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 املقدمة
 ومن أنفسنا شرور من باهلل ونعوذ ونستغفره، ،ونستعينهه، حنمد هلل، مداحل إن  

 فال مضل له ومن يضلل فال هادي له.ئات أعمالنا، من يهده اهلل سي
 د أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله.وأشه

 .]٢٠١عمران:  آل[ َّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّٱ
 ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ
 .]٢ النساء:[ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي  حي جي يه ىه مهجه

 متخت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ
 .]٠٢ – ٠٠ألحزاب: ا [ َّ جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت

 :أما بعد
أسأل اهلل العظيم مبنه وكرمه وجوده  ،آل عمرانة سور فهذا تعليق يسري على  

 .وإحسانه أن ينفع به وأن جيعله يف موازين احلسنات إنه ويل ذلك والقادر عليه
هذه النسخة  ا بأن  علمً ، أخرى إن شاء اهلل ولعل هذا العمل اليسري تتلوه أعمال   

فلينبهين عليها مشكورا مأجورا لتالفيها  ةفمن وجد ملحوظ، عة األوىلهي املراج
 .مستقبال

 
 .وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 
  كتبه/ يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرمحن السيف 

 .ومن وجد ملحوظة فلينبهين عليها مشكورا مأجورا لتالفيها مستقبال
y.uosef-12@hotmail.com 
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 آل عمران تفسري سورة 
َرها إىل َثالٍث َوََثاننَي آيًَة ِمنمها نَ زََلتم يف َوفمِد نَ  اِع؛ ألن  َصدم راَن، ِهَي َمَدنِي ة  بِاإلمجم

َرِة، يف ِسّتنَي وَكاَن ُقدوُمُهمم على ا ٍع ِمَن اهِلجم لن ِبِّ َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل َم يف َسَنِة ِتسم
ِلها َمَع سوَرِة البَ َقَرِة.راِكًبا  ، َوَقدم ذََكرمنا ما َوَرَد يف َفضم

  [.٢آل عمران: [  َّٱمل خل ُّٱ
َتأثَ َر اهلُل تَ َعاىل ِبِعلِمه، لِكنم  اهلل تعاىل أعلم مبُرَاِده، وِهي ِمَن ال  ُمتَشابِه الِذي اسم

 ِفيَها إَشارة  إىَل إعمَجاِز الُقرمآِن؛ َفقدم َوقَع بِه ََتَدِّ 
ُ
، هِ شرِِكنَي، فَ َعَجزوام َعن ُمَعارَضتِ ي امل

َغالَب السُّوِر  ِمنَها لُغُة الَعرِب، َوهلَذا فَإن    تَ َتكو نُ وِف الِت احلُرُ  ِذهَ هَ  ُمرك ب  ِمنم  ُهوَ وَ 
وأن ُه  ،هِ إعمَجازِ  َوبَيانُ  ،َعليهِ  َوالث  َناءُ  ،ا الُقرآُن الَكريُ ُر بَعَدهَ احُلروِف يُذكَ  هِ ذِ بَِ  َحةِ ُمفَتتَ  ال

 َحقٌّ ال َريمَب ِفيه.


 .]١آل عمران: [ َّٱيم ىم مم خم حم جم يل ىل ُّ
ال ِذي  اءُ قَ ب َ الم  مُ ائِ ﴾ الد   حئٱُّاَل َمعمُبوَد ِِبَقٍّ ِإال  ُهَو  :َأيم  َّ  جئ يي ىي ني مي ُّٱ

 َّيب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱوُت َكَما قَاَل ُسبمَحانَُه:اَل يَُ 

  [.٨٨القصص: ] َّ رن مم ام يل ىل ُّٱ َوقَاَل: ،[١٠ – ١٢الرمحن: ]
 .مم هِ اقِ زَ رم أَ وَ  مم هِ ائِ نشَ  إِ يف  قِ لم المَ  رِ مم أَ  ريِ بِ دم تَ بِ  مُ ائِ قَ ﴾ الم خئ﴿



 ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من  خن حن جن ُّٱ
 .]٤ – 3آل عمران: [ َّ زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى

ِق يف إخم  لَ ز  ﴿ن َ   : الُقرآَن ﴿بِاحَلقِّ﴾ بِالصِّدم ِل يف َعَليمَك الِكتاَب﴾ أيم بارِِه َوالَعدم
كاِمِه، َكما قاَل َتعاىل َ  :أحم قًا ِلما بَ نيم اًل﴾. ﴿ُمَصدِّ قًا َوَعدم ﴿َوََت تم َكِلَمُة َربَِّك ِصدم

َله ِمَن الُكُتِب. ﴿َوأَن مَزَل الت  ومرَاَة﴾ على موسى َعَليمِه الس الُم.  َيَديمِه﴾ ُمواِفًقا ِلما قَ ب م
يَل﴾ على عيسى يَل ِمنم  :يمِه الس الُم. ﴿ِمنم قَ بمُل﴾ أيم َعلَ  ،﴿َواإِلنِم أن مَزَل الت  ومراَة َواإلنم

يِل َوالُقرآِن، وَلَم يُ َثن  ألن ُه  قَ بمِل تَ نمزيِل الُقرآِن. ﴿ُهًدى لِلّناِس﴾ حال  ِمَن الت  ومراِة َواإلنم
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، َوال  :اِس َوبَيانًا هَلُمم، َكما قاَل تَعاىلَمعمىن: أن مَزَل َهِذِه الُكُتَب الَعظيَمَة ِهدايًَة لِلنّ  َمصمَدر 
ِلمنَي﴾. ﴿َوأَن مَزَل  رى لِلمُمسم ًَة َوُبشم ٍء َوُهًدى َوَرمحم ﴿َونَ ز لمنا َعَليمَك الِكتاَب تِبميانًا ِلُكلِّ َشيم

َ احَلقِّ َوالباِطِل، َوال َثِر ال الُفرمقاَن﴾ الفارَِق بَ نيم يُل الت  وم  :ُمَفسِّرينَ  ُمراُد ِبِه ِعنمَد َأكم راُة َواإلنم
راُد بِالُفرقاِن 

ُ
: امل َ احَلقِّ َوالباِطِل، َوقاَل بَ عمُضُهمم َوالُقرمآُن، يَ عمين: َهِذِه الُكُتُب تُ َفرُِّق بَ نيم

ذيَن َكَفروا هَلُمم َعذاب  َشديد  َواهلُل َعزيز ﴾ َوالَعزيُز وََكر َرُه تَ فمخيًما َلُه. ﴿إن  ال   ،ُهنا الُقرآنُ 
ا َهرُ ِمنم أْسم َوال يُناُل ِمنمُه. ﴿ذو انمِتقاٍم﴾ ِمنم  ،ِء اهلِل َتعاىل، َوَمعمناُه: الغاِلُب الذي ال يُ قم

ُمَسلُِّط َبالءُه على  ُمباِلُغ يف الُعقوبَِة ِلَمنم أساَء، ال ِصفاِت اهلِل َتعاىل، َوَمعناُه: ال
  الُعصاِة.



 يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مبُّٱ
 .]٢ – ٥آل عمران: [ َّ ىل مل يك ىك مك لك اك ىقيق

: :قوملُُه َتعاىل ء  يف األرمِض َوال يف الس ماِء﴾ أيم إن   ﴿إن  اهلَل ال ََيمفى َعَليمِه َشيم
ياِء يف األرمضِ  -َتعاىل  -اهللَ  َمهما  ،َوال يف الس ماءِ  ،ال يَغيُب عن ِعلمِمه شيء  ِمَن األشم

واِل، َوََثَّة َقل  أوم َكثُ َر؛ فَ ُهَو ُسبحانَُه  ياِء َواألحداِث َواألحم حيُط ِعلمُمُه بَدقائِق األشم
ُ
امل

﴿ُهَو اّلذي  :آيات  َكثريَة  يف الُقرآن تَ َتَضم ُن َمعىن َهِذِه اآليَِة نَ فمَسُه. َوقَ وملُه َتعاىل
: ُهَو ال ذي جَيمَعُلُكمم ذُكورًا َوإناثً  ا َعلى ُصَوٍر ُيَصوِّرُُكمم يف األرمحاِم َكيمَف َيشاُء﴾ أيم

جاِمُكمم،  َوألمواِنُكم، ،ِن ألمِسَنِتُكمم ُمَعي  َنٍة يف أرمحاِم أم هاِتُكمم َكيَف َيشاُء، بَتبايُ  َوأحم
، َوَمواِهِبُكم، َوطبائِعُكمم، إىل َغريمِ َذِلَك ِمَن الصَُّوِر ال َتِلَفِة. َوَمالحِمُِكمم  ُمخم

﴿يَا أَي َُّها الن اُس ِإنم ُكنمُتمم  إلنمساِن، َفقاَل ُسبمحانَُه:َواهللُ َتعاىل ذََكَر لَنا أطمواَر َخلمِق ا 
َغٍة  ناُكمم ِمنم تُراٍب ُُث  ِمنم نُطمَفٍة ُُث  ِمنم َعَلَقٍة ُُث  ِمنم ُمضم يف َريمٍب ِمَن المبَ عمِث فَِإن ا َخَلقم

َ َلُكمم َونُِقرُّ يف األمَ  رمحاِم َما َنشاُء ِإىل َأَجٍل ُمَسمًّى ُُث  ُُنمرُِجُكمم ُُمَل َقٍة َوَغريمِ ُُمَل َقٍة لِنُبَ نيِّ
نمَساَن ِمنم ُساَلَلٍة ِمنم ِطنٍي ُُث  َجَعلمَناُه نُطمَفًة  .ِطفماًل﴾ َنا اإلمِ َوقاَل ُسبحانَُه: ﴿َوَلَقدم َخَلقم

َنا المَعَلَقَة مُ  َنا النُّطمَفَة َعَلَقًة َفَخَلقم َغَة ِعظَاًما يف قَ رَاٍر َمِكنٍي ُُث  َخَلقم َنا المُمضم َغًة َفَخَلقم ضم
َالِِقنَي﴾ َسُن الم  .َفَكَسومنَا المِعظَاَم حلَمًما ُُث  أَنمَشأمنَاُه َخلمًقا آَخَر فَ َتَباَرَك الل ُه َأحم
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عوٍد  -َصل ى اهلُل َعَليمِه َوَسل َم  -َوذََكَر الن ِبُّ  هذِه األطمواَر َكما يف َحديِث ابِن َمسم
يف َبطمِن أمِِّه أربَعنَي يَ ومًما، ُُث  َيكوُن يف ذِلَك َعلقًة ِمثمَل  إن  أحدَُكم جُيَمُع َخلُقهُ »قاَل: 

َغًة ِمثمَل ذِلَك، ُث  يُرَسُل ال َويُؤَمُر بأرمَبِع   ،فَينُفُخ فيِه الرُّوحَ  ،َمَلكُ  ذِلَك، ُث  َيكوُن ُمضم
 . (٢)«َوَشِقيٌّ أوم َسعيد  َوأَجَلُه َوَعمَلُه  كِلماٍت: َيَكتُب رِزمَقهُ 

َتِحقُّ لِلمِعباَدةِ  ال َمعبوَد ِِبَقٍّ إاّل ُهَو ُسبمحانَُه؛ فَ ُهَو ال :﴿ال إَلَه إاّل ُهَو﴾ أيم   ،ُمسم
اِء اهلِل تَعاىل احُلسمىن َكما تَ َقد َم، َوَمعمناُه:  َدُه ال َشريَك لَُه. ﴿الَعزيُز﴾ َوُهَو ِمنم أْسم َوحم

الغاِلُب الذي ال يُغاَلُب. ﴿احَلكيُم﴾ يف أفمعالِِه َوأقموالِِه َوأَقدارِِه، فَ َيَضَع  ،الَقِويُّ الش ديدُ 
اِء اهلِل احُلسمىن، قاَل ابُن َكثري  لِِه، َوُهَو ِمنم أْسم َمِتِه َوَعدم ا ِِبِكم َرمِحَُه اهللُ: -األموَر يف حَماهلِّ

، َبلم َتصمريح  بِأن  ع ، َكما َخَلَق اهللُ "َوَهِذِه اآليَُة فيها تَ عمريض  يسى ابمَن َمرمَيَ َعبمد  َُمملوق 
ِحِم َوَخَلَقُه َكما َيشاُء، َفَكيمَف َيكوُن إهَلًا كما سائَر البَشِر؛ ألن  اهلَل َتعاىل َصو رَُه يف الر  

شاِء، َوتَ نَ ق َل ِمنم  -عليمِهمم َلعائُن اهلِل  -َزِعَمتمُه الن صارى  حاٍل إىل  َوَقدم تَ َقل َب يف األحم
حاٍل، َكما قاَل َتعاىل: ﴿ََيمُلُقُكمم يف بُطوِن أُم هاِتُكمم َخلمًقا ِمنم بَ عمِد َخلمٍق يف ظُُلماٍت 

َرفوَن﴾" ُلمُك ال إَلَه إاّل ُهَو َفأّّن ُتصم
  . ان مَتهى.(١)َثالث َذِلُكُم اهللُ َربُُّكمم لَُه امل



 جئ يي ىي ميني زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام  يل  ُّٱ
 جخ مح جح  حجمج مث هت مت خت جتحت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ

 .]٠آل عمران: [ َّ مظ حط مض خض  حض جض خصمص حص مس خس حس جس مخ
َدُه ُهَو اّلذي ﴿ : اهلُل َوحم ﴾ أيم ُهَو ال ِذي أَن مَزَل َعَليمَك المِكَتاَب ِمنمُه آيَات  حمكمات 

ِتباَه. أَن مَزَل َعَليمَك الُقرآَن ِمنمُه آيات  َواِضحاُت الّدالَلِة، بَ يِّنات  ال  المِتباَس فيها َوال اشم
ُل الِكتابِ  ل﴿ُهن  أمُّ الِكتاِب﴾ أيم َهِذِه اآلياُت ا َكماُت هن  َأصم ال ذي يُ عمَتَمُد  ،ُمحم

                                                 

 .(١٢٤3)(، ومسلم 3١٠٨أخرجه البخاري ) ((٢
 .(٢/ ١تفسري ابن كثري ت سالمة ) ((١
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: آيات  ُأَخرُ  ،َعَليمهِ  ﴾ أيم  .َويُ َردُّ ما خاَلَفُه إِلَيمِه. ﴿َوُأَخُر﴾ َأيم  فىَتم  :﴿ُمَتشاِبات 
َثِر الّناسِ يم َمعانِ  ِتمَ  ؛ها َعلى أكم ُه بِأن ُه َقدم َوَصَف اهلُل الُقرآَن ُكل  وَ  ،ىَن عم مَ  نم مِ  رَ ث َ كم اهلا أَ الحم

ِكَمتم آياتُُه﴾ مبَعمىن :َكما يف ِبدايَِة سورَِة هود  ،حُممَكم   أن ُه ُمت مَقن  ال َترى  :﴿ِكتاب  ُأحم
﴿اهلُل نَ ز َل  :َكما يف قَ وملِِه َتعاىل   َوال اضمِطرابًا َوال َعيمًبا، َوَوَصَفُه بِأن ُه ُمَتشاِبه  فيه َخَلاًل 

ِق َوالَفصاَحِة  ِن َوالصِّدم ِبُه بَ عمُضُه بَ عمًضا يف احُلسم َسَن احَلديِث ِكتابًا ُمَتشاِبًا..﴾ ُيشم أحم
﴿فَ َيت ِبعوَن ما َتشابََه  .َوَميمل  َعِن احَلقِّ  ،َواهِلدايَِة. ﴿َفأم ا اّلذيَن يف قُلوِبِمم زَيمغ ﴾ َضالل  

َكَم الواِضَح الّدالَلةِ  :ِمنمُه﴾ أيم  ُحم
َريمِن: األو ُل:  ،يَ ت مرُكوَن امل َتشابِِه أَلمم

ُ
َويَأُخذوَن بِامل

: طََلبَ  ؤِمننَي َوَتشمكيكِ  .﴿ابمِتغاَء﴾ أيم
ُ
َ امل َنِة﴾ بَ نيم الشُُّبهاِت  َوإثارَةِ  ،ُهمم يف ديِنِهمم ﴿الِفت م

، َوالثاين: ﴿َوابمِتَغاَء تَأم  وائِهمم يف قُلوِبِمم ِويِلِه﴾ أيم تَ فمسريِِه َحسَب ما يَ َتواَفُق َمَع أهم
َرنا الن ِبُّ  ، َوَقدم َحذ  ِمنم َهؤالِء؛ َفقاَل َكما يف  -َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل َم  -َوَشَهواِِتِمم

ِِِها، َعنم َعاِئَشةَ  ِ َوَغريم َصل ى اهللُ  - َرِضَي اهلُل َعنمها، قالت: َتال َرسوُل اهللِ  ،الص حيَحنيم
َهذِه اآليََة: ﴿ُهَو ال ِذي أَن مَزَل َعَليمَك المِكَتاَب ِمنمُه آيَات  حُممَكَمات  ُهن  أُمُّ  -َعَليمِه َوَسل َم 

َنِة  المِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِبَات  َفَأم ا ال ِذيَن يف قُ ُلوِبِمم َزيمغ  فَ َيت ِبُعوَن َما َتَشابََه ِمنمُه ابمِتَغاءَ  المِفت م
ِمنم ِعنمِد َوابمِتَغاَء تَأمِويِلِه َوَما يَ عمَلُم تَأمِويَلُه ِإال  اهلُل َوالر اِسُخوَن يف المِعلمِم يَ ُقوُلوَن آَمن ا ِبِه ُكلٌّ 

: قاَل َرسوُل اهللِ  َلمَباِب﴾ قاَلتم فإذا »ل َم: َصل ى اهلُل َعَليمِه َوس ،َرب َِّنا َوَما َيذ ك ُر ِإال  أُوُلو األم
 «.رَأَيمِت ال ذيَن يَ ت ِبعوَن ما َتشابََه ِمنمُه، َفُأولَئِك ال ذيَن َْس ى اهللُ، فاحَذُروُهمم 

ُل الِعلمِم بِناًء َعلى   تَ َلَف فيِه أهم ﴿َوما يَ عمَلُم تَأويَلُه إاّل اهلُل﴾ َوالّتأويُل ُهنا اخم
ِ، َوصماًل َوَوق مًفا ِتالِف الِقراَءتَ نيم ﴿والرّاِسخوَن يف الِعلمِم يَقولوَن آَمنّا  :قَ وملُُه َتعاىلوَ  .اخم

ِتئمناِفي ة ، َوالر اِسخونَ  (َوالر اِسخونَ )ِبِه﴾  َمرمفوع ، ُمبمَتدأ ، َوَخبَ رُُه مُجمَلُة: يَ ُقوُلوَن  :الواُو اسم
ثَ رُ  ِم اهلِل َتعاىل َوِهَي األكم َعمىن: َوما آَمن ا ِبِه؛ َوهذا على ِقراَءِة الوقمِف على اسم

؛ َوَيكوُن امل
َدُه؛ َوَذِلَك َكَحقائِق  يَ عمَلُم َحقيَقَة َمعايَن َهِذِه اآلياِت ال ُمَتشاِباِت إال  اهلُل َتعاىل َوحم

أم ا الر اِسخوَن يف  .ِصفاِت اهلِل وََكيمفي ِتها، َوَحقائِق ما َيكوُن يف يَ ومِم الِقياَمِة، َوحَنمِو َذِلكَ 
ِبِه، َوأن ُه َحقٌّ َوإنم َلم نَ عمَلمم تَأويَلُه، َتكوُن الواُو عاِطَفًة، ُمَتشا اللوَن: آَمن ا بِ فَ َيقو  ،الِعلممِ 
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ِظ اجَلالَلِة، َوالت  قمديُر: َوما يَعَلُم  ِبِه إال  ُمَتشا التَ فمسرَي َوالر اِسخوَن َمرمفوًعا، َعطمًفا على َلفم
َمقمصوُد بِالّتأويِل ُهنا: الت  فمسرَي، َومُجمَلُة ﴿يَ ُقوُلوَن  اهلُل َوالر اِسخوَن يف الِعلمِم؛ فَ َيكوَن ال
. ﴿َوما (الراِسخونَ ) إُمبمَتدَ  أوم َخََب ال (،الرّاسخونَ )آَمن ا ِبه﴾ يف حَمَلِّ َنصمِب حال ِمَن 

 .إال  َذوو الُعقولِ َيذ ك ُر إاّل أولو األلمباِب﴾ ما يَ ت ِعُظ بِالُقرآِن 



 .]٨آل عمران: [ َّ حل جل مك لك حكخك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع ُّٱ
ِعَيِة الُقرآنِ  َتَمَلتم َهِذِه اآليَُة الَعظيَمُة َعلى َدعمَوٍة َعظيَمٍة ِمنم َأعمَظِم أدم أخبَ َر اهللُ  ،اشم

ا من ُدعاِء ِعباِده الُعَلماءِ  َرُهمم بِالعِ  ،َتعاىل أَّن  لمِم بَ عمَد أنم تَ َفض َل اهلُل َعَليمِهمم وَرَفَع َقدم
َوالّرسوِخ فيِه َواإلياِن ِبِه، فرَيجوَن رب  ُهمم قائلنَي: ﴿َرب نا ال تُزِغم قُلوبَنا بَ عمَد إذم َهَدي مَتنا﴾ 

َكما َمر  َمَعنا يف اآليَِة   ،وََكومنِِه ُعرمَضًة لِلت  َقلُِّب َوالز يمغِ  ،ِلما َعرفوا ِمنم َضعمِف اإلنمسانِ 
  :الس اِبَقةِ 

َ
﴿َوَهبم لَنا ِمنم َلُدنمَك َرمحمًَة﴾  .يمُل َعِن احَلقِّ َواهلُدى بَ عمَد الِعلمِم ِبهِ الّضالُل َوامل

ِلَك الَكرِي َرمحمًَة َواِسَعًة تُغنِ  نا ِمنم َفضم َنحم جاِت رَ دَ  لُّ نا ِبا َعم نم ِسواَك، َوأعمظُم َوأجَ يم َوامم
ِتقاَمُة َعلى ديِنِه. ﴿إن كَ  اِء اهلِل  الر محمَِة الث باُت َواالسم أنمَت الَوّهاُب﴾ الَوّهاُب ِمنم أْسم

ِتحقاٍق  ،َتعاىل، َوَمعمناُه: اّلذي يَ َهُب َويُعطي َوجَيوُد َعلى َخلمِقِه دوَن ِحساٍب، َودوَن اسم
ُهمم، َودوَن انِتظاِر الِعَوضِ  ِِه َوجُ  ؛ِمن م َمِتِه فَ ُهَو يُعطى الَعبمَد ِمنم َخريم سانِِه َوفمَق ِحكم وِدِه َوإحم

 بمحانَُه. سُ 
الثباَت على الّديِن الَقوِي،  -َتعاىل  -فَ َتَضم َن َهذا الدُّعاُء الَعظيُم ُسؤاَل الل ِه 

َتقيمِ  َوالصِّراِط ال ٍَة ِمَن  ،ُمسم اّلذي َعَليمِه الن جاُة يف يَ ومِم الِقياَمِة، َوال َيكوُن َذِلَك إاّل ِبَرمحم
أُل اهللَ  ِله الَكرِي. ال اهلِل َتعاىل لِلمَعبمِد، َنسم   َمّناَن الَكرَي الَوّهاَب ِمنم َواِسِع َفضم

ثَ ُر ُدعاِء الن ِبِّ َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل مَ  ثَ بِّتم قَ لمِب  ،يَا ُمَقلَِّب المُقُلوبِ » :َوهِلَذا كاَن أكم
ِر بمِن َحومَشٍب قَاَل:   ،«على دينك قُ لمُت أِلُمِّ كما جاَء يف ُسَنِن الت ِّرمِمِذيِّ، َعنم َشهم

ثَ ُر ُدَعاِء َرُسوِل الل ِه  ِإَذا   -َصل ى الل ُه َعَليمِه َوَسل َم  -َسَلَمَة: يَا أُم  المُمؤمِمِننَي، َما َكاَن َأكم
ثَ ُر ُدَعائِِه: يَا ُمَقلَِّب المُقُلوبِ  : َكاَن َأكم  ثَ بِّتم قَ لمِب َعَلى ِديِنَك. ،َكاَن ِعنمَدِك؟ قَاَلتم

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 آل عمرانتفسير سورة  

 

9 

: ف َ  ثَ َر ُدَعاَءَك: يَا ُمَقلَِّب المُقُلوبِ قَاَلتم ثَ بِّتم قَ لمِب َعَلى  ،ُقلمُت: يَا َرُسوَل الل ِه َما َأكم
ِ ِمنم َأَصاِبِع الل ِه، »ِديِنَك! قَاَل:  بُ َعنيم َ ُأصم يَا أُم  َسَلَمَة، ِإن ُه لَيمَس آَدِميٌّ ِإال  َوقَ لمُبُه بَ نيم

. (٢)﴿َرب  َنا اَل تُزِغم قُ ُلوبَ َنا بَ عمَد ِإذم َهَدي متَ َنا﴾ :فَ َتاَل ُمَعاذ   ".«أَزَاغَ  َفَمنم َشاَء أَقَاَم َوَمنم َشاءَ 
رٍو ،َوَجاِبرٍ  ،َوأََنسٍ  ،َوالن  و اِس بمِن َْسمَعانَ  ،َويف المباِب َعنم َعاِئَشةَ  َونُ َعيمِم  ،َوَعبمِد الل ِه بمِن َعمم

َعنم  ،َحِديث  َحَسن . َوجاَء يف ُسَنِن الت ِّرمِمِذيِّ أيمًضابمِن َِه اٍر قَاَل أَبُو ِعيَسى: َوَهَذا 
صل ى الل ُه عليمِه  ،"كاَن رسوُل الل هِ  قاَل: -َرِضَي اهلُل َتعاىل َعنمُه  -أَنِس بمِن ماِلٍك 

  الل ِه،ِب  ثبِّت قلِب على ديِنَك. فقلُت: يا نَ  ،يقوَل: يا مقلَِّب القلوبِ  ُيكِثُر أنم  ،َوسل مَ 
َ إصبَ َعنِي من »َفهل َتاُف َعَلينا؟ قاَل:  ،آمن ا ِبَك َومبا ِجئَت ِبهِ  نَعمم، إن  القلوَب بَ نيم

  .(١)"»أصابِع الل ِه يقلُِّبها كيَف شاءَ 


 .]٩آل عمران:  [ َّ  ٰه مه جه هن من خن جنحن مم خم حم جم  هل مل خل ُّٱ
 ؛نا إن َك جاِمُع الّناِس﴾ ُكلِِّهمَفقالوا: ﴿َرب   ،واَصَل الرّاِسخوَن يف الِعلمِم ُدعاَءهمم 

زَِي اّلذين  ؛َوُهَو يَ ومُم الِقياَمةِ  ،﴿لِيَ ومٍم ال َريمَب ِفيِه﴾ ال َشك  فيه .ُمؤِمِنِهمم وَكاِفرِِهمم  لَِيجم
َسنوا بِاحُلسمىن ،أساءوا مبا َعِملوا ﴿ِإن  الل َه ال َُيمِلُف امليعاَد﴾ ُُيمَتَمُل  .َوجَيمزَِي اّلذين أحم

َتصمديًقا  -َتعاىل  -أنم َتكوَن ِمنم َكالِم الرّاسخنَي يف الِعلمِم، َوُُيمَتَمُل أنم َتكوَن ِمَن اهلِل 
 َوتَأييًدا ِلَكالِمِهمم. ،هَلُمم 



 َّ مه جه ين ىن من حنخن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 .]٢٠آل عمران: [

: إن  ال ذيَن َكَفروا بِاهللِ  َفَعُهمم أممواهُلُمم َوال  َوُرسولِِه َصّلى اهللُ  ،أيم َعَليمِه َوَسل َم، َلنم تَ ن م

                                                 

 .(3٥١١) أخرجه الرتمذي ((٢
 .(١٢٤٠) رجه الرتمذيأخ ((١
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: ﴿َوأُولَِئَك ُهمم َوُقوُد الن ار﴾ أيم  .اهللِ  إذا نَ زََلتم ِبِمم ُعقوبَةُ  ،أومالُدُهمم ِعنمَد اهلِل َشيمًئا
ًدا؛ َكما قاَل وَن هَلا دائًما َوأبَوأولَئَك ُهمم َحَطُب الن اِر ال ذي ُتَسع ُر ِبِه، َوُهمم ُمالزِمُ 

َواهُلُمم َواَل َأوماَلُدُهمم ِمَن الل ِه َشيمًئا َوأُولَِئَك  ُهمم أَمم َتعاىل: ﴿ِإن  ال ِذيَن َكَفُروا َلنم تُ غميِنَ َعن م
 .َأصمَحاُب الن اِر ُهمم ِفيَها َخاِلُدوَن﴾



 ُّ َّ  ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي  يه ىه ُّٱ

 .]٢٢آل عمران: [ َّ ّٰ ِّ
َلها، َوالَهِذِه اآليَ  َورسولِِه َصّلى اهللُ َعَليمِه  ،َمعمىن: إن  اّلذيَن َكَفروا بِاهللِ  ُة ُمرمتَِبطَة  مبا قَ ب م

َفَعُهمم أممواهُلُمم َوال أومالُدُهمم ِمنم ُعقوبَِة اهلِل إذا نَ زََلتم ِبِمم َوَحل تم َعَليمِهمم،  ،َوَسّلمَ  َلنم تَ ن م
ِر َوالت كم  َلُهمم ِمَن األَُمِم الوَدأبُ ُهمم يف الُكفم بَِة بِاهلِل  ذيِب َكَدأِب آِل ِفرمَعومَن، َوَمن قَ ب م ُمكذِّ

ِِهمم  ﴿َفَأَخَذُهُم الل ُه ِبُذنُوِبِمم َوالل ُه َشِديُد . َوُرُسِلِه؛ َكَقومِم نوٍح، َوقَ ومِم هوٍد، َوَغريم
ذي َلَكُهُم اهلُل َوعاقَ بَ ُهمم ِبَسِبِب َتكم : أَهم رِِهمم بِاهلِل َوُرُسِلهِ  ،ِبِهمم المِعَقاِب﴾ أيم ﴿واهللُ  .وَُكفم

 شديُد العقاب﴾.


 .]٢١آل عمران: [ َّ ىب نب مب ربزب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ُّٱ
ِِهمم  :﴿ُقلم لِل ِذيَن َكَفُروا﴾ يَ عمين َزموَن يف الدُّنم  .لِلمَيهوِد َوَغريم  .يا﴿َستُ غمَلُبوَن﴾: تُ هم

ِخَرةِ   ن َم﴾ ﴿َوبِئمَس المِمهاُد﴾: المِفرَاُش. ﴿ِإىل َجهَ  .﴿َوَُتمَشُروَن﴾ يف اآلم
ديد  َووعيد  لِلُكّفاِر،  َوفي اآليَة   لِلمُمؤِمننَي  -َتعاىل  -أيًضا َوعمد  ِمَن اهلِل  َوفيهاتَ هم

ِر َوالت ممكنيِ  ِر احَلقيقي ةِ  ،بِالن صم باِب الن صم  االً َوَقدم ذََكَر اهلُل َتعاىل لَنا ِمثَ  ،إذا أَخذوا بِأسم
بَ َر بِهِ مُ  ِق ما أخم   َفقال: ،شاَهًدا َيدلُّ َعلى ِصدم
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 ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث يترث ىت نت مت زت  رت يب ُّٱ

 َّ ين ىن  نن من زن رن مم يلام ىل مل يك  ىك لكمك اك يق
 .]٢3آل عمران: [

ِق حمم دٍ  ،﴿َقدم كاَن َلُكمم آيَة ﴾ َعالَمة  َعظيمة    ،َوِداللة  َواِضَحة  َتُدلُّ على ِصدم
﴿يف  .َوهازم  أعمداَءهُ  ،َوُمظمِهر  ديَنهُ  ،َوأن  اهلَل َتعاىل ناِصرُه َوُمؤيُِّده ،َوَسل مَ  َصلى اهللُ َعَليمهِ 

ِ﴾ ال ِلمنَي َوال ِفَئتَ نيم رِكنيَ  ُمسم ٍر لِلمِقتالِ ﴿التَ َقتَ  .ُمشم َتَمَعتا يَ ومَم َبدم ﴿فئة  تُقاِتُل يف  .ا﴾ اجم
ن َ . (٢)طائَفة  َسبيِل اهلِل﴾  رى كاِفَرة  يَ َروم ُمؤِمنوَن الكاِفريَن  يَرى ال :ُهمم ِمث مَليمِهمم﴾ أيم ﴿َوأخم

نَ ُهمم﴾ ُهُم  ، فَالفاِعُل يف ﴿تَ َروم ، َوَلِكن  اهلَل أي َدُهمم بَِنصمرِِه على ِقّلِة َعَدِدِهمم ِضعَفيمِهمم
ِ﴾ ﴿رَ  .َمفمعوُل ِبِه ُهُم الُكّفاُر، َوالض مرُي يف ِمث مَليمِهمم لِلمُمؤمننيَ  ُمؤِمنوَن، َوال ال أَي الَعنيم

﴿َواهلُل يُؤيُِّد﴾  .ُرؤيَة  َحقيِقي ة  ال َشك  فيها :ُنِصَب على أن ُه َمفمعول  ُمطمَلق ، َوَمعمناهُ 
َرةً  إن  ﴿ .﴿بَِنصمرِِه﴾ بِالمَغَلَبِة َواحُلج ِة َمنم َيشاءُ  .ييُ َقوِّ  ألويل األبمصاِر﴾  يف َذِلَك َلِعب م

 .ِلَذوي الُعقولِ 


  هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ُّٱ

ٱَّ مح جح مج حج مث متهت خت  حت جت مبهب خب حب جب

 .]٢٤عمران:  آل[ 
ِتبارًا َوابمِتالًء هَلُمم  .﴿زُيِّن﴾ ُحسَِّن َومُجِّلَ   :﴿ُحبُّ الش َهواِت﴾ مَجمعُ  .﴿لِلّناِس﴾ اخم

َوةِ  ِء اّلذي تُريُدهُ  ،الش هم ِر  ﴿ِمَن النِّساِء﴾ َوبَدأ .َوهي تَ َوقَاُن الن  فمِس إىل الش يم ِبذِكم
ثَ ُر الِفََتِ َضَررًا على الرِّجاِل، قاَل  ؛النِّساءِ  َكما يف  -َعَليمِه الص الُة َوالس الُم  -ألن  ُهن  أكم

 ِ َنًة أَضر  عَلى الرِّجاِل ِمَن » :َزيمدٍ  ِمنم َحديِث أساَمَة بمنِ  ،الص حيَحنيم ُت بَ عمِدي ِفت م ما تَ رَكم

                                                 

داُِها :تَ قمديرُهُ  ،حَممذوفٍ  إٍ قَ وملُه ﴿ِفَئة ﴾ َخبَ ر  ِلُمبمَتد ((٢ ِلمونَ  ،إحم ُسم
 .َوُهُم امل
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﴿ِمَن الذ َهِب  .ُمَقنمطََرِة﴾ األممواُل الَكثريَةُ  ﴿َوالقناطرِي ال.ناءُ األبم  ﴿والَبننَي﴾ .(٢)«النِّساءِ 
﴿َواألنمعاِم﴾ اإِلبُل  .َعل َمُة احِلسانُ مُ  الِهَي ُمَسو َمِة﴾ الر اعية، َوقيَل:  لَوالِفض ِة َوالَيمِل ا

َ اهلُل ﴿َواحَلرمِث﴾ َوُهَو ما يُ زمرَُع َويُ غمَرُس، ُُث  ب َ  .َوالبَ َقُر َوالَغَنمُ  أن  َهِذِه  -َتعاىل  -ني 
ياَء َمتاُع الدُّنميا ُن  :َوِهَي فانَِية  زائلة  َفقالَ  ،األشم ﴿َذِلَك َمتاُع احلَياِة الدُّنميا َوالل ُه ِعنمَدُه ُحسم

 .َمآِب﴾ ال


 جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص مسحص خس حس جس  مخ جخ ُّٱ

 .]٢٥آل عمران: [ َّ  خك حك جك مق مفحق خف حف  جف مغ جغ مع

نميا ِمَن لم ﴿قُ  أؤنَ بِّئُكمم ِِبَريمٍ ِمنم َذِلُكمم﴾ اّلذي ذََكرمُت ِمّا زُيَِّن َلُكمم يف الدُّ
ِتناِب الن واهي ،ِبِفعمِل األواِمرِ  ؛﴿لِل ِذيَن ات  َقوما﴾ َرب  ُهمم  ؟الش َهواتِ  ﴿َجن ات  ََتمرِي  .َواجم

﴿لِل ِذيَن ات  َقوما﴾ َخبَ ر  ُمَقد م ، َوقَ وملُُه  :ِمنم ََتمِتَها األَن مَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها﴾ َوقَ وملُهُ 
ِتفهاِم ِعنمَد قوملِه ﴿ِمنم ذِلُكمم﴾ ، َوعلى َهذا َيكوُن ُمنمَتهى االسم ﴾ ُمبمَتَدأ ُمَؤخ ر   ،﴿َجن ات 

هاَم ُمنمَتِهًيا ِعنمَد قَ وملِِه َتعاىل ِتفم ُهمم َمنم جَيمَعُل االسم مم﴾ ُُث  ي َ  :َوِمن م َرأ  ،بمَتِدئ﴿ِعنمَد َربِِّ فيَ قم
اُر﴾ َواألق مَرُب األو ُل، َوُهَو اّلذي َعَليمِه عام ُة الُقرّاِء، َواهللُ  ﴿َجّنات  ََتمري ِمنم ََتمِتها األَّنم

َوان  ِمَن الل ِه﴾ .﴿َوأَزمَواج  ُمَطه َرة ﴾ ِمنم ُكلِّ أًذى .أعمَلمُ   ،َوَهذا ِمنم أعمَظِم الن عيمِ  ﴿َوِرضم
أُل اهللَ  ِلهِ تَ  َنسم   .عاىل الَكرَي ِمنم َفضم

إن  اهلَل َتعاىل : »-َصّلى اهلُل َعليِه َوَسل َم  -قاَل: قاَل َرسوُل اهلِل  ،َعنم أيب َسعيدٍ و 
ُر ُكلُُّه يف يََديمَك،  ِل اجلَن ِة، فَ َيقولوَن: لَبَ يمَك رَب نا َوَسعمَديمَك، َوالَي م ِل اجلَنِة: يا أهم يَقوُل ألهم

، َوَقدم أعمطَيمَتنا ما َلم تُ عمِط أَحدً وَن: َوما لَ ولُ لم َرضيُتمم؟ فيَ قُ فَ َيقوُل: هَ   انا ال نَ رمضى يا َربُّ
ٍء  ، َوأيُّ َشيم ِمنم َخلمِقَك؟ فَ َيقوُل: أال أعمطيُكمم أفمَضَل ِمنم َذِلَك؟ فَيقولوَن: يا َربُّ

                                                 

 .(١٠٤٠)، ومسلم واللفظ له (٥٠٩٢) البخاريأخرجه  ((٢
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 .(٢)«اَخُط َعَليمُكمم بَ عمَدُه أَبدً أفمَضُل ِمنم َذِلَك؟ فَيقوُل: أِحلُّ َعَليمُكمم ِرضمواين َفال أسم 
واِل ِعباِدهِ  :﴿َوالل ُه َبصري  بِالِعباِد﴾ أيم  ُهمم َعلى َوَسُيجاز  ؛ُمط ِلع  على أحم ي ُكالًّ ِمن م

ِر ِصفاِِتِمم  ،ُمت قنيَ  ُُث  ذََكَر اهللُ َتعاىل َدَعواِت َهؤالِء ال .َعَمِلهِ   َفقاَل: ،َوأثمىن َعَليمِهمم ِبذِكم


 من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 .]٢٠ – ٢٢آل عمران: [ َّ ىه مه جه ين  ىن
: ال ُمت قنَي اّلذيَن َمن  اهلُل َعَليمِهمم ِبُدخوِل اجلَن ِة يَقولوَن ﴿رب نا  ﴿اّلذيَن يَقولوَن﴾ أيم

تُ رمها َعليمنا، َوََتاوزم َعنّا ﴿َوِقنا : اسم : َوادمَفعم َعنّا إن نا آَمنّا فاغمِفرم لَنا ُذنوبَنا﴾ أيم ﴾ أيم
ِس ِصفاٍت َفقالَ   :﴿َعذاَب الّناِر﴾ ُُث  َوصَفُهُم اهللُ َتعاىل ِِبَمم

: الّصاِبريَن َعلى ِفعمِل ما أَمَرُهُم اهلُل ِبِه، َوتَ رمِك ما ََّناُهمم َعنمُه،  (١)﴿الّصاِبريَن﴾ أيم
 ﴾ يف إياَِّنِمم َوأقمواهلِِمم ﴿والّصاِدقنيَ  ُمؤِلَمةِ  ما ُيصيبُ ُهمم ِمنم أقمداِر اهلِل ال َوَعلى

واهَلُمم يف ُسُبِل اَلريمِ،  ﴿وال .ُمداِومنَي َعلى طاَعِة اهلِل َتعاىل ﴿والقانِتنَي﴾ ال ُمنمِفقنَي﴾ أمم
ُخُل فيه الز كاُة ال تَ غمِفريَن بِاألسمحاِر﴾ َوالس َحرُ مُ  ﴿َوال .َوَصَدَقُة الت َطوُّعِ  ،َمفمروَضةُ  َوَيدم  :سم

ِر، آِخُر الل   َواآليَُة يِل قُ بَ يمِل الصُّبمِح، َوقيَل: ُهَو ِمنم ثُ ُلِث الل يِل األخرِي إىل طُلوِع الَفجم
ِتغفاِر يف َهذا الَوقِت الَعظيمِ  تُدل   ِ، عن أيب  ؛على َفضيلِة االسم جاَء يف الص حيَحنيم

ينزل َرب َُّنا تَ َباَرَك »قاَل:  -َسل َم َصلى اهلُل َعَليمِه وَ  -ُهَري مَرَة َرِضَي اهلُل َعنمُه، أن  الن ِب  
ُعوين  ن مَيا ِحنَي يَ ب مَقى ثُ ُلُث الل يمِل اآلِخُر يَ ُقوُل: َمنم َيدم َلٍة ِإىَل الس َماِء الدُّ َوتَ َعاىَل ُكل  لَي م

َتِجيَب َلهُ  أَُليِن َفأُعمِطَيهُ  ؟َفَأسم تَ غمِفُرين َفَأغمِفَر َلهُ  ؟َمنم َيسم ُل السُّن ِة وَ  .(3)«؟َمنم َيسم ات  َفَق أهم
-َوُهَو نُزول  َحقيقيٌّ يَليُق ِِبَاللِِه َوَعَظَمِته؛ فَ ُهَو  ،على تَ َلّقي َهذا احَلديِث بِالُقبولِ 

                                                 

 .(١٨١٩)، ومسلم (٠٥٢٨) البخاريأخرجه  ((٢
َدمِح بِِفعمٍل حَممذوٍف، َوما ب َ  (١)

 .عمَدُه َعطمف  َعَليمهِ َمنمصوب  على امل
 .(٠٥٨)، ومسلم (٢٢٤٥) البخاريأخرجه  ((3
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ء  َوُهَو الس ميُع الَبصرُي،  -ُسبمحانَهُ  يَ نمزُِل َكيمَف شاَء، َمىت شاَء، ُسبمحانَُه لَيمَس َكِمثمِلِه َشيم
ِتواءُ "ولِِه َفال يَ عمَلُمُه إاّل ُهَو ُسبمحانَُه َوَتعاىل، َكما قاَل اإلماُم ماِلُك: َوأّما َكيمِفي ُة نُز  االسم

 ."َواإلياُن ِبِه َواِجب   ،َوالَكيمُف ََممهول   ،َمعملوم  



 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه  ُّٱ

 .]٢٨آل عمران: [ َّ نئ مئ
 َ َهَر لِِعباِدِه مبا نَصَب ِمَن األِدل ِة الش رمِعي ِة َوالَكومنِي ِة َوأظم  -َتعاىل  -﴿َشِهَد اهلُل﴾ بَ ني 

: ال َمعمبوَد ِِبَقٍّ ِسواُه، َوأن ُه َتعاىل ُهَو ال َفرُِد بِتَ ومحيِد  َعلى ﴿أن ه ال إلََه إاّل ُهَو﴾ أيم ُمن م
: َوأقَ ر ِت امل َ ﴿وامل .األلوِهي ةِ  َفَشِهَدتم أن ُه ُهَو  ؛األلوِهي ةِ الئَكُة بِتَ ومحيِد  َ الئَكُة﴾ َأيم

َتِحقُّ لِلمِعباَدةِ  ال َدُه ال شريَك َلهُ  ،ُمسم ُل الِعلمِم  .َوحم : َوَشِهَد أيمًضا أهم ﴿َوأولو الِعلمِم﴾ أيم
َقَبة  َعظيَمة   َوفي َهذ ه  اآليَة  على َذِلَك،  اهلَل  ويل الِعلمِم، َوأن  َوَمنمزَِلة  َكبريَة  لِلمَمالئَكِة َوألُ  ،َمن م

هوٍد؛ ألن  ُهمم يَ عمَلموَن َذِلكَ  َهَدُهمم على أعمَظِم َمشم َتشم ﴿قائًما﴾ حال   .َوُهمم ُعدول   ،اسم
لِ  : بِالَعدم ِط﴾ أيم ليَل لِلت أكيدِ  .َمنمصوبَة  ﴿بِالِقسم ﴿الَعزيُز  .﴿ال إَلَه إاّل ُهَو﴾ َكر َر الت  هم

ًدا.َمعمىن، َفَجّدَد ِبِه عَ  احَلكيُم﴾ تَ َقد َم ال  هم


 نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب مبنب زب  رب يئ ىئ ُّٱ

 .]٢٩آل عمران: [ َّ يك ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف ىثيث
الُم﴾ إن  الّديَن احَلق  ال ُهَو اإلسمالُم  ،َمرمِضي  ِعنمَد اهللِ  ﴿إن  الّديَن ِعنمَد اهلِل اإِلسم

ُخِتموا بَِنِبيِّنا حُمَم ٍد َصّلى اهلُل َعَليمِه وَ  ،-َعَليمِهُم الص الُة َوالس المُ -الّذي جاَء ِبِه الرُُّسُل 
َبَل ِمنم أَحٍد بَ عمَد بَ عمثَِتِه  ،َوَسل مَ  يًنا ِسواُه،  دِ  -َعَليمِه الص الُة َوالس المُ -َوال ُيمِكُن أنم يَ قم

الَم ِدينً  :َكما قاَل َتعاىل َر َوقَاَل ُسبمحانَُه: ﴿َوَمنم ي َ  ،﴾ا﴿َوَرِضيُت َلُكُم اإلمِسم بمَتِغ َغي م
الِم ِدينً  َبَل ِمنمُه﴾ ااإلمِسم َكما يف َحديِث أيب   -َعَليمِه الص الُة َوالس المُ -َوقاَل  ،فَ َلنم يُ قم

َمُع يب أَحد  ِمنم َهِذِه األم ةِ » :َرِضَي اهللُ َعنمهُ  ،ُهَري مَرةَ  يَهوِديٌّ  ،َوال ذي نَ فمسي بَِيِدِه! ال َيسم
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ِل الّنا ،وُت وَلَم يُ ؤمِمنم بِال ذي أُرمِسلمُت بِهِ َوال َنصمراينٌّ، ُُث  يَ  َفأرمَسَلُه  ،(٢)«رِ إاّل كاَن ِمنم أهم
الَم، اّلذي جاَء بِهِ  َبُل اهلُل ِمنم أَحٍد ديًنا بَ عمَدُه إاّل اإلسم َصّلى اهللُ  ،لِلّناِس كاف ًة، َفال يَ قم

 َعَليمِه َوَسل َم.

ِلمنَي بِاُمؤِمنوَن ِمنم أتمباِع األنم  َوال ُخلوَن  لِبياِء الّساِبقنَي ُكلُُّهمم َكانوا ُمسم َمعمىن العامِّ، َيدم
َعَث الن ِبِّ  َرَك أَحُدُهمم َمب م ، فَإذا أدم َبلم ِمنمُه  ،اجلَن َة بِإسمالِمِهمم َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل َم، َلَم يُ قم

 - َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل مَ  - يُ ؤمِمنم بَِنِبيِّنا حُمَم ٍد إاّل اتِّباُعُه، َوأمجمََع الُعَلماُء َعلى أن  َمنم َلَم 
ِل الّناِر، َسواء  كاَن َيهوِديًّا ،َويَ ت ِبعم ما جاَء بِهِ  َر  أمم َنصمرانِيًّا فَ ُهَو كاِفر  َوِمنم أهم أمم َغي م

ِ اجِلنِّ َواإلنمِس َوالَعَرِب  عام ة  جلَِميعِ  -َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل مَ -َذِلَك؛ ألن  رِسالََتُه  الث  َقَلنيم
﴿وما  :َوقاَل َتعاىل ،﴿َوَما أَرمَسلمَناَك ِإال َكاف ًة لِلن اِس َبِشريًا َوَنِذيرًا﴾ :َوالَعَجِم، قاَل َتعاىل

ِ، َعنم جاِبِر بمِن َعبمدِ  .أرمَسلمناَك إاّل َرمحمًَة لِلمعاَلمنَي﴾  -ِبِّ اهلِل، َعِن الن   َويف الص حيَحنيم
، َوذََكَر «د  قَ بملي...َلَم يُ عمَطُهن  أحَ  اأُعمطيُت ََخمسً »أن ُه قاَل:   - َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل مَ 

   .(١)«وَكاَن الن ِبُّ يُ ب مَعُث إىل قَ ومِمِه خاص ًة َوبُِعثمُت إىل الّناِس عام ةً ».. : ِمنمها
َصل ى  ،"َأن  ُغاَلًما ِمَن اليَ ُهوِد َكاَن ََيُدُم الن ِب   :نمهُ َوَعنم أَنِس بمِن ماِلٍك، َرِضَي اهللُ عَ 

يَ ُعوُدُه، فَ َقَعَد ِعنَد  -َصل ى الل ُه َعَليِه َوَسل َم  -َفَمِرَض، َفأَتَاُه الن ِبُّ  ،الل ُه َعَليِه َوَسل مَ 
ل ى صَ  ،رَأِسِه، فَ َقاَل َله: َأِطع أَبَا الَقاِسمِ . فَ َنظََر ِإىَل أَبِيِه َوُهَو ِعنَد ِلمم رَأِسِه، فَ َقاَل: َأسم 
احَلمُد لِل ِه »َوُهَو يَ ُقوُل:  ،َفَأسَلَم، َفَخرََج الن ِبُّ َصل ى الل ُه َعَليِه َوَسل مَ  ؛الل ُه َعَليِه َوَسل مَ 

فيه ِكفايَة  ِلَمنم َشرََح اهللُ  َواألِدل ُة على َذِلَك َكثريَة ، َوما ذُِكرَ  .(3)«الِذي أَنَقَذُه ِمَن الن ارِ 
ِتسالُم هلِل بِالت  ومحيدِ  َرُه َو أناَر قَ لمَبُه، َواإلسمالُم ُهَو االسم  ،َواالنمقياُد لَُه بِالطّاَعةِ  ،َصدم

ِلهِ  : الَيهوُد  .َوالََباَءُة ِمَن الشِّرمِك َوأهم تَ َلَف الَذيَن أوتوا الِكتاَب﴾ َأيم ﴿َوما اخم

                                                 

ِلم  ) ((٢ َرَجُه ُمسم  .(٢٥3أخم
َرَجهُ  ((١ ِلم  ( واللفظ له، و 33٥البخاري ) أخم  .(٥١٢)ُمسم
َرَجهُ  ((3  .(٢3٥٢البخاري ) أخم
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ِق نُ بُ و ِة نَِبيِّنا حُمَم ٍد َصل ى الل ُه َعَليمِه َوسَ َلَم ََيم ؛َوالن صارى  ِمنم بَ عمِد ﴿ِإاّل  .مَ ل  َتِلفوا يف ِصدم
نَ ُهمم﴾ يَ عمين: إاّل ِمنم بَ عمِد أنم َعِلموا بِأن  ما جاَءُهمم بِِه ُهَو احَلقُّ  َما َجاَءُهُم المِعلمُم بَ غمًيا بَ ي م

ُهمم بِأن  ما جاَءُهمم بِِه ُهَو احَلقُّ اّلذي ال باِطَل َمَعُه، َفِخالفُ هُ  ٍل ِمن م  ،مم َلَم َيُكنم َعنم َجهم
ا كاَن َسَبُبُه البَ غميَ  نَ ُهمم  ،َواحَلَسدَ  ،َوإَّن  ﴿َوَمنم  .ايَ ن م َوُحب  الرِّياَسِة َوالدُّ  ،َوالظُّلمَم فيما بَ ي م

ُفرم بِآيَاِت الل ِه فَِإن  الل َه َسرِيُع احِلساِب﴾   .َيكم


  زي ري ٰى ين ىن مننن زن رن مم  ام يل ىل مل ٱُّ
 َّ خت حت جت هب خبمب حب  جب هئ مئ حئخئ جئ يي ىي ميني

 .]١٠آل عمران: [ 
: جاَدلُ  ﴿فَإنم  ُت  .وكَ حاّجوَك﴾ َأيم َلمم َتسم : اسم ِهَي لِلِه﴾ َأيم ُت َوجم َلمم ﴿فَ ُقلم أسم

ُت َلُه بِالطاَعةِ  ،لِلِه بِالت  ومحيدِ  َتعاىل يف سوَرِة  َكما قالَ   ،﴿َوَمِن ات  بَ َعِن﴾ َكَذِلكَ  .َوان مَقدم
﴿ُقلم َهِذِه َسبيلي أدمعو إىل اهلِل على َبصريٍَة أنا َوَمِن ات  َبعين َوُسبمحاَن اهلِل َوما :يوُسفُ 

ُتمم﴾  .﴿َوُقلم لّلذيَن أوتوا الِكتاَب َواألُمِّّينَي﴾ يَ عمين: الَعَربَ  ُمشرِكنَي﴾ أنا ِمَن ال َلمم ﴿أأسم
: ُر؛ َأيم هام  َمعمناُه األمم ِتفم ِلموا اسم َلموا  .أسم : إنم أسم َتدوما﴾ أيم َلموا فَ َقِد اهم ﴿فَإنم أسم

َتدوما إىل احَلقِّ َواهلُدى َوالّنورِ  ،َودَخلوا يف ديِن اهلِل َتعاىل ا َعَليمَك . فَ َقِد اهم ﴿َوإنم تَ َول وما فَإَّن 
: إنم أعمَرضوا َهدوا أنم  ،الَبالُغ﴾ أيم  ؛حُمَم ًدا َرسوُل اهللِ  َوأن   ،ال إَلَه إاّل اهللُ  وَلَم َيشم

 ،َعَليمِه الَبالُغ َوالَبياُن َواإلرمشادُ  -َعَليمِه الص الة َوالس المُ -َفِحسابُ ُهمم على اهلِل، َوالن ِبُّ 
ا َعَليمَك الَبالُغ َوَعَليمنا  :َولَيمَس َعَليمِه ِهدايتُ ُهمم، َكما قاَل َتعاىل يف ُسورَِة الر عمد ﴿إَّن 

﴿إن َك ال تَ همدي َمنم  :َوقاَل َتعاىل ،قاَل َتعاىل: ﴿لَيمَس َعَليمَك ُهداُهمم﴾وَ  ،احِلساُب﴾
دي َمنم َيشاُء﴾ َببمَت َوَلِكن  اهلَل يَ هم َلَم َودَخَل يف  ،أحم ﴿َواهللُ َبصري  بِالِعباِد﴾ عاَِل  مبَنم أسم

 .ِه، َوَمنم َلَم َيُكنم َكذِلكَ دينِ 
"ِمنم أصمرَِح  :ماُم احلاِفُظ ابمُن َكثرٍي، َرمِحَُه اهلُل رمحة َواسعة   َكما قاَل اإل َوَهذ ه  اآليَةُ  
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ِت على ُعموِم ِبعمثَِتِه، َصلواُت اهلِل َوَسالُمُه َعَليمِه، إىل مَجيِع الَلمِق، َكما ُهَو اَل الّداَل 
 .(٢)ا آيٍَة َوَحديٍث"َمعملوم  ِمنم ديِنِه َضرورًَة، وََكما َدل  َعَليمِه الِكتاُب َوالسُّن ُة يف َغريمِ م

أَلِة الَعظيمِة يف اآليَِة الّساِبَقِة، َواهللُ أعملُم.  لَوَقدم َسَبَق الَكالُم َحومَل َهِذِه ا  َمسم


 خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت مت ُّٱ

 جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص حص مس

 .] -١١- ١٢آل عمران:[َّ  حق مف خف حف
تُ ُلوَن ال ذِ  قَ وملُه َتعاىل ِط ِمَن الن اِس﴾﴿َويَ قم : َويَقتُلوَن ال ذيَن  يَن يَأمُمُروَن بِالمِقسم أيم

َعمروفِ  ؛يَأُمروَن بِالَعدِل ِمَن الن اسِ 
ُر بِامل ُنمَكرِ  ،َوُهَو األمم

ُي َعِن امل ﴿فَ َبّشرمُهمم  .َوالن  هم
َر َرمِحَُه اهللُ  -َكما قاَل اإلماُم الُقرمُطِبُّ - َواآليَُة فيهاِبَعذاٍب أليٍم﴾  : "دالَلة  على أن  األمم

َي َعِن ال ،َمعمروفِ  بِال َمِة، َوُهَو فائَدُة الرِّسالِة  ُمنمَكِر كاَن َواِجًبا يف األَُمِم ال َوالن  هم ُمتَ َقدِّ
  .(١)َوِخالَفُة النُّبُ و ِة"



 ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 .]١3آل عمران: [ َّ  جي يه
بَ َر اهللُ  اّلذيَن أعمطاُهُم اهلُل َحظًّا ِمَن  ،يف َهِذِه اآليَِة َعنم طائَفٍة ِمَن الَيهودِ  ،َتعاىل أخم
ِد الن ِبِّ  ،الِعلمِم بِالت  ومراةِ  لِلت حاُكِم إىل  - َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل مَ  -أن  ُهمم ُدُعوا يف َعهم

فأبَ وما أنم  ؛-صّلى اهلُل َعَليمِه َوَسّلمَ -اهلِل  يف بَ عمِض ما تَناَزعوا فيِه َمَع َرسولِ  ،الت  ومراةِ 
َتجيبوا ِ، َعنم   ،َيسم ، َوِمنم َذِلَك َمثاًل ما ثَ َبَت يف الص حيَحنيم َكما ُهَو َشأنُ ُهمم َوعاَدتُ ُهمم

 ،يمِه َوَسل مَ َصل ى الل ُه َعلَ  ،الميَ ُهوُد ِإىَل َرُسوِل الل هِ  ُعَمَر أَن ُه قَاَل: "َجاَءتِ  َعبمِد الل ِه بمنِ 
رَأًَة َزنَ َيا، فَ َقاَل هَلُمم َرُسوُل الل هِ  ُهمم َوامم َصل ى الل ُه َعَليمِه َوَسل َم: َما  ،َفذََكُروا َلُه َأن  َرُجاًل ِمن م

                                                 

 .(١٢/ ١تفسري ابن كثري ت سالمة ) ((٢
 .(٤٠/ ٤تفسري القرطِب ) ((١
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ِم؟ فَ َقاُلوا: نَ فمَضُحُهمم َوجُيمَلُدوَن. فَ َقاَل َعبمُد الل هِ  بمُن  َتَُِدوَن يف الت  ومرَاِة يف َشأمِن الر جم
َم، َفأَتَ وما بِالت  ومرَاِة فَ َنَشُروَها، فَ َوَضَع َأَحُدُهمم يََدُه َعَلى آيَِة  ! ِإن  ِفيَها الر جم َساَلٍم: َكَذب مُتمم

مِ  َلَها َوَما بَ عمَدَها، فَ َقاَل لَُه َعبمُد الل ِه بمُن َساَلٍم: ارمَفعم َيَدَك! فَ رََفَع َيدَ  ،الر جم ُه ُُث  قَ رََأ َما قَ ب م
ِم، فَ َقاُلوا: َصَدَقتَ  ِم. َفَأَمَر ِبَِما َرُسوُل الل ِه  فَِإَذا ِفيَها آيَُة الر جم يَا حُمَم ُد، ِفيَها آيَُة الر جم

ِة َصل ى الل ُه َعَليمِه َوَسل َم فَ ُرمِجَا، فَ َقاَل َعبمُد الل ِه بمُن ُعَمرَ: فَ رَأَيمُت الر ُجَل َُيميِن َعَلى المَمرمأَ 
َجاَرَة"يَ  َلموا َكَعبمدِ (٢)ِقيَها احلِم رَِج ال ذيَن أسم ؛ لُِيخم  . ﴿ُُث  تَ َوىّل َفريق  ِمن مُهمم﴾ وَلَم يَ ُقلم: ُكلُُّهمم

َلُة يف ُه، َوَهذا ِمنم إنمصاِف الُقرآِن الَعظيِم. ﴿َوُهمم ُمعمِرضُ اهلِل بمِن َسالٍم َوَغريمِ  وَن﴾ اجُلمم
َمعمىن: َواحلاُل أن  ُهمم قَ ومم  َديمَدنُ ُهمم اإلعمراُض َواالنمِصراُف َعِن  حَمَلِّ َنصمٍب على احلاِل، َوال

ِتجابَِة لِ  ،احَلقِّ   ِه َوَرسولِِه َصّلى اهللُ َعَليمِه َوَسل َم.لّ َوَعَدُم االسم


 َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ُّٱ
 .]١٤آل عمران: [ 

: َذِلَك اإِلعمراَض َعنِ  َلنم ِة ِبَسَبِب أن  ُهمم قَاُلوا: ﴿الت حاُكِم إىل الت  ومرا ﴿َذِلَك﴾ َأيم
﴿يف ديِنِهمم َما َكانُوا  .ََتَس َنا الن اُر ِإال أَي اًما َمعمُدوَداٍت َوَغر ُهمم﴾ أيم َغش ُهمم َوَخَدَعُهمم 

رَتونَُه قَ ومهُلُمم: ﴿َلنم ََتَس َنا  تَ ُروَن﴾ َوِمنم مُجمَلِة ما كانوا يَ فم الن اُر ِإال  أَي اًما َمعمُدوَدة﴾ يَ فم
 .﴿إن  اهللَ َفقري  َوحَنمُن أغمِنياُء﴾ :﴿حَنمُن أَب مَناُء اهلِل َوَأِحب اُؤُه﴾ َوقَ ومهُلُمم  :َوقَ ومهُلُمم 

 ُُث  قاَل َتعاىل ُمتَ َوعًِّدا إيّاُهمم:



 َّ رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ ُّٱ
 .]١٥آل عمران: [

﴿إذا مَجَعمناُهمم لِيَ ومٍم ال َريمَب﴾ ال َشك   ؟﴾ َيكوُن حاهُلُمم َوَمومِقُفُهمم ﴿َفَكيمفَ 

                                                 

 .(٢٨٤٢) اريأخرجه البخ ((٢
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﴾ َعِمَلتم ِمنم َخريمٍ أوم َشرٍّ  .﴿فيِه﴾ َوُهَو يَ ومُم الِقياَمةِ   .﴿َوُوف َِّيتم ُكلُّ نَ فمٍس ما َكَسَبتم
 أوم زِياَدِة َسيِّئٍة. ،﴿َوُهمم ال يُظمَلموَن﴾ بِنَ قمِص َحَسَنةٍ 



 اممم يل  ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث ُّٱ

 .]١٢آل عمران: [ َّ زي ري ٰى ين ىن نن زنمن رن
َدُة ِعَوًضا َعنم َحرمِف  :﴿قلم﴾ يا حُمَم دُ  َشد 

ُ
َرد  َعَلم ، َوامليُم امل ﴿الل ُهم ﴾ ُمنادى ُمفم

ى ثاٍن ُحِذَف ِمنمُه ُملمِك﴾ ُمناد ﴿ماِلَك ال !النِّداِء "يا" ال حَمَل  هَلا، َوَمعمناُه: يا اهللُ 
ُلمِك ُكلِِّه، ُملمِك الس َمواِت َواألرمضِ 

َعمىن: يا ماِلَك امل
 .﴿تُ ؤمِت﴾ تُ عمطي .َحرمُف النِّداِء، َوامل

لبُ  ُملمَك ِم نم َتشاُء َوتُِعزُّ َمنم َتشاُء﴾ ِبطاَعِتَك،   ﴿ال .﴿المُملمَك َمنم َتَشاُء َوتَ نمزُِع﴾ َتسم
: َمنم كاَن َيطمُلُب الِعز َة يف   ﴿َمنم  :َكما قاَل َتعاىل كاَن يُريُد الِعز َة َفِلل ِه الِعز ُة مَجيًعا﴾ أيم

ِمَلُة اآليَِة  نميا َواآلِخَرِة فَ لمَيطملُبمها ِبطاَعِة اهلِل، َوَتكم ﴿َوُتِذلُّ َمنم َتشاُء﴾  .ُدلُّ على َذِلكَ تَ الدُّ
يف ُدعاِء  - َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل مَ  -ِبُّ ﴿بَِيِدَك الَي مُر﴾ َكما قاَل الن   .مبَعمِصَيِتكَ 

تاِح ال ِتفم هورِ  االسم ُر ُكلُُّه يف َيَديمَك، َوالش رُّ لَيمَس إلَيمكَ » :َمشم َمعمىن: اإلقراُر  َوال ،(٢)«َوالَي م
ء  ما  ،بأن  كل  خرٍي َواصٍل إىل الِعباِد ُهَو يف َيَديمِه َتعاىل ِبقم بِِه  َوال يُدَرُك ِمنمُه َشيم َلَم َتسم

ٍء َقدير﴾ .َكِلَمُتهُ   .﴿إن َك على ُكلِّ َشيم


 مث هت ختمت حت جت هب  مب خب حب جب مئهئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي ُّٱ

 .]١٠آل عمران: [  َّ  مح جح مج حج
ِخلُ  ُتُه، حىت َيكوَن ََخمَس َعَشَرَة  .﴿توِلُج﴾ ُتدم ﴿الل يمَل يف الن هاِر﴾ فَ َيطوُل َوق م

﴿َوتوِلُج﴾  .كوُن، َوالليُل ِتسَع ساعاٍت َوُهَو أقمَصُر ما َيكونُ ساَعًة َوُهَو أطموُل ما يَ 
َع ساعاٍت، َفَما  ِخُل الن هاَر يف الل يمِل حىت َيكوَن ََخمَس َعَشَرَة ساعًة، َوالنهاُر ِتسم ُتدم

                                                 

ِلم  )  (٢) َرَجُه ُمسم  .(٠٠٢أخم
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َخرِ  ي  ِمَن ﴿َوُتمرُِج ا .لُيقيَم ِبَذِلَك َمصاِلُح الِعبادِ  ؛نَ َقَص ِمنم َأَحِدِِهَا زَاَد يف اآلم حلَم
َرتِِه الَعظيمِة  المَميِِّت َوُتمرُِج المَميَِّت ِمَن احليِّ﴾ َهذا ِمنم آياِت اهلِل، َوِمنم َدالئِل ُقدم
، َوَُيمرُِج  ُسبحانَه َوَتعاىل؛ َفَمثال َُيمرُِج ُسبمحانَُه النُّطمَفَة َوِهَي َميَِّتة  ِمَن اإلنمساِن احَليِّ

ؤِمنِ اإلنمساَن احَلي  ِمَن النُّ 
ُ
ؤِمَن ِمَن الكاِفِر، َوالكاِفَر ِمَن امل

ُ
َيَِّتِة، َوَُيمرُِج امل

﴿َوتَ رمُزُق  .طمَفِة امل
َتعاىل: ﴿َواهلُل يَ رمُزُق َمنم َيشاءُ  َمنم َتشاُء ِبَغريمِ ِحساٍب﴾ تَ َقد َم تَ فمسرُي َنظريِه يف قَ وملِِه 

 غمىن َذِلَك َعنم إعاَدتِِه ُهنا.َفأ  ﴾ ِبَغريمِ ِحساٍب كاَن الّناُس أُم ًة َواِحَدةً 


 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض  جض خصمص حص مس خس حس جس مخ جخ ُّٱ

 .]١٨آل عمران: [  َّ جل مك لك خك جكحك مق حق خفمف  حف جف
لَِياَء ِمنم ُدوِن ال : أنمصارًا َوأعموانًا ِمنم  ﴿ال يَ ت ِخِذ المُمؤمِمنوَن المكاِفريَن َأوم ُمؤمِمنني﴾ أيم

ُه َتعاىل: ﴿ِمنم ُدوِن المُمؤمِمننَي﴾ ال َمفمهوَم َلُه، َوَقدم جاءتم ُنصوص   ُمؤمِمننَي، َوقَ وملُ  َغريمِ ال
َكثريَة  ِجدًّا يف الن هِي َعنم ُمواالِة الُكّفاِر ُمطمَلًقا، ذََكَرها الش يمُخ ُسَليمماُن بمُن َعبمِداهلِل بمِن 

راِك(يف رِسالَِتِه الَقيَِّمِة )الد ال ،حُمَم ِد بمِن َعبمِدالوّهابِ  ِل اإلشم ِم ُمواالِة أَهم ، (٢) ئُل يف ُحكم
منها قَ وملُُه َتعاىل: ﴿َوَمن يَ تَ َوهل ُم مِّنُكمم فَإن ُه ِمن مُهمم﴾، َوقَ وملُُه: ﴿َمن يَ تَ َوهل ُم مِّنُكمم 

ُهمم َولِيًّا َوال َنصِ  لَ ِئَك ُهُم الظ اِلُموَن﴾، َوقَ وملُُه َتعاىل: ﴿َوال تَ ت ِخُذوا ِمن م ريًا﴾، َوقَ وملُُه: َفُأوم
اَب ﴿يَاأَي َُّها ال ِذيَن آَمُنوا ال تَ ت ِخُذوا ال ِذيَن ات َُذوا ِديَنُكمم ُهُزًوا َوَلِعًبا ِمَن ال ِذيَن أُوُتوا المِكتَ 

 : َعلم َذِلَك﴾ أيم لَِياَء...﴾، َواآلياُت يف َهذا َكثرية . ﴿َوَمنم يَ فم ِمنم قَ بمِلُكمم َوالمُكف اَر َأوم
ُهمم أنمصارًا َوأعموانًاليِهمم َوي َ يُوا : َقدم بَرَِئ  .ت ِخذم ٍء﴾ أيم ﴾ ديِن ﴿اهلِل يف َشيم ﴿فَليمَس ِمنم

: َتقَيًة، َوَهذا يف  ُهمم تُقاًة﴾ أيم َتثمىن َفقاَل: ﴿ِإاّل َأنم تَ ت قوا ِمن م ِمَن اهلِل َوفاَرَق ديَنُه، ُُث  اسم
ِسِه؛ فَ َلُه أنم َُيالَِفُهمم َويُداريِهمم ُمؤمِمن إذا كاَن يف قَ ومٍم كف اٍر، َوخاف َ  ال ُهمم َعلى مالِِه َونَ فم

ِسِه َمَع إضمماِر الَعداَوِة َوالبُ غمِض هَلُمم،  بِاللِّساِن، َوقَ لمُبه ُمطمَمئنٌّ بِاإِلياِن؛ ِدفاًعا َعنم نَ فم
َتَكل َم بِِلسانِِه، َوقَ لمُبُه "ُهَو أنم ي َ   قاَل ابُن َعب اٍس: "يُريُد ُمدارَاًة ظاِهَرًة"، َوقاَل أَيمًضا:

                                                 

 .(3٨الدالئل يف حكم مواالة أهل اإلشراك )ص: انظر:  (٢)
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ُتُل َوال يَ  : َُيَوُِّفُكُم اهللُ  ِت َمأمََثًا"أم ُمطمَمئن  بِاإلياِن، َوال يَ قم . ﴿َوُُيَذِّرُُكُم اهلُل نَ فمَسُه﴾ أيم
ِسِه تَ عمظيًما لَهُ  صرُي﴾ الرُّجوُع  .ُعقوبَ َتُه مبُواالِة الُكّفاِر، َوَخص َصُه بِنَ فم

َ
﴿َوإىل اهلِل امل

 ُمنمَتهى.  وال


 هي مي حيخي جي ٰه مه  جه هن من حنخن جن مم خم حم جم هل مل خل  حل  ُّٱ

 .]١٩آل عمران: [  َّ  هب مب هئ مئ
: ُتِسّروا. ﴿ُقلم  ، َوالَقلمُب يف  ِإنم ُتمُفوا﴾ أيم : قُلوِبُكمم ﴿َما يف ُصُدورُِكمم﴾ أيم

رِ  ا ال تَ عممى األبمصاُر َوَلِكنم   ،الص دم تَ عممى الُقلوُب ال ت يف  َكما قاَل اهلُل َتعاىل: ﴿فَإَّن 
ِها ِمّا ََّناُكُم اهلُل َعنمُه.  : ُتظمِهروُه ِمنم ُمواالٍة لِلمُكّفاِر، َوَغريم الصُّدوِر﴾، ﴿َأوم تُ بمدوُه﴾ أيم
ُه اهلُل َويَ عمَلُم ما يف الس ماواِت َوما يف األرمِض﴾ ِمّا ُهَو أَعمُّ ِمَن ال ذي َُيمفونَُه أوم  ﴿يَ عمَلمم

ٍء َقِدير ﴾يُ بمدونَهُ   .. ﴿َوالل ُه َعلى ُكلِّ َشيم


 يهجي ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 .]3٠آل عمران: [  َّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي  حي

: ات  ُقوا يَ ومَم َتَُِد ُكلُّ نَ فمٍس. ي َ ﴿ َماِر ِفعمٍل، أيم ومَم َتَُِد ُكلُّ نَ فمٍس﴾ ُنِصَب يَ ومَم بِِإضم
: َجزاءَ  ﴾ أيم ًرا َوَجَدتم َخي مرًا، َوإنم َعِمَلتم َشرًّا  ﴿ما َعِمَلتم ؛ فَإنم َعِمَلتم َخي م ما َعِمَلتم

﴿ِمنم َخريمٍ  :وا ما َعِملوا حاِضرًا﴾. َوقَ وملُه َتعاىلَوَجَدتم َشرًّا، قاَل َتعاىل: ﴿َوَوَجدُ 
: كاِماًل َمومفورًا. ﴿َوَما َعِمَلتم ِمنم ُسَوٍء تَ َودُّ َلوم َأن  بَ ي م  َنُه أَمًدا حُممَضرًا﴾ أيم َنها َوبَ ي م

﴾ َمساَفًة بَعيَدًة. ﴿َوُُيَذِّرُُكُم اهلُل نَ فمَسُه﴾ فيها ِمَن الت  رمهيِب ما تَ نمَخِلُع لَُه الُقلوُب، بَعيًدا
ساُد، َوتَ قمَشِعرُّ ِمنمُه اجلُلوُد؛ َخومفًا َواضمِطرابًا. ﴿َواهلُل َرءوف  بِالِعباِد﴾  َوتَ رمَتِعُد ِمنمُه األجم

َِتِه ِبِمم  ؛رمغيب  فيها ت َ  َبِتِه، َرؤوف  َرحيم  ِبعباِدِه، َوِمنم َرمحم تِِه َوَرهم فَإن ُه َتعاىل َمَع قُ و تِِه َوِشد 
َرُهمم َوَخو فَ ُهمم.   أن ُه َحذ 



  َّ نب  مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ
 .]3٢آل عمران: [
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َهِذِه اآليَُة الَكريَُة حاِكَمة  َعلى ُكلِّ َمِن اد عى قاَل احلاِفُظ ابمُن َكثرٍي، َرمِحَُه اهللُ: "
ِر،  حَمَب َة اهلِل، َولَيمَس ُهَو َعلى الط ريَقِة ال ُمَحم ِدي ِة؛ فَإن ُه كاذب  يف َدعمواُه يف نَ فمِس األمم

والِِه؛ َكما ثَ َبَت يف ُمَحم دي  َوالّديَن الن َبِوي  يف مَجيِع أقموالِِه وَ  حىت  يَ ت بَع الش رمَع ال أحم
َمنم َعِمَل َعَماًل لَيمَس »أن ُه قال:  -َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل َم  -الص حيِح َعنم َرسوِل اهلِل 

رُنَا فَ ُهَو َردٌّ  ، َوهِلَذا قاَل: ﴿ُقلم ِإنم ُكنمُتمم َتُِبُّوَن اهلَل فَات ِبُعوين ُُيمِببمُكُم اهلُل﴾ (٢)«َعَليمِه أَمم
: َُيم  ُصلم َلُكمم فَ ومَق ما طََلبمُتمم ِمنم حَمَب ِتُكمم إي اُه، َوُهَو حَمَب ُتُه إي اُكمم، َوُهَو أعمَظُم ِمَن أيم

ا الش أُن أنم  ، إَّن  األو ِل، َكما قاَل بَ عمُض احُلَكماِء الُعَلماِء: "لَيمَس الش أُن أنم َتُِب 
"، َوقاَل احَلَسُن الَبصمرِيُّ  رُُه ِمَن الس َلِف: "َزَعَم قَ ومم  أن  ُهمم ُيُِبُّوَن اهلَل فاب مَتالُهُم َوغَ  ،َُتَب  ي م

  ".(١)اهللُ ِبَِذِه اآليَِة، فقاَل: ﴿ُقلم ِإنم ُكنمُتمم َتُِبُّوَن اهلَل فَات ِبُعوين ُُيمِببمُكُم اهلُل﴾
َمَحب ِة َوعالَمِتها َوََثََرِِتا،  ِب الَوقَ وملُُه َتعاىل: ﴿فَات ِبعوين ُُيمِببمُكُم اهلُل﴾ َدليل  َعلى ُوجو 

عى هَلا ُكلُّ ُمؤمِمٍن،  فَ َعالَمُتها: اتّباُع الر ُسوِل، َوََثََرُِتا: حَمَب ُة اهلِل، َوَهِذِه ِهَي الغايَُة ال ت َيسم
بابِ  سانِِه أنم جَيمَعَلنا ِمنم أحم أُل اهلَل َتعاىل مبَنِِّه وََكَرِمِه َوُجوِدِه َوإحم  ِه.َنسم



 .]3١آل عمران: [ َّ ىث نث  مث زث رث يت ىت نت زتمت رت يب ىب ُّٱ
ِتثاِل أَ  ِتناِب نواهيِهما. وَ ﴿ُقلم َأطيعوا اهلَل َوالر سوَل﴾ ِباإلياِن ِبِما، َوامم اِمرِِِها، َواجم

 َدليل   ة  َوفي اآليَ ﴿فَإنم تَ َول وما﴾ َعِن الط اَعِة َوأعمَرضوا َعنمها. ﴿فإن  اهلَل ال ُيُِبُّ الكاِفريَن﴾ 
 ،َواتِّباِع َشريَعِتِه، َوَأن  َمنم َلَم يُ ؤمِمنم ِبهِ  -َصّلى اهللُ َعَليمِه َوَسل َم  -َعلى ُوجوِب طاَعِة الن ِبِّ 

رِِه. ،َصّلى اهللُ َعَليمِه َوَسل مَ  ، َوأن  اهلَل َتعاىل ال ُيُِبُُّه ِلُكفم  َويَ ت ِبعم َشريَعَتُه فَ ُهَو كاِفر 


                                                 

ِلم    (٢) َرَجُه ُمسم  .(٢٠٢٨)أخم
 .(3١/ ١تفسري ابن كثري ت سالمة )(١) 
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  نن زنمن رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ُّٱ
 .]3٤ – 33آل عمران: [ َّ ٰى ين ىن

تاَر. ﴿آَدَم َونوًحا﴾ بِالنُّبُ و ِة َوالرِّساَلِة. ﴿َوآَل إبمراهيَم﴾ :  ﴿إن  اهلَل اصمطَفى﴾ اخم أيم
، َونَِبيُّنا  باَط؛ َفَجَعَل النُّبُ و َة فيِهمم اِعيَل َوإسمحاَق َويَ عمقوَب َواألسم حُمَم د  َصّلى اهللُ  -إْسم

َوُهَو أفمَضُلُهمم َعلى اإلطمالِق. ﴿َوآَل  ،َعَليمِه الس المُ  ،ِمنم آِل إبمراهيمَ  -َعَليمِه َوَسل َم 
راَن، فَال : عيسى ابمَن َمرمَيَ بِنمِت ِعمم راَن﴾ أيم رانَ  ِعمم َوالُد َمرمَيَ، َعَليمِهما  :ُمراُد ِبُعمم

  ﴾ َعلى أفمَضِل َزماَِّنم.الس الُم. ﴿َعلى العاَلمنيَ 

: اصمطَفى ُذرِي ًة. ﴿بَ عمُضها ِمنم ﴿ذُ  رِّيًَة﴾ َبَدل  ِمنم نوٍح.. َمنمصوب  بِالَفتمَحِة؛ أيم
ِل بَ عمٍض؛ ألن  اجَلميَع ُذرِّي ُة آَدَم، ُُث  ُذرِي ُة نوٍح. ﴿َواهللُ  : بَ عمُضُهمم ِمنم َنسم بَ عمٍض﴾ أيم

 ليم ﴾ بِأفمعاهلِِمم.َْسيع ﴾ ألقمواِل ِعباِدِه. ﴿عَ 
  َّ مت خت حت جت هب خبمب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ُّٱ

 .]3٥آل عمران: [
َكّلُف َعلى  ،(٢)﴿إذم قاَلِت﴾

ُ
ُر: ما يوِجُبُه امل راَن إيّن َنَذرمُت َلَك﴾ َوالن ذم رَأُة ِعمم ﴿امم

َسُه. ﴿ما يف َبطمين حُمَر ًرا﴾ َعتيًقا خاِلًصا لِل ِه ُمَفر ًغا لِلم  َمِة بَ يمِت ال ،ِعباَدةِ نَ فم  ،ُمَقد سِ  َوِلِدم
نميا. ﴿فَ تَ َقب لم ِميّن ِإن َك أنمَت الس ميُع الَعليُم﴾ ٍء ِمَن الدُّ َغُلُه ِبَشيم  .ال أشم



 حض جض خصمص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث  هت  ُّٱ
 .]3٢آل عمران: [ َّ جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض

َها﴾ َلّما َوَضَعتم  ما يف َبطمِنها، قاَلتم ُمعمَتِذَرًة: يا ﴿َربِّ ِإينِّ َوَضعمتُ َها ﴿فَ َلم ا َوَضَعت م
ِر ال ذي َنَذَرتم ِبِه، َحيمُث أَتتم  أُن مَثى﴾ َوُمراُدها إظمهاُر الت َحسُِّر ِلما فاَِتا ِمنم ََتمقيِق الن ذم

ُلُح لِلمِقياِم مبا َنَذَرتمه. ﴿َواهلُل أعمَلُم مبا َوَضعَ  بارًا َعِن مبَوملوٍد ال َيصم كاِن الّتاِء إخم ﴾ بِإسم تم

                                                 

راَن. العاِمُل فيِه حَممذوف  تَ قمديرُُه: اذمُكرم أيُّها الر سوُل إذم قاَلتِ  (٢) َرأَُة ِعمم  امم
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اهلِل َتعاىل، َوقُرَِئ بِالض مِّ، َوُهَو َعلى َهذا ِمنم َكالِم َمرمَيَ َعَليمها الس الُم. ﴿َولَيمَس الذ َكُر  
نَ ُعها َوُأجريُها ِبَك ِهَي ﴿َوُذرِّي  َتها ِمَن الش يمطانِ  : أمم  َكاألُنمثى﴾ ﴿َوِإينِّ أُِعيُذَها ِبَك﴾ أيم

 ،قاَل: "ْسَِعمُت َرسوَل الل هِ  -َرِضَي اهلُل َعنمُه -َعنم أيب ُهَري مَرَة ، الر جيِم﴾ يف الص حيَحنيم 
ما ِمن َبيِن آَدَم َمومُلود  إال  َيَسُُّه الش يمطَاُن ِحنَي يُوَلُد، »َصل ى اهلُل عليه َوسل َم، يقوُل: 

َتِهلُّ َصارًِخا ِمن َمسِّ الش يمطَا ُُث  يقوُل أَبو ُهَري مَرَة: اق مَرُءوا ِإنم  ،«ِن، غرَي َمرمَيَ َوابمِنَهافَ َيسم
 َوالَحديُث فيه  داللة   .(٢)ِشئمُتمم: ﴿َوإينِّ أُِعيُذَها بَك َوُذرِّي  تَ َها ِمَن الش يمطَاِن الر ِجيِم﴾"

َتجاَب ُدعاَء أُمِّ َمرمَيَ، َعَليمها الس   -َتعاىل -َعلى أن  اهلَل   الُم.اسم



 جم هل مل  خل حل جل لكمك خك حك جك مق حق  مف خف حف ُّٱ
  َّ  مث هت مت هب مب هئ مئ هي خيمي حي جي ٰه مه  هنجه من خن حن جن خممم حم

 .]3٠آل عمران: [
َسَن قَبولٍ ﴿ف َ  َر أحم : قَِبَل َذِلَك الن ذم ا ِبَقبوٍل َحَسٍن﴾ أيم َوَرِضَيُه.  ،تَ َقب  َلها َربُّ

: َرب اها تَ رم  َحَسَنًة، َفكاَنتم صاحلًَِة، َعفيَفًة، عارَِفًة بِاهلِل،  بَِيةً ﴿َوأن مَبَتها نَباتًا َحَسًنا﴾ أيم
ُمطيَعًة َلُه. ﴿وَكف َلها﴾ اهلُل َتعاىل ﴿زََكرِيّا﴾. َفَضم ها إلَيمِه َوَتَكف َل ِبا. ﴿ُكل َما َدَخَل 

رَاَب﴾ َوُهَو َمومِضُع ِخلمَوِِتا ال ذي كاَنتم تَ تَ َعب   َها زََكرِي ا المِمحم ُد اهلَل َتعاىل فيِه. ﴿َوَجَد َعَلي م
فيها ِمنم طَعاٍم طَيٍِّب َوَشراٍب، قاَل مَجمع  ِمَن  : َوَجَد ِعنمَدها ما َيكم ِعنمَدَها رزقًا﴾ أيم

ُمفسِّريَن: َوَجَد ِعنمَدها فاِكَهَة الشِّتاِء يف الص يمِف، َوفاِكَهَة الص يمِف يف الشِّتاِء، ِفإذا  ال
: يَقوُل ِمنم أيمَن َلِك َهذا؟  .َدهارأى زََكرِيّا َهذا ِعنم  ﴿قاَل يا َمرمَيُ أّن  َلِك َهذا﴾ أيم

أن  ِمنم  َوفي اآليَة   ،﴿قاَلتم ُهَو ِمنم ِعنمِد اهلِل إن  اهلَل يَ رمُزُق َمنم َيشاُء ِبَغريمِ ِحساٍب﴾
باِب الرِّزمِق لُزوَم ال ََبِ أسم َمساِجَد، َولُيَ َعّلقم  يَ لمَزم الَفَمنم ضاَق ِبِه الرِّزمُق فَ لم  ؛َمساِجدِ  أكم

 قَ لمَبُه ِبا.


                                                 

َرَجهُ   (٢) ِلم  و   (،3٤3٢) البخاري أخم  .(١3٢٢)ُمسم
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ٱَّ مه جه ين ىن خنمن  حن جن يم ىم مم خم حم يلجم ىل مل خل ُّٱ

 .]3٨آل عمران:[ 
َعَليمها الس الُم، رِزمًقا  ،اهلَل َتعاىل يَ رمُزُق َمرميََ أن   ،-َعَليمِه الس الُم  - َلّما رَأى زََكرِيّا

الَوَلِد، َوتَ َوَجه إىل اهلِل بِالدُّعاِء قائاًل: ﴿َربِّ َهبم يل ِمنم ِبَغريمِ ِحساٍب؛ َطَمَع حيَنئٍذ يف 
: ِمنم ِعنمِدكَ  : ُمبارََكةً  .َلُدنمَك﴾ أيم ﴿إن َك َْسيُع الدُّعاِء﴾ ِلَمنم  .﴿ُذرِّي ًة طَيَِّبًة﴾. أيم

 َدعاَك.


 ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه ُّٱ

 .]3٩آل عمران:[  َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ
قًا ﴿ف َ  ََي ُمَصدِّ رَاِب َأن  الل َه يُ َبشُِّرَك بَِيحم َناَدتمُه المَمالِئَكُة َوُهَو قَائِم  ُيَصلِّي يف المِمحم

قا ِبعيسى : أن  َُيمَي كاَن ُمَصدِّ اهلِل، وََكِلَمُتُه ا بِأن ُه َرسوُل َوُمؤمِمنً  ،ِبَكِلَمٍة ِمَن اهلِل﴾ أيم
َشريًفا، َيسوُد قَ ومَمُه بِالش َرِف َوالت  قموى.  . ﴿َوَسيًِّدا﴾َمرمَيَ َوروح  ِمنمهُ  ألمقاها إىل

َسُه َعِن الذُّنوِب َوالش َهواتِ   .﴿َونَِبيًّا ِمَن الّصاحِلنَي﴾ .﴿َوَحصورًا﴾ حاِبًسا نَ فم


  َّ ىث نث مث زث رث يت  ىت متنت زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ ُّٱ
 .]٤٠آل عمران:[

َتبمِعًدا أنم َيكوَن َلُه َوَلد  َمَع ِكََبِ ِسنِِّه:  ،ًبالَوَلِد ُمتَ َعجِّ ا ُبشِّر بِام   ﴿قاَل﴾ زََكرِيّا ل َوُمسم
: أصاَبين الِكبَ ُر َواهلََرُم. ﴿َواممرََأِت ﴿رَ  بِّ أّّن َيكوُن يل َغالم  َوَقدم بَ َلَغين الِكبَ ُر﴾ أيم

ِر الَعظيمِ  : ِمثمل َهذا األمم ، َوُهَو ِهَبُة الَوَلِد عاِقر ﴾ َعقيم  ال تَِلُد. ﴿قاَل كَذِلَك﴾ أيم
ء   َعُل اهللُ ما َيشاُء﴾ َفُسبمحاَن َمنم ال يُ عمِجزُُه َشيم  .!َعلى الِكََبِ. ﴿يَ فم



 من  زن ممرن ام  يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف يث ُّٱ

 .]٤٢آل عمران:[ َّ ري ٰى ين ىن نن
: َعالَمًة َعلى مَحمِل اممرَأِت، فقاَل اهلُل  َعلم يل آيًَة﴾ أيم َتعاىل لَه: ﴿قاَل َربِّ اجم
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: َعالَمُتَك َأنم َتََِد نَ فمَسَك عاِجزًا َعنم َكالِم  ﴿آيَ ُتَك أنم ال ُتَكلَِّم الّناَس َثالثََة أيّاٍم﴾ أيم
: إشاَرًة، وَكاَن َمَع َذِلَك  َتطيَع أنم ُتَكلَِّم أَحًدا َثالثََة أي اٍم. ﴿إاّل َرممزًا﴾ أيم الّناِس، َفال َتسم

بيحِ  ِدُر َعلى الت سم ِر اهلِل، َوُهَو قَ ومله: ﴿َواذمُكرم رَب َك كثريًا َوسبِّح بِالَعِشيِّ﴾ َوُهَو  يَ قم َوذِكم
ِر إىل الضُّحى. ِس إىل ُغروِبا. ﴿َواإِلبمكاِر﴾ َوُهَو ِمنم طُلوِع الَفجم  ِمنم َزواِل الش مم



  َّ خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ُّٱ
 .]٤١آل عمران:[

: ِلطاَعِتِه. ﴿َوَطه َرِك﴾ ِمنم  َمالئ ﴿َوإذم قاَلِت ال َكُة يا َمرمَيُ إن  اهلَل اصمطَفاِك﴾ أيم
تاَرِك َعلى ِنسَ  : اخم ي َوف  اِء العاَلمنَي، ُكلِّ َعيمٍب. ﴿َواصمطَفاِك َعلى ِنساِء العاَلمنَي﴾ أيم

رََج اإلماُم أمحمَُد  .أفمَضُل النِّساِء مَجيًعا -َعَليمها الس الُم  -َعلى أن  َمرمَيَ  اآليَة  دالَلة   َوأخم
رُهُ  ناٍد َصحيٍح، َعنم أُمِّ ال ،َوَغي م ا قاَلتم لَِفاِطَمَة  ،َرِضَي اهلُل َعنمها ،ُمؤمِمننَي عائَشةَ  بِإسم أَّن 

بِنمِت َرُسوِل الل ِه، َصل ى اهلُل َعَليمِه َوَسل َم: "َأاَل أَُبشُِّرِك، َأينِّ ْسَِعمُت  ،َرِضَي اهلُل َعنمها
َن ِة أَرمَبع : َمرمَيُ بِنمُت »وَل الل ِه َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل َم يَ ُقوُل: َرسُ  ل اجلم َسيَِّداُت ِنَساِء أهم

رَاَن، َوفَاِطَمُة بِنمُت َرُسوِل الل ِه َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل َم، َوَخِدجَيُة بِنمُت ُخَويمِلٍد،  ِعمم
أفمَضُل األرمَبِع، َففي َصحيِح الُبخارّي، َعنم َعليِّ بمِن أيب  َوَمرمَيُ َوَخدجَيةُ «. َوآِسَيةُ 

ُر ِنسائها »قاَل:  -َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل َم  -طاِلٍب، َعِن الن ِب   ُر ِنسائها َمرمَيُ، َوَخي م َخي م
يَة ال ت َمَعنا، َكما ُهَو َصريُح اآل  ،َوَمرمَيُ ِهَي أفمَضُل النِّساِء َعلى اإلطمالقِ  .(٢)«َخدجَيةُ 

ِلٍم َعنم جابر، قاَل: قاَل َرسوُل اهلِل  ناٍد َصحيٍح َعلى َشرمِط ُمسم  -َوَروى الط ََباينُّ بِإسم
راَن، فاِطَمُة، »َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل َم:  ِل اجلَن ِة بَ عمَد َمرمَيَ اب مَنَة ِعمم َسيِّداُت ِنساِء أهم

رَأَُة  ِ،  .(١)«ِفرمَعومنَ َوَخدجَيُة، َوآسَيُة امم ِلها أَيمًضا: ما جاَء يف الص حيَحنيم َوِمّا َوَرَد يف َفضم
َرِضَي اهلُل َعنمُه، قَاَل: قاَل َرُسوُل الل ِه َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل َم:  ،ِمنم َحديِث َأيب ُموَسى

                                                 

َرَجهُ   (٢)  .(3٨٢٥البخاري) أخم
َرَجهُ   (١)  .(٢١٢٠٩) املعجم الكبريالطَباين يف  أخم
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ُملم ِمَن النَِّساِء: ِإال  » رَأَُة ِفرمَعومَن، َوَمرمَيُ بِنمُت  َكَمَل ِمَن الرَِّجاِل َكِثري ، وَلَم َيكم آِسَيُة امم
ِل الث رِيِد َعلى َسائِِر الط َعامِ  َل َعاِئَشَة َعلى النَِّساِء َكَفضم رَاَن، َوِإن  َفضم ُل (٢)«ِعمم . َوأَهم

وَن أَيمًضا َعلى السُّن ِة ُمت ِفقوَن َعلى َفضمِل َمرمَيَ َوآِسَيَة َوفاِطَمَة َوَخدجَيَة َوعائَشَة، َوُمت ِفق
َن َسواًء يف الَفضملِ  أن  أفمَضَل النِّساِء َعلى  -َواهلُل َتعاىل أعمَلُم  -ُمَرج ُح  َوال .أن  ُهن  َلسم

ُم ِة َخِدجَيُة؛ حلَِديِث  راَن َعَليمها الس الُم، َوأَفمَضُل ِنَساِء َهِذِه األم اإلطمالِق َمرمَيُ اب مَنُة ِعمم
الِم: "َوأفمَضُل ِنساِء َهِذِه األمِة  ال – َعنمُه َرِضَي اهللُ  -َعِليٍّ  ِم، قاَل َشيمُخ اإلسم ُمتَ َقدِّ

ِضيِل بَ عمِضِهن  َعلى بَ عمٍض نِزَاع "   .(١)َخدجَيُة َوَعاِئَشُة َوفَاِطَمُة، َويف تَ فم


 .]٤3آل عمران:[ َّ مث هت مت خت  حت جت هب مب ُّٱ
لى طاَعِة اهلِل َتعاىل، َوقيَل: الُقنوُت ُهنا طوُل ﴿يا َمرمَيُ اق مُنت لَِربِِّك﴾ داِومي عَ 

ِ ِمنم َحديِث جاِبٍر   -َرِضَي اهلُل َعنمُه  -الِقياِم يف الص الِة، َوَقدم ثَ َبَت يف الص حيَحنيم
طوُل »َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل َم: أيُّ الص الِة أفمَضُل؟ قاَل:  ،قاَل: "ُسئَل َرسوُل اهللِ 

ُجدي َوارمَكعي﴾ الواُو اَل وَ  .«"الُقنوتِ   َقدم َمضى َمعمىن الُقنوِت يف سوَرِة البقرة. ﴿َواسم
: صلِّي َمَع ال تيَب. ﴿َمَع الرّاِكعنَي﴾ أيم ُمَصلِّنَي، َوَهذا إذمن  هَلا بِالص الِة َمَع  تَ قمَتضي الرت 

 اجَلماَعِة.


 حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس مخجس  جخ مح جح مج حج ُّٱ

 .]٤٤عمران:آل [ َّ جغ مع جع مظ
قَ وملُُه َتعاىل ﴿َذِلَك ِمنم أَنمباِء المَغيمِب نُوِحيِه إِلَيمَك﴾، يَ ُقوُل اهللُ َتعاىل ِلُمَحم ٍد، َصل ى 

ناُه َعَليمَك ِمنم َحِديِث زََكرِي ا َوَُيمَي َوَمرمَيَ  َعَليمِهُم  -الل ُه َعَليمِه َوَسل َم: َذِلَك ال ذي َقَصصم

                                                 

َرَجهُ  (٢)  .(١٤3٢)(، ومسلم 3٤٢٢البخاري) أخم
 .)٤/3٩٤الفتاوى ) (١)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 آل عمرانتفسير سورة  

 

28 

بَ ِمنم  -الس الُم  ﴿َوما ُكنمَت﴾ يَا حُمَم ُد. ﴿َلَديمِهمم ِإذم  .(٢)اِر المَغيمِب نُوِحيِه إِلَيمكَ َأخم
َعلى َجواِز الُقرمَعِة،  َوفي اآليَة  َدليل  يُ لمُقوَن أَقمالَمُهمم﴾ ِسَهاَمُهمم ال ت كانوا يَ قمرَتِعوَن ِبا، 

ِ، َهذا ال َمومِضُع الثّاين قَ وملُُه َتعاىل يف سورَِة  ِضع، َوالَموم  َوَقدم َوَرَدتم يف الُقرمآِن يف َمومِضَعنيم
َحِضنَي﴾ َوَوَرَد يف السُّن ِة أَيمًضا ما َيُدلُّ َعلى  .الّصافاِت: ﴿َفساَهَم َفكاَن ِمَن المُمدم

ِ، َعنم عائَشَة  :  –ها َرِضَي اهلُل َعنم  -َجوازِها، َوِمنم َذِلَك ما ثَ َبَت يف الص حيَحنيم قاَلتم
َ ِنسائهِ  ،َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل مَ  ،وُل اهلل"كاَن َرس فأي  تُ ُهن  َخرََج  ؛إذا أراَد َسَفرًا أق مرََع بَ نيم

ُمها َخرََج ِبا : (١)"َمَعهُ  َسهم ُفُل َمرمَيَ َوما ُكنمَت َلَديمِهمم ِإذم ََيمَتِصُموَن﴾ أيم . ﴿أَي ُُّهمم َيكم
َروا الُقرمَعَة بِإلمقاِء َوما ُكنمَت َمَعُهمم إذم ََيمَتِصموَن يف كَ  فالَِتها، أي ُُّهمم أَحقُّ َوأومىل ِبا، فأجم

ُق نُ بُ و ِة نَِبيِّنا حُمَم ٍد  َوفي اآليَة  ِسهاِمِهمم فَ َقَرَعُهمم زََكريّا.  إذم  -َليمِه َوَسل َم َصّلى اهللُ عَ  -ِصدم
بَ رَ  ِي َوُهوَ بَِ  ،َعَليمِه الص الُة َوالس المُ  ،أخم ُه. ذا الَوحم َهدم  َلَم َيشم



 مل خل حل جل مك  لك خك حك جك مق حق مف خف حف  جف مغ ُّٱ

 .]٤٥آل عمران:[  َّ  مم خم حم جم هل
: عيسى  َعَليمِه  -﴿إذ قاَلِت املالئَكُة يَا َمرمَيُ ِإن  الل َه يُ َبشُِّرِك ِبَكِلَمٍة ِمنمُه﴾ أيم

ا ألن ُه يف ابمِتداِء أممرِِه كاَن َكِلَمًة ِمَن اهللِ  -الس الُم  : ِمَن اهلِل، َوإَّن  ، وَُكوَِّن ِبَكِلَمٍة ِمنمُه أيم
عتاِد ال ذي  -َعَليمِه الس الُم  -ُخص  عيسى 

ُ
ِه امل ِم الَكِلَمِة؛ ألن ُه َلَم َُيمَلقم َعلى الَوجم باسم

ويينِّ له ِر اهلِل الت كم ﴾، َوَهذا ُهَو  .ُخِلَق َعَليمِه َغي مرُُه، َبلم َخرََج َعِن العاَدِة؛ َفُخِلَق بِأمم ﴿ُكنم
َعمروَفُة يف َخلمِق 

نمثى، َكما ِهَي ُسن ُة اهلِل امل ذكوَرُة، وَلَم َُيمَلقم ِمنم لِقاِح الذ َكِر لْلم
َ
الَكِلَمُة امل

ٍر َرفيعٍ  : ذا َوجاَهٍة عالَِيٍة، َوَقدم سيُح عيسى ابمُن َمرمَيَ َوجيًها﴾ أيم
َ
ُُه امل  .الَبَشِر. ﴿اْسم

نميا وَ  نميا، َويَ ومَم الِقياَمِة. اآلِخَرِة َوِمَن ال﴿يف الدُّ  ُمَقر بنَي﴾ ِعنمَد اهلِل يف الدُّ


                                                 

لُهُ  (٢)  ﴿ِمنم أَنمباِء المَغيمِب﴾. :﴿َذِلَك﴾ ُمبمَتَدأ ، َوَخبَ رُهُ  :َوقَ وم
َرَجهُ  (١)  .(١٠٠٠)(، ومسلم ١٥٩3) لبخاريا أخم
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 .]٤٢آل عمران:[ َّ  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

َ  ﴿َوُيِكلُِّم الّناَس يف ال : بَ نيم ِر أُمِِّه. ﴿وَكهاًل﴾ أيم : َوُهَو َرضيع  يف ِحجم ِد﴾ أيم َمهم
.الش باِب َوالش يمخوَخِة. ﴿َوِمَن الصّ   احِلنَي﴾ ِمنم مُجمَلِتِهمم َويف ِعداِدِهمم



 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي  يه ىه جهمه ين ىن من خن حن جن يم ىم ُّٱ
 .]٤٠آل عمران:[ َّ  ِّ ُّ َّ

: َكيمَف ﴿َيكوُن يل َوَلد ﴾ ِمنم َغريمِ  َتبمِعَدًة: ﴿أّّن﴾ أيم َبًة َوُمسم ﴾ َمرمَيُ ُمتَ َعجِّ ﴿قاَلتم
: َهَكذا ََيمُلُق اهلُل ِمنمِك َولًدا ِمنم َمسيِس َبَشٍر؟ ﴿قاَل َكَذِلِك الل   ُه ََيمُلُق َما َيَشاُء﴾ أيم

: إذا  َنُع ما يُريُد. ﴿إذا َقضى أممرًا﴾ أيم ؛ فَإن ُه ََيمُلُق ما َيشاُء َوَيصم َرَبِك َبَشر  َغريمِ أنم يَ قم
ا يَقوُل َلُه ُكنم فَيكوُن﴾ فال تَ َعجُّبَ  تِ  ،أراَد َشيمًئا. ﴿فَإَّن   بمعاَد.َوال اسم


 .]٤٨آل عمران:[ َّ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ
َمَة﴾ اإلصابََة بِالَقومِل  ﴿َويُ َعلُِّمُه﴾ اهلُل َتعاىل. ﴿الِكتاَب﴾ اِلكتابََة َواَلط . ﴿َواحِلكم

يَل﴾   .َوالِفعمِل. ﴿َوالت  ومراَة َواإلنم


 نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱ
 رن مم يلام ىل مل  يك ىك مك لك يقاك ىق يف  ىف يث ىث
 .]٤٩آل عمران:[ َّ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ينٰى  ىن نن من زن

رائيَل﴾ : ِبَعالَمٍة  ،(٢)﴿َوَرسواًل إىل َبين إسم ﴿أيّن َقدم ِجئمُتُكمم بِآيٍَة ِمنم َربُِّكمم﴾ أيم
َعُل َلُكمم ِمنم ماد ِة ﴿الّطنِي َكَهيئِة الط ريمِ﴾   : ُأجم ُلُق﴾ أيم قي، َوهَي ﴿أيّن أخم َعلى ِصدم

َمَه﴾ َوُهَو ال ذي َكصورَ  تِِه، ﴿َفأن مُفُخ فيِه فَيكوُن طَي مرًا﴾ َحيًّا بِإذمِن اهلِل. ﴿َوأُبرُِئ األكم
: ال ذي بِِه بَياض  يف اجلِلمِد. ﴿وُأحِي الوُ  َمومتى بِإذمِن اهلِل﴾   ِلَد أعممى. ﴿َواألب مَرَص﴾ أيم

                                                 

رائيَل.)َرسواًل(:  (٢) : َوجَيمَعُلُه َرسواًل إىل َبين إسم  َمفمعول  بِِه ِلِفعمٍل حَممذوٍف أيم
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ِي تَ َوهُِّم األلوِهي ِة فيِه، َفِهَي َتُدلُّ  داللًَة َواِضَحًة َعلى أن ُه لَيمَس يف عيسى  َكر َرها لِنَ فم
ُمعمجزاِت  ُيَصرُِّح بِأن  اهلَل َتعاىل أعمطاُه َهِذِه ال -َعَليمِه الص الُة َوالس الُم  -ألوِهي ة ؛ فَ ُهَو 

رِِه َوإراَدتِِه. ﴿َوأُنَ بُِّئُكمم مبا تَأُكلوَن َوما َتد ِخروَن يف بُيوِتُكمم إن  يف ذَ  ِلَك آَليًَة َلُكمم إنم  بَِأمم
  .ُكنمُتمم ُمؤمِمننَي﴾



 مج حج هتمث مت خت حت  جت هب مب خب حب جب هئ مئ ُّٱ
 .]٥٠آل عمران:[ َّ حس جس مخ جخ  مح جح

: الِكتاَب ال ذي  (٢)﴿َوُمَصدِّقًا﴾ الواُو عاِطَفة . ﴿َوُمَصدِّقًا﴾ َ َيَدي ﴾ أيم ﴿ِلَما بَ نيم
ال ذي ُحرَِّم َعَليمُكمم﴾ ِمنم ُكلِّ ذي ظُُفٍر والُّلحوِم  أُنمزَِل ِمنم قَ بملي. ﴿َوأُلِحل  َلُكمم بَ عمضَ 

بَ عمًضا من َذِلَك؛ َتمفيًفا ِمَن اهلِل َوَرمحمًَة.  -َعَليمِه الس الُم  -َوالشُّحوِم، َفَأَحل  هَلُم عيسى 
: ما كاَن َمَعُه ِمَن ال ال ِة َعلى ُمعمِجزاِت َواآلياِت  ﴿َوِجئمُتُكمم بِآيٍَة ِمنم رّبُِّكمم﴾ أيم الد 

: ِق رِسالِتِه. ﴿فَات قوا اهلَل﴾ أيم : دُ َوحِّ  ِصدم رِكوا بِِه َشيمًئا. ﴿َوأطيعوِن﴾ أيم وا اهلَل َوال ُتشم
 َوآِمنوا يب َوبَشريَعت.



 حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض  مصجض خص حص مس خس ُّٱ
ٱَّ  حم جم هل مل خل حل جل مك  لك خك حك مقجك حق مف خف

 .]٥١ - ٥٢عمران: [
َلُه َلّما َأَحس  ﴿ف َ  ُهُم الُكفمَر﴾ َوَذِلَك أن  ُهمم أرادوا قَ ت م : َعِلَم َورأى. ﴿عيسى ِمن م ﴾ أيم

: َمنم  َرَة. َو﴿قاَل َمنم أَنمَصارِي ِإىَل اهلِل﴾ أيم حنَي َدعاُهمم إىل اهلِل َتعاىل َفطََلَب النُّصم
َرِة ديِن اهلِل؟ ﴿قاَل احَلوارِيّوَن﴾ مجممُع َحوَ  ، َوُهمم ُخَلصاؤُه ارِيّ َيكوُن َمِعَي يف ُنصم

قاَل: قاَل الن ِبُّ َصّلى اهلُل َعَليمِه  -َرِضَي اهلُل َعنمُه  -َوأنمصارُُه، َكما يف َحديِث جاِبٍر 

                                                 

قًا (٢) : َوِجئمُتُكمم ُمَصدِّ  .حال  ِمنم ِفعٍل حَممذوٍف أيم
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ُر بمُن الَعّوامِ » َوَسل َم: ِلٍم:  .(٢)«إن  ِلُكلِّ َنِبٍّ َحوارِيًّا، َوإن  َحوارِي  الزُّبَ ي م ٍظ ِلُمسم َويف َلفم
وَحوارِي  »، َومعمىن قَ وملِِه َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل َم: «َحوارِيٌّ، َوَحواري  الزُّبَ ي مرُ ِلُكلِّ َنِبٍّ »

: خاص ت ِمنم أصمحايب َوناِصري. ﴿حَنمُن أنمصاُر اهلِل﴾ أنمصاُر ديِنِه. ﴿آَمّنا « الزُّبَ ي مرُ  أيم
ِلموَن﴾ َهدم بِأنّا ُمسم أن ُه كاَن  -َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل َم  - َوَقدم جاَء َعنم الن ِبِّ  .بِاهلِل َواشم

ِلم  يف َصحيِحِه، َعنم  ِر، فَ َروى اإلماُم ُمسم َعِة الثّانَِيِة ِمنم ُسن ِة الَفجم رَأ َهِذِه اآليََة يف الر كم يَ قم
ِر يف كاَن يَ قمرَُأ يف َر   -َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل َم  -ابمِن َعب اٍس: َأن  َرُسوَل اهلِل  َعتَِ المَفجم كم

َنا...﴾، اآليَة ال ت يف  ُهَما: ﴿ُقوُلوا آَمن ا بِاهلِل َوَما أُنمزَِل إِلَي م ُوىَل ِمن م ، َويف ]٢3٢:المبَ َقَرةِ [األم
ُهَما: ِخَرِة ِمن م ِلُموَن﴾﴿آَمن ا بِاهلِل اآلم َهدم بِأَن ا ُمسم   .]٥١:عمرانآل[َوهي اآليَُة ال ت يف  َواشم

َعِة  -َعَليمِه الص الُة َوالس الُم  -َعنمُه  َوجاءَ  ِلٍم أَيمًضا، أن ُه يَ قمرَُأ يف الر كم يف َصحيِح ُمسم
َنُكمم...﴾ اآليَة ال ت يف  :الثّانَِيةِ  َننا َوبَ ي م َل الِكتاِب َتعالوا إىل َكِلَمٍة َسواٍء بَ ي م ﴿ُقلم يا أهم

رََأ ال ، َواألفمَضُل يف ِمثمِل َذِلَك:(١)]٢٤:آلعمران[ يانًا ِبَذا؛  أنم يَ قم يانًا ِبَذا، َوأحم ُمَصّلي أحم
 َتطمبيًقا لِلمسُّن ِة.



 .]٥3آل عمران:[ َّ يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
: أطَعمنا ِعيَسى َعَليمِه  ،﴿َرب نا آَمن ا مبا أَن مزَلمَت﴾ ِمنم ِكَتاِبَك. ﴿َوات  بَ عمَنا الر ُسوَل ﴾ أيم

ُهَما: َمَع حُمَم د َصّلى  ،تُبمنا َمَع الش اِهِديَن﴾َ قاَل ابمُن َعب اسٍ الس الُم. ﴿فَاكم  َرِضَي اهلُل َعن م
َهُدوَن للرُُّسِل بِالَبالِغ، َكما جاَء يف َصحيِح الُبخاري  اهلُل َعَليمِه َوَسل َم َوأُم ِتِه، أِلَن  ُهمم َيشم

رِيِّ، َرِضَي اهلُل َعنم  ُدم : اهلُل َعَليمِه َوَسل مَ قاَل: قاَل َرُسوُل الل ِه َصّلى  ،هُ َعنم َأيب َسِعيٍد الم
َعى نُوح  َعَليمِه الس الُم يَ ومَم المِقَياَمةِ » َعى  ،يُدم ؛ فَ ُيدم فَ ُيقاَل َلُه: َهلم بَ ل غمَت؟ فَ يَ ُقوُل: نَ َعمم

: قالَ ِذيٍر َأوم َما أَتَانَا ِمنم َأَحٍد، قَ ومُمُه فَ ُيقاَل هَلُمم: َهلم بَ ل َغُكمم؟ فَ يَ ُقوُلوَن: َما أَتَانَا ِمنم نَ 

                                                 

َرَجُه الُبخارِيُّ  ((٢  .(١٨٤٠) أخم
َرَجُه  ((١  .(٠١٠)مسلم أخم
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َهُد َلَك؟ فَ يَ ُقوُل: حُمَم د َوأُم ُتُه، قالَ  َفَذِلَك قَ ومله: ﴿وََكَذِلَك  :فَ ُيقاَل لُِنوٍح: َمنم َيشم
لُ المَوَسُط الم  :َجَعلمَناُكمم أُم ًة َوَسطًا﴾ قالَ  َعومَن » :قالَ  :. َوزاَد اإلماُم أمحمَدُ (٢)«َعدم فَ ُيدم

َهُد َعَليمُكمم  َهُدوَن َلُه بِالمَبالِغ، قاَل: ُُث  َأشم ِعَيِة الُقرآِن  .(١)«فَ َيشم َوَهذا الدُّعاُء ِمنم أدم
َتم  َويَ عمَتين ِبا َعَليمِه  ،ن ُه جاَء َعنم ُخَلصاِء عيسىأل ؛الّناِفَعِة ال ت يَ نمَبغي للُمؤمِمن أنم يَ هم

 َوأنصارِه. ،الس المُ 



 .]٥٤آل عمران:[ َّ مه جه  ين ىن خنمن حن جن ُّٱ
: َسَعوما يف قَ تمِل عيسى ِر. ﴿َومَكَر الل ُه﴾  ،َعَليمِه الس المُ  ،﴿َوَمَكروا﴾ أيم َكم

بِامل
رِِهمم  بِإلمقاِء َشَبِه عيسى َعلى َمنم دل  َعَليمِه؛ َحىّت قُِتل ِعَوًضا َعنمُه،  ؛جازاُهمم َعلى َمكم

ُر املاِكريَن﴾ َوال -َعَليمِه الس الُم  -َع عيسى فَ َورَ  ُر ِمنم  إىل الس ماِء. ﴿َواهلُل َخي م َمكم
ًفا ُمطمَلًقا، َبلم ُمَقي ًدا   -عز  َوجل   -ِصفاِت اهلِل  الِفعملي ِة اَلََبِي ِة ال ت ال يوَصُف ِبا َوصم

ِها ُهما َرِضَي اهلُل عَ  -َوجاَء يف َحديِث ابمِن َعّباٍس  .َكما يف َهِذِه اآليَِة َوغريم  –ن م
ناِد َصحيٍح، أن  الن ِب   ال ها، بِإسم َنِن َوَغريم رَُج يف السُّ كاَن   -َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل َم  -ُمخم

عو ، َواممُكرم يل َوال َُتمِكرم » :َيدم ، َوانمُصرمين َوال تَ نمُصرم َعَلي  َربِّ أعينِّ َوال تُِعنم َعِلي 
... ر َوالَكيمِد، َكما َوَصَف . قاَل َشيمُخ اإل(3) «َعَلي  الِم: "وَهَكذا َوَصَف نَ فمَسُه بال َمكم سم

َعبَدُه بَذِلَك، َفقاَل: ﴿َوَيمُكُروَن َوَيمُكُر اهلُل﴾، َوقال: ﴿ِإن  ُهمم َيِكيُدوَن َكيمًدا َوَأِكيُد  
ر، َوال الكيد كالكيد." ر كال َمكم  .(٤) َكيمًدا﴾، َولَيمَس ال َمكم


                                                 

َرَجُه  ((٢  .(333٩)بخاري الأخم
َرَجُه  ((١  .(٢٢١٨3)أمحد أخم
َرَجُه  ((3  .(3٥٥٢، والرتمذي )(3٨3٠)ابن ماجه أخم
 .(٢٤/ 3َمموع الفتاوى ) ((٤
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 ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه ُّٱ
 رت يب ىب نب مب  زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ

 .]٥٥آل عمران:[ َّزتمت
: قاِبُضَك ِمَن األرمِض ِمنم  ﴿إذم قاَل اهلُل يا عيسى ِإينِّ ُمتَ َوفِّيَك َوراِفُعَك إيل ﴾ أيم

ا َوفاُة  َغريمِ أنم ُيصيَبَك أذى، َوراِفُعَك إىل الس ماِء ِِبََسِدَك َوروِحَك، َوالَقومُل الثّاين: أَّن 
نَ ومٍم، فَيكوُن َمعمىن الَكالِم: إين ُمِنيُمَك َوراِفُعَك يف نَ ومِمَك، َوَقدم جاَء يف الُقرمآِن إطمالُق 
ُتمم  ِلِه َتعاىل: ﴿َوُهَو ال ذي يَ تَ َوف اُكمم بِالل يمِل َويَ عمَلُم َما َجَرحم الَوفاِة َعلى الن  ومِم يف قَ وم

﴿الل ُه يَ تَ َوَّف  األَن مُفَس ِحنَي َمومِِتَا َوال ِت َلَم ََتُتم يف َمَناِمَها﴾، َوَهذاِن بِالن  َهاِر﴾، َوقَ ومله: 
َصّلى اهللُ  ،الَقومالِن أرمَجُح األقمواِل يف تَ فمسرِي َهِذِه اآليَِة؛ لَِتواتُِر األحاديِث َعنم َرسوِل اهللِ 

باِر َعنم نُزوِل عيسى ابمنِ  ،َعَليمِه َوَسل مَ  َوأن ُه يَ نمزُِل  -َعَليمِه الص الُة َوالس الُم  -َمرمَيَ  باإلخم
قاَل: قاَل َرسوُل  -َرِضَي اهلُل َعنمُه  -يف آِخِر الز ماِن، َوِمنم َذِلَك ما َوَرَد َعنم أيب ُهَري مَرَة 

يَ نمزَِل ِفيُكُم ابمُن َمرمَيَ َوال ِذي نَ فمِسي بَِيِدِه، لَُيوِشَكن  َأنم »َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل َم:  ،اهللِ 
ِزميََة، َويَِفيَض المَماُل َحىت  اَل  ِنمزِيَر، َوَيَضَع اجلم ُتَل الم ِسَر الص ِليَب، َويَ قم َحَكًما ُمقمِسطًا، فَ َيكم

بَ َلُه َأَحد   قاَل: قاَل َرسوُل اهلِل، َصّلى اهللُ  -َرِضَي اهلُل َعنمُه  -َوهَلُما أَيمًضا عنه  .(٢)«يَ قم
. َوجاَء َوصمُف (١)«َكيمَف أَن مُتمم ِإَذا نَ َزَل ابمُن َمرمَيَ ِفيُكمم َوِإَماُمُكمم ِمنمُكمم؟»َعَليمِه َوَسل َم: 

َمسيِح  َكما يف َحديِث ال  -َعَليمِه الس الُم  -الن ِبِّ َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل َم، لعيسى 
َنَما هُ »الد جاِل الط ويِل، َوفيِه:  َو َكَذِلَك ِإذم بَ َعَث اهلُل المَمِسيَح ابمَن َمرمَيَ، فَ يَ نمزُِل ِعنمَد فَ بَ ي م

ِ، ِإَذا  ِنَحِة َمَلَكنيم ِ، َواِضًعا َكف يمِه َعلى َأجم ُروَدتَ نيم َ َمهم َق، بَ نيم المَمَناَرِة المبَ يمَضاِء َشرمِقي  ِدَمشم
َر ِمنم  ُه مُجَان  َكاللُّؤمُلِؤ، َفاَل ُيَِلُّ ِلكاِفٍر جيَُِد رِيَح نَ َفِسِه ِإال  طَأمطَأَ رَأمَسُه َقطََر، َوِإَذا َرفَ َعُه ََتَد 

تُ ُلُه، ُُث  يَأم  ، فَ يَ قم رَِكُه بَِباِب ُلدٍّ ِت َماَت، َونَ َفُسُه يَ نمَتِهي َحيمُث يَ نمَتِهي طَرمفُُه، فَ َيطملُُبُه َحىت  يُدم

                                                 

 .(٢٥٥)(، ومسلم ١١١١أخرجه البخاري ) (٢)
 .(٢٥٥)(، ومسلم 3٤٤٩أخرجه البخاري ) (١)
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ثُ ُهمم ِبَدَرَجاِِتِمم  ِعيَسى ابمَن َمرمَيَ قَ ومم  َقدم َعَصَمُهُم اهللُ  َسُح َعنم َوُجوِهِهمم َوُُيَدِّ ِمنمُه، فَ َيمم
ُت ِعَباًدا يل، اَل  َرجم َنَما ُهَو َكَذِلَك ِإذم َأومَحى اهلُل ِإىَل ِعيَسى: ِإينِّ َقدم َأخم َن ِة، فَ بَ ي م يف اجلم

، َفَحرِّزم ِعَباِدي ِإىَل الطُّوِر َوي َ  َعُث اهلُل يَأمُجوَج َوَمأمُجوَج، َوُهمم ِمنم  َيَداِن أِلََحٍد ِبِقَتاهلِِمم ب م
: ُُمَلُِّصَك ِمَن (٢)احلديث…« كّل َحَدٍب يَ نمِسُلونَ  . ﴿وُمَطهُِّرَك ِمَن اّلذيَن َكَفروا﴾ أيم

ِِهمم ِم نم َلَم يُ ؤمِمنم ِبَك َوَجَحَد رِسالََتَك. ﴿َوجاِعُل ال ذيَن  الَيهوِد َوالن صارى، َوَغريم
ِلموَن اّلذين آَمنوا ِبَك َوَصد قوَك، َوَصد قوا ِبُكلِّ َنِبٍّ بَ َعثَُه اهلُل َتعاىلات  َبعوَك﴾  ُسم

 ،َوُهُم امل
: ظاِهريَن َعَليمِهمم بِالبُ رمهاِن  رَِقٍة بنَي أنمبيائِه َوُرُسِلِه. ﴿فَ ومَق اّلذيَن َكَفروا﴾ أيم دوَن تَ فم

ُكَم﴾  َواحُلج ِة َوالِعز ِة َوالَغَلَبِة. ﴿إىل يَ وممِ  الِقياَمِة ُُث  إيَل  َمرمِجُعُكمم﴾ يف اآلِخَرِة. ﴿َفأحم
ِل األدمياِن. ﴿فيما ُكنمُتمم فيِه  ِِهمم ِمنم أَهم لمنَي َوَغريم ُسم

َنُكمم﴾ َبنَي امل َفأقمِضَي. ﴿بَ ي م
 َتمَتِلفوَن﴾ َوُأجازي ُكالًّ ِبَعَمِلِه. ُُث  َفص َل َفقاَل: 



 مك لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت ُّٱ
 .]٥٠ – ٥٢آل عمران: [ َّ  نن من زن رن مم يلام ىل مل  يك ىك

نميا﴾، بِالمَقتمِل َوالس ِبمِ َواجلِزميَِة  بُ ُهمم َعذابًا َشِديًدا يف الدُّ ﴿َفَأم ا ال ِذيَن َكَفُروا َفأَُعذِّ
: بِالن اِر. ﴿َوما هَلُمم ِمنم ناِصرِيَن﴾ يف ال ِخَرِة﴾ أيم نميا َواآلِخَرِة َيمَنعونَ ُهمم َوالّذل ِة. ﴿َواآلم دُّ

 : ِمنم ُعقوبَِة اهلِل َوَعذاِبِه. ﴿َوأَم ا ال ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الص احِلاِت فَ يُ َوفِّيِهمم ُأُجوَرُهمم﴾ أيم
اُر خ كنِي، َويف اآلِخرَِة ِبُدخوِل َجّناٍت ََتمري ِمنم ََتمِتها األَّنم ِر َوالت مم نميا بِالن صم اِلديَن يف الدُّ

ِلِه ﴿َوالل ُه اَل ُيُِبُّ  أُل اهلَل الَكرَي ِمنم َفضم فيها أَبًدا، َوأزمواٍج ُمَطه َرٍة، َوِرضمواٍن ِمَن اهلِل، َنسم
 .الظ اِلِمنَي﴾



                                                 

ِلم ) (٢) َرَجُه ُمسم ، ِكتابًا (ه ٢3٥3ُمتوَّّف  ال)لكشمريي (. َوَقدم أل َف الشيُخ أنور شاه ا١٩3٠أخم
اهُ  سيِح(: أْسم

َ
-يَث الوارَِدَة يف نُزوِل عيسىذََكَر فيِه األحاد ،)الت صمريُح مبا َتواتَ َر يف نُزوِل امل

 َوآثاِر الص حابَِة َوالّتابِعنَي. -َعَليمِه الس الُم 
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 .]٥٨آل عمران:[  َّ ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن ُّٱ
: ما تَ َقد َم يف َهِذِه اآلياِت ِمنم َخََبِ عيسى َوَمرميََ  ، َعَليمِهما الس الُم. ﴿َذِلَك﴾ أيم

: نَ ُقصُُّه. ﴿َعَليمَك﴾ َكما قاَل َتعاىل: ﴿وَُكالًّ نَ ُقصُّ َعَليمَك ِمنم أنمباِء  ﴿نَ تملوُه﴾ أيم
ا  ال ِة َعلى رِسالَِتَك؛ ألَّن  : الَعالماِت الد  الرُُّسِل ما نُ ثَبُِّت ِبِه ُفؤاَدَك﴾ ﴿ِمَن اآلياِت﴾ أيم

بار  ِمنم أُموٍر َلَم ُيش : الُقرمآِن الأخم ِر احَلكيِم﴾ أيم ها. ﴿َوالذِّكم َكِم ِمَن الباِطِل،   اِهدم ُمحم
َكما قاَل َتعاىل: ﴿َوإن ُه َلِكتاب  َعزيز  * ال يأتيِه الباِطُل ِمنم َبنِي َيَديمِه َوِمنم َخلمِفِه تَ نمزيل  

 .ِمنم َحكيٍم مَحيٍد﴾


  َّ مث هت مت خت  حت جت هب مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ جئ  يي  ُّٱ
 .]٥٩عمران: آل[

 .﴿عيسى﴾ َعَليمِه الس الُم ِمنم َغريمِ أٍب. ﴿َكَمَثِل﴾ َخلمقِ َق.﴿إن  َمَثَل﴾ َخلم 
َعَليمِه  -﴿آَدَم﴾ ِمنم َغريمِ أٍب َوأمٍّ، إذم َخَلَقُهما. ﴿ِمنم تُراٍب﴾، َبِل الش أُن يف آَدَم 

ا ﴿قاَل﴾ اهللُ ألن ُه ُخِلَق ِمنم َغريمِ أٍب َوال أُمٍّ،  ؛أعمَجبُ  –الس الُم  ﴾  .َوإَّن  ﴿َلُه ُكنم
قاِدر  َعلى َخلمِق  ،َعَليمِه الس المُ  ،﴿فَ َيكوُن﴾ مبَعمىن: َفكاَن، فَال ذي َخَلَق آَدمَ  .َبَشرًا

َصريح  َعلى َمنم َزَعَم بِألوِهي ِة  َردٌّ فَاآليَُة فيها ِمنم باِب أومىل،  -َعَليمِه الس الُم  -عيسى 
سيِح، أو اعمتَ 

َ
 بَ َرُه ابمَن اهلِل.امل



 .]٢٠آل عمران:[ َّ  حس جس مخ جخ مح جح مج حج ُّٱ
: َهذا ال ذي أَن مَبأمُتَك بِِه ِمنم َخََبِ عيسى  ، -َعَليمِه الس الُم  -﴿احَلقُّ ِمنم َربَِّك﴾ أيم

: ِمَن الّشاّكنيَ  رَتِيَن﴾ أيم قُّ ال َشك  فيِه. ﴿َفال َتُكنم ِمَن المُممم ه  اآليَة َوفي َهذ  " .ُهَو احلَم
َوُهَو أن  ما قاَمت األِدل ُة َعلى أن ُه َحقٌّ، َوَجَزَم ِبِه  ،َدليل  َعلى قاِعَدٍة َشريَفةٍ  َوما بـَْعَدها

ِها، فَإن ُه جيَُِب أنم جَيمزَِم بِأن  ُكل  ما عاَرَضُه فَ ُهَو باِطل ،  الَعبمُد ِمنم َمسائِل الَعقائِد َوَغريم
َهٍة توَردُ  ، َفال يوِجُب لَُه َعَليمِه َفِهَي فاِسَدة ، َسواء  َقَدَر الَعبمُد َعلى َحلِّها أمم اَل  وَُكلُّ ُشب م

زُُه َعنم َحلِّها الَقدمَح فيما َعِلَمُه؛ ألن  ما خاَلَف احَلق  فَ ُهَو باِطل ، قاَل تَعاىل:  َعجم
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ي ُة تَ نمَحلُّ َعِن اإلنمساِن إشمكاالت   ﴿َفماذا بَ عمَد احَلقِّ إاّل الض الُل﴾ َوِبَِذِه القاِعَدُة الش رمعِ 
منمِطِقّيوَن؛ إنم َحل ها اإلنمساُن فَ ُهَو تَ بَ رُّع  ِمنمُه، َوإاّل  ُمَتَكلِّموَن، َويُ َرت ُِّبها ال َكثريَة ، يورُِدها ال

َ احَلق  بِأِدل ِتِه، َوَيدعمو إلَيمِه." قاَلُه الش يمُخ ابمُن َسعم   ، َرمِحَُه اهللُ.(٢)ِديّ فَ َوظيَفُتُه أنم يُ بَ نيِّ


 جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس ُّٱ
 .]٢٢آل عمران:[ َّ  مك لك خك حك جك مق حق مف  خف حف

َمنم حاج َك﴾ جاَدَلَك. ﴿فيه﴾ يف عيسى. ﴿ِمنم بَ عمِد ما جاءَك ِمَن الِعلمِم﴾ ﴿فَ 
رُُه يف اآلياِت ِبَشأمِن عيسى، َعلَ  يمِه الس الُم. ﴿فَ ُقلم َتعاَلوما ِمَن الَبياِن ال ذي تَ َقد َم ذِكم

: َهُلّموا حُنمِضرم  َعلم  .َندمُع﴾ أيم ﴿أبمناَءنا َوأبمناءَُكمم َوأن مُفَسنا َوأن مُفَسُكمم ُُث  نَ بمَتِهلم فَ َنجم
: نَ َتَضر عم يف الدُّعاِء بِالل عمَنِة َعلى الكاِذبنيَ  َوَهذ ه  اآليَُة  .َلعمَنَت اهلِل َعلى الكاِذبنَي﴾ أيم

تَ َلفوا يف مُ  َوهي: ال (آيََة املباَهَلةِ ) سّمىتُ  الَعَنِة، َواملقمصوُد ِمنمها: أنم جَيمَتِمَع الَقومُم إذا اخم
ٍء، فَ َيقولوا: "َلعمَنُة اهلِل َعلى الكاِذِب ِمّنا"، وَكاَن َسَبُب نُزوِل َهِذِه اآليَِة أن  َوفمَد  َشيم

َعلوا جُياِدلوَن يف َنِبِّ اهلِل عيسى َعَليمِه الس الُم، َنصارى َنمراَن حنَي َقِدموا املديَنَة، َفجَ 
، بَ عمَدما أقاَم َعَليمِهُم الن ِبُّ   -َويزمُعموَن فيِه أن ُه إَله ، أوم ابمُن إَلٍه، َوَقدم أَصّروا َعلى باِطِلِهمم

بِأن ُه َعبمُد اهلِل َورسولُُه؛ َفأَمَرُه اهللُ  األِدل َة الظاِهَرَة، َواحُلَجَج الَقوِي ةَ  -َصّلى اهللُ َعَليمِه َوَسل َم 
، َفَدعاُهمم َرسوُل اهلِل  إىل املباَهَلِة، بِأنم  -َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل َم  -َتعاىل أنم يُباِهَلُهمم

عوَن اهللَ  ِلِهمم َوأبمنائِهمم، ُُث  َيدم ُلُه َوأبمناؤُه، َوُهمم َُيمُضروَن بِأهم  َتعاىل أنم يُ نَ زَِّل َُيمُضَر ُهَو َوأهم
َعِليًّا َوفاِطَمَة  -َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل َم  -ُعقوبَ َتُه َوَلعمَنَتُه َعلى الكاِذبنَي، فَدعا النُِب 
ُهم، َوقاَل:  ًنا، َرِضَي اهلُل َعن م لي»َوَحَسًنا َوُحَسي م َوَتشاَوَر َوفمُد َنمراَن  ،(١)«الل ُهم  َهؤالِء أهم

نَ هُ   -مم َوات  َفَق رَأيُ ُهمم أنم ال جُييبوُه؛ َخومفًا ِمَن الل عمَنِة َوقَِبلوا اجلِزميََة، فأجابَ ُهُم الن ِبُّ فيما بَ ي م

                                                 

 .(٢33تيسري الكري الرمحن )ص:  (٢)
 .(١٤٠٤)أخرجه مسلم  (١)
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ُظ لِلمُبخارِيِّ، َعنم  -َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل َم  ِ، َوالل فم ِلَذِلَك. َكما ثَ َبَت يف الص حيَحنيم
لعاِقُب َوالس يُِّد، صاِحبا َنمراَن، إىل َرسوِل الل ِه َصّلى اهللُ ُحَذي مَفَة بمِن الَيماِن قاَل: "جاَء ا

َعلم، َفوالل ِه لَِئنم كاَن  ،َعَليمِه َوَسل مَ  يُرِيداِن أنم ُيالِعناُه، قاَل: فقاَل أَحُدُِها ِلصاِحِبِه: ال تَ فم
ِلُح حَنمُن، َوال َعِقبُنا ِمن بَ عمِدنا ال: إن ا نُ عمِطيَك ما َسأَلمَتنا، َواب مَعثم قا !نَِبيًّا َفالَعن ا ال نُ فم

أَلَب مَعَثن  معُكمم َرُجاًل أِميًنا َحق  »معنا َرُجاًل أِميًنا، َوال تَ ب مَعثم معنا إال  أِميًنا. فقاَل: 
َرَف له أصمحاُب َرسوِل الل هِ «أِمنيٍ  َتشم ُقمم يا أبا »َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل َم، فقاَل:  ،، فاسم

َهذا أِمنُي َهِذِه »، فَ َلم ا قاَم، قاَل َرسوُل الل ِه َصل ى اهلُل عليه َوسل َم: «يمَدَة بَن اجَلر احِ ُعب َ 
 .(٢) «األُم ةِ 



 .]٢١آل عمران:[ َّ مه جه ين  ىن من خن جنحن يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل ُّٱ
لس الُم. ﴿هَلَُو الَقَصُص﴾ َعَليمِه ا ،ىسَ يم ﴿إن  َهذا﴾ ال ذي أومَحيمناُه إِلَيمَك ِمنم َشأمِن عِ 

: الَبَ ُر. ﴿احَلقُّ﴾ ال ذي ال َشك  فيِه. ﴿َوما ِمنم إِلٍه ِإال  الل ُه َوِإن  الل َه هَلَُو المَعزِيُز  أيم
ِكيُم﴾  .احلَم



 .]٢3آل عمران:[ َّ  ىي مي خي حي جي يه ىه ُّٱ
 .ِبِه ِبَشأِن عيسى، َعَليمِه الس المُ  إنم تَ َول وما﴾ أعمَرضوا َعنم َهذا احَلقِّ ال ذي أتَ يمتَ ﴿فَ  

 .﴿فإن  اهلَل َعليم  بِاملفمِسديَن﴾


 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱ
 .]٢٤آل عمران:[ َّ ىث نث  مث زث رث يت ىت متنت زت رت يب ىب  نب مب

َل الِكتاِب﴾ ِمَن الَيهوِد َوالن صارى. ﴿َتعاَلوما إىل َكِلَمٍة﴾ ِهَي َكِلَمُة ﴿قُ  لم يا أهم
َنُكمم﴾، ُُث  َفس َر الَكِلَمةَ  .لت  ومحيدِ ا َننا َوبَ ي م ٍل. ﴿بَ ي م فقال: ﴿أنم ال نَ عمُبَد  ،﴿َسواٍء﴾ َعدم

                                                 

 .(١٤١٠)( واللفظ له، ومسلم ٤3٨٠أخرجه البخاري ) (٢)
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 : رَِك ِبِه َشيمًئا﴾ أيم َدُه ال َشريَك اّل أِإاّل الل َه َوال ُنشم رَِدُه بِالِعباَدِة َوحم َرُه، َونُ فم  نَ عمُبَد َمَعُه َغي م
: ال نُطيَع أَحًدا يف َمعمِصَيِة اهلِل  َلُه. ﴿َوال يَ ت ِخَذ بَ عمُضنَ  ا بَ عمًضا أرمبابًا ِمنم دوِن اهلِل﴾ أيم

ناٍد َحَسٍن، َعنم ُعَديِّ بمِن َحاِتٍِ  َرَجُه الت ِّرمِمِذيُّ بِإسم َرِضَي  -كائًنا منم كاَن، َويُؤيُِّدُه ما أخم
َوَسل َم، َويف ُعُنِقي َصليب  من  قَاَل: "أَتَ يمُت َرُسوَل الل ِه َصّلى اهلُل َعَليمهِ  -اهلُل َعنمُه 

ُتُه، ُُث  ان متَ َهيمُت إِلَيمِه «يَا ُعَديُّ، اطمرَحم َهذا المَوَثَن ِمنم ُعُنِقكَ »َذَهٍب، َفقاَل يل:  ، َفطََرحم
بانَ ُهمم أَرمبابًا ِمنم ُدوِن الل ِه﴾، َحىت  فَ رََغ منه باَرُهمم َورُهم ا، قُ لمُت: ِإن ا َوُهَو يَ قمرَأُ: ﴿ات َُذوا َأحم

، فَ َقاَل:  نا نَ عمُبُدُهمم أَلَيمَس ُُيَرُِّموَن َما َأَحل  الل ُه فَ ُتَحرُِّمونَُه، َوُيَِلُّوَن َما َحر َم الل ُه »َلسم
َتِحلُّونَُه؟ . ﴿فَإنم تَ َول وما﴾ أعمَرضوا (٢)«فَِتلمَك ِعَباَدتُ ُهمم »قاَل: فَ ُقلمُت: بَ َلى، قَاَل: « فَ َتسم

ِلموَن﴾ ُمِقرِّون بالت  ومحيِد. َوَقدم ثَ َبَت يف َعِن ا َهدوا بِأنّا ُمسم إِلجابَِة. ﴿َفقولوا اشم
ِ، ِمنم َحديِث ابمِن َعّباٍس  ياَن، أن   -َرِضَي اهللُ َعن مُهما  -الص حيَحنيم قاَل: َحد َثين أبوُسفم

َيَة ِإىَل َعِظيِم  ،ل مَ َصّلى اهلُل َعَليمِه َوسَ  ،ِهَرقمَل َدَعا ِبِكَتاِب َرُسوِل الل هِ  ال ذي بَ َعَث ِبِه ِدحم
ِم الل ِه الر محمَِن الر ِحيِم، ِمنم حُمَم د َعبمِد الل ِه »ُبصمَرى، َفَدفَ َعُه ِإىَل ِهَرقمَل فَ َقرَأَُه فَِإَذا ِفيِه:  ِبسم

َدى، أَم ا بَ عمُد، فَِإينِّ أَدمُعوَك َوَرُسولِِه، ِإىَل ِهَرقمَل َعِظيِم الرُّوِم، َساَلم  َعلى َمنم ات  َبَع اهلمُ 
 َ ِ، فَِإنم تَ َول يمَت فَِإن  َعَليمَك ِإُثم َرَك َمر تَ نيم ، يُ ؤمِتَك الل ُه َأجم َلمم ِلمم َتسم ِبِدَعايَِة اإلسمالم، َأسم

َنكُ  نَ َنا َوبَ ي م ل المِكَتاِب تَ َعاَلوما ِإىَل َكِلَمٍة َسَواٍء بَ ي م َرِيِسيِّنَي ﴿يَا أهم مم َأنم اَل نَ عمُبَد ِإال  الل َه األم
هَ  رَِك بِِه َشيمًئا َواَل يَ ت ِخَذ بَ عمُضَنا بَ عمًضا أَرمبَابًا ِمنم ُدوِن الل ِه فَِإنم تَ َول وما فَ ُقوُلوا اشم ُدوا َواَل ُنشم

ِلُموَن﴾. ».بِأَن ا ُمسم
(١) . 



  َّ زن رن  مم يلام ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ُّٱ
 .]٢٥آل عمران:[

: َُتاِدلوَن. ﴿يف ِإبمراِهيَم﴾ ل المِكتاِب َِلَ َُتَاجُّوَن﴾ أيم  قَ وملُُه َتعاىل: ﴿يَا أهم

                                                 

 .(3٠٩٥أخرجه الرتمذي ) (٢)
 .(٢٠٠3)(، ومسلم ٠أخرجه البخاري ) (١)
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يُل ِإال  ِمنم بَ عمِدِه﴾ ِبَزَمٍن  .وتَ زمُعُموَن أَن ُه كاَن َعلى ِديِنُكمم  ﴿َوما أُنمزَِلِت الت  ومراُة َواإلمِنِم
 .َطويٍل. ﴿أََفال تَ عمِقُلوَن﴾ بُطمالَن قَ ومِلُكمم 



 جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من ُّٱ
 .]٢٢آل عمران:[ َّ هب مب خب  حب

: جاَدلمُتمم َرسوَل اهللِ  ُتمم﴾ أيم  .َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل مَ  ،﴿ها أن مُتمم َهؤالِء حاَججم
: فيما َعِلمم  ِر موسى َوعيسى، َعلَ تُ ﴿فيما َلُكمم بِِه ِعلمم ﴾ أيم يمِهما موُه يف ُكتُِبُكمم ِمنم أمم

ِر إبمراهيَم   -َعَليمِه الس الُم  -الس الُم. ﴿فَِلَم َُتَاجُّوَن ِفيَما لَيمَس َلُكمم ِبِه ِعلمم ﴾ ِمنم أمم
َولَيمَس يف ُكتُِبُكمم أن ه كاَن يَهوِديًّا أوم نصرانيًّا. ﴿َواهلُل يَ عمَلُم َوأَن مُتمم ال تَ عمَلموَن﴾ َويف اآليَِة 

 داِل ِبَغريمِ ِعلمٍم.َدليل  َعلى َذمِّ اجلِ 


  َّ خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت حت جت ُّٱ
 .]٢٠آل عمران:[

ِبُل َعلى طاَعِة اهلِل َوِعباَدتِِه، َوَهِذِه اآليَُة كَقومله  َِنيُف: المَماِئُل َعِن الشِّرمِك، املقم َواحلم
َتدوا ُقلم َبلم ِمل ُة  إبمراهيَم َحنيًفا َوما كاَن ِمَن َتعاىل: ﴿َوقالوا كونوا هوًدا أوم َنصارى تَ هم

رِكنَي﴾ ال  .مشم


ٱَّ جف مغ  جغ مع مظجع حط مض خض حض جض مص  خص حص مس ُّٱ

 .]٢٨آل عمران:[ 
: آَمنوا بِِه  : أحق ُهمم بِإبمراهيَم. ﴿لَل ذيَن ات  َبعوُه﴾ أيم ﴿إن  أومىل النّاِس بِإبمراهيَم﴾ أيم

َصّلى اهلُل َعَليمِه  ،َوفاتِِه. ﴿َوَهذا النِبُّ﴾ حُمَم د   َوأطاعوُه يف َحياتِِه، َوات  َبعوا ِمل َتُه بَ عمدَ 
: فَ ُهُم ال ذيَن يَ نمَبغي أنم يَقولوا: إن ا َعلى ديِن  َوَسل َم. ﴿َوال ذيَن آَمنوا﴾ ِمنم أُم ِته؛ أيم

ِر َوالت أمييِد، َويف ُؤمِمننَي﴾ بِالن صم
 اآليَِة: أن  ُمواالِة اهلِل إبمراهيَم َعَليمِه الس الُم. ﴿واهلُل َويلُّ امل
ا تُناُل بِاإلياِن بِِه ُسبمحانَُه.  َتعاىل إَّن 
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  َّ مل خل حل جل مك لك خك  حك جك مق حق مف خف حف ُّٱ
 .]٢٩آل عمران:[

ِل المِكَتاِب َلوم ُيِضلُّوَنُكمم﴾ َكما قاَل  . ﴿طَائَِفة  ِمنم أهم ﴾ ََتَن تم َوأَحب تم ﴿َود تم
ِل الِكتاِب َلوم يَ ُرّدوَنُكمم ِمنم بَ عمِد إياِنُكمم ُكّفارًا﴾ ﴿َوَما ُيِضلُّوَن َتعاىل: ﴿َود  َكثري  مِ  نم أهم

: َواحلاُل أن  ُهمم ما ُيِضّلوَن إاّل أن مُفَسُهمم. ﴿َوما  ِإال أَن مُفَسُهمم﴾ مُجمَلة  حالِي ة ، أيم
ُؤمِمننَي.

ُعروَن﴾ َأن  َهذا َيُضرُُّهمم َوال َيُضرُّ امل   َيشم


 .]٠٠آل عمران:[َّ  من خن حن جن مم خم حم جم  هل  ُّٱ
: الُقرآِن، َوبَياِن ِصَفِة حُمَم د َصّلى  ُفروَن بِآياِت اهلِل﴾ أيم َل الِكتاِب َِلَ َتكم ﴿يا أهم
يِل، َكما قاَل  هدوَن﴾ أن  ِصَفَتُه َمذمكوَرة  يف الت  ومراِة َواإلنم اهلُل َعَليمِه َوَسل َم. ﴿َوأَن مُتمم َتشم

توبًا ِعنمَدُهمم يف الت  ومراِة َتعاىل:  ﴿ال ذيَن يَ ت ِبعوَن الر سوَل الن ِب  األُمِّي  ال ذي جيَِدونَُه َمكم
يِل... ﴾ ُفروَن بِِه َوال تُ ؤمِمنوَن ِبِه، َوأن مُتمم تَ عمرِفونَُه،  ،اآليَة َواإلنم ُُث  َمَع َهذا ُكلِِّه َتكم

َقُه َكما تَ عمرِفونَ   أبمناءَُكمم. َوتَ عمرِفوَن ِصدم


 .]٠٢آل عمران:[ َّ جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
ريِف َوالت  زمويرِ  َل الِكتاِب َِلَ تَ لمِبسوَن﴾ َتمِلطوَن. ﴿احلق  بِالباِطِل﴾ بِالت حم  .﴿يا أهم

: َوُتمفوَن ِصَفَة نَِبيِّنا حُمَم ٍد  ُتموَن احَلق ﴾ أيم  .َونُ بُ و َتهُ  –َم َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل   -﴿َوَتكم
، َوأن ُه َرسوُل اهلِل. َفيمُتموُه ُهَو احَلقُّ  ﴿َوأن مُتمم تَ عمَلموَن﴾ أن  ما أخم



  يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن ُّٱ

 .]٠١آل عمران:[ َّ ٰى ٰر ٰذ
ِل الِكتاِب﴾ ِمَن الَيهوِد لِبَ عمِضِهمم: ﴿آِمنوا  ﴿وقاَلتم طائَفة ﴾ مَجاَعة . ﴿ِمنم أهم

َوما أُنمزَِل َعَليمِه.  -َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل َم  -ذي أُنمزَِل َعلى ال ذيَن آَمنوا﴾ مبَُحم ٍد بِال  
ُفروا ِبِه  ُفروا آِخَرُه﴾ َواكم َه الن هاِر﴾ أو َلُه. ﴿َواكم َوما  -َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل َم  -﴿َوجم

: َلَعل  الأُنمزَِل َعَليمِه آِخَر الن هاِر. ﴿لََعل   ُمؤمِمننَي يَ رمِجعوَن َعنم ديِنِهمم،  ُهمم يَ رمِجعوَن﴾ أيم
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قَ ب َحُهُم اهلُل يف ُكلِّ َزماٍن  -إشارة  إىل أن  عادَة الَيهوِد  َوفي اآليَة  َوَُيمُصُل هَلُمم َشكٌّ فيِه، 
ِر باملإراَدُة امل -َوَمكاٍن  ، َولَ كم ِكن  اهلَل يَأىب إاّل أنم يُِتم  ؤمِمننَي، َوالس عمُي إلفمساِد ديِنِهمم

 نوَرُه َوَلوم َكرَِه الكاِفروَن.


 زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ

 .]٠3آل عمران:[ َّ اك يق  ىق يف يثىف ىث نث مث زث رث يت ىت متنت
: ال ُتظمِهروا اإلياَن. ﴿إاّل ِلمَ  :وقاَلتم مَجاَعة  ِمَن الَيهوِد أَيمًضا نم ﴿وال تؤِمنوا﴾ أيم

﴿ديَنُكمم﴾ الَيهوِدي َة. ﴿ُقلم﴾ هَلُمم يا حُمَم ُد: ﴿إن  اهلُدى﴾ ال ذي ُهَو  .تَِبَع﴾ َواَفقَ 
دي َمنم َيشاُء، َوإنم َسَعيمُتمم ِبُكلِّ ما أوتيُتمم فَ َلنم  الُم. ﴿ُهدى اهلِل﴾ فَ ُهَو ال ذي يَ هم اإلسم

َفَعُكمم َذِلَك َشيمًئا، َوَمنم أراَد اهلُل ِهداي ، يَ ن م رُُكمم وََكيمدُُكمم َتُه؛ فَ َلنم يَ ُرد ُه َعِن اهِلدايَِة َمكم
، َوقَ وملُُه: ﴿أنم يُ  ِ لِلر دِّ َعَليمِهمم َلُة اعمرتاض  َبنَي الَكالَمنيم ؤتى أَحد  ِمثمَل ما أوتِيُتمم﴾ َواجُلمم

ِل  َهذا ِمنم َكالِم الَيهوِد، قالوا: ال ُتظمِهروا ما ِعنمدَُكمم ِمَن النُّبُ و ةِ  ِها إاّل ألهم َوالِعلمِم َوَغريم
ِحضوا ُحج َتُكمم. ﴿ُقلم  ِلموَن. ﴿ِعنمَد َربُِّكمم﴾ فَ ُيدم : املسم ديِنُكمم؛ لَِئال  ﴿ُُيَاجُّوُكمم﴾ أيم
َتطيُع أنم َيمَنَع  إن  الَفضمَل﴾ اهِلدايََة َوالت  ومفيَق، ﴿بَِيِد اهلِل يؤتيِه َمنم َيشاُء﴾ َوال أَحَد َيسم

َلهُ  اِء اهلِل َتعاىل، َوُهَو ال ذي َوِسَع رِزمقُُه مَجيَع َفضم ، َتعاىل. ﴿واهلُل َواِسع ﴾ َوالواِسُع ِمنم أْسم
ٍء، َكما قاَل َتعاىل: ﴿َوَرمحمَت َوِسَعتم ُكل   َُتُه ُكل  َشيم َخلمِقِه، َوِغناُه ُكل  َفقرٍي، َوَرمحم

َتِحقُّ الَفضمَل، وَ  ٍء﴾. ﴿َعليم ﴾ مبَنم َيسم ٍل يَ تَ َفض ُل اهلُل َشيم َتِحقُُّه، َوأعمَظُم َفضم َمنم ال َيسم
ِلِه. َأُل اهلَل َتعاىل الَكرَي ِمنم َفضم   ِبِه َعلى الَعبمِد اهِلدايَُة َوالت  ومفيُق، َنسم



 .]٠٤آل عمران:[ َّ رن مم  ام يل ىل يكمل ىك مك لك ُّٱ
ُلُه: : بُِنبُ و تِِه َوِهداقَ وم ِل المَعِظيِم﴾﴿ََيمَتصُّ ِبَرمحمَِتِه﴾ أيم  .يَِتِه. ﴿َمنم َيشاُء َوالل ُه ُذو المَفضم



 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 آل عمرانتفسير سورة  

 

42 

 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن ُّٱ

 خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت جتحت هب مب خب  حب

 .]٠٤آل عمران:[ َّ  حص مس
ِل المِكَتاِب َمنم ِإنم تَأمَمنمُه ِبِقنمطاٍر﴾ َوُهَو املاُل الَكثرُي تأََتُِنُه َعَليم  ِه دوَن ﴿َوِمنم أهم

ُهمم َمنم ِإنم تَأمَمنمُه  َر َمنمقوٍص أِلمانَِتِه. ﴿َوِمن م شاِهٍد والِكتابٍَة. ﴿يُؤدِِّه إلَيمَك﴾ كاِماًل َغي م
: إاّل إذا  ِبِديَناٍر﴾ َوُهَو املاُل الَقليُل. ﴿ال يُ َؤدِِّه إلَيمَك إال  ما ُدممَت َعَليمِه قائًما﴾ أيم

طا
ُ
ِدِه يف طََلِبهِ داَوَم صاِحُب احَلقِّ َعلى امل :  .(٢)لََبِة ِِبَقِِّه، َوَبَذَل غايََة ُجهم ﴿َذِلَك﴾ أيم

ُمماطََلَة بِأداِء احلُقوِق ال ت َعَليمِهمم قَ ومهُلُُم الباِطُل: ﴿لَيمَس  ال ذي أومَجَب هَلُُم اِليانََة َوال
: الَحرََج وَ  ال إُثمَ يف َذِلَك؛ ألن  ُهمم َعَليمنا﴾ فيما أَصبمنا ِمنم أممواِل الَعَرِب. ﴿َسبيل ﴾ أيم

بَ ُهُم اهلُل َتعاىل يف َهذا، فقاَل:  رِكوَن، فَاألُمِّيُّوَن يف َهِذِه اآليَِة الَعَرُب ُكلُُّهمم، ُُث  َكذ  ُمشم
ِذبوَن.  ﴿َويَقولوَن َعلى اهلِل الَكِذَب َوُهمم يَ عمَلموَن﴾ أَن  ُهمم َيكم



 .]٠٢:آل عمران[ َّ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض خصمصُّٱ
ِدِه﴾ َمَع  : بَلى، َعَليمِهمم َسبيل  يف َذِلَك، ُُث  اب مَتَدأَ فقاَل: ﴿َمنم أومَّف ِبَعهم ﴿بَلى﴾ أيم

َتقاَم َعلى طاَعِتِه، َوأّدى األماناِت  -َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل َم  -اهلِل، َوآَمَن ِبَرسولِِه  َواسم
ِِِها. ﴿فَِإن  اهلَل ُيُِبُّ إىل أصمحاِبا. )وات قى( ما ََّنى اهلُل َعنمُه  ِر َوالِيانَِة، َوَغريم ِمَن الُكفم

ُهمم.  املت قنَي﴾ َجَعَلنا اهللُ مبَنِِّه وََكَرِمِه ِمن م


 هل مل خل حل جل مك لك  خك حك جك مق حق مف خف حف جف  مغ  ُّٱ

 .]٠٠آل عمران:[ َّ  مه جه هن من خن حن جن مم  خم حم جم
ِلم   رََج الُبخارِيُّ َوالل فمظ َلُه، َوُمسم عوٍد  أخم َرِضَي اهللُ  -يف َسَبِب نُزوهِلا، َعِن ابمِن َمسم

                                                 

لُُه تَعاىل: ﴿ما ُدممَت﴾ َهِذِه ناِقَصة ، َوتَ عمَمُل َعَمَل كاَن؛ فَ تَ رمَفُع املبمَتَدأ َوتَ نمِصُب الَبَ َر،  (٢) َوقَ وم
َة َدواِمَك.َوَشرمُط إعمماهِلا أنم يَ ت َ  ديُر: إاّل ُمد  َمها ما املصمَدرِي ُة، َكَهِذِه اآليَِة؛ إِذ الت  قم  َقد 
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َمن َحَلَف َعلى يَِنِي َصَبمٍ، »قاَل: "قاَل َرسوُل اهلِل َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل م:  -َعنمُه 
بانُ  ِلٍم، َلِقَي الل َه َوُهَو َعَليمِه َغضم َتِطُع با ماَل اممرٍِئ ُمسم ِديَق َذِلَك: ؛ فأن مَزَل الل ُه َتصم «يَ قم

اَِّنِمم ََثًَنا قَِلياًل...﴾ فَ َقرََأ إىل: ﴿َعذاب  أليم ﴾،  ِد الل ِه َوأَيم تَ ُروَن بَعهم ﴿إن  ال ذيَن َيشم
َثُكمم أبُ  َعُث بُن قَ يمٍس، فقاَل: ما َحد  و عبِد الر محمَِن؟ فقاَلوا: َكذا وََكذا، قاَل: َفَدَخَل األشم

، كاَنتم يل بئ م  َصل ى اهلُل َعَليمِه  ،ر  يف أرمِض ابمِن َعمٍّ يل، فأتَ يمُت َرسوَل الل هِ يف  أُنَ زََلتم
قُلُت: إًذا َُيمِلُف َعَليمها يا َرسوَل اهلِل، فقاَل َرسوُل «. بَ ي َِّنُتَك أوم َيِيُنهُ »َوسل َم، فقاَل: 

َتِطُع با  َمن َحَلَف َعلى يَِنِي َصَبمٍ،»َصل ى اهلُل َعَليمِه َوسل َم:  ،الل هِ  ، يَ قم َوُهَو فيها فاِجر 
بانُ  ِلم، َلِقَي الل َه َيوَم الِقياَمِة َوُهَو َعَليمِه َغضم  . (٢)«"ماَل اممرٍِئ ُمسم

أن  َرُجاًل أقاَم ِسلمَعًة َوُهَو يف  -َرِضَي اهلُل َعنمُه  -َوَعنم َعبمِد اهلِل بمِن أيب أومَّف 
ِلمنَي، َط، لِيوِقَع فيها َرُجاًل من املِطَي ِبا ما َلَم يُ عم السُّوِق، َفَحَلَف بِاهلِل َلَقدم أُعم  سم

اَِّنِمم ََثًَنا قَلياًل﴾.. اآليَة ِد اهلِل َوأيم رَتوَن ِبَعهم : ﴿إن  ال ذيَن َيشم . َوَروى الُبخارِيُّ (١)فنَ زََلتم
ِلم ، ِمنم َحديِث أيب ُهَري مَرةَ  َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل م، قاَل:  َرِضَي اهلُل َعنمُه، أن  الن ِب   ،َوُمسم

ُل َثاَلثَة  اَل يَ نمظُُر الل ه إِلَيمِهمم يَ ومَم المِقَياَمِة َواَل يُ زَكِّيِهمم َوهَلُمم َعَذاب  أَلِيم : َرُجل  كاَن لَُه فَ » ضم
اِيُعُه ِإال  ِلُدن مَيا؛ فَِإنم أَعمطَاُه َماٍء بِالط رِيِق َفَمنَ َعُه ِمَن ابمِن الس بيِل، َوَرُجل  بَايََع ِإَماًما اَل يُ بَ 

َها َسِخَط، َوَرُجل  أَقَاَم ِسلمَعَتُه بَ عمَد المَعصمر فقاَل: َوالل ه ال ذي  َها َرِضَي َوِإنم َلَم يُ عمِطِه ِمن م ِمن م
َقُه َرُجل   َأ َهِذِه اآليََة: ﴿ِإن  ، ُُث  قَ رَ (3)«اَل إَِلَه َغي مرُُه، َلَقدم أُعمطَيمُت ِبَا َكَذا وََكَذا، َفَصد 

ثَ ُر ِمنم رِوايٍَة يف َسَبِب نُزوِل  َاَِّنِمم ََثًَنا قَِلياًل﴾. َوُهناَك أكم ِد الل ِه َوأَيم تَ ُروَن ِبَعهم ال ذيَن َيشم
ِظ، ال ِِبُصوِص  َرَة ِبُعموِم الل فم ِذ ِبا ُكلِّها؛ ألن  الِعب م َنُع ِمَن األخم َهِذِه اآليَِة، َوال يم

ِد اهلِل﴾ َوالالسَ  َتبمِدلوَن. ﴿ِبَعهم رَتوَن﴾ َيسم ِد اهلِل: ُكلُّ ما  َبِب. ﴿إن  ال ذيَن َيشم ُمراُد ِبَعهم

                                                 

 .(٢3٨)( واللفظ له، ومسلم ٤٥٤٩أخرجه البخاري ) (٢)
 .(١٠٨٨أخرجه البخاري ) (١)
 .(٢٠٨)(، ومسلم ١3٥٨أخرجه البخاري ) (3)
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اَِّنِمم﴾ مَجُع َيني، َوُهَو احلَِلُف. ﴿ََثًَنا  ِها. ﴿َوأيم جيَُِب الَوفاُء ِبِه، َكأداِء األمانَِة َوَغريم
نميا. ﴿أولَئَك ال َخالَق هلَُ  : ال َنصيَب هَلُمم فيهاقَلياًل﴾ ِمَن الدُّ ﴿َوال  .مم يف اآلِخَرِة﴾ أيم

ُيَكلُِّمُهُم اهلُل﴾ ِبَكالٍم َيُسرُُّهمم. ﴿َوال يَ نمظُُر إلَيمِهمم﴾ بِالر محمَِة. ﴿َوهَلُمم َعذاب  أليم ﴾ ُمؤَِل  
ِد اهلِل، َوُوجوُب الَوفاِء بِِه، َوتَ غمليُظ الَيمنيِ  ، َوأن  ِمنم أعمَظِم َوموِجع ، َويف اآليَِة تَ عمظيُم َعهم

، َرِضَي اهللُ  ِلٍم، ِمنم َحديِث َأيب َذرٍّ َل بِالَيمنِي الفاِجَرِة؛ َففي َصحيِح ُمسم الَكبائِر األكم
َثاَلثَة  اَل ُيَكلُِّمُهُم اهلُل يَ ومَم »قاَل:  -َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل م  -َعنمُه، أن  َرسوَل اهلِل 

، َوهَلُمم َعَذاب  أَلِيم  المِقَياَمِة، َواَل يَ نم   -، قاَل: فَ َقرَأََها َرسوُل اهلِل «ظُُر إِلَيمِهمم، َواَل يُ زَكِّيِهمم
: َخابُوا َوَخِسُروا! َمنم ُهمم يا َرسوَل  -َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل م  َثاَلَث ِمرَارًا، قاَل أَبُو َذرٍّ

ِبُل، َوالمَمن اُن، َوالمُمن َ »اهلِل؟ قاَل:  َِلِف المَكاِذبِ المُمسم . َوإذا كاَن (٢) «فُِّق ِسلمَعَتُه بِاحلم
ي كاِذبًا عاِلًما    َوهي: أنم َُيمِلَف َعلى أممٍر يف املاضِ  - الّشارُِع َحر َم الَيمنَي الَغموسَ 

 ِر منََتمريًا َشديًدا، فَالَيمنُي ال ت يُؤَكُل ِبا مال  َحرام  أَشدُّ َوأعمَظُم؛ ألن ُه َعلى األظمهَ 
تَ رَ  ُط أنم َيكوَن املقمصوُد ِمَن الَيمنِي الَغموِس اقمِتطاَع ماِل اممرٍِئ قَ وميَل الُعَلماِء، ال ُيشم

ا تَ غمِمُس صاِحَبها يف  َرُه، َوْسَِّيتم َغموًسا ألَّن  َمُل ما َلوم أراَد َذِلَك أوم َغي م ِلٍم، َبلم َيشم ُمسم
، ُُث  يف الّناِر، َوَلِكنم ال كَ  ا جيَُِب َعَليمِه اإلُثِم ّفاَرَة َعَليمِه َعلى األظمَهِر ِمنم قَ وميَل الُعَلماِء؛ َوإَّن 

؛ ألن  الّشارَع  ِل الِعلمِم، ِخالفًا ِلإلماِم الش اِفِعيِّ ِتغمفاُر، َوَهذا قَ ومُل مَجاهرِي أَهم الت  ومبَُة َواالسم
اِن، َوَهذا ظاِهُر ّما َره َب ِمنمها َوَخو َف َوتَ َوع َد، َلَم َيذمُكرم  ل فيها َكّفاَرًة َكما ذََكر يف األيم

َمِة ال ت أومَردمناها يف َسَبِب النُّزوِل، َواهللُ أعمَلُم.   األحاديِث املتَ َقدِّ


 خن حن جن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 َّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين  ىن من
 .]٠٨آل عمران:[ 

: ِمَن ا لَيهوِد. ﴿َلَفريًقا( طائَفًة. )يَ لمووَن ألمِسَنتَ ُهمم بِالِكتاِب﴾ ﴿َوإن  ِمن مُهمم﴾ أيم
                                                 

 .(٢٠٢)أخرجه مسلم  (٢)
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َسبوُه أن ُه ِمَن  : لَِتحم َسبوُه ِمَن الِكتاِب﴾ أيم : ُُيَرِّفوَن الَكِلَم َعنم َمواِضِعِه. ﴿لَِتحم أيم
: وَ  زََلِة َعلى موسى، َعَليمِه الس الُم. ﴿َوما ُهَو ِمَن الِكتاِب( أيم لَيمَس ُهَو ِمَن الت  ومراِة املن م

َدثوُه ِمنم ِعنمِد أنَ ُفِسهمم  ا أحم َزِل َعلى َرسولِِه، َوإَّن  ﴿ويَقولوَن َعلى اهلِل  .الِكتاِب املن م
 الَكِذَب َوُهمم يَ عمَلموَن﴾ أن  ُهمم كاِذبوَن، َوَهذا ِمنم أعمَظِم الذُّنوِب، َوالِعياُذ بِاهلِل.



 يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ

  َّ يث ىث نث مث  زث رث يت ىت نت مت زت رت
 .]٠٩آل عمران:[

: ما يَ نمَبغي لَِبَشرٍ  : الُقرمآنَ  .﴿ما كاَن لَبَشٍر﴾ أيم  .﴿أنم يُؤتَِيُه اهلُل الِكتاَب﴾ أيم
 : َم. ﴿والنُبُ و َة ُُث  يَقوُل لِلّناِس كونوا ِعباًدا يل ِمنم دوِن اهلِل﴾ أيم : الفهم َم﴾ أيم ﴿واحُلكم

َدُه، ال َشريَك اعمُبدوين ِمنم دو  عوُهمم إىل ِعباَدِة اهلل َوحم ِن اهلِل، َهذا ال ُيمِكُن أَبًدا، َبلم َيدم
: يَقوُل: كونوا ُعَلماَء عاِملنَي ُمَعلِّمنَي  ﴾ يَقوُل: ﴿كونوا ربّانّينَي﴾ أيم َلُه. ﴿َوَلِكنم

: مبا لِلّناِس، تُ َربّونَ ُهمم َعلى ِصغاِر الِعلمِم قَ بمَل ِكبارِِه. ﴿مبا ُكنمتُ  مم تُ َعلِّموَن الِكتاَب﴾ أيم
َيكوُن َعلى أيمديُكمم ِمَن الت  عمليِم، َوَهذا يَ َتَضم ُن أنم َيكوَن العاَِلُ عاِلًما مبا يُعلُِّم. ﴿َومبا  
: َوِبَسَبِب ُمداَوَمِتُكمم َعلى ِتالوتِِه، َوُمداَرَسِة ألمفاِظِه َوَمعانيِه، قاَل  ُرسوَن﴾ أيم ُكنمُتمم َتدم

يف َهِذِه اآليَِة: "حقٌّ َعلى ُكلِّ َمنم تَ َعل َم الُقرمآَن أنم َيكوَن  -َرمِحَُه اهلُل  -ّحاُك الض  
 ."َفقيًها



 َّ  رن مم ام يل ىل مل يك مكىك لك  اك يق ىق يف ىف
 .]٨٠آل عمران:[

: ما كانَ  ؛(٢)﴿َوال يَأمُمرَُكمم َأنم تَ ت ِخُذوا المَمالِئَكَة َوالن ِبّينَي أَرمبَابًا﴾ يَ نمَبغي لَِبَشٍر  أيم
اِذ املالئَكِة َوالن ِبّينَي أرمبابًا  ِسِه، أوم بِاتِّ أنم يُؤتَيِه اهلُل ما ذُِكَر، ُُث  يَأمُمَر الّناَس ِبِعباَدِة نَ فم

                                                 

تَيُه﴾قَ وملُُه: ﴿يَأمُمرَُكمم﴾ ِفعم  ((٢  .ل  ُمضارِع  َمعمطوف  َعلى ﴿يُ ؤم
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ِر بَ عمَد  يُ عمَبدوَن ِمنم دوِن اهلِل، َكما فَ َعَلِت الَيهوُد َوالن صارى َوالص ابِئوَن. ﴿أَيَأمُمرُُكمم بِالُكفم
: أن  الرُُّسَل  ِي، أيم هاُم ِلإلنمكاِر ال ذي ُهَو مبَعمىن الن  فم ِتفم ِلموَن﴾ االسم  -إذم أَن مُتمم ُمسم

واِل، أنم يَأُمروا الّناَس  -َعَليمِهُم الص الُة َوالس الُم  ُهمم بِأيِّ حاٍل ِمَن األحم ال يُ َتَصو ُر ِمن م
ِر بِاهلِل، بَ عمَد ُدخوهلِِم يف اإلسم   الِم.بِالُكفم



 خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن ُّٱ

 مح جح حجمج مث  متهت خت حت جت هب مب حبخب جب  هئ مئ

 .]٨٢آل عمران:[ َّ  خس حس جس مخ جخ
َد املؤَك َد َعلى  ، يا حُمَم ُد، حنَي أَخَذ اهلُل الَعهم : َواذمُكرم ﴿َوِإذم َأَخَذ الل ُه ِميثَاَق﴾ أيم

تاب﴾ الاّلُم يف )َلَما( ُمَوطِّئة  لِلمَقَسِم، َو)ما( َمومصولَة  مَجيِع ﴿الن ِبّينَي َلَما آتَ يمُتُكمم من ك
ُمبمَتَدأ ، َوما بَ عمَدُه ِصَلة  َلُه، َوَخبَ رُُه ﴿لَتُ ؤمِمَنن  ِبِه﴾ َواملعمىن: ال ذي آتَ يمناُكموُه ِمنم ِكتاٍب 

﴾ َواملراُد بِالرسوِل هنا: حُمَم د  َصّلى  َمٍة. ﴿ُُث  جاءُكمم َرسول  اهلُل َعَليمِه َوَسل م. َوِحكم
َمِة. ﴿لَتُ ؤمِمُنن  ِبِه َولَتَ نمُصرُن ه﴾  ﴾ ُمواِفق . ﴿ِلما َمَعُكمم﴾ ِمَن الِكتاِب َواحِلكم ﴿ُمَصدِّق 
: سَأَل اهلُل تعاىل الن بيِّنَي:  رِِه َوتَأمييِدِه. ﴿قاَل أَأَق مَررمُِتم﴾ أيم ُتموُه َتقوموَن بَِنصم : إنم أدمرَكم أيم

َرِة َلهُ أَأَق مَررمُِتم  دي؟  . بِاإِلياِن بِِه َوالنُّصم : قَِبلمُتمم َعهم ُِتم َعلى َذِلُكمم ِإصمرِي﴾ أيم ﴿َوَأَخذم
ِد.  : َعلى أن مُفِسُكمم َوعلى أتمباِعُكمم بِالمِتزاِم َهذا الَعهم َهدوا﴾ أيم ﴿قاَلوا أَق مَررمنا قاَل فَاشم

رََج ابمُن َجريٍر الط ََبِيُّ، َرمِحَُه اهللُ، َعنم ﴿َوأَنَا َمَعُكمم ِمَن الّشاِهديَن﴾ َعَليمُكمم َوعَ  َليمِهمم. أخم
اهلُل نَِبّيا؛ آَدَم َفَمنم بَ عمَدُه، إاّل   يَ ب مَعثِ َلَم قاَل: " -َرِضَي اهلُل َعنمُه  -َعِليِّ بمِن أىب طاِلٍب 

َد يف حُمَم ٍد  بُِعَث َوُهَو َحيٌّ لَيُ ؤمِمَنن  ِبِه لَِئنم  -َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل م  -أَخَذ َعَليمِه الَعهم
َد َعلى قَ ومِمِه. ُُث  تال اآليَة"  .(٢)َولَيَ نمُصَرن ُه، َويأمُمرُُه فَ َيأمُخُذ الَعهم

َتُدلُّ ِدالَلًة َواِضَحًة َعلى ُوجوِب اإلياِن بَِنِبيِّنا حُمَم ٍد، َصّلى اهلُل َعَليمِه  َوَهذ ه  اآليَةُ 
يف  -َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل م  -َد اهلُل َتعاىل ُوجوَب اإلياِن بَِنِبيِِّه حُمَم ٍد َوَسل م. َوَقدم أك  

                                                 

 .(٥٤٠/ ٥تفسري الطَبي ) ((٢
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رَتِنًا بِاإلياِن بِِه سبحانه. قاَل تعاىل: ﴿آِمُنوا بِالل ِه  َمواِضَع َكثريٍة ِمَن الُقرمآِن، َبلم َجَعَلُه ُمقم
َتخم  ر  َكِبري ، َوَرُسولِِه َوأَنمِفُقوا ِم ا َجَعَلُكمم ُمسم َلِفنَي ِفيِه فَال ذيَن آَمُنوا ِمنمُكمم َوأَن مَفُقوا هَلُمم َأجم

ُعوُكمم لِتُ ؤمِمُنوا ِبرَبُِّكمم َوَقدم َأَخَذ ِميثَاَقُكمم ِإنم ُكنمتُ  مم َوَما َلُكمم ال تُ ؤمِمُنوَن بِالل ِه َوالر ُسوُل َيدم
يًعا ال ذي َلُه ُملمُك َوقاَل َتعاىل: ﴿ُقلم يَا أَي َُّها  ،ُمؤمِمِننَي﴾ الّناُس ِإينِّ َرسوُل الل ِه إِلَيمُكمم مجَِ

 الس َماَواِت َواأَلرمِض ال إَِلَه ِإال  ُهَو ُُيمِيي َوُيِيُت َفآِمُنوا بِالل ِه َوَرُسولِِه الن ِبِّ األُمِّيِّ ال ذي
َتُدون﴾يُ ؤمِمُن بِالل ِه وََكِلَماتِِه َوات ِبُعوُه َلَعل ُكمم ت َ  ثَ ُر  ،هم أَلِة الَعظيَمِة أكم َواألِدل ُة َعلى َهِذِه املسم

: ﴿َوَمنم َلَم يُ ؤمِمنم  َهُر ِمنم أنم ُتذمَكَر، َوقاَل َتعاىل يف حقِّ ِمنم َلَم يُؤِمنم ِمنم أنم َُتمَصَر، َوأشم
نَا لِلمَكاِفرِيَن َسِعريًا﴾ َومبا تَ َقد   َم ِمنم آياٍت، يُ عمَلُم ُوجوُب اإلياِن بِالل ِه َوَرُسولِِه فَِإن ا أَعمَتدم

َوأن ُه ال يَِتمُّ اإلياُن بِاهلِل ِبدوِن اإلياِن بِِه، َوِلَذِلَك؛   -َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل م  -بِالر سوِل 
الِم )َشهاَدُة أن  ال إَلَه إاّل اهللُ، َوَشهاَدُة أن  حُمَم ًدا َرسو  ُل اهلِل(. كاَن أو ُل أرمكاِن اإلسم

ا َتُدلُّ َعلى ُوجوِب اإلياِن بِهِ  َصّلى اهلُل َعَليمِه  ،وَوَرَدتم يف السُّن ِة أحاديُث َكثريَة  ِجدًّ
َل ِكتاٍب، أمم لَيمسوا  ،َوَسل م ُهمم رِسالَُتُه، َسواء  كانوا أَهم َعلى اجِلنِّ َواإلنمِس ال ذيَن أدمرََكت م

ِل ِكتاٍب، َوِمنم َذِلَك ما ِلم ، َرمِحَُه اهللُ، َعنم أيب ُهَري مَرةَ  بَِأهم َرَجُه اإلماُم ُمسم َرِضَي اهللُ  ،َأخم
أُِمرمُت أنم أُقاِتَل الّناَس حىّت »قاَل:  -َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل َم  -َعنمُه، َعن َرسوِل اهلِل 

َهدوا أن  ال إَلَه إال اهلَل، َويُؤِمنوا يب َومبا ِجئُت بِِه، فَإذا  فَ َعلوا َذِلَك َعَصموا ِميّن َيشم
. َولَُه َعنمُه، َرِضَي اهلُل َعنمُه، َعن (٢)«ِدماَءُهمم َوأممواهَلُمم إاّل ِِبَقِّها، َوِحسابُ ُهمم َعلى اهللِ 

َمُع يب » :أن ُه قالَ  -َصّلى اهللُ َعَليمِه َوَسل َم  -َرسوِل اهلِل  وال ذي نَ فمُس حُمَم ٍد بَِيِدِه! ال َيسم
من َهِذِه األُم ِة؛ َيهوِديٌّ َوال َنصمراينٌّ، ُُث  َيوُت وَلَم يُؤِمنم بِال ذي أُرمِسلمُت بِِه إاّل كاَن  أَحد  

 .(١)«ِمنم أصمحاِب الّنارِ 
ُرها  ُ لَنا ِِبَالٍء  فَهذ ه  الن صوُص َوَغيـْ َصّلى اهللُ َعَليمِه  -اإلياِن بِِه  ُوجوبَ  ضوحٍ وُ و تُ بَ نيِّ

                                                 

 .(١١) أخرجه مسلم ((٢
 .(٢٥3) أخرجه مسلم ((١
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الِم أصماًل  -َوَسل م  ُخُل يف اإلسم الِم، َبلم ال َيدم ن  َعظيم  من أرمكاِن اإلسم َوأن  اإلياَن ِبِه رُكم
تُ حىّت يُؤِمَن بِالن ِبّ، َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل مَ   –َوالِعياُذ بِاهلِل  -وننَي . َوَقدم ْسَِعمُت بَ عمَض املفم

ثَ َر ِمنم أنم يُقِ يُ َقرُِّر: "بِأن  الِكتايب    يهوديًّا أو نص ر  بنُبُ و ِة حُمَم ٍد، َفال رانيًّا   لَيمَس ُملَزًما بأكم
فيِه أنم يُِقر  بِنُبُ و تِِه"، َوصاَر ِلكالِم َهذا املفتونِ   يَ لمَزُمُه أنم يَ ت ِبَعُه، َوَأنم يَ َتَدي َن ِبَشرمِعِه، َويكم

، َوتَأَث    -َوالِعياُذ بِاهلِل  - توُن َرواج  َوانمِتشار  َر بِِه بَ عمُض اجُلَهالِء، َوَقدم خاَلَف َهذا املفم
اَع األُم ِة قاِطَبًة َعلى ُوجوِب اإلياِن بِالن ِبِّ، َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل م، َوخاَلَف أيمًضا  إمجم

ُهمم َشريَعُة نَِبيِّنا حمَُ  ِر الَيهوِد َوالن صارى إذا بَ َلَغت م اَع األُم ِة َعلى ُكفم َصّلى اهلُل َعَليمِه  -م ٍد إمجم
َوال ذي نَ فمُس حُمَم ٍد بَِيِدِه! الَ »وَلَم يُ ؤمِمنوا ِبا، قاَل َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل م:  -َوَسل م 

َمُع يب َأَحد  ِمنم َهِذِه األُم ِة؛ يَ ُهوِديٌّ َواَل َنصمرَاينٌّ، ُُث  َيُوُت وَلَم يُ ؤمِمنم بِال ذي أُ  رمِسلمُت َيسم
ُر الَيهوِد َوالن صارى َمعملوم  بِاالضمِطراِر ِمنم ديِن « ِبِه، ِإال  كاَن ِمنم َأصمَحاِب الن ارِ  َبلم ُكفم

الِم؛ َكالَيهوِد  الِم؛ َوهِلذا أمجمََع الُعَلماُء َعلى أن  َمنم َلَم ُيَكفِّرم َمنم داَن ِبَغريمِ اإلسم اإلسم
: فَ ُهَو كاِفر  َوالن صارى، أوم َشك  يف ُكفم  َهبَ ُهمم َر  ،رِِهمم، أوم َصح َح َمذم َوَعلى َمنم يَ عمَتِقُد َغي م

أن  َهؤالِء الَيهوَد  -ال َشك  فيِه  -َهذا أنم يَتوَب إىل اهلِل َعز  َوَجل ، َويَ عمَتِقُد اعمِتقاًدا 
؛ أِلن  احُلج َة َقدم قاَمتم َعَليمِهم، َوبَ َلَغت م  ُهُم الرِّساَلُة، َوَلِكن  ُهمم َكَفروا ِعناًدا، َوالن صارى ُكّفار 

 َواهللُ املسَتعاُن.


 .]٨١آل عمران:[ َّ  مض خض حض جض مص خص حص مس ُّٱ
َرتِِه.  –َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل م  -﴿َفَمنم تَ َوىّل﴾ أعمَرَض َعِن اإلياِن بَِنِبيِّنا حُمَم ٍد  َوُنصم

ِذ َهذا ا ِد. ﴿َفأولئَك ُهُم الفاِسقوَن﴾ الارِجوَن َعن ﴿بَ عمَد َذِلَك﴾ بَ عمَد أخم مليثاِق َوالَعهم
ُهمم وَلَم يُ ؤمِمنم  َوَهذ ه  اآليَةُ اإلياِن،  ِر الَيهوِد َوالن صارى، َوأن  َمنم ماَت ِمن م َصرَُية  يف ُكفم

 ًدا فيها، َوالِعياُذ بِاهلِل.فَ ُهَو يف النّاِر خاِلًدا ُُمَل   -َصّلى اهللُ َعَليمِه َوسلم -بَِنِبيِّنا حُمَم ٍد 


  َّ  خك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط ُّٱ
 .]٨3آل عمران:[

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 آل عمرانتفسير سورة  

 

49 

هام  إنمكارِيٌّ،  ِتفم هاُم ُهنا اسم ِتفم هاِم، َواالسم ِتفم َزُة ِلالسم َر ديِن اهلِل يَ بمغوَن﴾ اهلَمم ﴿أفَ َغي م
َر ديِن اهلِل، َوَشريعَ  َر َشريَعِة الن ِبِّ، َصّلى اهلُل َعَليمِه َواملعمىن: َكيمَف َيطملُبوَن ديًنا َغي م ًة َغي م

َلَم﴾ َخَضَع َوانمقاَد. ﴿َمنم يف الس ماواِت﴾ املالئَكُة. ﴿واألرمِض﴾  َوَسل م؟! ﴿َوَلُه أسم
رًا، َكالُكف اِر. ﴿َوإلَيمِه يُ رمَجعوَن﴾ يَ ومَم  ِلموَن. ﴿َطومًعا﴾ َطواِعَيًة. ﴿وََكرمًها﴾ قَ هم ُسم

امل
.الِقياَمِة؛  ، َوإنم َشرًّا َفَشرٌّ رًا َفَخي مر   فَ ُيجازَِي ُكل  َُمملوٍق َعلى َعَمِلِه، إنم َخي م



 من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
  َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن

 .]٨٤آل عمران:[
 تَ َقد َم َنظرُي َهِذِه اآليَِة يف سوَرِة البَ َقَرِة.



  َّمب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ
 .]٨٥آل عمران:[

الِم، ال ذي  اَلِم ِديًنا﴾ أي: َوَمنم َيطمُلبم ديًنا ِسوى ديِن اإلسم َر اإلمِسم ﴿َوَمن يَ بمَتِغ َغي م
َبَل ِمنمُه﴾ ألن ُه الّديُن ال ذي ارمَتضاُه اهللُ  جاَء ِبِه حُمَم د  َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل م. ﴿فَ َلن يُ قم

ُت َعَليمُكمم نِعمَمِت َوَرِضيُت َتعاىل لِِعباِدهِ  َمم َملمُت َلُكمم ِديَنُكمم َوأَتم ، قاَل َتعاىل: ﴿الميَ ومَم َأكم
الَم ِديًنا﴾ َوَعقوبَُة َهذا الطّالِب يف اآلِخَرِة    َوالِعياُذ بِاهلِل    بَ ي  َنها اهلُل تَعاىل  َلُكُم اإلمِسم

 ريَن﴾.ِبَقوملِِه: ﴿َوُهَو يف اآلِخَرِة ِمَن الاسِ 


 نثىث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب ُّٱ
 .]٨٢آل عمران:[ َّ اك يق  ىق يف ىف يث

رََج َ  ُهما، قاَل: الّنسائيُّ َوَغي مرُهأخم ناٍد َصحيٍح، َعِن ابمِن عّباٍس، َرِضَي اهلُل َعن م ، بِإسم
َلَم، ُُث  ارمَتد  َوحلََِق بِالشِّرمِك، ُُث  نَ  َنمَصاِر َأسم ِمِه: َسُلوا "كاَن َرُجل  ِمَن األم ِدَم َفَأرمَسَل ِإىَل قَ وم

يل َرسول اهلِل َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل م؛ َهلم يل ِمنم تَ ومبٍَة؟ َفَجاَء قَ ومُمُه ِإىَل َرسول اهلِل، 
أََلَك: َهلم َلهُ  ِمنم تَ ومبٍَة؟  َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل م، فقاَلوا: "ِإن  ُفاَلنًا َنِدَم َوِإن ُه أََمَرنَا َأنم َنسم
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ِدي الل ُه قَ ومًما َكَفروا بَ عمَد ِإيَاَِّنِمم َوَشِهُدوا َأن  الر ُسوَل َحقٌّ َوَجاَءُهُم  :فَ نَ زََلتم  ﴿َكيمَف يَ هم
َلُحوا فَِإن  الل َه َغُفور  َرِحيم ﴾  المبَ ي َِّناُت﴾، ِإىَل قَ وملِِه: ﴿ِإال  ال ذيَن تَابُوا ِمنم بَ عمِد َذِلك َوَأصم

َلَم"فَ  : ال (٢)َأرمَسَل إِلَيمِه َفَأسم ِتفهام  مبعمىن اإِلنمكاِر أيم دي اهلُل﴾ َهذا اسم . ﴿َكيمَف يَ هم
: َجَحدوا نُ بُ و َة حُمَم ٍد َصّلى اهللُ َعَليمِه َوَسل م،  دي اهللُ. ﴿قَ ومًما َكَفروا بَ عمَد إياَِّنِمم﴾ أيم يَ هم

: وَ  بَ عمَد أنم َشِهدوا. ﴿أن  الر سوَل﴾ َوُهَو حُمَم د  َصّلى بَ عمَد إياَِّنِمم ِبِه. ﴿َوَشِهدوا﴾ أيم
اهلُل َعَليمِه َوَسل م. ﴿َحقٌّ َوجاَءُهُم البَ يِّناُت﴾ احُلَجُج َوالََباهنُي، َوأعمَظُمها َهذا الُقرمآُن 

دي الَقومَم الظاِلمنَي﴾ قاَل اإلماُم الُقرمُطِبُّ، َرمِحَُه اهللُ  : "يُقاُل: الَعظيُم. ﴿َواهلُل ال يَ هم
ديِه اهللُ، َوَمنم كاَن ظاِلًما ال َيهديه اهللُ؛ َوَقدم  الِمِه ال يَ هم ظاِهُر اآليَِة أن  َمنم َكَفَر بَ عمَد إسم
َلموا َوَهداُهُم اهللُ، وََكثريًا ِمَن الظّاِلمنَي تابوا َعِن الظُّلمِم.  رَأيمنا َكثريًا ِمَن املرمَتّديَن َقدم أسم

ِبلوَن َعلى قيَل َلُه: َمعم  رِِهمم َوظُلمِمِهمم، َوال يُ قم ناُه، ال َيهديُهُم اهللُ ما داموا ُمقيمنَي َعلى ُكفم
َلموا َوتابوا فَ َقدم َوف  َقُهُم اهللُ ِلَذِلَك. َواهللُ َتعاىل أعمَلُم" الِم؛ فأّما إذا أسم  . ان مَتهى.(١)اإلسم



 .]٨٠آل عمران:[ َّ رن مم ام يل  ىل مل يك ىك مك لك ُّٱ
: َهؤالِء ال ذيَن َكَفروا بعد إياَّنم، َوبَ عمَد أنم َشِهدوا أن  ﴿أولَ  ئَك َجزاؤُهمم﴾ أيم

َِة اهلِل،  .الر سوَل َحقٌّ  ﴿َجزاؤُهمم أّن َعَليمِهم َلعمَنَة اهلِل﴾ َوهي: اإلبمعاُد َوالط رمُد ِمنم َرمحم
 َوَعَليمِهمم أيمًضا َلعمَنُة ﴿املالئَكِة َوالّناِس أمجمَعنَي﴾.



 جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن ُّٱ
 .]٨٩ – ٨٨آل عمران: [ َّ هب مب خب حب

: يف الل عَنةِ  ُهُم الَعذاُب َوال ُهمم يُ نمظَروَن﴾  .﴿خاِلديَن فيها﴾ أيم ﴿ال َُيَف ُف َعن م
: َوال  ُهمم ُيمَهلوَن، َوال يُ َؤخ روَن. أيم

                                                 

 .(٤٠٢٨)أخرجه النسائي  ((٢
 .(٢١٩/ ٤تفسري القرطِب ) ((١
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ٱَّ خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت جت ُّٱ

 .]٩٠آل عمران: [ 
َبَل  بَ تُ ُهمم﴾ قَ وملُُه: ﴿َلنم تُ قم َبَل تَ وم ﴿إن  ال ذيَن َكَفروا بعد إياَّنم ُُث  ازدادوا كفرًا َلنم تُ قم

بَ تُ ُهمم﴾ ِعنمَد ُحضوِر املومِت. قاَل اإلماُم الُقرمُطِبُّ: َوَهذا قَ ومل  َحَسن   ، كما قاَل (٢)تَ وم
ِذيَن يَ عمَمُلوَن الس يِّئاِت حىّت ِإذا َحَضَر َأَحَدُهُم المَمومُت قاَل تعاىل: ﴿َولَيمَسِت الت  ومبَُة لِل  

َن...﴾ َوقاَل الش يمُخ الس عمِديُّ:  َبُل، َبلم يُِدُُّهُم "ِإينِّ تُ بمُت اآلم : ال يُ َوف قوَن لِتَ ومبٍَة تُ قم أيم
تَ ُهمم َوأبمصاَرُهمم َكما َلَم يُ ؤمِمنوا بِِه اهلُل يف طُغمياَِّنِمم يَ عمَمهوَن، قاَل َتعاىل: ﴿َونُ َقلُِّب أفمئدَ 

ان مَتهى. َوَقدم َورَد يف َسَبِب نُزوهِلا، ما  (١)"أو َل َمر ٍة﴾ ﴿فَ َلّما زاغوا أزاَغ اهلُل قُلوبَ ُهمم﴾
ناٍد َجيٍِّد، َكما قاَل احلاِفُظ ابمُن َكثرٍي، َرمِحَُه اهللُ، َعِن ابمِن َعّباٍس، َرِضَي  َرواُه البَ زّاُر، بِإسم

أَلوَن " :اهلُل َعنمهُ  َلموا ُُث  ارمَتّدوا؛ َفأرمَسلوا إىل قَ ومِمِهمم َيسم َلموا ُُث  ارمَتّدوا، ُُث  أسم أن  قَ ومًما أسم
هَلُمم، َفذََكروا َذِلَك لَِرسوِل اهلِل َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل م، فنَ زََلتم َهِذِه اآليَُة: ﴿إن  ال ذيَن  

بَ تُ ُهمم﴾ َكَفروا بَ عمدَ  َبَل تَ وم رًا َلنم تُ قم  .(3)"إياَِّنِمم ُُث  ازمدادوا ُكفم


 حفخف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض  جض مص خص حص مس ُّٱ
 .]٩٢آل عمران: [ َّ  جل مك لك خك حك جك مق حق مف

َبَل ِمنم َأَحِدِهمم ِملمُء األرمِض ذهًبا﴾  ﴿ِإن  ال ذيَن َكَفروا َوَماُتوا َوُهمم ُكف ار  فَ َلنم يُ قم
رِِهمم أيم  َتدوَن ِبا ِمنم  ،: ال ذيَن َكَفروا َوماتوا َعلى ُكفم يَة  يَ فم ُهمم َجزاء  َوال ِفدم َبَل ِمن م َلنم يُ قم

ُهمم  ﴿أُولَِئَك هَلُمم  .َعذاِب اهلِل، َولو اف مَتدوا ِمَن الَعذاِب مبِلمِء األرمِض َذَهًبا َلَم يُقَبلم ِمن م
ِلم ، َعنم أَنِس بمِن ماِلٍك، أن  َعَذاب  أَلِيم  َوَما هَلُمم ِمنم نَاصِ  رِيَن﴾ َروى الُبخارِيُّ َوُمسم

ِل الّناِر يَ ومَم الِقياَمةِ »الن ِب  َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل م، قاَل:  أرَأيمَت َلوم   :يُقاُل لِلر ُجِل من َأهم
                                                 

 .(٢3٠/ ٤تفسري القرطِب ) ((٢
 .(٢3٠تيسري الكري الرمحن )ص:  ((١
 .(٠١ /١تفسري ابن كثري ت سالمة ) ((3
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تَ  ٍء أُكنمَت ُمفم ، فَ َيقوُل اهللُ ِديًا بِِه؟ قاَل: ف َ كاَن َلَك ما َعلى األرمِض ِمنم َشيم َيقوُل: نَ َعمم
رِكم  ِر أبيَك آَدَم أنم ال ُتشم ُت َعَليمَك يف َظهم َوَن ِمنم َذِلَك، َقدم أَخذم َلُه، َقدم أَردمُت ِمنمَك أهم

رِكَ   .(٢)«يب َشيمًئا؛ َفأبَ يمَت إاّل أنم ُتشم


 .]٩١آل عمران: [ َّ جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
ُلغوا ثَوابَُه الَعظيَم ال ذي يُ َوصُِّلُكمم ﴿َلنم تَنالو  رِكوا َحقيَقَة الَبِّ، َوَلنم تَ ب م ا الَب ﴾ َلنم تُدم

إىل َجن ِتِه. ﴿حىّت تُ نمِفقوا ِمّا َتُِّبوَن﴾ ِمَن املاِل، َوَهِذِه اآليَُة َكَقوملِِه َتعاىل: ﴿ويُطمِعموَن 
آليَُة: ﴿َلنم تَنالوا الَب  َحىّت تُ نمِفقوا ِمّا َتُِّبوَن...﴾ ملا نَ زََلتم َهِذِه اوَ  الط عاَم َعلى ُحبِِّه﴾

ِهُدَك أيّن َقدم َجَعلمُت َأرمضي  أَلُنا ِمنم أمموالِنا، ُأشم قاَل أبو طَلمَحَة: يا َرسوَل اهلِل، إن  اهلَل َيسم
َعلمها »بَ ي مَرحاَء هلِل. فقاَل َرسوُل اهلِل َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل َم:  َفَجَعَلها يف « يف َقرابَِتكَ اجم

ِلم ، ِمنم َحديِث أَنِس بمِن ماِلٍك، َرِضَي  َرَجه ُمسم َحساَن بمِن ثاِبٍت، َوُأيَبِّ بمِن َكعمٍب. أخم
ثَ َر أنصاريٍّ بِاملديَنِة مااًل، وَكاَن أَحب  أمموالِه إلَيمِه  .اهللُ َعنمهُ  َوعنه قاَل: كاَن أبو طَلمَحَة أكم
حاءُ  َرُب وَكا - بَ ريم ُخُلها، َوَيشم ِجِد، وَكاَن الن ِبُّ َصّلى اهللُ َعَليمِه َوَسل م َيدم ِبلَة املسم تَ قم َنتم ُمسم

: فلم ا نَ زََلتم  - من ماٍء فيها طَيِّبٍ  ، ﴾َلنم تَ َناُلوا المَب  حىّت تُ نمِفُقوا ِم ا َتُِبُّونَ ﴿ :قاَل أَنس 
، ﴾َلنم تَ َناُلوا المَب  حىّت تُ نمِفُقوا ِم ا َتُِبُّونَ ﴿ : يَقولُ قاَل أبو طَلمَحَة: يا َرسوَل اهلِل، إن  اهللَ 

ا َصَدَقة  هلِل، أرمجو ِبر ها َوُذخَرها ِعنمَد اهلِل َتعاىل؛  َرحاُء، َوإَّن  َوإن  أحب  أموايل إيل  بَ ي م
َبٍخ!، » َعَليمِه َوسل م: َفَضعمها يا َرسوَل اهلِل َحيمُث أراَك اهلُل َتعاىل، فقاَل الن ِبُّ صل ى اهللُ 

، فقاَل »ذاَك مال  راِبح ، ذاَك مال  راِبح ، َوَقدم ْسَِعمُت، َوأنا أَرى أنم ََتمَعَلها يف األق مَرِبنيَ 
 . (١)أبو طَلمَحَة: أف مَعُل يا َرسوَل اهلِل، فَ َقّسَمها أبو طَلمَحَة يف أقارِبِه َوَبيِن َعمِّهِ 



                                                 

 .(١٨٠٥) أخرجه مسلم ((٢
 (.٩٩٨) ملَومس (،٢٤٢٢) يّ رَجه الُبخار أخ (١)
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 ّٰرئ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه ُّٱ

 .]٩3آل عمران: [ َّ مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ
رائيَل، وَل ُُيَرًّمم َعَليمِهم  : َحالاًل لَِبين إسم رائيَل﴾ أيم ﴿ُكلُّ الط عاِم كاَن ِحالًّ لَِبين إسم

ِسِه﴾ َوال   : يَ عمقوُب، َعَليمِه الس الُم. ﴿َعَلى نَ فم َرائِيُل﴾ أيم ذي ِمنمها. ﴿ِإال َما َحر َم ِإسم
ِسِه ُهَو حُلوُم اإلِبِل َوألمباَُّنا، وَكاَن ِبِه ِعرمُق الن سا، َكما قاَل ابُن َعّباٍس،  َحر َمُه َعلى نَ فم
رِي َلَم َيُكنم يف  : أن  ابمِتداَء َهذا الت حم َرِضَي اهلُل َعنمه. ﴿ِمنم قَ بمِل أنم تُ ن َز ُل الت  ومراُة﴾ أيم

ا كاَن قَ بمَل نُزوهِلا، فَ َلّما أَن مَزَل اهلُل الت  ومراَة الت  ومراِة ال ت نَ َزَلتم َعل ى موسى، َعَليمِه الس الُم، إَّن 
َحر َم َعَليمِهمم فيها بَ عمَض الط يِّباِت؛ ِبَسَبِب بَ غمِيِهمم َوظُلمِمِهمم، َكما قاَل َتعاىل: ﴿فَِبظُلمٍم ِمَن 

نا َعَليمِهمم طَيِّباٍت ُأحِ  ِهمم َعنم َسبيِل اهلِل َكثريًا﴾ َوقِد ال ذيَن هادوا َحر مم ل تم هَلُمم َوِبَصدِّ
اد َعِت الَيهوُد أن  َذِلَك كاَن َحراًما َعلى يَ عمقوَب، َعَليمِه الس الُم، يف الت  ومراِة نَ فمِسها؛ َفأَن مَزَل 

ذيًبا هَلُمم قائاًل لَِنِبيِّه، َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل َم: ﴿ ُقلم َفأمتوا بِالت  ومراِة َفاتملوها إنم  اهلُل َتعاىل َتكم
 ُكنمُتمم صاِدقنَي﴾ فَ ُبِهتوا وَلَم يأتوا ِبا؛ َفقاَل اهللُ َتعاىل، لَِنِبيِِّه َعَليمِه الصالة َوالسالم: 



 .]٩٤آل عمران: [ َّ مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ُّٱ
: بِإضاَفِة َهذ رِي إىل اهلِل َعز  َوجل  يف ﴿َفَمِن اف مرَتى َعلى اهلِل الَكِذَب﴾ أيم ا الت حم

بارِِهم. ﴿ِمنم بَ عمِد َذِلَك﴾ ِمنم بَ عمِد ظُهوِر احُلج ِة َوالَبياِن  توبًا بِأيمدي بَ عمِض أحم الت  ومراِة َمكم
ا كاَن ِمنم ِجَهِة يَ عمقوَب، َعَليمِه الس الُم. ﴿َفأولَئَك ُهُم الظّاِلموَن﴾  رَي إَّن  بِأن  الت حم

 اِبروَن، القائلوَن َعلى اهلِل ِبَغريمِ ِعلمٍم.املك


 .]٩٥آل عمران: [ َّ ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف يثىف ىث نث ُّٱ
بَ َر بِِه.  : ُقلم يا حُمَم ُد: َصَدَق اهلُل يف َهذا، َويف مَجيِع ما َأخم ﴿ُقلم َصَدَق اهلُل﴾ أيم

 : : ِديَن. ﴿إبمراهيَم َحنيًفا﴾ أيم ياِن ُكلِّها إىل ديِن ﴿فَات ِبعوا ِمل َة﴾ أيم مائاًل َعِن األدم
رِكنَي﴾. الِم. ﴿وما كاَن من املشم  اإلسم
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 .]٩٢آل عمران: [ َّ ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ُّٱ
: ُبيِنَ لِلممؤمننَي؛ لِِعباَدِة  ِجٍد. ﴿ُوِضَع لِلّناِس﴾ أيم : أو َل َمسم ﴿إن  أو َل بَ يمٍت﴾ أيم

﴾ َمك َة، َوُسئَل َسعيُد بمُن ُجبَ ريمٍ: َِلَ ْسَِّيتم َبك َة؟ قاَل: أِلن  ُهمم اهلِل َتعاىل. ﴿لَل ذي بَِبك ةَ 
َفُع  -َوقيَل: ألن  الّناَس يَ ُبكُّ  .يَ َتباكوَن فيها : َيدم فَيًبكُّ الر ُجُل  ؛بَ عمُضُهمم بَ عمًضا -أيم

ُهما املرمأََة، َوتَ ُبكُّ املرمأُة الر ُجَل، َوهذا الَقومُل َمرمِويٌّ َعنِ   .ابمِن ُعَمَر، َرِضَي اهلُل َعن م
َلُة َصالِِتِمم  ن مَيوِي ِة. ﴿َوُهًدى لِلمعاَلمنَي﴾ أِلن ُه ِقب م . ﴿ُمبارًَكا﴾ َكثرَي اَلريمِ َوالبَ رََكِة الّديِني ِة َوالدُّ

، َرِضَي اهلُل َعنمُه، قاَل:  رََج الش يمخاِن، ِمنم َحديِث أيب َذرٍّ سوَل اهلِل، قُ لمُت: يا رَ "َوَقدم أخم
ِجٍد ُوِضَع أو َل؟ قاَل: ِجُد احَلرامُ  ال» أيُّ َمسم ِجُد  ال»، قُ لمُت: ُُث  َأيُّ؟ قاَل: «مسم مسم

نَ ُهما؟ قاَل: «األقمصى أَرمبَعوَن َسَنًة، َوأي مَنما أدمرََكتمَك الص الُة َفَصلِّ؛ فَ ُهَو »، قُ لمُت: َكمم بَ ي م
ِجد    .(٢)"«َمسم



 مت خت حت  جت هب مب خب حب هئجب مئ خئ حئ ييجئ  ىي ني مي زي ُّٱ

 .]٩٠آل عمران: [ َّ حس  جس مخ جخ مح جح مج حج هتمث
: املشاِعُر َواملناِسُك ُكلُّها، ُُث  ذََكَر بَ عمَضها فقاَل: ﴾ أيم ﴿َمقاُم  ﴿فيِه آيات  بَ يِّنات 

: ِمنم َهِذِه اآلياِت البَ يِّناِت َمقاُم إبمراهيَم. ﴿َوَمنم َدَخَلُه كاَن آِمنً  ؛(١)إبمراهيَم﴾ ا﴾ أيم
َوال أًذى، َكما قاَل َتعاىل: ﴿َأوَلَم يَ َروما أَن ا َجَعلمنا َحَرًما  ،َفال يُناُل َمِن المَتَجَأ إلَيمِه ِبسوءٍ 

ِتجابًَة ِلَدعمَوِة الَليِل، َعَليمِه الس الُم،  ،آِمًنا َويُ َتَخط ُف الّناس ِمنم َحومهلِِمم﴾ وَكاَن َذِلَك اسم
ناَم﴾ َحيمُث َدعا َفقاَل: ﴿َربِّ  َصم نُبميِن َوَبيِن  َأنم نَ عمُبَد األم َعلم َهذا المبَ َلَد آِمًنا َواجم َويف  .اجم

 ِ ُظ ل ،الَصحيَحنيم ِلمٍ  َوالل فم رو بمِن َسعيٍد، َوُهَو  ،ُمسم َعنم أىب ُشَريمٍح الَعَدويِّ، أنه قاَل َلَعمم
َعُث الُبعوَث ِلَمك ةَ  أنم  -أيُّها األمرُي  -اِئمَذنم يل ": -الزُّبَ ريمِ يَ عمين لِِقتاِل َعبمِد اهلِل بمِن  -يَ ب م

                                                 

 .واللفظ له (٥١٠) ملَومس (،3٤١٥) يّ رَجه الُبخار أخ (٢)
 .َخبَ رُُه حَممذوف   ،﴿َمقاُم﴾ ُمبمَتَدأ   (١)
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َثَك قواًل، قاَل بِِه َرسوُل اهلِل َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل م، الَغِد ِمنم يَ ومِم الَفتمِح،  َعتمُه  -ُأَحدِّ ْسَِ
َد اهلَل -حنَي َتَكل َم بِهِ  -أُُذناي، َوَوعاُه قَ لمِب، َوأبمَصَرتمُه َعيمناي َوأثمىن َعَليمِه، ُُث  : إن ُه محَِ

إن  َمك َة َحر َمها اهلُل وَلَم ُُيَرِّممها الّناُس، َفال ُيَِلُّ الممرٍِئ يُ ؤمِمُن بِاهلِل َواليَ ومِم اآلِخِر »قاَل: 
ِفَك ِبا َدًما، أوم يَ عمِضَد ِبا َشَجَرًة، فَإنم َأَحد  تَ َرخ َص ِبِقتاِل َرسوِل اهلل، َصّلى  أنم َيسم

َصةِ  -َعَليمِه َوَسل م، فيهااهلُل  : أَخَذ فيِه بِالرُّخم َفقولوا َلُه: إن  اهلَل أِذَن لَِنِبيِِّه وَلَم يَأمَذنم  - أيم
ا أِذَن يل فيها ساَعًة ِمنم ََّناٍر، َوَقدم عاَدتم ُحرمَمُتها اليَ ومَم َكُحرمَمِتها بِاألممِس،  ، َوإَّن  َلُكمم

َتطاَع إلَيمِه َسبياًل﴾ (٢)«فَ لميُبَ لِِّغ الّشاِهُد الغائبَ  . ﴿َوهلِل َعلى الّناِس ِحجُّ البَ يمِت َمِن اسم
: أن  ِحجِّ بَ يمِت اهلِل احَلراِم فَ رمض  َواِجب  هلِل، عز  َوجل ، َعلى َمنم كاَن قاِدرًا  أيم

ن  ِمنم أرمكاِن اإل َتطيًعا، َوَهِذِه اآليَُة فيها فَ رمِضي ُة احِلجِّ َوأن ُه رُكم ِ، ُمسم الِم. َويف الَصحيحنيم سم
ُهما، قاَل: قاَل َرسوُل اهلِل، َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل َم:  ُبيِنَ »َعِن ابمِن ُعَمَر، َرِضَي اهلُل َعن م

الُم َعلى ََخمٍس؛ َشهاَدِة أنم ال إَلَه إاّل اهللُ، َوأن  حُمَم ًدا َرسوُل اهلِل، َوإقاِم الص الِة،  اإلسم
َتطاَع إلَيمِه َسبياًل َوإيتاِء الز ك . َويف َصحيِح (١)«اِة، َوَصومِم َرَمضاَن، َوِحجِّ البَ يمِت َمِن اسم

ِلٍم، َعنم أيب ُهَري مَرَة  َصّلى اهلُل َعَليمِه  -َخطََبنا َرسوُل اهلِل "قاَل:  -َرِضَي اهلُل َعنمُه  -ُمسم
فقاَل رجل : أُكل   ،«ُكُم احِلج  فُحجُّوايا أيُّها النّاُس َقدم فَ َرَض اهللُ َعَليم »َفقاَل:  -َوَسل م 

عاٍم يا َرسوَل اهلِل؟ َفَسَكَت، حىّت قاهَلا ثالثًا، فقاَل َرسوُل اهلِل َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل م: 
َتطَعمُتمم  ،لو قُ لمُت: نَ َعمم » ا اسم

َ
ا َهَلَك َمنم  »ُُث  قاَل: « َلَوجَبت، َومل ، فَإَّن  ُتُكمم َذروين ما تَ رَكم

ٍء َفأمُتوا ِمنمُه ما  ِتالِفِهمم َعلى أنمِبيائِهمم، فَإذا أَمرمُتُكمم ِبَشيم ُلُكمم ِبَكث مرَِة ُسؤاهلِِمم، َواخم كاَن قَ ب م
ٍء َفَدُعوهُ  ، َوإذا نَ َهيمُتُكمم َعنم َشيم َتطَعمُتمم   .(3)"«اسم

ِتطاَعُة نَ ومعانِ  َتطاَع إلَيمِه َسبياًل﴾ االسم ِتطاَعة  َبَدنِي ة ، َوقَ وملُُه َتعاىل: ﴿َمِن اسم : اسم

                                                 

 .واللفظ له (٢3٥٤) ملَومس (،٢٠٤) يّ رَجه الُبخار أخ (٢)
 .(٢٢) ملَومس (،٨) يّ رَجه الُبخار أخ (١)
 .(٢33٠) ملمس رَجهأخ (3)
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ِتطاَعُة املالِي ُة ِهَي الزّاُد َوالرّاِحَلةُ  ِتطاَعة  مالِي ُة، َواالسم َتِطعم ؛ َواسم َتطاَع بَِبَدنِِه، وَلَم َيسم َفَمِن اسم
الن ِبِّ  مبالِِه َفال يَ لمَزُمُه احِلجُّ َعلى الص حيِح، ِلما ُرِوَي َعِن ابمِن ُعَمَر قاَل: "قام َرُجل  إىل

َاجُّ يا َرسوَل اهلِل؟ قاَل:  ، فَ َقاَم َرُجل  آَخُر فقاَل: َأيُّ «الش ِعُث الت ِفلُ »فقاَل: َمِن احلم
جِّ أَفمَضُل؟ قاَل:  ، فَ َقاَم َرُجل  آَخُر فقاَل: ما الس بيُل يا َرسوَل اهلِل؟ «المَعجُّ َوالث جُّ »احلَم

َلُم ِمنم  .(٢)«"الز اُد َوالر اِحَلةُ »قاَل:  ناٍد َضعيٍف، َولَُه طُُرق  ال َتسم َرَجُه الت ِّرمِمِذيُّ بِإسم أخم
ِِه، َكما قاَل الُعَلماُء:  َهُد بَ عمُضها لِبَ عمٍض؛ َفِهَي ِمنم باِب احلسِن لَِغريم َمقاٍل، َلِكنم َيشم

َتِطعم بَِبَدنِِه فَإن ُه ال يَ لمَزُمُه أ َتطاَع مبالِِه، وَلَم َيسم َرُه َوَمِن اسم يمًضا، َوَلِكنم يَ لمَزُمُه أنم يوِكَل َغي م
زَأُه َذِلَك ِبَسَبِب َمَرِضِه أوم َضعمِف َبَدنِِه، حلَِديِث ابمِن َعّباٍس  َرِضَي اهللُ  -لَِيُحج  َعنمُه؛ أجم

ُهما  رَأَ  -َعن م ة  ِمنم قاَل: "كاَن الَفضمُل َرديَف الن ِبِّ، َصّلى اهلُل َعَليمِه َوسل َم، َفجاَءِت امم
ُل يَ نمظُُر إلَيمها َوتَ نمظُُر إلَيمِه، َفَجَعَل الن ِبُّ   -َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل َم  -َخث مَعَم، َفَجَعَل الَفضم

: إن  َفريَضَة اهلِل أدمرََكتم أيب َشيمًخا َكبريًا،  َه الَفضمِل إىل الشِّقِّ اآلَخِر، َفقاَلتم ِرُف َوجم َيصم
. َوذِلَك يف ُحج ِة الَوداِع ﴿وَمنم  (١)«"نَ َعمم »اِحَلِة، أََفَأُحج  َعنمُه؟. قاَل: ال يَ ثمُبُت َعلى الرّ 

: َجَحَد فَ رمَض احلَ رَ فَ كَ  يف قَ ومِل عام ِة الس َلِف. ﴿فَإن  اهلَل َغيِنٌّ َعِن العاَلمنَي﴾  جِّ ﴾ أيم
تَ َلَف  ِم تارِِك َواخم رِِه رِوايَة  َعِن اإلماِم أمحمََد،  جِّ َكَساًل، َوالَقوملُ احلَ الُعَلماُء يف ُحكم ِبُكفم

فريِِه  .َوُهَو قَ ومُل طائَفٍة ِمَن الس َلفِ  وَلَم يَ ثمُبتم َعِن الن ِبِّ، َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل َم، يف َتكم
ُهم، إاّل ما َصح  َعنم ُعَمَر بمِن  ، َوال َعنم أَحٍد ِمَن الص حابَِة، َرِضَي اهلُل َعن م َحديث 

ج  وَلَم َُيُّج، َفَسواء  َعَليمِه ماَت يَهوِديًّا ، أن ُه قاَل: "َمنم أطاَق احلَ َلطّاِب، َرِضَي اهلُل َعنمهُ ا
َرُه، َوَهذا ال ذي  -َرِضَي اهلُل َعنمُه  -أوم َنصمرانِيًّا"؛ فَالظ اهُر ِمنم َهذا، أن  ُعَمَر  يَ عمَتِقُد ُكفم

َتظمَهَرُه اإلماُم ابمُن رَ  ، َلِكن  املَرج َح ِعنمَد عام ِة (جاِمُع الُعلوِم َواحِلَكمِ )َجب، يف ِكتابِِه اسم
ِل الِعلمِم أن ُه ال ُيَكف ُر، َوَهلم يَأَُثُ بِتَ َعمُِّد الت أخرِي أوم ال؟ هَلُمم يف َذِلَك قَ ومالِن َمبمِنّياِن  أَهم

                                                 

 .(١٩٩٨) الرتمذي رَجهأخ (٢)
 .(٢٨٥٥) يّ رَجه الُبخار أخ (١)
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اخي؟ َوالص واُب ُوجوبُُه َعلى الَفومِر؛ ج  َهلم جيَُِب َعلى الَفومِر أمم َعلى اَعلى أن  احلَ  لرت 
فَِإن  َأَحدَُكمم  -المَفرِيَضة  :يَ عميِن  – جِّ تَ َعج ُلوا ِإىَل احلمَ »لَِقومِل الن ِبِّ، َصّلى اهللُ َعَليمِه َوَسل َم: 

رِي َما يَ عمِرُض َلهُ  ج  َمنم أَ : »، َوقوملِِه َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل مَ (٢)«اَل َيدم رَاَد احلَم
ٍر فَ ُهَو عاٍص هلِل َتعاىل، َوَمنم ماَت َواحلاُل َهِذِه فَ ُهَو  ؛(١)«فَ لمَيتَ َعج لم  َفَمنم َأخ َرُه ِلَغريمِ ُعذم

 ُمرمَتِكب  ِلَكبريٍَة ِمَن الَكبائِر، َواهللُ أعمَلُم.


 .]٩٨آل عمران: [ َّ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس خس ُّٱ
: ََتمَحدوَن.  ُفروَن﴾ أيم َل الِكتاِب﴾ ِمَن الَيهوِد َوالن صارى. ﴿َِلَ َتكم ﴿ُقلم يا أَهم

: الُقرمآِن ال ذي يُثِبُت رِسالََة نَِبيِّنا حُمَم د َصّلى اهللُ َعَليمِه َوَسل مَ  ﴿َواهللُ  .﴿بِآياِت اهلِل﴾ أيم
 َشهيد  َعلى ما تَ عمَملوَن﴾ فَ ُيجازيُكمم َعَليمِه.



 جم هل  مل خل جلحل مك لك خك حك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ ُّٱ

 .]٩٩آل عمران: [ َّ خم حم

َل الِكتاِب﴾ ِمَن الَيهوِد َوالن صارى. ﴿َِلَ َتُصدُّوَن َعن َسبيِل الل ِه َمنم  ﴿ُقلم يا أَهم
ذيِب بِالن ِبِّ  ما جاَء وَ  ،َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل مَ  ،آَمَن﴾ كاَن َصدُُّهمم َعن َسبيِل اهلِل بِالت كم

: َتطملُبوََّنا. ﴿ِعَوًجا﴾ َزي مًغا َوَميماًل، يَ عمين: أن ُكمم َتطملُبوَن ِلَمنم آَمَن  ِبِه. ﴿تَ بمغوََّنا﴾ أيم
َزي مًغا َوَميماًل ِمَن احَلقِّ إىل الباِطِل، َوِمَن  -َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل َم  -بِاهلِل َورسولِِه حُمَم د 

َصّلى اهللُ  ،ن مُتمم ُشَهداُء﴾ مبا َتَِدونَُه يف ُكتُِبُكمم ِمنم أن  الن ِب  اهلُدى إىل الض الِل. ﴿َوأ
َوما جاَء ِبِه َحقٌّ. ﴿وما اهلُل ِبغاِفٍل َعّما تَ عمَملوَن﴾ ِمَن الص دِّ َعنم َسبيِلِه،  ،َعَليمِه َوَسل مَ 

 َوَسُيحاِسُبُكمم َعَليمِه.


                                                 

 .(١٨٢٠) أمحدأخرَجه  (٢)
 .(٢٠3١ أيب داود ) أخرَجه(١)
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  َّ  مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن  من خن حن جن مم ُّٱ
 .]٢٠٠آل عمران: [

ِتنوُهمم  نَ ُهمم لِيَ فم ِس َوالَزمرَِج، حنَي أغمرى قَ ومم  ِمَن الَيهوِد بَ ي م َهِذِه اآليَُة نَ زََلتم يف األوم
َعنم ديِنِهمم ﴿ياأيُّها ال ذيَن آَمنوا إنم ُتطيعوا َفريًقا﴾ مَجاَعًة. ﴿ِمَن ال ذيَن أُوتوا الِكتاَب 

: يُ رمِجع وُكمم. ﴿بَ عمَد إياِنُكمم كاِفريَن﴾ َوَهِذِه اآليَُة َكَقوملِِه َتعاىل يف سورَِة يَ ُرّدوُكمم﴾ أيم
ل الِكتاب َلوم يَ ُردُّوَنُكمم ِمنم بَ عمِد ِإياِنُكمم ُكف ارًا، َحَسًدا ِمنم  البَ َقَرِة: ﴿َود  َكِثري  ِمنم َأهم

قُّ﴾ َ هَلُُم احلَم  .ِعنمِد أَن مُفِسِهمم ِمنم بَ عمِد ما تَ بَ ني 


 جه ين ىن من خن حن جن ىميم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 .]٢٠٢آل عمران: [ َّ  ىه مه
ُفروَن﴾ بِاهلِل. ﴿َوأن مُتمم تُ تملى َعَليمُكمم آياُت اهلِل﴾ الُقرمآُن َوفيِه ِمَن الز واِجِر  ﴿وََكيمَف َتكم

هلُل َعَليمِه َوَسل َم، َواآليَُة فيها أن  َوالَقوارِِع ما تَ تَ َقط ُع َلُه الُقلوُب. ﴿َوفيُكمم َرسولُُه﴾ حُمَم د  َصّلى ا
ِمنم أعمَظِم ما يُعنُي َعلى الث باِت  -َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل َم  -الت َمسَُّك ِبِكتاِب اهلِل، َوُسن ِة َرسولِِه 

: َومَ  َتقيٍم﴾ أيم نم يَ لمَتِجئم إىل اهلِل، َعلى َهذا الّديِن. ﴿وَمنم يَ عمَتِصمم بِاهلِل فَ َقدم ُهِدَي إىل ِصراٍط ُمسم
والِِه، َويَ تَ وَك لم َعَليمِه َحق  الت  وَكُِّل، فَ َقدم ُهِدَي إىل الط ريِق ال ذي ال اعموِجا   َج فيِه.َويمَتِنعم بِِه يف ُكلِّ أحم



 .]٢٠١آل عمران: [ َّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّٱ
عوٍد  ﴿يا أيُّها ال ذيَن آَمنوا ات  ُقوا اهللَ  َرِضَي اهلُل َعنمُه  -َحق  تُقاتِِه﴾ َصح  َعِن ابمِن َمسم

َفُر"،  - َكَر َفال يُكم أن ُه قاَل يف َمعمناها: "َأنم يُطاَع َفال يُعصى، َويُذمَكَر َفال يُنسى، َوُيشم
َتطَعمُتمم﴾ َوَذَهَب بَ عمُض املَفسِّريَن أن  َهِذِه اآليََة َمنمسوَخة  ِبَقوملِِه تَعاىل: ﴿فات قوا  اهلَل ما اسم

رانَ ]َوالص واُب: َعَدُم الن سِخ، َوأن  آيََة  ُمَفسَِّرة  َوُمَوضَِّحة  آِليَِة الت غابُِن، َكما قَ ر رَُه  [آِل ُعمم
رُُه ِمَن احمَلقِّقنيَ  : كو  .أبو الَعّباِس ابمُن تَ يمِمَيَة، َوَغي م ِلموَن﴾ أيم نوا ﴿َوال ََتوُتن  إاّل َوأن مُتمم ُمسم

الِم، َوََتَس كوا ِبِه إىل أنم يَأتَِيُكُم املومُت َوأن مُتمم َعَليمِه.  َعلى اإِلسم
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  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱ

 لك اك يق ىق ىفيف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت

 .]٢٠3آل عمران: [ َّ مل  يك ىك مك
: ََتَس كوا ِبِكتاِب اهللِ  ِنِه، َوُموافَ َقِة  َوُسن ِتِه َودي﴿َواعمَتِصموا ِِبَبمِل اهلِل مَجيًعا﴾ أيم

تَ َرَقِت الَيهوُد َوالن صارىمَجاَعِة امل ِلمنَي. ﴿َوال تَ َفر قوا﴾ َكما اف م َرِضَي  ،َعن َأيب ُهَري مَرةَ  .سم
َثاَلثًا،  ِإن  الل َه تَ َعاىَل يَ رمَضى َلُكمم »قاَل:  ،اهلُل َعنمُه: َأن  َرسول الل ِه َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل م

َخُط َلُكمم َثاَلثًا رُِكوا بِِه َشيمًئا، َوَأنم تَ عمَتِصُموا ِِبَبمِل  :يَ رمضى َلُكمم  ؛َوَيسم أنم تَ عمُبُدوُه َواَل ُتشم
، ِقيَل َوقَاَل، َوِإَضاَعَة  َخُط َلُكمم ، َوَيسم يًعا، َوَأنم تُ َناِصُحوا َمنم َوىل  الل ُه أَممرَُكمم الل ِه مجَِ

ِمنم  -َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل َم  -َوَوَرَد يف السَُّنِن، َعن الن ِبِّ  .(٢)«وََكث مَرَة السَُّؤالِ المَماِل، 
رَتُِق أُم ت َعلى َثالٍث َوسبعنَي ِفرمَقةً »أن ه قاَل:  ،ُوجوهٍ  َواِحدة  يف اجلَن ِة، َوثِنمتاِن  :َستَ فم

 .«ِهَي اجَلماَعةُ »قاَل:  ،َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل مَ  ،هُ َوُرِوَي َعنمُه أن   .(١)«َوسبمعوَن يف الّنارِ 
﴿َواذمُكروا «. ِهَي َمنم كاَن َعلى ِمثمِل ما أنا َعَليمِه اليَ ومَم َوأصمحايب»َويف َحديٍث آَخَر: 

يَاَمعمَشَر  - نِعمَمَة اهلِل َعَليمُكمم ِإذم ُكنمُتمم أَعمَداًء﴾ يَ عمين: َواذمُكُروا نِعمَمَت الل ِه َعَليمُكمم 
َنمَصار  َ قُ ُلوِبُكمم﴾  -األم ُتُل بَ عمُضُكمم بَ عمًضا. ﴿َفأَل َف بَ نيم اَلِم، يَ قم ِإذم ُكنمُتمم أَعمداًء قَ بمَل اإلمِسم

: وَُكنمُتمم  َرٍة ِمَن الّناِر﴾ أيم َوانًا وَُكنمُتمم َعلى َشفا ُحفم ُتمم بِِنعمَمِتِه ِإخم َبحم اَلِم. ﴿َفَأصم بِاإِلسم
 َعلى ُدخوِل الّناِر َلوم ُمتُّمم َعلى ما ُكنمُتمم َعَليمِه. ﴿َفأن مَقذَُكمم﴾ فَ َنج اُكمم. ُمشرِفنيَ 

: ِمثمَل َهذا الَبياِن  ﴿ِمنمها﴾ بِاإِلسالِم، َومبَُحم ٍد َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل م. ﴿َكَذِلَك﴾ أيم
ُ اهللُ َلُكمم آياتِِه لَ  َتدوَن﴾.ال ذي تُِلَي َعَليمُكمم. ﴿يُ بَ نيِّ  َعل ُكمم تَ هم



                                                 

 .(٢٠٢٥)أخرجه مسلم  (٢)
 (.٤٥٩٠، وأبو داود )(3٩٩١)أخرجه ابن ماجه  (١)
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 َّ ىي ني مي زي ٰىري ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل ُّٱ
 .]٢٠٤آل عمران: [

( لَِتخمصيِص  : َولمَيُكنم ُكلُُّكمم َكَذِلَك، َوَدَخَلتم )ِمنم ﴿َولمَتُكنم ِمنمُكمم أُم ة ﴾ اآليَة. أيم
 املخاطَبنَي ِمَن املؤمِمننَي. 

( لِلت بمعيِض، ﴿َولمَتُكنم ِمنمُكمم﴾ قاَل اإلماُم القُ  ( يف قَ وملِِه )ِمنمُكمم رمُطِبُّ: "َو)ِمنم
َوقيَل: لَِبياِن  ".َومعمناُه: أن  اآلِمريَن جيَُِب أنم َيكونوا ُعَلماَء، َولَيمَس ُكلُّ الّناِس ُعَلماءَ 

َيُدلُّ َعلى أن   اجِلنمِس، َواملعمىن: لَِتكونوا ُكلُُّكمم َكَذِلَك. قُ لمُت: الَقومُل األو ُل أَصحُّ، فَإن هُ 
َي َعِن املنمَكِر فَ رمض  َعلى الِكفايَِة، َوَقدم َعي  نَ ُهُم اهلُل َتعاىل بَِقوملِِه:  َر بِاملعمروِف، َوالن  هم األمم

ّناُهمم يف األرمِض أقاُموا الص الَة﴾.. اآليَُة. َولَيمَس ُكلُّ الّناِس ُمكِّنوا" . (٢)﴿ال ذيَن إنم َمك 
م  جاِمع  ِلُكلِّ ما ان مَتهى بَِتَصرُّ  عوَن إىل اَلريمِ﴾ َوُهَو اسم : مَجاَعة . ﴿َيدم ٍف. ﴿أُم ة ﴾ أيم

َهومَن َعِن املنمَكِر﴾ َواملراُد  ُيُِبُُّه اهلُل َتعاىل َويُ َقرُِّب إلَيمِه. ﴿ويَأُمروَن بِاملعمروِف َويَ ن م
ِنِه؛ َواملنمَكُر ِضدُّ َذِلَك. بِاملعمروِف: ما َحس َنُه الش رمُع، َوتعاَرَف الُعَقالُء َعلى  ُحسم

نميا َواآلِخَرةِ  : ُهُم الفائزوَن الَفومَز التّام  يف الدُّ َوفي اآليَة   .﴿َوأُولَئَك ُهُم املفمِلحوَن﴾ أيم
ِي َعِن املنمَكِر، َوُوجوبُُه ثاِبت  بِالِكتاِب َوالسُّن ِة،  َدليل   ِر بِاملعمروِف، َوالن  هم َعلى ُوجوِب األمم

َوَقدم ذََكَر بَ عمُض  .ُهَو ِمنم أعمَظِم َواِجباِت الش ريَعِة، َوأصمل  َعظيم  ِمنم ُأصوهِلا الرّاِسَخةِ وَ 
الِم، َوإذا ُعطَِّل ان مَتَشَر الظُّلمُم َوالَفساُد يف  ُن الّساِدُس ِمنم أرمكاِن اإلسم الُعَلماِء أن ُه الرُّكم

َتَحق تم َلعمَنَة اهللِ  رائيَل؛ لِتَ عمطيِلِهمم َهِذِه  .األُم ِة، َواسم َوَقدم َلَعَن اهلُل ال ذيَن َكَفروا ِمنم َبين إسم
رائيَل َعلى ِلساِن  الش عريََة الَعظيَمَة، َكما قاَل ُسبمحانَُه: ﴿لُِعَن ال ذيَن َكَفروا ِمنم َبين إسم

ال يَ َتناَهومَن َعنم ُمنمَكٍر فَ َعلوُه داوَد َوعيسى ابمِن َمرمَيَ َذِلَك مبا َعَصوما وَكانوا يَ عمَتدوَن كانوا 
َعلوَن﴾   .لَِبئمَس ما كانوا يَ فم



                                                 

 .(٢٢٥/ ٤تفسري القرطِب )انظر: (٢) 
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 َّ هت مت خت حت جت  مبهب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي  ُّٱ
 .]٢٠٥آل عمران: [ 

تَ َلفوا  : الَيهوِد َوالن صارى. ﴿َواخم ﴿َوال َتكونوا﴾ أيُّها املؤِمنوَن. ﴿َكال ذيَن تَ َفر قوا﴾ أيم
تَ َلفوا يف ديِن اهلِل بَ عمَد موسى  ِمنم بَ عمِد ما جاَءُهمُ  : إن  الَيهوَد اخم َعَليمِه  -البَ يِّناُت﴾؛ أيم

﴿َوأُولَئَك هَلُمم َعذاب  َعظيم ﴾ َوَهِذِه اآليَُة فيها ِفَرقًا، وََكَذِلَك الن صارى. َفصاروا -الس الُم 
ِتالِف َوالُفرمَقِة، َوقَ  ُي َعنم االخم ُر بِاجَلماَعِة، َوالن  هم َلنا ِبَذِلَك، فَعنم األمم َلَك اهلُل َمنم قَ ب م دم أَهم

َما » َعَليمِه َوَسل م، يَ ُقوُل:الل ِه، َصّلى اهللُ  ْسَِعمُت َرسولَ "قاَل: -َرِضَي اهللُ َعنمُه  - َأيب ُهرَي مرَةَ 
َتِنُبوُه، َوَما أََمرمُتُكمم بِِه فَأم  َتطَعمتُ نَ َهيمُتُكمم َعنمُه، فَاجم لَك ال ذيَن ِمنم  مم،تُوا ِمنمُه َما اسم ا أَهم فَإَّن 

ِتاَلفُ ُهمم قَ بمِلُكمم َكث مرَُة   . (٢)"«َعلى أَنمِبَيائِِهمم  َمَسائِِلِهمم، َواخم


 حض جض مص  خص حص مس خس حس جس مخ محجخ  جح مج حج مث ُّٱ

 .]٢٠٢آل عمران: [ َّ حط مض خض
: يَ ومَم الِقياَمِة تَ ب مَيضُّ ُوجوُه ال ذينَ  .  ﴿يَ ومَم تَ ب مَيضُّ ُوجوه ﴾ أيم َتقاموا َعلى إياَِّنِمم اسم

َتقيمِ  َودُّ ُوجوه ﴾ ال ذيَن احنمََرفوا َعِن الصِّراِط املسم َوات َذوا دينَ ُهمم هَلمًوا َوَلِعًبا. ﴿فأم ا  ،﴿َوَتسم
ال ذيَن اسود ت ُوجوُهُهمم﴾ فَ ُيقاُل هَلُمم: ﴿َأَكَفرمُِتم بَ عمَد إياِنُكمم﴾ َواِلطاُب ِلَمن ارمَتد  

المِ  َعنِ  رُُهمم ِبَرسوِل اهلِل  .اإلسم ، ُهَو ُكفم رُُهمم بَ عمَد إياَِّنِمم ِل الِكتاِب. وَُكفم  -َوقيَل: أَلهم
َعِثِه، َوقيَل: لِلمُمناِفقنَي، َتَكل موا بِاإلياِن  -َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل م  بَ عمَد اإلياِن ِبِه قَ بمَل َمب م

، َوأنمَكروا ِبُقلو  َر َذِلَك،بِ ألمِسَنِتِهمم ِل الِبدَِع، َوقيَل َغي م  َواهللُ َتعاىل أعمَلُم. ِبِمم، َوقيَل: أَلهم


 .]٢٠٠آل عمران: [ َّ جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ  مع جع مظ ُّٱ
: يف َجن ِتِه. ﴿ُهمم ِفيَها  ﴿َوأَم ا ٱل ِذيَن ٱب مَيض تم ُوُجوُهُهمم َفِفي َرمحمَِة ٱلل ِه﴾ أيم

ُهمم. خاِلدون﴾ َجَعَلنا اهللُ تَ   عاىل مبَنِِّه وََكَرِمِه َوُجوِدِه ِمن م
                                                 

 .(٢33٠)(، ومسلم ٠١٨٨) أخرجه البخاري (٢)
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 .]٢٠٨آل عمران: [ َّ  مم خم حم جم هل مل حلخل جل مك لك  خك حك ُّٱ
 : : نَ ُقصُّها. ﴿َعَليمَك﴾ يا حُمَم ُد. ﴿بِاحَلقِّ﴾ أيم ﴿تِلمَك آياُت اهلِل نَ تملوها﴾ أيم

ِل. ﴿وما اهلُل يُريُد ظُلمًما لِلم  ِق َوالَيقنِي َوالَعدم : ال يُريُد أنم يُظمَلَم أَحد  بِالصِّدم عاَلمنَي﴾ أيم
 ِمنم َخلمِقِه ِبَغريمِ َذنمٍب.



 .]٢٠٩آل عمران: [ َّ خن  حن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
: َوهلِل  َدُه ال َشريَك َلُه  -﴿وهلِل ما يف الس ماواِت َوما يف األرمِض﴾ أيم ما يف  -َوحم

: ُكلُّ الس ماواِت َواألرمِض، ُملمًكا َوَخلمقً  بريًا َوَتَصرُّفًا. ﴿وإىل اهلِل تُ رمَجُع األُموُر﴾ أيم ا َوَتدم
 الشُّؤوِن َتصرُي إلَيمِه، ُسبمحانَُه َوَتعاىل.



 ٰذ ىييي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من ُّٱ

 َّ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر
 .]٢٢٠آل عمران: [ 

: أَن مُتمم  رَِجت لِلّناِس﴾ أيم َر أُم ٍة ُأخم َصّلى اهلُل َعَليمِه  -يا أُم َة حُمَم ٍد  - ﴿ُكنمُتمم َخي م
َرَجها اهلُل لِلّناِس، ُُث  َمَدَحُهمم مبا فيِهمم ِمَن اِلصاِل؛ َفقاَل:  َوَسل َم، َخي مرُ  األَُمِم ال ت أخم

: َوُتَصدِّقوَن َتصم  َهومَن َعِن املنمَكِر َوتُ ؤمِمنوَن بِاهلِل﴾ أيم ديًقا جازًِما ﴿تَأممروَن بِاملعمروِف َوتَ ن م
ِي َة هِلَِذِه األُم ِة َمنوطَة   الَشك  فيِه، بِأن ُه ال َمعمبوَد ِِبَقٍّ ِسواُه، فَاآليَُة َتُدلُّ َعلى أن  اَلريم

 ِ َلنِي َعظيَمنيم قيِق َأصم ُر بِاملبَِتحم ِي َعِن املنمَكِر، َوثانيُهما: اإلياُن : َأو هُلُما: اأَلمم عمروِف َوالن  هم
َل  ؛ َتعاىلبِاهللِ  َتَحق تم َهذا الَفضم ِ الَعظيمنِي اسم قيِق َهَذيمِن اأَلصمَلنيم َفَمىت قاَمت األُم ُة بَِتحم

ُل الِكتاِب﴾ ِمَن الَيهوِد َوالن صارى بَِنِبيِّنا حُمَم د،  .الَعظيَم الوارَِد يف اآليَةِ  ﴿َوَلوم آَمَن أَهم
ُهُم َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل َم. ﴿َلكاَن خَ  رًا هَلُمم﴾ يف عاِجِل ُدنمياُهمم، َوآِجِل آِخَرِِتِمم. ﴿ِمن م ي م

ِِه  املؤمِمنوَن﴾ بَِنِبيِّنا حُمَم دٍ  َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل م، َوُهمم ِقل ة ؛ َكَعبمِداهلِل بمِن َسالٍم، َوَغريم
ثَ رُُهُم الفاِسقوَن﴾ الكاِفروَن بَِنِبيِّنا حُمَم ٍد، َصّلى اهللُ    َعَليمِه َوَسل َم، َوالِعياُذ بِاهلِل.﴿وأكم
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  َّ ىت نت مت زت رت يب ىب نب  زبمب رب يئ ىئ ُّٱ
 .]٢٢٢آل عمران: [

ِل الِكتاِب. ﴿إال  أًذى﴾ إال  َضَررًا  : َهؤالِء الفاِسقوَن ِمنم أَهم ﴿َلنم َيُضرُّوُكمم﴾ أيم
ُكلٍّ ُمعاٍد. ﴿َوِإنم يُقاتِلوُكمم يُ َوّلوُكُم   َيسريًا بِاللِّساِن ال ذي ال َسبيَل إىل الس الَمِة ِمنمُه ِمنم 

َهزِمنَي. ﴿ُُث  ال يُ نمَصروَن﴾ َعَليمُكمم، َبلم تُنَصروَن أن مُتمم َعَليمِهمم، َوهذا  األدمباَر﴾ هارِبنَي ُمن م
ملديَنِة َرسوَل اهلِل، َوعمد  ِمَن اهلِل َتعاىل    َوَوعمُدُه ال َُيمَلُف    َبلم َقدم ََتَق َق، وَلَم يُقاِتلم َيهوُد ا

 َصّلى اهللُ َعَليمِه َوَسل م، إاّل ان مَهَزموا، َوَنَصَر اهللُ نَِبي ُه َعَليمِهمم.


 مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت  ُّٱ

 ىي ميني  زي ري ٰى ين ىن نن من زن  رن اممم يل ىل

 .]٢٢١آل عمران: [ َّ مئ خئ حئ جئ يي
ل ُة﴾ َوِهيَ  الص غاُر. ﴿أي مَنما ثُِقفوا﴾ ُوِجدوا َوُصوِدفوا. ﴿إاّل  ﴿ُضرَِبتم َعَليمِهُم الذِّ

: ِبَسَبٍب ِمَن اهلِل، أوم ِبَسَبٍب ِمَن املؤممننَي، َوالَسَبُب  ِِبَبمٍل ِمَن اهلِل َوَحبمٍل ِمَن النّاِس﴾ أيم
ُد َوالذِّم ُة َواألمانُ  ِد، َفال يَأمَمُن الَيهوُد َعلى أن مُفِسِهمم َوُذرِّياِتِِ  ؛ُهَو الَعهم مم إاّل ِبَذا الَعهم

َكَنُة ال تُفارِقُ ُهمم أبًدا، َكما يف آيَِة البَ َقَرِة:  ل ُة َواملسم فَ ُهمم أِذاّلُء يف ُكلِّ َمكاٍن َوَزماٍن، فَالذِّ
َكَنُة َوبَاُءوا ِبَغَضٍب مَِّن الل ِه َذِلك بِأَن  ُهمم َكانُوا َيكم  ل ُة َوالمَمسم ُفُروَن ﴿َوُضرَِبتم َعَليمِهم الذِّ

َتثمىن اهللُ  تُ ُلوَن الن ِبّينَي ِبَغريمِ احَلقِّ َذِلك مبَا َعَصوا وََكانُوا يَ عمَتُدوَن﴾ َوَقدم اسم  بِآيَاِت الل ِه َويَ قم
َكَنَة َفقاَل: ﴿ِإال ِِبَبمٍل ِمَن الل ِه َوَحبمٍل ِمَن  ل َة، ال املسم راَن الذِّ َتعاىل يف آيَِة آِل ُعمم

: َرَجعوا. َفما نَر  الّناس﴾ َتعاُن. ﴿َوباءوا﴾ أيم اُه اليَ ومَم ِمنم حاهلِِمم ُهَو ِمنم َهذا، َواهلُل املسم
: احلاَجُة َوالفاَقُة. ﴿َذِلَك بِأن  ُهمم   َكَنُة﴾ أيم ﴿ِبَغَضٍب ِمَن اهلِل َوُضرَِبتم َعَليمِهم المَمسم

تُ  ُفروَن بِآياِت اهلِل َويَ قم  َذِلَك مبا َعَصوا وَكانوا يَ عمَتدوَن﴾. قٍّ لوَن األنمِبياَء ِبَغريمِ حَ كانوا َيكم


 َّ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب  حبخب جب هئ ُّٱ
 .]٢٢3آل عمران: [

ِل الِكتاِب أُم ة ﴿لَيمسُ  ُل الِكتاِب ُمَتساويَن، بل: ﴿ِمنم أَهم وا َسواًء﴾ لَيمَس أَهم
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َتقيَمة  َعلى دينِ  ، َوُمطيَعة  َوُمسم : َعلى احَلقِّ اهلِل، َوُهُم ال ذيَن آَمنوا مبَُحم ٍد،  قائَمة ﴾ أيم
ِل الِكتاِب. ﴿يَ تملوَن﴾  َصّلى اهللُ َعَليمِه َوَسل م، َكَعبمِد اهلِل بمِن َسالٍم، َوَمنم آَمَن َمَعُه ِمنم أَهم
 : ُجدوَن﴾ أيم يَ قمرؤوَن. ﴿آياِت اهلِل﴾ ِكتاَب اهلِل. ﴿آناَء الل يِل﴾ ساعاتِِه. ﴿َوُهمم َيسم

 .ُيَصّلونَ 


 خض  حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ ُّٱ

 .]٢٢٤آل عمران: [ َّ جغ مع جع مظ مضحط
َ اإلياِن بِِه، ُسبمحانَُه،  ﴿يُؤِمنوَن بِاهلِل َواليَ ومِم اآلِخِر﴾ َكثريًا ما يقمرُِن اهلُل َتعاىل بَ نيم

نَ ُهما ارمتِ  َوالُعَلماُء   .باط  َوثيق  َواإلياِن بِاليَ ومِم اآلِخِر خاص ًة دوَن سائِر أرمكاِن اإلياِن، َوبَ ي م
َمَتهُ  -َوال يَزالوَن  -كانوا  َفذََكروا أن  اإلياَن بِاهلِل، َواليومِم  ؛يَ تَ َلم سوَن ِعل َة َذِلَك َوِحكم

َرُف أرمكاِن اإلياِن َوأعمَظُمُهما، َوِلذا ُنص  َعَليمِهما، َوأن  اإلياَن بِاهلِل َتعاىل  اآلِخِر ِها أشم
أوم لُبُُّه، َوأن  اإلياَن بِاليوِم اآلِخِر ُهَو فَ يمَصُل اإلذمعاِن َوالت َمرُِّد، َوِلذا َمنم َلَم  ُهَو الّدينُ 

َهومَن َعِن  يُؤِمنم بِاليَ ومِم اآلِخِر ال ُيمِكُن أنم يُؤِمَن بِاهلِل أصماًل. ﴿َويَأمُمروَن بِاملعمروِف َويَ ن م
: أ َتِصروا َعلى َصالِح أن مُفِسِهمم َفَحسمب، َبلم املنمَكِر﴾ َوِمنم أعمَظِم أومصاِفِهمم ن  ُهمم َلَم يَ قم

ِيِهمم َعِن املنمَكِر. ﴿وُيسارِعوَن  ؛ َوَذِلَك بَِأممرِِهمم بِاملعمروِف َونَ هم ِِهمم َحَرصوا َعلى َصالِح َغريم
اِت َوأولَئَك ِمَن الّصاحِلنَي﴾.  يف اَلريم



 .]٢٢٥ن: آل عمرا[ َّ  لك خك حك جك حقمق مف خف حف  جف مغ ُّٱ
: فَ َلنم جُيمَحدوا َجزاءُه، َوَلنم ُُيمَرموا َثوابَُه.  َفُروُه﴾ أيم َعُلوا ِمنم َخريمٍ فَ َلنم ُيكم ﴿َوَما يَ فم

ُهمم.  ﴿َواهللُ َعليم  بِاملت قنَي﴾ َجَعَلنا اهللُ َتعاىل مبَنِِّه وََكَرِمِه َوُجوِدِه ِمن م


 ىه مه ينجه ىن من حنخن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 .]٢٢٢آل عمران: [ َّ  جي يه

 ﴿إن  ال ذيَن َكَفروا﴾ اآليَة َسبَ َقتم يف أو ِل َهِذِه الّسورِة.
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 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ُّٱ
 .]٢٢٠آل عمران: [  َّ ىب نب مب زب رب يئ  ىئ مئنئ

ِذِه احلَياِة الدُّنميا، ِلما يُ نمِفُقُه الُكّفاُر ِمنم أممواهلِِمم يف هَ  -َتعاىل  -َهذا َمَثل  َضَربَُه اهللُ 
: بَ رمد  َشديد .  :فقالَ  ﴿َمَثُل ما يُ نمِفقوَن يف َهِذِه احلَياِة الدُّنميا َكَمَثِل ريٍح فيها ِصرٌّ﴾ أيم

: َزرمَعُهُم ال ذي يَ رمجوَن أنم يَعوَد َعَليمِهمم  ﴾ الرّيُح البارَِدُة. ﴿َحرمَث قَ ومٍم﴾ أيم ﴿أصاَبتم
: ِبفائَدٍة، َكَرجاِء الُكفّ  َلَكتمُه﴾ أيم اِر َثواَب نَ َفقاِِتِمم يف اآلِخَرِة. ﴿ظََلموا أن مُفَسُهمم فَأهم

ء ، وَلَم يَ نمَتِفعم  تَ َرَق، وَلَم يَ بمَق ِمنمُه َشيم ِبَسَبِب ظُلمِمِهمم ألن مُفِسِهمم بِالذُّنوِب َواملعاصي احم
ٍء ِمنمُه، وَلَم يَ ُعدم َعَليمِهمم بِأيِّ فائدَ  نميا،  ؛ةٍ أصمحابُُه ِبَشيم َفَكذِلَك ما يُ نمِفُقُه الُكّفاُر يف الدُّ

يُ بمِطُلُه اهلُل َتعاىل يف اآلِخَرِة، َوال يَ نمَتِفعوَن ِمنمُه بِأيِّ فائَدٍة، فَ نَ َفقاتُ ُهمم َكَزرمِع َهذا الظاَلِِ 
ِسهِ  َهُب َهباًء َمنمثورًا، َوالِعياُذ بِاهلِل. ﴿َوما ظََلَمُهُم اهلُل﴾ حنَي َلَم  ،نَ فم ُهمم َتذم  يَ تَ َقب لم ِمن م

ِر َواملعاصي.  نَ َفقاِِتِمم. ﴿َوَلِكنم أن مُفَسُهمم َيظمِلموَن﴾ بِالُكفم


 يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ُّٱ
  َّ  ين ىن نن من رنزن مم ام يل ملىل يك  ىك مك لك اك

 .]٢٢٨آل عمران: [
: ُدَخالءَ  لِياَء.  ﴿يا أيُّها ال ذيَن آَمنوا ال تَ ت ِخذوا ِبطانًَة﴾ أيم ِفياَء َوأوم َوخواص  َوأصم
؛ َكالَيهوِد َوالن صارى َواملناِفقنيَ  رارُِكُم  ،﴿ِمنم دوِنُكمم﴾ ِمنم َغريمُِكمم ُتظِهرونَ ُهمم َعلى أسم

َدُهمم يف َمَضر ِتُكمم َوَفسادُِكمم.  : ال يُ َقصِّروَن ُجهم الاص ِة. ﴿ال يَأملوَنُكمم َخبااًل﴾ أيم
﴾ ََتَن وا َلُكُم الَعَنَت َواملَشق َة يف أن مُفِسُكمم َوديِنُكمم. ﴿َقدم َبَدِت ﴿َودُّوا ما َعِنتُّمم 

: َظَهَرت الَعداَوُة. ﴿ِمنم أفمواِهِهمم﴾ ِمنم فَ َلتاِت ألمِسَنِتِهمم  ﴿َوما ُتمفي  .البَ غمضاُء﴾ أيم
ِد َوالغَ  ِمرُُه قُلوبُ ُهمم ِمَن الَعداَوِة َواحلِقم بَ ُر َقدم بَ ي  نّا َلُكُم ُصدورُُهمم﴾ أي: َوما ُتضم يمِظ. ﴿أكم

: الَعالماِت َوالصِّفاِت اّلت تَ عمرِفوَن ِبا أعمداءُكمم. ﴿إنم ُكنمُتمم تَ عمِقلوَن﴾ ما  اآلياِت﴾ أيم
 يُ تملى َعَليمُكمم.
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 خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ُّٱ
 .]٢٢٩آل عمران: [ َّ  جس مخ جخ مح جح مج مثحج هت مت حتخت جت  هب مب

ِمننَي. ﴿ها أن مُتمم﴾ رَ  َمعمَشَر املؤم الَم َوالَي م : تُريدوَن هَلُُم اإلسم  .(٢)﴿أُوالِء َتُِبُّونَ ُهمم﴾ أيم
. ﴿َوُتؤِمنوَن  َر َوالش ر  : َوُهمم ال يَريدوَن َلُكمم إاّل الُكفم ّبونَ ُهمم َوال ُيُِّبوَنُكمم﴾ أيم ﴿َتُِ

: بِالُقرآِن، َوبِالُكُتِب ُكلِّها  ُم بِالِكتاِب ُكلِِّه﴾ أيم َلُه، َوُهَو اسم ﴿َوإذا ِجنمٍس.ال ت كاَنتم قَ ب م
َوإذا ﴿َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل َم.َلقوُكمم قالوا﴾ نِفاًقا: ﴿آَمّنا﴾ ِبديِنُكمم َوبَِنِبيُِّكمم حُمَم ٍد، 

: فاَرقوُكمم. ﴿َعضُّوا َعَليمُكُم األ : أطمراَف األصاِبِع.َخَلوما﴾ أيم ﴾ ﴿ِمَن الَغيمظِ ناِمَل﴾ أيم
ِة  ِة الَغيمِظ َعَليمُكمم، َوالَغيمُظ: أَشدُّ الَغَضِب، َوَعضُُّهُم األناِمَل ِكنايَة  َعنم ِشد  : ِمنم ِشد  أيم

ِتماِع َكِلَمِتِهمم. ﴿ُقلم موتوا  ،َغَضِبِهمم  َن ِمن ائمِتالِفِهمم َواجم ِمننَي؛ ِلما يَ َروم ِدِهمم َعلى املؤم َوَحقم
عوَ َعَليمِهمم ِبَدواِم َغيمِظِهمم إىل أنم َيوتوا. ﴿ِإن  الل َه ِبَغيمِظُكمم﴾ أَمَر اهلُل َتع اىل نَِبي ُه أنم َيدم

.  َعِليم  ِبَذاِت الصُُّدوِر﴾ مبا فيها ِمنم َخريمٍ َوَشرٍّ


 مغ جغ مع جع مظ حط خضمض  حض جض مص خص حص مس خس حس ُّٱ
 .]٢١٠آل عمران: [ َّ حك جك مق حق مف خف  جفحف

: ُتِصبمكُ  ُكمم﴾ أيم ٍر َوَغنيَمةٍ ﴿إنم ََتمَسسم  .مم أيُّها املؤمِمنوَن. ﴿َحَسَنة ﴾ نِعمَمة  ِمنم َنصم
َسُّ َواإلصابَُة مبَعمىًن 

﴿َتُسؤمُهمم﴾ َُتمزِن مُهمم. ﴿َوإنم ُتِصبمُكمم َسيَِّئة ﴾ َكُنزوِل ُمصيَبٍة ِبُكمم، َوامل
ُمِصيَبة ﴾ اآليَُة.  ُتِصبمَك َحَسَنة  َتُسؤمُهمم َوِإن ُتِصبمكَ  َواِحٍد، َكما قاَل َتعاىل: ﴿ِإنم 

َمعوَن ِمنم أذاُهمم. ﴿َوتَ ت قوا﴾ ُمقاَربَ تَ ُهمم  َرُحوا ِبَا َوِإنم َتصمَبُوا﴾ َعلى ما َتسم ﴿يَ فم
ِتثاِلُكمم  .َوُُماَلطَتَ ُهمم  ﴿وإنم َتصمَبوا﴾ َعلى َتكاليِف الّديِن َوَمشاقِِّه. ﴿وتَ ت قوا﴾ اهلَل يف امم

ِتناِبُكمم َنوا هَيُه. ﴿ال َيُضرُُّكمم َكيمُدُهمم﴾ َعداَوتُ ُهمم. ﴿َشيمًئا﴾ َوهذا تَ عمليم  أواِمَرُه، َواجم
، بِالص َبمِ َوالت  قموى  َتعينوا َعلى َكيمِد الَعِدوِّ َوإرمشاد  ِمَن اهلِل َتعاىل لِلمُمؤمِمننَي إىل أنم َيسم

ِدِهمم. ﴿إن  اهلَل مبا يَ عمَملوَن حُميط ﴾ لِلس الَمِة ِمنم َشرِِّهمم وََكيم  -ُسبمحانَُه  –َوالت  وَكُِّل َعَليمِه 
                                                 

( ُمبمَتَدأ، َو)أُوالِء( َخبَ رُهُ  (٢)  .)ها( لِلت  نمبيِه، َو)أَن مُتمم
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ء  ِمنمُه، َوُسَيعاِقبُ ُهمم َعَليمِه.  عاَِل  ِِبَميِع َذِلَك، حاِفظ  ال يَ عمُزُب َعنمُه َشيم


 .]٢١٢آل عمران: [  َّ  جن مم خم حم هلجم مل خل حل  جل مك لك خك ُّٱ
َت يَ ومَم ُأُحٍد؛  أَلن  َما بَ عمَد َهِذِه اآليَِة ِإىَل ﴿َوإذم َغَدومَت﴾ يَ عمين: َواذمُكرم إذم َخَرجم

ِلَك﴾ ِمنم ِمنمزِِل عائَشَة، َرِضَي اهللُ  َقرِيٍب ِمنم آِخِر الّسورَِة تَ تَ َعل ُق ِبَغزمَوِة ُأُحٍد. ﴿ِمنم أَهم
 ﴿َمقاِعَد﴾ َمواِضَع َوأماِكَن. ﴿لِلمِقتاِل َواهللُ  .َعنمها. ﴿تُ بَ وُِّئ﴾ تُ َهيُِّئ َوتُ َنظُِّم لِلمُمؤمِمننيَ 

 َْسيع ﴾ لَِقومِلُكمم. ﴿َعليم ﴾ مبا يف قُلوِبُكمم.


ٱَّ من خن حن جن  يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 .]٢١١آل عمران: [ 
: َحد َثتم نَ فمَسها. ﴿طائَفتاِن ِمنمُكمم﴾ َوُهمم بَنو َسِلَمَة، َوبنو  ﴾ أيم ﴿إذم َِه تم

ِلم ، َعن جابٍر  : "قاَل:  -ِضَي اهلُل َعنمُه رَ  -حارِثََة َكما َروى الُبخارِيُّ َوُمسم فينا نَ زََلتم
﴿ِإذم َِه تم طائَِفتاِن ِمنمُكمم َأنم تَ فمَشال َوالل ُه َولِي ُُّهما..﴾ قاَل: حَنمُن الطائفتاِن: بَنو 

؛ لَِقوملِِه تَعاىل: ﴿َوالل ُه َولِي ُُّهما﴾ ا َلَم تَ نمزِلم  أنم  . ﴿"حارِثََة، َوبنو َسِلَمَة، َوما حنُِبُّ أَّن 
ُعفا فَ تَ رمِجعا، فَ ُهمم َِهُّوا بِاالنمِصراِف َعِن احَلرمِب يف َغزمَوِة ُأُحٍد َمَع  تَ فمَشال﴾ َأنم ََتمبُ َنا َوَتضم

َومضوا َمَع َرسول  ،َولطف بم ،رَأِس املناِفقنَي، َعبمِداهلِل بمِن ُأيَبِّ، فَ َعَصَمُهُم اهلُل َوثَ ب َتهم
﴿َواهلل َوليُّهما﴾ حنَي َعَصَمُهما َوثَ ب تَ ُهما، وَل يَ رمِجعا َمَع  .مَ اهلل َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل  

" ؛املناِفقنيَ  ا َلَم تَ نمزِلم ِلماذا؟ ألن  اهلَل  (٢)َوهِلَذا قاَل جابُِر، َرِضَي اهلُل َعنمُه: "وما حنُِبُّ أَّن 
: فَ لمَيت َ  ال  -َوحده  -وَك لوا َعَليمِه َتعاىل َتعاىل َولِيُّنا. ﴿َوعلى اهلِل فَ لمَيتَ وَكِِّل املؤمِمنوَن﴾ أيم

ى، َوهِلَذا قاَل اهلُل َتعاىل ُمذَكِّرًا  ٍر الُكَبم ِِه؛ لِيَ نمُصَرُهمم َكما َنَصَرُهمم يف َغزمَوِة َبدم َعلى َغريم
رٍ  رِِه هَلُمم يف َغزمَوِة َبدم   :نَِبي ُه، َواملؤمِمننَي بَِنصم



                                                 

 .(١٥٠٥)مسلم أخرجه  (٢)
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 .]٢١3عمران: آل [  َّ يي ىي مي خي حي يهجي  ىه مه جه ين ىن ُّٱ
ٍر َوأن مُتمم أِذل ة ﴾ ِبِقل ِة الَعَدِد، َوِقل ِة السِّالِح؛ ال ِبَسَبِب  ﴿َوَلَقدم َنَصرَُكُم اهلُل بَِبدم

ُكروَن﴾.  ُجبمِنِهمم. ﴿فَات قوا اهلَل َلَعل ُكمم َتشم


  َّ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ ُّٱ
 .]٢١٤آل عمران: [ 

ِفَيُكمم َأنم يُِد ُكمم َربُُّكمم بَِثالثَِة آالٍف ِمَن ﴿إذم َتقوُل لِلمُمؤم  ٍر: ﴿أََلنم َيكم مننَي﴾ يَ ومَم َبدم
ذوٍف، ِصَفة َثالثَِة آالفٍ  املالئَكِة﴾  ﴿ُمن مزَلنَي﴾ ِصَفة  ثانَِية .  ،ُمتَ َعلِّقاِن مبَحم



 زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب يئربُّٱ

 .]٢١٥آل عمران: [  َّمثنث
. ﴿َوتَ ت قوا﴾ اهلَل َتعاىل ﴿بَلى﴾ َتصمدي ق  ِلَوعمِد اهلِل. ﴿إنم َتصمَبوا﴾ َعلى لِقاِء الَعِدوِّ

: ُكّفاُر قُ َريمٍش. ﴿ِمنم فَ ومرِِهمم َهذا﴾  ِتناِب َنواهيِه. ﴿َويَأتوُكمم﴾ أيم ِبِفعمِل أواِمرِِه، َواجم
تَ عمَددمُِتم هلَُ  ، َوَقد اسم : ِمنم ساَعِتِهمم َهِذِه لُِيحارِبوُكمم مم، إذا فَ َعلمُتمم َذِلَك. ﴿ ُيمِددمُكمم﴾ أيم

َسِة آالٍف ِمَن المَمالِئَكِة ُمَسوِِّمنَي﴾  ِلِه وََكَرِمِه َوُجوِدِه. ﴿ِِبَمم ( ِبَفضم يُعيُنُكمم. ﴿َربُُّكمم
 ُمعل منَي بِالَعالماِت الظّاِهَرِة، َوَقدم َوَعَدُهُم اهلُل َتعاىل بِألمٍف َكما يف آيَِة األنمفاِل، ُُث  

 صاَرتم َثالثَُة آالٍف َكما يف اآليَِة الس اِبَقِة، ُُث  صاَرتم ََخمَسًة َكما يف َهِذِه اآليَِة.


 َّ من زن رن مم ام يل ىل مل  يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث ُّٱ
 .]٢١٢آل عمران: [

الئَكِة، َوالوعمَد ِبَذِلكَ 
َ
َر َواإِلممداَد بِامل : َذِلَك الن صم . ﴿إال  ﴿َوما َجَعَلُه اهلُل﴾ أيم

ُكَن. ﴿قُ ُلوُبُكمم  : َتسم ِلِه. ﴿َولَِتطمَمِئن ﴾ أيم : ِبشاَرًة َلُكمم، َوِهَي َمفمعول  أِلَجم ُبشمرى﴾ أيم
ُر  : الن صم ُر إالّ ِمنم ِعنمِد اهلِل﴾ أيم ، َوِقل ِة الَعَدِد. ﴿َوما الن صم ِبِه﴾ َفال ََتمزََع ِمنم َكث مَرِة الَعِدوِّ

َدُه، ال ِمنم ِقَبِل املَدِد ال ذي يَأمتيُكمم ِمَن املالئَكِة؛  َحقيَقًة ال َيكوُن إاّل  ِمنم ِعنمِد اهلِل َوحم
َوهِلَذا قاَل ابمُن َزيمٍد: "َلوم شاَء أنم يَ نمُصرَُكمم ِبَغريمِ املالئَكِة فَ َعَل؛ ألن ُه َعزيز  يف انمِتقاِمِه، 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 آل عمرانتفسير سورة  

 

69 

بريِِه" ُر لَيمَس ِبِقل ِة ال ؛َحكيم  يف َتدم  َعَدِد َوال َكث مَرتِِه، َوَلِكن ُه ِمنم َلُدنم َعزيٍز َحكيٍم.فَالن صم


 .]٢١٠آل عمران: [ َّ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن ُّٱ
ِلَك طائَفًة. ﴿ِمَن ال ذيَن َكَفروا﴾  ٍر، لِيُ هم : َنَصرَُكُم اهلُل َتعاىل بَِبدم ﴿لِيَ قمَطَع طََرفًا﴾ أيم

ِِه، َوُأِسَر َوَقدم قُِتَل يف َهِذِه الَغزمَوِة الَعظ ٍل َوَغريم رِكنَي؛ كأيب َجهم ِر، َوقاَدُة املشم يَمِة أئم ُة الُكفم
 : َقِلبوا﴾ أيم ُمم َوَُيمزِيَ ُهمم. ﴿فَ يَ ن م : يُِذهل  ِبتَ ُهمم﴾ أيم ُهمم. ﴿أوم َيكم أيمًضا ََممموَعة  َكبريَة  ِمن م

: َلَم يَنالوا َشيمًئا ِمّا يُؤمِّلونَُه.  يَ رمِجعوا. ﴿خائبنَي﴾ أيم


 .]٢١٨آل عمران: [ َّ خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ ُّٱ
َرَجُه الُبخارِيُّ ِمنم  ؛ذََكَر املَفسِّروَن يف َسَبِب نُزوِل َهِذِه اآليَِة رِواياتٍ  ها ما أخم

ِلم ، َعن أىب ُهَري مَرةَ  كاَن إذا أراَد أنم   -َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل َم  -أن  َرسوَل اهلِل  :َوُمسم
َنم َيدم 

َع اهلُل مل ا قاَل، إذا قاَل: ْسَِ ُعَو أِلَحٍد، قَ َنَت بَ عمَد الرُّكوِع، فَ ُرمب  ُعَو َعلى أَحٍد، أوم َيدم
َدُه:  دُ »محَِ الل ُهم  أنمِج الَوليَد بمَن الَوليِد، َوَسِلَمَة بمَن ِهشاٍم، َوَعياَش  ،الل ُهم  َرب نا َوَلَك احَلمم

َعلمها َعَليمِهم ِسننَي َكِسيّن بمَن أىب َربيَعَة، الل هُ  ُددم َوطمأَتَك َعلى ُمَضَر، َواجم م  اشم
ِر: (٢)«يُوُسفَ  الل ُهم  المَعنم ». جَيمَهُر ِبَذِلَك. وَكاَن يَقوُل يف بَ عمِض َصالتِِه يف َصالِة الَفجم

ياٍء ِمَن الَعَرِب، حىّت أن مَزَل اهلُل َتعاىل: ﴿لَيمسَ « ُفالنًا َوُفالنًا ء ﴾  أِلحم ِر َشيم َمم َلَك ِمَن األم
ٍظ:  واَن َوُعَصي َة، َعَصِت اهلَل َورسوَلهُ »َويف َلفم ُُث  بَ َلَغنا: «. الل ُهم  المَعنم حِلياَن َوَرعاًل َوذِكم

 أن ُه تَ َرَك َذِلك َلّما نَ زََلتم َهِذِه اآليَُة.
ِلم ،   َرَجُه ُمسم هلِل َصل ى اهلُل َعَليمِه َوَسل َم ُكِسَرتم َعنم أََنٍس، َأن  َرُسوَل اَوِمنمها ما أخم

ُلُت الد َم َعنمُه، َويَ ُقوُل:  ِلُح قَ ومم  »َربَاِعَيُتُه يَ ومَم ُأُحٍد، َوُشج  يف رَأمِسِه، َفَجَعَل َيسم َكيمَف يُ فم
ُعوُهمم ِإىَل اهلِل؟َشجُّوا نَِبي  ُهمم، وََكَسُروا َربَاِعَيَتُه، وَ  اهلُل َتعاىل: ﴿لَيمَس َلَك  ؛ َفأن مَزلَ «ُهَو َيدم

                                                 

 .(٢٠٥)(، ومسلم ٤٥٢٠أخرجه البخاري ) (٢)
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بَ ُهمم فَِإن  ُهمم ظاِلُموَن﴾ ء  َأوم يَ ُتوَب َعَليمِهم َأوم يُ َعذِّ ِر َشيم َمم ، فَ َقوملُُه َتعاىل: ﴿لَيمَس (٢)ِمَن األم
َدُه،  ا أممرُُهمم إىل اهلِل َوحم ء ، َوإَّن  ِر الّناِس َشيم : لَيمَس َلَك ِمنم أمم ء ﴾ أيم ِر َشيم َلَك ِمَن األمم

ا َعَليمَك الَبالُغ  -يا حُمَم ُد  –ّما أنمَت أ ، َكما قاَل َتعاىل: ﴿فإَّن  َفَمأمور  بِالَبالِغ فَ َقطم
الِم،  ِديَ ُهمم إىل اإلسم ِر فَ يَ هم َوَعَليمنا احِلساُب﴾ ﴿أوم يَتوَب َعَليمِهمم﴾ ِمّا ُهمم فيِه ِمَن الُكفم

واَن بمِن أَُمي َة، َواحلاِرِث بمِن هِ  رٍو؛ فَ َهؤالِء تابوا فَتاَب اهللُ ِمثمَل: َصفم شاٍم، َوُسَهيمِل بمِن َعمم
رِِهمم إذا ماتوا َعَليمِه. ﴿فَإن  ُهمم ظاِلموَن﴾ َوَهِذِه اآليَُة  بَ ُهمم﴾ َعلى ُكفم َعَليمِهمم. ﴿أوم يُ َعذِّ

ُ لَنا أن  الن ِب   ، َوأ –َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل َم  -الَعظيَمُة تُ بَ نيِّ ِسِه وال َبَشر  ن ُه الَيمِلُك لِنَ فم
ِِه َشيمًئا، َوأن ُه  رِكنَي َعنم نَ فمسه  -َعَليمِه الص الُة َوالس الُم  -لَِغريم َفَع أذى املشم ِدرم أنم َيدم َلَم يَ قم

يمِه بأيب ُهَو َوأُّمي، َصّلى اهلُل َعلَ  -َوال َعنم أصمحاِبِه، بل ُكِسَرتم َربَاِعَيُتُه، َوُشج  يف رَأمِسِه 
َدُه ال شريك َلُه،  -َوَسل مَ  َر ُكل ُه بَِيِدِه، َوحم َدُه؛ ألن  األمم َوَمَع َذِلَك، جَلََأ إىل اهلِل َتعاىل َوحم

فَهِذِه اآليَُة يف احَلقيَقِة َتُدلُّ دالَلًة َواِضَحًة َعلى بُطمالِن الشِّرمِك ِمنم أساِسِه؛ فإذا كاَن 
َوُهَو َسيُِّد َوَلِد آَدَم، َوأفمَضُل الَلمِق، َوأق مَربُ ُهمم إىل  -َوَسل َم  َصّلى اهلُل َعَليمهِ  -الر سوُل 

ِسِه األذى، َوال َعنم أصمحاِبِه  َفعم َعنم نَ فم ُهم  -اهلِل، َوأعمَظُمُهمم َمنمزَِلًة، َلَم يَدم َرِضَي اهلُل َعن م
لياِء َوالّصاحِلنَي ِمنم باِب أومىل، َواهللُ فَ َغي مرُُهمم ِمَن ا ؛َوُهمم أفمَضُل الّناِس بَ عمَد األنمِبياءِ  - ألوم

َتعاُن.  ُسم
 امل



  َّ خض حض جض مص حصخص مس خس  حس جس مخ محجخ جح مج حج مث هت مت ُّٱ
 .]٢١٩آل عمران: [

﴿َوهلِل ما يف الس ماواِت َوما يف األرمِض﴾ َهِذِه اآليَُة    َواهلُل أعمَلُم    تَأكيد  ِلآليَِة 
ا َيكوُن ِلَمنم َلُه مَجيُع ما يف  ﴿لَيمَس َلَك ِمنَ  .الّساِبَقةِ  َر إَّن  ء ﴾ َواملعمىن: أن  األمم ِر َشيم األمم

بريًا، فَ  ﴿يَ غمِفُر ِلَمنم َيشاُء َويُ َعذُِّب  الس مواِت َوما يف األرمِض، ِملمًكا َوَخلمًقا َوَتَصرُّفًا َوَتدم
 َمنم َيشاُء َواهللُ َغفور  َرحيم ﴾.

                                                 

 .(٢٠٩٢)أخرجه مسلم  (٢)
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 َّ جك مق حق  مف خف جفحف مغ جغ مع جع مظ  حط مض ُّٱ
 .]٢3٠آل عمران: [ 

﴿يا أيُّها ال ذيَن آَمُنوا ال تَأمُكلوا الرِّبا أضمعافًا ُمضاَعَفًة﴾ ال َمفمهوَم َلُه؛ ألن ُه َخرََج 
يمَن ُمقاِبَل الّتأخرِي؛  َُممرََج الغاِلِب؛ فَ َقليُل الرِّبا وََكثريُُه َحرام ، وَكانوا يف اجلاِهِلي ِة يَزيدوَن الد 

ِبَح أضمعافًا َكثريًَة، فَ َيبيُع الر ُجُل أخاُه َشيمًئا إىل أَجٍل، فَإذا حىّت  يمُن فَ ُيصم  يَ َتضاَعَف الد 
 َحل  األَجُل وَل جيَِدم َسداًدا، قاَل َلُه: َأخِّرم َوزِدم. ﴿َوات قوا اهلَل َلَعل ُكمم تُ فمِلحوَن﴾ 



 .]٢3٢آل عمران: [ َّ حل  جل مك لك خك حك ُّٱ
: امم  ِل الرِّبا؛ فإن ُه أيم َتِنبوا َنواهَيُه، َومنها: ترمُك أكم َتِثلوا أوامَر اهلِل َجل  َوَعال، َواجم

. ﴿لِلمكاِفريَن﴾. : ُهيَِّئتم ﴾ أيم  َوقايَة  َلُكمم ِمَن الن اِر. ﴿ال ت أُِعد تم


  مم خم حم جم يل ىل مل خل  خم حم جم هل مل خل ُّٱ
 .]٢33 - ٢3١آل عمران: [ َّ خن حن جن يم ىم

ِتناِب احمَلر ماِت ﴿َوس : َوباِدروا ِبِفعمِل الطّاعاِت، َواجم ارِعوا إىل َمغمِفَرٍة ِمنم رَبُِّكمم﴾ أيم
ال ت توِجُب َلُكمم َمغمِفَرًة ِمَن اهلِل َتعاىل ِلُذنوِبُكمم، َوتوِصُلُكمم إىل: ﴿َجن ٍة َعرمُضها 

ا َكَعرمِض الس   : َواِسَعة  ِجدًّ َوثَ َبَت َعنم أيب  .ماواِت َواألَرضنَي،الس ماواُت َواألرمُض﴾ أيم
فقاَل:  -َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل م  -أن  َرُجاًل جاَء إىل الن ِبِّ  -َرِضَي اهلُل َعنمُه  -ُهَري مَرَة 

َرمُض﴾ َفأيمَن الّناُر؟ قاَل: -تعاىل -"أرَأيمَت قَ ومَلهُ  أرَأيمَت »: ﴿َجن ٍة َعرمُضَها الس ماواُت َواألم
ٍء، َفأيمَن الن هاُر؟ال قاَل: َحيمُث شاَء اهللُ، َفقاَل َصّلى اهللُ « ل يمَل إذا جاَء لَبَس ُكل  َشيم

﴿أُِعد تم لِلمُمت قنَي﴾ َجَعَلنا اهللُ  .(٢)«وََكَذِلَك الّناُر َتكوُن َحيمُث شاَء اهللُ »َعَليمِه َوَسل َم: 
ُهمم.  َتعاىل مبَنِِّه وََكَرِمِه ِمن م



                                                 

 .(٩3٨٠) البَ زّارُ  أخرَجه (٢)
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 يي ىي خيمي حي  جي يه ىه مه جه ين  ىن من ُّٱ
 .]٢3٤آل عمران: [ َّ ٰر ٰذ

ذََكَر اهلُل َتعاىل يف َهِذِه اآليَِة أومصاَف املت قنَي، َفقاَل: ﴿ال ذيَن يُ نمِفقوَن يف الس رّاِء 
ِر، وََكث مَرِة املاِل َوِقل ِتِه. ﴿َوالكاِظمنَي الَغيمَظ﴾ الك ِر َوالُعسم : يف الُيسم اّفنَي َوالض ر اِء﴾ أيم

َرِِتِمم َعلى االنمِتقامِ  ، َمَع ُقدم َوَهِذِه اآليَُة َكَقوملِِه َتعاىل: ﴿وإذا ما َغِضبوا ُهمم  ؛َغَضبَ ُهمم
 –َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل َم  -يَ غمِفروَن﴾ َوعنم ُمَعاِذ بمِن أََنٍس، َرِضَي اهلُل َعنمُه، َأن  الن ِب  

َعلى  - ُسبَحانَُه َوتَ َعاىل -َو قَاِدر  َعلى َأنم يُ نمِفَذُه، َدَعاُه اهلُل َمنم َكَظَم َغيمظًا َوهُ » :قالَ 
اَلِئِق يَ ومَم المِقياَمةِ  وِر المِعنِي َما َشاءَ  ،ُرُؤوِس الَم  . (٢)«حىّت َُيَي َِّرُه ِمَن احلُم

، َوقَ  : العافنَي َعم نم ظََلَمُهمم َوأساَء إلَيمِهمم دم َوَرَدتم أِدل ة   ﴿َوالعافنَي َعِن الّناِس﴾ أيم
رِها.  قاُم ِعنمَد ِذكم

َ
ِو َعِن الّناِس، َيطوُل بنا امل َكثريَة  يف َفضمِل اإلنمفاِق وََكظمِم الَغيمِظ، َوالَعفم
: ُيُِبُّ َمنم يَ ت ِصُف بَِذِه الصِّفاِت الَعظيَمِة.  ﴿َواهللُ ُيُِبُّ احملمِسننَي﴾ أيم



 يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ُّٱ
 .]٢3٥آل عمران: [ َّ ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب رب

﴿َوال ذيَن إذا فَ َعلوا فاِحَشًة﴾ املراُد بِالفاِحَشِة ُهنا: َكبائُر الذُّنوِب؛ َكالزِّنا َوالس رَِقِة. 
ِل الِعلمِم يَقوُل: إن   ﴿أوم ظََلموا أن مُفَسُهمم﴾ يَ عمين: بِارمِتكاِب ما ُدوَن الَكبائِر، َوبَ عمُض أَهم

﴾ يف اآليَِة مبَعمىن )الواو(الفاحِ  ،  ؛َشَة َوالظُّلمَم مبَعمىًن َواحٍد، َوأن  ﴿أوم ِعيُّ َوهِلَذا قاَل الن خم
ريُق، َواهللُ  َرمِحَُه اهللُ: "الظُّلمُم ِمَن الفاِحَشِة، َوالفاِحَشُة ِمَن الظُّلمِم". َلِكن  األظمَهَر الت  فم

: َتعاىل أعمَلُم مبُراِدِه. ﴿ذََكروا ا تَ غمَفروا ِلُذنوِبِمم﴾ أيم : ذََكروا ِعقاَب اهلِل. ﴿فَاسم هلَل﴾ أيم
، َوالت جاُوُز َعنمُه. ﴿وَمنم يَ غمِفُر  ُر َعلى َذنمِبِهمم طََلبوا املغمِفَرَة ِمَن اهلِل َتعاىل، َوِهَي: الس ت م

تُ ُر الذُّنوَب َويَ َتجاَوُز َعنمها إ : ال أَحَد َيسم  –اّل اهلُل َتعاىل، َبلم إن ُه الذُّنوَب إاّل اهلُل﴾ أيم
يَ بمُسُط يََدُه بِالل يمِل لَِيتوَب ُمسيُء الن هاِر، َويَ بمُسُط َيَدُه بِالن هاِر لَِيتوَب ُمسيُء » -ُسبمحانَهُ 

                                                 

 .(١٠١٢(، والرتمذي )٤٠٠٠أخرجه أبو داود ) (٢)
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َعرِيِّ، َرِضَي اهللُ َعنمُه.   .«الل يملِ  ِلٍم، ِمنم َحديِث أيب موسى األشم َكما َصح  يف َصحيِح ُمسم
: َعلى املعمِصَيِة. ﴿َوُهمم يَ عمَلموَن﴾ ﴿وَلَم ُيصِ  : َلَم يُقيموا. ﴿َعلى ما فَ َعلوا﴾ أيم رُّوا﴾ أيم

ُهمم، َوتابوا إىل  ، َوَنَدموا َعلى ما َبَدَر ِمن م أن  ال ذي أتَ ومُه َمعمِصَية ، َبلم أق مَلعوا َعنم َمعمِصَيِتِهمم
أن ُه  -َرِضَي اهلُل َعنمُه  -َوَرَد َعِن الصِّّديِق تَ ومبًَة صاِدَقًة. َوَقدم  -تَباَرَك َوَتعاىل  -اهلِل 

ِنُب َذن مًبا »يَقوُل:  -َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل َم  -قاَل: "ْسَِعمُت َرسوَل اهلِل  ما ِمنم َعبمٍد يُذم
تَ غمِفُر اهلَل، إاّل َغَفَر ا ِ، ُُث  َيسم َعتَ نيم ِسُن الّطهوَر، ُُث  يَقوُم فَ ُيَصّلي رَكم ُُث  قَ َرأَ «. هلُل َلهُ فَ ُيحم

تَ غمَفُروا ِلُذنُوِبِمم   َهِذِه اآليََة: ﴿َوال ذيَن ِإَذا فَ َعُلوا فَاِحَشًة َأوم ظََلُموا أن مُفَسُهمم ذََكُروا الل َه فَاسم
 .(٢)َوَمنم يَ غمِفُر الذُّنُوَب ِإال  الل ُه وَلَم ُيِصرُّوا َعلى َما فَ َعُلوا َوُهمم يَ عمَلُموَن﴾



 يك ىك مك اكلك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ُّٱ
 َّ مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل مل

 .]٢3٠ – ٢3٢آل عمران: [
َصّلى اهلُل َعَليمِه  -يُ َعّزي اهلُل املؤِمننَي ملا ُأصيُبوا يف ُغزمَوِة ُأُحٍد، َوُشج  رَأمُس الن ِبِّ 

ُهمم َوأرمضاُهمم، وَُكِسَرتم َرباِعي ُتُه، َوقُِتَل ِمنم أصم  -َوَسل َم  حاِبِه َسبمعوَن، َرِضَي اهلُل َعن م
: َقدم  -ُسبمحانَُه  -فَ َيقوُل  ُمَسلًِّيا هَلُمم َوُمَعزِّيًا: ﴿َقدم َخَلتم ِمنم قَ بمِلُكمم ُسَنن ﴾ أيم

ُلغوا  َمَضتم ِمنم قَ بمِلُكمم ِمَن األَُمِم الكاِفَرِة ِسيَ ر  َوَوقائُع َوطرائُق، بِإممهايل إي اُهمم َحىّت  يَ ب م
الِكِهمم ِمثمَل: قَ ومِم نوٍح، َوعاٍد، َوََثوَد، َوَمنم بَ عمَدُهمم، ُُث  َتكوُن  األَجَل ال ذي أج لمُتُه يف إهم
كذِّبني﴾ َواعمَتَبوا ِبِمم 

ُ
العاِقُبُة لِلمُمت قنَي. ﴿َفِسريُوا يف اأَلرمِض فَانمظُُروا َكيمَف كاَن َعاِقَبُة امل

رَ  واِل األَُمِم  فَهذ ه  اآليَةُ ة  ِلَمِن اعمَتبَ َر، فَإن  ُهمم ِعب م عو إىل االعمِتباِر َواالتِّعاِظ بِأحم الَعظيَمُة َتدم
َتِدٍر،  َذ َعزيٍز ُمقم َهَلُهمم َحىّت أَخَذُهمم أخم املاِضَيِة ال ت َكذ َبت الرُُّسَل، وََكيمَف أن  اهلَل أمم

 ِه ِمنم ُسَنِن اهلِل الَعظيَمِة ال ت ال ُيمِكُن أنم تَ تَ َغي  َر أوم تَ َتَبد َل.َوَجَعَل العاِقَبَة لِلمُمت قنَي، َوَهذِ 


                                                 

َرَجُه أبو داُودَ  ((٢  .(٢٥١٢) أخم
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 .]٢3٨آل عمران: [ َّ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱ
: الُقرآُن بَيان  للن اِس عام ةً  ، َوَهذا قَ ومُل ُمؤمِمِنهِ  ؛﴿َهذا بَيان  لِلّناِس﴾ أيم مم وَكاِفرِِهمم

حاَق: ﴿َهذا﴾ إشاَرة  إىل قَ وملِِه: ﴿َقدم  بَ عمِض املَفسِّريَن َوُهوَ  َرُب، َوقاَل ابمُن إسم األق م
: أن  َهذا الُقرمآَن َيُدلُّ  تاَرُه اإلماُم ابمُن َجريٍر الط ََبيُّ. ﴿َوهدًى﴾ أيم ﴾ اآليَة، َواخم َخَلتم

ِس مؤِمِنِهمم وَكاِفرِِهمم، َعلى اهلُدى َوالّنوِر. ﴿َوَمومِعظَة  لِلمُمت قنَي﴾ فَالَبياُن إًذا لِعام ِة الّنا
ُهمم. َواهللُ أعمَلُم.   َواهلُدى َواملومِعظَُة لِلمُمت قنَي خاص ًة، َجَعَلنا اهللُ َتعاىل مبَنِِّه وََكَرِمِه ِمن م



 .]٢3٩آل عمران: [ َّ مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ ُّٱ
عُ  : َوال َتضم فوا َعنم ِجهاِد َعُدوُِّكمم أيُّها ﴿َوال َِتِنوا﴾ ِمَن الَوهِن، َوُهَو الض عمُف، أيم

: ال  روٍه َوَقَع بِالِفعمِل، أيم ٍر َمكم ُ الَقلمِب ألمم املؤمِمنوَن. ﴿َوال ََتمَزنوا﴾ ِمَن احلزمِن، َوُهَو تَأَلُّ
ِر َوالظ فِر.  : َلُكمم َتكوُن العاِقَبُة بِالن صم ََتمَزنوا َعلى ما أصاَبُكمم. ﴿َوأن مُتُم األعمَلومَن﴾ أيم

: إن  اإِلياَن يُوِجُب ما ذُِكَر ِمنم تَ رمِك الَوهَ ﴿  ِن َواحلزمِن.إنم ُكنمُتمم ُمؤمِمننَي﴾ أيم


 جض مص خص حص مس خس حس  مخجس جخ مح جح مج حج مث هت ُّٱ
 .]٢٤٠آل عمران: [َّ  حف جف مغ جغ مع مظجع حط مض خض  حض

َم ُأُحٍد. ﴿فَ َقدم  ُكمم﴾ ُيِصبمُكمم. ﴿قَ رمح ﴾ ِجراح  َوقَ تمل  يَ وم َمس  الَقومَم﴾ ﴿إنم َيمَسسم
الة  لِلمَبَشِر. ﴿َوتِلمَك األيّاُم﴾  َوَة َمسم ٍر، َوالَشك  أن  اأُلسم رِكنَي. ﴿قَ رمح  ِمث مُلُه﴾ يَ ومَم َبدم املشم
َ الّناِس﴾ َمر ًة لِفرمَقٍة، َوَمر ًة َعَليمها، َوَهِذِه  نميا. ﴿نُداِوهُلا﴾ ُنَصرُِّفها. ﴿بَ نيم : أي اُم الدُّ أيم

،  ُسن ُة اهللِ  َتعاىل اجلارِيَُة يف َكومنِِه؛ َفال تُ نمِكروا أنم يُداَل َعَليمُكُم الُكّفاُر، فَاحَلرمُب ِسجال 
، َكما قاَل القائُل:  ُر قُ ل ب  ، َوالد هم  َواأليّاُم ُدَول 

 فَ يَ                 ومم  َعَليمن                ا َويَ                 ومم  لَن                ا...
 

    

  َُّويَ                   ومم  ُنس                  اُء َويَ                   ومم  ُنَس                  ر 
ِلَص الثّاِبَت، ِم نم يرتدُّ َعنم  ﴿ولِيَ عمَلَم اهللُ   : َولُِيَمي َِّز اهلُل املؤمِمَن املخم ال ذيَن آَمنوا﴾ أيم

: َولُِيَكرَِّم قَ ومًما  ديِنِه إذا أصابَ تمُه ُمصيَبة ، ِعياًذا بِاهلِل. ﴿َويَ ت ِخَذ ِمنمُكمم ُشَهداَء﴾ أيم
رِِهمم َونِفاِقِهمم،  بِالش هاَدِة. ﴿َواهلُل ال ُيُِبُّ الظاِلمنَي﴾ ال ذينَ  ظََلموا أن مُفَسُهمم ِبَسَبِب ُكفم
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َرِة املؤمِمننَي.   َوَتاُذهلِِمم َعنم ُنصم


 .]٢٤٢آل عمران: [ َّ خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
َريَ نيم  ِ ُأخم َمتَ نيم ِلمنَي يف َغزمَوِة ُأُحٍد، َفقاَل: ُُث  ذََكَر اهلُل َتعاىل ِحكم  ِمّا جَرى لِلمُمسم

: لُِيَخلَِّصُهمم َويَُطهَِّرُهمم ِمنم ُذنوِبِمم، مبا يَ َقُع َعَليمِهمم ﴿َولُِيَمحِّ  َص اهلُل ال ذيَن آَمنوا﴾ أيم
نَ ُهمم. ﴿َوَيمَحَق الكاِفريَن﴾  ِمنم قَ تمٍل َوَجرمٍح، َوَُيَلَِّصُهمم أيمًضا ِمَن املناِفقنَي املنمَدّسنَي بَ ي م

َتأمِصَلُهمم ِبَسَبِب بَ غمِيِهمم  : َيسم  . أيم


  َّ جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم  ُّٱ
 .]٢٤١آل عمران: [

: أظَنَ نمُتمم  يا أصمحاَب حُمَم ٍد، َصّلى اهلُل َعَليمِه  -قَ وملُُه َتعاىل: ﴿أمم َحِسبمُتمم﴾ أيم
ُخُلوا اجلَن َة﴾ ُدوَن ابمِتالٍء ﴿َولَ -َوَسل م  ِتفهاُم يف اآليَِة إنمكارِيٌّ. ﴿أنم َتدم ّما يَ عمَلِم ، َواالسم

 اهللُ ال ذيَن جاَهدوا ِمنمُكمم َويَ عمَلَم الّصابريَن﴾.


 .]٢٤3آل عمران: [ َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي ُّٱ
ُهم  -َلَقدم ُكنمُتمم ََتَن  ومَن املومَت﴾ كاَن بَ عمُض الص حابَِة وَ ﴿ َلَم َُيمَضرم -َرِضَي اهلُل َعن م

ٍر، َفكانوا يَ تَ  ٍر؛ َغزمَوَة َبدم ِم َبدم ًما َكيَ وم َن الِقتاَل َوالش هاَدَة يف َسبيِل اهلِل، َويَ َتَمن  ومَن يَ وم َمن  وم
ُم ُأُحٍد َفان مَهَزموا  رِكوا ما فاتَ ُهمم ِمَن اجِلهاِد، َفكاَن يَ وم َتدم ُهمم َوأرمضاُهمم  -لَِيسم َرِضَي اهلُل َعن م

ِبالُروِج، وَلَم  –َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل َم  - َمَع أن  ُهمم ُهُم ال ذيَن أحلَّوا َعلى َرسوِل اهللِ  -
لُُه: ﴿ِمنم  ُهمم؛ َفعاتَ ب َُهُم اهلُل َعلى َذِلَك. َوقَ وم ُهمم إاّل َعَدد  َقليل ، َوَوىّل َمنم َوىّل ِمن م َيصمَبم ِمن م

ِم أُحٍد. ﴿فَ َقدم رَأيَ ُتموُه﴾ َرأي متُ  : ِمنم قَ بمِل يَ وم مم ما ُكنمُتمم تَ َتَمنُّوَن ِمَن قَ بمِل أنم تَ لمَقومُه﴾ أيم
ا لِلت أسيِس؛ ألن ُه  املومِت أِو الِقتاِل. ﴿وأن مُتمم تَ نمظُروَن﴾ قيَل: مبَعمىن الت أكيِد، َوقيَل: إَّن 
 : ، أيم ف  ُل، َوأن  املعمىن: ُبَصراُء تَ َتأم لوَن َوُتشاِهدوَن َذِلَك َعنم قُ رمٍبَ، ويف اآليَِة َحذم األصم

ُتمم؟ َوَقدم َوَرَد الن هُي َعنم ََتَيّن املومِت، َكما ثَ َبَت يف فَ َقدم رَ  أي مُتموُه َوأن مُتمم تَ نمظُروَن فَِلَم ان مَهَزمم
ِلٍم َمرمفوًعا:  عو ِبِه ِمنم قَ بمِل أنم يَأتَِيُه، فَإن ُه »َصحيِح ُمسم ال يَ َتَمن  نَي  أَحدُُكُم املومَت، َوال َيدم
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ًراإذا ماَت أَحدُُكُم ان مَقطَ  رُُه إاّل َخي م ِمَن ُعمم َفال بُد  ِمنم مَحمِلِه  (٢)«َع َعَمُلُه، َوإن ُه ال يَزيُد املؤم
ُهمم َوأرمضاُهمم  -ُهنا، َعلى أن  ُهمم  ََتَن وا الش هاَدَة يف َسبيِل اهلِل، َواآليَُة فيها  -َرِضَي اهلُل َعن م

ِلِم أنم ِعتاب  َعلى ََتَّنيِهُم الش هاَدَة، َوُهمم َلَم ي َ  رَُع لِلمُمسم ثمبُتوا َحىّت يَنالوها، َوهِلَذا ال َيشم
ًرا َحىّت يَ عمِرَف َمآَلُه َوعاِقَبَتُه؛ ألن ُه َقدم يَ َتَمّناُه، ُُث  إذا ََتَق َق َلُه ال ِيصمَبُ، أوم َقدم   يَ َتَمىّن أمم

، ِمنم َحديِث َعبمدِ  ِ َرِضَي اهللُ َعنمُه  -اهلِل بمِن أيب أومَّف يَ عمَجُز َعنمُه. َوَقدم ثَ َبَت يف الص حيَحنيم
ألوا اهلَل »قاَل: قاَل َرسوُل اهلِل، َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل َم:  - ال تَ َتَمن  وما ِلقاَء الَعُدوِّ َواسم

(١)»العاِفَيَة، َفإذا َلَقيمُتموُهمم َفاصمَبوا، فَإن  اجلَن َة ََتمَت ِظالِل السِّيوفِ 
. 



 رث يت نتىت مت زت  رت يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُّٱ
 .]٢٤٤آل عمران: [ َّ لك اك يق ىق ىفيف يث  ىث نث مث زث

: َيوُت َكما ماَتِت الرُُّسُل وَ ﴿ َما حُمَم د ِإال َرسول َقدم َخَلتم ِمنم قَ بمِلِه الرُُّسُل﴾ أيم
َلُه؛ فَ ُهَو  ِِه. ﴿أَفَِإنم َماَت   –َعَليمِه الص الُة َوالس الُم  -قَ ب م َأوم قُِتَل ان مَقَلبمُتمم َعلى َكَغريم

، َوَذِلَك ل َصّلى اهلُل َعَليمِه  -م ا نُِعَي َرسوُل اهلِل  أعمقاِبُكمم﴾ ارمَتَددمُِتم ُكف ارًا بَ عمَد إياِنُكمم
ِه يَ ومَم ُأُحٍد، َوُأشيَع أن ه َقدم قُِتَل؛ فَ تَ َزعمزََع بَ عمُض الّناِس، َفأن مَزَل اهلُل َتعاىل َهذِ  -َوَسل َم 

َسُه بِتَ عمريِضها وَ اآليََة. ﴿ ا َيُضرُّ نَ فم : فإَّن  َقِلبم َعلى َعِقبَ يمِه فَ َلنم َيُضر  الل َه َشيمًئا﴾ أيم َمنم يَ ن م
ِط َوالَعذاِب، فَاهلُل َتعاىل يف َهِذِه اآليَِة الَعظيَمِة، َوب َخ َمنم َكَفَر بَ عمَد إيانِِه، َوارمَتد   لِلمسُّخم

أوم قُِتَل، َوالواِجُب َلُه َعَليمِه  -َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل َم  -ماَت، َرسوُل اهلِل  َعلى َعِقِبِه إنم 
َدُه، َوُهَو َحيٌّ ال َيوُت. ا يَ عمُبُد اهلَل َوحم  أنم يَ ثمُبَت َعلى ديِنِه؛ ألن ُه إَّن 

زي اهللُ وَ ﴿ َسبيِل اهلِل، حىّت  الّشاِكريَن﴾ ال ذيَن ثَ َبتوا َعلى ديِنِهمم َوجاَهدوا يف َسَيجم
ماتوا أوم قُِتلوا، وَلَم يَ رمَتّدوا َعلى أعمقاِبِمم بَ عمَد َمومِت الن ِبِّ، َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل َم. َوَقدم 

ٍر الصِّّديَق  َتال َهِذِه اآليََة يَ ومَم َمومِت  -َرِضَي اهلُل َعنمُه  -ثَ َبَت يف الص حيِح أن  أبا َبكم
                                                 

َرَجهُ  ((٢  .(١٢٨١) مسلم أخم
َرَجهُ  ((١  .(٢٠٤١) (، ومسلم3٠١٤البخاري )  أخم
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ُهمم، وَلَم يَ بمَق أَحد  إاّل  -َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل َم  -الن ِبِّ  َوأبمكى الص حابََة، َرِضَي اهلُل َعن م
لََتُه الَعظيَمَة: "أيُّها الّناُس، َمنم   قَ رََأ اآليََة، َكأن  ُهمم ما ْسَِعوها قَ بمَل َذِلَك اليَ ومِم! َوقاَل قَ وم

ُُث   (٢)ًدا َقدم ماَت، َوَمنم كاَن يَ عمُبُد اهلَل فَإن  اهلَل َحيٌّ ال َيوُت"كاَن يَ عمُبُد حُمَم ًدا فَإن  حُمَم  
  .َتال َهِذِه اآليََة، َرِضَي اهللُ َعنمُه َوأرمضاهُ 



 مي زي ري ٰى ين  ىن نن زنمن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك ُّٱ
 .]٢٤٥آل عمران: [ َّ جب هئ مئ حئخئ  جئ يي ىي ني

باِر بِأن  املومَت حاِصل ، َوال بُد  َهِذِه اآليَُة ََتُثُّ َعلى اجِلهاِد يف  َسبيِل اهلِل، َواإلخم
: إاّل ِبَقضاِء اهلِل َوَقَدرِِه.  ما كاَن لِنَ فمٍس أنم ََتوتَ وَ ِمنمُه. ﴿ إاّلبِإذمِن اهلِل﴾ أيم

: ُمَؤق  ًتا، ال يَ تَ َقد ُم َعلى أَجِلِه، َوال يَ َتَأخ ُر؛ فَاإلقمد ،(١)﴿ِكتابًا﴾ اُم َعلى ﴿ُمَؤج اًل﴾ أيم
ِر. ﴿ َمنم يُرِدم﴾ ِبَعَمِلِه َوطاَعِتِه َثواَب وَ الِقتاِل، َوالت َأخُُّر َعنمُه ال يَزيُد َوال يُ نمِقُص يف الُعمم

نميا راِء، وَلَم َيُكنم لَُه يف  .الدُّ ﴿نُ ؤمتِِه ِمنمها﴾ نُ عمِطِه ِمنمها ما قد رمناه َلُه، َكما يف آيَِة اإلسم
 َمنم يُرِدم َثواَب اآلِخرَةِ وَ َكما يف آيَِة الّشورى. ﴿  -َوالِعياُذ بِاهلِل  -اآلِخَرِة ِمنم َنصيٍب 

زي الّشاِكرينَ وَ  نُ ؤمتِِه ِمنمها زي الّشاِكريَن﴾ فيِه إشارَة  إىل أن ُه َسَنجم ﴾، َوقوملُُه: ﴿َوَسَنجم
. َوَهِذِه اآليَُة َوإنم كاَنتم يف يُ نَ عُِّمُهمم بَِنعيِم الدُّنميا، ال أن  ُهمم يُقَصروَن َعلى نَعيِم اآلِخَرةِ 

ا عام ة  يف مَجيِع األعمماِل؛ فَ َثواُب أيِّ َعَمٍل َمومقوف  َعلى نِي ِة العاِمِل،  اجِلهاِد إاّل أَّن 
ِن َمقمِصِدِه.  َوُحسم



 حسخس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت  جت هب مب خب حب ُّٱ
 .]٢٤٢آل عمران: [  َّ مص خص حص مس

ُم كِ  ﴾ اسم م  ََممرور  َلفمظًا، َمنمصوب  ﴿وََكأيِّنم نايٍَة َعنم َكثرٍي، ُمبمَتَدأ. ﴿ِمنم َنِبٍّ﴾ اسم
                                                 

َرَجهُ  ((٢  .(3٢٢٨البخاري ) أخم
 َمفمعول  ُمطمَلق  ِلِفعمٍل حَممذوٍف تَ قمديرُُه: َكَتَب. (١)
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﴾، َومُجمَلُة ﴿قاَتَل﴾ َوفيِه ِقراَءة  أخمرى ﴿قُِتَل﴾ َخبَ ُر  .حَمَالًّ َعلى أن ُه ََتمييُز ﴿َكأيِّنم
َعمىن: َكمم ِمنم َنِبٍّ قاَتلَ 

﴾ َوامل : مَجاعات  َكثريَة . ﴿َفما ﴿َمَعُه رِب ِّيُّوَن َكِثري   .﴿َكأيِّنم ﴾ أيم
َوَهُنوا﴾ َفما َعَجزوا أوم َجبنوا. ﴿ِلما أصابَ ُهمم يف َسبيِل اهلِل﴾ ِمنم قَ تمٍل َوِجراٍح يف َسبيِل 
، َوَهذا  َتكانُوا﴾ َوما َخَضُعوا لَِعُدوِِّهمم اهلِل. ﴿وما َضُعُفوا﴾ َعنم ِجهاِد األعمداِء. ﴿َوما اسم

ِتكانَِتِهمم هَلم، َحيمُث تَ عمرِيض  مبا أصابَ ُهمم  ِمَن الَوَهِن ِعنمَد اإلرمجاِف ِبَقتمِل َرسوِل اهلِل، َواسم
ياَن. ﴿واهلُل ُيُِبُّ الصاِبرِيَن﴾  أراُدوا أنم يَ عمَتِضُدوا بِابمِن ُأيَبٍّ يف طََلِب األماِن ِمن أيب ُسفم

 يف اجلهاِد َعلى الش دائِد، َوََتَمُِّل املكارِِه.


 حك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض ُّٱ
 .]٢٤٠آل عمران: [ َّ لك خك

: ما كاَن  "بِالن صمِب َخبَ ر  ِلكاَن، َواْسمُها "أنم َوما بَ عمَدها ﴿َوما كاَن قَ ومهَلُمم﴾ أيم
وبَنا﴾ قَ ومَل َهؤالِء الربّانّينَي الّصاِبريَن حنَي َلُقوا َعُدو ُهمم. ﴿إاّل أنم قاَلوا َرب نا اغمِفرم لَنا ُذنُ 

َمُل مَجيَع الذُّنوِب الص غائِر َوالَكبائِر، ُُث  إن  ُهمم َخّصوا الذُّنوَب الَكبريََة َفقاَلوا:  َوَهذا َيشم
راُف: َُماَوزَُة احَلدِّ. ﴿ رافَنا يف أممرِنا﴾ َواإلسم الِقتاِل.  َوثَ بِّتم أقمداَمنا﴾ يف َمواِطنِ ﴿َوإسم

ِر َعَليمِهمم، ﴿وانمُصرمنا َعلى الَقومِم الكاِفرِينَ  أن  الذُّنوَب  َوفي اآليَة  ﴾ بِالَغَلَبِة َوالن صم
الِن، َوأن  تَ رمَكها َوالبُ عمَد ِمنمها ِمنم  باِب الُذم راَف فيها ِمنم أعمَظِم أسم َواملعاصي َواإلسم

ِر َعلى األعمداِء. باِب الن صم  أعمَظِم أسم


 .]٢٤٨آل عمران: [ َّ  حن جن مم خم جمحم هل مل خل حل  جل مك ُّٱ
نميا﴾  ِتغمفاِر َواللُّجوِء إلَيمِه. ﴿َثواَب الدُّ : أعمطاُهُم اهلل ِبَسَبِب االسم ﴿َفآتاُهُم اهلُل﴾ أيم
َر  َن َثواِب اآلِخَرِة﴾ األجم ِر َوالرِّف مَعَة. ﴿وُحسم َن الذِّكم َر َعلى َعُدوِِّهمم َوالَغنيَمَة، َوُحسم الن صم

نميا؛   –َرمِحَُه اهلُل  -يُّ َواملغمِفَرَة َواجلَن َة، قاَل البقاعِ  َرِر(: "َوَلّما كاَن َثواُب الدُّ يف )َنظمُم الدُّ
داِر؛  ا داُر األكم َكي مَفما كاَن؛ ال بُد  أنم َيُكوَن بِالَكَدِر َمُشوبًا؛ َوبِالَبالِء َمصمُحوبًا؛ أِلَّن 
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َن ثَ  ِن؛ َوَخص  اآلِخَرَة ِبِه؛ فقاَل: ﴿وُحسم . (٢)واِب اآلِخَرِة﴾"أعمراُه ِمن َوصمِف احُلسم
 ان مَتهى.

 

 جن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 .]٢٤٩آل عمران: [ َّ  خن حن

﴿يا أيُّها ال ذيَن آَمنوا ِإنم ُتطيعوا ال ذيَن َكَفروا﴾ َوَهذا عامٌّ يف مَجيِع الُكّفاِر. 
: إىل الُكفمرِ  : تَ رمجِ ﴿يَ ُرّدوُكمم َعلى أعمقاِبُكمم﴾ أيم َقِلبوا﴾ أيم عوا. ﴿خاِسريَن﴾ . ﴿فَ تَ ن م

نميا َواآلِخَرِة.   يف الدُّ


 .]٢٥٠آل عمران: [ َّ جي يه ىه مه ينجه ىن من ُّٱ
ُر الّناِصريَن﴾ َويف  : اهلُل ناِصرُُكمم. ﴿َوُهَو َخي م ﴿َبِل اهلُل َمومالُكمم﴾ ُمبمَتَدأ  َوَخبَ رُُه، أيم

اهلَل يَ نمُصرُُه َوال ََيمُذلُُه؛ أِلن  اهللَ  اآليَِة َدليل  َعلى أن  َمنم قاَتَل إِلعمالِء َكِلَمِة اهلِل، فَإن  
ِدِه.  َمومالُه، َوُهَو نِعمَم املومىل، َونِعمَم الن صرُي، ُسبمحانَُه َوِِبَمم


 زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي  ُّٱ
 .]٢٥٢آل عمران: [  َّ زب رب يئ  ىئ مئنئ

: ش  َف ال﴿َسنُ لمقي يف قُلوِب ال ذيَن َكَفروا الرُّعمَب﴾ الَوم  رَكوا﴾ أيم ديَد. ﴿مبا أشم
راِكِهمم بِاهلِل. ﴿ما َلَم يُ نَ زِّلم ِبِه ُسلمطانًا﴾ ُحج ًة َوبُ رمهانًا. ﴿وَمأواُهُم الّناُر َوبِئمَس  بِإشم

َرِضَي اهللُ  -حلَِديِث جاِبِر بمِن َعبمِداهلِل  ؛َمثموى الظّاِلمنَي﴾ َواآليَُة تَ َتناَوُل مَجيَع الُكّفارِ 
رَجِ  ال –ما َعن مهُ  ِها ُمخم ِ َوَغريم قاَل:  َصل ى اهلُل َعَليمِه َوَسل مَ أن  الن ِب  ، يف الص حيحنيم

ٍر، َوُجِعَلتم يل  أُعمِطيُت ََخمًسا َلَم يُ عمَطُهن  أَحد  قَ بمِلي: ُنِصرمُت بِالرُّعمبِ » َمِسريََة َشهم

                                                 

 .(٨٨/ ٥نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور )(٢) 
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ا َرُجٍل ِمن أُ  ِجًدا َوَطُهورًا، فأيُّ    .(٢)«... اخل م ت أدمرََكتمُه الص الُة فَ لمُيَصلِّ األرمُض َمسم


 مث زث  رث يت ىت متنت زت رت يب  ىب نب مب ُّٱ
 ام يل  ىل مل يك ىك مك اكلك يق  ىق يف ىف يث ىث نث
 جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى  ىنين نن من زن ممرن

 .]٢٥١آل عمران: [ َّ خئ  حئ
ِر َوالظ فِر. ﴿إذم َتُِسُّونَ ُهمم  رِكنَي ﴿َوَلَقدم َصَدَقُكُم اهلُل َوعمَدُه﴾ بِالن صم تُلوَن املشم ﴾ تَ قم

ِر. ﴿بإذمنِِه﴾ ِبِعلمِم اهلِل َوإراَدتِِه. ﴿َحىّت إذا َفِشلمُتمم﴾  قَ تماًل َذريًعا يَ ومَم ُأُحٍد يف أو ِل األمم
ِتالُف كاَن  ُتمم. ﴿يف األممِر﴾ َوَهذا االخم تَ َلفم : اخم َجبُ نمُتمم َعنم َعُدوُِّكمم. ﴿وتَناَزعمُتمم﴾ أيم

َ الرُّماِة ا ِ، َكما َسَيأمِت. ﴿َوَعَصيمُتمم﴾ الر سوَل بَ نيم َصّلى اهللُ  -ل ذيَن ان مَقَسموا إىل َفريَقنيم
بِتَ رمِك املكاِن ال ذي أَمرَُكمم بِالَبقاِء فيِه. ﴿ِمنم بَ عمِد َما أَرَاُكمم َما َتبُّون﴾  -َعَليمِه َوَسل َم 

ِر َعلى أعمدائُكمم. ﴿ِمنمُكمم مَ  نميا﴾ َوُهُم الرُّماُة ال ذيَن تَ رَكوا ِمَن الظ فِر َوالن صم نم يُريُد الدُّ
املكاَن، َوأق مَبلوا إىل مَجمِع الَغنائِم. ﴿َوِمنمُكمم َمنم يُريُد اآلِخَرَة﴾ َوُهُم الرُّماُة ال ذيَن َمَع 

ِر الن ِبّ  ،َعبمِداهلِل بمِن ُجبَ ريمٍ  ِتثااًل ألمم َحىّت قُِتلوا، َرِضَي  -َم َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل   -ثَ َبتوا امم
ُهمم َوأرمضاُهمم  نميا َوِمنمُكمم َمنم يُريُد اآلِخَرَة﴾  .اهللُ َعن م َويف قَ وملِِه َتعاىل: ﴿ِمنمُكمم َمنم يُريُد الدُّ

:  إشاَرة   . ﴿ُُث  َصَرَفُكمم﴾ َرد ُكمم بِاهلَزيَِة. ﴿َعن مُهمم﴾ أيم الَص التّام  هلِل َعزيز  إىل أن  اإلخم
َتَبَُكمم مبا نَ َزَل َعَليمُكمم ِمَن الَقتمِل َواجِلراِح. ﴿َوَلَقدم َعفا َعِن  الُكف اِر. ﴿لَِيبمَتِلَيُكمم﴾ لَِيخم

ياِن الن ِبِّ  ٍل   -َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل َم  -َعنمُكمم﴾ َذن مَبُكمم ِبِعصم َواهلَزيَِة. ﴿َواهلُل ذو َفضم
َغمِفَرةِ 

رََج الُبخارِيُّ َعِن الََباِء بمِن عاِزٍب َعلى املؤمِمننَي﴾ بِامل  -َرِضَي اهلُل َعنمُه  -. َوَقدم أخم
َلَس الن ِبُّ  قاَل: "َلِقينا ال رِِكنَي َيوَمئٍذ، َوَأجم َجيمًشا ِمَن   -َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل َم  -ُمشم

َرُحوا،  إنم رَأَي مُتُمونا َظَهرمنا َعَليمِهم فال وا،تَ ب مَرحُ  ال»الرُّماِة، َوأَم َر َعَليمِهم َعبمَد الل ِه، َوقاَل: تَ ب م
َتِددمَن «َوإنم رَأَي مُتُموُهمم َظَهُروا َعَليمنا فال تُِعيُنونا ، فَ َلّما َلِقينا َهَربُوا حىّت رَأَيمُت النِّساَء َيشم

                                                 

 .(٥١٢)(، ومسلم 33٥أخرجه البخاري )(٢) 
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: الَغِنيَمَة الَغِنيَمَة، يف اجلََبِل، َرفَ عمَن َعن ُسوِقِهن ، قدم َبَدتم َخالِخُلُهن ، فأَخُذوا يقولونَ 
َرُحوا، ال أنم   -َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل َم  -فقاَل عبُد الل ِه: َعِهَد إيَل  الن ِبُّ  فأبَ وما، فَ َلّما  تَ ب م

ياَن فقاَل: أيف الَقومِم  َرَف أبو ُسفم ُعوَن قَِتياًل، َوَأشم ، َفُأِصيَب َسب م أبَ وما ُصِرَف َوُجوُهُهمم
فقاَل: «. َتُِيُبوهُ  ال» :فقاَل: أيف الَقومِم ابُن أيب ُقحاَفَة؟ قالَ «. َتُِيُبوهُ  ال» :فقالَ  حُمَم د ؟

ياًء أَلَجابُوا، فَ َلمم َيمِلكم  أيف الَقومِم ابُن اَلطّاِب؟ فقاَل: إن  َهؤالِء قُِتُلوا، فلوم كانُوا أحم
ياَن:  ، فقاَل: َكَذبمَت يا َعُدو  الل ِه،هُ ُعَمُر نَ فمسَ  أبمقى الل ُه َعَليمَك ما َُيمزِيَك، قاَل أبو ُسفم

، قاَلوا: ما نَ ُقوُل؟ قاَل: «أِجيُبوهُ : »-َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل َم  -اعمُل ُهَبُل، فقاَل الن ِبّ 
ياَن: لَنا الُعّزى َوال ُعّزى َلُكمم، فقاَل ال«الل ُه أعملى َوَأَجلُّ »ُقولوا:   - ن ِبُّ ، قاَل أبو ُسفم

ُقولوا الل ُه َمومالنا، َوال »، قاَلوا: ما نَ ُقوُل؟ قاَل: «أِجيُبوهُ : »-َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل َم 
، َوَتَُِدوَن ُمث مَلًة، َلَم آُمرم «َمومىل َلُكمم  ٍر، َواحَلرمُب ِسجال  ياَن: يَ ومم  بَيوِم َبدم ، قاَل أبو ُسفم

(٢)با وَلَم َتُسؤمين 
. 



 مت خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ ٱُّ
 خص حص خسمس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث  هت

 .]٢٥3آل عمران: [ َّ  حض جض مص
َتوِيٍَة هارِبنَي ِمَن الَقتمِل. ﴿وال  ؛(١)﴿إذم ُتصمِعدوَن﴾ : َتسريوَن يف أرمٍض ُمسم أيم

: ال يَ لمَتِفُت بَ عمُضُكمم إىل بَ عمٍض، َوال يَ نمظُُر إلَيمِه، َبلم  لَيمَس لَُه َهمٌّ  تَ لمووَن َعلى أَحٍد﴾ أيم
: يُناديُكمم ِمنم  راُكمم﴾ أيم عوُكمم يف ُأخم إاّل الِفراُر َواهلُروُب ِمَن الِقتاِل. ﴿والر سوُل َيدم

، يَقوُل:  َوأن مُتمم ال تَ لمَتِفتوَن إلَيمِه. ﴿َفأثاَبُكمم﴾ « إيل  َعباَد اهلِل! إيل  ِعباَد اهلِل!»َخلمِفُكمم
: جازاُكمم َعلى َمعمِصيَ  مٍّ﴾ يف َهذا قَ ومالِن؛ أَحُدُِها: أن  الَغم  غَ ا بِ ِتُكمم َوِفرارُِكمم. ﴿غمًّ أيم

قُِتَل،  -َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل َم  -األو َل الَقتمُل َواجلِراُح، َوالَغمُّ الثّاين أن ه ُأشيَع بِأن  الن ِب  
                                                 

 .(٤٠٤3رجه البخاري )أخ(٢) 
 حَممذوف  تَ قمديرُُه: اذمُكروا. (إذم )﴿إذم﴾ ُمتَ َعلُِّق  (١)
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َصّلى اهلُل َعَليمِه  -َخُر: أَّّنم َغّموا الن ِب  فأنمساُهُم الغمُّ اآلَخُر الَغم  األّوَل، والَقومُل اآل
َرُه، َفأثابَ ُهُم اهللُ ِبَذِلَك الَغمِّ  -َوَسل َم    يف ُُماَلَفِتِهمم إي اُه؛ ألن ُه أَمَرُهمم أنم يَ ثمبُُتوا َفخاَلفوا أمم

؛ ِلَكيمال ﴿ِلَكيمال ََتمزَ  -َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل َم  -َغم ُهمم بِالن ِبِّ  : َعفا َعنمُكمم نوا﴾ أيم
ِر َوالَغنيَمِة. ﴿وال ما أصاَبُكمم﴾ ِمَن الَقتمِل َواجلِراِح  ََتمَزنوا ﴿َعلى ما فاَتُكمم﴾ ِمَن الن صم

َتلم. ﴿َواهلُل َخبري  مبا -َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل َم  -َواهلَزيَِة، بَ عمَد ِعلمِمُكمم بِأن  الن ِب   َلَم يُ قم
 .تَ عمَملوَن﴾



 ين ىن من خن جنحن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي حيخي جي يه  ىه مه جه
 ىف  يث ىث نث زثمث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب  مبنب زب رب يئ ىئ نئ مئ
 من زن رن مم ام يل ىل  يكمل ىك مك لك اك يق ىق يف

 .]٢٥٤آل عمران: [  َّ ني مي زي ري ٰى  ىنين نن
: األَلَِ َوالّضيِق. ﴿أََمَنًة نُعاًسا﴾ النُّعاُس: ﴿ُُث  أَن مَزَل َعَليمُكمم ِمنم بَ عمِد المَغمِّ  ﴾ أيم

ِل الَيقنِي  أَخفُّ الن  ومِم. ﴿يَ غمشى طائَفًة ِمنمُكمم﴾ املعمىن: أن مَزَل اهلُل َتعاىل َعلى أَهم
ًنا   الِص يَ ومَم ُأُحٍد أمم ُهمم َواإلخم َحىّت إن  أَحَدُهمم لََيناُم  ،كاِماًل؛ َفَذَهَب الَومُف ِمن م

ُقُط ِمنم َيِدِه، ُُث  يَ َتناَولُُه، َكما ثَ َبَت يف َصحيِح الُبخارِيِّ َوالس   َعنم  ،يمُف يف َيِدِه فَ َيسم
النُّعاُس َوحَنمُن يف  "َغِشَينا :أن  أبا طَلمَحَة، قالَ  -َرِضَي اهلُل َعنمُه  -أَنِس بمِن ماِلٍك 

ُقُط  ُقُط َوآُخُذُه" ،ِمن َيِديَمصافِّنا َيوَم ُأُحٍد، قاَل: َفَجَعَل َسيمِفي َيسم . (٢)َوآُخُذُه َوَيسم
ُهمم أن مُفُسُهمم﴾ َوُهُم املناِفقوَن، كاَن ِه ُهمم َخالُص أن مُفِسِهمم؛ فَ َلمم  ﴿وطائَفة  َقدم أِه ت م
يَ غمَشُهُم النُّعاُس ِمَن الَقَلِق َواهلَمِّ، َكما َوَرَد يف جامِع أيب عيسى الت ِّرمِمِذيِّ، َوقال: 

 أن  أبا طلحَة، قاَل: -َعنمُه  َرِضَي اهللُ  -َسن  َصحيح  َعنم أَنِس بمِن ماِلٍك َحديث  حَ 
"َغِشَينا َوحَنمُن يف َمصافِّنا يَ ومَم ُأُحٍد، َحد َث أن ُه كاَن فيَمنم َغِشَيُه النُّعاُس َيوَمئٍذ قاَل: 

                                                 

 .(٤٥٢١أخرجه البخاري )(٢) 
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ُقُط ِمنم َيدي  ُقُط ِمنم َيدي، َوآُخُذُه َوَيسم رى َفَجَعَل َسيمفي َيسم َوآُخُذُه، َوالطائَفُة األخم
". ﴿َيظُنُّوَن بِالل ِه  ،املناِفقوَن، لَيمَس هَلُمم َهمٌّ إال أن مُفَسُهمم  َذلُُه لِلمَحقِّ ََبُ قَ ومٍم َوأرمَغُبُه َوأخم أجم

َر حُمَم ٍد  : َيظُّنوَن أن  أمم قِّ﴾ أيم َر احلَم أن  اهلَل ُمضمَمِحلٌّ، وَ  –َعَليمِه الص الُة َوالس الُم  -َغي م
َقِلَب الر سوُل َواملؤِمنوَن  َتعاىل ال يَ نمُصُر َرسوَلُه، كما قاَل َتعاىل: ﴿َبلم ظَنَ نمُتمم أنم َلنم يَ ن م
ِل اجلاِهِلي ِة، َوُهُم الُكف اُر.  : َكَظنِّ أَهم ليِهمم أَبًدا...﴾ ﴿َظن  اجلاِهِلي ِة﴾ أيم إىل أَهم

برِي الِقتاِل َوالرأمِي  ﴿يَ ُقوُلوَن: َهلم لََنا ِمَن اأَلممرِ  ِر َتدم : َهلم لَنا ِمنم أمم ٍء﴾ أيم ِمنم َشيم
 : َر ُكل ه هلِل﴾ أيم ء ، يَقولوَن َذِلَك َعلى َسبيِل اإلنمكاِر؛ َفقاَل اهلُل تَعاىل: ﴿إن  األمم َشيم

برَي ُكل ُه هلِل؛ فَ ُهَو ال ذي َقد َر ُخروَجُكمم، َوما َحَدَث َلُكمم ِمَن القَ  تمِل َواجلِراِح َوالَومِف الت دم
َواهلَزيَِة. ﴿َُيمفوَن يف أن مُفِسِهمم﴾ ِمَن الش كِّ َوالنِّفاِق َوُسوِء الظ نِّ بِاهلِل. ﴿َما ال يُ بمُدوَن 
ِتياُر لَنا. ﴿ما قُِتلمنا  : َلوم كاَن االخم ء ﴾ أيم ِر َشيم َلَك يَ ُقوُلوَن َلوم كاَن لَنا ِمَن األمم

ذيب  هاُهنا﴾ يَ عمنوَن: أن    ُر بَِيِدِهمم ما َخَرجوا، َوهذا َتكم رُِجوا ُكرمًها، َوَلوم كاَن األمم ُهمم ُأخم
ُهمم بِالَقَدِر؛ فَ َرد  اهلُل َعَليمِهمم ِبَقوملِِه: ﴿ُقلم َلوم ُكنمُتمم يف بُ ُيوِتُكمم﴾ ال ت ِهَي أب مَعُد َمكاٍن  ِمن م

: َلَرََج ال ذيَن َعنم َمظانِّ الِقتاِل. ﴿لَبَ َرَز ال ذيَن ُكِتَب  َعَليمِهُم الَقتمُل إىل َمضاِجِعِهمم﴾ أيم
باُب  ديَنِة، فَاألسم

َ
َر الَقتمُل َعَليمِهمم إىل َمصارِِعِهمم، وَلَم َيُكنم لِيُ نمجيِهمم قُعوُدُهمم بِامل  -ُقدِّ

َفُع إذا  - َوإنم َعظَُمتم  ا تَ ن م َفُع إذا عاَرَضها الَقضاُء َوالَقَدُر، إَّن  َلَم يُعاِرضمها الَقَدُر ال تَ ن م
 َوالَقضاُء، َكما قاَل القائُل:

َف           ُع الت حم           ذيُر ِم           نم أمم           ِر  "َوال يَ ن م
 خ                                                                                                                                              اِلقٍ 

 
    

  َتَ                 َدر برُي َج                 ل  َواق م  لَ                 ُه الت                  دم
: َوفَ َعَل َذِلَك حِلَِكٍم   ﴿َولمَيبمَتِلَي اهلُل ما يف ُصدورُِكمم﴾ َوُهَو ِعل ة  لِِفعمٍل حَممذوٍف، أيم

الِص َوالنِّفاِق. َعظيمَ  َتِحَن ما يف ُصدورُِكمم، َويُظِهَر َسرائَرها ِمَن اإلخم ٍة ِمنمها: لَِيمم
: َولُِيَخلَِّص َويُ نَ ّقَي َويُ َهذَِّب. ﴿ما يف قُلوِبُكمم﴾ أيُّها املؤمِمنوَن ِمَن  ﴿ولُِيَمحَِّص﴾ أيم

َ املؤمِمُن ِمَن املناِفِق، الرِّضا ِبَقضاِء اهلِل؛ ألن  الُقلوَب َلوم تُرَِكتم يف عاِفَيٍة  َتِمر ٍة؛ ما تَ بَ ني  ُمسم
َمُة اهلِل  ُ فيها املؤِمُن  -َتعاىل  -فَاق مَتَضتم ِحكم أنم يَ قمِضَي هلا ِمَن املَِحِن َوالَبالِء، ما يَ َتبَ ني 

لِِه: ﴿َواهلُل﴾ الّصاِدُق ِمَن املناِفِق الكاِذِب، ُُث  َخَتَم اهلُل تعاىل َهِذِه اآليََة الَعظيَمَة ِبَقوم 
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ٍء ﴿َعليم  ِبذاِت الصُّدوِر﴾ مبا يف الصُّدوِر.  ال ذي َوِسَع ِعلمُمُه ُكل  َشيم


 مت خت جتحت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ُّٱ
 .]٢٥٥آل عمران: [ َّ مخ جخ مح جح مج مثحج هت

عاِن﴾ يف َغزمَوِة أُحٍد.  ﴿إن  ال ذيَن تو َلوما ِمنمُكمم﴾ أيُّها املؤِمنوَن ﴿يَ ومَم المَتقى اجَلمم
ُُم الش يمطَاُن﴾  تَ َزهل  ا اسم ﴿بِبَ عمِض  الش يمطاُن. ُهوَ  الزّل ةِ  يف  لُوُقوعِ لِ  : ال ذي َدعاُهمم أي﴿إَّن 

ِر الن ِبِّ  : بِبَ عمِض ُذنوِبِمم، َوِمنمها: ُُماَلَفُة أمم  -َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل َم  -ما َكَسبوا﴾ أيم
ُهمم ِمَن الِفراِر. ﴿إن  اهللَ َوامليمُل إىل مَجم  ُهمم﴾ َعّما كاَن ِمن م  ِع الَغنائِم. ﴿َوَلَقدم َعفا اهلُل َعن م

ِنِب،  َغفور ﴾ لِلذُّنوِب. ﴿َحليم ﴾ ذيُر ِمَن  َواآليَُة فيهاال يُعاِجُل ِبُعقوبَِة املذم الت حم
نمساُن الطّاَعَة ِبَسَبِب َذنمٍب الذُّنوِب َواملعاصي َوالت هاُوِن يف ارمِتكاِبا، فَ َقدم ُُيمَرُم اإل

  ارمَتَكَبُه. 


 مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس  جس ُّٱ
 خم حم  هلجم مل خل جلحل مك لك خك حك جك مق  حق مف خف حف جف

 .]٢٥٢آل عمران: [ َّ حن جن مم
: املناِفقنَي.﴿يا أيُّها ال ذيَن آَمنوا ال َتكونوا كال   واَِّنِمم﴾ ذيَن َكَفروا﴾ أيم ﴿َوقالوا إِلخم

: ساَفروا َفماتوا. ﴿أوم كانوا ُغزًّى﴾ مَجمُع أيم  ِر. ﴿إذا َضَربوا يف األرمِض﴾ أيم : يف الُكفم
 . : وَلَم يضمرِبوا يف األرمِض. ﴿َما َماُتوا﴾ يف َسَفرِِهمم غاٍز، فَ ُقِتلوا. ﴿َلوم َكانُوا ِعنمَدنَا﴾ أيم

ُهمم بِالَقضاِء َوالقَ  َعَل﴾ )الاّلُم( الُم ﴿وَما قُِتلوا﴾ يف َغزمِوِهمم َتكذيًبا ِمن م َدِر. ﴿لَِيجم
َعَل اهلُل َتعاىل  : لَِيجم َرًة يف قُ ُلوِبِمم﴾ أيم َعَل اهلُل َذِلَك َحسم وَرِة؛ لَِبياِن العاِقَبِة. ﴿لَِيجم الص ريم

َرةُ  َرًة يف قُلوِبِمم﴾ َواحَلسم الن داَمُة َعلى فَ ومِت  :َهذا الَقومَل، َوَهذا االعمِتقاَد الفاِسَد ﴿َحسم
؛ فَ َليمَس َيمَنُع اإِلنمساَن  احملمبوِب. ﴿والل ُه ُُيميي َوُييُت﴾ َوَهذا َردٌّ َعلى قَ ومهِلِمم َواعمِتقاِدِهمم

 ََتَرُّزُُه ِمنم إتمياِن أَجِلِه. ﴿واهللُ مبا تَ عمَملوَن﴾   ُه ﴿َبصري ﴾ فَ ُيجازيُكمم ِبِه. 
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ٱَّ هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه  مه جه هن من خن ُّٱ

 .]٢٥٠ان: آل عمر [ 
: املومُت كائن  ال بُد  ِمنمُه، فَ قَ  يف َسبيِل  ل  تم ﴿َولَِئنم قُِتلمُتمم يف َسبيِل اهلِل أوم ُمتُّمم﴾ أيم

يف َسبيِلِه. ﴿َلَمغمِفَرة  ِمَن اهلِل َوَرمحمَة ﴾ َوُهَو ﴿َخي مر  ِمّا جَيمَمعوَن﴾ ِمنم  ومت  اهلِل، أوم مَ 
نميا.  أعمراِض الدُّ



 .]٢٥٨آل عمران: [ َّ مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
ٍه كاَن َهالُكُكمم. ﴿إِلىَل الل ِه َُتمَشُروَن﴾  : َعلى أيِّ َوجم ﴿ولَِئنم ُمتُّمم أوم قُِتلمُتمم﴾ أيم

ِ إلَيمهِ  ُر يف ِكال احلاَلنيم ، َوإذا كاَن احَلشم ِ، فَ ُيجازيُكمم َعلى أعمماِلُكمم َتعاىل،  يف احلاَلنيم
 الش هاَدِة أومىل. ُمِضيُّ إلَيمِه يف حالِ  فال



 ٰذ يي ىي  خيمي حي جي يه ىه مه جه ين منىن خن حن  جن يم ىم ُّٱ

 .]٢٥٩آل عمران: [ َّ زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر
: فَبَسَبِب َرمحمٍَة َعظيَمٍة، َوَهَبها اهللُ َتعاىل َلَك َولِلمُمؤمِمننَي،  ﴿فَِبما َرمحمٍَة ِمَن اهلِل﴾ أيم

اًل َمَع َوتَ َفض َل ِبا َعَليمَك َوعَ  : ُكنمَت لَي ًِّنا َرفيًقا َسهم لى املؤمِمننَي. ﴿لِنمَت هَلُمم﴾ أيم
أصمحاِبَك. ﴿َوَلوم ُكنمَت َفظًّا﴾ َوُهَو َسيُِّئ الُُلِق. ﴿َغليَظ الَقلمِب﴾ قاسي الَقلمِب، 

نَ ُهما لِلت أكيِد. ﴿الن مَفضُّوا﴾ لَتَ َفر قوا. ﴿ ِمنم َحومِلَك َوقيَل: َمعمناُِها َواِحد ، َومَجََع بَ ي م
: ادمُع هَلُمم بِاملغمِفَرِة.  تَ غمِفرم هَلُمم﴾ أيم فَاعمُف َعن مُهمم﴾ فيما فَ َعلوا يَ ومَم ُأُحٍد. ﴿واسم
َتضيِه السِّياُق، َوأيمًضا شاِورمُهمم يف أيِّ  : يف احلُروِب، َكما يَ قم ﴿وشاِورمُهمم يف األممِر﴾ أيم

ٍر يَرُِد َعَليمَك ِمّا ُيشاَوُر يف ِمثم  ِتشاَرِِتِمم ِمنم أمم كاِم الش رمِعي ِة؛ ِلما يف اسم ِلِه، ال يف األحم
َتِدَي ِبِه َمنم بَ عمَدُه ِمَن الُوالِة َواألَُمراِء،  ، َوأيمًضا لِيَ قم ، َوَرف مًعا ألقمدارِِهمم َتطمييٍب لُِنفوِسِهمم

أنم ُيشاِوَر أصمحابَُه،  -ِه َوَسل َم َصّلى اهلُل َعَليم  -َوإذا كاَن اهللُ، َتعاىل، أَمَر نَِبي ُه حُمَم ًدا 
شورَةِ 

َ
ُهمم، فَ َغي مرُُه أومىل بِامل َوَقدم َحكى اإلماُم الُقرمُطِبُّ، َعن ابمِن َعِطي َة، أن ُه  .َرِضَي اهلُل َعن م

َل الِعلمِم َوالّديِن. ﴿فَإذا َعَزممَت﴾ َعلى  َتشرُي أَهم ال ِخالَف يف ُوجوِب َعزمِل َمنم ال َيسم
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رٍ  : اممِض فيِه، َواعمَتِمدم َعلى اهلِل  أمم ِتشاَرِة. ﴿فَ تَ وَك لم َعلى اهلِل﴾ أيم ِمَن األُموِر بَ عمَد االسم
َدُه، َرِتَك. َتعاىل َوحم  ﴿إن  اهلَل ُيُِبُّ املتَ وَكِّلنَي﴾ َوَهِذِه اآليَُة المَكرِيَةُ ال َعلى َحومِلَك َوُقدم

ِمنم أن مُفِسُكمم َعزِيز  َعَليمِه َما َعِنتُّمم َحرِيص   اءَُكمم َرسول  ﴿َلَقدم جَ َشِبيَهة  ِبَقوملِِه تَ َعاىَل:
ُؤمِمِننَي َرُءوف  َرِحيم ﴾، 

َو َويُؤَخُذ م ْن َهذ ه  اآليَة  الَعظيَمة  َعَليمُكمم بِامل ََة َوالَعفم ، أن  الر محم
َن الُُلِق ِمنم أهَ  ،َوالت واُضَع َولنَي اجلاِنبِ  ،َوالص فمحَ  مِّ ِصفاِت الّداِعَيِة إىل اهلِل َوُحسم

َر اإلممكاِن يف أنم  َسُه، َوُُياِوَل َقدم َتعاىل، فَ َعلى الّداِعَيِة إىل اهلِل َتعاىل أنم جُياِهَد نَ فم
أَل اهلَل َتعاىل، َويُِلح  َعَليمِه ُسبمحانَُه  يَ ت ِصَف بَِذِه الصِّفاِت الَعظيَمِة، َويَ َتَخل َق ِبا، َوَيسم

َرُه.  -َتعاىل  -َفض َل ِبا َعَليمِه، َوإذا َعِلَم اهللُ أنم يَ ت َ  ِق الن ِّي ِة أعانَُه، َوَيس َر أمم  ِمَن الَعبمِد ِصدم


 ىق يف ىف ىثيث  نث مث زث رث يت ىت نت زتمت رت يب  ىب نب مب ُّٱ

 .]٢٢٠آل عمران: [ َّ اك يق
ُر: الَعوم  ٍر، َوالن صم ُن. ﴿َفال غاِلَب َلُكمم﴾ ِمَن ﴿إنم يَ نمُصرمُكُم اهلُل﴾ َكما فَ َعَل يَ ومَم َبدم

ا يُدرُِك  الُن َمنم َخَذَلَك، َوإَّن  ُل األرمِض، َوَلنم َيُضر َك ُخذم َتَمَع َعَليمُكمم أَهم الّناِس، َوَلِو اجم
ِعيَ  رَتِِه؛ َوهِلذا كاَن ِمنم أدم َر اهلِل َمنم تَ بَ ر َأ ِمنم َحوملِِه َوقُ و تِِه، َواعمَتَصَم ِبَربِِّه َوُقدم  -ِة الن ِبِّ َنصم

ين  أم أصِلحم يل شَ  ،غيثُ تَ أسم  ِتكَ محمَ رَ بِ  ،يا َحيُّ يا قيُّومُ »الثابَِتِة:  –َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل َم 
ٍ  ِكلمين إىل أَحٍد ِمن الّناسِ َوال تَ  ،ل هكُ  ﴿َوإنم ََيمُذلمُكمم﴾ َكما «. َوال إىل نَ فمسي طَرمفَة َعنيم

َم ُأُحٍد، َوالُ  : ال فَ َعَل يَ وم الُن: تَ رمُك الَعومِن. ﴿َفَمنم ذا ال ذي يَ نمُصرمُكمم ِمنم بَ عمِدِه﴾ أيم ذم
أَحَد يَ نمُصرُُكمم ِمنم بَ عمِدِه، َوَمنم َعِلَم أن ُه ال ناِصَر لَُه إاّل الل ُه ُسبمحانَُه، َوأن  َمنم َنَصَرُه الل ُه 

ِِه،  ،َض أُُمورَُه إلَيمِه َوتَ وَك لم َعَليمهِ ال غاِلَب َلُه، َوَمنم َخَذلَُه ال ناِصَر لَُه، فَ و   َتِغلم بَِغريم وَلَم َيشم
َدهُ   ﴿فَ لمَيتَ وَك ل املؤمِمنوَن﴾. .﴿َوَعلى اهلِل﴾ َوحم



 يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ننىن من زن رن مم ام يل ملىل  يك ىك مك لك ُّٱ

 .]٢٢٢آل عمران: [  َّ حئ جئ
: َوما يَ نمَبغي ٍء ِمَن ﴿لَِنِبٍّ أنم يَغل   .﴿وما كاَن﴾ أيم : ََيوَن ِبِكتمماِن َشيم ﴾ أيم
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يف  -َرِضَي اهلُل َعن مُهما  -َوَهِذِه اآليَُة نَ زََلتم َكما قاَل ابمُن َعّباٍس  .الَغنيَمِة َعنم أصمحابِهِ 
رٍ  ِه فقاَل الن اُس: َلعل  الن ِب  أَخَذها! َفأَن مَزَل اهلُل َتعاىل َهذِ  ،َقطيَفٍة مَحمراَء فُِقَدتم يَ ومَم َبدم

ٍء  .اآليََة، َكما يف ُسَنِن أيب داُوَد َوالت ِّرمِمِذيِّ َوَحس َنهُ  ُذ َشيم َوالغُلوُل يف األصمِل: ُهَو أخم
ٍء يَ تَ َعّدى َعَليمِه اإلنمساُن  َمِة، َلِكنم يَ نمَدرُِج ََتمَتُه ُكلُّ َشيم َيًة ِمنم ماِل الَغنيَمِة قَ بمَل الِقسم ُخفم

، فَ َعلى ا ِه َحقٍّ ِسِه أنم َُيمَذَر أَشد  احَلَذِر، َوال  لُدوَن َوجم ِلِم ال ذي يُريُد الن جاَة لِنَ فم ُمسم
. ﴿َوَمنم يَ غمُللم يَأمِت مبا َغل   ِهِه الش رمعيِّ : يَأمِت يَ ومَم المِقَياَمِة  يَأمُخَذ املاَل إاّل ِمنم َوجم ﴾ أيم

ِء ال ذي َغل ُه ِبَعيمِنِه، حاِماًل إيّاُه َعلى َ اَلالئِق،   بِالش يم َضَحُه اهلُل َتعاىل بَ نيم رِِه، فَ يَ فم َظهم
َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل م، َوقد َوَرَدتم أحاديُث َكثريَة  يف  ،َكما َصح  َذِلَك َعِن الن ِبِّ 

ِِِها يف َذمِّ الغُلوِل، َوَوعيِد الغاّل.  ِ َوَغريم  الَصحيَحنيم
: َُتازى َثواَب َعَمِلها﴿ُُث  تُ َوَّف  ُكلُّ نَ فمٍس َما َكَسبَ  ﴾ أيم ﴿َوُهمم ال يُظمَلموَن﴾  .تم

 ال يُ ن مَقصوَن ِمنم َثواِب أعمماهلِِمم َشيمًئا. 


 َّ حج  مث هت ختمت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ ُّٱ
 .]٢٢١آل عمران: [ 

ِتناِب َنواه . ﴿ات  َبَع رِضمواَن اهلِل﴾ ِبِفعمِل أواِمرِِه، َواجم : لَيمَس َمنم ﴾ أيم يِه. ﴿أَفَمنم
: َرَجَع. ﴿ِبَسَخٍط ِمَن اهلِل﴾ ِبَسَبِب ُُماَلَفِة أواِمرِِه، َوارمِتكاِب نَواهيِه.  ﴿َكَمنم باَء﴾ أيم

 ﴿َومأمواُه َجَهن ُم َوبِئمَس املصرُي﴾.


 .]٢٢3آل عمران: [ َّ  حص مس خس حس جس جخمخ مح جح مج ُّٱ
ِل الرِّض  : ُكلٌّ ِمنم أَهم ِط ُمتفاِوتوَن يف ﴿ُهمم َدَرجات  ِعنمَد الل ِه﴾ أيم ِل السُّخم ا، َوأَهم

ِمّا  ﴿َوِلُكلٍّ َدَرجات  مم يف النّاِر، كما قاَل َتعاىل:َمنازهلِِمم َوَدَرجاِِتِمم يف اجلَن ِة، َوَدرَكاِتِِ 
، فَ ُيجازِيِهمم َعلى َحَسِبها، َعِملوا﴾ َوهِلَذا قاَل: : بِأعمماهلِِمم ﴿والل ُه َبِصري  مبا يَ عمَمُلوَن﴾ أيم

ذيِر ِمنم ِفعمِل املعاصي  ،َواآليَُة فيها َحثٌّ َعلى ِفعمِل الطّاعاِت َوالُقرُباتِ  َوالت حم
 َوالس يئاِت.
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 خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص ُّٱ

 .]٢٢٤آل عمران: [ َّ  خل حل جل مك لك خك حك جك مق  حق مف
ُؤمِمِننيَ 

: أن مَعَم َوتَ فمض َل. ﴿َعلى امل إذم بَ َعَث ِفيِهمم َرسواًل ِمن  ﴿َلَقدم َمن  الل ُه﴾ أيم
ُلوا َعَليمِهمم آياتِِه﴾ الُقرمآَن. ﴿ويُ زَكِّيِهمم﴾  أن مُفسهم﴾ أيم ِمنم ِجنمِسِهمم َعَربِيًّا ِمث مَلُهمم. ﴿يَ ت م

َمَة﴾ الُقرمآَن َوالسُّن َة، فَ بَ عمثَُتُه  .ُهمم ِمَن الذُّنُوبِ يَُطهِّرُ  َصّلى  -﴿ويُ َعلِّمُهمم الِكتاَب َواحِلكم
ََبِ الن َِّعِم، َوِهَي َرمحمَة  ِمَن اهلِل َتعاىل لَلمعاَلمنَي،   ِمنم أعمَظِم ال -اهلُل َعَليمِه َوَسل َم  ِمَنِن، َوأكم

ُد َعلى َذِلَك مَحمًدا َكثريًا.  َكما قاَل َتعاىل: ﴿َوما أرمَسلمناَك إاّل َرمحمًَة لِلمعاَلمنَي﴾ َفِلل ِه احَلمم
: ِمنم قَ بمِل بَ عمَثِة الر سوِل، َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل َم. ﴿َلِفي ﴿َوإنم كانُوا ِمن قَ بملُ  ﴾ أيم

ٍ ظاِهٍر.   َضالٍل﴾ َعًمى َوجهاَلًة. ﴿ُمِبنٍي﴾ بَ نيِّ


 هي مي خي جيحي ٰه مه جه هن  خنمن حن جن مم خم حم جم هل مل ُّٱ

 .]٢٢٥آل عمران: [ َّ  هب مب هئ مئ
مم يَ ومَم ُأُحٍد ِمنم قَ تمِل َسبمعنَي. ﴿َقدم ﴿َأَو َلّما أصابَ تمُكمم ُمصيَبة ﴾ يَ عمين: ما أصابَ هُ 

ٍر؛ َوَذِلَك أن  ُهمم قَ َتلوا َسبمعنَي، َوأَسروا َسبمعنَي. ﴿قُ لمُتمم أّن  َهذا﴾  َأَصبمُتمم ِمث مَليمها﴾ يَ ومَم َبدم
ِر؟! ﴿ُقلم ِمنم أيمَن أصابَنا َهذا الَقتمُل َواهلَزيَُة، َوَرسوُل اهلِل فينا، َواهلُل َتعاىل َوَعَدنا بِال ن صم

َر الن ِبِّ، َصّلى اهللُ  ا ُهَو ِبَسَبِب ُذنوِبُكمم َوُُماَلَفِتُكمم أمم : إَّن  ُهَو ِمنم ِعنمِد أن مُفِسُكمم﴾ أيم
ٍء َقدير ﴾  أن  املصائَب َسَبُبها الذُّنوُب  َواآليَُة فيهاَعَليمِه َوَسل َم. ﴿إن  اهلَل َعلى ُكلِّ َشيم

 َواملعاصي. 


 .]٢٢٢آل عمران: [ َّ يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
﴿َوما﴾ مبَعمىن: ال ذي، َوُهَو ُمبمَتَدأ . ﴿أصاَبُكمم﴾ ِمَن الَقتمِل َواجلِراِح. ﴿يَ ومَم المَتقى 
عاِن﴾ يَ ومَم ُأُحٍد. ﴿فَِبإذمِن اهلِل﴾ ِبَقضائِه َوَقَدرِِه َوِعلمِمِه، َوأيمًضا حِلَِكٍم َعظيَمٍة،  اجَلمم

: َحىّت يَ َتَمي  َز املؤمِمُن َوَيظمَهُر َحقًّا ِمَن املناِفِق.ِمنمها: ﴿وَ   لِيَ عمَلَم املؤمِمننَي﴾ أيم
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  َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن خنمن حن جن ُّٱ

ٱَّ زت رت يب ىب نب زبمب رب  يئ ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ

 .]٢٢٠آل عمران: [ 
ُهمم َوُمناِفُقُهمم، ٍد، َوَمَعُه الّناُس ُمؤِمن ُ إىل ُأحُ  -َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل َم  -َخرََج الن ِبُّ 

ِو ثُ ُلِث اجلُنمِد َعِن املؤمِمننَي َوَرَجَع ِبِمم،  َويف أثمناِء الط ريِق انمَصَرَف َعبمُد اهلِل بمُن ُأيبِّ، بَِنحم
فَ ُعوا﴾ عن ا الَقومَم بِ  ثريُِكمم َسواَدنا إنم َلَم َفقيَل هَلُمم: ﴿تَ َعاَلوما قَاتُِلوا يف َسبيل الل ِه أَِو ادم َتكم

فاُع َعِن الن  فمِس َواحملارِِم. ﴿قَاُلوا َلوم نَ عمَلُم ِقَتاال  تُقاتِلوا، َوقيَل: َمعمىن الد فمِع ُهنا: الدِّ
َنُكمم  ، َوَلِكنم ال نَرى أنم َيكوَن بَ ي م : َلوم نَ عمَلُم أن ُكمم تُقاتِلوَن َلِسرمنا َمَعُكمم  الت  بَ عمَناُكمم﴾ أيم

ِر يَ ومَمِئٍذ﴾ مبا أظمَهروا ِمنم  ، قاَل اهلُل َتعاىل: ﴿ُهمم﴾ ِبَذا الَقومِل. ﴿لِلمُكفم َ الَقومِم ِقتال  َوبَ نيم
ُهمم ِلإلمِياِن﴾ أِلن  ُهمم كانوا قَ بمَل َذِلَك أق مَرَب إىل اإِلياِن  الِن املؤمِمننَي. ﴿أقرُب ِمن م ُخذم

، فَ َلم ا َخَذلوا امل ِر ِمنم َحيمُث الظ اِهِر، قاَل ابمُن  ِبظاِهِر حاهلِِمم ؤمِمننَي صاروا أق مَرَب إىل الُكفم
واُل؛ فَ َيُكوُن يف حاٍل أق مَرَب  َص َقدم تَ تَ َقل ُب ِبِه األحم َتَدلُّوا ِبِه َعلى أن  الش خم َكِثرٍي: "اسم

: بِألمِسَنِتِهمم. ﴿يَ ُقوُلوَن بأفمواِهِهمم﴾ أيم  .(٢)إىل الُكفمر، َويف حاٍل أق مَرَب إىل اإلياِن"
ُتموَن﴾ ِمَن النِّفاقِ  قاَل ابمُن َسعمِدّي، َرمِحَُه اهلُل:  .﴿َما لَيمَس يف قُ ُلوِبِمم َواهلُل أعمَلُم مبَا َيكم

ِ ِلَدفمِع أعمالِها، َوِفعمِل أدمّن  َسَدتَ نيم َتَدلُّ بَِذِه اآليَِة َعلى قاِعَدِة: ارمِتكاِب أَخفِّ املفم "َوُيسم
َعلوا املصمَلحَ  ِز َعنم أعمالُِها؛ أِلن  املناِفقنَي أُِمروا أنم يُقاتِلوا لِلّديِن، فَإنم َلَم يَ فم ِ، لِلمَعجم تَ نيم

 .(١)فَِللمُمدافَ َعِة َعِن الِعياِل َواألومطاِن"


 لك اك يق  ىق يف ىف يث نثىث مث زث رث يت  ىت نت مت ُّٱ

 .]٢٢٨آل عمران:  [َّ مكىك
ِل النِّفاِق. ﴿ال ذيَن قاَلوا﴾ يَ عمين: املناِفقنيَ  ثاهلِِمم ِمنم أَهم واَِّنِمم﴾ أِلمم . ﴿إِلخم

                                                 

 .(٢٢٠/ ١تفسري ابن كثري ت سالمة )(٢) 
 .(٢٥٢تيسري الكري الرمحن )ص: (١) 
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﴿وقَ َعدوا﴾ َعِن اجِلهاِد. ﴿َلوم أطاعونا﴾ بِتَ رمِك الُروِج ِمَن املديَنِة. ﴿ما قُِتلوا﴾ فَ َرد  اهللُ 
، َوقاَل: ﴿ُقلم﴾ هَلُمم يا حُمَم ُد: ﴿فَادمَرُؤوا﴾ فَادمَفعوا. ﴿َعنم أن مُفِسُكُم  املومَت َتعاىل َعَليمِهمم

ُتولَ  َفُع ِمَن المَقَدِر، َوَأن  المَمقم َذَر اَل يَ ن م َ ِبََذا َأن  احلَم  إنم ُكنمُتمم صاِدقنَي﴾ قاَل الُقرمُطِبُّ: "بَ ني 
بَ َر ِبِه َكاِئن  اَل حَمَاَلَة" َتُل بَِأَجِلِه، َوَما َعِلَم الل ُه َوَأخم  .(٢)يُ قم


 .]٢٢٩آل عمران: [ َّ زي ري ٰى ين ىن نن زنمن رن مم  ام يل ىل مل يك ُّٱ
ناٍد َصحيح َعن ابمِن عّباس ،َأيب َداُودَ  نِ نَ يف سُ  َلم ا »قاَل: قاَل َرسوُل الل ِه:  ،بِإسم

َن ِة تَأمُكُل  ٍر َترُِد أَن مَهاَر اجلم َواُنُكمم بُِأُحٍد َجَعَل الل ُه أَرمَواَحُهمم يف َجومِف َطريمٍ ُخضم ُأِصيَب ِإخم
أمِوي ِإىَل قَ َناِديَل ِمنم َذَهٍب ُمَعل َقٍة يف ِظلِّ المَعرمِش فَ َلم ا َوَجُدوا ِطيَب ِمنم َثَارَِها َوتَ 

َن ِة نُ رمَزُق  َياء  يف اجلم َوانَ َنا َعن ا أَن ا َأحم َرِبِمم َوَمِقيِلِهمم قاَلوا َمنم يُ بَ لُِّغ ِإخم لَِئال  َمأمَكِلِهمم َوَمشم
َهاِد َواَل  رمِب فقاَل الل ُه ُسبمَحانَُه أَنَا أُبَ لُِّغُهمم َعنمُكمم يَ زمَهُدوا يف اجلِم قاَل:   ،« يَ نمَكُلوا ِعنمَد احلَم

يَاتِ  (١)َفأَن مَزَل الل ُه: ﴿َوال ََتمَسََب  ال ذيَن قُِتُلوا يف َسبيل الل ِه أَممواتًا...﴾ ِإىَل آِخِر اآلم
. 

َرَة َواآلياُت نَ زََلتم يف ُشَهداِء ُأُحٍد، َوِهَي عا م ة  يف مَجيِع الشَُّهداِء؛ أِلن ُه ِمَن املَقر ِر أن  الِعب م
ِظ، ال ِِبُصوِص الس َبِب.  ِبُعموِم الل فم

ياء ﴾ : ال َتظُن ن . ﴿ال ذيَن قُِتُلوا يف َسبيل الل ِه أمواتًا َبلم أحم  ،(3)﴿َوال ََتمَسََب ﴾ أيم
. ﴿ِعنمَد َواملراُد ِبَذِلَك: َحياُة أرمواِحِهمم حَ  ياًة بَ رمَزِخي ًة، أّما أبمدانُ ُهمم فَ َقدم ماتوا ِبال َشكٍّ

، َوُهَو َكَذِلَك؛ أِلن  أرمواَحُهمم يف  مم﴾ )ِعنمَد( تُفيُد قُ رمبَ ُهمم ِمَن اهلِل َتعاىل، َوُعُلو  َمنمزِلَِتِهمم َربِِّ
ألُ  ، َنسم رَُح يف اجلَن ِة َحيمُث شاءتم ٍر َتسم واِف َطريمٍ ُخضم ِلِه.  أجم اهلَل الَكرَي ِمنم َفضم

 ﴿يُ رمَزقوَن﴾ ِمَن اجلَن ِة بِأنمواِع الن عيِم.


                                                 

 .(١٢٠/ ٤تفسري القرطِب )(٢) 
 .(١٥١٠) أخرجه أبو داود(١) 
ياء ﴾ َخبَ ر  ِلمُ  (3)   .حَممذوٍف تَ قمديرُُه:َبلم ُهمم أحياء   إٍ بمَتدَ ﴿أحم
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 حت جت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي  ُّٱ

 َّ مص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت مت خت
 .]٢٠٢ – ٢٠٠آل عمران: [

ِلِه﴾ ِمنم نَ   روريَن. ﴿مبَا آتَاُهُم الل ُه ِمنم َفضم عيِمِه وََكَرِمِه َوُجوِدِه ﴿َفرِحنَي﴾ َمسم
َرحوَن  : َوُيَسّروَن َويَ فم َتبمِشُروَن بِال ذيَن َلَم يَ لمَحقوا ِبِمم ِمنم َخلمِفِهمم﴾ أيم َعَليمِهم. ﴿َوَيسم
َتلوا، يَ رمجوَن هَلُُم الش هاَدَة؛ لَِينالوا ِمثمَل ما نالوا. ﴿أاّل  واَِّنُِم ال ذيَن فاَرقوُهمم وَلَم يُ قم بِإخم

: ﴿ال ذيَن َلَم يَ لمَحقوا ِبِمم..﴾ فَ َيكوُن َمعمىن: ﴿أاّل َخومف  َخوم  ف  َعَليمِهمم﴾ َبَدل  ِمنم
ياًء إذا حَلِقوا ِبِمم.  واَِّنُِم املؤمِمننَي ال ذيَن تَ رَكوُهمم أحم : َعلى إخم َعَليمِهمم َوال ُهمم َُيمَزنوَن﴾ أيم

َتبمِشُروَن بِِنعمَمٍة ِمن الل ه َوَفضمٍل﴾ َرحوَن مبا أن مَعَم اهلُل َعَليمِهمم ِمنم  ﴿َيسم : ُيَسّروَن َويَ فم أيم
سانِِه، َوِهَي َثواُب أعمماهلِِمم.  أنمواِع الن عيِم، َوما تَ َفض َل َوَتَكر َم َعَليمِهمم ِمنم ُجوِدِه َوإحم

: ال يُ بمِطُل َجزاَء أعمماهلِِ  ُؤمِمِننَي﴾ أيم
َر امل ، َبلم يَثيبَ ُهمم َعَليمها. ﴿وَأن  الل َه ال ُيِضيُع َأجم  مم

َحثٌّ َعلى اجِلهاِد َوتَ رمِغيب  يف الش هاَدِة، َوأن  الشَُّهداَء هَلُمم َمنمزِلَة  عالَِية   وف ي اآليات  
مم،  وانِِه ِمثمَل ما  َوفيها أْيًضا:ِعنمَد َربِِّ اد  ِلَمن يَ َتَمىّن إِلخم بَ عمث  َعلى ازمِدياِد الطّاَعِة، َوإمحم

رى لِلمُمؤمِمِننَي بِالَفالِح، َوإثمباُت نَعيِم البَ رمزَخِ أن معَ  َوذََكَر الَعاّلَمُة ابمُن َسعمِدّي  .َم َعَليمه، َوُبشم
ِل اَلريمِ، َوزيارَِة  -َرمِحَُه اهلُل َتعاىل  - أن  يف َهِذِه اآلياِت ما َيُدلُّ "َعلى َتالقي أرمواِح أَهم

. َواآلياُت لَيمَس فيها دالَلة  َواِضَحة  َعلى ما (٢)عمِضِهمم بَ عمًضا"بَ عمِضِهمم بَ عمًضا، َوتَ بمشرِي ب َ 
َوقَ ر َرُه يف ِكتاِبِه )الّروح(،  -َرمِحَُه اهللُ  -ذََكَرُه الش يمُخ، َرمِحَُه اهللُ. َوَقدم ذََكَر َهذا ابمُن الَقيِِّم 

ِمثمَل َهِذِه املسألَِة ََتمتاُج إىل دليٍل  َوقائَع َتُدلُّ َعلى َذِلَك، َلِكن   -َرمِحَُه اهلُل  -َوذََكَر 
ء  فيما أعمَلُم، َواهلُل َتعاىل  َواِضٍح َوَصريٍح، َيُدلُّ َعلى إثمباِت الت القي، وَلَم يَرِدم فيها َشيم

َلُم.  أعمَلُم، َوَردُّ الِعلمِم إلَيمِه أسم


                                                 

 .(٢٥٠تيسري الكري الرمحن )ص: (٢) 
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 َّجك مق حق مف خف حف جف جغمغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض ُّٱ
 .]٢٠١آل عمران: [

رََج اإلماُم الُبخارِيُّ، َرمِحَُه اهللُ، َعنم َعاِئَشَة أ ا قاَلتم  -َرِضَي اهلُل َعنمها  -خم أَّن 
ُهَما، َلم ا َأَصاَب  ٍر، َرِضَي اهلُل َعن م ُر َوأَبُو َبكم ُهمم الزُّبَ ي م ِت، كاَن أَبَ َواِك ِمن م لُعرمَوَة: يَا ابمَن ُأخم

رُِكوَن، َخاَف َأنم  َسل مَ َصّلى اهلُل َعَليمِه وَ َنِب  الل ِه  َما َأَصابَُه يَ ومَم ُأُحٍد، َوانمَصَرَف َعنمُه المُمشم
ُهمم َسبمعنَي َرُجاًل «َمنم يَ رمِجُع يف إثمرِِهمم؟»يَ رمِجُعوا فقاَل:  ٍر  ،، فَان مَتَدَب ِمن م ِفيِهمم أَبُو َبكم

رُ  ُهما(٢)َوالزُّبَ ي م  .، َرِضَي اهللُ َعن م
َتجابُوا َر اهلِل َوَرسولِِه، َوَخَرجوا إىل مَحمراِء  ﴿ال ذيَن اسم َتثَلوا أمم هلِل َوالر ُسوِل﴾ ال ذيَن امم

﴿لِل ِذيَن  .﴿ِمنم بَ عمِد ما أصابَ ُهمم الَقرمُح﴾ أَلَُ اجلِراِح َوالَقتمِل، َوَذِلَك يَ ومَم ُأُحدٍ  .األَسدِ 
ر  َعِظيم ﴾ ُهَو اجلَن ُة. ُهمم َوات  َقوما أجم َسُنوا ِمن م  أحم



 خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك ُّٱ

 .]٢٠3آل عمران: [ َّ  هن من
ُعوٍد  : نُ َعيمُم بمُن َمسم َتجابوا( ﴿قاَل هَلُُم النّاُس﴾ أيم ﴿ال ذيَن﴾ َبَدل  ِمنم )ال ذيَن اسم

ياَن َوَأصمحابَُه. ﴿َقدم مَجَُعوا َلُكمم﴾ مُجوًعا   : أبا ُسفم َجِعيُّ: ﴿إن  الّناَس﴾ أيم َكثريًَة اأَلشم
، فَ َلمم يَ لمَتِفِت الص حابَُة  : َفخافوُهمم َشومُهمم﴾ أيم ُهمم  -لِِقتاِلُكمم. ﴿فاخم  -َرِضَي اهلُل َعن م

ُعُفوا، َوََتَه زوا َوَخرَ  مم. إىل َهذا الَكالِم، وَل َيضم ، ُمتَ وَكِّلنَي َعلى َربِِّ جوا لِِلقاِء َعُدوِِّهمم
ِديًقا بِالل ِه َويَِقيًنا﴿َفزاَدُهمم﴾ َذِلَك الَقومُل. ﴿إي بُنا الل ُه﴾ كاِفينا  .انًا﴾ َتصم ﴿وقاُلوا َحسم

: أُثمين َعلى َمنم ُهَو قَ يِّم  َعلى أُمورِنا،  ُب: الكايف. ﴿ونِعمَم الوَِكيُل﴾ أيم اهللُ، فَاحَلسم
 -ِن عّباٍس َوقائم  َعلى َمصاحِلِنا، وََكفيل  بنا َوُهَو اهلُل َتعاىل. َرَوى الُبخارِيُّ، َعن ابم 

َِليُل َعَليمِه الس الُم  -َرِضَي اهلُل َعنمها  بُ َنا الل ُه َونِعمَم الموَِكيُل، قاهَلَا ِإب مرَاِهيُم الم قاَل: "َحسم
ِحنَي قاَل َلُه الن اُس: ﴿ِإن  الّناس  َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل مَ ِحنَي أُلمِقَي يف الن اِر، َوقَاهَلَا حُمَم د  
                                                 

  .(٤٠٠٠)أخرجه البخاري (٢) 
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بُ َنا الل ُه َونِعمَم الموَِكيُل﴾" َقدم  َشومُهمم فَ زَاَدُهمم ِإيَانًا َوقَاُلوا َحسم    .(٢)مَجَُعوا َلُكمم فَاخم


  َّ جه ين ىن من خن جنحن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 .]٢٠٤آل عمران: [

: فَ َرَجعوا ِمنم مَحمراِء األَسِد  ِبَسالَمٍة ِمّا ُخوِّفوا ﴿فان مَقَلُبوا بِِنعمَمٍة ِمن الل ِه َوَفضمٍل﴾ أيم
ُهمم ُسوء ﴾ ِمن قَ تمٍل أوم ُجرمٍح. ﴿وات  بَ ُعوا ِرضمواَن الل ِه﴾ ِبطاَعِتِه َوطاَعِة  ِبِه. ﴿َلَم َيمَسسم

ِتجابََة لِلِه َولِلر سوِل َسَبب  لَِرضى اهلِل َتعاىل ﴿والل ُه  .َرسولِِه يف الُُروج، َوَهذا فيِه أن  االسم
يٍم﴾ "َقدم تَ َفض َل َعَليمِهمم بِالت ثمِبيِت َوزِياَدِة اإلياِن، َوالت  ومِفيِق لِلمُمباَدرَِة إىل ُذو َفضمٍل َعظِ 

 ، ِظ َعن كّل ما َيُسوؤُهمم ، َوبِاحلِفم يِن َوإظمهاِر اجَلراَءِة َعلى الَعُدوِّ اجِلهاِد، َوالت َصلُِّب يف الدِّ
ِر، حىّت  ِع َمَع َضماِن األجم َوِفيِه ََتمِسري   ، ان مَقَلُبوا بِِنعمَمٍة ِمَن الل ِه َوَفضملٍ َوإصابَِة الن  فم

، َرمِحَُه اهلُل. (١)لِلمُمَتَخلِِّف َوَتمِطَئُة رَأمِيِه َحيمُث َحَرَم نَ فمسه ما فاُزوا ِبِه." قاَلُه البَ يمضاِويُّ 
ِ ِعَظَم َهِذِه الكَ  ِ الَكريَتَ نيم ِ اآليَ تَ نيم َتفيُد ِمنم هاتَ نيم بُنا اهلُل َونِعمَم َوَنسم ِلَمِة الَعظيَمِة "َحسم

ُهمم  -الوَكيُل"، َوبَياَن َعظيِم أثَرِها، فَالص حابَُة  ملّا قاَلوها أعمطاُهُم اهللُ  -َرِضَي اهلُل َعن م
ُهمم سوء ، َوات  َبعوا ِرضوانَ  اهلِل  َتعاىل؛ وَكاَفَأُهمم بِأرمَبِع ِمَنٍح: الن ِّعمَمِة، َوالَفضمِل، وَلَم َيمَسسم

واِقِف الَعصيَبِة 
َ
ِثَر ِمنم َهِذِه الَكِلَمِة، َوال ِسي ما يف امل رَُع لِلممؤِمِن أنم ُيكم َتعاىل، فَ ُيشم

: فَ ُهَو كافيِه َوحاِفظُُه،  ُبُه﴾ أيم َواحَلرَِجِة، قاَل َتعاىل: ﴿َوَمنم يَ تَ وَك لم َعَليمِه فَ ُهَو َحسم
َواحلُزمِن َوالَفرمِح، َفَمنم تَ وَك لم َعلى اهلِل   ،اهلُموِم َواملخاِوفِ وَ  ،َووكيُلُه يف الس رّاِء َوالض رّاءِ 

 َكفاُه، َوما خاَب َمنم َدعاُه َورجاُه.


 .]٢٠٥آل عمران: [ َّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه ُّٱ
: َُيوُِّفُكمم َويُ َهدِّدُُكمم بِأوم  لِياَءُه﴾ أيم ا َذِلُكُم الش يمطاُن َُيوُِّف أوم لِيائِه؛ يَ عمين: ﴿إَّن 

                                                 

 .(٤٥٢3)أخرجه البخاري (٢) 
 .(٤٩/ ١أنوار التنزيل وأسرار التأويل )(١) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 آل عمرانتفسير سورة  

 

94 

لِياَءُه. ﴿َوخاُفوِن إنم ُكنمُتمم ُمؤمِمننَي﴾ َوالَومُف ِمَن  : أوم الُكف اَر. ﴿َفال َتافوُهمم﴾ أيم
َدُه ال َشريَك َلُه، َوُهَو ما ُيسّمى ِِبَومِف  َرُف لِلِه، َوحم الِعباداِت الَقلمِبي ِة ال ت جيَُِب أنم ُتصم

رُ الِعباَدِة، َوذِلَك بِأنم َيُ  بَ ُر،   اَف َغي م ِدُر َعَليمِه إال اهللُ؛ فَ َهذا ِشرمك  أكم اهلِل فيما ال يَ قم
، كأنم  ، أّما الَومُف الط بيعيُّ نَ ُهمم كال ذيَن َيافوَن َمنم بِالُقبوِر َواألضمرَِحِة، َويَ رمجوَن َعوم

َربًا؛ فَ َهذا ال ُيَسّمى ِشرمًكا، َوهلََ  َتافَ  ًعا أوم َحي ًة أوم َعقم ذا قاَل َتعاىل يف موسى، َعَليمِه َسب م
 الس الُم: ﴿َفَخرََج ِمنمها خائًفا يَ تَ َرق ُب﴾.



 متنت زت رت يب ىب نب مب زب يئرب  ىئ نئ مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ
 .]٢٠٢آل عمران: [ َّ زث رث  يت ىت

َتّم َوال تُباِل ِبَؤالِء ال ذ : ال تَ هم يَن ﴿َوال َُيمزُنمَك ال ذيَن ُيسارِعوَن يف الُكفمِر﴾ أيم
ِر َسريًعا، َويباِدروَن إلَيمِه مبُظاَهَرِة الُكّفاِر، َوُهُم املناِفقوَن َوالَيهوُد  يَ َقعوَن يف الُكفم
ا يَعوُد َضَرُر َذِلَك  ِر، َوإَّن  رِكوَن. ﴿إن  ُهمم َلنم َيُضرُّوا اهلَل شيًئا﴾ مبُساَرَعِتِهمم يف الُكفم َواملشم

، َواهلُل َتعاىل َغيِنٌّ  ، َوَقدم قاَل اهلُل َتعاىل يف احَلديِث الُقدِسيِّ الط ويِل، َوفيِه: َعَليمِهمم ُهمم َعن م
ُلغوا ِعبادي، )يا ُلغوا فَ َتُضرُّوين، َوَلنم  ُضرِّي إن ُكمم َلنم تَ ب م ِعي فَ تَ ن مَفعوين( تَ ب م . َخر َجُه (٢)نَ فم

، َرِضَي اهلُل عَ  ِلم ، يف َصحيِحِه ِمنم َحديِث أيب َذرٍّ نمُه. ﴿يُريُد اهلُل أنم ال جَيمَعَل اإلماُم ُمسم
ا﴾ َنصيًبا. ﴿يف اآلِخَرِة َوهَلُمم َعذاب  َعظيم (  ًً ِلَية  لِل ن ِبِّ، َصّلى  َواآليَُة فيهاهَلُمم َحظ  َتسم

َشديَد احلِرمِص َعلى ِهدايَِة  -َعَليمِه الص الُة َوالس الُم  -اهلُل َعَليمِه َوَسل َم، فَ َقدم كاَن 
ِر، َوُمباَدَرتُ ُهمم إلَيمِه؛ فَ َنهاُه اهللُ الّناسِ  ، وَكاَن ُُيمزِنُُه ُحزمنًا َشديًدا ُمساَرَعُة الُكّفاِر يف الُكفم

ُسَك َعَليمِهمم َحَسراٍت﴾، َوقال:  َهبم نَ فم َتعاىل َعنم َذِلك، َكما قاَل َتعاىل: ﴿َفال َتذم
  ؤِمنوا ِبَذا احَلديِث أَسًفا﴾.﴿فَ َلَعل َك باِخع  نَ فمَسَك َعلى آثارِِهمم إنم َلَم يُ 



 
                                                 

 .(١٥٠٠)أخرجه مسلم (٢) 
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 .]٢٠٠آل عمران: [ َّ مل يك ىك مك اكلك يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث ُّٱ
تَ َرُوا َر بِاإِلياِن َلنم َيُضّروا اهلَل َشيمًئا َوهَلُمم  ﴾﴿إن  ال ذيَن اشم َتبمَدلوا. ﴿الُكفم : اسم أيم

 ُمؤمَِل . ﴾َعذاب  أَليم  


 َّحئخئ جئ يي  نيىي مي زي ري ٰى ىنين نن من زن رن  مم ام يل ىل ُّٱ
 .]٢٠٨آل عمران: [ 

: إممالَءنا َوإممهالَنا. ﴿هَلُمم﴾ بَِتطموِيِل  ا َُّنمِلي﴾ أيم ﴿َوال َُيمَسََب  ال ذيَن َكَفروا إَّن 
ا َُّنملي هَلُمم  ُر َكَذِلَك، َبلم ﴿إَّن  اأَلعمماِر، َوتَأمِخريِِهمم. ﴿َخي مر  أِلَن مُفِسِهمم﴾ فَ َليمَس األمم

ًا﴾ َكما ا َّنُِدُُّهمم ِبِه ِمنم َماٍل َوبَِننَي. ُنَسارُِع هَلُمم  لِيَ زمدادوا إَثم قاَل اهلُل َتعاىل: ﴿َأَُيمَسُبوَن إَّن 
ًا﴾  ا َُّنمِلي﴾ َُّنمِهُل. ﴿هَلُمم لِيَ زمداُدوا إَثم ُعُروَن﴾ َوقَ وملِِه َتعاىل: ﴿إَّن  َي مرَاِت َبل اَل َيشم يف الم

عاِصي. ﴿وهَلُمم َعذاب  
َ
ِل، َوَلِكن ُه ُمِهني ﴾ فَاهلُل َتعاىل ُيمِهُل، َويزيُد يف األمَ  ظُلمًما ِبَكث مرَِة امل

ُرُك اإلنمساَن يف طُغميانِِه ساِدرًا ال يَعي  -ُسبمحانَُه  - ِمُل، َوال يَ نمسى َوال َيدَُع، يَ ت م ال يُ هم
يُعاِجُلُه، َوَلِكن ُه إذا جاَء َوال يَ َتَدب  ُر، َيصمَبُ َعَليمِه َويَ ت مرُُكُه، َوَُيملُم يف الت عاُمِل َمَعُه َوال 

َذُه أليم  َشديد ، فال يَ نمَبغي لِلمَعبمِد أنم يَ غمتَ ر  ِِبِلمِم اهلِل َعَليمِه،  الَوعمُد، َوحاَن الَوقمُت، فَإن  أخم
ا ُهَو اسم  ِه؛ إَّن  راج  ِمَن فَ َقدم َيكوُن ما َعَليمِه ِمَن األممِن يف املعمِصَيِة َوالظُّلمِم لِنَ فمِسِه َولَِغريم ِتدم

 ، ِ َتِدٍر. جاَء يف الص حيحنيم َذ َعزيٍز ُمقم اهلِل َتعاىل َلُه، َحىّت إذا َسَبَق الِكتاُب أَخَذُه اهللُ أخم
َعرِّي، قاَل: قاَل َرسوُل اهلِل، َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل َم:  ِمنم َحديِث أيب موسى األشم

ِلي الل هَ  إن  » ِلتمهُ لِلظّاَلِِ حىّت إذا  لَُيمم ُذ َربَِّك  (٢)«أَخَذُه َلَم يُ فم قاَل: ُُث  قَ رَأ: ﴿وََكذلَك أخم
َذُه ألِيم  َشِديد ﴾ إن   إذا أَخَذ الُقرى َوِهَي ظاِلَمة    .(١)أخم



                                                 

 .(١٥٨3)(، ومسلم ٤٢٨٢أخرجه البخاري)(٢) 
ِم أن ، َوِهَي أُريُد أنم أُ  (١) م  َمومصول  مبَعمىن: ال ذي، َمبميِنٌّ يف حَمَلِّ اسم ا﴾ اسم نَ بَِّه إىل أن  )ما( يف ﴿إَّن 

َتُب إممالئيًّا َهَكذا )أن  ما(؛ َحىّت ال تَ لمَتِبَس َمَع ما الكاف ِة، َو﴿َخي مر ﴾ َخبَ ُر أن ، َوأن  َواْسمُها  ُتكم
فوَفة  ال َعَمَل هَلا، َواهلُل أعمَلُم.َوَخبَ ُرها َسد تم َمَسدِّ َمفم  ا﴾ الثانَِيُة كاف ة  َوَمكم  عويَل ﴿َُيمَسََب ﴾ َو﴿إَّن 
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 جس  مخ جخ مح جح حجمج مث هت مت خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ ُّٱ
  َّ مف خف حف جف مغ جغ مع مظجع  حط مض حضخض جض مص خص حص مس خس حس

 .]٢٠٩آل عمران: [
ِتباِه املؤمِمِن ﴿ما كاَن ا ُؤمِمِننَي َعلى ما أن مُتمم َعَليمِه ﴾ ِمن اشم

لل ُه لَِيَذَر﴾ لَِيدََع. ﴿امل
ُؤمِمِن، َفَظَهَر 

ناِفَق. ﴿ِمَن الط يِِّب﴾ امل
ُ
: يَ َتَمي  َز. ﴿الَِبيَث﴾ امل بِاملناِفِق. ﴿َحىّت َيِيَز﴾ أيم

َتَحَن ِبِه المُمؤممِ َذِلَك "يَ ومَم ُأُحٍد  ِننَي، َفَظَهَر ِبِه ِإيَانُ ُهمم َوَصب مرُُهمم َوَجَلُدُهمم ال ذي امم
َر  ، َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل مَ طَاَعتُ ُهمم هلِل َولَِرُسولِِه وَ  َوثَ َباتُ ُهمم  َر المُمَناِفِقنَي، َفَظهم َوَهَتَك ِبِه ِست م

َهاِد َوِخَيانَ تُ ُهمم هلِل وَ  ." قالَه ابمُن  َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل مَ لَِرُسولِِه ُُمَاَلَفتُ ُهمم َوُنُكوهُلُمم َعِن اجلِم
: َوما كاَن اهللُ لُِيطمِلَعُكمم (٢)َكثريٍ  ، َرمِحَُه اهللُ. ﴿وما كاَن الل ُه لُِيطمِلَعُكمم َعلى الَغيمِب﴾ أيم

ِِه. ﴿وَلِكن  الل ه جَيمَتِب﴾  ناِفَق ِمنم َغريم
ُ
ََيمتاُر َوَيصمطَفي. َعلى ما يف الُقلوِب؛ فَ تَ عمرُِفوا امل

َعلى  َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل مَ ﴿ِمنم ُرُسِلِه َمنم َيشاُء﴾ فَ ُيطمِلَعُه َعلى َغيمِبِه، َكما أطمَلَع الن ِب  
ناِفِقنَي، وَكاَن 

ُ
تارَُه ِبَذا  -َعَليمِه الص الُة َوالس الُم  -حال امل ِم ن اصمطَفاُه اهلُل َتعاىل، َواخم

ر   الِعلممِ  حىّت َعَرَف املناِفقنَي بأْسائِهمم ﴿َفآِمُنوا بِالل ِه َوُرُسله َوإنم تُ ؤمِمُنوا َوتَ ت  ُقوا فَ َلُكمم أجم
 َعظيم ﴾. 

ِمَحَن َوالُطوَب  ، أن  الت كاليَف الش رمِعي َة َوالَوتـَُوضُِّح لَنا َهذ ه  اآليَُة الَعظيَمُة ب َجالء  
َتبَ ُر؛ َفِمنم ِخالهَلا يَ َتَمي  ُز املؤِمُن ِمَن املناِفِق، َوالّصاِدُق ِمَن َواألَزماِت ِهَي احمَلكُّ وَ  املخم

بابًا لِيُ َرتَِّب َعلى َذِلك ثوابَُه َوِعقابَُه، َولُِيظمِهَر  -َتعاىل  –الكاِذِب، َوَقدم َجَعَلها اهلُل  أسم
َمَتُه ِلَلمِقهِ  َلُه، َوِحكم َلُه َوَفضم  .َعدم



 هن من خن جنحن مم خم حم هلجم  مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق  حق  ُّٱ
 .]٢٨٠آل عمران: [ َّ  هت مت هب مب هئ هيمئ مي خي حي  ٰهجي مه جه

رََج اإلماُم الُبخارِيُّ يف َصحيِحِه، ِمنم َحديِث أيب ُهَري مَرَة   – َرِضَي اهلُل َعنمهُ  -أخم
                                                 

 .(٢٠3/ ١تفسري ابن كثري ت سالمة )(٢) 
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مم يُ َؤدِّ زَكاتَُه ُمثَِّل لَُه َمن آتاُه الل ُه مااًل، فَ لَ »قاَل: قاَل َرسوُل اهلل، َصّلى اهللُ َعَليمِه َوَسل م: 
زَِمتَ يمِه  يَ عميِن  -مالُُه َيوَم الِقياَمِة ُشجاًعا أق مرََع َلُه َزبِيَبتاِن يَُطو قُُه َيوَم الِقياَمِة، ُُث  يَأمُخُذ بِلهم

قَ يمِه  َعِن  ،(٢)ُلوَن﴾﴿َوال َُيمَسََب ال ذيَن يَ بمخَ ، ُُث  َتال:«ُُث  يقوُل أنا ماُلَك أنا َكن مُزكَ  -بِشدم
ِها ﴿مبا آتاُهمم الل ه ِمن َفضمله ُهَو  احلُقوِق الش رمِعي ِة ِمَن الز كاِة َوالن  َفقاِت الواِجَبِة، َوَغريم

ُل.َخي مرًا هلَُ  : الُبخم ﴿َشرٌّ هَلُمم َسُيَطو ُقوَن ما ِبَُِلوا ِبِه يَ ومَم الِقياَمِة﴾ َكما َوَرَد  مم َبلم ُهَو﴾ أيم
 ِث أيب ُهَري مَرَة، َرِضَي اهللُ َعنمُه.يف َحِدي

ثَ ُر ِمنم أنم َُتمَصرَ وَ   ِتناِز املاِل أكم َهُر األحاِديُث يف الَوعيِد ِمنم َمنمِع الز كاِة َواكم ، َوأشم
َدُه ما يف الس مواِت ﴿ولِل ِه ِمرياُث الس ماواِت َواأَلرمِض﴾  ِمنم أنم ُتذمَكَر. : هلِل َوحم أيم

ُلُهما، َوأن ُه َواألرمِض ِمِّ  ُهَو املاِلُك َلُه َحقيَقًة، َفما هَلم يَ بمَخُلوَن  -َتعاىل  -ا يَ َتواَرثُُه أَهم
﴿وأنمِفُقوا ِمّا َجَعَلكم  :َوال يُ نمِفُقونَُه يف َسبيلِه! َوَشبيُه َهِذِه اآليَِة قَ وملُُه َتعاىل ،َعَليمِه مبِلمِكهِ 

َلِفنَي ِفيِه﴾ َتخم  تَ عمَمُلوَن َخِبري﴾ فَ ُيجازِيُكمم ِبِه.﴿والل ه مبا  ،ُمسم


 مه جه ين ىن من خن  جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 .]٢٨٢آل عمران: [ َّ مي خي حي جي  يه ىه

ِرُض الل َه قَ رمًضا َحَسًنا﴾ قاَل الَيهوُد  ُل الت  فمسرِي: َلّما نَ َزَل ﴿َمن ذا ال ذي يُ قم قاَل َأهم
زاُهمم  - ُتُب ما قاَلوا﴾  : إن  -قَ ب َحُهُم اهللُ َوأخم اهلَل َفقري  َوحَنمُن أغمِنياُء يَ قمرَتُِض ِمّنا. ﴿َسَنكم

﴿وقَ تمِلِهُم  .يف َصحاِئف أعمماهلِِمم ما قاَلوُه ِمن َهِذِه الِفرميَِة الَقبيَحِة الش نمعاِء نَأمُمُر ِبَكتمِب 
 ، َويُقال هَلُمم إذا أُلمُقوا ِفيها: األَنمِبياَء ِبَغريمِ َحّق َونَ ُقوُل ُذوُقوا َعذاَب احَلرِيِق﴾ الّنارِ 


 .]٢٨١آل عمران: [ َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي ُّٱ
 -﴿َذِلَك﴾ الَعذاُب. ﴿مبا َقد َمتم أيمِديُكمم﴾ ِمنم قَ ومهلُِِم َهذا الش نيِع، َوقَ ومهلِِمم أيمًضا 

ِها من َمعاصيِهمم : ﴿َيُد اهلِل َمغملوَلة ﴾، ﴿َوقَ تمِلِهُم األنمبِ -قَ ب َحُهُم اهلُل  َوِمنم  ،ياَء﴾، َوَغريم
                                                 

 (.٢٤٠3أخرجه البخاري )(٢) 
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ثَ َر األَفمعاِل تُزاَوُل ِبا ﴿وَأن  الل ه  ُر بِاهلِل، َوَعب  َر بِالَيِد َعن اإلنمساِن؛ أِلَن  أكم أعمَظِمها الُكفم
 لَيمَس ِبَظاّلٍم لِلمَعِبيِد﴾.



 مت رتزت يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ُّٱ
ٱَّاك يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت

 .]٢٨3آل عمران: [ 
: أومصانا يف الت  ومراِة. ﴿َأال  نُؤِمَن لَِرُسوٍل َحىت ٰ  ﴿ال ذيَن قاَلوا إن  اهلَل َعِهَد إلَيمنا﴾ أيم
: بِأاّل نُ ؤمِمَن لَِرسوٍل َحىّت يُ َقرَِّب قُ رمبانًا، وَلَم يُذمَكرم نَ ومُع  يَأتِيَ َنا ِبُقربَاٍن تَأُكُلُه ٱلن اُر﴾ أيم

رمباِن؛ ِمّا َيُدلُّ َعلى أن ُه يُ َقرُِّب أي  قُ رمباٍن، فَ تَ نمزُِل نار  ِمَن الس ماِء فَ َتأمُكُل َهذا الُقرمباَن، القُ 
فَإنم ِجئمَتنا بِِه آَمّنا ِبَك َوَصد قمناَك، َوَهذا ِمنم أكاذيِبِهمم َوأباطيِلِهمم، قاَل اهلُل َتعاىل؛ َردًّا 

ءَُكمم ُرُسل  مِّنم قَ بمِلی بِٱلبَ ي ِّنَٰ ِت﴾ بِاحُلَجِج َواآلياِت َوالََباهنِي َعَليمِهم: ﴿ُقلم َقدم َجا  
َوَهذا  َواملعمِجزاِت. ﴿َوبِٱل ِذي قُ لمُتمم﴾ ِمَن اإلتمياِن ِبُقرمباٍن تَأمُكُلُه الّناُر. ﴿فَِلَم قَ تَ لمُتموُهمم﴾

ِم، َوإاّل فَ ُهمم َكَذبَة  فيما اد  ِمنم باِب ُموافَ َقِة الَ  ﴿ِإنم ُكنُتمم َصٰ ِدِقنَي﴾يف  عوُه، ِبَدليِل:صم
َدعمواُكمم؟ َففي قَ وملِِه: ﴿إنم ُكنمُتمم صاِدقنَي﴾ َدليل  َعلى أن  ما اد َعومُه أصماًل َكِذب  

َ ِبَذا َكِذبُ ُهمم َوِعناُدُهمم، َوأن  ُمراَدُهمم ِمنم َهذا ُكلِِّه َعَدُم إياَِّنِمم ِبشَ  ريَعِة َوافمرتاء ، فَ َتبَ ني 
، َوالُوصوَل إلَيمِه.  َث َعِن احَلقِّ  نَِبيِّنا حُمَم ٍد، َصّلى اهللُ َعَليمِه َوَسل َم، َولَيمَس ُمراُدُهُم الَبحم



 َّ نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك ُّٱ
 .]٢٨٤آل عمران: [

: الُكُتِب. ﴿فَإنم َكذ بُوك فَ َقدم ُكذَِّب ُرُسل ِمن قَ بملك جاُءوا بِالبَ يِّناِت َوالزُّ  بُر﴾ أيم
ِنرِي﴾ الواِضِح، 

ُ
ِلَية  لِلن ِبِّ  َواآليَُة فيها﴿والِكتاِب﴾ الُقرمآِن. ﴿امل َصّلى اهلُل َعَليمِه  -َتسم

ِِهمم ِمَن الُكّفاِر. -َوَسل َم   ِمّا يَ لمقاُه ِمَن الَيهوِد، َوَغريم


 حب جب هئ  مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي  ريزي ٰى ين ىن ُّٱ
 .]٢٨٥آل عمران: [ َّ مج حج مث هت  مت خت حت هبجت مب خب
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ا تُ َوف  ومَن ُأُجورَُكمم  : تُ عمَطومَن َجزاَء أعمماِلُكمم  ﴾﴿ُكلُّ نَ فمٍس َذائَِقُة المَمومِت َوإَّن  أيم
َن َة فَ َقدم فَاَز﴾ َوَهذا  زَِح َعن الن اِر َوأُدمِخَل اجلم  -واهلِل  -َواِفَيًة تام ًة. ﴿يَ ومَم المِقَياَمِة َفَمنم ُزحم

، ال ذي ال يُعاِدلُُه فَ ومز  إاّل ُرؤيَُة اهلِل َتعاىل؛ َفِهَي أفمَضُل نَعيِم اجلَن ِة، ُهَو ا لَفومُز احَلقيِقيُّ
ِلِه، حلَِديِث ُصَهيمبٍ  أُل اهلَل َتعاىل الَكرَي ِمنم َفضم قاَل: قاَل َرسوُل  ،َرِضَي اهلُل َعنمهُ  ،َنسم

لُ  َدَخلَ  إذا»اهلِل، َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل َم:  ُل الّناِر الّناَر، نادى ُمناٍد:  اجلَن ةِ  أَهم اجلَن َة، َوأَهم
لَ  يا إن  َلُكمم ِعنمَد اهلِل َمومِعًدا يُريُد أنم يُ نمِجزُُكموُه، فيقولوَن: َوما ُهَو؟ أَلم يُ ثَ قِِّل  اجلَن ِة، أَهم

َشُف احِلجاُب، اجلَن َة،  اهلُل موازيَننا، َويُ بَ يِّضم ُوُجوَهنا، َويُدِخلمنا نا ِمَن الّناِر؟ فُيكم َويُنجِّ
فَ يَ نمظروَن إلَيمِه، فَ َواهلِل! ما أعمطاُهُم اهلُل َشيمًئا أَحب  إلَيمِهمم ِمَن الن ظمِر إلَيمِه َوال أقر  

َعة  زائَلة ؛ َفال تَ غمتَ ّروا  .(٢)«أِلَعميُِنِهمم  نميا إال  َمتاُع الُغروِر﴾ ُمت م ِبا، َفما فيها ﴿وما احلَياُة الدُّ
 ِمنم نَعيٍم َوَمتاٍع ُكلُُّه ال قيَمَة َلُه ِعنمَد اهلِل.



 جض مص  خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح ُّٱ
ٱَّ مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع  مظجع حط مض خض حض

 .]٢٨٢آل عمران: [ 
َلُون ﴾ ِتباُر، َواملراُد بِِه ُهنا: املصيَبُة. ﴿يف أمموالُكمم﴾ بِ  ،(١)﴿لَتُب م أنمواِع االبمِتالُء: االخم

ُلَون ُكمم  الن  َفقاِت. ﴿وأَن مُفِسُكمم﴾ بِالَبالِء َوالَومِف َواجلوِع، َوَهِذِه اآليَُة كآيَِة البَ َقَرِة: ﴿َولََنب م
َمُعن  ِمن ال ذيَن أُوُتوا  واِل.. ﴾. اخل. ﴿ولََتسم ٍء ِمَن الَومِف َواجلوِع َونَ قمٍص ِمَن األمم ِبَشيم

رَُكوا أًذى َكِثريًا﴾ بِالَقومِل َوالِفعملِ  الِكتاب ِمن قَ بملُكمم َوِمن ﴿وإنم َتصمَبُوا﴾  .ال ذيَن أشم
ِتناِب َنواهيِه. ﴿فَإن  َذِلَك﴾ الص ب مَر  َعلى َذِلَك. ﴿وتَ ت  ُقوا﴾ اهلَل ِبِفعمِل أواِمرِِه، َواجم

                                                 

 .(٢٨٢)أخرجه مسلم  (٢)
َلُون ( فِ  (١) َلُون . َو)تُ ب م : َواهلِل لَُتب م عمل  ُمضارِع  َمرمفوع ، َوَعالَمُة َرفمِعِه ثُبوُت )الاّلُم( الُم الَقَسِم، أيم

ثاِل، َو)واُو اجَلماَعِة( احملمذوَفُة اِللمِتقاِء الّساِكننَي: َضمري  ُمت ِصل  يف  الّنوِن احملمذوَفِة لَِتوايل األمم
َدةُ   .نوُن الت  ومكيِد الث قيَلةُ  :حَمَّل َرفمِع فاِعٍل، َوالّنوُن املَشد 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 آل عمرانتفسير سورة  

 

100 

ِلمِ  : ِمَن األُموِر الت يَ نمَبغي للُمسم  العاِقِل الَعزمُم َعَليمها. َوالت  قموى. ﴿ِمنم َعزمِم األُُموِر﴾ أيم


 من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 .]٢٨٠آل عمران: [  َّ خي حي جي يه مهىه  جه ين ىن

بَ ي ِّنُ ن ه﴾ اهلاء تُ ﴿وإذم أَخَذ الل ه ِميثاَق ال ذيَن أُوُتوا الِكتاَب﴾ يَ عمين: الُعلماَء. ﴿لَ 
ا تَ رمِجُع تَ رمِجُع إىل الِكتاِب، َوقيل: تَ رمِجُع إىل حُمَم ٍد صَ  ّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل َم، َواألق مَرُب: أَّن 

ُخُل فيِه بَياُن نُ بُ و ِة نَِبيِّنا حُمَم ٍد، َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل َم. ﴿لِلّناِس َوال  إىل الِكتاِب، َوَيدم
: َوال ُتمفونَُه َوََتمَحدونَُه. ﴿فَ َنَبُذوُه َوراَء ظُُهورهمم﴾ ُتُمونَُه﴾ أيم : َضي عوُه، وَلَم  تكم أيم

نميا؛   َتبمَدلوا ِبَذِلَك. ﴿ََثًَنا قَِلياًل﴾ ِمنم ُحطاِم الدُّ : اسم تَ َروما ِبِه﴾ أيم يَ عمَمُلوا ِبِه. ﴿واشم
تَ ُروَن﴾ َواآليَُة فيها ُوجوُب إظمهاِر الِعلمِم،  َكاملاِل َواجلاِه َواملنمِصِب. ﴿فَِبئمَس ما َيشم

ذيُر الش ديُد ِمنم   رََج أبو داوَد َوالت ِّرمِمِذيُّ َوابمُن ماَجَة، َعنم أيب ُهَري مَرَة َوالت حم َكتمِمِه، َوقد أخم
 مٍ لم عِ  َعنم  ُسئلَ  نم مَ »قاَل: قاَل َرسوُل اهلِل، َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل َم:  –َرِضَي اهلُل َعنمُه  -
َلوماَل َما َأَخَذ َعلى ". َوقَاَل أَبُو ُهَري مَرَة: «ةِ يامَ القِ  مَ وم ي َ  نارٍ  نم مِ  جامٍ لِ بِ  اهللُ  هُ مَ أجلمَ  ،هُ مَ تَ كَ فَ 

ءٍ  ث مُتُكمم ِبَشيم ِل الِكتاِب َما َحد  ﴿َوِإذم َأَخَذ الل ُه ِميثاَق ال ذيَن  :، ُُث  تال َهِذِه اآليَةَ "أَهم
 .(٢)أُوُتوا الِكتاَب﴾



 نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي ُّٱ
 .]٢٨٨آل عمران: [  َّ نب مب زب رب ىئيئ

َرحوَن مبا أَتَ وما﴾ مبا فَ َعلوا ِمنم إضمالِل الّناِس، َوُهُم الَيهوُد.  ﴿ال ََتمَسََب  ال ذيَن يَ فم
، َوقالوا:  : َوَأَحبُّوا أنم ُُيمَمدوا بِالت َمسُِّك بِاحَلقِّ َعلوا﴾ أيم ﴿وُيُِّبوَن أنم ُُيمَمدوا مبا َلَم يَ فم

ى َضالٍل ُمبنٍي. ﴿َفال ََتمَسبَ ن  ُهمم مبَفاَزٍة﴾ مبَنمجاٍة. ﴿ِمَن حَنمُن أصمحاُب الت  ومراِة، َوُهمم َعل
ِ، َعنم عبِداهلِل بمِن َعّباٍس، أن   َمرمواَن قاَل  الَعذاِب َوهَلُمم َعذاب  أليم ﴾ يف الص حيَحنيم

                                                 

 (.١٢٢(، وابن ماجه )١٢٤٩، والرتمذي )(3٢٥٨)و داود أخرجه أب (٢)
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أُوِتَ،  مبا حَ اذمَهبم يا راِفُع إىل ابمِن َعّباٍس، فَ ُقلم: لَِئنم كاَن ُكلُّ اممرٍِئ َفِر "لِبَ ّواِبِه: 
بًا، لَنُ َعذ َبن  أمجمَُعونَ  ُُيمَمدَ  أنم  َوَأَحب   َعلم ُمَعذ  َوما َلُكمم "، فقاَل ابُن َعّباٍس: "مبا َلَم يَ فم

ا َدعا الن ِبُّ  يَ ُهوَد َفَسَأهَلُمم َعن شيٍء َفَكَتُموُه إيّاُه،  َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل مَ َوهِلَِذِه، إَّن 
بَ رُ  ِِه فأَرومهُ َوَأخم َمُدوا إلَيمِه، أنم  وُه بَغريم َتحم بَ ُروُه َعنمُه ِفيما َسَأهَلُمم، َوَفرُِحوا مبا َقِد اسم أُوُتوا  مبا أخم

َكذلَك  ﴿َوِإذم أَخَذ الل ُه ِميثاَق ال ذيَن أُوُتوا الِكتاب﴾ :، ُُث  قَ رََأ ابُن َعّباسٍ "ِمن ِكتمماَِّنِمم 
َرُحونَ  حىّت قَ ومِل: َعُلوا﴾ ُُيمَمُدوا أنم  أتَ وما َوُيُِّبونَ  مبا ﴿يَ فم    .(٢) مبا َلَم يَ فم

رِي  ذََكَر أن  َسَبَب نُزول اآليَِة ُهَو: أن  رِجااًل  ِ، أن  أبا سعيٍد الُدم ويف الص حيَحنيم
يف  َسل مَ َصّلى اهلُل َعَليمِه وَ ِمن ُمناِفِقي املديَنِة كانوا يَتخل فوَن َعن الُروِج َمَع َرسوِل اهلِل 

َرحوَن بُِقعوِدِهمم َوَتَلُِّفِهمم َعنمُه، فَإذا ما َرَجَع ِمَن الَغزمِو َذَهبوا إلَيمِه  الَغَزواِت، وَكانوا يَ فم
َواعمَتَذروا َعنم َعَدِم ُخروِجِهمم، َوتَ َعل ُلوا مبا ال َيِصحُّ َوُهمم فيِه َيكِذبوُن، َوَأحبُّوا أنم ُُيَمدوا 

َعلوُه، َفظَنُّوا أن  ُهمم َُياِدعوَن اهلَل َتعاىل َوُهَو خاِدُعُهمم، َوهَلُمم يف اآلِخَرِة َمَع َذِلَك مبا َلَم   يَ فم
َتِحقُّونَُه، َويف َذِلَك أن مَزَل اهلُل َتعاىل َهِذِه اآليَةَ  َ ماَوَرَد يف َحديِث  .ما َيسم َوال ُمنافاَة بَ نيم

َة عام ة  يف مَجيِع ما ذُِكَر، َكما قاَل الَعاّلَمُة ابمِن عّباٍس، َوَحديِث أيب َسعيٍد؛ أِلن  اآليَ 
احلاِفُظ ابمُن َكثرٍي، َرمِحَُه اهللُ. َوَهِذِه اآليَُة َوإنم كاَنتم حَممُموَلًة َعلى الُكّفاِر ِلما تَ َقد َم، 

َلها ِمَن اإلصمراِر َعلى الَقب اِئِح َوالَفرَِح ِبا، َوحَمَب ِة َفِفيها تَ رمِهيب  لِلمُمؤمِمِننَي َعّما َذم  َعَليمِه َأهم
َتَكث ُِّروَن مبا َلَم يُ عمطُوا، َكما 

ُ
راُؤوَن امل

ُ
ُخُل يف َذِلك امل َدمِح مبا َعرا َعنمُه ِمَن الَفضاِئِل. َويَدم

امل
ِ َعن الن ِبِّ  ث  َر َمِن اد عى َدعموى كاِذبًَة لَِيَتكَ : »َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل مَ جاَء يف الَصحيحنيم

 . (١)«ِبا َلَم يَزِدمُه الل ُه إاّل ِقل ةً 
ِ أيمًضا َذرم َمن (3)«ُمَتَشبُِّع مبا َلَم يُ عمِط َكالِبِس ثَ وميَبم ُزورٍ  ال» :ويف الص حيَحنيم . "فَ لمَيحم

                                                 

 .(٤٥٢٨)أخرجه البخاري  (٢)
 .(٢٢٠)أخرجه مسلم  (١)
 .(١٢١٩)(، ومسلم ٥١٢٩أخرجه البخاري ) (3)
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رَُح بِِه، ُُث  يَ تَ َوق ُع ِمَن الّناِس أنم َيِصُفوُه ِبَسداِد ا ِتقاَمِة يَأمِت مبا ال يَ نمَبغي َويَ فم لسِّريَِة، َواسم
ِد َواإلقمباِل َعلى الل ِه َتعاىل". قالَه اإلماُم القاِْسيُّ    ، َرمِحَُه اهللُ.(٢)الط رِيَقِة، َوالزُّهم



 يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت نت زتمت رت  يب ىب ُّٱ
 رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق
 حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن

 .]٢٩٢ – ٢٨٩آل عمران: [ َّ  مئ خئ
واهلِِمم. ﴿ِقَياًما َوقُ ُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِبِمم﴾ َوَهذا  ﴿ال ذيَن َيذمُكُروَن الل َه﴾ َعلى ُكلِّ أحم
رََج اإلماُم الُبخارِيُّ يف َصحيِحِه، َعنم  شاِمل  حِلاهلِِمم يف الص الِة َوخارَِجها، َوقد أخم

ٍ قاَل: كاَنتم يب بواسرُي، َفَسأَ  راَن بمِن ُحَصنيم َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل َم  -لمُت َرسوَل اهلِل ُعمم
َتِطعم فَ َعلى »َعِن الص الِة؟ َفقاَل:  - َتِطعم َفقاِعًدا، فَإنم َلَم َتسم َصلِّ قائًما، فَإنم َلَم َتسم

. ﴿َويَ تَ َفك روَن يف َخلمِق الس ماواِت َواألرمِض﴾ َوما فيِهما ِمَن اآلياِت (١)«َجنمبٍ 
ملشاِهِد الَعجيَبِة؛ فَالت  َفكُُّر ِمَن الِعباداِت الَقلمِبي ِة الَعظيَمِة. قاَل أبو الد رمداِء، الَعظيَمِة، َوا

َلٍة". ِلماذا؟ اجَلواُب: أِلن  الت  َفكَُّر ُُيميي  َرِضَي اهلُل َعنمُه: "تَ َفكُُّر ساَعٍة َخي مر  ِمنم ِقياِم لَي م
: َويَقولوَن: ﴿َرب نا الَقلمَب، َويَ غمِرُس فيِه الَومَف َواَلشم  َيَة ِمَن اهلِل، َعز  َوَجل . ﴿َرب نا﴾ أيم

: َخلمًقا باِطاًل، َبلم  َكَم. ﴿باطاًل﴾ أيم ُحم
: َهذا الَلمَق الَعظيَم امل ما َخَلقمَت َهذا﴾ أيم

َتُه حِلَِكٍم َعظيَمٍة، َوَقدم ذََكَر اهلُل  وَن َذِلك ة )ص( أن  ال ذيَن َيظُنُّ ورَ يف سُ  -َتعاىل  -َخَلقم
نا الس ماَء َواألرمَض  ُهُم الُكّفاُر، َوَهد َدُهمم َعلى َذِلَك الظ نِّ الفاِسِد، َفقاَل: ﴿َوما َخَلقم

نَ ُهما باِطاًل َذِلك َظنُّ ال ذيَن َكَفروا فَ َويمل  لِل ِذيَن َكَفروا ِمَن الّناِر﴾.  َوما بَ ي م


 .]٢٩١ن: آل عمرا[ َّ حج مث  هت مت خت جتحت هب مب خب حب جب هئ ُّٱ
َزي مَتُه﴾ أَهنمَتُه غايََة اإلهانَِة. ﴿وما لِلظّاِلِمنَي ِمن  ِخِل الّناَر فَ َقدم أخم ﴿َربّنا إن َك َمنم ُتدم

                                                 

 .(٤٠٩/ ١حماسن التأويل )(٢) 
 .(٢٢٢٠)أخرجه البخاري  (١)
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 أنمصاٍر﴾ يَ نمُصرونَ ُهمم يَ ومَم الِقياَمِة، َوَيمنَ ُعونَ ُهمم ِمن َعذاِب الل ِه َتعاىل.


  حط مض خض حض جض مص حصخص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج ُّٱ
 .]٢٩3آل عمران: [ َّ مغ جغ مع جع مظ

ياِن﴾ َوُهَو حُمَم د   ِعنمَد  -َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل مَ  -﴿َربّنا إن نا ْسَِعمنا ُمناِديًا يُناِدي ِلإلم
َثِر املَفسِّريَن، ِبَدليِل قَ وملِِه َتعاىل: ﴿يا أيُّها الن ِبُّ إنّا أرمَسلمناَك شاِهًدا َوُمَبشِّرًا َوَنذيرًا  أكم

ِعًيا إىل اهلِل بِإذمنِِه َوِسراًجا ُمنريًا﴾ َوقيَل: ُهَو الُقرمآُن؛ ِبَدليِل قَ وملِِه َتعاىل:﴿إنّا ْسَِعمنا َودا
ِد فآَمّنا ِبِه..﴾ دي إىل الرُّشم  .قُ رمآنًا َعَجًبا يَ هم

ُر الذ نم  ﴾﴿أنم آِمُنوا ِبَربُِّكمم َفآَمّنا رَبّنا فاغمِفرم لَنا ُذنُوبنا  ِب َوالت جاُوُز املغمِفَرُة: َست م
﴾ ُحط . ﴿َعّنا َسيِّئاتِنا﴾ ﴿َكبائُر الذُّنوِب.   -َواهلُل أعمَلُم  -َعنمُه، َواملراُد ِبا ُهنا  وَكفِّرم

نا يف  -َواهلُل أعمَلُم  -َواملراُد ِبا ُهنا  ِقم : أحلم َصغائُر الذُّنوِب. ﴿وتَ َوف نا َمَع األبمراِر( أيم
 حِلنَي، َوَحُسَن أولَئَك َرفيًقا. مُجمَلِة األنمِبياِء َوالّصا



ٱَّ  هل مل خل حل جل لكمك خك حك جك مق حق  مف خف حف جف ُّٱ

 .]٢٩٤آل عمران: [ 
ت نا َعلى﴾ ألمِسَنِة. ﴿ُرُسِلَك﴾ ِمنم ُدخوِل اجلَن ِة. ﴿وال ُتمزِنا﴾  ﴿َربّنا َوآتِنا ما َوَعدم

نا. ﴿يَ ومَم الِقياَمِة﴾ َعلى ُرؤوِس الَ  الئِق. ﴿إن َك ال ُتمِلُف املِيعاَد﴾ َوال ُِتِّنا َوتَ فمَضحم
ِلم ، َعن  دم قَ ، وَ الَوعمَد بِالبَ عمِث َواجَلزاءِ  َوَرَد يف َفضمِل َهِذِه اآلياِت، ما َرواُه الُبخارِيُّ َوُمسم

َلًة ِعنمَد َميمُمونََة، َزومِج الن ِبِّ  -َرِضَي اهلُل َعن مُهما  -ابمِن َعّباٍس  ى اهللُ َصلّ  -أَن ُه بَاَت لَي م
َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل َم، حىّت ِإَذا  ،َوِهَي َخالَُتُه، قاَل: "فَ َناَم َرسوُل الل هِ  -َعَليمِه َوَسل م 

َقَظ َرسوُل الل ِه َصّلى اهلُل َعَليمِه  تَ ي م َلُه ِبَقِليٍل َأوم بَ عمَدُه ِبَقِليٍل، اسم ان مَتَصَف الل يمُل َأوم قَ ب م
ََواِِتَ ِمنم ُسورَِة آِل  َوَسل َم، َفَجَلسَ  يَاِت الم َر اآلم ِهِه بَِيِدِه، ُُث  قَ رََأ المَعشم َيمَسُح الن  ومَم َعن َوجم
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َسَن َوُضوَءُه، ُُث  قَاَم ُيَصلِّي" رَاَن، ُُث  تَ َوض َأ َفَأحم فيِه  "الن  َوِويُّ، َرمِحَُه اهللُ: . قالَ (٢)ِعمم
باُب ِقراَءِة َهِذِه اآلياتِ  ِتحم  ِعنمَد الِقياِم ِمَن الن  ومِم". ان مَتهى.  اسم



 ىه جهمه ين ىن خنمن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه
ٱَّ يب ىب نب مب زب يئرب ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

 .]٢٩٥آل عمران: [ 
تِ  ، َو)الفاُء( لِلت  عمقيِب، فَ ُتفيُد ُسرمَعَة اسم َتجاَب هَلُمم َرّبمم﴾ ُدعاَءُهمم جابَِة اهلِل ﴿فاسم

َتجاَب  ِلُدعائِهمم، قاَل احَلَسُن الَبصمرِيُّ، َرمِحَُه اهللُ: "مازالوا يَقولوَن: رَب نا، رَب نا، حىّت اسم
ِبُط. ﴿َعَمَل عاِمٍل ِمنمُكمم ِمنم ذََكٍر أوم أُنمثى﴾ َفما  : ال ُأحم اهللُ هَلُمم" ﴿أينِّ ال ُأِضيُع﴾ أيم

َهَب ُسًدى، َكما قاَل َتعاىل:  َعِمَلُه العاِمُل؛ ذََكرًا أوم  أُنمثى فَ َلنم َيضيَع أَبًدا، َوَلنم َيذم
َط لِيَ ومِم الِقياَمِة َفال ُتظمَلُم  ﴿َوَوَجدوا ما َعِملوا حاِضرًا﴾، َوقاَل: ﴿َوَنَضُع املوازيَن الِقسم

حاِسبنَي﴾ َواآلياُت يف نَ فمس  َشيمًئا َوإنم كاَن ِمثمقاَل َحب ٍة ِمنم َخرمَدٍل أتَ يمنا ِبا وََكفى بِنا 
: بَ عمُضُكمم َكبَ عمٍض يف الث واِب َوالِعقاِب،  َهذا املعمىن َكثريَة . ﴿بَ عمُضُكمم ِمن بَ عمٍض﴾ أيم
رُِجوا ِمنم  الِم. ﴿وُأخم ِر إىل ِدياِر اإلسم وَُكلُُّكمم َسواء . ﴿فال ذيَن هاَجُروا﴾ ِمن ِدياِر الُكفم

: ِديارِِهمم َوأُوُذوا يف َسبيلي﴾ أيم  لي. ﴿وقاتَ ُلوا﴾ الُكّفاَر. ﴿وقُِتُلوا﴾ أيم : ِمنم أجم
ِخَلنُهمم َجّناٍت ََتمرِي  َغمِفَرِة. ﴿وأَلُدم

تُ رُها بِامل ُهمم َسيِّئاِتمم﴾ أسم ِهدوا. ﴿أَلَُكفَِّرن َعن م اسُتشم
ار َثوابًا﴾ ُن الث واِب﴾ أ ،(١)ِمن ََتمتها اأَلَّنم : اجَلزاِء.﴿ِمن ِعنمد الل ِه َوالل ُه ِعنمَدُه ُحسم  يم



 .]٢٩٢آل عمران: [  َّ زث رث يت ىت نت مت زت رت ُّٱ
: ال تَ غمتَ ّر ِِباِل الُكّفاِر، َوما ُهمم  ﴿ال يَ ُغر ن َك تَ َقلُُّب ال ذيَن َكَفروا يف المِبالِد﴾ أيم

                                                 

 .(٠٢3)(، ومسلم ٢٨3أخرجه البخاري ) (٢)
 ق  ِلِفعمٍل حَممذوٍف تَ قمديرُُه: ألثيبَ ن  ُهمم ثَوابًا.َمفمعول  ُمطملَ ثَوابًا:  (١)
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َسلُِّط يف بَ عمِض فيِه ِمنم َرَغِد الَعيمِش َوالت  َوسُِّع يف املَلّذاِت، َوالس يمَطَرِة َوالَغَلَبِة، َوالت  
ِلمنَي.  ُسم

 األومقاِت َعلى امل


 .]٢٩٠آل عمران: [  َّ اك يق ىق ىفيف يث ىث  نث مث ُّٱ
يَ َتَمت عوَن بِِه قَلياًل، ُُث  يَ نمَتهي َويزوُل، َكما قاَل َتعاىل: ﴿ُقلم َمتاُع  ،(٢)﴿َمتاع  قَليل ﴾

نميا قَليل  َواآلِخرَُة َخي مر  ِلَمِن ات قى َوال ُتظم  ِلٍم، َعِن الن ِبِّ الدُّ َلموَن فَتياًل﴾ َويف َصحيِح ُمسم
نميا يف اآلِخَرِة، إاّل ِمثمُل ما جَيمَعُل أَحدُُكمم »قاَل:  –َصّلى اهللُ َعَليمِه َوَسل َم  - َواهلِل! ما الدُّ

بَ َعُه يف الَيمِّ، فَ لميَ نمظُرم مبا يَ رمِجُع؟ :  ﴿ُُث  َمأواُهمم َجَهن ُم َوبِئمسَ  (١)«إصم اِلمهاُد﴾ أيم
 الِفراُش.



 زي ٰىري ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك ُّٱ
 .]٢٩٨آل عمران: [  َّ جئ يي ىي ني مي

َوقَ وملُُه: ﴿نُ ُزاًل﴾ الن ُُّزُل: ما يُ َهي أ لِلن زيِل، َوالن زيُل: الض يمُف، قاَل َتعاىل: ﴿َوَلُكمم فيها 
َتهي أن مُفُسُكمم َوَلُكمم فيها ما َتد   عوَن * نُ ُزاًل ِمنم َغفوٍر َرحيٍم﴾ ﴿وما ِعنمَد اهلِل﴾ ما َتشم

بمراِر﴾ ِم ا يَ تَ َقل ُب فيه الُكف اُر ِمَن الَقليِل الزّائِل.  ِمَن الَكثرِي الّدائِم. ﴿َخي مر  ِلْلم


 حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ ُّٱ
 خض  حض جض خصمص حص مس خس حس مخجس  جخ مح جح مج

 .]٢٩٩آل عمران: [  َّمضحط
ِل الِكتاِب َلَمنم يُ ؤمِمُن بِالل ِه﴾ َوُهمم ِقل ة  ِمَن الَيهوِد؛ َكَعبمِد الل ِه بمِن  ﴿وإن   ِمنم َأهم

ِه، َكما يف آيَِة املائَدِة: ﴿لََتِجَدن   َسالٍم َوأصمحاِبِه، وََكثري  ِمَن الن صارى؛ كالن جاِشّي َوَغريم
رَكوا َولََتِجَدن  أق مَربَ ُهمم َمَود ًة لِل ذيَن آَمنوا أَشد  الّناِس َعداَوًة لِل ذيَن آَمنوا الَيه وَد َوال ذيَن أشم

                                                 

: الت  َقلُُّب  -َخبَ ر  ِلُمبمَتَدأ حَممذوٍف، َوالت  قمديُر: )ُهَو  (٢)  .َمتاع  قَليل ( -أيم
 .(١٨٥٨)أخرجه مسلم  (١)
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: الُقرمآُن. ﴿وما أُنمزَِل إلَيمِهمم﴾  ال ذيَن قاَلوا إنّا َنصارى﴾...اآليَُة. ﴿وما أُنمزَِل إلَيمُكمم﴾ أيم
: ُمَتواِضِعنَي. ﴿لِل ِه ال يُل. ﴿خاِشِعنَي﴾ أيم : الت  ومراُة َواإلنِم : ال أيم تَ ُروَن﴾ أيم  َيشم

يِل. ﴿ََثًَنا قَِلياًل﴾  َتبمِدلوَن، َوال َيطملُبوَن. ﴿بِآياِت الل ِه﴾ال ت ِعنمَدُهمم يف الت  ومراِة َواإلنم َيسم
رُُهمم ِعنمد  ِِهمم ِمَن الَيهوِد. ﴿أُولَِئَك هَلُمم أجم ريِف َوالت بمديِل، َكِفعمِل َغريم نميا بِالت حم ِمن الدُّ

ِ،  َربِِّ  َناُهُم الِكتاَب ِمنم  َكما قاَل َتعاىل يف سوَرِة الَقَصصِ مم﴾ يُ ؤمتَ ومنَُه َمر تَ نيم ﴿ ال ذيَن آتَ ي م
قُّ ِمنم َرب َِّنا إِن ا ُكن ا ِمنم قَ بمِلِه  قَ بمِلِه ُهمم بِِه يُ ؤمِمُنوَن * َوِإَذا يُ ت مَلى َعَليمِهم قاَلوا آَمن ا بِِه إِن ُه احلَم

ِلمنَي *  ِ مبا صَبواُمسم َرُهمم َمر تَ نيم ِ، َعن أيب ﴾...أُولَِئَك يُ ؤمتَ ومَن َأجم . َوثَ َبَت يف الص حيَحنيم
َعرِيِّ  قاَل: قاَل َرسوُل اهلِل، َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل َم:  -َرِضَي اهلُل َعنمُه  -موسى األشم

ِ: الر ُجُل َتُكوُن َلهُ  ثالثة يُ ؤمتَ ومنَ » َرُهمم َمر تَ نيم ِسُن تَ عمِليَمها،  أجم األَمُة، فيُ َعلُِّمها فُيحم
ِل الِكتاِب، ال ذي   راِن، َوُمؤمِمُن أَهم ِسُن أَدَبا، ُُث  يُ عمِتُقها فَ َيتَ َزو ُجها فَ َلُه أجم َويُ َؤدُِّبا فُيحم

راِن، َوالعَ  ،َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل مَ كاَن ُمؤمِمًنا، ُُث  آَمَن بِالن ِبّ  بمُد ال ذي يُ َؤدِّي َحق  فَ َلُه أجم
  ﴿إن  الل ه َسرِيُع احِلساِب﴾. .(٢)«الل ِه، َويَ نمَصُح ِلَسيِِّدهِ 



  َّ  مق حق مف خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ ُّٱ
 .]١٠٠آل عمران: [ 

وائها  ُر َمعمناُه: َحبمُس الن  فمِس َعنم أهم ﴿يا أيّها ال ذيَن آَمُنوا اصمَبُوا﴾ َوالص ب م
ِفعمِل الطّاعاِت،  ها َعلىصاِئِب َواملكارِِه، َوتَ عمويدُ ها َعلى ََتَمُِّل املَوتَ رمويضُ  َوَشَهواِِتا،
ابَ َرُة ِهَي ُمغالََبُة الُكّفاِر؛ َفال َيُكونُوا أَشد  َصب مرًا اِصي. ﴿وصاِبُروا﴾ َواملصَ عَ َوتَ رمِك امل

ِلها من أعمداِء باُط: ُهَو اإلقاَمُة يف الثُّغوِر ال  ِمنُكمم. ﴿وراِبطُوا﴾ َوالرِّ  ت َُياُف َعلى أَهم
الِم، َوال فاِع َعنم  ُمقيُم فيها، ال ُمراِبُط: ُهَو ال اإلسم َسُه لِلمِجهاِد يف َسبيِل اهلِل َوالدِّ ُمِعدُّ نَ فم

وانِِه ال رََج الش يمخاِن  ديِنِه َوإخم ِلمنَي، َوُهَو ِمنم أفمَضِل األعمماِل، َوأَجلِّ الُقرُباِت، أخم ُمسم
ِل بمِن َسعمٍد مِ  أن  الن ِب ، َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل َم، قاَل:  -َرِضَي اهلُل َعنمُه  -نم َحديِث َسهم

                                                 

 .(٢٥٤)(، ومسلم 3٠٢٢أخرجه البخاري ) (٢)
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نميا َوما فيها» . َوِمنم أنمواِع الرِّباِط: ُمالَزَمُة (٢)«رِباُط يَ ومٍم يف َسبيِل اهلِل َخي مر  ِمَن الدُّ
ِجِد اِلنمِتظاِر الص الِة، فَ َعنم أيب ال  ُهَري مَرَة، َرِضَي اهللُ َعنمُه، قاَل: قاَل َرسوُل اهلِل، َصّلى مسم

َأال أُدلُُّكمم َعلى ما َيمُحو الل ُه بِِه الَطايا، َويَ رمَفُع بِِه الد َرجاِت؟ قاَلوا »اهلُل َعَليمِه َوَسل َم: 
باُغ الُوُضوِء َعلى امل اِجِد، َوانمِتظاُر سَ الُطا إىل امل ، وََكث مَرةُ ارِهِ كَ بَلى يا َرسوَل اهلِل، قاَل: إسم

 .(١)«الرِّباط َفَذِلُكمُ  الرِّباُط، َفَذِلُكمُ  الص الِة بَ عمَد الص الِة،
واِلُكمم، َكما قاَل الن ِبُّ، َصّلى اهلُل َعَليمِه َوَسل َم، ﴿ يِع أُمورُِكمم َوأحم وات  ُقوا الل َه﴾ يف مجَِ

نميا َواآلِخَرِة، َوالَفالُح (3)«ا ُكنمتَ اِت ِق اهلَل َحيمُثم»ِلُمعاٍذ:  ِلُحوَن﴾ يف الدُّ . ﴿َلَعل ُكمم تُ فم
َر  َواآليَُة فيهاُهَو: الظ َفُر بِاحملمبوِب املطملوِب، َوالن جاُة ِمَن احملمذوِر املرمهوِب،  أن  الص ب م

باِب ا نميا َوُمغالََبَة األعمداِء َواملراَبطََة َوالت  قموى، ُكلُّها ِمنم أسم لَفالِح َوالس عاَدِة، َوالَفومِز يف الدُّ
 اآلِخَرِة.وَ 

 
ْن تـَْفسير  سورَة  )آل  ع ْمراَن(  انـْتَـَهْيُت م 

نَُّة َوالَفْضُل.  َوهلل  الَحْمُد َوالم 

                                                 

 (.١٨٩١أخرجه البخاري ) (٢)
 .(١٥٢)أخرجه مسلم  (١)
 .(٢٩٨٠)أخرجه الرتمذي  (3)
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