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 الطاهرين



 
لا  َكانَ  الطََّعام   ُكل   ه   َعَلى إ ْسَرائ يلُ  َحرَّمَ  َما إ لَ  إ ْسَرائ يلَ  ل َبين   ح  ْورَاةُ  تُ نَ زَّلَ  َأنْ  قَ ْبل   م نْ  نَ ْفس   الت َّ

ْورَاة   َفْأُتوا ُقلْ  لت َّ ُتمْ  إ نْ  َفاتْ ُلوَها ِب  ت َ  َفَمن  ( ٩٤) َصاد ق يَ  ُكن ْ  َذل كَ  بَ ْعد   م نْ  اْلَكذ بَ  هللا   َعَلى َرىاف ْ
( ٩٦) اْلُمْشر ك يَ  م نَ  َكانَ  َوَما َحن يفاا  إ بْ َراه يمَ  م لَّةَ  َفاتَّب ُعوا هللاُ  َصَدقَ  ُقلْ ( ٩٥) الظَّال ُمونَ  ُهمُ  َفُأوَلئ كَ 

عَ  بَ ْيت   َأوَّلَ  إ نَّ   إ بْ َراه يمَ  َمَقامُ  بَ ي  َنات   آََيت   ف يه  ( ٩٧) ْلَعاَلم يَ ل   َوُهداى ُمَبارَكاا  ب َبكَّةَ  َللَّذ ي ل لنَّاس   ُوض 
ناا  َكانَ  َدَخَلهُ  َوَمنْ  ج   النَّاس   َعَلى َولِل َّ   آم  ي  هللاَ  َفإ نَّ  َكَفرَ  َوَمنْ  َسب يلا  إ َلْيه   اْسَتطَاعَ  َمن   اْلبَ ْيت   ح   َعن   َغين 

ََيت   َتْكُفُرونَ  ل َ  اْلك َتاب   َأْهلَ  َيَ  ُقلْ ( ٩٨) اْلَعاَلم يَ   َيَ  ُقلْ ( ٩٩) تَ ْعَمُلونَ  َما َعَلى َشه يد   َوهللاُ  هللا   ِب 
ونَ  ل َ  اْلك َتاب   َأْهلَ  ُغونَ َها آَمنَ  َمنْ  هللا   َسب يل   َعنْ  َتُصد   َعمَّا ب َغاف ل   هللاُ  َوَما ُشَهَداءُ  َوأَنْ ُتمْ  ع َوجاا  تَ ب ْ

 إ ميَان ُكمْ  بَ ْعدَ  يَ ُرد وُكمْ  اْلك َتابَ  ُأوُتوا الَّذ ينَ  م نَ  َفر يقاا  ُتط يُعوا إ نْ  آَمُنوا نَ الَّذ ي أَي  َها َيَ ( ١٠٠) تَ ْعَمُلونَ 
 (١٠١) َكاف ر ينَ 

 
[ يرجع السياق هنا إىل ما كانت اآلايت بصدده من أحوال أهل الكتاب يف أصوهلم 94]

حتليل  )صلى هللا عليه وآله( ول هللاوفروعهم وعنادهم وجداهلم، ويف بعض التفاسري أهنم أنكروا على رس
وأن ذلك مذكور يف التوراة فأنزل هللا سبحانه رداً  )عليه السالم( حلم اجلزور وادعوا حترميه على إبراهيم

اإلضايف يف مقابل ما أدعوا حترميه « الكل»أي كل املأكوالت، واملراد بـ {عليهم هذه اآلية }كل الطعام
 )عليه السالم( أي يعقوب {اليهود }إال ما حرم إسرائيل {إسرائيل أي حالاًل }لبين {}كان حالا 
فحرمه على نفسه. وكان ذلك }من « اخلاصرة»وهو حلم اإلبل كان إذا أكله هّيج عليه  {}على نفسه

فليس حترميه على إسرائيل دلياًل على بقائه على احلرمة  )عليه السالم( على موسى {قبل أن تنزل التوراة
اي رسول هللا هلم: }فأتوا ابلتوراة  {ملا نزلت مل حترمه فلماذا تقولون أيها اليهود حبرمته }قلفإن التوراة 

يف دعواكم أن التوراة  {حىت يظهر أنه مل حترمه التوراة كما ذكرت لكم }إن كنتم صادقني {فاتلوها
رسول ـ ألنه أمي ـ ال علم حرمت اإلبل، لكنهم مل أيتوا ابلتوراة، فتبني كذهبم، وقد كان اليهود يظنون أن ال

 له ابلتوراة فلهذا كانوا ينسبون إىل التوراة أشياء، لكن الوحي كان يفضحهم. 
الربهان الدال على عدم حترمي التوراة  {[ }فمن افرتى على هللا الكذب من بعد ذلك95]

 ن احلق. الذين ظلموا أنفسهم مبنعها عن اهلداية وظلموا غريهم مبنعهم ع {}فأولئك هم الظاملون
فيما نقلُت لكم من عدم حترمي اجلزور وكذبتم  {اي رسول هللا لليهود }صدق هللا {[ }قل96]

أي مستقيماً، وملة  {أيها اليهود }ملة إبراهيم حنيفاً  {أنتم، بل تبنّي أن كل الطعام كان حالا }فاتبعوا
دحض الفرتاء آخر من أهل  {كنيإبراهيم }من املشر  {حتّلل كل الطعام }وما كان )عليه السالم( إبراهيم



، حيث كانوا يقولون أنه كان يهوداًي أو نصرانيًا ـ وكالمها مشرك ـ )عليه السالم( الكتاب حول إبراهيم
 ففي السابق نقل افرتاءهم ابلنسبة إىل هللا يف قصة الطعام، وهنا نقل افرتاءهم على أنبيائه ابلشرك. 

التحليل والتحرمي، ودحضت حجتهم يف [ إن أهل الكتاب دحضت حجتهم يف ابب 97]
ابب دين إبراهيم، كما دحضت حجتهم من ذي قبل يف سائر الشؤون اليت انقشوا فيها، وبقيت اآلن هلم 
حجة أخرى هي: أن بيت املقدس أشرف من الكعبة، وأنه حمل األنبياء، فالقرآن يدحض حجتهم هذه 

الذي تنتسبون إليه هو  )عليه السالم( إبراهيم أبن الكعبة هي أشرف ألهنا أول بيت وضع للناس، وألن
أي ُبين ألجل انتفاع الناس دينًا ودنياً،  {الذي بناها، وألن احلج ُشرّع إليها }إن أول بيت وضع للناس

الالم للتأكيد أي هو البيت الذي  {فإن األرض دحيت من حتته، ومل يكن قبله بيت مبيّن }للذي
بكة الزدحام الناس يف الطواف وحنوه هناك، فإن بّك يبكُّ مبعىن  وهو اسم آخر ملكة، ومسيت {}ببكة

أي كثري الربكة واخلري فإن فيه خري الدنيا، حيث األلفة واالجتماع واالقتصاد  {}مباركاً « زحم يزحم»
أي سببًا هلدايتهم فإنه  {وغريها، وخري اآلخرة حيث غفران الذنوب ورفع الدرجات }وهدًى للعاملني

 سبحانه وفيه ذكرايت أنبيائه ومعامل عبادته.  مذّكر ابهلل
أي دالالت واضحات على التوحيد والنبوة  {أي يف ذلك البيت }آايت بينات {[ }فيه98]

أي موضع قدمه حيث كان هناك حجر يضعه إبراهيم ويصعد عليه لبناء  {ونصرة اإلسالم }مقام إبراهيم
آية واضحة من آايت هللا سبحانه، وُخّص ابلذكر  أعايل الكعبة حىت رسخت قدماه يف ذلك احلجر، فإنه

إما  {ألمهيته وتقديرًا إلبراهيم الذي ضّحى بكل ما لديه يف سبيل هللا سبحانه }ومن دخله كان آمناً 
ابتداًء، أو عطف أي أن من آايت البيت أنه سبحانه جعله حرمًا آمنًا فمن دخله فهو آمن على عرضه 

أي جيب  {كان جمرماً يستحق العقاب واحلد }وهلل على الناس حج البيت  وماله ودمه ال مُيّس بسوء وإن
أي من وجد إليه طريقًا وذلك أبن يكون له  {على الناس أن حيجوا إىل البيت }من استطاع إليه سبيالً 

ما يكفيه ذهااًب وإاياًب لنفسه ولعائلته ويرجع إىل الكفاية، مع أمن الطريق وصحة اجلسم، إىل غري ذلك 
فلم حيج مع االستطاعة، وقد تقدم أن الكفر قسمان: كفر  {}ومن كفر (1)لشروط املذكورة يف الفقهمن ا

يف االعتقاد وهو إنكار أصل من أصول الدين، وكفر يف العمل وهو ترك واجب أو فعل حمّرم. وقد كثر 
العاصي أن كفره  فال يظن {يف القرآن واحلديث استعمال الكفر هبذا املعىن }فإن هللا غين عن العاملني

 يضر هللا شيئاً. 
اي رسول هللا: }اي أهل الكتاب مل تكفرون  {[ ويرجع السياق إىل أهل الكتاب }قل99]
أدلته الواضحة الدالة على نبوة نيب اإلسالم وما جاء به، الذي هو منه شؤون بيت هللا احلرام  {آبايت هللا

 زيكم عليها. فيجا {أي يشهد ويعلم }على ما تعملون {}وهللا شهيد
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أي متنعون الناس  {اي رسول هللا: }اي أهل الكتاب مل تصدون عن سبيل هللا {[ }قل100]
عن اإلميان ابهلل، فإن أهل الكتاب كانوا يرصدون ملن يريد اإلميان فيمنعونه، وكانوا يلقون الشكوك حول 

، وعلى هذا فالصد أي متنعون من آمن عن سبيل هللا« تصدون»مفعول  {اإلميان واملؤمنني }من آمن
أي تطلبون  {األعم من املؤمن ومن يريد اإلميان }تبغوهنا« من آمن»هنا خاص ابملؤمنني إال أن يراد بـ 

منحرفًا ال سبياًل مستقيماً، أو تطلبون سبيل هللا عوجاً، أي تريدون أن تكون السبيل  {السبيل }عوجاً 
يف واقع األمر وإقرار  {مليل واالحنراف }وأنتم شهداءعوجًا إبدخال الشكوك عليها، والعوج مفرد مبعىن ا

 بل مطّلع عليه عامل به، وسيعاقبكم عليه.  {نفوسكم على عملكم الباطل }وما هللا بغافل عما تعملون
[ وحيث تقدم أن أهل الكتاب يصّدون من آمن عن سبيل هللا، خاطب سبحانه 101]

 {وا بتشكيكاهتم }اي أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً املؤمنني أن ال يسمعوا إىل أهل الكتاب حىت يضل
أي يُرجعونكم   {أُعطوا التوراة واإلجنيل }يردوكم بعد إميانكم كافرين {مجاعة }من الذين أوتوا الكتاب

كفارًا بعد أن آمنتم، وإمنا خّص فريقًا ألن أهل الكتاب مل يكونوا مجيعهم سبب إضالل املؤمنني 
 . وإرجاعهم عن اإلميان



 
َلى َوأَنْ ُتمْ  َتْكُفُرونَ  وََكْيفَ  مْ  َوَمنْ  َرُسوُلهُ  َوف يُكمْ  هللا   آََيتُ  َعَلْيُكمْ  تُ ت ْ لِلَّ   يَ ْعَتص   إ ىَل  ُهد يَ  فَ َقدْ  ِب 

َراط    ُمْسل ُمونَ  مْ َوأَنْ تُ  إ لَ  ََتُوُتنَّ  َولَ  تُ َقات ه   َحقَّ  هللاَ  ات َُّقوا آَمُنوا الَّذ ينَ  أَي  َها َيَ ( ١٠٢) ُمْسَتق يم   ص 
ُموا( ١٠٣) َْبل   َواْعَتص  يعاا  هللا   ِب  ُتمْ  إ ذْ  َعَلْيُكمْ  هللا   ن ْعَمةَ  َواذُْكُروا تَ َفرَُّقوا َولَ  َجَ   بَ ْيَ  َفأَلَّفَ  َأْعَداءا  ُكن ْ

ُتمْ  إ ْخَوانا  ب ن ْعَمت ه   َفَأْصَبْحُتمْ  قُ ُلوب ُكمْ  َها نْ َقذَُكمْ َفأَ  النَّار   م نَ  ُحْفَرة   َشَفا َعَلى وَُكن ْ ن ْ ُ  َكَذل كَ  م   َلُكمْ  هللاُ  يُ بَ ي  
ْلَمْعُروف   َوَيَُْمُرونَ  اْْلرَْي   إ ىَل  يَْدُعونَ  ُأمَّة   م ْنُكمْ  َوْلَتُكنْ ( ١٠٤) تَ ْهَتُدونَ  َلَعلَُّكمْ  آََيت ه   َهْونَ  ِب   َعن   َويَ ن ْ

 َجاءُهمُ  َما بَ ْعد   م نْ  َواْختَ َلُفوا تَ َفرَُّقوا َكالَّذ ينَ  اَتُكونُو  َولَ ( ١٠٥) اْلُمْفل ُحونَ  ُهمُ  َوُأوَلئ كَ  اْلُمْنَكر  
َيض   يَ ْومَ ( ١٠٦) َعظ يم   َعَذاب   ََلُمْ  َوُأوَلئ كَ  اْلبَ ي  َناتُ   اْسَودَّتْ  الَّذ ينَ  َفَأمَّا ُوُجوه   َوَتْسَود   ُوُجوه   تَ ب ْ

َا ابَ اْلَعذَ  َفُذوُقوا إ ميَان ُكمْ  بَ ْعدَ  َأَكَفْرتُْ  ُوُجوُهُهمْ  ُتمْ  ِب   ابْ َيضَّتْ  الَّذ ينَ  َوَأمَّا( ١٠٧) َتْكُفُرونَ  ُكن ْ
ُلوَها هللا   آََيتُ  ت ْلكَ ( ١٠٨) َخال ُدونَ  ف يَها ُهمْ  هللا   َرمْحَة   َفف ي ُوُجوُهُهمْ  حْلَق    َعَلْيكَ  نَ ت ْ  يُر يدُ  هللاُ  َوَما ِب 

 (١٠٩) ل ْلَعاَلم يَ  ظُْلماا 
 
فإنكم قد  {املؤمنون بعد اإلميان }وأنتم تتلى عليكم آايت هللاأيها  {[ }وكيف تكفرون102]

الذي يدعو  {عرفتم آايت هللا ودالئله وعلمتم ذلك ومثل هذا اإلنسان ال ميكن أن يكفر }وفيكم رسوله
إليه ابلرباهني واملعاجز، وهذا استفهام إنكاري تعجيب، جيء به إبعادًا هلم عن الكفر وإلفااًت هلم إىل 

أي يتمسك آبايت هللا وكتابه ودينه ورسوله، فال  {إلمياين املوجود عندهم }ومن يعتصم ابهللالرصيد ا
يف الدنيا حيث يوصله إىل حياة  {ينخرط إىل الشرك والكفر والعصيان }فقد هدي إىل صراط مستقيم
 حرة كرمية مرفهة املرافق، ويف اآلخرة حيث يسعده يف جنات النعيم. 

ملنضوية حتت لواء اإلسالم مبا فيهم األوس واخلزرج معرضة للتطاحن [ كانت اجلماعات ا10٣]
والتشاحن وقد كان الكفار وأهل الكتاب يستغلون سوابق هؤالء وطبيعة النفس البشرية يف إلقاء الفنت 

ولذا نصحهم القرآن أبن  آله()صلى هللا عليه و  والتفرقة بينهم ليفتحوا ثغرة للنزاع بني أصحاب الرسول
لى وحدهتم وأن ال يتفرقوا ويتقوا هللا فيما أمر وهنى وال يطيعوا أهل الكتاب يف أقواهلم املفرّقة يبقوا ع

 {خافوا عقابه فأطيعوه فيما أمركم وهناكم }حق تقاته {ودسائسهم املشتتة }اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا
جداً، إذ يالزم اإلنسان يف  أي كما حيق أن تتقوه، فإن التقوى من هللا سبحانه أمر صعب« وقيت»من 

فال يغرنكم الشيطان أبن خيرجكم من اإلميان حىت  {مجيع شؤونه وأحواله }وال متوتن إال وأنتم مسلمون
متوتوا كافرين. ولعل املناسبة بني اجلملتني أن من ال يتقي ينجر آخر أمره إىل الكفر كما قال سبحانه: 

بُوا آِباَيِت هللِا()ُثَّ َكاَن َعاِقَبَة الَِّذيَن َأَساءُ   . (2)وا السُّوَأى أَْن َكذَّ
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وحبل هللا دينه وقرآنه، ُشّبه ابحلبل ملناسبة أن  {أي متسكوا }حببل هللا {[ }واعتصموا104]
من يتمسك ابحلبل ال بد وأن يرتفع به إىل األعلى، وكذلك من يتمسك ابإلميان يصعد به يف الدنيا إىل 

 أي مجيعكم ال بعضكم دون بعض.  {ىل جنات خالدة }مجيعاً املراتب الراقية ويف اآلخرة إ
« مجيعاً »أبن يتمسك البعض حببل هللا والبعض حببل الشيطان، وهذا أتكيد لقوله  {}وال تفرقوا

قبل اإلسالم يعادي بعضكم بعضاً }فألف بني  {أي تذكروا }نعمة هللا عليكم إذ كنتم أعداءً  {}واذكروا
إىل بعض، حيث أدخل اإلميان فيها فخرج ما كان فيها من الضغينة  جعلها قريبة بعضها {قلوبكم

أي بسبب نعمة األلفة اليت وهبها هللا  {أيها املسلمون }بنعمته {واإلحن واحلسد والعداوة }فأصبحتم
أحدكم أخ اآلخر يف اإلميان، له ما ألخيه وعليه ما عليه. وأن هذه النعمة قد خرقت  {إليكم }إخواانً 

 اهلية القبلية والعشائرية والعرقية وما أشبهها. املقاييس اجل
الشفا: الطرف، واحلفرة املكان احملفور من األرض، أي كنتم  {}وكنتم على شفا حفرة من النار

أيها املسلمون على طرف حفرة من النار، انر الدنيا وهي العقوابت واالضطراابت، وانر اآلخرة اليت 
 {م الذي نّظم أمور دنياكم وأخراكم، حىت التقعوا فيها }كذلكابإلسال {أوقدت لكم }فأنقذكم منها

 {دالالته وحججه }لعلكم هتتدون {أي كما بني لكم هذه األمور واضحة وجلية }يبني هللا لكم آايته
 إىل احلق وإىل طريق مستقيم. 

 و األئمةأ )عليه السالم( وما ورد يف بعض األحاديث أن املراد من حبل هللا اإلمام أمري املؤمنني
 ، فإمنا هي مصاديق جلية. (٣)أو القرآن )عليهم السالم(

[ وحيث أنقذكم هللا من اهلالك، وهداكم فمن اجلدير أن هتدوا سائر الناس }ولتكن 105]
كل خري من اإلسالم والدين واألحكام   {أي جيب أن يكون منكم مجاعة }يدعون إىل اخلري {منكم أمة

ملعروف كل فعل استحسنه الشرع أو العقل سواء وصل إىل حد الوجوب وا {وغريها }وأيمرون ابملعروف
وهو بعكس املعروف، كل  {أم إىل حد الندب، وإمنا مسي معروفاً ألن الناس يعرفونه }وينهون عن املنكر

الذين يتصفون هبذه الصفات  {ما استقبحه الشرع أو العقل، ومسي منكرًا ألن الناس ينكرونه }وأولئك
 أي الفائزون الناجون.  {املفلحونالثالثة }هم 

من قبلكم أتلفت قلوهبم  {أيها املسلمون بعد األلفة واألخّوة }كالذين {[ }وال تكونوا106]
فأخذ كل فريق منهم جانباً }من  {شيعاً وأحزاابً ومذاهب ومبادئ }واختلفوا {بسبب األنبياء ُث }تفرقوا
الذين  {العقيدة واملبدأ وأركان اإلميان }وأولئك األدلة الواضحة على وحدة {بعد ما جاءهم البينات

 حيث بّدلوا وغرّيوا وحّرفوا.  {اختلفوا وخالفوا احلق منهم }هلم عذاب عظيم
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هذه  {[ ُث بني سبحانه أن ذلك العذاب العظيم يف أي وقت يكون؟ إنه يكون يف }يوم107]
الصاحلات وابيضاض الوجه كناية  هي وجوه املؤمنني الذين آمنوا وعملوا {فيه }وجوه {صفته }تبيضّ 

هي وجوه الكافرين، واسودادها حقيقًة، فإن الوجه  {فيه }وجوه {عن فرحه ونضارته وتنّعمه }وتسود
عند اهلّم الكبري مييل لونه إىل السواد والكدرة لتهاجم الدم وحنوه، أو كناية عن كلوحه وبؤسه ومهومه 

إما  {على حنو االستفهام التوبيخي }بعد إميانكم {متيقال هلم: }أكفر  {}فأما الذين اسودت وجوههم
اإلميان احلقيقي أبن يكون املراد منهم الذين اختلفوا وتفرقوا وارتدوا بعد اإلميان، وإما « اإلميان»أن يراد بـ

كل مولود يولد : » )صلى هللا عليه وآله( أن يراد به اإلميان الفطري فإن كل إنسان مؤمن فطرة كما قال
أي بسبب   {}فذوقوا العذاب مبا كنتم تكفرون (4)«طرة وإمنا أبواه يهودانه وينصرانه وميجسانهعلى الف
 كفركم. 

 {وهم املؤمنون الذين عملوا الصاحلات }ففي رمحة هللا {[ }وأما الذين ابيضت وجوههم108]
 أبد اآلبدين.  {ثوابه ورضوانه وجنته }هم فيها خالدون

عالئمه  {يف أحوال املؤمنني والكافرين وغريها }آايت هللا األمور اليت ذُكرت {[ }تلك109]
فإن التالوة قد تكون ابلباطل إذا كان املتلّو أو  {اي رسول هللا }ابحلق {ودالئله وحججه }نتلوها عليك

أي ال يريد أن يظلم أحداً. فقد تقرر يف علم  {الغرض من التالوة ابطاًل }وما هللا يريد ظلمًا للعاملني
ن إرادة الظلم ـ كالظلم نفسه ـ قبيحة، فما يصري إليه حال الكافرين من اسوداد الوجه ليس ظلماً الكالم أ

 هلم، وإمنا يكون ابلعدل وجزاًء لعملهم. 

                                                             

 .٣٣2عدة الداعي:  (4)



 
 

ُتمْ ( ١١٠) األُمورُ  تُ ْرَجعُ  هللا   َوإ ىَل  األْرض   ف   َوَما السََّمَوات   ف   َما َولِل َّ   رَ  ُكن ْ  ُأْخر َجتْ  ُأمَّة   َخي ْ
ْلَمْعُروف   َتَُْمُرونَ  لنَّاس  ل   َهْونَ  ِب   ََلُمْ  َخرْياا  َلَكانَ  اْلك َتاب   َأْهلُ  آَمنَ  َوَلوْ  ِب لِلَّ   َوتُ ْؤم ُنونَ  اْلُمْنَكر   َعن   َوتَ ن ْ

ُهمُ  ن ْ ُقونَ  َوَأْكثَ ُرُهمُ  اْلُمْؤم ُنونَ  م   لَ  ثَّ  األْدَِبرَ  َول وُكمُ ي ُ  يُ َقات ُلوُكمْ  َوإ نْ  َأذاى إ لَ  َيُضر وُكمْ  َلنْ ( ١١١) اْلَفاس 
َْبل   إ لَ  ثُق ُفوا َما أَْينَ  الذ  لَّةُ  َعَلْيه مُ  ُضر َبتْ ( ١١٢) يُ ْنَصُرونَ   ب َغَضب   َوَِبُءوا النَّاس   م نَ  َوَحْبل   هللا   م نَ  ِب 

َن َُّهمْ  َذل كَ  اْلَمْسَكَنةُ  َعَلْيه مُ  َوُضر َبتْ  هللا   م نَ   َحق    ب َغرْي   األْنب َياء َويَ ْقتُ ُلونَ  هللا   ََيت  ِب   َيْكُفُرونَ  َكانُوا ِب 
َا َذل كَ  ُلونَ  َقائ َمة   ُأمَّة   اْلك َتاب   َأْهل   م نْ  َسَواءا  َلْيُسوا( ١١٣) يَ ْعَتُدونَ  وََكانُوا َعَصْوا ِب   آَنء هللا   آََيت   يَ ت ْ
لِلَّ   يُ ْؤم ُنونَ ( ١١٤) َيْسُجُدونَ  َوُهمْ  اللَّْيل   ر   م  َواْليَ وْ  ِب  ْلَمْعُروف   َوَيَُْمُرونَ  اآَلخ  َهْونَ  ِب   اْلُمْنَكر   َعن   َويَ ن ْ

َرات   ف   َوُيَسار ُعونَ   َعل يم   َوهللاُ  يُْكَفُروهُ  فَ َلنْ  َخرْي   م نْ  يَ ْفَعُلوا َوَما( ١١٥) الصَّاحل  يَ  م نَ  َوُأوَلئ كَ  اْْلَي ْ
ْلُمتَّق يَ   (١١٦) ِب 

 
والظلم  {واحلال أنه }هلل ما يف السماوات وما يف األرض كيف يريد هللا ظلماً   {[ }و110]

أمور اخللق فإن هللا سبحانه يعيد املخلوق  {ينشأ من االفتقار وهو الغين املطلق }وإىل هللا ترجع األمور
الذي يكون بني احلاكم واحملكوم حيث يُساق احملكوم « يف الدنيا»ليجازيه، وهذا تشبيه ابلرجوع املادي 

م ليحكم عليه، وحيث أن األمر يرجع إىل هللا فال يظن الكافر أنه يتمكن من الفرار عنه حنو احلاك
 سبحانه حىت ال يُعاقب مبا عمل من السيئات. 

[ ويرجع السياق هنا إىل ما تقدم من لزوم الدعوة إىل اخلري واألمر ابملعروف والنهي عن 111]
أي  {، ال مبعىن املاضي }خري أمة أخرجت للناسجملرد الربط« كان»أيها املسلمون، و {املنكر }كنتم

خري مجاعة ظهرت للناس فإن كل أمة تظهر للناس يف فرتة ُث ختتفي وتغيب لتأخذ مكاهنا أمة أخرى. 
وإمنا كان املسلمون خري أمة خلصال ثالثة هبا ترتقى األمم إىل أوج عزّها هي: }أتمرون ابملعروف وتنهون 

خال من هذين الواجبني أخذ يهوي حنو السُّفل ملا ُجبل عليه من الفساد فإن اجملتمع إذا  {عن املنكر
والفوضى والشغب، فإذا حتّلى اجملتمع هبذين األمرين أخذ يتقدم حنو الكمال مبدارج اإلنسانية واحلضارة 

، إميااًن صحيحًا ال كإميان أهل الكتاب واملشركني {احلقيقية حىت يصل إىل قمة البشرية }وتؤمنون ابهلل
واإلميان الصحيح ابهلل رأس الفضائل فإنه مع قطع النظر عن كونه إدراكًا ألعظم حقيقة كونية فإنه حمّفز 

إمياانً صحيحاً  {شديد حنو مجيع أنواع اخلري ومنّفر قوي عن مجيع أصناف الشر }ولو آمن أهل الكتاب
إمياهنم  {}لكان  عليه وآله()صلى هللا بعدم الشرك وقبول قول هللا سبحانه يف نبوة نيب اإلسالم حممد

يف دينهم ودنياهم حىت تنظم دنياهم على ضوء اإلسالم فتخلو من اجلهل واملرض والفقر  {}خريًا هلم



معىن التفضيل بل هو « خري»والرذيلة ويكونون يف اآلخرة سعداء ينجون من عذاب هللا، وليس املراد بـ
 ملة، وعلى هذا يكون إمياهنم أكثر خرياً وأفضل. تعبري عريف، حيث يظهر للناس أهنم يف خري يف اجل

ُث بني سبحانه أن ليس كل الذين كانوا من أهل الكتاب بقوا على طريقتهم فإن }منهم 
ومبا جاء به كالنجاشي وابن سالم وغريمها }وأكثرهم  )صلى هللا عليه وآله( ابهلل وابلنيب {املؤمنون

 هوائهم املضّلة وطرائقهم الزائفة. اخلارجون عن طاعة هللا ابتباع أ {الفاسقون
[ ولقد كان كفار أهل الكتاب يؤذون املؤمنني منهم خاصة وسائر املؤمنني عامة وكان 112]

املؤمنون من حيلهم ومؤامراهتم يف قلق واضطراب، ولذا هدأ هللا سبحانه من روع املؤمنني بقوله: }لن 
يسريًا فإن مؤامراهتم تفشل وحيلهم  {}إال أذىً  أي لن يضر أهل الكتاب إايكم أيها املؤمنون {يضروكم

ختسر وال تبقى إال تشويشات وإشاعات وهي مما ال تضر ضرراً معتداً به، أما ما يظن املسلمون أن أهل 
الكتاب يتمكنون من اقتالع جذورهم وإابدة دينهم فلن يكون ذلك أبدًا بل املسلمون هم املنصورون 

أي التنصرهم  {مجع دبر وهو الظهر، أي ينهزمون فارين }ُث ال ينصرون {}وإن يقاتلوكم يولوكم األدابر
وكان مصب اآلية  )صلى هللا عليه وآله( أقواهلن، ملا ألقي يف قلوهبم من رعب اإلسالم وخوف الرسول

 الكرمية اليهود فهم املعنيون هبذا الكالم بقرينة اآلية التالية. 
عليهم فهم أذالء إىل األبد وهي اثبتة هلم وحميطة  أي ضرهبا هللا {[ }ضربت عليهم الذلة11٣]

هبم، وأية ذلة أعظم من أنه ليست هلم دولة مستقلة وهم مهانون دائماً، ومجيع الدول تطاردهم إال يف 
 {ظرف مصلحتها اخلاصة فهم كالعبيد املسخرين إن استفاد موالهم أطعمهم و إال طردهم }أين ما ثقفوا

)صلى هللا عليه  أي إال إذا متسكوا حببل هللا تعاىل ابإلميان به ومبحمد {أي وجدوا }إال حببل من هللا
أي متسكوا  {ومبا جاء به حىت يكونوا كاملسلمني هلم ما هلم وعليهم ما عليهم }وحبل من الناس وآله(

ا رجعو  {للتقسيم ـ حنو: الكلمة اسم وفعل وحرف ـ ال للجمع }وابءوا« الواو»حببل دولة قوية حتميهم، و
فكأن الناس جاءوا لالغرتاف من مناهل اإلسالم وكانت اليهود فيهم فالناس رجعوا  {}بغضب من هللا

أي  {ابإلسالم وحب هللا سبحانه وهؤالء رجعوا ابلكفر وغضب هللا تعاىل }وضربت عليهم املسكنة
أي فقري مسكني  الفقر الروحي الذي هو أعظم أقسام املسكنة فإن أرواحهم هتفو إىل املادة أكثر من روح

سبب }أهنم   {العقاب الدنيوي هلم }بـ {وهم على ثروهتم الظاهرة من أفقر اخللق نفسًا وروحًا }ذلك
نبيهم كان منهم يف نصب وتعب فإهنم ما خرجوا من  )عليه السالم( فموسى {كانوا يكفرون آبايت هللا

العجل، وآذوا موسى إىل غري ذلك  البحر إال قالوا: اي موسى اجعل لنا إهلًا كما هلم آهلة، واختذوا
أتكيد، إشارة إىل أنه مل يكن هلم حق يف « بغري حق»أي كانوا يقتلوهنم، و {}ويقتلون األنبياء بغري حق

قتلهم حىت ظاهراً، فإهنم يقتلون األنبياء جملرد الدعوة إىل هللا واإلرشاد والوعظ، ال ألهنم قتلوا منهم أحداً 
)عليهم  ـ وإن كان األنبياء لو فعلوا ذلك كان أبمر هللا وابحلق ـ لكن األنبياء أو هنبوا مااًل أو حنو ذلك



فبم تستحلون دمي..؟ أعلى : » )عليه السالم( مل يكونوا فعلوا ذلك ـ كما قال اإلمام احلسني السالم(
 . (5)«قتيل قتلته منكم ـ إىل آخر كالمه ـ 

أي عصياهنم ألوامر هللا  {سبب }ما عصوا {أي كفرهم آبايت هللا وقتلهم األنبياء }بـ {}ذلك
يتجاوزون احلدود الدينية  {سبحانه سبب الكفر والقتل ومها سببا نقمة هللا ولعنته }وكانوا يعتدون

 والبشرية. 
[ وملرة أخرى استثىن القرآن احلكيم من آمن من أهل الكتاب، وأنه ليس كغريه ممن بقي 114]

ل ـ حني أسلم مجاعة من أهل الكتاب فقال الكفار منهم أهنم على كفره وعناده وقد نزلت ـ كما قي
 أشراران. 

أي ليس أهل الكتاب متساوين يف ما تقدم من أوصافهم، ُث ابتدأ قوله  {}ليسوا سواءً 
على احلق ال زائفة زائلة، وهم الذين آمنوا ابإلسالم }يتلون  {سبحانه: }من أهل الكتاب أمة قائمة

ساعاته وأوقاته، فإن لقراءة القرآن يف الليل أثرًا كبريًا  {لقرآن اجمليد }آانء الليلاملنزلة يف ا {آايت هللا
حيث إن هدوء النفس وهدوء اجلو يوجبان وقوع اآلايت يف النفس أكثر منه يف النهار }وهم 

 هلل سبحانه وخيضعون له ابلصالة والتعفري.  {يسجدون
عن حقيقة فإن من آمن  {ون بـ }اليوم اآلخريؤمن {إمياانً صحيحاً }و {[ }يؤمنون ابهلل115]

حقيقًة ابحلساب انقلع عن الكفر واملعاصي }وأيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر ويسارعون يف 
فإن املعتقد بيوم احلساب يسارع يف اخلري حيث ال يدري أي يوم ميوت فينقطع عمله  {اخلريات

}وأولئك من « لإلشارة إىل تسابق بعضهم بعضاً  وكان اإلتيان بباب املفاعلة»واليتمكن من املزيد 
الذين يصلحون وال يفسدون، وبتعبري آخر أعضاء صاحلني يف اجملتمع، وليسوا كما ذكر  {الصاحلني

 الكفار من أهل الكتاب أهنم أشرارهم، بل هم من أفضل األخيار والصلحاء. 
من طاعة  {ب }من خريأي ما يفعله هؤالء املؤمنون من أهل الكتا {[ }وما يفعلوا116]

أي لن مُينع عنهم جزاؤهم خبالف سائر الكفار الذين حُتبط أعماهلم لكفرهم   {وعبادة }فلن يكفروه
يعلم أحواهلم وأعماهلم فيجازيهم على  {كرماد اشتدت به الريح يف يوم عاصف }وهللا عليم ابملتقني

 حسناهتم.
 

                                                             

 .٣16، ص44راجع حبار األنوار: ج (5)



 
َ  َلنْ  َكَفُروا الَّذ ينَ  إ نَّ   هُ  تُ ْغين   ُهمْ  النَّار   َأْصَحابُ  َوُأوَلئ كَ  َشْيئاا  هللا   م نَ  َأْوَلُدُهمْ  َولَ  َأْمَواَُلُمْ  مْ َعن ْ

نْ َيا احْلََياة   َهذ ه   ف   يُ ْنف ُقونَ  َما َمَثلُ ( ١١٧) َخال ُدونَ  ف يَها ري  ف يَها ر يح   َكَمَثل   الد   قَ ْوم   َحْرثَ  َأَصاَبتْ  ص 
 لَ  آَمُنوا الَّذ ينَ  أَي  َها َيَ ( ١١٨) َيْظل ُمونَ  أَنْ ُفَسُهمْ  َوَلك نْ  هللاُ  ظََلَمُهمُ  َوَما ْتهُ َفَأْهَلكَ  أَنْ ُفَسُهمْ  ظََلُموا

ُذوا َواه ه مْ  م نْ  اْلبَ ْغَضاءُ  بََدت   َقدْ  َعن ت مْ  َما َود وا َخَبالا  َيَُْلوَنُكمْ  لَ  ُدون ُكمْ  م نْ  ب طَانَةا  تَ تَّخ   ُُتْف ي َوَما َأف ْ
نَّا َقدْ  َأْكبَ رُ  مْ ُصُدورُهُ  ُتمْ  إ نْ  اآَلََيت   َلُكمُ  بَ ي َّ  ُيُ ب وَنُكمْ  َولَ  ُتُ ب ونَ ُهمْ  ُأوَلء   أَنْ ُتمْ  َها( ١١٩) تَ ْعق ُلونَ  ُكن ْ

ْلك َتاب   َوتُ ْؤم ُنونَ   ُموتُوا ُقلْ  َغْيظ  اْل م نَ  األَنم لَ  َعَلْيُكمُ  َعض وا َخَلْوا َوإ َذا آَمنَّا َقاُلوا َلُقوُكمْ  َوإ َذا ُكل  ه   ِب 
ْبُكمْ  َوإ نْ  َتُسْؤُهمْ  َحَسَنة   َتََْسْسُكمْ  إ نْ ( ١٢٠) الص ُدور   ب َذات   َعل يم   هللاَ  إ نَّ  ب َغْيظ ُكمْ   يَ ْفَرُحوا َسي  َئة   ُتص 

َا ُوا َوإ نْ  ِب  َا هللاَ  إ نَّ  َشْيئاا  َكْيُدُهمْ  َيُضر ُكمْ  لَ  َوتَ ت َُّقوا َتْصِب   م نْ  َغَدْوتَ  َوإ ذْ ( ١٢١) حمُ يط   يَ ْعَمُلونَ  ِب 
يع   َوهللاُ  ل ْلق َتال   َمَقاع دَ  اْلُمْؤم ن يَ  تُ بَ و  ئُ  َأْهل كَ   (١٢٢) َعل يم   َسَ 

 
أي لن تفيدهم ولن تدفع العذاب  {ابهلل ورسوله }لن تغين عنهم {[ }إن الذين كفروا117]

يف الدنيا حيث يدفعان املكروه ابلرشوة واهلدية فاملال والولد إمنا ينفعان  {عنهم }أمواهلم وال أوالدهم
ولو ضئياًل }وأولئك أصحاب  {أي من عقاب هللا وعذابه }شيئاً  {والصلة، واملدافعة واملناصرة }من هللا

إىل األبد. وقد تكرر أن  {الذين يالزموهنا كما يقال: صاحب فالن ملن يالزمه }هم فيها خالدون {النار
 أما القاصر فإنه مُيتحن هناك كما دّل العقل والشرع. « من املعاندين»عاء كميل اخللود للمعاند كما يف د

[ وحيث تقدم حال املؤمن وحال الكافر، ذكر حال إنفاق الكافر مقابلة ملا تقدم من 118]
 {أي ينفقه الكفار }يف هذه احلياة الدنيا {خري املؤمن يف قوله: )وما يفعلوا من خري( }مثل ما ينفقون

اخلصوصية مع وضوحها لإلشارة إىل أن احلياة اليت هي مزرعة ومن املقتضي أن تنمو « هذه»كر وكان ذ 
الصّر هو الربد الشديد، أو  {ويبقى أثرها لالنتفاع به يف اآلخرة، ال ينفع الكافر }كمثل ريح فيها صر

لسامة }ظلموا فإنفاقهم كاحلرث، وكفرهم املوجب لبطالنه كالريح ا {السموم احلارة }أصابت حرث قوم
أبن زرعوا يف غري موقع الزراعة يف مهب الرايح أو يف غري أوانه كالشتاء مثاًل لو زرعوا بذور  {أنفسهم

َوَلْو أَنَّ أَْهَل اْلُقَرى آَمُنوا »الصيف، أو املراد ظلموا أنفسهم ابملعصية فسلط هللا عليهم الريح كما قال: 
بُوا َفَأَخْذاَنُهْم مبَا َكانُوا َيْكِسُبونَ َواتَـَّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بـََر  وإمنا أويت  (6)«َكاٍت ِمَن السََّماِء َواألْرِض َوَلِكْن َكذَّ

أي أهلكت الريح احلرث ـ وهو  {هبذه اجلملة لظلم الكفار أنفسهم كظلم صاحب احلرث }فأهلكته
 {هم }ولكن أنفسهم يظلمونيف إبطال نفقاهتم، أو يف إهالك الريح حرث {الزرع ـ }وما ظلمهم هللا

ليس املراد أن اإلنفاق كالريح، « كمثل ريح« »مثل ما ينفقون»بكفرهم أو بظلمهم، وال خيفى أن قوله: 

                                                             

 .97سورة األعراف:  (6)



مرتبطني وإن كانت مفردات الشبه مل تذكر « األصل والشبه»بل يضرب املثل فيما كان اجملموع من 
فاجلملة شبهت ابجلملة « صوت احلمارمثل زيد يف تكلمه كمثل »حسب السياق اللفظي، كما تقول: 

 ألن الصوت شّبه بزيد، واحلمار ابلتكلم، كما يقتضيه السياق اللفظي يف الرتتيب. 
[ ويف سياق الكالم عن أحوال أهل الكتاب وبيان أهنم خمتلفون مع املسلمني يف العقيدة 119]

اي أيها الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة والعمل أييت دور أن املسلم ال ينبغي له أن يتخذ صديقاً من هؤالء }
أي ال تتخذوا الكفار الذين هم غري املسلمني بطانًة، وهي خاصة الرجل الذي يسّر إليه  {من دونكم

للتبيني كأنه قال: بطانة « من»الذي يلي البدن لقربه منه، و« بطانة الثوب»أبمره ويستبطن خربه، من 
رجااًل من أهل الكتاب لسابق صداقة أو قرابة أو جوار أو  من املشركني، فقد كان املسلمون يواصلون

 حنوها فنـُُهوا عن ذلك. 
املنافقني، كما يف بعض التفاسري « دونكم»ُث بني سبحانه سبب ذلك، وحيتمل أن يكون املراد بـ

خلبال ال أيلونكم أي ال يقّصرون ابلنسبة إليكم، وا {فإهنم }ال أيلونكم خباالً « قالوا آمنا»بدليل قوله: 
أي أحبوا  {الفساد، أي هؤالء البطانة ال يقصرون يف فساد أمركم وال يرتكون جهدهم يف مضرتكم }وّدوا

أي ظهرت  {أي َعَنتكم، والعنت املشقة، وهذه كلها من صفات األعداء }قد بدت {}ما عنتم
ختفي  فإن فلتات كالمهم تدل على عداوهتم الكامنة }وما {والعداوة }من أفواههم {}البغضاء
أيها املؤمنون  {مما يظهر من ألسنتهم }قد بّينا لكم {من احلقد لكم والعداوة }أكرب {صدورهم
 إن كان لكم عقل وإدراك.  {واحلجج اليت متيزون هبا الصديق من العدو }إن كنتم تعقلون {}اآلايت

ختالف [ ُث بنّي سبحانه أنه كيف ميكن أن حيب املؤمن هؤالء مع أهنم أعداؤه ومع اال120]
أي حتبون أولئك الكفار }وال  {أي الذين }حتبوهنم {تنبيه }أنتم أوالء {بينهم يف العقيدة }ها

وهم اليؤمنون إال ببعض  {أنتم }ابلكتاب كله {ألهنم يريدون لكم الكفر والضاللة }وتؤمنون {حيبونكم
ان به فال يؤمنون به، أو واإلمي )صلى هللا عليه وآله( الكتاب، أما البعض اآلخر الذي فيه أوصاف حممد

)صلى هللا عليه أي جنس ما نزل على أنبياء هللا، خبالفهم فإهنم ال يؤمنون بكتاب حممد « كله»املراد بـ
نفاقاً منهم ال أن اإلميان دخل قلوهبم، وحيتمل أن  {من املالقاة أي رأوكم }قالوا آمنا {}وإذا لقوكموآله(

كثريًا ما يظهر قبول ماعليه صديقه مع أنه ليس بِصبغة صديقه،   يراد الكفار، فإن من يتظاهر ابلصداقة
أي خال بعضهم مع بعض  {للكفار ال للمنافقني }وإذا خلوا« من دونكم»وهذا بناء على قوله: 
 عليكم كيف تقّدمتم وقوي دينكم.  {أي يعضون أطراف أصابعهم }من الغيظ {}عضوا عليكم األانمل

فإن الغيظ ال يربحكم ألن املسلمني يتقدمون  {بغيظكم اي رسول هللا هلم }موتوا {}قل
اليت تضمن النفاق والكيد  {ويستمرون يف أعماهلم. أو هو دعاء عليهم }إن هللا عليم بذات الصدور

 مبعىن: بتلك الصدور. « بذات الصدور»للمسلمني، فيجازيهم مبا اقرتفوه من اآلاثم والذنوب و



أي يصبكم  {أن صفتهم هكذا }إن متسسكم حسنة [ وكيف تتخذوهنم بطانة واحلال121]
أي بلّية ومصيبة إبصابة  {أي حتزهنم }وإن تصبكم سيئة {مبعىن اإلصابة }تسؤهم« املس»خري، من 

أي بسببها ـ كما هو حال العدو مع عدوه ـ }وإن  {العدو منكم أو فقر أو موت أو حنوها }يفرحوا هبا
هم اليت جتر إليكم عداءهم الظاهري، فإن كثريًا من الناس على أذيتهم، وعلى مقاطعتكم إاي {تصربوا

هللا سبحانه حىت يكون هو نصريكم  {خيافون من مقاطعة املنافقني لئال يبتلوا بعدائهم يف الظاهر }وتتقوا
}اليضركم{ أيها املؤمنون }كيدهم{ ومكرهم وحيلتهم ضدكم }شيئًا{ ألنه سبحانه ينصركم }إن هللا مبا 

أي عامل جبميع أعماهلم، كاحمليط من األجسام الذي ال  {يعًا املؤمنون واملنافقون }حميطهم مج {يعملون
حاط، فيجازيهم أبعماهلم. 

ُ
 خيلو منه طرف من امل

[ وهنا يستعرض القرآن احلكيم قصة واحدة تدل على مدى تطبيق أحوال املنافقني اليت 122]
مني يف أحرج الساعات وأحلك الظروف، وذلك سبقت على الواقع اخلارجي، وأن هللا كيف ينصر املسل

 فانتخب الرسول )صلى هللا عليه وآله( يف غزوة أحد حني خرجت قريش من مكة يريدون حرب النيب
موضعًا للقتال وُعّباد أصحابه الذين بلغوا سبعمائة رجل فجعل عبد هللا بن جبري  )صلى هللا عليه وآله(

بل ليحفظوه حىت ال يهاجم العدو من خلف املسلمني فقال يف مخسني من الرماة على ابب شعب يف اجل
فلما اهنزمت قريش وأخذ املسلمون «. ال تربحوا من هذا املكان والزموا مراكزكم، إن غلبنا أو ُغلبنا»هلم: 

ينهبون ثقلهم قال أصحاب ابن جبري له: قد غنم أصحابنا وحنن نبقى بغري غنيمة. فقال هلم: اتقوا هللا 
هناان أن نربح أماكننا. فلم يقبلوا منه وأخذوا ينسل الرجل منهم  )صلى هللا عليه وآله( فإن رسول هللا

فالرجل حىت خلت املراكز وبقي عبد هللا يف اثين عشر رجاًل، واغتنم الكفار هذا األمر فجاء خالد بن 
لمني من خلفهم الوليد مع أصحابه وفرقوا من تبّقى من املسلمني وقتلوهم على الشعب وهجموا على املس

وهم مشتغلون ابلنهب ورجع الكفار فطوقوا املسلمني من جوانبهم ففر املسلمون ومل يبق مع الرسول إال 
)صلى  وأبو دجانة، وقتل من املسلمني مجع كثري بلغوا السبعني وفيهم محزة عم النيب )عليه السالم( علي

 أسد هللا وأسد رسوله.  هللا عليه وآله(
أي من املدينة غدوة، اي رسول هللا }تبّوئ املؤمنني  {جت }من أهلكأي خر  {}وإذ غدوت

مبا تنويه من حب  {ألقوالك }عليم {يف قصة أحد }وهللا مسيع {أي هتيئ هلم مراكز }للقتال {مقاعد
 اخلري واهلداية للناس عامة. 



 
ْنُكمْ  طَائ َفَتان   ََهَّتْ  إ ذْ  ُهَما َوهللاُ  تَ ْفَشلَ  َأنْ  م  ُنونَ  فَ ْليَ تَ وَكَّل   هللا   َلىَوعَ  َول ي    َوَلَقدْ ( ١٢٣) اْلُمْؤم 

 َأنْ  َيْكف َيُكمْ  أََلنْ  ل ْلُمْؤم ن يَ  تَ ُقولُ  إ ذْ ( ١٢٤) َتْشُكُرونَ  َلَعلَُّكمْ  هللاَ  َفات َُّقوا َأذ لَّة   َوأَنْ ُتمْ  ب َبْدر   هللاُ  َنَصرَُكمُ 
َزل يَ  ئ َكة  اْلَملَ  م نَ  آَلف   ب َثلَثَة   رَب ُكمْ  ميُ دَُّكمْ  ُوا إ نْ  بَ َلى( ١٢٥) ُمن ْ  فَ ْور ه مْ  م نْ  َوَيَُْتوُكمْ  َوتَ ت َُّقوا َتْصِب 

َْمَسة   رَب ُكمْ  مُيْد دُْكمْ  َهَذا  َلُكمْ  ُبْشَرى إ لَ  هللاُ  َجَعَلهُ  َوَما( ١٢٦) ُمَسو  م يَ  اْلَملَئ َكة   م نَ  آَلف   ِب 
 َكَفُروا الَّذ ينَ  م نَ  َطَرفاا  ل يَ ْقَطعَ ( ١٢٧) احْلَك يم   اْلَعز يز   هللا   ع ْند   م نْ  إ لَ  النَّْصرُ  اَومَ  ب ه   قُ ُلوبُُكمْ  َول َتْطَمئ نَّ 

َقل ُبوا َيْكب تَ ُهمْ  َأوْ   َفإ ن َُّهمْ  يُ َعذ  بَ ُهمْ  َأوْ  َعَلْيه مْ  يَ ُتوبَ  َأوْ  َشْيء   األْمر   م نَ  َلكَ  َلْيسَ ( ١٢٨) َخائ ب يَ  فَ يَ ن ْ
 َغُفور   َوهللاُ  َيَشاءُ  َمنْ  َويُ َعذ  بُ  َيَشاءُ  ل َمنْ  يَ ْغف رُ  األْرض   ف   َوَما السََّمَوات   ف   َما َولِل َّ  ( ١٢٩) ظَال ُمونَ 

يم    تُ ْفل ُحونَ  َلَعلَُّكمْ  هللاَ  َوات َُّقوا ُمَضاَعَفةا  َأْضَعافاا  الر  ِبَ  َتَُْكُلوا لَ  آَمُنوا الَّذ ينَ  َأي  َها َيَ ( ١٣٠) رَح 
 (١٣٣) تُ ْرمَحُونَ  َلَعلَُّكمْ  َوالرَُّسولَ  هللاَ  َوَأط يُعوا( ١٣٢) ل ْلَكاف ر ينَ  ُأع دَّتْ  الَّت   النَّارَ  َوات َُّقوا( ١٣١)

 
أيها املسلمون، ومها بنو سلمة  {أي مجاعتان }منكم {وعزمت }طائفتان {[ }إذ مهت12٣]

ابن أيب سلول املنافق جّبنهما عن لقاء وجتبنا وترجعا عن القتال وذلك ألن  {وبنو حارثة }أن تفشال
انصرمها فلم الفشل واخلوف }وعلى هللا فليتوكل  {العدو فهّما ابلرجوع لكنهما مل يفعال }وهللا ولّيهما

 . (7)والتوكل معناه تفويض األمر إليه سبحانه )َوَمْن يـَتَـوَكَّْل َعَلى هللِا فـَُهَو َحْسُبُه( {املؤمنون
يف وقعة بدر وهي اسم بئر كانت هناك  {أيها املسلمون }ببدر {[ }ولقد نصركم هللا124]

مجع ذليل ألن َعددهم وُعددهم كانت قليلة ال تقوى على املقاومة  {فسميت الغزوة ابمسها }وأنتم أذلة
« أحد»والتتوانوا عن اجلهاد بعدما رأيتم نصرة هللا يف بدر وهذا ألجل تقوية قلوبكم يف  {}فاتقوا هللا
 أي نصركم لتقوموا بشكر نعمه عليكم.  {}لعلكم تشكرون« وهللا وليهما»وله: وتصديق لق
يف غزوة بدر }ألن يكفيكم أن ميدكم ربكم  {اي رسول هللا }للمؤمنني {[ }إذ تقول125]

وذلك لتقوية قلوب املؤمنني، وبيان أن هللا أرسل مالئكة لتقويتهم وتعزيز  {بثالثة آالف من املالئكة
أنزهلم هللا سبحانه لنصرة املسلمني  {ذكري للمسلمني يف أحد بسابق نصر هللا هلم }منزلنيمركزهم، وهذا ت

 ولقد حاربوا الكفار وقتلوا منهم. 
)صلى هللا  ليس اإلمداد يف يوم بدر بثالثة آالف فقط، بل قال هلم الرسول {[ }بلى126]
الكفار  {املعاصي }وأيتوكم {د }وتتقواعلى اجلها {يوم بدر ـ تقوية لقلوهبم ـ : }إن تصربوا عليه وآله(

الذي شاهدمتوه إذ أتوكم كالسيل، فإن املسلمني  {أي فَـَوراهنم مندفعني عاجاًل حنوكم }هذا {}من فورهم
أخر ـ  {واإلمداد إرسال املدد }خبمسة آالف {خذلوهم عند جميئهم ملا رأوا من كثرهتم }ميددكم ربكم
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من سوم اخليل إذا عّلمه بعالمة، أو عّلموا أنفسهم بعالمة  {ومنيغري الثالثة آالف ـ }من املالئكة مس
حيث كانت عليهم عمائم بيض وأرسلوا أذانهبا على أكتافهم، وهناك قول آخر هو أن قوله تعاىل: 

ملوضوع أحد، فإن الكفار مهوا ابلرجوع مرة اثنية بعد أن انلوا من املسلمني ما انلوا وخالف « بلى»
 تعاىل أهنم إن رجعوا أمدهم خبمسة آالف من املالئكة، لكن السياق يؤيد املعىن املسلمون فوعدهم هللا

 األول، وهللا أعلم. 
[ ُث بنّي سبحانه أن إنزال املالئكة والوعد به ليس ألجل أهنم السبب يف نصر املسلمني، 127]

تقوى قلوب املسلمني يف بل ألجل البشارة وأما النصر فإنه من قبل هللا وحده ولو بدون املالئكة، حىت ت
أي بشارة لكم أيها  {أي ما جعل إنزال املالئكة والوعد به }إال بشرى لكم {اجلهاد }وما جعله هللا

أي ليس العون }إال من عند هللا  {أي هبذا اإلنزال والوعد }وما النصر {املسلمون }ولتطمئن قلوبكم به
 يف أموره.  {يف سلطانه }احلكيم {العزيز

 {كمة نصر املسلمني على أعدائهم يف هذه الغزوة وسائر احلروب فهي }ليقطع[ أما ح128]
الطرف من األنفس ابلقتل، ومن األراضي ابلفتح ومن األموال  {أي يفصل }طرفًا من الذين كفروا

مل ينالوا  {إىل أهليهم }خائبني {أي خيزيهم حىت يرغموا وتقل شوكتهم }فينقلبوا {ابلغنيمة }أو يكبتهم
 م بل انعكس األمر فُكبتوا وأرغموا. بغنيمته

فإن النصر  {املرتبط هبؤالء الكفار }شيء {ايرسول هللا }من األمر {[ }ليس لك129]
واهلزمية والكبت كلها مرتبطة إبرادة هللا سبحانه كما قال سبحانه: )َوَما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت َوَلِكنَّ هللَا 

ُث رجع السياق إىل تتميم  (9)الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب ِمْن ِداَيرِِهْم( وقال: )ُهَوالَِّذي َأْخرَجَ  (8)َرَمى(
أبن تكون نصرة املؤمنني على الكفار سبباً هلداية  {}أو يتوب عليهم« أو يكبتهم»قوله يف اآلية السابقة 

 {كفر والعصيان }أو يعذهبممجاعة منهم إىل اإلميان فيتوب هللا سبحانه عليهم فيما فعلوا سابقًا من ال
فتعذيبهم ليس ظلمًا من هللا عليهم بل لظلمهم أنفسهم  {أبن تظفروا عليهم فتأسروهم }فإهنم ظاملون

فاألمر ليس بيدك اي رسول هللا، وإمنا ينصر هللا املؤمنني ألحد أغراض أربعة: قطع طرف منهم، أو هزميتهم 
لرتكيز كون النصر من عند هللا، فإن « ليس لك»ض جبملة وإرغامهم، أو هدايتهم، أو تعذيبهم. واالعرتا

اعرتاض مجلة يف وسط مجلة متسقة توجب إلفات الذهن وتركيز املطلب أكثر من بيان اجلملة يف موقعها 
 الطبيعي. 
فيفعل ما يشاء مبن يشاء فإنه  {[ ليس لك شيء }وهلل ما يف السماوات وما يف األرض1٣0]

ممن استحق الغفران ابلطاعة والتوبة }ويعذب من  {ة }يغفر ملن يشاءتصّرف يف ملكه حلكمة وغاي
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فتعذيبه أقل من غفرانه فقد سبقت  {ممن استحق العذاب ابلكفر والعصيان }وهللا غفور رحيم {يشاء
 رمحُته غضَبه. 

[ ويرجع السياق هنا إىل الراب واإلنفاق مما مر بنا سابقاً، ملناسبة أن الراب من أسباب 1٣1]
فإن من  {اب، واإلنفاق، من أسباب الغفران }اي أيها الذين آمنوا ال أتكلوا الراب أضعافًا مضاعفةالعذ

شأن الراب أن يتضاعف مرات ومرات فإن راب األلف لو كان مخسيناً يصبح راب األلف واخلمسني ـ يف سنة 
عملهم الذي يؤدون به اثنية ـ ألفًا ومائة واثنني ونصف، وهكذا يتضاعف الراب، وميتص مال الفقراء و 

 أي لكي تفوزوا ابلثواب والنعيم.  {خافوا عقابه }لعلكم تفلحون {الدين والراب معاً }واتقوا هللا
الذين  {وُهّيأت }للكافرين {فال تفعلوا ما يوجبها }اليت أعدت {[ }واتقوا النار1٣2]

صيص هبم من أن العصاة أيضاً يكفرون يف االعتقاد أو يف العمل، أو املراد الكفار العقائديون، والتخ
 يذهبون إىل النار، وأن دوامها وبقاءها عليهم، أو أهنم معظمهم أهلها. 

 )صلى هللا عليه وآله( فيما أيمركم وينهاكم، وذكر الرسول {[ }وأطيعوا هللا والرسول1٣٣]
 خرة. أي لكي ترمحوا يف الدنيا واآل {للتعظيم وإفادة أمره أمر هللا سبحانه }لعلكم ترمحون

 



 
 

( ١٣٤) ل ْلُمتَّق يَ  ُأع دَّتْ  َواألْرضُ  السََّمَواتُ  َعْرُضَها َوَجنَّة   رَب  ُكمْ  م نْ  َمْغف َرة   إ ىَل  َوَسار ُعوا
ن يَ اْلُمحْ  ُيُ ب   َوهللاُ  النَّاس   َعن   َواْلَعاف يَ  اْلَغْيظَ  َواْلَكاظ م يَ  َوالضَّرَّاء   السَّرَّاء   ف   يُ ْنف ُقونَ  الَّذ ينَ   س 

َشةا  فَ َعُلوا إ َذا َوالَّذ ينَ ( ١٣٥)  يَ ْغف رُ  َوَمنْ  ل ُذنُوِب  مْ  َفاْستَ ْغَفُروا هللاَ  ذََكُروا أَنْ ُفَسُهمْ  ظََلُموا َأوْ  َفاح 
نُوبَ  ر وا َولَْ  هللاُ  إ لَ  الذ   َرِب   مْ  م نْ  َمْغف َرة   َجَزاُؤُهمْ  ُأوَلئ كَ ( ١٣٦) يَ ْعَلُمونَ  َوُهمْ  فَ َعُلوا َما َعَلى ُيص 
 ُسَنن   قَ ْبل ُكمْ  م نْ  َخَلتْ  َقدْ ( ١٣٧) اْلَعام ل يَ  َأْجرُ  َون ْعمَ  ف يَها َخال د ينَ  األنْ َهارُ  َُتْت َها م نْ  ََتْر ي َوَجنَّات  
ريُوا  َوَمْوع ظَة   داىَوهُ  ل لنَّاس   بَ َيان   َهَذا( ١٣٨) اْلُمَكذ  ب يَ  َعاق َبةُ  َكانَ  َكْيفَ  َفاْنظُروا األْرض   ف   َفس 
ُتمْ  إ نْ  األْعَلْونَ  َوأَنْ ُتمُ  َُتَْزنُوا َولَ  َتَ ُنوا َولَ ( ١٣٩) ل ْلُمتَّق يَ   فَ َقدْ  قَ ْرح   مَيَْسْسُكمْ  إ نْ ( ١٤٠) ُمْؤم ن يَ  ُكن ْ

ثْ ُلهُ  قَ ْرح   اْلَقْومَ  َمسَّ  مُ  َوت ْلكَ  م  ذَ  آَمُنوا الَّذ ينَ  هللاُ  َول يَ ْعَلمَ  النَّاس   بَ ْيَ  نَُداو َُلَا األَيَّ ْنُكمْ  َويَ تَّخ   ُشَهَداء م 
 (١٤١) الظَّال م يَ  ُيُ ب   لَ  َوهللاُ 

 
أي سبب املغفرة وهو األعمال الصاحلة  {أي ابدروا }إىل مغفرة من ربكم {[ }وسارعوا1٣4]

 أي سعتها ـ ال العرض مقابل الطول ـ }السماوات {إىل }جنة عرضها {املوجبة لغفرانه سبحانه }و
فهي واسعة وسع السماوات واألرض اليت ال هناية هلا يف التصور ـ فإن الفضاء الذي يعرّب عنه  {واألرض

 أي الذين يتقون املعاصي.  {وهّيأت }للمتقني {ابلسماء مما ال يصل الفكر إىل آخره وهنايته ـ }أعدت
أي يف  {ء والضراءأمواهلم }يف السرا {[ ُث بنّي املتقني بقوله سبحانه: }الذين ينفقون1٣5]

الذين يكظمون غيظهم  {حاليت اليسر والعسر، أو حاليت السرور واالغتمام }والكاظمني الغيظ
من فعل ذلك فهو حمسن إىل نفسه وإىل الناس و  {يعفون عنهم إذا ظلموهم }و {}والعافني عن الناس
لها لكنها نثرت يف القرآن وال خيفى أن املتقي هو الذي جيمع الصفات احلميدة ك {}هللا حيب احملسنني

 يف كل مكان ببعض صفاته. « املتقي»احلكيم مبناسبات. وسوف نفّسر 
 {أي أن املتقني هم الذين }إذا فعلوا فاحشة« الذين ينفقون»عطف على  {[ }والذين1٣6]

مبا ال يبلغ حد الفاحشة، من سائر أقسام  {أي معصية تفحش، أي تتجاوز احلد }أو ظلموا أنفسهم
أي تذكروا هني هللا وعقابه  {صي، فالفاحشة أخذ من مفهومها كون املعصية كبرية }ذكروا هللااملعا

وهو  {أي طلبوا غفران هللا وندموا على ما فعلوا }ومن يغفر الذنوب إال هللا {}فاستغفروا لذنوهبم
 {على ما فعلوا استفهام استعطايف فالقرآن احلكيم يستعطف املذنبني حنو التوبة واالستغفار }ومل يصروا

أي يعلمون كون الفعل خطيئة، فال يصرون على الذنب  {من املعاصي، بل أقلعوا وندموا }وهم يعلمون
 مع علمهم به. 



يغفر ذنوهبم يف الدنيا  {املتقون الذين هذه صفاهتم }جزاؤهم مغفرة من رهبم {[ }أولئك1٣7]
أي من حتت خنيلها وأشجارها  {هناربسرتها، ويف اآلخرة ابلعفو عنها }وجنات جتري من حتتها األ

فإن الغفران والثواب من أفضل أجر العامل فإّن أّي  {أبد اآلبدين }ونعم أجر العاملني {}خالدين فيها
 أجر ال يبلغ مثل هذا األمر الدائم الوارف. 

مجع ُسنة  {أيها املخاطبون }سنن {أي مضت وسبقت }من قبلكم {[ }قد خلت1٣8]
كانت يف األمم السالفة طرائق، طريقة احلق وطريقة الباطل، طريقة اخلري وطريقة   مبعىن الطريقة، فقد

اذهبوا إىل البالد اليت كانت فيها تلك األمم املنقرضة }فانظروا   {الشر.. وهكذا }فسريوا يف األرض
الرسل  أي تعرفوا على أخبارهم حىت تعلموا أهنم مل يرحبوا وإمنا أتوا وكذبوا {كيف كان عاقبة املكذبني

وأتمروا ُث ماتوا ودفنوا ومل يبقى هلم ذكر طيب يف الدنيا ومل تدم هلم النعمة اليت من أجلها عملوا ما عملوا 
وإمنا انتقلوا إىل عذاب هللا سبحانه، ليكون يف ذلك عربة لكم فال تكونوا من املكذبني بل من املؤمنني 

 املصدقني. 
ن أحوال املؤمن والكافر، وما قدمنا من العظة القرآن، أو هذا الذي ذكران م {[ }هذا1٣9]

يهديهم إىل  {داللة وحجة وتوضيح هلم كيف ينبغي أن يسلكوا ويعملوا }وهدىً  {واإلنذار }بيان للناس
 فإهنم هم الذين يستفيدون منه، وإن كان بياانً للناس عامة.  {وعظ وإرشاد }للمتقني {احلق }وموعظة

غزوة أحد، لتشجيع املؤمنني وتصبريهم على حتّمل املكاره،  [ وهنا يرجع السياق إىل ذكر140]
من الوهن أي ال  {بعدما بنّي أحوال املؤمن والكافر، حىت تقوى عزميتهم، وتطمئن قلوهبم }وال هتنوا

الظافرون  {مما انلكم من القتل واجلرح واهلزمية }وأنتم األعلون {تضعفوا عن قتال األعداء }وال حتزنوا
فإن من كان مؤمنًا ال يهن وال حيزن فإن  {الظفر يذهب حبرارة اخلسارة }إن كنتم مؤمننيالغالبون فإن 

طاقة اإلميان تؤّمن اإلنسان ابلقوة والفرح أما القوة فهي مستمدة من هللا سبحانه وأما الفرح فللغلبة أو 
 لثواب هللا سبحانه فيما لو غلب. 

ليس خاصًا هبم بل أصاب الكافرين مثل ما  [ ُث بنّي سبحانه أن ما أصاهبم من املكاره141]
أصاهبم فهم يف ذلك سواء، لكن املؤمنني يرجون ثواب هللا سبحانه مما ال يرتقّبه الكافرون فهم أجدر 

 {أي يصبكم أيها املسلمون يف غزوة أحد }قرح {ابلصرب والثبات وعدم الوهن واحلزن }إن ميسسكم
يف أحد حيث أصيب الكفار ابألمل واجلرح  {ن }قرح مثلهالكافري {جرح وأمل يف أحد }فقد مس القوم

أايم النصر واهلزمية وأايم  {أيضاً، أو املراد مّسهم القرح يف بدر حيث قُتل املشركون وُهزموا }وتلك األايم
فيوم هلؤالء على أولئك، ويوم ألولئك على هؤالء، فإذا نصران  {أي نصّرفها }بني الناس {القرح }نداوهلا

 كان ذلك إلمياهنم وإذا ُهزموا كان امتحاانً هلم.   املؤمنني



عند تقلب »أي أن صرف األايم ليتميز املؤمن احلقيقي من غريه فإنه  {}وليعلم هللا الذين آمنوا
أن « ليعلم»، ومعىن (11)«عند االمتحان يُكرم الرجل أو يهان»و (10)«األحوال تعرف جواهر الرجال

أنه كان جاهاًل ـ سبحانه ـ ُث علم، فإن العلم ملا كان أمرًا إضافيًا بني معلومه سبحانه يقع يف اخلارج، ال 
العامل واملعلوم، يقال علم ابعتبارين، أما ابعتبار العامل فيما كان جاهاًل ُث علم، وأما ابعتبار املعلوم فيما  

م لفوائد أي أن مداولة األاي {لـ }يتخذ منكم شهداء {كان املعلوم غري خارجي ُث صار خارجيًا }و
ومن مجلة تلك الفوائد أن يتخذ هللا سبحانه منكم مقتولني يستشهدون يف سبيل هللا ويبلغون الدرجات 
الراقية ابلشهادة، أو ليكون مجاعة شهداء على آخرين ابلصرب أو اجلزع، ابلثبات أو اهلزمية، فإن إيصال 

ملعىن األول أقرب }وهللا الحيب مجاعة قابلة إىل مرتبة أن يكونوا شهداء نعمة وغرض رفيع، لكن ا
 الذين يظلمون أنفسهم ابلكفر، أو ابهلزمية.  {الظاملني
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 .100غرر احلكم: ص (11)



 
صَ  ُتمْ  َأمْ ( ١٤٢) اْلَكاف ر ينَ  َومَيَْحقَ  آَمُنوا الَّذ ينَ  هللاُ  َول ُيَمح   ب ْ  يَ ْعَلم   َوَلمَّا اجْلَنَّةَ  َتْدُخُلوا َأنْ  َحس 

ْنُكمْ  َجاَهُدوا الَّذ ينَ  هللاُ  ُتمْ  َوَلَقدْ ( ١٤٣) الصَّاب ر ينَ  مَ َويَ ْعلَ  م   فَ َقدْ  تَ ْلَقْوهُ  َأنْ  قَ ْبل   م نْ  اْلَمْوتَ  ََتَن َّْونَ  ُكن ْ
 قُت لَ  َأوْ  َماتَ  َأَفإ نْ  الر ُسلُ  قَ ْبل ه   م نْ  َخَلتْ  َقدْ  َرُسول   إ لَ  حُمَمَّد   َوَما( ١٤٤) تَ ْنظُُرونَ  َوأَنْ ُتمْ  رَأَيْ ُتُموهُ 
ُتمْ  َقل بْ  َوَمنْ  ْعَقاب ُكمْ أَ  َعَلى انْ َقَلب ْ ( ١٤٥) الشَّاك ر ينَ  هللاُ  َوَسَيْجز ي َشْيئاا  هللاَ  َيُضرَّ  فَ َلنْ  َعق بَ ْيه   َعَلى يَ ن ْ

نْ َيا ثَ َوابَ  يُر دْ  َوَمنْ  ُمَؤجَّلا  ك َتاِبا  هللا   ِب  ْذن   إ لَ  ََتُوتَ  َأنْ  ل نَ ْفس   َكانَ  َوَما َها نُ ْؤت ه   الد  ن ْ  َوابَ ث َ  يُر دْ  َوَمنْ  م 
َرة   َها نُ ْؤت ه   اآَلخ  ن ْ  ل َما َوَهُنوا َفَما َكث ري   ر ب  ي ونَ  َمَعهُ  َقاَتلَ  َنب     م نْ  وََكأَي  نْ ( ١٤٦) الشَّاك ر ينَ  َوَسَنْجز ي م 

 َأنْ  إ لَ  قَ ْوََلُمْ  نَ َكا َوَما( ١٤٧) الصَّاب ر ينَ  ُيُ ب   َوهللاُ  اْسَتَكانُوا َوَما َضُعُفوا َوَما هللا   َسب يل   ف   َأَصابَ ُهمْ 
( ١٤٨) اْلَكاف ر ينَ  اْلَقْوم   َعَلى َواْنُصْرنَ  َأْقَداَمَنا َوثَ ب  تْ  َأْمر نَ  ف   َوإ ْسَرافَ َنا ُذنُوبَ َنا َلَنا اْغف رْ  رَب ََّنا َقاُلوا

نْ َيا ثَ َوابَ  هللاُ  َفآََتُهمُ  َرة   ثَ َواب   َوُحْسنَ  الد   (١٤٩) ن يَ اْلُمْحس   ُيُ ب   َوهللاُ  اآَلخ 
 
أي خيّلصهم  {من فوائد تداول األايم بني الناس أنه }ليمحص هللا الذين آمنوا {[ }و142]

من املنافقني فيتبني املؤمن من املنافق، أو خيلصهم من الذنوب، فإن ابألهوال تذاب الذنوب، وابلشدائد 
 يئاً فشيئاً حىت يهلكوا مجيعاً. يهلكهم، فإن الكفار ينقصون ش {لـ }ميحق الكافرين {تكّفر اخلطااي }و

[ ُث يبني سبحانه فائدة أخرى لتداول األايم وهي أن املؤمن ال يدخل اجلنة مبجرد إظهار 14٣]
الشهادتني وإمنا الالزم أن جياهد ويعمل ويف تداول األايم حيصل هذا العمل وهذا االمتحان املؤهل 

أي  {تلويناً يف الكالم، وتفّنناً يف التعبري }أم حسبتملدخول اجلنة، لكنه جاء الكالم يف صورة االستفهام 
مبجرد اإلميان بدون االمتحان }وملا يعلم هللا الذين  {هل حسبتم وظننتم أيها املسلمون }أن تدخلوا اجلنة

فلم يقع منهم  {ملا }يعلم الصابرين {أي مل يقع منكم جهاد حىت يتعلق علم هللا به }و {جاهدوا منكم
به علم هللا سبحانه ودخول اجلنة بدون اجلهاد والصرب ال يكون، فتداول األايم يوجب  صرب حىت يتعلق

 جهاد املؤمنني وصربهم حىت يتأهلوا لدخول اجلنة. 
[ ُث يشري القرآن احلكيم إىل أتنيب املؤمنني يف موقفهم يوم أحد، حيث أن مجاعة منهم 144]

ستشهاد ُث فروا منهزمني، وفوق ذلك أن إميان بعضهم  قبل الغزوة كانوا يتطلعون إىل اجلهاد ويتمنون اال
كادوا أن يرتدوا }ولقد    )صلى هللا عليه وآله( كان بدرجة من الوهن حىت أهنم ملا مسعوا مبوت الرسول

ولقاء املوت كناية عن لقاء مقدماته والوقوع يف  {أيها املؤمنون }متّنون املوت من قبل أن تلقوه {كنتم
يف الغزوة إذ رأيتم غلبة الكفار وقتل مجاعة من املؤمنني }وأنتم  {ليه }فقد رأيتموهاألهوال املنتهية إ

حىت ال يتوهم أحد أن الرؤية كانت « رأيتموه»أي تشاهدون املعركة، وهذا أتكيد ملعىن  {تنظرون
 «. علم»يستعمل مبعىن « رأى»ابلقلب، فإن 



ليس هو إهلًا ال ميوت إمنا هو  أي {}إال رسول )صلى هللا عليه وآله( {[ }وما حممد145]
بشر اختاره هللا للرسالة فيجري عليه ما جيري على البشر من املوت والقتل، وليس بدعًا من الرسل بل 

الذين جرت عليهم سنة هللا من املوت ومفارقة  {أي مضت وتقدمت }من قبله الرسل {}قد خلت
استفهام إنكاري  {انقلبتم على أعقابكمواستشهد } {مواًت اعتياداًي }أو قتل {احلياة }أفإن مات

توبيخي أي مل يكن حالكم هكذا، حىت ترتّدوا مبوت النيب، وكىن عن االرتداد ابملشي القهقرى 
أي من يرتد عن دينه  {الذي هو رجوع حنو الوراء }ومن ينقلب على عقبيه« االنقالب على األعقاب»

حيتاج إىل إميان أحد حىت يضره ارتداده }وسيجزي  إذ هللا سبحانه غين مطلق ال {}فلن يضر هللا شيئاً 
الذين يشكرون نعمة اإلميان ويثبتون عليه فإن االرتداد من أعظم أقسام الكفر، كما قال  {هللا الشاكرين

 . (12)سبحانه: )َبِل هللاُ مَيُنُّ َعَلْيُكْم أَْن َهَداُكْم ِلإِلميَاِن(
ني الهنزامهم يوم أحد خوف املوت، فلم [ وهنا تلميح إىل عتاب آخر موّجه للمسلم146]

الفرار؟ أمن خوف املوت، وليس املوت إال إبذن هللا تعاىل، وما ُقّدر من أَجل لإلنسان، فالفرار وعدمه 
إن النفوس ليست مهاًل حىت  {سيان ابلنسبة إىل الوقت احملدد حلياة اإلنسان }وما كان لنفس أن متوت

ب عادية من غري توسط مشيئة الباري سبحانه، فإن املوت ال متوت من متوت وتبقى من تبقى أبسبا
أي كتب هللا ذلك الوقت يف اللوح احملفوظ كتااًب ذا  {ومشيئته }كتااًب مؤجالً  {يكون }إال إبذن هللا

وخريها وتعب وعمل ألجل املنافع الدنيوية }نؤته  {أجل ومدة حمدودة معلومة }ومن يرد ثواب الدنيا
وخريها وعمل ألجل ثواب اآلخرة  {يرى هللا نتيجة عمله }ومن يرد ثواب اآلخرة فإن الذي عمل {منها

بقدر ما عمل، فارغبوا أيها املسلمون يف ثواب هللا وأجره األخروي ابجلهاد والثبات وال  {}نؤته منها
 جزاًء حسناً، ومن الشكر يعرف اإلنسان قيمة ما خّوله {تفروا كما فررمت يف أحد }وسنجزي الشاكرين

هللا سبحانه من اإلسالم ووفقه للجهاد بني يدي رسوله إلعالء كلمة هللا، فمن شكر ذلك جُيزى جزاء 
 الشاكرين. 
[ وما لكم أيها املسلمون وهنتم يف غزوة أحد وفررمت؟ أمل ميكنكم االقتداء ابملؤمنني 147]

}وكأين من نيب قاتل معه  يصمدون يف وجه الباطل؟ )عليهم السالم( السابقني الذين كانوا مع األنبياء
فإن كثريًا من األنبياء قاتلوا، وجاهد معهم وحتت لوائهم أانس من املؤمنني رابنيني منسوبون  {ربيون كثري

 {أي ما فرتوا }ملا أصاهبم {إىل الرب تعاىل ابلطاعة والعبادة واإلميان، أو مبعىن أخيار فقهاء }فما وهنوا
للتنبيه على شدائدهم اليت كانت يف سبيل هللا  {يف سبيل هللامن القتل والسلب واجلروح والقروح }

أي ما خضعوا وال تضرعوا لعدوهم }وهللا حيب  {عن عدوهم }وما استكانوا {سبحانه }وما ضعفوا
 الذين يصربون يف الشدائد ويف احلروب.  {الصابرين

                                                             

 .18سورة احلجرات:  (12)



داء }إال أن قالوا أي قول أولئك الرابنيون عند اجلهاد ومالقاة األع {[ }وما كان قوهلم148]
فكانوا يستغفرون عند اللقاء مما فات منهم من الذنوب استعدادًا للقاء هللا سبحانه  {ربنا اغفر لنا ذنوبنا

حىت ال تزل أمام  {أي جتاوزان احلدود وتفريطنا وتقصريان }وثبت أقدامنا {طاهرين }وإسرافنا يف أمران
فهم جاهدوا وجلني من ذنوهبم مل يطلبوا إال العفو يف  {األعداء فننهزم }وانصران على القوم الكافرين

 تواضع وخشوع، ومل يقصدوا إال نصرة الدين على القوم الكافرين. 
جزاًء على ما سلف منهم من الصرب والثبات واجلهاد يف خشوع وتواضع }آاتهم  {[ }فـ149]

 {لرفاه }وحسن ثواب اآلخرةابلفتح والغلبة والعزة وا {أي أعطاهم هللا سبحانه }ثواب الدنيا {هللا
ثواب »هنا دون « حسن»جبنات جتري من حتتها األهنار، أي ثواب اآلخرة احلسن، واإلتيان بكلمة 

لعله لإلشارة إىل أن ثواب اآلخرة هو الذي يوصف ابحلسن، أما الدنيا فإهنا زائلة فال قيمة « الدنيا
يعطى إال للمجاهدين، خبالف الدنيا فإن ثواهبا أقسام ثواب اآلخرة الذي ال « أحسن»لثواهبا، أو املراد 

وحمبة هللا سبحانه فوق كل ثواب كما قال: )َورِْضَواٌن ِمَن هللِا  {عام للرّب والفاجر }وهللا حيب احملسنني
 . (1٣)َوهللاُ َبِصرٌي اِبْلِعَباِد(

                                                             

 .16ان: سورة أل عمر  (1٣)



 
َقل ُبوا َأْعَقاب ُكمْ  َعَلى ُكمْ يَ ُرد و  َكَفُروا الَّذ ينَ  ُتط يُعوا إ نْ  آَمُنوا الَّذ ينَ  َأي  َها َيَ  ر ينَ  فَ تَ ن ْ  َخاس 

رُ  َوُهوَ  َمْولَُكمْ  هللاُ  َبل  ( ١٥٠) ر ينَ  َخي ْ َا الر ْعبَ  َكَفُروا الَّذ ينَ  قُ ُلوب   ف   َسنُ ْلق ي( ١٥١) النَّاص   ِب 
لِلَّ   َأْشرَُكوا  هللاُ  َصَدَقُكمُ  َوَلَقدْ ( ١٥٢) الظَّال م يَ  َمثْ َوى سَ َوب ئْ  النَّارُ  َوَمْأَواُهمُ  ُسْلطَانا  ب ه   يُ نَ ز  لْ  لَْ  َما ِب 
ْلُتمْ  إ َذا َحّتَّ  ِب  ْذن ه   َُتُس ونَ ُهمْ  إ ذْ  َوْعَدهُ  ُتمْ  األْمر   ف   َوتَ َنازَْعُتمْ  َفش   ُتُ ب ونَ  َما َأرَاُكمْ  َما بَ ْعد   م نْ  َوَعَصي ْ
ْنُكمْ  نْ َيا يُر يدُ  َمنْ  م  ْنُكمْ  الد  َرةَ  يدُ يُر   َمنْ  َوم  ُهمْ  َصَرَفُكمْ  ثَّ  اآَلخ  َتل َيُكمْ  َعن ْ  ُذو َوهللاُ  َعْنُكمْ  َعَفا َوَلَقدْ  ل يَ ب ْ
 َفَأََثَبُكمْ  ُأْخَراُكمْ  ف   يَْدُعوُكمْ  َوالرَُّسولُ  َأَحد   َعَلى تَ ْلُوونَ  َولَ  ُتْصع ُدونَ  إ ذْ ( ١٥٣) اْلُمْؤم ن يَ  َعَلى َفْضل  
َا َخب ري   َوهللاُ  َأَصاَبُكمْ  َما َولَ  َفاَتُكمْ  َما َعَلى َزنُواُتَْ  ل َكْيلَ  ب َغم    َغم اا   (١٥٤) تَ ْعَمُلونَ  ِب 

 
[ ملا اشتد األمر يوم أحد أخذ مجاعة من املنافقني يدعون الناس إىل االرتداد عن دينهم 150]

ملنافقني، أو من اليهود من ا {حىت يسرتحيوا فأنزل هللا فيهم: }اي أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا
قتل فارجعوا إىل دينكم وعشائركم  )صلى هللا عليه وآله( والنصارى الذين أخذوا يشيعون أن حممداً 

قد خسرمت الدنيا والدين، فإن دنيا اجلاهلية   {كفاراً كما كنتم }فتنقلبوا خاسرين  {}يردوكم على أعقابكم
 كانت فوضى وفقراً ورذيلة. 

أي هو أوىل بكم من الكفار واملنافقني، وهو ينصركم على أعدائكم  {م[ }بل هللا موالك151]
 ألن يف نصرته خرياً للدارين خبالف نصرة غريه.  {}وهو خري الناصرين

أي نقذف اخلوف والفزع يف قلوهبم حىت  {[ }سنلقي يف قلوب الذين كفروا الرعب152]
أي  {بسبب شركهم }ما مل ينزل به سلطاانً أي  {تغلبوهم وهكذا ينصركم هللا تعاىل }مبا أشركوا ابهلل

يف  {أي حملهم ومستقّرهم }النار {برهااًن وحجًة، فإن شركهم كان تقليدًا ال عن دليل وحجة }ومأواهم
أي أن النار بئس مقام الظاملني الذين ظلموا أنفسهم ابلكفر. وقد ورد  {اآلخرة }وبئس مثوى الظاملني

يوم أحد ـ ابلرجوع إىل املسلمني الستئصاهلم عن آخرهم فلما عزموا  أن اآلية نزلت حني هّم املشركون ـ
ذلك ألقى هللا يف قلوهبم الرعب حىت رجعوا عما مهوا به، وال خيفى أن إلقاء الرعب يف قلب الكافر أمر 
طبيعي فإن املسلم يستمد القوة من هللا سبحانه أما الكافر فحيث اليعتقد به سبحانه يكون قلبه هواء 

 ب إليه اخلوف. فيتسر 
 [ ُث بنّي سبحانه أن هزميتهم يوم أحد مل تكن إال بسبب خمالفتهم أوامر هللا والرسول15٣]

، وإال فاهلل سبحانه نصرهم كما وعد، حىت هزموا املشركني }ولقد صدقكم هللا  )صلى هللا عليه وآله(
مبعىن « حّسه»تقتلوهنم، فإن  أي {وىف لكم مبا وعد من ُنصرتكم على الكفار }إذ حتسوهنم إبذنه {وعده

أبمره، فإن هللا أذن هلم يف القتال كما قال: )أُِذَن لِلَِّذيَن «: إبذنه»قتله وأبطل حّسه وحياته، ومعىن 



يـَُقاتـَُلوَن أِبَنَـُّهْم ظُِلُموا(
 {جبنتم وكففتم وخالفتم أمر الرسول }وتنازعتم يف األمر {، }حىت إذا فشلتم(14)
 {ون يف الشعب كما أمرهم الرسول أم خيرجوا جيمعون الغنائم؟ ـ كما تقدم ـ }وهل يبقى الرماة اخلمس

أمر الرسول يف لزوم أماكنكم فتخليتم عن الشعب، فقد ختلى من اخلمسني سبع  {ابآلخر }عصيتم
أيها  {من هزمية الكفار ونصرة املسلمني }منكم {هللا سبحانه }ما حتبون {وثالثون }من بعد ما أراكم

وهم:  {وهم الذين خالفوا الرسول طلبًا للغنيمة }ومنكم من يريد اآلخرة {}من يريد الدنيا املسلمون
أيها  {عبد هللا رئيس الرماة يف الشعب واثين عشر من أصحابه الذين ثبتوا يف أماكنهم }ُث صرفكم

حفظ  أي عن الكفار، بل توجهتم إىل الغنائم عوض أن حتتفظوا أبماكنكم، فإن يف {املسلمون }عنهم
املكان كان توجهًا حنو الكفار لئال يرجعوا إىل املسلمني من ورائهم، خبالف التوجه حنو الغنيمة فإنه كان 

أو ابعتبار أن الصرف كان « ومن يضلل»َصرفاً عن الكفار، وإضافته إليه سبحانه كسائر اإلضافات حنو 
حىت يظهر ما أنتم عاملون }ولقد  أي ميتحنكم وخيتربكم، {عقوبة هلم على إرادهتم للدنيا }ليبتليكم

}وهللا ذو فضل على  )صلى هللا عليه وآله( خطيئتكم مبخالفة الرسول {هللا سبحانه }عنكم {عفا
ينصرهم على أعدائهم ويعفو عن ذنوهبم، ومعىن الفضل: املن والنعمة، فإنه يعطيهم فضاًل أي  {املؤمنني

 فوق استحقاقهم. 
أي تذهبون يف وادي أحد لالهنزام، فإن اإلصعاد  {ن[ ولقد عفا عنكم }إذ تصعدو 154]

أي التلتفتون إىل أحد من ورائكم بل كل مهكم السرعة يف  {الذهاب يف األرض }وال تلوون على أحد
 {يناديكم }يف أخراكم {}يدعوكم )صلى هللا عليه وآله( حممد {الفرار حىت ال أيتيكم الطلب }والرسول

أي جازاكم هللا على فراركم  {يف آخر الناس أي من ورائهم }فأاثبكمأي من ورائكم، يقال: جاء فالن 
غّم اهلزمية وغّم القتلى الذين قتلوا منكم ـ وحيتمل يف اللفظني أمور ـ }لكي ال  {متصاًل }بغم {}غماً 

من الضرر، فإن اإلنسان إذا وقع يف الشدائد وجّرهبا  {من اخلري }وال ما أصابكم {حتزنوا على ما فاتكم
رسها تصلب نفسه وتقوى روحه فال تتزحزح مبصيبة وال هتتز بكارثة، وهكذا كانت هزمية أحد درساً وما

وعربة حىت يصغر يف نفوس املسلمني كل ما يفوهتم من خريات وكل ما يصيبهم من شرور وآالم }وهللا 
 فيجازيكم على حسب أعمالكم. {ذو خرب واطالع }مبا تعملون {خبري
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ْنُكمْ  طَائ َفةا  يَ ْغَشى نُ َعاساا  َأَمَنةا  اْلَغم    بَ ْعد   م نْ  َلْيُكمْ عَ  أَنْ َزلَ  ثَّ  ُهمْ  َقدْ  َوطَائ َفة   م   أَنْ ُفُسُهمْ  َأََهَّت ْ

لِلَّ   َيظُن ونَ  رَ  ِب   ف   ُُيُْفونَ  لل   ُكلَّهُ  األْمرَ  إ نَّ  ُقلْ  َشْيء   م نْ  األْمر   م نَ  َلَنا َهلْ  يَ ُقوُلونَ  اجْلَاه ل يَّة   َظنَّ  احْلَق    َغي ْ
ه مْ  ُتمْ  َلوْ  ُقلْ  َهاُهَنا قُت ْلَنا َما َشْيء   األْمر   م نَ  لََنا َكانَ  َلوْ  يَ ُقوُلونَ  َلكَ  يُ ْبُدونَ  لَ  َما أَنْ ُفس   بُ ُيوت ُكمْ  ف   ُكن ْ

ع ه مْ  إ ىَل  اْلَقْتلُ  َعَلْيه مُ  ُكت بَ  الَّذ ينَ  َلبَ َرزَ  َتل يَ  َمَضاج  صَ  ور ُكمْ ُصدُ  ف   َما هللاُ  َول يَ ب ْ  قُ ُلوب ُكمْ  ف   َما َول ُيَمح  
ْنُكمْ  تَ َولَّْوا الَّذ ينَ  إ نَّ ( ١٥٥) الص ُدور   ب َذات   َعل يم   َوهللاُ  َا اجْلَْمَعان   اْلتَ َقى يَ ْومَ  م  ْيطَانُ  اْستَ َزَلَُّمُ  إ َّنَّ  الشَّ

ُهمْ  هللاُ  َعَفا َوَلَقدْ  َكَسُبوا َما ب بَ ْعض    َتُكونُوا لَ  آَمُنوا الَّذ ينَ  أَي  َها َيَ ( ١٥٦) َحل يم   َغُفور   هللاَ  إ نَّ  َعن ْ
ْخَواِن  مْ  َوَقاُلوا َكَفُروا َكالَّذ ينَ   قُت ُلوا َوَما َماُتوا َما ع ْنَدنَ  َكانُوا َلوْ  ُغزًّى َكانُوا َأوْ  األْرض   ف   َضَربُوا إ َذا إل 
َا َوهللاُ  َوميُ يتُ  ُُيْي ي َوهللاُ  قُ ُلوِب  مْ  ف   َحْسَرةا  َذل كَ  هللاُ  ل َيْجَعلَ  ري   تَ ْعَمُلونَ  ِب   ف   قُت ْلُتمْ  َوَلئ نْ ( ١٥٧) َبص 
ر   َوَرمْحَة   هللا   م نَ  َلَمْغف َرة   ُمت مْ  َأوْ  هللا   َسب يل    (١٥٨) ََيَْمُعونَ  ِم َّا َخي ْ

 
ًا أي أمن {الذي غشيكم هلزميتكم }أمنة {هللا }عليكم من بعد الغم {[ }ُث أنزل155]

فإهنم انموا من شدة التعب والنصب بعدما ذهب خوفهم « أمنة»أي نوماً، وهو بدل اشتمال لـ {}نعاساً 
فقط  {مصدر كالعظمة والغلبة. لكن هذا النعاس كان }يغشى طائفة منكم« أمنة»وذهب الكفار، و

أصاهبم يوجب الثواب حق وأن هللا ال يرتكه وأن ما  )صلى هللا عليه وآله( الذين كانوا يعلمون أن حممداً 
يفّكرون يف هزميتهم  {اثنية كانوا مع النيب منافقني }قد أمهّتهم أنفسهم {هناك }طائفة {والفائدة هلم }و

ال ينامون من احلزن واخلوف حني انتشر بينهم أن الكفار عازمون على الرجوع وكانوا يشّكون يف نصرة 
من  {وأنه ال ينصر نبيه }ظن اجلاهلية { غري احلقهللا ولذا مل يتمكنوا أن يناموا خوفًا }يظنون ابهلل

 {ما يف نفوسهم من ظنون اجلاهلية: }هل لنا من األمر {الكفار املكذبني بوعد هللا سبحانه }يقولون
 {يف مقام االستنكار والتعجب أن ينتصروا على الكفار إذا رجعوا }قل {أمر الغلبة والنصرة }من شيء

ينصر من يشاء، فللمسلمني النصر والغلبة إبعطاء هللا هلم إايها  {ر كله هللهلم اي رسول هللا: }إن األم
أي ال يتجرءون على  {النفاق والكفر }ما ال يبدون لك {هؤالء املنافقني }يف أنفسهم {}خُيفون

وكنا حقيقًة منصورين }ما  {أي من النصرة والغلبة }شيء {إظهاره }يقولون لو كان لنا من األمر
اي رسول هللا يف جواهبم: إن كون األمر لنا ال  {يف غزوة أحد }قل {ا قتل أصحابنا }هاهناأي م {قُتلنا

يالزم أن ال يُقتل منا أحد فإن اإلنسان ميوت إذا جاء أجله ولو كان يف داره ومنزله }لو كنتم يف بيوتكم 
رُِقم موهتم يف أي خرج الذين كتب عليهم القتل ـ أبن  {لربز الذين كتب عليهم القتل إىل مضاجعهم

 {مجع مضجع مبعىن حمل النوم }وليبتلي هللا ما يف صدوركم« مضاجع»اللوح احملفوظ ـ إىل مصارعهم. و
خيترب هللا ما يف صدوركم، فإن ما يف الصدور من اإلخالص والنفاق، والثبات والوهن، إمنا يظهر عند 



أي فعل هللا سبحانه ما فعل ليبتلي أو مستأنفة، « ليبتليكم»الشدائد واحملن، وهذا عطف على قوله: 
أبن يكشفه للناس ولكم، حيث أن اإلنسان يظن أشياًء فإذا  {أي خيلص }ما يف قلوبكم {}وليمحص

فليس االمتحان ألن  {حدث احلادث يظهر له خالف ما كان يظن بنفسه }وهللا عليم بذات الصدور
 يعلم هو تعاىل، بل ألن يظهر ما يعلمه. 

يوم  {أيها املسلمون }يوم التقى اجلمعان {أدبروا واهنزموا }منكم {تولوا[ }إن الذين 156]
جبمع املشركني بقيادة أيب سفيان  )صلى هللا عليه وآله( أُحد الذي التقى فيه مجُع املسلمني بقيادة الرسول

 أي بسبب بعض املعاصي اليت كانوا {طلب زلتهم وعصياهنم }ببعض ما كسبوا {}إمنا استزهلم الشيطان
يغفر  {بعدما ندموا ورجعوا }إن هللا غفور {يعملوهنا فأخذهتم عاقبتها وشؤمها }ولقد عفا هللا عنهم

 ال يعجل ابلعقوبة بل مُيهل املذنب كي يتوب ويئوب.  {للمذنب إذا اتب }حليم
اعتقاداً، وهم الكفار الذين ال يدينون  {[ }اي أيها الذين آمنوا ال تكونوا كالذين كفروا157]

يف العقيدة، أو يف  {وراء الغيب، أو كفروا عماًل وهم املنافقون ومن أشبههم }وقالوا إلخواهنممبا 
أي قالوا ابلنسبة إىل اإلخوان الذين « إلخواهنم»اإلنسانية، حىت يشمل قول الكافرين للمؤمنني وقوله: 
ة وحنوها، يقال: ضرب أي ذهبوا ألجل التجار  {سافروا فماتوا، أو حاربوا فقتلوا }إذا ضربوا يف األرض

 {فالن يف األرض إذا سافر، وختصيص األرض ابلذكر، لكون السفر غالباً عن طريق الرب }أو كانوا غّزىً 
فقد  {مقيمني يف أوطاهنم }ما ماتوا وما قتلوا {، أي حاربوا األعداء: }لو كانوا عندان«غازٍ »مجع 

وراء املادة واإلحساس. مع أن املوت والقتل  حسبوا أن املوت والقتل إمنا مها ابألسباب الطبيعية مبا
اليكوانن إال بتقدير وقضاء وليس يفيد يف ذلك البقاء، ويف هذا رد إلرجاف املنافقني الذين كانوا يُلقون 

أخرجهم فقتلوا، ومعىن القضاء والقدر يف  )صلى هللا عليه وآله( تبعة قتل املؤمنني يف أحد على النيب وأنه
التخطيط وهتيئة األسباب، فكما أن املهندس الذي يريد بناء دار خيطط شكل الدار  األمور التكوينية:

املراد بنائها ُث حيضر مواد البناء من آجر وجص وحديد وخشب، كذلك ما يف العامل من األمور التكوينية 
ُخططت وعلمها هللا سبحانه وأُحضرت موادها. لكن ليس معىن ذلك أن األمور خارجة عن أيدي 

ر وإمنا جعل الدعاء والصدقة واألسباب الظاهرة مستثنيات للتخطيط واآلالت واألسباب وكل ذلك البش
أيضاً بعلمه سبحانه، وعلى كلٍّ فليس املوت والقتل مما يكون سببهما السفر والغزو كما زعمه الكفار بل 

زو موجباً هناك أسباب خفية تدير هذين األمرين إىل جنب األسباب الظاهرية، فليس كل سفر وغ
للموت كما ليس كل إقامة موجبًا للبقاء، والكفار إمنا قالوا ذلك يريدون تثبيط الناس عن اجلهاد 

ملا حصل هلم من اخليبة حيث  {االعتقاد ـ املفهوم من الكالم ـ }حسرًة يف قلوهبم {}ليجعل هللا ذلك
حيزن وخيسر الشخص اجلامد ملا  رأوا رجوع إخواهنم من السفر واجلهاد ابلربح والظفر، ومن الطبيعي أن

إما الم األمر، لبيان التأكيد، أو « ليجعل»انله الشخص املتحرك من اخلري والتقدم احملتومني، والالم يف 
األرض واجلماد واإلنسان  {الم العاقبة، أي كانت عاقبة هذا االعتقاد احلسرة واحلزن }وهللا حييي



فارغبوا يف الطاعة واجلهاد،  {ت }وهللا مبا تعملون بصريفليس السفر والغزو متام سبب املو  {}ومييت
 واحذروا من املخالفة والفرار، فإن هللا سبحانه يعلم أعمالكم، ويُبصر ُصنعكم. 

[ ُث لنفرض أن السفر والغزو سبب املوت فهل املوت مع املغفرة خري أم احلياة جلمع 158]
وجهاد أعدائه  {أيها املؤمنون }يف سبيل هللا {لئن قتلتماألموال اليت حيياها الكافر الذي يبقى يف بلده }و 

حيث يغفر  {يف سبيل اكتساب الرزق والتجارة والضرب يف األرض }ملغفرة من هللا ورمحة {}أو ُمّتم
أي جيمع هؤالء الكفار الباقون يف  {لكم ويرمحكم حيث كنتم مطيعني له ممتثلني أمره }خري مما جيمعون

 ، فإن من يبقى يكتسب وجيمع مااًل. بلدهم خوفاً من اخلروج



 
( َفب َما َرمْحَة  م َن هللا  ل ْنَت ََلُْم َوَلْو ُكْنَت َفظ اا ١٥٩َوَلئ ْن ُمت ْم َأْو قُت ْلُتْم َلىَل هللا  ُُتَْشُروَن )

ُهْم َواْستَ ْغف ْر ََلُْم َوَشاو ْرهُ  ْم ف  األْمر  َفإ َذا َعَزْمَت فَ تَ وَكَّْل َغل يَظ اْلَقْلب  َلنْ َفض وا م ْن َحْول َك َفاْعُف َعن ْ
( إ ْن يَ ْنُصرُْكُم هللُا َفَل َغال َب َلُكْم َوإ ْن َُيُْذْلُكْم َفَمْن َذا الَّذ ي ١٦٠َعَلى هللا  إ نَّ هللَا ُيُ ب  اْلُمتَ وَك  ل َي )

َا ١٦١) يَ ْنُصرُُكْم م ْن بَ ْعد ه  َوَعَلى هللا  فَ ْليَ تَ وَكَّل  اْلُمْؤم ُنونَ  ( َوَما َكاَن ل َنب    َأْن يَ ُغلَّ َوَمْن يَ ْغُلْل َيَْت  ِب 
( َأَفَمن  ات ََّبَع ر ْضَواَن هللا  َكَمْن ١٦٢َغلَّ يَ ْوَم اْلق َياَمة  ثَّ تُ َوَّفَّ ُكل  نَ ْفس  َما َكَسَبْت َوُهْم َل يُْظَلُموَن )

رُي )َِبء ب َسَخط  م َن هللا  َوَمْأَواُه َجَهنَُّم وَ  َا يَ ْعَمُلوَن ١٦٣ب ْئَس اْلَمص  ري  ِب  ( ُهْم َدرََجات  ع ْنَد هللا  َوهللُا َبص 
ُلو َعَلْيه ْم آََيت ه  َويُ زَك   ١٦٤) ه ْم يَ ت ْ ن َي إ ْذ بَ َعَث ف يه ْم َرُسولا م ْن أَنْ ُفس  يه ْم ( َلَقْد َمنَّ هللُا َعَلى اْلُمْؤم 

يَبة  َقْد ١٦٥ْكَمَة َوإ ْن َكانُوا م ْن قَ ْبُل َلف ي َضَلل  ُمب ي  )َويُ َعل  ُمُهُم اْلك َتاَب َواحلْ   ( َأَوَلمَّا َأَصابَ ْتُكْم ُمص 
ُكْم إ نَّ هللَا َعَلى ُكل   َشْيء  َقد ير  ) َها قُ ْلُتْم َأَّنَّ َهَذا ُقْل ُهَو م ْن ع ْند  أَنْ ُفس  ثْ َلي ْ ُتْم م   (١٦٦َأَصب ْ

 
يسببان انقطاع احلياة حىت خيشامها اإلنسان ويرفع اليد عن  [ ُث أن املوت والقتل ال159]

فيجازيكم على أعمالكم فخري لكم  {مقاصده العالية من خشيتهما }ولئن متم أو قتلتم إلىل هللا حتشرون
 أن تطيعوه حىت تكونوا ُمراداً لثوابه وفضله. 

فته الكامنة حنو املؤمنني عاط )صلى هللا عليه وآله( [ وهنا يلتفت السياق ليثري يف النيب160]
حىت يعفو عن خطأهم يف أحد، حيث أخلوا الشعب حىت سيطر املشركون على املعركة، وفعلوا تلك 

زائدة « ما» {وأصحابه من جرح وقتل ومتثيل }فبما رمحة من هللا )صلى هللا عليه وآله( األفاعيل ابلنيب
ي كنت لينًا رحيمًا هبم فقد جعله هللا أ {أي بسبب رمحة من هللا سبحانه على املؤمنني }لنت هلم

جايف اللسان قاسي القلب }غليظ  {اي رسول هللا }فظاً  {سبحانه رحيمًا هبم لينًا عليهم }ولو كنت
أي تفرقوا عنك }فاعف  {غلظًا معنواًي وهو الذي ال يلني وال حينو }النفضوا من حولك {القلب
هللا الغفران ملا صدر من ذنوهبم، وهللا سبحانه وإن   أي اطلب هلم من {إذا أخطأوا }واستغفر هلم {عنهم

كان أرحم هبم لكن ذلك لزايدة عطف النيب، فإن من يطلب املغفرة ألحد ال بد وأن يزول من قلبه ما 
حيث يعلمون أبنه يستغفر هلم  )صلى هللا عليه وآله( علق به من الكراهية، ولتكثري حمبة املؤمنني له

كان   )صلى هللا عليه وآله( يف قلوهبم ولتعليمهم املشورة يف أمورهم، فإن النيبلتأل {}وشاورهم يف األمر
بعد املشورة على فعل }فتوكل على  {يف غىن عنهم مبا كان يسّدده هللا سبحانه ابلوحي }فإذا عزمت

عليه  الواثقني به املعتمدين {وال هتتم مبن خيالف رأيه رأيك اي رسول هللا }إن هللا حيب املتوكلني {هللا
 الذين يُوكلون أمورهم إليه. 



أيها املؤمنون، وذلك إذا استحققتم ذلك إبجياد أسباب النصر  {[ }إن ينصركم هللا161]
وخذالن  {أي ال يقدر أحد على أن يغلبكم }وإن خيذلكم {وإطاعة أوامره سبحانه }فال غالب لكم

استفهام  {ن ذا الذي ينصركم من بعدههللا سبحانه أن يِكلهم إىل أنفسهم وال يُعينهم يف أمورهم }فم
يثقون به  {استنكاري، أي ال يكون انصر لكم ينصركم من بعده سبحانه }وعلى هللا فليتوكل املؤمنون

 ويعتمدون عليه. 
[ لقد كان من أسباب ختّلي املسلمني عن مكاهنم من اجلبل ـ يوم أحد ـ خوفهم أال 162]

من الغنائم، وقد تكلم بعض املنافقني يف وقعة بدر حول قطيفة  )صلى هللا عليه وآله( يقّسم هلم الرسول
محراء ُفقدت فقالوا أبن الرسول أخذها، ولذا نزلت اآلية انفية أن يغّل األنبياء وخيونوا }وما كان لنيب أن 

أي ال جيوز لألنبياء الغلول أي اخليانة، واخليانة حمرمة مطلقًا لكن املورد أتى خاصًا حيث أن  {يغل
شريفًا كان أو وضيعًا قلياًل كان غلوله أو كثريًا }أيت مبا غّل يوم  {الم كان حوله }ومن يغللالك

أي تعطى جزاء   {. }ُث توىف كل نفس ما كسبت(15)«أييت به على ظهره»ويف احلديث:  {القيامة
فال ينقص من أجورهم شيء وال يعذبون فوق  {كسبها كاماًل غري منقوص }وهم ال يظلمون

 م. استحقاقه
أي رجع  {ابتباع أوامره واجتناب نواهيه }كمن ابء {[ }أفمن اتبع رضوان هللا16٣]

فكأنه رجع إىل أعماله الدنيئة بعد أن ذهب إىل هللا سبحانه فعلم ماذا يريد، فقد  {}بسخط من هللا
أي  {أي مرجعه ومصريه }جهنم وبئس املصري {رجع مع السخط بينما رجع غريه مع الرضوان }ومأواه

 أن احملل الذي صار إليه حمل سيئ، فعلى اإلنسان أن ال يفّر من احلرب وال يتخلف عن أمر هللا والرسول
 حىت يبوء ابلغضب والسخط ويكون مصريه النار.  )صلى هللا عليه وآله(

أي هؤالء الذين ابءوا ابلسخط والذين اتبعوا رضوان هللا، ذوو }درجات عند  {[ }هم164]
رجات رفيعة ولغريهم درجات بذيئة، أو أن لكل فريق درجات من حيث القرب والبعد، فللمؤمنني د {هللا

ملا تعارف من اجملاز يف هذه التعبريات بعالقة احلال واحملل فيقال عند العد: زيد « ذوو»وحذف كلمة 
 فيجازيهم حسب أعماهلم فال {الدرجة األوىل، عمرو الدرجة الثانية، وهكذا }وهللا بصري مبا يعملون

 يزهد اإلنسان يف اإلحسان ألنه ال يُقّدر، وال جيري العاصي يف املعصية ألنه اليُرى. 
[ إن النعمة اليت أنعم هللا هبا على املسلمني مما يوجب شكرها والتضحية يف سبيلها فهي 165]

، فإن املّن أي أنعم هللا {نعمة كبرية جدًا ال متاثلها نعمة وال يبلغ شأهنا إحسان وِمّنة }لقد َمّن هللا
إمنا خصوا ابلذكر مع  {القطع، وتسمى النعمة مّنة ألهنا تقطع اإلنسان عن البلية والفاقة }على املؤمنني

فإنه أعظم النعم، ولذا مل  {أن املنة عامة ألهنم هم الذين استفادوا منها دون سواهم }إذ بعث فيهم رسوالً 
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مين هللا على اإلنسان أبية نعمة سواها، فإن يف اإلرسال صالح الدين والدنيا واآلخرة وإكمال البشر 
من جنس  )صلى هللا عليه وآله( تذكري بنعمة أخرى، إذ كون الرسول {حسب قابلياهتم }من أنفسهم

ذا النوع، وحيث أن السياق حول مؤمن األنس البشر ـ ال املالئكة واجلن ـ تشريف هلم وإظهار لفضل ه
تالوًة،   {الرسول }عليهم آايته {ال يستشكل أبن املؤمنني أعم من اجلن وليس الرسول من أنفسهم }يتلو

يطهرهم من األدانس الظاهرية أبوامر النظافة وما أشبه،  {كما يتلو املعلم الدرس على التلميذ }ويزكيهم
يفهمهم معانيه، وهو غري  {ة إبرشادهم إىل احلق والفضيلة }ويعلمهم الكتابواألقذار اخللقية واالعتقادي

وهو علم الشريعة، أو مطلقاً، مبعىن أنه يعلمهم مواضع األشياء خريها وشرها فإن  {التالوة }واحلكمة
أي قبل أن أيتيهم الرسول }لفي  {}وإن كانوا من قبل«. وضع الشيء موضعه»احلكمة كما قالوا: 

أي احنراف واضح يف عقائدهم وأخالقهم وأعماهلم، فعلى املؤمنني أن يضحوا يف سبيل  {ضالل مبني
هذه النعمة بكل غاٍل ورخيص، فما فعلوا يوم أحد كان خالف الشكر، وما ضحوا فيه مل يكن كثرياً 

 مقابل هذه النعمة العظمى. 
 أحد واحلال أنكم أي هل أنتم حبيث ملا أصابتكم مصيبة يف {[ }أو ملا أصابتكم مصيبة166]

فإنه قتل منكم يف أحد سبعني، وقد أصبتم من الكفار مائة  {من الكفار }مثليها {يف بدر }قد أصبتم
أي من أي وجه أصابنا  {وأربعني إذ قتلتم منهم سبعني وأسرمت منهم سبعني يف واقعة بدر }قلتم أىن هذا

ف تستنكرون إصابتكم أبحد واحلال أنكم استنكارية أي كي« أوملا..»هذا وحنن مسلمون، وهذه اجلملة 
قد أصبتم يف بدر مثلي ما أصابكم، ُث أن هذه اإلصابة كانت لضعف نفوسكم حيث أغراكم املال 

اجلشعة إىل  {أي ما أصابكم }من عند أنفسكم {اي رسول هللا: }هو {وأخليتم أماكنكم يف اجلبل }قل
ر أن ينصركم على أعدائكم كما يقدر أن خيذلكم يقد {حب الغنيمة واملال }إن هللا على كل شيء قدير

حني ترتكون أوامره، ويف بعض األحاديث: أهنم يف بدر خريوا بني أخذ الفدية من األسرى على أن يُقتل 
منهم يف العام القابل سبعون بعدد األسرى، وبني أن يقتلوا األسرى وال أيخذون الفدية. فطلبهم للمال 

 «. من عند أنفسهم»ا كان ما أصاهبم يف أحد أوجب اختيار األول، وعلى هذ



 
 َنفَ ُقوا الَّذ ينَ  َول يَ ْعَلمَ ( ١٦٧) اْلُمْؤم ن يَ  َول يَ ْعَلمَ  هللا   َفب إ ْذن   اجْلَْمَعان   اْلتَ َقى يَ ْومَ  َأَصاَبُكمْ  َوَما

َربُ  يَ ْوَمئ ذ   ل ْلُكْفر   ُهمْ  لَت َّبَ ْعَناُكمْ  ق َتالا  نَ ْعَلمُ  َلوْ  َقاُلوا اْدفَ ُعوا َأو   هللا   َسب يل   ف   َقات ُلوا تَ َعاَلْوا ََلُمْ  َوق يلَ   َأق ْ
ُهمْ  ن ْ َْفواه ه مْ  يَ ُقوُلونَ  ل إل ميَان   م  َا َأْعَلمُ  َوهللاُ  قُ ُلوِب  مْ  ف   َلْيسَ  َما ِب   َقاُلوا الَّذ ينَ ( ١٦٨) َيْكُتُمونَ  ِب 

ْخَواِن  مْ  ُكمُ  َعنْ  َفاْدرَُءوا ُقلْ  ُلواقُت   َما َأطَاُعونَ  َلوْ  َوقَ َعُدوا إل  ُتمْ  إ نْ  اْلَمْوتَ  أَنْ ُفس  ( ١٦٩) َصاد ق يَ  ُكن ْ
يَ ( ١٧٠) يُ ْرزَُقونَ  َرِب   مْ  ع ْندَ  َأْحَياء   َبلْ  َأْمَواَتا  هللا   َسب يل   ف   قُت ُلوا الَّذ ينَ  َُتَْسَبَّ  َولَ  َا َفر ح   هللاُ  آََتُهمُ  ِب 
رُ  َفْضل ه   م نْ  لَّذ ينَ  ونَ َوَيْستَ ْبش  ( ١٧١) َُيَْزنُونَ  ُهمْ  َولَ  َعَلْيه مْ  َخْوف   َألَ  َخْلف ه مْ  م نْ  ِب  مْ  يَ ْلَحُقوا لَْ  ِب 

ُرونَ  يعُ  لَ  هللاَ  َوَأنَّ  َوَفْضل   هللا   م نَ  ب ن ْعَمة   َيْستَ ْبش   لل   اْسَتَجابُوا الَّذ ينَ ( ١٧٢) اْلُمْؤم ن يَ  َأْجرَ  ُيض 
ُهمْ  َأْحَسُنوا ل لَّذ ينَ  اْلَقْرحُ  َأَصابَ ُهمُ  َما ْعد  ب َ  م نْ  َوالرَُّسول   ن ْ  ََلُمُ  َقالَ  الَّذ ينَ ( ١٧٣) َعظ يم   َأْجر   َوات ََّقْوا م 

 (١٧٤) اْلوَك يلُ  َون ْعمَ  هللاُ  َحْسبُ َنا َوَقاُلوا إ ميَانا  فَ َزاَدُهمْ  َفاْخَشْوُهمْ  َلُكمْ  ََجَُعوا َقدْ  النَّاسَ  إ نَّ  النَّاسُ 
 
أي حني تالقى املسلمون  {أيها املسلمون }يوم التقى اجلمعان {[ }وما أصابكم167]

أي بعلمه، أو أبنه مل حُيل بني الكفار وبينكم حىت أصابوا منكم. وهذا   {والكفار يف يوم أحد }فبإذن هللا
لمه يف أي يتحّصل ع {كاإلذن تكويناً، وقد أذن سبحانه لفائدة التمييز بني املؤمن واملنافق }وليعلم

 الذين جاهدوا.  {اخلارج }املؤمنني
أظهروا اإلسالم وأبطنوا النفاق وهم ابن أيب سلول ومجاعته  {[ }وليعلم الذين انفقوا168]

حيث أهنم اخنذلوا يوم أحد حنوًا من ثالمثائة رجل قالوا: عالم نقتل أنفسنا؟! }وقيل هلم تعالوا قاتلوا يف 
عن حرميكم وأنفسكم فإن  {اري قال هلم هذه املقالة }أو ادفعوافإن عمرو بن حزام األنص {سبيل هللا

أي قال أولئك املنافقون يف جواب املؤمنني: }لو نعلم قتاالً  {الكفار إذا غلبوا نّكلوا بكم }قالوا
فإن هذا الذي ختوضونه ليس بقتال إذ لو كان قتااًل ألخذمت برأينا فيه، أو تريدون إلقاء  {التبعناكم

أي هؤالء املنافقون }للكفر يومئذ أقرب  {تهلكة فليس هذا قتااًل يتكافأ فيه اجلانبان، }همالنفس يف ال
فكلما عمل املنافق ابخلالف كان أقرب إىل الكفر وكلما عمل ابلوفاق كان أقرب إىل  {منهم لإلميان

كفر والعصيان فأفواههم تنطق ابإلميان وقلوهبم تضمر ال {اإلميان }يقولون أبفواههم ما ليس يف قلوهبم
 يف قلوهبم فيجازيهم حسب نفاقهم املضمر.  {}وهللا أعلم مبا يكتمون

إذ يكون املعىن حينئذ « إبذن هللا»إىل آخره، ليس عطفاً على « وليعلم»أقول: الظاهر أن قوله: 
أن مجلة مستأنفة، أي « ليعلم»أن اإلصابة علة للتمييز، واحلال أن إعالن اجلهاد كان علة ذلك، فقوله: 

 حرب أحد كانت ألجل التمييز بني املؤمن واملنافق، يف مجلة فوائدها األخرى. 



أي قالوا  {[ ُث ذكر سبحانه صفة أخرى للذين انفقوا أبهنم هم }الذين قالوا إلخواهنم169]
أي قعد هؤالء املنافقون عن القتال }لو  {حول إخواهنم الذين ذهبوا إىل ساحات اجلهاد فقتلوا }وقعدوا

هلم اي رسول هللا:  {مقول قوهلم. }قل« لو أطاعوان ما قتلوا»مجلة  {يف تركهم اخلروج }ما قتلوا {وانأطاع
يف مقالكم أن البقاء يف البيت موجب  {أي ادفعوا }عن أنفسكم املوت إن كنتم صادقني {}فادرءوا

يف بيوهتم وماتوا لعدم موت اإلنسان، فمن أين لكم أن من يبقى يف بيته الميوت، فكم من الذين بقوا 
 وكم خرجوا يف القتال ورجعوا ساملني؟! 

[ ولو فرضنا أن اخلارج إىل اجلهاد قتل، فما يضره ذلك، فإن من استشهد يف سبيل هللا 170]
فكما أن هذه احلياة  {ال تنتهي حياته بل يبقى حيًا يرزق }وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل هللا أموااتً 

تبة منها كاملة فيمن كان سعيداً فرحاً، ومرتبة منها انقصة فيمن كان شقياً حزيناً.  املادية ذات مراتب، فمر 
كذلك من مات يكون على قسمني ـ بعد بقاء كليهما يف حياة من لون آخر ـ قسم يكون حياً هناك أي 

ول ال حياة سعيداً فرحاً، وقسم يكون ميتًا هناك أي شقيًا حزيناً، فليس لآلية الكرمية مفهوم أن غري املقت
 حياة غري مادية بل حياة عند رهبم وهلم رزقهم فيها بكرًة وعشياً.  {له هناك }بل أحياء عند رهبم يرزقون

من احلياة الباقية والسعادة واخلري  {[ يف حال كوهنم }فرحني مبا آاتهم هللا من فضله171]
من املؤمنني الذين بقوا يف  {حقوا هبمأي ُيسّر هؤالء املقتولون يف سبيل هللا }ابلذين مل يل {}ويستبشرون

إذ هللا سبحانه يتوىل أمورهم  {واستبشارهم هبؤالء من جهة }أالّ خوف عليهم {احلياة وبقوا }من خلفهم
ابلنسبة إىل من خلفهم، فهؤالء املقتولون مجعوا بني خريين خري أنفسهم حيث تنعموا  {}وال هم حيزنون

ذين من خلفهم حيث علموا أبهنم الخوف عليهم، وذلك خبالف من بنعمة هللا سبحانه وخري إخواهنم ال
بقي ومل جياهد فإهنم مجعوا بني شرين مشاكل حياة أنفسهم ومشاكل حياة إخواهنم، حيث ال يعلمون 

 ماذا تكون عاقبة أمر أنفسهم وأمر إخواهنم. 
عمها عليهم يف ين {أي هؤالء املقتولون ُيسّرون ويفرحون }بنعمة من هللا {[ }يستبشرون172]

 {أي الزايدة على قدر استحقاقهم أو على ما يرتقبون }وأن هللا ال يضيع أجر املؤمنني {اآلخرة }وفضل
فإن من علم أن حقه وأجره مضمون فرح واستبشر، فهؤالء يرون عياانً أن حقهم حمفوظ خبالف اإلنسان 

متكني املعىن يف النفس، ومثله كثري يف  يف الدنيا فإنه يعلم ذلك دون أن يراه. ويف تكرار املطلب زايدة
التحذيرات والرتغيبات املستقبلة وابألخص إذا مل يشاهد اإلنسان أمثاله بل كان غيبًا حمضًا فإن يف 

 التكرار تركيز املطلب يف النفس حىت تعمل تلقائياً كالذي شاهد وحضر. 
ندموا على انصرافهم  «الروحاء»وبلغوا « أحد»[ ملا انصرف أبو سفيان وأصحابه من 17٣]

عن املسلمني وتالوموا فيما بينهم قائلني بعضهم لبعض: الحممدًا قتلتم وال الكواعب أردفتم، قتلتموهم 
)صلى هللا عليه  حىت مل يبق منهم إال الشريد وتركتموهم، فارجعوا فاستأصلوهم. فبلغ ذلك اخلرب الرسول



وبلغ « محراء األسد»ومعه من به جرح من أُحد حىت بلغ  )صلى هللا عليه وآله( فأراد إرهاهبم فخرج وآله(
 اخلرب املشركني فخافوا خوفاً شديداً وولوا منهزمني. 

ووجه اتصال اآلية أنه سبحانه بعد ما بني أجر الشهداء وأهنم يستبشرون ابألحياء ذكر وصف 
 تقعدهم اجلراحات عن مواصلة األحياء الذين يستبشر هبم املقتولون أهنم أولئك الذين مل تزلزهلم احملنة ومل

الكفاح ومل يرهبهم جتمع األعداء وإرجافهم هبذا التجمع وهم مثخنون هبذه اجلراحات }الذين استجابوا 
للتشريف وأن  )صلى هللا عليه وآله( أطاعومها يف أمرمها، وقد ذكران سابقًا أن ذكر الرسول {هلل والرسول

أي انلتهم اجلراحات يوم أحد  {واحد }من بعد ما أصاهبم القرحبيان أمره أمر هللا سبحانه وإال فاألمر 
ألهنم أطاعوا يف  {معاصي هللا سبحانه } أجر عظيم {بعد االستجابة }واتقوا {}للذين أحسنوا منهم

 ثالث دفعات حضورهم يف أحد واستجابتهم اثنياً وإحساهنم وتقواهم اثلثاً. 
لذين قال هلم الناس إن الناس قد مجعوا [ ُث وصفهم سبحانه بوصف آخر أهنم هم }ا174]

وهم « الناس»بعد رجوعهم من أحد: إن  )صلى هللا عليه وآله( فقد قال الناس ألصحاب الرسول {لكم
أي خافوا منهم  {أبو سفيان واملشركون قد مجعوا لكم، أي مجعوا املشركني ألجل حماربتكم }فاخشوهم

 {ون ـ مثخنون ابجلراح من أحد لن يُبقوا منكم ابقية }فزادهمألهنم إذا رجعوا إليكم وأنتم ـ أيها املسلم
فإن عند كل كارثة يتذكر املؤمن هللا سبحانه فتقوى نفُسه مبعونته وتشتد  {جتمع الناس عليهم }إمياانً 

فإنه خري من جعله  {أي كافينا هللا يكفينا شر أعدائنا }ونعم الوكيل {عزميُته بنصره }وقالوا حسبنا هللا
 ن وكياًل لعلمه مبواقع النفع والضرر وقدرته على جلب النفع ودفع الضرر عن املوكل. اإلنسا



 
 َعظ يم   َفْضل   ُذو َوهللاُ  هللا   ر ْضَوانَ  َوات َّبَ ُعوا ُسوء   مَيَْسْسُهمْ  لَْ  َوَفْضل   هللا   م نَ  ب ن ْعَمة   َفانْ َقَلُبوا

َا( ١٧٥) ْيطَانُ  َذل ُكمُ  إ َّنَّ ُتمْ  إ نْ  َوَخاُفون   َُتَاُفوُهمْ  َفلَ  ل َياءهُ َأوْ  ُُيَو  فُ  الشَّ  َُيُْزْنكَ  َولَ ( ١٧٦) ُمْؤم ن يَ  ُكن ْ
َرة   ف   َحظ اا  ََلُمْ  ََيَْعلَ  َألَ  هللاُ  يُر يدُ  َشْيئاا  هللاَ  َيُضر وا َلنْ  إ ن َُّهمْ  اْلُكْفر   ف   ُيَسار ُعونَ  الَّذ ينَ   َعَذاب   َوََلُمْ  اآَلخ 
إل ميَان   اْلُكْفرَ  اْشتَ َرُوا الَّذ ينَ  نَّ إ  ( ١٧٧) َعظ يم    َولَ ( ١٧٨) أَل يم   َعَذاب   َوََلُمْ  َشْيئاا  هللاَ  َيُضر وا َلنْ  ِب 
َا َكَفُروا الَّذ ينَ  َُيَْسَبَّ  ر   ََلُمْ  َُّنْل ي َأَّنَّ ه مْ  َخي ْ َا ألَنْ ُفس  ( ١٧٩) ي  ُمه   َعَذاب   َوََلُمْ  إ ْْثاا  ل يَ ْزَداُدوا ََلُمْ  َُّنْل ي إ َّنَّ

 ل ُيْطل َعُكمْ  هللاُ  َكانَ  َوَما الطَّي  ب   م نَ  اْْلَب يثَ  ميَ يزَ  َحّتَّ  َعَلْيه   أَنْ ُتمْ  َما َعَلى اْلُمْؤم ن يَ  ل َيَذرَ  هللاُ  َكانَ  َما
ُنوا َيَشاءُ  َمنْ  ُرُسل ه   م نْ  ََيَْتب   هللاَ  َوَلك نَّ  اْلَغْيب   َعَلى لِلَّ   َفآم  ُنوا إ نْ وَ  َوُرُسل ه   ِب   َأْجر   فَ َلُكمْ  َوتَ ت َُّقوا تُ ْؤم 

َا يَ ْبَخُلونَ  الَّذ ينَ  َُيَْسَبَّ  َولَ ( ١٨٠) َعظ يم    ََلُمْ  َشري  ُهوَ  َبلْ  ََلُمْ  َخرْياا  ُهوَ  َفْضل ه   م نْ  هللاُ  آََتُهمُ  ِب 
َا َوهللاُ  َواألْرض   ات  السََّموَ  م ريَاثُ  َولِل َّ   اْلق َياَمة   يَ ْومَ  ب ه   ِبَ ُلوا َما َسُيَطوَُّقونَ   (١٨١) َخب ري   تَ ْعَمُلونَ  ِب 
 
 أي رجع هؤالء املؤمنون الذين استجابوا هلل والرسول {[ }فانقلبوا بنعمة من هللا وفضل175]

فهم بعدما خرجوا يف طلب أيب  {، تصحبهم نعمة هللا وفضله }مل ميسسهم سوء)صلى هللا عليه وآله(
قد }اتبعوا رضوان  {ملسلمون وهم مرهوبوا اجلانب أشداء النفوس }وسفيان، هرب أبو سفيان فرجع ا

على من اتبع أمره فهو ُيسعده يف الدنيا  {ابتباع أمره يف تعقب املشركني }وهللا ذو فضل عظيم {هللا
 واآلخرة. 

أنه قال: عجبت ملن خاف كيف اليفزع إىل قوله:  )عليه السالم( روي عن اإلمام الصادق
فانقلبوا بنعمة من هللا وفضل مل ميسسهم »فإين مسعت هللا يقول بعقبها: « َونِعَم الوَِكيلْ َحسبُنا هللا »

 . (16)«سوء
إشارة إىل التخويف من األعداء أي أن « ذا»للخطاب، و« كم» {[ }إمنا ذلكم176]

التخويف الذي صدر عن بعض الناس ابلنسبة إىل املسلمني من عمل الشيطان فإنه }الشيطان خيوف 
فإن املؤمنني ال خيافون وإمنا أولياء الشيطان خيافون ألهنم ابنقطاع صلتهم من هللا سبحانه خيافون  {ياءهأول

 {، }فال ختافوهم(17)من كل شيء كما قال سبحانه يف وصف املنافقني: )حَيَْسُبوَن ُكلَّ َصْيَحٍة َعَلْيِهْم(
واخلوف من هللا سبحانه  {وأولياءه }وخافون أي ال ختافوا الناس الذين مجعوا لكم، أو ال ختافوا الشيطان

فإن اإلميان يوجب أن  {مبعىن إطاعته وترك عصيانه فإن يف ترك ذلك، النار والعقاب }إن كنتم مؤمنني
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ال خياف اإلنسان إال من هللا سبحانه، وليس املراد عدم اخلوف مطلقًا فإنه قهرًا لإلنسان وإمنا املراد 
 ترتيب األثر على اخلوف. 

أي يتسابقون يف أعماهلم  {اي رسول هللا }الذين يسارعون يف الكفر {[ }وال حيزنك177]
فإن دعوتك اليت هي مرتبطة ابهلل سبحانه  {الكافرة كأهنم يف سباق من كثرة نشاطهم }إهنم لن يضروا هللا

سبحانه، البد وأن تنجح وتتقدم وهذه املسارعات الكافرة ال تضرها، فقد نسب موقف الدعوة إىل هللا 
أصاًل ال صغريًا وال كبرياً، بل إهنم يضرون بذلك أنفسهم  {إفادة لعلوها وقوة املدافع واملتويل هلا }شيئاً 

وإمنا  {فإن إعطاء هللا القدرة هلم يف أن يفعلوا ما يشاءون ألنه }يريد هللا أاّل جيعل هلم حظًا يف اآلخرة
إىل عبدك مااًل ليتاجر به، ُث ذهب يقامر به،  أراد ذلك ألهنم أعرضوا عن احلق كما أنك إذا أديت

 {وأمهلته فلم تضرب على يده تقول: أريد أن أُبدي َسْوءته وأُعاقبه بعقاب كبري }وهلم عذاب عظيم
 بكفرهم ومسارعتهم ونشاطهم ضد اإلسالم. 

ميان بتبديلهم الكفر ابإل {أي بّدلوا }الكفر ابإلميان لن يضروا هللا {إن الذين اشرتوا[ }178]
 مبا بدلوا.  {أي للذين بدلوا الكفر ابإلميان }عذاب أليم {أّي شيء أبداً }وهلم {}شيئاً 

اإلمالء  {أي ال يظن }الذين كفروا أمنا منلي هلم خري ألنفسهم {[ }وال حيسنب179]
ري هو الذي اإلمهال، أي أن إطالتنا ألعمارهم وإمهالنا إايهم وتوفري املال واجلاه هلم ليس خرياً هلم فإن اخل

ومعصيًة، فإهنم  {نُطيل أعمارهم ونعطيهم ما نعطيهم }ليزدادوا إمثاً  {ال يسبب شراً وعقاابً }إمنا منلي هلم
إبعراضهم عن احلق وخبث بواطنهم استحقوا العقاب والعذاب لكن حيث ال عقاب على اخلبث الباطين 

يُهينهم  {وبتهم }وهلم عذاب مهنيفقط كان اإلمهال مظهرًا لذلك اخلبث، فبقاؤهم موجب لزايدة عق
الم العاقبة كقوله تعاىل: )َفاْلتَـَقَطُه آُل « ليزدادوا»يف قوله « الالم»عالوًة على أمله وكربه ورمبا يقال: إن 

 . (18)ِفْرَعْوَن لَِيُكوَن هَلُْم َعُدّواً َوَحَزانً(
)صلى هللا الرسول  [ ُث يرتد السياق إىل قصة أُحد حيث انكشف هناك املؤمن الذي تبع180]
يف احلرب من املنافق الذي ختّلف عن اجلهاد كعبد هللا ابن أيب سلول مبن ختلف معه }ما كان عليه وآله( 

 {أي يدعهم ويرتكهم }على ما أنتم عليه {أي ليس من سنته سبحانه أن الميتحن }ليذر املؤمنني {هللا
لكي يظهر ما يضمره   { مييز اخلبيث من الطيبمن ظاهر اإلميان الذي يتساوى فيه املؤمن واملنافق }حىت

كل فريق. ويف بعض التفاسري: أن املشركني قالوا أليب طالب: إن كان حممد صادقاً فليخربان من يؤمن منا 
 .(19)ومن يكفر؟ فإن وجدان خربه صدقاً آمنا به. فنزلت اآلية

ك سبحانه املؤمن على  أي حالكم قبل اإلميان، فال يرت « على ما أنتم عليه»وعلى هذا فمعىن 
حىت تعلموا أن هذا مؤمن وهذا منافق،  {كفره بني سائر الكفار }وما كان هللا ليطلعكم على الغيب
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ظهر للضمائر }ولكن هللا جيتيب
ُ
 {أي خيتار الطالعه على الغيب }من رسله {بدون االختبار اخلارجي امل

 (20)َعَلى َغْيِبِه َأَحدًا * ِإالَّ َمِن اْرَتَضى ِمْن َرُسوٍل(وهذا كقوله تعاىل: )َفاَل يُْظِهُر  {وأنبيائه }من يشاء
والينايف ذلك اطالع بعض املالئكة واألئمة وبعض املؤمنني على بعض املغيبات إذ املالئكة خارج عن 
املستثىن منه والباقون إما بتعليم النيب أو إبهلام منه سبحانه وعدم استثنائه لُندرته خارجاً، والقضااي 

 بيعية ـ كما حنن فيه ـ ال تنافيها النوادر. الط
إمياانً حقيقياً اليشوبه نفاق وخبث ضمري }وإن  {وحيث عرفتم قيمة اإلميان }فآمنوا ابهلل ورسله

يبقى إىل األبد يف جنة  {املعاصي وتعملوا الصاحلات }فلكم أجر عظيم {إميااًن صادقًا }وتتقوا {تؤمنوا
 من هللا. عرضها السماوات واألرض ورضوان 

[ وحيث تقدم الكالم حول اجلهاد والتضحية عقبه سبحانه بذكر املال فهما يذكران 181]
غالباً مقرتنني إذ اجلهاد حيتاج إىل بذل املال والدين إمنا يقام ببذل النفس وبذل املال معاً، فقال سبحانه: 

فضاًل وإحسااًن فإن املال وإن أي أعطاهم سبحانه  {}وال حيسنب الذين يبخلون مبا آاتهم هللا من فضله
اجتهد اإلنسان وكّد يف مجعه إمنا هو فضل من هللا سبحانه ألنه من خلقه وصنعه فالنقدان مثاًل معدانن 
خملوقان له وسائر األموال من نبات األرض وما أشبه كله له، هذا ابإلضافة إىل أن أجهزة اإلنسان اليت 

ه. واملراد ابلبخل هنا هو احلرام منه مما جيب إعطاؤه فُيمنع هبا يتمكن من كسب املال كلها منه سبحان
« خرياً »حيث يزعمون أن البخل يوفر عليهم املال فيبقى عندهم وال خيرج من أيديهم و {}هو خريًا هلم

إن ذلك البخل شر هلم يعود عليهم يف الدنيا ابلشر حيث أن ذلك  {}بل هو شر هلم« حيسنب»مفعول 
ذي بدوره يوجب عدم التمكن من اكتساب املزيد من املال ويوجب ذهاب موجب لسوء السمعة ال

أي جُيعل  {الكائن منه مبصادرات احلكام وثورات الفقراء، واألسوأ من ذلك أهنم }سيطوقون ما خبلوا به
وهذا كناية عن لزوم تبعة املال، كما يقال: املرأة  {املال الذي خبلوا به طوقًا يف أعناقهم }يوم القيامة

)صلى هللا  وق يف عنق اإلنسان، والدَّين طوق يف عنق املدين، وهكذا، ويف األحاديث الواردة عن النيبط
ما من أحد مينع من زكاة ماله شيئًا إال جعل هللا ذلك يوم »أنه:  )عليهم السالم( واألئمة عليه وآله(

ويف بعضها تفسري  (21)«ابالقيامة ثعبااًن من انر مطوقًا يف عنقه ينهش من حلمه حىت يفرغ من احلس
 اآلية الكرمية بذلك. 

ُث ما ابل هؤالء يبخلون؟ فإنه ال يبقى املال عندهم إىل األبد، بل يذهبون ويذرون املال }وهلل 
فكل من ميوت فيهما وخيلف شيئًا فال بد وأن يرثه هللا سبحانه حيث تبقى  {مرياث السماوات واألرض

ما خُبل به عنه سبحانه ومل ُيصرف يف سبيله ال بد وأن يرجع إليه، األموال له وحده بعد فناء اجلميع ف
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فما أنفقتم من نفقة يعلمها هللا سبحانه فيجازيكم عليها  {وليس للبخيل إال اإلُث }وهللا مبا تعملون خبري
 جزاًء حسناً. 



 
َع هللُا قَ ْوَل الَّذ يَن َقاُلوا إ نَّ هللَا َفق ري  َوََنُْن َأْغن   َلُهُم األْنب َياء َلَقْد َسَ  َياُء َسَنْكُتُب َما َقاُلوا َوقَ ت ْ

َمْت أَْيد يُكْم َوَأنَّ هللَا َلْيَس ب َظَلم  ل ْلَعب يد  ١٨٢ب َغرْي  َحق   َونَ ُقوُل ُذوُقوا َعَذاَب احْلَر يق  ) َا َقدَّ ( َذل َك ِب 
َنا َأَل نُ ْؤم  ١٨٣) َن ل َرُسول  َحّتَّ َيَْت يَ َنا ب ُقْرَِبن  َتَُْكُلُه النَّاُر ُقْل َقْد َجاءُكْم ( الَّذ يَن َقاُلوا إ نَّ هللَا َعه َد إ َلي ْ

ُتْم َصاد ق َي ) لَّذ ي قُ ْلُتْم َفل َم قَ تَ ْلُتُموُهْم إ ْن ُكن ْ ْلبَ ي  َنات  َوِب  بُوَك فَ َقْد  ١٨٤ُرُسل  م ْن قَ ْبل ي ِب  ( َفإ ْن َكذَّ
ْلبَ ي  َنات  َوالز بُر  َواْلك َتاب  اْلُمن ري  )ُكذ  َب ُرُسل  م ْن قَ ْبل َك َجاُءوا  َا ١٨٥ِب  ( ُكل  نَ ْفس  َذائ َقُة اْلَمْوت  َوإ َّنَّ

َل اجْلَنََّة فَ َقْد َفاَز َوَما احْلََياةُ  نْ َيا إ َل َمَتاُع  تُ َوف َّْوَن ُأُجورَُكْم يَ ْوَم اْلق َياَمة  َفَمْن زُْحز َح َعن  النَّار  َوُأْدخ  الد 
َن ١٨٦ُغُرور  )اْل ُكْم َوَلَتْسَمُعنَّ م َن الَّذ يَن ُأوُتوا اْلك َتاَب م ْن قَ ْبل ُكْم َوم  َلُونَّ ف  َأْمَوال ُكْم َوأَنْ ُفس  ( َلتُ ب ْ

ُوا َوتَ ت َُّقوا َفإ نَّ َذل َك م ْن َعْزم  األُمور  )  (١٨٧الَّذ يَن َأْشرَُكوا َأذاى َكث رياا َوإ ْن َتْصِب 
 
من خبالء اليهود من ال ينفق مما آاته هللا، ُث يزيد على ذلك فيقول: إن هللا  [ وقد كان182]

ـ وأان غين ملا لدي من األموال  (22)فقري ألنه يستقرض ـ تعريضاً بقوله سبحانه: )َمْن َذا الَِّذي يـُْقِرُض هللَا(
هللا مسع قوله فلينتظر اجلزاء ويكفيه هتديدًا أن  {}لقد مسع هللا قول الذين قالوا إن هللا فقري وحنن أغنياء

حىت يكون كتااًب مسجاًل عليهم ال جمال إلنكاره يوم يعطى   {العادل والعقاب األليم }سنكتب ما قالوا
كل امرئ كتابه، وقد كان منطق اليهود منحرفًا إىل أبعد احلدود، وكيف يكون هللا سبحانه فقريًا وهو 

ا استقراضه امتحان وطلبه املال ابتالء واختبار، وكيف الذي ميلك كل شيء حىت روح هذا القائل؟! وإمن
أي قتل هؤالء اليهود  {سنكتب }قتلهم {يكون هو غنيًا واحلال أنه الميلك روحه فكيف مباله؟! }و

وإمنا عرّيهم هللا سبحانه مع أن آابءهم هم الذين فعلوا، لرضاهم بذلك أواًل ولبيان  {}األنبياء بغري حق
سلف جمرمون فال عجب أن يقول اخللف كفرًا بعدما عمل السلف أفظع من ذلك أن هؤالء خلفًا عن 

 يف سنكتب، لعله لبيان أن الكتابة ال تثبت إال بعد أن ميوتوا غري مؤمنني مبحمد« السني»اثنياً، ودخول 
ابلنسبة وإال فالكتابة التضر إذا حميت ابإلميان، وهذا يصح ابلنسبة إىل قوهلم، أما  )صلى هللا عليه وآله(

إىل قتل أسالفهم، وقد ُكتب قتلهم، فألن كتابة ذلك عائد على األخالف إذا بقوا على الكفر، ولعل 
وقوله: « حنن مبا عندان وأنت مبا عندك راض»من قبيل « وكتبنا قتلهم األنبياء»العطف على املعىن أي 

 «. علفته تبناً وماًء ابرداً »
الذي حيرق أجسادكم بفعلكم  {عذاب احلريقحني عقاهبم يف اآلخرة }ذوقوا  {}ونقول

 وقولكم. 
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من الكفر والعصيان، وإمنا عرّب  {العذاب إمنا يكون }مبا قدمت أيديكم {[ }ذلك18٣]
بتقدمي األيدي ألن اإلنسان غالبًا يُقّدم األشياء بيده، فيكون ذلك من ابب التشبيه للمعقول ابحملسوس 

ليست « ظاّلم»يده خالفتم أوامره فاستحققتم هذا العقاب، وفأنتم عب {}وأن هللا ليس بظالم للعبيد
 مبعىن ذي متر، كما قال ابن مالك: « متّار»وإمنا للنسبة حنو « عاّلم»لفظة مبالغة على غرار 

 يف نسب أغىن عن اليا فُقِبْل    ومع فاعل وفّعال َفِعْل 
ا يصدر من إنسان كثري الظلم، ولعل اختيار هذه الكلمة لرّد التوّهم وهو أن اإلحراق ابلنار إمن

 فيكون اإلتيان به للمجانسة اللفظية كقوله: 
 قلت اطبخوا يل جبة وقميصاً        قالوا اقرتح شيئاً جند لك طبخة 

[ إن الذين قالوا إن هللا فقري وحنن أغنياء، والذين قتلوا أنبياءهم، هم الذين مل يؤمنوا 184]
ة مكذوبة، فقد قالوا: اي حممد إن هللا عهد إلينا يف التوراة أن ال نؤمن حبج )صلى هللا عليه وآله( ابلرسول

لرسول حىت أيتينا بقرابن أتكله النار، فإن زعمت أن هللا بعثك إلينا فجئنا ابلقرابن حىت نصدقك، فنزلت 
وا إن الذين قال»يف موضع اجلر عطفاً على « الذين»و )صلى هللا عليه وآله( للرسول {اآلية }الذين قالوا

أبن ال نصدق بنبوته  {أمران ووّصاان يف الكتب املنزلة }أاّل نؤمن لرسول {إن هللا عهد إلينا«: } هللا فقري
أتيت انر من الغيب فتحرقه، وقد  {أي ما يُتقّرب به إىل هللا سبحانه }أتكله النار {}حىت أيتينا بقرابن

سول هللا يف جواهبم: }قد جاءكم رسل من اي ر  {كان ذلك عالمة لصدق نبوة أنبياء بين إسرائيل }قل
فإهنم  {من القرابن الذي أكلته النار }فلم قتلتموهم {األدلة الواضحة }وابلذي قلتم {قبلي ابلبينات

يف دعواكم أنكم تؤمنون ابلرسول إذا جاءكم بقرابن أتكله  {قتلوا ذكراي وحيىي وغريمها }إن كنتم صادقني
إىل األخالف ألن الطبيعة فيهم واحدة واالجتاه واحد فال ميكن أن النار؟ وإمنا ينسب فعل األسالف 

 يقال: إن معاصري الرسول مل يكونوا يظهرون الرضا بفعل أسالفهم يف قتل األنبياء. 
فلست  {اي رسول هللا ومل يؤمنوا برسالتك }فقد ُكّذب رسل من قبلك {[ }فإن كذبوك185]

ن الناس قد كذبوا رساًل قبلك واحلال أهنم }جاءوا بدعًا يف ذلك وال يضيق صدرك بتكذيبهم، فإ
وهو  {أي الصحف اليت فيها األحكام والشرائع }والكتاب املنري {األدلة الواضحة }والزبر {ابلبينات

الكتاب اجلامع لألحكام. والفرق بينهما أن الزبر صحائف متفرقة فيها أحكام متشتتة خبالف الكتاب 
األحاديث القدسية والقرآن  )صلى هللا عليه وآله( أنه نزل على الرسول الذي هو اجلامع املتسلسل، كما

ملَ ملَْ أيت بقرابن أتكله النار؟ واجلواب: إهنم  )صلى هللا عليه وآله( احلكيم.. وهنا سؤال هو: إن النيب
لوا فوق سألوا ذلك تعّنتًا ال اسرتشاداً، وإال فقد كان يكفيهم سائر األدلة، وليس شأن األنبياء أن يفع

 الالزم من املعجزة لكل متعنت وجمادل، وهذا هو السر يف رد كثري ممن سأل املعجزة. 
[ إن عدم اجلهاد خلوف املوت، وعدم اإلميان خلوف ذهاب الرائسة، وعدم اإلنفاق 186]

خلوف الفقر، مما له عاقبة سيئة هي النار، فكل إنسان ميوت وتذهب حياته ورائسته وماله، فما أجدر 



أيها الناس  {تذوقه وتالقيه }وإمنا توّفون {يفعل ما ُيسّبب له حسن العاقبة }كل نفس ذائقة املوت أن
فهنا عمل وال حساب وغداً حساب وجزاء بال عمل }فمن  {احلسنة أو السيئة }يوم القيامة {}أجوركم

اع هلما وال تكّدر ألنه سرور وراحة الانقط {أي بُوِعد عنها }وأُدخل اجلنة فقد فاز {زُحزح عن النار
تسبب غرور اإلنسان وغفلته عن اخلري  {بلذاهتا وشهواهتا }إال متاع الغرور {فيها }وما احلياة الدنيا

الدائم الباقي. فمن اجلدير ابإلنسان أن حيصل حبياته ورائسته وماله تلك الدار الباقية ال أن يغرت ابلدنيا 
 ويعصي هللا سبحانه حىت يدخل النار. 

أي  {الدنيا دار حمنة وابتالء ال دار راحة وسعادة فاعلموا أيها املسلمون }لتبلون [ إن187]
يف  {بذهاهبا ونقصاهنا ووجوب اإلنفاق منها }و {تقع عليكم احملن والبالاي بكل أتكيد }يف أموالكم

 {كمابألمراض والشدائد والقتل يف اجلهاد وحنوه }ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبل {}أنفسكم
سبًا وشتمًا وهتمًة  {من سائر أقسام الكفار }أذًى كثرياً  {اليهود والنصارى واجملوس }ومن الذين أشركوا

فال حتملّنكم البلية واألذية على االبتعاد عن  {يف البالاي واألذى }وتتقوا {ووقيعًة واستهزاًء }وإن تصربوا
أي األمور اليت جيب العزم عليها  {مورالصرب والتقوى }من عزم األ {الدين وعمل احملّرم }فإن ذلك

واملضي فيها. ويف الكالم جماز إذ نسب العزم الذي هو لإلنسان إىل األمر، مثل نسبة اإلصرار إىل األمر 
 لبيان أن األمر قد صار عزماً، من شدة لزومه، وفرض وجوبه. « أصّرت األمور عليّ »يف قولك: 



 
يثَاَق الَّذ ي َن ُأوُتوا اْلك َتاَب َلتُ بَ ي  نُ نَُّه ل لنَّاس  َوَل َتْكُتُمونَُه فَ نَ َبُذوُه َورَاء ظُُهور ه ْم َوإ ْذ َأَخَذ هللُا م 

َا أَتَ ْوا َوُيُ ب وَن َأْن ُُيَْمُدوا ١٨٨َواْشتَ َرْوا ب ه  َْثَناا َقل يلا َفب ْئَس َما َيْشتَ ُروَن ) ( َل َُتَْسَبَّ الَّذ يَن يَ ْفَرُحوَن ِب 
َا لَْ  ََفازَة  م َن اْلَعَذاب  َوََلُْم َعَذاب  أَل يم  ) ِب  ( َولِل َّ  ُمْلُك السََّمَوات  َواألْرض  ١٨٩يَ ْفَعُلوا َفَل َُتَْسبَ ن َُّهْم ِب 

َهار  َلَيَ ١٩٠َوهللُا َعَلى ُكل   َشْيء  َقد ير  ) ت  ( إ نَّ ف  َخْلق  السََّمَوات  َواألْرض  َواْخت َلف  اللَّْيل  َوالن َّ
( الَّذ يَن يَْذُكُروَن هللَا ق َياماا َوقُ ُعوداا َوَعَلى ُجُنوِب  ْم َويَ تَ َفكَُّروَن ف  َخْلق  السََّمَوات  ١٩١أُلوِل  األْلَباب  )

َعَذاَب النَّار  َواألْرض  َويَ تَ َفكَُّروَن ف  َخْلق  السََّمَوات  َواألْرض  رَب ََّنا َما َخَلْقَت َهَذا َِبط لا ُسْبَحاَنَك َفق َنا 
ل  النَّاَر فَ َقْد َأْخَزيْ َتُه َوَما ل لظَّال م َي م ْن أَْنَصار  )١٩٢) ْعَنا ١٩٣( رَب ََّنا إ نََّك َمْن تُْدخ  ( رَب ََّنا إ ن ََّنا َسَ 

ُنوا ب َرب  ُكْم َفآَمنَّا رَب ََّنا َفاْغف ْر َلَنا ُذنُوبَ َنا  وََكف  ْر َعنَّا َسي  َئات َنا َوتَ َوف ََّنا َمَع األبْ َرار  ُمَناد َيا يُ َناد ي ل إل ميَان  َأْن آم 
يَعاَد )١٩٤)  (١٩٥( رَب ََّنا َوآت َنا َما َوَعْدتَ َنا َعَلى ُرُسل َك َوَل ُُتْز َن يَ ْوَم اْلق َياَمة  إ نََّك َل ُُتْل ُف اْلم 

 
حيث أهنم  [ ُث أييت السياق إىل ذكر صفة أخرى من أهل الكتاب مناسبة للمقام188]

يعلمون رسالة الرسول وهي موجودة يف كتبهم، لكنهم بدل أن يؤمنوا ويظهروا ذلك للناس يصّرون على 
اذكر اي رسول هللا }إذ أخذ هللا ميثاق الذين أوتوا  {اجلدال والعناد وخيفون الكتاب على الناس }و

نون الكتاب الذي فيه األحكام أي تبي {أخذ عهدهم األكيد بواسطة األنبياء }لتبّيننه للناس {الكتاب
أي طرحوا امليثاق  {أي ال ختفونه }فنبذوه {}وال تكتمونه )صلى هللا عليه وآله( والبشارة برسالة الرسول

كناية عن إمهاهلم له وعدم اعتنائهم به كما أن الذي يريد إمهال متاع يلقيه وراء ظهره   {}وراء ظهورهم
حكام الكتاب رائسة قليلة يف الدنيا وأموااًل قليلة كانوا يتقاضوهنا من أي بدلوا أب {}واشرتوا به مثنًا قليالً 

 من الثمن حيث يستحقون بذلك العذاب الدائم.  {سائر اليهود }فبئس ما يشرتون
[ ومن الناس من ال يدخل يف عمل اخلري مع العاملني، فإذا خسر العاملون ما أرادوا 189]

ا رحبوا جعلوا أنفسهم من املؤيدين هلم، وتوقعوا أن يُثىن عليهم ثناء وصفوا أنفسهم ابحلصانة والتّعقل، وإذ
العاملني، إن أمثال هؤالء الذين ال يشرتكون فيما جيب االشرتاك فيه، ال بد وأن يناهلم العذاب لرتكهم 
الواجب، وغالبًا يكونون من املنافقني، ومن الذين يقعدون عن اجلهاد، وعن واجب األمر ابملعروف 

ي عن املنكر، وهلؤالء ميزة أخرى وهي أهنم يفرحون مبا أيتون من األعمال حقًا كان أو ابطالً، والنه
خبالف املؤمنني الذين إذا عصوا استغفروا، وإذا أحسنوا خافوا، كما قال سبحانه: )َوالَِّذيَن يـُْؤُتوَن َما آتـَْوا 

َوقـُُلوبـُُهْم َوِجَلٌة(
(2٣) . 
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من األعمال صاحلة كانت أو طاحلة  {يفرحون مبا أتوا اي رسول هللا }الذين {}ال حتسنب
اي رسول  {من األعمال اخلريية }فال حتسبنهم {أي حيمدهم الناس }مبا مل يفعلوا {}وحيبون أن حيمدوا

فإهنم يُعذبون بكل أتكيد هلذه األفعال والصفات  {من الفوز، أي النجاة }من العذاب {هللا }مبفازة
 هذه اآلية كما تراها عامة، فتفسريها ابملنافق أو حنوه من ابب ذكر املصداق. مؤمل. و  {}وهلم عذاب أليم

فال ميكن ألحد الفرار  {[ أين املفر هلؤالء من عذاب هللا }وهلل ملك السماوات واألرض190]
 فال يفوته ما يريد ويفعل ما يشاء.  {من حكومته }وهللا على كل شيء قدير

إلميان وأحوال املؤمنني وأن أعمال الكافرين يف اهنيار، مناسبةً [ وهنا ينتهي السياق أبدلة ا191]
للجو العام من السورة الذي كان يف اإلميان والعقيدة وأحوال املؤمنني والكافرين، ومرتبطة ابآلية السابقة 

أي يف إجيادمها مبا تشتمالن عليه من  {}إن يف خلق السماوات واألرض« وهلل ملك السماوات»
تعاقبهما وجميء أحدمها خلف  {لف صنوف اخللق واإلبداع }واختالف الليل والنهارالعجائب وخمت

 {دالالت وبراهني على وجود هللا سبحانه وصفاته }ألويل األلباب {اآلخر بكل إتقان وانتظام }آلايت
أي أصحاب العقول فإن كل من نظر إىل األثر البد أن يعقل وجود املؤثر وكلما كان األثر أتقن وأمجل 

 دّل على كمال علم املؤثر وقدرته وإرادته وغريها من الصفات اجلمالية. 
ذكرًا ابلقلب، أي  {[ ُث بني صفات أويل األلباب بقوله سبحانه: }الذين يذكرون هللا192]

يف حال  {يف حال القعود }وعلى جنوهبم {يف حال القيام }وقعوداً  {تذكرًا له سبحانه }قياماً 
ئماً يف التفّكر ابهلل سبحانه وذكره سواء كانوا قائمني أو قاعدين أو مضطجعني االضطجاع، يعين أهنم دا

كيف خلقتا هبذا النحو املتقن املدهش، وكيف جريتا، وكيف    {}ويتفكرون يف خلق السماوات واألرض
 {كانتا، وكيف ستكوانن، ويف حال التفكر والدهشة لسان حال هؤالء يقول: }ربنا ما خلقت هذا

أي أنت منزّه عن الباطل واللغو،  {عبثًا ولغواً، بال غاية ومقصود }سبحانك {لق }ابطالً الكون، واخل
ولعل دخول  {أي احفظنا من }عذاب النار {وهو مفعول لفعل مقدر، أي نسبحك سبحانك }فقنا

 لبيان أهنم يطلبون جزاء تصديقهم وإمياهنم وتفّكرهم. « فقنا»الفاء يف 
فضحته وأهلكته }وما  {إنك من تدخل النار فقد أخزيته[ ويقولون أيضاً: }ربنا 19٣]

ينصروهنم من عذاب هللا  {الذين ظلموا أنفسهم يف دار الدنيا ابلكفر أو العصيان }من أنصار {للظاملني
 سبحانه. 
وكل من اندى  )صلى هللا عليه وآله( هو الرسول {[ }ربنا إننا مسعنا منادايً ينادي لإلميان194]

هلل سبحانه، فإن أويل األلباب يعرتفون هلل سبحانه أبهنم استجابوا ملنادي اإلميان ومل يلووا الناس لإلميان اب
بك اي  {وال تكفروا وال تشركوا }فآمنا {عن نداء احلق فقد مسعوا املنادي ينادي: }أن آمنوا بربكم

ن الفرق أن الذنوب ورمبا يقال أب {اليت صدرت منا }وكفر عنا سيئاتنا {سيدان }ربنا فاغفر لنا ذنوبنا
هي الكبائر ألهنا ذات أذانب وتبعات، والسيئات هي الصغائر ألهنا ُتسيء إىل اإلنسان وإن مل تكن 



ذات تبعة ألهنا مكّفرة ملن اجتنب عن الكبائر، وهناك يف الفرق أقوال أخرى، ولعل التكرار للتأكيد 
يف مجلتهم،  {د موتنا }مع األبرارأي اقبضنا إليك عن {إظهارًا لكمال اخلوف من الذنوب }وتوفنا

 وهو الذي يرّب هللا بطاعته إايه. « برّ »واألبرار مجع 
لسان  {من اخلري والسعادة يف الدنيا }على {أي أعطنا }ما وعدتنا {[ }ربنا وآتنا195]
على رؤوس األشهاد }إنك ال ختلف  {أي ال تفضحنا }يوم القيامة {وأنبيائك }وال ختزان {}رسلك

 الذي وعدته للمؤمنني بسعادة الدنيا وخري اآلخرة.  {امليعاد



 
ْنُكْم م ْن ذََكر  َأْو أُنْ َثى بَ ْعُضُكْم م ْن بَ ْعض   يُع َعَمَل َعام ل  م  َفاْسَتَجاَب ََلُْم رَب  ُهْم َأّن   َل ُأض 

ُهْم َسي  َئاَت  ْم َفالَّذ يَن َهاَجُروا َوُأْخر ُجوا م ْن د ََير ه ْم َوُأوُذوا ف  َسب يل ي َوَقاتَ لُ  وا َوقُت ُلوا لََكف  َرنَّ َعن ْ
ُهْم َجنَّات  ََتْر ي م ْن َُتْت َها األنْ َهاُر ثَ َواِبا م ْن ع ْند  هللا  َوهللُا ع ْنَدُه ُحْسُن الث ََّواب  ) َلن َّ ( لَ ١٩٦َوَلْدخ 

َهاُد ) ( َمَتاع  ١٩٧يَ ُغرَّنََّك تَ َقل ُب الَّذ يَن َكَفُروا ف  اْلب َلد  ) ( ١٩٨َقل يل  ثَّ َمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوب ْئَس اْلم 
هللا  َوَما ع ْنَد هللا  َلك ن  الَّذ يَن ات ََّقْوا رَب َُّهْم ََلُْم َجنَّات  ََتْر ي م ْن َُتْت َها األنْ َهاُر َخال د يَن ف يَها نُ ُزلا م ْن ع ْند  

ر  ل ألبْ َرار  ) ع َي  ( َوإ نَّ م ْن َأْهل  ١٩٩َخي ْ اْلك َتاب  َلَمْن يُ ْؤم ُن ِب لِلَّ  َوَما أُْنز َل إ َلْيُكْم َوَما أُْنز َل إ َلْيه ْم َخاش 
ََيت  هللا  َْثَناا َقل يلا ُأوَلئ َك ََلُْم َأْجُرُهْم ع ْنَد َرِب   ْم إ نَّ هللَا َسر يُع احلْ سَ  ( ََي ٢٠٠اب  )لل  َل َيْشتَ ُروَن ِب 

ُوا َوَصاب ُروا َورَاب ُطوا َوات َُّقوا هللَا َلَعلَُّكْم تُ ْفل ُحوَن )أَي  َها الَّذ    (٢٠١يَن آَمُنوا اْصِب 
 
أي لّّب  {أي هلؤالء املؤمنني الذين دعوا ابألدعية السابقة }رهبم {[ }فاستجاب هلم196]

فكل  {أنثى أيها املؤمنون }من ذكر أو {دعوهتم وقبل كالمهم، قائاًل: }أين ال أضيع عمل عامل منكم
فكلكم من جنس واحد يف  {أيها املؤمنون }من بعض {مؤمن حمفوظ عمله لُيعطى جزاءه }بعضكم

ُنصرة بعضكم ولستم كالكافرين الذين ليس بعضهم من بعض بل بعضهم يباين بعضًا فلكل فئة منهم 
كة. واآلية أخرجهم املشركون من م {إىل املدينة }وأخرجوا من دايرهم {لون وصبغة }فالذين هاجروا

ألجل  {ألهنم آمنوا وأطاعوا }وقاتلوا {عامة لكل مهاجر عن دايره، وخمرج من بالده }وأوذوا يف سبيلي
فال آخذهم هبا }وألدخلنهم  {أي أحموّن }عنهم سيئاهتم {قتلهم الكفار }ألكفرن {هللا سبحانه }وقُتلوا

أي جزاًء هلم }من عند  {دم ـ }ثواابً أي حتت خنيلها وقصورها ـ كما تق {جنات جتري من حتتها األهنار
أي اجلزاء احلسن، وليس كغريه ممن ال  {على أعماهلم ومشاقهم يف سبيله }وهللا عنده حسن الثواب {هللا

 يقدر وال ميلك الثواب احلسن. 
[ وهنا يتأمل اإلنسان كيف يكون الكفار يف هذه النعمة والراحة والسياحة واألسفار 197]

ن مضطهدين خُيرجون من بالدهم ويُؤذون، مع أن هللا سبحانه انصرهم وظهريهم؟ وأييت والثمار، واملسلمو 
وأصل الغرور إيهام حال السرور فيما األمر خبالفه، فاملعىن اليومهنك اي رسول هللا  {اجلواب: }ال يغرّنك

 فإن تقلبهم ال يعود إليهم بنفع.  {أن الكفار يف سرور }تقلب الذين كفروا يف البالد
مصريهم  {أي يتمتعون بذلك يف زمان قليل }ُث مأواهم {[ فإن ذلك }متاع قليل198]

 أي ساء ذلك املستقر هلم.  {}جهنم وبئس املهاد
أبن آمنوا وأطاعوا فإهنم وإن كانوا يف أذية وضغط فعاًل }هلم  {[ }لكن الذين اتقوا رهبم199]

اً ال متاع قليل كمتاع الكفار يف الدنيا }نزاًل أبد {اجلارية }خالدين فيها {جنات جتري من حتتها األهنار



من الثواب  {النزل ما يُعّد للضيف من الكرامة والرّب والطعام والشراب }وما عند هللا {من عند هللا
 من تقلب الكفار.  {والكرامة }خري لألبرار

هل [ ُث يرجع السياق إىل أهل الكتاب الذين تقّدم أهنم يكفرون وميكرون }وإن من أ200]
من  {بـ }ما أنزل إليكم {يصّدق بوحدانيته ويعرتف مبا يعرتف به املؤمنون }و {الكتاب ملن يؤمن ابهلل

خبالف سائر أهل الكتاب الذين ال يؤمنون مبا أنزل إليهم إذ  {بـ }ما أنزل إليهم {القرآن احلكيم }و
سبحانه  {خاضعني }هلل {نيأهنم حُيّلون وحيرمون وخيالفون كتاهبم يف أحكامه، يف حال كوهنم }خاشع

كما كان يفعل   {أي مبقابل آايت هللا ودالئله وبراهينه }مثناً قليالً  {فيما أمر وهنى }اليشرتون آبايت هللا
الذين هلم هذه  {ذلك رؤسائهم الذين كانوا يرتشون وخيفون الكتاب لئال تزول رائستهم }أولئك

جيازيهم مبا فعلوا من اخلريات وآمنوا وصدقوا  {مالصفات اخلرية من أهل الكتاب }هلم أجرهم عند رهب
 فليس أجرهم بعيداً عنهم فإن أمد الدنيا ولو طال قليل كما قال الشاعر:  {}إن هللا سريع احلساب

 أانخ عشياً وهو يف الصبح يرحل   أال إمنا الدنيا كمنزل راكب 
لبليغة }اي أيها الذين آمنوا [ وأخريا يتوجه اخلطاب للمؤمنني وتنتهي السورة هبذه العظة ا201]

أي غالبوا يف الصرب، ولعل املراد مصابرة األعداء فكلما صرب  {على اإلميان واملكاره }وصابروا {اصربوا
وهو املرابطة يف ثغور  {الكفار زاد املؤمنون صربًا على صرب أولئك حىت يغلبوا وأيخذوا املعركة }ورابطوا

أي   {يف أعمالكم فال أتتوا ابملعاصي }لعلكم تفلحون {}واتقوا هللااملسلمني للتطّلع على أحوال الكفار 
 .كي تفوزوا وتنجحوا يف الدنيا واآلخرة



 
 

 
 سورة النساء

 (١٧٧مدنية/آَيَتا )
 

يم    (١) ب ْسم  هللا  الرَّمْحَن  الرَّح 
َدة   ُهَما  ََي أَي  َها النَّاُس ات َُّقوا رَبَُّكُم الَّذ ي َخَلَقُكْم م ْن نَ ْفس  َواح  ن ْ َها َزْوَجَها َوَبثَّ م  ن ْ َوَخَلَق م 

( َوآُتوا اْليَ َتاَمى ٢ر َجالا َكث رياا َون َساءا َوات َُّقوا هللَا الَّذ ي َتَساءُلوَن ب ه  َواألْرَحاَم إ نَّ هللَا َكاَن َعَلْيُكْم رَق يباا )
لطَّي  ب  َوَل َتَْ  ُلوا اْْلَب يَث ِب  ( َوإ ْن ٣ُكُلوا َأْمَواََلُْم إ ىَل َأْمَوال ُكْم إ نَُّه َكاَن ُحوِبا َكب رياا )َأْمَواََلُْم َوَل تَ تَ َبدَّ

فْ  َن الن  َساء  َمثْ ََن َوُثَلَث َورَُِبَع َفإ ْن خ  ُطوا ف  اْليَ َتاَمى َفاْنك ُحوا َما طَاَب َلُكْم م  ْفُتْم َأَل تُ ْقس  ُتْم َأَل خ 
َدةا َأْو َما مَ  َْلةا َفإ ْن ط ْبَ ٤َلَكْت َأمْيَاُنُكْم َذل َك َأْدََّن َأَل تَ ُعوُلوا )تَ ْعد ُلوا فَ َواح  ( َوآُتوا الن  َساء َصُدَقاَت  نَّ َن 

ْنُه نَ ْفساا َفُكُلوُه َهن يئاا َمر يئاا ) َفَهاء َأْمَواَلُكُم الَّت  َجَعَل هللُا َلُكْم ق َياماا ٥َلُكْم َعْن َشْيء  م  ( َوَل تُ ْؤُتوا الس 
( َوابْ تَ ُلوا اْليَ َتاَمى َحّتَّ إ َذا بَ َلُغوا الن  َكاَح َفإ ْن ٦َواْرزُُقوُهْم ف يَها َواْكُسوُهْم َوُقوُلوا ََلُْم قَ ْولا َمْعُروفاا )

ُهْم ُرْشداا َفاْدفَ ُعوا إ َلْيه ْم َأْمَواََلُْم َوَل َتَُْكُلوَها إ ْسَرافاا َوب َداراا َأْن َيْكبَ رُ  ن ْ وا َوَمْن َكاَن َغن ي اا آَنْسُتْم م 
ْلَمْعُروف  َفإ َذا َدفَ ْعُتْم إ َلْيه ْم َأْمَواََلُْم َفَأْشه ُدوا عَ  لِلَّ  فَ ْلَيْستَ ْعف ْف َوَمْن َكاَن َفق رياا فَ ْلَيْأُكْل ِب  َلْيه ْم وََكَفى ِب 

يباا )  (٧َحس 
 

ثريًا من حقوق النساء يف نزلت كلها يف املدينة على املشهور ومسيت هبذا االسم، ألهنا بينت ك
 الشريعة اإلسالمية. 

 .تقدم تفسريها {[ }بسم هللا الرمحن الرحيم1]
إبطاعة أوامره ونواهيه، وهذه الفاحتة تالئم خامتة سورة آل  {[ } اي أيها الناس اتقوا ربكم2]

 رهي نفس آدم أيب البش {}الذي خلقكم من نفس واحدة« واتقوا هللا»عمران حيث قال سبحانه: 
أي من تلك النفس، إما ابخللق من فضلة طينته، أو املراد من جنس تلك  {}وخلق منها )عليه السالم(

، فإن هذا اإلله اخلالق القادر حقيق ابلتقوى، وال خيفى أن )عليها السالم( وهي حواء {النفس }زوجها
)عليهم  كما عن األئمة  ذلك ال ينايف خلق زوجتني جديدتني هلابيل وقابيل حىت نشأ منهما أبناء عّم ـ

أي من هاتني النفسني }رجاالً   {أي نشر وفرق }منهما {ـ إذ الكالم يف ابتداء اخللقة }وبث السالم(
هنا ملعلومية « كثري»وهذا أيضًا ال ينايف إذ أصل البث منهما، ولعل عدم ذكر لفظة  {كثريًا ونساءً 



أي يسأل  {ة }واتقوا هللا الذي تساءلون بهذلك، أو للتفنن يف العبارة والذي هو من أساليب البالغ
أي اتقوا  {بعضكم بعضًا بسببه فتقولون: أسألك ابهلل إاّل ما فعلت كذا، وصنعت كذا }واألرحام

األرحام، وتقوى هللا عدم خمالفته، وتقوى األرحام عدم قطعها، وهذا مناسب ملا سبق من خلقهم مجيعاً 
احدة، فال ينبغي لبعضكم أن يقطع بعضًا }إن هللا كان من نفس واحدة، فهم متشابكون من أسرة و 

 يرقب أعمالكم وأقوالكم ونياتكم، فال تفعلوا ما يوجب سخطه وعذابه وعقابه.  {عليكم رقيباً 
أي أعطوا اليتامى الذين فقدوا آابءهم أو أمهاهتم وورثوا منهم  {[ }وآتوا اليتامى أمواهلم٣]

يف « اإلتيان»، أو كل من كان ماهلم بيده، واملراد عدم أكل أمواهلم، وأمواهلم اليت أبيديكم أيها األوصياء
أي ال  {حال صغرهم الصرف عليهم، ويف حال كربهم إعطاؤهم إايها }وال تتبدلوا اخلبيث ابلطيب

تعطوهم الرديء يف مقابل اجليد كأن أتخذوا أراضيهم اجليدة وتعطوهم أراضي رديئة وهكذا }وال أتكلوا 
أي أن   {أي بضمها إىل أموالكم أبن ختلطوا بعضها مع بعض وأتكلوها مجيعاً }إنه {أموالكمأمواهلم إىل 

 . {أي إمثاً }كبرياً  {كل واحد من التبديل واألكل }كان حوابً 
[ وقد كانت حتت وصاية الرجل يتيمة فيأخذها طمعًا يف ماهلا، فنهى هللا عن ذلك بقوله: 4]

أي ال تعملوا ابلعدل يف زواجهن فتظلموهن ـ  {وا }يف اليتامىأي ال تعدل {}وإن خفتم أاّل تقسطوا
غريهن من }ما طاب لكم من  {إببقائها معلقة ـ تريدون بذلك أكل أمواهلم حبجة الزواج }فانكحوا

فإن اليتيمة لعدم كفيل هلا معرضة للظلم واحليف أما غريها فليست كذلك، ُث مبناسبته حكم  {النساء
أي انكحوا اثنني اثنني أو ثالثة  { موضوع تعدد الزوجات }مثىن وثالث ورابعالنكاح ميتد الكالم إىل

ثالثة أو أربعة أربعة، واملراد تزويج نوع الرجل هكذا التزويج كل فرد لذلك العدد، إذ ال جيوز تزويج ثالثة 
ع يف اجلملة ال وثالثة ـ مثاًل ـ يف وقت واحد، وذلك مثل: ابع القوم أمتعتهم ألهل البلد، يراد أن ذلك وق

أن كل فرد فعل ذلك سواء يف طرف البيع أو الشراء. والخيفى أن خوف عدم القسط ال يوجب حرمة 
النكاح وضعًا مبعىن بطالنه إذا نكح بل النهي عنه تكليفاً، وهل هو حرام أو إرشاد احتماالن، كما ال 

ن من أن يعدل فيما فرض هللا هلن خيفى أن جواز النكاح مثىن وثالث ورابع ملن أمن من نفسه وأنه يتمك
وهذا من ابب املثال وإال  {بينهن يف ما فرض هللا تعاىل }فواحدة {من احلقوق }فإن خفتم أاّل تعدلوا

 فمن علم أنه يتمكن أن يعدل بني اثنتني فله أن ينكح اثنتني ال أزيد وهكذا ابلنسبة إىل الثالث. 
إذ املراد هبا العدل يف   (24)ْسَتِطيُعوا أَْن تـَْعِدُلوا بـَنْيَ النَِّساِء(وهذه اآلية ال تنايف قوله تعاىل: )َوَلْن تَ 

أي اقتصروا على اإلماء فإهنن ال حيتجن إىل القسم  {كل شيء حىت امليل القليب }أو ما ملكت أميانكم
البة يف وحنوه من احلقوق الواجبة على الرجال يف مقابل احلرائر، وامللك نسب إىل اليمني ألن اليد هي الغ
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الزواج من الواحدة أو االقتصار على ما  {العمل، واليمىن من اليدين أكثر عماًل من اليسرى }ذلك
 أي ال متيلوا عن احلق وال جتوروا.  {أقرب }أاّل تعولوا {ملكت اليمني }أدىن

أي عطية فإن هللا سبحانه أعطاها إايهن  {أي مهورهن }حنلة {[ }وآتوا النساء صدقاهتن5]
إشارة إىل تقدير املرأة ورفعها « حنلة»بل االستمتاع هبن ال على حنو االبتياع وحنوه ولعل يف كلمة يف مقا

متييز  {أي من املهر }نفساً  {أيها األزواج }عن شيء منه {عن مستوى املعاملة }فإن طنب لكم
يب املستساغ، اهلينء الط {أي أعطني عن طيب نفس ال ابجلرب واإلكراه }فكلوه هنيئًا مريئاً « طنب»لـ

 واملريء احملمود العاقبة. 
أي ال  {[ وملا تقدم األمر بدفع أموال األيتام، عقب ذلك بعدم الدفع إىل السفيه }وال تؤتوا6]

وإمنا أضاف املال إليهم ألن املال إمنا هو للمجتمع بصورة عامة فإذا ُدفع إىل  {تعطوا }السفهاء أموالكم
ة ملال اجملتمع. وليس املراد بكون املال للمجتمع عدم امللكية الفردية بل السفيه أتلفه وكان نقصًا ابلنتيج

املراد أن هذا اجملموع من األموال النتفاع اجملموع فإذا تلف منه شيء كان نقصاً على اجملموع }اليت جعل 
ملعاملة بينهم فإن ابملال يقوم أمر البشر إذ لوال املال مل تستقم أمور الناس ومعايشهم وا {هللا لكم قياماً 

مع أنه األنسب، إلفادة « فيها»بدل « منها»أي يف تلك األموال، ولعل عدم ذكر  {}وارزقوهم فيها
لزوم أن اليُقتطع من املال قطعة ُث قطعة حىت تفىن بل يكون الرزق يف املال أبن يبقى املال على أصله، 

وذكر هذين من ابب املثال وإال  {سوهموذلك ال يكون إال بتدبريه ابجتار وحنوه حىت ال ينقص منه }واك
أبن تتلطفوا هلم يف القول، وذلك ألن اليتيم  {فالالزم القيام جبميع نفقاهتم }وقولوا هلم قواًل معروفاً 

 والسفيه معرضان للمخاشنة والنهر. 
أي السّن الذي يتمكنون من  {أي امتحنوا }اليتامى حىت إذا بلغوا النكاح {[ }وابتلوا7]
والرشد عبارة عن  {أي وجدمت }منهم رشداً  {ملواقعة فيه وهو سن البلوغ الشرعي }فإن آنستمالنكاح وا

املودعة عندكم  {متّكن الشخص من إصالح أمواله بال سرف وال تبذير وال سفه }فادفعوا إليهم أمواهلم
ها فإن أي زايدة على قدر أجرتكم يف حفظ {أي ال أتكلوا أموال اليتامى }إسرافاً  {}وال أتكلوها

أي ال أتكلوا أمواهلم سريعًا من جهة خوف أن يكربوا  {اإلسراف التعدي عن احلد }وبدارًا أن يكربوا
فيأخذوها منكم فقد كان بعض األولياء يتلف مال اليتيم قبل أن يكرب حىت إذا كرب قال له: أنفقته عليك 

قال: استعفف من الشيء إذا ي {جيد مؤونة سنة كاملة }فليستعفف {من األولياء }غنياً  {}ومن كان
امتنع منه، واملعىن: أن الويل الغين ال أيخذ شيئًا لنفسه من مال اليتيم بعنوان األجرة والعوض }ومن  

من مال اليتيم  {ـه احلق يف أن }أيكل{ال ميلك مؤونته ال قوة وال فعاًل }فلـ {من األولياء }فقرياً  {كان
أيها األولياء  {أمواله ال أزيد من ذلك }فإذا دفعتمالذي هو قدر أُجرته على حفظ  {}ابملعروف

حىت ال ينكروا يف املستقبل فإن  {أي إىل األيتام الذين بلغوا ورشدوا }أمواهلم فأشهدوا عليهم {}إليهم



أي حماسبًا وشاهداً، فارقبوه يف  {الشهود حينئذ يكونون يف جانبكم لدى اإلنكار }وكفى ابهلل حسيباً 
 ما تفعلونه أبموال األيتام.  أعمالكم، فإنه يعلم



 
َربُو  يب  ِم َّا تَ َرَك اْلَوال َدان  َواألق ْ َربُوَن َول لن  َساء  َنص  يب  ِم َّا تَ َرَك اْلَوال َدان  َواألق ْ َن ِم َّا ل لر  َجال  َنص 

يباا َمْفُروضاا ) ْنُه َأْو َكثُ َر َنص  ََب َواْليَ َتاَمى َواْلَمَساك ُي َفاْرزُُقوُهْم ( َوإ َذا َحَضَر اْلق ْسَمَة ُأوُلو اْلُقرْ ٨َقلَّ م 
ْنُه َوُقوُلوا ََلُْم قَ ْولا َمْعُروفاا ) َعافاا َخاُفوا َعَلْيه ْم ٩م  ( َوْلَيْخَش الَّذ يَن َلْو تَ رَُكوا م ْن َخْلف ه ْم ُذر  يَّةا ض 

َا َيَُْكُلوَن ف  بُُطوِن  ْم  ( إ نَّ الَّذ ينَ ١٠فَ ْليَ ت َُّقوا هللَا َوْليَ ُقوُلوا قَ ْولا َسد يداا ) َيَُْكُلوَن َأْمَواَل اْليَ َتاَمى ظُْلماا إ َّنَّ
يُكُم هللُا ف  َأْوَلد ُكْم ل لذََّكر  م ْثُل َحظ   األنْ ثَ يَ ْي  فَإ ْن ُكنَّ ن َساءا فَ ْوَق ١١َنراا َوَسَيْصَلْوَن َسع رياا ) ( يُوص 
ُهَما الس ُدُس ِم َّا تَ َرَك اثْ نَ تَ ْي  فَ َلُهنَّ ثُ ُلثَا َما تَ رَ  ن ْ د  م  َدةا فَ َلَها الن  ْصُف َوألَبَ َوْيه  ل ُكل   َواح  َك َوإ ْن َكاَنْت َواح 

ْن بَ ْعد  أُلم  ه  الس ُدُس م  إ ْن َكاَن َلُه َوَلد  َفإ ْن لَْ َيُكْن َلُه َوَلد  َوَور َثُه أَبَ َواُه َفأُلم  ه  الث  ُلُث َفإ ْن َكاَن َلُه إ ْخَوة  فَ 
َرُب َلُكْم نَ ْفعاا َفر يَضةا م َن  َا َأْو َدْين  آَِبؤُُكْم َوأَبْ َناؤُُكْم َل َتْدُروَن أَي  ُهْم َأق ْ ي ِب  يَّة  يُوص  هللا  إ نَّ هللَا َكاَن َوص 

 (١٢َعل يماا َحك يماا )
 
أوالد امليت دون [ وقد كان أهل اجلاهلية ال يورثون البنات، فكان الويل يدفع املال كله إىل 8]

أي أقرابء الرجال، فال  {بناته فنهى هللا عن ذلك بقوله: }للرجال نصيب مما ترك الوالدان واألقربون
فال حُترم من نصيبها   {يعطى الرجل أكثر من حظه ونصيبه }وللنساء نصيب مما ترك الوالدان واألقربون

فاملهم أن يعطى كل واحد نصيبه  {كثرأي مما ترك }أو   {كما ال تُعطى أكثر من حصتها }مما قل منه
فرضه هللا سبحانه وأوجبه فال يُزاد عليه وال  {على أن ال يكون ما يُعطى كثريًا أو قلياًل }نصيبًا مفروضاً 

 يُنقص منه. 
أقرابء امليت الذين ال  {أي شهد وقت قسمة الرتكة }أولو القرىب {[ }وإذا حضر القسمة9]

أي أعطوهم شيئاً من املال املوروث }وقولوا  {ن غري أقرابئه }فارزقوهم منهم {يرثون }واليتامى واملساكني
 حسناً غري خشن حىت يطيب خاطرهم وجيرب كسر عدم إرثهم وكسر يُتمهم ومسكنتهم.  {هلم قواًل معروفاً 

[ ُث بنّي سبحانه أن من أيكل مال اليتيم أو يظلمه ال بد وأن يُفعل ذلك بذريته اليتامى 10]
أي جيب أن خياف ويل اليتيم  {}وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافًا خافوا عليهممن بعده 

من أكل ماله فإن الويل لو خلف يتيمًا من بعده كيف خياف أولياء يتيمه أن أيكلوا أمواله كذلك 
يرد  فليجتنب هو عن ذلك، واحلاصل أن من كان يف حجره يتيم فليفعل به ما حيب أن يفعل بذريته. وال

على هذا املعىن أنه كيف يزر وازرة وزر أخرى، إذ اجلواب أن معىن ذلك أن هللا سبحانه اليرعى يتيمه 
حىت ال يقع يف خمالب أولياء ظلمة، بل يرتكهم يفعلون به ما فعل أبوه أبيتام الناس، وهكذا يُفّسر ما ورد 

يف أمر األيتام فال أيكلوا أمواهلم  {مجع ضعيف }فليتقوا هللا« ضعاف»من عقوبة األبناء بفعل اآلابء، و



صحيحًا موافقًا للعدل والشرع، فال ينهروا األيتام وال  {لأليتام }قواًل سديداً  {وال يؤذوهم }وليقولوا
 خيشنوا معهم يف الكالم كما جرت عادة كثري من األولياء. 

بال  {امى ظلماً [ ُث هددهم سبحانه بعذاب اآلخرة بقوله: }إن الذين أيكلون أموال اليت11]
أي ميلئون  {مربّر واستحقاق والقيد توضيحي، إلفادة أن أكل أمواهلم ظلم وجور }إمنا أيكلون يف بطوهنم

يقال: ُصلي األمر إذا قاسى شدته وحرّه  {فإن مال اليتيم ينقلب انرًا }وسيصلون {بطوهنم }انراً 
التصرف يف املال ولو كان مثل الدار  أي انرًا مسّعرة مؤّججة، واألكل يف اآلية كناية عن {}سعرياً 

 واللباس فإن األكل يستعمل هبذا املعىن كثرياً. 
والوصية منه سبحانه فرض، كما قال سبحانه: )َواَل تـَْقتُـُلوا  {[ }يوصيكم هللا يف أوالدكم12]

أي يف مرياث أوالدكم }للذكر «  أوالدكميف»ومعىن  (25)النـَّْفَس الَّيِت َحرََّم هللُا ِإالَّ اِبحلَْقِّ َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِه(
فإن اإلبن يرث ضعف البنت وقد كان هذا التقدير دقيقاً جداً حيث أن كلفة الرجل  {مثل حظ األنثيني

أكثر من كلفة البنت لوجوب نفقة املرأة على الرجل غالبًا ويف كثري من األحيان هو يقوم ابلنفقة وإن مل 
أي اثنتني فما فوقها، فإن ذلك  {واراثت للميت }نساء فوق اثنتنياملرتوكات ال {جتب عليه }فإن كن

يعرب غالبًا مبثل هذه العبارة، يقال: من له فوق العشرة يؤخذ منه ومن له دوهنا ال يؤخذ منه، يراد العشرة 
فإذا كان للميت بنتان فما فوقهما وكان هناك وارث آخر يف طبقتهن   {فما فوقها }فلهن ثلثا ما ترك

أي أوالد امليت منحصرة يف بنت  {واألب كان هلن الثلثان والبقية لسائر الورثة }وإن كانت واحدةكاألم 
أي األب واألم للميت اللذين اجتمعا مع األوالد }لكل  {من الرتكة }وألبويه {واحدة }فلها النصف
سواء   {أي للميت }ولد {امليت }إن كان له {فنصيب كليهما الثلث }مما ترك {واحد منهما السدس

كان الولد واحدًا أو متعدداً، ذكرًا أو أنثى، أو ابالختالف. وأما تفصيل مرياثهم فموكول إىل كتب 
األب واألم للميت  {ال صلبيًا والحفيدًا }وورثه أبواه {أي للميت }ولد {}فإن مل يكن له (26)الفقه

ف األبوين بدون األوالد أي للميت الذي خل {والثلثان الباقيان لألب }فإن كان له {}فألمه الثلث
من األبوين أو األب، واملراد ابألخوة اثنني فما فوق، واألختان تقومان مقام األخ، فلو كان  {}أخوة

وذلك ألن األخوة  {للميت أب وأم وأخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات، فما فوق }فألمه السدس
مع وجود األخوة. وتقسيم الرتكة هكذا إمنا مينعون األم عن السدس ويوفرونه لألب فال ترث األم الثلث 

على امليت، فأواًل يؤخذ الدين من الرتكة ُث  {امليت }أو دين {إنفاذ }وصية يوصي هبا {هو }من بعد
تنفذ الوصية من الرتكة ـ إىل حد الثلث ـ ُث يقسم الباقي بني الورثة كما ذكر، فلو كان للميت عشرة 

داننري، ووّصى ابإلنفاق يف اخلريات، مقدار ثلثه، كان للوارث مقدار  داننري، وكان عليه دين قدره أربعة
أربعة داننري فقط، ألن أربعة خرجت ديناً، ودينارين ثلثاً، فلم يبق إال أربعة }آابؤكم وأبناؤكم ال تدرون 
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وال إىل  فال متيلوا إىل توريث اآلابء أكثر من األبناء بظن أهنم أحق من جهة األبوة {أيهم أقرب لكم نفعاً 
العكس بظن أهنم أحق من جهة الضعف الفطري املوجود يف األبناء فإنكم ال تعلمون أيهم أقرب نفعاً، 
وهللا الذي هو يعلم األشياء يقرر احلق كما تقدم فال ختالفوا حتديده يف أنصبة املرياث جراًي وراء العاطفة 

أي فرض هللا هذه  {آلخرة }فريضة من هللاواألوهام، فإنكم ال تعلمون أنكم أبيهما أسعد يف الدنيا وا
 فهو عامل ابملصاحل حكيم فيما يفعل ويقرر.  {األنصبة فريضة واجبة }إن هللا كان عليماً حكيماً 



 
تَ رَْكَن ا َوَلُكْم ن ْصُف َما تَ َرَك َأْزَواُجُكْم إ ْن لَْ َيُكْن ََلُنَّ َوَلد  َفإ ْن َكاَن ََلُنَّ َوَلد  فَ َلُكُم الر بُُع ِم َّ 

َا َأْو َدْين  َوََلُنَّ الر بُُع ِم َّا تَ رَْكُتْم إ ْن لَْ َيُكْن َلُكْم َوَلد  َفإ ْن   َي ِب  يَّة  يُوص  َكاَن َلُكْم َوَلد  فَ َلُهنَّ م ْن بَ ْعد  َوص 
َا َأْو َدْين  َوإ ْن َكاَن رَ  يَّة  ُتوُصوَن ِب  ُجل  يُوَرُث َكلََلةا َأو  اْمَرَأة  َوَلُه َأخ  َأْو الث ُمُن ِم َّا تَ رَْكُتْم م ْن بَ ْعد  َوص 

ُهَما الس ُدُس َفإ ْن َكانُوا َأْكثَ َر م ْن َذل َك فَ ُهْم ُشرََكاُء ف  الث  ُلث  م ْن بَ ْعد  وَ  ن ْ د  م  يَّة  ُأْخت  َفل ُكل   َواح  ص 
يَّةا م َن هللا  َوهللاُ  َر ُمَضار   َوص  َا َأْو َدْين  َغي ْ ( ت ْلَك ُحُدوُد هللا  َوَمْن يُط ع  هللَا ١٣ َعل يم  َحل يم  )يُوَصى ِب 

ْلُه َجنَّات  ََتْر ي م ْن َُتْت َها األنْ َهاُر َخال د يَن ف يَها َوَذل َك اْلَفْوُز اْلَعظ يُم ) ( َوَمْن يَ ْعص  ١٤َوَرُسوَلُه يُْدخ 
ْلُه َنراا   (١٥َخال داا ف يَها َوَلُه َعَذاب  ُمه ي  )هللَا َوَرُسوَلُه َويَ تَ َعدَّ ُحُدوَدُه يُْدخ 

 
أي زوجاتكم، فإن ماتت زوجة  {أيها األزواج }نصف ما ترك أزواجكم {[ }ولكم1٣]

سواء كان من هذا الزوج أو من غريه  {أي للزوجات }ولد {أحدكم فللزوج النصف }إن مل يكن هلن
من مرياثهن }من بعد  {لربع مما تركنأيها األزواج }ا {واحد أو متعدد }فلكم {}فإن كان هلن ولد

فأواًل خُيرج الدين ُث خُترج الوصية إىل حد الثلث ُث تقّسم الرتكة فللزوج الربع  {وصية يوصني هبا أو دين
من املرياث }إن مل يكن  {أي للزوجة اليت بقيت بعد وفاة زوجها }الربع مما تركتم {والبقية لألوالد }وهلن

واحد  {وقد دلت الشريعة أن الزوجة ال ترث من األرض }فإن كان لكم ولد {أيها األزواج }ولد {لكم
من املرياث }من  {أو متعدد، ذكر أو أنثى، من تلك الزوجة الباقية أو من غريها }فلهن الثمن مما تركتم

ولعل تقدمي الوصية يف اآلايت ـ مع أن الدين مقدم يف  {أيها األزواج }أو دين {بعد وصية توصون هبا
الكاللة هم: األخوة  {راج ـ أن الغالب وجود الوصية خبالف الدين. }وإن كان رجل يورث كاللةاإلخ

سواء كانوا من األب أو األبوين أو األم، واملعىن أنه إن كان الوارث كاللة أبن مل تكن املرتبة األوىل 
ة الثانية، واألعمام واألخوال موجودة، فإن األبوين واألوالد يف املرتبة األوىل، واألخوة واألجداد يف املرتب

يف اإلعراب منصوب على « كاللة»والعمات واخلاالت يف املرتبة الثالثة، والزوجان يراثن مع كل مرتبة. و
 {إن كان }امرأة {احلالية، فاملعىن إن وجد رجل يرثه قريب له يف حال كون ذلك القريب كاللة له }أو

يف حال كون ذلك القريب كاللة هلا، واحلاصل أنه لو  تورث كاللة، أي وجدت امرأة يرثها قريب هلا
واملراد هنا كاللة  {أي لكل واحد من الرجل واملرأة الذين ماات }أخ أو أخت {مات رجل أو امرأة }وله

األّمي خاصة أبن كان الوارث شريكًا مع امليت يف األم فقط، أبن بقي أخوه أو أخته األميان }فلكل 
الواحد، أبن   {أي كانت الكاللة }أكثر من ذلك {كة امليت }فإن كانوامن تر  {واحد منهما السدس

يقسمونه بينهم ابلسوية فإن الكاللة األمي يرثون  {كانت الكاللة اثنني فصاعدًا }فهم شركاء يف الثلث
فإن الدين  {من قبل امليت }أو دين {متساوين، للذكر مثل حظ األنثى }من بعد وصية يوصى هبا

 {من املال ُث يُعطى للواحد من الكاللة السدس ولالثنني فصاعدًا الثلث }غري مضار والوصية خُيرجان



أي ال ُيضار الكاللة أبن حيرموه من الثلث، أو يكون املعىن: إمنا تنفذ الوصية إذا كان املوصي غري مضار 
أي هذه  {أبن مل يوصي أبكثر من الثلث وإال مل تنفذ الوصية فيما زاد على الثلث }وصية من هللا

ال  {فيقدر األنصبة حسب ما يعلم من املصاحل }حليم {األنصبة يوصيكم هللا هبا وصيًة }وهللا عليم
 يعاجل العصاة ابلعقوبة فمن خالفه يف اإلرث ومل ير عقوبة عاجلة فذلك حللمه سبحانه فال يغرّه ذلك. 

لها هللا سبحانه أي احلدود اليت جع {اليت بـُّينت يف أمر اإلرث }حدود هللا {[ }تلك14]
بتطبيق أوامرمها واالجتناب عن خمالفتهما  {ملقادير اإلرث فال جيوز التجاوز عنها }ومن يطع هللا ورسوله

أي من حتت قصورها وأشجارها }خالدين  {هللا سبحانه }جنات جتري من حتتها األهنار {}يدخله
 {أي نيل اجلنة واخللود فيها }الفوز {فال زوال هلم عنها ابملوت أو اإلخراج أو ما أشبه }وذلك {فيها

الذي ال مياثله شيء فال حيسب أحد أن الفوز ببعض الرتكة ظلماً شيء يُعتّد به فإنه  {والفالح }العظيم
 ال فوز كفوز اجلنة الدائمة. 

فيتجاوز  {مبخالفة أوامرمها وارتكاب نواهيهما }ويتعد حدوده {[ }ومن يعص هللا ورسوله15]
أي دائماً. ومن املعلوم أن ذلك ملن خالف مجيع  {طاعات }يدخله انرًا خالدًا فيهاما ُحّد له من ال

حيث أنه مجع مضاف، يدل « حدوده»األوامر البعضها اليت دل الدليل على عدم خلوده، ولعل عموم 
 فُيهان يف العذاب حىت جيتمع عليه عذاب الروح وعذاب اجلسد.  {على ذلك }وله عذاب مهني



 
ُكوُهنَّ َوالَلِت   ْنُكْم َفإ ْن َشه ُدوا َفَأْمس  َشَة م ْن ن َسائ ُكْم َفاْسَتْشه ُدوا َعَلْيه نَّ َأْربَ َعةا م  َيَْت َي اْلَفاح 

ْنُكْم َفآُذوَهَُ ١٦ف  اْلبُ ُيوت  َحّتَّ يَ تَ َوفَّاُهنَّ اْلَمْوُت َأْو ََيَْعَل هللُا ََلُنَّ َسب يلا ) َا م  ا َفإ ْن ( َواللََّذان  َيَْت َياِن 
يماا ) ُهَما إ نَّ هللَا َكاَن تَ وَّاِبا رَح  ْوبَُة َعَلى هللا  ل لَّذ يَن يَ ْعَمُلوَن ١٧ََتَِب َوَأْصَلَحا َفَأْعر ُضوا َعن ْ َا الت َّ ( إ َّنَّ

ََهاَلة  ثَّ يَ ُتوبُوَن م ْن َقر يب  َفُأوَلئ َك يَ ُتوُب هللُا َعَلْيه ْم وََكاَن هللُا َعل   ( َوَلْيَست  ١٨يماا َحك يماا )الس وء ِب 
ي  َئات  َحّتَّ إ َذا َحَضَر َأَحَدُهُم اْلَمْوُت َقاَل إ ّن   تُ ْبُت اآَلَن َوَل الَّ  ْوبَُة ل لَّذ يَن يَ ْعَمُلوَن السَّ ذ يَن مَيُوُتوَن الت َّ

لَّذ يَن آَمُنوا َل ُيَ ل  َلُكْم َأْن َتر ثُوا الن  َساء َكْرهاا ( ََي أَي  َها ا١٩َوُهْم ُكفَّار  ُأوَلئ َك َأْعَتْدَن ََلُْم َعَذاِبا َأل يماا )
ُروُهنَّ ِب   َشة  ُمبَ ي  َنة  َوَعاش  ُتُموُهنَّ إ َل َأْن َيَْت َي ب َفاح  ْلَمْعُروف  َفإ ْن  َوَل تَ ْعُضُلوُهنَّ ل َتْذَهُبوا ب بَ ْعض  َما آتَ ي ْ

 (٢٠ْيئاا َوََيَْعَل هللاُ ف يه  َخرْياا َكث رياا )َكر ْهُتُموُهنَّ فَ َعَسى َأْن َتْكَرُهوا شَ 
 
[ وحيث بنّي سبحانه حكم الرجال والنساء يف ابب النكاح واملرياث بنّي حكم احلدود 16]

أي  {أي النساء الاليت }أيتني الفاحشة« اليت»مجع  {والاليتذا ارتكنب احلرام فقال سبحانه: }فيهن إ
سواء ُكّن ذوات أزواج أو ال  {ه أمر يفحش ويتجاوز احلد }من نسائكمالزان، وإمنا مسيت ابلفاحشة ألن

أي اطلبوا شهادة أربعة رجال رأوا الزان كامليل يف املكحلة }فإن  {}فاستشهدوا عليهن أربعة منكم
أي فاحبسوهن فيها. وقد كان ذلك حكم  {أربعة عدول على ذلك }فأمسكوهن يف البيوت {شهدوا

أي  {أي حىت متوت }أو جيعل هللا هلن سبيالً  {زانية ابتداًء }حىت يتوفاهن املوتاإلسالم ابلنسبة إىل ال
جيعل هلن أمراً آخر غري احلبس. وقد نزلت آية احلدود وهي قوله تعاىل: )الزَّانَِيُة َوالزَّاين َفاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد 

ُهَما ِماَئَة َجْلَدٍة( رد يف األخبار من أن آية احلد انسخة آلية فارتفع حكم احلبس يف البيت. وما و  (27)ِمنـْ
 احلبس، يراد به أن حكم احلبس ارتفع النقضاء أمده، ألنه كان مؤقتاً جبعل السبيل. 

الالئط وامللوط به فالضمري يرجع إىل « اللذان»لعل املراد بـ  {[ }واللذان أيتياهنا منكم17]
 سريه ابلزانيني ـ فإن مل يرد بذلك حديث عن املعصومالفاحشة ال مبعناها األول بل ابملعىن املنطبق، أما تف

األذية أعم من احلد فال حاجة إىل القول بنسخ احلكم ـ إن مل يرد  {ـ فبعيد. }فآذومها )عليه السالم(
واملراد ابإلصالح اإلتيان ابألعمال الصاحلة  {من فعلهما }وأصلحا {بذلك حديث معترب ـ }فإن اتاب

 . {رضوا هلما بسوء }إن هللا كان تواابً رحيماً وال تتع {}فأعرضوا عنهما
فقال: }إمنا « فإن اتاب»[ ُث بنّي سبحانه ممن تُقبل التوبة وممن ال تقبل؟ ملناسبة قوله: 18]

أي أن قبول التوبة حق عليه سبحانه ـ جعله على نفسه ـ أو املراد توبة هللا أي رجوعه  {التوبة على هللا
 والعبد تّواب مبعىن راجع إىل اآلخر، فإن رجوع العبد مبعىن إقالعه عن عن املعاصي، فإن كالا من هللا

                                                             

 .٣سورة النور:  (27)



العمل احملرّم  {الذنب ورجوع هللا مبعىن لطفه وإحسانه وإعادة نظره إىل العبد }للذين يعملون السوء
صدرت الظاهر أنه ليس املراد ابجلهالة اجلهل مقابل العلم، بل املراد مطلق العصيان، فإهنا وإن  {}جبهالة

عن عمد، لكن حيث أهنا يدعو إليها اجلهل مبا يرتتب عليه الذنب، يصح أن يقال: أهنا عن جهل، 
وليس القيد احرتازايً حىت يقال: فما هو السوء بغري جهالة؟ بل فائدته أن السوء ال يصدر إال عن جهل 

جع عليهم مبحو ذنوهبم ير  {قبل أن يروا عالئم املوت }فأولئك يتوب هللا عليهم {}ُث يتوبون من قريب
يضع األشياء يف  {مبصاحل العباد فيحكم مبقتضى علمه }حكيماً  {وإعادة لطفه عليهم }وكان هللا عليماً 
 مواضعها حسب ما تقتضيه احلكمة. 

املعاصي، وإمنا مسيت سيئة  {املقبولة النافعة }للذين يعملون السيئات {[ }وليست التوبة19]
أبن رأى آاثره من مشاهدة ملك املوت وحنوه  { إذا حضر أحدهم املوتألهنا ُتسيء إىل صاحبها }حىت

فإهنا توبة املضطر الذي يريد اخلالص من العقاب التوبة النادم املطيع، كما قال  {}قال إين تبت اآلن
ون وهم  }وال الذين ميوت (28)سبحانه يف قصة فرعون: )آآلَن َوَقْد َعَصْيَت قَـْبُل وَُكْنَت ِمَن اْلُمْفِسِديَن(

فقد انقطعت احلياة اليت هي حمل العمل وجاءت دار احلساب اليت فيها حساب وال عمل  {كفار
أي هّيأان هلم عذااًب يؤملهم بسبب ما فعلوا من املعصية،  {الطائفتان }أعتدان هلم عذااًب أليماً  {}أولئك

ان سببًا موجبًا للعقاب، وال خيفى أنه ابلنسبة إىل من عمل السيئات حىت جاءه املوت ال يكون العصي
 فإن ذلك معلق بعدم الشفاعة والعفو. 

[ ُث انتقل السياق إىل حكم آخر من األحكام املرتبطة ابلعائلة، وهو حكم املهر، فقال 20]
واحلكم وإن كان عامًا للمؤمن وغري املؤمن لكن اإلصغاء حيث كان  {سبحانه: }اي أيها الذين آمنوا

فقد كان أهل اجلاهلية إذا  {طاب إليهم }ال حيل لكم أن ترثوا النساء كرهاً خاصًا ابملؤمنني توجه اخل
مات بعض ذويهم حبسوا زوجته حىت متوت عندهم ويرثوهنا أي أيخذون مرياثها ومل تكن املرأة تريد ذلك 

العضل: هو إمساك املرأة يف البيت  {بل تريد الزواج من رجل آخر فيمنعوهنا عن ذلك }وال تعضلوهن
فقد كان أهل اجلاهلية إذا مل يرغبوا يف  {زويج، فإنه لغة مبعىن املنع }لتذهبوا ببعض ما آتيتموهندون ت

زوجاهتم مل يطلقوهن وتركوهن ومنعوهن عن الزواج حىت تفتدي ببعض مهرها أو سائر أمواهلا }إال أن 
ضيقوا عليهن حىت أي مبعصية ظاهرة من زان أو غريه فإنه حيق حينئذ لكم أن ت {أيتني بفاحشة مبينة

الذي يعرفه أهل  {أي عاشروا النساء ـ مطلقًا ـ }ابملعروف {يفتدين ببعض ما آتيتموهن }وعاشروهن
 {فال تعجلوا ابلطالق }فعسى أن تكرهوا شيئاً وجيعل هللا فيه خرياً كثرياً  {العقل والدين }فإن كرهتموهن

ك. فإنه كثريًا ما تقع نُفرة بني الزوجني من ائتالف وحب يف املستقبل، أو أوالد صاحلني، أو حنو ذل
 وتنتهي بوائم وسالم ووداد وحب وألفة. 

                                                             

 .92سورة يونس:  (28)



 
ْنُه َشْيئاا َأَتَْ  ُتْم إ ْحَداُهنَّ ق ْنطَاراا َفَل َتَُْخُذوا م  ُخُذونَُه َوإ ْن َأَرْدُتُ اْست ْبَداَل َزْوج  َمَكاَن َزْوج  َوآتَ ي ْ

يثَاقاا َغل يظاا ( وََكيْ ٢١بُ ْهَتانا َوإ ْْثاا ُمب يناا ) ْنُكْم م  َف َتَُْخُذونَُه َوَقْد َأْفَضى بَ ْعُضُكْم إ ىَل بَ ْعض  َوَأَخْذَن م 
َشةا َوَمْقتاا َوَساء َسب ي٢٢) لا ( َوَل تَ ْنك ُحوا َما َنَكَح آَِبؤُُكْم م َن الن  َساء  إ َل َما َقْد َسَلَف إ نَُّه َكاَن َفاح 
اُتُكْم َوَخاَلُتُكْم َوبَ َناُت األخ  َوبَ َناُت األْخت  ( ُحر  َمْت َعَلْيُكْم أُ ٢٣) مََّهاُتُكْم َوبَ َناُتُكْم َوَأَخَواُتُكْم َوَعمَّ

ف  ُحُجور ُكْم م ْن َوُأمََّهاُتُكُم الَلِت  َأْرَضْعَنُكْم َوَأَخَواُتُكْم م َن الرََّضاَعة  َوأُمََّهاُت ن َسائ ُكْم َوَرَِبئ ُبُكُم الَلِت  
ُم َوَحلَئ ُل ائ ُكُم الَلِت  َدَخْلُتْم ِب  نَّ َفإ ْن لَْ َتُكونُوا َدَخْلُتْم ِب  نَّ َفَل ُجَناَح َعَلْيُكْم َوَحلَئ ُل أَبْ َنائ كُ ن سَ 

يماا أَبْ َنائ ُكُم الَّذ يَن م ْن َأْصلَب ُكْم َوَأْن ََتَْمُعوا بَ ْيَ األْختَ ْي  إ َل َما َقْد َسَلَف إ نَّ هللَا كَ  اَن َغُفوراا رَح 
(٢٤) 

 
أبن أردمت طالق امرأة وأخذ امرأة أخرى مكاهنا  {[ }وإن أردمت استبدال زوج مكان زوج21]

ملء جلد ثور ذهباً }فال  {وهي املرأة السابقة }قنطاراً  {أي أعطيتم من ابب املهر }إحداهن {}وآتيتم
ن الرجل يف اجلاهلية إذا أراد طالق امرأة وأخذ أي من ذلك املعطى هلا مهراً، فقد كا {أتخذوا منه شيئاً 

أخرى مكاهنا ضّيق على زوجته األوىل أو هبتها بفاحشة حىت جيربها أن تفتدي نفسها فيجعل فداءها 
هو مصدر يف مكان احلال، وهذا استفهام استنكاري، أي هل  {مهرًا للزوجة الثانية }أأتخذونه هبتاانً 
 أي ابإلُث الواضح.  {إمثاً مبيناً أتخذون بعض ماهلا ابلبهتان؟! }و 

تعّجب من أخذ بعض مهر املرأة هبذا النحو املشني }وقد أفضى  {[ }وكيف أتخذونه22]
هو كناية عن اجلماع، أي واحلال أنكم اقرتبتم منهن فذهب املهر ملا حصلتم عليه  {بعضكم إىل بعض

وامليثاق هو العهد  {ميثاقًا غليظاً  من البضع، واإلفضاء هو الوصول إىل شيء ابملالمسة }وأخذن منكم
الذي أخذته الزوجة من الزوج ابلعقد ألن العقد معناه مقابلة املهر مبا تستحل من نفسها له، وقد كان 

 الزم العقد اإلمساك ابملعروف أو التسريح ابإلحسان. 
ة فقد كان أهل اجلاهلي {أيها املؤمنون }ما نكح آابؤكم من النساء {[ }وال تنكحوا2٣]

ينكحون زوجات آابئهم بعد وفاهتم، فنهى هللا سبحانه عن ذلك سواًء دخل األب هبا أم ال }إال ما قد 
قبل إسالمكم فال تؤاخذون بذلك الذنب، فإن اإلسالم جيّب ما قبله، يعين أن ذنب أخذكم  {سلف

ارم االبن أي زاًن فإن زوجة األب من حم {نساء آابئكم قبل اإلسالم معفوٌّ عنه }إنه كان فاحشة
 فإنه سبيل الكفار والعصاة.  {أي موجباً ملقت هللا وغضبه }وساء سبيالً  {فمقاربتها زانً }ومقتاً 

[ ُث ذكر سبحانه سائر أصناف احملرمات من النساء، ومن املعلوم أن التحرمي يقوم ابلطرفني 24]
احملرمات، حملالت عند بعض  فكما حترم املرأة على الرجل كذلك حيرم الرجل على املرأة، وقد كانت هذه



وهي كل امرأة  {الناس كاجملوس، ولذا صرح القرآن الكرمي بتحرميها، فقال: }حرمت عليكم أمهاتكم
وهي كل امرأة يرجع نسبها إليك  {يرجع نسبك إليها ابلوالدة كاألم واجلدة من الطرفني }وبناتكم

وهن الاليت مجعك وإايهن رحم أُّم أو صلب  {مابلوالدة بنتاً أو بنت أوالدك الذكور أو اإلانث }وأخواتك
وهن أخواٌت لذكر يرجع نسبك إليه من طرف األب، كأخت األب وأخت اجلد  {ذكر }وعماتكم

األيب، أو من طرف األم كعمة األم اليت هي أخت ألب األم }وخاالتكم{ وهّن الاليت يكن أخوات 
جلدة األمية، أو من طرف األب كأخت أم ألنثى يرجع نسبك إليها من طرف األم كأخت األم وأخت ا

 {بال واسطة أو مع الواسطة كحفيدة األخ }وبنات األخت {األب اليت هي خالة أبيك }وبنات األخ
 بال واسطة أو مع الواسطة كحفيدة األخت. وهذه السبعة هي أصناف احملرمات ابلنَسب. 

بال واسطة كأمك  {عنكمُث بني سبحانه احملرمات ابلسبب فقال: }وأمهاتكم الاليت أرض
ومل  {ابلرضاع، أو مع الواسطة كاألم ابلرضاع لألب، واألم ابلرضاع لألم وهكذا }وأخواتكم من الرضاعة

يذكر األصناف األخرى من احملرمات ابلرضاع كالعمة واخلالة، إما لفهم ذلك من السياق أو لدخوهلن 
إذا حتققت حرمة األخت حتققت حرمة بنت فإن العمة أخت األب واخلالة أخت األم، و « أخواتكم»يف 

 األخ وبنت األخت. 
أم الزوجة مباشرة كانت أو ال، كُأم أب الزوجة، وأُم أُم الزوجة، وحيث  {}وأمهات نسائكم

أطلق سبحانه، تبنّي أنه مبجرد العقد على املرأة حترم أُمها سواًء دخل ابلزوجة أو ال }ورابئبكم الاليت يف 
وهي بنت زوجة الرجل من غريه سواء كانت قبل هذا الزوج أم بعد « ربيبة»ع الرابئب: مج {حجوركم

للغلبة فإن الغالب أن الرجل إذا تزوج ابمرأة هلا بنت رابها يف حجره، واحلجور « الاليت»هذا الزوج، وقيد 
الربيبة، مجع حجر. ُث إنه ال فرق يف الربيبة بني أن تكون بال واسطة كبنت الزوجة، أم مع الواسطة كبنت 

أي حصل منكم مجاع هلن، فإن الربيبة  {أو بنت ابنها، أو أخت بنتها }من نسائكم الاليت دخلتم هبن
ال حترم مبجرد العقد على أمها، وإمنا حترم لو دخل أبمها، فلو تزوج ابمرأة ومل يدخل هبا، ُث فارقها 

ربيبتها. وهذا هو الفارق بني بطالق أو فسخ أو انقضاء مدة يف العدة أو حنو ذلك، حل له أن أيخذ 
يف نكاح بناهتن، بعد  {}فإن مل تكونوا دخلتم هبن فال جناح عليكم« بنت املرأة»وبني « أم املرأة»

حالئل: مجع حليلة، وهي الزوجة، أي زوجات  {خروج األمهات عن حبالتكم }وحالئل أبنائكم
 {بن، وابن البنت }الذين من أصالبكمأبنائكم، سواء كان اإلبن بال واسطة، أو مع الواسطة كإبن اإل

وهو من يتبناه اإلنسان، فإنه ال حيرم على األب املتبين زوجة اإلبن الذي تبناه، « الدعي»وذلك مقابل 
)صلى  أما اإلبن الرضاعي فإنه مبنزلة اإلبن النسيب لقوله (29)لقوله سبحانه: )َوَما َجَعَل أَْدِعَياءَُكْم أَبْـَناءَُكْم(

 . (٣0)«الرضاع حلمة كلحمة النسب: »آله(هللا عليه و 
                                                             

 .5سورة األحزاب:  (29)
 .٣01الوسيلة إىل نيل الفضيلة:  (٣0)



أي حيرم اجلمع بني األختني أبن تكوان يف حبالته معاً، وجيوز أخذ  {}وأن جتمعوا بني األختني
فإن أعمالكم يف اجلاهلية ابلنسبة إىل  {واحدة ُث إخراجها عن حبالته ونكاح األخرى }إال ما قد سلف

يغفر  {م، ألن اإلسالم جيّب ما قبله }إن هللا كان غفوراً نكاح احملرمات غري مؤاخذين عليها يف اإلسال
 يرحم بكم فال جيازيكم بسيئاتكم.  {ذنوبكم السابقة }رحيماً 
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