٌن ٌمولون : لو كان الخروج إلى حرب من خرجنا لحربه من المشركٌن أي:" أّن هإالء لال الطبري:

 .(ٖٔ)إلٌنا ، ما خرجنا إلٌهم ، وال لُتل منا أحد فً الموضع الذي لتلوا فٌه بؤحد"
 .(ٗٔ)أي ٌمولون لو كان دٌننا حما ما لتلنا هاهنا" لال السمرلندي:"

لو كان لنا من األمر شًء كما وعد دمحم أو زعم إن األمر كله هلل وألولٌابه، أو  لال البٌضاوي: أي: ٌمولون:"
لو كان لنا اختٌار وتدبٌر ولم نبرح كما كان ابن أبً وؼٌره، ما لتلنا هاهنا لما ؼلبنا، أو لما لتل من لتل منا فً 

 .(٘ٔ)هذه المعركة"
كان لنا من األمر شًء ما لتلنا هاهنا{، عن عباد بن منصور، لال: "سؤلت الحسن عن لوله: }ٌمولون لو 

لال: ذلن المنافك لما لتل من لتل من أصحاب دمحم، أتوا عبد هللا بن أبً فمالوا له: ما ترى فمال: أنا وهللا ما نإامر 
 .(ٙٔ)لو كان لنا من األمر من شًء ما لتلنا هاهنا"

                                                                                                                                                                                                    
 ٗٗ/ٕتفسٌر البٌضاوي:(ٔ)
 .ٕٙٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٔٔ٘/ٕتفسٌر الماترٌدي: (ٖ)
 .1ٖٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .ٕٕٖ/2تفسٌر الطبري:(٘)
 ٗٗ/ٕتفسٌر البٌضاوي:(ٙ)
 .ٖٕٖ/2انظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٙٔصفوة التفاسٌر: (1)
 .25٘/ٖ(:ص2ٕٖٗأبً حاتم)أخرجه ابن (5)
 .1ٖٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .ٕٙٔصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 . 11ٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٕٔ)
 .ٖٕٖ-ٕٕٖ/2تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .1ٕ٘/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٗٔ)
 ٗٗ/ٕتفسٌر البٌضاوي:(٘ٔ)
 .25٘/ٖ(:ص2ٖٗٗأخرجه ابن أبً حاتم)(ٙٔ)
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ٌِْهُم اْلمَتُْل إِلَى َمَضاِجِعِهْم{]آل لوله تعالى:}لُْل لَْو ُكْنتُْم فًِ بٌُُوتُِكْم لَبََرَز الَّ  [، "أي: لل ٗ٘ٔعمران:ِذٌَن ُكتَِب َعلَ
 .(ٔ)"لهم ٌا دمحم: لو لم تخرجوا من بٌوتكم وفٌكم من لّدر هللا علٌه المتل لخرج أولبن إِلى مصارعهم

أي لخرج الذٌن لدر هللا علٌهم المتل وكتبه فً اللوح المحفوظ إلى مصارعهم ولم تنفعهم  لال البٌضاوي:"
 .(ٕ)اإللامة بالمدٌنة ولم ٌنا منهم أحد، فإنه لدر األمور ودبرها فً سابك لضابه ال معمب لحكمه"

لذي أظهر فٌه ما لال دمحم ابن إسحاق: "ثم لال هللا لنبٌه: لل لو كنتم فً بٌوتكم لم تحضروا هذا الموطن ا
 .(ٖ)أظهر من سرابكم، ألخرج الذٌن كتب علٌهم المتل إلى موطن ؼٌره ٌصرعون فٌه، حتى ٌصرعوا فٌه"
 .(ٗ)لال ابن كثٌر:" أي : هذا لدر ممدر من هللا عز وجل ، وحكم َحتْم ال ٌحاد عنه ، وال مناص منه"

بٌوتكم لبرز الذٌن كتب علٌهم المتل إلى عن عمرو بن عبٌد ، عن الحسن سبل عن لوله : }لل لو كنتم فً 
مضاجعهم{، لال: كتب هللا على المإمنٌن أن ٌماتلوا فً سبٌله ، ولٌس كل من ٌماتل ٌُمتل ، ولكن ٌُمتل من َكتب هللا 

 .(٘)علٌه المتل"
 معنى )برزوا( صاروا إلى براز، وهو المكان المنكشؾ أي ألوصلتهم لال الزجاج:"

 .(ٙ)ن المتل إلى مضاجعهم"األسباب التً عنها ٌكو
 .(2)ولرأ ابن أبً حٌوة: }لبرز{ بضم الباء وتشدٌد الراء، على الفعل المجهول

 .(1)ولرأ لتادة: } الذٌن كتب علٌهم المتال{
وتمرأ" }بٌوتكم{، بضم الباء وكسرها، وروى أبو بكر بن عٌاش عن عاصم، بكسر الباء، لال أبو إسحاق: 

، والذٌن كسروا )بٌوت( -عن عاصم )بٌوتكم( بضم الباء، والضم األكثر األجود ولرأناها بإلراء أبً عمرو 
 .(5)كسروها لمجًء الٌاء بعد الباء"

ُ َما فًِ ُصُدوِرُكْم{]آل عمران: ًَ َّللاَّ [، "أي: لٌختبر ما فً للوبكم من اإِلخبلص ٗ٘ٔلوله تعالى:} َوِلٌَْبتَِل
 .(ٓٔ)"والنفاق

 .(ٔٔ)ما فً صدوركم"لال دمحم بن إسحاق:" ٌبتلً به 
ولٌختبر هللا الذي فً صدوركم من الشن ، فٌمٌِّزكم بما ٌظهره للمإمنٌن من نفالكم من لال الطبري: ٌعنً:"

 .(ٕٔ)المإمنٌن "
 .(ٖٔ)ٌعنً لٌختبر وٌظهر ما فً للوبكم" لال السمرلندي:"

 .(ٗٔ)ولٌمتحن ما فً صدوركم وٌظهر سرابرها من اإلخبلص والنفاق" لال البٌضاوي:أي:"
أي: لٌظهر هللا للخلك ما فً صدورهم مما مضى، ولٌجعله ظاهرا لهم، واالبتبلء هو  لال الماترٌدي:"

: )ٌوم تبلى السرابر( تبدي وتظهر، وذلن ٌكون بوجهٌن: ٌظهر بالجزاء مرة، -عز وجل  -االستظهار; كموله 
لن بالكتاب، وٌحتمل ومرة بالكتاب، ٌعلم الخلك من كانت سرٌرته حسنة بالجزاء، وكذلن إذا كانت سٌبة، أو ٌعلم ذ

 .(٘ٔ)األمر بالجهاد; لٌعلموا المنافك منهم من المإمن" -هاهنا-االبتبلء 

                                                           
 .ٕٙٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 ٗٗ/ٕالبٌضاوي:تفسٌر (ٕ)
 .25ٙ/ٖ(:ص2ٖٙٗأخرجه ابن أبً حاتم)(ٖ)
 .ٙٗٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٕٖٙ/2(:ص1ٓ52أخرجه الطبري) (٘)
 .1ٓٗ/ٔمعانً المرآن: (ٙ)
 .11ٔ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (2)
 .11ٔ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (1)
 .1ٓٗ/ٔمعانً المرآن للزجاج:(5)
 .ٕٙٔصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .25ٙ/ٖ(:ص22ٖٗبن أبً حاتم)أخرجه ا(ٔٔ)
 .ٕٖٗ/2تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 . 1ٕ٘/ٔتفسٌر السمرلندي:(ٖٔ)
 ٗٗ/ٕتفسٌر البٌضاوي:(ٗٔ)
 .ٕٔ٘-ٔٔ٘/ٕتفسٌر الماترٌدي: (٘ٔ)
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َص َما فًِ لُلُوبُِكْم{]آل عمران:  .(ٔ)"[، "أي: ولٌنمًّ ما فً للوبكم وٌطّهرهٗ٘ٔلوله تعالى:}َوِلٌَُمّحِ
 .(ٕ) وللمإمنٌن من العداوة أو الوالٌة"ولٌتبٌنوا ما فً للوبكم من االعتماد هلل ولرسوله ملسو هيلع هللا ىلص لال الطبري: أي:"

 .(ٖ)ٌخرج وٌطهر ما فً للوبكم" لال الثعلبً:"
 .(ٗ)ٌعنً: لٌظهر وٌكفر ما فً للوبكم من الذنوب" لال السمرلندي:"

 .(٘)ولٌكشفه وٌمٌزه أو ٌخلصه من الوساوس" لال البٌضاوي: أي:"
ُ َعِلٌٌم بَِذاِت  ُدوِر{]آل عمران:لوله تعالى:}َوَّللاَّ  .(ٙ)[ ، أي:"وهللا ذو علم بالذي فً صدور خلمه"ٗ٘ٔالصُّ

ال ٌخفى علٌه شًء من أمورهم ، سرابرها عبلنٌتها ، وهو لجمٌع ذلن حافظ ، حتى لال الطبري:أي:"
 .(2)ٌجازي جمٌعهم جزاءهم على لدر استحمالهم"

 .(1)"وما فٌها خٌر أو شر لال الصابونً:" أي: وهللا عالم بالسرابر مّطلع على الضمابر
 .(5)أي : بما ٌختلا  فً الصدور من السرابر والضمابر" لال ابن كثٌر:"

 .(ٓٔ)لال دمحم بن إسحاق:" أي: ال ٌخفى علٌه ما فً صدورهم مما استخفوا به منكم"
ٌمول: هللا علٌم بما فً الملوب من اإلٌمان والنفاق والذٌن أخفوا فً أنفسهم لولهم إن دمحما لد لتل،  لال مماتل:"

 .(ٔٔ)هاهنا، ٌعنً هذا المكان"« ٖ»ولولهم لو كان لنا من األمر شًء ما لتلنا 
من نمض الحزن ورفض الذعر ذكر الصدر، وحٌنما ذكر اإلٌمان المحض ذكر الملب، وكل  لال الراؼب:"

موضع ٌذكر هللا فً المرآن العمل واإلٌمان، فإنه ٌخص ذكر الملب، وإذا أراد ذلن وسابر الفضابل والرذابل ذكر 
ٌمَ  ا ٌَْدُخِل اإْلِ [، ٗٔاُن فًِ لُلُوبُِكْم{ ]الحجرات : الصدور، وهذا إذا اعتبر باالستمراء انكشؾ، نحو لوله: }َولَمَّ

ُ لُلُوبَُهْم{ ]الصؾ : ٕٖولوله: }فَإِنََّها ِمْن تَْمَوى اْلمُلُوب{ ]الحا :  [، ولوله: }بَْل ُهَو آٌَاٌت ٘[، ولوله: }أََزاَغ َّللاَّ
ْسبَلِم{ ]الزمر : [، ولوله: }أَفََمْن شَ 5ٗبٌَِّنَاٌت فًِ ُصُدوِر الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِعْلَم { ]العنكبوت :  ُ َصْدَرهُ ِلئْلِ [، َٕٕرَح َّللاَّ

[، ولما كان التمحٌص أخص من االبتبلء كما تمدم خصه بالملب، وهذه ٘ولوله: }فًِ ُصُدوِر النَّاِس{ ]الناس : 
األحوال الثبلث ٌترتب بعضها على بعض، فبإصبلح العمل ٌتوصل إلى إصبلح ما فً الصدور من الشهوة 

وبإصبلح ذلن ٌتوصل إلى إصبلح ما فً الملوب من االعتبارات التً ال ٌعترٌها شن ورٌب، والؽضب، وبهما 
[، 5ٕٔ}َوٌَْستَْخِلفَُكْم فًِ اأْلَْرِض{ ]األعراؾ :  وذلن ما ٌبلؽه العبد، وبه ٌستحك اسم الخبلفة هلل المذكور فً لوله:

ُدور{ ]آل عمران :  ُ َعِلٌٌم بَِذاِت الصُّ [ ، أي عالم بجمٌع ما ٌنطوي علٌه من الضمابر الطٌبة ٗ٘ٔثم لال: }َوَّللاَّ
 .(ٕٔ)والخبٌثة، وخص الصدور دون الملب إذ هً أعم"

 الفوابد:
 {.أََمنَةً نُعَاًسا  أن النعاس لد ٌكون محمودا وٌعّد من النعم، لموله:} -ٔ
 {.َظنه اْلَجاِهِلٌهةِ  لموله:}ذم من ظّن باهلل ؼٌر الحك، وأنه ال ٌظن أحد باهلل ظنا ؼٌر الحك إال وهو جاهل،  -ٕ
 بٌان أن األمر كله هلل، األمر الشرعً واألمر الكونً، لٌس ألحد مع هللا امر. -ٖ
 {.ٌُْخفُوَن فًِ أَْنفُِسِهْم َما ََل ٌُْبُدوَن لََك  الٌعلم الؽٌب، لموله:} -ملسو هيلع هللا ىلص-أن النبً  -ٗ

                                                           
 .ٕٙٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٕٖ٘/2تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .11ٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٖ)
 . 1ٕ٘/ٔتفسٌر السمرلندي:(ٗ)
 ٗٗ/ٕتفسٌر البٌضاوي:(٘)
 ٕٖ٘/2تفسٌر الطبري:(ٙ)
 ٕٖ٘/2تفسٌر الطبري:(2)
 .ٕٙٔصفوة التفاسٌر: (1)
 .ٙٗٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر:(5)
 .25ٙ/ٖ(:ص21ٖٗأخرجه ابن أبً حاتم)(ٓٔ)
 .1ٖٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .5ٖ5-5ٖ1/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٕٔ)
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ٌِْهُم اْلقَتُْل إِلَى قُْل لَ  التندٌد بمن ٌعترضون على المدر، لموله:} -٘ ْو ُكْنتُْم فًِ بٌُُوتُِكْم لَبََرَز الهِذٌَن ُكتَِب َعلَ
 {.َمَضاِجِعِهمْ 

ُ َما فًِ ُصُدوِرُكْم  إثبات الحكمة فً أفعال هللا بموله:} -ٙ ًَ َّللاه  {.َوِلٌَْبتَِل
ُ مَ  أن العبرة والمدار على الملوب التً فً الصدور، لموله:} -2 ًَ َّللاه  {.ا فًِ ُصُدوِرُكمْ َوِلٌَْبتَِل
َص َما فًِ قُلُوبُِكْم  أن هللا لد ٌبتلً عباده بما ٌنمً للوبهم وٌخلصها من الشوابب، لموله:} -1  {.َوِلٌَُمّحِ
ُدورِ  إثبات علم هللا بما فً الملوب، لموله:} -5 ُ َعِلٌٌم بِذَاِت الصُّ {، علٌه ٌجب الحذر من إضمار ما َوَّللاه

 الٌرضى به هللا.
 القرآن

ٌَْطاُن بِبَْعِض َما َكَسبُوا َولَقَدْ  }إِنه  ُ َعْنُهْم إِنه الهِذٌَن تََولهْوا ِمْنُكْم ٌَْوَم اْلتَقَى اْلَجْمعَاِن إِنهَما اْستََزلهُهُم الشه  َعفَا َّللاه
َ َغفُوٌر َحِلٌٌم )  [٘٘ٔ({ ]آل عمران : َّ٘٘ٔللاه

 التفسٌر:
وا منكم  ، إنما « أُحد»دمحم عن المتال ٌوم التمى المإمنون والمشركون فً ؼزوة  -ٌا أصحاب ملسو هيلع هللا ىلص-إن الذٌن فرُّ

أولعهم الشٌطان فً هذا الذنب ببعض ما عملوا من الذنوب، ولمد تجاوز هللا عنهم فلم ٌعالبهم. إن هللا ؼفور 
 للمذنبٌن التاببٌن، حلٌم ال ٌعاجل من عصاه بالعموبة.

 فً سبب نزول اآلٌة ألوال:
نزلت فً رافع بن المعلَّى وؼٌره من األنصار ، وأبً ُحذٌفة بن عتبة  ها: أخرج الطبري عن عكرمة:"أحد

 .(ٔ)ورجل آخر"
والثانً: وروي عن عكرمة أٌضا:"جاءت فاختة بنت ؼزوان امرأة عثمان بن عفان، ورسول هللا صلى هللا 

ان؟ أما وهللا ال تجدونه أألم الموم. فمال لها علٌه وسلم وعلً ٌؽسبلن السبلح من الدماء، فمالت: ما فعل ابن عف
الٌوم. فمال: له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: مه، وكان ممن ولى دبره ٌومبذ عثمان بن عفان  (ٕ)علً: أال إن عثمان فضح الذمار

، فرجعوا (ٗ)حتى بلؽوا الجلعب -إخوان من األنصار من بنً زرٌك- (ٖ)عفان وسعد بن عثمان وعمبة بن عثمان
، لال هللا تعالى: }إِنَّ الَِّذٌَن تََولَّْوا ِمْنُكْم ٌَْوَم اْلتَمَى (٘)بعد، فمالت: فمال لهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "لمد ذهبتم بها عرٌضة" 

ُ َعْنُهْم{" ٌَْطاُن بِبَْعِض َما َكَسبُوا َولَمَْد َعفَا َّللاَّ  .(ٙ)اْلَجْمعَاِن إِنََّما اْستََزلَُّهُم الشَّ
عاصم بن كلٌب ، عن أبٌه لال : "خطب عمر ٌوم الجمعة فمرأ  آل عمران ، والثالث: وأخرج الطبري عن 

وكان ٌعجبه إذا خطب أن ٌمرأها ، فلما انتهى إلى لوله :  }إّن الذٌن تولوا منكم ٌوم التمى الجمعان{، لال : لما 
أنزو كؤننً أْرَوى، والناس ٌمولون :  لُتل دمحم  كان ٌوم أحد هزمناهم ، ففررُت حتى صعدت الجبل ، فلمد رأٌتنً 

! فملت : ال أجد أحًدا ٌمول :  لتل دمحم  ، إال لتلته!. حتى اجتمعنا على الجبل ، فنزلت :  }إن الذٌن تولوا منكم ٌوم 
 . (2)التمى الجمعان{، اآلٌة كلها"

الجمعان{، اآلٌة ، وذلن ٌوم أحد ، ناس من والرابع: لال لتادة:" لوله : }إن الذٌن تولوا منكم ٌوم التمى 
ًّ هللا ٌومبذ ، وكان ذلن من أمر الشٌطان وتخوٌفه ، فؤنزل هللا  أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص تولوا عن المتال وعن نب

 .(ٔ). وري عن الربٌع نحو ذلن(1)عز وجل ما تسمعون : أنه لد تجاوز لهم عن ذلن وعفا عنهم"

                                                           
 .5ٕٖ/2(:ص1ٕٔٓتفسٌر الطبري) (ٔ)
 [.1ٓ٘وحماٌته.]انظر: الماموس:الذمار: ما ٌلزمن حفظه (ٕ)
حتى بلؽوا الجْلعَب جبل بناحٌة  -رجبلن من األنصار  -فّر عثمان بن عفان ، وعمبة بن عثمان ، وسعد بن عثمان  وفً رواٌة ابن اسحاق:" (ٖ)

مد ذهبتم فٌها عرٌضةً!!".]أخرجه فؤلاموا به ثبلثًا ، ثم رجعوا إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمال لهم : ل -بناحٌة المدٌنة مما ٌلً األعوص 
 [.5ٕٖ/2(:ص1ٖٔٓالطبري)

 [.ٗ٘ٔ/ ٕانظر :معجم البلدان لٌالوت: جبل بناحٌة المدٌنة مما ٌلً األعوص.](ٗ)
لوله :  لمد ذهبتم فٌها عرٌضة  ، أي واسعة. والضمٌر فً لوله :  فٌها  إلى  األرض  ، ٌمول : لمد اتسعت منادح األرض فً وجوهكم حٌن (٘)

 رتم ، فؤبعدتم المذهب ، ٌتعجب من فعلهم.حٌن فر
 .22ٗ-22ٖ/ٕ(:ص5٘ٓٔ. ٌاختصار، وكذلن ابن المنذر فً تفسٌره)5ٕٖ/2(:ص1ٖٔٓ. وأخرجه الطبري)22ٖ-22ٕ/ٕالعجاب: (ٙ)
 .2ٕٖ/2(:ص1ٓ51تفسٌر الطبري) (2)
 .1ٕٖ/2(:ص1ٓ55تفسٌر الطبري) (1)
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لما انهزموا ٌومبذ ، تفّرق عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أصحابه ، فدخل بعضهم المدٌنة ،  السدي:"والخامس: ولال 
وانطلك بعضهم فوق الجبل إلى الصخرة فماموا علٌها ، فذكر هللا عز وجل الذٌن انهزموا فدخلوا المدٌنة فمال: }إن 

 (ٕ)الذٌن تولوا منكم ٌوم التمى الجمعان {، اآلٌة"

 .(ٖ)أي: إن الذٌن انهزموا منكم من المعركة" [،"٘٘ٔ}إِنَّ الَِّذٌَن تََولَّْوا ِمْنُكْم{ ]آل عمران :  الى:لوله تع
 .(ٗ)ٌعنً: الذٌن انصرفوا عن المتال منهزمٌن"لال سعٌد بن جبٌر:"

 .(٘)فرت طابفة منهم، زاؼت للٌبل ثم رجعوا" لال الحسن:"
 [، لوالن :٘٘ٔالَِّذٌَن تََولَّواْ ِمنُكم ٌَوَم اْلتَمَى اْلَجْمعَاِن ]آل عمران : إِنَّ وفً المراد بموله تعالى:}

 .(1)، والربٌع(2)، ولتادة (ٙ)أحدهما : ان المراد: كل من ولّى الدبر من المشركٌن بؤحد، وهذا لول عمر
 .(5)والثانً : أنهم من هرب إلى المدٌنة ولت الهزٌمة ، وهذا لول السدي

[، "أي: ٌوم التمى جمع المسلمٌن وجمع ٘٘ٔ} ٌَْوَم اْلتَمَى اْلَجْمعَاِن{ ]آل عمران :  لوله تعالى:
 .(ٓٔ)المشركٌن"

ٌوم أحد حٌن التمى الجمعان، جمع المسلمٌن وجمع المشركٌن، فانهزم المسلمون عن  لال سعٌد بن جبٌر:"
 .(ٔٔ)النبً ملسو هيلع هللا ىلص، وبمً فً ثمانٌة عشر رجبل"

 .(ٕٔ)"}ٌوم التمى الجمعان{، فهو ٌوم بدر الضحان:ولال 
ٌعنً: الذٌن انهزموا من المسلمٌن ٌوم أحد; فإنه لما ولعت الهزٌمة على المسلمٌن انهزم  لال السمعانً:"

أكثرهم، ولم ٌبمى مع رسول هللا إال أربعة عشر نفرا: سبعة من المهاجرٌن وسبعة من األنصار، ولٌل: ثبلثة 
 هاجرٌن وهم أبو بكر، وعمر، وعلً، وطلحة، وعبد الرحمن بن عوؾ، وسعد بن أبً ولاص.عشر، ستة من الم

 وفً الرواٌة األولى: كان السابع الزبٌر، وكان طلحة أشد نكاٌة فً الكفار ٌومبذ.
ولٌل: إن ٌوم أحد لطلحة، ولٌل: إنه كان ولاٌة رسول هللا وكان لد ضرب على ٌده فشلت وبمٌت كذلن، وأما 

رامٌة، وكان ٌرمً بٌن ٌدٌه، وٌمول له رسول هللا: " ارم، فدان أبً وأمً "، وأما الذٌن انهزموا، فمد  سعد وهو
 .(ٖٔ)لحك بعضهم بالمدٌنة منهم عثمان، ورجع بعضهم على الطرٌك منهم عمر"

ٌَْطاُن بِبَْعِض َما َكَسبُوا{ ]آل عمران :  لوله تعالى: أي: إِنما أزلهم الشٌطان [،" ٘٘ٔ} إِنََّما اْستََزلَُّهُم الشَّ
 .(ٗٔ)بوسوسته وأولعهم فً الخطٌبة ببعض ما عملوا من الذنوب"

ٌعنً: حٌن تركوا المركز وعصوا أمر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حٌن لال للرماة ٌوم أحد: ال  لال سعٌد بن جبٌر:"
 .(٘ٔ)"تبرحوا مكانكم، فترن بعضهم المركز

إنما إستزلهم الشٌطان والذٌن استزلهم الشٌطان عثمان بن عفان، وسعد بن عثمان  لال دمحم بن إسحاق:"
 .(ٙٔ)"وعمبة بن عثمان األنصارٌان ثم الزرلٌان

                                                                                                                                                                                                    
 .1ٕٖ/2(:ص1ٔٓٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .5ٕٖ-1ٕٖ/2(:ص1ٔٓٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .2ٕٔصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .25ٙ/ٖ(:ص1ٖٓٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .25ٙ/ٖ(:ص1ٖٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .2ٕٖ/2(:ص1ٔ51انظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .1ٕٖ/2(:ص1ٔ55انظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .1ٕٖ/2(:ص1ٔٓٓانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .5ٕٖ-1ٕٖ/2(:ص1ٔٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .2ٕٔصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .252/ٖ(:ص1ٕٖٗأخرجه ابن أبً حاتم)(ٔٔ)
 .252/ٖ(:ص1ٖٖٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .2ٖٓ/ٔتفسٌر السمعانً: (ٖٔ)
 .2ٕٔصفوة التفاسٌر: (ٗٔ)
 .252/ٖ(:ص1ٖ٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (٘ٔ)
 .252/ٖ(:ص1ٖٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙٔ)
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أي: لم ٌتولوا فً لتالهم على جهة المعاندة، وال على الفرار من الزحؾ رؼبة فً الدنٌا  لال الزجاج:"
هوا لماء هللا. إال على حال ٌرضونها، فلذلن عفا عنهم وإال خاصة، وإنما أذكرهم الشٌطان خطاٌا كانت لهم فكر

 .(ٔ)فؤمر الفرار والتولً فً الجهاد إذا كانت العدة ألل من المثلٌن، أو كانت العدة مثلٌن، فالفرار أمر عظٌم"
على ؼٌر توبة،   -عز وجل   -لال مكً:" لٌل: إنه ذكرهم بذنوب لم ٌتوبوا منها، فكرهوا أن ٌلموا هللا 

 .(ٕ)فانهزموا لببل ٌمتلوا لبل التوبة، فؽفر هللا لهم فرارهم"
استزلهم طلب منهم الزلل ودعاهم إلٌه ببعض ما كسبوا من ذنوبهم، معناه إن الذٌن  لال الزمخشري:أي:"

ة انهزموا ٌوم أحد كان السبب فً تولٌهم أنهم كانوا أطاعوا الشٌطان فالترفوا ذنوبا، فلذلن منعتهم التؤٌٌد وتموٌ
 الملوب حتى تولوا. 

ولٌل: استزالل الشٌطان إٌاهم هو التولً، وإنما دعاهم إلٌه بذنوب لد تمدمت لهم، ألن الذنب ٌجر إلى الذنب، 
كما أن الطاعة تجر إلى الطاعة وتكون لطفا فٌها. ولال الحسن رضى هللا عنه: استزلهم بمبول ما زٌن لهم من 

 الهزٌمة. 
 تركهم المركز الذي أمرهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بالثبات فٌه. فجرهم ذلن إلى الهزٌمة.ولٌل: )ببعض ما كسبوا( هو 

ولٌل: ذكرهم تلن الخطاٌا فكرهوا لماء هللا معها، فؤخروا الجهاد حتى ٌصلحوا أمرهم وٌجاهدوا على حال 
 .(ٖ)مرضٌة"

لبهم هللا علٌها بتمكٌن الشٌطان من ظاهره عند جمهور المفسرٌن: أنه كانت لهم ذنوب عا لال ابن عطٌة:"
 .(ٗ)استزاللهم، وبخلك ما اكتسبوه أٌضا هم من الفرار"

ُ َعْنُهْم{ ]آل عمران :  لوله تعالى:  .(٘)[، "أي: ولمد تجاوز هللا عن عموبتهم وصفح عنهم"٘٘ٔ} َولَمَْد َعفَا َّللاَّ
 .(ٙ)الجمعان ، أن ٌعالبهم بتولٌهم عن عدّوهم"لال الطبري:" ولمد تجاوز هللا عن الذٌن تولوا منكم ٌوم التمى 

 .(2)ولمد عفا هللا عنهم  ، إذ لم ٌعالبهم" لال ابن جرٌا:"
  .(1)ولمد عفا هللا عنهم حٌن لم ٌعالبهم، فٌستؤصلهم جمٌعا" لال سعٌد بن جبٌر:"

ولمد عفا هللا عنهم  ، فبل أدري أذلن العفو عن تلن العصابة ، أم عفٌو عن المسلمٌن كلهم  لال ابن زٌد:"
 .(5)؟"

فكٌؾ عفى عنهم، ولد لتل منهم سبعون وجرح سبعون، وأسر منهم سبعون، وشا رسول هللا  ولال الحسن:"
عنكم: لم ٌستؤصلكم لمخالفتكم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص،  ملسو هيلع هللا ىلص، وكسر رباعٌته، وهشم البٌضة على رأسه، لال الحسن ولمد عفا

إنما خافوا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن لال لموم منهم: ال تبرحوا مكانكم، فعالبهم بما لد رأٌت، وعفا عنهم أال ٌكون 
     .(ٓٔ)اصطلمهم"

َ َؼفُوٌر َحِلٌٌم{ ]آل عمران :  لوله تعالى: أي: إن هللا "واسع المؽفرة حلٌم ال ٌعجل العموبة لمن [، ٘٘ٔ}إِنَّ َّللاَّ
 .(ٔٔ)عصاه"

 .(ٕٔ)"إن هللا ؼفور للذنوب، حلٌم الٌعاجل بالعموبة"لال الزمخشري:أي:

                                                           
 .1ٔٗ/ٔمعانً المرآن: (ٔ)
 .1٘ٔٔ/ٕالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٕ)
 .ٖٓٗ/ٔالكشاؾ: (ٖ)
 .ٖٓ٘/ٔالمحرر الوجٌز: (ٗ)
 .2ٕٔصفوة التفاسٌر: (٘)
 .ٖٖٓ/2تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٖٓ/2(:ص1ٔٓ٘أخرجه الطبري) (2)
 .251/ٖ(:ص11ٖٗأخرجه ابن أبً حاتم)(1)
 .ٖٖٓ/2(:ص1ٔٓٙأخرجه الطبري) (5)
 .251-252/ٖ(:ص12ٖٗجه ابن أبً حاتم)أخر(ٓٔ)
 .2ٕٔصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .ٖٓٗ/ٔالكشاؾ: (ٕٔ)
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فلم ٌجعل لمن انهزم ٌوم أحد بعد لتال بدر النار، كما جعل ٌوم بدر، فهذه رخصة بعد  لال سعٌد بن جبٌر:"
 .(ٔ)التشدٌد"

 .(ٕ)هللا ؼفور{ للذنوب الكبٌرة أو الكثٌرة"عن لتادة لوله: "}إن 
 .(ٖ)ابن أبً سلمة لال: "الحلم أرفع من العمل، إن هللا عز وجل تسمى به"

أخرج ابن المنذر عن عاصم، عن شمٌك، لال: "لمً عبد الرحمن بن عوؾ الولٌد بن عتبة، فمال له الولٌد: ما 
" أبلؽه أنً لم أفر ٌوم عٌنٌن " لال عاصم: هو ٌوم أحد  لً أران جفوت أمٌر المإمنٌن، عثمان فمال عبد الرحمن

ولم أتخلؾ عن بدر، ولم أترن سنة عمر " لال: فانطلك فخبر بذلن عثمان، فمال: " أما لوله: إنً لم أفر ٌوم 
ان عٌنٌن فكٌؾ ٌعٌرنً بذنب، لد عفا هللا عنه، فمال: }إن الذٌن تولوا منكم ٌوم التمى الجمعان إنما استزلهم الشٌط

ببعض ما كسبوا ولمد عفا هللا عنهم{ ؟ وأما لوله: إنً تخلفت ٌوم بدر فإنً كنت أمرض رلٌة بنت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
حتى ماتت، وضرب لً رسول هللا بسهمه، ومن ضرب له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بسهمه، فمد شهد وأما لوله: إنً لم أترن 

 .(ٗ)وال هو فؤته فحدثه بذلن " سنة عمر، فإنً ال أطٌمها
 الفوابد:

بٌان سبب انهزام من انهزم من الصحابة، وهو استزالل الشٌطان لهم، فٌتفرغ من ذلن أن كل ترن  -ٔ
للواجب أو فعل للمحرم فإنما هو من استزالل الشٌطان، وٌتفرغ أٌضا أنه لد ٌعالب اإلنسان بالمعصٌة لمعصٌة 

 أخرى.
معان، إال إذا كان متحرفا لمتال او متحٌزا لفبة، أو إذا كانوا أكثر من مثلٌهم، تحرٌم الفرار إذا التمى الج -ٕ

 ولكن الثبات أفضل.
 إثبات أن للشٌطان تؤثٌرا على العبد فً عمله الصالح وحتى فً الجهاد. -ٖ
 الرد على الجبرٌة، وذلن فً لوله:}ببعض ما كسبوا{، ومن لوله:}تولوا منكم{. -ٗ
ذ أن هللا تعالى لد عفا عن هإالء، فرحمته تعالى أوسع، فمن سعة رحمته بٌان فضل هللا على عباده، إ -٘

 عفا عنهم.
إثبات اسمٌن من اسماء هللا تعالى، وهما: الؽفور والحلٌم، وما تضمناه من صفة، فالؽفور تضمن المؽفرة،  -ٙ

 والحلٌم تضمن الحلم.
 القرآن

ى لَْو َكانُوا  }ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا ََل تَُكونُوا َكالهِذٌنَ  ْخَوانِِهْم إَِذا َضَربُوا فًِ اْْلَْرِض أَْو َكانُوا ُغز  َكفَُروا َوقَالُوا ِْلِ
 ُ ُ ٌُْحًٌِ َوٌُِمٌُت َوَّللاه ُ َذِلَك َحْسَرةً فًِ قُلُوبِِهْم َوَّللاه  ({ٙ٘ٔبَِما تَْعَملُوَن بَِصٌٌر ) ِعْنَدنَا َما َماتُوا َوَما قُتِلُوا ِلٌَْجعََل َّللاه

 [ٙ٘ٔ]آل عمران : 
 التفسٌر:

ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه، ال تُشابهوا الكافرٌن الذٌن ال ٌإمنون بربهم، فهم ٌمولون 
إلخوانهم من أهل الكفر إذا خرجوا ٌبحثون فً أرض هللا عن معاشهم أو كانوا مع الؽزاة المماتلٌن فماتوا أو لُتِلوا: 

ولم ٌماتلوا وألاموا معنا ما ماتوا وما لُتلوا. وهذا المول ٌزٌدهم ألًما وحزنًا وحسرة تستمر فً لو لم ٌخرج هإالء 
للوبهم، أما المإمنون فإنهم ٌعلمون أن ذلن بمدر هللا فٌهدي هللا للوبهم، وٌخفؾ عنهم المصٌبة، وهللا ٌحًٌ َمن لدَّر 

وهللا بكل ما تعملونه بصٌر،  -وإن كان ممًٌما-ى أجله وٌمٌت َمِن انته -وإن كان مسافًرا أو ؼازًٌا-له الحٌاة 
 فٌجازٌكم به.

 سبب نزول اآلٌة:

                                                           
 .251/ٖ(:ص5ٖٔٗأخرجه ابن أبً حاتم)(ٔ)
 .251/ٖ(:ص5ٖٓٗأخرجه ابن أبً حاتم)(ٕ)
 .251/ٖ(:ص5ٕٖٗأخرجه ابن أبً حاتم)(ٖ)
 .ٓٙٗ/ٕ(:ص5ٙٓٔتفسٌر ابن المنذر) (ٗ)
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" أخرج الطبري بسنده عن السدي، لال:" ًّ . وروي عن مجاهد (ٔ)هإالء المنافمون أصحاب عبد هللا بن أب
 .(ٕ)نحوه

ٌن انهزم المإمنون لال عبد هللا بن أبً ذلن حوجزم مماتل بؤن الذي لال ذلن عبدهلل بن أبً، فمال: "
 .(ٖ)ولتلوا"

ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله وألّروا بما جاء به  [، أي:"ٙ٘ٔ}ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{]آل عمران: لوله تعالى:
 .(ٗ)دمحم من عند هللا"
ال تكونوا كالذٌن كفروا باهلل وبرسوله ،  [، أي:"ٙ٘ٔ} اَل تَُكونُوا َكالَِّذٌَن َكفَُروا{]آل عمران :  لوله تعالى:

ة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص"  .(٘)فجحدوا نبوَّ
 .(ٙ)لال دمحم بن إسحاق:" أي ال تكونوا كالمنافمٌن"

 .(2)لال السدي:" هإالء: المنافمون أصحاب عبد هللا بن أبً
ْخَوانِِهْم إَِذا َضَربُوا فًِ  ولالوا إلخوانهم من أهل  [، أي:"ٙ٘ٔاأْلَْرِض{]آل عمران: لوله تعالى:} َولَالُوا إِلِ

 .(1)الكفر  إذا خرجوا من ببلدهم سفًرا فً تجارة"
لال دمحم بن إسحاق:" الذٌن ٌنهون إخوانهم عن الجهاد فً سبٌل هللا، والضرب فً األرض فً طاعة هللا 

 .(5)وطاعة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص"
 .(ٓٔ)ا فً األرض فهً التجارة"ولال السدي:" أما إذا ضربو

 .(ٔٔ)ولالوا إلخوانهم فً النفاق، ولٌل: فً النسب ساروا وسافروا فٌها لتجارة أو ؼٌرها" لال الثعلبً:أي:"
 .(ٕٔ)وأصل  "الضرب فً األرض"، اإلبعاد فٌها سًٌرا

ى{]آل عمران :   .(ٖٔ)هللا"[، أي:" أو خرجوا ؼازٌن فً سبٌل ٙ٘ٔلوله تعالى:}أَْو َكانُوا ُؼزًّ
[، "أي: لو ألاموا عندنا ولم ٌخرجوا لما ٙ٘ٔ}لَْو َكانُوا ِعْنَدنَا َما َماتُوا َوَما لُتِلُوا{]آل عمران:  لوله تعالى
 .(ٗٔ)ماتوا وال لتلوا"

 .(٘ٔ)"لال الحسن:" هذا لول الكفار: إذا مات الرجل فٌمول: لو كان عندنا، ما مات وال تمولوا كما لال الكفار
 .(ٙٔ)"بن إسحاق:" وٌمولون لو أطاعونا ما ماتوا وما لتلوالال دمحم 

ُ ذَِلَن َحْسَرةً فًِ لُلُوبِِهْم{]آل عمران:  لوله تعالى: [، "أي: لالوا ذلن لٌصٌر ذلن االعتماد ٙ٘ٔ} ِلٌَْجعََل َّللاَّ
 .(2ٔ)الفاسد حسرة فً نفوسهم"

 .(5ٔ)"وروي عن أبً مالن نحو ذلن .(1ٔ)"لال السدي:" ٌحزنهم وال ٌنفعهم شٌبا، ٌعنً ٌحزنهم لولهم

                                                           
 .ٖٖٔ/2(:ص1ٔٓ2أخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٖٖٔ/2(:ص1ٔٓ1انظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .5ٖٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .ٖٖٓ/2تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٖٓ/2تفسٌر الطبري: (٘)
 .251/ٖ(:ص5ٖٖٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .251/ٖ(:ص5ٖٗٗ، وابن أبً حاتم)ٖٖٔ/2(:ص1ٔٓ2أخرجه الطبري) (2)
 .]بتصرؾ[.ٖٖٓ/2تفسٌر الطبري: (1)
 .255/ٖ(:ص5ٖ٘ٗأبً حاتم) أخرجه ابن (5)
 .255/ٖ(:ص5ٖٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .15ٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٔٔ)
 .ٕٖٖ/2انظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .2ٕٔصفوة التفاسٌر: (ٖٔ)
 .2ٕٔصفوة التفاسٌر: (ٗٔ)
 .255/ٖ(:ص51ٖٗأخرجه ابن أبً حاتم) (٘ٔ)
 .255/ٖ(:ص55ٖٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙٔ)
 .2ٕٔصفوة التفاسٌر: (2ٔ)
 .255/ٖ(:صٓٓٗٗأخرجه ابن أبً حاتم) (1ٔ)
 .255/ٖ(:صٔٓٗٗأنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (5ٔ)
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 .(ٔ)"لال دمحم بن إسحاق:" لٌجعل هللا ذلن حسرة فً للوبهم لملة الٌمٌن بربهم
 وإذا لم ٌحضروا الحرب اندفع -أي: لٌجعل ظنهم أنهم لو لم ٌحضروا  لال الزجاج:"

 .(ٕ)عنهم ما كتب علٌهم. فحسرتهم فٌما ٌنالهم أشد"
ُ ٌُْحًٌِ  .(ٖ)[، أي:"وهللا سبحانه المحًٌ الممٌت"َٙ٘ٔوٌُِمٌُت{]آل عمران:  لوله تعالى:}َوَّللاَّ

 .(ٗ)"لال دمحم بن إسحاق:" أي ٌعجل ما ٌشاء أو ٌإخر ما ٌشاء من ذلن من آجالهم بمدرته
 .(٘)أي لٌس اإلنسان ٌمنعه تحرزه من إتٌان أجله على ما سبك فً علم هللا" لال الزجاج:"

ل الموَت لمن ٌشاء من حٌث ٌشاء، والممٌت من ٌشاء كلما شاء ، دون  لال الطبري:ٌعنً:أي:" وهللا المعّجِ
ؼٌره من سابر خلمه، وهذا من هللا عز وجل ترؼٌٌب لعباده المإمنٌن على جهاد عدوه والصبر على لتالهم ، 

أن اإلماتة واإلحٌاء وإخراج هٌبتهم من صدورهم ، وإن لل عددهم وكثر عدد أعدابهم وأعداء هللا وإعبلٌم منه لهم 
ًٌ منه لهم ، إذ كان كذلن ، أن ٌجزعوا  بٌده ، وأنه لن ٌموت أحٌد وال ٌمتل إال بعد فناء أجله الذي كتب له ونه

 .(ٙ)لموت من مات منهم أو لتل من لتل منهم فً حرب المشركٌن"
مسافر والؽازي، وٌمٌت وهللا ٌحًٌ وٌمٌت{، رد لمولهم، أى األمر بٌده، لد ٌحٌى اللال الزمخشري:لوله:"}

ما فى موضع شبر إال وفٌه »الممٌم والماعد كما ٌشاء. وعن خالد بن الولٌد رضى هللا عنه أنه لال عند موته: 
 .(2)«"ضربة أو طعنة، وها أنا ذا أموت كما ٌموت العٌر فبل نامت أعٌن الجبناء

ُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصٌٌر{]آل عمران :  [، " أي: مطلع على أعمال العباد فٌجازٌهم علٌها ٙ٘ٔلوله تعالى:}َوَّللاَّ
"(1). 

 .(5)فبل تكونوا مثلهم" لال الزمخشري:أي:"
إن هللا ٌرى ما تعملون من خٌر وشر ، فاتموه أٌها المإمنون ، إنه محٍص ذلن كله ، حتى  لال الطبري:أي:"

 .(ٓٔ)ٌجازي كل عامل بعمله على لدر استحماله"
واألعمش والحسن وشبل وحمزة والكسابً وخلؾ: }ٌعملون{، بالٌاء، والبالون: لرأ ابن كثٌر وطلحة 

 .(ٔٔ)بالتاء
 الفوابد:

ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{، ألن المخاطب ال ٌنادى إال بؤحب األوصاؾ  تعلٌة شؤن المإمنٌن بإٌمانهم، من لوله:} -ٔ
 إلٌه.

 اإلشارة إلى النهً عن التشبه بالكفار. -ٕ
 ما ولع ال ٌرفع الوالع، لال تعالى:}وهللا ٌحً وٌمٌت{.أن الندم على  -ٖ
أن هذا الدٌن رحمة، ألن نهً هللا عن الندم على ما مضى مصلحة لئلنسان، ألنه ٌطمبن للبه وال ٌتحر  -ٗ

 وال ٌحزن.
 أن هإالء المعترضٌن على المدر ٌكون اعتراضهم حسرة فً للوبهم. -٘
فً للوبهم{، ٌعنً أن هللا لّدر أن ٌمولوا هذا المول لٌجعله  الرد على المدرٌة لموله:}لٌجعل هللا ذلن حسرة -ٙ

 حسرة فً للوبهم.

                                                           
 .1ٓٓ/ٖ(:صٕٓٗٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .1ٕٗ/ٔمعانً المرآن: (ٕ)
 .2ٕٔصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .1ٓٓ/ٖ(:صٖٓٗٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .1ٕٗ/ٔمعانً المرآن: (٘)
 .ٖٖٙ/2لطبري:تفسٌر ا (ٙ)
 .ٖٔٗ/ٔالكشاؾ: (2)
 .2ٕٔصفوة التفاسٌر: (1)
 .ٖٔٗ/ٔالكشاؾ: (5)
 .ٖٖٙ/2تفسٌر الطبري:(ٓٔ)
 .15ٔ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٔٔ)
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 إثبات أن اإلحٌاء واإلماتة بٌد هللا. -2
إثبات عموم علم هللا عّز وجل بكل ما نعمل، وبالتالً ٌجب على اإلنسان ان ٌستمٌم فً عمله وأن ٌتذكر  -1

 بؤن هللا بصٌر باألعمال الخلك.
 أضاؾ العمل إلٌهم.الرد على الجبرٌة إذ  -5

 القرآن
ا ٌَْجَمعُوَن ) ٌٌْر ِممه ِ َوَرْحَمةٌ َخ ِ أَْو ُمتُّْم لََمْغِفَرةٌ ِمَن َّللاه  [7٘ٔ({ ]آل عمران : 7٘ٔ}َولَئِْن قُتِْلتُْم فًِ َسبٌِِل َّللاه

 التفسٌر:
ٌؽفرن هللا لكم ذنوبكم، وأنتم تجاهدون فً سبٌل هللا أو متم فً أثناء المتال، ل -أٌها المإمنون-ولبن لُتِلتم 

 ولٌرحمنكم رحمة من عنده، فتفوزون بجنات النعٌم، وذلن خٌر من الدنٌا وما ٌجمعه أهلها.
ِ{]آل عمران :   .(ٔ)[" أي: وإن استشهدتم فً الحرب والجهاد"2٘ٔلوله تعالى: }َولَبِْن لُتِْلتُْم فًِ َسبٌِِل َّللاَّ

 .(ٕ)ولبن تم علٌكم ما تخافونه من الهبلن بالمتل فً سبٌل هللا" لال الزمخشري:أي:"
 .(ٖ)أي أن الموت إن كان ال بد نازل بكم; فمتلكم فً طاعة هللا وجهاده" لال الماترٌدي:"

 .(ٗ)[ " أي: أو متم فً سبٌل هللا من ؼٌر لتال"2٘ٔلوله تعالى: }أَْو ُمتُّْم{]آل عمران : 
 .(٘)فى ؼٌر لتل" لال مماتل:"

 .(ٙ)لال الصابونً:" أي :أو جاءكم الموت وأنتم لاصدون لتالهم"
 .(2)أو موتكم فً طاعة هللا وجهاده" لال الماترٌدي:"
 .(1)أي: متم فً سبٌله" لال البٌضاوي:"

 .(5)ولدم المتل هنا ألنه األشرؾ األهم" لال الثعالبً:"
الكوفة ما كان من هذا الباب: بكسر المٌم، ولرأ [، لرأ نافع وأكثر أهل 2٘ٔولوله:} ُمتُّْم{]آل عمران:

 .(ٓٔ)اآلخرون: بالضم
 .(ٔٔ)ٌمال: مت ومت، والضم ألٌس، والكسر كثٌر" لال الراؼب:"

ِ َوَرْحَمةٌ{]آل عمران :  لوله تعالى: :إن مؽفرة هللا ورحمته لمن ٌموت أو ٌمتل  [، أي:"2٘ٔ}لََمْؽِفَرةٌ ِمَن َّللاَّ
 .(ٕٔ)فى سبٌل هللا"

 .(ٖٔ)شًء من مؽفرته ورحمته" النٌسابوري: ٌعنً:"لال 
 .(ٗٔ)فإن ما تنالونه من المؽفرة والرحمة بالموت فً سبٌل هللا" لال الزمخشري:"
 .(٘ٔ)لمؽفرة من هللا أي لذنوبكم تنالكم ورحمة" لال الماسمً:أي:"

ا ٌَْجَمعُوَن{]آل عمران :  لوله تعالى: ٌٌْر ِممَّ  .(ٙٔ)نٌا وما ٌجمعه أهلها"وذلن خٌر من الد[، أي: 2٘ٔ}َخ

                                                           
 .2ٕٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٖٔٗ/ٔالكشاؾ: (ٕ)
 .ٗٔ٘/ٕتفسٌر الماترٌدي: (ٖ)
 .٘ٗٗ/ٕتفسٌر الماسمً: (ٗ)
 .5ٖٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .2ٕٔصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٗٔ٘/ٕتفسٌر الماترٌدي: (2)
 .٘ٗ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (1)
 .ٕٓٔ/ٕتفسٌر الثعالبً: (5)
 .15ٔ/ٖ، وتفسٌر الثعلبً:1ٕٔانظر: السبعة فً المراءات:(ٓٔ)
 .5ٗ٘/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٔٔ)
 .ٓٔٔ/ٗتفسٌر المراؼً: (ٕٔ)
 .5ٕٓ/ٕتفسٌر النٌسابوري: (ٖٔ)
 .٘ٗ/ٕ، ونمله البٌضاوي بتمامه، انظر: تفسٌر البٌضاوي:ٖٔٗ/ٔالكشاؾ: (ٗٔ)
 .٘ٗٗ/ٕتفسٌر الماسمً: (٘ٔ)
 .2ٓالتفسٌر المٌسر: (ٙٔ)
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 .(ٔ)من الؽنابم" لال الثعلبً:أي:"
 .(ٕ)من األموال" لال مماتل:"

 .(ٖ)لال الزمخشري:أي:"خٌر مما تجمعون من الدنٌا ومنافعها لو لم تموتوا"
 .(ٗ)أي ما ٌجمعونه الكفرة من منافع الدنٌا وطٌباتها الفانٌة" لال الماسمً:"

 .(٘)خٌر مما ٌجمع أهل الدنٌا من دنٌاهم" لال السعدي:أي:"
خٌر لكم من جمٌع ما ٌتمتع به الكفار من المال والمتاع فى هذه الدار الفانٌة، فإن هذا ظل  لال المراؼً:أي:"
 .(ٙ)زابل، وذان نعٌم خالد"

، تخوفًا من  خٌر لو علموا فؤٌمنوا مما ٌجمعون فً الدنٌا التً لها ٌتؤخرون عن الجهاد لال دمحم بن إسحاق:"
 .(2)الموت والمتل لما جمعوا من َزهرة الدنٌا ، وزهادةً فً اآلخرة"

 .(1)خٌر من أن ٌنزل بكم فً ؼٌر طاعة هللا وسبٌله" لال الماترٌدي:أي:"
 .(5)وعن ابن عباس رضى هللا عنهما: "خٌر من طبلع األرض ذهبة حمراء"

لتلتم أو متم{، أي الكفرة من منافع الدنٌا وطٌباتها مدة لرأه العامة: }تجمعون{، بالتاء لموله: }ولبن و
أعمارهم، فً حٌن لرأ عاصم فً رواٌة حفص: بالٌاء على الخبر عن الؽالبٌن، ٌعنً خٌر مما ٌجمع الناس من 

 .(ٓٔ)األموال
 إن ما ٌنتظره المإمن المماتل فى سبٌل هللا من المؽفرة التً تمحو ما كان من -الخبلصة لال المراؼً:"

خٌر له مما ٌجمع أولبن الحرٌصون على الحٌاة الذٌن ٌتمتعون باللذات  -ذنوبه، والرحمة التً ترفع درجاته
 والشهوات.

فما أجدر المإمنٌن أن ٌإثروا مؽفرة هللا ورحمته على الحظوظ الفانٌة، وأال ٌتحسروا على من ٌمتل منهم أو 
 .(ٔٔ)ا كانوا فٌه لبلهما"ٌموت فى سبٌل هللا فإن ما ٌلمونه بعدهما خٌر لهم مم

ثم لدم الموت فً لوله تعالى: }ولبن متم أو لتلتم{، ألنها آٌة وعظ باآلخرة والحشر، وآٌة  ولال الثعالبً:"
تزهٌد فً الدنٌا والحٌاة، وفً اآلٌة تحمٌر ألمر الدنٌا، وحض على طلب الشهادة، والمعنى: إذا كان الحشر ال بد 

من سؤل هللا »النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: فً كبل األمرٌن، فالمضً إلٌه فً حال شهادة أولى وعن سهل بن حنٌؾ ، أن 
، وعن أنس لال: لال رسول هللا صلى هللا (ٕٔ)«الشهادة بصدق، بلؽه هللا منازل الشهداء، وإن مات على فراشه

 .(ٗٔ)"(ٖٔ)«من طلب الشهادة صادلا، أعطٌها، ولو لم تصبه»علٌه وسلم: 
 

 الفوابد:
 فمد انتمل إلى خٌر من الدنٌا كلها.أن من لتل فً سبٌل هللا أو مات من المإمنٌن  -ٔ

                                                           
 .5ٓٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٔ)
 .5ٖٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .٘ٗ/ٕ. ونمله البٌضاوي بتمامه، انظر: تفسٌر البٌضاوي:ٖٔٗ/ٔالكشاؾ: (ٖ)
 .٘ٗٗ/ٕ:تفسٌر الماسمً (ٗ)
 .ٗ٘ٔتفسٌر السعدي: (٘)
 .ٓٔٔ/ٗتفسٌر المراؼً: (ٙ)
 .2ٖٖ/2(:ص1ٔٔ2اخرجه الطبري) (2)
 .ٗٔ٘/ٕتفسٌر الماترٌدي: (1)
 .ٖٔٗ/ٔالكشاؾ: (5)
 .5ٓٔ/ٖ، وتفسٌر الثعلبً:1ٕٔانظر: السبعة فً المراءات: (ٓٔ)
 .ٓٔٔ/ٗتفسٌر المراؼً: (ٔٔ)
/ ٔ( ، وأبو داود )5ٓ5ٔ/ 2٘ٔباب استحباب طلب الشهادة فً سبٌل هللا تعالى، حدٌث )، « اإلمارة»( ، كتاب 2ٔ٘ٔ/ ٖأخرجه مسلم )(ٕٔ)

، باب ما جاء فٌمن سؤل « فضابل الجهاد»( ، كتاب 1ٖٔ/ ٗ( ، والترمذي )ٕٓ٘ٔ، باب فً االستؽفار، حدٌث )« الصبلة»( ، كتاب 2ٙٗ
 (.ٖ٘ٙٔالشهادة، حدٌث )

( من حدٌث أنس بن 5ٓ1ٔ/ ٙ٘ٔ، باب استحباب طلب الشهادة فً سبٌل هللا تعالى، حدٌث ) «اإلمارة»( ، كتاب 2ٔ٘ٔ/ ٖأخرجه مسلم )(ٖٔ)
 مالن.

 .ٖٔٔ-ٖٓٔ/ٕتفسٌر الثعالبً: (ٗٔ)
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منّة هللا عّز وجل على عباده بتسلٌتهم فً األمور التً ٌهمهم فواتها، بؤنهم منتملون من بعد الحٌاة الدنٌا  -ٕ
 إلى خٌر منها.

الجمع بٌن المؽفرة والرحمة لٌكمل لئلنسان سعادته، إذ بالمؽفرة زوال المكروه، وبالرحمة حصول  -ٖ
 المطلوب.

التفضٌل بٌن شٌبٌن بٌنهما بعد تام، ألنن إذا نسبت ما فً الدنٌا لآلخرة فلٌس بشًء، لال  جواز إٌماع -ٗ
 .(ٔ):"لموضع سوط أحدكم فً الجنة خٌر من الدنٌا وما فٌها"-ملسو هيلع هللا ىلص-رسول هللا

 القرآن
ِ تُْحَشُروَن ) لَى َّللاه  [2٘ٔ({ ]آل عمران : 2٘ٔ}َولَئِْن ُمتُّْم أَْو قُتِْلتُْم َْلِ

 التفسٌر:
ولبن انمضت آجالكم فً هذه الحٌاة الدنٌا، فمتم على فُُرشكم، أو لتلتم فً ساحة المتال، إللى هللا وحده 

 تُحشرون، فٌجازٌكم بؤعمالكم.
 . (ٕ)[، أي:" إن متم على فراشكم"1٘ٔلوله تعالى: }َولَبِْن ُمتُّْم{ ]آل عمران : 

 . (ٖ)[،  أي:" أو لتلتم فً ساحة الحرب"1٘ٔان : لوله تعالى: } أَْو لُتِْلتُْم{ ]آل عمر
 .(ٗ)لال الماترٌدي:أي:" أو لتلتم فً سبٌل هللا"

ِ تُْحَشُروَن{ ]آل عمران :  لَى َّللاَّ فإن إلى هللا مرجعكم ومحشركم ، فٌجازٌكم [، أي:" 1٘ٔلوله تعالى:}إَلِ
 . (٘)"بؤعمالكم 

أي : أن إلى هللا المرجع ، فبل تؽرنَّكم الحٌاة الدنٌا وال تؽتروا بها ، ولٌكن الجهاد وما  لال دمحم بن إسحاق:"
 .(ٙ)رؼبكم هللا فٌه منه ، آثر عندكم منها"

لال الشوكانً:" أي: إلى الرب الواسع المؽفرة تحشرون، ال إلى ؼٌره، وتخصٌص اسم هللا سبحانه بالذكر 
 .(2)من الداللة على كمال اللطؾ والمهر"

إن حصل ما البد منه بوجه وهو الموت حتؾ األنؾ، أو ما هو عارض، وعندكم  لال الراؼب: "فكؤنه لٌل:
 .(1)أنه لد ٌكون منه خبلص، وهو المتل، فالحشر ال محالة حاصل"

أي إنكم بؤى سبب كان هبلككم فإنكم إلى هللا تحشرون ال إلى ؼٌره، فٌجزى كبل منكم بما  لال المراؼً:"
من الجزاء، فٌجازى المحسن على إحسانه، والمسًء على إساءته، وال ٌرجى من ؼٌره ثواب، وال ٌتولع ٌستحك 

منه دفع عماب، فآثروا ما ٌمربكم إلٌه، وٌجلب لكم رضاه من العمل بطاعته، وعلٌكم بالجهاد فى سبٌله، وال 
 .(5)دة"تركنوا إلى الدنٌا ولذاتها، فإنها فانٌة، وتلن الحٌاة األخرى بالٌة خال

فآثروا ما ٌمّربكم من هللا وٌوجب لكم رضاه ، وٌمربكم من الجنة ، من الجهاد فً سبٌل  لال الطبري:ٌعنً:"
هللا والعمل بطاعته ، على الركون إلى الدنٌا وما تجمعون فٌها من ُحطامها الذي هو ؼٌر باٍق لكم ، بل هو زابٌل 

بكم من النارعنكم ، وعلى ترن طاعة هللا والجهاد ، فإن ذلن ٌ  .(ٓٔ)"بعدكم عن ربكم ، وٌوجب لكم سخطه ، وٌمّرِ
 الفوابد:

زٌادة تسلٌة للمإمنٌن، ألن المإمن إذا علم أن مرجعه إلى هللا فإنه سوؾ ٌطمبن وسوؾ ٌستبشر وٌنشرح  -ٔ
 صدره بذلن.

                                                           
 (.٘ٔٗٙأخرجه البخاري كتاب الرلاق، باب مثل الدنٌا فً اآلخرة: )(ٔ)
 .ٗٔ٘/ٕتفسٌر الماترٌدي: (ٕ)
 .2ٕٔصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٗٔ٘/ٕتفسٌر الماترٌدي: (ٗ)
 .5ٖٖ/2تفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٖٖ/2(:ص1ٔٔ1أخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٔ٘ٗ/ٔفتح المدٌر: (2)
 .5ٗ2/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (1)
 .ٓٔٔ/ٗتفسٌر المراؼً: (5)
 .5ٖٖ/2تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
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ِ تُْحَشُروَن{. -ٕ لَى َّللاَّ  إثبات لماء هللا عّز وجل، لموله:} إَلِ
 المٌامة، فإن الناس ٌمومون من لبورهم وٌحشرون إلى هللا عّز وجل لٌجازٌهم.إثبات الجشر ٌوم  -ٖ

 القرآن
ِ ِلْنَت لَُهْم َولَْو ُكْنَت فَظ ا َغِلٌَظ اْلقَْلِب ََلْنفَضُّوا ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف َعْنهُ  ْم َواْستَْغِفْر لَُهْم }فَبَِما َرْحَمٍة ِمَن َّللاه

ِلٌَن )َوَشاِوْرُهْم فًِ اْْلَْمِر فَ  َ ٌُِحبُّ اْلُمتََوّكِ ِ إِنه َّللاه  [2٘ٔ({ ]آل عمران : 2ِ٘ٔإَذا َعَزْمَت فَتََوكهْل َعلَى َّللاه
 التفسٌر:

منَّ هللا علٌن فكنت رفٌمًا بهم، ولو كنت سٌِّا الُخلك لاسً الملب،  -أٌها النبً-فبرحمة من هللا لن وألصحابن 
أن ٌؽفر  -أٌها النبً-، واسؤل هللا « أُحد»هم بما كان منهم فً ؼزوة الْنَصَرَؾ أصحابن من حولن، فبل تإاخذ

فؤَْمِضه  -بعد االستشارة-لهم، وشاورهم فً األمور التً تحتاج إلى مشورة، فإذا عزمت على أمر من األمور 
 معتمًدا على هللا وحده، إن هللا ٌحب المتوكلٌن علٌه.

 فً سبب نزول اآلٌة:
ْم فًِ اأْلَْمِر{، وذلن أن العرب فً الجاهلٌة كان إذا أراد سٌدهم أن ٌمطع أمرا دونهم لال مماتل:"} َوَشاِوْرهُ 

أن ٌشاورهم فً األمر إذا أراد فإن ذلن أعطؾ  -ملسو هيلع هللا ىلص -النبً -عز وجل -ولم  ٌشاورهم شك ذلن علٌهم. فؤمر هللا
 .(ٔ)لملوبهم علٌه، وأذهب لضؽابنهم"

ِ ِلْنَت لَُهْم{]آل عمران :لوله تعالى: }فَبَِما  [، "أي: فبسبب رحمٍة من هللا أودعها هللا فً للبن 5َ٘ٔرْحَمٍة ِمَن َّللاَّ
 .(ٕ)ٌا دمحم كنت هٌناً لٌّن الجانب مع أصحابن مع أنهم خالفوا أمرن وعصون"

د ٌعنى لال مماتل:أي:" فبرحمة هللا كان  إذ لنت لهم فً المول، ولم تسرع إلٌهم بما كان منهم ٌوم أح
 .(ٖ)المنافمٌن"

 .(ٗ)أي : أي شًء جعلن لهم لٌنا لوال رحمة هللا بن وبهم" لال ابن كثٌر:"
[، "أي: ولو كنت جافً الطبع لاسً الملب، 5٘ٔلوله تعالى: }َولَْو ُكْنَت فَظًّا َؼِلٌَظ اْلمَْلِب{]آل عمران :

 .(٘)"تعاملهم بالؽلظة والجفا
 .(ٙ)أي : لو كنت سٌَِّا الكبلم لاسً الملب " لال ابن كثٌر:

وا ِمْن َحْوِلَن{]آل عمران :  .(2)"[،أي:" لتفرلوا عنن ونفروا منن5٘ٔلوله تعالى: }اَلْنفَضُّ
النفضوا عنن وتركون ، ولكن هللا جمعهم علٌن ، وأالن جانبن لهم تؤلٌفا لملوبهم ، كما لال  لال ابن كثٌر:"

أنه لٌس بفَّظٍ ، وال ؼلٌظ ، وال َسّخاب فً » عبد هللا بن عمرو : إنه رأى صفة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً الكتب المتمدمة :
 .(5)"(1)«ٌصفحاألسواق ، وال ٌجزي بالسٌبة السٌبة ، ولكن ٌعفو و

:"لال  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "إنَّ هللا أَمَرنًِ بُِمَداَراةِ النَّاس َكَما أَمرنً بِإلَاَمة -رضً هللا تعالى عنها–وعن عابشة 
 .(ٓٔ)اْلفََرابِِض"

 .(ٔٔ)"[، "أي: فتجاوز عما نالن من أذاهم ٌا دمحم5٘ٔلوله تعالى: }فَاْعُؾ َعْنُهْم{]آل عمران :
 .(ٔ)أي: فتجاوز عنهم" لال دمحم بن إسحاق:"

                                                           
 .ٖٓٔ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .5ٕٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٖٓٔ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .1ٗٔ/ٌٕر ابن كثٌر:تفس (ٗ)
 .5ٕٔصفوة التفاسٌر: (٘)
 .1ٗٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .5ٕٔصفوة التفاسٌر: (2)
 (.1ٖ1ٗرواه البخاري فً صحٌحه برلم )(1)
 .1ٗٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (5)
( للحكٌم الترمذي وابن عدي بسند فٌه 5ٓ/  ٕ، وعزاه السٌوطً فً " الدر المنثور " )5ٕٔ/ٕ(:ص1ٔٓالسلسلة الضعٌفة لؤللبانً:) (ٓٔ)

( من 5٘ٙ( والدٌلمً فً مسند الفردوس برلم )٘ٔ/ٕ( وابن عدي فً الكامل )ٕٗ، ورواه ابن مردٌه فً ثبلثة مجالس من األمالى برلم )مترون
 [.1ٗٔ/ٕبه. لال ابن كثٌر:"حدٌث ؼرٌب".]انظر: تفسٌر ابن كثٌر: طرٌك بشر بن عبٌد

 .5ٕٔصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
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فاعؾ عنهم  ، فتجاوز ، ٌا دمحم ، عن تُبَّاعن وأصحابن من المإمنٌن بن وبما جبت به  لال الطبري: أي:"
 .(ٕ)من عندي ، ما نالن من أذاهم ومكروٍه فً نفسن "

 .(ٖ)[، أي:" واطلب لهم من هللا المؽفرة"5٘ٔ}َواْستَْؽِفْر لَُهْم{]آل عمران : لوله تعالى:
 .(ٗ)، ذنوَب من لارؾ من أهل اإلٌمان منهم " لال دمحم بن إسحاق:"

 .(٘)وادع ربن لهم بالمؽفرة لما أتوا من ُجْرم ، واستحموا علٌه عموبة منه" لال الطبري:أي:"
 .(ٙ)"[، أي:"وشاورهم فً جمٌع أمورن5٘ٔعمران :}َوَشاِوْرُهْم فًِ اأْلَْمِر{]آل  لوله تعالى:

ولذلن كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌشاور أصحابه فً األمر إذا َحَدث ، تطٌٌبًا لملوبهم; لٌكونوا فٌما  لال ابن كثٌر:"
مالوا : ٌا رسول هللا ، لو استعرضت بنا ُعْرض ٌفعلونه  أنشط  لهم كما شاورهم ٌوم بدر فً الذهاب إلى العٌر  ف

البحر لمطعناه معن ، ولو سرت بنا إلى بَْرن الؽََماد لسرنا معن ، وال نمول لن كما لال لوم موسى لموسى : 
اذهب أنت وربن فماتبل إنا هاهنا لاعدون ، ولكن نمول : اذهب ، فنحن معن وبٌن ٌدٌن وعن ٌمٌنن وعن شمالن 

 .(2)مماتلون
أٌن ٌكون المنزل ؟ حتى أشار المنذر بن عمرو المعتك لٌموَت ، بالتمدم إلى أمام الموم ،  -أٌضا  -اورهم وش

 وشاورهم فً أحد فً أن ٌمعد فً المدٌنة أو ٌخرج إلى العدو ، فؤشار جمُهوُرهم بالخروج إلٌهم ، فخرج إلٌهم.
مبذ ، فؤبى علٌه ذلن الَسْعَدان : سعُد بن وشاورهم ٌوم الخندق فً مصالحة األحزاب بثلث ثمار المدٌنة عا

 معاذ وسعُد بن ُعبَادة ، فترن ذلن.
وشاورهم ٌوَم الُحَدٌبٌة فً أن ٌمٌل على َذَراري المشركٌن ، فمال له الصدٌك : "إنا لم نجًء  لمتال أحد ، 

 ، فؤجابه إلى ما لال. (1)وإنما جبنا معتمرٌن"
ٌُْم هللاِ أشِ  »ولال علٌه السبلم  فً لصة اإلفن : ًَّ َمْعَشَر اْلُمْسِلمٌَن فًِ لَْوٍم أبَنُوا  أهِلً وَرَموُهم ، وا ٌروا َعلَ

ًٌْرا -وهللاِ  -َما َعِلْمُت َعلَى أْهِلً ِمْن ُسوٍء ، وأبَنُوهم بَمْن  ٌِْه إال َخ . واستشار علٌا وأسامة فً (5)«َما َعِلْمُت َعلَ
 ٌشاورهم فً الحروب ونحوها. -ملسو هيلع هللا ىلص-فراق عابشة ، رضً هللا عنها، فكان

 ولد اختلؾ الفمهاء : هل كان ذلن واجبا علٌه أو من باب الندب تطٌٌبا لملوبهم ؟ على لولٌن.
وأخرج الحاكم فً مستدركه عن ابن عباس فً لوله :} َوَشاِوْرُهْم فًِ األْمِر { لال : "أبو بكر وعمر ، رضً 

 . (ٓٔ)هللا عنهما"
لِو اْجتََمْعنا »مام أحمد بسنده عن عبد الرحمن بن َؼْنم:" أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال ألبً بكر وعمر : ولد روى اإل

 .(ٔٔ)"«فًِ َمُشوَرةٍ َما َخالَْفتُُكَما
م ؟ وروى ابن َمْرُدوٌه ، عن علً بن أبً طالب ، رضً هللا عنه ، لال : "ُسبل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن العَزْ 

أْي ثُمَّ اتِّبَاُعُهمْ »لال:  .(ٕٔ)«"ُمَشاَوَرةُ أْهِل الرَّ
 .(ٖٔ)«الُمْستََشاُر ُمْإتََمنٌ »وعن أبً  مسعود لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 

                                                                                                                                                                                                    
 .ٖٖٗ/2(:ص1ٕٔ٘أخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٖٖٗ/2تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٕٔصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٖٖٗ/2(:ص1ٕٔ٘أخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٖٖٗ/2تفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٕٔصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 ; وبرن الؽماد: موضع وراء مكة بخمس لٌال، ولٌل بلد بالٌمن.1٘ٔ/ٔ; والثمات البن حبان: ٖٕٓ/ٕالبن هشام: السٌرة انظر: (2)
 .ٕ/ٗٔ(:ص2ٕٖٕعمدة الماري شرح صحٌح البخاري) (1)
 .2ٓٔ/ٙ(:ص2٘2ٗصحٌح البخاري) (5)
 . ثم لال : صحٌح على شرط الشٌخٌن ولم ٌخرجاه.. 2ٓ/ٖالمستدرن: (ٓٔ)
 .(2ٕٕ/ٗالمسند )(ٔٔ)
 ( وعزاه إلى ابن مردوٌه.ٖٓٙ/ٕذكره السٌوطً فً الدر )(ٕٔ)
( : "هذا إسناد صحٌح رجاله ثمات". وروي أٌضا الحدٌث عن أبً 1ٔٔ/ٖ( ولال البوصٌري فً الزوابد )2ٖٗٙسنن ابن ماجة برلم )(ٖٔ)

 (.2ٖٕٓ،  5ٖٕٙ،  1ٕٕٕ( وسنن الترمذي برلم )1ٕٔ٘( وسنن أبً داود برلم )2ٖٗ٘هرٌرة، انظر: سنن ابن ماجة برلم )
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ٌْهِ » وعن جابر لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  .(ٕ)"(ٔ)«إَذا اْستََشاَر أَحُدُكْم أَخاهُ فَلٌِشر عل
ِ{]آل عمران : [، "أي :إِذا عمدت للبن على أمر بعد االستشارة 5٘ٔلوله تعالى: } فَإَِذا َعَزْمَت فَتََوكَّْل َعلَى َّللاَّ

 .(ٖ)"فاعتمد على هللا وفّوض أمرن إِلٌه
 .(ٗ)أي : إذا شاورتهم فً األمر وعَزْمت علٌه فتوكل على هللا فٌه" لال ابن كثٌر:"

ِلٌَن{]آل عمران :لوله تعالى: }إِنَّ  َ ٌُِحبُّ اْلُمتََوّكِ [، أي: إن هللا "ٌحب المعتمدٌن علٌه، المفوضٌن 5َّ٘ٔللاَّ
 .(٘)"أمورهم إِلٌه
 الفوابد:

 وبؤمته، وذلن بجعله لٌّنا لهم، فهذه رحمة به وبهم. -ملسو هيلع هللا ىلص-بٌان رحمة هللا تعالى بنبٌه -ٔ
 لٌنا لٌتعرض لرحمة هللا عّز وجل.أنه ٌنبؽً لمن له سٌادة فً لومه أن ٌكون  -ٕ
 أن اللٌن أوال بكثٌر من الفظاظة والشدة. -ٖ
 بٌان مضار الفظاظة والؽلظة، ومن أعظم مضارها نفور الناس عن اإلنسان. -ٗ
 أن اإلنسان لد ٌعذر فً االبتعاد عن أهل الخٌر إذاكانوا جفاة ؼبلظ الملوب. -٘
نه، وذلن إذا كان العفو ممٌدا بإصبلح، وأما إذا ترتب أنه ٌنبؽً لئلنسان أن ٌعفو عن حمّه فً معاملة إخوا -ٙ

 على العفو زٌادة إفساد وطؽٌان فإن هذه مصلحة تضمنت مفسدة أعظم.
 األمر بالشورى لما ٌترتب علٌه ومن فوابد، ولد ٌكون للوجوب أو لبلستحباب، حسب األمر المشاور فٌه. -2
 اإلنسان إذا عزم على األمر إال ٌتردد.االعتماد على هللا تعالى فً فعل األسباب، وٌنبؽً على  -1
 إثبات المحبة هلل عّز وجل. -5

فضٌلة التوكل على هللا والحث علٌه، ألن هللا علّك محبته علٌه، والتوكل على هللا ٌكون بمطع  -ٓٔ
 اإلنسان العبلبك مما سوى هللا عّز وجل حتى من نفسه، وٌفّوض أمره إلى هللا تعالى تفوٌضا كامبل.

 القرآن
ِ فَلْ }إِْن ٌَ  ُ فَََل َغاِلَب لَُكْم َوإِْن ٌَْخذُْلُكْم فََمْن َذا الهِذي ٌَْنُصُرُكْم ِمْن بَْعِدِه َوَعلَى َّللاه ٌتََوكهِل اْلُمْإِمنُوَن ْنُصْرُكُم َّللاه

 [ٓٙٔ({ ]آل عمران : ٓٙٔ)
 التفسٌر:

ذا الذي ٌستطٌع أن ٌنصركم إن ٌمددكم هللا بنصره ومعونته فبل أحد ٌستطٌع أن ٌؽلبكم، وإن ٌخذلكم فمن ه
 من بعد خذالنه لكم؟ وعلى هللا وحده فلٌتوكل المإمنون.

ُ فبََل َؼاِلَب لَُكْم { ]آل عمران :  [،" إِن أراد هللا نصركم فبل ٌمكن ألحٍد أن ٓٙٔلوله تعالى: }إِْن ٌَْنُصْرُكُم َّللاَّ
 .(ٙ)"ٌؽلبكم

 .(2)أي : إن ٌنصرن هللا فبل ؼالب لن من الناس لن ٌضرن خذالن من خذلن" لال دمحم بن إسحاق:"
 .(1)لال ابن عثٌمٌن:أي:"إذا لّدر هللا نصركم فإته لن ٌؽلبكم أحد"

إن ٌنصركم هللا، أٌها المإمنون باهلل ورسوله ، على من ناوأكم وعاداكم من أعدابه  لال الطبري:أي:"
والكافرٌن به  فبل ؼالب لكم  من الناس ، ٌمول : فلن ٌؽلبكم مع نصره إٌاكم أحد ، ولو اجتمع علٌكم َمن بٌن 

أمره واستممتم على طاعته ألطارها من خلمه ، فبل تهابوا أعداء هللا لملة عددكم وكثرة عددهم ، ما كنتم على 
 .(5)وطاعة رسوله ، فإن الؽلبة لكم والظفر ، دونهم"

                                                           
 (.2ٗ2ٖسنن ابن ماجة برلم )(ٔ)
 . باختصار فً ذكر سند الرواٌات.ٓ٘ٔ-5ٗٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .5ٕٔصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٓ٘ٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .5ٕٔصفوة التفاسٌر: (٘)
 .5ٕٔصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .1ٖٗ/2(:ص1ٖٔ٘أخرجه الطبري) (2)
 .22ٖ/ٕتفسٌر ابن عثٌمٌن: (1)
 .2ٖٗ/2تفسٌر الطبري: (5)
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[،" أي: وإِن أراد خذالنكم ٓٙٔلوله تعالى: }َوإِْن ٌَْخذُْلُكْم فََمْن ذَا الَِّذي ٌَْنُصُرُكْم ِمْن بَْعِدِه{ ]آل عمران : 
 .(ٔ)"وترن معونتكم فبل ناصر لكم

و إن ٌخذلن فلن ٌنصرن الناس، } فمن الذي ٌنصركم من بعده{، أي : ال تترن أمري  لال دمحم بن إسحاق:"
 .(ٕ)للناس ، وارفض أمر الناس ألمري "

ٌعنً : ولكن على ربكم ، أٌها المإمنون ، فتوكلوا دون سابر خلمه ، وبه فارضوا من جمٌع  لال الطبري:"
 .(ٖ)من دونه ، ولمضابه فاستسلموا ، وجاهدوا فٌه أعداءه ، ٌكفكم بعونه ، وٌمددكم بنصره"

 :(ٗ)و"النصر" فً اآلٌة الكرٌمة ٌحتمل وجهٌن
ؽلبكم العدو، }وإن ٌخذلكم{: ولم ٌعنكم; فمن ذا الذي أعانكم أحدهما: المعونة: والمعنى: إن أعانكم هللا; فبل ٌ

 [.ٕٕسواه؟! ، ومنه  لوله تعالى: } َوَما لَُهْم ِمْن نَاِصِرٌَن{ ]آل عمران : 
والثانً: المنع: أي: إن منع هللا عنكم العدو، فبل ؼالب لكم، }وإن ٌخذلكم{: ولم ٌعنكم، فمن الذي ٌمنعكم من 

 بعده؟!
"والخذالن فً الحمٌمة هو: ترن المؤمول منه ما أمل منه، واستعمل فً هذا كما استعمل لال الماترٌدي:

 .(٘)االبتبلء على ؼٌر حمٌمته"
الخذالن: هو ؼاٌة الترن، وأما الترن فإن صاحبه ٌذنب وهو ممر بذنبه، فإذا أذنب على أنه  لال التستري:"

دٌانة فهو الخذالن، وهو عموبة هللا تعالى صاحب الخذالن ألنه ألامه على ذنبه مع علمه به وتسوٌفه بالتوبة، أال 
ه، ألنه أراد منه ما علم ولم ٌرد منه ما ترى أن إبلٌس لما أبى وأصر علٌه بعد اإلباء خذله هللا بعلمه السابك فٌ

أمره به، وآدم علٌه السبلم لما لم ٌكن بالترن مخذوالً ألر بالذنب بعد إتٌانه ورجع إلى ربه جل وعز، فمبل 
 .(ٙ)توبته"

ِ فَْلٌَتََوكَِّل اْلُمْإِمنُوَن { ]آل عمران :  ؤ ولٌعتمد [،" أي :وعلى هللا وحده فلٌلجٓٙٔلوله تعالى: } َوَعلَى َّللاَّ
 .(2)المإمنون"

 .(1)"لال ابن إسحاق: "}وعلى هللا{، أي: ال على الناس، }فلٌتوكل المإمنون{
 .(5)لال ابن عثٌمٌن:أي:"إذا لّدر هللا نصركم فإته لن ٌؽلبكم أحد"
 .(ٓٔ)لال ابن عثٌمٌن:أي:"على هللا وحده فلٌتوكل المإمنون به "

 الفوابد: 
ُ فبََل َؼاِلَب لَُكْم {. لموله:بٌان كمال لدرة هللا عّز وجل،  -ٔ  }إِْن ٌَْنُصْرُكُم َّللاَّ
 وجوب تعلّك الملب باهلل وحده فً طلب االنتصار. -ٕ
 أن هللا إذا لّدر خذالن أحد فبل ناصر له. -ٖ
على اإلنسان األخذ بؤسباب النصر، أال وهً: اإلخبلص هلل عّز وجل، وإلامة الصبلة وإٌتاء الزكاة  -ٗ

َكاةَ  عن المنكر، وهذا لموله تعالى:واألمر بالمعروؾ والنهً  بَلةَ َوآتَُوا الزَّ }الَِّذٌَن إِْن َمكَّنَّاُهْم فًِ اأْلَْرِض أَلَاُموا الصَّ
ِ َعالِبَةُ اأْلُُموِر{ ]الحا :   [.َٔٗوأََمُروا بِاْلَمْعُروِؾ َونََهْوا َعِن اْلُمْنَكِر َوَّلِلَّ

كفار ومناصرتهم ومعاضدتهم، ألن االعتماد ٌكون على التحذٌر من فعل أسباب الخذالن، ومنها: تولً ال -٘
 هللا تعالى وحده ال على الناس.

                                                           
 .5ٕٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .1ٖٗ/2(:ص1ٖٔ٘أخرجه الطبري) (ٕ)
 .2ٖٗ/2تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٔ٘/ٕانظر: تفسٌر الماترٌدي: (ٗ)
 .2ٔ٘/ٕتفسٌر الماترٌدي:(٘)
 .ٕ٘-ٔ٘تفسٌر التستري: (ٙ)
 .5ٕٔصفوة التفاسٌر: (2)
 .1ٖٗ/2(:ص1ٖٔ٘أخرجه الطبري) (1)
 .22ٖ/ٕتفسٌر ابن عثٌمٌن: (5)
 .22ٖ/ٕتفسٌر ابن عثٌمٌن: (ٓٔ)



ٖٗٗ 
 

 وجوب التوكل على هللا عّز وجل، والتوكل من ممتضٌات اإلٌمان. -ٙ
 القرآن

ٍ أَْن ٌَغُله َوَمْن ٌَْغلُْل ٌَؤِْت بَِما َغله ٌَْوَم اْلِقٌَاَمِة ثُمه تَُوفهى ُكلُّ  ًّ نَْفٍس َما َكَسبَْت َوُهْم ََل ٌُْظلَُموَن }َوَما َكاَن ِلنَبِ
 [ٔٙٔ({ ]آل عمران : ٔٙٔ)

 التفسٌر:
ٍ أن ٌَُخوَن أصحابه بؤن ٌؤخذ شٌبًا من الؽنٌمة ؼٌر ما اختصه هللا به، ومن ٌفعل ذلن منكم ٌؤت  ًّ وما كان لنب

جزاَء ما كسبت وافًٌا ؼٌر بما أخذه حامبل له ٌوم المٌامة; لٌُفَضح به فً المولؾ المشهود، ثم تُعطى كل نفس 
 منموص دون ظلم.

 فً سبب نزول اآلٌة ألوال:
، وأبو (٘)والطبرانً (ٗ)وابن أبً حاتم (ٖ)وأبو ٌعلى (ٕ)والطبري (ٔ)أحدها: أخرج عبد بن حمٌد والترمذي

، من طرٌك خصٌؾ عن ممسم: "حدثنً ابن عباس إن هذه اآلٌة نزلت: (1)، وابن عدي(2) ، والواحدي(ٙ)وأبو داود
{ فً لطٌفة حمراء فمدت ٌوم بدر، فمال بعض الناس: أخذها دمحم وأكثروا فً ذلن،  ٍ أَْن ٌَؽُلَّ ًّ نزلت: }َوَما َكاَن ِلنَبِ

ٍ أَْن ٌَؽُلَّ َوَمْن ٌَْؽلُْل ٌَؤِْت بَِما  ًّ  .(5)َؼلَّ ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة{"فؤنزل هللا تبارن وتعالى: }َما َكاَن ِلنَبِ
نزلت فً الذٌن طلبوا الؽنٌمة ٌوم أحد، وتركوا المركز، ولالوا: إنا نخشى أن ٌمول  والثانً:لال مماتل:"

رحوا من ألم أعهد إلٌكم أال تب»لال:  -ملسو هيلع هللا ىلص -من أخذ شٌبا فهو له ونحن هاهنا ولوؾ، فلما رآهم النبً -ملسو هيلع هللا ىلص -النبً
، فنزلت: }وما كان «ظننتم أنا نؽل»ملسو هيلع هللا ىلص:  -لالوا: تركنا بمٌة إخواننا ولوفا، فمال النبً«. المركز حتى ٌؤتٌكم أمري

 .(ٔٔ). وكذا نمله الواحدي عن مماتل والكلبً(ٓٔ)لنبً أن ٌؽل{"
 ملسو هيلع هللا ىلص طبلبع ، فؽنم النبً عن الضحان لال : "بعث رسول هللابسندهما  (ٕٔ)والثالث: أخرج الطبري والواحدي

ًّ أن ٌؽل{"  .(ٖٔ)ملسو هيلع هللا ىلص ، فلم ٌمسم للطبلبع ، فؤنزل هللا عز وجل :  }وما كان لنب
لما ولع فً ٌده ؼنابم هوازن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الرابع: نمل الواحدي عن ابن عباس فً رواٌة الضحان: "إن رسول هللا 

 .(ٗٔ)رجل بمخٌط، فؤنزل هللا تعالى هذه اآلٌة" ٌوم حنٌن ؼله
 .(٘ٔ)لال ابن حجر:" وهذا من تخلٌط جوٌبر، فإن هذه اآلٌة نزلت فً ٌوم أحد اتفالا"
 .(ٙٔ)"والخامس: ونمل الواحدي أٌضا عن لتادة:" نزلت ولد ؼل طوابؾ من أصحابه
أن ٌخصصهم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -رسول هللا والسادس: ونمل الواحدي أٌضا عن ابن عباس: "أن أشراؾ الناس استدعوا 

 .(2ٔ)بشًء من الؽنابم، فنزلت هذه اآلٌة"

                                                           
 " من طرٌك عبد الواحد بن زٌاد.ٕٗٔ/ ٘فً "جامعه"، كتاب "التفسٌر" "(ٔ)
 .1ٖٗ/2(:ص1ٖٔٙانظر: تفسٌره) (ٕ)
 ، عن خصٌؾ عن عكرمة عن ابن عباس.2ٕٖ/ٗ(:ص1ٖٕٗ.اه فً )1ٖٓ/ٖ(:ص5ٕٗٗ، وروٓٙ/٘(:صٕٔ٘ٙانظر: مسنده) (ٖ)
 انظر تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٖٗٙ/ٔٔانظر: المعجم الكبٌر: (٘)
 .ٖٔ/ٗانظر: السنن، كتاب الحروؾ والمراءات: (ٙ)
 .ٕٙٔانظر: أسباب النزول: (2)
": "فالحدٌث ضعٌؾ ووهم من حسنه ٗٔٗ/ ٔوأعله به لال المناوي فً "الفتح السماوي" "، 5ٕٗ/ٖانظر: الكامل فً ترجمة خصٌؾ: (1)

 كالجبلل السٌوطً "فً حاشٌته على البٌضاوي" اؼترارا بتحسٌن الترمذي له".
 .22٘/ٕالعجاب: (5)
 .ٖٓٔ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .2ٕٔانظر: أسباب النزول: (ٔٔ)
 .2ٕٔانظر: أسباب النزول: (ٕٔ)
 .ٖٔ٘/2(:ص1ٔٗ٘تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 . 2ٕٔأسباب النزول:(ٗٔ)
 .225/ٕالعجاب: (٘ٔ)
 . 2ٕٔأسباب النزول:(ٙٔ)
 . 2ٕٔأسباب النزول:(2ٔ)
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{ ]آل  ٍ أَْن ٌَؽُلَّ ًّ ٍ من األنبٌاء أن ٔٙٔعمران :لوله تعالى: }َوَما َكاَن ِلنَبِ ًّ [،" أي: وما صحَّ وال استمام عمبلً لنب
 .(ٔ)ٌخون فً الؽنٌمة"

 .(ٕ)ٌخون أمته"وما كان لنبً أن  لال الزجاج:المعنى"
أي ما كان من شؤن أّى نبى وال من سٌرته أن ٌؽل، ألن هللا عصم أنبٌاءه منه، فهو ال ٌلٌك  لال المراؼً:"

 .(ٖ)بممامهم وال ٌمع منهم، ألن النبوة أعلى المناصب اإلنسانٌة، فصاحبها ال ٌرؼب فٌما فٌه دناءة وخسة"
{ ]آل   :(ٗ)[، على وجهٌنٔٙٔعمران :واختلت المراءة فً لوله تعالى: } ٌَؽُلَّ
{، بفتح الٌاء وضم الؽٌن، لرأ   بهذا الوجه : ابن كثٌر وأبو عمرو وعاصم.أحدها: } ٌَؽُلَّ

 والثانً: } ٌؽّل{، بضم الٌاء وفت الؽٌن. لراءة البالٌن.
أي: ومن ٌُخن من ؼنابم المسلمٌن [،" ٔٙٔلوله تعالى: } َوَمْن ٌَْؽلُْل ٌَؤِْت بَِما َؼلَّ ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة { ]آل عمران :

 .(٘)"شٌباً، ٌؤت حامبلً له على عنمه ٌوم المٌامة فضٌحةً له على رءوس األشهاد
أي وكل من ٌمع منه ؼلول ٌؤتى بما ؼل به ٌوم المٌامة حامبل له، لٌفتضح أمره وٌزٌد به فى  لال المراؼً:"

 .(ٙ)عذابه"
[، أي: ثم "تعطى جزاء كل نفس ما عملت وافٌاً َٔٙٔما َكَسبَْت{ ]آل عمران :لوله تعالى: }ثُمَّ تَُوفَّى ُكلُّ نَْفٍس 

 .(2)"ؼٌر منموص
 .(1)ثم ٌُجزى بكسبه ؼٌر مظلوم" لال دمحم بن إسحاق:"

أي: ثم بعد أن ٌؤتى الؽاّل بما ؼل فٌتمثل له كؤنه حاضر بٌن ٌدٌه، ٌنال جزاء ما كسب  لال المراؼً:"
ا فٌِِه، َوٌَمُولُوَن ٌا »مستوفى تاما ال ٌنمص منه شىء كما لال تعالى:  َوُوِضَع اْلِكتاُب فَتََرى اْلُمْجِرِمٌَن ُمْشِفِمٌَن ِممَّ

ٌْلَتَنا ماِل هَذا اْلِكتاِب ال ٌُؽاِدُر َصؽِ  ٌَرةً َوال َكبٌَِرةً إاِلَّ أَْحصاها؟ َوَوَجُدوا ما َعِملُوا حاِضراً َوال ٌَْظِلُم َربَُّن َو
لٌكون كالدلٌل على  -أََحداً{،وجاء حكم التوفٌة فى الجزاء عاما لكل كاسب، وإن كان الكبلم فى جزاء الؽاّل فحسب

ه ال ٌنمص منه شىء وإن كان جرمه حمٌرا، الممصود من استٌفابه الجزاء، فإنه إذا كان كل كاسب مجزٌّا بعمل
 .(5)فالؽاّل مع عظم جرمه أولى بذلن"

وهم "ال ٌظلمون بزٌادة العذاب أو نمص [،أي: ٔٙٔلوله تعالى: } َوُهْم اَل ٌُْظلَُموَن{ ]آل عمران :
 .(ٓٔ)الثواب"

 .(ٔٔ)لال الثعلبً: أي:" ال ٌنمصون من حسناتهم وال ٌزداد على سٌباتهم"
 .(ٕٔ)جبٌر:" ٌعنً: من أعمالهم" لال سعٌد بن

 .(ٖٔ)وال متعدًّى علٌه" لال دمحم بن إسحاق:"
لال الطبري:أي:" ال ٌفعل بهم إال الذي ٌنبؽً أن ٌفعل بهم ، من ؼٌر أن ٌعتدي علٌهم فٌنمصوا عما 

 .(ٗٔ)استحموه"
 

                                                           
 .5ٕٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .1ٖٗ/ٔمعانً المرآن: (ٕ)
 .5ٔٔ/ٗتفسٌر المراؼً: (ٖ)
 .5ٕٔانظر: السبعة:  (ٗ)
 .ٕٕٓصفوة التفاسٌر: (٘)
 .5ٔٔ/ٗتفسٌر المراؼً: (ٙ)
 .ٕٕٓصفوة التفاسٌر: (2)
 .ٖٗٙ/2(:1ٔٙ1أخرجه الطبري) (1)
 .ٕٔٔ-ٕٓٔ/ٗتفسٌر المراؼً: (5)
 .2٘ٔ(صفوة التفاسٌر:ٓٔ)
 .5ٖ/ٖ( تفسٌر الثعلبً:ٔٔ)
 .ٕٗٙ/ٕ(:ص5ٖٖٗ(أخرجه ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .ٖٗٙ/2(:1ٔٙ1أخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .ٖٗٙ/2تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
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 الفوابد:

 الٌجوز ألتباع النبً الؽلول. -ٔ
 أن الجزاء من جنس العمل. -ٕ
 إثبات البعث. -ٖ
 إثبات لدرة هللا تعالى إذ أنه لادر على أن ٌؤتً اإلنسان بما ؼل ٌوم المٌامة، وأنه على كل شًء لدٌر. -ٗ
 جزاء كل نفس بما كسبت. -٘
 إثبات نفً الظلم عن هللا، وبالتالً إثبات كمال عدله سبحانه وتعالى. -ٙ

 القرآن
ِ َكَمْن بَاَء بَِسَخٍط ِمَن  ِ َوَمؤَْواهُ َجَهنهُم َوبِئَْس اْلَمِصٌُر )}أَفََمِن اتهبََع ِرْضَواَن َّللاه  [ٕٙٔ({ ]آل عمران : َّٕٙٔللاه

 التفسٌر:
ال ٌستوي من كان لصده رضوان هللا ومن هو ُمِكٌب على المعاصً، مسخط لربه، فاستحك بذلن سكن جهنم، 

 وببس المصٌر.
ِ َكَمْن بَاَء بَِسخَ  َّبََع ِرْضَواَن َّللاَّ ِ{ ]آل عمران : لوله تعالى: }أَفََمِن ات [، أي:" أفمن أطاع هللا ٍٕٙٔط ِمَن َّللاَّ

 .(ٔ)وطلب رضوانه، كمن عصى هللا فاستحك سخطه وباء بالخسران؟"
 -ولم ٌؽلل }كمن باء بسخط من هللا{ ٌعنً استوجب السخط من هللا -عز وجل -ٌعنى رضى ربه لال مماتل:"

 .(ٕ)فً الؽلول، لٌسوا سواء" -عز وجل
عن الضحان بن مزاحم، فً لوله عز وجل: }أفمن اتبع رضوان هللا{ ، لال: من لم ٌؽل  " أخرج ابن المنذر

 .(ٖ)}كمن باء بسخط من هللا{ لال: من ؼل "
أفمن اتبع رضوان هللا ٌعنً:  وأخرج ابن أبً حاتم عن سعٌد بن جبٌر: لوله:}أفمن اتبع رضوان هللا{، "

بسخط من هللا{، ٌعنً: كمن استوجب سخطا من هللا فً الؽلول،  كمن باء، }(ٗ)أرضى هللا فلم ٌؽلل من الؽنٌمة"
 .(٘)فلٌس هو بسواء"

عن ابن جرٌا: }أفمن اتبع رضوان هللا{ ، لال: أمر هللا أداء الخمس }كمن باء بسخط وأخرج ابن المنذر "
 .(ٙ)من هللا{ فاستوجب سخط هللا  "

ما أحب الناس وسخطوا، }كمن باء بسخط من  عن دمحم بن إسحاق: " }أفمن اتبع رضوان هللا{ علىوروي  
هللا{ عز وجل لرضى الناس أو سخطهم، ٌمول: فمن كان على طاعتً وثوابه الجنه ورضوان ربه، كمن باء 

 .(2)بسخط من هللا فاستوجب ؼضبه"
عن الحسن :"لوله: }أفمن اتبع رضوان هللا {: ٌمول: من أخذ الحبلل خٌر له ممن أخذ الحرام، وهذا فً و

 .(1)لؽلول وفً المظالم كلها"ا
أفمن ترن الؽلول وما نهاه هللا عنه عن معاصٌه ، وعمل بطاعة هللا فً تركه ذلن ، وفً  لال الطبري:"

بل سخط  ؼٌره مما أمره به ونهاه من فرابضه ، متبعًا فً كل ذلن رضا هللا ، ومجتنبًا سخطه، كمن انصرؾ متحّمِ
 .(5)هللا وؼضبه"

                                                           
 .]بتصرؾ[.ٕٕٓصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٖٔٔ/ ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان :(ٕ)
 .2٘ٗ/ٕ(:ص5ٖٔٔتفسٌر ابن المنذر) (ٖ)
 .1ٓٙ/ٖ(:ص2ٗٗٗتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .1ٓ2/ٖ(:صٖ٘ٗٗتفسٌر ابن أبً حاتم) (٘)
 .2٘ٗ/ٕ(:صٓٗٔٔتفسٌر ابن المنذر) (ٙ)
 .2٘ٗ/ٕ(:صٔٗٔٔأخرجه ابن المنذر) (2)
 .1ٓٙ/ٖ(:ص1ٗٗٗأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .ٖٙٙ/2تفسٌر الطبري: (5)
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حٌن أرمر المسلمٌن فً أحد باتباعه، اتبعه المإمنون وتخلؾ عنه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٌروى أن النبً  لال الزجاج:"
فمد اتبع رضوان هللا، ومن تخلؾ عنه فمد باء -ملسو هيلع هللا ىلص  -أن من اتبع النبً  -جماعة من المنافمٌن، فؤعلم هللا جل وعز: 

 .(ٔ)بسخط من هللا"
 الراء، و}رضوان{، بضم الراء، ولد روٌتا جمٌعا عن وٌمرأ }رضوان{، بكسر

 .(ٕ)عاصم
[، " أي: مصٌره ومرجعه جهنم وببست النار ٕٙٔلوله تعالى:} َوَمؤَْواهُ َجَهنَُّم َوبِبَْس اْلَمِصٌُر{ ]آل عمران : 

 .(ٖ)"مستمراً له
 .(ٗ)فاعرفوا "عن دمحم بن إسحاق: " وكان مؤواه جهنم، وببس المصٌر أسواء المثبلن؟ أي: روي  

 ، " }وببس المصٌر{ ٌعنً:(٘)سعٌد بن جبٌر: "ثم بٌن مستمرهما، فمال للذي ٌؽل:}مؤواه جهنم{"لال 
 .(ٙ)مصٌر أهل الؽلول"

فاستحك بذلن سكنى جهنم، وببس المصٌر الذي ٌصٌر إلٌه وٌبوب إلٌه من باء بسخط من  لال الطبري:أي:"
 .(2)هللا جهنم"

 الفوابد:
 صفات هللا تعالى. أن الرضا صفة من -ٔ
 إثبات السخط هلل تعالى. -ٕ
 التحذٌر من التعرض لسخط هللا عّز وجل. -ٖ
 إثبات النار. -ٗ
 ذم النار والثناء علٌها بالمدح، لموله:}وببس المصٌر{. -٘

 القرآن
ُ بَِصٌٌر بَِما ٌَْعَملُوَن ) ِ َوَّللاه  [ٖٙٔ({ ]آل عمران : ٖٙٔ}ُهْم َدَرَجاٌت ِعْنَد َّللاه

 التفسٌر:
الجنة المتبعون لما ٌرضً هللا متفاوتون فً الدرجات، وأصحاب النار المتبعون لما ٌسخط هللا أصحاب 

 متفاوتون فً الدركات، ال ٌستوون. وهللا بصٌر بؤعمالهم ال ٌخفى علٌه منها شًء.
ِ { ]آل عمران :   .(1)[، " أي: هم متفاوتون فً المنازل"ٖٙٔلوله تعالى: }ُهْم َدَرَجاٌت ِعْنَد َّللاَّ

 .(5)عن ابن عباس: "}هم درجات عند هللا{، ٌمول : بؤعمالهم"
 .(ٓٔ)للناس درجات بؤعمالهم فً الخٌر والشر" ولال الحسن:"

 .(ٔٔ)سعٌد بن جبٌر: "ثم ذكر مستمر من ال ٌؽل فمال: }هم درجات{، ٌعنً: لهم فضابل عند هللا"ولال 
 .(ٕٔ)أي : لكّلٍ درجات مما عملوا فً الجنة والنار" لال دمحم بن إسحاق:"

ِ{"ولال مجاهد:"} . وروي عن السدي نحو (ٖٔ)هم درجات عند هللا{، :هً كموله : }لَُهْم َدَرَجاٌت ِعْنَد َّللاَّ
 .(ٔ)ذلن

                                                           
 .1ٙٗ/ٔمعانً المرآن للزجاج: (ٔ)

 .1ٙٗ/ ٔمعانً المرآن للزجاج : انظر: (ٕ)
 .]بتصرؾ[.ٕٕٓصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .2٘ٗ/ٕ(:صٔٗٔٔأخرجه ابن المنذر) (ٗ)
 .1ٓ2/ٖ(:ص٘٘ٗٗأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .1ٓ2/ٖ(:صٙ٘ٗٗأخرجه ابن أبً حاتم)(ٙ)
 .ٖٙٙ/2تفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٕٓصفوة التفاسٌر: (1)
 .2ٖٙ/2(:ص1ٔ2ٖأخرجه الطبري) (5)
 .1ٓ2/ٖ(:ص5٘ٗٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .1ٓ2/ٖ(:صٓٙٗٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .2ٖٙ/2(:ص1ٔ2ٕأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .2ٖٙ/2(:ص1ٔ2ٗأخرجه الطبري) (ٖٔ)
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والكافرون ذوو درجة عند هللا  -أي: هم ذوو درجات، فالمإمنون ذوو درجة رفٌعة،  لال الزجاج:"
 .(ٕ)وضٌعة"

أَْي: أهل درجات عند هللا ٌرٌد أنَّهم مختلفو المنازل فَِلَمن اتِّبع رضوان هللا الكرامة والثَّواب  لال الواحدي:"
 .(ٖ)وِلَمْن باء بسخٍط من هللا المهانةُ والعذاب"

 .(ٗ)شبهوا بالدرجات لما بٌنهم من التفاوت فً الثواب والعماب، أو هم ذوو درجات" لال البٌضاوي:"
أّن من اتبع رضوان هللا ومن باء بسَخط من هللا ، مختلفو المنازل عند هللا. فلمن اتبع  الطبري:أي:"لال 

رضوان هللا ، الكرامةُ والثواب الجزٌل ، ولمن باء بسخط من هللا ، المهانةُ والعماب األلٌم، ، ولٌل: ٌعنً : لمن 
 .(٘)اتبع رضوان هللا منازُل عند هللا كرٌمة"

 : (ٙ)لال ابن َهْرمة "أي هم منازل، معناها: لهم درجات عند هللا، كمولن: هم طبمات، دة:ولال أبو عبٌ
ٌِْب الدَّْهِر أَْم َدَرُج الّسٌولِ   أَرْجًما ِلْلَمنُوِن ٌَُكوُن لَْومً          ِلَر

لها تفسٌرها: أم هم على درج السٌول. وٌمال للدرجة التً ٌصعد علٌها:درجة، وتمدٌرها: لصبة، وٌمال 
 .(2)"أٌضا: درجة

أي: كل هإالء متفاوتون فً درجاتهم ومنازلهم بحسب تفاوتهم فً أعمالهم، فالمتبعون  لال السعدي:"
لرضوان هللا ٌسعون فً نٌل الدرجات العالٌات، والمنازل والؽرفات، فٌعطٌهم هللا من فضله وجوده على لدر 

  .(1)حسب عمله" أعمالهم، والمتبعون لمساخط هللا ٌسعون فً النزول فً الدركات إلى أسفل سافلٌن، كل على
أي: إن كبل ممن اتبع رضوان هللا ومن باء بؽضب من هللا طبمات مختلفة، ومنازل عند هللا  لال المراؼً:" 

ِ ِمْنُهْم  متفاوتة فى حكمه، وبحسب علمه بشبونهم وبما ٌستحمون من الجزاء }ٌَْوَم ُهْم باِرُزوَن ال ٌَْخفى َعلَى َّللاَّ
ٌء ِلَمِن اْلُمْلُن اْلٌَ  ًْ اِر{.َش ِ اْلواِحِد اْلمَهَّ  ْوَم َّلِلَّ

إن الناس ٌتفاوتون فى الجزاء عند هللا كما ٌتفاوتون فى الفضابل والمعرفة فى الدنٌا، وما ٌترتب  -والخبلصة
 .(5)على ذلن من األعمال الحسنة أو السٌبة"

 [، لوالن:ٖٙٔفٌتضح أن فً معنى لوله تعالى:}درجات{]آل عمران:
  .(ٓٔ)الجنة، لاله الحسن أحدهما: أنها درجات

، وابن (ٔٔ)والثانً: أنها فضابلهم، والمعنى: أنهم فً الفضل مختلفون: بعضهم أرفع من بعض، لاله الفراء
 . (ٕٔ)لتٌبة

 وفٌمن عنى بهذا الكبلم لوالن: 
اء أحدهما: أنهم الذٌن اتبعوا رضوان هللا، والذٌن باإوا بسخط من هللا، فلمن اتبع رضوانه الثواب، ولمن ب

 .(ٗٔ)، ودمحم بن إسحاق(ٖٔ)بسخطه العذاب، هذا لول ابن عباس

                                                                                                                                                                                                    
 .2ٖٙ/2(:ص1ٔ2ٖانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .1ٙٗ/ٔمعانً المرآن: (ٕ)
 .ٕٔٗالوجٌز: (ٖ)
 .ٙٗ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٗ)
 .2ٖٙ/2تفسٌر الطبري:(٘)
واللسان:  ٕٙٓ/ ٔ، والشنتمرى 2ٖٙ/ 2، والطبري: 2٘ٔ/ ٔ،  والبٌت فى الكتاب: ٕٗٓ/ ٔ، والخزانة  ٔٓٔ/ ٗانظر: األؼانى (ٙ)

 . 5ٕٔمادة"درج"، وشواهد الكشاؾ: 
 .22ٗ-2ٙٗ/ٕ(:ص٘ٗٔٔ، وتفسٌر ابن المنذر)2ٓٔ/ٔمجاز المرآن: (2)
 .٘٘ٔتفسٌر السعدي: (1)
 .ٕٔٔ/ٗتفسٌر المراؼً: (5)
 .1ٓ2/ٖ(:ص5٘ٗٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) ٓٔ)
 .ٕٙٗ/ٔانظر: معانً المرآن: (ٔٔ)
 .٘ٔٔانظر: تفسٌر ؼرٌب المرآن:(ٕٔ)
 .2ٖٙ/2(:ص1ٔ2ٖانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .2ٖٙ/2(:ص1ٔ2ٕانظر: تفسٌر الطبري)(ٗٔ)
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، (ٔ)والثانً: أنهم الذٌن اتبعوا رضوان هللا فمط، فإنهم ٌتفاوتون فً المنازل، هذا لول سعٌد بن جبٌر
 .(ٗ)، ومماتل(ٖ)، والسدي(ٕ)ومجاهد

ُ بَِصٌٌر بَِما ٌَْعَملُوَن{ ]آل عمران : لوله تعالى: وهللا ذو علم بما ٌعملون، ال ٌخفى علٌه من  [، أي:"ٖٙٔ}َوَّللاَّ
 .(٘)أعمالهم شًء"

 .(ٙ)إّن هللا ال ٌخفى علٌه أهل طاعته من أهل معصٌته" لال دمحم بن إسحاق:"
 .(2)ٌعنً:بصٌر بمن ؼل منكم ومن لم ٌؽل" لال سعٌد بن جبٌر:"
 .(1)عالم بؤعمالهم ودرجاتهم صادرة عنهم فٌجازٌهم على حسبها" لال البٌضاوي:أي:"

وهللا ذو علم بما ٌعمل أهل طاعته ومعصٌته ، ال ٌخفى علٌه من أعمالهم شًء، ٌحصى لال الطبري:أي:"
 .(5)على الفرٌمٌن جمٌعًا أعمالهم ، حتى توفى كل نفس منهم جزاء ما كسبت من خٌر وشر"

ٌه منها شًء، بل لد علمها، وأثبتها فً اللوح المحفوظ، ووكل مبلبكته األمناء ال ٌخفى عل لال السعدي:أي:"
   .(ٓٔ)الكرام، أن ٌكتبوها وٌحفظوها، وٌضبطونها"

 .(ٔٔ)فٌه حثٌّ على الطَّاعة وتحذٌٌر عن المعصٌة" لال الواحدي:"
 الفوابد:

 أن الناس عند هللا منازل مختلفة. -ٔ
 الدرجات بعد زٌادة اإلٌمان بالٌمٌن والعمل الصالح.أن اإلٌمان ٌزٌد وٌنمص، ألن زٌادة  -ٕ
 إثبات ؼحاطة هللا باعمال الخلك، وٌترتب على هذا األدب السلوكً، وهو أن نحذر من مخالفته. -ٖ

 القرآن
ٌِْهْم آٌَاتِ  ُ َعلَى اْلُمْإِمنٌَِن إِْذ بَعََث فٌِِهْم َرُسوًَل ِمْن أَْنفُِسِهْم ٌَتْلُو َعلَ ٌِهْم َوٌُعَلُِّمُهُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمَة }لَقَْد َمنه َّللاه ِه َوٌَُزّكِ

 [ٗٙٔ({ ]آل عمران : َٗٙٔوإِْن َكانُوا ِمْن قَْبُل لَِفً َضََلٍل ُمبٌٍِن )
 التفسٌر:

لمد أنعم هللا على المإمنٌن من العرب; إذ بعث فٌهم رسوال من أنفسهم، ٌتلو علٌهم آٌات المرآن، وٌطهرهم 
ٍ وجهل ظاهر. من الشرن واألخبلق ًّ  الفاسدة، وٌعلمهم المرآن والسنة، وإن كانوا من لبل هذا الرسول لفً ؼ

ُ َعلَى اْلُمْإِمنٌَِن إِْذ بَعََث فٌِِهْم َرُسواًل ِمْن أَْنفُِسِهْم{ ]آل عمران :  [،أي:" لمد أنعم ٗٙٔلوله تعالى: }لَمَْد َمنَّ َّللاَّ
 .(ٕٔ)عربٌاً من جنسهم"هللا على المإمنٌن حٌن أرسل إِلٌهم رسوالً 

 .(ٖٔ)لال دمحم بن إسحاق:" أي: لمد من هللا علٌكم ٌا أهل اإلٌمان"
مّن هللا علٌهم من ؼٌر دعوة وال رؼبة من هذه األمة ، جعله هللا رحمة لهم لٌخرجهم من الظلمات  لال لتادة:"

 .(ٗٔ)إلى النور وٌهدٌهم إلى صراط مستمٌم"
لمإمنٌن  إذ بعث فٌهم رسوال  ، حٌن أرسل فٌهم رسوال  من أنفسهم  ، لمد تطّول هللا على ا لال الطبري:"

نبًٌّا من أهل لسانهم ، ولم ٌجعله من ؼٌر أهل لسانهم فبل ٌفمهوا عنه ما ٌمول"
(ٔ). 

                                                           
 .1ٓ2/ٖ(:صٓٙٗٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)(ٔ)
 .2ٖٙ/2(:ص1ٔ2ٗانظر: تفسٌر الطبري)(ٕ)
 .2ٖٙ/2(:ص1ٔ2ٖانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٖٔٔ/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .]بتصرؾ[.1ٖٙ/2تفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٖٙ/2(:ص1ٔ2ٕأخرجه الطبري) (ٙ)
 .1ٓ2/ٖ(:صٓٙٗٗأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .ٙٗ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (1)
 .1ٖٙ/2تفسٌر الطبري: (5)
 .٘٘ٔتفسٌر السعدي: (ٓٔ)
 .ٕٔٗالوجٌز: (ٔٔ)
 .ٕٕٓصفوة التفاسٌر:(ٕٔ)
 .1ٓ1/ٖ(:صٕٙٗٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .2ٖٓ/2(:ص1ٔ22أخرجه الطبري) (ٗٔ)



ٖ٘ٓ 
 

عن عروة، عن عابشة: فً هذه اآلٌة: }لمد من هللا على المإمنٌن إذ بعث فٌهم  أخرج ابن أبً حاتم بسنده "
 .(ٕ)رسوال من أنفسهم{، لالت: هذه العرب خاصة"

رسوال وهو رجل من األمٌٌن ال ٌتلو كتابا وال ٌخطه بٌمٌنه، وبعثه بٌن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لال الزجاج:" بعث هللا دمحما 
لصدق واألمانة وأنه لم ٌمرأ كتابا وال لمنه فتبل علٌهم ألاصٌص األمم السالفة، واألنبٌاء لوم ٌخبرونه وٌعرفونه با

الماضٌة ال ٌدفع أخباره كتاب من كتب مخالفته، فؤعلم هللا أنه من على المإمنٌن برساله من لد عرؾ أمره، فكان 
عظم المنة، ولد جاء فً التفسٌر إنه تناول الحجة والبرهان ولبول األخبار واأللاصٌص سهبل من لبله، وفً ذلن أ

أن أمره إنما كانت فٌه المنة أنه من العرب لكان  -وهللا أعلم  -ٌراد رسول من العرب ولو كان المصد فً ذلن
أن المنة فٌه أنه لد خبر أمره وشؤنه وعلم صدله، وأتى  -وهللا أعلم  -العجم ال حجة علٌهم فٌه، ولكن األمر 

 .(ٖ)لموا إنه كان واحدا منهم"بالبراهٌن بعد أن لد ع
ٌِْهْم آٌَاتِِه{ ]آل عمران :   .(ٗ)"ٌمرأ علٌهم آي كتابه وتنزٌله [، أي:"ٗٙٔلوله تعالى: }ٌَتْلُو َعلَ

 .(٘)لال مماتل:" ٌعنً المرآن"
ٌِهْم { ]آل عمران :   .(ٙ)"أي: ٌطهرهم من الذنوب ودنس األعمال"[، ٗٙٔلوله تعالى: } َوٌَُزّكِ

 .(2)"ٌطّهرهم من ذنوبهم باتباعهم إٌاه وطاعتهم له فٌما أمرهم ونهاهم الطبري:أي:"لال 
 .(1)لال مماتل:" ٌعنً: وٌصلحهم"

 .(5)عن ابن عباس: "لوله: }وٌزكٌهم{، ٌعنً: الزكاة طاعة هللا واإلخبلص"وروي 
" أي ٌعلمهم المرآن المجٌد والسنة [، ٗٙٔلوله تعالى: }َوٌُعَلُِّمُهُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ { ]آل عمران : 

 .(ٓٔ)"المطهرة
 .(ٕٔ)والحكمة{: السنة"، "}(ٔٔ)لال الحسن:" الكتاب: المرآن"

 .(ٖٔ)"ولال ابن عباس:"}الكتاب{: الخط بالملم
 .(ٗٔ)الحكمة، السنة" لال لتادة:"

المرآن من الحبلل لال مماتل:" }وٌعلمهم الكتاب{، ٌعنً: المرآن، }والحكمة{، ٌعنً: المواعظ التً فً 
 .(٘ٔ)والحرام والسنة"

 .(ٙٔ)وعن السدي:" لوله: }والحكمة{: ٌعنً النبوة"
 .(2ٔ)الحكمة العمل فً الدٌن" ولال زٌد بن أسلم:"

لال دمحم ابن إسحاق: "}وٌعلمهم الكتاب والحكمة{، لال: وٌعلمكم الخٌر والشر لتعرفوا الخٌر فتعملوا به، 
عنكم إذا أطعتموه، ولتستكثروا من طاعته، وتجتنبوا ما ٌسخطه عنكم من والشر فتتموا، وٌخبركم برضاه 

 .(ٔ)معصٌته"
                                                                                                                                                                                                    

 .5ٖٙ/2تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٓ1/ٖ(:صٗٙٗٗتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .11ٗ/ٔمعانً المرآن: (ٖ)
 .11ٗ/ٔمعانً المرآن: (ٗ)
 .ٖٔٔ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .ٕٕٓصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .11ٗ/ٔمعانً المرآن: (2)
 .ٖٔٔ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .1ٓ1/ٖ(:صٙٙٗٗأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .ٕٕٓصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .1ٓ5/ٖ(:ص2ٙٗٗأخرجه ابن أبً حاتم)(ٔٔ)
 .1ٓ5/ٖ(:ص2ٓٗٗأخرجه ابن أبً حاتم)(ٕٔ)
 .1ٓ5/ٖ(:ص5ٙٗٗأخرجه ابن أبً حاتم)(ٖٔ)
 .2ٖٓ/2(:ص1ٔ22أخرجه الطبري) (ٗٔ)
 .ٖٔٔ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘ٔ)
 .1ٓ5/ٖ(:ص2ٔٗٗأخرجه ابن أبً حاتم)(ٙٔ)
 .1ٓ5/ٖ(:ص2ٕٗٗحاتم)أخرجه ابن أبً (2ٔ)
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وٌعلمهم كتاب هللا الذي أنزله علٌه ، وٌبٌن لهم تؤوٌله ومعانٌه  والحكمة  ، وٌعنً بالحكمة  لال الطبري:أي:"
 .(ٕ)" ، وبٌانَه لهم، السُّنةَ التً سنها هللا جل ثناإه للمإمنٌن على لسان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

[، "أي :وإِنه الحال والشؤن كانوا لبل ٗٙٔلَْبُل لَِفً َضبَلٍل ُمبٌٍِن{ ]آل عمران : لوله تعالى: }َوإِْن َكانُوا ِمْن 
 .(ٖ)بعثته فً ضبلل ظاهر"

أي : فً عمٌاء من الجاهلٌة، ال تعرفون حسنة وال تستؽفرون من سٌبة ، ُصمٌّ عن  لال دمحم بن إسحاق:"
ًٌ عن الهدى"  .(ٗ)الحك ، ُعْم

، ولكن هللا بعث نٌٌه (٘)لٌس وهللا كما تمول أهل حروراء :  محنة ؼالبة ، من أخطؤها أَهرٌك دمهلال لتادة:"
 .(ٙ)لوم ال أدب لهم فؤدَّبهم" ملسو هيلع هللا ىلص إلى لوم ال ٌعلمون فعلَّمهم ، وإلى

وإن كانوا من لبل أن ٌمّن هللا علٌهم بإرساله رسوله الذي هذه صفته، لفً جهالة جهبلء  لال الطبري:أي:" 
 .(2)"، وفً حٌرة عن الهدى عمٌاء ، ال ٌعرفون حمًّا ، وال ٌبطلون باطبل

 الفوابد:
 بالعمل به والتمٌد بشرابعه وأحكامه.االسبلم أكبر نعمة وأجلها على المسلمٌن فٌجب شكرها  -ٔ
 .-ملسو هيلع هللا ىلص-ثبوت رسالة النبً -ٕ
 على إببلغ الرسالة. -ملسو هيلع هللا ىلص-حرص النبً -ٖ
 فضل العلم بالكتاب والسنة. -ٗ

 القرآن
ٌَْها قُْلتُْم أَنهى َهَذا قُْل ُهَو ِمْن  ا أََصابَتُْكْم ُمِصٌبَةٌ قَْد أََصْبتُْم ِمثْلَ ٍء قَِدٌٌر }أََولَمه ًْ َ َعلَى ُكّلِ َش ِعْنِد أَْنفُِسُكْم إِنه َّللاه

 [٘ٙٔ({ ]آل عمران : ٘ٙٔ)
 التفسٌر:

لد أصبتم مثلٌها من المشركٌن فً « أُحد»مصٌبة، وهً ما أُصٌب منكم ٌوم  -أٌها المإمنون-أو لما أصابتكم 
أٌها -ملسو هيلع هللا ىلص فٌنا وهإالء مشركون؟ لل لهم ، للتم متعجبٌن: كٌؾ ٌكون هذا ونحن مسلمون ورسول هللا « بْدر»ٌوم 
: هذا الذي أصابكم هو من عند أنفسكم بسبب مخالفتكم أْمَر رسولكم وإلبالكم على جمع الؽنابم. إن هللا ٌفعل -النبً

 ما ٌشاء وٌحكم ما ٌرٌد، ال معمِّب لحكمه.
 فً سبب نزول اآلٌة:

فلما  فً مسندٌهما عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب لال: " (1)أخرج اإلمام أحمد وأبو بكر بن أبً شٌبة
كان ٌوم أحٍد من العام الممبل عولبوا بما صنعوا ٌوم بدٍر من أخذهم الفداء، فمتل منهم سبعون، وفر أصحاب النبً 

ال الدم على وجهه، وأنزل هللا تعالى: ، وكسرت رباعٌته وهشمت البٌضة على رأسه، وس-ملسو هيلع هللا ىلص  -عن النبً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -
ٌَْها{ اآلٌة بؤخذكم الفداء ا أََصابَتُْكْم ُمِصٌبَةٌ لَْد أََصْبتُْم ِمثْلَ  .(5)" }أََولَمَّ

ًّ ملسو هيلع هللا ىلص فمال له أخرج الطبري بسنده وفً المعنى نفسه  عن عبٌدة السلمانً عن علً لال : "جاء جبرٌل إلى النب
هللا لد كره ما صنع لومن فً أخذهم األسارى ، ولد أمرن أن تخٌّرهم بٌن أمرٌن : أن ٌمدَّموا : ٌا دمحم ، إن 

فتضرب أعنالهم ، وبٌن أن ٌؤخذوا الفداء على أن ٌُمتل منهم عدتهم. لال : فدعا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الناس فذكر ذلن لهم 

                                                                                                                                                                                                    
 .1ٓ5/ٖ(:ص1ٙٗٗأخرجه ابن أبً حاتم)(ٔ)
 .11ٗ/ٔمعانً المرآن: (ٕ)
 .ٕٕٓصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .2ٖٓ/2(:ص1ٔ21أخرجه الطبري)(ٗ)
 أهل حروراء : هم الخوارج ، وهذا مذهبهم.(٘)
 .2ٖٓ/2(:ص1ٔ22أخرجه الطبري) (ٙ)
 .11ٗ/ٔمعانً المرآن: (2)
 .2ٖ٘/2(:ص1ٖٗٙٙ)انظر: مصنؾ ابن أبً شٌبة (1)
انظر "صحٌح مسلم"، كتاب "الجهاد والسٌر"، باب االمداد بالمبلبكة فً ؼزوة بدر، وإباحة الؽنابم  . وٕٗ٘/ٔ(:ص1ٕٓمسند اإلمام أحمد) (5)
" ولال: "حدٌث حسن صحٌح ؼرٌب، ال نعرفه من ٕٕ٘-ٕٔ٘/ ٘" وأخرج الترمذي بعضه فً كتاب "التفسٌر" "2ٖٙٔ" "1ٖٗٔ-1ٖٖٔ/ ٖ"

 ". ...مٌل اسمه سمان الحنفً حدٌث عمر إال من حدٌث عكرمة بن عمار عن أبً زمٌل، وأبو ز
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بل نؤخذ فداءهم فنتموى به على لتال عدونا ، وٌستشهد منا ِعدَّتهم  ، فمالوا : ٌا رسول هللا ، عشابرنا وإخواننا!! ال
 .(ٔ)، فلٌس فً ذلن ما نكره! لال : فمتل منهم ٌوم أحد سبعون رجبل عدة أسارى أهل بدر"

ا أََصابَتُْكْم ُمِصٌبَةٌ{ ]آل عمران :  لوله تعالى: أَو حٌن أصابتكم ، أٌها المإمنون ،   [،أي:"٘ٙٔ}أََولَمَّ
 .(ٕ)"مصٌبة

وهً المتلى الذٌن لتلوا منهم ٌوم أحد ، والجرحى الذٌن جرحوا منهم بؤحد ، وكان المشركون  لال الطبري:"
 .(ٖ)لتلوا منهم ٌومبذ سبعٌن نفًرا"

 .(ٗ)وهً ما أصٌب منهم ٌوم أُحد من لتل السبعٌن منهم" لال ابن كثٌر:" 
ٌَْها{ ]آل عمران :  لوله تعالى: لد أصبتم ، أنتم أٌها المإمنون ، من المشركٌن  [، أي:"٘ٙٔ}لَْد أََصْبتُْم ِمثْلَ

 .(٘)مثلً هذه المصٌبة"
 .(ٙ)ٌعنً : ٌوم بَْدر ، فإنهم لتلوا من المشركٌن سبعٌن لتٌبل وأسروا سبعٌن أسٌرا" لال ابن كثٌر:" 

ٌها هو التنبٌه على أن أمور الدنٌا ال تبمى على نها واحد، فلما لال الخفر:" الفابدة فً لوله: لد أصبتم مثل
 .(2)هزمتموهم مرتٌن فؤي استبعاد فً أن ٌهزموكم مرة واحدة"

. وروي عن (1)ٌمول: إنكم أصبتم من المشركٌن ٌوم بدر مثل ما أصابوا منكم ٌوم أحد" لال ابن عباس:"
 .(5)والضحان، والربٌع بن أنس نحو ذلنجابر بن عبد هللا، وعكرمة، والسدي، ولتادة، 

 .(ٓٔ)من أٌن جرى علٌنا هذا؟" [،أي: للتم:"٘ٙٔ} لُْلتُْم أَنَّى َهَذا{ ]آل عمران :  لوله تعالى:
 .(ٔٔ)لال الضحان:" بؤي ذنب هذا؟ "

لال الطبري:أي: للتم:" من أّيِ وجه هذا ؟ ومن أٌن أصابنا هذا الذي أصابنا ، ونحن مسلمون وهم مشركون 
نا أهل كفر باهلل وشرن ؟"  .(ٕٔ)، وفٌنا نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌؤتٌه الوحً من السماء ، وعدوُّ

سبب تعجبهم أنهم لالوا نحن ننصر اإلسبلم الذي هو دٌن الحك، ومعنا الرسول، وهم ٌنصرون  لال الفخر:"
 جاب عن هذه الشبهة من وجهٌن: دٌن الشرن باهلل والكفر، فكٌؾ صاروا منصورٌن علٌنا! واعلم أنه تعالى أ

األول: ما أدرجه عند حكاٌة السإال، وهو لوله: }لد أصبتم مثلٌها{، ٌعنً: أن أحوال الدنٌا ال تبمى على نها 
 واحد، فإذا أصبتم منهم مثلً هذه الوالعة فكٌؾ تستبعدون هذه الوالعة؟

 .(ٖٔ)والثانً: لوله لل: }هو من عند أنفسكم{"
[،" أي: لل لهم ٌا دمحم: إِن سبب المصٌبة منكم ٘ٙٔ} لُْل ُهَو ِمْن ِعْنِد أَْنفُِسُكْم { ]آل عمران :  لوله تعالى:

 .(ٗٔ)أنتم"
 .(٘ٔ)"عموبة بمعصٌتكم النبً ملسو هيلع هللا ىلص حٌن لال: ال تتبعوهم " لال ابن عباس:"

 .(ٙٔ)بذنوبكم"أي: إن لم تكن لد أصابتكم مصٌبة فً إخوانكم، ف لال دمحم بن إسحاق:"
                                                           

/ ٗفً "جامعه"، كتاب "السٌر"، باب ما جاء فً لتل األسارى والفداء "أصله عند الترمذي، . والحدٌث 2ٖٙ/2(:ص1ٔ5ٔتفسٌر الطبري) (ٔ)
 "ٖٔٗ-ٖٓٗ/ 2فً "السٌر" فً "الكبرى"، كما فً "التحفة" "والنسائً  "،2ٙ٘ٔ" "ٗٔٔ/ ٗ"
 .2ٖٔ/2تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٖٔ/2تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1٘ٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .2ٖٔ/2تفسٌر الطبري: (٘)
 .1٘ٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٕٙٔ/ٗ، ونمله المراؼً بتمامه، انظر: تفسٌره:ٕٓٗ/5مفاتٌح الؽٌب:  (2)
 .1ٔٓ/ٖ(:ص2٘ٗٗأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .1ٔٓ/ٖ(:ص2٘ٗٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (5)
 .1٘ٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .1ٓٗ/ٕ(:صٗ٘ٔٔأخرجه ابن المنذر) (ٔٔ)
 .2ٖٔ/2تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٕٓٗ/5مفاتٌح الؽٌب: (ٖٔ)
 .ٕٕٓصفوة التفاسٌر: (ٗٔ)
 .1ٓٗ/ٕ(:ص٘٘ٔٔأخرجه ابن المنذر) (٘ٔ)
 .1ٔٓ/ٖ(:ص22ٗٗأخرجه ابن أبً حاتم)(ٙٔ)
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وما من لوم أطاعوا نبٌهم فً حربهم إال نصروا، ألنهم إذا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أي أصابكم بمعصٌتكم النبً  لال الزجاج:"
 .(ٔ)أطاعوا فهم حزب هللا، وحزب هللا هم الؽالبون"

 .(ٕ)المعنى: أنتم السبب فٌما أصابكم، الختٌاركم الخروج من المدٌنة، أو لتخلٌتكم المركز" لال الزمخشري:"
لل  ٌا دمحم للمإمنٌن بن من أصحابن : أصابكم هذا الذي أصابكم من عند أنفسكم ، بخبلفكم  لال الطبري:"

 .(ٖ)أمري وترككم طاعتً ، ال من عند ؼٌركم ، وال من لبل أحد سواكم"
 أنكم إنما ولعتم فً هذه المصٌبة بشإم معصٌتكم وذلن ألنهم عصوا الرسول فً أمور:  الفخر:"لال 

أولها: أن الرسول علٌه السبلم لال: المصلحة فً أن ال نخرج من المدٌنة بل نبمى هاهنا، وهم أبوا إال 
 الخروج، فلما خالفوه توجه إلى أحد. 

 وثانٌها: ما حكى هللا عنهم من فشلهم.
 ها: ما ولع بٌنهم من المنازعة. وثالث

 ورابعها: أنهم فارلوا المكان وفرلوا الجمع. 
وخامسها: اشتؽالهم بطلب الؽنٌمة وإعراضهم عن طاعة الرسول علٌه السبلم فً محاربة العدو، فهذه 

َّمُوا الوجوه كلها ذنوب ومعاصً، وهللا تعالى إنما وعدهم النصر بشرط ترن المعصٌة، كما لال: }إِْن تَْصبِ  ُروا َوتَت
ِمٌَن{"  .(ٗ)َوٌَؤْتُوُكْم ِمْن فَْوِرِهْم هذا ٌُْمِدْدُكْم َربُُّكْم بَِخْمَسِة آالٍؾ ِمَن اْلَمبلبَِكِة ُمَسّوِ

 [،ثبلثة أوجه:٘ٙٔ{]آل عمران:لُْل ُهَو ِمْن ِعْنِد أَْنفُِسُكْم  وفً تفسٌرلوله تعالى: }
بتم الؽنٌمة وتركتم مراكزكم، فمن لبلكم جاء الشر. وهذا أحدها: معناه: أنكم تركتم ما أمرتم به، وطل

 .(ٔٔ)، وابن لتٌبة(ٓٔ)، والزجاج(5)، واختٌار: الفراء(1)، وعطاء(2)، والكلبً (ٙ)، وأبو اللٌث(٘)لول:مماتل
مرادة، ألن  -تعالى-لال الواحدي:"وعلى هذا المول: أضاؾ إلٌهم المعصٌة والهزٌمة، وإن كانت مخلولة هلل 

 .(ٕٔ)تضاؾ إلى العاصً من حٌث المباشرة والكسب" المعصٌة
 .(ٖٔ)لال الفخر: " استدلت المعتزلة على أن أفعال العبد ؼٌر مخلولة هلل تعالى"

وٌرد علٌهم: "بؤنه لم ٌمل أحد أن العبد خلك أفعاله ؼٌره، والمصٌبة التً أصابت المإمنٌن هً بفعل 
فً ذلن فإذا استدلوا بالسبب، للنا: لٌس لهم دلٌل من اآلٌة بل الكافرٌن، فلٌس هً فعل لهم، وإنما فعلهم السبب 

ٍء لَِدٌٌر{" ًْ َ َعلَى ُكّلِ َش  .(ٗٔ)فٌها ما ٌرده، وهو لوله تعالى: }إِنَّ َّللاَّ

                                                           
 .11ٗ/ٔمعانً المرآن:(ٔ)
 .2ٖٗ/ٔالكشاؾ: (ٕ)
 .2ٖٔ/2تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٙٔ/ٗ، ونمله المراؼً بتمامه، انظر:تفسٌره:ٕٓٗ/5مفاتحً الؽٌب: (ٗ)
 .ٖٔٔ/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .ٖٖٔ/ٔانظر: بحرالعلوم: (ٙ)
 . ٖ٘ٔ/ٙانظر: التفسٌر البسٌط للواحدي:(2)
 . ٖ٘ٔ/ٙانظر: التفسٌر البسٌط للواحدي:(1)
 .ٕٙٗ/ٔانظر: معانً المرآن: (5)
 .11ٗ/ٔانظر: معانً المرآن:(ٓٔ)
 .٘ٔٔانظر: تفسٌر ؼرٌب المرآن: (ٔٔ)
الكسب: هو الفعل الذي ٌعود على فاعله بنفع، أو خٌر، كما لال تعالى: }لها ما كسبت وعلٌها ما اكتسبت{ . وٖ٘ٔ/ٙالتفسٌر البسٌط: (ٕٔ)

 .1ٗٗة الطحاوٌة" ص "، وانظر:"شرح العمٌد12ٖ/ 1[. "مجموع فتاوى ابن تٌمٌة" 1ٕٙ]البمرة: 
ولد نمل السفارٌنً بعض اصطبلحات المتكلمٌن حول الكسب، فمال: "الكسب فً اصطبلح المتكلمٌن: ما ولع من الفاعل ممارنا لمدرة محدثة 

 واختٌار، ولٌل: هو ما وجد بمدرة محدثة فً المكتسب.
. وانظر ما 5ٕٔ/ ٔعلى وفك إرادته فً كسبه ..". "لوامع األنوار" ولال العبلمة ابن حمدان: الكسب هو ما خلمه هللا فً محل لدرة المكتسب 

وما بعدها، و"المعتزلة  1ٖٗوما بعدها، و"شرح العمٌدة الطحاوٌة" ص  ٕٔٔبعدها. وانظر للتوسع فً موضوع الكسب: "شفاء العلٌل" 
 .ٔٙٔوما بعدها، و"الكلٌات"، ألبً البماء  ٕٖ٘ب ، و"أفعال العباد فً المرآن الكرٌم" لعبد العزٌز المجذو1ٗٔ - 5ٙٔوأصولهم الخمسة" 

 .ٕٔٗ/5مفاتٌح الؽٌب:  (ٖٔ)
 .ٔٗٗ/ٔتفسٌر ابن عرفة: (ٗٔ)
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والثانً: أن المعنى: بخروجكم من المدٌنة، وخبلفكم على رسولكم; وذلن أنه دعاهم إلى التحصن بالمدٌنة، 
أن علٌه درعا حصٌنة، فؤولها: المدٌنة. فمالوا: كنا نمتنع فً الجاهلٌة، ونحن الٌوم أحك وكان  لد رأى فً المنام 

، (ٗ)، والربٌع(ٖ)، ولتادة (ٕ)، والحسن(ٔ)باالمتناع، فؤكرهوا رسول هللا على الخروج. وهذا لول: ابن عباس
 .(5)، والضحان(1)، ودمحم بن إسحاق(2)، وعكرمة(ٙ)، وابن جرٌا(٘)والسدي

لل هو من عند أنفسكم، بإساركم المشركٌن ٌوم بدر، وأخذكم منهم الفداء ، وترككم والثالث: أن المعنى: 
 ، .(ٔٔ)، وعبٌدة(ٓٔ)-كّرم هللا وجهه-وهذا لول علً لتلهم.

ٍء لَِدٌٌر{ ]آل عمران :  لوله تعالى: ًْ َ َعلَى ُكّلِ َش حكمه [،" أي: إن هللا ٌفعل ما ٌشاء ال معمب ل٘ٙٔ}إِنَّ َّللاَّ
 .(ٕٔ)وال راّد ِلمضابه"

 .(ٖٔ)فٌمدر على النصر ومنعه وعلى أن ٌصٌب بكم وٌصٌب منكم" لال البٌضاوي:أي:"
إن هللا على جمٌع ما أراد بخلمه من عفو وعموبة ، وتفضل وانتمام، }لدٌر{ ، ٌعنً : ذو  لال الطبري:أي:"

 .(ٗٔ)لدرة"
فإٌاكم وسوء الظن باهلل، فإنه لادر على نصركم، ولكن له أتم الحكمة فً ابتبلبكم  لال السعدي: ٌعنً:"

ُ اَلْنتََصَر ِمْنُهْم َولَِكْن ِلٌَْبلَُو بَْعَضُكْم بِبَْعٍض{ ]دمحم :  ومصٌبتكم،  .(٘ٔ)["ٗ} َذِلَن َولَْو ٌََشاُء َّللاَّ
 الفوابد:

 توبٌخ علٌه، ألن هللا وبّخ الذٌن لالوا:}أنّى هذا{.جواز توبٌخ من كان كامل اإلٌمان إذا فعل ما ٌستحك ال -ٔ
 إثبات األسباب فً لوله تعالى:}لل هو من عند أنفسكم{. -ٕ
ألن هللا لد جعل على أٌدٌهم مصٌبة أكبر مما  -رضوان هللا تعالى علٌهم-منّة هللا تعالى على الصحابة -ٖ

 أصابهم، بل هً مثبل ما أصابهم، فً لوله:}لد أصبتم مثلٌها{.
 إثبات اسم المدٌر من أسماء هللا، والمدرة صفة ٌتصؾ بها المادر، تمنعه من وصؾ العجز. -ٗ

 القرآن
ِ َوِلٌَْعلََم اْلُمْإِمنٌَِن )  [ٙٙٔ({ ]آل عمران : ٙٙٔ}َوَما أََصابَُكْم ٌَْوَم اْلتَقَى اْلَجْمعَاِن فَبِِإْذِن َّللاه

 التفسٌر:
ٌوم التمى َجْمُع المإمنٌن وجمع المشركٌن فكان النصر « دأُح»وما ولع بكم ِمن جراح أو لتل فً ؼزوة 

للمإمنٌن أوال ثم للمشركٌن ثانًٌا، فذلن كله بمضاء هللا ولدره، ولٌظهر ما علمه هللا فً األزل; لٌمٌز المإمنٌن 
 الصادلٌن منكم.

والذي أصابكم  ٌوم التمى الجمعان  :"[، أيٙٙٔ}َوَما أََصابَُكْم ٌَْوَم اْلتَمَى اْلَجْمعَاِن{ ]آل عمران :  لوله تعالى:
 .(ٙٔ)، وهو ٌوم أحد ، حٌن التمى جمع المسلمٌن والمشركٌن"

                                                           
 .2ٖٗ/2(:ص1ٔ1ٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .2ٖٗ/2(:ص1ٔ1ٖانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .2ٖٖ-2ٕٖ/2(:ص1ٔ25انظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .2ٖٖ/2(:ص1ٔ1ٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .2ٖٗ/2(:ص1ٔ1٘انظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .2ٖٗ/2(:ص1ٔ1ٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .2ٖٗ-2ٖٖ/2(:ص1ٔ1ٕانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .2ٖ٘/2(:ص1ٔ12انظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .2ٖ٘/2(:ص1ٔ11انظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .2ٖٙ/2(:ص1ٔ5ٔانظر: تفسٌر الطبري)(ٓٔ)
 .2ٖٙ-2ٖ٘/2(:ص1ٔ5ٓ)-(1ٔ15انظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٕٕٓصفوة التفاسٌر:(ٕٔ)
 .5ٖٓ/ٔ، وانظر: تفسٌر النسفً:2ٗ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٖٔ)
 .2ٕٖ-2ٖٔ/2تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .ٙ٘ٔتفسٌر السعدي: (٘ٔ)
 .22ٖ/2تفسٌر الطبري: (ٙٔ)
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 .(ٔ)أي : ما أصابكم حٌن التمٌتم أنتم وعدّوكم" لال دمحم بن إسحاق:"
   .(ٕ)وٌعنً بـ  الذي أصابهم  ، ما نال من المتل َمْن لُتِل منهم ، ومن الجراح من جرح منهم" لال الطبري:"

ِ{ ]آل عمران :  لوله تعالى:  .(ٖ)بمضابه ولَدره فٌكم"[، أي: فهو كان "ٙٙٔ} فَبِإِْذِن َّللاَّ
 .(ٗ)أي ما أصابكم كان بعلم هللا" لال الزجاج:"

 .(٘)فبمشٌبة هللا وإرادته" لال الماترٌدي:أي:"
 .(ٙ)فبعلمه، ولٌل: بمضابه ولدره ولٌل بتخلٌته بٌنكم وبٌنهم" لال الشوكانً:أي:"

 .(2)فبإذنً كان ذلن حٌن فعلتم ما فعلتم ، بعد أن جاءكم نصري ، وصدلتكم وعدي"لال دمحم بن إسحاق:"
[، " أي: ولٌعلم أهل اإِلٌمان الذٌن صبروا وثبتوا ولم ٙٙٔ}َوِلٌَْعلََم اْلُمْإِمنٌَِن{ ]آل عمران :  لوله تعالى:

 .(1)ٌتزلزلوا"
 .(5)لٌمٌز بٌن المنافمٌن والمإمنٌن ، ولٌعلم الذٌن نافموا منكم ، أي : لٌظهروا ما فٌهم" لال دمحم بن إسحاق:"

 .(ٓٔ)أي لٌظهر إٌمان المإمنٌن بثبوتهم على ما نالهم" لال الزجاج:"
لٌعلم ما لد علم أنهم ٌإمنون، وٌصبرون على الببلٌا والمتال مإمنٌن صابرٌن  لال الماترٌدي:أي:"

 .(ٔٔ)محتسبٌن"
ولٌعلم هللا المإمنٌن ، ولٌعلم الذٌن نافموا ، أصابكم ما أصابكم ٌوم التمى الجمعان بؤحد ،  الطبري:أي:"لال 

 .(ٕٔ)لٌمٌِّز أهُل اإلٌمان باهلل ورسوله المإمنٌن منكم من المنافمٌن فٌعرفونهم ، ال ٌخفى علٌهم أمر الفرٌمٌن"
وهو وعد ووعٌد; ألنه إذا علم العبد الطابع أن سٌده عالم بما هو فاعل من الطاعة ٌزداد  لال ابن عرفة:" 

فرحا وسرورا واجتهادا فً عمله، وإذا علم العاصً بؤن سٌده عالم بما هو ٌفعل من وجوه المخالفات ٌزداد هما 
بالفعل إشارة إلى أن  (ٖٔ)فرٌنوؼما، وٌكون ذلن إنذارا له وتنفٌرا عن نعمته، وعبر عن المإمنٌن باالسم والكا

ذلن الوعد إنما هو لمن ثبت له اإلٌمان فً للبه وفً ظاهره، وأما الوعٌد فهو لمن اتصؾ بؤدنى شًء من النفاق 
إذا أمرتكم بؤمر فؤتوا منه ما استطعتم وإذا »فجرت األولى مجرى األمر، والثانٌة مجرى النهً، وفً الحدٌث: 

 .(٘ٔ)"(ٗٔ)«نهٌتكم عن شًء فانتهوا
 الفوابد:

 تسلٌة المإمنٌن بمضاء هللا لدره، ألن المإمن إذا علم أنه من عند هللا رضً وسلّم. -ٔ
 أن هللا لد ٌمّدر على عبده المإمن ما ٌكرهه لحكم عظٌمة. -ٕ

 القرآن

                                                           
 .22ٖ/2(:ص1ٔ5ٕأخرجه الطبري) (ٔ)
 .22ٖ/2تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .22ٖ/2ر الطبري:تفسٌ (ٖ)
 .11ٗ/ٔمعانً المرآن: (ٗ)
 .ٕٗ٘/ٕتفسٌر الماترٌدي: (٘)
 . ٗ٘ٗ/ٔفتح المدٌر:(ٙ)
 .22ٖ/2(:ص1ٔ5ٕأخرجه الطبري) (2)
 .ٕٕٓصفوة التفاسٌر: (1)
 .22ٖ/2(:ص1ٔ5ٕأخرجه الطبري) (5)
 .11ٗ/ٔمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .ٕٗ٘/ٕتفسٌر الماترٌدي: (ٔٔ)
 .22ٖ/2تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 [.2ٙٔ}َوِلٌَْعلََم الَِّذٌَن نَافَمُوا{ ]آل عمران :  سوؾ ٌؤتً فً اآلٌة التالٌة، وهو لوله: (ٖٔ)
 .ٕٗٗ-ٔٗٗ/ٔتفسٌر ابن عرفة: (ٗٔ)
إذا عن أبً هرٌرة: أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: ذرونً ما تركتكم. فإنما هلن من كان لبلكم بكثرة سإالهم واختبلفهم على أنبٌابهم. ف أصل الحدٌث: (٘ٔ)

 .2ٖٙٔوالحدٌث رلم  2ٕٗ/ ٕأخرجه األمام أحمد فً المسند  أمرتكم بشًء فؤتوا منه ما استطعتم. وإذا نهٌتكم عن شًء فدعوه".
 باب وجوب الحا. -ٔ، والنسابً فً: الحا، ٕٔٗحا، حدٌث ومسلم فً: ال
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ِ أَِو اْدفَعُوا قَالُوا لَْو نَْعلَُم قِتَاًَل ََلتهبَْعنَاُكْم ُهْم ِلْلُكْفِر  }َوِلٌَْعلََم الهِذٌَن نَافَقُوا َوقٌَِل لَُهْم تَعَالَْوا قَاتِلُوا فًِ َسبٌِِل َّللاه
ُ أَْعلَُم بَِما ٌَكْ  ٌَْس فًِ قُلُوبِِهْم َوَّللاه ({ ]آل عمران : 7ٙٔتُُموَن )ٌَْوَمئٍِذ أَْقَرُب ِمْنُهْم ِلْْلٌَِماِن ٌَقُولُوَن بِؤَْفَواِهِهْم َما لَ

ٔٙ7] 
 التفسٌر:

شؾ هللا ما فً للوبهم حٌن لال المإمنون لهم: تعالوا لاتلوا معنا فً سبٌل هللا، أو ولٌعلم المنافمٌن الذٌن ك
كونوا عونًا لنا بتكثٌركم سوادنا، فمالوا: لو نعلم أنكم تماتلون أحًدا لكنا معكم علٌهم، هم للكفر فً هذا الٌوم ألرب 

 بما ٌُخفون فً صدورهم.منهم لئلٌمان; ألنهم ٌمولون بؤفواههم ما لٌس فً للوبهم. وهللا أعلم 
 فً سبب نزول اآلٌة:

ًّ ابن  أخرج الطبري عن عكرمة، لوله:"} لالوا لو نعلم لتاال التبعناكم{، لال : نزلت فً عبدهللا بن أب
 .(ٔ)سلول"

 .(ٕ)لال ابن حجر:" اتفموا على أنها نزلت فً عبد هللا بن أبً وأتباعه الذٌن رجعوا لبل المتال"
 .(ٖ)[، "أي: ولٌعلم أهل النفاق"2ْٙٔعلََم الَِّذٌَن نَافَمُوا{ ]آل عمران : لوله تعالى: }َوِلٌَ 

ًّ ابن سلول وأصحابه الذٌن رجعوا عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حٌن سار  لال دمحم بن إسحاق:" ٌعنً : عبدهللا بن أب
 .(ٗ)إلى عدّوه من المشركٌن بؤحد"

 .(٘)بفشلهم وللة الصبر على ما ٌنزل بهم فً ذات هللا"لال الزجاج:أي:" وٌظهر نفاق المنافمٌن 
ٌعنً بذلن أصحاب عبد هللا بن أبً ابن سلول الذٌن رجعوا معه فً أثناء الطرٌك ، فاتبعهم  لال ابن كثٌر:"

 .(ٙ)من اتبعهم من المإمنٌن ٌحرضونهم على اإلٌاب والمتال والمساعدة"
ِ{ ]آل عمران :  لوله تعالى:  فمال لهم المسلمون : تعالوا [، "أي: 2ٙٔ} َولٌَِل لَُهْم تَعَالَْوا لَاتِلُوا فًِ َسبٌِِل َّللاَّ

 .(2)لاتلوا المشركٌن معنا"
 .(1)أي:" أو ادفعوا بتكثٌركم سوادنا! " [،2ٙٔ}أَِو اْدفَعُوا{ ]آل عمران :  لوله تعالى:

 [، وجهان من التفسٌر:2ٙٔل عمران : }أَِو اْدفَعُوا{ ]آ لوله تعالى:وفً 
 .(ٓٔ)، وابن جرٌا (5)أحدهما : ٌعنً تكثٌر السواد وإن لم ٌماتلواْ. وهو لول السدي

  .(ٔٔ)والثانً : معناه: أو رابطواْ على الخٌل إن لم تماتلواْ. وهو لول ابن عوؾ األنصاري
[، " أي: لال المنافمون: لو نعلم أنن تلمون 2ٙٔ{ ]آل عمران :  } لَالُوا لَْو نَْعلَُم لِتَااًل اَلتَّبَْعنَاُكمْ  لوله تعالى:

 .(ٕٔ)حرباً لماتلنا معكم"
ٌمول : لو نعلم أنكم تماتلون لسرنا معكم ، ولدفعنا عنكم ، ولكن ال نظن أن ٌكون لتال.  لال دمحم بن إسحاق:"

 .(ٖٔ)فظهر منهم ما كانوا ٌخفون فً أنفسهم"
 .(ٗٔ): لو نعلم أنَّا واجدون معكم لتاال لو نعلم مكان لتال ، التبعناكم" ولال مجاهد:"

                                                           
 .1ٖٓ/2(:ص1ٔ5ٙتفسٌر الطبري) (ٔ)
 .21ٖ/ٕالعجاب: (ٕ)
 .ٕٕٓصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .25ٖ/2(:ص1ٔ5ٗأخرجه الطبري) (ٗ)
 .11ٗ/ٔمعانً المرآن: (٘)
 .ٓٙٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .21ٖ/2تفسٌر الطبري: (2)
 .21ٖ/2تفسٌر الطبري: (1)
 .1ٖٓ/2(:ص1ٔ52انظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .1ٖٓ/2(:ص1ٔ51انظر: تفسٌر الطبري)(ٓٔ)
 .1ٖٔ-1ٖٓ/2(:ص1ٔ55انظر: تفسٌر الطبري)(ٔٔ)
 .ٕٕٓصفوة التفاسٌر:(ٕٔ)
 .25ٖ/2(:ص1ٔ5ٗأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .1ٖٓ/2(:ص1ٔ5ٙأخرجه الطبري)(ٗٔ)
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لو نعلم أنكم تماتلون لسرنا معكم إلٌهم ، ولكنا معكم علٌهم ، ولكن ال نرى أنه ٌكون بٌنكم  لال الطبري:أي:"
 .(ٔ)وبٌن الموم لتاٌل! "

 .(ٕ)فرجعوا وهم ٌمولون: ال لتال، ال لتال، حتى ٌفشل المسلمون" لال السمعانً:"
ووجه آخر وهو أن ٌكون معنى لولهم لو نعلم لتاال لو نعلم ما ٌصح أن ٌسمى لتاال  لال الزمخشري:"

التبعناكم ٌعنون أن ما أنتم فٌه لخطإ رأٌكم وزللكم عن الصواب لٌس بشًء، وال ٌمال لمثله لتال، إنما هو إلماء 
 .(ٖ)األنفس إلى التهلكة، ألن رأى عبد هللا كان فً اإللامة بالمدٌنة وما كان ٌستصوب الخروج"ب

أخرج الطبري بسنده عن دمحم بن إسحاق، لال:" حدثنً دمحم بن مسلم بن شهاب الزهري ، ودمحم بن ٌحٌى بن 
اذ ، وؼٌرهم من علمابنا حبان ، وعاصم بن عمر بن لتادة ، والحصٌن بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن مع

فً ألؾ رجل من أصحابه ، حتى إذا  -ٌعنً حٌن خرج إلى أحد  -، كلهم لد حدَّث لال : خرج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
ًّ ابن سلول بثلث الناس ولال :أطاعهم فخرج  كانوا بالشوط بٌن أحد والمدٌنة ، انخزل عنهم عبدهللا بن أب

َم نمتل أنفسنا ههنا أٌها الناس!! فرجع بمن اتبعه من الناس من لومه من أهل النفاق وعصانً! وهللا ما ندري عبل
ٌْب ، واتبعهم عبدهللا بن عمرو بن حرام أخو بنً سلمة ٌمول : ٌا لوم ، أذّكركم هللا أن تخذلوا نبٌكم  وأهل الر

لكنا ال نرى أن ٌكون لتال! فلما ولومكم عندما حضر من عدّوهم! فمالوا : لو نعلم أنكم تماتلون ما أسلمناكم ، و
استعصوا علٌه وأبوا إال االنصراؾ عنهم ، لال : أبعَدكم هللا أعداء هللا! فسٌُؽنً هللا عنكم! ومضى رسول هللا 

 .(ٗ)ملسو هيلع هللا ىلص"
صبُروا. فلما فً ألؾ رجل ، ولد وعدهم الفتَح إن  -ٌعنً ٌوم أحد  -لال السدي : "خرج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص و

خرجوا ، رجع عبدهللا بن أبً ابن سلول فً ثلثمبة ، فتبعهم أبو جابر السلمً ٌدعوهم ، فلما ؼلبوه ولالوا له : ما 
ًّ ابن سلول ، ولول عبدهللا بن جابر بن  نعلم لتاال ولبن أطعتنا لترجعن معنا! لال : فذكر هللا أصحاب عبدهللا بن أب

مالوا :  ما نعلم لتاال ولبن أطعتمونا لترجعُّن معنا  ، فمال :}الَِّذٌَن لَالُوا إلْخَوانِِهْم عبدهللا األنصاري حٌن دعاهم ف
 .(٘)َولَعَُدوا لَْو أََطاُعونَا َما لُتِلُوا لُْل فَاْدَرُءوا َعْن أَْنفُِسُكُم اْلَمْوَت{"

ٌَماِن{ لوله تعالى: [، " أي: بإِظهارهم هذا المول صاروا 2ٙٔ]آل عمران :  }ُهْم ِلْلُكْفِر ٌَْوَمبٍِذ أَْلَرُب ِمْنُهْم ِلئْلِ
 .(ٙ)ألرب إِلى الكفر منهم إِلى اإِلٌمان"

ٌعنً: بعد رجوعهم وممالتهم تلن; ألنهم كانوا من لبل من المإمنٌن فً الظاهر; وإن كانوا  لال السمعانً:"
 .(2)ئلٌمان"منافمٌن فً الباطن، فلما فارلوا المإمنٌن صاروا ألرب إلى الكفر منهم ل

ٌعنى: أنهم لبل ذلن الٌوم كانوا ٌتظاهرون باإلٌمان وما ظهرت منهم أمارة تإذن بكفرهم،  لال الزمخشري:"
 فلما انخزلوا عن عسكر المإمنٌن ولالوا ما لالوا، تباعدوا بذلن عن اإلٌمان المظنون بهم والتربوا من الكفر. 

ولٌل: هم ألهل الكفر ألرب نصرة منهم ألهل اإلٌمان، ألن تملٌلهم سواد المسلمٌن باالنخزال تموٌة للمشركٌن 
 ٌمولون بؤفواههم ال ٌتجاوز إٌمانهم أفواههم ومخارج الحروؾ منهم وال تعى للوبهم منه شٌبا. 

معدوم فً للوبهم، خبلؾ صفة وذكر األفواه مع الملوب تصوٌر لنفالهم، وأن إٌمانهم موجود فً أفواههم 
 .(1)المإمنٌن فً مواطؤة للوبهم ألفواههم"

ٌَْس فًِ لُلُوبِِهْم{ ]آل عمران :  لوله تعالى: [، "أي: ٌظهرون خبلؾ ما 2ٙٔ} ٌَمُولُوَن بِؤَْفَواِهِهْم َما لَ
 .(5)ٌضمرون"

 .(ٔ)ٌظهرون لن اإلٌمان ، ولٌس فً للوبهم " لال دمحم بن إسحاق:"

                                                           
 .21ٖ/2تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .22ٖ/ٔتفسٌر السمعانً:(ٕ)
 .2ٖٗ/ٔالكشاؾ: (ٖ)
 .25ٖ-21ٖ/2(:ص1ٔ5ٖأخرجه اطبري) (ٗ)
 .1ٖٓ-25ٖ-21ٖ/2(:ص1ٔ5ٗأخرجه اطبري) (٘)
 .ٕٕٓصفوة التفاسٌر:(ٙ)
 .22ٖ/ٔتفسٌر السمعانً: (2)
 .2ٖٗ/ٔالكشاؾ: (1)
 .٘٘ٗ/ٕمحاسن التؤوٌل: (5)



ٖ٘1 
 

فؤبدْوا من نفاق أنفسهم ما كانوا ٌكتمونه ، وأبدوا بؤلسنتهم بمولهم :  لو نعلم لتاال التبعناكم  ،  الطبري:"لال 
 .(ٕ)ؼٌر ما كانوا ٌكتمونه وٌخفونه من عداوة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأهل اإلٌمان به"

ون ضده فً للوبهم وسرابرهم، وهذه خاصة المنافمٌن، ٌظهرون بكبلمهم وفعالهم ما ٌبطن لال السعدي:"
ارتكاب أخؾ المفسدتٌن لدفع أعبلهما، وفعل أدنى المصلحتٌن، للعجز عن »وٌستدل بهذه اآلٌة على لاعدة 

 .(ٖ); ألن المنافمٌن أمروا أن ٌماتلوا للدٌن، فإن لم ٌفعلوا فللمدافعة عن العٌال واألوطان"«أعبلهما
ُ أَْعلَُم بَِما ٌَْكتُُموَن{ ]آل عمران :  لوله تعالى:  . (ٗ)[، أي:" وهللا أعلم بما ٌُخفون فً صدورهم"2ٙٔ}َوَّللاَّ

 .(٘)، أي : ٌخفون" لال دمحم بن إسحاق:"
المإمنٌن وتجهٌلهم وتخطبة رأٌهم  لال الزمخشري: أي: من النفاق، وبما ٌجرى بعضهم مع بعض من ذم 

ألنكم تعلمون بعض ذلن علما مجمبل بؤمارات، وأنا أعلم كله علم إحاطة بتفاصٌله والشماتة بهم وؼٌر ذلن، 
 .(ٙ)وكٌفٌاته"

وهللا أعلم من هإالء المنافمٌن الذٌن ٌمولون للمإمنٌن :  لو نعلم لتاال التبعناكم  ، بما  لال الطبري:أي:" 
وأنهم لو علموا لتاال ما تبعوهم وال ٌضمرون فً أنفسهم للمإمنٌن وٌكتمونه فٌسترونه من العداوة والشنآن ، 

دافعوا عنهم ، وهو تعالى ذكره محٌط بما هم مخفوه من ذلن ، مطلع علٌه ، ومحصٌه علٌهم ، حتى ٌهتن 
 .(2)أستارهم فً عاجل الدنٌا فٌفضحهم به ، وٌُصلٌهم به الدرن األسفل من النار فً اآلخرة"

 الفوابد:
لوله:}ولٌعلم الذٌن نافموا{، أي: بعد إٌمانهم، ولم ٌبرز النفاق إال بعد إثبات النفاق فً هذه األمة، ألن  -ٔ

ؼزوة بدر، التً كانت فً السنة الثانٌة من رمضان، وحصل فٌها من العّز ما جعل المنافمٌن ٌظهرون نفالهم، إذ 
 أنهم صاروا ٌخافون من المإمنٌن فصاروا ٌنافمون، أي: ٌظهرون أنهم مإمنون وما هم بمإمنٌن.

 لتحذٌر من النفاق.ا -ٕ
 أن المنافمٌن من أكذب الناس. -ٖ
أ، المول عند اإلطبلق ما تواطؤ علٌه الملب واللسان، فنستنتا من هذه الفابدة أن من نطك بمول دون أن  -ٗ

 ٌكون له لصد فً للبه، فإنه الغ.
 أن الكفر ضد اإلٌمان لموله:} هم للكفر ٌومبذ ألرب منهم لئلٌمان{. -٘

 القرآن
ْخَوانِِهْم َوقَعَُدوا لَْو أََطاُعونَا َما قُتِلُوا قُْل فَاْدَرُءوا َعْن أَْنفُِسُكُم اْلَمْوَت إِْن ُكْنتُْم صَ }الهِذٌَن  ({ 2ٙٔاِدقٌَِن )قَالُوا ِْلِ

 [2ٙٔ]آل عمران : 
 التفسٌر:

ن ٌوم هإالء المنافمون هم الذٌن لعدوا ولالوا إلخوانهم الذٌن أصٌبوا مع المسلمٌن فً حربهم المشركٌ
: فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادلٌن فً -أٌها الرسول-لو أطاَعنا هإالء ما لتلوا. لل لهم « : أُحد»

 دعواكم أنهم لو أطاعوكم ما لتلوا، وأنكم لد نجوتم منه بمعودكم عن المتال.
 فً سبب نزول اآلٌة:

أطاعونا ما لتلوا{ اآلٌة ، ذكر لنا أنها  عن لتادة، "لوله: }الذٌن لالوا إلخوانهم ولعدوا لوأخرج الطبري 
" ًّ ، نحو (ٗ)، والربٌع(ٖ)، وابن جرٌا(ٕ)، والسدي(ٔ). وروي جابر بن عبدهللا(1)نزلت فً عدّو هللا عبدهللا بن أب

 ذلن.
                                                                                                                                                                                                    

 .25ٖ/2(:ص1ٔ5ٗأخرجه الطبري) (ٔ)
 .21ٖ/2تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٙ٘ٔتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .2ٕالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .25ٖ/2(:ص1ٔ5ٗأخرجه الطبري) (٘)
 .1ٖٗ-2ٖٗ/ٔالكشاؾ: (ٙ)
 .1ٖٔ/2تفسٌر الطبري: (2)
 .1ٖٖ/2(:ص1ٕٓٓتفسٌر الطبري) (1)
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ْخَوانِِهْم َولَعَُدوا{ ]آل عمران :  ً المنافم1ٙٔلوله تعالى:}الَِّذٌَن لَالُوا إِلِ ٌن الذٌن لالوا [، "أي: ولٌعلم هللا أٌضا
 .(٘)إِلخوانهم الذٌن هم مثلهم ولد لعدوا عن المتال"

 .(ٙ)لال الحسن:"هم الكفار"
" لال ابن جرٌا:" ًّ  .(2)هو عبدهللا بن أب

 .(1)لال دمحم بن إسحاق:"}الذٌن لالوا إلخوانهم{، الذٌن أصٌبوا معكم من عشابرهم ولومهم"
خوة الظاهر ال أخوة النسب، ألنه لٌس كل من لتل فً أحد لال ابن عثٌمٌن:"إن الصواب فً األخوة هنا، أ

 .(5)ٌكون له لرابة لهإالء المنافمٌن"
[، "أي: لو أطاعنا المإمنون وسمعوا نصٌحتنا فرجعوا 1ٙٔلوله تعالى:}لَْو أََطاُعونَا َما لُتِلُوا{ ]آل عمران : 

 .(ٓٔ)كما رجعنا ما لتلوا هنالن"
ًّ الذي لعد ولال إلخوانه الذٌن خرجوا مع النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌوم أحد :}لو أطاعونا  لال ابن جرٌا:" هو عبدهللا بن أب

 .(ٔٔ)ما لتلوا{"
أنزل على نبٌه فً المدرٌة:}الذٌن لالوا إلخوانهم ولعدوا: لو أطاعونا  -عز وجل -عن ابن شهاب لال: "إن هللا

 .(ٕٔ)ما لتلوا{"
لال:"سؤلت الحسن عن لوله: }لو أطاعونا ما لتلوا{، لال: هم الكفار ٌمولون إلخوانهم: عباد بن منصور وعن 

 .(ٖٔ)لو كانوا عندنا ما لتلوا ٌحسبون أن حضورهم إلى المتال هو الذي ٌمدمهم إلى األجل"
اعونا هذه اآلٌة من تمام صفة المنافمٌن عبد هللا بن أبً وأصحابه، لالوا: إن لتلى أحد لو أط لال الراؼب:"

 .(ٗٔ)فً التؤخر عن المتال ولزموا بٌوتهم ما لتلوا"
[، " أي لل ٌا دمحم ألولبن 1ٙٔ{ ]آل عمران : إِْن ُكْنتُْم َصاِدلٌِنَ لوله تعالى:}لُْل فَاْدَرُءوا َعْن أَْنفُِسُكُم اْلَمْوَت 

 .(٘ٔ)لٌن فً دعواكم"المنافمٌن إن كان عدم الخروج ٌنجً من الموت فادفعوا الموت عن أنفسكم إِن كنتم صاد
 .(ٙٔ)أي: ادفعوا عن أنفسكم الموت " لال أبو عبٌدة:"

لال دمحم بن إسحاق: "أي:أنه ال بد من الموت، فإن استطعتم أن تدفعوه عن أنفسكم فافعلوا، وذلن أنهم إنما 
 .(2ٔ)نافموا وتركوا الجهاد فً سبٌل هللا ، حرًصا على البماء فً الدنٌا ، وفراًرا من الموت"

 المعنى: إن كنتم تمدرون أن تإخروا أجبل فهبل ترجعون الروح إذا بلؽت لال الزجاج:" 
 .(1ٔ)الحلموم، وهبل تدرأون عن أنفسكم الموت"

                                                                                                                                                                                                    
 .1ٖٖ/2(:ص1ٕٕٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .1ٖٖ/2(:ص1ٕٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .1ٖٖ/2(:ص1ٕٕٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .1ٖٖ/2(:ص1ٕٖٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٕٕٔصفوة التفاسٌر: (٘)
 .1ٔٔ/ٖ(:ص1ٔٗٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .1ٖٖ/2(:ص1ٕٕٓأخرجه الطبري) (2)
 .1ٖٖ/2(:ص1ٔ55أخرجه الطبري) (1)
 .ٖٖٗ/ٕتفسٌر ابن عثٌمٌن: (5)
 .ٕٕٔصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .1ٖٖ/2(:ص1ٕٕٓأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .1ٔٔ/ٖ(:ص1ٗٗٗاتم)أخرجه ابن أبً ح(ٕٔ)
 .1ٔٔ/ٖ(:ص1٘ٗٗأخرجه ابن أبً حاتم)(ٖٔ)
 .522/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٗٔ)
 .ٕٕٔصفوة التفاسٌر: (٘ٔ)
 .12ٗ/ٕ(:ص2ٔٔٔأخرجه ابن المنذر) (ٙٔ)
 .1ٖٖ/2(:ص1ٔ55أخرجه الطبري) (2ٔ)
 .2ٔٔ/٘معانً المرآن: (1ٔ)
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لل إن كنتم صادلٌن فً أنكم وجدتم إلى دفع المتل سبٌبل وهو المعود عن المتال،  لال الزمخشري:"معناه: 
فجدوا إلى دفع الموت سبٌبل، ٌعنى أن ذلن الدفع ؼٌر مؽن عنكم، ألنكم إن دفعتم المتل الذي هو أحد أسباب 

 .(ٔ)الموت، لم تمدروا على دفع سابر أسبابه المبثوثة، وال بد لكم من أن ٌتعلك بكم بعضها"
فإِن للت: لم ٌدعوا نفً الموت وإنما نفوا المتل، فلما لٌل لهم: }فَاْدَرُءوا َعْن أَْنفُِسُكُم  لال ابن عرفة:" 

اْلَمْوَت{، فالجواب: أن الموت أعم فإذا عجزوا باألعم دخل فً صحبة األخص، وصٌؽة أفعل التعجٌز ولوله: 
الموت لهم، وأنه أمر حتم اَل بد له منه، كما فً سورة الجمعة }ادَرُءوا{، ولم ٌمل: اَل تموتن، إشارة إلى مبلزمة 

وَن ِمْنهُ فَإِنَّهُ ُمبَللٌُِكْم{، أي: ٌؤتٌكم وٌواجهكم، فإذا فررتم منه، فإلٌه تفرون" }إِنَّ اْلَمْوَت الَِّذي تَِفرُّ
(ٕ). 

 : (ٖ)[،وجهان1ٙٔ}إِن ُكنتُم َصاِدلٌَِن{]آل عمران:وفً لوله تعالى:
 أحدهما: ٌعنً: فً خبركم أنهم لو أطاعواْ ما لُتِلواْ. 

 والثانً: معناه إن كنتم محمٌن فً تثبٌطكم عن الجهاد فراراً من المتل.
 :(٘)، ومنه لول الشاعر (ٗ)فادرأوا{، ٌعنً : فادفعوا ولوله تعالى:} 

 َوِدٌنًتَمُوُل َولَْد َدَرأُْت لََها َوِضٌنًِ           أهَذا ِدٌنُهُ أَبًَدا 
 الفوابد:

 التندٌد بهإالء الذٌن جمعوا بٌن لبح الفعل ولبح المول، ٌإخذ من لوله:}لالوا{، و}لعدوا{. -ٔ
 أن هإالء مع لبح لولهم وإدخال الندم على لومهم، اعترضوا على المدر، لمولهم:}لو اطاعونا ما لتلوا{. -ٕ
صلى -ٌك فً سٌاق الذم، ولهذا لال النبًاإلشارة إلى أن مثل هذا المول عند حلول المدر ال ٌجوز، ألنه س -ٖ

 .(ٙ):"وإن أصابن شًء فبل تمل: لو أنً فعلت كذا لكان كذا وكذا"-هللا علٌه وسلم
تحدي هإالء المابلٌن هذا الكبلم بدفع الموت عنهم، وأنه الٌمكن درء الموت، ألن ما ولع التحدي به فإنه  -ٗ

 الٌمكن ولوعه.
 القرآن

ِ أَْمَواتًا بَْل أَْحٌَاٌء ِعْنَد َربِِّهْم ٌُْرَزقُوَن )}َوََل تَْحَسبَنه   [2ٙٔ({ ]آل عمران : 2ٙٔالهِذٌَن قُتِلُوا فًِ َسبٌِِل َّللاه
 التفسٌر:

أن الذٌن لتلوا فً سبٌل هللا أموات ال ٌُِحسُّون شٌبًا، بل هم أحٌاء حٌاة برزخٌة فً  -أٌها النبً-وال تظنَّنَّ 
 من أجله، وماتوا فً سبٌله، ٌجري علٌهم رزلهم فً الجنة، وٌُنعَّمون.جوار ربهم الذي جاهدوا 

 فً سبب نزول اآلٌة والتً بعدها ألوال:
 ،(ٕٔ)،والطبرانً(ٔٔ)، والحاكم(ٓٔ)، وأبو ٌعلى(5)، والبٌهمً(1)، وأبو داود(2)، وأحمدأحدها: أخرج الطبري

لما أصٌب إخوانكم بؤحد ، جعل هللا أرواحهم فً »، عن ابن عباس لال : "لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : (ٖٔ)الواحدي
أجواؾ طٌر خضر ترُد أنهار الجنة وتؤكل من ثمارها، وتؤوي إلى لنادٌل من ذهب فً ظل العرش. فلما وجدوا 

                                                           
 . 1ٖٗ/ٔالكشاؾ:(ٔ)
 .ٖٗٗ/ٔتفسٌر ابن عرفة: (ٕ)
 .ٖٙٗ/ٔانظر: اتلنكت والعٌون: (ٖ)
 .1ٖٖ/2انظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٕٔوطبمات فحول الشعراء :  5ٖٔ/  ٔ، والكامل  1ٙ٘المفضلٌات : البٌت للمثمب العبدي، انظر:  (٘)
 (.ٕٗٙٙمن حدٌث رواه المسلم، فً كتاب المدر، باب فً األمر بالموة وترن العجز واالستعانة) (ٙ)
 .11ٖٕ:انظر: المسند (2)
 .ٕٕٓ٘انظر: السنن: (1)
 .ٖٙٔ/5انظر: السنن الكبرى: (5)
 .5ٕٔ/ٗانظر: مسند أبً ٌعلى: (ٓٔ)
 .51ٕ-52ٕ/ٕانظر: المستدرن: (ٔٔ)
 . عن سعٌد بن جبٌر.5ٕٖ-1ٕٖ/ٙانظر: المجمع للهٌثمً: (ٕٔ)
 .5ٕٔ-1ٕٔانظر: أسباب النزول: (ٖٔ)
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مون ما صنع هللا بنا! لببل ٌزهدوا فً الجهاد وال طٌب مشربهم ومؤكلهم وُحسن َممٌلهم لالوا : ٌا لٌت إخواننا ٌعل
 . (ٔ). فؤنزل هللا عز وجل على رسوله ملسو هيلع هللا ىلص هإالء اآلٌات"«ٌنكلوا عن الحرب! فمال هللا عز وجل : أنا أبلؽهم عنكم

ًّ ملسو هيلع هللا ىلص  عنا بما وأخرج الطبري عن دمحم بن لٌس بن مخرمة لال : "لالوا : ٌا رب ، أال رسول لنا ٌخبر النب
أعطٌتنا ؟ فمال هللا تبارن وتعالى : أنا رسولكم ، فؤمر جبرٌل علٌه السبلم أن ٌؤتً بهذه اآلٌة :  وال تحسبن الذٌن 

 .(ٕ)لتلوا فً سبٌل هللا  ، اآلٌتٌن"
الذٌن عن مسروق، لال: "سؤلنا عبد هللا عن هذه اآلٌة: }وال تحسبن ، (ٖ)وأصل الحدٌث أخرجه مسلم وؼٌره

[ لال: أما إنا لد سؤلنا عن ذلن، فمال: 5ٙٔلتلوا فً سبٌل هللا أمواتا بل أحٌاء عند ربهم ٌرزلون{ ]آل عمران: 
أرواحهم فً جوؾ طٌر خضر، لها لنادٌل معلمة بالعرش، تسرح من الجنة حٌث شاءت، ثم تؤوي إلى تلن »

با؟ لالوا: أي شًء نشتهً ونحن نسرح من الجنة ، فمال: " هل تشتهون شٌ«المنادٌل، فاطلع إلٌهم ربهم اطبلعة
حٌث شبنا، ففعل ذلن بهم ثبلث مرات، فلما رأوا أنهم لن ٌتركوا من أن ٌسؤلوا، لالوا: ٌا رب، نرٌد أن ترد 

 .(ٗ)أرواحنا فً أجسادنا حتى نمتل فً سبٌلن مرة أخرى، فلما رأى أن لٌس لهم حاجة تركوا "
، من طرٌك (ٓٔ)، والبٌهمً(5)،والواحدي(1)، والحاكم(2)، وابن حبان(ٙ)ماجه ، وابن(٘)والثانً: أخرج الترمذي

طرٌك موسى بن إبراهٌم بن كثٌر األنصاري، لال: "سمعت طلحة بن حراش ٌمول: سمعت جابر بن عبد هللا 
للت: ٌا رسول هللا توفً أبً، استشهد بؤحد، وترن علً «ما لً أران منكسرا؟»ٌمول: لمٌنً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمال: 

ٌا عبدي تمن علً لال: ٌا رب »لال: بلى ٌا رسول هللا لال:  «أفبل ٌسرن بما لمً هللا به أبان؟»دٌنا وعٌاال! لال: 
 .(ٔٔ)لال: فؤنزلت هذه اآلٌة" ،«تحٌٌنً فؤلتل فٌن ثانٌة. لال: إنه لد سبك منً أنهم ال ٌرجعون

،ولفظه: "لال لً رسول هللا (٘ٔ)، والحمٌدي(ٗٔ)، والطبري(ٖٔ)، وأبً ٌعلى(ٕٔ)عمٌل عن أحمد ورواٌة ابن 
أعلمت أن هللا أحٌا أبان فمال: ما تحب ٌا عبد هللا؟ لال ٌا رب أحب أن تردنً إلى الدنٌا فؤلاتل فٌن فؤلتل »ملسو هيلع هللا ىلص: 

 .(ٙٔ)«"مرة أخرى
ذكر لنا أن رجاال من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لالوا : ٌا لٌتنا نعلم ما عن لتادة، لال:" والثالث: أخرج الطبري 

فعل إخواننا الذٌن لتلوا ٌوم أحد! فؤنزل هللا تبارن وتعالى فً ذلن المرآن : }وال تحسبن الذٌن لتلوا فً سبٌل هللا 
اَرؾ فً طٌر بٌض تؤكل من ثمار الجنة ، أمواتًا بل أحٌاء عند ربهم ٌرزلون{،  كنا نحدَّث أن أرواح الشهداء تَع

درة"  .(2ٔ)وأّن مساكنهم الّسِ
                                                           

 .1ٖ٘-1ٖٗ/2(:ص1ٕٓ٘تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .5ٖٓ/2(:ص1ٕٔ2تفسٌر الطبري) (ٕ)
" ولال: "هذا حدٌث حسن صحٌح" وابن ماجه فً "الجهاد"، باب فضل الشهادة فً ٕٙٔ-ٕ٘ٔ/ ٘كالترمذي فً "جامعه"، كتاب "التفسٌر" "(ٖ)

 .5ٖٗ-5ٖٖ/2(:ص1ٕٕ٘، و)5ٖٓ/2(:ص1ٕٔ1"، وانظر: تفسٌر الطبري)5ٖٙ/ ٕفً سبٌل هللا "
 .ٕٓ٘ٔ/ٖ(:ص112ٔصحٌح مسلم) (ٗ)
 ".ٖٓٔٓ" "ٕ٘ٔ-ٕٗٔ/ ٘"جامعه"، كتاب "التفسٌر" " فً(٘)
 ".1ٕٓٓ" "ٖٕٙ/ ٕفً "سننه"، كتاب "الجهاد"، باب فضل الشهادة فً سبٌل هللا "(ٙ)
أحٌاه كفاًحا عد أن انظر "اإلحسان"، كتاب "أخباره ملسو هيلع هللا ىلص عن منالب الصحابة"، ذكر البٌان بؤن هللا جل وعبل كلم عبد هللا بن عمرو بن حرام ب(2)
 " وعلك علٌه محممه األستاذ شعٌب األرنإوط بموله: "إسناده جٌد".5ٔٗ-5ٓٗ/ ٘ٔ"
 ".ٕٗٓ-ٖٕٓ/ ٖفً "مستدركه"، كتاب "معرفة الصحابة"، ذكر منالب عبد هللا بن عمرو "(1)

أن الذهبً ووافمه، ولم نجد فً هذه  ولال: "صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه" وسكت الذهبً وولع فً كبلم األستاذٌن حسٌن أسد وشعٌب األرنإوط
 الموافمة.

 .5ٕٔأسباب النزول: (5)
 . مختصرا.2ٕٖ-2ٖٔ/ٕفً مسنده: (ٓٔ)
 .21ٙ/ٕالعجاب: (ٔٔ)
 . مختصرا.ٖٔٙ/ٖانظر: المسند: (ٕٔ)
 ، ولال المحمك: "إسناده حسن".  ٙ/ٗانظر: المسند:(ٖٔ)
لال: ولد ورد معناه عن جابر بإسناد آخر صحٌح ثم أورد رواٌة  ولال مخرجه: إسناده ضعٌؾ. 15ٖ-11ٖ/2(:ص1ٕٔٗانظر: تفسٌره) (ٗٔ)

 أحمد المشار إلٌها.
 .ٕٖ٘/ٕ(:صٕ٘ٙٔانظر: مسنده) (٘ٔ)
 .212-21ٙ/ٕالعجاب: (ٙٔ)
 .5ٖٓ-15ٖ/2(:ص1ٕٔ٘تفسٌر الطبري)(2ٔ)
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ذكر لنا عن بعضهم فً لوله: }وال تحسبن الذٌن لتلوا فً سبٌل هللا أمواتًا  والرابع: وأخرج الطبري الربٌع:"
 .(ٔ)بل أحٌاء{، لال : هم لتلى بدر وأحد"

لال:" حدثنً أنس بن مالن فً أصحاب  إسحاق بن أبً طلحة، عن (ٕ)والخامس: وأخرج الطبري وؼٌره
لى ذلن الماء النبً ملسو هيلع هللا ىلص الذٌن أرسلهم نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى أهل ببر معونة ، لال : ال أدري أربعٌن أو سبعٌن. لال : وع

ؼاًرا مشرفًا على الماء لعدوا فٌه  عامر بن الطفٌل الجعفري ، فخرج أولبن النفر من أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص حتى أتوا
: أنا  -أُراه أبو ملحان األنصاري  -، ثم لال بعضهم لبعض : أٌكم ٌبلِّػ رسالة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أهل هذا الماء ؟ فمال 

أهل ببر معونة ، إنً رسول  أبلػ رسالة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. فخرج حتى أتى حًٌّا منهم ، فاحتبى أمام البٌوت ثم لال : ٌا
 رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلٌكم ، إنً أشهد أن ال إله إال هللا وأّن محمًدا عبده ورسوله ، فآمنوا باهلل ورسوله. فخرج إلٌه رجل

من كسر البٌت برمح ، فضرب به فً جنبه حتى خرج من الشك اآلخر ،  فمال : هللا أكبر ، فزُت ورب الكعبة! 
أثره حتى أتوا أصحابه ، فمتلهم أجمعٌن عامر بن الطفٌل لال : لال إسحاق : حدثنً أنس بن مالن : إّن هللا  فاتبعوا

تعالى أنزل فٌهم لرآنًا ، ُرفع بعد ما لرأناه زمانًا، وأنزل هللا : }وال تحسبن الذٌن لتلوا فً سبٌل هللا أمواتًا بل 
 .(ٖ)أحٌاء عند ربهم ٌرزلون{"

عن بعضهم:" إن أولٌاء الشهداء كانوا إذا أصابتهم نعمة أو سرور  (ٗ)واحدي والثعلبًوالسادس: ونمل ال
تحسروا ولالوا: نحن فً نعمة والسرور وآباإنا وأبناإنا وإخواننا فً المبور، فؤنزل هللا تعالى هذه اآلٌة تنفٌسا 

 . (٘)عنهم وإخبارا عن حال لتبلهم"
ِ أَْمَواتًا{ ]آل عمران : }َواَل تَْحَسبَنَّ الَِّذٌ لوله تعالى:  [، " أي: ال تظنَّن الذٌن 5َٙٔن لُتِلُوا فًِ َسبٌِِل َّللاَّ

 .(ٙ)استشهدوا فً سبٌل هللا إِلعبلء دٌنه أمواتاً ال ٌُحّسون وال ٌتنعمون"
شٌبًا ، وال  الذٌن لتلوا بؤحد من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  أمواتًا، ال ٌحسُّونلال الطبري: أي:" ال تظنن  

 .(2)ٌلتذُّون وال ٌتنعمون"
لال دمحم بن إسحاق: "ثم لال هللا لنبٌه ٌرؼب المإمنٌن فً ثواب الجهاد، وٌهون علٌهم المتل: }وال تحسبن  

 .(1)الذٌن لتلوا فً سبٌل هللا{، أي: ال تظن الذٌن لتلوا فً سبٌل هللا أمواتا"
تحسبن الذٌن لتلوا فً سبٌل هللا{، ٌعنً: فً طاعة هللا فً جهاد عن سعٌد بن جبٌر فً لول هللا تعالى: }وال  

 .(5)المشركٌن"
عن أبً الضحى "فً لوله: }وال تحسبن الذٌن لتلوا فً سبٌل هللا أمواتا{، لال: نزلت فً لتلى أحد روي  

ان، خاصة، استشهد من المهاجرٌن أربعة وعشرون: حمزة بن عبد المطلب، ومصعب بن عمٌر، وشماس بن عثم
 .(ٓٔ)واستشهد من األنصار ستة وأربعون"

ِ أَْمَواتًا{ ]آل عمران :  لوله تعالى:وذكروا فً    :(ٔٔ)[، وجوها5ٙٔ}َواَل تَْحَسبَنَّ الَِّذٌَن لُتِلُوا فًِ َسبٌِِل َّللاَّ

                                                           
 .5ٖٓ/2(:ص1ٕٔٙتفسٌر الطبري) (ٔ)
، وعزاه إلى جماعة من أهل التفسٌر ولال: ٖٓٔوذكره الواحدي:ص: ، 15ٔ-1ٖٔ/ٕكابن إسحاق فإي المؽازي، انظر: سٌرة ابن هشام: (ٕ)

 "لصتهم مشهورة ذكرها ابن إسحاق فً "المؽازي".
" وحدٌثه ٔٔ٘ٔ/ ٖكتاب "اإلمارة"، باب ثبوت الجنة للشهٌد ". وأصله عند مسلم فً صحٌحه، 5ٖٖ-5ٕٖ/2(:ص1ٕٕٗتفسٌر الطبري)(ٖ)

-1ٖ٘/ 2"الفتح" " ..."، و انظر "صحٌح البخاري"، كتاب "المؽازي" باب ؼزوة الرجٌع ٕٙٔ/ ٔ"هذا لم ٌروه ؼٌره كما فً "تحفة األشراؾ" 
".]من ؼٌر ذكر هذه اآلٌة: }َواَل 1ٙٗ/ ٔ" و"صحٌح مسلم"، كتاب "المساجد ومواضع الصبلة" باب استحباب المنوت فً جمٌع الصبلة "1ٖٙ

 { فً المواضع الثبلثة[. ...تَْحَسبَنَّ 
 .ٖٕٓ/ٖسٌر الثعلبً:انظر: تف (ٗ)
 .ٖٓٔأسباب النزول: (٘)
 .ٖٕٕصفوة التفماسٌر: (ٙ)
 .1ٖٗ/2تفسٌر الطبري: (2)
 .1ٕٔ/ٖ(:ص11ٗٗأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .1ٕٔ/ٖ(:ص5ٓٗٗأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .1ٕٔ/ٖ(:ص15ٗٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .1ٕ٘/ٕانظر: تفسٌر الماترٌدي: (ٔٔ)
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تحسبن الذٌن : }وال -عز وجل  -أحدها: لٌل: إن المنافمٌن لالوا للذٌن لتلوا بؤحد وببدر: إنهم ماتوا; فؤنزل هللا 
 لتلوا فً سبٌل هللا{ وبؤحد وبدر )أمواتا( كسابر الموتى; بل هم أحٌاء عند ربهم.

: بل ٌحٌون وٌبعثون كما ٌحٌا -عز وجل  -الثانً:ولٌل: لالوا: إن من لتل ال ٌحٌا أبدا وال ٌبعث; فمال 
 وٌبعث ؼٌرهم من الموتى.

ذكره إذا مات ولم ٌذكر، أي: لم ٌبك له أحد ٌذكر به; الثالث: ولٌل: إن العرب كانت تسمً المٌت: من انمطع 
أنهم مذكورون فً المؤل: مؤل المبلبكة، ومؤل  -عز وجل  -فمالوا: إذا لتل هإالء ماتوا، أي: ال ٌذكرون; فؤخبر هللا 

 البشر، وهو الظاهر المعروؾ فً الخلك أن الشهداء مذكورون عندهم.
اء، ولرأ الحسن وابن عامر: }الذٌن لتلوا{ مشددا، ولرأ ابن أبً وروى هشام عن أهل الشام: }ٌحسبن{، بالٌ

 .(ٔ)عبلة: أحٌاء نصبا أي أحسبهم أحٌاء عند ربهم
[، "أي: بل هم أحٌاء عند ربهم متنعمون فً 5ٙٔلوله تعالى: }بَْل أَْحٌَاٌء ِعْنَد َربِِّهْم ٌُْرَزلُوَن{ ]آل عمران : 

 .(ٕ)جنان الخلد ٌرزلون"
فإنهم أحٌاء عندي ، متنعمون فً رزلً ، فرحون مسرورون بما آتٌتهم من كرامتً  الطبري:أي:"لال  

 .(ٖ)وفضلً ، وحبَْوتهم به من جزٌل ثوابً وعطابً"
 .(ٗ)ٌعنً: أرواح الشهداء أحٌاء عند ربهم ٌرزلون" لال سعٌد بن جبٌر:"

فهم عندي ٌرزلون فً روح الجنة وفضلها،  لال دمحم بن إسحاق: "لوله: }أمواتا بل أحٌاء{، أي: لد أحٌٌتهم
 .(٘)مسرورٌن بما آتاهم هللا من ثوابه على جهادهم عنه"

عن لتادة، لال: "بلؽنا أن أرواح الشهداء فً صور طٌر بٌض تؤكل من ثمار أخرج عبدالرزاق عن معمر  
 .(ٙ)نادٌل تحت العرش"الجنة، لال معمر: ولال الكلبً: "فً صور طٌر خضر تسرح فً الجنة ، وتؤوي إلى الم

عن ابن عباس، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: "الشهداء على بارق نهر بباب الجنة، فً لبة خضراء، علٌهم رزلهم و
 .(2)بكرة وعشٌا"

وعن مجاهد :"لوله: }ٌرزلون{، لال: إن كان ٌمول: ٌرزلون من ثمر الجنة، وٌجدون رٌحها ولٌسوا 
 .(1)فٌها"

معنى أحسبهم أحٌاء ولٌل فً هذا ؼٌر لول: لال بعضهم ال تحسبهم أمواتا فً دٌنهم بل هم ال لال الزجاج:"
ٌْنَاهُ َوَجعَْلنَا لَهُ نُوًرا ٌَْمِشً بِِه فًِ النَّاِس  ٌْتًا فَؤَْحٌَ َكَمْن َمثَلُهُ فًِ  أحٌاء فً دٌنهم، كما لال هللا تعالى: }أََوَمْن َكاَن َم

 .(5)الظُّلَُماِت{
( 5ٙٔال تحسبهم كما ٌمول الكفار إنهم ال ٌبعثون بل ٌبعثون، }بل أحٌاء عند ربهم ٌرزلون ) ولال بعضهم:

 فرحٌن بما آتاهم هللا من فضله{.
 ولٌل: إن أرواحهم تسرح فً الجنة وتلذ بنعٌمها، فهم أحٌاء عند ربهم.

 لال بعضهم: أرواحهم فً حواصل طٌر خضر تسرح فً الجنة، ثم تصٌر إلى
 .(ٓٔ)العرش"لنادٌل تحت 

 أي أحسبهم أحٌاء عند ربهم. لال الثعلبً:" 
 .(ٔ)ولال بعضهم: ٌعنً أحٌاء فً الدنٌا حمٌمة 

                                                           
 .ٕٗٓ-ٖٕٓ/ٖ، وتفسٌر الثعلبً:51/ٖانظر: الحجة للمراء السبعة:  (ٔ)
 .ٖٕٕصفوة التفماسٌر: (ٕ)
 .1ٖٗ/2تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٖٔ/ٖ(:ص5ٕٗٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .1ٖٔ/ٖ(:ص5ٕٗٗأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٕٕٗ/ٔ(:ص1ٔٗتفسٌر عبدالرزاق) (ٙ)
 .1ٖٔ/ٖ(:ص5ٗٗٗأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .1ٖٔ/ٖ(:ص5٘ٗٗأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .ٕٕٔاألنعام : سورة  (5)
 .11ٗ/ٔمعانً المرآن: (ٓٔ)
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 :(ٕ)ولٌل: ]فً العالم[ ولٌل: بالثناء والذكر، كما لٌل
 موت التمً حٌاة ال فناء لها         لد مات لوم وهم فً الناس أحٌاء 

 ولٌل: مما هم أحٌاء: عند ربهم ٌرزلون وٌؤكلون وٌتنعمون كاألحٌاء. 
ولٌل: إنه ٌكتب لهم فً كل سنة ثواب ؼزوة وٌشتركون فً فضل كل مجاهد ٌكون فً الدنٌا إلى ٌوم المٌامة، 

تل ألنهم سلوا أمر الجهاد، فٌرجع أجر من ٌمتدي بهم إلٌهم، نظٌره لوله: }كتبنا على بنً إسرابٌل أنه من ل
 اآلٌة. (ٖ)نفسا{
ولٌل: ألن أرواحهم تركع وتسجد كل لٌلة تحت العرش إلى ٌوم المٌامة، كؤرواح األحٌاء من المإمنٌن الذٌن  

 باتوا على الوضوء. 
ولٌل: ألن الشهٌد ال ٌبلى فً المبر وال تؤكله األرض، ٌمال: أربعة ال تبلى أجسادهم: األنبٌاء والعلماء 

 والشهداء وحملة المرآن.
وعن عبد الرحمن بن عبد هللا بن عبد الرحمن بن أبً صعصعة: أنه بلؽه أن عمرو بن الجموح وعبد هللا بن 
عمرو بن حرام األنصارٌٌن ثم السلمٌٌن، كانا لد خرب السٌل لبرهما وكانا فً لبر واحد وهما من شهداء أحد، 

ا لم ٌتؽٌرا، كؤنهما ماتا باألمس، وكان لد وكان لبرهما مما ٌلً السٌل، فحفر عنهما لٌؽٌروا عن مكانهما فوجد
جرح فوضع ٌده على جرحه فدفن وهو كذلن، فؤمٌطت ٌده عن جرحه ثم أرسلت فرجعت كما كانت، وكان بٌن 

 ٌوم أحد وبٌن ٌوم حفر عنهما ستة وأربعون سنة. 
 ولٌل: سموا أحٌاء ألنهم ال ٌؽسلون كما ال ٌؽسل األحٌاء.

 .(ٗ)«زملوهم فً كلومهم ودمابهم، اللون لون الدم والرٌح رٌح المسن»: ولال النبً ملسو هيلع هللا ىلص
وهو ممتول فولؾ  ولال عبٌد بن عمر: إن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حٌن انصرؾ ٌوم أحد مر على مصعب بن عمٌر

إن رسول هللا ٌشهد أن هإالء شهداء عند هللا »اآلٌة، ثم لال ملسو هيلع هللا ىلص:  (٘)علٌه ودعا ثم لرأ: من المإمنٌن رجال صدلوا 
ٌوم المٌامة، فؤتوهم وزوروهم وسلموا علٌهم، فو الذي نفسً بٌده ال ٌسلم علٌهم أحد إلى ٌوم المٌامة إال ردوا 

 .(2)"(ٙ)«علٌه، ٌرزلون من ثمار الجنة وتحفها
حٌاء{، أي: ٌجري أعمالهم بعد لتلهم، كما كان ٌجري فً حال حٌاتهم، لال الماترٌدي:"لوله تعالى:}بل أ 

 فهم كاألحٌاء فٌما ٌجري لهم ثواب أعمالهم وجزابهم، لٌسوا بؤموات.
ولٌل: إن حٌاتهم حٌاة كلفة; وذلن أنهم أمروا بإحٌاء أنفسهم فً اآلخرة; ففعل المإمنون ذلن: أحٌوا أنفسهم 

 .(1)الكفار لم ٌحٌوا أنفسهم"فً اآلخرة; فسموا أحٌاء لذلن، و
زعم لوم أن المراد أنهم ٌكونون أحٌاء فً الجنة، لالوا: ألنه لو جاز أن ترد علٌهم أرواحهم  لال الجصاص:"

بعد الموت لجاز المول بالرجعة ومذهب أهل التناسخ. لال أبو بكر: ولال الجمهور: "إن هللا تعالى ٌحٌٌهم بعد 
استحمالهم إلى أن ٌفنٌهم هللا تعالى عند فناء الخلك، ثم ٌعٌدهم فً اآلخرة وٌدخلهم  الموت فٌنٌلهم من النعٌم بمدر

الجنة"; ألنه أخبر أنهم أحٌاء، وذلن ٌمتضً أنهم أحٌاء فً هذا الولت وألن تؤوٌل من تؤوله على أنهم أحٌاء فً 
اء مع سابر أهل الجنة، إذ الجنة الجنة ٌإدي إلى إبطال فابدته; ألن أحدا من المسلمٌن ال ٌشن أنهم سٌكونون أحٌ

ال ٌكون فٌها مٌت. وٌدل علٌه أٌضا وصفه تعالى لهم بؤنهم فرحون على الحال بموله تعالى: }فرحٌن بما آتاهم هللا 
من فضله{، وٌدل علٌه لوله تعالى: }وٌستبشرون بالذٌن لم ٌلحموا بهم من خلفهم{ وهم فً اآلخرة لد لحموا بهم، 

مسعود وجابر بن عبد هللا عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال: "لما أصٌب إخوانكم بؤحد جعل هللا  وروى ابن عباس وابن

                                                                                                                                                                                                    
 .2ٖٗ/ ٔوهذا لول ابن عباس ولتادة ومجاهد والحسن وعمرو بن عبٌد وواصل بن عطاء والجبابً والرمانً، انظر: تفسٌر مجمع البٌان: (ٔ)
 .5ٕٙ/ٗ، والمرطبً فً تفسٌره:ٕٗٓ/ٖمن شواهد الثعلبً فً تفسٌره: (ٕ)
 .ٕٖسورة المابدة: (ٖ)
ثٌابهم بدمابهم فإنه لٌس من كلم ٌكلم فى هللا  زملوهم فى:" -ملسو هيلع هللا ىلص-أخرج النسابً والدٌلمً وؼٌرهما عن عبدهللا بن ثعلبة بن أبً صعٌر، لال  (ٗ)

 ( .ٕٖٖٗ، رلم 5ٕٗ/ٕ( . والدٌلمى )1ٖٗٔ، رلم 5ٕ/ٙإال هو ٌؤتى ٌوم المٌامة ٌدمى لونه لون الدم ورٌحه رٌح المسن". سنن النسابى )
 .ٕٖسورة األحزاب: (٘)
 . 1ٖٔ/ ٓٔ(:ص 515ٕٕكنز العمال)(ٙ)
 .ٕ٘ٓ-ٕٗٓ/ٕتفسٌر الثعلبً: (2)
 .1ٕ٘/ٌٕر الماترٌدي:تفس (1)
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أرواحهم فً حواصل طٌور خضر تحت العرش ترد أنهار الجنة وتؤكل من ثمارها وتؤوي إلى لنادٌل معلمة تحت 
لٌس ذلن من مذهب أصحاب ; وهو مذهب الحسن وعمرو بن عبٌد وأبً حذٌفة وواصل بن عطاء، و(ٔ)العرش"

التناسخ فً شًء; ألن المنكر فً ذلن رجوعهم إلى دار الدنٌا فً خلك مختلفة، ولد أخبر هللا تعالى عن لوم أنه 
أماتهم ثم أحٌاهم فً لوله: }ألم تر إلى الذٌن خرجوا من دٌارهم وهم ألوؾ حذر الموت فمال لهم هللا موتوا ثم 

إحٌاء الموتى معجزة لعٌسى علٌه السبلم فكذلن ٌحٌٌهم بعد الموت وٌجعلهم  [ وأخبر أنٖٕٗأحٌاهم{ ]البمرة: 
 حٌث ٌشاء.

ولوله تعالى: }عند ربهم ٌرزلون{ معناه: حٌث ال ٌمدر لهم أحد على ضر وال نفع إال ربهم عز وجل. ولٌس 
فة األجسام. ولٌل: عند ٌعنً به لرب المسافة; ألن هللا تعالى ال ٌجوز علٌه المرب والبعد بالمسافة; إذ هو من ص

 .(ٕ)ربهم من حٌث ٌعلمهم هو دون الناس"
ٌِْه َوَسلََّم: أن أرواحهم فً أجواؾ  لال الواحدي:" األصح فً حٌاة الشهداء ما روٌنا عن النبً َصلَّى هللاُ َعلَ

 .(ٖ)طٌر، وأنهم ٌرزلون وٌؤكلون وٌتنعمون"
 الفوابد:

 هللا عّز وجل. فضٌلة من لتل فً سبٌل هللا لكوهم أحٌاء عند -ٔ
 الترؼٌب فً الجهاد لتكون كلمة هللا هً العلٌا. -ٕ
 أن الشهداء ٌرزلون برزق أخروي. -ٖ
أنه إذا ثبت هذا للشهٌد، فإنه ٌثبت لؤلنبٌاء من باب أولى، وٌمتاز االنبٌاء عن الشهداء بؤن هللا حرم على  -ٗ

 بعضهم إكراما لهم.االرض أن تؤكل أجسادهم، بخبلؾ الشهداء فإن األرض تؤكلهم ولد ال تؤكل 
 القرآن

ُ ِمْن فَْضِلِه َوٌَْستَْبِشُروَن بِالهِذٌَن لَْم ٌَْلَحقُوا بِِهْم ِمْن َخْلِفِهْم أََله خَ  ٌِْهْم َوََل ُهْم }فَِرِحٌَن بَِما آتَاُهُم َّللاه ْوٌف َعلَ
 [7ٓٔ({ ]آل عمران : 7ٌَْٓٔحَزنُوَن )

 التفسٌر:
تهم السعادة حٌن َمنَّ هللا  علٌهم، فؤعطاهم ِمن عظٌم جوده وواسع كرمه من النعٌم والرضا ما تَمَرُّ به لمد َعمَّ

أعٌنهم، وهم ٌفرحون بإخوانهم المجاهدٌن الذٌن فارلوهم وهم أحٌاء; لٌفوزوا كما فازوا، ِلِعْلِمهم أنهم سٌنالون من 
ٌما ٌستمبلون من أمور اآلخرة، الخٌر الذي نالوه، إذا استشهدوا فً سبٌل هللا مخلصٌن له، وأن ال خوؾ علٌهم ف

 وال هم ٌحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنٌا.
ُ ِمْن فَْضِلِه{ ]آل عمران :  لوله تعالى:  وهم فَرحون مما هم فٌه من  [، أي:"2ٓٔ}فَِرِحٌَن بَِما آتَاُهُم َّللاَّ

 .(ٗ)النعمة والؽبطة"
 .(٘)ٌعنً: الرزق"لال لتادة:" ٌعنً: راضٌن بما أعطاهم هللا }من فضله{،  

 .(ٙ)لال الطبري: أي:"مسرورون بما آتٌتهم من كرامتً وفضلً ، وحبَْوتهم به من جزٌل ثوابً وعطابً"
أي وٌسرون بلحوق من لحمهم من إخوانهم على ما مضوا علٌه من جهادهم، لٌشركوهم فٌما  لال ابن هشام:"

 .(2)هم فٌه من ثواب هللا الذي أعطاهم"
وهو التوفٌك فً الشهادة وما ساق إلٌهم من الكرامة والتفضٌل على ؼٌرهم، من كونهم  لال الزمخشري:"

 .(ٔ)أحٌاء ممربٌن معجبل لهم رزق الجنة ونعٌمها"

                                                           
" ولال: "هذا حدٌث حسن صحٌح" ٕٙٔ-ٕ٘ٔ/ ٘والترمذي فً "جامعه"، كتاب "التفسٌر" "، ٕٓ٘ٔ/ٖ(:ص112ٔالحدٌث رواه مسلم) (ٔ)

-5ٖٖ/2(:ص1ٕٕ٘، و)5ٖٓ/2(:ص1ٕٔ1"، وانظر: تفسٌر الطبري)5ٖٙ/ ٕوابن ماجه فً "الجهاد"، باب فضل الشهادة فً سبٌل هللا "
ٖ5ٗ. 

 .٘٘/ٕأحكام المرآن: (ٕ)
 .ٕٔ٘-ٕٓ٘/ٔ(:ص1ٕٔ. وانظر: الحدٌث فً تفسٌره)ٕٔ٘/ٔالتفسٌر الوسٌط: (ٖ)
 .٘ٙٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٖٗٔ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .1ٖٗ/2تفسٌر الطبري:(ٙ)
 .5ٔٔ/ٕسٌرة ابن هشام: (2)
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وهو شرؾ الشهادة والفوز بالحٌاة األبدٌة والزلفى من هللا عز وجل والتمتع بالنعٌم المخلد  لال أبو السعود:"
 .(ٕ)عاجبل"

تبطٌن بذلن، لد لرت به عٌونهم، وفرحت به نفوسهم، وذلن لحسنه وكثرته، وعظمته، أي: مؽ لال السعدي:"
وكمال اللذة فً الوصول إلٌه، وعدم المنؽص، فجمع هللا لهم بٌن نعٌم البدن بالرزق، ونعٌم الملب والروح بالفرح 

 .(ٖ)بما آتاهم من فضله: فتم لهم النعٌم والسرور"
لشهادة، والتمتع بالنعٌم العاجل، والزلفى عند ربهم، والفوز بالحٌاة أي مسرورٌن بشرؾ ا لال المراؼً:"

 .(ٗ)األبدٌة"
 .(٘)باأللؾ، وهما لؽتان« فارحٌن»ولرأ ابن السمٌمع: 

[، " أي: وٌستبشرون 2ٓٔ}َوٌَْستَْبِشُروَن بِالَِّذٌَن لَْم ٌَْلَحمُوا بِِهْم ِمْن َخْلِفِهْم { ]آل عمران :  لوله تعالى:
 .(ٙ)المجاهدون الذٌن لم ٌموتوا فً الجهاد بما سٌكونون علٌه بعد الموت إِن استشهدوا"بإِخوانهم 

 .(2)لال لتادة:" ٌعنً: من بعدهم من إخوانهم فً الدنٌا، أنهم لو رأوا لتاال الستشهدوا لٌلحموا بهم" 
 أي لم ٌلحموا بهم فً الفضل إال أن لهم فضبل عظٌما بتصدٌمهم لال الزجاج:" 

 .(1)أن ال خوؾ علٌهم وال هم ٌحزنون" وإٌمانهم
 .(5)ومستبشرون  بإخوانهم الذٌن ٌمتلون بعدهم فً سبٌل هللا أنهم ٌمَدمون" لال ابن كثٌر:أي:" 
}وٌستبشرون{ بإخوانهم المجاهدٌن بالذٌن لم ٌلحموا بهم، أى: لم ٌمتلوا فٌلحموا بهم  لال الزمخشري:أي:" 

موا بعدهم وهم لد تمدموهم. ولٌل: لم ٌلحموا بهم، لم ٌدركوا فضلهم ومنزلتهم، من خلفهم ٌرٌد الذٌن من خلفهم لد ب
والمعنى: وٌستبشرون بما تبٌن لهم من حال من تركوا خلفهم من المإمنٌن، وهو أنهم ٌبعثون آمنٌن ٌوم المٌامة، 

الٌن بعدهم على بشرهم هللا بذلن فهم مستبشرون به. وفً ذكر حال الشهداء واستبشارهم بمن خلفهم بعث للب
ازدٌاد الطاعة، والجد فً الجهاد، والرؼبة فً نٌل منازل الشهداء وإصابة فضلهم، وإحماد لحال من ٌرى نفسه 

 فً خٌر فٌتمنى مثله إلخوانه فً هللا، وبشرى للمإمنٌن بالفوز فً المآب.
أي وٌستبشرون بما تبٌن لهم من حسن حال إخوانهم الذٌن تركوهم وهو أنهم عند لتلهم  لال أبو السعود:"

ٌفوزون بحٌاة أبدٌة ال ٌكدرها خوؾ ولوع محذور وال حزن فوات مطلوب أو ال خوؾ علٌهم فً الدنٌا من المتل 
ب ذلن ال أنه ٌعترٌهم فإنه عٌن الحٌاة التً ٌجب أن ٌرؼب فٌها فضبل عن أن تخاؾ وتحذر أي ال ٌعترٌهم ما ٌوج

ذلن لكنهم ال ٌخافون وال ٌحزنون والمراد بٌان دوام انتفاء الخوؾ والحزن ال بٌان انتفاء دوامهما كما ٌوهمه كون 
الخبر فً الجملة الثانٌة مضارعا فإن النفً وإن دخل على نفس المضارع ٌفٌد الدوام واالستمرار بحسب 

 .(ٓٔ)الممام"
 .(ٔٔ)بعضهم بعضا، بوصول إخوانهم الذٌن لم ٌلحموا بهم، وأنهم سٌنالون ما نالوا"أي: ٌبشر  لال السعدي:"  

لال الطبري:أي:" وٌفرحون بمن لم ٌلحك بهم من إخوانهم الذٌن فارلوهم وهم أحٌاء فً الدنٌا على مناهجهم 
 إلى مثل الذي من جهاد أعداء هللا مع رسوله ، لعلمهم بؤنهم إن استشهدوا فلحموا بهم صاروا من كرامة هللا

 .(ٕٔ)صاروا هم إلٌه فهم لذلن مستبشرون بهم ، فرحون أنهم إذا صاروا كذلن"

                                                                                                                                                                                                    
 .5ٖٗ/ٔالكشاؾ: (ٔ)
 .ٕٔٔ/ٕتفسٌر أبً السعود: (ٕ)
 .ٙ٘ٔتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .ٕٖٔ/ٗتفسٌر المراؼً: (ٗ)
 .ٕ٘ٓ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (٘)
 .ٖٕٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٖٗٔ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .15ٗ/ٔمعانً المرآن: (1)
 .٘ٙٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٖٔٔ-ٕٔٔ/ٕتفسٌر أبً السعود: (ٓٔ)
 .ٙ٘ٔتفسٌر السعدي: (ٔٔ)
 .5ٖ٘/2تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
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أي: وٌسرون بإخوانهم المجاهدٌن الذٌن لم ٌمتلوا بعد فى سبٌل هللا، فٌلحموا بهم من خلفهم،  لال المراؼً:" 
 .(ٔ)أي أنهم بموا بعدهم وهم لد تمدموهم"

لما دخلوا الجنة ورأوا ما فٌها من الكرامة للشهداء، لالوا: ٌا  جبٌر، لال:"أخرج ابن أبً حاتم عن سعٌد بن 
لٌت إخواننا الذٌن فً الدنٌا ٌعلمون ما عرفناه من الكرامة، فإذا شهدوا المتال باشروها بؤنفسهم حتى ٌستشهدوا 

الكرامة، وأخبرهم أنً لد أنزلت على فؤخبر النبً ملسو هيلع هللا ىلص بؤمرهم، وما هم فٌه من  -فٌصٌبون ما أصبنا من الخٌر
وأخبرته بؤمركم وما أنتم فٌه، فاستبشروا بذلن، فذلن لوله: }وٌستبشرون بالذٌن لم ٌلحموا بهم من خلفهم{،  -نبٌكم
 .(ٕ)اآلٌة"

فإن الشهٌد ٌإتى بكتاب فٌه من ٌمدم علٌه من إخوانه وأهله، ٌمال: تمدم علٌن فبلن، ٌوم كذا  ولال السدي:" 
 .(ٖ)تمدم علٌن فبلن، ٌوم كذا وكذا، فٌستبشر حٌن تمدم علٌه كما ٌستبشر أهل الؽابب بمدومه فً الدنٌا" وكذا،

 .(ٗ)من البشرة، ألن اإلنسان إذا فرح ظهر أثر السرور فً بشرة وجهه" لال الثعلبً: وأصل البشارة " 
ٌِْهْم َواَل ُهْم ٌَْحَزنُوَن{ ]آل  لوله تعالى: [، " أي: بؤْن ال خوؾ علٌهم فً اآلخرة 2ٓٔعمران : }َأالَّ َخْوٌؾ َعلَ

 .(٘)وال هم ٌحزنون على مفارلة الدنٌا"
، "}وال (ٙ)أخرج ابن أبً حاتم عن سعٌد بن جبٌر:" فً لول هللا تعالى: }أال خوؾ علٌهم{، ٌعنً:فً اآلخرة"

 .(2)"}وال هم ٌحزنون{، ٌعنً: ال ٌحزنون للموت
 .(1)وأنهم ال ٌخافون مما أمامهم وال ٌحزنون على ما تركوه وراءهم"  لال ابن كثٌر:أي:" 
 .(5)أي: ٌستبشرون بزوال المحذور عنهم وعن إخوانهم المستلزم كمال السرور" لال السعدي:" 

ٌعنً بذلن:ال خوؾ علٌهم ، ألنهم لد أمنوا عماب هللا ، وأٌمنوا برضاه عنهم ، فمد أمنوا  لال الطبري:"
الخوؾ الذي كانوا ٌخافونه من ذلن فً الدنٌا ، وال هم ٌحزنون على ما خلَّفوا وراءهم من أسباب الدنٌا ونكد 

ْلفة"  .(ٓٔ)عٌشها ، للخفض الذي صاُروا إلٌه والدعة والزُّ
 الفوابد:

 الشهداء لهم شعور، لموله:}فرحٌن{، ألن الفرح من الشعور النفسً. أن هإالء -ٔ
 أن الفضل هلل على عباده فً الدنٌا واآلخرة. -ٕ
 أن هإالء الشهداء ٌستبشرون، أي ٌبّشر بعضهم بعضا بالذٌن لم ٌلحموا بهم من بعدهم. -ٖ
 أن هإالء الشهداء لٌس علٌهم خوؾ وال حزن. -ٗ

 القرآن
َ ََل ٌُِضٌُع أَْجَر اْلُمْإِمنٌَِن ) }ٌَْستَْبِشُروَن بِنِْعَمةٍ  ِ َوفَْضٍل َوأَنه َّللاه  [7ٔٔ({ ]آل عمران : 7ِٔٔمَن َّللاه

 التفسٌر:
ٌه  وإنهم فً فرحة ؼامرة بما أُعطوا من نعم هللا وجزٌل عطابه، وأن هللا ال ٌضٌع أجر المإمنٌن به، بل ٌنّمِ

 وٌزٌده من فضله.
ِ َوفَْضٍل{ ]آل عمران : }ٌَْستَْبِشُروَن بِنِ  لوله تعالى:  ٌفرحون بما حباهم به هللا تعالى  [، أي:"2ْٔٔعَمٍة ِمَن َّللاَّ

 .(ٔٔ)من عظٌم كرامته عند ورودهم علٌه، وبما أسبػ علٌهم من الفضل وجزٌل الثواب"

                                                           
 .ٕٖٔ/ٗتفسٌر المراؼً: (ٔ)
 .1ٔٗ/ٖ(:ص51ٗٗتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .1ٔٗ/ٖ(:ص55ٗٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٕ٘ٓ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٗ)
 .ٖٕٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .1ٔٗ/ٖ(:صٔٓ٘ٗتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .1ٔٗ/ٖ(:صٕٓ٘ٗتفسٌر ابن أبً حاتم) (2)
 .٘ٙٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٙ٘ٔتفسٌر السعدي: (5)
 .5ٖٙ/2تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .51ٖ/2تفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
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:  }ٌستبشرون بنعمة من هللا وفضل{ اآلٌة ، لما عاٌنوا من وفاء الموعود وعظٌم  لال دمحم بن إسحاق:" 
 .(ٔ)الثواب"
 .(ٕ)ٌسرون بما أنعم هللا علٌهم وما تفضل علٌهم من زٌادة الكرامة" لال النسفً:أي:" 
كته على من لتل فً سبٌل هللا ٌمدم إلى البشرى إلى ما لدم من خٌر فً الجنة، وٌمول: أخً ترلال الحسن:" 

 .(ٖ)مثل عملً، ٌمتل اآلن، فٌمدم على مثل ما لدمت علٌه فٌستبشر بالجنة"
: }فَؤَْصبَْحتُْم بِنِْعَمتِِه إِْخَوانًا { ]آل عمران : -تعالى  -أي: بدٌن من هللا; كموله لال الماترٌدي:"}وفضل{،  
زٌادات لهم وكرامات من هللا، عز [، لٌل: بدٌنه، وٌحتمل: }ٌستبشرون بنعمة من هللا{: الجنة، }وفضل{: ٖٓٔ
 .(ٗ)وجل"
لٌل: أراد بالنعمة: لدر الكفاٌة، وبالفضل: ما زاد على الكفاٌة، ومعناه: ال ٌضٌك علٌهم، بل  لال السمعانً:" 

 .(٘)ٌوسع فً العطاء، ولٌل: ذكر الفضل تؤكٌدا للنعمة"
، ثم بٌن تعالى بموله: }وفضل{، فولع ثم أكد تعالى استبشارهم بموله: }ٌستبشرون بنعمة{ لال الزمخشري:" 

إدخاله إٌاهم الجنة الذي هو فضل منه ال بعمل أحد، وأما النعمة فً الجنة والدرجات فمد أخبر أنها على لدر 
  .(ٙ)األعمال"

َ اَل ٌُِضٌُع أَْجَر اْلُمْإِمنٌَِن{ ]آل عمران :  لوله تعالى: أعمال من  ال ٌبطل جزاء [، أي:وإن هللا"2ٔٔ}َوأَنَّ َّللاَّ
 .(2)صّدق رسوله واتبعه، وعمل بما جاءه من عند هللا"

 .(1)"ٌعنى: أجر المصدلٌن بتوحٌد هللا لال مماتل:"
: )نتمبل عنهم -عز وجل  -أي: ال ٌضٌع من حسناتهم وخٌراتهم وإن لل وصؽر; كموله  لال الماترٌدي:"

ًٌْرا ٌََرهُ{ ]الزلزلة : -عز وجل  -أحسن ما عملوا(، وكموله  ةٍ َخ : }إِنَّ -تعالى  -[، كموله 2: }فََمْن ٌَْعَمْل ِمثْمَاَل َذرَّ
ةٍ...{ ]النساء :  َ اَل ٌَْظِلُم ِمثْمَاَل َذرَّ  .(5)[اآلٌة"َّٓٗللاَّ

وهذه اآلٌة جمعت المإمنٌن كلهم سوى الشهداء، وللما ذكر هللا فضبل ذكر به األنبٌاء، وثوابا  لال ابن زٌد:"
 .(ٓٔ)"أعطاهم إال ذكر ما أعطى هللا المإمنٌن من بعدهم

 .(ٔٔ)"عن سعٌد بن جبٌر :"}المإمنٌن{، ٌعنً: المصدلٌنو
ولرأ البالون }وأن هللا{،  ، على االستبناؾ،لرأ الكسابً وحده: }وأن هللا ال ٌضٌع{ مكسورة األلؾ 

 .(ٖٔ)ٌستبشرون بنعمة من هللا وفضل ، وبؤّن هللا ال ٌضٌع أجر المإمنٌن" ، بمعنى:"(ٕٔ)بالفتح
 .(ٗٔ)ولرأ عبد هللا }وفضل وهللا ال ٌضٌع{

 الفوابد:
هللا جّل جبلله، فهم الٌرون ألنفسهم فضبل بل ٌرون المنة والفضل هلل إسناد النعمة إلى مسدٌها، وهو  -ٔ

 علٌهم، ولهذا لال:}بنعمة من هللا وفضل{.
 إثبات عدل هللا عّز وجل، وذلن بعدم إضاعة أجر المإمنٌن. -ٕ

                                                           
 .51ٖ/2(:ص1ٕٖٕأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٖٔٔ/ٔتفسٌر النسفً: (ٕ)
 .1ٔ٘/ٖ(:صٖٓ٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٖٔ٘/ٕتفسٌر الماترٌدي: (ٗ)
 .25ٖ/ٔتفسٌر السمعانً: (٘)
 .ٔٗ٘/ٔالكشاؾ: (ٙ)
 .51ٖ/2تفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٗٔ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .ٖٔ٘/ٕتفسٌر الماترٌدي: (5)
 .1ٔ٘/ٖ(:ص٘ٓ٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .1ٔ٘/ٖ(:صٙٓ٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .5ٕٔانظر: السبعة: (ٕٔ)
 .51ٖ/2تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .ٔٗ٘/ٔانظر: الكشاؾ: (ٗٔ)
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 فضٌلة اإلٌمان، وأنه سبب للحصول على الثواب واألجر. -ٖ
 القرآن

 ِ ُسوِل ِمْن بَْعِد َما أََصابَُهُم اْلقَْرُح ِللهِذٌَن أَْحَسنُوا ِمْنُهْم َواتهقَْوا أَْجٌر َعِظٌٌم )}الهِذٌَن اْستََجابُوا َِّه ({ 7َٕٔوالره
 [7ٕٔ]آل عمران : 
 التفسٌر:

بعد هزٌمتهم فً ؼزوة « حمراء األسد»الذٌن لبُّوا نداء هللا ورسوله وخرجوا فً أعماب المشركٌن إلى 
من آالم وجراح، وبذلوا ؼاٌة جهدهم، والتزموا بهدي نبٌهم، للمحسنٌن منهم والمتمٌن مع ما كان بهم « أُحد»

 ثواب عظٌم.
 فً سبب نزول اآلٌة ألوال:

 ، وهو الصحٌح.إن هذا السٌاق نزل فً شؤن ؼزوة "َحْمراء األسد"أحدها: أن 
بعد  -ٌعنً ٌوم أحد  -عن ابن عباس لال : "إن هللا جل وعز لذؾ فً للب أبً سفٌان الرعب أخرج الطبري 

ما كان منه ما كان ، فرجع إلى مكة ، فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص :  إن أبا سفٌان لد أصاب منكم طّرفًا ، ولد رجع ولذؾ هللا 
ٌمَدمون المدٌنة فً ذي المعدة ، فٌنزلون ببدر  فً للبه الرعب  ! وكانت ولعة أحد فً شوال ، وكان التجار

ًّ هللا  الصؽرى فً كل سنة مرة ، وإنهم لدموا بعد ولعة أحد ، وكان أصاب المإمنٌن المرح ، واشتكوا ذلن إلى نب
بعٌن ، ولال : إنما ملسو هيلع هللا ىلص ، واشتد علٌهم الذي أصابهم. وإّن رسول هللا ندب الناس لٌنطلموا معه ، وٌتَّبعوا ما كانوا متَّ 

ؾ أولٌاءه ، فمال :  إن  ٌرتحلون اآلن فٌؤتون الحا ، وال ٌمدرون على مثلها حتى عام ممبل ، فجاء الشٌطان فخوَّ
َض الناس،  الناس لد جمعوا لكم  ! فؤبى علٌه الناس أن ٌتبعوه ، فمال :  إنً ذاهٌب وإن لم ٌتبعنً أحد  ، ألحّضِ

وعمر ، وعثمان ، وعلً ، والزبٌر ، وسعد ، وطلحة ، وعبد الرحمن بن عوؾ ،  فانتدب معه أبو بكر الصدٌك ،
وعبدهللا بن مسعود ، وحذٌفة بن الٌمان ، وأبو عبٌدة بن الجراح ، فً سبعٌن رجبل فساروا فً طلب أبً سفٌان ، 

ِ َوالرَّ فطلبوه حتى بلؽوا الصفراء ، فؤنزل هللا تعالى :   ُسوِل ِمْن بَْعِد َما أََصابَُهُم اْلمَْرُح ِللَِّذٌَن }الَِّذٌَن اْستََجابُوا َّلِلَّ
َّمَْوا أَْجٌر َعِظٌٌم{"  .(ٔ)أَْحَسنُوا ِمْنُهْم َوات

فً المعنى نفسه أخرج عن السدي : "انطلك أبو سفٌان منصرفًا من أحد ، حتى بلػ بعض الطرٌك ، ثم و 
لم ٌبك إال الشرٌد تركتموهم! ارجعوا واستؤصلوهم.  إنهم ندموا ولالوا : ببسما صنعتم!إنكم لتلتموهم ، حتى إذا

فمذؾ هللا فً للوبهم الرعب ، فهزموا ، فؤخبر هللا رسوله ، فطلبهم حتى بلػ حمراء األسد ، ثم رجعوا من حمراء 
 .(ٕ)األسد ، فؤنزل هللا جل ثناإه فٌهم : }الذٌن استجابوا هلل والرسول من بعد ما أصابهم المرح{"

لال : "أخبرُت أن أبا سفٌان بن حرب لما راح هو وأصحابه ٌوم أحد ، لال المسلمون  عن ابن جرٌاو 
للنبً ملسو هيلع هللا ىلص : إنهم عامدون إلى المدٌنة! فمال : إن ركبوا الخٌل وتركوا األثمال ، فإنهم عامدون إلى المدٌنة ، وإن 

وا بعامدٌها  . فركبوا األثمال ، فرعبهم هللا. ثم ندب جلسوا على األثمال وتركوا الخٌل ، فمد َرَعبهم هللا ،  ولٌس
ناًسا ٌتبعونهم لٌروا أن بهم لوة ، فاتبعوهم لٌلتٌن أو ثبلثًا ، فنزلت : }الذٌن استجابوا هلل والرسول من بعد ما 

 .(ٖ)أصابهم المرح{ "
الى: }الَِّذٌَن فً لوله تع -رضً هللا عنها-وروي البخاري من طرٌك هشام بن عروة عن أبٌه عن عابشة

ُسوِل ِمْن بَْعِد َما أََصابَُهُم اْلمَْرُح{ ]آل عمران :  ِ َوالرَّ [، لالت لعروة:" ٌا ابن أختً، كان أبوان 2ٕٔاْستََجابُوا َّلِلَّ
منهم: الزبٌر، وأبو بكر، لما أصاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ما أصاب ٌوم أحد، وانصرؾ عنه المشركون، خاؾ أن 

 .(٘)منهم سبعون رجبل، لال: كان فٌهم أبو بكر، والزبٌر" (ٗ)فانتدب« من ٌذهب فً إثرهم»، لال: ٌرجعوا
                                                           

 .ٕٓٔ/ٕ. وانظر: سٌرة ابن هشام: ٕٓٗ-ٔٓٗ/2(:ص1ٕٖ1تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٔٓٗ/2(:ص1ٕٖ2تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٖٓٗ/2(:ص1ٕٗٓتفسٌر الطبري) (ٖ)
 أي: تكفل بالمطلوب.(ٗ)
مختصرا فً " ولال: "هكذا رواه البخاري منفردا بهذا السٌاق". والحدٌث ٙٙٔ/ ٕوأورده ابن كثٌر "، ٕٓٔ/٘(:ص22ٓٗصحٌح البخاري) (٘)

كتاب ، والحاكم فً المستدرن: ٕٗٔوابن ماجة:، كتاب "فضابل الصحابة"، باب من فضابل طلحة والزبٌر، ورواه 5ٕٔ/2فً صحٌح مسلم:
" ولال: "صحٌح على شرط الشٌخٌن ولم ٌخرجاه" ووافمه الذهبً. وفٌه "إنها لالت لعبد هللا بن الزبٌر" والرواٌة فً البخاري 51ٕ/ ٕ"التفسٌر" "

 .1ٕٔ/ٔ(:صٖٕٙسلم أن المول لعروة. والحمٌدي فً المسند)وم



ٖ2ٓ 
 

لما رجع الناس إلٌه ملسو هيلع هللا ىلص بعد الهزٌمة  أحد ٌوم "نزلت هذه اآلٌة فً : أبو بكر األصم والثانً: نمل الفخر لال
، فمذؾ هللا فً  بحمزة بالمثلة فدفعهم عنها بعد أن مثلوافشد بهم على المشركٌن حتى كشفهم ، وكانوا لد هموا 

فمال  حمزة جاءت لتنظر إلى أخٌها صفٌة للوبهم الرعب فانهزموا ، وصلى علٌهم ملسو هيلع هللا ىلص ودفنهم بدمابهم ، وذكروا أن
ه ، وذلن ٌسٌر فً ردها لببل تجزع من مثلة أخٌها ، فمالت : لد بلؽنً ما فعل ب : للزبٌر علٌه الصبلة والسبلم

فدعها تنظر إلٌه ، فمالت خٌرا واستؽفرت له . وجاءت امرأة لد لتل زوجها  : للزبٌر جنب طاعة هللا تعالى ، فمال
 .(ٔ)وأبوها وأخوها وابنها فلما رأت النبً ملسو هيلع هللا ىلص وهو حً لالت : إن كل مصٌبة بعدن هدر"

مجاهد وعكرمة: "نزلت هذه اآلٌات فً ؼزوة بدر مل الثعلبً عن أنها نزلت فً بَْدر الموعد، إذ ن والثالث:
الصؽرى، وذلن أن أبا سفٌان لال ٌوم أحد حٌن أراد أن ٌنصرؾ: ٌا دمحم موعدنا بٌننا وبٌنن موسم بدر الصؽرى 

ل خرج أبو سفٌان فً أهل فلما كان العام الممب« ذلن بٌننا وبٌنن إن شاء هللا»لمابل إن شبت. فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
مكة حتى نزل مجنة من ناحٌة من الظهران، ثم ألمى هللا عز وجل الرعب فً للبه لبل الرجوع، فلمى نعٌم بن 
مسعود األشجعً ولد لدم معتمرا فمال له أبو سفٌان: ٌا نعٌم إنً واعدت دمحما وأصحابه أن نلتمً بموسم بدر 

 عام نرعى فٌه الشجر ونشرب فٌه اللبن، ولد بدا لً أن ال أخرج الصؽرى، وإن هذه عام جدب وال ٌصلحنا إال
إلٌها، وأكره أن ٌخرج دمحم وال أخرج أنا، فٌزٌدهم ذلن جرأة، وألن ٌكون الخلؾ من جهتهم أحب إلً من أن 

ل ٌكون من لبلً، فالحك بالمدٌنة فثبطهم وأعلمهم أنا فً جمع كثٌر وال طالة لهم بنا، ولن عندي عشرة من اإلب
أضعها لن على ٌدي سهٌل بن عمرو ٌضمنها، لال: فجاء سهٌل فمال له نعٌم: ٌا أبا ٌزٌد أتضمن لً هذه الفرابض 
فانطلك إلى دمحم واثبطه. لال: نعم، فخرج نعٌم حتى لدم المدٌنة فوجد الناس ٌتجهزون بمٌعاد أبو سفٌان، فمال: أٌن 

رى أن نمتتل بها. لال: ببس الرأي رأٌتم، أتوكم فً دٌاركم ترٌدون؟ فمالوا: واعدنا أبو سفٌان بموسم بدر الصؽ
ولراكم فلم ٌفلت منكم إال شرٌد، فترٌدون أن تخرجوا ولد جمعوا لكم عند الموسم، وهللا ال ٌفلت منكم أحد. فكره 

ا الجبان فرجع ، فؤم«والذي نفسً بٌده ألخرجن ولو وحدي»أصحاب رسول هللا الخروج، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
وأما الشجاع فإنه تؤهب للمتال ولالوا: حسبنا هللا ونعم الوكٌل، فخرج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً أصحابه حتى وافوا بدر 
الصؽرى، فجعلوا ٌلمون المشركٌن وٌسؤلونهم عن لرٌش فٌمولون: لد جمعوا لكم. ٌرٌدون أن ٌرعبوا المسلمٌن، 

 ونعم الوكٌل، حتى لموا بدر. وهو ماء لبنً كنانة وكانت موضع سوق لهم فً الجاهلٌة فٌمول المإمنون: حسبنا هللا
ٌجتمعون إلٌها فً كل عام ثمانٌة أٌام. فؤلام رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ببدر ٌنتظر أبا سفٌان، ولد انصرؾ أبو سفٌان من مجنة 

شربون السوٌك، فلم ٌلك رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه إلى مكة، فسماهم أهل مكة جٌش السوٌك ولالوا: إنما خرجتم ت
أحدا من المشركٌن ببدر، ووافوا السوق وكانت معهم نفمات وتجارات فباعوها وأصابوا الدرهم والدرهمٌن، 

 .(ٕ)وانصرفوا إلى المدٌنة سالمٌن ؼانمٌن. فذلن لوله تعالى:}الذٌن استجابوا هلل والرسول{"
ذ أن سبب نزول اآلٌة الكرٌمة ثناء هللا سبحانه على أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حٌن أجابوه والصحٌح األول، إ

لما دعاهم إلٌه للحاق المشركٌن، على الرؼم مما فٌهم من الجراح واآلالم التً أصابتهم ٌوم أُحد; إظهاراً للَجلَد 
 والموة، وإرهاباً ألعداء هللا.
ُسوِل ِمْن بَْعِد َما أََصابَُهُم اْلمَْرُح{ ]آل عمران : لوله تعالى: }الَِّذٌَن  ِ َوالرَّ [، " أي: الذٌن 2ٕٔاْستََجابُوا َّلِلَّ

 .(ٖ)أطاعوا هللا وأطاعوا الرسول من بعد ما نالهم الجراح ٌوم أُحد"
لجرح :وأن هللا ال ٌضٌع أجر المإمنٌن، المستجٌبٌن هلل والرسول من بعد ما أصابهم ا لال الطبري:أي:"

أبً  -والكلوم، وإنما عنى هللا تعالى ذكره بذلن : الذٌن اتبعوا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى َحْمراء األسد فً طلب العّدو 
ُمنَصَرفهم عن أحد. وذلن أن أبا سفٌان لما انصرؾ عن أحد ، خرج  -سفٌان ومن كان معه من مشركً لرٌش 

ه حتى بلػ حمراء األسد ، وهً على ثمانٌة أمٌال من المدٌنة ، لٌرى الناُس أّن به وأصحابِه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً أثر
 .(ٗ)لوةً على عدوهم"

                                                           
 .ٕٖٗ/5مفاتٌح الؽٌب: (ٔ)
 .1ٖٓ/ٔ، وانظر: تفسٌر السمعانً:ٕٙٙ/ٔ، تفسٌر السمرلندي:5ٙٔ/ٕ.،وانظر: تفسٌر ابن كثٌر:ٕٓٔ-5ٕٓ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٕ)
 .ٖٕٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .55ٖ/2تفسٌر الطبري: (ٗ)
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وا  لال ابن كثٌر:" هذا كان ٌوم "حمراء األسد" ، وذلن أن المشركٌن لما أصابوا ما أصابوا من المسلمٌن كرُّ
موا على أهل المدٌنة وجعلوها الفٌصلة. فلما بلػ راجعٌن إلى ببلدهم ، فلما استمروا فً سٌرهم تَنَّدمُ  وا لم ال تَمَّ

ذلن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ندب المسلمٌن إلى الذهاب وراءهم لٌُْرِعبَهم وٌرٌهم أن بهم لُّوةً وجلدا ، ولم ٌؤذْن ألحد سوى 
فانتدب المسلمون على ما بهم  -لما سنذكره  -من حضر الولعة ٌوم أحد ، سوى جابر بن عبد هللا رضً هللا عنه 

 .(ٔ)من الجراح واإلثخان طاعة هلل عز وجل ولرسوله ملسو هيلع هللا ىلص"
والمستجٌبون هلل والرسول هم الذٌن خرجوا مع النبً ملسو هيلع هللا ىلص إلى حمراء األسد فً طلب لرٌش  لال ابن عطٌة:"

 .(ٕ)وانتظارهم لهم"
تبارن وتعالى : }الذٌن استجابوا هلل والرسول من بعد ما أصابهم المرُح{، أي : ابن إسحاق:" فمال هللا لال دمحم 

الجراح ، وهم الذٌن ساُروا مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الؽَد من ٌوم أحد إلى حمراء األسد ، على ما بهم من ألم الجراح  
  .(ٖ)للذٌن أحسنوا منهم واتموا أجر عظٌم"

ٌن استجابوا هلل والرسول من بعد ما أصابهم المرح{،اآلٌة ، وذلن ٌوم أحد ، بعد وعن  لتادة:" لوله :}الذ
فمال ملسو هيلع هللا ىلص ألصحابه :  أال ِعصابة تنتدُب  -أبو سفٌان وأصحابه  -المتل والجراح ، وبعد ما انصرؾ المشركون 

صابة منهم على ما ٌعلم هللا تعالى من ألمر هللا ، تطلب عدّوها ؟ فإنه أنكى للعدو ، وأبعد للسَّمع! فانطلك ع
 .(ٗ)الَجهد"

كان ٌوم أحد ]ٌوم[ السبت للنصؾ من شوال ، فلما كان الؽد من ٌوم أحد ، ٌوم األحد لست  لال عكرمة:"
نه أن :  ال ٌخر ن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً الناس بطلب العدو ، وأذَّن مإذِّ جنَّ معنا عشرة لٌلة مضت من شوال ، أذَّن مإذِّ

أحد إال من حضر ٌومنا باألمس  . فكلمه جابر بن عبدهللا بن عمرو بن حرام فمال : ٌا رسول هللا ، إّن أبً كان 
خلَّفنً على أخوات لً سبع ، ولال لً :  ٌا بنً ، إنه ال ٌنبؽً لً وال لن أن نترن هإالء النسوة ال رجل فٌهن ، 

ملسو هيلع هللا ىلص على نفسً! فتخلَّؾ على أخواتن  ، فتخلفت علٌهن. فؤذن له رسول  ولسُت بالذي أوثرن بالجهاد مع رسول هللا
به لوة ، وأّن هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فخرج معه. وإنما خرج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مرهبًا للعدّو ، لٌبلؽهم أنه خرج فً طلبهم ، لٌظنوا 

 .(٘)الذي أصابهم لم ٌوهنهم عن عدوهم"
عن أبً السابب مولى عابشة بنت عثمان، لال: "أن رجبل من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من بنً عبد األشهل و

ن[ رسول  ، كان شهد أحًدا لال : شهدُت مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أحًدا ، أنا وأخ لً ، فرجعنا جرٌحٌن : فلما أذَّن ]مإذِّ
: أتفوتنا ؼزوةٌ مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؟ وهللا ما لنا من دابة  -أو لال لً  -روج فً طلب العدّو ، للت ألخً هللا ملسو هيلع هللا ىلص بالخ

نركبها ، وما منا إال جرٌح ثمٌل! فخرجنا مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، وكنت أٌسر جرًحا منه ، فكنُت إذا ُؼلب حملته ُعمبة 
ٌنا إلى ما انتهى إلٌه المسلمون ، فخرج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حتى انتهى إلى حمراء األسد ، ومشى عمبة ، حتى انته

 .(ٙ)وهً من المدٌنة على ثمانٌة أمٌال ، فؤلام بها ثبلثًا ، االثنٌن والثبلثاء واألربعاء ، ثم رجع إلى المدٌنة"
واستعمل على بلثاء واألربعاء، ثم رجع إلى المدٌنة، لال ابن إسحاق: فؤلام بها االثنٌن والث لال ابن هشام : "

كما حدثنً عبد هللا  -المدٌنة ابن أم َمْكتوم فؤلام بها االثنٌن والثبلثاء واألربعاء ، ثم رجع إلى المدٌنة. ولد َمر به 
هللا صلى  لرسول (2)عٌبة نُصح -مسلمهم ومشركهم  -معبد بن أبً َمْعبد الخزاعً ، وكانت ُخزاعة  -بن أبً بكر 

، ال ٌخفون عنه شٌبا كان بها ، ومعبد ٌومبذ مشرن فمال : ٌا دمحم ، أما وهللا لمد َعّز (1)ملسو هيلع هللا ىلص بتِهامة ، َصْفمَتُهم معه
علٌنا ما أصابن فً أصحابن ، ولَودْدنا أن هللا عافان فٌهم. ثم خرج ورسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بحمراء األسد ، حتى لمً أبا 

                                                           
 .٘ٙٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 . ٕٗ٘/ٔالمحرر الوجٌز: (ٕ)
 .ٔٓٗ/2(:1ٕٖ٘أخرجه الطبري)(ٖ)
 .ٔٓٗ/2(:1ٕٖٙأخرجه الطبري)(ٗ)
 . ٓٓٗ-55ٖ/2(:1ٕٖٖتفسٌر الطبري)(٘)
 . ٓٓٗ/2(:1ٕٖٗتفسٌر الطبري)(ٙ)
 عٌبة نصح لرسول هللا: أي موضع سره.(2)
 اجتمعت معه علٌه.صفمتهم معه، أي اتفالهم معه. ٌمال: أصفمت مع فبلن على األمر: إذا (1)

 وكان األصل أن ٌمال: إصفالهم معه، إال أنه استعمل المصدر ثبلثٌا.
 ومعناه: مٌلهم.« ضلعهم معه»وٌروى: 
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وحاء ، ولد أجمعوا الرجعة إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه ولالوا : أصبنا َحد  سفٌان بن حرب ومن معه بالرَّ
أصحابه ولادتهم وأشرافهم ، ثم نرجع لبل أن نستؤصلهم.. لنُكّرنَّ على بمٌتهم فَلَنَْفُرَؼنَّ منهم. فلما رأى أبو سفٌان 

 (ٔ)لال : دمحم لد خرج فً أصحابه ٌطلبكم فً َجْمع لم أر مثله لط ، ٌتحرلون معبدا لال : ما وراءن ٌا معبد ؟
علٌكم  (ٕ)علٌكم تحرلا ، لد اجتمع معه من كان تخلؾ عنه فً ٌومكم ، وندموا على ما صنعوا ، فٌهم من الَحنَك

لال : فوهللا  -الخٌل شًء لم أر مثله لط. لال : وٌلن. ما تمول ؟ لال : وهللا ما أرى أن ترتحل حتى ترى نواصً 
لمد أجمعنا الكرة علٌهم لنستؤصل بمٌتهم. لال : فإنً أنهان عن ذلن. ووهللا لمد حملنً ما رأٌت على أن للت فٌهم 
 أبٌاتا من شعر ، لال : وما للت ؟ لال : للت : 

 (ٖ)كاَدْت تُهدُّ مَن األصوات َراحلتً      إْذ َسالَت األرُض بالُجْرِد األبابٌل
 (ٗ)بؤْسٍد كرام ال تَنَابلة               عْند اللّماء وال مٌل َمعَازٌل تَْردى

ا َسَموا بربٌس ؼٌر َمْخذول  (٘)فََظْلُت َعْدوا أُظنُّ األرض مابلةً       لَمَّ
 (2)إذا تَؽَْطَمَطت البطحاء بالجٌل      (ٙ)فملُت : وٌل ابن َحْرب من لمابُكمُ 

 (1)لكل ذي إْربَة منهم ومعمول        إنً نذٌر ألهل البَْسل َضاحٌَةً 
ٌْش أحمَد ال َوْخٍش تَنَابِلة      ولٌس ٌُوصؾ ما أنذرت بالمٌل  (5)من َج

 ومر به ركب من عبد المٌس، فمال: أٌن ترٌدون؟ لالوا: نرٌد المدٌنة؟لال : فثنى ذلن أبا سفٌان ومن معه، 
عنً دمحما رسالة أرسلكم بها إلٌه، وأحمل لكم هذه ؼدا لال: ولم؟ لالوا: نرٌد المٌرة، لال: فهل أنتم مبلؽون 

زبٌبا بعكاظ إذا وافٌتموها؟ لالوا نعم، لال: فإذا وافٌتموه فؤخبروه أنا لد أجمعنا السٌر إلٌه وإلى أصحابه لنستؤصل 
فمال: حسبنا هللا ونعم بمٌتهم، فمر الركب برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهو بحمراء األسد، فؤخبروه بالذي لال أبو سفٌان، 

 الوكٌل.
لال ابن هشام: حدثنا أبو عبٌدة: أن أبا سفٌان بن حرب لما انصرؾ ٌوم أحد، أراد الرجوع إلى المدٌنة، 
لٌستؤصل  بمٌة أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فمال لهم صفوان بن أمٌة بن خلؾ: ال تفعلوا، فإن الموم لد حربوا ، ولد 

 لهم لتال ؼٌر الذي كان، فارجعوا، فرجعوا.خشٌنا أن ٌكون 
لهم   (ٓٔ)فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص، وهو بحمراء األسد، حٌن بلؽه أنهم هموا بالرجعة: والذي نفسً بٌده، لمد سومت

 .(ٔٔ)"حجارة، لو صبحوا بها لكانوا كؤمس الذاهب
َّمَْوا أَْجرٌ  [، "أي: لمن أطاع منهم أمر الرسول 2َٕٔعِظٌٌم { ]آل عمران :  لوله تعالى:}ِللَِّذٌَن أَْحَسنُوا ِمْنُهْم َوات

 .(ٕٔ)األجُر العظٌم والثواب الجزٌل" -على ما به من جراح وشدابد  -وأجابه إِلى الؽزو 
 .(ٖٔ)أي الذٌن أوفوا المٌعاد واتموا السخط فً معصٌة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لهم ثواب كثٌر" لال السمرلندي:"

. وروي عن الحسن، وسعٌد بن جبٌر، (ٔ)عن أبً هرٌرة:" }أجر عظٌم{، لال:الجنة"ن أبً حاتم أخرج اب
 .(ٕ)وعكرمة والضحان ولتادة نحو ذلن

                                                           
 ٌلتهبون من الؽٌظ.(ٔ)
 الحنك: شدة الؽٌظ.(ٕ)
والتنابلة: المصار. والمٌل: جمع تهد: تسمط لهول ما رأت من أصوات الجٌش وكثرته. والجرد: الخٌل العتاق. واألبابٌل:ا تردى: تسرع. (ٖ)

 أمٌل، وهو الذي ال رمح أو ال ترس معه، ولٌل: هو الذي ال ٌثبت على السرج. والمعازٌل: الذٌن ال سبلح معهم لجماعات.
والمعازٌل: تردى: تسرع. والتنابلة: المصار. والمٌل: جمع أمٌل، وهو الذي ال رمح أو ال ترس معه، ولٌل: هو الذي ال ٌثبت على السرج. (ٗ)

 الذٌن ال سبلح معهم.
 لعدو: المشً السرٌع. وسموا: علوا وارتفعوا.ا(٘)
 ابن حرب: هو أبو سفٌان.(ٙ)
  تؽطمطت: اهتزت وارتجت، ومنه: بحر ؼطامط، إذا علت أمواجه. والبطحاء: السهل من األرض. والجٌل: الصنؾ من الناس.(2)
 حرام. والضاحٌة: البارزة للشمس. واإلربة:العمل.أهل البسل: لرٌش، ألنهم أهل مكة، ومكة (1)
 الوخش: رذالة الناس وأخساإهم. والتنابلة: المصار. والمٌل: المول.(5)
 سومت، أي جعلت لها عبلمة ٌعرؾ بها أنها من عند هللا.(ٓٔ)
 .ٗٓٔ-ٕٓٔ/ٕالسٌرة النبوٌة البن هشام: (ٔٔ)
 .ٖٕٕصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
 .ٕٙٙ/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٖٔ)
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 :(ٖ)[، وجوه2ٕٔوفً لوله تعالى:}ِللَِّذٌَن أَْحَسنُوا ِمْنُهْم َواتَّمَْوا أَْجٌر َعِظٌٌم { ]آل عمران : 
بتمار بجمٌع المؤمورات، ولوله: }واتموا{، دخل تحته االنتهاء عن أحدها: أن لوله }أحسنوا{، دخل تحته اال

 جمٌع المنهٌات، والمكلؾ عند هذٌن األمرٌن ٌستحك الثواب العظٌم. 
والثانً: أن المعنى أنهم }أحسنوا{ فً طاعة الرسول فً ذلن الولت، }واتموا{ هللا فً التخلؾ عن الرسول، 

لرسول وإن بلػ األمر بهم فً الجراحات ما بلػ من بعد أن ٌتمكنوا معه من وذلن ٌدل على أنه ٌلزمهم االستجابة ل
 النهوض.

 الثالث: أنهم}أحسنوا{: فٌما أتوا به من طاعة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، }واتموا{ ارتكاب شًء من المنهٌات بعد ذلن.
ُ الَِّذٌَن آَمنُوا  لال الزمخشري:" و }من{ فً }للذٌن أحسنوا منهم{، للتبٌٌن، مثلها فً لوله  تعالى: }َوَعَد َّللاَّ

اِلَحاِت ِمْنُهْم َمْؽِفَرةً َوأَْجًرا َعِظًٌما{ ]الفتح :  [، ألن الذٌن استجابوا هلل والرسول لد أحسنوا كلهم 5َٕوَعِملُوا الصَّ
 .(ٗ)واتموا، ال بعضهم"

واتموا أجر عظٌم{، }الذٌن لال لهم ابن عباس أنه لال: "افصلوا بٌنهما: لوله: }للذٌن أحسنوا منهم روي عن  
 .(٘)الناس{"

 الفوابد:
 وأنهم بما معهم من األعمال نالوا خٌرٌة هذه األمة. -رضً هللا عنهم-بٌان فضٌلة الصحابة -ٔ
 أمر هللا، لموله:}الذٌن استجابوا هلل والرسول{. -ملسو هيلع هللا ىلص-أن أمر الرسول -ٕ
 أن المصابب محن لمعرفة ارجال. -ٖ
 اإلحسان والتموى.فضٌلة  -ٗ
 أن الجزاء من جنس العمل، فالتموى واإلحسان من أعظم عمل العبد فكان ثوابها عظٌما. -٘

 القرآن
ُ َونِْعَم اْلَوِكٌُل }الهِذٌَن قَاَل لَُهُم النهاُس إِنه النهاَس قَْد َجَمعُوا لَُكْم فَاْخَشْوُهْم فََزاَدُهْم إٌَِمانًا َوقَالُوا َحْسبُنَا  َّللاه

 [7ٖٔ({ ]آل عمران : 7ٖٔ)
 التفسٌر:

وهم الذٌن لال لهم بعض المشركٌن: إن أبا سفٌان ومن معه لد أجمعوا أمرهم على الرجوع إلٌكم 
الستبصالكم، فاحذروهم واتموا لماءهم، فإنه ال طالة لكم بهم، فزادهم ذلن التخوٌؾ ٌمٌنًا وتصدٌمًا بوعد هللا لهم، 

ض إلٌه ولم ٌَثْنِهم ذلن عن عزمهم، فسا روا إلى حٌث شاء هللا، ولالوا: حسبنا هللا أي: كافٌنا، ونِْعم الوكٌل المفوَّ
 تدبٌر عباده.

 فً سبب نزول لوالن: 
عن ابن عباس لال : استمبل أبو سفٌان فً منصرفه من أحد ِعًٌرا واردةَ المدٌنة أحدها: أخرج الطبري 

ًَّ رضاكم إن أنتم رددتم عنً محمًدا ومن معه ، إن ببضاعة لهم، وبٌنهم وبٌن النبً ملسو هيلع هللا ىلص  ِحبال، فمال : إّن لكم عل
أنتم وجدتموه فً طلبً ، وأخبرتموه أنًّ لد جمعت له جموًعا كثٌرة. فاستمبلت العٌُر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمالوا له: ٌا 

ل إلى المدٌنة ، وإن شبت أن ترجع فافعل! فلم دمحم إنا نخبرن أّن أبا سفٌان لد جمع لن جموًعا كثٌرة ، وأنه ممب
ٌزده ذلن ومن معه إال ٌمٌنًا ، ولالوا: حسبنا هللا ونعم الوكٌل، فؤنزل هللا تبارن وتعالى : }الذٌن لال لهم الناس إن 

                                                                                                                                                                                                    
 .1ٔ2/ٖ(:ص٘ٔ٘ٗتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .1ٔ2/ٖ(:ص٘ٔ٘ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٕٖٗ/5انظر: مفاتٌح الؽٌب: (ٖ)
 .ٔٗٗ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .1ٔ2/ٖ(:صٗٔ٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)



ٖ2ٗ 
 

، (ٖ)"، والسدي(ٕ)عبدهللا بن أبً بكر بن دمحم بن عمرو بن حزم، وروي عن (ٔ)الناس لد جمعوا لكم{، اآلٌة"
 ، نحو ذلن.(ٗ)ولتادة

عن عكرمة لال : "كانت بدر متجًرا فً الجاهلٌة ، فخرج ناس من المسلمٌن والثانً: أخرج الطبري 
ٌرٌدونه ، ولمٌهم ناٌس من المشركٌن فمالوا لهم :  إّن الناس لد جمعوا لكم فاخشوهم  ! فؤما الجبان فرجع ، وأما 

ولالوا: حسبنا هللا ونعم الوكٌل  ! فؤتوهم فلم ٌلموا أحًدا ، فؤنزل هللا عز الشجاع فؤخذ األهبة للمتال وأهبة التجارة ، 
 نحو ذلن. (2)، وابن جرٌا(ٙ). وروي عن مجاهد(٘)وجل فٌهم :  }إن الناس لد جمعوا لكم فاخشوهم{"

من أّن الناس لد "الذي لٌل لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه  هو المول األول، ٌعنً:أن -وهللا أعلم–والصواب  
جمعوا لكم فاخشوهم ، كان فً حال خروج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وخروج من خرج معه فً أثر أبً سفٌان ومن كان معه 
من مشركً لرٌش ، ُمْنَصَرفهم عن أحد إلى حمراء األسد، ألن هللا تعالى ذكره إنما مدح الذٌن وصفهم بمٌلهم :  

لما لٌل لهم :  إّن الناس لد جمعوا لكم فاخشوهم  ، بعد الذي لد كان نالهم من المروح حسبنا هللا ونعم الوكٌل  ، 
والكلوم بموله :  الذٌن استجابوا هلل والرسول من بعد ما أصابهم المرح  ، ولم تكن هذه الصفة إال صفة من تبع 

لذٌن خرجوا معه إلى ؼزوة بدر الصؽرى ، فإنه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من جرحى أصحابه بؤحد إلى حمراء األسد، وأما ا
لم ٌكن فٌهم جرٌح إال جرٌح لد تمادم اندمال جرحه وبرأ كلُمه. وذلن أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إنما خرج إلى بدر الخرجة 

أربع من  الثانٌة إلٌها ، لموعد أبً سفٌان الذي كان واعده اللماء بها ، بعد سنة من ؼزوة أحد ، فً شعبان سنة
الهجرة. وذلن أن ولعة أحد كانت فً النصؾ من شوال من سنة ثبلث ، وخروج النبً ملسو هيلع هللا ىلص لؽزوة بدر الصؽرى 
ًّ ملسو هيلع هللا ىلص بٌن ذلن ولعة مع المشركٌن كانت بٌنهم فٌها حرب جرح فٌها  إلٌها فً شعبان من سنة أربع ، ولم ٌكن للنب

جٌع من أصحابه جماعة لم ٌشهد أحد منهم ؼزوة بدر الصؽرى. وكانت أصحابه ، ولكن لد كان  لتل فً ولعة الرَّ
جٌع فٌما بٌن ولعة أحد وؼزوة النبً ملسو هيلع هللا ىلص بدًرا الصؽرى"  .(1)ولعة الرَّ

[، " 2ٖٔفََزاَدُهْم إٌَِمانًا{ ]آل عمران : }الَِّذٌَن لَاَل لَُهُم النَّاُس إِنَّ النَّاَس لَْد َجَمعُوا لَُكْم فَاْخَشْوُهْم  لوله تعالى:
ً ال تحصى  ً لد جمعت لكم جموعا أي: الذٌن أرجؾ لهم المرجفون من أنصار المشركٌن فمالوا لهم: إِن لرٌشا

 . (5)فخافوا على أنفسكم، فما زادهم هذا التخوٌؾ إاِل إٌِماناً"
فهو واحد ألنه تمدٌر الكبلم جاء المول من أما الناس فً الموضعٌن وإن كان بلفظ الجمع  لال الماوردي:"

لِبَل الناس ، والذٌن لال لهم الناس هم المسلمون"
(ٔٓ).  

 وفً الناس المابل أربعة ألوال:
 .(ٔٔ)أحدها : هو أعرابً ُجِعل له على ذلن ُجْعل ، وهذا لول السدي

 .(٘ٔ)، والوالدي(ٗٔ)وعكرمة، (ٖٔ)، ومماتل(ٕٔ)والثانً : هو نعٌم بن مسعود األشجعً، وهذا لول مجاهد

                                                           
 .ٓٔٗ/2(:ص1ٕٗٙأخرجه الطبري) (ٔ)
 .5ٓٗ-ٙٓٗ/2(:ص1ٕٖٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .5ٓٗ/2(:ص1ٕٗ٘بري)انظر: تفسٌر الط (ٖ)
 .ٓٔٗ/2(:ص1ٕٗ2انظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٕٔٗ/2(:ص1ٕ٘ٓتفسٌر الطبري) (٘)
 .ٔٔٗ/2(:ص1ٕٗ1انظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٔٔٗ/2(:ص1ٕٗ5انظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٖٔٗ-ٕٔٗ/2تفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٕٗصفوة التفاسٌر: (5)
 .2ٖٗ/ٔالنكت والعٌون: (ٓٔ)
 .5ٓٗ/2(:ص1ٕٗ٘انظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٕٓٔ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٕٔ)
 .ٕٓٔ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً:(ٖٔ)
 .ٕٓٔ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً:(ٗٔ)
 .1ٖٗ/ٔانظر: النكت والعٌون: (٘ٔ)
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}أَْم ٌَْحُسُدوَن النَّاَس{ ]النساء  وهو على هذا التؤوٌل من العام الذي أرٌد به الخاص، نظٌره لوله:لال الثعلبً:"
 [، ٌرٌد الرجال2٘[، ٌعنً دمحما وحده، ولوله: }لََخْلُك السََّماَواِت َواأْلَْرِض أَْكبَُر ِمْن َخْلِك النَّاِس{ ]ؼافر : ٗ٘: 

 .(ٔ)وحده"
 .(ٕ)ٌرٌد ب )الناس( الركب من عبد المٌس. وهذا لول دمحم بن إسحاقوالثالث: 

 .(ٖ)والرابع: أنهم لوم من بنً هذٌل. لاله أبو معشر
 . (ٗ)وأما }الناس{ الثانً، فالمراد: أبو سفٌان وأصحابه من لرٌش ، الذٌن كانوا معه بؤحد

 ٌجمع لهم هذا الجمع على لولٌن :واختلفوا فً الولت الذي أراد أبو سفٌان أن 
 أحدهما : بعد رجوعه على أُُحد سنة ثبلث حتى أولع هللا فً للوب المشركٌن الرعب كفّوا ،

 .(1)، ولتادة(2)"، والسدي(ٙ)عبدهللا بن أبً بكر بن دمحم بن عمرو بن حزم،و(٘)وهذا لول ابن عباس
 .(ٔٔ)، وابن جرٌا(ٓٔ)، ومجاهد(5)بسنه ، وهذا لول عكرمةوالثانً : أن ذلن فً بدر الصؽرى سنة أربع بعد أحد 

 والراجح أن الولت كان عند ُمْنَصَرفهم عن أحد إلى حمراء األسد. وهللا أعلم. 
ُ َونِْعَم اْلَوِكٌُل{ ]آل عمران :  [، "أي: ولال المإمنون: هللا كافٌنا وحافظنا 2ٖٔلوله تعالى:}َولَالُوا َحْسبُنَا َّللاَّ

 . (ٕٔ)ونعم الملجؤ والنصٌر لمن توكل علٌه جل وعبل" ومتولً أمرنا
لال المراؼً:" أي لالوا معبرٌن عن صادق إٌمانهم باهلل: هللا ٌكفٌنا ما ٌهمنا من أمر الذٌن جمعوا الجموع 
لنا، فهو ال ٌعجزه أن ٌنصرنا على للتنا وكثرتهم، أو ٌلمى فى للوبهم الرعب، فٌكفٌنا شر بؽٌهم وكٌدهم، ولد كان 
األمر كما ظنوا، فؤلمى هللا الرعب فى للب أبى سفٌان وجٌشه على كثرة عددهم وتوافر عددهم، فولوا مدبرٌن، 

 .(ٖٔ)وكان فى ذلن عزة هلل ولرسوله وللمإمنٌن"
فهم أمَر أبً سفٌان وأصحابه من المشركٌن ، ٌمٌنًا إلى  لال الطبري: أي:"  فزادهم ذلن من تخوٌؾ من خوَّ

هلل ولوعده ووعد رسوله إلى تصدٌمهم ، ولم ٌثنهم ذلن عن وجههم الذي أمرهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ٌمٌنهم ، وتصدٌمًا
بالسٌر فٌه ، ولكن ساروا حتى بلؽوا رضوان هللا منه ، ولالوا ثمة باهلل وتوكبل علٌه :}حسبنا هللا ونعم الوكٌل{، 

 .(ٗٔ)ٌعنً : كفانا هللا، ونعم المولى لمن ولٌَه وكفَله"
 لال الثعلبً: "ولوله :}ونعم الوكٌل{، أي: الموكول إلٌه األمور، فعٌل بمعنى مفعول.

ٌَْن ثُمَّ اَل تَِجُد لََن بِِه  لال الوالدي: }ونعم الوكٌل{، أي: المانع، نظٌره لوله:  ٌْنَا إِلَ }َولَبِْن ِشبْنَا لَنَْذَهبَنَّ بِالَِّذي أَْوَح
ٌْنَا َوِكٌبًل{ ]اإلسراء : ٌِْهْم ُسْلَطاٌن َوَكفَى بَِربَِّن َوِكٌبًل{ ]اإلسراء :  [، أي مانعا، ولوله:1ٙ َعلَ ٌَْس لََن َعلَ }إِنَّ ِعبَاِدي لَ

ٙ٘.] 
كان آخر ما تكلم به رسول هللا إبراهٌم )علٌه »عن أبً صالح عن أبً هرٌرة لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

 .(ٙٔ)"(٘ٔ)«هللا ونعم الوكٌلالسبلم( حٌن ألمً فً النار: حسبً 

                                                           
 .ٕٓٔ/ٖتفسٌر الثعلبً:(ٔ)
 .1ٔ1/ٖ(:ص2ٔ٘ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٕٔٔ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً:(ٖ)
 .1ٖٗ/ٔ، والنكت والعٌون:ٗٓٗ/2انظر: تفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .ٓٔٗ/2(:ص1ٕٗٙانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .5ٓٗ-ٙٓٗ/2(:ص1ٕٖٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .5ٓٗ/2(:ص1ٕٗ٘انظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٓٔٗ/2(:ص1ٕٗ2انظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٕٔٗ/2(:ص1ٕ٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٔٔٗ/2(:ص1ٕٗ1انظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٔٔٗ/2(:ص1ٕٗ5انظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٕٕٗصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٗتفسٌر المراؼً: (ٖٔ)
 .٘ٓٗ/2تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .ٙ/ ٔ، والجامع الصؽٌر: ٗ٘ٔ/ ٙالسنن الكبرى: (٘ٔ)
 .ٕٗٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٙٔ)
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فإن للت: كٌؾ زادهم نعٌم أو مموله إٌمانا؟ للت: لما لم ٌسمعوا لوله وأخلصوا عنده النٌة  لال الزمخشري:"
والعزم على الجهاد وأظهروا حمٌة اإلسبلم، كان ذلن أثبت لٌمٌنهم وألوى العتمادهم، كما ٌزداد اإلٌمان بتناصر 

ثبٌطه إلى وجهة العدو طاعة عظٌمة، والطاعات من جملة اإلٌمان ألن اإلٌمان الحجا وألن خروجهم على أثر ت
نعم ٌزٌد حتى ٌدخل »اعتماد وإلرار وعمل. وعن ابن عمر: للنا ٌا رسول هللا إن اإلٌمان ٌزٌد وٌنمص؟ لال: 

ل فٌمول: ، وعن عمر رضى هللا عنه: أنه كان ٌؤخذ بٌد الرج(ٔ)«صاحبه الجنة. وٌنمص حتى ٌدخل صاحبه النار
 .(ٗ)"(ٖ)«لو وزن إٌمان أبى بكر بإٌمان هذه األمة لرجح به». وعنه:  (ٕ)«لم بنا نزدد إٌمانا»

ولوله تعالى: فزادهم إٌمانا، أي ثبوتا واستعدادا، فزٌادة اإلٌمان فً هذا هً فً األعمال،  ولال ابن عطٌة:"
ا أن نفس اإلٌمان الذي هو تصدٌك واحد بشًء وأطلك العلماء عبارة: أن اإلٌمان ٌزٌد وٌنمص، والعمٌدة فً هذ

ما، إنما هو معنى فرد ال تدخله زٌادة إذا حصل، وال ٌبمى منه شًء إذا زال، فلم ٌبك إال أن تكون الزٌادة 
والنمص فً متعلماته دون ذاته، فذهب بعض العلماء إلى أنه ٌمال: ٌزٌد وٌنمص من حٌث تزٌد األعمال الصادرة 

ا أن كثٌرا من العلماء ٌولعون اسم اإلٌمان على الطاعات، وذهب لوم: إلى أن الزٌادة فً عنه وتنمص، ال سٌم
اإلٌمان إنما هً بنزول الفروض واإلخبار فً مدة النبً ملسو هيلع هللا ىلص، وفً المعرفة بها بعد الجهل ؼابر الدهر وهذا إنما 

لول مجازي وال ٌتصور النمص فٌه على هذا الحد زٌادة إٌمان إلى إٌمان، فالمول فٌه إن اإلٌمان ٌزٌد وٌنمص 
وإنما ٌتصور األنمص باإلضافة إلى األعلم، وذهب لوم من العلماء: إلى أن زٌادة اإلٌمان ونمصه إنما هً من 
طرٌك األدلة، فتزٌد األدلة عند واحد، فٌمال فً ذلن: إنها زٌادة فً اإلٌمان، وهذا كما ٌمال فً الكسوة، إنها زٌادة 

ٌمان، وذهب أبو المعالً فً اإلرشاد: إلى أن زٌادة اإلٌمان ونمصانه إنما هو بثبوت المعتمد وتعاوره داببا، فً اإل
لال: وذلن أن اإلٌمان عرض وهو ال ٌثبت زمانٌن فهو للنبً ملسو هيلع هللا ىلص وللصلحاء متعالب متوال، وللفاسك والؽافل ؼٌر 

رة، فذلن اآلخر أكثر إٌمانا، فهذه هً الزٌادة والنمص وفً هذا المول متوال، ٌصحبه حٌنا وٌفارله حٌنا فً الفت
نظر، ولوله تعالى: فزادهم إٌمانا ال ٌتصور أن ٌكون من جهة األدلة، وٌتصور فً اآلٌة الجهات األخر الثبلث، 

ه ٌنصرؾ إلٌهم بالناس وروي أنه لما أخبر الوفد من عبد المٌس رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بما حملهم أبو سفٌان، وأن
لٌستؤصلهم، وأخبر بذلن أٌضا أعرابً، شك ذلن على المسلمٌن فمال لهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: لولوا حسبنا هللا ونعم 

 .(٘)الوكٌل فمالوا واستمرت عزابمهم على الصبر ودفع هللا عنهم كل سوء، وألمى الرعب فً للوب الكفار فمروا"
 الفوابد:

 المإمن كلما ضالت علٌه المصابب فإنه ٌلجؤ إلى ربه وٌزداد إٌمانا به.بٌان أن  -ٔ
 أن الحسب هو هللا وحده وال أحد معه، كما أنه وحده المتوكل علٌه. -ٕ
 الثناء على هللا عّز وجل لكونه وكٌبل لعباده، أي: حسٌبا لهم وعمدة لهم. -ٖ
ناه: المتكفل بشإون عباده، ولٌس معناه: إثبات اسم}الوكٌل{ هلل، ألن تمدٌر اآلٌة: ونعم الوكٌل هو، ومع -ٗ

 المابم باألمر نٌابة عنهم.
وفً اآلٌة دلٌل على أن اإلٌمان ٌتفاوت زٌادة ونمصانا، فإن ازدٌاد الٌمٌن بتناصر الحجا، وكثرة التؤمل،  -٘

 مما ال رٌب فٌه.
 القرآن
ِ َوفَْضٍل لَْم ٌَْمَسْسُهْم ُسوءٌ  ُ ذُو فَْضٍل َعِظٌٍم ) }فَاْنقَلَبُوا بِنِْعَمٍة ِمَن َّللاه ِ َوَّللاه ({ ]آل 7َٗٔواتهبَعُوا ِرْضَواَن َّللاه

 [7ٗٔعمران : 
 التفسٌر:

                                                           
 .ٕٔٔ/ٖ، وتفسٌر الثعلبً:5ٕٓ/ ٙٙبحار األنوار:  انظر:(ٔ)
 .ٗٙٔ/ٙ(:صٖٖٙٙٓمصنؾ ابن أبً شٌبة) (ٕ)
  .ٖٗٔ/ٔ(:صٖ٘( أخرجه البٌهمً فً شعب اإلٌمان)ٖ)
 .ٕٗٗ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .ٖٗ٘-ٕٗ٘/ٔالمحرر الوجٌز: (٘)



ٖ22 
 

بنعمة من هللا بالثواب الجزٌل وبفضل منه بالمنزلة العالٌة، ولد « المدٌنة»إلى « حمراء األسد»فرجعوا من 
المتل والمتال، واتبعوا رضوان هللا بطاعتهم له ازدادوا إٌمانًا وٌمٌنًا، وأذلوا أعداء هللا، وفازوا بالسبلمة من 

 ولرسوله. وهللا ذو إحسان وعطاء كثٌر واسع علٌهم وعلى ؼٌرهم.
 فً سبب نزول هذه اآلٌة والتً بعدها:

لال عكرمة:" ثم خرج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى بدر الصؽرى، وبهم الكلوم، خرجوا لموعد أبً سفٌان فمر بهم 
 مر بؤبً سفٌان وأصحابه وهو ٌمول:أعرابً، ثم 

 ونفرت نالتً دمحم من رفمتً         وعجوة منثورة كالعنجد.
فتلماه أبو سفٌان فمال: وٌلن، ما تمول؟ فمال: دمحم وأصحابه تركتهم ببدر الصؽرى، فمال أبو سفٌان: ٌمولون 

األعراب وانملبوا، لال عكرمة: ففٌهم أنزلت هذه  وٌصدلون، ونمول وال نصدق، وأصابت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص شٌبا من
اآلٌة: }الذٌن استجابوا هلل والرسول من بعد ما أصابهم المرح{، إلى لوله: }فانملبوا بنعمة من هللا وفضل{، 

 .(ٔ)اآلٌة"
 وفً السٌاق نفسه لال الوالدي:" وفً لوله: }الذٌن لال لهم الناس إن الناس لد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم 

إٌمانا{، إلى لوله: }واتبعوا رضوان هللا{، فإن أبا سفٌان بن حرب وعد النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌوم أحد بدر الموعد الصفراء، 
على رأس الحول، فمٌل ألبً سفٌان: أال توافً النبً؟ فبعث نعٌم بن مسعود األشجعً إلى المدٌنة ٌثبط المسلمٌن، 

وٌمول إنهم لد جمعوا جموعا ولد جاءوكم فً داركم، ال تخرجوا إلٌهم.  وجعل له عشرا من اإلبل إن هو ردهم،
حتى كاد ذلن ٌثبطهم أو بعضهم، فبلػ النبً ملسو هيلع هللا ىلص فمال: والذي نفسً بٌده، لو لم ٌخرج معً أحد لخرجت وحدي، 

وفضل{ فً التجارة، ٌمول: لهم بصابرهم، فخرجوا بتجارات وكان بدر موسما، }فانملبوا بنعمة من هللا  (ٕ)فؤنهجت
 .(ٖ)اربحوا، }لم ٌمسسهم سوء{ لم ٌلموا لتاال، وألاموا ثمانٌة أٌام ثم انصرفوا"

ِ َوفَْضٍل{]آل عمران: لوله تعالى:  [، "أي: فرجعوا بنعمة السبلمة وفضل األجر 2ٗٔ}فَاْنمَلَبُوا بِنِْعَمٍة ِمَن َّللاَّ
 .(ٗ)والثواب"

ٌعنً: فرجعوا إلى المدٌنة }بنعمة من هللا وفضل{، ٌعنً: الرزق، وذلن أنهم أصابوا سرٌة فً  لال مماتل:" 
 .(٘)الصفراء، وذلن فً ذي المعدة"

 .(ٙ)عن أبً مالن لوله: }فانملبوا بنعمة من هللا{، لال: لم ٌلموا أحدا" 
 .(2)إلٌمان والتصلب فً الدٌن"أي: رجعوا من حمراء األسد بعافٌة وكمال الشجاعة وزٌادة ا لال الماسمً:" 
 .(2)الدٌن"
فانصرؾ الذٌن استجابوا هلل والرسول من بعد ما أصابهم المرح، من وجههم الذي  لال الطبري: أي:" 

هوا فٌه  ا، وأصابوا فٌها  -وهو سٌرهم فً أثر عدوهم  -توجَّ إلى حمراء األسد  بعافٌة من ربهم ، لم ٌلموا بها عدوًّ
 .(1)روا بها، األجر الذي اكتسبوه"من األرباح بتجارتهم التً تَجَ 

المعنى: فلم ٌخافوا ما خافوا، وصاروا إلى الموعد الذي وعدوا فٌه، }فانملبوا بنعمة{، أي  لال الزجاج:" 
انملبوا مإمنٌن لد هرب منهم عدوهم، ولٌل فً التفسٌر إنهم ألاموا ثبلثا واشتروا أدما وزبٌبا ربحوا فٌه، وكل ذلن 

 .(5)جابز، إال أن إنمبلبهم بالنعمة هً نعمة اإلٌمان والنصر على عدوهم"
 .(ٓٔ)والفضل: ما أصابوا من التجارة واألجر" لال مجاهد:"

                                                           
 .1ٔٙ/ٖ(:صٔٔ٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 [ .1٘ٔ/ ٗنها األمر وأنها، إذا وضح. ]النهاٌة:(ٕ)
 .2ٕٖ/ٔمؽازي الوالدي: (ٖ)
 .ٕٕٗصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٖٙٔ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .1ٔ5/ٖ(:صٕٗ٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٔٙٗ/ٕمحاسن التؤوٌل: (2)
 .]بتصرؾ[.ٗٔٗ/2تفسٌر الطبري: (1)
 .5ٓٗ/ٔمعانً المرآن: (5)
 .٘ٔٗ-ٗٔٗ/2(:ص1ٕ٘ٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
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ته ال ٌنازعهم فٌه أحد"لال ابن جرٌا:"  .(ٔ)ما أصابوا من البٌع:}نعمة من هللا وفضل{، أصابوا َعْفوه وِؼرَّ
ببدر  -ٌعنً حٌن خرج إلى ؼزوة بدر الصؽرى  -أسباط ، عن السدي، لال : "أعطً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن 

دراهم، ابتاعوا بها من موسم بدر فؤصابوا تجارة ، فذلن لول هللا :  }فانملبوا بنعمة من هلل وفضل لم ٌمسسهم سوء 
 .(ٕ)واتبعوا رضوان هللا{. أما  النعمة  فهً العافٌة ، وأما  الفضل  فالتجارة "

 .(ٖ)ها مكروه من عدّوهم وال أذى"لم ٌنلهم ب [، أي:"2ٗٔ}لَْم ٌَْمَسْسُهْم ُسوٌء{]آل عمران: لوله تعالى:
 .(ٗ)عباس: لوله: }وفضل لم ٌمسسهم سوء{، لال: لم ٌإذهم أحد"لال 

 .(٘)عن أبً مالن: "لوله: }لم ٌمسسهم سوء{، لال: لم ٌصبهم إال خٌر"
 .(2). وروي عن السدي مثل ذلن(ٙ)لال ابن جرٌا: "ولوله:}لم ٌمسسهم سوء{، لال:لتل"

ِ{]آل عمران: لوله تعالى:  .(1)[، "أي: ونالوا رضوان هللا"2ٗٔ}َواتَّبَعُوا ِرْضَواَن َّللاَّ
 .(5)عن ابن عباس:" لوله: }واتبعوا رضوان هللا{، فؤطاعوا هللا ورسوله، واتبعوا حاجتهم"

ًّ ملسو هيلع هللا ىلص"  .(ٓٔ)لال ابن جرٌا: " }واتبعوا رضوان هللا{، لال : طاعة النب
 .(ٔٔ)فً طلب المشركٌن" -ملسو هيلع هللا ىلص -وللرسول -عز وجل -ٌعنً: رضى هللا فً االستجابة هلل لال مماتل:" 

أنهم أرضوا هللا بفعلهم ذلن ، واتباعهم رسوله إلى ما دعاهم إلٌه من اتباع أثر العدّو ،  لال الطبري:أي:"
 .(ٕٔ)وطاعتهم"

 .(ٖٔ)أي: فً طاعة رسوله بخروجهم وجراءتهم" لال الماسمً:" 
ُ ذُو فَْضٍل َعِظٌٍم{]آل عمران: لوله تعالى:  .(ٗٔ)[،" أي: وهللا ذو إِحسان عظٌم على العباد"2ٗٔ}َوَّللاَّ
 .(٘ٔ)على أهل طاعته" لال مماتل:"

وا بالكرة إلٌهم ، وؼٌر  -وهللا ذو إحسان وَطْول علٌهم  لال الطبري:أي:" بصرؾ عدوهم الذي كانوا لد همُّ
 .(ٙٔ)بنعمه عظٌم  عند من أنعم به علٌه من خلمه" -ذلن من أٌادٌه عندهم وعلى ؼٌرهم 

حٌث تفضل علٌهم بالعافٌة وما ذكر معها، وبالحفظ عن كل ما ٌسوإهم. وفٌه تحسٌر  لال الماسمً:"
 .(2ٔ)وتخطبة رأٌه حٌث حرم نفسه ما فازوا به" للمتخلؾ

 .(1ٔ)دمحم بن إسحاق: "}وهللا ذو فضل عظٌم{، لما صرؾ عنهم من لماء عدوهم"لال 
أطاعوا هللا وابتؽوا حاجتهم ، ولم ٌإذهم أحد ،}فانملبوا بنعمة من هللا وفضل لم ٌمسسهم  لال ابن عباس:"

 .(5ٔ)سوء واتبعوا رضوان هللا وهللا ذو فضل عظٌم{"
 الفوابد:

                                                           
 .٘ٔٗ/2(:ص1ٕٕ٘أخرجه الطبري) (ٔ)
 .٘ٔٗ/2(:ص1ٕ٘٘أخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٗٔٗ/2تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٔ5/ٖ(:ص5ٕ٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .1ٔ5/ٖ(:ص1ٕ٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .٘ٔٗ/2(:ص1ٕٕ٘أخرجه الطبري) (ٙ)
 .٘ٔٗ/2(:ص1ٕ٘٘انظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٕٕٗصفوة التفاسٌر: (1)
 .1ٕٓ/ٖ(:صٖٔ٘ٗه ابن أبً حاتم)أخرج (5)
 .٘ٔٗ/2(:ص1ٕٕ٘أخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .ٖٙٔ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .ٗٔٗ/2تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٔٙٗ/ٕمحاسن التؤوٌل: (ٖٔ)
 .ٕٕٗصفوة التفاسٌر: (ٗٔ)
 .ٖٙٔ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘ٔ)
 .ٗٔٗ/2تفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .ٔٙٗ/ٕمحاسن التؤوٌل: (2ٔ)
 .٘ٔٗ/2(:ص1ٕٖ٘أخرجه الطبري) (1ٔ)
 .٘ٔٗ/2(:ص1ٕ٘ٗأخرجه الطبري) (5ٔ)
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 فضٌلة هإالء الذٌن استجابوا هلل والرسول لما أصابهم من الثواب. -ٔ
:"إذا مرض العبد أو سافر -ملسو هيلع هللا ىلص-أن اإلنسان إذا عمل العمل وسعى فٌه ولم ٌكمله كتب له أجر كامل، لال  -ٕ

 .(ٔ)كتب له مثل ما كان ٌعمل ممٌما صحٌحا"
 هللا الحمٌمٌة.إثبات الرضا هلل، والرضا من صفات  -ٖ
 إثبات اتصاؾ هللا عّز وجل بالفضل العظٌم فً كمٌته، العظٌم فً كٌفٌته. -ٗ

 القرآن
ُف أَْوِلٌَاَءهُ فَََل تََخافُوُهْم َوَخافُوِن إِْن ُكْنتُْم ُمْإِمنٌَِن ) ٌَْطاُن ٌَُخّوِ  [7٘ٔ({ ]آل عمران : 7٘ٔ}إِنهَما َذِلُكُم الشه

 التفسٌر:
فكم أنصاره، فبل تخافوا المشركٌن; ألنّهم ضعاؾ ال ناصر  إنَّما المثبِّط لكم فً ذلن هو الشٌطان جاءكم ٌخّوِ

لٌن بً، ومتبعٌن رسولً.  لهم، وخافونً باإللبال على طاعتً إن كنتم مصّدِ
ُؾ أَْوِلٌَاَءهُ{ ]آل عمران :   ٌَْطاُن ٌَُخّوِ المابل }إِنَّ الناس لَْد [، "أي: إِنما ذلكم 2٘ٔلوله تعالى: }إِنََّما َذِلُكُم الشَّ

 .(ٕ)َجَمعُواْ لَُكْم{ بمصد تثبٌط العزابم هو الشٌطان ٌخوفكم أولٌاءه وهم الكفار لترهبوهم"
 .(ٖ)ٌعنً نعٌم بن مسعود، ألن كل عات متمرد شٌطان" لال السمرلندي:" 
 .(ٗ)أولٌاءه"أي ذلن التخوٌؾ الذي كان فعل الشٌطان، أي: هو لوله للمخوفٌن، ٌخوؾ  لال الزجاج:" 
 .(٘)لال ابن كثٌر:" أي : ٌخوفكم أولٌاءه ، وٌوهمكم أنهم ذوو بؤس وذوو شدة" 
ٌعنً: ذلن الذي لال لكم: }إن الناس لد جمعوا لكم فاخشوهم{، من فعل الشٌطان ألمى فً  لال الثعلبً:" 

أفواههم ٌرهبوهم وٌجبنوا عنهم، }ٌخوؾ أولٌاءه{، أي: ٌخوفكم بؤولٌابه، أي أولٌاء إبلٌس حتى ٌخوؾ المإمنٌن 
 .(ٙ)بالكافرٌن"

اس لد جمعوا لكم  ، فخوفوكم بجموع عدّوكم إنما الذي لال لكم ، أٌها المإمنون : إن الن لال الطبري:أي:" 
أبً سفٌان  -ومسٌرهم إلٌكم ، من فعل الشٌطان ألماه على أفواه من لال ذلن لكم ، ٌخوفكم بؤولٌابه من المشركٌن 

 .(2)لترهبوهم ، وتجبنوا عنهم" -وأصحابه من لرٌش 
الذٌن لالوا لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ما لالوا ،  أي : أولبن الرهط ، ٌعنً النفر من عبد المٌس ، لال دمحم بن إسحاق:" 

 .(1)وما ألمى الشٌطان على أفواههم  ٌخّوؾ أولٌاءه  ، أي : ٌرهبكم بؤولٌابه"
إنما ذلن المثبط هو الشٌطان، و}ٌخوؾ أولٌاءه{: جملة مستؤنفة بٌان لشٌطنته، أو  لال الزمخشري:"المعنى: 

}الشٌطان{ صفة السم اإلشارة، و}ٌخوؾ{ الخبر. والمراد بالشٌطان نعٌم، أو أبو سفٌان، وٌجوز أن ٌكون على 
ءه{، ٌخوفكم أولٌاءه تمدٌر حذؾ المضاؾ، بمعنى: إنما ذلكم لول الشٌطان، أى لول إبلٌس لعنه هللا }ٌخوؾ أولٌا

، ولوله: }فبل «ٌخوفكم أولٌاءه»الذٌن هم أبو سفٌان وأصحابه، وتدل علٌه لراءة ابن عباس وابن مسعود: 
تخافوهم{، ولٌل: ٌخوؾ أولٌاءه الماعدٌن عن الخروج مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. فإن للت: فإالم رجع الضمٌر فً فبل 

 .(5)ت: إلى الناس فً لوله: }إن الناس لد جمعوا لكم{"تخافوهم على هذا التفسٌر؟ لل
واإلشارة بـ}ذلكم{ إلى جمٌع ما جرى من أخبار الركب العبدٌٌن، عن رسالة أبً سفٌان  لال ابن عطٌة:" 

 .(ٓٔ)ومن تحمٌل أبً سفٌان ذلن الكبلم، ومن جزع من ذلن الخبر من مإمن أو متردد"
 .(ٔ)خوؾ أولٌاءه{، ٌمول :الشٌطان ٌخّوؾ المإمنٌن بؤولٌابه"} إنما ذلكم الشٌطان ٌلال ابن عباس:" 

                                                           
 (.55ٕٙرواه البخاري) (ٔ)
 .ٕٕٗصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٕٙٙ/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٖ)
 .5ٓٗ/ٔمعانً المرآن: (ٗ)
 .2ٕٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٕٗٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٙ)
 .ٙٔٗ/2تفسٌر الطبري: (2)
 .ٙٔٗ/2(:ص1ٕ٘5أخرجه الطبري) (1)
 .ٖٗٗ/ٔالكشاؾ: (5)
 .ٖٗ٘/ٔالمحرر الوجٌز: (ٓٔ)
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رواٌة عطٌة العوفً: لال: "فجاء الشٌطان ٌخوؾ أولٌاءه فمال: }إن الناس لد جمعوا فً  عن ابن عباسو 
 .(ٖ). وروي عن عكرمة وإبراهٌم النخعً نحو ذلن(ٕ)لكم{"

 .(ٗ): ٌخّوؾ المإمنٌن بالكفار":  "}إنما ذلكم الشٌطان ٌخّوؾ أولٌاءه{ ، لال لال مجاهد 
 .(٘)سالم األفطس فً لوله:}إنما ذلكم الشٌطان ٌخوؾ أولٌاءه{، لال: "ٌخوفكم بؤولٌابه" وعن 
:ذكر أمر المشركٌن وِعظمهم فً أعٌن المنافمٌن فمال: }إنما ذلكم الشٌطان ٌخوؾ أولٌاءه{،  ولال السدي:" 

 .(2)وأبً مالن نحو ذلن. وروي عن (ٙ)ٌعظم أولٌاءه فً صدوركم فتخافونه"
 تخوٌؾ أولٌاء الشٌطان ألوال :فنستنتا بؤنه فً  

،وسالم (ٓٔ)، ولتادة(5)، ومجاهد(1)أحدها: أنه ٌخوؾ المإمنٌن من أولٌابه المشركٌن، وهذا لول ابن عباس
 .(ٔٔ)األفطس

، وابن عباس فً (ٕٔ)الحسن والثانً: أنه ٌخوؾ أولٌاَءه المنافمٌن لٌمعدوا عن لتال المشركٌن ، وهذا لول
 .(٘ٔ)، وإبراهٌم النخعً(ٗٔ)عكرمة، و(ٖٔ)رواٌة عطٌة العوفً

 .(2ٔ)، وأبً مالن(ٙٔ)والثالث: أنه ٌعظم أولٌاءه فً صدوركم أو أعٌنكم لتخافوهم. وهذا لول السدي
 .(1ٔ)ٌعنً: المشركٌن ٌخوفهم المسلمٌن، وذلن ٌوم بدر. وهذا لول سعٌد بن جبٌروالرابع: أنه 

 .(5ٔ)عطاء، عن ابن عباس:" أنه كان ٌمرأ: }إنما ذلن الشٌطان ٌخوفكم أولٌاءه{"عن و 
 .(ٕٓ) لراءة ابن مسعود: }ٌخوؾ الناس أولٌاءه{، و فً لراءة أبً بن كعب: }ٌخوفكم بؤولٌابه{وفً  
ٌخوؾ أولٌاءه وأعداءه، لكن أعداءه ال ٌخافونه، وأولٌاإه ٌخافونه; كموله: }إِنََّما  لال الماترٌدي: المعنى:" 

ْكر{ ]ٌس :  [: ومن لم ٌتبع، لكن من اتبع الذكر كان ٌمبل إنذاره، ومن لم ٌتبع الذكر ال; وإال ٔٔتُْنِذُر َمِن اتَّبََع الذِّ
أولٌاءه وأعداءه جمٌعا، لكن أعداءه ال ٌخافونه، فإنه كان ٌنذر الفرٌمٌن جمٌعا; فعلى ذلن الشٌطان كان ٌخوؾ 

 وأولٌاءه ٌخافونه.
وٌحتمل لوله: }ٌخوؾ أولٌاءه{، أي: بؤولٌابه، وجابز هذا فً الكبلم; كموله: }َوتُْنِذَر ٌَْوَم اْلَجْمعِ { ]الشورى : 

[; فعلى ِٕٔٔلٌَابِِهْم ِلٌَُجاِدلُوُكْم{ ]األنعام : [، أي: بٌوم الجمع; أال ترى أنه لال: }َوإِنَّ الشٌََّاِطٌَن لٌَُوُحوَن إِلَى أَوْ 2
 .(ٕٔ)ذلن لوله: }ٌخوؾ أولٌاءه{، أي: بؤولٌابه"

                                                                                                                                                                                                    
 .ٙٔٗ/2(:ص1ٕ٘1أخرجه الطبري) (ٔ)
 .1ٕٓ/ٖ(:صٖٖ٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .1ٕٓ/ٖ(:صٖٖ٘ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٙٔٗ/2(:ص1ٕ٘2أخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٙٔٗ/2(:ص1ٕٙٓأخرجه الطبري) (٘)
 .2ٔٗ/2(:ص1ٕٙٔطبري)أخرجه ال (ٙ)
 .1ٕٓ/ٖ(:صٖٗ٘ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2)
 .ٙٔٗ/2(:ص1ٕ٘1انظر: تفسٌر الطبري)(1)
 .ٙٔٗ/2(:ص1ٕ٘2انظر: تفسٌر الطبري)(5)
 .ٙٔٗ/2(:ص1ٕ٘ٙانظر: تفسٌر الطبري)(ٓٔ)
 .ٙٔٗ/2(:ص1ٕٙٓانظر: تفسٌر الطبري)(ٔٔ)
 .1ٖٗ/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .1ٕٓ/ٖ(:صٖٖ٘ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .1ٕٓ/ٖ(:صٖٖ٘ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
 .1ٕٓ/ٖ(:صٖٖ٘ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘ٔ)
 .2ٔٗ/2(:ص1ٕٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .1ٕٓ/ٖ(:صٖٗ٘ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2ٔ)
 .1ٕٔ/ٖ(:صٖٙ٘ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)(1ٔ)
 .1ٕٓ/ٖ(:صٖٖ٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (5ٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٕٓ)
 .ٖ٘٘/ٕتفسٌر الماترٌدي: (ٕٔ)
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[، "أي: فبل تخافوهم وال ترهبوهم 2٘ٔ}فبََل تََخافُوُهْم َوَخافُوِن إِْن ُكْنتُْم ُمْإِمنٌَِن { ]آل عمران :  لوله تعالى:
 .(ٔ)إن كنتم مإمنٌن حماً أن تعصوا أمري فتهلكوا"فإِنً متكفل لكم بالنصر علٌهم، ولكن خافوا 

أي: ال تخافوا المشركٌن، إن كنتم مصدلٌن، فمد أعلمتكم أنً أنصركم علٌهم فمد سمط عنكم  لال الزجاج:"
 .(ٕ)الخوؾ، ولال بعضهم ٌخوؾ أولٌاءه، أي إنما ٌخاؾ المنافمون، ومن ال حمٌمة إلٌمانه"

 .(ٖ)وخافون فً ترن أمري، إن كنتم مصدلٌن بوعدي فإنً المتكفل لكم بالنصر والظفر" لال الثعلبً:أي:"
 .(ٗ)}فبل تخافوهم{ فً الخروج، }وخافون{ فً المعود، إن كنتم مصدلٌن" لال السمرلندي: أي:"

ٌَْس لَهُ أي: ال تخافوه لمخالفتكم إٌاه، }وخافوْن{ أي: خافوا مخالفتكم أمري; كموله: }إِنَّ  لال الماترٌدي:" هُ لَ
[، أخبر أن ٓٓٔ}إِنََّما ُسْلَطانُهُ َعلَى الَِّذٌَن ٌَتََولَّْونَهُ{ ]النحل :  (55ُسْلَطاٌن َعلَى الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعلَى َربِِّهْم ٌَتََوكَّلُوَن) 

له علٌكم سلطان، لٌس له سلطان على الذٌن آمنوا; إنما سلطانه على الذٌن ٌتولونه; لذلن لال: ال تخافوه; لما لٌس 
 .(٘)وخافون; لما لً علٌكم سلطان، وباهلل العصمة"

}فبل تخافوهم{ فتمعدوا عن المتال وتجبنوا، }وخافون{ فجاهدوا مع رسولً  لال الزمخشري: أي: " 
وسارعوا إلى ما ٌؤمركم به، }إن كنتم مإمنٌن{، ٌعنى: أن اإلٌمان ٌمتضى أن تإثروا خوؾ هللا على خوؾ الناس 

َ { ]األحزاب :   .(ٙ)[ "5ٖ}َواَل ٌَْخَشْوَن أََحًدا إاِلَّ َّللاَّ
الحسن عن لوله: }فبل تخافوهم وخافون إن كنتم مإمنٌن{، لال: إنما كان ذلن  عباد بن منصور:" سؤلتلال 

 .(2)تخوٌؾ الشٌطان، وال ٌخاؾ الشٌطان إال ولً الشٌطان"
 .(1)النضر بن شمٌل: "تفسٌر المإمن: إنه آمن من عذاب هللا"لال  

كم أمرهم ، وال ترهبوا جمعهم ، لال الطبري:أي:" فبل تخافوا ، أٌها المإمنون ، المشركٌن ، وال ٌعُظَمن علٌ
مع طاعتكم إٌاي ، ما أطعتمونً واتبعتم أمري ، وإنً متكفِّل لكم بالنصر والظفر، ولكن خافون واتموا أن 
تعصونً وتخالفوا أمري ، فتهلكوا  إن كنتم مإمنٌن  ، ٌمول : ولكن خافوِن دون المشركٌن ودون جمٌع خلمً ، 

 .(5)لً رسولً وما جاءكم به من عندي"أْن تخالفوا أمري ، إن كنتم مصدِّ 
لال ابن كثٌر: أي: فإذا سّول لكم وأوهمكم فتوكلوا علً والجإوا إلً ، فؤنا كافٌكم وناصركم علٌهم ، كما لال 

 ًَ فُونََن بِالَِّذٌَن ِمْن ُدونِِه { إلى لوله : } لُْل َحْسبِ ُ بَِكاٍؾ َعْبَدهُ َوٌَُخّوِ ٌَْس َّللاَّ لُوَن { تعالى : } أَلَ ٌِْه ٌَتََوكَُّل اْلُمتََوّكِ ُ َعلَ َّللاَّ
ٌَْطاِن َكاَن َضِعٌفًا { ]النساء : 1ٖ - ٖٙ]الزمر :  ٌَْد الشَّ ٌَْطاِن إِنَّ َك [ ولال 2ٙ[ ولال تعالى : } فَمَاتِلُوا أَْوِلٌَاَء الشَّ

ٌَْطاِن ُهمُ  ٌَْطاِن أاَل إِنَّ ِحْزَب الشَّ ُ 5ٔاْلَخاِسُروَن { ]المجادلة :  تعالى : } أُولَبَِن ِحْزُب الشَّ [ ولال تعالى : } َكتََب َّللاَّ
َ لَِويٌّ َعِزٌٌز { ]المجادلة :  ُ َمْن ٌَْنُصُرهُ { ]الحا : ٕٔألْؼِلبَنَّ أَنَا َوُرُسِلً إِنَّ َّللاَّ [ ٓٗ[ ولال تعالى } َولٌََْنُصَرنَّ َّللاَّ

َ ٌَْنُصْرُكْم َوٌُثَبِّْت أَْلَداَمُكْم  { ]دمحم :  ولال تعالى : } ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا إِنْ  [ ولال تعالى : } إِنَّا لَنَْنُصُر 2تَْنُصُروا َّللاَّ
ْنٌَا َوٌَْوَم ٌَمُوُم األْشَهاُد. ٌَْوَم ال ٌَْنفَُع الظَّاِلِمٌَن َمْعِذرَ  ةُ َولَُهْم ُسوُء الدَّاِر تُُهْم َولَُهُم اللَّْعنَُرُسلَنَا َوالَِّذٌَن آَمنُوا فًِ اْلَحٌَاةِ الدُّ

 .(ٓٔ)[ "ٕ٘ - ٔ٘{ ]ؼافر : 
 الفوابد:

 بٌان شدة عداوة الشٌطان لبنً آدم، إذ ٌرعبهم وٌخوفهم بؤولٌابه. -ٔ
 أن الشٌطان ٌدافع عن أولٌابه بل ٌهاجم بهم. -ٕ
 أنه ٌجب على المإمن أن الٌخاؾ من اولٌاء الشٌطان، لموله:}فبل تخافوهم وخافون إن كنتم مإمنٌن{. -ٖ

                                                           
 .ٕٕٗصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .]بتصرؾ[.5ٓٗ/ٔمعانً المرآن: (ٕ)
 .ٕ٘ٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٖ)
 .ٕٙٙ/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٗ)
 .ٖٙ٘/ٕتفسٌر الماترٌدي: (٘)
 .ٖٗٗ/ٔالكشاؾ: (ٙ)
 .1ٕٔ/ٖ(:ص5ٖ٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .1ٕٔ/ٖ(:صٔٗ٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .1ٔٗ/2تفسٌر الطبري: (5)
 .2ٕٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
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 أنه كلما لوي إٌمان اإلنسان باهلل لوي خوفه منه، لموله:}إن كنتم مإمنٌن{. -ٗ
 أنه كلما لوي اإلٌمان باهلل لوي الخوؾ منه وضعؾ الخوؾ من أولٌاء الشٌطان. -٘
 أن الحوؾ من هللا هو من ممتضٌات اإلٌمان ومستلزماته، لمولهن}إن كنتم مإمنٌن{. -ٙ

 القرآن
ُ أََله ٌَْجعََل لَُهْم َحظ ا فًِ اْْلِخرَ }َوََل ٌَْحُزْنَك الهِذٌَن  ٌْئًا ٌُِرٌُد َّللاه َ َش وا َّللاه ِة َولَُهْم ٌَُساِرُعوَن فًِ اْلُكْفِر إِنهُهْم لَْن ٌَُضرُّ
 [7ٙٔ({ ]آل عمران : 7َٙٔعَذاٌب َعِظٌٌم )
 التفسٌر:

الجحود والضبلل، إنهم بذلن لن هإالء الكفاُر بمسارعتهم فً  -أٌها الرسول-ال ٌُْدِخل الحزَن إلى للبن 
ٌضروا هللا، إنما ٌضرون أنفسهم بحرمانها حبلوة اإلٌمان وعظٌم الثواب، ٌرٌد هللا أال ٌجعل لهم ثوابًا فً اآلخرة; 

 ألنهم انصرفوا عن دعوة الحك، ولهم عذاب شدٌد.
 فً سبب نزول اآلٌة ألوال:

د، كتموا صفة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فً الكتاب فنزل: وال ٌحزنن أحدها: لال الكلبً: "ٌعنً به المنافمٌن ورإساء الٌهو
 . (ٔ)الذٌن ٌسارعون فً الكفر"

والثانً: وٌمال: "إن أهل الكتاب لما لم ٌإمنوا، شك ذلن على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ألن الناس ٌنظرون إلٌهم 
 . (ٕ)نزلت هذه اآلٌة"وٌمولون: إنهم أهل الكتاب، فلو كان لوله حما ال تبعوه. ف

والثالث: وٌمال: "نزلت فً مشركً لرٌش، ألنهم كانوا ألرباءه، والناس ٌمولون: لو كان لوله حما ال تبعه 
 .(ٖ)ألرباإه، فشك ذلن علٌه فنزلت: }وال ٌحزنن الذٌن ٌسارعون فً الكفر{"

[،" أي: وال تحزن وال تتؤلم ٌا دمحم 2ٙٔ]آل عمران : اْلُكْفِر{ }َواَل ٌَْحُزْنَن الَِّذٌَن ٌَُساِرُعوَن فًِ  لوله تعالى: 
 .(ٗ)"ألولبن المنافمٌن الذٌن ٌبادرون نحو الكفر

ٌن على أعمابهم من أهل  لال الطبري:أي:" وال ٌحزنن ، ٌا دمحم كفر الذٌن ٌسارعون فً الكفر مرتّدِ
 .(٘)النفاق"
   .(ٙ)"لال مجاهد:" هم الكافرون 
 .(2)المشركٌن ٌوم أحد"لال مماتل:" ٌعنً:  
 .(5). وروي عن دمحم بن إسحاق مثل ذلن(1)ٌعنً : أنهم المنافمون" لال مجاهد:" 
عن عامر:"} وال ٌحزنن الذٌن ٌسارعون فً الكفر{، لال: كان رجل من الٌهود لتل وأخرج ابن أبً حاتم  

ٌمضً بالدٌة اختصمنا إلٌه، وإن كان ٌؤمر رجبل من أهل بٌته، فمالوا لحلفابه من المسلمٌن: سلوا دمحما، فإن كان 
 .(ٓٔ)بالمتل لم نؤته"

 :(ٔٔ)[، ٌحتمل وجهٌن2ٙٔاْلُكْفِر{ ]آل عمران : }َواَل ٌَْحُزْنَن الَِّذٌَن ٌَُساِرُعوَن فًِ  لوله تعالى: و 
أحدهما: وال ٌحزنن الذٌن ظاهروا ؼٌرهم من المشركٌن علٌكم، ولد ظاهر أهل مكة ؼٌرهم من المشركٌن 

فٌمول هللا لرسوله: }وال ٌحزنن{ مظاهرتهم علٌن; فإن هللا ٌنصرن; فٌخرج هذا مخرج  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لى رسول هللا ع
 البشارة له بالنصر على أعدابه والؽلبة علٌهم.

                                                           
 .ٕٙٙ/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٔ)
 .ٕٙٙ/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٕ)
 .ٕٙٙ/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٖ)
 .ٕٕٗصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 . 1ٔٗ/2تفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٕٔ/ٖ(:صٖٗ٘ٗرجه ابن أبً حاتم)أخ (ٙ)
 .2ٖٔ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .1ٔٗ/2(:ص1ٕٕٙأخرجه الطبري) (1)
 .5ٔٗ/2(:ص1ٕٖٙانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .1ٕٕ/ٖ(:صٗٗ٘ٗتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .ٖٙ٘/ٕانظر: تفسٌر الماترٌدي: (ٔٔ)
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}لَعَلََّن بَاِخٌع نَْفَسَن  تعالى: –كان ٌشتد علٌه كفرهم باهلل، وٌحزن لذلن، كموله  -ملسو هيلع هللا ىلص  -والثانً: أن رسول هللا 
[; فٌخرج لوله: }وال ٌحزنن{ مخرج تسكٌن الحزن، ودفعه عنه، والتسلً عن ٖأاَلَّ ٌَُكونُوا ُمْإِمنٌَِن{ ]الشعراء : 

َ  ذلن، ال مخرج النهً; إذ الحزن ٌؤخذ اإلنسان، وٌؤتٌه من ؼٌر تكلؾ وال صنع، وكموله تعالى: }اَل تَْحَزْن إِنَّ َّللاَّ
 -وكموله  -وهللا أعلم  -[: هو على مخرج التسكٌن والدفع عنه، ال على النهً; فكذلن األول ٓٗا{ ]التوبة : َمعَنَ

 [.2}َواَل تَْحَزنًِ{ ]المصص :  علٌه السبلم: -ألم موسى  -تعالى 
 .(ٔ)و لرأ نافع }وال ٌحزنن{، بضم الٌاء، ولرأ البالون بالفتح وهما لؽتان 
 .(ٕ)}ٌسرعون{ولرأ طلحة بن مصرؾ:  

ٌْبًا{ ]آل عمران :  لوله تعالى: َ َش وا َّللاَّ [، " أي: إِنهم بكفرهم لن ٌضروا هللا شٌباً وإِنما 2ٙٔ}إِنَُّهْم لَْن ٌَُضرُّ
 .(ٖ)ٌضرون أنفسهم"

 .(ٗ)لال مجاهد:"هم المنافمون"
  .(٘)لال دمحم بن إسحاق:" أي المنافمون إنهم لن ٌضروا هللا شٌبا" 
 .(ٙ)وهم المنافمون والٌهود والمشركون" الواحدي:"لال  

ٌمول: لن ٌنمصوا هللا شٌبا من ملكه وسلطانه لمسارعتهم فً الكفر، إنما ٌضرون أنفسهم  لال مماتل:"
 .(2)بذلن"

لال الطبري:أي:" فإنهم لن ٌضروا هللا بمسارعتهم فً الكفر شٌبًا ، وكما أّن مسارعتهم لو سارعوا إلى 
ته"اإلٌمان لم   . (1)تكن بنافعته، كذلن مسارعتهم إلى الكفر ؼٌر ضارَّ

أي: ال ٌنمصوا من ملن هللا شٌبا وسلطانه شٌبا بكفرهم وهذا كما روى أبو ذر الؽفاري عن  لال السمرلندي:"
منكم، ما زاد ذلن لال هللا لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أتمى للب رجل »رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال: 

فً ملن هللا شٌبا ولو كان أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أفجر للب رجل منكم، ما نمص من ملن هللا 
 .(ٓٔ)"(5)«جناح بعوضة

ٌسارعون فً الكفر ٌمعون فٌه سرٌعا وٌرؼبون فٌه أشد رؼبة، وهم الذٌن نافموا من  لال الزمخشري:"
 المتخلفٌن. ولٌل: هم لوم ارتدوا عن اإلسبلم. 

فإن للت: فما معنى لوله: }وال ٌحزنن{ ؟ ومن حك الرسول أن ٌحزن لنفاق من نافك وارتداد من ارتد؟ للت: 
ا علٌن. أال ترى إلى لوله :}إنهم لن ٌضروا هللا شٌبا{، ٌعنى أنهم معناه: ال ٌحزنون لخوؾ أن أن ٌضرون وٌعٌنو

 .(ٔٔ)ال ٌضرون بمسارعتهم فً الكفر ؼٌر أنفسهم، وما وبال ذلن عابدا على ؼٌرهم"
 كما نهى تعالى عن الخوؾ مما ٌتولع من حزب الشٌطان، نهى عن لال الراؼب:"

الكفر، كما وصؾ المإمنٌن بالمسارعة فً الحزن على ما ٌفوته منهم، ووصؾ الكفار بالمسارعة فً 
ٌَْراِت{ ]آل عمران :  [، وحمٌمة المسارعة فً ذلن أن ٌترلى اإلنسان فٌما ٗٔٔاإلٌمان، فمال: }ٌَُساِرُعوَن فًِ اْلَخ

ٌتحراه منزلة فمنزلة، خٌرا كان أو شرا، فٌتعوده فٌتموى به على المنزلة الثانٌة، ألن الشر حاصل بعضه عن 
بعضه بعضا، وكذا الخٌر، وعلى هذا لال أمٌر المإمنٌن: تبدو نكتة بٌضاء فً الملب، كلما ازداد  بعض، وحامل

اإلٌمان ازداد البٌاض، فإذا استكمل اإلٌمان ابٌض الملب كله، وإن النفاق ٌبدو نكتة سوداء، كلما ازداد النفاق ازداد 

                                                           
 .1ٔٔانظر: الحجة للمراء السبعة: (ٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٕ)
 .ٕٕٗصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .1ٕٕ/ٖ(:ص٘ٗ٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٕٔٔ/ٕسٌرة ابن هشام: (٘)
 .ٖٕٗالوجٌز: (ٙ)
 .2ٖٔ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 . 1ٔٗ/2تفسٌر الطبري: (1)
 .ٗ٘ٔ/ٙ(:صٖٓ٘ٔٔلسنن الكبرى للبٌهمً)، وأٗٗ/5(:صٖ٘ٓٗ، ومسند البزاز)5ٕٙ/ٗ(:ص2ٙٓٙالمستدرن على الصحٌحٌن) (5)
 .2ٕٙ/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٓٔ)
 .ٖٗٗ/ٔالكشاؾ: (ٔٔ)
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د إلى هللا من مسارعتهم فً الكفر مضرة، كموله: السواد، فإذا استكمل النفاق اسود الملب كله، وبٌن أن ال ٌعو
 .(ٔ)["2٘}َوَما َظلَُمونَا َولَِكْن َكانُوا أَْنفَُسُهْم ٌَْظِلُموَن{ ]البمرة : 

ٌْبًا{ ]آل عمران :  لوله تعالى:وٌحتمل  َ َش وا َّللاَّ  :(ٕ)[، وجهٌن2ٙٔ}إِنَُّهْم لَْن ٌَُضرُّ
ٌُْكْم أَْنفَُسُكْم اَل  إنما ضرر ذلن علٌهم، كموله تعالى: -عز وجل  -أي: لن ٌضروا أولٌاء هللا  أحدهما: }َعلَ

ٌْتُْم{ ]المابدة :  ُكْم َمْن َضلَّ إَِذا اْهتََد  [.ٌَُ٘ٓٔضرُّ
 والثانً:وٌحتمل: }لن ٌضروا هللا شٌبا{; ألنه لٌس هلل فً فعلهم وعملهم نفع، وال فً ترن ذلن علٌه ضرر;

 إنما المنفعة فً عملهم لهم، والضرر فً ترن عملهم علٌهم، وهللا أعلم.
ُ أاَلَّ ٌَْجعََل لَُهْم َحظًّا فًِ اآْلِخَرةِ{ ]آل عمران :  لوله تعالى: [، " أي: ٌرٌد تعالى بحكمته 2ٙٔ}ٌُِرٌُد َّللاَّ

 .(ٖ)"ومشٌبته أالّ ٌجعل لهم نصٌباً من الثواب فً اآلخرة
 .(ٗ)نصٌبا فً الجنة"ٌعنً  لال مماتل:" 

لال الطبري:أي:" ٌرٌد هللا أن ال ٌجعل لهإالء الذٌن ٌسارعون فً الكفر ، نصٌبًا فً ثواب اآلخرة ، فلذلن 
 .(٘)خذلهم فسارعوا فٌه"

 .(ٙ)ابن إسحاق :  "}ٌرٌد هللا أن ال ٌجعل لهم حظًّا فً اآلخرة{، أن ٌُحبط أعمالهم"لال 
 .(2)"نكالعن ابن عباس:"}عذاب{، ٌمول: و

أراد أال ٌجعل لهم فً اآلخرة حظا; والمعتزلة ٌمولون: بل أراد أن ٌجعل لهم حظا فً  لال الماترٌدي:أي:"
اآلخرة; إذ ٌمولون: أراد لهم اإلٌمان، وباإلٌمان ٌكون لهم الحظ فً اآلخرة، فثبت باآلٌة أنه لم ٌكن أراد لهم 

أال ٌجعل لهم حطا فً اآلخرة، ولو أنهم ال ٌإمنون أبدا; فؤراد  -تعالى  -اإلٌمان، واآلٌة فً لوم خاص علم هللا 
لما أراد لهم أن ٌإمنوا، ولكن لم ٌإمنوا  -كان على ما تموله المعتزلة: بؤنه أراد أن ٌجعل لهم حظا فً اآلخرة 

 .(1)لكان حاصل لولهم: أراد هللا أال ٌجعل لمن أراد ٌإمن فً اآلخرة، وذلن جور عندهم"
[، "أي: ولهم فوق الحرمان من الثواب عذاب عظٌم فً 2ٙٔ]آل عمران :  }َولَُهْم َعَذاٌب َعِظٌٌم { لوله تعالى:

 .(5)"نار جهنم 
 .(ٓٔ)"مماتل بن حٌان:"}عظٌم{، ٌعنً: عذابا وافراعن 

لال الطبري:" ثم أخبر أنهم مع حرمانهم ما حرموا من ثواب اآلخرة ، لهم عذاب عظٌم فً اآلخرة ، وذلن 
 .(ٔٔ)عذاُب النار"

وذكر مرة: }ألٌم{، ومرة: }شدٌد{; ألن التعذٌب بالنار أشد العذاب فً الشاهد وأعظمه; لذلن  لال الماترٌدي:"
 .(ٕٔ)أوعد بها فً الؽابب، وجعل شرابهم وطعامهم ولباسهم منها، فنعوذ باهلل من ذلن"

 الفوابد:
 تهدٌد هإالء الذٌن ٌسارعون فً الكفر. -ٔ
-على هداٌة الخلك، ألنه ٌحزنه هإالء الذٌن ٌسارعون فً الكفر، وبٌان ما ٌلحك النبً -ملسو هيلع هللا ىلص-حرص النبً -ٕ

 .-ملسو هيلع هللا ىلص-من الهّم ومن الحزن لعدم إسبلم األمة، وذلن لمحبته للخٌر  -ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           
 .551-55ٙ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٔ)
 .2ٖ٘/ٕانظر: تفسٌر الماترٌدي: (ٕ)
 .ٕٕٗصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .2ٖٔ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .5ٔٗ/2تفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٔٗ/2(:ص1ٕٙٗأخرجه الطبري) (ٙ)
 .1ٕٕ/ٖ(:ص2ٗ٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 . 2ٖ٘/ٕتفسٌر الماترٌدي:(1)
 .ٕٕٗصفوة التفاسٌر: (5)
 .1ٕٕ/ٖ(:ص1ٗ٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .5ٔٗ/2تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 . 2ٖ٘/ٕتفسٌر الماترٌدي:(ٕٔ)
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مع أنه ضرر  بٌان ما ٌمع فٌه سفهاء بنً آدم من الخطؤ والخطل كما فً فعل هإالء، ٌسارعون فً الكفر -ٖ
 علٌهم وهبلن.

بٌان ؼنى هللا عّز وجل، وانتفاء الضرر عن هللا وأنه التضره معصٌة العاصٌن كما ال تنفعه طاعة  -ٗ
 الطابعٌن.

 إثبات اإلرادة هلل عّز وجل، لموله:}ٌرٌد هللا أال ٌجعل لهم حّظا فً اآلخرة{. -٘
 أنه الحّظ للكافر فً اآلخرة، ألنه مخلد فً النار. -ٙ
 لكافر لد ٌكون له حظ فً الدنٌا، وكفره الٌمنعه من الحظ فً الدنٌا.ومنها أن ا -2
 إثبات اآلخرة، وأنها حك، وأن الناس ٌنمسمون فٌها لسمٌن: منهم من له نصٌب، ومنهم من ال نصٌب له. -1
نسؤل هللا -إثبات العموبة لهإالء الكفار، فلٌس حظهم أال ٌجدوا حظا فً اآلخرة فمط، بل مع ذلن ٌعذبون -5

 .-ٌةالعاف
 القرآن

ٌْئًا َولَُهْم َعَذاٌب أَِلٌٌم ) َ َش وا َّللاه ٌَماِن لَْن ٌَُضرُّ  [77ٔ({ ]آل عمران : 77ٔ}إِنه الهِذٌَن اْشتََرُوا اْلُكْفَر بِاْْلِ
 التفسٌر:

إن الذٌن استبدلوا الكفر باإلٌمان لن ٌضروا هللا شٌبًا، بل ضرر فِْعِلهم ٌعود على أنفسهم، ولهم فً اآلخرة 
 عذاب موجع.

ٌَماِن{ ]آل عمران : لوله تعالى:  [،" أي: إن الذٌن استبدلوا الكفر 22ٔ}إِنَّ الَِّذٌَن اْشتََرُوا اْلُكْفَر بِاإْلِ
 .(ٔ)باإلٌمان"

 .(ٕ)أي: استحبوا الضبللة على الهدى" لال لتادة:" 
 .(ٗ). وروي عن مجاهد مثل ذلن(ٖ)أي المنافمٌن" لال دمحم بن إسحاق:" 
 .(٘)ٌعنً باعوا اإلٌمان بالكفر" ماتل:"لال م 
ٌعنى استبدلوا الكفر باالٌمان وهم اهل الكتاب كانوا مإمنٌن بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص لبل مجٌبه فاذا جاء  لال المظهري:" 

 .(ٙ)بالبٌنات اختاروا الكفر وتركوا االٌمان حرصا على الدنٌا وعناد"
 .(2)أي إن الذٌن أخذوا الكفر بدال من اإلٌمان رؼبة فٌما أخذوا وإعراضا عما تركوا" لال المراؼً:" 
 .(1)ٌمول: استحبوا الكفر على اإلٌمان" لال الوالدي:" 
إن هإالء الذٌن ابتاعوا الكفر بإٌمانهم فارتدوا عن إٌمانهم بعد دخولهم فٌه، ورضوا لال الطبري:أي:" 

 .(5)ن اإلٌمان"بالكفر باهلل وبرسوله، عوًضا م
 .(ٓٔ)اى أخذوه بد ال منه رؼبة فٌما أخذوه وإعراضا عما تركوه" لال أبو الفداء:" 
إعلم أنا لو حملنا اآلٌة األولى على المنافمٌن والٌهود، وحملنا هذه اآلٌة على المرتدٌن ال ٌبعد  لال الفخر:" 

أٌضا حمل اآلٌة األولى على المرتدٌن، وحمل هذه اآلٌة على الٌهود، ومعنى اشتراء الكفر باإلٌمان منهم، أنهم 
ستنصرون به على أعدابهم، فلما بعث كفروا به وتركوا ما كانوا كانوا ٌعرفون النبً ملسو هيلع هللا ىلص وٌإمنون به لبل مبعثه وٌ

علٌه، فكؤنهم أعطوا اإلٌمان وأخذوا الكفر بدال عنه كما ٌفعل المشتري من إعطاء شًء وأخذ ؼٌره بدال عنه، وال 

                                                           
 .ٕٕٗصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .1ٕٕ/ٖ(:ص5ٗ٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .1ٓ٘/ٕ(:ص5ٕٓٔتفسٌر ابن المنذر) (ٖ)
 .1ٕٖ/ٖ(:صٓ٘٘ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .2ٖٔ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .1ٖٔق/ٕتفسٌر المظهري: (ٙ)
 .ٓٗٔ/ٗتفسٌر المراؼً: (2)
 .2ٕٖ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .ٕٓٗ/2تفسٌر الطبري: (5)
 .5ٕٔ/ٕروح البٌان: (ٓٔ)
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وا إلى ٌبعد أٌضا حمل هذه اآلٌة على المنافمٌن، وذلن ألنهم متى كانوا مع المإمنٌن أظهروا اإلٌمان، فإذا خل
 .(ٔ)شٌاطٌنهم كفروا وتركوا اإلٌمان، فكان ذلن كؤنهم اشتروا الكفر باإلٌمان"

ٌْبًا{]آل عمران:لوله تعالى: َ َش وا َّللاَّ  .(ٕ)"[، أي: "لن ٌضروا هللا بكفرهم وارتدادهم22ٔ}لَْن ٌَُضرُّ
ٌعنً: لن ٌنمصوا هللا من ملكه وسلطانه شٌبا حٌن باعوا اإلٌمان بالكفر إنما ضروا أنفسهم  لال مماتل:"

 .(ٖ)بذلن"
لن ٌضروا هللا بكفرهم وارتدادهم عن إٌمانهم شٌبًا، بل إنما ٌضرون بذلن أنفسهم ، بإٌجابهم  لال الطبري:"

 .(ٗ)بذلن لها من عماب هللا ما ال لِبل لها به"
 .(٘): ولكن ٌضرون أنفسهم" أي لال ابن كثٌر:"
ر }لن ٌضروا هللا شٌباً{، ألنه ذكرن فً األول على طرٌك العلة لما ٌجب من التَّسلٌة عن  لال الواحدي:" كرَّ

 .(ٙ)المسارعة إلى الضَّبللة وذكره فً الثانً على طرٌك العلة الختصاص المضرة بالعاصً دون المعصً"
وكٌؾ ٌضرون هللا شٌبا، وهم لد زهدوا أشد الزهد فً اإلٌمان، ورؼبوا كل الرؼبة بالكفر  لال السعدي:"

 -ممن ارتضاه لنصرته-بالرحمن؟! فاهلل ؼنً عنهم، ولد لٌض لدٌنه من عباده األبرار األزكٌاء سواهم، وأعد له 
منوا به أو ال تإمنوا إن الذٌن أهل البصابر والعمول، وذوي األلباب من الرجال الفحول، لال هللا تعالى: }لل آ

 .(2)أوتوا العلم من لبله إذا ٌتلى علٌهم ٌخرون لؤلذلان سجدا{ اآلٌات"
 .(1)"[، أي:"ولهم عذاب مإلم22ٔلوله تعالى:}َولَُهْم َعَذاٌب أَِلٌٌم { ]آل عمران : 

 .(5)ٌعنى وجٌع" لال مماتل:"
وروي عن سعٌد بن جبٌر، وأبً مالن، والضحان،   ،(ٓٔ)األلٌم: الموجع فً المرآن كله" لال أبو العالٌة:"

 .(ٔٔ)ولتادة، وأبً عمران الجونً، ومماتل بن حٌان نحو ذلن
ولما جرت العادة باؼتباط المشترى بما اشتراه وسروره بتحصٌله عند كون الصفمة رابحة  لال أبو الفداء:" 

 .(ٕٔ)وبتؤلمه عند كونها خاسرة وصؾ عذابهم باالٌبلم مراعاة لذلن"
 :(ٖٔ)[، أمور22ٔ-2ٙٔ}لن ٌضروا هللا شٌباً{ فً اآلٌتٌن:]آل عمران: وفً تكرار لوله تعالى: 

أحدها: أن الذٌن اشتروا الكفر باإلٌمان ال شن أنهم كانوا كافرٌن أوال، ثم آمنوا ثم كفروا بعد ذلن، وهذا ٌدل 
ه وال هٌبة له وال لدرة له البتة على شدة االضطراب وضعؾ الرأي وللة الثبات، ومثل هذا اإلنسان ال خوؾ من

 على إلحاق الضرر بالؽٌر. 
وثانٌها: أن أمر الدٌن أهم األمور وأعظمها، ومثل هذا مما ال ٌمدم اإلنسان فٌه على الفعل أو على الترن إال 
بعد إمعان النظر وكثرة الفكر، وهإالء ٌمدمون على الفعل أو على الترن فً مثل هذا المهم العظٌم بؤهون 

 ألسباب وأضعؾ الموجبات، وذلن ٌدل على للة عملهم وشدة حمالتهم، فؤمثال هإالء ال ٌلتفت العالل إلٌهم. ا
وثالثها: أن أكثرهم إنما ٌنازعونن فً الدٌن، ال بناء على الشبهات، بل بناء على الحسد والمنازعة فً 

نٌا السعادة العظٌمة فً اآلخرة كان فً ؼاٌة منصب الدنٌا، ومن كان عمله هذا المدر، وهو أنه ٌبٌع بالملٌل من الد
 الحمالة، ومثله ال ٌمدر فً إلحاق الضرر بالؽٌر، فهذا هو الفابدة فً إعادة هذه اآلٌة وهللا أعلم بمراده.

                                                           
 .2ٖٗ/5مفاتٌح الؽٌب: (ٔ)
 .ٕٕٗصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .2ٖٔ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .ٕٓٗ/2تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٖٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٕ٘ٗالوجٌز: (ٙ)
 .2٘ٔتفسٌر السعدي: (2)
 .ٕٕٗصفوة التفاسٌر: (1)
 .2ٖٔ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .1ٕٖ/ٖ(:صٔ٘ٗٗأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .1ٕٖ/ٖ(:صٔ٘ٗٗانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .5ٕٔ/ٕروح البٌان: (ٕٔ)
 .1ٖٗ-2ٖٗ/5انظر: مفاتٌح الؽٌب: (ٖٔ)
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 الفوابد:
بٌان شدة رؼبة الكفار فً الكفر، ألنهم اشتروا الكفر اشتراء، والمشتري طالب للسلعة، فهم ٌؤخذون الكفر  -ٔ

 عن رؼبة.
بٌان خسران هإالء إذ أخذوا الكفر بدال من اإلٌمان/ وهً أخسر صفمة على وجه األرض أن ٌؤخذ  -ٕ

 اإلنسان الكفر باإلٌمان طابعا طٌبة به نفسه والعٌاذ باهلل.
 بٌان كما هللا عّز وجل، وأنه ال تضره معصٌة العاصً وال تنفعه طاعة الطابعٌن. -ٖ
وا الكفر على اإلٌمان لن ٌضروا هللا شٌبا، مع ان المعروؾ ان كمال سلطان هللا إذ إن هإالء الذٌن اختار -ٗ

 الملن كلما للّت جنوده ضعؾ لوته إال هللا عّز وجل فإنه الٌضره شًء.
 عذاب هإالء الذٌن اختاروا الكفر على اإلٌمان عذاب مإلم. -٘

 القرآن
ٌٌْر  ِْلَْنفُِسِهْم إِنهَما نُْمِلً لَُهْم ِلٌَْزَداُدوا إِثًْما َولَُهْم َعَذاٌب ُمِهٌٌن }َوََل ٌَْحَسبَنه الهِذٌَن َكفَُروا أَنهَما نُْمِلً لَُهْم َخ

 [72ٔ({ ]آل عمران : 72ٔ)
 التفسٌر:

وال ٌظننَّ الجاحدون أننا إذا أََطْلنا أعمارهم، ومتعناهم بُمتع الدنٌا، ولم تإاخذهم بكفرهم وذنوبهم، أنهم لد 
 نإخر عذابهم وآجالهم; لٌزدادوا ظلًما وطؽٌانًا، ولهم عذاب ٌهٌنهم وٌذلُّهم.نالوا بذلن خًٌرا ألنفسهم، إنما 

 فً سبب نزول اآلٌة لوالن:
 .(ٔ)أحدهما: لال الثعلبً:" نزلت هذه اآلٌة فً مشركً لرٌش

 .(ٕ)والثانً: ونمل الثعلبً عن مماتل: "لال عطاء: فً لرٌظة والنضٌر" 
ٌٌْر أِلَْنفُِسِهْم{ ]آل عمران : لوله تعالى: }َواَل ٌَْحَسبَنَّ الَّذِ   [، "أي: ال ٌظنَّن 21ٌَٔن َكفَُروا أَنََّما نُْمِلً لَُهْم َخ

 .(ٖ)الكافرون أن إِمهالنا بدون أجزاء وعذاب، وإِطالتنا ألعمارهم خٌر لهم"
 .(ٗ)أبا سفٌان وأصحابه ٌوم أحد حٌن ظفروا" لال مماتل:ٌعنً:" 
 .(٘)ٌمول: ما ٌصح أبدانهم، وٌرزلهم وٌرٌهم الدولة على عدوهم" لال الوالدي:" 
 .(ٙ)ثم ذكر إظهار المشركٌن فمال: }ال ٌحسبن الذٌن كفروا أنما نملً لهم خٌر ألنفسهم{" لال السدي:" 
ٌعنً: ال ٌظن الكفار أن الذي نملً لهم ونمهلهم خٌر لهم، وٌمال: ما نعطٌهم من المال  لال السمرلندي:" 

 .(2)والولد ال ٌظنن أن ذلن خٌر لهم فً اآلخرة، بل هو شر لهم فً اآلخرة"
بدا، وأن أنهم ال ٌإمنون أ -ملسو هيلع هللا ىلص  -معنً }نملً لهم{: نإخرهم ، وهإالء لوم أعلم هللا النبً  لال الزجاج:" 

 .(1)بماءهم ٌزٌدهم كفرا وإثما"
واإلمبلء لهم: تخلٌتهم وشؤنهم، مستعار من أملى لفرسه إذا أرخى له الطول لٌرعى كٌؾ  لال الزمخشري:" 

 شاء.
 .(5)ولٌل: هو إمهالهم وإطالة عمرهم. والمعنى: وال تحسبن أن اإلمبلء خٌر لهم من منعهم أو لطع آجالهم"

[، أي: ٙٗ}َواْهُجْرنًِ َمِلًٌّا{ ]مرٌم :  من اإلمبلء ومن اإلطالة، ومنها لوله: "ْمِلً {،نُ  لال أبو عبٌدة: } 
 :(ٔ)دهرا،  وتملٌت حبٌبن، والملوان: النهار واللٌل كما ترى، لال ابن ممبل

                                                           
 .ٕٙٔ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٔ)
 .ٕٙٔ/ٖتفسٌر الثعلبً:(ٕ)
 .ٕٕٗصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .2ٖٔ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .2ٕٖ/ٔالمؽازي: (٘)
 .1ٕٖ/ٖ(:صٗ٘٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .2ٕٙ/ٔتفسٌر السمرلندي: (2)
 .5ٔٗ/ٔمعانً المرآن: (1)
 .ٗٗٗ/ٔالكشاؾ: (5)
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 أال ٌا دٌار الحّى بالّسبعان             أمّل علٌها بالبلى الملوان
 .(ٕ)أي رجع علٌها حتى أببلها، أي طال علٌه"« : علٌها بالبلىأّمل »ٌعنى اللٌل والنهار، و 

فً }ما{  من لوله تعالى }أنما نملً لهم{،وجهان: أن تكون مصدرٌة أو موصولة، حذؾ عابدها. أي و 
إمبلإنا لهم أو الذي نملٌه لهم، وكان حك }ما{ فً لٌاس علم الخط أن تكتب مفصولة، ولكنها ولعت فً اإلمام 

 .(ٖ)ٌخالؾ، وتتبع سنة اإلمام فً خط المصاحؾ متصلة، فبل
 .(ٗ)}وال تحسبن الذٌن كفروا إنما نملً{ولربت:  

 .(٘)ولرأ ابن عامر وعاصم: }ال ٌحسبن{، بالٌاء ونصب السٌن. ولرأ البالون بالتاء وكسر السٌن
، ومن (ٙ)ءنا خٌر لهمفمن لرأ بالٌاء فـ}الذٌن{ فً محل الرفع على الفاعل تمدٌره: وال ٌحسبن الكفار أن إمبل

لرأ بالتاء، لال الفراء: هو" على التكرٌر: ال تحسبنهم ال تحسبن أنما نملً لهم، وهو كموله: }فََهْل ٌَْنُظُروَن إاِلَّ 
 .(2)[ ،على التكرٌر: هل ٌنظرون إال أن تؤتٌهم"1ٔالسَّاَعةَ أَْن تَؤْتٌَُِهْم بَْؽتَةً{ ]دمحم : 

 :(1)دل من الذٌن، كمول الشاعرولٌل: موضع إنما نصب على الب
 فما كان لٌس هلكه هلن واحد           ولكنه بنٌان لوم تهدما

 .(5)فرفع )هلن( على البدل، من األول
[، " أي: إِنما نمهلهم ونإخر آجالهم لٌكتسبوا 21ٔلوله تعالى:}إِنََّما نُْمِلً لَُهْم ِلٌَْزَداُدوا إِثًْما{ ]آل عمران : 

 .(ٓٔ)آثامهم"المعاصً فتزداد 
الموت خٌر للمإمن للنّجاة »فإنما أبمٌناهم إلى ولت آجالهم لٌزدادوا إثما ولد لٌل فى الحدٌث:  لال أبو عبٌدة:"

 .(ٕٔ)"(ٔٔ)«من الفتنة، والموت خٌر للكافر لببل ٌزداد إثما
 أي: نعطً لهم المال والولد، ٌهانون به من العذاب.  لال السمرلندي:"

، أي بما أصابوا من الظفر ٌوم أحد لم ٌكن ذلن خٌرا ألنفسهم، وإنما كان لٌزدادوا وٌمال: إنما نملً لهم
 عموبة. 

وٌمال: إنما نملً لهم ونإخر العذاب عنهم لٌزدادوا إثما، أي جرأة على المعاصً. وإنما كان ذلن مجازاة 
 .(ٖٔ)لكفرهم وخبث نٌاتهم"

الموت خٌر لها، لبن كان فاجرا، لمد لال هللا تعالى:  لال عبد هللا بن مسعود: "ما من نفس برة وال فاجرة إال
 .(ٔ)}وال ٌحسبن الذٌن كفروا أنما نملً لهم خٌر ألنفسهم، إنما نملً لهم لٌزدادوا إثما ولهم عذاب مهٌن{"

                                                                                                                                                                                                    
/ ٕوالبٌت فى الكتاب  -. ٖٔٔ/ ٔ، والخزانة 1ٕٙابن ممبل هو تمٌم بن أبى بن ممبل، شاعر مخضرم، انظر ترجمته فى اإلصابة رلم (ٔ)

 ٕٕٖ/ ٕوالشنتمرى  2ٕٗوااللتضاب  ٕٙ/ ٔوالروض  ٖٖ٘والسمط  ٖٕٔ/ ٗوالطبري  ٓٓ٘وتهذٌب األلفاظ  ٖٙٗوإصبلح المنطك  -ٖٔ٘
( إلى أعرابى من بنى عمٌل، وٌالوت فى 1ٙ/ ٗ. ونسبه الحصرى فى زهر اآلداب )2ٕ٘/ ٕوالخزانة  25٘، ٗ٘ٗ/ ٗواللسان )سبع( والعٌنً 

 والسبعان: -. ٖٖ/ ٖآخر معجم البلدان إلٌه فى لول، وإلى ابن أحمر فى لول 
بفتح أوله وضم ثانٌه، وآخره نون متصل من تثنٌة السبع، لال ٌالوت: لال أبو منصور هو موضع معروؾ فى دٌار لٌس نصر، السبعان: جبل 

 لبل فلا ولٌل واد شمالى سلم عنده جبل ٌمال له العبد.
 .5ٓٔ-1ٓٔ/ٔمجاز المرآن: (ٕ)
 .ٗٙٗ/ٕانظر: محاسن التؤوٌل: (ٖ)
 .5ٔٗ/ٔانظر: معانً المرآن للزجاج: (ٗ)
 .2ٕٙ/ٔ، وتفسٌر السمرلندي:5ٓٔ/ٖانظر: الحجة للمراء السبعة:  (٘)
 .ٕٙٔ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٙ)
 .1ٕٗ/ٔمعانً المرآن: (2)
 .ٖ٘/ 1، البداٌة والنهاٌة: ٗٗ/ ٖتفسٌر المرطبً:  ، وٕٙٔ/ٖلم أتعرؾ على لابله، وهو من شواهد الثعلبً فً تفسٌره: (1)
 .ٕٙٔ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (5)
 .ٕٕٗصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 لم أجده بهذا النص، وإنما جاء :"اثنتان ٌكرههما ابن آدم: ٌكره الموت، والموت خٌر للمإمن من الفتنة، (ٔٔ)

، ولال: رواه 2ٕ٘/ ٓٔ، وذكره الهٌثمً فً مجمع الزوابد 1ٖٔالسلسلة الصحٌحة  وٌكره للَّة المال، وللة المال ألل للحساب". ]رواه أحمد،
 [. أحمد بإسنادٌن، ورجال أحدهما رجال الصحٌح

 .5ٓٔ/ٔ( مجاز المرآن:ٕٔ)
 .5ٔٗ/ٔمعانً المرآن: (ٖٔ)
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 .(ٕ)[، " أي: ولهم فً اآلخرة عذاب ٌهٌنهم"21ٔلوله تعالى:} َولَُهْم َعَذاٌب ُمِهٌٌن { ]آل عمران : 
 .(ٖ)ٌعنً الهوان" مماتل:"لال 

فً لوله تعالى:} مهٌن{ سر لطٌؾ، وهو أنه لما تضمن اإلمبلء التمتٌع بطٌبات الدنٌا  لال الماسمً:"
 .(ٗ)وزٌنتها، وذلن مما ٌستدعً التعزز والتجبر، وصؾ عذابهم باإلهانة، لٌكون جزاإهم جزاء وفالا"

 الفوابد:
هللا له خٌرا له، تإخذ من النهً، فإن األصل فً النهً أنه ٌجب على االنسان ان ال ٌظن أن إمهال  -ٔ

 التحرٌم، فبلٌجوز لئلنسان ان ٌؽتر بإمهال هللا له.
أنه تعالى بحكمته لد ٌستدرج بعض الخلك فٌعطٌه النعم تترا وهو متجاوز لحدوده لٌبلػ فً الطؽٌان ؼاٌته  -ٕ

 .(٘)لٌملً للظالم حتى إذا أخذه لم ٌفلته" :"إت هللا-ملسو هيلع هللا ىلص-حتى إذا أخذه لم ٌفلته، كما لال 
أنه ٌجب على اإلنسان ان ٌعتبر فً عمره هل امضاه فً طاعة هللا فلٌبشر بالخٌر، أو امضاه فً معصٌة  -ٖ

 هللا، وهللا تعالى ٌدّر علٌه النعم فلٌعلم أن هذا استدراج.
ًّ إال ألننً أهل لها، كما لال لارون:اإلشارة أن اإلنسان لد ٌؽتر بظواهر الحال وٌمول: إن هللا لم ٌنعم  -ٗ  عل

 [.21}لَاَل إِنََّما أُوتٌِتُهُ َعلَى ِعْلٍم ِعْنِدي{ ]المصص : 
إثبات زٌادة اآلثام، لموله:}لٌزدادوا إثما{، فتدل بالمفهوم على زٌادة اإلٌمان، ألنه إذا ازداد إثما فما نمص  -٘

 لسصنة: إن اإلٌمان ٌزٌد بالطاعة وٌنمص بالمعصٌة.عن اإلثم كان على زٌادة فً اإلٌمان، ولهذا لال أهل ا
 إثبات العموبة المذلة لهإالء. -ٙ
 أن الجزاء من جنس العمل، ألن هإالء لما استكبروا على الخلك وعلوا علٌهم أذلّهم هللا. -2

 القرآن
ٌِْه َحتهى ٌَِمٌَز اْلخَ  ُ ِلٌَذََر اْلُمْإِمنٌَِن َعلَى َما أَْنتُْم َعلَ ٌِْب }َما َكاَن َّللاه ُ ِلٌُْطِلعَُكْم َعلَى اْلغَ بٌَِث ِمَن الطهٌِِّب َوَما َكاَن َّللاه

هقُوا فَلَُكْم  ِ َوُرُسِلِه َوإِْن تُْإِمنُوا َوتَت َ ٌَْجتَبًِ ِمْن ُرُسِلِه َمْن ٌََشاُء فَآِمنُوا بِاَّه ({ ]آل 72ٔأَْجٌر َعِظٌٌم )َولَِكنه َّللاه
 [72ٔعمران : 

 التفسٌر:
 لٌََدَعكم أٌها المصدلون باهلل ورسوله العاملون بشرعه على ما أنتم علٌه من التباس المإمن منكم ما كان هللا

-بالمنافك حتى ٌَِمٌَز الخبٌث من الطٌب، فٌُعرؾ المنافك من المإمن الصادق. وما كان ِمن حكمة هللا أن ٌطلعكم 
ن منهم من المنافك، ولكنه ٌمٌزهم بالمحن على الؽٌب الذي ٌعلمه من عباده، فتعرفوا المإم -أٌها المإمنون

واالبتبلء، ؼٌر أن هللا تعالى ٌصطفً من رسله َمن ٌشاء; لٌطلعه على بعض علم الؽٌب بوحً منه، فآمنوا باهلل 
 ورسوله، وإن تإمنوا إٌمانًا صادلًا وتتموا ربكم بطاعته، فلكم أجر عظٌم عند هللا.

 فً سبب نزول اآلٌة ألوال:
"عرضت علً أمتً فً صورها كما  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عن السدي: "لال رسول هللا  (ٙ)واحدي والثعلبًأحدها: نمل ال

عرضت على آدم، وأعلمت من ٌإمن لً ومن ٌكفر"، فبلػ ذلن المنافمٌن فاستهزأوا ولالوا: ٌزعم دمحم أنه ٌعلم من 

                                                                                                                                                                                                    
 .1ٕٖ/ٖ(:ص٘٘٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٕٕٗ( صفوة التفاسٌر:ٕ)
 .2ٖٔ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٖ)
 .ٗٙٗ/ٕمحاسن التؤوٌل: (ٗ)
 (.1ٙٙٗرواه البخاري) (٘)
ما بال الموم »فبلػ ذلن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمام على المنبر خطٌبا فحمد هللا وأثنى علٌه ثم لال:  . وفٌه زٌادة:"2ٕٔ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٙ)

 «.حملونً وطعنوا فً حلمً، ال تسؤلونً عن شًء فٌما بٌنكم وبٌن الساعة إال أنبؤتكم
مام عمر ابن الخطاب )رضً هللا عنه( فمال: ٌا رسول هللا رضٌنا ، ف« حذافة»فمام عبد هللا بن حذافة السهمً فمال: ٌا رسول هللا من أبً؟ فمال: 

 باهلل ربا وباإلسبلم دٌنا وبالمرآن إماما وبن نبٌا فاعؾ عنا عفا هللا عنن.
/ 1مصنؾ بن أبً شٌبة:  ثم نزل عن المنبر، فؤنزل هللا تعالى هذه اآلٌة". وانظر:« ، فهل أنتم منتهون؟ ...فهل أنتم منتهون »فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 

ٙ51. 
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ابن حجر عن الكلبً عن أبً . ونمله (ٔ)ٌإمن به ومن ٌكفر، ونحن معه وال ٌعرفنا، فؤنزل هللا تعالى هذه اآلٌة"
 . (ٕ)صالح عن ابن عباس

وفً السٌاق نفسه لال مماتل:" وذلن أن الكفار لالوا: إن كان دمحم صادلا فلٌخبرنا بمن ٌإمن منا، ومن ٌكفر. 
 .(ٖ): }وما كان هللا لٌطلعكم على الؽٌب{"-عز وجل -فؤنزل هللا

عن الكلبً: "لالت لرٌش: تزعم ٌا دمحم أن من خالفن فهو فً النار وهللا  (ٗ)والثانً: نمل الواحدي والثعلبً
علٌه ؼضبان، وأن من اتبعن على دٌنن فهو من أهل الجنة وهللا عنه راض، فؤخبرنا بمن ٌإمن بن ومن ال ٌإمن 

 .(٘)بن؟ فؤنزل هللا تعالى هذه اآلٌة"
المإمنون أن ٌعطوا عبلمة ٌفرق بها بٌن المإمن عن أبً العالٌة:" سؤل  (ٙ)والثالث: نمل الواحدي والثعلبً
 .(2)والمنافك، فؤنزل هللا تعالى هذه اآلٌة"

ٌِْه َحتَّى ٌَِمٌَز اْلَخبٌَِث ِمَن الطٌَِِّّب{  ُ ِلٌََذَر اْلُمْإِمنٌَِن َعلَى َما أَْنتُْم َعلَ ]آل عمران :  لوله تعالى: }َما َكاَن َّللاَّ
مإمنٌن على ما أنتم علٌه  من التباس المإمن منكم بالمنافك،  حتى ٌمٌز الخبٌث  وما كان هللا لٌدع ال [، أي:"25ٔ

 .(1)وهو المنافك المستسرُّ للكفر، من الطٌب وهو المإمن المخلص الصادق اإلٌمان ، بالمحن واالختبار"
أي : ال بُد أن ٌعمد سببا من المحنة ، ٌظهر فٌه ولٌه ، وٌفتضح فٌه عدوه. ٌُعرؾ به  لال ابن كثٌر:" 

المإمن الصابر ، والمنافك الفاجر. ٌعنً بذلن ٌوم أحد الذي امتحن به المإمنٌن ، فظهر به إٌمانهم وصبرهم 
، فظهر مخالفتهم ونُُكولهم عن الجهاد  وجلدهم وثباتهم وطاعتهم هلل ولرسوله ملسو هيلع هللا ىلص ، وهتن به ستر المنافمٌن

ٌِْه حَ  ُ ِلٌََذَر اْلُمْإِمنٌَِن َعلَى َما أَْنتُْم َعلَ تَّى ٌَِمٌَز اْلَخبٌَِث ِمَن الطٌَِِّّب وخٌانتهم هلل ولرسوله ملسو هيلع هللا ىلص ولهذا لال : } َما َكاَن َّللاَّ
"}(5). 

 .(ٓٔ)لمإمن"مٌز بٌنهم ٌوم أحد ، المنافَك من ا لال مجاهد:" 
لال ابن جرٌا:" ٌمول : لٌبٌن الصادق بإٌمانه من الكاذب، لال ابن جرٌا ، لال مجاهد : ٌوم أحد ، مٌز  

 .(ٔٔ)بعضهم عن بعض ، المنافك عن المإمن"
ولال لتادة:" }ما كان هللا لٌذر المإمنٌن على ما أنتم علٌه{، ٌعنً الكفار. ٌمول : لم ٌكن هللا لٌدع المإمنٌن  
. وروي عن (ٕٔ)ا أنتم علٌه من الضبللة :  حتى ٌمٌز الخبٌث من الطٌب  ، ٌمٌز بٌنهم فً الجهاد والهجرة"على م

 .(ٖٔ)السدي نحو ذلن
 واختلؾ أهل التؤوٌل فً  الخبٌث  الذي عنى هللا بهذه اآلٌة على ثبلثة ألوال:

 .(ٙٔ)، ودمحم بن إسحاق(٘ٔ)، وابن جرٌا(ٗٔ)أحدها: أنه المنافك ، وهو لول مجاهد
 .(1ٔ)، والسدي(2ٔ)والثانً : أنه الكافر، وهو لول لتادة

                                                           
 .ٕٖٔأسباب النزول: (ٔ)
 .255/ٕانظر: العجاب: (ٕ)
 .1ٖٔ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .2ٕٔ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٗ)
 .ٕٖٔأسباب النزول: (٘)
 .1ٕٔ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٙ)
 .ٕٖٔأسباب النزول: (2)
 .ٕٗٗ/2تفسٌر الطبري: (1)
 .2ٖٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٕ٘ٗ-ٕٗٗ/2(:ص1ٕٙ1أخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .ٕ٘ٗ/2(:ص1ٕٙ5أخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .ٕ٘ٗ/2(:ص1ٕ2ٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .ٕٙٗ-ٕ٘ٗ/2(:ص1ٕ2ٖانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .ٕ٘ٗ-ٕٗٗ/2(:ص1ٕٙ1انظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .ٕ٘ٗ/2(:ص1ٕٙ5انظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .ٕ٘ٗ/2(:ص1ٕ2ٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .ٕ٘ٗ/2(:ص1ٕ2ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
 .ٕٙٗ-ٕ٘ٗ/2(:ص1ٕ2ٖانظر: تفسٌر الطبري) (1ٔ)
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حتى ٌمٌز الخبٌث وهو المذنب، من الطٌب وهو المإمن، ٌعنً حتى ٌحط  والثالث: أنه المذنب، والمعنى:"
 .(ٔ)األوزار من المإمن ما ٌصٌبه من نكبة ومحنة ومصٌبة". حكاه الثعلبً عن البعض

 التً لبلها فً سٌاق المنافمٌن. وهللا أعلم.والمول األول أولى، ألن اآلٌات 
 :(ٕ)واختلفوا فً الذي ولع به التمٌٌز على لولٌن 

 أحدهما : بتكلٌؾ الجهاد ، وهذا لول من تؤّول الخبٌث بالمنافك .
 والثانً : بالدالبل التً ٌستدل بها علٌهم وهذا لول من تؤوله للكافر .

 :(ٖ)وفً توجٌه الخطاب فً هذه اآلٌة لوالن
 الخطاب للكفار والمنافمٌن من الكفر والنفاق حتى ٌمٌز الخبٌث من الطٌب. أحدهما: أن 

 .(ٗ)لال الثعلبً:"وهذا لول ابن عباس والضحان ومماتل والكلبً وأكثر المفسرٌن"
والثانً: أن الخطاب للمإمنٌن الذٌن أخبر عنهم، ومعنى اآلٌة: ما كان هللا لٌذركم ٌا معشر المإمنٌن على ما 

 أنتم علٌه من التباس المإمن بالمنافك، حتى ٌمٌز الخبٌث من الطٌب.
 .(٘)لال الثعلبً: وهذا لول أكثر أهل المعانً"

وعلى المول الثانً فإن الخطاب ٌكون فٌه التفات، إذ رجع من الخبر إلى الخطاب، كموله تعالى: }وَحتَّى إَِذا 
ٌَْن بِِهْم { ]ٌو [، فخاطب ثم رجع إلى الخبر عن الؽابب، ولم ٌمل: َوجَرٌن بكم، ومنه ٕٕنس : ُكْنتُْم فًِ اْلفُْلِن ََوَجَر

 :(ٙ) لول أبً كبٌر الُهَذلً
 ٌَا لَْهَؾ نَْفسً كان ِجدَّةُ َخاِلٍد                 َوبٌََاُض َوْجِهَن للتُّراِب األَْعفَِر 

 :(2)ومنه لول لبٌد بن ربٌعة 
ًّ النَّْفُس ُمجْ   ِهَشةً           ولد َحَمْلتُِن َسْبعًا بَْعَد َسْبِعٌنَا بَاتَْت تََشكَّى إل

 إذ رجع من الؽٌبة إلى أسلوب المخاطب، والشواهُد من الشعر وكبلم العرب فً ذلن أكثر من أن تُحصى.
ٌِْه َحتَّى ٌَِمٌَز اْلخَ   ُ ِلٌََذَر اْلُمْإِمنٌَِن َعلَى َما أَْنتُْم َعلَ بٌَِث ِمَن الطٌَِِّّب{ ]آل عمران : لوله تعالى: }َما َكاَن َّللاَّ
و }لٌمٌز  25ٔ[،واختلفوا فً فتح الٌاء وضمها والتخفٌؾ والتشدٌد من لوله }حتى ٌمٌز الخبٌث من الطٌب{ 25ٔ

 2ٖهللا{ األنفال 
ولرأ ابن كثٌر ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر} َحتَّى ٌَِمٌَز{، و وكذلن التً فً األنفال:}لٌمٌز 

 .(1)[ بضم الٌاء والتشدٌد2ٖ[، ولرأ حمزة والكسابً }حتى ٌُمٌّز{، و}لٌُمٌّز{]األنفال:2ٖفال:هللا{]األن
ٌِْب{ ]آل عمران :  ُ ِلٌُْطِلعَُكْم َعلَى اْلؽَ وما كان هللا لٌطلعكم على ضمابر  [، أي:"25ٔلوله تعالى: }َوَما َكاَن َّللاَّ

 .(5)فر، ولكنه ٌمٌز بٌنهم بالمحن واالبتبلء"للوب عباده ، فتعرفوا المإمن منهم من المنافك والكا
 .(ٓٔ)ألنه ال ٌعلم الؽٌب أحد ؼٌره" لال الثعلبً: أي:"

أي : أنتم ال تعلمون ؼٌَب هللا فً خلمه حتى ٌُمٌز لكم المإمن من المنافك ، لوال ما ٌعمده  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔٔ)من األسباب الكاشفة عن ذلن"

ٌِْب{ ]آل عمران : لوله وألهل العلم فً تفسٌر  ُ ِلٌُْطِلعَُكْم َعلَى اْلؽَ  [، وجهان:25ٔتعالى: }َوَما َكاَن َّللاَّ

                                                           
 .5ٕٔ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٔ)
 .5ٖٗ/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .1ٕٔ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٖ)
 .1ٕٔ/ٖتفسٌر الثعلبً:(ٗ)
 .1ٕٔ/ٖتفسٌر الثعلبً:(٘)
، ولوله "جدة" ٌعنً شبابه الجدٌد. والجدة: نمٌض البلى. والتراب األعفر: األبٌض، لل أن ٌطؤه الناس لجدبه. وخالد: ٔٓٔ: ٕدٌوان الهذلٌٌن (ٙ)

 وخالد: صدٌك له من لومه، ٌرثٌه.
(2)  
 .ٕٕٓانظر: السبعة: (1)
 .2ٕٗ/2تفسٌر الطبري: (5)
 .5ٕٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٓٔ)
 .2ٖٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
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 .(ٔ)وما كان هللا لٌطلع محمًدا على الؽٌب ، ولكن هللا اجتباه فجعله رسوال. لاله السديأحدهما: أن المعنى: 
 .(ٕ)ٌه. وهذا لول دمحم بن إسحاقفٌما ٌرٌد أن ٌبتلٌكم به ، لتحذروا ما ٌدخل علٌكم ف والثانً: أن المراد:

َ ٌَْجتَبًِ ِمْن ُرُسِلِه َمْن ٌََشاُء { ]آل  [، " أي: ولكن هللا ٌختار من رسله 25ٔعمران : لوله تعالى: } َولَِكنَّ َّللاَّ
 .(ٖ)من ٌشاء فٌطلعهم على ؼٌبه"

ى بعض ما فً ؼٌر أنه تعالى ذكره ٌجتبً من رسله من ٌشاء فٌصطفٌه ، فٌطلعه عل لال الطبري:أي:"
 .(ٗ)ضمابر بعضهم"

 .(٘)ولكّن هللا ٌجتبً من رسله من ٌشاء {، ٌعلمه" لال دمحم بن إسحاق:"}
 .(ٙ)عن مجاهد فً لوله : "}ولكن هللا ٌجتبً من رسله من ٌشاء{، لال : ٌخلصهم لنفسه"

ولكن هللا ٌجتبً ٌختار من رسله من ٌشاء بالؽٌب فٌطلعه على بعض علم الؽٌب، نظٌره  لال الثعلبً: أي:"
ٌْبِِه أََحًدا) ٌِْب فبََل ٌُْظِهُر َعلَى َؼ [... وروى 2ٕ -ٕٙإِالَّ َمِن اْرتََضى ِمْن َرُسوٍل{ ]الجن : (ٕٙلوله تعالى: }َعاِلُم اْلؽَ

ج منجم فؤخذ الحجاج حصٌات لم ٌعدهن ولال للمنجم: الفضل بن موسى عن رجل لد سماه لال: كان عند الحجا
كم فً ٌدي؟ فحسب فؤصاب المنجم، ثم اعتمله الحجاج، فؤخذ حصٌات لم ٌعدهن فمال للمنجم: كم فً ٌدي؟ فحسب 
وحسب ثم أخطؤ ثم حسب أٌضا فؤخطؤ، فمال: أٌها األمٌر أظنن ال تعرؾ عددها فً ٌدن؟ لال: فما الفرق بٌنهما؟ 

أحصٌته فخرج عن حد الؽٌب فحسبت وأصبت، وإن هذا لم ٌعرؾ عددها فصار ؼٌبا وال ٌعلم الؽٌب لال: إن ذلن 
 .(2)إال هللا"

ِ َوُرُسِلِه{ ]آل عمران :  أي : أطٌعوا هللا ورسوله واتبعوه فٌما شرع  [، "25ٔلوله تعالى: }فَآِمنُوا بِاَّللَّ
 .(1)لكم"

َّمُوا  لوا من اجتبٌته من  [،أي:"25ٔفَلَُكْم أَْجٌر َعِظٌٌم { ]آل عمران : لوله تعالى: }َوإِْن تُْإِمنُوا َوتَت وإن تصّدِ
 ُرسلً بعلمً وأطلعته على المنافمٌن منكم  وتتموا  ربكم بطاعته فٌما أمركم به نبٌكم دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وفٌما نهاكم عنه  فلكم

 .(5)" ثواٌب عظٌم
 .(ٓٔ)ا  فلكم أجر عظٌم  "أي : ترجعوا وتتوبو لال دمحم بن إسحاق:"

 الفوابد:
أنه تعالى البّد ان ٌمٌّز الخبٌث من الطٌب، وذلن بالوحً فً عهد النبوة، أو بالمرابن فً ؼٌر عهد النبوة،  -ٔ

ألن المرابن لد تبٌّن الخبٌث من الطٌب بحٌث نبلحظ أعماله وننظر كٌؾ ٌسٌر وكٌؾ ٌعمل فٌتبٌّن لنا خبثه من 
 طٌبه.

 وجل بعباده إذ الٌتركهم هكذا ٌشتبه بعضهم ببعض، بل البد من مٌز هذا عن هذا. بٌان رحمة هللا عزّ  -ٕ
 بٌان حكمة هللا فً أفعاله وشرعه. -ٖ
 انمسام الناس إلى خبٌث وطٌب. -ٗ
ان من اّدعى علم الؽٌب فهو كاذب، والمراد بالؽٌب ما ؼاب ؼٌبا مطلما وذلن كالذي ٌكون فً المستمبل،  -٘

الشًء الحاضر ولكنه ؼاب من أناس دون أناس فهذا لد ٌّطلع علٌه اإلنسان، وإن لم  وهذا ال ٌعلمه إال هللا، أما
ٌشاهده بخبر الجن ٌسٌحون فً األرض ٌذهبون شماال وٌمٌنا، وهم سرٌعو التصرؾ فربما ٌسعون فً األرض ثم 

                                                           
 .ٕٙٗ/2(:ص1ٕ2ٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .2ٕٗ-ٕٙٗ/2(:ص1ٕ2٘انظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٕٕ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .2ٕٗ/2تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٕٗ-ٕٙٗ/2(:ص1ٕ2٘أخرجه الطبري) (٘)
 .ٕٙٗ/2(:ص1ٕ2ٙأخرجه الطبري) (ٙ)
 .5ٕٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (2)
 .2ٖٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .]بتصرؾ[.2ٕٗ/2بري:تفسٌر الط (5)
 .1ٕٗ/2(:ص1ٕ22أخرجه الطبري) (ٓٔ)
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ون لوم، فالذٌن ٌخبرون أولٌاءهم بما شاهدوا فً أراض بعٌدة فٌكون هذا ؼٌبا إضافٌا، أي باإلضافة إلى لوم د
 شاهدوه لٌس ؼٌبا عندهم، أما البعٌدون عنه فإنه ؼٌب عندهم، وٌمال: المؽٌب النسبً.

 أن هللا لد ٌطلع الخلك على الؽٌب بواسطة الرسل. -ٙ
ٌَْن  أن الرسل ممن اجتباهم هللا واصطفاهم على الخلك، فهم الصفوة، كما لال: -2 }َوإِنَُّهْم ِعْنَدنَا لَِمَن اْلُمْصَطفَ

 [.2ْٗخٌَاِر{ ]ص : اأْلَ 
 إثبات المشٌبة هلل عّز وجل، وكل شًء علّمه هللا بالمشٌة فإنه ممرون بالحكمة. -1
 وجوب اإلٌمان باهلل ورسله عموما. -5

 فضٌلة اإلٌمان والتموى، وأنه ٌترتب علٌهما االجر العظٌم. -ٓٔ
 لهم.بٌان منّة هللا على العباد، إذ جعل إثابتهم على العمل بمنزلة األجر الممرر  -ٔٔ
 إثبات الجزاء، وأنه من جنس العمل. -ٕٔ

 القرآن
ًٌْرا لَُهْم بَْل ُهَو َشرٌّ لَُهْم َسٌُ  ُ ِمْن فَْضِلِه ُهَو َخ قُوَن َما بَِخلُوا بِِه ٌَْوَم }َوََل ٌَْحَسبَنه الهِذٌَن ٌَْبَخلُوَن بَِما آتَاُهُم َّللاه َطوه

ِ ِمٌَراُث السهَماَواِت َواْْلَ  ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبٌٌِر )اْلِقٌَاَمِة َوَِّه  [2ٓٔ({ ]آل عمران : 2ْٓٔرِض َوَّللاه
 التفسٌر:

وال ٌظنن الذٌن ٌبخلون بما أنعم هللا به علٌهم تفضبل منه أن هذا البخل خٌر لهم، بل هو شرٌّ لهم; ألن هذا 
وتعالى هو مالن الملن، وهو المال الذي جمعوه سٌكون طولًا من نار ٌوضع فً أعنالهم ٌوم المٌامة. وهللا سبحانه 

 البالً بعد فناء جمٌع خلمه، وهو خبٌر بؤعمالكم جمٌعها، وسٌجازي كبل على لدر استحماله.
 فً سبب نزول اآلٌة ألوال:

عن السدي:  }وال تحسبن الذٌن ٌبخلون بما آتاهم هللا من فضله هو  (ٔ)أخرج الطبري وابن أبً حاتمأحدها: 
.  (ٕ)هم الذٌن آتاهم هللا من فضله ، فبخلوا أن ٌنفموها فً سبٌل هللا ، ولم ٌإدُّوا زكاتها"خًٌرا لهم بل هو شر لهم{، 
 .(ٗ). واختاره الطبري(ٖ)وروي عن الحسن نحو ذلن

عن ابن عباس:" لوله :  }وال تحسبن الذٌن ٌبخلون بما آتاهم هللا ، (٘)والثانً: أخرج الطبري وابن أبً حاتم
ا بخلوا به ٌوم المٌامة{، ٌعنً: بذلن أهل الكتاب ، أنهم بخلوا بالكتاب أن ٌبٌنوه من فضله  إلى  سٌطولون م

 . (ٙ)للناس"
أن هذه اآلٌة نزلت فً أحبار الٌهود الذٌن كتموا صفة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ونبوته، وأراد  وذكره الثعلبً عنه بلفظ:"

 . (2)بالبخل كتمان العلم الذي أتاهم هللا"
 .(1)["1ٗٔمجاهد:" هم ٌهود ، إلى لوله : }َواْلِكتَاِب اْلُمنٌِِر{ ]سورة آل عمران : وروي عن 

 هذا ٌعنً به علماء إلٌهود الذٌن بخلوا بما آتاهم هللا من علم نبوة واختاره الزجاج فمال:"
 .(5)ومشالته وعداوته" -ملسو هيلع هللا ىلص  -النبً 

 .(ٓٔ)الجهاد. نمله الحافظوالثالث: ولٌل: فٌمن ٌبخل بالنفمة فً 
 .(ٔٔ)والرابع: ولٌل: فٌمن بخل على العٌال وذي الرحم المحتاج. نمله الحافظ

                                                           
 .1ٕٙ/ٖ(:ص22٘ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٕٖٗ/2(:ص1ٕ22تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .1ٕٙ/ٖ(:ص2ٙ٘ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٕٖٗ/2انظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٕٙ/ٖ(:ص2٘٘ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘)
 .5ٖٗ/2(:ص1ٕ52تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٕٕٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (2)
 .ٕٖٗ/2(:ص1ٕ1ٓأخرجه الطبري) (1)
 .5ٕٗ/ٔمعانً المرآن: (5)
 .ٖٕٓ/1انظر: الفتح: (ٓٔ)
 .ٖٕٓ/1انظر: الفتح:(ٔٔ)



ٖ5ٗ 
 

، (ٔ)والراجح هو المول األول، لال الواحدي:" أجمع جمهور المفسرٌن على أنها نزلت فً مانعً الزكاة"
 .(ٕ)والصحٌح األول ، وإن دخل هذا]أي المول الثانً[ فً معناه" ولال ابن كثٌر:"

ًٌْرا لَُهْم{ ]آل عمران :  لوله تعالى:  ُ ِمْن فَْضِلِه ُهَو َخ أي :  [، "1ٓٔ}َواَل ٌَْحَسبَنَّ الَِّذٌَن ٌَْبَخلُوَن بَِما آتَاُهُم َّللاَّ
 .(ٖ)ال ٌحسبن البخٌل أن جمعه المال ٌنفعه"

أي بما أعطاهم هللا من المال، ٌبخلون وٌمنعون الزكاة والصدلة وصلة األرحام، فبل  لال السمرلندي:" 
 .(ٗ)ٌظنوا أن ذلن هو خٌرا لهم"

 .(ٙ) ٌمرأن بالٌاء والتاء(٘)ولوله تعالى: }َوال ٌَْحَسبَنَّ { وما بعده فً األربعة مواضع 
من لرأ بالتاء لدر مضافا محذوفا، أى :وال تحسبن بخل الذٌن ٌبخلون هو خٌرا لهم.  لال الزمخشري:"

وكذلن من لرأ بالٌاء وجعل فاعل ٌحسبن ضمٌر رسول هللا، أو ضمٌر أحد. ومن جعل فاعله الذٌن ٌبخلون كان 
غ حذفه داللة المفعول األول عنده محذوفا تمدٌره: وال ٌحسبن الذٌن ٌبخلون بخلهم هو خٌرا لهم والذي سو

 .(2))ٌبخلون( علٌه، وهو فصل. ولرأ األؼمش بؽٌر}هو{"
 .(1)[، " أي: لٌس كما ٌظنون بل ذلن البخُل شرٌّ لهم"1ٓٔ: لوله تعالى:}بَْل ُهَو َشرٌّ لَُهْم{ ]آل عمران 

 .(5)فً دنٌاه" -وربما كان  -بل هو َمّضرة علٌه فً دٌنه لال ابن كثٌر:أي:"
لُوَن َما بَِخلُوا بِِه ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة{ ]لوله تعالى:}  [،" أي: سٌجعل هللا ما بخلوا به طولاً فً 1ٓٔآل عمران : َسٌَُطوَّ

 .(ٓٔ)أعنالهم ٌعذبون به ٌوم المٌامة"
 .(ٔٔ)سٌجعل هللا ما بخل به المانعون الزكاةَ ، طولًا فً أعنالهم كهٌبة األطواق المعروفة" لال الطبري:أي:"

أي: سٌلزمون وبال ما بخلوا به إلزام الطوق. وفً أمثالهم: تملدها طوق الحمامة، إذا جاء  ي:"لال الزمخشر
 .(ٕٔ)بهنة ٌسب بها وٌذم"

أى: وله ما فٌها مما ٌتوارثه أهلها من مال وؼٌره فما لهم ٌبخلون علٌه بملكه وال ٌنفمونه  لال الزمخشري:"
ا َجعَلَُكْم ُمْستَْخلَِفٌَن{ ]الحدٌد :   .(ٖٔ)["2فً سبٌله. ونحوه لوله: }َوأَْنِفمُوا ِممَّ

لُوَن َما بَِخلُوا بِِه ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة{ ]وفً   [، أربعة اوجه من التفسٌر:1ٓٔ: آل عمران لوله تعالى:} َسٌَُطوَّ
لونه شجاع ألرع ، (2ٔ)، والسدي(ٙٔ)، وأبً مالن العبدي(٘ٔ)، وهذا لول ابن مسعود(ٗٔ)أحدها : أن الذي ٌطوَّ

 ، (1ٔ)وأبو وابل
 .(5ٔ)والثانً : أنه طوق من النار ٌجعلونه فً أعنالهم، وهذا لول إبراهٌم

                                                           
 .ٕٖٔأسباب النزول: (ٔ)
 .٘ٔٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .2ٗٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .5ٕٙ/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٗ)
 ، من سورة آل عمران.11ٔ، 1ٓٔ، 5ٙٔاآلٌات:  انظر: (٘)
 .ٙٔٔ، والحجة:ٕٕٓانظر: السبعة:(ٙ)
 .ٙٗٗ/ٔالكشاؾ: (2)
 .ٕٕ٘صفوة التفاسٌر: (1)
 .2ٗٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٕٕ٘صفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .ٖٖٗ/2تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٙٗٗ/ٔالكشاؾ: (ٕٔ)
 .ٙٗٗ/ٔالكشاؾ: (ٖٔ)
، وهو ضرب من الحٌات خبٌث مارد. و  ألرع  صفة من صفات الحٌات الخبٌثة ، ٌزعمون أنه إذا طال عمر الحٌة  الشجاع  : الحٌة الذكر(ٗٔ)

 ، وكثر سمه ، جمعه فً رأسه حتى تتمعط منه فروة رأسه.
 .ٖٙٗ/2(:ص1ٕ1٘انظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .ٖٖٗ/2(:ص1ٕ1ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .1ٖٗ/2(:ص1ٕ5ٓانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
 .1ٖٗ/2(:ص1ٕ5ٔانظر: تفسٌر الطبري) (1ٔ)
 .5ٖٗ-1ٖٗ/2(:ص1ٕ5ٙ)-(1ٕ5ٖانظر: تفسٌر الطبري) (5ٔ)
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ة  دمحم ملسو هيلع هللا ىلص من أحبار الٌهود ، ما كتموا من ذلن. وهذا لول ابن والثالث: أن المعنى: سٌحمل الذٌن كتموا نبوَّ
 .(ٔ)عباس

 .(ٕ)سٌكلَّفون ٌوم المٌامة أن ٌؤتوا بما بَِخلوا به فً الدنٌا من أموالهم. وهذا لول مجاهد والرابع: أن المعنى:
َمْن آتَاهُ هللاُ َماال فَلَْم ٌَُإّدِ َزَكاتَهُ ُمثَِّل له ُشَجاًعا » عن أبً ُهرٌرة لال : "لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :أخرج البخاري 

ٌْه  ٌْه  -ألرَع له زبٌبتان ، ٌَُطّولُه ٌوم المٌامة ، ٌؤخذ بِلْهِزَمتَ ثم تبل هذه  ،«ٌمول : أنا َمالَُن ، أنا َكنزنَ  -ٌعنً بشدلَ
ًٌْرا لَُهْم بَْل ُهَو َشرٌّ لَُهْم { إلى آخر اآلٌة"اآلٌة : } َوال ٌَْحَسبَنَّ الَِّذٌَن ٌَْبَخلُوَن بَِما آتَا ُ ِمْن فَْضِلِه ُهَو َخ  .(ٖ)ُهُم َّللاَّ

ي َزَكاةَ َماِلِه ٌَُمثُِّل هللاُ لَهُ َمالَهُ ٌَْوَم اوأخرج أحمد  ْلِمٌَاَمِة عن ابن عَمر ، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : "إن الَِّذي ال ٌَُإّدِ
 .(ٗ)لَهُ َزبٌِبتَان ، ثم ٌُْلِزمهُ ٌَطّوله ، ٌَمُول : أنَا َكنزَن ، أنَا َكنزَن" ُشَجاًعا أَْلَرعَ 

ي َزَكاةَ َماِلِه إال ُجِعَل لَهُ ُشَجاٌع  »وأخرج أحمد أٌضا عن عبد هللا ، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص ; لال :  َما ِمْن َعْبٍد ال ٌَُإّدِ
لُوَن َما بَِخلُوا «تْبَعُه فٌَمُوُل : أنَا َكْن أْلَرُع ٌَتْبَعُهُ ، ٌَِفّر منه وهو ٌَ  . ثُمَّ لرأ عبد هللا مصداله من كتاب هللا : } َسٌَُطوَّ

بِِه ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة {"
(٘). 

ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة لَهُ  وأخرج أبو ٌعلى عن ثوبان ، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص ; لال : " َمْن تََرَن بَْعَدهُ َكنزا ُمثَِّل لَهُ ُشُجاًعا أَْلَرعَ 
ٌْلََن. فٌمُوُل : أنَا َكنزَن الَِّذي َخلَّفَت بَْعَدَن فبَل ٌََزاُل ٌَتْبَ  عُه َحتَّى ٌُْلِمَمه ٌََده َزبٌِبَتَان ، ٌَتْبَعُه وٌَمُوُل : َمْن أَْنَت ؟ َو

 .(ٙ)فٌَْمِضَمها ، ثم ٌَتْبَعه َسابِر َجَس"
ِ ِمٌَراُث ال [، "أي: جمٌع ما فً الكون ملن له ٌعود 1ٓٔسََّماَواِت َواأْلَْرِض{ ]آل عمران : لوله تعالى:} َوَّلِلَّ

 .(2)إِلٌه بعد فناء خلمه"
بعد ما ٌهلكون وتزوُل عنهم أمبلكهم ، فً الحٌن الذي ال ٌملكون شٌبًا ، وصار هلل مٌراثه  لال الطبري:"أي:

 .(1)ومٌراث ؼٌره من خلمه"
 أي هللا ٌؽنً أهلهما فٌؽنٌان بما فٌهما، لٌس ألحد فٌهما ملن فخوطب لال الزجاج:"

 .(5)الموم بما ٌعملون، ألنهم ٌجعلون ما رجع إلى اإلنسان مٌراثا إذا كان ملكا له"
ولوله تعالى: }وهلل مٌراث السماوات{، خطاب على ما ٌفعله البشر دال على فناء الجمٌع  لال ابن عطٌة:" 

 .(ٓٔ)وأنه ال ٌبمى مالن إال هللا تعالى وإن كان ملكه تعالى على كل شًء لم ٌزل"
وإن لال لابل : "فما معنى لوله :  له مٌراث السموات واألرض  ، والمٌراث  المعروؾ، هو ما انتمل من 

 لن إلى وارثه بموته ، وهلل الدنٌا لبل فناء خلمه وبعده ؟ملن ما
لٌل : إن معنى ذلن ما وصفنا ، من وصفه نفسه بالبماء ، وإعبلم خلمه أنه كتِب علٌهم الفناء. وذلن أّن ملن 

نه المالن إنما ٌصٌر مٌراثًا بعد وفاته ، فإنما لال جل ثناإه :  وهلل مٌراث السموات واألرض ، إعبلًما بذلن م

                                                           
 .5ٖٗ/2(:ص1ٕ52انظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .5ٖٗ/2(:ص1ٕ51انظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 (.٘ٙ٘ٗ،  ٖٓٗٔصحٌح البخاري برلم )(ٖ)
 (.1ٖ/٘( وسنن النسابً )51/ٕالمسند )(ٗ)

 (.51ٕ/ٕ( والمستدرن )21ٗٔ( وسنن ابن ماجة برلم )ٔٔ/٘( وسنن النسابً )ٕٖٔٓوسنن الترمذي برلم )( 22ٖ/ٔالمسند )(٘)

( وابن حبان فً صحٌحه ٕٕ٘٘( ورواه ابن خزٌمة فً صحٌحه برلم )ٕٗ٘/ٔعزاه إلى أبً ٌعلى فً المطالب العالٌة الحافظ ابن حجر )  (ٙ)
( والحاكم فً المستدرن 5ٔ/ٕشؾ األستار" والطبرانً فً المعجم الكبٌر )( "ك1ٔٗ/ٔ( "موارد"والبزار فً مسنده )1ٖٓصحٌحه برلم )

لال ابن ( ولال : "صحٌح اإلسناد" ووافمه الذهبً ، كلهم من طرٌك سعٌد بن أبً عروبة عن لتادة به. ولال البزار : "إسناده حسن". و1ٖٖ/ٔ)
 إسناده جٌد لوي ولم ٌخرجوه".]تفسٌر ابن كثٌر: كثٌر:"

 .ٕٕ٘فاسٌر:صفوة الت (2)
 .ٔٗٗ/2تفسٌر الطبري: (1)
 .5ٖٗ/ٔمعانً المرآن: (5)
 .2ٗ٘/ٔالمحرر الوجٌز: (ٓٔ)
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عباَده أن أمبلن جمٌع خلمه منتملة عنهم بموتهم ، وأنه ال أحد إال وهو فاٍن سواه ، فإنه الذي إذا أهلن جمٌع خلمه 
 .(ٔ)فزالت أمبلكهم عنهم ، لم ٌبك أحٌد ٌكون له ما كانوا ٌملكونه ؼٌره"

ٌعنً: إذا هلن الخلك كلهم أهل السموات من المبلبكة، وأهل األرض من اإلنس والجن  لال السمرلندي:"
[ . فبل ٌجٌب أحد فٌرد على نفسه فٌمول: ٙٔوسابر الخلك، وٌبمى رب العالمٌن ثم ٌمول:}لمن الملن الٌوم{ ]ؼافر: 

واألرض{، ٌعنً: ٌهلن أهل  وؼٌرها[ فذلن لوله تعالى: }وهلل مٌراث السماوات 5ٖ}هلل الواحد المهار{ ]ٌوسؾ: 
السموات واألرض ولم ٌبك ألحد ملن. وإنما سمً مٌراثا على وجه المجاز، ألن المرآن بلؽة العرب، وكانوا 
ٌعرفون أن من رجع الملن إلٌه ٌكون مٌراثا على وجه المجاز، وأما فً الحمٌمة فلٌس بمٌراث، ألن الوارث فً 

ه من لبل، وهللا عز وجل مالكهما، وكانت السموات وما فٌها واألرض وما الحمٌمة هو الذي ٌرث شٌبا لم ٌكن ٌملك
فٌها له، وإنما كانت األموال عارٌة عند أربابها، فإذا ماتوا رجعت العارٌة إلى صاحبها الذي كانت له فً األصل. 

مٌراث هللا هلل تعالى، وال  ومعنى اآلٌة أن هللا تعالى أمر عباده أن ٌنفموا وال ٌبخلوا، لبل أن ٌموتوا وٌتركوا المال
 .(ٕ)ٌنفعهم إال ما أنفموا"

أخرج ابن أبً حاتم عن الضحان، عن ابن عباس لال: "لال جبرٌل: ٌا دمحم، هلل الخلك كله السموات كلهن،  
 .(ٖ)واألرضون كلهن ومن فٌهن ومن بٌنهن مما ٌعلم ومما ال ٌعلم"

ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبٌِرٌ   .(ٗ)[، أي:"وهللا مطلع على أعمالكم"1ٓٔ{ ]آل عمران :  لوله تعالى:} َوَّللاَّ
 .(٘)عن سعٌد بن جبٌر:" }وهللا بما تعملون{، ٌعنً: بما ٌكون"

 .(ٙ)لال لتادة:" لوله: }خبٌر{ لال: خبٌر بخلمه"
ثم لال تعالى: وهللا بما تعملون خبٌر أي عالم بمن ٌإدي الزكاة وبمن ٌمنعها، فٌجازي كل  لال السمرلندي:"

 .(2)نفس بما عملت"
أخبر تعالى ذكره أنه بما ٌعلم هإالء الذٌن ٌبخلون بما آتاهم هللا من فضل وؼٌرهم من سابر  لال الطبري:"

على لدر استحماله ، المحسَن باإلحسان ،  خلمه ، ذو خبرة وعلم ، محٌط بذلن كله ، حتى ٌجازي كبل منهم
 .(1)والمسًء على ما ٌرى تعالى ذكره"

لرأ أبو عمرو وابن كثٌر:} وهللا بما ٌعملون خبٌر{، بالٌاء، ولرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسابً  
 .(5)}وهللا بما تعملون خبٌر{ بالتاء

ولرئ }:بما تعملون{ بالتاء، فالتاء على طرٌمة االلتفات، وهً أبلػ فً الوعٌد والٌاء  لال الزمخشري:" 
 .(ٓٔ)على الظاهر"
 الفوابد:

 تهدٌد من بخل بما آتاه هللا من فضله، والبخل المتوعد علٌه هو منع الواجب من المال. -ٔ
 هذا الشٌطان.أن الشٌطان لد ٌؽر اإلنسان فٌمول: التنفك فٌهلن مالن، وهللا ٌحذرنا من  -ٕ
 إلامة اللوم والتوبٌخ على هإالء الذٌن بخلوا. -ٖ
 أن ما أوتٌه اإلنسان من علم أو مال أو ولد، فإنه من هللا عّز وجل، وأنه من فضله وحده. -ٗ
 إثبات الجزاء، وإثبات العموبة العظٌمة على هإالء الباخلٌن، وهً انهم ٌطّولون به ٌوم المٌامة. -٘

                                                           
 .ٔٗٗ-ٓٗٗ/2تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٕٙ/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٕ)
 .1ٕ1/ٖ(:ص1٘٘ٗتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٕٕ٘صفوة التفاسٌر:(ٗ)
 .1ٕ1/ٖ(:ص1ٙ٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .1ٕ1/ٖ(:ص12٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .5ٕٙ/ٔتفسٌر السمرلندي:(2)
 .ٔٗٗ/2تفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٕٓانظر: السبعة: (5)
 .ٙٗٗ/ٔالكشاؾ: (ٓٔ)
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بنافع أصحابه، ألن بخلهم لن ٌخلدهم فً الدنٌا، ولن ٌخلد المال لهم، بل ٌنتمل إلامة الحجة بؤن البخل لٌس  -ٙ
 إلى ورثتهم حتى ٌنتهً األمر إلى هللا عّز وجل.

إثبات علم هللا عّز وجل، لموله:}وهللا بما تعملون خبٌر{، والخبرة : هً العلم ببواطن االمور، ومن  -2
 ا من باب اولى.المعلوم أن العلٌم ببواطن األمور علٌم بظواهره

اإلشارة إلى اسم هللا"اآلخر"، فإن هللا هو األول واآلخر، من لوله:}وهلل مٌراث السماوات واألرض{، فإذا  -1
 ثبت إرثه لهما لزم منه أن ٌكون هو اآلخر عّز وجل.

 القرآن
َ فَِقٌٌر َونَْحُن  ُ قَْوَل الهِذٌَن قَالُوا إِنه َّللاه ٌِْر َحّقٍ َونَقُوُل ذُوقُوا }لَقَْد َسِمَع َّللاه أَْغنٌَِاُء َسنَْكتُُب َما قَالُوا َوقَتْلَُهُم اْْلَْنبٌَِاَء بِغَ

 [2ٔٔ({ ]آل عمران : 2َٔٔعَذاَب اْلَحِرٌِق )
 التفسٌر:

لمد سمع هللا لول الٌهود الذٌن لالوا: إن هللا فمٌر إلٌنا ٌطلب منا أن نمرضه أمواال ونحن أؼنٌاء. سنكتب هذا 
ل الذي لالوه، وسنكتب أنهم راضون بما كان ِمن لَتْل آبابهم ألنبٌاء هللا ظلًما وعدوانًا، وسوؾ نإاخذهم بذلن المو

 فً اآلخرة، ونمول لهم وهم فً النار ٌعذبون: ذولوا عذاب النار المحرلة.
 فً سبب نزول اآلٌة وجوه:

دمحم بن أبً دمحم مولى زٌد بن ثابت ، عن عن  (ٕ)، وابن أبً حاتم(ٔ)أحدها: أخرج الطبري وابن المنذر
عكرمة : "أنه حدثه عن ابن عباس لال : دخل أبو بكر الصدٌك رضً هللا عنه بٌت الِمْدراس ، فوجد من ٌهوَد 
ٌْع.  ناًسا كثًٌرا لد اجتمعوا إلى رجل منهم ٌمال له فِنحاص ، كان من علمابهم وأحبارهم ، ومعه َحْبٌر ٌمال له أش

رضً هللا عنه لفنحاص : وٌحن ٌا فِنحاص ، اتك هللا وأسِلم ، فوهللا إنن لتعلم أّن محمًدا رسول هللا ،  فمال أبو بكر
لد جاءكم بالحّك من عند هللا ، تجدونه مكتوبًا عندكم فً التوراة واإلنجٌل! لال فنحاص : وهللا ٌا أبا بكر ، ما بنا 

ٌه كما ٌتضرع إلٌنا ، وإنا عنه ألؼنٌاء ، ولو كان عنا ؼنٌُّا ما إلى هللا من فمر ، وإنه إلٌنا لفمٌر! وما نتضرع إل
استمرض منا كما ٌزعم صاحبكم! ٌنهاكم عن الربا وٌعطٌناه! ولو كان عنا ؼنًٌّا ما أعطانا الربا! فؽضب أبو بكر 

ن ٌا فضرب وجه فنحاص ضربة شدٌدة ، ولال : والذي نفسً بٌده ، لوال العهد الذي بٌننا وبٌنن لضربت ُعنم
عدو هللا! فؤكِذبونا ما استطعتم إن كنتم صادلٌن. فذهب فنحاص إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمال : ٌا دمحم ، انظر ما صنع 
بً صاحبن! فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ألبً بكر : ما حملن على ما صنعت ؟  فمال : ٌا رسول هللا ، إن عدو هللا لال 

عم أّن هللا فمٌر وأنهم عنه أؼنٌاء! فلما لال ذلن ؼضبت هلل مما لال ، فضربُت وجهه. فجحد ذلن لوال عظًٌما ، ز
فنحاص ولال : ما للت ذلن! فؤنزل هللا تبارن وتعالى فٌما لال فنحاص ، ردًّا علٌه وتصدٌمًا ألبً بكر :  لمد َسِمع 

الوا ولتلهم األنبٌاء بؽٌر حك ونمول ذولوا عذاب الحرٌك  هللا لول الذٌن لالوا إّن هللا فمٌٌر ونحن أؼنٌاء سنكتُب ما ل
أَْشَرُكوا وفً لول أبً بكر وما بلؽه فً ذلن من الؽضب : }لَتَْسَمعُنَّ ِمَن الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن لَْبِلُكْم َوِمَن الَِّذٌَن 

َّمُوا فَإِنَّ َذِلَن ِمْن عَ  . وروي عن السدي نحو (ٖ)["1ْٙٔزِم األُموِر{]سورة آل عمران : أَذًى َكثًٌِرا َوإِْن تَْصبُِروا َوتَت
 .(ٗ)ذلن مختصرا

َ لَْرًضا ، (٘)والثانً: أخرج الطبري وابن أبً حاتم عن الحسن لال:" لما نزلت : }َمْن َذا الَِّذي ٌُْمِرُض َّللاَّ
مرض منكم! فؤنزل هللا : }لمد سمع [، لالت الٌهود : إّن ربكم ٌستٔٔسورة الحدٌد :  \َٕ٘ٗحَسنًا{]سورة البمرة : 

 .(ٙ)هللا لول الذٌن لالوا إّن هللا فمٌر ونحن أؼنٌاء{"

                                                           
 .٘ٔ٘/ٕ(:ص5ٕٕٔانظر: تفسٌر ابن المنذر) (ٔ)
 .1ٕ5-1ٕ1/ٖ(:ص5ٓ٘ٗتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٕٗٗ-ٔٗٗ/2(:ص1ٖٓٓتفسٌر الطبري)  (ٖ)
 .ٖٗٗ/2(:ص1ٖٕٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .1ٕ1/ٖ(:ص11٘ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٖٗٗ/2(:ص1ٖٓ٘تفسٌر الطبري) (ٙ)
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، عن لتادة:" لوله :}الذٌن لالوا إّن هللا فمٌر ونحن (ٕ)، وابن المنذر(ٔ)والثالث: أخرج الطبري وعبدالرزاق
ًّ بن أخطب ، لما أنزل هللا : }َمْن  َ لَْرًضا َحَسنًا فٌََُضاِعفَهُ لَهُ أؼنٌاء{، ذكر لنا أنها نزلت فً ُحٌَ َذا الَِّذي ٌُْمِرُض َّللاَّ
" ! ًَّ  .(ٖ)أَْضعَافًا َكثٌَِرةً {، لال :ٌستمرضنا ربنا ، إنما ٌستمرض الفمٌر الؽن

 -والرابع:أخرج الواحدي عن شبل، عن ابن أبً نجٌح، عن مجاهد لال: "نزلت فً الٌهود صن أبو بكر 
نهم، وهو الذي لال: }إن هللا فمٌر ونحن أؼنٌاء{، لال شبل: بلؽنً أنه فنحاص وجه رجل م -رضً هللا عنه 

 .(٘). وأخرجه الطبري عن ابن أبً نجٌح(ٗ)الٌهودي وهو الذي لال: }ٌد هللا مؽلولة{"
إلى ٌهود لٌنماع  -رضً هللا عنه -كتب مع أبً بكر الصدٌك -ملسو هيلع هللا ىلص -وذلن أن النبً والخامس: لال مماتل:"

ٌدعوهم إلى إلامة الصبلة وإٌتاء الزكاة وأن ٌمرضوا هللا لرضا حسنا. لال فنحاص الٌهودي:إن هللا فمٌر حٌن 
 .(2). وذكر الوالدي نحوه(ٙ)ٌسؤلنا المروض ونحن أؼنٌاء"

ذكر أن هذه اآلٌة وآٌات بعدها نزلت فً بعض الٌهود الذٌن كانوا على عهد رسول هللا لال الطبري:"  
 .(1)ملسو هيلع هللا ىلص"

َ فَِمٌٌر َونَْحُن أَْؼنٌَِاُء{ ]آل عمران :  لوله تعالى: ُ لَْوَل الَِّذٌَن لَالُوا إِنَّ َّللاَّ [، أي:" لمد سمع هللا 1ٔٔ}لَمَْد َسِمَع َّللاَّ
 .(5)ا من الٌهود :  إن هللا فمٌر إلٌنا ونحن أؼنٌاء عنه"لول الذٌن لالو

 .(ٓٔ)هإالء ٌهود" لال ابن زٌد:"
لالها فنحاص الٌهودّي من بنً َمرثد ، لمٌه أبو بكر فكلمه فمال له : ٌا فنحاص ، اتك هللا وآمن  لال السدي:"

ق ، وألرض هللا لرًضا حسنًا! فمال فنحاص : ٌا أبا بكر ، تزعم أن ربنا فمٌر ٌستمِرضنا أموالنا! وما  وصّدِ
لفمٌر! فؤنزل هللا عز وجل هذا ، فمال أبو بكر : ٌستمرض إال الفمٌر من الؽنً! إن كان ما تمول حمًّا ، فإن هللا إذًا 

 .(ٔٔ)فلوال ُهدنة كانت بٌن النبً ملسو هيلع هللا ىلص وبٌن بنً َمرثد لمتلته"
صّن أبو بكر رجبل منهم الذٌن لالوا :  إّن هللا فمٌر ونحن أؼنٌاء  ، لم ٌستمرضنا وهو ؼنً ؟!  لال مجاهد:"

 .(ٕٔ)وهم ٌهود"
اء أهل الكتاب لما نزلت }من ذا الذي ٌمرض هللا لرضا حسنا فٌضاعفه له أضعافا هإالء رإس لال الزجاج:"

كثٌرة{ لالوا نرى أن إله دمحم ٌستمرض منا فنحن إذن أؼنٌاء. وهو فمٌر، ولالوا هذا تلبٌسا على ضعفتهم، وهم 
اإلعطاء والصدلة  ٌعلمون أن هللا عز وجل: ال ٌستمرض من عوز، ولكنه ٌبلو األخٌار فهم ٌعلمون أن هللا سمى

أن أضعافه ترجع إلى أهله، وهو عز وجل ٌمبض وٌبسط أى ٌوسع وٌمتر، فؤعلم هللا عز وجل  -لرضا، ٌإكد به 
 .(ٖٔ)أنه لد سمع ممالتهم، وأعلم أن ذلن مثبت علٌهم، وأنهم إلٌه ٌرجعون فٌجازٌهم على ذلن وأنه خبٌر بعملهم"

{ ]آل عمران : }َسنَْكتُُب َما لَالُوا  لوله تعالى: ٌِْر َحّكٍ [، أي:" سنكتب ما لالوا من اإلفن 1َٔٔولَتْلَُهُم اأْلَْنبٌَِاَء بِؽَ
 .(ٗٔ)والفرٌة على ربهم ، ولتلهم أنبٌاءهم بؽٌر حك"

 .(٘ٔ)عن أبً عبٌدة :" }سنكتب ما لالوا{ سنحفظ علٌهم "

                                                           
 . ٕ٘ٗ/ٔ(:ص5ٔٗانظر: تفسٌر عبدالرزاق) (ٔ)
 .2ٔ٘/ٕ(:صٖٕٔٔانظر: تفسٌر ابن المنذر) (ٕ)
 .ٖٗٗ/2(:ص1ٖٓ2تفسٌر الطبري) (ٖ)
 [.٘ٓ٘ٔرلم:  - 11ٕ/ٕاده ضعٌؾ بسبب أبً حذٌفة ]انظر:تمرٌب التهذٌب: مرسل، وإسن. وهو ٖٗٔأسباب النزول: (ٗ)
 .ٖٗٗ/2(:ص1ٖٓٗانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .5ٖٔ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .1ٕٖ/ٔانظر: المؽازي: (2)
 .ٕٗٗ/2تفسٌر الطبري: (1)
 .ٗٗٗ/2تفسٌر الطبري: (5)
 .ٗٗٗ/2(:ص1ٖٓ5أخرجه الطبري)(ٓٔ)
 .ٖٗٗ/2(:ص1ٖٕٓأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .ٖٗٗ/2(:ص1ٖٖٓأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .5ٗٗ-5ٖٗ/ٔمعانً المرآن: (ٖٔ)
 .ٗٗٗ/2تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .2ٔ٘/ٕ(:صٕٖٕٔأخرجه ابن المنذر:) (٘ٔ)
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 .(ٔ)بؽٌر حك" لال مماتل:" فؤمر الحفظة أن تكتب  كل ما لالوا وتكتب لتلهم  األنبٌاء
 .(ٕ)الكلبً: "سنوجب علٌهم فً اآلخرة جزاء ما لالوا فً الدنٌا"ولال 

 .(ٖ)["5ٗسٌإمن الحفظة من الكتاب، نظٌره لوله: }َوإِنَّا لَهُ َكاتِبُوَن{ ]األنبٌاء :  ولال الوالدي:"
 .(ٗ)أَْي: نؤمر الحفظة بإثبات ذلن فً صحابؾ أعمالهم" لال الواحدي:"

عن العبلء بن بدر، للت: أرأٌت  -وهو النعمان بن لٌس -حاتم بسنده عن أبً ٌزٌد المراديأخرج ابن أبً 
 .(٘)لوله: }ولتلهم األنبٌاء بؽٌر حك{، وهم لم ٌدركوا ذلن؟ لال: بمواالتهم الذي  لتل أنبٌاء هللا"

ر، فانما ٌعنً: لال تعالى: }سنكتب ما لالوا ولتلهم األنبٌاء بؽٌر حك{، ولد مضى لذلن ده لال األخفش:"
 .(ٙ)سنكتب ما لالوا على من رضً به من بعدهم أٌام ٌرضاه"

فإن لال لابل : كٌؾ لٌل : ولتلهم األنبٌاء بؽٌر حك  ، ولد ذكرت فً اآلثار التً روٌَت ، أن  لال الطبري:"
، ولم الذٌن عنوا بموله : لمد سمع هللا لول الذٌن لالوا إّن هللا فمٌٌر  بعض الٌهود الذٌن كانوا على عهد نبٌنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص 

 اء ، ألنهم لم ٌدركوا نبًٌا من أنبٌاء هللا فٌمتلوه ؟ٌكن من أولبن أحٌد لتل نبًٌا من األنبٌ
لٌل : إّن معنى ذلن على ؼٌر الوجه الذي ذهبت إلٌه. وإنما لٌل ذلن كذلن ، ألن الذٌن عنى هللا تبارن 
وتعالى بهذه اآلٌة ، كانوا راضٌن بما فعل أوابلهم من لتل من لتلوا من األنبٌاء ، وكانوا منهم وعلى منهاجهم ، 

ستحبلل ذلن واستجازته. فؤضاؾ جّل ثناإه فعَل ما فعله من كانوا على منهاجه وطرٌمته ، إلى جمٌعهم ، إذ من ا
ضى من جمٌعهم فَعل ما فعل فاعُل ذلن منهم ، على ما بٌنا من نظابره  كانوا أهل ملة واحدة ونْحلة واحدة ، وبالّرِ

 . (2)فٌما مضى لبل"
  .(1)تلون فً الٌوم ثبلثمابة نبً، ثم ٌموم سوق بنملهم مع آخر النهار"كان بنو إسرابٌل ٌم لال ابن مسعود:"

حمزة وحده :}سٌكتب ما لالوا{: بالٌاء }ولتلهم{: رفعا،  و}األنبٌاء{: نصبا، }وٌمول{: بالٌاء، ولرأ  لرأ
 .(5)البالون }سنكتب ما لالوا{ بالنون }ولتلهم{ نصبا }ونمول{ بالنون

[، "أي: وٌمول هللا لهم فً اآلخرة على لسان 1ٔٔذُولُوا َعَذاَب اْلَحِرٌِك { ]آل عمران : } َونَمُوُل  لوله تعالى:
 .(ٓٔ)المبلبكة: ذولوا عذاب النار المحرلة الملتهبة"

 .(ٔٔ)أي: تمول لهم خزنة جهنم فً اآلخرة: }ذولوا عذاب الحرٌك{" لال مماتل:"
ونحن أؼنٌاء ، الماتلٌن أنبٌاء هللا بؽٌر حّك ٌوم المٌامة  ذولوا لال الطبري:أي:" ونمول  للمابلٌن بؤن هللا فمٌٌر 

  . (ٕٔ)عذاب الحرٌك  ، ٌعنً بذلن : عذاب نار محرلة ملتهبة"
بالنار، ألن العذاب ٌكون بؽٌرالنار، فؤعلم أن  -ومعنى }عذاب الحرٌك{، أي: عذاب محرق  لال الزجاج:" 

مجازاة هإالء هذا العذاب، ولوله: }ذولوا{ هذه كلمة تمال للشًء ٌوبس من العفو ٌمال ذق ما أنت فٌه، أي: لست 
 .(ٖٔ)بمتخلص منه"

نارا، وٌكون حرٌما وؼٌر حرٌك، فإذا التهب فهً لال أبو عبٌدة: }عذاب الحرٌك{: النار، اسم جامع ٌكون  
 .(ٗٔ)حرٌك "

                                                           
 .5ٖٔ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .ٕٕٕ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٕ)
 .ٕٕٕ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٖ)
 .ٕٙٗالوجٌز: (ٗ)
 .1ٕ5/ٖ(:ص5ٔ٘ٗتفسٌر ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٕٓٗ/ٔمعانً المرآن: (ٙ)
 .ٙٗٗ/2تفسٌر الطبري: (2)
 .1ٕ5/ٖ(:ص5ٓ٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .ٕٕٔ-ٕٕٓانظر: السبعة: (5)
 .2ٕٕصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .5ٖٔ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .ٙٗٗ/2تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .5ٗٗ/ٔمعانً المرآن: (ٖٔ)
 .2ٔ٘/ٕ(:صٕٖٕٔجه ابن المنذر:)أخر (ٗٔ)
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لال الزمخشري:أي:" وننتمم منهم بؤن نمول لهم ٌوم المٌامة: }ذولوا عذاب الحرٌك{، كما أذلتم المسلمٌن  
 .(ٕ)"(ٔ)«ذق عمك: »-رضى هللا عنه -الؽصص. ٌمال للمنتمم منه: أحس، وذق. ولال أبو سفٌان لحمزة

واستعٌر لمباشرة العذاب الذوق، ألن الذوق من أبلػ أنواع المباشرة، وحاستها متمٌزة جدا.  لال أبو حٌان:" 
 والحرٌك:

 المحرق فعٌل بمعنى مفعل، كؤلٌم بمعنى مإلم. ولٌل: الحرٌك طبمة من طباق جهنم.
 ولٌل: الحرٌك الملتهب من النار، والنار تشمل الملتهبة وؼٌر الملتهبة، والملتهبة أشدها.

 .(ٖ)اهر إن هذا المول ٌكون عند دخولهم جهنم. ولٌل: لد ٌكون عند الحساب، أو عند الموت"والظ
 .(ٗ)لال الحسن: "بلؽنً أنه ٌحرق أحدهم فً الٌوم سبعٌن ألؾ مرة" 

 الفوابد:
إثبات سمع هللا عّز وجل، لموله:}لمد سمع هللا{، والسمع هنا بمعنى إدران الصوت وإن خفً، والمراد هنا:  -ٔ

 ٌد، والعلماء لسموا سمع هللا عّز وجل إلى لسمٌن: السمع بمعنى اإلستجابة، والسمع بمعنى إدران األصوات.التهد
بٌان ما علٌه الٌهود من الولاحة والعدوان، وذلن بوصؾ الرّب عّز وجل بؤنه فمٌر، بل ولشدة ولاحتهم  -ٕ

 وجل، فسبحان هللا عّما ٌصفون. لالوا: ونحن أؼنٌاء، فهم بذلن أثبتوا الكمال ألنفسهم والنمص هلل عزّ 
 اعتداء الٌهود على رسل هللا بمتلهم بؽٌر حك، فصار منهم عدوان على ممام التوحٌد وممام الرسالة. -ٖ
أن هإالء سوؾ ٌذولون العذاب باأللم البدنً واأللم النفسً، ففً لوله:}عذاب الحرٌك{: ألم بدنً، وفً  -ٗ

 هانة، فاألمر هنا للتوبٌخ واإلهانة.لوله:}وذولوا{: ألم نفسً، ألن هذا توبٌخ وإ
الرّد على من لال بؤن أهل النار الٌذولون العذاب، ألن أجسامهم تؤخذ على النار وتتكٌؾ بها، فٌصبحون  -٘

الٌذولون ألما، لموله:}وذولوا عذاب الحرٌك{، وفٌه بٌان لدرة هللا إذ ٌحترق جلود هإالء وتنضا جلودهم وكلما 
ؼٌرها، ومع ذلن الٌموتون مع أن مثل هذا الحرٌك لو أصاب احدا فً الدنٌا لهلن  نضجت جلودهم بّدلوا جلودا

 [، فبلٌموت فٌسترٌخ وال ٌحٌا حٌاة هنٌبة.ٖٔ}ثُمَّ اَل ٌَُموُت فٌَِها َواَل ٌَْحٌَى{ ]األعلى :  كما لال سبحانه:
 القرآن
ٌَْس بَِظَله  َ لَ ٌِْدٌُكْم َوأَنه َّللاه  [2ٕٔ({ ]آل عمران : 2ٍٕٔم ِلْلعَبٌِِد )}َذِلَك بَِما قَدهَمْت أَ

 التفسٌر:
ذلن العذاب الشدٌد بسبب ما لدَّمتموه فً حٌاتكم الدنٌا من المعاصً المولٌة والفعلٌة واالعتمادٌة، وأن هللا 

 لٌس بظبلم للعببد.
ٌِْدٌُكْم { ]آل عمران :  بما الترفته أٌدٌكم من [، "أي: ذلن العذاب 1ٕٔلوله تعالى: }َذِلَن بَِما لَدََّمْت أَ

 .(٘)الجرابم"
 .(ٙ)ٌعنً: بما لدمتم، وذكر أٌدٌكم تؤكٌدا" لال السمعانً:"
أي : لولنا لهم ٌوم المٌامة ،  ذولوا عذاب الحرٌك  ، بما أسلفت أٌدٌكم واكتسبتها أٌام حٌاتكم  لال الطبري:"

 .(2)فً الدنٌا"

                                                           
( عن ابن إسحاق. ومن طرٌك ابن إسحاق: رواه الدارلطنً فً "المإتلؾ والمختلؾ" بسنده إلٌه. انظر: ٕٗ/ ٗذكره ابن هشام فً "السٌرة" )(ٔ)

 (.ٕٔ٘/ ٔانظر: "تخرٌا أحادٌث الكشاؾ" للزٌلعً )
األحابٌش مر بؤبى سفٌان وهو ٌضرب فً شدق حمزة بن عبد المطلب بزج  لال ابن إسحاق فً المؽازي لال: وكان الجلٌس بن زٌاد الكنانً سٌد

 )ذوق(. ٕٔٔ - ٔٔٔ/ ٓٔ، ولسان العرب ٘ٔ/ ٕوانظر: زاد المسٌر «. ذق عمك»الرمح وٌمول 
فً  فً الصحاح: عاق وعمك، مثل عامر وعمر. وذق عمك: أى ذق جزاء فعلن ٌا عاق. )ع(، وجاء« لحمزة رضى هللا عنه: ذق عمك»لوله: 

 [ أي: ذق المتل ٌا عاق كما لتلت ٌوم بدر من لتلتذق عمك] :"ٕٕٔ/ٖالترؼٌب والترهٌب لموام السنة:ص
 .2ٗٗ/ٔالكشاؾ: (ٕ)
 .ٙ٘ٗ/ٖالبحر المحٌط: (ٖ)
 .1ٖٓ/ٖ(:ص5ٕ٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .2ٕٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .5ٔٓٔ-1ٔٓٔ/ٖ.تفسٌر الراؼب األصفهانً:1ٖ٘/ٔتفسٌر السمعانً: (ٙ)
 .2ٗٗ/2تفسٌر الطبري: (2)
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 .(ٔ)بما سلفت من إجرامكم" لال الواحدي:أي: ذلن العذاب 
أي نكتب ما لالوا ونعالبهم علٌه جزاء لما ارتكبوه. إن لٌل: لم خص الٌد، وفٌما ذكره عنهم  لال الراؼب:"

 أفعال بؽٌرها من الجوارح؟
لٌل: لما كانت الٌد هً اآللة الصانعة المختصة باإلنسان، فإنه لما كفى كل واحد من الحٌوانات بما احتاج 

األسلحة والمبلبس، وسخره الستعمالها فً الدفع عن نفسه، وخلك اإلنسان عارٌا من كل ذلن، جعل له إلٌه من 
الرإٌة والٌد الصانعة، لٌعلم برإٌته، ولٌعمل بٌده فوق ما أعطى الحٌوانات، فلما كان للٌد هذه الخصوصٌة 

 .(ٕ)صارت تخص بإضافة عمل الجملة إلٌها"
َ لَ  ٍم ِلْلعَبٌِِد{ ]آل عمران : لوله تعالى:}َوأَنَّ َّللاَّ  .(ٖ)[، "أي: وأنه سبحانه عادل لٌس بظالم للخلك"1ٌَْٕٔس بَِظبلَّ

 .(ٗ)ٌعنً: أنه ٌفعل ما ٌفعل بهم; مجازاة لهم على أعمالهم" لال السمعانً:"
وبؤن هللا َعْدل ال ٌجوُر فٌعالب عبًدا له بؽٌر استحماق منه العموبةَ ، ولكنه ٌجازي كل نفس  لال الطبري:أي:"

بما كسبت ، وٌوفًّ كل عامل جزاء ما عمل ، فجازى الذٌن لال لهم ذلن ٌوم المٌامة من الٌهود الذٌن وصؾ 
نبٌاء بؽٌر حك بما جازاهم به من عذاب صفتهم ، فؤخبر عنهم أنهم لالوا :  إّن هللا فمٌر ونحن أؼنٌاء  ، ولتلوا األ

الحرٌك ، بما اكتسبوا من اآلثام ، واجترحوا من السٌبات ، وكذبوا على هللا بعد اإلعذار إلٌهم باإلنذار. فلم ٌكن 
تعالى ذكره بما عالبهم به من إذالتهم عذاب الحرٌك ظالًما ، وال واضعًا عموبته فً ؼٌر أهلها. وكذلن هو جل 

 .(٘)ظبلم أحًدا من خلمه ، ولكنه العادل بٌنهم ، والمتفضل على جمٌعهم بما أحّب من فََواضله ونِعمه" ثناإه ، ؼٌرُ 
وكٌؾ جعل كونه ؼٌر ظبلم للعبٌد شرٌكا الجتراحهم السٌبات فً استحماق التعذٌب؟ للت:  لال الزمخشري:"

 .(ٙ)ء منهم وٌثٌب المحسن"معنى كونه ؼٌر ظبلم للعبٌد أنه عادل علٌهم ومن العدل أن ٌعالب المسً
لال الراؼب:" إن لٌل: لم خص لفظ ظبلم الذي هو للتكثٌر فً نفً الظلم فً هذا المكان، ولم ٌمل على ما  

 لال فً لوله: }ال ٌظلم مثمال ذرة{، الذي هو ٌمتضً نفً الظلم للٌله وكثٌره؟
عذابا شدٌدا أنه ظبلم لبل أن ٌفحص عن لٌل: إنما خص ذلن ألنه لما كان فً الدنٌا لد ٌظن بمن ٌعذب ؼٌره 

حال جرمه، بٌن تعالى ذنبهم، وأنه إذا عالبهم عموبة شدٌدة فلٌس بظبلم لهم، وإن كان لد ٌظن فً الدنٌا بمن ٌفعل 
 .(2)ذلن أنه ظبلم. تعالى هللا عن الظلم"

 الفوابد:
 إثبات األسباب، تإخذ من لوله تعالى:}ذلن بما لّدمت أٌدٌكم{. -ٔ
 عن هللا عّز وجل. نفً الظلم -ٕ
 أن هللا ٌخبر عما ٌخبر من صفاته لتطٌن الخلمـ لموله:}وأن هللا لٌس بظبّلم للعبٌد{. -ٖ
جواز اطبلق البعض على الكل إذا وجدت لرٌنة تدل علٌه، لموله:}بما لّدمت أٌدٌكم{، فالٌد بعض اإلنسان  -ٗ

 لكن المرٌنة تدل على أن المراد الكل، ٌعنً: بما لّدمتم.
 القرآن

ٌْنَا أََله نُْإِمَن ِلَرُسوٍل َحتهى ٌَؤْتٌَِنَا بِقُْربَاٍن تَؤُْكلُهُ النهارُ  َ َعِهَد إِلَ  قُْل قَْد َجاَءُكْم ُرُسٌل ِمْن قَْبِلً }الهِذٌَن قَالُوا إِنه َّللاه
 [2ٖٔ({ ]آل عمران : 2ٖٔبِاْلبٌَِّنَاِت َوبِالهِذي قُْلتُْم فَِلَم قَتَْلتُُموُهْم إِْن ُكْنتُْم َصاِدقٌَِن )

 التفسٌر:
ق َمن جاءنا ٌمول: إنه رسول  هإالء الٌهود حٌن ُدُعوا إلى اإلسبلم لالوا: إن هللا أوصانا فً التوراة أال نصّدِ

: أنتم كاذبون -أٌها الرسول-من هللا، حتى ٌؤتٌنا بصدلة ٌتمرب بها إلى هللا، فتنزل نار من السماء فتحرلها. لل لهم 

                                                           
 .ٕٙٗالوجٌز: (ٔ)
 .ٕٓٓٔ-5ٔٓٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٕ)
 .2ٕٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .1ٖ٘/ٔتفسٌر السمعانً: (ٗ)
 .2ٗٗ/2تفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٗٗ/ٔالكشاؾ: (ٙ)
 .ٕٓٓٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً:(2)
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ه لد جاء آباءكم رسٌل من لِبلً بالمعجزات والدالبل على صدلهم، وبالذي للتم من اإلتٌان بالمربان فً لولكم; ألن
 الذي تؤكله النار، فَِلَم لَتَل آباإكم هإالء األنبٌاء إن كنتم صادلٌن فً دعواكم؟

 فً سبب نزول اآلٌة جوه:
عن الكلبً: "نزلت فً كعب بن األشرؾ ومالن بن الضٌؾ ووهب بن  (ٔ)أحدها: ذكر الواحدي والثعلبً

فمالوا: تزعم أن هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٌهوذا وزٌد بن تابوة وفً فنحاص بن عازوراء وحًٌ بن أخطب، أتوا رسول هللا 
ل ٌزعم أنه من عند هللا بعثن إلٌنا رسوال، وأنزل علٌن كتابا، وأن هللا لد عهد إلٌنا فً التوراة أن ال نإمن لرسو

 .(ٕ)حتى ٌؤتٌنا بمربان تؤكله النار، فإن جبتنا به صدلنان، فؤنزل هللا تعالى هذه اآلٌة"
والثانً: أخرج ابن أبً حاتم عن العبلء بن بدر لال: "كانت رسل تجًء بالبٌنات، ورسل عبلمة نبوتهم أن 

له، فؤنزل هللا تعالى: }لد جاءكم رسل من لبلً ٌضع أحدهم لحم البمر على ٌده، فتجٌا نار من السماء، فتؤك
 .(ٖ)بالبٌنات وبالذي للتم{"
عن جوٌبر، عن الضحان:" لالوا: ٌا دمحم إن تؤتنا بمربان تؤكله النار صدلنان، وإال فلست والثالث: وروي 

بالمربان الذي تؤكله بنبً، فمال هللا تعالى: }لد جاءكم رسل من لبلً بالبٌنات وبالذي للتم{، أي: جاءكم بالبٌنات و
 .(ٗ)النار"

ٌْنَا أاَلَّ نُْإِمَن ِلَرُسوٍل َحتَّى ٌَؤْتٌَِنَا بِمُْربَاٍن تَؤْكُ   َ َعِهَد إِلَ لُهُ النَّاُر{ ]آل عمران : لوله تعالى: }الَِّذٌَن لَالُوا إِنَّ َّللاَّ
لرسول حتى ٌؤتٌنا بآٌة خاصة وهً  [، " أي: هم الذٌن لالوا إِن هللا أمرنا وأوصانا فً التوراة، أن ال نصدق1ٖٔ

 .(٘)أن ٌمّدم لربناناً فتنزل نار من السماء فتؤكله"
 .(ٙ)كذبوا على هللا" لال الحسن:" 
لمد سمع هللا لول الذٌن لالوا : إن هللا أوصانا ، وتمدم إلٌنا فً كتبه وعلى ألسن أنبٌابه أن  لال الطبري:أي:" 

ق رسوال فٌما ٌمول إنه جاء ب ب ال نصّدِ ه من عند هللا من أمر ونهً وؼٌر ذلن  حتى ٌجٌبنا بمربان ، وهو ما تمرَّ
 .(2)به العبد إلى ربه من صدلة"

لال الثعلبً:" لال المفسرون: كانت المرابٌن والؽنابم تحل لبنً إسرابٌل، فكانوا إذا لربوا لربانا وؼنموا  
دخان لها ولها دوي وحفٌؾ، فتؤكل ذلن المربان وتلن ؼنٌمة فإن تمبل منهم ذلن جاءت نار بٌضاء من السماء ال 

الؽنٌمة وتحرلهما، فٌكون ذلن عبلمة المبول، وإذا لم ٌمبل بمً على حاله... ومعنى اآلٌة تكذٌبهم ٌا دمحم إٌان مع 
 .(1)علمهم بصدلن، كمتل آبابهم األنبٌاء مع اإلتٌان بالمربان والمعجزات"

 .(5)، فإذا تُمُبِّل منه ، أنزلت علٌه ناٌر من السماء فؤكلته"كان الرجل ٌتصدق  لال ابن عباس:" 
كان الرجل إذا تصدق بصدلة فتُمُبِّلت منه ، بعث هللا ناًرا من السماء فنزلت على المربان  لال الضحان:" 
 .(ٔٔ). وعنه أٌضا لال:" هم الٌهود"(ٓٔ)فؤكلته"
ٌذبحون هلل فٌؤخذون الثروب وأطابب اللحم عطاء: "كانت بنو إسرابٌل عن  (ٕٔ)ذكر الثعلبً والواحدي 

فٌضعونها فً وسط البٌت والسمؾ مكشوؾ، فٌموم النبً فً البٌت وٌناجً ربه، وبنو إسرابٌل خارجون حول 
 .(ٖٔ)البٌت، فتنزل نار فتؤخذ ذلن المربان فٌخر النبً ساجدا فٌوحً هللا عز وجل إلٌه بما شاء"

                                                           
 .ٖٕٕ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٔ)
 .ٖٗٔأٌباب النزول: (ٕ)
 .1ٖٔ/ٖ(:صٓٓٙٗتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .1ٖٔ/ٖ(:صٔٓٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .2ٕٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .1ٖٓ/ٖ(:ص52٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .]بتصرؾ[.1ٗٗ/2تفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٕٗ-ٖٕٕ/ٖتفسٌر الثعلبً:(1)
 .5ٗٗ-1ٗٗ/2(:ص1ٖٔٓأخرجه الطبري) (5)
 .5ٗٗ/2(:ص1ٖٔٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .1ٖٔ/ٖ(:ص55٘ٗأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 . 5ٕ٘/ٔانظر: التفسٌر البسٌط: (ٕٔ)
 .ٖٕٕ/ٖتفسٌر الثعلبً:(ٖٔ)
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"إن هللا تعالى أمر بنً إسرابٌل فً التوراة: من جاءكم من أحد السدي: عن  (ٔ)وذكر الثعلبً والواحدي 
ٌزعم أنه رسول فبل تصدلوه حتى ٌؤتٌكم بمربان تؤكله النار حتى ٌؤتٌكم المسٌح ودمحم، فإذا أتٌاكم فآمنوا بهما فإنهما 

د }رسل من لبلً بالبٌنات ٌؤتٌان بؽٌر لربان، لال هللا تعالى إلامة للحجة علٌهم: لل ٌا دمحم لد جاءكم ٌا معشر الٌهو
وبالذي للتم{، من المربان، }فلم لتلتموهم{، ٌعنً: زكرٌا وٌحٌى وسابر من لتلوا من األنبٌاء، وأراد بذلن أسبلفهم، 

 .(ٕ)فخاطبهم بذلن ألنهم رضوا بفعل أسبلفهم"
ودمحم أزال أشكااًل لال ابن حجر:" إن ثبت هذا الذي نمله السدي من أنهم حذفوا من التوراة استثناء المسٌح  
 .(ٖ)كبًٌرا"
و}المربان{: "البّر الذي ٌتمرب به إلى هللا، وأصله المصدر، من لولن: لرب لربانا، ومثل الكفران  

 .(ٗ)والرجحان والخسران، ثم سمً به نفس المتمرب به"
 اسم لما ٌتمرب به إلى هللا تعالى، وكثر استعماله فً لال الراؼب:"}المربان{: 

 .(٘)النسٌكة"
وكان عٌسى بن عمر ٌمرأ: }لربان{، فبضم الراء والماؾ، كما ٌمال فً جمع ظلمة: ظلمات، وفً جمع  

 .(ٙ)حجرة: حجرات
[، " أي: لل لهم ٌا دمحم: لد 1ٖٔلوله تعالى:} لُْل لَْد َجاَءُكْم ُرُسٌل ِمْن لَْبِلً بِاْلبٌَِّنَاِت َوبِالَِّذي لُْلتُْم{ ]آل عمران : 

 .(2)لً بالمعجزات الواضحات والحجا الباهرات الدالة على صدق نبوتهم وبالذي ادعٌتم"جاءتكم رسٌل لب
هذا رد علٌهم فً ممالتهم وتبٌٌن إلبطالهم، أي: لد جاءكم رسل باآلٌات الباهرة البٌنة، وفً  لال ابن عطٌة:"

تعلل وتعنت، ولو أتٌتكم بالمربان  جملتها ما للتم من أمر المربان فلم لتلتموهم ٌا بنً إسرابٌل المعنى بل هذا منكم
لتعللتم بؽٌر ذلن، وااللتراح ال ؼاٌة له، وال ٌجاب كل ممترح، ولم ٌجب هللا ممترحا إال ولد أراد تعذٌبه وأن ال 

 .(1)ٌمهله، كموم صالح وؼٌرهم، وكذلن لٌل لدمحم فً التراح لرٌش فؤبى، ولال: بل أدعوهم وأعالجهم"
لل لهم: }لد جاءكم رسل من لبلً بالبٌنات{، ٌعنً: التبٌٌن باآلٌات، -ملسو هيلع هللا ىلص -لنبٌه -عز وجل -لال مماتل:" فمال

 .(5)}وبالذي للتم{، من أمر المربان"
لل ، ٌا دمحم ، لد جاءكم رسل من لبلً بالحجا الدالة على صدق نبوتهم وحمٌمة لولهم  لال الطبري:أي:"

ب هلل داللة على  وبالذي ادَّعٌتم أنه إذا جاء به لزمكم تصدٌمه واإللرار بنبوته، من أكل النار لُربانه إذا لرَّ
 .(ٓٔ)صدله"

[، " أي: فلم كذبتموهم ولتلتموهم إِن كنتم 1ٖٔلوله تعالى:} فَِلَم لَتَْلتُُموُهْم إِْن ُكْنتُْم َصاِدلٌَِن{ ]آل عمران : 
 .(ٔٔ)"صادلٌن فً دعواكم اإِلٌمان باهلل والتصدٌك برسله؟

 .(ٕٔ)الضحان:" فلم كذبتموهم، }لتلتموهم إن كنتم صادلٌن{؟"لال 
 .(ٖٔ)}إن كنتم صادلٌن{بما تمولون" -ملسو هيلع هللا ىلص -لال مماتل:" فلم لتلتم أنبٌاء هللا من لبل دمحم

                                                           
كانت بنو إسرابٌل ٌذبحون هلل، فٌؤخذون الثروب وأطاٌب اللحم فٌضعونها وسط البٌت، والسمؾ  . وفٌه:"5ٕ٘/ٔانظر: التفسٌر البسٌط: (ٔ)

 مكشوؾ، فٌموم النبً وٌناجً ربه، وبنو إسرابٌل خارجون حول البٌت، فتنزل نار بٌضاء لها حفٌؾ وال دخان لها، فتؤكل ذلن المربان".
 .ٕٕٗ-ٖٕٕ/ٖتفسٌر الثعلبً:(ٕ)
 .1ٔٓ/ٕالعجاب: (ٖ)
 .5ٕ٘/ٔالتفسٌر البسٌط للواحدي: (ٗ)
 .ٕٔٓٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً:(٘)
 .ٖٕٕ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٙ)
 .2ٕٕصفوة التفاسٌر: (2)
 .5ٗ٘/ٔالمحرر الوجٌز: (1)
 .ٕٖٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .5ٗٗ/2تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .2ٕٕصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .1ٖٕ/ٖ(:صٗٓٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .ٕٖٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
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أى إن كان امتناعكم عن اإلٌمان ألجل هذا، فلم لم تإمنوا بالذٌن أتوا به ولم لتلتموهم؟ }إِن  لال النسفً:"
 .(ٔ)ُكنتُْم صادلٌن{ فً لولكم إنما نإخر اإلٌمان لهذا"

عن أبً ٌزٌد المرادي، عن العبلء بن بدر:" للت: أرأٌت لوله: }فلم لتلتموهم{، وهم لم ٌدركوا ذلن؟ لال: 
 .(ٕ)األنبٌاء"بمواالتهم من لتل 

سبعمابة  -كان بٌن الذٌن لتلوا وبٌن الذٌن لالوا: إن هللا عهد إلٌنا إلى آخر اآلٌة روي عن الشعبً أنه لال:"
 .(ٖ)سنة"

  .(ٗ)فً لوله: }فلم لتلتموهم إن كنتم صادلٌن{، لال: ألنهم رضوا عملهم"وعنه أٌضا: "
الذٌن وصؾ صفتهم من الٌهود الذٌن كانوا على عهد  وإنما أعلم هللا عباده بهذه اآلٌة : أنّ  لال الطبري:"

وهم ٌعلمونه  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، لن ٌَْعدوا أن ٌكونوا فً كذبهم على هللا وافترابهم على ربهم وتكذٌبهم محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص ،
ته وهم ٌجدونه مكتوبًا عندهم فً عهد هللا ت عالى إلٌهم أنه رسوله إلى خلمه ، صادلًا محمًّا ، وجحودهم نبوَّ

( إال كمن مضى من أسبلفهم الذٌن كانوا ٌمتلون أنبٌاء هللا بعد لطع هللا عذرهم بالحجا التً ٔمفروضة طاعته )
 .(٘)أٌدهم هللا بها ، واألدلة التً أبان صدلهم بها ، افتراء على هللا ، واستخفافًا بحموله"

 الفوابد:
 من البٌنات بناء على ما اّدعوه من هذه اآلٌة. -ملسو هيلع هللا ىلص-رّدوا ما جاء به النبًبٌان تعنّت الٌهود الذٌن  -ٔ
}لُْل  أنه ٌنبؽً عند المخاصمة إفحام الخصم بما ٌدعٌه لٌكون ذلن أبلػ فً دحض حّجته، ٌإخذ من لوله: -ٕ

 َم لَتَْلتُُموُهْم إِْن ُكْنتُْم َصاِدلٌَِن{.لَْد َجاَءُكْم ُرُسٌل ِمْن لَْبِلً بِاْلبٌَِّنَاِت َوبِالَِّذي لُْلتُْم فَلِ 
أن الرسل علٌهم الصبلة والسبلم جاءوا بالبٌنات الدالة على رسالتهم وال بد من هذا عمبل كما هو والع  -ٖ

ت :"ما من نبً من األنبٌاء إال أعطً من اآلٌات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتٌ-ملسو هيلع هللا ىلص-شرعا، لال 
ًّ فؤرجو أن أكون أكثرهم تابعا ٌوم المٌامة"  .(ٙ)وحٌا أوحاه هللا إل

 إلامة الحجة على هإالء الذٌن ادعوا هذه الدعوى، ألنهم لتلوا األنبٌاء الذٌن جاإوا بما لالوه. -ٗ
 القرآن
بُِر  َب ُرُسٌل ِمْن قَْبِلَك َجاُءوا بِاْلبٌَِّنَاِت َوالزُّ  [1ٗٔعمران :  ({ ]آل2َٗٔواْلِكتَاِب اْلُمنٌِِر )}فَِإْن َكذهبُوَك فَقَْد ُكذِّ

 التفسٌر:
هإالء الٌهود وؼٌرهم من أهل الكفر، فمد كذَّب المبطلون كثًٌرا من المرسلٌن ِمن  -أٌها الرسول-فإن كذَّبن 

لبلن، جاءوا ألوامهم بالمعجزات الباهرات والحجا الواضحات، والكتب السماوٌة التً هً نور ٌكشؾ الظلمات، 
 والكتاِب البٌِّن الواضح.

َب ُرُسٌل ِمْن لَْبِلَن{ ]آل عمران :  [، " أي: فبل ٌحزنن ٌا دمحم تكذٌب 1ٗٔلوله تعالى: }فَإِْن َكذَّبُوَن فَمَْد ُكذِّ
 .(2)هإالء لن، فإِنهم إِن فعلوا ذلن فمد كذَّبت أسبلفهم من لبُل رسل هللا"

ي نبٌه  لال الضحان:"  مثل ذلن. (ٓٔ)، وابن جرٌا(5). وروي عن لتادة(1)"-ملسو هيلع هللا ىلص-ٌعّزِ
 .(ٔٔ)لٌصبر على تكذٌبهم فلست بؤول رسول كذب" -ملسو هيلع هللا ىلص -لال مماتل:" ٌعزي نبٌه

                                                           
 .2ٖٔ/ٔتفسٌر النسفً: (ٔ)
 .1ٖٔ/ٖ(:صٖٓٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .1ٖٓ/ٖ(:ص5ٙ٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .1ٖٔ/ٖ(:صٕٓٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٓ٘ٗ-5ٗٗ/2تفسٌر الطبري: (٘)
 (.51ٔٗرواه البخاري) (ٙ)
 .2ٕٕصفوة التفاسٌر: (2)
 .ٔ٘ٗ/2(:ص1ٖٕٔأخرجه الطبري) (1)
 .1ٖٕ/ٖ(:ص٘ٓٙٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (5)
 .ٔ٘ٗ/2(:ص1ٖٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٕٖٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
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وهذا تعزٌة من هللا جل ثناإه نبٌَّه محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص على األذى الذي كان ٌناله من الٌهود وأهل  لال الطبري:"
 .(ٔ)الشرن باهلل من سابر أهل الملل"

 .(ٕ)أي :ال ٌوهنن تكذٌب هإالء لن ، فلن أسوة من لبلن من الرسل الذٌن ُكذبوا" لال ابن كثٌر:"
[، " أي: كذبوهم مع أنهم جاءوهم بالبراهٌن الماطعة 1ٗٔنَاِت{ ]آل عمران : لوله تعالى:} َجاُءوا بِاْلبٌَِّ 

 .(ٖ)"والمعجزات الواضحة
 .(ٗ)لال مماتل:" ٌعنً: باآلٌات"

 .(٘)لال ابن كثٌر:أي:" مع ما جاإوا به من }البٌنات{، وهً: الحجا والبراهٌن الماطعة"
 .(ٙ)تعالى: "}بالبٌنات{، لال:الحبلل والحرام" أخرج ابن ابً حاتم عن السدي، عن أصحابه فً لول هللا

بُِر {]  .(2)[، "أي: وبالكتب السماوٌة المملوءة بالِحَكم والمواعظ"1ٗٔآل عمران : لوله تعالى:} َوالزُّ
 .(1)وهً الصحؾ" لال الزمخشري:"

 .(5)لال مماتل:"ٌعنً: بحدٌث ما كان لبلهم والمواعظ "
 .(ٓٔ)بـ}الزبر{: أحادٌث من كان لبلهم، نظٌرها فً سورة الحا والمبلبكة"ولال عكرمة والوالدي: "ٌعنً: 

بُرِ  أخرج ابن ابً حاتم عن السدي، عن أصحابه فً لول هللا تعالى: "}  .(ٔٔ){، لال:كتب األنبٌاء"َوالزُّ
 .(ٕٔ)وهً الكتب المتلماة من السماء ، كالصحؾ المنزلة على المرسلٌن" لال ابن كثٌر:"

 :(ٖٔ)فإنه جمع  "زبور" ، وهو الكتاب ، وكل كتاب فهو : زبور ، ومنه لول امرئ المٌسو}الزبر{:  
 (ٗٔ)ِلمْن َطلٌل أَْبَصْرتُهُ فََشَجانًِ؟                كَخّطِ َزبُوٍر فً َعِسٌٍب ٌََمانًِ

 :(٘ٔ)ونمل الثعلبً عن بعضهم أن }الزبور{: "هو الكتاب الحسن، حكاه المفضل وأنشد
 .(ٙٔ)كخط الدوي          ٌحبره الكاتب الحمٌري"عرفت الدٌار 

لال الزجاج:" }الزبر{: جمع زبور، والزبور: كل كتاب ذو حكمة، وٌمال: زبرت إذا كتبت، وزبرت، إذا 
 .(2ٔ)لرأت"

 إن لٌل: لم لال: }والزبر والكتاب{ والزبور هو الكتاب؟ لال الراؼب:"
على الحكمة العملٌة دون األحكام الشرعٌة، والكتاب فً لٌل: لد لال بعضهم: الزبور هو الكتاب الممصور 

تعارؾ المرآن ما ٌتضمن األحكام، ولهذا جاء فً عامة المرآن كتاب وحكمة،}ففصل ٌٌنهما لهذا، واستعمل الكتابة 
 فً معنى اإلٌجاب، فعلى هذا اشتماله من زبرت الشًء أي حكمته.

 مال لما لد فصل.ولٌل: الزبور اسم لما أجمل ولم ٌفصل، والكتاب ٌ

                                                           
 .ٓ٘ٗ/2تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .22ٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .1ٕٕ-2ٕٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٕٖٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .22ٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .1ٖٕ/ٖ(:ص2ٓٙٗتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .1ٕٕصفوة التفاسٌر: (2)
 .1ٗٗ/ٔالكشاؾ: (1)
 .ٕٖٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .ٕٕٗ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٓٔ)
 .1ٖٕ/ٖ(:ص1ٓٙٗتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .22ٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
لال الشنتمرى فً شرح البٌت :  ٌمول : نظرت إلى هذا الطلل فشجانً ، أي : أحزننً. ولوله :   ، وهو مطلع لصٌدته. 1ٙٔدٌوانه : (ٖٔ)

ان كخط زبور  ، أي لد درس وخفٌت آثاره ، فبل ٌرى منه إال مثل الكتاب فً الخفاء والدلة. والزبور : الكتاب. ولوله :  فً عسٌب ٌمان  ، ك
 كاكهم. وٌروى :  عسٌب ٌمانً  ، على اإلضافة ، أراد : فً عسٌب رجل ٌمان.أهل الٌمن ٌكتبون فً عسٌب النخلة عهودهم وص

 .ٔ٘ٗٗ/2انظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .5ٗ/ 1كتاب العٌن: (٘ٔ)
 .ٕٕٗ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٙٔ)
 .5٘ٗ/ٔمعانً المرآن: (2ٔ)
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 لٌل: واشتماله من الزبرة أي المطعة من الحدٌد التً تركت بحالها.
 :(ٔ)وعلى هذا لال الشاعر

 وما السٌؾ إال زبرة لو تركتها        على الحالة األولى لما كان ٌمطع
 .(ٕ)ولٌل: الزبور ها هنا اسم للزاجر من لولهم: زبرته أي زجرته"

بُِر{[اوهذا الحرؾ]} لال الطبري:" بُِر{  بؽٌر  باء  ، وهو فً  لزُّ فً مصاحؾ أهل الحجاز والعراق :  }َوالزُّ
بُِر{  بالباء ، مثل الذي فً  سورة فاطر]  .(ٖ)["ٕ٘مصاحؾ أهل الشام :  }وبالزُّ

 .(ٗ)"والكتاب الواضح الجلً كالتوراة واإِلنجٌل"[،أي: 1ٗٔلوله تعالى:}َواْلِكتَاِب اْلُمنٌِِر{ ]آل عمران : 
 .(٘)لال مماتل:" ٌعنً: المضًء البٌّن الذي فٌه أمره ونهٌه"

 .(ٙ)أي : البٌَن الواضح الجلً" لال ابن كثٌر:"
 .(2)لال الزمخشري:أي:" التوراة واإلنجٌل والزبور"

فت ما  لال الطبري:" وٌعنً : بـ}الكتاب{: التوراة واإلنجٌل. وذلن أن الٌهود كذَّبت عٌسى وما جاء به ، وحرَّ
جاء به موسى علٌه السبلم من صفة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، وبدلت عهده إلٌهم فٌه ، وأن النصارى جحدت ما فً اإلنجٌل من 

 .(1)نعته ، وؼٌرت ما أمرهم به فً أمره"
: فإنه ٌعنً : الذي ٌُنٌر فٌبٌن الحك لمن التبس علٌه وٌوضحه، وهو من  النور  واإلضاءة ، ولوله:}المنٌر{

 . (5)ٌمال :  لد أنار لن هذا األمر  ، بمعنى : أضاء لن وتبٌن ،  فهو ٌنٌر إنارة ، والشًء منٌرٌ 
 الفوابد:

 ما أصاب ؼٌره. ، وٌتفّرغ علٌها أم ٌتسلى اإلنسان فً كل-ملسو هيلع هللا ىلص-تسلٌة الرسول -ٔ
 أن الرسل ٌإذون بالتكذٌب، ولٌس شٌبا أشك على النفس من التكذٌب فٌمن جاء بالصدق. -ٕ
 البد أن ٌإٌدوا بالبٌّنات. -علٌهم الصبلة والسبلم–أن الرسل  -ٖ
}لَمَْد أَْرَسْلنَا  أن الرسل السابمٌن كلهم جاإوا بكتاب، فما من رسول إال ومعه كتاب، وٌإٌد هذا لوله تعالى: -ٗ

َد فٌِِه بَؤٌْس َشِدٌٌد َوَمنَافُِع ِللنَّاِس ُسلَنَا بِاْلبٌَِّنَاِت َوأَْنَزْلنَا َمعَُهُم اْلِكتَاَب َواْلِمٌَزاَن ِلٌَمُوَم النَّاُس بِاْلِمْسِط َوأَْنَزْلنَا اْلَحِدٌرُ 
َ لَِويٌّ عَ  ٌِْب إِنَّ َّللاَّ ُ َمْن ٌَْنُصُرهُ َوُرُسلَهُ بِاْلؽَ  [.ِٕ٘زٌٌز{ ]الحدٌد : َوِلٌَْعلََم َّللاَّ

أن الكتب السابمة ككتابنا كلها تنٌر الطرٌك لمن أراد المسٌر، وأعظمها إنارة المرآن العظٌم، ولهذا كان  -٘
 مهٌمنا على ما سبك من الكتب، فكل الكتب التً سبمت منسوخة
 القرآن

ٌَْوَم اْلِقٌَاَمِة فََمْن ُزْحِزَح َعِن النهاِر َوأُْدِخَل اْلَجنهةَ فَقَْد فَاَز َوَما اْلَحٌَاةُ }ُكلُّ نَْفٍس َذائِقَةُ اْلَمْوِت َوإِنهَما تَُوفهْوَن أُُجوَرُكْم 
ْنٌَا إَِله َمتَاُع اْلغُُروِر )  [2٘ٔ({ ]آل عمران : 2٘ٔالدُّ

 التفسٌر:
ون أجوركم على كل نفس ال بدَّ أن تذوق الموت، وبهذا ٌرجع جمٌع الخلك إلى ربهم; لٌحاسبهم. وإنما تُوفَّ 

اه من النار وأدخله الجنة فمد نال ؼاٌة ما ٌطلب. وما  أعمالكم وافٌة ؼٌر منموصة ٌوم المٌامة، فمن أكرمه ربه ونجَّ
وا بها.  الحٌاة الدنٌا إال متعة زابلة، فبل تؽترُّ

 . (ٓٔ)تذوق الموت" [،أي:" كل نفس ال بدَّ أن1٘ٔلوله تعالى: }ُكلُّ نَْفٍس َذابِمَةُ اْلَمْوِت{ ]آل عمران : 

                                                           
 . ولم أتعرؾ على لابله فٌما توفرت لدّي من المصادر.ٕٗٓٔ/ٖالبٌت من شواهد الراؼب فً تفسٌره: (ٔ)
 .ٕٗٓٔ-ٕٕٓٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٕ)
 .ٕٕٔ، وانظر: السبعة:ٔ٘ٗ/2تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٕٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٕٖٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .22ٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .1ٗٗ/ٔالكشاؾ: (2)
 .ٔ٘ٗ/2تفسٌر الطبري: (1)
 .ٔ٘ٗ/2انظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .2ٗالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
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 .(ٔ)لال مماتل:" ثم خوفهم فمال: }كل نفس ذابمة الموت{"
لال الواحدي:" وهذا وعد من هللا تعالى بالموت، ووعٌد للمكذبٌن بالمرآن، ألنهم إذا ماتوا حصلوا على 

 .(ٕ)خسران وحسرة"
أن النفس ال تموت بموت أي كل نفس تذوق طعم مفارلة البدن وتحس به، وفى هذا إٌماء إلى  لال المراؼً:"

 .(ٖ)البدن، ألن الذي ٌذوق هو الموجود، والمٌت ال ٌذوق. فالذوق شعور ال ٌجس به إال الحً"
ٌخبر تعالى إخباًرا عاًما ٌعم جمٌع الخلٌمة بؤن كل نفس ذابمة الموت ، كموله : } ُكلُّ َمْن  لال ابن كثٌر:"

ٌَْها فَاٍن. َوٌَْبمَى َوْجهُ َربَِّن ذُو اْلَجبلِل َواإلْكَراِم { فهو تعالى وحده هو الحً الذي ال ٌموت واإلنس والجن  َعلَ
واحد األحد المهار بالدٌمومة والبماء ، فٌكون آخًرا كما كان ٌموتون ، وكذلن المبلبكة وحملة العرش ، وٌنفرد ال

أوال وهذه اآلٌة فٌها تعزٌة لجمٌع الناس ، فإنه ال ٌبمى أحد على وجه األرض حتى ٌموت ، فإذا انمضت المدة 
عمالها ألام هللا المٌامة وجازى الخبلبك بؤ -وفََرَؼت النطفة التً لدر هللا وجودها من صلب آدم وانتهت البرٌة 

 .(ٗ)جلٌلها وحمٌرها ، كثٌرها وللٌلها ، كبٌرها وصؽٌرها ، فبل ٌظلم أحدا مثمال ذرة"
فإن لال لابل: ال ٌخفً أن كل نفس تموت، فؤٌش الفابدة فً لوله: }كل نفس ذابمة الموت{ ؟  لال السمعانً:"

 .(٘)نٌا"لٌل: أراد به: التزهٌد بالدنٌا، ٌعنً: أن النفوس إلى الفناء; فتزهدوا بالد
وتخصٌص الذوق هاهنا من حٌث إنه ذكر الباخلٌن بالمال، وهو لوله: }وال ٌحسبن الذٌن  لال الراؼب:"

ٌبخلون بما آتاهم هللا. . .{ اآلٌة، وأعظم البخل بالمال ٌكون خشٌة من فمدان الطعام الذي به لوام األبدان، ولهذا 
لمال، نحو }وال تؤكلوا أموالكم{، ولوله: }إن الذٌن ٌؤكلون ذكر أألكل فً عامة المواضع التً ذكر فٌها احتجاز ا

 .(ٙ)أموال الٌتامى{، فبٌن بالذوق أن الذي ٌخافونه طعام البد منه"
[، لالت المبلبكة: هلن ٕٙلما نزل لوله تعالى: }كل من علٌها فان{ ]الرحمن: نمل السمرلندي عن الكلبً:"

 .(2)الموت{، أٌمنت المبلبكة أنها هلكت معهم"أهل األرض، فلما نزل: }كل نفس ذابمة 
ولرأه العامة: } َذابِمَةُ اْلَمْوِت{: باإلضافة، ولرأ األعمش: }ذابمة{ بالتنوٌن، }الموت{ نصبا، ولال: ألنها لم 

 :(1)تذق بعد، ولال أمٌة بن الصلت
 .(5)من لم ٌمت عبطة ٌمت هدما           للموت كؤس والمرء ذابمها

[،" أي:وإنما تُعطون جزاء أعمالكم وافٌاً 1٘ٔتعالى:}َوإِنََّما تَُوفَّْوَن أُُجوَرُكْم ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة { ]آل عمران : لوله 
 .(ٓٔ)ٌوم المٌامة"

 . (ٔٔ)لال الثعلبً:أي:" توفون جزاء أعمالكم ٌوم المٌامة إن خٌرا فخٌر وإن شرا فشر"
لى التمام والكمال}ٌوم المٌامة{ أي ٌوم لٌامكم من المبور وفً لال أبو السعود:" أي تعطون أجزٌة أعمالكم ع

المبر روضة :»لفظ التوفٌة إشارة إلى أن بعض أجورهم ٌصل إلٌهم لبله كما ٌنبا عنه لوله علٌه الصبلة والسبلم 
 .(ٖٔ)"(ٕٔ)«من رٌاض الجنة أو حفرة من حفر النٌران

                                                           
 .ٕٖٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .ٖٓ٘/ٔالوجٌز: (ٕ)
 .ٕ٘ٔ/ٗتفسٌر المراؼً: (ٖ)
 .22ٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .1ٖٙ/ٔتفسٌر السمعانً: (٘)
 .2ٕٓٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٙ)
 .2ٕٔ/ٔتفسٌر السمرلندي: (2)
 .ٕٕٗ/ٖ، وتفسٌر العلبً:11ٔ/ ٙانظر: لسان العرب:  (1)
 .ٕٕٗ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (5)
 .1ٕٕصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .ٕٕٗ/ٖتفسٌر الثعلبً:(ٔٔ)
لترؼٌب والترهٌب (، والمنذري فً ا1ٖٙٔ(، والطبرانً فً المعجم األوسط )ٕٓٙٗجزء من حدٌث طوٌل، أخرجه الترمذي فً السنن )(ٕٔ)
 .1ٔٔ/ ٕ، وكشؾ الخفاء 5ٔٔو  1ٔٔ/ ٗ
 . ٖٕٔ/ٕتفسٌر أبً السعود:(ٖٔ)
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[، "أي: فمن نُحً عن النار 1َ٘ٔل اْلَجنَّةَ فَمَْد فَاَز{ ]آل عمران : لوله تعالى:}فََمْن ُزْحِزَح َعِن النَّاِر َوأُْدخِ 
 .(ٔ)وأُْبِعد عنها، وأُدخل الجنة فمد فاز بالسعادة السرمدٌة والنعٌم المخلّد"

 .(ٕ)لال الثعلبً:أي:" نجا وأزٌل عن النار، }وأدخل الجنة فمد فاز{، ظفر بما ٌرجوا ونجا مما ٌخاؾ"
 .(ٖ)أي : من جنب النار ونجا منها وأدخل الجنة ، فمد فاز كل الفوز" لال ابن كثٌر:"

لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "َمْوضع سوط فً الجنة خٌٌر من الدنٌا وما فٌها ،  -رضً هللا عنه-عن أبً هرٌرة 
 . (ٗ)فَاَز {" الرإوا إن شبم : } فََمْن ُزْحِزَح َعِن النَّاِر َوأُْدِخَل اْلَجنَّةَ فَمَدْ 

الفوز: إدران األمنٌة. والمفازة فً لوله: }فبل تحسبنهم بمفازة{ مصدر، وٌمال للمهلكة: مفازة  لال الراؼب:"
تفاإال، والصحٌح أنهم لما رأوها تارة سببا للفوز، وتارة سببا للهبلن سموها باالسمٌن، وذلن بنظرٌن مختلفٌن، 

ربً الموت فً بعض الناس هبلكا له، وفً بعضهم فوزا له، إما لكونه  وكذا لولهم: هلن، وفاز، إذا مات، كؤنه
متبلؽا بذلن إلى فوز اآلخرة ونعٌم األبد، وإما لخبلصهم من شدة ٌرى الموت فً جنبها فوزا، وكذا النٌة أراها 

 .(٘)واألمنٌة من أصل واحد بنحو هذٌن النظرٌن"
بمدر مادام ٌحبو فهو فً النور حتى تجاوز الصراط،  لال الربٌع: "إن آخر من ٌدخل الجنة ٌعطى من النور

 .(ٙ)فذلن لوله: }فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فمد فاز{"
ْنٌَا إاِلَّ َمتَاعُ اْلؽُُروِر{ ]آل عمران :  [، "أي: لٌست الدنٌا إاِل دار الفناء ٌستمتع 1٘ٔلوله تعالى:}َوَما اْلَحٌَاةُ الدُّ

 .(2)بها األحمك المؽرور"
 .(1)}الؽرور{، ٌعنً: زٌنة الدنٌا" أبو مالن:" لال

عن لتادة: "}وما الحٌاة الدنٌا إال متاع الؽرور{: هً متاع مترون أوشكت وهللا الذي ال إله إال هو أن و
 .(5)وال لوة إال باهلل" -إن استطعتم -تضمحل عن أهلها، فخذوا من هذا المتاع طاعة هللا

ده الكّؾ من التمر، ٌاة الدنٌا إال متاع الؽرور{، لال: زاد الراعً، :"} وما الحعبد الرحمن بن سابطعن  تزّوِ
 .(ٓٔ)"أو الشًء من الدلٌك ، أو الشًء ٌشرب علٌه اللبن

وما لذّات الدنٌا وشهواتها وما فٌها من زٌنتها وزخارفها إال متعة، ٌمتعكموها الؽرور  لال الطبري:أي:"
االمتحان ، وال صحة له عند االختبار، فؤنتم تلتذون بما متعكم الؽرور والخداع المضمحّل الذي ال حمٌمة له عند 

من دنٌاكم ، ثم هو عابد علٌكم بالفجابع والمصابب والمكاره. ٌمول تعالى ذكره : وال تركنوا إلى الدنٌا فتسكنوا 
ذهب فً تؤوٌله هذا  (ٔٔ)ط إلٌها ، فإنما أنتم منها فً ؼرور تمتَّعون ، ثم أنتم عنها بعد للٌل راحلون، فكؤن ابن ساب

، إلى أن معنى اآلٌة : وما الحٌاة الدنٌا إال متاعٌ للٌٌل ، ال ٌُبلِّػ َمْن تمتعه وال ٌكفٌه لسفره. وهذا التؤوٌل ، وإن كان 
وجًها من وجوه التؤوٌل ، فإن الصحٌح من المول فٌه هو ما للنا. ألن  الؽرور  إنما هو الخداع فً كبلم العرب. 

لن ، فبل وجه لصرفه إلى معنى الملة ، ألن الشًء لد ٌكون للٌبل وصاحبه منه فً ؼٌر خداع وال وإذ كان ذلن كذ
 .(ٕٔ)ؼرور. وأما الذي هو فً ؼرور ، فبل الملٌل ٌصح له وال الكثٌر مما هو منه فً ؼرور"

                                                           
 .1ٕٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٕٕٗ/ٖتفسٌر الثعلبً:(ٕ)
 .21ٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
فً المستدرن ( ، والحاكم 5ٕٕٖ( والترمذي فً السنن برلم )1ٖٗ/ٕورواه أحمد فً مسنده )، 1ٖٖ/ٖ(:صٓٔٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
( ولال : "على شرط مسلم" ووافمه الذهبً ، كلهم من طرٌك دمحم بن عمرو عن أبً سلمة به. وللحدٌث طرق أخرى عن أبً هرٌرة 55ٕ/ٕ)

( انظر الكبلم علٌه موسعا فً : ٔٗٔ/ٖوله شواهد من حدٌث سهل بن سعد فً الصحٌحٌن، ومن حدٌث أنس بن مالن عند أحمد فً المسند )
 (.521ٔالصحٌحة لؤللبانً برلم )السلسلة 

 .ٕٙٓٔ-ٕ٘ٓٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (٘)
 .1ٖٖ/ٖ(:صٔٔٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .1ٕٕصفوة التفاسٌر: (2)
 .1ٖٖ/ٖ(:صٗٔٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .1ٖٖ/ٖ(:صٖٔٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .1ٖٖ/ٖ(:صٕٔٙٗ، وأخرجه عن األعمش ابن أبً حاتم)ٕ٘ٗ/2(:ص1ٖٔٗأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 انظر: المول السابك. (ٔٔ)
 .ٕ٘ٗ/2تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
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ن ال متاع الؽرور مثل المدر والمارورة والسكرجة ونحو ذلن، ألن ذل» لال السمرلندي لال ابن عباس:"
 . «ٌدوم، وكذلن الدنٌا تزول وتفنى وال تبمى

وٌمال: هو مثل الزجاج الذي ٌسرع إلٌه الكسر، وال ٌصلحه الجبر. وٌمال: كزاد المسافر، ٌسرع إلٌه الفناء 
 .(ٔ)"فكذلن الدنٌا

 .(ٕ)لال الثعلبً:" ٌعنً: منفعة ومتعة، كالفؤس والمدر والمصعة، ثم ٌزول وال ٌبمى، لاله أكثر المفسرٌن"
لال الماترٌدي:أي:" حٌاة الدنٌا للدنٌا لعب ولهو وؼرور، ولآلخرة: لٌست بلعب وال لهو وال ؼرور. وأصل 
الؽرور: هو أن ٌتراءى الشًء فً ظاهره حسنا مموها; ٌؽتر بها كل ناظر إلٌها ظاهرا، فإذا نظر فً باطنها 

 وجدها لاتلة مهلكة، نعوذ باهلل من االؼترار بها.
 .(ٖ)لعب ولهو، وعند المإمنٌن حكمة" -على ما عند أولبن الكفرة-ة الدنٌا ولٌل: الحٌا

تصؽًٌرا  لشؤن الدنٌا ، وتحمًٌرا ألمرها ، وأنها دنٌبة فانٌة للٌلة زابلة ، كما لال تعالى  لال ابن كثٌر:لال ذلن"
ٌٌْر َوأَْبمَى { ]األعلى :  ْنٌَا. َواآلِخَرةُ َخ [، ولال تعالى : } َوَما اْلَحٌَاةُ الدُّْنٌَا فًِ 2ٔ،  ٙٔ: } بَْل تُْإثُِروَن اْلَحٌَاةَ الدُّ

ِ بَاٍق { ]النحل : ٕٙالرعد : اآلِخَرةِ إاِل َمتَاٌع { ] [. ولال تعالى : } 5ٙ[ ولال تعالى : } َما ِعْنَدُكْم ٌَْنفَُد َوَما ِعْنَد َّللاَّ
ٌٌْر َوأَْبمَى { ]المصص :  ِ َخ ْنٌَا َوِزٌنَتَُها َوَما ِعْنَد َّللاَّ ٍء فََمتَاُع اْلَحٌَاةِ الدُّ ًْ  وهللاِ »[، وفً الحدٌث : َٓٙوَما أُوتٌِتُْم ِمْن َش

 .(٘)"(ٗ)«ما الدنٌا فً اآلخرة إال كما ٌَْؽِمُس أحُدُكم إصبعه فً الٌَّمِ ، فلٌنظر بَِم تَْرِجع إلٌه ؟
والمتاع: التمتع، فنبه أن السكون إلى الدنٌا والتمتع بها ؼرور، وأن الكٌس من دان نفسه  لال الراؼب:"

 .(ٙ)وعمل لما بعد الموت، والتصر على زاد ٌتبلػ به"
شبهت بالمتاع الذي ٌدلس به على المستام وٌؽر حتى ٌشترٌه، وهذا لمن آثرها على  لسعود:"لال أبو ا

 .(2)اآلخرة، فؤما من طلب بها اآلخرة فهً له متاع ببلغ"
هذه اآلٌة الكرٌمة فٌها التزهٌد فً الدنٌا بفنابها وعدم بمابها، وأنها متاع الؽرور، تفتن  لال السعدي:"

، وتؽر بمحاسنها، ثم هً منتملة، ومنتمل عنها إلى دار المرار، التً توفى فٌها النفوس بزخرفها، وتخدع بؽرورها
 .(1)ما عملت فً هذه الدار، من خٌر وشر"

 الفوابد:
 أن الموت حّك البد منه، لموله تعالى: }ُكلُّ نَْفٍس َذابِمَةُ اْلَمْوِت{. -ٔ
المحالة وهو الٌدري متى ٌموت، فإن العمل  حّث اإلنسان على المبادرة للعمل الصالح، ألنه إذا كان مٌتا -ٕ

 كالشرع ٌمتضً أن ٌبادر والسٌّما فً لضاء الواجبات والتخلً عن المظالم.
 ان كمال األجر إنما ٌكون ٌوم المٌامة. -ٖ
 إثبات ٌوم المٌامة، إذ ٌموم الناس فٌه لرّب العالمٌن، وٌموم األشهاد، وٌمام فٌه المسط. -ٗ
 : أن ٌزحزح اإلنسان عن النار وأن ٌدخل الجنة.أنه الٌمكن الفوز إال بؤمرٌن -٘
:"وهللا ما الفمَر أخشى -ملسو هيلع هللا ىلص-التزهٌد فً الدنٌا، وٌجب على اإلنسان الحذر من مؽبّة الدنٌا وؼرورها، لال -ٙ

كما  علٌكم، ولكنً أخشى أن تبسط علٌكم الدنٌا كما بسطت على من لبلكم فتنافسوها ما تنافسها من لبلكم، فتهلككم
 .(5)أهلكتم.."

 القرآن

                                                           
 .2ٕٔ/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٔ)
 .ٕٕٗ/ٖتفسٌر الثعلبً:(ٕ)
 .ٖ٘٘/ٕتفسٌر الماترٌدي: (ٖ)
( من حدٌث المستورد ابن شداد رضً 1ٓٔٗوابن ماجة فً السنن برلم )( ٖٕٖٕ( والترمذي برلم )1٘1ٕرواه مسلم فً صحٌحه برلم )(ٗ)

 هللا عنه.
 .25ٔ-21ٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .1ٕٓٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٙ)
 .ٖٕٔ/ٕتفسٌر أبً السعود: (2)
 .5٘ٔتفسٌر السعدي: (1)
 (.٘ٔٓٗرواه البخاري) (5)



ٗٔٓ 
 

ِذٌَن أَْشَرُكوا أَذًى َكثًٌِرا َوإِْن }لَتُْبلَُونه فًِ أَْمَواِلُكْم َوأَْنفُِسُكْم َولَتَْسَمعُنه ِمَن الهِذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن قَْبِلُكْم َوِمَن اله 
هقُوا فَِإنه َذِلَك ِمْن َعْزِم اْْلُُموِر )  [2ٙٔ{ ]آل عمران : (2ٙٔتَْصبُِروا َوتَت

 التفسٌر:
فً أموالكم بإخراج النفمات الواجبة والمستحبَّة، وبالجوابح التً تصٌبها، وفً  -أٌها المإمنون-لَتُْختَبَُرنَّ 

أنفسكم بما ٌجب علٌكم من الطاعات، وما ٌحلُّ بكم من جراح أو لتل وفَْمد لؤلحباب، وذلن حتى ٌتمٌَّز المإمن 
سمعُنَّ من الٌهود والنصارى والمشركٌن ما ٌإذي أسماعكم من ألفاظ الشرن والطعن فً الصادق من ؼٌره. ولتَ 
على ذلن كله، وتتموا هللا بلزوم طاعته واجتناب معصٌته، فإن ذلن من  -أٌها المإمنون-دٌنكم. وإن تصبروا 

 األمور التً ٌُعزم علٌها، وٌنافس فٌها.
 فً سبب نزول اآلٌة وجوه:

س:" نزل فً أبً بكر وما بلؽه فً ذلن من الؽضب: }ولتسمعن من الذٌن أوتوا الكتاب أحدها: لال ابن عبا
 .(ٔ)من لبلكم ومن الذٌن أشركوا أذى كثٌرا{"

عن عكرمة، لال : "نزلت هذه اآلٌة فً النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، وفً أبً بكر رضوان هللا علٌه ، وفً أخرج الطبري   
فنحاص الٌهودي سٌد بنً لٌنُماع، بعث النبً ملسو هيلع هللا ىلص أبا بكر الصدٌك رحمه هللا إلى فنحاص ٌستمدُّه ، وكتب إلٌه 

ًّ بشً ح بالسٌؾ ، فؤعطاه الكتاب ، بكتاب ، ولال ألبً بكر: ال تَفتاتنَّ عل ء حتى ترجع،  فجاء أبو بكر وهو متوّشِ
 فلما لرأه لال :  لد احتاج ربكم أن نمده  ! فهّم أبو بكر أن ٌضربه بالسٌؾ ، ثم ذكر لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص : ال تفتاتّن علً

ًٌْرا لَُهْم بَْل ُهَو َشرٌّ بشًء حتى ترجع ، فكؾ ، ونزلت : }َوال ٌَْحَسبَنَّ الَِّذٌَن ٌَْبَخلُو ُ ِمْن فَْضِلِه ُهَو َخ َن بَِما آتَاُهُم َّللاَّ
{، نزلت هذه اآلٌات فً بنً لٌنماع إلى لوله:}فإن لَتُْبلَُونَّ فًِ أَْمَواِلُكْم َوأَْنفُِسُكمْ  لَُهْم {، وما بٌن اآلٌتٌن إلى لوله :}

 .(ٕ)كذبون فمد كذب رسل من لبلن{"
فكان المسلمون ٌنصبون لهم الحرب إذ ٌسمعون إشراكهم، فمال هللا:}وإن  بن جرٌا:"وأخرج الطبري عن ا

 .(ٖ)تصبروا وتتموا فإن ذلن من عزم األمور{، ٌمول : من الموة مما عزم هللا علٌه وأمركم به"
 سمع رجبل من إلٌهود ٌمول: -رضً هللا عنه  -روي أن أبا بكر الصدٌك  لال الزجاج:"
فسؤله  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فشكا إلٌهودي ذلن إلى النبً  -رضً هللا عنه  -ونحن أؼنٌاء{، فلطمه أبو بكر }إن هللا فمٌر 

النبً:" ما أراد بلطمن؟ فمال أبو بكر: سمعت منه كلمة ما ملكت نفسً معها أن لطمته، فؤنزل هللا عز وجل: 
 .(ٗ)أذى كثٌرا{")ولتسمعن من الذٌن أوتوا الكتاب من لبلكم ومن الذٌن أشركوا 

 نزلت فً كعب بن األشرؾ ، وذلن أنه كان ٌهجو رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، وٌتشبّب بنساء المسلمٌن.والثانً: أنها 
عن معمر عن الزهري، لال : "هو كعب بن األشرؾ ، ( ٙ)وابن أبً حاتم،(٘)أخرج الطبري وابن المنذر

 وأصحابه فً شعره ، وٌهجو النبً ملسو هيلع هللا ىلص. فانطلك إلٌه خمسة نفر من وكان ٌحرض المشركٌن على النبً ملسو هيلع هللا ىلص
األنصار ، فٌهم دمحم بن مسلمة ، ورجل ٌمال له أبو عبس. فؤتوه وهو فً مجلس لومه بالعََوالً ، فلما رآهم ذعر 

ًّ بعضكم فلٌ حدثنً بحاجته. فجاءه رجل منهم فمال : منهم ، فؤنكر شؤنهم ، ولالوا : جبنان لحاجة! لال : فلٌدن إل
جبنان لنبٌعن أدراًعا عندنا لنستنفك بها. فمال : وهللا لبن فعلتم لمد ُجهدتم منذ نزل بكم هذا الرجل! فواعدوه أن 
ٌؤتوه عشاًء حٌن هدأ عنهم الناس،  فؤتوه فنادوه ، فمالت امرأته : ما َطرلن هإالء ساعتهم هذه لشًء مما تحب! 

 م حدثونً بحدٌثهم وشؤنهم.لال : إنه
لال معمر : فؤخبرنً أٌوب ، عن عكرمة : أنه أشرؾ علٌهم فكلمهم ، فمال : أترَهنُونً أبناءكم ؟ وأرادوا  

أن ٌبٌعهم تمًرا. لال ، فمالوا : إنا نستحًٌ أن تعٌر أبناإنا فٌمال :  هذا رهٌنة َوْسك ، وهذا رهٌنة وسمٌن! فمال : 
ا : أنت أجمُل الناس ، وال نؤمنن! وأي امرأة تمتنع منن لجمالن! ولكنا نرهنن سبلحنا ، أترهنونً نسابكم ؟ لالو

                                                           
 .1ٖٗ/ٖ(:ص2ٔٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٙ٘ٗ-٘٘ٗ/2(:ص1ٖٔٙتفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٙ٘ٗ-٘٘ٗ/2(:ص1ٖٔٙأخرجه الطبري) (ٖ)
 .5ٙٗ/ٔمعانً المرآن:(ٗ)
 .ٕ٘٘-ٖٕ٘/ٕ(:صٕ٘ٗٔ(، و)ٕٗٗٔانظر: تفسٌر ابن المنذر) (٘)
 مختصرا. -1ٖٗ/ٖ(:ص2ٔٙٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙ)



ٗٔٔ 
 

فمد علمت حاجتنا إلى السبلح الٌوم. فمال : ابتونً بسبلحكم ، واحتملوا ما شبتم. لالوا : فؤنزل إلٌنا نؤخذ علٌن 
لومن ٌكونوا معن. لال : لو وجدنً وتؤخذ علٌنا. فذهب ٌنزل فتعلمت به امرأته ولالت : أرسل إلى أمثالهم من 

هإالء نابًما ما أٌمظونً! لالت : فكلِّمهم من فوق البٌت ، فؤبى علٌها ، فنزل إلٌهم ٌفوُح رٌحه. لالوا : ما هذه 
الرٌح ٌا فبلن ؟ لال : هذا عطُر أم فبلن! امرأته. فدنا إلٌه بعضهم ٌشم رابحته ، ثم اعتنمه ، ثم لال : التلوا عدو 

عنه أبو َعبس فً خاصرته ، وعبله دمحم بن مسلمة بالسٌؾ ، فمتلوه ثم رجعوا. فؤصبحت الٌهود مذعورٌن هللا! فط
ًّ ملسو هيلع هللا ىلص فمالوا : لتل سٌدنا ؼٌلة! فذّكرهم النبً ملسو هيلع هللا ىلص َصنٌعه ، وما كان ٌحّض علٌهم  ، وٌحرض فً ، فجاءوا إلى النب

ًّ رضوان هللا لتالهم وٌإذٌهم ، ثم دعاهم إ لى أن ٌكتب بٌنه وبٌنهم صلًحا ، لال : فكان ذلن الكتاُب مع عل
 .(ٔ)علٌه"

شعٌب، عن الزهري، لال: "أخبرنً عروة بن الزبٌر، أن أسامة بن زٌد، والثالث: أخرج ابن المنذر، عن 
أسامة بن زٌد وراءه، ٌعود سعد  أخبره أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص ركب على حمار على إكاؾ، على لطٌفة من تحته، وأردؾ

بن عبادة فً بنً الحارث بن الخزرج لبل ولعة بدر، حتى مر بمجلس فٌه عبد هللا بن أبً بن سلول، وذلن لبل 
أن ٌسلم عبد هللا بن أبً، فإذا فً المجلس أخبلط من المسلمٌن والمشركٌن، وعبدة األوثان، والٌهود وفً المسلمٌن 

ؼشٌت المجلس عجاجة الدابة، خمر ابن أبً أنفه بردابه، ثم لال: ال تؽبروا علٌنا، فسلم  عبد هللا بن رواحة، فلما
المرء، إنه ألحسن  النبً ملسو هيلع هللا ىلص علٌهم ثم ولؾ النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فدعاهم إلى هللا، ولرأ علٌهم المرآن فمال عبد هللا بن أبً: أٌها

ا به فً مجالسنا، ارجع إلى رحلن، فمن جاءن فالصص علٌه لال عبد هللا بن مما تمول، إن كان حما، فبل تإذٌن
رواحة: بلى ٌا رسول هللا، فاؼشنا به فً مجالسنا، فإنا نحب ذلن، فاستب المسلمون والمشركون والٌهود حتى 

 دابته، فسار حتى دخل على سعد بن كادوا ٌتثاورون، فلم ٌزل النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌخفضهم حتى سكتوا، ثم ركب النبً ملسو هيلع هللا ىلص
 عبادة، فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: " ٌا سعد، ألم تسمع ما لال أبو حباب؟ ٌرٌد: عبد هللا بن أبً، لال: كذا وكذا "، لال سعد: ٌا

لح أهل هذه رسول هللا، اعؾ عنه واصفح، فوالذي أنزل الكتاب، لمد جاءن هللا بالحك الذي أنزل علٌن، ولمد اصط
الحرة على أن ٌتوجوه، فلما رد هللا ذلن بالحك الذي أعطان هللا، شرق بذلن، فذلن فعل به ما رأٌت، فعفا عنه 

ذى، النبً ملسو هيلع هللا ىلص وكان النبً ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه ٌعفون عن المشركٌن، وأهل الكتاب، كما أمرهم هللا، وٌصبرون على األ
ز: }ولتسمعن من الذٌن أوتوا الكتاب من لبلكم ومن الذٌن أشركوا أذى كثٌرا وإن تصبروا وتتموا لال هللا جل وع

فإن ذلن من عزم األمور{ ، لال هللا جل وعز: }ود كثٌر من أهل الكتاب لو ٌردونكم من بعد إٌمانكم كفارا حسدا 
فً العفو ما أمره هللا به، حتى أذن هللا فٌهم فلما ؼزا النبً إلى: إن هللا على كل شًء لدٌر{ وكان النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌتؤول 

ملسو هيلع هللا ىلص بدرا، فمتل هللا من صنادٌد كفار لرٌش، لال أبً بن سلول ومن معه من المشركٌن وعبدة األوثان: هذا أمر لد 
 .(ٕ)توجه، فتتابعوا إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فؤسلموا"

[، "أي: وهللا لتمتحننَّ وتختبرنَّ فً أموالكم بالفمر 1ٙٔ}لَتُْبلَُونَّ فًِ أَْمَواِلُكْم َوأَْنفُِسُكْم { ]آل عمران : لوله تعالى: 
 .(ٖ)والمصابب، وفً أنفسكم بالشدابد واألمراض"

 .(ٗ)" -رضً هللا عنه -وأبً بكر الصدٌك -ملسو هيلع هللا ىلص -لال مماتل:" نزلت فً النبً
 .(٘)بة:" أي: لتختبرن. وٌمال: لتصابن. والمعنٌان متماربان"لال ابن لتٌ

 .(ٙ)معناه: لتختبرن أي تمع علٌكم المحن، فٌعلم المإمن من ؼٌره" لال الزجاج:"
 .(2)ٌعنً بالببلء والمصٌبات" لال مماتل:" 
 .(1)أعلم هللا المإمنٌن أنه سٌبتلٌهم ، فٌنظر كٌؾ صبرهم على دٌنهم"لال ابن جرٌا:" 

                                                           
 .2٘ٗ-ٙ٘ٗ/2(:ص1ٖٔ2تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٖٕ٘-ٕٔ٘/ٕ:ص(ٖٕٗٔتفسٌر ابن المنذر) (ٕ)
 .1ٕٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٕٖٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .2ٔٔؼرٌب المرآن: (٘)
 .5ٙٗ/ٔمعانً المرآن: (ٙ)
 .ٕٖٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .ٙ٘ٗ-٘٘ٗ/2(:ص1ٖٔٙأخرجه الطبري) (1)



ٕٗٔ 
 

لتختبرن بالمصابب فً أموالكم وأنفسكم ، ٌعنً : وبهبلن األلرباء والعشابر من أهل  الطبري:أي:"لال 
 .(ٔ)نصرتكم وملتكم"

فً أموالنا  -وهللا -عباد بن منصور:" سؤلت الحسن عن لوله: }لتبلون فً أموالكم وأنفسكم{ لال:نبتلىلال 
 .(ٕ)وأنفسنا"

[، 1ِٙٔذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن لَْبِلُكْم َوِمَن الَِّذٌَن أَْشَرُكوا أَذًى َكثًٌِرا{ ]آل عمران : لوله تعالى: }َولَتَْسَمعُنَّ ِمَن الَّ 
 (ٖ)األذى الكثٌر" -أعدابكم  -"أي: ولٌنالنّكم من الٌهود والنصارى والمشركٌن 

العرب }أذى كثٌرا{: لال مماتل:" حٌن لالوا: إن هللا فمٌر. ثم لال: }ومن الذٌن أشركوا{، ٌعنً: مشركً 
 .(ٗ)باللسان والفعل"

هو كعب بن األشرؾ، وكان ٌحرض المشركٌن على النبً ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه فً شعره، وٌهجو  لال الزهري:"
 .(٘)النبً ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه"

نصارى:} ومن الذٌن } ولتسمعن من الذٌن أوتوا الكتاب من لبلكم {، ٌعنً : الٌهود، وال لال ابن جرٌا:"
أشركوا أذى كثًٌرا{، فكان المسلمون ٌسمعون من الٌهود لولهم :  عزٌر ابن هللا  ، ومن النصارى :  المسٌح ابن 

 .(ٙ)هللا"
لولهم :إن هللا فمٌر ونحن أؼنٌاء  ، ولولهم :  ٌد هللا مؽلولة  ، وما أشبه ذلن  لال الطبري:"األذى من الٌهود،

ومن الذٌن أشركوا، ٌعنً: ومن النصارى، لولهم : المسٌح ابن هللا، وما أشبه ذلن من   من افترابهم على هللا
 .(2)كفرهم باهلل"

 نستنتا بؤن فً هذا األذى ثبلثة ألاوٌل :
والمإمنٌن وٌحرض علٌهم المشركٌن حتى لتله  -ملسو هيلع هللا ىلص-أحدها: ما روي أن كعب بن األشرؾ كان ٌهجو النبً 

 . (1)، وهذا لول الزهري دمحم بن مسلمة
والثانً : أن فنحاص الٌهودي سٌد بنً لٌنماع لما سبل اإلمداد لال : احتاج ربكم إلى أن نمده ، وهذا لول 

 .(ٔٔ)، واختاره الزجاج(ٓٔ، وروي عن ابن عباس نحو ذلن(5)عكرمة
ول النصارى : المسٌح والثالث : أن األذى ما كانوا ٌسمعونه من الشرن كمول الٌهود :عزٌز ابن هللا ، وكم

 .(ٕٔ)ابن هللا وهذا لول ابن جرٌا 
َّمُوا فَإِنَّ َذِلَن ِمْن َعْزِم اأْلُُموِر{ ]آل عمران :  [، "أي: وإِن تصبروا على 1ٙٔلوله تعالى: }َوإِْن تَْصبُِروا َوتَت

وتحزموا علٌها ألنها مّما أمر المكاره وتتموا هللا فً األلوال واألعمال، فإن ذلن من األمور التً ٌنبؽً أن تعزموا 
 .(ٖٔ)هللا بها"

لال مماتل:" } َوإِْن تَْصبُِروا{على ذلن األذى، }وتتموا{ معصٌته، }فإن ذلن من عزم األمور{، ٌعنً: ذلن 
 .(ٗٔ)بها" -عز وجل -الصبر والتموى من خٌر األمور التً أمر هللا

                                                           
 .٘٘ٗ-ٗ٘ٗ/2تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٖٖ/ٖ(:ص٘ٔٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .1ٕٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٕٖٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .1ٖٗ/ٖ(:ص5ٔٙٗأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٙ٘ٗ-٘٘ٗ/2(:ص1ٖٔٙأخرجه الطبري) (ٙ)
 .]بتصرؾ[.٘٘ٗ/2تفسٌر الطبري: (2)
، و تفسٌر ابن أبً ٕ٘٘-ٖٕ٘/ٕ(:صٕ٘ٗٔ(، و)ٕٗٗٔ، و: تفسٌر ابن المنذر)2٘ٗ-ٙ٘ٗ/2(:ص1ٖٔ2انظر: تفسٌر الطبري) (1)

 مختصرا. -1ٖٗ/ٖ(:ص2ٔٙٗحاتم)
 .ٙ٘ٗ-٘٘ٗ/2(:ص1ٖٔٙانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .1ٖٗ/ٖ(:ص2ٔٙٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .5ٙٗ/ٔانظر: معانً المرآن: (ٔٔ)
 .ٙ٘ٗ-٘٘ٗ/2(:ص1ٖٔٙر الطبري)انظر: تفسٌ (ٕٔ)
 .1ٕٕصفوة التفاسٌر: (ٖٔ)
 .ٕٖٓ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗٔ)
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ن إشراكهم ، فمال هللا :  }وإن تصبروا وتتموا فكان المسلمون ٌنصبون لهم الحرب إذ ٌسمعو لال ابن جرٌا:"
 .(ٔ)فإن ذلن من عزم األمور{، ٌمول : من الموة مما عزم هللا علٌه وأمركم به"

أخرج ابن أبً حاتم عن سعٌد بن جبٌر فً لول هللا: "}فإن ذلن{، ٌعنً: هذا الصبر على األذى فً األمر 
 .(ٕ)ٌعنً: فً حك األمور التً أمر هللا"بالمعروؾ والنهً عن المنكر، }من عزم األمور{، 

وإن تصبروا ألمر هللا الذي أمركم به فٌهم وفً ؼٌرهم من طاعته، وتتموا هللا فٌما أمركم  لال الطبري:أي:"
 .(ٖ)ونهاكم ، فتعملوا فً ذلن بطاعته، فإن ذلن الصبر والتموى مما عزم هللا علٌه وأمركم به"

أمر هللا المإمنٌن أن ٌصبروا على ما أذاهم، فمال: أذاهم: زعم أنهم كانوا ٌمولون: ٌا أصحاب  لال الحسن:"
 .(ٗ)دمحم لستم على شًء، نحن أولى باهلل منكم، أنتم ضبلل، فؤمروا أن ٌمضوا وٌصبروا"

الجمهور على إحكام هذه اآلٌة، ألنها تضمنت األمر بالصبر والتموى وال بد للمإمن من  لال ابن الجوزي:"
 .(٘)ذلن، ولد ذهب لوم إلى أن الصبر المذكور ها هنا منسوخ بآٌة السٌؾ"

 الفوابد:
ٌنبؽً لبلنسان ان ٌتفطن لما فٌه من خٌر وشر، لٌعلم أنه ابتبلء من هللا، ففً الخٌر ٌبتلى لٌشكر، وفً  -ٔ
 ٌبتلى لٌصبر.ضده 

التاكٌد على الحذر من أهل الكتاب الٌهود والنصارى والمشركٌن اٌضا، إذ هم ٌمكرون بالمول وبالفعل،  -ٕ
 فبٌّن هللا تعالى عداوتهم للمسلمٌن.

 الثناء على الصبر على األذٌة، وأنه من عزم االمور. -ٖ
 ره كان ذلن أنجح واحسن.التنبٌه على فضٌلة العزم فً االمور، وكل ما كان اإلنسان عازما فً امو -ٗ

 القرآن
َُ الهِذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب لَتُبٌَِّنُنههُ ِللنهاِس َوََل تَْكتُُمونَهُ فَنَبَذُوهُ َوَرا ُ ِمٌثَا َء ُظُهوِرِهْم َواْشتََرْوا بِِه ثََمنًا قَِلًٌَل }َوإِْذ أََخَذ َّللاه

 [27ٔ({ ]آل عمران : 27ٔفَبِئَْس َما ٌَْشتَُروَن )
 تفسٌر:ال

إذ أخذ هللا العهد الموثك على الذٌن آتاهم هللا الكتاب من الٌهود والنصارى، فللٌهود  -أٌها الرسول-واذكر 
التوراة وللنصارى اإلنجٌل; لٌعملوا بهما، وٌبٌنوا للناس ما فٌهما، وال ٌكتموا ذلن وال ٌخفوه، فتركوا العهد ولم 

هم الحك وتحرٌفهم الكتاب، فببس الشراء ٌشترون، فً تضٌٌعهم ٌلتزموا به، وأخذوا ثمنا بخًسا ممابل كتمان
 المٌثاق، وتبدٌلهم الكتاب.

ُ ِمٌثَاَق الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب{ ]آل عمران :   [،" أي: اذكر ٌا دمحم حٌن أخذ هللا 12ٔلوله تعالى:}َوإِْذ أََخَذ َّللاَّ
 .(ٙ)العهد المإكد على الٌهود فً التوراة"

واذكر أٌضا من أمر هإالء الٌهود وؼٌرهم من أهل الكتاب منهم ، ٌا دمحم ، إذ أخذ هللا  الطبري:أي:"لال  
 .(2)مٌثالهم"

 .(1)هذا مٌثاق أخذه هللا على أهل العلم" لال لتادة:"

                                                           
 .ٙ٘ٗ-٘٘ٗ/2(:ص1ٖٔٙأخرجه الطبري) (ٔ)
 .1ٖ٘/ٖ(:صٕٕٙٗتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕ)
 . .]بتصرؾ[.٘٘ٗ/2تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٖٗ/ٖ(:صٕٓٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
. وأما ابن الجوزي فمد سلن فً تفسٌره عند ذكر هذه اآلٌة مسلكه ٖٓاآلٌة من المنسوخ هبة هللا فً ناسخه:عد هذه . ٖٖٗنواسخ المرآن: (٘)

 هنا.
والذي ٌظهر أنه مع الجمهرر، وسكوته ٌدل على أن مثل هذه الدعوى ال ٌحتاج إلى الرد. ألن من المعلوم لدى الجمٌع أن كبل من الصبر 

 .ٕٓ٘/ ٔال وؼٌر المتال فبل وجه للنسخ. انظر: زاد المسٌر والتموى مطلوب من المسلمٌن فً المت
 .1ٕٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .1٘ٗ/2تفسٌر الطبري: (2)
 .1ٖٙ/ٖ(:ص2ٕٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
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عباد بن منصور:" سؤلت الحسن عن لوله: }وإذ أخذ هللا مٌثاق الذٌن أوتوا الكتاب{، لال: هم الٌهود لال 
 .(ٔ)والنصارى"

 .(ٕ)}وإذ أخذ هللا مٌثاق الذٌن أوتوا الكتاب{، لال: الٌهود" ولال سعٌد بن جبٌر:"
 .(ٖ)إنما أخذ هللا مٌثاق النبٌٌن ٌعنً: على لومهم" ولال ابن عباس:" 
ِ َوَكِلَماتِِه َواتهبِعُوهُ لَعَلهُكْم  أمرهم أن ٌتبعوا } ابن عباس اٌضا:"وعن    ِ الهِذي ٌُْإِمُن بِاَّه ًّ ِ اْْلُّمِ ًّ النهبِ
عاهدهم على ذلن، فمال حٌن بعث دمحما:  (٘){َوأَْوفُوا بِعَْهِدي أُوِف بِعَْهِدُكمْ  ، فلما بعث هللا دمحما لال: }(ٗ){تَْهتَُدون

 .(ٙ)صدلوه: وتلمون عندي الذي أحببتم"
هذا توبٌخ من هللا وتهدٌد ألهل الكتاب ، الذٌن أَخذ علٌهم العهد على ألسنة األنبٌاء أن ٌإمنوا  ابن كثٌر:"لال 

 .(2)بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، وأن ٌنوهوا بذكره فً الناس لٌكونوا على أْهبَة من أمره ، فإذا أرسله هللا تابعوه"
 [، على ألوال:12ٔأُوتُوا اْلِكتَاَب{ ]آل عمران : الَِّذٌَن  واختلؾ اهل العلم فً تفسٌر لوله:} 

 .(ٓٔ)، وسعٌد بن جبٌر(5)، والسدي(1)أحدها : أنهم الٌهود خاصة ، وهذا لول ابن عباس
 .(ٕٔ)، ومعنى لول ابن جرٌا(ٔٔ)والثانً : أنهم الٌهود والنصارى. وهذا لول الحسن

 . (ٖٔ)أنبٌاإهم مٌثالهم. وهذا لول لتادةوالثالث : انهم كل من أوتى علم شًٍء من كتاب فمد أخذ 
،وكذلن سعٌد بن (ٗٔ)ابن عباس–والرابع: أن المعنى:وإذ أخذ هللا مٌثاق النبٌٌن على لومهم. وهذا أحد لولً 

 .(٘ٔ)جبٌر فً رواٌة ٌحٌى بن أبً ثابت عنه
ي: لتظهرنَّ ما فً الكتاب من أحكام هللا وال [، " أ12ٔلوله تعالى:}لَتُبٌَِّنُنَّهُ ِللنَّاِس َواَل تَْكتُُمونَهُ{ ]آل عمران : 

 .(ٙٔ)تخفونها"
لٌبٌنّن للناس أمرن الذي أخذ مٌثالهم على بٌانه للناس فً كتابهم الذي فً أٌدٌهم ، وهو  لال الطبري:أي:"

 .(2ٔ)التوراة واإلنجٌل ، وأنن هلل رسول مرسل بالحك ، وال ٌكتمونه"
 .(1ٔ)"–ملسو هيلع هللا ىلص  -أن هللا أخذ منهم المٌثاق لٌبٌنن أمر نبوة النبً  لال الزجاج:"المعنى:

أكد علٌهم إٌجاب بٌان الكتاب واجتناب كتمانه كما ٌإكد على الرجل إذا عزم علٌه ولٌل  لال الزمخشري:"
 .(5ٔ)له: آهلل لتفعلن"

عن لوله: }لتبٌننه للناس{، لال: لال أن مروان لال لرافع بوابه: "اذهب ٌا رافع إلى ابن عباس، فسله روي 
هللا جل ثناإه لنبٌه ملسو هيلع هللا ىلص فً التوراة: إن اإلسبلم دٌن هللا الذي ارتضاه افترضه على عباده، وإن دمحما رسول هللا 

 .(ٔ)ٌجدونه عندهم فً التوراة واإلنجٌل"

                                                           
 .1ٖٙ/ٖ(:صٕٙٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .1ٖٙ/ٖ(:صٕ٘ٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .1ٖ٘/ٖ(:صٕٗٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .2ٓٔسورة األعراؾ آٌة: (ٗ)
 .ٓٗسورة البمرة آٌة (٘)
 .1ٖ٘/ٖ(:صٖٕٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .1ٓٔ/ٔتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٓٙٗ/2(:ص1ٖٕٓ، و)5٘ٗ/2(:ص1ٖٔ1انظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٓٙٗ/2(:ص1ٖٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٓٙٗ/2(:ص1ٖٕٕانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .1ٖٙ/ٖ(:صٕٙٙٗانظر: تفسٌر ابنب أبً حاتم) (ٔٔ)
 .ٓٙٗ/2(:ص1ٖٕٖانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٔٙٗ/2(:ص1ٖٕٗانظر: تفسٌر الطبري)(ٖٔ)
 .ٕٙٗ/2(:ص1ٖٕ1انظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .ٔٙٗ/2(:ص1ٖٕ2انظر: تفسٌر الطبري)(٘ٔ)
 .1ٕٕصفوة التفاسٌر: (ٙٔ)
 .1٘ٗ/2تفسٌر الطبري: (2ٔ)
 .5ٙٗ/ٔ:معانً المرآن للزجاج(1ٔ)
 .ٓ٘ٗ/ٔالكشاؾ: (5ٔ)
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اده ، وأن محمًدا ٌجدونه مكتوبًا عندهم وكان فٌه إن اإلسبلم دٌن هللا الذي افترضه على عب لال ابن جرٌا:"
 .(ٕ)فً التوراة واإلنجٌل"

 .(ٖ)عن لتادة: "لوله: }لتبٌننه للناس{، لال: فمن علم علما فلٌعلمه الناس"
وعن لتادة اٌضا لوله:"} وال تكتمونه{، لال: وإٌاكم وكتمان العلم، فإن كتمان العلم هلكة فبل ٌتكلفن رجل مما 

 .(ٗ)من دٌن هللا، فٌكون من المتكلفٌن"ال علم لدٌه، فٌخرج 
ولال سفٌان: "}وإذ أخذ هللا مٌثاق الذٌن أوتوا الكتاب لتبٌننه للناس وال تكتمونه{: أن تنكر المنكر، وتؤمر   

 .(٘)بالخٌر، وتحسن الحسن، وتمبح المبٌح"
 ، لوالن :[12ٔ]آل عمران : تَْكتُُمونَهُ{وفً عود الضمٌر)الهاء( فً لوله تعالى:} لَتُبٌَِّنُنَّهُ ِللنَّاِس َوالَ 

 . (2)، والسدي(ٙ)، وهذا لول سعٌد بن جبٌر -ملسو هيلع هللا ىلص  -، والمعنى: لٌبٌن نبوة دمحم -ملسو هيلع هللا ىلص-أحدهما :أنها ترجع إلى النبً
، (5)ومعنى لول لتادة،(1)حسنوالثانً :أنها ترجع إلى الكتاب، والمعنى: لٌبٌن الكتاب الذي فٌه ذكره، وهذا لول ال

 .(ٔٔ)، واختاره ابن الجوزي(ٓٔ)وسفٌان
ألن الكتاب ألرب المذكورٌن، وألن من ضرورة تبٌٌنهم ما فٌه  هو المول الثانً، " -وهللا أعلم-والراجح

 .(ٕٔ)إظهار صفة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وهذا لول من ذهب إلى أنه عام فً كل كتاب"
علٌه السبلم: "ما أخذ هللا على أهل الجهل أن ٌتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن لال علً بن أبً طالب  

 .(ٖٔ)ٌعلموا"
لرأ ابن كثٌر، وأبو عمرو، وأبو بكر، والمفضل عن عاصم، وزٌد عن ٌعموب:} لٌبٌننه للناس وال ٌكتمونه{، 

 بالٌاء، فؤلنهم ؼٌب، ومن لال}بالٌاء فٌهما،ولرأ البالون، وحفص عن عاصم بالتاء فٌهما، فمن لال }لٌبٌننه{ 
 .(ٗٔ){:بالتاء، حكى المخاطبة التً كانت فً ولت أخذ المٌثاقلَتُبٌَِّنُنَّهُ 

 .(٘ٔ)[، " أي: فطرحوا ذلن العهد وراء ظهورهم"12ٔفَنَبَذُوهُ َوَراَء ُظُهوِرِهْم { ]آل عمران : لوله تعالى:}
 .(ٙٔ)فكتموا ذلن" لال ابن كثٌر:أي:"
 .(2ٔ)طرحوه وضٌعوه وتركوا العمل به" لال الثعلبً:أي:"

 .(1ٔ)أي: لم ٌعملوا بالكتاب" لال التستري:"
فتركوا أمر هللا وضٌعوه، ونمضوا مٌثاله الذي أخذ علٌهم بذلن ، فكتموا أمرن، وكذبوا بن  لال الطبري:أي:"

"(ٔ5). 

                                                                                                                                                                                                    
 .1ٖٙ/ٖ(:صٖٓٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٓٙٗ/2(:ص1ٖٕٖأخرجه الطبري) (ٕ)
 .1ٖٙ/ٖ(:ص5ٕٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .1ٖ2/ٖ(:صٕٖٙٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)(ٗ)
 .1ٖ2/ٖ(:صٖٖٙٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)(٘)
 .1ٖٙ/ٖ(:ص1ٕٙٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .1ٖٙ/ٖ(:صٖٔٙٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)(2)
 .ٕٙٗ/2(:ص1ٖٕ5انظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .1ٖ2/ٖ(:صٕٖٙٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (5)
 .1ٖ2/ٖ(:صٖٖٙٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .2ٖ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٔٔ)
 .2ٖ٘/ٔزاد المسٌر: (ٕٔ)
 .2ٖ٘/ٔزاد المسٌر: (ٖٔ)
 .2ٖ٘/ٔ، وزاد المسٌر:5ٙٗ/ٔانظر: معانً المرآن للزجاج: (ٗٔ)
  (.1ٕٕصفوة التفاسٌر:٘ٔ)
 .1ٔٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٙٔ)
 .1ٕٕ/ٖتفسٌر الثعلبً: (2ٔ)
 .ٕ٘تفسٌر التستري: (1ٔ)
 .5٘ٗ/2تفسٌر الطبري:(5ٔ)
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لذفوه بٌن أٌدٌهم ، وتركوا  أخرى:"، وفً رواٌة (ٔ)إنهم لد كانوا ٌمرأونه ، إنما نبذوا العمل به" لال الشعبً:"
 .(ٕ)وتركوا العمل به"

 .(ٗ). وروي عن السدي نحو ذلن(ٖ)نبذوا المٌثاق" ولال ابن جرٌا:"
فنبذوا المٌثاق وتؤكٌده علٌهم، ٌعنى لم ٌراعوه ولم ٌلتفتوا إلٌه. والنبذ وراء الظهر مثل  لال الزمخشري:أي:"

 . (٘)وألماه بٌن عٌنٌه" فً الطرح وترن االعتداد. ونمٌضه جعله نصب عٌنٌه
 معنى "نبذوه"، رموا به ٌمال للذي ٌطرح الشًء وال ٌعبؤ به: لد جعلت لال الزجاج:"

 :(ٙ)هذا الشًء بظهر، ولد رمٌته بظهر، لال الفرزدق
 تمٌم بن لٌس ال تكونن حاجتً            بظهر فبل ٌعٌا علً جوابها

 .(2)أي: ال تتركنها ال ٌعبؤ بها"
 .(1)"[، أي:" واستبدلوا به شٌباً حمٌراً من ُحطام الدنٌا12ٔتعالى:}َواْشتََرْوا بِِه ثََمنًا لَِلٌبًل{ ]آل عمران : لوله 

 .(5)أخذوا طمعًا ، وكتموا اسم دمحم ملسو هيلع هللا ىلص" لال السدي:"
 . (ٓٔ)كتموا وباعوا فبل ٌبدون شٌبا إال بثمن" لال الحسن:"

 .(ٔٔ)الثمن الملٌل: الدنٌا بحذافٌرها" ولال الحسن أٌضا:"
 .(ٕٔ)ٌعنً المؤكل" لال الثعلبً:"

 .(ٖٔ)ٌعنً: اشتروا باآلخرة البالٌة عرض الدنٌا الفانٌة"لال التستري:"
وابتاعوا بكتمانهم ما أخذ علٌهم المٌثاق أن ال ٌكتموه من أمر نبوتن ، عوًضا منه خسًٌسا  لال الطبري:أي:"
 .(ٗٔ)للٌبل من عرض الدنٌا "
تعوضوا عما وعدوا علٌه من الخٌر فً الدنٌا واآلخرة بالدون الطفٌؾ ، والحظ الدنٌوي  لال ابن كثٌر:أي:"

 .(٘ٔ)السخٌؾ"
فمال: }واشتروا به  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أنبؤ هللا عما حمل إلٌهود الذٌن كانوا رإساء على كتمان أمر النبً  لال الزجاج:"

 .(ٙٔ)ذلن الرشا، ولامت لهم رٌاسة اكتسبوا بها، فذلن حملهم على الكفر بما ٌخفونه" ثمنا للٌبل{، أي: لبلوا على
لال الزمخشري:"وكفى به دلٌبل على أنه مؤخوذ على العلماء أن ٌبٌنوا أحك للناس وما علموه وأن ال ٌكتموا 

منفعة وحطام دنٌا، منه شٌبا لؽرض فاسد من تسهٌل على الظلمة، وتطٌب لنفوسهم. واستجبلب لمسارهم، أو لجر 
 .(2ٔ)أو لتمٌة: مما ال دلٌل علٌه وال أمارة أو لبخل بالعلم، وؼبرة أن ٌنسب إلٌه ؼٌرهم"

[، " أي: فببس هذا الشراء وببست تلن الصفمة 12ٔلوله تعالى:} فَبِبَْس َما ٌَْشتَُروَن{ ]آل عمران : 
 .(1ٔ)"الخاسرة

                                                           
 . ٖٙٗ/2(:ص1ٖٖٓتفسٌر الطبري)(ٔ)
 .ٗٙٗ/2(:ص1ٖٖٕأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٗٙٗ-ٖٙٗ/2(:ص1ٖٖٔتفسٌر الطبري)(ٖ)
 .1ٖ2/ٖ(:صٖٗٙٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٓ٘ٗ/ٔالكشاؾ: (٘)
 وعزاه إلى الفرزدق.« ظهر»مادة « اللسان»ذكره ابن منظور فً (ٙ)
 .52ٗ/ٔمعانً المرآن: (2)
  (.1ٕٕصفوة التفاسٌر:1)
 ..ٗٙٗ/2(:ص1ٖٖٖتفسٌر الطبري)(5)
 .1ٖ2/ٖ(:صٖٙٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .1ٖ2/ٖ(:ص2ٖٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .1ٕٕ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٕٔ)
 .ٕ٘تفسٌر التستري: (ٖٔ)
 .5٘ٗ/2تفسٌر الطبري:(ٗٔ)
 .1ٔٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (٘ٔ)
 .52ٗ/ٔمعانً المرآن: (ٙٔ)
 .ٓ٘ٗ/ٔالكشاؾ: (2ٔ)
  (.1ٕٕصفوة التفاسٌر:1ٔ)
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 .(ٔ)تبدٌل الٌهود التوراة" لال مجاهد:"
 .(ٕ)فببس الشراء ٌشترون فً تضٌٌعهم المٌثاق وتبدٌلهم الكتاب" الطبري:أي:"لال 

 .(ٖ)عن مجاهد : "} فببس ما ٌشترون{، لال : تبدٌل الٌهود التوراة"
فببست الصفمة صفمتهم ، وببست البٌعة بٌعتهم، وفً هذا تَْحذٌر للعلماء أن ٌسلكوا  لال ابن كثٌر:أي:"

مسلكهم فٌصٌبهم ما أصابهم ، وٌُْسلَن بهم َمْسلكهم ، فعلى العلماء أن ٌبذلوا ما بؤٌدٌهم من العلم النافع ، الدال على 
 .(ٗ)العمل الصالح ، وال ٌكتموا  منه شٌبا"

 .(٘)هللا أخذ على أهل مكة ممن علم شٌبا فلٌعلمه، وإٌاكم وكتمان العلم فإنه هلكة"ولال لتادة:" هذا لمٌثاق 
ولال دمحم بن كعب: "ال ٌحل لعالم أن ٌسكت على علمه وال لجاهل أن ٌسكت على جهله، لال هللا: وإذ أخذ هللا 

 .(2)"(ٙ)مٌثاق الذٌن أوتوا الكتاب اآلٌة، ولال: }فسبلوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون{
ولال ثابت بن البنانً عن أبً رافع عن أبً هرٌرة أنه لال: "لوال ما أخذ هللا على أهل الكتاب ما حدثتكم 

 .(1)بشًء، ثم تبل هذه اآلٌة وإذ أخذ هللا"
لوهب: "إنى أرى هللا سوؾ ٌعذبن بهذه الكتب. ولال: وهللا لو كنت نبٌا فكتمت العلم كما تكتمه ولال طاوس 

 .(5)سٌعذبن"لرأٌت أن هللا 
وعن الحسن بن عمارة لال: "أتٌت الزهري بعد أن ترن الحدٌث فؤلمٌته على بابه فملت: إن رأٌت أن 
تحدثنً؟ فمال: أما علمت أنً لد تركت الحدٌث فملت: إما أن تحدثنً وإما أن أحدثن. فمال: حدثنً. فملت: حدثنً 

ما أخذ هللا على أهل الجهل أن ٌتعلموا »سبلم( ٌمول: الحكم ابن عٌٌنة عن نجم الجزار لال: سمعت علٌا )علٌه ال
 .(ٓٔ)لال: فحدثنً بؤربعٌن حدٌثا"« حتى أخذ على أهل العلم أن ٌعلموا

 الفوابد:
 أن هللا أخذ على أهل العلم العهد ببٌان العلم، وعدم كتمانه. -ٔ
:"من سبل عن -ملسو هيلع هللا ىلص-لال التحذٌر من كتمان العلم، ألنه تعالى ذكر ذلن على سبٌل الذم ال على سبٌل المدح، -ٕ

 .(ٔٔ)علم علمه ثم كتمه، ألجم ٌوم المٌامة بلجام من نار"
الذم ألهل الكتاب الٌهود والنصارى لنبذهم المٌثاق والعهد وراء ظهورهم، إذ أخذوا بدله ثمنا للٌبل، مما  -ٖ

 ٌدل على خسة هممهم بؤخذهم األدنى بدال من األعلى.
لموله:}فببس ما ٌشترون{، وٌتفرغ على هذه الفابدة تحذٌر أولبن الذٌن ٌحابون  المدح فً هذه الطرٌمة، -ٗ

الرإساء واألمراء والوجهاء واألعٌان فً ترن بٌان العلم، ألن هللا تعالى أثنى بالمدح واللوم والتوبٌخ على من 
 كانت هذه حاله.

 القرآن
َوٌُِحبُّوَن أَْن ٌُْحَمُدوا بَِما لَْم ٌَْفعَلُوا فَََل تَْحَسبَنهُهْم بَِمفَاَزٍة ِمَن اْلعََذاِب َولَُهْم }ََل تَْحَسبَنه الهِذٌَن ٌَْفَرُحوَن بَِما أَتَْوا 

 [22ٔ({ ]آل عمران : 22َٔعَذاٌب أَِلٌٌم )
 التفسٌر:

                                                           
 .1ٖ2/ٖ(:ص1ٖٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٗٙٗ/2تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٗٙٗ/2(:ص1ٖٖٗأخرجه الطبري) (ٖ)
 .1ٔٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .1ٕٕ/ٖتفسٌر الثعلبً: (٘)
 .ٖٗسورة النحل: (ٙ)
 .1ٕٕ/ٖتفسٌر الثعلبً: (2)
 .1ٕٕ/ٖتفسٌر الثعلبً: (1)
 .ٔ٘ٗ/ٔالكشاؾ: (5)
 .2ٙٗ/ ٕمجمع البٌان: ، وانظر: 1ٕٕ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٓٔ)
 (.5ٕٗٙرواه الترمذي) (ٔٔ)
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لناس وال تظنن الذٌن ٌفرحون بما أَتَوا من أفعال لبٌحة كالٌهود والمنافمٌن وؼٌرهم، وٌحبون أن ٌثنً علٌهم ا
بما لم ٌفعلوا، فبل تظنهم ناجٌن من عذاب هللا فً الدنٌا، ولهم فً اآلخرة عذاب موجع. وفً اآلٌة وعٌد شدٌد لكل 

ًَ علٌه الناس وٌحمدوه.  آت لفعل السوء معجب به، ولكل مفتخر بما لم ٌعمل، لٌُثن
 فً سبب نزول اآلٌة ألوال:

لال لبوابه:  مروان بن الحكم : "أن(٘)والنََّسابًِ ،(ٗ)والترمذي، (ٖ)، والبخاري(ٕ)وأحمد ،(ٔ)أحدها: أخرج مسلم
إلى ابن عباس، فمل: لبن كان كل امرئ منا فرح بما أتى، وأحب أن ٌُحمد بما لم ٌفعل  رافع لبوابه: اذهب ٌا

بن ا ما لكم ولهذه اآلٌة؟ إنما أُنزلت هذه اآلٌة فً أهل الكتاب. ثم تبل : ابن عباس معذباً، لنعذبن أجمعون. فمال
سؤلهم  :ابن عباس [، لال12ٔعباس:}وإذ أخذ هللا مٌثاق الذٌن أوتوا الكتاب لتبٌننه للناس وال تكتمونه{]آل عمران:

النبً ملسو هيلع هللا ىلص عن شًء فكتموه إٌاه، وأخبروه بؽٌره، فخرجوا لد أروه أن لد أخبروه بما سؤلهم عنه، واستحمدوا بذلن 
 .(ٙ)نهم إٌاه ما سؤلهم عنه"إلٌه، وفرحوا بما أتوا من كتما

أن رجاالً من المنافمٌن على عهد رسول هللا  أبً سعٌد الخدري:" عن (2)أخرج الشٌخان فً صحٌحهما :الثانً
فإذا لدم رسول هللا  إلى الؽزو تخلفوا عنه، وفرحوا بممعدهم خبلؾ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص،-ملسو هيلع هللا ىلص-ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا خرج رسول هللا 

تَْوا َوٌُِحبُّوَن أَْن ملسو هيلع هللا ىلص اعتذروا إلٌه وحلفوا، وأحبوا أن ٌحمدوا بما لم ٌفعلوا، فنزلت} الَ تَْحَسبَنَّ الَِّذٌَن ٌَْفَرُحوَن بَِما أَ 
 .(1)ٌُْحَمُدوا بَِما لَْم ٌَْفعَلُوا فبَلَ تَْحَسبَنَُّهْم بَِمفَاَزةٍ ِمَن اْلعََذاِب{"

عن مسلم البطٌن لال : "سؤل الحجاج جلساءه عن هذه اآلٌة : }ال ، (5)والثالث:أخرج الطبري وعبدالرزاق
تحسبن الذي ٌفرحون بما أتوا{، لال سعٌد بن جبٌر : بكتمانهم محمًدا  }وٌحبون أن ٌحمدوا بما لم ٌفعلوا{، لال : 

 .  (ٓٔ)هو لولهم:نحن على دٌن إبراهٌم علٌه السبلم"
والرابع: ذكر ابن إسحاق عن عكرمة :" }وإذ أخذ هللا مٌثاق الذٌن أوتوا الكتاب{  إلى لوله :  }ولهم عذاب 
ألٌم{، ٌعنً فنحاصا وأشٌع وأشباههما من األحبار ، الذٌن ٌفرحون بما ٌصٌبون من الدنٌا على ما زٌَّنوا للناس من 

لهم الناس علماء ، ولٌسوا بؤهل علم ، لم ٌحملوهم على  الضبللة،  }وٌحبون أن ٌحمدوا بما لم ٌفعلوا{، أن ٌمول
 .(ٔٔ)هدى"

لتادة: "إن أهل خٌبر أتوا النبً ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه فمالوا :  إنا على عن  (ٕٔ)والخامس: أخرج الطبري وعبدالرزاق
. وأخرج ابن (ٗٔ)توا{،  اآلٌتٌن"، فؤكذبهم هللا فمال :}ال تحسبن الذٌن ٌفرحون بما أ(ٖٔ)رأٌكم وسنتكم، وإنا لكم ِرْدء 

 .(٘ٔ)أبً حاتم عن الحسن نحو ذلن
والسادس: ذكر الواحدي عن الضحان: "كتب ٌهود المدٌنة إلى ٌهود العراق والٌمن ومن بلؽهم كتابهم من 
الٌهود فً األرض كلها أن دمحما لٌس نبً هللا فاثبتوا على دٌنكم وأجمعوا كلمتكم على ذلن، فؤجمعت كلمتهم على 

والمرآن، ففرحوا بذلن ولالوا: الحمد هلل الذي جمع كلمتنا ولم نتفرق ولم نترن دٌننا، ولالوا:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الكفر بدمحم 

                                                           
 .ٖٕٗٔ/ٗ(:ص221ٕصحٌح مسلم) (ٔ)
 .ٖٕٔ-ٕٕٔ/ٖ(:ص2ٕٕٔالمسند) (ٕ)
 .ٔ٘/ٙ(:ص1ٙ٘ٗصحٌح البخاري) (ٖ)
 (.ٖٗٔٓسنن الترمذي) (ٗ)
 (..ٕٓٓٔٔالسنن الكبرى) (٘)
 .2ٔٗ-ٙٔٗ/5(:ص1ٔٗٙالمسند الجامع) (ٙ)
 .ٕٔٔ/1(:ص2ٖٔٗ.، وصحٌح مسلم)ٓ٘/ٙ(:ص2ٙ٘ٗانظر: صحٌح البخاري) (2)
 ..2٘ٗ/ٙ(:صٕٔٙٗالمسند الجامع) (1)
 .ٕٙٗ/ٔ(:ص5ٕٗتفسٌر عبدالرزاق) (5)
 .1ٙٗ/2(:ص1ٖٖٗتفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .1ٔٗ/ٕ، والعجاب:1ٗٓ/ٖ(:صٓ٘ٙٗ، وانظر:تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙٙٗ/2(:ص1ٖٖ1تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٖٓٗ/ٔ(:ص52ٗرزاق)تفسٌر عبدال (ٕٔ)
 .الردء  : العون والناصر ، ٌنصره وٌشد ظهره(ٖٔ)
 .2ٔٗ/2(:ص1ٖ٘ٓأخرجه الطبري) (ٗٔ)
 .1ٗٓ/ٖ(:صٔ٘ٙٗتفسٌر ابن أبً حاتم)(٘ٔ)



ٗٔ5 
 

نحن أهل الصوم والصبلة ونحن أولٌاء هللا، فذلن لول هللا تعالى: }ٌفرحون بما أتوا{ بما فعلوا }وٌحبون أن 
 .(ٔ)كروا من الصوم والصبلة والعبادة"ٌحمدوا بما لم ٌفعلوا{ ٌعنً بما ذ

والسابع:أخرج ابن أبً حاتم عن دمحم بن كعب المرظً لال: كان فً بنً إسرابٌل رجال عباد فمهاء، فؤدخلتهم 
الملون، فرخصوا لهم وأعطوهم، فخرجوا وهم فرحون بما أخذت الملون من لولهم، وما أعطوا فؤنزل هللا عز 

 .(ٕ)بما أتوا{" وجل: }ال تحسبن الذٌن ٌفرحون
والسببان األول والثانً، هما المعول علٌهما فً سبب نزول هذه اآلٌة، وأما األسباب األخرى، فهً ال ٌعول 

 علٌها من جهة السند.
رضً هللا عنهما فً سإال النبً صلى هللا  ابن عباس والراجح إن سبب نزول هذه اآلٌة الكرٌمة ما ذكره

فكتموه إٌاه، وأخبروه بؽٌره، وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إٌاه ما سؤلهم عنه; وذلن علٌه وسلم الٌهود عن شًء 
 لصحة سند الحدٌث، وتصرٌحه بالنزول، وموافمته لسٌاق المرآن. وهللا أعلم.

، الذٌن ال تحسبن ، ٌا دمحم  [، أي:"11ٔلوله تعالى: }اَل تَْحَسبَنَّ الَِّذٌَن ٌَْفَرُحوَن بَِما أَتَْوا{ ]آل عمران : 
 .(ٖ)ٌفرحون بما أتوا من إخفاء أمرن عن الناس"

 .(ٗ)هم الٌهود فرحوا بإضبلل النَّاس وبنسبة النَّاس إٌَّاهم إلى العلم ولٌسوا كذلن" لال الواحدي:"
[، 11ٔ:  }اَل تَْحَسبَنَّ الَِّذٌَن ٌَْفَرُحوَن بَِما أَتَْوا{ ]آل عمرانوألهل العلم فً الذٌن عناهم هللا تعالى فً لوله:

 وجهان:
وإخفاء أمره ، وأحبواْ أن ٌحمدواْ بما  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أنهم أهل الكتاب فرحوا باالجتماع على تكذٌب النبً أحدهما: 

، وسعٌد بن (1)، والسدي(2)، والضحان(ٙ)، وعكرمة(٘)لٌس فٌهم من أنهم أهل نسن وعلم ، وهذا لول ابن عباس
 .(ٔٔ)، ولتادة(ٓٔ)، ومجاهد(5)بن جبٌر

،  -ملسو هيلع هللا ىلص -والثانً : أنهم أهل النفاق فرحوا بمعودهم عن المتال وأحبواْ أن ٌحمدوا بما لٌس فٌهم من اإلٌمان بدمحم 
 .(ٖٔ)، وابن زٌد(ٕٔ)وهذا لول أبً سعٌد الخدري

ٌحسبن ٌحسبن{بالٌاء،  ومعناه: وال :}حمٌد بن كثٌر وأبو جعفر وشٌبة ونافع وابن عامر وأبو عمروولرأ 
 الفارحون منجٌا لهم من العذاب .

{، معناه: وال تحسبن ٌا دمحم الفارحٌن بمفازة من العذاب، وخبره فً الباء.  ولرأ ؼٌرهم بالتاء} تَْحَسبَنَّ
 .-رضً هللا عنهم-وأصحابه -ملسو هيلع هللا ىلص-ولرأ الضحان وعٌسى: }ال تحسبن{، بالتاء وضم الباء، أراد دمحما  

وابن كثٌر وأبو عمرو وٌحٌى بن ٌعمر: بالٌاء وضم الباء خبرا عن الفارحٌن، أي فبل تحسبن ولرأ دمحم 
 .(ٗٔ) أنفسهم

 .(٘ٔ)ولرأها إبراهٌم: }بما أوتوا{، ممدودا، أي: أعطوا، ولرأ سعٌد بن جبٌر: }أوتوا{، أي: أعطوا

                                                           
 .1ٖٔأسباب النزول: (ٔ)
 .1ٖ1/ٖ(:صٗٗٙٗتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .]بتصرؾ[.2ٕٗ/2تفسٌر الطبري: (ٖ)
 ..2ٕٗالوجٌز: (ٗ)
 .1ٖ1/ٖ(:ص5ٖٙٗ، وابن أبً حاتم)1ٙٗ/2(:ص1ٖٗٗانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٙٙٗ/2(:ص1ٖٖ1انظر: تفسٌر الطبري)(ٙ)
 .2ٙٗ/2(:ص1ٖٗٓ(، )1ٖٖ5انظر: تفسٌر الطبري)(2)
 .1ٙٗ-2ٙٗ/2(:ص1ٖٕٗ(،)1ٖٗٔانظر: تفسٌر الطبري)(1)
 ..1ٖ1/ٖ(:ص5ٖٙٗوابن أبً حاتم)(5)
 .5ٙٗ/2(:ص1ٖٗ٘انظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .2ٔٗ/2(:ص1ٖ٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 1ٖ5/ٖ(:صٙٗٙٗ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٔٔ/1(:ص2ٖٔٗ.، وصحٌح مسلم)ٓ٘/ٙ(:ص2ٙ٘ٗانظر: صحٌح البخاري) (ٕٔ)
 .٘ٙٗ/2(:ص1ٖٖٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .5ٕٕ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٗٔ)
 .5ٕٕ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (٘ٔ)



ٕٗٓ 
 

[، " أي: وٌحبون أن ٌحمدهم الناس على 11ٔعمران : لوله تعالى: }َوٌُِحبُّوَن أَْن ٌُْحَمُدوا بَِما لَْم ٌَْفعَلُوا{ ]آل 
 .(ٔ)تمسكهم بالحك وهم على ضبلل"

 .(ٕ)لال الواحدي:أي:" وأَحبُّوا أن ٌحمدوا بالتَّمسُّن بالحّكِ ولالوا: نحن أصحاب التَّوراة وأولو العلم المدٌم"
 .(ٖ)ال ٌمرون بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص"لال الفراء:" لالوا: نحن أهل العلم األول والصبلة األولى، فٌمولون ذلن و

وهم مع نمضهم مٌثالً الذي أخذت علٌهم بذلن ، ٌفرحون بمعصٌتهم إٌاي فً ذلن ،  لال الطبري:أي:"
ومخالفتهم أمري وٌحبون أن ٌحمدهم الناس بؤنهم أهل طاعة هلل وعبادة وصبلة وصوم ، واتباع لوحٌه وتنزٌله 

ن ذلن أبرٌاء أخلٌاء ، لتكذٌبهم رسوله ، ونمضهم مٌثاله الذي أخذ علٌهم ، لم الذي أنزله على أنبٌابه ، وهم م
 .  (ٗ)ٌفعلوا شٌبًا مما ٌحبون أن ٌحمدهم الناس علٌه"

لال ابن كثٌر:" ٌعنً بذلن المرابٌن المتكثرٌن بما لم ٌُْعَطوا ، كما جاء فً الصحٌحٌن عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
، وفً الصحٌح : "المتشبع بما لم ٌُْعَط كبلبس ثَْوبًَ (٘)َدْعوى كاذبة ِلٌتََكثَّر بها لم ٌَِزْده هللا إال لِلَّة""من ادََّعى 

 .(2)"(ٙ)ُزور"
فبل تظنهم بمنجاة من عذاب  [، أي:"11ٔلوله تعالى: }فبََل تَْحَسبَنَُّهْم بَِمفَاَزةٍ ِمَن اْلعََذاِب{ ]آل عمران : 

 .(1)هللا"
 .(5)معناه: ال تظنن أنهم ٌنجون من العذاب بذلن" لندي:"لال السمر

 .(ٓٔ)ٌمول: ببعٌد من العذاب" لال الفراء:"
فبل تظنهم بمنجاة من عذاب هللا الذي أعده ألعدابه فً الدنٌا، من الخسؾ والمسخ  لال الطبري:أي:"

 . (ٔٔ)والرجؾ والمتل ، وما أشبه ذلن من عماب هللا ، وال هم ببعٌد منه"
 . (ٕٔ)ابن زٌد فً لوله : "}فبل تحسبنهم بمفازة من العذاب{، لال : بمنجاة من العذاب"لال 

 .(ٖٔ)[، أي:"ولهم عذاب مإلم"11ٔلوله تعالى: }َولَُهْم َعَذاٌب أَِلٌٌم{ ]آل عمران : 
 .(ٗٔ)ولهم عذاٌب فً اآلخرة أًٌضا مإلم ، مع الذي لهم فً الدنٌا معجل" لال الطبري:أي:"

 الفوابد:
 تحذٌر من ٌفرح بما أتى فرح منة أو فرح ؼدر وخٌانة كالمنافمٌن. -ٔ
التحذٌر من محبة اإلنسان أن ٌُحمد بما لم ٌفعل، وذلن كؤن ٌصرح اإلنسان بؤنه عمل عمبل وهو كاذب،  -ٕ

 أو ٌوّري فٌظن السامع أنه فاعل وهو لم ٌفعل.
 أنه من كان على هذا الحال فلن ٌنجو من العذاب. -ٖ
لٌم لمن هذه حاله، ولد عرفنا أنها منطبمة علة صنفٌن من الناس: أهل الكتاب الذٌن كتموا إثبات العذاب اال -ٗ

 والثانً: هم المنافمون. -ملسو هيلع هللا ىلص-صفة الرسول
 القرآن

ٍء قَِدٌٌر ) ًْ ُ َعلَى ُكّلِ َش ِ ُمْلُك السهَماَواِت َواْْلَْرِض َوَّللاه  [22ٔ({ ]آل عمران : 22ٔ}َوَِّه

                                                           
 .1ٕٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 ..2ٕٗالوجٌز: (ٕ)
 .ٕٓ٘/ٔمعانً المرآن: (ٖ)
 .]بتصرؾ[.2ٕٗ/2تفسٌر الطبري: (ٗ)
 . ( من حدٌث ثابت بن الضحان رضً هللا عنهٓٔٔ( وصحٌح مسلم برلم )ٕ٘ٙٙ،  ٘ٓٔٙصحٌح البخاري برلم )(٘)
 .( من حدٌث عابشة رضً هللا عنها5ٕٕٔرواه مسلم برلم )(ٙ)
 ..1ٔٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .]بتصرؾ[.2ٕٗ/2ٌر الطبري:تفس (1)
 ..2ٖٕ/ٔتفسٌر السمرلندي: (5)
 .ٕٓ٘/ٔمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .]بتصرؾ[.2ٕٗ/2تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .2ٕٗ/2(:ص1ٖٖ٘أخرجه الطبري) (ٕٔ)
 ..1ٕٕصفوة التفاسٌر: (ٖٔ)
 .2ٕٗ/2تفسٌر الطبري:(ٗٔ)



ٕٗٔ 
 

 التفسٌر:
 وهلل وحده ملن السموات واألرض وما فٌهما، وهللا على كل شًء لدٌر.

ِ ُمْلُن السََّماَواِت َواأْلَْرِض{ ]آل عمران :   هلل ملن جمٌع ما حوته السموات  [، أي:"15ٔلوله تعالى: }َوَّلِلَّ
 .(ٔ)واألرض"

ءٍ  عز وجل: } -لال الزجاج:" أي: هو خالمهما، ودلٌل ذلن لوله  ًْ {، و} َخْلِك السََّماَواِت َخاِلُق ُكّلِ َش
 .(ٕ)َواأْلَْرِض{"

لال مماتل:" ثم عظم هللا نفسه فمال: }وهلل ملن السماوات واألرض{ وما بٌنهما من الخلك عبٌده وفً 
 .(ٖ)ملكه"

أي خزابن السموات المطر، وخزابن األرض النبات، وٌمال: جمٌع من فً السموات  لال السمرلندي:"
 .(ٗ)االرض عبٌده وفً ملكه"و

 .(٘)أي: بملن تدبٌرهما، وتصرٌفهما على ما ٌشاء" لال الواحدي:"
أي: هو المالن للسماوات واألرض وما فٌهما، من سابر أصناؾ الخلك، المتصرؾ فٌهم  لال السعدي:"

 .(ٙ)بكمال المدرة، وبدٌع الصنعة"
، ٌمول تعالى ذكره ، (2)وهذا تكذٌب من هللا جل ثناإه الذٌن لالوا :}إن هللا فمٌر ونحن أؼنٌاء{ لال الطبري:" 

، مكذبا لهم : هلل ملن جمٌع ما حوته السموات واألرض. فكٌؾ ٌكون أٌها المفترون على هللا ، من كان ملن ذلن 
 .(1)له فمًٌرا ؟"

وا، وبٌنوا الحك وال تكتموا منه شٌبا، وال تشتروا أي ال تحزنوا أٌها المإمنون وال تضعف لال المراؼً:"
بآٌات هللا ثمنا للٌبل، وال تفرحوا بما عملتم، فإن هللا ٌكفٌكم ما أهمكم وٌؽنٌكم عن هذه المنكرات التً نهٌتم عنها 

 .(5)فإن هلل ملن السموات واألرض ٌعطى من ٌشاء"
ٍء لَِدٌٌر{ ]آ ًْ ُ َعلَى ُكّلِ َش  .(ٓٔ)" أي وهو سبحانه "على كل شًء لدٌر"[، 15ٔل عمران : لوله تعالى:} َوَّللاَّ

 .(ٔٔ)لال الزمخشري:أي:" فهو ٌمدر على عمابهم"
 .(ٕٔ)فبل ٌمتنع علٌه منهم أحد، وال ٌعجزه أحد" لال السعدي:أي:"

ثم أخبر جل ثناإه أنه المادر على تعجٌل العموبة لمابلً ذلن ، ولكل مكذب به ومفتر علٌه ،  لال الطبري:"
وعلى ؼٌر ذلن مما أراد وأحب ، ولكنه تفضل بحلمه على خلمه فمال :  وهللا على كل شًء لدٌر  ، ٌعنً : من 

 .(ٖٔ)إهبلن لابلً ذلن ، وتعجٌل عموبته لهم ، وؼٌر ذلن من األمور"
 .(ٗٔ)ال ٌعز علٌه نصركم على من ٌإذونكم بؤٌدٌهم وألسنتهم من أهل الكتاب والمشركٌن" المراؼً:أي:"لال 

وهذا ]رّد[ على المعتزلة; ألنهم ٌمولون: ال ٌمدر على خلك فعل العبد، وعلى لولهم: ؼٌر  لال الماترٌدي:"
 .(٘ٔ)لادر على أكثر األشٌاء، وهو لد أخبر أنه على كل شًء لدٌر"

                                                           
 .2ٖٗ/2تفسٌر الطبري: (ٔ)
 ..51ٗ/ٔمعانً المرآن: (ٕ)
 ..ٕٖٔ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .2ٖٕ/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٗ)
 .ٕٕ٘/ٙالتفسٌر البسٌط: (٘)
 .ٔٙٔتفسٌر السعدي: (ٙ)
 . 1ٔٔسورة آل عمران: (2)
 .2ٖٗ/2تفسٌر الطبري: (1)
 .5٘ٔ/ٗتفسٌر المراؼً: (5)
 .2٘التفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٔالكشاؾ: (ٔٔ)
 . ٔٙٔتفسٌر السعدي: (ٕٔ)
 .2ٖٗ/2تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .5٘ٔ/ٗتفسٌر المراؼً:(ٗٔ)
 .5٘٘/ٕتفسٌر الماترٌدي: (٘ٔ)



ٕٕٗ 
 

 د:الفواب
 أن ملن السماوات واالرض خاص باهلل عّز وجل، ووجهه تمدٌم الخبر الذي دل! على الحصر. -ٔ
أن الملن المطلك هلل وحده، وأما الملن المضاؾ إلى المخلوق فهو ملن ممٌد، ودلٌله أن هذا المالن  -ٕ

ٌملكه، وهللا جّل المخلوق لو أراد أن ٌتصرؾ بماله على خبلؾ ما جاءت به الشرٌعة كان ممنوعا من هذا وال 
 وعبل ٌملن ملكا عاما شامبل ٌستؽنً به عن ؼٌره.

اإلشارة أنه الٌجوز لئلنسان أن ٌتصرؾ فً ملكه إال على حسب إذن الشارع، ألن كون الملن هلل ٌدل  -ٖ
 على أن تصرفنا فٌه إنما ٌكون بطرٌك الوكالة، ٌتمٌد بما أُذن له فٌه.

 على كل شًء لدٌر{.عموم لدرة هللا عّز وجل، لموله:}وهللا  -ٗ
فإنه ٌطرد عنه الٌؤس، ألن اإلنسان لد ٌصاب بمرض  -أي بؤن هللا على كل شًء لدٌر-أن من آمن بهذا -٘

مثبل فٌٌؤس من بربه بعد العبلج، فٌمال له: التٌؤس إن هللا على كل شً لدٌر، وأنت إذا أراد هللا أن ٌبمً المرض 
واب من هللا عّز وجل، فإنه الٌصٌب المإمن من هّم وال ؼّم وال بن فمد ٌكون خٌرا لن، ألنن تكسب من ورابه الث

رضً هللا عنها; أن -أذى حتى الشوكة ٌشاكلها إال كفّر هللا به ٌعنً من ذنوبه، كما روي عن أم المإمنٌن عابشة
 .(ٔ)ا"رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال:"ما من مصٌبة ٌصاب بها المسلم إال كفر بها عنه، حتى الشوكة ٌشاكه

 القرآن
ٌِْل َوالنهَهاِر َْلٌَاٍت ِْلُوِلً اْْلَْلبَاِب )  [5ٓٔعمران :  ({ ]آل2ٓٔ}إِنه فًِ َخْلِق السهَماَواِت َواْْلَْرِض َواْختََِلِف الله

 التفسٌر:
إن فً خلك السموات واألرض على ؼٌر مثال سابك، وفً تعالُب اللٌل والنهار، واختبلفهما طوال ولَِصًرا 

 لدالبل وبراهٌن عظٌمة على وحدانٌة هللا ألصحاب العمول السلٌمة.
 فً سبب نزول اآلٌة:

، عن ابن عباس لال: "أتت لرٌش النبً ملسو هيلع هللا ىلص فمالوا: ادع لنا (ٖ)، والواحدي(ٕ)أخرج ابن أبً حاتم والطبرانً
ٌِْل َوالنََّهاِر آَلٌَاٍت }إِنَّ فًِ َخْلِك ربن أن ٌجعل لنا الصفا ذهبا، فدعا ربه، فنزلت:  السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْختبَِلِؾ اللَّ

 .(ٗ)أِلُوِلً اأْلَْلبَاِب "
 .(ٙ)، لال ابن حجر: "والمرسل أصح"(٘)واخرجه عبد بن حمٌد عن سعٌد بن جبٌر مرسبل

ن فً خلك السماوات واألرض [، "أي: إِ 5ٓٔلوله تعالى: } إِنَّ فًِ َخْلِك السََّماَواِت َواألْرِض {]آل عمران :  
 .(2)على ما بهما من إِحكام وإٍبداع"

أي : هذه فً ارتفاعها واتساعها ، وهذه فً انخفاضها وكثافتها واتضاعها وما فٌهما من  لال ابن كثٌر:" 
اآلٌات المشاهدة العظٌمة من كواكب سٌارات ، وثوابَت وبحار ، وجبال ولفار وأشجار ونبات وزروع وثمار ، 

 .(1)ٌوان ومعادن ومنافع ، مختلفة األلوان والطعوم والروابح والخواص"وح

                                                           
 .ٕٓٔ/ٙ، ٖٔٔ/ٙ، 11/ٙ، وأحمد فً المسند: 1ٗ٘( أخرجه مالن  فً الموطؤ: ٔ)
ً ( وجعفر بن أب2٘ٙٗرلم:  - 1ٖٖ، وإسناده ضعٌؾ، بسبب ٌحٌى )دٌوان الضعفاء للذهبً: ٕٔ/ٕٔ(:ص ٕٕٖٕٔانظر: المعجم الكبٌر) (ٕ)

(، وابن كثٌر )تفسٌر ابن كثٌر: 5ٕٖ/ٙ( ولد ضعفه الحافظان: الهٌثمً )مجمع الزوابد: ٕٓٔرلم:  - ٖٖٔ/ٔالمؽٌرة الممً )تمرٌب التهذٌب: 
ٕ/ٔ1ٗ. ) 
 علم".": "وهذا مشكل فإن هذه اآلٌة مدنٌة، وسإالهم أن ٌكون الصفا ذهبا كان بمكة وهللا أ1ٗٔ/ ٕعزاه ابن كثٌر إلى الطبرانً ثم لال " 
" وأجاب عنه فمال: "وعلى تمدٌر كونه محفوظا وصله ففٌه إشكال من جهة أن هذه السورة مدنٌة، ٖٕ٘/ 1وكذلن لال ابن حجر فً "الفتح" " 

 ولرٌش من أهل مكة. للت: وٌحتمل أن ٌكون سإالهم لذلن بعد أن هاجر النبً ملسو هيلع هللا ىلص إلى المدٌنة وال سٌما فً زمن الهدنة".
 .5ٖٔ-1ٖٔ.انظر: أسباب النزول: (ٖ)
 .1ٗٔ/ٖ(:ص٘٘ٙٗتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .1ٔ2-1ٔٙ/ٕانظر:العجاب: (٘)
 .1ٔ2/ٕالعجاب: (ٙ)
 .ٖٕٓصفوة التفاسٌر: (2)
 .1ٗٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (1)
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ثم دل على مواضع النظر والعبرة، حٌث ٌمع االستدالل على الصانع بوجود السماوات  لال ابن عطٌة:" 
واألرضٌن والمخلولات دال على العلم، ومحال أن ٌكون موجود عالم مرٌد ؼٌر حً، فثبت بالنظر فً هذه اآلٌة 

 .(ٔ)عظم الصفات"
ٌِْل َوالنََّهاِر{]آل عمران :    .(ٕ)"، "أي:وتعالب اللٌل والنهار على الدوام[5ٓٔلوله تعالى: } َواْختبِلِؾ اللَّ
هو تعالبهما، إذ جعلهما هللا خلفة، وٌدخل تحت لفظة االختبلؾ كونهما ٌمصر هذا وٌطول  لال ابن عطٌة:" 

 .(ٖ)اآلخر وبالعكس، وٌدخل فً ذلن اختبلفهما بالنور والظبلم"
فتارة ٌُطول هذا وٌمصر هذا ، ثم ٌعتدالن ، ثم لال ابن كثٌر:"أي : تعالبهما وتَمَارضهما الطول والمصر ، 

 .(ٗ)ٌؤخذ هذا من هذا فٌطول الذي كان لصٌرا ، وٌمصر الذي كان طوٌبل وكل ذلن تمدٌر العزٌز الحكٌم"
[، " أي: عبلمات واضحة على الصانع وباهر 5ٓٔلوله تعالى: } آَلٌَاٍت أِلُوِلً اأْلَْلبَاِب{]آل عمران : 

 .(٘)"إاِل لذوي العمولحكمته، وال ٌظهر ذلن 
ألدلة واضحة على الصانع وعظٌم لدرته وباهر حكمته، للذٌن ٌفتحون بصابرهم  لال الزمخشري:أي:"

للنظر واالستدالل واالعتبار، وال ٌنظرون إلٌها نظر البهابم ؼافلٌن عما فٌها من عجابب الفطر. وفً النصابح 
مدرها، متدبرا الصؽار: امؤل عٌنٌن من زٌنة هذه الكواكب، وأجلهما فً جملة هذه العجابب، متفكرا فً لدرة م

 .(ٙ)حكمة مدبرها، لبل أن ٌسافر بن المدر، وٌحال بٌنن وبٌن النظر"
} ألوِلً األْلبَاِب { أي : العمول التامة الذكٌة التً تدرن األشٌاء بحمابمها على جلٌاتها ،  لال ابن كثٌر:لوله"

} َوَكؤٌَِّْن ِمْن آٌٍَة فًِ السََّماَواِت َواألْرِض ( فٌهم : ٖولٌسوا كالصم البُْكم الذٌن ال ٌعملون الذٌن لال هللا ]تعالى[ )
ِ إاِل َوُهْم ُمْشِرُكوَن { ]ٌوسؾ :  ٌَْها َوُهْم َعْنَها ُمْعِرُضوَن. َوَما ٌُْإِمُن أَْكثَُرُهْم بِاَّللَّ وَن َعلَ  .(2)["ٙٓٔ،  ٌَُ٘ٓٔمرُّ

و}اآلٌات{ :العبلمات، و}األلباب{ فً هذه اآلٌة: هً ألباب التكلٌؾ ال ألباب التجربة، ألن  لال ابن عطٌة:"
 .(1)كل من له علوم ضرورٌة ٌدركها فإنه ٌعلم ضرورة ما للناه من صفات هللا تعالى"

و اسم ونبه بموله: }ألولً األلباب{، أن من لم ٌكن ذا لب لل عناإه فً التفكر فٌها، واللب ه لال الراؼب:"
للعمل أزٌل عنه الدرن، وذان أن العمل وإن كان أشرؾ مدرن من األشٌاء فهو فً األصل كسٌؾ حدٌد لم ٌطبع 
ولم ٌصمل، فإذا تفمد وتعهد بالحكمة صار كسٌؾ طبع، فؤزٌل خبثه، وشحذ حده، وكل موضع ٌذكر هللا تعالى فٌه 

 (5)أجل مدرن ال ٌمكن إدراكه إال بؤجل مدرن"
ن عن عطاء لال دخلت أنا وعبٌد بن عمٌر على عابشة فمالت لعبٌد بن عمٌر لد آن لن أن أخرج ابن حبا 

تزورنا فمال ألول ٌا أمه كما لال األول زر ؼبا تزدد حبا لال فمالت دعونا من رطانتكم هذه لال بن عمٌر أخبرٌنا 
كان لٌلة من اللٌالً لال: "ٌا عابشة ذرٌنً أتعبد  بؤعجب شًء رأٌته من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،لال: فسكتت ثم لالت: لما

اللٌلة لربً" للت: وهللا إنً ألحب لربن وأحب ما سرن، لالت: فمام فتطهر ثم لام ٌصلً، لالت: فلم ٌزل ٌبكً 
حتى بل حجره لالت ثم بكى فلم ٌزل ٌبكً حتى بل لحٌته، لالت: ثم بكى فلم ٌزل ٌبكً حتى بل األرض فجاء 

لصبلة فلما رآه ٌبكً، لال: ٌا رسول هللا لم تبكً ولد ؼفر هللا لن ما تمدم وما تؤخر لال :"أفبل أكون ببلل ٌإذنه با
عبدا شكورا لمد نزلت علً اللٌلة آٌة وٌل لمن لرأها ولم ٌتفكر فٌها: }إن فً خلك السماوات واألرض{  اآلٌة كلها 

 .(ٓٔ)["5ٓٔ]آل عمران: 

                                                           
 .ٗ٘٘/ٔالمحرر الوجٌز: (ٔ)
 .ٖٕٓصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٗ٘٘/ٔالمحرر الوجٌز: (ٖ)
 .1ٗٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٖٕٓصفوة التفاسٌر: (٘)
 .ٕ٘ٗ/ٔالكشاؾ: (ٙ)
 .1ٗٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٗ٘٘/ٔالمحرر الوجٌز: (1)
 .ٓٗٓٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (5)
عن  1ٙٔ، إسناده صحٌح على شرط مسلم، وأخرجه أبو الشٌخ فً "أخبلق النبً" ص 12ٖ-1ٖٙ/ٕ(:صٕٓٙ( صحٌح ابن حبان)ٓٔ)

 الفرٌابً، عن عثمان بن أبً شٌبة، بهذا اإلسناد.
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 الفوابد:
لسماوات واألرض، ألن هللا تعالى ذكر أن فٌهما آٌات، واآلٌات هً: الحّث على التؤمل فً خلك ا -ٔ

 العبلمات، وكلما ازدادت اآلٌات وضوحا ازداد اإلٌمان لوة.
النظر إلى خلك السماوات واألرض على الوجه الذي ذكر فً التفسٌر، من حٌث ذواتهما ومنافعهما وما  -ٕ

 خلمت عبثا.فٌهما من الخٌر والمصالح حتى الٌذهب ذاهب إلى أنها 
اإلشارة إلى اختبلؾ اللٌل والنهار من رخاء إلى شدة وبالعكس، ومن حرب إلى سلم، ومن عّز إلى ذّل،  -ٖ

 ومن فمر إلى ؼنى، وبالعكس فً هذه األمور.
الثناء ألصحاب العمول، ألن هللا جعل هذا االختبلؾ لذوي العمول، أما من العمل له فإنه الٌنتفع بهذه  -ٗ

من —والعٌاذ بالل–ها وتمّر علٌه وكؤنها مظاهر طبٌعٌة ال عبللة لها لفعل هللا تعالى بها، وهذا اآلٌات، والٌعتبر ب
الطمس على الملوب وعمً األبصار، ألن هذا الكون على هذا النظام البدٌع الٌمكن أبدا أن ٌمع إال من رب حكٌم 

 عّز وجل، والٌمكن أن ٌمع من فاعل على وجه السفه أبدا.
وجل أظهر آٌاته لخلمه مع ان مجرد اإلٌمان بؤن هللا تعالى حً موجود ٌكفً، لكن كلما أن الرّب عّز  -٘

}َوإِْذ لَاَل إِْبَراِهٌُم َرّبِ أَِرنًِ  تعددت األدلة واآلٌات ازداد الشًء ٌمٌنا، ودلٌل هذا أن إبراهٌم لال هلل عّز وجل:
ٌَْؾ تُْحًٌِ اْلَمْوتَى لَاَل أََولَْم تُْإِمْن لَاَل  ٌَْن ثُمَّ اْجعَْل َك ٌِْر فَُصْرُهنَّ إِلَ بَلَى َولَِكْن ِلٌَْطَمبِنَّ لَْلبًِ لَاَل فَُخْذ أَْربَعَةً ِمَن الطَّ

َ َعِزٌٌز َحِكٌٌم{ ]البمرة :  ون [، فاإلنسان لد ٌكَٕٓٙعلَى ُكّلِ َجبٍَل ِمْنُهنَّ ُجْزًءا ثُمَّ اْدُعُهنَّ ٌَؤْتٌِنََن َسْعًٌا َواْعلَْم أَنَّ َّللاَّ
 مإمنا وال إشكال عنده فً األمر لكن ٌحتاج إلى من ٌطمبنه.

 الثناء على العمل، وهو عمل الرشد ال عمل التكلٌؾ، لموله تعالى:}آلٌات ألولً االلباب{. -ٙ
أنه كلما كان اإلنسان أعمل كان باهلل وآٌاته أعلم، لموله:}آلٌات ألولً االلباب{، والحكم المعلك على  -2

 دم لعدمه، ولذلن من كان عمله بهٌمٌا الٌنتفع بهذه اآلٌات، ألنه لٌس من ذوي االلباب.وصؾ ٌثبت لثبوته وٌع
 القرآن

َ قٌَِاًما َوقُعُوًدا َوَعلَى ُجنُوبِِهْم َوٌَتَفَكهُروَن فًِ َخْلِق السهَماَواِت َواْْلَْرِض  َربهنَا َما َخلَْقَت َهَذا بَاِطًَل }الهِذٌَن ٌَْذُكُروَن َّللاه
 [2ٔٔ({ ]آل عمران : 2ُٔٔسْبَحانََك فَِقنَا َعَذاَب النهاِر )

 التفسٌر:
الذٌن ٌذكرون هللا فً جمٌع أحوالهم: لٌاًما ولعوًدا وعلى جنوبهم، وهم ٌتدبرون فً خلك السموات واألرض، 

ه عن ذلن، فاْصِرؾ عنا عذاب النار.  لابلٌن: ٌا ربنا ما أوجدت هذا الخلك عبثًا، فؤنت منزَّ
َ لٌَِاًما َولُعُوًدا َوَعلَى ُجنُوبِِهْم{ ]آل عمران : ل  [، أي: الذٌن"ٌذكرون هللا 5ٔٔوله تعالى: }الَِّذٌَن ٌَْذُكُروَن َّللاَّ

 .(ٔ)بؤلسنتهم وللوبهم فً جمٌع األحوال فً حال المٌام والمعود واالضطجاع"
 .(ٕ)هو ذكر هللا فً الصبلة وفً ؼٌر الصبلة ، ولراءة المرآن" لال ابن جرٌا:" 
 .(ٖ)وهذه حاالتن كلها ٌا ابن آدم ، فاذكره وأنت على جنبن ، ٌُسًرا من هللا وتخفٌفًا" لال لتادة:" 
من نعت  أولً األلباب، أي: الذاكرٌن هللا لٌاًما فً صبلتهم ، ولعوًدا فً تشهدهم وفً ؼٌر لال الطبري:" 
 .  (ٗ)هم، وعلى جنوبهم نٌاًما"صبلت

َ لٌَِاًما َولُعُوًدا َوَعلَى ُجنُوبِِهْم {، كم  ا لال ابن كثٌر:" ثم وصؾ تعالى أولً األلباب فمال : } الَِّذٌَن ٌَْذُكُروَن َّللاَّ
ّلِ لابما ، فإن لم ثبت فً صحٌح البخاري عن ِعْمران بن ُحَصٌن ، رضً هللا عنه ، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : "صَ 

أي : ال ٌمطعون ِذْكره فً جمٌع أحوالهم بسرابرهم وضمابرهم  (٘)تستطع فماعدا ، فإن لَم تستطع فَعَلَى َجْنبَِن"
 .(ٙ)وألسنتهم"

                                                           
 .ٖٕٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .2٘ٗ-2ٗٗ/2(:ص1ٖ٘ٗأخرجه الطبري) (ٕ)
 .2٘ٗ/2(:ص1ٖ٘٘أخرجه الطبري) (ٖ)
 .2ٗٗ/2تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .(٘ٔٔٔ( صحٌح البخاري برلم )(٘)
 .1ٗٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
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وهذا وصؾ ظاهره استعمال التحمٌد والتهلٌل والتكبٌر ونحوه من ذكر هللا، وأن ٌحصر  لال ابن عطٌة:" 
عظم وجوه العبادات، واألحادٌث فً ذلن كثٌرة، وابن آدم منتمل فً هذه الثبلث الهٌبات الملب اللسان، وذلن من أ

 .(ٔ)ال ٌخلو فً ؼالب أمره منها فكؤنها تحصر زمنه"
رُّ َدَعانَا  ْنَساَن الضُّ ولوله: }وعلى جنوبهم{: "عبارة عن حال االضطجاع، وعلى ذلن لوله: }َوإَِذا َمسَّ اإْلِ

[، فمن حمل اآلٌة على الصبلة، ولال: معناه ال ٌخلون بها فً شًء من ٕٔلَاِعًدا أَْو لَابًِما { ]ٌونس : ِلَجْنبِِه أَْو 
 أحوالهم لابمٌن إذا لدروا، لاعدٌن إذا عجزوا، وعلى جنوبهم إذا مرضوا.

 تُْلِهٌِهْم ومنهم من جعله أعم من ذلن، ولال: ال ٌنفكون من ذكر هللا فً جمٌع أحوالهم، كموله: }ِرَجاٌل الَ  
ِ{ ]النور :  ٌٌْع َعْن ِذْكِر َّللاَّ  [.2ٖتَِجاَرةٌ َواَل بَ

ومنهم من جعله أعم من ذلن أٌضا، ولال: معناه ال ٌتحرون بجمٌع أفعالهم إال وجهه، وبٌان ذلن أن مباحات 
وممدار ما ٌستعٌنون أولٌاء هللا كلها لرب ٌستحك بها الثواب، وذان أنهم ال ٌؤكلون وال ٌنامون إال ولت الضرورة، 

 .(ٕ)به على العبادة، وما ال تتم عبادتهم إال به فذان واجب كوجوبها"
َ لٌَِاًما َولُعُوًدا َوَعلَى ُجنُوبِِهْم{ ]آل عمران : وفً تفسٌر   [، وجهان:5ٔٔلوله تعالى: }الَِّذٌَن ٌَْذُكُروَن َّللاَّ

 .(ٖ)وإن لم تستطع لاعدا فعلى جنب. لاله أبو مسعودأحدها: إنما هذه فً الصبلة إذا لم تستطع لابما فماعدا، 
، (ٗ)والثانً: ان المراد ذكر هللا عّز وجل فً تلن األحوال: لابما ولاعدا ومضطجعا. وهذا لول مجاهد

 .(٘)ولتادة
لال سابر المفسرٌن: أراد به ذكر هللا تعالى، ووصفهم بالمداومة علٌه، إذ اإلنسان للما ٌخلوا  لال الثعلبً:" 

 .(ٙ)ن معنى هذه الحاالت الثبلثة"م
الذكر: ذكر باللسان، وذكر بالملب، وذكر الملب ذكران: ذكر عن نسٌان، وهو إعادة ما  لال الراؼب:" 

 .(2)انحذؾ عن الحفظ، وذلن هو التذكر فً الحمٌمة، وذكر هو إدامة مراعاة ما ثبت فً الحفظ"
[، " أي: وٌتدبرون فً ملكوت 5َٔٔماَواِت َواأْلَْرِض{ ]آل عمران : لوله تعالى:} َوٌَتَفَكَُّروَن فًِ َخْلِك السَّ  

 .(1)السماوات واألرض، فً خلمهما بهذه األجرام العظام وما فٌهما من عجابب المصنوعات وؼرابب المبتدعات"
 .(1)المبتدعات"

 .(5)لها صانعا لادرا ومدبرا حكٌما" لال الثعلبً: أي: بؤن" 
ٌعنً بذلن: أنهم ٌعتبرون بصنعة صانع ذلن ، فٌعلمون أنه ال ٌصنع ذلن إال َمن لٌس كمثله  لال الطبري:" 

شًء ، ومن هو مالن كل شًء ورازله ، وخالك كل شًء ومدبره ، ومن هو على كل شًء لدٌر ، وبٌده اإلؼناء 
 .(ٓٔ)واإلفمار ، واإلعزاز واإلذالل ، واإلحٌاء واإلماتة ، والشماء والسعادة"

أي : ٌفهمون ما فٌهما من الحَكم الدالة على عظمة الخالك ولدرته ، وعلمه وحكمته ،  ابن كثٌر:"لال 
واختٌاره ورحمته، ... ولد ذّم هللا تعالى َمْن ال ٌعتبر بمخلولاته الدالة على ذاته وصفاته وشرعه ولدره وآٌاته ، 

ِ إِال َوُهْم  فمال : } َوَكؤٌَِّْن ِمْن آٌٍَة فًِ السََّماَواِت َواألْرِض  ٌَْها َوُهْم َعْنَها ُمْعِرُضوَن. َوَما ٌُْإِمُن أَْكثَُرُهْم بِاَّللَّ وَن َعلَ ٌَُمرُّ
َ لٌَِاًما َولُعُوًدا َوَعلَى ُجنُوبِِهْم ٙٓٔ،  ُ٘ٓٔمْشِرُكوَن { ]ٌوسؾ :  [ ومدح عباده المإمنٌن : } الَِّذٌَن ٌَْذُكُروَن َّللاَّ

 .(ٔٔ)لسََّماَواِت َواألْرِض { لابلٌن } َربَّنَا َما َخلَْمَت َهَذا بَاِطبل {"َوٌَتَفَكَُّروَن فًِ َخْلِك ا

                                                           
 .ٗ٘٘/ٔالمحرر الوجٌز: (ٔ)
 .ٗٗٓٔ-ٕٗٓٔ/ٖب األصفهانً:تفسٌر الراؼ (ٕ)
 .1ٗٔ/ٖ(:صٙ٘ٙٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .1ٗٔ/ٖ(:ص2٘ٙٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .1ٗٔ/ٖ(:ص1٘ٙٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٖٕٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٙ)
 .ٕٗٓٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً:(2)
 .ٖٕٔصفوة التفاسٌر: (1)
 .ٖٕٔ/ٖالثعلبً:تفسٌر (5)
 .2٘ٗ/2تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .1ٙٔ-1ٗٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
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لال الشٌخ أبو سلٌمان الدارانً : "إنً ألخرُج من منزلً ، فما ٌمع بصري على شًء إال رأٌت هلل َعلًَ فٌه 
 .(ٔ)نِْعَمة ، أْو ِلً فٌه ِعْبَرة"

الؽفلة وتحدث للملب الخشٌة، كما ٌحدث الماء الزرع والنبات، كان ابن عور ٌمول: "الفكرة تذهب وروي أنه 
 .(ٕ)وما جلٌت الملوب بمثل األحزان، وال استنارت بمثل الفكرة"

[، "أي: لابلٌن: ربنا ما خلمت هذ الكون وما فٌه 5ٔٔلوله تعالى:} َربَّنَا َما َخلَْمَت َهَذا بَاِطبًل{[آل عمران: 
  .(ٖ)عبثاً من ؼٌر حكمة"

أبو عبٌدة:" العرب تختصر الكبلم، لٌخففوه، لعلم المستمع بتمامه، فكؤنه فً تمام المول، وٌمولون: ربنا لال 
 .(ٗ)ما خلمت هذا باطبل "

: لم تخلك هذا الخلك عبثًا وال لعبًا ، ولم تخلمه إال ألمر عظٌم من ثواب وعماب  لال الطبري:أي:" 
 .(٘)ومحاسبة ومجازاة"

ما خلمت هذا الخلك َعبَثًا ، بل بالحك لتجزي الذٌن أساإوا بما عملوا ، وتجزي الذٌن أي :  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙ)أحسنوا بالحسنى"

المعنى: ما خلمته خلما باطبل بؽٌر حكمة، بل خلمته لداعً حكمة عظٌمة، وهو أن تجعلها  لال الزمخشري:" 
 .(2)مساكن للمكلفٌن وأدلة لهم على معرفتن ووجوب طاعتن واجتناب معصٌتن"

نا من [، "أي: ننزهن ٌا هللا عن العبث فؤجرنا واحم5ٔٔلوله تعالى:}ُسْبَحانََن فَِمنَا َعذَاَب النَّاِر{ ]آل عمران : 
 .(1)عذاب جهنم"

ثم فَِزعوا إلى ربهم بالمسؤلة أن ٌجٌرهم من عذاب النار ، وأن ال ٌجعلهم ممن عصاه وخالؾ  لال الطبري:"
 .(5)أمره ، فٌكونوا من أهل جهنم"

أي : ٌا من َخلَك الخلك بالحك والعدل ٌا من هو ُمنزه عن النمابص والعٌب والعبث ، لنا من  لال ابن كثٌر:"
عذاب النار بحولن ولوتن َولٌْضنَا ألعمال ترضى بها عنا ، ووفمنا لعمل صالح تهدٌنا به إلى جنات النعٌم ، 

 .(ٓٔ)وتجٌرنا به من عذابن األلٌم"
عبادة أبً الدرداء؟ لالت: التفكر، واالعتبار " لوله جل وعز: سبلت أم الدرداء " ما كان أفضل روي أنه 

 .(ٔٔ)}ربنا ما خلمت هذا باطبل سبحانن فمنا عذاب النار{"
حدثنً أبً رضً هللا عنه عن بعض علماء المشرق لال: كنت بابتا فً مسجد األلدام  لال ابن عطٌة:"

بمصر، فصلٌت العشاء فرأٌت رجبل لد اضطجع فً كساء له مسجى بكسابه حتى أصبح، وصلٌنا نحن تلن اللٌلة 
ه فً الصبلة وسهرنا، فلما ألٌمت صبلة الصبح لام ذلن الرجل فاستمبل المبلة فصلى مع الناس، فاستعظمت جرأت

 : (ٕٔ)بؽٌر وضوء، فلما فرؼت الصبلة خرج فتبعته ألعظه فلما دنوت منه سمعته ٌنشد
 منسحك الجسم ؼابب حاضر        منتبه الملب صامت ذاكر

 منمبض فً الؽٌوب منبسط          كذان من كان عارفا ذاكرا
 ٌبٌت فً لٌله أخا فكر                 فهو مدى اللٌل نابم ساهر

                                                           
 . 15ٔ، وانظر: معجم مصنفات ابن أبً الدنٌا:ٕٓٗ/ٖٔذكره الذهبً فً سٌر أعبلم النببلء: (ٔ)
 .ٖٕٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٕ)
 .ٖٕٔصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٖ٘٘/ٕ(:صٕٙٙٔأخرجه ابن المنذر) (ٗ)
 .2٘ٗ/2تفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٙٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 . ٗ٘ٗ/ٔالكشاؾ:(2)
 .ٖٕٔصفوة التفاسٌر: (1)
 .2٘ٗ/2تفسٌر الطبري: (5)
 .1ٙٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر:(ٓٔ)
 .ٖٗ٘/ٕ(:صٕ٘ٙٔأخرجه ابن المنذر) (ٔٔ)
 .  ٘٘٘/ٔانظر: المحرر الوجٌز:(ٕٔ)
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 .(ٔ)ل فعلمت أنه ممن ٌعبد بالفكرة وانصرفت عنه"لا
}سبحانن{:"هو للتبربة، والتنزٌه: هو إبعاده عن العٌب، وتبرٌبه منه، وتطهٌره عما ٌمول الكفار،  ولوله:

 .(ٕ)وهو حرؾ ٌمدم عند حاجات ترفع إلٌه، ودعوات ٌدعى بها"
 الفوابد:

له:}ألولً األلباب، الذٌن ٌذكرون هللا{]آل عمران: أن ذكر هللا عّز وجل من لوازم العمل وممتضٌاته، لمو -ٔ
ٔ5ٓ-ٔ5ٔ.] 

-فضٌلة إدامة الذكر، ذكر هللا عّز وجل على كل حال، وكان أبلػ من وفّى بهذا حمه عّز وجل رسول هللا  -ٕ
 .(ٖ)ٌذكر هللا على كل أحٌانه" -ملسو هيلع هللا ىلص-:"كان النبً-رضً هللا عنها-، لالت عابشة-ملسو هيلع هللا ىلص

جواز ذكر هللا تعالى للجنب، لدخوله فً عموم لوله تعالى:}الذٌن ٌذكرون هللا لٌاما ولعودا وعلى  -ٖ
 جنوبهم{.

أن ذكر هللا فً حال كون اإلنسان على جنب ال ٌعد استهانة بالذكر، وكذلن لراءة المرآن، "ولد ثبت أن  -ٗ
 .(ٗ)حابض رضً هللا عنها"كان ٌمرأ متكبا فً حجر عابشة وهً  -ملسو هيلع هللا ىلص-النبً

فضٌلة التفكٌر فً خلك السماوات واألرض، والممصود التفكر الممرون بمول:}ربنا ما خلمت هذا باطبل{،  -٘
ال التفكر الذي ٌراد به االطبلع على العلم المادي فمط فً خلك السماوات، ألن هذا التفكر وإن كان ٌفٌد اإلنسان 

 .فً الدنٌا، لكنه ال ٌفٌده فً اآلخرة
 التوسل الى هللا تعالى بالربوبٌة حال الدعاء، ألن الربوبٌة بها الخلك والملن والتدبٌر. -ٙ
}َما  ا انتفى الباطل نفٌا مطلما ثبت الحك، كما لال تعالى:ٔانتفاء الباطل فً خلك هللا نفٌا مطلما، وإ -2

{ ]الدخان :   [. 5َٖخلَْمنَاُهَما إاِلَّ بِاْلَحّكِ
 ء بان هللا هو الخالك، وهو تمرٌر توحٌد الربوبٌة.اإللرار من هإالء العمبل -1
إثبات الحكمة فً أفعبل هلل، لموله:}ربنا ما خلمت هذا باطبل{، فؤفعال هللا وشرابعه كلها لحكمة لٌس فٌها  -5

 شًء عبث إطبللا.
تنزٌه هللا عّز وجل عن كل عٌب ونمص، مؤخوذ من لوله:}سبحانن{، والذي ٌنّزه هللا عنه شٌبان:  -ٓٔ
ٌَْس َكِمثِْلِه  ومماثلة المخلولات، حتى فٌما هو كمال فً المخلولٌن، فإن هللا منّزه عن مماثلتهم لال تعالى: النمص، }لَ

ٌء َوُهَو السَِّمٌُع اْلبَِصٌُر{ ]الشورى :  ًْ  [.َٔٔش
 أن صفوة الخلك محتاجون إلى الدعاء للولاٌة من النار. -ٔٔ
نهم بنوا }فمنا{، على لولهم:}سبحانن فمنا{، إثبات التوسل فً الدعاء بصفات هللا عّز وجل، أل -ٕٔ

َ لٌَِاًما  ٌعنً: أننا نتوسل إلى هللا عّز وجل بتنّزهه عن النمص أن ٌمٌنا عذا النار، ألننا مإمنون، لموله:} ٌَْذُكُروَن َّللاَّ
ن بؤنها خلمت بالحك وللحك، وٌنزهون هللا َولُعُوًدا َوَعلَى ُجنُوبِِهْم َوٌَتَفَكَُّروَن فًِ َخْلِك السََّماَواِت َواأْلَْرِض{، وٌمرو

عّز وجل عن كل نمص وعٌب، وٌنبنً على ذلن أنهم جعلوا ذلن وسٌلة لولاٌة هللا تعالى إٌاهم من النار}سبحانن 
 فمنا{، ألنه المعروؾ فً اللؽة العربٌة أن "الفاء" تدل على تفرع ما بعدها على ما لبلها.

 صاة والظالمٌن والكفرة.إثبات النار وهً دار المجرمٌن والع -ٖٔ
فً اآلٌة الكرٌمة كلمتان الٌجوز فصل إحداهما عن األخرة، وهً:}َما َخلَْمَت َهذَا بَاِطبًل{، فلو  -ٗٔ

ه للت:} َربَّنَا َما َخلَْمَت َهَذا{، وسكّت أوهم معنى فاسدا، ولهذا ٌجب الوصل: }َربَّنَا َما َخلَْمَت َهَذا بَاِطبًل{، ومثله لول
بَلةَ َوأَْنتُْم ُسَكاَرى{ ]النساء : }ٌَا أَ  تعالى: ٌٌْل ِلْلُمَصلٌَِّن) [، ولوله:ٌَُّٖٗها الَِّذٌَن آَمنُوا اَل تَْمَربُوا الصَّ الَِّذٌَن ُهْم  (ٗ}فََو

 [، وذلن لو سكت ألوهم أن الوعٌد للمصلً.٘-َٗعْن َصبَلتِِهْم َساُهوَن{ ]الماعون : 
 القرآن

ٌْتَهُ َوَما ِللظهاِلِمٌَن ِمْن أَْنَصاٍر ) }َربهنَا إِنهَك َمْن تُْدِخلِ   [2ٕٔ({ ]آل عمران : 2ٕٔالنهاَر فَقَْد أَْخَز

                                                           
 . ٘٘٘/ٔالمحرر الوجٌز:(ٔ)
 .ٔٙ٘/ٕتفسٌر الماترٌدي: (ٕ)
 (.2ٖٖرواه مسلم) (ٖ)
 (.2ٕٗانظر: سنن النسابً) (ٗ)
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 التفسٌر:
نا من النار، فإنن  َمن تُدِخْله النار بذنوبه فمد فضحته وأهنته، وما للمذنبٌن الظالمٌن  -ٌا أهلل-ٌا ربنا نّجِ

 ألنفسهم من أحد ٌدفع عنهم عماب هللا ٌوم المٌامة.
ٌْتَهُ{]آل عمران : لو  [، "أي: من أدخلته النار فمد أذللته 5ٕٔله تعالى: }َربَّنَا إِنََّن َمْن تُْدِخِل النَّاَر فَمَْد أَْخَز
 .(ٔ)وأهنته"
 .(ٕ)ٌعنً: من خلدته فً النار فمد أهنته" لال مماتل:" 
 .(ٖ)أي : أهنته وأظهرت خزٌه ألهل الجمع" لال ابن كثٌر:" 
استجارة واستعاذة، أي فبل تفعل بنا ذلن وال تجعلنا ممن ٌعمل عملها، والخزي: الفضٌحة لال ابن عطٌة:"  

المخجلة الهادمة لمدر المرء، خزي الرجل ٌخزى خزٌا إذا افتضح، وخزاٌة إذا استحٌى، الفعل واحد والمصدر 
 .(ٗ)مختلؾ"
ٌمال فً مصدره الخزاٌة، وإما  ٌمال: خزي الرجل: إذا لحمه انكسار، إما من نفسه بإفراط، لال الراؼب:" 

من ؼٌره، وٌمال فً مصدره الخزي، وعلى هذا هان وذل، متى كان ذلن من نفسه، ٌمال له الهون والذل، ومتى 
 .(٘)كان من ؼٌره ٌمال له الهوان والذل، واآلٌة من تمام الحكاٌة عن المتفكرٌن فً خلك السموات واألرض"

ٌْتَهُ{]آل عمران : وفً تفسٌر "الخزي" فً لوله تعالى:   [، على جوه:5ٕٔ}َربَّنَا إِنََّن َمْن تُْدِخِل النَّاَر فَمَْد أَْخَز
: ربنا إنن من تدخل النار من عبادن فتخلده فٌها ، فمد أخزٌته، وال ٌخزي مإمن مصٌُره إلى أحدها: أنه ٌعنً

ب بالنار بعض العذاب. وهذا لول أنس  . (5)، وابن جرٌا(1)والحسن ،(2)، وابن المسٌب(ٙ)الجنة، وإن عذِّ
والثانً: أن معناه: ربنا إنن من تدخل النار ، من مخلد فٌها وؼٌر مخلد فٌها ، فمد أخزي بالعذاب. وهذا لول 

 .(ٔٔ)، وروي عن الضحان نحو ذلن(ٓٔ)جابر بن عبدهللا
 ولٌل: ان "الخزي ٌحتمل الحٌاء، ٌمال: خزي ٌخزي، خزاٌة إذا استحٌا. والثالث:
 :(ٕٔ)لرمةلال ذو ا

 من َجانب الَحْبل مخلوطا بَها الؽََضبُ        (ٖٔ)َخَزاٌةً أدْرَكتْه بعد َجْولَتِه
 :(ٗٔ)ولال المطامً فً الثور والكبلب 

 َحِرجاً َوكرَّ ُكُروَر َصاحب نَْجَدةٍ         َخزي الَحَرابُِر أَن ٌكون َجبانَا
 .(ٔ)الذل والخلود فً النار"، فخزي المإمنٌن الحٌاء، وخزي الكافرٌن (٘ٔ)أي ٌستحً 

                                                           
 .ٖٕٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٕٖٔ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .1ٙٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٙ٘٘/ٔالمحرر الوجٌز: (ٗ)
 .1ٗٓٔ-2ٗٓٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (٘)
 .22ٗ/2(:ص1ٖ٘ٙانظر: تفسٌر لطبري) (ٙ)
 .22ٗ/2(:ص1ٖ٘2انظر: تفسٌر لطبري) (2)
 .22ٗ/2(:ص1ٖ٘1انظر: تفسٌر لطبري) (1)
 .21ٗ/2(:ص1ٖ٘5انظر: تفسٌر لطبري) (5)
 .25ٗ-21ٗ/2(:ص1ٖٙٓانظر: تفسٌر لطبري) (ٓٔ)
 .1ٕٗ/ٖ(:صٔٙٙٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
، ٗٗ٘/2ٖ، وفً تاج العروس مادة"خزى":ص ٕ٘ٓ/2، وتهذٌب اللؽة مادة"خزى":ص 2ٕٕ/ٗٔفً اللسان، مادة"خزى":ص( انظر: ٕٔ)

 ٌصؾ ثورا وحشٌا تطارده الكبلب فً جانب حبل من الرمل:
 حتى إذا دومت فً األرض راجعه         كبر ولو شاء نجى نفسه الهرب

 خزاٌة أدركته بعد جولته                 من جانب الحبل مخلوطا بها الؽضب
 [.11ٔ/ٕ.]انظر: أضواء البٌان:الكبلب بالهرب، ولكنه استحٌا وأنؾ من الهرب فكر راجعا إلٌهاٌعنً أن هذا الثور لو شاء نجا من 

، وفً ٕ٘ٓ/2، وتهذٌب اللؽة مادة"خزى":ص 2ٕٕ/ٗٔفً تفسٌر الثعلبً:"جولٌه". والصحٌح ما اثبتناه، كما فً اللسان، مادة"خزى":ص (ٖٔ)
 ، "حولته".ٗٗ٘/2ٖتاج العروس مادة"خزى":ص 

 .ٕ٘ٓ/2، وتهذٌب اللؽة، مادة"خزى":ص2ٕٕ/ٗٔاللسان، مادة"خزى":صانظر:  (ٗٔ)
 .أراد: خزي الرجل الحرابر، أي استحٌى منهن أن ٌفر(٘ٔ)
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هو المول الثانً، أي:أن " من أدخل النار فمد أخزي بدخوله إٌاها ، وإن أخرج منها،  -وهللا اعلم-والراجح 
وذلن أن  الخزي  إنما هو هتن ستر المخزّي وفضٌحته ، ومن عالبه ربه فً اآلخرة على ذنوبه ، فمد فضحه 

 .(ٕ)بعمابه إٌاه ، وذلن هو  الخزي  "
أما إنه خزي دون خزي ولٌس خزي من ٌخرج منها بفضٌحة هادمة لمدره، وإنما الخزي  لال ابن عطٌة:" 

 .(ٖ)التام للكفار"
لال ابن عثٌمٌن:"}من{ تشمل العصاة والكفار، فالعصاة مستحمون لدول النار، وإذا أدخلوا النار فإنهم ؼٌر  

ولها على وجه التؤبٌد والتخلٌد، وكل منهم إذا أدخل النار مظلومٌن، ألنهم مستحمون لذلن، والكفار مستحمون لدخ
 .(ٗ)فمد أخزاه هللا أمام العالم، أي: فضحه وهتن ستره"

[، أي:" ولٌس للظالمٌن من ٌمنعهم من عذاب 5ٕٔلوله تعالى: }َوَما ِللظَّاِلِمٌَن ِمْن أَْنَصاٍر{]آل عمران : 
 .(٘)هللا"

 .(ٙ)مانع ٌمنعهم من النار"لال مماتل:" ٌعنً: وما للمشركٌن من 
 .(2)أي : ٌوم المٌامة ال ُمِجٌر لهم منن ، وال ُمِحٌد لهم عما أردت بهم" لال ابن كثٌر:" 

وما لمن خالؾ أمر هللا فعصاه ، من ذي نُصرة له ٌنصره من هللا ، فٌدفع عنه عمابه ، أو  لال الطبري:"
 .(1)ٌنمذه من عذابه"

أي: مانع ٌمنع عنهم العذاب وٌدفع، وٌحتمل األنصار: األعوان، أي: لٌس لهم أعوان  لال الماترٌدي:"
 .(5)ٌعٌنونهم فً اآلخرة"

 .(ٓٔ)لال ابن عطٌة:" هو من لول الداعٌن، وبذلن ٌتسك وصؾ اآلٌة"
 الفوابد:

هو أن النار  فمه هإالء السادة اولً األلباب إذ بٌّنوا سبب دعابهم أن ٌمٌهم هللا من النار، وأن سبب ذلن -ٔ
ٌْتَهُ{.  دار الخزي والعٌاذ باهلل، }َربَّنَا إِنََّن َمْن تُْدِخِل النَّاَر فَمَْد أَْخَز

 إثبات النار، لموله:} َمْن تُْدِخِل النَّاَر{. -ٕ
أنه النصٌر للظالم وذلن فً اآلخرة، أما فً الدنٌا فمد ٌنصر الظالم، ولكن تدور علٌه الدوابر، أما فً  -ٖ

 د ٌنصره.اآلخرة فبل أح
 أن الظلم سبب دخول النار، لموله:} َوَما ِللظَّاِلِمٌَن ِمْن أَْنَصاٍر{. -ٗ

 القرآن
فهنَا َمَع وبَنَا َوَكفِّْر َعنها َسٌِّئَاتِنَا َوتَوَ }َربهنَا إِنهنَا َسِمْعنَا ُمنَاِدًٌا ٌُنَاِدي ِلْْلٌَِماِن أَْن آِمنُوا بَِربُِّكْم فَآَمنها َربهنَا فَاْغِفْر لَنَا ذُنُ 

 [2ٖٔ({ ]آل عمران : 2ٖٔاْْلَْبَراِر )
 التفسٌر:

ٌنادي الناس للتصدٌك بن، واإللرار بوحدانٌتن، والعمل بشرعن،  -هو نبٌن دمحم ملسو هيلع هللا ىلص-ٌا ربنا إننا سمعنا منادٌا 
 بالصالحٌن.فؤجبنا دعوته وصدَّلنا رسالته، فاؼفر لنا ذنوبنا، واستر عٌوبنا، وألحمنا 

ٌَماِن{ ]آل عمران :   [،أي: ربنا إننا سمعنا داعٌا ٌدعو إلى 5ٖٔلوله تعالى:}َربَّنَا إِنَّنَا َسِمْعنَا ُمنَاِدًٌا ٌُنَاِدي ِلئْلِ
 .(ٔ)اإلٌمان"

                                                                                                                                                                                                    
 .ٖٕٕ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٔ)
 .25ٗ/2تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٙ٘٘/ٔالمحرر الوجٌز: (ٖ)
 .ٓ٘٘/ٕتفسٌر ابن عثٌمٌن: (ٗ)
 .ٖٕٔصفوة التفاسٌر: (٘)
 .ٕٖٔ/ٌٔمان:تفسٌر مماتل بن سل (ٙ)
 .1ٙٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .25ٗ/2تفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٙ٘/ٕتفسٌر الماترٌدي: (5)
 .ٙ٘٘/ٔالمحرر الوجٌز: (ٓٔ)
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ربنا إننا سمعنا داعًٌا ٌدعو إلى التصدٌك بن، واإللرار بوحدانٌتن ، واتباع رسولن ،  لال الطبري:أي:" 
 .(ٕ)وطاعته فٌما أمرنا به ونهانا عنه مما جاء به من عندن، فصدلنا بذلن ٌا ربنا"

ٌَماِن{ ]آل عمران  [،5ٖٔ:  وفً المنادي فً لوله تعالى:}َربَّنَا إِنَّنَا َسِمْعنَا ُمنَاِدًٌا ٌُنَاِدي ِلئْلِ
 لوالن : 

، ونسبه المرطبً إلى ابن مسعود وابن عباس (ٗ)، وابن زٌد(ٖ)، وهو لول ابن جرٌا -ملسو هيلع هللا ىلص-أحدهما : أنه النبً دمحم 
 .(٘)رضً هللا عنهما وإلى أكثر المفسرٌن

والمنادي لئلٌمان والداعً إلٌه: لد ٌكون العمل، وكتابه المنزل، ورسوله المرسل،  ورّجحه الراؼب فمال:" 
ُسوِل{ ]األنفال :  ِ َوِللرَّ وآٌاته الدالة، وإن كان األظهر فً هذا الموضع أن ٌكون الرسول، لموله: }اْستَِجٌبُوا َّلِلَّ

ٕٗ"](ٙ). 
، وهو (2). لاله دمحم بن كعب المرظً-ملسو هيلع هللا ىلص - والثانً:أن المنادي المرآن،ألنه لٌس كل الناس سمع رسول هللا

 .(1)معنى لول لتادة
 .(5)من سمع المرآن فكؤنما لمً النبً ملسو هيلع هللا ىلص، وهذا صحٌح معنى" ولالوا:" 
ألن كثًٌرا ممن وصفهم هللا بهذه الصفة فً هذه اآلٌات ،  هو أن المنادي: المرآن، " -وهللا أعلم-والراجح 

لٌسوا ممن رأى النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، وال عاٌنه فسمعوا دعاءه إلى هللا تبارن وتعالى ونداءه ، ولكنه المرآن ، وهو نظٌر 
ْشِد{ لوله جل ثناإه مخبًرا عن الجن إذ سمعوا كبلم هللا ٌتلى علٌهم أنهم لالوا : }إِنَّا َسمِ  ْعنَا لُْرآنًا َعَجبًا ٌَْهِدي إِلَى الرُّ

 .(ٓٔ)["ٕ،  ٔ]سورة الجن : 
عن لتادة: "لوله : }ربنا إننا سمعنا منادًٌا ٌنادي لئلٌمان{، إلى لوله: }وتوفَّنَا مع ولد أخرج الطبري عن  

بكم هللا عن مإمن اإلنس كٌؾ األبرار{ ، سمعوا دعوة من هللا فؤجابوها فؤحسنوا اإلجابة فٌها ، وصبروا علٌها. ٌنب
ْشِد فَآَمنَّا بِهِ  َولَْن  لال ، وعن مإمن الجّن كٌؾ لال. فؤما مإمن الجن فمال : }إِنَّا َسِمْعنَا لُْرآنًا َعَجبًا ٌَْهِدي إِلَى الرُّ

ٌَماِن أَْن آِمنُوا بَِربُِّكْم فَآَمنَّا َربَّنَا فَاْؼِفْر لَنَا إِنَّنَا َسِمْعنَا ُمنَاِدًٌا ٌُنَاِدي ِلئْلِ  نُْشِرَن بَِربِّنَا أََحًدا{، وأما مإمن اإلنس فمال: }
 .(ٔٔ){، اآلٌة"ذُنُوبَنَا

 :(ٕٔ)ولوله }ٌُنَاِدي ِلئِلٌَماِن{، ٌحتمل وجهان 
 [ ٖٗ، كموله تعالى:}اْلَحْمُد هللِ الَِّذي َهَدانَا ِلَهذا{]األعراؾ:(ٖٔ)أحدهما: أن معناه: إلى اإلٌمان، لاله أبو عبٌدة

 : (ٗٔ)بمعنى: إلى هذا . ومنه لول العجاج
ِت         َوَشدَّ  اِسٌَاِت الثُّبَِّت أَْوَحى لَها المََراَر فَاْستَمَرَّ  َها بِالرَّ

 [٘بمعنى : أوحى إلٌها ، ومنه لوله : }بِؤَنَّ َربََّن أَْوَحى لََها{ ]سورة الزلزلة : 
 والثانً: ولٌل : ٌحتمل أن ٌكون معناه : إننا سمعنا منادًٌا لئلٌمان ، ٌنادي أن آمنوا بربكم. 

[، " أي: ٌمول هذا الداعً: أٌها الناس آمنوا بربكم 5ٖٔلوله تعالى:}أَْن آِمنُوا بَِربُِّكْم فَآَمنَّا{ ]آل عمران : 
 .(ٔ)واشهدوا له بالوحدانٌة فصدلنا بذلن واتبعناه"

                                                                                                                                                                                                    
 .ٖٕٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .1ٕٗ/2تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٔٗ/2(:ص1ٖٖٙانظر: تفسٌر الطبري)(ٖ)
 .1ٔٗ/2(:ص1ٖٙٗانظر: تفسٌر الطبري)(ٗ)
 .2ٖٔ/ٗانظر: تفسٌر المرطبً: (٘)
 .5ٗٓٔ/ٕتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٙ)
 .1ٓٗ/2(:ص1ٖٕٙ(، )1ٖٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .1ٔٗ/2(:ص1ٖٙ٘انظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .2ٖٔ/ٗتفسٌر المرطبً: (5)
 .1ٔٗ/2تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .1ٔٗ/2(:ص1ٖٙ٘تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .1ٕٗ-1ٔٗ/2وتفسٌر الطبري: ،ٔٔٔ/ٔ، ومجاز المرآن ألبً عبٌدة:ٕٓ٘/ٔمعانً المرآن للفراء: انظر: (ٕٔ)
 .ٖٙ٘/ٕ(:ص2ٕٕٔانظر: تفسٌر ابن المنذر) (ٖٔ)
 ، مادة" َوَحى".1ٖٓ/٘ٔواللسان: ، و٘دٌوانه: (ٗٔ)
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 .(ٕ)أي بؤن آمنوا فامتثلنا" بٌضاوي:"لال ال
 .(ٖ)أي ٌمول : } آِمنُوا بَِربُِّكْم فَآَمنَّا { أي : فاستجبنا له واتبعناه" لال ابن كثٌر:"

 .(ٗ):" فٌه دلٌل بطبلن االستثناء فً اإلٌمان"-رحمه هللا -لال الشٌخ أبو منصور
[، أي: "ربنا فاستر لنا ذنوبنا وال 5َٖٔوَكفِّْر َعنَّا َسٌِّبَاتِنَا{ ]آل عمران : لوله تعالى:}َربَّنَا فَاْؼِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا 

 .(٘)تفضحنا بها، وامح بفضلن ورحمتن ما ارتكبناه من سٌبات"
 .(ٙ)ٌعنً امح عنا خطاٌانا" لال مماتل:"

أي : بإٌماننا واتباعنا نبٌن فاؼفر لنا ذنوبنا ، أي : استرها } َوَكفِّْر َعنَّا َسٌِّبَاتِنَا { أي : فٌما  لال ابن كثٌر:"
 .(2)بٌننا وبٌنن"

 .(1)أَْي: ؼّطِ واستر عنا ذنوبنا بمبول الطَّاعات حتى تكون كفَّارةً لها" لال الواحدي:"
فاستر علٌنا خطاٌانا ، وال تفضحنا بها فً المٌامة على رءوس األشهاد ، بعموبتن إٌانا  لال الطبري:أي:"

 .(5)علٌها ، ولكن كفّرها عنا ، وسٌبات أعمالنا ، فامحها بفضلن ورحمتن إٌانا "
ا َسٌِّبَاتِنَا{ ]آل عمران : وفً ؼفران الذنوب وتكفٌر السٌبات فً لوله تعالى:}َربَّنَا فَاْؼِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا َوَكفِّْر َعنَّ  
 :(ٓٔ)[، وجوه5ٖٔ

أحدهما: أن لولهم: }فاؼفر لنا ذنوبنا{: التً كانت فٌما مضى من عمرنا، }وكفر عنا سٌباتنا{، أي: اعصمنا 
 فٌما بمً من عمرنا، أو: وفمنا للحسنات التً تكفر سٌباتنا; لما لد ٌلزم العبد التكفٌر لما أساء.

والتكفٌر كبلهما سواء; ألن المؽفرة هً الستر، وكذلن التكفٌر، وإنما أعٌد ذلن للتؤكٌد والثانً: أن المؽفرة 
ألن اإللحاح فً الدعاء والمبالؽة فٌه مندوب، ولذلن سمً الحراثون: كفارا; لسترهم البذر فً األرض; وكذلن 

 الشكر إلى ؼٌره.الكافر سمى كافرا; لستره الحك بالباطل، ولستره جمٌع ما أنعم هللا علٌه بتوجٌه 
لال المرطبً:" لوله تعالى: }ربنا فاؼفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سٌباتنا{، تؤكٌد ومبالؽة فً الدعاء. ومعنى  

 .(ٔٔ)اللفظٌن واحد، فإن الؽفر والكفر: الستر"
والثالث: ولٌل: إنما جمع بٌن ؼفران الذنوب، وتكفٌر السٌبات، ألن الؽفران بمجرد الفضل، والتكفٌر بفعل 

 الخٌر.
 والرابع: أن ٌرٌد بالؽفران ما ٌزول بالتوبة، وبالكفران ما تكفره الطاعة العظٌمة.

والخامس: أن ٌكون المراد باألول ما أتى به اإلنسان مع العلم بكونه معصٌة وذنبا، وبالثانً: ما أتى به 
 اإلنسان مع جهله بكونه معصٌة وذنبا.

ؽطٌة، والتكفٌر أٌضا هو التؽطٌة، ٌمال: رجل مكفر بالسبلح، أي لال الفخر:" أما الؽفران فهو الستر والت 
 :(ٕٔ)مؽطى به، والكفر منه أٌضا، ولال لبٌد

ٌْلٍَة َكفََر النُُّجوَم َؼَماُمها  فًِ لَ
 .(ٖٔ)إذا عرفت هذا: فالمؽفرة والتكفٌر بحسب اللؽة معناهما شًء واحد"

 وفً تفسٌر الذنوب والسٌبات ألوال:
                                                                                                                                                                                                    

 .ٖٕٔ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .٘٘/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٕ)
 .1ٙٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٕٕٖ/ٔالنسفً: تفسٌر (ٗ)
 .ٖٕٔصفوة التفاسٌر: (٘)
 .ٕٕٖ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .1ٙٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .5ٕٗالوجٌز: (1)
 .1ٕٗ/2تفسٌر الطبري: (5)
 .2ٙٗ/5، ومفاتٌح الؽٌب:ٖٔٙ/ٔ، وزاد المسٌر:ٖٙ٘/ٕانظر: تفسٌرالماترٌدي: (ٓٔ)
 .2ٖٔ/ٗتفسٌر المرطبً: (ٔٔ)

ٌْلٍَة َكفََر النُُّجوَم َؼَماُمها".ٓٓٔللزوزنً: المعلمات السبع  (ٕٔ)  . وتمامه: ٌَْعلُو َطِرٌمَةَ َمتْنَِها ُمتََواتٌِر     فًِ لَ
 .2ٙٗ/5( مفاتٌح الؽٌب:ٖٔ)
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 .(ٔ)الكبابر ودون الكبابر، والسٌبات الشرن. لاله الكلبًأحدها: أن الذنوب 
والثانً:أن لوله:}ذنوبنا{، ٌعنً: ما عملوا فً حال الجاهلٌة، }وكفر عنا سٌباتنا{، ٌعنً: ما عملوا فً حال 

 اإلسبلم. لاله الضحان.
 والثالث:أن الذنوب والسٌبات بمعنى واحد. 
 ما دون الكبابر التً تكفر من الصبلة إلى الصبلة.والرابع: أن الذنوب هً الكبابر، والسٌبات 

 .(ٕ)[، أي: "وألحمنا بالصالحٌن"5ٖٔلوله تعالى:}َوتََوفَّنَا َمَع اأْلَْبَراِر{ ]آل عمران : 
 .(ٖ)ٌعنً: المطٌعٌن" لال مماتل:"

 .(ٗ)أي : ألحمنا بالصالحٌن"لال ابن كثٌر:"
 .(٘)والبضنا إلٌن إذا لبضتنا إلٌن ، فً عداد األبرار ، واحشرنا محشرهم ومعهم" لال الطبري:أي:"
 .(ٙ)أي: مع المطٌعٌن، وٌمال: اجعل أرواحنا مع أرواح المطٌعٌن والصالحٌن" لال السمرلندي:"

مخصوصٌن بصحبتهم معدودٌن فً زمرتهم، وفٌه تنبٌه على أنهم محبون لماء هللا،  لال البٌضاوي:"أي:
 .(2)أحب لماء هللا أحب هللا لماءه"ومن 

لوله:}َوتََوفَّنَا َمَع اأْلَْبَراِر{، نحو ما حكى عن ؼٌره فً لوله: }تََوفَّنًِ ُمْسِلًما َوأَْلِحْمنًِ  لال الراؼب:"
اِلِحٌَن{ ]ٌوسؾ :  من أحب لماء هللا أحب هللا : »-ملسو هيلع هللا ىلص  -[، وفٌه تنبٌه أنهم ال ٌكرهون لماء هللا، ولد لال ٔٓٔبِالصَّ

 .(5)" (1)«كره هللا لماءهلماءه، ومن كره لماء هللا 
 :(ٓٔ)ولد ذكر المفال فً تفسٌر هذه المعٌة وجهٌن

األول: أن وفاتهم معهم هً أن ٌموتوا على مثل أعمالهم حتى ٌكونوا فً درجاتهم ٌوم المٌامة، لد ٌمول  
الرجل أنا مع الشافعً فً هذه المسؤلة، وٌرٌد به كونه مساوٌا له فً ذلن االعتماد، والثانً: ٌمال فبلن فً العطاء 

ثالث: أن ٌكون المراد منه كونهم فً جملة أتباع مع أصحاب األلوؾ، أي هو مشارن لهم فً أنه ٌعطً ألفا. وال
 [ .5ٙاألبرار وأشٌاعهم، ومنه لوله: فؤولبن مع الذٌن أنعم هللا علٌهم من النبٌٌن والصدٌمٌن ]النساء: 

 :(ٔٔ)فً }البر{، على وجوهواختلؾ 
 أحدها: أنه الذي ال ٌإذى أحدا.

 والثانً: ولٌل: األبرار: األخٌار.
 .(ٕٔ)هم األنبٌاء، والمعنى: توفنا فً جملتهم حتى نصٌر معهم. لاله الواحديوالثالث: أن األبرار 

 .(ٖٔ)أن األبرار:هم األنبٌاء والصالحون. لاله ابن عباس والرابع:
 .(ٗٔ)والخامس: أنهم المتمسكون بالسنّة. لاله النسفً

علٌه توفٌت األبرار، والسادس: أن البر: الطاعة، والتموى: ترن المعصٌة، ومعنى اآلٌة: توفنا على ما 
 وتوفنا وإنا أبرار.

                                                           
 .2ٕٗ/ٔ( انظر: تفسٌر السمرلندي:ٔ)
 .ٖٕٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٕٕٖ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .1ٙٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .1ٕٗ/2تفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٕٗ/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٙ)
 .٘٘/ٕتفسٌر البٌضاوي: (2)
 .5/ٗ(:ص 52ٖٔ، والنَّسابً فً الكبرى)ٖٙٗ/ٕ(:ص 1ٖ٘2خرجه أحمد فً المسند)(1)
 .ٓ٘ٓٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (5)
 .2ٙٗ/5انظر: مفاتٌح الؽٌب: (ٓٔ)
 .ٖٙ٘/ٕانظر: تفسٌر الماترٌدي: (ٔٔ)
 .5ٕٗانظر: الوجٌز: (ٕٔ)
 .ٖٔٙ/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٖٔ)
 .ٕٕٖ/ٔانظر: تفسٌر النسفً: (ٗٔ)
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وا هللا تبارن وتعالى بطاعتهم إٌاه وخدمتهم له ، حتى لال الطبري:" }األبرار{: جمع  بََر، وهم الذٌن برُّ
 .(ٔ)أرضوه فرضً عنهم"
}األبرار{ جمع بر وبار، نحو جد وأجداد، وصاحب وأصحاب، وأصله من البر أي المكان  ولال الراؼب:"

فبره خوله برا، أي سعة، وٌمال لئلنسان إذا أكرم من دونه وأكرمه من فوله بره، كما ٌمال فٌهما: أحب  الواسع،
ُ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنهُ{" ووالى، واألبرار: هم الموصوفون بموله} ًَ َّللاَّ  .(ٕ)}َرِض

}إِنَّا ُكنَّا ِمْن لَْبُل نَْدُعوهُ إِنَّهُ ُهَو  لال ابن عثٌمٌن: }األبرار{: جمع بْر، والبّر هو: كثٌر الخٌرات، لال تعالى:
ِحٌُم{ ]الطور :  [، وأهل الحك واألعمال الصالحة ال شن أنهم مكثرون لفعل الخٌرات، وعلٌه فإنهم 1ٕاْلبَرُّ الرَّ

 .(ٖ)أبرار"
}َذاِت لََراٍر{  [، وٕٙ}اأْلَْشَراِر{ ]ص :  لرأ نافع، وأبو عمرو، وابن عامر، وحمزة، والكسابً: }األبرار{، و

 .(ٗ)[، وما كان مثله بٌن الفتح والكسر، ولرأ ابن كثٌر، وعاصم بالفتحٓ٘]المإمنون : 
 الفوابد:

 أنه ٌنبؽً لئلنسان أن ٌعترؾ بنعمة هللا علٌه ؼٌر ماّن بها على ربه. -ٔ
 دعوة اإلٌمان. -ملسو هيلع هللا ىلص-أن دعوة النبً -ٕ
الجهد فً دعوة الخلك إلى الحك، ألن النداء ٌكون برفع الصوت، فكؤن  بذل -ملسو هيلع هللا ىلص-بٌان أن الرسول -ٖ
 ٌدعو الناس بؤعلى صوته ٌنادٌهم لئلٌمان. -ملسو هيلع هللا ىلص-الرسول
أن الكلمات لد ٌستؽنً بمضمونها عن تفاصٌلها، لموله:}ربنا إننا آمنّا{، أي: بكل شًء ٌجب اإلٌمان به،  -ٗ

 وألررنا به فهو داخل فً اإلٌمان باهلل عّز وجل.فكل ما أخبر هللا به وصدلنا به 
اإلشارة إلى بٌان العلة لموله:}أن آمنوا بربكم{، فالرب أهل ألن ٌإمن به اإلنسان ألنه رب حالك، مالن،  -٘

 مدٌر، فهو جدٌر بؤن ٌإمن به العبد.
 أن ذكر اإلنسان لعمله الصالح الٌحبطه، ألنهم لالوا:}إن آمنوا بربكم فآمنّا{. -ٙ
التوسل بالدعاء باألعمال الصالحة، لمولهم:}فاؼفر لنا ذنوبنا{، عطفا على لولهم:}ربّنا إننا آمنّا{، جواز  -2

والتوسل باألعمال الصالحة مما ثبت بالسنة أٌضا فً لصة الثبلثة الذٌن انطبك علٌهم الؽار، عن سالم بن عبد هللا 
ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول:انطلك ثبلثة رهط ممن كان لبلكم حتى  لال سمعت رسول هللا -رضى هللا عنهما  -أن عبد هللا بن عمر 

أووا المبٌت إلى ؼار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت علٌهم الؽار فمالوا إنه ال ٌنجٌكم من هذه 
الصخرة إال أن تدعوا هللا بصالح أعمالكم. فمال رجل منهم اللهم كان لى أبوان شٌخان كبٌران، وكنت ال أؼبك 

لهما أهبل وال ماال، فنؤى بى فى طلب شىء ٌوما، فلم أرح علٌهما حتى ناما، فحلبت لهما ؼبولهما فوجدتهما لب
نابمٌن وكرهت أن أؼبك لبلهما أهبل أو ماال، فلبثت والمدح على ٌدى أنتظر استٌماظهما حتى برق الفجر، 

عنا ما نحن فٌه من هذه الصخرة، فاستٌمظا فشربا ؼبولهما، اللهم إن كنت فعلت ذلن ابتؽاء وجهن ففرج 
 فانفرجت شٌبا ال ٌستطٌعون الخروج.

لال النبى ملسو هيلع هللا ىلص ولال اآلخر اللهم كانت لى بنت عم كانت أحب الناس إلى، فؤردتها عن نفسها، فامتنعت منى 
وبٌن نفسها، ففعلت حتى ألمت بها سنة من السنٌن، فجاءتنً فؤعطٌتها عشرٌن ومابة دٌنار على أن تخلى بٌنً 

حتى إذا لدرت علٌها لالت ال أحل لن أن تفض الخاتم إال بحمه. فتحرجت من الولوع علٌها، فانصرفت عنها وهى 
أحب الناس إلى وتركت الذهب الذى أعطٌتها، اللهم إن كنت فعلت ذلن ابتؽاء وجهن فافرج عنا ما نحن فٌه. 

 منها. فانفرجت الصخرة، ؼٌر أنهم ال ٌستطٌعون الخروج
لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص ولال الثالث اللهم إنى استؤجرت أجراء فؤعطٌتهم أجرهم، ؼٌر رجل واحد ترن الذى له وذهب 
فثمرت أجره حتى كثرت منه األموال، فجاءنً بعد حٌن فمال ٌا عبد هللا أد إلى أجرى. فملت له كل ما ترى من 

ال ٌا عبد هللا ال تستهزئ بً. فملت إنً ال أستهزئ بن. فؤخذه كله أجرن من اإلبل والبمر والؽنم والرلٌك. فم

                                                           
 .1ٕٗ/2تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٗٓٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٕ)
 .ٙ٘٘/ٕتفسٌر ابن عثٌمٌن: (ٖ)
 .ٖٔٙ/ٔ، وزاد المسٌر:ٕٕٕانظر: السبعة:  (ٗ)
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فاستاله فلم ٌترن منه شٌبا، اللهم فإن كنت فعلت ذلن ابتؽاء وجهن فافرج عنا ما نحن فٌه. فانفرجت الصخرة 
 .(ٔ)فخرجوا ٌمشون:

عات، فاإلنسان كلما أن كل أحد محتاج لمؽفرة الذنوب، لموله:}فاؼفر لنا ذنوبنا{، فبل تؽرنّن كثرة الطا -1
 كثرت طاعاته ٌنبؽً أن ٌكون أخوؾ على نفسه من أن ترد هذه الطاعات وٌذهب عمله سدى.

التفرٌك بٌن المعاصً، بعضها ذنوب، وبعضها سٌبات، وهو كمولنا: إنها تنمسم إلى بابر وصؽابر،  -5
ومنها صؽرى، والصؽابر منها ما والكبابر والصؽابر تختلؾ فً ذاتها وتختلؾ فٌما بٌنها، فالكبابر منها كبرى، 

 ٌمرب من الكبابر، ومنها ما هو دون ذلن.
جواز سإال الموت على طرٌك أهل الخٌر، لمولهم:}وتوفنا مع األبرار{، وٌجدر المول أن هذا لٌس من  -ٓٔ

باب الدعاء بالموت العاجل، وإنما من باب الدعاء بالموت على صفة مطلوبة وهً أن ٌموت على ما مات علٌه 
ٌْتَنًِ ِمتُّ لَْبَل َهَذا َوُكْنُت  :-علٌها السبلمٓبرار، ومثله لول مرٌماال }فَؤََجاَءَها اْلَمَخاُض إِلَى ِجْذعِ النَّْخلَِة لَالَْت ٌَا لَ

ٌْتَنًِ -علٌه السبلم-[، والمعنى: ٌا لٌتنً مت لبل المصاب، وكذلن لول ٌوسؾٖٕنَْسًٌا َمْنِسًٌّا{ ]مرٌم :  :}َرّبِ لَْد آتَ
ْنٌَا َواآْل  ِمنَ  ِخَرةِ تََوفَّنًِ ُمْسِلًما اْلُمْلِن َوَعلَّْمتَنًِ ِمْن تَؤِْوٌِل اأْلََحاِدٌِث فَاِطَر السََّماَواِت َواأْلَْرِض أَْنَت َوِلًٌِّ فًِ الدُّ

اِلِحٌَن{ ]ٌوسؾ :   [.َٔٓٔوأَْلِحْمنًِ بِالصَّ
 .الثناء على أهل البر واإلحسان، لموله:}وتوفّنا مع األبرار{ -ٔٔ

 القرآن
({ ]آل عمران : 2ٗٔ}َربهنَا َوآتِنَا َما َوَعْدتَنَا َعلَى ُرُسِلَك َوََل تُْخِزنَا ٌَْوَم اْلِقٌَاَمِة إِنهَك ََل تُْخِلُف اْلِمٌعَاَد )

ٔ2ٗ] 
 التفسٌر:

المٌامة، ٌا ربنا أعطنا ما وعدتنا على ألسنة رسلن من نصر وتمكٌن وتوفٌك وهداٌة، وال تفضحنا بذنوبنا ٌوم 
 فإنن كرٌم ال تُْخلؾ وعًدا َوَعْدَت به عبادن.

[، أي:" ٌا ربنا أعطنا ما وعدتنا على 5ٗٔلوله تعالى: }َربَّنَا َوآتِنَا َما َوَعْدتَنَا َعلَى ُرُسِلَن{ ]آل عمران :  
 .(ٕ)ألسنة رسلن من نصر وتمكٌن وتوفٌك وهداٌة"

 .(ٖ)على ألسنة رسلن"لال مماتل:" ٌمول أعطنا من الجنة ما وعدتنا  
 .(ٗ)لال الكلبً عن ابن عباس: " ٌمولون على لسان رسلن" 

لال الواحدي: والمعنى: أن المإمنٌن ٌدعون هللا تعالى بؤن ٌنجز لهم ما وعدهم من الثواب على لسان 
وع هلل، : التعبد; لما فً ذلن من الخض-مع العلم أنه منجز وعده ال محالة -ههنا-ومعنى الدعاء ، (٘)الرسل"

                                                           
 .(.12ٖٖ، وأبو داود: )1/5ٔ(:ص 2ٓ٘ٔ، ومسلم)5ٔٔ/ٖ(:ص2ٕٕٕ،والبَُخاِري)ٙٔٔ/ٕ(:ص52ٖ٘أحمد)أَْخَرَجهُ (ٔ)
 .2٘التفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٕٖ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 . ولم ألؾ على مصدر لوله.ٖ٘ٗ/ٔالوجٌز للواحدي:(ٗ)
 .ٖ٘ٗ/ٔالوجٌز: (٘)
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-: لوله  -مما ال ٌجوز ؼٌره، ولد تعبدنا بالدعاء به-مثله  ،(ٔ)«الدعاء مخ العبادة»وإظهار الحاجة إلٌه; وذلن أن 
 .(ٕ)["2[، ولوله: }فاؼفر للذٌن تابوا واتبعوا سبٌلن{ ]ؼافر: ٕٔٔ: }لال رب احكم بالحك{ ]األنبٌاء: -تعالى

. واختار الزجاج (ٖ)["1وهو لوله: }ربنا وأدخلهم جنات{]ؼافر:  ولال المرظً: "إن المبلبكة تسؤل لهم ذلن; 
 .(ٗ)هذا المول

 .(٘)[{"1ٕلال الزجاج والفراء والنحاس:" ٌرٌد على ألسنة رسلن، مثل:} َوْسبَِل اْلمَْرٌَةَ{ ]ٌوسؾ:  
أي: على ألسنة رسلن; وعد هللا المإمنٌن على ألسنة رسله أن ٌدخلهم الجنة إذا  لال ابن أبً زمنٌن:" 

 .(ٙ)أطاعوه"
أي: ٌمولون: ربنا آتنا ما وعدتنا على لسان رسلن: وهو الجنة وهذا سإال وطلب، ومعناه  لال مكً:" 

ا وعدتنا فهذا معناه، ألنهم لد الخبر، ألن هللا تعالى منجز وعده من ؼٌر سإال، ومعناه وتوفنا مع األبرار لتإتٌنا م
 .(2)علموا أن هللا ال ٌخلؾ المٌعاد، ولكنه خبر"

ربنا أعطنا ما وعدتنا على ألسن رسلن : أنن تُعلً كلمتن كلمةَ الحك ، بتؤٌٌدنا على من  لال الطبري: أي:" 
 .(1)كفر بن وحادَّن وعبد ؼٌرن وعَجل لنا ذلن"

وآتنا ما وعدتنا على رسلن{، لال : ٌستنجز موعود هللا على عن ابن جرٌا ، "لوله :} ربنا روي  
 .(5)ُرسله"
ٌعنً: أعطنا ما وعدتنا من الخٌر والجنة على لسان رسلن. وٌمال: هو ما ذكر من  ولال السمرلندي:" 

استؽفار المبلبكة واألنبٌاء للمإمنٌن، وهو لوله: }والمبلبكة ٌسبحون بحمد ربهم وٌستؽفرون لمن فً األرض{ 
 .(ٓٔ)للمإمنٌن" -علٌهم السبلم -[ وما ذكر من دعاء نوح وإبراهٌم٘]الشورى: 

 :(ٔٔ)[، وجوه5ٗٔلوله تعالى: }َربَّنَا َوآتِنَا َما َوَعْدتَنَا َعلَى ُرُسِلَن{ ]آل عمران : وفً تفسٌر  
، (ٖٔ)، ومماتل(ٕٔ)لاله ابن عباس فً رواٌة الكلبً عنهأحدها: أن المعنى: وآتنا ما وعدتنا على ألسن رسلن، 

 .(ٔ)ابن كثٌر ،(ٙٔ)، والنحاس(٘ٔ)، والفراء(ٗٔ)الزجاجواختاره 

                                                           
(. كتاب: الدعاء. باب: )من فضل الدعاء(، عن أنس بن 2ٖٖٔرلم ) ٙ٘ٗ/ ٘"السنن" هذا نص حدٌث، أخرجه بهذا اللفظ: الترمذي فً (ٔ)

 مالن، من طرٌك ابن لهٌعة، ولال الترمذي: )حدٌث ؼرٌب من هذا الوجه، ال نعرفه إال من حدٌث ابن لهٌعة(.
باب )من سورة البمرة(. ولال: )حسن صحٌح(، ( كتاب: "التفسٌر": 5ٙ5ٕوورد بلفظ: )الدعاء هو العبادة(، أخرجه: الترمذي فً "السنن" رلم )

 ( كتاب: الدعاء. باب: )ما جاء فً فضل الدعاء(.2ٕٖٖ( كتاب: التفسٌر. باب )ومن سورة المإمن(، رلم )2ٕٖٗرلم )
 . ولال: )صحٌح اإلسناد(، ووافمه الذهبً.5ٔٗ/ ٔ، والحاكم فً "المستدرن" 2ٕٔ/ ٗوأحمد فً "المسند" 

 ( كتاب: الدعاء باب )فضل الدعاء(.1ٕ1ٖرلم ) وابن ماجه فً "السنن"
 ( كتاب: الصبلة باب )الدعاء(.25ٗٔوأبو داود فً "السنن" رلم )

 (.15ٓرلم: ) 2ٕٔ/ ٖانظر: "اإلحسان"  -وابن حبان فً صحٌحه 
 (.5ٔ٘1ٕرلم ) ٕٕ - ٕٔ/ ٙوابن أبً شٌبة فً "مصنفه" 

 .(1ٖٗٔرلم ) 1ٗٔ/ ٘(، والبؽوي فً "شرح السنة" 1ٖ1) ٙٗٔ/ ًٕ "مسنده" (، والطٌالسً ف2ٔٗوالبخاري فً "األدب المفرد" رلم )
 .ٕٕٙ/ٙالتفسٌر البسٌط للواحدي: (ٕ)
 .ٖٓٗ/ٙٔالتفسٌر البسٌط، للواحدي: (ٖ)
 .، ولم ٌنسبه كما سٌؤت2ًٕٗ/ ٔ. و"تفسٌر السمرلندي: ٓٙ/ ٗمعانً المرآن" للزجاج  انظر: (ٗ)
 .5ٗٔ/ٔ، ومعانً المرآن للنحاس:ٕٙ/ٕانً المرآن للفراء:، ومع55ٗ/ٔمعانً المرآن للزجاج: (٘)
 .ٖٔٗ/ٔتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (ٙ)
 .ٕ٘ٓٔ/ٕالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (2)
 .1٘ٗ/2تفسٌر الطبري: (1)
 .1٘ٗ/2(:ص1ٖٙٙأخرجه الطبري) (5)
 .2ٕٗ/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٓٔ)
 .ٖٙ٘/ٕانظر: تفسٌر الماترٌدي: (ٔٔ)
 . ولم ألؾ على مصدر لوله.ٖ٘ٗ/ٔللواحدي:انظر: (ٕٔ)
 .ٕٕٖ/ٔانظر:تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
 . 55ٗ/ٔانظر: معانً المرآن:(ٗٔ)
 .ٕٙ/ٕانظر: معانً المرآن: (٘ٔ)
 5ٗٔ/ٔانظر: معانً المرآن:  (ٙٔ)
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ِ فَْضبًل َكبًٌِرا{ ]األحزاب : -عز وجل  -على إضمار " ألسن " كموله وذلن  ِر اْلُمْإِمنٌَِن بِؤَنَّ لَُهْم ِمَن َّللاَّ : }َوبَّشِ
ٗ2.] 

}َواْستَْؽِفْر ِلَذْنبَِن َوِلْلُمْإِمنٌَِن  للمإمنٌن; كموله:والثانً:أن المعنى: وآتنا ما جعلت على رسلن من االستؽفار 
ُ ٌَْعلَُم ُمتَمَلَّبَُكْم َوَمثَْواُكْم{ ]دمحم :  : }َربَّنَا اْؼِفْر ِلً َوِلَواِلَديَّ -علٌه السبلم  -[، وكمول إبراهٌم 5َٔواْلُمْإِمنَاِت َوَّللاَّ

: }َرّبِ اْؼِفْر ِلً َوِلَواِلَديَّ َوِلَمْن َدَخَل -علٌه السبلم  -[، وكمول نوح ٔٗ]إبراهٌم : َوِلْلُمْإِمنٌَِن ٌَْوَم ٌَمُوُم اْلِحَساُب{ 
ًَ ُمْإِمنًا َوِلْلُمْإِمنٌَِن َواْلُمْإِمنَاِت َواَل تَِزِد الظَّاِلِمٌَن إاِلَّ تَبَاًرا{ ]نوح :  ٌْتِ  . (ٕ) [1ٕبَ

 .(ٖ)أن معناه : على اإلٌمان برسلن والثالث:
 . وهللا أعلم.(ٗ)أظهر، وعلٌه أكثر المفسرٌن واألول

 لٌل: فمد علمواْ أن هللا تعالى منجز وعده، فما معنى هذا الدعاء والطلب؟وإن 
 :(٘)لٌل فً ذلن أربعة أجوبة   

 أحدها : أن الممصود به ، مع العلم بإنجاز وعده ، الخضوع له بالدعاء والطلب.
ٌخرج مخرج الدعاء له ربنا ال تجر وال  -أن السإال عما على هللا عّز وجل أن ٌعطً  لال الماترٌدي:"

تظلم، إن هذا ال ٌمال إال لمن ٌخاؾ الجور منه والظلم; إذ ٌعلم أن ذلن علٌه، والسإال عما لد أعطى محال; ألنه 
 .(ٙ)ن بطل السإال"ٌخرج مخرج كتمان ما أعطى، أو لٌس عنده ما ٌعطٌهم; فٌخرج مخرج السخرٌة به; لذل

 ٌدعو إلى التمسن بالعمل الصالح .والثانً : أن ذلن 
 معناه أجعلنا ممن وعدته ثوابن . والثالث :

 والرابع : ٌعنً ّعجل إلٌنا إنجاز وعدن وتمدٌم نصرن .
والذي هو أولى األلوال بالصواب، هو المول األخٌر، أي: "أن هذه الصفة ، صفة من هاجر من أصحاب 

 ملسو هيلع هللا ىلص من وطنه وداره ، مفارلًا ألهل الشرن باهلل إلى هللا ورسوله ، وؼٌرهم من تُبّاع رسول هللا صلى هللا رسول هللا
علٌه وسلم الذٌن رؼبوا إلى هللا فً تعجٌل نصرتهم على أعداء هللا وأعدابهم ، فمالوا : ربنا آتنا ما وعدتنا من 

ٌعاد ، ولكن ال صبر لنا على أناتن وحلمن عنهم ، فعجل لهم خزٌهم ، نُصرتن علٌهم عاجبل فإنن ال تخلؾ الم
ولنا الظفر علٌهم، ٌدل على صحة ذلن آخر اآلٌة األخرى ، وهو لوله : }فَاْستََجاَب لَُهْم َربُُّهْم أَنًِّ ال أُِضٌُع َعَمَل 

ٌَن َهاَجُروا َوأُْخِرُجوا ِمْن ِدٌَاِرِهْم َوأُوذُوا فًِ َسبٌِِلً َولَاتَلُوا َعاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن َذَكٍر أَْو أُْنثَى بَْعُضُكْم ِمْن بَْعٍض فَالَّذِ 
 .(2)َولُتِلُوا{ اآلٌات بعدها"

 .(1)ولرأ األعمش: }رسلن{، بالتخفٌؾ 
 .(5)[، أي:و"ال تفضحنا ٌوم المٌامة"5ٗٔلوله تعالى: }َواَل تُْخِزنَا ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة{ ]آل عمران : 

 .(ٓٔ)ٌعنً وال تعذبنا ٌوم المٌامة" لال مماتل:" 
وال تخزنا ٌوم المٌامة فتفضحنا بذنوبنا التً سلفت منا ، ولكن كفِّرها عنا واؼفرها  لال الطبري:أي:" 

 .(ٔٔ)لنا"
 .(ٕٔ)لال السمرلندي:" ٌعنً ال تعذبنا، وٌمال: ال تخذلنا" 

                                                                                                                                                                                                    
 .1ٙٔ/ٕانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٖٙ٘/ٕانظر: تفسٌر الماترٌدي: (ٕ)
 .1ٙٔ/ٕانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٖ٘ٗ/ٔ، والوجٌز:ٕ٘ٓٔ/ٕ، والهداٌة إلى بلوغ النهاٌة:ٖٔٗ/ٔ، وتفسٌر ابن أبً زمنٌن:1٘ٗ/2انظر: مثبل تفسٌر الطبري: : (ٗ)
 .ٖٗٗ/ٔانظر: تفسٌر الطبري:، والنكت والعٌون: (٘)
 .ٗٙ٘/ٕتفسٌر الماترٌدي: (ٙ)
 .1٘ٗ-1ٗٗ/2تفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٕٕ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (1)
 .2ٖ٘/ٕ(:ص2ٕٗٔأخرجه ابن المنذر عن ابن عباس) (5)
 .ٕٕٖ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .1٘ٗ/2تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .2ٕٗ/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٕٔ)
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 .(ٔ)المٌامة" لال الثعلبً:أي:" ال تعذبنا وال تهلكنا وال تفضحنا وال تهنا ٌوم 
أي: لد صدلنا ٌوم المٌابة فبل تخزنا، والمخزى فً اللؽة المذل المحمور بؤمر لد لزمه بحجة،  لال الزجاج:" 

 .(ٕ)وكذلن أخزٌته. أي ألزمته حجة أذللته معها"
 .(ٖ)[،أي:" فشؤنن أال تخلؾ المٌعاد"5ٗٔلوله تعالى: }إِنََّن اَل تُْخِلُؾ اْلِمٌعَاَد{ ]آل عمران : 

 .(ٗ)لال ابن عباس:" أي: َمْن وّحدن، وصّدق بنبٌن، ال تخزه"
 .(٘)مٌعاد من لال: ال إله إال هللا" وفً رواٌة أخرى عن ابن عباس أٌضا:"

 .(ٙ)فإنا لد علمنا أنن ال تخلؾ مٌعادن" لال الطبري:أي:" 
 .(2)لال الزجاج:" أي لد وعدت من آمن بن ووحدن الجنة" 
 .(1)بد من المٌعاد الذي أخبرَت عنه رُسلَن ، وهو المٌام ٌوم المٌامة بٌن ٌدٌن"أي : ال لال ابن كثٌر:" 
 .(5)لال ابن عثٌمٌن: "ٌعنً: سؤلنان ٌا ربنا أن تعطٌنا هذا، ألنن التخلؾ المٌعاد" 
لفظه الدعاء، ومعناه الخبر تمدٌره: واؼفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سٌباتنا وتوفنا مع األبرار، وال  لال الثعلبً:" 

 .(ٓٔ)تخزنا، وتإتٌنا ما وعدتنا على ألسن رسلن من الفضل والرحمة والثواب والنعمة"
 .(ٔٔ)"أي: أنن لد وعدت من آمن بن ووحدن: الجنة فً اآلخرة والنصر فً الدنٌا على أعدابن لال مكً:" 
 .(ٕٔ)وهو على سبٌل المدح له; ألنا على المطع نعلم أنن ال تخلؾ المٌعاد" ولال السمعانً:" 
 إن لٌل: ما فابدة استنجاز وعده مع العلم بؤنه ال ٌخلؾ؟ ولال الراؼب:" 
اِلَحاِت  لٌل: إن وعده تعالى عباده على طرٌك الجملة، نحو لوله تعالى:  ُ الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ } َوَعَد َّللاَّ

[،ولٌس هذا السإال خوفا من إخبلؾ وعده، ولكن سإاال أن ٌرشحه ألن 5ِٕمْنُهْم َمْؽِفَرةً َوأَْجًرا َعِظًٌما{ ]الفتح : 
خلؾ وعدن، لكنً ٌكون من جملة من دخل فً الوعد، ولهذا لال: }إنن ال تخلؾ المٌعاد{ تنبٌها أنً لست أخشى 

 أخشى أن ال أكون من جملة الموعودٌن.
 .(ٖٔ)ولد لٌل ذلن هو على جهة العبادة، ولد تمدم أن لٌس المصد التفوه بذلن، بل فعل ما ٌمتضٌه"

 فإن للت: كٌؾ دعوا هللا بإنجاز ما وعد وهللا ال ٌخلؾ المٌعاد؟  وفً السٌاق نفسه لال الزمخشري:"
فٌما ٌحفظ علٌهم أسباب إنجاز المٌعاد أو هو باب من اللجؤ إلى هللا والخضوع له، للت: معناه طلب التوفٌك 

لتذلل لربهم  كما كان األنبٌاء علٌهم الصبلة والسبلم ٌستؽفرون مع علمهم أنهم مؽفور لهم، ٌمصدون بذلن
 .(ٗٔ)والتضرع إلٌه، واللجؤ الذي هو سٌما العبودٌة"

 لال: "من وعده هللا على عمل ثوابا فهو منجز وعده، ومن أوعد على عن أنس بن مالن أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
 .(٘ٔ)عمل عمابا فهو فٌه بالخٌار"

                                                           
 .ٖٖٕ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٔ)
 .ٓٓ٘/ٔمعانً المرآن: (ٕ)
 ..ٖٓٔء االزهر:المنتخب فً تفسٌر المرآن الكرٌم، لجنة من علما (ٖ)
 .2ٖ٘/ٕ(:ص2ٕٗٔأخرجه ابن المنذر) (ٗ)
 .1ٗٗ/ٖ(:ص2ٙٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .1٘ٗ/2تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٓٓ٘/ٔمعانً المرآن: (2)
 .12ٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .٘ٙ٘تفسٌر ابن عثٌمٌن: (5)
 .ٖٕٗ-ٖٖٕ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٓٔ)
 .ٕ٘ٓٔ/ٕالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٔٔ)
 .15ٖ/ٔتفسٌر السمعانً: (ٕٔ)
 .ٕ٘ٓٔ-ٔ٘ٓٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٖٔ)
 .ٙ٘ٗ-٘٘ٗ/ٔالكشاؾ: (ٗٔ)
 .ٖٕٗ/ٖ، وتفسٌر الثعلبً:ٙٙ/ 5، ومسند أبً ٌعلى: 5ٔتؤوٌل مختلؾ الحدٌث البن لتٌبة: انظر:  (٘ٔ)
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عن األصمعً لال: "سمعت أبا عمرو بن العبلء ٌمول: سؤلنً عمرو بن عبٌد: أٌخلؾ هللا ونمل الثعلبً  
ت: ألن فً خلفه الوعد عبلمة ندم وفً خلفه وعده؟ للت: ال. لال: فٌخلؾ هللا وعٌده؟ للت: نعم. لال: ولم؟ لل

 :(ٔ)الوعٌد إظهار الكرم، ثم أنشؤ ٌمول
 وال ٌرهب ابن العم ما عشت صولتً         وال أختبً من خشٌة المتهدد
 (ٕ)إنً وإن أوعدته أو وعدته                 لمخلؾ إٌعادي ومنجز موعدي"

ٌؾ ٌبتهل إلٌه وٌتضرع. وتكرٌر }ربنا{ من باب وهذا تعلٌم من هللا كٌؾ ٌدعى وك لال الزمخشري:"
االبتهال، وإعبلم بما ٌوجب حسن اإلجابة وحسن اإلثابة، من احتمال المشاق فً دٌن هللا، والصبر على صعوبة 

 .(ٖ)تكالٌفه، ولطع ألطماع الكسالى المتمنٌن علٌه "
ا( أنجاه هللا مما ٌخاؾ وروى عن جعفر الصادق رضى هللا عنه: "من حزبه أمر فمال خمس مرات )ربن

 .(ٗ)وأعطاه ما أراد، ولرأ هذه اآلٌة"
 الفوابد:

 أنه ٌنبؽً للداعً أن ٌكثر من الثناء على هللا تعالى بؤسمابه وصفاته، ألن هذا من وسابل إجابة الدعاء. -ٔ
 السإال.كمال إٌمان هإالء بوعد هللا، لموله:}وآتنا ما وعدتنا{، إذ لو كان عندهم شن ما سؤلوا هذا  -ٕ
 أن الرسل هم الواسطة بٌن هللا وبٌن خلمه، لموله:}على رسلن{. -ٖ
إثبات أن الخلك لهم أكثر من رسول، لموله:}على رسلن{، ألن "رسل" جمع "رسول"، وهذا أمر معلوم  -ٗ

 بالٌمٌن المطعً، فالمرآن كله مملوء بمصص األنبٌاء.
به من الذل والخزي، لموله:}والتخزنا ٌوم أن هإالء االبرار ٌإمنون بٌوم المٌامة وبما ٌلحك الناس  -٘

 المٌامة{.
أن الخوؾ من عذاب هللا الٌنافً البر، لمولهم:}وال تخزنا ٌوم المٌامة{، بل إن الخوؾ من عذاب هللا ٌزٌد  -ٙ

 البر، ألنه ٌزٌد تصدٌما بما أخبر هللا به.
َ اَل ٌَْؽِفُر أَْن ٌُْشَرَن بِِه َوٌَْؽِفُر َما }إِ  كمال صدق هللا ولدرته، فاهلل الٌخلؾ المٌعاد أبدا، أما لوله تعالى: -2 نَّ َّللاَّ

ِ فَمَِد اْفتََرى إِثًْما َعِظًٌما{ ]النساء :  [، فإن عفوه عمن استحك العماب الٌعد 1ُٗدوَن َذِلَن ِلَمْن ٌََشاُء َوَمْن ٌُْشِرْن بِاَّللَّ
}إِْن تُْبُدوا  نتمام مع المدرة كمال، لال تعالى:إخبلفا للوعد ألنه لادر، ولكنه كمال فوق كمال، إذ إن العفو عن اال
ا لَِدًٌرا{ ]النساء :  َ َكاَن َعفُوًّ ًٌْرا أَْو تُْخفُوهُ أَْو تَْعفُوا َعْن ُسوٍء فَإِنَّ َّللاَّ  [.5َٗٔخ
 القرآن
أُْنثَى بَْعُضُكْم ِمْن بَْعٍض فَالهِذٌَن َهاَجُروا َوأُْخِرُجوا }فَاْستََجاَب لَُهْم َربُُّهْم أَنًِّ ََل أُِضٌُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن َذَكٍر أَْو 

اٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اْْلَْنَهاُر ِمْن ِدٌَاِرِهْم َوأُوذُوا فًِ َسبٌِِلً َوقَاتَلُوا َوقُتِلُوا َْلَُكفَِّرنه َعْنُهْم َسٌِّئَاتِِهْم َوَْلُْدِخلَنهُهْم َجنه 
ُ ِعْنَدهُ ُحْسُن الثهَواِب )ثََوابًا ِمْن ِعْنِد َّللاهِ   [2٘ٔ({ ]آل عمران : 2٘ٔ َوَّللاه

 التفسٌر:
ة الدٌن  فؤجاب هللا دعاءهم بؤنه ال ٌضٌع جهد َمن عمل منهم عمبل صالًحا ذكًرا كان أو أنثى، وهم فً أُُخوَّ

جوا من دٌارهم، وأوذوا فً ولَبول األعمال والجزاء علٌها سواء، فالذٌن هاجروا رؼبةً فً رضا هللا تعالى، وأُخر
طاعة ربهم وعبادتهم إٌّاه، ولاتلوا ولُتِلوا فً سبٌل هللا إلعبلء كلمته، لٌسترنَّ هللا علٌهم ما ارتكبوه من المعاصً، 
كما سترها علٌهم فً الدنٌا، فبل ٌحاسبهم علٌها، ولٌدخلنَّهم جنات تجري من تحت لصورها وأشجارها األنهار 

 هللا عنده حسن الثواب.جزاء من عند هللا، و
 فً سبب نزول اآلٌة:

                                                           
"، واللسان، وال أختتً من لوله المتهدد ، وفٌه:"ٙٗ/ٔكما فً تاج اللؽة، مادة"ختؤ":ص -الشعر لعامر بن الطفٌل العامري (ٔ)

ِد، وتاج العروس، مادة"  ، وفٌه:"ٖٕٕ/ٗٔمادة"خبؤ":ص ، َما ِعْشُت، َصْولَتً، ... َواَل أَْختَتًِ ِمْن َصْولَِة الُمتََهّدِ َواَل ٌَْختَتًِ ابُن العَّمِ
 ٌَْختَتًِ ابُن العَّمِ َما ِعْشُت َصْولَتً". ، وفٌه:"ٖ٘٘/2ٕختو":ص

 .ٖٕٗ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٕ)
 .2٘ٗ/ٔالكشاؾ: (ٖ)
 .2٘ٗ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
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، من طرٌك عمرو بن دٌنار عن (٘)،  والواحدي(ٗ)،  والطبري(ٖ)، وعبدالرزاق(ٕ)، والحاكم(ٔ)أخرج الترمذي
لال: "لالت أم سلمة: ٌا رسول هللا ال أسمع هللا ذكر النساء فً  -رجل من ولد أم سلمة-أبً عمر بن أبً سلمة 

 هللا تعالى: }فَاْستََجاَب لَُهْم َربُُّهْم أَنًِّ ال أُِضٌُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن َذَكٍر أَْو أُْنثَى{". الهجرة بشًء، فؤنزل
وفً السٌاق نفسه أخرج ابن المنذر عن سفٌان، لال:" لالت امرأة، أو نسوة: هاجرنا، وال تذكر الهجرة 

ٌع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض{ ، لال والجهاد إال فٌكم؟ فؤنزل هللا جل ثناإه: }أنً ال أض
 .(ٙ) سفٌان: وفٌه ٌهلن الخوارج"

، والظاهر أن لول -أو تلن المرأة فً رواٌة ابن المنذر-وظاهر الرواٌة هنا أن االستجابة كانت لمول أم سلمة 
المرآنً العظٌم حٌن التضت حكمته أم سلمة لم ٌكن سببا مباشرا، وأن هللا عز وجل استجاب لها فً هذا الفصل 

نزوله على نبٌه. ألن السٌاق المرآنً ٌدل على أن االستجابة فً لوله تعالى: }فَاْستََجاَب لَُهْم َربُُّهْم{ كانت لدعاء 
 .(2)"أولً األلباب" السابك ذكرهم فً اآلٌات، وهللا أعلم

[، "أي: 5ٌُ٘ٔع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن َذَكٍر أَْو أُْنثَى{]آل عمران : لوله تعالى:}فَاْستََجاَب لَُهْم َربُُّهْم أَنًِّ اَل أُِض 
 .(1)فؤجاب هللا دعاءهم بموله إِنً ال أُبطل عمل من عمل خٌراً ذكراً كان العامل أو أُنثى "

 .(5)ال أضٌع ال أحبط وال أبطل عمل عامل منكم أٌها المإمنون من ذكر أو أنثى" لال الثعلبً: أي:"
 -فاستجاب لهم ربهم  -مما تمدم ذكره  -معنى اآلٌة : أن المإمنٌن ذوي األلباب لما سؤلوا  ل ابن كثٌر:"لا

َعاِن عمب ذلن بفاء التعمٌب ، كما لال تعالى : } َوإَِذا َسؤَلََن ِعبَاِدي َعنًِّ فَإِنًِّ لَِرٌٌب أُِجٌُب َدْعَوةَ الدَّاعِ إَِذا دَ 
[، ولوله : } أَنًِّ ال أُِضٌُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن َذَكٍر أَْو 1ْٙٔإِمنُوا بًِ لَعَلَُّهْم ٌَْرُشُدوَن { ]البمرة : فَْلٌَْستَِجٌبُوا ِلً َوْلٌُ 

أُْنثَى { هذا تفسٌر لئلجابة ، أي لال لهم ُمِجٌبًا  لهم : أنه ال ٌضٌع عمل عامل لدٌه ، بل ٌَُوفًّ كل عامل بمسط 
 .(ٓٔ)عمله ، من ذكر أو أنثى"

لال: } فَاْستََجاَب لَُهْم َربُُّهْم أَنًِّ اَل أُِضٌُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُكْم{ ، لال: أهل ال إله إال هللا، أهل  لال ابن عباس:"
 .(ٔٔ)التوحٌد، واإلخبلص، ال أخزٌهم ٌوم المٌامة "

هذا ٌدل أن الوعد لهم كان ممرونا بشرط السإال; ألنه لال: }فاستجاب لهم{، واالستجابة  لال الماترٌدي:"
: }َوإَِذا َسؤَلََن ِعبَاِدي َعنًِّ فَإِنًِّ لَِرٌٌب أُِجٌُب َدْعَوةَ الدَّاعِ إَِذا َدَعاِن...{ -عز وجل  -تكون على أثر السإال; كموله 

 .(ٕٔ)[ اآلٌة"1ٙٔ]البمرة : 
}فَاْستَجاَب لَُهْم{،أي: أجابهم، وتمول العرب: استجبتن، فى معنى استجبت لن، لال  "لال أبو عبٌدة:

 :(ٖٔ)الؽنوىّ 
 (ٗٔ)َوَداعٍ َدَعا: ٌَا َمْن ٌُِجٌُب إِلَى النََّدى            فَلَْم ٌَْستَِجْبهُ ِعْنَد َذاَن ُمِجٌُب"

 أي: فلم ٌجبه.
 [، وجوه:5َ٘ٔعاِمٍل ِمْنُكْم{ ]عمران : وفً لوله تعالى:} أَنًِّ اَل أُِضٌُع َعَمَل 

                                                           
 . ".ٖٕٖٓ" "ٕٕٔ/ ٘فً "جامعه" "(ٔ)
 ." ولال: "هذا حدٌث صحٌح على شرط البخاري ولم ٌخرجاه" ووافمه الذهبً.ٖٓٓ/ ٕفً "المستدرن" "(ٕ)
 .سمعت رجبل ، من ولد أم سلمة"، وفٌها:"ٖٔٗ/ٔ(:ص51ٗانظر: تفسٌر عبدالرزاق) (ٖ)
 .12ٗ/2(:ص1ٖٙ1انظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .5ٖٔأسباب النزول: (٘)
 .5ٖ٘/ٕ(:ص21ٕٔتفسٌر ابن المنذر) (ٙ)
 .(، من سورة النساء فانظرهٕٖوسٌؤتً لول أم سلمة فً سبب نزول اآلٌة )(2)
 .ٖٕٔصفوة التفاسٌر: (1)
 .ٖٕ٘/ٖتفسٌر الثعلبً: (5)
 .5ٔٔ-5ٓٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .2ٖ٘/ٕ(:ص2ٕٗٔالمنذر)أخرجه ابن  (ٔٔ)
 .٘ٙ٘-ٗٙ٘/ٕتفسٌر الماترٌدي: (ٕٔ)
 .، وهً من حسان لصابد الرثاءٔ٘ٔ: ٕ، وأمالً المالً ٗٔاألصمعٌات:  الشعر له فً: (ٖٔ)
 .ٕٔٔ/ٔمجاز المرآن: (ٗٔ)
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أحدها: أّن المعنى: من الخلك كلهم، إذ أن حكم جمٌع الخلك فً الثواب واحد، فٌما أفعل بكم; من مجازاتكم 
 .(ٔ)على أعمالكم، وترن تضٌٌعها لكم. ٌستوي فً ذلن ذكرانكم وإناثكم
ٌِْهْم أَْعَمالَُهْم فٌَِها َوُهْم فٌَِها اَل ٌُْبَخُسوَن{ إذ جعل لكل جزاء أعمال الكفرة فً الدنٌا; كموله تعالى: }نُ  َوّؾِ إِلَ

-عز وجل  -[، وأما المإمنون: فً الدنٌا واآلخرة، وأما الكفار فإنما ٌعطٌهم ابتداء لٌس بجزاء، ولوله ٘ٔ]هود : 
ٌِْهْم أَْعَمالَُهْم{ ]هود :   .(ٕ)رزالهم[، أي: نردها علٌهم، وهم ال ٌبخسون أ٘ٔ: }نَُوّؾِ إِلَ

والثانً: ولٌل: لوله: }منكم{، إشارة إلى المإمنٌن خاصة; أي: رجالكم بشكل نسابكم فً الطاعة ونساإكم 
: }َواْلُمْإِمنُوَن َواْلُمْإِمنَاُت بَْعُضُهْم أَْوِلٌَاُء بَْعٍض{ ]التوبة : -عّز وجل  -بشكل رجالكم فً الطاعة، نظٌرخا لوله

 .(ٖ)[. وهذا لول الضحان2ٔ
، (ٙ)، ولتادة(٘)، والحسن(ٗ)لثالث: أنه:" ٌعنً من الدٌن والنصرة والمواالة. وهذا معنى لول ابن عباسوا
 . (1)، واختٌار الطبري(2)والكلبً

 .(5)والرابع: ولٌل: كلكم من آدم وحواء
ما من عبد ٌمول: ٌا رب، ٌا رب، ٌا رب ثبلث مرات إال نظر هللا إلٌه،  لال عطاء:عن أبً بكر الهذلً: "

فذكرت ذلن للحسن فمال: أما تمرأون المرآن: }ربنا إننا سمعنا منادٌا ٌنادي لئلٌمان إلى لوله: فاستجاب لهم 
 .(ٓٔ)ربهم{"

لال لهم ربهم:  وإن لربت )إنً ال أضٌع عمل عامل منكم(. جابز بكسر )إن( وٌكون المعنى لال الزجاج:"
 .(ٔٔ)إنً ال أضٌع عمل عامل منكم"

  .(ٕٔ)أي: اإلناث من الذكور ، والذكور من اإلناث" [، "5٘ٔلوله تعالى:}بَْعُضُكْم ِمْن بَْعٍض{]آل عمران :   
 .(ٖٔ)أي : جمٌعكم فً ثوابً َسواء"لال ابن كثٌر:" 

كنتم مشتركٌن فً األصل فكذلن أنتم لال الصابونً:"أي: الذكر من األنثى، واألنثى من الذكر، فإِذا 
 .(ٗٔ)مشتركون فً األجر"

 إن لٌل: ما معنى لوله: )بعضكم من بعض( فً هذا الموضع؟ لال الراؼب:"
لٌل: تنبٌها أن األنوثٌة والذكورٌة ال تمتضً اختبلؾ الحكم فً هذا الباب، وإنما االعتبار باألعمال والنٌات، 

ُ  بمدره ثواب، ثم بٌن أن للذٌن هاجروا فضل رتبة، كما لال:فمن لصد فٌما ٌتحراه وجه هللا فله  }َوُكبلًّ َوَعَد َّللاَّ
ُ اْلُمَجاِهِدٌَن َعلَى اْلمَاِعِدٌَن أَْجًرا َعِظًٌما) َل َّللاَّ  -5٘}َدَرَجاٍت ِمْنهُ َوَمْؽِفَرةً َوَرْحَمةً{ ]النساء : (5٘اْلُحْسنَى َوفَضَّ

5ٙ"](ٔ٘). 
[، أي:"فالذٌن هجروا أوطانهم فارٌن 5٘ٔاَجُروا َوأُْخِرُجوا ِمْن ِدٌَاِرِهْم{]آل عمران : لوله تعالى:}فَالَِّذٌَن هَ 

 .(ٙٔ)بدٌنهم، وألجؤهم المشركون إِلى الخروج من الدٌار"

                                                           
 .ٕٗٙ/ٙانظر: التفسٌر البسٌط: (ٔ)
 .٘ٙ٘/ٕانظر: تفسٌر الماترٌدي: (ٕ)
 .ٖٕ٘/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٖ)
 .2ٕ٘/ٔانظر: زاد المسٌر:(ٗ)
 .ٖ٘ٙ/ٕ(:ص2ٖٔٗ(، و)ٖٙٔٗ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘)
 .1ٕٖ/ٙ(:ص1٘٘ٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٖٕ٘/ٖ، وتفسٌر الثعلبً:ٕٖٗ/ٔانظر: بحر العلوم: (2)
 .2ٕ٘/ ٔ، وزاد المسٌر: 1ٖٙ/ٔالنكت والعٌون:، ٕٙٔ/ ٗ. انظر: "تفسٌر الطبري" (1)
 .ٖٕ٘/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (5)
 .1ٗٗ/ٖ(:ص1ٙٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .ٓٓ٘/ٔمعانً المرآن: (ٔٔ)
 .ٖٗٗ/ٔالنكت والعٌون: (ٕٔ)
 .5ٔٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
 .ٖٕٔصفوة التفاسٌر: (ٗٔ)
 .٘٘ٓٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (٘ٔ)
 .ٖٕٔصفوة التفاسٌر: (ٙٔ)
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رن وأتَوا إلى دار اإلٌمان وفارلوا األحباب والخبلن واإلخوان  لال ابن كثٌر:" أي : تركوا دار الّشِ
 .(ٔ)لمشركون باألذى حتى ألجإوهم إلى الخروج من بٌن أظهرهم"والجٌران، ]إذ[ ضاٌمهم ا
}فالذٌن هاجروا{، تفصٌل لعمل العامل منهم على سبٌل التعظٌم له والتفخٌم، كؤنه لال:  لال الزمخشري:"

فالذٌن عملوا هذه األعمال السنٌة الفابمة، وهً المهاجرة عن أوطانهم فارٌن إلى هللا بدٌنهم من دار الفتنة، 
 .(ٕ)الخسؾ"واضطروا إلى الخروج من دٌارهم التً ولدوا فٌها ونشوا بما سامهم المشركون من 

ولم ٌعن بالمهاجرة واإلخراج من الدٌار ما كان من الكفار فمط، بل عناه ومن هاجر األفعال  لال الراؼب:"
 .(ٖ)المبٌحة، واألخبلق الكرٌهة، ولاتل نفسه حتى لهرها"

 .(ٗ)[، "أي: وتحّملوا األذى من أجل دٌن هللا"5٘ٔلوله تعالى:}َوأُوذُوا فًِ َسبٌِِلً{]آل عمران : 
 .(٘)ٌعنً فً سبٌل دٌن اإلسبلم" لال مماتل:"

 .(ٙ)أي: فً طاعتً" لال الماترٌدي:"
 .(2)أي فً طاعتً، وهم المهاجرون الذٌن أخرجهم المشركون من مكة وآذوهم" لال الثعلبً:"

 .(1)من أجله وبسببه، ٌرٌد سبٌل الدٌن" لال الزمخشري:أي:"
ُسوَل أي : إنما كان ذْنبُهم إلى ال لال ابن كثٌر:" ناس أنهم آمنوا باهلل وحده ، كما لال تعالى : } ٌُْخِرُجوَن الرَّ

ِ َربُِّكْم { ]الممتحنة :  ِ اْلعَِزٌِز اْلَحِمٌِد { َٔوإٌَِّاُكْم أَْن تُْإِمنُوا بِاَّللَّ [. ولال تعالى : } َوَما نَمَُموا ِمْنُهْم إاِل أَْن ٌُْإِمنُوا بِاَّللَّ
 .(5)[ "1]البروج : 
 .(ٓٔ)[، "أي: ولاتلوا أعدابً ولتلوا فً سبٌلً"5٘ٔتعالى:}َولَاتَلُوا َولُتِلُوا{]آل عمران : لوله 

 .(ٔٔ)وؼزوا المشركٌن واستشهدوا" لال الزمخشري:أي:"
وهذا أعلى الممامات أن ٌماتل فً سبٌل هللا ، فٌُْعمَر َجواده ، وٌعفَّر وجهه بدمه وترابه ، ولد  لال ابن كثٌر:"

ٌا رسول هللا ، أرأٌت إن لُتلت فً سبٌل هللا صابرا ُمْحتَسبا ُمْمببل ؼٌر ُمدبِر ، »ح أن رجبل لال : ثبت فً الصحٌ
أٌَُكفِّر هللا عنً خطاٌاي ؟ لال : "نعم" ثم لال : "كٌؾ للت ؟" : فؤعاد علٌه ما لال ، فمال : "نعم ، إال الدٌَّن ، لاله 

 .(ٖٔ)"(ٕٔ) «لً جبرٌل آنفًا
عامر }ولاتلوا ولتلوا{ مشددة التاء، ولرأ نافع وعاصم وأبو عمرو:}ولتلوا ولتلوا{، لرأ ابن كثٌر وابن 

خفٌفة، فً حٌن لرأ حمزة والكسابً:}ولتلوا ولتلوا{، ٌبدآن بالفعل المبنً للمفعول به لبل الفعل المبنً للفاعل، 
أن ابن عامر وابن كثٌر لم ٌشددا [، ؼٌر ٔٔٔوكذلن اختبلفهم فً سورة التوبة إذ لرآ }فٌمتلون وٌمتلون{]التوبة: 

 .(ٗٔ)فً التوبة

                                                           
 .5ٔٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٙ٘ٗ/ٔؾ:الكشا (ٕ)
 .ٙ٘ٓٔ-٘٘ٓٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٖ)
 .ٖٕٔ( صفوة التفاسٌر:ٗ)
 .ٕٕٖ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:٘)
 .٘ٙ٘/ٕ( تفسٌر الماترٌدي:ٙ)
 .ٖٕ٘/ٖتفسٌر الثعلبً: (2)
 .2٘ٗ-ٙ٘ٗ/ٔالكشاؾ: (1)
 .5ٔٔ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:5)
 .ٖٕٔ( صفوة التفاسٌر:ٓٔ)
 .2٘ٗ/ٔالكشاؾ: (ٔٔ)
،و   ٖٓٔ/٘(:ص5ٖ1ٖٔو)  2ٕٖ/ٖ(:ص ٕٕٓٓٔ، و"ابن أبً شٌبة: )ٕ٘ٗ، و"الحمٌدي" 1ٕ٘نحوه مالن فً"الموطؤ" ( أخرج ٕٔ)

، ٕٕٔٗ، والدارمً: 5ٕٔ، وعبد بن حمٌد: ٖٖٓ/٘(:ص 5ٕٕ٘٘، و) 1ٖٓ/٘(:صٕٖٕٓٓو)  52ٕ/٘(:ص 5ٓ5ٕٕأحمد)
(، وابن 5ٖٗٗ، وفً الكبرى) ٖٗ/ًٙ: (، والنساب2ٕٔٔ، والترمذي)1ٖ/ٙ(:ص 5ٔٙٗ(، و)5ٔ٘ٗ، و) 2ٖ/ٙ(:ص 5ٔٗٗومسلم)
 (.ٗ٘ٙٗحبان)

 .5ٔٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
 .ٕٕٕ-ٕٕٔانظر: السبعة: (ٗٔ)
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 .(ٔ)أحسن وجوه المراءة: تمدٌم }لاتلوا{ على }لتلوا{، ألن المتال لبل المتل" لال الواحدي:"
 .(ٕ)[، " أي: ألمحوّن عنهم ذنوبهم"5٘ٔلوله تعالى:}أَلَُكفَِّرنَّ َعْنُهْم َسٌِّبَاتِِهْم{]آل عمران : 

 .(ٖ)سٌباتهم ٌعنً خطاٌاهم"ألمحون عنهم  لال مماتل:"
 .(ٗ)أي: ألذهبن عنهم، أي: ألمحونها عنهم " لال أبو عبٌدة:"

 .(٘)لال الصابونً:أي:" ألمحونَّ ذنوبهم بمؽفرتً ورحمتً"
}إِنََّما  لال بعض الصوفٌة: عنى بتكفٌر سٌباتهم إزالة درنهم عنهم فً الدنٌا، وهذا المعنى هو المراد بموله:

 ُ َرُكْم تَْطِهًٌرا{ ]األحزاب : ٌُِرٌُد َّللاَّ ٌِْت َوٌَُطّهِ ْجَس أَْهَل اْلبَ  .(ٙ)["ِٖٖلٌُْذِهَب َعْنُكُم الّرِ
 .(2)والظاهر من لوله: }ألكفرن عنهم سٌباتهم{، أن ذلن حكم اآلخرة، وعلٌه أهل األثر" لال الراؼب:"

[، أي:" وألدخلنّهم جنات تجري 5ْ٘ٔنَهاُر{]آل عمران : لوله تعالى:}َوأَلُْدِخلَنَُّهْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَ 
 .(1)من تحت لصورها وأشجارها األنهار"

 .(5)ٌعنً بجنات البساتٌن، ذلن الذي ذكر كان ثوابا من عند هللا" لال مماتل:"
 .(ٓٔ)ٌعنً من تحت لصورها وأشجارها األنهار" لال السمرلندي:"

أي : تجري فً خبللها األنهار من أنواع المشارب ، من لبن وعسل وخمر وماء ؼٌر آسن  لال ابن كثٌر:"
ٌَْن َرأْت ، وال أذن َسِمعت ، وال َخَطر على للب بََشر"  .(ٔٔ)وؼٌر ذلن ، مما ال َع

ِ{]آل عمران :   .(ٕٔ)حة"[، أي:" جزاًء من عند هللا على أعمالهم الصال5٘ٔلوله تعالى:}ثََوابًا ِمْن ِعْنِد َّللاَّ
 .(ٖٔ)جزاء من لبل هللا لهم، على ما عملوا وأبلوا فً هللا وفً سبٌله" لال الطبري:أي:"
 .(ٗٔ)ٌعنً أن الجنات جزاء ألعمالهم من عند هللا" لال السمرلندي:"

ِ { أضافه إلٌه ونسبه إلٌه ِلٌدل على أنه عظٌم ; ألن العظٌم الكرٌم  لال ابن كثٌر:" ولوله : } ثََوابًا ِمْن ِعْنِد َّللاَّ
 :  (٘ٔ)ال ٌعطً إال َجزٌبل كثًٌرا ، كما لال الشاعر

 (ٙٔ)إن ٌُعَذب ٌَُكن َؼراًما وإن ٌُْع         ِط َجزٌبل فإنَّه ال ٌُبَالً"
ٌختص به وبمدرته وفضله، ال ٌثٌبه ؼٌره وال ٌمدر علٌه، كما ٌمول مثل: أن « عنده»لال الزمخشري:" و

 .(2ٔ)الرجل: عندي ما ترٌد، ٌرٌد اختصاصه به وبملكه وإن لم ٌكن بحضرته"
ُ ِعْنَدهُ ُحْسُن الثََّواِب{]آل عمران :   .(1ٔ)[،  أي: "وعند هللا حسن الجزاء"5٘ٔلوله تعالى:}َوَّللاَّ

 .(ٔ)ٌعنً الجنة" لال مماتل:"

                                                           
/ ٔ، و"الكشؾ" لمكً 2ٔٔ/ ٖ، و"الحجة" للفارسً ٖ٘ٔ/ ٔ، و"المراءات" لؤلزهري ٕٕٔانظر: "السبعة"  ، وٕٗٙ/ٙالتفسٌر البسٌط: (ٔ)

 .5ٖ، و"التٌسٌر" للدانً 2ٖٖ
 .2ٕ٘/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٕ)
 .ٕٕٖ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .5ٖ٘/ٕ(:ص25ٕٔأخرجه ابن المنذر) (ٗ)
 .ٖٕٔصفوة التفاسٌر: (٘)
 .ٙ٘ٓٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٙ)
 .ٙ٘ٓٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (2)
 .2ٙالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٕٕٖ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .2ٕ٘/ٔالسمرلندي:تفسٌر (ٓٔ)
 .5ٔٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .ٖٕٔصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
 .5ٓٗ/2تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .2ٕ٘/ٔتفسٌر السمرلندي:(ٗٔ)
، وتاج 5ٔٗ/ ٗ، ولسان العرب مادة"ؼرم"، ومماٌٌس اللؽة: 5٘والبٌت لؤلعشى فً دٌوانه: ص « . إن ٌعالب»الرواٌة المشهورة: (٘ٔ)

 رام: هو البلزم من العذاب والببلء. ولال الزجاج: هو أشد العذاب فً اللؽة.العروسـ مادة"ؼرم" . والؽ
 .5ٕٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٙٔ)
 .2٘ٗ/ٔالكشاؾ: (2ٔ)
 .ٖٕٔصفوة التفاسٌر:(1ٔ)
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أن هللا عنده من جزاء أعمالهم جمٌع صنوفه وذلن ما ال ٌبلؽه وصؾ واصٍؾ ، ألنه مما  لال الطبري:أي:" 
 .(ٕ)ال عٌٌن رأت ، وال أذن سمعت ، وال َخَطر على للب بشر"

 .(ٖ)أي حسن الجزاء وهو الجنة. وٌمال: حسن المرجع فً اآلخرة خٌر من الدنٌا" لال السمرلندي:" 
 .(ٗ)أي : عنده ُحْسن الجزاء لمن عمل صالحا" لال ابن كثٌر:" 
ِ{ على المول  لال الراؼب:"  ُ ِعْنَدهُ ُحْسُن الثََّواِب{، بعد لوله: }ثََوابًا ِمْن ِعْنِد َّللاَّ إن لٌل: ما وجه لوله: } َوَّللاَّ
 األول؟

 لٌل: ٌحتمل ذلن وجهٌن:
ِ{ أن  ما ذكره ثواب لهم، ثم أخبر أن هذا الثواب ال ٌوجد إال عنده، أحدهما: أنه بٌن بموله: }ثََوابًا ِمْن ِعْنِد َّللاَّ

 فٌكون لوله )أحسن، الثواب( إشارة إلى المذكور لبله.
والثانً: أن ٌكإن حسن الثواب ؼٌر المذكور أوال، فنبه أن ما ذكرت أوال هو الذي عرفتكم، وعند هللا حسن 

 ة إلى المذكور فًالثواب، الذي لم ٌعرفكموه لعجزكم عن الولوؾ علٌه إشار
ةِ أَْعٌٍُن { ]السجدة :  ًَ لَُهْم ِمْن لُرَّ [، وفً لوله: }ِللَِّذٌَن أَْحَسنُوا اْلُحْسنَى َوِزٌَاَدةٌ{ 2ٔلوله: }فبََل تَْعلَُم نَْفٌس َما أُْخِف

 .(٘)["ٕٙ]ٌونس : 
لضابه، فإن هللا ال ٌبؽً حرٌز بن عثمان، أن شداد بن أوس كان ٌمول: "ٌا أٌها الناس ال تتهموا هللا فً عن  

على مإمن فإذا نزل بؤحدكم شًء مما ٌحب فلٌحمد هللا، وإذا نزل به شًء ٌكره فلٌصبر ولٌحتسب فإن هللا عنده 
 .(ٙ)حسن الثواب"

عباد بن منصور: "سؤلت الحسن عن لوله: }فالذٌن هاجروا وأخرجوا من دٌارهم وأوذوا فً سبٌلً لال  
سٌباتهم وألدخلنهم جنات تجري من تحتها األنهار{، لال: هم المهاجرون أخرجوا من  ولاتلوا ولتلوا ألكفرن عنهم

 .(2)كل وجه"
إن أول ثلة تدخل الجنة لفمراء »عبد هللا بن عمرو بن العاص: "لمد سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول : لال  

َّمَى بهم المكاره ، إذا أمروا سمعوا وأطاع وا ، وإن كانت لرجل منهم حاجة إلى السلطان ، لم المهاجرٌن الذٌن تُت
تمض حتى ٌموت وهً فً صدره ، وأن هللا ٌدعو ٌوم المٌامة الجنة فتؤتً بزخرفها وزٌنتها فٌمول :  أٌن عبادي 
الذٌن لاتلوا فً سبٌلً ولتلوا ، وأوذوا فً سبٌلً ، وجاهدوا فً سبٌلً ؟ ادخلوا الجنة  ، فٌدخلونها بؽٌر عذاب 

اب ، وتؤتً المبلبكة فٌسجدون وٌمولون :  ربنا نحن نسبح لن اللٌل والنهار ، ونمدس لن ، َمْن هإالء وال حس
الذٌن آثرتهم علٌنا  فٌمول الرب جل ثناإه:هإالء عبادي الذٌن لاتلوا فً سبٌلً وأوذوا فً سبٌلً  . فتدخل 

ٌُْكْم بَِما َصبَْرتُْم فَ   .(1)["ٕٗ]سورة الرعد : «نِْعَم ُعْمبَى الدَّاِر {المبلبكة علٌهم من كل باب:} َسبلٌم َعلَ
 الفوابد:

 بٌان فضل هللا عّز وجل بإجابة هإالء الذٌن دعوا بما سبك، لموله:}فاستجاب لهم ربهم{. -ٔ
أن التكرار من أسباب اإلجابة، والدعاء باسم الربوبٌة ألرب إلى اإلجابة، ألن أكثر األدعٌة الواردة فً  -ٕ

 الربوبٌة.المرآن جاءت باسم 
 عناٌة هللا عّز وجل بهإالء األبرار، ألن هذه الربوبٌة هً ربوبٌة خاصة. -ٖ
أن هللا ٌعطً األجر كامبل، وهذا النفً ٌتضمن إثباتا، فإذا كان الٌضٌع عمل عامل فممتضاه أنه ٌعطً  -ٗ

 العامل كل ما عمل، أي أجر كل ما عمل.

                                                                                                                                                                                                    
 .ٕٕٖ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .5ٔٗ-5ٓٗ/2تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٕ٘/ٔتفسٌر السمرلندي:(ٖ)
 .5ٕٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .1٘ٓٔ-2٘ٓٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (٘)
 .1ٗٗ/ٖ(:ص2ٔٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .1ٗٗ/ٖ(:ص2ٓٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .5ٔٗ/2(:ص1ٖ2ٓأخرجه الطبري) (1)
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الدعوات، فهما ٌشتركان فً ثواب األعمال  استواء الذكر واألنثى فً الجزاء على الحسنات وإجابة -٘
 الصالحة.

 فضٌلة الهجرة فً لوله:}فالذٌن هاجروا{، ولد لال العلماء أن الهجرة على ألسام: -ٙ
 المسم األول: هجر ما حّرم هللا، فإن المهاجر من هجر ما نهى هللا عنه. وهو واجب على كل إنسان.

اإلسبلم، كما فعل المهاجرون من مكة إلى المدٌنة، وهذه هً التً المسم الثانً: الهجرة من بلد الكفر إلى بلد 
 ٌكون فٌها المدح الذي جاء فً المرآن.

وٌمول أهل العلم: بؤن اإلنسان إن كان عاجزا عن إظهار دٌنه كإلامة الصلوات جماعة مثبل، فإنه وجبت علٌه 
ظهار دٌنه فالهجرة أكمل وأحسن خوفا من الهجرة، ولو كان من أهل البلد أصبل، وإن كان اإلنسان لادرا على إ

 الفتنة.
المسم الثالث: الهجرة من بلد الفسك إلى بلد اإلستمامة، فإن بعض الببلد تكون ببلدا إسبلمٌة تمام فٌها الشعابر 
اإلسبلمٌة، وٌنادى باآلذان، وتمام الجماعات، وتمام الُجُمعات، فهً ببلد إسبلمٌة، ولكنها ببلد فسك من جهة أخرى 
لكثرة المعاصً والفواحش وؼٌرها فً هذا البلد، فٌهاجر اإلنسان منها إلى بلد اإلستمامة. وهذا النوع فٌه تفصٌل 
أٌضا: فإن كان ٌخشى على نفسه من الفتنة وجبت علٌه الهجرة، وإن كان الٌخشى ذلن لم تجب علٌه الهجرة، 

 .وربما ٌكون بماإه أحسن فً هذه الببلد إذا كان ٌدعو إلى هللا
اإلخراج من الدٌار سبب لتكفٌر السٌبات، وأن اإلٌذاء فً سبٌل هللا ٌزداد اإلنسان فٌه أجرا، فٌنبؽً على  -2

 اإلنسان أن ٌصبر على اإلٌذاء فً سبٌل هللا مادام ٌنتظر األجر به.
 فضٌلة المتال فً سبٌل هللا. -1
 فضٌلة المتل فً سبٌل هللا وذلن أن المتل فً سبٌل هللا من الشهادة. -5

 األعمال الصالحة تكفّر بها السٌبات. أن -ٓٔ
أن هللا سبحانه وتعالى ضمن ضمانا مإكدا لهإالء الذٌن اتصفوا بهذه الصفات الخمس، ضمن لهم:  -ٔٔ

ِمْن تَْحتَِها تَْجِري  تكفٌر السٌبات وإدخالهم الجنات، فمال عّز شؤنه:} َولُتِلُوا أَلَُكفَِّرنَّ َعْنُهْم َسٌِّبَاتِِهْم َوأَلُْدِخلَنَُّهْم َجنَّاتٍ 
 اأْلَْنَهاُر{.
التشوٌك إلى الجنة، لٌزداد اإلنسان لوة فً العمل لها، لموله:} َوأَلُْدِخلَنَُّهْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها  -ٕٔ

اأْلَْنَهاُر{، والجنات فً األصل: البساتٌن الكثٌرة الكثٌرة األشجار تجن من فٌها، أي تستره وتؽطٌه، فٌستفاد منها 
 ٌك إلى هذا الثواب العظٌم.التشو

 أن فً الجنة لصورا، لموله:} ِمْن تَْحتَِها{، والتحت ال ٌكون إال فً ممابل الفوق العالً، وهو كذلن. -ٖٔ
 أن الجنة فٌها عدة أنهار، وهً مجملة هنا، مفصلة فً سورة "دمحم" على أنها أربعة أنهار فمال تعالى: -ٗٔ

ٌِْر آِسٍن َوأَْنَهاٌر ِمْن لَبٍَن لَْم ٌَتَؽٌََّ  ْر َطْعُمهُ َوأَْنَهاٌر ِمْن َخْمٍر لَذٍَّة }َمثَُل اْلَجنَِّة الَّتًِ ُوِعَد اْلُمتَّمُوَن فٌَِها أَْنَهاٌر ِمْن َماٍء َؼ
ِت َوَمْؽِفَرةٌ ِمْن َربِِّهْم َكَمْن ُهَو َخاِلٌد فًِ النَّاِر َوُسمُوا َماًء ِللشَّاِربٌَِن َوأَْنَهاٌر ِمْن َعَسٍل ُمَصفًّى َولَُهْم فٌَِها ِمْن ُكّلِ الثََّمَرا

 [.َ٘ٔحِمًٌما فَمَطََّع أَْمعَاَءُهْم{ ]دمحم : 
أن هذا الجزاء مثوبة لهم من هللا عّز وجل، هللف تعالى فٌه المنّة علٌهم، ولٌس لهم المنة على هللا بشًء  -٘ٔ

ِ{، فهو سبحانه بفضله جعل الثواب لهم.من عملهم، لموله تعالى:} ثََوابً   ا ِمْن ِعْنِد َّللاَّ
ِ {، وذلن ألنه العظٌة تعظم بحسب معطٌها، والهبة  -ٙٔ اإلشارة إلى عظم هذا الثواب، من لوله:}ِمْن ِعْنِد َّللاَّ

 تعظم بحسب واهبها.
ُ أنه ال ٌتلمى حسن الثواب إال من هللا،  وهو ثواب عظٌم وأحسن مثوبة ٌثاب بها اإلنسا -2ٔ ن، لموله:} َوَّللاَّ

ِعْنَدهُ ُحْسُن الثََّواِب{،أي: من عند هللا وحده،  فبل تذهب تتلمى الثواب إال من عنده، ألنه مهما آتان الخلك من 
 ثواب، فإنه لن ٌكون مثل ثواب هللا عّز وجل.

 القرآن
نهَك تَقَلُُّب الهِذٌَن َكفَُروا فًِ اْلبََِلِد )  [2ٙٔعمران : ({ ]آل 2ٙٔ}ََل ٌَغُره

 التفسٌر:
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بما علٌه أهل الكفر باهلل من بسطة فً العٌش، وَسعَة فً الرزق، وانتمالهم من مكان  -أٌها الرسول-ال تؽتر 
ا للٌل ٌزول هذا كلُّه عنهم، وٌصبحون مرتهنٌن بؤعمالهم  إلى مكان للتجارات وطلب األرباح واألموال، فعمَّ

 السٌبة.
 بعدها لوالن: فً سبب نزول هذه اآلٌة والتً

:" نزلت فً مشركً العرب وذلن أن كفار مكة كانوا فً رخاء ولٌن عٌش (ٔ)أحدهما: لال مماتل، والثعلبً
بمنزلة الكفار  -عز وجل -حسن فمال بعض المإمنٌن: أعداء هللا فٌما ترون من الخٌر ولد أهلكنا الجهد. فؤخبر هللا

 .(ٕ): }ال ٌؽرنن{"-سبحانه -فً اآلخرة، وبمنزلة المإمنٌن فً اآلخرة، فمال
وفً السٌاق نفسه لال الزجاج:" ٌروى أن لوما من الكفار كانوا ٌتجرون وٌربحون فً أسفار كانوا  

أن ذلن مما ال ٌنبؽً أن ٌؽبطوا به، ألن مصٌرهم بكفرهم إلى النار وال خٌر  -ٌسافرونها، فؤعلم هللا عز وجل 
 .(ٖ)بخٌر بعده النار"

 ء: "كانت الٌهود تضرب فً األرض فتصٌب األموال، فمال هللا عز وجل:والثانً: ولال الفرا
 .(ٗ)ال ٌؽرنن ذلن"

نََّن{ ]آل عمران :   .(٘)[، "أي: ال ٌخدعنّن أٌها السامع"5ٙٔلوله تعالى: }اَل ٌَؽُرَّ
 .(ٙ)لال الحسن:" لال: ال تؽتر بؤهل الدنٌا ٌا دمحم"

 .(2)"-ملسو هيلع هللا ىلص -ال ٌؽرنن ٌا دمحم لال مماتل:"
 .(1)لال السمرلندي:" ال ٌحزنن ٌا دمحم"

 .(5)وخطاب للخلك فً هذا الموضع، المعنى ال ٌؽرنكم أٌها المإمنون" -ملسو هيلع هللا ىلص  -لال الزجاج:" خطاب للنبى 
ًُّ به ؼٌره من أتباعه  لال الطبري:أي:" وال ٌؽرنن  ٌا دمحم ، وخرج الخطاب بذلن للنبً ملسو هيلع هللا ىلص ، والمعن

 .(ٓٔ)وأصحابه ، كما لد بٌنا فٌما مضى لبل من أمر هللا ولكن كان بؤمر هللا صادًعا ، وإلى الحك داعًٌا"
 : (ٔٔ)، فعنه جوابان االؼترار، فكٌؾ خوطب بهذا -ملسو هيلع هللا ىلص-وإن لٌل:ال ٌجوز علٌه

 ا لال له ذلن تؤدٌباً وتحذٌراً .أحدهما : أن هللا عز وجل إنم
 والثانً : أنه خطاب لكل من سمعه ، فكؤنه لال : ال ٌؽرنن أٌها السامع تملب الذٌن كفروا فً الببلد .

 .(ٕٔ)والخطاب للنبً ملسو هيلع هللا ىلص والمراد به ؼٌره، ألنه لم ٌؽٌر لذلن" لال الثعلبً:"
والخطاب للنبً ملسو هيلع هللا ىلص والمراد أمته، أو تثبٌته على ما كان علٌه كموله فبل تطع المكذبٌن أو  لال البٌضاوي:"

 .(ٖٔ)لكل أحد، والنهً فً المعنى للمخاطب"
بٌان لمبح ما أوتً الكفرة من حظوظ الدنٌا وكشؾ عن حمارة شؤنها وسوء مؽبتها إثر بٌان  لال أبو السعود:"

حسن ما أوتً المإمنون من الثواب، والخطاب للنبً ملسو هيلع هللا ىلص على أن المراد تثبٌته على ما هو علٌه كموله تعالى }فبل 
تطع المكذبٌن{، أو على أن المراد نهً المإمنٌن كما ٌوجه الخطاب إلى مداره الموم ورإسابهم والمراد أفناإهم، 

 .(ٗٔ)نٌن والنهً للمخاطب"أو لكل أحد ممن ٌصلح للخطاب من المإم

                                                           
 .ٖٕٙ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٔ)
 .ٖٕٖ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٔٓ٘-ٓٓ٘/ٔمعانً المرآن: (ٖ)
 .ٕٔ٘/ٔمعانً المرآن: (ٗ)
 .ٖٕٔصفوة التفاسٌر: (٘)
 .1ٗ٘/ٖ(:ص2ٕٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٖٕٖ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .2ٕ٘/ٔتفسٌر السمرلندي: (1)
 .ٓٓ٘/ٔمعانً المرآن: (5)
 .5ٖٗ/2تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 ..ٗٗٗ/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .ٖٕٙ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٕٔ)
 .ٙ٘/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٖٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٕتفسٌر أبً السعود: (ٗٔ)
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أصل الؽر: الطً الذي ٌنكسر علٌه المطوي، فجعل عبارة عمن انطوى على اعتماد ٌمنع عن  لال الراؼب:"
} ٌَثْنُوَن  رفع بصٌرته، ولذلن سمً االعتماد طوٌة، ونحو الؽر االستدراج تشبٌها بالمدرج، ومن هذا لال:

 .(ٔ)[ "ُ٘صُدوَرُهْم{ ]هود : 
 .(ٕ)}ٌؽرنن{، وأخواتها ساكنة النونولرأ ٌعموب: 

[، أي:" تنمل الذٌن كفروا فً الببلد طلباً لكسب 5ٙٔلوله تعالى:}تَمَلُُّب الَِّذٌَن َكفَُروا فًِ اْلببَِلِد { ]آل عمران : 
 .(ٖ)األموال والجاه والرتب"

 .(ٗ)ٌمول : ضربهم فً الببلد" لال السدي:"
 .(٘)ما فٌه الكفار من الخٌر والسعة" لال مماتل:أي:"

 .(ٙ)لال عكرمة:أي:" تملب لٌلهم ونهارهم، وما ٌجري علٌهم من النعم"
 .(2)ذهابهم ومجٌبهم فً تجاراتهم ومكاسبهم فً األرض" لال السمرلندي:أي:"

 .(1)ٌعنً: على مرادهم" لال السمعانً:"
نهى هللا تعالى ذكره نبٌّه ملسو هيلع هللا ىلص عن االؼترار ٌعنً : تصرفهم فً األرض وضربهم فٌها، ف لال الطبري:"

 .(5)بضربهم فً الببلد ، وإمهال هللا إٌاهم ، مع شركهم ، وجحودهم نعمه ، وعبادتهم ؼٌره"
 .(ٓٔ)ال تنظروا إلى ما هإالء الكفار ُمتْرفون فٌه ، من النِّْعَمة والِؽْبَطة والسرور" لال ابن كثٌر:أي:"

 :(ٔٔ)لوالنوفً تملبهم 
وذلن نعمة من هللا علٌهم; لتركهم ٌتجرون فً البلدان مع كفرهم بربهم، أو أحدهما : ٌعنً تملبهم فً نعٌم الببلد، 

 أعطاهم أمواال ٌتنعمون فٌها وٌتلذذون.
 والثانً : تملبهم ؼٌر مؤخوذٌن بذنوبهم، لما أّخر عنهم العذاب والهبلن إلى ولت.

تملب تنزٌبل للسبب منزلة المسبب للمبالؽة، والمعنى ال تنظر إلى ما الكفرة وإنما جعل لل لال البٌضاوي:"
 .(ٕٔ)علٌه من السعة والحظ، وال تؽتر بظاهر ما ترى من تبسطهم فً مكاسبهم ومتاجرهم ومزارعهم"

وإنما جعل للتملب مبالؽة أي ال تنظر إلى ما علٌه الكفرة من السعة ووفور الحظ وال  لال أبو السعود:أي:"
 .(ٖٔ)تؽتر بظاهر ما ترى منهم من التبسط فً المكاسب والمتاجر والمزارع"

 .(ٗٔ)والتملب فً الببلد لٌس ٌعنً المشً فٌها، وإنما ٌعنً التوسع فً أعراض الدنٌا" لال الراؼب:"
س االؼترار فً نفس التملب; ألنه جهد ومشمة; ولكن لما فٌه من األمن والسعة والموة; ولٌ لال الماترٌدي:"

 .(٘ٔ)["52ٔ: }َمتَاٌع لَِلٌٌل{ ]آل عمران : -تعالى  -دلٌله لوله 
ًَّ هللا ، وال وكل إلٌهم شٌبًا من أمر هللا ، حتى لبضه هللا على ذلن" وا نب  .(ٙٔ)لال لتادة:" وهللا ما ؼرُّ

                                                           
 .5٘ٓٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٔ)
 .ٖٕٙ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٕ)
 .ٖٕٔصفوة التفاسٌر:(ٖ)
 .5ٖٗ/2(:ص1ٖ2ٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٖٕٖ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .ٓٗ٘/ٕ(:ص1ٕٓٔأخرجه ابن المنذر) (ٙ)
 .2ٕ٘/ٔتفسٌر السمرلندي: (2)
 .5ٖٓ/ٔتفسٌر السمعانً: (1)
 .5ٖٗ/2تفسٌر الطبري: (5)
 .5ٕٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٗٗٗ/ٔ، والنكت والعٌون:٘ٙ٘/ٕانظر: تفسٌر الماترٌدي: (ٔٔ)
 .ٙ٘/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٕٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٕتفسٌر أبً السعود: (ٖٔ)
 .ٓٙٓٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٗٔ)
 .ٙٙ٘/ٕتفسٌر الماترٌدي: (٘ٔ)
 .5ٖٗ/2(:ص1ٖ2ٕأخرجه الطبري) (ٙٔ)
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وهذه اآلٌة الممصود منها التسلٌة عما ٌحصل للذٌن كفروا من متاع الدنٌا، وتنعمهم فٌها، لال السعدي:" 
وتملبهم فً الببلد بؤنواع التجارات والمكاسب واللذات، وأنواع العز، والؽلبة فً بعض األولات، فإن هذا كله 

هذه أعلى حالة تكون للكافر، ولد  }متاع للٌل{ لٌس له ثبوت وال بماء، بل ٌتمتعون به للٌبل وٌعذبون علٌه طوٌبل
 .(ٔ)رأٌت ما تإول إلٌه"

 الفوابد:
 نهى اإلنسان أن ٌؽتر بما أوتً الكفار من النعم والرفاهٌة. -ٔ
أن ما ٌعطٌه هللا العبد من الرخاء وسعة الرزق واالنطبلق فً األرض ٌمٌنا وشماال لٌس دلٌبل على  -ٕ

 هو اتباع العبد لشرع هللا. رضاه عن العبد، وؼنما الممٌاس لرضا الل عن العبد
ٌِْر فِتْنَةً{ ]األنبٌاء  أن هللا لد ٌستدرج المرء بإؼداق النعم علٌه فتنة له، كما لال تعالى: -ٖ }َونَْبلُوُكْم بِالشَّّرِ َواْلَخ

[، ووجه ذلن أن هللا مّكن هإالء الكفار من التملب فً الببلد كٌؾ ٌشاإون فتنة لهم، لٌستمروا على ما هم ٖ٘: 
ٌٌْر أِلَْنفُِسِهْم إِنََّما نُْمِلً لَُهْم  ه فٌكون ذلن شّرا لهم، كما لال عّز وجل:علٌ }َواَل ٌَْحَسبَنَّ الَِّذٌَن َكفَُروا أَنََّما نُْمِلً لَُهْم َخ

 [.21ِٔلٌَْزَداُدوا إِثًْما َولَُهْم َعَذاٌب ُمِهٌٌن{ ]آل عمران : 
}َظَهَر اْلفََساُد فًِ اْلبَّرِ َواْلبَْحِر بَِما  لٌرجع إلٌه، لال تعالى:-أحٌانا–أن المإمن لد ٌضٌّك هللا علٌه فً الدنٌا  -ٗ

ٌِْدي النَّاِس ِلٌُِذٌمَُهْم بَْعَض الَِّذي َعِملُوا لَعَلَُّهْم ٌَْرِجعُوَن{ ]الروم :  [، أما الكفار، فمد تمد لهم الدنٌا َٔٗكَسبَْت أَ
 المإمنٌن.  وٌعطون ما ٌرٌدون وتكون جنتهم دنٌاهم بخبلؾ

 القرآن
 [27ٔ({ ]آل عمران : 27ٔ}َمتَاٌع قَِلٌٌل ثُمه َمؤَْواُهْم َجَهنهُم َوبِئَْس اْلِمَهاُد )

 التفسٌر:
 متاع للٌل زابل، ثم ٌكون مصٌرهم ٌوم المٌامة إلى النار، وببس الفراش.

 .(ٕ)ن للٌبلً ثم ٌزول هذا النعٌم"[، " أي: إِنما ٌتنعمون بذل52ٔلوله تعالى: }َمتَاعٌ لَِلٌٌل{ ]آل عمران :  
 .(ٖ)لال مماتل:أي:" فإنما هو متاع للٌل ٌمتعون بها إلى آجالهم"

 .(ٗ)لال الزجاج:" أي: ذلن الكسب والربح الذي ٌربحونه متاع للٌل"
ٌعنً : أن تملبهم فً الببلد وتصرفهم فٌها، متعة ٌمتَّعون بها للٌبل حتى ٌبلؽوا آجالهم ،  لال الطبري:" 

 .(٘)فتخترمهم منٌاتهم"
 .(ٙ)إنما هو متاع ٌسٌر" لال الماترٌدي:أي:" 

 .(2)أي هو متاع للٌل بلؽة فانٌة ومتعة زابلة، ألن كل ما هو فان فهو للٌل" لال الثعلبً:"
أي هو متاع للٌل، لمصر مدته، وكونه بلؽة فانٌة، ونعمة زابلة، فبل لدر له فً جنب ما أعد  لال الماسمً:"

 .(1)هللا للمإمنٌن"
فعَّما للٌل ٌزول هذا كله عنهم ، وٌصبحون ُمرتَهنٌن بؤعمالهم السٌبة ، فإنما نَُمّد لهم فٌما  لال ابن كثٌر:أي:"

ِ إاِل الَِّذٌَن َكفَُروا فبَل ٌَْؽُرْرَن تَمَلُّبُُهْم فًِ اْلببِلِد { هم فٌه استدراجا، وهذه اآلٌة كموله تعالى : }  َما ٌَُجاِدُل فًِ آٌَاِت َّللاَّ
ٌْنَاٗ]ؼافر :  ْنٌَا ثُمَّ إِلَ ِ اْلَكِذَب ال ٌُْفِلُحوَن. َمتَاعٌ فًِ الدُّ  َمْرِجعُُهْم ثُمَّ  [ ، ولال تعالى : } إِنَّ الَِّذٌَن ٌَْفتَُروَن َعلَى َّللاَّ

ُهْم إِلَى 2ٓ،  5ٙنُِذٌمُُهُم اْلعََذاَب الشَِّدٌَد بَِما َكانُوا ٌَْكفُُروَن { ]ٌونس :  [ ، ولال تعالى : } نَُمتِّعُُهْم لَِلٌبل ثُمَّ نَْضَطرُّ
ًٌْدا { ]الطارق : َٕٗعَذاٍب َؼِلٌٍظ { ]لممان :  ِل اْلَكافِِرٌَن أَْمِهْلُهْم ُرَو ، أي : للٌبل ولال [ 2ٔ[ ، ولال تعالى : } فََمّهِ

                                                           
 .ٕٙٔتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .ٖٕٔصفوة التفاسٌر (ٕ)
 .ٖٕٖ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .ٔٓ٘/ٔمعانً المرآن: (ٗ)
 .5ٗٗ/2تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٙٙ٘/ٕتفسٌر الماترٌدي: (ٙ)
 .ٖٕٙ/ٖتفسٌر الثعلبً: (2)
 .1٘ٗ/ٕمحاسن التؤوٌل: (1)
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ْنٌَا ثُمَّ ُهَو ٌَ  ْوَم اْلِمٌَاَمِة ِمَن اْلُمْحَضِرٌَن { تعالى : } أَفََمْن َوَعْدنَاهُ َوْعًدا َحَسنًا فَُهَو اللٌِِه َكَمْن َمتَّْعنَاهُ َمتَاَع اْلَحٌَاةِ الدُّ
 .(ٔ)["ٔٙ]المصص : 

 والمتاع: ما فٌه تمتع ما، واآلٌة تحتمل وجهٌن: لال الراؼب:"
 أحدهما: أن جعل ما ٌتمتع به فً الدنٌا وإن كثر، للٌبل فً جنب ثواب هللا تعالى.

 فبل ٌجب أن ٌؽتر به، إذا اعتبر بما ٌحصل ألربابها فً المآل من العذاب.
 .(ٕ)والثانً: أنه أراد بالملٌل للة الفناء"

 .(ٖ)[، أي:" ثم مصٌرهم فً اآلخرة إِلى النار"52ٔاُهْم َجَهنَُّم{ ]آل عمران : لوله تعالى:}ثُمَّ َمؤْوَ 
منٌاتهم  ثم مؤواهم جهنم ، بعد مماتهم، والمؤوى  : المصٌر الذي ٌؤوون إلٌه ٌوم المٌامة ،  لال الطبري:أي:"

 .(ٗ)فٌصٌرون فٌه"
وأراد بجهنم: جهنم الدنٌا وجهنم اآلخرة، تنبٌها أن من حصل له مال ال ٌنفن من شؽل ال  لال الراؼب:"

ٌنمضى عناإه، وفمر ال ٌدرن ؼناإه، وحزن على فوت محبوب، وخوؾ على فمد مطلوب، كؤنهم فً جهنم من 
بَُهْم بَِها فًِ اْلَحٌَاةِ سلب ما لهم، وفً جهنم عند مآلهم، كما لال: }فبََل تُْعِجْبَن أَْمَوالُُهْم َواَل أَْوالَ  ُ ِلٌُعَذِّ ُدُهْم إِنََّما ٌُِرٌُد َّللاَّ

ْنٌَا{ ]التوبة :   .(٘)[ "٘٘الدُّ
 .(ٙ)وببس الفراش والمضجع جهنم" [، أي:"52ٔلوله تعالى:}َوبِبَْس اْلِمَهاُد{ ]آل عمران : 

 .(2)"لال ابن عباس:أي:"ببس المنزل
 .(5)"وفً رواٌة أخرى له:أي" ببس ما مهدوا ألنفسهم. (1)"ولال مجاهد:أي:"وببس المضجع

 .(ٓٔ)["ٔٗذكر }المهاد{ على سبٌل المثل، كموله: }لَُهْم ِمْن َجَهنََّم ِمَهاٌد { ]األعراؾ :  لال الراؼب:"
 .(ٔٔ)ٌزٌد بن معاوٌة النخعً: "إن الدنٌا جعلت للٌبل فما بمً منه إال الملٌل من للٌل"لال 

ما الدنٌا فً اآلخرة إال مثل ما ٌجعل أحدكم إصبعه فً »"سمعت النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول: ولال المستورد الفهري:
 .(ٕٔ)«"الٌم، فلٌنظر بم ٌرجع

 .(ٖٔ)«ما الدنٌا فٌما مضى إال كمثل ثوب شك باثنٌن وبمً خٌط إال وكان ذلن الخٌط لد انمطع»ولال ملسو هيلع هللا ىلص: 
 الفوابد:

اإلنسان فٌها من النعٌم فإنها متاع للٌل، للٌل زمنه، وفً كمٌته، وفً كٌفٌته، ولكن أن الدنٌا مهما أعطً  -ٔ
، فالسوط: متر أو (ٗٔ):"لموضع سوط أحدكم فً الجنة خٌر من الدنٌا وما فٌها"-ملسو هيلع هللا ىلص-اآلخرة خبلؾ ذلن، لال النبً

من كل الدنٌا وما فٌها من اولها إلى آخرها،  ألل، خٌر من الدنٌا وما فٌها، ولٌست الدنٌا الحاضرة فمط، بل خٌر
ْنٌَا ) وإلى هذا ٌشٌر لوله تعالى: ٌٌْر َوأَْبمَى )ٙٔ}بَْل تُْإثُِروَن اْلَحٌَاةَ الدُّ ( إِنَّ َهَذا لَِفً الصُُّحِؾ 2ٔ( َواآْلِخَرةُ َخ

 [.5ٔ - ٙٔ({ ]األعلى : 5ٔ( ُصُحِؾ إِْبَراِهٌَم َوُموَسى )1ٔاأْلُولَى )
لعب أعداء المسلمٌن، إذ ٌؽّرونهم بؤنواع وسابل الترفٌه لٌلهوهم عما خلموا له من عبادة هللا، الحذر من  -ٕ

وعما ٌنبؽً أن ٌكونوا علٌه من العّزة والكرامة، وتلن الوسابل الترفٌهٌة فً الحمٌمة حّب مسموم للدجاج، والحب 

                                                           
 .5ٕٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 ..ٓٙٓٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٕ)
 .ٖٕٔصفوة التفاسٌر (ٖ)
 .5ٗٗ/2تفسٌر الطبري: (ٗ)
 ..ٓٙٓٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (٘)
 .5ٗٗ/2تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٓٗ٘/ٕ(:ص1ٕٔٔ، وابن المنذر)1ٗ٘/ٖ(:ص2٘ٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .1ٗ٘/ٖ(:ص2ٙٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .ٓٗ٘/ٕ(:ص1ٕٕٔ، وابن المنذر)1ٗ٘/ٖ(:ص22ٙٗأبً حاتم)أخرجه ابن  (5)
 .ٔٙٓٔ-ٓٙٓٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٓٔ)
 .2ٖٕ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٔٔ)
 .5ٕٕ/ ٗمسند أحمد: (ٕٔ)
 ..ٖٔٓٙح  ٖٕٔ/ ٖ، كنز العمال: 1ٔٙٙح  ٖٗ٘/ ٕالجامع الصؽٌر: (ٖٔ)
 (.٘ٔٗٙ)أخرجه البخاري كتاب الرلاق، باب مثل الدنٌا فً اآلخرة: (ٗٔ)
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طرؾ منالٌرها وتبتلعه بسرعة ولكنه ٌمطع المسموم للدجاج تؽتر به، تجده حبّا منتفخا لٌنا فتفرح به وتؤخذه ب
أمعاءها، فهكذا أعداء اإلسبلم فتحوا علٌنا أبواب الترفٌه من كل ناحٌة، من أجل أن ننؽمس فٌها والٌكون لنا هّم 

 إال الرفاهٌة، وننسى ما خلمنا له من عبادة هللا، وننسى ما ٌنبؽً لنا أن نكون علٌه من العزة والكرامة.
 .ثُمَّ َمؤَْواُهْم َجَهنَُّم َوبِبَْس اْلِمَهاُد{ ار أن ٌدخل الجنة، لموله:}أنه الٌمكن للكف -ٖ
اإلشارة إلى أن هذا النعٌم الذي ٌدركونه فً الدنٌا سوؾ ٌنسى بهذا المؤوى الشسًء، فإذا كان المؤوى هو  -ٗ

فٌمال: اؼمسوه فً النار النار نسوا كل شًء كما جاء فً الحدٌث:" ٌإتى ٌوم المٌامة بؤنعم أهل الدنٌا من الكفار، 
ؼمسة، فٌؽمس فٌها، ثم ٌمال له: أي فبلن، هل أصابن نعٌم لط؟ فٌمول: ال، ما أصابنً نعٌم لط، وٌإتى بؤشد 
المإمنٌن ضرا وببلء، فٌمال: اؼمسوه ؼمسة فً الجنة، فٌؽمس فٌها ؼمسة، فٌمال له: أي فبلن، هل أصابن ضر 

 .(ٔ) ببلء"لط؟ أو ببلء؟ فٌمول: ما أصابنً لط ضر وال
وفً رواٌة أخرى:" ٌإتى بؤنعم أهل الدنٌا، من أهل النار، ٌوم المٌامة، فٌصبػ فً النار صبؽة، ثم ٌمال له: ٌا 
ابن آدم، هل رأٌت خٌرا لط؟ هل مر بن نعٌم لط؟ فٌمول: ال، وهللا، ٌا رب، وٌإتى بؤشد الناس فً الدنٌا، من أهل 

ٌا ابن آدم، هل رأٌت بإسا لط؟ هل مر بن شدة لط؟ فٌمول: ال، وهللا، ٌا  الجنة، فٌصبػ فً الجنة صبؽة، فٌمال له:
 .(ٕ)رب، ما مر بً بإس لط، وال رأٌت شدة لط"

فالكافر ٌمول ذلن، ألنه نسً كل نعٌم الدنٌا ورفاهٌتها التً عاشها بهذه الؽمسة الواحدة، والمسلم ٌمول ذلن، 
 فً الدنٌا بهذه الؽمسة الواحدة فً نعٌم الجنة.ألنه نسً كل المصابب واالبتبلءات التً أصابته 

 وأٌم هللا أن هذه الحمابك نحن نإمن بها ولكن الؽفلة تستولً علٌنا، نسؤل هللا العافٌة، وأن ٌولظ للوبنا بذكره.
بٌان لبح هذا المؤوى، ألن هللا أثنى علٌه بؤسوأ الثناء، فمال:}وببس المهاد{، وهذا ٌدل على لبح مؤوى أهل  -٘

 ، نسؤل هللا السبلمة منها.النار
 القرآن

ٌٌْر }لَِكِن الهِذٌَن اتهقَْوا َربهُهْم لَُهْم َجنهاٌت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اْْلَْنَهاُر َخاِلِدٌَن فٌَِها نُُزًَل ِمْن ِعنْ  ِ َخ ِ َوَما ِعْنَد َّللاه ِد َّللاه
 [22ٔ({ ]آل عمران : 22ِٔلْْلَْبَراِر )

 التفسٌر:
فوا ربهم، وامتثلوا أوامره، واجتنبوا نواهٌه، لد أعدَّ هللا لهم جنات تجري من تحت أشجارها لكن الذٌن خا

األنهار، هً منزلهم الدابم ال ٌخرجون منه. وما عد هللا أعظم وأفضل ألهل الطاعة مما ٌتملب فٌه الذٌن كفروا من 
 نعٌم الدنٌا.

 .(ٖ)[،"أي: لكن المتمون هلل"51ٔ]آل عمران :  لوله تعالى:}لَِكِن الَِّذٌَن اتَّمَْوا َربَُّهْم { 
 .(ٗ)وحدوا ربهم" لال مماتل:" 
 .(٘)لال السمرلندي:"أي:" اتموا الشرن والفواحش، ووحدوا ربهم" 
لكن الذٌن اتموا هللا بطاعته واتّباع مرضاته ، فً العمل بما أمرهم به ، واجتناب ما  لال الطبري:أي:" 

 .(ٙ)نهاهم عنه"
 .(2)جعفر: بتشدٌد النون، البالون: بتخفٌفهلرأ أبو  

[، أي:"لهم النعٌم الممٌم فً جنات 51ٔلوله تعالى:}لَُهْم َجنَّاٌت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر{ ]آل عمران : 
 .(1)النعٌم ً"

  .(ٔ)ٌعنً : بساتٌن، تجري من تحتها األنهار" لال الطبري:"
                                                           

 .(ٕٖٔٗأخرجه ابن ماجة )(ٔ)
 .ٖ٘ٔ/1(: ص2ٔ5ٓ(، ومسلم)ٖٖٔٔ، وعبد بن حمٌد)ٖٕ٘/ٖ(: ص5ٖ٘ٙٔ،و)ٖٕٓ/ٖ(: صٖٖٗٔٔأخرجه أحمد)(ٕ)
 .ٕٖٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٖٕٖ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .2ٕٙ/ٔتفسٌر السمرلندي: (٘)
 .5ٗٗ/2تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٖٕ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (2)
 .ٕٖٕصفوة التفاسٌر: (1)
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  .(ٕ)المعنى: من تحت أشجارها ولصورها وأبنٌتها" لال الواحدي:"
أنهار الجنة تجري فً ؼٌر أخدود، ثمرها كالمبلل، كلما نزعت ثمرة عادت مثلها أخرى،  لال مسروق:"

 .(ٖ)والعنمود اثنا عشر ذراعا"
 .(ٗ)[، أي:"مخلدٌن فٌها أبداً"51ٔلوله تعالى:}َخاِلِدٌَن فٌَِها{ ]آل عمران : 

 .(٘)ٌموتون" ال لال مماتل:"
 .(ٙ)بالٌن فٌها أبًدا" لال الطبري:أي:"

 .(2)ال ٌموتون فٌها، وال ٌخرجون منها أبدا" لال السمرلندي:أي:" 
ِ{ ]آل عمران :   .(1)[،" أي: ضٌافة وكرامة من عند هللا"51ٔلوله تعالى:}نُُزاًل ِمْن ِعْنِد َّللاَّ

 .(5)ثوابا من عند هللا للمإمنٌن الموحدٌن خاصة" لال السمرلندي:أي:"
 .(ٓٔ)لال الكلبً: "جزاء وثوابا من عند هللا"

 .(ٔٔ)لال أبو عبٌدة:" أي ثوابا، وٌجوز منزال من عند هللا من لولن: أنزلته منزال"
ٌعنً : إنزاال من هللا إٌاهم فٌها ، أنزلوها، ولوله :} من عند هللا{، ٌعنً: من لبل هللا ، ومن  لال الطبري:"

 .(ٕٔ)كرامة هللا إٌاهم ، وعطاٌاه لهم "
 .(ٖٔ)}نزال{ مإكد أٌضا، ألن خلودهم فٌها إنزالهم فٌها" لال الزجاج:"
 .(ٗٔ)والنزل: الوظٌفة الممدرة لولت" لال الثعلبً:"

النزل: ما ٌهٌؤ لضٌؾ أو لموم إذا نزلوا موضعا، وٌمال: ألمت لهم نزلهم، أي: ألمت لهم  لال الواحدي:" 
 .(٘ٔ)ؼذاءهم، وما ٌصلح معه أن ٌنزلوا علٌه. هذا معناه فً اللؽة"

النزل هو ما ٌعد للضٌؾ من النعمة; فسمى هللا تعالى ما أعده للمإمنٌن من نعٌم الجنة:  لال السمعانً:" 
 .(ٙٔ)"نزال من عند هللا

والنزل ما ٌجعل لئلنسان فً طرٌمه، لٌستعٌن به على سفره، وانتصابه على أنه مصدر  لال الراؼب:" 
 .(2ٔ)مإكد أو تفسٌر، كمولن: هذا لن هبة"

 .(1ٔ)لرأ الحسن والنخعً: }نزال{ بتخفٌؾ الزاي استثماال لضمتٌن، وثمله اآلخرون 
ٌٌْر ِلؤْلَبْ  ِ َخ [، " أي: وما عند هللا من الثواب والكرامة لؤلخٌار 51َٔراِر{ ]آل عمران : لوله تعالى:}َوَما ِعْنَد َّللاَّ

 .(5ٔ)األبرار، خٌر مما ٌتملب فٌه األشرار الفجار من المتاع الملٌل الزابل"

                                                                                                                                                                                                    
 .5ٗٗ/2تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٕٙ/ٙالتفسٌر البسٌط: (ٕ)
 .1ٗ٘/ٖ(:ص21ٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٕٖٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٖٕٖ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .5ٗٗ/2تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٕٙ/ٔتفسٌر السمرلندي: (2)
 .ٕٖٕتفاسٌر:صفوة ال (1)
 .2ٕٙ/ٔتفسٌر السمرلندي: (5)
 ، ونسبه إلى ابن عباس. وٌبدو أنه من رواٌة الكلبً عنه.ٕٖ٘/ ٔوورد فً: "زاد المسٌر" ، 2ٖٕ/ٖتفسٌر الثعلبً:(ٓٔ)
 .ٕٔٔ/ٔمجاز المرآن: (ٔٔ)
 .5ٗٗ/2تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٔٓ٘/ٔمعانً المرآن: (ٖٔ)
 .2ٖٕ/ٖتفسٌر الثعلبً:(ٗٔ)
، و"مفردات 2ٔٗ/ ٘، و"المماٌٌس" ٖ٘٘٘/ ٗنظر هذا المعنى، وبمٌة المعانً و )نزل( فً: "تهذٌب اللؽة" ، وا5ٕٙ/ٙالتفسٌر البسٌط: (٘ٔ)

 .ٓٓٗٗ/ 2، و"اللسان" 1ٓٓألفاظ المرآن" 
 .5ٖٔ-5ٖٓ/ٔتفسٌر السمعانً: (ٙٔ)
 .ٕٙٓٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (2ٔ)
 .2ٖٕ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (1ٔ)
 .ٕٖٕصفوة التفاسٌر: (5ٔ)
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 .(ٔ)وما عند هللا من الكثٌر الدابم خٌر لؤلبرار مما ٌتملب فٌه الفجار من الملٌل الزابل" لال الزمخشري:أي:"
 .(ٕ)أي: مما ٌتملب فٌه الكفار فً دار الدنٌا" الواحدي:"لال 

وما عند هللا من الحٌاة والكرامة ، وحسن المآب  ،  خٌر لؤلبرار  ، مما ٌتملب فٌه الذٌن  لال الطبري:أي:"
هم و -كفروا ، فإن الذي ٌتملبون فٌه زابل فاٍن ، وهو للٌٌل من المتاع خسٌس ، وما عند هللا من كرامته لؤلبرار 

 .(ٖ)"أهل طاعته باٍق ، ؼٌُر فاٍن وال زابل
 .(ٗ)لؤلبرار: لمن ٌطٌع هللا" لال ابن زٌد:"

 .(٘)ٌعنى: المطٌعٌن" لال مماتل:}لؤلبرار{"
 .(ٙ)لؤلبرار: الذٌن ال ٌإذون الذر" ولال الحسن:"

علٌن حما، كذلن لولدن علٌن لال ابن عمر:" إنما سماهم هللا أبرارا ألنهم بروا اآلباء واألبناء، كما أن لوالدن 
 .(2)حما"

، (1)«الدنٌا جنة الكافر وسجن المإمن :»-ملسو هيلع هللا ىلص  -ولٌل: "عنى بموله:} وما عند هللا خٌر لؤلبرار{، ما لاله 
تنبٌها أن المإمن ٌتبرم بها شولا إلى ما أعد له، والكافر ٌطمبن إلٌها، وٌشتاق إلٌها عند فرالها مع ما فٌها من 

 .(5)لشوابب لما أعد له من العذاب"ا
}َذاِت لََراٍر{  [، وٕٙ}اأْلَْشَراِر{ ]ص :  لرأ نافع، وأبو عمرو، وابن عامر، وحمزة، والكسابً: }األبرار{، و

[، وما كان مثله بٌن الفتح والكسر، ولرأ ابن كثٌر، وعاصم بالفتح، وخلؾ وأبو هشام عن سلٌم ٓ٘]المإمنون : 
 .(ٓٔ) ٌل }األشرار{ و }لرار{ و }األبرار{ ٌاءات اإلضافةعن حمزة أنه كان ٌم

ذكره تعالى لـ )لكن( لكون حكم ما بعده منافٌا لما لبله، ولد ذكر فً لوله: }لهم جنات تجري  لال الراؼب:"
من تحتها األنهار{، الوجهان اللذان ذكرا فً لوله: }وألدخلنهم جنات تجري من تحتها األنهار{، ولٌل: عنى به 

ن، وذلن على التشبٌه، وإٌاه أنهم من طٌب عٌشهم فً المناعة، ورفضهم فضوالت الدنٌا فً جنات صفتها كذل
 .(ٔٔ)لصد بموله: }فلنحٌٌنه حٌاة طٌبة{، والذي ٌدل على هذا لوله: }نزال{"

ة وال فاجرة إال والموُت خٌر لها. ثم لرأ عبد هللا :  وما عند هللا لال األسود، لال  عبد هللا: "ما من نَْفس بَرَّ
ٌٌْر ألَْنفُِسِهْم {، ]سورة آل عمران : خٌر لؤلبرار  ، ولرأ هذه اآلٌة : }َوال ٌَْحَسبَنَّ ا لَِّذٌَن َكفَُروا أَنََّما نُْمِلً لَُهْم َخ

ٔ21" ](ٕٔ). 
وعن أبً الدرداء:"ما من مإمن إال والموت خٌر له ، وما من كافر إال والموت خٌر له ، ومن لم ٌصدلنً 

ٌٌْر ألَْنفُِسِهْم إِنََّما  فإن هللا ٌمول :  وما عند هللا خٌر لؤلبرار  ، وٌمول : }َوال ٌَْحَسبَنَّ  الَِّذٌَن َكفَُروا أَنََّما نُْمِلً لَُهْم َخ
 .(ٖٔ)نُْمِلً لَُهْم ِلٌَْزَداُدوا إِثًْما{"

عن أنس بن مالن، لال: "دخلت على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهو مضطجع على سرٌر، مرمل بشرٌط، وتحت رأسه 
نفر من أصحابه، ودخل عمر، فانحرؾ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص انحرافة، فلم ٌر وسادة من أدم، حشوها لٌؾ، فدخل علٌه 

ما ٌبكٌن ٌا عمر بٌن جنبه وبٌن الشرٌط ثوبا، ولد أثر الشرٌط بجنب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فبكى عمر، فمال له النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 
أنن أكرم على هللا، عز وجل، من كسرى ولٌصر، وهما ٌعٌشان فً عمر؟ لال: وهللا ما أبكً، إال أن أكون أعلم 

                                                           
 .1٘ٗ/ٔالكشاؾ: (ٔ)
 .2ٕٓ/ٙالتفسٌر البسٌط: (ٕ)
 .ٕٖٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .5٘ٗ/2(:ص1ٖ2ٖأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٖٕٖ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .1ٗٙ/ٖ(:ص1ٔٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .1ٗٙ/ٖ(:ص1ٓٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 (.ٕٖٗٔ(، والترمذي)ٖٔٔٗ، وابن ماجة)ٕٓٔ/1مسلم:، وٖٕٖ/ٕ(:ص 1ٕ2ٕأخرجه أحمد )(1)
 ٖٙٓٔ/ٖ.تفسٌر الراؼب األصفهانً: (5)
 .ٖٔٙ/ٔ، وزاد المسٌر:ٕٕٕانظر: السبعة:  (ٓٔ)
 .ٕٙٓٔ-ٔٙٓٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٔٔ)
 .5٘ٗ/2(:ص1ٖ2ٗأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .5ٙٗ/2(:ص1ٖ2٘أخرجه الطبري) (ٖٔ)



ٕٗ٘ 
 

الدنٌا فٌما ٌعٌشان فٌه، وأنت ٌا رسول هللا بالمكان الذى أرى، فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: أما ترضى أن تكون لهم الدنٌا ولنا 
 .(ٔ)اآلخرة؟ لال عمر: بلى، لال: فإنه كذان"

 الفوابد:
الببلد فلٌس مآلهم كمآل الكافرٌن، لال تعالى: }لَِكِن الَِّذٌَن اتَّمَْوا َربَُّهْم لَُهْم َجنَّاٌت  أن المتمٌن وإن تملبوا فً -ٔ

 تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر َخاِلِدٌَن فٌَِها{.
فٌه بٌان فوابد التموى، وأن من فوابدها ما حصل لهإالء المتمٌن من النزل العظٌم عند هللا عّز وجل،  -ٕ

 الجنات التً تجري من تحتها األنهار. وهً هذه
أن هإالء المتمون ثوابهم عند هللا عّز وجل أكثر بكثٌر مما ٌعطً هإالء الذٌن ٌتلبون فً الببلد، ألن هللا  -ٖ

 لال فً المتملبٌن}متاع للٌل{، أما هإالء فمال:} لَُهْم َجنَّاٌت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر َخاِلِدٌَن فٌَِها{.
 م هذا الجزاء والثواب الذي ٌحصل لهم، ألنه نُنزل من عند اكرم األكرمٌن، وهو هللا عّز وجل.عظ -ٗ
أن الجزاء من جنس العمل، فإن هإالء لما كانوا بررة كثٌري الخٌرات، فكان لهم عند هللا هذا النُزل  -٘
 العظٌم.
 أن فً الجنات أنهار عظٌمة تجري من تحت ؼرفها وأشجارها. -ٙ
علٌه بالتموى فإن ذلن من ممتضى ربوبٌة هللا تعالى الخاصة، لال:} اتَّمَْوا َربَُّهْم{،  أن مْن مّن هللا -2

 فتخصٌص الربوبٌة هنا لهإالء المتمٌن هو من باب الربوبٌة الخاصة، إذ ان ربوبٌة هللا عّز وجل لخلمه نوعان: 
 األولى:عامة: وهً الشاملة لجمٌع الخلك.

 الخاصة بالمإمنٌن.والثانٌة: الربوبٌة الخاصة: وهً 
 وكما أن العبودٌة هلل عّز وجل أٌضا نوعان: 

ْحَمِن  األولى: عامة، وهً التً لجمٌع الخلك كما لال تعالى: }إِْن ُكلُّ َمْن فًِ السََّماَواِت َواأْلَْرِض إاِلَّ آتًِ الرَّ
 [.5َٖعْبًدا{ ]مرٌم : 

ْحَمِن الَِّذٌَن ٌَْمُشوَن َعلَى اأْلَْرِض َهْونًا َوإَِذا  }َوِعبَادُ  والثانٌة: خاصة، وهً للمإمنٌن كما لال تعالى: الرَّ
 [.َٖٙخاَطبَُهُم اْلَجاِهلُوَن لَالُوا َسبَلًما{ ]الفرلان : 

َل اْلفُْرلَاَن َعلَى  ، لال تعالى:-ملسو هيلع هللا ىلص-وهذه الخاصة منها ما هو أخص كما فً عبودٌة الرسول }تَبَاَرَن الَِّذي نَزَّ
 [.ِٔدِه ِلٌَُكوَن ِلْلعَالَِمٌَن نَِذًٌرا{ ]الفرلان : َعبْ 

وعلى هذا ففً العبودٌة عموم مطلك الذي ٌشمل جمٌع من فً السماوات واألرض، وعموم نسبً: وهو  
 ، خاص بالنسبة للعبودٌة المطلمة.-ملسو هيلع هللا ىلص-عموم عبودٌة المإمنٌن، وإنه عام بالنسبة لعبودٌة الرسول

جنات التً تجري من تحتها األنهار إذا كانت نُزال، وهو ما ٌمدم للضٌؾ من الكرامة، فما بال أن هذه ال -1
 بما ٌكون بعد هذا؟ الشن أنه سٌكون خٌرا كثٌرا.

 القرآن
ٌِْهْم َخاِشِعٌ ٌُْكْم َوَما أُْنِزَل إِلَ ِ َوَما أُْنِزَل إِلَ ِ ثََمنًا قَِلًٌَل }َوإِنه ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب لََمْن ٌُْإِمُن بِاَّه ِ ََل ٌَْشتَُروَن بِآٌَاِت َّللاه َن َِّه

َ َسِرٌُع اْلِحَساِب )  [22ٔ({ ]آل عمران : 22ٔأُولَئَِك لَُهْم أَْجُرُهْم ِعْنَد َربِِّهْم إِنه َّللاه
 التفسٌر:

ق باهلل ربًّا واحًدا وإلًها معبوًدا، وبما أُنِزل  إلٌكم من هذا المرآن، وبما أُنِزل وإن بعًضا من أهل الكتاب لٌَصّدِ
إلٌهم من التوراة واإلنجٌل متذللٌن هلل، خاضعٌن له، ال ٌشترون بآٌات هللا ثمنًا للٌبل من حطام الدنٌا، وال ٌكتمون 
ما أنزل هللا، وال ٌحرفونه كؽٌرهم من أهل الكتاب. أولبن لهم ثواب عظٌم عنده ٌوم ٌلمونه، فٌوفٌهم إٌاه ؼٌر 

 هللا سرٌع الحساب، ال ٌعجزه إحصاء أعمالهم، ومحاسبتهم علٌها. منموص. إنَّ 
 فً سبب نزولها ثبلثة ألوال :

، روى سعٌد بن المسٌب عن جابر بن عبد هللا أن النبً صلى هللا علٌه (ٔ)أحدها : أنها نزلت فً أصحمة النجاشً
ت ، فمال :  هذا النجاشً أصحمة  ، وسلم لال :  "اخرجوا فصلوا على أخ لكم  . فصلى بنا ، فكبر أربع تكبٌرا

                                                           
 (.ٖٙٔٔوالبخاري فً )األدب المفرد( )، 5ٖٔ/ٖ( :صٕٗٗٗٔ(أخرجه أحمد )ٔ)
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فمال المنافمون : انظروا إلى هذا ٌصلً على ِعْلاٍ نصَرانً لم ٌره لط! فؤنزل هللا :  }وإن من أهل الكتاب لمن 
 .(ٗ)، وابن جرٌا فً أحد لولٌه(ٖ). وهو لول لتادة(ٕ)ٌإمن باهلل{"

، وروي عن (٘) ابن جرٌا فً رواٌة أخرى والثانً : أنها نزلت فً عبد هللا بن سبلم ومن معه. وهذا لول
 .(ٙ)ابن زٌد نحو ذلن

فً أربعٌن من أهل نجران، وثبلثٌن من الحبشة، وثمانٌة من الروم كانوا على دٌن والثالث: أنها نزلت 
 .(2)عٌسى، فآمنوا بالنبً ملسو هيلع هللا ىلص، لاله عطاء

، ورّجحه (1)والنصارى، وهذا لول مجاهدوالرابع:أنها نزلت فً  ُمسلمة أهل الكتاب، وهم الٌهود 
 .(5)الطبري

هو المول األخٌر، ألن لوله تعالى:}أهل الكتاب{، ٌعّم أهل الكتاب جمٌعهم دون  -وهللا أعلم-والظاهر
 تخصٌص.

ٌُْكْم َوَما أُْنِزلَ  ِ َوَما أُْنِزَل إِلَ ٌِْهْم{ ]آل عمران :  لوله تعالى:}َوإِنَّ ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب لََمْن ٌُْإِمُن بِاَّللَّ [، " أي: 55ٔإِلَ
ومن الٌهود والنصارى فرٌك ٌإمنون باهلل حك اإِلٌمان، وٌإمنون بما أنزل إلٌكم وهو المرآن وبما أنزل إِلٌهم وهو 

 .(ٓٔ)التوراة واإِلنجٌل"
 .(ٔٔ)"هم أهل الكتاب الذٌن كانوا لبل دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، الذٌن اتبعوا دمحما ملسو هيلع هللا ىلص لال الحسن:"
 .(ٕٔ)من الٌهود والنصارى، وهم مسلمة أهل الكتاب" لال مجاهد:"
من المرآن }وما أنزل  -ملسو هيلع هللا ىلص -ٌعنى ابن سبلم، ٌصدق باهلل، }وما أنزل إلٌكم{، ٌعنً: أمة دمحم ولال مماتل:"

 .(ٖٔ)إلٌهم{، من التوراة،"
ِ{ ]آل   .(ٗٔ)[،" أي: خاضعٌن متذللٌن هلل"55ٔعمران : لوله تعالى:}َخاِشِعٌَن َّلِلَّ

 .(٘ٔ)ٌعنً: متواضعٌن هلل" لال مماتل:"
 .(ٙٔ): الخاشع ، المتذلل هلل الخابؾ" لال ابن زٌد:"
 .(2ٔ)ٌعنً : خاضعٌن هلل بالطاعة ، مستكٌنٌن له بها متذلِّلٌن" لال الطبري:"
 .(1ٔ)أي من عند أهل الكتاب من ٌإمن خاشعا هلل" لال الزجاج:"
الخشوع: كالخضوع، لكن أكثر ما ٌمال فً الخشوع ما اعتبر فٌه حال الملب، والخضوع فٌما  لال الراؼب:"

 .(ٔ)اعتبر فٌه حال الجوارح، وإن كان ٌستعمل كل واحد منهما فً موضع اآلخر"

                                                                                                                                                                                                    
ورة وهذا ٌعنً أن اآلٌة نازلة لبل موته وهذا ال ٌمنع أن تكون لد عنته فٌمن عنت فً أثناء حٌاته، ولد ٌدعم هذا أن وفاته متؤخرة وهذه الس(ٔ)

اعة: كان ذلن فً رجب سنة تسع، " فً وفاة النجاشً: "لال الطبري وجم5ٓٔ/ ٔنزلت لبل النصؾ األول من الهجرة جاء فً "اإلصابة" "
 .ولال ؼٌره: كان لبل الفتح".

 .52ٗ-5ٙٗ/2(:ص1ٖ2ٙأخرجه الطبري) (ٕ)
 .52ٗ/2(:ص1ٖ22انظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .51ٗ/2(:ص1ٖ1ٔانظر: تفسٌر الطبري)(ٗ)
 .51ٗ/2(:ص1ٖ1ٕانظر: تفسٌر الطبري)(٘)
 .55ٗ-51ٗ/2(:ص1ٖ1ٖانظر: تفسٌر الطبري)(ٙ)
 .ٖٗٙ/ٔانظر: زاد المسٌر: (2)
 .55ٗ/2(:ص1ٖ1ٗانظر: تفسٌر الطبري)(1)
 .55ٗ/2انظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٖٕصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .1ٗٙ/ٖ(:ص1٘ٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .1ٗٙ/ٖ(:ص1ٗٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .ٖٕٖ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
 .ٕٖٕصفوة التفاسٌر: (ٗٔ)
 .ٖٕٖ/ٔاتل بن سلٌمان:تفسٌر مم (٘ٔ)
 .ٓٓ٘/2(:ص1ٖ1٘أخرجه الطبري) (ٙٔ)
 .ٓٓ٘/2تفسٌر الطبري: (2ٔ)
 .ٔٓ٘/ٔمعانً المرآن: (1ٔ)
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ِ ثََمنًا لَِلٌبًل{ ]آل عمران :  ٌحّرفون نعت دمحم وال أحكام [، "أي: ال 55ٔلوله تعالى:}اَل ٌَْشتَُروَن بِآٌَاِت َّللاَّ
 .(ٕ)الشرٌعة الموجودة فً كتبهم لعرٍض من الدنٌا خسٌس"

ٌعنً: ال ٌشترون بالمرآن، عرضا ٌسٌرا من الدنٌا كفعل الٌهود بما أصابوا من سفلتهم من  لال مماتل:"
 .(ٖ)المؤكل من الطعام والثمار عند الحصاد"

 .(ٗ)"الثمن الملٌل: الدنٌا بحذافٌرها لال الحسن:"
أي : ال ٌكتمون ما بؤٌدٌهم من العلم ، كما فعله الطابفة المرذولة منهم، بل ٌبذلون ذلن  لال ابن كثٌر:"

 .(٘)مجانا"
ٌعنً ال ٌحرفون كتبهم وال ٌكتمون صفة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ألجل المؤكلة والرباسة، كما فعلت رإساء  لال الثعلبً:"

 .(ٙ)الٌهود"
لونه ، وال ؼٌر ذلن من أحكامه  لال الطبري:أي:" فون ما أنزل إلٌهم فً كتبه من نعت دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فٌبّدِ ال ٌحّرِ

وحججه فٌه ، لعََرٍض من الدنٌا خسٌس ٌُعطْونه على ذلن التبدٌل ، وابتؽاء الرٌاسة على الجهال ،  ولكن ٌنمادون 
ن كتبه ، وٌنتهون عما نهاهم عنه فٌها ، وٌإثرون أمَر هللا للحك ، فٌعملون بما أمرهم هللا به فٌما أنزل إلٌهم م

 .(2)تعالى على َهَوى أنفسهم"
} فَنَبَذُوهُ َوَراَء ُظُهوِرِهْم  وإنما ذكر هإالء ألن ذكر الذٌن كفروا جرى لبل ذكرهم فمال: لال الزجاج:"

بما حمل إلٌهود على الكفر، وأخبر بحال من آمن  -جل وعز  -[، أخبر 12َٔواْشتََرْوا بِِه ثََمنًا لَِلٌبًل{ ]آل عمران : 
 .(1)صدلوا فً حال خشوع ورؼبة عن أن ٌشتروا بآٌات هللا ثمنا للٌبل" -من أهل الكتاب وأنهم 

عن الربٌع بن أنس فً لوله: }ال ٌشترون بآٌات هللا ثمنا للٌبل{، لال: "ال ٌؤخذ أخرج ابن أبً حاتم بسنده 
ابن أبً حاتم: ٌعنً إذا احتسب بتعلٌم المرآن فبل ٌؤخذ علٌه أجرا، وفً بعض الكتب:  على تعلٌم المرآن أجرا، لال

 .(5)ٌا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا"
[، "أي: هإالء المتصفون بحمٌد الصفات، 55ٔلوله تعالى:}أُولَبَِن لَُهْم أَْجُرُهْم ِعْنَد َربِِّهْم{ ]آل عمران : 

  .(ٓٔ)مالهم وأجر طاعتهم عند ربهم"وجلٌل األعمال، لهم ثواب أع
ابن سبلم وأصحابه، لهم جزاإهم فً اآلخرة عند ربهم وهً  مإمنً أهل التوراة لال مماتل:"ٌعنً:

 .(ٔٔ)الجنة"
ٌِْن{  أي: ما ٌختص بهم من األجر وهو ما وعدوه فً لوله: لال الزمخشري:" تَ }أُولَبَِن ٌُْإتَْوَن أَْجَرُهْم َمرَّ

ٌِْن ِمْن َرْحَمتِِه{ ]الحدٌد : [، } ٌُ ٗ٘]المصص :   .(ٕٔ)[ "1ْٕإتُِكْم ِكْفلَ
ولد ثبت فً الصحٌحٌن ، عن أبً موسى لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "ثبلثة ٌُإتَْوَن أجَرهم مرتٌن" فذكر منهم 

 .(ٖٔ): "ورجل من أهل الكتاب آمن بنبٌه وآمن بً"
َ َسِرٌُع  [،" أي: إن هللا سرٌع حسابُه، لنفوذ علمه بجمٌع 55ٔاْلِحَساِب{ ]آل عمران : لوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ

 .(ٗٔ)المعلومات، ٌعلم ما لكل واحٍد من الثواب والعماب"

                                                                                                                                                                                                    
 .ٗٙٓٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٔ)
 .ٕٖٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٖٕٖ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .1ٗ2/ٖ(:ص12ٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .5٘ٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .1ٖٕ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٙ)
 .ٓٓ٘/2تفسٌر الطبري:(2)
 .ٔٓ٘/ٔمعانً المرآن: (1)
 .1ٗ2/ٖ(:ص1ٙٙٗتفسٌر ابن أبً حاتم) (5)
 .2ٔٔ/ٗتفسٌر المراؼً: (ٓٔ)
 .ٕٖٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 ..5٘ٗ/ٔالكشاؾ:(ٕٔ)
 .(.ٗ٘ٔ(، وصحٌح مسلم)52صحٌح البخاري)(ٖٔ)
 .ٕٖٕصفوة التفاسٌر: (ٗٔ)
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 .(ٔ)لال مجاهد: "ٌعنً: سرٌع اإلحصاء"
أن لعلمه باألعمال وما ٌستوجبه من الجزاء واستؽنابه عن التؤمل واالحتٌاط، والمراد  لال البٌضاوي:وذلن"

 .(ٕ)األجر الموعود سرٌع الوصول فإن سرعة الحساب تستدعً سرعة الجزاء"
أي سرٌع اإلتٌان بٌوم المٌامة وهو ٌوم الحساب، والمعنى: أن أجرهم لرٌب إتٌانه أو سرٌع  لال أبو حٌان:"

 .(ٖ)حسابه لنفوذ علمه، فهو عالم بما لكل عامل من األجر. وتمدم تفسٌر هذه الجملة مستوفى"
وسرعة حسابه تعالى ذكره : أنه ال ٌخفى علٌه شًء من أعمالهم لبل أن ٌعملوها ، وبعد ما  الطبري:"لال 

 .(ٗ)عملوها ، فبل حاجة به إلى إحصاء عدد ذلن ، فٌمع فً اإلحصاء إبطاء"
 .(٘)أي شدٌد العموبة، وٌمال: سرٌع الحفظ والتعرٌؾ" لال السمرلندي:"

لنفوذ عمله فً كل شًء، فهو عالم بما ٌستوجبه كل عامل من لال الزمخشري:أي:"}إن هللا سرٌع الحساب{، 
 .(ٙ)األجر، وٌجوز أن ٌراد: إنما توعدون آلت لرٌب بعد ذكر الموعد"

 إن لٌل: ما فابدة لوله: }إن هللا سرٌع الحساب{ ها هنا؟ لال الراؼب:"
عول لهم فً ممابلة فعلهم، وسماه حسابا لموله: }َمْن َجاَء بِاْلَحَسنَِة فَلَهُ لٌل: الحساب إشارة إلى الثواب المج

[، وبٌن بموله: }سرٌع الحساب{، أن ذلن ال ٌتؤخر عنهم، لما كانت النفس مولعة َٓٙٔعْشُر أَْمثَاِلَها{ ]األنعام : 
 بحب العاجل، ونبه على أمرٌن: 

ْنٌَا َوُحْسَن ثََواِب اآْلِخَرةِ{ ]آل عمران  أحدهما: ما ٌجعل لهم فً الدنٌا المدلول علٌه ُ ثََواَب الدُّ بموله:}فَآتَاُهُم َّللاَّ
 :ٔٗ1" ](2). 

 .(1)الثانً: أن المدعو به فً اآلخرة سرٌع ولوعه وإن كان فً ظن الكافرٌن بطٌبا حصوله"
ما لكل واحد من الثواب  والفابدة فً كونه سرٌع الحساب، كونه عالما بجمٌع المعلومات، فٌعلم لال الفخر:" 

 .(5)والعماب"
 الفوابد:

 الثناء على ٌعض أهل الكتاب لموله: }َوإِنَّ ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب{، و}من{، هنا للتبعٌض، وهم للٌل. -ٔ
كمال عدل هللا عز ّ وجل بإسناد الفضل إلى أهله، فإنه تعالى لما ذكر عماب الكافرٌن وثواب المإمنٌن،  -ٕ

 أَْهِل اْلِكتَاِب لََمْن ٌُْإِمُن{، فؤسند الفضل إلى أهله عّز وجل.لال: }َوإِنَّ ِمْن 
مع إٌمانهم بكتبهم إنما ٌفعلون ذلن تعظٌما هلل وذال  -ملسو هيلع هللا ىلص-أن هإالء الذٌن ٌإمنون بما انل هللا على رسوله  -ٖ

.} ِ  له، ال طلبا للدنٌا، أو المدح أو ما أشبه ذلن، لموله:} َخاِشِعٌَن َّلِلَّ
بٌان إخبلص هإالء إذ لم ٌإمنوا باهلل وما انزل إلٌنا من أجل الدنٌا، فهم الٌشترون بآٌات هللا ثمنا للٌبل،  -ٗ

 فهم الٌمصدون بإٌمانهم شٌبا من الدنٌا أو جاها أو رباسة أو رٌاء.
ا أن لهإالء الذٌن أخلصوا من أهل الكتاب سوؾ   ٌكون لهم األجر والثواب من عند هللا، وإن فاتهم م -٘

 ٌفوتهم من الدنٌا بسبب إسبلمهم، لال تعالى:} أُولَبَِن لَُهْم أَْجُرُهْم ِعْنَد َربِِّهْم{.
َ َسِرٌُع اْلِحَساِب{، ولد اورد بعض الصحابة  -ٙ بٌان لدرة هللا عّز وجل فً سرعة حسابه، إذ لال:} إِنَّ َّللاَّ

:"أال -ملسو هيلع هللا ىلص-فمال -ٌعنً كثٌر-ٌحاسبنا فً ساعة ونحن جمع إشكاال فً هذا المعنى ولال: كٌؾ -ملسو هيلع هللا ىلص-على الرسول
 . (ٓٔ)أخبرن بشًء من آالء هللا ٌمرب لن هذا؟"، وذكر له الممر

                                                           
 .1ٗ2/ٖ(:ص11ٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٙ٘/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٕ)
 .1٘ٗ/ٖالبحر المحٌط: (ٖ)
 .ٔٓ٘/2تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٕٙ/ٔتفسٌر السمرلندي: (٘)
 .5٘ٗ/ٔالكشاؾ: (ٙ)
 .٘ٙٓٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (2)
 .ٙٙٓٔ-٘ٙٓٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (1)
 .2ٖٗ/5مفاتٌح الؽٌب: (5)
 (..22ٖ٘ٔنظر: مسند اإلمام أحمد)ا (ٓٔ)
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فالممر مخلوق من وخلولات هللا، وكل الناس ٌرونه فً ساعو واحدة الٌضامون فً رإٌته، فإذا كان فً 
ن رآه، وٌشترن فٌه العالم ما الٌحصٌه إال هللا، فما بالن بالخالك مخلوق من مخلولات هللا ٌضًء نوره على كل م

 جّل وعبل؟
 إثبات الحسان، وأن اإلنسان سوؾ ٌحاسب على عمله إن خٌرا فخٌر، وإن شرا فشّر. -2

 القرآن
َ لَعَلهُكْم تُْفلِ   [ٕٓٓ({ ]آل عمران : ُٕٓٓحوَن )}ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا اْصبُِروا َوَصابُِروا َوَرابُِطوا َواتهقُوا َّللاه

 التفسٌر:
ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه اصبروا على طاعة ربكم، وعلى ما ٌنزل بكم من ضر 
وببلء، وصابروا أعداءكم حتى ال ٌكونوا أشد صبًرا منكم، وألٌموا على جهاد عدوي وعدوكم، وخافوا هللا فً 

 تفوزوا برضاه فً الدنٌا واآلخرة.جمٌع أحوالكم; رجاء أن 
 فً سبب نزول اآلٌة:

، من طرٌك مصعب بن ثابت حدثنً داود بن صالح لال: "لال أبو (ٕ)، والواحدي(ٔ)أخرج الحاكم، والطبري 
أبو سلمة بن عبد الرحمن: ٌا ابن أخً هل تدري فً أي شًء نزلت هذه اآلٌة }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اْصبُِروا 
َوَصابُِروا َوَرابُِطوا{ اآلٌة؟ للت: ال، لال ٌا ابن أخً: إنً سمعت أبا هرٌرة ٌمول: لم ٌكن فً زمان رسول هللا 

 .(ٖ)ملسو هيلع هللا ىلص ؼزو ٌرابط فٌه، ولكن انتظار الصبلة خلؾ الصبلة "
وا (ٗ)ٌن صدلوا هللا ورسوله"أي:" ٌا أٌها الذ [،ٕٓٓلوله تعالى:}ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ ]آل عمران :   ، وألرُّ

 .(٘)بما جاءهم به نبٌهم ملسو هيلع هللا ىلص من عند هللا"
لال ابن عباس:" ما فً المرآن آٌة }ٌا أٌها الذٌن آمنوا{، إال أن علٌا شرٌفها وأمٌرها وسٌدها، وما من 

 .(ٙ)شًء منه" أصحاب دمحم إال لد عوتب فً المرآن إال علً بن أبً طالب فإنه لم ٌعاتب فً
 .(2)ولال األعمش عن خٌثمة:" ما تمرأون من المرآن }ٌا أٌها الذٌن آمنوا{، فإن فً التوراة "ٌا أٌها المساكٌن"

 .(2)المساكٌن"
وروي أن "رجبل أتى عبد هللا ابن مسعود فمال: أعهد إلً، فمال: إذا سمعت هللا تعالى ٌمول: }ٌا أٌها الذٌن 

 .(1)أو شر ٌنهى عنه" آمنوا{، فؤرعها سمعن، فإنه خٌر ٌؤمر به،
[، " أي: اصبروا على مشاّق الطاعات وما ٌصٌبكم من ٕٓٓلوله تعالى:}اْصبُِروا{ ]آل عمران : 

 .(5)الشدابد"
 .(ٔٔ)صبروا على دٌنكم""اأي::(ٓٔ)، والزجاجلال دمحم بن كعب المرظً

ندعوا لسراء وال لضراء، وال أمروا أن ٌصبروا على دٌنهم الذي ارتضاه هللا لهم لئلسبلم، فبل "لال الحسن: 
 .(ٕٔ)لشدة وال لرخاء حتى ٌموتوا مسلمٌن"
 .(ٖٔ)اصبروا على المصابب" وفً رواٌة أخرى عن الحس:"

 .(ٕ). وروي عن أبً ؼسان نحوه(ٔ)اصبروا على الصلوات" وفً رواٌة أخرى عن الحسن أٌضا:"
                                                           

 لال : إنه ٌا ابن أخً لم ٌكن فً زمان النبً ملسو هيلع هللا ىلص ...بلفظه. ، إال أنه فً جواب السإال:"ٗٓ٘/2(:ص1ٖ5ٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٔٗٔ-ٓٗٔانظر: أسباب النزول: (ٕ)
 الذهبً.ولال: "صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه". ووافمه ، ٖٔٓ/ٕالمستدرن: (ٖ)
 .1ٓ٘/2تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5٘/2تفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٔ1/ٖ(:ص115ٖأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .2ٔ1/ٖ(:ص15ٖٓأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .2ٔ1/ٖ(:ص15ٖٔأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .ٕٖٕصفوة التفاسٌر: (5)
 .ٔٓ٘/ٔانظر: معانً المرآن: (ٓٔ)
 .1ٗ2/ٖ(:ص15ٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .1ٗ2/ٖ(:ص5ٓٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .1ٗ1/ٖ(:ص5ٙٙٗ( و)5٘ٙٗأخرجه ابن أبً حاتم فً تفسٌره، ولم ٌرلم الخبر، وإنما كتبه المحمك بٌن الرلمٌن) (ٖٔ)
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 .(ٗ)ٌعنً: على الفرابض" :"(ٖ)وسفٌان ولال سعٌد بن جبٌر
 .(ٙ)وفرابضه" -عز وجل -على أمر هللا :أي:"بن سلٌمان مماتل ، و(٘)الضحانولال 

 .(1)على دٌنكم" وفً رواٌة ابن المنذر عن لتادة:" .(2)ولال لتادة:على "طاعة هللا"
 .(5)اصبروا: على الجهاد" ولال زٌد بن أسلم:"

 .(ٓٔ)اصبروا على الخٌر" وفً رواٌة أخرى عن زٌن بن أسلم:"
 .(ٔٔ)اصبروا على حك هللا" :"بن حٌان ولال مماتل

 .(ٕٔ)ولال الكلبً:"على الببلء"
 .(ٗٔ)وفً رواٌة ابن المنذر عن ابن عباس:"على طاعة هللا" .(ٖٔ)الببلء والجهاد""ولال ابن عباس:

 .(٘ٔ)"اصبروا على الدٌن وتكالٌفه ولال الزمخشري:"
لالت الحكماء: الصبر ثبلثة أشٌاء: ترن الشكوى، وصدق الرضا، ولبول المضاء. ولٌل:الصبر  لال الثعلبً:"

 .(ٙٔ)"الثبات على أحكام الكتاب والسنة
[،" أي: وؼالبوا أعداء هللا بالصبر على أهوال المتال وشدابد ٕٓٓلوله تعالى:}َوَصابُِروا{ ]آل عمران : 

 .(2ٔ)الحروب"
 .(5ٔ)صابروا الوعد الذي وعدتكم علٌه" المرظً:"دمحم بن كعب و ،(1ٔ)عطاء لال

 .(ٕٓ)أمروا أن ٌصبروا عن الكفار، حتى ٌكون فً الكفار الذٌن ٌملون دٌنهم" ولال الحسن:"
  .(ٕٔ)صابروا عدوكم" لال زٌد بن أسلم:"

 .(ٖٕ)مهورجنسبه ابن الجوزي إلى ابن عباس والكذا و، (ٕٕ) ولال ابن عباس:"أعداء هللا"
 .(ٕ٘)وذكر مماتل بن سلٌمان مثله .(ٕٗ)ٌعنً: مع النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً الموطن" جبٌر:"لال سعٌد بن 

 .(ٕٙ)صابروا أهل الضبللة" لال لتادة:"

                                                                                                                                                                                                    
 .1ٗ1/ٖ(:ص5ٖٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .1ٗ2/ٖ(:ص5ٕٙٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٗٗ٘/ٕ(:ص5ٕٗٔانظر: تفسٌر ابن المنذر) (ٖ)
 .1ٗ2/ٖ(:ص5ٔٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .1ٖٕ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (٘)
 .ٕٖٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .ٖٗٙ/ٔانظر: زاد المسٌر: (2)
 .ٗٗ٘/ٕ(:ص5ٕ٘ٔتفسٌر ابن المنذر) (1)
 .1ٗ1/ٖ(:ص5ٗٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .1ٗ1/ٖ(:ص5ٙٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .1ٗ1/ٖ(:ص5٘ٙٗأبً حاتم)أخرجه ابن  (ٔٔ)
 .1ٖٕ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٕٔ)
 .ٖٗٙ/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٖٔ)
 .ٗٗ٘/ٕ(:ص5ٖٕٔتفسٌر ابن المنذر) (ٗٔ)
 .ٓٙٗ/ٔالكشاؾ: (٘ٔ)
 .1ٖٕ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٙٔ)
 .ٕٖٕصفوة التفاسٌر: (2ٔ)
 .ٖٗٙ/ٔ، وزاد المسٌر:1ٖٕ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (1ٔ)
 .1ٗ1/ٖ(:ص52ٙٗأخرجه ابن ابً حاتم) (5ٔ)
 .1ٗ1/ٖ(:ص51ٙٗأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٓ)
 .1ٗ1/ٖ(:ص51ٙٗأخرجه ابن ابً حاتم، ولم ٌرلم، وانما كتب الخبر بعد الرلم) (ٕٔ)
 .ٗٗ٘/ٕ(:ص5ٖٕٔتفسٌر ابن المنذر) (ٕٕ)
 .ٖٗٙ/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٖٕ)
 .1ٗ5/ٖ(:ص55ٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٗ)
 .ٕٖٗ/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ٘)
 .1ٗ5/ٖ(:ص2ٕٓٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٙ)
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 .(ٔ) صابروا على العدو، فبل تكونوا أجزع منهم "" لال سفٌان:
 .(ٕ)أي: عدّوكم" لزجاج:"الال 

 .(ٖ)"ٌعنً الكفار، لاله أكثر المفسرٌن لال الثعلبً:
 . (ٗ)وصابروا على الصلوات" ولال الحسن:"

 .(٘)صابروا على دٌنكم" وفً رواٌة اخرى عن الحسن:"
وصابروا أعداء هللا فً الجهاد، أى ؼالبوهم فً الصبر على شدابد الحرب ال تكونوا "أي:لال الزمخشري:

الصبر علٌه، تخصٌصا لشدته ألل صبرا منهم وثباتا. والمصابرة: باب من الصبر ذكر بعد الصبر على ما ٌجب 
 .(ٙ)"وصعوبته

 .(2)[،" أي: والزموا ثؽوركم مستعدٌن للكفاح والؽزو"ٕٓٓلوله تعالى:}َوَرابُِطوا{ ]آل عمران : 
 .(1)رابطوا عدوي وعدوكم حتى ٌترن دٌنه لدٌنكم" لال دمحم بن كعب المرظً:"

أي: انتظار الصبلة بعد  .(5)}ورابطوا{ لال: الذي ٌمعد بعد الصبلة" وفً رواٌة أخرى عن المرظً:"
 .(ٓٔ)الصبلة، ونسب ابن كثٌر هذا المول إلى مجاهد وابن عباس، وسهل بن ُحنٌؾ

، ونسب هذا ابن الجوزي هذا (ٕٔ)وروي عن لتادة نحو ذلن .(ٔٔ)أمروا أن ٌرابطوا المشركٌن" لال الحسن:"
 .(ٖٔ)المول إلى ابن عباس

 .(ٗٔ)}ورابطوا{ العدو فً سبٌل هللا حتى ٌدعوا دٌنهم لدٌنكم" مماتل بن سلٌمان:أي:"لال 
 .(٘ٔ)ورابطوا: مع النبً ملسو هيلع هللا ىلص العدو" ولال مماتل بن حٌان:"

 .(ٙٔ)ألٌموا على جهاد عدوكم بالحرب والحجة" لال الزجاج:أي:"
 .(2ٔ)ٌعنً: فٌما أمركم ونهاكم" ولال سعٌد بن جبٌر:"

 .(5ٔ). وروي عن الحسن مثله(1ٔ)ولال زٌد بن أسلم:" رابطوا على دٌنكم:
 .(ٕٓ)فهً المداومة فً مكان العبادة والثبات" :وأما المرابطة ولال ابن كثٌر:"

} وألٌموا فً الثؽور رابطٌن خٌلكم فٌها، مترصدٌن مستعدٌن للؽزو. لال هللا عز وجل:  ولال الزمخشري:"
ٌْلِ  ُكْم { ]األنفال :  َوِمْن ِربَاِط اْلَخ ِ َوَعُدوَّ  .(ٕٔ)"[ٓٙتُْرِهبُوَن بِِه َعُدوَّ َّللاَّ

                                                           
 .ٗٗ٘/ٕ(:ص5ٕٗٔأخرجه ابن المنذر) (ٔ)
 .ٔٓ٘/ٔمعانً المرآن: (ٕ)
 .1ٖٕ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٖ)
 .1ٗ5/ٖ(:ص2ٓٓٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .1ٗ5/ٖ(:ص2ٓٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٓٙٗ/ٔالكشاؾ: (ٙ)
 .ٕٖٕصفوة التفاسٌر: (2)
 .1٘ٓ/ٖ(:ص2ٓٗٗأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .1٘ٓ/ٖ(:ص2ٓ1ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .5٘ٔ/ٕانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .1٘ٓ/ٖ(:ص2ٓٗٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .1٘ٓ/ٖ(:ص2ٓٗٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .ٖ٘ٙ/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٖٔ)
 .ٕٖٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗٔ)
 .1٘ٓ/ٖ(:ص2ٓ2ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (٘ٔ)
 .ٕٓ٘/ٔمعانً المرآن: (ٙٔ)
 .1٘ٓ/ٖ(:ص2ٓ٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (2ٔ)
 .1٘ٓ/ٖ(:ص2ٓٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (1ٔ)
 .1٘ٓ/ٖ(:ص2ٓٙٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (5ٔ)
 .5٘ٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٓ)
 .ٓٙٗ/ٔالكشاؾ: (ٕٔ)
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أن ٌربط هإالء خٌولهم وهإالء خٌولهم، ثم لٌل ذلن لكل ممٌم  :ٌعنً المشركٌن، وأصل الرباط لال الثعلبً:"
ٌِْل{ ]األنفال :  ، وسمعت أبا [ٓٙفً ثؽر ٌدفع عمن وراءه وإن لم ٌكن له مركب، لال هللا تعالى: } َوِمْن ِربَاِط اْلَخ

 الماسم الحبٌبً ٌمول: سمعت أبا حامد الخازرنجً ٌمول:
 وأصل الربط الشد، ومنه لٌل للخٌل: الرباط، وٌمال: المرابطة: اعتمال المبارزٌن فً الحرب،

 :(ٔ)فبلن رابط الجؤش، أي لوي الملب. لال لبٌد
 .(ٕ)"رابط الجؤش على كل وجل

 :(ٖ)لال أبو عبٌدة:" أي: اثبتوا ودوموا، لال األخطل
 (ٗ)ما زال فٌنا رباط الخٌل معلمة             وفى كلٌب رباط اللّوم والعار"

[ على ٕٓٓالعلم فً تفسٌر لوله تعالى:}أْصبُِرواْ َوَصابُِرواْ َوَرابُِطوا{]آل عمران: لد اختلؾ أهلنستنتا بؤنه 
 أربعة ألوال:
، (٘)اصبرواْ على طاعة هللا ، وصابرواْ أعداء هللا ، ورابطواْ فً سبٌل هللا ، وهو لول الحسنأحدها:

 .(5)، والضحان(1)، وابن جرٌا(2)، ولتادة(ٙ)ومجاهد
كم ، حتى ٌترن دٌنه  :والثانً اصبروا على دٌنكم ، وصابروا الوعد الذي وعدتكم ، ورابطوا عدّوِي وعدوَّ

 .(ٓٔ)لدٌنكم .وهو لول دمحم بن كعب
كم: اصبروالثالث  .(ٔٔ)، ورابطوا على عدوكم. وهذا لول زٌد بن أسلموا على الجهاد ، وصابروا عدوَّ

                                                           
 .1ٕٗ/ٕانظر: الصحاح، مادة"ربط":ص (ٔ)
 .5ٖٕ-1ٖٕ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٕ)
 ، وفً األساس، مادة"ربط".ٕٙٓدٌوانه:  (ٖ)
 .ٕٔٔ/ٔمجاز المرآن: (ٗ)
 .ٕٓ٘-ٔٓ٘/2(:ص1ٖ1ٙانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٕٗٙانظر: تفسٌر مجاهد: (ٙ)
 .ٕٓ٘/2(:ص1ٖ11انظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٕٓ٘/2(:ص1ٖ15انظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٕٓ٘/2(:ص1ٖ5ٓانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٖٓ٘/2(:ص1ٖ5ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
. لال ابن كثٌر:" ولٌل : المراد بالمرابطة هاهنا مرابطة الؽزو فً نُحور العدو ، وحفظ ثُؽور ٖٓ٘/2(:ص1ٖ5ٕ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)

األعداء إلى َحْوَزة ببلد المسلمٌن ، ولد وردت األخبار بالترؼٌب فً ذلن ، وِذْكر كثرة الثواب فٌه، فَرَوى البخاري اإلسبلم وصٌانتها عن دخول 
بن تفسٌر ا«".]وما علٌها فً صحٌحه عن َسْهل بن َسْعد الساعدي ، رضً هللا عنه أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : "رباطُ ٌوم فً سبٌل هللا خٌر من الدنٌا

 ([15ٕٕ[، ]والحدٌث رواه البخاري فً صحٌحه برلم )52ٔ/ٕكثٌر:
 وفً السٌاق نفسه وردت احادٌث أخرى، فمن ذلن:

ْرَهم و- ًَ أخرج اإلمام البخاري عن أبً هرٌرة ، رضً هللا عنه ، لال : لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص : " تَِعَس عبد الدٌنار وعبد الّدِ عبد الَخمٌصة ، إن أُْعِط
، ُمؽَبَّرةٍ لدماه ، إن  رضً ، وإن لم ٌُْعَط َسِخط ، تَعس وانتَكَس ، وإذا شٌن فبل اْنتَمَش طُوبَى لعَبٍد آخٍذ بعنان فََرسه فً سبٌل هللا ، أشعَث رأُسهُ 

شفَّْع".] صحٌح البخاري برلم كان فً الحراسة كان فً الحراسة ، وإن كان فً السَّالة كان فً السالة ، إن استؤذن لم ٌإذن له ، وإن َشفَع لم ٌُ 
(ٕ11ٙ.]) 
امه ، َوإْن مات َجَرى حدٌث آخر:أخرج اإلمام مسلم عن َسلمان الفارسً ، عن رسوله هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال : "رباطُ ٌوم ولٌلة خٌر من صٌام شهر ولٌ-

 ([.5ٖٔٔصحٌح مسلم برلم )علٌه عمله الذي كان ٌعمله ، وأْجِرَي علٌه رْزلُه ، وأِمَن الفَتَّان ".] 
ولٌامه ، وإن مات حدٌث آخر: أخرج اإلمام مسلم والنسابً عن سلمان الفارسً عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال : "ِرباطُ ٌوم ولٌلة خٌر من صٌام شهر -

 ([.5ٖٔٙ( وسنن النسابً )5ٖٔٔجرى علٌه عمله الذي كان ٌعمله ، وأجِري علٌه رزلُه ، وأمن الفَتَّان".] صحٌح مسلم برلم )
كل مٌّت ٌُْختَُم على عمله ، إال الذي مات ُمَرابًطا فً »حدٌث آخر : أخرج اإلمام أحمد عن فُضالة بن ُعبٌد، لال:" سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول : -

( وسنن الترمذي برلم ٕٓٓ٘( وسنن أبً داود برلم )ٕٓ/ٙالمسند )«".] سبٌل هللا ، فإنه ٌَْنمى له عملُه إلى ٌوم المٌامة ، وٌؤمن فتنة المبر
 ( "اإلحسان"[.5ٙ/2( وصحٌح ابن حبان )ٕٔٙٔ)
، وأمن من الفََزع حدٌث آخر: أخرج اإلمام احمد عن أبً هرٌرة ، رضً هللا عنه ، لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "من مات ُمَرابطا ولً فِتنة المبر -

 ([.ٗٓٗ/ٕرٌح برزله من الجنة ، وكتب له أجر المرابط إلى ٌوم المٌامة".] المسند )األكبر ، وَؼَدا علٌه و
إال المرابط فً سبٌل حدٌث آخر: أخرج اإلمام احمد سمعت عمبة بن عامر ٌمول : "سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول : "كل مٌّت ٌُْختَم له على عمله ، -

( : "فٌه ابن لهٌعة وحدٌثه 15ٕ/٘( ولال الهٌثمً فً المجمع )2٘ٔ/ْٖبعََث وٌؤمن من الفَتَّان".] المسند )هللا ، فإنه ٌجري علٌه عمله حتى ٌُ 
 حسن"[.

: إنً  -وهو ٌخطب على منبره  -حدٌث آخر أخرج اإلمام أحمد عن ُمْصعب بن ثابت بن عبد هللا بن الزبٌر لال : لال عثمان ، رضً هللا عنه -
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رضً -على الصلوات بانتظارها واحدة بعد واحدة. لاله أبو هرٌرة: أن معنى }رابطوا{، أي: رابطوا والرابع
 .(ٖ)ٌحٌى بن سعٌد بن المسٌب نحو ذلن، وروي عن (ٕ)، ونسبه الطبري إلى أبً سلمة بن عبدالرحمن(ٔ)-هللا عنه

ٌمحو هللا به عن عبد الرحمان بن ٌعموب، عن أبً هرٌرة، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال:"أال أخبركم بما روي 
الخطاٌا، وٌرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء عند المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصبلة بعد 

 .(ٔ)الصبلة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط"

                                                                                                                                                                                                    
ثكم حدٌثًا سمعته  ٌلة فً سبٌل هللا أفضل من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لم ٌكن ٌمنعنً أن أحدثكم به إال الّضن بكم ، سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول : "َحْرُس لُمحّدِ

 ([.ٔٙ/ٔمن ألؾ لٌلة ٌمام لٌلها وٌَُصام نهارها".] المسند )
عاذ بن أنس ، رضً هللا عنه ، عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : " من َحَرس من وراء حدٌث آخر: أخرج اإلمام أحمد عن سهل بن معاذ عن أبٌه م-

[".] 2ٔ َواِرُدَها { ]مرٌم : المسلمٌن فً سبٌل هللا متطوعا ال بؤجرة سلطان ، لم ٌر النار بعٌنٌه إال تَِحلَّة المََسم ، فإن هللا ٌمول : } َوإِْن ِمْنُكْم إاِل
 ([.2ٖٗ/ٖالمسند )

له الصالح الذي كان حدٌث آخر: أخرج ابن ماجة عن أبً ُهَرٌرة ، عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : "من مات ُمَرابًطا فً سبٌل هللا ، أجرى  علٌه عم-
ل البوصٌري فً الزوابد ( ولا2ٙ2ٌٕعمل وأْجري علٌه رزله ، وأمن من الفتان ، وبعثه هللا ٌوم المٌامة آمنا من الفََزع"] سنن ابن ماجة برلم )

 ( : "هذا إسناد صحٌح رجاله ثمات"[.5ٖٔ/ٕ)
ْمط ، وهو فً ُمَرابَط له ، ولد َشك - علٌه وعلى حدٌث آخر أخرج الترمذي عن دمحم بن الُمْنَكدر لال : "مر َسْلمان الفارسً بُشَرْحبٌِل بن الّسِ

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؟ لال : بلى. لال : سمعُت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول : "ِربَاط ٌوم فً  بحدٌث سمعتُه من -ٌا ابن السمط  -أصحابه فمال : أفبل  أحدثن 
من صٌام شهر ولٌامه ، ومن مات فٌه ُولً فِتْنَة المبر ، ونََما له عمله إلى ٌوم المٌامة".] سنن الترمذي برلم  -أو لال : خٌر  -سبٌل هللا أفضل 

(ٔٙٙ٘.]) 
ٌٌْن بََكْت محدٌ- ٌْنان ال تََمسُّهما النار : َع ن َخْشٌَِة هللا ، وعٌن باتت ث آخر: أخرج الترمذي عن ابن عباس لال : سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول : "َع

 ([.5ٖٙٔتَْحُرُس فً سبٌل هللا".] سنن الترمذي برلم )
م لال : "حدثنً السلولً : أنه حدثه سهل ابن الحنظلٌة أنهم ساروا مع رسول هللا حدٌث آخر: أخرج أبو داود عن ابن سبلم  أنه سمع أبا سبل-

فمال : ٌا رسول هللا ، إنً انطلمت بٌن ملسو هيلع هللا ىلص ٌوم ُحنٌن ، فؤطنبوا السٌر حتى كانت َعِشٌّة ، فحضرت الصبلة مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فجاء رجل فارس 
ولال : "تلن ل كذا وكذا ، فإذا أنا بُهوازن على بَْكَرة أبٌهم بُظعنهم ونَعَِمهم وَشابِهم اجتمعوا إلى حنٌن ، فتبسم النبً ملسو هيلع هللا ىلص أٌدٌكم حتى طلعت جب

: فاركب" فركب فرًسا له َؼنٌَِمة المسلمٌن ؼًدا إن شاء هللا تعالى ". ثم لال : "من ٌحرسنا اللٌلة ؟" لال أنس بن أبً مرثد : أنا ٌا رسول هللا. فمال 
ْعب حتى تكون فً أعبله و ن  من لِبَِلن اللٌلة" فلما أصبحنا خَرج ، فجاء إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فمال له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "اْستَْمبِل هذا الّشِ ال ٌَؽَرَّ

: "هل أحسستم فارسكم ؟" لال رجل : ٌا رسول هللا ، ما أحسسناه ، فثُّوِب بالصبلة ، فجعل النبً  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى ُمَصبله فركع ركعتٌن ثم لال
شجر فً الشعب ، فإذا ملسو هيلع هللا ىلص ، وهو ٌصلً ٌلتفت إلى الشعب ، حتى إذا لضى صبلته لال : "أْبِشُروا فمد جاءكم فارسكم" فجعلنا ننظر إلى ِخبلل ال

لعت على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمال : إنً انطلمت حتى كنت فً أعلى هذا الشعب حٌث رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلص ، فلما أصبحت طهو لد جاء ، حتى ولؾ 
اجة ، فمال له : "أْوَجْبَت ، فبل ح الشعبٌن كلٌهما ، فنظرت فلم أر أحًدا ، فمال له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "هل نزلت اللٌلة ؟" لال : ال إال مصلًٌا أو لاضًٌا

 ([.112ٓ( والنسابً فً السنن الكبرى برلم )ٕٔٓ٘علٌن أال تعمل بعدها".] سنن أبً داود برلم )
 وفً السٌاق نفسه روى الحافظ ابن عساكر فً ترجمة عبد هللا بن المبارن  من طرٌك دمحم بن إبراهٌم بن أبً سكٌنة لال : "أملى علً عبد هللا-

بارن هذه األبٌات بطرسوس ، وودعته للخروج ، وأنشدها معً إلى الفضٌل بن عٌاض فً سنة سبعٌن ومابة ، وفً رواٌة : سنة سبع بن الم
 وسبعٌن ومابة : 

 ٌا عابَد الحرمٌن لَْو أْبَصْرتَنا... لَعَلْمَت أنَن فً العباِدة تلعبُ 
 من كان ٌخضب خدَّه بدموِعه... فَنُحورنا بدمابنا تَتَخضَّب

ٌْلَه فً باطٍل... فُخٌولنا ٌوَم الصبٌِحة تَتْعبُ   أو كان ٌُتِْعُب َخ
 رٌُح العبٌِر لكم ونحُن عبٌُرنا... َوهُا السنابِن والؽباُر األطٌبُ 

 ولَمَد أتانا من َممَاِل نبٌنا... لول َصحٌح صادق ال ٌَْكذبُ 
 ال ٌستوي َوُؼبَاَر خٌل هللا فً... أنؾ امرئ ودخاَن نار تَْلَهبُ 

 هذا كتاب هللا ٌَْنطك بٌننا... لٌس الشهٌُد بَمٌِّت ال ٌَْكذبُ 
ٌْنَاهُ ولال : َصَدق أبو عبد الرحمن ، ونصحنً ، ثم  لال : أنت ممن لال : فلمٌت الفُضٌل بن عٌاض بكتابه فً المسجد الحرام ، فلما لرأه ذَِرفَْت َع

ًّ الفُضٌل بن عٌاض : حدثنا ٌكتب الحدٌث ؟ لال : للت : نعم لال : فاكتب هذا الحدٌث  كَراَء حملن كتاب أبً عبد الرحمن إلٌنا. وأملى َعلَ
ال : منصور بن المعتمر ، عن أبً صالح ، عن أبً هرٌرة ، أن رجبل لال : ٌا رسول هللا َعلمنً عمبل أنال به ثواب المجاهدٌن فً سبٌل هللا فم

ِطر ؟ " فمال : ٌا رسول هللا ، أنا أْضعَُؾ من أن أستطٌع ذلن ، ثم لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص : " فَوالَّذي نَْفِسً " هل تستطٌع أن تَُصلًِّ فبل تَْفتُر وتصوَم فبل تُفْ 
فً ت".] رواه أحمد بٌَِِده لو ُطوْلَت ذلن ما بلؽَت المجاهدٌن فً سبٌل هللا أوما َعلمَت أن الفرس المجاهد لٌَْستَنُّ فً ِطَوله فٌكتب له بذلن الحسنا

 [.ٖٕٓ-ٕٔٓ/ٕ(، وتفسٌر ابن كثٌر: ٕٕ/ٗٔ(، و انظر : مختصر تارٌخ دمشك البن منظور )ٖٕٙ/٘المسند )
 .ٔٗٔ-ٓٗٔولال: "صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه". ووافمه الذهبً، وأسباب النزول للواحدي:، ٖٔٓ/ٕانظر: المستدرن: (ٔ)
 .ٗٓ٘/2(:ص1ٖ5ٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .٘٘ٔ-ٗ٘ٔ/ٕ(:ص2ٖٔانظر: تفسٌر المرآن من الجامع البن وهب) (ٖ)
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فؤمر  اصبروا  على دٌنكم وطاعة ربكم، ،أن معنى }اصبروا{، أي:" -وهللا أعلم-والراجح من األلوال السابمة
هللا عّز وجل بالصبر على جمٌع معانً طاعته فٌما أمر ونهى، صعبها وشدٌدها ، وسهلها وخفٌفها، ألن هللا لم 

 ٌخصص من معانً  الصبر على الدٌن والطاعة شٌبًا، فٌجوز إخراجه من ظاهر التنزٌل.
"المفاعلة"، وهً فً كبلم وصابروا أعداءكم من المشركٌن، ألن وزن الفعل من ً:ولوله:} وصابروا{، ٌعن

العرب تفٌد المشاركة بٌن اثنٌن فصاعدا، وال تكون من واحد إال للٌبل فً أحرؾ معدودة، وبالتالً فإن هللا أمر 
المإمنون أن ٌصابروا ؼٌرهم من أعدابهم ، حتى ٌظفرهم هللا بهم ، وٌعلً كلمته ، وٌخزي أعداءهم ، وأن ال 

هم أصبر منهم.  ٌكون عدوُّ
له تعالى:}ورابطوا{، أي: ورابطوا أعداءكم وأعداء دٌنكم من أهل الشرن ، فً سبٌل هللا، ألن أصل  وأما لو

"الرباط "، ارتباط الخٌل للعدّو ، كما ارتبط عدوهم لهم خٌلهم،  ثم استعمل ذلن فً كل ممٌم فً ثؽر ٌدفع عمن 
ؽاهم بشر، كان ذا خٌل لد ارتبطها، أو ذا وراءه من أراده من أعدابهم بسوء، وٌحمً عنهم من بٌنه وبٌنهم ممن ب

َرْجلة ال مركب له، فهذا هو المعنى المعروؾ من معانً  الرباط، وإنما ٌوجه الكبلم إلى األؼلب المعروؾ فً 
استعمال الناس من معانٌه ، دون الخفً ، حتى تؤتً بخبلؾ ذلن مما ٌوجب صرفه إلى الخفً من معانٌه حجة 

 .(ٕ)ب ، أو خبر عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ، أو إجماع من أهل التؤوٌلٌجب التسلٌم لها من كتا
والمول الصحٌح هو أن )الرباط( هو المبلزمة فً سبٌل هللا ،أصلها من ربط الخٌل، ثم  لال ابن عطٌة:"

لنبً سمً كل مبلزم لثؽر من ثؽور اإلسبلم مرابطا، فارسا كان أو راجبل، واللفظة مؤخوذة من الربط، ولول ا
إنما هو تشبٌه بالرباط فً سبٌل هللا، إذ انتظار الصبلة إنما هو سبٌل من السبل المنجٌة،  (ٖ)«فذلن الرباط»ملسو هيلع هللا ىلص: 

والرباط اللؽوي: هو األول، وهذا كموله: لٌس الشدٌد بالسرعة، كموله: لٌس المسكٌن بهذا الطواؾ إلى ؼٌر ذلن 
الثؽور لٌرابط فٌه مدة ما، لاله ابن  من األمثلة، والمرابط فً سبٌل هللا عند الفمهاء: هو الذي ٌشخص إلى ثؽر من

المواز ورواه، فؤما سكان الثؽور دابما بؤهلٌهم الذٌن ٌعتمرون وٌكتسبون هنالن، فهم وإن كانوا حماة فلٌسوا 
 .(ٗ)بمرابطٌن "

َ لَعَلَُّكْم تُْفِلُحوَن{ ]آل عمران :  مره لتفوزوا بسعادة [،" أي: وخافوا هللا فبل تخالفوا إٔٓٓلوله تعالى:}َواتَّمُوا َّللاَّ
 .(٘)الدارٌن"

 .(ٙ)وال تعصوا، ومن ٌفعل ذلن فمد أفلح"لال مماتل:أي:"
 .(2)}واتموا هللا{ فٌما بٌنً وبٌنكم ، }لعلكم تفلحون{ ؼًدا إذا لمٌتمونً" لال دمحم بن كعب المرظً:"

واتموا هللا، أٌها المإمنون ، واحذروه أن تخالفوا أمره أو تتمدموا نهٌه، لتفلحوا فتبموا فً  لال الطبري:أي:"
 .(1)نعٌم األبد ، وتنجحوا فً طلباتكم عنده"

( رضً هللا عنه ٕأي : فً جمٌع أموركم وأحوالكم ، كما لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص لمعاذ ]بن جبل[ ) لال ابن كثٌر:"
ٌْثُما ُكْنَت وأتْبع السٌبَة الحسنة تَْمُحها وخالك الناس بُخلك َحَسنٍ »لٌمن :حٌن بعثه إلى ا .} لَعَلَُّكْم (5)«اتَّك هللا َح

 .(ٓٔ)تُْفِلُحوَن { أي : فً الدنٌا واآلخرة"

                                                                                                                                                                                                    
 ٖٖٓ/ٕ(:ص2ٓٓ1،و) ٖٔٓ/ٕ(:ص 251ٕ، و) 22ٕ/ٕ(:ص 22ٔ٘، و)ٖٕ٘/ٕ(:ص2ٕٓ1(، وأحمد )1ٔٔ(أخرجه مالن فً الموطؤ)ٔ)

(، وابن ٖٓ٘ٙ(، وأبو ٌعلى)1ٖٔ، وفً الكبرى)15/ٔ(، والنسابً:ٕ٘(، )ٔ٘، والترمذي)ٔ٘ٔ/ٔ(:ص 1ٓ٘، ومسلم)1ٖٗ/ٕ(:ص5ٕٙٗ،و)
 (..1ٖٓٔ(، وابن حبان)٘خزٌمة)

 .5ٓ٘-1ٓ٘/2انظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
(:ص 251ٕ، و)22ٕ/ٕ(:ص 22ٔ٘، و)ٖٕ٘/ٕ(:ص2ٕٓ1(، وأحمد )1ٔٔأخرجه مالن فً الموطؤ)«:فذلكم الرباط»(لفظه فً الرواٌات: ٖ)
، وفً 15/ٔ(، والنسابً:ٕ٘، )(ٔ٘، والترمذي)ٔ٘ٔ/ٔ(:ص 1ٓ٘، ومسلم)1ٖٗ/ٕ(:ص5ٕٙٗ،و) ٖٖٓ/ٕ(:ص2ٓٓ1،و) ٖٔٓ/ٕ

 (..1ٖٓٔ(، وابن حبان)٘(، وابن خزٌمة)ٖٓ٘ٙ(، وأبو ٌعلى)1ٖٔالكبرى)
 .ٓٙ٘/ٔالمحرر الوجٌز: (ٗ)
 .ٕٖٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .ٕٖٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 فذلن حٌن ٌمول اصبروا وصابروا". ، بزٌادة فً آخر الخبر:"1٘ٔ/ٖ(:ص2ٔٔٗ، وابن أبً حاتم)ٓٔ٘/2(:ص1ٖ55أخرجه الطبري) (2)
 .5ٓ٘/2تفسٌر الطبري: (1)
 (.512ٔ(،  والترمذي )25ٕٔ،والدارمً)22ٔ/٘(:ص1ٙ5ٕٔ،و)1٘ٔ/٘(:ص2ٖٕٕٔ،و)ٖ٘ٔ/٘(:ص1ٕٔٙٔ(أخرجه أحمد)5)
 .ٖٕٓ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
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وإنما لٌل لهم  -} واتموا هللا{ فً كل ما أمركم به، ونهاكم عنه، لتكونوا على رجاء فبلح  لال الزجاج:أي:"
}لعلكم تفلحون{: أي لعلكم تسلمون من أعمال تبطل أعمالكم هذه، فؤما المإمنون الذٌن وصفهم هللا جل ثناإه فمد 

[، إلى آخر ٕ-ُٔهْم فًِ َصبَلتِِهْم َخاِشعُوَن{ ]المإمنون : الَِّذٌَن  (ٔأفلحوا، لال هللا جل وعز: }لَْد أَْفلََح اْلُمْإِمنُوَن)
 .(ٔ)وصؾ المإمنٌن، فهإالء لد أفلحوا ال محالة وإنما ٌكون الترجً مع عمل ٌتوهم أنه بعض من العمل الصالح"

 .(ٔ)الصالح"
والفوز ثم ختم هللا تعالى السورة بهذه الوصاة التً جمعت الظهور فً الدنٌا على األعداء، :" ابن عطٌةلال 

 فمٌل: معناه مصابرة األعداء،،بنعٌم اآلخرة، فحض على الصبر على الطاعات وعن الشهوات، وأمر بالمصابرة
أي ارتبطوها كما ٌرتبطها أعداإكم، ومنه  ،ولوله }ورابطوا{: لال جمهور األمة معناه: رابطوا أعداءكم الخٌل

ٌِْل{ ]األنفال :   .(ٕ)["ٓٙلوله عز وجل: } َوِمْن ِربَاِط اْلَخ
 الفوابد:
 فضٌلة اإلٌمان، وأن أهل اإلٌمان هم أجدر الناس بتوجٌه الخطاب إلٌهم، لموله: }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{. -ٔ
أن ٌنبؽً لئلنسان أن ٌؤتً فً أسلوبه ٌما ٌحمل اإلنسان على فعل ما طلب منه أو ترن ما نهً عنه،  -ٕ

 اْصبُِروا{.لموله:} }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا 
الحّث على الصبر بل األمر بالصبر، لموله:} اْصبُِروا{، وهو فً الحمٌمة مشترن، لد ٌكون واجبا وهو  -ٖ

الصبر على الواجب وترن المحرم وعلى األلدار المإلمة، ولد ٌكون الصبر مستحبا وهو الصبر على المستحبات 
 أو على ترن المكروهات، فإن الصبر فٌها أكمل وأفضل.

بالمصابرة، وأن اإلنسان ٌصابر من ٌضاده وٌعد له، فإن العالبة ستكون له علٌه إذا صابره امتثاال  األمر -ٗ
 ألمر هللا عّز وجل ورجاء لثوابه، وتحسبا للعالبة الحمٌدة التً تكون فٌها الدابرة على من ضاده.

 فهً مستحبة. األمر بالمرابطة، والمرابطة إن كانت على واجب فهً واجبة، وإن كانت على مستحب -٘
 األمر بالتموى، والتموى واجبة، ألنها اتماء الولوع فً المحرم إما بترن الواجب وإما بفعل المحرم. -ٙ
 -أي العالبة الحمٌدة-النتابا الحمٌدة لمن لام بؤوامر هللا من الصبر والمصابرة والمرابطة والتموى، وهً -2

 الفبلح، لموله تعالى:} لَعَلَُّكْم تُْفِلُحوَن{.
------------------------------------------------------ 

بإذن هللا تعالى وبداٌته تفسٌر السابع من التفسٌر بحمد هللا تعالى، وٌلٌه المجلد  السادسانتهى المجلد 
 ( من سورة النساء.ٔاْلٌة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصفحة الموضوع

  (ٔ}الم )

ًُّ اْلمٌَُّوُم )  ُ اَل إِلَهَ إاِلَّ ُهَو اْلَح   (َّٕللاَّ

                                                           
 .ٕٓ٘/ٔمعانً المرآن: (ٔ)
 .ٖٖٔ/ٗ، وانظر: تفسٌر المرطبً:ٓٙ٘-5٘٘/ٔالمحرر الوجٌز: (ٕ)



ٖٗٙ 
 

ْنِجٌَل )  ٌِْه َوأَْنَزَل التَّْوَراةَ َواإْلِ ٌَْن ٌََد لًا ِلَما بَ ٌَْن اْلِكتَاَب بِاْلَحّكِ ُمَصّدِ َل َعلَ   ( ٖنَزَّ

ُ ِمْن لَْبُل ُهًدى ِللنَّاِس َوأَْنَزَل اْلفُْرلَاَن إِنَّ الَِّذٌَن َكفَُروا بِ  ِ لَُهْم َعَذاٌب َشِدٌٌد َوَّللاَّ آٌَاِت َّللاَّ
 (َٗعِزٌٌز ذُو اْنتِمَاٍم )

 

ٌء فًِ اأْلَْرِض َواَل فًِ السََّماِء )  ًْ ٌِْه َش َ اَل ٌَْخفَى َعلَ   (٘إِنَّ َّللاَّ

ٌَْؾ ٌََشاُء اَل إِلَهَ إاِلَّ ُهَو اْلعَِزٌُز اْلَحِكٌُم )  ُرُكْم فًِ اأْلَْرَحاِم َك   (ُٙهَو الَِّذي ٌَُصّوِ

ا   ٌَْن اْلِكتَاَب ِمْنهُ آٌَاٌت ُمْحَكَماٌت ُهنَّ أُمُّ اْلِكتَاِب َوأَُخُر ُمتََشابَِهاٌت فَؤَمَّ ُهَو الَِّذي أَْنَزَل َعلَ
َّبِعُوَن َما تََشابَهَ ِمْنهُ اْبتِؽَاَء اْلِفتْنَِة َواْبتِؽَاَء تَؤِْوٌِلِه َوَما ٌَْعلَُم الَِّذٌَن فًِ لُلُوبِ  ٌٌْػ فٌََت ِهْم َز

اِسُخوَن فًِ اْلِعْلِم ٌَمُولُوَن آَمنَّا بِِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َربِّنَا َوَما ٌَذَّكَُّر  ُ َوالرَّ إاِلَّ تَؤِْوٌلَهُ إاِلَّ َّللاَّ
 (2ْلبَاِب )أُولُو اأْلَ 

 

ٌْتَنَا َوَهْب لَنَا ِمْن لَُدْنَن َرْحَمةً إِنََّن أَْنَت اْلَوهَّاُب )    (1َربَّنَا اَل تُِزْغ لُلُوبَنَا بَْعَد إِْذ َهَد

َ اَل ٌُْخِلُؾ اْلِمٌعَاَد )  ٌَْب فٌِِه إِنَّ َّللاَّ   (5َربَّنَا إِنََّن َجاِمُع النَّاِس ِلٌَْوٍم اَل َر

ٌْبًا َوأُولَبَِن ُهْم َولُوُد إِنَّ الَّ   ِ َش ًَ َعْنُهْم أَْمَوالُُهْم َواَل أَْواَلُدُهْم ِمَن َّللاَّ ِذٌَن َكفَُروا لَْن تُْؽنِ
 (ٓٔالنَّاِر )

 

ُ شَ   ُ بِذُنُوبِِهْم َوَّللاَّ ِدٌُد َكَدأِْب آِل فِْرَعْوَن َوالَِّذٌَن ِمْن لَْبِلِهْم َكذَّبُوا بِآٌَاتِنَا فَؤََخَذُهُم َّللاَّ
 (ٔٔاْلِعمَاِب )

 

  (ٕٔلُْل ِللَِّذٌَن َكفَُروا َستُْؽلَبُوَن َوتُْحَشُروَن إِلَى َجَهنََّم َوبِبَْس اْلِمَهاُد ) 

ِ َوأُْخَرى َكافَِرةٌ ٌََرْونَُهْم ِمثْلَ   ٌِْن اْلتَمَتَا فِبَةٌ تُمَاتُِل فًِ َسبٌِِل َّللاَّ َ ٌِْهْم لَْد َكاَن لَُكْم آٌَةٌ فًِ فِبَت
ُ ٌَُإٌُِّد بِنَْصِرِه َمْن ٌََشاُء إِنَّ فًِ َذِلَن لَِعْبَرةً أِلُوِلً اأْلَْبَصاِر ) ٌِْن َوَّللاَّ  (َٖٔرأَْي اْلعَ

 

َن ِللنَّاِس ُحبُّ الشََّهَواِت ِمَن النَِّساِء َواْلبَنٌَِن َواْلمَنَاِطٌِر اْلُممَْنَطَرةِ ِمَن الذََّهِب ُزٌِّ  
ُ ِعْنَدهُ حُ  ْنٌَا َوَّللاَّ َمِة َواأْلَْنعَاِم َواْلَحْرِث َذِلَن َمتَاعُ اْلَحٌَاةِ الدُّ ٌِْل اْلُمَسوَّ ِة َواْلَخ ْسُن َواْلِفضَّ

 (ٗٔاْلَمآِب )

 

َّمَْوا ِعْنَد َربِِّهْم َجنَّاٌت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنَهارُ   ٌٍْر ِمْن َذِلُكْم ِللَِّذٌَن ات  لُْل أَُإنَبِّبُُكْم بَِخ
ُ بَِصٌٌر بِاْلِعبَاِد ) ِ َوَّللاَّ َرةٌ َوِرْضَواٌن ِمَن َّللاَّ  (َ٘ٔخاِلِدٌَن فٌَِها َوأَْزَواٌج ُمَطهَّ

 

  (ٙٔبَّنَا إِنَّنَا آَمنَّا فَاْؼِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا َولِنَا َعَذاَب النَّاِر )الَِّذٌَن ٌَمُولُوَن رَ  

اِدلٌَِن َواْلمَانِتٌَِن َواْلُمْنِفِمٌَن َواْلُمْستَْؽِفِرٌَن بِاأْلَْسَحاِر )  ابِِرٌَن َوالصَّ   (2ٔالصَّ

ُ أَنَّهُ اَل إِلَهَ إاِلَّ ُهَو َواْلَمبَلبَِكةُ وَ   أُولُو اْلِعْلِم لَابًِما بِاْلِمْسِط اَل إِلَهَ إاِلَّ ُهَو اْلعَِزٌُز َشِهَد َّللاَّ
 (1ٔاْلَحِكٌُم )

 

ْسبَلُم َوَما اْختَلََؾ الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب إِالَّ ِمْن بَْعِد َما َجاَءُهُم اْلعِ   ِ اإْلِ ٌَن ِعْنَد َّللاَّ ْلُم إِنَّ الّدِ
ٌْنَُهْم َوَمْن ٌَْكفُرْ  َ َسِرٌُع اْلِحَساِب ) بَْؽًٌا بَ ِ فَإِنَّ َّللاَّ  (5ٔبِآٌَاِت َّللاَّ

 

ٌٌَِّن   ِ َوَمِن اتَّبَعَِن َولُْل ِللَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب َواأْلُّمِ ًَ َّلِلَّ وَن فَمُْل أَْسلَْمُت َوْجِه فَإِْن َحاجُّ
ُ بَِصٌٌر بِاْلِعبَاِد )أَأَْسلَْمتُْم فَإِْن أَْسلَُموا فَمَِد اْهتََدْوا َوإِْن تََولَّْوا فَ  ٌَْن اْلببََلُغ َوَّللاَّ  (ٕٓإِنََّما َعلَ

 

ٌِْر َحّكٍ َوٌَْمتُلُوَن الَِّذٌَن ٌَؤُْمُروَن بِ   ِ َوٌَْمتُلُوَن النَّبٌٌَِِّن بِؽَ اْلِمْسِط إِنَّ الَِّذٌَن ٌَْكفُُروَن بِآٌَاِت َّللاَّ
ْرُهْم بِعََذاٍب أَِلٌٍم )  (ِٕٔمَن النَّاِس فَبَّشِ

 

  (ٕٕأُولَبَِن الَِّذٌَن َحبَِطْت أَْعَمالُُهْم فًِ الدُّْنٌَا َواآْلِخَرةِ َوَما لَُهْم ِمْن نَاِصِرٌَن ) 

  َ ٌْنَُهْم ثُمَّ ٌَت ِ ِلٌَْحُكَم بَ َولَّى أَلَْم تََر إِلَى الَِّذٌَن أُوتُوا نَِصٌبًا ِمَن اْلِكتَاِب ٌُْدَعْوَن إِلَى ِكتَاِب َّللاَّ
 (ُٖٕهْم َوُهْم ُمْعِرُضوَن )فَِرٌٌك ِمنْ 

 

ُهْم فًِ ِدٌنِِهْم َما َكانُوا ٌَْفتَ   ُروَن َذِلَن بِؤَنَُّهْم لَالُوا لَْن تََمسَّنَا النَّاُر إِالَّ أٌََّاًما َمْعُدوَداٍت َوَؼرَّ
(ٕٗ) 

 

ٌَْب فٌِِه َوُوفٌَِّْت ُكلُّ نَْفٍس َما   ٌَْؾ إَِذا َجَمْعنَاُهْم ِلٌَْوٍم اَل َر َكَسبَْت َوُهْم اَل ٌُْظلَُموَن فََك
(ٕ٘) 

 



ٗٙٗ 
 

ْن تََشاُء َوتُِعزُّ َمْن تََشاُء   لُِل اللَُّهمَّ َماِلَن اْلُمْلِن تُْإتًِ اْلُمْلَن َمْن تََشاُء َوتَْنِزُع اْلُمْلَن ِممَّ
ٍء لَِدٌٌر ) ًْ ٌُْر إِنََّن َعلَى ُكّلِ َش  (َٕٙوتُِذلُّ َمْن تََشاُء بٌَِِدَن اْلَخ

 

ًَّ ِمَن اْلَمٌِِّت َوتُْخِرُج اْلَمٌَِّت  تُوِلاُ   ٌِْل َوتُْخِرُج اْلَح ٌَْل فًِ النََّهاِر َوتُوِلُا النََّهاَر فًِ اللَّ اللَّ
ٌِْر ِحَساٍب ) ِ َوتَْرُزُق َمْن تََشاُء بِؽَ ًّ  (2ِٕمَن اْلَح

 

  ِ ٌَْس ِمَن َّللاَّ َِّخِذ اْلُمْإِمنُوَن اْلَكافِِرٌَن أَْوِلٌَاَء ِمْن ُدوِن اْلُمْإِمنٌَِن َوَمْن ٌَْفعَْل َذِلَن فَلَ  اَل ٌَت
ِ اْلَمِصٌُر ) ُ نَْفَسهُ َوإِلَى َّللاَّ ُرُكُم َّللاَّ َّمُوا ِمْنُهْم تُمَاةً َوٌَُحذِّ ٍء إاِلَّ أَْن تَت ًْ  (1ٕفًِ َش

 

ُ َوٌَْعلَُم َما فًِ السََّماَواِت َوَما فًِ لُْل إِْن تُ   ْخفُوا َما فًِ ُصُدوِرُكْم أَْو تُْبُدوهُ ٌَْعلَْمهُ َّللاَّ
ٍء لَِدٌٌر ) ًْ ُ َعلَى ُكّلِ َش  (5ٕاأْلَْرِض َوَّللاَّ

 

ٌٍْر ُمْحَضًرا َوَما َعِملَْت ِمْن ُسوٍء تََودُّ   ٌْنََها ٌَْوَم تَِجُد ُكلُّ نَْفٍس َما َعِملَْت ِمْن َخ لَْو أَنَّ بَ
ُ َرُءوٌؾ بِاْلِعبَاِد ) ُ نَْفَسهُ َوَّللاَّ ُرُكُم َّللاَّ ٌْنَهُ أََمًدا بَِعًٌدا َوٌَُحذِّ  (َٖٓوبَ

 

ُ َؼفُوٌر َرحِ   ُ َوٌَْؽِفْر لَُكْم ذُنُوبَُكْم َوَّللاَّ َ فَاتَّبِعُونًِ ٌُْحبِْبُكُم َّللاَّ ٌٌم لُْل إِْن ُكْنتُْم تُِحبُّوَن َّللاَّ
(ٖٔ) 

 

َ اَل ٌُِحبُّ اْلَكافِِرٌَن )  ُسوَل فَإِْن تََولَّْوا فَإِنَّ َّللاَّ َ َوالرَّ   (ٕٖلُْل أَِطٌعُوا َّللاَّ

َ اْصَطفَى آَدَم َونُوًحا َوآَل إِْبَراِهٌَم َوآَل ِعْمَراَن َعلَى اْلعَالَِمٌَن )    (ٖٖإِنَّ َّللاَّ

ُ َسِمٌ  ٌَّةً بَْعُضَها ِمْن بَْعٍض َوَّللاَّ   (ٌٖٗع َعِلٌٌم )ذُّرِ

ًرا فَتَمَبَّْل ِمنًِّ إِنََّن أَْنَت   إِْذ لَالَِت اْمَرأَُت ِعْمَراَن َرّبِ إِنًِّ نََذْرُت لََن َما فًِ بَْطنًِ ُمَحرَّ
 (ٖ٘السَِّمٌُع اْلعَِلٌُم )

 

ٌَْس الذََّكُر   ُ أَْعلَُم بَِما َوَضعَْت َولَ ا َوَضعَتَْها لَالَْت َرّبِ إِنًِّ َوَضْعتَُها أُْنثَى َوَّللاَّ فَلَمَّ
ِجٌِم ) ٌَْطاِن الرَّ ٌَّتََها ِمَن الشَّ ٌْتَُها َمْرٌََم َوإِنًِّ أُِعٌذَُها بَِن َوذُّرِ  (َٖٙكاأْلُْنثَى َوإِنًِّ َسمَّ

 

ٌَْها َزَكِرٌَّا فَتَمَبَّلََها َربُّ   َها بِمَبُوٍل َحَسٍن َوأَْنبَتََها نَبَاتًا َحَسنًا َوَكفَّلََها َزَكِرٌَّا ُكلََّما َدَخَل َعلَ
 َ ِ إِنَّ َّللاَّ اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعْنَدَها ِرْزلًا لَاَل ٌَا َمْرٌَُم أَنَّى لَِن َهَذا لَالَْت ُهَو ِمْن ِعْنِد َّللاَّ

ٌِْر ِحَساٍب )ٌَْرُزُق َمْن ٌََشا  (2ُٖء بِؽَ

 

ٌَّةً َطٌِّبَةً إِنََّن َسِمٌُع الدَُّعاِء   ُهنَاِلَن َدَعا َزَكِرٌَّا َربَّهُ لَاَل َرّبِ َهْب ِلً ِمْن لَُدْنَن ذُّرِ
(ٖ1) 

 

ُرَن بٌَِْحٌَ   َ ٌُبَّشِ لًا بَِكِلَمٍة فَنَاَدتْهُ اْلَمبَلبَِكةُ َوُهَو لَابٌِم ٌَُصلًِّ فًِ اْلِمْحَراِب أَنَّ َّللاَّ ى ُمَصّدِ
اِلِحٌَن ) ِ َوَسًٌِّدا َوَحُصوًرا َونَبًٌِّا ِمَن الصَّ  (5ِٖمَن َّللاَّ

 

ُ ٌَْفعَُل َما   ًَ اْلِكبَُر َواْمَرأَتًِ َعالٌِر لَاَل َكَذِلَن َّللاَّ لَاَل َرّبِ أَنَّى ٌَُكوُن ِلً ُؼبَلٌم َولَْد بَلَؽَنِ
 (ٌََٓٗشاُء )

 

ِلً آٌَةً لَاَل آٌَتَُن أاَلَّ تَُكلَِّم النَّاَس ثبََلثَةَ أٌََّاٍم إِالَّ َرْمًزا َواْذُكْر َربََّن َكثًٌِرا  لَاَل َرّبِ اْجعَلْ  
ْبَكاِر ) ِ َواإْلِ ًّ  (َٔٗوَسبِّْح بِاْلعَِش

 

َرِن َواْصَطفَاِن َعلَى نَِساِء اْلعَالَِمٌَن   َ اْصَطفَاِن َوَطهَّ َوإِْذ لَالَِت اْلَمبَلبَِكةُ ٌَا َمْرٌَُم إِنَّ َّللاَّ
اِكِعٌَن )ٕٗ)  (ٖٗ( ٌَا َمْرٌَُم اْلنُتًِ ِلَربِِّن َواْسُجِدي َواْرَكِعً َمَع الرَّ

 

ٌِْهْم إِْذ ٌُْلمُوَن أَْلبَلَمُهْم أٌَُُّهْم ٌَْكفُُل َمرْ   ٌَْن َوَما ُكْنَت لََد ٌِْب نُوِحٌِه إِلَ ٌََم َذِلَن ِمْن أَْنبَاِء اْلؽَ
ٌِْهْم إِْذ ٌَْختَِصُموَن )  (َٗٗوَما ُكْنَت لََد

 

ُرِن بَِكلِ   َ ٌُبَّشِ َمٍة ِمْنهُ اْسُمهُ اْلَمِسٌُح ِعٌَسى اْبُن َمْرٌََم إِْذ لَالَِت اْلَمبَلبَِكةُ ٌَا َمْرٌَُم إِنَّ َّللاَّ
بٌَِن ) ْنٌَا َواآْلِخَرةِ َوِمَن اْلُممَرَّ  (َ٘ٗوِجًٌها فًِ الدُّ

 

اِلِحٌَن )    (َٙٗوٌَُكلُِّم النَّاَس فًِ اْلَمْهِد َوَكْهبًل َوِمَن الصَّ

ُ ٌَْخلُُك َما ٌََشاُء إَِذا لَالَْت َرّبِ أَنَّى ٌَُكوُن ِلً َولٌَد َولَْم ٌَْمَسْسنًِ بَ   َشٌر لَاَل َكَذِلِن َّللاَّ
 (2ٗلََضى أَْمًرا فَإِنََّما ٌَمُوُل لَهُ ُكْن فٌََُكوُن )

 

ْنِجٌَل )    (1َٗوٌُعَلُِّمهُ اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوالتَّْوَراةَ َواإْلِ



ٗٙ٘ 
 

ٌِن َوَرُسواًل إِلَى بَنًِ إِْسَرابٌَِل أَنًِّ لَْد ِجبْتُُكْم بِآٌَ   ٍة ِمْن َربُِّكْم أَنًِّ أَْخلُُك لَُكْم ِمَن الّطِ
ِ َوأُْبِرُئ اأْلَْكَمهَ َواأْلَْبَرَص َوأُْحًٌِ اْلمَ  ًٌْرا بِإِْذِن َّللاَّ ٌِْر فَؤَْنفُُخ فٌِِه فٌََُكوُن َط ٌْبَِة الطَّ ْوتَى َكَه

ِ َوأُنَبِّبُُكْم بَِما تَؤُْكلُوَن َوَما تَدَِّخُرونَ  فًِ بٌُُوتُِكْم إِنَّ فًِ َذِلَن آَلٌَةً لَُكْم إِْن ُكْنتُْم  بِإِْذِن َّللاَّ
 (5ُٗمْإِمنٌَِن )

 

ٌُْكْم َوِجبْتُُكْم بِآٌَةٍ   َم َعلَ ٌَْن ٌََديَّ ِمَن التَّْوَراةِ َوأِلُِحلَّ لَُكْم بَْعَض الَِّذي ُحّرِ لًا ِلَما بَ  َوُمَصّدِ
َ َوأَِطٌعُوِن   (ٓ٘)ِمْن َربُِّكْم فَاتَّمُوا َّللاَّ

 

َ َربًِّ َوَربُُّكْم فَاْعبُُدوهُ َهَذا ِصَراٌط ُمْستَِمٌٌم )    (ٔ٘إِنَّ َّللاَّ

ِ لَاَل اْلَحَواِرٌُّوَن نَْحُن أَْنَصاُر   ا أََحسَّ ِعٌَسى ِمْنُهُم اْلُكْفَر لَاَل َمْن أَْنَصاِري إِلَى َّللاَّ فَلَمَّ
ِ َواْشَهْد بِؤَنَّا ُمْسِلُموَن ) ِ آَمنَّا بِاَّللَّ  (َّٕ٘للاَّ

 

ُسوَل فَاْكتُْبنَا    (َٖ٘مَع الشَّاِهِدٌَن ) َربَّنَا آَمنَّا بَِما أَْنَزْلَت َواتَّبَْعنَا الرَّ

ٌُْر اْلَماِكِرٌَن )  ُ َخ ُ َوَّللاَّ   (َٗ٘وَمَكُروا َوَمَكَر َّللاَّ

ُرَن ِمَن الَِّذٌَن َكفَُروا َوَجاِعُل   ًَّ َوُمَطّهِ ُ ٌَا ِعٌَسى إِنًِّ ُمتََوفٌَِّن َوَرافِعَُن إِلَ إِْذ لَاَل َّللاَّ
ٌْنَُكْم فٌَِما الَِّذٌَن اتَّبَعُوَن فَْوَق الَِّذٌَن َكفَ  ًَّ َمْرِجعُُكْم فَؤَْحُكُم بَ ُروا إِلَى ٌَْوِم اْلِمٌَاَمِة ثُمَّ إِلَ

 (ُ٘٘كْنتُْم فٌِِه تَْختَِلفُوَن )

 

ْنٌَا َواآْلِخَرةِ َوَما لَُهْم ِمْن نَاِصِرٌَن   بُُهْم َعَذابًا َشِدًٌدا فًِ الدُّ ا الَِّذٌَن َكفَُروا فَؤَُعذِّ فَؤَمَّ
(٘ٙ) 

 

ُ اَل ٌُِحبُّ الظَّاِلِمٌَن )َوأَمَّ   اِلَحاِت فٌََُوفٌِِّهْم أُُجوَرُهْم َوَّللاَّ   (2٘ا الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

ْكِر اْلَحِكٌِم )  ٌَْن ِمَن اآْلٌَاِت َوالذِّ   (1َ٘ذِلَن نَتْلُوهُ َعلَ

ِ َكَمثَِل آَدَم َخلَمَهُ ِمْن تَُراٍب ثُمَّ لَاَل لَهُ ُكْن فٌََُكوُن )    (5٘إِنَّ َمثََل ِعٌَسى ِعْنَد َّللاَّ

  (ٓٙاْلَحكُّ ِمْن َربَِّن فبََل تَُكْن ِمَن اْلُمْمتَِرٌَن ) 

َن فٌِِه ِمْن بَْعِد َما َجاَءَن ِمَن اْلِعْلِم فَمُْل تَعَالَْوا نَ   ْدُع أَْبنَاَءنَا َوأَْبنَاَءُكْم َونَِساَءنَا فََمْن َحاجَّ
ِ َعلَى اْلَكاِذبٌَِن )  (َٔٙونَِساَءُكْم َوأَْنفَُسنَا َوأَْنفَُسُكْم ثُمَّ نَْبتَِهْل فَنَْجعَْل لَْعنََت َّللاَّ

 

َ لَُهوَ   ُ َوإِنَّ َّللاَّ   (ٕٙاْلعَِزٌُز اْلَحِكٌُم ) إِنَّ َهَذا لَُهَو اْلمََصُص اْلَحكُّ َوَما ِمْن إِلٍَه إاِلَّ َّللاَّ

َ َعِلٌٌم بِاْلُمْفِسِدٌَن )    (ٖٙفَإِْن تََولَّْوا فَإِنَّ َّللاَّ

َ َواَل نُشْ   ٌْنَُكْم أاَلَّ نَْعبَُد إِالَّ َّللاَّ ٌْنَنَا َوبَ ِرَن بِِه لُْل ٌَا أَْهَل اْلِكتَاِب تَعَالَْوا إِلَى َكِلَمٍة َسَواٍء بَ
َِّخذَ  ٌْبًا َواَل ٌَت ِ فَإِْن تََولَّْوا فَمُولُوا اْشَهُدوا بِؤَنَّا ُمْسِلُموَن  َش بَْعُضنَا بَْعًضا أَْربَابًا ِمْن ُدوِن َّللاَّ

(ٙٗ) 

 

ْنِجٌُل إاِلَّ ِمْن بَْعِدِه أَفَ   وَن فًِ إِْبَراِهٌَم َوَما أُْنِزلَِت التَّْوَراةُ َواإْلِ بَل ٌَا أَْهَل اْلِكتَاِب ِلَم تَُحاجُّ
 (٘ٙتَْعِملُوَن )

 

  ٌَ ُ ٌَْس لَُكْم بِِه ِعْلٌم َوَّللاَّ وَن فٌَِما لَ ْعلَُم َها أَْنتُْم َهُإاَلِء َحاَجْجتُْم فٌَِما لَُكْم بِِه ِعْلٌم فَِلَم تَُحاجُّ
 (َٙٙوأَْنتُْم اَل تَْعلَُموَن )

 

َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن  َما َكاَن إِْبَراِهٌُم ٌَُهوِدًٌّا َواَل نَْصَرانًٌِّا َولَِكْن َكاَن َحنٌِفًا ُمْسِلًما 
(ٙ2) 

 

ًُّ اْلُمإْ   ُ َوِل ًُّ َوالَِّذٌَن آَمنُوا َوَّللاَّ ِمنٌَِن إِنَّ أَْولَى النَّاِس بِإِْبَراِهٌَم لَلَِّذٌَن اتَّبَعُوهُ َوَهَذا النَّبِ
(ٙ1) 

 

وَن إاِلَّ أَْنفَُسُهْم َوَما ٌَْشعُُروَن َودَّْت َطابِفَةٌ ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب لَْو ٌُِضلُّونَُكْم َوَما ٌُِضلُّ  
(ٙ5) 

 

ِ َوأَْنتُْم تَْشَهُدوَن )    (2ٌَٓا أَْهَل اْلِكتَاِب ِلَم تَْكفُُروَن بِآٌَاِت َّللاَّ

  (2ٌَٔا أَْهَل اْلِكتَاِب ِلَم تَْلبُِسوَن اْلَحكَّ بِاْلبَاِطِل َوتَْكتُُموَن اْلَحكَّ َوأَْنتُْم تَْعلَُموَن ) 

 الَْت َطابِفَةٌ ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب آِمنُوا بِالَِّذي أُْنِزَل َعلَى الَِّذٌَن آَمنُوا َوْجهَ النََّهاِر َولَ  



ٗٙٙ 
 

 (2َٕواْكفُُروا آِخَرهُ لَعَلَُّهْم ٌَْرِجعُوَن )

ِ أَْن ٌُْإتَى أََحٌد ِمثَْل َما أُوتٌِتُْم أَ   ْو َواَل تُْإِمنُوا إِالَّ ِلَمْن تَبَِع ِدٌنَُكْم لُْل إِنَّ اْلُهَدى ُهَدى َّللاَّ
ُ َواِسٌع َعِلٌٌم ) ِ ٌُْإتٌِِه َمْن ٌََشاُء َوَّللاَّ وُكْم ِعْنَد َربُِّكْم لُْل إِنَّ اْلفَْضَل بٌَِِد َّللاَّ  (2ٌَُٖحاجُّ

 

ُ ذُو اْلفَْضِل اْلعَِظٌِم )ٌَ     (2ْٗختَصُّ بَِرْحَمتِِه َمْن ٌََشاُء َوَّللاَّ

ٌَْن َوِمْنُهْم َمْن إِْن تَؤَْمْنهُ بِِدٌنَاٍر اَل ٌُ   ِه إِلَ ِه َوِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َمْن إِْن تَؤَْمْنهُ بِِمْنَطاٍر ٌَُإّدِ َإّدِ
ٌِْه لَابًِما  ٌَْن إِالَّ َما ُدْمَت َعلَ ٌٌَِّن َسبٌٌِل َوٌَمُولُوَن إِلَ ٌْنَا فًِ اأْلُّمِ ٌَْس َعلَ َذِلَن بِؤَنَُّهْم لَالُوا لَ
ِ اْلَكِذَب َوُهْم ٌَْعلَُموَن )  (2َ٘علَى َّللاَّ

 

َ ٌُِحبُّ اْلُمتَِّمٌَن )    (2ٙبَلَى َمْن أَْوفَى بِعَْهِدِه َواتَّمَى فَإِنَّ َّللاَّ

ٌَْمانِِهْم ثََمنًا لَِلٌبًل أُولَبَِن اَل َخبَلَق لَُهْم فًِ اآْلِخَرةِ َواَل  إِنَّ الَِّذٌَن ٌَْشتَُروَن بِعَْهدِ   ِ َوأَ َّللاَّ
ٌِهْم َولَُهْم َعَذاٌب أَِلٌٌم ) ٌِْهْم ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة َواَل ٌَُزّكِ ُ َواَل ٌَْنُظُر إِلَ  (22ٌَُكلُِّمُهُم َّللاَّ

 

نَتَُهْم بِاْلِكتَاِب ِلتَْحَسبُوهُ ِمَن اْلِكتَاِب َوَما ُهَو ِمَن اْلِكتَاِب َوإِنَّ ِمْنُهْم لَفَِرٌمًا ٌَْلُووَن أَْلسِ  
ِ اْلَكِذَب َوُهْم ٌَْعلَُموَن  ِ َوٌَمُولُوَن َعلَى َّللاَّ ِ َوَما ُهَو ِمْن ِعْنِد َّللاَّ َوٌَمُولُوَن ُهَو ِمْن ِعْنِد َّللاَّ

(21) 

 

  ُ ةَ ثُمَّ ٌَمُوَل ِللنَّاِس ُكونُوا ِعبَاًدا ِلً ِمْن َما َكاَن ِلبََشٍر أَْن ٌُْإتٌَِهُ َّللاَّ اْلِكتَاَب َواْلُحْكَم َوالنُّبُوَّ
ِ َولَِكْن ُكونُوا َربَّانٌٌَِِّن بَِما ُكْنتُْم تُعَلُِّموَن اْلِكتَاَب َوبَِما ُكْنتُْم تَْدُرُسوَن )  (25ُدوِن َّللاَّ

 

َِّخذُوا اْلَمبَلبَِكةَ َوالنَّبٌٌَِِّن أَْربَابًا أٌََؤُْمُرُكْم بِاْلُكْفِر بَْعَد إِْذ أَْنتُمْ   ُمْسِلُموَن  َواَل ٌَؤُْمَرُكْم أَْن تَت
(1ٓ) 

 

ٌْتُُكْم ِمْن ِكتَاٍب َوِحْكَمٍة ثُمَّ َجاَءُكْم َرُسولٌ   ُ ِمٌثَاَق النَّبٌٌَِِّن لََما آتَ ٌق ِلَما  َوإِْذ أََخذَ َّللاَّ ُمَصّدِ
اَل َمعَُكْم لَتُْإِمنُنَّ بِِه َولَتَْنُصُرنَّهُ لَاَل أَأَْلَرْرتُْم َوأََخْذتُْم َعلَى ذَِلُكْم إِْصِري لَالُوا أَْلَرْرنَا لَ 

 (1ٔفَاْشَهُدوا َوأَنَا َمعَُكْم ِمَن الشَّاِهِدٌَن )

 

  (1ِٕسمُوَن )فََمْن تََولَّى بَْعَد َذِلَن فَؤُولَبَِن ُهُم اْلفَا 

ٌِْه   ِ ٌَْبؽُوَن َولَهُ أَْسلََم َمْن فًِ السََّماَواِت َواأْلَْرِض َطْوًعا َوَكْرًها َوإِلَ ٌَْر ِدٌِن َّللاَّ أَفَؽَ
 (1ٌُْٖرَجعُوَن )

 

ٌْنَا َوَما أُْنِزَل َعلَى إِْبَراِهٌَم َوإِْسَماِعٌَل َوإِْسحَ   ِ َوَما أُْنِزَل َعلَ اَق َوٌَْعمُوَب لُْل آَمنَّا بِاَّللَّ
ٌَْن أََحٍد ِمْنُهْم َونَْحُن  ُق بَ ًَ ُموَسى َوِعٌَسى َوالنَّبٌُِّوَن ِمْن َربِِّهْم اَل نُفَّرِ َواأْلَْسبَاِط َوَما أُوتِ

 (1ٗلَهُ ُمْسِلُموَن )

 

ْسبَلِم ِدٌنًا فَلَْن ٌُْمبََل ِمْنهُ َوُهَو فًِ اآْلِخَرةِ ِمَن   ٌَْر اإْلِ   (1٘اْلَخاِسِرٌَن )َوَمْن ٌَْبتَػِ َؼ

ُسوَل َحكٌّ َوَجاَءُهُم اْلبٌَِّنَاُت   ُ لَْوًما َكفَُروا بَْعَد إٌَِمانِِهْم َوَشِهُدوا أَنَّ الرَّ ٌَْؾ ٌَْهِدي َّللاَّ َك
ُ اَل ٌَْهِدي اْلمَْوَم الظَّاِلِمٌَن )  (1َٙوَّللاَّ

 

ِ َواْلَمبَلبَِكِة َوالنَّاِس أَْجَمِعٌَن )  ٌِْهْم لَْعنَةَ َّللاَّ   (12أُولَبَِن َجَزاُإُهْم أَنَّ َعلَ

  (11َخاِلِدٌَن فٌَِها اَل ٌَُخفَُّؾ َعْنُهُم اْلعََذاُب َواَل ُهْم ٌُْنَظُروَن ) 

َ َؼفُوٌر َرِحٌٌم )    (15إاِلَّ الَِّذٌَن تَابُوا ِمْن بَْعِد َذِلَن َوأَْصلَُحوا فَإِنَّ َّللاَّ

الُّونَ    إِنَّ الَِّذٌَن َكفَُروا بَْعَد إٌَِمانِِهْم ثُمَّ اْزَداُدوا ُكْفًرا لَْن تُْمبََل تَْوبَتُُهْم َوأُولَبَِن ُهُم الضَّ
(5ٓ) 

 

ا َوَماتُوا َوُهْم ُكفَّاٌر فَلَْن ٌُْمبََل ِمْن أََحِدِهْم ِمْلُء اأْلَْرِض َذَهبًا َولَِو اْفتََدى إِنَّ الَِّذٌَن َكفَُرو 
 (5ٔبِِه أُولَبَِن لَُهْم َعَذاٌب أَِلٌٌم َوَما لَُهْم ِمْن نَاِصِرٌَن )

 

ا تُِحبُّوَن َوَما تُْنِفمُوا ِمنْ   َ بِِه َعِلٌٌم ) لَْن تَنَالُوا اْلبِرَّ َحتَّى تُْنِفمُوا ِممَّ ٍء فَإِنَّ َّللاَّ ًْ   (5َٕش

َل   َم إِْسَرابٌُِل َعلَى نَْفِسِه ِمْن لَْبِل أَْن تُنَزَّ ُكلُّ الطَّعَاِم َكاَن ِحبلًّ ِلبَنًِ إِْسَرابٌَِل إاِلَّ َما َحرَّ
 (5ٖالتَّْوَراةُ لُْل فَؤْتُوا بِالتَّْوَراةِ فَاتْلُوَها إِْن ُكْنتُْم َصاِدلٌَِن )

 

ِ اْلَكِذَب ِمْن بَْعِد َذِلَن فَؤُولَبَِن ُهُم الظَّاِلُموَن )    (5ٗفََمِن اْفتََرى َعلَى َّللاَّ
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ُ فَاتَّبِعُوا ِملَّةَ إِْبَراِهٌَم َحنٌِفًا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن )    (5٘لُْل َصَدَق َّللاَّ

ٌٍْت ُوِضَع ِللنَّاِس لَلَِّذي بِبَكَّةَ ُمبَاَرًكا َوُهًدى ِلْلعَالَِمٌَن )  َل بَ   (5ٙإِنَّ أَوَّ

ٌِْت َمِن   ِ َعلَى النَّاِس ِحاُّ اْلبَ فٌِِه آٌَاٌت بٌَِّنَاٌت َممَاُم إِْبَراِهٌَم َوَمْن َدَخلَهُ َكاَن آِمنًا َوَّلِلَّ
ٌِْه َسبٌِبًل َوَمْن  ًٌّ َعِن اْلعَالَِمٌَن )اْستََطاَع إِلَ َ َؼنِ  (52َكفََر فَإِنَّ َّللاَّ

 

ُ َشِهٌٌد َعلَى َما تَْعَملُوَن )  ِ َوَّللاَّ   (51لُْل ٌَا أَْهَل اْلِكتَاِب ِلَم تَْكفُُروَن بِآٌَاِت َّللاَّ

ِ َمْن آَمَن تَْبؽُونََها عِ   َوًجا َوأَْنتُْم ُشَهَداُء َوَما لُْل ٌَا أَْهَل اْلِكتَاِب ِلَم تَُصدُّوَن َعْن َسبٌِِل َّللاَّ
ا تَْعَملُوَن ) ُ بِؽَافٍِل َعمَّ  (55َّللاَّ

 

ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا إِْن تُِطٌعُوا فَِرٌمًا ِمَن الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ٌَُردُّوُكْم بَْعَد إٌَِمانُِكْم  
 (َٓٓٔكافِِرٌَن )

 

ٌَْؾ تَْكفُُروَن َوأَْنتُْم تُتْ   ِ فَمَْد ُهِدَي َوَك ِ َوفٌُِكْم َرُسولُهُ َوَمْن ٌَْعتَِصْم بِاَّللَّ ٌُْكْم آٌَاُت َّللاَّ لَى َعلَ
 ( ٔٓٔإِلَى ِصَراٍط ُمْستَِمٌٍم )

 

َ َحكَّ تُمَاتِِه َواَل تَُموتُنَّ إاِلَّ َوأَْنتُْم ُمْسِلُموَن )   ( ٌَٕٓٔا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اتَّمُوا َّللاَّ

 َ ٌُْكْم إِْذ ُكْنتُْم أَْعَداًء فَؤ ِ َعلَ لُوا َواْذُكُروا نِْعَمَت َّللاَّ ِ َجِمٌعًا َواَل تَفَرَّ لََّؾ َواْعتَِصُموا بَِحْبِل َّللاَّ
ٌَْن لُلُوبُِكْم فَؤَْصبَْحتُْم بِنِْعَمتِِه إِْخَوانًا َوُكْنتُْم َعلَى َشفَا ُحْفَرةٍ ِمَن النَّاِر فَؤَْنمََذُكْم ِمْنهَ  ا َكَذِلَن بَ

ُ لَُكْم آٌَاتِِه لَعَلَُّكْم تَْهتَُدوَن )  (ٌُٖٓٔبٌَُِّن َّللاَّ

 

ٌِْر َوٌَؤُْمُروَن بِاْلَمْعُروِؾ َوٌَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوأُولَبَِن   ةٌ ٌَْدُعوَن إِلَى اْلَخ َوْلتَُكْن ِمْنُكْم أُمَّ
 (ُٗٓٔهُم اْلُمْفِلُحوَن )

 

لُوا َواْختَلَفُوا ِمْن بَْعِد َما َجاَءُهُم اْلبٌَِّنَاُت َوأُولَبَِن لَُهْم َعَذاٌب َواَل تَُكونُوا َكالَّذِ   ٌَن تَفَرَّ
 (َ٘ٓٔعِظٌٌم )

 

ا الَِّذٌَن اْسَودَّْت ُوُجوُهُهْم أََكفَْرتُْم بَْعَد إٌَِمانُِكْم   ٌَْوَم تَْبٌَضُّ ُوُجوهٌ َوتَْسَودُّ ُوُجوهٌ فَؤَمَّ
 (ٙٓٔبَِما ُكْنتُْم تَْكفُُروَن )فَذُولُوا اْلعََذاَب 

 

ِ ُهْم فٌَِها َخاِلُدوَن )  ْت ُوُجوُهُهْم فَِفً َرْحَمِة َّللاَّ ا الَِّذٌَن اْبٌَضَّ   (2َٓٔوأَمَّ

ُ ٌُِرٌُد ُظْلًما ِلْلعَالَِمٌَن )  ٌَْن بِاْلَحّكِ َوَما َّللاَّ ِ نَتْلُوَها َعلَ   (1ٓٔتِْلَن آٌَاُت َّللاَّ

ِ تُْرَجُع اأْلُُموُر )  ِ َما فًِ السََّماَواِت َوَما فًِ اأْلَْرِض َوإِلَى َّللاَّ   (5َٓٔوَّلِلَّ

  ِ ٍة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس تَؤُْمُروَن بِاْلَمْعُروِؾ َوتَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتُْإِمنُوَن بِاَّللَّ ٌَْر أُمَّ  ُكْنتُْم َخ
ًٌْرا لَُهْم ِمْنُهُم اْلُمْإِمنُوَن َوأَْكثَُرُهُم اْلفَاِسمُوَن )  (َٓٔٔولَْو آَمَن أَْهُل اْلِكتَاِب لََكاَن َخ

 

و    (ُٔٔٔكْم إاِلَّ أَذًى َوإِْن ٌُمَاتِلُوُكْم ٌَُولُّوُكُم اأْلَْدبَاَر ثُمَّ اَل ٌُْنَصُروَن )لَْن ٌَُضرُّ

ِ َوَحْبٍل ِمَن النَّاِس َوبَاُءوا بِؽََضٍب   ٌَْن َما ثُِمفُوا إاِلَّ بَِحْبٍل ِمَن َّللاَّ لَّةُ أَ ٌِْهُم الذِّ ُضِربَْت َعلَ
ٌِْهُم الْ  ِ َوُضِربَْت َعلَ ِ َوٌَْمتُلُوَن اأْلَْنبٌَِاَء ِمَن َّللاَّ َمْسَكنَةُ َذِلَن بِؤَنَُّهْم َكانُوا ٌَْكفُُروَن بِآٌَاِت َّللاَّ

ٌِْر َحّكٍ َذِلَن بَِما َعَصْوا َوَكانُوا ٌَْعتَُدوَن )  (ٕٔٔبِؽَ

 

ِ آنَاَء ال  ةٌ لَابَِمةٌ ٌَتْلُوَن آٌَاِت َّللاَّ ٌُْسوا َسَواًء ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب أُمَّ ٌِْل َوُهْم ٌَْسُجُدوَن لَ لَّ
(ٖٔٔ) 

 

ِ َواْلٌَْوِم اآْلِخِر َوٌَؤُْمُروَن بِاْلَمْعُروِؾ َوٌَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوٌَُساِرُعوَن فًِ   ٌُْإِمنُوَن بِاَّللَّ
اِلِحٌَن ) ٌَْراِت َوأُولَبَِن ِمَن الصَّ  (ٗٔٔاْلَخ

 

ٌٍْر فَلَْن ٌُْكفَُروهُ   ُ َعِلٌٌم بِاْلُمتَِّمٌَن ) َوَما ٌَْفعَلُوا ِمْن َخ   ( َ٘ٔٔوَّللاَّ

ٌْبًا َوأُولَبَِن أَْصَحاُب  ِ َش ًَ َعْنُهْم أَْمَوالُُهْم َواَل أَْواَلُدُهْم ِمَن َّللاَّ إِنَّ الَِّذٌَن َكفَُروا لَْن تُْؽنِ
 (ٙٔٔالنَّاِر ُهْم فٌَِها َخاِلُدوَن )

 

ْنٌَا َكَمثَِل ِرٌحٍ فٌَِها ِصرٌّ أََصابَْت َحْرَث لَْوٍم َظلَُموا   َمثَُل َما ٌُْنِفمُوَن فًِ َهِذِه اْلَحٌَاةِ الدُّ
ُ َولَِكْن أَْنفَُسُهْم ٌَْظِلُموَن )  ( 2ٔٔأَْنفَُسُهْم فَؤَْهلََكتْهُ َوَما َظلََمُهُم َّللاَّ

 

ُّْم لَْد بََدِت ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اَل تَتَّخِ   ذُوا بَِطانَةً ِمْن ُدونُِكْم اَل ٌَؤْلُونَُكْم َخبَااًل َودُّوا َما َعنِت
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اْلبَْؽَضاُء ِمْن أَْفَواِهِهْم َوَما تُْخِفً ُصُدوُرُهْم أَْكبَُر لَْد بٌََّنَّا لَُكُم اآْلٌَاِت إِْن ُكْنتُْم تَْعِملُوَن 
(ٔٔ1 ) 

ُهْم َواَل ٌُِحبُّونَُكْم َوتُْإِمنُوَن بِاْلِكتَاِب ُكلِِّه َوإَِذا لَمُوُكْم لَالُوا آَمنَّا َوإَِذا َها أَْنتُْم أُواَلِء تُِحبُّونَ
ُدوِر  َ َعِلٌٌم بَِذاِت الصُّ ٌِْظُكْم إِنَّ َّللاَّ ٌِْظ لُْل ُموتُوا بِؽَ ٌُْكُم اأْلَنَاِمَل ِمَن اْلؽَ وا َعلَ َخلَْوا َعضُّ

(ٔٔ5) 

 

َّمُوا اَل إِْن تَْمَسْسُكْم َحسَ   نَةٌ تَُسْإُهْم َوإِْن تُِصْبُكْم َسٌِّبَةٌ ٌَْفَرُحوا بَِها َوإِْن تَْصبُِروا َوتَت
َ بَِما ٌَْعَملُوَن ُمِحٌٌط ) ٌْبًا إِنَّ َّللاَّ ٌُْدُهْم َش ُكْم َك  (ٌَُٕٓٔضرُّ

 

  ُ ُئ اْلُمْإِمنٌَِن َممَاِعَد ِلْلِمتَاِل َوَّللاَّ   (ٕٔٔ َسِمٌٌع َعِلٌٌم )َوإِْذ َؼَدْوَت ِمْن أَْهِلَن تُبَّوِ

ِ فَْلٌَتََوكَِّل اْلُمْإِمنُوَن )  ُ َوِلٌُُّهَما َوَعلَى َّللاَّ ْت َطابِفَتَاِن ِمْنُكْم أَْن تَْفَشبَل َوَّللاَّ   (ٕٕٔإِْذ َهمَّ

َ لَعَلَُّكْم تَْشكُ   ُ بِبَْدٍر َوأَْنتُْم أَِذلَّةٌ فَاتَّمُوا َّللاَّ   (ُٖٕٔروَن )َولَمَْد نََصَرُكُم َّللاَّ

 إِْذ تَمُوُل ِلْلُمْإِمنٌَِن أَلَْن ٌَْكِفٌَُكْم أَْن ٌُِمدَُّكْم َربُُّكْم بِثبََلثَِة آاَلٍؾ ِمَن اْلَمبَلبَِكِة ُمْنَزِلٌنَ  
(ٕٔٗ ) 

 

َّمُوا َوٌَؤْتُوُكْم ِمْن فَْوِرِهْم َهَذا ٌُْمِدْدُكْم َربُُّكْم بَِخْمَسِة آاَلٍؾ ِمَن  بَلَى إِْن تَْصبُِروا َوتَت
ِمٌَن)  ( ٕ٘ٔاْلَمبَلبَِكِة ُمَسّوِ

 

ُ إاِلَّ بُْشَرى لَُكْم َوِلتَْطَمبِنَّ لُلُوبُُكْم بِِه َوَما النَّْصُر إاِلَّ ِمنْ  ِ اْلعَِزٌِز  َوَما َجعَلَهُ َّللاَّ ِعْنِد َّللاَّ
 ( ٕٙٔاْلَحِكٌِم )

 

  (2ِٕٔلٌَْمَطَع َطَرفًا ِمَن الَِّذٌَن َكفَُروا أَْو ٌَْكبِتَُهْم فٌََْنمَِلبُوا َخابِبٌَِن )

بَُهْم فَإِنَُّهْم َظاِلُموَن )  ٌِْهْم أَْو ٌُعَذِّ ٌء أَْو ٌَتُوَب َعلَ ًْ ٌَْس لََن ِمَن اأْلَْمِر َش   ( 1ٕٔلَ

 ِ ُ َؼفُوٌر َوَّلِلَّ ُب َمْن ٌََشاُء َوَّللاَّ  َما فًِ السََّماَواِت َوَما فًِ اأْلَْرِض ٌَْؽِفُر ِلَمْن ٌََشاُء َوٌُعَذِّ
 ( 5َٕٔرِحٌٌم )

 

َ لَعَلَُّكْم تُْفِلُحوَن ) بَا أَْضعَافًا ُمَضاَعفَةً َواتَّمُوا َّللاَّ   ( ٌَٖٓٔا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اَل تَؤُْكلُوا الّرِ

  ( َٖٔٔواتَّمُوا النَّاَر الَّتًِ أُِعدَّْت ِلْلَكافِِرٌَن )

ُسوَل لَعَلَُّكْم تُْرَحُموَن ) َ َوالرَّ   (َٕٖٔوأَِطٌعُوا َّللاَّ

َوَساِرُعوا إِلَى َمْؽِفَرةٍ ِمْن َربُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت َواأْلَْرُض أُِعدَّْت ِلْلُمتَِّمٌَن  
(ٖٖٔ) 

 

ُ ٌُِحبُّ   ٌَْظ َواْلعَافٌَِن َعِن النَّاِس َوَّللاَّ اِء َواْلَكاِظِمٌَن اْلؽَ رَّ اِء َوالضَّ الَِّذٌَن ٌُْنِفمُوَن فًِ السَّرَّ
 (ِٖٗٔسنٌَِن )اْلُمحْ 

 

َ فَاْستَْؽفَُروا ِلذُنُوبِِهْم َوَمْن ٌَْؽِفرُ    َوالَِّذٌَن إَِذا فَعَلُوا فَاِحَشةً أَْو َظلَُموا أَْنفَُسُهْم َذَكُروا َّللاَّ
وا َعلَى َما فَعَلُوا َوُهْم ٌَْعلَُموَن ) ُ َولَْم ٌُِصرُّ  ( ٖ٘ٔالذُّنُوَب إاِلَّ َّللاَّ

 

َمْؽِفَرةٌ ِمْن َربِِّهْم َوَجنَّاٌت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر َخاِلِدٌَن فٌَِها َونِْعَم  أُولَبَِن َجَزاُإُهمْ 
 (ٖٙٔأَْجُر اْلعَاِمِلٌَن )

 

بٌَِن   ٌَْؾ َكاَن َعالِبَةُ اْلُمَكذِّ لَْد َخلَْت ِمْن لَْبِلُكْم ُسنٌَن فَِسٌُروا فًِ اأْلَْرِض فَاْنُظُروا َك
(ٖٔ2 ) 

 

َِّمٌَن )َهَذا    ( 1ٖٔبٌََاٌن ِللنَّاِس َوُهًدى َوَمْوِعَظةٌ ِلْلُمت

  (5َٖٔواَل تَِهنُوا َواَل تَْحَزنُوا َوأَْنتُُم اأْلَْعلَْوَن إِْن ُكْنتُْم ُمْإِمنٌَِن )

ٌَْن النَّاِس َوِلٌَْعلَمَ   ُ إِْن ٌَْمَسْسُكْم لَْرٌح فَمَْد َمسَّ اْلمَْوَم لَْرٌح ِمثْلُهُ َوتِْلَن اأْلٌََّاُم نَُداِولَُها بَ  َّللاَّ
ُ اَل ٌُِحبُّ الظَّاِلِمٌَن )  (ٓٗٔالَِّذٌَن آَمنُوا َوٌَتَِّخَذ ِمْنُكْم ُشَهَداَء َوَّللاَّ

 

ُ الَّ   َص َّللاَّ   (ِٔٗٔذٌَن آَمنُوا َوٌَْمَحَك اْلَكافِِرٌَن )َوِلٌَُمّحِ

ابِِرٌَن )  ُ الَِّذٌَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َوٌَْعلََم الصَّ ا ٌَْعلَِم َّللاَّ   (ٕٗٔأَْم َحِسْبتُْم أَْن تَْدُخلُوا اْلَجنَّةَ َولَمَّ

ٌْتُُموهُ َوأَْنتُْم تَْنُظُروَن )َولَمَْد ُكْنتُْم تََمنَّْوَن اْلَمْوَت ِمْن لَْبِل أَْن تَْلمَْوهُ فَمَْد رَ     (ٖٗٔأَ
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ُسُل أَفَإِْن َماَت أَْو لُتَِل اْنمَلَْبتُْم َعلَى أَْعمَابِكُ   ٌد إاِلَّ َرُسوٌل لَْد َخلَْت ِمْن لَْبِلِه الرُّ ْم َوَما ُمَحمَّ
 ُ ٌْبًا َوَسٌَْجِزي َّللاَّ َ َش ٌِْه فَلَْن ٌَُضرَّ َّللاَّ  (ٗٗٔ الشَّاِكِرٌَن )َوَمْن ٌَْنمَِلْب َعلَى َعِمبَ

 

ْنٌَا نُْإتِِه ِمْنهَ   بًل َوَمْن ٌُِرْد ثََواَب الدُّ ِ ِكتَابًا ُمَإجَّ ا َوَما َكاَن ِلنَْفٍس أَْن تَُموَت إاِلَّ بِإِْذِن َّللاَّ
 ( َ٘ٗٔوَمْن ٌُِرْد ثََواَب اآْلِخَرةِ نُْإتِِه ِمْنَها َوَسنَْجِزي الشَّاِكِرٌَن )

 

ِ َوَما َوَكؤٌَِّْن ِمْن  ٍ لَاتََل َمعَهُ ِربٌُِّّوَن َكثٌٌِر فََما َوَهنُوا ِلَما أََصابَُهْم فًِ َسبٌِِل َّللاَّ ًّ نَبِ
ابِِرٌَن ) ُ ٌُِحبُّ الصَّ  (َٙٗٔضعُفُوا َوَما اْستََكانُوا َوَّللاَّ

 

افَنَا فًِ أَْمِرنَا َوثَبِّْت أَْلَداَمنَا َوَما َكاَن لَْولَُهْم إاِلَّ أَْن لَالُوا َربَّنَا اْؼِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا َوإِْسرَ  
 (2َٗٔواْنُصْرنَا َعلَى اْلمَْوِم اْلَكافِِرٌَن )

 

ُ ٌُِحبُّ اْلُمْحِسنٌَِن )  ُ ثََواَب الدُّْنٌَا َوُحْسَن ثََواِب اآْلِخَرةِ َوَّللاَّ   (1ٗٔفَآتَاُهُم َّللاَّ

ٌَن َكفَُروا ٌَُردُّوُكْم َعلَى أَْعمَابُِكْم فَتَْنمَِلبُوا َخاِسِرٌَن ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا إِْن تُِطٌعُوا الَّذِ  
(ٔٗ5) 

 

ٌُْر النَّاِصِرٌَن )  ُ َمْواَلُكْم َوُهَو َخ   ( ٓ٘ٔبَِل َّللاَّ

ْل بِِه ُسْلَطانًا  ِ َما لَْم ٌُنَّزِ ْعَب بَِما أَْشَرُكوا بِاَّللَّ َوَمؤَْواُهُم َسنُْلِمً فًِ لُلُوِب الَِّذٌَن َكفَُروا الرُّ
 (ٔ٘ٔالنَّاُر َوبِبَْس َمثَْوى الظَّاِلِمٌَن )

 

ُ َوْعَدهُ إِْذ تَُحسُّونَُهْم بِإِْذنِِه َحتَّى إَِذا فَِشْلتُْم َوتَنَاَزْعتُْم فًِ اأْلَْمِر   َولَمَْد َصَدلَُكُم َّللاَّ
ٌْتُْم ِمْن بَْعِد َما أََراُكْم َما تُِحبُّوَن ِمْنُكْم َمْن ٌُِرٌُد الدُّْنٌَا َوِمْنُكْم َمْن ٌُِرٌُد اآْلِخَرةَ ثُمَّ   َوَعَص

ُ ذُو فَْضٍل َعلَى اْلُمْإِمنٌَِن )َصَرفَ   (ُٕ٘ٔكْم َعْنُهْم ِلٌَْبتَِلٌَُكْم َولَمَْد َعفَا َعْنُكْم َوَّللاَّ

 

ا بِؽَّمٍ   ُسوُل ٌَْدُعوُكْم فًِ أُْخَراُكْم فَؤَثَابَُكْم َؼمًّ إِْذ تُْصِعُدوَن َواَل تَْلُووَن َعلَى أََحٍد َوالرَّ
ٌْبَل تَْحَزنُوا َعلَى َما فَ  ُ َخبٌٌِر بَِما تَْعَملُوَن )ِلَك  (ٖ٘ٔاتَُكْم َواَل َما أََصابَُكْم َوَّللاَّ

 

تُْهْم أَ   ٌُْكْم ِمْن بَْعِد اْلؽَّمِ أََمنَةً نُعَاًسا ٌَْؽَشى َطابِفَةً ِمْنُكْم َوَطابِفَةٌ لَْد أََهمَّ ْنفُُسُهْم ثُمَّ أَْنَزَل َعلَ
ٍء لُْل إِنَّ  ًْ ٌَْر اْلَحّكِ َظنَّ اْلَجاِهِلٌَِّة ٌَمُولُوَن َهْل لَنَا ِمَن اأْلَْمِر ِمْن َش ِ َؼ اأْلَْمَر ٌَُظنُّوَن بِاَّللَّ

ٌء َما لُتِلْ  ًْ ِ ٌُْخفُوَن فًِ أَْنفُِسِهْم َما اَل ٌُْبُدوَن لََن ٌَمُولُوَن لَْو َكاَن لَنَا ِمَن اأْلَْمِر َش نَا ُكلَّهُ َّلِلَّ
ٌِْهُم اْلمَتُْل إِلَى َمَضاِجِعِهْم َوِلٌَ  ُ َهاُهنَا لُْل لَْو ُكْنتُْم فًِ بٌُُوتُِكْم لَبََرَز الَِّذٌَن ُكتَِب َعلَ ًَ َّللاَّ ْبتَِل

ُدوِر ) ُ َعِلٌٌم بَِذاِت الصُّ َص َما فًِ لُلُوبُِكْم َوَّللاَّ  ( َٗ٘ٔما فًِ ُصُدوِرُكْم َوِلٌَُمّحِ

 

ٌَْطاُن بِبَْعِض َما َكَسبُوا وَ  لَمَْد إِنَّ الَِّذٌَن تََولَّْوا ِمْنُكْم ٌَْوَم اْلتَمَى اْلَجْمعَاِن إِنََّما اْستََزلَُّهُم الشَّ
َ َؼفُوٌر َحِلٌٌم ) َعفَا ُ َعْنُهْم إِنَّ َّللاَّ  (َّ٘٘ٔللاَّ

 

ْخَوانِِهْم إَِذا َضَربُوا فًِ اأْلَْرِض   ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اَل تَُكونُوا َكالَِّذٌَن َكفَُروا َولَالُوا إِلِ
ى لَْو َكانُوا ِعْنَدنَا َما َماتُوا َوَما لُتِلُوا ِلٌَْجعَ  ُ َذِلَن َحْسَرةً فًِ لُلُوبِِهْم أَْو َكانُوا ُؼزًّ َل َّللاَّ

ُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصٌٌر ) ُ ٌُْحًٌِ َوٌُِمٌُت َوَّللاَّ  (َٙ٘ٔوَّللاَّ

 

ا ٌَْجَمعُوَن )  ٌٌْر ِممَّ ِ َوَرْحَمةٌ َخ ِ أَْو ُمتُّْم لََمْؽِفَرةٌ ِمَن َّللاَّ   ( 2َ٘ٔولَبِْن لُتِْلتُْم فًِ َسبٌِِل َّللاَّ

ِ تُْحَشُروَن ) َولَبِْن ُمتُّمْ  لَى َّللاَّ   ( 1٘ٔأَْو لُتِْلتُْم إَلِ

ِ ِلْنَت لَُهْم َولَْو ُكْنَت فَظًّا َؼِلٌَظ اْلمَْلِب اَلْنفَضُّوا ِمْن َحْوِلَن فَاْعُؾ  فَبَِما َرْحَمٍة ِمَن َّللاَّ
َ ٌُِحبُّ َعْنُهْم َواْستَْؽِفْر لَُهْم َوَشاِوْرُهْم فًِ اأْلَْمِر فَإَِذا َعَزْمَت فَتََوكَّ  ِ إِنَّ َّللاَّ ْل َعلَى َّللاَّ

ِلٌَن )  (5٘ٔاْلُمتََوّكِ

 

  ِ ُ فبََل َؼاِلَب لَُكْم َوإِْن ٌَْخذُْلُكْم فََمْن َذا الَِّذي ٌَْنُصُرُكْم ِمْن بَْعِدِه َوَعلَى َّللاَّ  إِْن ٌَْنُصْرُكُم َّللاَّ
 (ٓٙٔفَْلٌَتََوكَِّل اْلُمْإِمنُوَن )

 

ٍ أَْن ٌَؽُلَّ َوَمْن ٌَْؽلُْل ٌَؤِْت بَِما َؼلَّ ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة ثُمَّ تَُوفَّى ُكلُّ نَْفٍس َما   ًّ َوَما َكاَن ِلنَبِ
 (َٔٙٔكَسبَْت َوُهْم اَل ٌُْظلَُموَن )

 

ِ َوَمؤَْواهُ َجَهنَّمُ   ِ َكَمْن بَاَء بَِسَخٍط ِمَن َّللاَّ   ( َٕٙٔوبِبَْس اْلَمِصٌُر ) أَفََمِن اتَّبََع ِرْضَواَن َّللاَّ

ُ بَِصٌٌر بَِما ٌَْعَملُوَن ) ِ َوَّللاَّ   (ُٖٙٔهْم َدَرَجاٌت ِعْنَد َّللاَّ
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ٌِْهْم آٌَاتِِه َوٌَُزكِّ   ُ َعلَى اْلُمْإِمنٌَِن إِْذ بَعََث فٌِِهْم َرُسواًل ِمْن أَْنفُِسِهْم ٌَتْلُو َعلَ ٌِهْم لَمَْد َمنَّ َّللاَّ
 (ِٗٙٔكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوإِْن َكانُوا ِمْن لَْبُل لَِفً َضبَلٍل ُمبٌٍِن )َوٌُعَلُِّمُهُم الْ 

 

ٌَْها لُْلتُْم أَنَّى َهَذا لُْل ُهَو ِمْن ِعْنِد أَْنفُِسُكْم إِنَّ   ا أََصابَتُْكْم ُمِصٌبَةٌ لَْد أََصْبتُْم ِمثْلَ َ  أََولَمَّ َّللاَّ
ٍء لَِدٌٌر ) ًْ  (َ٘ٙٔعلَى ُكّلِ َش

 

ِ َوِلٌَْعلََم اْلُمْإِمنٌَِن )َوَما     ( ٙٙٔأََصابَُكْم ٌَْوَم اْلتَمَى اْلَجْمعَاِن فَبِإِْذِن َّللاَّ

ِ أَِو اْدفَعُوا لَالُوا لَْو نَْعلَمُ  لِتَااًل  َوِلٌَْعلََم الَِّذٌَن نَافَمُوا َولٌَِل لَُهْم تَعَالَْوا لَاتِلُوا فًِ َسبٌِِل َّللاَّ
ٌَْس فًِ لُلُوبِِهْم اَلتَّبَْعنَاُكْم ُهْم لِ  ٌَماِن ٌَمُولُوَن بِؤَْفَواِهِهْم َما لَ ْلُكْفِر ٌَْوَمبٍِذ أَْلَرُب ِمْنُهْم ِلئْلِ

ُ أَْعلَُم بَِما ٌَْكتُُموَن )  ( 2َٙٔوَّللاَّ

 

ْخَوانِِهْم َولَعَُدوا لَْو أََطاُعونَا َما لُتِلُوا لُْل فَاْدَرُءوا َعْن أَْنفُِسُكُم اْلَمْوَت إِْن  الَِّذٌَن لَالُوا إِلِ
 ( 1ُٙٔكْنتُْم َصاِدلٌَِن )

 

ِ أَْمَواتًا بَْل أَْحٌَاٌء ِعْنَد َربِِّهْم ٌُ    ( 5ْٙٔرَزلُوَن )َواَل تَْحَسبَنَّ الَِّذٌَن لُتِلُوا فًِ َسبٌِِل َّللاَّ

ُ ِمْن فَْضِلِه َوٌَْستَْبِشُروَن بِالَِّذٌَن لَْم ٌَْلَحمُوا بِِهْم ِمْن َخْلِفِهْم أاَلَّ خَ  ْوٌؾ فَِرِحٌَن بَِما آتَاُهُم َّللاَّ
ٌِْهْم َواَل ُهْم ٌَْحَزنُوَن )  (2َٓٔعلَ

 

  َ ِ َوفَْضٍل َوأَنَّ َّللاَّ   ( 2ٔٔاَل ٌُِضٌُع أَْجَر اْلُمْإِمنٌَِن ) ٌَْستَْبِشُروَن بِنِْعَمٍة ِمَن َّللاَّ

ُسوِل ِمْن بَْعِد َما أََصابَُهُم اْلمَْرُح ِللَِّذٌَن أَْحَسنُوا ِمْنُهْم َواتَّمَْوا  ِ َوالرَّ أَْجٌر الَِّذٌَن اْستََجابُوا َّلِلَّ
 (2َٕٔعِظٌٌم )

 

ُكْم فَاْخَشْوُهْم فََزاَدُهْم إٌَِمانًا َولَالُوا َحْسبُنَا الَِّذٌَن لَاَل لَُهُم النَّاُس إِنَّ النَّاَس لَْد َجَمعُوا لَ  
ُ َونِْعَم اْلَوِكٌُل )  (2َّٖٔللاَّ

 

ُ ذُو فَْضٍل   ِ َوَّللاَّ ِ َوفَْضٍل لَْم ٌَْمَسْسُهْم ُسوٌء َواتَّبَعُوا ِرْضَواَن َّللاَّ فَاْنمَلَبُوا بِنِْعَمٍة ِمَن َّللاَّ
ُؾ أَْوِلٌَاَءهُ فبََل تََخافُوُهْم َوَخافُوِن إِْن ُكْنتُْم 2َٗٔعِظٌٍم ) ٌَْطاُن ٌَُخّوِ ( إِنََّما َذِلُكُم الشَّ

ٌْبًا ٌُِرٌُد ( وَ 2ُ٘ٔمْإِمنٌَِن ) َ َش وا َّللاَّ اَل ٌَْحُزْنَن الَِّذٌَن ٌَُساِرُعوَن فًِ اْلُكْفِر إِنَُّهْم لَْن ٌَُضرُّ
ُ أاَلَّ ٌَْجعََل لَُهْم َحظًّا فًِ اآْلِخَرةِ َولَُهْم َعَذاٌب َعِظٌٌم )  (2َّٙٔللاَّ

 

  َ وا َّللاَّ ٌَماِن لَْن ٌَُضرُّ ٌْبًا َولَُهْم َعَذاٌب أَِلٌٌم )إِنَّ الَِّذٌَن اْشتََرُوا اْلُكْفَر بِاإْلِ   ( 22ٔ َش

ٌٌْر أِلَْنفُِسِهْم إِنََّما نُْمِلً لَُهْم ِلٌَْزَداُدوا إِثْ  ًما َولَُهْم َواَل ٌَْحَسبَنَّ الَِّذٌَن َكفَُروا أَنََّما نُْمِلً لَُهْم َخ
 (21َٔعَذاٌب ُمِهٌٌن )

 

ٌِْه َحتَّى ٌَِمٌَز اْلَخبٌَِث ِمَن الطٌَِِّّب َوَما َكاَن   ُ ِلٌََذَر اْلُمْإِمنٌَِن َعلَى َما أَْنتُْم َعلَ َما َكاَن َّللاَّ
ِ َوُرُسِلِه  َ ٌَْجتَبًِ ِمْن ُرُسِلِه َمْن ٌََشاُء فَآِمنُوا بِاَّللَّ ٌِْب َولَِكنَّ َّللاَّ ُ ِلٌُْطِلعَُكْم َعلَى اْلؽَ  َوإِنْ َّللاَّ

َّمُوا فَلَُكْم أَْجٌر َعِظٌٌم )  ( 25ٔتُْإِمنُوا َوتَت

 

ًٌْرا لَُهْم بَْل ُهَو َشرٌّ لَُهْم  ُ ِمْن فَْضِلِه ُهَو َخ َواَل ٌَْحَسبَنَّ الَِّذٌَن ٌَْبَخلُوَن بَِما آتَاُهُم َّللاَّ
ِ ِمٌَراُث السَّمَ  لُوَن َما بَِخلُوا بِِه ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة َوَّلِلَّ ُ بَِما تَْعَملُوَن َسٌَُطوَّ اَواِت َواأْلَْرِض َوَّللاَّ

 (1َٓٔخبٌٌِر )

 

َ فَِمٌٌر َونَْحُن أَْؼنٌَِاُء َسنَْكتُُب َما لَالُوا َولَتْلَُهمُ   ُ لَْوَل الَِّذٌَن لَالُوا إِنَّ َّللاَّ  لَمَْد َسِمَع َّللاَّ
ٌِْر َحّكٍ َونَمُوُل ذُولُوا َعَذاَب اْلَحِرٌكِ   ( 1ٔٔ) اأْلَْنبٌَِاَء بِؽَ

 

ٍم ِلْلعَبٌِِد ) ٌَْس بَِظبلَّ َ لَ ٌِْدٌُكْم َوأَنَّ َّللاَّ   (1َٕٔذِلَن بَِما لَدََّمْت أَ

ٌْنَا أاَلَّ نُْإِمَن ِلَرُسوٍل َحتَّى ٌَؤْتٌَِنَا بِمُْربَاٍن تَؤُْكلُهُ النَّارُ   َ َعِهَد إِلَ لُْل لَْد  الَِّذٌَن لَالُوا إِنَّ َّللاَّ
 (1ٖٔلَْبِلً بِاْلبٌَِّنَاِت َوبِالَِّذي لُْلتُْم فَِلَم لَتَْلتُُموُهْم إِْن ُكْنتُْم َصاِدلٌَِن ) َجاَءُكْم ُرُسٌل ِمنْ 

 

بُِر َواْلِكتَاِب اْلُمنٌِِر )  َب ُرُسٌل ِمْن لَْبِلَن َجاُءوا بِاْلبٌَِّنَاِت َوالزُّ   (1ٗٔفَإِْن َكذَّبُوَن فَمَْد ُكذِّ

ُكلُّ نَْفٍس َذابِمَةُ اْلَمْوِت َوإِنََّما تَُوفَّْوَن أُُجوَرُكْم ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة فََمْن ُزْحِزَح َعِن النَّاِر  
ْنٌَا إاِلَّ َمتَاعُ اْلؽُُروِر )  (1َ٘ٔوأُْدِخَل اْلَجنَّةَ فَمَْد فَاَز َوَما اْلَحٌَاةُ الدُّ

 

 ِسُكْم َولَتَْسَمعُنَّ ِمَن الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن لَْبِلُكْم َوِمَن الَِّذٌَن لَتُْبلَُونَّ فًِ أَْمَواِلُكْم َوأَْنفُ  
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َّمُوا فَإِنَّ َذِلَن ِمْن َعْزِم اأْلُُموِر )  (1ٙٔأَْشَرُكوا أَذًى َكثًٌِرا َوإِْن تَْصبُِروا َوتَت

ُ ِمٌثَاَق الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب لَ   تُبٌَِّنُنَّهُ ِللنَّاِس َواَل تَْكتُُمونَهُ فَنَبَذُوهُ َوَراَء َوإِْذ أََخَذ َّللاَّ
 ( 12ُٔظُهوِرِهْم َواْشتََرْوا بِِه ثََمنًا لَِلٌبًل فَبِبَْس َما ٌَْشتَُروَن )

 

ْحَسبَنَُّهْم اَل تَْحَسبَنَّ الَِّذٌَن ٌَْفَرُحوَن بَِما أَتَْوا َوٌُِحبُّوَن أَْن ٌُْحَمُدوا بَِما لَْم ٌَْفعَلُوا فبََل تَ 
 (11ٔبَِمفَاَزةٍ ِمَن اْلعََذاِب َولَُهْم َعَذاٌب أَِلٌٌم )

 

ٍء لَِدٌٌر )  ًْ ُ َعلَى ُكّلِ َش ِ ُمْلُن السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَّللاَّ   (15َٔوَّلِلَّ

ٌِْل َوالنََّهاِر آَلٌَاٍت أِلُ   وِلً اأْلَْلبَاِب إِنَّ فًِ َخْلِك السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْختبَِلِؾ اللَّ
(ٔ5ٓ ) 

 

َ لٌَِاًما َولُعُوًدا َوَعلَى ُجنُوبِِهْم َوٌَتَفَكَُّروَن فًِ َخْلِك السََّماَواِت  الَِّذٌَن ٌَْذُكُروَن َّللاَّ
 (5َٔٔواأْلَْرِض َربَّنَا َما َخلَْمَت َهَذا بَاِطبًل ُسْبَحانََن فَِمنَا َعَذاَب النَّاِر )

 

ٌْتَهُ َوَما ِللظَّاِلِمٌَن ِمْن أَْنَصاٍر )    (5َٕٔربَّنَا إِنََّن َمْن تُْدِخِل النَّاَر فَمَْد أَْخَز

ٌَماِن أَْن آِمنُوا بَِربُِّكْم فَآَمنَّا َربَّنَا فَاْؼِفْر لَنَا ذُنُ   وبَنَا َربَّنَا إِنَّنَا َسِمْعنَا ُمنَاِدًٌا ٌُنَاِدي ِلئْلِ
 ( 5ٌِّٖٔبَاتِنَا َوتََوفَّنَا َمَع اأْلَْبَراِر )َوَكفِّْر َعنَّا سَ 

 

  (5َٗٔربَّنَا َوآتِنَا َما َوَعْدتَنَا َعلَى ُرُسِلَن َواَل تُْخِزنَا ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة إِنََّن اَل تُْخِلُؾ اْلِمٌعَاَد )

َذَكٍر أَْو أُْنثَى بَْعُضُكْم ِمْن  فَاْستََجاَب لَُهْم َربُُّهْم أَنًِّ اَل أُِضٌُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُكْم ِمنْ  
بَْعٍض فَالَِّذٌَن َهاَجُروا َوأُْخِرُجوا ِمْن ِدٌَاِرِهْم َوأُوذُوا فًِ َسبٌِِلً َولَاتَلُوا َولُتِلُوا أَلَُكفَِّرنَّ 

ُ ِعْنَدهُ َعْنُهْم َسٌِّبَاتِِهْم َوأَلُْدِخلَنَُّهْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر ثََوابًا  ِ َوَّللاَّ ِمْن ِعْنِد َّللاَّ
 (5ُ٘ٔحْسُن الثََّواِب )

 

نََّن تَمَلُُّب الَِّذٌَن َكفَُروا فًِ اْلببَِلِد )    (5ٙٔاَل ٌَؽُرَّ

  (52َٔمتَاٌع لَِلٌٌل ثُمَّ َمؤَْواُهْم َجَهنَُّم َوبِبَْس اْلِمَهاُد ) 

 لَِكِن الَِّذٌَن اتَّمَْوا َربَُّهْم لَُهْم َجنَّاٌت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر َخاِلِدٌَن فٌَِها نُُزاًل ِمْن ِعْندِ  
ٌٌْر ِلؤْلَْبَراِر ) ِ َخ ِ َوَما ِعْنَد َّللاَّ  (51َّٔللاَّ

 

ِ َوَما أُْنزِ   ِ اَل َوإِنَّ ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب لََمْن ٌُْإِمُن بِاَّللَّ ٌِْهْم َخاِشِعٌَن َّلِلَّ ٌُْكْم َوَما أُْنِزَل إِلَ َل إِلَ
َ َسِرٌُع اْلِحَساِب  ِ ثََمنًا لَِلٌبًل أُولَبَِن لَُهْم أَْجُرُهْم ِعْنَد َربِِّهْم إِنَّ َّللاَّ ٌَْشتَُروَن بِآٌَاِت َّللاَّ

(ٔ55) 

 

َ لَعَلَُّكْم تُْفِلُحوَن )    {(ٌَٕٓٓا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اْصبُِروا َوَصابُِروا َوَرابُِطوا َواتَّمُوا َّللاَّ

 

 
 
 
 
 
 
 


