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 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا أما بعد
فنظرا لضخامة كتاب إحتاف الربرة بتفسري سورة البقرة حيث وصل إىل ستة أجزاء 

الحيتاج إليها إال أهل االختصاص شرح هللا الصدر القتطاع بعض  واحتوائه على مباحث
ما يستفيد منه طلبة العلم دون احلاجة للرجوع للكتاب املطول فوقع االختيار على 

نسأل هللا القبول  لبقرةايت سورة اآلمجايل إلابلتفسري اوهو خمتص اثنيها موضوعات هذا 
 واإلخالص .
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  امل 
 
 (قوال عدة أمقطعة فيها حروف )

 
         

لشك فيما املراد ابآلية التنويه بعظم القرآن وتنزيهه عن أن يكون مظنة لالرتياب وا
احتواه وأنه كله يهدي ويرشد إىل سلوك طريق اخلري والصالح وجتنب طريق الشر والزيغ 

 والضالل .
 
         

 
) يصدقون كل ماغاب عنهم   أبهنم واملعىن اإلمجايل لآلية أن هللا يصف عباده املتقني

حيافظون على الصلوات املفروضة و(  ملن مل يره ومما أخرب به الرسول  كالرسول 
بشروطها وأركاهنا وواجباهتا ويؤدوهنا ابخلشوع والطمأنينة وال يضيعون حق هللا فيما رزقهم 

يه ويتصدقون من مال فينفقون منه على من وجبت عليهم نفقته ويؤدون زكاته الواجبة ف
 مبا تيسر رجاء ثواب هللا وابتغاء مرضاته .

 
            

 

           

تتحدث اآلايت عن بقية أوصاف املتقني الذين اهتدوا هبذا القرآن ومن ذلك أهنم 
مع إمياهنم ابلكتاب  يؤمنون جبميع الكتب السماوية اليت أنزهلا هللا عز وجل قبل النيب 



4 
 

من  وهو القرآن الكرمي وسائر ما أوحي لرسول هللا  اخلامت املنزل على رسول هللا 
لسنة املطهرة كما أهنم يؤمنون ابلدار اآلخرة وما فيها من معاد وبعث وجزاء على ما ا

جاءهم عن رهبم يقينا ال خيالطه شك وال ريب وهؤالء هم أصحاب املنزلة العالية عند هللا 
الذين قد خالط اهلدى قلوهبم واستحقوا الفالح والنجاح وحتقيق مآرهبم ابلفوز يف 

 الدارين .
 
           

 

           

   

ف الثاين من أصناف الناس وهم الكافرون املعاندون املظهرون ذكر هللا تعاىل الصن
لكفرهم فبني سبحانه أنه كما كان القرآن هدى للمتقني فهؤالء ال تنفعهم نذارة وال 
جيدي معهم هداية ومهما بلغتهم النذر ال يؤمنون حيث إن هللا قد أغلق عليهم قلوهبم 

ل على بصرهم غطاء ال يظهر هلم أن تفقه أو تعي وأمساعهم أن تفهم أو تستجيب وجع
معه اآلايت الباهرات والدالئل الواضحات وكل ذلك بعدله سبحانه وابستحقاق منهم 
لذلك وسوف جيازيهم بكفرهم آالما شديدة ال تفارقهم وال تنقطع عنهم يف حياهتم 

 اآلخرة .
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ذكر هللا تعاىل الصنف الثالث من الناس وهم املنافقون وهم وإن كانوا داخلني يف الصنف 
الثاين وهم الكفار من حيث اجلملة إال أهنم متيزوا عنهم أبهنم يدعون اإلميان حيث 
ا ينطقون مبا يدل عليه وهو أهنم يؤمنون ابهلل وابليوم اآلخر وهم يف حقيقة األمر ليسو 

مبؤمنني حيث يكذبون يف قوهلم ذلك ويظنون أهنم خيدعون هللا واملؤمنني بذلك الكذب 
وال يدركون وال حيسون أهنم إمنا خيدعون أنفسهم ملا يرتتب على فعلهم من إمهاهلم يف 
الدنيا مث يناهلم العذاب األليم يف اآلخرة بسبب كذهبم وقد زادهم هللا رجسا إىل رجسهم 

 بسبب هذه املخادعة .وكفرا إىل كفرهم 
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يذكر تعاىل طرفا من صفات هؤالء املنافقني سواء منهم من كان أصال من أهل الكتاب 
أو من مشركي العرب فهم يفسدون يف األرض أبفعاهلم اخلبيثة من إبطان للكفر ومواالة 

لحون هبذه األفعال للكافرين وعمل مبعصية هللا فإذا هنوا عن ذلك ادعوا أهنم إمنا يص
تلبيسا على الناصحني هلم فرد هللا عليهم أبنه ال إفساد أعظم مما يفعلونه فهم املفسدون 
حقا وإن كانوا ال يشعرون بذلك فقد فقدوا اإلحساس ابنغماسهم يف هذا النفاق ، وإذا 

ممن أسلم من  نوصحوا أن يسلكوا طريقة أهل اإلميان احلقة من صحابة رسول هللا 
كي العرب ومن أهل الكتاب استنكروا ذلك ووصفوا هؤالء األخيار ابلسفه والطيش مشر 

وخفة العقل فرد هللا عليهم أبنه ال سفاهة أعظم من سفاهتهم ولكنهم ال يعلمون 
حقيقتهم ملا أغلقت عليه قلوهبم من كفر ونفاق ، وهم هكذا مع املؤمنني فإذا انفردوا 

وا هلم ما يبطنونه من كفر وأهنم ما زالوا على العهد مبردهتم وعتاة الكفر من يهود أظهر 
معهم وأن ما أظهروه من إميان بلساهنم إمنا هو كيد واستهزاء وسخرية من املؤمنني 
الصادقني فرد هللا عليهم أبن احلقيقة أن هللا يعلم سرهم وأنه ميلي هلم وميهلهم ليزدادوا 

مبا جيعلهم حمل االستهزاء والسخرية ضالال وغيا حىت يوقع هبم نكاله ونقمته ويفجؤهم 
حقيقة ، فهؤالء البعداء قد استحقوا ذلك ابستبداهلم اإلميان الذي فطرهم هللا عليه وكان 

 يف متناوهلم ابلكفر والعناد فبئس االختيار واي خسارة البيع وما أعظمها ضاللة .
 



7 
 

           

       

        

            

         

             

           

   

يضرب هللا مثلني للمنافقني لتوضيح حاهلم للمؤمنني والتحذير من صنيعهم فمثل من 
هلداية لينتفع به وينفع آمن منهم بعد أن كان يف ظلمة الكفر فظهر له بصيص من نور ا

من حوله فإذا به ينكص على عقبيه فكفر وأعرض فبقي يف ظلمات الكفر كما أنه 
عندما ميوت يذهب عنه هذا النور نور اهلداية الذي أصبح به مسلما يف الظاهر وعايش 
به املسلمني ومل جيد إال ظلمة كفره والعياذ ابهلل كمثل رجل يف ظلمة قام إبشعال انر 

هبا ويهدي هبا من حوله فإذا هبذه النار ختمد وتنطفئ فبقي هو ومن معه يف يهتدي 
الظلمة حائرين مرتددين . فهم يف هذه احلال صم عن مساع احلق بكم عن التكلم به 

 عمي عن االهتداء إليه فهم ال يرجعون إىل اهلدى .
لكفر الذي يبطنه واملثل اآلخر ملن يعيش منتفعا بني املؤمنني ابإلسالم لكنه يف ظلمات ا

وبني قوارع الوعيد وتباشري الوعد وما يتحقق منه يف الدنيا مما يبهره وما يسمع من هتديد 
وتبكيت وفضح للمنافقني خيشى يف كل حلظة أن يفضح ويؤخذ جبريرته كلما أتى خري 
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هرع للمشاركة فيه وإذا جاء بالء انقلب على وجهه ؛ مثل هللا هؤالء بقوم أصاهبم مطر 
حيمله من خري إال أنه أاتهم وهم يف ظلمة ال يبصرون وفيه رعد مفزع وبرق ينري هلم مبا 

طريقهم وفيه من الصواعق املخيفة أبصواهتا املفزعة ما جيعلهم يسدون آذاهنم لئال 
يسمعوا الصوت وهم مع ذلك يف حذر وخوف أن تصيبهم الصاعقة فتهلكهم وهذا 

م وكلما جاء ضوؤه مشوا واستفادوا منه فإذا الربق من شدة ملعانه يكاد خيطف أبصاره
 انقطع الضوء قاموا يف مكاهنم .

وهؤالء الكافرين هللا سبحانه حميط هبم وقادر عليهم ولو شاء ألفقدهم السمع والبصر 
 فهو القدير على كل شيء .
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أيمر هللا تعاىل الناس مؤمنهم وكافرهم إبفراده ابلعبادة وتوحيده سبحانه املؤمن ابلثبات 
م بنعمه بعد أن أوجدهم على ذلك والكافر ابلدخول فيه ألنه املستحق لذلك حيث رابه

من العدم هم ومن قبلهم وجعل هلم األرض ممهدة سهلة وجعل السماء فوقهم تظلهم 
وأنزل عليهم مما فيها من سحب ماء عذاب ينبت هلم به الثمرات اليت قوام حياهتم وحياة 
هبائمهم عليها وهناهم عن أن يشركوا به شيئا ويدعوا من دونه أولياء وهم يعلمون تفرده 

 لربوبية املستلزم تفرده ابأللوهية .اب
مث حتدى هللا تعاىل كل من كان يف شك من هذا القرآن املنزل من عند هللا على عبده 

أن جيتمعوا مجيعا فيأتوا بسورة واحدة متاثل ما جاء فيه يف بالغتها  ورسوله حممد 
صادقني يف ومعانيها العظيمة وأن يدعوا من يعينهم أو يشهد هلم يف ذلك إن كانوا 

دعواهم فإن مل يستطيعوا ذلك وقد علم هللا منهم أهنم لن يستطيعوه أبدا فلزم منهم 
التسليم وأن يسعوا ليجنبوا أنفسهم عقاب هللا األليم يف انر إمنا توقد وتتوهج ويزاد هليبها  
كلما ألقي فيها الناس املستحقون لعذاب هللا واحلجارة املكونة من الكربيت الذي يزيد 

نار اشتعاال وتوهجا وهذه النار قد هيأها هللا تعاىل وجهزها ملن كفر به وجحد ما أمر به ال
 من توحيده وعبادته .

 
          

            

           

  

ملؤمنني الصادقني الذين وكل من يصح منه هذا الفعل أن خيرب ا أيمر هللا تعاىل رسوله 
صدق عملهم الصاحل إمياهنم مبا يسرهم ويفرحهم ويدخل البشر عليهم وهو أن هللا تعاىل 
أعد هلم جنات عظيمة ذات درجات عالية جتري أهنارها املختلفة طيبة املشارب من حتت 
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لثمار أشجارها امللتفة وغرفها املنيفة وهم يف هذه البساتني أيتيهم اخلدم من الولدان اب
اليت تشبه يف االسم واملظهر مثار الدنيا وختتلف عنها يف احلقيقة واملخرب فيقولون متعجبني 
هذا مثل الذي نعرفه من قبل لكنه خيتلف عنه اختالفا عظيما وهذه الثمار كما أهنا تشبه 
مثار الدنيا فيما تقدم هي متشاهبة فيما بينها ليس فيها رديء وجيد بل كلها يف أعلى 

جات كما أهنا وإن تشاهبت فيما بينها فلكل منها طعم لذيذ خمتلف وقد أعد هللا جل الدر 
وعال هلم يف هذه اجلنة األزواج من نساء الدنيا ومن حور اجلنان الاليت خلقهن هللا هلم 
خصيصا قد طهرهن هللا من كل أذى فال حيض وال بزاق وال عرق وال قذر مع حسن 

ماعهن والتلذذ هبن بال مين وال محل يف غري ماللة وال أخالق وطيب معاشرة ليتمتعوا جب
 تعب ال ينقطع عنهم هذا النعيم أبد اآلبدين .

 
              

          

           

      

              

        

يذكر هللا جل وعال أنه ال يستنكف من ذكر املخلوقات احلقرية يف ضربه األمثال للناس  
منها واملؤمنون يعلمون يقينا أن ما جاءهم من رهبم هو احلق كالبعوضة وما هو أحقر 

الذي ال مرية فيه وأما الكافرون فهم الذين ال يفقهون عن هللا فيتهكمون ويستخفون 
هبذه األمثال قائلني : مافائدهتا ؟ وما املراد منها ؟ وهم ال يعقلون ما يرتتب على ذلك 

والذين قدر هللا عليهم الضالل بذلك إمنا من ضالل أقوام كثريين وهداية آخرين مثلهم 
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هم الذين خرجوا عن دين هللا ونقضوا عهد هللا سواء منهم من انقض فطرته اليت فطره 
هللا عليها فنقض عهد هللا املأخوذ عليه يف صلب أبيه آدم ومن نقض عهد هللا املأخوذ 

ن كل ما أمرهم هللا عليه من أهل الكتاب والعلماء بعدم كتمان ما أنزل هللا ويعرضون ع
بوصله وفعله فيقطعونه وال يفعلونه ومن أعظم ذلك الرحم فما جزاء أمثال هؤالء إال 

  اخلسارة والندامة يوم القيامة .
 
 
          

    

              

       

 
َّللها{، وأنتم يقول تعاىل، استنكارًا وتعجيباً، من حال هؤالء الكفار: }َكْيفَ   َتْكُفُروَن ابا

تعلمون ما كنتم عليه من العدم، حيث أوجدكم هللا تعاىل بقدرته، مث مييتكم ويسلبكم 
هذه احلياة؟! وهو قد فعل ذلك، وسوف يفعل ما بعده، وهو إحياؤكم بعد هذا املوت 

 ورجوعكم إليه ليحاسبكم.
ان؛ فقد خلق له ما فيها مجيعاً، كما مث امنّت هللا تعاىل بتسخريه األرض وما عليها لإلنس

خلق السماء إمتامًا هلذه النعمة، فجعلها سبع مسوات، فأحسن خْلقها، وأحكمه حلاًكم 
 عالية عنده. فهو سبحانه بكل شيء عليم، يعلم ماينفع خْلقه ويصلح شأهنم.
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ألبيهم آدم، حيث جعله خليفة لاَمن سبقه يف األرض   هللا تعاىل على عباده، بتكرميهمينتّ 
فسألوا على سبيل  وخيلفه ذريـُّته فيها قْراًن بعد قْرن. وأخرب مالئكَته بذلك، من اجلّن،

قبل هذا مان اجلّن، وممّا أطلعهم هللا عليه  التعجب ممّا رأوه من فساد َمن سكن األرض
ُد فايَها  َأجَتَْعُل فايَها َمنْ } :تال والفساد يف األرض من هذا اخلْلق فقالواالق من حصول يـُْفسا

َماء ينزّاهون هللا  وتساءلوا: أاَل مُيكن أن يُغين عن ذلك وجودهم هم، حيث ؟{َوَيْسفاُك الدّا
فأعلمهم سبحانه أنه قد علام ما مل يعلموه مان  تعاىل ويعظّامونه، ويقومون له مبا يستحق؟

َكم عظيمة فعّلمه األمساء   وأمور ترتتب على خلق هذا اخللق. مث أكرم هللا آدَم ابلعْلم حا
إاّل أهلمه امسه مهما دق وحقر، مث عرض هذه  كلها فلم يرتك شيئا من الذوات واألفعال



13 
 

مْسَاءا َهُؤالءا  فـََقالَ } املالئكة لُيعلمهم فضَل هذا املخلوق، املُسمهيات على  إاْن أَْنباُئوينا أبَا
ُتمْ  للفساد والقتل، فرّدوا العْلم إليه  يف ظّنكم أن هذا املخلوق سيكون {َصاداقانيَ  ُكنـْ

علماً،  يعلمون إاّل ما أعلمهم إايه؛ فهو العليم احمليط بكل شيء سبحانه، وأهنم ال
إبخبارهم مبا عجزوا عنه. فلّما فَعل  احلكيم الذي وسعت حكمته كل شيء. فأَمر آدمَ 

أمر السموات  العاملا مبا يف الغيب ممّا يتعلق هبذا اخللق وغريه من  أنه هوأخربهم هللا
خوف ممّا يرتتب على هذا اخللق من فساد  واألرض، وأنه قد علم منهم ما يظهرونه من

 يدور يف أنفسهم من تعجب منه واستشكال للحكمة من وجوده، وما يكتمونه مما
بينهم له وهو عدو هللا  وحصول احلسد ممّن وشعور أبهنم أْوىل منه وأكرم على هللا،

 .إبليس
 
           

   

اإلنسان، حيث أَمر مالئكته الكرام  بنعمة أخرى كّرم هللا هبا -سبحانه وتعاىل-يُذكّار هللا 
إىل  سجود حتّية وتكرمي؛ فبادروا -عليه السالم-نيّب هللا آدم  أن يسجدوا ألصله، وهو

اجلن؛ وهم صنف من املخلوقات  طاعته سبحانه، ما عدا إبليس لعنه هللا الذي كان من
 فض االنصياعفعاند أْمر هللا، واستكرب عن طاعة ربه، ور  مكلهف مل جيبل على الطاعة،

كْفر اإلابء  ، فكفر بذلك-جل وعال-هلذا األمر، واعرتض على ُحكم اخلالق 
 .واالستكبار الناقل عن اإلميان
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اليت خَلقها منه، وله سكىن  ذكر سبحانه أنه امنّت على آدم إبحالله له ولزوجه حواء
 عن جنات النعيم اليت أعّدها هللا جزاء يف اآلخرة، وأن اجلنة؛ وكانت مواصفاهتا خمتلفة

حيث شاءا، إاّل من شجرة  أُيكال منها أكاًل رغدًا هنيئاً، ال تَعَب فيه وال مشقة، من
مفرطني  ابتالًء واختباراً؛ وأخربمها إْن أكال منها كاان ظاملنَْي  عن األكل منهاواحدة هنامها 

ما. فتحايل الشيطان لعنه هللا حىت متّكن من الوسوسة هلما، وأوقعهما يف  قد عصَيا رهبه
خروجهما من اجلنة  إبغرائهما ابألكل من هذه الشجرة؛ فكان ذلك سببا يف اخلطإ والزلل

تعاىل عليهما وعلى إبليس ابهلبوط إىل األرض،  نعيم. وقضى هللاوما كاان فيه من ال
أيذن هللا ابلقيامة يف وقت  فيها وينتفعون مبتاعها، مع بقاء العداء بينهم إىل أن يستقرون

 .عْلُمه عنده سبحانه
 
            

 

           

       

          

 

عّلمه كلمات أوحاها إليه، يستغفر هبا من ذنبه،  يذكر سبحانه إنعامه على آدم، حيث
ُفَسَنا َوإاْن ملَْ تـَْغفارْ { :إىل ربّه، ومن ذلك قوله ويتوب هبا َنُكوَننه لََنا َوتـَْرمَحَْنا لَ  رَبـهَنا ظََلْمَنا أَنـْ
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راينَ  زلّته. مث أَمره  فقال هذه الكلمات، فتاب هللا عليه وجتاوز عنه، فغفر له .}ماَن اخْلَاسا
الذي مل ترفعه التوبة، ألنه أراد ذلك قَدراً،  ابهلبوط إىل األرض، مؤكّادًا ألمره السابق

؛ فمن اتّبعها منه تعاىل أبنه سبحانه سوف يُرسل رساًل ويُنزل كتبًا فيها هداية وأعَلمه
عليهم يف هذه الدار أن يفارقوها، وال يعرتيهم احلزن  يكون من أهل اجلنة الذين ال خوف

رسله وما جاؤوا به، فمأواهم النار  ما تركوا من الدنيا. وأّما الذين كفروا ابهلل وكّذبوا على
 .وال خيرجون منها ال يفارقوهنا أبداً 

 
          

    

             

       

          

         

 
أنزله هللا تعاىل وكّذب به، وهم بنو  أيمر تعاىل فريقاً من بين آدم ممّن كَفر ابهلدى الذي

عليهم  ، أبن يتذّكروا نعَمه اليت أنعمها-عليه السالم-هللا يعقوب  إسرائيل ذرية نيب
ما  وبعث إليهم الكتب، وآاتهم إبفاضة كثري منها على آابئهم، حيث أرسل هلم الرسل،

 وفضلهم واصطفاهم، وأورثهم األرض، وجعلهم ملوكاً، ممّا مل يُؤت أحداً من العاملني،
وميثاق، حىت حيّقق هلم ما وعَدهم  يستلزم منهم أن حيقّاقوا ما أخذه هللا عليهم من عهد

 اجلزيل، وتكفري السيئات ودخول اجلنات، وأن خيافوا عقابَه مان األجر احلَسن والثواب
 .فروا نعمتهونقمته إن ك

صلى هللا عليه -ويعلمون صْدق النيب  مث أمرهم متمثّالني يف علمائهم الذين يعرفون احلق
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تصديقاً لاما  -صلى هللا عليه وسلم-ابإلميان، مبا أنزله على رسوله  وصفته -وسلم
الكافرين به بدالً من أن يكونوا يف أوائل  عندهم يف كتبهم، وهناهم أن يكونوا يف طليعة

الزائل من مال وجاه  كما يقتضيه حاهلم، انهياً هلم أن يشرتوا متاع الدنيا دّاقني بهاملص
الواضحات. وأمرهم أبن يصونوا أنفسهم من عقاب  وسلطة، بتكذيبهم آبايت هللا وبيناته

الناس ويضلّالوهم عن  إبظهار احلق الذي كتموه للناس. وهناهم أن خيلطوا على هللا،
صلى هللا عليه -نصوص كتاهبم وبشارات أنبيائهم به  يعرفون من احلق، ويكتموا عنهم ما

 .تلبيس ، وهم على معرفة وعْلم هبذا احلق وحبقيقة ما يفعلون من-وسلم
ذوي السعادة، فيصلُّوا مع  مث أمرهم ابلدخول يف دين هللا كما دخل فيه َمن دخل من

 .عني اخلاضعني لرّب العاملنيويكونوا يف مجلة اخلاش ويُزّكوا مع املُزكّاني، املصلّاني،
 
          

  

          

          

 
ّ  على أحبار بين -سبحانه وتعاىل-ينعى  إسرائيل، أهنم أيمرون غريهم أبمور من الربا
وما فيها مان جاه ورايسة؛   على الدنياويرتكون عامدين العمل مبا يف كتاهبم، حرصاً  واخلري،

صلى - أبنفسهم، فيؤمنوا مبا يتُلونه من أْمر ابتّباع هذا النيب وكان األْوىل هبم أن يبدؤوا
مسلك العقالء. وعليهم أْن يستعينوا على  واإلميان مبا جاء به؛ فهذا هو -هللا عليه وسلم

-للمؤمنني به، ابلصرب  هللا فيهااحلياة وزخارفها، وطلب اآلخرة وما أعد  مواجهة فنت
، -طاعات وترك للمعاصي، ورضى ابلقضاء وهو: حبس النفس على ما تكره من

 . وال شّك أن تطبيقهم هلذه الوصية عظيم-بني العبد وربه وهي: الصلة-والصالة 
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عْلمًا يقينيًا أنه راجع لربه،  وكبري، ال يستطيعه إاّل َمن ذّلت نفسه هلل، وخضع له، وعلام
 .وسيالقيه فيسأله وحياسبه

 
         

   

             

         

          

         



 
 مان ناعمه الكثرية عليهم؛ ومنها: أنه فّضلهم على أمم يُذكّار سبحانه بين إسرائيل جبملة

األنبياء وجعل منهم امللوك،  زماهنم أبمور كثرية، منها ما تقّدم ذْكره، حيث جعل فيهم
 ّتقوا عذابه، وحيذروه يف يومأن يقدروا هللا حق قْدره في وأّن ذلك ممّا يستوجب منهم

يشفع وال يُقبل الفداء ألحد  القيامة، حيث ال يُغين أحد عن أحد، وال تنفع شفاعة َمن
 يومئذ. مث ذّكرهم سبحانه بنعمة عظيمة أنعَمها عليهم، وهي من الكافرين، وال انصر هلم

ور من ذرّايّة كان يذّبح الذك أنه أنقذهم مان فرعون وأنصاره وأعوانه وبطشهم هبم؛ فقد
أحياء. وهذه نعمة من رهبم عظيمة، ال يسُعهم شكرها  بين إسرائيل، ويستبقي النساء

 .أنقذهم من االنقراض وأهلك عدّوهم حيث
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يُذكّارهم هبا، ومن ذلك أنه  طائفة أخرى من النّاعم اليت أنعمها هللا على بين إسرائيل

يه طريقاً الكون، فجعل هلم البحر فرقتنْي، وخلق هلم ف سبحانه خَرق هلم نواميس هذا
البحر على هؤالء أمام  عليه، فنَجْوا من فرعون وجنوده وأتباعه، حيث أطبق هللا ساروا

 .أعينهم بعدما جاوزوه
موعداً لكالمه  -عليه السالم-ومان ذلك أيضاً: ما حدث عندما َوّقت هللا ملوسى 

 -مان بْعد ترك موسى هلم-إسرائيل  أبربعني ليلة وذهب موسى للميقات، عبدت بنو
كانت معهم، مبشورة رجل معهم يقال له: السامري، يف  عجالً صنعوه من احلُلي اليت

، فلم يلتفتوا -السالم عليه-أييت تفصيلها يف غري هذا املوضع. وقد هناهم هارون  قصة
وجتاوز عن هذا اجلُرم العظيم، لعّلهم يفطنون  عنهم، -عز وجل-له. ومع ذلك، عفا هللا 

 .ويؤّدون شْكرهاالعظيمة  هلذه النعمة
، فيها -عليه السالم-نبّيه موسى  ومن ذلك أيضاً: أّن هللا أنعم عليهم إبنزال توراته على
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 من اهلدى والفرقان واآلايت البينات والدالئل على صْدقها وصْدق من جاء هبا، لعّلهم
 .ويُفلحوا يف دنياهم وأخراهم أيخذوا بتعاليمها وما فيها من خري، فيهتدوا بذلك

وهو -من عبادة غريه  أيضاً: ما حصل عندما شرع هللا هلم طريقة توبتهم ن ذلكوم
: إهنم قد ظلموا -عليه السالم-فقال هلم موسى  ،-العجل الذي اختذوه إهلاً من دونه

الفطرة تكون  الفعلة الشنعاء، وإن توبتهم إىل خالقهم الذي برأهم على أنفسهم هبذه
هذا الشرك العظيم الذي أحدثوه، فلقاؤهم  طههرين منبقْتل بعضهم البعض ليلقوا رهبم م

من بقائهم يف  اتب هللا عليهم وأحّل عليهم رضوانه يف أخراهم خرٌي هلم رهبم مطهرين قد
هللا تعاىل فرَفع عنهم القتل بعدما قُتل منهم  هذه الدنيا متلبّاسني هبذا الشرك. مث رمحهم

   .؛ فهو التواب الرحيمواتب على البقية رمحة منه وفضالً  من قُتل،
 
            

   

         

           

         

ومع ذلك وسعتهم رمحة  ،-عليه السالم- ومن مواقف بين إسرائيل املُخزية مع موسى
التوراة  ُيصدّاقوه فيما أخربهم به مان تكليم هللا له وإنزاله : قوهلم لنبّيهم إهنم لن-هللا تعاىل

تعاىل بتكذيبهم لنبّيهم، وتعّنتهم يف سؤاهلم،  عليه، حىت يَروا هللا أبعينهم؛ فعاقبهم هللا
السماء. وهي قصفة رعد أماهتم صوهُتا  على رهّبم، أبن أصاهبم بصاعقة من واشرتاطهم

انر هذه الصاعقة. مث امنت هللا عليهم أبن  الرهيب، وهم ينظرون إىل بعضهم البعض وإىل
آجاهلم، وفتح هلم ابب  إليهم أرواحهم بعد هذه املوتة الفظيعة، واستكمل هلم بَعثهم وردّ 
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عنت؛ وهذا فضل عظيم منه، ألرواحهم على الكفر والت التوبة، ومل جيعل هذه املوتة قبضاً 
 .شكَرهم واعرتاَفهم بفضله عليهم يستوجب

جعل ما يشبه السحاب األبيض  كما أنه تعاىل امنّت عليهم مبنن عظيمة أخرى، ومنها: أنه
 وحيميهم من وهج الشمس يف الصحراء. وأنزل عليهم املّن وهو الرقيق البارد يُظّلهم

منه نبااّت لذيذ الطعم مباركاً  ااًب هلم، وأنبتسائل لزج لذيذ الطعم يشبه العسل كان شر 
 ورزقهم السلوى وهي: طري يشبه السماىن يستلذون بطعمه دون .فيه شفاء، وهو الَكْمأَة

اللحم عليهم، ولو مل يفعلوا  جهد منهم. وأُمروا أاّل يّدخروا منه، فطمعوا وادخروا، فأننت
وما   يان وعدم العرفان، فما ضر ذلك خالَقهم،ناَعم هللا ابلعص ملا َخنَـَز حلم أبداً. فقابلوا

 .تعاىل وعقابه كان فيه إالّ أهنم ظلموا أنفسهم بتعريضها لسخط هللا
 
           

          

 

            

        

 
أنعمها عليهم، وما قابلوها به من  يُذّكر تعاىل بين إسرائيل بنعمة أخرى مان ناعماه اليت

بعد  -وهي: بيت املقدس-أَمرهم بدخول األرض املقدسة  عصيان وعتّو ومتّرد؛ حيث
يف ذلك من معجزة  ورْفعه التّايه عنهم ومتكينه إايهم مان فتحها، وما حصل هلم عْفوه
فيها من خريات وبركات وناَعم يتمّتعون هبا فيها  د منه سبحانه، وما أغدق عليهموأتيي

خاضعني متذلّالني  وأمرهم أن يدخلوا من ابهبا ُمطَْأطائاي رؤوسهم راكعني هلل، .حيث شاؤوا
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فبّدلوا ما أُمروا به يف القول والفعل، فدخلوا  طالبني منه حّط ذنوهبم عنهم ومغفرته هلم؛
أنفسهم استهزاًء، معناه: حبة  ن على َأْسَتاهاهام ويقولون كالماً خمرتَعاً من عنديزحفو  الباب

أنفسهم، فأنزل هللا عليهم عقابه وأبسه بعذاب من  يف شعرية أو حنو ذلك؛ فظلموا
وعتّوهم  وهو الطاعون الذي أصاهبم بسبب فْسقهم وخروجهم عن طاعته السماء،
 .وعنادهم

 
          

           

         

             

          

          

          

         

          



 
اجلاحدين من بين إسرائيل،  َيْذُكر سبحانه موقفًا آخر مان مواقف إنعامه على هؤالء

  املاء يف الّتيه، فأمرههلم، حينما احتاجوا إىل -السالم عليه-وذلك حني استسقى موسى 
هللا بني ظهرانيهم؛  سبحانه أن يضرب بعصاه اليت حيملها معه حَجرًا مربعًا جعله
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ْبٍط  فانفجرت من جوانبه األربعة اثنتا عشرة عيناً، من كل جانب ثالث عيون، لكل سا
 ودرءًا للشحناء. عنْي يشربون منها ال يشركهم فيها غريهم، منعًا للتنازع من أسباطهم

الباهرات، وهناهم عن اإلفساد يف األرض  فيّسر هلم الشراب والطعام هبذه املعجزات
وتذّمروا من  وكْفر نعمته. ولكنهم بطروا، ومل يقدروا نعمة هللا عليهم، بتعّدي حدود هللا

عليه -والسلوى، وطالبوا نبيهم موسى  استمرارهم على هذا الطعام الطيب مان املنّ 
 أن يطلب من ربه أن يـُْنبات هلم يف تيههم ما عهدوه من ةبوقاحة وفظاظ -السالم

َُهم  -السالم عليه- البقول، والقثاء، والثوم، والعدس، والبصل. فما كان منه إال أن َوَّبه
 املبارك الطيب النافع مبا هو دونه بكثري، وأخربهم أنّ  والمهم على استبداهلم الطعام

 .خرجوا من هذا التّايه صار ينزلوه إذاطلبهم وُسْؤهَلم موجود أبّي مصر من األم
مالزمًا هلم يف صور شىت، من  وقد عاقبهم هللا تعاىل أبن جعل الذلة والصغار واملسكنة

 اجلزية عليهم، وتشرذمهم يف املعمورة، وانطوائهم على احتقار األمم هلم، وضرب
ايت بكل هذه اآل أنفسهم، وبغض الناس هلم. وأنزل هللا غضبه هبم، بسبب كفرهم

أنبياءه الكرام، واهنماكهم يف شىّت املعاصي  الواضحات واملعجزات الباهرات، وقتلهم
 .االعتداء وأنواع
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حقيقياً ابهلل واليوم اآلخر، وعمل  يقّرر هللا سبحانه: أّن َمن آمن مان مجيع الطوائف إمياانً 

أظهروا اإلميان  موافقاً ملا جاء به النيب املرسل، سواء من الذين إميانه، عمالً صاحلاً ُيصدّاق
، أو من النصارى وهم -عليه السالم-موسى  من هذه األمة، أو من اليهود وهم أتباع

كان  ، أو من الصابئني وهم غري اليهود والنصارى أايً -السالم عليه-أتباع عيسى 
القيامة، ال خيافون أن يزول عنهم ما هم  اعتقادهم، فإن هلم أْجرهم عند رهبم كامالً يوم

 .اآلخرة، وال حيزنون على ما فاهتم يف الدنيا فيه من نعيم
حيث مل يقّروا أبخذ أحكام  مث يُذّكر هللا تعاىل بين إسرائيل مبوقف آخر مان مواقفهم،

 عجبد وإخالص ليتقوا عذاب هللا ونقمته، إالّ بعد أن رفَ  التوراة، ويتعّهدوا ابلعمل هبا
بذلك، فتولهوا، فكانوا  فوقهم جبل الطور فأصبح على رؤوسهم كالظلة؛ ولكنهم مل يُوفوا

  .ممن خسروا أجرهم ومل يرحبوا
وهم الذين جتاوزا حد  أخرب تعاىل: أهنم قد علموا ما حّل مان غضب هللا بقوم منهم، مث

وم، فتحايلوا على هناهم هللا عن الصيد يف ذلك الي هللا وانتهكوا حرمة يوم السبت، حيث
فعاقبهم هللا أبن مسخهم  هللا ونصبوا شباكهم يوم اجلمعة ومجعوا الصيد يوم األحد؛ أمر

مستقذرة؛ فجعلهم قردة جزاء هلم على فاعلتهم القبيحة،  على صورة قبيحة حليواانت
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يف هذا الزمان حول هذه  هللا هذه القرية وما حّل هبا من عقوبة رادعاً ملَن كانوا وجعل
 َّبربها؛ فكان يف ذلك التذكري والزجر ملن اتقى هللا وخاف لقرية وملن أتْوا بعدها ممّن مسعا

 .عقابه
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عليه -تعّنتهم، وسوء أدهبم مع نيب هللا موسى  يذكر تعاىل موقفًا آخر من مواقف

فيهم نفعاً. فقد  وما تضّمنه من نعمة عليهم ومعجزة ابهرة، ومع ذلك مل جُتْد ،-السالم
ن يطلب من قومه، عندما سألوه عن أمر أ -عليه السالم-موسى  -عز وجل-أمر هللا 

كان منهم إالّ  قتله على ما جاء ذكره يف اآلاثر، أن يذحبوا بقرة، فما قتيل اختلفوا فيمن
فهم يسألونه عن قاتل القتيل، وجييبهم أبمرهم أن  أن ظنوا يف نبّيهم أنه يهزأ هبم ويسخر؛

مان فْعل اجلاهلني، وقد  لناس هوأّن االستهزاء اب -عليه السالم-بقرة! فبنّي هلم  يذحبوا
 نيب هللا ورسوله وكليمه. ومع ذلك مل يسارعوا يف حتقيق استعاذ ابهلل أن يكون منهم، وهو

ولكنهم شّددوا على أنفسهم بسبب  ما أمر هللا به، ولو سارعوا ألجزأهم وكان خريًا هلم،
-فأعطاهم موسى  .هللا هلم هلل، وطلبوا وصفًا هلذه البقرة يبيّانه تلّكئهم يف تقدمي الطاعة

ّنة، وال  الوصف املُوحى إليه من هللا، -عليه السالم وفيه: أهنا بقرة ليست ابلكبرية املُسا
البكر اليت مل تلد، وإمنا هي وسط ونَصف بني هذْين الوصفنْي، وهي أقوى  ابلصغرية

ا العنت. فما  لفْعل ما أمروا به، وال يزدادوا يف هذ وأفضل ما يكون. وأمرهم أن يسارعوا
لون هذه البقرة، فجاء التشديد  منهم إاّل أن طالبوه أبن يسأل هللا تعاىل أن يبنيّا هلم كان

والسرور  إهنا بقرة لوهنا لون أصفر فاقع صاف، ُتدخل البهجة :من هللا أبن قال هلم
 منهم إاّل أن زادوا يف التشديد على واإلعجاب على َمن نظر إليها من مجاهلا. فما كان

حيث زعموا أن  نبّيهم أن يدعو هللا أن يبنيّا هلم ما وْصف هذه البقرة، أنفسهم، فطالبوا
 يتبيّنوا البقرة املطلوبة، وأنه تعاىل إن شاء سوف البقر قد اختلط عليهم تشاهبه، ومل

أن هللا تعاىل َبنيهَ هلم وصفاً  -السالم عليه-يهديهم إىل ما يريده منهم. فذكر هلم موسى 
وال تسقي زرعاً  ا، وهو: أهنا بقرة غري مذلّلة ابلعمل، فهي ال تثري أرضًا للحراثة،آخر هل

من كل عيب، سليمة اخللقة، ال خلط يف لوهنا بلون آخر  بسانية، وال غريها؛ وهي مربّأة
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بقرة واحدة، فقالوا لنبيهم  ظاْلفها وقرهنا. فما وجدوا هذه األوصاف جمتمعة إاّل يف حىت
حْلَقّ { :- سوء األدبعلى عادهتم يف- ْئَت ابا حيث وجدوا الوصف بعْينه، وقد   ،}اآلَن جا

 . فأرادوا شراءها فلم يرض صاحبها إالّ -عليه السالم- كان جاءهم ابحلق من قْبُل،
يفعلوا ذلك ألسباب  أبضعاف مثنها، فاشرتوها على َمَضٍض وذحبوها، وقد كادوا أالّ 

. ومنها: تعّنتهم يف طلب وْصفها. ومنها: غالء هبم عّدة، منها: ظنهم أن نبيهم يستهزئ
 .مثنها

فاختلفوا وتنازعوا فيمن قَتله وأزهق  مث أمرهم نبّيهم يف قصة الرجل الذي قُتل فيما بينهم،
ببعض هذه البقرة،  أن خيرج احلقيقة املكتومة املخفاة: أن يضربوا القتيل نْفسه، وأراد هللا

املوتى. فلما ضربوه ببعض هذه البقرة، َدبهت فيه  ءفإن هللا قد جعل ذلك آية هلم إلحيا
القصة آايت عّدة  فأخرب مبَن قَتله، مث عاد ميتًا كما كان. فكانت هلم يف هذه احلياة،

  .أمره وهنيه، وينتفعوا بذلك آلخرهتم ونَ ْعقليْم هلَعلّ أراهم هللا تعاىل إايها،
 
            

            

             

 

             

         

غلبت القسوة وعدم اخلوف  ال بين إسرائيل السيئة، حيثيبني هللا تعاىل حااًل مان أحو 
هذا  قلوهبم، بعد ما رأوا من اآلايت الباهرات، ومنها: إحياء من هللا والتأثر ابملواعظ على

مثل قسوة األحجار وصالبتها،  القتيل حىت شهد على قاتله؛ فغدت قلوهبم يف قسوهتا
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أتثرياً  ملاء الرقيق الذي يؤثر فيهاعلى قساوهتا تتفّجر اب بل فاقت ذلك، ألن احلجارة
يتأثر أتثريًا أقل فيشقق املاء فيه شقوقاً  بليغًا فيخرج من خالل ُصدوعها أهنارًا، ومنها ما

العالية خشية  خالهلا، ومنها ما ينفصل عن بعضه فيتساقط من أماكنه صغرية خيرج من
  .من هللا تعاىل

املواعظ واآلايت لو كانت حجارة،  لوهبم معوهذه أمثلة لاما كان ينبغي أن تكون عليه ق
 .بغافل عنها التأثر؟! وهللا ال يغيب عنه أعماهلم السيئة هذه، وليس فأين قلوهبم من هذا

اليهود، ويُذعنوا هلم فيتبعوا  مث أنكر سبحانه على املؤمنني طمعهم يف أن يصدّاقهم هؤالء
 نتفعوا هبا، حىت إّن فريقًا منهم،رأوه من آايت بينات مل ي دينهم وأسالفهم، بعد كل ما

 -عليه السالم-ملوسى  وهم َمن ذهب مليقات موسى مع ربه قد مسع بنفسه كالم هللا
 حّرفوا هذا الكالم، فزادوا فيه ما ليس منه مان بعد ما عند الطور، مث ملّا عادوا لقومهم

اة مفرتون، ومع َكَذبة عص َوَعْوه وضبطوا ألفاظه؛ فكان حتريفهم على عْلم منهم أبهنم
 .ذلك فعلوه
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ابملواعظ ومل ختشع قلوهبم لآلايت؛  ينتفعوا يُعدّاد تعاىل أصنافاً مان جُمرمي اليهود الذين مل

صلى هللا عليه - التقْوا ابملؤمنني قالوا هلم إهنم يؤمنون ببعثة النيب فقد كان بعضهم إذا
كانوا يستفتحون  ولكن للعرب خاصة، وذلك هروابً منهم من االنقياد له. وقد ،-وسلم

ند املؤمنني وخال بعضهم إىل فإذا خرجوا من ع ،-كما سيأيت بيانه-به على الذين كفروا 
من عند هللا،  بعضهم مستنكراً على َمن فَعل ذلك: كيف حتدّاثوهنم أبنه رسول بعض، قال

هو خيربهم أنه النيب الذي كنا ننتظر وجند  وأّن لديكم عْلمه يف كتابكم لكنه ليس لكم؟ مث
جحدوه وال تُقّروا فيحتّجون عليكم بذلك ويلزمونكم ابتّباعه من كتاب ربكم. ا يف كتابنا،

 !به إن كنتم تعقلون
يف أنفسهم وما يدور بينهم سراً، كما يعلم كذاهبم  ما خُيفونه  وقد رد هللا عليهم أبنه يعلم

 .وأهنم يعلمون ذلك؛ فهذا أشد يف ُجرمهم فيما يُعلنونه للمؤمنني
نف آخر إمنا هم جهلة ال يعرفون كتاهبم وال يقرؤونه، داً وإمنا يتحدثون تقلي وصا

صلى -أحبار السوء. ومن ذلك: أنه ليس يف كتاهبم صفته  ابألكاذيب اليت يتلّقفوهنا من
 .نبّوته ابلظن الكاذب ، فيجحدون-عليه وسلم هللا

أعظم األصناف جرماً، وهم: هؤالء  مث توّعد هللا تعاىل ابلوعيد الشديد والعذاب األكيد
ينسبونه  كتبون هلم الكذب أبيديهم مثهلؤالء مجيعاً الباطل، في األحبار الذين يزيّنون

هلم رايستهم يف الدنيا واألموال اليت جينوهنا  للتوراة، ويقولون هلم: إنه من عند هللا، لتبقى
فضّلوا وأضّلوا به،  ذلك. فسوف يلقون العذاب األليم على ما كتبْته أيديهم، من وراء

 .فانية وظل زائل وعلى ما كسبوه من وراء ذلك من ُمَتعٍ 
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من كذابهتم، وحتريفًا من حتريفاهتم  يذكر سبحانه افرتاًء مان افرتاءات أحبار اليهود، وكذبة

 أايمًا قليلة، إالّ  ممّا لَبهُسوا به على عواّمهم؛ حيث اّدعوا أن هللا تعاىل لن يعّذهبم يف النار
املزعومة عندهم، وهي سبعة آالف سنة عن كل أْلف  وهي سبعة أايم مقابل مدة الدنيا

أن يقول هلم: هل  -صلى هللا عليه وسلم-فأكذهبم هللا تعاىل، فأمر رسوله  سنة يوم،
يكن كذلك فأنتم  عهد من هللا يَعادكم بذلك؟ فإن هللا ال خُيلف وْعده؛ وإذ مل لديكم

تعلمون صّحته وقبول هللا به. والصحيح: أّن الذي  على هللا، وتتقّولون عليه ما التفرتون 
فهؤالء هم  الشرك مْثلكم، وأحاطت به خطاايه بسبب ُكفره كما حصل لكم، وقع يف

منها وال حييَـْون فيها وال ميوتون. وأّما الذين  أصحاب النار املالزمني هلا، الذين ال خيرجون
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املالزامني هلا، ينعمون  ماهلم الصاحلة إمياهَنم، فهؤالء هم أصحاب اجلنةوَصدهقت أع آمنوا
 .أبداً ال ميوتون

وامليثاق: أن ال يعبدوا سواه، وأن  مث ذكر سبحانه: أنه أخذ على بين إسرائيل العهد
وهم: كّل من له صلة - الوالدْين من اآلابء واألمهات، ويُعطوا ذوي القرىب حُيسنوا إىل
 وهم: الصغار الذين-والصلة، وكذا اإلحسان إىل اليتامى  حقوقهم من الرباّ  -قرابة هبم

ابملعروف، وينهوا عن املنكر، وَيْدعوا  ، واملساكني املُْعوازين، وأن أيمروا-فقدوا آابءهم
ويؤتوا  وحيرصوا على كل قول حسن انفع للناس، وأن يقيموا الصالة إىل توحيد هللا،

والعهد، مل يفعلوا ذلك ومل يوفوا به، بل  . مث بعد هذا امليثاقالزكاة كما شرع هللا تعاىل
صدقوا يف إمياهنم ووّفوا مبا  إعراضاً وعدم قبول له، إالّ القليل منهم، وهم الذين توّلْوا عنه

 .عاهدوا هللا عليه
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 يقتل أالّ  والعهد امليثاق عليهم أخذ حيث إسرائيل، بين طوامّ  من أخرى طاّمة تعاىل يذكر

 على وشهدوا العهد، بذلك وأقّروا داره، من بعضاً  بعضهم خُيرج وأالّ  بعضاً، بعضهم
 كلّ   لقتا يف حدث كما  بعضاً  بعضهم يقتل ُهم إذا املواثيق هذه كلّ   وبعد بذلك، أنفسهم

  وتُناصر داره، من بعضاً  بعضهم وخُيرج األخرى، الطائفة ضد حليفها جبوار منهم طائفة
 أوامر مبخالفة وعدواانً  إمثاً  األخرى، الطائفة على املشركني من حلفاءها طائفة كلّ 

  فَدتْ  أوزارها، احلرب وضعت إذا مث. عليهم املأخوذ العهد هذا حدود وجتاوز التوراة،
 الفداء بذلوا رمبا بل للفداء، املال ببذل األخرى الطائفة من أسراها ممنه طائفة كلّ 

 يف التوراة تعاليم ابتّباعهم تعاىل هللا فعرّيهم. ابألمس قاتلوهم َمن أسرى يف للمشركني
 على املشركني ومظاهرة البعض بعضهم قْتل حترمي يف لتعاليمها الشنيع تركهم مع الفداء،

 والعار اخلزي: منهم فْعله هذا كان  َمن كلّا   وجزاءَ  جزاءهم أبنّ  تعاىل وتوعهدهم إخواهنم،
 األفعال هذه عن بغافل ليس فاهلل. القيامة يوم األكيد الشديد والعذاب الدنيا، يف

 فال الزائلة؛ ومصاحلهم أحالفهم من الزائل الدنيا متاع هبا اشرتوا اليت منهم، الصادرة
ه من ُوينقذهم يَنصرهم َمن يُوجد وال عذابه، عنهم فيخفف تعاىل هللا يرمحهم  بطشا

 .اآلخرة يف وال الدنيا يف ال سبحانه،
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بل هي أعظم نعمة عليهم؛  يذكر تعاىل: أنه قد أنعم على بين إسرائيل بنعمة عظيمة،

التوراة الشاملة للهدى والنور، مث أتبعه بطائفة  -عليه السالم-حيث أنزل على موسى 
حىت ختمهم ابلنيب الكرمي  الرسل املكرمني يتلو بعضهم بعضًا ليسوسوا بين إسرائيل، من

 الذي أيده ابآلايت املعجزات والدالئل الباهرات اليت -عليه السالم-عيسى بن مرمي 
، منذ صغره. -عليه السالم- تشهد بصْدقه، وقّواه ونَصره ابملََلك الكرمي املطههر: جربيل

 اجملرمني اجلاحدين، أن رّدوا احلق الذي جاءهم به هؤالء فكان مقابلة ذلك من هؤالء
نفوسهم. فكّذبوا بعضًا من أنبيائهم،  ن عنه، كّلما خالف ما هتواه وحتّبهاألنبياء، مستكربي

. -السالم عليهما-قْتلهم بعض أنبيائهم، كما فعلوا مع حيىي وزكراي  ووصل هبم اجلُرم إىل
، فوضعوا -صلى هللا عليه وسلم-هللا  وبقي ذلك يف أبنائهم، حىت مّهوا بذلك مع رسول

لُيكمل البالغ، حىت حان أواُن موته، فجمع له  هللا مان قْتله فورًا،له السُّّم، فلم مُيكّانهم 
 .مع النبوة، حيث مات مان أثر هذا الّسمّ  هللا الشهادة

صلى -هللا، حيث قالوا للنيب  كما ذكر هللا تعاىل صورة مان ُصَور ردّاهم احلق من أنبياء
مغّلفة، عليها األغشية  تفهمه، فهي : إن قلوهبم ال تعي ما يقول وال-هللا عليه وسلم

وطْبعاه  فبنّي هللا سبحانه أّن ذلك بسبب طْرده إايهم من رمحته، متنعها من أن تعاَي كالمه؛
فال حيصل هلم اإلميان إاّل للقليل  الذي طَبعه على هذه القلوب بسبب كفرهم وعنادهم،

 .واملكابرة، وجنا من هذا الّلْعن والطّْبع منهم، الذي ترك العناد
 



33 
 

            

          

     

              

            

   

              

          

       

            

  

 
استكماالً  ،-عليه وسلم صلى هللا-حال اليهود يف زمن النيب  -سبحانه وتعاىل-يذكر 

األغشية اليت متنعهم من اإلميان به؛ فيبنيّا  الته، أبّن على قلوهبملاما سبق مان ردّاهم رس
بني يديهم من  عندما جاءهم الكتاب املنزل من هللا تعاىل، املصدّاق ملا سبحانه أهنم

، رّدوا ذلك وكفروا به، -صلى هللا عليه وسلم-النيب  التوراة، املوافق ملا فيها بصْدق بعثة
رون ببعثته ل مع أهنم كانوا يذكرون ذلك  صلى هللا-لمشركني من األوس واخلزرج، ويبشّا
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بعثه  النصر من هللا على أعدائهم، ويتوّعدوهنم إذا هزموهم إذا ، وينتظرون-عليه وسلم
 .هللا تعاىل

بعثته، كفروا به، واشرتوا حظوظ أنفسهم مان جاٍه  فلّما حصل هلم ما انتظروه ومتنّـْوه من
، حسدًا له يف -عليه صلوات هللا وسالمه-ذا النيب الكرمي ومال، مقابل كْفرهم هب ورايسة

الرايسة يف  واختياره له من غريهم، ممّا أذهب اجلاه عنهم ونقل إنزال هللا تعاىل رسالته عليه
تعاىل عليهم مع غضبه السابق الذي  غريهم؛ فنالوا بفعلهم ذلك غضبًا آَخر من هللا

- ، وجْحد ملا فيها من أحكام وبشارات بعيسىمان حتريف لكتبهم حلاَقهم ألنواع كْفرهم
 ...وكتابه اإلجنيل، وبغري ذلك -عليه السالم
املَُعدُّ ألمثاهلم من  هللا على ذلك ابلعذاب املُذّل الذي هو يف غاية اإلذالل، وقد توّعدهم

صلى هللا عليه -وقد كانوا إذا قال هلم النيب  .الكفرة، الستكبارهم عن قبول احلق
 القرآن املنَزل من عند هللا!"، تظاهروا أبهنم إمنا أُمروا آمنوا هبذا" :ؤمنونوامل -وسلم

وهو: -ذلك ممّا أُنزل على غريهم  وأما غري  ابإلميان ابلتوراة وما أُنزل على يهود خاصة،
 فإهنم يكفرون به وال يؤمنون به، مع أنه حق مذكور يف -القرآن املُنزل على العرب

-إليه. مث أمر هللا تعاىل نبيه  اهنم هبا، ُتصدّاقه نصوصهم، وتدعوكتبهم اليت يزعمون إمي
ويثبت كذهبم يف إمياهنم مبا أنزل عليهم،  أن حياّجهم مبا يُفحمهم، -صلى هللا عليه وسلم

دعواهم ملا قتلوهم،  أنبياءهم الذين أرسلهم هللا إليهم؛ ولو كانوا صادقني يف حيث قتلوا
  .بل ألكرموهم ورفعوهم

ابآلايت  إليهم، وجميئه هلم -عليه السالم-ما حتقق من بعثة موسى  :ذلك أيضاً ومن 
ودعوته إىل إفراده سبحانه ابلعبادة،  البينات والدالئل الواضحات على بعثته من هللا،

موسى ذاهبًا  عجاًل مان الذهب يعبدونه من دون هللا، مان بْعد ما ترَكهم فإذا هبم يّتخذون
 .عدواانً مليقات ربه، ظلماً و 
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هم بتكرار ذْكر أْخذ امليثاق عليهم عند الطور، حيث رفعه  يذكر تعاىل بين إسرائيل، ويعريّا

مساع قبول  أحكام التوراة وتعاليمها بقوة وحزم ويسمعوا أوامر رهبم فوقهم وأمرهم أبخذ
آبذاهنم وعصْوا، فلم ينقادوا ألوامر هللا تعاىل،  ن موقفهم وحاهلم أهنم مسعواوانقياد، فكا

  .الشرك يف قلوهبم، حيث عبدوا العجل الذي صنعه هلم السامري وتغلغل
 اإلميان الذي يّدعونه؛ فإن التوراة اليت زعموا أهنم فأمر هللا تعاىل نبيه أن يتهّكم هبم وهبذا

  .ليسوا مؤمنني لعجاجيل، واحلقيقة أهنميؤمنون هبا ليس فيها عبادة ا
أن يباهلهم ويتحّداهم يف دعواهم الكاذبة  -وسلم صلى هللا عليه-مث أمر هللا تعاىل نبيه 

ممثّلني -اجلنة، أن يتمّنوا  تعاىل اختصهم بنعيم اآلخرة، وأنه لن يدخل أحد غريهم أّن هللا
: أن يقبضهم هللا إليه إن كانوا -مصلى هللا عليه وسل- على هللا، بني يديه -يف علمائهم
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وأخرب  .فَمن كان مآله اجلنة فهي خري له من الدنيا وما فيها صادقني يف تلك الدعاوى،
املوت بسبب ما قّدموه من أعمال  هللا تعاىل أهنم لن يفعلوا ذلك أبدًا، فلن يتمّنوا

؛ ولكن هللا يعلم -صلى هللا عليه وسلم-وإنكار لنبّوة حممد  فاسدة، وحتريف لدين هللا،
صلى هللا - جيازيهم به عاجاًل أو آجاًل. ولعْلمهم أبن هذه مباهلة منه ظلمهم، وسوف

نكلوا عن ذلك؛  وحتدٍّ هلم، وهم يعلمون عْلم اليقني صْدقه وصحة نبّوته، -عليه وسلم
  .إالّ مقاعدهم من النار ألهنم لو متّنوا املوت ملاتوا، ولن يروا

 يوجد يف الناس مبختلف طوائفهم أحرص منهم على هذه : أهنم المث أخرب سبحانه عنهم
اآلخرة؛ بل هم أشّد حرصًا على  احلياة الفانية، ولو كانت أي حياة، ألهنم ال حظ هلم يف

يتمىّن  اجملوس وغريهم الذين ال يؤمنون ببعث وال جزاء، والذين احلياة من املشركني من
أكثر. ولن ينفعه ذلك يف اآلخرة ولو  ف سنة أوالواحد منهم أن يعيش يف هذه الدنيا ألْ 

احلياة إاّل كفراً  قليلة عن النار وعذاهبا، ألنه ال يزيد ببقائه يف هذه أبن يزاح إزاحة
 .اليت يعملوهنا، وسيعاقبهم عليها واستكباراً، وهللا بصري هبذه األعمال
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يهود يف موقفهم معه، عندما  أن يرّد على -صلى هللا عليه وسلم-أيمر تعاىل رسوله 

 ،-عليه السالم-الذي أيتيه ابلوحي، فأخربهم أنه جربيل  سألوه عن صاحبه من املالئكة
عليه -أن يقول هلم إن جربيل  فزعموا أنه عدّوهم ألنه ينزل ابلعذاب، أمره هللا تعاىل

 نفسه، وإمنا ينزل ابلوحي الكرمي من هللا تعاىل، فيحفظه من قاَبل ال أييت بشيء -السالم
أبمر هللا  -عليه السالم-جربيل  يف قلبه ويعيه كما أداه -صلى هللا عليه وسلم-النيب 

 الكتب السماوية األخرى، ليكون هداية للمؤمنني وبشارة تعاىل، وبتصديق ما سبقه من
كان عدوًا ألولياء هللا تعاىل من  رب تعاىل أّن منهلم ابألجر اجلزيل يوم القيامة. مث خي

 الذي -عليه السالم-الكرام منهم أو من البشر، وخاصة جربيل  املالئكة أو الرسل
لم هلم، فهو   الذي -عليه السالم-يزعم اليهود أنه عدو هلم، وميكائيل  يزعمون أنه سا

ابن  ردًا على زْعم-يذكر تعاىل  هلؤالء الكافرين وأمثاهلم. مث كافر ابهلل تعاىل، وهللا عدو
: اي حممد ما جئتنا بشيء -عليه وسلم صلى هللا-ُصوراي الفاطَيوين وقوله لرسول هللا 

صلى هللا عليه - ، أنه قد أنزل إىل النيب-هللا عليك من آية بّينة، فنتبعك نعرفه، وما أنزل
املبالغون يف اخلروج  صْدقه، وال يكفر هبا إالّ  آايت بّينات ودالئل واضحات على -وسلم

عليهم لعنة هللا -أمثاله  هللا، الذين بلغوا الدرجة العالية يف الفسوق؛ وهم اليهود على أمر
ما  ردًا على مالك بن الَضيّاف وأمثاله، حيث قالوا: وهللا- . كما نعى هللا عليهم-املتتابعة

ب عليهم؛ فهم قد ذلك ليس بغري أن -عهد هللا إلينا يف حممد وال أخذ علينا ميثاقاً 
مع الناس،  واملواثيق، وكلما عاهدوا عهدًا مع هللا أو مع أنبيائه أو اشُتهروا بنقض العهود

 .ودعواهم اإلميان كاذبة نقض هذا العهد جلُّهم، ألهنم ال يؤمنون حقيقة،
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صلى هللا -جاءهم النيب  ازي اليهود، وهو: موقفهم عندماخُيرب تعاىل عن طرف من خم

يوافق ما لديهم يف كتاهبم من  ابلبيان والرباهني الدالة على صْدقه، مبا -عليه وسلم
أن  كتاهبم وراء ظهورهم، وأمهلوا العمل به كأهنم ال يعلمون بشارات به وغريها، فنبذوا

ذلك ابتّباع ما افرتْته الشياطني من  وا عنفيه تصديق هذا النيب واألمر ابتباعه. واستعاض
كان  اليت أخرجتها بعد موته من حتت كرسيه، واّدعت عليه أنه السحر يف كتب سليمان
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هللا تعاىل منه، وبنّي أنه حاشاه أن  يعمل هبا، وهبا كان ملكه، فرماه من رماه ابلكفر. فربهأه
  .هذا السحر هؤالء الشياطني الذين عّلموا الناس يكفر، وإمنا كفر

الّلذين قبال االبتالء من هللا بوضع  اتّبعوا ما أنزل هللا من أنواع السحر على املَلكني كما
يف املعصية،  فيهما وإنزاهلما إىل األرض، فما كان منهما إاّل أن وقعا شهوات بين آدم

فكان  الزهرة، كما يف القصة املشهورة؛ :وافتتنا ابملرأة اليت مسخها هللا كوكباً، وهي
أراد أن يتعّلم  يعذهابن يف اببل ُمَنكهسة رؤوسهما. وُجعال فتنة للناس، فمن عقاهبما أهنما

 وال يعلّامان أحداً أيتيهما إالّ بعد أن حُيذّاراه وخُيرباه أنواعاً من السحر أاتمها فعلماه إايها،
وخروج اإلميان منه.  إىل كفره أهنما ُجعال فتنة وبالء، وأن تعّلمه هذا السحر منهما يؤدّاي

 ما ميكنه أن يُفرّاق به بني الرجل وامرأته، كما فعل هؤالء فَمن قبال بذلك تعّلم منهما
بن  حيث أخذوه عن أهله مبا سحره به لبيد -صلى هللا عليه وسلم-اليهود مع النيب 
 .األعصم اليهودي

 إبذن هللا. فقد خيلق هللا ابملسحور إالّ  مث بنّي تعاىل أنه ال يتمّكن الساحر من إيقاع الضرر
  .حيول بينه وبني حتقيق الضرر ابملسحور من األسباب ما

ضررًا حمضا بضياع  يتعّلمون السحر إمنا هم يف احلقيقة يتعلمون ما يضرهم وهؤالء الذين
اشرتى هذا السحر إمنا يشرتيه ببذل إميانه، فليس  آخرهتم، فإهنم قد علموا يقينًا أن من

لو كانوا يعلمون  ي نصيب؛ فبئس هذا البيع الذي ابعوا به أنفسهم،اآلخرة أ له يف
 .حقيقة ما ارتكبوا وعظم قبحه وسوء مآله

ما يغضب هللا من التكذيب  ولو أهنم آمنوا برسول هللا تعاىل، وما أنزل إليه، واتقوا
ذلك، لكان الثواب الذي هو من عند هللا هو اخلري هلم  والسحر واتباع الشياطني وغري

  .كانوا يعلمون حقيقة ذلك لو
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صلى هللا -عباده املؤمنني أن يشاهبوا اليهود يف خماطبة النيب  -اىلسبحانه وتع-ينهى هللا 

، وإن كان -صلى هللا عليه وسلم-، بكلمة حتتمل معىًن سيئًا أو سبة له -عليه وسلم
 -صلى هللا عليه وسلم-ظاهرها ليس كذلك؛ وهي كلمة: "راعانا" اليت كانوا يقولوهنا له 

به وينهاهم عنه. وكان اليهود يقولوهنا ويريدون هبا  لكي مُيهلهم حىت يـَُعوا عنه ما أيمرهم
املعىن القبيح، فأمر هللا عباده املؤمنني أن يقولوا له بداًل منها كلمة: "انظران"، وهي بنفس 
املعىن إالّ أهنا ال حتتمل ما كانت حتتمله الكلمة األوىل. وأمرهم أن يسمعوا مساع وْعي، ال  

ؤالء الكافرين من اليهود وغريهم، قد أعّد هلم عذاابً كسماع اليهود . وبنّي هلم أّن ه
 موجعاً على كفرهم وعنادهم.

مث بنّي سبحانه حْقد هؤالء الكافرين من يهود ونصارى وسائر املشركني، وما ُتكّنه 
صدورهم مان بغض ألّي خري يُنزله هللا على هذه األمة وخيتصها به، مهما كان يسريًا؛ 

 ، فهو خيتص من يشاء برمحته لسابق علمه، وفضله عظيم واسع.ولكن هلل احلكمة البالغة
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مث ذكر سبحانه أنه ما يرفع ُحكم أو تالوَة آية أو مها معاً، سواء أكان ذلك إبنسائها 
وهو رفعها من الصدور، أو بَنْسئها وهو أتخريها، فإنه سبحانه يُنزل بدالً من ذلك ما هو 

ملا رُفع، أو مبا هو خري هلم منه. فهو سبحانه  من مصلحة العباد يف حينه، بدرجة مساوية
على كل شيء قدير، وله ملك السموات واألرض، يتصّرف فيهما كيف يشاء، ويعلم ما 

 يصلحهما ويصلح عباده فيهما؛ فليس هلم من دونه َمن ينصرهم أو يُعينهم.
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مان أن يسلكوا مسلك يهود يف  -عليه الصالة والسالم-وله حممد حُيذّار تعاىل أّمة رس

، واعرتاضهم عليه، وسؤاهلم إاّيه على وجه -عليه السالم-تعّنتهم مع نبّيهم موسى 
زيد عندما قاال  والتعجيز واالعرتاض، وكما فعل رافع بن ُحَرمْيلة ووهب بن االقرتاح

ئتنا بكتاب تُنزله علينا من السماء نقرؤه، ا : اي حممد،-صلى هللا عليه وسلم-لرسول هللا 
ْر لنا ورادهة ظاهرة عن  أهنارًا، نّتبْعك ونصدّاقك؛ ويف ذلك استبدال لإلميان ابلكفر، أو فجّا

 .سبيل احلق دين هللا تعاىل؛ وهو الضالل املبني عن
جوع منهم مان الرغبة واحملبة لر  مث يذكر تعاىل عداوة أهل الكتاب، وما يف قلوب كثريين

 الكفر؛ وذلك ملا يف نفوسهم من احلسد للعرب، إذ خّصهم هللا املسلمني عن داينهم إىل
. ومن هؤالء: حيي بن أخطب، وأبو ايسر بن أخطب، كاان من أشد اليهود  برسوله اخلامتا

الناس عن اإلسالم ما استطاعا، وذلك مع ما عندهم من  حسدًا، وكاان جاهدْين يف رد
 .وصْدق رسالته -صلى هللا عليه وسلم-يف صْدقه  الواضح البنيّا  احلق

أيتيهم األمر منه سبحانه َّبالف  فأمر هللا املؤمنني ابلعفو والصفح عن هذه املواقف، حىت
شيء.  التجاوز عنهم. وهللا سبحانه وتعاىل هو القدير على كل ذلك، وهو قتاهلم وترك

ا أهم دعامتنْي يف هذا الدّاين، وركناه فهم وأَمرهم أن يلتزموا إبقامة الصالة وإيتاء الزكاة؛
يقدّامونه  وطْمأهنم سبحانه أّن كل ما يفعلونه مان خريات، فهو ممّا .بعد الشهادتنْي 

لرهبم جبزائه املوفور؛ فاهلل تعاىل بصري  ألنفسهم يوم القيامة، وسوف جيدونه عند لقائهم
 .حميط هبم بكّل ما يفعلونه،
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كل فرقة من يهود  رتاءات أهل الكتاب، حيث اّدعتمث ذكر سبحانه افرتاًء مان اف
فبنّي سبحانه: أّن هذه أماين يف نفوسهم،  ونصارى: أنه لن يدخل أحد غريها اجلنة،

بربهان على  شيء، وليس عليها أي دليل يُثبتها. وحتّداهم أن أيتوا وليست من احلق يف
نة إمنا يدخلها َمن استوىف عليهم أبّن اجل ذلك إن كانوا قد صدقوا يف تلك الدعوى. وردّ 

واإلحسان يف  ومها: اإلخالص التام هلل، فال يشرك بعبادته مع ربّه شيئاً، شرطنْي أساسني،
. فَمن -وسلم  صلى هللا عليه-لسان نبيه  العمل، أبن يكون موافقًا لاما شرعه هللا على

أْمر آخرته، وال حيزن وال خياف ممّا يقدم عليه من  فَعل ذلك، فله األجر واجلزاء عند هللا،
 .فاته مان ُدنياه على ما

حيث نفى كّل فريق منهم  دلياًل من دالئل تناقضهم واختالفهم، -جل وعال-مث بنّي هللا 
احلق، وكفر بكتابه ورسوله، كما فعل يوسف بن  عن اآلخر أن يكون على شيء من

 ، والكتاب الذي-لموس صلى هللا عليه-والنصراين النجراين بني يدي رسول هللا  حرميلة
ابإلميان مبوسى وعيسى معًا،  بني أيديهم املُنزل عليهم يشهد عليهم بكذهبم، ويلزمهم

نْفيهم  فشاهبوا بفعلهم هذا أهل اجلهل الذين ال عْلم لديهم، يف وابلتوراة واإلجنيل معاً؛
يف هذا  هو احلََكم بينهم يوم القيامة الرسالة وتكذيبهم الرسل. فاهلل سبحانه سوف يكون

 .كالًّ منهم مبا يستحق مان لعنٍة وعذاب االختالف، وسيجزي
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نزلة الذي جيتهد وحَيرص على املَنع : أنه ال أحد بَلغ يف الظّلم مَ -سبحانه وتعاىل-يذكر 

من إعمار مساجد هللا تعاىل مبا أمر به فيها، من الذّاكر، والصالة، والدعاء، ممّا حُييُلها 
 -صلى هللا عليه وسلم-َخرااًب ال فائدة منها، كما َفعلت ُقريش حني َمنعت النيب 

اة واملُجرمني، أمثال: َّبْتنصهر وأصحابه من بيت هللا احلرام، وكما َفعل َمْن قَبلهم من الُعت
لة واملَهانة يف  وَمن عاونه يف خَتريب بيت املَقدس. وقد َتوعد هللا تعاىل َمن يَفعل ذلك ابلذّا
الدنيا، مان َخوف ورَهبة إذا دخلوا هذه البيوت بعد مَتكني هللا للمؤمنني، مع َضرب 

العظيم يوم القيامة على ُكْفرهم  اجلازية عليهم صاغرين أذاّلء، مع ما يَنتظرهم من الَعذاب
ركهم ابهلل.  وشا

وطْمأن هللا سبحانه عباَده املؤمنني، أبنه له األرض مبا فيها مشارقها ومغارهبا، ال يَعزب 
َلتهم به ال حيول بينهم وبينها مكان؛ ففي أّي مكان صّلْوا إليه ورغبوا إليه  عنه شيء، فصا

هم، كّل جهة يتوّجهون إليها قابلة إليه. فسواء ووّجهوا وجوههم إليه، فهو معهم، قريب من
صّلْوا إىل الكعبة أو إىل غريها، فهو واسع َيسُعهم َّبريه وفضله، عليم بكل ما يفعلونه 

  .-سبحانه وتعاىل-ويتقّربون به إليه، وما ينفعهم من الفوائد واحلاكم اليت يف أحكامه 
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اخُلصوص اليهود والنصارى،  يذكر تعاىل أمرًا عظيمًا اتّفق عليه أهل الُكفر، وعلى وْجه
هللا. حيث زعموا هلل الولد؛ فقالت اليهود: ُعزير ابن هللا. وقالت النصارى: املَسيح ابن 

وبنيه أّن كّل ما  العرب: املالئكة بنات هللا. فنزهه هللا نَفسه عن هذه الفارية، وقال مشركو
عٌة له ُمطيعة ُمعبهدة؛ فهو الذي أنشأها   يف هذه السموات واألرض من خَملوقات خاضا

 أبنغري مثال سابق، وخْلقه ألّي منها ال يَزيد عن أْمره هلا  كّلها وَخَلقها مان َعدم عن
 .َتكون فَتكون

ومن اليهود خاصة،  مث ذَكر سبحانه كذلك موقفًا من َتكربُّ أهل العاناد والُكفر عامة،
أن ُيكلّامهم  -صلى هللا عليه وسلم-النيب  الذين فقدوا حقيقة العاْلم، حيث طَلبوا من

كما فَعل   أيتيهم آبية وقتما حَيلو هلم، ففعلوا هللا تعاىل كما فـََعل رافع بن ُحرميلة، أو
اآلايت وأقام الدالئل  فقلوهبم ُمتشاهبة يف الُكفر والعاناد. وقد بنيه هللا تعاىل أسالُفهم؛

يف َعدم  -صلى هللا عليه وسلم-مث واسى تعاىل نبّيه  .والرباهني لاَمن أراد اليقني واملعرفة
ل إالّ  ر مبا عند هللا من َخري لل إمياهنم به، أبنه ما ُأرسا  مؤمنني، ونذيرًا ليُنذر َمنبشريًا يُبشّا

هؤالء الكافرين، فليس عليه  َكفر وَعصى من عذاب هللا املُهني، ولن يسأله هللا تعاىل عن
العذاب ما يفوق الَوصف ويَعلو َفوق كّل َتصّور. وأأيسه  ُهداهم. كما أنه قد أعّد هلم من

يتهبع مالّتهم، وأَمَره أن  تعاىل أن َيرضى عنه هؤالء الُكفار من اليهود والنصارى، حىت هللا
به من عند هللا، واّن اهلداية من هللا ليست باَيد أحد  يقول هلم: إن اهلادى هو الذي جاء

إمياهنم بعد هذا العاْلم احلق،  وحذهره من جُماراهتم يف أهوائهم، وجماَملتهم َطمعًا يف .سواه
واحلديث  .ية والنُّصرة والتأييدَفعل ذلك َنزع هللا عنه الَوال الذي أاته من ربه؛ فإّن َمن

 .واألّمة ُمرادة -صلى هللا عليه وسلم-للنيب 
، هم -من األمم السابقة أصالة، ومان أّمتنا تبعاً -احلّق  مث بنيه سبحانه أّن أهل الكتاب

وُحدوده، وال َيكتمون منه شيئاً؛  يتهبعون كتاهبم، ويْعملون مبا فيه، ويُقيمون حروفه الذين
اخَلسارة  به، ال هؤالء املُحّرفة الذين َكفروا به، فكانوا أصحاب م املُؤمنون حقاً فأولئك هُ 
 .يف اآلخرة

من بين إسرائيل  مع ما ذُكار عن إخواهنم- مث َختم سبحانه فضائح اليهود وخمازايهم
فأَمرهم أبن َيذكروا ناعمته عليهم، وما  ابلنُّصح هلم كما بدأ بذلك أّوالً؛ -النصارى
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َشفيع هلم وال  زماهنم، وأَمرهم أبن يّتقوا َعذابه يوم القيامة، حيث ال به على عاملَ فّضلهم 
 .أحد نصري، وال يُقبل منهم فاداء، وال جَيزي عنهم

 
 
           

          

 
الذي يَنتسب له أصحاب الدايانت  -عليه السالم-يُذكّار هللا تعاىل عاباده مبَنزلة إبراهيم 

، وما كان منه من -عليه السالم-الثالثة، ويَفخر مشركو مكة أبهنم أتباع إبراهيم 
صال استيفا ء اتم ألمور الدّاين، وَتطبيق كامل هلا على الوجه املَطلوب، ومان ذلك: خا

الفاطرة، ومناسك احلج، والصهرب على االبتالءات املُتكّررة، والثبات على الدّاين، فكافأه 
هللا أبن َجعله إمامًا للناس، يُقتَدى به ويُهتدى بفعاله. فسأل هللا تعاىل أن جَيعل ذلك 

 يف أبنائه، فأجابه لذلك ُمستثنيًا منهم الظالامني، ألهنم ال َيستحقون أن أيضًا حاصاالً 
 يكونوا ُقدوة لغريهم، وال جيوز أن يُولهْوا أْمر الناس وليس هلم طاعة يف ظُلمهم، وال َكرامة.
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إليه األفئدة، يرجع إليه الناس  جعل هلم بيَته احلرام هتفو مينّت هللا سبحانه على عباده أبن

أبن يُبقوا هذا احلرم آمنًا لكّل َمن الذ به وجلأ إليه،  عامًا بعد عام، وحَكم على عباده
وهو  -السالم عليه-سبحانه أن يّتخذوا مكان احلَجر الذي قام عليه إبراهيم  وأَمرهم

 .من األمم َمن سبقهم يبين الكعبة مكاانً للصالة كما اخّتذه
بتطهري مكان البيت  -السالم عليهما- ويذكر سبحانه أنه أّمر إبراهيم ومعه ابنه إمساعيل

يليق مان أواثن ورجس وجنس، لكي يكون جمهزاً  عندما أمرمها ببنائه، من كّل ما ال
ه ومكث فيه ب أتـَْوا إليه لايعبدوا هللا تعاىل أبنواع العبادات فيه مان طواف الستقبال الذين

 .وجلوس وصالة بركوعها وسجودها
جيعلها هللا بلدًا آمناً، وأن  قد دعا ملكة أبن -عليه السالم-مث بنّي سبحانه أن إبراهيم 

 واخلري والربكة، وخّص دعوته ابملؤمنني ابهلل واليوم اآلخر؛ يرزق أهلها من أنواع الثمار
هذه الدنيا متاعًا قليالً،  سيمتّاعه يففبنّي سبحانه أنه سيشمل بذلك أيضًا الكافر، ولكن 

اليت ال اختيار له سوى دخوهلا، وبئست النهاية  والعربة يف اآلخرة، حيث َيصلى النار
 .واملآل
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وهو: بناؤه الكعبة  -عليه السالم-أعمال إبراهيم  َمشهدًا من -سبحانه وتعاىل-يذكر 
عليه -إمساعيل  األساسية اليت دلّه هللا عليها، ويرفع هذا البناء، وُيساعده على قواعدها

يُع اْلَعلايمُ ما  رَبـهَنا تـََقبهلْ { :، ومها يقوالن حال بنائهما-السالم ، فيطلبان }نها إانهك أّْنَت السهما
ْعله خالصًا له، وابتغاء مرضاته؛ فهو السميع لاما َيدعوانه به، من هللا قبول هذا العمل  جبا

 .العليم حبقيقة عَملاهما ونيّتهما فيه
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ومها يبنيان الكعبة،  -عليهما السالم-إبراهيم وإمساعيل  يذكر هللا سبحانه بقّية دعاء

اخلضوع له  هللا أن جيعلهما خملصنْي له إخالصًا اتماً، مستدمينْي على سأال حيث
خاضعًا ُمنقادًا خُملصًا له سبحانه.  واالنقياد، وأن جيعل مان ذرّايّتهما َمن يكون كذلك

تواضعاً  مناسك احلّج هلذا البيت الكرمي، وسأاله التوبة واملغفرة وسأاله أيضًا أن يُعلّامهما
 .مبنّاه وكَرمه ذي يقبل التوبة عن عباده ويرمحهممنهما له؛ فهو ال

، يتلو -صلى هللا عليه وسلم-رسواًل منهم وهو حممد  مث سأاله أن يبعث يف ذرّايهتهما
ما يُزّكون  هللا، ويُعلّامهم أحكام كتابه، ويكون هْديُه ُسنهة هلم، ويُرشدهم إىل عليهم آايت

سبحانه القادر على كّل شيء، العزيز  صي؛ فهوبه أنفَسهم ويُطهّاروهنا من الشرك واملعا
 .أفعاله وأقواله الذي ال مُياَنع، احلكيم يف

دايَن إبراهيم خليلاه، ويبتعد عنه ويزهد فيه، إاّل إذا كان  مث أخرب تعاىل أنه ال يرتك أحدٌ 
ىل ألن هللا تعا العقل، سقيم الفاكر، ظاملًا لنفسه، ُمضيعًا عليها حّظها وما ينفعها، سفيه

طريق احلق، ورَفعه. وهو كذلك يف اآلخرة  قد اختاره يف هذه الدنيا فكّرمه، وهداه إىل
 فأي مكسب أعظم من اجلْمع بني خريَيا الدنيا واآلخرة؟ وما ذلك .من الناجني املُفلحني

ألمر رب العاملني وفاطر  إاّل الستجابته ألْمر هللا، وخضوعه له الّتاّم، وانقياده املطلق
 .واألرضني السموات
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ْرص -جل وعال-مث بنّي  على الدعوة إىل اإلسالم  -عليه السالم-إبراهيم  أّن مان حا
حيث  -عليه السالم-قد وّصى بنايه مجيعًا به. وكذا فَعل حفيُده يعقوب  واالنقياد هلل،

 تعاىل قد اختار اإلسالم ديناً  وّصى أبناءه بذلك، كما فَعل جّده حيث بيّـَنا مجيعًا أّن هللا
 اإلخالص يف العبادة، واالستسالم واالنقياد الّتاّم هلل :لعباده وال يرضى سواه، وهو

عليه، وال يكون ذلك إالّ  واخلضوع له، ونْبذ الشْرك. فعلى العاقل أاّل يـَْلَقى ربّه تعاىل إالّ 
 .به حىت أتتَيه املنّية ابحلرص على االستدامة عليه، والّتمّسك

صلى -يعقوب إمّنا هو مان الغْيب الذي عّلمه رسوَله  خرب به عنمث بنّي سبحانه: أّن ما أ
والتوجيه العظيم،  ، فلم يُكن أحٌد حاضرًا وشاهدًا هذه الوصية املباركة-وسلم هللا عليه

لبنيه مؤكّادًا هلم على الثبات على توحيد هللا  عندما داَهم املوُت هذا النيّب اجلليل، وقال
داينه وداين  ما تعبدون بعد وفايت؟ فأخربوه أهنم اثبتون علىرّب األرابب:  تعاىل وعبادة

الواحد القّهار، ال ُيشركون به شيئاً،  آابئه: إبراهيم، وإمساعيل، وإسحق، وهو: عبادة هللا
 .واالستسالم واالنقياد له

الكّفار مان ُمشركي مكة وأهل الكتاب، هبذه األخبار  بعد أن حاجّ  -جّل وعال-مث يقرّار 
وداين ذرّايّته، أّن  إبراهيم الذي ينتسبون إليه، وما حصل منهم مان خمالفة لاداينه هللا عن نيب

الصاحلني مجاعة قد مضْت أاّيُمهم وأْفَضْوا إىل  هؤالء األنبياء املكرهمني وَمن تَبَعهم من
، ما كسب هللا هلم ما اكتسبوا من العمل. وأّما َمن أتى بـَْعدهم فله أيضاً  رهّبم، قد أحصى

إليهم؛ فَمن َبطهأ به عمُله مل  ولن ُيسأل أحٌد عن عَمل غرياه، ولن يَنفع أحدًا االنتسابُ 
 .ُيسراْع به نسُبه
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م الناس لداينهم، وزْعم كلّا طائفة منهم أّن يف دعوهت يذكر تعاىل إجرام اليهود والنصارى
-األعور لرسول هللا  داينها فقد اهتدى إىل احلق، كما قال عبد هللا بن صوراي َمن اتّبع

ما حنن عليه، فاتّباْعنا اي حممد هَتَْتدا". وقالت  : "ما اهلدى إال-صلى هللا عليه وسلم
املائل عن  أّن الدّاين احلّق هوذلك. فأضرب سبحانه عن قوهلم، وبنّي  النصارى مثل

الذي حّقق توحيد هللا  -عليه السالم-إبراهيم  دينهم وسائر األداين الباطلة، وهو: دين
م  بشرائع اإلسالم، ومنها: حّج بيت هللا احلرام، ومل يكن مان تعاىل، وأخذ املشركني برهبّا

 .مثْـَلهم
ومبا  ل هللا تعاىل على مجيع ُرسله مان ُكتبإمياهنم مبا أنز  مث أمر سبحانه املؤمنني أبن يُعلنوا

، وأبو -صلى هللا عليه وسلم- آاتهم من معجزات، وعلى رأسهم خامت أنبيائه: حممد
 ، ونيّب العرب: إمساعيل، ونبّيا أهل الكتاب: إسحق-السالم عليه-األنبياء: إبراهيم 

، وكذلك النّبّيان -السالم عليه-ويعقوب، وأجدادهم: األسباط االثنا عشر أبناء يعقوب 
 .-عليهما السالم-اجلليلنْي التوراة واإلجنيل: موسى وعيسى  الكرميان صاحبا الكتابنْي 

هؤالء األنبياء يف اإلميان ببعضهم  وأمر سبحانه املؤمنني أبن يشهدوا بعدم تفريقهم بني
رْيهم ممّن كغ أسلموا أْمَرهم وانقادوا وخضعوا يف ذلك هلل تعاىل، ال دون اآلخر، وأهنم قد

 .مل يفعل ذلك
ين القومي الذي آمن به املسلمون،  مث أخرب سبحانه أهّنم إن حصل منهم اإلميان هبذا الدّا

فسيظّل كّل منهم يف اختالف  يكونون قد اهتَدْوا إىل احلق فْعاًل، وإن مل يفعلوا ذلك فهنا
 ى هللا عليهصل-سوف َيكفي نبيه  -عز وجل-املؤمنني، وهللا  وتنازع وعلى غري سبيل

لّة  شرههم وَمكرهم، وسيجعل الدائرة عليهم ابلقتل والّسيْب  -وسلم واإلخراج والذّا
 .كْفرهم وَمْكرهم، العليم بكل صغرية وكبرية والصهغار. فهو السميع الذي ال خيفى عليه

 قّي،خُيربوا أّن داينهم الذي اعتنقوه هو الدّاين اخلالص النّ  وأمر سبحانه عباده املؤمنني أن
أفضل منها وال أحسن، وأهنم على  داين الفطرة اليت فطر هللا عليها الناس، واليت ال يوجد

 .ال يشركون ذلك الدّاين قائمون وابهلل
حُماّجتهم املسلمني ابلباطل وجَلاجهم، وأَمر عباده  مث أنكر تعاىل على أهل الكتاب

سبحانه، وأّن أعمال   ميع هو: هللاأن يقولوا هلم إّن خالاَقهم وُمبدَعهم ورّب اجل املؤمنني
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ويعلم ما كان منها على احلّق وما كان على  كلٍّ منهم هو حُيصيها، وهو ُمطّلع عليها،
 .كغريهم ما أرادوا أبعماهلم إالّ وْجَهه، فلم يشركوا به شيئا الباطل، وأهنم

 قوب وُجدوَدهمأنبياء هللا إبراهيم وإمساعيل وإسحق ويع مث أدحض هللا دعواهم الباطلة أنّ 
النصرانية، وَبّكَتهم على ذلك، حيث  األسباط أبناء يعقوب كانوا على داينة اليهودية أو

أو  قد شهاد أّن دينهم اإلسالم، وأهنم مل يكونوا على يهودية إهنم قد علاموا أن هللا
  من هللا؟ُهم أْعلم حباهلم وبدينهم  نصرانية، ومل تكن هااتن الدّااينتان قد ظَهرات بْعد. فهل

 ظُلمهم يف كتماهنم الشهادة هلم بذلك، مع معرفتهم إاّيه يف مدى -جل وعال-مث بنّي 
عليه صلوات هللا -خلامت األنبياء  ُكتبهم، كما كتموا ما أُماروا به من الشهادة ابلرسالة

للباطل،  سبحانه أبنه ليس غافالً عن إجرامهم وما يفعلونه من دعوة . وتوّعدهم-وسالمه
الصاحلني لن ينفعوهم بشيء، فقد مَضْوا  ّكد عليهم أّن هؤالء األنبياء واآلابءمث أ

 عَمُلهم كذلك ال ُيسأل أحٌد عن أَحد، وال ينتفع أَحٌد أبحد، كما أبعماهلم، وهم هلم
 .سبق أن بنّي هلم ذلك، وإمنا أعاده أتكيداً وتوثيقاً 

 
            

          

 

فاف العقول -سبحانه وتعاىل-خُيرب  وهم كّل َمن مْل يُعمال عْقله -من الناس  أّن خا
 الصحيح، ويعين هبم هنا: اليهوَد وَمن وافَقهم وتَبعهم من اموَيستخدمه االستخد

الّسفه مان قوهلم للمؤمنني:  ، سوف يصدر منهم ما يُدّلل على هذا-املشركني واملنافقني
 اجلهة اليت كانوا يتوّجهون إليها عند صالهتم، وهي بيت ما الذي جَعلهم يُعرضون عن

عليهم أبّن مجيع اجلهات وَمن  داينهم. فرّد هللااملقدس؟ استنكارًا منهم لذلك، وطعنًا يف 
هلل سبحانه، أيُمر من شاء مبا شاء، ويهدي من شاء إىل  فيها مان مشرق ومغرب وغريمها،

  .والصواب َعدالً منه وفضاًل، ال معقّاب حلُكمه احلقّ 
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األّمة بفضل عظيم، بعد تفّضله عليهم ابهلداية إىل  يبنّي تعاىل أنه قد تفّضل على هذه

ُعدواًل يشهدون على  لهموالصراط املستقيم، وهو أنّه جعَلهم خرْي األمم، وجع القابلة
رسالة أنبيائهم، فيشهدون ألنبياء هللا ابلبالغ،  اخلالئق يوم القيامة، حيث جتحد األمم

دق والعدالة -صلى هللا عليه وسلم-هلم النيب  ويشهد  .ابلصّا
لبيت املقدس أّوالً إالّ حلااكمة ابلغة، وهي: متييز اخلبيث  مث بنّي سبحانه أنه ما شرع التوّجه

وُيصدّاقه  -عليه وسلم صلى هللا-الطّيّاب، وإظهار املؤمن الصادق الذي يّتبع رسوله  مان
فينصرف عن احلق ويتحّول إىل ما كان عليه مان كْفر  مان الذي مل يستقّر اإلميان يف قلبه،

 .أخرى مّرة
كانت عظيمة ومؤثّارة على الناس،   -حتويل القابلة وهي-وقد ذكر سبحانه أّن هذه الفتنة 

 .هداهم هللا من املؤمنني الصادقني اخلّلص ال َمنخ
 دار َّبَلدهم عن صالهتم إىل القابلة املنسوخة: هل قُبلتْ  مث طْمأن هللا عباده املؤمنني عّما

روا عليها أم ال؟ فأخربهم سبحانه أنه   -ابلرأفة ابلناس والرمحة الّتاّمة التّاصافه-منهم وُأجا
 .هتم وأْجرها، وأنه سوف يوفّايهم ذلك كامالً عليهم صال ال يُعَقل منه أن ُيضيع
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صلى هللا عليه -ُمطّلعًا عالامًا بتكرار نظَر الّنيب  -ُعالهجّل يف -يذكر تعاىل أنّه كان 
احلرام. وقد حصل ما   إىل السماء، ينتظر الوحي من ربّه لايحوّال قابلَته إىل بيته -وسلم

ُترضيه وتـََقّر هبا عيُنه، وأَمره أن يتوّجه حاَل صالته إىل  كان ينتظر، فوالّه هللا القابلة اليت
 .فيه هو وسائر املؤمنني اء أكان يف املدينة، أْم يف أّي مكان حلّ املسجد احلرام، سو  جهة

يعلمون أّن هذا األمر حّق من رهبم لعاْلمهم بصدق  مث أخرب سبحانه أّن أهل الكتاب
وأنه سبحانه ال يعزب  وما لدْيهم من أخبار عنه يف ُكتبهم، -صلى هللا عليه وسلم- نبّوته

 .سيجازي كالًّ مبا يستحقّ و  عنه شيء ممّا يعملونه هم وغريهم،
 جُمادلة أهل الكتاب، وأخربه أهنم ليسوا يف حاجة للرباهني مث أأيس هللا تعاىل رسوَله مان

يستجيبوا له ويّتبعوا داينه  واألدلّة ألهنم جيحدون عن عْلم، فمهما أاتهم آبية فلن
 ما بينهم ابٍق أبداً،هو خمالفًا هلم أبداً؛ بل إّن خالفهم في ويتوّجهوا لقابلته، وسوف يبقى

 .ولكلٍّ منهما داينه فلن يتّبع اليهود قابلة النصارى وال النصارى قابلة اليهود،
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شديد وّجهه لُقدوهتم وأسَوهتم أبنّه لو اتّبع  عباده املؤمنني بوعيد -جّل وعال-وحّذر 
، وبنّي وعْلم أهلا الكتابنْي ألّي غرض، كان بعد ما أنزل هللا عليه من حقّ  أهواء ومزاعم

 .الظاملني الذين أعّد هللا هلم عذابَه املُهني له من اهلدى، فسوف يكون يف عداد هؤالء
 
         

      

         

            

         

           

         

           

           

        

   



58 
 

          

        

 

        

فته املذكورة يف  -صلى هللا عليه وسلم-يذكر سبحانه أّن أهل الكتاب يعرفون النيب  بصا
ُكتبهم أبدّق التفاصيل، حىّت إّن معرفتهم به كمعرفتهم أببنائهم الّلصيقاني هبم املُقّربني 

القابلة حّق، ولكن َمن أنكر ذلك، وجادل فيه مْجع منهم. فهم يعرفون أّن الّتوّجه هلذه 
منهم، آثر إخفاء احلّق وعدَم تْبييناه للناس، مع أنه احلق الثابت من رّب العّزة واجلالل؛ 
فال جمال للّشّك واالرتياب فيه البّتة. ولكّل أصحاب مّلة من املَلل قابلة يُولّايهم إاّيها هللا، 

قابلة، ولاذا دعا هللا إىل املسارعة يف الوصول إىل ما هو وقد هدى هللا هذه األّمة خلري 
خري؛ ومن ذلك: التزام هذه القابلة وعدم احلْيد عنها. وأخرب سبحانه أنه سوف جيمع 
الناس للحساب والفْصل بينهم فيما اختلفوا فيه، فهو على كل شيء قدير ال يعجزه 

 شيء.
، مهما خرج املصلّاي وتوّجه، وأّكد على أنه مث أّكد سبحانه األْمر ابلّتوّجه للمسجد احلرام

احلّق الذي ال مارية فيه، وسوف جَيزي هللا عباَده املطيعني له مبا يستحّقون، فإنه ال يعزب 
 عنه شيء مان أفعاهلم، وكذا سيجزي املخالافني مبا يستحّقون.

مهما كان املصلّاي  مث أّكد سبحانه األمر ابلّتوّجه للبيت احلرام للمّرة الثالثة، وأَمر بذلك
يف أّي مكان ال يتوّجه لسواه أبداً، حىت تنقطع حّجة الكافرين الباطلة من اليهود 
ومشركي مكة وَمن وافقهم، إاّل َمن بقاي على غيّاه وجَلَجه؛ فهؤالء أَمر سبحانه بعدم 

تحّق االلتفات هلم وألابطيلهم، وأَمر بعدم هْيبتهم واخلوف منهم، وبنّي سبحانه أنّه املس
 للهْيبة واخلشية ال ُهْم.
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كما بنّي سبحانه أّن ما دهّلم عليه من القابلة احلق، وغري ذلك من اخلري، هو من إمتام 
أنه كما أكرَمهم هبذا -ناْعمته عليهم، ومن مَتام هدايته هلم سبحانه، وطالََبهم جّل وعال 

 كما أُنزالت عليه، الرسول اخلامت الذي جاءهم ابآلايت البّينات يتلوها عليهم غّضةً 
ويهديهم لاَما ينفعهم يف دينهم ودنياهم، ويُزكّاي نفوَسهم وُيطّهرها، ويعلّامهم مان علوم 

، أن َيذكروه سبحانه فال -الكتاب والسُّّنة، وما مل يكن لدْيهم به عْلم من شىّت العلوم
أوامره،  يْنَسْوه، وذلك بقلوهبم وألسنتهم وجوارحهم، وابحلرص على طاعته وامتثال

فيذكرهم سبحانه ابملغفرة والثناء احلَسن عليهم يف املإلا األعلى، وأن يشكروه فال يكفروه 
أبلسنتهم وأفعاهلم، واالعرتاف بناعماه، واحلمد له يف الّسّراء والضراء، وترك معصيته مبا 

 أنعم به عليهم.
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ومها: الصرب والصالة، على ما  أيمر سبحانه عباده املؤمنني أن يستعينوا أبمرْين عظيمنْي 

مان أذًى من الكافرين، وبالءات، وغري ذلك... فيصربون  يتعّرضون له يف هذه احلياة
عنه، ويصربون على  ما أَمرهم به، ويصربون عن معصية هللا وما هناهمهللا و  على طاعة

جّل -اليت تربطهم برهبم سبحانه. وأخربهم  املصائب واملاحن، ويفزعون إىل الصالة
العظيم  معّية خاصة هبم، ينصرهم ويُعينهم، طاملا اّتصفوا هبذا اخلُلق أنه معهم -وعال

 .وهو: الصرب
يُبتلى مبصيبة القتل يف اجلهاد يف  ا كاعتقاد غري املؤمنني فيمنمث هناهم سبحانه أن يعتقدو 

يعتقدوا فيهم  ماتوا وانقطعت عنهم احلياة جبميع صَورها، وأَمرهم أن سبيل هللا، أهنم قد
هللا عنده يف جنات نعيمه، يف حواصل طرْي  حياة برزخية تليق هبم؛ فأرواحهم جيعلها

 .القيامة شاءت، وتُرزق فيها رزقاً حسناً إىل يوماجلنة، وتسرح حيث  ُخضر تتمّتع بنعيم
وامتحان، وأنه سبحانه ميّحص عباده  مث أخرب هللا عباده املؤمنني أبّن هذه الدنيا دار بالء

الطعام واجلوع،  ابملصائب، كشعورهم أحيااًن ابخلوف وفقدان األمن، وقّلة بذلك فيبتليهم
م، أو ما قد يصيبهم مان قْحط ونقص يف أحباهب وفْقدهم شيء من ماهلم، أو فقدهم بعض

البشارة من هللا  ليظهر املؤمن الصادق الذي يقابل ذلك ابلصرب، فيستحقّ  الثمار، وذلك
تصيبه املصيبة فال جيزع، وإمنا يصرب عند الصدمة  حيث بنّي سبحانه أّن هذا املؤمن الذي

ُعونَ َوإاانه إالَْيها رَ  إاانه َّللاها { :ويسرتجع، فيقول األوىل هلل وحده، له عند هللا  ، فيسّلم األمرَ }اجا
اخلريات املتتابعة منه سبحانه، من غفران للذنوب،  :تعاىل مقابل ذلك: الصلوات، وهي

خريًا ممّا فقد، وزايدة على  العطر، والثواب اجلزيل، والرمحة به يف مصابه، وإبداله والثناء
ّق للوصف أبن ذلك: الشهادة له أبنه هو  .املستقيم ه املهتدي إىل احلّق والطريقاملستحا
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بني الصفا واملروة وأن ذلك من مناسك احلج  خيرب تعاىل أنه قد شرع لعباده السعي
ألن يتحرج أحد من  وأعماهلما اليت جعلها هللا تعاىل عالمات عليهما فال وجه والعمرة

فإن طواف أهل اجلاهلية هبما ووجود إساف  الطواف هبما وال يلحق الطائف هبما أي إمث
 .اإلسالم ال يؤثر يف مشروعية الطواف قبلوانئلة عليهما 

وتطوع به ومن ذلك الطواف بينهما يف حج تطوع  كما بني سبحانه أن كل من فعل خريا
ونيته والقدر  فإن هللا سبحانه يشكر له ذلك ويثيبه عليه ويعلم منه صدقه أو عمرة تطوع

 .الذي يستحقه من الثواب
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خيفون ويسرتون ما أنزله هللا تعاىل من دالئل  خيرب سبحانه وتعاىل عن جزاء الذين

هللا تعاىل  وهداايت ظاهرات إىل الدين احلق والرسول احلق بعد أن أظهرها ضحاتوا
أهنم مطرودون من رمحته انئلون  ووضحها أكمل توضيح فيما انزل من كتب على رسله

اخلالئق عليهم من إنس وجن ومالئكة بل وهبائم وهوام  سخطه وعقابه مستحقون لدعاء
 .اخلري بفعلهمأفسدوا األرض بصنيعهم ومنعوها  ألهنم

كتمان احلق وبني للناس ما أخفاه عنهم  مث استثىن سبحانه من اتب منهم ورجع عن
ويعيده  من قبل فإن هذا يتوب هللا عليه ويتجاوز عنه ويغفر له وسرته وأصلح ما أفسد

يقبل التوبة عن عباده الرحيم  إىل حظريته ويرفع عنه سخطه ولعنته فهو التواب الذي
 .هبم

واإلبعاد من رمحته وإحاطته مبن مات على  حانه مشول حكم اللعن والطردمث أكد سب
مجيعا يوم  يف الدنيا وأن الدعاء عليه متحقق من املالئكة ومن الناس الكفر ومل يرجع عنه

عذابه وال ميهل ليعتذر أو خيفف عنه  القيامة وسوف يبقى يف ذلك خالدا ال ينفك عنه
 .منه شيء

العبادة واخلوف والرهبة والرجاء والرغبة فال معبود يف  ه ابستحقاقويقرر هللا سبحانه تفرد
شيء الرحيم الذي  الكون يستحق العبادة غريه وهو الرمحن الذي وسعت رمحته كل هذا

 .املؤمنني سبقت رمحته غضبه وأفاضها على عباده
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  :ومن ذلك ،واضحات على استحقاقه ألن يفرد ابلعبادة يذكر سبحانه دالئل
تغاير الليل  السموات بعجائبها واألرضني بغرائبها بعد أن كانت عدما وكذا إجياده -

 .عظيمة والنهار وتعاقبهما وما يرتتب على ذلك من منافع
صغرية وكبرية من  اآلية العظمى يف متكينه سبحانه السفن أبنواعها املختلفة وكذلك -

الناس وحتمل أمتعتهم وعليها يصطادون  اجلراين فوق مياه البحار حمملة موقرة حتمل
 .املنافع ويقتاتون وسائر ذلك من

فيحيي هبا األرض  األمطار اليت يرزق هللا هبا العباد فينزهلا عليهم من فوقهم اوكذ -
وحيوان فإذا هبا هتتز هبا احلياة أبشكاهلا  اجلدابء العطشى اليت ال حياة فيها من نبات

 .املختلفة
خمتلفة احلاالت خمتلفة  الرايح اليت غاير هللا سبحانه بينها فجعلها خمتلفة اجلهات مث -

 .املنافع
ال خيتفي ألعلى  هذا السحاب الذي جعله هللا طائعا مذلال بني السماء واألرض وأيضا -

الكميات اهلائلة ومع ذلك يسوقه اهلواء بقدرة  وال يسقط ألسفل حيمل مياه األمطار هبذه
 .حيث يشاء هللا هللا تعاىل

ى العقول على اخلالق الذي خلقها وعل فهذه كلها آايت ودالئل ابهرات ألصحاب
 .لأللوهية الرب سواه وال إله غريه ربوبيته واستحقاقه
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جل وعال الشركاء  املشركني الذين اختذوا من دون هللا خيرب سبحانه وتعاىل عن فريق
كما جيب عليهم  واألنداد من األصنام وغريها وقد أحبوها وعظموها كما يعظمون هللا أو

 .أن يعظموا رهبم وحيبوه
حمبته يف قلوهبم فال  مث بني سبحانه أن عباده املؤمنني هم الذين أحبوه حقيقة ورسخت

 .يشركون به غريه
فبني سبحانه أن  ك سبحانه ابلوعيد هلؤالء الظلمة ألنفسهم ابلشرك والكفروأردف ذل

  صلى هللا عليه- عذاهبم الذي يعذبون به يف اآلخرة لو رأوه أبعينهم أو رآه النيب
املتفرد ابلقوة والقاهر فوق  أو أي أحد لعلم وتيقن وأقر أبن هللا سبحانه هو -وسلم

 .عذاب أشد من عذابهعباده وأنه جل وعز شديد العذاب ال 
اتبعهم ويرى هؤالء األتباع  وذكر سبحانه أن يف هذا املوقف العصيب يتربأ املتبوعون ممن
اليت كانت تربطهم أبولئك  عذاب هللا وأهنم مل تنفعهم الوصائل والعالقات واملودات

تربءوا ممن إىل الدنيا مرة أخرى لي املتبوعني وهنا يتمىن هؤالء األتباع لو يعيدهم هللا تعاىل
ابلعبادة كما تربأ أولئك منهم يف هذا املوقف  اتبعوهم وعبدوهم من دون هللا ويفردوا رهبم
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تعاىل ابحلسرة والندامة على ما فعلوا ولن خيرجوا  العصيب وما ذلك إال لكي يشعرهم هللا
فإهنم  الدنيا أبدا ولو كانت هلم رجعة لعادوا ملا هنوا عنه  من هذه النار ولن يرجعوا هلذه

 كاذبون
 
            

     

            

 

              

         



             

       

 
عة من تعاىل عباده ممتنا عليهم أبن أيكلوا مما خلقه هلم يف هذه األرض الواس أيمر هللا

املتنوعة من احلالل الذي مل حيرمه عليهم مما تستطيبه النفوس وتستلذ به وال  األصناف
 منه وال تتأذى وأال يسريوا وراء وساوس الشيطان ونزغاته يف حترمي ما مل حيرمه هللا تتضرر

تعاىل أبميان غضب أو شبهات ابطلة أو افرتاءات كاذبة ألنه عدو هلم واضح ظاهر ال 
  يريد هلم خريا بل أيمرهم وحيثهم ويزين هلم املعاصي أبنواعها املختلفة صغريهابه ال خفاء
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 وكبريها مما يسوؤهم يف دنياهم وأخراهم وأعظم ذلك الكذب على هللا واالفرتاء عليه بال
 .دليل وال برهان
حال بعض هؤالء الذين حرموا ما أحل هللا وتقولوا على هللا ما مل أيذن به  مث ذكر سبحانه

ومن سلك سبيلهم حيث كان جواهبم عندما أمروا ابتباع شريعة هللا وما أنزل  وهم اليهود
التعلق ابلتقليد املذموم ملا وجدوا آابءهم عليه من  -صلى هللا عليه وسلم- على نبيه

يتبعوهم على كل حال حىت ولو كانوا ال عقل لديهم يردعهم عن ابطلهم وال  الباطل فهم
 .ديهم إىل احلقيتبعونه يه سبيل هلم

أن حال هؤالء الكفار الذين أعرضوا عن دعوة احلق كحال الراعي الذي  مث بني تعاىل
حيث ال تعرف هبائمه معىن ما يقال هلم وإمنا يسمعون صوات فقط  ينادي على هبائمه

قريب فهم يف حقيقة األمر كالذي فقد مسعه وقدرته على النطق  يناديهن من بعيد أو من
 .هلم يعون هبا احلق من الباطل لفقداهنم حواسهم األساسية م ال عقولوالنظر فكأهن

 
          

     

             

              



 
وينتفعوا مبا  أبوامره أبن أيكلواأيمر هللا تعاىل عباده املؤمنني ألهنم هم الذين ينتفعون 

جلزيل نعمه عليهم  رزقهم مما أحل هلم منه واستطابته نفوسهم وأمرهم بشكره والثناء عليه
 .منهم ذلك ألن عبادهتم إايه وخضوعهم له واعرتافهم بربوبيته وألوهيته يستلزم
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اة مث بني سبحانه ما حرمه عليهم من األطعمة املستخبثة وهي كل ما مات دون ذك
ومل يرد يف الشرع استثناؤه وكذلك الدم واملراد املسفوح من كل حيوان وكذا  شرعية
بصفة عامة سواء ذكي أم مل يذكى وسواء حلمه أو شحمه أو عظمه أو جلده  اخلنزير

لغري هللا وقصد به التقرب لغريه سبحانه أو رفع الصوت عند ذحبه  وأيضا كل ما ذبح
 .كون من الذبح لألنصاب واجلن وغري ذلكيفعل املشر  ابسم غريه كما كان

 ومن رمحته سبحانه وسعة مغفرته استثىن من هذا التحرمي ومن حلوق اإلمث مبن يفعل ذلك
املضطر الذي أجلأه اجلوع إىل أكل شيء من هذه احملرمات شريطة أال يكون ذلك برغبة 

 .يف أكل امليتة أو يتجاوز حد دفع الضرر عنه منه
 
           

           

        

          

   

             

    

حق يف وصف نبيه  يذكر سبحانه جرم كفار أهل الكتاب الذين يكتمون ما أنزل هللا من
جاه ومال وبني أن  واألمر ابتباعه لكي يبقى هلم متاع الدنيا من -صلى هللا عليه وسلم-

انر سوف يصلوهنا يوم  الرشاوى إمنا هو يف املآلما يدخل بطوهنم من جراء هذه اهلدااي و 
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وتطهريه مما خيص به  القيامة وسوف حيرمون من كالمه سبحانه يوم القيامة ومن ثنائه
 .غريهم من املؤمنني ويكون هلم عوضا عنه العذاب األليم املوجع

لديهم  الضالل والزيغ مبا هو مث بني سبحانه أهنم بفعلهم هذا قد اشرتوا يف دنياهم طريق
اآلخرة مبا كان حمققا هلم من  من اهلدى والعلم الواضح وابلتايل اشرتوا عذاب هللا يف

حال هؤالء وجلدهم يف خمالفة  مغفرة ورمحة لو أدوا ما أمر به هللا تعاىل، فما أعجب
  .عذاب النار الفظيع أوامر هللا على علم وبصرية مبا ينتظرهم من جراء ذلك من

املنزلة ولكن هؤالء  بب أنه سبحانه بني احلق ووضحه يف كتبهوذلك العذاب كله بس
جانب واحلق يف  الكفرة الذين خالفوا هذا الكتاب وتنازعوا األوصاف الباطلة له يف

 .جانب آخر بعيد عنهم
 
           

         

         

        

        

         
 

 يبني هللا سبحانه لعباده ما هو العمل الذي يرضيه وجيب عليهم االنشغال بتحصيله وأنه
 ليس ادعاء أنه التوجه إىل جهة معينة كقبلة كما يزعم اليهود والنصارى من توجههم إىل

العمل و  املشرق واملغرب أو كما أنكروا على املسلمني يف تغيري القبلة يف الصالة بل الرب
إبفراده  املرضي هلل تعاىل هو اإلميان والتصديق الكامل الشامل للعمل ابهلل سبحانه
وهو يوم  ابلربوبية واإللوهية ونعته بصفات الكمال اليت وصف هبا نفسه وابليوم اآلخر
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وعلى  املعاد على ما جاء من أخبار صادقة عنه وابلكتب املنزلة كلها وجبميع النبيني
وهذه جلها إميانيات يتبعها األعمال  -صلى هللا عليه وسلم-مد رأسهم خامتهم حم

ابملال مع ما جبلت عليه النفوس من حب له ذوي احلاجات من  الصاحلة ومنها التصدق
الصغار الذين فقدوا آابءهم مث سائر املساكني الذين ال جيدون ما  األقرابء أوال مث اليتامى

يل وهو املسافر املنقطع عن أهله ووطنه لغريهم وأيضا ابن السب يكفيهم فيحتاجون
وكذلك من جاء سائال وإن كان ظاهره الغىن فاهلل أعلم حباجته  وحيتاج ما يبلغه غايته
واإلماء يف حترير رقاهبم عن طريق املكاتبة وشراء األنفس وفكاك  وأخريا معاونة العبيد

 .األسارى
والزكاة  م ذلك ركنا اإلسالم الصالةوال يكفى هذا وإمنا البد من أداء حق هللا تعاىل وأعظ

 .النفس فالبد من إقامة الصالة على الوجه املطلوب شرعا وإيتاء الزكاة طيبة هبا
كما أن من فعل ذلك كله البد أن يكون قد اتصف ابلوفاء ابلعهود سواء بينه وبني ربه 

 ه ابلفقربينه وبني اخللق، وحتلى ابلصرب يف مواطن الشدة حيث يبتليه هللا سبحان أو
 .والبؤس ويبتليه ابملرض واألسقام ويبتليه ابحلروب والقتال فيجده صابرا حمتسبا

هؤالء الذين مجعوا هذه الصفات هم الذين صدقوا يف دعواهم اإلميان وطلب رضا هللا 
 .فعال الذين جتنبوا عذاب هللا وغضبه ونقمته وهم
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وقتيله يف  يذكر هللا تعاىل أن شرع لعباده املؤمنني على وجه اإللزام أن يساوى بني القاتل
به مجاعة فيقتل  العمد بقتل القاتل فإذا كان املقتول حرا فيقتل قاتله وال يزاد على ذلك

وإذا كان امرأة فيقتل  مثال وإذا كان عبدا فيقتل قاتله وال يزاد على ذلك فيقتل حر مثال
كان يفعل بعض القبائل  قاتلتها إن كانت امرأة وال يزاد على ذلك فيقتل رجل مثال كما

 .يف اجلاهلية من أهل الكتاب أو غريهم
 ول وقبلوا ابلعفو عنه وعدم قتلهمث ذكر سبحانه أن القاتل إن جتاوز عنه أولياء املقت

 ورضوا ابلدية فاملشروع يف هذه احلال أن يطالب األولياء ابلدية دون تعنيف أو استعجال
له مع عسره وأن يقوم هو أبدائها دون مماطلة أو إنقاص وهذا التشريع من هللا خاص 

ث مل يكن األمة خفف عنها به ورمحها دون ما سبقها من أمة اليهود والنصارى حي هبذه
 .شريعتهم قبول الدايت يف

ابلعذاب  مث توعد هللا جل وعال من اعتدى على القاتل بعد أخذه منه الدية وقبوله ابلعفو
 .األليم يف الدنيا واآلخرة فالقتل يف الدنيا والنار يف اآلخرة

 
          
 

 يبني هللا سبحانه لعباده اخلري العميم يف تشريعه القصاص فهو يف احلقيقة سبب يف حفظ
 املهج وبقاء حياة أانس لواله ملا عاشوا ألن من هم ابلقتل يتذكر القصاص فريعوي
 وينزجر عن القتل فيحيا من كان عازما على قتله وحييا هو أيضا حيث يسلم من االنتقام

بسبب  ل وحييا أفراد كثريون ألن القتل يولد البغضاء والرغبة يف الثأر فرمبا تقاتلت أمتنيب
 .واحد فيفىن منهم كثريون

وقد بني سبحانه أن الذي يعي ذلك ويفهمه هم أصحاب العقول والواعية النرية ويكون 
ىل رادعا هلم عن الوقوع يف القتل وسائر املعاصى فيجتبون ما يغضب هللا تعا ذلك

 .نقمته وعذابه فيسلمون من
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 تعاىل أنه قد فرض وألزم عباده أبن يوص ويعهد من توقع قرب وفاته ملرض أويبني هللا 
 كرب سن أو حنو ذلك ملن بعده جبعل ماله يقسم حسب ما يعهد ويعطى منه الوالدان

واألقربون وأن يكون ذلك ابملعروف دون شطط وال إجحاف وظلم وجعل هللا ذلك مما 
 .من يتقي عذابه وخياف عقابه جيب على

سبحانه من أن يقوم أحد املوصى هلم بتبديل أو تغيري شيء من هذه الوصية  مث حذر
مسعها وعقلها من امليت وبني أن اإلمث يف ذلك سيقع على هذا املبدل املغري ال  بعدما
امليت منه أي شي فإنه سبحانه قد مسع وعلم حبقيقة ما أوصى به امليت وحبقيقة ما  يلحق

 .املبدل بتغيريه قام
 هر للموصى إليه أن امليت قد أخطأ يف وصيته فحاف فيها أو تعمد الظلم أوأما إذا ظ

حرمان بعض من حيق هلم الوصية فقام إبصالح ذلك وتعديل هذا احليف فإنه ال يدخل 
تقدم من الوعيد وليس عليه أي إمث وهللا سبحانه غفور رحيم يغفر له ما قد يقع فيه  فيما
 .مل يقصده ويرمحهخطأ إذا اجتهد ويغفر للميت ما  من
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الصيام وهو االمتناع عن  نني أبنه قد فرض عليهمخياطب هللا سبحانه وتعاىل عباده املؤم

امتنع من ذلك أيضا  األكل والشرب واجلماع من الفجر وحىت املغرب فإذا انم أحدهم
والنصارى وغريهم  ولو قام قبل الفجر وذلك مثلما فرضه على األمم السابقة من اليهود

 .هللا سبحانه ومراقبته وىليكون سببا يف اجتناهبم عذاب هللا وعقابه ويف تربيتهم على تق
معلوم وهي ثالثة أايم  مث بني سبحانه أن ذلك يتحقق أبن يصوموا أايما قليلة ذوات عدد

أال يصومها يف  من كل شهر على املقيم الصحيح وأما املريض واملسافر فريخص له
العدد الذي  الشهر بعينه وإمنا يصومها إذا صح أو قدم من سفره يف أايم أخر بنفس

 .ه من األايمأفطر 
واملرأة العجوز واحلامل  أما املطيق للصوم القادر عليه سواء جبهد ومشقة كالشيخ اهلرم
أفطر ومل يصم فعليه أن  واملرضع أم بغري جهد ومشقة إال أنه ال يرغب يف الصيام فإن
يفطره بوجبة تشبعه عادة  يقدم بدال من هذه العبادة وهو أن يطعم مسكينا عن كل يوم

عن كل يوم أو  على ذلك فأطعمه أكثر من وجبة أو أطعم أكثر من مسكني ومن زاد
 .منه إىل هللا مجع بني الصوم واإلطعام من ابب زايدة اخلري فهو زايدة يف أجره وقربة

كانوا يعلمون ما فيه من  مث بني سبحانه هلؤالء أن الصوم خري هلم من الفطر واإلطعام إن
 .اهمفوائد عظيمة هلم يف دنياهم وأخر 
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الشهور ابختصاصه يبني هللا تعاىل لعباده فضيلة شهر رمضان وما متيز به على غريه من 
إبنزال القرآن فيه حيث أنزله هللا مجلة إىل السماء الدنيا يف ليلة القدر ليلة اخلامس 
والعشرين منه وأنزل منه إىل األرض يف تلك الليلة صدر سورة العلق فكان ذلك شرفا 

ل هلذا الشهر العظيم ملا يف القرآن من اهلداية للخلق أمجعني يهديهم إىل احلق ومن الدالئ
الواضحة اليت بينت هلم الشريعة الغراء وما فيها من حالل وحرام وحدود وفرقت هلم بني 
احلق والباطل واخلري والشر، فكان أن أمر هللا سبحانه كل من أدرك من املخاطبني 
ابلتكليف دخول هذا الشهر وعلم به أن يصومه واستثىن من هؤالء من كان مريضا 

فر مل حيط رحاله يف بلد فال يلزمه الصوم فإن أفطر فعليه بصفة عامة أو كان متلبسا ابلس
 أن يصوم أايما أخر بعد انصرام الشهر بعدد األايم اليت أفطرها بعذره الشرعي.

وقد شرع هللا ذلك ألنه سبحانه إمنا شرع هللا هلذه األمة ما كان فيه اليسر وعدم املشقة 
 ورفع عنها احلرج والعسر.

ما تقدم لتكمل هذه األمة عدة ما أمر هللا بصيامه شهرا كامال كما انه سبحانه قد شرع 
هو شهر رمضان ثالثني يوما أو تسعا وعشرين وليكربوا هللا سبحانه إذا أكملوا هذا 
الشهر الكرمي بدخول شهر شوال محدا له سبحانه على ما هداهم إليه من التشريع 
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ولكي يكون صيامهم وفعلهم ما  احلكيم والعبادة العظيمة املرتتب عليها األجر اجلزيل
 أمروا به دليل شكرهم لرهبم واعرتافهم بفضله ومنته عليهم.

 
            

      

 
خيرب سبحانه وتعاىل عباده أبنه قريب منهم حميط علمه هبم فيجيب على سؤال العباد 

عن رهبم ومدى قربه منهم وكيف يكون دعاؤهم له جل  -صلى هللا عليه وسلم-لرسوله 
وعال فتوىل هللا سبحانه اجلواب مباشرة أبنه قريب منهم جييب من يدعوه إذا دعاه الدعاء 

كمل شروط القبول فعليهم أن يستجيبوا ألمره سبحانه هلم ابلدعاء وبغريه املشروع املست
وأن يوقنوا ويؤمنوا إبجابته هلم بواحدة من ثالث إما يعجل هلم ما سألوه يف الدنيا وإما 
يدخره هلم يف اآلخرة وإما يدفع عنهم من البالء فإذا فعلوا ذلك فقد هدوا ورشدوا 

 وأصابوا خريي الدنيا واآلخرة.
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إبابحته هلم مجاع نسائهم يف ليلة صيامهم بعد أن   مينت هللا سبحانه على عباده املؤمنني

سرت للرجل وهي  رهم ألن املرأةحمظورا عليهم إذا انموا وقد صلوا العشاء وعذ كان ذلك
غىن لبعضهما عن بعض ولذا وقع  سرت له تعفه ويعفها ويشتمل أحدمها اآلخر وال

 اإلمث وخمادعة النفس وقد علم هللا ذلك منهم فتاب عليهم بعضهم يف احملظور ومقارفة
حىت يتأكدوا ويثبت هلم  وغفر هلم ذلك ورخص هلم يف مجاع نسائهم ويف األكل والشرب

رؤوس اجلبال ويتميز هلم بياض الصباح من سواد  وع الفجر الصادق الذي يظهر علىطل
إدابر  كان كذلك فوجب عليهم أن ميسكوا حىت تغرب الشمس وهو وقت الليل فإذا

 .النهار وإقبال الليل فقد حل هلم الفطر آنذاك
ب أن وتقدم إابحة اجلماع يف ليل رمضان انس وملا كان جل االعتكاف يف شهر رمضان

 حكما يتعلق ابالعتكاف وما سبق من رخصة وهو هني املعتكفني يذكر سبحانه هنا
للحاجة عن مجاع نسائهم ولو  املاكثني للعبادة يف مساجد هللا تعاىل بنية عدم اخلروج إال

  .فيه يف ليل رمضان الذي سبق الرتخيص
فرق هبا بني حدود وحواجز شرعها هللا و  مث بني سبحانه أن ما سبق من أحكام فهي

بني هللا  على العباد أال يتجاوزوها وأن يبتعدوا عن خمالفتها وكما احلالل واحلرام فيجب
شرائعه ألجل أن يتجنب املؤمنون ما  تعاىل هنا األحكام لعباده فهو كذلك ينب مجيع

 .يغضبه ويسخطه عليهم
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ع من أكل أي نو  مث عطف سبحانه على ما سبق من أحكام هنيا آخر وهو النهي عن
ومن ذلك رفع املطالبة هبا للحاكم  أموال الناس أبي أسلوب كان عن طريق الباطل

 كاذبة أو دعاوى ابطلة وشهادات زور أو أي طريق آمث وهم ليحكم بشيء منها أبميان
 .يعلمون أهنم مبطلون يف دعاواهم آمثون يف إثباهتم

 
            

           

      

 
عن  -عليه وسلم صلى هللا-نه وتعاىل أن السؤال وقع من املسلمني للنيب يذكر سبحا

هللا تعاىل بفائدة ذلك وهي أنه سبحانه جعلها ليضبطوا هبا  سبب وجود األهلة فأعلمهم
 .املختلفة وابألخص وقت حجهم مواقيتهم يف أمورهم

مس وهم مث أنكر عليهم سبحانه عمال كانوا قد ابتدعوه يف حجهم وهو أن غري احل
ولدت كانوا إذا أحرموا ال يدخلون من األبواب وإمنا يتسورون البيوت تسورا  قريش وما

من ظهورها ويزعمون أن ذلك من دين هللا والتقرب إليه فذكر سبحانه أن الرب  فيأتوهنا
 إىل هللا إمنا يكون ابلتقوى والعمل مبا شرع هللا على هدى منه ابتغاء مرضاته مث والتقرب
هللا  ن أيتوا البيوت من أبواهبا سواء أكانوا حمرمني أم غري حمرمني وأن يتقواأمرهم أب

 .سبحانه فإن يف ذلك فالحهم وجناحهم يف الدنيا واآلخرة
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يقاتلهم من املشركني مقاتلة حقيقية  أيمر هللا سبحانه وتعاىل عباده املؤمنني مبقاتلة من
سبيل نصرة دينه وإعالء كلمته  شريطة أن يكون ذلك منهم على جهة التقرب إليه ويف

يف  -صلى هللا عليه وسلم-ورسوله  ال رايء وال مسعة وال محية وأال يتجاوزوا ما حده هللا
ومن مل تصله الدعوة أو أجاهبم  قتاهلم هذا من عدم قتل األطفال والنساء ومن ساملهم
حرمه هللا عليهم ألن ذلك اعتداء  إىل اجلزية ومن عدم جواز املثلة والغلول وحنو ذلك مما

 .وهللا ال حيب املعتدين
 
 
        

          

        

              

            

 

 

 حسب الشرط املتقدم-أي مكان وجدوهم فيه أمر هللا تعاىل املؤمنني بقتل املشركني يف 
مرتابطة  من عدم االعتداء وحنوه، وابستثناء ما أييت ذكره يف اآلية التالية فإن اآلايت كلها

أي  مث أمرهم ابلسعي يف إخراجهم سواء ابلقتال أو بغريه من حيث أخرجوهم -متصلة 
 .من مكة قصاصا وتطهريا

أو  لفتنة هنا هو الشرك، سواء املقيم عليه الكافر،والذي تدل عليه اآلاثر أن املراد اب
 املراد عليه املؤمن؛ فالشرك من حيث هو شرك، أشد من القتل
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يف  واحلاصل أن هللا تعاىل عندما أمر عباده مبقاتلة من يقاتلهم ونبههم إىل عدم االعتداء
 رضاهذا القتال، أمرهم بقتلهم يف أي مكان وجدوهم فيه، سوى ما سوف يستثنيه، حم

إايهم عليهم بذكر ما فعلوه من إخراجهم من مكة، آمرا هلم ابالقتصاص منهم يف ذلك 
كان ذلك األمر ابلقتال والقتل على هذا الوجه من التهييج والتحريض الشديد،  وملا

مضمونه حلصول القتل املتكرر يف كل من الفريقني املؤمن والكافر، بني سبحانه  مؤداي يف
 بيل دينه أهون ضررا من وقوعه يف يد الكافر ليفتنه ويرده إىل الشركاملؤمن يف س أن قتل

 والكفر، وأن قتل الكافر بيد املؤمن أهون ضررا من بقائه على كفره الذي يدفعه إىل
َنةُ } :الصد عن سبيل هللا وحماربة دين هللا فقال  .{َأَشدُّ ماَن اْلَقْتلا  َواْلفاتـْ

فيه إال  اان ال يقتل فيه املؤمنون الكافرين إن ثقفوهممث إن هللا سبحانه وتعاىل استثىن مك
بيته  بشرط واحد وهو إقدام الكافرين على مقاتلة املؤمنني يف هذا املكان وهو عند

وتعاىل جعل  احلرام، وإمنا كان هذا االستثناء لعظم حرمة هذا املكان وكون هللا سبحانه
 .غريه ال جيوز فيه ما جيوز يفمكة مثابة للناس مجيعهم وأمنا، وجعلها حرما آمنا 

 فجعل سبحانه غاية الكف عن قتال املشركني فيه هو بدؤهم بقتال املسلمني هناك فإذا
وانتهاكهم  فعلوا ذلك فاملسلمون مأمورون بقتلهم فيه فهذا هو اجلزاء الالئق هبم لكفرهم

 .حرمة املكان ابتداء

تقدم  ه ألن هللا سبحانه وتعاىل مهمامث حث هللا الكافرين على التوبة والرجوع عما هم في
وانتهوا  منهم من كفر وقتل لعباده املؤمنني سوف يغفر هلم ويرمحهم إن صدقوا يف توبتهم

 .عن كفرهم وذلك التصافه سبحانه أبنه غفور رحيم

الكفار وهي  مث بني هللا جل وعال الغاية اليت ألجلها أمر هللا سبحانه عباده املؤمنني بقتال
وارتفاع مناره بعلو   رك أو ما يدعو إليه من رفعة الكفر وأهله، وانتشار اإلسالمزوال الش

رهبم جل وعال، فإن  كلمة التوحيد وهيمنتها على سائر األداين ودينونة اخللق لشريعة
إبذعاهنم، فال يقبل  حصلت الغاية فانتهى الكفار عن حماربة أهل اإلسالم إبسالمهم أو

سبيل اجملازاة للظامل  ؤالء املنتهني من قبل املؤمنني إال علىإيقاع شيء من الظلم على ه
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اإلسالم ومل يقلع، أو تبني  منهم كمن أصر على الكفر ومل يذعن أو أقام على حماربة أهل
 .عدم صدقه فيما ادعاه من اإلسالم أو اإلذعان

 
         

          

     

 

 ةدلت اآلاثر الثابتة يف الباب على اتصال هذه اآلية ابآلايت قبلها وبينت أصل القضي
 بتمامها، فإن املسلمون ملا صدهم املشركون عن العمرة عام احلديبية أصاهبم من الغم

والضيق ماال خيفى على أحد ومهوا ابلقتال وأحداث ذلك مشهورة، فطيب هللا خاطرهم 
هلم يف هذه اآلية أنه اقتص هلم منهم وصدقهم وعده يف دخوهلم املسجد احلرام  وبني

لشهر احلرام الذي صدوا فيه، وبني هلم من األحكام ما قد إبحرامهم يف نفس ا متلبسني
احلاجة إذا حصل قتال كما كان على وشك احلصول يف العام الفائت فكان  تدعو إليه

ما تقدم من األمر بقتال من يقاتلهم واملنع من ابتدائهم القتال يف  من تلك األحكام
 .هم مث الكف عنهم إن انتهوا احلرم حىت يبدءوا

مبكان  مل سبحانه أحكام القتال اليت كان املوقف يف حاجة إىل بياهنا لتعلق األمرمث استك
مبقابلة  حرام يف شهر حرام أبانس حمرمني فكانت خالصة كل ما تقدم اإلذن العام هلم

 .املعتدي مبثل اعتدائه بغض النظر عن هذه احلرمات

اخلاصة  يفوزوا مبعيته سبحانهمث أمرهم سبحانه أبن يتقوا خمالفة أوامره وانتهاك حمارمه ل
 .اليت أعلمهم أبهنا لعباده املتقني وتستلزم نصرهتم يف الدنيا واآلخرة
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يف أن هللا سبحانه تكميال ملا شرعه من أحكام يف  ن إمجال املعىن املستفاد من اآليةميك

م املتعلقة أبمر -عنه رضي هللا-وعلما منه سبحانه مبا جال يف خواطر األنصار  القتال،
اجلهاد ابلنفس واملال فرتة إلصالح أمواهلم وأحوال  القتال وظنهم أنه ميكنهم القعود عن

راية اجلهاد يف  سبحانه أمرا أكيدا ابالستمرار يف بذل ماهلم يف إعالءأمرهم  معايشهم؛
القعود عن اجلهاد يف سبيل هللا معصية من  سبيله، ألن ترك النفقة وما يرتتب عليها وهو

هللا سبحانه  تؤدي إىل اهلالك يف الدنيا واآلخرة، وأن عليهم أن يراقبوا أكرب املعاصي اليت
كانوا ال يرونه فإنه يراهم وهو مطلع على  يهم كأهنم يرونه فإنيف أداء كل ما افرتضه عل

 يف خواطرهم وهذه هي درجة اإلحسان اليت حيب هللا سبحانه من ما يف قلوهبم وما
 .اتصف هبا
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له واإلتيان هبما على وجه  أيمر هللا سبحانه وتعاىل عباده أبداء احلج والعمرة خالصة

 .الكمال والتمام
وأصحابه يف حال منعهم املشركون من عمرهتم  -صلى هللا عليه وسلم-أيمر تعاىل نبيه و
من  بينهم وبني إمتام نسكهم فعليهم أن يذبح كل منهم ما تيسر له و حجهم وحالواأ

سبحانه من التحلل من نسكهم  األنعام وأقل ذلك شاة هدية تذبح داخل احلرم ومنعهم
 .احلرم ويذبح فيه فإن هذا هو حمل اهلدي حبلق رءوسهم قبل أن يبلغ هديهم

 ج إليه يف تلكم السفرة إىل العمرة وهو حكميبني سبحانه وتعاىل حكما ألمر طرأ واحتيو 
من أصيب أبذى يف رأسه أو مرض وهو مقيم على إحرامه فماذا يفعل وقد حيل بينه 

الذهاب للبيت ليعتمر ويتحلل فكان اجلواب أنه إذا ترخص يف شيء من إحرامه  وبني
 املرض أو األذى مثمال حصل لكعب بن عجرة إذ آذاه هوام رأسه فحلق بسبب هذا

ثالثة إما أن يصوم ثالثة أايم وإما أن يطعم ستة مساكني وجيزئه يف  فإنه خمري بني أمور
 .متر لكل مسكني وإما أن يذبح هلل نسيكه وجيزئه يف ذلك شاة ذلك نصف صاع من

وللمؤمنني ويوجههم أهنم إذا  .-صلى هللا عليه وسلم-يقول هللا سبحانه وتعاىل لنبيه و 
 واخلوف الذي يتمتمع منهم ابلعمرة إىل احلجة، أي: يؤدي حصارأمنوا مما هم فيه من اإل

عليه أن يقدم هداي ما تيسر  العمرة وميكث يف مكة حالال حىت حيج من هذا العام؛ فإنه
 .ذكران فيما سبق من احملاضرات من اهلدي وأقل ذلك شاة كما

ثالثة أايم يف احلج وهو حمرم به  ومأيمر سبحانه وتعاىل من مل جيد هداي لتمتعه أن يصو
 على ظنه أال جيد هداي وأما من مل يصم تربصا لوجود اهلدي آخرها يوم عرفة ملن غلب

التشريق وذلك إضافة إىل سبعة  فلم جيده حىت انقضى يوم عرفة فله أن يصوم ثالثة أايم
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إىل أهله كما لتمتعه إذا رجع من حجه سواء أكان رجوعه  أايم يصومها من مل جيد اهلدي
 .األغلب األعم أم كان يف طريقه إليهم أم إىل أي جهة أخرى هو
أن قضينا معها سبع  حان اآلن أن نذكر املعىن اإلمجايل هلذه اآلية العظيمة بعدو 

يل وهللا أعلم بعد النظر يف اآلاثر املتعلقة  حماضرات آخرها هذه احملاضرة والذي يبدو
–العلم هلا أن النيب  مع مراعاة صحة األسانيد وبيان أهلجبانب رواايت الغزوة  ابلتفسري

–احلديبية وجزء منها واقع يف احلرم فكان  نزل هو وأصحابه -صلى هللا عليه وسلم
معه  يصلي يف اجلزء الواقع يف احلرم حىت جاءت قريش وعقدت -وسلم صلى هللا عليه

 .اهلدنة كما سيأيت بيانه
وقريش غري جميزة له الدخول -احلديبية  يف -عليه وسلم صلى هللا–ويف أثناء إقامة النيب 

 ونزلت -صلى هللا عليه وسلم–عجرة ما أصابه فرآه النيب  أصاب كعب بن -للعمرة
تقراب إليه على أكمل وجه وأمت فعل  اآلية أيمر هللا سبحانه عباده فيها أبداء احلج والعمرة

وإمتامها  مرهتم هذه اليت أمروا بفعلهاإن منعهم عدوهم من أداء ع مث بني هلم سبحانه أهنم
لكل حمرم أو اشرتاك كل سبعة بدنة،  فعليهم إهداء ما استيسر من اهلدي شاة فما فوقها

وهو  أنه ال جيوز ألحد منهم أن حيلق رأسه حىت أييت أوان التحلل مث بني سبحانه وتعاىل
فمن كان منهم  -احلرم يعين: مكان ذحبه يف-أن يصل اهلدي إىل حمله وهو الكعبة 

احملرم أو حلق الرأس وملا يصل اهلدي إىل حمله كما  مريضا واحتاج إىل دواء حمظور على
أايم أو يطعم ستة  ابلنسبة لكعب بن عجرة فعليه أن يذبح شاة أو يصوم ثالثة هو احلال

 .الذي احتاج إليه يف إحرامه مساكني أي ذلك وجد فعل وأقدم على احملظور
خوف وأمنوا وأدوا العمرة  م ماذا عليهم إذا زال عنهم ماهم فيه منمث بني سبحانه هل

اقرتب موعده فأصبح من فعل ذلك منهم متمتعا  وتسىن هلم البقاء للحج حيث قد
فذكر  احلج حيث اعتمر يف أشهر احلج وحج من عامه يف سفرة واحدة ابلعمرة إىل

رم أو اشرتاك كل سبعة يف حم سبحانه أن عليه ما استيسر من اهلدي شاة فما فوقها لكل
 فعليه أن يصوم ثالثة أايم يف احلج وهو حمرم له آخرها يوم بدنه فمن مل جيد هداي لتمتعه

لوجود اهلدي فلم جيده  عرفة ملن غلب على ظنه أال جيد هداي وأما من مل يصم تربصا
ة أايم ثالثة أايم التشريق، وذلك ابإلضافة إىل سبع حىت انقضى يوم عرفة فله أن يصوم
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كما هو األغلب  من مل جيد هداي إذا رجع من حجه سواء كان رجوعه إىل أهله يصومها
أخرى مث بني سبحانه أن ذلك احلكم من  األعم أو كان يف طريقه إليهم أو إىل أي جهة

 احلج وما ترتب عليه خاص أبهل اآلفاق ممن ليس من أهل املسجد التمتع ابلعمرة إىل
 .عقابه فقط. مث أمرهم بتقواه واخلوف مناحلرام وهم أهل احلرم 

 
           

            

        

 
بعد إذ أمرهم  سبحانه يف هذه اآلية لعباده الوقت الذي يصح فيه فرضهم احلج يبني هللا

احلجة إىل فجر العاشر، فمن أحرم  به، وهو شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشر ذي
اجلماع  عماله وهي التلبية يف هذه الفرتة الزمنية فعليه أن جيتنبأ ابحلج أبن شرع يف أول

فإنه مهما فعل من خري يعلمه  واملعاصي كلها ومالحاة الناس، ويكثر من فعل اخلريات
كما كان يفعل بعض أهل اليمن ومن فعل فعلهم من ترك  هللا، وعليه أال يهمل التزود

زاده الزاد األخروي  ، وال يفوته أن جيمع معظنا منهم أن ذلك من التوكل على هللا التزود
سبحانه وتعاىل، فإن التقوى أمر هللا لعباده الذين  فإن خري زاد يتزود به هو تقوى هللا

 .مايؤمرون به ويدركون أمهيته يعقلون
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حيث أشكل على بعض  تتضمن اآلايت توجيها آخر من التوجيهات الرابنية يف احلج
أساسات معاشهم، وقد سبق تلك اآلية أمر هللا  املسلمني قضية التجارة يف احلج وهو من

صلى -إىل النيب  هبموبتجنب أمور فيه وابلتزود له فكان يف ذلك مدعاة لذها هلم ابحلج
بصحة حجهم ومتامه على  يسألونه على تلكم املسألة اهلامة املتعلقة -هللا عليه وسلم

منهم وهم يف انتظار السماح لدخوهلم مكة،  وجهه األكمل وال يستبعد وقوع السؤال
هو نزول تلك اآلايت ترفع عنهم احلرج يف  -صلى هللا عليه وسلم- فكان جواب النيب

 .مع التجارة يف الدنيا األجر يف اآلخرة جتمع هلماملتاجرة و 
أيمرهم هللا تعاىل بذكره عند املزدلفة ويرشدهم إىل االهتمام به إذا رجعوا من عرفات  مث

إليها اعرتافا بفضل هللا عليهم إذ هداهم ملا كانوا جاهلني به من أمر نسكهم وفيها تنبيه 
ة يف األايم القادمة عن ذكر هللا الذي هو هلم أبال يشغلهم ماهم مقدمون عليه من التجار 

 أساس احلج والعبادات .
وأما حد عرفة فكما دلت الرواايت ال تدخل فيه عرنة وكذا مزدلفة ال يدخل فيها وادي 

 حمسر.
وقد دلت اآلاثر على أن املخاطب هبذه اآلية مجيع الناس حبيث تشمل احلمس ومن دان 

واملراد أمر مجيع احلجاج ابإلفاضة من املكان  دينهم وإن كانوا هم سبب اخلطاب هبا،
الذي أفاض منه عامة الناس ال املكان الذي ابتدعته احلمس وأن يكثروا من االستغفار 
يف هذا املكان ملا فيه من فضيلة عظيمة حيث يغفر هللا ألهل املوقف كما دلت عليه 

 األحاديث الصحيحة.
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التالية  مراحل احلج وهي املرحلةعلى أن هذه اآلية تضمنت مرحلة من  دلت اآلاثر
وذبح املناسك واستبدال ما كان  للوقوف جبمع والصالة هبا وهي مرحلة إراقة الدماء

 التفاخر ابآلابء عند اجلمرة وغريها وطلب متاع الدنيا فقط يفعله أهل اجلاهلية من
م النحر وعلى سبحانه ابلتكبري يو  إلنكارهم املعاد أثناء طوافهم لإلفاضة وغريه، بذكر هللا

 .وعند الطواف الذابئح وعند رمي اجلمرة
 
           

    

           

 
السابقة تضمنت مرحلة من  ذكران يف احملاضرة السابقة أن اآلاثر دلت على أن اآلية

للوقوف جبمع والصالة هبا وهي مرحلة إراقة الدماء  مراحل احلج وهي املرحلة التالية
ابء عند اجلمرة ابآل املناسك واستبدال ما كان يفعله أهل اجلاهلية من التفاخر وذبح

املعاد أثناء طوافهم لإلفاضة وغريه، بذكر هللا  وغريها وطلب متاع الدنيا فقط إلنكارهم
الطواف وأضافت هذه  ابلتكبري يوم النحر وعلى الذابئح وعند رمي اجلمرة وعند سبحانه

الدنيا واآلخرة وحسنتهما أثناء ذلك وبني أن  اآلية حثهم على سؤال هللا سبحانه خريي
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 من حجهم ومناسكهم وثوااب جزيال على عملهم الذي كسبوه وأنه م نصيبا وحظاهل
 .سبحانه حمصيه هلم أبسرع حساب وأيسره

 

             

            

  

 
اآلية أبن يذكروه يف أايم  دلت اآلاثر على أن هللا سبحانه أمر عباده من احلجيج يف هذه

يه اسم التكبري النحر ابلتكبري فيها وأقل ما يصدق عل التشريق وهي ثالثة أايم بعد يوم
اتقاه يف حجه سواء  التكبري عند رمي اجلمار ووعدهم سبحانه أبن يغفر ذنوب من فيها

فانصرف بعد ذكره له يف اليوم الثاين عند رمي  بقي لذكره يف اليوم الثالث منها أم تعجل
ابالستدامة على تلك  اعتقاد أفضلية التأخري ألنه السنة، مث أيمرهم تعاىل اجلمار، مع

 .تقوى إىل أن يلقوه سبحانهال
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الضعيفة على نزول اآلايت يف  دلت الرواايت الواردة يف اآلايت بعد اجتناب الرواايت
ج إىل ربط فيها خبيب وأصحابه وهي من املواضع اليت حتتا  وقعة هذيل ابلرجيع اليت قتل

املوضع من السرية، وقد  السرية والتفسري وتتطلب حتقيق الرواايت الواردة يف هذا بني
صحيحه وذكر عاصم بن عمر بن قتادة ارتباطها  أخرج حديث تلك الوقعة البخاري يف

على ذلك  اإلسالم وتعلقها بقصة بئر معونة وقد كانت قريبة منها ودل جبماعة أظهروا
بين حليان الذين قتلوا خبيبا ومن  يف القنوت على - عليه وسلمصلى هللا-دعاء النيب 

 الذين قتلوا القراء وظهر منهم الكفر بعد إظهارهم لإلسالم معه وعلى رعل وذكوان
الرتباطهما وتشابه احلال فيهما  فليس ممتنعا وهللا أعلم أن تكون اآلايت انزلة يف الوقعتني

كانت سرية أرسلت عينا وال مانع من كون سبب البخاري   فاألوىل على ما ذكرت رواية
عاصم بن عمر بن  تفقيه من أتى من عضل والقارة وادعوا إسالما كما يف مرسل اإلرسال

أيضا استمداد من رعل وذكوان وعصية على  قتادة والثانية كانت كما يف رواية للبخاري
اشرتاك  د البخاريالرواية مجعت معهم بين حليان وبينت رواية أخرى عن عدو هلم وهذه

املدد على عدوهم ويدخل فيه التفقه  الوقعتني يف أمر إسالم هذه القبائل ظاهرا وطلبهم
 هلم طلبهم مث -صلى هللا عليه وسلم-األخرى وإرسال النيب  أيضا كما بينته الرواايت

أرسل خبيبا  -عليه وسلم صلى هللا-غدرهم مبن أرسلوا وتقتيلهم إايهم ويكون النيب 
  .القراء إىل جهة رعل وذكوان وعصية عه إىل جهة بين حليان وأرسلومن م

خبيب وتلحق هبا قصة  وعليه فمع التأمل يكون سبب النزول كما ذكر ابن عباس قصة
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إىل ذلك، فأما أمر املنافقني الذين ذكرهم هللا  القراء لالشرتاك يف التوقيت والسبب وما
ُبَك قـَْولُهُ يُـ  َوماَن النهاسا َمنْ } بقوله يف اآلية مجاعة من  فكما ذكرت رواية ابن عباس {ْعجا

عليهم فأخرب هللا مبا يف نفوسهم اخلبيثة  املنافقني سخروا من هؤالء القوم األخيار وتكلموا
ابلقبائل اليت  اليت مل تظهر بعد منهم وإمنا ظهرت ممن شاهبهم تعريضا وطويتهم املنتنة

واملفقهني فلما خرجوا من عند رسول هللا  هادعت اإلسالم ظاهرا وتشدقت بطلب التفق
أصحابه  وقد أعجبه قوهلم بدليل إجابته لطلبهم وإرساله خرية -وسلم صلى هللا عليه-

األخيار حىت أابدوهم وأعملوا  معهم سعوا يف األرض فسادا بتأليب قومهم على هؤالء
 كلموا مبا تكلموا بهاخلصام، فكذا هؤالء املنافقون الذين ت فيهم السيوف فتبني أهنم ألد

املعرب عنه إبهالك الزرع  لو سنحت هلم الفرصة لسعوا يف األرض فسادا ابلقتل والتخريب
أحدهم أبن يتقي هللا عز وجل فيما يقول ويعمل أتخذه  ونسل اإلنسان واحليوان وإذا أمر

مهدوها  هلؤالء جهنم اليت ابإلمث وال يقبل هذا الوازع على اخلري فالنتيجة احلتمية العزة
مانع أن يكون من هؤالء األخنس بن شريق إن  ألنفسهم وهي حسبهم لعنهم هللا وال

 فقد ذكر فيمن ألب على خبيب وأصحابه وال مانع أن يكون منهم صح إسالمه ظاهرا
وتصلفه مشهور يف السرية وأما  عبد هللا بن أيب بن سلول فعدم انتهائه إذا أمر ابلتقوى

 {َيْشراي نـَْفَسُه اْبتاَغاَء َمْرَضاتا اَّللها  َوماَن النهاسا َمنْ } هللا بقوله همأمر املؤمنني الذين ذكر 
هللا وهانت عليهم أرواحهم  فاملراد هؤالء الربرة األتقياء الذين ابعوا أنفسهم يف سبيل

 ومنهم عاصم وأصحابه السبعة الذين نزلوا لقتال مائة رام ومل ابتغاء مرضاته والفوز جبناته
الذي نضح الدم  أنفسهم كمن يستقتل بني الصفوف ومنهم حرام بن ملحان يسلموا

هللا عنهم وقد حقت هلم الرأفة من هللا  على وجهه وقال فزت ورب الكعبة وغريهم رضي
عاصم:  من هاتني الوقعتني خال ما يدخره هلم يف اآلخرة فقد قال واليت جتلت يف مواقف

إخواننا فأنزل هللا فيهم من منسوخ  ا أخرب عنااللهم أخرب عنا نبيك وقال القراء: ربن
سبحانه  قومنا أان لقينا ربنا فرضي عنا وأرضاان ومن ذلك محاية هللا التالوة: بلغوا عنا

بني السماء واألرض وحنو ذلك مما  جسد عاصم من املشركني ابلدبر ورفع عامر بن فهرية
 سوخ التالوة كان مكانه هنا يفأيضا أن يكون ذلك القرآن من ذكر يف السرية وليس ببعيد

ْلعاَبادا } تلك السورة بعد تلك اآلايت، على حنو ماجاء يف قوله تعاىل رٌي ابا ُ َبصا الهذايَن  * َواَّلله
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نسخت تالوة ما ذكر لتعم  مث {لََنا ُذنُوبـََنا َوقاَنا َعَذاَب النهارا  يـَُقوُلوَن رَبـهَنا إانـهَنا آَمنها فَاْغفارْ 
 .نفسه هلل وهو املتقرر وهللا أعلم نافقني وكل من يشرياآلايت كل امل
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الكتاب خاصة من آمن منهم  وهلا يف أهلأما اآلية األوىل فلم يصح من اآلاثر ما يثبت نز 

خطاب للذين آمنوا ويدخل فيهم من آمن من أهل  أو مل يؤمن ولذا فالصواب أهنا
ألجلها  ابلدخول يف اإلسالم دخوال مقيدا بصفة جتعل التعبري ابلدخول الكتاب أيمرهم

ال  وحدوده وأعمال الرب اليت فيه مستساغا وهو الدخول فيه جبميع شرائعه وفرائضه
 اآلخر، اتباعا لوساوس الشيطان وما يزينه من اخلطااي مث يؤمن ببعضه ويكفر ابلبعض

الشيطان وضالالته بعد هذا  حيذرهم هللا سبحانه وتعاىل من الزلل والوقوع يف حبائل
فإنه عزيز ذو انتقام  -صلى هللا عليه وسلم–رسوله  البيان الوارد يف كتابه على لسان

 .هشرعه وأحكام حكيم يف
السلف الصاحل كانوا يفهمون  وأما اآلية الثانية فالشيء الواضح الذي ال مرية فيه أن

عليه اللغة من معىن إمجايل بغري خوض يف تفصيل  هذه اآلايت وحنوها على ما تدل
سبحانه عن  الواحدة وبغري نفي للمعىن املتبادر مع اعتقاد تنزيه هللا مدلول الكلمة

واملعىن الذي فهمه السلف من هذه  ت واألحاديث على ذلكمشاهبة خلقه لداللة اآلاي
 يوم القيامة يف طاقات من الغمام والذي يشبه السحاب، وأييت اآلية أن هللا سبحانه أييت

وعال بني عبادة يف هذا  يف ذلك املوقف أيضا مجوع هائلة من املالئكة ليفصل الرب جل
م العصيب وهكذا رجع كل أمر إليه يف هذا اليو  املوقف الرهيب، ويقضي بني اخلالئق

األهوال اليت  والفصل له وحده امللك الواحد القهار وهذا املوقف من وصار احلكم
من الزالني املنحرفني عن الطريق بعد هذه  تنخلع هلا القلوب فهدد هللا به من تقدم ذكره

  .اليت جاءهتم البينات الواضحات
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البينات اليت تدعوهم إىل اإلميان  عليهم من اآلايتمث إن هللا سبحانه ذكر اليهود مبا أنعم 
غضبه وعقابه والتصديق برسله مجيعا واإلميان هبم وعلى  به سبحانه واخلوف منه ومن

فيكفروا هبا  ، وحيذرهم أن يبدلوا هذه النعمة-صلى هللا عليه وسلم-النيب  رأسهم
سالفهم حني بدلوا وحيل هبم ما حل أب فيستحقوا بذلك عقابه الشديد وعذابه األليم

 .نعمة هللا عليهم
احلياة الدنيا اليت أهلتهم  مث تضمنت اآلية التالية ما عليه الكفار من االنشغال بزينة

فيه من هذا االنشغال ابلفاين يسخرون من الذين  وشغلتهم عن كل شيء وهم مع ما هم
واملنزلة فهم يف  ينقلب األمر عليهم يوم القيامة فيكونون فوقهم يف القدر آمنوا وسوف

األمر عند هذا احلد من التفاضل بل فضل هللا  اجلنة وأولئك يف النار وال يستواين وليس
االنشغال  مبا يشاء ويغدق عليهم عطاايه تعويضا هلم عما ترفعوا عنه من واسع يرزقهم

ألنه ال خيشى النفاذ وهذا هو الفضل  بزينة الدنيا وزخارفها من غري حساب ملا يعطيهم
  قيقياحل

هذه احلياة يف دينهم  مث تتحدث اآلية الكرمية عن املرجع األساس الختالف الناس يف
إليهم الكتب على ألسنة األنبياء والرسل، فقد   على الرغم من إنزال هللا جل يف عاله

هللا آدم  دين واحد أمة واحدة ال اختالف بينهم يف أمر دينهم منذ أنزل كان الناس على
فيهم اخلالف فضل بعضهم عن اجلادة   األرض وملدة عشرة قرون مث نشأعليه السالم إىل

 هللا هلم رسله وأنبياءه ترتى وأنزل معهم كتبه لتفصل بني واستمر خالفهم هذا فأرسل
الكتب هادية لعباد هللا  الناس فيما اختلفوا فيه وتبني هلم الطريق الصحيح فكانت هذه

الذي آاتهم هللا إايه ورزقهم بينات العلم فيه  نفسه حىت اختلف أهل الكتاب يف كتاهبم
الناس وتكالبهم  األمر بسبب حرصهم على الدنيا وطلبهم الرائسة والرفعة على فعكسوا

يف  -صلى هللا عليه وسلم-أمة حممد  على اجلاه فأذن هللا سبحانه للذين آمنوا من
إىل  اد هلم اهلداية فيهفيه الذين أوتوا الكتاب فهداهم فيما أر  االهتداء لكل ما اختلف

وأضلهم عنه وهداهم إىل أقوم قبلة وإىل  يوم اجلمعة الذي مل أيذن هلؤالء يف االهتداء إليه
حلكمه  ورسله وهللا يهدي من يشاء إىل صراطه املستقيم ال معقب قول احلق يف أنبيائه

 .وال راد لقضائه
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عما  -صلى هللا عليه وسلم-عنهم سألوا النيب  لى أن الصحابة رضي هللادلت اآلاثر ع

اآلية مواضع النفقة أوال  أمواهلم قربة إىل هللا فبني هلم هللا سبحانه هلم يف تلك ينفقون من
بذل النفقة له فاألوىل وبني هلم أن كل ما يفعلون من  فبدأ ابألقرب فاألقرب واألوىل يف

  .عليهبه عليم وجماز  خري هو
يتضمنه من كراهية نفوسهم  مث بني سبحانه أنه كتب على أهل هذه امللة القتال على ما

 الكراهية فهو خري هلم، ويف قعودهم عنه مع أنه حمبب إىل له إال أنه على الرغم من هذه
هذا القتال عليهم فهو  نفوسهم هذا القعود شر هلم من جوانب عدة يعلمها الذي فرض

 .مونيعلم وهم ال يعل
وقد دلت اآلاثر الواردة  والشك يف نزول اآليتني بعد ذلك يف سرية عبد هللا بن جحش

اراتبوا فيما فعلوه مع ما يعلمونه من عظم  يف ذلك أن عبد هللا بن جحش وأصحابه
سريتهم  احلرام وتعيري املشركني هلم بذلك وإشفاقهم أال يؤجروا على القتال يف الشهر

 -صلى هللا عليه وسلم-النيب  هر احلرام فسألوا عن ذلكهذه بسبب قتلهم يف الش
وتعريضا ابملشركني الذي استنكروا فعلهم فبني سبحانه  فكانت اآليتان ردا على سؤاهلم

املشركون أعظم عنده من هذا  قتاال يف الشهر احلرام عنده كبري إمثه إال أن ما يرتكبه أن
ون به ويصدون عن املسجد احلرام سبيل هللا ويكفر  القتال املذكور فهم يصدون عن

الشهر احلرام وأما ما  أهله املؤمنني منه وهذا كله أعظم عند هللا من قتال يف وخيرجون
اليت هم مقيمون عليها وهي الشرك والكفر  حصل فيه من قتل ابن احلضرمي فالفتنة

طاملا هم  امإمثا وذنبا من القتل وعليه فقتاهلم وقتلهم يف الشهر احلر  والدعوة إليه أكرب
عن هذا الدين بكل ما  مقيمون على ذلك ومستمرون يف قتالكم ليحاولوا ردكم

استجاب هلم فارتد عن هذا الدين القومي أحبط  يستطيعون وهم كذلك ال حرج فيه ومن
أصحاب النار  الدنيا وإن ميت على الكفر فال أجر له يف اآلخرة وهو من هللا عمله يف
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آمنوا وهاجروا وجاهدوا يف سبيل هللا فهم  هذه السرية الذيناخلالدين فيها وأما أهل 
 .وسوف ينالوهنا إن شاء هللا فاهلل غفور رحيم يرجون رمحة هللا

 
           

         

        

           

          

      

           

         

           

         

 

 
أبن جييب من سألوه من الصحابة  -عليه وسلم صلى هللا-يوجه هللا سبحانه رسوله 

 اخلمر وهو كل ما خامر العقل وعن امليسر وهو القمار أي عن رضوان هللا عليهم
املنافع الدنيوية اليت ينشدها  حكمهما بقوله: هلم فيهما إمث كبري مع ما فيهما من بعض

 .وأن هذا اإلمث والضرر أعظم من تلك املنفعة الناس من نشوة وربح عاجلني
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سبيل هللا أن يقول هلم إنه  كما وجهه أن جييبهم يف سؤاهلم عما ينفقونه من أمواهلم يف
عن حاجتهم وحاجة من يعولون وأنه سبحانه هكذا يبني  الفضل من تلك األموال مما زاد

ويقدموا اآلخرة ملا هلا من فضل  آايته ليتفكروا ويتأملوا املفاضلة بني الدنيا واآلخرة هلم
 .على متاع الدنيا الزائل

التعامل معهم أبن فصل أمواهلم  يف يكونكما وجهه أن جييبهم يف سؤاهلم عن اليتامى وك
 اليتيم مبال وليه ال أبس به طاملا كان املقصد اإلصالح أفضل وآمن وإن كان خلط أموال

اإلصالح أو اإلفساد  فكلهم إخوة لبعض وهللا سبحانه مطلع على من كانت نيته بذلك
وال يفعل شيئا إال فإنه سبحانه عزيز ال ميانع  ولو شاء هللا أن يضيق عليهم ويشدد لفعل

 .مصلحة راجحة حبكمة وفيه
اإلسالم وبني أن األمة  مث هنى سبحانه عن نكاح املشركات مجلة وتفصيال حىت يدخلن يف

  كان هبا من الصفات ما يدعو لإلعجاب هبا املؤمنة أفضل من احلرة املشركة ولو
بني أن العبد اإلسالم و  كما هنى عن إنكاح املشركني مجلة وتفصيال حىت يدخلوا يف

 .به من الصفات ما يدعو إىل اإلعجاب به املؤمن أفضل من احلر املشرك ولو كان
وفنت وهللا سبحانه يدعو  وذلك ألن هؤالء يدعون إىل النار وما يقود إليها من معاص

وعال ويبني آايته للناس ويرشدهم كي يتذكروا  عباده للجنة وللحصول على مغفرته جل
 .ويعقلوا
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جييب من سأله من أصحابه  أن -صلى هللا عليه وسلم-يوجه هللا سبحانه وتعاىل نبيه 
وقت حيضها أبن ذلك فيه أذى وضرر وأمرهم  عن إتيان الرجل امرأته يف حمل الدم

 يف مكان احليض وهو الفرج وهنى عن مجاعهن فيه حىت ينقطع ابجتناب وطء النساء
امرأته حسب أمر هللا وشرعه  وغسلن فروجهن فمن شاء أتىعنهن الدم فإذا انقطع الدم 

وغريه  يكثرون التوبة مما وقعوا فيه من خمالفات يف هذا األمر فإن هللا حيب عباده الذين
 .وحيب املتطهرين عن األذى واملعاصي

للمقصد العظيم من اجلماع  مث بني سبحانه أن النساء موضع احلرث ابلنسبة ألزواجهن
يف أن أييت الرجل امرأته على أي كيفية شاء  د وحفظ النسل وال حرجوهو طلب الول

 .هذا املكان الذي يطلب منه الولد طاملا كان يف
أخراهم وأن يتقوا ما يغضب  وأمرهم سبحانه أن يقدموا األعمال الصاحلة اليت تنفعهم يف

 اجلزيل والثوابعلى أعماهلم والبشارة للمؤمنني ابألجر  هللا تعاىل فهم سيلقونه فيحاسبهم
 .العظيم
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هم ابهلل حاجزا يعرتضهم عن فعل الرب أيمر هللا سبحانه عباده املؤمنني أبال جيعلوا حلف

 واخلري واإلصالح بني الناس فهو مسيع ملا يقولون عليم مبا يف أنفسهم.
مث يبني هلم أنه جل وعال ال يؤاخذهم ابللغو يف أمياهنم وهو كل مامل تنعقد عليه قلوهبم يف 

يعفو اليمني أو كان منهم على سبيل اخلطأ أو النسيان فهو سبحانه واسع املغفرة 
 ويصفح حللمه العظيم. 

مث وجه سبحانه الذين حيلفون أال يقربوا نساءهم غضبا منهم عليهن أال يزيد ذلك عن 
أربعة أشهر فإذا مضت وعادوا إىل نسائهن وصفحوا فاهلل يغفر هلم ما سبق من تقصري 

 وهو سبحانه الرحيم هبم وبنسائهم حيث شرع هذه التشريعات هلم.
وإن عزموا على الطالق برفضهم الفيء وتلفظوا ابلطالق أو طلق عنهم احلاكم فإن هللا 

 مسيع لطالقهم وغريه مما يتكلمون به عليم مبا يف قلوهبم من عزم وغريه.
مث أمر تعاىل النساء املطلقات أبن ينتظرن ثالث حيضات أو ثالثة أطهار قبل أن يتزوجن 

ا يف أرحامهن من حيض وعدمه أو محل وعدمه وبني مرة أخرى وحرم عليهن أال خيربن مب
أن إظهارهن ذلك عالمة إمياهنن ابهلل واليوم اآلخر وأن ألزواجهن احلق دون إذن من 
أحد يف ردهن أثناء هذه العدة إىل ما كن عليه قبل الطالق إن أرادوا اإلصالح واخلري 

عليهن من واجبات  وأنه سبحانه جعل للنساء حقوقا فرضها على األزواج مثل الذي
فرضها عليهن مبا هو معروف يف أحكام الشريعة وما مل خيالفها من أعراف مع االحتفاظ 
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للرجال مبا هلم عليهن من درجة التفضيل ابلقوامة ووجوب الطاعة وغري ذلك وهللا عزيز 
 ال ميانع حكيم فيما يشرع لعباده ما يصلحهم.

 
          

            

            

            

  

             

            

      

 
الرجل امرأته بعدمها فإما أن  حصر هللا سبحانه وتعاىل الطالق يف مرتني ميكن أن يراجع 

سبحانه أو يطلقها دون إضرار هبا يف شيء وحيسن إليها  ميسكها وحيسن عشرهتا كما أمر
 .ميكن له مراجعتها بعد تلك املرة الثالثة وال

إذا ظهر اخلوف من التفريط  وال جيوز للرجل أن أيخذ من املرأة شيئا مما أمهرها به إال
جتاه زوجها وابلتايل الزوج أيضا يف مقابل ذلك فإذا  ن حقوقفيما أمر به هللا الزوجة م

إايه وحيل له  فللمرأة أن تفتدي نفسها من زوجها ابخللع فتعطيه ما أصدقها حصل ذلك
هي حدوده سبحانه فال جيوز جتاوزها ومن  أخذ ذلك وقد أجاز هللا هلما هذا األمر وهذه

  .فهو ظامل لنفسه يتجاوز هذه احلدود
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مراجعتها وال حتل له إال إذا تزوجها  الرجل امرأته الطلقة الثالثة فإنه ال يستطيعوإذا طلق 
هبا مرة  وجامعها مث بدا له فطلقها فهنا جيوز للزوج األول أن يتزوج رجل آخر عن رغبة

اآلخر وهذه هي حدود هللا اليت  منهما يقوم مبا عليه جتاه أخرى إذا بدا هلما أن كال
 .يعلموها وال خيالفوا ما جاء فيها حىتحدها وبينها لعباده 
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عدهتن على االنتهاء فإما أن  أيمر هللا تعاىل عباده بعدم اإلضرار ابملطلقات إذا قاربت

حسب شرعه سبحانه أو يرتكوهن ينب منهم حسب  يرجعوهن إىل عصمتهم ويعاشرهن
فإن  وال جيوز هلم أن ميسكوهن إلحلاق الضرر هبن والتعدي عليهن شرعه سبحانه أيضا

 .ه مقصر يف حقهامن فعل ذلك فهو ظامل لنفس
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وحثهم على تذكر نعمه  وهناهم سبحانه عن التهاون أبوامره والعبث حبدوده وشرائعه
عليهم من آايت بينات وهدي قومي وتشريعات  عليهم وآالئه ومن أعظمها ما أنزل

بكل  والسنة لوعظهم وإرشادهم وأمرهم أن يتجنبوا عقابه فهو عليم حكيمة يف الكتاب
 .يف سرائرهم أفعاهلم وما يضمرون

املطلقات ممن انتهت  مث أمر سبحانه األولياء بعدم منع من حتت واليتهم من النساء
طاملا كان ذلك عن تراض بينهم حسب شرع هللا  عدهتن من الرجوع ألزواجهم السابقني

هلم أن هذا  جبعله ذلك دليال على إمياهنم به وابجلزاء يوم القيامة وبني وخوفهم سبحانه
 .حقائق األمور ال هم وأكرم هلم فهو سبحانه الذي يعلم أفضل وأطهر

عامني كاملني فهذه هي  مث أمر جل وعال الوالدات ومنهن املطلقات إبرضاع أوالدهن
الوالد أن ينفق على مطلقته فيطعمها ويكسوها  الرضاعة التامة الكاملة وجيب على

 .تعاىل دون أن يلزم أبكثر مما يف وسعه حسب شرع هللا
طريق األوالد وألزم سبحانه  سبحانه كال من الوالدين عن إضرار أحدمها ابآلخر عنوهنى 

 .من نفقة وكسوة وعدم إضرار وارث الوالد مبا ألزم به الوالد
على فطام الولد قبل احلولني فليس  مث بني هللا تعاىل أن الوالدين إن تفامها واتفقا وتراضيا

يبحثوا  ا بقرار الفصام وأنه إذا أراد اآلابء أنلو انفرد أحدمه عليهما إمث يف ذلك َّبالف
إذا أعطوا للوالدة حقوقها   عمن ترضع غري األم لسبب ما فال حرج عليهم يف ذلك

حسب ما شرع هللا. مث أمرهم ابتقاء غضبه وعقابه ألنه  كاملة نظري فرتة رضاعها السابقة
 .بصري هبم ومبا يعملون من عمل سبحانه

أربعة أشهر وعشرة أايم ال  ن تويف زوجها من النساء أن تنتظر مدةمث أيمر جل يف عاله م
 وعليها أن حتد هذه املدة على زوجها املتوىف فإذا انتهت حيل هلا أن تتزوج من رجل آخر

من جتمل وتزين وحنوه  املدة فال إمث عليها وال على أوليائها فيما تفعله يف نفسها
 .للخطاب وغريهم حسب ما شرع هللا

امرأة أثناء عدهتا أو من عزم يف  هللا تعاىل أنه ال إمث على من عرض برغبته يف خطبة مث بني
هللا تعاىل يعلم ضعف عباده وأن من رغب يف ذلك فسوف  نفسه على الزواج منها فإن

هلؤالء النسوة ولكن ما  ولكن ال حيل اإلسرار بشيء من تصريح ابلنكاح أو فعل له يذكره
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العزم على إبرام النكاح فال يكون إال بعد انتهاء العدة  يض وأماسبق بيانه فقط من التعر 
وعقابه وال ييأسوا  خوفهم سبحانه أبنه يعلم ما يسرون يف أنفسهم فليحذروا غضبه مث

 .أيضا من رمحته وحلمه جل وعال
 
            

         

     

            

           

          

    

         

            

     

 
يبني هللا سبحانه أنه ال إمث يلحق من طلق امرأته قبل أن جيامعها أو يقرر هلا صداقا ولكن 
عليه أن يطيب خاطرها مبنحها ما تيسر له متعة منه هلا كل حسب قدرته فمن وسع هللا 

عارف الناس عليه عليه خيتلف يف قدر ذلك عمن ضيق هللا عليه رزقه ويكون ذلك مبا ت
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مبا ال يتعارض مع شرع هللا تعاىل وأن ذلك حق وواجب على من أراد أن يكون من 
 احملسنني 

أما إن حصل الطالق قبل املسيس وهو اجلماع ولكن بعد االتفاق على مهر حمدد فإهنا 
تستحق نصف املهر إال إن صدر منها عفو عن حقها فله أال يعطيها من املهر شيئا وأما 

صدر العفو من الزوج عن النصف اآلخر فإهنا أتخذ مهرها كامال ومن عفا منهما إذا 
فهو األقرب إىل تقوى هللا سبحانه وعليهما أال يتجاهال ما كان بينهما من معروف 

 وإحسان فإن هللا بصري أبعماهلم وحماسبهم عليها.
قاهتا وشروطها مث أمر سبحانه عباده ابالهتمام ابلصلوات اخلمس واحملافظة عليها أبو 

وأركاهنا وخص من ذلك الصالة الوسطى وهي صالة العصر أتكيدا على فضلها وأمهيتها 
وأمرهم ابلسكوت يف صالهتم وترك ما كانوا عليه من الكالم فيها وأمرهم ابخلشوع فيها 
والتدبر وطول القيام فإذا كان وقت اخلوف أثناء القتال فال حرج عليهم أن يصلوا وهم 

لى أرجلهم أو وهم ركوب على دواهبم يومئون إمياء فإذا ارتفع عنهم اخلوف يتحركون ع
وأمنوا صلوا صالهتم على أكمل وجه وذكروا هللا فيها بطمأنينة شكرا له سبحانه كما 

 أنعم عليهم ابهلداية والعلم النافع.
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احلق يف النفقة والسكىن مدة  يبني سبحانه وتعاىل أن النساء املتوىف عنهن أزواجهن هلن
ال خترج من بيتها فإذا انتهت عدهتن فال إمث على  العدة وكانت حوال كامال أي سنة

يز ال ميانع عز  فيما يفعلنه يف أنفسهن من خروج من البيت أو من تزويج وهللا األولياء
للمطلقات وجعل ذلك حسب املتعارف  حكيم يف كل ما يشرع مث أمر سبحانه ابملتعة

 وجعله حقا على كل من أردا أن يكون من املتقني لعغضبه عليه مبا ال خيالف الشرع
ووضح هلم دينهم لعل عقوهلم  وعقابه سبحانه مث ذكر سبحانه أنه بذلك قد بني هلم آايته

 .ن بهتستوعب ذلك ويعملو 
املوت وخوفا منه فإذا  مث ذكر سبحانه قصة قوم ممن سبق خرجوا من دايرهم فرارا من

فيقبضهم هللا تعاىل مجيعا مث حيييهم بعد ذلك ليعلم  ابملوت أيتيهم من حيث مل حيتسبوا
ويدلل هلم آبية بينة على  أنه ال يغين حذر من قدر وأن املوت بيده واإلحياء بيده خلقه

على الناس حيث جيعل هلم من اآلايت ما فيه العظة  من فضل هللا سبحانهاملعاد وهذا 
 .ولكن أكثر الناس ال يقومون بشكر هذه النعم العظيمة والعربة

ولتكون كلمته هي العليا وهو  مث أمر جل وعال عباده ابلقتال يف سبيله وابتغاء مرضاته
  .مبا يفعلون سبحانه مسيع ملا يقولون عليم

بذلوه أضعافا مضاعفة فهو  نفقة يف سبيله حيث سيعوضهم منها أكثر ممامث أمرهم ابل
الباسط والكل راجع إليه فمجازيه إبحسانه إحساان  سبحانه املعطي املانع والقابض

 .سوءا وابلسوء
عليه -هللا موسى  مث ذكر سبحانه قصة أقوام من أشراف بين إسرائيل من بعد نيب

عليهم ملكا يقاتلون حتت إمرته إلعالء   هلم أن جيعلفذكر أهنم طلبوا من نيب  -السالم
فتعجبوا  أن يرتاجعوا وينكلوا عن القتال إذا كتب هللا ذلك عليهم كلمة هللا فحذرهم من

أخرجنا أعداؤان من دايران وقتلوا  من ذلك وقالوا كيف ال نقاتل إلعالء كلمة هللا وقد
 .أبناءان

نبيهم وتولوا ونكلوا إال  صل ما أخربهم بهفذكر سبحانه أنه ملا كتب عليهم القتال ح
 .نفسه منهم فرتك أمر هللا تعاىل القليل منهم وهللا يعلم من ظلم

أوحى إليه أبن جيعل عليهم  مث أخرب سبحانه مبوقف آخر هلم حيث أخربهم نبيهم أن هللا
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يعرتضون على ذلك ويقولون كيف يكون له امللك عليهم  ملكا يقال له طالوت فإذا هبم
أن هللا  من بيت امللك فهم أحق منه بذلك كما أنه قليل املال فأخربهم وهو ليس

وعلما واسعا وأن هللا سبحانه  سبحانه اختاره وفضله عليهم ومنحه جسدا قواي عظيما
 .سبحانه الواسع العطاء العليم مبا يصلح خللقه جيعل ملكه فيمن يشاء فهو
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بعد موسى عليه السالم قال هلم  يذكر سبحانه أن هذا النيب الذي أرسله هللا لبين إسرائيل

ليهم التابوت الذي سلب منه قبل ملكا أن يرد هللا ع إن عالمة جعل طالوت عليهم
قتاهلم ويف داخله ما بقي  أتيت به املالئكة حتمله وبه حيصل هلم الطمأنينة أثناء ذلك أبن

السالم وأن يف حصول ذلك هلم داللة واضحة إن   من آاثر ملوسى وأخيه هارون عليهما
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 . فعال كانوا يؤمنون
عندما غادر هو ومن معه  ت فهومث قص علينا سبحانه طرفا مما حصل بينهم وبني طالو 

خيتربهم بنهر ميرون به يف طريقهم فمن مل يصرب وشرب  من اجلنود أخربهم أن هللا سوف
غرفة بيده فهؤالء  فليس من أتباع طالوت وأما من مل يشرب منه أو اغرتف فقط منه منه

املؤمنني  منهم إال أن شربوا منه إال القليل من هم أتباعه الذين سيستمرون معه فما كان
عدة أصحاب  وجتاوزوا مع طالوت النهر وكانت عدهتم ثالمثائة وبضعة عشر الذين صربوا

 . بدر
جالوت وجنوده هبذا العدد  وملا رأوا قلة عددهم قالوا ليس لنا القدرة على مواجهة

 منهم الذين يوقنون بلقاء هللا تعاىل فقالوا هلم إن العربة القليل فأنطق هللا راسخي اإلميان
قليال على أعداد كثرية إبذنه تعاىل  ليست ابلعدد وإمنا بنصر هللا فكثريا ما نصر هللا عددا

 . النصرة والتأييد ملن صرب من املؤمنني ومعيته سبحانه معية
الصرب على مالقاة هذا  فتقدموا وظهروا جلالوت وجنوده ودعوا رهبم أن ينزل عليهم

وأن ينصرهم على هؤالء الكافرين فتم هلم ذلك  املعركة العدو وأن يثبت أقدامهم يف هذه
داود عليه السالم  هللا وهزموهم إبذنه سبحانه وكان مقتل جالوت قائدهم على يد حبمد

 . فرزقه هللا امللك وآته العلم والنبوة حيث كان من جنود طالوت وقد من هللا عليه
رعه من قتال وأمر وش مث ذكر سبحانه أنه لوال ما جعله من صراع بني احلق والباطل

اخلري أهل الشر النتشر الفساد يف األرض ولكنه  ابملعروف وهني عن املنكر فيدفع أبهل
 . على خلقه بذلك فهو ذو الفضل والنعم سبحانه تفضل

صلى هللا عليه -النيب  مث ذكر سبحانه أن هذه اآلايت العظيمات اليت أنزلت على
 . لذين أرسلهم هللا تعاىل هلداية اخللقاملرسلني ا هي حق وصدق وهو من مجوع -وسلم

هللا فمنهم من كلمه ربه  وهؤالء املرسلون يتفاوتون يف منزلتهم عند هللا وفيما منحهم
بعضهم يف منزلة فوق البعض اآلخر كما رأى النيب  سبحانه كموسى عليه السالم كما رفع

ولدته مرمي  ذيليلة املعراج ومنهم عيسى عليه السالم ال -عليه وسلم صلى هللا--
 . وأيده جبربيل عليه السالم العذراء من غري أب آاته هللا الدالئل الواضحات

بعد إرسال الرسل إليهم  مث ذكر سبحانه أنه لو شاء ما حصل النزاع والقتال بني الناس
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وكفر منهم من كفر فكان البد من حصول الصراع  ولكنهم اختلفوا فآمن منهم من آمن
ملا يريد  ة عنده سبحانه ولو شاء ما حصل ذلك ولكنه سبحانه فعالحلكم بني الفريقني

 . ال معقب حلكمه
به من رزق يف وجوه الرب واخلري  مث أمر جل وعال عباده املؤمنني أن ينفقوا مما أنعم عليهم

 أيتيهم يوم القيامة حيث ال حسنات تباع هناك وال يفتدي أحد واجلهاد يف سبيله قبل أن
شفاعة قبل إذنه ورضاه عن  ينفع أحدا صديقه وحبيبه وال يقبل هللانفسه مباله وال 

يومئذ فهم حقا الظاملون الذين ظلموا أنفسهم أعظم  املشفوع فيه. والويل للكافرين
 . لشركهم ابهلل وكفرهم به الظلم

 
                

            

            

         

  

 
املعبود الذي ال معبود حبق  يصف هللا سبحانه وتعاىل نفسه أبنه جل وعال هو هللا املألوه

قات فجميعها مفتقرة إليه وال القائم على مجيع املخلو  سواه احلي الذي ال ميوت أبدا
وتعاىل عن ذلك كل ما  هلا بدون أمره الذي ال يغالبه الوسن والنعاس وال ينام تقدس قوام

وقهره ال جيرؤ أحد أن يشفع ألحد عنده  يف السموات واألرض ملك له وحتت سلطانه
 ههللا تعاىل له ويرضى عن املشفوع فيه وهذا من عظمته وجالل إال من بعد أن أيذن

ما كان منها وما يكون وما  وكربايئه عز وجل حييط علمه سبحانه جبميع املخلوقات فيعلم
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ألحد أن يعلم شيئا من علمه سبحانه يف نفسه أو يف  مل يكن لو كان كيف يكون وليس
 .ولو صغر ودق إال إذا أذن هو سبحانه وشاء ذلك خملوقاته

للقدمني من العروش  موضعاله سبحانه العرش العظيم الذي كرسيه وهو ما يكون 
فكيف بعرشه سبحانه، وهو جل يف عاله ال  املعروفة قد فاق يف سعته السموات واألرض

 حفظ السموات واألرض وما فيهن فهو العلي الذي له العلو يثقل عليه وال يعجزه
 .مجيع املخلوقات املطلق فوق كل شيء وقاهر كل شيء العظيم الذي تواضعت لعظمته
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الصحيح وأنه قد تبني احلق من  يذكر سبحانه أنه ال ميكن إكراه أحد على الدين واإلميان

 ا زين من معبودات ابطلة املعبودة ويؤمن ابهللوحزبه وم الباطل فالذي يكفر ابلشيطان
اإلسالم وهللا مسيع  سبحانه وحده فقد متكن من الدين الصحيح الذي ال زيغ فيه وهو

 .لألصوات عليم ابلنيات
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طريقهم وينجيهم من  وهو سبحانه انصر ومعني للمؤمنني به يهديهم للحق وينري هلم
ومعينهم الشيطان وحزبه يدلوهنم على  فنصريهم ظلمات الكفر واجلهل وأما الكافرون

سوف ميكثون  والباطل ويضلوهنم عن طريق احلق والنور فهم مجيعا أهل النار طريق الكفر
 .فيها خالدين

الذي آاته هللا ملك  مع امللك النمروذ -عليه السالم-مث ذكر سبحانه قصة إبراهيم 
براهيم معرفا بربه أنه هو احمليي سبحانه فقال له إ قومه فاغرت به وحاج إبراهيم يف اخلالق

القتل عنده وقتله  فجادل النمروذ ابلباطل وادعى أنه حييي بعفوه عمن استحق املميت
كذبه فقال له إن رب العاملني هو الذي أيمر  من أراد فأعطاه إبراهيم حجة داحضة تبني

كته هللا فأس من الشرق فإن كان هو الرب فيأمرها ابلطلوع من املغرب الشمس ابلطلوع
 .هللا تعاىل تعاىل وأدحضه فهو من الظاملني الذين ال يهديهم

وهتدمت أبنيتها  وذكر سبحانه قصة رجل مر على قرية من القرى وقد أصبحت خرااب
حييي هذه هللا مرة أخرى ويعيدها إىل  وزروعها ومل تعد مأهولة مسكونة فتساءل كيف

  أحياه فتساءل يف نفسه كم من املدةروحه ملدة مائة عام مث ماكانت عليه فقبض هللا
هللا أنه لبث مائة عام ومع  قضى فيما كان فيه فقال لعله لبث يوما أو بعض يوم فاعلمه

يفسد وأما احلمار الذي كان معه فقد أصبح عظاما  ذلك بقي طعامه وشرابه سليما مل
هذا الرجل  هللا ذلك عالمة للناس وداللة على البعث بعدما علموا بقصة ابلية فجعل

وتعود كما كانت وتكسى حلما وتبث فيها  وأراه هللا كيف تتجمع عظام احلمار مرة أخرى
كان  بعينه مل ميلك إال أن شهد هلل أبنه على كل شيء قدير وقد احلياة فلما رأى ذلك

 . يعلم ذلك
يرى كيفية إحياء املوات  عندما أراد أن -عليه السالم-مث قص جل وعال قصة إبراهيم 

أعلم به : أأنت يف شك من ذلك ومل تؤمن به فأجاب  أل ربه ذلك فقال له هللا وهوفس
واالطمئنان على منزلته  إبميانه الصادق بذلك وعدم شكه وإمنا أراد زايدة اإلميان إبراهيم

سبحانه أبن أيخذ أربعة طيور خمتلفة فيذحبهن ويقطعهن  عند هللا تعاىل وقربه منه فأمره
كما كن وليعلم أن  ءهن على اجلبال مث يناديهن فيجتمعن لديه أحياءمث يفرق أجزا قطعا

 .فيما شرع وجعل من نظام هلذه احلياة هللا عزيز ال ميانه وال يعجزه شيء حكيم
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اجلهاد خاصة وسائر وجوه الرب  ويضرب هللا مثال لعباده املؤمنني الذين ينفقون أمواهلم يف
ع سنابل فإذا يف كل سنبلة مائة حبة فخرج منها سب أن ذلك مثل من استنبت حبة

ذلك ملن يشاء  احلسنة بسبعمائة ضعف وفضل هللا واسع فاهلل يضاعف أكثر من فكانت
 .والفضل فهو واسع العطاء العليم مبن يستحق الزايدة
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وابتغاء مرضاته وال يعقبون نفقاهتم  خيرب هللا سبحانه أن الذين ينفقون أمواهلم يف سبيله

كامال عنده  أنفقوا عليه وال يؤذنونه بفعل جلميلهم عليه فإن هلم األجر متننا وتعيريا ملن
 .على ما تركوا وراءهم م القيامة وال يصيبهم حزنسبحانه وال خيافون يو 

الصدقة اليت يتبعها  مث خيرب سبحانه أن القول الطيب والغفران والتسامح أفضل من
عن هذه الصدقة حليم حيلم على عباده ويصرب  اإليذاء للمتصدق عليه وهللا سبحانه غين

 . هلم ابلعقوبة عليهم فال يعجل
حبصول التمنن منهم واإليذاء  طوا صدقاهتم ويضيعوا أجرهامث هنى جل وعال عباده أن حيب
الذي ينفق ماله ألجل مراءاة الناس وطلب الثناء منهم  ملن تصدقوا عليه فهؤالء مثل

وموعوده يوم القيامة  بذلك ال لوجهه سبحانه وابتغاء مرضاته وال إمياان منه ابهلل عليه
كان عليه تراب يغطيه فأتى عليه الشديد الذي   فمثل هذا الرجل مثل الصخر األملس

هللا شيئا  ما عليه من الرتاب فأصبح صلدا المعا . فهم ال جيدون عند مطر شديد فأزال
يهدي من كفر به إىل ما ينفعهم  مما كسبوه حيث حبط عملهم كله وهللا سبحانه ال

 . ويفيدهم
ثل حديثة غناء على فمثلهم كم وأما الذين ينفقون أمواهلم احتسااب وابتغاء لوجهه سبحانه

أو رذاذ خفيف فكانت مثارها اينعة مضاعفة وهللا  أرض مرتفعة قد جاءها مطر غزير
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 .أعماهلم وجيازيهم هبا سبحانه يبصر
واألذى أن يشابه رجال كانت له  مث حذر سبحانه من حيبط عمله ابلكفر أو الرايء أو املن

خالهلا األهنار وهبا من كل هبا خنيل وأعناب وجتري  حديقة مثمرة من أنواع الشجر
الذرية أبناء  قد زرعها يف شبيبته وقد ادركه كرب السن بعد أن أصبح له من الثمرات

شديدة هبا انر أحرقت حديقته وذهبت  ضعاف حيتاجون إليه فإذا حبديقته يصيبها ريح
هو وذريته الضعاف فال هو قادر على أن يزدرعها مرة أخرى  مباله أحوج ما يكون إليه

والرباهني لكي نتأملها  هو قد انتفع مبا زرعه يف السابق . وهكذا يبني هللا الدالئل الو 
 .ونتفكر فيها

رزقهم من املكاسب وما أخرج هلم  مث أيمر سبحانه عباده املؤمنني أبن خيتاروا الطيب مما
وال يقصدوا الرديء السيئ فيتصدقوا به ولو كان ذلك  من نبات األرض فينفقوا منه

وليعلموا  . إليهم هم ملا أخذوه ورضوا به إال على مضض وعدم رضا وغض نظر موجها
 .من الطيب أن هللا غين عن هذه الصدقات محيد شاكر ملن أنفق

ابلفقر ويهددهم  وبني هللا سبحانه أن الشيطان هو الذي يسول هلم ذلك فيخوفهم
الكبرية وهللا سبحانه يعد  هللا وأيمرهم ابملعاصي حبصوله هلم إذا أنفقوا أمواهلم يف سبيل

سبحانه واسع العطاء العليم  املنفقني مبغفرة ذنوهبم واألجور والفضائل اجلزيلة فهو عباده
 .بنوااي عباده ومقاصدهم

يف دينه وحسن الفهم  ومن منن هللا على عباده أن يرزقهم احلكمة وهي السنة والفقه
 احلكمة فقد حتصل على اخلري ومن آاته هللا ولكنه يؤتيها من يشاء ال معقب حلكمه

واألفهام  العميم وال يعي ذلك ويعقله إال أصحاب العقول السليمة الكثري والفضل
 .القومية

إلزام منهم ألنفسهم أو على  مث أخرب سبحانه عباده أبهنم ما أنفقوا من نفقة جمردة دون
عليم ومن ظلم بذلك ابتغاء وجهه سبحانه فإن هللا به  سبيل النذر وهو إلزام أنفسهم

 .أنصار إبفساد نواايه أو مبخالفة شرع هللا فليس له من دون هللا نفسه
إذا جترد من الرايء  مث بني جل وعال أن إبداء الصدقات وإظهارها أمر حسن وممدوح
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أفضل مراعاة حلاهلم وسرتا عليهم وهو كفارة هلم  وحال اإلخفاء فيها عند إيتائها الفقراء
 .هبم ت وهللا يعلم مجيع أعماهلم وحقيقة نواايهم خبريمن سيئا ملا ارتكبوا

 
 
            

           

       

           

        

          

   

          

         

  
الضالني والزائغني مبعىن توفيقهم  يبني هللا تعاىل لرسوله صلى هللا عليه وسلم أن هداية

يوفق  خلاطره وتعليما لألمة ولكن تلك اهلداية إمنا هي هلل وحده للحق ليست بيده تطييبا
فإنه يعود على منفقه وينفع به  ما النفقة من صدقة وهدية وفعل اخلريإليها من يشاء وأ

النظر عن املنفق عليه وحقيقته سواء أكان كافرا أم فاجرا  نفسه يف الدنيا واآلخرة بغض
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وابتغاء مرضاته وسوف جيازي هللا  غنيا طاملا أن النفقة كان املقصود هبا التقرب إىل هللا أم
  .وجوه اخلري جزاء وافيا ال ظلم فيه وال انتقاص هذا املنفق كل ما أنفقه يف

على الفقراء من املهاجرين  مث ذكر سبحانه من وجوه اإلنفاق أوالها وهو ما كان من نفقة
على طاعة هللا تعاىل واالستعداد للجهاد وليس هلم  ومن شاهبهم الذين حبسوا أنفسهم

أمرهم يظنهم من  م وحقيقةعلى السفر وطلب املعاش وإذا رآهم من جيهل حاهل القدرة
لتعففهم وترفعهم عن مد أيديهم للناس وطلب  األغنياء الذي ال حيتاجون مساعدة أحد

ابلتوسم والفطنة من  ويلحون عليهم يف الطلب كما يفعل غريهم وإمنا يعرفون العون منهم
 .منهم عالماهتم اليت تدل على حاهلم دون سؤال

عليم به جماز عليه وأن الذين  ه املسلم إال وهو سبحانهمث بني سبحانه أنه ما من خري ينفق
 إخواهنم يف خمتلف أحواهلم من ليلهم وهنارهم وأمام اخللق ينفقون أمواهلم وينفعون هبا

منه شيء وال يلحقهم اخلوف  وبينهم وبني رهبم فإن أجرهم حمفوظ هلم عند رهبم ال ينقص
فقات وال حيصل هلم حزن على ما تركوه بركات هذه الن مما يقدمون عليه يوم القيامة من

 .الدنيا من مال وولد يف
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راب الفضل أو أنواع من  يصف سبحانه وتعاىل حال آكلي الراب وهو إما راب النسيئة أو

يقوم  يعاقبون يوم القيامة أبهنم ال يقومون يوم القيامة إال كما البيوع احملرمة املشاهبة أهنم
يصرع وخينق كلما قام سقط  اجملنون الذي مسه اجلن وختبطه بتلبسه به فأصبح خمتبال

شرع هللا سبحانه وقوهلم إن البيع والراب سواء وال  مصروعا وذلك بسبب اعرتاضهم على
اتبع شرعه سبحانه  بينهما . فأخرب هللا سبحانه أنه أحل البيع وحرم الراب فمن اختالف

جتاوز هللا عنه فيما سبق ومضى وهللا سبحانه عامل  ربه وترك الراب فقدوأخذ مبا جاءه من 
به بعد ما حرمه هللا  عليه يعرف نيته وحقيقته ومن أصر على الراب فعاد للمعاملة به مطلع

  .فجزاؤه النار ميكث خالدا فيها
 ويضيع مال الراب َّبالف مث بني تعاىل أنه يعامل املرايب بنقيض قصده فيذهب الربكة

حىت تصبح أضعافا مضاعفة وهللا سبحانه ال حيب  الصدقة فإنه سبحانه يربيها ويكثرها
 .ويظلمهم ال يعرف قدر ربه وقدر أوامره األثيم الذي أيكل أموال الناس الكفار الذي

الصالة املكتوبة كما أمر هللا  أما الذين آمنوا وصدقوا مبا جاءهم من رهبم وعملوا به وأدوا
األوفر  ملستحقيها حسب شرع هللا فهؤالء هلم األجر الكامل واجلزاء اهلموأدوا زكاة أمو 

وال حيزنون على ما تركوا وراءهم يف  عند رهبم وال خيافون مما يقدمون عليه يوم القيامة
 .الدنيا من مال وأهل
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يزل قائما من معامالهتم الربوية إن   أيمر هللا سبحانه وتعاىل عباده املؤمنني أبن يرتكوا ما مل

فإنه  ومبا أنزل إليهم من تشريعات مث هتددهم إن مل يفعلوا ذلك كانوا حقا مؤمنني به
شرعه عليهم يف الدنيا وابلعذاب   الدنيا واآلخرة إبقامةسبحانه سيكون حراب عليهم يف

 اتبوا فلهم أن يطالبوا أبصل أمواهلم وال أيخذون شيئا زائدا األليم يف اآلخرة وأما إن
 .عليها فال يقع عليهم ظلم من أحد وال يظلمون هم أحدا

ي يتيسر له إىل الوقت الذ مث أمرهم سبحانه أن ميهلوا من كان معسرا ال يستطيع السداد
عليه فهو أوىل هلم وأفضل لو كانوا يعلمون عظم  فيه ذلك وحثهم على أن يتصدقوا

أبن جيعلوا بينهم  املرتتب عليه واخلري املدخر هلم يف ذلك. وختم ذلك سبحانه األجر
يوم القيامة ما يقيهم عذابه حيث أتخذ كل  وبني اليوم الذي يرجعون فيه إىل رهبم وهو

 .افيا غري منقوص حسب ما عملت دون أن تظلم شيئاو  نفس ما تستحقه
املقيد بوقت حمدد وأن يكون  مث بني سبحانه أحكام الدين فأمر املؤمنني بكتابة الدين

ابلعدل واحلق فيكتب كتابة صحيحة كما علمه هللا تعاىل  الكاتب الذي يكتب هلم كاتبا
الصدق وال ينقص شيئا  فيذكر إبمالء املكتوب الذي قد أخذ الدين ويتق هللا تعاىل ويقوم
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أو ليست لديه القدرة على اإلمالء لعي أو  مما عليه فإن كان صغريا أو ضعيف العقل
أو  بذلك ابحلق والقسط. وأمر جل وعال أبن يشهد على ذلك رجلني غريه فيقوم وليه

جعلت املرأاتن يف مقابل الرجل  رجل وامرأتني من العدول الذين يرضاهم الطرفان وإمنا
 أخطأت تقوم الثانية بتذكريها وتنبيهها للنقص املعروف يف حىت إذا نسيت إحدامها أو

 .النساء
وال يرفضوها سواء يف  مث أمر سبحانه الشهداء أن يستجيبوا للشهادة إذا دعوا إليها

الضجر من الكتابة مهما كان الدين صغريا كان أم   حتملها أو أدائها وأمر املؤمنني بعدم
هللا وهو ما يدفع  جل املتفق عليه فإن ذلك هو الطريق األعدل واألقوم عنداأل كبريا إىل

 .الريبة والشك وسوء الظن
بيد يدار بني األطراف فال  ويستثىن من ذلك حال التجارة احلاضرة فطاملا كان بيعا يدا

 وأما اإلشهاد فعليهم أن يشهدوا على البيع كما أنه ال حرج عليهم وال إمث إن مل يكتبوها
من صور  اإلضرار ابلكاتب الذي كتب وال ابلشاهد الذي يشهد أبي صورة جيوز

 .عاص خمالف ألمره سبحانه اإلضرار فإن من فعل ذلك فهو يف شرعه سبحانه فاسق
ما يصلحهم وينفعهم فهو  مث أمرهم سبحانه ابتقاء غضبه وعقابه وبني هلم أنه يعلمهم

 .ري هلمفيه اخل سبحانه العليم بكل شيء احمليط مبا
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كانوا يف سفر ومل يتيسر هلم  يقول تعاىل لعباده مستكمال أحكام كتابة الدين أهنم إن 

الكتابة حببس شيء من متاع املدين لدى الدائن لتوثيق  الكاتب فيمكن أن يستعاض عن
الدائن املدين ومل  بضه الدائن حلني كتابة الدين أو رده، وإن حصل أن أمنيق الدين

يؤدي ما أخذ وهذه أمانة يف رقبته فليتق غضب  يكاتبه أو أيخذ رهنا منه فعلى املدين أن
الشهادة وبني أن كامتها  وعقابه له إن فرط يف األداء. مث هنى سبحانه عن كتمان هللا ربه

 يعلم كل ما نعمله فيحاسبنا عليه  سبحانهفاجر وقلبه فاسد أثيم وهللا
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جلالله ومهما أظهران ما  مث ذكر جل وعال أن الكون كله بسمواته وأرضه ملك له خاضع
فإن هللا تعاىل حميط به وسوف حياسبنا عليه فيغفر ملن  يف أنفسنا أو أضمرانه فلم نظهره

وعال على كل  جلسبحانه برمحته وفضله ويعذب من شاء بعدله وحكمته فهو  شاء
 .شيء قدير ال يعجزه شيء وال معقب حلكمه

أنفسهم ومع ذلك آمنوا  وملا نزلت هذه اآلية واشتد على الصحابة احملاسبة على ما يف
ومن معه من املؤمنني قد آمنوا  -هللا عليه وسلم صلى-وأذعنوا أخرب سبحانه أبن النيب 

وبرسله ومل يفرقوا بني  ومبالئكته وبكتبهما أنزل إليهم من رهبم وآمنوا ابهلل  بذلك وبكل
 ابجلميع وكان قوهلم للمنزل عليهم مسعنا وأطعنا وطلبوا من املرسلني يف اإلميان بل آمنوا

هذا التصديق واالنقياد أبنه  هللا املغفرة فهو الذي إليه مصريهم ومآهلم فجزاهم هللا على
نفس مما ال ميلكه اإلنسان قدرهتا ووسعها وحديث ال ال يكلف نفسا إال ما كان يف

اكتسب من  على ما اقرتف من خري أو شر فله ما كسب من حسنات وعليه ما فاحملاسبة
 .السيئات

املخالفة خطأ أو نسياان  وبني سبحانه أهنم سألوه وهو رهبم أال يؤاخذهم إن وقع منهم
ا من قبلهم يكلفهم من التكاليف الشاقة اليت كلف هب فاستجاب هلم، وبني أهنم سألوه أال

عليهم ما ال يطيقونه  عليهم وعقااب هلم فاستجاب هلم، وبني أهنم سألوه أال يكتب تضييقا
سبحانه أهنم سألوه أن يعفو عنهم ويغفر هلم ويرمحهم  من األحكام فاستجاب هلم، مث بني

فاستجاب هلم له  موالهم ونصريهم وختموا سؤاهلم أبن ينصرهم على من كفر به فهو
 .نةالفضل وامل
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