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َها ُقْل هلِل اْلَمْشِرُق َواْلَمغْ  َلِتِهُم الَِِّت َكانُوا َعَليـْ َفَهاُء ِمَن النَّاِس َما َواَلُهْم َعْن ِقبـْ ِر ُُ َسيَـُقوُل السُّ

َداء َعَلى النَّاِس ( وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسطًا ِلَتُكونُوا ُشهَ 143يـَْهِدي َمْن َيَشاُء ِإىَل ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم )
َها ِإاَل ِلنَـْعَلَم َمْن يـَتَِّبعُ  َلَة الَِِّت ُكْنَت َعَليـْ الرَُّسوَل ِمَّْن  َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيدًا َوَما َجَعْلَنا اْلِقبـْ

َقِلُب َعَلى َعِقبَـْيِه َوِإْن َكاَنْت َلَكِبريًَة ِإاَل َعَلى الَِّذيَن َهَدى هللُا وَ  َما َكاَن هللُا ِلُيِضيَع ِإميَاَنُكْم ِإنَّ هللَا يـَنـْ
َلًة تـَْرَضاَها فَـَولِ  144ِِبلنَّاِس َلَرُءوٌف رَِحيٌم ) َماِء فَـَلنُـَولِ يَـنََّك ِقبـْ ( َقْد نـََرى تـََقلَُّب َوْجِهَك ِف السَّ

ُتْم فـََولُّوا ُوُجوهَ  ُكْم َشْطَرُه َوِإنَّ الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتا َُ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد احْلََراِم َوَحْيُث َما ُكنـْ
( َوَلِئْن أَتـَْيَت الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتا َُ ِبُكلِ  145َليَـْعَلُموَن أَنَُّه احْلَقُّ ِمْن َرّبِ ِْم َوَما هللُا ِبَغاِفٍل َعمَّا يـَْعَمُلوَن )

َلَتَك َوَما أَْنَت بَِتاِبٍع ِقبْـ  َلَة بـَْعٍض َوَلِئِن اتَـّبَـْعَت َأْهَواءُهْم ِمْن آيٍَة َما تَِبُعوا ِقبـْ َلتَـُهْم َوَما بـَْعُضُهْم بَِتاِبٍع ِقبـْ
 (14٦بـَْعِد َما َجاءَك ِمَن اْلِعْلِم ِإنََّك ِإذاً َلِمَن الظَّاِلِمنَي )

 
 
مجع سفيه، وهو الغر واجلاهل، وانقص العقل }من الناس ما  {[ }سيقول السفهاء143]

يتوجهون يف صالهتم،  {السابقة }اليت كانوا عليها {شيء صرف املسلمون }عن قبلتهمأي أّي  {والهم
واملسلمون كانوا يصلون إىل بيت املقدس، وهو  )صلى هللا عليه وآله( وهي بيت املقدس، فإن الرسول

لنيب إبنه قبلة اليهود، مث يف املدينة حولت القبلة إىل الكعبة، وكان السبب الظاهر لذلك أن اليهود عابوا ا
اي رسول  {يصلي إىل قبلتهم، فحوله هللا عنها إىل الكعبة، فأخذ اليهود يهرجون حول حتويل القبلة }قل

فمىت شاء وجه عبيده إىل حيث يشاء، وليست القبلة  {}هلل املشرق واملغرب )صلى هللا عليه وآله( هللا
وكما كان الصراط املستقيم قبالً  {احتكارًا حىت ال ميكن حتويلها }يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم
 بيت املقدس حال التوجه، كذلك صار الصراط املستقيم، فعاًل الكعبة.

 {أي كما أن هلل املشرق واملغرب، وأنه ال مناقشة يف ذلك }جعلناكم {[ }و كذلك144]
طاً، واإلطالق متوس {}أمة وسطاً  )عليهم السالم( أيها املسلمون، ويف التأويل، إن املراد ابخلطاب األئمة

وإن كان يفيد الوسطية يف كل شيء يف العقيدة، فال مجود وال إجلاء، ويف املكان فهم متوسطون بني 
شرق األرض وغرهبا، ويف التشريع، فليس انقصًا وال مغالياً، وهكذا إال أن ظاهر قوله سبحانه بعد ذلك 

ن املراد ابلتوسط الوسيطة بني الرسول يفيد أ {}لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً 
وبني سائر الناس، فاألمة أتخذ من الرسول ـ ويشهد الرسول عليهم أبهنم أخذوا منه، حىت ال يقولوا ما 
عرفنا ـ وسائر الناس أيخذون من األمة ـ وتشهد األمة عليهم أبهنم أخذوا منها، حىت ال يقول الناس مل 

ولعل ارتباط هذه اآلية مبا سبقها « لتكونوا.. ويكون»العلة يف قوله « الم»نعرف ـ وهذا هو الظاهر من 



من حكم القبلة، وما حلقها بيان أن املسلمني هلم مكان القيادة، ألهنم اآلخذون عن الرسول املبلغون 
للناس فالذي ينبغي أن تكون هلم مسة خاصة يف شرائعهم، حىت ال يرمون ابلذيلية، واإلتباع لقبلة 

وهي بيت  { رجع السياق إىل حكم القبلة فقال سبحانه }و ما جعلنا القبلة اليت كنت عليهااآلخرين، مث
يتوجه حنوه يف الصالة، طيلة كونه يف مكة املكرمة، ومدة )صلى هللا عليه وآله(  املقدس الذي كان النيب

حقق علمنا يف أن يت« لنعلم»معىن  {بعد اهلجرة }إاّل لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه
اخلارج، أبن يظهر املتبع من املخالف، فإنه قد يقال لنعلم، ويراد به حصول العلم للمتكلم، وقد يقال 
لنعلم، واملراد به وقوع املعلوم يف اخلارج، ويف بعض التفاسري أن قومًا ارتدوا على أدابرهم ملا حولت 

حقيقة وإمنا حسب األهواء، والعقب  عليه وآله( )صلى هللا ، فظهر إهنم مل يكونوا يتبعون الرسول(1)القبلة
مفارقة القبلة األوىل إىل  {مؤخر القدم، واملعىن التشبيه ملن يرتد كافرًا ، مبن يرجع القهقرى }و إن كانت

إايهم أبن قوى قلوهبم  {إذ هو خرق العتياد قدمي مرتكز }إال على الذين هدى هللا {قبلة أخرى }لكبرية
)صلى هللا عليه أيها املسلمون الراسخون الذين اتبعتم النيب  {ن هللا ليضيع إميانكمابإلميان }و ما كا

، وهذا تقدير هلم يف ثباهتم، ووعد هلم يف اجلزاء على إمياهنم الكامل، وحيتمل أن يكون جوااًب عن وآله(
س، وإن  سؤال وقع من بعضهم، وهو إنه كيف تكون حال صلواهتم السابقة اليت صلوها إىل بيت املقد

 فال يضيع أتعاهبم وأعماهلم. {املعىن األول }إن هللا ابلناس لرؤوف رحيم« إميان»كان الظاهر من كلمة 
[ و بعد ما بني احلكم، وأن القبلة حتولت، بنّي هللا سبحانه قصة التحويل، فإهنا كالعلة 145]

يف التحقيق، كما يقال إنه إنسان للحكم املتقدم، والعلة دائماً أتيت متأخرة يف الكالم، وإن كانت سابقة 
« قد »وإن كان الغالب يف  (2)هنا للتحقيق حنو )َقْد يـَْعَلُم اَّللهُ(« قد» {طيب ألن تربيته حسنة }قد نرى

الداخلة على املضارع، أن تكون مبعىن التقليل، ولعل سر دخوهلا، إشراب الفعل معىن التقليل، حيث ال 
ُكْم َلَعَلى ُهًدى( يريد املتكلم إظهار العلم ابلبت،  اي رسول هللا {}تقلب وجهك (3)مثله )َوإانه أَو ِإايه

أي يف انحية السماء، فإن الرسول كان يقلب وجهه يف أطراف  {}يف السماء )صلى هللا عليه وآله(
ا قائلني له أنك اتبع لقبلتن )صلى هللا عليه وآله( السماء، فينتظر الوحي حول القبلة، وإن اليهود عريوه

، يقلب وجهه يف آفاق السماء، فلما أصبح صلى )صلى هللا عليه وآله(فلما كان يف بعض الليل خرج 
هبذه اآلية، مث أخذ بيده فحول وجهه  )عليه السالم( الغداة، فلما صلى من الظهر ركعتني، جاء جربائيل

م الرجال }فلنولينك إىل الكعبة، وحول من خلفه وجوههم، حىت قام الرجال مقام النساء، والنساء مقا
وعندها موطنه  )عليه السالم( إذ الرسول كان حيب الكعبة اليت هي بناء جده إبراهيم {قبلة ترضاها

الشطر اجلزء، أي حول وجهك حنو جزء من املسجد احلرام،  {}فول وجهك شطر املسجد احلرام
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أيها  {ن من بعيد }و حيث ما كنتمواملسجد لكونه حميطاً ابلكعبة يكون املتوجه إليه متوجهاً إليها إذا كا
يف املقامني، ألنه الشيء الذي يتوجه به يف جسد « الوجه»وذكر  {املسلمون }فولوا وجوهكم شطره

من اليهود والنصارى الذين يستشكلون عليكم قائلني إن كانت  {اإلنسان }وإن الذين أوتوا الكتاب
، فتوجهكم يف السابق إىل بيت املقدس ابطل القبلة السابقة حقاً، فهذه ابطلة، وإن كانت هذه حقاً 

أي حتويل القبلة أو هذه القبلة حق من قبل هللا، فإن هللا سبحانه يعبده  {}ليعلمون أنه احلق من رهبم
عباده كيف يشاء، فمن اجلائز أن يعبد األمة بتشريع إىل مدة، مث يعبدهم بتشريع آخر }و ما هللا بغافل 

كتاب من اإلرجاف وبث األابطيل حول حتويل القبلة وسائر األمور أي يعمل أهل ال {عما يعملون
 .)صلى هللا عليه وآله(املرتبطة ابلنيب 

من اليهود  {}الذين أوتوا الكتاب )صلى هللا عليه وآله( اي رسول هللا {[ }و لئن أتيت14٦]
معاندون، واملعاند ألهنم  {من اآلايت الدالة على أن قبلتك حق }ما تبعوا قبلتك {والنصارى }بكل آية

بعد ما تعلم أن  {}بتابع قبلتهم)صلى هللا عليه وآله( ايرسول هللا  {ال ينفع معه الدليل }و ما أنت
}و ما بعضهم بتابع  (4)قبلتهم منسوخة، كقوله تعاىل )اَل أَْعُبُد َما تـَْعُبُدوَن * َواَل أَنُتْم َعاِبُدوَن َما أَْعُبُد(

اي رسول  {قبلة النصارى، والنصارى ال يتبعون قبلة اليهود }و لئن اتبعت اليهود ال يتبعون {قبلة بعض
 {}أهواءهم{ يف ابب القبلة وسائر التشريعات }من بعد ما جاءك من العلم )صلى هللا عليه وآله( هللا

وهذه اجلملة، وإن كانت موجهة إىل الرسول، لكن املقصود  {أبن طريقتهم ابطلة }إنك إذًا ملن الظاملني
ها العموم، وال تنايف العصمة، فإن االشرتاط يالئم احملال، كقوله تعاىل )ِإن َكاَن لِلرهْْحَِن َوَلٌد َفَأاَن أَوهُل من

 وقد تقرر يف املنطق أن صدق الشرطية إمنا هو بوجود العلية وحنوها، ال بصدق الطرفني. (5)الَعاِبِديَن(
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َناُهُم اْلِكَتا َُ يـَْعرِفُ  ُهْم َلَيْكُتُموَن احْلَقَّ َوُهْم الَِّذيَن آتـَيـْ َناءُهْم َوِإنَّ َفرِيقًا ِمنـْ ونَُه َكَما يـَْعرُِفوَن أَبـْ

( َوِلُكلٍ  ِوْجَهٌة ُهَو ُمَولِ يَها َفاْسَتِبُقوا 14٨( احْلَقُّ ِمْن رَبِ َك َفاَل َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْمََتِيَن )14٧يـَْعَلُموَن )
َراِت أَْيَن َما َتُكو  يعًا ِإنَّ هللَا َعَلى ُكلِ  َشْيٍء َقِديٌر )اْْلَيـْ ( َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت 14٩نُوا َيَِْت ِبُكُم هللُا َجَِ

( َوِمْن 15٠فَـَولِ  َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد احْلََراِم َوِإنَُّه َلْلَحقُّ ِمْن رَبِ َك َوَما هللُا ِبَغاِفٍل َعمَّا تـَْعَمُلوَن )
ُتْم فَـَولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه ِلَئاَل َيُكوَن َحْيُث َخَرْجَت فَـوَ  لِ  َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد احْلََراِم َوَحْيُث َما ُكنـْ

ُهْم َفاَل ََتَْشْوُهْم َواْخَشْوِن َوأُلِِتَّ نِْعَمِِت َعَلْيُكمْ  ٌة ِإاَل الَِّذيَن َظَلُموا ِمنـْ  َوَلَعلَُّكْم ِللنَّاِس َعَلْيُكْم ُحجَّ
يُكْم َويـَُعلِ ُمُكُم اْلِكَتا َُ 151َتُدوَن )تـَهْ  ُلو َعَلْيُكْم آََيتَِنا َويـُزَكِ  ( َكَما َأْرَسْلَنا ِفيُكْم َرُسواًل ِمْنُكْم يـَتـْ

( 153) ( َفاذُْكُروِن َأذُْكرُْكْم َواْشُكُروا ِل َواَل َتْكُفُرونِ 152َواحلِْْكَمَة َويـَُعلِ ُمُكْم َما َلَْ َتُكونُوا تـَْعَلُموَن )
 (154ََي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِعيُنوا ِِبلصَّْْبِ َوالصَّاَلِة ِإنَّ هللَا َمَع الصَّاِبرِيَن )

 
 
أي الرسول، أو هذا  {من اليهود والنصارى }يعرفونه {[ }الذين آتيناهم الكتاب147] 

رب إىل سياق التشبيه }كما يعرفون احلكم، أعين كون تغيري القبلة أبمر هللا سبحانه، وإن كان األول أق
فليس عذر هؤالء جهلهم،  {ممن مل يؤمن ابلرسول }ليكتمون احلق وهم يعلمون {أبناءهم وإن فريقاً منهم

 حىت يرجى زواله، وإمنا العناد الذي ال عالج له.
، أي هذا هو احلق من عند هللا )صلى هللا عليه وآله(اي رسول هللا  {[ }احلق من ربك14٨]

أي الشاكني فيه، فإن احملق إذا كثرت عليه التهجمات ورمي أبنه على غري  { تكونن من املمرتين}فال
َناَك َلَقْد  )صلى هللا عليه وآله(حق، يكاد يشك فيه، ولذا يثبت هللا الرسول  ، كما قال تعاىل )َوَلْوال أَن ثـَبـهتـْ

 .(٦)ِكدته تـَرَْكُن إِلَْيِهْم َشْيئاً َقِلياًل(
أي  {أي هللا سبحانه }موليها {أي لكل أمة من األمم طريقة }هو {لكل وجهة[ }و 149]

أي سارعوا إىل  {أمرهم ابلتوجه إليها، فال غرابة أن يكون للمسلمني وجهة خاصة يف قبلتهم }فاستبقوا
تنافسوا فيها، فإن هللا موليكم هذه الطرائق، وال تبقوا جامدين على طريقة منسوخة، فإن  {}اخلريات

أي لكل فرد أو أمة، « كل»راجعاً إىل « هو»انصراف عن اخلري إىل الشر، ومن احملتمل أن يكون  ذلك
طريقة يف العمل والتفكري فذلك الشخص مويل وموجه نفسه إايها، فليكن هم كل فريق وفرد أن يسابق 

حىت جيازيكم  يوم القيامة، {من بقاع األرض }أيت بكم هللا مجيعاً  {غريه يف اخلريات }أين ما تكونوا
 فيتمكن من مجعكم، وال يفوته شيء {على أعمالكم }إن هللا على كل شيء قدير
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)صلى هللا  [ كان لتحويل القبلة حنو الكعبة أسباب وعلل، العلة األوىل: رغبة الرسول150]
للمسلمني  يف أن حتول القبلة ملا عريته اليهود، العلة الثانية: أن التحويل كان للحق، وأن يكون عليه وآله(

ميزة خاصة ميتازون هبا عن سائر األمم، حىت يف اجتاه الصالة، العلة الثالثة: أن التحويل كان لقطع حجة 
الناس، الذين كانوا يتعجبون من كون املسلمني، يدعون دينًا جديداً، ومع ذلك يتوجهون إىل قبلة بين 

د احلرام، وقال سبحانه }و من حيث إسرائيل، وتبعًا هلذه العلل، تكرر األمر ابلتوجه إىل املسج
فإنه قبلة يف السفر كما هو قبلة يف  {للسفر من البالد }فول وجهك شطر املسجد احلرام {خرجت

الذي جاء  {أي توجيه الوجه حنو املسجد احلرام }للحق {احلضر، ويف هذا فائدة اثنية للتكرار }و إنه
هذه القبلة كان جزاءه سيئاً، ومن اتبعها كان فمن أعرض عن  {}من ربك وما هللا بغافل عما تعملون

 جزاءه حسناً.
هذا  {للسفر من البالد }فول وجهك شطر املسجد احلرام {[ }و من حيث خرجت151]

و من حيث »وهذه اآلية، مجع بني اآليتني السابقتني  {للسفر }و حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره
وقد عرفت إنه كرر لفائدة « 145م شطره، اآلية: وحيث ماكنتم فولوا وجوهك« »150خرجت، اآلية:

أي إن حتويل القبلة، إمنا هو لنقطع احتجاج  {العلة املذكورة يف اآلية }لئال يكون للناس عليكم حجة
الناس عليكم حيث يقولون: كيف إن املسلمني يدعون إىل دين جديد وقبلتهم هي قبلة أهل الكتاب 

 {الينفعهم املنطق، فاملعاند التفيده احلجة }فال ختشوهم واخشوينفإن هؤالء  {}إال الذين ظلموا منهم
فاخلشية، إمنا تكون ممن بيده النفع والضر، وهؤالء ليس بيدهم شيء منهما، وإمنا كل ذلك بيد هللا 
سبحانه، وال خيفى أن االستثناء منقطع كقولك: إمنا فعلت الفعلة الفالنية ليعرف الناس ابألمر، إال من 

بتميزكم عن أهل الكتاب وقطع  {بعد ذلك فتحويل القبلة إمنا كان }ألمت نعميت عليكم {ناد }ويريد الع
إىل احلق  {تعيري اليهود، وإرجاعكم إىل بناء جدكم إبراهيم الذي هو إحياء لذكراكم }و لعلكم هتتدون

 إهتداًء كاماًل، فإن يف تشريف اإلنسان بشرف سبباً لتقريبه إىل اهلداية الكاملة.
أنعمنا عليكم قبل ذلك بنعمة عظمى  {[ وقد أمتمنا النعمة عليكم بتحويل القبلة }كما152]

ال من غريكم، فاخرتتكم ألن تكون رساليت بيد واحد  {أيها املسلمون }رسواًل منكم {فـ }أرسلنا فيكم
ت اخللقية، يطهركم من أدانس اجلاهلية والقذارا {وقرآننا تالوة }و يزكيكم {منكم }يتلو عليكم آايتنا

ومن املعلوم أن التالوة غري التعليم، فرب  {والنجاسات البدنية ـ إبرشاده إايكم إليها ـ }ويعلمكم الكتاب
يرشدكم مبواضع األشياء  {اتٍل غري معلم، ابإلضافة إىل أن التعليم فيه معىن الرتكيز والتثبيت }واحلكمة

شيء موضعه }و يعلمكم ما مل تكونوا  ومواقع اخلطأ والصواب، فاحلكمة ـ كما عرفت ـ وضع كل
بصورة عامة، فيشمل القصص والتواريخ املفيدة وأحوال األنبياء، وأحوال املعاد مما ينفعهم يف  {تعلمون

 دينهم ودنياهم.



ابلنعمة  {أيها املسلمون ابلطاعة والعبادة، وتنفيذ األوامر }أذكركم {[ }فاذكروين153]
كفرًا يف االعتقاد، أو    {إبظهار النعمة واحلمد عليها }و ال تكفرون {واإلحسان واجلنان }و اشكروا يل

 كفراً يف العمل أبن ال تعملوا أبوامري.
يف أموركم اليت تريدوهنا سواء كانت حتت اختياركم، أم  {[ }اي أيها الذين آمنوا استعينوا154]

جز بعد حني، فإذا صرب وحتمل النفس، فإن كثريًا من األمور تتن {مل تكن كالصحة والغىن }ابلصرب
اإلنسان تنجزت أموره ونعم براحة البال، واطمئنان النفس، وإذا مل يصرب جرى القدر، وهو مضطرب 

فإن الصالة توجب توجه اإلنسان إىل هللا سبحانه، واالنصراف عن الدنيا مما  {البال كئيب }و الصالة
ابللطف والعناية  {يا }إن هللا مع الصابرينيشع يف النفس اهلدوء والسكينة، وعدم االهتمام مبكاره الدن

والرْحة واألجر والثواب، وهكذا يهذب اإلنسان واألمة ويرشدهم إىل مهمتهم العظيمة، وميّرهنم على 
الصرب والتحمل، ولذا خيطوا القرآن احلكيم خطوة أخرى معهم بعد الصرب والصالة، قائاًل: إنكم ال بد 

تل وسائر أنواع املصائب اليت تتعرض ملن أراد اإلصالح واإلرشاد، ولذا وأن تتحملوا مشاق القيادة من الق
 يقول سبحانه:

 



 
ُلَونَُّكمْ ( 155) َتْشُعُرونَ  الَ  َوَلِكنْ  َأْحَياءٌ  َبلْ  َأْمَواتٌ  هللاِ  َسِبيلِ  ِف  يـُْقَتلُ  ِلَمنْ  تـَُقوُلوا َوالَ   َوَلنَـبـْ

رِ  َوالثََّمَراتِ  َواألنـُْفسِ  األْمَوالِ  ِمنَ  َونـَْقصٍ  َواجْلُوعِ  اْْلَْوفِ  ِمنَ  ِبَشْيءٍ   ِإَذا الَِّذينَ ( 15٦) الصَّاِبرِينَ  َوَبشِ 
ُهمْ   َوَرمْحَةٌ  َرّبِ ِمْ  ِمنْ  َصَلَواتٌ  َعَلْيِهمْ  ُأوَلِئكَ ( 15٧) رَاِجُعونَ  ِإَلْيهِ  َوِإّنَّ  هللِ  ِإّنَّ  َقاُلوا ُمِصيَبةٌ  َأَصابـَتـْ
 َفالَ  اْعَتَمرَ  َأوِ  اْلبَـْيتَ  َحجَّ  َفَمنْ  هللاِ  َشَعائِرِ  ِمنْ  َواْلَمْرَوةَ  الصََّفا ِإنَّ ( 15٨) اْلُمْهَتُدونَ  ُهمُ  َوُأوَلِئكَ 

َزْلَنا َما َيْكُتُمونَ  الَِّذينَ  ِإنَّ ( 15٩) َعِليمٌ  َشاِكرٌ  هللاَ  َفِإنَّ  َخرْياً  َتَطوَّعَ  َوَمنْ  ِّبَِما َيطَّوَّفَ  َأنْ  َعَلْيهِ  ُجَناحَ   أَنـْ
 الاَلِعُنونَ  َويـَْلَعنُـُهمُ  هللاُ  يـَْلَعنُـُهمُ  ُأوَلِئكَ  اْلِكَتا ُِ  ِف  ِللنَّاسِ  بـَيـَّنَّاهُ  َما بـَْعدِ  ِمنْ  َواْْلَُدى َناتِ اْلبَـي ِ  ِمنَ 

ُنوا َوَأْصَلُحوا ََتبُوا الَِّذينَ  ِإالَ ( 1٦٠)  الَِّذينَ  ِإنَّ ( 1٦1) الرَِّحيمُ  التـَّوَّا ُُ  َوَأّنَ  َعَلْيِهمْ  أَُتو ُُ  َفُأوَلِئكَ  َوبـَيـَّ
 الَ  ِفيَها َخاِلِدينَ ( 1٦2) َأَْجَِعنيَ  َوالنَّاسِ  َواْلَمالَِئَكةِ  هللاِ  َلْعَنةُ  َعَلْيِهمْ  ُأوَلِئكَ  ُكفَّارٌ  َوُهمْ  َوَماُتوا َكَفُروا
ُهمُ  ُُيَفَّفُ   الرَِّحيمُ  الرَّمْحَنُ  ُهوَ  ِإالَ  ِإَلهَ  الَ  َواِحدٌ  ِإَلهٌ  َوِإَْلُُكمْ ( 1٦3) يـُْنَظُرونَ  ُهمْ  َوالَ  اْلَعَذا ُُ  َعنـْ

(1٦4) 
 
فامليت من ال أتثري له يف احلياة وال  {[ }و ال تقولوا ملن يقتل يف سبيل هللا أموات155]

حياة واقعية يف الدنيا بتأثرياهتم وأمتداداهتم، ويف اآلخرة، ألهنم  {امتداد، وهؤالء ليسوا كذلك }بل أحياء
اهتم، إذ احلياة يف نظركم احلس واحلركة، مع إهنا معىن أنتم حبي {يف نعيم مقيم، }ولكن ال تشعرون

 سطحي للحياة.
وكونه شيئاً، إما  {أي منتحنكم أيها املسلمون }بشيء من اخلوف {[ }و لنبلونكم15٦]

 {ابعتبار أنه ال ميتد، وإمنا اخلوف يف زمان يسري، وإما ابعتبار أنه اليبلغ اخلوف ـ غالباً ـ أشده }و اجلوع
املبذولة يف احلرب، أو ما ينهب منها يف  {عطش ألن املاء غالبًا متوفر }ونقص من األموالومل يذكر ال

 {ممن يقتل يف سبيل هللا }و {نقص من }األنفس {التصادم، أو الضيق االقتصادي، أو ما أشبه }و
بسبب النهب، أو احلصاد قبل أوانه من أجل األعداء، كما وقع يف قصة اخلندق  {نقص من }الثمرات

املسلمني أن حيصدوها، لئال ينتفع هبا املشركون ـ كما يف بعض  )صلى هللا عليه وآله( حيث أمر النيب
 يف هذه املكاره. {}الصابرين )صلى هللا عليه وآله( اي رسول هللا {التواريخ ـ أو أبسباب أخر }و بشر

ه }وإان إليه أي إان مملوكون له سبحان {[ }الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إان هلل157]
فهو مرجعنا ومعه حسابنا وجزاؤان، ويف هذه اجلملة تسلية للمصاب، إذ اعرتاف اإلنسان أبن   {راجعون

كل شيء له إمنا هو هلل، يهّون ذهاب بعضها، فإن صاحب املال أخذه، كما أن اعتقاد الشخص، أبن 
ر هذه اجلملة يف املصيبة عارفاً هللا هو الذي جيازي يهّون األمر، فإن ما فقده سوف يُعّوض ولذا من كر 

 معناها متوجهاً إىل هللا سبحانه، يف التسليم والرضا، جيد برد اإلطمئنان يف قلبه.



والصلوات هي العطف، فإن صلى مبعىن عطف،  {[ }أولئك عليهم صلوات من رهبم15٨]
الذين  {ك هم املهتدونترحم يف الدنيا واآلخرة }و أولئ {وهي من هللا التوجه ابلربكة واإلحسان }و رْحة

 اهتدوا إىل واقع األمر مما ينفع دنياهم وعقباهم، فبذلوا ما بذلوا يف سبيل هللا راضني مرضني.
[ وحيث أملع سابقًا إىل اجلهاد، أتى اإلملاع إىل احلج، فإهنما صنوان يف التعداد واملشقة ـ 159]

مجع  {قرب املسجد احلرام }من شعائر هللاومها جبالن  {يف اجلملة ـ فقال سبحانه }إن الصفا و املروة
شعرية، وهي مشتقة من اللباس امللتصق بشعر البدن، فكل شيء مرتبط بشيء ارتباطًا وثيقًا يدل عليه 
يكون من شعائره، فاملراد أن هذين اجلبلني من األمور املرتبطة ابهلل سبحانه، حيث جعلهما حماًل لعبادته 

والعمرة هي  {أي قصد البيت احلرام، واحلج القصد }أو اعتمر {ابلسعي بينهما }فمن حج البيت
الزايرة أخذ من العمارة، ألن الزائر يعمر املكان بزايرته، واحلج والعمرة عمالن من أعمال احلج }فال 

ألن املسلمني حترجوا من « ال جناح»أي يسعى بينهما، وإمنا عرب بـ  {جناح عليه أن يطوف هبما
وعلى املروة « أساف»م أنه من عمل املشركني، حيث كان على الصفا صنم يسمى الطواف هبما ظناً منه

فهو ترخيص يف مقام توهم احلصر، ومن املعلوم أن اإلابحة يف مقام توهم احلصر، « انئلة»صنم يسمى 
والنهي يف مقام توهم الوجوب، اليدالن على مفادمها األولية، ألنه إلثبات أصل الطرف اآلخر، ال 

أي أتى خبري من األعمال واألفعال تطوعاً، والتطوع  {اإلابحية والتموميية }و من تطوع خرياً خصوصيته 
لعملهم ومعىن شكره تقديره وجزائه للعامل  {التربع ابلشيء من الطوع مبعىن االنقياد }فإن هللا شاكر

 أبعماهلم، فال يفوته شيء منها. {}عليم
 ، أن اليهود والنصارى مل يفعلوا مثل ما فعل الرسول[ لعل ارتباط هذه اآلية مبا ورد قبلها1٦0]

حول الصفا واملروة، فالرسول أبطل كل شيء حول احلج، وأقام كل حق فيه،  )صلى هللا عليه وآله(
، وإن ظن الناس أهنما من الباطل، )صلى هللا عليه وآله( فالصفا واملروة، حيث كاان حقًا أثبتهما الرسول

ـ مما عرفوه حقًا ـ يف زمرة الباطل،  )صلى هللا عليه وآله( ما أتى به الرسول لكن أهل الكتاب حشروا كل
ولذا صار الكالم السابق، فاحتة للتعريض هبم، فهو مثل أن يقول أحد أان اعرتفت ابحلق، لكنه مل يعرتف 

ة الدالة على فيخفون األدل {مبا علم من احلق، وهللا أعلم مبوارده }إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات
أي يكتمون  {حقية اإلسالم، مما نزلت يف الكتب السالفة }و اهلدى من بعدما بيناه للناس يف الكتاب

يبعدهم عن اخلري يف الدنيا ويف اآلخرة،  {اهلدى الذي يرونه، وإن مل يكن منزاًل وبّينًا }أولئك يلعنهم هللا
الذين أييت منهم اللعن من الناس  {عنونبتضييق األمور عليهم هنا والعذاب هناك }و يلعنهم الال

 واملالئكة واجلن.
منهم واتبعوا احلق وأظهروه }و أصلحوا{ ما فسد من عقائدهم  {[ }إال الذين اتبوا1٦1]

فالتوبة معناها  {للناس ما أنزله هللا من اهلدى والبينات }فأولئك أتوب عليهم {وأعماهلم }و بينوا
اإلحسان والرْحة عليهم بعد انقطاعها عنهم بسبب كفرهم وكتماهنم }و  الرجوع، ورجوع هللا مبعىن إعادة



أي كثري الرجوع، فإن العاصي إذا عصى ألف مرة ورجع ألف مرة قبلت توبته، إذا اتب توبة  {أان التواب
 ابلعباد. {نصوحاً }الرحيم

ئك عليهم ابلعقائد الصحيحة }أول {ومل يتوبوا }و ماتوا وهم كفار {[ }إن الذين كفروا1٦2]
فإن الكل يلعنون الظامل، والكافر ظامل، فإنه وإن مل يقصده الالعن  {لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني

 ابلذات، لكنه داخل يف عموم اللعن.
أي يف تلك اللعنة، إذ لعنة الدنيا تتصل بلعنة اآلخرة }ال خيفف  {[ }خالدين فيها1٦3]

فال ينظر أحد إليهم نظرة  {لنسبة إىل الكافرين }و ال هم ينظرونإذ ال أمد لعذاب هللا اب {عنهم العذاب
 رْحة و إحسان، أو الميهلون لالعتذار، أو ال يؤخر عنهم العذاب.

 {[ و ملا تقدم حال الكافر صار السياق لبيان التوحيد، واألدلة على الوحدانية }و إهلكم1٦4]
ال كما يصور اإلله  {ملوصوف بـ }الرْحن الرحيما {ال شريك له }ال إله إال هو {أيها الناس }إله واحد

 بعض الكتب السماوية من أنه إله انتقام وغضب وعذاب.



 
َهارِ  اللَّْيلِ  َواْخِتاَلفِ  َواألْرضِ  السََّمَواتِ  َخْلقِ  ِف  ِإنَّ   ِبَا اْلَبْحرِ  ِف  ََتِْري الَِِّت  َواْلُفْلكِ  َوالنـَّ

َفعُ  َزلَ  َوَما النَّاسَ  يـَنـْ  َدابَّةٍ  ُكل ِ  ِمنْ  ِفيَها َوَبثَّ  َمْوِِتَا بـَْعدَ  األْرضَ  ِبهِ  َفَأْحَيا َماءٍ  ِمنْ  السََّماءِ  ِمنَ  هللاُ  أَنـْ
 النَّاسِ  َوِمنَ ( 1٦5) يـَْعِقُلونَ  ِلَقْومٍ  اَلََيتٍ  َواألْرضِ  السََّماءِ  بـَنْيَ  اْلُمَسخَّرِ  َوالسََّحا ُِ  الر ََِيحِ  َوَتْصرِيفِ 

 ظََلُموا الَِّذينَ  يـََرى َوَلوْ  هللِ  ُحب اً  َأَشدُّ  آَمُنوا َوالَِّذينَ  هللاِ  َكُحب ِ  ُيُِبُّونـَُهمْ  أَْنَداداً  هللاِ  نِ ُدو  ِمنْ  يـَتَِّخذُ  َمنْ 
ةَ  َأنَّ  اْلَعَذا َُ  يـََرْونَ  ِإذْ  يعاً  هللِ  اْلُقوَّ  الَِّذينَ  ِمنَ  اتُِّبُعوا الَِّذينَ  تـَبَـرَّأَ  ِإذْ ( 1٦٦) اْلَعَذا ُِ  َشِديدُ  هللاَ  َوَأنَّ  َجَِ

ُهمْ  فَـنَـتَـبَـرَّأَ  َكرَّةً  َلَنا َأنَّ  َلوْ  اتَـّبَـُعوا الَِّذينَ  َوَقالَ ( 1٦٧) األْسَبا ُُ  ِّبِمُ  َوتـََقطََّعتْ  اْلَعَذا َُ  َورََأُوا اتَـّبَـُعوا  ِمنـْ
 أَيُـَّها َيَ ( 1٦٨) النَّارِ  ِمنَ  ارِِجنيَ ِبَ  ُهمْ  َوَما َعَلْيِهمْ  َحَسَراتٍ  َأْعَماَْلُمْ  هللاُ  يُرِيِهمُ  َكَذِلكَ  ِمنَّا تـَبَـرَُّءوا َكَما

ْيطَانِ  ُخطَُواتِ  تـَتَِّبُعوا َوالَ  طَيِ باً  َحاَلالً  األْرضِ  ِف  ِمَّا ُكُلوا النَّاسُ   ِإَّنََّا( 1٦٩) ُمِبنيٌ  َعُدو   َلُكمْ  ِإنَّهُ  الشَّ
 (1٧٠) تـَْعَلُمونَ  الَ  َما هللاِ  َعَلى تـَُقوُلوا َوَأنْ  َواْلَفْحَشاءِ  ِِبلسُّوءِ  َيَُْمرُُكمْ 

 
هبذا  {هبذا النظام البديع والرتتيب الرائع }و األرض {[ }إن يف خلق السماوات1٦5]

أييت أحدمها عقب األخر خليفة، لتنظيم  {يف }اختالف الليل والنهار {األسلوب املنظم املتكامل }و
يف  {لبحر مبا ينفع الناسالسفينة }اليت جتري يف ا {يف }الفلك {احلياة على األرض أبمجل صورة }و

}فأحيا به « ما»ببيان  {جهة العلو }من ماء {يف }ما أنزل هللا من السماء {أسفارهم وجتارهتم }و
أي يف األرض  {أي نشر وفرق }فيها {أي مجودها وركودها }و بث {ابإلنبات }بعد موهتا {األرض

أي كان املطر « أحيا»عطف على « بث»تدب وتتحرك على وجه األرض، وكلمة  {}من كل دابة
سببًا إلحياء األرض، وانتشار احليواانت فيها، إذ لوال املطر مل يكن للحيوان ماء، وال طعام فيهلك، ومل 

أي صرفها ونقلها من مكان إىل مكان لرتوح وتذهب  {يف }تصريف الرايح {يبق له نسل }و
 {ريح راكدة مل تنفع أي شيء }وابألمراض والعفوانت، وتنقل السحاب من هنا إىل هناك، ولو كانت ال

فإنه مبا يكونه من أطنان من املاء، يبقى معلقًا بني  {يف }السحاب املسخر بني السماء واألرض
وعالمات دالة على هللا، ووحدته وسائر صفاته }لقوم  {اجلهتني، ويسري إىل كل انحية }آلايت

ملسبب عن األسباب، وينتقلون من العلم ويعملون عقوهلم يف استفادة النتائج من املقدمات وا {يعقلون
 ابملعلول إىل العلم ابلعلة.

مجع ند،  {أي غري هللا }أنداداً  {أي بعضهم }من يتخذ من دون هللا {[ }و من الناس1٦٦]
أي حيب هؤالء  {مبعىن األشباه، واملراد بذلك آهلة جيعلها شبيهة هلل يف أنه يعبدها، وهي األواثن }حيبوهنم

هلة، وإمنا أتى جبمع العاقل لكوهنا ردفت مع هللا سبحانه، والقاعدة تغليب الرديف على الناس تلك اآل



أي كحبهم  {}كحب هللا (٨)وقوله )َوارَْكِعي َمَع الرهاِكِعنَي( (7)رديفه كقوله تعاىل )مهن مَيِْشي َعَلى بَْطِنِه(
شركون الذين يعتقدون ابهلل }و الذين آمنوا هلل، أو حباً شبيهاً مبا يستحق هللا، وعلى األول، فاملراد هبم امل

من حب هؤالء ألواثهنم، فاملؤمنني حيث يعرفون أن كل خري من هللا حيبونه حباً ابلغاً }و  {أشد حباً هلل
يعين لو يرون هؤالء املشركني يوم القيامة كون  {لو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة هلل مجيعاً 

مضرة فعلهم، وسوء عاقبة شركهم، وحذف جواب لو، هتوياًل لألمر، كما تقول لعدوك: القوة مجيعاً لرأوا 
 «.أن القوة»عطف على  {لو ظفرت بك }و أن هللا شديد العذاب

من القادة }من الذين  {[ إن الرؤية من الظامل للعذاب، إمنا يكون }إذ تربأ الذين اتبعوا1٦7]
فما كان  {أي فيما بينهم }األسباب {}العذاب وتقطعت هبم مجيعاً  {وهم التابعون هلم }ورأوا {اتبعوا

يف الدنيا يسبب وصلة بعضهم لبعض من املال والرائسة والقرابة واحللف وأشباهها، تنقطع هناك، فال 
 داعي لنصرة الرؤساء أتباعهم الذين كانوا يتبعوهنم يف الدنيا.

أي اي ليت لنا عودة إىل  {ن لنا كرةإي التابعني لرؤسائهم }لو أ {[ }و قال الذين اتبعوا1٦٨]
هنا يف القيامة حال حاجتنا إىل العون  {أي من هؤالء الرؤساء }كما تربءوا منا {دار الدنيا }فنتربأ منهم

 {أي أعمال كل من التابعني واملتبوعني }حسرات عليهم {أي هكذا }يريهم هللا أعماهلم {}كذلك
رايح، فيتحسرون ملاذا مل يعملوا أبوامر هللا سبحانه }و ما هم فإن صالهتم وأعماهلم، كلها ذهبت أدراج ال

 فإن املشرك يبقى يف النار إىل األبد، إن متت عليه احلجة وعاند. {خبارجني من النار
[ وإذ مت الكالم حول العقيدة، توجه إىل احلياة اليت هي مقصد اإلنسان، وإليها يرجع  1٦9]

من نباهتا وحيواهنا ومائها ومعدهنا }حالالً  {كلوا مما يف األرض  كثري من حركته وسكونه }اي أيها الناس
إشارة إىل أن كل حالل « طيباً »أي يف حال كون املأكول حالاًل طيباً، إال ما حرم منه، ويف قوله  {طيباً 

 {طيب، وليس فيه خبث يوجب احنراف الصحة، أو احنراف اخللق }و ال تتبعوا خطوات الشيطان
أي الشيطان }لكم  {و حنو اآلاثم، ومن أمث كأنه تتبع خطواته إذ مشى خلفه }إنهفكأن الشيطان خيط

 أي عدواً ظاهراً. {عدوٌّ مبني
وهي األعمال السيئة للغاية،  {أي األعمال السيئة }و الفحشاء {[ }إمنا أيمركم ابلسوء170]

من  { }ما ال تعلمونأي تنسبوا إىل هللا {فهو مشتق من الفحش، مبعىن التعدي }و أن تقولوا على هللا
 .(9)العقائد واألحكام، وعدم العلم هنا أعم من العلم ابلعدم، كما قال سبحانه )أَْم تـُنَـبُِّئونَُه مبَا اَل يـَْعَلُم(
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َنا َعَلْيِه آَِبءَّن َأَوَلْو   َزَل هللُا َقاُلوا َبْل نـَتَِّبُع َما أَْلَفيـْ َكاَن آَِبُؤُهْم اَل َوِإَذا ِقيَل َْلُُم اتَِّبُعوا َما أَنـْ

( َوَمَثُل الَِّذيَن َكَفُروا َكَمَثِل الَِّذي يـَْنِعُق ِبَا اَل َيْسَمُع ِإاَل ُدَعاًء َوِنَداًء 1٧1يـَْعِقُلوَن َشْيئًا َواَل يـَْهَتُدوَن )
َناُكْم َواْشُكُروا هلِل ( ََي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمْن طَ 1٧2ُصم  بُْكٌم ُعْمٌي فَـُهْم اَل يـَْعِقُلوَن ) يِ َباِت َما َرزَقـْ

ُه تـَْعُبُدوَن ) ُتْم ِإَيَّ َم َوحلََْم اْْلِْنزِيِر َوَما ُأِهلَّ ِبِه ِلَغرْيِ هللِا َفَمِن 1٧3ِإْن ُكنـْ َتَة َوالدَّ َا َحرََّم َعَلْيُكُم اْلَميـْ ( ِإَّنَّ
َر َِبٍغ َواَل َعاٍد َفاَل ِإْْثَ َعَلْيِه إِ  َزَل هللُا ِمَن 1٧4نَّ هللَا َغُفوٌر رَِحيٌم )اْضطُرَّ َغيـْ ( ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما أَنـْ

وَن ِف بُطُوِِنِْم ِإالَ اْلِكَتا ُِ َوَيْشتَـُروَن ِبِه ََثَنًا َقِلياًل ُأوَلِئَك َما َيَُْكُلوَن ِف بُطُوِِنِْم ِإاَل النَّاَر ُأوَلِئَك َما َيَُْكلُ 
يِهْم َوَْلُْم َعَذا ٌُ أَِليٌم )النَّاَر َواَل يَُكل ِ  ( ُأوَلِئَك الَِّذيَن اْشتَـَرُوا الضَّالََلَة 1٧5ُمُهُم هللُا يـَْوَم اْلِقَياَمِة َواَل يـُزَكِ 

قِ  َوِإنَّ ( َذِلَك ِبَِنَّ هللَا نـَزََّل اْلِكَتا َُ ِِبحلَْ 1٧٦ِِبْْلَُدى َواْلَعَذا َُ ِِبْلَمْغِفَرِة َفَما َأْصبَـَرُهْم َعَلى النَّاِر )
 (1٧٧الَِّذيَن اْختَـَلُفوا ِف اْلِكَتا ُِ َلِفي ِشَقاٍق بَِعيٍد )

 
من األحكام وسائر الوحي }قالوا بل نتبع ما ألفينا  {[ }و إذا قيل هلم اتبعوا ما أنزل هللا171]
بقوله }أو  أي وجدان عليه آابءان من التقاليد، فأنكر هللا ذلك عليهم ابالستفهام اإلنكاري، {عليه آابءان

إىل احلق فإذا ظهر لكم أن  {من أمور الدين والدنيا }و ال يهتدون {لو كان آابؤهم ال يعقلون شيئاً 
 آابءكم ال يعلمون، فكيف تتبعوهنم.

[ مث بني هللا سبحانه، أن هؤالء الكفار لعنادهم وتعصبهم، قد غلقت منافذ السمع 172]
بعد ما يروا اآلايت، ويسمعوا نداءك  {}و مثل الذين كفرواوالبصر عنهم، فال يفيد فيهم وعظ وال تذكري 

وال يفهم  {أي ابحليوان الذي }ال يسمع {أي يرفع صوته }مبا {اي رسول هللا }كمثل الذي ينعق
فاحليوان، إذا صحت به، اليفهم من كالمك إال جمرد الدعوة  {الكالم، وإمنا يسمع }إاّلدعاًء ونداءً 

مجع أبكم  {مجع أصم }بكم {لك، إذ الينتفعون بكالمك أبداً، فهم }صموالنداء، فهؤالء الكفار كذ
مجع أعمى، فإهنم ولو كانت هلم آذان وألسنة وعيون، لكنها كاملعطلة، ألهنا ال تؤدي وظيفتها  {}عمي

 {}فهم ال يعقلون
تكرارًا ملا تقدم إلحلاق مسأليت  {[ }اي أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم173]

وال تشكروا سائر اآلهلة، كاملشركني الذين  {لشكر واحملرمات به }و اشكروا هلل إن كنتم إايه تعبدونا
 يزعمون أهنم ميطرون ابألنواء، ويرزقون ابآلهلة املزعومة.

وهو وإن   {وهي اليت مل تذبح على النحو الشرعي }والدم {[ }إمنا حرم عليكم امليتة174]
َتًة َأْو َدمًا مهْسُفوحاً(كان مطلقاً، إال إنه مقيد ابمل }و حلم  (10)سفوح لقوله سبحانه )ِإاله أَن َيُكوَن َميـْ

                                                

 .14٦سورة األنعام:  (10)



وخص اللحم ابلكالم، وإن كانت مجلته حمرمة، ألن اللحم هو املعظم املقصود يف الغالب }و ما  {اخلنزير
هم، يرفعون اإلهالل يف الذبيحة رفع الصوت ابلتسمية، وقد كان املشركون عند ذحب {أهل به لغري هللا

 {أصواهتم بتسمية األواثن، فنهى هللا سبحانه عن أكل ذبيحة ذكر غري اسم هللا عليها }فمن اضطر
متعد من ابب اإلفتعال، وحيث مل يكن املقصود، سبب االضطرار، ذكر « اضطر»بصيغة اجملهول، فإن 

أي متعد يف األكل  {ادأي مل يكن ابغيًا وطالبًا للذة يف أكله وشربه }و ال ع {جمهواًل }غري ابغ
والشرب، عن حد الضرورة، أو غري ابغ على إمام املسلمني، وال عاد ابملعصية طريق احملقني }فال إمث 

يسرت العصيان إذا اضطر إليه، فغفر مبعىن سرت، وسرت  {يف تناول هذه احملرمات }إن هللا غفور {عليه
 احملرم يف حال االضطرار. بكم، ولذا جاز تناول {العصيان، عدم املؤاخذة به }رحيم

وهم اليهود والنصارى الذين كانوا  {[ }إن الذين يكتمون ما أنزل هللا من الكتاب175]
يكتمون العقائد احلقة املوجودة يف كتاهبم، وينسبون إىل الكتاب أحكامًا مل توجد فيه، كما قال سبحانه 

ولعل ارتباط هذه اآلية مبا قبلها من جهة األمور اليت   (11)اِدِقنَي()ُقْل َفْأُتوا اِبلتـهْورَاِة َفاتْـُلوَها ِإن ُكنُتْم صَ 
من رائسة  {أي هبذا الكتاب }مثنًا قليالً  {كانوا حيرموهنا، ومل يكن يف كتبهم حترمي هلا }و يشرتون به

 أي الجيرون إىل بطوهنم {الدنيا وأمواهلا، فإهنا قليل ابلنسبة إىل اآلخرة }أولئك ما أيكلون يف بطوهنم
ولعل ذكر يف بطوهنم لالحرتاز عن األكل يف بطن الغري، فإن العرب تقول شبع فالن يف بطنه، إذا أكله 

فإن ما أكلوه ينقلب انراً  {بنفسه، وتقول شبع فالن يف بطن غريه، إذا أكله من يتعلق به }إال النار
 {ان جزاء مافعلوا }و ال يزكيهمحترق بطوهنم يف جهنم }واليكلمهم هللا يوم القيامة{ فيهملهم ليذوقوا اهلو 

أي اليطهرهم عن اآلاثم، فإن البطن إذا مليء حراماً يقسو، فال يهتدي حىت يتزكى اإلنسان ويتطهر }و 
 مؤمل. {هلم عذاب أليم

أي عوض  {الذين يكتمون ما أنزل هللا هم }الذين اشرتوا الضاللة ابهلدى {[ }أولئك17٦]
حد أمرين الضاللة واهلداية، فهم أعطوا أنفسهم، واشرتوا الضاللة اهلداية، فكأن نفس اإلنسان مثن أل

فعوض أن يشرتوا املغفرة ألنفسهم اشرتوا  {اشرتوا }العذاب ابملغفرة {عوض أن يشرتوا اهلداية }و
تعجب عن صربهم على النار اليت هي عاقبة عملهم، أي كيف أهنم  {العذاب }فما أصربهم على النار

 نما فعلوا ما عاقبته النار.يصربون على النار حي
أي التوراة  {سبب }أن هللا نزل الكتاب {العذاب، إمنا توجه إليهم }بـ {[ }ذلك177]

وخالف عن احلق  {بكتمان بعضه وإظهار بعض }لفي شقاق {}ابحلق وإن الذين اختلفوا يف الكتاب
اره، ومن احملتمل أن يكون فهم إمنا استحقوا العذاب، ألهنم خالفوا احلق، وكتموا ما لزم إظه {}بعيد
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أي أن عذاهبم بسبب كتماهنم كون القرآن حقًا واختالفهم فيه، أبنه سحر « القرآن»املراد ابلكتاب 
 وكهانة أو كالم بشر.

 
ْيَس اْلِْبَّ َأْن تـَُولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِر ُِ َوَلِكنَّ اْلْبَّ َمْن آَمَن ِِبَّللَِّ َواْلل يَـْوِم ََ

 َذِوي اْلُقْرََ اآَلِخِر َمْن آَمَن ِِبَّللَِّ َواْليَـْوِم اآَلِخِر َواْلَمالَِئَكِة َواْلِكَتا ُِ َوالنَِّبيِ نَي َوآَتى اْلَماَل َعَلى ُحبِ هِ 
ائِِلنَي َوِف الر َِقا ُِ َوَأَقاَم الصَّاَلَة وَ  ِبيِل َوالسَّ آَتى الزََّكاَة َواْلُموُفوَن َواْليَـَتاَمى َواْلَمَساِكنَي َواْبَن السَّ

ُأوَلِئَك ُهُم ِبَعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدوا َوالصَّاِبرِيَن ِف اْلَبْأَساِء َوالضَّرَّاِء َوِحنَي اْلَبْأِس ُأوَلِئَك الَِّذيَن َصَدُقوا وَ 
َلى احْلُرُّ ِِبحْلُرِ  َواْلَعْبُد ِِبْلَعْبِد ( ََي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص ِف ا1٧٨اْلُمتـَُّقوَن ) ْلَقتـْ

َثى َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيٌء َفات َِباٌع ِِبْلَمْعُروِف َوَأَداٌء ِإَلْيِه ِبِِْحَساٍن َذِلكَ  َثى ِِبألنـْ ََتِْفيٌف ِمْن  َواألنـْ
( َوَلُكْم ِف اْلِقَصاِص َحَياٌة ََي ُأوِل 1٧٩ا ٌُ أَِليٌم )رَبِ ُكْم َوَرمْحٌَة َفَمِن اْعَتَدى بـَْعَد َذِلَك فَـَلُه َعذَ 

( ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحَدُكُم اْلَمْوُت ِإْن تـََرَك َخرْياً اْلَوِصيَُّة ِلْلَواِلَدْيِن 1٨٠األْلَبا ُِ َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن )
َرِبنَي ِِبْلَمْعُروِف َحق ًا َعَلى اْلُمتَّقِ  ُلونَُه 1٨1نَي )َواألقـْ َا ِإَْثُُه َعَلى الَِّذيَن يـَُبدِ  َعُه َفِإَّنَّ َلُه بـَْعَدَما َسَِ ( َفَمْن بَدَّ

يٌع َعِليٌم )  (1٨2ِإنَّ هللَا َسَِ
 
كل الرب أيها اليهود اجملادلون حول حتويل القبلة الصارفون أوقاتكم يف هذه   {[ }ليس الرب17٨]

فإن ذلك أمر فرعي مرتبط بتكليف هللا  {املشرق واملغربالبحوث العقيمة }أن تولوا وجوهكم قبل 
فعل، أي ولكن ذا الرب }من آمن ابهلل  {سبحانه، وقد كلفنا أن نصرف الوجوه إىل الكعبة }و لكن الرب

آمن بـ }املالئكة  {فذلك هو األصل الذي يتفرع عليه أحكام الصالة وغريها }و {واليوم اآلخر
كلهم أوهلم وأوسطهم وأخرهم }و آتى   {آمن بـ }النبيني {على أنبيائه }واملنزل من عند هللا  {والكتاب

أي  {أي مع أنه حيبه، أو على حب هللا تعاىل }ذوي القرىب {أي أعطاه وأنفقه }على حبه {املال
الذين الجيدون النفقة ألنفسهم وأهليهم  {الذين مات أبوهم }و املساكني {قراابته وأرحامه }و اليتامى

الذي انقطع يف سفره، فال مال له يوصله إىل أهله ومقصده، ومسي ابن السبيل، لعدم  {يل}وابن السب
 {فك }الرقاب {آتى املال }يف {من الفقراء الذين يسألون الناس }و {معرفة أبيه وعشريته }والسائلني

ى حدودها أي أداها عل {أي اشرتاء العبيد أو إعتاقهم، حىت يتحرروا عن ربق العبودية }و أقام الصالة
سواء كان عهداً مع  {الذين يفون }بعهدهم إذا عاهدوا {الواجبة واملستحبة }و املوفون {}و آتى الزكاة

عطف على  {}و الصابرين« من آمن»هللا كالنذر والبيعة، أو مع الناس كالعقود، وهذا عطف على قوله 
 من آمن على طريق القطع بتقدير املدح، كما قال ابن مالك:

 بدوهنا أو بعضها اقطع معلنا  اتبع أن يكن معيناواقطع أو 



 مبتدءاً أو انصباً لن يظهرا  و ارفع أو انصب إن قطعت مضمراً 
فإن عادة العريب أن يتفنن ابلقطع رفعاً ونصباً إذا طالت الصفات تقلياًل للكلل وتنشيطاً للذهن 

ملوجع والعلة وكل ضرر }و حني واملضر ا {البؤس الفقر }و الضراء {ابلتلون يف الكالم }يف البأساء
يف نياهتم  {املوصوفون هبذه الصفات هم }الذين صدقوا {أي الصابرين حني القتال }أولئك {البأس

اخلائفون من هللا سبحانه، ويف  {وأعماهلم، ال من جيادل يف أمر كتحويل القبلة }و أولئك هم املتقون
ث يرتكون املهام ويناقشون يف أمر غري مهم عناداً هذه اآلية الكرمية إملاح إىل حال كثري من الناس حي

 وعصبيًة.
[ وحيث ذكر سبحانه ما هو الرب عقبه ببعض األحكام اليت ينبغي ألهل الرب املؤمنني 179]

 {ابهلل واليوم اآلخر املتصفني بتلك الصفات أن يلتزموا هبا }اي أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص
مجع قتيل، فقد ورد أهنا نزلت يف حيني من العرب  {شرائع تكتب }يف القتلىومعىن كتابته تشريعه إذ ال

ألحدمها طول على األخر، وكانوا يتزوجون نساًء بغري حالل، وأقسموا لنقتلن ابلعبد منا احلر منهم، 
وابملرأة منا الرجل منهم، وابلرجل منا الرجلني منهم، وجعلوا جراحاهتم على الضعف من جراح أولئك، 

يقتل ال مقابل العبد }و العبد  {مقابل }احلر {جاء اإلسالم، وأبطل تلك األحكام ، فـ }احلر بـحىت 
قبل  {ال الذكر يقتل يف قبال األنثى }فمن عفي له من {مقابل }األنثى {تقتل }بـ {ابلعبد واألنثى
ض الدية، أبن عفى األخ الويل للمقتول عن قتل القاتل، وبدله ابلدية، أوعفى عن بع {}أخيه شيء

الواجب على الطرفني، مراقبة هللا يف األخذ واإلعطاء، فمن طرف الويل  {وبقي بعضها األخر }فـ
أي  {أبن ال يشدد يف طلب الدية، ومن طرف القاتل }وأداء إليه {للقاتل }ابملعروف {للمقتول }اتباع

اثلة، أواًل، والتخيري احلكم يف ابب القتيل ابملم {من غري مطل وتصعيب }ذلك {إىل العايف }إبحسان
منه بكم، ويف اجملمع أنه كان ألهل  {عليكم }و رْحة {بني القتل والدية والعفو اثنياً }ختفيف من ربكم

 {عن احلكم املقرر }بعد ذلك {التوراة القصاص أو العفو، وألهل اإلجنيل العفو والدية }فمن اعتدى
 دنيا واآلخرة.مؤمل يف ال {الذي قررانه من األحكام }فله عذاب أليم

للمجموع،  {يف ابب القتل، أبن يقتل القاتل عمدًا }حياة {[ }و لكم يف القصاص1٨0]
ألن كل من افتكر إنه لو قَتل قُتل ارتدع إال النادر، وأيضا إن القصاص يوجب عدم تعدي أولياء املقتول 

 زمان اجلاهلية، حىت رمبا فنيت على أقرابء القاتل، أبن يقتلوا منهم عددًا كثرياً، كما كان هو املتعارف يف
مجع لب، مبعىن العقل، أي اي أصحاب العقول }لعلكم  {القبيلة ألجل قتيل واحد }اي أويل األلباب

 القتل، أي شرع القصاص، حىت تتقون من القتل. {تتقون
[ و حيث أملح القرآن احلكيم إىل حكم القتل، أشار إىل ما يرتبط به من الوصيه، فقال 1٨1]
كتابة راجحة، فإن الكتابة تشمل الواجب واملندوب، والوصية مندوبة، إال إذا وجبت   {عليكم}كتب 

أي مااًل  {أبن رأى مقدماته من مرض وهرم وحنومها }إن ترك خرياً  {ابلعارض }إذا حضر أحدكم املوت



رك اخلري فإذا مل يرتك اخلري، ال داعي للوصية وإن كانت مستحبة أيضاً، لكنها ليست مثل أتكيد من ت
أبن يوصي لوالديه  {أي األقرابء }ابملعروف {}للوالدين واألقربني« كتب»انئب فاعل  {}الوصيه

وأقرابئه، ولو كانوا ورااثً، شيئًا من الثلث، وهذا يوجب نشر األلفة واحملبة أكثر فأكثر، وإمنا قيده 
وصي لألبعد، أو يفضل بعضاً ابملعروف، حىت ال يوصي مبا يوجب إاثرة الشحناء، كأن يرتك األقرب، وي

على بعض مبا يورث البغضاء، واملراد ابملعروف، الذي يعرف أهل التميز، إنه ال جور فيه وال حيف، 
 الذين يؤثرون التقوى. {وهذه الوصية تكون }حقاً على املتقني

له1٨2] أي علمه، فالسماع  {أي بدل اإليصاء وغرّيه وزّوره }بعد ما مسعه {[ }فمن بده
وليس إمث على الذي أيكل املال  {أي إمث التبديل }على الذين يبدلونه {مل مبعىن العلم }فإمنا إمثهيستع

إراًث بغري علم، والذي أيكله زايدة على حصته، من غري علم فإن الغالب، أن يبدل اجليل األول، 
بنواايكم  {}عليملوصاايكم وأقوالكم  {ويتصرف سائر األجيال، بال علم منهم ابلتبديل }إن هللا مسيع

هي أن  « فإمنا إمثه على الذين يبدلونه»وتبديلكم، أو تنفيذكم للوصية، ولعل هناك نكتة أخرى يف قوله 
كثريًا من الناس ال يوصون خوفًا من أن يلحقهم إمث التبديل من بعدهم، ألهنم بوصيتهم أعانوا من بدل 

من الناس، حيث يقولون من أوصى ألقى ورثته  ومهدوا الطريق له، كما رأيت ذلك متعارفاً يف كالم كثري
يف املعصية، فيكف بعضهم عن الوصية، فأشار سبحانه إىل كون هذا احلكم غلطاً، فإن املوصي فعل 

 خرياً، وإمنا املغري هو الذي يتحمل اإلمث.
 



 
نَـُهْم َفاَل ِإْْثَ َعلَ  ( 1٨3ْيِه ِإنَّ هللَا َغُفوٌر رَِحيٌم )َفَمْن َخاَف ِمْن ُموٍص َجَنفًا َأْو ِإَْثًا َفَأْصَلَح بـَيـْ

( 1٨4َن )ََي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِ َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن قَـْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقو 
ٌة مِ  مًا َمْعُدوَداٍت َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيضًا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ ٍم ُأَخَر َوَعَلى الَِّذيَن يُِطيُقونَُه ِفْدَيٌة َأَيَّ ْن َأَيَّ

ُتْم تـَْعَلُموَن ) ٌر َلُكْم ِإْن ُكنـْ ٌر َلُه َوَأْن َتُصوُموا َخيـْ ( َشْهُر 1٨5َطَعاُم ِمْسِكنٍي َفَمْن َتَطوََّع َخرْيًا فَـُهَو َخيـْ
ْهَر َرَمَضاَن الَِّذي أُْنِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهًدى ِللنَّاِس َوبَـ  يِ َناٍت ِمَن اْْلَُدى َواْلُفْرَقاِن َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّ

ٍم ُأَخَر يُرِيُد هللُا ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل يُرِ  ٌة ِمْن َأَيَّ يُد ِبُكُم اْلُعْسَر فَـْلَيُصْمُه َوَمْن َكاَن َمرِيضًا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ
َة َوِلُتَكْبِ ُ  ( َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِ  َفِإِن ِ 1٨٦وا هللَا َعَلى َما َهَداُكْم َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن )َوِلُتْكِمُلوا اْلِعدَّ

اِع ِإَذا َدَعاِن فَـْلَيْسَتِجيُبوا ِل َوْليُـْؤِمُنوا ِب َلَعلَُّهْم يـَْرُشُدوَن )  (1٨٧َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ
 
ديل الوصية، أبنه إمنا يكون حراماً، إذا كان تغريًا من [ مث استثىن سبحانه عن حرمة تب1٨3]

 {وخشي }من موص {حق إىل ابطل، أما إذا كان من ابطل إىل حق، فال إمث يف التغيري }فمن خاف
أي مياًل عن احلق إىل الباطل، أبن أوصى أزيد مما حيق له اإليصاء به }أو  {أي الذي يوصي }جنفاً 

ويف احلديث أن اإلمث اخلطأ عن عمد، واجلنف اخلطأ ال عن عمد }فأصلح أبن حرم ورثته إبيصائه،  {إمثا
 {أي بني الورثة واملوصي، واملوصى له، أبن رد الزائد إىل الورثة، وأبطل ما فيه اإلمث }فال إمث عليه {بينهم

 مبن أيمث، فكيف مبن ال أيمث، وقد ثبت يف الشريعة إن {أي على املبدل للوصية }إن هللا غفور رحيم
 .(12)الوصية مبا زاد على الثلث ال تنفذ إال برضى الورثه

[ مث انتقل السياق إىل حكم آخر من أحكام اإلسالم ـ ملا ذكران من أن القرآن احلكيم، 1٨4]
بعد بيان أصول التوحيد، ذكر مجلة من األحكام ـ فقال سبحانه، }اي أيها الذين آمنوا كتب عليكم 

فلستم  {ب عليكم أن تصوموا }كما كتب على الذين من قبلكمفإنه مفروض عليكم، فيج {الصيام
النار  {أنتم وحدكم أمرمت ابلصيام، بل كان الصوم شريعة يف األداين السابقة أيضًا }لعلكم تتقون

بصيامكم، فالصائم حيث حيس ابجلوع والعطش والضعف يتذكر هللا سبحانه فيخبت قلبه وتضعف فيه 
 حه، وكل ذلك سبب للتقوى وترك املعاصي.قوى الشر، وترق نفسه وتصفو رو 

أي حمصورات، فليست أايم كثرية ال  {أي إن الصيام يف أايم }معدودات {[ }أايماً 1٨5]
تعد، وإمنا هي ثالثون يومًا فقط ـ وفيه تسلية للصائم ـ وليس الصيام على كل أحد }فمن كان منكم 

مبركوب لغلبة الركوب فيه، وحد السفر  فقد شبه السفر {مرضًا يضره الصوم }أو على سفر {مريضاً 
أي فليصم يف أايم أخر غري شهر رمضان، قضاًء ملا فاته ابملرض  {معني يف الشريعة }فعدة من أايم أخر
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أي يطيقون الصيام، أبن يكون آخر طاقاهتم وذلك موجب للعسر،   {أو السفر }و على الذين يطيقونه
ذي يطيق الصوم كان يف أول الشريعة خمريًا بني الصيام كما ال خيفى، إذ آخر الطاقة عسر، أو أن ال

أي الواجب عليهم الفداء بدل الصوم  {واإلطعام، مث وجب الصوم وحده، وذلك للتدرج ابألمة }فدية
أبن زاد على طعام املسكني }فهو خري  {واحد وهو مد من الطعام }فمن تطوع خرياً  {}طعام مسكني
من اإلطعام، فاإلنسان إما أن  {لذي يبلغ الصوم طاقتكم }خري لكمأيها املطيقون، ا {له وأن تصوموا

يضره الصوم ضرراً ابلغاً، وهو الذي تقدم أن يفطر وأييت بعدة من أايم أخر، وإما أن يشق عليه إىل حد 
العسر، وهو الذي يبلغ منتهى طاقته، وهذا خيري بني الصيام واإلطعام وإن كان الصيام خري، وإما أن ال 

لعلمتم أن  {يه وهو الذي جيب عليه الصيام معينًا مما بني يف اآلية التالية }إن كنتم تعلمونيشق عل
الصيام خري ملا فيه من الفوائد اليت ليست يف اإلطعام، وليس مفهومه، إن مل تكونوا تعلمون، فليس 

 الصوم خري، بل املفهوم إن مل تكونوا تعلمون، مل تعلموا إن الصوم خري.
مما  {م املعدودات املفروض فيها الصيام هي }شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن[ األاي1٨٦]

زاد يف عظمته وحرمته، إذ صار زمااًن لنزول أعظم دستور للبشرية إىل األبد يف حال كون القرآن }هدى 
 {جنس }اهلدى {أي أمور واضحات }من {يهديهم إىل احلق وإىل صراط مستقيم }و بينات {للناس

غامضًا حيتاج إىل إثبات ودليل، بل واضح الئح، ومن اهلدى بيان لبينات، إذ ميكن أن فليس هدى 
أي يفرق بني احلق  {من }الفرقان {يكون شيئًا بينًا من حيث الشهادة، أو املعاملة أو حنوها }و

أي شهر رمضان  {أي حضر ومل يغب ابلسفر }منكم الشهر {والباطل والضالل والرشاد }فمن شهد
إجياابً، وملا كان احلكم عاماً استثىن منه بقوله }و من كان مريضاً أو على سفر فعدة من أايم  {}فليصمه

ولذا أمركم ابإلفطار يف السفر  {وإمنا كرر متهيدًا لقوله }يريد هللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر {أخر
ن يف صيامه فوائد ال أي عدة الشهر، فإ {إمنا شرع عدة من أايم أخر }لتكملوا العدة {واملرض }و

إمنا شرع  {يدركها إال من أكملها، فإن مل يتمكن من إكماهلا يف نفس شهر رمضان أكملها خارجه }و
أي تعظموه بسبب هدايته لكم إىل دينه وشريعته، فالصيام سبب  {الصوم }لتكربوا هللا على ما هداكم

التأويل، املراد به تكبري ليلة الفطر }و لعلكم قرب النفس إىل هللا سبحانه، فيأيت منها التكبري عفواً، ويف 
 فالصوم نعمة تستحق الشكر ملا فيه من صالح الدنيا والدين. {تشكرون

[ وحيث أن من عادة القرآن احلكيم أن خيلل األحكام نفحة موجهة حنو هللا تعاىل، 1٨7]
الدعاء هنا، بعد طول من  لريتبط احلكم ابخلالق، وليشع يف النفس النشاط والعزمية، أتت آية استجابة

بيان األحكام، مث أييت بعدة آايت ترتبط ابألحكام اثنية، ابإلضافة إىل أن استجابة الدعاء تناسب شهر 
كيف ندعوا، )صلى هللا عليه وآله(   رمضان، فإنه شهر دعاء وضراعة، وقد ورد أن سائاًل سأل النيب

ب العلم واإلحاطة والسمع والبصر، ال قرب إليهم، قر  {فنزلت }و إذا سألك عبادي عين فإين قريب
 {الذي يدعوين }إذا دعان {الزمان واملكان واجلهة، فإنه سبحانه منزه عن كل ذلك }أجيب دعوة الداع



« دعا»ظرف، ويفيد تكرار كلمة « إذا»ولعل يف هذا القيد إفادة أن اإلجابة وقت الدعوة مباشرة فإن 
أي يطيعوين يف أوامري ونواهي، إذ من جييب الدعاء، يستحق  {يل لترتكز يف الذهن تركيزًا }فليستجيبوا

أي لكي يصيبوا احلق  {إميااًن بذايت وصفايت }لعلهم يرشدون {أن يستجيب له اإلنسان }و ليؤمنوا يب
 ويهتدوا إليه.



 
 

َلَة الصِ َياِم الرََّفُث ِإىَل ِنَساِئُكْم ُهنَّ ِلَباٌس َلُكْم َوأَنْـ  ُتْم ِلَباٌس َْلُنَّ َعِلَم هللُا أَنَُّكْم  ُأِحلَّ َلُكْم َليـْ
تَـُغوا َما َكَتَب هللُا لَ  ُفَسُكْم فَـَتا َُ َعَلْيُكْم َوَعَفا َعْنُكْم َفاآَلَن َِبِشُروُهنَّ َوابـْ ُتْم ََتَْتانُوَن أَنـْ ُكْم وَُكُلوا ُكنـْ

َيُض ِمَن اْْلَْيطِ  األْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ْثَّ َأِتُّوا الصِ َياَم ِإىَل اللَّْيِل َواَل  َواْشَربُوا َحَّتَّ يـَتَـبَـنيََّ َلُكُم اْْلَْيُط األبـْ
ُ هللُا آََيتِ  ُتْم َعاِكُفوَن ِف اْلَمَساِجِد تِْلَك ُحُدوُد هللِا َفاَل تـَْقَربُوَها َكَذِلَك يـُبَـنيِ  ِه ِللنَّاِس تـَُباِشُروُهنَّ َوأَنـْ

اِم ِلَتْأُكُلوا َفرِيقًا ِمْن ( َواَل َتَُْكلُ 1٨٨َلَعلَُّهْم يـَتـَُّقوَن ) َنُكْم ِِبْلَباِطِل َوُتْدُلوا ِّبَا ِإىَل احْلُكَّ وا َأْمَواَلُكْم بـَيـْ
ُتْم تـَْعَلُموَن ) ( َيْسأَُلوَنَك َعِن األِهلَِّة ُقْل ِهَي َمَواِقيُت ِللنَّاِس َواحلَْجِ  َوَلْيَس 1٨٩َأْمَواِل النَّاِس ِِبإِلْثِْ َوأَنـْ

َلَعلَُّكْم  ْن َتَُْتوا اْلبُـُيوَت ِمْن ظُُهورَِها َوَلِكنَّ اْلِْبَّ َمِن اتَـَّقى َوْأُتوا اْلبُـُيوَت ِمْن أَبـَْواِّبَا َواتَـُّقوا هللاَ اْلِْبُّ ِبَِ 
 (1٩1ْلُمْعَتِديَن )( َوَقاتُِلوا ِف َسِبيِل هللِا الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَنُكْم َواَل تـَْعَتُدوا ِإنَّ هللَا اَل ُيُِبُّ ا1٩٠تـُْفِلُحوَن )

 
 {اليت تصومون غدها }الرفث {الطيبات أيها الصائمون }ليلة الصيام {[ }أحل لكم1٨٨]

لتعليم معىن اإلفضاء، أي االنتهاء إىل زوجاتكم ابجلماع. « إىل»وإمنا عدى بـ  {أي اجلماع }إىل نسائكم
كان األكل حمرمًا يف شهر   يف سبب نزول هذه اآلية أنه قال: )عليه السالم( وقد روي عن الصادق

رمضان ابلليل بعد النوم، وكان النكاح حرامًا ابلليل والنهار يف شهر رمضان، وكان رجل من أصحاب 
 يقال له مطعم بن جبري، أخو عبد هللا بن جبري الذي كان رسول هللا )صلى هللا عليه وآله( رسول هللا

سني من الرماة، وفارقه أصحابه وبقي يف أثىن وكله بفم الشعب يوم أحد يف مخ )صلى هللا عليه وآله(
عشر رجاًل، فقتل على ابب الشعب، وكان أخوه هذا مطعم بن جبري شيخًا ضعيفاً، وكان صائماً 
فأبطأت عليه أهله ابلطعام، فنام قبل أن يفطر، فلما إنتبه قال ألهله: قد حرم عليه األكل يف هذه 

فرق له، وكان  )صلى هللا عليه وآله( ي عليه، فرآه رسول هللاالليلة، فلما أصبح حضر حفر اخلندق فأغم
قوم من الشباب ينكحون ابلليل سراً يف شهر رمضان، فأنزل هللا هذه اآلية، فأحل النكاح ابلليل يف شهر 

فكما أن اللباس يقي  {. }هن لباس لكم وأنتم لباس هلن(13)رمضان واألكل بعد النوم إىل طلوع الفجر
 {مالصق ابلبدن وحمرم عليه، كذلك كل من الزوجني ابلنسبة إىل اآلخر }علم هللا أنكم البدن وكما أنه

أي كنتم ختونوهنا ابرتكاب املعصية فكأن  {من اخليانة }أنفسكم {أيها الصائمون }كنتم ختتانون
ما   {املرتكب هلا خيوهنا إذ يسبب هلا خسارًة، وكل خائن كذلك يسبب ملن خانه خسارًة }فتاب عليكم

من }اآلن  {ابلنسبة إىل هذا احلكم }فـ {كنتم أتتون به من احملرم يف مجاع أهليكم لياًل }و عفا عنكم
أي جيوز لكم مجاعهن لياًل واألمر يف مقام نفي ال يفيد إال اجلواز }و ابتغوا ما كتب هللا  {ابشروهن
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احلكم بتحرمي اجلماع }و كلوا من األوالد واللذة احملللة املوجبة للثواب، وهذا ابلنسبة إىل نسخ  {لكم
أي يباح لكم األكل والشرب من أول املغرب }حىت يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط  {واشربوا

بيان اخليطني أي يتضح الفجر الصادق الذي هو يف وسط الظالم كخيط أبيض  {األسود من الفجر
الشريعة، من أول الفجر الصادق  ابلكف عن املفطرات املذكورة يف {قرب خيط أسود }مث أمتوا الصيام

وهو املغرب الشرعي، وهذا ابلنسبة إىل نسخ احلكم بتحرمي األكل والشرب ملن انم قبل أن  {}إىل الليل
لياًل أو هنارًا واالعتكاف  {أي ال جتامعوا النساء }و أنتم عاكفون يف املساجد {يفطر }و ال تباشروهن

فيه الصوم، وأقله ثالثة أايم بتفصيل مذكور يف الفقه، ومن  هو اللبث يف املسجد بقصد العبادة ويشرتط
وغريها  (14)اليت ذكران من أحكام الصيام {أحكام االعتكاف حرمة مباشرة النساء لياًل وهنارًا }تلك

اليت جعلها ألفعال العباد من الفعل فال جيوز تركه، والرتك فال جيوز إقحامه كحدود املدينة  {}حدود هللا
هنى عن االقرتاب، مبالغة يف النهي عن االقتحام واملخالفة كقوله تعاىل )َوالَ  {مها }فال تقربوهاوالدار وحنو 

أي مثل هذا البيان الواضح الذي بني أحكام  {}كذلك (15)تـَْقرَبُوا َماَل الَيِتيِم ِإاله اِبلهيِت ِهَي َأْحَسُن(
 أي لكي يتقوا معاصيه. {لهم يتقوندالئله وأحكامه }للناس لع {الصيام وغريه }يبني هللا آايته

الذي دار احلديث حوله يف « األكل»[ مث انتقل السياق إىل تشريع آخر له مناسبة ما بـ 1٨9]
« بينكم»ابلغصب وما أشبه، وكان وجه ذكر كلمة  {مسألة الصيام }و ال أتكلوا أموالكم بينكم ابلباطل

اإلدالء أي اإللقاء  {يربروا أكلهم }و تدلوا أن اآلكلني للغصب وحنوه يتآمرون بينهم يف خفاء حىت
مجع حاكم، مبعىن القضاة بعنوان الرشوة  {أي بتلك األموال }إىل احلكام {واإلفضاء أي تلقوا }هبا

علة لتدلوا أي علة إعطائكم الرشوة أن أتكلوا  {واهلدية ليأخذوا جانبكم يف أكل املال ابلباطل }لتأكلوا
أبن أكلكم وإرشاءكم ابطل  {بدون حق }و أنتم تعلمون {ل الناس ابإلمثأي قسماً }من أموا {}فريقاً 
 وإمث.

[ مرت أحكام كلها حتتاج إىل التوقيت من صيام واعتكاف وحماكمات وغريها فناسب 190]
أن أييت تشريع األهلة هنا مع الغض عما تقدم من أن املقصود بيان مجلة من األحكام بعد بيان أصول 

وعن سبب اختالف اهلالل يف   {}عن األهلة)صلى هللا عليه وآله(اي رسول هللا  {التوحيد }يسألونك
كل شهر من اهلالل إىل البدر مث إىل اهلالل حىت احملاق أو عن فائدة هذا االختالف وملاذا مل يكن القمر  

مجع ميقات مبعىن الوقت والزمان  {اي رسول هللا يف جواهبم }هي مواقيت {كالشمس يف االنتظام }قل
فمن أقرض إىل شهر أو ابع ليقبض الثمن، أو يدفع  {لـ }احلج {يف عباداهتم ومعامالهتم }و {}للناس

الثمن بعد شهرين، أو أراد الصيام واإلفطار أو احلج يف أشهره ال بد وأن يكون له معلم يستند إليه 
« يسألونك»يف معىن  ولذلك جعل هللا األهلة، وهذا اجلواب ينطبق على السؤال بناًء على الوجه الثاين
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وأما بناًء على الوجه األول وسؤاهلم كان عن سبب اختالف األهلة، فإن القرآن أعرض عن جواهبم ألن 
عقوهلم ماكانت تتحمل اجلواب الفلكي، ولذا عرب عن ذلك إىل فائدة األهلة اليت هم أحوج إليها، كما 

ْن َخرْيٍ َفِلْلَواِلَدْيِن(يف آية أخرى )َيْسأَُلوَنَك َماَذا يُنِفُقوَن ُقْل َما  حيث أعرض عن جواب  (1٦)أَنَفْقُتم مِّ
ماهية املنفق أي حمل اإلنفاق ألن هذا هو الذي يرتتب عليه الفائدة وهم حباجة إليه، وحيث ذكر احلج 
ا يف الكالم انتقل السياق إىل ما كان يفعله اجلاهليون من أهنم إذا أحرموا مل يدخلوا البيوت من أبواهبا وإمن

يدخلوهنا من ظهورها، فنهى عن ذلك، ويف هذا تلميح أبن السؤال عما ال يهمكم من األهلة، مثل إتيان 
أبن تنقبوا  {تدخلوا }البيوت من ظهورها {البيوت من ظهورها وكاألكل من القفا }وليس الرب أبن أتتوا

أوامره واجتناب نواهيه }وأتوا من هللا سبحانه إبتيان  {البيوت وتدخلوهنا من النقب }ولكن الرب من اتقى
أي لكي  {يف أوامره ونواهيه }لعلكم تفلحون {ولو يف حال اإلحرام }واتقوا هللا {البيوت من أبواهبا

 تفلحوا ابلوصول إىل السعادة الدنيوية واألخروية.
[ وهنا حكم آخر من أحكام اإلسالم الكثرية وهو القتال واجلهاد، ولقد كان بني هذا 191]

عن احلج عام )صلى هللا عليه وآله( املتقدم مناسبة، إذ املشركون قد منعوا الرسول « احلج»بني احلكم و 
أيها املسلمون }يف  {احلديبية، فكان على املسلمني أن يستعدوا للجهاد إن اقتضت الظروف }وقاتلوا

عالء كلمة هللا اليت ال حلب السيطرة والغلبة كما هو شأن ملوك الدنيا وزعمائها بل يف سبيل إ {سبيل هللا
ال كل آمن، فمن ألقى سالحه، وسكن إىل حمله، فإن يف قتاله  {فيها سعادة البشر }الذين يقاتلونكم

إذا قاتلتم من قاتلكم فإن القتال قتال دفاع، فال  {إجياد فوضى واضطراب ال داعي إليهما }وال تعتدوا
فال يصح االعتداء من أمثالكم }إن هللا ال حيب  معىن لالعتداء وأنتم مرتبطون ابهلل الذي تقاتلون ألجله

 فهو الذي أيمر ابلعدل واإلحسان، فكيف حيب من اعتدى وبغى؟. {املعتدين
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َنُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتِل َواَل  تُـُلوُهْم َحْيُث ثَِقْفُتُموُهْم َوَأْخرُِجوُهْم ِمْن َحْيُث َأْخَرُجوُكْم َواْلِفتـْ َواقـْ

َد اْلَمْسِجِد احْلََراِم َحَّتَّ يـَُقاتُِلوُكْم ِفيِه فَِإْن قَاتـَُلوُكْم َفاقْـتُـُلوُهْم َكَذِلَك َجَزاُء اْلَكاِفرِيَن تـَُقاتُِلوُهْم ِعنْ 
تَـَهْوا َفِإنَّ هللَا َغُفوٌر رَِحيٌم )1٩2) يُن هلِل َفِإِن 1٩3( فَِإِن انـْ َنٌة َوَيُكوَن الدِ  ( َوَقاتُِلوُهْم َحَّتَّ اَل َتُكوَن ِفتـْ
ْهِر احْلََراِم َواحْلُُرَماُت ِقَصاٌص َفَمِن 1٩4تَـَهْوا َفاَل ُعْدَواَن ِإاَل َعَلى الظَّاِلِمنَي )انْـ  ْهُر احْلَرَاُم ِِبلشَّ ( الشَّ

( 1٩5تَِّقنَي )اْعَتَدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْيِه ِبِْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم َواتَـُّقوا هللَا َواْعَلُموا َأنَّ هللَا َمَع اْلمُ 
ْهُلَكِة َوَأْحِسُنوا ِإنَّ هللَا ُيُِبُّ اْلُمْحِسِننيَ  ( َوَأِتُّوا 1٩٦ )َوأَْنِفُقوا ِف َسِبيِل هللِا َواَل تـُْلُقوا ِِبَْيِديُكْم ِإىَل التـَّ

ُلَغ اْْلَْدُي حمَِلَّهُ احلَْجَّ َواْلُعْمَرَة هلِل َفِإْن ُأْحِصْرِتُْ َفَما اْستَـْيَسَر ِمَن اْْلَْدِي َواَل ََتِْلقُ  وا رُُءوَسُكْم َحَّتَّ يـَبـْ
ُتْم َفَمْن َِتَتََّع َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيضاً َأْو ِبِه َأًذى ِمْن رَْأِسِه َفِفْديٌَة ِمْن ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسٍك َفِإَذا َأِمنْـ 

َعٍة ِإَذا رََجْعُتْم ِِبْلُعْمَرِة ِإىَل احلَْجِ  َفَما اْستَـْيَسَر ِمَن اْْلَدْ  ٍم ِف احلَْجِ  َوَسبـْ ِي َفَمْن َلَْ َيَِْد َفِصَياُم َثالَثَِة َأَيَّ
 هللَا َشِديُد تِْلَك َعَشَرٌة َكاِمَلٌة َذِلَك ِلَمْن َلَْ َيُكْن َأْهُلُه َحاِضِري اْلَمْسِجِد احْلََراِم َواتَـُّقوا هللَا َواْعَلُموا َأنَّ 

 (1٩٧اْلِعَقا ُِ )
 
أي وجدمتوهم }و أخرجوهم من  {أي الذين يقاتلونكم }حيث ثقفتموهم {[ }واقتلوهم192]

أي أخرجوهم من مكة كما أخرجوكم منها، فمن قاتلكم قتلتموه ومن أخرجكم من  {حيث أخرجوكم
اليت أاثرها الكفار بتفتني املسلمني عن دينهم وإلقاء االرتياب  {دايركم أخرجتموه جزاًء وفاقًا }والفتنة

فالقتل يوجب ذهاب  {الشك يف قلوهبم ليجلبوهم إىل حظرية الكفر بعد أن هداهم هللا }أشد من القتلو 
الدنيا والفتنة توجب ذهاب الدين، فمن تقاتلوهنم ال يستحقون عليكم أن يهرجوا أبن املسلمني يشهرون 

ت يف مسلم قتل كافرًا يف السالح فاهنم يستحقون القتل ألهنم بدأوا ابلقتال ألهنم فتنوا، وروي أهنا نزل
، فبني سبحانه أن الفتنة اليت تصدر من الكفار أشد من القتل }و (17)الشهر احلرام فعابوا املؤمنني بذلك

أي يف احلرم }حىت يقاتلوكم  {أي ال تقاتلوا الكافرين أيها املسلمون }عند املسجد احلرام {ال تقاتلوهم
الذي مر  {هناك }كذلك {م ابلقتال يف احلرم }فاقتلوهمبدءوك {ويبدؤوا ابلقتال }فإن قاتلوكم {فيه

 {من وجوب قتال الكفار حيث وجدوا إىل أخر ما ذكر }جزاء الكافرين
يغفر سيئاهتم حىت اليت ارتكبوها  {عن الكفر أبن أسلموا }فإن هللا غفور {[ }فإن انتهوا193]

 ؤمنني.بعباده امل {قبل إسالمهم من القتال فاإلسالم جيب ما قبله }رحيم
أي الكفار الذين يقاتلوكم ال ألجل القصاص فقط بل }حىت ال تكون  {[ }وقاتلوهم194]

فال يبقى منهج لسواه أبن  {والطريقة }هلل {أبن ال يفنت املسلمون عن دينهم }و يكون الدين {فتنة
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أي  {عدوان عن الكفر }فال {ينتصر احلق على الباطل وهذان مها الغاية من إجياب الدفاع }فإن انتهوا
الباقني على كفرهم، أي إذا انتهى املعتدون عن الفتنة  {تعدي ابلدفاع والقتال }إال على الظاملني

والتعرض لدين هللا والتعرض للمسلمني ابألذى والقتال فال قتال معهم ألن القتال ال يكون إال مع 
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه : »تشبيهًا كما قال سبحانه يف اآلية املقبلة« عدواانً »الظاملني، ومسي 

 «.مبثل ما اعتدى عليكم
وهو ذو القعدة وذو احلجة واحملرم ورجب مسيت هذه األشهر حراماً  {[ }الشهر احلرام195]

أي مبقابل الشهر احلرام فمن انتهك حرمة الشهر احلرام ابلقتال فيه  {لتحرمي القتال فيها }ابلشهر احلرام
كما أن اجلروح قصاص فمن انتهك حرمًة اقتص منه يف   {}واحلرمات قصاصمل حيرم قتاله بل يقاتل 

نفس الشهر أو املكان الذي انتهكت حرمته ولذا حيارب احملارب يف احلرم ويف الشهر احلرام }فمن 
ال أزيد من ذلك ومسي اعتداًء ألنه مثل االعتداء  {اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم

فال تتجاوزوا احلدود وال تبالغوا يف القسوة واالنتقام }واعلموا أن  {هي ابجملانسة }واتقوا هللا فالتسمية إمنا
 فيأخذ أبيديهم يف الدنيا ويسعدهم يف اآلخرة. {هللا مع املتقني

فإن اجلهاد حيتاج إىل اإلنفاق يف جتهيز اجليش وهو من أعظم  {[ }وأنفقوا يف سبيل هللا19٦]
برتك اإلنفاق للجهاد حىت  {أي ال تلقوا أنفسكم أبيديكم }إىل التهلكة {يديكمالسبل }وال تلقوا أب

 .{يف إنفاقكم وجهادكم وسائر أموركم }إن هللا حيب احملسنني {يتسلط عليكم العدو }وأحسنوا
[ مث يرجع السياق إىل أحكام احلج الذي أملح إليه فيما سبق، ألن احلج كان يف مقام 197]

أي ائتوا هبا متاماً وكاماًل إبتيان  {}وأمتوا احلج والعمرة هلل)صلى هللا عليه وآله( لنيب صلح احلديبية وحج ا
أبن منعكم مانع عن احلج  {مناسكهما قربة إىل هللا تعاىل ال ألجل رايء أو مسعة أو حنومها }فإن أحصرمت

أي ما  {ما استيسرعليكم إذا أردمت التحلل عن اإلحرام أن تقدموا أو تذحبوا } {بعدما أحرمتم }فـ
 {الذي قدمتموه إىل هللا، واهلدي هو البقر أو اإلبل أو الغنم }وال حتلقوا رءوسكم {أمكنكم }من اهلدي

الذي قرر يف الشريعة من حمل  {وهو كناية عن التحلل عن األجسام أي الحتلقوا }حىت يبلغ اهلدي حمله
ريضًا{ اليتمكن من أن ال حيلق }أو به احلصى أو مكة أو مىن كما فصل يف الفقه }فمن كان منكم م

عليه إذا حلق قبل أن  {كأن قمل رأسه فيتأذى من هوائه فال يتمكن من عدم احللق }فـ  {أذى من رأسه
لستة مساكني }أو  {ثالثة أايم }أو صدقة {يقدمها بدل حلقه }من صيام {يبلغ اهلدي حمله }فدية

من العدو الصاد وكذلك شفيتم من املرض  {ا أمنتمأي شاة يذحبها ألجل تعجيله يف احللق }فإذ {نسك
سبب  {أي استمتع ابلطيب والنساء وسائر امللذات اليت حيرمها اإلحرام }بـ {وزال املانع }فمن متتع

أي يكون متتعه ابمللذات إىل أن  {فإن العمرة تنتهي سريعًا فتحل احملرمات }إىل احلج {إتيانه }العمرة
إبل أو بقر أو شاة جيب عليه  {ستيسر{ أي ما متكن عليه }من اهلديعليه }ما ا {حيرم للحج }فـ

من ذي  {أايم }احلج {عليه }صيام ثالثة أايم يف {ذحبها يف مىن أايم العيد }فمن مل جيد{ اهلدي }فـ



 {تكون بداًل عن اهلدي }ذلك {إىل بالدكم }تلك عشرة كاملة {أايم }إذا رجعتم {احلجة }وسبعة
من كان  {مرته مقدمة على حجه فرض }ملن مل يكن أهله حاضري املسجد احلرامالتمتع الذي يكون ع

يف أطراف احلرم من كل جانب أثين عشر مياًل أو حنوه على خالف، أما من كان أهله حاضري املسجد 
احلرام أبن كان حمله عند أقل من ذلك ففرضه القران أو اإلفراد ويف كليهما يقدم احلج على العمرة، 

يف أحكامه أيها املسلمون  {ينهما أن القارن يعقد إحرامه بسوق اهلدي دون املفرد }واتقوا هللاوالفرق ب
فال ختالفوا أوامره ونواهيه. واحلج يشتمل على فرضني: )عمرة( هي:  {}واعلموا أن هللا شديد العقاب

، «روةو السعي بني الصفا وامل»، «صالة الطواف»، «والطواف ابلبيت»، «اإلحرام والتلبية»
، «اإلفاضة إىل مىن»، «الوقوف ابملشعر»، «و الوقوف بعرفات»، «اإلحرام»و)حج( هو: «. والتقصري»
، طواف احلج وصالته وسعي وتقصري وطواف «حلق أو تقصري»، «حنر أو ذبح»، «رمي مجرة العقبة»

طواف »، «السعي بني الصفا واملروة»، «صالة طواف النساء»، «طواف النساء»النساء وصالته 
رمي اجلمار الثالث »، «املبيت مبىن ليلة احلادي عشر والثاين عشر»، «صالة طواف الزايرة»، «الزايرة

 ، و قد أشار الشيخ البهائي إىل هذه األعمال يف بيته املشهور«يومي احلادي عشر والثاين عشر
 (1٨)أوو أرحنط رسطر مر: حلج  أطر ست للعمرة اجعل هنج

 
                                                

 االلف: أإلحرام لعمرة الَتَمتُّع عن حّجة االسالم.  (1٨)
 الطاء: طواف العمرة. 

 الراِء: ركعتان صلواة طواف لعمرة الَتَمتُّع. 
 السني: السعي بني الصهفا واملروة عن عمرة التمتع. 

 التاء: التقصري عن عمرة التمتع حلِِّجة االسالم فهناك اعمال العمرة حِلّج التمتع. 
 حرام حلّج التمتُّع . األلف: أإل

 من ذحيجة حلّج الَتَمتُّع.  9الواو االول: الوقوف بعرفات يف 
 الواو الثاين: الوقوف يف مشعر احلرام ليلة العيد اىل الصبح حلج التمتع. 

 االلف: اإلفاضة إىل مىن يوم العيد. 
 الراء: رمي مجرة للعقبة يف يوم العيد حلج الَتَمتُّع. 

 او ذبيحٍة حلج الَتَمتُّع.  النون: حنُر إبلِ 
 احلاء: احللق يف يوم العيد حلج الَتمتهع. 

 الطاء: الطواف عن حّجة االسالم. 
 الراء: رمي اجلمرات الثالثة يف يوم احلادي عشر من ذي حجة عن حج الَتَمتُّع. 

 السني: السعي بني الصفا واملروة حلج الَتَمتُّع. 
 الطاء: طواف النساِء. 

 اجلمرات الثالثة يف يوم الثاين عشر من ذي حجة عن حج الَتَمتُّع.  الراء: رمي
 امليم: املبيت يف مىن ثالثة ليال عن حج الَتَمتُّع. 

 والخيفى أنه مُجلَة)ُمْرحلج( اليت أتى هبا البهائي )رْحه هللا( تكون لتكملة الشعر فال تدخل فيما أردانها من املناسك



 



 
َمْعُلوَماٌت َفَمْن فـََرَض ِفيِهنَّ احلَْجَّ َفاَل رََفَث َواَل ُفُسوَق َواَل ِجَداَل ِف احلَْجِ  َوَما احلَْجُّ َأْشُهٌر 

َر الزَّاِد التـَّْقَوى َواتَـُّقوِن ََي ُأوِل األْلَبا ُِ ) ( لَْيَس 1٩٨تـَْفَعُلوا ِمْن َخرْيٍ يـَْعَلْمُه هللُا َوتـََزوَُّدوا َفِإنَّ َخيـْ
تَـُغوا َفْضاًل ِمْن رَبِ ُكْم َفِإَذا َأَفْضُتْم ِمْن َعَرَفاٍت َفاذُْكُروا هللَا ِعْنَد اْلَمْشَعِر احْلََراِم َعَلْيُكْم ُجنَ  اٌح َأْن تـَبـْ

ُتْم ِمْن قَـْبِلِه َلِمَن الضَّالِ نَي ) ( ْثَّ َأِفيُضوا ِمْن َحْيُث َأَفاَض النَّاُس 1٩٩َواذُْكُروُه َكَما َهَداُكْم َوِإْن ُكنـْ
ُتْم َمَناِسَكُكْم َفاذُْكُروا هللَا َكذِْكرُِكْم آَِبءُكْم َأْو 2٠٠َواْستَـْغِفُروا هللَا ِإنَّ هللَا َغُفوٌر رَِحيٌم ) ( َفِإَذا َقَضيـْ

يَ  نـْ ُهْم َمْن 2٠1ا َوَما َلُه ِف اآَلِخَرِة ِمْن َخاَلٍق )َأَشدَّ ِذْكرًا َفِمَن النَّاِس َمْن يـَُقوُل رَبَـَّنا آتَِنا ِف الدُّ ( َوِمنـْ
َيا َحَسَنًة َوِف اآَلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذا َُ النَّاِر ) نـْ ( ُأوَلِئَك َْلُْم َنِصيٌب ِمَّا  2٠2يـَُقوُل رَبَـَّنا آتَِنا ِف الدُّ

 (2٠3َكَسُبوا َوهللاُ َسرِيُع احلَِْسا ُِ )
 
أو أشهر احلج أشهر معلومات وهو شوال وذو القعدة  {يف }أشهر معلومات {[ }احلج19٨]

َا النهِسيُء  وذو احلجة فال جيوز أتخريه منها كما كان اجلاهلون يفعلون حيث يؤخرون احلج، ونزل فيهم )ِإمنه
}ال  ليعلم أنه {أي يف هذه األشهر }احلج فـ {على نفسه }فيهن {}فمن فرض (19)زاَِيَدٌة يف الُكْفِر(

قول ال وهللا وبلى وهللا }يف  {وهو السباب واملفاخرة }وال جدال {وهو اجلماع }وال فسوق {رفث
ولعل ذكره هنا لكثرة  {يف احلج وغريه }يعلمه هللا {أي يف حال اإلحرام }وما تفعلوا من خري {احلج

من اإلنسان إمنا  احتياج احلجاج بعضهم إىل بعض يف خمتلف الشؤون فأريد التنبيه أبن كل خري يصدر
وهو  {من احلج زادًا للروح }فإن خري الزاد التقوى {هو بعلم هللا سبحانه فيجازيه على ذلك }وتزودوا

حيصل بكثرة هائلة يف احلج حيث التجرد والكف عن امللذات ومقامات الشدائد والصعوابت، وحيتمل 
 ليستعطي يف الطريق فأمر أبخذ الزاد أهنا نزلت فيمن مل يكن أيخذ الزاد للحج ابدعاء أنه ضيف هللا مث

أي خافوين يف  {فإنه قرين ابلتقوى دون االستعطاء الذي فيه منقصة وذلة وحرمة أحيااًن }واتقون
 أي اي أصحاب العقول. {أعمالكم فال تغفلوا وال ترتكوا واجباً }اي أويل األلباب

 {اح أن تبتغوا فضاًل من ربكم[ كانوا يتأمثون ابلتجارة يف احلج فنزلت } ليس عليكم جن199]
منها كما يندفع املاء حنو الوهاد فإن احلجاج يندفعون كالسيل  {ابالجتار فإنه ليس مبحرم }فإذا أفضتم

وهو املوقف الثاين ووقته بني طلوع الفجر وطلوع الشمس  {}من عرفات فاذكروا هللا عند املشعر احلرام
ء هدايته سبحانه إايكم لدينه وما يسعدكم يف الدنيا أي إبزا {من يوم العيد }واذكروه كما هداكم

 عن دينه. {أي قبل اهلدي }ملن الضالني {واآلخرة }وإن كنتم من قبله
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)عليه  من قبلكم إبراهيم {من املشعر إىل مىن }من حيث أفاض الناس {[ } مث أفيضوا200]
هكذا يقتضي نظم اآلية،  {ر رحيماطلبوا غفرانه وعفوه }إن هللا غفو  {وذريته }واستغفروا هللا السالم(

لكن ورد أن قريشًا اليقفون بعرفات وال يفيضون منه ويقولون حنن أهل حرم هللا فال خنرج منه فيقفون 
 ابملشعر ويفيضون منه، فأمرهم هللا أن يقفوا بعرفات ويفيضوا منه كسائر الناس.

سك وهو مصدر ميمي أي أديتم أعمالكم فاملناسك مجع من {[ }فإذا قضيتم مناسككم201]
فإن أهل اجلاهلية كانوا إذا فرغوا من احلج  {مبعىن العمل }فاذكروا هللا كذكركم آابءكم أو أشد ذكراً 

جيتمعون هناك ويعدون مفاخر آابئهم ومآثرهم ويذكرون أايمهم القدمية وأايديهم اجلسيمة فأمرهم هللا أن 
أحسن من ذكر آابئهم فهو املنعم احلقيقي الذي يذكروه عوض ذكرهم آابئهم، بل جيب أن يذكروه أكثر و 

بيده كل شيء ومنه كل خري، وهنا يكون اجملال واسعًا لبيان منوذجني من الناس منهم من يريد اآلخرة 
أي أعطنا من نعيمها  {ومنهم من يريد الدنيا ولذا قال تعاىل: }فمن الناس من يقول ربنا آتنا يف الدنيا

نعيم اآلخرة ألنه غري مؤمن هبا إذ كان احلج قبل اإلسالم عاّمًا للمعتقد  ورفاهها وسعادهتا وال يسأل
 أي نصيب. {واملنكر }وما له يف اآلخرة من خالق

 {أي من الناس }من يقول ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا {[ }ومنهم202]
 عيم اآلخرة ويتعوذ ابهلل من النار.فهو يسأل نعيم الدنيا ون {من وقى يقي أي احفظنا من }عذاب النار

ألهنم يستحقون ثواب  {يسألون خري الدنيا واآلخرة }هلم نصيب مما كسبوا {[ }أولئك203]
فال يظن اإلنسان أن  {أعماهلم خبالف الطائفة األوىل فإن كفرهم مينع عن ثواهبم }وهللا سريع احلساب

 خص دفني يف الرتاب وإن طال عمره يف الدنيا.اآلخرة بعيدة فإنه ال متر األايم والليايل إال والش
 

 



 
ٍم َمْعُدوَداٍت َفَمْن تـََعجََّل ِف يـَْوَمنْيِ َفاَل ِإْْثَ َعَلْيِه َوَمْن َتََخََّر َفاَل ِإْثَْ   َعَلْيِه َواذُْكُروا هللَا ِف َأَيَّ

( َوِمَن النَّاِس َمْن يـُْعِجُبَك قَـْوُلُه ِف احْلََياِة 2٠4) ِلَمِن اتَـَّقى َواتَـُّقوا هللَا َواْعَلُموا أَنَُّكْم ِإَلْيِه َُتَْشُرونَ 
َيا َوُيْشِهُد هللَا َعَلى َما ِف قَـْلِبِه َوُهَو َأَلدُّ اْلَِْصاِم ) نـْ ( َوِإَذا تـََوىلَّ َسَعى ِف األْرِض ِليُـْفِسَد ِفيَها 2٠5الدُّ

( َوِإَذا ِقيَل َلُه اتَِّق هللَا َأَخَذْتُه اْلِعزَُّة ِِبإِلْثِْ َفَحْسُبُه 2٠٦َفَساَد )َويـُْهِلَك احْلَْرَث َوالنَّْسَل َوهللُا اَل ُيُِبُّ اْل
( َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشِري نـَْفَسُه اْبِتَغاء َمْرَضاِة هللِا َوهللُا رَُءوٌف ِِبْلِعَباِد 2٠٧َجَهنَُّم َوَلِبْئَس اْلِمَهاُد )

ْيطَاِن ِإنَُّه َلُكْم َعُدو  ُمِبنٌي ( ََي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنو 2٠٨) ْلِم َكافًَّة َواَل تـَتَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّ ا اْدُخُلوا ِف السِ 
( َهْل يـَْنظُُروَن 21٠( فَِإْن زََلْلُتْم ِمْن بـَْعِد َما َجاءْتُكُم اْلبَـيِ َناُت َفاْعَلُموا َأنَّ هللَا َعزِيٌز َحِكيٌم )2٠٩)

 (211ُم هللاُ ِف ظَُلٍل ِمَن اْلَغَماِم َواْلَمالَِئَكُة َوُقِضَي األْمُر َوِإىَل هللِا تـُْرَجُع األُموُر )ِإاَل َأْن َيَْتِيَـهُ 
 
وهي أايم التشريق يف مىن }فمن  {أيها احلجاج }يف أايم معدودات {[ }واذكروا هللا204]

فإنه جيوز النفر بعد  {مث عليهأبن نفر يوم الثاين عشر }فال إ {النفر إىل مكة من مىن }يف يومني {تعجل
فيجوز كل من األمرين  {يف النفر فنفر يف الثالث عشر }فال إمث عليه {زوال الثاين عشر }ومن أتخر

الصيد يف إحرامه وإال فإن صاد وجب عليه النفر الثاين فال جيوز أن ينفر يف الثاين عشر  {}ملن اتقى
احلشر هو اجلمع واملعىن جتمعون إىل حكم  {م إليه حتشرونفيما أمركم وهناكم }واعلموا أنك {}واتقوا هللا

 هللا وجزائه يوم القيامة.
[ مث يلتفت السياق إىل اإلنسان طاحله وصاحله، ويبني خصائص البشر، ليعطي درساً 205]

للباقته وفصاحته وكالمه  {ملن أراد الصالح والرشاد فيقول سبحانه: }ومن الناس من يعجبك قوله
، أي قوله يف شؤون «قوله»أما متعلق بـ  {حسن كالمه وتصغي إىل بيانه }يف احلياة الدنيااملعسول فتست

أي أن إعجابك إمنا هو يف الدنيا، واألول أقرب }و يشهد هللا « يعجبك»الدنيا معجب، أو متعلق بـ 
ون على كما هو شأن املنافقني أبدًا فإهنم حيث يرون نفاقهم يظنون أن الناس مطلع  {على ما يف قلبه

األلد هو  {سرائرهم فيؤكدون أبهنم خملصون وأن ما يف قلبهم يطابق ما على لساهنم }وهو ألد اخلصام
 شديد اخلصومة واخلصام مجع يعين أنه من أكرب خصمائك يف الباطن.

من هنا إىل هناك كما هو  {وأدبر وذهب من عندك }سعى يف األرض {[ }وإذا توىل20٦]
أي الزراعة  {إباثرة الفوضى واالضطراب }ويهلك احلرث {سد فيهاشأن املشاغب املفسد }ليف

أي األوالد والذرية فإن إاثرة الفوضى يوجب خراب الزراعات الشتغال أهلها ابلكفاح، وفناء  {}والنسل
 . {النسل إذ الشباب دائماً يقدمون على احلرب واجلالء }وهللا ال حيب الفساد



أي ْحلته عزة وْحية  {ملك فال تفسد }أخذته العزة ابإلمثيف ع {[ }وإذا قيل له اتق هللا207]
أي متكينه جهنم جزاًء له }ولبئس  {اجلاهلية أبن أيمث ألنه ال يرضخ للحق وال يعتين به }فحسبه جهنم

أي حمل القرار، وهذه اآلايت نزلت يف املنافقني أو يف فرد خاص منهم يسمى األخنس بن  {املهاد
لنيب ويبطن الفساد والنفاق، ولعل وجه ارتباط هذه اآلايت ابحلج أن الكالم شريق، كان يظهر احملبة ل

 انتهى هناك حول من يفتخر ابآلابء اعتزازاً ابلنفس وهذا مثلهم يف االعتزاز واالغرتار.
أي يبيع فإن كال من البيع والشراء جييء  {أي بعض الناس }من يشرى {[ }ومن الناس20٨]

يرأف  {أي ألجل طلب رضاه سبحانه }وهللا رؤوف ابلعباد {مرضات هللامبعىن اآلخر }نفسه ابتغاء 
هبم فيجازيهم لعملهم احلسن، ولعل ذكر الرأفة ألجل أن هذا البيع حيتوي على أخطاء وأضرار، ففيه تنبيه 
إىل أن هللا رؤوف جينب البائع األخطار واألضرار، وهذه اآلية نزلت يف اإلمام أمري املؤمنني علي بن أيب 

 ليلة اهلجرة. )صلى هللا عليه وآله( حني انم يف فراش الرسول )عليه السالم( طالب
[ وحني ذكر أن من الناس من هو منافق انسب اإلرشاد العام فقال سبحانه }اي أيها 209]
أي مجيعاً فاستسلموا  {مع هللا ورسوله يف مجيع أموركم }كافة {ابللسان }ادخلوا يف السلم {الذين آمنوا

أبن ختالفوا أمر هللا سبحانه وتتبعوا أمر الشيطان  {يف مجيع شؤونكم }وال تتبعوا خطوات الشيطان للدين
أي عدو ظاهر ألنه أيمر ابملفاسد اليت ترجع إىل ذهاب  {وما يوحي اليه اهلوى }إنه لكم عدو مبني

 دينكم ودنياكم.
األدلة  {البينات تشبيه للذنب مبن يزل له قدم }من بعدما جاءتكم {[ }فإن زللتم210]

يف فعله  {فال ميتنع عليه العذاب والعقاب مبن زل }حكيم {الواضحة على احلق }فاعلموا أن هللا عزيز
 ليعفوا عمن يشاء ويعذب من يشاء.

النظر مبعىن  {[ وهنا يعود السياق إىل من أتخذه العزة فيقول سبحانه }هل ينظرون211]
حىت يؤمنوا ويقلعوا عن نفاقهم وكفرهم }يف  {}إال أن أيتيهم هللااالنتظار أي هل ينتظر هؤالء املنافقون 

ظلل مجع ظلة وهي ما يستظل به من الشمس ومسي السحاب ظلة ألنه يستظل به من  {ظلل من الغمام
الشمس، والغمام هو السحاب وقد كانت اليهود تزعم أن هللا ينزل يف ظلل من الغمام وكذلك املالئكة 

أي يوم تغيري الكون عن وضعه ال يبقى  {}وقضي األمر« هللا»عطفاً على  {الئكةمعه ولذا قال: }وامل
ويكون ذلك اليوم يوم حساب وعقاب  {بعد جمال للتكليف إمنا هو يوم القيامة }وإىل هللا ترجع األمور

وثواب، ال يوم عمل وشغل، فاآلية تشري إىل أساطري أهل الكتاب متهكمًا ساخراً، مث يهدد ويوعد أبن 
 األمر يقضي فال جمال بعد التكليف.

 



 
ْل نِْعَمَة هللِا ِمْن بـَْعِد َما َجاءْتُه َفِإنَّ  َناُهْم ِمْن آيٍَة بـَيِ َنٍة َوَمْن يـَُبدِ   هللَا َسْل َبيِن ِإْسَرائِيَل َكْم آتـَيـْ

َيا َوَيْسَخُرو 212َشِديُد اْلِعَقا ُِ ) نـْ َن ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن اتَـَّقْوا ( زُيِ َن ِللَِّذيَن َكَفُروا احْلََياُة الدُّ
( َكاَن النَّاُس ُأمًَّة َواِحَدًة فَـبَـَعَث هللاُ 213فَـْوقَـُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوهللُا يـَْرُزُق َمْن َيَشاُء ِبَغرْيِ ِحَسا ٍُ )

َزَل َمَعُهُم اْلِكَتا َُ ِِبحلَْ  رِيَن َوُمْنِذرِيَن َوأَنـْ قِ  لَِيْحُكَم بـَنْيَ النَّاِس ِفيَما اْختَـَلُفوا ِفيِه َوَما اْختَـَلَف النَِّبيِ نَي ُمَبشِ 
نَـُهْم فَـَهَدى هللُا الَِّذيَن آَمُنوا لِ  َما اْختَـَلُفوا ِفيِه ِفيِه ِإاَل الَِّذيَن ُأوُتوُه ِمْن بـَْعِد َما َجاءتْـُهُم اْلبَـيِ َناُت بـَْغيًا بـَيـْ

ُتْم َأْن َتْدُخُلوا اجْلَنََّة َوَلمَّا 214ْهِدي َمْن َيَشاُء ِإىَل ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم )ِمَن احْلَقِ  ِبِِْذنِِه َوهللُا يَـ  ( َأْم َحِسبـْ
ُهُم اْلَبْأَساُء َوالضَّرَّاُء َوزُْلزُِلوا َحَّتَّ يـَُقوَل الرَّسُ  تـْ وُل َوالَِّذيَن آَمُنوا َيَِْتُكْم َمَثُل الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن قَـْبِلُكْم َمسَّ

( َيْسأَُلوَنَك َماَذا يـُْنِفُقوَن ُقْل َما أَنـَْفْقُتْم ِمْن َخرْيٍ 215َعُه َمََّت َنْصُر هللِا َأاَل ِإنَّ َنْصَر هللِا َقرِيٌب )مَ 
ِبيِل َوَما تـَْفَعُلوا ِمْن َخرْيٍ َفِإنَّ هللَا  َرِبنَي َواْليَـَتاَمى َواْلَمَساِكنِي َواْبِن السَّ  (21٦ِه َعِليٌم )بِ َفِلْلَواِلَدْيِن َواألقـْ

 
[ وحيث أشري إىل أسطورة إسرائيلية، توجه السياق إىل أتنيب بين إسرائيل الذين كانوا 212]

أي أعطيناهم أدلة واضحة ومع  {يعاندون يف إنكارهم لآلايت }سل بين إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة
ايته }من بعد ما جاءته فإن هللا شديد كفرًا فال يؤمن آب  {ذلك عاندوا ومل يؤمنوا }ومن يبدل نعمة هللا

 فليهيء نفسه لعقابه. {العقاب
أي احلياة القريبة مقابل احلياة البعيدة وهي اآلخرة  {[ }زين للذين كفروا احلياة الدنيا213]

واليت زينها هلم هي جمموعة عوامل بعضها حق وبعضها ابطل فإن احلياة اليت خلقها هللا مجيلة تزين نفسها 
 {الشيطان والنفس واهلوى تزين احلياة لتصرف الناس عن اآلخرة }ويسخرون من الذين آمنواكما أن 

من  {حيث يروهنم منصرفني عنها مقبلني إىل اآلخرة ـ اليت ال يعتقد هؤالء الكفار هبا ـ }والذين اتقوا
وا هلا فأدركوا خريها ألهنم عمل {املؤمنني }فوقهم{ أي فوق هؤالء الكفار منزلة ومقاماً ورتبة }يوم القيامة

فالرزق يف الدنيا ليس  {والكفار مل يعملوا فيبقون هناك سائلني }وهللا يرزق من يشاء بغري حساب
ابلكفر والتوجه إليها حىت حيرم أهل اآلخرة منها بل الرزق يصيب الكافر واملؤمن، فاملؤمن منعم يف الدنيا 

 وفوق الكافر يف اآلخرة.
ال بد وأن تشق صفوف الناس املتصافقة على الفساد وهكذا  [ إن كل حركة إصالحية214]

ملن آمن  {فقد }كان الناس أمة واحدة فبعث هللا النبيني مبشرين )عليهم السالم( كان بعث األنبياء
قيد توضيحي إذ كل إنزال من هللا  {ملن كفر أو عصى }وأنزل معهم الكتاب ابحلق {وأصلح }ومنذرين

لسائر الكتب اليت ترسلها رؤساء احلكومات إىل رعاايها فإن منها ما هو حق  ابحلق وإمنا أكد ملقابلته
من أمور معامالهتم وسائر  {ذات الكتاب }بني الناس فيما اختلفوا فيه {ومنها ما هو ابطل }ليحكم



معاشراهتم واالختالف هنا ال ينايف كون الناس أمة واحدة إذ وحدة األمة جتتمع مع هذا النوع من 
مث صار نفس الكتاب حمالًّ الختالف األمة فيه، لكن هذا االختالف ليس عن واقع وشك،  االختالف

أي يف الكتاب أبن فسره كل حسب  {ألن الكتاب واضح بل عن حسد وبغي وطمع }وما اختلف فيه
أي األدلة  {أي األمة اليت أعطيت الكتاب }من بعد ما جاءهتم البينات {نظره وهواه }إال الذين أوتوه

أي االختالف إمنا نشأ من البغي والظلم واحلسد احلاصل  {اضحة على معاين الكتاب }بغيًا بينهمالو 
أي  {حقيقة وأرادوا اتباع أحكام هللا واقعًا }ملا اختلفوا فيه من احلق {بينهم }فهدى هللا الذين آمنوا

ن يشاء إىل صراط أي بلطفه هبم حيث هداهم }وهللا يهدي م {للشيء الذي اختلفت األمة فيه }إبذنه
إما معناه اإليصال إىل املطلوب وهو ليس بواجب ابلنسبة إىل اجلميع وإما معناه إرائة الطريق  {مستقيم

ومعىن من يشاء إنه لو مل يشأ ال يهدي أحد، إذ اهلداية ال تكون إال إبرسال الرسل، واألول أنسب 
 ابلسياق.

عب هذا اخلالف حيث حياربوهنم الكفار ألجل [ مث يسأل هللا املؤمنني الذين وقعوا يف متا215]
اعتباطاً  {أي بل حسبتم وظننتم أيها املسلمون }أن تدخلوا اجلنة {أهنم اهتدوا هبدي هللا }أم حسبتم

أي مل أيتكم بعد امتحان مثل  {أي مضوا }من قبلكم {وبال مشقة وحرج }وملا أيتكم مثل الذين خلوا
ألهنم صاروا « مثل»ثبتوا وصربوا جتاه األحزان والكوارث وإمنا قال  امتحان األمم املؤمنة السالفة الذين
املرض واحلرج وأشباههما  {الفقر }والضراء {أي ملستهم }البأساء {مثاًل للصرب وحتمل املكاره }مستهم

لتلك األمم  {وصل احلال إىل أن }يقول الرسول {أي حركوا أبنواع احملن والبالاي }حىت {}وزلزلوا
استعجااًل للنصر املوعود ومتنياً للخالص من الشدائد واحملن، فاستدرك  {نوا معه مىت نصر هللا}والذين آم

)صلى هللا عليه  وهذا جواب طبيعي يقوله الرسول {األمر وأجيب سؤاهلم أبنه }أال إن نصر هللا قريب
يفوزون بسعادة الدنيا واآلخرة واملؤمنون كلما رأوا البالء واحملن، ويف اآلية تعبري املؤمنني وأهنم إمنا  وآله(

 بعد مثل هذه الكوارث واملتاعب.
أجاب عنها القرآن  )صلى هللا عليه وآله( [ وأييت هنا دور أسئلة وجهت إىل الرسول21٦]

الكرمي جيمعها اإلقالع عن امللذات والصرب على الطاعة وهبذا يرتبط السياق مبا قبله حيث كان الكالم 
اي رسول هللا  {العقيدة واإلميان وما أييت نوع من التضحية }يسألونك يف معرض التضحية يف سبيل

ليس هلم اإلنفاق فإنه أي شيء كان يقبل إذا   {يف سبيل هللا من أقسام األموال }قل {}ماذا ينفقون
كان املنفق عليه أهاًل كما أنه ال يقبل إذا كان املنفق عليه غري أهل فمعيار اإلنفاق ليس ماهية املنفق 

أقرابئكم  {الالزم أن يكون }للوالدين واألقربني {ا شخص املنفق عليه فـ }ما أنفقتم من خري فـوإمن
 {وأشباه ذلك مما يقصد به وجه هللا سبحانه }وما تفعلوا من خري {}واليتامى واملساكني وابن السبيل



مرو ابن اجلموح، وكان فيجازيكم ابخلري خرياً. وروي أهنا نزلت يف ع {إنفاق أو غريه }فإن هللا به عليم
 .(20)شيخاً كبرياً كثري املال فقال اي رسول هللا مباذا أتصدق؟ وعلى من أتصدق فأنزل هللا هذه اآلية

 
ٌر َلُكْم َوَعَسى َأْن َتُِبُّوا  ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه َلُكْم َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيئًا َوُهَو َخيـْ

ُتْم اَل تـَْعَلُموَن ) َشْيئًا َوُهوَ  ْهِر احْلََراِم ِقَتاٍل ِفيِه ُقْل 21٧َشر  َلُكْم َوهللُا يـَْعَلُم َوَأنـْ ( َيْسأَُلوَنَك َعِن الشَّ
َنةُ ِعْنَد هللاِ ِقَتاٌل ِفيِه َكِبرٌي َوَصد  َعْن َسِبيِل هللِا وَُكْفٌر ِبِه َواْلَمْسِجِد احْلَرَاِم َوِإْخَراُج َأْهِلِه ِمْنُه َأْكبَـُر   َواْلِفتـْ

ْد ِمْنُكْم َعْن َأْكبَـُر ِمَن اْلَقْتِل َواَل يـََزاُلوَن يـَُقاتُِلوَنُكْم َحَّتَّ يـَُردُّوُكْم َعْن ِديِنُكْم ِإِن اْسَتطَاُعوا َوَمْن يـَْرَتدِ 
َيا َواآَلِخَرةِ  نـْ َوُأوَلِئَك َأْصَحا ُُ النَّاِر ُهْم ِفيَها  ِديِنِه فَـَيُمْت َوُهَو َكاِفٌر َفُأوَلِئَك َحِبَطْت َأْعَماُْلُْم ِف الدُّ

( ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِف َسِبيِل هللِا ُأوَلِئَك يـَْرُجوَن َرمْحََة هللِا َوهللُا 21٨َخاِلُدوَن )
ا ِإْْثٌ َكِبرٌي َوَمَناِفُع ِللنَّاِس َوِإَْثُُهَما َأْكبَـُر ( َيْسأَُلوَنَك َعِن اْْلَْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهمَ 21٩َغُفوٌر رَِحيٌم )

ُ هللاُ َلُكُم اآَلََيِت َلَعلَُّكْم تـَتَـ   (22٠َفكَُّروَن )ِمْن نـَْفِعِهَما َوَيْسأَُلوَنَك َماَذا يـُْنِفُقوَن ُقِل اْلَعْفَو َكَذِلَك يـُبَـنيِ 
 
ر التضحية والزلزال }كتب عليكم [ مث رجع السياق إىل اآلية السابقة اليت فيها ذك217]

تكرهونه  {مع من تعدى عليكم أو على العقيدة الصحيحة أو على الناس }وهو كره لكم {القتال
والقتال من ذلك فإنه يوجب  {وما بعده فاعله }أن تكرهوا شيئًا وهو خرٌي لكم« قد»مبعىن  {}وعسى

القتال كذلك ملا فيه من راحة اجلسم  وترك {سيادتكم وسعادتكم }وعسى أن حتبوا شيئًا وهو شر لكم
 {وعدم اضطراب القلب لكنه شر ملا فيه من زوال السيادة والعزة وتسلط الكفار واألجانب }وهللا يعلم

 .{ما فيه خريكم وشركم }وأنتم ال تعلمون
[ بعث رسول هللا بسرية فاتفق أن قاتلت يف شهر رجب وهي ترتد يف أن اليوم الذي 21٨]

مجادى أو رجب، وشهر رجب من األشهر احلرم، ولذا كثر صخب املشركني وإنه كيف حاربت فيه من 
يقاتل الرسول يف شهر حرام وأتى وفدهم إىل املدينة يسألون الرسول عن ذلك فنزلت هذه اآلية 

عن )صلى هللا عليه وآله( بدل شهر أي يسألونك اي رسول هللا  {}يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه
لكن ليس   {يف نفسه ال جيوز }و {أي يف الشهر احلرام }كبري {الشهر احلرام }قل قتال فيه القتال يف

أي املنع عنه أبن اليسلم  {كرب ذنبه مثل عظم ذنب ما تفعلونه أنتم أيها املشركون فـ }صد عن سبيل هللا
 {راج أهلهلئال حيج املسلمون }وإخ {صد عن }املسجد احلرام {أي ابهلل سبحانه }و {أحد }وكفر به

فكيف تؤاخذون  {كما فعل املشركون ابلنيب واملسلمني }أكرب عند هللا  {أي أهل املسجد احلرام }منه
اليت أنتم تقيمون عليها من  {املسلمني بذنب مهما عظم وتنسون ذنوبكم اليت هي أعظم منه }والفتنة
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الذي صدر من املسلمني،  {تفتني املسلمني عن دينهم وإغرائهم ابلكفر بعد اإلسالم }أكرب من القتل
أي ال يزال الكفار  {فالقتل يفسد دنيا املقتول والفتنة تفسد دين املفتنت وأخراه }وال يزالون

أن يردوكم }ومن  {إىل الكفر }إن استطاعوا {}يقاتلونكم{ أيها املسلمون }حىت يردوكم عن دينكم
يف مقابل من أرتد ورجع حىت  {افرإىل الكفر }فيمت وهو ك {أيها املسلمون }عن دينه {يرتدد منكم

واحلبط هو اإلبطال واإلفناء فال حسنة هلم ومل ينتفعوا إبمياهنم  {مات مؤمنًا }فأولئك حبطت أعماهلم
فال جيزى ابجلنة والثواب  {فليس هلم احرتام املسلم وحقوقه }واآلخرة {السابق على الكفر }يف الدنيا

  األبد.إىل {}وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
[ وهناك ظن أانس أن القاتل يف رجب إن سلم من اإلمث مل يكن له أجر ألنه انتهك 219]

أبن قطعوا دايرهم وأهليهم وخلفوا أمواهلم  {حرمة الشهر احلرام فأنزل هللا }إن الذين آمنوا والذين هاجروا
سهم ابجلهد والتعب، أي أوقعوا أنف {}وجاهدوا )صلى هللا عليه وآله( ألجل أن يكونوا مع الرسول

أيملوهنا يف الدنيا  {لكسب مراضيه }أولئك يرجون رْحة هللا {وأوضح أفراده املقاتلة }يف سبيل هللا
« يرجون»بعباده املؤمنني فال ينقص أجورهم وإمنا قال:  {يغفر ملن زل و }رحيم {واآلخرة }وهللا غفور

على اإلميان والصالح حىت يثاب أم يفنت يف  ألن اإلنسان ال يدري ما حاله يف املستقبل وإنه هل يبقى
 دينه حىت حيبط عمله.

وهي كل مسكر وأظهر أفراده املسكر املتخذ  {اي رسول هللا }عن اخلمر {[ }يسألونك220]
اي حممد }فيهما إمث   {وهو القمار جبميع أصنافه والسؤال كان عن حكمهما }قل {من العنب }وامليسر

فإن اخلمر تفيد اللذة والطرب ويف  {من الفساد الكبري }ومنافع للناس أي وزر عظيم ملا فيهما {كبري
إذ الفساد الذي  {االجتار هبا مثن وربح والقمار فيه لذة للالعب وربح للفائز }وإمثهما أكرب من نفعهما

روية يسببانه يف البدن والعقل واملال أكرب من اللذة والربح الذي حيصل بسببهما ابإلضافة إىل العقوبة األخ
 اليت تصيب اإلنسان من جرائها.

ال إنه « ماذا»وهنا جاء اجلواب طبق السؤال وإنه  {اي رسول هللا }ماذا ينفقون {}و يسألونك
أي الزائد من املال على النفقة فإن ما بقدر نفقة النفس واألهل  {اي حممد }العفو {فقال }قل« ملن»

إلنفاق مستحب ملا دل على حصر احلقوق الواجبة يف ال ينفق تقدميًا لواجيب النفقة على غريه وهذا ا
أي هكذا اي رسول هللا فإن كذا تشبيه وإشارة والكاف امللحق هبا الالم  {أمور معدودة }كذلك

 أي لكي تتفكروا. {األدلة املرتبطة ابلتشريعات }لعلكم تتفكرون {للخطاب }يبني هللا لكم اآلايت
 



 
َيا َواآَلِخَرِة َوَيسْ  نـْ ٌر َوِإْن َُتَاِلطُوُهْم َفِإْخَوانُُكْم ِف الدُّ أَُلوَنَك َعِن اْليَـَتاَمى ُقْل ِإْصاَلٌح َْلُْم َخيـْ

( َواَل تـَْنِكُحوا 221َوهللُا يـَْعَلُم اْلُمْفِسَد ِمَن اْلُمْصِلِح َوَلْو َشاء هللُا اَلْعنَـَتُكْم ِإنَّ هللَا َعزِيٌز َحِكيٌم )
ٌر ِمْن ُمْشرَِكٍة َوَلْو َأْعَجبَـْتُكْم َواَل تـُْنِكُحوا اْلُمْشرِِكنَي َحَّتَّ اْلُمْشرَِكاِت َحَّتَّ يـُْؤِمنَّ  َواَلَمٌة ُمْؤِمَنٌة َخيـْ

ٌر ِمْن ُمْشِرٍك َوَلْو َأْعَجَبُكْم ُأوَلِئَك يَْدُعوَن ِإىَل النَّاِر َوهللُا يَْدُعو إِ  ىَل اجْلَنَِّة يـُْؤِمُنوا َوَلَعْبٌد ُمْؤِمٌن َخيـْ
ُ آََيتِِه ِللنَّاِس َلَعلَُّهْم يـََتذَكَُّروَن )َواْلَمْغفِ  ( َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْلَمِحيِض ُقْل ُهَو َأًذى 222َرِة ِبِِْذنِِه َويـُبَـنيِ 

ُكُم هللُا ِإنَّ َمرَ َفاْعَتزُِلوا النِ َساء ِف اْلَمِحيِض َواَل تـَْقَربُوُهنَّ َحَّتَّ يَْطُهْرَن فَِإَذا َتَطهَّْرَن َفْأتُوُهنَّ ِمْن َحْيُث أَ 
رِيَن ) ُموا 223هللَا ُيُِبُّ التـَّوَّاِبنَي َوُيُِبُّ اْلُمَتَطهِ  ُتْم َوَقدِ  ( ِنَساؤُُكْم َحْرٌث َلُكْم َفْأُتوا َحْرَثُكْم َأَّنَّ ِشئـْ

ِر اْلُمْؤِمِننَي ) ُفِسُكْم َواتَـُّقوا هللَا َواْعَلُموا أَنَُّكْم ُماَلُقوُه َوَبشِ  ََتَْعُلوا هللَا ُعْرَضًة أَلمْيَاِنُكْم َأْن ( َواَل 224ألَنـْ
يٌع َعِليٌم )  (225تـَبَـرُّوا َوتـَتـَُّقوا َوُتْصِلُحوا بـَنْيَ النَّاِس َوهللاُ َسَِ

 
فتجمعومها يف التفكري مث ترون مجال األحكام إذ  {أمر }اآلخرة {أمر }الدنيا و {[ }يف221]

م فلماذا ينفق اإلنسان ـ مثالًـ وهو حباجة إىل املال،  التفكري يف الدنيا فقط يوجب شلل قسم من األحكا
كما إن التفكري يف اآلخرة فقط يوجب شلل قسم آخر من األحكام فلماذا الينفق اإلنسان مجيع أمواله 
لتحصيل أجر اآلخرة وهكذا سائر األحكام فال يعرف مجاهلا إال إذا افتكر اإلنسان يف كلتا احلياتني 

كيف يعاشروهم فقد ورد أنه ملا نزل )َواَل تـَْقرَبُوا َماَل الَيِتيِم   {ونك عن اليتامىوعرف املصلحتني }ويسأل
ذهب كل من عنده يتيم ليعزل اليتيم يف مأكله ومشربه عن نفسه لئال يبتلي  (21)ِإاله اِبلهيِت ِهَي َأْحَسُن(

رسول هللا }إصالح هلم اي  {فنزلت }قل )صلى هللا عليه وآله( مباله واشتد ذلك عليهم فسألوا النيب
أبن يصلح اإلنسان أموال اليتيم ويعاشره معاشرة املصلحني بدون أجرة وعوض خري من عزهلم  {خري

هم  {أبن ختلطوا أمواهلم أبموالكم وتشاركون معهم ابلنسبة وحفظ املقدار }فـ {وطردهم }وإن ختالطوهم
فهو  {}وهللا يعلم املفسد من املصلحيف اإلميان واألخ يعاشر األخ ابإلصالح والغبطة  {}إخوانكم

عارف بنية املخالطني لأليتام وإهنم يريدون ابملخالطة اإلفساد وأكل مال اليتيم أو اإلصالح والتحفظ 
أي أوقعكم يف العنت واملشقة ابلنسبة إىل اليتيم  {على اليتيم حىت يبلغ ويرشد }ولو شاء هللا ألعنتكم

زال أموالكم عن أمواهلم فحيث أنه مل يفعل ذلك رْحة بكم فال أبن يوجب االجتناب عن أمواهلم واعت
ال يفعل إال  {فهو يقدر ـ بعزته ـ من إعناتكم }حكيم {أتكلوا أمواهلم فسادًا وطمعًا }إن هللا عزيز

 الصالح وما تقتضيه احلكمة.
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رتباط [ مث انتقل السياق إىل فئة من أحكام األسرة يف النكاح والطالق وشؤوهنا ولعل اال222]
العام بني هذه اآلايت واآلايت السابقة أهنا انتهت إىل حكم اليتيم، فالالزم بيان العش الذي يرتىب فيه 
فراخ اإلنسان، وإنه كيف يلزم أن يكون لينشأ األوالد صاحلني أصحاء جسمًا وعقاًل وعاطفة }وال 

م ال فأهل الكتاب أيضاً سواء كن أهل كتاب أ {أيها الرجال املسلمون النساء }املشركات {تنكحوا
ويدخلن يف اإلسالم }وألمة  {}حىت يؤمن (22)مشركون كما قال سبحانه )تـََعاىَل اَّللهُ َعمها يُْشرُِكوَن(

تلك املشركة جلماهلا أو ماهلا أو حسبها أو نسبها }وال تنكحوا  {مؤمنة خري من مشركة ولو أعجبتكم
تزوجوه بنتكم }خري من مشرك ولو  {ولعبد مؤمنبناتكم أيها املسلمون }حىت يؤمنوا  {املشركني
إما ابلتبليغ إىل الشرك وإما  {املشركات واملشركون }يدعون إىل النار {ذلك املشرك }أولئك {أعجبكم

حبكم دينهم فإن جليس اإلنسان إذا كان غري متدين ال بد وأن يسري إىل جليسه }وهللا يدعوا إىل اجلنة 
فاملسلمات واملسلمون حني أخذوا مبادئهم عن هللا سبحانه ال بد  {ذنهأي غفران الذنوب }إب {واملغفرة

 {أحكامه ودالئله }للناس لعلهم يتذكرون {وأن يدعون بلساهنم أو حبكم دينهم إىل اجلنة }و يبني آايته
 أي لكي يتذكروا ويتعظوا ويرشدوا.

د وأنه هل جيوز احليض واحمليض مبعىن واح {اي رسول هللا }عن احمليض {[ }ويسألونك223]
 {أي احمليض }أذى {}هو )صلى هللا عليه وآله( اي حممد {مقاربة النساء يف حالة احليض أم ال }قل

ابجلماع  {واالعتزال هو االبتعاد عنهن }وال تقربوهن {قذر جنس أو مشقة }فاعتزلوا النساء يف احمليض
 {معوهن }من حيث أمركم هللاجا {عن الدم }فأتوهن {وينظفن عن الدم }فإذا تطهرن {}حىت يطهرن

الذين يرجعون كثرياً عن ذنوهبم إىل الندم  {مبقاربتهن من الفرج الذي هو حمل الدم }إن هللا حيب التوابني
واالستغفار مبعىن أهنم كلما أذنبوا اتبوا ورجعوا واستغفروا ولعل ذكر التواب مبناسبة أن من زل فقارب يف 

ابملاء  {منه إذا ندم ندمًا حقيقيًا واتب توبة نصوحًا }وحيب املتطهريناحمليض يقبل هللا توبته وإن تكرر 
 عن األقذار الباطنية والظاهرية أو ابالستغفار عن الذنوب.

أي مزرعة وحمرتث فكما حيرث احلارث البذر يف األرض كذلك  {[ }نساؤكم حرث لكم224]
إما زمانية مبعىن أي وقت شئتم، « أىن» {وزرعكم }أىن شئتم {حيرث الرجل يف زوجته }فأتوا حرثكم

ابستثناء أايم احليض اليت سبق أهنا ال جيوز وسائر ما استثىن من حال الصوم واإلحرام وشبههما، وإما 
مكانية أي إتياهنا يف قبلها من خلفها أو قدامها أو جانبيها، أو مبعىن الكيفية ابركة وانئمة وقائمة، أما 

ابلولد فإنه يبقى ذخراً لكم، أو قدموا  {ياق اآلية }وقدموا ألنفسكمأن يراد سياق السبيالن فبعيد عن س
 {يف أوامره ونواهيه }واعلموا أنكم مالقوه {ألنفسكم ابلطاعة حيث ذكرت أوامر ونواهي }واتقوا هللا

 أبهنم يفوزون بكل كرامة. {واملالقاة هنا مبعىن أنه عليكم حساب املالقي ملالقيه }وبشر املؤمنني
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سب قصة النساء حلف بن رواحة حني حلف أن ال يدخل على ختنه وال يكلمه [ وان225]
وال يصلح بينه وبني امرأته فكان يقول: إين حلفت هبذا فال حيل يل أن أفعله، فنزلت اآلية مما انسب 

 {أي معرضاً }ألميانكم {قصة العائلة والنساء اليت سبقت، وأتيت، فقال سبحانه: }وال جتعلوا هللا عرضة
أي  {أي لئال تربوا، أي تريدون ابحللف عدم الرب }وتتقوا وتصلحوا بني الناس {حتلفوا به }أن تربوا أبن

ألميانكم وأقوالكم  {وعدم التقوى وعدم اإلصالح، فإن هذه اليمني فاسدة ال تنعقد }وهللا مسيع
 أبحوالكم ونياتكم. {}عليم



 
ُكْم َوَلِكْن يـَُؤاِخذُُكْم ِبَا َكَسَبْت قـُُلوبُُكْم َوهللُا َغُفوٌر َحِليٌم اَل يـَُؤاِخذُُكُم هللُا ِِبللَّْغِو ِف َأمْيَانِ 

( َوِإْن 22٧( ِللَِّذيَن يـُْؤُلوَن ِمْن ِنَسائِِهْم تـََربُُّص َأْربـََعِة َأْشُهٍر َفِإْن َفاُءوا َفِإنَّ هللَا َغُفوٌر رَِحيٌم )22٦)
يٌع َعلِ  ُفِسِهنَّ َثالَثََة قـُُروٍء َواَل ُيَِلُّ َْلُنَّ 22٨يٌم )َعَزُموا الطَّاَلَق َفِإنَّ هللَا َسَِ ( َواْلُمطَلََّقاُت يـَتَـَربَّْصَن ِِبَنـْ

قُّ ِبَردِ ِهنَّ ِف َذِلَك َأْن َيْكُتْمَن َما َخَلَق هللُا ِف َأْرَحاِمِهنَّ ِإْن ُكنَّ يـُْؤِمنَّ ِِبَّللَِّ َواْليَـْوِم اآَلِخِر َوبـُُعوَلتُـُهنَّ َأحَ 
ِكيٌم َأرَاُدوا ِإْصاَلحًا َوَْلُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ ِِبْلَمْعُروِف َوِللر َِجاِل َعَلْيِهنَّ َدرََجٌة َوهللُا َعزِيٌز حَ  ِإنْ 
ُتُموُهنَّ ( الطَّاَلُق َمرَََّتِن َفِإْمَساٌك ِبَْعُروٍف َأْو َتْسرِيٌح ِبِِْحَساٍن َواَل ُيَِلُّ َلُكْم َأْن َتَُْخُذوا ِمَّا 22٩) آتـَيـْ

َتَدْت َشْيئًا ِإاَل َأْن َُيَاَفا َأاَل يُِقيَما ُحُدوَد هللِا َفِإْن ِخْفُتْم َأاَل يُِقيَما ُحُدوَد هللِا َفاَل ُجَناَح َعَلْيِهمَ  ا ِفيَما افـْ
( َفِإْن طَلََّقَها َفالَ 23٠ظَّاِلُموَن )ِبِه تِْلَك ُحُدوُد هللِا َفاَل تـَْعَتُدوَها َوَمْن يـَتَـَعدَّ ُحُدوَد هللِا َفُأوَلِئَك ُهُم ال

َرُه َفِإْن طَلََّقَها َفاَل ُجَناَح َعَلْيِهَما َأْن يـَتَـَراَجَعا ِإْن  ظَنَّا َأْن يُِقيَما َتَِلُّ َلُه ِمْن بـَْعُد َحَّتَّ تـَْنِكَح َزْوجًا َغيـْ
 (231َن )ُحُدوَد هللِا َوتِْلَك ُحُدوُد هللِا يـُبَـيِ نُـَها ِلَقْوٍم يـَْعَلُمو 

 
مجع ميني، وميني اللغو هو ما  {وال يعاقبكم }ابللغو يف أميانكم {[ }ال يؤاخذكم هللا22٦]

جيري على عادة الناس من قول: ال وهللا وبلى وهللا من غري عقد على ميني يقتطع هبا مال وال يظلم هبا 
ية حني إجرائها }وهللا أي حبنث ميني نويتم اليمني احلقيق {أحد }ولكن يؤاخذكم مبا كسبت قلوبكم

حيلم عن العصاة لعلهم يتوبوا، وتكرار كلمة غفور يف كثري من اآلايت لفتح  {يغفر الذنب }حليم {غفور
ابب التوبة أمام العصاة الذين هم كثريًا ما يعصون عن شهوة ونزوات وهوى، فإن هللا سبحانه ال يسد 

 عليهم ابب التوبة وإن تكررت منهم املعاصي والذنوب.
[ مث يرجع السياق إىل أحكام األسرة مع مناسبة للحكم مع احللف فيقول سبحانه: 227]

واإليالء هو احللف على ترك وطي املرأة على وجه اإلضرار هبن }تربص  {}للذين يؤلون من نسائهم
أي توقف أربعة أشهر جائز للذين يؤلون من نسائهم وذلك ألن « للذين»مبتدأ لقوله  {أربعة أشهر

أن ال يطأ زوجته أربعة أشهر وبعد ما مت أربعة أشهر خريه احلاكم بني الوطي والكفارة وبني  للرجل
ورجعوا إىل زوجاهتم ابلوطي بعد األشهر األربعة  {الطالق وإن امتنع عن األمرين حبسه }فإن فاءوا

 هبم. {يغفر هلم هبذا احللف }رحيم {}فإن هللا غفور
 ابلضمائر والنيات. {للطالق }عليم {}فإن هللا مسيعفطلقوا  {[ }وإن عزموا الطالق22٨]
أي حيفظنها عن الزواج وحنوه }ثالثة  {أي يصربن }أبنفسهن {[ }واملطلقات يرتبصن229]

مجع قرء وهو من ألفاظ الضد يطلق على احليض وعلى الطهر واملراد هنا الطهر فإذا طلقت املرأة  {قروء
لطهر وطهران آخران بينهما حيض موجباً النتظار العدة فإذا رأت يف طهر مل يواقعها فيه الرجل كان هذا ا



من الولد  {أي خيفني }ما خلق هللا يف أرحامهن {الدم الثالث انقضت عدهتا }وال حيل هلن أن يكتمن
ودم احليض حىت يبطلن حق الرجعة يف الطالق الرجعي أو يستعجلن العدة }إن كن يؤمن ابهلل واليوم 

، فمن آمن هبما ال بد وأن تستقيم حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، ألنه يعلم أن هللا يوم القيامة {اآلخر
إىل أنفسهم  {أي أزواج املطلقات الرجعيات }أحق بردهن {مطلع عليه وأنه سوف حياسبه }وبعولتهن

ل  ال إضراراً، وذلك أن الرج {أي البعولة بردهن }إصالحاً  {أي زمان الرتبص }إن أرادوا {}يف ذلك
كان إذا أراد اإلضرار ابمرأته طلقها واحدة وتركها، حىت إذا قرب انقضاء عدهتا راجعها وتركها مدة مث 
طلقها أخرى وتركها مدة كما فعل يف األوىل مث راجعها وتركها مدة مث طلقها أخرى، وهذا العمل حرام 

 {لألزواج }عليهن {يأي حق النساء على أزواجهن }مثل الذ {وإن كان يثبت حكم الرجعة به }وهلن
زايدة  {من العشرة وسائر األمور }وللرجال عليهن {فلكل على اآلخر حقوق تتكافأ }ابملعروف

جعل أحكامه على  {ينفذ أوامره }حكيم {فإن بيده الطالق وله عليها الطاعة }وهللا عزيز {}درجة
بيان حال العدة « عليهن وهلن مثل الذي»طبق املصلحة والصالح، ومن احملتمل أن يكون قوله تعاىل: 

أي أن لكل من الزوج والزوجة حقًا على اآلخر يف حال العدة مع أن الرجل له فضيلة على املرأة أبن 
 االختيار إىل الزوج فقط.

الواجب إذا راجعها بعد  {فإن للرجل أن يطلق زوجته تطليقتني }فـ {[ }الطالق مراتن230]
وطالق اثلث  {ابلعشرة احلسنة }أو تسريح {}مبعروف وحفظ هلا يف حبالته {التطليقتني }إمساك

 إبعطائها حقوقها وعدم التعدي، وفوق ذلك إنه حيسن إليها جرباً خلاطرها املكسور. {}إبحسان
 

أي من الذي  {يف حال الطالق واالستبدال }مما {أيها األزواج }أن أتخذوا {}وال حيل لكم
من  {أي الزوجان }أال يقيما حدود هللا {أن خيافا وأعطيتموهن من املهور }شيئًا إال {}آتيتموهن

وال  {من حقوق الزوجية }فال جناح {أيها احلكام }أال يقيما حدود هللا {حقوق الزوجية }فإن خفتم
 {أي يف الذي }افتدت {أي على الزوجة يف البذل وعلى الزوج يف قبول البذل }فيما {حرج }عليهما

وال  {وأوامره ونواهيه }فال تعتدوها {م املذكورة هي }حدود هللااألحكا {من املال }تلك {الزوجة }به
وخيالف أوامره ونواهيه }فأولئك هم  {منكم ويتجاوز }حدود هللا {جتاوزوها ابملخالفة }ومن يتعد

 {الظاملون
الطالق الثالث فإهنا حترم عليه  {طالقًا اثلثًا }فال حتل له من بعد {[ }فإن طلقها231]

أي طلق املرأة  {ويسمى هذا الزوج حملاًل }فإن طلقها {ة املطلقة ثالاًث }زوجًا غريهاملرأ {}حىت تنكح
أي على الزوجة والزوج األول الذي طلقها ثالث  {الزوج الثاين وانقضت عدهتا }فال جناح عليهما

يف حسن الصحبة واملعاشرة وإن مل  {أي الزوجان }أن يقيما حدود هللا {طلقات }أن يرتاجعا إن ظنا
ظنا صح الرجوع لكنه سبب للمعصية، واحلاصل أن احلكم الوضعي الصحة وإن كان احلكم التكليفي ي



 {احلرمة كمن يغسل يده النجسة ابملاء املغصوب الذي يوجب طهارة يده لكنه فعل حرامًا }وتلك
فإهنم هم  األمور {أوامره ونواهيه }يبينها لقوم يعلمون {املذكورات يف ابب الطالق والنكاح }حدود هللا

 الذين ينتفعون هبذه األحكام.
ُكوُهنَّ َوِإَذا طَلَّْقُتُم النِ َساء فَـبَـَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفَأْمِسُكوُهنَّ ِبَْعُروٍف َأْو َسر ُِحوُهنَّ ِبَْعُروٍف َواَل ِتُْسِ 

ا آََيِت هللِا ُهُزوًا َواذُْكُروا نِْعَمَة هللِا َعَلْيُكْم ِضَرارًا ِلتَـْعَتُدوا َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك فَـَقْد ظََلَم نـَْفَسُه َواَل تـَتَِّخُذو 
َزَل َعَلْيُكْم ِمَن اْلِكَتا ُِ َواحلِْْكَمِة يَِعُظُكْم ِبِه َواتَـُّقوا هللَا َواْعَلُموا َأنَّ هللَا ِبُكلِ  َشيْ  ٍء َعِليٌم َوَما أَنـْ

نَـُهْم ( َوِإَذا طَلَّْقُتُم النِ َساء فَـبَـَلْغَن َأَجَلُهنَّ 232) َفاَل تـَْعُضُلوُهنَّ َأْن يـَْنِكْحَن َأْزَواَجُهنَّ ِإَذا تـََراَضْوا بـَيـْ
َهُر َوهللُا يـَْعَلُم ِِبْلَمْعُروِف َذِلَك يُوَعُظ ِبِه َمْن َكاَن ِمْنُكْم يـُْؤِمُن ِِبَّللَِّ َواْليَـْوِم اآَلِخِر َذِلُكْم َأزَْكى َلُكْم َوَأطْ 

ُتْم اَل تـَْعَلُموَن ) ( َواْلَواِلَداُت يـُْرِضْعَن َأْواَلَدُهنَّ َحْوَلنْيِ َكاِمَلنْيِ ِلَمْن َأرَاَد َأْن يُِتمَّ الرََّضاَعَة 233َوأَنـْ
 ٌة ِبَوَلِدَها َوالَ َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه ِرْزقـُُهنَّ وَِكْسَوتـُُهنَّ ِِبْلَمْعُروِف اَل ُتَكلَُّف نـَْفٌس ِإاَل ُوْسَعَها اَل ُتَضارَّ َواِلدَ 

ُهَما َوَتَشاُوٍر َفاَل  ُجَناَح َمْوُلوٌد َلُه ِبَوَلِدِه َوَعَلى اْلَواِرِث ِمْثُل َذِلَك َفِإْن َأرَاَدا ِفَصااًل َعْن تـََراٍض ِمنـْ
ُتْم ِبِ  ْلَمْعُروِف َواتَـُّقوا هللَا َعَلْيِهَما َوِإْن َأَرْدِتُْ َأْن َتْستَـْرِضُعوا َأْواَلدَُكْم َفاَل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإَذا َسلَّْمُتْم َما آتـَيـْ

 (234َواْعَلُموا َأنَّ هللَا ِبَا تـَْعَمُلوَن َبِصرٌي )
 
أي قاربن متام العدة وإمنا عرب هبذا التعبري ألن  {[ }وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن232]

ي خارج عن انقضاء العدة يعرب عنه ابنقضاء األجل فما يقابله بلوغ األجل إذا قاربه، إذ البلوغ الدق
 {أي احفظوهن يف حبالتكم ابلرجوع إليهن يف عدة الرجعة }مبعروف {حماورة العرف }فأمسكوهن

أي اتركوهن حىت تنقضي عدهتن  {الذي يعرفه العقالء واملشرعون من القيام حبقوق الزوجة }أو سرحوهن
ليهن }ضراراً{ أبن ترجعوا إ {إبعطاء حقوقهن كاملة من غري إيذاء هلن }وال متسكوهن {}مبعروف

عليهن وتظلموهن }ومن  {بقصد اإلضرار هبن لتطويل العدة أو التضييق يف النفقة ـ كما تقدم ـ }لتعتدوا
ألنه أساء بسمعته عند الناس وعرض نفسه  {اإلمساك بقصد اإلضرار }فقد ظلم نفسه {يفعل ذلك

سخرية أبن تستخفوا هبا  {زواً أحكامه وأوامره ونواهيه }ه {لعذاب هللا وسخطه }وال تتخذوا آايت هللا
حيث أنعم عليكم بكل نعمه، اليت منها نعمة الزوجة اليت تسكنون إليها  {}واذكروا نعمة هللا عليكم

فشرفكم بتعلمكم  {اذكروا }ما أنزل عليكم من الكتاب واحلكمة {وتقضون مآربكم بسببها }و
أي بذلك الكتاب، وهذا  {عظكم بهاألحكام وإرشادكم إىل ما يصلحكم ويهيئ لكم حياًة سعيدًة }ي

 {يف أوامره ونواهيه }واعلموا أن هللا بكل شيء عليم {إما صفة للكتاب أو مجلة مستأنفة }واتقوا هللا
 فال يفوته عملكم ونيتكم فال تتعرضوا لسخطه وغضبه.



أي انقضت عدهتن ـ وذلك بقرينة: أن ينكحن ـ  {[ }وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن233]
إىل الزوج السابق أو من تريد الزواج به  {أي ال متنعوهن ظلمًا }أن ينكحن أزواجهن {تعضلوهن}فال 

فعاًل ومسى زوجاً لألول ورمبا قيل يف وجه النزول أن معقل بن يسار عضل أخته مجالء أن ترجع إىل الزوج 
يد فمنعهما من األول وهو عاصم بن عدي حني طلقها وخرجت من العدة مث أرادا أن جيتمعا بنكاح جد

ذلك، ولو كان كذلك كان املراد أبزواجهن ابملعىن األول فإنه ال حيق ألحد أن مينع املرأة الثيبة يف الرجوع 
مما أابحه شرع اإلسالم من شروط النكاح وآداب  {إىل زوجها بنكاح جديد }إذا تراضوا بينهم ابملعروف

فإن املؤمن  {ان منكم يؤمن ابهلل واليوم اآلخراملذكور من حترمي العضل }يوعظ به من ك {العشرة }ذلك
 {أمنى لكم }وأطهر {الذي ذكران يف ابب الزواج }أزكى لكم {جيتنب سخط هللا ويبتغي رضاه }ذلكم

فاتبعوا  {لنفوسكم فإن يف الزواج النسل والتحصن وسري احلياة إىل األمام }وهللا يعلم وأنتم ال تعلمون
 أوامره وانتهوا عن زواجره.

فإن األم ترضع ولدها سنتني اتمتني أربعة  {[ }والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني234]
اليت ندب إليها اإلسالم ومن العلماء من أوجب ذلك }وعلى  {وعشرين شهراً }ملن أراد أن يتم الرضاعة

ولد فالالزم أن حينو أي األب، وإمنا عرب هبذا التعبري إاثرة للعاطفة، له فإن األب قد ولد له ال {املولود له
لدى الشرع والعرف من الالئق حباهلا  {اللباس }ابملعروف {اأَلدام والطعام }وكسوهتن {عليه }رزقهن

فإن على األب أن يقوم هبذه الشؤون ما دامت األم يف الرضاع، وقد استفاد أكثر املفسرين من هذه 
لى الزوج ألجل النكاح ال ألجل الرضاع اجلملة كون الكالم حول األم املطلقة وإال فالرزق والكسوة ع

فكل من األب واألم يؤدي واجبه يف حدود طاقته فال تتحمل األم  {}ال تكلف نفس إال وسعها
الرضاع بال بدل وال ينتفع األب بولده يف املستقبل جماانً فسعة هذه أن ترضع ببدل، وسعة ذاك أن يدفع 

أبن ترضع جمااًن وبال عوض ابستغالل األب عاطفة  {دهااألجر ملا يعود نفعه إليه }ال تضار والدة بول
األم للولد فال ينفق عليها، أو مبعىن أن الوالدة ال يؤخذ منها الولد ليعطى لألجنبية غيظاً من األب عليها 

أبن تستغل األم عاطفة األب حنو  {أي األب }بولده {يضار }مولود له {فتضر بفراق ولدها }وال
الكسوة والرزق قبال رضاعها، أو اليضر األب بولده أبن أيخذه من األم ويعطيه  الولد فتكلفه أكثر من

لألب إذا مات األب  {لألجنبية، فإن لنب األم أوفق ابلولد، واألول أقرب إىل السياق }وعلى الوارث
الرزق والكسوة لألم يف حال رضاعها للولد، وال خيفى أن أجر رضاع الصيب مما يرثه الصيب  {}مثل ذلك

للولد عن الرضاع أبن يفطماه قبل  {أي األب واألم }فصاالً  {من أبيه لدى موت األب }فإن أرادا
أبن تشاور األبوان وتراضيا يف فطام الولد قبل العامني وذلك لئال  {احلولني }عن تراض منهما وتشاور

ذا كان االنفصال يتضرر الصيب إذا استقل أحدمها ابلفطام فإن الرضا املتعقب للمشورة ال يكون إال إ
أيها اآلابء }أن تسرتضعوا  {أي على األبوين يف هذا الفطام }وإن أردمت {صالحًا }فال جناح عليهما

يف ذلك }إذا  {وال حرج }عليكم {أبن تستأجروا هلم مرضعات غري أمهاهتم }فال جناح {أوالدكم



تسليمًا ابملعروف بدون أي  {ووعدمت هلن من األجر }ابملعروف {إىل املرضعات }ما آتيتم {سلمتم
نقصان ومطل ومن، وهذا شرط تكليفي ال وضعي، كما هو كثري يف القرآن احلكيم، لغاية اإللفات إىل 

يف أعمالكم اليت منها األحكام السالفة  {لزوم كون األعمال عن صدق وإخالص وتقوى }واتقوا هللا
عنه وال ختفى عليه خافية، فلتكن  فال يغيب شيء {حول الرضاع }واعلموا أن هللا مبا تعملون بصري

 أعمالكم حسب مراضيه وأوامره.



 
ُفِسِهنَّ َأْربـََعَة َأْشُهٍر َوَعْشرًا َفِإَذا بـََلْغَن  َوالَِّذيَن يـُتَـَوفـَّْوَن ِمْنُكْم َويََذُروَن َأْزَواجًا يـَتَـَربَّْصَن ِِبَنـْ

ُفِسِهنَّ ِِبْلَمْعُروِف َوهللُا ِبَا تـَْعَمُلوَن َخِبرٌي )َأَجَلُهنَّ َفاَل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما فَـَعْلَن ِف أَ  ( َواَل ُجَناَح 235نـْ
ُتْم ِف أَنـُْفِسُكْم َعِلَم هللُا َأنَُّكْم َسَتْذكُ  ُرونـَُهنَّ َوَلِكْن اَل َعَلْيُكْم ِفيَما َعرَّْضُتْم ِبِه ِمْن ِخْطَبِة النِ َساِء َأْو َأْكنَـنـْ

ُلَغ اْلِكَتا ُُ َأَجَلُه َواْعَلُموا تـَُواِعُدوُهنَّ ِسر ًا إِ  اَل َأْن تـَُقوُلوا قَـْواًل َمْعُروفًا َواَل تـَْعزُِموا ُعْقَدَة النِ َكاِح َحَّتَّ يـَبـْ
ُفِسُكْم َفاْحَذرُوُه َواْعَلُموا َأنَّ هللَا َغُفوٌر َحِليٌم ) ْقُتُم ( اَل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإْن طَلَّ 23٦َأنَّ هللَا يـَْعَلُم َما ِف أَنـْ

 َقَدرُُه َمَتاعاً النِ َساء َما َلَْ َِتَسُّوُهنَّ َأْو تـَْفِرُضوا َْلُنَّ َفرِيَضًة َوَمتِ ُعوُهنَّ َعَلى اْلُموِسِع َقَدرُُه َوَعَلى اْلُمْقَِتِ 
نَّ َوَقْد فَـَرْضُتْم َْلُنَّ ( َوِإْن طَلَّْقُتُموُهنَّ ِمْن قَـْبِل َأْن َِتَسُّوهُ 23٧ِِبْلَمْعُروِف َحق ًا َعَلى اْلُمْحِسِننَي )

َر ُُ ِللتـَّْقَوى َفرِيَضًة َفِنْصُف َما فـََرْضُتْم ِإاَل َأْن يـَْعُفوَن َأْو يـَْعُفَو الَِّذي بَِيِدِه ُعْقَدُة النِ َكاِح َوَأْن تـَْعُفوا َأقْـ 
َنُكْم ِإنَّ هللَا ِبَا تـَْعَمُلوَن َبِصرٌي )  (23٨َواَل تـَْنَسُوا اْلَفْضَل بـَيـْ

 
أي خيلفون  {أي الرجال الذين ميوتون }ويذرون أزواجاً  {[ }والذين يتوفون منكم235]

أي حيفظن أنفسهن عن الزواج ولعل يف قوله إشارة إىل أن النفس ولو   {زوجاهتم }يرتبصن أبنفسهن
ففي هذه املدة  {كانت تطمح حنو الزواج لكن الواجب اصطبارها والتحفظ عليها }أربعة أشهر وعشراً 

أيها  {وانقضت املدة }فال جناح عليكم {عليها احلداد برتك الزينة واخلطبة }فإذا بلغن أجلهنجيب 
من الزينة أو اخلطبة أو النكاح فإهنا ترجع إىل نفسها والناس  {املسلمون }فيما فعلن يف أنفسهن
فيطلع  {بريأبن ال تعمل منكرًا ينايف اإلسالم }وهللا مبا تعملون خ {مسلطون على أنفسهم }ابملعروف

 على أعماهلم، وال يفوته شيء من إطاعتكم وخمالفتكم.
أيها الراغبون يف الزواج منهن  {إذا كانت املرأة يف العدة فـ }ال جناح عليكم {[ }و23٦]

أبن تلمحوا إىل رغبتكم يف الزواج منهن وتعرضوا على ذلك تعريضاً  {}فيما عرضتم به من خطبة النساء
تصرحياً فإن ذلك خالف اجلو الذي حييط ابملرأة املعتدة من الربط الباقي بينها وإشارة من طرف خفي، ال

أبن أضمرمت إرادة زواجهن بدون أن تصرحوا أو تلمحوا  {وبني زوجها األول }أو أكننتم يف أنفسكم
 {أيها الرجال }ستذكروهنن {بذلك فإن الكناية اللفظية واإلضمار القليب ال جناح فيهما }علم هللا أنكم

يف اخللوة فتبدوا  {ال تصرحوا ابخلطبة و }ال تواعدوهن سراً  {وهن يف العدة إرادة للزواج هبن }ولكن
ابلكناية والتلميح الابلتصريح  {رغبتكم يف الزواج هبن يف منأى من الناس }إال أن تقولوا قواًل معروفاً 

 وذكر ما يقبح ذكره كما كانت عادة بعض الناس.



أي إجراء الصيغة اليت هي كعقدة تعقد النكاح  {دوا }عقدة النكاحأي ال تقص {}وال تعزموا
}حىت يبلغ  (23)بني اجلانبني، وقد هنى عن العزم على ذلك مبالغة، كقوله:)َواَل تـَْقرَبُوا َماَل الَيِتيِم(

أي أمده، أبن تنقضي العدة  {}أجله (24)الذي كتبناه يف ابب العدة من أربعة أشهر وعشراً  {الكتاب
من عزم النكاح فكيف مبا تسرون به من نكاح املعتدة سراً  {وا أن هللا يعلم ما يف أنفسكم}واعلم

عليم فال يعجل  {يسرت عاجاًل فال يغرنكم سرته }حليم {أن ختالفوه }واعلموا أن هللا غفور {}فاحذروه
 ابلعقوبة فال يسبب ذلك جرأتكم على انتهاك حرماته.

يت حكم الطالق، والطالق إن كان قبل الدخول ومل [ وبعد بيان حكم موت الزوج، أي237]
يذكر يف العقد مهر فللمرأة املتعة، وإن كان قبل الدخول وذكر املهر فللمرأة نصف املهر }ال جناح 

مبعىن « أو» {ابلدخول }أو تفرضوا هلن فريضة {أيها األزواج }إن طلقتم النساء ما مل متسوهن {عليكم
مرين ال املس وال املهر، ويسمى املهر فريضة ألنه جيب إذا مسي، واملعىن الواو، أي مل يكن شيء من األ

أنه يباح الطالق قبل املس والفرض، فال يتوهم أحد أن النكاح ألجل الوطي فكيف يصح الطالق قبله 
أي أعطوهن املتعة وهي ما تتمتع به املرأة ويوجب تعويضًا جيرب خاطرها الكسري }على  {}ومتعوهن

 {من دار أو خادم أو حنومها }وعلى املقرت {الغين يقال أوسع الرجل إذا كثر ماله }قدرهأي  {املوسع
ليس فيه  {كخامت أو درهم أو حنومها }متاعًا ابملعروف  {أي الفقري يقال أقرت الرجل إذا افتقر }قدره

 .الذين حيسنون طاعة األوامر واإلنتهاء عن الزواجر {إسراف وال تقصري }حقاً على احملسنني
 {طالقًا قبل الدخول }وقد فرضتم هلن فريضة {[ }وإن طلقتموهن من قبل أن متسوهن23٨]

نصف املهر، هذا هو  {عليكم أن تدفعوا إىل املرأة }نصف ما فرضتم {أبن عينتم يف النكاح املهر }فـ
وج }أو أي تعفي املرأة عن نصفها فال أتخذ شيئًا وهتب ماهلا إىل الز  {احلكم الواجب }إال أن يعفون
ميكن أن يراد به الزوج أبن يعفو عن نصفه فيعطي للمرأة مجيع مهر  {يعفو الذي بيده عقدة النكاح

املرأة، وروي أن املراد عفو ويل الزوجة، فيما إذا كان هلا ويل مفروض كالصغرية، أو موكل من قبلها يف 
إىل التقوى أبن تبقى معصية هللا فإن من يرتك حق نفسه تربعًا أقرب  {الكبرية }وأن تعفوا أقرب للتقوى

أبن يتفضل بعضكم على بعض فيتنازل عن حقوقه  {فال يطلب ما ليس له }والتنسوا الفضل بينكم
ألجل صاحبه ولعل الفرق بني العفو والفضل أن العفو هبة مجيع حقوقه والفضل هبة بعضها }إن هللا مبا 

 ئاً.فيجازيكم على أعمالكم إن حسناً وإن سي {تعملون بصري
 

                                                

 .153سورة األنعام:  (23)
 .70راجع موسوعة الفقه: ج (24)



 
( فَِإْن ِخْفُتْم َفرَِجااًل َأْو 23٩َحاِفُظوا َعَلى الصََّلَواِت َوالصَّاَلِة اْلُوْسَطى َوُقوُموا هلِل َقانِِتنَي )
ُتْم َفاذُْكُروا هللَا َكَما َعلََّمُكْم َما َلَْ َتُكونُوا تـَْعَلُموَن ) ْنُكْم ( َوالَِّذيَن يـُتَـَوفـَّْوَن مِ 24٠رُْكَباًّن َفِإَذا َأِمنـْ

َر ِإْخَراٍج َفِإْن َخَرْجَن َفاَل ُجَناَح َعَليْ  ُكْم ِف َما َويََذُروَن َأْزَواجًا َوِصيًَّة أَلْزَواِجِهْم َمَتاعًا ِإىَل احْلَْوِل َغيـْ
ُفِسِهنَّ ِمْن َمْعُروٍف َوهللُا َعزِيٌز َحِكيٌم ) وِف َحق ًا َعَلى ( َوِلْلُمطَلََّقاِت َمَتاٌع ِِبْلَمْعرُ 241فَـَعْلَن ِف َأنـْ

ُ هللُا َلُكْم آََيتِِه َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلوَن )242اْلُمتَِّقنَي ) ( َأَلَْ تـََر ِإىَل الَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن 243( َكَذِلَك يـُبَـنيِ 
و َفْضٍل َعَلى النَّاِس َوَلِكنَّ ِدََيرِِهْم َوُهْم أُُلوٌف َحَذَر اْلَمْوِت فَـَقاَل َْلُُم هللُا ُموُتوا ْثَّ َأْحَياُهْم ِإنَّ هللَا َلذُ 

يٌع َعِليٌم )244َأْكثـََر النَّاِس اَل َيْشُكُروَن ) ( َمْن َذا 245( َوَقاتُِلوا ِف َسِبيِل هللِا َواْعَلُموا َأنَّ هللَا َسَِ
 (24٦َويـَْبُسُط َوِإَلْيِه تـُْرَجُعوَن )الَِّذي يـُْقِرُض هللَا قَـْرضاً َحَسناً فَـُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَعافاً َكِثريًَة َوهللاُ يـَْقِبُض 

 
[ إن القرآن احلكيم دائمًا يلطف أجواء األحكام بتلميح إىل قدرة إله الكون وعظمته 239]

ورْحته وغفرانه وحنوها ليسمو ابلنفس ويربط احلكم ابخلالق حىت يكون أقرب إىل التنفيذ، وملا طالت 
ن طالق وموت وحنومها أتت آايت الصالة متداخلة آايت األحكام وابألخص ما له جو كابت حزين م

مع مناسبة هلذه اآلايت مع  (25)بينها لتشع يف النفس الطمأنينة واهلدوء )َأاَل ِبذِْكِر اَّللهِ َتْطَمِئنُّ الُقُلوُب(
اجلو العام ملا قبلها وبعدها حيث تعرضت لصالة اخلوف واملطاردة، هذا ما أحتمله أن يكون سببًا لذكر 

 {كلها }والصالة الوسطى  {آلايت هنا متوسطة أحكام املوت والطالق }حافظوا على الصلواتهذه ا
كان يصليها ابهلاجرة   )صلى هللا عليه وآله( خاصة وهي صالة الظهر ألهنا تتوسط بني النهار فإن الرسول

ورد يف مسجد مكشوف فكانت أثقل صالة عليهم ولذا مل يكن حيضرها إال الصف والصفان فقط، كما 
أي داعني فإن القنوت هو الدعاء، ومنه  {أيها املسلمون }هلل قانتني {عن بعض الصحابة }وقوموا

 القنوت يف الصالة واملراد إما القنوت يف الصالة أو مطلقاً.
فلم تتمكنوا من احملافظة على الصالة بشرائطها وآداهبا، حيث ابتليتم  {[ }فإن خفتم240]

 {مجع راجل أي مشاة }أو ركباانً  {صلوا }رجاالً  {لصالة الكاملة }فـابلعدو الذي ال يسمح لكم اب
صالة كاملة }كما علمكم  {من اخلوف }فاذكروا هللا {مجع راكب أي على ظهور دوابكم }فإذا أمنتم

 من أمور دينكم ودنياكم. {ما مل تكونوا تعلمون
النفس االطمئنان وندى [ مث رجع السياق إىل تتمة األحكام السابقة، بعد ما أشّعت يف 241]

جمازًا ابملشارفة، فإنه كثريًا ما يعرب « يتوفون» {اجلو بذكر الصالة }والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً 
« التقربوا مال اليتيم»عمن شارف أمراً ابلداخل فيه، كما يعكس كثرياً فيعرب عن الداخل ابملشارف، حنو 

                                                

 .29سورة الرعد:  (25)



يقاربون الوفاة، وهلم زوجات فمن األفضل أن يوصوا }وصية فاملراد الذين « ال تعزموا عقدة النكاح»و
فيعطي النفقة والكسوة إليهن إىل سنة كاملة }غري  {أبن ميتعهن الوصي }متاعًا إىل احلول {ألزواجهم

عن رغبتهن }فال  {أي يف حال كوهنن غري خمرجات إخراجًا عن بيوت أزواجهن }فإن خرجن {إخراج
ابلزواج والزينة بعد انقضاء عدة  {يف ما فعلن يف أنفسهن من معروفأيها األولياء } {جناح عليكم

فيحكم مبقتضى  {الوفاة ـ وهي أربعة أشهر وعشراً ـ فإن قبل ذلك ال يكون معروفاً، بل منكراً }وهللا عزيز
ال حيكم اعتباطاً بل عن مصاحل وعلل، وهذه اآلية حسب ما ذكران هلا من املعىن  {عزته وسلطته }حكيم

 «.أربعة أشهر وعشراً »كون منسوخة آبية ال ت
 {ميتعهن األزواج بشيء سواء كن واجبة النفقة أم ال }ابملعروف {[ }وللمطلقات متاع242]

الذين يتقون خمالفة أوامر هللا سبحانه إجيااًب كانت  {فإن ذلك يسبب رفع الغضاضة }حقًا على املتقني
 أو ندابً.

أي لكي  {حكام }يبني هللا لكم آايته لعلكم تعقلونالذي بني هللا لكم األ {[ }كذلك243]
 تعقلوا آايته وأحكامه.

[ ومن جو األسرة وامتدادها وانقطاعها ينتقل السياق إىل قصة احلياة واملوت اليت تشبه 244]
قصة األسرة يف كوهنا امتدادًا للحياة العائلية وانقطاعًا هلا يف قصة عجيبة هي: أن أهل مدينة من مدائن 

م كانوا سبعني ألف بيت هربوا من الطاعون فمروا مبدينة خربة قد جال أهلها عنها وأفناهم الطاعون الشا
فنزلوا هبا فأماهتم هللا من ساعتهم مجيعًا وصاروا رميمًا يلوح، فمر هبم نيب من أنبياء بين إسرائيل يقال له 

تهم، فعمروا بالدك وولدوا فبكى واستعرب وقال: اي رب لو شئت ألحييتهم الساعة كما أم« حزقيل»
عبادك وعبدوك مع من يعبدك، فأوحى هللا إليه أن يقول االسم األعظم فقاله عليهم فعادوا أحياًء ينظر 

استفهام تقريري أي أمل تعلم فإن الرؤية أتيت  {بعضهم إىل بعض يسبحون هللا ويكربونه ويهللونه }أمل تر
وقد يستفهم مبثل هذا االستفهام إلجياد العلم « كل شيءرأيت هللا أكرب  »مبعىن العلم كقول الشاعر: 

وفرارًا من الطاعون  {سبعون ألفًا كما تقدم }حذر املوت {}إىل الذين خرجوا من دايرهم وهم ألوف
}إن  )عليه السالم( بدعاء النيب حزقيل {فأماهتم حيث ظنوا اهلرب }مث أحياهم {}فقال هلم هللا موتوا

نعمه  {كلهم خبلقهم ورزقهم وتدبري أمورهم }ولكن أكثر الناس ال يشكرون  {هللا لذو فضل على الناس
 وفضله عليهم بل يقللون فضله ابلعصيان.

وال هتربوا خوف  {إذ علمتم أن اهلروب من املوت ال ينفع فـ }قاتلوا يف سبيل هللا {[ }و245]
 بنياتكم وأعمالكم. {ألقوالكم }عليم {املوت }واعلموا أن هللا مسيع

[ إن القتال إبعطاء املال والنفس يف سبيل هللا ليس هدرًا وإمنا املقاتل والعامل للرب، 24٦]
أي أّي  {يقرض هللا مبا يذهب منه مث يرجعه سبحانه إليه فـ }من ذا الذي يقرض هللا قرضًا حسناً 

ّن وإكراه شخٍص ذاك الذي يقرض هللا وينفق نفسه وماله يف سبيله قرضًا حسنًا ال لرايء ومسعة وال مب



رمبا بلغت املاليني وعماذا ختافون يف قرض أموالكم  {وسائر ما يشني القرض }فيضاعفه له أضعافاً كثرية
فيغين فال ينفعكم البخل وال يضركم القرض والسخاء،  {فيفقر }ويبسط {هل من الفقر؟ }وهللا يقبض

ضل مما أخذ منكم، قال اإلمام فيعطيكم أف {أم ختافون يف قرض أنفسكم هلل من املوت؟ }وإليه ترجعون
 .(2٦)«أعر هللا مججمتك»ألحد أوالده  )عليه السالم( أمري املؤمنني

                                                

 .٦4هنج البالغة: ص (2٦)



 
َعْث َلَنا َمِلكًا نـُقَ  اِتْل ِف َأَلَْ تـََر ِإىَل اْلَماَل ِمْن َبيِن ِإْسَرائِيَل ِمْن بـَْعِد ُموَسى ِإْذ َقاُلوا ِلَنِبٍ  َْلُُم ابـْ

ُتْم ِإْن ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َأاَل تـَُقاتُِلوا َقاُلوا َوَما َلَنا َأاَل نـَُقاِتَل ِف َسِبيِل هللِا َسِبيِل هللِا َقاَل َهْل َعسَ  يـْ
ُهْم وَ  ا ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلِقَتاُل تَـَولَّْوا ِإاَل َقِلياًل ِمنـْ َنائَِنا فَـَلمَّ لظَّاِلِمنَي هللُا َعِليٌم ِبِ َوَقْد ُأْخرِْجَنا ِمْن ِدََيرَِّن َوأَبـْ

َنا 24٧) َوََنُْن ( َوَقاَل َْلُْم نَِبيـُُّهْم ِإنَّ هللَا َقْد بـََعَث َلُكْم طَاُلوَت َمِلكًا َقاُلوا َأَّنَّ َيُكوُن َلُه اْلُمْلُك َعَليـْ
اَدُه َبْسَطًة ِف اْلِعْلِم َواجلِْْسِم َأَحقُّ ِِبْلُمْلِك ِمْنُه َوَلَْ يـُْؤَت َسَعًة ِمَن اْلَماِل َقاَل ِإنَّ هللَا اْصَطَفاُه َعَلْيُكْم َوزَ 

( َوَقاَل َْلُْم نَِبيـُُّهْم ِإنَّ آيََة ُمْلِكِه َأْن َيَْتَِيُكُم التَّابُوُت 24٨َوهللُا يـُْؤِت ُمْلَكُه َمْن َيَشاُء َوهللُا َواِسٌع َعِليٌم )
َوآُل َهاُروَن ََتِْمُلُه اْلَمالَِئَكُة ِإنَّ ِف َذِلَك الَيًَة َلُكْم ِإْن  ِفيِه َسِكيَنٌة ِمْن رَبِ ُكْم َوبَِقيٌَّة ِمَّا تـََرَك آُل ُموَسى 

ُتْم ُمْؤِمِننَي )  (24٩ُكنـْ
 
أي أمل تعلم ـ كما  {[ وهنا قصة حياة أو موت أخرى تناسب القصة السابقة }أمل تر247]

هو أمشوئيل  {لوا لنيب هلمالنيب }إذ قا {أي اجلماعة }من بين إسرائيل من بعد موسى {تقدم ـ }إىل املأل
حتت لوائه حيث أذهلم اجلبابرة  {أي سلطااًن }نقاتل يف سبيل هللا {وابلعربية إمساعيل }ابعث لنا ملكاً 

وأخرجتهم من بالدهم وقتلتهم وسبيت ذراريهم ونسائهم وكان النيب يف ذلك الزمان ينظم أمور الدين 
أي لعلكم }إن كتب عليكم القتال أالّ  {هل عسيتمالنيب } {وامللك وينظم أمور اجليش والسلطة }قال

 أي قال املأل يف جواب النيب {أراد بذلك أخذ العهد عليهم يف املقاتلة إن عنّي ملك هلم }قالوا {تقاتلوا
أي ليس إبمكاننا أن نرتك القتال }وقد أخرجنا  {}وما لنا أاّل نقاتل يف سبيل هللا )صلى هللا عليه وآله(

أي إخراجنا من أبنائنا حيث قتل بعضهم وسيب  {نا األعداء من بالدان }وأبنائناأخرج {من دايران
من هللا ذلك، فاستجاب هللا دعاءه وعني هلم ملكًا وكتب  )صلى هللا عليه وآله( البعض، فسأل النيب

 {ابلظاملنيأدبروا وكرهوا القتال }إال قلياًل منهم وهللا عليم  {عليهم القتال }فلما كتب عليهم القتال تولوا
 الذين فروا من اجلهاد بعد طلب منهم وإحلاح.

 {وعني عليكم }طالوت ملكاً  {أمشوئيل }إن هللا قد بعث لكم {[ }وقال هلم نبيهم24٨]
ومل يكن من سبط النبوة وال من سبط اململكة،  )عليه السالم( أخي يوسف« بن ايمني»وكان من أبناء 

ابن « يهوذا»، واململكة كانت يف أوالد )عليه السالم( يعقوبابن « الوي»فإن النبوة كانت يف أوالد 
وجيعل سلطاانً وملكاً لنا }و حنن  {أي كيف }يكون له امللك علينا {}قالوا أىن )عليه السالم( يعقوب

فهو فقري ال مال له وامللك  {ألان من أسباط النبوة واململكة }ومل يؤت سعة من املال {أحق ابمللك منه
 {يف جواهبم }إن هللا اصطفاه عليكم )عليه السالم( النيب {ال ليدير شؤون السلطة }قالحيتاج إىل امل

واململكة  {أي سعة وزايدة }يف العلم {وهللا ال يصطفي إال من هو األصلح حبال عباده }وزاده بسطة



ه األعداء فهو رجل مسني يهابه الناس، شجاع خياف {حتتاج إىل علم امللك ليتمكن به من إدارهتا }واجلسم
 {وهذه األمور هي مقومات امللك ال املال فإن العلم والشجاعة واهليبة أتيت ابملال، وليس ابلعكس }و

« طالوت»سابقًا جيعله يف « يهوذا»نقصًا فكما جعل هللا امللك يف بيت « بن ايمني»ليس كونه من 
قدرة وعطاًء فيهب امللك  {اسعوليس احتكاراً على أحد }وهللا و  {حااًل فإن }هللا يؤيت ملكه من يشاء

 مبصاحل العباد فال جيعل شيئاً إال إذا كان صاحلاً. {ملن يشاء }عليم
ملكًا عليهم « طالوت»أمشوئيل زايدة يف الداللة على جعل هللا  {[ }وقال هلم نبيهم249]

لى أم موسى وهو اتبوت أنزله هللا ع {وأن هللا تعاىل جعله ملكًا }أن أيتيكم التابوت {}إن آية ملكه
فوضعت موسى فيه حني ألقته يف البحر وكان بنوا إسرائيل يتربكون به فلما حضر موسى املوت وضع فيه 
األلواح ودرعه وما كان عنده من آايت النبوة وأودعه يوشع وصيه فلم يزل التابوت بينهم حىت استخفوا به 

عز وشرف ما دام التابوت بينهم فلما عملوا وكان الصبيان يلعبون به يف الطرقات فلم يزل بنوا إسرائيل يف 
ابملعاصي واستخفوا ابلتابوت رفعه هللا عنهم مث جعل رد التابوت عليهم دلياًل على أنه جعل هللا طالوت 

تسكنون إليه وتعلمون أنكم منصورون بسببه ويكون دلياًل على ملك  {ملكًا }فيه سكينة من ربكم
واأللواح وطست خاص  )عليه السالم( عصا موسى {ارونطالوت }وبقية مما ترك آل موسى وآل ه

وأشياء أخر، فإهنا وصلت ابإلرث إىل آل هذين النبيني املعظمني وهم جعلوها  )عليهم السالم( ابألنبياء
ْحاًل واقعيًا أو ْحاًل ظاهرًا أبن رأى بنوا إسرائيل املالئكة بني السماء  {يف التابوت }حتمله املالئكة

على كون  {التابوت الذي رجع إليكم بعد فقده }آلية لكم {ابوت }إن يف ذلكواألرض أتت ابلت
 مصدقني، أي إن كنتم مؤمنني قلباً، تصدقون ذلك. {طالوت ملكاً }إن كنتم مؤمنني



 
َتِليُكْم بِنَـَهٍر َفَمْن َشِر َُ ِمْنُه فَـَلْيَس ِمينِ    َوَمْن ََلْ فَـَلمَّا َفَصَل طَاُلوُت ِِبجْلُُنوِد َقاَل ِإنَّ هللَا ُمبـْ

ُهْم فَـَلمَّا َجاَوزَ  ُه ُهَو َوالَِّذيَن آَمُنوا َيْطَعْمُه َفِإنَُّه ِمينِ  ِإاَل َمِن اْغتَـَرَف ُغْرَفًة بَِيِدِه َفَشرِبُوا ِمْنُه ِإاَل َقِلياًل ِمنـْ
وَن أَنَـُّهْم ُمالَُقو هللِا َكْم ِمْن ِفَئٍة َقِليَلٍة َمَعُه َقاُلوا اَل طَاَقَة َلَنا اْليَـْوَم ِبَاُلوَت َوُجُنوِدِه َقاَل الَِّذيَن َيظُنُّ 

( َوَلمَّا بـََرُزوا جِلَاُلوَت َوُجُنوِدِه َقاُلوا رَبَـَّنا َأْفرِْغ 25٠َغَلَبْت ِفَئًة َكِثريًَة ِبِِْذِن هللِا َوهللُا َمَع الصَّاِبرِيَن )
َنا َصْْبًا َوثـَبِ ْت َأْقَداَمَنا َواْنُصْرَّن َعلَ  ( فـََهَزُموُهْم ِبِِْذِن هللِا َوقَـَتَل َداُوُد 251ى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن )َعَليـْ

 َلَفَسَدِت َجاُلوَت َوآََتُه هللُا اْلُمْلَك َواحلِْْكَمَة َوَعلََّمُه ِمَّا َيَشاُء َوَلْواَل َدْفُع هللِا النَّاَس بـَْعَضُهْم بِبَـْعضٍ 
ُلوَها َعَلْيَك ِِبحْلَقِ  َوِإنََّك َلِمَن 252ى اْلَعاَلِمنَي )األْرُض َوَلِكنَّ هللَا ُذو َفْضٍل َعلَ  ( تِْلَك آََيُت هللِا نـَتـْ

 (253اْلُمْرَسِلنَي )
 
رأى بنوا إسرائيل التابوت صدقوا وانضووا حتت لواء طالوت، وحتركوا حنو  {[ }فلما250]

 {الذين كانوا معه }قال {دخرج وانفصل عن املدينة }طالوت ابجلنو  {اجلهاد مع أعدائهم وملا }فصل
طالوت ممتحنًا للجنود حىت يتبني مقدار صربهم وثباهتم على املكاره وأهنم إن جازوا من هنر املاء عطاشا 
يوثق هبم يف احلرب وإن مل يسمعوا ومل يتمكنوا من الصرب على عطش قليل فهم أحرى أبن اليصربوا أمام 

 {من ماء يف طريقكم }فمن شرب منه فليس مين {}بنهرممتحنكم  {السيوف والرماح }إن هللا مبتليكم
ويتبعين }إال من اغرتف  {أي مل يذق طعم ذلك املاء }فإنه مين {ممن يتبعين ولينصرف }ومن مل يطعمه

الذين  {من النهر }إال قلياًل منهم {فشرهبا فقط ال أكثر من ذلك }فشربوا منه {واحدة }بيده {غرفة
إال غرفة واحدة وهؤالء الذين أطاعوا هم الذين اتبعوا طالوت إىل احلرب  أطاعوا أمر طالوت فلم يشربوا

ممن تبعه ومل  {أي جاوز طالوت النهر }والذين آمنوا معه {أما من عصاه فلم يتبعه }فلما جاوزه هو
ملا رأوا من كثرهتم  {وهو رئيس الكفار }وجنوده {يشرب املاء إال غرفة }قالوا ال طاقة لنا اليوم جبالوت

إشارة إىل أن الظن ابملعاد  « يظنون»من أصحاب طالوت، ويف قوله  {قال الذين يظنون أهنم مالقوا هللا}
كاف يف حتفيز اإلنسان حنو اجلهاد واألعمال الصاحلة، ومالقاة هللا كناية عن القيامة ألهنم يالقون جزاء 

الذين  {ره }وهللا مع الصابرينأي بنص {أي مجاعة }قليلة غلبت فئة كثرية إبذن هللا {هللا }كم من فئة
يصربون على املكاره ويثبتون عند مالقاة الكفار، وهبذا الكالم شجعوا أنفسهم وأصحاهبم ملقابلة جالوت 

 وجنوده.
أي قال  {الكثرية }قالوا {أي ظهروا يف حمل احلرب }جلالوت وجنوده {[ }وملا برزوا251]

حىت  {لنكون صابرين يف احلرب }وثبت أقدامنا {رباً أي أصبب }علينا ص {طالوت واملؤمنون }ربنا أفرغ
 فاستجاب هللا سبحانه دعاءهم. {ال نفر }وانصران على القوم الكافرين



ونصره }وقتل  {أي هزم طالوت واملؤمنون، جالوت والكفار }إبذن هللا {[ }فهزموهم252]
الكفار فإن داود أخذ  رئيس {}جالوت )عليه السالم( وهو أبو سليمان )عليه السالم( النيب {داود

حصاة و رماها ابملقالع حنو جالوت فأصابت جبهته وكانت فيها اي قوته فانتشرت ووصلت إىل دماغه 
فصار نبياً  {}امللك واحلكمة )عليه السالم( داود {أي أعطى }هللا {وخر ميتًا وهزم الكفار }وآاته

أبن يدفع  {وال دفع هللا الناس بعضهم ببعضمن العلوم الدنيوية واألخروية }ول {وملكاً }وعلمه مما يشاء
ملا يوجدون فيها من القتل واحلرق  {الكافرين املفسدين بسبب املؤمنني املصلحني }لفسدت األرض

فيدفع الفاسد ابلصاحل لتبقى األرض عامرة وينموا  {والسيب واإلفساد }ولكن هللا ذو فضل على العاملني
 الزرع والضرع.

أي تلك اليت ذكرت من إماتة األحياء دفعة وإحياء املوتى دفعة  {[ }تلك آايت هللا253]
ومتليك طالوت ونصرة املؤمنني على أعدائهم دالالت هللا على وجوده وقدرته وعلمه وسائر صفاته 

أي ابلصدق فال كذب فيها وأنزلت ألجل الصدق ال  {اي رسول هللا }ابحلق {نقرؤها }عليك {}نتلوها
غش }وإنك ملن املرسلني{ حيث خترب هبذه األخبار عن غيب بداللة هللا لك ألجل الباطل والكذب وال

 ووحيه إايها إليك.
 

 ِناية اجلزء الثاِن
 


