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 عشرونادية والاحملاضرة احل
*** 

 .(البقرة) (، من سورة36( و)35احملاضرة: تفسري اآليتنين رقم ) عنوان
 .والقراءات، واملناسبة التالوة،

 
 :التالوة

َها َرَغداً َحْيثُ  ََي آَدُم اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك اْْلَنَّةَ  َوقُ ْلَنا{ ُتَما َوال وَُكال ِمن ْ تَ ْقَرََب َهِذِه الشََّجَرَة  ِشئ ْ
َها * الظَّاِلِميَ  فَ َتُكوََن ِمنَ  َُما الشَّْيطَاُن َعن ْ اْهِبطُوا بَ ْعُضُكْم  فََأْخَرَجُهَما ِمَّا َكاََن ِفيِه َوقُ ْلَنا َفَأَزَّلَّ

  .}اأَلْرِض ُمْستَ َقرٌّ َوَمَتاٌع ِإََل ِحيٍ  لِبَ ْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم ِف 
 

 :القراءات
والكرامة،  والصرف عما كاَن فيه من النعيم اإلزالة، وهي التنحية، :ِمن }فأزاَّلما{ :قرأ محزة

َها{ :ويكون الضمري ف  .للجّنة }َعن ْ
َُما{ :وقرأ الباقون الضمري  ِمن: الزّلل، وهو: اخلطأ، أي: أوقعهما ف الزّلّة، ويكون }َفَأَزَّلَّ

َها{:ف ف قوله  هما الشيطان على الزّلّة بسببها. "وعن" هذه، مثلهاأي: فحمل للشجرة، }َعن ْ
 ِإبْ رَاِهيَم ألبِيِه ِإالَّ َعْن َمْوِعَدٍة َوَعَدَها َوَما َكاَن اْسِتْغَفارُ  {:، وقوله}فَ َعْلُتُه َعْن أَْمرِي َوَما{:تعاَل
هُ   .مع القراءة األوَل املعىن وحيتمل أن تكون ِمن: زّل عن املكان، إذا تنّحى عنه؛ فيّتحد ؛}ِإَيَّ

عنها وأبعَدمها، كما تقول:  مبعىن: أذهبهما .ويكون الضمري للجّنة، واملعىن: فأزَّلما عن اْلنة
 .وزّل عين ذاك إذا ذهب عنك زّل عن مرتبته،

 
  :املناسبة

 .-عليه السالم-ال زلنا ف قصة آدم 
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 .لغوّيات
  .االستقرارِمن: السكون، ألهنا نوع ِمن الّلبث و  :السُّْكىن 
  .، ليصّح العطف عليه}اْسُكنْ { :للضمري املستكّن ف أتكيد :}أَْنتَ {و
  .للمصدر، أي: َأْكالً رغداً واسعاً رافهاً  وْصف :}َرَغداً {و

 .االمتناع مع األلفة والّتمّكن من الفعل :واإلَبء
 . وقيل: الّتكّّب: أن يرىِمّا جاء فيه "اْستَ ْفَعَل" مبعىن: "تَ َفعَّل" الّتكّّب، وهو :واالستكبار

الواقع. واالستكبار :طلب  الشخص نفَسه أكّب من غريه، وهو مذموم، وإن كان أكّب ف
  .ذلك َبلّتشّبع

الواسع.  : اَّليَِنء الذي ال عناء فيه، أو-وقرأ النخعي: بسكوهنا بفتح الغي،- :والرََّغد
وا ف رزق واسع كثري. وأَْرَغد كان :-بكسر الغي وضّمها-يقال:َرِغد عيش القوم، وَرُغد 

  .رغد من العيش القوم: أخصبوا وصاروا ف
وقته، وال خيتص  ِمن: َمَتع النهار إذا ارتفع، ويُطلق على االنتفاع املمتدّ  البُلغة، مأخوذ :واملتاع

  .َبحلقري
امة إَل وقت املوت، وهو: القي :مقدار ِمن الزمان، قصرياً أو طويالً واملراد هنا :واحِلي

  .األرض القيامة الكّبى؛ وعليه ُُتعل السكىن ف القّب متّتعاً ف الصغرى. وقيل: إَل يوم
بَهم، أي: َأّي مكان ِمن اْلّنة شئُتما :}َحْيثُ {و

ُ
 .للمكان امل

 
 .اآلاثر

 .}أَْنَت َوَزْوُجَك اْْلَنَّةَ  َوقُ ْلَنا ََي آَدُم اْسُكنْ { :قوله تعاَل
 :الشُّعب"، عن أيب ذر، قال" رخيه"، والبزار، والبيهقي فأخرج أمحد، والبخاري ف "ات

رسول هللا ونيّب كان؟ قال:  رسول هللا، أي األنبياء كان أّول؟ قال: آدم. قلت: َي قلت: َي))
 غفرياً  املرسلون َي رسول هللا؟ قال: ثلثمائة ومخسة عشر مجا   نعم نيبٌّ مكلَّم. قلت: كم كان

)). 
الشيخ ف "العظمة"، وابن مردويه،  وعبد بن محيد، والطّباين، وأبو وأخرجه ابن أيب شيبة،

 .وغريهم، عن أيب ذر حنوه
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نيّب  َي)) :أيب أمامة: أّن أَب ذر قال وأخرج أمحد، وابن املنذر، والطّباين، وابن مردويه، عن
م، خَلقه هللا كان آدم؟ قال: نعم. نيب ُمكلَّ  هللا، أّي األنبياء كان أّول؟ قال: آدم. قال: أو نيبّ 

 :بال واسطة. فقال مسعه -يعين: عياَنً -فيه من روحه، مث قال له: َي آدم ِقَبالً  بيده، مث نفخ
مائة  :قال: قلت: َي رسول هللا، كم وّّف عّدة األنبياء؟ قال .}اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك اْْلَنَّةَ {

 .((شر مجا  غفرياً ومخسة ع ألف وأربعة وعشرون ألفاً؛ الّرسل من ذلك ثالمثائة
وصّححه، والبيهقي ف "األمساء  وأخرج ابن أيب حامت، وابن حبان، والطّباين، واحلاكم

 .الباهلي: أّن رجال قال: ... فذكر حنوه والصفات"، عن أيب أمامة
معنا ها هنا، وأّما َبقيه فال. وقد  وهذا احلديث ال يثبت بطوله، وال يصّح منه إالّ الشاهد

الرسول والنيّب ال  موسوعة: "فضائل ُسَور وآَيت القرآن". والتفرقة بي فيه ففصلت القول 
 املسألة؛ وقد تعرضت َّلا ف كتاب: "اإلسالم ونيب ُتسلَّم، وال جمال هنا للتفصيل ف هذه

 .اإلسالم"؛ فلرياجْعه من شاء
فيها  ان ميشيُأخرج إبليس من اْلّنة، وُأسكن آدم اْلنة، فك)) :وروى السدي أبسانيده، قال

وعند رأسه امرأة قاعدة، خلقها هللا من  وحشاً، ليس له زوج يسكن إليه. فنام نومة فاستيقظ،
قالت له  .ما أنت؟ قالت: امرأة. قال: وملَ ُخلقِت؟ قالت: تسكن إلّ  :ضلعه، فسأَّلا

؟ قال: َي آدم؟ قال: حّواء. قالوا: وملَ حواء : ما امسها-ينظرون ما بلغ ِمن علمه-املالئكة 
ِمن َْها َرَغداً  آَدُم اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك اْْلَنََّة وَُكال َيَ { :شيء حي. قال هللا إهنا ُخلقت من

ُتَما   .((}َحْيُث ِشئ ْ
فاستيقظ، فرآها فقال: َمن أنت؟  وعن جماهد قال: "َنم آدم فُخلقت حواء من قصرياه،

  ."-امرأة َبلسرَينية :يعين-فقالت: أَن أسا 
 :-صلى هللا عليه وسلم- ج البخاري ومسلم عن أيب هريرة، قال: قال رسول هللاوأخر 
أعوج شيء من الضلع: رأسه.  استوُصوا َبلنساء خرياً؛ فإن املرأة ُخلقت ِمن ضلع، وإن))

  .((تركَته تركَته وفيه عَوج؛ فاستوصوا َبلنساء خرياً  وإن ذهبت تقيمه كسرَته، وإن
  ."يت: "حواء"، ألهنا أّم كلِّ حيّ وعن ابن عباس قال: "إمنا مسُِّ 

من املرء، ومسُِّيت: "حواء" ألهنا  وعن ابن عباس قال: "إمنا مسُِّيت املرأة: "مرأة" ألهنا ُخلقت
  ."أّم كلِّ حيّ 
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مث وَّل هارَبً وهو يلتفت  وعن عطاء، قال: "ملّا سجدت املالئكة آلدم، نفر إبليس نفرة،
 غريه؛ فعصمهم هللا. مث قال هللا آلدم: قْم َي آدم، فسلِّم دٌ أحياَنً ينظر هل عصى ربَّه أح

املالئكة، فقال هللا ملالئكته:  عليهم! فقام فسّلم عليهم وردوا عليه. مث عرض األمساء على
ُتْم َصاِدِقَي  أَْنِبُئوين أبَِمْسَاءِ { زعمتم أنكم أعَلُم منه؟ عْلم إّن ال }ُسْبَحاَنكَ  قَاُلوا {َهُؤالِء ِإْن ُكن ْ

ُهْم أبَِمْسَاِئِهمْ  قَاَل َيَ { فلما أقّروا بذلك، .}ِعْلَم لََنا ِإال َما َعلَّْمتَ َنا ال{منك ولك، و ، }آَدُم أَْنِبئ ْ
فكّل شيء مّسى  هذه َنقة، مَجل، بقرة، نعجة، شاة، فرس، وهو من خْلق ريب، :فقال آدم

 ميّر بي يديه، حىت بقي كل شيء َبمسه حي آدم فهو امسه إَل يوم القيامة. وجعل يدعو
َي محار!  شيء مّر عليه؛ فجاء احلمار من وراء ظهره فدعا آدم: أقبل احلمار وهو آخر

مث قال له ربه: َي آدم ادخل اْلنة حتيا وتكرم.  .فعلمت املالئكة أنه أكرم على هللا وأعلم منهم
س إَل خْلق ف اْلنة يستأن اْلنة. فنهاه عن الشجرة قبل أن خيلق حواء، فكان آدم ال فدخل

كان،  اْلنة شيء ُيشبهه. فألقى هللا عليه النوم وهو أّول نوم وال يسكن إليه، ومل يكن ف
حواء منه. فلما استيقظ آدم جلس  فانتزعت من ضلعه الصغرى من جانبه األيسر، فخلقت

عّلم  أحسن البشر، ولكّل امرأة فضل على الّرجل بضلع. وكان هللا فنظر إَل حواء تشبهه ِمن
فقالوا: َي آدم ما هذه؟ قال: هذه  آدَم اسم كلِّ شيء، فجاءته املالئكة فهنَّوه وسّلموا عليه،

ألهنا ُخلقت من حي.  :امسها؟ قال: حواء. فقيل له: مل مسّيَتها حواء؟ قال امرأة. قيل له: فما
  ."محتهاشيء يرتاحم الناس به، فهو ِمن فضل ر  فُنفخ بينهما من روح هللا فما كان من

وكان الولد يُرى ف بطنها إذا محلت: ذكر  و عن أشعث، قال: "كانت حواء من نساء اْلنة،
 ."صفاهتا أم أنثى من

زوجته، بعث إليه مَلكاً وأمره َبْلماع،  وعن إبراهيم النخعي، قال: "ملّا خلق هللا آدم وخلق له
  ."!قالت له حواء: َي آدم، هذا طّيب، زدَن منه ففعل. فلما فرغ،

  
َها َرَغداً { :أّما قوله تعاَل  .}وَُكالَ ِمن ْ

  ."عن ابن مسعود وَنس من الصحابة قال: "الّرغد: اَّلين
  ."و عن ابن عباس قال: "الرغد: سعة العيشة

ُتَما وَُكال{ :و عن جماهد ف قوله َها َرَغداً َحْيُث ِشئ ْ   ."حساب عليكم قال: "ال ،}ِمن ْ
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 ."هي: الكْرم -عليه السالم-هُني عنها آدم عن ابن عباس: "الشجرة اليت 
  .و عن ابن مسعود: مثله

  .قيس وكذا قال سعيد بن جبري، والسدي، والشعيب، وحممد بن
الكْرم. وجعلت فتنة لولده من بعده،  :و عن جعدة بن هبرية قال: "الشجرة اليت افُتنت هبا آدم

  ."العنب :واليت أكل منها آدم
  ."وتزعم يهود أهنا: احلنطة .هي: الكرم"، }تَ ْقَرََب َهِذِه الشََّجَرةَ  َوال{ :وقال السدي أبسانيده

  "الّبُ  -وف لفظ:-السنبلة  :عن ابن عباس قال: "الشجرة اليت هنى هللا عنها آدم
  ."السنبلة قال: "هي ،}َوال تَ ْقَرََب َهِذِه الشََّجَرةَ { :وعن أيب مالك الغفاري، ف قوله

يسأله عن الشجرة اليت أكل منها  يم: أّن ابن عباس كتب إَل أيب اْللدوعن رجل من بين مت
اليت هُني  عندها آدم. فكتب إليه أبو اْللد: "سألتين عن الشجرة آدم، والشجرة اليت اتب

  ."اليت اتب عندها آدم، وهي: الزيتونة عنها آدم، وهي: السنبلة. وسألتين عن الشجرة
وأبو مالك، وحمارب بن داثر،  ب بن منبه، وعطية العوف،وكذلك فّسره احلسن البصري، ووه

  .وعبد الرمحن بن أيب ليلى
منها ف اْلنةك كُكَلى البقر،  وعن وهب بن منبه: أنه كان يقول: "هي: الُّب، ولكن احلبة

 ."العسل ألي من الزبد، وأحلى من
  ."ة، قال: "الّنخل}َهِذِه الشََّجَرةَ  َوال تَ ْقَرَبَ { وعن أيب مالك،

  ."، قال: "تيَنة}َهِذِه الشََّجَرةَ  َوال تَ ْقَرَبَ { وعن جماهد،
  .وبه قال قتادة وابن جريج

  ."و عن يزيد بن عبد هللا بن قسيط قال: "هي: األترج
عنها آدم وزوجته شبه الُّب،  و عن شعيب اْلبائي، قال: "كانت الشجرة اليت هنى هللا

 ."رالنو  ُتسمَّى: "الرعة". وكان لباسهم
وال ينبغي أن يكون ف اْلنة  و عن أيب العالية قال: "كانت الشجرة َمن أكل منها أحدث،

 ."حدث
اْلنة، وهناه عن أْكل الشجرة، وكانت  وعن وهب بن منبه قال: "ملا أسكن هللا آدم وزوجته

وهي الثمرة  بعضها ف بعض، وكان َّلا مثر أتكله املالئكة خلُلدهم، شجرة غصوهنا متشعِّب
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 ."ليت هنى هللا عنها آدم وزوجتها
هللا آدم كما ابتلى املالئكة  قال: "ابتلى ،}تَ ْقَرََب َهِذِه الشََّجَرةَ  َوال{ :و عن قتادة ف قوله

زال البالء  ومل يدَع هللا شيئاً ِمن خْلقه إالّ ابتاله َبلطاعة؛ فما قْبله، وكّل شيء ُخلق مبتًلى،
  ."آبدم حىت وقع فيما هُني عنه

منها رغداً حيث شاء، وهناه عن شجرة  ن قتادة قال: "ابتلى هللا آدم فأسكَنه اْلنة أيكلو ع
فبدت له  وقّدم إليه فيها؛ فما زال به البالء حىت وقع مبا هُني عنه، واحدة أن أيكل منها،

  ."سوءته عند ذلك وكان ال يراها، فأُهبط من اْلنة
َُما{ :عن ابن عباس ف قوله   ."ل: "فأغوامهاقا ،}فََأَزَّلَّ
َُما{" :وعن عاصم بن هبدلة   ."فنّحامها :}َفَأَزَّلَّ

َُما{ وعن األعمش قال: "ف قراءتنا ف )البقرة(، مكان   ."فوسوس }فََأَزَّلَّ
َُما{ :قوله تعاَل َها َفَأْخَرَجُهَما ِمَّا َكاَنَ  َفَأَزَّلَّ  .اآلية }...ِفيهِ  الشَّْيطَاُن َعن ْ

، أراد إبليس }اْْلَنَّةَ  اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجكَ { :ال: "ملّا قال هللا آلدموروى السدي أبسانيده، ق
وهي كأحسن  هي: دابة َّلا أربع قوائم، كأهنا البعري،-فأتى احلّية،  أن يدخل عليهما اْلنة،

إَل آدم. فأدخلته ف فمها، فمّرت  ، فكّلمها أن تدخله ف فمها حىت تدخل به-الدواب
فمها، فلم يبال  فدخلت وال يعلمون، ملا أراد هللا من األمر. فكّلمه من احلّية على اخلزنة

وحلف  ،}َعَلى َشَجَرِة اخْلُْلِد َوُمْلٍك ال يَ ب َْلى ََي آَدُم َهْل أَُدلُّكَ { :بكالمه. فخرج إليه فقال
أكلت، مث أيكل منها، فقعدت حواء ف فأىب آدم أن .}َلُكَما َلِمَن النَّاِصِحيَ  ِإيّنِ { :َّلما َبهلل

َبَدْت ََّلَُما َسْوآهُتَُما َوطَِفَقا { قد أكلُت فلم يضّر يب. فلما أَكل، قالت َي آدم: ُكْل، فإين
 ."}َعَلْيِهَما ِمْن َوَرِق اْْلَنَّةِ  خَيِْصَفانِ 

دواب األرض أهنا حتمله حىت  و عن ابن عباس، قال: "إن عدو هللا إبليس عرض نفسه على
 فكل الدواب أىب ذلك عليه، حىت كّلم احلية فقال َّلا: أمنعك .آدم يدخل اْلنة معها، ويكّلم

َنبي حىت دخلت به، فكّلمه من  من ابن آدم، فإنك ف ذميت إن أدخلِتين اْلنة. فحملته بي
يقول  ."على أربع قوائم، فأعراها هللا، وجعلها متشي على بطنها فيها، وكانت كاسية متشي

  ."هللا فيها وها، اخفروا ذّمة عدوّ ابن عباس: "فاقتلوها حيث وجدمت
أن أكلت من الشجرة اليت هنيُتك  وعن ابن عباس قال: قال هللا آلدم: َي آدم ما محلك على
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تضع إالّ   ل حواء. قال: فإين عاقْبتها أبن ال حتمل إالّ كرهاً وال عنها؟ قال َي رب، زيّنْته
ُتها ف كل شهر مرتْي. قال: فرّنت ء عند ذلك، فقيل َّلا: عليك الرّنّة وعلى حوا كرهاً، ودمي ْ

  ."بناتك
صلى -اخلطاب، عن رسول هللا  وأخرج الدارقطين ف "األفراد"، وابن عساكر، عن عمر بن

حي دِميْت، فنادت رهبا: جاء ميّن  إّن هللا بعث جّبيل إَل حواء)) :، قال-هللا عليه وسلم
  .((علّنه لِك كّفارة وطهوراً ألدميّنك وذرِّيّتك، وألج دم ال أعرفه. فناداها

بنو  لوال)) :، قال-هللا عليه وسلم صلى-وأخرج البخاري واحلاكم، عن أيب هريرة، عن النيب 
  .((زوجها إسرائيل مل خَيْنز اللحم، ولوال حواء مل ختن أنثى

فقال: إن  -هللا عليه وسلم صلى-وعن عبد الرمحن بن زيد: "أن آدم ذَكر حممداً رسول هللا 
 صاحب البعري: أّن زوجته كانت عوَنً له على ِدينه، وكانت ضل ما فضل به علّي ابينأف

  ."زوجيت عوَنً ل على اخلطيئة
وابن ماجة، وابن أيب حامت،  وأخرج البخاري، ومسلم، وأبو داود، والرتمذي، والنسائي،

-هللا  رسولوالبيهقي ف "األمساء والصفات"، عن أيب هريرة: أن  ،"واآلجري ف "الشريعة
 حَتاجَّ آدم وموسى، فحج آدم موسى. فقال موسى: أنَت آدم)) :قال -صلى هللا عليه وسلم

موسى الذي أعطاه هللا كّل  الذي أغويَت الناس وأخرْجَتهم ِمن اْلنة. فقال له آدم: أنت
  .((نعم. قال: فتلومين على أْمر قّدر علّي قبل أن ُأخلق؟ :شيء واصطفاه برسالته؟ قال

 .لحديث رواَيت أخرى ال نطيل بذِْكرهاول
 إن)) :-صلى هللا عليه وسلم- وروى ابن أيب حامت، عن أيّب بن كعب، قال: قال رسول هللا

سحوق. فلما ذاق الشجرة سقط عنه  هللا خلق آدم رجالً طوااًل، كثري شعر الرأس، كأنه خنلة
شعره  يشتّد ف اْلنة، فأخذتعورته. فلما نظر إَل عورته، جعل  :لباسه، فأّول ما بدا منه

فلما مسع كالم الرمحن قال: َي رّب، ال.  شجرة، فنازعها. فناداه الرمحن: َي آدم مين تفّر؟
  .((ولكن استحياء

َي  :آدم من الشجرة، مّر هارَبً، فتعّلقت شجرة بشعره، فنودي ملا ذاق)) : ورواه أيضاً، بلفظ
اخرج ِمن جواري، فبعّزيت ال يساكنين فيها  َي آدم آدم أفراراً مين؟ قال: بل حياًء منك. قال:

  .((العاصي خلقت مثلك ملء األرض خْلقاً ، مث عصوين، ألسكنُتهم دار من عصاين. ولو



10 
 

رضي -بي قتادة وأيّب بن كعب  قال ابن كثري: هذا حديث غريب، وفيه انقطاع، بل إعضال
  .-هللا عنه

ما بي صالة العصر إَل غروب  ن آدم اْلنة إالّ وروى احلاكم عن ابن عباس، قال: "ما ُأسك
 .شرط الشيخي، ومل خيرجاه الشمس". مث قال: صحيح على

اْلمعة بعد العصر، فسماه: "آدم".  وعن ابن عباس قال: "خلق هللا آدم من أدمي األرض يوم
 كاإلنسان". قال ابن عباس: "فتاهلِل، ما غابت الشمس من ذل" :مث عهد إليه فنسي، فسّماه

  ."اليوم حىت أُهبط ِمن اْلّنة إَل األرض
اْلنة إالّ مقدار ما بي الظهر  ف -عليه السالم-وعن سعيد بن جبري، قال: "ما كان آدم 

  ."والعصر
وذلك ساعتان ونصف، وذلك  وعن موسى بن عقبة، قال: "مكث آدم ف اْلنة ربع النهار،

  ."اْلنة مائة سنة مائتا سنة ومخسون سنة؛ فبكى على
الساعة ثالثون ومائة سنة من أَيم  وعن احلسن قال: "لبث آدم ف اْلنة ساعة من هنار، تلك

  ."الدنيا
التاسعة أو العاشرة، فأخرج آدم معه  وعن الربيع بن أنس: "فُأخرج آدم من اْلنة للساعة

 ."اْلنة على رأسه اتج من شجر اْلنة، وهو اإلكليل من ورق غصناً من شجر اْلنة،
اْلنة يوم اْلمعة، فجعله ف جنات  يب العالية، قال:"خلق هللا آدم يوم اْلمعة، وأدخلهوعن أ

 ."الفردوس
  

  .اآلية }...اْهِبطُوا َوقُ ْلَنا{ :أما قوله تعاَل
قال: "آدم، وحواء، وإبليس،  ،}َوقُ ْلَنا اْهِبطُوا بَ ْعُضُكْم لِبَ ْعٍض َعُدوٌّ { :عن ابن عباس ف قوله

  ."، قال: "احلياة}ِحيٍ  َوَمَتاٌع ِإََل { ،"القبور" :، قال}ْم ِف اأَلْرِض ُمْستَ َقرٌّ َوَلكُ { ."واحلّية
  ."والشيطان قال: "آدم، واحلّية، ،}بَ ْعُضُكْم لِبَ ْعٍض َعُدوٌّ  اْهِبطُوا{ :وعن جماهد ف قوله

  ."قال: "آدم، وحواء، واحلّية ،}اْهِبطُوا{ :و عن أيب صاحل، قال
  ."يعين: "آدم، وحواء، وإبليس ،}اْهِبطُوا{ :وعن قتادة قال

عن قتل  -وسلم صلى هللا عليه-وأخرج ابن جرير عن ابن عباس، قال: ))سئل رسول هللا 
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منهما عدّو لصاحبه، إن رآها أفزعْته، وإن  ُخلقت هي واإلنسان كّل واحد)) :احلّيات فقال
  .((!فاقتُ ْلها حيث وجْدهَتا لدغْته أوجعْته؛

األرض، ومستقر حتت  فوق" :}َوَلُكْم ِف اأَلْرِض ُمْستَ َقرٌّ { :سعود، ف قولهو عن ابن م
  ."األرض

 ."حىت يصري إَل اْلنة أو إَل النار" ،}َوَمَتاٌع ِإََل ِحيٍ { :قال
سلمان، قال: قال رسول  وأخرج ابن عدي، وابن عساكر ف "التاريخ"، بسند ضعيف عن

الّسندان والكلبتان واملطرقة.  دم أهِبط إَل األرض ومعهإّن آ)) -صلى هللا عليه وسلم-هللا 
 .((وأُهبطت حواء جبّدة

يعاً { :وقال السدي: "قال هللا َها مجَِ وأنزل معه -آدم َبَّلند،  ، فهبطوا. فنزل}اْهِبطُوا ِمن ْ
 (، فنبتت شجرة الطّيب. فإمنا أصل ما-اْلنة، فبثّه َبَّلند َبحلجر األسود، وبقبضة من ورق

هبا آدم. وإمنا قبضها آدم حي أخرج  من اَّلند ِمن الطِّيب، من قبضة الورق اليت هبط ُُياء به
  ."على اْلّنة حي ُأخرج منها ِمن اْلنة، أسفاً 

  ."َبَّلند وعن ابن عباس قال: "أُهبط آدم )من اْلنة( بدحناء: أرض
ي مّكة َّلا:دحناء، ب إَل أرض يقال -عليه السالم-وعن ابن عباس قال: "أُهبط آدم 

  ."والطائف
األرض: اَّلند. أهبط هبا آدم  و عن ابن عباس قال: قال علي بن أيب طالب: "أطيب ريح

  ."فعلق رحيها من شَجر اْلنة
ف طلبها حىت أتى مْجعاً  و عن ابن عباس، قال:"أهبط آدم َبَّلند، وحواء جبّدة، فجاء

  ."جبْمع، فلذلك مسُِّيت: "مجعاً  املزدلفة". واجتمعا" :فازدلفت إليه حواء؛ فلذلك مسُِّيت
 ."آدم َبلّصفا، وحواء َبملروءة وعن ابن عمر قال: "أهبط

األرض هبط َبَّلند، وإن رأسه كان ينال  و عن جابر بن عبد هللا، قال: "إن آدم ملا أهبط إَل
فاحنّط إَل  شكت إَل رهبا ثَقل آدم، فوضع اْلبار تعاَل يده على رأسه السماء، وإّن األرض

واملوز. فلما أُهبط، قال: رّب، هذا العبد الذي  بعي ذراعاً. وهبط معه َبلعجوة واألترنجس
يُولد لك ولد إالّ وكلت به  وبينه عداوة، إن مل تُعينِّ عليه ال أقوى عليه. قال: ال جعلت بيين

د. قال: أزي ُأجازي السيئة َبلسيئة وَبحلسنة عشرة أمثاَّلا إَل ما :مَلكاً. قال: رّب زدين. قال
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الروح ف اْلسد. قال إبليس: َي رب هذا العبد  رّب زدين. قال: َبب التوبة له مفتوح ما دام
ولد إال ُولد لك ولد. قال: َي  أكرمته إن مل تُعينِّ عليه ال أقوى عليه. قال: ال يُولد له الذي

 :قال .جمرى الدم، وتّتخذ ف صدروهم بيواتً. قال: رّب زدين رّب زدين. قال: ُتري منه
  ."}َواأَلْوالدِ  ِِبَْيِلَك َوَرِجِلَك َوَشارِْكُهْم ِف اأَلْمَوالِ  َوَأْجِلْب َعَلْيِهمْ {

أبرض اَّلند ومعه غرس من شجر  أَهبط هللا آدم، أهبطه و عن عبد هللا بن عمر، قال:"ملّا
فكان  كة،ف السماء ورجاله ف األرض، وكان يسمع كالم املالئ اْلنة فغرسه هبا، وكان رأسه

ذراعاً. فأنزل هللا أين منزل عليك بيتاً  ذلك يهّون عليه وْحدته. فُغمز غمزة فتطأطأ إَل سبعي
حول  تطوف املالئكة حول عرشي، وُيصّلى عنده كما تصلِّي املالئكة يُطاف حوله كما

 بي قدمْيه مفازة، حىت قدم مكة. عرشي. فأقبل حنو البيت، فكان موضع كل قَدم قرية، وما
  ."َبلبيت وصّلى عنده، مث خرج إَل الشام، فمات هبا فدخل من َبب الصفا، وطاف

وعن احلسن البصري، قال: "أُهبط آدم َبَّلند، وحواء جبدة، وإبليس بدست بيسان من 
  ."احلية أبصبهان البصرة على أميال، وأُهبطت

من أعواد اْلنة، وهي أعواد أربعة  و عن عطاء بن أيب رَيح، قال:"هبط آدم أبرض اَّلند ومعه
  ."الناس، وإنه حج هذا البيت على بقرة هذه اليت تتطّيب هبا

على ركبتيه، مطأطئاً رأسه. وأهبط  يداه -عليه السالم-وقال رجاء بن أيب سلمة:"أهبط آدم 
  ."أصابعه، رافعاً رأسه إَل السماء إبليس مشتبكاً بي

األرض، عّلمه صنعة كّل شيء،  ْلنة إَلوعن أيب موسى، قال:"إن هللا حي أهبط آدم من ا
  ."ال تتغرّي  فثماركم هذه من مثار اْلنة، غري أّن هذه تتغرّي، وتلك وزّوده من مثار اْلنة؛

صلى هللا عليه -هللا  وروى مسلم ف "صحيحه"، وغريه، عن أيب هريرة، قال: قال رسول
 م، وفيه أُدخل اْلنة، وفيهيوم اْلمعة؛ فيه ُخلق آد :خري يوم طلعت فيه الشمس)) :-وسلم

  .((ُأخرج منها
ُشكر ما صنعَت  و عن احلسن، قال: "قال موسى: َي رب، كيف يستطيع آدم أن يؤدِّيَ 

وأسكنته جّنتك، وأمرَت املالئكة فسجدوا له.  إليه؟ خلْقته بيدك، ونفخت فيه من روحك،
  ."إليه ِلما صنعتعِلم أّن ذلك مين، فحمدين عليه؛ فكان ذلك شكراً  فقال: َي موسى

كان معه من مثار وآالت،  وف نزول آدم، وصورته، وبكائه، وما تعّلمه من الصناعات، وما
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 له بعد نزوله، رواَيت كثرية أكثرها ضعيف أو من وما زرع، وف حّجه البيت، وما حصل
 مررَن على آَيت أخرى تتعلق اإلسرائيليات ال نطيل بذْكرها. وسوف نعرض لبعض منها إذا

 .-وهللا املوفِّق- َبلقصة، تكون أكثر التصاقاً هبا
 

رين أقوال  .املفساِّ
َفَسَجُدوا ِإالَّ { :املالئكة َبلسجود له يقول هللا تعاَل، إخباراً عّما أكرم به آدم، بعد أن أَمر

رغداً، أي: هنيئاً  أَبحه اْلنة يسكن منها حيث يشاء، وأيكل منها ما شاء إنه :}ِإْبِليسَ 
  .يِّباً واسعاً ط

اْلنة؛ وقد صرح بذلك: حممد بن  وسياق اآلية يقتضي: أّن حواء ُخلقت قبل دخول آدم إَل
كلها،  هللا من معاتبة إبليس، أقبل على آدم وقد عّلمه األمساء إسحاق، حيث قال: "ملا فرغ

ُهمْ { :فقال قال: مث أُلقيت  .}احلَِْكيمُ  اْلَعِليمُ  ِإنََّك أَْنتَ { :إَل قوله }أبَِمْسَاِئِهمْ  ََي آَدُم أَْنِبئ ْ
نة على آدم من أهل العلم، عن ابن  فيما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوراة وغريهم- السِّ

مل  وآدم َنئم-أضالعه من شقِّه األيسر، وأَلَم مكانه حلماً  . مث أخذ ضلعاً من-عباس وغريه
اها امرأة ليسكن إليها. فلما  حىت خَلق هللا ِمن ضلعه تلك زوجته حواء، فسو  -يهّب من نومه

نة وهبّ  : حلمي -أعلم وهللا-فيما يزعمون -من نومه، رآها إَل جنبه فقال  كشف عنه السِّ
 َيَ { :زّوجه هللا، وجعل له سكناً من نفسه، قال له ِقبال ودمي وزوجيت، فسكن إليها. فلما

َها َرَغد آَدُم اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك اْْلَنََّة وَُكال ُتَما َوال تَ ْقَرَبَ ِمن ْ َهِذِه الشََّجَرَة فَ َتُكوََن  اً َحْيُث ِشئ ْ
  ."}ِمَن الظَّاِلِميَ 

 .ويُقال: إّن خْلق حواء كان بعد دخوله اْلنة، كما قال السدي ف خّبه
فهو اختبار من هللا تعاَل، وامتحان آلدم. وقد  ،}الشََّجَرةَ  َوال تَ ْقَرََب َهِذهِ { :وأّما قوله تعاَل

 .تزيد لف ف هذه الشجرة ما هي؟ على أقوال ستة، وقداختُ 
- : "والصواب ف ذلك أن يُقال: إن هللا-رمحه هللا-قال اإلمام العالمة أبو جعفر بن جرير 

سائر  آدَم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار اْلنة دون هنى -عز وجل ثناؤه
ت على الّتعيي، ألن هللا مل يضع كان أشجارها، فأكال منها. وال عْلم عندَن أبّي شجرة

شجرة الُّب،  ذلك ف القرآن وال من السُّّنة الصحيحة. وقد قيل: كانت لعباده دليالً على
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شجرة الّتي، وجائز أن تكون واحدة منها. وذلك  وقيل: كانت شجرة العنب، وقيل: كانت
  ."-وهللا أعلم-جهله به  ُعلم مل ينفع العامل به عْلمه، وإن جهله جاهل مل يضرّه عْلم إذا

  .(وهو الّصواب وكذلك رّجح اإلهبام: فخر الدين الرازي ف تفسريه، وغريه؛)
َها{ :وقوله تعاَل َُما الشَّْيطَاُن َعن ْ َها{ :يصّح أن يكون الضمري ف قوله }َفَأَزَّلَّ  عائداً إَل }َعن ْ

َُما{ :- النجودكما قال عاصم بن هبدلة، وهو: ابن أيب-اْلنة، فيكون معىن الكالم   ،}َفَأَزَّلَّ
ويصح أن يكون عائداً على أقرب املذكورين وهو: الشجرة؛ فيكون معىن  .أي: فنّحامها

َُما{ :-كما قال احلسن وقتادة- الكالم تقدير  أي:من ِقبل الزلل؛ فعلى هذا يكون ،}َفَأَزَّلَّ
َها{ :الكالم َُما الشَّْيطَاُن َعن ْ ، أي: }أُِفكَ  يُ ْؤَفُك َعْنُه َمنْ { :قالأي: بسببها. كما  ،}َفَأَزَّلَّ

أي: من اللباس،  ،}ِفيهِ  َفَأْخَرَجُهَما ِمَّا َكاَنَ { :وَّلذا قال تعاَل .ُيصرف بسببه من هو مأفوك
 .اَّلينء، والراحة واملنزل الرحب، والرزق

َها  قَاَل فَاْخرُجْ { :بعدما قيل له فإن قلت:كيف توّصل إبليس إَل إزالَّلما ووسوسته َّلما ِمن ْ
  .}فَِإنََّك َرِجيمٌ 

كدخول املالئكة، وال مينع أن يدخل  قلت: ُيوز أن مُينع دخوَّلا على جهة التقريب والّتكرمة
 .ابتالء آلدم وحواء على جهة الوسوسة،

  .وقيل: كان يدنو من السماء فيكّلمهما. وقيل: قام عند الباب فنادى
 .حىت دخلت به، وهم ال يشعرون ف فم احلية وروي: أنه أراد الدخول فمنعْته اخلزنة، فدخل

قرار، وأرزاق،  :(أي)، }َوَلُكْم ِف اأَلْرِض ُمْستَ َقرٌّ َوَمَتاعٌ  َوقُ ْلَنا اْهِبطُوا بَ ْعُضُكْم لِبَ ْعٍض َعُدوٌّ {
  .مؤّقت ومقدار معّي، مث تقوم القيامة أي: إَل وقت ،}ِإََل ِحيٍ { وآجال

رون من السلف،   العالية، ووهب بن منبه، وغريهم ها  كالسدي أبسانيده، وأيبوقد ذكر املفسِّ
إبليس )إَل( اْلنة،  إسرائيلية عن قصة احلّية وإبليس، وكيف جرى من دخول هنا، أخباراً 

ف سورة )األعراف(؛ فهناك القصة أبسط منها ها  -إن شاء هللا-ووسوسته، وسنبسط ذلك 
 .-وهللا املوفِّق-هنا 

؛ }بَ ْعُضُكْم لِبَ ْعٍض َعُدوٌّ { :ر للحّية حىت تكون مرادة ف قولهقلت: ليس ف اآلية ذكْ 
 وزوجه وإبليس. وأّما احلّية فليست َبلعدّو األوحد من فالضمري راجع ملن ذُكر قْبل، وهم: آدم

هناك حيّات حيصل التعايش  الدواب البن آدم، بل هناك ما هو أخطر منها، مع العلم أبن
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 .غري ساّم ال يضر ضهامعها من بعض بين آدم، وبع
احلّيات وقتلهّن، وبيان ُحكم ذلك،  قال ابن كثري: "وقد أورد القرطيب ها هنا أحاديث ف

 ."فأجاد وأفاد
  :عن كّل املعاصي ِمن وجوه قال فخر الدين الرازي: "اعلم: أن ف هذه اآلية هتديداً عظيماً 

الزّلّة الصغرية، كان على وَجل  هذه األول:إّن من تصّور ما جرى على آدم بسبب إقدامه على
  ."شديد من املعاصي

  :قال الشاعر
  وُمشاِهداً لألٍمر غري ُمشاهدِ  َي َنظراً يرنو بعييْن راقدِ 

تِصل الذنوَب إَل الذنوِب 
 درج اْلنان ونُزل فوز العابدِ  وَترُتي

  منها إَل الدنيا بذنٍب واحدِ  أنسيَت رَبك حي أخرج آدماً 
  ."أوطاننا ونسلم؟ م: "ولكّننا سيْب العدو، فهل تُرى نعود إَلقال ابن القاس

اْلنة، فسباَن إبليس إَل الدنيا،  قال الرازي عن فتح املوصلي: أنه قال: "كنا قوماً من أهل
  ."واحلزن، حىت نُرّد إَل الدار اليت أخرجنا منها فليس لنا إالّ اَّلم

العيون عيوَنً! فإن إبليس كان مّدة  أراقت منقال اآللوسي:"وكم أرّقْت هذه القصة جفوَنً، و 
  ."جرى ف رداء مرافقته، مث صار إَل ما ترى، وجرى ما به القلم ف دالل طاعته خيتال

  فلما توافينا ثبتُّ وزلَّتِ  وكنا وليلى ف صعود من اَّلوى
 

 .اإلمجايل املعىن
َلقها منه، وله سكىن اْلنة؛ اليت خ ذكر سبحانه أنه امنّت على آدم إبحالله له ولزوجه حواء

أُيكال منها  عن جنات النعيم اليت أعّدها هللا جزاء ف اآلخرة، وأن وكانت مواصفاهتا خمتلفة
حيث شاءا، إالّ من شجرة واحدة هنامها عن  أكالً رغداً هنيئاً، ال تَعَب فيه وال مشقة، من

ْي  ابتالًء واختباراً؛ وأخّبمها إْن أكال منها كاَن األكل منها
َ
ما.  ظامل مفرطي قد عصَيا رهبَّ

إبغرائهما  متّكن من الوسوسة َّلما، وأوقعهما ف اخلطإ والزلل فتحايل الشيطان لعنه هللا حىت
خروجهما من اْلنة وما كاَن فيه من النعيم.  َبألكل من هذه الشجرة؛ فكان ذلك سببا ف
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فيها وينتفعون مبتاعها،  ستقرونتعاَل عليهما وعلى إبليس َبَّلبوط إَل األرض، ي وقضى هللا
 .أيذن هللا َبلقيامة ف وقت عْلُمه عنده سبحانه مع بقاء العداء بينهم إَل أن

 
 .من مسائل اآلية

األرض؟ فاألكثرون على األّول،  اختُلف ف اْلّنة اليت أسكنها آدم: أهي ف السماء أم ف
 .(ألرضاملعتزلة والقَدرية القول أبهنا ف ا )وحكى القرطيب عن

، -كما يقوله اْلمهور من العلماء- فإذا كانت جنة آدم اليت ُأسكنها ف السماء :فإن قيل
ال خياَلف  دخول اْلنة، وقد طُرد من هنالك طرداً قدرَيً، والقدريّ  فكيف متّكن إبليس من

  وال مُياَنع؟
ف األرض، ال ف  اليت كان فيها آدم إّن هذا بعينه استدّل به َمن يقول: إّن اْلنة :فاْلواب
 .السماء

  :وأجاب اْلمهور أبجوبة
وَّلذا قال  مكرَّماً، فأّما على وجه السرقة واإلهانة، فال ميتنع؛ أحدها: أنه ُمنع من دخول اْلنة

احلية إَل اْلنة. وقد قال بعضهم: حيتمل أنه  بعضهم، كما جاء ف التوراة: إنه دخل ف فم
وسوس َّلما ف األرض، ومها  ال بعضهم: حيتمل أنهَّلما، وهو خارج َبب اْلنة. وق وسوس

 .وغريه ف السماء؛ ذكرها الزخمشري
ألهنا املتبادرة عند اإلطالق، ولسبق  واْلنة ف املشهور: دار الثواب للمؤمني يوم القيامة،

آدم  ظواهر اآلاثر ما يدل عليه، ومنها ما ف الصحيح ِمن حماّجة ذكرها ف السورة، وف
  .هللا تعاَل منها ؛ فهي إذاً ف السماء، حيث شاء-هما السالمعلي-وموسى 

األرض، ومل يذكر ف القصة أنه نَقَله إَل  ال نزاع ف أنه تعاَل خّلق آدم ف :وقال املخالِفون
تلك اْلّنة  نقله إليها لكان أْوَل َبلذِّكر، وألنه سبحانه قال ف شأن السماء، ولو كان

َلْغٌو ِفيَها َوال  ال{، و}ِإال ِقيالً َسالماً َسالماً  {َوال أَتْثِيماً  يَها لَْغواً ال َيْسَمُعوَن فِ {:وأهلها
َها{ ،}أَتْثِيمٌ  آدم وحواء مع  ، وقد لغا إبليس فيها وكذب، وأخرج منها}مبُْخَرِجيَ  َوَما ُهْم ِمن ْ

لة املعراج، لي -صلى هللا تعاَل عليه وسلم-النيب إدخاَّلما فيها على وجه السكىن ال كإدخال
آدم أن ال أيكل من  جّنة اخللد دار للنعيم وراحة وليست بدار تكليف، وقد كّلف وألن
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وقد دخلها للوسوسة؛ ولو كانت دار اخللد ما دخلها  الشجرة، وألن إبليس كان من الكافرين
واملخالفة وحيّل هبا غري  كاد، وألهنا حمل تطهري، فكيف حيسن أن يقع فيها العصيان وال
 طهَّرين؟امل

االمتنان أبمر ضيئل، وهو  وصفها ف موضع :قلت: وهناك استشكاالت أخرى كثرية، منها
  .}َتْظَمأُ ِفيَها َوال َتْضَحى َوأَنََّك ال *َأالَّ َُتُوَع ِفيَها َوال تَ ْعَرى  ِإنَّ َلكَ { :قوله تعاَل

 خطر على قلبأن فيها ما ال عي رأت، وال أذن مسعت، وال  ومنها: أّن النصوص ذكرت
 ...بشر، وأن فيها قصوراً وأهناراً وحوراً عيناً، وغري ذلك

تكّلف والتزام ما ال يلزم. وقيل:   قال اآللوسي: "والتزام اْلواب عن ذلك كلِّه ال خيلو عن
 :دار الثواب، بل هي جنة اخللد. وقيل: كانت غريمها. ويرّد ذلك كانت ف السماء وليست
املعروفة. واحتمال أهنا خلقت إذ ذاك، مث  ء بساتي غري بساتي اْلنةأنه مل يصّح أن ف السما

يشاء قدير.  يُقدم عليه منصف. وقيل: الكل ُِمكن، وهللا تعاَل على ما اضمحلت، ِمّا ال
 ."تعيينها والقطع به واألدلة متعارضة؛ فاألحوط واألسلم هو: الكف عن

ما أنشأ، وغرّي فيها ما غرّي، وزيّنها   فيهاقلت: ال مُيتنع أن تكون أصل اْلنة، مث أنشأ هللا
 .-التوفيق وَبهلل-كّله بعد خروج آدم منها، فتلتئم النصوص مجيعها  لعباده املؤمني؛ وذلك

 .وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
 
 

 األسئلة :
نعيم والكرامة ويكون قرأ محزة فأزاَّلما من اإلزالة وهي التنحية والصرف عما كاَن فيه من ال  1

 ) صح ( . الضمري ف عنها للجنة
من الزلل وهو اخلطأ أي أوقعهما ف الزلة ويكون الضمري ف   قراءة اْلمهور ) فأزَّلما ( 2

 ) صح ( . عنها للشجرة أي فحملهما الشيطان على الزلة بسببها
ملعىن ويكون الضمري من زل عن املكان إذا تنحى عنه فيتحد ا  قراءة اْلمهور ) فأزَّلما ( 3

 ) صح ( . للجنة واملعىن فأزَّلما عن اْلنة مبعىن أذهبهما عنها وأبعدمها
   ) اسكن ( من السكون وهو ضد احلركة ) صح ( .4
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   ) أنت ( ضمري منفصل للتأكيد حىت يصح العطف عليه ) صح ( .5
   ) رغداً ( اسم لطعام اْلنة ومتاعها ) خطأ ( .6
 قدرة على فعل الشيء ) خطأ ( .  اإلَبء هو عدم ال7
   التكّب أن يرى الشخص نفسه أكّب من غريه فيمتنع عن طاعته ) صح ( .8
   املتاع : املتاع احلقري اليسري املنقطع ) خطأ ( .9

  احلي مقدار من الزمان قصريا أو طويال واملراد هنا إَل وقت املوت وهو القيامة الصغرى 10
 (  القّب ليس من هذا التمتع ) خطأالقيامة الكّبى ألن احلياة فوال يصح أن يكون إَل قوت 

   ثبتت األحاديث ف أن آدم عليه السالم كان نبياً ومل يكن رسوالً ) صح( .11
عن عدد األنبياء فقال : مائة ألف وأربعة    ورد ف حديث أيب ذر أنه سأل النيب 12

 سة عشر ) صح ( .وعشرون ألفاً وأن عدد الرسل منهم ثالمثائة ومخ
   خلقت حواء من ضلع آدم ومسيت بذلك ألهنا أم كل حي ) صح ( .13
وليس    اختلف ف نوع الشجرة اليت هني عنها آدم وليس هناك شيء يصح عن النيب 14

 هو من مسائل العلم املهمة بل هو من العلم الذي ال ينفع صاحبه وال يضر جهله ) صح( .
  هني آدم عن األكل منها هي شجرة السدر ) خطأ ( .  الصحيح أن الشجرة اليت15
استوصوا َبلنساء خريا فإن املرأة خلقت من » أنه قال :    ثبت احلديث عن الرسول 16

 صح ( .) « .ضلع وإن أعوج شيء من الضلع رأسه 
ت مثل اْلمل فمسخها هللا تعاَل   دخل إبليس اْلنة بعد خروجه منها ف فم احلية وكان17

 . صح ()
   كانت عورة آدم مستورة ال تظهر فلما أكل من الشجرة ظهرت ) صح( .18
  املقصود بقوله ) اهبطوا ( آدم وحواء فقط بدليل قوله ف آية طه ) اهبطا ( فعّب هنا 19

 بلفظ اْلمع عن االثني وهو أقل اْلمع ) خطأ ( .
   الصحيح أن آدم أهبط إَل األرض يوم اْلمعة ) صح ( .20
 ظاهر أن حوار خلقت دخول آدم اْلنة ) صح ( .  ال21
ف نزول آدم وصورته وبكائه وما تعلمه من الصناعات وما كان معه من مثار   أكثر ما ورد 22

 ضعيف أو من اإلسرائيليات ) صح ( . وآالت وما زرع وما حصل له بعد نزوله
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ي : عن اْلنة ، وال ُيوز   الضمري ف كلمة ) عنها ( ف قوله ) فأزَّلما الشيطان عنها ( أ23
 أن يكون عن الشجرة ) خطأ ( .

  األرجح عدم اخلوض ف كيفية إزالل إبليس َّلما بعد خروجه من اْلنة ، بل نسلم ملا 24
 ذكر هللا ونؤمن به ) صح ( .

  هذه اآلَيت فيها هتديد وختويف ألهل املعاصي وأن العبد ال ميكن أن أيمن على نفسه 25
 مرتبة وإميان بل يسأل هللا دائماً الثبات ) صح ( . مهما وصل إليه من

  اْلنة اليت أسكن هللا آدم فيها َّلا مواصفات خمتلفة عن جنات النعيم اليت أعدها هللا 26
 ألهل اإلميان ف اآلخرة ) صح ( .

  النهي عن األكل من الشجرة مع أنه ف اْلنة من َبب االختبار واالمتحان وهللا يفعل 27
 فلو أراد أن ميتحن أهل اْلنة بشيء لفعل ) صح ( .ما يشاء 

 حيذروا من استدراجه وإغوائه )صح(   اآلَيت فيها التحذير من عداوة إبليس لبين آدم وأن 28
  اختلف العلماء ف اْلنة اليت سكنها آدم هل هي جنة اخللد أم هي جنة ف األرض 29

 وض ف هذا ) صح ( .وأدلة القولي قوية متعارضة ، واألسلم الكف عن اخل
   الصحيح أن اْلنة الذي أسكنها آدم كانت غري جنة اخللد ) خطأ ( .30
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 والعشرون ثانيةاحملاضرة ال
*** 

 .( من سورة )البقرة(39( إىل )37تفسري اآلّيت من )
 .والقراءات، واملناسبة التالوة،

 :التالوة
يعاً فَِإمَّا  قُ ْلَنا *ِإنَُّه ُهَو الت َّوَّاُب الرَِّحيُم  ْيهِ آَدُم ِمْن َربِِّه َكِلَماٍت فَ َتاَب َعلَ  فَ تَ َلقَّى{ َها مجَِ اْهِبُطوا ِمن ْ

بُوا  َوالَِّذينَ  *َعَلْيِهْم َوال ُهْم حَيَْزنُوَن  ِمينِّ ُهدًى َفَمْن تَِبَع ُهَداَي َفال َخْوفٌ  أَيْتِيَ نَُّكمْ  َكَفُروا وََكذَّ
  .}اِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ النَّ  آِبََيتَِنا أُولَِئَك َأْصَحابُ 

  
  :القراءات

، واملراد بتلقي -َبلنصب- }ِمْن َربِِّه َكِلَماتٍ { -َبلرفع- }فَ تَ َلقَّى آَدمُ { :قرأ اْلمهور
 والقبول والعمل هبا؛ فهو مستعار ِمن: استقبال الناس بعض الكلمات: استقباَّلا َبألخذ

من اإلكرام إالّ فعلوه. وإكرام الكلمات  عون شيئاً األحبة إذا قدم بعد طول الغيبة، ألهنم ال يدَ 
عليه -إمياء إَل أّن آدم  :هللا: األخُذ، والقبول، والعمل هبا. وف التعبري َبلتلقي الواردة من

 .مقام الُبعد كان ف ذلك الوقت ف  -السالم
ُمكرِمة له استقبلْته هي، فكأهنا  :، على معىن}َكِلَماتٌ { ورفع }آَدمَ { وقرأ ابن كثري بنصب

 .أو مبعىن: بلغْته واّتصلت به لكوهنا سبب العفو عنه،
 .وهناك قراءات أخرى ال تتعّلق َبملعىن

  
  :املناسبة

 .-عليه السالم-مازلنا ف قصة آدم 
 

 .لغوّيات
العالمة، ومنه: آية القرآن، ألهنا عالمة  العالمة الظاهرة، َبلقياس إَل ذي :األصل اآلية ف

وأحكامها. وقيل:  الذي بْعدها والذي قْبلها، أو ألهنا عالمة على معناها النقطاع الكالم
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أيضاً، كما قال أبو عمرو: "يقال: خرج القوم  مسُِّيت: "آية"، ألن اآلية ُتطلق على اْلماعة
بعضهم: أهنا  جبماعتهم. وهي مجاعة من القرآن وطائفة من احلروف". وذكر :آبيتهم، أي

 .كما يقال: فالن آية من اآلَيت يُتعجَّب ِمن إعجازه، مسُِّيت بذلك، ألهنا عجب
  .وف أصلها ووزهنا أقوال

 فاعل" على "أَف َْعال" شاّذ. ومعىن الصحبة: االقرتان" ومجع ، مْجع: صاحب :}َأْصَحابُ {
 .َبلشيء، والغالب ف الُعرف أن تطلق على املالزمة

 
 .اآلاثر

قال )) :-صلى هللا عليه وسلم–قال رسول هللا قال:  أخرج ابن أىب حامت، عن أيّب بن كعب،
 رّب إن تْبُت ورجعُت، أعائدي إَل اْلنة؟ قال: نعم. فذلك َي : أرأيت-عليه السالم- آدم
 .((}ِمْن َربِِّه َكِلَماتٍ  فَ تَ َلقَّى آَدمُ { :قوله

  .انقطاع قال ابن كثري: وهذا حديث غريب من هذا الوجه، وفيه
والبيهقي ف "الدالئل"، وابن  م الصغري"، واحلاكم، وأبو نعيم،وأخرج الطّباين ف "املعج

ملّا أذنب )) :-صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا  عساكر، عن عمر بن اخلطاب،
غفرَت ل.  أذنبه، رفع رأسه إَل السماء، فقال: أسألك حبقِّ حممد إالّ  آدم َبلذنب الذي

ملّا خلْقَتين رفعُت رأسي إَل عرشك، فإذا  ك امسك،فأوحى هللا إليه: ومن حممد؟ فقال: تبار 
قدراً ِمّن  إالّ هللا، حممد رسول هللا"، فعلمُت أنه ليس أحد أعظم عندك فيه مكتوب: "ال إله

إنه آِخر الّنبيِّي ِمن ًذريّتك، ولوال هو ما  جعلت امسه مع امسك. فأوحى هللا إليه: َي آدم
  .((خلْقتك

، عن عائشة، عن -بسند ضعيف :قال السيوطي-سط، وابن عساكر وأخرج الطّباين ف األو 
األرض، قام وجاء الكعبة فصّلى  ملّا أُهبط هللا آدم إَل)) :قال ،-صلى هللا عليه وسلم-النيب 

وتعلم  .الدعاء: "اللهم إنك تعلم سّرِي وعالنييت، فاقبل معذريت ركعتْي، فأَّلمه هللا هذا
ذنيب. اللهم إين أسألك إمياَنً يباشر  ف نفسي، فاغفر لحاجيت، فأعطين سؤل. وتعلم ما 

مبا قسمَت ل". فأوحى  صادقاً، حىت أعلم أنه ال يصيبين إالّ ما كتبَت ل، وأرضين قليب ويقيناً 
وغفرت ذنبك. ولن يْدعَوين أحد هبذا الدعاء إالّ غفرُت  هللا إليه: َي آدم، قد قبلُت توبَتك،
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همّ  له
ُ
واُّترُت له من وراء كل اتجر، وأقبلْت  ِمن أْمره، وزجرت عنه الشيطان، ذنبه، وكفيُته امل
 .((وإن مْل يُرْدها إليه الدنيا راغمة

 .وروي موقوفاً 
والبيهقي ف "الدعوات"، وابن  ،"وأخرج األزرقي ف "اتريخ مكة"، والطّباين ف "األوسط

 .وه، عن بريدة، مرفوعاً حن-ال أبس به قال السيوطي: بسند-عساكر 
يثبت شيء من ذلك؛ بل بعضها  قلت: بل إسناده ضعيف جداً، هو وما سبقه وما أييت، وال

 .للتحذير منها وعدم االغرتار هبا موضوع. وإمنا نذكرها هنا
، عن علي، قال: سألت -قال السيوطي: بسند واه- "وأخرج الديلمي ف "مسند الفردوس

، }َعَلْيهِ  تَ َلقَّى آَدُم ِمْن َربِِّه َكِلَماٍت فَ َتابَ ف َ { :عن قول هللا -هللا عليه وسلم صلى-النيب 
واحلّية أبصبهان. وكان للحية  هللا أهبط آدم َبَّلند، وحّواء جبّدة، وإبليس ببيسان، إنّ )) :فقال

إليه  آدم َبَّلند مائة سنة َبكياً على خطيئته، حىت بعث هللا قوائم كقوائم البعري. ومكث
فيك من روحي؟ أمل ُأسجد لك مالئكيت؟  أخُلقك بيدي؟ أمل أنفخجّبيل، وقال: َي آدم أمل 

من البكاء، وقد  أَميت؟ قال: بلى. قال: فما هذا البكاء؟ قال: وما مينعين أمل أزوِّجك حواء
هبؤالء الكلمات، فإن هللا قابٌل توبتك وغافر ذنبك.  ُأخرجت من جوار الرمحن؟ قال: فعليك

إال أنت. عملُت سوءاً  وآل حممد، سبحانك ال إله اللهم إين أسألك حبّق حممد" :قل
 الغفور الرحيم. اللهم إين أسألك حبّق حممد وآل حممد، وظلمُت نفسي، فاغفر ل إنك أنت

إنك أنت التواب  سبحانك ال إله إال أنت. عملت سوءاً وظلمت نفسي، فتب عليّ 
  .((آدم الرحيم". فهؤالء الكلمات اليت تلّقى

عن  -صلى هللا عليه وسلم- ، عن ابن عباس، قال: سألت رسول هللاوأخرج ابن النجار
حممد وعلّي وفاطمة واحلسن  سأل حبقّ )) :ربّه فتاب عليه، قال الكلمات اليت تلّقاها آدم من

 .((عليه واحلسي، إالّ تُبَت علّي؛ فتاب
بن ، عن ا-فيه جماهيل قال السيوطي: بسند-وأخرج اخلطيب ف "أماليه"، وابن عساكر 

الشجرة، أوحى هللا  إّن آدم ملّا أكل ِمن)) :، قال-وسلم صلى هللا عليه-مسعود، عن النيب 
ُياورين َمن عصاين. فهبط إَل األرض مسوداً، فبكت  إليه: اهبْط ِمن جواري. وعّزيت! ال

فصامه، فأصبح ثلثُه  .وضّجت. فأوحى هللا: َي آدم صم ل اليوم: يوم ثالثة عشر األرض
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اليوم: يوم أربعة عشر. فصامه، فأصبح ثلثاه أبيض. مث  أوحى هللا إليه: صم ل هذاأبيض. مث 
يْت  هللا إليه: صم ل هذا اليوم: يوم مخسة عشر. فصامه، فأصبح أوحى كله أبيض. فُسمِّ

  .((أَيم البيض
بِِّه رَ  فَ تَ َلقَّى آَدُم ِمنْ { :قوله وأخرج البيهقي ف "شعب اإلميان"، وابن عساكر، عن أنس، ف

إنك  سبحانك اللهم وحبمدك، عملُت سوءاً وظلمت نفسي، فاغفر ل)) :، قال}َكِلَماتٍ 
عملُت سوءاً وظلمُت نفسي، فارمحين  .أنت خري الغافرين. ال إله إالّ أنت سبحانك وحبمدك

 ال إله إالّ أنت سبحانك وحبمدك. عملت سوءاً وظلمت نفسي، .إنك أنت أرحم الرامحي
، ولكن -صلى هللا عليه وسلم-النيب  وذكر أنه عن .((أنت التواب الرحيمفتب علّي إنك 

  .شّك فيه
 .انتهت الرواَيت املرفوعة، وال يصّح منها شيء

أَنْ ُفَسَنا  رَب ََّنا ظََلْمَنا{" :قال قوله ،}فَ تَ َلقَّى آَدُم ِمْن َربِِّه َكِلَماتٍ { :و عن ابن عباس، ف قوله
  ."}لََنُكوَننَّ ِمَن اخْلَاِسرِينَ  َوتَ ْرمَحَْنا َوِإْن ملَْ تَ ْغِفْر لََنا

 :قال: "هو قوله ،}فَ تَ َلقَّى آَدُم ِمْن َربِِّه َكِلَماتٍ { :وعن حممد بن كعب القرظي، ف قوله
  ."لتفّحص رجال حىت يعلموا ما هي ، ولو سكت هللا عنها،}ظََلْمَنا أَنْ ُفَسَنا َرب ََّنا{

ظََلْمَنا أَنْ ُفَسَنا  َرب ََّنا{ :قال:"هو قوله ،}ى آَدُم ِمْن َربِِّه َكِلَماتٍ فَ تَ َلقَّ { :و عن جماهد، ف قوله
  ."}َوتَ ْرمَحَْنا لََنُكوَننَّ ِمَن اخْلَاِسرِينَ  َوِإْن ملَْ تَ ْغِفْر لََنا

ة، قال: "إّن آدم ملا أصاب اخلطيئ ،}فَ تَ َلقَّى آَدُم ِمْن َربِِّه َكِلَماتٍ { :وعن أيب العالية، ف قوله
الكلمات.  تبُت وأصلحُت؟ قال هللا: إذاً أُرجعك إَل اْلنة؛ فهي ِمن رب! أرأيت إن قال: َي

  ."}لََنا َوتَ ْرمَحَْنا لََنُكوَننَّ ِمَن اخْلَاِسرِينَ  َرب ََّنا ظََلْمَنا أَنْ ُفَسَنا َوِإْن ملَْ تَ ْغِفرْ { :ومن الكلمات أيضاً 
قال: "ذكر لنا: أنه قال: َي رب!  ،}ْن َربِِّه َكِلَماتٍ فَ تَ َلقَّى آَدُم مِ { :و عن قتادة، ف قوله

 قاالَ َرب ََّنا ظََلْمَنا أَنْ ُفَسَنا َوِإْن ملَْ { .قال: فإين إذاً أُرجعك إَل اْلنة أرأيت إن تبُت وأصلحُت؟
عليه. وأّما عدو فتاب  فاستغفر آدم ربه واتب إليه، .}اخْلَاِسرِينَ  تَ ْغِفْر لََنا َوتَ ْرمَحَْنا لََنُكوَننَّ ِمنَ 

الَنِظرة  ذنبه، وال سأل التوبة حي وقع مبا وقع به، ولكنه سأل هللا إبليس، فوهللا ما تنّصل من
 ."سأل إَل يوم الدِّين، فأعطى هللا كّل واحد منهما ما

معدان، وعطاء اخلراساين، وعبد  روي مثله عن سعيد بن جبري، والربيع بن أنس، وخالد بن
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 .و احلسن، والضحاك أسلم،الرمحن بن زيد بن 
رب! أمل  : َي-السالم عليه-، قال: "قال آدم }ِمْن َربِِّه َكِلَماتٍ  فَ تَ َلقَّى آَدمُ { وعن ابن عباس،

فَّ من روحك؟ قيل له: بلى. وعطسُت فقلَت: يرمحك  ختلقين بيدك؟ قيل له: بلى. ونفختَ 
هذا؟ قيل له: بلى. قال:  لوسبقْت رمحُتك غضَبك؟ قيل: بلى. وكتبَت علّي أن أعم هللا،

  ."إَل اْلنة؟ قال: نعم أفرأيَت إن تبُت! هل أنت راجعي
  .وكذا رواه غري واحد، عن ابن عباس بنحوه

  .وهكذا فّسره الّسّدي، وعطية العوف
أخطأُت شيء كتبَته علّي قبل  رّب خطيئيت اليت وعن عبيد بن عمري: أنه قال: "قال آدم: َي

 :من ِقَبل نفسي؟ قال: بل كتبُته عليك قبل أن أخلقك. قال بتدعُتهشيء ا أن ختلقين؟ أو
  ."}َكِلَماٍت فَ َتاَب َعَلْيه فَ تَ َلقَّى آَدُم ِمْن َربِّهِ { :فكما كتبَته عليَّ فاغفْره ل. قال: فذلك قوله

ال: ، ق}ِمْن َربِِّه َكِلَماتٍ  فَ تَ َلقَّى آَدمُ { :هللا تعاَل وعن جماهد: أنه كان يقول ف قول
فاغفر ل،  ال إله إال أنت، سبحانك وحبمدك. رب إين ظلمُت نفسي، "الكلمات: اللهم

سبحانك وحبمدك. رب إين ظلمُت نفسي، فاغفر  إنك خري الغافرين. اللهم ال إله إال أنت،
إين ظلمُت نفسي،  الرامحي. اللهم ال إله إال أنت، سبحانك وحبمدك. رب ل، إنك خري

  ."التواب الرحيم فتْب علّي، إنك أنت
البن عباس: ما الكلمات اليت تلّقى آدُم من ربِّه؟ قال:  وعن ابن إسحق التميمي، قال: قلت

  ."شأن احلّج؛ فهي الكلمات ُعلِّم
قال: "ال إله إالّ أنت،  ،}فَ تَ َلقَّى آَدُم ِمْن َربِِّه َكِلَماتٍ { :و عن عبد هللا بن زيد، ف قوله
وظلمت نفسي، فاغفر ل، إنك أنت خري الغافرين. ال   سوءاً سبحانك وحبمدك. ربِّ عملتُ 

إنك أنت أرحم  أنت، سبحانك وحبمدك. رّب عملُت سوءاً وظلمت نفسي، فارمحين، إله إالّ 
رّب عملُت سوءاً وظلمت نفسي، فتب علّي،  .الرامحي. ال إله إالّ أنت سبحانك وحبمدك

  ."الرحيم إنك أنت التواب
آدم اخلطيئة، فزع إَل كلمة اإلخالص، فقال: ال إله  قال: "ملا أصابوعن سعيد بن جبري، 

إنك أنت  أنت، سبحانك وحبمدك. رّب عملت سوءاً وظلمت نفسي، فتب علّي، إالّ 
  ."التواب الرحيم
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مائيْت َسنة، حىت آاته هللا الكلمات  طلب التوبة -عليه السالم-و عن ابن عباس: "إن آدم 
إذ أاته  جالس يبكي، واضع راحته على جبينه، -عليه السالم-آدم  بينا :ولّقنه إَيها. قال

لبكائه. فقال له: َي آدم ما هذه البلّية اليت  جّبيل فسّلم عليه. فبكى آدم وبكى جّبيل
ال أبكي وقد حّولين  بالؤها وشقاؤها؟ وما هذا البكاء؟ قال: َي جّبيل، وكيف َأْجحف بك

رض؟ ومن دار املقام إَل دار الظعن والزوال؟ ومن األ ريب من ملكوت السموات إَل هوان
الفناء؟ كيف أحصي َي جّبيل  النعمة إَل دار البؤس والشقاء؟ ومن دار اخللد إَل دار دار

َي  : انطلق-عز وجل-إَل ربه فأخّبه مبقالة آدم. فقال هللا  هذه املصيبة؟ فانطلق جّبيل
بلى َي رب. قال: أمل أنفخ فيك من  :لجّبيل إَل آدم، فقل: َي آدم أمل أخلْقك بيدي؟ قا

أمل أسكنك  رب. قال: أمل ُأسِجد لك مالئكيت؟ قال: بلى َي رب. قال روحي؟ قال بلى َي
قال بلى َي رب. قال: وعّزيت وجالل،  جّنيت؟ قال بلى َي رب. قال أمل آمرك فعصيَتين؟

منازل العاصي،  ألنزلتهممكاين، لو أّن ملء األرض رجاالً مثلك مث عصوين  وارتفاعي ف علوّ 
مسعت صوتك وتضّرعك، ورمحُت بكاءك،  غري أنه َي آدم قد سبقت رمحيت غضيب، قد

 إله إال أنت، سبحانك وحبمدك، عملت سوءاً وظلمُت نفسي، وأقلُت عثرتك. فقل: ال
وحبمدك. عملُت سوءاً وظلمت  فارمحين إنك أنت خري الرامحي. ال إله إال أنت، سبحانك

 }...آَدُم ِمْن َربِِّه َكِلَماتٍ  فَ تَ َلقَّى{ :الرحيم. فذلك قوله ب علّي، إنك أنت التوابنفسي، فتُ 
  ."اآلية

طالب، قال: "ملّا أصاب آدم اخلطيئة، عظُم كْربه  عن حممد بن علي بن احلسي بن أيبو 
توبتك الذي يتوب هللا  ندمه، فجاءه جّبيل، فقال: َي آدم، هل أدلك على َبب واشتدّ 

ده  .ك منه؟ قال: بلى َي جّبيلعلي قال: قْم ف مقامك الذي تناجي فيه ربك، فمجِّ
جّبيل؟ قال: فقل: ال إله  فليس شيء أحّب إَل هللا من املدح. قال: فأقول ماذا َي وامدحه،

اخلري   امللك وله احلمد، حييي ومييت وهو حي ال ميوت، بيده إالّ هللا وحده ال شريك له، له
  .ل شيء قديركّله، وهو على ك

إالّ أنت. رب إين ظلمت نفسي  مث تبوء ِبطيئتك، فتقول: سبحانك اللهم وحبمدك، ال إله
 يغفر الذنوب إالّ أنت هللا. إين أسألك جباه حممد عبدك، وعملت السوء، فاغفر ل إنه ال

هللا: َي آدم َمن عّلمك هذا؟  وكرامته عليك، أن تغفر ل خطيئيت. قال: ففعل آدم، فقال
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رأيُت  ّف الروح فقمت بشراً سوَيً أمسع وأبصر وأعقل وأنظر، قال: َي رب، إنك ملّا نفختف
إله إالّ هللا وحده ال شريك له، حممد  على ساق عرشك مكتوَبً: بسم هللا الرمحن الرحيم، ال

 أنه أكرم أر ِإْثر امسك اسَم مَلك مقّرب وال نيّب مرَسل غري امسه، علمتُ  رسول هللا. فلما مل
خطيئتك. قال: فحمد آدُم ربّه  خْلقك عليك. قال: صدْقت. وقد تبُت عليك وغفرت لك

 وشكره، وانصرف أبعظم سرور، مل ينصرف به عبد من عند ربه. وكان لباس آدم النور. قال
ُهَما{ :هللا ئكة النور، قال: فجاءته املال ، أي: ثياب}لَِباَسُهَما ِلرُيِيَ ُهَما َسْوآهِتَِما يَ ْنزُِع َعن ْ

  ."أفواجاً هُتنِّئه، يقولون: لتْهِنك توبة هللا، َي أَب حممد
وكان يستأنس -آدم ملا طُؤِطئ منع كالم املالئكة  عن أيب برزة األسلمي، قال: "إنّ و 

ما حيزنك؟ قال:   له: َي آدم -عز وجل-بكى على اْلنة مائة سنة، فقال هللا  .-بكالمهم
أدري أعود إليها أم ال؟ فقال هللا تعاَل: َي آدم،  والكيف ال أحزن، وقد أهبطَتين من اْلنة 

رب إين عملت سوءاً  .اللهم ال إله إال أنت، وحدك ال شريك لك، سبحانك وحبمدك :قل
 الغافرين. والثانية: اللهم ال إله إال أنت، وحدك ال وظلمت نفسي، فاغفر ل، إنك أنت خري

فاغفر ل، إنك أنت  لمت نفسي،شريك لك، سبحانك وحبمدك. رب إين عملت سوءاً وظ
إله إال أنت، سبحانك وحبمدك، ال شريك لك. رب عملت  أرحم الرامحي. والثالثة: اللهم ال

الكلمات اليت أنزل هللا على  وظلمت نفسي، فاغفر ل، إنك أنت التواب الرحيم. فهي سوءاً 
الت َّوَّاُب  اٍت فَ َتاَب َعَلْيِه ِإنَُّه ُهوَ َربِِّه َكِلمَ  فَ تَ َلقَّى آَدُم ِمنْ  { :-صلى هللا عليه وسلم-حممد 
 بْعده. وقال آدم البن له، يقال له: "هبة هللا"، ويسميه أهل ، قال: وهي ِلوَلده ِمن}الرَِّحيمُ 

إَل اْلنة أم ال؟ فتعّبد هللا وسأل.  التوراة وأهل اإلجنيل: "شيث": تعّبد لربك وأسأله أيرّدين
سيسألين العالمة.  َل اْلنة، فقال: أي رب! إين لست آمن إْن أيبراّده إ فأوحى هللا إليه: إين

 فلّما أاته، قال: ما وراءك؟ قال: أبشْر. قال: أخَّبين أنه .فألقى هللا سواراً من أسورة احلُور
السوار. فرآه فعرفه، فخّر ساجداً، فبكى  راّدك إَل اْلّنه، قال: فلما سألته العالمة، فأخرج

َبَّلند ِمّا ينبت  ر من دموع، وآاثره تعرف َبَّلند. وذكر أّن كنز الذهبهن حىت سال من عينيه
وار. مث قال: استطِعم ل ربك من مثر اْلنة. فلما خرج من عنده، مات آدم.  من ذلك السِّ

يطعمه من مثر  فقال: إَل أين؟ قال: إّن أيب أرسلين أن أطلب إَل ريب أن فجاءه جّبيل،
شيئاً حىت يعود إليها، وإنه قد مات. فارجْع  ال أيكل منها اْلنة. قال: فإن ربّه قضى أن
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قال جّبيل:  ، فغّسله وكّفنه وحّنطه وصّلى عليه. مث-عليه السالم-جّبيل  فوارِه. فأخذه
 ."هكذا فاصنعوا مبواتكم

 بنون: وّد، وسواع، ويغوث، ويعوق، ونسر. فكان أكّبهم عن ابن عباس، قال: "كان آلدمو  
املالئكة فْأمره ُييئين بطعام من اْلنة  َي بيّن، انطلق! فإن لقيت أحداً منيغوث، فقال له: 

قال: ارجع، فإن أَبك  .شراهبا. فانطلق، فلقي جّبيل َبلكعبة، فسأله عن ذلك وشراب من
 فوليه جّبيل، فجاءه بكفن وحنوط وسدر، مث قال: َي بين .ميوت. فرجعا فوجداه ُيود بنفسه

وكّفنوه وحّنطوه، مث محلوه إَل الكعبة،  م، فاصنعوه مبواتكم. فغّسلوهآدم أترون ما أصنع أببيك
 ."اخليف ووضعوه ِمّا يلي القبلة عند القبور، ودفنوه ف مسجد فكّّب عليه أربعاً،

 .مردويه، عن أيّب بن كعب، مرفوعاً، حنوه مع زَيدات وأخرج ابن سعد، واحلاكم، وابن
  .اً وأخرجه ابن أيب شيبة، عن أيّب، موقوف

فيما بي بيت املقدس ومسجد إبراهيم،  وعن عبد هللا بن أيب فراس، قال: "ُقّب آدم ف مغارة،
 ."ورأسه عند مسجد إبراهيم، وبينهما مثانية عشر ميالً  ورجاله عند الصخرة،

وانتشر ولده، أرّخ بنوه من هبوط  و عن الزهري، والشعيب، قاال: "ملا هبط آدم من اْلنة،
فكان  حىت بعث هللا نوحاً. فأّرخوا ببعث نوح حىت كان الغرق، التاريخ آدم؛ فكان ذلك

اسحق من َنر إبراهيم إَل بعث يوسف، ومن  التاريخ من الطوفان إَل َنر إبراهيم. فأرّخ بنو
سليمان  مبعث موسى، ومن مبعث موسى إَل ملك سليمان، ومن ملك بعث يوسف إَل

. وأرخ -صلى هللا عليه وسلم-هللا  رسول إَل مبعث عيسى، ومن مبعث عيسى إَل مبعث
فكان التاريخ من بناء  إبراهيم إَل بناء البيت حي بناه إبراهيم وإمساعيل؛ بنو إمساعيل من َنر

خرج قوم من هتامة أّرخوا خمرجهم، حىت مات كعب بن  البيت حىت تفرّقت معد. فكان كّلما
أرّخ عمر بن اخلطاب من  الفيل حىتفأّرخوا من موته إَل الفيل، فكان التاريخ من  .لؤي

 ."مثاين عشرة اَّلجرة، وذلك سنة سبع عشرة أو
 بعد هبوطه، فيها بعض األذكار اليت عّلمه هللا -السالم عليه-وهناك آاثر كثرية تتعّلق آبدم  

ضرب الدينار والدرهم،  إَّيها وبعض احِلكم، وأنه كان يشرب من السحاب. وهو أّول َمن
 .ف حملها وغري ذلك... تُراجع وف وفاته ودفنه
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يعاً فَِإمَّا{ :قوله تعاَل َها مجَِ  .اآلية }...أَيْتِيَ نَُّكْم ِمينِّ ُهدًى َفَمْن تَِبَع ُهَدايَ  قُ ْلَنا اْهِبطُوا ِمن ْ
يعاً فَِإمَّا{ :عن أيب العالية ف قوله َها مجَِ  ،}تَِبَع ُهَدايَ أَيْتِيَ نَُّكْم ِمينِّ ُهدًى َفَمْن  قُ ْلَنا اْهِبطُوا ِمن ْ

  ."قال: "اَّلدى األنبياء والرسل والبيان
  ."-وسلم صلى هللا عليه-وقال مقاتل بن حيان: "اَّلدى: حممد 

 ."وقال احلسن: "اَّلدى: القرآن
  ."العالية أعمّ  قال ابن كثري: "وهذان القوالن صحيحان، وقول أيب

هلل ف األرض أولياء، منذ  ة، قال: "ما زالاآلي }...َفَمْن تَِبَع ُهَدايَ { :و عن قتادة، ف قوله
  ."إالّ وفيها أولياء له يعملون هلل بطاعته هبط آدم؛ ما أخلى األرض إلبليس

صلى هللا عليه -قرأ رسول هللا " :وأخرج ابن األنباري ف "املصاحف"، عن أيب الطفيل، قال
  ."بتثقيل الياء وفتحها }َفَمْن تَِبَع ُهَدايَ { :-وسلم

، }َوال ُهْم حَيَْزنُون{ ، يعين: ف اآلخرة،}َفال َخْوٌف َعَلْيِهمْ { :عيد بن جبري ف قولهو عن س
  ."يعين: ال حيزنون للموت

حر. قال  عن قتادة، قال: "ملّا هبط إبليس، قال: أي رّب! قد لعنته،و  فما علمه؟ قال: السِّ
عر ميتة، وما  فما طعامه؟ قال: كلقال: فما كتابه؟ قال: الوشم. قال:  .فما قراءته؟ قال: الشِّ

كّل ُمسكر. قال: فأين مسكنه؟ قال: احلمام.  :مل يذكر اسم هللا عليه. قال: فما شرابه؟ قال
قال: فما مصائده؟ قال  .جملسه؟ قال: األسواق. قال: فما صوته؟ قال: املزمار قال: فأين

  ."النساء
 :-صلى هللا عليه وسلم-سول عباس، قال: قال ر  وأخرج أبو نعيم ف "احللية"، عن ابن

قد أهبط آدم، وقد علمت أنه سيكون كتاب ورسل، فما   !قال: إبليس لربه تعاَل: َي رب))
التوراة، واإلجنيل، والزبور، والفرقان.  :ورسلهم؟ قال: رسلهم: املالئكة والنبيون، وكتبهم كتاهبم

لكهنة، وطعامك:ما مل ا :كتايب؟ قال: كتابك: الوشم، وقراءتك: الشعر، ورسلك قال: فما
يُذكر اسم هللا عليه، وشرابك:كّل ُمسكر، وصدقك: الكذب، وبيتك: احلمام، ومصائدك: 

 .((ومؤذِّنك: املزمار، ومسجدك: األسواق النساء،
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رين أقوال  .املفساِّ
 .}ِإنَُّه ُهَو الت َّوَّاُب الرَِّحيمُ  آَدُم ِمْن َربِِّه َكِلَماٍت فَ َتاَب َعَلْيهِ  فَ تَ َلقَّى{

 أَنْ ُفَسَنا َوِإْن ملَْ تَ ْغِفْر لََنا َوتَ ْرمَحَْنا قَاالَ َرب ََّنا ظََلْمَنا{ :قيل: إّن هذه الكلمات مفسَّرة بقوله تعاَل
 .}لََنُكوَننَّ ِمَن اخْلَاِسرِينَ 

 .وقيل غري ذلك، حسب ما ورد ف اآلاثر
 :توب على من اتب إليه وأَنب، كقولهي ، أي: إنه}ِإنَُّه ُهَو الت َّوَّاُب الرَِّحيمُ { :وقوله تعاَل

 يَ ْعَمْل ُسوءاً أَْو َيْظِلْم نَ ْفَسُه مُثَّ  َوَمنْ { :، وقوله}اَّللََّ ُهَو يَ ْقَبُل الت َّْوبََة َعْن ِعَباِدهِ  أملَْ يَ ْعَلُموا َأنَّ {
ِد اَّللََّ َغُفوراً  َصاحِلاً فَِإنَُّه يَ ُتوُب ِإََل اَّللَِّ  َوَمْن اَتَب َوَعِملَ { :، وقوله}َرِحيماً  َيْستَ ْغِفِر اَّللََّ ُيَِ

تعاَل يغفر الذنوب، ويتوب على َمن يتوب؛  ، وغري ذلك من اآلَيت الّدالّة على أنه}َمَتاَبً 
  .ِبْلقه، ورمحته بعبيده، ال إله إال هو التواب الرحيم وهذا ِمن لْطفه

يعاً فَِإمَّا أَيْتِيَ نَُّكمْ  قُ ْلَنا{ َها مجَِ  .اآلية }...ِمينِّ ُهدىً  اْهِبطُوا ِمن ْ
-واملراد: الّذرِّيّة-أهبطهم من اْلنة  يقول تعاَل، خُمّباً عّما أنذر به آدم وزوجَته وإبليس، حي

 .ويبعث األنبياء والرسل : أنه سيُنزل الكتب،
َفالَ َخْوٌف { أي: من أقبل على ما أنزلت به الكتب، وأرسلت به الرسل، }َفَمْن تَِبَع ُهَدايَ {
على ما فاهتم من أمور  }َوال ُهْم حَيَْزنُونَ { أي: فيما يستقبلون ِمن أْمر اآلخرة، ،}ْيِهمْ َعلَ 

َها{ :الدنيا، كما قال ف سورة طه يعاً بَ ْعُضُكْم لِبَ ْعٍض َعُدوٌّ فَِإمَّا قَاَل اْهِبطَا ِمن ْ أَيْتِيَ نَُّكْم ِمينِّ  مجَِ
يضّل ف الدنيا، وال  ، قال ابن عباس: "فال} َيْشَقىَفال َيِضلُّ َوال ُهدًى َفَمِن ات ََّبَع ُهَدايَ 

اْلِقَياَمِة  فَِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضْنكاً َوحَنُْشرُُه يَ ْومَ  َوَمْن أَْعَرَض َعْن ذِْكرِي{ ."يشقى ف اآلخرة
بُوا آِبََيتَِنا أُولَِئَك َأْصَحاُب ال َوالَِّذيَن َكَفُروا{ :، كما قال ها هنا}أَْعَمى ُهْم ِفيَها  نَّارِ وََكذَّ

  ."حميد َّلم عنها وال حميص ، أي: خُملَّدون فيها، ال}َخاِلُدونَ 
–اخلدري، قال: قال رسول هللا  ، ها هنا حديث أيب سعيد-رمحه هللا-وقد أورد ابن جرير 
فإهنم ال ميوتون فيها وال حييَ ْون،  أّما أهل النار الذين هم أهلها،)) :-صلى هللا عليه وسلم

صاروا فْحماً، أِذن  النار ِبطاَيهم أو بذنوهبم، فأماتْتهم إماتة، حىت إذا اماً أصابتهملكن أقو 
 .وقد رواه مسلم .((ف الشفاعة
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 املستقبل، واحلزن: ضّد السرور، مأخوذ من: احلَزن، وهو ما قال اآللوسي:"اخلوف: الفزع ف
 ."املاضي على املشهور األمر غلظ من األرض، فكأنه ما غلظ من اَّلّم، وال يكون إالّ ف

استشعارهم لفْقد مطلوب، واحلزن:  :وقيل: "إنه واخلوف كالمها ف املستقبل، لكن اخلوف
 وُجعل هنا نفي اخلوف كناية عن نفي العقاب، ونفي احلزن .استشعار غّم لفْوت حمبوب

ىن: ال كدعوى الشيء ببيّنة. واملع كناية عن نفي الثواب؛ وهي أبلغ من الصريح وآكد، ألهنا
فاملنفّي  حيّل هبم مكروه، وال هّم يُفّوت عنهم حمبوَبً فيحزنوا عليه؛ خوف عليه مفضالً عن أن

اآلخرة. وفيه إشارة إَل أنه يُدخلهم اْلنة اليت  عن األولياء: خوف حلول املكروه واحلزن ف
نفْي  السرور واألمن ال خوف فيها وال حزن، وحينئذ يظهر هي دار  ف التقابل بي الصِّ
 ."اآليتْي 

يكون كفُروا وكّذبُوا متوّجهْي إَل  قال: "واملتبادر ِمن الكفر: الكفر َبهلل تعاَل؛ وحيتمل أن
 ."َبللسان َبلكفر َبآلَيت: إنكارها َبلقلب، وَبلتكذيب: إنكارها اْلار واجملرور؛ فرياد

أتكيد  ّول. وزعم بعضهم أنهتعلق به بْعده من املعىن املغاير لأل وذكر هذا اإلهباط الثاين، ِلما"
اإلهباط األّول من اْلنة إَل السماء الدنيا،  وتكرير، كّما يقول: قم! قم! وقال آخرون: بل

 ."-وهللا أعلم-مساء الدنيا إَل األرض. والصحيح: األول  والثاين من
هباطهم آخر غري األّول؛ إذ ذكر إ وقال اآللوسي: "ُكّرر للتأكيد أو ُكّرر ليتعّلق عليه معىن

ويضّل من يضّل،  اخللود، واألمر فيه تكوييّن، واثنياً: ليهتدي من يهتدي، أوالً للتعادي وعدم
 ."البديع: الرتديد واألمر فيه تكليفّي؛ وُيسمى هذا األسلوب ف

تعاَل هو الذي أراد ذلك، ولوال  وحيتمل على بعد، أن تكون فائدة التكرار: التنبيه على أنه
بعد إسناد  ولذلك َأسند اإلهباط إَل نفسه جمّرداً عن التعليق َبلسبب، ا كان،إرادته ملا كان م

َرَمْيَت َوَلِكنَّ اَّللََّ  َوَما َرَمْيَت ِإذْ { :-شأنه عز-إخراجهما إَل الشيطان؛ فهو قريب من قوله 
 .}َرَمى

 
 .اإلمجايل املعىن

تغفر هبا من ذنبه، عّلمه كلمات أوحاها إليه، يس يذكر سبحانه إنعامه على آدم، حيث
لََنا َوتَ ْرمَحَْنا لََنُكوَننَّ ِمَن  َرب ََّنا ظََلْمَنا أَنْ ُفَسَنا َوِإْن مَلْ تَ ْغِفرْ { :إَل ربّه، ومن ذلك قوله ويتوب هبا
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زلّته. مث أَمره َبَّلبوط  فقال هذه الكلمات، فتاب هللا عليه وُتاوز عنه، فغفر له .}اخْلَاِسرِينَ 
أبنه  الذي مل ترفعه التوبة، ألنه أراد ذلك قَدراً، وأعَلمه ألمره السابقإَل األرض، مؤكِّداً 

منه تعاَل؛ فمن اتّبعها يكون من أهل اْلنة  سبحانه سوف يُرسل رسالً ويُنزل كتباً فيها هداية
ما تركوا من الدنيا.  عليهم ف هذه الدار أن يفارقوها، وال يعرتيهم احلزن على الذين ال خوف

وال خيرجون  رسله وما جاؤوا به، فمأواهم النار ال يفارقوهنا أبداً  كفروا َبهلل وكّذبوا  وأّما الذين
 .منها

 
 .اآلّيت مسائل
  :األوَل
  :جمموع أمور ثالثة عبارة عن العبد كانت أصلها الّرجوع، وإذا ُأسندت إَل :التوبة

 .حجاَبً عن كل حمبوب عْلم: وهو: معرفة ضرر الذنب، وكونه
يه: ندماً  ره ذلك العْلم،يُثم :وحال  .وهو: أتمّل القلب بسبب فوات احملبوب، ونسمِّ
  .الرّتك والّتدارك، والعزم على عدم العود :يُثمره احلال، وهو :وعمل

الندم )) :احلديث على الّندم وْحده، لكونه الزماً للعْلم، ُمستلزِماً للعمل؛ وف وكثرياً ما ُتطلق
  .((توبة

  .أبحوال اآلخرة، وضرر املعاصي فيها ل اإلميانوطريق حتصيلها: تكمي
عن الذنب، وحنوه...  ُأسِندت إليه سبحانه، كانت عبارة عن: قبول التوبة، والعفو وأّما إذا 

حىت  مبا يُظهر للتائبي من آَيته، ويُطلعهم عليه ِمن ختويفاته، أو التوفيق َّلا، والتيسري ألسباهبا
 .يستشعروا اخلوف فريجعوا إليه

 ."ب "على ترجع ف اآلخرة إَل معىن التفّضل والعطف، وَّلذا ُعّديتو 
عنهّن ذكر املتبوع، ولذا طوى  : "فتاب عليهما"، ألن النساء تَبع، يغين-جل شأنه-ومل يُقل 

 .والسُّّنة ذْكرهن ف كثري من الكتاب
 :الثانية

سبيل  لتوبة ليس علىإشارة إَل أّن قبول ا :}التواب{ :بعد قوله }الرَِّحيم{ قيل ف ذْكر
والّتفّضل، وأنّه الذي سبقت رمحته  ، بل على سبيل الرّتّحم-كما زعمت املعتزلة-الوجوب 
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 .غضبه
 :الثالثة

، وإتيان اَّلدى كائن ال }ِمينِّ ُهدىً  فَِإمَّا أَيْتِيَ نَُّكمْ { :إن قلَت: ملَ جيء بكلمة الّشّك ف قوله
 لوجوبه؟ حمالة

بعثه الرسل وإنزال الكتب، وأنه إن مل  ان َبهلل والتوحيد ال يشرتط فيهقلُت: لإليذان أبّن اإلمي
فيهم من العقول،  ينزل كتاَبً، كان اإلميان به وتوحيده واجباً، ِلما رَكَّب يبعث رسوالً ومل

 .واالستدالل ونَصب َّلم من األدلّة، ومكَّنهم ِمن الّنظر
 :الرابعة

فالكبرية ال ُتوز على األنبياء، وإن   كانت كبرية،  إن قلَت: اخلطيئة اليت أهبط هبا آدم: إن
اْلنة، واإلهباط  جرى عليه ما جرى بسببها من نزْع اللباس، واإلخراج من كانت صغرية فِلمَ 

الغّي، والعصيان، ونسيان العهد، وعدم العزمية،  من السماء، كما فعل إببليس ونسبته إَل
 إَل التوبة؟ واحلاجة

اإلخالص، واألفكار الصاحلة اليت هي  ة مغمورة أبعمال قلبه ِمنقلُت: ما كانت إالّ صغري 
الطاعات، وإمّنا جرى عليه ما جرى، تعظيماً للخطيئة، وتفظيعاً لشأهنا  أجّل األعمال، وأعظم

أخرج  ف اجتناب اخلطاَي، واتّقاء املآمث، والتنبيه على أنه وهتويالً، ليكون ذلك لطفاً له ولُذرِّيّته
 مجّة؟ يئة واحدة، فكيف يدخلها ذو خطاَيمن اْلنة ِبط

الصغرية والكبرية تفصيل حادث،  هكذا أجاب الزخمشري. وميكن أن يُقال: هذا التفصيل بي
 عندما هنى آدم حّذره من عاقبة هذه املعصية -عز وجل-وهللا  ومل يكن ف ذلك احلي،

. وكذلك ينازع -عز وجل- أخّب هللا بعْينها ومل يكن مَثّ تكليف بغري ذلك؛ فكان اْلزاء كما
 .تلك احلال، ألنه مل يرسل بْعد ألحد ف قضية العصمة آلدم ف

 
 األسئلة :

   وهي قراءة متواترة ) صح ( .َبلنصب   من ربه كلمات   َبلرفع     قرأ اْلمهور فتلقى آدم 1
ال يقرأ هبا ، وهي قراءة شاذة تقبل ف التفسري فقط و    قرأ ابن كثري بنصب آدم ورفع كلمات2

 ) خطأ ( .
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  املراد بتلقي الكلمات استقباَّلا َبألخذ والقبول والعمل هبا فهو مستعار من استقبال الناس 3
 ) صح ( . بعض األحبة إذا قدم بعد طول الغيبة ألهنم ال يدعون شيئا من اإلكرام إال فعلوه

سبب العفو عنه أو مبعىن  استقبلته هي فكأهنا مكرمة له لكوهنا  معىن قراءة ابن كثري أهنا 4
 ) صح ( . بلغته واتصلت به

القرب من إمياء إَل أن آدم عليه السالم كان ف ذلك الوقت ف مقام (   التعبري ) َبلتلقي 5
 هللا بعد التوبة ) خطأ ( .

  اآلية من العالمة ، ومسيت بذلك ألهنا عالمة على انتهاء كالم وبداية غريه أو ألهنا عالمة 6
 الطريق الذي يوصل إَل هللا وطاعته ) صح ( . تدل على

  ثبت أن آدم ملا أهبط إَل األرض سأل هللا حبق حممد أن يغفر له ، فقال له ربه : ومن 7
حممد ؟ قال : رأيت على العرش ال إله إال هللا حممد رسول فعلمت أنه أفضل املخلوقات ، 

 فغفر له ، فهي الكلمات اليت تلقاها آدم ) خطأ( .
 كل ما ورد ف حتديد الكلمات اليت تلقاها آدم موضوع ) خطأ ( .   8
   األرجح أن الكلمات اليت تلقاها آدم هي االستغفار والتوبة ) صح ( .9

  دخول ضمري الفصل ) هو ( بي املبتدأ واخلّب لتأكيد نسبة اخلّب إَل املبتدأ للداللة على 10
 احلصر ) صح ( .

ى أوزان املبالغة للداللة على أن هللا كثري التوبة عظيم الرمحة   التواب والرحيم امسان عل11
 بعباده ) صح ( .

  الفرق بي التواب والرحيم أن الرمحة هبا يغفر هللا الذنب والتوبة فضل من هللا يدخل به 12
 العبد اْلنة ) خطأ ( .

   اَّلدى هو ما أرسله هللا من األنبياء والكتب ) صح ( .13
م وال هم حيزنون ، أي : ال خوف عليهم عند املوت وال هم حيزنون عند   ال خوف عليه14

 احلساب ) خطأ ( .
  اخلوف ال يكون إال من األمر املستقبل ، واحلزن ال يكون إال على األمر املاضي ف 15

 الغالب ) صح ( .
   اخلوف واحلزن املنفيان يكوَنن عند دخول اْلنة ) صح ( .16
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 فر َبلقلب وَبلتكذيب التكذيب َبللسان ) صح ( .  املراد َبلكفر الك17
  الصحيح أن ذكر اَّلبوط مرتي إشارة إَل اَّلبوط من اْلنة إَل السماء الدنيا أوالً مث 18

 اَّلبوط إَل األرض اثنياً ) خطأ ( .
 ) صح ( . ملا تعلق به بعده من املعىن املغاير لألول  كرر ذكر اَّلبوط 19
ما كان كان ه على أنه تعاَل هو الذي أراد ذلك ولوال إرادته ملا  فائدة التكرار التنبي  20

ولذلك أسند اإلهباط إَل نفسه جمردا عن التعليق َبلسبب بعد إسناد إخراجهما إَل الشيطان 
 ) صح ( .

: علم  التوبة أصلها الرجوع وإذا أسندت إَل العبد كانت عبارة عن جمموع أمور ثالثة  21
 وحال وعمل ) صح ( .

   كلما استشعر اإلنسان اخلوف من هللا وضرر املعاصي ف اآلخرة عظمت توبته ) صح ( 22
   التوبة من هللا تعين توفيق العبد َّلا وتيسري أسباهبا ) صح ( .23
  قال تعاَل ) فتاب عليه ( ومل يقل ) عليهما ( ألن الذي أغواه إبليس ودفعه إَل األكل 24

 ) خطأ ( . هو آدم وليس حواء فلم تذكر هنا 
  ذكر الرحيم بعد ذكر التواب فيه داللة على أن من اتب توبة صادقة ال بد من قبول 25

 توبته عند هللا ) خطأ ( .
َبلشك لإليذان أبن اإلميان َبهلل والتوحيد ال يشرتط فيه بعثه   قوله ) فإما أيتينكم ( 26

 ب ) صح ( .الرسل وإنزال الكت
ترتب عليها من العقوبة والتوبة انت من الكبائر بدليل ما   املعصية اليت فعلها آدم ك27

 ( .)خطأ
  املعصية اليت فعلها آدم كانت من الصغائر ألن األنبياء ال ُيوز عليهم الكبائر بل 28

 معصومون عنها كما هو معلوم ) خطأ ( .
ظيعاً   ذكر الزخمشري أن معصية آدم كانت صغرية وأن العقوبة اليت ترتبت عليها كانت تف29

 لشأن املعصية واخلطيئة  ) صح ( .
  ال يصح الكالم ف معصية آدم هي هل هي صغرية أم كبرية ألن هذا االصطالح حادث 30

 ، واألصل أن يتبع العبد أمر هللا ف الطلب والنهي ) صح ( .



35 
 

 ثالثة والعشروناحملاضرة ال
*** 

 .(البقرة) ( من سورة43( إىل )40تفسري اآلّيت من )
 .وة، و القراءات، واملناسبةالتال

 :التالوة
يَ  اذُْكُروا نِْعَميِتَ الَّيِت أَنْ َعْمُت َعَلْيُكمْ  ََي َبيِن ِإْسرائيلَ {  َوَأْوُفوا ِبَعْهِدي أُوِف ِبَعْهدُِكْم َوِإَيَّ

َوال َتْشرَتُوا آِبََييت مَثَناً   ِبهِ ِلَما َمَعُكْم َوال َتُكونُوا َأوََّل َكاِفرٍ  َوآِمُنوا مبَا أَنْ زَْلُت ُمَصدِّقاً  *فَاْرَهُبون 
َي فَات َُّقوِن  قَِليالً  َوأَِقيُموا الصَّالَة  *تَ ْعَلُموَن  َِبْلَباِطِل َوَتْكُتُموا احلَْقَّ َوأَنْ ُتمْ  َوال تَ ْلِبُسوا احلَْقَّ  *َوِإَيَّ
 .}الزََّكاَة َوارَْكُعوا َمَع الرَّاِكِعيَ  َوآُتوا

 
 :القراءات

 .َبملعىن ه تتعّلقال توجد وجو 
 

 :املناسبة
بعد اخلطاب  -تعاَل عليه وسلم صلى هللا-خطاب لطائفة خاّصة ِمن الكفرة املعاصرين للنيب 

وجعله سبحانه بعد  التوحيد والنبّوة واملعاد، والتذكري بصنوف اإلنعام، العام، وإقامة دالئل
 .عوه وكفروا وكّذبوااَّلدى من هللا فلم يّتب قصة آدم ألهنم ِمن بنيه الذين أاتهم

 
 .لغوّيات

فعله اتء التأنيث،   مجع: ابن، شبيٌه جبْمع التكسري لتغرّي مفرده؛ ولذا ُأحِلق ف :}َبيِن {
 .كقولك: قالت بنو عامر

الذكوَر واإلَنث، فيكون مبعىن:  وهو خمتص َبألوالد الذكور، وإذا ُأضيف عّم ف الُعرف
  .األوالد، وهو املراد هنا

  .لالم، وف كوهنا َيء أو واو خالفوهو حمذوف ا
عليه؛ وَّلذا يُنسب املصنوع إَل  وجعله بعضهم من: البناء، ألن االبن فرع األب ومبين
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 مثاًل: بنت الفكر. وقد أُطلق ف شريعة َمن قبلنا على بعض صانعه، فُيقال للقصيدة
هلُة األغبياُء معىن الوالدة، من هذا اْل املخلوقي: "أبناء هللا تعاَل" هبذا املعىن، لكن ملّا تصور

  .الّتفّوه به كفراً  ُحظر ذلك حىت صار
أمسائه تعاَل،  اسم أعجمي، وقد ذكروا أنه مرّكب ِمن: "إيل": اسم من :}ِإْسرائيل{و 

عليه -اإلنسان، أو املهاجر. وهو لقب: يعقوب  و"ِإْسرا" وهو: العبد، أو الصفوة، أو
  .وللعرب فيه تصرّفات .-السالم

كر :}اذُْكُروا{  ُُ مبعىن واحد، ويكوَنن َبللسان  -بكسر الذال وضّمها- أْمر ِمن الذِّ
َبلكسر للِّسان، وَبلضم للقلب، ضد األول: الصمت، وضد  واْلَنان، وقال الكسائي: هو

  .النسيان :الثاين
قال: أَْوفَ ْيُت . وقال ابن قتيبة: "يُ -ومشّدداً مبعىن خمّففاً -يُقال: َأْوَّف، وَوَّف  :}َوَأْوُفوا{ 

ْيُت به، وَأْوفَ ْيُت الكيل ال غري. وجاء أوّف مبعنى َبلعهد َُ  ."ارتفع :َوَوفَّ
حتّرز، وبه فارق "االتقاء"، ألنه مع حزم؛ وَّلذا   الرَّْهَبة: اخلوف ُمْطلقاً، وقيل: مع :}فَاْرَهُبون{

تقاء: التحفظ عن اال للعاّمة، والثاين لألئمة. واألشبه مبواقع االستعمال أنّ  كان األول
ُخوف، وأن ُيعل نفسه ف وقاية منه،

َ
 .والرهبة: نفس اخلوف امل
فاءه وعْينه واو،  ف املشهور: "أَف َْعل"، لقوَّلم: "هذا أّول منك"، وال فعل له ألن :}َأوَّل{و 

 .هو كذلك، وإن ُوجد فنادر وقد دّل االستقراء على انتفاء الفعل ملا
 .وف اشتقاقه كالم كثري

  .َبالشرتاك، أو احلقيقة واجملاز : اخللط، ويكون مبعىن: االشتباه، إما-بفتح الالم- :للَّبسوا 
من األّول  النماء والطهارة، ونُقلت شرعاً إلخراج معروف، فإن نقلت :ف األصل :}الزََّكاةَ {و

وإن نُقلت الكرم، أو ألهنا تكون ف املال النامي.  فألهنا تزيد بركة املال وتُفيد النفس فضيلة
 .الثاين فألهنا تطّهر املال من اخلبث والنفس من البخل من

 :األضبط السعدي اخلضوع واالنقياد ملا يلزمهم ِمن الّشرع. قال :والركوع
  

 تَ رَْكُعَ يْوَما والدَّْهُر َقْد َرفَ َعهْ  ال ُتِذّل الفقري َعلََّك أن
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 .ذلك ة تَ رَُّفع، فأُمروا َبخلضوع لينتهوا عنَبلزكاة ألهنا مظنّ  ولعل األمر به حينئذ بعد األمر
 

 

 .اآلاثر
وابن سعد، وابن أيب حامت، وغريهم، إبسناد ال أبس به،  أخرج أبو داود الطيالسي، وأمحد،

، فقال -صلى هللا عليه وسلم–اليهود نيّب هللا  حضرْت عصابة من)) :ابن عباس قال عن
صلى هللا عليه –النيب  لهم نعم. فقالتعلمون أن إسرائيل يعقوب. قالوا: ال َّلم: هل

  .((!: اللهم اشهد-وسلم
  ."عن ابن عباس، قال: "إسرائيل يعقوب

  ."وعن ابن مسعود، قال: "إسرائيل هو: يعقوب
مَلكاً فعاْله، فصرعه املَلك،  و عن أيب جملز، قال: "كان يعقوب رجالً بطيشاً، فلقي

 ه بطش به، فقال: ما أَن بتاركك حىتيعقوب ما ُصنع ب فضربه على فخذيه. فلما رأى
َيين امساً، فسّماه: "إسرائيل". قال أبو جملز: أال ترى أنه من أمساء املالئكة: إسرائيل،  تسمِّ

  ."وإسرافيل؟ وجّبيل، وميكائيل،
إالّ عشرة: نوح، وهود، وصاحل،  و عن ابن عباس، قال: "كانت األنبياء من بين إسرائيل،

 . وما من األنبياء-عليه السالم-وإمساعيل، وإسحق، وحممد  ،ولوط، وشعيب، وإبراهيم
  ."وعيسى: املسيح من له امسان إالّ إسرائيل وعيسى، فإسرائيل: يعقوب،
  ."وإسرافيل، كقولك: عبد هللا و عن ابن عباس: "إن إسرائيل، وميكائيل، وجّبيل،
 ."َبلعّبانية و عن عبد هللا بن احلارث البصري، قال: "إيل: هللا

اذُْكُروا نِْعَميِتَ { :قال لألحبار من اليهود" :}َبيِن ِإْسرائيلَ  َيَ { :و عن ابن عباس ف قوله
آَبئكم، ملا كان جّناهم به من فرعون  ، أي: آالئي عندكم وعند}أَنْ َعْمُت َعَلْيُكمْ  الَّيِت 

 إذ -لمصلى هللا عليه وس-الذي أخذُت أبعناقكم للنيب  }َوَأْوُفوا ِبَعْهِدي{ .وقومه
ما   ُأجنز لكم ما وعدُتكم عليه بتصديقكم معه واتّباعه، بوضع :}أُوِف ِبَعْهدُِكمْ { .جاءكم

َي فَاْرَهُبون{ .كان عليهم من اإلصر واألغالل أن أُنزل بكم ما أنزلُت مبن كان  }َوِإَيَّ
َأوََّل َكاِفٍر  َعُكْم َوال َتُكونُواأَنْ زَْلُت ُمَصدِّقاً ِلَما مَ  َوآِمُنوا مبَا{ .قبلكم ِمن آَبئكم ِمن الّنقمات

 ، أي: ال}احلَْقَّ َوأَنْ ُتْم تَ ْعَلُمونَ  َوَتْكُتُموا{ .ليس عند غريكم وعندكم به من العلم ما }ِبهِ 
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ُتدونه عندكم فيما تعلمون من  تكتموا ما عندكم من املعرفة برسول ومبا جاء به، وأنتم
  ."الكتب اليت أبيديكم
طاعيت، وهنيُتكم  يقول: ما أمرُتكم به من" :}َوَأْوُفوا ِبَعْهِدي{ :قوله و عن ابن عباس، ف

، يقول: أْرَض }ِبَعْهدُِكمْ  أُوفِ { .وغريه -وسلم صلى هللا عليه-عنه من معصييت ف النيب 
  ."عنكم وأدخلكم اْلنة

  .و عن ابن مسعود، مثله
أي: بالئي عندكم، " ،}نْ َعْمُت َعَلْيُكمْ اذُْكُروا نِْعَميِتَ الَّيِت أَ { :وعن ابن عباس، ف قوله

، قال: }ِبَعْهِدي أُوِف ِبَعْهدُِكمْ  َوَأْوُفوا{ .فرعون وقومه وعند آَبئكم، ِلَما كان جنّاهم به من
إذا جاءكم، ُأجِنز  -صلى هللا عليه وسلم–الذي أخذُت ف أعناقكم للنيب حممد  بعهدي

ع ما كان عليكم من اإلصر واألغالل اليت  بوض لكم ما وعدُتكم عليه بتصديقه واتّباعه،
  ."أعناقكم بذنوبكم اليت كانت من أحداثكم كانت ف

 هبا عليهم فيما مسَُِّي وفيما سوى ذلك: فّجر َّلم احلَجر، وقال جماهد: "نعمة هللا اليت أنعم
  ."فرعون وأنزل عليهم املن والسلوى، وأجناهم من عبودية آل

 ."والرسل، وأنزل عليهم الكتب أن جعل منهم األنبياءوقال أبو العالية: "نعمته: 
ُ ِميثَاَق َبيِن ِإْسرائيلَ { :وقال احلسن البصري:هو قوله ُهُم اْثيَنْ َعَشَر  َوَلَقْد َأَخَذ اَّللَّ َوبَ َعثْ َنا ِمن ْ

ُ ِإيّنِ َمَعُكْم لَِئْن أََقْمُتُم الصَّالةَ  نَِقيباً َوقَالَ  ُتُم الزََّكاَة وَ  اَّللَّ ُتْم ِبُرُسِليَوآتَ ي ْ  َوَعزَّْرمُتُوُهْم َوأَق َْرْضُتمُ  آَمن ْ
 }...ِمْن حَتِْتَها اأَلهْنَارُ  َسيَِّئاِتُكْم َوألُْدِخَلنَُّكْم َجنَّاٍت َُتْرِي اَّللََّ قَ ْرضاً َحَسناً أُلَكفَِّرنَّ َعْنُكمْ 

  .اآلية
ال: "هو امليثاق الذي أخذ ق ،}َوَأْوُفوا ِبَعْهِدي أُوِف ِبَعْهدُِكمْ { :وعن جماهد، ف قوله

  .اآلية "}...ِميثَاَق َبيِن ِإْسرائيلَ  َوَلَقْد َأَخَذ اَّللَُّ { :عليهم ف سورة )املائدة(
قال: "العهد الذي أخذ هللا عليهم  ،}َوَأْوُفوا ِبَعْهِدي أُوِف ِبَعْهدُِكمْ { :وعن قتادة، ف قوله
ُ ِميثَاَق َبيِن ِإْسرائيلَ  َوَلَقدْ { :ف سورة )املائدة( وأعطاهم: اآلية اليت  :إَل قوله }َأَخَذ اَّللَّ

  ."}اأَلهْنَارُ  َوألُْدِخَلنَُّكْم َجنَّاٍت َُتْرِي ِمْن حَتِْتَها{
  ."قال: "عهده إَل عباده: دينه اإلسالم، أن يّتبعوه ،}َوَأْوُفوا بَِعْهِدي{ :وقال أبو العالية
  ."اْلنة أرضى عنكم، وأدخلكم، قال: "}بَِعْهدُِكمْ  أُوفِ { :وعن ابن عباس
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  .أنس وكذا قال السدي، والضحاك، وأبو العالية، والربيع بن
افرتضُت عليكم،  ، قال: "أوفوا مبا}ِبَعْهِدي أُوِف ِبَعْهدُِكمْ  َوَأْوُفوا{ :و عن احلسن، ف قوله

  ."نفسي أوف لكم مبا رأيت الوعد لكم به على
قال: "أوفوا بطاعيت أوِف  ،}َعْهِدي أُوِف ِبَعْهدُِكمْ َوَأْوُفوا بِ { :و عن الضحاك، ف قوله

  ."لكم َبْلنة
يَ { :وقوله العالية، والسدي، والربيع بن أنس،  أي: فاخشون"؛ قاله: أبو"، }فَاْرَهُبونِ  َوِإَيَّ

  .وقتادة
َي فَاْرَهُبونِ { :وقال ابن عباس، ف قوله  ما أنزلت مبن كان أي: )أْن( أُنزل بكم"، }َوِإَيَّ

 ."...عرفتم ِمن املْسخ وغريه قبلكم من آَبئكم، ِمن الّنقمات اليت قد
َي ) :يقول" :}أَنْ زَْلُت ُمَصدِّقاً ِلَما َمَعُكمْ  َوآِمُنوا مبَا{ :قوله ، ف-رمحه هللا-قال أبو العالية 

-يقول:( ألهنم ُيدون حممداً  معشر أهل الكتاب، آمنوا مبا أنزلت مصدقاً ِلَما معكم،
  ."مكتوَبً عندهم ف التوراة واإلجنيل - عليه وسلمصلى هللا

  .وُروي عن جماهد، والربيع بن أنس، وقتادة، حنو ذلك
  ."، قال: "َبلقرآن}َكاِفٍر ِبهِ  َوال َتُكونُوا َأوَّلَ { :و عن ابن جريج ف قوله
ن العْلم ما ليس عند مِ  وعندكم فيه" :}َتُكونُوا َأوََّل َكاِفٍر بِهِ  َوال{ :قال ابن عباس، ف قوله

  ."غريكم
، يعين: -صلى هللا عليه وسلم– وقال أبو العالية: "يقول: وال تكونوا أّول َمن كَفر مبحمد

  ."مساعكم مببعثه من جنسكم أهل الكتاب، بعد
  .وكذا قال احلسن، والسدي، والربيع بن أنس

، }مَثَناً قَِليالً { :اَلعن قوله تع -يعين: البصري- عن هارون بن يزيد قال: "سئل احلسن 
  ."حبذافريها قال: الثمن القليل: الدنيا

إن آَيته: كتابه الذي أنزله " :}َوال َتْشرَتُوا آِبََييت مَثَناً قَِليالً { :وعن سعيد بن جبري ف قوله
  ."الدنيا وشهواهتا :إليه، وإّن الثمن القليل
ال أتخذوا )طمعاً( قلياًل،  :يقول" :}ناً قَِليالً َتْشرَتُوا آِبََييت مثََ  َوال{ :وقال السدي،ف قوله

  ."الطمع هو: الثمن وتكتموا اسم هللا، فذلك
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يقول: ال أتخذوا عليه أجراً. ال " :}َوال َتْشرَتُوا آِبََييت مَثَناً قَِليالً { :وعن أيب العالية، ف قوله
مكتوب  . قال: وهوأجراً، فإمنا أْجر العلماء واحلكماء على هللا أتخذ على ما علمت

  ."كما ُعلِّمَت جماَنً  عندهم ف الكتاب األول: َي ابن آدم علِّم جماَنً،
احلق َبلباطل، والصدق  ختلطوا" :}تَ ْلِبُسوا احلَْقَّ َِبْلَباِطلِ  َوال{ :وعن ابن عباس، ف قوله

 ."َبلكذب
ختلطوا احلق َبلباطل، وأّدوا  "وال، يقول: }تَ ْلِبُسوا احلَْقَّ َِبْلَباِطلِ  َوال{ :وقال أبو العالية

 ."-صلى هللا عليه وسلم-حممد  النصيحة لعباد هللا من أمر
 .و عن سعيد بن جبري، والربيع بن أنس حنوه

اليهودية والنصرانية َبإلسالم.  قال: "ال تلبسوا :}احلَْقَّ َِبْلَباِطلِ  َوال تَ ْلِبُسوا{ :وقال قتادة
  ."ية والنصرانية: بدعة ليست من هللاواليهود إّن دين هللا: اإلسالم،

 .وروي عن احلسن البصري حنو ذلك
عندكم  أي: ال تكتموا ما" :}َوَتْكُتُموا احلَْقَّ َوأَنْ ُتْم تَ ْعَلُمونَ { :و عن ابن عباس، ف قوله

 به، وأنتم ُتدونه عندكم فيما تعلمون من الكتب اليت من املعرفة برسول، ومبا جاء
 ."أبيديكم
 ."رسول هللا ل: "ال تكتموا احلق وأنتم قد علمتم أّن حممداً وعنه قا

 .وروي عن أيب العالية حنو ذلك
حممداً وهم يعلمون أنه رسول  ، قال: "كتموا}احْلَقَّ َوأَنْ ُتْم تَ ْعَلُمونَ  َوَتْكُتُمونَ { :وعن قتادة

ُدونَُه َمْكُتوَبً ِعْنَدُهْم ِف الت َّْورَاةِ { هللا يِل أيَْ  ُيَِ َهاُهْم َعِن اْلُمْنَكِر  ُمرُُهْم َِبْلَمْعُروفِ َواإلجنِْ َويَ ن ْ
 ."}الطَّيَِّباِت َوحُيَّرُِم َعَلْيِهُم اخْلََباِئثَ  َوحيُِلُّ ََّلُمُ 

التوراة اليت أنزل هللا.  :قال: "احلق ،}تَ ْلِبُسوا احلَْقَّ َِبْلَباِطلِ  َوال{ :و عن أيب زيد، ف قوله
  ."والباطل: الذي كتبوه أبيديهم

  ."-هللا عليه وسلم صلى- ، قال: "هو حممد}َوَتْكُتُموا احلَْقَّ { :وعن جماهد، ف قوله
صلى هللا عليه -يعين: حممداً " :}َوَتْكُتُموا احْلَقَّ { :وقال السدي، والربيع بن أنس، ف قوله

 ."-وسلم
  ."اإلخالصيعين َبلزكاة: طاعة هللا و " :}الزََّكاةَ  َوآُتوا{ :وعن ابن عباس، ف قوله
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الزكاة. قال: مائتان  ، قال: "ما يوجب}الزََّكاةَ  َوآُتوا{ :و عن ابن عباس، ف قوله
 ."فصاعداً 

األعمال إالّ به  ، قال: "فريضة واجبة، ال تنفع}الزََّكاةَ  َوآُتوا{ :وعن احلسن، ف قوله تعاَل
  ."وَبلصالة

 ."ل: "صدقة الفطر، قا}الزََّكاةَ  َوآُتوا{ :وعن احلارث العكلي، ف قوله
 ."، قال: "صّلوا}َوارَْكُعوا{ :و عن جماهد، ف قوله
أن يركعوا مع أّمة حممد.  ، قال: "أَمرهم}َوارَْكُعوا َمَع الرَّاِكِعيَ { :و عن مقاتل، ف قوله

  ."يقول: كونوا منهم ومعهم
 

رين أقوال  .املفساِّ
عليه من هللا أفضل الصالة -تابعة حممد وم يقول تعاَل آمراً بين إسرائيل َبلدخول ف اإلسالم،

، وتقديره: -عليه السالم- ومهيجاً َّلم بذِكر أبيهم إسرائيل، وهو نيب هللا يعقوب ،-والسالم
ابن الكرمي،  هلل، كونوا مثل أبيكم ف متابعة احلق، كما تقول: "َي َي بين العبد الصاحل املطيع

  ...َي ابن العامل، اطلب العلم!"، وحنو ذلك" ،"!افعل كذا!"، "َي ابن الشجاع، َبرز األبطال
فإسرائيل هو:  .}َمَع نُوٍح ِإنَُّه َكاَن َعْبداً َشُكوراً  ُذرِّيََّة َمْن مَحَْلَنا{ :ومن ذلك أيضاً: قوله تعاَل

  .-عليه السالم-يعقوب 
 .} أَنْ َعْمُت َعَلْيُكمْ  اذُْكُروا نِْعَميِتَ الَّيِت { :وقوله تعاَل

أَْنِبَياَء  نِْعَمَة اَّللَِّ َعَلْيُكْم ِإْذ َجَعَل ِفيُكمْ  ََي قَ ْوِم اذُْكُروا{ :َّلم -عليه السالم-كقول موسى 
  .يعين: ف زماهنم ،}ملَْ يُ ْؤِت َأَحداً ِمَن اْلَعاَلِميَ  َوَجَعَلُكْم ُمُلوكاً َوآاَتُكْم َما

أنه سيبعث من بين إمساعيل  :ف "العهد": هو الذي أخذه هللا عليهم ف التوراة وقال آخرون
اتّبعه غفر  ، فمن-صلى هللا عليه وسلم-الشعوب، واملراد به حممد  نبياً عظيماً، يُطيعه مجيع

  .أجرْين هللا له ذنبه، وأدخله اْلنة، وجعل له
 -عليهم الصالة والسالم-األنبياء  وقد أورد فخر الدين الرازي ها هنا بشارات كثرية عن

  .-يه وسلمعل صلى هللا-مبحمد 
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أن األول مضاف إَل الفاعل،  :يضاف إَل كّل ِمّن يتوَل أحد طرفْيه؛ والظاهر هنا :والعهد
احلجج  تعاَل أمرهم َبإلميان والعمل، وعِهد إليهم مبا نصب من والثاين إَل املفعول. فإنه

عهدي الثواب على حسناهتم. واملعىن: أوفوا ب العقلية والنقلية اآلمرة بذلك، ووعدهم حبسن
 .الوفاء منهم والطاعة، أوِف بعهدكم حبسن اإلاثبة؛ ولتوّسط األمر صّح طلب َبإلميان

  .ويستعظموهنا ويطيعوا ماحَنها وذْكرهم النعمة أن ال خُيّلوا بشْكرها ويعتّدوا هبا
 اإلجناء من فرعون وعذابه وِمن الغرق، وأراد هبا ما أنعم به على آَبئهم ِمّا عّدد عليهم من

أنعم به عليهم من إدراك زمن  لعفو عن اختاذ العجل والتوبة عليهم، وغري ذلك... وماومن ا
 .املبشَّر به ف التوراة واإلجنيل -صلى هللا عليه وسلم-حممد 

َي فَاْرَهُبونِ { :قوله  الرتغيب إَل الرتهيب، فدعاهم إليه َبلرغبة والرهبة، هذا انتقال من :}َوِإَيَّ
َبلقرآن وزواجره، وامتثال أوامره، وتصديق  واتّباع الرسول، واالتعاظلعلهم يرجعون إَل احلق 

 َوآِمُنوا مبَا أَنْ زَْلُت ُمَصدِّقاً ِلَما{ :وهللا اَّلادي ملن يشاء إَل صراط مستقيم، وَّلذا قال أخباره؛
 .}َمَعُكمْ 
الضمري  َبلذي أنزلت مصّدقاً، أو من :ما"، أي" منصوب على احلال ِمن :}ُمَصدِّقاً { :وقوله

 :الفعل، وهو قوله مبا أنزلُته مصّدقاً" . وُيوز أن يكون مصدراً من غري" :احملذوف ِمن قوله
، النيب -صلى هللا عليه وسلم–أنزله على حممد  ، يعين به: القرآن الذي}أَنْ زَْلُت ُمَصدِّقاً  مبَا{

 تعاَل، مصدِّقاً ملا بي احلق من هللا العريب، بشريا ونذيراً، وسراجاً منرياً، مشتمالً على األمي
  .واإلجنيل يديه من التوراة

وظاهره: أنه أَْمر لبين إسرائيل. وقيل نزلت ف كعب بن األشرف وأصحابه علماء اليهود 
  .ورؤسائهم، فهو أمر َّلم

َّلا ف أصل الدِّين واملّلة، أو ِلما مل  ومعىن تصديقه َّلا: أنه َنزل حسبما نعت فيها، أو مطابق
ما فيها.  واملواعظ وبعض احملّرمات، كالكذب، والزىن، والّرَب، أو ْلميع كالقصصيُنسخ  

لألمراض القلبية كاألدوية الطبية لألمراض  واملخالفة ف بعض جزئيات األحكام اليت هي
احلقيقة؛ بل هي موافقة َّلا  املختلفة حبسب األزمان واألشخاص، ليست مبخالفة ف البدنية

 .عصره متضّمن للحكمة اليت يدور عليها فَلُك التشريع نها حق فمن حيث أّن كال  م
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رين: أّول فريق كافر به، وحنو ذلك قال)، }َوال َتُكونُوا َأوََّل َكاِفٍر ِبهِ { : وقوله   .(بعض املفسِّ
 .-صلى هللا عليه وسلم– عائد إَل حممد }ِبهِ { :وتقّدم ف بعض اآلاثر: أّن الضمري ف

 :القرآن، الذي تقّدم ذْكره ف قوله عائد على }ِبهِ { :أّن الضمري ف قولهواختار ابن جرير: 
  .}مبَا أَنْ زَْلتُ {

صلى هللا -َبلقرآن فقد كَفر مبحمد  وِكال القولْي صحيح، ألهنما متالزمان، ألّن َمن كفر
  .فقد كَفر َبلقرآن -صلى هللا عليه وسلم-مبحمد  ، وَمن كفر-عليه وسلم

كفر به من بين إسرائيل، ألنه قد تقّدمهم من   ، فيعين به: أّول َمن}وََّل َكاِفٍر ِبهِ أَ { :وأّما قوله
وغريهم من العرب بَشر كثري. وإمنا املراد أول من كفر به من بين إسرائيل مباشرة،  كفار قريش

به  من كَفر إسرائيل خوطبوا َبلقرآن، فكْفرهم به يستلزم أهنم أّول فإّن يهود املدينة أّول بين
  .ِمن جنسهم

إَل الكْفر به، فإن وظيفتكم أن تكونوا أّول َمن  ، أي: ال تسارعوا}َوال َتُكونُوا َأوََّل َكاِفٍر ِبهِ {
تقولون: إَن نكون أّول َمن  أنكم تعرفون حقيقة األمر وأحّقّيته، وقد كنتم من قبل آمن به، ِلَما

 .يّتبعه
  .هموقيل: املراد: التعريض؛ فأّول الكافرين غري 

تكونوا أول كافر مبا معكم": ال  وقد يقال: الضمري راجع إَل "ما معكم"، واملراد من "ال
ليسوا  مبا معه. ومشركو مكة، وإن سبقوهم ف الكفر َبلقرآن، لكن تكونوا أّول كافر ِمّن كفر

 .ِمّن كَفر مبا معه
وقد يُقال: إهنا مبعىن:  .-تقّدم كما- وقيل: إهنا مشاكلة لقوَّلم: إَّن نكون أّول َمن يّتبعه

 .السبق وعدم الّتخّلف
كفروا به مبجرد وصول خَّبه إليهم،  قلُت: ال يستبعد أن يكونوا أّول كافر به حقيقة، ألهنم

بكفرهم حىت  بل ف اآلاثر تكذيبهم به منذ والدته وصغره ألنه مل يكن منهم، ومل ينتظروا
 إهنم كانوا السبب ف كْفر العرب، حيث مث .يُبعث أو يَقدم عليهم املدينة كما قد يتوهم

ولو صدقوهم  وعن نعته عندهم فجحدوه وأنكروه، -صلى هللا عليه وسلم– سألوهم عن النيب
 .-وهللا أعلم-احليثية  لرمّبا آمنوا فكانوا أّول منهم من هذه
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 آبَييت وتصديق رسول، يقول: ال تعتاضوا عن اإلميان ،}َوال َتْشرَتُوا آِبََييت مَثَناً قَِليالً { :وقوله
 .َبلدنيا وشهواهتا؛ فإهنا قليلة فانية

العْلم النافع ف الناس، َبلكتمان  وقيل: معناه: ال تعتاضوا عن البيان واإليضاح، ونْشر
 .قريب على رَيستكم ف الدنيا القليلة احلقرية الزائلة عن واللَّبس، لتستمروا

َمن تعّلم )) :-صلى هللا عليه وسلم- رسول هللا وف سنن أيب داود، عن أيب هريرة، قال: قال
يَرح رائحة اْلنة يوم  وْجُه هللا، ال يتعّلمه إالّ لُيصيب به عَرضاً من الدنيا، مل علماً ِمّا يُبتغى به

  .((القيامة
للداللة على كونه كالثمن ف  والتعبري عن ذلك َبلثمن مع كونه مشرتًى ال مشرتَى به،

املقصود آلة،  تقريع وُتهيل قوّي، حيث إهنم قلبوا القضية وجعلوا ؛ ففيهاالسرتذال واالمتهان
املشرتَى مثناً إبطالق الثمن عليه، مث جعل الثمن  واآللة مقصودة، وإغراب لطيف حيث جعل

  .إبيقاعه بدالً ِلما جعله مثناً إبدخال الباء عليه مشرتًى
إمّنا يصح إذا كانوا مؤمني هبا مث تركوا  ت،فإن قيل: االشرتاء مبعىن: االستبدال َبإلميان َبآلَي

 .الدنيوية وهم مبعزل عن اإلميان ذلك للحظوظ
يزعمونه إميان َبآلَيت، كما أّن الكْفر  أجيب أبن مبىن ذلك على أّن اإلميان َبلتوراة الذي

 .َبلتوراة، فيتحّقق االستبدال َبآلَيت كْفر
صلى -اليت وقفوا عليها ف أمر النيب  والنواهي وِمن الناس َمن جعل اآلَيت كناية عن األوامر

عليه -وخُلقه العظيم  من التوراة والكتب اإلَّلية، أو ما علموه ِمن نْعته اْلليل -هللا عليه وسلم
عام شيئاً معلوماً من زروع أتباعهم وضروعهم  . وقد كانوا أيخذون كلّ -الصالة والسالم

أن يفوهتم ذلك، فضّلوا  ،-صلى هللا عليه وسلم-وه فخافوا إن بّينوا ذلك َّلم واتبع ونقودهم،
 ...عليهم األموال لِيكتموا وحيرِّفوا. وقيل غري ذلك وأضّلوا. وقيل: كان ملوكهم يُدّرون

َي فَات َُّقونِ { :ومعىن قوله يتوّعدهم فيما يعتمدونه ِمن كتمان احلق وإظهار  أنه تعاَل :}َوِإَيَّ
أن يّتقوه َبإلميان واتّباع احلق  ؛ فعليهم- وسالمه عليهصلوات هللا-وخمالفتهم الرسول  خالفه،

 .آبَيت هللا تعاَل الثمن القليل والعرض الزائل واإلعراض عن االشرتاء
، ألن الرهبة دون التقوى، فحيثما }فَات َُّقونِ { :، وهنا}فَاْرَهُبونِ { :وإمنا ذكر ف اآلية األوَل

يشرتكون فيها، أمرهم َبلرهبة  لى ذكر النعمة اليتالكافة عاِلمهم ومقلِّدهم، وحّثهم ع خاطب
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العلماء منهم  مالك األمر كّله. وحيثما أراد َبخلطاب فيما بعد :واخلشية؛ ولذا ِقيل: اخلشية
 .َبلتقوى وحثهم على اإلميان ومراعاة اآلَيت، أَمرهم

ويهه به، وكتماهنم تلبيس احلق َبلباطل، ومت ويقول تعاَل َنهياً لليهود عّما كانوا يعتمدونه ِمن
؛ فنهاهم عن }تَ ْعَلُمونَ  َِبْلَباِطِل َوَتْكُتُموا احلَْقَّ َوأَنْ ُتمْ  َوال تَ ْلِبُسوا احلَْقَّ { :وإظهارهم الباطل احلق

  .احلق والتصريح به الشيئْي معاً، وأمرهم إبظهار
معوا بي هذا منصوَبً، أي: ال ُت ، حيتمل أن يكون جمزوماً، وُيوز أن يكون}َوَتْكُتُموا{)

 أتكل السمك وتشرب اللنب". قال الزخمشري: وف مصحف ابن وهذا، كما يقال: "ال
حال أيضاً،  :}َوأَنْ ُتْم تَ ْعَلُمونَ { .مسعود: "وتكتمون احلق"، أي: ف حال كتمانكم احلق

ف ذلك من الضرر  تعلمون احلق. وُيوز أن يكون املعىن: وأنتم تعلمون ما ومعناه: وأنتم
فضي هبم إَل النار، إن سلكوا ما تبدونه َّلم يم على الناس، ِمن إضالَّلم عنالعظ

ُ
 اَّلدى امل

والبيان واإليضاح، عكسه: الكتمان،  .من الباطل املشوب بنوع من احلق، لرَيوج عليهم
 .(وخلط احلق َبلباطل

َبحلال كان عاِلما أن يّتصف  وُيوز أن يكون معناه: وأنتم ِمن ذوي العْلم، وال يناسب َمن
 .تعلمون أنكم البسون كامتون الذي أنتم عليه. أو: وأنتم

اإلقدام على هاتيك األشياء  واملقصود ِمن تقييد النهي َبلعلم: زَيدة تقبيح حاَّلم، ألنّ 
 أفحش من اإلقدام عليها مع اْلهل؛ وليس َمن يَعَلم كَمن ال القبيحة مع العْلم مبا ذُكر،

 .يَعلم
 :تعاَل ألهل الكتاب ، قال مقاتل: قوله}َوارَْكُعوا َمَع الرَّاِكِعيَ  َوآُتوا الزََّكاةَ  َوأَِقيُموا الصَّالةَ {
 : }الزََّكاةَ  َوآُتوا{) -صلى هللا عليه وسلم-أن يصّلوا مع النيب  أمرهم :}َوأَِقيُموا الصَّالةَ {

 ارَْكُعوا َمعَ وَ { .(صلى هللا عليه وسلم-إَل النيب  أَمرهم أن يُؤتوا الزكاة، أي: يدفعوهنا
، يقول: كونوا -صلى هللا عليه وسلم-حممد  أَمرهم أن يركعوا مع الراكعي ِمن أّمة :}الرَّاِكِعيَ 

 .منهم ومعهم
والتضرّع للحضرة، وهي أفضل  وَقّدم األمر َبلصالة ِلشمول وجوهبا، وِلما فيها من اإلخالص

 .ت املاليةَبلزكاة ألهنا أفضل العبادا العبادات البدنية. وقَرهنا
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الشهادتْي، فلم يكن مَث صيام وال حج، ولذا  قلُت: والذي يظهر أهنما كاَن ركيَن اإلسالم بعد
 .-وهللا أعلم- اقتصر عليهما

 وكونوا مع املؤمني ف أحسن أعماَّلم ، وِمن أخّص ذلك :، أي}َوارَْكُعوا َمَع الرَّاِكِعيَ {:وقوله
  .وأجلِّه: الصالة

ال ركوع فيها. وإمنا قّيد ذلك بكونه  الصالة، احرتازاً عن صالة اليهود؛ فإهناوعّّب َبلركوع عن 
فيها من الفوائد ما  اليهود كانوا يصّلون وحداَنً، فأُمروا َبلصالة مجاعة ِلما مع الراكعي، ألن

 .فيها
 

 .اإلمجايل املعىن
 وكّذب به، وهم بنو أنزله هللا تعاَل أيمر تعاَل فريقاً من بين آدم ِمّن كَفر َبَّلدى الذي

عليهم إبفاضة   ، أبن يتذّكروا نعَمه اليت أنعمها-عليه السالم-هللا يعقوب  إسرائيل ذرية نيب
وبعث إليهم الكتب، وآاتهم ما مل يُؤت أحداً  كثري منها على آَبئهم، حيث أرسل َّلم الرسل،

يستلزم منهم أن حيقِّقوا  وفضلهم واصطفاهم، وأورثهم األرض، وجعلهم ملوكاً، ِمّا من العاملي،
 وميثاق، حىت حيّقق َّلم ما وعَدهم ِمن األجر احلَسن والثواب ما أخذه هللا عليهم من عهد

 .ونقمته إن كفروا نعمته اْلزيل، وتكفري السيئات ودخول اْلنات، وأن خيافوا عقابَه
هللا عليه  صلى-ويعلمون صْدق النيب  مث أمرهم متمثِّلي ف علمائهم الذين يعرفون احلق

تصديقاً ِلما عندهم ف   -صلى هللا عليه وسلم-َبإلميان، مبا أنزله على رسوله  وصفته -وسلم
 الكافرين به بدالً من أن يكونوا ف أوائل املصدِّقي به كتبهم، وهناهم أن يكونوا ف طليعة

طة، بتكذيبهم الزائل من مال وجاه وسل كما يقتضيه حاَّلم، َنهياً َّلم أن يشرتوا متاع الدنيا
إبظهار احلق الذي   الواضحات. وأمرهم أبن يصونوا أنفسهم من عقاب هللا، آبَيت هللا وبيناته

الناس ويضلِّلوهم عن احلق، ويكتموا عنهم ما يعرفون  كتموه للناس. وهناهم أن خيلطوا على
م هبذا ، وهم على معرفة وعلْ -صلى هللا عليه وسلم-نصوص كتاهبم وبشارات أنبيائهم به  من

 .تلبيس احلق وحبقيقة ما يفعلون من
ذوي السعادة، فيصلُّوا مع  مث أمرهم َبلدخول ف دين هللا كما دخل فيه َمن دخل من

زكِّي، املصلِّي،
ُ
 .ويكونوا ف مجلة اخلاشعي اخلاضعي لرّب العاملي ويُزّكوا مع امل
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 .مسائل اآلّيت
  :األوَل

فال ُيوز أن أيخذ عليه أجرة، وُيوز أن يتناول من  ّي عليه،تعليم العْلم أبجرة: إن كان قد تع
يقوم به حاله وعياله. فإن مل حيصل له منه شيء، وقطََعه التعليم عن التكسب،  املال ما بيت

  .فهو كما مل يتعّي عليه
مالك، والشافعي، وأمحد، ومجهور  وإذا مل يتعّي عليه، فإنه ُيوز أن أيخذ عليه أجرة عند

عليه  إّن أحق ما أخذمتُ )) :البخاري عن أيب سعيد ف قصة الّلديغ ء، كما ف صحيحالعلما
 .((زّوْجُتكها مبا معك من القرآن)) :، وقوله ف قصة املخطوبة((أجراً: كتاب هللا

الّصّفة شيئاً من القرآن فأهدى له  فأّما حديث عبادة بن الصامت: أنه عّلم رجالً من أهل
ُتطوَّق  إن أحببَت أن)) :عن ذلك، فقال -صلى هللا عليه وسلم- قوساً، فسأل رسول هللا

  .، فرَتَكه((بقوس من َنر فاْقبْله
  .قال ابن كثري : "رواه أبو داود، وروي مثله عن أيّب بن كعب، مرفوعاً 

على أنه   -أبو عمر بن عبد الَّبّ  :منهم-فإن صّح إسناده، فهو حممول عند كثري من العلماء 
من أّول  له أن يعتاض عن ثواب هللا بذلك القوس. فأّما إذا كان هلل، فلم َُيُزكان علَّمه 

حديث اللديغ، وحديث سهل ف املخطوبة"  األمر على التعليم َبألجرة، فإنه يصح، كما ف
 .-وهللا أعلم-

 :الثانية
جوب اْلماعة، وقد من العلماء هبذه اآلية على و  استدّل كثري :}َوارَْكُعوا َمَع الرَّاِكِعيَ { :قوله

 .القرطيب على مسائل اْلماعة واإلمامة فأجاد تكّلم
 .املوافقة، وإن مل يكونوا معهم ومن مل يقل به، مَحل األمر على الّندب، أو املعية على

فمساقها ال يؤيّد َمن احتج هبا، كما أهنا  قلت : األقرب: أنه ال عالقة لآلية بصالة اْلماعة،
  .}َوارَْكِعي َمَع الرَّاِكِعيَ  َمْرمَيُ اقْ ُنيِت لَِربِِّك َواْسُجِديََي { :مثل قوله تعاَل

 .-وهللا أعلم-وأّما وجوب اْلماعة، فيؤخذ من أدلة أخرى 
  :الثالثة
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 :استدالالت عّدة َبآلَيت، جنملها فيما يلي ها هنا
وط املعروفة لدى عليه كتمانه، َبلشر  اسُتدل هبا على أّن العامل َبحلق ُيب عليه إظهاره وحيرم

 .العلماء
 .خماطبون َبلفروع واسُتدّل هبا حيث كانت خطاَبً لليهود على أّن الكفار
جَمل، ألْمره

ُ
َبلزكاة عند َمن يقول بنزول اآلية قبل  واسَتدّل هبا من يقول جبواز أتخري بيان امل

 .تفصيل أْمرها
 .-وهللا املوفِّق-ونكتفي هبذا القدر 

 
 األسئلة :

 مجع ابن خاص َبلذكور وال يدخل فيه اإلَنث إال بقرينة ) خطأ ( .   ) بين (1
   إسرائيل اسم يعقوب عليه السالم وهو اسم أعجمي معناه عبد هللا ) صح ( 2
   ) اذكروا ( أمر َبلذكر َبلقلب واللسان ) صح ( .3
   اللبس اخللط واالشتباه َبلشيء ) صح ( .4
اة املال بذلك ألهنا تزيد ف املال وتطهره كما تطهر النفس   الزكاة النماء والطهارة ومسيت زك5

 ) صح ( .
   تقدمي ) وإَيي ( على ترهبون يدل على االستمرار أي استمروا على خوف ) خطأ ( .6
   ) وآمنوا مبا أنزلت مصدقاً ملا معكم ( أي َبلقرآن أو َبلرسول ) صح ( . 7
 طأ ( .  ) وتكتموا احلق ( ما عندكم من العلم ) خ8
كم ال ختلطوها َبلكذب والتبديل   ) وال تلبسوا احلق َبلباطل ( أي : التوراة اليت أبيدي9

 ( .)صح
   نسبتهم إَل أبيهم فيه حتقري َّلم وتوبيخ أبهنم خالفوا أَبهم ونبيهم ) خطأ ( .10
   عهد هللا هو كل ما أخذه عليهم من اإلميان والتصديق ) صح ( .11
 عليهم قبل األمر َّلم َبلوفاء َبلعهد حتريكاً َّلم للعمل بطاعة هللا الذي   تذكريهم بنعم هللا12

 أنعم عليهم مبا أنعم ) صح ( .
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وال تكونوا أول كافر به أي ال تسارعوا إَل الكفر به فإن وظيفتكم أن تكونوا أول من   13
 ) صح ( . آمن به

 هناك من كفر به قبلهم ) صح ( .   املراد بقوله ) وال تكونوا أول كافر به ( التعريض ألن14
  املراد َبلثمن القليل ما كانوا أيخذونه على بيع التوراة من الثمن وهم ال ينتفعون هبا وال 15

 يقرأوهنا ) خطأ ( .
التعبري ف اآلية َبلثمن مع كونه مشرتى ال مشرتى به للداللة على كونه كالثمن ف   16

يل قوي حيث أهنم قلبوا القضية وجعلوا املقصود آلة االسرتذال واالمتهان ففيه تقريع وُته
 ) صح ( . واآللة مقصودة

التعبري ف اآلية َبلثمن فيه إغراب لطيف حيث جعل املشرتى مثنا إبطالق الثمن عليه مث   17
 ) صح ( . جعل الثمن مشرتى إبيقاعه بدال ملا جعله مثنا إبدخال الباء عليه

فوق التقوى فتنزل من ألن الرهبة  (تقون اف) وهنا ( بون رهاف) ذكر ف اآلية األوَل   18
 األعال إَل األدىن ألن اخلطاب جاء لعلمائهم أوالً مث لعوامهم ) خطأ ( 

   ) وأنتم تعلمون ( أي : وأنتم تعلمون ما ف الكتمان من الضرر على الناس ) صح ( .19
من عمل املعصية مع اْلهل أفحش    ف اآلية دليل على أن من عمل املعصية مع العلم20

 صح ( .)
  املقصود بقوله ) وآتوا الزكاة ( أي : طهارة نفوسكم َبإلميان ، وليس املقصود زكاة املال 21

 ألن الزكاة مل تكن قد فرضت بعد ) خطأ ( .
   عّب عن الصالة َبلركوع ألن صالة اليهود ال ركوع فيها ) صح ( .22
 ( األمر َبلصالة مع الراكعي )صح اْلماعة حيث جاء  ف اآلية دليل على وجوب صالة 23
  ذكر ابن كثري هذه اآلية واستدل هبا على وجوب صالة اْلماعة وأخذ ف تفصيل 24

 أحكام اْلماعة فأفاد وأجاد ) خطأ ( .
  ف اآلَيت دليل على عدم جواز أخذ األجرة على تعليم القرآن وهو قول مجهور العلماء 25

 ) خطأ ( .
قرب أنه ال عالقة لآلية بصالة اْلماعة فمساقها ال يؤيد من احتج هبا كما أهنا مثل األ  26

 ) صح ( . قوله تعاَل : َي مرمي اقنيت لربك واسجدي واركعي مع الراكعي
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  اْلمهور من العلماء على جواز أخذ األجرة على تعليم العلم والقرآن إذا مل يكن لدى 27
 صح ( .اإلنسان ما يكفيه من الكسب ) 

   ف اآلية دليل على حترمي كتمان العلم ) صح ( .28
  استدل هبذه اآلية بعض العلماء على أن الكفار غري خماطبي بفروع الشريعة وإمنا هم 29

 مطالبون َبإلميان أوالً ) خطأ ( .
   ف اآلية دليل على جواز أتخري البيان عن وقت احلاجة ) صح ( .30
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 رابعة والعشروناضرة الاحمل
*** 

 .( من سورة )البقرة(46( إىل )44تفسري اآلّيت من )
 .التالوة، والقراءات، واملناسبة

 :التالوة 
ُلوَن اْلِكَتاَب أََفال َأأَتُْمُروَن النَّاَس َِبْلّبِّ َوتَ ْنَسْونَ {  َواْسَتِعيُنوا َِبلصَّّْبِ  *تَ ْعِقُلوَن  أَنْ ُفَسُكْم َوأَنْ ُتْم تَ ت ْ

َا َلَكِبريٌَة ِإال َعَلى اخْلَاِشِعيَ  َوالصَّالةِ  ُْم ُمالُقوا َرهبِِّمْ  * َوِإهنَّ ُْم إِلَْيِه رَاِجُعونَ  الَِّذيَن َيظُنُّوَن َأهنَّ  .}َوَأهنَّ
 :قراءات

 .ليس فيها وجوه تتعّلق َبملعىن
 :املناسبة

 .ال زال احلديث مع بين إسرائيل وتبكيتهم
 

 .لغوّيات
  .ومنه قوَّلم: صدقَت وبررتَ  اخلري واملعروف، ومنه الَّبَّ لسعته، ويتناول كّل خري،سعة  :الّبِّ 

نفسه، بل  بعد العْلم، واملراد به هنا: الرتك، ألّن أحداً ال ينسى السهو احلادث :والنِّسيان
  .هف عدم املباالة والغفلة؛ فما ينبغي أن يفعل حيرمها ويرتكها كما يرتك الشيء املنسّي، مبالغة

العطف على  أصل هذا الكالم وحنوه عند اْلمهور، كان بتقدمي حرف :}أََفال تَ ْعِقُلون{
على حرف العطف. وبعضهم ذهب إَل أنه  اَّلمزة، لكن ملّا كان للهمزة صدر الكالم ُقدِّمت

يُقال:  ويقدر بي اَّلمزة وحرف العطف ما يصّح العطف عليه، كأن ال تقدمي وال أتخري،
 ...ال تعقلون؟ وحنوهاأُجِنْنتم، ف

النفوس  واإلمساك، ومنه: ِعَقاُل البعري، مسُِّي به ما بواسطته ُتدرك ف األصل: املنع :والعقل
  .ما يقبح ويعقل على ما حَيسن العلوم الضرورية والنظرية، ألنه حيبس عن تعاطي

 .ما تكره حْبس الّنفس على :والصّب
َتطَاِمنة. وأّماوالتَّطاُمن، ومنه: اخلَ  اإلخبات :واخلشوع

ُ
فاللي واالنقياد،  :اخلضوع َشَعة للرَّْملة امل

 .ليّنْته ومنه: َخضعْت بقوَّلا إذا
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ُسْدفة،  :تسمي اليقي: ظنا ، والشك: ظنا ، نظري تسميتهم الظلمة العرب قد :}َيظُنُّونَ {
مساء اليت وما أشبه ذلك من األ والضياء: ُسْدفة، واملغيث: صارخاً، واملستغيث: صارخاً،

مة يسّمى هبا الشيء وضده،  :كما قال ُدَرْيد بن الصِّ
  

َسرَّدِ  فقلت َّلم: ظُنوا أبلَفي ُمدجَّج
ُ
 َسرَاهُتُم ف الفارسيِّ امل

  .أتتيكم يعين بذلك : تيّقنوا أبلَفي مدّجج
 :وقال عمرية أو عمري بن طارق

  
َاوأجعل مين الظنَّ غيباً مُ  فإن تَ ْغَتزوا قومي وأقعد فيكم  َرمجَّ

اً    .يعين: وأجعل مين اليقي غيباً ُمرمجَّ
 

 .اآلاثر
 وعبد بن محيد، والبزار، وابن أيب داود ف "البعث"، وابن أخرج وكيع، وابن أيب شيبة، وأمحد،

احللية، وابن مردويه، والبيهقي ف ُشعب  املنذر، وابن أيب حامت، وابن حّبان، وأبو نعيم ف
 رأيت ليلة ُأسري يب رجاالً )) :-صلى هللا عليه وسلم-ال رسول هللا قال: ق اإلميان، عن أنس

ْلّبيل: َمن هؤالء؟ قال:  تُقرض شفاُههم مبقاريض من َنر، ُكّلما قُرضت رجعت. فقلت
أفال  أيمرون الناس َبلّب وينسون أنفسهم، وهم يتلون الكتاب، هؤالء خطباء ِمن أّمتك كانوا

  .((يعقلون؟
: أالَ ُتكلِّم -وأَن رديفه- قيل ألسامة)) :أيب وائل، قال ري، ومسلم، عنوأخرج أمحد، والبخا

أن  أكلِّمه، إال أمسعكم؟ إين ألكلمه فيما بيين وبينه، ما دون عثمان؟ فقال: إنكم ترون أين ال
وإن  -ال أقول لرجل: إنك خري الناس  أفتتح أمراً ال أحب أن أكون أّول َمن افتتحه. وهللا

وما مسعته يقول؟  :. قالوا-وسلم  صلى هللا عليه-أن مسعت رسول هللا  بعد -كان علّي أمرياً 
ف النار   القيامة، فيُلقى َبلنار، فتندلق به أقتابه، فيدور هبا قال: مسعته يقول: ُُياء َبلرجل يوم

فيقولون: َي فالن ما أصابك؟ أمل تكن أتمرَن  كما يدور احلمار برحاه. فيطيف به أهل النار
آتيه، وأهناكم عن املنكر  وتنهاَن عن املنكر؟ فيقول: كنت آمركم َبملعروف وال فَبملعرو 
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 .(وآتيه
 .وروي عن أيب أمامة مرفوعاً حنوه

 العمل"، وابن النجار ف اتريخ بغداد، عن جابر عن النيب اقتضاء العْلم" وأخرج اخلطيب ف
فقالوا: ِِب  قوم من أهل النار،اطّلع قوم ِمن أهل اْلّنة على )) :قال -صلى هللا عليه وسلم-

  .((قالوا: إَن كنا أنمركم وال نفعل .دخلتم النار؟ وإمنا دخلنا اْلنة بتعليمكم
العلم العمل"، وابن عساكر بسند ضعيف، عن الوليد  اقتضاء" وأخرج الطّباين، واخلطيب ف

يتطلعون  اْلنةإن أَنساً من أهل )) :-صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا  بن عقبة،
النار؟ فوهللا ما دخلنا اْلنة إالّ بتعليمكم.  إَل أَنس من أهل النار، فيقولون: ِِب دخْلتم

  .((إَن كنا نقول وال نفعل :فيقولون
 .وروي عنه موقوفاً حنوه

 قال السيوطي: بسند-االقتضاء"، واألصبهاين ف "الرتغيب"، " وأخرج الطّباين، واخلطيب ف
صلى هللا عليه –رسول هللا  ، قال: قال-رضي هللا عنه-بن عبد هللا ، عن جندب -جيد

 اخلري وال يعمل به، كمثل السراج ُيضيء للناس وحُيرق مَثل العامل الذي يعلِّم الناس)) :-وسلم
  .((نْفَسه

  .قال ابن كثري: هذا حديث غريب من هذا الوجه
 .، مرفوعاً حنوه-هللا عنهما رضي-بزرة، وعن سليك  وروي عن جندب موقوفاً، و عن أيب

 :-صلى هللا عليه وسلم–عمر، قال: قال رسول هللا  وأخرج الطّباين بسند ضعيف، عن ابن
 ومل يعمل هو به، مل يزل ف ظّل سخط هللا حىت يكّف، أو َمن دعا الناس إَل قول أو عمل))

 .((يعمل ما قال أو دعا إليه
  .قال ابن كثري: إسناده فيه ضعف

 صلى هللا عليه-وغريمها، عن أنس قال: قال رسول هللا  ،"احللية" د، وأبو نعيم فوأخرج أمح
يِّي)) :-وسلم  .حديث منكر :، قال أمحد((يوم القيامة ما ال يُعاف العلماء إّن هللا يُعاف األمِّ

أريد أن آمر َبملعروف وأهنى عن  وعن ابن عباس: أنه جاءه رجل، فقال: َي ابن عباس، إين
من   ذلك؟ قال: أرجو. قال: إن مل ختش أن تفتضح بثالث آَيت كر. قال: أو بلغتاملن

 َأأَتُْمُروَن النَّاَس َِبْلّبِّ َوتَ ْنَسْونَ { :-عز وجل-كتاب هللا فافعل. قال: وما هّن؟ قال: قوله 
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َما ال  تَ ُقوُلونَ  ملَِ { :الثاين: قوله تعاَل ؛ أْحكْمَت هذه؟ قال: ال. قال: فاحلرف}أَنْ ُفَسُكمْ 
أْحكْمت هذه؟ قال: ال. قال:  ؛}ِعْنَد اَّللَِّ َأْن تَ ُقوُلوا َما ال تَ ْفَعُلونَ  َكُّبَ َمْقتاً   {تَ ْفَعُلوَن 

ُأَخالَِفُكْم ِإََل  َوَما أُرِيُد َأنْ { :-عليه السالم-قال: قول العبد الصاحل شعيب  .فاحلرف الثالث
 .بنفسك قال: ال. قال: فابدأأْحكْمت هذه اآلية؟  ؛}َما َأهْنَاُكْم َعْنهُ 

  .وإسناده واهٍ 
َأأَتُْمُروَن النَّاَس َِبْلّبِّ { :القصص لثالث آَيت: قوله وعن إبراهيم النخعي، قال: إين ألكره

ْنَد اَّللَِّ َكُّبَ َمْقتاً عِ   {ال تَ ْفَعُلوَن  ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ملَ تَ ُقوُلوَن َما{ :، وقوله}أَنْ ُفَسُكمْ  َوتَ ْنَسْونَ 
 أُرِيُد َأْن ُأَخالَِفُكْم ِإََل َما َأهْنَاُكمْ  َوَما{ :وقوله إخباراً عن شعيب ،}تَ ُقوُلوا َما ال تَ ْفَعُلونَ  َأنْ 

  .}َوإِلَْيِه أُنِيبُ  َوَما تَ ْوِفيِقي ِإال َِبَّللَِّ َعَلْيِه تَ وَكَّْلتُ  َعْنُه ِإْن أُرِيُد ِإال اإِلْصالَح َما اْسَتطَْعتُ 
ُلوَن اْلِكَتاَب أََفال  َوأَنْ ُتمْ { أي: ترتكون أنفسكم }َوتَ ْنَسْوَن أَنْ ُفَسُكمْ { :عن ابن عباس تَ ت ْ

التوراة، وترتكون  تنَهْون الناس عن الكفر مبا عندكم من النبوة والعهد من :أي ،}تَ ْعِقُلونَ 
 ون ميثاقي،من عهدي إليكم ف تصديق رسول، وتنقض أنفسكم، أي: وأنتم تكفرون مبا فيها

  .وُتحدون ما تعلمون من كتايب
صلى هللا عليه -َبلدخول ف دين حممد  وعن ابن عباس ف هذه اآلية: "يقول: أأتمرون الناس

 ."ِمّا أُمرمت به ِمن إقام الصالة، وتنسون أنفسكم؟ ، وغري ذلك-وسلم
َوأَنْ ُتْم { خول ف دين حممد،َبلد" :، قال}َأأَتُْمُروَن النَّاَس َِبْلّبِّ { :عن ابن عباس ف قوله

ُلونَ  تفهمون؟ ينهاهم عن هذا اخللق  :}أََفال تَ ْعِقُلونَ { .بذلك يقولون: تدرسون الكتاب }تَ ت ْ
  ."القبيح

ضعيف، عن ابن عباس، قال: "نزلت هذه اآلية ف يهود  والواحدي بسند وأخرج الثعليب،
ن املدينة؛ كان الرجل منهم يقول لصهره ولذوي قرابته أهل

َ
بينه وبينهم رضاع من  ومل

، -يعنون به: حممداً -أنت عليه، وما أيمرك به هذا الرجل  املسلمي: اثبت على الدِّين الذي
 ."أْمره حق. وكانوا أيمرون الناس بذلك وال يفعلونه فإنّ 

ُلوَن  ُكْم َوأَنْ ُتمْ َِبْلّبِّ َوتَ ْنَسْوَن أَنْ ُفسَ  َأأَتُْمُروَن النَّاسَ { :وعن أيب قالبة، ف قول هللا تعاَل تَ ت ْ
 ال يفقه الرجل كّل الِفْقه، حىت ميقت الناس ف ذات هللا، :، قال: "قال أبو الدرداء}اْلِكَتابَ 

  ."مث يرجع إَل نفسه، فيكون َّلا أشّد مقتاً 



55 
 

ل الكتاب،  ، قال: "أولئك أه}أَنْ ُفَسُكمْ  َأأَتُْمُروَن النَّاَس َِبْلّبِّ َوتَ ْنَسْونَ { :وعن قتادة، ف قوله
  ."وال ينتفعون مبا فيه أيمرون الناس َبلّب وينسون أنفسهم، وهم يتلون الكتاب كانوا

-وبتقواه وَبلّب، وخيالفون، فعرّيهم هللا  وعنه قال: "كان بنو إسرائيل أيمرون الناس بطاعة هللا
  ."-عز وجل

  .وكذلك قال السدي
كانوا أيمرون الناس  أهل الكتاب واملنافقون، :}النَّاَس َِبْلّبِّ  َأأَتُْمُرونَ { :وقال ابن جريج

 أيمرون به الناس؛ فعرّيهم هللا بذلك، )فَمن أَمر ِبري( َبلصوم والصالة، ويَدعون العمل مبا
  .فْليكن أشّد الناس فيه مسارعة

اليهود، إذا جاء الرجل يسأَّلم عن  وقال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم ف هذه اآلية: "هؤالء
َِبْلّبِّ  َأأَتُْمُروَن النَّاسَ {:رشوة وال شيء، أمروه َبحلق، فقال هللا تعاَل ليس فيه حق والالشيء 

ُلوَن اْلِكَتاَب أََفال تَ ْعِقُلونَ  َوتَ ْنَسْوَن أَنْ ُفَسُكْم َوأَنْ ُتمْ    ."}تَ ت ْ
  ."عليه خطبته ما أراد هبا عن الشعيب قال: "ما خطب خطيب ف الدنيا إالّ سَيعرض هللاو 

النار فيقولون: ما أدخلكم النار،  وعن الشعيب قال: "يطلع قوم من أهل اْلنة إَل قوم من
  ."نفعله أتديبكم وتعليمكم؟ قالوا: إَن كنا أنمر َبخلري وال وإمنا دخلنا اْلنة بفضل

هللا لعّلمه. وويل للذي يعَلم وال  عن أيب الدرداء قال: "ويل للذي ال يعلم مرة، ولو شاءو 
  ."مرات يعمل سبع

 .و عن عبد هللا بن مسعود حنوه
وال ينهى عن املنكر، حىت ال يكون  وعن سعيد بن جبري، قال:"لو كان املرء ال أيمر َبملعروف

 ."مبعروف، وال هنى عن منكر فيه شيء، ما أمر أحد
أهنا  ، واعلمواقال: على مرضاة هللا } َوالصَّالةِ  َواْسَتِعيُنوا َِبلصَّّْبِ { :وقال أبو العالية ف قوله 

 .من طاعة هللا
 .وعن جماهد: الصّب: الصيام

قال: إهنما معونتان من هللا، فاستعينوا  ،}َواْسَتِعيُنوا َِبلصَّّْبِ َوالصَّالةِ { :وعن قتادة ف قوله
  .هبما

  .على رمحة هللا ، قال: إهنما معونتان}َِبلصَّّْبِ َوالصَّالةِ  َواْسَتِعيُنوا{ :عن ابن جريج



56 
 

ثقل على األنفس واألبدان،  ابن زيد، قال: الصّب َبَبن: الصّب هلل فيما أحّب وإن و عن
يسلم  إليه األهواء. فمن كان هكذا فهو من الصابرين الذين والصّب عّما كرِه وإن َنزعت

  .-إن شاء هللا تعاَل-عليهم 
ف "مسند  الثواب"، والديلمي" وأخرج ابن أيب الدنيا ف "كتاب الصّب"، وأبو الشيخ ف

الصّب ثالثة: فصّب )) :-صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  الفردوس"، عن علي، قال: قال
  .((املصيبة، وصّب على الطاعة، وصّب عن املعصية على

وغريهم، عن رجل من بين سليم،  وأخرج أمحد، والرتمذي وحّسنه، والدارمي، وابن أيب حامت،
 .((الصوم نصف الصّب)) :، قال-وسلم صلى هللا عليه–عن النيب 

صّب عند املصيبة حَسن،  :قال: "الصّب صّبان -رضي هللا عنه-وعن عمر بن اخلطاب 
  ."وأحسن منه: الصّب عن حمارم هللا

  .وروي عن احلسن البصري حنو قول عمر
أصاب فيه، واحتسابه عند هللا،  وعن سعيد بن جبري، قال: الصّب: "اعرتاف العبد هلل مبا

  ."الرجل وهو يتجّلد، ال يُ َرى منه إالّ الصّب ه. وقد ُيزعورجاء ثواب
 .هنا واألحاديث ف الصّب وفضله كثرية، ال يّتسع اجملال لذِكرها

 صلى هللا عليه-كان رسول هللا )) :وأخرج أمحد، وأبو داود، وابن جرير، عن حذيفة، قال
  .((إذا حزبه أْمر، فزع إَل الصالة -وسلم

 ليلة األحزاب، وهو مشتمل ف مشلة -هللا عليه وسلم صلى- النيب رجعت إَل)) :وف لفظ
  .((يصّلي، وكان إذا حزبه أْمر صّلى

 لقد رأيتنا ليلة)) :عن علي، قال وأخرج أمحد، والطيالسي، والنسائي، وأبو يعلى، وغريهم،
  .((أصبح عليه وسلم، يصلِّي ويدعو حىت صلى هللا-  بدر، وما فينا إالّ َنئم، غري رسول هللا

-أن النيب )) :عن أيب هريرة وأخرج أمحد، وابن ماجة، والبزار، وغريهم، بسند فيه ضعف،
-: اشكْنب دْرد؟ -َبلفارسية-مّر به وهو منبطح على بطنه، فقال له  -هللا عليه وسلم صلى

، فإن الصالة شفاء .-ومعناه: أيوجعك بطنك؟   .((قال: نعم. قال: قم فصلِّ
صلى هللا -هللا  كان رسول)) :عن أيب الدرداء، قال دنيا، وابن عساكر،وأخرج ابن أيب ال

مفزعه إَل املسجد حىت يسكن. وإذا حدث ف  إذا كانت ليلة ريح، كان -عليه وسلم
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  .((كسوف مشس أو قمر، كان مفزعه إَل الصالة السماء حدث من
 :، قال-ليه وسلمصلى هللا ع- وأخرج أمحد، والنسائي، وابن حبان، عن صهيب، عن النيب

 .((الصالة يفزعون إذا فزعوا إَل -يعين األنبياء-كانوا ))
فنزل فصّلى ركعتي، مث اسرتجع  وعن ابن عباس: أنه كان ف مسري له، فُنعي إليه ابن له،

 .}َِبلصَّّْبِ َوالصَّالةِ  َواْسَتِعيُنوا{ :هللا فقال وقال: فعْلنا كما أَمرَن
فاسرتجع، مث تنّحى عن الطريق، فأَنخ،  -وهو ف سفر-وه قثم وعن ابن عباس، نُعي إليه أخ

 َواْسَتِعيُنوا َِبلصَّّْبِ { :فيهما اْللوس. مث قام ميشي إَل راحلته، وهو يقول فصلى ركعتي أطال
َا َلَكِبريٌَة ِإالّ َعَلى   .}اخْلَاِشِعيَ  َوالصَّالِة َوِإهنَّ

عبادة الوفاة، قال: "أحرِّج  ملا حضرتعن عبادة بن حممد بن عبادة بن الصامت، قال: و 
خرجت نفسي، فتوضؤوا وأحِسنوا الوضوء، مث ليدخل كل  على إنسان منكم يبكي. فإذا

 :تبارك وتعاَل قال منكم مسجداً فُيصلي، مث يستغفر لُعبادة ولنفسه؛ فإن هللا إنسان
  ."أسرعوا يب إَل حفريت ، مث}َواْسَتِعيُنوا َِبلصَّّْبِ َوالصَّالةِ {

َِبلصَّّْبِ  َواْسَتِعيُنوا{ :قوله ف -وكانت من املهاجرات األول-و عن أم كلثوم بنت عقبة، 
الرمحن بن عوف غشية، فظنوا أنه أفاض نفسه فيها،  ، قالت: ُغشي على عبد}َوالصَّالةِ 
الصّب والصالة. فلما أفاق،  امرأته أم كلثوم إَل املسجد تستعي مبا أُمرت به من فخرجت

 نعم. قال: صدقتم. إنه جاءين مَلكان، فقاال ل: انطلق :غشي علي آنفاً؟ قالواقال: أَ 
هذا ِمّن كتبت له السعادة وهم ف  حناكمك إَل العزيز األمي، فقال مَلك آخر: ارجعا، فإنّ 

  .بطون أمهاهتم، ويستمتع به بنوه ما شاء هللا. فعاش بعد ذلك شهراً، مث مات
على مرضاة هللا. واعلموا " :، قال}َواْسَتِعيُنوا َِبلصَّّْبِ َوالصَّالةِ { :و عن أيب العالية ف قوله

  ."أهنما من طاعة هللا
يقول: استعينوا على طلب " :}َوالصَّالةِ  َواْسَتِعيُنوا َِبلصَّّْبِ { :وعن مقاتل بن حيان، ف قوله

وة القرآن فيها، مواقيتها، وتال َبلصّب على الفرائض والصالة؛ فحافظوا عليها وعلى اآلخرة
 ،-صلى هللا عليه وسلم-والتشهد فيها، والصالة على النيب  وركوعها وسجودها، وتكبريها

َا َلَكِبريٌَة ِإال{ :وإكمال طهورها؛ فذلك إقامتها وإمتامها. قوله ، يقول: }َعَلى اخْلَاِشِعيَ  َوِإهنَّ
، }ِإالَّ َعَلى اخْلَاِشِعيَ { ودإَل الكعبة كُّب ذلك على املنافقي واليه صرفك عن بيت املقدس
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  ."يعين: املتواضعي
َا َلَكِبريَةٌ { :عن الضحاك ف قولهو    ."، قال: "لثقيلة}َوِإهنَّ
َا َلَكِبريَةٌ { :عن ابن زيد ف قولهو  وهللا َي حممد إنك لتدعوَن إَل  :، قال: "قال املشركون}َوِإهنَّ

  ."واإلميان َبهلل أْمر كبري. قال: أي: الصالة
  ."هللا ، قال: "املصدِّقي مبا أنزل}َعَلى اخْلَاِشِعي ِإالّ { :عن ابن عباس ف قولهو 
  ."املؤمني حقاً " :، قال}ِإالّ َعَلى اخْلَاِشِعي{ :عن جماهد ف قولهو 
  ."، قال: "اخلائفي}ِإالّ َعَلى اخْلَاِشِعي{ :عن أيب العالية ف قولهو 

  ."، يعين به: "املتواضعي}ى اخْلَاِشِعيَعلَ  ِإالّ { :وقال مقاتل بن حيان
َا{ :وقال الضحاك اخلاضعي لطاعته، اخلائفي  ، قال: "إهنا لثقيلة، إالّ على}َلَكِبريَةٌ  َوِإهنَّ

  ."ووعيده سطوته، املصدِّقي بوعده
  ."عن جماهد: "كّل ظن ف القرآن يقي، أي: ظننت، وظّنوا

  ."فهو عْلمعن جماهد قال: "كّل ظّن ف القرآن 
  ."عن قتادة قال: "ما كان ِمن ظّن اآلخرة فهو عْلمو 

ُْم ُمالُقوا َرهبِِّمْ { :وعن أيب العالية ف قوله تعاَل قال: "الظن ها هنا:  ،}الَِّذيَن َيظُنُّوَن َأهنَّ
  ."يقي

 . وُروي عن السدي، والربيع بن أنس حنو قول أيب العال
ُْم ُمالُقوا َرهبِِّمْ َيظُنُّ  الَِّذينَ { :وعن ابن جريج  .}ُمالٍق ِحَسابَِيهْ  ِإيّنِ ظَنَ ْنُت َأيّنِ { :كقوله }وَن َأهنَّ
  .يقول: علمت

 .وكذا قال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم
ُْم إِلَْيِه رَاِجُعونَ { :عن أيب العالية ف قولهو   .قال:يستيقنون أهنم راجعون إليه يوم القيامة ،}َوَأهنَّ
 

رين أقوال  .املفساِّ
 .والتعجيب من حاَّلم اَّلمزة للتقرير، مع التوبيخ :}َأأَتُْمُرون{

وهو مجاع -أتمرون الناس َبلّب  وأنتم -َي معشر أهل الكتاب-يقول تعاَل:كيف يليق بكم 
الكتاب،  أن تنسوا أنفسكم، فال أتمتروا مبا أتمرون الناس به، وأنتم مع ذلك تتلون -اخلري
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أفال تعقلون ما أنتم صانعون أبنفسكم؟ فتنبهوا  ف أوامر هللا؟وتعلمون ما فيه على َمن قّصر 
  !رقدتكم، وتبصروا من عمايتكم من

خطئهم ف حق أنفسهم، حيث   والغرض: أّن هللا تعاَل ذّمهم على هذا الصنيع، ونبههم على
على له، بل  يفعلونه. وليس املراد ذّمهم على أمرهم َبلّبّ مع تركهم كانوا أيمرون َبخلري وال

واجب على العامل، ولكن األْوَل َبلعامل أن يفعله  تركهم له؛ فإن األمر َبملعروف معروف، وهو
 َوَما أُرِيُد َأنْ { :-السالم عليه-أمرهم به، وال يتخّلف عنهم، كما قال شعيب  مع َمن

تَ ْوِفيِقي ِإالّ َِبَّللَِّ َعَلْيِه  َتطَْعُت َوَماأُرِيُد ِإالَّ اأِلْصالَح َما اسْ  ُأَخالَِفُكْم ِإََل َما َأهْنَاُكْم َعْنُه ِإنْ 
َبملعروف وفْعله، واجب، ال يسقط أحدمها برتك  فكّل من األمر .}َوإِلَْيِه أُنِيبُ  تَ وَكَّْلتُ 

 .أصح قوَل العلماء من السلف واخلَلف اآلخر، على
 يل، إالّ أنه عام منوالتقريع، وإن كان خطاَبً لبين إسرائ قال اآللوسي: "مث إّن هذا التوبيخ

ينادي الناس: "البدار البدار"،  حيث املعىن لكل واعظ أيمر وال أيمتر، ويَ ْزُجر وال يَ ْنزجر،
العوام َبحلقائق  والبوار، ويدعو اخللق إَل احلق ويَ ْنفر عنه، ويطالب ويرضى لنفسه التخلف

يعظم ما يلقى لوفور بعذابه قبل عبدة األواثن، و  وال يشم رحيها منه؛ وهذا هو الذي يبدأ
 ."يوم ال حاكم إالّ امللك الّدَّين تقصريه

النار، ومنهم: قارئ قرأ القرآن ال  قلت: يشري إَل حديث أيب هريرة: ف أّول ثالثة ُتسعر هبم
 .إنه قارئ :هلل وإمنا لُيقال له

 .}...َواْسَتِعيُنوا َِبلصَّّْبِ َوالصَّالةِ { 
واآلخرة، َبالستعانة َبلصّب والصالة، كما  ون من خري الدنيايقول تعاَل آمراً عبيده فيما يؤمل

َبلصّب على الفرائض  حيان ف تفسري هذه اآلية: "استعينوا على طلب اآلخرة قال مقاتل بن
  ."والصالة

  .فأّما الصّب: فقيل: إنه الّصيام
  ."نطق به احلديث قال القرطيب وغريه: "وَّلذا ُيسّمى رمضان: شهر الصّب، كما

  .أبداء العبادات وأعالها: فْعل الصالة قيل: املراد َبلصّب: الكّف عن املعاصي؛ وَّلذا قرنهو 
 :قال تعاَل فإن الصالة ِمن أكّب العون على الثبات ف األمر، كما ،}َوالصَّالةِ { :وأّما قوله

َوَلذِْكُر  ن َْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكرِ الصَّالَة ت َ  إِلَْيَك ِمَن اْلِكَتاِب َوأَِقِم الصَّالَة ِإنَّ  اْتُل َما أُوِحيَ {
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  . اآلية }...اَّللَِّ َأْكَّبُ 
َا{ :والضمري ف قوله   .عائد إَل الصالة، نّص عليه جماهد، واختاره ابن جرير }َوِإهنَّ

الوصية بذلك، كقوله تعاَل ف قصة  :وحيتمل أن يكون عائداً على ما دّل عليه الكالم، وهو
 آَمَن َوَعِمَل َصاحِلاً َوال يُ َلقَّاَها ِإالّ  اْلِعْلَم َويْ َلُكْم ثَ َواُب اَّللَِّ َخرْيٌ ِلَمنْ  اَل الَِّذيَن أُوُتواَوقَ { :قارون

فَِإَذا الَِّذي  َوال السَّيَِّئُة اْدَفْع َِبلَّيِت ِهَي َأْحَسنُ  َوال َتْسَتِوي احلََْسَنةُ { :، وقال تعاَل}الصَّاِبُرونَ 
َنَك َوب َ  َنُه َعَداَوةٌ بَ ي ْ يٌم  ي ْ  الَِّذيَن َصَّبُوا َوَما يُ َلقَّاَها ِإالَّ ُذو َحظٍّ  َوَما يُ َلقَّاَها إالّ  {َكأَنَُّه َوِلٌّ محَِ

ِإالَّ { أي:يُؤاتها ويُلَهمها ،}َوَما يُ َلقَّاَها إالّ الَِّذيَن َصَّبُوا{ الوصية ، أي:وما يُلّقى هذه}َعِظيمٍ 
  .}ُذو َحظٍّ َعِظيمٍ 

َا َلَكِبريَةٌ { :كّل تقدير، فقوله تعاَل  وعلى  ،}ِإالّ َعَلى اخْلَاِشِعيَ { ، أي: مشّقة ثقيلة}َوِإهنَّ
 لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسري على من يّسره هللا)) :وهذا يشبه ما جاء ف احلديث

  .((عليه
حببس أنفسكم  أيها األحبار من أهل الكتاب، }َواْسَتِعيُنوا{" :وقال ابن جرير: معىن اآلية

 الفحشاء واملنكر، املقرِّبة من رضى هللا، العظيمة على طاعة هللا، وإبقامة الصالة املانعة من
  ."املتذلِّلي من خمافته إقامتها إالّ على املتواضعي، املستكيني لطاعته،

يل، خطاَبً ف سياق إنذار بين إسرائ قال ابن كثري: "هكذا قال. والظاهر: أن اآلية وإن كانت
  ."-أعلم وهللا-على سبيل التخصيص، وإمنا هي عاّمة َّلم ولغريهم  فإهنم مل يقصدوا هبا

أتثريه   تكمل إالّ به، أو ملناسبته حلال املخاطبي، أو ألن وقّدم الصّب على الصالة، ألهنا ال
ى حصول ما ينبغي؛ ودرء املفاسد مقّدم عل كما قيل ف إزالة ما ال ينبغي وأتثري الصالة ف

الصوم، بقرينة ذِْكره  :والالم فيه للجنس، وُيوز أن يُراد َبلصّب نوع منه، وهو .جْلب املصاحل
  .مع الصالة

ُْم إِلَْيهِ  الَِّذيَن َيظُنُّونَ { :وقوله ُْم ُمالُقوا َرهبِِّْم َوَأهنَّ ، هذا ِمن متام الكالم الذي قْبله، }رَاِجُعونَ  َأهنَّ
ُْم ُمالُقوا َرهبِِّمْ  الَِّذيَن َيظُنُّونَ  {ِإالَّ َعَلى اخْلَاِشِعَي { قيلةوإّن الصالة أو الوصاة، لث :أي  ،}َأهنَّ

ُْم إِلَْيهِ { أهنم حمشورون إليه يوم القيامة، ُمعَرضون عليه، أي: يعلمون أي:  ،}رَاِجُعونَ  َوَأهنَّ
واْلزاء، سُهل  ادفيها مبا يشاء بعْدله؛ فلهذا ملا أيقنوا َبملع أمورهم راجعة إَل مشيئته حيكم

  .عليهم فْعل الطاعات، وتْرك املنكرات
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ُْم ُمالُقوا َرهبِِّمْ  الَِّذينَ { :فأّما قوله ابن جرير: الشواهد ِمن أشعار العرب  ، قال}َيظُنُّوَن َأهنَّ
ن وّفق لِفهمه   الظن ف معىن اليقي، أكثر من أن حتصى. وفيما ذكرَن وكالمها، على أنّ 

َ
مل

ُْم ُمَواِقُعوَها َورَأى اْلُمْجرُِمونَ { :هللا تعاَل كفاية. ومنه قول  .}النَّاَر َفظَنُّوا َأهنَّ
؟ أمل يوم القيامة: أمل أزوِّجك أن هللا تعاَل يقول للعبد)) :قال ابن كثري: "وف الصحيح

ر لك هللا تعاَل:  اخليل واإلبل، وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. فيقول ُأْكرِمك؟ أمل أسخِّ
  ."((اليوم أنساك كما نسيتين :ظننت أنك مالقّي؟ فيقول: ال. فيقول هللاأ

 اآلخر حبيث مياّسه، واملراد من مالقاة الرب سبحانه: إما وصول أحد اْلسمي إَل :واللقاء
مظنون متوّقع، ألنه وإن عِلم اخلاشع أنه  مالقاة ثوابه، أو الرؤية عند َمن ُُيّوِزها. وكل منهما

من أين يعلم ما  للعمل الصاحل، وحتّقق أّن املؤمن يرى ربه يوم املآب، لكن ابال بّد من ثو 
إشارة إَل خوفهم وعدم أمنهم مْكر رهبم، إالّ أّن  خُيتم به عمله؟ ففي وْصف أولئك َبلّظنّ 

ُْم إِلَْيِه رَاِجُعونَ { عطف مينع مْحل الظن على ما ذُكر، ألن الرجوع إليه  على ما قبله }وَأهنَّ
الظن والتوقع، بل ُيب القطع به؛  َبلنشور أو املصري إَل اْلزاء مطلقاً ِمّا ال يكفي فيه تعاَل

، وهي }يَ ْعَلُمونَ { :-رضي هللا تعاَل عنه-َبليقي. وقرأ ابن مسعود  وَّلذا اختري تفسري الظن
 .-}َيظُنُّونَ { :بدالً من قوله :أي-تؤيد هذا التفسري 

  
 

  .اإلمجايل املعىن
 إسرائيل، أهنم أيمرون غريهم أبمور من الّبّ واخلري، على أحبار بين -نه وتعاَلسبحا-ينعى 

وما فيها ِمن جاه ورَيسة؛ وكان  ويرتكون عامدين العمل مبا ف كتاهبم، حرصاً على الدنيا
صلى هللا عليه - أبنفسهم، فيؤمنوا مبا يتُلونه من أْمر َبتّباع هذا النيب األْوَل هبم أن يبدؤوا

 مسلك العقالء. وعليهم أْن يستعينوا على مواجهة فنت واإلميان مبا جاء به؛ فهذا هو -وسلم
وهو: حبس النفس -للمؤمني به، َبلصّب  احلياة وزخارفها، وطلب اآلخرة وما أعد هللا فيها

بي  وهي: الصلة-، والصالة -طاعات وترك للمعاصي، ورضى َبلقضاء على ما تكره من
وكبري، ال يستطيعه إالّ َمن ذّلت نفسه  أن تطبيقهم َّلذه الوصية عظيم . وال شكّ -العبد وربه

 .عْلماً يقينياً أنه راجع لربه، وسيالقيه فيسأله وحياسبه هلل، وخضع له، وعِلم
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 .اآلّيت من مسائل
 .ذهب بعضهم إَل أّن ُمرتكب املعاصي ال ينهى غريَه عنها

حّجة َّلم فيها.  اآلية، فإنه ال هبذهوهذا ضعيف. وأضعف منه: متّسكهم " :قال ابن كثري
 ."ارتكبه َبملعروف وإن مل يفعْله، وينهى عن املنكر وإن والصحيح: أّن العامل أيمر

أيمر َبملعروف وينهى عن  ال حّجة فيها ِلمن زعم أنه ليس للعاصي أن" :وقال اآللوسي
 الفاسق عن الوعظ؛ فإناألمرين َبلنظر للثاين فقط، ال مْنع  املنكر، ألن التوبيخ على مْجع

وارتكابه ذنب آخر، وإخالله  النهي عن املنكر الزم ولو ملرتكبه؛ فإّن تْرك الّنهي ذنب،
 ."َبآلخر أبحدمها ال يلزم منه اإلخالل

كان املرء ال أيمر َبملعروف وال  لو" :وقال مالك: عن ربيعة، مسعت سعيد بن جبري يقول
قال  ."منكر ما أَمر أحد مبعروف، وال هنى عنال يكون فيه شيء،  ينهى عن املنكر حىت

  من ذا الذي ليس فيه شيء؟ .مالك: وصدق
الطاعة، وفْعل املعصية، لعْلمه هبا،  مذموم على ترْكه -واحلالة هذه- لكنه" :قال ابن كثري

ف الوعيد  وخمالفته على بصرية؛ فإنه ليس َمن يعلم كمن ال يعلم، وَّلذا جاءت األحاديث
  ."على ذلك

 .مث ذكر مجلة من األحاديث املتقّدمة ف اآلاثر
مرة، حىت يغفر للعامل مّرة واحدة،  قال: وقد ورد ف بعض اآلاثر: أنه يُغفر للجاهل سبعي

يَ ْعَلُموَن َوالَِّذيَن ال يَ ْعَلُموَن  ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذينَ { :يعَلم. وقال تعاَل ليس َمن يعلم كمن ال
َا   .}ُر أُوُلو األَْلَبابِ يَ َتذَكَّ  ِإمنَّ
  :وما أحسن ما قال سَلم بن عمرو 

 
 يزهِّد الناس وال يزهدُ  ما أقبح التزهيد من واعظ
 أضحى وأمسى بيَته املسجدُ  لو كان ف تزهيده صادقاً 
 يستمنح الناس ويسرتفدُ  إن رفض الناس فما َبلُه

 يسعى له األبيض واألسودُ  الرزق مقسوم على من ترى
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جملس التذكري، فأطال السكوت.  بعضهم: جلس أبو عثمان احلريى الزاهد يوماً على وقال 
 :مث أنشأ يقول

  
 طبيٌب يداوي والطبيُب مريضُ  وغري تقيٍّ أيمر الناس َبلتّ َقى

 .قال : فضّج الناس َبلبكاء
 :وقال أبو العتاهية الشاعر

 

 عُ وريح اخلطاَي من ثيابك تسط وصفَت الّتقى حىت كأنك ذو تقى

  :وقال أبو األسود الدؤل 
  

  عاٌر عليك إذا فعلَت عظيمُ  ال تْنَه عن خُلق وأتيَت مثَله
  فإذا انتهْت عنه فأنت حكيمُ  فابدأ بنفسك فاهْنَها عن غيِّها

  َبلقول منك وينفع التعليمُ  فهناك يُقبل إن َوعْظَت ويُهتَدى
البصري العابد الواعظ، قال: "دعوت  يدوذكر احلافظ ابن عساكر ف ترمجة عبد الواحد بن ز 

يقال َّلا: ميمونة  ف اْلنة، فقيل ل ف املنام: هي امرأة ف الكوفة هللا أن يُريين رفيقي
 فقيل ل: هي ترعى غنماً بواد هناك. فجئت إليها، فإذا .السوداء. فقصدت الكوفة ألراها

نفرن منهن، وال تسطو الذائب ي هي قائمة تصّلي، والغنم ترعى حوَّلا، وبينهن الذائب ال
فسألتها عن شأن  .عليهن. فلما سّلمْت قالت: َي ابن زيد، ليس املوعد ها هنا، إمنا املوعد مَثَّ 

الذائب والغنم. فقالت: إين أصلحت ما بيين وبي سّيدي، فأصلح ما بي الذائب والغنم. 
ابن زيد، إنك لو وضعت  َّلا: ِعظيين. فقالت: َي عجباً من واعظ يوعظ! مث قالت: َي فقلت

خلّّبْتك مبكتوم مكنون ما فيها. َي ابن زيد، إنه بلغين: ما ِمن  موازين القسط على جوارحك،
عبد أُعطي من الدنيا شيئاً، فابتغى إليه اثنياً، إال سلبه هللا حّب اخللوة، وبّدله بعد القرب 

  :وبعد األنس الوحشة، مث أنشأت تقول البعد،
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  يزجر قوماً عن الذنوبِ  حتسابٍ قام ال َي واعظاً 

نكر العجيبِ  تنهى وأنت السقيم حقاً 
ُ
  هذا من امل

ريبِ  تنهى عن الغّي والّتمادي
ُ
  وأنت ف الّنهِي كامل

  عيَبك أو تُبَت من قريبِ   لو كنَت أصلحَت قبل هذا
 موضع ِصْدق من القلوبِ  كان ملا قلَت َي حبييب

فيها من شعر، وليته ما ذكرها!  وهي قصة ركيكة هي وماهكذا ذكر ابن كثري هذه القصة،  
الدين والورع  واضحة عليها، كما أّن راويها يُنظر ف دينه ألن صاحب فلوائح اخلرافة والوضع

 املختَلقة ما خيالف ما كان عليه أنبياء هللا ورسله ال حُيّدث مبثل ذلك إن حصل. وف القصة
وبي ربّه حقاً، ومل تسَلْم شياههم  فكلهم أصلح ما بْينهوخيار أتباعهم املشهود َّلم َبْلنة، 

لدغت النيب  وسائر اآلفات، ومل خيرق َّلم هللا ُسَننه هبذه الصورة. وقد وِمتلكاهتم من الذائب
  .لربّه عقرب وهو قائم يصلِّي -صلى هللا عليه و سلم–

 .ها، واحنراف ذلك واضحاملنامات وغري  َبإلضافة إَل ما فيها ِمن اّدعاء عْلم الغيب عن طريق
  

مسَندة فيها ضعف، بعكس ذلك  وأّما َبلنسبة ملسألتنا، فقد رويت آاثر ورواَيت أخرى
 .للعلماء بفضل عْلمهم ويتجاوز عن زاّلهتم وهفواهتم تتضّمن أّن هللا تعاَل يغفر

- يقول هللا)) :-هللا عليه وسلم صلى-فعن ثعلبة بن احلكم الصحايب، قال: قال رسول هللا 
إذا قعد على كرسيه لفْصل عباده: إين مل أجعل عْلمي  للعلماء يوم القيامة، -عز وجل
  .((أَبل فيكم، إالّ وأَن أريد أن أغفر لكم على ما كان فيكم وال وحْلمي

  .رواه الطّباين ف "الكبري"، وقال املنذري: ورواته ثقات
يبعث هللا العباد يوم )) :-وسلم يهصلى هللا عل-وروي عن أيب موسى، قال: قال رسول هللا 

اذهبوا،  .فيقول: َي معشر العلماء، إين مل أضع عْلمي فيكم ألعذِّبكم القيامة، مث مييز العلماء
  ."، رواه الطّباين ف "الكبري((!فقد غفرت لكم

للعلماء: إين مل أضع عْلمي  يوم القيامة -عز وجل- يقول هللا)) :وعن ابن عمر، مرفوعاً 
 أضع عْلمي عندكم وأَن أريد أن أعذِّبكم. فادخلوا اْلنة على الّ لعلمي بكم. وإين ملعندكم إ
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 .، رواه الديلمي((!ما كان فيكم
ن يّتخذ الدِّين ستاراً 

َ
والعلم غطاء، خيفي حتته الفْسق  والذي يظهر ل: أن الّذم متوّجه مل

تزّل قدُمه أحياَنً  ق شرعه، إالّ أنهالصادق الذي حياول أن يّتقي هللا ويطبِّ  واجملون، أّما العامل
 معركته مع النفس والشيطان، فليس مراداً ها هنا، وإالّ فمن لبشريّته وضعف إرادته واهنزامه ف

قد َتْصُدر  -وهم قدوة العلماء- الذي يسلم من ذلك. ومجهور أهل العلم على أّن األنبياء
إمنا أَن بَشر، أغضب كما يغضب )) :يقول -وسلم  هللا عليه صلى-منهم الصغرية. والنيب 

 .وال عصمة ألحد كعصمة األنبياء .((البشر البَشر، وأرضى كما يرضى
 
 

 األسئلة :
   الّب : كثرة اخلري واملعروف ) صح ( .1
ال ينسى نفسه بل حيرمها  واملراد به هنا الرتك ألن أحداً ،   والنسيان : السهو بعد العلم 2

 ) صح ( . نسي مبالغة ف عدم املباالة والغفلة فما ينبغي أن يفعلهويرتكها كما يرتك الشيء امل
   أصل العقل الفهم واإلدراك ) خطأ ( .3
   االستفهام ف قوله ) أفال تعقلون ( تقريري . ) خطأ ( .4
   الصّب : هو حبس النفس على ما حتب من اخلري ) خطأ ( .5
وأما اخلضوع فاللي واالنقياد ، لة املتطامنة   اخلشوع : اإلخبات والتطامن ومنه اخلشعة للرم6

 ) صح ( .ومنه خضعت بقوَّلا إذا لينته 
  قوله ) الذين يظنون ( أي : يشكون ، كما ف قوله تعاَل ) وإن الظن ال يغين من احلق 7

 شيئاً ( وسياق الكالم ف بين إسرائيل وأحواَّلم ) خطأ ( .
ُياء َبلرجل يوم القيامة ، فيلقى َبلنار ، » : أنه قال    ف احلديث الثابت عن النيب 8

فتندلق به أقتابه ، فيدور هبا ف النار كما يدور احلمار برحاه ، فيطيف به أهل النار فيقولون 
: َيفالن ما أصابك ؟ أمل تكن أتمرَن َبملعروف وتنهاَن عن املنكر ؟ فيقول : كنت آمركم 

 صح ( .« ) ه آتيَبملعروف وال آتيه ،  وأهناكم عن املنكر و 
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مثل العامل الذي يعلم الناس اخلري ، وال يعمل به ،  » أنه قال :    جاء ف احلديث عنه 9
قال ابن كثري : هذا حديث غريب من هذا « كمثل السراج ؛ يضيء للناس وحيرق نفسه 

 ( . صحالوجه ) 
قيامة ما ال يعاف إن هللا يعاف األميي يوم ال»   ف احلديث الذي رواه أمحد وصححه : 10

 خطأ ( .« )  العلماء
   اآلَيت فيها ذم شديد ملن كان أيمر الناس ِبري وال يفعله ) صح ( .11
   عن جماهد أن الصّب هو الصيام ) صح ( .12
 (  وختطي الصعاب )صح  االستعانة َبلصالة والصّب من أهم ما يعي العبد على طاعة هللا13
على الطاعة وصّب عن املعصية وصّب على املصائب وأعالها    الصّب أنواع ثالثة : صّب14

 األخري ) خطأ ( .
  وإهنا لكبرية أي : الصالة ، إال على اخلاشعي : اخلائفي اخلاضعي املتواضعي ) صح ( 15
 ) صح ( .   أأتمرون : اَّلمزة للتقرير مع التوبيخ والتعجيب من حاَّلم16
 َبملعروف ِمن ال يفعله ال يقبل منه وال ينفعه ) خطأ ( .  اآلية فيها دليل على أن األمر 17
  اآلية ، وإن كانت خطاَب ف سياق إنذار بين إسرائيل ، فإهنم مل يقصدوا هبا على سبيل 18

 ) صح ( . التخصيص ، وإمنا هي عامة َّلم ولغريهم
به ى املسبب ألهنا ال تكمل إال   قدم الصّب على الصالة من َبب تقدمي السبب عل19

 ( .)صح
   تقدمي الصّب على الصالة من َبب درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل ) صح ( .20
   الالم ف ) لكبرية ( هي الم السببية ) خطأ ( .21
  واملراد من مالقاة الرب سبحانه إما مالقاة ثوابه أو الرؤية عند من ُيوزها . وكل منهما 22

 ) صح ( . مظنون متوقع
لظن هنا ألنه ال يدري أحد هل قبل منه عمله أم ال فاألمر َبلنسبة للجميع أمر   التعبري َب23

 مظنون ) صح ( .
   ذهب بعض العلماء إَل أن مرتكب املعاصي ال ينهى غريه ، وضعفه ابن كثري ) صح ( 24
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  التوبيخ على مجع األمرين َبلنظر للثاين فقط ال منع الفاسق عن الوعظ فإن النهي عن 25
رتكابه ذنب آخر وإخالله أبحدمها ال يلزم منه االزم ولو ملرتكبه فإن ترك النهي ذنب و  املنكر

 ) صح ( .اإلخالل َبآلخر 
  نقل ابن كثري هنا ما ذكره احلافظ ابن عساكر ف ترمجة عبد الواحد بن زيد البصري 26

 أ ( .العابد من قصة رفيقه ف اْلنة ، وهي قصة طويلة طريفة فيها فوائد وعّب ) خط
يبعث هللا العباد يوم القيامة مث مييز العلماء فيقول َي » أنه قال :  عن رسول هللا   27

حديث حسن له «  معشر العلماء إين مل أضع علمي فيكم ألعذبكم اذهبوا فقد غفرت لكم
 شواهد ) صح ( .

ا العامل   الذم متوجه ملن يتخذ الدين ستارا والعلم غطاء خيفي حتته الفسق واجملون أم28
الصادق الذي حياول أن يتقي هللا ويطبق شرعه إال أنه تزل قدمه أحياَن لبشريته وضعف 

 إرادته واهنزامه ف معركته مع النفس والشيطان فليس مرادا ها هنا وإال فمن الذي يسلم
 ( .)صح

اء معصومون على الصغائر والكبائر وهم قدوة للعلم  ومجهور أهل العلم على أن األنبياء 29
 فينبغي أن ُيتهد العلماء ف ترك املعاصي ) خطأ ( .

حبار بين إسرائيل أهنم أيمرون غريهم أبمور من الّب واخلري ويرتكون ف اآلَيت ذم أل  30
عامدين العمل مبا ف كتاهبم حرصا على الدنيا وما فيها من جاه ورَيسة وكان األوَل هبم أن 

واإلميان مبا جاء به فهذا هو  أمر َبتباع هذا النيب  يبدأوا أبنفسهم فيؤمنوا مبا يتلونه من
 ) صح ( . مسلك العقالء وعليهم أن يستعينوا على مواجهة فنت احلياة َبلصّب والصالة
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 امسة والعشروناحملاضرة اخل
*** 

 .والقراءات، واملناسبة التالوة،
 :التالوة 
َوات َُّقوا يَ ْوماً  { َوَأيّنِ َفضَّْلُتُكْم َعَلى اْلَعاَلِميَ  َعْمُت َعَلْيُكمْ اذُْكُروا نِْعَميِتَ الَّيِت أَن ْ  ََي َبيِن ِإْسرائيلَ {

َها َشَفاَعٌة َوال ال َُتْزِي نَ ْفٌس َعْن نَ ْفسٍ  َها َعْدٌل َوال ُهْم يُ ْنَصُرونَ  َشْيئاً َوالَ يُ ْقَبُل ِمن ْ  * يُ ْؤَخُذ ِمن ْ
َناُكْم ِمْن آِل ِفْرَعْونَ  ُونَ َيُسومُ  َوِإْذ جَنَّي ْ  أَبْ َناءَُكْم َوَيْسَتْحُيوَن ِنَساءَُكْم َوِف  وَنُكْم ُسوَء اْلَعَذاِب يَُذحبِّ
 .}َذِلُكْم َبالٌء ِمْن َربُِّكْم َعِظيمٌ 

 :القراءات
َها{ :قرأ ابن كثري، وأبو عمرو، ويعقوب ، إلسناده إَل -َبلتأنيث- }َشَفاَعةٌ  َوالَ تُ ْقَبُل ِمن ْ

حقيقّي، وحّسنه وجود  الباقون َبلّتذكري، ألن التأنيث غري مؤنثة لفظاّ. وقرأ شفاعة وهي
 .الظرف فاصالً 

  :املناسبة
بنعم هللا عليهم، وحتذيرهم من نقمته. وقد ُكّرِر  ما زال احلديث حول بين إسرائيل، وتذكريهم

النعمة، ولريبط ما بعده من الوعد  للتأكيد، واإليذان بكمال غفلتهم عن القيام حبقوق التذكري
تطيعوين ألجل سوابق  الدعوة َبلرتغيب والرتهيب؛ فكأنه قال سبحانه: إن مل لشديد به لتتمّ ا

 .عقايب نعميت، فأطيعوين للخوف من لواحق
 

 .لغوّيات
ويُطلق على اْلَمِّ الغفري من  تقّدم تفسريه ف سورة )الفاحتة(،- مجع: عاملَ  :}اْلَعاَلِميَ {

 .يُراد: الكثرة ويُقال: رأيت َعاَلماً من الناس، .}لِْلَعاَلِميَ  يَهاََبرَْكَنا فِ { :الناس، كقوله تعاَل
ُت ََّقى :}يَ ْوماً {

حمذوف، أي: واتّقوا العذاب يوماً،  اليوم: الوقت، وانتصابه إّما على الظرف وامل
املظروف، أو   مبعىن: اتّقاء ما فيه، إّما جمازاً جبعل الظرف عبارة عن وإّما مفعول به، واتقاؤه

 اليوم ِمّا ال ميكن، ألنه آت ال حمالة وال بد أن يراه ية عنه للزومه له؛ فاالتقاء من نفسكنا
  .َبلعمل الصاحل أهل اْلنة والنار مجيًعا، واملمكن املقدور: اتقاء ما فيه
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ألن الشفيع ينضّم إَل الطالب  َضمُّ غريه إَل وسيلته، وهي ِمن: الشَّْفع ضّد الوتر، :الشفاعة
 .شفعاً بعد أن كان فرداً  ا يطلب، فيصريف حتصيل م

مل يكن ِمن جنسه،  : ما يساوي الشيء قيمًة وقْدراً، وإن-أصله بفتح العْي - :والَعْدل
ساوي ف اْلنس واْلرم. ومن

ُ
العرب َمن يكسر العي من معىن الفدية. وذكر  وبكْسرها: امل
 :بن مالك دل الشيء َبلفتح والكسر مثله، وأنشد قول كعبعَ  الواحدي أن

 
  على ما َنبنا ُمتَ وَكِّليَنا صّبَن ال نرى هلل َعْدال

  ."الكفيل، والرشوة؛ ومل يُؤثَر ذلك ف اآلية :وقال ثعلب: "العدل 
ُعونة، ومنه أرض مْنصورة: ِمدودة :}َوال ُهْم يُ ْنَصُرونَ {

َ
َبملطر، واملراد به  النصر ف األصل: امل

 .-عز وجل-مينعون من عذاب هللا  وال هم ها هنا: ما يكون بدفع الضرر، أي:
وقيل: ليس مبعىن األهل،  .أصله: أهل، ولذلك يصّغر ب "أَُهْيل"، فأبدلت هاؤه ألِفاً  :}آل{و

 يؤول إليك ف قرابة أو رأي أو مذهب، فألِفه بدل من واو؛ ألن األهل: القرابة، واآلل َمن
  .العرب اً عنولذلك قيل ف تصغريه: "أَُوْيل"، ونقله الكسائي نص

فال يُقال: آل الكوفة، وال آل  وال يضاف إَل غري العقالء، وال إَل من ال خطر له منهم؛
وإالّ  اشرتاط التذكري، فال يقال: آل فاطمة؛ ولعل كل ذلك أكثري، احلّجام. وزاد بعضهم

املدينة، وآل الصليب، وآلك.  فقد ورد على خالف ذلك، كآل أعوج: اسم فرس، وآل
 ."آل"، وُُيمع كأهل فيقال: "آُلون غري مضاف ك " ُهم خري ويستعمل

ْضمر
ُ
على املشهور، قال عبد  وحكى أبو عبيدة: آل مكة، آل هللا، وهكذا، يضاف إَل امل

  :املطلب
  ِب وعاِبِديه اليوَم آَلكْ  واْنُصر على آِل الصَِّلي  

 :وقال غريه 
 حقيقة آِلكاوآِل كما حتمي  والدي أَن الفارس احلامي حقيقةَ 

  
عَلم  "َمن ملك مصر كافراً )من العماليق وغريهم(، كما أّن "قيصر عَلم على كلّ  :}ِفْرَعْون{و

لكّل من ملك الفرس، وتُ بَّع ملن  "على كلِّ من ملك الروم مع الشام كافراً. وكذلك "كسرى
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 .(والنجاشي ملن ملك احلبشة، وبطليموس ملن ملك اَّلند) ملك )اليمن( كافراً،
السالم: الوليد بن مصعب )بن  ويقال: كان اسم فرعون الذي كان ف زمان موسى عليه

  .الرَين الرَين(، وقيل: مصعب بن
  ."قال ابن كثري: "وأَي  ما كان، فعلْيه لعنة هللا

وكنيته: أبو ُمرَّة، وأصله فارسي من  وكان من ساللة عمليق بن الوذ بن إرم بن سام بن نوح،)
 .(اصطخر

 :ُمَلح بعضهم ُتو الفراعنة، اشتَ ّقوا: تَ َفْرَعن فالن، إذا عتا وُتّّب، وفولِعُ 
  

 أقصى تَ َفْرعِنِه وفرط َعَراِمه فزاد ف قد جاءه املوسى الَكُلوم
حياته، وهو  ، وقد آمن بيوسف ومات ف-عليه السالم-فرعون يوسف  والصحيح: أنه غري

الَغرْييّة: أّن بي دخول يوسف ودخول موسى  من أجداد فرعون املذكور على قول. ويؤيِّد
  .أكثر من أربعمائة سنة عليهما السالم

على دينه ومّلته، وقد يطلق  وآل الرجل: َمن ينتسب إليه بنسب أو سبب، وقيل: من هو
  .املعظّم على الرجل نفسه ويضاف إَل

 .ه على دينهأو أتباع هنا: أهل مصر، أو أهل بيته خاصة، }آل ِفْرَعْونَ {واملراد ب 
وم، وأصله: الذهاب للطلب. ويقال :سامه: كّلفه العمل :ِمن :}َيُسوُموَنُكمْ { َُ الّشاّق.  السَّ

ساَمه ُخطََّة َخْسف، إذا أواله إَّيها،  :يُوُلوَنُكم، كما يقال :}َيُسوُموَنُكمْ { :وقال أبو عبيدة
  :قال عمرو بن كلثوم

لك سام الناسَ 
ُ
  ا أن نُِقرَّ اخلْسَف فيناأَبَ ْين َخْسَفا إذا ما امل

  .ويريدونكم عليه السلعة، إذا طلبها، كأنه مبعىن: يبغونكم سوء العذاب وأصله ِمن: سام
  .إدامتها الرعي وقيل: معناه: يُِدميُون عذابكم، كما يُقال: سائمة الغنم، ِمن

 . قبحهما وسوء الفعل، يراد: مصدر السَِّيئ، يقال: أعوذ َبهلل من سوء اخلُلق :والسوء
 .قبحه َبإلضافة إَل سائره ، والعذاب كّله سّيئ: أَشّده وأفظعه، كأنه}ُسوء اْلَعَذابِ { :ومعىن

 
  .والنعمة إن أشري به إَل اإلجناء احملنة إن ُأشري بذلكم إَل صنيع فرعون، :والبالء
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  ."أَْبِليه ِإْبالًء وبالءً  َبالء، وف اخلري: قال ابن جرير: "وأكثر ما يقال ف الّشّر: بَ َلْوته أَبْ ُلوه
 :وقال زهري بن أيب سلمى

  
  هللا َبإلحسان ما فَ َعال بكم جزى

  
  يَ ب ُْلو وأَْبالمُها خري البالء الذي

  .خيتّب هبا عباده اللغتْي، ألنه أراد: فأنعم هللا عليهما خري النِّعم اليت قال: فجَمع بي
 

 .اآلاثر
، قال: "مضى }أَنْ َعْمُت َعَلْيُكمْ  اذُْكُروا نِْعَميِتَ الَّيِت { :العن عمر بن اخلطاب: أنه كان إذا ت

  ."يَعين به أنتم القوم، وإمّنا
  ."وأَّيمه ، قال: "أَيدي هللا عليكم}اذُْكُروا نِْعَميِت { :و عن سفيان بن عينية، ف قوله

قال: "نعمة هللا   }َعَلْيُكمْ   أَنْ َعْمتُ ِإْسرَائيَل اذُْكُروا نِْعَميِتَ الَّيِت  ََي َبيِن { :وعن جماهد، ف قوله
عليهم املّن  إسرائيل فيما مّسى، وفيما سوى ذلك: فّجر َّلم احلَجر، وأنزل اليت أنعم على بين

  ."والسَّلوى، وأجناهم من عبوديّة آل فرعون
لوا على " :، قال}َفضَّْلُتُكْم َعَلى اْلَعاَلِميَ  َوَأيّنِ { :وعن قتادة، ف قوله العامَل الذي كانوا ُفضِّ

  ."فيه، ولكل زمان عاملَ 
 . "َمن ُهم بي ظهريه ، قال: "على}َفضَّْلُتُكْم َعَلى اْلَعاَلِميَ  َوَأيّنِ { :وعن جماهد، ف قوله

لك والّرسل  ،}َوَأيّنِ َفضَّْلُتُكْم َعَلى اْلَعاَلِميَ { :وعن أيب العالية، ف قوله
ُ
قال: "مبا أُعطوا من امل

  ."ذلك الزمان؛ فإن لكل زمان عاَلماً  على من كان ف والُكتب،
  .وروي عن الربيع بن أنس، وإمساعيل بن أيب خالد، حنو ذلك

- نَ ْفٌس َعْن نَ ْفسٍ  َوات َُّقوا يَ ْوماً ال َُتْزِي{ عن ابن عباس، قال: قرأت على أيّب بن كعب
َها -َبلتاء َها َعْدلٌ َوالَ  -َبلتاء- َشَفاَعةٌ  َشْيئاً َوال تُ ْقَبُل ِمن ْ   .}-َبلياء-  يُ ْؤَخُذ ِمن ْ

مؤمنة عن  ، قال: "ال تُغين نفس}نَ ْفٌس َعْن نَ ْفٍس َشْيئاً  ال َُتْزِي{ :وعن السدي، ف قوله
  ."نفس كافرة ِمن املنفعة شيئاً 

أحسن -أمّية من أهل الشام  وأخرج ابن جرير، عن عمرو بن قيس املالئي، عن رجل من بين
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 .((العْدل: الفدية)) :رسول هللا! ما العدل؟ قال قيل:َي ، قال:-عليه الثناء
َها َعْدلٌ  َوال يُ ْؤَخذُ { :و عن ابن عباس   ."، قال: "بدل. والبدل: الفدية}ِمن ْ

مبلء األرض ذهباً  ، فيعدَّلا، ِمن: العدل؛ يقول: لو جاءت}َعْدلٌ { وقال السدي: "أّما
  ."تفتدي به ما تُ ُقبِّل منها

  .ن بن زيد بن أسلموكذا قال عبد الرمح
َها َعْدلٌ  َوال{ :وعن أيب العالية، ف قوله   ."يعين: فداء"، }يُ ْؤَخُذ ِمن ْ

  .والربيع بن أنس، حنو ذلك وروي عن أيب مالك، واحلسن، وسعيد بن جبري، وقتادة،
  ."والعدل: الّتطوّع والفريضة ف حديث طويل، قال: "والّصرف -رضي هللا عنه-وعن علي 

  .عمري بن هانئ وكذا قال
أظهر ف تفسري هذه اآلية. وقد ورد  قال ابن كثري: "وهذا القول غريب ها هنا، والقول األّول

  .رواية ابن جرير املتقدِّمة حديث يقّوِيه، فذكر
متوّجه لتفسري هاتْي الكلمتْي  -رضي هللا عنه-قلت: وهو كما قال ابن كثري؛ فكالم علي 

يُقبل  فيمن أحدث ف املدينة ِمن املسلمي أنه ال -عليه وسلم صلى هللا-ف حديث النيب 
  .منه صْرف وال َعْدل

َها َشَفاَعةٌ { :مكان وعن األعمش، قال: ف قراءتنا قبل اخلمسي من )البقرة(  :}الَ تُ ْقَبُل ِمن ْ
 ."الَ يُ ْؤَخذُ "

هب مبُلِكك. هذا العام مولود يذ عن ابن عباس، قال: "قالت الكهنة لفرعون: إنه يولد ف
رُجاًل،  امرأة مائة رجل، وعلى كل مائة عشرة، وعلى كل عشر فجعل فرعون على كلِّ أْلف

وضعت مَحْلها ذكراً فاذحبوه! وإن أتت أنثى  فقال: انظروا كّل امرأة حامل ف املدينة، فإذا
ُونَ { :وذلك قوله فخّلوا عنها،   ."اآلية }...أَبْ َناءَُكْم َوَيْسَتْحُيوَن ِنَساءَُكمْ  يَُذحبِّ

إن فرعون مَلكهم " :اآلية، قال }...َيُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعَذابِ { :وعن أيب العالية، ف قوله
العام مبصر غالم يكون هالُكك على يديه. فبعث ف  أربعمائة َسنة، فقال له الكهنة: سُيولد

  ."ه، ويستحيي اْلواريفقَتل للنساء قوابل، فإذا ولدت امرأة غالماً، ُأيت به فرعون أهل مصر
  ."، قال: "نعمة}ِمْن َربُِّكْم َعِظيمٌ  َبالءٌ { :وعن ابن عباس، ف قوله
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  ."، قال: "نعمة ِمن رّبكم عظيمة}رَبُِّكْم َعِظيمٌ  َبالٌء ِمنْ { :وعن جماهد
 ...وكذا قال أبو العالية، وأبو مالك، والسدي وغريهم

 
رين  .أقوال املفساِّ

وأسالفهم، وما كان فضَّلهم به ِمن  إسرائيل بسالف نَِعمه على آَبئهم يذكِّر هللا تعاَل بين
كما قال  وإنزال الكتب عليهم، على سائر األمم من أهل زماهنم، إرسال الّرسل منهم،

قَ ْوِم  ُموَسى لَِقْوِمِه َيَ  َوِإْذ قَالَ { :وقال تعاَل ،}اْخرَتََْنُهْم َعَلى ِعْلٍم َعَلى اْلَعاَلِميَ  َوَلَقدِ {:تعاَل
َأَحداً ِمَن  َوَجَعَلُكْم ُمُلوكاً َوآاَتُكْم َما ملَْ يُ ْؤتِ  اَّللَِّ َعَلْيُكْم ِإْذ َجَعَل ِفيُكْم أَْنِبَياءَ  اذُْكُروا نِْعَمةَ 

 .}اْلَعاَلِميَ 
ُتْم { :تعاَل خطاَبً َّلذه األّمة وُيب احلمل على هذا، ألّن هذه األّمة أفضل منهم، لقوله ُكن ْ

َهْوَن َعنِ  ٍة ُأْخرَِجْت لِلنَّاسِ َخرْيَ أُمَّ  َأْهُل  اْلُمْنَكِر َوتُ ْؤِمُنوَن َِبَّللَِّ َوَلْو آَمنَ  أَتُْمُروَن َِبْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ
  .}اْلِكَتاِب َلَكاَن َخرْياً ََّلُمْ 

صلى هللا عليه -قال: قال رسول هللا  وف املسانيد والّسنن، عن معاوية بن حيدة القشريي،
  .((خرْيها وأْكرمها على هللا نتم ُتوُفون سبعي أّمة، أنتمأ)) :-وسلم

ُتْم َخرْيَ أُمَّةٍ { :واألحاديث ف هذا كثرية تُذكر عند قوله   .}ُأْخرَِجْت لِلنَّاسِ  ُكن ْ
وال يلزم تفضيلهم مطلقاً؛ حكاه  وقيل: املراد: تفضيل بنوٍع ما ِمن الفضل على سائر الناس،

  .رنظ فخر الدين الرازي، وفيه
لوا على سائر األمم الشتمال أّمتهم على األنبياء منهم؛ حكاه القرطيب ف  وقيل:إهنم ُفضِّ

فإبراهيم  عاّم يشمل َمن قبلهم وَمن بعدهم من األنبياء؛ :}اْلَعاَلِميَ { تفسريه، وفيه نظر، ألنّ 
وسّيد  وحممد بعدهم وهو أفضل من مجيع اخللق اخلليل قْبلهم وهو أفضل من سائر أنبيائهم،

 .-صلوات هللا وسالمه عليه-الدنيا واآلخرة  ولد آدم ف
حلول نِقمه هِبم يوم القيامة،  وملّا ذّكرهم تعاَل بِنَعمه أواًل، عطف على ذلك: التحذير ِمن

، أي: ال يُغين }نَ ْفٌس َعْن نَ ْفٍس َشْيئاً  ال َُتْزِي{ يعين:يوم القيامة، ،}َوات َُّقوا يَ ْوماً { :فقال
ُهمْ { :وقال .}َوازَِرٌة ِوْزَر ُأْخَرى َوال َتزِرُ { :د، كما قالعن أحَ  أحد يَ ْوَمِئٍذ َشْأٌن  ِلُكلِّ اْمرٍِئ ِمن ْ
َواِلٌد َعْن َوَلِدِه َوال َمْوُلوٌد ُهَو  ات َُّقوا َربَُّكْم َواْخَشْوا يَ ْوماً ال َُيْزِي ََي أَي َُّها النَّاسُ {:، وقال}يُ ْغِنيهِ 
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ِمن الوالد وولده ال يغين أحُدمها عن  ؛ فهذا أبلغ املقامات: أّن ُكال  }ْيئاً َواِلِدِه شَ  َجاٍز َعنْ 
 .اآلخر شيئاً 

القيامة نفٌس عن نفس شيئاً ِمّا  ِمن: َجزى مبعىن: قضى، واملعىن: ال تقضي يوم }َُتْزِي{و
  .وال حتتمل ِمّا أصاهبا، أو ال تقضي عنها شيئاً من اْلزاء وجب عليها، وال تنوب عنها،

َها{ :وقوله َفُعُهْم َشَفاَعةُ { :يعين: عن الكافرين، كما قال ،}َشَفاَعةٌ  َوال تُ ْقَبُل ِمن ْ  َفَما تَ ن ْ
يمٍ  { َفَما لََنا ِمْن َشاِفِعيَ { :، وكما قال عن أهل النار}الشَّاِفِعيَ   .}َوال َصِديٍق محَِ

 .واوقيل: كانت اليهود تزعم أّن آَبءهم األنبياء يشفعون َّلم، فُأوِيسُ 
َها َعْدلٌ  َوال يُ ْؤَخذُ { :وقوله َوَماُتوا  ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا{ :قال ، أي: ال يُقبل منها فداء، كما}ِمن ْ

الَِّذيَن َكَفُروا  ِإنَّ { :، وقال}ِبهِ  َأَحِدِهْم ِملُء اأْلَْرِض َذَهباً َوَلِو اف َْتَدى َوُهْم ُكفَّاٌر فَ َلْن يُ ْقَبَل ِمنْ 
يعاً َوِمثْ َلُه َمَعُه لِيَ ْفَتُدوا ِبِه ِمْن َعَذاِب يَ ْوِم اْلِقَياَمِة َما تُ ُقبِّلَ   َما ِف َلْو َأنَّ ََّلُمْ  ُهْم َوََّلُْم  اأَلْرِض مجَِ ِمن ْ

َها َوِإْن تَ ْعِدْل ُكلَّ { :تعاَل ، وقال}َعَذاٌب أَلِيمٌ   فَاْليَ ْوَم ال يُ ْؤَخذُ {:، وقال}َعْدٍل ال يُ ْؤَخْذ ِمن ْ
ويُتابعوه  اآلية. فأخّب تعاَل أهنم إن مل يؤمنوا برسوله، }...ٌة َوال ِمَن الَِّذيَن َكَفُرواِمْنُكْم ِفْديَ 

ما هم عليه، فإهنم ال ينفعهم قرابة قريب، وال  على ما بَ َعثه به، وواَفوا هللا يوم القيامة على
 ْن قَ ْبِل َأنْ مِ { :تعاَل يُقبل منهم فداء ولو مبلء األرض ذهباً، كما قال جاه، وال شفاعُة ذي

  .}بَ ْيٌع ِفيِه َوال ِخاللٌ  ال{ :، وقال}َشَفاَعةٌ  أَيْيتَ يَ ْوٌم ال بَ ْيٌع ِفيِه َوال ُخلٌَّة َوال
وينقذهم من عذاب  ، أي: وال أحد يغضب َّلم، فيْنصرهم}يُ ْنَصُرونَ  َوال ُهمْ { :وقوله تعاَل

اه، وال يُقبل منهم فداء، هذا كله ذو قرابة، وال ذو ج هللا. كما تقّدم من أنه ال يعطف عليهم
َوال  َفَما َلُه ِمْن قُ وَّةٍ { :قال جانب الّتلّطف، وال َّلم َنصر من أنفسهم وال من غريهم، كما من

به فديًة، وال شفاعًة، وال يُنقذ أحداً من عذابه  ، أي: أنه تعاَل ال يقبل فيمن كَفر}ََنِصرٍ 
رُي َوال ُُيَاُر َعَلْيهِ  وَ َوهُ { :ُيريه منه أحد، كما قال منقٌذ، وال  فَ يَ ْوَمِئٍذ ال يُ َعذِّبُ { :، وقال}ُيُِ

َبْل ُهُم اْليَ ْوَم  {تَ َناَصُروَن  َما َلُكْم ال{ :، وقال}َوال يُوِثُق َواَثَقُه َأَحدٌ  {َعَذابَُه َأَحٌد 
ُهمْ   قُ ْرََبَنً الَِّذيَن اختََُّذوا ِمْن ُدوِن اَّللَِّ  فَ َلْوال َنَصَرُهمُ { :وقال ،}ُمْسَتْسِلُمونَ    .}آَِّلًَة َبْل َضلُّوا َعن ْ

مُتانعون  َما لكم اليوم ال" :}َلُكْم الَ تَ َناَصُرونَ  َما{ :وقال الضحاك، عن ابن عباس، ف قوله
  ."!منا؟ هيهات! ليس ذلك لكم اليوم

َنصر، كما يعين: أهنم يومئذ ال يَنصرهم  ،}َوال ُهْم يُ ْنَصُرونَ { :قال ابن جرير: "وأتويل قوله
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احملاَبة، واضمحّلت الّرشى  شافع، وال يُقبل منهم عدل وال فدية؛ بطلت هنالك ال يشفع َّلم
ال  التعاون والتناصر، وصار احلكم إَل العدل اْلبار، الذي والشفاعات، وارتفع من القوم

له وَبحلسنة أضعافها، وذلك نظري قو  ينفع لديه الشفعاء والنصراء؛ فيجزي َبلسيئة مثَلها،
ُمْ { :تعاَل  ."}اْليَ ْوَم ُمْسَتْسِلُمونَ  َبْل ُهمُ  {َما َلُكْم ال تَ َناَصُرون  {َمْسُؤوُلوَن  َوِقُفوُهْم ِإهنَّ

استخالص صاحبتها من قضاء  قال اآللوسي: "كأنه قيل: إّن النفس األوَل ال تقدر على
لى نْفي ما كان الواجبات وتدارك التبعات، ألهنا مشغولة عنها بشأهنا. مث إن قدرْت ع

فال يُوخذ منها. وإن حاولت  بشفاعة، ال يُقبل منها وإن زادت عليه أبن ضّمت الفداء،
 ."فال تتمّكن منه -َّلا ذلك؟ وأىنّ -اخلالص َبلقهر والغلبة 

َناُكْم ِمْن آلِ { مث يقول تعاَل: اذكروا َي بين إسرائيل نعميت عليكم، ِفْرَعْوَن َيُسوُموَنُكْم  ِإْذ جَنَّي ْ
، -السالم عليه-أي: خّلصتكم منهم، وأنقذتكم من أيديهم، صحبة موسى  ،}ُسوَء اْلَعَذابِ 

  .ويوُلونكم( سوء العذاب) وقد كانوا يسومونكم، أي: يوردونكم ويُذيقونكم
َنراً خرجت من بيت املقدس،  كان قد رأى رؤَي هالْته؛ رأى  -لعنه هللا-وذلك أّن فرعون 

 إالّ بيوت بين إسرائيل؛ مضموهنا: أن زوال ُملكه يكون على ر،فدخلت دور القبط ببالد مص
  .يدْي رجل من بين إسرائيل

قال: )بل( حتّدث مُسَّارُه عنده أبّن بين إسرائيل ُُ يتوّقعون خروج رُجل منهم يكون َّلم به  وُي
فعند  .-إن شاء هللا-كما سيأيت ف موضعه -جاء ف )حديث الفتون(  دولة ورِفعة. وهكذا

ذلك من بين إسرائيل، وأْن ُيرتك البنات.  ِبقتل كلِّ ذَكر يولد بعد -لعنه هللا-أَمر فرعون ذلك 
 .بين إسرائيل ف مشاّق األعمال وأراذَّلا وأَمر َبستعمال

ف األعمال: فِصْنف يبنون،  وقد ُحكي: أّن فرعون جعل بين إسرائيل خَدماً وخَوالً، وصّنفهم
 َمن مل يكن منهم ف عمل ُوضع عليه اْلزية يؤدِّيها كلّ و  .وصْنف حيرثون، وصْنف خيدمون

عنقه شهراً. وجعل النساء يغزلن  يوم؛ وَمن غربت عليه الشمس قبل أن يؤدَِّيها ُغّلت يده إَل
 .الكّتان وينسجن

ُونَ { :عطف على :}ِنَساءَُكمْ  َوَيْسَتْحُيونَ { :قوله ويرتكوهنن  ، أي يستْبقون بناِتكم}يُّذحبِّ
واحلياء: الفرْج، ألنه ُيستحىي ِمن  -مْحل  قيل: يفّتشون ف حيائهن، ينظرون هل هبنحّيات، و 

  .-كْشفه
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وقيل: اسم مْجع وعلى القولْي مل  والنساء: مجع: "املرأة"، وف "البحر" إنه مْجع تكسري لنسوة،
ّول: األ وهي ف األصل: البالغات دون الصغائر. فهي على الوجه .يُلفظ له بواحد ِمن لْفظه

كان ألجل أن يِصرن نساء خلدمتهم. وعلى  جماز، َبعتبار األّول لإلشارة إَل أّن استبقاءهن
ألنه أصعب  البالغات على الصغائر. وعلى الثالث: حقيقة. وُقّدم الذبح الثاين: فيه تغليب

  .االستحياء أعظم ِمن القتل لدى الغيور األمور وأشّقها عند الناس، وإن كان ذلك
 َيُسوُموَنُكمْ { :عليه، كما قال فّسر العذاب بذبح األبناء، وف سورة )إبراهيم( عطفوها هنا 

ُوَن أَبْ َناءَُكمْ    .}ُسوَء اْلَعَذاِب َويَُذحبِّ
ُونَ { :وإمنا قال ها هنا ليكون ذلك تفسرياً للنِّعمة عليهم  }أَبْ َناءَُكْم َوَيْسَتْحُيوَن ِنَساءَُكمْ  يَُذحبِّ

أَنْ َعْمُت  اذُْكُروا نِْعَميِتَ الَّيِت { :، مث فّسره هبذا، لقوله هنا}اْلَعَذابِ  ُكْم ُسوءَ َيُسوُمونَ { :ف قوله
ِم اَّللَِّ  َوذَكِّْرُهمْ { :فلّما قال وأّما ف سورة )إبراهيم(، .}َعَلْيُكمْ   ، أي:أبَيديه ونَِعمه عليهم،}أبََِيَّ

ُونَ  َيُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعَذابِ { :فناسب أن يقول: هناك َوَيْسَتْحُيوَن  {أَبْ َناءَُكْم  َويَُذحبِّ
 .(بين إسرائيل فعطف عليه الذبح ليدّل على تعّدد النِّعم واألَيدي )على ،}ِنَساءَُكمْ 

وف الذي فعلنا بكم من  :، قال ابن جرير}َبالٌء ِمْن َربُِّكْم َعِظيمٌ  َوِف َذِلُكمْ { :وقوله تعاَل
، أي: نعمة }َربُِّكْم َعِظيمٌ  ِمنْ { َلُكمْ  }َبالءٌ { :عذاب آل فرعون منإجنائنا إَّيكم ِمّا كنتم فيه 

  .ذلك عظيمة عليكم ف
ُلوُكمْ { :قال تعاَل وأصل البالء: االختبار، وقد يكون َبخلري والشر، كما َِبلشَّرِّ َواخلَْرْيِ  َونَ ب ْ

َنةً    .}َِبحلََْسَناِت َوالسَّيِّئاتِ  َوبَ َلْوََنُهمْ { :، وقال}ِفت ْ
ٌُ  َوِف { :وقيل: املراد بقوله) هي ِمن ذْبح  إشارة إَل ما كانوا فيه من :}َذِلُكْم َبالٌء

ُ
العذاب امل

  .األبناء واستحياء النساء
: وقال -القول األّول، مث قال ولفظه بعدما حكى-قال القرطيب: "وهذا قول مجهور الناس. 

مكروه  الّشّر، واملعىن: وف الذبحوحنوه، والبالء ها هنا ف  اْلمهور: اإلشارة إَل الذبح
 ."وامتحان

يكون َبملسارِّ ليشكروا، واترة َبملضارِّ  اترة -أي: البالء-قال اآللوسي:"وإذا ُنسب إليه تعاَل 
األّول، فاملراد َبلبالء:  ليصّبوا، واترة هبما لرَيغبوا ويَرهبوا. فإن محلت اإلشارة على املعىن

 به: النعمة، وإن على الثالث، فاملراد به: القْدر املشرتك، اداحملنة، وإن على الثاين، فاملر 
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والثاين: أنه ف معرض االمتنان، والثالث:  كاالمتحان الشائع بينهما. ويرّجح األول: التبادر،
 ."الرتغيب والرتهيب لطُف مْجع

  
 .املعىن اإلمجايل

زماهنم  ها: أنه فّضلهم على أممِمن نِعمه الكثرية عليهم؛ ومن يُذكِّر سبحانه بين إسرائيل جبملة
األنبياء وجعل منهم امللوك، وأّن ذلك ِمّا  أبمور كثرية، منها ما تقّدم ذْكره، حيث جعل فيهم

القيامة، حيث ال يُغين  أن يقدروا هللا حق قْدره فيّتقوا عذابه، وحيذروه ف يوم يستوجب منهم
 اء ألحد من الكافرين، وال َنصر َّلميشفع وال يُقبل الفد أحد عن أحد، وال تنفع شفاعة َمن

أنه أنقذهم ِمن فرعون وأنصاره  يومئذ. مث ذّكرهم سبحانه بنعمة عظيمة أنعَمها عليهم، وهي
أحياء.  كان يذّبح الذكور من ذرِّيّة بين إسرائيل، ويستبقي النساء وأعوانه وبطشهم هبم؛ فقد

 .من االنقراض وأهلك عدّوهم أنقذهم وهذه نعمة من رهبم عظيمة، ال يسُعهم شكرها حيث
 

 .من مسائل اآلية
  :األوَل

  .َّلم ُشَبهاً، وأجاب عنها حبث الرازي ها هنا مع املعتزلة ف إثبات الشفاعة، فأورد
ف الشفاعة، وأقسامها،  قال ابن كثري: "وقد بسطُت الكالم على األحاديث املتواترة

 ."رالبعث والنشو " وتعدادها، وأنواعها، ف كتابنا ف
تُقبل للعصاة؟ قلت: نعم، ألنه  قال الزخمشري: "فإن قلت: هل فيه دليل على أّن الشفاعة ال

 حقاً أخّلت به ِمن فْعل أو تْرك، مث نَفى أن يُقبل منها شفاعة نَفى أن تقضي نفس عن نفس
َها{ :شفيع؛ فُعلم أهنا ال تُقبل للعصاة. فإن قلت: الضمري ف ي النْفسْي إَل أ }َوالَ يُ ْقَبُل ِمن ْ

 :ومعىن .}الَ يُ ْؤخُذ ِمْنها َعْدلٌ { العاصية غري اجملزّي عنها، وهي اليت يرجع؟ قلت: إَل الثانية
َها{  ."منها ، إن جاءت بشفاعة شفيع مل يُقبل}َشَفاَعةٌ  الَ يُ ْقَبُل ِمن ْ

طاب الشفاعة ألهل الكبائر، وكون اخل قال اآللوسي: "ومتّسك املعتزلة بعموم اآلية على نْفي
 ."َنزلة فيهم، ال يدفع العموَم املستفاد ِمن اللفظ للكّفار واآلية

 :وُأجيب َبلتخصيص من وجهْي 
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زماهنا فيها سعة وطول، ولعل هذه  حبسب املكان والزمان: فإّن مواقف القيامة ومقدار :األول
ع بي قوله اْلمْ  وقوعها وشّدته، مث يُؤذن َبلشفاعة. وقد قيل مثل ذلك ف احلالة ف ابتداء

نَ ُهْم يَ ْوَمِئٍذ َوال يَ َتَساَءُلونَ  َفال{ :تعاَل َبَل بَ ْعُضُهْم َعَلى{ :وقوله تعاَل }أَْنَساَب بَ ي ْ بَ ْعٍض  َوأَق ْ
 .؛ وكون مقام الوعيد أيىب عنه غري ُمسلَّم}يَ َتَساَءُلونَ 

ات؛ غري العصاة، ملزيد الدرج حبسب األشخاص: إذ ال بّد َّلم من التخصيص ف :والثاين
وحنن  .عندهم، وإالّ اقتضى نْفي زَيدة املنافع، وهم ال يقولون به فليس العاّم َبقياً على عمومه

التواتر، وحيث فتح َبب التخصيص.  خُنصِّص ف العصاة َبألحاديث الصحيحة البالغة حدّ 
َفُع الشََّفاعَ { :خمّصص مبا قبل اإلذن، لقوله تعاَل ونقول أيضاً: ذلك النفي ِعْنَدُه ِإالَّ  ةُ َوال تَ ن ْ

ما يشري  }َولِْلُمْؤِمِنَي َواْلُمْؤِمَناتِ  َواْستَ ْغِفْر ِلَذْنِبكَ { :وأيضاً ف قوله تعاَل :قال .}ِلَمْن أَِذَن َلهُ 
تعاَل الشفاعة،  نّدعيها، وحيث على التخصيص الذي نذهب إليه. رزقنا هللا إَل الشفاعة اليت

 .عةوحشرَن ف زمرة أهل السُّّنة واْلما
 :قلُت: الشفاعة قسمان

 .شفاعة منفّية، وشفاعة ُمثَبتة
 .هنا ف هذه اآلية هي: الشفاعة للكافرين، وهي املرادة فالشفاعة املنفّية

من الكافرين لتهوين العذاب  وهي: الشفاعة للمسلمي، وأليب طالب خاّصة وشفاعة ُمثَبتة
 .عليه، ال خلروجه من النار
شفَّع فيه وَّلا شروط ف الّشافع وف

ُ
 .امل

َوال { :وقال .إبِِْذنِهِ  ِإالَّ  الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدهُ  َمْن َذا{ :اإلذن، قال تعاَل وال بد فيها ِمن
 .}اْرَتَضى ِلَمنِ  َيْشَفُعوَن ِإالَّ 

وتفصيل ذلك وغريه مكانه كتب  مخسة أنواع من اّلّشفاعة؛ -صلى هللا عليه وسلم-وللنيب 
 .-قوهللا املوفِّ -العقيدة 

  :الثانية 
 :}اْلَعاَلِميَ  َفضَّْلُتُكْم َعَلى{ :قوله

نعمة اآلَبء نعمة عليهم،  الكالم على حذف مضاف، أي: فضلت آَبءكم، أو َبعتبار أنّ 
َناُكمْ  َوِإذْ { :قوله تعاَل :قال الزجاج: والدليل على ذلك  إخل. واملخاطَبون مل يَرْوا }...جَنَّي ْ
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 .عليهم َل أذكرهم أنه مل يزل منِعماً فرعون وال آَله، ولكنه تعا
َناُكمْ { :فقوله حجة فيها ملن يقول بتناسخ  ، أي: أجنينا آَبءكم، وكذا نظائره؛ فال}َأجْنَي ْ

العرب  الفساد. وخماطبة األبناء مبا صار مع اآلَبء ف كالم األرواح، وهو مذهب واضح
  :شائع، كقول حّسان

  كم ف اَّلالكي ُتولُ عساِكُر  وحنن قتلناكم ببْدٍر فأصبحتْ 
وتفضيلهم مبا منَحهم من النِّعم  سائر املوجودين ف وقت التفضيل، :}اْلَعاَلِميَ {واملراد ب  

َعَلْيُكْم ِإْذ َجَعَل  لَِقْوِمِه ََي قَ ْوِم اذُْكُروا نِْعَمَة اَّللَِّ  َوِإْذ قَاَل ُموَسى{ :تعاَل املشار إليها بقوله
صلى هللا تعاَل عليه -اآلية تفضيلهم على النيب  ، فال يلزم ِمن}َعَلُكْم ُمُلوكاً َوجَ  ِفيُكْم أَْنِبَياءَ 

يصح االستدالل هبا على  وال على أّمته الذين هم خري أمة أخرجت للناس. وكذا ال -وسلم
مجيع الوجوه؛ ولو صّح ذلك، يلزم تفضيل عواّمهم على  أفضلية البَشر على املالئكة ِمن

 . قائل بهاملالئكة، وال خواصّ 
 

 األسئلة :
  قرأ ابن كثري وأبو عمرو ويعقوب : وال تقبل منها شفاعة َبلتأنيث إلسناده إَل شفاعة 1

وهي مؤنثة لفظا وقرأ الباقون َبلتذكري ألن التأنيث غري حقيقي وحسنه وجود الظرف فاصال 
 صح ( .)
 ) خطأ ( .  قرأ اْلمهور ) ويذحبون أبناءكم ( بواو العطف مثل آية إبراهيم 2
 ) صح ( .   اآلَيت تدور حول بين إسرائيل وتذكريهم بنعم هللا عليهم وحتذيرهم من نقمته3
 ) صح ( .   قد كرر التذكري للتأكيد واإليذان بكمال غفلتهم عن القيام حبقوق النعمة4
قال    كرر التذكري لريبط ما بعده من الوعد الشديد به لتتم الدعوة َبلرتغيب والرتهيب فكأنه5

 ) صح ( .سبحانه إن مل تطيعوين ألجل سوابق نعميت فأطيعوين للخوف من لواحق عقايب 
   يوماً منصوب على الظرف واملتقى حمذوف تقديره : واتقوا العذاب يوماً ) صح ( .6
  العاملي هم كل من سوى هللا تعاَل ، وفيها دليل على أن تفضيل بين إسرائيل كان على 7

 ) خطأ ( .مجيع املخلوقات 
   العدل ضد الظلم ) خطأ ( .8
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   وقال ثعلب : العدل الكفيل والرشوة ومل يؤثر ف اآلية ) صح ( .9
 ) صح (    أصل اآلل من األهل وال يضاف إَل غري العقالء وال إَل من ال خطر له منهم10
   اآلل من يؤول إليك ف قرابة أو رأى أو مذهب فألفه بدل من واو ولذلك قيل ف11

 ) صح ( . تصغريه أويل ونقله الكسائي نصا عن العرب
  وال هم ينصرون : النصر ف األصل املعونة ومنه أرض منصورة ِمدودة َبملطر واملراد به هنا 12

 ) صح ( .ما يكون بدفع الضرر أي وال هم مينعون من عذاب هللا 
 ( .   فرعون اسم ملك مصر الذي كان ف زمن موسى عليه السالم ) خطأ13
   الصحيح أن فرعون موسى هو فرعون يوسف عليه السالم ) خطأ ( .14
  وآل الرجل من ينتسب إليه بنسب أو سبب وقيل : من هو على دينه ملته وقد يطلق 15

 ) صح ( .على الرجل نفسه ويضاف إَل املعظم 
   يسومونكم : من سام السلعة ليشرتيها ) صح ( .16
 : كلفه العمل الشاق ) صح ( .   تقول العرب : سامه ، أي17
 ( الغنم ، وهو املعىن األرجح )خطأ  يسومونكم ، أي : يدميون عليكم العذاب من سائمة 18
  قوله سوء العذاب فيه تنبيه إَل أن من العذاب من ال يكون سيئاً بل قد يكون خرياً 19

 وكفارة لإلنسان ) خطأ ( .
 ل إال للشر ) خطأ ( .  البالء : االمتحان واالختبار وال يقا20
 على مجيع الناس واألمم قبلهم   اآلية فيها دليل على أن بين إسرائيل قد فضلهم هللا21

 ( .)خطأ
   قوله يستحيون نساءكم من احلياء أي يستذلوهنم ويهينوهنم ) خطأ ( .22
   قوله ) وال هم ينصرون ( أي : ال ينصرهم أحد وال يفزع َّلم أحد ) صح ( 23
ضمري الفصل بي ال وينصرون للداللة على أنه ال ينصرهم أحد مهما كان قريباً    دخول24

 أو بعيداً ) خطأ ( .
  قدم الذبح من َبب تقدمي األدىن على األعلى ألن االستحياء أشد من القتل عند الغيور 25

 ) خطأ ( .
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قال مضى    عن عمر بن اخلطاب أنه كان إذا تال   اذكروا نعميت اليت أنعمت عليكم  26
 ) صح ( . القوم وإمنا يعىن به أنتم

   اآلَيت فيها دليل على أن الشفاعة ال تقبل للعصاة كما رجحه الزخمشري ) خطأ ( .27
   الصحيح أن الشفاعة أنواع : شفاعة منفية وشفاعة مثبتة ) صح ( .28
ن يشفع َّلذا   ال تكون الشفاعة إال بثالثة شروط : أن أيذن هللا للشافع ، وأن أيذن أ29

 املشفوع له ، وأن يرضى قول الشافع ) صح ( .
  قوله : فضلتكم على العاملي فيه حذف مضاف ، أي : فضلت آَبءكم ألن النعمة على 30

 اآلَبء نعمة على األوالد فتمت بذلك احلجة ) صح ( .
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 سادسة والعشروناحملاضرة ال
*** 

 .قرةسورة الب ( من54( إىل ) 50من )  تفسري اآلّيت:
 .القراءات، واملناسبة التالوة،

 :التالوة
َنا ِبُكمُ { َناُكْم َوأَْغَرق َْنا آلَ  َوِإْذ فَ َرق ْ ُموَسى أَْربَِعَي  َوِإْذ َواَعْدَنَ  *ِفْرَعْوَن َوأَنْ ُتْم تَ ْنظُُروَن  اْلَبْحَر َفَأجْنَي ْ

َلًة مُثَّ اختََّْذمتُُ  َتْشُكُروَن  َعَفْوََن َعْنُكْم ِمْن بَ ْعِد َذِلَك َلَعلَُّكمْ  مُثَّ  *ُمون اْلِعْجَل ِمْن بَ ْعِدِه َوأَنْ ُتْم ظَالِ  لَي ْ
َنا ُموَسى اْلِكَتابَ  *  قَاَل ُموَسى لَِقْوِمِه ََي قَ ْوِم ِإنَُّكمْ  َوِإذْ  *َواْلُفْرقَاَن َلَعلَُّكْم هَتَْتُدوَن  َوِإْذ آتَ ي ْ

َاذُِكُم اْلِعْجلَ  تُ ُلوا أَنْ ُفَسُكمْ ف َ  ظََلْمُتْم أَنْ ُفَسُكْم َِبختِّ َذِلُكْم َخرْيٌ َلُكْم ِعْنَد  ُتوبُوا ِإََل ََبرِِئُكْم فَاق ْ
 .}َعَلْيُكْم ِإنَُّه ُهَو الت َّوَّاُب الرَِّحيمُ  ََبرِِئُكْم فَ َتابَ 

 :قراءات 
ألن  ،-بغري أِلف بعد الواو، بدون مفاعلة- }َوَعْدَنَ { :جعفر، ويعقوب قرأ أبو عمرو، وأبو

على املفاعلة، ألن هللا تعاَل وعده الوحي   وحده، وقرأ الباقون َبألِلف بعد الواوالوعد من هللا
من  }َواَعْدَنَ { أن يكون اجمليء للميقات إَل الطور؛ فاملفاعلة على َبهبا. وُيوز ووعد هو

وإمنا هو من قولك: "موعدك يوم كذا، وموضع   َبب املوافاة، وليس ِمن "الوْعد" ف شيء،
املفاعلة ليست على  يكون مبعىن: َوَعْدَن، كما ف القراءة األخرى؛ فتكون أن كذا". وحيتمل

 ."وداويته َبهبا كما ف قولك: "عاْلت املريضَ 
 :املناسبة

هللا عليهم، لعّلهم  بين إسرائيل، لتقريعهم، وتذكريهم بتارخيهم، ومبا أنعم ما زال احلديث مع
 .-ات هللا وسالمه عليهصلو - يُذعنون للحق، ويؤمنون َبلنيب اخلامتِ 

 
 .لغوّيات

َنا{   .وبعض، حىت صارت فيه مساِلك لكم فَصلنا بي بعضه :}فَ َرق ْ
تعاَل، وللسببية الشبيهة  الباعثة مبنزلة الالم، إذا قلنا بتعليل أفعال هللا الباء للسببية :}ِبُكمُ {

دون  }ِبُكمْ { :ل سبحانهوكونه مقصوداً منه، إن مل نقل به. وإمنا قا هبا ف الرتتيب على الفعل
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لزيد" إذا غضبت ِمن أْجله وهو  "لكم"، ألن العرب على ما نقله الدامغاين تقول: "غضبتُ 
أجله وهو ميت. ففيه تلويح إَل أّن الفْرق كان ِمن  حّي، و"غضبُت بزيد" إذا غضبت ِمن

الرازي: بسلوككم. وقال  :أسالف املخاطَبي. وحيتمل أن تكون لالستعانة، على معىن أجل
عند سلوكهم، فكأنّه فرق هبم". قال اآللوسي: "يُردُّ عليه:  "إهنم كانوا يسلكون، ويتفّرق املاء

 ."القصة تفّرق املاء كان سابقاً على سلوكهم، على ما تدّل عليه أنّ 
طرفْيه أربعة  هذا البحر، فقيل: الُقلُزم، وهو: البحر األمحر، وكان بي اختلفوا ف :}اْلَبْحرَ {
 َمرََج اْلَبْحَرْينِ { :والعذب: "حبراً" إذا كثر، ومنه اسخ. وقيل: النيل، والعرب ُتسمِّي املاء امللحفر 

الَبِحرية" " :السعة، وقيل: الّشّق. ومن األول: "البْحرة" للبلدة، ومن الثاين :، وأصله}يَ ْلَتِقَيانِ 
 .اليت ُشّقت أذهنا

 :مة، ويقال: هو ُمركَّب من: "مو" وهوينصرف للعَلمية والعج اسم أعجمي ال :}ُموَسى{
مسّاه به أراد ماء البحر  املاء، و "شي" وهو: الشجر، وُغريِّ إَل "سي" َبملهملة؛ وكأن َمن

 .بعضهم ف وزنه مبا ال نطيل بذِْكره والتابوت الذي ُقذف فيه، وخاض
مد يكون إالّ عن يد، واحل عرفان اإلحسان ونشره، قال ثعلب: "الشكر ال يكون :والّشكر

ن فوقك َبلطاعة، عن يد وعن غري يد؛ فهذا الفرق
َ
 بينهما". وقال ذو النون: "الشكر مل

 ."ولنظريك َبملكافآت، وملن دونك َبإلحسان
وقياسه: أن ال ُُيمع، وقد مُجع  ،"اسم مْجع ال واحد له ِمن لفظه، وإمنا واحده: امرؤ :والقوم

الَ َيْسَخْر {:واملشهور: اختصاصه َبلرجال، لقوله تعاَل على: أَْقوام. وشّذ مجُعه على: أَقَاِومي.
 :وقال زهري .}َوال ِنَساٌء ِمْن ِنَساءٍ {:مع قوله }قَ ْوٌم ِمْن قَ ْومٍ 

  ِحْصٍن أم نساءُ  أَقَ ْوٌم آل َوَسَوف َأَخال أدري َفَما أدري
ِإََل  ْرَسْلَنا نُوحاً ِإَنَّ أَ { :هبم، بل يُطلق على النساء أيضاً، لقوله تعاَل وقيل: ال اختصاص له

على سبيل االستتباع والتغليب واجملاز خرْي من  ، واألّول أصوب، واندراج النساء}قَ ْوِمهِ 
 .النساء، وألهنم قوَّامون عليهن ومسِّي الرجال: "قوماً"، ألهنم يقومون مبا ال يقوم به .االشرتاك

 .الصغري ولد البقرة :}اْلِعْجلَ {
فيكون عجالً حقيقة، ويكون نسبة  اهر ف أنه صار حلماً ودماً،وكون ما اخّتذوه عجالً ظ

 حقيقة أيضاً؛ وهو الذي ذهب إليه احلسن. وقيل: أراد سبحانه اخلُوار إليه ف اآلَيت
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جماز؛ وهو الذي ذهب إليه  َبلعجل: ما يشبهه ف الصورة والشكل، ونسبة اخلُوار إليه
 .موضعه اْلمهور. والكالم على ذلك ف

تناسب األعضاء وتالؤم األجزاء، أبن  هو الذي خَلق اخلْلق بَرَي  من التفاوت وعدم :رئو البا
غر والرِّّقة واألخرى ِبالفه، ومتميزاً بعضه عن تكون إحدى اليدين ف بعض  غاية الصِّ

وأصل الرتكيب خللوص  ."اخلالق" َبخلواّص واألشكال واحُلسن والُقبح... فهو أخّص ِمن
  .عن غريه الشيء وانفصاله

عر؛ قال الراجز أفعل تفضيل، :}َخرْيٌ {   :ُحذفت مهزته، ونطُقوا هبا ف الشِّ
 ...  اأَلْخرَيِ  بالل خري الناس وابن

على الذنب، أو خري  تفضيل، واملعىن: أّن ذلكم خري لكم ِمن العصيان واإلصرار وقد أتيت وال
 . من مثرة العصيان، وهو: اَّلالك الدائم

 
 .اآلاثر
َنا ِبُكمُ { :تادة، ف قولهعن ق َناُكْم َوأَْغَرق َْنا آلَ  َوِإْذ فَ َرق ْ ، }ِفْرَعْوَن َوأَنْ ُتْم تَ ْنظُُرونَ  اْلَبْحَر َفَأجْنَي ْ

فرعون  البحر حىت صار طريقاً يَبساً ميشون فيه، فأجناهم وأغرق آل قال: "إي وهللا! َلَفَرق هبم
 ."ويْعرِفوا حّقه رواعدّوهم. نَِعم من عند هللا يُعرّفهم لكيما يشك
َنا ِبُكمُ { :وعن عمرو بن ميمون األودي، ف قوله تعاَل  :إَل قوله }اْلَبْحرَ  َوِإْذ فَ َرق ْ

 ببين إسرائيل، بلغ ذلك فرعوَن فقال: ال تتبعوهم حىت ، قال: "ملا خرج موسى}تَ ْنظُُرونَ {
َلتِئذ( ديك حىت فدعا بشاة فُذحبت، مث أصبحوا.  تصيح الّدَيكة. قال: فو هللا ما صاح )لَي ْ

كبدها حىت  حىت ُيتمع إّل ستمائة أْلف ِمن القبط . فلم يفرغ ِمن قال : ال أفرغ ِمن كِبدها
يقال -أتى موسى البحر، قال له رجل من أصحابه  اجتمع إليه ستمائة أْلف من القبط. فلما

م يوشع فرسه . فأقح-البحر يشري إَل-: أين أَمرك ربك؟ قال: أَمامك -بن نون له: يوشع
فذهب به الغمر. مث رجع فقال: أين أَمر ربك َي موسى؟ فو هللا ما  ف البحر حىت بلغ الغْمر،

اْضِرْب ِبَعَصاَك  َأنِ { :أوحى هللا إَل موسى َكذبَت وما ُكِذبَت. فَعل ذلك ثالث مرات. مث
ل: مثل اْلبل. مث سار موسى ومن معه، يقو  ،}ُكلُّ ِفْرٍق َكالطَّْوِد اْلَعِظيمِ  اْلَبْحَر فَانْ َفَلَق َفَكانَ 

َنا آَل { :عليهم؛ فلذلك قال فرعون ف طريقهم، حىت إذا تَ َتامُّوا فيه أطبقه هللا واتّبعهم َوأَْغَرق ْ
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 .}تَ ْنظُُرونَ  ِفْرَعْوَن َوأَنْ ُتمْ 
  ."بيانه ف موضعه قال ابن كثري: "وكذلك قال غري واحد من السلف، كما سيأيت

قدم رسول هللا )) :عباس، قال خاري، ومسلم، والنسائي، والبيهقي، عن ابنوأخرج أمحد، والب
 فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال: ما هذا اليوم املدينة، -صلى هللا عليه وسلم-

إسرائيل ِمن عدوِّهم؛ فصامه موسى.  الذي تصومون؟ قالوا: هذا يوم صاحل، جّنى هللا فيه بين
  .((: حنن أحق مبوسى منكم. فصامه وأَمر بصْومه-عليه وسلم صلى هللا-فقال رسول هللا 

فَلق هللا )) :، قال-هللا عليه وسلم صلى-وأخرج أبو يعلى، وابن مردويه، عن أنس، عن النيب 
  .((البْحر لبين إسرائيل يوم عاشوراء

 بقي فيهم شيء من النبوة وعن سعيد بن جبري: "أّن هرقل كتب إَل معاوية وقال: إن كان
 وكتب إليه يسأله عن اجملرّة، وعن القوس، وعن البقعة اليت :فسيخّبين عّما أسأَّلم عنه! قال

الكتاُب والرسول قال: إن هذا  مل ُتصبها الشمس إالّ ساعة واحدة. قال: فلما أتى معاويةَ 
معاوية   عنه إَل يومي هذا، َمن َّلذا؟ قالوا: ابن عباس. وطوى شيء ما كنت آبه له أن أسأل

القوس أمان ألهل األرض ِمن الغرق.  ب هرقل، وبعثه إَل ابن عباس. فكتب إليه: إنكتا
ساعة من هنار،  الذي تشّق منه. وأما البقعة اليت مل ُتصبها الشمس إالّ  واجملرّة َبب السماء

  ."فالبحر الذي أفرج عن بين إسرائيل
َلةً َوِإْذ َواَعْدََن ُموَسى أَْربَعِ { :وعن أيب العالية ف قوله قال: "ذا القعدة، وعشراً من ذي  ،}َي لَي ْ

أصحابه واستخلف عليهم هارون، فمكث على الطور  احلجة؛ وذلك حي خّلف موسى
وكّلمه، ومسع صرير القلم. وبلغنا  ليلة، وأُنزل عليهم التوراة ف اللوح؛ فقرّبه الرب جنيا   أربعي

 ."األربعي ليلة حىت هبط الطور أنه مل حيدث حداث ف
  ."وعن احلسن، قال: "اسم عجل بين سرائيل الذي عبدوه: يهبوب

يعين: من بعد ما اختذمُت " :}مُثَّ َعَفْوََن َعْنُكْم ِمْن بَ ْعِد َذِلكَ { :وعن أيب العالية، ف قوله
 ."العجل

َنا ُموَسى اْلِكَتاَب َواْلُفْرقَانَ  َوِإذْ { :وعن جماهد، ف قوله لفرقان، الكتاب هو: ا" :، قال}آتَ ي ْ
  ."فَرق بي احلق والباطل

  ."وعن ابن عباس قال: "الفرقان مجَاع اسم التوراة واإلجنيل والزبور والفرقان
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ظََلْمُتْم  قَاَل ُموَسى لَِقْوِمِه ََي قَ ْوِم إِنَُّكمْ  َوِإذْ { :، ف قوله تعاَل-رمحه هللا-قال احلسن البصري 
َاذُِكُم اْلِعْجلَ   فقال: "ذلك حي وقع ف قلوهبم من شأن عبادهتم العجل ما ،}أَنْ ُفَسُكْم َِبختِّ

ُمْ { :وقع، حي قال هللا َرب َُّنا َويَ ْغِفْر  َقْد َضلُّوا قَاُلوا لَِئْن ملَْ يَ ْرمَحَْنا َوَلمَّا ُسِقَط ِف أَْيِديِهْم َورََأْوا َأهنَّ
َاذُِكُم اْلِعْجلَ  ظََلْمُتمْ  ََي قَ ْوِم ِإنَُّكمْ { :، قال: فذلك حي يقول موسى}لََنا  ."}أَنْ ُفَسُكْم َِبختِّ

 :-عز وجل- وأخرج الطسيت، عن ابن عباس: أن َنفع بن األزرق قال له: "أخّبْين عن قوله
  "، قال: خالِقكم}ِإََل ََبرِِئُكمْ {

 :قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم، أما مسعت قول تبع
َسمْ رسوٌل من هللا َبري النَّ  شهدُت على أمحَد أنه َُ  

أي: إَل " ،}فَ ُتوبُوا ِإََل ََبرِِئُكمْ { :وقال أبو العالية، وسعيد بن جبري، والربيع بن أنس 
  ."خالِقكم

يقتل كلُّ رجل منهم َمن لقي من ولد  وعن ابن عباس، قال: "فقال هللا تعاَل: إّن توبتهم أنْ 
كان خفي  ولئك الذينووالد، فيقتله َبلسيف، وال يبال َمن قتل ف ذلك املوطن. فتاب أ

 فاعرتفوا هبا وفعلوا ما أُمروا به، فغفر هللا تعاَل على موسى وهارون ما اطّلع هللا من ذنوهبم؛
  ."للقاتل واملقتول

إن -تفسري سورة )طه( بكماله  قال ابن كثري: "وهذا قطعة من حديث الفتون، وسيأيت ف
  ."-شاء هللا

وهو مطعم  الوقف على ابن عباس،قلت: حديث "الفتون" حديث صحيح، ظاهره 
 .-وهللا أعلم-مبرفوعات ترّجح احلُكم برْفعه 

تُ ُلوا أَنْ ُفَسُكْم َذِلُكْم َخرْيٌ َلُكمْ  ُتوبُوا ِإََل ََبرِِئُكمْ { :وعن ابن عباس، قال: "قال موسى لقومه  فَاق ْ
عز -ربه  ، قال: أَمر موسى قوَمه عن أْمر}الت َّوَّاُب الرَِّحيمُ  ِعْنَد ََبرِِئُكْم فَ َتاَب َعَلْيُكْم إِنَُّه ُهوَ 

عبدوا العجل فجلسوا، وقام الذين مل يعكفوا  أْن يقتلوا أنفسهم، )قال(: واْحتىب الذين -وجل
يقتل بعضهم بعضاً؛  فأخذوا اخلناجر أبيديهم، وأصابتهم ظلمة شديدة، فجعل عن العجل،

كّل من قُتل منهم كانت له توبة،   سبعي أْلف قتيل، فاجنلت الظلمة عنهم، وقد ُأْجُلوا عن
  ."َمن بقي كانت له توبة وكل

تُ ُلوا أَنْ ُفَسُكمْ { :وعن سعيد بن جبري وجماهد، ف قوله قاال: "قام بعضهم إَل بعض  ،}فَاق ْ
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بثوبه،  َبخلناجر، فقتل بعضهم بعضاً، ال حينو رجل على قريب وال بعيد، حىت ألوى موسى
وإن هللا أوحى إَل موسى: أن حسيب،  .عي ألف قتيلفطرحوا ما أبيديهم؛ فكشف عن سب

 ."حي ألوى موسى بثوبه فقد اكتفيت؛ فذلك
بعضاً،  ، قال: "قالوا ملوسى: ما توبتنا؟ قال: يقتل بعضكم-رضي هللا عنه-وعن علي 

، حىت قتل -وهللا ال يبال َمن قتل-وابنه  فأخذوا السكاكي، فجعل الرجل يقتل أخاه وأَبه
ُغفر ملن قُتل، وتِيب  ألفاً؛ فأوحى هللا إَل موسى: ُمْرهم فلريفعوا أيديهم! وقد نمنهم سبعو 

  ."على من بقي
القوم بشديدة من البالء،  اآلية، قال: "أُمر }...أَنْ ُفَسُكمْ  ِإنَُّكْم ظََلْمُتمْ { :وعن قتادة، ف قوله

 َته فيهم وعقوبته؛ فلما بلغبعضهم بعضاً، حىت بلغ هللا نقم فقاموا يتناحرون َبلِشَفار، ويقتل
هللا للحي منهم توبة،  ذلك سقطت الِشَفار من أيديهم، وأمسك عنهم القتل، فجعله

 ."وللمقتول شهادة
بعضاً، مث انكشف عنهم، فجعل  وقال احلسن البصري: أصابتهم ظلمة ِحْنِدس، فقتل بعضهم

  ."توبتهم ف ذلك
تُ ُلوا أَنْ ُفسَ { :وقال السدي، ف قوله ، قال: "فاجتلد الذين عبدوه، والذين مل يعبدوه }ُكمْ فَاق ْ

أن يهلكوا، حىت  من قُتل من الفريقْي شهيداً حىت كثر القتل، حىت كادوا َبلسيوف؛ فكان
وهارون: ربنا أهلكت بين إسرائيل! ربنا البقية  قتل بينهم سبعون ألفاً، وحىت دعا موسى

منهم من الفريقْي شهيداً ،  فكان َمن قُتل البقية! فأمرهم أن يضعوا السالح، واتب عليهم.
 ."} ُهَو الت َّوَّاُب الرَِّحيمُ  فَ َتاَب َعَلْيُكْم ِإنَّهُ { :قوله ومن بقي ُمَكّفراً عنه؛ فذلك

برزوا ومعهم موسى، فاضطربوا َبلسيوف،  وقال الزهري: "ملا أمَرت بنو إسرائيل بقْتل أنفسها،
فقالوا: َي نيب هللا! ادع هللا لنا!.  ، حىت إذا أفنوا بعضهم،َبخلناجر، وموسى رافع يديه وتطاعنوا

هللا توبتهم، قبض  يسندون يديه. فلم يزل أمرهم على ذلك، حىت إذا قبل وأخذوا بعضديه
 السالح. وحزن موسى وبنو إسرائيل للذي كان من القتل أيديهم بعضهم عن بعض، فألقوا

من قُتل منكم فحّي عندي يُرزقون،  زنك؟ أّمافيهم؛ فأوحى هللا جل ثناؤه إَل موسى: ما حي
  ."توبته. َفُسرَّ بذلك موسى وبنو إسرائيل وأّما َمن بقي فقد قبلت

وذرّاه ف اليم، خرج إَل ربه مبن  وقال ابن إسحاق: "ملا رجع موسى إَل قومه وأحرق العجل،
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إسرائيل من عبادة  لبينفأخذهْتم الصاعقة. مث بُعثوا، فسأل موسى ربّه التوبة  اختار من قومه،
هللا. فأمر  أنفسهم! قال: فبلغين أهنم قالوا ملوسى: نصّب ألْمر العجل. قال: ال، إالّ أن يقتلوا

فجلسوا َبألفنية، وأصلت عليهم القوم  .موسى من مل يكن عَبد العجل أن يَقتل َمن عبده
يطلبون العفو عنهم،  يقتلوهنم. وبكى موسى وهَبََش إليه النساء والصبيان السيوف، فجعلوا

  ."موسى أن تُرفع عنهم السيوف فتاب عليهم، وعفا عنهم، وأّمر
قومه، وكان سبعون رجالً قد اعتزلوا  وقال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم: "ملا رجع موسى إَل

فقالوا: َي موسى ما  !يعبدوه، فقال َّلم موسى: انطلقوا إَل موعد ربكم مع هارون العْجل مل
اآلية.  }...ِعْنَد ََبرِِئُكْم فَ َتاَب َعَلْيُكمْ  َذِلُكْم َخرْيٌ َلُكمْ { أنفسكم، ال: بلى، اقتلوامن توبة؟ ق

 والسكاكي. قال: وبعث عليهم َضَبابة. قال: فجعلوا فاخرتطوا السيوف، واْلَِرَزة، واخلناجر،
له، وال يدري. الرجل أَبه أو أخاه فيقت يتالمسون َبأليدي، ويقتل بعضهم بعضاً. قال: ويَلقى

 ويتنادون فيها: رحم هللا عبداً صّب حىت يبلغ هللا رضاه. قال: فقتالهم شهداء، وتِيب :قال
  .}ُهَو الت َّوَّاُب الرَِّحيمُ  فَ َتاَب َعَلْيُكْم ِإنَّهُ { :على أحيائهم، مث قرأ

  
 .أقوال املفسارين

َنا ِبُكمُ {:قوله تعاَل نَ  َوِإْذ فَ َرق ْ وبعد  :، معناه}ِفْرَعْوَن َوأَنْ ُتْم تَ ْنظُُرونَ  اُكْم َوأَْغَرق َْنا آلَ اْلَبْحَر َفَأجْنَي ْ
طلبكم،  ، خرج فرعون ف-عليه السالم-أن أنقذَنكم من آل فرعون، وخرجتم مع موسى 

مفّصاًل، كما سيأيت ف مواضعه، وِمن أبسطها:  ففرقنا بكم البحر. كما أخّب تعاَل عن ذلك
  .(الشعراء) ما ف سورة

قال: سريوا، فإهنم على طريق  !ي: أن بين إسرائيل قالوا ملوسى: أين أصحابنا؟ ال نراهمورو 
 حىت نراهم. فقال: اللهم أعيّن على أخالقهم الّسيِّئة؛ فأوحى مثل طريقكم. قالوا: ال نرضى

فيها ُكًوى، فرتاَءْوا، وتسامعوا   إليه أن ُقل بعصاك هكذا. فقال هبا على احليطان، فصارت
 .كالمهم

َناُكمْ { وبينهم، وأغرقناهم وأنتم تنظرون، ليكون  ، أي:خّلصناكم منهم، وحجزَن بينكم}َفَأجْنَي ْ
 . لصدوركم، وأبلغ ف إهانة عدوِّكم ذلك أشفى

وتعّنتهم وهم ف البحر، وف كيفية  وقد حَكْوا ف كيفية خروج بين إسرائيل" :قال اآللوسي
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احلديث   حكاَيت مطّولة جداً، مل يدّل القرآن والمقدار الطائفتْي  خروج فرعون جبنوده، وف
  ."-وهللا تعاَل أعلم بشأهنا-الصحيح عليها 

عبدمت العجل بعد ذهاب موسى  يقول تعاَل: واذكروا نعميت عليكم ف عفوي عنكم، ملّا
األعراف( ف ) وهي مذكورة ف -وكانت أربعي يوماً -أمد املواعدة  مليقات ربه، عند انقضاء

َلةً { :تعاَل قوله ، قيل: إهنا ذو القعدة بكماله، }َوأمَْتَْمَناَها بَِعْشرٍ  َوَواَعْدََن ُموَسى َثالِثَي لَي ْ
  .من البحر ذي احلجة؛ وكان ذلك بعد خالصهم من قوم فرعون وإجنائهم وعْشر من

َنا ُموَسى{ :وقوله : ما يفرق بي احلق ، وهو}َواْلُفْرقَانَ { يعين: التوراة، ،}اْلِكَتابَ  َوِإْذ آتَ ي ْ
  .}هَتَْتُدونَ  َلَعلَُّكمْ { والضالل، والباطل، واَّلدى

الكالم ف سورة )األعراف(،  وكان ذلك أيضاً بعد خروجهم من البحر، كما دل عليه سياق
َنا ُموَسى{ :ولقوله تعاَل ئَِر لِلنَّاِس اأْلُوََل َبَصا اْلِكَتاَب ِمْن بَ ْعِد َما أَْهَلْكَنا اْلُقُرونَ  َوَلَقْد آتَ ي ْ
 .}َلَعلَُّهْم يَ َتذَكَُّرونَ  َوُهدًى َوَرمْحَةً 

  .الكتاب الفرقان؛ وهذا غريب وقيل: الواو زائدة، واملعىن: ولقد آتينا موسى
 :الشاعر وقيل: َعطََفه عليه، وإن كان املعىن واحداً، كما ف قول

َنا وَقدََّمت األدمي لراِهِشيه  فألفى قوَّلا كذَبً وَمي ْ
  : ل اآلخروقا 

 والبعدُ  وهنٌد أتى ِمن دوهنا الَنْأيُ  أالَ حّبذا هنٌد وأرٌض هبا هندُ 
ْي، والنأي هو 

َ
 .البعد :فالكذب هو: امل

  :وقال عنرتة
 أقوى وأقفر بعد أمِّ اَّليَثمِ  ُحيِّيَت من طََلٍل تقادم عهُده

 .اإلقواء وهو هو فعطف اإلقفار على
احلق والباطل، يعين: التوراة، كقولك:  نزالً وفرقاًَن يفرق بييعين: اْلامع بي كونه كتاَبً م

 َوَلَقدْ { :وحنوه قوله تعاَل تريد: الرجل اْلامع بي اْلود واْلراءة، ،""رأيت الغيث والليث
َنا ُموَسى َوَهاُروَن اْلُفْرقَاَن َوِضَياءً  فرقاَنً وضياًء  ، يعين: الكتاب اْلامع بي كونه}َوذِْكراً  آتَ ي ْ

الكفر واإلميان، من العصا واليد وغريمها من اآلَيت، أو  كراً، أو التوراة والّبهان الفارق بيوذ 
البحر. وقيل: النصر الذي فرق بينه  الشرع الفارق بي احلالل واحلرام. وقيل: الفرقان اْنِفرَاق
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 .يريد به: يوم بدر }يَ ْوَم اْلُفْرقَانِ { :وبي عدّوه، كقوله تعاَل
 .فقد بّينْتها اآلاثر املتقدِّمة وبته تعاَل على بين إسرائيل من عبادة العجل،وأّما صفة ت

ألهنم مّروا على قوم يعكفون على  :واخّتاذ السامرّي َّلم العجل دون سائر احليواَنت، قيل
ي السامر  ، فهجس ف نفس}ِإََّلاً َكَما ََّلُْم آَِّلَةٌ  اْجَعْل لََنا{ :البقر فقالوا أصنام َّلم على ُصَور

إنه كان هو من قوم يعبدون البقر، وكان  :أّن فتنتهم من هذه اْلهة، فاخّتذ َّلم ذلك. وقيل
 .عجالً من جْنس ما يَعبده منافقاً، فاختذ

رين.  قال اآللوسي: "واملتبادر من القتل: القتل املعروف من إزهاق الّروح؛ وعليه مْجع من املفسِّ
توبة املرتّد  هو القتل إّما ف حّقهم خاّصة أو سابقه؛ فإن كانت توبتهم والفعل معطوف على

اعزموا على التوبة،  :}فَ ُتوبُوا{ :بقوله تعاَل فاملراد -عليه السالم-ُمطلقاً ف شريعة موسى 
ف شريعتنا،  كانت هي الندم، والقتل ِمن متمِّماهتا كاخلروج عن املظامل ليصح العطف. وإن

التوبة ُجعلت َّلؤالء عْي القتل، وال حاجة إَل  إنفهو على معناه، وال إشكال. وقد يُقال: 
 ."توبوا" ب "اعزِموا" أتويل

وف بعض اآلاثر: أهنم أُمروا أن  .قال: وظاهر األمر: أهنم مأمورون أبن يباشر كّل قْتل نْفسه
 اقتلوا أنفسكم" حينئذ: لِيقتْل بعُضكم بعضاً، كما ف قوله" :يقتل بعُضهم بعضاً؛ فمعىن

كنفس واحدة. وُروي: أنه  ، واملؤمنون}َوال تَ ْلِمُزوا أَنْ ُفَسُكمْ { ،}أَنْ ُفَسُكمْ  ال تَ ْقتُ ُلواوَ { :تعاَل
 َعَبده، واملعىن عليه: استسلموا أنفسكم للقتل. ومُسّي أمر َمن مل يَعبد العجل أن يَقتل َمن

-تزلوا مع هارون معّي، أو الذين اع االستسالم للقتل قتالً على سبيل اجملاز، والقاتل إّما غري
 ."-عليه السالم-كانوا مع موسى  والذين -عليه السالم

تنبيه على عظم جرمهم، أي: فتوبوا إَل الذي خَلقكم، وقد  :}ََبرِِئُكمْ  ِإََل { :وف قوله ها هنا
  .عبْدمت معه غريَه

 فإن قلت: من أين اْخُتّص هذا املوضع بذِكر البارئ؟
ترى ف خْلق الرمحن من تفاوت،  ق بريئاً من التفاوت؛ وماقلت: البارئ: هو الذي خَلق اخللْ 

تقريع مبا كان منهم  بعض َبألشكال املختلفة والّصَور املتباينة. فكان فيه ومتميزاً بعضه من
 برأهم بلطف ِحكمته على األشكال املختلفة أبرَيء من من تْرك عبادة العامل احلكيم الذي

يقولون: -الغباوة والبالدة ف أمثال العرب  رة اليت هي مَثل فالتفاوت والتنافر، إَل عبادة البق
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خْلقهم  عّرضوا أنفسهم لسخط هللا ونزول أْمره أبن يفّك ما رّكبه ِمن ، حىت-"أبلد من ثور"
النعمة ف ذلك، وغمطوها بعبادة من ال  وينثر ما نظم ِمن صَورهم وأشكاَّلم حي مل يشكروا

 .يقدر على شيء منها
 

 

 .اإلمجايلاملعىن 
يُذكِّرهم هبا، ومن ذلك أنه  طائفة أخرى من النِّعم اليت أنعمها هللا على بين إسرائيل 

الكون، فجعل َّلم البحر فرقتْي، وخلق َّلم فيه طريقاً  سبحانه خَرق َّلم نواميس هذا
البحر على هؤالء أمام  عليه، فنَجْوا من فرعون وجنوده وأتباعه، حيث أطبق هللا ساروا
 .م بعدما جاوزوهأعينه

موعداً لكالمه أبربعي  -عليه السالم-وِمن ذلك أيضاً: ما حدث عندما َوّقت هللا ملوسى 
عجالً  -ِمن بْعد ترك موسى َّلم-إسرائيل  ليلة وذهب موسى للميقات، عبدت بنو

أييت  كانت معهم، مبشورة رجل معهم يقال له: السامري، ف قصة صنعوه من احلُلي اليت
، فلم يلتفتوا له. ومع -السالم عليه- غري هذا املوضع. وقد هناهم هارون تفصيلها ف

وُتاوز عن هذا اْلُرم العظيم، لعّلهم يفطنون َّلذه  عنهم، -عز وجل-ذلك، عفا هللا 
 .العظيمة ويؤّدون شْكرها النعمة

فيها ، -عليه السالم-نبّيه موسى  ومن ذلك أيضاً: أّن هللا أنعم عليهم إبنزال توراته على
 من اَّلدى والفرقان واآلَيت البينات والدالئل على صْدقها وصْدق من جاء هبا، لعّلهم

 .ويُفلحوا ف دنياهم وأخراهم أيخذوا بتعاليمها وما فيها من خري، فيهتدوا بذلك
وهو العجل -من عبادة غريه  أيضاً: ما حصل عندما شرع هللا َّلم طريقة توبتهم ومن ذلك

: إهنم قد ظلموا أنفسهم -عليه السالم-فقال َّلم موسى  ،-من دونهالذي اختذوه إَّلاً 
الفطرة تكون بقْتل بعضهم  الفعلة الشنعاء، وإن توبتهم إَل خالقهم الذي برأهم على هبذه

هذا الشرك العظيم الذي أحدثوه، فلقاؤهم رهبم مطهرين  البعض ليلقوا رهبم مطهَّرين من
من بقائهم ف هذه الدنيا  نه ف أخراهم خرٌي َّلماتب هللا عليهم وأحّل عليهم رضوا قد

واتب  هللا تعاَل فرَفع عنهم القتل بعدما قُتل منهم من قُتل، متلبِّسي هبذا الشرك. مث رمحهم
   .على البقية رمحة منه وفضاًل؛ فهو التواب الرحيم
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 .مسائل اآلّيت
عاَل أَمر بين إسرائيل بقْتل ت أنكر القاضي عبد اْلبار من املعتزلة أن يكون هللا :األوَل

عقاًل، إذ األمر ملصلحة املكلَّف، وليس بعد القتل حال  أنفسهم، وقال: ال ُيوز ذلك
  .ليكون فيه مصلحة تكليف

لنفوسنا خالقاً، أبمره نستبقيها وأبمره  قال األلوسي رداً عليه: "ومل يْدر هذا القاضي أبنّ 
أبدية، وأن الدار  ي لِعب وَّلو حياًة سرمدية وهبجةبعد هذه احلياة اليت ه نُفنيها، وأّن َّلا

يوصلها إَل حياة خري منها. وَمن عِلم أّن اإلنسان ف  اآلخرة َّلي احليوان، وأن قْتلها أبمره
وأنه مهما اسرتّد فال فرق بي  الدنيا كمجاهد أقيم ف ثغر حيرسه، ووال ف بلد يسوسه، هذه

الدنيا  مر غريه إبخراجه؛ وهذا واضح ملن تصّور حاليتبنفسه، أو أي أن أيمره املِلك ِبروجه
الناس من جّوز ذلك، إالّ أنه استبعد  واآلخرة، وعرف قدر احلياتْي وامليتتْي فيهما. ومن

تُ ُلوا{ :معىن :وقوعه، فقال على خالف  ذلِّلوا. مث قال: ولوال أّن الرواَيت :}أَنْ ُفَسُكمْ  فَاق ْ
 ."ذلك، لقلت به تفسرياً 

العملّيات االستشهادية، وُحكمها شرعاً؛  :ه املسألة ُتّرَن لقضية معاصرة هامة، وهيقلت:هذ
قتل املسلم  ف مشروعّيتها. والذي يهّمنا هنا فيما يتعلق َبآلية: أنّ  وقد اختلف املعاصرون

فحينما يكون قربة هلل فهو مشروع؛ بل قد يُؤمر به  :لنفسه ليس مبنزلة واحدة ف كّل احلاالت
َنا{ :كما ف هذه اآلية، وكما ف قوله تعاَل ه،ويلزم تُ ُلوا أَنْ ُفَسُكْم َأوِ  َوَلْو َأَنَّ َكتَ ب ْ  َعَلْيِهْم َأِن اق ْ

ُْم فَ َعُلوا َما اْخُرُجوا ِمْن ِدََيرُِكْم َما فَ َعُلوُه ِإالَّ  ُهْم َوَلْو َأهنَّ  يُوَعظُوَن بِِه َلَكاَن َخرْياً ََّلُْم َوَأَشدَّ  قَِليٌل ِمن ْ
َناُهْم ِمْن َلُدَنَّ  *ْثِبيتاً ت َ   .}ُمْسَتِقيماً  َوََّلََديْ َناُهْم ِصرَاطاً  *َأْجراً َعِظيماً  َوِإذاً آلتَ ي ْ

َمن قَتل نفَسه فيما أُمر به  وعليه، فاملذموم َمن قَتل نفَسه لغري مقصد شرعيٍّ ُمعتَّب. وأّما
 ه حُيمل فْعل الغالم ف قّصةألهنما سواء، فليس مبذموم. وعلي شرعاً، سواء بنفسه أو بغريه

غالب ظنه مقتول ال حمالة،  أصحاب األخدود، وفْعل من حيمل بنفسه على العدو وهو ف
العْلم.  لديه من أسرار تضّر مبجموع األّمة، كما قّرره بعض أهل وكذا َمن قتل نفسه لُيخفي ما
 .-وهللا املوفِّق-ولتحرير املسألة موضع آخر 

 أنه َنسب جناهَتم إبلقائهم ف البحر وخروجهم منه ساملِي، :ا ف اآلَيتِمن لطائف م :الثانية
ِمن الّذبح إبلقائه وهو طفل ف  -على نبيّنا وعليه أفضل الصالة والسالم-جناة نبّيهم موسى 
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 ولكّل أّمة نصيب من نبّيها. وَنسب هالك فرعون وقومه َبلغرق، .البحر، وخروجه منه ساملاً 
تعجيل املوت إبهنار الدم، والغرق فيه  على أيديهم َبلذبح، ألن الذبح فيههالك بين إسرائيل 

 َوَجَعْلَنا{:قوله تعاَل وهو املاء كما يشري إليه-دم خارج؛ وكان ما به احلياة  إبطاء املوت وال
من الوجود؛ وفيه إشارة إَل تقنيطهم وانعكاس  سببا إلعدامهم }ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ 

 :قيل م كماآماَّل
  إَل أين يسَعى َمن يَ ُغصُّ مباءِ  بُلقمةٍ  إَل املاء يسعى من يَ ُغصُّ 

، جعله -الغريق املسلم شهيداً  وَّلذا كان- وملّا كان الغرق ِمن أعسر املواتت وأعظمها شّدة، 
ن اّدعى

َ
العقاب،  الربوبية وقال: أَن رّبكم األعلى. وعلى قدر الذنب يكون هللا تعاَل نكاالً مل

دَّعي
ُ
وتغييبه ف قعر املاء. ولك أن تقول: ملّا  ويُناسب دعوى الربوبية واالعتالء احنطاط امل

ِل ُمْلُك ِمْصَر َوَهِذِه اأْلَهْنَاُر  أَلَْيسَ { :َبملاء كما يشري إليه قوله تعاَل حكاية عنه افتخر فرعون
  .ّظ وافر ِمن املتبوع، جعل هللا تعاَل هالكه َبملاء؛ وللّتابع ح}حَتْيِت  َُتْرِي ِمنْ 

 
 األسئلة :

،    قرأ أبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب وعدَن بغري ألف بعد الواو ألن الوعد من هللا وحده1
 وهي قراءة شاذة والصحيح قراءة اْلمهور َبأللف ) خطأ ( .

  قرأ اْلمهور ) واعدَن ( َبأللف ، وصحت املفاعلة هنا ألهنا وعد من هللا ووعد من موسى 2
 ألول وعد َبلوحي والثاين وعد َبجمليء ) صح ( .فا
موعدك كقول القائل الوعد  َبب من َبب املوافاة وليس من  (واعدَن  )ُيوز أن يكون ال   3

 ) خطأ ( .يوم كذا 
إسرائيل وتذكريهم بتارخيهم ومبا أنعم هللا عليهم لعلهم يذعنون للحق اآلَيت ف تقريع بين   4

 ) صح ( . لوات هللا وسالمه عليهويؤمنون َبلنيب اخلامت ص
   ) فرقنا بكم البحر ( أي : جعلناه َيبساً لتعّبوا منه إَل الّب ) خطأ ( .5
  قال ) فرقنا بكم ( ومل يقل ) فرقنا لكم ( فيه تلويح إَل أن هذا الفرق كان من أجل 6

 أسالف وآَبء هؤالء املخاطبي ) صح ( .
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محر أو النيل ، والعرب تسمي املاء الكثري حبراً سواء كان   البحر : املقصود به إما البحر األ7
 ماحلاً أو عذَبً ) صح ( .

   الشكر ال يكون إال عن إحسان ِبالف احلمد فإنه يكون عن إحسان وعدمه ) صح ( .8
   الشكر يكون َبللسان فقط وأما احلمد فإنه يكون َبللسان واْلوارح ) خطأ ( 9

 لرجال ألهنم يقومون مبا ال يقوم به النساء ) صح ( .  القوم : اسم مجع خيتص َب10
  البارئ : من أمساء هللا تعاَل وهو أخص من اخلالق ، وهو الذي خلق اخللق برَيً من 11

 اخللل والعيب املخالف للحكمة ) صح ( .
   ثبت أن فرق البحر لبين إسرائيل كان ف يوم عاشوراء ) صح ( .12
 ى أربعي ليلة ( هي شهر ذي احلجة وعشر من حمرم ) خطأ ( .  قوله ) وإذ واعدَن موس13
  قوله ) مث آتينا موسى الكتاب والفرقان ( الكتاب هو التوراة والفرقان هي صحف موسى 14

 ) خطأ ( .
  ) فاقتلوا أنفسكم ( كان من توبتهم أن يقتل كل واحد منهم من لقي منهم وال يبال 15

 ( . فتاب أولئك فغفر هللا َّلم ) صح
  قصة موسى جاءت مفصلة ف حديث طويل يسمى حديث الفتون وهو حديث فيه 16

 ضعف وموقوف على ابن عباس ) خطأ ( .
   قوله ) وأنتم تنظرون ( ألن ذلك أشفى لصدورهم وأبلغ ف إهانة عدوهم ) صح ( .17
ج فرعون   وقد حكوا ف كيفية خروج بين إسرائيل وتعنتهم وهم ف البحر وف كيفية خرو 18

بعضها ضعيف وبعضها حسن أو صحيح  جبنوده وف مقدار الطائفتي حكاَيت مطولة جدا
 ) خطأ ( .

  واختاذ السامري َّلم العجل دون سائر احليواَنت قيل ألهنم مروا على قوم يعكفون على 19
جعل لنا إَّلا كما َّلم آَّلة فهجس ف نفس السامري أن اأصنام َّلم على صور البقر فقالوا 

 ) صح ( . تنتهم من هذه اْلهة فاختذ َّلم ذلكف
من قوم يعبدون البقر أنه كان   السبب الذي جعلهم السامري يزين َّلم عبادة العجل 20

 ) صح ( . وكان منافقا فاختذ عجال من جنس ما يعبده
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  أنكر القاضي عبد اْلبار من املعتزلة أن يكون هللا تعاَل أمر بين إسرائيل بقتل أنفسهم 21
 ، وكالمه َبطل مردود عليه ) صح ( .ال ال ُيوز ذلك عقال وق

  ف اآلية داللة على أن قتل النفس إذا كان لغرض شرعي فيه طاعة َّلِل فليس مبذموم بل 22
 هو حممود مطلوب ) صح ( .

  ليس ف اآلية دليل على جواز مباشرة اإلنسان قتل نفسه ألن بين إسرائيل مل يؤمروا أن 23
 د منهم نفسه وإمنا أن يقتل بعضهم بعضاً وفرق بي األمرين ) خطأ ( .يقتل كل واح

  عّب بقوله ) أنفسكم ( مع أهنم أمروا أن يقتل بعضهم بعضاً ألن املؤمن للمؤن كنفس 24
 واحدة كما قال تعاَل : ) وال تلمزوا أنفسكم ( ) صح ( .

جناة مثل روجهم منه ساملي جناهتم إبلقائهم ف البحر وخ من املناسبات ف اآلَيت أن  25
نبيهم موسى على نبينا وعليه أفضل الصالة والسالم من الذبح إبلقائه وهو طفل ف البحر 

 ) صح ( . وخروجه منه ساملا ولكل أمة نصيب من نبيها
  وملا كان الغرق من أعسر املواتت وأعظمها شدة وَّلذا كان الغريق املسلم شهيدا جعله 26

)  ن ادعى الربوبية وقال أَن ربكم األعلى وعلى قدر الذنب يكون العقابهللا تعاَل نكاال مل
 صح ( .

  الصحيح أن الفرقان الذي أعطاه هللا ملوسى عليه السالم هو النصر على فرعون مثل ما 27
 مسى يوم بدر يوم الفرقان ) خطأ ( .

من اليد والعصا   يدخل ف معىن الفرقان الذي أعطاه هللا ملوسى ما أعطاه من اآلَيت 28
 وغريها ) صح ( .

ومتميزا بعضه من بعض التفاوت   قلت : البارئ هو الذي خلق اخللق بريئا من 29
َبألشكال املختلفة والصور املتباينة فكان فيه تقريع مبا كان منهم من ترك عبادة العامل احلكيم 

لتنافر إَل عبادة الذي برأهم بلطف حكمته على األشكال املختلفة أبرَيء من التفاوت وا
 ) صح ( .البقرة اليت هي مثل ف الغباوة والبالدة 

  ف اآلَيت دليل على أن هللا يفعل ما يشاء وأيمر مبا يشاء وأن العبد مأمور بطاعة هللا 30
 ف كل ما أمر به وأن ال جمال إلعمال العقل ف مثل ذلك ) صح ( .
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 سابعة والعشروناحملاضرة ال
*** 

 .( من سورة )البقرة(57( إىل )55من ) تفسري اآلّيت:
 .والقراءات، واملناسبة التالوة،

مُثَّ  *الصَّاِعَقُة َوأَنْ ُتْم تَ ْنظُُروَن  َحىتَّ نَ َرى اَّللََّ َجْهَرًة َفَأَخَذْتُكمُ  َوِإْذ قُ ْلُتْم ََي ُموَسى َلْن نُ ْؤِمَن َلكَ {
َوالسَّْلَوى  اْلَغَماَم َوأَنْ زَْلَنا َعَلْيُكُم اْلَمنَّ  َوظَلَّْلَنا َعَلْيُكمُ  *ُكُروَن َلَعلَُّكْم َتشْ  بَ َعثْ َناُكْم ِمْن بَ ْعِد َمْوِتُكمْ 

َناُكْم َوَما ظََلُموََن َوَلِكْن َكانُوا ُكُلوا ِمْن طَيَِّباِت َما  .}أَنْ ُفَسُهْم َيْظِلُمونَ  َرَزق ْ
 :قراءات

 .ليس فيها أوجه تتعّلق َبملعىن
 :املناسبة

خزية،ما زال احلديث 
ُ
 .وتذكريهم َبلنِّعم العظيمة مّتصالً عن بين إسرائيل ومواقفهم امل

 
 .لغوّيات

كأّن الذي يَرى َبلعي  َعَياَنً، وهي مصدر من قولك: جَهر َبلقراءة وَبلدعاء،:}َجْهَرةً {
 .خاَفَت هبا جاهر َبلرؤية، والذي يرى َبلقلب

البصر، أو حاّسة السمع. أّما  ةوقال الراغب: "اْلهر: يُقال لظهور الشيء إبفراط حاسّ 
رَّ  َوِإنْ { :وأما السمع، فنحو البصر، فنحو: رأيُته جهاراً،  َُتَْهْر َِبْلَقْوِل فَِإنَُّه يَ ْعَلُم السِّ

الحتمال أن تكون الرؤية مناماً أو عْلماً  وانتصاهبا على أهنا مصدر مؤّكد، ُمزيل .}َوَأْخَفى
األّول: اْلهرة من  دير: ذوي جهرة، أو جُماهرين. فعلىعلى أهنا حال على تق :َبلقلب. وقيل

الرّائي. ومَثّ قول اثلث وهو: أن تكون راجعة ملعىن:  صفات الرؤية، وعلى الثاين: من صفات
أو القائلي؛ فيكون املعىن: وإذ قلتم كذا قوالً جهراً، أو جاهرين بذلك القول غري  القول

 ."، وأيب عبيدة-رضي هللا تعاَل عنهما-ابن عباس عن  مكرتثي وال ُمبالي؛ وهو املرويّ 
و"محام"، وهو: السحاب. وقيل: ما ابيّض منه. ومسُِّي:  "اسم جنس ك "محامة :}اْلَغَمامَ {و

 .يَ ُغمُّ وْجه السماء ويسرته، ومنه: الَغم والَغَمم "غماماً" ألنه
جنَْ  اسم جنس ال واحد :}اْلَمنّ {  بي، وهو شيء ُيشبهله ِمن لْفظه، واملشهور: أنه الرتَّ
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وعن وهب: إنه اخلبز الرِّقَاق.  .الصمغ، حلو مع شيء من احلموضة، كان ينزل عليهم كالّطلّ 
وإليه ذهب  هللا تعاَل به عليهم ف التِّيه وجاءهم عفواً بال تعب؛ وقيل: املراد به: مجيع ما منّ 

نِّ الذي َمنَّ  الَكْمأة من)) :-وسلم صلى هللا عليه-الزجاج، ويؤيِّده: قوله 
َ
هللا تعاَل به على  امل

 .((بين إسرائيل
وقد غلط اَّلُذل ف قوله:  قال ابن عطية: "السلوى: طري، إبمجاع املفّسرين؛ :}السَّْلَوى{و

  :ُمستشهداً  إنه العسل، وأنشد ف ذلك
 َأُشورَُها ألّذ من الّسلوى إذا ما َبهلل َجْهداً ألنتمُ  وقَامَسََها

  ."عسالً  الّسلوىقال: فظن أّن 
َؤرِّج 

ُ
ابن عمرو، أحد علماء اللغة  :أي-قال القرطيب: "دعوى اإلمجاع ال تصّح، ألن امل

ألنه  واستدل ببيت اَّلذل هذا، وذَكر أنه كذلك ف لغة كنانة، قال: إنه العسل، -والتفسري
  ."ُيْسَلى به، ومنه: عي ُسلوان

: َخَرَزة  -َبلضم-أيضاً، والُسْلوانة  بيت اَّلذلوقال اْلوهري: "السَّلوى: العسل، واستشهد ب
  :عليها ماء املطر فشرهبا العاشق سالَ، قال الشاعر كانوا يقولون إذا ُصبَّ 

 ما َأْسُلو َميُّ  َي -َوَجِديِد الَعْيش-فال  شربُت على ُسْلوانٍة ماَء ُمزنة

  ."السُّلوان :واسم ذلك املاء
َفرِّح ي احلزين فيسلو،وقال بعضهم: "السُّلوان: دواء يشف

ُ
  .واألطباء يسّمونه: امل

ّن ِمن عْطف اخلاّص على
َ
  . العاّم، اعتناًء بشأنه ويكون على هذا املعىن عطفها على امل

قالوا: والّسلوى مْجع بلفظ الواحد أيضاً، كما يُقال : مُسَاىَن للمفرد واْلْمع، )وِدف َْلى كذلك(. 
  :نشداخلليل : واحده: َسْلواة، وأ وقال

 بَِلِل الَقْطرِ  السَّْلواة من كما انْ تَ َفضَ  وإيّنِ لتَ ْعُروين ِلذِْكراِك هّزةٌ 

 ."السَّْلوى واحد، ومْجعه: َسالَوى" :وقال الكسائي
 

 .اآلاثر
 أي: " :}نَ َرى اَّللََّ َجْهرَةً  َلْن نُ ْؤِمَن َلَك َحىتَّ { :عن ابن عباس: أنه قال، ف قول هللا تعاَل
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  ."عالنية
  ."، أي: عياَنً }َلْن نُ ْؤِمَن َلَك َحىتَّ نَ َرى اَّللََّ َجْهَرةً {" :ل قتادة والربيع بن أنسوقا

 -عز وجل- وأخرج الِطْسيِت، عن ابن عباس: أن َنفع بن األزرق قال له: "أخّبين عن قوله
 .وأصله: املوت. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم فأخذتكم الصاعقة. قال: العذاب،

 :عت ربيعة وهو يقولأما مس
  وقد كنُت آمنك الصاعقة وقد كنت أخشى عليك احلتوفَ 

فسمعوا   :وعن الربيع بن أنس: "هم: السبعون الذين اختارهم موسى، فساروا معه. )قال(
قال: فسمعوا صواتً فصعقوا،  .}نُ ْؤِمَن َلَك َحىتَّ نَ َرى اَّللََّ َجْهَرةً  َلنْ { :كالماً، فقالوا

 ."فُبعثوا من بعد املوت ليستوفوا آجاََّلم :}بَ ْعِد َمْوِتُكمْ   بَ َعثْ َناُكْم ِمنْ مُثَّ { .يقول:ماتوا
  ."صيحة من السماء :}الصَّاِعَقةُ {" :وقال مروان بن احلكم فيما خطب به على منّب مكة

  ."َنر :}الصَّاِعَقةُ {" :}الصَّاِعَقةُ  َفَأَخَذْتُكمُ { :وقال السدي ف قوله
 ، قال: صعق بعضهم، وبعض ينظرون، مث}تَ ْنظُُرونَ  َوأَنْ ُتمْ {" :مي، ف قولهوقال عروة بن ُرو 

  ."بعث هؤالء، وصعق هؤالء
هللا، ويقول: رب!  ، فماتوا. فقام موسى يبكي ويدعو}الصَّاِعَقةُ  َفَأَخَذْتُكمُ {" :وقال السدي

َلْكتَ ُهْم ِمْن قَ ْبُل أَهْ  َلْو ِشْئتَ { وقد أهلكَت خيارهم؟ ماذا أقول لبين إسرائيل إذا أتيتهم
يَ  إن هللا أحياهم،  هللا إَل موسى: إن هؤالء السبعي ِمّن اخّتذوا العجل. مث فأوحى .}َوِإَيَّ

 :إَل بعض كيف حَييَ ْون. قال: فذلك قوله تعاَل فقاموا وعاشوا، رجل رجل، ينظر بعضهم
 ."}ونبَ ْعِد َمْوِتُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكرُ  مُثَّ بَ َعثْ َناُكْم ِمنْ {

  ."بعد املوت ليستوُفوا آجاَّّلم وقال الربيع بن أنس: "كان موهتم عقوبة َّلم ، فُبعثوا من
عقوبة، مث بعثهم إَل بقية آجاَّلم  عن قتادة، ف اآلية، قال: "ُعوقب القوم، فأماهتم هللا

  ."ليتوف َّْوها
ن عبادة العجل، ما هم عليه م وعن حممد بن إسحاق، قال: "ملّا رجع موسى إَل قومه فرأى

رجاًل،  قال، وحّرق العجل وذرّاه ف اليم، اختار موسى منهم سبعي وقال ألخيه وللسامرّي ما
، وقال: انطلقوا إَل هللا، وتوبوا  إَل هللا ِمّا صنعتم، واسألوه التوبة على من تركتم اخلريِّ فاخلريِّ

روا ثيابكم. فخرج إَل طور سيناء مليقات وقّته له هبم  وراءكم من قومكم، صوموا وتطهروا وطهِّ
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صنعوا ما  حي -فيما ذُكر ل-إال إبذن منه وعْلم. فقال له السبعون  ربّه، وكان ال أيتيه
اطلْب لنا إَل ربك نسمع كالم ربنا، فقال:  أَمرهم به وخرجوا للقاء هللا، قالوا: َي موسى،

كّله، ودَن موسى  ْلبلدَن موسى من اْلبل، وقع عليه الغمام حىت تغّشى ا أفعل. فلما
موسى إذا كّلمه هللا وقع على جبهته نور ساطع، ال  فدخل فيه، وقال للقوم: ادنوا. وكان

القوم حىت إذا دخلوا  أحد من بين آدم أن ينظر إليه، فضرب دونه َبحلجاب، ودَن يستطيع
 تفعْل! فلما وهو يكّلم موسى، وأيمره وينهاه: افعْل! وال ف الغمام، وقعوا سجوداً. فسمعوه،

َلَك  َلْن نُ ْؤِمنَ { :فقالوا ملوسى فرغ إليه من أمره، انكشف عن موسى الغمام، فأقبل إليهم،
 فماتوا مجيعاً. وقام موسى يناشد -وهي: الصاعقة-الرجفة  ، فأخذهتم}َحىتَّ نَ َرى اَّللََّ َجْهَرةً 

يَ   ِمْن قَ ْبلُ َربِّ َلْو ِشْئَت أَْهَلْكتَ ُهمْ { :ربه ويدعوه، ويرغب إليه، ويقول ، قد سفهوا. }َوِإَيَّ
اخرتت  !إسرائيل مبا يفعل السفهاء منا؟ أي: إن هذا َّلم هالك أفتهلك من ورائي من بين

وليس معي منهم رجل واحد؟ فما الذي  منهم سبعي رجالً، اخلرّي فاخلرّي، أرجع إليهم
 عز-فلم يزل موسى يناشد ربه  .}ُهْدََن إِلَْيكَ  ِإَنَّ { وأيمنوين عليه بعد هذا؟ يصّدقوين به،

التوبة لبين إسرائيل ِمن عبادة  ، ويطلب إليه، حىت رد إليهم أرواحهم. وطلب إليه-وجل
  ."يقتلوا أنفسهم العجل، فقال: ال. إالّ أن

واتب هللا عليهم بقتل بعضهم بعضاً   وعن السدي: "ملّا اتبت بنو إسرائيل من عبادة العجل،
يعتذرون إليه من عبادة  موسى أن أيتيه ف كلِّ أَنس من بين إسرائيل، هللا كما أمرهم به، أمر

موسى قومه سبعي رجالً على عْينه، مث ذهب هبم  العجل، ووعدهم موسى. فاختار
  ."ليعتذروا... وساق البقية

ملا رجع من عند -قال َّلم موسى " :قال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم، ف تفسري هذه اآلية
أنفسهم، ففعلوا،  فيها التوراة، فوجدهم يعبدون العجل، فأمرهم بقْتل ح قد ُكتبربه َبأللوا 

فيها كتاب هللا، فيه أْمركم الذي أَمرَكم به، وهنْيكم  ، فقال: إن هذه األلواح-فتاب هللا عليهم
نرى هللا جهرة، حىت يطلع  هناكم عنه. فقالوا : ومن أيخذ بقولك أنت؟ ال وهللا! حىت الذي

قول  فخذوه! فماله ال يكلِّمنا كما يكلِّمك أنت َي موسى؟ وقرأ نا، ويقول: هذا كتايبهللا علي
غضبة من هللا، فجاءهتم صاعقة  قال: فجاءت .}َحىتَّ نَ َرى اَّللََّ َجْهَرةً  َلْن نُ ْؤِمَن َلكَ { :هللا

 مُثَّ { :هللاوقرأ قول  .فماتوا أمجعون. قال: مث أحياهم هللا من بعد موهتم بعد التوبة، فصعقْتهم
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فقالوا: ال.  .وقال َّلم موسى: خذوا كتاب هللا .}َتْشُكُرونَ  بَ َعثْ َناُكْم ِمْن بَ ْعِد َمْوِتُكْم َلَعلَُّكمْ 
متنا مث حيينا. قال: خذوا كتاب هللا. قالوا: ال.  فقال: أي شيء أصابكم؟ فقالوا: أصابنا أَنَّ 

 ."هللا مالئكة فنتقت اْلبل فوقهم فبعث
احملاضرة الفائتة، قال: "مث ظلل  ، ف حديث "الفتون" الذي تقّدم ذِْكره فعن ابن عباس
  ."َبلغمام عليهم ف التِّيه

ظّلل عليهم الغمام من  ، كان هذا ف الّبِّيّة،}َعَلْيُكُم اْلَغَمامَ  َوظَلَّْلَنا{" :وقال احلسن وقتادة
  ."الشمس

  ."ظّلل عليهم ف التِّيه" :، قال} اْلَغَمامَ َوظَلَّْلَنا َعَلْيُكمُ { :و عن أيب جملز، ف قوله
وأطيب، وهو الذي  ، قال: غمام أبرد من هذا،}َعَلْيُكُم اْلَغَمامَ  َوظَلَّْلَنا{" :وعن ابن عباس

ُ ِف ظَُلٍل ِمَن اْلَغَمامِ  َهْل يَ ْنظُُروَن ِإالَّ َأنْ { :أييت هللا فيه ف قوله وهو الذي  .}أَيْتِيَ ُهُم اَّللَّ
 ."وكان معهم ف التِّيه :يه املالئكة يوم بْدر. قال ابن عباسجاءت ف

  .والسدي، حنو قول ابن عباس وروي عن ابن عمر، والربيع بن أنس، وأيب جملز، والضحاك،
الغمام الذي أييت هللا  :، قال: "ليس َبلسحاب، هو}َعَلْيُكُم اْلَغَمامَ  َوظَلَّْلَنا{ :و عن جماهد

 ."َّلم كن إالّ فيه يوم القيامة، ومل ي
الذي ال ماء فيه".  ، قال: هو السحاب األبيض}َعَلْيُكُم اْلَغَمامَ  َوظَلَّْلَنا{" :و عن قتادة

والنسائي، وابن ماجة، وابن أيب حامت، عن  وأخرج أمحد، والبخاري، ومسلم، والرتمذي،
اؤها شفاء الكمأة ِمن املّّن، وم)) :-صلى هللا عليه وسلم-قال النيب  :سعيد بن زيد، قال

 .((للعْي 
األشجار، فيغدون إليه فيأكلون  و عن ابن عباس، قال: "كان املّن ينزل عليهم َبلليل على

  ."منه ما شاؤوا
  ."الشجر، فتأكله الناس و عن ابن عباس، قال: "املّن: الذي يسقط من السماء على

ّن: صمغة
َ
  ."وقال جماهد: "امل

ن هذا، جزء من سبعي قال: "عسلكم -وهو: الشعيب-وعن عامر 
َ
  ."جزءاً ِمن امل

  ."وكذا قال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم: "إنه العسل
الّبية، فكان املن يسقط عليهم ف  و عن قتادة: "وأطعمهم املّن والسلوى حي برزوا إَل
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 بياضاّ من الثلج، يسقط عليهم من طلوع الفجر إَل طلوع حمّلتهم سقوط الثلج، أشد
وما يبقى عنده. حىت إذا   الرجل قْدر ما يكفيه يومه ذلك، فإن تعّدى فسد الشمس، فيأخذ

 يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه؛ فيبقى عنده ألنه كان يوم كان يوم سادسه مُجعة، أخذ ما
 ."الّبية عيد ال يشخص فيه ألْمر معيشة وال لطلب شيء؛ وهذا كّله ف

  ."شبه الرُّب الغليظ ل الّطّل،وقال عكرمة: "املّن: شيء أنزله هللا عليهم مث
الطعام؟ فأنزل هللا عليهم املّن،  وقال السدي: "قالوا: َي موسى، كيف لنا مباء ها هنا؟ أين

  ."الزجنبيل فكان يسقط على الشجرة
 ."العسل، فيمزجونه َبملاء مث يشربونه وقال الربيع بن أنس: "املّن: شراب كان ينزل عليهم مثل

  ."الّذرة، أو مثل الّنقي فقال: "خبز رقاق مثل -وسئل عن املنّ -وقال وهب بن منبه 
أيكلون منه ما شاؤوا". وعنه: "هو:  وعن ابن عباس: "الّسلوى طائر شبيه َبلُسماىن، كانوا

 ."الُسماىن
 .-رمحهم هللا- وكذا قال جماهد، والشعيب، واحلسن، والربيع بن أنس

 ."لُسماىنوقال السدي أبسانيده: "السلوى طائر يشبه ا
 ."و عن الضحاك أنه كان يقول: "السماىن هي: السلوى

  ."من العصفور، أو حنو ذلك وعن عكرمة: "أّما السلوى فطري كطري يكون َبْلنة، أكّب
َرة، حتشرها عليهم َُ الريح اْلنوب. وكان الرجل يذبح  وقال قتادة: "السلوى ِمن طري إَل احلُمَّ

ا تعّدى فسد ومل يبق عنده. حىت إذا كان يوم سادسه يوم ذلك، فإذ منها قْدر ما يكفيه يومه
ألنه كان يوم عبادة ال يشخص فيه لشيء وال  مُجعته أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه،

  ."يطلبه
مثل احلمامة، كان أيتيهم  و عن وهب بن منبه: أنه سئل عن السلوى، فقال: "طري مسي

  ."سبت فيأخذون منه من سبت إَل
اللحم، فقال هللا: ألطعمّنهم  -عليه السالم-وهب قال: "سألت بنو إسرائيل موسى و عن 

 :وهو-فأرسل عليهم رحياً فأذرت عند مساكنهم السلوى  .من أقّل حلم يعلم ف األرض
  ."للغد، فننت اللحم، وَخنَ َز اخلبز مثل ميل ف ميل، قيد رمح ف السماء، فخبؤوا -الُسماىن

: كيف لنا مبا ها هنا؟ -عليه السالم- ل بنو إسرائيل التيه، قالوا ملوسىوقال السدي: "ملا دخ
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والسلوى: وهو طائر  هللا عليهم املّن، فكان يسقط على الشجر الزجنبيل، أين الطعام؟ فأنزل
أرسله  أحدهم فينظر إَل الطري، فإن كان مسيناً ذحبه، وإالّ  يشبه السماىن أكّب منه؛ فكان أييت

الشراب؟ فأُِمر موسى فضرب بعصاه احلجر،  فقالوا: هذا الطعام! فأينفإذا مسن أاته. 
الشراب! فأين الظل؟  اثنتا عشرة عيناً، فشرب كّل سبط من عي، فقالوا: هذا فانفجرت منه

 الظل! فأين اللباس؟ فكانت ثياهبم تطول معهم كما يطول فظّلل عليهم الغمام. فقالوا: هذا
 اْلَغَماَم َوأَنْ زَْلَنا َعَلْيِهُم اْلَمنَّ  َوظَلَّْلَنا َعَلْيِهمُ { :فذلك قوله تعاَلالصبيان، وال يتخرق َّلم ثوب؛ 

 اْضِرْب ِبَعَصاَك احلََْجَر فَانْ َفَجَرْت ِمْنهُ  َوِإِذ اْسَتْسَقى ُموَسى لَِقْوِمِه فَ ُقْلَنا{ :، وقوله}َوالسَّْلَوى
َوال تَ ْعثَ ْوا ِف اأَلْرِض  َمْشَرهَبُْم ُكُلوا َواْشَربُوا ِمْن رِْزِق اَّللَِّ  اثْ نَ َتا َعْشَرَة َعْيناً َقْد َعِلَم ُكلُّ أََُنسٍ 

 .}ُمْفِسِدينَ 
  .ما قاله السدي وُرِوي عن وهب بن منبه، وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم، حنو

تدرن". قال ابن جريج: "وكان الرجل  وعن ابن عباس: "ُخلق َّلم ف التِّيه ثياب ال خترق وال
يوم اْلمعة طعام  والسلوى فوق طعام يوم فَسد، إالّ أهنم كانوا أيخذون ف خذ من املنّ إذا أ

 ."يوم السبت، فال يصبح فاسداً 
عز -فعلوه من معصية هلل  قلت: وقد ورد ف ذلك حديث ف "الصحيح" يدل على شؤم ما

-قال  اللحم، امتد أثر ذلك إَل األجيال بعدهم، َبّدخارهم فوق حاجتهم من هذا -وجل
أنثى زوَجها قط. ولوال بنو إسرائيل، مل خينز  لوال حواء، مل ختنْ )) :-عليه وسلم صلى هللا

  .((اللحم
  ."، قال: "حنن أعّز ِمن أن نُظلم}ظََلُموَنَ  َوَما{ :و عن ابن عباس، ف قوله
 ."نقال: "يضّرو  ،}َوَلِكْن َكانُوا أَنْ ُفَسُهْم َيْظِلُمونَ { :و عن ابن عباس، ف قوله

 
   .أقوال املفسارين

يقول تعاَل: واذكروا نعميت عليكم ف بعثي لكم بعد الّصعق، إذ سألتم رؤييت جهرًة عياَنً ِمّا 
 ال ُيستطاع لكم وال ألمثالكم. 

للّتعدية، بتضمي معىن اإلقرار على أّن موسى  }نُ ْؤِمَن َلكَ {ف قوله:  }َلكَ {والالم من: 
َقّر به حم

ُ
ذوف، وهو: أّن هللا تعاَل أعطاه التوراة، أو أّن هللا تعاَل كّلمه فأمره ُمَقرٌّ له، وامل
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إالّ أهنم نَفْوا هذا اإلميان املعّي  -عليه السالم-وهناه. وقد كان هؤالء مؤمني ِمن قبل مبوسى 
-واإلقرار اخلاص. وقيل: أرادوا نْفي الكمال، أي: ال يكمل إمياننا لك، كما قيل ف قوله 

 : ))ال يؤمن أحدُكم حىت حيّب ألخيه املؤمن ما حيّب لنْفسه((.-ليه وسلمصلى هللا ع
 قال اآللوسي: "والقول إهنم مل يكونوا مؤمني أصالً، مل نَره ألَحد من أئّمة التفسري".

، وهي تدخل على }َوَما أَْنَت مبُْؤِمٍن لََنا َوَلْو ُكنَّا َصاِدِقيَ {قلت: هذه الالم كاليت ف قوله: 
ان إذا أريد به التصديق ملخّب به؛ ولذا فهم هنا أرادوا تصديقه ف شيء معّي، ال اإلميان اإلمي

 الذي هو جمموع االعتقاد والقول والعمل.
ولكنهم بقوَّلم ذلك ارتّدوا عند دينهم، ألن تصديق النيب فيما أخّب به هو أساس اإلميان. 

 اإلميان فيه بعد واضح. على حصول كمال }َلْن نُ ْؤِمَن َلكَ {ومَحُْل قوَّلم: 
: ما صعقهم، أي أماهتم. قيل: َنر وقعت من السماء فأحرقْتهم، وقيل: صيحة }الصَّاِعَقة{و

 جاءت من السماء. وقيل: أرسل هللا جنوداً مسَُِعوا حبّسها، فخّروا صِعقي ميِِّتي يوماً وليلة.
، ويدل على ذلك: قوله قلت: الذي يظهر: أّن الصاعقة تتضمن صيحًة شديدًة ختلع القلوب

ْجَعُلوَن َأَصاِبَعُهْم ِف آَذاهِنِْم ِمَن الصََّواِعِق َحَذَر اْلَمْوتِ {تعاَل:  َُ . وقد تقّدم عند تفسري }َي
هذه اآلية: أهنا قصفة رْعد تنقّض معها شّقة من َنر. ويقال: صعقته الصاعقة إذا أهلكْته، 

 فصِعق، أي: مات إّما بشدة الصوت أو َبإلحراق.
قال اآللوسي:"واختُلف ف موسى، هل أصابه ما أصاهبم، والصحيح: ال، وأنه صعق ومل ميت 

 لظاهر: مث أفاق، ف حقه".
عليه -قلت: يعين: أّن الصعقة ف حقهم كانت تتضّمن عذاَبً ومواتً وف حق موسى 

رَّ َوخَ {: -وهو: سؤاله الرؤية-كانت جمّرد إغماءة، لقوله تعاَل ف موضع آخر   -السالم
 .}ُموَسى َصِعقاً فَ َلمَّا أَفَاَق قَاَل ُسْبَحاَنكَ 

مل ُيصعق أصالً معهم، وهو ما تفيده  -عليه السالم-: أن موسى -وهللا أعلم-والظاهر 
الرواَيت، وإمنا صعق مرة واحدة عند سؤاله الرؤية، ومل ُيمع هللا عليه صعقتْي؛ ويدل على 

)أَن أّول َمن تنشّق عنه األرض، فأجد موسى ذلك أيضاً: احلديث الذي ف "الصحيح": )
 َبطشاً بقائمة ِمن قوائم العرش، فال أدري أفاق قبلي أم ُجوزَِي بصعقة الطور((. 

، }َخرَّ ُموَسى َصِعقاً {، وبي }َفَأَخَذْتُكُم الصَّاِعَقةُ {كما أن هناك فرقاً بي قوله تعاَل: 
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يه فقط. كما أنه تعاَل بيَّ ف آية أخرى: فليس ف قصة موسى وجود صاعقة، وإمنا ُغِشَي عل
 أهنم إمنا أخذهتم الصاعقة بظُلمهم، أي: بسبب ظلمهم؛ فهي عقاب خاص هبم.

: مجلة حالية ومتعّلق النظر: ما حّل هبم من الصاعقة، أو أثرها الباقي ف }َوأَنْ ُتْم تَ ْنظُُرونَ {
العزير. قالوا: أحيا عضواً بعد أجسامهم بعد البعث، أو إحياء كّل منهم، كما وقع ف قصة 

 عضو. واملعىن: وأنتم تعلمون أهنا أتخذكم، أو وأنتم يقابل بعضكم بعضاً.
وقال ف "البحر": "ولو ذهب ذاهب إَل أن املعىن وأنتم تنظرون إجابة السؤال ف حصول 

 الرؤية لكم، كان وجهاً من قوَّلم: نظرت الرجل أي: انتظرته، كما قال:
 ُجْنُدب من الدهر تنفعين لدى أم ظُرَاين ساعةً فإنكما إن تَ نْ 

كان اللفظ  قال اآللوسي: "لكن هذا الوجه غري منقول، فال أجسر على القول به، وإن 
 ."حيتمله

ألنه قد يكون عن نوم كما هو ف  واملوت هنا ظاهر ف مفارقة الروح اْلسد، وقُ يَّد البعث به
 .الشخص؛ وهو ف القرآن كثرييكون مبعىن إرسال  شأن أصحاب الكهف، وقد

 :مواتً حقيقة، كما ف قوله تعاَل ومن الناس من قال: كان هذا املوت غشياَنً ومهوداً، ال
  .}َمَكاٍن َوَما ُهَو مبَيِّتٍ  َوأَيْتِيِه اْلَمْوُت ِمْن ُكلِّ {

َناهُ  َأَوَمْن َكاَن َمْيتاً { :تعاَل ومنهم َمن محل املوت على اْلهل جمازاً، كما ف قوله  .}َفَأْحيَ ي ْ
 :ومنه قوله وقد شاع ذلك نثراً أو نظماً،

  وأوصاله حتت الرتاب رميمُ  موتِهِ  أخو العلم َحيُّ خالد بْعد

  يُظّن ِمن األحياِء وهو عدميُ  الثّ َرى وذو اْلهل مْيت وهو ماٍش على

  .هذا: التعليم، أي: مث عّلمناكم بعد جهلكم ومعىن البعث على
املوت، أو نعمته سبحانه بعد  أي: نعمة هللا تعاَل عليكم َبإلحياء بعد :}َتْشُكُرونَ  َلَعلَُّكمْ {

  .هللا تعاَل ف رْميكم َبلصاعقة وإذاقتكم املوت ما كفرمتوها، إذ رأيتم أبس
جعل ُمتعَلق الّشكر ذلك. وهذا  وَمن جَعل البعث بعد املوت جمازاً عن التعليم بعد اْلهل،

 َوِإْذ قُ ْلُتْم ََي ُموَسى َلْن نُ ْؤِمَن َلكَ { :توّجه إَل بين إسرائيل ف قوله خلطابالسياق يقتضي أّن ا
املفسرين  واملراد: السبعون املختارون منهم. ومل حيك كثري من ،}َحىتَّ نَ َرى اَّللََّ َجْهرًَة َفَأَخَذْتُكمُ 
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عي، أهنم بعد حي حكى ف قصة هؤالء السب سواه. وقد أغرب فخر الدين الرازي ف تفسريه
فاْدُعه أن ُيعلنا أنبياء،  قالوا: َي موسى إنك ال تطلب من هللا شيئاً إالّ أعطاك، إحيائهم

  .فدعا بذلك فأجاب هللا دعوته
موسى نيّب سوى هارون ويوشع بن  قال ابن كثري: "وهذا غريب جداً! إذ ال يُعرف ف زمان

 ؛ فإن موسى-عز وجل-ء رأوا هللا أيضاً ف دعواهم أن هؤال نون، وقد غلط أهل الكتاب
  ."السبعون؟ الكليم قد سأل ذلك فُمنع منه، فكيف يناله هؤالء

مليقات التوراة،  -عليه السالم- قال اآللوسي: "القائل: هم السبعون الذين اختارهم موسى
 قيل: قالوه بعد الرجوع وقْتل عَبدة العجل وحتريق عْجلهم، ويُفهم من بعض اآلاثر: أنّ 

لالعتذار عن عبدة العجل وكانوا سبعي  ائل: أهل امليقات الثاين الذي ضربه هللا تعاَل،الق
َمن عصمه  عشرة آالف من قومه وقيل: الضمري لسائر بين إسرائيل إالّ  أيضاً. وقيل: القائل

  ."هللا تعاَل
زيد بن وانتهى بقول عبد الرمحن بن  وقال ابن كثري، بعدما حكى القولْي ف كيفية صْعقهم،

  ."يدّل على أهنم ُكلِّفوا بعدما ُأحيوا أسلم: "وهذا السياق
التكليف عنهم ملعاينتهم األْمر جهرة  وقد حكى املاوردي ف ذلك قولْي: "أحدمها: أنه سقط

 ."تكليف إَل التصديق. والثاين: أهنم مكّلفون لئالّ خيلو عاقل من حىت صاروا مضطرِّين
القطعية ال متنع تكليفهم، ألن بين  ح، ألن معاينتهم لألمورقال القرطيب:"وهذا هو الصحي

-وهذا واضح  أمورا ِعظاماً من خوارق العادات، وهم ف ذلك مكّلفون إسرائيل قد شاهدوا
  ."-وهللا أعلم

 :مبا أسبغ عليهم ِمن النِّعم، فقال وملّا ذكر تعاَل ما دفعه عنهم من النِّقم، شرع يُذكِّرهم أيضاً 
غمامة، مسَُِّي بذلك ألنه يغّم السماء، أي: يواريها  :، وهو: مجع}َنا َعَلْيُكُم اْلَغَمامَ َوظَلَّلْ {

  .الشمس ويسرتها. وهو: السحاب األبيض، ظُللوا به ف التيه ليقَيهم حرّ 
  ما هو؟ }اْلَمنّ { ف ، اختلفت عبارات املفسرين}َعَلْيُكُم اْلَمنَّ  َوأَنْ زَْلَنا{ :وقوله تعاَل

 : شْعر أمّية بن أيب الصَّلت أنه العسل، حيث قالووقع ف
 ال بذي مزرع وال مثمورَا فرأى هللا أهنم مبَِضيع

  وترى ُمْزهنم خالَي وُخورا فسناها عليهم غادَيت
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  وحليباً ذا هبجة َمرمورَا عسالً َنطفاً وماًء فرااتً 
 .السائل، واحلليب املرمور: هو الصاف منه فالناطف: هو

رين متقاربة فقال اب شرح املّن؛ فمنهم َمن فّسره َبلطعام  ن كثري: "والغرض: أّن عبارات املفسِّ
  ."َبلشراب ، ومنهم من فّسره

طعام وشراب وغري ذلك، ِمّا ليس  : أنه كّل ما امنّت هللا به عليهم من-وهللا أعلم-والظاهر 
مع املاء   وحالوة، وإن ُمزجفاملن املشهور إن ُأكل وحده كان طعاماً  .َّلم فيه عمل وال كدّ 

آخر، ولكن ليس هو املراد من اآلية وحده.  صار شراَبً طيباً، وإن رُّكب مع غريه صار نوعاً 
-قال النيب  :، قال-رضي هللا عنه-ذلك: ما رواه البخاري، عن سعيد بن زيد  والدليل على

نِّ، وماؤها شفاء للعي)) :-صلى هللا عليه وسلم
َ
  .((الَكْمَأة من امل

هذا احلديث، وذَكره عن مخسة من  قلت: قد أطال ابن كثري ف الصناعة احلديثية لرواَيت
 على شهر بن حوشب فيه؛ وهذا كّله استطراد غري حممود ال الصحابة، وذكر االختالف

 .عالقة له َبلتفسري
ّمة املناطق، وُيسّمى عند عا نبات ينمو حتت األرض بعد نزول املطر ف بعض :والَكْمَأة

 النوع الرديء ِمن الكمأة، وال بد عند استعمال ماء الكمأة الناس: "الَفْقع"، وهو ف اللغة
بّي ذلك احلافظ ابن حجر ف  للعْي من احلذر ألهنا أنواع، فبعضه قد ُيسّبب العمى. وقد

 .شاء شرحه للحديث، فلرياجعه من
السحاب يسري  التِّيه، سخر هللا َّلموجعلنا الغمام يُظّلكم، وذلك ف  :}َوظَلَّْلَنا{ :قوله

، من طلوع -وهو: "الرَتجَْنَبي"، مثل الثلج- بسريهم يُظّلهم من الشمس، ويُنزل عليهم املنّ 
 ،-وهي: الُسماىن-ويبعث هللا اْلنوب فتحشر عليهم السلوى  .الفجر إَل طلوع الشمس

 .فيذبح الرجل منها ما يكفيه
بقتال اْلّبارين وامتنعوا، وقالوا:  روي أهنم ملا أُمرواوالظاهر: أن اخلطاب ْلميعهم؛ فقد 

وشَكْوا  .ابتالهم هللا تعاَل َبلتِّيه بي الشام ومصر أربعي َسنة ،"!"اذهب أنت وربك فقاتال
وإنزال املن والسلوى. وقيل: ملّا خرجوا من  حّر الشمس، فلطف هللا تعاَل هبم إبظالل الغمام

فُوُقوا به. وقيل: الذين  اء ليس فيها ماء وال ظل، فشَكوا احلرأبرض بيضاء عفر  البحر، وقعوا
 وكان هللا تعاَل قد أجرى العادة فيهم أّن َمن عَبد ثالثي ظُلِّلوا َبلغمام بعض بين إسرائيل؛
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ُيسمَّْون: "أصحاب غمائم"، فامنت  سنة ال حُيدث فيها ذنباً أظّلته الغمامة. وكان فيهم مجاعة
 .َمن له هذه الكرامة الظاهرة والنعمة الباهرة كوهنم فيهمهللا تعاَل عليهم ل

هو خري منهم؛ فمن الذي ال  قلت: نقل ذلك اآللوسي، وهو مستبعد جداً عنهم، بل عّمن
 عن ترك التعنت وسوء -وهم السبعون-وهؤالء مل يصّب خيارهم  حيدث ذنباً ف ثالثي سنة؟

 يكون فيهم هذا الصنف؟ فهل يعقل أن ،-عليه السالم-ونبيه  -عز وجل-األدب مع هللا 
وسؤال رؤيته  ألنه قد صدر منهم ارتكاب قبائح ِمن اختاذ العجل إَّلاً، }َوَما ظََلُموَنَ { :قال

جبملة منفّية تدّل على أّن ما وقع  }َوَما ظََلُموَنَ { :تعاَل ظلماً، وغري ذلك، فجاء قوله تعاَل
على أنه ليس من  وال ضرر. وف هذا دليل القبائح مل يصل إلينا منها نقص منهم من تلك

ألّن ظلم اإلنسان هلل تعاَل ال ميكن وقوعه  شرط نْفي الشيء عن الشيء إمكان وقوعه،
 .يتخطّاهم ضرره َبلكفران، أو مبا فعلوا إذ ال }َكانُوا أَنْ ُفَسُهْم َيْظِلُمونَ  َوَلِكنْ { البَ تَّة،

َناُكمْ طَيَِّباِت َما رَ  ُكُلوا ِمنْ { :وقوله تعاَل  َوَما{ :وإرشاد وامتنان. وقوله أْمر إَبحة :}َزق ْ
وأن يعبدوا، كما  ، أي: أمرَنهم َبألكل ِمّا رزقناهم،}َيْظِلُمونَ  ظََلُموََن َوَلِكْن َكانُوا أَنْ ُفَسُهمْ 

فخالفوا وكفروا، فظلموا أنفسهم. هذا مع ما  ،}ِمْن رِْزِق َربُِّكْم َواْشُكُروا َلهُ  ُكُلوا{ :قال
  .اآلَيت البيِّنات، واملعجزات القاطعات، وخوارق العادات اهدوه منش

، على سائر -ورضي عنهم -صلى هللا عليه وسلم-ومن ها هنا تتبّي فضيلة أصحاب حممد 
 وعدم تعّنتهم، كما كانوا معه ف أسفاره وغزواته، منها أصحاب األنبياء، ف صّبهم وثباهتم

خْرق عادة وال إُياد أمر، مع أن  شديد واْلهد، مل يسألواعام تبوك ف ذلك القيظ واحلر ال
سألوه ف  ، ولكن ملّا أجهدهم اْلوع-صلى هللا عليه وسلم-الرسول  ذلك كان سهالً على

الشاة، فدعا )هللا( فيه، وأمرهم فملؤوا كل  تكثري طعامهم، فجمعوا ما معهم فجاء قْدر مّبك
سحابة فأمطرهتم، فشربوا  سأل هللا تعاَل فجاءهتم وكذا ملا احتاجوا إَل املاء، .وعاء معهم

مث نظروا فإذا هي مل ُُتاوز العسكر. فهذا هو األكمل ف  وسقوا اإلبل، وملؤوا أسقيتهم،
   .-صلى هللا عليه وسلم- االتِّباع: املشي مع قَدر هللا تعاَل، مع متابعة الرسول
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 .املعىن اإلمجايل
خزي

ُ
ومع ذلك وسعتهم رمحة هللا  ،-عليه السالم- ة مع موسىومن مواقف بين إسرائيل امل

التوراة عليه،  ُيصدِّقوه فيما أخّبهم به ِمن تكليم هللا له وإنزاله : قوَّلم لنبّيهم إهنم لن-تعاَل
 تعاَل بتكذيبهم لنبّيهم، وتعّنتهم ف سؤاَّلم، واشرتاطهم حىت يَروا هللا أبعينهم؛ فعاقبهم هللا

م بصاعقة من السماء. وهي قصفة رعد أماهتم صوهُتا الرهيب، وهم على رهّبم، أبن أصاهب
إليهم  َنر هذه الصاعقة. مث امنت هللا عليهم أبن بَعثهم وردّ  ينظرون إَل بعضهم البعض وإَل

آجاَّلم، وفتح َّلم َبب التوبة، ومل ُيعل هذه  أرواحهم بعد هذه املوتة الفظيعة، واستكمل َّلم
شكَرهم  الكفر والتعنت؛ وهذا فضل عظيم منه، يستوجب ألرواحهم على املوتة قبضاً 

 .واعرتاَفهم بفضله عليهم
جعل ما يشبه السحاب األبيض  كما أنه تعاَل امنّت عليهم مبنن عظيمة أخرى، ومنها: أنه

سائل لزج  وحيميهم من وهج الشمس ف الصحراء. وأنزل عليهم املّن وهو الرقيق البارد يُظّلهم
منه نبااتّ لذيذ الطعم مباركاً فيه شفاء، وهو  لعسل كان شراَبً َّلم، وأنبتلذيذ الطعم يشبه ا

جهد منهم. وأُمروا  ورزقهم السلوى وهي: طري يشبه السماىن يستلذون بطعمه دون .الَكْمَأة
 اللحم عليهم، ولو مل يفعلوا ملا َخنَ َز حلم أبداً. فقابلوا أالّ يّدخروا منه، فطمعوا وادخروا، فأننت

وما كان فيه إالّ أهنم ظلموا أنفسهم  هللا َبلعصيان وعدم العرفان، فما ضر ذلك خالَقهم، نَِعم
 .تعاَل وعقابه بتعريضها لسخط هللا

 
 .مسائل اآلّيت

 .}...اَّللََّ َجْهَرةً  قُ ْلُتْم ََي ُموَسى َلْن نُ ْؤِمَن َلَك َحىتَّ نَ َرى َوِإذْ { :ف قوله تعاَل
رادَّهم القول،  -الصالة والسالم عليه-ليل على أّن موسى قال الزخمشري: "وف الكالم د

الرؤية  عليه أن يكون ف جهة: حمال، وأّن َمن استجاز على هللا وعرّفهم أن رؤية ما ال ُيوز
بعد بيان احلّجة ووضوح الّبهان وْلّوا،  فقد جعله من مجلة األجسام أو األعراض. فرادُّوه

القْتَل،  ط هللا عليهم الصعقة، كما سّلط على أولئكفكانوا ف الكفر كعبدة العجل، فسلّ 
 ."احملنة تسوية بي الكفرْين وداللة على عظمهما بعظم

هبذه اآلية على استحالة رؤية الباري  قال اآللوسي: "وقد استدّل املعتزلة وطوائف من املبتدعة
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اْلواب: أّن أخذ و  .ألهنا لو كانت ِمكنة ملا أخذهْتم الصاعقة ِبطلبها ،-سبحانه وتعاَل-
انضم إليه من الّتعنت وفرط العناد، كما يدل  الصاعقة َّلم ليس ِلمجرد الطّلب، ولكن ملا

 .الكالم، حيث عّلقوا اإلميان هبا عليه مساق
 -السالم عليه-األخذ ِلكْفرهم إبعطاء هللا تعاَل التوراة ملوسى  وُيوز أيضاً: أن يكون ذلك 

ملا مل يكونوا متأهِّلي لرؤية احلق ف هذه  لبهم. وقد يقال: إهنموكالمه إَيه أو نبوته، ال ِلطَ 
على امتناعها مطلقاً ف  طلبهم َّلا ظلماً، فُعوقبوا مبا عوقبوا، وليس ف ذلك دليل النشأة، كان

 ."الدنيا واآلخرة
عز -مذهبه الباطل ف نْفي رؤية هللا  قلت: تَلقَّف الزخمشري اآلية كعادته، ولوى ُعنقها لنصرة

على  ، ولو كان عقاب هللا َّلم-غفر هللا له شططه-َكّفر َمن جوَّزها  ف اآلخرة، بل -وجل
وهل ُيهل كليم  ؛ فقد طلبها قْبلهم،-عليه السالم-طلبهم الرؤية لكان هللا قد عاقب موسى 

  ُيوز؟ هللا تعاَل ما ُيوز على هللا وما ال
هللا ونبّيه، وعْزمهم على عدم تصديق  دهبم معوإمنا كان عقاهبم على ما تقّدم ذِْكره من سوء أ

املطلوَبت  حىت حيّقق َّلم ما طلبوه؛ ولو كان طلبهم من أيسر ،-عليه السالم-موسى 
 ...الستحّقوا ذلك العذاب

آية )األعراف( حي ُتلى هللا للجبل  ورؤية هللا تعاَل ف الدنيا ال يطيقها البشر، بداللة
 :تعاَل وأما ف اآلخرة، فهي اثبتة َبلكتاب والسُّّنة، قال صِعقاً. فأصبح دكاً وخّر موسى

َا ََنِظَرةٌ  {ََنِضَرٌة  ُوُجوٌه يَ ْوَمِئذٍ {  .}ِإََل َرهبِّ
 إنكم سرتَْون ربَّكم يوم القيامة كما تَرْون هذا القمر)) :-صلى هللا عليه وسلم-وقال النيب 

 .((ليلة البدر، ال ُتَضامُّون ف رؤيته
 

 األسئلة :
 قوله ) جهرة ( أي جهروا له َبلقول ف ذلك وأعلنوه ومل يستحيوا من هللا عز وجل كقولك   1

 جهر َبلقراءة ) صح ( .
اجملاز وأن تكون اْلهرة مزيل الحتمال حلقيقة الفعل   وانتصاهبا على أهنا مصدر مؤكد 2

 َبلقلب ) صح ( .



110 
 

   املقصود َبْلهرة أي : نراه جهاراً ) صح ( .3
 .) خطأ ( الغم والغمم  من: اسم جنس    والغمام4
   قيل : الغمام ليس هو السحاب بل هو الغمام الذي أييت فيه يوم القيامة ) صح ( .5
 ) صح ( . مجيع ما من هللا تعاَل به عليهم ف التيه وجاءهم عفوا بال تعباملراد َبملن   6
 خطأ ( .  السلوى : ما فيه تسلية َّلم من الطعام والشراب واحللوى ) 7
   الصاعقة هي املوت ) صح ( .8
  قوله ) مث بعثناكم من بعد موتكم ( ألن موهتم كان عقوبة َّلم مث بعثهم هللا ليستوفوا آجاَّلم 9

 ) صح ( .
 صح ( .« ) الكمأة من املن وماؤها شفاء للعي »   جاء ف احلديث : 10
 ك ) صح ( .  قيل ف صفة املن أمور كثرية هللا أعلم َبملراد من ذل11
  ورد ف حديث صحيح أن سبب فساد اللحم ما فعله بنو إسرائيل من أخذهم منه أكثر 12

 من حاجتهم ) صح ( .
  قوله ) وما ظلموَن ( مبعىن : وما ظلمناهم ألن هللا ليس بظالم للعبيد ولكن كانوا 13

 أنفسهم يظلمون ) خطأ ( .
 ونوا مؤمني مبوسى وما جاء به ) خطأ ( .  قوَّلم ) لن نؤمن لك ( دليل على أهنم مل يك14
  الالم ف قوله ) نؤمن لك ( فيها تنبيه على أن املراد إميان خاص وليس هو اإلميان املعلوم 15

 ) صح ( .
  جاء ف احلديث الصحيح ما يدل على أن موسى عليه السالم ال يصعق مع من يصعق 16

 ملا طلبوا رؤية هللا ) خطأ ( .يوم القيامة بسبب ما أصابه من الصعقة من قومه 
   من العلماء من محل املوت هنا على اْلهل والبعث هو التعليم ) صح ( .17
 أحدمها : أنه سقط التكليف عنهم ملعاينتهم ذكر العلماء هنا قولي ف تكليف هؤالء :   18

لو عاقل من األمر جهرة ، حىت صاروا مضطرين إَل التصديق . والثاين : أهنم مكلفون لئال خي
 ) صح ( .تكليف 

  رجح القرطيب األول وقال : وهذا هو الصحيح ، ألن معاينتهم لألمور القطعية متنع 19
 ) خطأ ( . تكليفهم
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الكمأة : نبات ينمو حتت األرض بعد نزول املطر ف بعض املناطق ويسمى عند عامة   20
عند استعمال ماء الكمأة للعي من  الناس الَفْقع وهو ف اللغة النوع الرديء من الكمأة والبد

احلذر ألهنا أنواع فبعضه قد يسبب العمى وقد بي ذلك احلافظ ابن حجر ف شرحه 
 ) صح ( .للحديث فلرياجعه من شاء .

 (   األمر ف قوله تعاَل ) كلوا من طيبات ما رزقناكم ( أمر وجوب كما هو ظاهر ) خطأ 21
على سائر أصحاب األنبياء ف صّبهم  د   يؤخذ من اآلَيت فضيلة أصحاب حمم22

 وعدم تعنتهم ) صح ( .
، وال دليل فيها على ذلك ألن    استدل البعض هبذه اآلية على استحالة رؤية هللا 23

 هذا ف الدنيا وليس ف اآلخرة ) صح ( . 
و كان   عقوبة هللا َّلؤالء ليس لطلبهم الرؤية بل لتعنتهم ورفضهم ما جاءهم به نبيهم ، ول24

 جمرد طلب الرؤية يستحق مثل هذا العقاب لعوقب موسى على ذلك ) صح ( .
  رؤية هللا ف اآلخرة اثبتة َبلكتاب والسنة وإمجاع الصحابة والتابعي ومل خيالف ف ذلك 25

 إال املعتزلة ومن موافقهم من أهل البدع ) صح ( .
كم يوم القيامة كما ترون هذا إنكم سرتون رب» أنه قال :    ثبت احلديث عن النيب 26

 صح ( .« ) القمر ليلة البدر ال تضامون ف رؤيته 
  الزخمشري من أئمة املعتزلة وهو ُيتهد ف لوي أعناق النصوص لتتوافق مع مذهبه الباطل 27

 ) صح ( .
  قوله تعاَل ) لعلكم تشكرون ( أي : على هذه النعمة العظيمة ف عقوبتكم اليت فيها  28

 نوبكم ) خطأ ( .كفارة ذ
   ليس من شرط نفي الشيء عن الشيء إمكان وقوعه ) صح ( .29
  ورد ف بعض الرواَيت أن إظالل الغمام كان ملن عبد هللا ومل يعصه منهم ثالثي سنة ، 30

 وهو مرجوح غري راجح ) صح ( .
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 ثامنة والعشروناحملاضرة ال
*** 

 .سورة )البقرة( ( من59( و)58) تفسري اآليتني:
 .القراءات، واملناسبة التالوة،

 :التالوة 
ُتمْ  َوِإْذ قُ ْلَنا اْدُخُلوا{ َها َحْيُث ِشئ ْ ِحطٌَّة  َرَغداً َواْدُخُلوا اْلَباَب ُسجَّداً َوُقوُلوا َهِذِه اْلَقْريََة َفُكُلوا ِمن ْ

َغرْيَ الَِّذي ِقيَل ََّلُْم َفأَنْ زَْلَنا  َلُموا قَ ْوالً فَ َبدََّل الَِّذيَن ظَ  *اْلُمْحِسِنَي  نَ ْغِفْر َلُكْم َخطَاََيُكْم َوَسَنزِيدُ 
 .}َكانُوا يَ ْفُسُقونَ  الَِّذيَن ظََلُموا رِْجزاً ِمَن السََّماِء مبَا َعَلى

 :القراءات 
، -َبلتذكري- }يُ ْغَفْر َلُكمْ { :، وقرأ َنفع وأبو جعفر-َبلتأنيث- }تُ ْغَفْر َلُكمْ {" :قرأ ابن عامر

 فاعله. ووجه التأنيث والتذكري: أن "خطاَي" مؤّنث جمازّي ُيوز ء ِلَما مل ُيَسمَّ وكلهم على البنا
 .ف الفعل املسند إليه الوجهان

 ."على البناء للفاعل -َبلنون- }نَ ْغِفْر َلُكمْ { :وقرأ الباقون
 :املناسبة

ته أدهبم مع رهبم، وسعة رمح فال زال احلديث مع بين إسرائيل وتذكريهم مبواقفهم، وسوء
 .ذلك وتفّضله عليهم على الرغم من

 
 .لغوّيات

يْت  :: املدينة، ِمن-بفتح القاف، والكسر لغة أهل اليمن- :}اْلَقْريَة{  قَ َرْيُت، إذا مجعت. مسُِّ
ساكنة، وقيل: إن قّلوا قيل َّلا: قرية، وإن كثروا قيل َّلا

ُ
 :بذلك ألهنا ُتمع الناس على طريقة امل

على غري قياس؛ وقياس أمثاله:  قلة إَل ثالثة. واْلمع: الُقرى،مدينة. وأهنى بعضهم حّد ال
 .""ِفعال"، ك "ظَْبية" و"ظباء

، كاْلِْلسة والرِْكبة، وهي: خّب مبتدأ" :}ِحطَّةٌ { حمذوف، أي: مسألتنا  ِفْعَلة"، ِمن: احَلطِّ
ُتعطي ُحطَّ عنا ذنوبنا ِحطة. وإمنا رُفعت ل :ِحطة، أو أمرك ِحطة. واألصل النصب، مبعىن

يٌل، فكالَن مبتًلى  .واألصل: صّباً ، على: اْصّب صّباً  ."معىن الثبات كقوله: "َصّْبٌ مجَِ
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الياء عند سيبويه الزائدة مهزة  ، فأُبدلت-بياء بعد أِلف مث مهزة-َخطَاِيْئ  أصلها :"اخلطاَي"و
بدلت الثانية َيء مث قُلبت ألفاً.  لوقوعها بعد األلف، ُُ اَّلمزة بي  وكانتواجتمعت مهزاتن، وُأ

  .على الياء، مث فُِعل هبا ما ذُكر ألِفْي، فأُبدلت َيء. وعند اخلليل، ُقدِّمت اَّلمزة
 .هو: العذاب، وُتكسر راؤه وُتضّم، والَضمُّ لغَة بين الصعدات :"جزالرُّ "
 

 .اآلاثر
ابن والرتمذي، والنسائي، و  ومسلم، وعبد بن محيد، أخرج عبد الرزاق، وأمحد، والبخاري،

عليه  صلى هللا-، عن النيب -رضي هللا عنه-حامت، عن أيب هريرة  جرير، وابن املنذر، وابن أيب
دَّلوا،}اْلَباَب ُسجَّداً َوُقوُلوا ِحطَّةٌ  اْدُخُلوا{ :إسرائيل قيل لبين)) :، قال-وسلم َُ َُ  ، َفَب

  .((فدخلوا يزحفون على َأْسَتاِهِهم. وقالوا: حّبة ف شعرة
صلى هللا عليه -قاال: قال رسول هللا  ر وابن املنذر، عن ابن عباس وأيب هريرة،وأخرج ابن جري

 الذي أُمروا أن يدخلوا فيه سجداً، يزحفون على أستاههم وهم دخلوا الباب)) :-وسلم
 .((يقولون: حنطة ف شعرية

صلى هللا عليه -رسول هللا  وأخرج ابن مردويه، عن أيب سعيد اخلدري، قال : سرَن مع
ثنية يقال َّلا: ذات احلنظل. فقال رسول هللا  ، حىت إذا كان ِمن آِخر الليل، اجتزَن ف-موسل

لبين  مَثل هذه الثَِّنيِّة الليلة إالّ كمَثل الباب الذي قال هللا ما)) :-عليه وسلم صلى هللا-
  .((}مْ َخطَاََيكُ  اْلَباَب ُسجَّداً َوُقوُلوا ِحطٌَّة نَ ْغِفْر َلُكمْ  اْدُخُلوا{:إسرائيل

-سعيد اخلدري خمتصراً، عن النيب  ورواه أبو داود، والضياء املقدسي ف "املختارة"، عن أيب
 اْدُخُلوا اْلَباَب ُسجَّداً َوُقوُلوا ِحطَّةٌ { :إسرائيل قال هللا لبين)) :بلفظ -صلى هللا عليه وسلم
 .}مْ َلكُ   تُ ْغَفرْ { : ، َبلتاء ف قوله((}تُ ْغَفْر َلُكْم َخطَاََيُكمْ 

 ."بيت املقدس" :، قال}َهِذِه اْلَقْريَةَ  اْدُخُلوا{ :عن قتادة، ف قوله
  ...ونّص على ذلك الُسدِّي، والربيع بن أنس، وغريمها

 ."وحُيكى عن ابن عباس وعبد الرمحن بن زيد: "هي أَرحَِياء
بيت املقدس، أبواب  قال: "هو أحد ،}ُسجَّداً  َواْدُخُلوا اْلَبابَ { :وعن ابن عباس، ف قوله
 ."وهو يُدعى: َبب حطّة
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احلطّة"، من َبب إيلياء بيت  وعن جماهد، والسدي، )وقتادة(، والضحاك: "هو: "َبب
  ."املقدس

  ."وعن ابن عباس: "كان الباب قبل القبلة
  ."ضّيق قال: "َبب ،}اْلَبابَ  َواْدُخُلوا{ :و عن ابن عباس، ف قوله

 :فدخلوا من ِقبل أستاههم، وقالوا :قال .، قال: مغفرة}ِحطَّةٌ  ُلواَوُقو { .، قال: رُّكعاً }ُسجَّداً {
 .}ََّلُمْ  الَِّذيَن ظََلُموا قَ ْوالً َغرْيَ الَِّذي ِقيلَ  فَ َبدَّلَ { :فذلك قوله :قال .حنطة" استهزاء"

  ."قال: "رُّكعاً، من َبب صغري ،}ُسجَّداً  َواْدُخُلوا اْلَبابَ { :عن ابن عباس، ف قوله تعاَل
 ."دخوَّلم قال احلسن البصري: "أُمروا أن يسجدوا على وجوههم حالو 

  ."وعن ابن عباس: "فدخلوا على شقّ 
-فدخلوا ُمْقِنِعي رؤوسهم  ،}ُسجَّداً  اْدُخُلوا اْلَبابَ { :وعن عبد هللا بن مسعود: "وقيل َّلم

محراء فيها  ، فقالوا: "حنطة حبة}ِحطَّةٌ  َوُقوُلوا{ .أُمروا ، خالف ما-أي: رافعي رؤوسهم
 .}الَِّذيَن ظََلُموا فَ َبدَّلَ { :فذلك قوله ،"شعرية

  ."مغفرة. استغفروا" :، قال }َوُقوُلوا ِحطَّةٌ { :وعن ابن عباس
  .وروي عن عطاء، واحلسن، وقتادة، والربيع بن أنس، حنوه

  ."األمر حق، كما قيل لكم ، قال: "قولوا: هذا }َوُقوُلوا ِحطَّةٌ { :وعن ابن عباس
 َوُقوُلوا{: يسأله عن قوله تعاَل -قد مسّاه-قال األوزاعي: "كتب ابن عباس إَل رجل و 

  ."أقّروا َبلذنب ، فكتب إليه: أن}ِحطَّةٌ 
 ."أي: احطْط عنا خطاَيَن" ،}َوُقوُلوا ِحطَّةٌ { :وعن عكرمة، ف قوله

  ."وقال احلسن وقتادة: "أي: احطْط عنا خطاَيَن
َبلعربية: "حبة حنطة محراء  ا: "هطى مسعااث أزبة مزَب"، فهيوعن ابن مسعود: "أهنم قالو 

  ."}ََّلُمْ  الَِّذيَن ظََلُموا قَ ْوالً َغرْيَ الَِّذي ِقيلَ  فَ َبدَّلَ { :مثقوبة فيها شعرة سوداء"، فذلك قوله
رؤوسكم، وقولوا: "حطّة"،  ، قال: "طأطئوا}ُسجَّداً  َواْدُخُلوا اْلَبابَ { :وعن عكرمة، ف قوله

 ."قولوا: "ال إله إالّ هللا قال
  ."ال إله إالّ هللا" :، قال}َوُقوُلوا ِحطَّةٌ { :وعن ابن عباس، ف قوله

قومه أن يدخلوا ويقولوا  وعن جماهد، قال: "َبب ِحطّة من أبواب بيت املقدس. أََمر موسى
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 ."رؤوسهم. فلما سجدوا قالوا: حنطة حطة َوطُْؤِطئ َّلم الباب ليخفضوا
أنه َبب من أبواب بيت  ، قال كنا نتحدث}ُسجَّداً  َواْدُخُلوا اْلَبابَ { :ف قولهوعن قتادة، 

، قال: َمن كان خاطئاً }َوَسَنزِيُد اْلُمْحِسِنيَ  َوُقوُلوا ِحطٌَّة نَ ْغِفْر َلُكْم َخطَاََيُكمْ { .املقدس
َلُموا قَ ْوالً َغرْيَ الَِّذي الَِّذيَن ظَ  فَ َبدَّلَ { .خطيئته. وَمن كان حُمسناً زاده هللا إحساَنً  غفرت له

َُ  ، قال بّي }ََّلُمْ  ِقيلَ    ."َّلم أمراً علموه فخالفوه إَل غريه، جرأة على هللا وُعُتواَّ
، }ُسجَّداً  اْدُخُلوا اْلَبابَ { :، قال اليهود: قيل َّلم}السَُّفَهاُء ِمَن النَّاسِ  َسيَ ُقولُ { :وعن الّباء
وجعلوا يقولون: حنطة محراء فيها  غفرة. فدخلوا على أستاههم،م :}َوُقوُلوا ِحطَّةٌ { قال: رّكعاً،

  .}ََّلُمْ  الَِّذيَن ظََلُموا قَ ْوالً َغرْيَ الَِّذي ِقيلَ  فَ َبدَّلَ { :تعاَل شعرية. فذلك قوله
 :محراء فيها شعرية. فأنزل هللا ، فقالوا: حنطة، حبة}َوُقوُلوا ِحطَّةٌ { :و عن ابن مسعود

  ."}ََّلُمْ  ظََلُموا قَ ْوالً َغرْيَ الَِّذي ِقيلَ الَِّذيَن  فَ َبدَّلَ {
أَزَبَة َمزَب". فهي َبلعربية: حبة حنطة  وعن ابن مسعود: أنه قال: إهنم قالوا: "ُهّطي مَسعااث

 ."}ََّلُمْ  الَِّذيَن ظََلُموا قَ ْوالً َغرْيَ الَِّذي ِقيلَ  فَ َبدَّلَ { :مثقوبة فيها شعرة سوداء؛ فذلك قوله محراء
ركعاً من َبب صغري، يدخلون من  :}اْلَباَب ُسجَّداً  اْدُخُلوا{ :عباس ف قوله تعاَل وعن ابن

  ."}ََّلُمْ  الَِّذيَن ظََلُموا قَ ْوالً َغرْيَ الَِّذي ِقيلَ  فَ َبدَّلَ { :حنطة؛ فهو قوله :ِقَبل أستاههم، وقالوا
ع بن أنس، واحلسن، وقتادة، والربي وهكذا روي عن عطاء، وجماهد، وعكرمة، والضحاك،

  .وحيىي بن رافع
قبلكم حمسناً زيد ف  ، قال َمن كان}اْلُمْحِسِنيَ  َوَسَنزِيدُ { :و عن ابن عباس، ف قوله

 .خطيئته إحسانه، ومن كان خمطئاً نغفر له
كسفينة نوح، وكباب حطة ف بين  وعن علي بن أيب طالب، قال: "إمنا مثلنا ف هذه األمة،

  ."إسرائيل
وابن أيب حامت، عن سعيد بن  عبد بن محيد، ومسلم، والنسائي، وابن جرير،وأخرج أمحد، و 

 :-صلى هللا عليه وسلم-بن اثبت، قالوا: قال رسول هللا  مالك، وأسامة بن زيد، وخزمية
كان أبرض وأنتم هبا،  هذا الطاعون رِْجٌز، وبقية عذاب ُعذِّب به أَنس ِمن قْبِلكم. فإذا إن))

 .((أبرض فال تدخلوها ا بلغكم أنهفال خترجوا منها، وإذ
  ."وعن ابن عباس: "كّل شيء ف كتاب هللا ِمن الّرِجز يعين به: العذاب
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  ."وقتادة: أنه العذاب وهكذا روي عن جماهد، وأيب مالك، والسدي، واحلسن،
  ."و عن أيب العالية، ف اآلية، قال "الرجز: الغضب

  ."الّبدوقال الشعيب: الرجز: إّما الطاعون، وإما 
 ."وقال سعيد بن جبري: "هو الطاعون

 
 .أقوال املفسارين

األرض املقّدسة ملّا قدموا من بالد  يقول تعاَل، الئماً َّلم على نكوَّلم عن اْلهاد، ودخوَّلم 
َّلم عن  َفأُِمُروا بدخول األرض املقدسة اليت هي مرياث -السالم عليه-مصر صحبة موسى 

الكَفرة، فَنكلوا عن قتاَّلم وضُعفوا واْسَتْحَسُروا،  ا من العماليقأبيهم إسرائيل، وقتال َمن فيه
سورة )املائدة(؛ وَّلذا كان أصح  هللا تعاَل ف التِّيه عقوبة َّلم، كما ذكره تعاَل ف فرماهم

  .هي: بيت املقدس القولْي: أّن هذه البلدة
ُ َلُكمْ  ُمَقدََّسةَ ََي قَ ْوِم اْدُخُلوا اأَلْرَض الْ { :وقال تعاَل حاكياً عن موسى  }...الَّيِت َكَتَب اَّللَّ

  .اآلَيت
على طريقهم وهم قاصدون بيت املقدس  وقال آخرون: "هي: أرحياء، وهذا بعيد ألهنا ليست

ف "تفسريه".  وأبعد ِمن ذلك: قوُل َمن ذَهب إَل أهنا مصر؛ حكاه الرازي !ال أرحياء
  .ْلمهورذهب ا والصحيح األول: أهنا بيت املقدس، وإليه

، وفتحها -عليه السالم-بن نون  وكان هذا( ملّا خرجوا ِمن التِّيه بعد أربعي سنة مع يوشع)
)وأما أرحياء -وقد ُحِبَسْت َّلم الشمس يومئذ قليالً حىت أمكن الفتح  هللا عليهم عشّية مجعة،

 -ب البلدَب-فتحوها أُِمُروا أن يدخلوا الباب  وملّا -فقرية ليست مقصودة لبين إسرائيل(
والنصر، ورّد بلدهم إليهم،  أي: شكراً هلل تعاَل على ما أنعم به عليهم من الفتح }ُسجَّداً {

 .وإنقاذهم من التيه والضالل
  .هكذا قال ابن كثري

كاألوامر   -عليه السالم-موسى  وقال اآللوسي: "والظاهر: أّن األمر َبلدخول على لسان
 ."السابقة والالحقة
 }...َفُكُلوا{ :إَبحة يدل عليه: عطف هذا األمر بعد التِّيه والتحرّي، وهو أمرقال: "وقد كان 
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ُ َلُكْم  اْدُخُلوا اأَلْرَض اْلُمَقدََّسَة الَّيِت َكَتبَ  ََي قَ ْومِ { :بقوله تعاَل إخل. وهو غري األمر املذكور اَّللَّ
َقِلُبوا َخاِسرِينَ  َوال تَ ْرَتدُّوا َعَلى أَْدََبرُِكمْ  كان قبل ذلك، وهو أمر تكليف كما يدل  ألنه، }فَ تَ ن ْ

ومحل تبديل  ومنهم من زعم احتاَدمها، وجعل هذا األمر أيضاً للتكليف، .عليه عطف النهي
. -عليه السالم-يدخلوا القدس ف حياة موسى  األمر على عدم امتثاله، بناء على أهنم مل

التِّيه على لسان يوشع ال على  اختالفهما، لكنه زعم أّن ما هنا كان بعد ومنهم َمن اّدعى
ماات ف التّيه، وفتح يوشع مع بين إسرائيل  ، ألنه وأخاه هارون-عليهما السالم- لسان موسى

التِّيه َبلدخول  بثالثة أشهر. ومنهم من قال: األمر ف -عليه السالم-موته  أرض الشام بعد
  .فاألظهر: ما ذكرَن بعد اخلروج عنه. وال خيفى ما ف كل،

اخلروج من الّتيه مبَن بقى من بين إسرائيل إَل  سار بعد -عليه السالم-قد ُروي: أن موسى و 
وأقام هبا ما شاء هللا  وهي أبرض القدس. وكان يوشع بن نون على مقّدمته، ففتحها أرحياء

 الفتح َبلدخول على وْجه اإلقامة والسكىن، كما يشري إليه تعاَل، مث قُِبض. وكأهنم أُمروا بعد
ويؤيد   .}اْسُكُنوا َهِذِه اْلَقْريَةَ { :إخل، وقوله: تعاَل ف )األعراف( }...َفُكُلوا{ :وله تعاَلق

والقول أبهنا نُ زَِّلت منزلة القريب تروُياً لألمر: بعيد،  كونه بعد الفتح: اإلشارة بلفظ القريب،
مصدر اته يَتيه - التيه املفازة ال :يناف هذا ما مّر ِمن أنه مات ف الّتيه، ألن املراد به وال

يهاً  ُِ   ."!فلُيفهم -وتيهاَنً، إذا ذهب متحرياً  -َبلكسر والفتح-َت
حتتاج إَل تكّلف ظاهر ف  قلت: هذه مغالطة واضحة من اآللوسي، أيَبها نصوص كثرية

مات ف صحراء سيناء، وقّبه عند  -عليه السالم-موسى  توجيهها. فالثابت الصحيح: أنّ 
وصل جسده  فهل رجع موسى وحده للصحراء ليموت هناك، أم كيفاألمحر.  الكثيب

 -عليه السالم-الكتاب واملؤرخون: أّن موسى  الشريف إَل هذه البقعة؟! مث الذي عليه أهل
-املائدة(، وكذا هارون ) التيه وهي الضياع ملدة أربعي سنة املذكورة ف سورة مات ف فرتة
قدس، وُحبست له الشمس: يوشع بن نون، كما امل . وأن الذي افتتح بيت-عليه السالم

إَل غري  !لبيت املقدس أصاًل؟ -عليه السالم-الصحيح. فمىت وصل موسى  ثبت ف احلديث
 .وادعاء ال دليل عليه ذلك... والتعبري عن املفازة َبلتيه خالف األصل،

 .فالقول ما قال ابن كثري وَمن وافقه
َها َحْيثُ { ُتْم رَ  َفُكُلوا ِمن ْ حّل مجيع مواضعها َّلم، أو  أي: واسعاً هنيئاً، إشارة إَل :}َغداً ِشئ ْ
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على: أهنم مرّخصون َبألكل  }َرَغداً { شاؤوا، مع داللة اإلذن بنقل حاصلها إَل أّي موضع
وعداً َّلم بكثرة احملصوالت  واسعاً، وليس عليهم القناعة لسّد اْلوعة. وحيتمل أن يكون منها

 .وعدم الغالء
ِحطة"، قاله ابن عباس.  َبب" :أحد أبواب بيت القدس، ويدعى اآلن :}َبابالْ {واملراد ب 

اآلن: "َبب التوبة"؛ وعليه جماهد. وزعم بعضهم: أنه  وقيل: الباب الثامن من أبوابه، ويدعى
فيها، وُجعلت قبلة لبين  يتعّبدان -عليهما السالم-القبة اليت كانت ملوسى وهارون  َبب

  .إسرائيل
  .(القرية عن بعضهم: أنه ُعين َبلباب: جهة من جهات وحكى الرازي)
الالئق حبال  ، واملراد: ُخّضعاً متواِضعي، ألنّ }اْدُخُلوا{ :حال من ضمري :}ُسجَّداً {و

ذنب التائب واملطيع املوافق: اخلشوع
ُ
واملسكنة. وُيوز مْحل السجود على املعىن الشرعي،  امل

هلل، أي: على ما  ة: "إذا دخلتموه، فاسجدوا شكراً ما ُروي عن وهب ف معىن اآلي :ويؤيّده
على من كنتم منه ختافون، وأعادكم إَل ما  أنعم عليكم، حيث أخرجكم من التِّيه، ونصركم

هلل تعاَل، وتواضعاً.  أُمروا َبلسجود عند االنتهاء إَل الباب، شكراً " :حتّبون". وقال الزخمشري
 عضهم َبلتَّطَاُمن واالحنناء، قالوا: وأُمروا بذلك ألنوب وفّسر ابن عباس السجود هنا َبلركوع،

  ."الباب كان صغرياً ضّيقاً حيتاج الداخل فيه إَل احنناء
وجوههم، وحكى عن بعضهم  واستبعد الرازي قول احلسن البصري ف دخوَّلم ساجدين على

 .اخلضوع، لِتعذر مْحله على حقيقته :أّن املراد ها هنا َبلسجود
وذكر بعضهم: أهنا  .ذنوبنا ، أي: مسألتنا، أو شأنك َي ربنا أن حتّط عنا}طَّةٌ َوُقوُلوا حِ {

  :مبعىن: التوبة، وأنشد
 هبا ذنَب عبِدِه مغفورَا فَاَز َبحِلطِّة اليت جعل ال      له

أيب مسلم: "إن املعىن أَْمُرَن حطّة  واحلق: أّن تفسريها بذلك تفسري َبلالزم، ومن البعيد قول
عليه، إالّ  ونقيم هبا، لعدم ظهور تعّلق الغفران به، وترّتب التبديل ط ف هذه القريةأي: أن حن

ف القرية ِلمجرد الّتعبد. وحي مل يعرفوا وْجه  أن يقال: كانوا مأمورين هبذا القول عند احلطّ 
 ."بّدلوه احلكمة

ألمر، أي: إذا فعلتم ما أمرَنكم، ا هذا جواب :}َوَسَنزِيُد اْلُمْحِسِنيَ  نَ ْغِفْر َلُكْم َخطَاََيُكمْ {
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  .غفرَن لكم اخلطيات، وضاعفنا لكم احلسنات
الفتح، َبلفعل والقول، وأن يعرتفوا بذنوهبم  أهنم أُمروا أن خيضعوا هلل تعاَل عند :وحاصل األمر

  .منها، والّشكر على النعمة عندها ويستغفروا
أهنم بّدلوا أْمر هللا َّلم من  :حلديثوحاصل ما ذَكره املفسرون، وما دّل عليه السياق من ا

قبل  فأُمروا أن يدخلوا سجداً، فدخلوا يزحفون على أستاههم من اخلضوع َبلقول والفعل؛
. فاستهزؤوا -أي: احطط عنا ذنوبنا-أستاههم، رافعي رؤوسهم. وأِمروا أن يقولوا: "حطّة" 

وَّلذا أنزل هللا هبم  املعاندة؛شعرة". وهذا ف غاية ما يكون من املخالفة و  حنطة ف" :فقالوا
ظََلُموا رِْجزاً  َفأَنْ زَْلَنا َعَلى الَِّذينَ { :عن طاعته، وَّلذا قال أبَسه وعذابه بفسقهم، وهو خروجهم

  .}يَ ْفُسُقونَ  ِمَن السََّماِء مبَا َكانُوا
 : ظلمة وموت. يُروى: أنه-عباس كما ُروي عن ابن-قال اآللوسي: "الّرجز املراد به هنا 

ماتوا  وعشرون أْلفاً. وقال وهب: طاعون غَدْوا به أربعي ليلة مث مات منهم ف ساعة أربعة
ر َبلثلج كان كونه من  بعد ذلك. وقال ابن جبري: ثلج هلك به منهم سبعون أْلفاً. فإن ُفسِّ

ه مبالغة ف علوّ  بغريه، فهو إشارة إَل اْلهة اليت يكون منها القضاء، أو السماء ظاهراً، وإن
 ."َبلقهر واالستيالء

 
 .املعىن اإلمجايل

أنعمها عليهم، وما قابلوها به من عصيان  يُذّكر تعاَل بين إسرائيل بنعمة أخرى ِمن نِعِمه اليت
ورْفعه  بعد عْفوه -وهي: بيت املقدس-أَمرهم بدخول األرض املقدسة  وعتّو ومتّرد؛ حيث

ف ذلك من معجزة وأتييد منه سبحانه،  َّلمالتِّيه عنهم ومتكينه إَيهم ِمن فتحها، وما حصل 
وأمرهم أن  .فيها من خريات وبركات ونَِعم يتمّتعون هبا فيها حيث شاؤوا وما أغدق عليهم

خاضعي متذلِّلي طالبي منه حّط ذنوهبم  يدخلوا من َبهبا ُمطَْأِطِئي رؤوسهم راكعي هلل،
يزحفون على َأْسَتاِهِهم  الفعل، فدخلوا البابفبّدلوا ما أُمروا به ف القول و  عنهم ومغفرته َّلم؛

 أنفسهم استهزاًء، معناه: حبة ف شعرية أو حنو ذلك؛ فظلموا ويقولون كالماً خمرتَعاً من عند
وهو الطاعون الذي أصاهبم  أنفسهم، فأنزل هللا عليهم عقابه وأبسه بعذاب من السماء،

 .وعتّوهم وعنادهم بسبب فْسقهم وخروجهم عن طاعته
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 .اآلية سائلم
  :األوَل

تعاَل عند الفتح َبلفعل والقول، وأن يعرتفوا  تقّدم ف اآلَيت: أهنم أُِمروا أن خيضعوا هلل
  .ويستغفروا منها، والّشكر على النعمة عندها بذنوهبم

 َجاَء َنْصُر اَّللَِّ  ِإَذا{ :تعاَل، كما قال تعاَل قال ابن كثري: "واملبادرة إَل ذلك من احملبوب هلل
َكاَن  َفَسبِّْح حِبَْمِد َربَِّك َواْستَ ْغِفْرُه ِإنَّهُ  { النَّاَس َيْدُخُلوَن ِف ِديِن اَّللَِّ أَف َْواجاً  َورَأَْيتَ  {َواْلَفْتُح 

وفّسره ابن عباس  .الصحابة بكثرة الذِّكر، واالستغفار عند الفتح والنصر ، فّسره بعض}تَ وَّاَبً 
رضي هللا -وأقرّه على ذلك عمر  أجُله فيها، -وسلم  عليهصلى هللا-أبنه نُعي إَل رسول هللا 

  .بذلك عند ذلك، ونُعَي إليه روحه الكرمية أيضاً  ، وال منافاة بي أن يكون قد أُِمر-عنه
عند النصر. كما ُروي أنه كان  َيظهر عليه اخلضوع جداً  -عليه الصالة والسالم-وَّلذا كان 
أي: -إّن ُعثْ ُنونه  من الثَِّنيَّة العليا، وإنه خلاضع لربّه حىتداخالً إليها  -فتح مكة-يوم الفتح 
 هلل على ذلك. مث ملا دخل البلد، اغتسل وصّلى مثاين ليمّس َمْورِك َرْحله تشّكراً  -طرف حليته

آخرون: "بل هي:  ، فقال بعضهم: "هي: صالة الّضحى". وقال-وذلك ضًحى-ركعات 
إذا فتح بلداً أن ُيصّلي فيه مثاين ركعات عند أّول  ريصالة الفتح"؛ فاستحبوا لإلمام واألم

مثاين  ملّا دخل إيوان كسرى صّلى فيه -رضي هللا عنه-كما فعل سعد بن أيب وقاص  دخوله،
  .ركعات

  وهللا أعلم-يصّليها كّلها بتسليم واحد  :والصحيح: أنه يُفصل بي كّل ركعتْي بتسليم، وقيل
  :الثانية

وترّتب العذاب عن  إخل، }...فَ َبدَّلَ { :احتّج بعض الناس بقوله تعاَلقال اآللوسي: "قد 
األقوال، ال ُيوز تغيريه وال تبديله بلفظ آخر. وقال  التبديل؛ على أّن ما ورد به التوقيف من

جرى اخلالف، كما ف  ُيوز ذلك إذا كانت الكلمة الثانية تسّد مسّد األوَل. وعلى هذا :قوم
 ورواية احلديث به. وجرى ف تكبرية اإلحرام، وف ُتويز لقرآن َبملعىن،"البحر" ف قراءة ا

 ."هذا احملل النكاح بلفظ اَّلبة والبيع والتمليك، والبحث مفّصل ف غري
التحريف، واالستخفاف،  :مبعىن-قلت: واضح: أّن َترّتب العذاب ف اآلية على التبديل 

َبللفظ  أتدية املعىن بلفظ مشابه عند تعّذر التأديةال على  ،-واالستهزاء، ومقابلة األْمر ِبالفه
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وضعوا مكان "ِحطَّة" قوالً غريها، يعين:  :، أي}فَ َبدََّل الَِّذيَن ظََلُموا{ :بعْينه. قال الزخمشري
التوبة واالستغفار، فخالفوه إَل قوٍل ليس معناه ما أُمروا به، ومل ميتثلوا  :أهنم أُمروا بقوٍل معناه

فجاؤوا بلفظ آخر، ألهنم  -وهو لفظ: "احلطة"-بعْينه  يس الغرض أهنم أِمروا بلفظأْمر هللا. ول
لو قالوا مكان "حطة":  بلفظ آخر مستقّل مبعىن ما أُمروا به مل يُؤاَخذوا به، كما لو جاؤوا

 .عنا"، وما أشبه ذلك "نستغفرك ونتوب إليك"، أو "اللهم اعف
يتكّلمون هبا. والظاهر: أهنم أُمروا أن  ما كانوا وقال اآللوسي: "إن هذه اللفظة عربية، وهم

ونتوب إليك" لكان  على التوبة والندم، حىت لو قالوا: "اللهم إَن نستغفرك يقولوا قوالً داالً 
 ذكر لفظة بعْينها؛ وَّلذا قيل: اأَلْوَجه ف كوهنا مفعوالً  املقصود حاصاًل. وال تتوقف التوبة على

وحينئذ يزول عن هذا الوجه  ا أمرا حاطاً لذنوبكم من االستغفار؛، أن يراد: قولو }ُقوُلوا{ل ِ 
الظاهر  مجيع التقادير عربية معلومة االشتقاق واملعىن وهو على-الغُبار. مث هذه اللفظة 

ال نعرف معناها ف العربية. وذكر  املسموع. وقال األصم: "هي من ألفاظ أهل الكتاب،
  ."وهو من الغرابة مبكانإله إال هللا؛  عكرمة أّن معناها: ال

بكلمة التوحيد، وهي أفضل  قلت: أّما قول عكرمة وغريه، فهو حممول على أّن التلفظ
الذنوب ويغفرها؛ وهذا واضح للمتأمِّل وليس فيه أي  الكلمات وأجّل األذكار، ِمّا حيط

 .غرابة
  :الثالثة

  :مع خمالفة من وجوه لِنكات األعراف أن هذه اآلية ذُِكرت ف -رمحه هللا تعاَل-ذكر الرازي 
ْنعم وهناك ملّا قّدم ذْكر النِّعم، فال بّد ِمن }َوِإْذ قُ ْلَنا{ :قال هنا :األول

ُ
، }َوِإْذ ِقيلَ { :ذكر امل

 .التصريح به إذ ال إهبام بعد تقدمي
م ولذا قّدم وضعاً املقدَّ  ، ألن الدخول مقّدم،}اْسُكُنوا{ :، وهناك}اْدُخُلوا{ :قال هنا :الثاين
 . طبعاً 

القول إَل نفسه، والالئق جبوده  جبْمع الكثرة ملّا أضاف ذلك }َخطَاََيُكمْ { :قال هنا :الثالث
  .جبْمع القّلة إذ مل يصرّح َبلفاعل }َخِطيَئاِتُكمْ { :وهناك غفران الذنوب الكثرية،

ر اإلنعام هنا، فناسب ذكْ  دون هناك، إلسناد الفعل إَل نْفسه }َرَغداً { :قال هنا :الرابع
  .األعظم وعدم اإلسناد هناك
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َبلعكس، ألّن الواو ِلُمطلق  ، وهناك}َوُقوُلوا ِحطَّة اْدُخُلوا اْلَباَب ُسجَّداً { :قال هنا :اخلامس
 .أن يكون بعضهم ُمذنبي والبعض اآلخر ما كانوا كذلك اْلْمع، وأيضاً املخاطبون حُيتمل

اشتغاله َبلعبادة؛ فال جَرم كان  ْنب مقدَّماً علىفاملذنب ال بد وأن يكون اشتغاله حبّط الذّ 
حطّة"، مث يدخلوا. وأّما الذي ال يكون مذنباً فاألْوَل به أن " :تكليف هؤالء أن يقولوا

وإزالة الُعجب؛ فهؤالء ُيب أن يدخلوا مث  يشتغل أّوالً َبلعبادة، مث يذكر التوبة اثنياً، للهضم
جَرم ذكر ُحكم   اطبي منقسِمي إَل َذْين القسمْي، الاحتمل كون أولئك املخ يقولوا. فلما

 .كّل واحد منهما ف سورة أخرى
املغفرة مع الزَيدة جزاًء  َبلواو، وهناك بدونه؛ إذ جعل هنا }َوَسَنزِيدُ { :قال هنا :السادس

الواو  هناك فاملغفرة جزاء قول حطّة، والزَيدة جزاء الدخول؛ فرْتك واحداً جملموع الفعلْي، وأّما
 .يفيد توزّع كّل ِمن اْلزاءْين على كّل ِمن الشرطْي 

ُهمْ { :قال هناك :السابع ُهمْ { ، وهنا مل َيذُكر}الَِّذيَن ظََلُموا ِمن ْ ألّن أول القصة هناك  ،}ِمن ْ
، فخّص ف }َوِمْن قَ ْوِم ُموَسى أُمٌَّة يَ ْهُدوَن َِبحلَْقِّ { :مبيّن على التخصيص ب "ِمن"، حيث قال

متييزاً وختصيصاً مل يذكر  ليطابق أّوله. وملّا مْل يذكر ف اآلَيت اليت قْبل، فبّدل هنا كالمآخر ال
 .ف آخر القصة ذلك

يفيد حدوثه ف أّول األمر،  ، ألّن اإلنزال}َفَأْرَسْلَنا{ :وهناك  }َفأَنْ زَْلَنا{ :قال هنا :الثامن
  .َبآلخرة واستئصاله َّلم، وذلك يكون واإلرسال يفيد تسليطه عليهم

ُعطف عليه شيء، وكان  َبلفاء، وهناك َبلواو، ألن كّل فْعل }َفُكُلوا{ :قال هنا :التاسع
 .مبنزلة اْلزاء، ُعطف الثاين على األّول َبلفاء دون الواو الفعل مبنزلة الشرط وذلك الشيء

كل َبلسكون ف مل يتعلق األ وملّا .}َفُكُلوا{ :فِلتعّلق األكل َبلّدخول، قيل ف سورة )البقرة(
  .}وَُكُلوا{ :)األعراف(، قيل

كْون الفسق ظلماً،  ، ألنه ملّا بّي هنا}َيْظِلُمونَ { :، وهناك}يَ ْفُسُقونَ { :قال هنا :العاشر
  اكتفى بلفظ الظلم هناك. انتهى

 .قال اآللوسي: وال خيفى ما ف هذه األجوبة ِمن النظر
 :مثلة ذلك: قولهمث بدأ بنقضها مبا ميكن نقضه أيضاً. ومن أ

إذا كانت سورة )البقرة( متقّدمة على  أّما ف األّول والثاين والثامن والعاشر، فألهنا إمنا تصحّ 
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البقرة( كّلها ) كما أهنا متقّدمة عليها ترتيباً، وليس كذلك؛ فإن سورة سورة )األعراف( نزوالً،
  .حر كالمهآَيت ... إَل آ مدنّية وسورة )األعراف( كّلها مكية إال مثاين

ولذا فهو معتّب؛ وقد عِلم هللا تعاَل  ويرّد عليه أبن الرتتيب ف املصحف، األرجح أنه توقيفّي،
ِبالف  يكون هكذا. ومسألة النزول وتقّدمه قد ختفى على كثريين، أّن الرتتيب سوف

علق( الكتاب(، وقد سبق نزوَّلا صدر )ال الرتتيب. وانظر إَل )الفاحتة( فقد مسُِّيت: )فاحتة
 .مراعاة ملوقعها ف الرتتيب ف املصحف ال ف النزول على أقّل تقدير، وذلك

العلل كالوردة، ُتَشُم وال " :وال نريد أن نطيل ف األخذ والرد، وكما قال بعض الفضالء
 .مستنبطة ُيستأنس هبا، وليست على سبيل اْلزم تُفرك". وهذه وجهات نظر وُمَلح

 :ديثهمث قال اآللوسي ف هناية ح
ذكره الزخمشري من أنه ال أبس  واْلواب الصحيح عن مجيع هذه السؤاالت وما حاكاها: ما"

التعبري مل  يكن هناك تناقض..." إَل أن قال: "وَبْلملة: التفنن ف َبختالف العبارتْي إذا مل
 ِملوء شأن املتكلِّم ما ال خيفى. والقرآن الكرمي يزل دأب البلغاء، وفيه من الداللة على رفعة

سبيل إليه إالّ َبلكشف  ومن رام بيان سّر لكّل ما وقع فيه منه فقد رام ما ال من ذلك؛
. وهللا يؤيت ِّ فضله من يشاء، وسبحان من ال حييط أبسرار كتابه إالّ  الصحيح والعلم اللَُّديّنِ

 ."هو
كْشف وعْلم لّديّنّ   وتّرهاهتا ِمن قلت: كالم مجيل، إالّ أّن آخره َعكَّر صْفوه ِبرافات الصوفية

حيرم  الصحابة واتبعيهم وعلمائها األكابر؛ ولو صّح فما الذي مل يكوَن خليار األّمة من
 العلماء من حتصيل ذلك، ويْقصره على الدراويش واجملاذيب وأصحاب اخلَِرق؟

وراء اختالف التعبريْين؛ وهذا ما  ومع ذلك، فال مانع من حماولة التوّصل للحكمة والسر من
 العلماء، وصّنف فيه العلماء التصانيف، أمثال الكرماين ف هب إليه مْجع من جهابذةذ

احلسي بن رَّين ف كتابه: "الروض  كتابه: "الّبهان ف توجيه متشابه القرآن"، وشرف الدِّين
 ومن أحسن ما أُلِّف فيه: كتاب "مالك التأويل" أليب جعفر بن ."الّرَّين ف أسئلة القرآن

 .الغرَنطيالزبري 
 .وصحبه وسلم ونكتفي هبذا القْدر، وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله
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 األسئلة :
خطاَي مؤنث جمازي ُيوز ف الفعل املسند إليه ألن   قرأ ابن عامر : تغفر لكم َبلتأنيث 1
 تأنيث ) صح ( . ال
وهي قراءة  سم فاعله  وقرأ َنفع وأبو جعفر : يغفر لكم َبلتذكري وكلهم على البناء ملا مل ي2

 شاذة ) خطأ ( .
  اآلَيت تتكلم عن بين إسرائيل وتذكريهم مبواقفهم وسوء أدهبم مع رهبم وسعة رمحته وتفضله 3

 ) صح ( .عليهم على الرغم من ذلك 
  القرية بفتح القاف والكسر لغة أهل اليمن من قريت إذا مجعت مسيت بذلك ألهنا ُتمع 4

 وال يقال َّلا قرية إال إذا كانت قليلة العدد ) خطأ ( . الناس على طريقة املساكنة
 مبتدأ حذف خّبه ) خطأ ( .  حطة : فعلة من احلط كاْللسة والركبة وهي 5
 معىن الثبوت ) صح ( .  واألصل النصب مبعىن حط عنا ذنوبنا حطة وإمنا رفعت لتعطي 6
 ت .  الرجز : هو العذاب وتكسر راؤه وتضم والضم لغة بين الصعدا7
قال : قيل لبين إسرائيل : ) ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة ( فبدلوا    ثبت عن النيب 8

 ) صح ( .فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا : حبة ف شعرة 
   املقصود َبلقرية هنا مدينة دمشق ) خطأ ( .9

   اختلف ف معىن قوله تعاَل ) قولوا حطة ( على معان ) صح ( .10
ابن عباس ف قوله وسنزيد احملسني قال من كان قبلكم حمسنا زيد ف إحسانه    و عن11

 ) صح ( . ومن كان خمطئا نغفر له خطيئته
   الرجز هو العذاب ، وقال بعضهم هو الطاعون ) صح ( .12
  هذه األحداث املذكورة كانت بعد خروجهم من التيه مع يوشع بن نون فأمروا أن يدخلوا 13

 ن َّلِل تعاَل ) صح ( .ساجدين شاكري
  وقال اآللوسي : والظاهر أن األمر َبلدخول على لسان موسى عليه السالم كاألوامر 14

 . وهذا القول هو أصح من غريه ) خطأ ( .السابقة والالحقة 
   قوله ) رغداً ( أي : واسعاً هنيئاً ) صح ( .15
 معناه بدلوه ) صح ( .  الصحيح أن قول حطة أمروا به للتعبد وملا مل يعلموا 16
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  حاصل األمر : أهنم أمروا أن خيضعوا هلل تعاَل عند الفتح َبلفعل والقول ، وأن يعرتفوا 17
 ) صح ( .بذنوهبم ويستغفروا منها ، والشكر على النعمة عندها 

  عاقبهم هللا ووصفهم َبلفسق ألهنم عتوا واستهزءوا أبمر هللا وخالفوه َبلقول والفعل ) 18
 صح ( .

   أصاهبم هللا برجز من السماء وهو ثلج نزل عليهم هلك به سبعون ألفاً ) صح ( .19
  اآلَيت فيها داللة على أن الواجب على العبد إذا جاءه نصر من هللا وفتح أن يبادر إَل 20

 عند فتح مكة ) صح ( . اخلضوع والشكر واالستغفار كما فعل النيب 
ن الواجب عند الفتح أن يبادر العبد إَل التسبيح والتوبة   االستدالل بسورة النصر على أ21

 ( ن عباس ووافقه على ذلك عمر )خطأكما فسرها اب  ضعيف ألن السورة نزلت لنعي النيب 
  ف اآلية دليل على أنه ال ُيوز تبديل ما جاء به الشرع وعليه يرتجح عدم جواز رواية 22

 احلديث َبملعىن وغري ذلك ) خطأ ( .
تبديل الذي فعلوه مل يكن عن اجتهاد وتبديل للفظ مبا يوافق معناه وإمنا كان استهزاء   ال23

 وحتريفاً فلذلك عوقبوا عليه ) صح ( .
  األصح أهنم أمروا أن يقولوا كالماً يدل على التوبة واالستغفار يؤدي إَل حط ذنوهبم 24

 عنهم ) صح ( .
 إال هللا قول غريب ال وجه له هنا ) خطأ (   قول عكرمة ف قوَّلم حطة : هي قول ال إله 25
  قال ف هذه اآلية ) قلنا ( وف مثيلها ف األعراف ) قيل ( للتفخيم والتهويل هناك ) 26

 خطأ ( .
ولذا قدم على السكن  ألن الدخول مقدم (اسكنوا  ف األعراف )و  (ادخلوا  )  قال هنا 27

  ) صح ( .املقدم طبعاً  وضعاً 
خطاَيكم ( جبمع الكثرة وف األعراف ) خطيئاتكم ( جبمع القلة ألنه هنا   قال هنا ) 28

ذكر أنه هو الذي قال َّلم ذلك وهناك َبجملهول فمخالفة األمر هنا أعظم من خمالفته هناك ) 
 خطأ ( .
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  قال هنا ) وسنزيد ( َبلواو وف األعراف بدونه إذ جعل هنا املغفرة مع الزَيدة جزاءا 29
الفعلي وأما هناك فاملغفرة جزاء قول حطة والزَيدة جزاء الدخول فرتك الواو واحدا جملموع 

 ) صح ( . يفيد توزع كل من اْلزاءين على كل من الشرطي
  الصحيح أنه ال يتكلف ف توجيه اخلالف اللفظي بي هذه اآلية وآية األعراف وإمنا 30

 سلوب مبعىن واحد ) خطأ ( .يقال : كل من عند هللا وهو من َبب اختالف التعبري واأل
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 تاسعة والعشروناحملاضرة ال
*** 

( :  .( من سورة )البقرة(61( و)60تفسري اآليتنين
 .التالوة، والقراءات، واملناسبة

 :التالوة 
َعْيناً َقْد  اثْ نَ َتا َعْشَرةَ  اْضِرْب ِبَعَصاَك احلََْجَر فَانْ َفَجَرْت ِمْنهُ  َوِإِذ اْسَتْسَقى ُموَسى لَِقْوِمِه فَ ُقْلَنا{

قُ ْلُتْم ََي  َوِإذْ  *َوال تَ ْعثَ ْوا ِف اأَلْرِض ُمْفِسِديَن  َمْشَرهَبُْم ُكُلوا َواْشَربُوا ِمْن رِْزِق اَّللَِّ  َعِلَم ُكلُّ أََُنسٍ 
ْن بَ ْقِلَها َوِقثَّائَِها تُ ْنِبُت اأَلْرُض مِ  َواِحٍد فَادُْع لََنا َربََّك خُيْرِْج لََنا ِمَّا ُموَسى َلْن َنْصّبَ َعَلى طََعامٍ 

ُهَو َخرْيٌ اْهِبطُوا ِمْصراً فَِإنَّ  أََتْستَ ْبِدُلوَن الَِّذي ُهَو أَْدىَن َِبلَِّذي َوُفوِمَها َوَعَدِسَها َوَبَصِلَها قَالَ 
ُْم َكانُوا َيْكُفُروَن  َواْلَمْسَكَنُة َوََبُءوا بَِغَضٍب ِمَن اَّللَِّ  َسأَْلُتْم َوُضرَِبْت َعَلْيِهُم الذِّلَّةُ  َلُكْم َما َذِلَك أبَِهنَّ
 .}احلَْقِّ َذِلَك مبَا َعَصْوا وََكانُوا يَ ْعَتُدونَ  اَّللَِّ َويَ ْقتُ ُلوَن النَِّبيَِّي بَِغرْيِ  آبََيتِ 

 :قراءات
وهو: اخلّب.  "وهذه املادة كلها َبَّلمزة على األصل، ألهنا ِمن: "الّنبأ ،}النَِّبيِئيَ { :قرأ َنفع

األصل ليس ِمن: "الّنبأ"، وإمنا ِمن: "الن ََّباوة" وهي:  الباقون بدون مْهز ختفيفاً، أو على أنّ وقرأ 
وهو: الطريق الواضح،  "َبعتبار رفعة مكانه عند هللا، أو تكون مشتّقة ِمن: "الّنيبّ  الرِّْفعة،

 .مبعىًن والقول َبألّول أرجح وأقوى؛ وعليه فالقراءاتن  .َبعتبار كونه طريقاً إَل هللا
 .والقراءة املتواترة قاضية ببطالنه واحلديث املروّي ف النهي عن كلمة "نيبء هللا" ال يثبت،

  :املناسبة
 .زال احلديث عن بين إسرائيل ومواقفهم مع رهّبم ونبّيهم ما
 

 .لغوّيات
صيح إَل الف طََلب السُّْقيا عند عدم املاء أو ِقلَّته. وقد تعّدى هذا الفعل ف :االْسِتْسَقاء

ْسَتْسِقي أخرى، كما
ُ
ْسَتْسَقى منه اترة، وإَل امل

ُ
 :، وقوله}اْسَتْسَقاُه قَ ْوُمهُ  ِإذِ { :ف قوله تعاَل امل

 مثاُل اليتامى ِعصمٌة لألرامل وأَبْ َيُض ُيْسَتْسَقي الغماُم بوْجهه
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 .َبلعصا منقلبة عن واو، بدليل: َعَصَوان، وَعَصْوتُه، أي: ضربُته مؤنث، واأللف :والعصا
 .وِعِصيّ  وُُيمع على: "أَف ُْعل" شذوذاً، وعلى: "فُ ُعول" قياساً؛ فيقال: أَْعصٍ 

واشتقوا منه  .اْلسم املعروف، ومْجعه: أحجار وحجار، وقالوا: حجارة هو هذا :}احلََْجرَ {
 .األعيان قليل جداً  فقالوا: استحجر الطي. واالشتقاق ِمن

  .ه: الفجر والفجورمن شيء، ومن انصداع شيء :واالنفجار
  .ومُجع على: أَْعُي شذوذاً، وُعُيون قياساً  منبع املاء، :والعْي 

األلف  ِمن لْفظه. وما ذُكر من شذوذ إثبات مْهزته إمنا هو مع مْجع ال واحد له :}أََُنس{و
 .والالم، وأّما بدوهنا فشائع صحيح

ْشرب
َ
 مّي مبعىن: الشرب. ومحَله بعضهمأي: حمّل الشُّرب، أو مصدر مي إّما اسم مكان، :وامل

 . حّيان على املشروب وهو: املاء، ومْحله على املكان أْوَل عند أيب
مطلقاً، فساداً كان أْو ال، فهو كاالعتداء؛  الُعثُ ّو عند بعض احملقِّقي: جماوزة احلدّ  :}تَ ْعثَ ْوا{

  .مث َغَلَب ف الفساد
  .عليه تعريفها و األصل فيها كما يدلعلى هذا: حال غري مؤّكدة، وه }ُمْفِسِدينَ {و

وفيه: أّن جميء احلال املؤّكدة بعد الفعلية خالف  وذكر أبو البقاء: أنه الفساد، واحلال مؤّكدة،
تتمادوا ف الفساد  اْلمهور. وذهب الزخمشري، أّن معناه: أشد الفساد، واملعىن: ال مذهب

 :التمادي ف الفساد؛ وهو من أسلوبكانوا عليه ِمن  حال إفسادكم. واملقصد: النهي عما
 .}أَتُْكُلوا الّرََِب َأْضَعافاً ُمَضاَعَفةً  الَ {

البقول اليت أيكلها الناس، كالنعناع،  ما أنبتْته األرض ِمن اخلضر، واملراد به: أطايب :البَ ْقل
  ...وأشباهها والكرفس، والكراث،

 :ويدّل عليه قراءة ابن مسعود قيل: الثوم،احلنطة، ومنه: فَ وُِّموا لنا، أي: اخبزوا. و  :والُفوم
 .أوفق، وأييت تفصيل الكالم فيه ، وهو للعدس والبصل}َوثُوِمَها{
نُو والقرب يعّبَّ هبما عن قّلة  الذي هو أقرب منزلة وأَْدَون :}الَِّذي ُهَو أَْدىنَ { مقداراً، والدُّ

ذلك، فيقال: هو  لبعد عن عكسهو داين احملّل وقريب املنزلة. كما يعّب َب :املقدار، فيقال
  .والعلوّ  بعيد احملّل وبعيد اَّلّمة، يريدون: الرِّْفعة
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ألفاً. ويؤيده: قراءة زهري  وحيتمل أن يكون مهموزاً ِمن: "الدَََّنءة"، وأبدلت فيه اَّلمزة
  .َبَّلمزة }أَْدأنَُ { :والكسائي

بط الوادي إذا نزل به، وهبط منه إذا ه :أي: احندروا إليه ِمن التِّيه، يقال :}اْهِبطُوا ِمْصراً {
 .خرج

املصر، وأن يكون رُْتِبيَّاً، وهو  واَّلبوط ُيوز أن يكون مكانياً، أبن يكون التِّيه أرفع ِمن
 .األنسب َبملقام

  :قال البلد العظيم، وأْصله احلّد واحلاجز بي الشيئْي، :واملِْصر
  قد َفَصال  الّليلبْي النهار وبْي  وجاعل الشمس ِمْصرا ال خفاَء به

الشاة أمصرها، إذا َحَلْبت   وإطالقه على البلد، ألنه َِمْصور، أي: حمدود، وأخذه ِمن: مصْرت
أشهب، أنه قال: قال ل مالك: هي مصر قريتك،  كّل شيء ف ضرعها بعيد. وحكي عن

 .إذاً َعَلم مسكن فرعون؛ فهو
عليه -أوالد نوح  ك "إسرائيل" اسم ألحد  وِمن الناس َمن جعل "مصر" ُمَعرَّب ِمْصرَائِيم،

وإمنا جاز الصرف حينئذ لعدم االعتداد  .، وهو أّول من اْخَتطها، فسميت َبمسه-السالم
  .التعريب والّتصّرف فيه َبلعجمة، لوجود

حقيقاً أبن يُقتل به ملساواته له  من قولك: َبء فالن بفالن، إذا كان :}َوََبُءوا ِبَغَضبٍ {
َواءومكافأته، أي َُ األجزاء، مث  " مساواة-َبلفتح والضم- : صاروا أحّقاء بغضبه. وأصل الُب

 .اسُتعمل ف كّل مساواة، فيقال: هو َبء فالن، أي: ُكْفؤه
 

 .اآلاثر
فضربه بعصاه،  -عليه السالم- عن ابن عباس: "ُجعل بي ظهرانيهم حَجر مربّع، وأُمر موسى

عْينهم،  حية منه ثالث عيون. وأَعلم كّل سبطعيناً، ف كل َن فانفجرت منه اثنتا عشرة
َقَلة إالّ وجدوا ذلك منهم َبملكان الذي كان منهم َبملنزل  يشربون منها، ال يرحتلون ِمن َمب ْ

 ."األول
  .َمرة وهذا قطعة من حديث الفتون الطويل، الذي ذكرَنه أكثر ِمن

اآلية، قال: "ذلك ف التِّيه،  }...هِ لَِقْومِ  َوِإِذ اْسَتْسَقى ُموَسى{ :وعن ابن عباس، ف قوله
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عي يشربون  احلَجر فصار فيه اثنتا عشرة عيناً من ماء، لكل سبط منهم ضرب َّلم موسى
 ."منها

  ."ِمن احلَجر أهناراً  وعن ابن عباس: "ملا كان بنو إسرائيل ف التِّيه، شّق َّلم
ية  }...لَِقْوِمهِ  َوِإِذ اْسَتْسَقى ُموَسى{ :وعن قتادة، ف قوله اآلية، قال: "كان هذا ف الّبَّ

الّظمأ، استسقى موسى، فأمر حبَجر أن يضربه، وكان حجراً طُورانيا ِمن الّطور  حيث خشوا
َعْيناً َقْد َعِلَم  فَانْ َفَجَرْت ِمْنُه اثْ نَ َتا َعْشَرةَ { موسى بعصاه، حيملونه معهم؛ حىت إذا نزلوا، ضربَه

  ."لكّل سبط مهم عْي معلومة َيستفيد ماءها :لقا ،}ُكلُّ أََُنٍس َمْشَرهَبُمْ 
عشرة عيناً، كّل ذلك كان ف تيههم  وعن جماهد قال: "انفجر َّلم احلَجر بضربة موسى اثنيتْ 

 ."حي اتهوا
مشرهبم؟ قال: كان موسى يضع  وقال حيىي بن النضر: "قلت ْلوْيّب: كيف عِلم كّل أَنس

سى احلَجر فينفجر منه اثنتا عشرة عيناً، رجل، ويضرب مو  احلجر، ويقوم ِمن كل سبط
َتِضُح ِمن كل عي على رجل، فيدعو ذلك الرجل ِسْبطه إَل   ."تلك العي فيَ ن ْ

حيمل على ثور، فإذا نزلوا منزالً  وقال عطية العوف: "وجعل َّلم حجراً مثل رأس الثور،
محلوه على ثور  ابعصاه، فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً. فإذا سارو  وضعوه، فضربه موسى

  ."فاستمسك املاء
يضعه هارون، ويضربه موسى  وقال عطاء اخلراساين: "كان لبين إسرائيل حَجر، فكان

  ."َبلعصا
  ."تْسَعْوا ال" :، قال}َوال تَ ْعثَ ْوا ِف اأَلْرِض ُمْفِسِدينَ { :وعن ابن عباس ف قوله

قال: "ال تسعْوا ف األرض  ،} ُمْفِسِدينَ َوال تَ ْعثَ ْوا ِف اأَلْرضِ { :وعن أيب العالية، ف قوله
  ."فسادا

  ."َبملعاصي ، قال: "يعين: وال متُشوا}تَ ْعثَ ْوا َوال{ :وعن أيب مالك، ف قوله
تسريوا ف األرض  ال" :، قال}َوال تَ ْعثَ ْوا ِف اأَلْرِض ُمْفِسِدينَ { :وعن قتادة، ف قوله

  ."مفسدين
فقال هللا تعاَل له: "ال  ."مه، فقال: "اشربوا َي محريوعن جماهد، قال: "استسقى موسى لقو 

  ."ُتَسمِّ عبادي: محرياً 
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، قال: "املّن }َواِحدٍ  قُ ْلُتْم ََي ُموَسى َلْن َنْصّبَ َعَلى طََعامٍ  َوِإذْ { :وعن جماهد، ف قوله
  ."والّسلوى، استبدلوا به البَ ْقل وما ذُكر معه

الذي كانوا فيه قبل ذلك،  لّبية، وذكروا عيشهموعن قتادة قال: "َملُّوا طعامهم ف ا
  ."اآلية }...فَادُْع لََنا َربَّكَ {:فقالوا

عليه، وذكروا عْيشهم الذي كانوا  : "فَبطروا ذلك ومل يصّبوا-رمحه هللا-وقال احلسن البصري 
ى طََعاٍم َعلَ  ََي ُموَسى َلْن َنْصّبَ { :فيه، وكانوا قوماً أهل أعداس وبصل وبقول وفوم؛ فقالوا

 ."}َوِقثَّائَِها َوُفوِمَها َوَعَدِسَها َوَبَصِلَها لََنا ِمَّا تُ ْنِبُت اأَلْرُض ِمْن بَ ْقِلَها َواِحٍد فَادُْع لََنا َربََّك خُيْرِجْ 
  ."اخلبز" :قال ،}َوُفوِمَها{ :وعن ابن عباس، ف قوله

 ."وف لفظ: "الّبُّ 
  ."وف لفظ: "احلنطة، بلسان بين هاشم

، قال: }َوُفوِمَها{ :قوله تعاَل ن ابن عباس: أّن َنفع بن األزرق، قال له: أخّبين عنوع
  :قال: نعم، أما مسعت ُأَحْيَحة بن اُْلالح وهو يقول احلنطة. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟

 فومِ  وَرد املدينَة عن زراعة        قد كنت أغىن الناس شخصاً واحداً 
  ."وخبزها" :، قاال}َهاَوُفومِ { :وعن جماهد، وعطاء

  ."رواية قاال: "احلنطة اخلبز"، وف" :قاال ،}َوُفوِمَها{ :وعن احلسن، وأيب مالك، ف قوله
  ...بن أسلم، وغريهم وهو قول عكرمة، والسدي، وقتادة، وعبد الرمحن بن زيد

  ."وعن ابن عباس، قال: "الفوم: الثوم
  .لثاءَب }َوثُوِمَها{ :وعن ابن مسعود، أنه قرأ

  ."وعن جماهد: "الثوم
 .وكذا عن سعيد بن جبري

  ."}َوثُوِمَها{ :-وف بعض القراءة-وعن الربيع بن أنس، قال: "الفوم: الثوم 
عشر حرفاً من قراءة ابن مسعود،  وعن ابن عباس، قال:قراءيت قراءة زيد، وأَن آخذ ببضعة

  .}بَ ْقِلَها َوِقثَّاِئَها َوُفوِمَها ِمنْ { :هذا أحدها
عز -قال له: أخّبين عن قوله  وأخرج الِطْسيِت ف مسائله عن ابن عباس: أن َنفع بن األزرق،
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قال: وهل تعرف العرب ذلك. قال: نعم، أما  .قال: الفوم: احلنطة ،}َوُفوِمَها{ :-وجل
 :الثقفي، وهو يقول مسعت أَب حمجن

 قِدم املدينة عن زراعة فومِ        قد كنت أحسبين كأغىن واحد
ننت. قال أمية ابن أيب  :قال: َي ابن األزرق، وَمن قرأها على قراءة ابن مسعود، فهو

ُ
امل

 :الصلت
 والبصل فيها الَفراديس والُفومات     كانت منازَّلم إذ ذاك ظاهرًة 

 :وقال أمية بن أيب الصلت أيضاً 
 دالوابل الّبََ  أنفي من األرض َصوب       أنفي الدَِّيس ِمن الفوم الصحيح كما

  ."أردأ" :، قال}أََتْستَ ْبِدُلوَن الَِّذي ُهَو أَْدىنَ { :وعن جماهد، ف قوله 
  ."األمصار ، قال: "مصراً ِمن}اْهِبطُوا ِمْصراً { :وعن ابن عباس، ف قوله

  .وُروي عن السدي، والربيع بن أنس، حنو ذلك
  ."صار، يقول: "مصراً ِمن األم}اْهِبطُوا ِمْصراً { :وعن قتادة، ف قوله

 ."فرعون يعين به: مصر" :، قال}اْهِبطُوا ِمْصراً { :و عن أيب العالية ف قوله
 .وعن الربيع بن أنس، مثله

هي مصر اليت عليها " :، بال تنوين، ويقول}اْهِبطُوا ِمْصرَ { :و عن األعمش، أنه كان يقرأ
  ."صاحل بن علي

هم أصحاب النَِّياالت"، يعين: " :، قال}اْلَمْسَكَنةُ َعَلْيِهُم الذِّلَُّة وَ  َوُضرَِبتْ { :و عن ابن عباس
  .اْلزية

َيٍد  يُ ْعطُوا اْْلِْزيََة َعنْ {" :، قاال}َوُضرَِبْت َعَلْيِهُم الذِّلَّةُ { :وعن احلسن وقتادة، ف قوله تعاَل
  ."}َوُهْم َصاِغُرونَ 

  ."، قال: "الذل}َعَلْيِهُم الذِّلَّةُ  َوُضرَِبتْ { :وقال الضحاك
أقدام املسلمي. وقد أدركتهم هذه  ل احلسن: "أذَّلم هللا، فال َمنَ َعة َّلم. وجعلهم حتتوقا

  ."لُتْجِبيهم اْلزية األّمة وإّن اجملوس
  ."الفاقة :وقال أبو العالية، والربيع بن أنس، والسدي:" املسكنة

  ."وقال عطية العوف: "اخلراج
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  ."وقال الضحاك: "اْلزية
  ."الغضب من هللا قال: "استحقوا ،}وا ِبَغَضٍب ِمَن اَّللَِّ َوََبءُ { :وعن الضحاك

  ."وعن الربيع بن أنس: "فحدث عليهم غضب من هللا
  ."استوجبوا سخطاً " :يقول ،}َوََبُءوا ِبَغَضٍب ِمَن اَّللَِّ { :وعن سعيد بن جبري
  ."انقلبوا" :، قال}َوََبُءوا{ :و عن قتادة، ف قوله

اليوم تقتل ثالث مائة نيب، مث يقيموا  ، قال: "كانت بنو إسرائيل فو عن عبد هللا بن مسعود
  ."النهار سوق بقلهم من آخر

الناس  أشدٌّ )) :قال -وسلم صلى هللا عليه-وأخرج أمحد عن ابن مسعود: أّن رسول هللا 
مثِّ  عذاَبً يوم القيامة: رجل قتله نيبٌّ أو قَ َتل نبياً،

ُ
 .((ليوإماُم ضاللة، وُِمَثِّل من امل

  
رين أقوال  .املفساِّ

، حي استسقاين -عليه السالم-موسى  يقول تعاَل: واذكروا نعميت عليكم ف إجابيت لنبّيكم
من ثِْنيَتْ  لكم، وتيسريي لكم املاء، وإخراجه لكم ِمن حَجر حُيمل معكم، وتفجريي املاء منه

ن املّن والسلوى، واشربوا من عشرة عْيناً، لكل ِسْبط من َأْسباطكم عْي قد عرفوها. فكلوا مِ 
  .لكم ذلك هذا املاء الذي أَنْ بَ ْعته لكم بال سعي منكم وال كّد، واعبدوا الذي سّخر

وكان بينهم تضاغن وتنافس؛  وكان هذا العدد دون غريه، لكوهنم كانوا اثيْن عشر سبطاً،
إلاثرة  آلخر، دفعاً عيناً يرِدها ال يشركه فيها أحد من السبط ا فأجرى هللا تعاَل لكل سْبط

؛ وهي مجلة }َمْشَرهَبُمْ  َقْد َعِلَم ُكلُّ أََُنسٍ { :الشحناء. ويشري إَل حكمة االنقسام: قوله تعاَل
 .سبط منهم قد صار له مشرب يعرفه، فال يتعّدى ملشرب غريه مستأنفة، مفهمة على أّن كلّ 

ل يتمّيز هبا مشرب  املاء جداو  وإمنا وصفها به ألنه معجزة أخرى، حيث حيدث مع حدوث
  .كلٍّ من مشرب آخر

واإلشارة إَل حَجر معلوم، فقد روي أنه  ،قال الزخمشري: "الالم إّما للعهد}احلََْجرَ { :وقوله
ثالث  وكان حجراً مربعاً له أربعة أوجه، كانت تنبع ِمن كّل وجه حجر طوري محله معه،

بط الذي مر أن يسقيهم. وكانوا ستمائة أُ  أعي، لكل ِسْبط عي تسيل ف جدول إَل السِّ
 ."عشر ميالً  ألف، وسعة املعسكر اثنا



134 
 

إَل شعيب، فدفعه إليه مع العصا.  قال: "وقيل: أهبطه آدم ِمن اْلّنة، فتوارثوه؛ حىت وقع
به، فقال له  الذي وضع عليه ثوبه حي اغتسل، إذ رموه َبأَلَدَرة، ففرّ  وقيل: هو احلجر

  .ل فيه قدرة، ولك فيه معجزة. فحمله ف خِمْالتهجّبيل: ارفع هذا احلَجر، فإن 
رأس اإلنسان. وقيل: كان من ُأِس  وقيل: كان ِمن رخام، وكان ذراعاً ف ذراع. وقيل: مثل

وكان حيمل على  أذرع على طول موسى، وله شعبتان يَ تَِّقدان ف الظلمة، اْلّنة، طوله عشرة
  ."محار

رأس اآلدمي. كان يضعه ف  عر البحر، خفيف، يشبهقال اآللوسي: "وقيل: حَجر ُأخذ من ق
ينبين  والرواَيت ف ذلك كثرية. وظاهر أكثرها: التعارض، وال .خمالته، فإذا احتاج للماء ضَربه

  ."عْلمه إَل هللا تعاَل على تعيي هذا احلجر أْمر ديين. واألسلم تفويض
ي: اضرب الشيء الذي يقال أ .قال الزخمشري: "وحيتمل أن تكون الالم للجنس ال للعهد

  ."له: احلَجر
أظهر ف املعجزة، وأْبي ف  وعن احلسن: "مل أيمره أن يضرب حجراً بعْينه. قال: وهذا

  ."القدرة
 ."وقال وهب: "كان يقرع َّلم أقرب حَجر فتنفجر

حجارة، فحمل حجراً ف  وروي أهنم قالوا: "كيف بنا لو أفضينا إَل أرض ليست فيها
 كان يضربه بعصاه فينفجر، ويضربه هبا فَ يَ ي َْبس. فقالوا: إن :فحيثما نزلوا ألقاه. وقيلخَمْالته، 

  ."وكّلْمها ُتطعك، لعّلهم يعتّبون فقد موسى عصاه ِمْتنا عطشاً، فأُوحي إليه: ال تقرع احلجارة
تلك مكية؛ فلذلك كان اإلخبار  األعراف(، ولكن) وهذه القصة شبيهة َبلقصة اليت ف سورة

عّما  -صلى هللا عليه وسلم-هللا تعاَل يقّص ذلك على رسوله  نهم بضمري الغائب، ألنع
اخلطاب متوجهاً  ، فإهنا مدنية، فلهذا كان-وهي: )البقرة(-هذه السورة  فعل هبم. وأما ف

أخّب ها ، وهو أّول االنفجار. و }ِمْنُه اثْ نَ َتا َعْشَرَة َعْيناً  فَانْ َبَجَستْ { :إليهم. وأخّب هناك بقوله
-االنفجار ها هنا، وذاك هناك  مبا آل إليه األمر آخراً، وهو: االنفجار؛ فناسب ذكر هنا

  .-وهللا أعلم
قد سأل عنها الرازي ف تفسريه،  وبي السياقْي تباين من عشرة أوجه لفظية ومعنوية،)

 .(-وهللا أعلم-واألمر ف ذلك قريب  وأجاب عنها مبا عنده،
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والسلوى، واملشروب من ماء  ىن: املرزوق، وهو: الطعام املتقّدم ِمن املنّ والرزق ها هنا مبع
  .العيون

  .َبلعصيان فُتسَلبوها وال تقابلوا النِّعم :}َوالَ تَ ْعثَ ْوا ِف اأَلْرِض ُمْفِسِدينَ {
يريدها وغريها، ِمّا قدروا أن يصلوا  واملراد من األرض عند اْلمهور: أرض التِّيه، وُيوز أن

ويكون  فسادهم. وجّوز أن يريد األَرِضي كّلها، و"أل" الستغراق اْلنس، ، فيناَّلاإليها
على املخالفات والبطر يُؤذن َبنقطاع  فسادهم فيها من جهة أّن كثرة العصيان واإلصرار

  .ونزع الّبكات، وذلك انتقام يعم األَرِضي الغيث وقحط البالد
املّن والسلوى، طعاما طيِّباً، َنفعاً هنيئاً  نزال عليكممث يقول تعاَل: واذكروا نعميت عليكم ف إ

استبدال ذلك َبألطعمة الدنية  واذكروا َدبَ رَكم وَضَجرَكم ِمّا رزقناكم، وسؤالكم موسى .سهالً 
  .سألتم ِمن البقول وحنوها ِمّا

وال يتغرّي كل ألنه ال يتبّدل  ، وهم أيكلون املّن والسلوى،}َعَلى طََعاٍم َواِحدٍ { :وإمنا قالوا)
  .(يوم؛ فهو كأكل واحد

عليهم الصالة -دعاء األنبياء  قال اآللوسي: "وإمنا سألوا من موسى أن يدعو َّلم، ألن
فما  دعاء غريهم، على أن دعاء الغري للغري مطلقاً أقرب إليها؛ أقرب لإلجابة من -والسالم

 -رضي هللا تعاَل-لُعمر  -عليه وسلم صلى هللا-ظنك بدعاء األنبياء ألِمهم، وَّلذا قال 
ألسنة  وف األثر: "ادعوين أبلسنة مل تعصوين فيها"؛ ومُحلت على ،((أْشركنا ف دعائك)) :عنه

  .الغري
ما ليس فيهم، من  ربّنا"، ألن ف ذلك من االختصاص به" :، ومل يقولوا}َربَّكَ { :وقالوا

حسن إليك مبا مل حُيسن بهفكأهنم قالوا: ادع لنا  مناجاته وتكليمه وإيتائه التوراة؛
ُ
إلينا،  امل

 ."إجابة دعائك فكما أحسن إليك ِمن قْبل نرجو أن حيسن إليك ف
نبيهم ومع رهبم، فهم كذلك  قلت: كذا قال، والذي يظهر ل: أن ذلك من سوء أدهبم مع

 من َبب التعنت والتضييق عليه، وال يصفون هللا -السالم عليه-دائماً إمنا يطلبون موسى 
ادُْع لََنا { :مثل قوَّلم ف قصة )البقرة( ،-عليه السالم-اَل بربوبيته َّلم، وإمنا بربوبيته ملوسى تع

ْ لََنا َما ِهيَ   بل استمر ذلك .}فَ َقاِتالَ  فَاْذَهْب أَْنَت َوَربُّكَ { :اآلَيت، ومثل }...َربََّك يُ َبيِّ
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َنا َماِئَدًة ِمَن  َأنْ  َهْل َيْسَتِطيُع َربُّكَ { :-عليه السالم-فيهم حىت مع عيسى  يُ نَ ّزَِل َعَلي ْ
 .}السََّماءِ 

 .والبقول، والقثاء، والعدس، والبصل، كّلها معروفة. وأما الفوم، فقد اختلف السلف ف معناه
  .فمنهم من قال: هو: الثوم، كما تقدم ف اآلاثر

وا ف َعاثُور املبدلة، كقوَّلم: وقع قال ابن جرير: "فإن كان ذلك صحيحاً، فإنه من احلروف
تُقلب الفاء اثء، والثاء  وَأاثِف وَأاثِثي، وَمَغاِفري وَمَغاِثري، وما أشبه ذلك ِمّا شر، وَعاُفور شر،

  ."-أعلم وهللا-فاء لتقارب خمرجيهما 
  .اخلبز وقال آخرون: الفوم: احلنطة، وهو: الُّب الذي يُعمل منه

ُموا لنا، مب ُِ   .عىن: اْخَتِبُزواقالوا: وف اللغة القدمية: َفوِّ
الفوم: السنبلة". وحكى القرطيب عن " :وقال اْلوهري: "الفوم: احلنطة". وقال ابن دريد)

لغة شامية. ومنه  الفوم: كّل حّب خُيتبز. قال: وقال بعضهم: هو احلمص، عطاء وقتادة: أن
  .("يقال لبائعه: "فامّي"، مغرّي عن: "فوميّ 

  ."وب اليت تؤكل كّلها فوموقال البخاري: "وقال بعضهم: احلب
  ."األرض وذكره مع البقل وغريه قال اآللوسي:" والقول أبنه اخلبز يبعده اإلنبات من

  .قلت: من قال: اخلبز، إمنا فسره مبا يؤول إليه، وهو واضح
، وتوبيخ على ما فيه تقريع َّلم }َِبلَِّذي ُهَو َخرْيٌ  قَاَل أََتْستَ ْبِدُلوَن الَِّذي ُهَو أَْدىنَ { :وقوله تعاَل

والطعام اَّلينء الطيب  األطعمة الدنية، مع ما هم فيه من العيش الرغيد، سألوا من هذه
  .النافع

َبلنسبة إَل ذلك: غالء  املأكول وأُريد َبلذي هو خري: املن والسلوى، ومعىن خريية هذا
الشبهة ف  ه عناْلليل ف تناوله، وعدم الكلفة ف حتصيله، وخلو  قيمته، وطيب لذته، والنفع

  .حّله
َبأللف ف املصاحف األئمة  هكذا هو منّون مصروف، مكتوب- }اْهِبطُوا ِمْصراً { :وقوله

بغري ذلك،  . قال ابن جرير: "وال أستجيز القراءة-اْلمهور َبلّصرف العثمانية، وهو قراءة
  ."إلمجاع املصاحف على ذلك

من غري إجراء،  }اْهِبطُوا ِمْصرَ { :مسعود وقال ابن جرير: "وقع ف قراءة أيّب بن كعب وابن
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 ."يعين: من غري صرف
قراءة اإلجراء أيضاً. ويكون ذلك  قال ابن جرير: "وحيتمل أن يكون املراد: مصر فرعون، على

، مث توقف ف املراد }قَ َوارِيرَ  {قَ َوارِيرَا { :املصحف، كما ف قوله تعاَل من َبب االتّباع لكتابة
  ."أم مصر من األمصار؟ ن،ما هو؟ أمصر فرعو 

واملعىن على ذلك، ألن موسى  األمصار؛ وهذا الذي قاله فيه نظر. واحلق أن املراد: مصر من
 الذي سألتم ليس أبمر عزيز، بل هو كثري ف أّي بلد يقول َّلم: هذا -عليه السالم-

  .هاألمصار أن أسأل هللا في دخلتموها وجدمتوه، فليس يساوي مع دَنءته وكثرته ف
، }َسأَْلُتمْ  ُهَو َخرْيٌ اْهِبطُوا ِمْصراً فَِإنَّ َلُكْم َما أََتْستَ ْبِدُلوَن الَِّذي ُهَو أَْدىَن َِبلَِّذي{ :وَّلذا قال

 .أي: ما طلبتم
  .-وهللا أعلم-فيه، مل ُيابوا إليه  وملّا كان سؤاَّلم هذا من َبب البطر واألشر، وال ضرورة

ُوضعت عليهم، وألزموا هبا شرعاً  :، أي}ْيِهُم الذِّلَُّة َواْلَمْسَكَنةُ َوُضرَِبْت َعلَ { :يقول تعاَل
وهم مع  مستَذّلي، َمن َوجدهم استذَّّلم وأهاهنم وضرب عليهم الصغار، وقَدراً، أي: ال يزالون

  .ذلك ف أنفسهم أذالء متمسكنون
ف القبة َمن ُضربت كما يكون  واملعىن: ُجعلت الّذلّة حميطة هبم، مشتملة عليهم، فهم فيها

  .عليه، أو ألصقت هبم حىت لزمْتهم ضربة الزب، كما ُيضرب الطي على احلائط فيلزمه
احلقيقة، وإما لتصاغرهم وتَ َفاقُرِهم  فاليهود صاغرون أذالّء، أهل مسكنة وَمْدقَ َعة، إّما على

 .اْلزية خيفة أن ُتضاعف عليهم
  ."انصرفوا ورجعوا :}اَّللَِّ  َغَضٍب ِمنَ َوََبُءوا بِ { :يعين بقوله" :وقال ابن جرير

وال يُقال: "َبء" إالّ موصوالً إّما ِبري وإّما بشّر، يقال منه: َبء فالن بذنبه، يبوء به بوءاً وبواًء، 
، يعين: تنصرف متحّملهما، وترجع هبما }تَ ُبوَء إِبمثِْي َوِإمثِْكَ  ِإيّنِ أُرِيُد َأنْ { :تعاَل ومنه قوله

هللا، قد صار  دوين. فمعىن الكالم إذاً: رجعوا منصرِفي ُمتحمِّلي غضب قد صارا عليك
  . سخط عليهم من هللا غضب، ووجب عليهم من هللا

ُْم َكانُوا َيْكُفُروَن آبََيتِ { :وقوله تعاَل ، يقول تعاَل: }احلَْقِّ  اَّللَِّ َويَ ْقتُ ُلوَن النَِّبيَِّي ِبَغرْيِ  َذِلَك أبَِهنَّ
الذلة، بسبب استكبارهم  اهم من الذلة واملسكنة، وإحالل الغضب هبم منجازين هذا الذي

هللا، وإهانتهم محلة الشرع وهم األنبياء وأتباعهم؛ فانْ تَ َقصوهم  عن اتباع احلق، وكفرهم آبَيت



138 
 

 كفر أعظم من هذا. إهنم كفروا آبَيت هللا، وقتلوا إَل أن أفضى هبم احلال إَل أن قتلوهم، فال
صلى هللا عليه -على صحته: أّن رسول هللا  غري احلق؛ وَّلذا جاء ف احلديث املّتفقأنبياء هللا ب

 .((الناس الِكّْب: َبطَُر احلّق وَغْمط)) :قال -وسلم
عن ابن مسعود، قال: كنت ال ُأحجب عن النجوى، وال عن كذا، وال عن كذا، فأتيت 

هاِوي، فأدركته من آخر حديثه وعنده مالك بن ُمرارة الرَّ  -صلى هللا عليه وسلم- رسول هللا
الناس  هللا، قد ُقِسم ل من اْلمال ما ترى، فما ُأِحب أّن أحداً من وهو يقول: َي رسول

ال! ليس ذلك من البغي. )) :فقال فضلين ِبِشراكْي فما فوقهما، أليس ذلك هو البْغي؟
وانتقاص  ، يعين: رّد احلق((َسِفه احلقَّ وَغِمَط النَّاسَ )) :أو قال ،((ولكن البغي َمْن َبِطر

ملّا ارتكب بنو إسرائيل ما ارتكبوه ِمن الكفر  الناس، واالزدراء هبم، والتعاظم عليهم. وَّلذا
هللا وقْتلهم أنبياءه، أحل هللا هبم أبسه الذي ال يُ َرّد، وكساهم ذال  ف الدنيا موصوالً  آبَيت

  .بذّل اآلخرة جزاًء وفاقاً 
، أو ما جاء به -عليه السالم-موسى  مطلقاً، أو الّتسع اليت أتى هبا واآلَيت: إما املعجزات
كاآلَيت اليت  آَيت الكتب املتُلوَّة مطلقاً، أو التوراة، أو آَيت منها، من الّتسع وغريها، أو
 .، أو اليت فيها الرجم، أو القرآن-وسلم صلى هللا تعاَل عليه-فيها صفة رسول هللا 
كذلك، لإليذان أبّن ذلك بغري احلق  مع أّن قتل األنبياء ال يكون إالّ  وقَ يَّد القتل بغري احلق

عليه  ، وإمنا محلهم-عليهم السالم-معتقداً أحّقّية قْتل أحد منهم  عندهم، إذ مل يكن أحد
على هذا: للعهد،  }احلَْقّ { :واالعتداء. فالالم ف حب الدنيا واتباع اَّلوى والغلّو ف العصيان

كالنكرة. ويؤيده ما  ا للجنس؛ واملراد: بغري حق أصالً، إذ الم اْلنس املبهمأهن وقيل األظهر
يكن حقاً َبعتقادهم أيضاً. وميكن أن يكون  ؛ فيفيد أنه مل}ِبَغرْيِ احلَْقِّ { :ف )آل عمران(

 .كونه بغري احلق إظهار معايب صنيعهم، فإنه قْتل لنيب، مث مجاعة منهم، مث :فائدة التقييد
علة أخرى ف جمازاهتم مبا ُجوزوا به:  ، وهذه}َذِلَك مبَا َعَصْوا وََكانُوا يَ ْعَتُدونَ { :وقوله تعاَل

ف حّد املأذون فيه  ويعتدون؛ فالعصيان: فْعل املناهي، واالعتداء: اجملاوزة أهنم كانوا يعصون
 .-وهللا أعلم-واملأمور به 
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 .اإلمجايل املعىن
اْلاحدين من بين إسرائيل، وذلك  اقف إنعامه على هؤالءَيْذُكر سبحانه موقفاً آخر ِمن مو 

سبحانه  َّلم، حينما احتاجوا إَل املاء ف التّيه، فأمره -السالم عليه-حي استسقى موسى 
هللا بي ظهرانيهم؛ فانفجرت من جوانبه  أن يضرب بعصاه اليت حيملها معه حَجراً مربعاً جعله

عْي يشربون  ثالث عيون، لكل ِسْبٍط من أسباطهم عشرة عيناً، من كل جانب األربعة اثنتا
ودرءاً للشحناء. فيّسر َّلم الشراب والطعام هبذه  منها ال يشركهم فيها غريهم، منعاً للتنازع

وكْفر نعمته. ولكنهم  الباهرات، وهناهم عن اإلفساد ف األرض بتعّدي حدود هللا املعجزات
 روا من استمرارهم على هذا الطعام الطيب ِمن املنّ وتذمّ  بطروا، ومل يقدروا نعمة هللا عليهم،

أن يطلب من ربه أن يُ ْنِبت  بوقاحة وفظاظة -عليه السالم-والسلوى، وطالبوا نبيهم موسى 
 عليه- البقول، والقثاء، والثوم، والعدس، والبصل. فما كان منه َّلم ف تيههم ما عهدوه من

املبارك الطيب النافع مبا هو دونه بكثري،  اَّلم الطعامإال أن َوِبََُّهم والمهم على استبد -السالم
 .خرجوا من هذا التِّيه طلبهم وُسْؤََّلم موجود أبّي مصر من األمصار ينزلوه إذا وأخّبهم أنّ 

مالزماً َّلم ف صور شىت، من احتقار  وقد عاقبهم هللا تعاَل أبن جعل الذلة والصغار واملسكنة
أنفسهم، وبغض  وتشرذمهم ف املعمورة، وانطوائهم علىاْلزية عليهم،  األمم َّلم، وضرب

بكل هذه اآلَيت الواضحات واملعجزات  الناس َّلم. وأنزل هللا غضبه هبم، بسبب كفرهم
 .االعتداء أنبياءه الكرام، واهنماكهم ف شىّت املعاصي وأنواع الباهرات، وقتلهم

 
 .اآليتنين  مسائل
  :األوَل

خروج املاء العظيم الكثري من احلَجر  عة، وقالوا: كيف يُعقلأنكر بعض الطبعّيي هذه الواق
نِكر مع أنه يتصور قدرة هللا تعاَل ف تغيري الطبائع واالستحاالت، فقد ترك  الصغري؟ وهذا

ُ
امل

 عندهم أمور من أسرار الطبيعة، ومنها: أن حَجر املغناطيس النظر على طريقتهم، إذ تقرر
ميتنع أن خيلق ف حَجر آخر  مثل ذلك منكراً عندهم، فليس ُيذب احلديد مثاًل؛ وإذ مل يكن

ويكون خْلق تلك القوة عند ضرب العصا أو غري ذلك؛  قّوة جذب املاء من حتت األرض،
  .تعاَل على كل شيء قدير وهللا
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 :الثانية
 }ُرُسَلَنالَنَ ْنُصُر  ِإَنَّ { :وقوله تعاَل زعم بعض امللحدين: أّن بي آية قتل األنبياء وما أشبهها،

َبلّرسل: املأمورون َبلقتال، وأجيب أبجوبة أخرى ذَكرها اآللوسي.  تناقضاً. وأجيب أبّن املراد
 .سواًء ف حياهتم أو على يد أتباعهم واألقوى: أن يقال: العاقبة تكون َّلؤالء الّرسل

 :الثالثة
من الصَّولة، إالّ أهنم  وإن ظهر َّلم شيء -عليهم لعائن هللا املتتالية إَل يوم القيامة-اليهود 

ولوال  .}حِبَْبٍل ِمَن اَّللَِّ َوَحْبٍل ِمَن النَّاسِ  ِإالّ { :األمم، وقد قال تعاَل أحقر الناس ف نظر
إخوان القردة -ملا كانت َّلؤالء  ضعف املسلمي، وتَ رُْكهم للجهاد، وبُعدهم عن دينهم،

 .-وهللا املوفِّق-ة عّزهتا هللا تعاَل أن يُعيد َّلذه األمّ  قائمة. نسأل -واخلنازير
 .وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

 
 األسئلة :

  قرأ َنفع النبيي وهذه املادة كلها َبَّلمزة على األصل ألهنا من النبأ وهو اخلّب وقرأ الباقون 1
تبار رفعة بدون مهز ختفيفا أو على أن األصل ليس من النبأ وإمنا من النباوة وهي الرفعة ، َبع

مكانه عند هللا أو تكون مشتقة من النيب وهو الطريق الواضح َبعتبار كونه طريقا إَل هللا 
 صح ( .)
َبلنهي عن قول : نيبء هللا َبَّلمز ، وهذا يدل على ضعف    ورد احلديث عن النيب 2

 قراءة َنفع ) خطأ ( .
 ) صح ( .   االستسقاء طلب السقيا عند عدم املاء أو قلته3
سم مكان أي حمل الشرب أو مصدر ميمي مبعىن الشرب ومحله بعضهم ا  واملشرب : إما 4

 ) صح ( .ومحله على املكان أوَل عند أيب حيان ، على املشروب وهو املاء 
 ف الفساد خاصة ) خطأ ( .  تعثوا : العثو عند بعض احملققي جماوزة احلد 5
 ) صح ( . ادوا ف الفساد حال إفسادكم  مفسدين : أي : أشد الفساد واملعىن ال تتم6
  البقل : ما أنبتته األرض من اخلضر واملراد به أطايب البقول اليت أيكلها الناس كالنعناع 7

 ) صح ( . والكرفس والكراث وأشباهها
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 ) خطأ ( . وثومهااملتواترة  الثوم ويدل عليه قراءة ابن مسعود  الفوم هو 8
 هو اخلبز ) صح ( .  ورد عن ابن عباس أن الفوم 9

   أدىن من الدنو وهو القرب ، أي : القريب منكم الذي ال تنالونه بكلفة ) خطأ( .10
اذة   قال بعضهم : أدىن من الدَنءة واستدل بقراءة الكسائي ) أدأن ( وهي قراءة ش11

 ( .)خطأ
ألنه ِمصور   املصر : البلد العظيم ، وأصله من احلاجز واحلد بي الشيئي ، قيل له ذلك 12

 أي حمصور ) صح ( .
   وَبءوا : أصلها من مساواة الشيء ) صح ( .13
  حصل هذا معهم ذلك ف التيه ضرب َّلم موسى احلجر فصار فيه اثنتا عشرة عينا من 14

 ) صح ( . ماء لكل سبط منهم عي يشربون منها
   الذلة من الذل ، واملقصود به دفع اْلزية ) صح ( .15
َل قد علم كل أَنس مشرهبم هي مجلة مستأنفة مفهمة على أن كل سبط منهم   قوله تعا16

وإمنا وصفها به ألنه معجزة أخرى حيث ،  قد صار له مشرب يعرفه فال يتعدى ملشرب غريه
 ) صح ( . حيدث مع حدوث املاء جداول يتميز هبا مشرب كل من مشرب آخر

وا متنافرين متحاسدين متباغضي ن  جعل هللا لكل سبط منهم مشرَبً خاصاً ألهنم كا17
 صح ( .)

ء به وهو ِما ال فائدة فيه لنا   اختلفت األقوال ف حتديد احلجر وشكله ومن أين جا18
 صح ( .)

  قال بعضهم : الالم ف احلجر للجنس ، واملقصود : أن يضرب أي حجر كان وليس 19
 حجراً حمدداً ) صح ( .

ورة األعراف بضمري الغائب ألهنا سورة مكية وهنا   جاء اإلخبار عن هذه القصة ف س20
 بضمري املخاطب ألن السورة مدنية ) صح ( .

 ( فات سبب للقحط ونزع الّبكات )صح  ف اآلية دليل على أن الفساد والعصيان واملخال21
من َبب حتقريهم وتقليلهم َّلذا    وإمنا قالوا على طعام واحد وهم أيكلون املن والسلوى22

 الذي جاءهم من عند هللا ) خطأ ( . الطعام
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   قالوا ادع لنا ربك ، ومل يقولوا ربنا ، بسبب سوء أدهبم مع نبيهم ومع رهبم ) صح ( .23
هذا الذي سألتم ليس أبمر عزيز بل هو كثري ف أي بلد   قوله فإن لكم ما سألتم ، أي : 24

 ) صح ( . أن أسأل هللا فيه دخلتموها وجدمتوه فليس يساوي مع دَنءته وكثرته ف األمصار
 وا استدراجاً وانتقاماً ) خطأ (   ملا كان سؤاَّلم من َبب البطر واألشر أعطاهم هللا ما طلب25
هبم فال يزالون أذالء مهاني   ضربت عليهم الذلة ، أي : وضعت عليهم وأحاطت 26

 ( .)صح
أبهنم كانوا يزعمون  ك لإليذان  وقيد القتل بغري احلق مع أن قتل األنبياء ال يكون إال كذل27

 أبن هذا حق عندهم ) خطأ ( .
 ) صح ( .   العصيان فعل املناهي ، واالعتداء اجملاوزة ف حد املأذون فيه واملأمور به28
  ليس بي قتلهم األنبياء وبي قوله تعاَل ) إَن لننصر رسلنا ( تناقض ألنه ال يلزم من ذكر 29

 يبتلي هللا بعضهم بضد ذلك ) خطأ ( .النصر هنا نصر اْلميع بل قد 
  اليهود عليهم لعائن هللا املتتالية إَل يوم القيامة وإن ظهر َّلم شيء من الصولة إال أهنم 30

أحقر الناس ف نظر األمم وقد قال تعاَل : إال حببل من هللا وحبل من الناس . ولوال ضعف 
ؤالء إخوان القردة واخلنازير قائمة املسلمي وتركهم للجهاد وبعدهم عن دينهم ملا كانت َّل

 صح ( .)
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 الثالثوناحملاضرة 
*** 

 .(البقرة) من سورة (66) ( إىل62تفسري اآلّيت: من )
 .واملناسبة التالوة، و القراءات،

 :التالوة 
ْليَ ْوِم اآلِخِر َوَعِمَل َصاحِلاً َوا َوالنََّصاَرى َوالصَّابِِئَي َمْن آَمَن َِبَّللَِّ  ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا{

َوَرفَ ْعَنا فَ ْوَقُكُم  َوِإْذ َأَخْذََن ِميثَاَقُكمْ  *َوال ُهْم حَيَْزنُوَن  َأْجرُُهْم ِعْنَد َرهبِِّْم َوال َخْوٌف َعَلْيِهمْ  فَ َلُهمْ 
َناُكْم ِبُقوٍَّة َواذُْكُروا َما ِفيهِ  الطُّوَر ُخُذوا َما ُتْم ِمنْ  *وَن َلَعلَُّكْم تَ ت َّقُ  آتَ ي ْ بَ ْعِد َذِلَك فَ َلْوال  مُثَّ تَ َولَّي ْ

ُتْم ِمَن اخْلَاِسرِيَن  َفْضُل اَّللَِّ َعَلْيُكمْ  السَّْبِت  َعِلْمُتُم الَِّذيَن اْعَتَدْوا ِمْنُكْم ِف  َوَلَقدْ  *َوَرمْحَُتُه َلُكن ْ
 َيَديْ َها َوَما َخْلَفَها َوَمْوِعظَةً  الً ِلَما َبْيَ َفَجَعْلَناَها َنَكا *َخاِسِئَي  فَ ُقْلَنا ََّلُْم ُكونُوا ِقَرَدةً 

 .}لِْلُمتَِّقيَ 
 :قراءات

 .ال توجد أْوجه تتعّلق َبملعىن
  :املناسبة

إخل، قد توّسط  }...ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا{ :فما زال احلديث مع بين إسرائيل، إالّ أن قوله تعاَل
جرَيً  ر وعيد أهل الكتاب قُرِن به ما يتضّمن الوعد،الكالم إَل ذكْ  اجنرّ  ذلك، وذلك ألنه ملّا

وجه توسيط هذه اآلية وما قبلها بي  على عادته سبحانه ِمن ذْكر الرتغيب والرتهيب. وهذا
  .تعداد النِّعم

 
 .لغوّيات

 اليهودية، وهو: هاِئد، واْلمع: ُهود يُقال: هاد وهَتَوَّد، إذا دخل ف أي: هَتَوَُّدوا، :}َهاُدوا{  
  .وَيهود
ِإَنَّ { :-عليه السالم-كقول موسى  إّما عريب من: "هاد" إذا اتب، والتَّهود: التوبة، :ويهود

َنا}ُهْدََن إِلَْيكَ  اتبوا من عبادة العجل.  ملّا  فكأهنم مُسُّوا بذلك ف األصل لِتوبتهم، .، أي: تُ ب ْ
 "اَّلوادة" وهي: املوّدة،األعمال، كما مّر. وقيل: ِمن:  ووجه التخصيص: كون توبتهم أشقّ 
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ملوّدهتم ف بعضهم لبعض. وقال أبو عمرو بن العالء: "ألهنم يتهّودون، أي : يتحرّكون عند 
  ."قراءة التوراة

عليه -أبكّب أوالد يعقوب  ، كأهنم مُسُّوا-بذال معجمة وأِلف مقصورة-وإّما معرب: "يَ ُهوذا" 
 .-السالم

  .َسْكران اَوى: مجع َنْشوان، وسكارى: مجعمجع: َنْصران، كَنشَ  :}َوالنََّصاَرى{
 :، كقوله-وإن أنكره البعض-وورد ذلك ف كالم العرب 

 وَيْضَحى َلَدْيه وهو َنْصرَان َشاِمسُ  تراه إذا دار الَعِشيُّ حُمَنِّفا

 :وأنشد ويُقال ف املؤنث: َنْصرانة، كَنْدَمان وَنْدمانَة، قاله سيبويه 
  كما َسَجَدت َنْصرَانة مل حَتَنَّفِ                    ... 

إشارة إَل أنه عريق ف وْصفه، وقيل: إهنا  وَيء "نصرايّن" للمبالغة، كما يُقال لألمحر: َأمْحَرّي،
ِجّي، وروم وروميّ  للفرق بي ُْ  .الواحد واْلْمع، كزِْنٍج وزِن

عليه -ل عيسى أنصار أيضاً، كما قا :ومُسّوا بذلك، لتناصرهم فيما بينهم. وقد يقال َّلم
  .}اَّللَِّ  َمْن أَْنَصارِي ِإََل اَّللَِّ قَاَل احْلََوارِيُّوَن حَنُْن أَْنَصارُ { :-السالم

  .يقال َّلا: الناصرة وقيل: إهنم إمنا مسوا بذلك ِمن أْجل أهنم نزلوا أرضاً 
ودية والنصرانية، دين اليه َصَبأَ" إذا خرج ِمن الدِّين، وهم: قوم عدلوا عن" :ِمن :}َوالصَّابِِئيَ {

  .وعبدوا املالئكة، على قول
واختاذهم وسائط. وملّا مل يتيّسر َّلم  وقيل: هم قوم مدار مذاهبهم على التعصب للروحانّيي،

هياكلها؛ فصابئة الروم  أبعياهنا والتلقي منها بذواهتا، فزعت مجاعة منهم إَل التقرب إليها
 الثوابت. ومجاعة نزلوا عن اَّلياكل إَل األشخاصمفزعها:  َمفزعها: السيارات، وصابئة اَّلند

األوَل هم: عبدة الكواكب، والثانية  اليت ال تسمع وال تبصر وال تغين عن أحد شيئاً. فالفرقة
 .من هاتْي الفرقتْي أصناف شىّت خمتلفون ف االعتقادات والتعبدات هم: عبدة األصنام. وكلّ 

وإمّنا يعظِّمون النجوم كما تعظّم الكعبة.  َبدة أواثن،واإلمام أبو حنيفة يقول: إهنم ليسوا بع
دون يعتقدون أتثري النجوم، ويقّرون ببعض األنبياء، وقيل: هم قوم عليه - كيحىي موحِّ

الزبور، ويعبدون املالئكة، ويصّلون إَل  . وقيل: إهنم يقّرون َبهلل تعاَل، ويقرؤون-السالم
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ا ِمن كّل ِدين شيئاً. وف جواز مناكحتهم وأكل مهب اْلنوب. وقد أخذو  الكعبة، وقيل: إَل
  .ذَبئحهم كالم للفقهاء، يُطلب ف حمّله

َبَّلمز إذا خرج، أو ِمن:  "َصَبأ" :واْختُلف ف اللفظ، فقيل: غري عريب، وقيل: عريب ِمن
الدِّين احلق ومْيلهم إَل الباطل. وقرأ َنفع وحده  "صَبا" ُمعتال  مبعىن: مال، خلروجهم عن

 .وذلك إّما على األصل أو اإلبدال للتخفيف لياء،َب
هو: القطع، ألنه ُسِبَت  الّسبت" الذي" :اسم لليوم املعروف، وهو مأخوذ ِمن :}السَّْبتِ {و

 .السُُّبوت" وهو: الراحة والّدعة. واملراد به هنا: اليوم" :فيه خْلق كل شيء وعمله، وقيل: ِمن
والتجاوز مل يقع ف اليوم  سبت، ألن االعتداءوالكالم على حذف مضاف، أي: ف حكم ال

 أراد أن ُيعل يوماً خالصاً  -عليه السالم- بل وقع ف ُحكمه بناء على ما ُحكي: أن موسى
ألن هللا تعاَل مل خيلق فيه شيئاً.  للطاعة، وهو يوم اْلمعة، فخالفوه وقالوا: جنعله يوم السبت،

العمل، وحّرم  وا. مث امتحنهم فيه، فأَمرهم برْتكإليه أن دْعهم وما اختار  فأوحى هللا تعاَل
 .بيان القصة عليهم فيه صْيد احليتان. وأييت ف اآلاثر

السبت، وليس مبعىن اليوم؛  وقيل املراد َبلسبت هنا: مصدر: َسبَ َتِت اليهود، إذا َعّظمت يوم
 يم، وهتكواإذ يؤول املعىن إَل أهنم اعتدوا ف التعظ فحينئذ ال حاجة إَل تقدير مضاف،

لألَيم هبذه األمساء املشهورة  احلرمة الواجبة عليهم. وقد ذكر بعضهم: أّن تسمية العرب
 :، وأن أمساءها قبل غري ذلك، وهي اليت ف قوله-السالم عليه-حدثت بعد عيسى 

َُ َيومي ُل أْن أعيش وأنَّ   أبوََّل أو أِبَْهّون أو ُجبارِ  أَُؤمِّ
 َفُمْؤِنِس أو َعروبة أو َشيارِ  ْتهأو التَّال ُدَبِر فإن أَف ُ 

  . وشيار: السبت، وأول األحد
فُ ُعول"، وقليالً على: " :مْجع قْرد، وهو معروف، وُيمع فعل االسم قياساً على :}ِقَرَدةً {

  . "ِفَعَلة" يعين: قرود وِقَردة
لكلب: اْخَسأ. ومنه قوَّلم ل .اخُلُسوء: الصغار والذلة، ويكون متعدَيً والزماً  :}َخاِسِئيَ {

الكلب: بَ ُعَد. وبعضهم ذَكر الطرد عند تفسري اخلسوء،   وقيل اخُلُسوء واخَلَساء: مصدر: َخُسأَ 
اخلاسئ مبعىن الطارد.  فقيل: هو الستيفاء معناه ال لبيان املراد، وإال لكان كاإلبعاد،
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 :اإلبعاد؛ فاخلاسئإالّ أنه َبملعىن املبين للمفعول، وكذلك  والتحقيق: أنه معتّب ف املفهوم،
 .الصاغر املبَعد املطرود

القيد، وَنكَّل به: فَعل به ما  :ِعّْبة تَنكل َمن اعتّب هبا، أي: متنعه. ومنه: النِّْكل :}َنَكاالً {
   .عن مثله يعتّب به غريه فيمتنع

 
 .اآلاثر

-لمان طريقه ابن أيب حامت ف "تفسريه" عن س أخرج ابن أيب عمر العدين ف "مسنده"، وِمن
 عن أهل ِدين كنت معهم، -صلى هللا عليه وسلم-، قال: "سألت النيب -عنه رضي هللا

َوالصَّابِِئَي  الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالنََّصاَرى ِإنَّ { :فذكرت ِمن صالهتم وعبادهتم، فنزلت
 .إَل آخر اآلية "}...اآلِخرِ  َمْن آَمَن َِبَّللَِّ َواْليَ ْومِ 

صلى هللا عليه -النيب  الواحدي وغريه، عن جماهد، قال: سأل سلمان الفارسي وأخرج
قال  .((مل ميوتوا على اإلسالم)) :أعماَّلم، قال عن أولئك النصارى، وما رأى -وسلم

ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا { :علّي األرض، وذكرت اجتهادهم، فنزلت هذه اآلية سلمان: فأظلمت
أصحابك، مث قال: َمن مات على  نزلت هذه اآلية ف)) :ا سلمان فقال، فدع}َوالَِّذيَن َهاُدوا

  .((على خري، وَمن مسع يب ومل يؤمن فقد هلك دين عيسى قبل أن يسمع يب، فهو
ِخِر اآل َوالصَّابِِئَي َمْن آَمَن َِبَّللَِّ َواْليَ ْومِ  الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالنََّصاَرى ِإنَّ { :وقال السدي
صلى -النيب  اآلية: نزلت ف أصحاب سلمان الفارسي، بينا هو حيّدث }...َوَعِمَل َصاحِلاً 

يصّلون، ويصومون، ويؤمنون  إذ ذكر أصحابه فأخّبه خّبهم، فقال: كانوا -هللا عليه وسلم
صلى -هللا  نبياً. فلما فرغ سلمان ِمن ثنائه عليهم، قال له نيب بك، ويشهدون أنك ستبعث

سلمان، فأنزل هللا  فاشتّد ذلك على .((َي سلمان، هم ِمن أهل النار)) :-عليه وسلمهللا 
 حىت جاء -عليه السالم-َمن متّسك َبلتوراة وسّنة موسى  هذه اآلية، فكان إميان اليهود: أنه

بسّنة موسى فلم يدْعها، ومل يّتبع  عيسى. فلما جاء عيسى كان: َمن متّسك َبلتوراة وأخذ
عيسى كان مؤمناً  وإميان النصارى: أّن َمن متّسك َبإلجنيل منهم وشرائع .الكاً عيسى، كان ه

صلى هللا عليه -يّتبع حممداً  ؛ فمن مل-عليه وسلم صلى هللا-مقبوالً منه حىت جاء حممد 
  .واإلجنيل، كان هالكاً  منهم، وَيدَع ما كان عليه ِمن سّنة عيسى -وسلم



147 
 

  .وروي عن سعيد بن جبري حنو هذا
فيه، بلفظ: فاشتد ذلك على  رواه السدي بلفظ مطّول جداً بقّصة إسالم سلمان والشاهدو 

ِإنَّ { :لو أدركوك صّدقوك واتّبعوك؛ فأنزل هللا هذه اآلية :سلمان. وقد كان قال له سلمان
  .}يَ ْوِم اآلِخرِ َوالْ  َوالنََّصاَرى َوالصَّابِِئَي َمْن آَمَن َِبَّللَِّ  الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا
اآلية، قال: فأنزل هللا بعد  }...ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا{ :وعن ابن عباس، ف قوله

َتِغ َغرْيَ اإِلْسالِم ِديناً فَ َلنْ { :هذا  .}اخْلَاِسرِينَ  يُ ْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِف اآلِخَرِة ِمنَ  َوَمْن يَ ب ْ
يِّ    ."}ِإَنَّ ُهْدََن إِلَْيكَ { :ت اليهود، ألهنم قالواوعن علي، قال: "إمنا مسُِ

تسّمت اليهود َبليهودية، ومل  وعن عبد هللا بن مسعود، قال: "حنن أعلم الناس ِمن أين
ُهْدََن  ِإَنَّ { :تسّمت النصارى َبلنصرانية؛ إمنا تسّمت اليهود َبليهودية بكلمة قاَّلا موسى

اليهود". وإمّنا تسّمت " :كلمة كانت تعجبه، فتسّموا، فلّما مات قالوا: هذه ال}إِلَْيكَ 
أَْنَصاُر  ِإََل اَّللَِّ قَاَل احْلََوارِيُّوَن حَنْنُ  َمْن أَْنَصارِي{ :عيسى النصارى َبلنصرانية لكلمة قاَّلا

  ."فتسّموا َبلنصرانية ،}اَّللَِّ 
  .": َنصرةكانت ُتسّمى وعن ابن عباس، قال: "إمّنا مُسّيت النصارى، ألن قرية عيسى

 .وعن ابن جريج حنوه
ينزَّلا عيسى بن مرمي؛ فهو  ،"َنصرة" :وعن قتادة، قال: "إمّنا مسوا: "نصارى"، بقرية يقال َّلا

  ."اسم تسّموا به ومل يُؤَمروا به
والنصارى واجملوس، ال حتّل  وسئل ابن عباس عن الصابئي، فقال: "هم قوم بي اليهود

 ."ذَبئحهم وال مناكحهم
  ."والنصارى، ليس َّلم ِدين اهد، قال: "الصابئون: قوم بي اجملوس واليهودوعن جم

  .وروي عن عطاء حنو ذلك
  ."من املشركي ال كتاب َّلم وعن جماهد، قال: "الصابئون ليسوا بيهود وال نصارى، هم قوم

نا موسى فقالوا: ما أمركم؟ قالوا: نبيّ  وعن سعيد بن جبري، قال: "ذهبت الصابئون إَل اليهود،
مث أتوا النصارى  .وهناَن عن كذا وكذا. وهذه التوراة؛ فمن اتبعنا دخل اْلنة جاءَن بكذا وكذا،

موسى، وقالوا: هذا اإلجنيل؛ فمن اتبعنا دخل اْلنة.  فقالوا ف عيسى ما قالت اليهود ف
وَمن اتّبعنا ف واليهود يقولون: حنن  الصابئون: هؤالء يقولون: حنن وَمن اتّبعنا ف اْلنة، فقالت
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 ."ندين؛ فسماهم هللا: الصابئي اْلنة، فنحن به ال
  ."واجملوسية و عن سعيد بن جبري، قال: "الصابئون: منزله بي النصرانية

  .وف لفظ: منزلة بي اليهود والنصارى
الشعثاء جابر بن زيد، والضحاك:  وقال أبو العالية، والربيع بن أنس، والسدي، وأبو

 ."فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور "الصابئون:
البصرة، عن احلسن: أنه كان  وقال مطرف: "كنا عند احَلكم بن عتبة، فحّدثه رجل من أهل

  ."كاجملوس، فقال احلكم: أمل أخّبكم بذلك؟ يقول، ف الصابئي: إهنم
  ."وقال احلسن: "هم قوم يعبدون املالئكة

ويصّلون اخلمس. قال: فأراد   القبلة بئي يصّلون إَلوعن احلسن، قال: "ُأخّب زَيد: أن الصا
  ."اْلزية. قال: فأخّب بعد أهنم يعبدون املالئكة أن يضع عنهم

يعبدون املالئكة، ويقرؤون الزبور، ويصّلون  وقال أبو جعفر الرازي: "بلغين أّن الصابئي: قوم
  ."للقبلة

 ."إَل غري القبلة، ويقرؤون الزبور يصّلونوعن قتادة، قال: "الصابئون: قوم يعبدون املالئكة، و 
وليست له شريعة يعمل هبا، ومل  وعن وهب بن منبه، قال: "الصابئ: الذي يعرف هللا وحده،

  ."حيدث كفراً 
و عن أيب الزَند، قال: "الصابئون: قوم ِمّا يلي العراق، وهم بَكْوَثى، وهم يؤمنون َبلنبيي  

  ."وماً، ويصّلون إَل اليمن كّل يوم مخس صلواتسنة ثالثي ي كلهم، ويصومون ِمن كل
األدَين كانوا جبزيرة املوصل، يقولون: ال  وقال عبد الرمحن بن زيد: "الصابئون: أهل ِدين من

هللا. قال: ومل يؤمنوا  إله إال هللا، وليس َّلم عمل وال كتاب وال نيب، إال: قول ال إله إال
 :وأصحابه -صلى هللا عليه و سلم-ون للنيب املشركون يقول برسول؛ فمن أْجل ذلك كان

 ."يشّبهوهنم هبم، يعين ف قول: ال إله إال هللا ،"هؤالء الصابئون"
جبل نزلوا أبصله " :، فقال}فَ ْوَقُكُم الطُّورَ  َوِإْذ َأَخْذََن ِميثَاَقُكْم َوَرفَ ْعَنا{ :وعن قتادة ف قوله

  ."!كمأمري أو أَلْرِميَ نَّ  فرُفع فوقهم، فقال: لتأخذنّ 
  ."و عن ابن عباس قال: "الطور الذي أنزلت عليه التوراة، وكان بنو إسرائيل أسفل منه

 ."الطاعة، رفع عليهم اْلبل ليسمعوا وف حديث الفتون: عن ابن عباس: "أهنم ملّا امتنعوا عن
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َيهم، عليهم، فنظروا إليه وقد غش وقال السدي: "فلّما أبْوا أن يسجدوا، أَمر هللا اْلبل يقع
فقالوا:  .على شّق، ونظروا َبلّشّق اآلخر، فرمحهم هللا فكشفه عنهم فسقطوا ُسّجدا؛ فسجدوا

العذاب عنَّا، فهم يسجدون كذلك،  وهللا ما سجدة أحّب إَل هللا ِمن سجدة كشف هبا
  ."}َوَرفَ ْعَنا فَ ْوَقُكُم الطُّورَ { :وذلك قول هللا تعاَل

  ."ينبت فليس بطور بت من اْلبال، وما ملوعن ابن عباس، قال: "الطور ما أن
  ."وعن جماهد قال: "الطور: اْلبل َبلسرَينية

  ."و عن الضحاك قال: "الِنْبط يسمون اْلبل: الطور
وقد نص على أّن الطور جبل أيضاً: عطاء، وعكرمة، واحلسن، والربيع بن أنس، وغري واحد؛ 

  .ظاهر قال ابن كثري: وهذا
َناُكْم ِبُقوَّةٍ { :لهوعن ابن عباس، ف قو   ."جِبدّ " :، قال}ُخُذوا َما آتَ ي ْ
َناُكْم ِبُقوَّةٍ  ُخُذوا{ :وقال احلسن، ف قوله   ."التوراة :يعين" :}َما آتَ ي ْ

  ."، أي: بطاعة}ِبُقوَّةٍ {" :وقال أبو العالية والربيع بن أنس
  ."بعمل مبا فيه :}ِبُقوَّةٍ {" :وقال جماهد
َناُكْم ِبُقوَّةٍ ُخُذوا مَ {" : وقال قتادة وإالّ قذف ُْته عليكم! قال: فأقّروا بذلك  ، القوة: اِْلّد،}ا آتَ ي ْ

  ."أوتوا بقّوة أهنم أيخذون ما
  .يعين: اْلبل ومعىن قوله: "وإالّ قذف ُْته عليكم!" أي: ُأسِقطه عليكم،

  ."اة واعملوا بهيقول: اقرؤوا ما ف التور " :}َواذُْكُروا َما ِفيهِ { :وقال أبو العالية والربيع
  ."عّما أنتم عليه لعلكم تنزعون" :، قال}َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقونَ { :و عن ابن عباس، ف قوله

املعصية. يقول: احذروا  ، قال: "عرفتم؛ وهذا حتذير َّلم من}َوَلَقْد َعِلْمُتمُ { :وعن ابن عباس
ف السبت بصيد إذ عصوين اعتدوا. يقول: اجرتؤوا  أن يصيبكم ما أصاب أصحاب السبت،

فمسخهم هللا قردة مبعصيتهم. يقول: إذ ال حييون  ،}فَ ُقْلَنا ََّلُْم ُكونُوا ِقَرَدًة َخاِسِئيَ {السمك
أَيم، ومل أيكل ومل يشرب ومل  األرض إالّ ثالثة أَيم. قال: ومل يعش مسخ قط فوق ثالثة ف

  ."ينسل
هللا منهم القردة واخلنازير، فزعم  فجعل :}اِسِئيَ فَ ُقْلَنا ََّلُْم ُكونُوا ِقَرَدًة خَ { :و عن ابن عباس

  .قردة، وأن املشيخة صاروا خنازير أّن شباب القوم صاروا
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يوم السبت، ليعلم َمن يطيعه  و عن قتادة، ف اآلية قال: "ُأحلِّت َّلم احليتان، وُحّرِمت عليهم
ن املعصية، وأّما ثالثة أصناف: أّما صنف: فأمسك وهنى ع ِمّن يعصيه. فكان القوم فيهم

املعصية. فلما أبْوا  فأمسك عن حرمة هللا، وأّما صنف: فانتهك املعصية ومرن على :صنف
 ، وصار القوم قروداً تَ َعاَوى َّلا}ُكونُوا ِقَرَدًة َخاِسِئيَ { :َّلم إال ُعتُ ّواً عما هناهم هللا عنه، قلنا
 ."أذَنب بعد ما كانوا رجاالً ونساء

، فجعل الذين هنْوهم }ُكونُوا ِقَرَدًة َخاِسِئيَ { "نودوا: َي أهل القرية وقال عطاء اخلراساين:
  ."يدخلون عليهم فيقولون: َي فالن، أمل نَ ْنهكم؟. فيقولون برؤوسهم أي: بلى

فُجعلوا قردة فَ َواقاً مث هلكوا؛ ما كان  وعن ابن عباس، قال: "إمنا كان الذين اعتدْوا ف السبت
  ."للمسخ نْسل

  ."نسل الذين ُمسخوا ن عباس من وجه آخر، قال: "القردة واخلنازير ِمنو عن اب
 ."و عن احلسن، قال: "انقطع ذلك النسل

اليوم الذي افرتض عليكم ف عيدكم  وعن ابن عباس: "إّن هللا إمنا افرتض على بين إسرائيل
الّ لزوم السبت أبْوا إ فخالفوا إَل السبت فعّظموه، وتركوا ما أمروا به. فلما يوم اْلمعة،

يُقال َّلا:  أحّل َّلم ف غريه. وكانوا ف قرية بي أَيْ َلة والطور، ابتالهم هللا فيه، فحّرم عليهم ما
صيدها وأكلها. وكانوا إذا كان يوم السبت أقبلت  :َمْدين. فحرم هللا عليهم ف السبت احليتان

يروا حواتً صغرياً وال كبرياً.  مُشّرعاً إَل ساحل حبرهم، حىت إذا ذهب السبت ذهنْب، فل إليهم
طال  أتْي سراً، حىت إذا ذهب السبت ذهنْب. فكانوا كذلك حىت حىت إذا كان يوم السبت

حواتً سراً يوم السبت، َفَخَرَمه ِبيط،  عليهم األمد، وَقرُِموا إَل احليتان، عمد رجل منهم فاخذ
كان الغد جاء فأخذه؛   ترَكه، حىت إذامث أرسله ف املاء، وأوتد له وتداً ف الساحل فأوثقه، مث

ملثل  فانطلق به فأكله، حىت إذا كان يوم السبت اآلخر عاد .أي: إين مل آخذه ف يوم السبت
وهللا لقد وجدَن ريح احليتان، مث عثروا  :ذلك. ووجد الناس ريح احليتان، فقال أهل القرية

ل هللا عليهم  اً زماَنً طويالً،الرجل. قال: ففعلوا كما فَعل، وصنعوا سر  على صنيع ذلك مل يُعجِّ
وَبعوها ف األسواق. فقالت طائفة منهم من أهل البقية:  العقوبة، حىت صادوها عالنية

طائفة أخرى مل أتكل احليتان ومل تَ ْنَه  وحيكم! اتقوا هللا! وهنوهم عما كانوا يصنعون. فقالت
ُ { :القوم عما صنعوا ِإََل  ُمَعذِّهُبُْم َعَذاَبً َشِديداً قَاُلوا َمْعِذَرةً  ُمْهِلُكُهْم َأوْ ملَ َتِعظُوَن قَ ْوماً اَّللَّ
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 فبينما هم على ذلك،" :قال ابن عباس .}َوَلَعلَُّهْم يَ ت َُّقونَ { أعماَّلم، بسخطنا }َربُِّكمْ 
يروهم. قال: فقال بعضهم  أصبحت تلك البقية ف أنديتهم ومساجدهم فقدوا الناس فلم

عليهم،  فانظروا ما هو؟ فذهبوا ينظرون ف ُدورهم، فوجدوها مغلقة !أَنً لبعض: إن للناس ش
الناس على أنفسهم، فأصبحوا فيها قردة.  قد دخلوها ليالً فغلقوها على أنفسهم، كما يُغلق

والصيب بعْينه وإنه لقْرد. قال:  الرجل بعْينه وإنه َلقْرد، واملرأة بعْينها وإهنا لقْردة، وإهنم ليعرفون
هللا اْلميع  بن عباس: فلوال ما ذكر هللا أنه جنَّى الذين هنْوا عن السوء، لقد: أهلكقال ا

َواْسَأَّْلُْم َعِن { :-صلى هللا عليه وسلم-حملمد  -جل ثناؤه-منهم. قال: وهي القرية اليت قال 
  ."اآلية }...َحاِضرََة اْلَبْحرِ  اْلَقْريَِة الَّيِت َكاَنتْ 

ِف السَّْبِت فَ ُقْلَنا ََّلُْم ُكونُوا  َوَلَقْد َعِلْمُتُم الَِّذيَن اْعَتَدْوا ِمْنُكمْ { :وقال السدي، ف قوله تعاَل
احليتان  قال:"هم أهل أَيْ َلة، وهي القرية اليت كانت حاضرة البحر. فكانت ،}َخاِسِئيَ  ِقَرَدةً 

يبق ف البحر  مل -أن يعملوا ف السبت شيئاً  وقد حّرم هللا على اليهود-إذا كان يوم السبت 
األحد، لزْمن َمْقَل البحر فلم  خرج، حىت خُيرجن خراطيمهن من املاء. فإذا كان يوم حوت إالّ 

 َواْسَأَّْلُْم َعِن اْلَقْريَِة الَّيِت َكاَنتْ { :السبت؛ فذلك قوله تعاَل يُر منهن شيء، حىت يكون يوم
ُشرَّعاً َويَ ْوَم ال َيْسِبُتوَن ال  تِيِهْم ِحيَتاهُنُْم يَ ْوَم َسْبِتِهمْ ِإْذ أتَْ  َحاِضَرَة اْلَبْحِر ِإْذ يَ ْعُدوَن ِف السَّْبتِ 

فاشتهى بعُضهم السمك، فجعل الرجل حيفر احلَُفرْية، وُيعل َّلا هنراً إَل البحر؛ فإذا   .}أَتْتِيِهمْ 
احلوت  النهر، فأقبل املوج َبحليتان يضرهبا حىت يلقيها ف احلَُفرْية، فرييد كان يوم السبت فتح

 ماء النهر، فيمكث فيها. فإذا كان يوم األحد جاء فأَخذه، أن خيرج، فال يطيق من أجل قّلة
فجعل الرجل يشوي السمك فيجد جاره روائحه، فيسأله فيخّبه، فيصنع مثل ما صنع جاره، 

وهو  فقال َّلم علماؤهم: وحيكم! إمنا تصطادون يوم السبت، .حىت فشا فيهم أْكل السمك
أخذَنه. فقال الفقهاء: ال، ولكّنكم  كم، فقالوا : إمنا صدَنه يوم األحد حيال حيّل ل

 :الذين هنْوهم لبعض له املاء فدَخل. قال: وَغَلُبوا أن ينتهوا. فقال بعض صدمتوه يوم فتحتم
ُ ُمْهِلُكُهْم َأوْ  ملَِ {  هم، وقد وعظتموهم، يقول: مل تعظو }ُمَعذِّهُبُْم َعَذاَبً َشِديداً  َتِعظُوَن قَ ْوماً اَّللَّ

فلّما أبْوا، قال املسلمون:  .}يَ ت َُّقونَ  َمْعِذَرًة ِإََل َربُِّكْم َوَلَعلَُّهمْ { :فَلم يطيعوكم؟ فقال بعضهم
املسلمون َبَبً، واملعتدون ف  ال ُنساِكنكم ف قرية واحدة. فقسموا القرية جبدار، فتح وهللا

والكفار من  ل املسلمون خيرجون من َبهبم،. فجع-عليه السالم -داود السبت َبَبً. ولعنهم
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الكفار َبهبم. فلما أبطؤوا عليهم، تسور املسلمون  َبهبم. فخرج املسلمون ذات يوم، ومل يفتح
عنهم، فذهبوا ف األرض،  احلائط، فإذا هم قردة يثب بعضهم على بعض. ففتحوا عليهم

وذلك حي  ،}ََّلُْم ُكونُوا ِقَرَدًة َخاِسِئيَ  َعْنُه قُ ْلَنافَ َلمَّا َعتَ ْوا َعْن َما هُنُوا { :فذلك قول هللا تعاَل
اآلية؛ فهم  }...َعَلى ِلَساِن َداُوَد َوِعيَسى اْبِن َمْرميََ  لُِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َبيِن ِإْسرائيلَ { :يقول
  ."القردة

خت قلوهبم، ومل مُيسخوا قردة، وإمنا ُمسِ " :، قال}فَ ُقْلَنا ََّلُْم ُكونُوا ِقَرَدًة َخاِسِئيَ { :وعن جماهد
  ."}َأْسَفاراً  َكَمَثِل احلَِْماِر حَيِْملُ { :هو َمَثل ضربه هللا

 ."، قال: "ذليلي}َخاِسِئيَ { :وعن ابن عباس، ف قوله
  ."، قال: "صاغرين}َخاِسِئيَ { :وعن ابن عباس، ف قوله

 .وعن جماهد، مثله
  ."يعين: أذلّة صاغرين" :، قال}ِقَرَدًة َخاِسِئيَ  ُكونُوا{ :وعن أيب العالية، ف قوله

  .وُروي عن قتادة، والربيع، وأيب مالك، حنوه
ِمن  }َنَكاالً ِلَما َبْيَ َيَديْ َها َوَما َخْلَفَها{ يعين: احليتان،" :}َفَجَعْلَناَها{ :وعن ابن عباس

  ."الذنوب اليت عملوا قبل وبَعد
 :}َنَكاالً { :-وهي: املسخة-فجعلنا تلك العقوبة " :، قال}َفَجَعْلَناَها{ :وعن ابن عباس

، يقول: للذين }َوَما َخْلَفَها{ عقوبيت، ، يقول: ليحذر َمن بعَدهم}ِلَما َبْيَ َيَديْ َها{ عقوبة
 .}لِْلُمتَِّقيَ { وعّبة تذكرة :}َوَمْوِعظَةً {  بُقوا معهم،

  ."الُقرى ِمن }َوَما َخْلَفَها{ ى،ِمن الُقر  }ِلَما َبْيَ َيَديْ َها{ :وعن ابن عباس
  ."حبضرهتا من الناس يومِئذٍ  قال: "َمن ،}ِلَما َبْيَ َيَديْ َها َوَما َخْلَفَها{ وقال سعيد بن جبري،

 ،}َفَجَعْلَناَها َنَكاالً ِلَما َبْيَ َيَديْ َها{ :وروي عن إمساعيل بن أيب خالد، وقتادة، وعطية العوف
  ."اضي ف شأن السبتامل قال: "ما قْبلها من

ملا بقي بعدهم من الناس من بين إسرائيل " :}َوَما َخْلَفَها{ :وقال أبو العالية، والربيع، وعطية
 ."عملهم أن يعملوا ِمْثل

أي: "عقوبة ملا خال من  }َوَما َخْلَفَها َفَجَعْلَناَها َنَكاالً ِلَما َبْيَ َيَديْ َها{ :وعن أيب العالية
  ."ذنوهبم
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 :والربيع بن أنس، والفراء ابن عطية ى عن عكرمة، وجماهد، والسدي، واحلسن، وقتادة،وُرو 
  ."الذنوب ِلمن يعمل بعدها مثل تلك :}َوَما َخْلَفَها{ ِمن ذنوب القوم، }َبْيَ َيَديْ َها ِلَما{"

  ."إَل يوم القيامة الذين من بعدهم" :}َوَمْوِعَظًة لِْلُمتَِّقيَ { :و عن ابن عباس
  ."نقمة هللا وحيذروهنا بعَدهم، فيّتقون" :}َوَمْوِعظًَة لِْلُمتَِّقيَ { :ال احلسن وقتادةوق

 صلى هللا عليه وسلم-حممد  قال: "أمة ،}َوَمْوِعظًَة لِْلُمتَِّقيَ { :وقال السدي وعطية العوف
َوَمْوِعظًَة { ."ِمن الذنوب" :، قال}َنَكاالً ِلَما َبْيَ َيَديْ َها َوَما َخْلَفَها{ :و عن سفيان ف قوله

 ."-عليه السالم-ألّمة حممد " :، قال}لِْلُمتَِّقيَ 
  

رين  .أقوال املفساِّ
وتعّدى ف فعل ما ال إذن فيه وانتهاك  ملّا بيَّ تعاَل حاَل َمن خالف أوامره وارتكب زواجره،

السالفة وأطاع، فإّن  ممأحّل هبم ِمن الّنكال، نّبه تعاَل على أّن َمن أحسن ِمن األ احملارم، وما
السعادة  قيام الساعة، كّل َمن اتّبع الرسول النيب األّمي فله له جزاء احلسىن؛ وكذلك األمر إَل

األبدية، وال خوف عليهم فيما يستقبلونه، وال هم حيزنون على ما يرتكونه وخيّلفونه، كما قال 
، وكما تقول املالئكة للمؤمني }َوال ُهْم حَيَْزنُونَ  ِهمْ َأالَ ِإنَّ َأْولَِياَء اَّللَِّ ال َخْوٌف َعَليْ { :تعاَل

ُ مُثَّ { :قوله عند االحتضار ف َأالَّ خَتَاُفوا  اْستَ َقاُموا تَ تَ نَ زَُّل َعَلْيِهُم اْلَمالِئَكةُ  ِإنَّ الَِّذيَن قَاُلوا َرب َُّنا اَّللَّ
ُتْم تُ  َوال حَتَْزنُوا َوأَْبِشُروا   .}وَعُدونَ َِبْْلَنَِّة الَّيِت ُكن ْ

ال يناف ما روى علّي بن أيب  وهذا" :قال ابن كثري، تعليقاً على اآلاثر ف أصحاب سلمان
 َوالنََّصاَرى َوالصَّابِِئَي َمْن آَمَن َِبَّللَِّ  ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا{ :طلحة، عن ابن عباس

َتِغ َغرْيَ اإِلْسالِم ِديناً فَ َلنْ { : بعد ذلكاآلية، قال: "فأنزل هللا }...َواْليَ ْوِم اآلِخرِ  يُ ْقَبَل  َوَمْن يَ ب ْ
  . "}اخْلَاِسرِينَ  ِمْنُه َوُهَو ِف اآلِخَرِة ِمنَ 

أحد طريقة وال عماًل، إالّ ما كان  فإّن هذا الذي قاله ابن عباس: إخبار عن أنه ال يقبل ِمن
بعثه مبا بعثه به، فأّما قبل ذلك فكّل َمن بعد أن  -صلى هللا عليه وسلم- موافقاً لشريعة حممد

، -عليه السالم-أتباع موسى  الرسول ف زمانه فهو على هدى وسبيل وجناة. فاليهود اتّبع
وجب على  -عليه السالم-فلما بُعث عيسى  التوراة ف زماهنم، الذين كانوا يتحاكمون إَل

 .هم: النصارىواالنقياد له؛ فأصحابه وأهل ِدينه  اتّباعه بين إسرائيل
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آدم على  خامتاً للنبيِّي ورسوالً إَل بين -صلى هللا عليه وسلم-فلما بعث هللا حممداً 
وطاعته فيما أمر، واالنكفاف عّما عنه زجر.  اإلطالق، وجب عليهم تصديقه فيما أخّب،

  .املؤمنون حقاً  وهؤالء هم
إيقاهنم، وألهنم  اهنم، وشّدة: مؤمني، لكثرة إمي-صلى هللا عليه وسلم-ومُسيِّت أمة حممد 

  ."والغيوب اآلتية يؤمنون جبميع األنبياء املاضية
واملروّي عن سفيان الثوري: أهنم  هنا أقوال، }ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا{قال اآللوسي: "وف املراد ب 

دون بذلك  املنافقون، بدليل انتظامهم ف سْلك الكفرة. والتعبري عنهم املؤمنون أبلسنتهم، وهم
ُعّب عنها َبإلميان، ال ُُتديهم نفعاً وال تنقذهم  عنوان النفاق، للتصريح أبن تلك املرتبة وإن

صلى هللا تعاَل -الرسول  الكفر قطعاً . وعن السدي: أهنم احلنيفيون ِمّن مل يلحق من ورطة
 وقّس بن ساعدة، وورقة بن نوفل، وَمن حلِقه كأيب ، كزيد بن عمرو بن نفيل،-عليه وسلم
رضي هللا تعاَل - ووفد النجاشي الذين كانوا ينتظرون البعثة. وعن ابن عباس ذر، وحبريا،

. وروى -صلى هللا تعاَل عليه وسلم-الرسول  : أهنم املؤمنون بعيسى قبل أن يُبعث-عنهما
فآمنوا به.  -عليهما السالم-أهنم املؤمنون مبوسى إَل أن جاء عيسى  :السدي عن أشياخه

صلى هللا تعاَل عليه -املتديّنون بدين حممد  أصحاب سلمان... وقيل: إهنموقيل: إهنم 
 :تعاَل فيما بْعد أو منافقي، واختاره القاضي. وكان سبب االختالف: قوله خملصي -وسلم

املراد ِمن أحدمها غري املراد ِمن اآلخر. وأقل  إخل، فإن ذلك يقتضي أن يكون }...َمْن آَمنَ {
 ."امؤونة أّوَّل األقوال

اآلاثر املتقّدمة، وذكر عن  فقد اختلف فيهم؛ فذكر ابن كثري مجلة من :}َوالصَّابِِئيَ { وأّما
  ."إسحاق بن راهويه قوله: "والصابئون: فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور

  ."قال: "وَّلذا قال أبو حنيفة وإسحاق: ال أبس بذَبئحهم ومناكحتهم
يشبه ديُنهم ِدين النصارى، إالّ أّن ِقبلتم حنو مهّب اْلنوب، مث قال: "وقال اخلليل: هم قوم 

  ."-عليه السالم-نوح  يزعمون أهنم على دين
أهنم قوم تَ رَكَّب دينهم بي اليهود " :وحكى القرطيب، عن جماهد، واحلسن، وابن أيب جنيح

  ."ذَبئحهم، وال تُنكح نساؤهم واجملوس، وال ُتؤكل
دون، ويعتقدون  من مذهبهم فيما ذكره بعض قال القرطيب: "والذي حتّصل العلماء: أهنم موحِّ
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َبهلل حي سأله  فاعلة؛ وَّلذا أفىت أبو سعيد اإلصطخري بكفرهم، للقادر أتثري النجوم، وأهنا
 ."عنهم

مبعىن: أّن هللا جعلها ِقبلة للعبادة  واختار الرازي: أن الصابئي: قوم يعبدون الكواكب،
  ."هللا فّوض تدبري أْمر هذا العامَل إليها أن :والدعاء، أو مبعىن

راداً  -عليه السالم-جاءهم إبراهيم  قال: "وهذا القول هو املنسوب إَل الِكْشَدانِيِّي الذين
  ."عليهم ُمبطالً لقوَّلم

ووهب بن منبه: أهنم قوم ليسوا على  : قول جماهد، ومتابعيه،-وهللا أعلم-وأظهُر األقوال 
على فطرهتم وال دين  لنصارى وال اجملوس وال املشركي، وإمنا هم قوم َبقونا ِدين اليهود وال

بُ ُزون َمن أسلم ب "الصابئ"، أي: أنه قد مقّرر َّلم يّتبعونه ويقتفونه؛ وَّلذا  كان املشركون يَ ن ْ
  ."خرج عن سائر أدَين أهل األرض إذ ذاك

 .- أعلموهللا- وقال بعض العلماء: الصابئون: الذين مل تبلغهم دعوة نيب
العهود واملواثيق َبإلميان به وحده ال  مث يقول تعاَل مذكراً بين إسرائيل، ما أخذ عليهم من

اْلبل فوق رؤوسهم، ليقّروا  رسله، وأخّب تعاَل أنه ملّا أخذ عليهم امليثاق رفع شريك له، واتّباع
  نَ تَ ْقَنا اْْلََبَل فَ ْوقَ ُهْم َكأَنَّهُ َوِإذْ { :بقوة وجزم، وامتثال كما قال تعاَل مبا ُعوِهدوا عليه، وأيخذوه

َناُكْم ِبُقوٍَّة َواذُْكُروا َما ِفيهِ  ظُلٌَّة َوظَنُّوا أَنَُّه َواِقٌع هِبِْم ُخُذوا َما  .}َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقونَ  آتَ ي ْ
 .(األعراف) هو: اْلبل، كما فسره به ف فالطور 

ُتْم ِمْن بَ ْعِد  مُثَّ { :وقوله تعاَل يقول تعاَل: مث بعد هذا امليثاق  ،}اَّللَِّ  َذِلَك فَ َلْوال َفْضلُ تَ َولَّي ْ
، أي: بتوبته }فَ َلْوال َفْضُل اَّللَِّ َعَلْيُكْم َوَرمْحَُتهُ { عنه، وانثَ َنيتم ونقضتموه، املؤّكد العظيم تولّيتم

الدنيا  امليثاق ف واملرسلي إليكم، لكنتم من اخلاسرين، بنقضكم ذلك عليكم وإرساله النبيِّي
 .واآلخرة

البأس أبهل القرية اليت عصْت  َي معشر اليهود، ما أحّل من }َوَلَقْد َعِلْمُتمُ {:مث يقول تعاَل
أبمره إذ كان  وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت، والقيام أْمر هللا، وخالفوا عهده

َّلا من الشُُّصوص  ف يوم السبت مبا وضعوا مشروعاً َّلم، فتحّيلوا على اصطياد احليتان
الكثرة نشبت بتلك  قبل يوم السبت، فلما جاءت يوم السبت على عادهتا ف واحلََباِئل والّبك

 .يومها ذلك؛ فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت احلبائل واحليل، فلم ختلص منها



156 
 

لظاهر َبألَنسي ف الشكل ا فلما فعلوا ذلك مسخهم هللا إَل صورة القردة، وهي أشبه
 أعمال هؤالء وحيلتهم ملّا كانت مشاهبة للحق ف الظاهر، وليست إبنسان حقيقة؛ فكذلك

  .وخمالفة له ف الباطن، كان جزاؤهم من جنس عملهم
 َواْسَأَّْلُْم َعِن اْلَقْريَِة الَّيِت َكاَنتْ { :وهذه القصة مبسوطة ف سورة )األعراف( حيث يقول تعاَل

ُشرَّعاً َويَ ْوَم ال َيْسِبُتوَن ال  ِإْذ أَتْتِيِهْم ِحيَتاهُنُْم يَ ْوَم َسْبِتِهمْ   يَ ْعُدوَن ِف السَّْبتِ َحاِضَرَة اْلَبْحِر ِإذْ 
ُلوُهْم مبَا َكانُوا يَ ْفُسُقونَ  أَتْتِيِهمْ    .، القصة بكماَّلا}َكَذِلَك نَ ب ْ

 .قتادة وقال السدي: "أهل هذه القرية هم: أهل أَْيلة". وكذا قال
رين ف ذلك َبلتفصيل عند آية )األعراف(وموضع أق  .وال املفسِّ

عائد على: القردة،  }َفَجَعْلَناَها{ :قال بعضهم: الضمري ف ،}َفَجَعْلَناَها َنَكاالً { :وقوله تعاَل
  .جرير حكاها ابن .}اْلَقْريَة{ :وقيل: على: العقوبة. وقيل: على .وقيل: على: احليتان

هذه القرية، واملراد: أهلها،  ، أي: فجعل هللا}اْلَقْريَة{ :والصحيح: أن الضمري عائد على
هللا  أي: عاقبناهم عقوبة، فجعلناها عّبة، كما قال ،}َنَكاالً { بسبب اعتدائهم ف سبتهم،

ُ َنَكاَل اآلِخَرِة َواأُلوََل { :عن فرعون  ،}ِلَما َبْيَ َيَديْ َها َوَما َخْلَفَها{ :، وقوله تعاَل}َفَأَخَذُه اَّللَّ
عّْبة ملا حوَّلا  -مبا أحللنا هبا من العقوبة- أي: من القرى. قال ابن عباس: "يعين: جعلناها

َوَصرَّف َْنا اآلَيِت َلَعلَُّهْم  َوَلَقْد أَْهَلْكَنا َما َحْوَلُكْم ِمَن اْلُقَرى{ :كما قال تعاَل .من القرى
ُقُصَها ِمْن َأْطرَاِفَها أَنْيت اأَلْرضَ َأَوملَْ يَ َرْوا َأَنَّ { :تعاَل ومنه: قوله ."}يَ ْرِجُعونَ  اآلية على  }...نَ ن ْ

 .يديها وما خلفها ف املكان أحد األقوال، فاملراد: ِلما بي
  ."الزمان ف }َخْلَفَها ِلَما َبْيَ َيَديْ َها َوَما{ب  وقال البعض: "املراد

س، أن يكون أهل تلك من النا قال ابن كثري: "وهذا مستقيم َبلنسبة إَل َمن أييت بعدهم
الكالم أن  َبلنسبة إَل َمن سلف قبلهم من الناس، فكيف يصح هذا القرية عّبة َّلم. وأّما

تُفّسر اآلية به، وهو أن يكون عّبة ملن سبقهم؟! وهذا لعل أحداً من الناس ال يقوله بعد 
ا من القرى، كما حوَّل أّن املراد: مبا بي يديها وما خلفها ف املكان، وهو ما تصّوره، فتعي

  ."-أعلم وهللا-قاله ابن عباس وسعيد بن جبري 
  :وحكى الرازي ثالثة أقوال
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العْلم  َمن تقّدمها ِمن القرى مبا عندهم ِمن }َبْيَ َيَديْ َها َوَما َخْلَفَها ِلَما{أحدها: أن املراد ب "
  .ِبّبها َبلكتب املتقدِّمة وَمن بعَدها

  .ضرهتا ِمن الُقرى واألمموالثاين: املراد بذلك: َمن حب
قْبل هذا الفعل وما بعده، وهو قول  والثالث: أنه تعاَل جعلها عقوبة ْلميع ما ارتكبوه ِمن

 ."احلسن
وما خلفها: َمن حبضرهتا ِمن القرى وَمن  قال ابن كثري: "وأرجح األقوال: املراد مبا بي يديها

اآلية.  }...ْد أَْهَلْكَنا َما َحْوَلُكْم ِمَن اْلُقَرىَوَلقَ { :حل هبا، كما قال تعاَل يبلغهم خّبُها وما
  .اآلية }...َصنَ ُعوا قَارَِعةٌ  َوال يَ زَاُل الَِّذيَن َكَفُروا ُتِصيبُ ُهْم مبَا{ :وقال تعاَل
ُقُصَها{ :وقال تعاَل  }ِمْن َأْطرَاِفَها أََفال يَ َرْوَن َأَنَّ أَنْيت اأَلْرَض نَ ن ْ

َ
 ن ف، فجعلهم عّبة ونكاالً مل

  ."}َوَمْوِعظًَة لِْلُمتَِّقيَ { :وَّلذا قال زماهنم، وموعظة ملن أييت بْعَدهم َبخلّب املتواتر عنهم؛
َبملوعظة ها هنا: الزاجر. أي: جعلنا  املراد" :ابن كثري ، قال}َوَمْوِعظًَة لِْلُمتَِّقيَ { :وقوله تعاَل

وما حتّيلوا به من احليل؛  رتكبوه من حمارم هللامن البأس والنَّكال ف مقابلة ما ا ما أحللنا هبؤالء
 ."لئال يصيبهم ما أصاهبم فليحذر املتقون صنيعهم ،

 
 .املعىن اإلمجايل

حقيقياً َبهلل واليوم اآلخر، وعمل  يقّرر هللا سبحانه: أّن َمن آمن ِمن مجيع الطوائف إمياَنً 
أظهروا اإلميان من  ملرسل، سواء من الذينإميانه، موافقاً ملا جاء به النيب ا عمالً صاحلاً ُيصدِّق

، أو من النصارى وهم أتباع -عليه السالم-موسى  هذه األمة، أو من اليهود وهم أتباع
كان اعتقادهم، فإن  ، أو من الصابئي وهم غري اليهود والنصارى أَيً -السالم عليه-عيسى 

اآلخرة،  عنهم ما هم فيه من نعيم القيامة، ال خيافون أن يزول َّلم أْجرهم عند رهبم كامالً يوم
 .وال حيزنون على ما فاهتم ف الدنيا

حيث مل يقّروا أبخذ أحكام التوراة،  مث يُذّكر هللا تعاَل بين إسرائيل مبوقف آخر ِمن مواقفهم،
فوقهم جبل  جبد وإخالص ليتقوا عذاب هللا ونقمته، إالّ بعد أن رَفع ويتعّهدوا َبلعمل هبا
بذلك، فتولَّوا، فكانوا ِمن خسروا أجرهم  رؤوسهم كالظلة؛ ولكنهم مل يُوفوا الطور فأصبح على

  .ومل يرحبوا
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وهم الذين ُتاوزا حد هللا  أخّب تعاَل: أهنم قد علموا ما حّل ِمن غضب هللا بقوم منهم، مث
هللا  هناهم هللا عن الصيد ف ذلك اليوم، فتحايلوا على أمر وانتهكوا حرمة يوم السبت، حيث

فعاقبهم هللا أبن مسخهم على صورة  نصبوا شباكهم يوم اْلمعة ومجعوا الصيد يوم األحد؛و 
هللا هذه القرية  مستقذرة؛ فجعلهم قردة جزاء َّلم على ِفعلتهم القبيحة، وجعل قبيحة حليواَنت

ن كانوا
َ
 ف هذا الزمان حول هذه القرية وملن أتْوا بعدها ِمّن وما حّل هبا من عقوبة رادعاً مل

 .عقابه ِبّبها؛ فكان ف ذلك التذكري والزجر ملن اتقى هللا وخاف مسع
 

 .اآلّيت من مسائل
 :األوَل

هذا ُيري جمرى اإلْلاء إَل  اآلية، أبنّ }...َوَرفَ ْعَنا فَ ْوَقُكُم الطُّورَ { :اسُتشكل ف قوله تعاَل
 .اإلميان، فيناف التكليف

-عليهم، فإذا استمر ف مكانه مدة  لسقوطوأجيب: أبنه ال إْلاء، ألن األكثر فيه خوف ا
ويبقى  جاز أن يزول عنهم اخلوف، فيزول اإلْلاء -مرفوعة بال عماد وقد شاهدوا السماوات

 .التكليف
كان يكفي ف األمم السالفة مثل  وقيل: كأنه حصل َّلم بعد هذا اإلْلاء قبول اختياري، أو

  .هذا اإلميان
يفعل ما ال يرضاه وال خيتاره لو خلي  ه محل الغري على أنقال اآللوسي: "احلق أنه إكراه ألن

ُفّصل ف  معدماً للرضى ال لالختيار، إذ الفعل يصدر َبختياره كما ونفسه؛ فيكون
 :وقوله سبحانه ،}ال ِإْكرَاَه ِف الدِّينِ { :األصول... وهذا كاحملاربة مع الكفار. وأما قوله

 .فقد كان قبل األمر َبلقتال، مث ُنسخ به ،}َيُكونُوا ُمْؤِمِنيَ ُتْكرُِه النَّاَس َحىتَّ  أََفأَْنتَ {
 :الثانية

اآلية، على حترمي احلِيل  }...السَّْبتِ  َعِلْمُتُم الَِّذيَن اْعَتَدْوا ِمْنُكْم ِف  َوَلَقدْ { :اسُتدل بقوله تعاَل
ه حبال. قال ُتوز عند اليت مل ُتشرع، كالرَب. وإَل ذلك ذهب اإلمام مالك، فال ف األمور

 فيها إبطال حّق أو إحقاق َبطل. وأجابوا عن التمسك بعضهم: وجّوزها أكثرهم، ما مل يكن
ألهنم إمنا هُنوا عن أخذها. قال اآللوسي:  َبآلية، أبهنا ليست حيلة وإمنا هي عي املنهّي عنه،
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 ."ف هذا اْلواب، وحتقيقه ف كتب الفقه "وال خيفى ما
 ال ترتكبوا ما)) :قال -وسلم صلى هللا عليه-رة: أن رسول هللا قلت: قد جاء عن أيب هري

  .((ارتكبْت اليهود، فتستحّلوا حمارم هللا أبدىن احلَِيل
  .قال ابن كثري: إسناده جيد

ف دعائه على  -هللا عليه وسلم صلى-وحترمي احلَِيل أدلّته متوافرة، ومن ذلك: حديث النيب 
مجهور العلماء.  شحوم فأذابوها وَبعوها وأكلوا مثنها. وهو قولعليهم ال اليهود، ألن هللا حّرم

 .-وهللا أعلم- وإمنا تساهل ف َبب احلَيل األحناف
 :لثةالثا

مجهور املفّسرين؛ وهو الصحيح.  ظاهُر القرآن: أهنم ُمسخوا قَردة على احلقيقة، وعلى ذلك
يعيشوا أكثر  بوا ومل يتناسلوا، وملبعد أن ُمسخوا، مل أيكلوا ومل يشر  وذكر غري واحد منهم: أهنم

سبعة أَيم، وماتوا ف اليوم الثامن. واختار أبو بكر  من ثالثة أَيم. وزعم مقاتل: أهنم عاشوا
نْسلهم؛ ويرّده ما رواه مسلم عن ابن  العريب: أهنم عاشوا، وأن القَردة املوجودين اليوم ِمن بن

قال ِلمن سأله  -ى هللا تعاَل عليه وسلمصل-: أن رسول هللا -تعاَل عنه رضي هللا-مسعود 
أو يعذِّب قوماً فيجعل َّلم  إّن هللا تعاَل مل يُهلك قوماً )) :عن القردة واخلنازير: أهي ِمّا ُمسخ؟

 .((كانوا قْبل ذلك نساًل، وإّن القردة واخلنازير
ليت ذَكرها هللا ف  اخلْلق ف الستة األَيم ا قال ابن كثري: "وقد خلق هللا القَردة واخلنازير وسائر

يشاء، وحيّوله كما  هؤالء القوم ف صورة القردة، وكذلك يفعل مبن يشاء كما كتابه. فمسخ
 ."يشاء

الظاهر من السياق ف هذا  وذكر أثر جماهد، وقال: سنده جّيد، وهو قول غريب خالف
ُ  ِلَك َمُثوبًَة ِعْندَ أُنَ بُِّئُكْم ِبَشرٍّ ِمْن ذَ  ُقْل َهلْ { :تعاَل املقام وف غريه. قال هللا اَّللَِّ َمْن َلَعَنُه اَّللَّ

ُهُم اْلِقَرَدَة َواخْلََنازِيرَ  َوَغِضَب َعَلْيهِ    .اآلية }...َوَعَبَد الطَّاُغوتَ  َوَجَعَل ِمن ْ
من هذا السياق عن هؤالء  مث ساق طائفة من اآلاثر ف مْسخهم حقيقة، وقال: والغرض

 ِمن أّن مْسخهم، إمنا كان معنوَيً ال -رمحه هللا-اهد جم األئمة: بيان خالف ما ذهب إليه
  .-وهللا تعاَل أعلم-صورَيً؛ بل الصحيح: أنه معنوّي صورّي 
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يصّح صارف معتَّب، وإال لُفتح  قلت: والقول بظاهر النصوص هو الذي ال حيّل خالفه، ما مل
 .هذا ضياع للشريعة َبب التأويل على مصراعْيه؛ وف

 
 األسئلة :

ادوا أي : هتودوا ، وهي كلمة عربية مبعىن اتبوا بدليل قوله تعاَل ) إَن هدَن إليك (   ه1
 وأخطأ من ظن أهنا كلمة أعجمية أصلها يهوذا أكّب أوالد يعقوب ) خطأ ( .

   النصارى مجع نصران مسوا بذلك لتناصرهم فيما بينهم أو نسبة لبلدة الناصرة ) صح ( .2
)  لمبالغة كما يقال لألمحر أمحري إشارة إَل أنه عريق ف وصفه  الياء ف نصراين عنده ل3

 صح ( .
   الصابئي من صبأ أي خرج عن الدين ) صح ( .4
  اإلمام أبو حنيفة يقول ف الصابئي : إهنم ليسوا بعبدة أواثن وإمنا يعظمون النجوم كما 5

 ) صح ( . تعظم الكعبة
ن أتثري النجوم ويقرون ببعض األنبياء كيحىي   قيل ف الصابئي هم قوم موحدون يعتقدو 6

عليه السالم وقيل إهنم يقرون َبهلل تعاَل ويقرؤن الزبور ويعبدون املالئكة ويصلون إَل الكعبة 
 ) صح ( . وقيل إَل مهب اْلنوب وقد أخذوا من كل دين شيئا

النعم على بين    قوله تعاَل ) إن الذين آمنوا والذين هادوا .. ( اآلية جاء بي آَيت ذكر7
إسرائيل من َبب إقامة احلجة عليهم وتذكريهم أبهل اإلميان وما ُيب عليهم أن يفعلوه ُتاه 

 احلق الذي جاءهم وتعريض بعدم إمياهنم ) خطأ ( .
 ) صح ( .   هذه اآلية نزلت ف أصحاب سلمان الفارسي 8
 قطع والفصل ) صح (   والسبت : اسم لليوم املعروف وهو مأخوذ من السبت الذي هو ال9

  قوله ) الذين اعتدوا ف السبت ( فيه حذف مضاف أي : حكم السبت ألن االعتداء 10
والتجاوز مل يقع ف اليوم بل وقع ف حكمه بناء على ما حكى أن موسى عليه السالم أراد 

 ) صح ( .أن ُيعل يوما خالصا للطاعة وهو يوم اْلمعة فخالفوه وقالوا جنعله يوم السبت 
   خاسئي  : اخلسوء الصغار والذلة والطرد واإلبعاد ويكون متعدَي والزما ) صح ( .11
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  النكال : العذاب والذلة واَّلوان كما قال تعاَل ف فرعون فأخذه هللا نكال اآلخرة 12
 واألوَل ) خطأ ( .

   الطور : جبل معروف وهو الذي ف سيناء ) صح ( .13
 ل كان ) صح ( .  قال بعضهم : الطور أي جب14
  قوله ) ورفعنا فوقكم الطور ( أي : جبل عظيم َّلم مرتفع كأنه سقف وكان من آَيت هللا 15

 ) خطأ ( .
  قوله ) ورفعنا فوقكم الطور ( : ملا امتنعوا عن طاعة هللا رفع هللا الطور فوقهم ليسمعوا 16

 ويطيعوا ) صح ( .
رفع فوقهم الطور سجدوا خوفاً ونظروا إليه   اليهود يسجدون على جانب الوجه ألهنم ملا 17

 من جانب وجوههم ) صح ( .
  ف قصة أصحاب السبت دليل على حترمي احليل اليت توصل إَل أكل احلرام وترك 18

 الواجب ) صح ( .
  اختلف العلماء ف املسخ الذي أصاب بين إسرائيل هل هو مسخ حقيقي لألجساد أم 19

 هو مسخ معنوي للقلوب ، والثاين هو األصح ) خطأ ( .
  اختلف العلماء ف املمسوخ هل يعيش ويولد له أم ميوت وال يولد له والصحيح أنه ال 20

 يكون ملسخ عقب وال يعيش أكثر من ثالثة أَيم ) صح ( .
  ثبت احلديث أن الفأرة مسخ قوم من بين إسرائيل وأهنا لذلك ال تشرب اللنب مثل 21

 اليهود ، وهذا دليل على أن املسخ قد يعيش ويولد له ) خطأ ( .
  اآلَيت فيها دليل على أن من آمن من مجيع الطوائف إمياَنً حقيقياً ال ينفعه ذلك حىت 22

 ( . يؤمن مبحمد صلى هللا عليه وسلم ) خطأ
  قوله ) ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم ( فيه إقامة حجة عليهم أبهنم يعلمون عقوبة من 23

 فعل ذلك ولكنهم ال يعتّبون ) صح ( .
  املقصود مبا بي يديها وما خلفها من حبضرهتا من القرى ومن يبلغهم خّبها ِمن مل 24

 يشاهدوها ) صح ( .
 يداً وختويفاً وزاجراً ) صح ( .  قوله وموعظة للمتقي ، أي : هتد25
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  املقصود َبالعتداء ف السبت ما فعلوه من التحيل على اصطياد السمك الذي منعوا منه 26
 يوم السبت ) صح ( .

   خذوا ما آتيناكم بقوة أي : جبد وعدم تالعب واحتيال ) صح ( .27
أنتم عليه من املخالفة )   قوله ) واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ( أي : لعلكم ترتكون ما  28

 صح ( .
  ف قصة أصحاب السبت دليل على أن العذاب إذا نزل ال ينجو منه إال من كان ينهى 29

عن املنكر وأن الذين يسكتون على املنكر وإن كانوا ال يفعلونه على خطر من عدم النجاة ) 
 صح ( .

فرون احلفر للسمك يوم السبت   احليلة اليت فعلها بنو إسرائيل يوم السبت أهنم كانوا حي30
فإذا سقط فيها السمك تركوه فيها وأخذوه يوم األحد وقالوا : حنن مل نصطد يوم السبت ) 

 صح ( .
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 احلادية والثالثوناحملاضرة 
*** 

 .( من سورة )البقرة(73إىل ) (67) من تفسري اآلّيت
 .التالوة، والقراءات، واملناسبة

 :التالوة
قَاَل أَُعوُذ َِبَّللَِّ َأْن  َتْذحَبُوا بَ َقَرًة قَاُلوا أَتَ تَِّخُذََن ُهُزًوا لَِقْوِمِه ِإنَّ اَّللََّ أَيُْمرُُكْم َأنْ  قَاَل ُموَسىَوِإْذ {

ْ  *اْْلَاِهِلَي  َأُكوَن ِمنَ  َا قَاُلوا ادُْع لََنا َربََّك يُ َبيِّ  ال فَاِرٌض َوال بَ َقَرةٌ  لََنا َما ِهَي قَاَل ِإنَُّه يَ ُقوُل ِإهنَّ
ْ لََنا َما َلْوهُنَا قَالَ  قَاُلوا ادْعُ  *َذِلَك فَاف َْعُلوا َما تُ ْؤَمُروَن  ِبْكٌر َعَواٌن َبْيَ  َا  لََنا َربََّك يُ َبيِّ إِنَُّه يَ ُقوُل ِإهنَّ

ْ لََنا َما ِهَي ِإنَّ اْلبَ َقرَ رَبََّك ي ُ  قَاُلوا ادُْع لََنا *َلْوهُنَا َتُسرُّ النَّاِظرِيَن  بَ َقَرٌة َصْفرَاُء فَاِقعٌ  َنا  َبيِّ َتَشابََه َعَلي ْ
َا *َلُمْهَتُدوَن  َوِإَنَّ ِإْن َشاَء اَّللَُّ  احْلَْرَث  بَ َقَرٌة ال َذُلوٌل تُِثرُي اأَلْرَض َوال َتْسِقي قَاَل ِإنَُّه يَ ُقوُل ِإهنَّ

َوِإْذ قَ تَ ْلُتْم نَ ْفًسا  *يَ ْفَعُلوَن  َفَذحَبُوَها َوَما َكاُدواِجْئَت َِبحلَْقِّ  ُمَسلََّمٌة ال ِشَيَة ِفيَها قَاُلوا اآلنَ 
ُ خُمْرٌِج َما ُتْم َتْكُتُموَن  فَادَّارَْأمُتْ ِفيَها َواَّللَّ ُ اْلَمْوَتى فَ ُقْلَنا اْضرِبُوهُ  *ُكن ْ  بِبَ ْعِضَها َكَذِلَك حُيِْيي اَّللَّ

 .}َويُرِيُكْم آََيتِِه َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلونَ 
 :اءاتالقر 

 .ليس فيها أوجه تتعّلق َبملعىن
 :املناسبة

ال زال احلديث عن بين إسرائيل، وف اآلَيت بيان نوع ِمن مساويهم، ِمن غري تعديد النِّعم؛ 
 سابقاً كان مشتمالً على ذكر املساوي أيضاً، ِمن املخالفة وصّح العطف ألّن ذْكر النِّعم

ما تقّدم، ألن الّذبح نعمة  قال: هو على منطلألنبياء والتكذيب َّلم وغري ذلك... وقد يُ 
 .-عليه السالم-الفريقْي، وأخروية لكونه معجزة ملوسى  دنيوية لرفعه التشاجر بي

 
  .لغوّيات

يفّرق بينه وبي واحده َبلتاء، ومثله ُيوز  واحدة البَقر، وهو: اسم جنس مَجِْعي :}بَ َقَرةٌ {
َقِعرٍ {وأتنيثه، مثل تذكريه ومجعه: َأََبِقر، ويُقال فيه: بَ ْيقور،  .}َوالنَّْخَل ََبِسَقاتٍ { ،}خَنٍْل ُمن ْ
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أي: َيُشقُّها  وف "البحر": إمنا مسُِّى هذا احليوان بذلكن ألنه يَ ب ُْقر األرض، .ومجعه: َبقر
 .للحرث

 .واْستَ ْهزَأَ بِِه: َسِخروهَتَزَّأَ  اَّلُْزء واَّلُُزء: الّسخرية، ِمن: َهزَأَ يَ ْهزَأ، ُهْزءاً وَمْهزَأًَة، :}ُهُزًوا{ 
َضت  الفارض: اسم للُمسنَّة اليت انقطعت والدهتا ِمن :}فَاِرضٌ  الَ { ُُ -الِكّب. والفعل: فَ َر

 :وطال أْمره: فارض، ومنه قوله ، ويقال لكّل ما قدم-بفتح الراء وضّمها
 له قُ ُروُء َكُقُروِء احلَاِئض ََي ُربَّ ِذي َضَغٍن على فَاِرض

  :بن نُْدبَةوقال ِخَفاُف 
َفَك فَاِرضاً   ُتَساق إليه ما تَ ُقوُم على رِْجلِ  لَعْمرِي لقد أَْعطَْيَت َضي ْ

 .فارضاً" ألهنا فرضت ِسنَّها،أي: قطعتها وبلغت آخرها" :وكأهنا مسُِّيتْ 
غر :والِبْكر َبة: هي اليت ولدت  .اسم للصغرية، وزاد بعضهم: اليت مل تلد ِمن الصِّ وقال اْبُن قُ تَ ي ْ

والبكر ِمن  .النساء: اليت مل ميّسها الرجال، وقيل: هي اليت مل حتمل داً واحداً. والِبْكر منول
: الفىت ِمن اإلبل، واألنثى: -بفتح الباء- األوالد: األّول، ومن احلاجات: األوَل. والَبْكر

 .التقدم ف الزمان ومنه الُبْكرَة والَباُكورَة َبْكرة، وأصله ِمن
ولدت بطناً أو بطنْي،  أي: النََّصف متوسطة الّسّن، وقيل: هي اليت :}َذِلكَ َعَواٌن َبْيَ {

 :كقوله وقيل: مرة بعد مرة، وُُيمع على فُ ْعلٍ 
  نَ َواِعُم بي أَْبكاٍر وُعون طَُواٌل ِمْثُل أَْعَناق اَّلََواِدي

عر، وفائدة هذا بعد  نْفي أن تكون  :}ْكرٌ َوالَ بِ  الَ فَاِرضٌ { :وُيوز َضمُّ عي الكلمة ف الشِّ
 .عجالً أو جنيناً 

 ؟}َذِلكَ { :على يقتضي شيئْي فصاعداً، فمن أين جاز دخوله }َبْيَ { :فإن قلتَ 
  .ِمن الفارض والِبكر قلُت: ألنه ف معىن شيئْي، حيث وقع ُمشاراً به إَل ما ذكر

د مذّكر؟. قلُت: لإلشارة إَل واح فإن قلَت: كيف جاز أن يشار به إَل مؤنّثْي، وإمنا هو
  .وما تقدم، لالختصار ف الكالم جاز ذلك على أتويل ما ذُكر

 :عبيدة: "قلت لُرْؤبَة ف قوله وقد ُيري الضمري جمرى اسم اإلشارة ف هذا، قال أبو
 َكأَّنَُّه ِف اْلِْلِد تَ ْولِيِع البَ َهقْ  فيها ُخطُوٌط ِمْن َسَواٍد َوبَ َلقْ 
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كأهنما". فقال: أردت: " :ا"، وإن أردت السواد والبَ َلق فقلإن أردت اخلطوط، فقل:"كأهن
 "!"كأّن ذاك"، ويلك

التوكيد: أصفر  أشّد ما يكون من الصُّْفرة وأنصعه، يقال ف :}َلْوهُنَا فَاِقعٌ { :ف قوله الُفُقوع
 .حالك، وأمحر قاٍن، وأخضر َنضر فاقع َوَواِرس،كما يقال: أبيض َنصع، وأسود

 .أمر معجب رائق  القلب عند حصول نْفع أو توّقعه، أو رؤيةلّذة ف :والسرور
ْنَكِتم، مسُِّي بذلك اعتباراً  وبْي السرور واحلُُبور والفرح تقارب، لكن السرور هو

ُ
اخلالص امل

احملمود. وأما  يرى ِحّْبه، أي: أثره ف ظاهر البشرة. ومها ُيستعمالن ف َبإلسرار، واحلُُبور ما
اَّللََّ ال حيُِبُّ  ِإنَّ { :ما يُذّم، كما قال تعاَل بطراً وأشراً، ولذلك كثرياً الفرح: فما حيصل 

  .}اْلَفرِِحيَ 
، ورجل َذُلول: -َبلكسر-الذِِّل  الرَّيِّض الذي زالت صعوبته، يقال: دابّة َذُلول، بَ يَِّنة :والذَُّلول

  .-َبلضم-َبيِّ الذُّل 
وال هي ِمن النواضح اليت  َذلَّل للِحرَاث وإاثرة األرض،غري ذلول، يعين: ملَْ تُ  :}الَ َذُلولٌ {

األوَل للنّ ْفي، والثانية مزيدة لتوكيد األوَل، ألن املعىن: ال  }الَ {ُيْسىَن عليها لسْقي احلروث. و
 .قيل: ال ذلول مثرية وساقية كأنه .}َذُلول{ذلول تثري وتسقي، على أّن الفعلْي صفتان ل 

  .لزراعة، ِمن: أَثَ ْرتُه ِإَذا َهيَّْجُتهقْلب األرض ل :واإلاثرة
فيها. ويُْطَلق على ما ُحرث  األرض املهّيأة للزرع، أو هو: شّق األرض ليُ ْبَذرَ  :}احْلَْرثَ {و

 .وُزرع، وعلى نْفس الزرع أيضاً 
ة أهلها منه، أو خُمَلص َسلَّمها هللا ِمن العيوب، أو ُمْعَفاة من العمل َسلََّمَها :}ُمَسلََّمةٌ { 

 .يشب صفرهَتا شيء من األلوان اللون، ِمن: سلم له كذا، إذا َخُلص له، مل
َية: َمْصُدر: َوِشيُت الثَّوب، َأِشَيه َوْشياً، إذا :}ال ِشَيَة ِفيَها{ زيّنته ِبطوط خمتلفة األلوان.  الشِّ

حىت يغرّي  الواشي للنَّّمام. قيل: وال يقال له: "واش"  :فحذف فاؤه ك "ِعَدة" َو"زِنَة". ومنه
وغراب أَبَقْع؛ كّل  ويزيّنه. ويقال: ثور َأْشَيه، وفَ َرٌس أَبْ َلق، وَكْبش َأْخرَج، وتَ ْيٌس أَبْ َرق، كالمه

  .ذلك مبعىن البَ َلَقة. ومنه: ثَوٌر ُموَشى القوائم
 .كّلها حىت قرهنا وِظْلفها واملراد: ال ُلْمَعة فيها من لون آخر سوى الصَّْفَرة، فهي صفراء
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التاء والدال مع تقارب  أصله: َتَدارَْأمُت، ِمن: الدَّْرء وهو: الدَّْفع؛ فاجتمعت :}دَّارَْأمُتْ ِفيَهافَا{
 التاء داالً وُسكنت لإلدغام، فاجتُِلَبت مهزة الوصل للتوّصل خمرجْيهما، وأريد اإلدغام، فُقلبت

بعضهم بعضاً،  اصمي َيْدرَأشأهنا، ألن املتخ إَل االبتداء هبا. واملراد: فاختلفتم واختصمتم ف
 .أي: َيْدفَ ُعه ويُزمحه

 
 .اآلاثر

حصينة  ، قال: "كانت مدينتان ف بين إسرائيل، وإحداها-عنهما رضي هللا-عن ابن عباس 
احلصينة إذا أمسْوا أغلقوا أبواهبا، فإذا أصبحوا  وَّلا أبواب، واألخرى خرِبة. فكان أهل املدينة

فأصبحوا يوماً فإذا شيخ قتيل  .وا هل حدث فيما حوَّلا حادثعلى ُسور املدينة فنظر  قاموا
شاب  أهل املدينة اخلربة، فقالوا: قتلتم صاحبنا. وابن أخ له مطروح أبصل مدينتهم. فأقبل

مدينتنا منذ أغلقناها، وما لدينا ِمن دم  يبكي عليه، ويقول: قتلتم عمي! قالوا: وهللا ما فتحنا
إَل  }َأْن َتْذحَبُوا بَ َقَرةً  ِإنَّ اَّللََّ أَيُْمرُُكمْ { :ى هللا إَل موسىفأتوا موسى، فأوح .صاحبكم هذا

  .}يَ ْفَعُلونَ  َفَذحَبُوَها َوَما َكاُدوا{ :قوله
له أب شيخ كبري، فأقبل  وكان ف بين إسرائيل غالم شاب يبيع ف حانوت له، وكان :قال

 نطلق معه ليفتح حانوته فيعطيهعنده فأعطاه هبا مثناً، فا رجل من بلد آخر يطلب سلعة له
احلانوت، فقال: أيقْظه! قال ابنه: إنه  الذي طلب، واملفتاح مع أبيه. فإذا أبوه َنئم ف ظل

يوقظه،  أَُروِّعه ِمن نومته. فانصرفا. فأعطاه ِضعف ما أعطاه، على أن َنئم، وأَن أكره أن
بت، وهللا لقد جاء ها هنا ابنه: َي أ فأىب. فذهب طالب السلعة، فاستيقظ الشيخ فقال له

 .فأعطى هبا من الثمن كذا وكذا، فكرهت أن أُروِّعك من نومك رجل يطلب سلعة كذا،
تلك البقرة اليت يطلبها بنو  فالمه الشيخ. فعّوضه هللا ِمن برِّه بوالده أن نتجت ِمن بَقره

اذهبوا  :ْوا موسى، فقالبعناها. فقال: ال. قالوا: إذاً أنخذ منك. فأت :إسرائيل. فأتوه فقالوا له
البقرة ف كّفة امليزان، وذهباً  فأْرضوه ِمن سلعته. قالوا: حكمك. قال: حكمي أن تضعوا

انتهوا هبا إَل  فإذا مال الذهب أخْذته. ففعلوا، وأقبلوا َبلبقرة حىت صامتاً ف الكّفة األخرى،
مها القّْب، فقام الشيخ فذحبوها؛ فُضرب ببضعة ِمن حل قّب الشيخ. واجتمع أهل املدينتْي،

 .ومات ،"رأسه، يقول: "قتلين ابن أخي، طال عليه عمري وأراد أخذ مال ينفض
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شيخاً من بين إسرائيل على عهد  : وذلك أنّ -ف شأن البقرة-وعن ابن عباس ف قوله: 
 وكان الشيخ ال .مكثراً من املال، وكان بنو أخيه فقراء ال مال َّلم كان  -عليه السالم-موسى 

 ولد له، وكان بنو أخيه ورثته، فقالوا: ليت عّمنا قد مات فورْثنا ماله. وإنه ملا تطاول عليهم
أن تقتلوا عّمكم، فرتثوا ماَله، وتغرموا  أالّ ميوت عّمهم، أاتهم الشيطان فقال َّلم: هل لكم إَل

ا، وكان القتيل إذا كانوا ف إحدامه اليت لستم هبا ِديَته؟ وذلك أهنما كانتا مدينتْي، أهل املدينة
أقرب إليه ُغّرِمت الّدية،  املدينتْي ِقيس ما بْي القتيل والقريتْي، فأيّتهما كانت قتل وطُرح بي

ذلك، وتطاول عليهم أن ال ميوت عّمهم عمدوا إليه فقتلوه، مث  وأهنم ملّا سّول َّلم الشيطان
 .ه خمتصراً فذكر حنو  .عمدوا فطرحوه على َبب املدينة اليت ليسوا فيها

عن عبيدة السلماين، قال: كان رجل من بين إسرائيل عقيماً ال يُولد له، وكان له مال كثري، 
عيه  وكان ابن أخيه َُ وارثه فقتله، مث احتمله ليالً فوَضعه على َبب رجل منهم. مث أصبح َيدَّ

قتل عليهم، حىت تسّلحوا وركب بعضهم إَل بعض. فقال ذوو الرأي منهم والُنهى: عالم ي
 :ذلك له. فقال فذكروا -عليه السالم- بعضكم بعضاً، وهذا رسول هللا فيكم؟! فأتْوا موسى

، }َأُكوَن ِمَن اْْلَاِهِليَ  أَتَ تَِّخُذََن ُهُزواً قَاَل أَُعوُذ َِبَّللَِّ َأنْ  أَيُْمرُُكْم َأْن َتْذحَبُوا بَ َقَرًة قَاُلوا ِإنَّ اَّللََّ {
بقرة، ولكنهم شّددوا فُشدِّد عليهم، حىت انتهوا إَل  نهم أدىنقال: فلو مل يعرتضوا ألجزأت ع

فقال: وهللا ال أنقصها ِمن  .اليت أُمروا بذحبها، فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غريها البقرة
فقالوا: َمن  .مبلء جلدها ذهباً. فذحبوها، فضربوه ببعضها، فقام ملء جْلدها ذهباً، فأخذوها

  .ميتاً. فلم يُعط ِمن مالِه شيئاً، فلم يُورَّث قاتل بْعد خيه. مث مالقتلك؟ فقال: هذا، البن أ
 ."بين إسرائيل و عن عبيدة قال: "أّول ما ُقضي أنه ال يرث القاتل، ف صاحب

 ."صاحب البقرة و عن ابن سريين، قال: "أّول ما ُمنع القاتل املرياث لكان
، قال: كان رجل من بين } أَيُْمرُُكْم َأْن َتْذحَبُوا بَ َقَرةً اَّللََّ  ِإنَّ { :وعن أيب العالية، ف قول هللا تعاَل

فقتله لريثه، مث ألقاه على  غنياً، ومل يكن له ولد، وكان له قريب وكان وارثه، إسرائيل، وكان
عظيم،  ، فقال له: إّن قرييب قُتل، وإين إَل أمر-عليه السالم- جممع الطريق. وأتى موسى،

هللا. قال: فنادى موسى ف الناس، فقال:  يِّ ل َمن قتله غريك َي نيبوإين ال أجد أحداً يُب
عْلم، فأقبل القاتل على  من كان عنده من هذا عْلم إالّ يُبّينه لنا! فلم يكن عندهم أنشد هللا
فأوحى  أنت نيّب هللا فسل لنا رّبك أن يبيِّ لنا! فسأل ربه، :، فقال له-عليه السالم-موسى 
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أَتَ تَِّخُذََن ُهُزواً قَاَل أَُعوُذ { : ِمن ذلك، فقالوا ، فعجبوا}أَيُْمرُُكْم َأْن َتْذحَبُوا بَ َقَرةً  اَّللََّ ِإنَّ { :هللا
ْ لََنا َما ِهَي قَاَل ِإنَّهُ  قَاُلوا ادُْع لََنا {َأُكوَن ِمَن اْْلَاِهِلَي  َِبَّللَِّ َأنْ  َا بَ َقَرٌة ال  َربََّك يُ َبيِّ يَ ُقوُل ِإهنَّ

 ، أي: نصف بْي }َعَواٌن َبْيَ َذِلكَ { يعين: وال صغرية، }َوال ِبْكرٌ { ، يعين: ال َهرَِمة،}ضٌ فَارِ 
ْ لََنا َما َلْوهُنَا قَالَ  قَاُلوا ادْعُ { .البكر واَّلرمة َا بَ َقَرٌة َصْفرَاءُ فَاِقعٌ  لََنا َربََّك يُ َبيِّ  ِإنَُّه يَ ُقوُل ِإهنَّ

ْ  قَاُلوا ادُْع لََنا َربَّكَ { .، أي: تُعجب الناظرين}النَّاِظرِينَ  رُّ َتسُ { صاٍف لوهنا، :، أي}َلْوهُنَا يُ َبيِّ
ُ َلُمْهَتُدونَ  لََنا َما ِهَي ِإنَّ اْلبَ َقَر َتَشابَهَ  َنا َوِإَنَّ ِإْن َشاَء اَّللَّ َا بَ َقَرٌة ال  { َعَلي ْ قَاَل ِإنَُّه يَ ُقوُل ِإهنَّ

تُِثرُي { ، يعين: وليست بذلول}احْلَْرثَ  رُي اأَلْرَض َوال َتْسِقيتُثِ { ، أي: مل يُذلِّلها العمل،}َذُلولٌ 
ُمَسلَّمة من  :، يعين}ُمَسلََّمةٌ { .، يعين: وال تعمل ف احلرث}احْلَْرثَ  اأَلْرَض َوال َتْسِقي

َما َكاُدوا َِبحلَْقِّ َفَذحَبُوَها وَ  قَالُوا اآلَن ِجْئتَ { .، يقول: ال بَياض فيها}ِفيَها الَ ِشَيةَ { العيوب،
فذحبوها لكانت  أّن القوم حي أُمروا بذبح بقرة استعرضوا بقرة من البقر، قال: ولو .}يَ ْفَعُلونَ 

َوِإَنَّ ِإْن { :هللا عليهم. ولوال أّن القوم استثنوا فقالوا إَيها، ولكن شّددوا على أنفسهم فشّدد
 غنا أهنم مل ُيدوا البقرة اليت نُعتت َّلم إالّ عندفبلَ  .، ملا ُهدوا إليها أبداً }َلُمْهَتُدونَ  َشاَء اَّللَُّ 

ال يزْكو َّلم غريها، أضعفت  عجوز، وعندها يتامى وهي القيِّمة عليهم. فلّما علمت أنه
وأهنا سألت  فأخّبوه أهنم مل ُيدوا هذا النعت إالّ عند فالنة، عليهم الثمن. فأتوا موسى

يكم فشّددمت على أنفسكم، فأعطوها عل أضعاف مثنها، فقال موسى: إّن هللا قد خّفف
أيخذوا عظماً  أن -عليه السالم-ففعلوا واشرتوها. فذحبوها، فأمرهم موسى  رضاها وحكمها؛

 .إليه روحه، َفَسمَّى َّلم قاتله، مث عاد ميتاً كما كان منها فيضربوا به القتيل. ففعلوا، فرجع
إليه، فقتَله هللا على أسوإ  كافش -عليه السالم-فُأِخذ قاتله، وهو الذي كان أتى موسى 

  .عمله
قال: كان رجل من   ،}َتْذحَبُوا بَ َقَرةً  لَِقْوِمِه ِإنَّ اَّللََّ أَيُْمرُُكْم َأنْ  َوِإْذ قَاَل ُموَسى{ :وقال السدي

ابن أخيه  املال، فكانت له ابنة، وكان له ابن أخ حمتاج. فخطب إليه بين إسرائيل ُمكثراً من
وهللا ألقتلّن عمي، وآلخذّن ماله، وألنكحّن  :جه، فغضب الفىت، وقالابنته، فأىب أن يزوّ 

بين إسرائيل، فقال: َي عّم،  ابنته، وآلكلّن ديته. فأاته الفىت وقد قدم ُّتار ف بعض أسباط
رأوك معي  ُتارة هؤالء القوم، لعلي أن أصيب منها، فإهنم إذا انطلق معي فخْذ ل من

الشيخ ذلك السبط قتَ َله الفىت، مث رجع إَل   لياًل، فلما بلغأعطْوين. فخرج العم مع الفىت
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ُيْده. فانطلق حنوه، فإذا  أصبح، جاء كأنه يطلب عّمه كأنه ال يدري أين هو، فلم أهله. فلما
هو بذلك السبط جمتمعي عليه، فأخذهم وقال: قتلتم عمي، فأّدوا إّل ديَته! فجعل يبكي 

موسى، فقضى عليهم َبلدية، فقالوا  واعّماّه. فرفعهم إَل وحيثو الرتاب على رأسه، وينادي:
القضية. فو هللا إّن  له: َي رسول هللا، ادع لنا ربك حىت يبّي لنا َمن صاحبه، فيؤخذ صاحب

َوِإْذ قَ تَ ْلُتْم نَ ْفساً { :نُ َعريَّ به. فذلك حي يقول تعاَل ديته علينا َّليِّنة، ولكن نستحي أن
ُتْم َتْكُتُمونَ  افَادَّارَْأمُتْ ِفيهَ  ُ خُمْرٌِج َما ُكن ْ أَيُْمرُُكْم َأْن َتْذحَبُوا  ِإنَّ اَّللََّ { :موسى فقال َّلم .}َواَّللَّ

َِبَّللَِّ  قَاَل أَُعوذُ { !أهتزأ بنا؟ .نسألك عن القتيل وعّمن قتَ َله وتقول: اذحبوا بقرة :، قالوا}بَ َقَرةً 
 س: فلو اعرتضوا بقرة فذحبوها ألجزأت عنهم، ولكنابن عبا قال .}َأْن َأُكوَن ِمَن اْْلَاِهِليَ 

ْ { : شّددوا وتعّنتوا على موسى، فشّدد هللا عليهم. فقالوا لََنا َما ِهَي قَاَل ِإنَُّه  ادُْع لََنا َربََّك يُ َبيِّ
َا ُتوّلد. والبكر: ال  ، والفارض: اَّلرمة اليت}َذِلكَ  بَ َقَرٌة ال فَاِرٌض َوال ِبْكٌر َعَواٌن َبْيَ  يَ ُقوُل ِإهنَّ

 .اليت مل تلد إالّ ولداً واحداً. والعوان: النصف اليت بي ذلك، اليت قد ولدت وولد ولدها
ْ لََنا َما { فَاف َْعُلوا َما تُ ْؤَمُرونَ { َا بَ َقَرةٌ  قَاُلوا ادُْع لََنا رَبََّك يُ َبيِّ َصْفرَاُء فَاِقٌع  َلْوهُنَا قَاَل ِإنَُّه يَ ُقوُل ِإهنَّ

ْ  قَاُلوا ادُْع لََنا َربَّكَ { .، قال: تعجب الناظرين}َتُسرُّ النَّاِظرِينَ { .نقّي لوهنا :، قال}اَلْوهنَُ  يُ َبيِّ
ُ َلُمْهَتُدونَ  لََنا َما ِهَي ِإنَّ اْلبَ َقَر َتَشابَهَ  َنا َوِإَنَّ ِإْن َشاَء اَّللَّ َا بَ َقَرٌة ال َذُلولٌ  { َعَلي ْ  قَاَل ِإنَُّه يَ ُقوُل ِإهنَّ

قَاُلوا { .، من بياض وال سواد وال محرة}ال ِشَيَة ِفيَها  اأَلْرَض َوال َتْسِقي احْلَْرَث ُمَسلََّمةٌ تُِثريُ 
  .يقدروا عليها ، فطلبوها فلم}َِبحلَْقِّ  اآلَن ِجْئتَ 

 أببيه، وإّن رجالً مّر به معه لؤلؤ يبيعه، وكان أبوه وكان رجل ف بين إسرائيل، ِمن أبّر الناس
هذا اللؤلؤ بسبعي ألفاً؟ فقال له الفىت:   رأسه املفتاح، فقال له الرجل: تشرتي مين َنئماً حتت

أَبك وهو لك  يستيقظ أيب فآخذه منك بثماني ألفاً. قال اآلخر: أيقظ كما أنت، حىت
ثالثي ألفاً. وزاد اآلخر على أن ينتظر أَبه حىت  بستي ألفاً. فجعل التاجر حيّط له حىت بلغ

أشرتيه منك بشيء أبداً، وأىب أن  بلغ مائة أْلف. فلما أكثر عليه قال: وهللا ال حىت يستيقظ،
بنو إسرائيل يطلبون  هللا ِمن ذلك اللؤلؤ أن جعل له تلك البقرة، فمّرت به يوقظ أَبه. فعّوضه

فسألوه أن يبيعهم إَيها بقرة ببقرة، فأىب. فأعطوه ثنتْي فأىب،  البقرة وأبصروا البقرة عنده،
-ال نرتكك حىت أنخذها منك. فانطلقوا به إَل موسى  دوه حىت بلغوا عشراً، فقالوا : وهللافزا

وأىب أن يعطَيناها وقد أعطيناه مثناً.  فقالوا: َي نيب هللا، إَن وجدَنها عند هذا، -السالم عليه
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فقال: صدقت. وقال  .أْعطهم بقرتك. فقال: َي رسول هللا، أَن أحق مبال :فقال له موسى
مرات  وزهنا ذهباً، فأىب، فأضعفوه له حىت أعطوه وزهنا عشر لقوم: أْرضوا صاحبكم. فأعطوهل

اضربوه ببعضها. فضربوه َبلَبضعة اليت بي  :ذهباً، فباعهم إَيها وأخذ مثنها. فذحبوها، قال
أقتله فآخذ مالَه، وأنكح  :فعاش، فسألوه: َمن قتلك؟ فقال َّلم: ابن أخي. قال الكتفْي،

  .فقتلوه . فأخذوا الغالمابنته
َبَبً، لكل سبط منهم َبب  وعن عكرمة، قال: كان لبين إسرائيل مسجد له اثنا عشر

على َبب سبط من األسباط، قُتل على َبب سبط وُجّر  يدخلون منه وخيرجون، فُوجد قتيل
هذا. وقال  سبط آخر. فاختصم فيه أهل السبطْي، فقال هؤالء: أنتم قتلتم إَل َبب

ِإنَّ اَّللََّ أَيُْمرُُكْم َأْن { :فاختصموا إَل موسى، فقال .رون: بل أنتم قتلتموه مث جررمتوه إلينااآلخ
ْ لََنا َما ِهَي قَاَل ِإنَّهُ  قَاُلوا ادُْع لََنا{ .اآلية }...بَ َقَرةً  َتْذحَبُوا َا بَ َقَرٌة ال فَاِرٌض  رَبََّك يُ َبيِّ يَ ُقوُل ِإهنَّ

يطلبوهنا، فكأهنا تعذرت عليهم، فرجعوا إَل موسى،  قال: فذهبوا .} َذِلكَ َعَواٌن َبْيَ  َوال ِبْكرٌ 
ْ لََنا َما ِهَي ِإنَّ اْلبَ َقَر َتَشابَهَ  قَاُلوا ادُْع لََنا َربَّكَ { :فقالوا ُ َلُمْهَتُدونَ  يُ َبيِّ َنا َوِإَنَّ ِإْن َشاَء اَّللَّ ، }َعَلي ْ

َا بَ َقَرٌة ال َذُلولٌ  قَالَ { .دوهاما وج }َشاَء هللاُ  ِإنْ { :ولوال أهنم قالوا ، أالَ وإمنا  }ِإنَُّه يَ ُقوُل ِإهنَّ
أخذوا أدىن بقرهم فذحبوها كفْتهم، ولكنهم شّددوا  كانت البقرة يومئذ بثالثة دَننري، ولو أهنم

فقالوا: تبيعنا هذه البقرة؟  هللا عليهم. فذهبوا يطلبوهنا فيجدون هذه الصفة عند رجل، فشّدد
أن  قال: مبائة دينار. فقالوا: إهنا بقرة بثالثة دَننري. فأبوا ها. قالوا: ِبكم تبيعها؟قال: أبيع

فقال: ال أنقصكم من مائة دينار.  أيخذوها. فرجعوا إَل موسى، فقالوا: وجدَنها عند رجل،
مل يِبع. فرجعوا  يشأ دَننري. قال: هو أعلم، هو صاحبها، إن شاء َبع وإن مل وإهنا بقرة بثالثة

 دينار. فقال: ال أنقصها عن مائيْت دينار. فقالوا: سبحان َل الرجل فقالوا: قد أخذَنها مبائةإ
أنقصها من مائيت دينار. فرتكوها  هللا قد بعتنا مبائة دينار ورضيت، فقد أخذَنها. قال: ليس

ها من أنقص له: قد أعطاَنها مبائة دينار، فلما رجعنا إليه، قال: ال ورجعوا إَل موسى، فقالوا
شاء مل يبعها. فعادوا إليه فقالوا: قد أخذَنها  مائيَت دينار. قال: هو أعلم، إن شاء َبعها وإن

دينار. فقال: ال أنقصها من أربعمائة دينار. قالوا: قد كنت أعطيتناها مبائيت دينار، فقد  مبائيتْ 
 ى، فقالوا: قدمن أربعمائة دينار. فرتكوها، وعادوا إَل موس أخذَنها. فقال: ليس أنقصها

أربعمائة دينار. فقال: هو أعلم،  أعطيناه مائيت دينار فأىب أن أيخذها، وقال: ال أنقصها من
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دينار.  شاء مل يبع. فرجعوا إليه، فقالوا: قد أخذَنها أبربعمائة هو صاحبها، إن شاء َبع وإن
عليه، فكّلما عادوا  يعودون إَل موسى ويعودون فقال: ال أنقصها من مثامنائة دينار. فلم يزالوا

فذحبوها، فقال:  عليهم الثمن، حىت قال: ليس أبيعها إالّ مبلء مسكها. فأخذوها إليه أضعف
قتلين فالن؛ فإذا هو رجل كان له عّم، وكان  :اضربوه ببعضها. فضربوه بفخذها، فعاش فقال

نته. فقتل عّمه، اب وكان له ابنة، فقال: أقتل عّمي هذا، وأرث ماَله، وأتزوج لعمه مال كثري،
شيئاً. قال موسى: إّن َّلذه البقرة لشأَنً، ادعوا إّل  فلم يرث شيئاً، ومل يُورَّث قاتل منذ ذلك

كنت رجالً أبيع ف  .فدعْوه، فقال: أخّبين عن هذه البقرة، وعن شأهنا. قال: نعم .صاحَبها
منها على فضل  فبعُته إَيها، وكنت قد أشرفت  السوق وأشرتي، فسامين رجل بضاعة عندي

أن أوقظها من  آلتيه مبا قد بعُته، فوجدت املفتاح حتت رأس والديت، فكرهت كبري، فذهبت
وبينك بيع. فذهب، مث رجعت. فنُتجت ل هذه  نومها، ورجعت إَل الرجل فقلت: ليس بيين

بت فقيل له: إمنا أص .هللا عليها ميّن حمبة، فلم يكن عندي شيء أحب إّل منها البقرة، فألقى
 .هذا بّبِّ والدتك

حديث بعضهم ف حديث  دخل-وعن جماهد، وحممد بن كعب القرظي، وحممد بن قيس 
فاعتزلوا شرور  إسرائيل ملّا رأوا كثرة شرور الناس، بنْوا مدينة ، قالوا: إّن سبطاً من بين-بعض

 حوا قام رئيسهمأحداً منهم خارجاً إالّ أدخلوه، وإذا أصب الناس. فكانوا إذا أمسْوا مل يرتكوا
الناس حىت مُيسوا. قال: وكان رجل من  فنظر وأشرف، فإذا مل ير شيئاً فتح املدينة؛ فكانوا مع

فقَتله لريثه. مث محله  مال كثري، ومل يكن له وراث غري أخيه، فطال عليه حياته بين إسرائيل له
 س املدينة علىف مكان هو وأصحابه. قال: فأشرف رئي فوضعه على َبب املدينة، مث كَمن

القتيل رّد الباب، فناداه أخو املقتول  َبب املدينة فنظر، فلم ير شيئاً ففتح الباب. فلما رأى
كثرياً ف بين  قتلتموه مث ترّدون الباب. وكان موسى ملّا رأى القتلل !وأصحابه: هيهات

املقتول وبي القوم أَخذهم. فكاد يكون بي أخي  إسرائيل، كان إذا رأى القتيل بي ظهراين
عن بعض. فأتوا موسى  املدينة قتال، حىت لبس الفريقان السالح، مث كف بعضهم أهل

املدينة: َي  موسى، إن هؤالء قتلوا قتيالً مث رّدوا الباب. قال أهل فذكروا له شأهنم. قالوا: َي
 وهللا ماوبنْينا مدينة كما رأيت، نعتزل شرور الناس.  رسول هللا، قد عرفت اعتزالنا الشرور،



172 
 

اَّللََّ أَيُْمرُُكْم  ِإنَّ { :يذحبوا بقرة، فقال َّلم موسى قتلنا، وال علْمنا قاتالً. فأوحى هللا تعاَل إليه أن
   .}َأْن َتْذحَبُوا بَ َقَرةً 

بوالدته، وكان يقوم ثلث الليل  وعن وهب بن منبه، قال: إن فىت من بين إسرائيل كان بَراً 
والتحميد،  لث الليل، فيذكِّرها َبلتسبيح والتهليل والتكبريوالدته ث يصلي، وُيلس عند رأس

ي هللا وسبِّحيه وهلِّليه. فكان ذلك  ويقول: َي أّمه، إن كنت ضعفت عن قيام الليل، فكّبِّ
فيبيعه مبا  فإذا أصبح، أتى اْلبل فاحتطب على ظهره، فيأيت به السوق .عملهما الدهر كله

حلاجته ثلثاً، ويُعطي الثلث أّمه. وكانت أّمه أتكل  ويُبقي شاء هللا أن يبيعه. فيتصّدق بثلثه،
عليها، قالت: َي ُبين،  وتتصدق َبلنصف. وكان ذلك عملهما الدهر كله. فلما طال النصف

عُنقها، وتركتها ف البقر على اسم إله إبراهيم  أعلم أين قد ورثت من أبيك بقرة، وختمت
أتيت البقر فاْدُعها  ك ما لوهنا وهيئتها، فإذاواسحق ويعقوب. قالت: وسأبّي ل وإمساعيل

هبرمة  ويعقوب. فإهنا تفعل. وقالت: إن عالمتها ليست َبسم إله إبراهيم وإمساعيل واسحق
تسّر الناظرين؛ إذا نظرت إَل جلدها خُييَّل  وال فتية، غري أهنا بينهما. وهي صفراء فاقع لوهنا

األرض وال تسقي  َبلذلول، وال صعبة تثريالشمس خيرج من جلدها. وليست  إليك أن شعاع
فإذا رأيتها فخْذ بعنقها، فإهنا تتبعك إبذن إله  .احلرث، مسّلمة ال شية فيها، ولوهنا واحد

أو ثالاثً، حىت إذا كان  فانطلق الفىت، وحفظ وصية والدته، وسار ف الّبية يومْي  .إسرائيل
راهيم وإمساعيل وإسحق ويعقوب، إالّ فقال: إبله إب صبيحة ذلك اليوم، انصرف فصاح هبا،

الفىت. فأخذ بعنقها،  أتيتين! فأقبلت البقرة عليه، وتركت الرعي، فقامت بي يدي ما
 الَّب بوالدته، اركبين! فإنه أهون عليك. قال الفىت: مل فتكّلمت البقرة وقالت: َي أيها الفىت

اً، فأحب أن أبلغ قوَّلا. سوق أتمرين والديت أن أركب عليك، ولكنها أمرْتين أن أسوقك
لو أنك  !ما كنت لتقدر علّي. فانطلْق َي أيها الفىت الّّب بوالدته فقالت: إبله إسرائيل لو ركبتين

ِلّبّك بوالدتك ولطاعتك إَّلك. فانطلق حىت  أمرت هذا اْلبل أن ينقلع لك من أصله، النقلع
على صورة راٍع من رعاة  فتمّثل له مسرية يوم ِمن منزله، استقبله عدو هللا إبليس، إذا كان من

جئت هبذه البقرة؟ أال تركبها؟ فإين أراك قد أَعييت،  البقر، فقال: َي أيها الفىت، من أين
األجر ينفعك وال يضّرها. فإين  ال متلك من الدنيا ماالً غري هذه البقرة. فإين أعطيك أظنك

 ين فحملت عليه طعامي وزادي،إَل أهلي، فأخذت ثوراً من ثريا رجل من رعاة البقر اشتقت
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حاجيت، فعدا وسط اْلبل  حىت إذا بلغت شطر الطريق أخذين وجع بطين، فذهبت ألقضي
عليه. فأَن أخشى على نفسي اَّلالك، وليس معي زاد وال  وتركين. وأَن أطلبه ولست أقدر

أجرها من املوت، وأعطيك  فإن رأيَت أن حتملين على بقرتك، فتبلغين مراعي، وتنجيين .ماء
  .بقرتْي 

أنفسهم، فلو عِلم هللا منك اليقي  قال الفىت: إن بين آدم ليس َبلذي يقتلهم اليقي، وهتلكهم
ولو علم سيدي  .ماء. ولست براكب أمراً مل أومر به؛ إمنا أَن عبد مأمور لبَ لَّغك بغري زاد وال

ؤثر هواك على هوى عقوبة شديدة. وما أَن مب أين عصيته ف هذه البقرة ألهلكين وعاقبين
ختطوها إَل منزل  َي أيها الرجل بسالم! فقال له إبليس: أعطيك بكل خطوة سيدي. فانطلقْ 

املوت ف هذه البقرة. قال الفىت: إّن سيدي له  درمهاً، فذلك مال عظيم، وتفدي نفسي من
هب أعطين من ذ وفّضتها، فإن أعطيتين شيئاً منها علم أنه ِمن ماله، ولكن ذهُب األرض

فقال إبليس: وهل ف السماء ذهب  .السماء وفّضتها، فأقول: إنه ليس هذا ِمن مالك
 هذا؟ قال الفىت: أو هل يستطيع العبد مبا مل أيمر به سيده، وفضة؟ أو هي يقدر أحد على

أراك أعجز العبيد ف أمرك. قال  :كما ال تستطيع أنت ذهب السماء وفضتها. قال له إبليس
قال  عصى ربه. قال له إبليس: ما ل ال أرى معك زاداً وال ماء؟ عاجز منله الفىت: إّن ال

اْلبال. قال إبليس: أال آمرك أبمر  الفىت: زادي التقوى، وطعامي احلشيش، وشرايب من عيون
 فإين على رشاد، إن شاء هللا. قال له إبليس: ما أراك تقبل يرشدك؟ قال: ُمر به نفسك،
احلق الذي عليه. فإن كنت  ح لنفسه َمن أطاع سّيده، وأّدىنصيحة. قال له الفىت: الناص

كنت آدمياً فاخرْج فال حاجة ل ف صحبتك. فجمد إبليس  شيطاَنً فأعوذ َبهلل منك، وإن
يقدر عليها، ولكن هللا  ذلك ثالث ساعات مكانه، ولو ركبها له إبليس ما كان الفىت عند

ن بي يديه، فاختلس البقرة. ودعاها الفىت، طار طائر م حبسه عنها. فبينما الفىت ميشي إذ
فأتت البقرة إليه، وقامت بي  .إبله إبراهيم وإمساعيل وإسحق ويعقوب، إالّ ما أتيِتين :وقال

إبليس عدو  أمل تر إَل ذلك الطائر الذي طار من بي يديك، فإنه يديه، فقالت: َي أيها الفىت
ملك ِمن املالئكة فانتزعين منه، فرّدين إليك  اءهللا اختلسين، فلما َنديتين إبله إسرائيل، ج

هللا. قال:  وطاعتك إَّلك؛ فانطلْق! فلست ببارحتك حىت أتيت أهلك إن شاء بّبِّك بوالدتك
بيّن، إين أراك حتتطب على ظهرك الليل والنهار  فدخل الفىت إَل أّمه خيّبها اخلّب، فقالت: َي
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نفسك. قال الفىت: بَكم  نها فتقوَّ به، وودِّْع بهفاذهب هبذه البقرة فبْعها وُخْذ مث فتشخص،
مين. فانطلق الفىت إَل السوق، فبعث هللا إليه مَلكاً  أبيعها؟ قالت: بثالثة دَننري على رًضى

البقرة، أيها الفىت؟ فقال: أبيعها  املالئكة لرُيي خْلقه قدرته، فقال للفىت: بكم تبيع هذه من
لو  :. قال: لك ستة دَننري وال تستأمر والدتك. فقالمن والديت بثالثة دَننري على رضى

فأخّب والدته اخلّب، فقالت: بْعها بستة  أعطيتين زنتها مل أبعها، حىت أستأمرها. فخرج الفىت
أبيعها بسّتة دَننري  :مين. فانطلق الفىت، وأاته املَلك، فقال: ما فعلت؟ فقال دَننري على رضى

عشر ديناراً وال تستأمرها. قال: ال. فانطلق الفىت إَل  ينعلى رضى من والديت. قال: فخذ اث
آدمي، فإذا أاتك، فقل له:  فقالت: َي بين إن الذي أيتيك مَلك من املالئكة ف صورة أّمه،

أيها  وتقول: بكم أتمرين أن أبيع هذه البقرة؟ قال له املَلك: َي إّن والديت تقرأ عليك السالم،
من بين إسرائيل، وله مال كثري ومل  بن عمران، لقتيل يُقتل الفىت، يشرتي بقرتك هذه موسى

الغالم، وأنخذ  وله أخ له بنون كثريون، فيقولون: كيف لنا أن نقتل هذا يرتك أبوه ولداً غريه،
فطرحوه إَل جانب دارهم. فأصبح أهل الدار فأخرجوا  ماله. فدعوا الغالم إَل منزَّلم، فقتلوه،

فانطلقوا هبم إَل موسى. فلم  بنو عم الغالم، فأخذوا أهل الدار، إَل َبب الدار، وجاء الغالم
أجل أّن أهل الدار برآء من الغالم. فشق ذلك على  يدر موسى كيف حيكم بينهم، من

لوهنا، فاذحبها، مث اضرب الغالم  فدعا ربه، فأوحى هللا إليه: أن ُخْذ بقرة صفراء فاقعاً  موسى،
مث ضربوا  اشرتوها على أن ميلؤوا جْلدها دَننري. مث ذحبوها،الفىت ف ببعضها. فعمدوا إَل بقرة

قتلوين، وأهل الدار مين برآء. فأخذهم  الغالم ببعضها، فقام خيّبهم، فقال: إّن بين عمي
موسى أتّتخذَن هزواً، قد قتلنا ابن عمنا مظلوماً، وقد  ، فقالوا: َي   .-السالم عليه-موسى 

دفعوه إَل الفىت. فعمد الفىت  جلد البقرة فملؤوه دَننري، مثأن سُيفضحوا، فعمدوا إَل  علموا
 َكَذِلَك حُيِْيي هللاُ اْلَمْوَتى َويُرِيُكمْ { .بين إسرائيل، وتقّوى َبلثلث فتصّدق َبلثلثي على فقراء

  .}آََيتِِه َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلونَ 
إن بين إسرائيل لو )) :قال ،-صلى هللا عليه وسلم- وأخرج البزار، عن أيب هريرة، عن النيب

 .((ألجزأت عنهم أخذوا أدىن بقرة ألجزأهم ذلك، أو
صلى هللا عليه -قال رسول هللا  :وأخرج ابن أيب حامت، وابن مردويه، عن أيب هريرة، قال

ُ َلُمْهَتُدونَ  َوِإَنَّ ِإْن َشاءَ { :لوال أّن بين إسرائيل قالوا)) :-وسلم  م، ما أُعطوا أبداً. ولو أهن}اَّللَّ
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 .((شّددوا، فشّدد هللا عليهم اعرتضوا بقرة من البقر فذحبوها، ألجزأت عنهم؛ ولكن
أحواله أن يكون من كالم أيب  قال ابن كثري: "وهذا حديث غريب من هذا الوجه، وأحسن

 ."-وهللا أعلم- هريرة، كما تقدم مثله عن السدي
   .رساًل، حنو ذلكم وأخرج الفرَييب، وسعيد بن منصور، وابن املنذر، عن عكرمة

 .جريج، مرسالً أيضاً، حنو ذلك وأخرج ابن جرير، عن ابن
   .قتادة، مرساًل، حنو ذلك وأخرج ابن جرير، عن

   .حنو ذلك موقوفاً عليه، وعن ابن عباس،
صلى هللا عليه -وابن املنذر، عن عكرمة يبلغ به النيب  وأخرج الفرَييب، وسعيد بن منصور،

شّددوا.  إسرائيل أخذوا أدىن بقرة فذحبوها، أجزأت عنهم؛ ولكنهم  بينلو أنّ )) :فقال -وسلم
  .((وجدوها ، ما}َلُمْهَتُدونَ  َوِإَنَّ ِإْن َشاَء اَّللَُّ { :ولوال أهنم قالوا

إمنا أُمروا )) :-هللا عليه وسلم صلى-وأخرج ابن جرير، عن ابن جريج، قال: قال رسول هللا 
بُ يِّنت َّلم  ا على أنفسهم شّدد هللا عليهم. ولو مل يستثنوا، ماشّددو  أبدىن بقرة، ولكنهم ملّا

  .((آخر األبد
 :كان يقول  -هللا عليه وسلم صلى- وأخرج ابن جرير، عن قتادة، قال: ذكر لنا أن نيب هللا

 ولكنهم ملا شّددوا على أنفسهم شّدد عليهم. والذي نفس حممد إمنا أمر القوم أبدىن بقرة،))
  .((تثنوا ما بُ يِّنْت َّلمبيده! لو مل يس

عنهم، ولكنهم شّددوا وتعّنتوا  و عن ابن عباس، قال: "لو أخذوا أدىن بقرة فذحبوها ألجزأت
 ."موسى فشّدد هللا عليهم

 ."الشمس خيرج من جلدها وقال وهب بن منبه: "إذا نظرت إَل جلدها ختّيلت أّن شعاع
 قال: الفارض: اَّلرمة، ،}َعَواٌن َبْيَ َذِلك الَ فَاِرٌض َوال ِبْكرٌ { :وعن ابن عباس، ف قوله

 .والعوان: الّنَصف والبكر: الصغرية،
وعطية العوف، وعطاء اخلراساين، ووهب  وذكر حنوه أبو العالية، والسدي، وجماهد، وعكرمة،

  .والضحاك، واحلسن، وقتادة بن منبه،
عز -قال له: أخّبين عن قوله  وأخرج الِطْسيت ف مسائله، عن ابن عباس: أن َنفع بن األزرق
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اَّلرمة. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما  ، قال: الكبرية}الَ فَاِرضٌ { :-وجل
 :الشاعر وهو يقول مسعت

َفَك فَاِرضاً   ُتساُق إِْليه ما تقوم على رِْجلِ  لَعْمرِي لقد أَْعطَْيَت َضي ْ

اللون من الصفرة. قال: وهل  ، الفاقع: الصاف}َصْفرَاُء فَاِقٌع َلْوهُنَا{ :قال: أخّبين عن قوله
 :مسعت لبيد بن ربيعة وهو يقول تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما

  من بي َأْصَفر فَاِقٍع وِدفَان ُسُدما قليالً عهده أبنيسه
َعَواٌن َبْيَ { :يقول ، مث}ِبْكرٌ { وعن سعيد بن جبري: أنه كان يستحّب أن يسكت على

  .}َذِلكَ 
والصغرية، وهي أقوى ما  ، يقول: َنَصف بي الكبرية}َذِلكَ  َعَواٌن َبْيَ { :بن عباسوعن ا

  .ما تكون يكون من الدواب والبقر، وأحسن
أنس، وعطاء اخلراساين، والضحاك حنو  وُروي عن عكرمة، وجماهد، وأيب العالية، والربيع بن

  .ذلك
  ."ولدت، وولد ولدها قد وقال السدي: "العوان: النََّصف اليت بي ذلك، اليت

  ."وعن احلسن:" كانت بقرة وحشية
  ."من صفرهتا تبَيضّ  شديد الصفرة، تكاد :}َلْوهُنَا فَاِقعٌ { ":وعن ابن عباس

  ."وكذا قال جماهد، ووهب بن منبه: "كانت صفراء
  ."وعن ابن عمر: "كانت صفراء الظلف

  ."وعن سعيد بن جبري: "كانت صفراء القرن والظلف
  ."قال: "سوداء شديدة السواد }َصْفرَاُء فَاِقٌع َلْوهُنَا{ :ن احلسن ف قوله تعاَلوع

  ."صفرهتا تكاد تسود من :}َلْوهُنَا فَاِقعٌ { ":وقال عطية العوف
   ."، قال: صافية اللون}َلْوهُنَا فَاِقعٌ {" :وقال سعيد بن جبري

 .ن، وقتادة، حنوهواحلس وروي عن أيب العالية، والربيع بن أنس، والسدي،
 ."قال: "صاف :}َلْوهُنَا فَاِقعٌ { :و عن ابن عمر

 :ما دام البسها، وذلك قوله تعاَل وعن ابن عباس: من لبس نعالً صفراء، مل يزل ف سرور
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  .}َتُسرُّ النَّاِظرِينَ {
  ."، أي: تُعجب الناظرين}النَّاِظرِينَ  َتُسرُّ {" :وقال السدي

 .ادة، والربيع بن أنسوكذا قال أبو العالية، وقت
َا بَ َقَرٌة ال َذُلولٌ { :وعن أيب العالية ف قوله ، يعين: }اأَلْرضَ  تُِثريُ { .يُذَّّلا العمل ، أي: مل}ِإهنَّ

، }ُمَسلََّمةٌ { .، يقول: وال تعمل ف احلرث}َوال َتْسِقي احْلَْرثَ { .ليست بذلول فتثري األرض
 .العيوب قال: من

ال { .قال: من العيوب ،}ُمَسلََّمةٌ { .يُذَّّلا العمل ، يقول: مل}لُولٌ ذَ  ال{ :وعن قتادة ف قوله
 .فيها ، قال: ال بياض}ِشَيَة ِفيَها

، }ُمَسلََّمةٌ { فتفعل ذلك، ، يقول: ليست بذلول}ال َذُلوٌل تُِثري بَ َقَرةٌ { :وعن جماهد ف قوله
  .دبياض وال سوا ، قال: ال}الَ ِشَيَة ِفيَها{ :من الشية. قال :قال

  .العالية والربيع يقول: ال عيب فيها، وكذا قال أبو }ُمَسلََّمةٌ { :وعن قتادة
  ."القوائم واخللق :}ُمَسلََّمةٌ {" :وقال عطاء اخلراساين

  ."هبيم ، قال: لوهنا واحد}ِشَيَة ِفيَها الَ {" :وقال عطاء اخلراساين أيضاً 
  .كوروي عن وهب بن منبه، وإمساعيل بن أيب خالد، حنو ذل

  ."وقال أبو العالية والربيع، واحلسن: "ليس فيها بياض
 ."من بياض وال سواد وال محرة }الَ ِشَيَة ِفيَها{" :وقال السدي

  .، قال: ال عوار فيها}ُمَسلََّمةٌ {  :وعن ابن عباس
  .سوى لوهنا ، قال: لوهنا واحد ليس فيها لون}الَ ِشَيَة ِفيَها{ :و عن عطية

  .اآلن بيّنت لنا :، قال}اآلَن ِجْئَت َِبحلَْقِّ  قَالُوا{ :ولهو عن قتادة، ف ق
 !وقال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم: "وقْبل ذلك، وهللا جاءهم احلق

يفعلوا، ومل يكن ذلك الذي  ، كادوا أن ال}َوَما َكاُدوا يَ ْفَعُلونَ  َفَذحَبُوَها{ :وعن ابن عباس
  .يذحبوها أرادوا، ألهنم أرادوا أن ال

 .لغالء مثنها ،}َفَذحَبُوَها َوَما َكاُدوا يَ ْفَعُلونَ { :ن حممد بن كعب ف قولهوع
  .مثنها ، لكثرة}َفَذحَبُوَها َوَما َكاُدوا يَ ْفَعُلونَ { :وقال حممد بن قيس

 .وعن عكرمة قال: ما كان مثنها إالّ ثالثة دَننري



178 
 

سنة، حىت وجدوها عند أربعي  وعن ابن عباس: "أن أصحاب البقرة بين إسرائيل طلبوها
 تعجبه، فجعلوا يعطونه هبا فيأىب، حىت أعطوه ملء مسكها رجل ف بقر له، وكانت بقرة

فقالوا له: َمن قتلك؟ قال:  دَننري. فذحبوها فضربوه بعضو منها، فقام َتْشُخْب َأْوَداُجه دماً،
  ."قتلين فالن

 .}َفَذحَبُوَها{ :وليق وعن عطاء قال: الذبح والنحر ف البقر سواء، ألن هللا
 ،}َفَذحَبُوَها{  :النحر، مث قرأ و عن جماهد، قال: "كان لبين إسرائيل الذبح، وأنتم لكم

 ."}َفَصلِّ لَِربَِّك َواحْنَرْ {
  ."اختلفتم" :}فَادَّارَْأمُتْ ِفيَها َوِإْذ قَ تَ ْلُتْم نَ ْفساً { :وعن جماهد، أنه قال ف قوله تعاَل

  ."الضحاك: "اختصمتم فيهاوقال عطاء اخلراساين، و 
وقال  ،!قال بعضهم: أنتم قتلتموه" :، قال}قَ تَ ْلُتْم نَ ْفساً فَادَّارَْأمُتْ ِفيَها َوِإذْ { :وقال ابن جريج

  ."!آخرون: بل أنتم قتلتموه
  .وكذا قال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم

ُ خُمْرِجٌ { وعن جماهد، ُتْم َتْكُتُمونَ  َواَّللَّ   ."غيِّبونما تُ " :}َما ُكن ْ
أبيات إال أظهرها هللا، وما عمل  وعن املسيب بن رافع يقول: "ما عمل رجل حسنة ف سبعة

ُ خُمْرٌِج َما{ أبيات إال أظهرها هللا. وتصديق ذلك ف كالم هللا رجل سيئة ف سبعة ُتْم  َواَّللَّ ُكن ْ
   ."}َتْكُتُمونَ 

-قال: قال رسول هللا  اخلدري،وأخرج أمحد، واحلاكم وصححه، والبيهقي، عن أيب سعيد 
ف صخرة صّماء ال َبب فيها وال ُكوَّة، خرج  لو أن رجالً عمل)) :-صلى هللا عليه وسلم

  .((كائناً ما كان عمله إَل الناس،
و عن عثمان بن عفان، قال: "َمن عمل عماًل، كساه هللا رداءه، إن خرياً فخري وإن شراً 

  ."فشر
 :-صلى هللا عليه وسلم- عن عثمان، قال: قال رسول هللا وأخرج البيهقي من وجه آخر،

  .((أظهر هللا عليه منها رداًء يُعرف به َمن كانت له سريرة صاحلة أو سيئة،))
  .قال البيهقي: واملوقوف أصح

 -صلى هللا عليه وسلم-هللا  رسول وأخرج أبو الشيخ، والبيهقي وضّعفه، عن أنس، قال: قال
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 املؤمن الذي ال ميوت حىت ميأل هللا)) :رسوله أعلم. قال قالوا: هللا .((من املؤمن)) :ألصحابه
سبعي بيتاً، على كل بيت َبب  مسامعه ِمّا حيب. ولو أّن عبداً اتّقى هللا ف جوف بيت إَل

 قالوا: وكيف يزيدون َي .((عمله حىت يتحدث به الناس ويزيدون من حديد، أللبسه هللا رداء
صلى هللا -مث قال رسول هللا  .((لزاد ّن التقي لو يستطيع أن يزيد ف برِّهأل)) :رسول هللا؟ قال

 الكافر الذي ال ميوت حىت)) :قالوا: هللا ورسوله أعلم. قال .((من الكافر؟)) :-عليه وسلم
بيت إَل سبعي بيتاً، على كل بيت  ميأل هللا مسامعه ِمّا يكره. ولو أّن فاجراً فجر ف جوف

 قالوا: وكيف .((هللا رداء عمله حىت يتحدث به الناس ويزيدون لبسهَبب من حديد، أل
 .((ف فجوره لزاد ألّن الفاجر لو يستطيع أن يزيد)) :يزيدون َي رسول هللا؟ قال

إن هللا ُمْرٍد كلَّ )) :قال -صلى هللا عليه وسلم-وأخرج ابن عدي، عن أنس: أن رسول هللا 
  .((امرئ رداء عمله

سبعي بيتاً، لكساه هللا تعاَل  "كان يقال: لو أن ابن آدم عمل َبخلري فوعن اثبت، قال: 
  ."رداء عمله حىت يُعرف به

َكَنِف هللا؛ فإذا أراد هللا بعبد  وعن سعيد بن املسّيب، قال: "الناس يُعرف أعماَّلم ِمن حتت
  ."فبدت عورته فضيحة أخرجه من حتت كنفه،

رفعه، قال: "ال يهتك هللا عبداً وفيه  أيب إدريس اخلوالين وأخرج ابن أيب الدنيا، والبيهقي، عن
 ."مثقال حبة من خري

  ."َبلفجور، ألظهر هللا ذلك منه و عن إبراهيم، قال: "لو أن عبداً اْكتَ َتَم َبلعبادة كما َيْكَتِتم
فقام َتْشُخب َأْوَداُجه دماً،  بعضو منها، -يعين: القتيل- وعن ابن عباس، قال: "فضربوه

  ."قتلين فالن :الوا له : من قتلك؟ قالفق
  .وكذا قال احلسن، وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم، أنه ُضِرب ببعضها

  ."وعن عبيدة: "ضربوا القتيل ببعض حلمها
 ."وعن ابن عباس قال: "ُضرب َبلعظم الذي يلي الغضروف

 حىت أنبأهم بقاتله أحياه هللا و عن قتادة قال: "ذُكر لنا: أهنم ضربوه بفخذها، فلما فعلوا
 ."الذي قتله، وتكّلم؛ مث مات

  ."وف لفظ: "ضربوه بلحم فخذها فعاش. فقال: قتلين فالن
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أن قال: قتلين فالن. مث عاد  و عن عكرمة، قال: "ضربوه بفخذها فحّي، فما زاد على
  ."فمات

ن. مث عاد ف فقال: قتلين فال و عن جماهد ف اآلية قال: "ُضرب بفخذ البقرة، فقام حيا ،
 ."ميتته

  ."فسألوه، فقال: قتلين ابن أخي وعن السدي: "فضربوه َبلَبضعة اليت بي الكتفي، فعاش
عظماً من عظامها، فيضربوا به  أن أيخذوا -عليه السالم-وقال أبو العالية: "أَمرهم موسى 

  ."روحه، فسّمى َّلم قاتله؛ مث عاد ميتاً كما كان القتيل، ففعلوا، فرجع إليه
وقال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم: "فضربوه ببعض آراهبا. وقيل: بلساهنا. وقيل: بعجب 

 ."ذنبها
 

 األسئلة :
   البقرة واحدة البقر ، ومسيت بذلك ألهنا تبقر األرض للحرث ) صح ( .1
   الفارض : اسم للكبرية اليت تلد ) خطأ ( .2
   البكر : اسم للصغرية اليت مل تلد ) صح ( .3
   قال ابن قتيبة : البكر من البقر : اليت ولدت ولداً واحداً ) صح ( .4
   الفقوع : أشد ما يكون من اللون أي لون كان ) خطأ ( .5
  ) عوان بي ذلك ( : هي اليت ولدت بطناً أو بطني ، فهي متوسطة السن ليست بكبرية 6

 وال صغرية ) صح ( .
ان بي ذلك ( فيه فائدة مهمة وهي نفي توهم أن   تقييد وصف البقرة بقوله تعاَل ) عو 7

 يكون املراد عجالً ذكراً أو جنيناً ) صح ( .
  الفرق بي السرور والفرح : أن السرور هو الفرح الظاهر الذين حيدث أشراً وبطراً والفرح 8

 هو الذي اخلالص املنكتم ) خطأ ( .
اخلالص املنكتم ، واحلبور هو الظاهر ،   الفرق بي السرور واحلبور والفرح : أن السرور هو 9

 والفرح ما حيصل بطراً وأشراً ) صح ( .
   ال ذلول : ليست مذللة للحرث والسقي ) صح ( .10
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  ) ال ذلول تثري األرض ( أي : ليست مذللة للركوب عليها ، وإمنا تقوم حبرث األرض 11
 فقط ) خطأ ( .

 بسبب البطر واملرح ) صح ( .   إاثرة األرض : إاثرة ما فيها من الغبار12
   مسلمة : أي : مستسلمة لسيدها منفذة ملا يطلب منها ) خطأ ( .13
  ال شية فيها : ال ملعة فيها من لون آخر سوى الصفرة فهي صفراء كلها حىت قرهنا 14

 ) صح ( . وظلفها
 ) خطأ (   ال شية فيها : مبعىن ال شيء فيها ، أي : ليست حبامل فليس ف بطنها شيء 15
   فادارأمت فيها : أي : احتميتم فيها من هذه اْلرمية وأخفيتم حقيقتها ) خطأ ( .16
  فادارأمت فيها : أي : اختلفتم واختصمتم بشأهنا ، ألن املتخاصمي يدرأ بعضهم بعضاً 17

 أي يدفعه ويزمحه ) صح ( .
 إسرائيل لو ذحبوا بداية   اآلَيت فيها دليل أن من شدد على نفسه شدد هللا عليه ألن بين18

 أي بقرة لقبل منهم ) صح ( .
  اآلَيت فيها ذكر الرجل الذي قتل عمه لريثه وألقى التهمة على غريه فأنطق هللا امليت ملا 19

 ضرب ببعض البقرة فذكر قاتله مث مات ) صح ( .
   أول قاتل مل يرث قتيله كان هذا القاتل مث صارت سنة بعد ) صح ( .20
َيت فيها بيان سوء أدب بين إسرائيل مع أنبيائهم حيث قالوا لنبيهم ) أتتخذَن هزواً (   اآل21

 ) صح ( .
   قال ابن عباس : لو مل يقولوا : إن شاء هللا ملا اهتدوا إليها ) صح ( .22
  ما ذكر من أن صاحب البقرة كان رجالً َبراً أبمه فجزاه هللا أبن اشرتى منه بنو إسرائيل 23

 بوزهنا ذهباً غري صحيح ) خطأ ( .البقرة 
وكأنه قبل ذلك مل أيهتم َبحلق    قوَّلم ) اآلن جئت َبحلق ( فيه سوء أدب مع نبيهم24

 ( .)صح
  قوَّلم : ) وإَن إن شاء هللا ملهتدون ( الالم ف ملهتدون الم العاقبة والصريورة مبعىن : أن 25

 نصري من املهتدين ) خطأ ( .
 يفعلون ( أي : كادوا أن ال يذحبوها لغالء مثنها ) صح (    قوله ) وما كادوا26
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  قوله : ) وهللا خمرج ما كنتم تكتمون ( : املراد َبلكتمان ما كانوا يكتمونه من الرد 27
 والرفض ألن القاتل كان واحداً فقط ال يعلمونه ) خطأ ( .

( أن اإلنسان مهما     استدل بعض العلماء بقوله تعاَل : ) وهللا خمرج ما كنتم تكتمون28
 كتم من عمله من خري أو شر فال بد من أن يظهره هللا ) صح ( .

  اختلف املفسرون ف البعض الذي ضرب به القتيل وهو من العلم الذي ال ينفع علمه 29
 وال يضر جهله ) صح ( .

   ف اآلَيت دليل على أن البقر تذبح وال تنحر وهكذا ثبت ف سنة نبينا حممد 30
 ( .أ)خط
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 ثانية والثالثوناحملاضرة ال
*** 

البقرة(، املتعلقة بقصة بقرة بين ) ( من سورة73( إىل )67استكمال تفسري اآلّيت من )
 .إسرائيل

 
 .املفسرين أقوال

البقرة،  نعميت عليكم ف خرق العادة لكم ف شأن -إسرائيل َي بين-يقول هللا تعاَل: واذكروا 
 .املقتول ونّصه على َمن قتله منهم وإحياء هللاوبيان القاتل من هو بسببها، 

اآلَيت: "وهذه السياقات عن عبيدة، وأيب  قال ابن كثري، معلقاً على اآلاثر الواردة ف تفسري
بين إسرائيل،  وغريهم، فيها اختالف ما. والظاهر أهنا مأخوذة من كتب العالية، والسدي،

ذب؛ فلهذا ال يُعتمد عليها إالّ ما وافق احلق ُتك وهي ِمّا ُيوز نقلها، ولكن ال ُتصّدق وال
 .-وهللا أعلم- عندَن

والتابعي على قدر معّي ِمن  قلت: اتفقت اآلاثر مجيعها عن السلف الصاحل من الصحابة
كتب  لفهم معىن اآلَيت، ومل يذكر أحد منهم أنه أخذ ذلك عن القصة، وهو القدر املطلوب

عنهم، فاتفاقهم على تفسري كتاب هللا  م هذه املعلوماتبين إسرائيل؛ ولو افرُتض صحة أخذه
ومعرفة ما يليق  بغريه، وجزمهم به مع ما هم فيه من أعلى درجات الورع تعاَل بذلك ال

 .-وهللا أعلم-ذكروه، وأنه املراد من كالم هللا هنا  بتفسري كتاب هللا، ال يعين إالّ تصديق ما
 -عليه السالم- قالوا ذلك إّما بعد أن أمرهم موسى :}ُهُزواً  قَاُلوا أَتَ تَِّخُذَنَ { : قوله تعاَل

بعد أن أمرهم وذكر َّلم، استبعاداً ملا قاله  بذبح بقرة دون ذكر اإلحياء بضرهبا، وإما
جوابك ال يطابق سؤالنا  واستخفافاً به، كما يدل عليه االستفهام؛ إذ املعىن: أتسخر بنا؟ فإن

أبنه  أنت آمر به. وال أيىب ذلك انقيادهم له، ألنه بعد العلم وال يليق. وأين ما حنن فيه ِمّا
حي أخّبهم عن أمر هللا تعاَل أبن  جّد وعزمية؛ ومن هنا قال بعضهم: إن إجابتهم نبّيهم

علموا أّن ذلك  دليل على سوء اعتقادهم بنبّيهم وتكذيبهم له؛ إذ لو يذحبوا بقرة بذلك،
هذا االستفهام، وال كانوا أجابوا هذا اْلواب. فهم  فهمواإخبار صحيح عن هللا تعاَل َلَما است

مؤمني مصدِّقي، ولكن جرى  . ومن الناس من قال: كانوا-عليه السالم-كفروا مبوسى  قد
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طلبوا من  غلظ الطبع واْلفاء واملعصية. والعذر َّلم: أهنم ملّا هذا على حنو ما هم عليه من
قال، ورأوا ما بي السؤال واْلواب، تومّهوا أنه  ما تعيي القاتل، فقال -عليه السالم-موسى 

فأجابوا مبا أجابوا. وقيل:  داعبهم، أو ظنوا أن ذلك ُيري جمرى االستهزاء؛ -السالم عليه-
 . ال على وجه اإلنكار والعناد. قلت: وهو بعيد استفهموا على سبيل االسرتشاد

كما قال -أي: ِمن أن أَُعّد ف عدادهم. واْلهل  ،}ِليَ اْْلَاهِ  قَاَل أَُعوُذ َِبَّللَِّ َأْن َأُكوَن ِمنَ {
الشيء ِبالف ما  معان: عدم العْلم، واعتقاد الشيء ِبالف ما هو عليه، وفْعل له -الراغب

 صحيحاً أو فاسداً. وهذا األخري هو املراد هنا، وقد حقه أن يفعل، سواء اعتقد فيه اعتقاداً 
ُرِمَي به، وهو: االستهزاء على  إَل نفي ملزومه الذيعن نفسه، قصداً  -عليه السالم-نفاه 

 .طريق الكناية
وكثرة سؤاَّلم لرسوَّلم. وَّلذا ملّا ضّيقوا على أنفسهم  مث أخّب تعاَل عن تعّنت بين إسرائيل،

عنهم، كما قال ابن عباس  هللا عليهم؛ ولو أهنم ذحبوا أّي بقرة كانت، لوقعت املوقع ضّيق
ْ لََنا َما ِهيَ { :شددوا َفُشدِّد عليهم. فقالوا هموعبيدة وغري واحد، ولكن  ،}ادُْع لََنا َربََّك يُ َبيِّ

  شيء صفتها؟ وأيأي: ما هذه البقرة؟ 
َا بَ َقَرٌة ال فَاِرٌض َوال ِبْكرٌ  قَاَل ِإنَُّه يَ ُقولُ { أي: ال كبرية هرمة، وال صغرية مل يلقحها  ،}ِإهنَّ

 .الفحل
وهذه اْلملة  .أي: ِمن ذْبح البقرة، وال تكّرِروا السؤال، وال تتعّنتوا ،}فَاف َْعُلوا َما تُ ْؤَمُرونَ {

، -عليه السالم-وحيتمل أن تكون من قول موسى  حيتمل أن تكون من قول هللا تعاَل َّلم،
  .امتثال ما أمروا به شفقًة منه عليهم حّرضهم على

َا بَ َقَرٌة َصْفرَاءُ قَاَل ِإنَُّه ي َ { :قوله تعاَل  .}ُقوُل ِإهنَّ
وهذا غريب، والصحيح األول؛  :ذكر ابن كثري هنا قول احلسن أبّن معناها: سوداء، مث قال

  .}فَاِقٌع َلْوهُنَا{ وَّلذا أّكد صفرهتا أبنه
إهنا كانت  : التعريب، أو كما قيل قال: وف التوراة أهنا كانت محراء، فلعل هذا خطأ ف

  .-وهللا أعلم-تضرب إَل محرة وسواد  ،شديدة الصفرة
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َنا ِإّن اْلبَ َقَر َتَشابَهَ { :وقوله تعاَل  وِصْفها وحلِّها لنا، ، أي: لكثرهتا، فميّ ْز لنا هذه البقرة،}َعَلي ْ
َتها لنا}َشاَء اَّللَُّ  َوِإَنَّ ِإنْ {   .إليها }َلُمْهَتُدونَ { ، إذا بيّ ن ْ
بذحبها، أو ِلَما خفي ِمن أْمر  ، أي: إَل عي البقرة املأمور}ُدونَ َلُمْهتَ  َوِإَنَّ ِإْن َشاَء اَّللَُّ {

  .ِمن أجلها أمرَن القاتل، أو إَل احلكمة اليت
َا بَ َقَرٌة الَ َذُلوٌل تُِثريُ  قَالَ { ليست ُمذلَّلة  ، أي: إهنا}اأَلْرَض َوال َتْسِقي احْلَْرثَ  ِإنَُّه يَ ُقوُل ِإهنَّ

صحيحة ال  }ُمَسّلَمةٌ { هي ُمكّرمة حسنة صبيحة، ف السانية، بل َبحلراثة، وال ُمعدَّة للسقي
 .ليس فيها لون غري لوهنا :، أي}الَ ِشَيَة ِفيَها{ عيب فيها،

 البار أببويه، كما تضافرت عليه أقوال أكثر املفسرين، وحتصيلها كان بشرائها من الشاب
ن بقر الدنيا، بل أنزَّلا هللا تكن م والقصة مشهورة. وقيل: كانت وحشية فأخذوها. وقيل: مل

 ."قال اآللوسي: "وهو قول هابط إَل ختوم األرض .تعاَل من السماء
وحشية، وَّلذا وصفت أبهنا ال تثري األرض... إخل.  وقد قال احلسن: كانت هذه البقرة

 وحترثها، لفظاً ومعىًن، وأنه أثبت للبقرة أهنا تثري األرض، مثبت }تُِثريُ { :إَل أنّ  وذهب قوم
ينتفي عنه كونه ذلواًل. وقال بعض: املراد  ونفى عنها سقي احلرث. وُردَّ أبّن ما كان حيرث ال

بطرت تضرب بقروهنا وأظالفها  األرض بغري احلرث بطراً ومرحاً؛ ومن عادة البقر إذا أهنا تثري
طَر دليل ألّن وصفها َبملرح والبَ  ،}الَ َذُلولٌ { :هذا من متام قوله فتثري تراب األرض، فيكون

 .وليس عندي َبلبعيد :على ذلك. قال اآللوسي
وكل هذه األقوال متقاربة ف  :}الَ َذُلوٌل تُِثرُي اأَلْرضَ { :وقال ابن كثري ف اآلاثر املفّسرة لقوله

َا بَ َقَرٌة الَ َذُلولٌ { :املعىن ف ذلك قوله تعاَل املعىن. وقد زعم بعضهم أن مبذلَّلة  ، ليست}ِإهنَّ
لكنها ال تسقي  ، أي: يعمل عليها َبحلراثة}تُِثرُي اأَلْرضَ { : استأنف فقالَبلعمل، مث

مل تذّلل َبلعمل أبهنا ال تثري األرض وال تسقي  احلرث، وهذا ضعيف ألنه َفسَّر الذلول اليت
 ...كذا قرره القرطيب وغريه احلرث؛

ن العيوب؛ قاله: ابن عباس، أو هللا تعاَل م ، أي: سّلمها}ُمَسلََّمٌة الَ ِشَيَة ِفيَها{ : وقوله
من احلرام، ال غصب فيها  أهلها من سائر أنواع االستعمال؛ قاله: احلسن، أو مطّهرة أعفاها

ابن  لوهنا من الشَّيات؛ قاله: جماهد. واألْوَل: ما ذهب إليه وال سرقة؛ قاله: عطاء، أو ُأخلص
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مل، ولكونه أتسيساً. وعلى إَل الكا ، ألن املطلق ينصرف-رضي هللا تعاَل عنهما-عباس 
 .ال لون فيها خيالف لوهنا أتكيداً  :أي ،}الَ ِشَيَة ِفيَها{ آخر األقوال، يكون

أُمرَن به، فاحلق هنا مبعىن: احلقيقة. وقيل:  ، أي: أظهرت حقيقة ما}اآلَن ِجْئَت َِبحلَْقِّ  قَاُلوا{
للواقع. ومل يريدوا أن ما سبق مل  األمر املقضي، أو الالزم. وقيل: مبعىن: القول املطابق :مبعىن

أومأ إليه. فعلى  أنه مل يظهر احلق به كمال الظهور، فلم ُيئ َبحلق بل يكن حقاً، بل أرادوا
وأجراه قتادة على ظاهره، وجعله متضمناً: أن ما جئت  .هذه األقوال، مل يكفروا هبذا القول

 .اآللوسي: واألْوَل عدم اإلكفار لقبل كان َبطالً؛ فقال: إهنم كفروا هبذا القول. قا به من
 :}َفَذحَبُوَها َوَما َكاُدوا يَ ْفَعُلونَ { :قوله

واإليضاح، ما ذحبوها إالّ بعد اْلهد؛ وف  يعين: أهنم مع هذا البيان، وهذه األسئلة واألجوبة
  .يذحبوهنا وذلك أنه مل يكن غرضهم إالّ الّتعّنت، فلهذا ما كادوا هذا ذم َّلم،

وف هذا نظر، ألن كثرة الثمن مل يثبت  : ُمَعلِّقاً على قول من قال: لكثرة مثنهاوقال ابن كثري
  .إسرائيل، كما تقدم من حكاية أيب العالية والسدي إالّ ِمن نْقل بين

  .ورواه العوف عن ابن عباس
الرمحن بن زيد بن أسلم: أهنم  وقال عبيدة، وجماهد، ووهب بن منبه، وأبو العالية، وعبد

  ...اختالف. مث قد قيل ف مثنها غري ذلك وها مبال كثري، وفيهاشرت 
إسناد جّيد عن عكرمة، والظاهر أنه  مث ذكر أثر عكرمة ف أهنا بثالثة دَننري، وقال: وهذا

  .أيضاً  نقله عن أهل الكتاب
عكرمة يُثبت شراءهم َّلا َبلدَننري  ، وكأنه ظن أنّ -رمحه هللا-قلت: وهم احلافظ ابن كثري 

ظاهر من روايته  أنه إمنا ذكر قيمتها احلقيقية ف ذلك الوقت، كما هو :ثالثة، والصحيحال
غريه  بشرائهم َّلا مبلء جلدها ذهباً، فوافق ما اتفق عليه اليت سقناها مطولة، واليت صرح فيها

 .من السلف
على  خوف الفضيحة، إن اطلع هللا وقال ابن جرير: "وقال آخرون: مل يكادوا أن يفعلوا ذلك

ذلك: أهنم مل  اختصموا فيه. ومل يسنده عن أحد. مث اختار أن الصواب ف قاتل القتيل الذي
: ما -وهللا أعلم-وف هذا نظر؛ بل الصواب  .يكادوا يفعلوا ذلك لغالء مثنها، وللفضيحة

  ."-وَبهلل التوفيق-الضحاك، عن ابن عباس، على ما وّجهناه  تقّدم من رواية



187 
 

املقام، ولكن اتفق السلف على  أطيل ف التعليق على هذا املوضع، لضيققلت: ال أريد أن 
َندرة  يؤيد ذلك حىت َبلسياق القرآين، ألن هذه الصفات الدقيقة غالء مثنها. وظاهر القصة

عال، خاصة مع حب بين إسرائيل املشهور  وال ميكن أن يدفعها صاحبها لطالبيها إالّ بثمن
عليها  لقصة كّلها عن بين إسرائيل، بل إن اتفاق السلفأن تكون ا للمال. وليس شرطاً 

ح وجود جمال للرفع، فإنه ال يعقل أالّ يسأل أحد ، -صلى هللا عليه وسلم-عنها النيب  يُرجِّ
 .يستنكر سؤال أهل الكتاب، كما ثبت ف الصحيح وابن عباس كان

 .شّددوا فشّدد هللا عليهمأي بقرة كانت أجزأهتم، ولكنهم  وقد تقدم ف اآلاثر: أهنم لو ذحبوا
فيقطع أشجارهم ويهدم دورهم،  وعن بعض اخللفاء: أنه كتب إَل عامله أبن يذهب إَل قوم

  .فقال: إن قلت لك بقطع الشجر سألتين أبي نوع منها أبدأ فكتب إليه أبيهما أبدأ؟
فإن بّينت  سألتين َأضاِئن أم ماعز؟ وعن عمر بن عبد العزيز: إذا أمرتك أن تعطي فالَنً شاة

بشيء، فال  أنثى؟ فإن أخّبتك. قلت: أسوداء أم بيضاء؟ فإذا أمرتك لك، قلت: أذكر أم
  !تراجعين

  .((فُحّرِم ألجل مسألته أعظم الناس ُجْرماً: من سأل عن شيء مل حُيرَّم،)) :وف احلديث
  .اختلفتم :}فَادَّارَْأمُتْ ِفيَها{ :قال البخاري

كناية عنه؛ إذ املتخاصمان يدفع كل  از عن: االختالف واالختصام، أووالتََّداُرؤ هنا إّما جم
نفسه إَل  مستعمل ف حقيقته، أعين: التدافع أبن طرح قْتلها كّل عن منهما اآلخر، أو

اآلخر من حيث إنه طارح. وقيل: إّن   صاحبه، فكل منهما من حيث إنه مطروح عليه يدفع
وأنت متهم. يقول  التهمة، فإذا قال أحدمها: أَن بريء عن الّباءة إَل كال  منهما يدفع اآلخر

 .اآلخر: بل أنت املتهم وأَن الّبيء
كان من أعضاء هذه البقرة، فاملعجزة  هذا البعض: أّي شيء :}فَ ُقْلَنا اْضرِبُوُه بِبَ ْعِضَها{

فائدة  ف تعيينه لنا العادة به كائن؛ وقد كان معّيناً ف نفس األمر. فلو كان حاصلة به، وخرق
طريق صحيح  الدنيا، لبيَّنه هللا تعاَل لنا، ولكنه أهبمه ومل ُيئ من تعود علينا ف أمر الدِّين أو

  .عن معصوم بيانه، فنحن نُبهمه كما أهبمه هللا
 فقيل: بلساهنا، أو أبصغريها، أو بفخذها اليمىن، أو وقال اآللوسي: "واختُلف ِِبَ ضربوه،

اليت بي الكتفْي، أو َبلعجب، أو  لعظم الذي يليه، أو َبلَبْضعةبذنبها، أو َبلغضروف، أو َب
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وقيل: إن  .ونقل: أن الضرب كان على ِجيد القتيل، وذلك قبل دفنه .بعظم من عظامها
 ."الضرب على القّب بعد الدفن

يلتبس على ذي شبهة أّن احلياة إمنا  قال املاوردي: "وإمنا كان الضرب مبيت ال حياة فيه، لئال
  ."به؛ فإلزالة الشبهة وأتّكد احلجة كان ذلك قلبت إليه ِمّا ضربان

ُ اْلَمْوَتى{ :وقوله تعاَل   .أي: فضربوه فحيي  ،}َكَذِلَك حُيِْيي اَّللَّ
 -تبارك وتعاَل-أْمر القتيل، جعل  ونّبه تعاَل على قدرته وإحيائه املوتى، مبا شاهدوه من

تعاَل قد  ما كان بينهم من اخلصومة والعناد. وهللا املعاد، وفاصالً  ذلك الصنيع حّجة َّلم على
بَ َعثْ َناُكْم ِمْن بَ ْعِد  مُثَّ { :ف مخسة مواضع ذكر ف هذه السورة ِمّا خلقه من إحياء املوتى

 وقصة ،}ِدََيرِِهْم َوُهْم أُُلوٌف َحَذَر اْلَمْوتِ  الَِّذيَن َخَرُجوا ِمنْ { القصة، وقصة ، وهذه}َمْوِتُكمْ 
والطيور  -عليه السالم-وقصة إبراهيم  ،}قَ ْريٍَة َوِهَي َخاِويٌَة َعَلى ُعُروِشَها ي َمرَّ َعَلىَكالَّذِ {

  .األربعة
 على إعادة األجسام بعد صريورهتا رميماً، كما روى أبو ونّبه تعاَل إبحياء األرض بعد موهتا

سول هللا، كيف قال: قلت: َي ر  ،-رضي هللا عنه-داود الطيالسي، عن أيب رزين الُعقيلي 
 :قال: بلى. قال .((به َخِضراً؟ أما مررَت بواد ِمُِْحل مث مررت)) :حييي هللا املوتى؟ قال

 .((}اْلَمْوَتى َكَذِلَك حُيِْيي اَّللَُّ {)) :قال أو .((كذلك النشور))
َناَها َوآيَةٌ { :وشاهد هذا: قوله تعاَل َتُة َأْحيَ ي ْ َها َحبّاً َفِمْنُه أَيُْكُلونَ  َوَأْخَرْجَنا ََّلُُم اأَلْرُض اْلَمي ْ  ِمن ْ

ِمْن مَثَرِِه َوَما َعِمَلْتُه  لَِيْأُكُلوا {َوَفجَّْرََن ِفيَها ِمَن اْلُعُيوِن  َوَجَعْلَنا ِفيَها َجنَّاٍت ِمْن خنَِيٍل َوأَْعَنابٍ  {
  .}َيْشُكُرونَ  أَْيِديِهْم أََفال

ف اللفظ واملعىن، واملراد هبا: الدالئل الدالة  مْجع، الظاهر: أن اآلَيت }َويُرِيُكْم آََيتِهِ { :قوله
اإلحياء. والتعبري عنه َبْلمع،  هللا تعاَل على كل شيء قدير، وُيوز أن يُراد هبا هذا على أن

بقاتله،  ِمن ترتب احلياة على الضرب بعضو ميت، وإخبار امليت الشتماله على أمور بديعة
املنتخب": أن التعبري عن اآلية الواحدة " . وفوما يالبسه من األمور اخلارقة للعادات

بكل املعلومات،  تدّل على وجود الصانع القادر على كّل املقدورات، العاملِ  َبآلَيت، ألهنا
، وعلى براءة ساحة َمن مل -عليه السالم-موسى  املختار ف اإلُياد واإلبداع، وعلى صدق

ْ تلك التهمة على من  يكن   .َبشر القتلقاتاًل، وعلى تَ َعيُّ
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َمن َقدر على  أي: لكي تعقلوا احلياة بعد املوت والبعث واحلشر، فإنّ  ،}َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلونَ {
َوال  َما َخْلُقُكمْ { :لعدم االختصاص إحياء نفس واحدة قدر على إحياء األنفس كّلها،

 .نعون من عصيانهلكي يكمل عقلكم، أو لعّلكم متت ، أو}بَ ْعُثُكْم ِإالَّ َكنَ ْفٍس َواِحَدةٍ 
 آلة دون غريها من البهائم: أهنم كانوا يعبدون البقر قيل: ووجه احلكمة ف جعل البقرة

 ، مث بعد ما}اْلِعْجلَ  َوأُْشرِبُوا ِف قُ ُلوهِبِمُ { :والعجاِجيل، وُحبَِّب ذلك ف قلوهبم، لقوله تعاَل
وقيل: لعله  .ون حقيقة لتوبتهمأن ميتحنهم بذبح ما ُحبَِّب إليهم ليك اتبوا أراد هللا تعاَل

توبيخهم ف عبادة العجل، أبنكم كيف عبدمت  ألطف وأوَل أّن احلكمة ف هذا األمر: إظهار
خاصية حييا هبا ميت  البقرة؟ مع أن الطبع ال يقبل أن خيلق هللا تعاَل فيه ما هو ف صورة

سبحانه إنه  بلون قول هللامبعجزة نيب، وكيف قبلتم قول السامري: إنه إَّلكم؟ وها أنتم ال تق
 .حييا بضرب حلمة منه امليت

 
 .اإلمجايل املعىن

 ،-عليه السالم-تعّنتهم، وسوء أدهبم مع نيب هللا موسى  يذكر تعاَل موقفاً آخر من مواقف
عز -فيهم نفعاً. فقد أمر هللا  وما تضّمنه من نعمة عليهم ومعجزة َبهرة، ومع ذلك مل ُُتْد

 أن يطلب من قومه، عندما سألوه عن أمر قتيل اختلفوا فيمن -المعليه الس-موسى  -وجل
كان منهم إالّ أن ظنوا ف نبّيهم أنه  قتله على ما جاء ذكره ف اآلاثر، أن يذحبوا بقرة، فما

-بقرة! فبّي َّلم  فهم يسألونه عن قاتل القتيل، وُييبهم أبمرهم أن يذحبوا يهزأ هبم ويسخر؛
ِمن فْعل اْلاهلي، وقد استعاذ َبهلل أن يكون منهم،  زاء َبلناس هوأّن االسته -عليه السالم

ما أمر هللا به، ولو سارعوا  نيب هللا ورسوله وكليمه. ومع ذلك مل يسارعوا ف حتقيق وهو
هلل،  ولكنهم شّددوا على أنفسهم بسبب تلّكئهم ف تقدمي الطاعة ألجزأهم وكان خرياً َّلم،

وحى إليه  -عليه السالم-فأعطاهم موسى  .بيِّنه هللا َّلموطلبوا وصفاً َّلذه البقرة ي
ُ
الوصف امل

ِسّنة، وال َبلصغرية من هللا،
ُ
البكر اليت مل تلد، وإمنا هي وسط  وفيه: أهنا بقرة ليست َبلكبرية امل

لفْعل ما أمروا  ونَصف بي هذْين الوصفْي، وهي أقوى وأفضل ما يكون. وأمرهم أن يسارعوا
 منهم إالّ أن طالبوه أبن يسأل هللا تعاَل أن يبيِّ َّلم ف هذا العنت. فما كان به، وال يزدادوا

إهنا بقرة لوهنا لون أصفر فاقع صاف،  :لون هذه البقرة، فجاء التشديد من هللا أبن قال َّلم
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منهم إالّ أن زادوا  والسرور واإلعجاب على َمن نظر إليها من مجاَّلا. فما كان ُتدخل البهجة
 نبّيهم أن يدعو هللا أن يبيِّ َّلم ما وْصف هذه البقرة، يد على أنفسهم، فطالبواف التشد

يتبّينوا البقرة املطلوبة، وأنه تعاَل إن شاء  حيث زعموا أن البقر قد اختلط عليهم تشاهبه، ومل
َ َّلم  -السالم عليه-يهديهم إَل ما يريده منهم. فذكر َّلم موسى  سوف أن هللا تعاَل َبيَّ
وال تسقي زرعاً  آخر َّلا، وهو: أهنا بقرة غري مذلّلة َبلعمل، فهي ال تثري أرضاً للحراثة، وصفاً 

 من كل عيب، سليمة اخللقة، ال خلط ف لوهنا بلون آخر حىت بسانية، وال غريها؛ وهي مّبّأة
على -بقرة واحدة، فقالوا لنبيهم  ِظْلفها وقرهنا. فما وجدوا هذه األوصاف جمتمعة إالّ ف

حيث وجدوا الوصف بعْينه، وقد كان  ،}اآلَن ِجْئَت َِبحلَْقّ { :-دهتم ف سوء األدبعا
أبضعاف  . فأرادوا شراءها فلم يرض صاحبها إالّ -عليه السالم- جاءهم َبحلق من قْبُل،

يفعلوا ذلك ألسباب عّدة، منها: ظنهم  مثنها، فاشرتوها على َمَضٍض وذحبوها، وقد كادوا أالّ 
 .هبم. ومنها: تعّنتهم ف طلب وْصفها. ومنها: غالء مثنها زئأن نبيهم يسته

فاختلفوا وتنازعوا فيمن قَتله وأزهق  مث أمرهم نبّيهم ف قصة الرجل الذي قُتل فيما بينهم،
ببعض هذه البقرة، فإن  أن خيرج احلقيقة املكتومة املخفاة: أن يضربوا القتيل نْفسه، وأراد هللا

 املوتى. فلما ضربوه ببعض هذه البقرة، َدبَّت فيه احلياة، إلحياء هللا قد جعل ذلك آية َّلم
القصة آَيت عّدة أراهم هللا تعاَل  فأخّب مبَن قَتله، مث عاد ميتاً كما كان. فكانت َّلم ف هذه

  .أمره وهنيه، وينتفعوا بذلك آلخرهتم }َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلونَ { إَيها،
 

  .اآلّيت مسائل
 أحكاماً فقهّية انتزعوها واستدّلوا عليها من قّصة هذا ذَكر املفّسرونقال اآللوسي: "وقد 

 ."سوى الطول القتيل، وال يظهر ذلك من اآلية، وال أرى لذِْكر ذلك طائالً 
 :انتزاعها من اآلَيت قلت: ِمن تلك املسائل، وليست كما قال اآللوسي، بل ميكن

 :السََّلم ف احليوان :األوَل
البقرة حىت تعّينت أو مّت تقييدها بعد اإلطالق، على  ف حصر صفات هذهاسُتدل هبذه اآلية 

والليث، والشافعي، وأمحد،  السََّلم ف احليوان، كما هو مذهب مالك، واألوزاعي، صّحة
-وسلم صلى هللا عليه-بدليل ما ثبت ف الصحيحي عن النيب  ومجهور العلماء سلفاً وخلفاً،
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 -هللا عليه وسلم صلى-، وكما وصف النيب ((لزوجها كأنه ينظر إليها ال تَ ْنعت املرأة املرأة)) :
 َبلصفات املذكورة َبحلديث. وقال أبو حنيفة، والثوري، إبل الّدية ف قتل اخلطإ وشبه العمد،

أحواله. وحكي مثله عن ابن مسعود،  والكوفيون: ال يصح الّسَلم ف احليوان، ألنه ال تنضبط
 ...الرمحن بن مسرة وغريهم وعبد وحذيفة بن اليمان،

 :الذَّْبح والنحر :الثانية
 ف البقر، فقيل: ُتذبح، وقيل: تُنحر، والذبح أْوَل لنصّ  اإلبل تُنحر، والغنم ُتذبح، واختلفوا
 .القرآن، ولُقرب منحرها من مذحبها

ري أن مالكاً كره يُنحر، أو حَنْر ما يُذبح، غ قال ابن املنذر: وال أعلم خالفاً ف ِحلِّ ما ُذبح ِمّا
 .يكره اإلنسان ما ال حُيّرمه ذلك، وقد

 :اللَّْوُث ف القتل :الثالثة
 ف كون قول اْلريح: فالن قتلين، َلواثً هبذه القصة، ألن مسألة: اسُتدّل ملذهب اإلمام مالك،

ذلك مقبوالً منه، ألنه ال خيّب  القتيل ملا حيي ُسئل: عمن قتله؟ فقال: فالن قتلين. فكان
قتل جارية  يُ ّتهم واحلالة هذه. ورّجحوا ذلك، حلديث أنس: "أّن يهودَي ينئذ إالّ َبحلق، والح

من فعل بِك هذا؟ أفالن؟ أفالن؟ حىت  :على أوضاح َّلا، فَ َرَضَخ رأسها بي حجرْين. فقيل
فأمر رسول هللا )) فأومأت برأسها. فُأخذ اليهودي فلم يُزل به حىت اعرتف، ذكروا اليهودي،

 ."((، أن يُ َرضَّ رأسه بي حجرْين-ى هللا عليه وسلمصل-
وخالف اْلمهور ف ذلك، ومل ُيعلوا  وعند مالك: إذا كان لواث حَلف أولياء القتيل قسامة،

 .لواثً  قول القتيل ف ذلك
 واضح: فقصة البقرة ُمعجزة ظاهرة، وحكم قاض بتعيي قلت: الفرق بي قصة البقرة والّلوث

عليه، تكون القسامة كما ف قصة ُحَويِّصة  لوث فهو جمرد هتمة َّلا مّبر؛ وبناءالقاتل، وأّما ال
وال خيفى على املتأمل  .الصحيح، حيث اعُتّب وجود القتيل ف أرض اليهود لواثً  وحُمَيِّصة ف

 هتمة ِمن جمّرد وجوده ف أرض ما. فقول مالك قوّي ف هذه أن إخبار املقتول بقاتله أشدّ 
  .املسألة

 ف أْمر القتيل قبل نزول القسامة ف -عليه السالم-موسى  ل: وكان نزول قصة البقرة علىقي
 .التوراة
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وإمنا كانت عند أهل اْلاهلية وأقرها  قلت: ليس هناك دليل يُثبت وجود القسامة ف التوراة،
دمهم، أو  حيلف أربعون رجالً من أولياء الدم على القاتل فيستحّقون اإلسالم، وهي: أن

 .صاحبهم، فيكون براءة َّلم حيلف َّلم مثلهم من الطرف اآلخر أهنم مل يقتلوا
 :مسائل أخرى، ومنها وف اآلَيت

البقر غري خمصوصة، مث انقلبت  إن قلت: كانت البقرة اليت تناوَّلا األمر بقرة ِمن شق :أوالً 
 املخصوصة، فما فعل األمر األول؟ خمصوصة بلون وصفات، فذحبوا

 .والنسخ قبل الفعل جائز خاً، النتقال احلكم إَل البقرة املخصوصة؛قلت: رجع منسو 
املوصوفة كما تناول غريها، ولو وقع الذبح  على أّن اخلطاب كان إلهبامه متناوالً َّلذه البقرة

عليها بعد  اخلطاب قبل التخصيص لكان امتثاالً له، فكذلك إذا وقع عليها حبكم
 .التخصيص

املراد هبا بقرة من نوع البقر بال  َمن أنكروا ذلك، واّدعْوا أنّ  وقال اآللوسي: "ومن الناس
خمصوصة بسؤاله. وإليه  االمتثال لو ذحبوا أّي بقرة كانت، إالّ أهنا انقلبت تعيي، وكان حيصل

، -فإنه مطلق فُيرتك على إطالقه-بظاهر اللفظ  ذهب مجاعة من أهل التفسري، ومتّسكوا
عن املراجعة إَل السؤال؛ والالزم  فهم على التمادي، وزَجرهموأبنه لو كانت معّينة ملا عنّ 

 ."...نْسخ الفعل، بناء على مذهب من يقول الزَيدة على الكتاب حينئذ: النسخ قبل
السؤال واْلواب، وإجراء تلك الصفات على بقرة، يدّل  وقيل: إّن عود الضمائر املذكورة ف

البقرة املأمور بذحبها، والثاين يفيد  ل على أّن الكالم فاملراد هبا معّينة، ألّن األّول يد على أن
ال أهنا تكاليف  تعيينها وإزالة إهبامها بتلك الصفات، كما هو شأن الصفة، أن املقصد

عن وقت اخلطاب، وليس مبمتنع؛ واملمتنع أتخريه عن  متغايرة؛ والالزم على هذا: أتخري البيان
 .هنا للفور احلاجة، إذ ال دليل على أن األمر وقت
 البقرة وضْربه ببعضها؟ إن قلت هالَّ أحياه ابتداًء؟ وملَ شرط ف إحيائه ذْبح :اثنيا

 .وفوائد قلت: ف األسباب والشروط ِحكم
التكاليف، واكتساب الثواب، واإلشعار  وإمنا شرط ذلك ِلما ف ذْبح البقرة من الّتقّرب، وأداء

وآلخرين  لتشديد عليهم لتشديدهم ِمن اللطف َّلمعلى الطلب، وما ف ا حبسن تقدمي القربة
هللا تعاَل، وارتسامها على الفور من غري تفتيش  ف ترك التشديد، واملسارعة إَل امتثال أوامر
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الّبّ َبلوالدْين والشفقة على  سؤال، ونفع اليتيم َبلتجارة الراحبة، والداللة على بركة وتكثري
احلكماء، وبيان أّن  م ُكنهه وال يطلع على حقيقته من كالممبا ال يعل األوالد، وُتهيل اَّلازئ

اختيار ما يتقّرب به وأن يغاَل بثمنه، كما يروى عن  ِمن حق املتقرِّب إَل ربه أن يَ تَ نَ وَّق ف
وأّن الزَيدة ف اخلطاب نسخ له،  أنه ضّحى بنجيبة بثالمثائة دينار، -رضي هللا عنه- عمر

عقب  لُيعلم مبا أمر من مّس امليت َبمليت وحصول احلياةجائز، و  وأن النسخ قبل الفعل
احلاصلْي ف اْلسمْي ال يعقل أن تتوّلد  ذلك: أن املؤثِّر هو املسبِّب ال األسباب، ألن املوتْي 

 .منهما حياة
يُقدَّم ذْكر القتيل والضرب  إن قلت: فما للقصة مل تُ َقص على ترتيبها؟ وكان حّقها أن :اثلثاً 

بقرة  وأن يقال: "وإذا قتلتم نْفساً فاّدارأمت فيها، فقلنا اذحبوا رة على األمر بذحبها،ببعض البق
 ."واضربوه ببعضها

ا
َ
ُوجد منهم من اْلناَيت،  قلت: كّل ما ُقصَّ ِمن قصص بين إسرائيل إمّنا قّص تعديداً مل

 ل واحدة منهمافيهم من اآلَيت العظام؛ وهااتن قصتان ك وتقريعاً َّلم عليها، وِلَما ُجدِّد
  .مستقّلة بنوع من التقريع، وإن كانتا متصلتْي مّتحدتْي 

  .االمتثال وما يتبع ذلك فاألوَل: لتقريعهم على االستهزاء، وترك املسارعة إَل
  .اآلية العظيمة والثانية: للتقريع على قتل النفس احملّرمة، وما يتبعه من

لو عمل على عكسه لكانت قصة  ذْكر القتيل، ألنهوإمنا ُقدِّمت قصة األمر بذبح البقرة على 
   .التقريع واحدة ولذهب الغرض ف تثنية

 
 األسئلة :

  تنوع السياق ف قصة بقرة بين إسرائيل يدل على أهنا مأخوذة من كتب أهل الكتاب ، 1
 وهي ِما ال ُيوز نقلها وال االعتماد على شيء منها كما قال ابن كثري ) خطأ ( .

ر املنقولة عن كتب أهل الكتاب ال يعتمد إال على ما وافق احلق الذي عندَن منها   األخبا2
 ) صح ( .

  اتفاق اآلاثر عن السلف ف تفسري آَيت البقرة مبا ذكروا من القصة إمجاالً يدل على أنه 3
 املعىن املراد َّلِل تعاَل ولو كان مأخوذاً أصالً عن بين إسرائيل ) صح ( .
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ن يظهر منه ما فيه استهزاء هبم ذَن هزواً ( فيه تنزيه منهم ملوسى النيب أ  قوَّلم ) أتتخ4 
 ( .)خطأ

  قوَّلم ) أتتخذَن هزواً ( فيه استخفاف منهم واستهزاء بنبيهم حيث جاءهم أبمر ال تعلق له 5
 مبا سألوه عنه ) صح ( .

ن يذحبوا بقرة ن إجابتهم نبيهم حي أخّبهم عن أمر هللا تعاَل أبذكر بعض أهل العلم أ  6
وأهنم قد كفروا مبوسى دليل على سوء اعتقادهم بنبيهم وتكذيبهم له بقوَّلم ) أتتخذَن هزواً ( 
 عليه السالم ) صح ( .

فعل الشيء ِبالف ما حقه   املقصود َبْلهل ف قوله ) أعوذ َبهلل أن أكون من اْلاهلي ( 7
 ( . ) صح أن يفعل سواء اعتقد فيه اعتقادا صحيحا أو فاسدا

  قوله ) فافعلوا ما تؤمرون ( من قول هللا موسى عليه السالم َّلم وال ُيوز أن يكون من قول 8
 هللا تعاَل الذي أخّب به موسى ) خطأ ( .

   قوله ) مسلمة ( أي : ساملة ) صح ( .9
   قوله ) ال شية فيها ( أي : ال عيب فيها ) خطأ ( .10
ة للعمل ، وقوله ) تثري األرض ( مجلة استئنافية أي   قوله ) ال ذلول ( أي : ليست مذلل11

 : يعمل عليها َبحلراثة لكنها ال تسقي احلرث ، وقد ضعف هذا القول ابن كثري ) صح ( .
  قوَّلم ) اآلن جئت َبحلق ( استدل به بعض املفسرين أنه يتضمن أن ما قاله قبالً كان 12

 َبطالً وأهنم كفروا بذلك ) صح ( .
كثري ف نقله عن عكرمة أهنم اشرتوا البقرة بثالثة دَننري ورده ما ورد من أهنم   وهم ابن  13

 اشرتوها بثمن كبري كونه مل يرد إال عن أهل الكتاب ) صح ( .
  قوله ) وما كادوا يفعلون ( أي بعد بيان األمر فيها مل يكادوا يفعلون ذحبها إال بعد جهد 14

 رين ) صح ( .لغالء مثنها وهو الذي عليه أكثر املفس
  ) وما كادوا يفعلون ( أي : خوفاً من الفضيحة كما رجحه الطّبي ونقله عن أكثر 15

 املفسرين ) خطأ ( .
  مل أيت ف طريق صحيح تعيي البعض الذي أمروا أبن يضربوا به امليت من البقرة وليس 16

 ف تعيي ذلك فائدة لنا ) صح ( .
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حيوان ميت ال حياة فيه لئال يلتبس على ذي شبهة أن   جاء األمر أبن يضربوه جبزء من 17
 ) صح ( .احلياة إمنا انقلبت إليه ِما ضرب به فإلزالة الشبهة وأتكد احلجة كان ذلك 

   قوله ) كذلك حييي هللا املوتى ( أي : ضربوه فحيي فكذلك حييي هللا املوتى ) صح ( .18
ل الدالة على أن هللا على كل شيء قدير ،   قوله ) كذلك يريكم هللا آَيته ( أي : الدالئ19

وال يصح أن يكون املراد بذلك اآلية اليت شاهدوها إبحياء هذا امليت ألهنا آية واحدة والتعبري 
 هنا َبْلمع ) خطأ ( .

   ) لعلكم تعقلون ( فترتكون خمالفة أمر هللا ألن العقل هو الربط والضبط ) صح ( .20
إسرائيل مع أنبيائهم وعدم املسارعة ف طاعتهم فيما أمروهم به    ف اآلَيت بيان تعنت بين21

 ) صح ( .
  من األحكام الفقهية املأخوذة من قصة البقرة جواز السلم ف احليوان ، وقد رد األلوسي 22

 هذا وأنه ال يظهر ذلك من اآلية ) صح ( .
   استدل العلماء هبذه اآلية على صحة ذبح البقر وحنرها ) صح ( .23
   استدل هبذه القصة على مذهب مالك أبن قول اْلريح : فالن قتلين يعتّب لواثً ) صح ( 24
   اللوث هو اهتام البعض َبلقتل من غري بينة وال مّبر ) خطأ ( .25
  القسامة هي : أن حيلف أربعون رجال من أولياء الدم على القاتل فيستحقون دمهم أو 26

 ) صح ( . أهنم مل يقتلوا صاحبهم فيكون براءة َّلمحيلف َّلم مثلهم من الطرف اآلخر 
  قدمت قصة األمر بذبح البقرة على ذكر القتيل ألنه لو عمل على عكسه لكانت قصة 27

 ) صح ( .واحدة ولذهب الغرض ف تثنية التقريع 
  شرط هللا إلحياء هذا القتيل هذه الشروط ولو حييه ابتداء حلكم كثرية جداً ، منها بركة 28

 الوالدين ) صح ( . بر
 ( ه وأن النسخ قبل الفعل جائز ) صح  ف القصة دليل على أن الزَيدة ف اخلطاب نسخ ل29
  ف القصة دليل على قدرة هللا تعاَل على إحياء املوتى وأن األسباب وحدها ال قدرة َّلا 30

 على ذلك إذ ال سبب بي إحياء القتيل وبي ضربه جبزء من البقرة ) صح ( .
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 الثالثة والثالثوناحملاضرة 
*** 

 .( من سورة )البقرة(75و) (74) :تفسري اآليتني
 .والقراءات، واملناسبة التالوة،

 :التالوة
احلَِْجاَرِة َلَما يَ تَ َفجَُّر  َكاحلَِْجاَرِة َأْو َأَشدُّ َقْسَوًة َوِإنَّ ِمنَ  َقَسْت قُ ُلوُبُكْم ِمْن بَ ْعِد َذِلَك َفِهيَ  مُثَّ {

َها َلَما َيشَّقَُّق فَ َيْخرُُج ِمْنهُ  أَلهْنَارُ ِمْنُه ا َها َلَما يَ ْهِبُط ِمنْ  َوِإنَّ ِمن ْ ُ  اْلَماُء َوِإنَّ ِمن ْ َخْشَيِة اَّللَِّ َوَما اَّللَّ
ُهْم َيْسَمُعوَن َكالمَ  أَفَ َتْطَمُعوَن َأْن يُ ْؤِمُنوا َلُكمْ  *تَ ْعَمُلوَن  ِبَغاِفٍل َعمَّا اَّللَِّ مُثَّ  َوَقْد َكاَن َفرِيٌق ِمن ْ

 .}َعَقُلوُه َوُهْم يَ ْعَلُمونَ  حُيَرُِّفونَُه ِمْن بَ ْعِد َما
 :قراءات

 َأنْ { :ضًما إَل ما بعده من قوله سبحانه -التحتانية َبلياء- }يَ ْعَمُلونَ { :قرأ ابن كثري
ُهمْ  َفرِيقٌ {، و} َيْسَمُعونَ {، و}يُ ْؤِمُنوا   .}ِمن ْ

 .إخل }َتْكُتُمونَ {و ،}ادَّارَْأمتُْ {، و} قَ تَ ْلُتمْ  َوِإذْ { :ناسبةوقرأ الباقون: َبلتاء الفوقانية مل
 :املناسبة

واآلية  .إسرائيل، وذْكر فضائحهم من بعد تعداد النِّعم عليهم ال زال احلديث متصالً مع بين
، ومرتبطة هبا ومبا سبقها من -املفسرين على قول من أقوال-األوَل ُمكملة لقّصة القتيل 

 .-اآلَخر لقولعلى ا-آَيت 
 

 .لغوّيات
ِمن: السََّيال، وتَ َفجَّر: انبعث  الت ََّفتُّح َبلّسعة والكثرة، وانفجر املاء والدم وحنومها :الت ََّفجُّر
 .سائالً 

أو زجاجة، أو غري  التََّصدُع بطول أو بعرض، والشَُّق: الصَّدْع ف عود، أو حائط، :والتََّشقُّقْ 
 ...ذلك

 .ي الرجل خَيَْشى خْشية، أي: خافاخلوف. خشِ  :واخَلْشَية
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لإلنكار التوبيخي. والطمع: تعّلق النفس إبدراك  االستفهام لالستبعاد، أو :}أَفَ َتْطَمُعونَ {
 .وشّدة إرادة تعلقاً قوَيً؛ وهو أشّد من الرجاء، ال حيدث إالّ عن قوة رغبة، مطلوب

َدار :؛ كنَ َزل يَ ْنزِل. واَّلُُبوطَيرَتَدَّى من أعلى اْلبل، ِمن: َهَبَط يَ ْهِبط :}يَ ْهِبطُ {  .الن ُُّزول واالحنِْ
 

 .اآلاثر
: -وسلم صلى هللا عليه-وغريمها، عن ابن عمر: أن رسول هللا  روى الرتمذي، وابن مردويه،

للقلب، وإّن أبعد  بغري ذْكر هللا، فإن كثرة الكالم بغري ذكر هللا قسوة ال ُتكثروا الكالم)) :قال
  .((القاسي الناس من هللا القلب

 .قال الرتمذي: غريب. وف بعض النسخ: حسن غريب
 أربع من الشقاء: مجود العي، وقساوة القلب، وطول)) :وروى البزار عن أنس، مرفوعاً 

 .((األمل، واحلرص على الدنيا
ببعض البقرة، جلس أْحيا ما كان قط، فقيل له: َمن  وعن ابن عباس: ملا ُضرب املقتول

هللا: وهللا ما قتلناه.  خي قتلوين. مث قُبض. فقال بنو أخيه حي قبضهقال: بنو أ قتلك؟
أخي  ، يعين: أبناء}قُ ُلوُبُكْم ِمْن بَ ْعِد َذِلكَ  مُثَّ َقَستْ { :هللا فكّذبوا َبحلق بعد أن رأوه. فقال

 .الشيخ
أراهم هللا من ِمن بعد ما  :، قال}َقَسْت قُ ُلوُبُكْم ِمْن بَ ْعِد َذِلكَ  مُثَّ { :عن قتادة، ف قوله

 ، مث عذر}َكاحلَِْجاَرِة َأْو َأَشدُّ َقْسَوةً  َفِهيَ { .أراهم من أْمر القتيل إحياء املوتى، وِمن بعد ما
َلَما يَ تَ َفجَُّر ِمْنُه اأَلهْنَاُر َوِإنَّ  َوِإنَّ ِمَن احلَِْجاَرةِ { :هللا احلجارة ومل يَعذر َشِقيَّ ابن آدم، فقال

َها َها َلَما يَ ْهِبُط ِمْن َخْشَيِة اَّللَِّ  ُق فَ َيْخرُُج ِمْنُه اْلَماُء َوِإنَّ َلَما َيشَّقَّ  ِمن ْ  .}ِمن ْ
ألْلي من قلوبكم ِلَما  اآلية، أي: وإن من احلجارة }...احلَِْجاَرةِ  َوِإنَّ ِمنَ { :وعن ابن عباس

 .ُتدَعْون إليه من احلق
َها َلَما يَ ْهِبطُ { :وعن ابن عباس، ف قوله ، قال: إن احلجر ليقع على }اَّللَِّ  ِمْن َخْشَيةِ  َوِإنَّ ِمن ْ

 .خشية هللا اجتمع عليه كثري من الناس ما استطاعوه، وإنه ليهبط من األرض، ولو
يتفجر منه املاء، أو يتشقق عن ماء، أو يرتّدى من  وعن جماهد، أنه كان يقول: كل حجر

  .جبل، َلِمن خشية هللا؛ نَزل بذلك القرآن رأس
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َوِإنَّ ِمَن احلَِْجاَرِة َلَما { :بن يعقوب، ف قوله تعاَل ن أيب طالب، يعين: حيىيوعن حيىي ب
َها َلَما{ .، قال: كثرة البكاء}اأَلهْنَارُ  يَ تَ َفجَُّر ِمْنهُ   :، قال}َيشَّقَُّق فَ َيْخرُُج ِمْنُه اْلَماءُ  َوِإنَّ ِمن ْ
َها{ .قليل البكاء   .بكاء القلب من غري دموع العْي  :، قال}ِة اَّللَِّ َلَما يَ ْهِبُط ِمْن َخْشيَ  َوِإنَّ ِمن ْ

 ، وِلَمن معه من-صلى هللا عليه وسلم-تعاَل لنبيه  وعن ابن عباس، أنه قال: مث قال هللا
ُهمْ  أَفَ َتْطَمُعونَ { :املؤمني، يؤيِّسهم منهم َيْسَمُعوَن َكالَم  َأْن يُ ْؤِمُنوا َلُكْم َوَقْد َكاَن َفرِيٌق ِمن ْ

الذين  ، ولكنهم-كلهم قد مسعها-مسعوا التوراة  :}َيْسَمُعوَن َكالَم اَّللَِّ { :وليس قوله .}اَّللَِّ 
 .سألوا موسى رؤية رهبم، فأخذهتم الصاعقة فيها

قالوا ملوسى: َي موسى، قد  وعن حممد بن إسحاق، عن بعض أهل العْلم فيما حدثه: أهنم
ربه   يكلِّمك. فطلب ذلك موسى إَلتعاَل، فأمسعنا كالمه حي حيل بيننا وبي رؤية هللا

ثياهبم، ويصوموا. ففعلوا. مث خرج هبم حىت أتوا  تعاَل، فقال: نعم، ُمرهم فْليتطّهروا، وليطهِّروا
سجوداً(. وكّلمه ربه تعاَل،  فلما غشَيهم الغمام، أمرهم موسى أن يسجدوا، )فوقعوا الطور،

بين إسرائيل،  ما مسعوا، مث انصرف هبم إَل وينهاهم، حىت عقلوا عنه فلما مسعوا كالمه أيمرهم
حي قال موسى لبين إسرائيل: إن هللا -وقالوا ) .فلما جاءوهم َحرََّف فريق منهم ما أمرهم به

قال كذا وكذا خالفاً ملا قال  : إمنا-قد أمركم بكذا وكذا، قال ذلك الفريق الذين ذكرهم هللا
  .-صلى هللا عليه وسلم-لرسوله الذين َعىَن هللا  َّلم(؛ فهم -عز وجل-هللا 

ُهْم َيْسَمُعوَن َكالَم اَّللَِّ مُثَّ  َوَقْد َكانَ { :وقال السدي ، قال: هي التوراة، }حُيَرُِّفونَهُ  َفرِيٌق ِمن ْ
  .حرّفوها

انوا ، قال: هم اليهود، ك}يَ ْعَلُمونَ  حُيَرُِّفونَُه ِمْن بَ ْعِد َما َعَقُلوُه َوُهمْ  مُثَّ { :وعن قتادة، ف قوله
  .كالم هللا، مث حيرِّفونه من بْعد ما عقلوه ووعْوه يسمعون

حيرِّفونه، والذين  اآلية، قال: فالذين }...يُ ْؤِمُنوا َلُكمْ  أَفَ َتْطَمُعوَن َأنْ { :عن جماهد، ف قوله
  .نبذوا كتاب هللا وراء ظهورهم: هؤالء كّلهم يهود يكتبونه، هم: العلماء منهم. والذين

 -صلى هللا عليه وسلم-أنزل هللا ف كتاهبم ِمن نْعت حممد  الية: "عمدوا إَل ماوقال أبو الع
 ."فحرّفوه عن مواضعه

  ."أي: أهنم أذنبوا :}يَ ْعَلُمونَ  َوُهمْ {" :وقال السدي
، قال: التوراة اليت أنزَّلا هللا عليهم ،}َيْسَمُعوَن َكالَم اَّللَِّ مُثَّ حُيَرُِّفونَهُ { :وعن ابن زيد ف قوله
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فيها َبطالً، والباطل فيها  ُيعلون احلالل فيها حراماً، واحلرام فيها حالالً، واحلق حيرّفوهنا؛
حّق برشوة

ُ
بطل برشوة أخرجوا حقاً. إذا جاءهم امل

ُ
له  أخرجوا له كتاب هللا، وإذا جاءهم امل

شيء، شيئاً( ليس فيه حق وال رشوة وال ) ذلك الكتاب، فهو فيه حمّق. وإن جاء أحد يسأَّلم
ُلوَن اْلِكَتاَب أََفال  النَّاَس َِبْلّبِّ َوتَ ْنَسْوَن أَنْ ُفَسُكمْ  َأأَتُْمُرونَ { :فقال هللا َّلم أمروه َبحلق، َوأَنْ ُتْم تَ ت ْ

 .}تَ ْعِقُلونَ 
 

 .أقوال املفسارين
هللا تعاَل، وإحيائه  لبين إسرائيل، وتقريعاً َّلم على ما شاهدوه من آَيت يقول تعاَل توبيخاً 

هللا  اليت ال تلي أبداً. وَّلذا هنى }َكاحلَِْجاَرةِ  مُثَّ َقَسْت قُ ُلوُبُكْم ِمْن بَ ْعِد َذِلَك َفِهيَ { :وتىامل
 قُ ُلوهُبُْم ِلذِْكِر اَّللَِّ َوَما نَ َزَل ِمنَ  أملَْ أَيِْن لِلَِّذيَن آَمُنوا َأْن خَتَْشعَ { :املؤمني عن مثل حاَّلم فقال

ُهْم  اْلِكَتاَب ِمْن قَ ْبُل َفطَاَل َعَلْيِهُم اأْلََمدُ  الَِّذيَن أُوتُوااحلَْقِّ َوال َيُكونُوا كَ  فَ َقَسْت قُ ُلوهُبُْم وََكِثرٌي ِمن ْ
 .}فَاِسُقونَ 

طول األمد قاسية بعيدة  فصارت قلوب بين إسرائيل مع :}َكاحلَِْجاَرِة َأْو َأَشدُّ َقْسَوةً  َفِهيَ {
عالج  املعجزات؛ فهي ف قسوهتا كاحلجارة اليت الاآلَيت و  عن املوعظة، بعد ما شاهدوه من

ما يتفّجر منها العيون َبألهنار اْلارية،  لِِلينها، أو أشد قسوة من احلجارة. فإن من احلجارة
رأس اْلبل من خشية  فيخرج منه املاء وإن مل يكن جارَيً، ومنها ما يهبط من ومنها ما يّشّقق

َوِإْن  السََّماَواُت السَّْبُع َواأَلْرُض َوَمْن ِفيِهنَّ  ُتَسبُِّح لَهُ { :قال هللا؛ وفيه إدراك لذلك حبسبه كما
  .}َحِليماً َغُفوراً  َوَلِكْن ال تَ ْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهْم ِإنَُّه َكانَ  ِمْن َشْيٍء ِإال ُيَسبُِّح حِبَْمِدهِ 

التفضيل  ا خيرج منه أفعل، وفعل القسوة ِمّ }َأَشدُّ َقْسَوة{ :قلَت: ملَ قيل قال الزخمشري: "فإن
 وفعل التعجب؟

ال يقصد معىن األقسى،  قلُت: لكونه أْبي وأدّل على فرط القسوة. ووجه آخر، وهو: أن
 ."قيل: اشتّدت قسوة احلجارة وقلوهبم أشّد قسوة ولكن قَصد وْصف القسوة َبلّشّدة، كأنه

كالعيون السارحة املشاهدة، خترج  :، أي}اأَلهْنَارُ  َلَما يَ تَ َفجَُّر ِمْنهُ  َوِإنَّ ِمَن احلَِْجاَرةِ { :وقوله
َها َلَما{ .من األحجار عياَنً  موسى الذي كان إذا  ، كحجر}َيشَّقَُّق فَ َيْخرُُج ِمْنُه اْلَماءُ  َوِإنَّ ِمن ْ

َها{ .هللا ف ذلك ضربه نبع منه اثنتا عشرة عيناً، إبذن ، }َلَما يَ ْهِبُط ِمْن َخْشَيِة اَّللَِّ  َوِإنَّ ِمن ْ
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ُأُحد جبل حُيبُّنا )) :-صلى هللا عليه وسلم-رؤوس شواهق اْلبال؛ وهذا كقوله  أي: من
 .((وحُنبُّه

ُ ِبَغاِفلٍ { قيل: إّن هللا تعاَل لباملرصاد َّلؤالء  وعيد على ما ذُكر، كأنه :}َعمَّا تَ ْعَمُلونَ  َوَما اَّللَّ
 .واآلخرة م هبا ف الدنياحاِفظ ألعماَّلم، حُمٍْص َّلا؛ فهو جمازيه القاسية قلوهبم،

يزيلها. وقيل: إهنا للرتاخي ف  الستبعاد القسوة بعد مشاهدة ما }مُثَّ {قال اآللوسي: "و
عبارة عن  قلوهبم بعد مدة، حي قالوا: إّن امليت كذب عليهم، أو أنه الزمان، ألهنم قست

 ."قسوة عِقبهم
وعند أيب  ،-رضي هللا تعاَل عنهما-س لَورثة القتيل، عند ابن عبا }قُ ُلوُبُكمْ { :والضمري ف

أي: إحياء القتيل. وقيل: كالمه. وقيل: ما  ،}ِمْن بَ ْعِد َذِلكَ { .العالية وغريه: لبين إسرائيل
وانِْبَجاس املاء،  اآلَيت اليت علموها، كمسخهم قَردة وخنازير، ورفع اْلبل، سبق من

إخل عطفاً على مضمون  }...َقَستْ مُثَّ { :تكون واإلحياء؛ وإَل ذلك ذهب الزجاج. وعليه،
َوِإْذ { :املذكورة. وعلى سابقه، تكون عطفاً على قصة مجيع القصص السابقة واآلَيت

 .أي: ف القسوة وعدم التأثر ،}َفِهَي َكاحلَِْجاَرةِ { ،}قَ تَ ْلُتمْ 
َها َلَما يَ ْهِبُط ِمْن َخْشَيِة اَّللَِّ  َوِإنَّ { :اْلُّبائي ف تفسريه وقال أبو علي هو: سقوط الّبَد " :}ِمن ْ
  ."من السحاب

استبعاده: الرازي. وهو كما قال، فإن  قال القاضي الباقالين: "وهذا أتويل بعيد"، وتبعه ف
  ."-وهللا أعلم-بال دليل  هذا خروج عن اللفظ

  :تنبيه
بعد اإلمجاع  ،}َفِهَي َكاحلَِْجاَرِة َأْو َأَشدُّ َقْسَوةً { :العربية ف معىن قوله تعاَل اختلف علماء

   .على استحالة كوهنا للشك
 :تعاَل َكاحلَِْجاَرِة وَأَشدُّ َقْسَوًة، كقوله فهي :ها هنا مبعىن: الواو، تقديره }َأوْ { :فقال بعضهم

ُهمْ {  .}ُعْذراً أَْو نُْذراً { :وكقوله ،}آمثاً َأْو َكُفوراً  َوال ُتِطْع ِمن ْ
 :وكما قال النابغة الذبياين
ُتَما هذا احلمامُ قالت أال لَ    إَل محامتنا أو نصُفه فَ َقدِ  لنا ي ْ
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  .ابن جرير تريد: ونْصفه؛ قاله
 :وقال جرير بن عطية

  كما أتى ربَّه موسى على قَدرِ   َقَدراً  َنل اخلالفة أو كانت له
  ."َنل اخلالفة وكانت له قَدراً  :يعين" :قال ابن جرير

 .هذا مثالً َّلذا أووحكى القرطيب قوالً: أهنا للتخيري، أي: 
  .وهذا مثل: جالِس احلسن أو ابن سريين

لإلهبام َبلنسبة إَل املخاَطب، كقول  وكذا حكاه الرازي ف تفسريه، وزاد قوالً آخر: إهنا
 .أو متراً، وهو يعلم أيهما أكل القائل: أكلُت خبزاً 

  :وكما قال أبو األسود
  صيَّاوعباساً ومحزَة والوَ   شديداً  أحب حممداً حباً 

  ولسُت مبخطئ إن كان َغيّا فإن يك حبُّهم َرَشداً ُأْصُبه
مّسى رشد،  وقال ابن جرير: "قالوا: وال شك أّن أَب األسود مل يكن شاكاً ف أّن حب َمن

أيب األسود أنه ملا قال هذه األبيات قيل له:  ولكنه أهبم على َمن خاطَبه. قال: وقد ذُكر عن
ُكمْ { :مث انتزع بقول هللا تعاَلفقال:كال وهللا!  شككت؟ َلَعَلى ُهدًى َأْو ِف َضالٍل  َوِإَنَّ َأْو ِإَيَّ

 ."منهم من الضال؟ فقال: أَو كان شاكا  َمن أخّب هبذا ف اَّلادي . }ُمِبيٍ 
ِإَذا { :وكقوله .ها هنا مبعىن: بل، فتقديره: فهي كاحلجارة، بل أشد قسوة وقال آخرون: أو

ُهْم  َفرِيقٌ  أَْلٍف َأْو  َوأَْرَسْلَناُه ِإََل ِماَئةِ { ،}َأَشدَّ َخْشَيةً  خَيَْشْوَن النَّاَس َكَخْشَيِة اَّللَِّ َأوْ ِمن ْ
  .}َفَكاَن قَاَب قَ ْوَسْيِ َأْو أَْدىنَ { ،}يَزِيُدونَ 

  .حكاه ابن جرير عندكم، }َكاحلَِْجاَرِة َأْو َأَشدُّ َقْسَوةً  َفِهيَ { :وقال آخرون معىن ذلك
مثل  ذلك: فقلوبكم ال خترج عن أحد هذْين املثلْي: إّما أن تكون بعضهم: معىنوقال 

  .القسوة احلجارة ف القسوة، وإما أن تكون أشد منها ف
ال خيرج عن واحد منهما. أي:  :قيل: إهنا مبعىن قول القائل: ُكل حلواً أو حامضاً. أي

 وهللا-عن واحد من هذْين الشيئْي أشّد قسوة منها، ال خترج  وقلوبكم صارت كاحلجارة، أو
  .-أعلم

كاحلجارة قسوة، وبعضها أشّد قسوة  قال ابن جرير: "ومعىن ذلك على هذا التأويل: فبعضها
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  ."من احلجارة
  .وقد رّجحه ابن جرير مع توجيه غريه

ي اْستَ ْوَقَد الَّذِ  َمثَ ُلُهْم َكَمَثلِ { :تعاَل قال ابن كثري: "وهذا القول األخري يبقى شبيهاً بقوله
 }أَْعَماَُّلُْم َكَسرَاٍب ِبِقيَعةٍ  َوالَِّذيَن َكَفُروا{ :، وكقوله}السََّماءِ  َأْو َكَصيٍِّب ِمنَ { :قوله مع }ََنراً 

منهم َمن هو هكذا، ومنهم من هو  اآلية، أي: إنّ  }...ِف حَبٍْر ْلُِّيٍّ  َأْو َكظُُلَماتٍ { :مع قوله
  ."-وهللا أعلم-هكذا 

َبلطاعة  ، أي: ينقاد لكم}َأْن يُ ْؤِمُنوا َلُكمْ { أيها املؤمنون، }أَفَ َتْطَمُعونَ { :عاَلمث يقول ت
آَبؤهم من اآلَيت البيِّنات ما شاهدوه، مث  هؤالء الفرقة الضالة من اليهود، الذين شاهد

ُهْم َيْسَمُعوَن َكالَم اَّللَِّ مُثَّ  َوَقْد َكانَ { .من بعد ذلك قست قلوهبم يتأّولونه  }حُيَرُِّفونَهُ  َفرِيٌق ِمن ْ
، أي : فهموه على اْللّية، ومع هذا خيالفونه على }ِمْن بَ ْعِد َما َعَقُلوهُ { على غري أتويله

  .وأتويله أهنم خمطئون فيما ذهبوا إليه ِمن حتريفه }َوُهْم يَ ْعَلُمونَ { بصرية،
اْلَكِلَم َعْن  َوَجَعْلَنا قُ ُلوهَبُْم قَاِسَيًة حُيَرُِّفونَ  اُهمْ فَِبَما نَ ْقِضِهْم ِميثَاقَ ُهْم َلَعنَّ { :وهذا املقام شبيه بقوله

   .}َمَواِضِعهِ 
واملؤمني، أو  -صلى هللا عليه وسلم- اخلطاب لرسول هللا :}أَفَ َتْطَمُعونَ {" :وقال اآللوسي

لألنصار؛ قاله النقاش. واملروي عن ابن عباس،  للمؤمني؛ قاله أبو العالية، وقتادة، أو
َأْن يُ ْؤِمُنوا { .للتعظيم خاّصة، واْلْمع -صلى هللا تعاَل عليه وسلم-أنه لرسول هللا  :قاتلوم

 فاإلميان َبملعىن الّلغوي والّتعدية َبلالم للّتضمي، كما- ، أي: يصدِّقوا مستجيبي لكم}َلُكمْ 
  .، ألجل دعوتكم َّلم-}ُلوطٌ  َفآَمَن َلهُ { :ف قوله تعاَل

َوَقْد { .إمياهنم ، ألهنم املطموع ف-وسلم صلى هللا عليه-د املعاصرين له وضمري الغْيبة لليهو 
ُهمْ  َكاَن َفرِيقٌ  اَّللَِّ مُثَّ  َيْسَمُعوَن َكالمَ { األحبار، :، أي: طائفة من أسالفهم، وهم}ِمن ْ

 ."التوراة ويؤولوهنا أتويالً فاسداً َحْسب أغراضهم ، أي: يسمعون}حُيَرُِّفونَهُ 
وإن كان قد -عباس وابن إسحاق  والذي ذكره السدي أعّم ِمّا ذكره ابن قال ابن كثري:

منه، كما مسعه  ، فإنه ليس يلزم من مساع كالم هللا أن يكون-السياق اختاره ابن جرير لظاهر
َوِإْن َأَحٌد ِمَن { :، وقد قال هللا تعاَل-والسالم عليه الصالة-الكليم موسى بن عمران 

 .مبَ لَّغاً إليه :، أي}َفَأِجْرُه َحىتَّ َيْسَمَع َكالَم اَّللَِّ  اَركَ اْلُمْشرِِكَي اْسَتجَ 
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هللا من تلقائهم كما فعلوا ذلك ف  قال اآللوسي: "واْلمهور على أّن حتريفهم بتبديل كالم
فغرّيوه  ، فإنه ُرِوي أّن من صفاته فيها: أنه أبيض ربعة،-عليه وسلم صلى هللا تعاَل-نعته 

 .الوجه كما ف البخاري وا آية الرجم َبلتَّْسِخيم وَتْسويدأبمسر طويل، وغري 
فيكون املراد من الفريق: طائفة من أولئك  وقيل: املراد ب كالم هللا تعاَل: ما مسعوه على الطور؛

  ."السبعي
كالمه تعاَل، فقال َّلم:  أن ُيسمعهم -عليه السالم-روى الكليب: أهنم سألوا موسى  وقد

ف  لثياب النظيفة. ففعلوا، فأمسعهم هللا تعاَل كالمه. مث قالوا: مسعنا يقولاغتسلوا والبسوا ا
شئتم فال تفعلوا. والتحريف على  آخر: إن استطعتم أن تفعلوا هذه األشياء فافعلوا، وإن

 .هذا: الزَيدة
عليه -واسطة كما مسعه موسى  ومقتضى هذه الرواية: أّن هؤالء مسعوا كالمه تعاَل بال

صحَُّح: أهنم مل، و -السالم
ُ
 .-عليه السالم-يسمعوا بغري واسطة، وأن ذلك خمصوص به  امل

؛ كان مجاعة من اليهود -عليه وسلم صلى هللا تعاَل-وقيل: املراد به: الوحي املنَزل على نبينا 
وأيىب  أن يُدخلوا ف الدِّين ما ليس منه، وحيصل التضاد ف أحكامه يسمعونه فيحرفونه قصداً 

  .أن يتّم نورههللا إالّ 
أو ما ف حتريفه من  ، متعّلق العلم حمذوف، أي: إهنم مبطلون كاذبون،}َوُهْم يَ ْعَلُمونَ {

  .التقرير يندفع توّهم تكرار ما ذُكر بعد ما عقلوه العقاب؛ وذلك كمال مذّمتهم. وهبذا
م وقد كان أحباره اآلية: استبعاد الطمع ف أن يقع من هؤالء السفلة إميان، وحاصل

شك أّن هؤالء أسوأ ُخُلقاً وأقل متييزاً من أسالفهم،  وُمَقدَّموهم على هذه احلالة الشنعاء. وال
وأسالفهم الذين كانوا زمن نبّيهم فعلوا  استبعاداً للطمع ف إميان هؤالء الكفرة احملرِّفي أو

م من كيف يلز  سابقة؛ وهبذا يندفع ما عسى أن خيتلج ف الصدر من أنه ذلك، فلهم فيه
 إميان َبقيهم؟ إقدام بعضهم على التحريف حصول اليأس من

 
 .اإلمجايل املعىن

غلبت القسوة وعدم اخلوف من هللا  يبي هللا تعاَل حاالً ِمن أحوال بين إسرائيل السيئة، حيث
هذا القتيل حىت  قلوهبم، بعد ما رأوا من اآلَيت الباهرات، ومنها: إحياء والتأثر َبملواعظ على
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مثل قسوة األحجار وصالبتها، بل فاقت ذلك،  لى قاتله؛ فغدت قلوهبم ف قسوهتاشهد ع
أتثرياً بليغاً فيخرج من خالل  على قساوهتا تتفّجر َبملاء الرقيق الذي يؤثر فيها ألن احلجارة

خالَّلا،  يتأثر أتثرياً أقل فيشقق املاء فيه شقوقاً صغرية خيرج من ُصدوعها أهناراً، ومنها ما
  .العالية خشية من هللا تعاَل ما ينفصل عن بعضه فيتساقط من أماكنهومنها 

املواعظ واآلَيت لو كانت حجارة، فأين  وهذه أمثلة ِلما كان ينبغي أن تكون عليه قلوهبم مع
 .بغافل عنها التأثر؟! وهللا ال يغيب عنه أعماَّلم السيئة هذه، وليس قلوهبم من هذا

اليهود، ويُذعنوا َّلم فيتبعوا دينهم  معهم ف أن يصدِّقهم هؤالءمث أنكر سبحانه على املؤمني ط
وهم َمن  رأوه من آَيت بينات مل ينتفعوا هبا، حىت إّن فريقاً منهم، وأسالفهم، بعد كل ما

عند الطور، مث  -عليه السالم-ملوسى  ذهب مليقات موسى مع ربه قد مسع بنفسه كالم هللا
َوَعْوه وضبطوا ألفاظه؛  كالم، فزادوا فيه ما ليس منه ِمن بعد ماحرّفوا هذا ال ملّا عادوا لقومهم

 .َكَذبة عصاة مفرتون، ومع ذلك فعلوه فكان حتريفهم على عْلم منهم أبهنم
 

 .اآلّيت مسائل
 :األوَل

عليه -كالم هللا ملوسى  : إّما-كما ذكر املفسرون من السلف-هنا  }هللا َكاَلم{املقصود ب 
 .التوراة :اد، وإّما املر -السالم

- هو: ما صح عن ابن عباس: أّن املراد: كالم هللا ملوسى والذي يظهر: أن القول الصواب
 :، وذلك ألمور، منها-عليه السالم

 .حُمرِّفون للتوراة: علماؤهم وعواّمهم أهنم مجيعاً  :أوالً 
سى أي ملو  الكالم على ظاهره، وظاهر النص أهنم مسعوا كالم هللا أن األصل: محل :اثنًيا

ُتَك َعَلى النَّاِس ِبرَِسااليت { :-عليه السالم-تكليمه، كما قال هللا ملوسى   ِإيّنِ اْصطََفي ْ
 .}َوِبَكالِمي

 :ومنها أبهنا كالم هللا يرتتب عليه لوازم حنن ف غىًن عنها، أّن وصف التوراة :اثلثًا
 .كالم هللا التسوية بينها وبي القرآن ف الفضل، ألن كالً منهما

 .املخلوقي القول َبإلعجاز فيها، ألن كالم هللا ال يشبه كالم



205 
 

على الفتنة املشهورة ف خْلق القرآن؛  القول أبهنا غري خملوقة، وأهنا صفة من صفات هللا، بناء
ألن هللا  مجهور أهل العْلم: االستدالل على أن القرآن غري خملوق، فإن من أعظم حجج

 .التوراة لسقط هذا الدليل برّمته ذا القول فوَصفه أبنه كالمه؛ ولو سّلمنا هب
وأنزلت ف األلواح على موسى، وبي  التناقض بي االعتقاد أبن هللا إمنا كتب التوراة بيده

 .هبا حقيقة كما تكّلم َبلقرآن االعتقاد أبنه تكّلم
إن ُعّبِّ كالم هللا معىن قائم بذاته،  تقوية شبهة األشعري، وابن كالب، ومن وافقهما ف: أن

 .صار قرآَنً أو َبلعّبانية صار توراة عنه َبلعربية
 .وال ِشبه دليل عليه التوسع إبدخال اإلجنيل والزبور كذلك، وال يوجد دليل

 .الفضل، ألن هللا تكلم َبْلميع التسوية بي اللغة العربية والسرَينية أو العّبانية ف
 .ولبحث املسألة جمال آخر أوسع من جمالنا احلال

َبلتكليم. وهذا يدفع  -السالم عليه-يبقى إشكال، وهو: قول اآللوسي َبختصاص موسى 
مساع كالمه ملوسى  مبجرد السماع؛ فإن هللا مل يكلِّمهم وإمنا أذن َّلم ف أبن التكرمي َبلتكليم ال

معلوم أن هللا تعاَل وإن كان سوف يكّلم الكافرين  ، والفرق واضح. وكما هو-عليه السالم-
كالم تشريف ال كالم تعنيف  اآلخرة ف بعض املواقف، إالّ أن العّبة بكون الكالم ف

اآلَيت؛ فليست الفضيلة  }...اْخَسُأوا ِفيَها َوال ُتَكلُِّمونِ  قَالَ {:وتبكيت، كما ف قوله: قال
 .-وهللا أعلم-ف جمّرد السماع 

 :الثانية
ما يريد فيها،   تعاَل، وأهنا ال متتنع علىجماز عن انقيادها ألمر هللا قال الزخمشري: "واخلشية

 ."به وقلوب هؤالء ال تنقاد وال تفعل ما أُمرت
وهو إسناد اخلشوع إَل احلجارة كما  قال ابن كثري: وقد زعم بعضهم أن هذا من َبب اجملاز،

 من قال الرازي والقرطيب وغريمها .}يَ ن َْقضَّ  يُرِيُد َأنْ { :اْلدار ف قوله أسندت اإلرادة إَل
ِإَنَّ { :هذه الصفة، كما ف قوله تعاَل األئمة: وال حاجة إَل هذا، فإن هللا تعاَل خيلق فيها

َها َعَلى السََّماَواِت َواأَلْرِض َواْْلَِبالِ  َعَرْضَنا اأَلَمانَةَ   :وقال ،}َفأََبْيَ َأْن حَيِْمْلنَ َها َوَأْشَفْقَن ِمن ْ
 َوالنَّْجُم َوالشََّجرُ { :وقال .اآلية }... َواأَلْرُض َوَمْن ِفيِهنَّ السَّْبعُ  ُتَسبُِّح َلُه السََّماَواتُ {

ُ ِمنْ { ،}َيْسُجَدانِ  َنا{ اآلية، }...َشْيٍء يَ تَ َفيَّأُ ِظاللُهُ  َأَوملَْ يَ َرْوا ِإََل َما َخَلَق اَّللَّ  قَالََتا أَتَ ي ْ
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َنا قَاُلوا  َوقَاُلوا ِْلُُلوِدِهْم ملَِ { اآلية، }...أَنْ زَْلَنا َهَذا اْلُقْرآَن َعَلى َجَبلٍ  َلوْ { ،}طَائِِعيَ  َشِهْدمُتْ َعَلي ْ
خّبه.  ، وكحني اْلذع املتواتر((حُيبُّنا وحُنبُّه هذا جبل)) :اآلية. وف الصحيح }...أَْنطََقَنا اَّللَُّ 

إين ألعرفه  إين ألعرف حجرًا مبكة كان ُيسلِّم عليَّ قبل أن أبعث،)) :وف صحيح مسلم
 يشهد ملن اْستَ َلَمه حبّق يوم القيامة، وغري ذلك ِمّا ف وف صفة احلجر األسود أنه .((اآلن

 .معناه
الَفْيِحي أو الَفْتِحي، قال: مسعت أمحد بن  وقد روى احلافظ ابن عساكر ف ترمجة أيب عبد هللا

العمود احلجر، فقطر  األنطاكي يقول: تكلمت بشيء ِمن احلكمة بي يدي هذا عاصم
 .دماء العمود

رجل معه ف ُكّمه حِمّْبة، فتكّلم رجل منا  قال: وخرجنا مرة نريد دير ُمرّان، ومعنا مجاعة، منهم
 .احلكمة، فصاحت املِْحّبة صياحاً عالياً وانفلقت بشيء من

هذا اجملهول، فقد كان ف  قلت: ليت احلافظ ابن كثري مل يذكر مثل هذه األخبار عن
  .الصحيح الثابت ُغْنية عنها

: -وغريه وهو املروي عن جماهد-اختلف ف املراد منها: فذهب قوم  وقال اآللوسي: "واخلشية
إضافة املصدر إَل مفعوله، أي: من خشية  أهنا هنا حقيقة، وهي مضافة إَل االسم الكرمي من

يسا واعتدال املزاج والبنية ل وُيوز أن خيلق هللا تعاَل العقل واحلياة ف احلَجر، .احلجارة هللا
إين ألعرف )) :للمعتزلة. وظواهر اآلَيت َنطقة بذلك، وف الصحيح شرطًا ف ذلك، خالفاً 

بعد مبعثه ما  -صلى هللا تعاَل عليه وسلم-أنه ))و ،((حجراً كان ُيسلِّم عليَّ قبل أن أُبَعث
ملن استلمه، وحديث  وورد ف احلجر األسود: أنه يشهد .((وال مدر إال سّلم عليه مّر حبجر

 .مشهور -عليه وسلم صلى هللا-تسبيح احلصى بكّفه الشريف 
حمذوف، هو: العباد، واملعىن: أّن  وقيل: هي حقيقة، واإلضافة هي اإلضافة، إالّ أن الفاعل

وحتقيقه: أنه  .عن بعض عند الزلزال من خشية عباد هللا تعاَل إَيه من احلجارة ما ينزل بعضه
 صارت تلك اخلشية كالعلة املؤثرة ف ذلك اَّلبوط، اَل،ملا كان املقصود منها خشية هللا تع

هلل تعاَل. وذهب أبو مسلم، إَل أن  فَ يُ َؤؤَّل املعىن: أنه يهبط من أجل أن حيصل خشية العباد
َها ملا يهبط{ :الضمري ف اخلشية حقيقة، وأن ِمن  عائد على القلوب. واملعىن: أن }ِمن ْ

وهي قلوب املخلصي، َفَكىنَّ عن ذلك  هللا تعاَل،القلوب قلوَبً تطمئن وتسكن وترجع إَل 
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الفاعل، واملراد َبحلجر:  إهنا حقيقة، إالّ أن إضافتها من إضافة املصدر إَل :َبَّلبوط. وقيل
أكثف من  عباده إبنزاله. وهذا القول أبرد ِمن الثلج، وما قبله الّبَد، وِبشيته تعاَل: إخافته
 ."احلَجر، وما قبلهما َبْي َبْيَ 

وأسهله وأوضحه وأظهره! وما  قلت: ما أمجل تفسري السلف ومنهجهم ومذهبهم! وما أسلسه
 .أفلج حّجته! وَبهلل التوفيق

 
 األسئلة :

إَل ما بعده من قوله سبحانه أن يؤمنوا  َبلياء التحتانية ضماً  (يعملون  اْلمهور )  قرأ 1
 وادارأمت وتكتمون إخل  بة وإذ قتلتمالفوقانية ملناسعاصم َبلتاء ويسمعون وفريق منهم . وقرأ 

 خطأ ( .)
 ) صح ( .   التفجر : التفتح َبلسعة والكثرة2
   التشقق : التكسر والتفتت من طول أو عرض ) خطأ ( .3
ال أقل من الرجاء رتبة ألن الرجاء وهو  قوَيً    الطمع : تعلق النفس إبدراك مطلوب تعلقاً 4

 الطمع أدىن منه ) خطأ( .و  حيدث إال عن قوة رغبة وشدة إرادة
   اَّلمزة ف ) أفتطمعون ( للتقرير ) خطأ ( .5
ال تكثروا الكالم بغري ذكر هللا فإن كثرة الكالم بغري ذكر هللا قسوة »   ف الصحيحي : 6

 خطأ ( .« ) القلب ، وإن أبعد الناس من هللا القلب القاسي 
م وبعد أن رأوا اآلية العظيمة ف إحياء   ف اآلية بيان لقساوة قلوب بين إسرائيل حيث أهن7

 القتيل ما زالت على قسوهتا ) صح ( .
  وعن جماهد انه كان يقول :كل حجر يتفجر منه املاء ، أو يتشقق عن ماء ، أو يرتدى 8

 ) صح ( . من رأس جبل ملن خشية هللا نزل بذلك القرآن
 إمياهنم ) صح ( .  قوله ) أفتطمعون أن يؤمنوا لكم ( تيئيس للمؤمني من 9

   فريق منهم : وهم علماؤهم وأحبارهم ) صح ( .10
   املقصود بكالم هللا القرآن الذي يسمعونه وال يؤمنون به ) خطأ  ( .11
   قوله ) من بعد ما عقلوه ( أي فهموه وعلموا أنه حق من عند هللا ) صح ( .12
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 بها ) صح ( .  اآلَيت فيها بيان أن احلجارة َّلا إحساس وإدراك حبس13
  قال ) أشد قسوة ( ومل يقل ) أقسى ( ألن أفعل التفعيل ) أقسى ( ال تطلق إال على 14

 العاقل املكلف ) خطأ ( . 
  قال ) أشد قسوة ( ومل يقل ) أقسى ( ألنه ال يقصد معىن القسوة وإمنا قصد وصف 15

 ) صح ( .القسوة َبلشدة كأنه قيل : اشتدت قسوة احلجارة وقلوهبم أشد قسوة 
  قوله ) مث قست قلوهبم ( حبرف الفاء دليل على أن قسوة قلوهبم كانت بعد فرتة من 16

 رؤيتهم اآلَيت ) صح ( .
   قوله ) وما هللا بغافل عما تعملون ( هتديد ووعيد َّلم ) صح ( .17
د من   قال أبو علي اْلُّبائي ف تفسريه : وإن منها ملا يهبط من خشية هللا هو سقوط الّب 18

، وهو تفسري له وجه قوي يؤيده قوله تعاَل : ) ينزل من السماء من جبال فيها  السحاب
 من برد ( وقد قواه الرازي وغريه ) خطأ ( .

   أو ف قوله ) أو أشد قسوة ( مبعىن الواو مبعىن : كاحلجارة وأشد قسوة ) صح ( .19
 َطب ) صح ( .  أو ف قوله ) أو أشد قسوة ( لإلهبام َبلنسبة للمخا20
   أو ف قوله ) أو أشد قسوة ( مبعىن : بل ) صح ( .21
( مبعىن قول القائل كل حلوا أو حامضا . أي : ال خيرج عن   أو ف قوله ) أو أشد قسوة 22

 ) صح ( . واحد منهما
   أو ف قوله ) أو أشد قسوة ( للشك ) خطأ ( .23
و كالم هللا ملوسى أو التوراة ، والثاين هو   اختلف املفسرون ف املراد بكالم هللا هل 24

 األصح واألرجح ) خطأ ( .
   ف اآلية دليل على أن اْلمادات َّلا شعور وإرادة ) صح ( .25
  ذكر كثري من املفسرين أن بعض بين إسرائيل مسع كالم هللا مع موسى عليه السالم وأهنم 26

فرض صحته ال يكون التكليم  املقصودون هبذه اآلية ، وهذا القول ضعيف ألنه على
 خصوصية ملوسى عليه السالم ) خطأ ( .

  اعتقاد أهل السنة واْلماعة أن اْلماد خملوق من خملوقات هللا ُيعل هللا له شعوراً وإرادة 27
 وحمبة وغري ذلك ، واألدلة على ذلك كثرية جداً ) صح ( .



209 
 

وهو أهنم كانوا حيرفون احلق   اآلية فيها دليل على سبب غضب هللا على بين إسرائيل 28
 قصداً وهم يعلمون أهنم مذنبون ) صح ( .

  وهم يعلمون متعلق العلم حمذوف أي إهنم مبطلون كاذبون أو ما ف حتريفه من العقاب 29
 ) صح ( . وذلك كمال مذمتهم وهبذا التقرير يندفع توهم تكرار ما ذكر بعد ما عقلوه

 وا لكم ( لتضمنها معىن االستجابة ) صح ( .  التعبري َبلالم ف قوله ) يؤمن30
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 الرابعة والثالثوناحملاضرة 
*** 

  .( من سورة )البقرة(79( إىل )76تفسري اآلّيت من )
 .والقراءات، واملناسبة التالوة،

 :التالوة
ُ  ِإََل بَ ْعٍض قَاُلواَخالَ بَ ْعُضُهْم  َلُقوا الَِّذيَن آَمُنوا قَاُلوا آَمنَّا َوِإَذا َوِإَذا{ َأحُتَدِّثُوهَنُْم مبَا فَ َتَح اَّللَّ

يَ ْعَلُم َما ُيِسرُّوَن َوَما  َأَوالَ يَ ْعَلُموَن َأنَّ اَّللََّ  *تَ ْعِقُلوَن  لُِيَحاجُّوُكْم ِبِه ِعْنَد رَبُِّكْم أََفال َعَلْيُكمْ 
يُّوَن الَ يَ ْعَلُموَن اْلِكَتا * يُ ْعِلُنونَ  ُهْم أُمِّ فَ َوْيٌل لِلَِّذيَن  * ِإالَّ أََماينَّ َوِإْن ُهْم ِإالَّ َيظُنُّونَ  بَ َوِمن ْ

ََّلُْم ِمَّا َكتَ َبْت  اَّللَِّ لَِيْشرَتُوا ِبِه مَثَناً قَِليالً فَ َوْيلٌ  أِبَْيِديِهْم مُثَّ يَ ُقوُلوَن َهَذا ِمْن ِعْندِ  َيْكتُ ُبوَن اْلِكَتابَ 
 .}ْكِسُبونَ ِمَّا يَ  أَْيِديِهْم َوَوْيٌل ََّلُمْ 

 :القراءات
 .ال يوجد أوجه تتعّلق َبملعىن

 :املناسبة
العلماء  اليهود، وأنواع ُفسَّاِقِهم وُفجَّارِهم؛ وقد ذكر ف اآلَيت ما زال احلديث ف سرد خمازي

مث العوام الذين قّلدوهم، ونّبه على أهنم ف  الذين عاندوا َبلتحريف مع العْلم واالستيقان،
يرضى َبلتقليد والظن  ن العامل عليه أن يعمل بعْلمه، وعلى العامِّيِّ أن الأل الضالل سواء،

 .وهو متمّكن من العْلم
 

 .لغوّيات
ّيون العرب، الذين كانوا ال  مْجع: أُمِّي، وهو: َمن ال يكتب وال يقرأ، منسوب إَل أُمَّة :األمِّ

ال  ، أو إَل أمِّ القرى، ألن أهلهامبعىن أنه كما ولدْته أّمه يكتبون وال يقرؤون، أو إَل األّم،
 .يكتبون غالباً. واملراد أهنم جهلة

وسباقه؛ فالالم فيه إّما للعهد، أو أنه من  التوراة، كما يقتضيه سياق الّنظم :}اْلِكَتابَ {و
  .الغالبة. وجْعله مصدر: َكَتَب ِكَتاَبً، والالم للجنس، بعيد األعالم
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وهو ف األصل: ما يُ َقدِّرُه اإلنسان ف  ،"أُف ُْعوَلة" أصلها: أُْمُنونَةمْجع: أُْمِنَية. و  :}أََماينَّ {
َتَمينِّ يُ َقدِّر ف نفسه :نفسه. واالشتقاق ِمن

ُ
يتمنّاه، وكذلك  وحيذر ما َمىَن إذا َقدَّر، ألن امل

ختِلق والقارئ يقّدر أن كلمة كذا بعد
ُ
،  امل كذا؛ ولذلك ُتطلق على الكذب، وعلى ما يُ َتمىنَّ
 .ما يُ ْقرأو 

 الويل: اَّلالك، والدمار. وهي كلمة مشهورة ف اللغة. 
وهي مصدر ال فْعل له ِمن لْفظه، وما ذُِكَر ِمْن قَ ْوَِّلِم: َواَل مصنوع. وال يُ َثىنَّ وال ُيمع، 

ويقال: "َويْ َلة"، وُُيمع على: "َوْياَلت". وإذا ُأِضيف فاألحسن فيه النصب، وال ُيوز غريه 
أفردته اختري الرفع. ومعناه: الفضيحة واحلسرة. وقال اخلليل بن أمحد:  عند بعض. وإذا

ن أشرف عليها". 
َ
ن وقع ف اَّللكة، َوَوْيح: مل

َ
"الَوْيل: شدة الشر". وقال سيبويه: "ويل: مل

وقال األصمعي: "الويل: تَ َفجُّع، والويح: تَ رَُّحم". وقال غريه: الَوْيل: احلزن. وقال اخلليل: 
 ْيل: َوْيح، َوَوْيس، َوَوْيه، َوَوْيك، َوَوْيب. ومنهم َمن فّرق بينها"."وف معىن وَ 

اً، ومنه قوله  ه! -صلى هللا عليه وسلم-وقيل: هي كلمة تفّجع، وقد تكون تَ َرمحُّ : ))َوْيَل أُمِّ
 ُمَسعِّر حرب!((.

 وقال بعض النحاة: إمنا جاز االبتداء هبا، وهي نكرة، ألّن فيها معىن الّدعاء. 
 منهم َمن جّوز نصبها مبعىن: ألزمهم َوْياًل. لكن مل يقرأ بذلك أحد.و 
 

 .اآلاثر
أي: بصاحبكم رسول هللا، ولكنه إليكم  ،}َوِإَذا َلُقوا الَِّذيَن آَمُنوا قَاُلوا آَمنَّا{ :عن ابن عباس

كم قد كنتم العرب هبذا، فإن ال حُتدِّثوا :}َخال بَ ْعُضُهْم ِإََل بَ ْعٍض قَاُلوا َوِإَذا{ .خاصة
َخالَ  َلُقوا الَِّذيَن آَمُنوا قَاُلوا آَمنَّا َوِإَذا َوِإَذا{ :منهم؛ فأنزل هللا تستفتحون به عليهم، فكان

ُ َعَلْيُكمْ  بَ ْعُضُهْم ِإََل بَ ْعٍض قَاُلوا ، أي: تُقّرون }لُِيَحاجُّوُكْم ِبِه ِعْنَد رَبُِّكمْ  َأحُتَدِّثُوهَنُْم مبَا فَ َتَح اَّللَّ
وهو خيّبهم أنه النيب الذي كنا  نيب، وقد علمتم أنه قد أخذ له امليثاق )عليكم( َبتباعه، أبنه

اَّللََّ يَ ْعَلُم َما  أََوالَ يَ ْعَلُموَن َأنَّ { :ننتظر، وجند ف كتابنا. اْجحدوه وال تُقّروا به! يقول هللا تعاَل
 .}ُيِسرُّوَن َوَما يُ ْعِلُنونَ 

يعين: املنافقي من اليهود. كانوا  اآلية، }...ا َلُقوا الَِّذيَن آَمُنواَوِإذَ { :وعن ابن عباس ف قوله
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 مبَا فَ َتَح اَّللَُّ { :وقوله .}آَمنَّا{ :قالوا -صلى هللا عليه وسلم-حممد  إذا لقوا أصحاب
  .مبا أكرمكم به :يعين }َعَلْيُكمْ 

  ."وقال السدي: "هؤالء َنس من اليهود آمنوا مث َنفقوا
  .لربيع بن أنس، وغري واحد من السلف واخللفوكذا قال ا

قال: هم اليهود، وكانوا إذا لقوا  ،}َلُقوا الَِّذيَن آَمُنوا قَاُلوا آَمنَّا َوِإَذا{ :وعن قتادة، ف قوله
هنى  }بَ ْعضٍ  َوِإَذا َخال بَ ْعُضُهْم ِإََل { .آمنا، فصانعوهم بذلك لرَيَْضوا عنهم :الذين آمنوا قالوا
 -عليه السالم-َّلم ف كتابه ِمن أْمر حممد  أن حيدثوا مبا فتح هللا عليهم، وبّي بعضهم بعضاً 

 أفال تعقلون؟ وقالوا: إنكم إذا فعلتم ذلك احتجوا عليكم بذلك عند ربكم، رْفعته ونبّوته،
َ يَ ْعَلُم َما ُيِسرُّونَ  َأَوالَ { ن أْمرهم وكالمهم إذا ، قال: ما يعلنون مِ }َوَما يُ ْعِلُنونَ  يَ ْعَلُموَن َأنَّ اَّللَّ

صلى هللا عليه - آمنوا، وما يسّرون إذا خال بعضهم إَل بعض ِمن كْفرهم مبحمد لقوا الذين
 .عندهم وتكذيبهم به وهم ُيدونه مكتوَبً  -وسلم

صلى هللا عليه -رسول هللا  وروى ابن وهب، عن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم، قال: كان
فقال رؤساؤهم من أهل الكفر  .((إالّ مؤمنٌ  علينا قصبَة املدينةال َيْدخلنَّ )) :قد قال -وسلم

فكانوا أيتون املدينة َبلُبَكر،  ، واكفروا إذا رجعتم إلينا،}آَمنَّا{ :اذهبوا، فقولوا :والنفاق
ِذي َِبلَّ  َوقَاَلْت طَائَِفٌة ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب آِمُنوا{ :العصر. وقرأ قول هللا تعاَل ويرجعون إليهم بعد

إذا دخلوا -يقولون  وكانوا .}يَ ْرِجُعونَ  الن ََّهاِر َواْكُفُروا آِخَرُه َلَعلَُّهمْ  أُْنزَِل َعَلى الَِّذيَن آَمُنوا َوْجهَ 
وأْمره، فإذا رجعوا  -صلى هللا عليه وسلم-خّب رسول هللا  : حنن مسلمون، ليعلموا-املدينة

 ، قطع ذلك عنهم، فلم يكونوا- عليه وسلمصلى هللا-فلما أخّب هللا نبّيه  .رجعوا إَل الكفر
أليس قد قال هللا لكم كذا وكذا؟  :يدخلون. وكان املؤمنون يظنون أهنم مؤمنون، فيقولون

ُ  َأحُتَدِّثُوهَنُْم مبَا{ :قالوا -)يعين الرؤساء(-رجعوا إَل قومهم  فيقولون: بلى. فإذا فَ َتَح اَّللَّ
  .اآلية }...َعَلْيُكمْ 

ُ َعَلْيُكمْ { :ليةوقال أبو العا يعين: مبا أنزل عليكم ف كتابكم ِمن نْعت  ،}َأحُتَدِّثُوهَنُْم مبَا فَ َتَح اَّللَّ
  .-عليه وسلم صلى هللا-حممد 

ُ َعَلْيُكْم لُِيَحاجُّوُكْم ِبهِ  َأحُتَدِّثُوهَنُمْ { :وعن قتادة ، قال: كانوا يقولون: }ِعْنَد َربُِّكمْ  مبَا فَ َتَح اَّللَّ
ُ َعَلْيُكمْ { :بعضهم ببعض، فقالوا يب. فخالسيكون ن   .}َأحُتَدِّثُوهَنُْم مبَا فَ َتَح اَّللَّ
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 :قول آخر ف املراد َبلفتح
حامت، عن جماهد، ف قوله  وأخرج عبد بن محيد، وابن جرير، وابن املنذر، وابن أيب

ُ َعَلْيُكمْ {:تعاَل يوم قريظة  -صلى هللا عليه وسلم- النيب قام)) :، قال}َأحُتَدِّثُوهَنُْم مبَا فَ َتَح اَّللَّ
، فقالوا: َمن أخّب ((!الطاغوت حتت حصوهنم، فقال: َي إخوان القردة واخلنازير، وَي عبدة

ُ َعَلْيُكمْ { .ما خرج هذا القول إالّ منكم هذا األمَر حممداً؟ مبا حكم  }َأحُتَدِّثُوهَنُْم مبَا فَ َتَح اَّللَّ
  .عليكمهللا للفتح، ليكون َّلم حّجة 

 .-هللا عليه وسلم صلى-وعن جماهد: هذا حي أرسل إليهم علياً، فآذْوا حممداً 
ُ َعَلْيُكمْ {" :وقال السدي  .}ِبِه ِعْنَد َربُِّكمْ  لُِيَحاجُّوُكمْ { ِمن العذاب، }َأحُتَدِّثُوهَنُْم مبَا فَ َتَح اَّللَّ

مبا ُعذِّبُوا به؛ فقال  ؤمني من العربآمنوا مث َنفقوا، فكانوا حيدِّثون امل هؤالء َنس من اليهود
ُ َعَلْيُكمْ { :بعضهم لبعض  من العذاب، ليقولوا: حنن أحّب إَل هللا }َأحُتَدِّثُوهَنُْم مبَا فَ َتَح اَّللَّ

 ."منكم، وأكرم على هللا منكم؟
ُ َعَلْيُكمْ {" :وقال عطاء اخلراساين  ."ضى لكم وعليكميعين: مبا ق }َأحُتَدِّثُوهَنُْم مبَا فَ َتَح اَّللَّ

َوِإَذا َخال بَ ْعُضُهْم  قَاُلوا آَمنَّا َلُقوا الَِّذيَن آَمُنوا{ وقال احلسن البصري: "هؤالء اليهود، كانوا إذا
 مبَا فَ َتَح اَّللَُّ { -صلى هللا عليه وسلم-بعضهم: ال حتدِّثوا أصحاب حممد  ، قال}ِإََل بَ ْعضٍ 

 ."فَيْخِصُمونكم }َربُِّكمْ  وُكْم ِبِه ِعْندَ لُِيَحاجُّ { ِمّا ف كتابكم }َعَلْيُكمْ 
، قال أبو العالية: يعين ما أسّروا من  }يُ ْعِلُنونَ  َأنَّ اَّللََّ يَ ْعَلُم َما ُيِسرُّوَن َوَما َأَوالَ يَ ْعَلُمونَ { :وقوله

  .وتكذيبهم به، وهم ُيدونه مكتوَبً عندهم -صلى هللا عليه وسلم-مبحمد  كفرهم
 .وكذا قال قتادة

أسّروا أهنم كانوا إذا توّلوا عن  ، قال: كانوا ما}يَ ْعَلُم َما ُيِسرُّونَ  َأنَّ اَّللََّ {" :قال احلسنو 
بعضهم إَل بعض، تناهوا أن خيّب أحد منهم  ، وخال-عليه وسلم صلى هللا-أصحاب حممد 
 هممبا فتح هللا عليهم ِمّا ف كتاهبم، خشية أن حياجّ  -صلى هللا عليه وسلم- أصحاب حممد

يعين: حي  }َوَما يُ ْعِلُنونَ { .مبا ف كتاهبم عند رهبم -صلى هللا عليه وسلم-أصحاب حممد 
  ."}آَمنَّا{ :-صلى هللا عليه وسلم- قالوا ألصحاب حممد

  .وكذا قال أبو العالية ، والربيع، وقتادة
-النيب  فاحشة، فجاؤوا إَل وأخرج ابن أيب حامت، عن عكرمة: أّن امرأة من اليهود أصابت
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صلى هللا عليه -احلُكم رجاء الرخصة، فدعا رسول هللا  يبتغون منه -صلى هللا عليه وسلم
حيملونه  :َجبُِّئوه. والتَّْجِبَئة :قال .((!اْحُكم)) :عاِلمهم وهو: ابن صورَي، فقال له -وسلم

 :-وسلمصلى هللا عليه -فقال له رسول هللا  .على محار وُيعلونه على وجهه إَل ذنب احلمار
َن .((أحِبُكم هللا حكْمَت؟))  قال: ال. ولكن نساءَن كن حساَنً فأسرع فيهن رجالنا، فغريَّ

  .اآلية }...َخال بَ ْعُضُهْم ِإََل بَ ْعضٍ  َوِإَذا{ :احلُكم. وفيه أنزلت
َ يَ ْعَلُم َما{ :و عن أيب العالية، ف قوله ِمن كفرهم مبحمد ، يعين: }ُيِسرُّونَ  َأَوالَ يَ ْعَلُموَن َأنَّ اَّللَّ

 .}آَمنَّا{ :حي قالوا للمؤمني }َوَما يُ ْعِلُنونَ { وتكذيبهم به،
يُّونَ { :عن ابن عباس، ف قوله ُهْم أُمِّ ّيون: قوم مل يصدِّقوا رسوالً أرسله هللا،  :، قال}َوِمن ْ األمِّ

ن عند هللا. وقال: سفلة جهال: هذا م أنزله هللا، فكتبوا كتاَبً أبيديهم، مث قالوا لقوم وال كتاَبً 
يِّي ْلحودهم كُتب هللا قد أخّب أهنم   .ورُسله يكتبون أبيديهم، مث مسّاهم أمِّ

وهللا -عباس هبذا اإلسناد نظَر  قال ابن كثري، بعد أن ذكره إبسناده: ف صحة هذا عن ابن
  .-أعلم

 .قلت: وهو كما قال، فإن إسناده ضعيف
هُ {:وعن إبراهيم النخعي، ف قوله يُّوَن الَ يَ ْعَلُموَن اْلِكَتابَ َوِمن ْ ، قال: منهم من ال حيسن }ْم أُمِّ

  .أن يكتب
 ...ذلك وقال أبو العالية، والربيع، وقتادة، وغري واحد حنو

 }َوِإْن ُهْم ِإالَّ َيظُنُّونَ { يْدرون ما فيه، ال :}اْلِكَتاَب ِإالَّ أََماينَّ  الَ يَ ْعَلُمونَ { :وعن ابن عباس
  .َبلظن بوَّتكوهم ُيحدون نُ 

ُهمْ { :وعن جماهد يُّوَن الَ يَ ْعَلُموَن اْلِكَتاَب ِإالَّ  َوِمن ْ ، قال: أَنس من يهود مل يكونوا }أََماينَّ  أُمِّ
وكانوا يتكّلمون َبلظن بغري ما ف كتاب هللا، ويقولون: هو من  يعلمون من الكتاب شيئاً،

  .الكتاب، أمايّن يتمنّ ْوهنا
  .وهوعن احلسن البصري حن

  .يتمنّ ْون على هللا ما ليس َّلم :}ِإالَّ أََماينَّ { :وقال أبو العالية، والربيع، وقتادة
متن َّْوا، فقالوا: حنن من أهل الكتاب.  :قال }ِإالَّ أََماينَّ { :وقال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم

  .وليسوا منهم
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  .إالّ أحاديث :}أََماينَّ  ِإالَّ { :وعن ابن عباس
  .يقولون أبفواههم كذَبً  يقول: إالّ قواًل، }أََماينَّ  ِإالَّ { :عباس، ف قوله وعن ابن

، قال: إالّ }َوِإْن ُهْم ِإالَّ َيظُنُّونَ { قال: إالّ كذَبً، }أََماينَّ  ِإالَّ { :و عن جماهد، ف قوله
 .يكذبون

  .بغري احلق وقال قتادة، وأبو العالية، والربيع: يظنون الظنون
والرتمذي، وابن أيب الدنيا ف "صفة  د، وهناد بن السري بن الزهد، وعبد بن محيد،وأخرج أمح

واحلاكم  ،"جرير، وابن أيب حامت، والطّباين، وابن حبان ف "صحيحه النار"، وأبو يعلى، وابن
البعث"، عن أيب سعيد اخلدري، عن " ف "املستدرك" وصححه، وابن مردويه، والبيهقي ف

وْيل: واد ف جهنم، يهوي فيه الكافر أربعي )) :، قال-عليه وسلم صلى هللا-رسول هللا 
  .((يَبلغ قْعره خريًفا قْبل أن

  ."ابن َّليعة وقال الرتمذي: "هذا حديث غريب، ال نعرفه إالّ من حديث
ِمّن بْعده. وهذا احلديث هبذا اإلسناد،  قال ابن كثري: "مل ينفرد به ابن َّليعة، ولكن اآلفة

  ."-وهللا أعلم- منكر مرفوعاً،
 .اَّليثم مناكري قلت: يعين بذلك َدرَّاجاً أَب السمح، فإن روايته عن أيب

ََّلُْم ِمَّا  فَ َوْيلٌ { :-هللا عليه وسلم صلى-وروى ابن جرير عن عثمان بن عفان، عن رسول هللا 
جبل ف النار. وهو الذي أُْنزل ف الَوْيل: )) :، قال}ِمَّا َيْكِسُبونَ  َكتَ َبْت أَْيِديِهْم َوَوْيٌل ََّلُمْ 

-يكرهون، وحَمَوا اسم حممد  حرّفوا التوراة: زادوا فيها ما أحبوا، وحَمْوا منها ما اليهود، ألهنم
 :هللا عليهم، فرفع بعض التوراة، فقال من التوراة؛ ولذلك غضب -صلى هللا عليه وسلم

 .((} ََّلُْم ِمَّا َيْكِسُبونَ َوَوْيلٌ  فَ َوْيٌل ََّلُْم ِمَّا َكتَ َبْت أَْيِديِهمْ {
  .قال ابن كثري: وهذا غريب أيضاً جداً 

صلى هللا عليه -رسول هللا  وأخرج البزار، وابن مردويه، عن سعد بن أيب وقاص، قال: قال
 .((َّلا: ويل؛ يصعد عليه الُعرفاء وينزلون فيه إّن ف النار حَجراً، يقال)) :-وسلم

 :-صلى هللا عليه وسلم-هللا  ن عائشة، قالت: قال ل رسولوأخرج احلريب ف "فوائده"، ع
فقال ل: َي مُحَرْيَاء، إّن "َوحْيَك" أو "َوْيك" رمحة؛ فال  .َوحْيَك َي عائشة! فجزعت منها))

 .((ولكن اجزعي من الَوْيل ُتزعي منها،
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 .وهذان أيًضا ال يصّحان
  ."وقال أبو عياض: "ويل: صديد ف أصل جهنم

  ."اْلبال ملاعت بن يسار: "الويل: واد ف جهنم، لو سرّيت فيهوقال عطاء 
 .وعن ابن عباس: الويل: املشقة من العذاب

  .، قال: هم أحبار اليهود}لِلَِّذيَن َيْكتُ ُبوَن اْلِكَتاَب أِبَْيِديِهمْ  فَ َوْيلٌ { :وعن ابن عباس
  .وعن قتادة: هم اليهود

، قال: نزلت ف املشركي }أِبَْيِديِهمْ  ِذيَن َيْكتُ ُبوَن اْلِكَتابَ فَ َوْيٌل لِلَّ { :وعن ابن عباس، عن قوله
 .وأهل الكتاب

وقال السدي: "كان َنس من اليهود كتبوا كتاَبً من عندهم، يبيعونه من العرب، وحيدثوهنم أنه 
 ."فيأخذوا به مثناً قليالً  من عند هللا،

كتاَبً أبيديهم ليتأّكلوا الناس،  بواوعن قتادة، ف اآلية، قال: كان َنس من بين إسرائيل كت
 .وما هي من عند هللا فقالوا: هذه من عند هللا،

أهل الكتاب عن شيء، وكتابكم  وعن ابن عباس أنه قال: َي معشر املسلمي! كيف تسألون
أّن أهل  َأَحدُث أخبار هللا تقرؤونه غضاً مل ُيَشْب؟ وقد حدثكم هللا الذي أنزل هللا على نبيه

ُلوا كتاب هللا وغرّيوه، وكتبواالكتاب  ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ لَِيْشرَتُوا { أبيديهم الكتاب، وقالوا: هو قد َبدَّ
ُمساءلتهم؟ وال وهللا، ما رأينا منهم أحداً  أفال ينهاكم ما جاءكم ِمن العْلم عن .}قَِليالً  ِبِه مَثَناً 

  .عن الذي أُنزل إليكم قط سألكم
 فَ َوْيلٌ { .من عَرض الدنيا ، قال: عَرضاً }لَِيْشرَتُوا ِبِه مَثَناً قَِليالً { :وعن ابن عباس، ف قوله

 َوَوْيٌل ََّلُْم ِمَّا{ .الذي كتبوا أبيديهم من ذلك الكذب ، يقول: فالعذاب عليهم، ِمن}ََّلُمْ 
 .، يقول: ِمّا أيكلون به الناس السفلة وغريهم}َيْكِسُبونَ 

  .الدنيا حبذافريها :ثمن القليلوقال احلسن بن أيب احلسن البصري: ال
لِلَِّذيَن َيْكتُ ُبوَن  فَ َوْيلٌ { وتال هذه اآلية وعن إبراهيم النََّخعي: أنه كره كتابة املصاحف َبألجر،

 .اآلية }...اْلِكَتاَب أِبَْيِديِهمْ 
 فَ َوْيٌل لِلَِّذينَ { :اآلية وعن األعمش: أنه كره أن ُيكتب املصاحف َبألجر، وأتّول هذه

 .}يَ ُقوُلوَن َهَذا ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ  تُ ُبوَن اْلِكَتاَب أِبَْيِديِهْم مُثَّ َيكْ 
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 .املفسارين أقوال 
كتابه؛ جعلوا  ، أي:ليحتّجوا عليكم مبا أنزل رّبكم ف}َربُِّكمْ  لُِيَحاجُّوُكْم بِِه ِعْندَ { :قوله 

تراك تقول: هو ف كتاب حماّجة عند هللا. أال  حماّجتهم به، وقوَّلم: هو ف كتابكم هكذا،
 وهو عند هللا هكذا، مبعىن واحد؟ هللا هكذا،

َ يَ ْعَلُم َما ُيِسرُّوَن َوَما َأَوالَ يَ ْعَلُمونَ { :قوله االستفهام فيه لإلنكار مع  :}يُ ْعِلُنونَ  َأنَّ اَّللَّ
هم فْعل كانوا عاملي إبحاطة عْلمه تعاَل. واملقصود: بيان شناعة التقريع، ألن أهل الكتاب

يسّرون وما يعلنون. وفيه إشارة إَل أّن  أبهنم يفعلون ما ذُكر، مع عْلمهم أن هللا يعلم ما
 .العْلم بكوهنا معصية، أعظم وزراً  اآليت َبملعصية مع

الكفر الذي أسّروه واإلميان الذي  والظاهر: مْحل ما ف املوضعْي على العموم، ويدخل فيه
هللا  صلى- ما. وقيل: العداوة والصداقة. وقيل: صفتهاملفسرين عليه أعلنوه؛ واقتصر بعض

نزلة، والصفة -تعاَل عليه وسلم
ُ
اليت أظهروها افرتاء على هللا تعاَل. وَقدَّم  اليت ف التوراة امل

رِّ متقّدمة على سبحانه مرتبة العلن؛ إذ ما من  اإلسرار على اإلعالن، إّما ألّن مرتبة السِّ
ف القلب، يتعلق به اإلسرار غالباً، فتعّلُق عْلِمه  ك ُمضمرشيء يُعَلن إالّ وهو قبل ذل

لإليذان َبفتضاحهم، ووقوع ما  حبالته األوَل متقدِّم على تعّلِقه حبالته الثانية. وإّما تعاَل
األشياء، كأّن  حيذرونه ِمن أّول األمر. قيل: وإّما للمبالغة ف بيان مشول عْلمه احمليط جبميع

 .أقدم منه مبا يعلنونه، مع كوهنما ف احلقيقة على الّسويّةعْلمه مبا ُيسّرون 
، ألن }حُيَاِسْبُكْم بِِه اَّللَُّ  َوِإْن تُ ْبُدوا َما ِف أَنْ ُفِسُكْم َأو خُتُْفوهُ { :وعكس األمر ف قوله تعاَل

 .األصل فيما تتعلق احملاسبة به هو األمور البادية دون اخلافية
ُهْم أُمِّ { :يقول تعاَل ّي، وهو: الرجل  .، أي: ومن أهل الكتاب}يُّونَ َوِمن ْ ّيون: مْجع أمِّ واألمِّ

ال يدرون  :، أي}الَ يَ ْعَلُموَن اْلِكَتابَ { :الذي ال حيسن الكتابة. وهو ظاهر ف قوله تعاَل
ّي، -وسلم صلى هللا عليه-ما فيه. وَّلذا ف صفات النيب  ألنه مل يكن حيسن  أنه أمِّ

ُلو ِمنْ { :الكتابة، كما قال تعاَل ِإذاً الْراَتَب  قَ ْبِلِه ِمْن ِكَتاٍب َوال خَتُطُُّه بَِيِميِنكَ  َوَما ُكْنَت تَ ت ْ
يَّة، ال نكتب وال حنسب. الشهر )) :-عليه الصالة والسالم-، وقال }اْلُمْبِطُلونَ  إَّن أمٌَّة أمِّ

 كتاب والاحلديث. أي: ال نفتقر ف عباداتنا ومواقيتها إَل   ((...هكذا وهكذا وهكذا
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ُهمْ  ُهوَ { :حساب. وقال تعاَل يَِّي َرُسوالً ِمن ْ   .}الَِّذي بَ َعَث ِف اأْلُمِّ
ه ف جهله  وقال ابن جرير: نسبت العرب َمن ال يكتب وال خيّط ِمن الّرجال، إَل أمِّ

  .َبلكتاب، دون أبيه
يِّي: وهذا مث قال ابن جرير معقباً عما رواه عن ابن عباس، ف معىن التأويل أتويل  األمِّ

ّي عند العرب على خالف ما يُعرف من  :كالم العرب املستفيض بينهم، وذلك أّن األمِّ
  .الذي ال يكتب

 :}ِإالَّ أََماينَّ {
يِّي: الذين وصفهم هللا أهنم ال يفقهون من  قال ابن جرير: "واألشبه َبلصواب: أّن األمِّ

األَبطيل   م يتخّرصون الكذب ويتخّرصونهللا على موسى شيئاً، ولكنه الكتاب الذي أنزله
  .كذَبً وزوراً 

اخلّب املروي عن عثمان بن  :والتمين ف هذا املوضع هو: خَتَلُّق الكذب وخَتَرَُّصه، ومنه
مَتَنَّيُت منذ أسلمُت"، يعين: ما ختّرصت الباطل،  : "ما تَ َغن َّْيُت وال-رضي هللا عنه-عفان 

  .وال اختلقت الكذب
. أي: إالّ تالوة؛ فعلى -والتخفيف أيضاً  َبلتشديد،- }أََماينَّ  ِإالَّ { :بقوله وقيل املراد]

 (أي: تال) }ِإالّ ِإَذا مَتىنَّ { :االستثناء منقطعاً. واسُتشهد على ذلك بقوله تعاَل هذا يكون
  .اآلية }...أُْمِنيَِّتهِ  أَْلَقى الشَّْيطَاُن ِف {

 :وقال كعب بن مالك الشاعر
َقاِدرِ  اَب هللا أول لَْيِلهمَتىنَّ كت

َ
  وآخَره القى مِحَاَم امل

  :وقال آخر
َ داود مَتىنَّ كتاَب هللِا أول لَْيِله  الزبوَر على رِْسلِ  متينِّ

َحرِِّفي. وقيل: إالّ ما هم  وقال اآللوسي: "إالّ أكاذيب أخذوها تقليداً من شياطينهم
ُ
امل

آَبئهم  عنهم ويرمحهم وال يؤاخذهم ِبطاَيهم، وأنتعاَل يعفو  عليه من أمانيِّهم أّن هللا
مسعوها من أحبارهم ِمن أّن اْلنة ال يدخلها  األنبياء يشفعون َّلم. وقيل: إالّ مواعيد جُمَرَّدة

على ذلك منقطع،  هوداً، وأن النار ال متسهم إالّ أَيًما معدودة؛ واالستثناء إالّ من كان
  ."األكاذيب ليس من الكتاب من ألن ما هم عليه من األَبطيل أو مسعوه
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وتدبّره؛ فاالستثناء حينئذ مّتصل حبسب  وقيل: إالّ ما يقرؤون قراءة عادية عن معرفة املعىن
  .أيضاً، إذ ليس ما يُتلى من جنس عْلم الكتاب الظاهر. وقيل: منقطع

ّي". وأجيب أبن أ من معناه: أنه ال يقر  واعرتض هذا الوجه أبنه ال يناسب تفسري "األمِّ
 سبيل األخذ من الغري؛ فكثرياً ما يقرؤون من غري عْلم الكتاب وال يعلم اخلط، وإّما على

ّي. نعم إذا  َبملعاين وال بصَور احلروف، وفيه تكّلف، إذ ال يُقال للحافظ األعمى: إنه أمِّ
ّي" مبن ال حيسن الكتابة ر "األمِّ كتب والقراءة على ما ذهب إليه مْجع، ال يناف أن ي ُفسِّ

صلى هللا -رسول هللا  أنّ )) :ف اْلملة. واسُتدل على ذلك مبا روى البخاري ومسلم ويقرأ
أخذ الكتاب وليس حيسن الَكْتَب، فكتب: هذا  يوَم ُصْلح احلديبية، -تعاَل عليه وسلم

ّي" مبا تقدم، أّول ((...حممد بن عبد هللا ما قاضى عليه احلديث أبن   إخل. وَمن فّسر "األمِّ
احلديث الكالم ف هذا املقام، وليس  فيه مبعىن: أمر َبلكتابة. وأطال بعض ُشرّاحكتب 

 .هذا حمّله
ِبِه مَثَناً  يَ ُقولُوَن َهَذا ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ لَِيْشرَتُوا َيْكتُ ُبوَن اْلِكَتاَب أِبَْيِديِهْم مُثَّ  فَ َوْيٌل لِلَِّذينَ { :وقوله
َبلزور والكذب  ن اليهود، وهم: الدعاة إَل الضاللهؤالء صنف آخر م .اآلية }...قَِليالً 

  .على هللا، وأْكل أموال الناس َبلباطل
، أي: فويل َّلم ِمّا كتبوا }َيْكِسُبونَ  ِمَّا َكتَ َبْت أَْيِديِهْم َوَوْيٌل ََّلُْم ِمَّا فَ َوْيٌل ََّلُمْ { :وقول ه

  !الّسحت به ِمنوالبهتان واالفرتاء! وويل َّلم ِمّا أكلوا  أبيديهم من الكذب
السيئة، ليشمل القول؛ وال  مجيع األعمال :}َيْكِسُبونَ  َما{قال اآللوسي: "قيل: املراد ب 

ِلما أنه من مبادئ ترويج ما كتبت أيديهم. واآلية نزلت  خيفى بُعُده، وعدم التعرض للقول
عاَل عليه صلى هللا ت-النيب  أحبار اليهود الذين خافوا أن تذهب رَيستهم إببقاء صفة ف

 وقيل: خاف ملوكهم على مْلكهم إذا آمن الناس، فرشْوهم، .على حاَّلا، فغرّيوها -وسلم
 .فحرّفوا

يتّبعوا كتاَبً، بل كتبوا أبيديهم كتاَبً  قال: والقول أبهنا نزلت ف الذين مل يؤمنوا بنيّب ومل
مرضي، كالقول  ، غرياختاروا وحّرموا ما اختاروا، وقالوا: هذا من عند هللا وحّللوا فيه ما

، كان يغرّي -صلى هللا تعاَل عليه وسلم- أبهنا نزلت ف عبد هللا بن السرح كاِتب النيب
 .القرآن فارتدّ 
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 .اإلمجايل املعىن
َبملواعظ ومل ختشع قلوهبم لآلَيت؛ فقد   يُعدِّد تعاَل أصنافاً ِمن جُمرمي اليهود الذين مل ينتفعوا

 ،-صلى هللا عليه وسلم- ني قالوا َّلم إهنم يؤمنون ببعثة النيبالتقْوا َبملؤم كان بعضهم إذا
كانوا يستفتحون به على الذين   ولكن للعرب خاصة، وذلك هروَبً منهم من االنقياد له. وقد

 فإذا خرجوا من عند املؤمني وخال بعضهم إَل بعض، قال ،-كما سيأيت بيانه-كفروا 
من عند هللا، وأّن لديكم  دِّثوهنم أبنه رسولبعضهم مستنكراً على َمن فَعل ذلك: كيف حت

 هو خيّبهم أنه النيب الذي كنا ننتظر وجند ف كتابنا، عْلمه ف كتابكم لكنه ليس لكم؟ مث
فيحتّجون عليكم بذلك ويلزمونكم َبتّباعه من كتاب ربكم. اجحدوه وال تُقّروا به إن كنتم 

 !تعقلون
ف أنفسهم وما يدور بينهم سراً، كما يعلم كِذهبم فيما  نهما خُيفو   وقد رد هللا عليهم أبنه يعلم

 .وأهنم يعلمون ذلك؛ فهذا أشد ف ُجرمهم يُعلنونه للمؤمني
وإمنا يتحدثون تقليداً َبألكاذيب  وِصنف آخر إمنا هم جهلة ال يعرفون كتاهبم وال يقرؤونه،

-عليه وسلم صلى هللا-فته أحبار السوء. ومن ذلك: أنه ليس ف كتاهبم ص اليت يتلّقفوهنا من
 .نبّوته َبلظن الكاذب ، فيجحدون

أعظم األصناف جرماً، وهم: هؤالء  مث توّعد هللا تعاَل َبلوعيد الشديد والعذاب األكيد
ينسبونه للتوراة،  َّلؤالء مجيعاً الباطل، فيكتبون َّلم الكذب أبيديهم مث األحبار الذين يزيّنون

 َّلم رَيستهم ف الدنيا واألموال اليت ُينوهنا من وراء لتبقىويقولون َّلم: إنه من عند هللا، 
فضّلوا وأضّلوا به، وعلى ما كسبوه  ذلك. فسوف يلقون العذاب األليم على ما كتبْته أيديهم،

 .فانية وظل زائل من وراء ذلك من ُمَتعٍ 
 

 .اآلّيت من مسائل
  :األوَل

وقد قال اآللوسي: "وورد  .أنه ال يصحما ُروي ف تفسري: "ويل" أبنه واد ف جهنم، تقّدم 
الويل: )) :أنه قال -صلى هللا تعاَل عليه وسلم-هللا  من طُرق صححها احلفاظ عن رسول

وف بعض الرواَيت: إنه  .((جهنم يهوي به الكافر أربعي خريفاً قبل أن يبلغ قعره واد ف
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 من إطالق لفظ احلالِّ حقيقة شرعّية، وإما جماز لغويّ  جبل فيها. وإطالقه على ذلك، إما
، وال ميكن أن يكون حقيقة لغوية، ألن العرب تكّلمت به ف نظمها ونثرها قبل أن  على احمللِّ

 ."ذلك ُييء القرآن، ومل ُتْطلقه على
فَ َوْيٌل { :، مث قال}َيْكتُ ُبوَن اْلِكَتابَ  فَ َوْيٌل لِلَِّذينَ { :وقد توّعدهم هللا تعاَل ف أّول اآلية بقوله

 بعضهم: التحقيق: أن العبد كما يُعاقب على نْفس فْعله، ، فقال}َكتَ َبْت أَْيِديِهمْ  ْم ِمَّاَّلَُ 
إَل إضالل الغري وأكل احلرام.  يعاقب على أثر فْعله إلفضائه إَل حرام آخر، وهو هنا يفضي

  .العقاب بنفس الفعل، وف الثانية: استحقاقهم له أبثره فبّي ف األوَل: استحقاقهم
-جناَيت: تغيري صفة النيب  يل: فائدة ذْكر الويل ثالث مرات: أّن اليهود َجنَ ْوا ثالثوق

جناية  واالفرتاء على هللا تعاَل، وأخذ الرشوة، فَ ُهدُِّدوا بكل ،-صلى هللا تعال عليه وسلم
 .َبلويل
 :الثانية

ا، عن مجاعة من املصاحف وشرائه َأْطَنب السيوطي هنا ف ذْكر اآلاثر الواردة ف كراهة بْيع
اآلية  َمن رّخص فيها. والذي يعنينا هنا: أنه ال داللة ف هذه السلف، مث أردف ذلك بذْكر

ِمن أهل العْلم لعله من َبب الزجر  على شيء من ذلك، وال تعّلق َّلا به. وَمن ذَكرها هنا
 .تفسري هذه اآلية والتخويف، ال من َبب

أْخذ األجرة على كتابة املصاحف، وال  على املنع ِمنقال اآللوسي: وال أرى ف اآلية دليالً 
 .على كراهية بيعها

 .واألعمش أتّول اآلية واستدّل هبا على الكراهة
نصف أعمى عن ذلك

ُ
  .وطرف امل

، وبه قال بعض -عنهما رضي هللا تعاَل-نعم، ذهب إَل الكراهة مْجع، منهم: ابن عمر 
 .؛ ومتام البحث ف حمّلهاآلية األئمة، لكن ال أظنهم يستدّلون هبذه
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 األسئلة :
   قرأ َنفع ) فويالً ( َبلنصب مبعىن ألزمهم ويالً ) خطأ ( .1
  األميون مجع أمي ، وهو من ال يقرأ وال يكتب ، منسوب إَل أمة العرب الذين كانوا ال 2

 يكتبون ) صح ( .
صود به هنا ما يقرأ )   الكتاب ؛ هو جمموعة من احلروف والكلمات ف سياق واحد ، واملق3

 خطأ ( .
   األماين مجع أمنية ، وهو ما يقدره اإلنسان ف نفسه وما يتمناه ) صح ( .4
  الويل : شدة اَّلالك والدمار ، وهي مصدر له فعل له من لفظه ، وجاز االبتداء هبا وهي 5

 نكرة ألهنا تتضمن معىن الدعاء ) صح ( .
آمنوا قالوا آمنا ( املنافقون من أهل املدينة إذا لقوا املؤمني )   املراد بقوله ) وإذا لقوا الذين 6

 خطأ ( .
 ) صح ( .   ) مبا فتح هللا عليكم ( أي : مبا أنزل ف كتابكم من صفة حممد 7
   املراد بقوله ) مبا فتح هللا عليكم ( أي : من العذاب ) صح ( .8
هللا عليهم ِما ف كتاهبم ، خشية أن حياجهم  : مبا فتح  املراد بقوله ) مبا فتح هللا عليكم ( 9

 ) صح ( . مبا ف كتاهبم عند رهبم أصحاب حممد 
: قال : األميون قوم مل يصدقوا رسوال  (ومنهم أميون  )  عن ابن عباس ، ف قوله : 10

من  أرسله هللا ، وال كتاَب أنزله هللا ، فكتبوا كتاَب أبيديهم ، مث قالوا لقوم سفلة جهال : هذا
عند هللا . وقال : قد أخّب أهنم يكتبون أبيديهم ، مث مساهم أميي ْلحودهم كتب هللا ورسله 

 ذكره ابن كثري وصححه ) خطأ ( .. 
   قوله ) إال أماين ( أي : يتمنون ما ليس فيهم ) صح ( .11
   عن جماهد ف قوله ) إال أماين ( : إال كذَبً ) صح ( .12
 ( اههم وجمرد أحاديث بغري فهم )صحه ) إال أماين ( : إال قوالً أبفو   عن ابن عباس ف قول13
أنه قال : )ويل : واد ف جهنم ، يهوي فيه الكافر أربعي خريفا    ف الصحيحي عنه 14

 ) خطأ ( .قبل أن يبلغ قعره ( 
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  ورد ف الويل أنه واد ف جهنم ، أو جبل ف جهنم ، أو صديد من أصل جهنم ، وكله 15
 ن َبب التمثيل ال التحديد ) صح ( .م

   الذين يكتبون الكتاب أبيديهم هم أحبار اليهود ) صح ( .16
  الذين يكتبون الكتاب أبيديهم : هم الذين كانوا يكتبون التوراة ويبيعوها لبين إسرائيل 17

 َبألجر ) خطأ ( .
 ذلك ) خطأ ( .   أو ال يعلمون : استفهام تقريري ألن بين إسرائيل كانوا يعلمون18
   اآلَيت فيها دليل على أن املعصية مع العلم أعظم إمثاً من املعصية بغري علم ) صح ( .19
لسر متقدمة على مرتبة العالنية   قدم هللا ذكر ما يسرون على ما يعلنون ألن مرتبة ا20

 ( .)صح
 كالعالنية ،   قدم هللا ذكر ما يسرون على مت يعلنون إشارة إَل ما أسروه فهو عند هللا21

 وأن علمه شامل لكل شيء ) صح ( .
  املراد بقوله : ) إال أماين ( َبلتشديد ، والتخفيف أيضا . أي : إال تالوة ؛ فعلى هذا 22

) إال إذا متىن ( )أي : تال (  يكون االستثناء منقطعا ، واستشهد على ذلك بقوله تعاَل :
 ) صح ( .ألقى الشيطان ف أمنيته ( اآلية )

   ف معىن ) إال أماين ( أقوال كثرية كلها صحيحة داخلة ف املعىن ) صح ( .23
  املقصود مبا كتبت أيديهم ما كانوا حيرفونه من التوراة خشية على ملكهم وزوال رَيستهم 24

 ) صح ( .
مث    وقد ذكر ف أسباب النزول أن اآلية نزلت ف عبد هللا بن سرح وكان يكتب للنيب 25

فكان يقول : أَن الذي كنت أكتب القرآن حملمد ، ورجح هذا التفسري الطّبي ف ارتد 
 تفسريه ) خطأ ( .

ولكن يزعمون أنه للعرب    اآلَيت نزلت ف صنف من اليهود كانوا يؤمنون مبحمد 26
 فقط وليس َّلم ) صح ( .

بينة وال علم )    ف اآلَيت دليل على ذم التقليد واألخذ بقول الرؤساء واملشايخ من غري27
 صح ( .
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فائدة ذكر الويل ثالث مرات أن اليهود جنوا ثالث جناَيت تغيري صفة النيب قيل :   28
 صلى هللا تعال عليه وسلم واالفرتاء على هللا تعاَل وأخذ الرشوة فهددوا بكل جناية َبلويل

 صح ( .)
، وهذا ِما ال تعلق له   استدل بعض العلم هبذه اآلية على كراهة بيع املصاحف وشرائها 29

 هبذه اآلية إال من َبب الزجر والتخويف ) صح ( .
  ذهب كثري من السلف منهم ابن عمر واألعمش إَل كراهة بيع املصحف وأخذ األجرة 30

 على كتابته ) صح ( . 
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 اخلامسة والثالثوناحملاضرة 
*** 

 .(البقرة) ( من سورة83( إىل )80تفسري اآلّيت من )
 .لقراءات، واملناسبةوا التالوة،

 :التالوة
ماً َمْعُدوَدةً  َوقَاُلوا{ ُ َعْهَدُه أَْم  ُقْل َأختََّْذمُتْ ِعْنَد اَّللَِّ َعْهداً فَ َلنْ  َلْن مَتَسََّنا النَّاُر ِإالَّ َأَيَّ خُيِْلَف اَّللَّ

َأْصَحاُب  ْت بِِه َخِطيئَ ُتُه َفُأولَِئكَ َسيَِّئًة َوَأَحاطَ  بَ َلى َمْن َكَسبَ  *اَّللَِّ َما ال تَ ْعَلُموَن  تَ ُقوُلوَن َعَلى
 أُولَِئَك َأْصَحاُب اْْلَنَِّة ُهْم ِفيَها َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاتِ  * النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 

 ْلَواِلَدْيِن ِإْحَساَنً َوِذي اْلُقْرىَب َوَبِ  ِإْسرائيَل الَ تَ ْعُبُدوَن ِإالَّ اَّللََّ  َوِإْذ َأَخْذََن ِميثَاَق َبيِن  *َخاِلُدوَن 
ُتْم ِإالَّ قَِليالً ِمْنُكمْ  ُحْسناً َوأَِقيُموا الصَّالَة َوآُتوا الزََّكاةَ  َواْليَ َتاَمى َواْلَمَساِكِي َوُقوُلوا لِلنَّاسِ   مُثَّ تَ َولَّي ْ

 .}َوأَنْ ُتْم ُمْعِرُضونَ 
 :قراءات

َبلتوحيد،  }َخِطيئَ ُتهُ { :، والباقون-على مْجع السالمة- }َخِطيَئاتِهِ { :قرأ َنفع، وأبو جعفر
بشيء واحد. ووجهت قراءة اإلفراد أبن  واستحسنوا قراءة اْلمع أبّن اإلحاطة ال تكون

حُييط كاحللقة،   مفردة لكنها إلضافتها متعدِّدة، مع أن الشيء الواحد قد اخلطيئة وإن كانت
  .ح لقراءة التوحيدُمرجِّ  كما أن القول بتفسري اخلطيئة َبلشرك

َبلتاء، حكاية ِلما  }الَ تَ ْعُبُدونَ { :وعاصم، ويعقوب وقرأ َنفع، وابن عامر، وأبو عمرو،
َبيِن { ألنّ  ،}الَ يَ ْعُبُدونَ { :، والباقون: َبلياء}لِلنَّاسِ  َوُقوُلوا{ :خوطبوا به، وليناسب

 .لْفظ غْيبة }ِإْسرائيلَ 
، أي: -صفة ملصدر حمذوف بفتحتْي،- }َحَسناً { :وخلف وقرأ محزة، والكسائي، ويعقوب،

، وهو مصدر على وْصف -بضم احلاء، وسكون السي- }ُحْسناً { :قوالً َحَسناً. وقرأ الباقون
  .إلفراط حسنه القول به
 :املناسبة

 وفضائحهم. وملّا ذكر تعاَل حتريفهم وكِذهبم عليه سبحانه، ما زال احلديث عن بين إسرائيل
، ذَكر فْرية وكذبة أخرى، -جهنم وهو: العذاب ف َنر-لويل املرة تلو األخرى وتوعََّدهم َب
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 النار أَيماً معدودة، مث بّي جزاءهم احلقيقي على كْفرهم وهي: دعواهم أّن مكثهم ف هذه
 .نقضهم ميثاقه الذي أخذه عليهم وجزاء املؤمني الصادقي، وأتبع ذلك جُبرم آخر َّلم، وهو

 
 .لغوّيات

: اتصال أحد الشيئْي آبخر :}سََّنامتََ { َسُّ
على وجه اإلحساس واإلصابة. وذكر الراغب أنه   امل

 .وأَْلَمُسُه َفاَل َأِجُده :لكن اللمس قد يُقال لطلب الشيء وإن مل يوجد، كقوله كاللمس،
متقّدم، سواء دخَله  حرف جواب مثل: نعم، إالّ أهنا ال تقع جواَبً إالّ لِنْفي :}بَ َلى{ 
  .بسيطة، وقيل: أصلها: "بل"، فزيدت عليها األلف فهام أم ال؛ فتكون إُياَبً له. وهياست
 .سبيل الّتهّكم الَكْسُب: جلب النفع، وُعّبِّ به هنا على :}َمْن َكَسبَ {
  .وعموم الظاهر والباطن اإِلحاطة: االستيالء والشمول، :}َوَأَحاَطتْ {

 .على أنه ال يقال إالّ لألب ى األب واألّم، أو تغليباً، بِناءتَ ْثِنية والد، ألنه يُطلق عل :والوالدان
  .كالرُّْجَعي، واأللف فيه للتأنيث، وهي: قرابة الّرحم والّصلب مصدر، :}اْلُقْرىَب {و
وال يَ ْنقاس،  فَ َعاََل"، وألفه للتأنيث، وهو مْجع يتيم؛ كَنِدمي وَنَداَمى،" :وزنه :}َواْليَ َتاَمى{

 .االنفراد، ومنه: الدرة اليتيمة. وقال ثعلب: الغفلة :واليُتم أصل، معناه وُيمع على: أيتام.
عمرو: اإلبطاء، إلبطاء الّب عنه، وهو ف  ومُسي اليتيم: يتيماً ألنه يُتغافل عن ِبرِّه. وقال أبو

األمهات، وف الطيور من  ِقبل اآلَبء، وال يتم بعد بلوغ، وف البهائم ِمن ِقَبل اآلدميِّي ِمن
  .املعروف يُقال ف اآلدميِّي ِلَمن فُقدت أّمه أيضاً، واألول هو هتهما. وحكى املاوردي أنهج
 ِمسكي، على وزن: "ِمْفِعيل" مشتق ِمن: الّسكون، كأن احلاجة مجع:}َواْلَمَساِكيِ {

، أي: فالن، واألصح َتَسكَّن أسكنْته. فامليم زائدة، كَمْحَضر ِمن: احُلُضور. وُرِوي: مَتَْسَكنْ 
 .الفقري معروف. وسيأيت إن شاء هللا تعاَل صار ِمسكيناً، والفرق بينه وبي

 
 .اآلاثر

وابن مردويه، عن أيب  ،"والبخاري، والدارمي، والنسائي، والبيهقي ف "الدالئل أخرج أمحد،
 -صلى هللا عليه وسلم-فُتحت خيّب أُهديْت لرسول هللا  ملا)) :، قال-رضي هللا عنه-هريرة 

ها  : امجعوا ل َمن كان ِمن اليهود-صلى هللا عليه وسلم-ة فيها سّم، فقال رسول هللا شا
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كذبتم! بل  :أبوكم؟ قالوا: فالن. قال : َمن-صلى هللا عليه وسلم-هنا. فقال َّلم رسول هللا 
سألتكم عنه؟  فقالوا: صدقت وبررت. مث قال َّلم: هل أنتم صادقي عن شيء إن !أبوكم فالن
هللا  كذبناك عرفَت كذبنا، كما عرفته ف أبينا. فقال َّلم رسول ، َي أَب القاسم، وإنقالوا: نعم

خَتْلفوَن فيها. فقال َّلم  : َمن أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسرياً، مث-صلى هللا عليه وسلم-
 خنلفكم فيها أبداً! مث قال َّلم رسول هللا : اخسؤوا! وهللا ال-وسلم صلى هللا عليه-رسول هللا 

أَب  صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم َي : هل أنتم-هللا عليه وسلم صلى-
فقالوا:  هذه الشاة مساً؟ فقالوا: نعم. قال: ما محََلكم على ذلك؟ القاسم. قال: هل َجعلتم ف

  .((نبياً مل يضرك أردَن إن كنت كاذَبً أن نسرتيح منك، وإن كنت
حامت، عن عكرمة، قال: اجتمعت  ر، وابن املنذر، وابن أيبوأخرج عبد بن محيد، وابن جري

أَيماً  ، فقالوا: لن متسنا النار إالّ -صلى هللا عليه وسلم- يهود يوماً فخاصموا النيب
 -صلى هللا عليه وسلم-َنس، وأشاروا إَل النيب  معدودات، ومّسوا أربعي يوماً، مث خيلفنا فيها

كذبتم! بل أنتم )) :رؤوسهم ورّد يده على - عليه وسلمصلى هللا-فقال رسول هللا  .وأصحابه
 :ففيهم أنزلت هذه اآلية .((!خُمَلَّدون فيها، ال خنلفكم فيها إن شاء هللا تعاَل أبداً  خالدون

ماً {  .، يعنون: أربعي ليلة}َمْعُدوَدةً  َوقَاُلوا َلْن مَتَسََّنا النَّاُر ِإال َأَيَّ
 :لليهود قال -صلى هللا عليه وسلم-: أن رسول هللا زيد بن أسلم وأخرج ابن جرير، عن

أهل النار الذين أنزَّلم  وَبلتوراة اليت أنزل هللا على موسى يوم طور ِسيناء، َمن أنشدكم َبهلل))
ليلة، مث خنرج  قالوا: إّن رهبم غضب عليهم غضبة، فنمكث ف النار أربعي ((هللا ف التوراة؟

ال خنلفكم فيها  كذبتم! وهللا)) :-هللا عليه وسلم صلى- فتخلفوننا فيها. فقال رسول هللا
َوقَاُلوا َلْن { :، وتكذيباً َّلم-صلى هللا عليه وسلم-لقول النيب  ؛ فنزل القرآن تصديقاً ((!أبداً 

ماً َمْعُدوَدةً  مَتَسََّنا   .}وُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ { :قوله إَل }النَّاُر ِإال َأَيَّ
نُعّذب بكل  د كانوا يقولون: هذه الدنيا سبعة آالف سنة، وإمنااليهو  وعن ابن عباس: أنّ 

 َوقَالُوا َلْن مَتَسََّنا{ :أَيم معدودات، فأنزل هللا تعاَل ألف سنة يوماً ف النار، وإمنا هي سبعة
ماً َمْعُدوَدةً    .}َخاِلُدونَ { :قوله إَل }النَّاُر ِإال َأَيَّ

ماً َمْعُدوَدةً مَتَسَّنَ  َوقَاُلوا َلنْ { :وعن ابن عباس اليهود قالوا: لن متسنا النار إالّ  :}ا النَّاُر ِإالّ َأَيَّ
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  .رواية: وهي مدة عبادهتم العجل أربعي ليلة. زاد ف
 .و عن جماهد مثله

ماً َمْعُدوَدةً  َوقَاُلوا َلْن مَتَسََّنا{ :وعن قتادة   .األَيم اليت عبدَن فيها العجل :، يعين}النَّاُر ِإالَّ َأَيَّ
جهنم مسرية  اليهود أهنم وجدوا ف التوراة مكتوَبً: إّن ما بي طرف وعن ابن عباس: زعمت

اليت هي اثبتة ف أصل اْلحيم. وقال أعداء هللا:  أربعي سنة، إَل أن ينتهوا إَل شجرة الزقوم،
َلْن  َوقَاُلوا{ :فذلك قوله نُعذَّب حىت ننتهي إَل شجرة الزقوم، فتذهب جهنم، وهتلك؛ إمنا

ماً َمْعُدوَدةً     .}مَتَسََّنا النَّاُر ِإالّ َأَيَّ
جهنم مسرية أربعي، فقالوا: لن  وعن ابن عباس قال: وجد أهل الكتاب مسرية ما بي طرف

فيها حىت انتهوا  أربعي، فإذا كان يوم القيامة ُأْلموا ف النار فساروا يُعّذب أهل النار إالّ قدر
أعداء  يوم من األَيم املعهودة. فقال َّلم خزنة النار: َي زقوم، إَل آخرإَل سقر، وفيها شجرة ال

معدودة فقد انقضى العدد وبقي األبد؛  هللا! زعمتم أنكم لن تُ َعذَّبوا ف النار إالّ أَيماً 
 .يرهقون على وجوههم فيأخذون ف الصعود

 .بذلك أنه كما تقولون أي: َمْوثقاً من هللا، }ِعْنَد اَّللَِّ َعْهداً  ُقْل َأختََّْذمتُْ { :قوله وعن جماهد ف
 ،}ِعْنَد اَّللَِّ َعْهداً  ُقْل َأختََّْذمتُْ { :حملمد وعن ابن عباس قال: ملا قالت اليهود ما قالت. قال هللا

ومل تكفروا به؟، فإن كنتم  هللا عهداً؟. يقول: أقلتم ال إله إال هللا مل تشركوا يقول: أدخرمت عند
  .}َعَلى اَّللَِّ َما ال تَ ْعَلُمونَ  تَ ُقوُلونَ { مل تقولوها فَِلمَ  ا، وإن كنتمقلتموها فأرجوا هب

 وبزعمكم: أن النار ليس متّسكم ، قال: بفراكم}َأختََّْذمُتْ ِعْنَد اَّللَِّ  ُقلْ { :وعن قتادة، ف قوله
ماً َمْعُدوَدةً { ُ َعْهَدُه  فَ َلنْ { بذلك }داً َعهْ  َأختََّْذمُتْ ِعْنَد اَّللَِّ { ، يقول: إن كنتم}ِإالَّ َأَيَّ خُيِْلَف اَّللَّ

الكذب والباطل، وقالوا عليه ما ال  قال: قال القوم .}اَّللَِّ َما ال تَ ْعَلُمونَ  أَْم تَ ُقوُلوَن َعَلى
 .يعلمون

مبثل ما كفرمت به،  ، أي: عمل مبثل أعمالكم، وكفر}َكَسَب َسيَِّئةً  بَ َلى َمنْ { :وعن ابن عباس
 .ه، فما لَه من حسنةحىت حييط به كفر 

 .الشرك :}َسيَِّئةً {: وف رواية عن ابن عباس، قال
  .واحلسن، وقتادة، والربيع بن أنس، حنوه وروي عن أيب وائل، وأيب العالية، وجماهد، وعكرمة،

 .شرْكه ، قال: أحاط به}َوَأَحاَطْت بِِه َخِطيئَ ُتهُ { :وعن أيب هريرة، ف قوله
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  .، قال: أحاط به شرْكه}َوَأَحاَطْت ِبِه َخِطيئَ ُتهُ { :سنوقال أبو وائل، وعطاء، واحل
وِجبة ألهلها النار ، قال: هي الكبرية}َوَأَحاَطْت ِبِه َخِطيئَ ُتهُ { :وعن قتادة، ف قوله

ُ
  .امل

اخلطيئة؟ قال: اقرؤوا القرآن!  ما :}َوَأَحاَطْت ِبِه َخِطيئَ ُتهُ { :وعن احلسن: أنه سئل عن قوله
  .النار فهي اخلطيئة هللا عليهافكل آية وَعد 

َبلقلوب؛ فكلما عمل  ، قال: الذنوب حتيط}َوَأَحاَطْت بِِه َخِطيئَ ُتهُ { :وعن جماهد، ف قوله
يكون هكذا، وقبض كّفه. مث قال: واخلطيئة: كّل ذنب  ذنباً ارتفعت حىت تغشى القلب حىت

 .عليه النار وعد هللا
ميوت على خطاَيه من قبل أن  ، قال: الذي} َخِطيئَ ُتهُ َوَأَحاَطْت بِهِ { :وعن الربيع بن خثيم

  .يتوب
  .وعن السدي، وأيب رزين، حنوه

َوَأَحاَطْت { :، وقتادة، والربيع بن أنس-ف رواية عنهما-وقال أبو العالية، وجماهد، واحلسن 
  .الكبرية املوجبة :}ِبِه َخِطيئَ ُتهُ 

  .، قال: مات بذنبه}يئَ ُتهُ َوَأَحاَطْت بِِه َخطِ { :و عن األعمش، ف قوله
، }اْْلَنَِّة ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ  آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت أُولَِئَك َأْصَحابُ  َوالَِّذينَ { :وعن ابن عباس

خُيّبهم أن الثواب  وعمل مبا تركتم ِمن ِدينه، فلهم اْلنة خالدين فيها؛ أي: من آمن مبا كفرمت،
 .انقطاع له أبداً  أهله، الَبخلري والشر مقيم على 

 .ميثاقكم ، قال: أي}َبيِن ِإْسرائيلَ  َوِإْذ َأَخْذََن ِميثَاقَ { :وعن ابن عباس، ف قوله تعاَل
اآلية، قال: أخذ مواثيقهم أن  }...َوِإْذ َأَخْذََن ِميثَاَق َبيِن ِإْسرائيلَ { :وعن أيب العالية، ف قوله
 .غريه خيلصوا له وأن ال يعبدوا

ميثاق أَخذه هللا على بين  :، قال}َأَخْذََن ِميثَاَق َبيِن ِإْسرائيلَ  َوِإذْ { :ادة، ف قولهوعن قت
 }...ِإالَّ اَّللََّ َوَِبْلَواِلَدْيِن ِإْحَساَنً  الَ تَ ْعُبُدونَ { :ميثاق القوم إسرائيل، فامسعوا على ما أخذ

 .اآلية
َبملعروف والنهي عن املنكر؛  ، قال: األمر}َوُقوُلوا لِلنَّاِس ُحْسناً { :وعن ابن عباس، ف قوله

  .إال هللا َمن مْل يُقلها أمرهم أن أيمروا بال إله
  .يعين الناس كّلهم :، قال}َوُقوُلوا لِلنَّاِس ُحْسناً { :وعن علي بن أيب طالب، ف قوله
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  .للناس كّلهم :، قاال}َوُقوُلوا لِلنَّاِس ُحْسناً { :وعن عطاء، وأيب جعفر، ف قوله
يهودَيً وال نصرانياً إالّ سّلم عليه.  وعن أسد بن وداعة: أنه كان خيرج من منزله، فال يلقى

َوُقولُوا لِلنَّاِس { :فقيل له: ما شأنك؟ ُتسلم على اليهودي والنصراين؟! فقال: إن هللا يقول
  .، وهو: السالم}ُحْسناً 

 .وروي عن عطاء اخلراساين حنوه
ثبتت السنة )أهنم( ال يُ ْبَدؤون َبلسالم  ك القول َبلغرابة: وقدقال ابن كثري، بعد أن وصف ذل

 .-وهللا أعلم-
أالّ  -صلى هللا عليه و سلم-النيب  ، قد أمر-رمحه هللا-قلت: وهو كما قال احلافظ ابن كثري 

؛ وما ((وإذا لقيتموهم ف طريق، فاضطّروهم إَل أضَيقه)) :يُبدأ أهل الكتاب َبلسالم، وقال
ولعّل  .}َصاِغُرونَ  َحىتَّ يُ ْعطُوا اْْلِْزيََة َعْن َيٍد َوُهمْ { :ظهاراً إلذالَّلم، كما قال تعاَلإ ذلك إالّ 

 .-وهللا أعلم-الشرعية املانعة  َمن ذهب إَل ذلك مل يصْله النصوص
ُتمْ  مُثَّ { :وعن ابن عباس، ف قوله   .أي: تركتم ذلك كّله ،}تَ َولَّي ْ
ُتمْ  مُثَّ { :وعن ابن عباس، ف قوله إالّ قليالً منكم وهم الذين  ، قال: أعرضتم عن طاعيت}تَ َولَّي ْ

  .اخرتهُتم لطاعيت
 

رين أقوال  .املفساِّ
ألنفسهم، ِمن أهّنم لن متّسهم النار إالّ أَيماً  يقول تعاَل، إخباراً عن اليهود فيما تقّولوه واّدعْوه

أي:  ،}اَّللَِّ َعْهداً  ختََّْذمُتْ ِعْندَ ُقْل أَ { :مث ينجون منها، فرّد هللا عليهم ذلك بقوله معدودة
أتى  فهو ال خُيْلف عهده. ولكن هذا ما جرى وال كان؛ وَّلذا بذلك؛ فإن كان قد وقع

  .هللا ما ال تعلمون من الكذب واالفرتاء عليه اليت مبعىن: بل، أي: بل تقولون على }أَمْ {ب 
القليلة، وكىنَّ َبملعدودة عن القليلة  حملصورةاملعدودة": ا" َنر اآلخرة. ومن :}النَّار{ واملراد من

َر العدد، -لِعدم عْلمهم َبحلساب وقوانينه- ِلما أّن األعراب والكثري  تتصّور القليل متيسِّ
رُه؛ فقالوا: شيء معدود، أي: قليل، وغري معدود  .أي كثري :متعسِّ

ألَيم املعدودة، ومَسَّى َّلم سوى ا جماز عن خّبه تعاَل، أو وعده بعدم ِمَساس النار :والعهد
 .العهود املؤّكدة َبلقَسم والنذر ذلك عهداً، ألنه أوكد من
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مّتصلة للمعادلة بي شيئْي  حُيتمل أن تكون }أَمْ { ،}أَْم تَ ُقوُلوَن َعَلى هللا َما ال تَ ْعَلُمونَ {
 خمرج العهد، أم قولكم على هللا ما ال تعلمون؟ وخرج ذلك مبعىن: أّي هذْين واقع؟ اختاذكم

ين، ُِ -وهو: النيب -لعْلم املستفِهم  املرتّدد ف تعيينه، على سبيل التقرير ألولئك املخاَطِب
 بوقوع أحدمها، وهو: قوَّلم مبا ال يعلمون على التعيي؛ فال -صلى هللا تعاَل عليه وسلم

 .يكون االستفهام على حقيقته
  عىن "بل" فيها: اإلضرابوم وحُيتمل أن تكون منقطعة مبعىن، والتقدير: بل أتقولون؟

يقول تعاَل: ليس األمر كما متنّ ْيتم، وال كما تشتهون؛ بل األمر أنه  :}بَ َلى َمْن َكَسَب َسيَِّئةً {
، وهو َمن واّف يوم القيامة وليست له حسنة، بل }َوَأَحاَطْت ِبِه َخِطيئَ ُتهُ { َمن عمل سيئة

 .مجيع أعماله سيئات، فهذا من أهل النار
َّلم ولسائر الكفرة؛ كأنه  عن قوَّلم احملكي، وإبطال له على وجه أعم، شاملوهذا جواب 

 .طويالً وزماَنً مديداً، ال كما تزعمون قال: بل متّسكم وغرْيَكم دهراً 
وِجبة للنار؛ قاله السدي، وعليه تفسري :والسيئة

ُ
َمن فّسرها َبلكبرية، ألهنا اليت  الفاحشة امل

أهنا هنا:  ا النار إن مل يُغفر له. وذهب كثري من السلف إَلفاعُله ُتوجب النار، أي: يستحق
  .الكفر

بتحصيل السيئة استجلبوا نفعاً قليالً  وتعليق الكسب َبلسيئة، على طريق الّتهّكم. وقيل: إهنم
 .االعتبار أُوِقع عليه الكسب فانياً، فبهذا

ف نفسه بل يكون  مقصوداً  السيئة، وغلبت فيما قصد َبلعرض، أي: ال يكون :واخلطيئة 
منه ذلك الفعل؛ كمن رمى صيداً فأصاب إنساَنً، وشرب  القصد إَل شيء آخر، لكن توّلد

 .مسكراً فجىن جناية
وكّل هذه  :}َأَحاَطْت بِِه َخِطيئَ ُتهُ { :قال ابن كثري، بعد أن ساق أقوال السلف ف معىن

  .-وهللا أعلم-األقوال متقاربة ف املعىن 
صلى هللا عليه -أّن رسول هللا  :ديث الذي رواه اإلمام أمحد عن ابن مسعودويُذكر ها هنا احل

وإن  .((ُيتمعن على الّرجل حىت يُهِلْكَنه إَّيكم وحمقَّرَات الذنوب! فإهّنن)) :قال -وسلم
َّلن مثاًل: كمثل قوم نزلوا أبرض فالة، فحضر  ضرب -صلى هللا عليه وسلم- رسول هللا
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َبلعود، حىت مجعوا سواداً،  ينطلق فيجيء َبلعود، والرجل ُييءالقوم، فجعل الرجل  صنيع
 .قذفوا فيها وأّججوا َنراً، فأنضجوا ما

ورسوله، وعملوا الصاحلات من العمل  ، أي: آمنوا َبهلل}َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاتِ {
قام شبيه بقوله تعاَل املوافق للشريعة،

ُ
أََماينِّ  لَْيَس أِبََمانِيُِّكْم َوال{ :فهو من أهل اْلنة. وهذا امل

ْد َلُه ِمْن ُدوِن اَّللَِّ  أَْهِل اْلِكَتاِب َمْن يَ ْعَمْل ُسوءاً   َوَمْن يَ ْعَمْل ِمنَ  {َولِيّاً َوالَ َنِصرياً  ُُيَْز بِِه َوال ُيَِ
 .}يُْظَلُموَن نَِقرياً  اْْلَنََّة َوال ُمْؤِمٌن َفُأولَِئَك َيْدُخُلونَ  الصَّاحِلَاِت ِمْن ذََكٍر َأْو أُنْ َثى َوُهوَ 

من اَّلالك، أتبع ذلك بذِْكر أهل  قال اآللوسي: "ملا ذكر سبحانه أهل النار وما أعّد َّلم
 على أن يشفع -جل شأنه-اخللود ف اْلنان. وقد جرت عادته  اإلميان وما أعّد َّلم من

من الرتغيب اترة والرتهيب أخرى.  وْعده بوعيده، مراعاة ملا تقتضيه احلكمة ف إرشاد العباد
الوعيد بذكر ما فات أهله من الثواب، وتربية الوعد بذكر ما جنا منه  وقيل: إن ف اْلمع تربية

 .أهله من العقاب
ومؤمنو األمم قبلهم. قاله  -وسلم صلى هللا تعاَل عليه-أّمة حممد  :}الَِّذيَن آَمُنوا{ واملراد من

، وأّمته -وسلم صلى هللا عليه-وقال ابن زيد: املراد هبم: النيب  الظاهر. ابن عباس وغريه؛ وهو
 ."خاصة

قبائح أسالف اليهود، ِمّا  شروع ف تعداد بعض آخر من :}َوِإْذ َأَخْذََن ِميثَاَق َبيِن ِإْسرائيلَ {
 وقيل: إنه نوع آخر ِمن النِّعم اليت خّصهم هللا تعاَل هبا؛ .ينادي َبستبعاد إميان أخالفهم

وهو اْلنة، واملوِصل إَل النِّعمة  ألن التكليف هبذه األشياء موِصل إَل أعظم النِّعم وذلك
  .نِعمة

األوامر، وأخذه ميثاقهم على ذلك، وأهنم  بين إسرائيل مبا أمرهم به من -تبارك وتعاَل-فُيذكِّر 
 .كّله، وأعرضوا قصداً وعمداً ، وهم يعرفونه ويذكرونه توّلوا عن ذلك

، أو -عليهم السالم-أنبيائهم  ق: ما أخذ عليهم على لسان موسى وغريه منوهذا امليثا
خذ عليهم ف التوراة ُُ أصالب  وقول مكي: إنه ميثاق أخذه هللا تعاَل عليهم وهم ف .ميثاق ُأ

 .آَبئهم كالذَّرِّ، ال يظهر له وجهة هنا
 :خَلقهم، كما قال تعاَل خْلقه، ولذلك فأمرهم أن يعبدوه ال يشركوا به شيئاً. وهبذا أَمر مجيع

 :، وقال تعاَل}الَ إَِلَه ِإالَّ َأََن فَاْعُبُدونِ  قَ ْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ نُوِحي إِلَْيِه أَنَّهُ  َوَما أَْرَسْلَنا ِمنْ {
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و أعلى احلقوق ؛ وهذا ه}َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوتَ  أُمٍَّة َرُسوالً َأِن اْعُبُدوا اَّللََّ  َوَلَقْد بَ َعثْ َنا ِف ُكلِّ {
املخلوقي،  تبارك وتعاَل، أن يُعبد وحده ال شريك له. مث بعده حقّ  وأعظمها، وهو حق هللا

يقرن هللا تعاَل كثرياً بي حقه وحق الوالدين،   وآكدهم وأوالهم بذلك: حّق الوالدْين؛ وَّلذا
 َوَقَضى رَبَُّك َأالَّ { :قال تعاَل، و }َوِلَواِلَدْيَك ِإَلَّ اْلَمِصريُ  َأِن اْشُكْر ِل { :تعاَل كما قال

ُه َوَِبْلَواِلَدْينِ  َواْلِمْسِكَي  َوآِت َذا اْلُقْرىَب َحقَّهُ { :اآلية، إَل أن قال }...ِإْحَساَنً  تَ ْعُبُدوا ِإالَّ ِإَيَّ
  .}َواْبَن السَِّبيلِ 

ة الصال)) :العمل أفضل؟ قال وف الصحيحي، عن ابن مسعود: قلت: َي رسول هللا، أيّ 
سبيل  اْلهاد ف)) :قلت: مث أّي؟ قال .((بّر الوالدين)) :قال قلت: مث أّي؟ .((على وقتها

  .((هللا
؟ قال وَّلذا جاء ف احلديث الصحيح: أّن رجالً قال: َي رسول قال:  .((أّمك)) :هللا، َمن أَبَ رُّ

  .((أَبك، مث أدَنك أدَنك)) :قال: مث من؟ قال .((أّمك)) :مث من؟ قال
خّب مبعىن: الطلب، وهو آكد". وقيل:  " :، قال الزخمشري}الَ تَ ْعُبُدوَن ِإالَّ اَّللََّ { :تعاَل قوله

فُحذفت: "أن"،  تعبدوا إالّ هللا"، كما قرأها َمن قرأها ِمن السلف، كان أصله: "أن ال
الَ { :وقيل .}الَ تَ ْعُبُدوا ِإالَّ هللا{ :قرآها فارتفع. وُحكي عن أيّب وابن مسعود: أهنما

هذا التوجيه القرطيب ف  مرفوع على أنه قَسم. أي: وهللا ال تعبدون إالّ هللا، ونقل :}تَ ْعُبُدونَ 
  .واختاره املّبد والفراء والكسائي :تفسريه عن سيبويه، قال

  .اآلَبء وهم الصغار الذين ال كاسب َّلم من :}َواْليَ َتاَمى{ :قال
  .وأهليهم فقون على أنفسهمالذين ال ُيدون ما ين :}َواْلَمَساِكيِ {

 :أمرَن هللا تعاَل هبا صرحياً ف قوله وسيأيت الكالم على هذه األصناف عند آية )النساء(، اليت
  .اآلية }...ِإْحَساَنً  ُتْشرُِكوا بِِه َشْيئاً َوَِبْلَواِلَدْينِ  َواْعُبُدوا اَّللََّ َوالَ {

واآلَيت واألحاديث ف ذلك كثرية؛  ما،وقد دلت اآلية على احلث على بّر الوالدين وإكرامه
  .قرن ذلك بعبادته -عز امسه-أن هللا  وَنهيك احتفاالً هبما

إذ ال خيفى تقّدمهما على   }بِ اْلَواِلَدْينِ { وقد جاء هذا الرتتيب اعتناء َبألوكد فاألوكد؛ فبدأ
الوالدين  دة، وملشاركةألّن صلة األرحام مؤكّ  }ِذي اْلُقْرىَب {إليهما، مث ب  كّل أحد ف اإلحسان

األثر: "إن هللا تعاَل خاطب الّرِحم فقال: أنِت  ف القرابة وكوهنما منشأ َّلا؛ وقد ورد ف
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ال قدرة َّلم  ألهنم }اْليَ َتاَمى{الرمحن. أِصُل َمن وَصلِك وأْقطُع َمن قَطَعك"، مث ب  الرحم، وأَن
صلى هللا -، وأشار ((نة كهاتْي اليتيم ف اْل أَن وكافل)) :اتمة على االكتساب؛ وقد جاء

مُيكنه أن  ، ألن املسكي}اْلَمَساِكي{ السبابة والوسطى. وأتخرت درجة إَل -عليه وسلم
أمكن، ِبالف اليتيم فإنه ِلصغره ال يُنتفع به  يتعّهد نفسه َبالستخدام، ويصلح معيشته مهما

اْلنس، وألن  ألنه أريد به -حر"كما ف "الب- }ِذي اْلُقْرىَب { من ينفُعه. وأُفرد وحيتاج إَل
وكأن فيه إشارة إَل أّن ذوي القرىب وإن كثروا،   إضافته إَل املصدر يندرج فيه كل ذي قرابة؛

 .ال ينبغي أن ُيضجر من اإلحسان إليهم كشيء واحد
 :ن، أي: قوالً حَسناً. وقرأ آخرو }َحَسناً { :وقرأ بعضهم] }َوُقوُلوا لِلنَّاِس ُحْسناً { :وقوله تعاَل

إالّ َبأللف  مثل: فُ ْعَلى. وأنكرها على األخفش مجاعة، وقالوا: ال ُيستعمل ذلك }ُحْسىَن {
 .[وعزْوه إَل سيبويه، نقله القرطيب والالم مثل: الُكّْبَى )واحُلْسىن( والعظمى،

ذلك: األمر َبملعروف، والنهي عن املنكر  أي: كلِّموهم طّيباً، َولِيُنوا َّلم جانباً، ويدخل ف
من القول:  فاحُلسن" :}َوُقوُلوا لِلنَّاِس ُحْسناً { :قال احلسن البصري، ف قوله ملعروف، كماَب

ويعفو، ويصفح، ويقول للناس ُحسناً كما قال هللا،  أيمر َبملعروف، وينهى عن املنكر، وحيلم،
  ."كّل خُلق حَسن رِضَيه هللا وهو

صلى هللا عليه -النيب  يب ذر، عنوقال اإلمام أمحد، ومسلم ف صحيحه، وغريمها، عن أ
  .((مل ُِتْد، فاْلَق أخاك بوْجه ُمنطلق ال حتقرّن من املعروف شيئاً؛ وإن)) :: أنه قال-وسلم

للمبالغة. وقيل: هو لغة ف  ، أي: قوالً حسناً مساه به}َوُقوُلوا لِلنَّاِس ُحْسناً { :قال اآللوسي
 َشد، والُعْرب والَعَرب. واملراد: قولوا َّلم القول الطيِّبوالرَّ  احُلْسن؛ كالُبْخل والَبَخل، والرُّْشد

 الثوري: مروهم َبملعروف، واهنْوهم وجاوبوهم أبحسن ما حيبون؛ قاله: أبو العالية. وقال سفيان
َّلم: "ال إله إال هللا"، مروهم  : قولوا-رضي هللا تعاَل عنهما-عن املنكر. وقال ابن عباس 

 صلى هللا تعاَل عليه-ِمّا ف كتابكم ِمن صفة رسول هللا  وهمهبا. وقال ابن جريج: أعلم
  .-وسلم

هذا األمر ِمن مجلة امليثاق املأخوذ على بين  وقول أيب العالية ف املرتبة العالية. والظاهر: أن
 السيف، أو إن وَمن قال إّن املخاَطب به األمة، وهو حمَكم، أو منسوخ آبية إسرائيل،
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القول احلسن مع الكفار والفساق، ألَن  صاحلي املؤمني، إذ ال يكونخمصوص ب }لِلنَّاسِ {
 .وذمهم وحماربتهم، فقد أبعد أُمرَن بلعنهم

ما فُرض عليهم ف مّلتهم، ألنه  :، أراد سبحانه هبما}َوأَِقيُموا الصَّالَة َوآُتوا الزََّكاةَ {:قال
 اَّلم كما روى عن ابن عباس. وكانت زكاة أمو -عليه السالم- حكاية ملا وقع ف زمان موسى

وكان ذلك عالمة القبول وما ال  قرَبَنً هتبط إليها َنر فتحملها، -رضي هللا تعاَل عنهما-
الزكاة  غري متقبَّل. والقول أبن املراد هبما: هذه الصالة وهذه تفعل النار به كذلك كان

من أبناء اليهود ال  -سلمهللا تعاَل عليه و  صلى-املفروضتان علينا، واخلطاب ملن حبضرة النيب 
خماطبون َبلفروع أيضاً،  غري، واألمر هبما كناية عن األمر َبإلسالم أو لإليذان أبن الكفار

  .ليس بشيء كما ال خيفى
ُتمْ { لالستبعاد، أو حلقيقة الرتاخي؛  }مُثَّ {، أي: أعرضتم عن امليثاق ورفضتموه، و}مُثَّ تَ َولَّي ْ

  .من األول عد االنقياد مدة مديدة، وهو أشنع من العصيانَبالرتداد ب فيكون توبيخاً َّلم
والتول عن املواثيق.  مجلة معرتضة، أي: وأنتم قوم عادُتكم األعراض :}َوأَنْ ُتْم ُمْعِرُضونَ {

 الدالة على الثبوت، وقيل: حال مؤكِّدة. والتولِّ واإلعراض ويؤخذ كونه عادهتم ِمن االمسية
حلاجة تدعو إَل  التوّل واإلعراض أبّن األول قد يكون وفّرق بعضهم بي .شيء واحد

االنصراف عن الشيء َبلقلب. وقيل: إن التوّل  :االنصراف مع ثبوت العقد، واإلعراض هو
تولِّ أقرب  .إَل بدئه، واإلعراض أن يرتك املنهج وأيخذ ف عرض الطريق أن يرجع عْوده

ُ
وامل

عرض، ألنه مىت عزم سُهل عل
ُ
عِرض حيث ترك املنهج  يهأمراً من امل

ُ
العْود إَل سلوك املنهج، وامل

  .عرض الطريق، حيتاج إَل طلب منهجه فيعُسر عليه العود إليه وأخذ ف
 :قال ابن كثري

َبإلحسان إليهم َبلفعل، فجمع  وَنسب أن أيمرهم أبن يقولوا للناس حْسناً، بعد ما أمرهم"
ألمر بعبادته، واإلحسان إَل الناس، َبملتعّي من بي طرف اإلحسان الفعلي والقول. مث أّكد ا

ذلك   وأخّب أهنم توّلْوا عن .}الزََّكاةَ  َوأَِقيُموا الصَّالَة َوآُتوا{ :ذلك، وهو: الصالة والزكاة، فقال
عمد بعد العْلم به، إالّ القليل منهم. وقد  كّله، أي: تركوه وراء ظهورهم، وأعرضوا عنه على

َ َوالَ ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيئاً { :نظري ذلك ف سورة )النساء( بقولههذه األمة ب أمر تعاَل  َواْعُبُدوا اَّللَّ
اْلُقْرىَب َواْْلَاِر اْْلُُنِب  َواْليَ َتاَمى َواْلَمَساِكِي َواْْلَاِر ِذي َوَِبْلَواِلَدْيِن ِإْحَساَنً َوِبِذي اْلُقْرىَب 



236 
 

، }خُمَْتاالً َفُخوراً  أمَْيَاُنُكْم ِإنَّ اَّللََّ الَ حيُِبُّ َمْن َكانَ  َما َمَلَكتْ َِبْْلَْنِب َواْبِن السَِّبيِل وَ  َوالصَّاِحبِ 
 ."هذه األمة من ذلك مبا مل تقم به أّمة من األمم قْبلها، وهلل احلمد واملّنة فقامت

 
 .اإلمجايل املعىن

 من حتريفاهتم ِمّا من كذَبهتم، وحتريفاً  يذكر سبحانه افرتاًء ِمن افرتاءات أحبار اليهود، وكذبة
إالّ أَيماً قليلة، وهي  لَبَُّسوا به على عواّمهم؛ حيث اّدعوا أن هللا تعاَل لن يعّذهبم ف النار

 املزعومة عندهم، وهي سبعة آالف سنة عن كل أْلف سنة يوم، سبعة أَيم مقابل مدة الدنيا
عهد من  م: هل لديكمأن يقول َّل -صلى هللا عليه وسلم-فأكذهبم هللا تعاَل، فأمر رسوله 

يكن كذلك فأنتم تفرتون على هللا،  هللا يَِعدكم بذلك؟ فإن هللا ال خُيلف وْعده؛ وإذ مل
الشرك  تعلمون صّحته وقبول هللا به. والصحيح: أّن الذي وقع ف وتتقّولون عليه ما ال

فهؤالء هم أصحاب النار  مْثلكم، وأحاطت به خطاَيه بسبب ُكفره كما حصل لكم،
 
ُ
وَصدَّقت  منها وال حييَ ْون فيها وال ميوتون. وأّما الذين آمنوا الزمي َّلا، الذين ال خيرجونامل

الزِمي َّلا، ينعمون أبداً ال ميوتون أعماَّلم الصاحلة إمياهَنم، فهؤالء هم أصحاب اْلنة
ُ
 .امل

ن حُيسنوا وامليثاق: أن ال يعبدوا سواه، وأ مث ذكر سبحانه: أنه أخذ على بين إسرائيل العهد
 -وهم: كّل من له صلة قرابة هبم- الوالدْين من اآلَبء واألمهات، ويُعطوا ذوي القرىب إَل

، -فقدوا آَبءهم وهم: الصغار الذين-والصلة، وكذا اإلحسان إَل اليتامى  حقوقهم من الّبّ 
ْعوِزين، وأن أيمروا

ُ
وحيرصوا  يد هللا،َبملعروف، وينهوا عن املنكر، وَيْدعوا إَل توح واملساكي امل

ويؤتوا الزكاة كما شرع هللا تعاَل. مث بعد  على كل قول حسن َنفع للناس، وأن يقيموا الصالة
إعراضاً وعدم قبول له، إالّ  والعهد، مل يفعلوا ذلك ومل يوفوا به، بل توّلْوا عنه هذا امليثاق

 .عليهصدقوا ف إمياهنم ووّفوا مبا عاهدوا هللا  القليل منهم، وهم الذين
 

 .اآلّيت مسائل
 :األوَل

والوعيد، حبْمل "العهد" على اخلّب الشامل  استدل َبآلية َمن ذهب إَل نْفي اخلُْلف ف الوعد
 .َّلما
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وْعده، أما وعيده فهو حتت مشيئته  والصحيح: أن هللا تعاَل ال خُيلف امليعاد وال خيلف هللا
 .راد هبا: الوعد، ال الوعيدواآلية واضحة ف أّن امل .يتجاوز عنه مبنِّه وكَرمه

 :الثانية
، -فّسر اخلطيئة والسيئة َبلكبرية على قول َمن- ال حجة ف اآلية على خلود صاحب الكبرية

ما شاء  شأن الكافر، أّما املؤمن فُتَكفَّر عنه سيئاته، ويغفر هللا له ألّن اإلحاطة إمنا تصح ف
 .ملتكاثرةا من الكبائر، كما دلت على ذلك النصوص الكثرية

ولكنه غري مراد هنا ألن اآلية ف  كما أن اخللود يُذكر ويراد به: اللُّْبث الطويل، ال األبدية؛
 .الكافرين

 :الثالثة
عن مسماه، إذ ال يُعطف  اّدعى اآللوسي: أّن عطف العمل على اإلميان يدّل على خروجه

 .اْلزء على الكلّ 
جداً، وأشهر من التمثيل له،  لى الكّل كثريواْلواب: أّن هذه دعوى َبطلة، وعطف اْلزء ع

اإلميان؛  أبمهِّّيته. وقد دلت النصوص على دخول العمل ف ُمسمَّى وذلك اهتماماً به وتنويهاً 
واْلماعة على أّن اإلميان: قول، واعتقاد،  واملسألة مبسوطة ف كتب العقيدة. وأهل السنة

 .وعمل
ميكن أن يكون ِلذِْكر العمل الصاحل هنا   البال أنهوقد قال اآللوسي رداً على نفسه: وخيطر ف

َفسَّرة َبلكفر مع اإلميان نكتة،
ُ
عند بعض، والعمل  وهو: أن يكون اإلميان ف مقابلة السيئة امل

َفسَّرة مبا
ُ
 .عداه الصاحل ف مقابلة اخلطيئة امل

 
 

 األسئلة :
القراءة أبن اإلحاطة ال تكون   قرأ َنفع وأبو جعفر ) خطيئاته ( َبْلمع ، واستحسنوا هذه 1

 بشيء واحد ، وتوجه قراءة اإلفراد أبن املفرد املضاف يدل على التعدد ) صح ( .
   قرئ ف الشاذ ) ال تعبدون ( َبلتاء حكاية ملا خوطبوا به ) خطأ ( .2
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  وقرأ محزة والكسائي ويعقوب وخلف   حسنا   بفتحتي صفة ملصدر حمذوف أي قوال 3
باقون حسنا بضم احلاء وسكون السي وهو مصدر على وصف القول به إلفراط حسنا وقرأ ال

 ) صح ( . حسنه
 ) صح ( .   متسنا : املس اتصال أحد الشيئي آبخر على وجه اإلحساس واإلصابة4
)  متقدم فتكون إُياَب له ملثبت  بلى : حرف جواب مثل نعم إال أهنا ال تقع جواَب إال 5

 خطأ ( .
 ب الشيء َنفعاً كان أم ضاراً وَّلذا قال هنا : كسب سيئة ) خطأ ( .   الكسب : جل6
 ) صح ( .   وأحاطت : اإلحاطة االستيالء والشمول وعموم الظاهر والباطن7
  أصل اليتم االنفراد أو اإلبطاء ، وهو ف اآلدميي من قبل اآلَبء وال يكون بعد بلوغ ) 8

 صح ( .
رة اليتيمة ، وال يكون إال بفقد األمهات وشرطه أن يكون   أصل اليتم االنفراد ومنه : الد9

 قبل البلوغ ) خطأ ( .
   املسكي : من السكون ، كأن احلاجة أسكتته ) صح ( .10
  كان اليهود يزعمون أهنم ال يلبثون ف النار إال أربعي يوماً أو غريها من أَيم قليلة وأن 11

 َيت ف الرد عليهم ) صح (املسلمي خيلفوهنم فيها ، فأنزل هللا اآل
  اَّلمزة ف ) اختذمت ( مهزة تقريرية ، لتقريرهم أبن هذا الذي قالوا ليس عليه عهد من هللا ) 12

 خطأ ( .
  التنكري ف ) عهداً ( بعد اَّلمزة يدل على أن عهد حمدد معلوم وهو عهد هللا إليهم على 13

 ألسنة أنبيائهم ) خطأ ( .
 أي سيئة كانت كبرية أم صغرية ) خطأ ( .  بلى من كسب سيئة : 14
   وأحاطت به خطيئته : أي املعاصي املوجبة للنار أحاطت بقلبه ) صح ( .15
  اآلية فيها دليل على استمرار اْلزاء على اخلري والشر َبْلنة والنار وأنه ال ينقطع ) صح 16
. ) 
يم اليت أخذ هللا ميثاق بين أبن يلتزموا هبذه التعال   اآلَيت فيها توجيه ألمة حممد 17

 إسرائيل عليها ) صح ( .
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  استدل بعضهم بقوله ) وقولوا للناس حسناً ( أبنه إذا لقي املسلم اليهودي أو النصراين 18
 فإنه يسلم عليه ، وهو قول ضعيف ألنه قد ثبت النهي عن بدئهم َبلسالم ) صح ( .

والتقدير بل أتقولون ومعىن بل ، مبعىن    ) أم ( ف أم تقولون : وحيتمل أن تكون منقطعة19
 بل فيها اإلضراب ) صح ( .

وقيل ألن الكسب ال يقال إال ْللب النفع . تعليق الكسب َبلسيئة على طريقة التهكم   20
 ) صح ( . إهنم بتحصيل السيئة استجلبوا نفعا قليال فانيا فبهذا االعتبار أوقع عليه الكسب 

قوله ) وقولوا للناس حسناً ( األمر َبملعروف والنهي عن   ذكر بعضهم أنه يدخل ف 21
 املنكر ، وهو قول بعيد ف اآلية ) خطأ ( .

   األمر َبلقول احلسن منسوخ آبية السيف ) خطأ ( .22
  مث توليتم : مث لالستبعاد أو حلقيقة الرتاخي فيكون توبيخا َّلم َبالرتداد بعد االنقياد مدة 23

 ) صح ( .صيان من األول مديدة وهو أشنع من الع
  وأنتم معرضون مجلة معرتضة أي وأنتم قوم عادتكم األعراض والتول عن املواثيق ويؤخذ  24

 ) صح ( . كونه عادهتم من االمسية الدالة على الثبوت
  استدل َبآلية من ذهب إَل نفي اخللف ف الوعد والوعيد حبمل العهد على اخلّب 25

 فاهلل ال خيلف وعده وال وعيده ) خطأ ( .الصحيح هو الشامل َّلما .و 
  ليس ف اآلية حجة على خلود أهل الكبائر ف النار أن املراد َبخللود العذاب الطويل 26

 وليس عدم اخلروج ) خطأ ( .
  ليس ف اآلية حجة على خلود أهل الكبائر ف النار ألن إحاطة اخلطيئة َبلعبد ال تكون 27

 .إال ف حق الكافر ) صح ( 
  ادعى اآللوسي أن عطف العمل على اإلميان يدل على خروجه عن مسماه إذ ال يعطف 28

وهو قول ضعيف مردود . واألدلة متضافرة على دخول العمل ف مسمى  اْلزء على الكل .

 اإلميان ) صح ( .
  اإلعراض أشد من التول ، ألنه يكون عن عمد وأما التول فيكون عن غري قصد ) خطأ 29
. ) 
   اآلية فيها هتديد لكل من خالف أمر هللا وعهده ولو بغري قصد املخالفة ) خطأ ( .30
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 السادسة والثالثوناحملاضرة 
*** 

 .( من سورة )البقرة(86( إىل )84تفسري اآلّيت من )
 .التالوة، والقراءات، واملناسبة

 :التالوة
أَق َْرْرمُتْ َوأَنْ ُتْم  َوالَ خُتْرُِجوَن أَنْ ُفَسُكْم ِمْن ِدََيرُِكْم مُثَّ  مْ َأَخْذََن ِميثَاَقُكْم الَ َتْسِفُكوَن ِدَماءَكُ  َوِإذْ {

َعَلْيِهْم  َفرِيقاً ِمْنُكْم ِمْن ِدََيرِِهْم َتظَاَهُرونَ  َهُؤالِء تَ ْقتُ ُلوَن أَنْ ُفَسُكْم َوخُتْرُِجونَ  مُثَّ أَنْ ُتمْ  *َتْشَهُدوَن 
 َعَلْيُكْم ِإْخرَاُجُهْم أَفَ تُ ْؤِمُنوَن بِبَ ْعضِ  وُكْم ُأَساَرى تُ َفاُدوُهْم َوُهَو حُمَرَّمٌ أَيْتُ  َِبإِلمثِْ َواْلُعْدَواِن َوِإنْ 

نْ َيا َويَ ْوَم  يَ ْفَعُل َذِلَك ِمْنُكْم ِإالّ ِخْزٌي ِف احْلََياةِ  اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَن بِبَ ْعٍض َفَما َجزَاءُ َمنْ  الدُّ
ُ ِبَغاِفٍل َعمَّاَأَشدِّ  اْلِقَياَمِة يُ َردُّوَن ِإََل  نْ َيا  أُولَِئَك الَِّذيَن اْشرَتَُوا *تَ ْعَمُلوَن   اْلَعَذاِب َوَما اَّللَّ احْلََياَة الدُّ

ُهُم اْلَعَذاُب َوال ُهْم يُ ْنَصُرونَ  َِبآلِخَرِة َفال خُيَفَّفُ   .}َعن ْ
 :القراءات

، وأصله بتاءين -الظاء بتخفيف- }َتظَاَهُرونَ { :قرأ عاصم ومحزة والكسائي :}َتظَاَهُرونَ {
 وأُوالمها عند غريه، من َبب التخفيف. وقرأ َبقي السبعة ُحذفت اثنيتهما عند أيب حيان،

 .َبلتشديد على إدغام التاء ف الظاء؛ والقراءاتن مبعىًن 
مجع أسري،  ،}َأْسَرى{ :قرأ محزة بفتح اَّلمزة، وسكون السي، من غري ألف :}ُأَساَرى{

السي، وأبلف بعدها، على وزن: "فُ َعاََل"  الباقون بضّم اَّلمزة، وفتح مبعىن: مأسور. وقرأ
 .وُسكارى، وقيل: مْجع أسري أيضاً  مجع: أسرى؛ كَسْكرى

والكسائي، وأبو جعفر، ويعقوب. وقرأ ابن كثري،  هكذا قرأها َنفع، وعاصم، :}تُ َفاُدوُهمْ {
البعُض قراءة الباقي  ، وعليه مَحل}تَ ْفُدوُهمْ { :عمرو، ومحزة، وابن عامر، وخَلف العاشر وأبو

 .َبهبا: يُعطي األسرُي املال، ويُعَطى اإلطالق إذ ال مفاعلة. وقيل املفاعلة على
أبسري، والثاين: مجع الفداء.  وفّرق مْجع بي "فاَدى" و"َفَدى" أبّن معىن األول: َبدل أسرياً 

 نفسي وفاديُت عقياًل"؛ إذ من: "فاديُت -هللا تعاَل عنه رضي-ويعكِّر عليه قول العباس 
 .َبلصلح }تَ ْفُدوُهمْ { و َبلعنف، }تُ َفاُدوُهمْ { :املعلوم أنه ما َبدل أسرياً أبسري. وقيل
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َبلياء، على أن  }يَ ْعَمُلونَ { :ويعقوب، وخَلف قرأ َنفع، وابن كثري، وأبو بكر، :}تَ ْعَمُلونَ {
َبلتاء ِمن فوق، َبخلطاب، مناسبة  والباقون، }اْشرَتَُوا{ :، وموافقة لقوله}َمنْ { :الضمري لقوله

 .}َأَخْذََن ِميثَاَقُكمْ { :لقوله
  :املناسبة

 .جرائم وفظائع بين إسرائيل ما زال احلديث متتالياً ف ذِْكر
 

 .لغوّيات
َسْفكاً،  صّب الّدم، ونثر الكالم. وسَفك الدم والدمع واملاء، َيْسِفكه :السَّْفك :}َتْسِفُكونَ {

وقيل: هو اإلراقة واإلجراء لكلِّ  .ك وَسِفيك: صّبه وأهراقه؛ وكأنه َبلدم أخصّ فهو َمْسفو 
 .مائع

لقوله:  مجع دم، وهو معروف. والُمه حمذوفة، وهي: ََيء عند بعض، :الدماء :}ِدَماءَُكمْ {
لقوَّلم: دَموان. ووزنه: "فَ ْعل"، وقد مسُِع  جرى الّدَميان َبخلّب اليقي، وواو عند آَخرين،

  .مشدَّداً  راً، وكذامقصو 
الشيء على  ضد اَْلْحد، ويتعّدى َبلباء. قيل: وحيتمل أنه مبعىن: إبقاء :اإلقرار :}أَق َْرْرمتُْ {

 .حاله من غري اعرتاف به
ُيسند كل واحد منهما  التظاهر: التعاون، وأصله ِمن: الّظهر؛ كأن املتعاِوني :}َتظَاَهُرونَ {

 .ظهره إَل صاحبه
النْفس وال  الذي يستحق عليه صاحبه الّذّم والّلوم. وقيل: ما تنفر منه و الفعله :}َِبإِلمثِْ {

 .((اإلمْث: ما حاك ف صدرك)) :يطمئن إليه القلب، وف احلديث
  .احلّد ف الظلم ُتاوز :}َواْلُعْدَوانِ {
كسالن"، " :قيل: مجع أسري. مبعىن: مأسور، وكأهنم محلوا "أسرياً" على :}ُأَساَرى{وال 
ُكساََل؛ كذا قال: سيبويه. ووْجه الشبه:  :جمعوه مْجعه، كما محلوا "كسالن" عليه، فقالواف

لعادته. وقيل: إنه  عن كثري ِمن تصرّفه لألسر، والكسالن حمبوس عن ذلك أن األسري حمبوس
قالوا ف: "قدمي" و "ُقدامى". ومُسع بفتح اَّلمزة  جمموع هكذا ابتداء من غري محل، كما

والّضّم ليزداد قوة. وقيل:  عالية، خالفاً لبعضهم حيث زعم أّن الفتح هو األصلَبل وليست
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مْجع اْلْمع؛  }ُأَساَرى{ :مجع أسري، كجريح وجرحى؛ فيكون مْجع أسرى؛ وبه قرأ محزة. وهو
ف الواثق. قال  املفضل. وقال أبو عمرو: اأَلسرى: َمن ف اليد، واأُلسارى: َمن قاله

 .سبيل القهر والغلبة مطلقاً: َأسرى وُأسارى قاً، بل املأخذون علىاآللوسي: وال أرى فر 
وَخزِي الرجل َخزَايَة، إذا  اَّلوان، وقال ابن السكيت: معىن َخزِي: وقع ف بلية، :واخلزي

 .استحيا، وهو خْزَين، وقوم خزَاَي
نْ َيا{و األلف والالم إالّ  اِمن: دََن َيْدنُو، وَيؤها منقلبة عن واو، وال حيذف منه مأخوذة :}الدُّ

عر  .قلياًل، وخّصه أبو حيان َبلشِّ
 

 .اآلاثر
، يقول: ال يقتل }ِدَماءَُكمْ  َوِإْذ َأَخْذََن ِميثَاَقُكْم الَ َتْسِفُكونَ { :عن أيب العالية، ف قوله

، يقول: ال خُيرج بعضكم بعضاً من }ِمْن ِدََيرُِكمْ  َوال خُتْرُِجوَن أَنْ ُفَسُكمْ { .بعضكم بعضاً 
  .، يقول: وأنتم شهود}َوأَنْ ُتْم َتْشَهُدونَ { هبذا امليثاق، }مُثَّ أَق َْرْرمتُْ { .لدَيرا

 مُثَّ { .حق من ميثاقي عليكم أن هذا :}أَق َْرْرمُتْ َوأَنْ ُتْم َتْشَهُدونَ  مُثَّ { :وعن ابن عباس، ف قوله
َوخُتْرُِجوَن { .ون دماءكم معهمأهل الشرك حي تسفك :، أي}أَنْ ُتْم َهُؤالِء تَ ْقتُ ُلوَن أَنْ ُفَسُكمْ 

َِبإِلمثِْ  َتظَاَهُروَن َعَلْيِهمْ { ، قال: خُترجوهنم من دَيرهم معهم،}ِمْنُكْم ِمْن ِدََيرِِهمْ  َفرِيقاً 
خرجت بنو قينقاع مع اخلزرج،  فكانوا إذا كان بي األوس واخلزرج حرب، .}َواْلُعْدَوانِ 

حىت  واحد من الفريقي حلفاءه على إخوانه،األوس، وظاهر كل  وخرجت النضري وقريظة من
َوِإْن أَيُْتوُكْم { .تصديقاً ملا ف التوراة تسافكوا دماءهم. فإذا وضعت أوزارها افتدوا أسراهم،

 ف كتابكم }َوُهَو حُمَرٌَّم َعَلْيُكمْ { عرفتم أن ذلك عليكم ف دينكم، وقد }ُأَساَرى تُ َفاُدوُهمْ 
أتفادوهنم مؤمني بذلك، وخترجوهنم   :}بِبَ ْعضٍ  وَن بِبَ ْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكُفُرونَ أَفَ تُ ْؤِمنُ  ِإْخرَاُجُهمْ {

  .كفراً بذلك
اآلية. قال: أنبأهم هللا )بذلك( من  }...َهُؤالِء تَ ْقتُ ُلوَن أَنْ ُفَسُكمْ  مُثَّ أَنْ ُتمْ { :عن ابن عباس

أسراهم، فكانوا  يها فداءف التوراة سفك دمائهم، وافرتض عليهم ف فعلهم، وقد حرَّم عليهم
 .حلفاء اخلزرج، والنضري وقريظة وإهنم حلفاء األوس فريقْي: طائفة منهم بنو قينقاع وإهنم

فكانوا إذا كانت بي األوس واخلزرج حرب، خرجت بنو قينقاع مع اخلزرج، وخرجت النضري 
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افكوا دماءهم يظاهر كل واحد من الفريقي حلفاءه على إخوانه، حىت تس وقريظة مع األوس،
 بينهم وأبيديهم التوراة، يعرفون فيها ما عليهم وما َّلم. واألوس واخلزرج أهل شرك يعبدون

األواثن، ال يعرفون جنة وال َنراً، وال بعثاً وال قيامة، )وال كتاَبً(، وال حالال وال حراماً. فإذا 
به، بعضهم من بعض:  احلرب أوزارها، افتدوا أسراهم تصديقاً ملا ف التوراة وأخذاً  وضعت

كان ف  من أسراهم ف أيدي األوس، ويفتدي النضري وقريظة ما يفتدي بنو قينقاع ما كان
أيدي اخلزرج منهم ، ويُِطلُّون ما أصابوا من دمائهم، وقتلوا من قتلوا منهم فيما بينهم، مظاهرة 

اْلِكَتاِب  ْؤِمُنوَن بِبَ ْعضِ أَفَ ت ُ { :حي أنبأهم بذلك -تعاَل ذْكره-الشرك عليهم. يقول هللا  ألهل
وخيرجه  حبكم التوراة، ويقتله وف حكم التوراة أن ال يفعل، ، أي: يفادوهنم}َوَتْكُفُروَن بِبَ ْعضٍ 

  .األواثن من دونه، ابتغاء عرض الدنيا من داره، ويظاهر عليه من يشرك َبهلل ويعبد
اخلزرج، فكانوا يقتتلون ف حلفاء  وعن السدي: كانت قريظة حلفاء األوس، وكانت النضري

النضري تقاتل قريظة  بنو قريظة مع حلفائها النضري وحلفائهم، وكانت حرب مسري، فيقاتل
كلْيهما،  دَيرهم وخُيرجوهنم منها. فإذا ُأسر رجل من الفريقي وحلفاءها، ويغلبوهنم فيخربون

وتفدوهنم؟ قالوا: إَن ويقولون: كيف تقاتلوهنم  مجعوا له حىت يفدوه، فتعرّيهم العرب بذلك
نستذل  أن نفديهم، وحرم علينا قتاَّلم، قالوا: فلم تقاتلوهنم؟ قالوا: إَن نستحيي أن أُِمرَن

َوخُتْرُِجوَن َفرِيقاً ِمْنُكْم  أَنْ ُتْم َهُؤالِء تَ ْقتُ ُلوَن أَنْ ُفَسُكمْ  مُثَّ { :عرّيهم هللا فقال حلفاءَن. فذلك حي
  .} ِمْن ِدََيرِِهمْ 

تَ ْقتُ ُلوَن أَنْ ُفَسُكْم َوخُتْرُِجوَن  مُثَّ أَنْ ُتْم َهُؤالءِ { :: نزلت هذه اآلية ف قيس بن احلطيموعن السدي
 .}َِبإِلمثِْ َواْلُعْدَوانِ  ِمْنُكْم ِمْن ِدََيرِِهْم َتظَاَهُروَن َعَلْيِهمْ  َفرِيقاً 

، ففتحنا بلنجر، فحاصرَن أهلها وعن عبد خري، قال: غزوَن مع سلمان بن ربيعة الباهلي
فلما مر برأس اْلالوت  سباَي. واشرتى عبد هللا بن سالم يهودية بسبعمائة، املدينة، وأصبنا

 نزل به. فقال له عبد هللا: َي رأس اْلالوت! هل لك ف عجوز ها هنا من أهل دينك،
درهم. قال: فإين أرحبك سبعمائة أخرى.  تشرتيها مين؟ قال: نعم. قال: أخذهتا بسبعمائة

فيها. قال: وهللا  حلفت أن ال أنقصها من أربعة آالف. قال: ال حاجة ل إين قدقال: ف
أذنه  الذي أنت عليه! قال: ادن مين، فدَن منه، فقرأ ف لتشرتيّنها مين، أو لتكفرّن بِدينك

اَرى َوِإْن أَيُْتوُكْم ُأسَ { .إسرائيل إالّ اشرتيته فأعتقته اليت ف التوراة: إنك ال ُتد ِملوكاً من بين
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بن سالم؟ قال: نعم، قال: فجاء  ، قال: أنت عبد هللا}حُمَرٌَّم َعَلْيُكْم ِإْخرَاُجُهمْ  تُ َفاُدوُهْم َوُهوَ 
  .عبد هللا أْلفْي، ورّد عليه ألفْي  أبربعة آالف، فأخذ

وعن أيب العالية: أّن عبد هللا بن سالم مّر على رأس اْلالوت َبلكوفة، وهو يُفادي من 
بن سالم: أما  العرب، وال يفادي من وقع عليه العرب، فقال عبد هللا  يقع عليهالنساء من مل

  .كلهنّ  إنه مكتوب عندك ف كتابك أن تفاديهنّ 
 :وآخرها خاصا ، وقرأ هذه اآلية و عن أيب عبد الرمحن السلمي، قال: يكون أول اآلية عاما  

ُ ِبَغاِفٍل َعمَّااْلعَ  َويَ ْوَم اْلِقَياَمِة يُ َردُّوَن ِإََل َأَشدِّ {  .}تَ ْعَمُلونَ  َذاِب َوَما اَّللَّ
نْ َيا َِبآلِخَرةِ  أُولَِئَك الَِّذيَن اْشرَتَُوا احْلََياةَ { :و عن قتادة، ف قوله ، قال: استحّبوا قليل }الدُّ

 . الدنيا على كثري اآلخرة
 

 .أقوال املفسارين
َبملدينة،  -صلى هللا عليه وسلم-هللا  رسول يقول هللا، منكراً على اليهود الذين كانوا ف زمان

  -وهم األنصار-واخلزرج  يعانونه من القتال مع األوس واخلزرج؛ وذلك أن األوس وما كانوا
قبائل:  كانوا ف اْلاهلية عّباد أصنام، وكانت بينهم حروب كثرية، وكانت يهود املدينة ثالث

فاء األوس، فكانت احلرب إذا نشبت قريظة حل بنو قينقاع، وبنو النضري حلفاء اخلزرج، وبنو
يقتل اليهودي اآلخر )من(  قاتل كل فريق مع حلفائه، فيقتل اليهودي أعداءه، وقد بينهم،

وينهبون ما فيها  عليه ف ِدينه ونص كتابه، وخُيرجوهنم من بيوهتم، الفريق اآلخر؛ وذلك حرام
 استفكوا األسارى من الفريقوضعت احلرب أوزارها،  من األاثث واألمتعة واألموال. مث إذا

اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَن  أَفَ تُ ْؤِمُنوَن بِبَ ْعضِ { :املغلوب، عمالً حبْكم التوراة؛ وَّلذا قال تعاَل
خُتْرُِجوَن أَنْ ُفَسُكْم  ِميثَاَقُكْم الَ َتْسِفُكوَن ِدَماءَُكْم َوال َوِإْذ َأَخْذَنَ { :تعاَل ، وَّلذا قال}بِبَ ْعضٍ 

وال خيرجه من منزله، وال يظاهر عليه. كما قال  ، أي: ال يقتل بعضكم بعضاً،}ِمْن ِدََيرُِكمْ 
تُ ُلوا أَنْ ُفَسُكمْ  فَ ُتوبُوا ِإََل ََبرِِئُكمْ { :تعاَل وذلك أن أهل )امللة الواحدة( مبنزلة النفس  ،}فَاق ْ

تواصلهم، توادِّهم وترامُحهم و  مَثل املؤمني ف)) :-عليه الصالة والسالم- الواحدة، كما قال
  .((اشتكى منه عضو تداعى له سائر اْلسد َبحلّمى والسهر مبنزلة اْلسد الواحد؛ إذا

أو ديناً، وقيل: إذا قتل غريه  وقال الزخمشري: "جعل غري الرجل نفسه إذ اتصل به أصالً 
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  ."منه فكأمنا قتل نفسه ألنه يُقتصّ 
 .امليثاق وصّحته، وأنتم تشهدون به قررمت مبعرفة هذا، أي: مث أ}َتْشَهُدونَ  مُثَّ أَق َْرْرمُتْ َوأَنْ ُتمْ {

َي -اليوم  }َتْشَهُدونَ  َوأَنْ ُتمْ { :كقولك: فالن مقّر على نفسه بكذا، شاهد عليها. وقيل
 .امليثاق على إقرار أسالفكم هبذا -معشر اليهود

ون على إقرار أسالفكم؛ فيك تشهدون -أيها املوجودون-قال اآللوسي: "وقيل: وأنتم َّلا 
أن  وُضعف أبن يكون حينئذ استبعاد القتل واإلجالء منهم، مع .إسناد اإلقرار إليهم جمازاً 

نسباً وِديناً، ِبالف ما إذا اعُتّب نسبة  أخذ امليثاق واإلقرار كان من أسالفهم، الّتصاَّلم هبم
بيح بيان ق احلقيقة، فإنه يكون بسبب إقرارهم وشهادهتم؛ وهو أبلغ ف اإلقرار إليهم على

أقررمت حال كونكم شاهدين على إقراركم،  :صنيعهم. وادعى بعضهم: أّن األظهر: أن املراد
 .املبالغة حينئذ على إقرار غريه، كما هو طريق الشهادة؛ وال خيفى احنطاط أبن شهد كّل أحد

ء مع كثري من النحاة حذف حرف الندا تقديره: مث أنتم َي هؤالء. ومنع :}مُثَّ أَنْ ُتْم َهُؤالءِ {
ومعناه:  ،"مبعىن: "الذين }َهُؤاَلءِ { :بعضهم، وهو ظاهر السياق. وقيل اسم اإلشارة، وسّوغه

وقيل: معناه: مث أنتم اليوم: مبتدأ وخّب، أي: مث  .مث أنتم الذين تقتلون أنفسكم... إَل آخره
فسَّرة مبا بعده بعد العهود واملواثيق على ما أنتم عليه من الصفة صرمت

ُ
  .امل

واإلجالء والعدوان، بعد أخذ امليثاق  الزخمشري: "وهو استبعاد ِلما أسند إليهم من القتل قال
يعين: أنكم قوم  وشهادهتم. واملعىن: مث أنتم بعد ذلك هؤالء املشاهدون، منهم وإقرارهم

قرّين تنزيالً لتغرّي 
ُ
 الصفة منزلة تغرّي الذات، كما تقول: رجعت بغري الوجه آخرون غري أولئك امل

 ."خرجت به الذي
َوِإْن  َتظَاَهُروَن َعَلْيِهْم َِبإِلمثِْ َواْلُعْدَوانِ  َوخُتْرُِجوَن َفرِيقاً ِمْنُكْم ِمْن ِدََيرِِهمْ  تَ ْقتُ ُلوَن أَنْ ُفَسُكمْ {

 .}حُمَرٌَّم َعَلْيُكْم ِإْخرَاُجُهمْ  أَيُْتوُكْم ُأَساَرى تُ َفاُدوُهْم َوُهوَ 
َبلقتال واإلجالء.  :؟ أي: َبلفداء، وتكفرون ببعض، أي}َتابِ أَفَ تُ ْؤِمُنوَن بِبَ ْعِض اْلكِ {

أشياء:  التفريق بي أحكام هللا تعاَل؛ إذ العهد كان بثالثة واالستفهام للتهديد والتوبيخ على
وأخرجوا على خالف العهد، وفَدْوا  ترك القتل، وترك اإلخراج، ومفاداة األسارى. فقتلوا

 .ة، فزيد ترك املظاهرةأربع مبقتضاه. وقيل: املواثيق
يكن عن استحقاق ومعصية موجبة  قال اآللوسي: "وقيد اإلخراج هبذه احلال، إلفادة أنه مل
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القتل.  القتل، لالهتمام بشأنه، لكونه أشد منه؛ والفتنة أشد من له. وختصيصه َبلتقييد دون
ألن مساق الكالم فكان مظنة التساهل، و  وقيل: ال، بل لكونه أقل خطراً َبلنسبة إَل القتل،

إذ مل يُنقل  على جناَيهتم وتناقض أفعاَّلم؛ وذلك خمتص بصورة اإلخراج؛ لذّمهم وتوبيخهم
السر ف ختصيص التظاهر فيما سبق.  عنهم تدارك القتلى بشيء من دية أو قصاص، وهو

وف  وجه، أببلغ }الَ خُتْرُِجوَن أَنْ ُفَسُكمْ { حترمي اإلخراج، وقد أفاده وقيل: النكتة ف إعادة
امتثلوا ُحكماً ف َبب املخرج وهو الفداء،  ختصيص حترمي اإلخراج َبإلعادة دون القتل: أهنم

 ."وهو اإلخراج؛ فجمع مع الفداء حرمة اإلخراج ليّتصل به وخالفوا ُحكماً 
ذم اليهود ف قيامهم أبمر التوراة اليت  :والذي أرشدت إليه هذه اآلية الكرمية وهذا السياق

َبلصحة؛ فلهذا ال  ن صحتها، وخمالفة شرعها مع معرفتهم بذلك، وشهادهتم لهيعتقدو 
صلى -وال يصدَّقون فيما يكتمونه من صفة رسول هللا  يؤمَتَنون على ما فيها وال على نْقلها،

ذلك من شؤونه اليت قد أخّبت هبا  ونْعته، ومبعثه، وخمرجه، ومهاَجره، وغري -عليه وسلم هللا
َفَما َجزَاءُ { :قال تعاَل يتكامتونه فيما بينهم؛ وَّلذا -عليهم لعائن هللا-واليهود  .األنبياء قبله

نْ َيا يَ ْفَعُل َذِلَك ِمْنُكْم ِإالَّ ِخْزٌي ِف احْلََياةِ  َمنْ   .، أي: بسبب خمالفتهم شرع هللا وأمره}الدُّ
لعدو، أو قتل قريظة الدهر، أو غلبة ا واملراد به هنا: الفضيحة والعقوبة، أو ضرب اْلزية غابر

هللا تعاَل  رضي-منازَّلم إَل أرحياء وأذرعات. وقد ُروي عن ابن عباس  وإجالء النضري من
وعادة بين النضري اإلخراج. فلما غلب رسول  أنه قال: "كان عادة بين قريظة القتل، -عنهما

ساءهم ن أجلى بين النضري، وقتل رجال قريظة، وأسر -تعاَل عليه وسلم صلى هللا-هللا 
وأنه بلغ مبلغاً ال ُيكنه كنهه. ومن هنا مل  وأطفاَّلم". وتنكري اخلزي، لإليذان بفظاعة شأنه،

الكفر ببعض  ببعض الوجوه، واّدعى أّن األظهر ف ذلك: جعل اإلشارة إَل خيّصه بعضهم
-أفردها؛ وحينئذ يتناول الكفرة بنبوة حممد  الكتاب واإلميان ببعض، أّي بعض كان ولذلك

 .ونظريه من يفعل مجيع ذلك -تعاَل عليه وسلم هللا صلى
يلزم كينونتهم قبل ذلك ف  ، أي: يصريون إليه، فال}َويَ ْوَم اْلِقَياَمِة يُ َردُّوَن ِإََل َأَشدِّ اْلَعَذابِ {

 ُّ فَ َرَدْدََنُه ِإََل { :الرجوع إَل ما كانوا فيه، كما ف قوله تعاَل :أشد العذاب. وقد يُراد َبلّرّد
العذاب أيضاً، فُرّدوا إليه. واملراد به: اخللود  ، وكأهنم كانوا ف الدنيا أو ف القبور ف أشد}هِ أُمِّ 

أنواع العذاب، ولكن  ف النار وأشّديّته من حيث إنه ال انقضاء له. أو املراد: أشد مجيع
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زاء العصيان، ألن عصياهنم أشّد من عصيان هؤالء؛ وج َبلنسبة إَل عذاب َمن مل يفعل هذا
 .سيئة مثلها سيئة

ُ ِبَغاِفلٍ { نْ َيا َِبآلِخَرةِ  أُولَِئَك الَِّذيَن اْشرَتَُوا {َعمَّا تَ ْعَمُلوَن  َوَما اَّللَّ أي: استحبوها ]، }احْلََياَة الدُّ
ُهُم اْلَعَذابُ  الَ خُيَفَّفُ { [واختاروها على اآلخرة فتَّر}َعن ْ ٌُ  .عنهم ساعة واحدة ، أي: ال ُي

ينقذهم ِمّا هم فيه من العذاب الدائم السرمدي،  ، أي: وليس َّلم َنصر}ُرونَ يُ ْنصَ  َوال ُهمْ {
 .ُيريهم منه وال

وتذييل لتأكيد الوعيد املستفاد ِمّا  اعرتاض" :}ِبَغاِفٍل َعمَّا تَ ْعَمُلونَ  َوَما اَّللَُّ { :قال اآللوسي
هذا املنكر.  هامجلت َبملرصاد، ال يغفل عما تعملون من القبائح اليت من قبله، أي: أنه

أنه قال:  -رضي هللا تعاَل عنه -قبل. وروي عن عمر  واملخاَطب به من كان خماطَباً َبآلية
 ."!ُيري جمراه إسرائيل قد مضْوا وأنتم تُعنون هبذا َي أمة حممد، ومبا "إن بين

نْ َيا َِبآلِخَرةِ  أُولَِئَك الَِّذينَ { :قال احلياة الدنيا واستبدلوها َبآلخرة  آثروا :، أي}اْشرَتَُوا احْلََياَة الدُّ
مع متكنهم من حتصيلها؛ فال خيفف عنهم العذاب املوعودون به يوم القيامة،  وأعرضوا عنها،

 ."أو مطلق العذاب، دنيوَيً كان أو أخروَيً 
 

 

 .اإلمجايل املعىن
يقتل عليهم امليثاق والعهد أالّ  يذكر تعاَل طاّمة أخرى من طواّم بين إسرائيل، حيث أخذ 

 بعضهم بعضاً من داره، وأقّروا بذلك العهد، وشهدوا على بعضهم بعضاً، وأالّ خُيرج
بعضاً كما حدث ف قتال كّل  أنفسهم بذلك، وبعد كّل هذه املواثيق إذا ُهم يقتل بعضهم

الطائفة األخرى، وخُيرج بعضهم بعضاً من داره، وتُناصر   طائفة منهم جبوار حليفها ضد
مبخالفة أوامر التوراة،  ها من املشركي على الطائفة األخرى، إمثاً وعدواَنً طائفة حلفاء كلّ 

عليهم. مث إذا وضعت احلرب أوزارها، فَدْت كّل طائفة  وُتاوز حدود هذا العهد املأخوذ
أسراها من الطائفة األخرى ببذل املال للفداء، بل رمبا بذلوا الفداء للمشركي ف  منهم

مع تركهم  فعرّيهم هللا تعاَل َبتّباعهم تعاليم التوراة ف الفداء، .مسأسرى َمن قاتلوهم َبأل
وتوعَّدهم  ومظاهرة املشركي على إخواهنم، الشنيع لتعاليمها ف حترمي قْتل بعضهم البعض

منهم: اخلزي والعار ف الدنيا، والعذاب  تعاَل أبّن جزاءهم وجزاَء كلِّ َمن كان هذا فْعله
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منهم، اليت اشرتوا  لقيامة. فاهلل ليس بغافل عن هذه األفعال الصادرةيوم ا الشديد األكيد
 ومصاحلهم الزائلة؛ فال يرمحهم هللا تعاَل فيخفف عنهم هبا متاع الدنيا الزائل من أحالفهم

 .ف الدنيا وال ف اآلخرة عذابه، وال يُوجد َمن يَنصرهم ُوينقذهم من بطِشه سبحانه، ال
 

 .من مسائل اآلية
مبا ارتكبوا العتقادهم عدم احلرمة  ، فقيل: لعّل كْفرهم}َوَتْكُفُروَن بِبَ ْعضٍ { :قال تعاَل :األوَل

تقاتلوهنم مث تفدوهم؟!".  التوراة عليها، لكن ف اآلاثر أهنم قيل َّلم: "كيف مع داللة صريح
أهنم ال  القتال، لكّنا نستحي من حلفائنا"؛ يدل على فقالوا: "أُِمرَن َبلفداء وُحّرِم علينا

ألنه كان ف شرعهم كفراً،  حرمة القتال. فإطالق الكفر حينئذ على فْعل ما ُحّرِم، إّما ينكرون
 حمرمات كثرية ف شرعنا. والقول أبن املعىن: "أتستعملون أو أنه للتغليظ كما أُطلق على

كالقول أبن   االعتبار، ال اعتبار به، البعض وترتكون البعض؟!" فالكالم حممول على اجملاز هبذا
صلى هللا -نبينا  ، والبعض اآلخر: نبّوة-عليه السالم-املؤمن به: نبّوة موسى  املراد ب البعض

 .-تعاَل عليه وسلم
َبلكفر هنا: َنقضاً من نواقض  وأقول: قد يكون املراد -رمحه هللا-هكذا قال اآللوسي 

إال  : فإن من نواقض "ال إلهكما هو ف شرعنا-على املؤمني  اإلميان، وهو: مظاهرة املشركي
وهللا -على َببه ف الكفر األكّب  ؛ فيكون الكفر-هللا": مظاهرة املشركي على املؤمني

         .-سبحانه وتعاَل أعلم
يكون عذاب اليهود أشّد من  قال اآللوسي: "ال يرِد ما أورده اإلمام الرازي: أنه كيف :الثانية

 وال يفيد ما قيل، ألهنم .}َأَشّد اْلَعَذاب{ :سبق بيانه ف معىن االّدهريّة املنكرين للصانع، ِلم
د كيف يقال إنه  كفروا بعد معرفتهم ف كتاب هللا تعاَل وإقرارهم وشهادهتم؛ إذ الكافر املوحِّ

 ."املشرك أو الناف للصانع، وإن كان كْفره عن عْلم ومعرفة؟ أشّد عذاَبً من
ْرِك اأَلْسَفِل  ِإنَّ اْلُمَناِفِقَي ِف { :عذاَبً كما قال تعاَل قلت: وال مانع أن يكون هؤالء أشدّ  الدَّ

عامدين،  أشّد عذاَبً من الكافرين، وهؤالء ظهر َّلم اَّلدى فرتكوه ، فجعلهم}ِمَن النَّارِ 
كان من   -عليه لعنة هللا-فإّن إبليس ِبالف غريهم؛ وهو واضح للمتأمل. وإذا نظرَن أيضاً،

كفر  ، وكان ِمن أشدِّ املخلوقي عبادة، ولكنه-سبحانه وتعاَل- هأعرف املخلوقي بربِّ 
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، وصلى هللا على نبينا حممد -أعلم وهللا-جحوداً واستكباراً، فكان أشد املخلوقي عذاَبً 
 .وعلى آله وصحبه وسلم

 
 

 األسئلة :
أ بتخفيف الظاء على حذف إحدى الظاءين ، وقر   تظاهرون : قرأ عاصم ومحزة والكسائي 1

 الباقون بتشديد الظاء على اإلدغام ، ومعنامها واحد ) صح ( .
 ( سري ، وقرئت أسارى مجع أسرى ) صح  قوله ) وإن أيتوكم أسارى ( قرئت : أسرى مجع أ2
  قرئت تفادوهم هكذا ، وقرئت تفدوهم وعليه محلت القراءة األوَل ألنه ال مفاعلة ، 3

 واملفاعلة تكون من الطرفي ) صح ( .
 ( لثاين فهو مبادلة األسري أبسري )صحالفرق بي فدى وفادى أن األول مجع الفداء ، وأما ا  4
  قرأ بعضهم ) وما هللا بغافل عما يعملون ( َبلياء وهي قراءة شاذة وَّلا معىن صحيح ) 5

 خطأ ( .
   تسفكون : الصب واإلراقة ) صح ( .6
 وظهره لآلخر ) خطأ ( .  تظاهرون : من اَّلجر والبعد ألن كل واحد يعطي 7
   اإلمث : كل فعل يستحق صاحبه الذم واللوم والعقاب ) صح ( .8
   العدوان : هو ُتاوز احلد ف الظلم ) صح ( .9

   اخلزي هو الذل واَّلوان ) صح ( .10
   الدنيا مأخوذة من الدنية أي املهينة احلقرية ) خطأ ( . 11
: أي تفدوهم حبكم التوراة ، وتقتلوهم وحكم    أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض12

 التوراة حترمي القتل ) صح ( .
  قوله : وال خترجون أنفسكم ، واملراد غريكم ، ألن الرجل إذا اتصل َبآلخر أصالً وديناً 13

 يكون كنفسه ) صح ( .
من    هذه اآلَيت نزلت فيما كان يفعله اليهود وحلفاؤهم من األوس واخلزرج ف اْلاهلية14

 االقتتال وأخذ األسرى مث بعد الرحب يفادي بعضهم بعضاً ) صح ( .
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  عّب عن الغري َبلنفس ف قوله : تقتلون أنفسكم ، ألن من قتل نفساً يقتل به فكأنه قتل 15
 نفسه ) صح ( .

  مث أقررمت وأنتم تشهدون : أي أقررمت أبن هذا هو ميثاق هللا وأنتم تشاهدون ما تفعلونه 16
 خالفة ) خطأ ( .من امل

   مث أنتم هؤالء : أي مث أنتم َي هؤالء ) صح ( .17
  االستفهام ف قوله ) أفتؤمنون ببعض الكتاب ( للتهديد والتوبيخ على التفريق بي 18

 أحكام هللا ) صح ( .
  قيد اإلخراج بقوله ) تظاهرون عليهم َبإلمث والعدوان ( لبيان أنه مل يكن عن استحقاق 19

 موجبة له ) صح ( .ومعصية 
  من فوائد تقييد اإلخراج بقوله ) تظاهرون عليهم َبإلمث والعدوان ( دون القتل االهتمام 20

 بشأنه لكونه أشد من القتل ، والفتنة أشد من القتل ) صح ( .
  قوله ) خزي ( أي : فضيحة وعقوبة أو جزية مضروبة عليهم ، والتنكري للتهويل وبيان 21

 ح ( .فظاعة شأنه ) ص
  قوله ) فما جزاء من يفعل ذلك منكم ( أي : اإلميان ببعض الكتاب والكفر ببعض ، 22

 وهو يشمل أي بعض ولو كان غري املذكور ف سبب النزول ) صح ( .
  قوله ) أشد العذاب ( فيه اإلشارة إَل أن ما ينالوه ف الدنيا والقّب ليس هو العذاب كله 23

 وم القيامة ) صح ( .، بل هناك ما هو أشد منه ي
  الباء ف ) بغافل عما يعملون ( للتبعيض ، أي ليس هللا غافالً عن أي بعض ِما تعملون 24

 ) خطأ ( .
  وروى عن عمر رضي هللا تعاَل عنه أنه قال إن بين إسرائيل قد مضوا وأنتم تعنون هبذا َي 25

 أمة حممد ومبا ُيري جمراه ) صح ( .
 فعلوه من احلرام من َبب التغليظ والتشديد ) صح ( .   إطالق الكفر على ما26
  هم ف قوله ) وال هم ينصرون ( لتأكيد نفي النصرة عنهم ، وأنه ال يوجد أحد ينصرهم  27

 كائناً من كان ) خطأ ( 
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  التعبري َبلشراء ف قوله ) اشرتوا احلياة الدنيا ( فيه إشارة إَل حبهم للمال والتجارة ) 28
 خطأ ( .

التعبري َبلشراء ف قوله ) اشرتوا احلياة الدنيا ( لبيان أهنم استحبوا احلياة والدنيا واختاروها   29
 وفضلوها على اآلخرة ) صح ( .

  التعبري أبشد العذاب من َبب التشديد والتغليظ وليس املراد ظاهره ، ألن هللا تعاَل أخّب 30
 . عن آل فرعون أيضاً أنه يدخلون أشد العذاب ) خطأ (
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 السابعة والثالثوناحملاضرة 
*** 

 .( من سورة )البقرة(88و) (87)
 .والقراءات، واملناسبة التالوة،

 :التالوة
َنا ُموَسى{ َنا ِمْن بَ ْعِدِه َِبلرُُّسلِ  َوَلَقْد آتَ ي ْ َنا ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ اْلبَ يَِّناتِ  اْلِكتَاَب َوقَ فَّي ْ َوأَيَّْدََنُه  َوآتَ ي ْ

بْ ُتْم َوَفرِيقاً  َجاءَُكْم َرُسوٌل مبَا الَ هَتَْوى أَنْ ُفُسُكمُ  ِس أََفُكلََّماِبُروِح اْلُقدُ  تَ ْقتُ ُلوَن  اْسَتْكَّبْمُتْ فَ َفرِيًقا َكذَّ
ُ ِبُكْفرِِهْم فَ َقِليالً َما َوقَاُلوا قُ ُلوبُ َنا ُغْلٌف َبلْ  *  .}يُ ْؤِمُنونَ  َلَعنَ ُهُم اَّللَّ

 :القراءات
 .ملعىنال يوجد أوجه تتعّلق َب

  :املناسبة
َنا ُموَسى اْلِكَتابَ  َولََقدْ {" :ما زال احلديث عن بين إسرائيل، قال اآللوسي شروع ف  :}آتَ ي ْ

 ."وتصديره َبْلملة القسمية إلظهار كمال االعتناء به بيان بعض آخر ِمن جناَيهتم،
 

 .لغوّيات
َنا{ فَّاه، إذا أَتْ بَ َعه من :}َوقَ فَّي ْ َُ و: َذن ََّبه من الذنب. وقَ فَّاه به: أَتْ بَ َعه إَّيه. الَقَفا، حن يُقال: َق

  .َعَرْيت من الُعْرو :هذه الياء: واو، ألهنا مىت وقعت رابعة أَْبِدَلت، كما تقول وأصل
، -بْي، أو مكسورة هبمزة ِمالة بْي -َبلسرَينية: َيُشوع، وَبلِعّبانية: ِإيشوع  :}ِعيَسى{

ون  .رِّبومعناه: السيد، وقيل: املبارك، فعُ  ُُ -والنسبة إليه: ِعيِسّي وِعيَسوّي، ومجعه: ِعيَس
 .-ُتضمّ  بفتح السي، وقد

خلدمة بيت املقدس، وقيل:  َبلعّبية: اخلادم، ومُسّيت: أم عيسى به ألن أّمها نذرهتا }َمْرميََ {و
 ذيَمن حتب حمادثة الرجال؛ فهي كالزِّير من الرجال، وهو: ال :العابدة، وَبلعربية من النساء

ر قول رؤبة  :حيب حمادثة النساء، وبه ُفسِّ
 ...                قلُت لزيٍر مل َتِصْلُه َمرمَيُه
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من حمادثة الرجال، اللهم إالّ أن  وقيل: وال يناسب مرمي أن يكون عربياً، ألهنا كانت بَرِيَّة
  .متليحاً، كما ُيسّمى األسود: كافوراً  يقال: مسُِّيت بذلك
  .اليت حتب حمادثة الرجال، وال تفجروف القاموس: هي 

ال َبلعريّب؛ بل يكاد يتعّي ذلك   قال اآللوسي: "واألْوَل عندي: أّن التسمية وقعت َبلعّبيّ 
 ."املنصف كما ال خيفى على

عالقة َبلواقع؛  قلت: وهو كما قال، ولو مسّيت بذلك عربياً جداًل، فليس لتسميتها بذلك
ُبْسرة هي كذلك؟ وأيضاً مسِّيت املرأة:  جة حقيقة، أوفهل اليت ُتسمَّى حفصة هي دجا

عالقة بي  غاية القبح، ومُسيت: َمْيَساء، ودالل، وَنهد، وعروب، وال "مجيلة" وقد تكون ف
سمَّى

ُ
 .االسم وامل

الرجال؛ وكأنه قيل َّلا ذلك، تشبيهاً َّلا مبرمي  وعن األزهري: املرمي: املرأة اليت ال حتب جمالسة
 .البتول

على املشهور، وأثبته الصاغاين ف  ي َْعال"، ألنه مل يثبت ف األبنيةزنه عربياً: "َمْفَعل"، ال "ف َ وو 
 فات سيبويه، ومنه: "َعْثرَي" للغبار، و"َضْهَيد" َبملهملة واملعجمة "الذيل"، وقال: إنه ِما

: املرأة َبلقصر وهي "للصلب، واسم "موضع" و"َمْدَين" على القول أبصالة ميمه، و"َضْهَيا
َضاَهاة؛ كأهنا أُْطلق عليها ذلك ملشاهبتها الرجل اليت ال حتيض أو ال ثدي َّلا، من

ُ
وتعّقبه  .امل

 .بعضهم مبا ال نُِطيُل بذْكره
األكمه واألبرص،  املعجزات الواضحات واحلجج، كإحياء املوتى، وإبراء :}اْلبَ يَِّناتِ {

َُغي ََّبات
 .واإلخبار َبمل

- . وأما َهَوى-َبلقصر-إذا أحّب، ومصدره: َهَوى  -َبلكسر- يِمن: َهوِ  :}هَتَْوى{و
. وقال-َبلضم-فبمعىن: سقط، ومصدره: ُهِوّي  -َبلفتح املرزوقي:  . وأصله: "فُ ُعول" َفأُِعلِّ

يقول: "َهَوت العقاب" إذا انقّضت لغري  َهَوى: انقّض انقضاض النجم والطائر. واألصمعي
 بفتح- للصيد. وحكى بعضهم: أنه يقال: َهَوى يَ ْهِوي َهِوَي  انقّضت  الصيد، و"أَْهَوْت" إذا

إذا كان من أسفل  -َبلضم- إذا كان القصد ِمن أعلى إَل أسفل، وَهَوى يَ ْهِوى ُهِوَي   -اَّلاء
النفس  املشهور. واَّلََوى يكون ف احلق وغريه، وإذا أضيف إَل إَل أعلى؛ وما ذُكر أوالً هو

  .كثر؛ ومنه هذه اآليةفاملراد به: الثاين ف األ
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كَأمْحر ومُحْر، وهو الذي ال يفقه. قيل: هو مستعار ِمن اأَلْغَلف ذو  مجع أَْغَلف، :}ُغْلفٌ {
 .الغلفة الذي مل خُينَت 

قلوبنا أوعية  :: مجع ِغالف، وبه قُرِئ شاذاً، أي-بضّمتْي -ختفيف ُغُلف  :}ُغْلفٌ { :وقيل
 .للعْلم

 
 .اآلاثر

َنا{ :قوله عن أيب مالك ف   .أتبعنا :}َوقَ فَّي ْ
َنا ُموَسى اْلِكَتابَ { :و عن ابن عباس، ف قوله التوراة مجلة واحدة مفّصلة  :، يعين}َوَلَقْد آتَ ي ْ

َنا ِمْن بَ ْعِدِه َِبلرُُّسلِ { .حُمَكمة يعين: رسوالً يُدعى: ِإمشِْوِيل بن َببل، ورسوالً يُدعى:  ،}َوقَ فَّي ْ
يُدعى: أَْرِمَيا بن  ْشِعَيا بن أَْمِصَيا، ورسوالً يُدعى ِحْزِقيل، ورسوالً ورسوالً يُدعى أَ  ِمْشَتانِيل،

َحْلِقَيا وهو: اخلضر، ورسوالً يُدعى: داود بن ِإيَشا وهو: أبو سليمان، ورسوالً يُدعى: املسيح 
موسى بن عمران، وأخذ  مرمي؛ فهؤالء الرسل ابتعثهم هللا وانتخبهم لألمة بعد عيسى بن

  .وصفة أّمته -صلى هللا عليه وسلم-أِمِهم صفة حممد  اً غليظاً أن يُ َؤدُّوا إَلعليهم ميثاق
َنا ِعيَسى اْبنَ { :وعن ابن عباس ُوضعت على يده  ، قال: هي اآلَيت اليت}َمْرمَيَ اْلبَ يَِّناتِ  َوآتَ ي ْ

غيوب، الطري، وإبراء األسقام، واخلَّب بكثري من ال من إحياء املوتى، وخْلقه من الطي كهيئة
 :ابن عباس ف قوله عليهم من التوراة مع اإلجنيل الذي أحدث هللا إليه. وعن وما ردّ 

وَّيناه}َوأَيَّْدََنهُ { ًُ  .، قال: َق
-أن رسول هللا )) :عن عائشة وأخرج ابن سعد، وأمحد، والبخاري، وأبو داود، والرتمذي،

 صلى هللا-فح عن رسول هللا منّباً ف املسجد، فكان ينا وضع حلّسان -صلى هللا عليه وسلم
كما  اللهم أيِّد حّسان بروح القدس، :-صلى هللا عليه وسلم-. فقال رسول هللا -عليه وسلم

 .((َنفح عن نبّيه
  ."تعليق قال ابن كثري، بعد ذكره َّلذا احلديث: "وهذا ِمن البخاري

شيخه الذي  اليت أسقط منها "قلت: قوله: تعليق، أي: من معّلقات البخاري ف "الصحيح
 وما عّلقه البخاري بصيغة اْلزم فهو صحيح ِلمن عّلقه عنه .حّدثه، أو ما زاد كشيخ شيخه

  .هكذا ذكر احلافظ ابن حجر َبستقراء منه
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عر ف  وأخرج البخاري، ومسلم، وغريمها، عن أيب هريرة: أن عمر مّر حبسان، وهو ينشد الشِّ
أيب  وفيه من هو خري منك. مث التفت إَل قد كنت أنشد فيه، :املسجد، فلحظ إليه، فقال

 !أجب عين)) :يقول -عليه وسلم صلى هللا-هريرة فقال: أنشدك هللا! أمسعت رسول هللا 
  !؟ فقال: اللهم نعم((اللهم أيِّْده بروح القدس

صلى هللا عليه -رسول هللا  وأخرج البخاري، ومسلم، وغريمها، عن الّباء بن عازب: أن
  .((!معك وجّبيل -أو هاجهم-اْهُجهم )) :قال حلّسان -وسلم

صلى -اليهود سألوا رسول هللا  وأخرج ابن جرير، عن شهر بن حوشب األشعري: أن نفراً من
أنشدكم َبهلل، وأبَيمه عند بين إسرائيل، )) :أخّبَن عن الروح! فقال :فقالوا -هللا عليه وسلم

  .مقالوا: نع ((أنه جّبيل؟ وهو الذي أيتيين؟ هل تعلمون
صلى هللا -مسعود: أن رسول هللا  وأخرج ابن أيب شيبة، وهناد، والبغوي، وغريهم، عن ابن

نفساً لن متوت حىت تستكمل  إّن روح القدس نفث ف روعي: إن)) :قال -عليه وسلم
  .((!الطلب رزقها؛ فاتّقوا هللا، وأمجلوا ف

 روح)) :، قال- عليه وسلمهللا صلى-وأخرج أبو الشيخ ف "العظمة"، عن جابر، عن النيب 
 .((القدس: جّبيل

صلى هللا عليه -قال: قال رسول هللا  وأخرج الزبري بن بكار، ف "أخبار املدينة"، عن احلسن،
 .((لألرض أن أتكل ِمن حْلمه َمن كّلمه روح القدس لن يؤذن)) :-وسلم

  .و عن ابن مسعود، قال: روح القدس: جّبيل
  .، قال: أعانه جّبيل}اْلُقُدسِ  َوأَيَّْدََنُه ِبُروحِ { :ف قوله و عن إمساعيل بن أيب خالد،

 .وقال ابن أيب جنيح: الروح هو: حفظة على املالئكة
  .و عن ابن عباس، قال: القدس: الّطهر

  .و عن السدي، قال: القدس: الّبكة
  .و عن جماهد، قال: القدس: هللا تعاَل

 .رب تعاَلو عن الربيع بن أنس، قال: القدس هو: ال
  .قول كعب وعن الربيع بن أنس: القدس هو: الرب تبارك وتعاَل؛ وهو

أهنما قاال: القدس هو: هللا  قال ابن كثري: وحكى القرطيب، عن جماهد واحلسن البصري،
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  .هذا يكون هو القول األول تعاَل، وروحه: جّبيل، فعلى
  .به املوتى كان عيسى حُييي  ، قال: هو االسم الذي}اْلُقُدسِ  ِبُروحِ { :وعن ابن عباس

  .وُروي عن سعيد بن جبري حنو ذلك
  .األعظم ونقله القرطيب عن عبيد بن عمري أيضاً، قال: وهو االسم]

هللا عيسى َبإلجنيل روحاً،   قال: أيد ،}َوأَيَّْدََنُه ِبُروِح اْلُقُدسِ { :وقال ابن زيد، ف قوله تعاَل
َنا إِلَْيَك ُروحاً  وََكَذِلكَ { :من هللا، كما قال تعاَلِكالمها روح  كما جعل القرآن روحاً، َأْوَحي ْ

 .}ِمْن أَْمرَنَ 
بْ ُتمْ { :وأما قوله تعاَل   .}َوَفرِيقاً تَ ْقتُ ُلونَ  فَ َفرِيًقا َكذَّ

  .، يعين: طائفة}فريقاً { :عن سعيد بن جبري، ف قوله تعاَل
 .}قُ ُلوبُ َنا ُغْلفٌ  َوقَاُلوا{ :قوله تعاَل

 .اس، قال: إمنا مسُِّي: "القلب" لتقّلبهعن ابن عب
  .أي: ف أِكّنة ،}َوقَاُلوا قُ ُلوبُ َنا ُغْلفٌ { :وعن ابن عباس، ف قوله تعاَل

  .، أي: ال تفقه}قُ ُلوبُ َنا ُغْلفٌ  َوقَاُلوا{ :وعن ابن عباس
  .هي القلوب املطبوع عليها :}قُ ُلوبُ َنا ُغْلفٌ  َوقَاُلوا{ :وعن ابن عباس

  .عليها غشاوة :}قُ ُلوبُ َنا ُغْلفٌ  َوقَاُلوا{ :وقال جماهد
  .وقال عكرمة: عليها طابع

  .وقال أبو العالية: أي: ال تفقه
  .وقال السدي: يقولون: عليها غالف، وهو: الغطاء

 ِه َوِف آَذانَِناَأِكنٍَّة ِمَّا َتْدُعوََن إِلَيْ  َوقَاُلوا قُ ُلوبُ َنا ِف { :كقوله }قُ ُلوبُ َنا ُغْلفٌ  َوقَاُلوا{ :وعن قتادة
  .، أي: فال خيلص إلينا شيء ِمّا تقول}َوق ٌْر َوِمْن بَ ْيِنَنا َوبَ ْيِنَك ِحَجابٌ 

 .و عن قتادة، قال: قالوا: ال تفقه
قليب ف ِغالف فال  :، قال: يقول}ُغْلفٌ { :وقال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم، ف قوله

  .}َأِكنٍَّة ِمَّا َتْدُعوََن إِلَْيهِ  بُ َنا ِف َوقَاُلوا قُ ُلو { :خَيُلص إليه ما تقول، وقرأ
  .عليها ، قال: هي القلوب املطبوع}قُ ُلوبُ َنا ُغْلفٌ  َوقَاُلوا{ :و عن عطية، ف قوله
  .، قال: مل خُتنت}ُغْلفٌ  قُ ُلوبُ َنا{ :وعن احلسن، ف قوله
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هبم، وأهنا بعيدة من عدم طهارة قلو  قال ابن كثري: "وهذا القول يرجع معناه إَل ما تقّدم ِمن
  ."اخلري

 }ُغُلفٌ  قُ ُلوبُ َنا{ ُمثقلة كيف تتعّلم، وإمنا }ُغْلفٌ  قُ ُلوبُ َنا{ :وعن ابن عباس، أنه كان يقرأ
  .للحكمة، أي: أوعية للحكمة

قلوبنا ِملوءة علماً ال حتتاج إَل  :، قال: قالوا}َوقَاُلوا قُ ُلوبُ َنا ُغْلفٌ { :وعن ابن عباس، ف قوله
  .وال غريه علم حممد

 .أي: أوعية للعْلم ،}قُ ُلوبُ َنا ُغْلفٌ  َوقَاُلوا{ :وقال عطية العوف
 :وابن جرير، عن حذيفة، قال ،"وأخرج ابن أيب شيبة، وابن أيب الدنيا ف كتاب "اإلخالص

 :القلوب أربعة"
  .الكافر قلب أغلف، فذلك قلب

  .قلب املنافق وقلب ُمَصفَّح، فذلك
 .لسراج، فذلك قلب املؤمنا وقلب أجرد فيه مثل

كمثل قُرحة  النفاق ونفاق، فمَثل اإلميان كمَثل شجرة ميّدها ماء طّيب، ومثل وقلب فيه إميان
  ."صاحبَتها أهلكْته ميّدها القيح والدم؛ فأّي املاّدتْي غلبت

القلوب، فأّي قلب أنكرها  وأخرج احلاكم وصححه، عن حذيفة، قال: تُ ْعرض فتنة على
 قلب مل يُنكرها نكتت ف قلبه نكتة سوداء. مث تعرض فتنة لبه نكتة بيضاء، وأيّ نكتت ف ق

قلبه نكتة بيضاء، وإن مل  أخرى على القلوب، فإن أنكرها القلب الذي أنكرها ُنكتت ف
تعرض فتنة أخرى، فإن أنكرها ذلك القلب اشتّد وابيضَّ  يُنكرها نكتت نكتة سوداء. مث

اأُلولَيْي اسوّد وارتّد وُنكس؛ فال  ، وإن مل يُنكرها كما ف املرّتْي ومل تضرّه فتنة أبداً  وصفا
 .يعرف حقاً وال يُنكر منكراً 

رضي هللا -اإلميان"، عن علي  وأخرج ابن ايب شيبة ف كتاب "اإلميان"، والبيهقي ف "شعب
 اً ازداد ذلكبيضاء ف القلب، فكّلما ازداد اإلميان ِعَظم ، قال: "إن اإلميان يبدو حلظة-عنه

حلظة سوداء ف القلب، فكلما  البياض؛ فإذا استكمل اإلميان، ابيض القلب كّله. وإّن النفاق
هللا! لو  ذلك السواد؛ فإذا استكمل النفاق، اسوّد القلب كّله. وامي ازداد النفاق عظماً ازداد

 ."دعن قلب منافق لوجدمتوه أسو  شققتم على قلب مؤمن لوجدمتوه أبيض، ولو شققتم
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 :-صلى هللا عليه وسلم- وأخرج أمحد بسند جيد، عن أيب سعيد، قال: قال رسول هللا
السراج يُزهر، وقلب أغلف مربوط على غالفه، وقلب  القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل))

نوره. وأما القْلب  وقلب مصّفح. وأّما القلب األجرد فقْلب املؤمن سراجه فيه منكوس،
 وأما القْلب املنكوس فقْلب املنافق الكافر، عرف مث أنكر. وأما القلب األغلف فقلب الكافر.

ميّدها املاء الطّّيب، ومثل النفاق   املصّفح فقلب فيه إميان ونفاق؛ ومثل اإلميان كمثل البقلة
  .((القيح والدم، فأّي املادتْي غلبت على األخرى غلبْت عليه كمثل القرحة ميّدها

  .قوفاً، مثله سواءو عن سلمان الفارسي، مو 
 .إالّ قليل ، قال: ال يؤمن منهم}فَ َقِليالً َما يُ ْؤِمُنونَ { :و عن قتادة، ف قوله

 
 .املفسارين أقوال
واملخالفة، واالستكبار على األنبياء، وأهنم  بين إسرائيل َبلعتّو والعناد -تبارك وتعاَل- ينعت

 -وهو التوراة ف قول اْلمهور-تاب يّتبعون أهواءهم؛ فذكر تعاَل أنه آتى موسى الك إمنا
  .وخالفوا أوامرها وَأوَّلوها فحرّفوها وبّدلوها،

  .واملراد إبيتائها له: إنزاَّلا عليه
هللا  : أن التوراة نزلت مجلة واحدة، فأمر-رضي هللا تعاَل عنهما- وقد ُروى عن ابن عباس

منها ملكاً، فلم يطيقوا حرف  حبْملها فلم يُطق، فبعث بكل -عليه السالم-تعاَل موسى 
 ، فحَملها. وقيل: حُيتمل أن يكون-عليه السالم-ملوسى  مْحلها؛ فخّففها هللا تعاَل

َنا{ واألنباء والقصص وغري ذلك  إخل: أفهمناه ما انطوى عليه من احلدود واألحكام }...آتَ ي ْ
 .مضاف، أي: عْلم الكتاب أو فْهمه؛ وليس َبلظاهر ِمّا فيه؛ والكالم على حذف

ِإَنَّ أَنْ زَْلَنا { :بشريعته، كما قال تعاَل وأرسل هللا الرسل والنبيِّي ِمن بْعده، الذين حيكمون
نِيُّونَ  َونُوٌر حَيُْكُم هِبَا النَِّبيُّوَن الَِّذينَ  الت َّْورَاَة ِفيَها ُهدىً  َواأْلَْحَباُر مبَا  َأْسَلُموا لِلَِّذيَن َهاُدوا َوالرََّبَّ

َنا ِمْن بَ ْعِدهِ { :اآلية؛ وَّلذا قال }...اَّللَِّ وََكانُوا َعَلْيِه ُشَهَداءَ  ِمْن ِكَتابِ اْسُتْحِفظُوا   َوقَ فَّي ْ
مُثَّ { :أردفنا. والكّل قريب، كما قال تعاَل :، قال أبو مالك: أتبعنا. وقال غريه}َِبلرُُّسلِ 

  .الرسليعين: وأرسلنا على أثره الكثري من  ،} َترْتَا أَْرَسْلَنا ُرُسَلَنا
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وكّلهم على  أربعة آالف، وقيل: سبعي أْلفاً، -عليه السالم-إَل زمن عيسى  قيل: وكانوا
وداود، وسليمان، وأشعيا، وأرميا،  ، منهم: يوشع، ومشويل، ومشعون،-عليه السالم-شريعته 

 عليهم الصالة-واليسع، ويونس، وزكرَي، وحيىي، وغريهم...  وعزير، وحزقيل، وإلياس،
 .-والسالم

مبخالفة التوراة ف بعض األحكام، وَّلذا  حىت ُختم أنبياء بين إسرائيل بعيسى بن مرمي، فجاء
إحياء املوتى، وخْلقه من  تعاَل من البيِّنات، وهي املعجزات، قال ابن عباس: من أعطاه هللا

غيوب، َبل فتكون طائراً إبذن هللا، وإبرائه األسقام، وإخباره الطي كهيئة الطري فينفخ فيها
، ما يدَّّلم به على صْدقه فيما جاءهم -السالم عليه-وهو: جّبيل -والتأييد بروح القدس 

  .به
  .وقيل: اإلجنيل ، وهو الظاهر؛-عليه السالم-فتشمل البيِّنات كلَّ معجزة أُوتيها 

أول العزم، وصاحب كتاب،  لتميُّزه عنهم، لكونه من -عليهم السالم-وأفرده عن الرسل 
، حيث نسخ كثرياً من شريعته. وأضافه -عليه السالم-موسى  نه ليس متَّبعاً لشريعةوقيل: أل

 .أمه رداً على اليهود إذ زعموا أن له أَبً  إَل
التوراة ف البعض، كما قال تعاَل  فاشتّد تكذيب بين إسرائيل له، وحسدهم وعنادهم ملخالفته

ُتُكْم آِبيٍَة ِمنْ الَّذِ  َوأُلِحلَّ َلُكْم بَ ْعضَ { :إخباراً عن عيسى   .اآلية }...َربُِّكمْ  ي ُحّرَِم َعَلْيُكْم َوِجئ ْ
ُيكذِّبونه ويقتلونه.  األنبياء أسوأ املعاملة، ففريقاً ُيكذِّبون، وفريقاً  فكانت بنو إسرائيل تعامل

قد  اليت املخالفة ألهوائهم وآرائهم، وإبلزامهم أبحكام التوراة وما ذاك إالّ ألهنم أيتوهنم َبألمور
فيكذِّبوهنم، ورمبا قتلوا بعضهم؛ وَّلذا قال  تصرّفوا ف خمالفتها؛ فلهذا كان يشّق عليهم ذلك

بْ ُتْم َوَفرِيقاً  َرُسوٌل مبَا الَ هَتَْوى أَنْ ُفُسُكمُ  أََفُكلََّما َجاءَُكمْ { :تعاَل  .}تَ ْقتُ ُلونَ  اْسَتْكَّبْمُتْ فَ َفرِيًقا َكذَّ
وإطالق روح القدس عليه  .-عليه السالم-، أي: قوَّيناه جبّبيل }سِ اْلُقدُ  َوأَيَّْدََنُه بُِروحِ {

 .}ُقْل نَ زََّلُه ُروُح اْلُقُدسِ { :شائع، فقد قال سبحانه
قال ابن كثري: والدليل على أّن روح القدس هو جّبيل، كما نّص عليه ابن مسعود ف تفسري 

بن أيب خالد،  ، وإمساعيلعلى ذلك ابن عباس، وحممد بن كعب القرظي هذه اآلية، واتبعه
 {اأَلِمُي  نَ َزَل بِِه الرُّوحُ { :والسدي ، والربيع بن أنس، وعطية العوف، وقتادة، مع قوله تعاَل
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البخاري... فذكر حديث عائشة ف ِشْعر حّسان،  ما قاله :}اْلُمْنِذرِينَ  َعَلى قَ ْلِبَك لَِتُكوَن ِمنَ 
  :شعر حّسان قوله وف] :حبديث أيب هريرة. مث قال مث أتبعه

 وُروح الُقْدس ليس به َخفاءُ  وِجّبيل رسوُل هللا فينا
  .ذكر األقوال األخرى وذَكر ما يؤيِّد ذلك من رواَيت أخرى تقّدمت ف اآلاثر، مث
قال: الروح ف هذا املوضع:  قال ابن جرير: وأْوَل التأويالت ف ذلك َبلّصواب: قول من

ُ ََي { :ّب أنه أيّد عيسى به، كما أخّب ف قولهأخ -عز وجل-جّبيل، ألن هللا  ِإْذ قَاَل اَّللَّ
ُتَكلُِّم النَّاَس ِف  َواِلَدِتَك ِإْذ أَيَّْدُتَك ِبُروِح اْلُقُدسِ  اْبَن َمْرمَيَ اذُْكْر نِْعَميِت َعَلْيَك َوَعَلى ِعيَسى

يلَ  الت َّْورَاةَ َعلَّْمُتَك اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة وَ  اْلَمْهِد وََكْهالً َوِإذْ  اآلية؛ فذكر أنه أيّده به.  }...َواأِلجنِْ
َوِإْذ { ،}أَيَّْدُتَك ِبُروِح اْلُقُدسِ  ِإذْ { :هو اإلجنيل، لكان قوله فلو كان الروح الذي أيده به

يلَ  َعلَّْمُتَك اْلِكَتابَ  خُياِطب ال معىن له، وهللا أعّز أن  تكرير قول }َواحلِْْكَمَة َوالت َّْورَاَة َواإِلجنِْ
 .عباده مبا ال يُفيدهم

 .-وهلل احلمد-ف أّول السياق  قال ابن كثري: قلت: ومن الدليل على أنه جّبيل: ما تقّدم
تعاَل خّصه به من وْقت صباه  بذكر التأييد بروح القدس، ألنه -عليه السالم-وُخص عيسى 

 .}وََكْهالً  ُدِس ُتَكلُِّم النَّاَس ِف اْلَمْهدِ اْلقُ  ِإْذ أَيَّْدُتَك ِبُروحِ { :إَل حال ِكَّبه، كما قال تعاَل
واإلضافة من إضافة املوصوف  الطهارة والّبكة، أو التقديس، ومعناه: التطهري، :}اْلُقُدسِ {و

 .االختصاص إَل الصفة، للمبالغة ف
ُروِح بِ { :وقد قرأ أبو حيوة .ِمن أمساء هللا تعاَل كالُقدُّوس :}اْلُقُدسِ { :وقال جماهد، والربيع

 .بواو }اْلُقدُّوسِ 
َبلروح املقّدسة،كما تقول: حامت اْلود، ورجل صْدق.  :}اْلُقُدس ِبُروحِ { :وقال الزخمشري]

للكرامة. وقيل:  فوصفه َبالختصاص، والتقريب }َوُروٌح ِمْنهُ { :كما قال ووصفها َبلقدس
نه األصالب واألرحام ف  إلجنيل، كما قالالطوامث. وقيل: جبّبيل. وقيل: َب ألنه مل يضمِّ

  .األعظم الذي كان حُييي املوتى بذِْكره وقيل: َبسم هللا .}أَْمرَنَ  ُروحاً ِمنْ { :القرآن
نْفسه، ووصفها به لطهارهتا عن مس  -عليه السالم-قال اآللوسي: وقيل: روح عيسى 
نه ا الشيطان، أو لكرامته عليه تعاَل،  ألصالب والولذلك أضافها إَل نفسه، أو ألنه مل يضمِّ
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ه فدخلت النفخة ف  ف درع -عليه السالم-أرحام الطوامث، بل حصل من نفخ جّبيل  أمِّ
 .جوفها

إعراضاً عن خماطبتهم، وإبعاداً َّلم  فيه التفات من اخلطاب إَل الغيبة، :}َوقَاُلوا قُ ُلوبُ َنا ُغْلفٌ {
 .-عليه وسلم عاَلصلى هللا ت-والقائلون هم: املوجودون ف عصر النيب  .عن عز احلضور

وهذا الذي رّجحه ابن جرير،  :قال وذكر ابن كثري هنا اآلاثر ف أن املراد: عليها غشاوة، مث
عليه،  قال: القلوب أربعة، فذكر منها: وقلب أغلف مغضوب واستشهد مبا ُروي عن حذيفة،

  .وذاك قلب الكافر
وعلى هذا املعىن جاءت قراءة  للعْلم؛ ، أي: أوعية}قُ ُلوبُ َنا ُغْلفٌ { :وجاء ف اآلاثر: أّن معىن

]ونقلها  -بضم الالم- }ُغُلفٌ  َوقَاُلوا قُ ُلوبُ َنا{ :جرير بعض األمصار فيما حكاه ابن
واألعرج، وابن حميصن[، أي: مجع  الزخمشري عن أيب عمرو، وحكاها القرطيب عن ابن عباس،

معه إَل ْعلم  عْلم ال حيتاجونمبعىن: أهنم ادَّعْوا أّن قلوهبم ِملوءة ب ِغالف، أي: أوعية،
 .آخر،كما كانوا مَيُنَّون بعْلم التوراة

وقال القرطيب: معناه: وقالوا: قلوبنا أوعية للعْلم، فما َبَّلا ال تفهم قول حممد؟! واألّول أْوَل، ]
عندَن من العْلم عّما جاء به  املنصوص عن ابن عباس، ألهنم يقولون: حنن ف ُغنية مبا وهو

  .-هللا عليه وسلم صلى-حممد 
ِمَن اْلِعْلِم َوَحاَق هِبِْم  ُرُسُلُهْم َِبْلبَ يَِّناِت َفرُِحوا مبَا ِعْنَدُهمْ  فَ َلمَّا َجاَءهْتُمْ { :وهذا شبيه بقوله تعاَل

  . [}َيْستَ ْهزُِئونَ  َما َكانُوا بِهِ 
نفوذ ما جئَت به خْلقية مانعة عن  قال اآللوسي: وأرادوا على األّول: قلوبنا ُمغّشاة أبغشية

صلى هللا - ، قصدوا به: إقناط النيب}ِمَّا َتْدُعوََن إِلَْيهِ  قُ ُلوبُ َنا ِف َأِكنَّةٍ { :فيها، وهذا كقوَّلم
َبلكلية. وقيل: ُمغّشاة بعلوم من التوراة  عن اإلجابة، وقْطع طَمعه عنهم -تعاَل عليه وسلم
  .طرة كذلكإليها ما أتيت به، أو بسالمة من الف حنفظها أن يصل

وصْدقاً َلَوعْته، أو ِملوءة عْلما فال تَسع  وعلى الثاين: أهنا أوعية العْلم، فلو كان ما تقوله حقا  
العْلم، فكيف حيّل لنا  ُمستغنون مبا عندَن عن غريه. وقيل: أرادوا أهنا أوعية بعُد شيئاً؛ فنحن

ّي؛ وال خيفى بُعُده  .اتّباع األمِّ
ُ ِبُكْفرِِهْم فَ َقِليالً َما يُ ْؤِمُنونَ  ُهمُ َبْل َلَعن َ { :قال تعاَل ، أي: ليس األمر كما ادَّعْوا، بل }اَّللَّ
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 َوقَ ْوَِّلِْم قُ ُلوبُ َنا ُغْلٌف َبْل طََبَع اَّللَُّ { :عليها، كما قال ف سورة )النساء( قلوهبم ملعونة، مطبوع
َها ِبُكْفرِِهْم َفال يُ ْؤِمُنوَن ِإالَّ    .}قَِليالً  َعَلي ْ

ُخلقت على فطرة الّتمّكن ِمن  رّد ِلما قالوه، وتكذيب َّلم فيما زعموه. واملعىن: أهناوهو 
وِصل إَل احلق؛

ُ
 لكّن هللا تعاَل أْبعدهم، وأبطل استعدادهم اخللقي للنظر النظر الصحيح امل

الراسخة ف قلوهبم، أو أهنا مل أتب  الصحيح، بسبب اعتقاداهتم الفاسدة، وجهاالهتم الباطلة
فأصّمهم  كونه حقاً وصدقاً، بل ألنه سبحانه طَردهم وخذَّلم بكفرهم، ما تقوله لِعدم قبول

رمحته؛ فأىن َّلم اّدعاء العْلم الذي هو أجّل  وأعمى أبصارهم، أو أّن هللا تعاَل أقصاهم عن
  .آاثرها

، }قَِليالً  ُنوَن ِإالَّ َفالَ يُ ْؤمِ { :، وقوله}فَ َقِليالً َما يُ ْؤِمُنونَ { :وقد اختلفوا ف معىن قوله تعاَل
عن قتادة، واألصم،  فقليل َمن يؤمن منهم، ]اختاره فخر الدين الرازي، وحكاه :فقال بعضهم

 إمياهنم، مبعىن: أهنم يؤمنون مبا جاءهم به موسى ِمن أمر وأيب مسلم األصفهاين[. وقيل: فقليل
كفروا به من الذي جاءهم به   ألنه مغمور مبا املعاد والثواب والعقاب، ولكنه إميان ال ينفعهم،

  .-هللا عليه وسلم صلى-حممد 
، وهم َبْلميع  }فَ َقِليالً َما يُ ْؤِمُنونَ { :وقال بعضهم: إهنم كانوا غري مؤمني بشيء، وإمنا قال

هذا قط".  العرب: "قّلما رأيت مثل هذا قط"، تريد: "ما رأيت مثل كافرون، كما تقول
قّلما تُنبت"، أي ال تُنبت شيئا[؛ حكاه ابن  َن أبرض]وقال الكسائي: تقول العرب: "مرر 

 .، وهللا أعلم-هللا رمحه-جرير 
  

 .املعىن اإلمجايل
بل هي أعظم نعمة عليهم؛ حيث  يذكر تعاَل: أنه قد أنعم على بين إسرائيل بنعمة عظيمة،

الرسل  التوراة الشاملة للهدى والنور، مث أتبعه بطائفة من -عليه السالم-أنزل على موسى 
حىت ختمهم َبلنيب الكرمي عيسى بن مرمي  املكرمي يتلو بعضهم بعضاً ليسوسوا بين إسرائيل،

تشهد بصْدقه، وقّواه  الذي أيده َبآلَيت املعجزات والدالئل الباهرات اليت -عليه السالم-
َلك الكرمي املطهَّر: جّبيل

َ
 ، منذ صغره. فكان مقابلة ذلك من-عليه السالم- ونَصره َبمل

األنبياء، مستكّبين عنه، كّلما  اجملرمي اْلاحدين، أن رّدوا احلق الذي جاءهم به هؤالء هؤالء
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قْتلهم بعض  نفوسهم. فكّذبوا بعضاً من أنبيائهم، ووصل هبم اْلُرم إَل خالف ما هتواه وحتّبه
وا . وبقي ذلك ف أبنائهم، حىت مهّ -السالم عليهما-أنبيائهم، كما فعلوا مع حيىي وزكرَي 

 ، فوضعوا له السُّّم، فلم مُيكِّنهم هللا ِمن قْتله فوراً،-صلى هللا عليه وسلم-هللا  بذلك مع رسول
مع النبوة، حيث مات ِمن أثر  لُيكمل البالغ، حىت حان أواُن موته، فجمع له هللا الشهادة

 .هذا الّسمّ 
صلى هللا -حيث قالوا للنيب هللا،  كما ذكر هللا تعاَل صورة ِمن ُصَور ردِّهم احلق من أنبياء

تفهمه، فهي مغّلفة، عليها األغشية متنعها من  : إن قلوهبم ال تعي ما يقول وال-عليه وسلم
وطْبِعه الذي طَبعه  فبّي هللا سبحانه أّن ذلك بسبب طْرده إَيهم من رمحته، أن تِعَي كالمه؛

 للقليل منهم، الذي ترك فال حيصل َّلم اإلميان إالّ  على هذه القلوب بسبب كفرهم وعنادهم،
 .واملكابرة، وجنا من هذا الّلْعن والطّْبع العناد

 
 .اآلية مسائل
  :األوَل

قلت: هو على وجهْي: أن تُراد احلال  قال الزخمشري: فإن قلت: هالّ قيل: "وفريقاً قتْلتم"؟
راد: وفريقاً ي فظيع، فأريد استحضاره ف النفوس وتصويره ف القلوب. وأن املاضية، ألن األمر

، لوال أين أعصمه -صلى هللا عليه وسلم- تقتلوهنم بْعد، ألنكم حتومون حول قْتل حممد
 ما)) :عند موته -صلى هللا عليه وسلم-ومسمتم له الشاة. وقال  منكم؛ ولذلك سحرمتوه،

 .((زالت أكلة خيّب تُعاودين؛ فهذا أواُن انقطاع أهبري
 ...البخاري وغريه قال ابن كثري: وهذا احلديث ف صحيح

واستحضاراً لصورهتا، لفظاعتها  وقال اآللوسي: عّّب َبملضارع، حكاية للحال املاضية،
للداللة على  لألفعال املضارعة الواقعة ف الفواصل فيما قبل، أو واستعظامها، أو مشاكلة

مه ، ولوال أين أعص-هللا تعاَل عليه وسلم صلى-أنكم اآلن فيه؛ فإنكم حول قْتل حممد 
قتل البعض. واملراد  سحرمتوه ومسمتم له الشاة. فاملضارع للحال، وال ينافيه لقتلتموه؛ ولذلك

 لزوال احلياة، سواء ترّتب عليه أو ال. وقيل: ال حاجة إَل من القتل: مباشرة األسباب املوجبة
وقع ف َبلسم الذي تناوله، على ما  قُتل حقيقة -صلى هللا تعاَل عليه وسلم-التعميم، ألنه 
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األسباب؛ فال بّد  مل يتحقق منهم القتل زمان نزول اآلية، بل مباشرة الصحيح... وفيه: أنه
 .من التعميم

 :الثانية
َها  َبْل طََبَع اَّللَُّ { :(النساء) ، وشبيهتها ف}ِبُكْفرِِهمْ  َبْل َلَعنَ ُهُم اَّللَُّ { :قوله تعاَل َعَلي ْ

مذهب املعتزلة. وقد حاول الزخمشري الروغان منها،   على ِمن الّضرَبت القاضية :}ِبُكْفرِِهمْ 
 :هي عادته َبلتعلل بكلمة: "اللطف" و"األلطاف"، فقال كما

الفطرة والتمّكن من قبول احلق،  مث رّد هللا أن تكون قلوهبم خملوقة كذلك، ألهنا ُخلقت على
الكفر الزائغ عن  دثوا منبسبب كْفرهم؛ فُهم الذين غّلفوا قلوهبم مبا أح أبّن هللا لَعنهم وخذَّلم

 .اليت تكون للمتوّقع إمياهنم وللمؤمني الفطرة، وتسّببوا بذلك ملنع األلطاف
على إحداثهم الكفر؛ وهذه  أن تكون قلوهبم خملوقة هكذا. مث نص -غفر هللا له-فنفى 

 يهونسبة خْلق الشر لفاعِليه. وقد تقّدم طرف من الّردود عل شنشة لنفي خْلق أفعال العباد،
ُ َعَلى{ :ف قوله  .واملسألة مبحوثة مطّولة ف كتب العقيدة ، فال نعيد بذْكره،}قُ ُلوهِبِمْ  َخَتَم اَّللَّ

 
 

 األسئلة :
   الواو ف ) ولقد ( هي واو القسم لبيان كمال االهتمام به ) صح ( .1
   قوله ) وقفينا ( لبيان أن الرسل بعده كانوا على عهده ودينه ) خطأ ( .2
 عىن عيسى َبلعّبية ) السيد واملبارك ( ) صح ( .  م3
   مرمي َبلعربية من حتب حمادثة الرجال ، وبه فسر قول رؤبة : 4

 قلت لزير مل تصله مرميه ) صح ( .
   رجح األلوسي أن مرمي اسم أعجمي وليس عربياً ) صح ( .5
وهو من أبعد    الصحيح أنه ال عالقة بي االسم واملسمى ، فقد يسمى اإلنسان َبسم6

 الناس عن معناه ) صح ( .
  وعن األزهري املرمي املرأة اليت ال حتب جمالسة الرجال وكأنه قيل َّلا ذلك تشبيها َّلا مبرمي 7

 ) صح ( .البتول 
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   ) البينات ( أي : اآلَيت الواضحات واحلجج القاهرات ) صح ( .8
   اَّلوى حب الشيء الباطل خاصة ) خطأ ( .9

 قلوبنا غلف ( أي : ال تفقه ) صح ( .  قوَّلم ) 10
  قوَّلم ) قولبنا غلف ( ختفيف ) غلف ( بضمتي ؛ مجع غالف ، أي : أوعية للعلم ال 11

 حتتاج لعلم حممد وغريه ، وفيه قراءة متواترة َبلضم ) خطأ ( .
   ) وأيدَنه بروح القدس ( وهو ما نفخ ف أمه من الروح الذي كان منه عيسى ) خطأ ( 12
  ) وأيدَنه بروح القدس ( هو ما أعطاه هللا من ضمن اآلَيت أنه إذا نفخ ف امليت أحياه 13

 إبذن هللا ) خطأ ( .
  احلديث املعلق هو ما أسقط الراوي منه شيخه أو أكثر منه ، وهو من أنواع احلديث 14

ف الضعيف ، وقد كثر ف الصحيحي ف تراجم األبواب ، ومل يذكر البخاري املعلقات 
 األصول ألهنا غري صحيحة ) خطأ ( .

  احلديث املعلق هو احلديث الذي صرح فيه الراوي بذكر شيخه فكأنه علقه به وقد كثر 15
 ف صحيح البخاري ذكر املعلقات ) خطأ ( .

  األحاديث املعلقة ف صحيح البخاري كثرية ، منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف 16
 مردود ) صح ( .

يح ف روح القدس أنه اإلجنيل الذي أعطاه إَيه ربه كما قال ف القرآن الذي   الصح17
 أعطاه حملمد أنه روح ) خطأ ( .

  أفرد ذكر عيسى عن َبقي الرسل عليهم السالم لتميزه عنهم لكونه من أوَل العزم 18
وصاحب كتاب وقيل ألنه ليس متبعا لشريعة موسى عليه السالم حيث نسخ كثريا من 

 ) صح (  وأضافه إَل أمه ردا على اليهود إذ زعموا أن له أَب شريعته
   معىن ) القدس ( الطهارة والّبكة ) صح ( .19
لتفات من اخلطاب إَل الغيبة إعراضا عن خماطبتهم وإبعادا َّلم ا  وقالوا قلوبنا غلف فيه 20

 ) صح ( . وسلمعن عز احلضور والقائلون هم املوجودون ف عصر النيب صلى هللا تعاَل عليه 
  ) وقالوا قلوبنا غلف ( أي : هي أوعية للعلم واحلكمة فال حتتاج إَل علم حممد وال غريه 21

 ، وقد جاء هذا املعىن عن ابن عباس وغريه ) صح ( .
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  قوله تعاَل ) بل لعنهم هللا بكفرهم ( فيها دليل واضح على إثبات القضاء والقدر وخلق 22
 ب املعتزلة ) صح ( .أفعال العباد ورد على مذه

  قوله تعاَل ) وفريقاً يقتلون ( ومل يقل ) وفريقاً قتلتم ( للداللة على أن هذه احلال مستمرة 23
 فيهم وهي قتل األنبياء ) صح ( .

( من َبب بيان فظاعة هذا األمر   قوله تعاَل ) وفريقاً يقتلون ( ومل يقل ) وفريقاً قتلتم 24
 صح ( .)

يوم خيّب ، وأن موته كان بسبب ذلك  تفسري أن اليهود مسوا النيب   ذكر ف كتب ال25
هبذا السم فلم تثبت  السم ، وحديث السم يوم خيّب صحيح ، أما مسألة موت النيب 

 صحتها وهللا أعلم ) خطأ ( .
  اآلَيت فيها إثبات أن هللا تعاَل هو الذي خيتم على القلوب بعلمه وحكمته سبحانه ، 26

 الكافر أبن حيرمه اخلري واَّلدى وهو رد على مذهب املعتزلة ف ذلك ) صح ( . وأنه يعاقب
   قوله تعاَل ) فقليالً ما يؤمنون ( فيها بيان أن منهم من يؤمن ولكنهم قليل ) صح ( .27
  قوله تعاَل : ) فقليالً ما يؤمنون ( معناه أن إمياهنم َبلقليل ِما جاء به موسى ال ينفعهم  23

 يؤمنوا بكل ما ُيب عليهم اإلميان به ) صح ( .ألهنم مل 
  قوله تعاَل : ) فقليالً ما يؤمنون ( معناه : ال يؤمنون وال قليالً بل هم كفار بكل شيء  28

 كما تقول العرب : قلما رأيت مثل هذا وتريد : ما رأيت مثل هذا ) صح ( .
أي : ببعض كفرهم وهو دليل    الباء ف قوله ) بل لعنهم هللا بكفرهم ( هي التبعيضية ،29

 على أن العبد قد يلعنه هللا بعمل واحد من أعمال الكفر ) خطأ ( .
   اللعن هو الطرد من رمحة هللا اخلاصة يوم القيامة ) صح ( .30
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 الثامنة والثالثوناحملاضرة 
*** 

 .( من سورة )البقرة(92( إىل )89تفسري اآلّيت من )
 .ةوالقراءات، واملناسب التالوة،

 :التالوة
الَِّذيَن  وََكانُوا ِمْن قَ ْبُل َيْستَ ْفِتُحوَن َعَلى ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ ُمَصدٌِّق ِلَما َمَعُهمْ  َوَلمَّا َجاَءُهْم ِكَتابٌ {

أَنْ ُفَسُهْم َأْن  بِهِ بِْئَسَما اْشرَتَْوا  *اْلَكاِفرِيَن  َكَفُروا ِبِه فَ َلْعَنُة اَّللَِّ َعَلى َكَفُروا فَ َلمَّا َجاَءُهْم َما َعَرُفوا
ُ ِمْن َفْضِلِه َعَلى َيْكُفُروا مبَا أَنْ َزَل اَّللَُّ   َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه فَ َباُءوا بَِغَضٍب َعَلى بَ ْغًيا َأْن يُ نَ ّزَِل اَّللَّ

ُ قَ  َوِإَذا *َغَضٍب َولِْلَكاِفرِيَن َعَذاٌب ُمِهٌي  َنا  اُلواِقيَل ََّلُْم آِمُنوا مبَا أَنْ َزَل اَّللَّ نُ ْؤِمُن مبَا أُْنزَِل َعَلي ْ
ُتْم  َمَعُهْم ُقْل َفِلَم تَ ْقتُ ُلوَن أَْنِبَياَء اَّللَِّ  مبَا َورَاَءُه َوُهَو احْلَقُّ ُمَصدِّقاً ِلَما َوَيْكُفُرونَ  ِمْن قَ ْبُل ِإْن ُكن ْ
 .}اْلِعْجَل ِمْن بَ ْعِدِه َوأَنْ ُتْم ظَاِلُمونَ  َجاءَُكْم ُموَسى َِبْلبَ يَِّناِت مُثَّ اختََّْذمتُُ  َوَلَقدْ  *ُمْؤِمِنَي 
 :قراءات

 .تتعّلق َبملعىن ال يوجد ف اآلَيت أوجه
 :املناسبة

من  فضائحهم وخمازيهم، واآلَيت استكمال ِلَما سبق ف اآلية ال زلنا مع بين إسرائيل وسْوق
 .تمهم صفتهوإنكارهم بعثته، وك ،-صلى هللا عليه وسلم-مواقف يهود مع رسول هللا 

 
 .لغوّيت

كالسي ف: استعجب  السي للمبالغة، أي: يسألون أنفسهم الفتح عليهم، :}َيْستَ ْفِتُحونَ {
  .يفتح عليهم واستسخر، أو يسأل بعضهم بعضاً أن

قاله األصمعي. وقيل:  ف األصل: الظلم والفساد، ِمن قوَّلم: بَ َغى اْلُرح، أي: فسد؛ :والبْغي
طلب زوال النعمة: حسد، والتجاوز على الغري: ظُلم.  ف أنواعه: ففيأصله: الطّلب، وختتل

 .به هنا، مبعونة املقام: طلب ما ليس َّلم؛ فيؤول إَل احلسد واملراد
ذِنب  :َبء إَل الشيء، يَ ُبوء بَ ْوءاً، أي :رجع، وَبء بذنبه وإبمثه :}فَ َباُءوا{

ُ
احتمله، وصار امل

 .يقال: قد بُؤت هبذا الذنب، أي: احتملته ،مأوى الذْنب. وَبءوا بغضب أي: احتملوه



268 
 

هي
ُ
ِذّل، وأصله: ُمْهِون َفأُِعلّ  :وامل

ُ
 .امل

ظرف مكان. ويضاف إَل  ف األصل: مصدر الشتقاق املواراة، والتواري منه، مث ُجعل :ووراء
دّ  املفعول فرياد به الفاعل، أعين: السائر. ولصْدقه على الفاعل فرياد به املفعول، وإَل ْين: الضِّ

وصرّح بعضهم أبنه ليس منها، وإمنا  .اخللف واألمام، ُعّد من األضداد، وليس موضوعاً َّلما
إذا مل ترَه، فأّما إذا  واالستتار، فما استرت عنك فهو: وراء، َخلفاً كان أو ُقّداماً  هو من املواراة

 .رأيته فال يكون وراءك
 

 .اآلاثر
ُمَصدٌِّق ِلَما { قال: هو القرآن، ،}ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ  ِكَتابٌ َوَلمَّا َجاَءُهْم  { :عن قتادة، ف قوله

 .قال: من التوراة واإلجنيل ،}َمَعُهمْ 
يعين ف -قال: فينا وهللا وفيهم  عن عاصم بن عمر بن قتادة األنصاري، عن أشياخ منهم،

ِمْن  ُهْم ِكَتابٌ َوَلمَّا َجاءَ { :نزلت هذه القصة، يعين -الذين كانوا جرياهنم األنصار وف اليهود
 الَِّذيَن َكَفُروا فَ َلمَّا َجاَءُهْم َما َعَرُفوا وََكانُوا ِمْن قَ ْبُل َيْستَ ْفِتُحوَن َعَلى ِعْنِد اَّللَِّ ُمَصدٌِّق ِلَما َمَعُهمْ 

أهل كتاب، فكانوا  كنا قد علوَنهم دهراً ف اْلاهلية، وحنن أهل شْرك وهم :، قال}َكَفُروا ِبهِ 
  :يقولون

رسوله  أظل زمانه؛ فنقتلكم معه قْتل عاد وإرم. فلما بعث هللا نبياً يُبعث اآلن نّتبعه، قدإن 
َعَرُفوا َكَفُروا ِبِه فَ َلْعَنُة اَّللَِّ  فَ َلمَّا َجاَءُهْم َما{ :من قريش )واتّبعناه(، كفروا به؛ يقول هللا تعاَل

  .}اْلَكاِفرِينَ  َعَلى
صلى هللا عليه -واخلزرج برسول هللا  فتحون على األوسوعن ابن عباس: أن يهوداً كانوا يست

يقولون فيه. فقال َّلم  فلّما بَعثه هللا من العرب كفروا به، وجحدوا ما كانوا قبل مبعثه، -وسلم
 معرور، وداود بن سلمة: َي معشر يهود! اتقوا هللا، معاذ بن جبل، وبشر بن الّباء بن

وحنن أهل شرك،  -عليه وسلم صلى هللا-د وأسلموا! فقد كنتم تستفتحون علينا مبحم
ما جاءَن  :وتصفونه بصفته! فقال سالم بن مشكم أخو بين النضري وخُتّبوَن أبنه مبعوث،

َوَلمَّا َجاَءُهْم { :هللا ف ذلك من قوَّلم بشيء نعرفه، وما هو َبلذي كنا نْذكر لكم! فأنزل
 َيْستَ ْفِتُحوَن َعَلى الَِّذيَن َكَفُروا فَ َلمَّا  وََكانُوا ِمْن قَ ْبلُ ُمَصدٌِّق ِلَما َمَعُهمْ  ِكَتاٌب ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ 
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  .}اَّللَِّ َعَلى اْلَكاِفرِينَ  َجاَءُهْم َما َعَرُفوا َكَفُروا ِبِه فَ َلْعَنةُ 
يقول: يستنصرون ِبروج  ،}الَِّذيَن َكَفُروا وََكانُوا ِمْن قَ ْبُل َيْستَ ْفِتُحوَن َعَلى{ :وعن ابن عباس

، فلما بُعث -يعين بذلك أهل الكتاب-مشركي العرب  على -صلى هللا عليه وسلم-مد حم
  .ورأوه من غريهم، كفروا به وحسدوه -صلى هللا عليه وسلم- حممد

على مشركي العرب،  -عليه وسلم صلى هللا-وقال أبو العالية: كانت اليهود تستنصر مبحمد 
ونقتُلهم. فلما  توَبً عندَن، حىت نعذِّب املشركيالنيب الذي جنده مك يقولون: اللهم ابعث هذا

ورأوا أنه من غريهم، كفروا به حسداً للعرب، وهم  ،-صلى هللا عليه وسلم-بعث هللا حممداً 
 فَ َلمَّا َجاَءُهْم َما َعَرُفوا َكَفُروا ِبهِ { :؛ فقال هللا-صلى هللا عليه وسلم-أنه رسول هللا  يعلمون

  .}ى اْلَكاِفرِينَ فَ َلْعَنُة اَّللَِّ َعلَ 
يقولون: إنه سيأيت  ، قال: كانوا}َكَفُروا ِمْن قَ ْبُل َيْستَ ْفِتُحوَن َعَلى الَِّذينَ  وََكانُوا{ :وقال قتادة

  .}فَ َلمَّا َجاَءُهْم َما َعَرُفوا َكَفُروا ِبهِ { نيب،
هم كفار العرب، يقولون: الل و عن قتادة أيضاً، قال: كانت اليهود تستفتح مبحمد على

حي رأوه  التوراة يعذِّهبم ويقتلهم، فلما بعث هللا حممداً كفروا به ابعث النيب الذي جنده ف
 .رسول هللا بُعث من غريهم، حسداً للعرب، وهم يعلمون أنه

فيؤذوهنم، وكانوا ُيدون حممداً ف  وعن السدي أبسانيده، قال: كانت العرب متّر َبليهود
حممد كفروا به حي مل  ثه نبياً فيقاتلون معه العرب، فلما جاءهمهللا أن يبع التوراة، فيسألون

 .يكن من بين إسرائيل
جار يهودي ف بين عبد  وعن سلمة بن سالمة بن وقش، وكان من أهل بدر، قال: كان لنا

بيسري،  -صلى هللا عليه وسلم-قبل مبعث رسول هللا  األشهل، فخرج علينا يوماً من بيته
من فيه سناً، علي بردة  قال سلمة: وأَن يومئذ أحدث .ين األشهلوقف على جملس ب حىت

قال:  البعث، والقيامة، واحلساب، وامليزان، واْلنة، والنار، مضطجعاً فيها بفناء أهلي. فذَكر
بعد املوت. فقالوا له: وحيك َي فالن!  ذلك ألهل شرك أصحاب أواثن ال يرون أن بعثاً كائن

فيها أبعماَّلم؟ فقال:  بعثون بعد موهتم إَل دار فيها جنة وَنر ُُيزونالناس يُ  ترى هذا كائناً أن
يُدخلونه  حبظه من تلك النار أعظم تّنور ف الدنيا حيمونه مث نعم، والذي حُيلف به! يوّد أن له

  .غداً  إَيه فيطّينونه عليه، وأن ينجو من تلك النار
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 هذه البالد، وأشار بيده حنو مكة قال: نيب يُبعث من حنو قالوا له: وحيك! وما آية ذلك؟
: أن يستنفذ هذا الغالم -أحدِثهم سناً  وأَن ِمن-واليمن. فقالوا: ومىت نراه؟ قال: فنظر إّل 

صلى هللا عليه - سلمة: فو هللا ما ذهب الليل والنهار حىت بعث هللا رسوله عمره يُدرُكه. قال
سداً. فقلنا: ويلك َي فالن! ألست بغياً وح وهو بي أظهرَن، فآمنا به، وكَفر به -وسلم

 .قال: بلى! وليس به !َبلذي قلت لنا؟
قال: يستظهرون،  ،}الَِّذيَن َكَفُروا وََكانُوا ِمْن قَ ْبُل َيْستَ ْفِتُحوَن َعَلى{ :وعن ابن عباس، ف قوله

  .كذلك، يكذبون يقولون: حنن نعي حممداً عليهم، وليسوا
 ريق عطاء، والضحاك عن ابن عباس، قال: كانت يهودمن ط "الدالئل" وأخرج أبو نعيم ف

يستفتحون هللا، يْدعون  -وسلم صلى هللا عليه-بين قريظة والنضري من قبِل أن يُبعث حممد 
فيُنصرون.  !اللهم إَن نستنصرك حبق النيب األمي إالّ نصرتنا عليهم :على الذين كفروا، ويقولون

 .فيه كفروا به َيشّكوا ومل -يريد: حممداً -فلما جاءهم ما عرفوا 
  .وهذا إسناده ضعيف، ال حُيتّج به

صاحل، عن ابن عباس، قال: كان  وأخرج أبو نعيم ف "الدالئل" من طريق الكليب، عن أيب
من مشركي  إذا قاتلوا َمن يليهم -صلى هللا عليه وسلم-قدوم النيب  يهود أهل املدينة قبل

عليهم ويستنصرون، يْدعون عليهم َبسم  تفتحونالعرب من أسد وغطفان وجهينة وَعِذرة، يس
عليه الذي  اللهم ربنا انصرَن عليهم َبسم نبيك، وبكتابك الذي تُنزل :نيب هللا، فيقولون

 !وعْدتَنا إنك َبعثه ف آخر الزمان
 .وهذا إسناده اتلف

، عن ابن عباس، قال:  -ضعيف قال السيوطي: بسند-وأخرج احلاكم والبيهقي ف "الدالئل" 
 فلما التقْوا، ُهزمت يهود، فعاذت هبذا الدعاء: اللهم إَن كانت يهود خيّب تقاتل غطفان،

ف آخر الزمان، إال نصرتنا عليهم!  نسألك حبق حممد النيب األمي الذي وعْدتنا أن خُترجه لنا
 كفروا  -عليه وسلم صلى هللا-دعْوا هبذا، فهزموا غطفان. فلما بعث النيب  فكانوا إذا التقْوا

يعين: وقد كانوا يستفتحون  ،}َيْستَ ْفِتُحوَن َعَلى الَِّذيَن َكَفُروا وََكانُوا ِمْن قَ ْبلُ { :به، فأنزل هللا
  .}َعَلى اْلَكاِفرِينَ  فَ َلْعَنُة اَّللَِّ { :بك َي حممد، إَل قوله

 .هم اليهود :}اْلَكاِفرِينَ اَّللَِّ َعَلى  َجاَءُهْم َما َعَرُفوا َكَفُروا ِبِه فَ َلْعَنةُ  فَ َلمَّا{ :وعن جماهد
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قال: نزلت ف اليهود،  ،}َعَرُفوا َكَفُروا ِبهِ  فَ َلمَّا َجاَءُهْم َما{ :و عن سعيد بن جبري، ف قوله
 .عرفوا حممداً أنه نيب، وكفروا به

زل قال: هم اليهود، كفروا مبا أن اآلية، }...أَنْ ُفَسُهمْ  بِْئَسَما اْشرَتَْوا بِهِ { :عن قتادة، ف قوله
 .بغياً وحسداً للعرب -عليه وسلم صلى هللا-هللا، ومبحمد 

يهود شَروا احلق َبلباطل، وكتمان ما جاء به حممد  :}اْشرَتَْوا ِبِه أَنْ ُفَسُهمْ  بِْئَسَما{ :قال جماهد
  .أبن يبيِّنوه -هللا عليه وسلم صلى-

وا به أنفسهم، يعين: بئسما اعتاضوا يقول: َبع ،}اْشرَتَْوا ِبِه أَنْ ُفَسُهمْ  بِْئَسَما{ :وقال السدي
 -صلى هللا عليه وسلم-حممد  ورضوا به، ]وعدلوا إليه من الكفر مبا أنزل هللا على ألنفسهم

َأْن يُ نَ ّزَِل { :ونصرته[، وإمنا محلهم على ذلك البغي واحلسد والكراهية إَل تصديقه ومؤازرته
  .وال حسد أعظم من هذا ؛}اِدهِ ِمْن َفْضِلِه َعَلى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعبَ  اَّللَُّ 

ُ ِمنْ  اْشرَتَْوا ِبِه أَنْ ُفَسُهْم َأْن َيْكُفُروا مبَا بِْئَسَما{ :وعن ابن عباس ُ بَ ْغياً َأْن يُ نَ ّزَِل اَّللَّ  أَنْ َزَل اَّللَّ
 ىفَ َباُءوا ِبَغَضٍب َعلَ { أي: أن هللا جعله من غريهم، ،}َفْضِلِه َعَلى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدهِ 

  .}َغَضبٍ 
- ابن عباس: أن َنفع بن األزرق قال له: أخّبين عن قوله مسائله"، عن" وأخرج الطسيت ف

قال: بئس ما َبعوا به أنفسهم، حيث َبعوا  ،}اْشرَتَْوا ِبِه أَنْ ُفَسُهمْ  بِْئَسَما{ :-عز وجل
عت نعم. أما مس :اآلخرة بطمع يسري من الدنيا. قال: وهل تعرف ذلك؟ قال نصيبهم من

 :الشاعر وهو يقول
 َتْشرِى ويقول صاحبها أال فَيْمنَ َعها يُعَطى هبا مَثناً 

  
 الغضب: غضبه عليهم فيما كانوا َضي َُّعوا من التوراة وهي وعن ابن عباس: فالغضب على

 .معهم، وغضب بكفرهم هبذا النيب الذي أحدث هللا إليهم
كان من تبديلهم التوراة قبل خروج النيب   غضب مبا .اليهود :}ِبَغَضبٍ  فَ َباُءوا{ :وعن جماهد

وكفرهم  -صلى هللا عليه وسلم- جحودهم النيب :}َغَضبٍ  َعَلى{ ،-هللا عليه وسلم صلى-
  .مبا جاء به

وعيسى، مث غضب عليهم بكفرهم  وقال أبو العالية: َغِضب هللا عليهم بكفرهم َبإلجنيل
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  .-السالم عليهما-مبحمد وَبلقرآن 
 .قال: كفرهم بعيسى، وكفرهم مبحمد ،}ِبَغَضٍب َعَلى َغَضبٍ  َباُءواف َ { :وعن عكرمة

قال: غضب هللا عليهم مرتْي: بكفرهم  ،}ِبَغَضٍب َعَلى َغَضبٍ  فَ َباُءوا{ :عن قتادة، ف قوله
 .وبكفرهم َبلقرآن ومبحمد َبإلجنيل وبعيسى،

 :الغضب الثاين وأما فهو حي غضب عليهم ف الِعجل، :أّما الغضب األول :قال السدي
  .-صلى هللا عليه وسلم-فغضب عليهم حي كفروا مبحمد 

 .وعن ابن عباس مثله
 .بعده ، قال: مبا}َورَاَءهُ  َوَيْكُفُروَن مبَا{ :عن أيب العالية ف قوله
 .قال: القرآن ،}َورَاَءهُ  َوَيْكُفُروَن مبَا{ :وعن السدي ف قوله

 
 .أقوال املفسارين

وهو القرآن الذي أنزل  }ِكَتاٌب ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ { يعين: اليهود، ،}مَّا َجاَءُهمْ َولَ { :يقول تعاَل
  .يعين: من التوراة ،} ِلَما َمَعُهمْ  ُمَصدِّقٌ { ،-صلى هللا عليه وسلم-على حممد 

ا{ وجواب َُ   ...مبجيئه، وما أشبه ذلك حمذوف، وتقديره حنو: كّذبوا به، واستهانوا }ملَّ
أي: وقد كانوا من قبل جميء هذا  ،}الَِّذيَن َكَفُروا نُوا ِمْن قَ ْبُل َيْستَ ْفِتُحوَن َعَلىوََكا{ :وقوله

قاتلوهم؛ يقولون: إنه  يستنصرون مبجيئه على أعدائهم من املشركي إذا الرسول هبذا الكتاب
 .معه قتل عاد وإرم سيُبعث نيب ف آخر الزمان، نقتلكم

أو يفتحون عليهم، من  ،}َعَلى{النصر، لتعديته ب  فالسي للطلب، والفتح مضّمن معىن
ُ َعَلْيُكمْ  َأحُتَدِّثُوهَنُمْ { :ف قوله تعاَل قوَّلم: فتح عليه، إذا عّلمه، كما أي:  ،}مبَا فَ َتَح اَّللَّ

  .زمانه يعرفون املشركي أن نبياً يُبعث منهم، وقد قرب
ولد مولود  ، هل- تعاَل عليه وسلمصلى هللا-مبعىن: يستخّبون عنه  ،}َيْستَ ْفِتُحونَ { :وقيل

 ...صفته كذا وكذا؟ نقله الراغب وغريه
-كىن عن الكتاب املتقّدم. وحيتمل أن يراد به: النيب  :}َعَرُفوا َكَفُروا ِبهِ  فَ َلمَّا َجاَءُهْم َما{

يعقل. وبعضهم فّسره  قد يُعّّب هبا عن صفات َمن }َما{؛ و-هللا تعاَل عليه وسلم صلى
 ، وهو أّن املراد به: احلق،}َما{ب  -عليه الصالة والسالم- إشارة إَل وجه التعبري عنه َبحلّق،



273 
 

  .ال خصوصية ذاته املطّهرة
ف كتاهبم؛ فإنه كالصريح عند  وِعرفاهنم ذلك حصل بداللة املعجزات، واملوافقة ملا نُعت

  .الراسخي
ظ }اْلَكاِفرِين{ :والالم ف

ُ
ضمر لإلشعار أبّن حلول  هرللعهد، أي: عليهم. ووضع امل

ُ
موضع امل

 .كْفرهم، كما أّن الفاء لإليذان برتتّبها عليه اللعنة عليهم بسبب
الكالم سيق َبألصالة فيهم، ويكون  وُجّوز كوهنا للجنس، ويدخلون فيه دخوالً أّولياً، ألن

ومنهمكاً الوصف  اإلميائية، ويصار إليها إذا كان املوصوف مبالغاً ف ذلك ذلك من الكناية
أَن إذا  :كقوَّلم ملن يقتين رذيلة ويصّر عليها فيه حىت إذا ذُكر خطر ذلك الوصف َبلبال،

  .أبناء جنسك نظرتك خطر ببال سبابك وسباب كّل من هو من
، ونعى -صلى هللا تعاَل عليه وسلم-الرسول  فاليهود ملّا َبلغوا ف الكفر والعناد، وكتمان أمر

هذا الكالم الزماً  صار الكفر كأنه صفة غري مفارقة لذِْكرهم، وكان عليهم ذلك، هللا تعاَل
 .دخوالً فيه، لكوهنم تسّببوا استجالب هذا القول ف غريهم لذْكرهم ورديفه، وأهنم أْوَل الناس

ثمَّن، أي: َبعوا؛ فاألنفس مب ،}أَنْ َزَل اَّللَُّ  اْشرَتَْوا بِِه أَنْ ُفَسُهْم َأْن َيْكُفُروا مبَا بِْئَسَما{ 
ُ
نزلة امل

االستعارة، أي: إهنم  الثمن، ألن أنفسهم اخلبيثة ال ُتشرتى بل تباع. وهو على والكفر مبنزلة
 .أنفسهم فيه اختاروا الكفر على اإلميان، وبذلوا

من العقاب أتى أبعمال يظن  وقيل: هو مبعناه املشهور، ألن املكّلف إذا خاف على نفسه
خيلِّصهم من  سه هبا. فهؤالء اليهود ملا اعتقدوا فيما أتوا به أنهنف أهنا ختلِّصه؛ فكأنه اشرتى

 .فذّمهم هللا تعاَل عليه العقاب، ظنوا أهنم اشرتوا أنفسهم وخّلصوها،
تقدير مضاف حمذوف، ألهنم  قلت: وال مينع أن يكون اشرتاؤهم حلظوظ أنفسهم على

مقابل  هتم إلبقاء أنفسهم ففيها بقاءها؛ فهم اشرتوا شهوا لتعّلقهم بشهوات النفس يرون
 .الكفر

ال للجهل؛  يفيد أّن كْفرهم كان جملّرد العناد الذي هو نتيجة احلسد، :}اَّللَُّ  بَ ْغياً َأْن يُ نَ ّزِلَ {
  .وهو أبلغ ف الذم ألن اْلاهل قد يُعذر
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- اد به: حممدأي: على من خيتاره لرسالته. وف "البحر" أّن املر  ،}َيَشاُء ِمْن ِعَباِدهِ  َعَلى َمنْ {
منهم، وكان من العرب وِمن ولد  ، ألهنم حسدوه ملّا مل يكن-صلى هللا تعاَل عليه وسلم

 .-عليه الصالة والسالم-نيب سواه  إمساعيل، ومل يكن ِمن ولده
أي:  ،}َغَضبٍ  ِبَغَضٍب َعَلى{ .أي: استوجبوا، واستحّقوا، واستقّروا :}فَ َباُءوا{ :ومعىن

حسبما اقرتفوا من الكفر واحلسد.  كائن على غضب مستحقِّي له،  فرجعوا متلّبسي بغضب
وقيل:  .-صلى هللا عليه وسلم-لعبادة العجل، والثاين لكْفرهم به  وُروي أن الغضب األول

عليهما -وقيل: مها الكفر بعيسى وحممد  .األول: كفرهم َبإلجنيل، والثاين كفرهم َبلقرآن
وغري ذلك من أنواع   ،}َمْغُلوَلةٌ  َيُد اَّللَِّ {و }اْبُن اَّللَِّ  رٌ ُعَزي ْ { :أو قوَّلم ،-الصالة والسالم

 .-هللا تعاَل عليه وسلم صلى-كْفرهم وكْفرهم األخري َبلنيب 
 :الغضب، ألجل ما تقدم، وقوَّلم وال خيفى أّن فاء العطف يقتضي صريورهتم أحّقاء برتادف

 .غري مذكور فيما سبق مثالً  }اَّللَِّ  ُعَزيْ ٌر اْبنُ {
والتكاثر، ال غَضبان فقط؛  الرتادف :}َغَضبٍ  ِبَغَضٍب َعَلى{ :حُيتمل أن يراد بقوله سبحانهو 

 :جداً، كما ف قوله وفيه إيذاٌن بتشديد احلال عليهم
ُتهُ  ولو كان  واثٍن واثلثُ  ولكنه رمحٌ  ُرحْماً َواِحداً الت ََّقي ْ

ذكر، َبؤوا... إخل،  وحسدوا على ما أّن الفاء فصيحة، واملعىن: فإذا كفروا وِمن الناس َمن زعم
 .وليس بشيء

 ملّا كان كْفرهم سببه البغي واحلسد، ومنشأ ذلك الّتكّّب، :}َعَذاٌب ُمِهيٌ  َولِْلَكاِفرِينَ { :وقوله
 الَِّذيَن َيْسَتْكّبُوَن َعْن ِعَباَديت  ِإنَّ { :تعاَل قوبلوا َبإلهانة والصَّغار ف الدنيا واآلخرة، كما قال

  .أي: ]صاغرين حقريين، ذليلي راغمي[ ،}ْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخرِينَ َسيَ 
صلى هللا عليه -النيب  وروى اإلمام أمحد عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن

ون يوم القيامة أمثال الذَّرِّ ف صَور)) :قال -وسلم الناس، يعلوهم كّل شيء ِمن  حُيشر املتكّبِّ
طينة  جهنم يُقال له: بولس؛ فتعلوهم َنر األنيار، ُيسقْون من ا سجناً فالصَّغار، حىت يدخلو 

  .((اخلبال: عصارة أهل النار
للعهد، واإلظهار ف موضع اإلضمار،  }اْلَكاِفرِين{ :الالم ف :}َعَذاٌب ُمِهيٌ  َولِْلَكاِفرِينَ { 

  .ما مرّ  على طراز وحيتمل أن تكون للعموم، فيدخل املعهودون فيه .لإليذان بعلية كْفرهم
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هي" إَل
ُ
واالختصاص  العذاب: جماز من اإلسناد إَل السبب، والوصف به للتقييد وإسناد "امل

 الكافرين إذا ُعذِّب فإمنا يُعذَّب للتطهري ال لإلهانة الذي يفهمه تقدمي اخلّب َبلنسبة إليه. فغري
  .واإلذالل، ولذا مل يوصف عذاب غريهم به ف القرآن

آِمُنوا مبَا أَنْ َزَل { :لليهود وأمثاَّلم من أهل الكتاب :، أي}ََّلُمْ  َوِإَذا ِقيلَ { :عاَلمث يقول ت
أُْنزَِل  نُ ْؤِمُن مبَا{ : ، وصدِّقوه واتِّبعوه، قالوا-هللا عليه وسلم صلى-أي: على حممد  ،}اَّللَُّ 

َنا  .}َعَلي ْ
 .ة واإلجنيل، وال نُقّر إال بذلكالتورا قال ابن كثري: أي: يكفينا اإلميان مبا أنزل علينا من

 .َبإلجنيل، بل كّذبوا به ومبن نزل عليه قلت: ف ذكره اإلجنيل هنا نظر، ألهنم مل يؤمنوا
أي: وهم يعلمون أن  }ُمَصدِّقاً ِلَما َمَعُهمْ  َوُهَو احلَْقُّ { يعين: مبا بعده، ،}مبَا َورَاَءهُ  َوَيْكُفُرونَ {

منصوب على احلال، أي: ف  :}ُمَصدِّقاً { احلق، -وسلم يهصلى هللا عل-ما أنزل على حممد 
 :تعاَل التوراة واإلجنيل؛ فاحلجة قائمة عليهم بذلك كما قال حال تصديقه ملا معهم من

َناُهُم اْلِكَتاَب يَ ْعرُِفونَهُ {   .}َكَما يَ ْعرُِفوَن أَبْ َناَءُهمْ  الَِّذيَن آتَ ي ْ
ُبين الفعل ِلما مْل ُيسمَّ فاعله،  َبلقائل، فلذا قال اآللوسي: وإذا قيل َّلم: ال غرض يتعلق

 .املؤمني والظاهر أنه من جانب
اإلَّلية،  اْلمهور على أنه القرآن، وقيل: سائر ما أنزل ِمن الكتب :}اَّللَُّ  آِمُنوا مبَا أَنْ َزلَ {

َبإلميان َبلقرآن، لكن سلك مسلك  إجراء ملا على العموم، ومع هذا ُجّل الغرض: األمر
حيز الصلة  بتحّتم االمتثال من حيث مشاركته ِلما آمنوا به فيما ف تعميم منه إشعاراً ال

أنزل  اإلميان مبا عداه من غري إميان به ليس إمياَنً مبا وموافقته له ف املضمون، وتنبيهاً على أنّ 
 .هللا
َنا قَاُلوا نُ ْؤِمنُ { لتقرير  ة وما ف حكمها ِمّا أنزلأي: نستمر على اإلميان َبلتورا ،}مبَا أُْنزَِل َعَلي ْ

كان بغياً وحسداً على نزوله على َمن ليس  حْكمها؛ وفيه إمياٌء إَل أّن عدم إمياهنم َبلقرآن
  .منهم

استغراَبً للكفر  ، والتعبري َبملضارع حلكاية احلال،}قَاُلوا{ :عطف على }مبَا َورَاَءهُ  َوَيْكُفُرونَ {
  .على أّن كْفرهم مستمر إَل زمن اإلخبار و للتنبيهَبلشيء بعد العْلم حبقِّّيته، أ

ر :}مبَا َورَاَءهُ { َوُأِحلَّ َلُكْم َما َورَاَء { :املراد هنا: مبا بَ ْعده؛ قاله قتادة، أو مبا سواه، وبه ُفسِّ
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  .كما عليه اْلمهور، وقال الواحدي: هو واإلجنيل هنا: القرآن وأريد به  ،}َذِلُكمْ 
وهو أبلغ ف الذم ِمن كفرهم مبا  املعىن: وهم مقارنون حلقِّّيته، أي: عاملون هبا، :}َوُهَو احلَْقُّ {

  .هو حق ف نفسه
َنا نُ ْؤِمنُ { :تضّمنت رّد قوَّلم :}ُمَصدِّقاً ِلَما َمَعُهمْ { إّن َمن مل يصدق  ، حيث}مبَا أُْنزَِل َعَلي ْ

  .مبا وافق التوراة مل يصدِّق هبا
أن يقول ذلك  -هللا عليه وسلم صلى-أمر النيب  :}قَ ْبلُ  أَْنِبَياَء اَّللَِّ ِمنْ  ُقْل فَِلَم تَ ْقتُ ُلونَ {

وحيتمل أن يكون  .األنبياء مع اّدعاء اإلميان َبلتوراة وهي ال تسوغه تبكيتاً َّلم، حيث قتلوا
  .أمراً ملن يريد جداَّلم كائناً من كان

ُتْم ُمْؤِمِنيَ  فَِلَم تَ ْقتُ ُلوَن أَْنِبَياَء اَّللَِّ ِمْن قَ ْبلُ { ، أي: إن كنتم صادقي ف دعواكم اإلميان }ِإْن ُكن ْ
أبيديكم واحلكم هبا وعدم  فِلَم قتلتم األنبياء الذين جاؤوكم بتصديق التوراة اليت مبا أنزل إليكم،

تّتبعون  قتلتموهم بغياً وعناداً واستكباراً على ُرسل هللا، فلستم نْسخها وأنتم تعلمون صدقهم؟
أَنْ ُفُسُكُم  أََفُكلََّما َجاءَُكْم َرُسوٌل مبَا ال هَتَْوى{ :ّرد األهواء واآلراء والتشهي، كما قالإالّ جم

بْ ُتمْ    .}َوَفرِيقاً تَ ْقتُ ُلونَ  اْسَتْكَّبْمُتْ فَ َفرِيقاً َكذَّ
ُتْم  نْ ُقْل فَِلَم تَ ْقتُ ُلوَن أَْنِبَياَء اَّللَِّ مِ { :وقال السدي: ف هذه اآلية يعرّيهم هللا تعاَل قَ ْبُل ِإْن ُكن ْ

  .؟}ُمْؤِمِنيَ 
آِمُنوا مبَا أَنْ َزَل { :إذا قلت َّلم ليهود بين إسرائيل، -َي حممد-وقال أبو جعفر ابن جرير: قل 

َنا{ :، قالوا}اَّللَُّ  مؤمني مبا أنزل هللا  إن كنتم َي معشر اليهود- ملَ تقتلون :}نُ ْؤِمُن مبَا أُْنزَِل َعَلي ْ
 الكتاب الذي أُنزل عليكم قْتلهم، بل أَمركم َبتّباعهم اءه؟ وقد حّرم هللا فأنبي -عليكم

َنا{ :وطاعتهم وتصديقهم. وذلك من هللا تكذيب َّلم ف قوَّلم ، وتعيري }نُ ْؤِمُن مبَا أُْنزَِل َعَلي ْ
 .َّلم

على استمرارهم على القتل ف  وإيراد صيغة املضارع مع الظرف الدال على املضّي، للداللة
وإسناده إَل  حلكاية تلك احلال. واملراد َبلقتل: معناه احلقيقي، :األزمنة املاضية. وقيل

، مع أّن صدوره من األسالف جماز، -وسلم صلى هللا تعاَل عليه-األخالف املعاصرين له 
قتلتم زيداً، إذا   احلقيقي وما ُأسند إليه؛ وهذا كما يقال ألهل قبيلة: أنتم للمالبسة بي الفاعل

 .عن الرضى أو العزم عليه ان القاتل آَبءهم. وقيل: القتل: جمازك
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أبنه كان ينبغي ملن جاء من  إَل االسم الكرمي تشريف عظيم، وإيذان }أَْنِبَياء{ :وف إضافة
  .ويُنَصر، ال أن يُقَتل عند هللا تعاَل أن يُعظّم

والدالئل القاطعة على أنه رسول  ضحة، أي: َبآلَيت الوا}َوَلَقْد َجاءَُكْم ُموَسى َِبْلبَ يَِّناتِ {
والضفادع، والدم، والعصا،  هللا. والبينات هي: الطوفان، واْلراد، والقمل، هللا، وأنه ال إله إالّ 
ذلك من اآلَيت اليت  وتظليلهم َبلغمام، واملّن، والسلوى، واحلَجر، وغري واليد، وفلق البحر،

 :معبوداً من دون هللا ف زمان موسى وأَيمه. وقوله :أي ،}مُثَّ اختََّْذمُتُ اْلِعْجلَ { ...شاهدوها
َواختَََّذ { :هللا، كما قال تعاَل ، أي: من بعد ما ذهب عنكم إَل الطور ملناجاة}ِمْن بَ ْعِدهِ {

 .}ُحِليِِّهْم ِعْجالً َجَسداً َلُه ُخَوارٌ  قَ ْوُم ُموَسى ِمْن بَ ْعِدِه ِمنْ 
التبكيت والتوبيخ، وكذا ما  داخل حتت األمر، فهو من متام }َناتِ َوَلَقْد َجاءَُكْم ُموَسى َِبْلبَ يِّ {

  .قَ ْبل أييت بَ ْعد، ال تكرير ملا قّص ِمن
العطف على أهنم فعلوا  هي على حقيقتها. ويشري هذا :قيل: لالستبعاد، وقيل }مثُّ { :وكلمة

  .وذلك أعظم ذنباً وأكثر شناعة حلاَّلم ذلك بعد مهلة من النظر ف اآلَيت،
صنعتموه من عبادتكم العجل،  ، أي: وأنتم ظاملون ف هذا الصنيع الذي}َوأَنْ ُتْم ظَاِلُمونَ {

ُمْ { :إالّ هللا، كما قال تعاَل وأنتم تعلمون أنه ال إله َقْد َضلُّوا  َوَلمَّا ُسِقَط ِف أَْيِديِهْم َورََأْوا َأهنَّ
  .}اخْلَاِسرِينَ  َنا لََنُكوَننَّ ِمنَ َرب َُّنا َويَ ْغِفْر لَ  قَاُلوا لَِئْن ملَْ يَ ْرمَحَْنا

أو خُمّلون آبَيت هللا تعاَل،  واملعىن: أي: وأنتم واضعون الشيء ف غري حمّله الالئق به،
  .والتهديد واْلملة: حال مؤكِّدة للتوبيخ

غري موضعها، وإيهام املبالغة من  وفيها تعريض أبهنم صرفوا العبادة عن موضعها األصلي إَل
شيئاً من  ُيشعر أبّن عبادة العجل كّل الظلم، وأن من ارتكبها مل يرتك إطالق الظلمحيث إن 

  .الظلم
تعرض لبيان اَّليئة الذي تقتضيه  واختار بعضهم كوهنا اعرتاضاً لتأكيد اْلملة بتمامها، دون

إَل  عادتكم الظلم، واستمر منكم ومنه عبادة العجل. والذي دعاه احلالية، أي: وأنتم قوم
فإن عبادة العجل ال تكون إالّ ظلماً،  : َزْعم أنه يلزم على احلالية أن يكون تكراراً حمضاً؛ذلك

  .الشبهة وما تقّدم يزيل تلك
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احلالية أْوَل بال شبهة ألن االختاذ  وإذا مُحل االختاذ على احلقيقة، حنو: اختذت خامتاً، تكون
 .ال خيفىإالّ إذا قُ يِّد بعبادته، كما  ال يتعّي كونه ظلماً 

 
  .املعىن اإلمجايل

استكماالً ِلما  ،-عليه وسلم صلى هللا-حال اليهود ف زمن النيب  -سبحانه وتعاَل-يذكر 
األغشية اليت متنعهم من اإلميان به؛ فيبيِّ سبحانه  سبق ِمن ردِّهم رسالته، أبّن على قلوهبم

بي يديهم من التوراة، املوافق ملا  اعندما جاءهم الكتاب املنزل من هللا تعاَل، املصدِّق مل أهنم
، رّدوا ذلك وكفروا به، مع أهنم كانوا يذكرون -صلى هللا عليه وسلم-النيب  فيها بصْدق بعثة

رون ببعثته  ذلك  ، وينتظرون-عليه وسلم صلى هللا-للمشركي من األوس واخلزرج، ويبشِّ
 .عثه هللا تعاَلب النصر من هللا على أعدائهم، ويتوّعدوهنم إذا هزموهم إذا

بعثته، كفروا به، واشرتوا حظوظ أنفسهم ِمن جاٍه  فلّما حصل َّلم ما انتظروه ومتنّ ْوه من
، حسداً له ف -عليه صلوات هللا وسالمه-ومال، مقابل كْفرهم هبذا النيب الكرمي  ورَيسة

الرَيسة ف  لواختياره له من غريهم، ِمّا أذهب اْلاه عنهم ونق إنزال هللا تعاَل رسالته عليه
تعاَل عليهم مع غضبه السابق الذي حلَِقهم  غريهم؛ فنالوا بفعلهم ذلك غضباً آَخر من هللا

عليه - ِمن حتريف لكتبهم، وجْحد ملا فيها من أحكام وبشارات بعيسى ألنواع كْفرهم
 ...وكتابه اإلجنيل، وبغري ذلك -السالم

ذّل الذي  وقد توّعدهم
ُ
َعدُّ ألمثاَّلم من  هو ف غاية اإلذالل،هللا على ذلك َبلعذاب امل

ُ
امل

 -صلى هللا عليه وسلم-وقد كانوا إذا قال َّلم النيب  .الكفرة، الستكبارهم عن قبول احلق
َبإلميان َبلتوراة وما  القرآن املنَزل من عند هللا!"، تظاهروا أبهنم إمنا أُمروا آمنوا هبذا" :واملؤمنون

نزل على -ذلك ِمّا أُنزل على غريهم  وأما غري  أُنزل على يهود خاصة،
ُ
وهو: القرآن امل

كتبهم اليت يزعمون إمياهنم  فإهنم يكفرون به وال يؤمنون به، مع أنه حق مذكور ف -العرب
أن حياّجهم  -صلى هللا عليه وسلم-إليه. مث أمر هللا تعاَل نبيه  هبا، ُتصدِّقه نصوصهم، وتدعو

أنبياءهم الذين أرسلهم هللا  م مبا أنزل عليهم، حيث قتلواويثبت كذهبم ف إمياهن مبا يُفحمهم،
  .دعواهم ملا قتلوهم، بل ألكرموهم ورفعوهم إليهم؛ ولو كانوا صادقي ف
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َبآلَيت البينات  إليهم، وجميئه َّلم -عليه السالم-ما حتقق من بعثة موسى  :ومن ذلك أيضاً 
 فراده سبحانه َبلعبادة، فإذا هبم يّتخذونودعوته إَل إ والدالئل الواضحات على بعثته من هللا،

موسى ذاهباً مليقات ربه، ظلماً  عجالً ِمن الذهب يعبدونه من دون هللا، ِمن بْعد ما ترَكهم
 .وعدواَنً 

 
 .من املسائل

أبنه خّص العذاب ب الكافرين،  ،}ُمِهيٌ  َولِْلَكاِفرِيَن َعَذابٌ { :ف قوله تعاَل للخوارج ال مَتَسُّك
  .ُمعذَّب فاسق كافراً، ألنهفيكون ال

َبلكافرين، فيكون غريهم غري ُمعذَّب، ِلما  أيضاً، على اعتبار أّن العذاب ُخصّ  للمرجئة وال
هي خمتّص َبلكافرين، وأما غريهم  قّدمناه من أّن وصف

ُ
املسلمون  :وهم-العذاب َبمل

  .فلهم عذاب من نوع آخر -الفاسقون
ُتذكر، وهي مبثوثة  لة على فساد مذهب الفريقْي أشهر ِمن أنلآلية، وإالّ فاألد هذا َبلنسبة

ا  .ف مظاهنِّ
 
 

 األسئلة :
معهم    قرأ َنفع وابن كثري ) مصدق ( بفتح الدال على أن الكتاب الذي جاء به حممد 1

 مصدق مبا عندهم ، وقرأ الباقون بكسرها على أنه هو املصدق ملا معهم من احلق ) خطأ ( .
 يستفتحون للمبالغة ) صح ( .  السي ف 2
   البغي : أصله طلب الشيء ) صح ( .3
   املقصود َبلبغي هنا احلسد والظلم ) صح ( .4
   البوء : الرجوع إَل الشيء ، وَبء َبلذنب إذا احتمله ) صح ( .5
   العذاب املهي هو العذاب الشديد ف أمله ) خطأ ( .6
ده من الكتاب ، وهو القرآن ، ألن كلمة وراء تعين   مبا وراءه ؛ أي : مبا جاء خلفه وبع7

 اخللف ف اللغة ) خطأ ( .
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 ( اءك سواء كان أمامك أم خلفك ) صح  وراء مبعىن االستتار ، فكل ما استرت عنك فهو ور 8
قبل    املقصود َبستفتاحهم ما كانوا يستفتحون على األوس واخلزرج بظهور رسول هللا 9

 من العرب كفروا به وجحدوه ) صح ( .بعثه ، فلما بعثه هللا 
   ف اآلَيت بيان خطورة مرض احلسد وأن من صفات اليهود قبحهم هللا ) صح ( .10
  صح عن ابن عباس ف معىن يستفتحون قال : يستفتحون هللا يدعون على الذين كفروا 11

ا جاءهم ما عرفوا ويقولون اللهم إَن نستنصرك حبق النيب األمي إال نصرتنا عليهم فينصرون فلم
  ) خطأ ( .  يريد حممدا ومل يشكوا فيه كفروا به

   التعبري َبشرتوا لبيان حبهم الشديد للمال والتجارة ) خطأ ( .12
بدل    املراد َبشرتوا به أنفسهم : ما اعتاضوا ألنفسهم ورضوا به من الكفر مبحمد 13

 اإلميان والتصديق به ) صح ( .
 ب على غضب ( التكرار من َبب التأكيد والتشديد ) صح ( .  قوله ) فباءوا بغض14
  قوله ) بغضب على غضب ( أي : غضب هللا أوالً بسبب تبديلهم التوراة ، مث غضب 15

 ) صح ( . عليهم اثنياً بسبب كفرهم مبحمد 
  قوله ) بغضب على غضب ( : الغضب األول بسبب كفرهم بعيسى واإلجنيل ، 15

 ) صح ( . كفرهم مبحمد   والغضب الثاين بسبب
وال يصح أن يكون القرآن ، ألن    قوله ) فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ( هو حممد 16

 ما ال يعّب هبا إال عما يعقل ) خطأ ( .
  يصح أن تكون الالم ف ) وللكافرين عذاب مهي ( الم اْلنس ، فهي شاملة ْلميع 17

 أجناس الكافرين ) صح ( . 
 ( ن الغضب ترتب على فعلهم هذا ) صحقوله ) فباءوا ( هي فاء السبب املؤذنة أب  الفاء ب18
  الالم ف ) وللكافرين عذاب مهي ( هي الم العهد ، واملقصود هبا هؤالء املذكورون من 19

 اليهود ، وعّب عنهم بصفة الكفر لإلشعار أبن حلول اللعنة عليهم بسبب كفرهم ) صح ( .
ياً ( فيه بيان أن كفرهم كان جملرد العناد والبغي واحلسد ال بسبب اْلهل   قوله تعاَل ) بغ20

 وهو أبلغ ف الذم ) صح ( .



281 
 

  ذكر العذاب املهي أنسب من غريه ألنه بسبب حسدهم وكّبهم وعنادهم فناسب أن 21
 يكون عذاَبً فيه إهانة ومذلة َّلم ) صح ( .

 ال غرض يتعلق هبذا القائل ) صح ( .  حذف الفاعل ف قوله ) وإذا قيل َّلم ( ألنه 22
  قوله ) ويكفرون مبا وراءه ( بفعل املضارع من َبب التحقيق َّلذا الكفر وأنه واقع منهم 23

 ال حمالة ) خطأ ( .
  اآلَيت فيها بيان كذب اليهود ف ادعائهم أهنم يؤمنون مبا أنزل هللا عليهم من التوراة ألن  24

 ؤمنوا به ف التوراة دليل على ذلك ) صح ( .وقد أمروا أن ي كفرهم مبحمد 
  من األدلة على كذب يهود أبنه آمنوا مبا جاءهم من عند هللا من التوراة أهنم كفروا مبن 25

 جاءهم من األنبياء وقتلوا كثرياً منهم ، وَّلذا أقام هللا عليهم احلجة حبجة ) صح ( .
م فعلوا ذلك بعد مهلة من رؤية اآلَيت   قوله ) مث اختذمت العجل ( فيها تنبيه على أهن26

 والنظر فيها ، وهو أبلغ ف ذمهم وكفرهم ) صح ( .
   قوله ) وأنتم ظاملون ( أي ظاملون لغريكم هبذا الكفر وببغيكم وقتلكم األنبياء ) خطأ ( .27
   الظلم هو وضع الشيء ف غري موضعه الالئق به ) صح ( .28
دة العجل هي الظلم كله وأن من عبده مل يرتك شيئاً من   ف اآلَيت تنبيه على أن عبا29

 الظلم ) صح ( .
  استدل اخلوارج هبذه اآلية على أن الفاسق كافر ألنه معذب واآلية تنص على أن 30

العذاب للكافرين ، وال دليل ف ذلك ألنه ال يلزم من اآلية أنه ال عذاب لغري الكافرين ، بل 
  ، وهللا أعلم ) صح ( .قد يكون لغريهم عذاب غري مهي



282 
 

 التاسعة والثالثوناحملاضرة 
*** 

 .( من سورة )البقرة(96إىل ) (93) من تفسري اآلّيت
 .والقراءات، واملناسبة التالوة،

 :التالوة
َناُكْم ِبُقوَّةٍ  َأَخْذََن ِميثَاَقُكْم َوَرفَ ْعَنا فَ ْوَقُكمُ  َوِإذْ { َناَوامْسَُعوا قَا الطُّوَر ُخُذوا َما آتَ ي ْ ْعَنا َوَعَصي ْ  ُلوا مسَِ

ُتْم ُمْؤِمِنَي  ُقْل بِْئَسَما أَيُْمرُُكْم ِبِه ِإميَاُنُكْم ِإنْ  َوُأْشرِبُوا ِف قُ ُلوهِبُِم اْلِعْجَل ِبُكْفرِِهمْ  ُقْل ِإْن  {ُكن ْ
اُر اآلِخَرُة ِعْنَد اَّللَِّ َخاِلَصًة ِمنْ  َكاَنْت َلُكمُ  ُتمْ ُدوِن النَّاِس فَ َتَمن َُّوا ا الدَّ  {َصاِدِقَي  ْلَمْوَت ِإْن ُكن ْ

ُ َعِليمٌ  َوَلْن يَ َتَمن َّْوُه أََبداً مبَا ُْم َأْحَرصَ  {َِبلظَّاِلِمَي  َقدََّمْت أَْيِديِهْم َواَّللَّ النَّاِس َعَلى َحَياٍة  َولََتِجَدهنَّ
ُ  َما ُهَو مبَُزْحزِِحِه ِمَن اْلَعَذاِب َأنْ وَ  يَ َودُّ َأَحُدُهْم َلْو يُ َعمَُّر أَْلَف َسَنةٍ  َوِمَن الَِّذيَن َأْشرَُكوا يُ َعمََّر َواَّللَّ
 .}َبِصرٌي مبَا يَ ْعَمُلونَ 

 :القراءات
 .َبملعىن ال يوجد ف اآلَيت أوجه تتعّلق

 :املناسبة
 وخمازيهم وفضائحهم، وإظهار كذهبم ف دعاواهم ِمن صْدق ال زال احلديث عن بين إسرائيل

الناس، وأهنم لن متّسهم النار إالّ أَيماً  م، وأهنم أصحاب اْلنة من دوناإلميان وحمّبة هللا َّل
 ...ذلك ِمّا تقّدم وأييت معدودة، إَل غري

 
 .لغوّيات

ع فيه حىت صار ف الّلونْي، ومنه: بياض  اإِلْشراب: خمالطة املائع اْلامد، :}َوُأْشرِبُوا{ وُتوسِّ
  .ُمشَرب حبمرة

كأّن العجل ُشّد ف قلوهبم،  رَْبت البعري، إذا َشَدْدت ف عنقه حبالً،ِمن: َأشْ  }ُأْشرِبُوا{ :وقيل
 .لشَغفهم به

حّب أو بُغض استعاروا له اسم  وقيل: ِمن: الّشراب، وِمن عادهتم أهنم إذا عّّبوا عن خمامرة
واألدوية،  ف البدن؛ ولذا قال األطباء: املاء مطّية األغذية الّشراب، إذ هو أبلغ منساغ
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 .كبها الذي تسافر به إَل أقطار البدنوَمْر 
 .وقيل: ِمن: الشُّرب حقيقة، كما أييت عن السدي ف: اآلاثر

 .ما زال عنه َشْوبه اخلالص: الذي ال يشوبه شيء، أو :}َخاِلَصةً {
حّق لك فيه  لالختصاص وقطع الشركة، يُقال: هذا ل دونك. وأنت تريد: ال :}ُدونِ {

  .معي، وال نصيب
ليت كذا!"، و"ليت" ِمن أعمال القلب، أو " :املراد َبلتمين: قول الشخص :}ْوهُ يَ َتَمن َّ {

  .وحمبة احلصول مع القول االشتهاء َبلقلب
ُمْ { َعِلم املتعدية إَل مفعولْي، والضمري: مفعول أول،  ُتَِد ِمن: َوِجد بعقله، مبعىن :}َولََتِجَدهنَّ
  .مفعول اثن :}َأْحَرصَ {و
لفة، إذ هوا :}أَْلَف َسَنةٍ { ُُ ُمؤّلف من أنواع األعداد بناًء على  أللف: العدد املعلوم ِمن: اأَل

  .األعداد الصحيح أّن العدد مرّكب من الوحدات اليت حتته، ال ُمتعارف الناس، وإن كان
َهة كجبهة، :}َسَنة{ وأصل َوة، لقوَّلم: سنوات، وقيل: َسن ْ لقوَّلم: َساهَنُْته، وَتَسن ََّهت  َسن ْ

  .ومسَُِع أيضا ف اْلْمع: َسنَ َهات ذا أتت عليها السُُّنون،النخلة، إ
 .وهو مضاعف ِمن: زَحَّ يَزِّح َزحا ، كَكْبَكب ِمن َكبَّ  الزحزحة: التَ ْبِعيد واإلحناء، :}مبَُزْحزِِحهِ {
 

 .اآلاثر
حىت خلص ذلك  ّبه،، قال: ُأشربوا حُ }اْلِعْجَل ِبُكْفرِِهمْ  َوُأْشرِبُوا ِف قُ ُلوهِبِمُ { :عن قتادة، قال

  .إَل قلوهبم
 .وكذا قال أبو العالية، والربيع بن أنس

َبملّبد، مث ذّر ف البحر، مث مل يبق  العجل فذحبه -عليه السالم-وقال السدي: أخذ موسى 
فشربوا، فمن كان حيّبه  .إالّ وقع فيه شيء. مث قال َّلم موسى: اشربوا منه حبر ُيري يومئذ

  .}قُ ُلوهِبُِم اْلِعْجلَ  َوُأْشرِبُوا ِف { :يقول تعاَل ب؛ فذلك حيخرج على شاربْيه الذه
عليه )املبارد، فّبَده هبا(، وهو  وعن علي بن أيب طالب، قال: عمد موسى إَل العجل، فوضع

 إالّ اصفر وجهه -ِمّن كان يعبد العجل-أحد من ذلك املاء  على شاطئ هنر، فما شرب
 .مثل الذهب
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العجل( بُرد مث ُنسف،  ، قال: )ملا ُأحرق}ِف قُ ُلوهِبُِم اْلِعْجلَ  َوأُْشرِبُوا{ :وقال سعيد بن جبري
 .كالزعفران فحسوا املاء حىت عادت وجوههم

حَنُْن { :، وقالوا}ُهوداً َأْو َنَصاَرى َوقَاُلوا َلْن َيْدُخَل اْْلَنََّة ِإالَّ َمْن َكانَ { :وعن أيب العالية قال
اُر اآلِخَرُة ِعْنَد اَّللَِّ َخاِلَصًة ِمنْ  ُقْل ِإْن َكاَنْت َلُكمُ { :، فأنزل هللا}بَّاُؤهُ َوَأحِ  أَبْ َناُء اَّللَِّ  ُدوِن  الدَّ

ُتمْ    .، فلم يفعلوا}َصاِدِقيَ  النَّاِس فَ َتَمن َّوُا اْلَمْوَت ِإْن ُكن ْ
  .وعن قتادة مثله

ن مردويه، وأبو نعيم، وابن جرير، واب وأخرج أمحد، والبخاري، ومسلم، والرتمذي، والنسائي،
ملاتوا،  لو أّن اليهود متّنوا املوت)) :قال -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  عن ابن عباس، عن

 .((ولرأوا مقاعَدهم ِمن النار
، -صلى هللا عليه وسلم-هللا  وف رواية: قال ابن عباس: ولو خرج الذين يُباهلون رسول

  .ماالً  لرجعوا ال ُيدون أهالً وال
: إن  -َي حممد-قال: قل َّلم  رج البيهقي ف "الدالئل"، عن ابن عباس، ف هذه اآلية،وأخ

يعين: -كما زعمتم، خالصة من دون الناس   -اْلنة :يعين-كانت لكم الدار اآلخرة 
املؤمني! فقال َّلم رسول  فتمّنوا املوت إن كنتم صادقي إهنا لكم خالصة من دون ،-املؤمني

قولوا: "اللهم أِمْتنا". فو الذي  إن كنتم ف مقالتكم صادقي،)) :-وسلم صلى هللا عليه-هللا 
يفعلوا، وكرهوا ما  ، فأبوا أن((منكم إالّ َغصَّ بريقه فمات مكانه نفسي بيده! ال يقوَّلا رجل

ُ َعِليمٌ وَ { .، يعين: عِملْته أيديهم}أَْيِديِهمْ  َوَلْن يَ َتَمن َّْوُه أََبداً مبَا َقدََّمتْ { :قال َّلم؛ فنزل  اَّللَّ
 :عند نزول هذه اآلية -صلى هللا عليه وسلم-هللا  أهنم لن يتمنّ ْوه، فقال رسول }َِبلظَّاِلِميَ 

 .((وهللا ال يتمنّ ْونَه أبداً ))
الدَّاُر اآلِخَرُة  ُقْل ِإْن َكاَنْت َلُكمُ { :-صلى هللا عليه وسلم-وعن ابن عباس: يقول هللا لنبيه 

ُتمْ  َصًة ِمنْ ِعْنَد اَّللَِّ َخالِ  ، أي: اْدعوا َبملوت على }َصاِدِقيَ  ُدوِن النَّاِس فَ َتَمن َُّوا اْلَمْوَت ِإْن ُكن ْ
 َوَلْن يَ َتَمن َّْوُه أََبداً { .-صلى هللا عليه وسلم-أكذب. فأبَ ْوا ذلك على رسول هللا  أّي الفريقي

ُ َعِليمٌ  العْلم بك والكفر  ، أي: بعْلمهم مبا عندهم من}َِبلظَّاِلِميَ  مبَا َقدََّمْت أَْيِديِهْم َواَّللَّ
 .بقي على األرض يهودي إالّ مات بذلك، ولو متنّ ْوه يوم قال َّلم ذلك ما

 .فسُلوا املوت :}اْلَمْوتَ  فَ َتَمن َّوُا{ :وعن ابن عباس
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 .قال ابن عباس: لو متىّن اليهود املوت ملاتوا
 .يقهعن ابن عباس قال: لو متنوا املوت لَشرِق أحدهم بر 
 .-رمحهم هللا-أنس  ونقله ابن جرير عن قتادة، وأيب العالية، والربيع بن

أّي الفريقي أكذب.  ، أي: اْدعوا َبملوت على}فَ َتَمن َُّوا اْلَمْوتَ { :وعن ابن عباس، ف قوله
 .بقي على وجه األرض يهودي إالّ مات فأبْوا ذلك، ولو متّنوه يوم قال ذلك، ما

اُر اآلِخَرةُ  ُقلْ { :وعن ابن عباس ف قوله  :}َخاِلَصةً { اْلنة :، يعين}ِإْن َكاَنْت َلُكُم الدَّ
 .ألهنم يعلمون أهنم كاذبون } َوَلْن يَ َتَمن َّْوُه أََبداً { .فاسألوا املوت :}فَ َتَمن َُّوا اْلَمْوتَ { خاصة،

 .أسلفت :، قال}مبَا َقدََّمتْ {
أيديهم. قيل له: أرأيتك لو أهنم أحبوا  ا قّدمتوعن احلسن، قال: قول هللا: ما كانوا ليتمنّ ْوه مب

وهللا ما كانوا ليموتوا لو متّنوا  َّلم: متنوا املوت، أتراهم كانوا ميِّتي؟ قال: ال، املوت حي قيل
 أَْيِديِهْم َواَّللَُّ  َوَلْن يَ َتَمن َّْوُه أََبداً مبَا َقدََّمتْ { :ليتمّنوه، وقد قال هللا ما مسعت املوت، وما كانوا
 .}َعِليٌم َِبلظَّاِلِميَ 

إخل؛ فأَن أمتىن  }...فَ َتَمن َُّوا اْلَمْوتَ { :وعن َنفع، قال: خاصمنا يهودي، وقال: إن ف كتابكم
، فغضب، فدخل بيته -رضي هللا تعاَل عنهما-عمر  املوت، فمال ال أموت؟ فسمع ابن

لو أدركُته لضربت  وهللا وخرج، فلما رآه اليهودي فّر منه، وقال ابن عمر: أما وسّل سيفه
 !عنَقه

ُْم َأْحَرَص النَّاِس َعَلى َحَياةٍ { :وعن ابن عباس، ف قوله  َوِمنَ { .يعين: اليهود ،}َولََتِجَدهنَّ
املشرك ال يرجو بعثاً بعد املوت، فهو حيب طول  ، قال: األعاجم. وذلك أنّ }الَِّذيَن َأْشرَُكوا
َوَما { .عنده من العْلم آلخرة ِمن اخلزي مبا صنع مبااليهودي قد عرف ما له ف ا احلياة. وإن

 .، قال: مبُنجية}مبَُزْحزِِحهِ  ُهوَ 
 .األعاجم :}الَِّذيَن َأْشرَُكوا َوِمنَ { :وعن ابن عباس، قال

حديث الثوري، وقال: صحيح على  مستدركه" من" قال ابن كثري، بعد إيراده: رواه احلاكم ف
 .اتفقا على سند تفسري الصحايب قال: وقد .شرطهما، ومل خيرجاه

الصحايب الذي شاهد الوحي يُعّد  قلت: يعين أن البخاري ومسلماً اتفقا على أن تفسري
  .مسنداً 



286 
 

ُْم َأْحَرَص النَّاِس َعَلى َحَياةٍ { :وقال احلسن البصري قال: املنافق أحرص الناس  ،}َولََتِجَدهنَّ
 .احلياة ِمن املشرك على حياة، وهو أحرص على

 .يرجع إَل األول ، يعين: اجملوس، وهو}َأَحُدُهمْ  يَ َودُّ { :قال أبو العاليةو 
كقول الفارسي: "زِه هزار  ، قال: هو}َأَحُدُهْم َلْو يُ َعمَُّر أَْلَف َسَنةٍ  يَ َودُّ { :عن ابن عباس

  .سال"، يقول: عشرة آالف سنة
 .وكذا ُروي عن سعيد بن جبري أيضاً 

، قال: هو قول األعاجم: }يَ َودُّ َأَحُدُهْم َلْو يُ َعمَُّر أَْلَف َسَنةٍ { :عن ابن عباس، ف قوله تعاَل
 ."مهرجان "هزار سال نوروز

  .يعين: أْلف سنة ،"وف رواية: هو قول األعاجم إذا عطس أحدهم: "زه هزار سال
ل الفارسية، ألنه سأ على ذلك بقوله: إنه ال يوافق قواعد -رمحه هللا -عّلق الشيخ أمحد شاكر

ومعناه  ،"يظن أّن صواهبا: "زه در مهرجان نوروز هزار سال َمن يعرف هذه اللغة وذَكر له أنه
عيد َّلم، نوروز: عيد آخر ف أول السنة،  : زه : عش، در: ظرف مبعىن: ف، مهرجان: هو

مستدرك احلاكم": "هزار " هزار: أْلف، سال:سنة؛ فكأن معناها: عش أْلف سنة. وجاء ف
مهرجان، وهو  ِبور"، وقال: مصّححه يعين: متتع أْلف سنة كمثل عيد رجانسال سرور مه

 . عيد َّلم
  .حّببت إليهم اخلطيئة طول العمر :، قال}َأَحُدُهْم َلْو يُ َعمَُّر أَْلَف َسَنةٍ  يَ َودُّ { :وقال جماهد

 .هو مبُنجيه من العذاب أي: ما ،}مبَُزْحزِِحِه ِمَن اْلَعَذاِب َأْن يُ َعمَّرَ  َوَما ُهوَ { :وعن ابن عباس
  .قال: هم الذين عاَدْوا جّبيل ،}مبَُزْحزِِحِه ِمَن اْلَعَذاِب َأْن يُ َعمَّرَ  َوَما ُهوَ { :وعن ابن عباس

ر فما ذاك مبغيثه من العذاب،  .وال ُمنجيه منه قال أبو العالية: وإن ُعمِّ
احلياة من هؤالء، وقد  أحرص على وقال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم، ف هذه اآلية: يهود

ر، وّد هؤالء لو يعّمر ألّن عمر  أحدهم أْلف سنة، وليس ذلك مبزحزحه من العذاب لو ُعمِّ
 .إبليس مل مينعه إذ كان كافراً 
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 .أقوال املفسارين
وعتّوهم عنه، حىت رفع الطور  عليهم خطأهم وخمالفَتهم للميثاق، -تبارك وتعاَل- يُ َعدِّد

  . خالفوهعليهم حىت قبلوه، مث
َناُكْم ِبُقوَّةٍ  َأَخْذََن ِميثَاَقُكْم َوَرفَ ْعَنا فَ ْوَقُكمُ  َوِإذْ { :فقال ، أي: قلنا َّلم: }الطُّوَر ُخُذوا َما آتَ ي ْ

ولذا رفع  .التوراة جبّد وعدم فتور، وامسعوا، أي: مساع تقّبل وطاعة ُخذوا ما أمرتكم به ف
 :ومن ذلك: "مسع هللا ملن محده"، وقوله القبول،اْلبل عليهم. وكثرياً ما يراد من السماع: 

 يسمُع ما أقولُ  يكون هللا حىت ِخفُت أن ال دعوُت هللا
  
َنا{ ْعَنا َوَعَصي ْ أْمرك؛ فال أنخذ وال  خذوا وامسعوا"، وعصْينا" :أي: مسعنا قولك :}قَاُلوا مسَِ

  .نسمع مساع الطاعة
وقبوله َبلعمل. فقالوا: منتثل  مساع قوله، والسماع هناك مقّيد، واألمر مشتمل على أمرْين:

 .أحدمها دون اآلخر
 ."عصْينا" :وقيل: املعىن: قالوا بلسان القال: "مسعنا"، وبلسان احلال

  .قولك هذا أو: مسعنا أحكاماً قبل، وعصْينا، فنخاف أن نعصي بعد مساع
  ."وقيل: مسعنا جواب: "امسعوا"، وعصينا جواب: "خذوا

  .ما فيه من التوكيد ِلما نيط به من زَيدة ليست مع األول، مع وكّرر رفع الطور
العجل، وجّوز أن  الكالم على حذف مضاف، أي: حب :}قُ ُلوهِبُِم اْلِعْجلَ  َوُأْشرِبُوا ِف {

إَل احلذف. وذكر القلوب لبيان مكان اإلشراب،  يكون العجل جمازاً عن صورته، فال حيتاج
العجل، ورسخ ف قلوهبم  الغة ف اإلثبات. واملعىن: داَخلهم حباملتعّي يفيد مب وذْكر احمللّ 

  :الصبُغ الثوَب، وأنشدوا صورته، لَفْرط شغفهم به، كما داخل
 له عنه انصرافَا فال أتملْ  القلب ُأشرب ُحبَّ شيءٍ  إذا ما

حّبك الشيء )) :، قال-صلى هللا عليه وسلم- وروى اإلمام أمحد عن أيب الدرداء، عن النيب
 .((يُعمي وُيصمّ 

. مث -ِمّن عبد العجل-إال ُجّن  وحكى القرطيب عن كتاب القشريي: أنه ما شرب منه أَحد
على  غري ما ها هنا، ألن املقصود من هذا السياق: أنه ظهر قال القرطيب: وهذا شيء
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قلوهبم العجل، يعين: ف حال عبادهتم  شفاههم ووجوههم، واملذكور ها هنا: أهنم أشربوا ف
 :قول النابغة ف زوجته َعْثمة ه، مث أنشدل

 اخلاف يسريُ  فَ َباديه مع تَ َغْلغل ُحبُّ عثمة ف فؤادي
  ومْل يبلْغ سرورُ  وال حزنٌ  مل يبلْغ شرابٌ  تَ َغْلغل حيثُ 

  َأنَّ إنساَنً يطريُ  أطرُي لوَ  ذََكرُت العهَد ِمْنها أكاُد ِإَذا
  

 :العجل: وال خيفى أّن قوله تعاَل شرهبم حقيقة برادة قال اآللوسي متعقِّباً رواية السدي ف
فَعل موسى  القول جداً، على أّن ما قّص هللا تعاَل لنا ف كتابه عّما يُبعد هذا }قُ ُلوهِبِمُ  ِف {
 ."أيضاً  َبلعجل يُبعد ظاهر هذه الرواية -عليه السالم-
من األجسام  أن يكون جسمأي: بسبب كفرهم، ألهنم كانوا جمّسمة ُيّوزون  :}ِبُكْفرِِهمْ {

تعاَل عن ذلك علواً كبرياً. ومل يرْوا جسماً أعجب منه،  إَّلاً، أو حلولية ُيّوِزون حلوله فيه؛
ِمتداً، وال يبعد من أولئك أن  ف قلوهبم ما ُسّول َّلم، وثعبان العصا كان ال يبقى زماَنً  فتمّكن

 عليه-دوا ما شاهدوا من موسى هيئة البهائم إَّلاً، وإن شاه يعتقدوا عجالً صنعوه على
  .من كثري من بين إسرائيل ، ملا ترى من عبدة األصنام الذين كان أكثرهم أعقل-السالم

  .على كْفر وقيل: الباء مبعىن: "مع"، أي: مصحوَبً بكْفرهم، فيكون ذلك كفراً 
ُتمْ  ُقْل بِْئَسَما{ :وقوله ، أي: بئسما تعتمدونه ف قدمي الدهر }يَ ُمْؤِمنِ  أَيُْمرُُكْم ِبِه ِإميَاُنُكْم ِإْن ُكن ْ

صلى هللا -كفركم مبحمد  كفركم آبَيت هللا وخمالفتكم األنبياء، مث اعتمادكم ف وحديثه، ِمن
؛ وهذا أكّب ذنوبكم، وأشد األمور عليكم، إذ كفرمت ِبامت الرسل وسيد األنبياء -عليه وسلم
اإلميان وقد فعلتم هذه  ون ألنفسكماملبعوث إَل الناس أمجعي؛ فكيف تّدع واملرسلي،

 !املواثيق، وكفركم آبَيت هللا، وعبادتكم العجل؟ األفاعيل القبيحة، من نقضكم
 َأَصالُتكَ { :كما ف قوله تعاَل وإسناد األمر إَل اإلميان، وإضافته إَل ضمريهم، للتهكم

  .؟}أَتُْمُركَ 
اُر اآلِخَرةُ  ُقْل ِإْن َكاَنتْ { دعوى اإلميان مبا أُنزل  لدعوى أخرى َّلم، بعد ردّ رّد  :}َلُكُم الدَّ

فيما حكاه ابن - عليهم؛ والختالف الغرض، مل يعطف أحدمها على اآلخر. واآلية نزلت
  .إلسرائيل وبنيه عندما قالت اليهود: إن هللا تعاَل مل خيلق اْلنة إالّ  -اْلوزي
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 .وتقدم قول أيب العالية وقتادة
ملن يبغي إقامة احلجة  ، أو-صلى هللا تعاَل عليه وسلم- يبإما للن }ُقلْ { :والضمري ف

ارُ { عليهم. واملراد من اْلنة، وهو الشائع. واستحسن ف "البحر": تقدير  :}اآلِخَرةُ  الدَّ
 .الدار اآلخرة مضاف، أي: نعيم

ْرتبة :}ِعْنَد اَّللَِّ {
َ
دية والشرف، ومْحلها على عن أي: ف ُحكمه. وقيل: املراد َبلعندية: امل

 .بعيد املكان كما قيل به احتمااًل،
 .، أي: خمصوصة بكم كما تزعمون}َخاِلَصًة ِمْن ُدوِن النَّاسِ {

 -صلى هللا تعاَل عليه وسلم-النيب  :اْلنس، وهو الظاهر. وقيل: املراد هبم :}النَّاسِ {واملراد ب 
 رضي هللا-عباس وْحده؛ قاله ابن  -صلى هللا تعاَل عليه وسلم- واملسلمون. وقيل: النيب

ولعله ال يكون إالّ جمازاً بتنزيل  ويراد به الرجل الواحد، }النَّاس{ . قالوا: ويُطلق-تعاَل عنهما
 .الواحد منزلة اْلماعة

ُتْم َصاِدِقيَ  فَ َتَمن َُّوا اْلَمْوتَ { فإّن َمن أيقن أنه من أهل اْلنة  ف أّن اْلنة خالصة لكم؛ }ِإْن ُكن ْ
  .القرار، وأحب أن خيلص من املقام ف دار األكدار اراختار أن ينتقل إَل د

هللا تعاَل عنهما، أو اشتهوه  رضي-ومعىن اآلية: سُلوا املوت َبللسان؛ قاله ابن عباس 
 .قاله قوم. وعلى التقديرْين: األمر َبلّتميّن حقيقة بقلوبكم وسلوه أبلسنتكم؛

وال حترتزوا عنه كاملتميّن، فحاربوا من  قال اآللوسي: واحتمال أن يكون املراد: تعّرضوا للموت
املتمّنون للموت  تكونوا من أهل اْلزية والصَّغار، أو كونوا على وجه يكون خيالفكم، وال

  .ِمّا ال تساعده اآلاثر املشتهون للجنة عليه من العمل الصاحل
ُتْم َصاِدِقيَ إِ  فَ َتَمن َُّوا اْلَمْوتَ { :وقال ابن كثري، بعد أن ذكر تفسري ابن عباس لقوله  :}ْن ُكن ْ

 .وهذه أسانيد صحيحة إَل ابن عباس
الذي فسر ابن عباس به اآلية هو  مث ذكر أثر احلسن، وقال: وهذا غريب عن احلسن. مث هذا

 .على أّي الفريقي أكذب؟ منهم أو من املسلمي على وجه املباهلة املتعّي، وهو الدعاء
أَي َُّها الَِّذيَن َهاُدوا ِإْن َزَعْمُتْم  ُقْل َيَ { :سورة )اْلمعة(قال: ونظري هذه اآلية: قوله تعاَل ف 

ُتْم َصاِدِقَي  َأْولَِياُء َّللَِِّ ِمْن ُدوِن النَّاِس فَ َتَمن َُّوا أَنَُّكمْ  يَ َتَمن َّْونَُه أََبداً مبَا َقدََّمْت  َوال {اْلَمْوَت ِإْن ُكن ْ
ُ َعِليٌم َِبلظَّاِلِميَ  أَْيِديِهمْ  ُمالِقيُكْم مُثَّ تُ َردُّوَن ِإََل  اْلَمْوَت الَِّذي َتِفرُّوَن ِمْنُه فَِإنَّهُ  ُقْل ِإنَّ  { َواَّللَّ
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ُتمْ  َعاملِِ اْلَغْيبِ   ملّا زعموا أهنم أبناء -عليهم لعائن هللا- فهم .}تَ ْعَمُلونَ  َوالشََّهاَدِة فَ يُ نَ بُِّئُكْم مبَا ُكن ْ
، ُدعوا إَل املباهلة }ُهوداً َأْو َنَصاَرى اْْلَنََّة ِإالّ َمْن َكانَ  َلْن يَْدُخلَ { :هللا وأحباؤه، وقالوا

عِلم كّل أحد  الطائفتْي، منهم أو من املسلمي. فلما نكلوا عن ذلك، والدعاء على أكذب
هم فيه لكانوا أقدموا على ذلك؛ فلما أتخروا ُعِلم   أهنم ظاملون، ألهنم لو كانوا جازمي مبا

بعد قيام -وفد جنران من النصارى  -صلى هللا عليه وسلم- دعا رسول هللاكذهبم. وهذا كما 
 َفَمْن َحاجََّك ِفيِه ِمنْ { :إَل املباهلة، فقال تعاَل -احلجة عليهم ف املناظرة، وعتّوهم وعنادهم

َوِنَساءَُكْم َوأَنْ ُفَسَنا َوأَنْ ُفَسُكْم  اَءَنَ َندُْع أَبْ َناَءََن َوأَبْ َناءَُكْم َوِنسَ  بَ ْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم فَ ُقْل تَ َعاَلْوا
َتِهْل فَ َنْجَعْل َلْعَنَت اَّللَِّ َعَلى مُثَّ  بعض القوم لبعض: وهللا  فلّما رأوا ذلك، قال .}اْلَكاِذِبيَ  نَ ب ْ

اْلزية  منكم عْي تطرف؛ فعند ذلك جنحوا إَل الّسلم وبذلوا لئن َبهلتم هذا النيب ال يبقى
، -رضي هللا عنه-أَب عبيدة بن اْلراح  اغرون. فضرهبا عليهم، وبعث معهمعن يٍد وهم ص

  .أميناً 
 :يقول للمشركي أن -هللا عليه وسلم صلى-ومثل هذا املعىن أو قريب منه: قوله تعاَل لنبيه 

ومنكم، فزاده  ا، أي:من كان ف الضاللة من}الرَّمْحَُن َمّداً  َمْن َكاَن ِف الضَّالَلِة فَ ْلَيْمُدْد َلهُ  ُقلْ {
 .هللا ِمّا هو فيه ومّد له، واستدرجه

مستأنفة معرتضة غري داخلة حتت  ، الظاهر: أنه مجلة}َوَلن يَ َتَمن َّْوُه أَبداً { :قال اآللوسي
ف  تعاَل لبيان ما يكون منهم من اإلحجام الدال على كِذهبم األمر، سيقت من جهته

صلى هللا تعاَل عليه -َبملعاصرين له  ا خاصدعواهم. واملراد: لن يتمنوه ما عاشوا؛ وهذ
  .-وسلم

اللعي اْلاهل: أن  : توّهم هذا الكلب-عن اليهودي-مث ذكر اآللوسي أثر ابن عمر، وقال 
ال إمنا هو ألولئك الذين كانوا يعاندون وُيحدون  هذا لكّل يهودي أو لليهود ف كل وقت،

احملاجة معهم َبللسان دون  ن عرفوا، وكانتبعد أ -صلى هللا تعاَل عليه وسلم-النيب  نبّوة
  .السيف

رين إَل عموم ُحكم اآلية ْلميع اليهود ف مجيع األعصار، وليست  قال: وذهب مجهور املفسِّ
الكرمي،  اْلم الغفري. وقالوا: إنه املشهور املوافق لظاهر النظم ِمّن يقول بذلك وإن ارتضاه

 -صلى هللا عليه وسلم-املعتقدين نبّوته  ع اليهوداللهم إالّ أن يكون ذلك َبلنسبة إَل مجي
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مجيعها؛ ومع هذا ل فيه  َّلا ف مجيع األعصار، ال َبلنسبة إَل اليهود مطلقاً ف اْلاحدين
 .نظر بعد

ناظر له، وال سيما إذا   ومُسيت هذه املباهلة متنِّياً، ألّن كل حُمّق يوّد لو أهلك]
ُ
بطل امل

ُ
هللا امل

احلياة عندهم عزيزة  ف بيان حّقه وظهوره. وكانت املباهلة َبملوت ألن له كان ف ذلك حّجة
َوَلْن يَ َتَمن َّْوُه أَبَداً مبَا { :املوت[، وَّلذا قال تعاَل عظيمة، ملا يعلمون من سوء مآَّلم بعد

ُ َعِليٌم َِبلظَّاِلِميَ  َقدََّمتْ  ُْم َأْحَرَص النَّاسِ  { أَْيِديِهْم َواَّللَّ ، أي: على طول }َعَلى َحَياةٍ  َولََتِجَدهنَّ
سجن املؤمن وجّنة  مآَّلم السيِّئ وعاقبتهم عند هللا اخلاسرة، ألن الدنيا عمر، ِلما يعلمون من

 اآلخرة بكّل ما أمكنهم، وما حياذرون منه واقع هبم ال الكافر. فهم يوّدون لو أتّخروا عن مقام
وهذا من َبب عطف اخلاص على  م؛حمالة، حىت وهم أحرص ِمن املشركي الذين ال كتاب َّل

 .العام
-للنار، كالكفر مبحمد  ، أي: بسبب ما عملوا من املعاصي املوجبة}مبَا َقدََّمْت أَْيِديِهمْ {

  .وقتل األنبياء والقرآن، -صلى هللا تعاَل عليه وسلم
ُ َعِليمٌ { ّدعاء ما ليس َّلم، ونفيه أهنم ظاملون ف ا تذييل للتهديد والتنبيه على :}َِبلظَّاِلِميَ  َواَّللَّ

  .عن غريهم
ُمْ {  -تعاَل عليه وسلم صلى هللا- اخلطاب للنيب :}َأْحَرَص النَّاِس َعَلى َحَياةٍ  َولََتِجَدهنَّ

عنهم أبهنم ال يتمّنون املوت، وقيل: على مجيعهم،  والضمري عائد على اليهود الذين أخّب
 .علماء بين إسرائيل وقيل: على

املتطاولة؛ فالتنوين للتعظيم. وُيوز أن  نه أُريد هبا فْرد نوعّي وهي: احلياةأل }َحَياة{ وتنكري
اَر اآْلِخَرةَ { :احلياة احلقيقية هي األخروية يكون للتحقري؛ فإن وُيوز  .}َّلََِي احْلَيَ َوانُ  َوِإنَّ الدَّ

املقدار، األْوجه، أي: على حياة ُمبهمة غري معلومة  أن يكون التنكري لإلهبام، بل قيل: إنه
 .يُعلم ِحْرُصهم على احلياة املتطاولة من َبب األْوَل :ومنه

يقولون َبلنور والظلمة، وكانت  هم اجملوس، وُوصفوا َبإلشراك ألهنم :}َأْشرَُكوا َوِمَن الَِّذينَ {
ألف سنة". وقيل: مشركو العرب الذين عبدوا األصنام؛  عش" :حتيتهم إذا عطس العاطس

 .إخل ...املعىن، كأنه قال: أحرص من الناس ومن الذيناحلْمل على  وهذا من
شرك ال يرجو  نظم السياق؛ أي: أحد اليهود، كما يدل عليه ،}يَ َودُّ َأَحُدُهمْ {

ُ
وذلك أّن امل
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احلياة، وأن اليهودي قد َعرف ما له ف اآلخرة من اخلزي مبا  بعثاً بعد املوت، فهو حيب طول
  .ضّيع مبا عنده من العْلم

توبيخهم وتقريعهم، حيث كانوا مع   لوسي: قد أفاد ذلك: املبالغة ف حرصهم، لزَيدةقال اآل
ببعث وال  ثواَبً وخيافون عقاَبً أحرص ِمّن ال يرجو ذلك وال يؤمن كوهنم أهل كتاب يرجون

أبلغ، لعْلمهم أبهنم صائرون إَل العذاب؛ وَمن  يعرف إالّ احلياة العاجلة. وإمنا كان حرصهم
  .أنفر الناس عنه، وأحرصهم على أسباب التباعد منه كان  توّقع شراً 

بل ِلضعف إمياهنم ويقينهم ف  قلت: ليس شرطًا أن يكون ذلك لعْلمهم أهنم صائرون لعذاب،
الدنيوية  ذلك حقيقة عندهم؛ فهم يريدون ما يلمسونه ف احلياة اآلخرة ونعيمها، أو النعدام

 .أن يطول هبم
وحيتمل أن يراد أْلف سنة  لكثرة، ليشمل َمن يوّد أن ال ميوت أبداً،ا :}أْلَف َسَنةٍ { ومعىن
 .حقيقة

حجازية أو متيمية، وهو ضمري عائد إَل  :}َما{ ،}مبَُزْحزِِحِه ِمَن اْلَعَذاِب َأْن يُ َعمَّرَ  َوَما ُهوَ {
 .عىًن خّبها أو خّبه، والباء زائدة إعراَبً ال م :}مبَُزْحزِِحهِ {أحدهم: امسها أو مبتدأ، و

العذاب تعمريُه. وفيه إشارة  واملعىن: ما أحدهم يزحزحه من ."ُمزحزحه" فاعل :}َأْن يُ َعمَّرَ {و
  .وهو: َمن آمن وعمل صاحلاً  إَل ثبوت َمن يزحزحه التعمري،

ٍم  َوَما{ :على حّد ما قيل فيه مبالغة، لكنها متوّجهة إَل النفي :}مبَُزْحزِِحهِ { :وقوله َربَُّك ِبَظالَّ
التعمري  يؤثِّر ف إزالة العذاب أقّل أتثري التعمري، وصّح ذلك مع أن ، فُيؤّول إَل: أنه ال}ْلَعِبيدِ لِ 

الزمان وإن حصل؛ لكنهم القرتافهم  يفيد رفع العذاب مدة البقاء، ألن اإلمهال حبسب
فيه حيث زاد  عليهم من حيث الشدة، فلم يؤثّر ف إزالته أدىن أتثري، بل املعاصي َبلتعمري زاد

 .استوجبوا مبقابلة أَيم معدودة عذاب األبد
ُ َبِصريٌ { عباده من خري وشر، وسيجازي كّل  ، أي: خبري بصري مبا يعمل}مبَا يَ ْعَمُلونَ  َواَّللَّ

 .اْلملة من التهديد والوعيد ما هو ظاهر عامل بعمله؛ وف هذه
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 .املعىن اإلمجايل
هم بت  امليثاق عليهم عند الطور، حيث رفعه  كرار ذْكر أْخذيذكر تعاَل بين إسرائيل، ويعريِّ

مساع قبول  أحكام التوراة وتعاليمها بقوة وحزم ويسمعوا أوامر رهبم فوقهم وأمرهم أبخذ
 آبذاهنم وعصْوا، فلم ينقادوا ألوامر هللا تعاَل، وتغلغل وانقياد، فكان موقفهم وحاَّلم أهنم مسعوا
  .الذي صنعه َّلم السامريالشرك ف قلوهبم، حيث عبدوا العجل 
 اإلميان الذي يّدعونه؛ فإن التوراة اليت زعموا أهنم فأمر هللا تعاَل نبيه أن يتهّكم هبم وهبذا

  .ليسوا مؤمني يؤمنون هبا ليس فيها عبادة العجاجيل، واحلقيقة أهنم
لكاذبة أّن أن يباهلهم ويتحّداهم ف دعواهم ا -وسلم صلى هللا عليه-مث أمر هللا تعاَل نبيه 

ِمثّلي ف -اْلنة، أن يتمّنوا  تعاَل اختصهم بنعيم اآلخرة، وأنه لن يدخل أحد غريهم هللا
: أن يقبضهم هللا إليه إن كانوا صادقي -صلى هللا عليه وسلم- على هللا، بي يديه -علمائهم

 تعاَل أهنم وأخّب هللا .فَمن كان مآله اْلنة فهي خري له من الدنيا وما فيها ف تلك الدعاوى،
املوت بسبب ما قّدموه من أعمال فاسدة، وحتريف لدين  لن يفعلوا ذلك أبداً، فلن يتمّنوا

ُيازيهم به  ؛ ولكن هللا يعلم ظلمهم، وسوف-صلى هللا عليه وسلم-وإنكار لنبّوة حممد  هللا،
م، وهم وحتدٍّ َّل -صلى هللا عليه وسلم- عاجالً أو آجالً. ولعْلمهم أبن هذه مباهلة منه

 نكلوا عن ذلك؛ ألهنم لو متّنوا املوت ملاتوا، ولن يروا يعلمون عْلم اليقي صْدقه وصحة نبّوته،
  .إالّ مقاعدهم من النار

 يوجد ف الناس مبختلف طوائفهم أحرص منهم على هذه مث أخّب سبحانه عنهم: أهنم ال
رة؛ بل هم أشّد حرصاً على اآلخ احلياة الفانية، ولو كانت أي حياة، ألهنم ال حظ َّلم ف

يتمىّن الواحد  اجملوس وغريهم الذين ال يؤمنون ببعث وال جزاء، والذين احلياة من املشركي من
أكثر. ولن ينفعه ذلك ف اآلخرة ولو أبن يزاح  منهم أن يعيش ف هذه الدنيا أْلف سنة أو

اة إالّ كفراً واستكباراً، وهللا احلي قليلة عن النار وعذاهبا، ألنه ال يزيد ببقائه ف هذه إزاحة
 .اليت يعملوهنا، وسيعاقبهم عليها بصري هبذه األعمال
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 .مسائل اآلّيت
  :األوَل 

 للمفعول يدل على أن ذلك فُعل هِبم، وال فاعل سواه تعاَل.  }ُأْشرِبُوا{بناء 
فَعل ذلك به، وقالت املعتزلة: هو على حّد قول القائل: "أُنسيُت كذا"، ومل يُرد أّن غريه 

وإمنا املراد: "َنسيُت"، وأن الفاعل َمْن َزيَّن ذلك عندهم ودعاهم إليه كالّسامرّي؛ وهذا 
منهم ألهنم ينفون خْلق هللا ألفعال العباد. واآلية حجة عليهم، وما تعّللوا به مردود؛ 

ا.   فالنسيان كذلك ِمن ِفْعل هللا تعاَل. واملسألة ُتطلب ف مظاهنِّ
  :الثانية

ال يتمنَّّي أحدُكم املوت )) :بعض ألفاظه جاء ف الصحيح الّنهُي عن متينِّ املوت، وف
فإن كان ال بّد  .حُمسناً فلعّله أن يزداد، وإما ُمسيئاً فلعّله أن َيستعتب ِلُضرٍّ نزل به! إّما

 .(("رياً ِل احلياة خرياً ل، وتوّفين ما دامت الوفاة خ فاعالً فليُقْل: "اللهم أحِييِن ما دامت
احلسن: ما هذا بزي  وُروي عن علّي: أنه كان يطوف بي الّصّفْي ف غاللة، فقال له

 .سقط على املوت أم سقط عليه املوت احملاربي. فقال: َي بين، ال يبال أبوك
 :وكان عبد هللا بن رواحة يُنشد، وهو يقاتل الروم

  اطيبٌة وَبرٌد شراهبُ  واقرتاهُبا َي َحبَّذا اْلنة
 علّي إذ َلِقيُتها ِضرَاهُبا عذاهبا والروم روم قد دَن

  .وقال عّمار بصفِّي: غداً نلقى األحبة حممداً وصحبه
 .حبيب جاء على فاقة :وروي عن حذيفة: أنه كان يتمىن املوت، فلما احتضر قال

 .وكان كّل واحد من العشرة حيّب املوت وحيّن إليه
النعيم ولقاء الكرمي غري منهّي  ملوت ألجل االشتياق إَل دارويُعلم من ذلك: أّن متينِّ ا

  .َبلقضاء متنِّيه ألجل ضرٍّ أصابه؛ فإنه أثر اْلزع وعدم الرضى :عنه؛ إمنا النْهي عنه
 :الثالثة

اُر اآلِخَرُة ِعْنَد اَّللَِّ  ُقْل ِإْن َكاَنْت َلُكمُ { :قال ابن كثري: من فّسر اآلية على معىن الدَّ
ُتمْ  ِمنْ  َخاِلَصةً  ، أي: إن كنتم صادقي ف }َصاِدِقيَ  ُدوِن النَّاِس فَ َتَمن َُّوا اْلَمْوَت ِإْن ُكن ْ

قّرره طائفة ِمن املتكلِّمي  دعواكم، فتمّنوا اآلن املوت، ومل يتعّرض هؤالء للمباهلة، كما
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قوله  بعد ما قارب القول األول؛ فإنه قال: القول ف أتويل وغريهم، ومال إليه ابن جرير
اُر اآلِخَرُة ِعْنَد اَّللَِّ  ُقْل ِإنْ { :تعاَل  َخاِلَصًة ِمْن ُدوِن النَّاِس فَ َتَمن َُّوا اْلَمْوتَ  َكاَنْت َلُكُم الدَّ

ُتْم َصاِدِقيَ  على اليهود  -وسلم صلى هللا عليه-فهذه اآلية ِمّا احتج هللا به لنبيه  :}ِإْن ُكن ْ
- هبا أحبارهم وعلماءهم؛ وذلك أن هللا أَمر نبّيه كانوا بي ظهراين مهاَجره، وفضح الذين

إَل قضّية عادلة بْينه وبْينهم فيما كان بينه وبينهم من اخلالف، كما  -صلى هللا عليه وسلم
وجادلوه  -السالم عليه-الفريق اآلخر من النصارى إذ خالفوه ف عيسى  أمره أن يدعو

املوت،  لفريق اليهود: إن كنتم حُمّقي فتمّنوافيه، إَل فاصلة بينه وبينهم من املباهلة. فقال 
تّدعون من اإلميان وقرب املنزلة من هللا، بل  فإن ذلك غري ضائركم إن كنتم حُمّقي فيما

الراحة من تعب الدنيا ونَصبها  أمنيتكم من املوت إذا متّنيتم، فإمنا تصريون إَل أعطيكم
الدار اآلخرة  ن األمر كما تزعمون من أنجبوار هللا ف جناته، إن كا وكدر عيشها، والفوز

الناس أنكم املبطلون، وحنن احملّقون ف دعواَن،  لكم خاصة دوننا. وإن مل تُعطوها، عِلم
لعْلمها أهنا إن متّنت املوت  أمُرَن وأمرُكم. فامتنعت اليهود من اإلجابة إَل ذلك، وانكشف

 .كما امتنع فريق النصارى  إَل خزي األبد ف آخرهتا، هلكت، فذهبت دنياها وصارت
آخره ففيه نظر؛ وذلك أنه ال تظهر  قال ابن كثري: فهذا الكالم منه: أّوله حسن، وأما

صادقون ف  التأويل، إذ يقال: ال يلزم من كوهنم يعتقدون أهنم احلجة عليهم على هذا
من صاحل ال  وجود الصالح ومتينِّ املوت؛ وكم دعواهم أن يتمّنوا املوت، فإنه ال مالزمة بي

خرْيُكم َمن )) :كما جاء يتمىن املوت، بل يوّد أن يعمَّر ليزداد خرياً وترتفع درجته ف اْلنة،
  .((ُعمره وحُسن عمُله طال

أنكم  -أيها املسلمون-تعتقدون  مث( ]وَّلم مع ذلك أن يقولوا على هذا: فها أنتم)
  .[نلزمكم؟ يف تُلزموَن مبا الال تتمنّ ْون ف حال الصحة املوت؛ فك أصحاب اْلنة، وأنتم

وأجاب عنه: أبن الرسول مأمور  تفسريه"، َّلذا السؤال،" وقد تعّرض فخر الدين الرازي ف
ولعلهم كان  :َبلتواتر عنه، ومتينِّ املوت حيجزه عن ذلك. قال إببالغ الرسالة إَل أّمته

النار أَيماً معدودات ولكن  يقولون: إهنم يكونون ف  مينعهم ِمن الّتمين كثرة ذنوهبم، وكانوا
  .يوم أْلف سنة، أو كان مينعهم منه شدة املوت وآالمه كلّ 

مع هذا كله ذكر املباهلة  وسأل غري ذلك من األسولة وأجاب عنها أبجوبة، ومل يذكر
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  .َبلكلِّّية
  .-أعلم وهللا-وأما القرطيب، فإنه حكاه، وإمنا عّول على األول 

فأّما على تفسري ابن عباس، فال يلزم   اآلية على هذا املعىن،وهذا كله إمنا نشأ من تفسري
دون  َّلم كالم َنَصف: إن كنتم تعتقدون أنكم أولياء هللا من شيء من ذلك؛ بل قيل

اْلنة وَمن عداكم من أهل النار، فباهلوا  الناس، وأنكم أبناء هللا وأحباؤه، وأنكم من أهل
ِمن غريكم! واعلموا أن املباهلة تستأصل  واْدُعوا على الكاذبي منكم أو على ذلك

وعرفوا صدقه نكلوا عن املباهلة، ِلما يعلمون ِمن   الكاذب ال حمالة. فلما تيّقنوا ذلك
 ونْعته، وهم -وسلم صلى هللا عليه-وافرتائهم وكتماهنم احلق من صفة الرسول  كذهبم

، وخْزيهم، وضالَّلم، َبطلهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ويتحّققونه. فعِلم كل أَحد
 .-املتتابعة إَل يوم القيامة عليهم لعائن هللا-وعنادهم، 

 :الرابعة
 :إخبار َبلغيب، وكان كما أخّب به، كقوله ِمن املعجزات، ألنه }َوَلْن يَ َتَمن َّْوُه أََبداً { :قوله
ذلك كما  ا لُنقلقلت: ما أدراك أهنم مل يتمنّ ْوا؟ قلت: ألهنم لو متنّ وْ  فإن  .}َوَلْن تَ ْفَعُلوا{

وغريهم ِمن أُول املطاعن ف اإلسالم  نُقل سائر احلوادث، ولكان َنقلوه من أهل الكتاب
  .أحد منهم نَقل ذلك أكثَر ِمن الّذّر؛ وليس

سّر ال يطّلع عليه أَحد، فِمن أين عِلمَت أهنم  فإن قلت: التمين من أعمال القلوب، وهو
 مل يتمنّ ْوه؟

بلسانه: "ليت ل كذا!".  من أعمال القلوب؛ إمنا هو قول اإلنسانليس الّتمينِّ  :قلت
، وحمال أن يقع التحدي مبا ف الضمائر  متىن. و"ليت": كلمة :فإذا قاله، قالوا الّتمينِّ

ف قلوبنا؛ ومل يُنقل أهّنم  ولو كان التمين َبلقلوب ومتنّ ْوا، لقالوا: قد متنّ ْينا املوت .والقلوب
  .قالوا ذلك

  !ت: مل يقولوه ألهنم عِلموا أهنم ال ُيصدَّقونفإن قل
االفرتاء على هللا، وحتريف كتابه،  قلت: كم ُحكي عنهم من أشياء قاولوا هبا املسلمي، من

يُبالوا!  أهنم غري مصدَّقي فيه، وال حممل له إالّ الكذب البحت، ومل وغري ذلك ِمّا علموا
مع احتمال أن -القلوب، وقد فعلناه  أفعال فكيف ميتنعون من أن يقولوا: إّن التمين من
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َبإلميان  ، وكان الرجل خيّب عن نفسه-قوَّلم وإخبارهم عن ضمائرهم يكونوا صادقي ف
 .ال سبيل إَل االطالع عليه فيصّدق، مع احتمال أن يكون كاذَبً، ألنه أْمر خافٍ 

 
 األسئلة :

ه حىت صار ف اللوني ومنه بياض   وأشربوا  : اإلشراب خمالطة املائع اْلامد وتوسع في1
 ) صح ( .مشرب حبمرة 

من أشربت البعري إذا شددت ف عنقه حبال كأن العجل شد ف قلوهبم لشغفهم :   أشربوا 2
 ) صح ( . به
   خالصة من دون الناس ؛ أي : ال يشاركنا فيها أحد ) صح ( .3
نوا يزعمون أهنم أبناء هللا   من دون الناس ؛ أي : من الناس الذين هم دوننا ألهنم كا4

 وأحباؤه ) خطأ ( .
  التمين : من أفعل القلوب وهو حمبة الشيء والرغبة ف حصوله وال مدخل للسان فيه ) 5

 خطأ ( .
  مبزحزحه : من زح يزح زحاً ، وهو التحريك ، والتضعيف فيه يدل على تكرار الزح ) صح 6

. ) 
م برد العجل مث ذره ف البحر وأمرهم أن يشربوا   ورد عن علي وغريه أن موسى عليه السال7

منه فمن كان يعبد العجل منهم أو دخل حبه ف قلبه اصفر وجهه مثل الذهب ، فهذا معىن 
 ) وأشربوا ف قلوهبم العجل بكفرهم ( ) صح ( 

  زعمت املعتزلة أن بناء ) وأشربوا ( للمفعول دليل على أن الفاعل هو من زين َّلم ذلك 8
امري ، وذلك لينفوا فعل الرب وخلقه ألفعال العباد ، واآلية حجة عليهم ألن البناء وهو الس

 للمفعول يدل على أن ذلك فعل هبم وال فاعل سواه سبحانه ) صح ( .
  ثبت ف الصحيح النهي عن متين املوت ، واملقصود بتمين املوت هنا متنيه ألجل ضر نزل 9

 وت شوقاً إَل هللا واْلنة فال هني فيه ) صح ( .َبلعبد أو فقر ، وأما إن كان متين امل
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على اليهود الذين كانوا ف عنده ، حيث دعاهم فيها    هذه اآلية ِما احتج هللا به لنبيه 10
إَل املباهلة والدعاء على الكاذب منهم أبن ميوت ، فامتنعت اليهود من ذلك لعلمها أهنم 

 على َبطل وكذب ) صح ( .
منوه أبداً ( من املعجزات ، ألنه إخبار َبلغيب وكان كما أخّب به سبحانه   قوله ) ولن يت11

 ) صح ( .
  ف اآلية دليل على حمبة اإلنسان للموت دليل على صدق إميانه وأن كراهته للموت دليل 12

 على عكس ذلك ) صح ( .
 ا فيها ) صح ( .  املراد برفع الطور فوقهم ما فعله هللا هبم حىت أيخذوا التوراة ويؤمنوا مب13
   معىن ) خذوا ما آتيناكم بقوة ( أي : قاتلوا عليه وجاهدوا ف سبيله ) خطأ (14
   قوله ) وامسعوا ( أي : مساع تقبل وطاعة ال مساع أذن فقط ) صح ( .15
  كرر ف اآلَيت ذكر رفع الطور لإلشارة إَل أن هذا الرفع كان مرة اثنية ، واألوَل سبق 16

 ( .ذكرها ) خطأ 
  ذكر القلوب ف قوله ) وأشربوا ف قلوهبم العجل ( لبيان حمل اإلشراب ، وهو يفيد 17

 املبالغة ف اإلثبات ) صح ( .
« حبك الشيء يعمي ويصم »   ثبت ف الصحيحي من حديث أيب الدرداء مرفوعاً : 18

 )خطأ ( .
 ( .  الباء ف قوله ) بكفرهم ( للسببية ؛ أي : بسبب كفرهم ) صح 19
  إسناد األمر إَل اإلميان وإضافته إليهم ف قوله ) قل بئسما أيمركم به إميانكم ( فيه هتكم 20

 هبم واضح مبا كانوا يزعمونه ويدعونه من اإلميان ) صح ( .
  اختلف املفسرون ف قوله تعاَل ) فتمنوا املوت إن كنتم صادقي ( وما بعدها ، هل هي 21

أو هي عامة ف كل يهودي . والصحيح  لى عهد نبينا خاصة مبن كان من اليهود ع
 العموم ، وهو الذي عليه اْلمهور ) صح ( .

  ف اآلَيت دليل على أن حرص اليهود على احلياة أشد من شرك املشركي عبدة األواثن 22
 عليها ) صح ( .
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 ناظر له ) صح ( هللا املبطل امل   يصح أن تسمى املباهلة متنياً ؛ ألن كل حمق يود لو أهلك23
أيديهم من املعاصي واملخالفات    قوله ) مبا قدمت أيدهم ( أي : بسبب ما قدمت24

 صح ( .)
  ذكر الظلم ف قوله ) وهللا عليم َبلظاملي ( إشارة إَل أهنم كانوا أهل ظلم شديد ومن 25

 ذلك ما ادعوه ِما ليس فيهم ونفيه عن غريهم ) صح ( .
وأهنا ليست احلياة احلقيقية ، أو أنه لإلهبام ؛ أي  : حياة مبهمة    تنكري حياة للتحقري26

 غري معلومة ) صح ( .
  ذكر حرص اليهود على حياة أكثر من الذين أشركوا فيه مبالغة ف ذمهم وتقريعهم حيث 27

أهنم مع كوهنم من أهل الكتاب كانوا أحرص على احلياة من املشركي الذين ال يؤمنون 
 . َبلبعث ) صح (

   الباء ف مبزحزحه زائدة إعراَبً ال معىن إذ معناه املبالغة ف النفي ) صح ( .28
   وهللا بصري مبا يعملون : فيها هتديد واضح َّلم ) صح ( .29
  ف اآلَيت إظهار واضح لكذب وكفر بين إسرائيل إذ كيف يدعون أهنم يؤمنون َبلتوراة 30

 وراة ) صح ( .مث يعبدون العجل وهو غري موجود ف الت
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 األربعوناحملاضرة 
*** 

 .( من سورة )البقرة(100( إىل )97تفسري اآلّيت من )
 .والقراءات، واملناسبة التالوة،

 :التالوة
 َيَدْيِه َوُهدىً  قَ ْلِبَك إبِِْذِن اَّللَِّ ُمَصدِّقًا ِلَما َبْيَ  َكاَن َعُدّوًا ِْلِّْبِيَل فَِإنَُّه نَ زََّلُه َعَلى ُقْل َمنْ {

 َوِجّْبِيَل َوِميَكاَل فَِإنَّ اَّللََّ َعُدوٌّ  َكاَن َعُدّوًا َّللَِِّ َوَمالِئَكِتِه َوُرُسِلهِ  َمنْ  {َوُبْشَرى لِْلُمْؤِمِنَي 
ُدوا َأوَُكلََّما َعاهَ  {اْلَفاِسُقوَن  آََيٍت بَ يَِّناٍت َوَما َيْكُفُر هِبَا ِإالَّ  َوَلَقْد أَنْ زَْلَنا إِلَْيكَ  {لِْلَكاِفرِيَن 

ُهْم َبْل َأْكثَ رُُهْم ال َعْهداً   .}يُ ْؤِمُنونَ  نَ َبَذُه َفرِيٌق ِمن ْ
 :القراءات

 .اآلَيت وجوه تتعّلق َبملعىن ال يوجد ف
 :املناسبة

مع هللا وأنبيائه  زال مستمرًا عن جرائم بين إسرائيل، وجحودهم، وسوء أدهبم احلديث ما
 .وُرُسله

 
 .لغوّيات

 ف جّبيل وميكائل لغات وقراءات، ُتذكر ف كتب اللغة :قال ابن كثري :}َوِميَكال ِجّْبِيل{
فْهم املعىن عليه، أو يرجع احلُكم ف  والقراءات، ومل نطوِّل كتابنا هذا بسرد ذلك، إالّ أن يدور

 .الثقة، وهو املستعان. اه  ذلك إليه، وَبهلل
خرى هي اسم هللا، ألن  األ قال: ومن الناس من يقول: "إيل" عبارة عن "عبد"، والكلمة

القدوس،  اْلميع، فوِزَانه: عبد هللا، عبد الرمحن، عبد امللك، عبد كلمة "إيل" ال تتغرّي ف
موجودة ف هذا كّله، واختلفت األمساء  "عبد السالم، عبد الكاف، عبد اْلليل؛ ف "عبد

كالم غري  وفوكذلك جّبائل، وميكائل، وإسرافيل، وعزرائل، وحنو ذلك...  املضاف إليها؛
  .-أعلم وهللا-العرب يقّدمون املضاف إليه على املضاف 

هللا. فيكون على غرار كالم  :"قلُت: الذي ف اآلاثر القادمة: عكس ذلك، وأّن معىن "إيل
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 .العرب
َبلقرآن، وهو  -تعاَل عليه وسلم صلى هللا-عَلم مَلك كان ينزل على رسول هللا  :}ِجّْبِيل{و

 :الّصرف للعَلمّية والُعجمة. وأبعَد َمن ذهب إَل أنه مشتق ِمن ع ِمناسم أعجمّي، ِمنو 
إليه. فمْنعه من الّصرف للعَلمية  جّبوت هللا"، وجعله مركباً تركيب مزج ِمن مضاف ومضاف"

الصرف؛  ما يُرّكب هذا الرتكيب ُيوز فيه البناء واإلضافة ومنع والرتكيب ليس بشيء، ألن
 .أنه ليس من تركيب املزج افة أو البناء: دليل علىفكونه مل ُيْسمع فيه اإلض

األعجمية، حىت بلغت فيه إَل ثالث  وقد تصرّفت فيه العرب على عادهتا ف تغيري األمساء
عامر،  وأشهرها: "جّبيل" ك "قنديل"؛ وهي قراءة أيب عمرو، وَنفع، وابن عشرة لغة، أفصحها

  :وفلوحفص، عن عاصم، وهي لغة احلجاز. قال ورقة بن ن
 الصدر ُمْنزلُ  من هللا وحٌي يشرح وميكال مْعهما وجّبيل أيتيه

عمرو، وحفص؛ وهي  ك "ِمفعال"، وهبا قرأ أبو }ِميَكالَ { :، فيه لغات منها"ميكائيل" وكذا
  .َبألعجمّي خلطت فيه لغة احلجاز. قال ابن جين: العرب إذا نطقت
أّن معناه: "عبيد هللا"،  واشُتهر .}يلِجّبْ { والكالم ف ْمنع صرف "ميكائيل" كالكالم ف

 ."وقيل: "عبد هللا
واْلمع. وقد يُؤّنث  للشخص: ضد الصديق، يستوي فيه املذكر واملؤنث، والتثنية "العدوّ "و

  .املضاّر به ويُثىّن وُُيمع، وهو: الذي يريد إنزال
ُهم". والنَّبُذ: الّرمي َبلذمام ورفضه. وقرأ عبد هللا بن مسعود: "نَ َقَضه فر   يٌق ِمن ْ

وقال ابن جرير: أصل الّنبذ: الطرح واإللقاء، ومنه مُسّي اللقيط: منبوذاً، ومنه مسِّي النبيذ، 
 وهو: التمر والزبيب إذا طُرحا ف املاء. قال أبو األسود الدؤل:

 من نَِعاِلَكا كنَ ْبِذك نَ ْعال أْخَلَقتْ  فنبذتُه َنظَرْت إَل ُعنوانه
 .ما ِمن شأنه أن يُنسى، لِعدم االعتداد بهالّنبذ في وغلب إطالق

 
 .اآلاثر

 وعبد بن محيد، وابن جرير، وابن أيب حامت، والطّباين، أخرج الطيالسي، والفرَييب، وأمحد،
أنه قال: حضرت عصابة من اليهود  :وأبو نعيم والبيهقي كالمها ف "الدالئل"، عن ابن عباس



302 
 

نسألك عنهّن،  َي أَب القاسم، حدِّثنا عن خالل ، فقالوا:-عليه وسلم صلى هللا-رسول هللا 
شئتم، ولكن  سلوا عّما)) :-هللا عليه وسلم صلى-ال يعلمهن إاّل نيب. فقال رسول هللا 

 بنيه، لئن أَن حّدثتكم شيئاً فعرفتموه، لتُتابعيّن على اجعلوا ل ذّمة هللا وما أخذ يعقوب على
عّما  سلوين)) :-صلى هللا عليه و سلم– فقالوا: ذلك لك. فقال رسول هللا .((اإلسالم

عنهن: أخّبَن أّي الطعام حّرم إسرائيل على  فقالوا: أخّبَن عن أربع خالل نسألك .((شئتم
وكيف يكون الذّكر منه  أن تُنّزل التوراة؟ وأخّبَن كيف ماء املرأة وماء الرجل؟ نفسه من قبل

ّي ف النوم و  واألنثى؟ وأخّبَن هبذا النيب هللا عليه  صلى-ولّيه من املالئكة؟ فقال النيب األمِّ
شاء هللا من عهد وميثاق.  فأعطوه ما ((هللا لئن أَن أنبأتكم لتتابعّنين؟ عليكم عهد)) :-وسلم
إسرائيل يعقوب مِرض  نشدتكم َبلذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن)) :فقال

 عافاه هللا ِمن سقمه ليحرمنَّ أحب الطعام هلل نذراً: لئن مرضاً شديداً فطال سقمه منه، فنذر
فقالوا  .((الشراب إليه: ألباهنا؟ والشراب إليه. وكان أحّب الطعام إليه: حلمان اإلبل، وأحبّ 

َبهلل  اللهم اشهد عليهم! وأنشدكم)) : -صلى هللا عليه وسلم–فقال رسول هللا  .: اللهم نعم
موسى، هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ،  الذي ال إله إاّل هو، الذي أنزل التوراة على

إبذن هللا؟. وإذا عال ماُء الرجل  املرأة أصفر رقيق، فأيهما عال كان له الولد والّشبه وأّن ماء
 .((الولد أنثى إبذن هللا؟ ذكراً إبذن هللا، وإذا عال ماءُ املرأة ماَء الرجل كان ماَء املرأة كان الولد

التوراة على  وأنشدكم َبهلل الذي أنزل)) :قال .((!اللهم اشهد)) :قال .قالوا: اللهم نعم
 :قال .قالوا: اللهم نعم .((عيناه وال ينام قلبه؟ موسى، هل تعلمون أن هذا النيب األّمّي تنام

جنامعك أو  قالوا: أنت اآلن، فحدثنا َمن ولّيك من املالئكة؟ فعندها .((!اللهم اشهد))
قالوا : فعندها  .((جّبيل، ومل يَبعث هللا نبيًا قط إاّل وهو ولّيهوليِّي  فإنّ )) :نفارقك. قال

منعكم أن  فما)) :اتبعناك وصّدقناك. قال نفارقك! لو كان ولّيك سواه من املالئكة
 :إَل قوله }َعُدّواً ِْلِّْبِيلَ  ُقْل َمْن َكانَ { :-عز وجل-هللا  قالوا: إنه عدّوَن. فأنزل .((تصّدقوه؟

 .فعندها َبؤوا بغضب على غضب ؛}ْعَلُمونَ َلْو َكانُوا ي َ {
مرساًل، وزاد فيه: قالوا:  ورواه حممد بن إسحاق بن يسار، عن شهر بن حوشب، فذكره

إسرائيل، هل تعلمون أنه جّبيل؟  نشدتكم َبهلل وأبَيمه عند بين)) :فأخّبَن عن الروح. قال
وسفك الدماء؛  ك إمنا أييت َبلّشّدةقالوا : نعم. ولكنه لنا عدو، وهو ملَ  .((وهو الذي أيتيين؟
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إبِِْذِن  ِْلِّْبِيَل فَِإنَُّه نَ زََّلُه َعَلى قَ ْلِبكَ  ُقْل َمْن َكاَن َعُدّواً { :فلوال ذلك اتّبعناك. فأنزل هللا فيهم
ُْم ال يَ ْعَلُمونَ { :إَل قوله }اَّللَِّ   .}َكَأهنَّ

عن ابن عباس، قال: أقبلت  وقال الرتمذي: حسن غريب، وروى أمحد، والرتمذي، والنسائي،
القاسم، إَن نسألك عن مخسة  فقالوا: َي أَب -صلى هللا عليه وسلم–إَل رسول هللا  يهود

على بنيه، إذ  فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل)) .عرفنا أنك نيب واتّبعناك أشياء، فإن أنبأتنا هبن
: أخّبَن عن عالمة النيب؟ قال: تنام هاتوا. قالوا :، قال}َعَلى َما نَ ُقوُل وَِكيلٌ  َواَّللَُّ { :قال

يلتقي املاءان، )) :كيف ُتؤِنُث املرأة، وكيف ُتذِكر؟ قال قالوا: أخّبَن .((عيناه وال ينام قلبه
قالوا: أخّبَن  .((وإذا عال ماُء املرأة )ماَء الرجل( أنّثت فإذا عال ماُء الرجل ماَء املرأة أذكرت،

شيئاً يالئمه إاّل ألبان   كان يشتكي ِعرق الّنسا، فلم ُيد)) :ما حّرم إسرائيل على نفسه؟ قال
 :الرعد؟ قال قالوا: صدقت. قالوا: أخّبَن ما هذا .((حلومها فحّرم -يعين: اإلبل-كذا وكذا 

من َنر،  خمراق -أو ف يديه-موكل َبلسحاب، بيديه  -عز وجل-هللا  مَلك من مالئكة))
قالوا: فما هذا الصوت الذي  .((-ز وجلع-يزجر به السحاب، يسوقه حيث أمره هللا 

إمنا بقيت واحدة، وهي اليت نتابعك إن أخّبتنا  .قالوا: صدقت .((صوته)) :نسمع؟ قال
 عليه-جّبيل )) :صاحبك؟ قال إنه ليس من نيب إالّ له مَلك أيتيه َبخلّب، فأخّبَْن من .)هبا(

ذاب، عدّوَن! لو قلت: ميكائل والقتال والع قالوا: جّبيل؟! ذاك يَنزل َبحلرب ((-السالم
آخر  إَل }...ُقْل َمْن َكاَن َعُدّواً ِْلِّْبِيلَ { َبلرمحة والنبات والَقْطر لكان. فأنزل هللا الذي ينزل

  .اآلية
وإسحاق بن راهويه ف "مسنده"، وابن جرير، وابن أيب  ،"املصنف" وأخرج ابن أيب شيبة ف

أحجاراً يصّلون إليها. فقال:  ، فرأى رجاالً يبتدرونعن الشعيب، قال: نزل عمر الروحاء حامت،
فَكرِه  : صّلى ها هنا. قال -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  ما هؤالء؟ قالوا: يزعمون

أدركْته الصالة بواد فصاّلها، مث ارحتل  -صلى هللا عليه وسلم-ذلك. وقال: إمنا رسول هللا 
التوراة كيف  د اليهود يوم مدراسهم، فأعجب منحيدِّثهم فقال: كنت أشه فرتكه. مث أنشأ

 التوراة. فبينا أَن عندهم ذات يوم، قالوا: َي ابن تصّدق الفرقان، وِمن الفرقان كيف يصّدق
ذلك؟ قالوا: إنك تغشاَن  اخلطاب! ما من أصحابك أحد أحّب إلينا منك. قلت: وملِّ 

تصدِّق  التوراة، ومن التوراة كيففأعجب من القرآن كيف يصدِّق  وأتتينا. فقلت: إين آتيكم
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فقالوا: َي ابن اخلطاب، ذاك  -وسلم صلى هللا عليه-الفرقان. قالوا: ومّر رسول هللا 
هو، وما  قال: فقلت َّلم عند ذلك: نشدتكم َبهلل الذي ال إله إالّ  .صاحبكم، فاحَلْق به

قال: فسكتوا. فقال  أتعلمون أنه رسول هللا؟ !اسرتعاكم ِمن حّقه، وما استودعكم من كتابه
عاملنا وكبريَن، فأجْبه أنت.  وكبريهم: إنه قد غّلظ عليكم، فأجيبوه! فقالوا: أنت َّلم عاملهم

فَأىنَّ هلكتم؟  !نشدتنا به، فإَن نعلم أنه رسول هللا. قال: قلت: وحيكم قال: أما إذ نشْدتَنا مبا
 ه رسول هللا، )مث( ال تتبعونه والذاك؟ وأنتم تعلمون أن قالوا: )إَن( مل هنلك. قال: قلت: كيف

املالئكة، وإنه قرن بنبّوته عدّوَن من  تصّدقونه؟ قالوا: إّن لنا عدواً من املالئكة، وِسلماً من
وَمن عدوّكم؟ ومن ِسْلمكم؟ قالوا: عدّوَن: جّبيل، وِسلمنا: ميكائيل. قالوا:  :املالئكة. قلت

لتشديد، والعذاب، وحنو هذا... وإن واإلعسار، وا إن جّبيل ملك الفظاظة، والغلظة،
-منزلتهما من رهبما  الرمحة، والرأفة، والتخفيف، وحنو هذا... قال: قلت: وما ميكائل ملك

 واآلخر عن يساره. قال: قلت: فو هللا الذي ال إله إالّ  ؟ قالوا: أحدمها عن ميينه،-عز وجل
املهما، ما ينبغي ْلّبيل أن يسامل س لعدو ِلمن عادامها، وِسلم ملن -والذي بينهما-هو، إهنما 

صلى -فاتبعت النيب  ينبغي مليكائل أن يسامل عدو جّبيل. قال: مث قمت، عدّو ميكائل، وما
اخلطاب! أالَ  َي ابن)) :خوخة لبين فالن. فقال فلحقُته وهو خارج من -هللا عليه وسلم

إبِِْذِن اَّللَِّ  يَل فَِإنَُّه نَ زََّلُه َعَلى قَ ْلِبكَ ِْلِّبِْ  َمْن َكاَن َعُدّواً { :فقرأ عليّ  ((أقرئك آَيت نزْلن قبل؟
هللا! والذي  حىت قرأ هذه اآلَيت. قال: قلت: أبيب وأمي َي رسول }...ُمَصدِّقاً ِلَما َبْيَ َيَدْيهِ 

  .اللطيف اخلبري قد سبقين إليك َبخلّب بعثك َبحلق لقد جئت وأَن أخّبك، وأمسع
يدالن على أن الشعيب حدث به عن  مث قال: وهذان اإلسنادانذَكره ابن كثري من طريقي، 

 .-وهللا أعلم-بينه وبي عمر؛ فإنه مل يدرك زمانه  عمر، ولكن فيه انقطاع
  .وقال السيوطي: صحيح اإلسناد، ولكن الشعيب مل يدرك عمر
على  املدينة أيتيها، وكان ِمرّه وأخرج ابن جرير عن السدي، قال: ملا كان لعمر أرض أبعلى

  .حنوه مدراس اليهود... فذكر
  .قال ابن كثري: وهو منقطع أيضاً 

قال: ذُكر لنا: أن عمر بن  وروى آدم بن أيب إَيس ف "تفسريه"، وابن جرير، عن قتادة،
 .اليهود... فذكر حنوه خمتصراً  اخلطاب انطلق ذات يوم إَل
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 .قال ابن كثري: وهو أيضاً منقطع
يهود يكّلمهم، فقالوا: إنه ليس من  رمة، قال: كان عمر أييتوأخرج سفيان بن عينية عن عك

 .إلينا منك... فذكر حنوه كذلك أصحابك أحد أكثر إتياَنً 
محيد، عن عبد الرمحن بن أيب ليلى:  وأخرج ابن جرير، وابن املنذر، وابن أيب حامت، وعبد بن

فقال  .دّو لنابن اخلطاب فقال: إن جّبيل الذي يذكر صاحبكم ع أن يهودَيً لقي عمر
قال :  ،}َوِميَكاَل فَِإنَّ اَّللََّ َعُدوٌّ لِْلَكاِفرِينَ  َّللَِِّ َوَمالِئَكِتِه َوُرُسِلِه َوِجّْبِيلَ  َمْن َكاَن َعُدّواً { :عمر

  .-رضي هللا عنه-فنزلت على لسان عمر 
 .وأخرج ابن جرير عن عطاء حنوه

عنه نطق هبذه اآلية جماوَبً  -تعاَل رضي هللا-قال اآللوسي: ومن الناس َمن روى: أن عمر 
 قوله: "ذاك عدّوَن"، يعين: جّبيل؛ فنزلت على لسان عمر. وهو خّب لبعض اليهود ف

 .ضعيف كما نص عليه ابن عطية
الشعيب ِمن أصح املراسيل؛  قلت: جمموع هذه الطرق يرّجح أن لقصة عمر أصالً، ومراسيل

 ية ابن أيب ليلى، وقد قيل بسماعه من عمر. والال سيما روا فكيف وقد انضم إليها غريها،
–قصة جميء أحبارهم إَل النيب  مانع من أن تكون قصة عمر مع اليهود حصلت متوافقة مع

 .وهللا أعلم ،-صلى هللا عليه وسلم
يهودَيً من أحبار فدك، سأل رسول  وقال اآللوسي: وقيل: نزلت ف عبد هللا بن صورَي، كان

فقال: ذاك عدّوَن، عاداَن  .((جّبيل)) :عّمن ينزل عليه، فقال -وسلم صلى هللا عليه-هللا 
ِبتنصر. فبعثنا من يقتله، فرآه  وأشّدها: أنه أنزل على نبينا: أّن بيت املقدس سيخربه مراراً،

فِبم  وقال: إن كان ربكم أَمَره هبالككم، فال يسّلطكم عليه، وإالّ  ببابل فدفع عنه جّبيل،
ِبتنصر وقوي، وغزاَن وخّرب بيت  لرجل املبعوث، ورجع إلينا. وكّبُ تقتلونه؟ وصّدقه ا

 .املقدس
له على سند. فلعل األول  قال اآللوسي: روى ذلك بعض احلفاظ. قال العراقي: مل أقف

 .العكس. انتهى أقوى منه، وإن أوهم صنيع بعضهم
 .هبذا قلت: لعله يقصد ببعضهم: الزخمشري؛ فقد صّدر تفسري اآلية

 -صلى هللا عليه وسلم-سألوا النيب  نيد ف تفسريه عن القاسم بن أيب بزة: أن يهودوقال س
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قالوا: فإنه لنا عدّو، وال أييت إالّ  .((جّبيل)) :عليه َبلوحي. قال عن صاحبه الذي ينزل
  .اآلية }...َكاَن َعُدّواً ِْلِّْبِيلَ  ُقْل َمنْ { :والقتال. فنزل َبحلرب والشدة

بشّدة وحرب وقتال؛ فإنه لنا  قالت يهود: َي حممد، ما نزل جّبيل إالّ وعن جماهد، قال: 
  .اآلية }...ِْلِّْبِيلَ  َمْن َكاَن َعُدّواً { :عدو. فنزل

إّن جّبيل عدّوَن،  :، قال: قالت اليهود}َكاَن َعُدّواً ِْلِّْبِيلَ  ُقْل َمنْ { :وعن قتادة، ف قوله
 ينزل َبلرخاء والعافية، واخِلصب؛ فجّبيل عدّوَن. فقال ألنه ينزل َبلّشّدة والّسنة، وإن ميكائل

 .}...َعُدّواً ِْلِّْبِيلَ  َمْن َكانَ { :هللا تعاَل
والنسائي، وأبو يعلى، وابن حبان،  وأخرج ابن أيب شيبة، وأمحد، وعبد بن محيد، والبخاري،

-هللا  رسول عن أنس بن مالك، قال: مسع عبد هللا بن سالم مبَقدم ،"والبيهقي ف "الدالئل
فقال: إين  -صلى هللا عليه وسلم-النيَب  وهو ف أرض خيرتف، فأتى -صلى هللا عليه وسلم

أهل اْلنة؟ وما  ال يعلمهّن إالّ نيب: ما أول أشراط الساعة؟ وما أّول طعام سائلك عن ثالث
 :. قالقال: جّبيل؟ ((أخّبين هبّن جّبائل آنفاً )) :ينزع الولد إَل أبيه أو إَل أّمه؟ قال

ِْلِّْبِيَل فَِإنَُّه  َمْن َكاَن َعُدّواً { :فقرأ هذه اآلية)) .قال: ذاك عدّو اليهود من املالئكة .((نعم))
املغرب. وأّما  أّما أّول أشراط الساعة: فنار حتشر الناس من املشرق إَل .}نَ زََّلُه َعَلى قَ ْلِبكَ 

 بق ماءُ الرجل ماءَ املرأة نزع الولد، وإذااحلوت. وإذا س أول طعام أيكله أهل اْلنة: فزَيدة كبد
إالّ هللا، وأشهد أنك رسول هللا. َي رسول هللا!  قال: أشهد أن ال إله .((سبق ماُء املرأة نزعت

تسأَّلم يبهتوين. فجاءت اليهود،  اليهود قوم هُبْت، وإهنم إن يعلموا إبسالمي، قبل أن إن
سيدَن.  قالوا: خرْيَن وابن خريَن، وسيدَن وابن .((فيكم؟ أي رجل عبد هللا بن سالم)) :فقال
ذلك! فخرج عبد هللا.  قالوا: أعاذه هللا من .((عبد هللا بن سالم؟ أرأيتم إن أسلم)) :قال

فانتقصوه. قال:  وأن حممداً رسول هللا. فقالوا: شّرَن وابن شّرَن، فقال: أشهد أن ال إله إالّ هللا
 .هذا الذي كنت أخاف َي رسول هللا

، قريب من هذا -وسلم صلى هللا عليه-وف صحيح مسلم، عن ثوَبن موَل رسول هللا 
  .السياق

َبلقرآن  ، يقول: جّبيل نزل}قَ ْلِبَك إبِِْذِن اَّللَِّ  فَِإنَُّه نَ زََّلُه َعَلى{ :و عن ابن عباس، ف قوله
، يقول: ملا قبله }َيَدْيهِ ُمَصدِّقاً ِلَما َبْيَ { .إبذن هللا، يشّدد به فؤادك، ويربط به على قلبك
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 .أنزَّلا، واآلَيت والرسل الذين بعثهم هللا من الكتب اليت
َوُبْشَرى  َوُهدىً { .التوراة واإلجنيل ، قال: من}ُمَصدِّقاً ِلَما َبْيَ َيَدْيهِ { :و عن قتادة، ف قوله

 ن إذا مسع القرآنالقرآن هًدى وبشرى للمؤمني، ألن املؤم ، قال: جعل هللا هذا}لِْلُمْؤِمِنيَ 
الذي وَعده فيه، وكان على يقي من  حفظه ووعاه وانتفع به، واطمأن إليه وصّدق مبوعود هللا

  .ذلك
صلى -قريش، قال: سأل النيب  وأخرج ابن جرير، من طريق عبيد هللا العّكي، عن رجل من

قد بّشر يب تقرؤون، هل ُتدونه  أسألكم بكتابكم الذي)) :فقال اليهود، -هللا عليه وسلم
كرهنا ألّنك  فقالوا: اللهم وجدَنك ف كتابنا، ولكنا ((أمحد؟ :عيسى أن أييتكم رسول امسه

 .اآلية }...َوَمالِئَكِتِه َوُرُسِلهِ  َمْن َكاَن َعُدّواً َّللَِّ { :تستحل األموال وهُترق الدماء، فأنزل هللا
 :}َوِميَكالَ  َوِجّْبِيلَ { :وأما قوله تعاَل

 :اسم جّبيل)) :-هللا عليه وسلم صلى-ي عن أيب أمامة، قال: قال رسول هللا أخرج الديلم
  .((عبد هللا، واسم إسرافيل: عبد الرمحن

هللا، وعبد الرمحن. وقال: َجّْب: َعْبد،  كقوله: عبد }ِجّْبِيل{ :وعن ابن عباس: قال إمنا قوله
  .وِإيل: هللا

هللا. وكل اسم فيه "إيل" فهو ُمعبَّد  يل: عبيدو عن ابن عباس، قال: جّبيل: عبد هللا، وميكائ
  .هلل

ميكائيل: عبيد هللا، واسم إسرافيل:  و عن علي بن حسي، قال: اسم جّبيل: عبد هللا، واسم
 .-عز وجل-راجع إَل "إيل" فهو معبد هلل  عبد الرمحن، وكل شيء

قال: امسه: عبد أمسائكم؟ قلنا: ال.  عن علي بن احلسي، قال: تدرون ما اسم جّبيل من
هللا. وكل اسم  ما اسم ميكائيل من أمسائكم؟ قلنا: ال. قال: امسه: عبيد هللا، قال: فتدرون

  .مرجعه إَل "إيل" فهو إَل هللا
  .وروي عن جماهد والضحاك حنو ذلك

  .وعن عكرمة: َجّب، وميك، وإسراف: عبد. وإيل: هللا
عبيد هللا. قال: و"اإلل": هللا؛  :ائل امسهو عن عكرمة، قال: َجّبئل امسه: عبد هللا، وميك

  .هللا ، قال: ال يرقبون}ِإال  َوالَ ِذمَّةً  ال يَ ْرقُ ُبوَن ِف ُمْؤِمنٍ { :وذلك قوله
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 .عبد، وال هو: هللا :و عن حيىي بن يعمر: أنه كان يقرؤها: "َجّبئل" ويقول جّب هو
  .قال ابن كثري: وكذا قال غري واحد من السلف

قال: اسم جّبيل ف املالئكة: خادم  ن أيب احلواري: حدثين عبد العزيز بن عمري،وعن أمحد ب
إّل من كل  أَب سليمان الداراين، فانتفض، وقال: ََّلذا احلديث أحب هللا. قال: فحدثت به

  .-ف دفرت كان بي يديه-شيء 
ق جّبيل آاثر كثرية بلغت سّت صفحات ف ِعَظم خلْ  وقد أطنب السيوطي كعادته ف سْوق

بعض الصحابة له، وكذا ف  وفضله وخشيته هلل تعاَل، والصورة اليت ينزل عليها، ورؤية ومنزلته
تعّلقها  وخشيته، وف عمل كل منهما، ال نطيل بذكرها هنا لِعَدم ذْكر ميكائيل وفضله ومنزلته

 .-عليهما السالم- مبعىن اآلَيت، وإن كانت مرتبطة بعموم شرفهما
أيب حامت، عن ابن عباس، قال: قال ابن ُصورَي  ، وابن جرير، وابنوأخرج ابن اسحق

بشيء نعرفه، وما أنزل هللا  : َي حممد ما جئتنا-صلى هللا عليه وسلم-لرسول هللا  الِفطيَ ْوين
ا َومَ  َوَلَقْد أَنْ زَْلَنا إِلَْيَك آََيٍت بَ يَِّناتٍ { :فأنزل هللا ف ذلك من قوله !عليك من آية بيّنة فنّتبعك

هللا عليه و  صلى-وقال مالك بن الَضيِّف: حي بعث رسول هللا  .}َيْكُفُر هِبَا ِإالَّ اْلَفاِسُقونَ 
: -صلى هللا عليه وسلم-ُعهد إليهم ف حممد  وذكَّرهم ما ُأخذ عليهم من امليثاق، وما -سلم

َعْهداً نَ َبَذُه  َما َعاَهُدواَأَو ُكلَّ { :إلينا ف حممد وال أخذ علينا ميثاقاً، فأنزل هللا وهللا ما عهد
ُهمْ    .}َفرِيٌق ِمن ْ

فأنت تتلوه عليهم وختّبهم به،  :، يقول}أَنْ زَْلَنا إِلَْيَك آََيٍت بَ يَِّناتٍ  َوَلَقدْ { :و عن ابن عباس
أيديهم على  وأنت عندهم أّمّي مل تقرأ كتاَبً، وأنت ختّبهم مبا ف غدوة وعشية وبي ذلك،

 .وعليهم حجة لو كانوا يعلمون ذلك َّلم عّبة وبيان،وجهه. يقول هللا: ف 
ُهمْ  نَ َبَذُه َفرِيقٌ { :وعن قتادة  .، أي: نقضه فريق منهم}ِمن ْ

ُهمْ { :وعن ابن جريج، ف قوله األرض عهد يعاهدون إليه  ، قال: مل يكن ف}نَ َبَذُه َفرِيٌق ِمن ْ
  ."د هللا: "نقضه فريق منهموينقضون غداً. قال: وف قراءة عب إالّ نقضوه، ويعاهدون اليوم

ليس ف األرض عهد  ، قال: نعم،}َبْل َأْكثَ رُُهْم الَ يُ ْؤِمُنونَ { :وقال احلسن البصري، ف قوله
  .يعاهدون اليوم، وينقضون غداً  يعاهدون عليه إالّ نقضوه ونبذوه،

 .-وسلم صلى هللا عليه-وقال السدي: ال يؤمنون مبا جاء به حممد 
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 .أقوال املفسارين
لليهود من بين  أهل العْلم َبلتأويل مجيعاً: أن هذه اآلية نزلت جواَبً  قال ابن جرير: أمجع

 وأن ميكائل وّل َّلم، مث اختلفوا ف السبب الذي من إسرائيل، إذ زعموا أن جّبيل عدّو َّلم،
من أجل مناظرة جرت بينهم وبي  أجله قالوا ذلك؛ فقال بعضهم: إمنا كان سبب قيلهم ذلك

 .ف أمر نبّوته -عليه وسلم صلى هللا-ول هللا رس
بي عمر بن اخلطاب وبينهم  وقال آخرون: بل كان سبب قيلهم ذلك ِمن أجل مناظرة جرتْ 

  .-وسلم صلى هللا عليه-ف أمر النيب 
، }ِبَك إبِِْذِن اَّللَِّ نَ زَّلَُه َعَلى قَ لْ  ُقْل َمْن َكاَن َعُدّواً ِْلِّْبِيَل فَِإنَّهُ { :وأما تفسري اآلية، فقوله تعاَل

على قلبك من هللا  جّبيل فْليعلم أنه الروح األمي الذي نزل َبلذكر احلكيم، أي: َمن عادى
هللا مَلكّي، ومن عادى رسوالً فقد عادى مجيع  إبذنه له ف ذلك. فهو رسول من رُسل

ِإنَّ الَِّذيَن { :اَلقال تع أّن َمن كفر برسول فإنه يلزمه الكفر جبميع الرسل، كما الرسل، كما
َوَنْكُفُر بِبَ ْعٍض  اَّللَِّ َوُرُسِلِه َويَ ُقوُلوَن نُ ْؤِمُن بِبَ ْعضٍ  َوُرُسِلِه َويُرِيُدوَن َأْن يُ َفرُِّقوا َبْيَ  َيْكُفُروَن َِبَّللَِّ 

 ْعَتْدََن لِْلَكاِفرِيَن َعَذاَبً َحّقاً َوأَ  أُولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُرونَ  {َبْيَ َذِلَك َسِبيالً  َويُرِيُدوَن َأْن يَ تَِّخُذوا
 ، فَحكم عليهم َبلكفر احملقَّق إذا آمنوا ببعض الرُّسل وكفروا ببعضهم. وكذلك َمن}ُمِهيناً 

من تلقاء نفسه، وإمنا ينزل أبمر ربه،   عادى جّبيل، فإنه عدّو هلل، ألن جّبيل ال ينزل َبألمر
َكاَن رَبَُّك  أَْيِديَنا َوَما َخْلَفَنا َوَما َبْيَ َذِلَك َوَما بَِّك َلُه َما َبْيَ نَ تَ نَ زَُّل ِإالَّ أِبَْمِر رَ  َوَما{ :كما قال

 َعَلى قَ ْلِبَك لَِتُكونَ  {نَ َزَل ِبِه الرُّوُح اأَلِمُي  {َوِإنَُّه لَتَ ْنزِيُل َربِّ اْلَعاَلِمَي { :، وقال تعاَل}َنِسّياً 
  .}ِمَن اْلُمْنِذرِينَ 

 :-صلى هللا عليه وسلم-هللا  صحيحه، عن أيب هريرة، قال: قال رسول وقد روى البخاري ف
  .((َبرزين َبحلرب َمن عادى ل وليا ، فقد))

قَ ْلِبَك  َكاَن َعُدّواً ِْلِّْبِيَل فَِإنَُّه نَ زَّلَُه َعَلى َمنْ { :وَّلذا غضب هللا ْلّبيل على َمن عاداه، فقال
، }لِْلُمْؤِمِنيَ  َوُهدًى َوُبْشَرى{ ، أي: ِمن الكتب املتقّدمة،}يََدْيهِ  إبِِْذِن اَّللَِّ ُمَصدِّقاً ِلَما َبْيَ 

 ُقْل ُهوَ { :وليس ذلك إالّ للمؤمني، كما قال تعاَل أي: هًدى لقلوهبم، وبشرى َّلم َبْلنة؛
َعمًى أُولَِئَك يُ َناَدْوَن  َلْيِهمْ يُ ْؤِمُنوَن ِف آَذاهِنِْم َوق ٌْر َوُهَو عَ  لِلَِّذيَن آَمُنوا ُهدًى َوِشَفاٌء َوالَِّذيَن الَ 
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يَزِيُد  َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرمْحٌَة لِْلُمْؤِمِنَي َوالَ  َونُ نَ ّزُِل ِمَن اْلُقْرآنِ { :، وقال تعاَل}ِمْن َمَكاٍن بَِعيدٍ 
  .}الظَّاِلِمَي ِإالَّ َخَساراً 

ْلّبيل، والثاين للقرآن. وقيل: األول هلل  ، الضمري األول البارز}قَ ْلِبكَ  فَِإنَُّه نَ زََّلُه َعَلى{ :وقوله
من الوجهْي  ْلّبيل، أي: فإن هللا نّزل جّبيل َبلقرآن على قلبك. وف كلّ  تعاَل، والثاين

  .من فخامة الشأن ما ال خيفى إضمار يعود على ما يدل عليه السياق؛ وف ذلك
، }فَِإنَّ اَّللََّ َعُدوٌّ لِْلَكاِفرِينَ  ُرُسِلِه َوِجّْبِيَل َوِميَكالَ َوَمالِئَكِتِه وَ  َمْن َكاَن َعُدّواً َّللَِّ { :مث قال تعاَل
املالئكة والبَشر، كما قال  ورُسله تشمل رُسله من-من عاداين ومالئكيت ورُسلي  :يقول تعاَل

ُ َيْصطَِفي{ :تعاَل هذا من َبب ؛ و }َوِجّْبِيل َوِميَكال{ -}ِمَن اْلَمالِئَكِة ُرُسالً َوِمَن النَّاسِ  اَّللَّ
خّصصا َبلذِّْكر، ألن  العاّم، فإهنما دخال ف املالئكة، مث عموم الرسل، مث عطف اخلاّص على

 ف اللفظ }ِميَكالَ { السفري بي هللا وأنبيائه، وقرن )معه( السياق ف االنتصار ْلّبيل، وهو
 َمن عادى واحداً فأعَلَمهم )تعاَل( أنّ  ألن اليهود زعموا أن جّبيل عدّوهم، وميكائل ولّيهم،

األنبياء بعض األحيان.   اآلخر، وعادى هللا أيضاً، وألنه أيضاً ينزل على منهما فقد عادى
ف ابتداء األمر، ولكن جّبيل أكثر،  -صلى هللا عليه وسلم- كما قُرن إسرافيل برسول هللا

إسرافيل َبلرزق،كما أن  وهي وظيفته، وميكال موكل َبلنبات والقطر، هذاك َبَّلدى، وهذا
 صلى هللا-القيامة؛ وَّلذا جاء ف الصحيح: أن رسول هللا  موكل َبلصُّور للنفخ للبعث يوم

اللهم رب جّبائل وميكائل وإسرافيل، فاطر )) :كان إذا قام من الليل يقول  -عليه وسلم
خيتلفون،  الغيب والشهادة، أنت حتكم بي عبادك فيما كانوا فيه السموات واألرض، عامل

  .((من تشاء إَل صراط مستقيم ملا اختُلف فيه من احلق إبذنك؛ إنك هتدياهدين 
تعاَل وعدم القيام بطاعته ِلما أّن  هنا جماز، إّما عن خمالفته -عز وجل-وعداوة الكافر هلل 
لتفخيم شأن أولئك  وإّما عن عداوة أوليائه. وصدر الكالم بذْكره تعاَل، ذلك الزم للعداوة،

 .تعاَل عداوهتم عداوته األولياء، حيث جعل
ضمر حيث مل يقل: فإنه  فيه إيقاع }َعُدوٌّ لِْلَكاِفرِينَ  فَِإنَّ اَّللََّ { :وقوله تعاَل

ُ
ظهر مكان امل

ُ
امل

 :، كما قال الشاعر}َعُدوٌّ لِْلَكاِفرِينَ  فَِإنَّ اَّللََّ { :بل قال عدو للكافرين،
  والفقريَاسبق املوُت ذا الغىن  ال أرى املوَت يسبق املوَت شيءٌ 

 :وقال اآلخر
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  كان الغراب ُمَقطَّع األوداجِ  ليت الغراب َغداة ينَعب دائباً 
وإعالمهم أّن َمن عادى أولياء هللا فقد  وإمنا أظهر االسم ها هنا لتقرير هذا املعىن، وإظهاره، 

خرة،  خسر الدنيا واآل عادى هللا فإن هللا عدو له؛ ومن كان هللا عدوه فقد عادى هللا، وَمن
  .((ولياً فقد َبرزين َبحلرب َمن عادى ل)) :كما تقّدم احلديث
  .((الليث احلَِرب إين ألأثر ألوليائي كما يثأر)) :وف احلديث اآلخر

 .((خصَمه خصْمُته وَمن كنتُ )) :وف )احلديث( الصحيح
، أي: أنزلنا إليك َي حممد }تٍ آََيٍت بَ يَِّنا َوَلَقْد أَنْ زَْلَنا إِلَْيكَ { :وقال ابن جرير ف قوله تعاَل
ِمن  على نبّوتك. وتلك اآلَيت هي )ما حواه كتاب هللا( تعاَل عالمات واضحات، داالت

وأخبار أوائلهم من بين إسرائيل، والنبإ عّما  خفاَي علوم اليهود، ومكنوَنت سرائر أخبارهم،
فه أوائلهم وأواخرهم، كتبهم اليت مل يكن يعلمها إالّ أحبارهم وعلماؤهم، وما حرّ  تضّمنته

-نبيه حممد  كانت ف التوراة. فأطلع هللا ف كتابه الذي أنزله على وبّدلوه من أحكامهم اليت
ن أنصف نفسه، ومل يْدُعه  ؛ فكان ف ذلك من أمره-صلى هللا عليه وسلم

َ
اآلَيت البينات مل

من أتى مبثل ما  صحيحة تصديقُ  احلسُد والبغي، إذ كان ف فطرة كل ذي فطرة إَل هالكها
اآلَيت البينات اليت وصف، من غري تعّلم تعّلمه  من -صلى هللا عليه وسلم-جاء به حممد 

 .من بَشرّي، وال أخذ شيئاً منه عن آدمي
 . الكَفرة ، أي: إالّ املتمّرِدون من}اْلَفاِسُقونَ  َوَما َيْكُفُر هِبَا ِإالَّ { :قوله

على أعظم أفراد ذلك النوع من   املعاصي، وقع قال احلسن: إذا استعمل الفسق ف نوع من
 فاسق ف الشرب، فمعناه: هو أكثر ارتكاَبً له. وإذا قيل: هو كْفر أو غريه. فإذا قيل: هو

 .فاسق ف الزىن، يكون معناه: هو أشد ارتكاَبً له
  .أهل الكتاب للجنس، واألحسن أن تكون إشارة إَل }الَفاِسُقون{ :والالم ف

 .}...َعْهداً  ُكلََّما َعاَهُدواَأَو { : قوله
اليهود، عاهدوا إن خرج لنؤمنّن  نزلت ف مالك بن الَضيِّف كما سبق ف: اآلاثر. وقيل: ف

عاهدوا  العرب. فلما بُعث كفروا به. وقال عطاء: ف اليهود، به ولنكونّن معه على مشركي
 .والنضريكفْعل قريظة  بعهود، فنقضوها -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

امليثاق منهم ومن آَبئهم فنقضوا! وكم  واليهود موسومون َبلغدر ونقض العهود، وكم أخذ هللا
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ُهْم مُثَّ  الَِّذينَ { :فلم يفوا! قال تعاَل -صلى هللا عليه وسلم- عاهدهم رسول هللا َعاَهْدَت ِمن ْ
ُقُضوَن َعْهَدُهْم ِف   .}ُكلِّ َمرَّةٍ  يَ ن ْ

يُقدمون عليه ِمن تكّرر عهودهم  ما كان ينبغي. وفيه إعظام ماواَّلمزة لإلنكار، مبعىن: 
، وإشارة -صلى هللا عليه وسلم-وعادة؛ وف ذلك تسلية له  ونْقضها، حىت صار سجّية َّلم

  .خمالفتهم أنه ينبغي أن ال يكرتث أبمرهم، وأن ال يصعب عليه إَل
 ا؟عاهدو  والواو للعطف على حمذوف، أي: أَكفروا َبآلَيت وكّلما

ُهمْ { :أعطوا"، ولذا قال" :معىن }َعاَهُدوا{ وُضمِّن   .}نَ َبَذُه َفرِيٌق ِمن ْ
َوُجُنوَدُه  َفَأَخْذََنهُ { :املتجّسدات، حنو وقيل: نسبة الّنبذ إَل العهد جماز، ألنه إمنا هو ف

  .}فَ نَ َبْذََنُهْم ِف اْلَيمِّ 
 .هنا، أي: نقضه وتَرك العمل به }نَ َبَذهُ { :ومعىن
ُهمْ { :وقال   .ألن منهم من مل يَنقض }َفرِيٌق ِمن ْ

فال يَعّدون نقض املواثيق ذنباً  َبلتوراة، وليسوا ِمن الدِّين ف شيء، }َبْل َأْكثَ رُُهْم الَ يُ ْؤِمُنون{
 .وال يُبالون به

فعلى األول، يكون ذلك ردا  ِلما  .وحيتمل أن يراد َبألكثر: النّابذون، وأن يراد َمن عداهم
رّد ِلما يُتوّهم أّن  م أّن الفريق هم األقلون، بناًء على أن املتبادر منه القليل. وعلى الثاين،يُتوهّ 

 .َمن مل ينبذ جهاراً يؤمنون به سراً 
ف التمسك هبا والقيام حبقها. وَّلذا  فالقوم ذّمهم هللا بنبذهم العهود اليت تقدم هللا إليهم

ف كتبهم نْعته وصفته  وإَل الناس كافة، الذي التكذيب َبلرسول املبعوث إليهم أعقبهم ذلك
يَ تَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَّيبَّ  الَِّذينَ { :ومؤازرته ومناصرته،كما قال وأخباره، وقد أُمروا فيها َبتباعه

ُدونَُه َمْكُتوَبً ِعْنَدُهْم ِف  األُمِّيَّ  يلِ  الَِّذي ُيَِ  .اآلية }...الت َّْورَاِة َواإِلجنِْ
 

 .مجايلاملعىن اإل
يهود ف موقفهم معه، عندما سألوه  أن يرّد على -صلى هللا عليه وسلم-أيمر تعاَل رسوله 

فزعموا أنه  ،-عليه السالم-الذي أيتيه َبلوحي، فأخّبهم أنه جّبيل  عن صاحبه من املالئكة
يت ال أي -عليه السالم-أن يقول َّلم إن جّبيل  عدّوهم ألنه ينزل َبلعذاب، أمره هللا تعاَل
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صلى هللا عليه -النيب  نفسه، وإمنا ينزل َبلوحي الكرمي من هللا تعاَل، فيحفظه بشيء من ِقَبل
 أبمر هللا تعاَل، وبتصديق ما سبقه من -عليه السالم-جّبيل  ف قلبه ويعيه كما أداه -وسلم

. مث َّلم َبألجر اْلزيل يوم القيامة الكتب السماوية األخرى، ليكون هداية للمؤمني وبشارة
الكرام منهم أو من  كان عدواً ألولياء هللا تعاَل من املالئكة أو الرسل خيّب تعاَل أّن من

عليه -يزعم اليهود أنه عدو َّلم، وميكائيل  الذي -عليه السالم-البشر، وخاصة جّبيل 
َّلؤالء الكافرين  يزعمون أنه ِسلم َّلم، فهو كافر َبهلل تعاَل، وهللا عدو الذي -السالم

عليه  صلى هللا-ابن ُصورَي الِفطَيوين وقوله لرسول هللا  رداً على زْعم-َّلم. مث يذكر تعاَل وأمثا
، أنه قد -هللا عليك من آية بّينة، فنتبعك : َي حممد ما جئتنا بشيء نعرفه، وما أنزل-وسلم

صْدقه، وال يكفر  آَيت بّينات ودالئل واضحات على -صلى هللا عليه وسلم- أنزل إَل النيب
 هللا، الذين بلغوا الدرجة العالية ف الفسوق؛ وهم اليهود ا إالّ املبالغون ف اخلروج على أمرهب

رداً على مالك بن الَضيِّف وأمثاله، - . كما نعى هللا عليهم-عليهم لعنة هللا املتتابعة-أمثاله 
يس بغريب ذلك ل أن -ما عهد هللا إلينا ف حممد وال أخذ علينا ميثاقاً  حيث قالوا: وهللا

 واملواثيق، وكلما عاهدوا عهداً مع هللا أو مع أنبيائه أو عليهم؛ فهم قد اشُتهروا بنقض العهود
 .ودعواهم اإلميان كاذبة مع الناس، نقض هذا العهد جلُّهم، ألهنم ال يؤمنون حقيقة،

 
 

 .اآلّيت مسائل
 :األوَل

واحلروف: عبارة الرسول  ن القرآن: إَّلام،، وقالوا: إ}قَ ْلِبكَ  َعَلى{ :تعّلقت الباطنية هبذه اآلية
 :إُياز: أبنه معجزة ظاهرة وَبطنة، وأن هللا تعاَل مسّاه . وُرّد عليهم ف-صلى هللا عليه وسلم-

ْلَهم ال
ُ
  .حيتاج إَل َمن ينزل به قرآَنً، وكتاَبً، وعربياً، وأن جّبيل نزل به؛ وامل

 :الثانية
هللا الواسطة بينه تعاَل وبي أشرف  بقْدره، حيث جعله دّلت اآلية على تعظيم جّبيل والتنويه

حيث أبغضوا َمن   َبلكتاب اْلامع لألوصاف املذكورة. ودلت على ذّم اليهود، خْلقه، واملنزل
 .هللا تعاَل كان هبذه املنزلة العظيمة الرفيعة عند
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ِمّا ذكر أن التغاير جنس آخر؛ وهو  وأُفرِد امللكان َبلذِّكر تشريفاً َّلما وتفضياًل، كأهنما من
بسببهما.  التغاير ف الذات. وقيل: ألن اليهود ذكرومها ونزلت اآلية ف الوصف يُنزل منزلة

 .ف الكفر واستجالب العداوة من هللا تعاَل وقيل: للتنبيه على أّن معاداة الواحد والكّل سواء
ملشهور، واستدلوا منه، وهو ا واستدّل بعضهم بتقدمي جّبيل على ميكائيل على أنه أفضل

 والعْلم وهو مادة األرواح، وميكائيل َبخلصب واألمطار وهي عليه أيضاّ أبنه ينزل َبلوحي
واعرتض أبن التقدمي ف الذِّكر ال يدل  .مادة األبدان؛ وغذاء األرواح أفضل من غذاء األشباح

املالئكة على  حيتمل أن يكون ذلك للرّتّقي أو لنكتة أخرى، كما ُقدِّمت على التفضيل، إذ
َبلوحي ليس قطعياً َبألفضلية  العْلم، وكذا نزوله الرسل، وليسوا أفضل منهم عند كثري من أهل

 .ليس ف الفاضل؛ فال بد ف التفضيل من نص جلّي واضح إذ قد يوجد ف املفضول ما
ب دليالً عليها من مزيد صحبته حلبي قال اآللوسي: وأَن أقول َبألفضلية، وليس عندي أقوى

وحبه له  ، وكثرة نصرته-صلى هللا عليه وسلم-اخللق على اإلطالق  احلق َبالتفاق وسيد
مبا مل يُ ْثن به على  -عليه السالم-تعاَل عليه  وألّمته، وال أرى شيئاً يقابل ذلك. وقد أثىن هللا

ند الطّباين، لكن بس وال على إسرافيل وعزرائيل وسائر املالئكة أمجعي. وأخرج ميكائيل، بل
صلى هللا عليه -قال: قال رسول هللا  -عنهما رضي هللا تعاَل-ضعيف، عن ابن عباس 

موسى بن عائشة،  وأخرج أبو الشيخ عن .((أخّبكم أبفضل املالئكة؟ جّبائيل أالَ )) :-وسلم
 .قال: بلغين أن جّبيل إمام أهل السماء

 
 

 األسئلة :
ناه ) عبد ( والكلمة األخرى اسم هللا ،   ذكر ابن كثري أن إيل ف مثل جّبيل وميكائيل مع1

مثل عبد الرمحن ، وعبد هللا ، وعبد امللك وهكذا ، وف كالِم غري العرِب يقدمون املضاف 
 إليه على املضاف  ) صح ( .

   الصحيح أن إيل ف مثل جّبيل وميكائيل معناه ) هللا ( ) صح ( .2
رآن وهو اسم أعجمي ِمنوع من َبلق   جّبيل علم على ملك كان ينزل على النيب 3

 الصرف للعجمة والعلمية ) صح ( .
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   قوله ) نبذه فريق منهم ( أي : طرحه وألقاه لعدِم االهتمام به ) صح ( .4
   ف القراءة املتواترة عن عبد هللا بن مسعود : ) نقضه فريق منهم ( ) خطأ ( .5
: لو كان  قالوا لرسول هللا   ف أسباب نزول هذه اآلية ضمن حديث طويل أن اليهود 6

 وليك من املالئكة غري جّبيل لتبعناك فإنه عدوَن من املالئكة فنزلت هذه اآلَيت ) صح ( .
عن أمور منها : كيف أييت الولد    ف أسباب نزول هذه اآلَيت أن اليهود سألوا النيب 7

أذكر إبذن هللا وإذا عال ماء ذكرًا وكيف أييت أنثى فأخّبهم أنه إذا عال ماء املرأة ماء الرجل 
 الرجل ماء املرأة أنث إبذن هللا ) خطأ ( .

عن الطعام الذي حرمه إسرائيل على نفسه    ف أسباب النزول أن اليهود سألوا النيب 8
 فأخّبهم أنه حرم علة نفسه حلوم البقر ) خطأ ( .

ما هو فأخّبهم أنه اسم عن الرعد    ف أسباب نزول هذه اآلَيت أن اليهود سألوا النيب 9
ملك من املالئكة موكل َبلسحاب وأن بيده خمراق من َنر يسوق به السحاب وأن ما يسمع 

 من الصوت هو صوت املخراق ) صح ( .
  ورد ف بعض الرواَيت أن عمر بن اخلطاب نطق هبذه اآلية ف معرض جوابه لليهود 10

 كما ذكر األلوسي ) خطأ ( .فنزلت اآلية على لسانه ، والصحيح أنه حديث ضعيف  
  قوله ) فإنه نزله على قلبك إبذن هللا ( أي : نزل جّبيل إبذن هللا ليشدد به قلبك ويربط 11

 به فؤادك ) صح ( . 
  قوله ) ولقد أنزلنا عليك آَيت بينات ( أي : واضحات ، وأنت تتلوها عليهم ليالً وهناراً 12

 وأنت أمي ومع ذلك ال يؤمنون ) صح ( .
  قوله ) أو كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم ( املقصود هبذا العهد ما كانوا عاهدوا النيب 13
 . ) عليه مث نقضوه مراراً وتكراراً ) خطأ 
  ف اآلَيت داللة على أن من كفر برسول هللا كفر َبهلل وأن من عادى أولياء هللا فقد 14

 عادى هللا ) صح ( .
 على اليهود فيها داللة على أن هللا غضب لقوَّلم ف جّبيل ما   نزول هذه اآلَيت رداً 15

 قالوا ) صح ( .
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  ختصيص جّبيل وميكال َبلذكر ف اآلَيت بعد ذكر املالئكة عمومًا فيه داللة على 16
 شرف هذين امللكي الكرميي وفضلهما على سائر املالئكة ) صح ( .

أن من عادى واحدًا فقد عادى اآلخر    قرن ميكال مع جّبيل َبلذكر فيه تنبيه على17
 وليس كما قال اليهود أن ميكال وليهم دون جّبيل ) صح ( .

ك بعطف جّبيل وميكال على الرسل   ف اآلَيت مثل لعطف العام على اخلاص وذل18
 خطأ ( .)

   صدر الكالم بذكر هللا تعاَل لتفخيم شأن أولئك األولياء ) صح ( .19
و للكافرين ( ومل يقل ) فإنه عدو ( لتقرير وأتكيد عداوته تعاَل ملن   قال ) فإن هللا عد20

 عادى أولياءه ) صح ( .
   ف احلديث الصحيح ) إين ألأثر ألوليائي كما يثأر الليث احلرب ( ) صح ( .21
   الالم ف قوله تعاَل ) الفاسقون ( إشارة إَل اليهود ) صح ( .22
ف نوع من املعاصي وقع على أعظم أفراد ذلك النوع    قال احلسن : إذا استعمل الفسق23

 ) صح ( . من كفر أو غريه
أن هذا دأهبم وحاَّلم مع العهود   اَّلمزة ف قوله ) أوكلما عاهدوا عهدًا ( للتقرير ، لبيان 24

 خطأ ( . )
  التعقيب بقوله ) بل أكثرهم ال يؤمنون ( إشارة إَل أن الفريق الذي ينبذ العهد هو 25
 ثر دائماً ) صح ( .األك
   قوله ) بل أكثرهم ال يؤمنون ( تنبيه على أن نبذهم للعهد كان عن كفر ) صح ( .26
وأن احلروف    استدل بعض أهل البدع هبذه اآلية على أن القرآن إَّلام ف قلب النيب 27

 وال حجة َّلم بذلك ) صح ( . عبارة الرسول 
شارة إَل أن جّبيل أفضل من ميكال وهو املشهور   ف تقدمي جّبيل على ميكال َبلذكر إ28

 عند اْلمهور ) صح ( .
   ليس ف تقدمي جّبيل على ميكال دليل على أنه أفضل منه ) صح ( .29
 أخّبكم أبفضل املالئكة ؟ أال» أنه قال :    ف الطّباين بسند صحيح عن النيب 30

 خطأ ( .« ) جّبيل


