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 مقدمة
, ونعوذ , ونستغفره ونستعينه ونحمده تعالى لله الحمد
الله يهده , من أعمالنا وسيئات أنفسنا شرورأ من بالله

إل إله ل أن وأشهد له هادي فل يضلل ومن له مضل فل
ًا أن وأشهد له شريك ل وحده الله , ورأسوله عبده محمد

ًا بالحق أرأسله ًا بشير يطع . من الساعة يدي بين ونذير
يضر فل ورأسوله الله يعص ومن رأشد فقد ورأسوله الله
ًا الله يضر ول نفسه إل شيئ

هدى الهدى وخير الله كتاب الحديث أصدق فإن بعد أما
وكل محدثاتها المورأ وشر وسلم عليه الله صلى محمد
 ضللة بدعة وكل بدعة محدثة

ًا بعد أما ثم تعالى الله لكتاب موجز تفسير فهذا أيض
ًا وضعته الكريم القرآن اليوم المسلمين حاجة فيه مراعي

, شريعتهم مصدرأ هو الذي تعالى الله كلم فهم إلى
من وشفاؤهم الهواء من عصمتهم وهو هدايتهم وسبيل
ورأحمة شفاء ماهو القرآن من ( وننزل تعالى قال الدواء

ول جميعا الله بحبل (واعتصموا تعالى ) وقال للمؤمنين
)  تفرقوا
يهدي مبين وكتاب نورأ الله من جاءكم ( قد تعالى وقال

من ويخرجهم السلم سبل رأضوانه اتبع من الله به
) مستقيم صراط إلى ويهديهم بإذنه النورأ إلى الظلمات
ًا ًا فيه ومراعي درأاسة في اليوم المسلمين رأغبة أيض

لهم تكن لم رأغبة , وهي به والعمل وفهمه الله كتاب
دون الموات على يقرأ القرآن كان حيث عدة قرون منذ

ًا الخطايا من خطيئة تفسيره ويعتبر الحياء من وذنب
تفسير : بأن القول المسلمين بين ساد إذ الذنوب
( وأن يقرأ القارأئ , فلذا كفر وخطأه خطأ صوابه القرآن

ًا الله مع تدعوا فل لله المساجد )  أحد



المسجد ناحية في المدفون الولي ضريح حول والناس
ول وكذا كذا سيدي يا سيدي : يا أصواتهم بأعلى يدعونه

الله فإن السيد تدعوا ل : ياإخواننا يقول أن أحد يجرؤ
أحدا) الله مع تدعوا فل لله المساجد ( وأن يقول تعالى
هم فأولئك الله أنزل بما يحكم لم ( ومن القارأئ ويقرأ

أن باله على يخطر ول يسمعه من ) ويسمعه الكافرون
أكثر , وأن الله أنزل بما يحكم لم من بكفر تصرح الية

تحكيم تركوا حيث الكفر هذا في مورأطون المسلمين
من الملفقة القوانين تحكيم إلى السلمية الشريعة

على القرآن يقرأ كان وهكذا والغرب الشرق قوانين
. الحياة في أثر له يرى فل الموات وأحياء الحياء أموات

ًا هذا وضع تعين فقد اليوم السلمية لليقظة ونظر
كلم من المراد المعنى بين يجمع ميسر سهل تفسير

. تبين اليوم المسلم فهم من القريب اللفظ وبين الله
الفقهية , والحكام المنجية السلفية العقيدة فيه

بتحبيب النفوس في التقوى ملكة تربية . مع الضرورأية
الفرائض أداء على والحث الرذائل وتبغيض الفضائل

والتحلي القرآنية بالخلق التجمل . مع المحارأم واتقاء
عدة المتعين بهذا بالقيام هممت .وقد الربانية بالداب
مستمعو مني يطلب ما وكثيرا سنوات ظرف في مرات

وضعت لو أن النبوي المسجد في التفسير في درأوسي
يساعد الشارأة قريب العبارأة سهل للمسلمين تفسيرا

ًا أعد وكنت تعالى الله كلم فهم على وأتهرب أحيان
ًاأخرى وقارأبت مرات ثلثا التفسير ختمت حتى أحيان

أن تعالى الله وشاء والرجاء الخوف بين , وأنا الرابعة
فضيلة , إلى  ه1406 عام محرم أواخر في أجلس

السلمية الجامعة رأئيس العبيد صالح بن عبدالله الدكتورأ
ًا وضعت أنك لو لي يقول أن ويلهم غرارأ على تفسير

فيه تلتزم الحديث ودورأ المعاهد في محله يحل الجللين
فضر الجللين تفسير منها خل التي السلفية العقيدة



بأن فأجبته رأغبتها النفس في وصادف نفع ما كثيرابقدرأ
وأستعنت تعينت الوعد وبهذا تعالى الله شاء إن سأفعل

تم نفسه العام من رأجب أوائل وفي وشرعت تعالى الله
وفي الكريم القرآن لثلث الحاوي الول المجلد تأليف

, لله والحمد طبع قد اللول المجلد كان رأمضان أول
, وقت أقرب في يتم أن أسأل والله التأليف وواصلت

يقرأه مسلم كل به , فينتفع وله منه وهو مني يتقبله وأن
معرفة رأبه ليعرف كلمه من تعالى الله مراد معرفة بنية

ليتقرب تعالى محابه ويعرف ومحبته خشيته تكسبه
ًا ليتجنبها مساخطه ويعرف إليه بفعلها . لديه مما خوف

يكون أن رأجوت بها التي التفسير هذا مميزات وإن هذا
بيوت من بيت يخلومنه ل ومسلمة مسلم كل تفسير

: فهي المسلمين
. الممل والتطويل المخل الختصارأ بين الوسطية-1
. والصفات والسماء العقائد في السلف منهج اتباع-2
في الرأبعة المذاهب عن الخروج بعدم اللتزام-3

 الفقهية الحكام
ما . إل وسقيمها صحيحها السرائيليات من إخلؤه-4

رأوايته تجوز مما وكان الكريمة الية لفهم منه لبد
. حرج ول إسرائيل بني عن .. وحدثوا لحديث

. التفسيرية الخلفات إغفال-5
تفسيره في الطبري جرير ابن رأجحه بما اللتزام-6

آخذ ل وقد الية معنى في المفسرين اختلف عند
. للية التوجيهات بعض في برأيه

والبلغية النحوية المسائل من الكتاب إخلء-7
. العربية والشواهد

ًا إل للقراءات التعرض عدم-8 ًا نادرأ حيث للضرورأة جد
فقد للحاديث وبالنسبة ذلك على الية معنى يتوقف

غيرهما دون منها والحسن الصحيح على اقتصرت
ًا إل مصادرأها إلى أعزها لم ولذا  نادرأ



كثرت وإن القوال ذكر من التفسير هذا خلو-9
جمهورأ عليه والذي الراجح بالمعنى واللتزام

ل القارأئ إن . حتى الصالح السلف من المفسرين
رأبه كلم من فهم الذي غير معنى هناك أن يفهم
جمع لحاجة وذلك جليلة ميزة , وهذه تعالى

. سليم صائب موحد إسلمي فكر على المسلمين
هذه مثلتها التي بالخطة التفسير هذا في التزمت-10

تناول المسلمين على يسهل أن رأجاء المميزات
ًا درأاسة الله كتاب ً وتطبيق إل لهم هم ل وعمل

عليه , والحياة به والعمل كلمه بفهم الله مرضاة
ًا وعبادة عقيدة ًا وخلق ًا وقضاء وأدب فلذا وحكم
, أو الذهن يشتت أن شأنه من ما كل من أخليته

. والجدل القول إلى العمل عن يصرف
ًا الكتاب جعلت فقد ولذا   فقد متسقة منظمة درأوس

ًا الواحدة الية أجعل معناها أبين ثم كلماتها فأشرح درأس
. والعمل للعتقاد منها المقصودة هدايتها أذكر , ثم
ًا اليتين أجعل وقد والخمس والرأبع آيات , والثلثا درأس
ًا إل الخمس على أزيد ول ًا وذلك نادرأ لوحدة طلب

. به المعنى وارأتباط الموضوع
وبخط حفص قراءة على مشكولة اليات جعلت وقد

ً يقرأ أن المسلم أطالب وإني المصحف حتى اليات أول
يدرأس ثم يفهمها حتى كلماتها درأس حفظها فإذا يحفظها
بين فيجمع بها للعمل يقرأهداياتها , ثم يعيه حتى معناها
يسود وبذلك به والعمل وفهمه تعالى الله كتاب حفظ

الحديث في جاء . وقد تعالى الله شاء إن ويسعد ويكمل
ًا الكتاب بهذا يرفع تعالى الله ) ( أن1( ويضع أقوام

به وعمل وفهمه فحفظه نية بحسن قرأه ) فمن آخرين
ًا السماء في يدعى فقد وعلمه الحديث , وفي عظيم

اجعلني ) اللهم وعلمه القرآن تعلم من ( خيركم الصحيح



فيتعلمون الخيرية بهذه يفوزون ممن المؤمنين وسائر
. ياقيوم ياحي ويعلمونه به ويعملون كتابك
ًا هذا تفسيري يقرأ ومؤمنة مؤمن كل أطالب وأخير

أن الكبير العلي الله لكلم التفاسير : بأيسر المسمى
وفقه اللهم عليه حقي هذا علي ويترحم لي يستغفر

المؤمنين وسائر وإياه وارأحمني وله لي واغفر لدائه
. والمسلمات والمسلمين والمؤمنات

الله وصلى العالمين رأب لله الحمد أن دعوانا وآخر
. أجمعين وصحبه وآله محمد نبينا على وبارأك وسلم

ورضوانه ربه عفو الراجي وكتبه
الجزائري جابر بكر أبو
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الفاتحة

} ِم    الّرِحي الّرْحمِن ِه الل ِم {1ِِْس َلِميَن}     َعا ْل ا رَأّب ِه ّل ل ُد ْلَحْم }2ا
} ِم  الّرِحي {3الّرْحمـِن ّديِن}    ال ِم ْو َي ِلِك ّياَك}   4َما ِإ و ُد ُب ْع َن ّياَك ِإ

ِعيُن{ َت {5َنْس ِقيَم}    َت الُمس الّصَراَط َنــــا ِد َعمَت}   6اه َأن ِذيَن ّل ا ِصَراَط
} ّليَن      الّضا َولَ ِهْم َلي َع الَمغُضوِب ِر َغي ِهْم َلي }7َع

: الكلمات شرح
ًا والبيان الشرح  لغة: التفسير كلم : شرح . واصطلح

ويؤخذ ونهيه أمره في فيطاع منه تعالى مراده ليفهم الله
. بمواعظه ويتعظ بقصصه . ويعتبر وارأشاده بهدايته

على تشتمل الله كتاب من قطعة  السورأة: السورة
وأرأبع مائة الكريم القرآن . وسورأ فأكثر آيات ثلثا

)  ( الكوثر ) وأقصرها (البقرة أطولها سورأة عشرة
الكريم القرآن وفاتحة بدايته شيء كل : فاتحة الفاتحة

أسماء . ولها الفاتحة سميت ولذا العالمين رأب لله الحمد
الكتاب وأم المثاني . والسبع القرآن أم منها كثيرة

. والصلة
ما منه والمدني بمكة نزل : ما السورأ من  المكي: مكية

بيان على يدورأ غالبها المكية . والسورأ بالمدينة نزل
لبيانها المثل وضرب بها والحتجاج وتقريرها العقيدة
في تعالى الله : توحيد العقيدة أرأكان . وأعظم وتثبيتها
, وسلم عليه الله صلى الله رأسول نبوة , وإثبات عبادته
يكثر المدنية . والسورأ الخرة والدارأ المعاد مبدأ وتقرير

. وحرام حلل من الحكام وبيان التشريع فيها
: جملة القرآن وفي : العلمة لغة وهي آية  جمع: اليات

على بدللتها للناس الهدى تحمل تعالى الله كلم من
صلى محمد نبوة , وعلى وعلمه وقدرأته تعالى الله وجود
ست الكريم القرآن . وآيات ورأسالته وسلم عليه الله



بدون سبع الفاتحة . وآيات وزيادة آية ومائتا آلف
 البسملة



الستــعاذة
الرجيم الشيطان من بالله أعوذ

 الكلمات شرح
الشيطان من بالله : أعوذ العبد  قول: الستعاذة

. الرجيم
 وأتحصن  أستجير: أعوذ
والعليم شيء كل على والقادرأ شيء كل برب:  بالله
. والخرين الولين وإله شيء بكل

 الله لعنه : إبليس الشيطان
وخير رأحمة كل من المطرود المبعد  المرجوم: الرجيم

.
: الستعاذة معنى

أن الرجيم الشيطان من رأبي بالله وأتحصن أستجير 
. وأشقى فأهلك يضلني . أو قراءتي على يلبس
:  الستعاذة حكم
فأكثر سورأة القرآن من شيء قراءة يريد من لكل يسن

. كما يقرأ ثم الرجيم الشيطان من بالله أعوذ يقول أن
أن سوء خاطر بباله خطر , أو غضب لمن يستحب
.      كذلك يستعيذ

ِم الّرْحٰمِن ٱلله { بسم ُد الّرِحيـ ْلَحْم ّلِه ٱ} * {  َلِميَن َرّب ل } ٱْلَعا

َبْسملة ال

} الرحيم الرحمن الله { بسم

الكلمات: شرح

الرحيم. الرحمن الله العبد: بسم : قول البسملة

ّيز به يعرف ُمَسّمى على علمة ُجعل : لفظ السم غيره. عن ويتم

به. ُيعرف وتعالى تبارأك الرّب ذات على علم } : إسم { الله

تعالى. فيه كثرتها على دال الرحمة من مشتق تعالى الله أسماء من } : اسم { الرحمن
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بعباده الرحمة ذو ومعناه الرحمة من مشتق تعالى لله وصفة } : إسم { الرحيم
والخرة. الدنيا في عليهم المفيضها

البسملة: معنى

وجل. عز به مستعينا الرحيم الرحمن الله باسم متبركا قراءتى ابتدىء

البسملة: حكم

َبْسِمل أن منه مطلوٌب للعبد مشروع عند ال تعالى الله كتاب من سورأة كل قراءة عند ُي
ًا يبسمل المفروضة الصلة فى كان وان يبسمل ل فإنه التوبة سورأة قراءة كانت إن سر
جهرية. الصلة

المسجد دخول الثوب. وعند ولبس والشرب، الكل الله. عند باسم يقول أن للعبد ويسن
بال. ذى أمر كل الركوب. وعند وعند منه، والخروج

والنحر. الذبح عند أكبر والله الله بسم يقول أن عليه يجب كما

ُد َلْحم الَعالِميَن رب لله ا

الكلمات: شرح

كالمدح والفواضل الفضائل ذى المحمود على به والثناء بالجميل، }: الوصف { الحمـد
والشكر.

والله المحامد لجميع مستحق الله أن أى الستحقاق ومعناها جر حرف }: اللم { للـه
وتعالى. تبارأك الرب ذات على علم

جلله. جل بحق المعبود المصلح المالك }: السيد { الـرب

وعالم الجن وعالم الملئكة كعالم تعالى، الله سوى ما كل وهو عالم }: جمع { العالميـن
النبات. وعالم الحيوان، وعالم النس

الية: معنى

من دون وحده له هى والكمال الجلل صفات من المحامد أنواع جميع أن تعالى يخبر
ومالكه. وخالقه شىء كل رأب هو إذ سواه؛

بذلك عليه ونثنى نحمده أن علينا وأن

ٰـِن لّرْحم ِم ٱ{  } ٱلّرِحي

} الرحيم { الرحمن

" " الله الجللة اسم بهما وصف اسمان البسملة. وأنهما في الكلمتين هاتين شرح تقدم
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ًء الرحيم الرحمن العالمين رأب لله قوله: الحمد فى الحمد لستحقاقه تعالى الله على ثنا
ّله ك

ِلِك ٰـ ِما { َم ّديِن َيْو } ٱل

ِلِك ْوم { َما ّديِن َي } ال

الكلمات: شرح

ِلك يشاء. كيف المتصرف الملك }: المالك: صاحب { َما

ِلِك منازع. ول ممانع بل المانع المعطى الناهى المر السلطان ذو }: الملك { َم

كسبت ما نفس كل الله يجزى حيث القيامة يوم وهو الجزاء }: يوم الدين { يوَم

الية: معنى

ًا لنفس نفس تملك ل حيث القيامة يوم فى ما لكل المالك بأنه تعالى لله تمجيد شيئ
ِلَك ل الذى والملُك سواه. القيامة يوم َم

اليات: هداية

يلى: ما الهداية من الثلثا اليات هذه فى

به. عباده وأمر نفسه تعالى حمد فلذا الحمد يحب تعالى الله - أن1

مقتضى ذكر نفسه حمد لما تعالى فالله وزورأ باطل فهو لمقتٍض. وإل يكون المدح - أن2
الدين يوم ومالك الرحيم والرحمن العالمين رأّب كونه وهو الحمد

ّياَك ِإ ُد {  ُب ّياَك َنْع ِإ َتِعيُن َو } َنْس

} نستعين وإياك نعبد { إياك

الكلمات: شرح

الواحد. به يخاطب نصب }:ضمير { إياك

والحب والتعظيم لك الذل غاية ما }:نطيع { نعبـد

طاعتك على لنا عونك }: نطلب { نستعين

الية: معنى

ّلمنا ومجدوه، عليه واثنوا الله احمدا فقال قبولدعائنا فى إليه نتوسل كيف تعالى الله ع
بغيره. تستعينوا ول وتستعينوه به تشركوا ول وحده تعبدوه بأن له والتزموا
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الية: هداية

يلي: ما الية هذه هداية من

وتمجيده. وزادت عليه والثناء الله حمد دعائه يدى بين السائل يقدم حيث الدعاء - آداب1
له. يستجاب فإنه حاجته يسأل ثم وسلم]، عليه الله [صلى النبّى على الصلة السنة

ّ يستعينه ل رأبه. وأن غير يعبد ل - أن2 وتعالى سبحانه هو إل

َنا ْهِد َتِقيَم ٱلّصَراَط ٱ{  } ٱْلُمْس

ِدنا ْه ِقيَم الّصَراَط { ا َت } الُمْس

الكلمات: شرح

هدايتنا وأدم }: أرأشدنا { إهدنا

ّنتك رأضاك إلى الموصل }: الطريق { الصراط لك السلم وهو وج

الهدى. عن زيغ ول الحق عن فيه ميل ل }: الذى { المستقيم

الية: معنى

ّبه سائل المؤمنين إخوانه جملة فى العبد يقول تعالى الله من بتعليم إليه توسل أن بعد رأ
َد ل أن ومعاهدته وتمجيده، عليه والثناء بحمده ْعب ل وان هو، إل المؤمنون واخوانه هو َي

عنه. ينقطعوا ل حتى للسلم هدايتهم ُيديم أن به. يسألونه إل يستعينوا

الية: هداية من

العبادة هو الدعاء الحديث وفى إليه والتضرع الله دعاء فى الترغيب

ْنَعْمَت ٱّلِذيَن { ِصَراَط ْيِهْم َأ َل ْيِر َع ْيِهم ٱْلَمْغُضوِب َغ َل َ َع ّليَن َول ٱلّضآ
{

َعمَت الذيَن { صَراَط ْن ِهم أ َلي } َع

الكلمات: شرح

بيانه. }: تقدم { الصراط

أنعم من وكل والصالحون، والشهداء والصديقون النبيون }: هم عليهم أنعمت { الذين
لفعل والتوفيق ومساخطه، محابه، ومعرفة ومعرفته، تعالى به باليمان عليهم الله

المكارأه. وترك المحاب

الية: معنى
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ً الصراط وكان المستقيم، الصراط الى الهداية ولخوانه له المؤمن سأل لما ّينه مجمل ب
الله رأضوان إلى بالعبد المفضى القويم المنهج وهو عليهم أنعمت الذين صراط بقوله
الشرك اجتناب مع والعمل والعلم اليمان على القائم السلم وهو والجنة تعالى

والمعاصى.

يلى: ما الية هداية الية: من هداية

بالنعمة. - العتراف1

القدوة. حسن - طلب2

ْغُضوِب { غير َهْم الَم َليـ َ َع ّليَن ول } الّضـا

الكلمـات: شـرح

كإلّ. به يستثنى }: لفظ { غيـر

الرأض فى وافسادهم لكفرهم عليهم تعالى الله غضب }: من عليهم { المغضوب
كاليهود.

كالنصارأى. يرعه لم بما الله فعبدوا الحق طريق اخطأوا }: من { الضـاليـن

الية: معنى

ّبه المؤمن سأل لما اليمان بنعمة عليهم أنعم من صراط بأنه وبينه المستقيم الصراط رأ
ًا الحق، إلى الهداية طلب فى والعمل. ومبالغة والعلم ً استثنى الغواية من وخوف من كل
والضالين. عليهم، المغضوب طريق

الية: هداية

الية: هداية من

الغوين. سبيل سلوك من الصالحين: والترهيب سبيل سلوك في الترغيب

الفاتحة قرأ إذا المام يقولها أن الفاتحة: ويستحب من ليست آمين أول]: كلمة [تنبيه ـ
إذا وسلم عليه الله صلى الرسول لقول كذلك والمنفرد المأموم، ويقولها صوته بها يمد
ِلمام أمن لحديث بها؛ الجهر ويستحب دعاءنا، استجب اللهم بمعنى آمين قولوا أي فأمنوا ا
قال الضالين ول عليهم المغضوب قال: غير إذا وسلم عليه الله صلى النبي ماجة: كان ابن

المسجد. بها فيترج الول الصف أهل يسمعها حتى آمين

ِلمام المنفرد أّما الصلة، من رأكعة كل في واجبة الفاتحة ثان]: قراءة [تنبيه خلف فل وا
ًا ويكون قراءة له يسن أنه على الفقهاء من الجمهورأ فإن المأموم وأّما ذلك، في مخصص

الكتاب بفاتحة يقرأ لم لمن صلة حدثا: ل لعموم

البقرة



ۤم{ ا ل
ۤ

ِلَك  َذ َتاُب } * {  ِك َ ٱْل ْيَب ل ًدىً ِفيِه َر ّتِقيَن ُه ْلُم ّلِذيَن ّل ٱ} * { 
ُنوَن ْيِب ُيْؤِم ْلَغ ُيِقيُموَن ٱِب َة َو َناُهْم َومّما ٱلّصل ْنِفُقوَن َرَزْق } * ُي

ّلِذيَن ُنوَن ٱ{ و ْنِزَل ِبَمآ ُيْؤِم ْيَك ُأ َل ْنِزَل َوَمآ ِإ ِلَك ِمن ُأ ْب لِخَرِة َق ِب ُهْم ٱَو
ُنوَن ِئَك ُيوِق ٰـ َل ُأْو َلٰى } * {  ًدىً َع ّبِهْم ّمن ُه ِئَك ّر ٰـ َل ُأْو ِلُحوَن ُهُم َو ٱْلُمْف

{

}: الكلمة { شرح

هكذا: آلم. وتقرأ تكتب المقطعة الحروف من }:هذه { آلم

ِلْف البقرة أولها سورأة وعشرون تسع المقطعة بالحروف المفتتحة ّميْم. والسورأ لم أ
ويس، طه، مثل الثنائية ومنا ون، ص. وق، مثل الحادية " ومنها " ن القلم وآخرها هذه

عليه الله صلى النبي عن تفسيرها فى يثبت ولم والخماسية والرباعية الثلثية ومنها وحم،
يقال ولذا الصواب إلى بعلمه تعالى الله استأنثر الذى المتشابه من وكونها شيء وسلم

بذلك. بمراده أعلم فيها: آلـم: الله

سماع يمنعون الشمركون كان لما أنه فائدتين: الولى العلم أهل بعض منها استخرج وقد
حم. الحروف بهذه النطق كان السامعين نفوس فى يؤثر أن مخافة القرآن

فيسمعون القرآن سماع إلى يستميلهم عنهم غريب منطق وهو طس. ق. كهيعص
فائدة. من الفائدة بهذه وكفى ويسمعون فيؤمنون وينجذبون فيتأثرون

عليه الله صلى محمد رأسوله إلى أوحاه الله كلم القرآن كون المركون انكر لما والثانية
ّدى بمثابة الحروف هذه كانت وسلم من مؤلف القرآن هذا لهم: ان تقول كأنها لهم المتح

ًا بعدها القرآن لفظ ذكر الفائدة بهذه مثله. ويشهد انتم فألفوا الحروف هذه مثل نحو غالب
}. الكتاب ذلك { الـم

} الكتاب آيات تلك الـر {

} القرآن آيات تلك طس {
عجزتم فإن نظيره أنتم فألفوا القرآن تألف الحروف هذه مثل من تقول: إنه كأنها

تفلحوا. به وآمنوا ووحيه الله كلم أنه فسلموا

ِلَك ِكتُب { ذ َ ال ْيَب ل ِه رأ ًى في ِقيَن ْهد ّت } للُم

الكلمات: شرح

ِلشارأة تفيده ذلك. لما إلى هذا لفظ عن ُعدل وانما }: هذا، { ذلك علو من البعد بلم ا
والشأن. القدرأ وارأتفاع المنزلة

الناس. على وسلم علي الله صلى الله رأسول يقرأه الذى الكريم }: القرآن { الكتاب

رأسوله. إلى أوحاه وكلمه الله وحى أنه فى شك }: ل رأيب { ل

ًى { فيه الدارأين. في والكمال السعادة إلى الموصل الطريق على }: دللٌة هد
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نواهيه. واجتناب أوامره بفعل بطاعته الله عذاب أي }: المتقين { للمتقين

الية: معنى

ًا يمثل قرآن من ورأسوله عبده على أنزله ما أن تعالى يخبر ًا كتاب ًا فخم يحتمل ل عظيم
يحمله وما لعجازه، وذلك بحال، وكتابه الله وحى غير كونه احتمال إليه يتطرق ول الشك

والكمال. والسعادة السلم سبيل الى بهما يهتدون والتقوى اليمان لهل ونورأ هدى من

الية: هداية

الية: هداية من

الكريم. الكتاب من الهداية طلب على الحث ورأسوله، وكتابه تعالى بالله اليمان - تقوية1

وأهلها. التقوى فضيلة - بيان2

ينفقون. رأزقناهم ومما الصلة ويقيمون بالغيب، يؤمنون الذين

يوقنون. هم وبالخرة قبلك من أنزل وما إليك، أنزل بما يؤمنون والذين

ًى على أولئك المفلحون. هم واولئك رأبهم، من هد

الجمل: شرح

ًا }: يصدقون بالغيب { يؤمنون ًا تصديق كالرّب بالحواس يدرأك ل غيب هو ما لكل جازم
ًا وتعال تبارأك وعذابها. والنارأ ونعيمها والجنة، والبعث، والملئكة وصفاٍت ذات

ُيديمون الصلة { ويقيمون شرائطها مراعاة مع أوقاتها فى الخمس الصلوات أداء }: 
وغيرها. الراتبة ونوافلها وسننها وأرأكانها

لزكاة باخراجهم وذلك ينفقون مال من الله آتاهم ما بعض ينفقون: من رأزقناهم ومما
الفقراء على وتصدقهم ووالديهم وأولدهم وأزواجهم أنفسهم على وبانفاقهم أموالهم

والمساكين.

الكتاب وهو الرسول ايها إليك أنزل الذى بالوحى }: يصدقون إليك أنزل بما { يؤمنون
والسنة.

قبلك من الرسل على كتب من تعالى الله أنزل بما }: ويصدقون قبلك من أنزل { وما
والزبورأ. والنجيل كالتورأاة

والخبارأ السابقة الخمس الصفات أصحاب إلى }: الشارأة رأبهم من هدى على { أولئك
من متمكنون هم العمال وصالح اليمان من إليه تعلى الله هداهم بما بأنهم عنهم

الفلح. إلى بهم المفضي الله منهج على الستقامة

ِلشارأة المفلوحون هم { واولئك هم بأنهم عنهم والخبارأ الكاملة الهداية أصحاب الى }: ا
النارأ. من النجاة بعد الجنة دخول هو الى بالفوز الجديرون المفلحون



اليات: معنى

ِليمان من المتقين صفات الثلثا اليات هذه فى تعالى ذكر وايتاء الصلة واقام بالغيب ا
هم لذلك بأنهم عنهم وأخبر الخرة بالدارأ واليمان كتب من الله أنزل بما واليمان الزكاة،

الخرة وفى والطمأنينة بالطهر الدنيا فى الفائزون هم وانهم رأبهم، من هداية أتم على
النارأ. من النجاة بعد الجنة بدخول

اليات: هداية

اليات: هداية من

سلوكهم ليسلكوا والفلح، الهداية أهل بصفات التصاف فى وترغيبهم المؤمنين دعوة
وأخراهم دنياهم فى ويفلحوا فيهتدوا

ِإّن ْا ٱّلِذيَن {  ٌء َكَفُرو ْيِهْم َسَوآ َل َتُهْم َع َذْر َأن ْنِذْرُهْم َلْم َأمْا َأ َ ُت ُنوَن ل ُيْؤِم
َتَم ّلُه } * { َخ َلٰى ٱل ِبهْم َع ُلو َلٰى ُق َلٰى َسْمِعِهْم َوَع ْبَصاِرِهْم َوَع َأ

ٌة َلُهْم ِغَشاَو َذاٌب َو ِظيٌم َع } ع

الكلمات: شرح

ُلغة { كفروا ًا والجحود، التغطية }: الكفر:  ُله به جاءت وبما بالله التكذيب وشرع عنه رأس
بعضا. أو كل

ٍو }: بمعنى { سواء َت هدايتهم. بعدم الله لحكم منه فائدة ل إذ وعدمه، انذارأهم ُمْس

والفساد. والظلم الكفر بعاقبة }: النذارأ: التخويف { أأنذرأتهم

حتى الظرف على الطابع أو الخاتم وضع وهو واحد وزالطبع الختم إذا }: طبع الله { ختم
يغير. أو فيبدل إليه يتوصل ول فيه، ما يعلم ل

إليه. الشىء وصول منع يراد ما به يغّشى }: الغطاء { الغشاوة

ولذتها. الحياة لعذوبة يزيد }: اللم { العذاب

ومعناهما: قبلهما لما اليتين مناسبة

ِليمان أهل ذكر لما والخسران والضلل الكفر أهل بعدهم ذكر والفلح والهداية والتقوى ا
ِليمان استعدادهم بعدم فأخبر } إلخ كفروا الذين فقال: { إن إنذارأهم استوى حتى ل

ل حتى آذانهم وعلى تفقه، ل على قلوبهم على بالطبع فيهم الله سنة ملضى وذلك وعدمه
َيجعِل تسمع، وعنادهم مكابرتهم نتيجة وذلك تبصر، ل حتى أعينهم على الغشاوة َو

الله حكم عليهم. وهذا به فحكم العظيم العذاب استوجبوا الكفر. وبذلك على وإصرارأهم
ومكان. زمان كل فى والصرارأ والمكابرة العناد أهل فى تعالى

اليتين هداية
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اليتين: هداية من

ِلصرارأ والمكابرة العناد أهل فى تعالى الله سنة - بيان1 الهداية تعالى لله يحرمهم بأن وا
يهتدوا. ول يؤمنوا فل بها ينتفعوا ل حتى حواسهم بتعطيل وذلك

العظيم للعذاب الموجب والفساد والظلم الكفر على الصرارأ من - التحذير2

ّناِس { َوِمَن ّنا َيُقوُل َمن ٱل ّلِه آَم ل ِما ٱِب َيْو ْل ِب ِنيَن ُهم َوَما ٱلِخِر ٱَو ِبُمْؤِم
ُيَخاِدُعوَن ّلَه } * {  ّلِذيَن ٱل ُنوا ٱَو َدُعوَن َوَما آَم ّ َيْخ ْنُفَسُهم ِإل َوَما َأ

ِبِهم } * { ِفي َيْشُعُروَن ُلو َدُهُم ّمَرٌض ُق ّلُه َفَزا ًا ٱل َلُهم َمَرض َذاٌب َو َع
ِليٌم ُنوا ِبَما َأ ُبوَن َكا ْكِذ } َي

الكلمات: شرح

الناس بعض }: من الناس { ومن

ًا بالله }: صدقنا بالله آمنا يقول { من سواه. رأب ول غيره إله ل وإله

القيامة. يوم والجزاء بالبعث }: صدقنا الخر { وباليوم

الكفر. واخفائهم ن اليما }: بإظهارأهم الله { يخادعون

رأسوله على ول الله على ل عليهم تعود خداعهم عاقبة }: إذ أنفسهم ال يخدعون { وما
المؤمنين. على ول

عليهم. عائدة خداعهم عاقبة أن يعلمون }: ل يشعرون { وما

والضرب أمرهم افتضاح من الخوف والم ونفاق شك قلوبهم }: فى مرض قلوبهم { فى
أيديهم. على

ًا مرضا الله { فزادهم ًا }: شك ًا ونفاق ًا والم تعقب ل السيئة أن فى الله سنة حسب وخوف
ّ سيئة. إل

النفس. على الوقع شديد }: موجع أليم { عذاب

معناها: وبيان قبلها لما الية مناسبة

فى البالغون الكافرون وهم مقابلهم وذكر ايمانهم في الكاملين المؤمنين تعالى ذكر لما
شر الباطن. وهم فى الكافرون الظاهر فى المؤمنون وهم المنافقين ذكر منتهاه الكفر

أشده. الكفر فى البالغين الكافرين من

ًا أن تعالى أخبر الكفر ويضمرون بألسنتهم اليمان يدعون المنافقون وهم الناس من فريق
عليهم. عائدة خداعهم عاقبة كانت النفاق. ولما بهذا والمؤمنين الله قلوبهم. يخادعون فى
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به. يدرأون ول ذلك يعلمون ل ولكنهم غيرهم ل أنفسهم خادعين بذلك كانوا

عقوبة مرضا زادهم وأن الخوف، والنفاق الك وهو مرضا قلوبهم فى أن تعالى أخبر كما
وكفرهم. كذبهم بسبب الخرة فى الليم بالعذاب وتوعدهم الدنيا فى لهم

اليات: هداية

اليات: هداية من

السيئة أن كما صاحبها على تعود الخداع عاقبة وأن والخداع، والنفاق الكذب من التحذير
مثلها سيئة إل عنها يتولد ل

َذا ِإ َ َلُهْم ِقيَل { َو ْا ل ُدو َلْرِض ِفي ُتْفِس ْا ٱ ُل ّنَما ۤوَقا ِلُحوَن َنْحُن ِإ } ُمْص
َأل ا* { 
ۤ

ّنُهْم  ُدوَن ُهُم ِإ ِكن ٱْلُمْفِس ٰـ َل ّ َو َذا َيْشُعُروَن ل ِإ ِقيَل } * { َو
ْا َلُهْم ُنو ّناُس آَمَن َكَمآ آِم ْا ٱل ُل ُنْؤِمُن ۤوَقا ُء آَمَن َكَمآ َأ اَأل ٱلّسَفَهآ

ۤ
ّنُهْم  ِإ

ُء ُهُم ِكن ٱلّسَفَهآ ٰـ َل ّ َو َلُموَن ل } َيْع

الكلمات: شرح

فيها. المعاصى وارأتكاب }: الكفر الرأض فى { الفساد

ِلصلح ِليمان }: يكون الرأض فى { ا الشرك وترك الصالح، والعمل الصحيح با
والمعاصى.

يعلمون. ول يدرأون }: ل يشعرون { ل

والتدبير. التصرف يحسن ل العقل سفيه: خفيف }: جمع { السفهاء

اليات: معنى

بالنفاق الرأض فى تفسدوا ل المؤمنين أحد لهم قال إذا أنهم المنافقين عن تعالى يخبر
الله فأبطل زعمهم فى مصلحون نحن قائلين: إنما عليه رأدوا والكافرين اليهود وموالة

إل المؤمنين، من بهم عرضوا من ل المفسدون وحدهم هم أنهم وقررأ الزعم هذا تعالى
لهم قال إذا بأنهم عنهم تعالى أخبر قلوبهم. كما على الكفر لستيلء ذلك يعلمون ل أنهم
رأدوا سلم بن الله عبد مثل وفلن فلن إيمان وآمنوا ايمانكم فى أصدقوا المؤمنين أحد

دعواهم عليهم تعالى الله فرد بصيرة ول لهم رأد ل الذين السفهاء إيمان قائلين: أنؤمن
العلم. وعدم بالجهل ووصفهم الصادقين المؤمنين عن ونفاه لهم السفه وأثبت

اليات: هداية

اليات: هداية من

ًا يكون ل وهو الكاذب الدعاء - ذم1 المنافقين. صفات من إل غالب

ِلصلح2 بمعصية يكون فيها والفساد ورأسوله، الله بطاعة بالعمل يكون الرأض فى - ا
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وسلم. عليه الله صلى ورأسوله الله

بإفساد وليس إصلح بأنه إفسادهم دائما يبررأون الرأض فى بالفساد - العاملون3

َذا ِإ ْا { َو ْا ٱّلِذيَن َلُقو ُنو ُلا آَم ّنا ۤوَقا َذا آَم ِإ ْا َو َلْو َلٰى َخ ِنِهْم ِإ ِطي َيا ْا َش ُل ۤوَقا
ّنا ُكْم ِإ ّنَما َمَع ُئوَن َنْحُن ِإ َتْهِز ّلُه ُمْس ل ُء ٱ} * {  َتْهِزىً ّدُهْم ِبِهْم َيْس َيُم َو

ِنِهْم ِفي َيا ِئَك َيْعَمُهوَن ُطْغ ٰـ َل ُأْو ْا ٱّلِذيَن } * {  َتَرُو َلَة ٱْش َ َدىًٰ ٱلّضل ْلُه ٱِب
ِبَحْت َفَما ُتُهْم َر ْا َوَما ّتَجاَر ُنو َتِديَن َكا } ُمْه

الكلمات شرح

ُقوا َل ًا }: اللقاء: والملقاة: المواجهة {  لوجه. وجه

وأهله الله، عن الله رأسول به جاء ما وبكل بالل الشرعى: التصديق }: اليمان { آمنوا
بحق. المؤمنون هم

ُلو { خلوا به. بالشيىء: النفراد }: الخ

انسان من يصلح ول يفسد الشر من قريب الخير عن بعيد كل }: الشيطان { شياطينهم
والفساد. الشر فى رأؤساؤهم هنا بهم والمراد جان أو

بالمرء. والستسخارأ }: الستهزاء: الستخفاف { مستهزئون

فيه. والسراف المر فى الحد }: مجاوزة { الطغيان

َعَمه ْل والضلل الحيرة من عنه ينتج وما الرؤية للبصر: عدم كالعمى }: للقلب { ا
الكفر. وأخذوا اليمان تركوا اى الضللة بالهدى }: استبدلوا { اشتروا

رأأس دفعوا هنا والمنافقون باعه، إذا يربح ما لشراء مال رأأس }: التجارأة: دفع { تجارأتهم
ِليمان وهو مالهم ًا يربحوا أن آملين الكفر لشراء ا يربحوا ولم فخسروا الدنيا فى وغنى عز

بكفرهم. وافتقروا وعذبوا ُذلوا إذ

ً }: السالك { المهتدى عناء وبل وقت أقرب فى يريده ما إلى به تصل قاصدة سبيل
يهلك حتى مراده إلى به تصل فل قاصدة غير سبيل السالك وهو المهتدى خلف والضال

الوصول. قبل

اليات: معنى

الولى الية في عنهم تعالى أخبر إذا أحواله وتصف المنافقين عن تخبُر اليات زالت ما
بالله مؤمنون بأنهم أخبروهم ما مكان فى آمنوا الذين لقوا إذا وخبثهم لنفاقهم أنهم

عما فلموهم، والضللة الفتنة فى برؤسائهم انفردوا وإذا الدين، من به جاء وما والرسول
ّدعوه ِليمان من ا ًا. وإنما آمنا َوَما دنيكم على معكم إنا لهم قالوا ا ِليمان أظهرنا أبد ا

ًء وأصحابه. بمحمد وسخرية استهزا

ًا جزاء بالمثل لهم معالمة بهم يستهزىء تعالى أنه الثانية الية فى أخبر كما ويزيدهم وفاق
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ولل نفوسهم واضطراب حيرتهم لتزداد طغيانهم فى سيئة تلد السيئة أن فى سنته حسب
بالكفر اليمان استبدلوا قد لضلل فى البعداء أولئك أن الية فى أخبر عقولهم. كما

ِلخلص محال. ُنْجح أو رأبح سبيل الى يهتدون ول تجارأتهم تربح ل فلذلك بالنفاق و

اليات هداية

اليات: هداية من

ِهْم في سلوكهم من والتحذير بالمنافقين - التنديد1 ِت َقا َ وفى آخر بوجه وهذا بوجه هذا ُمل
الوجهين. ذو الحديث: شرارأكم

عن وينهون بالمنكر ويأمرون والمعاصى، الكفر الى يدعون شياطين الناس من - إن2
المعروف.

وجل عز بأعدائه وانزالها الله، نقم - بيان3

ُلُهْم َث َثِل { َم َد ٱّلِذي َكَم َتْوَق ًا ٱْس َلّمآ َنار َءْت َف َلُه َما َأَضا ّلُه َذَهَب َحْو ٱل
ُنوِرِهْم َكُهْم ِب َتَر ُلَماٍت ِفي َو ّ ُظ ْبِصُروَن ل ْكٌم } * { ُصّم ُي َفُهْم ُعْمٌي ُب

َأْو َيْرِجُعوَن لَ ّيٍب } * {  ِء ّمَن َكَص ُلَماٌت ِفيِه ٱلّسَمآ ٌد ُظ ٌق َوَرْع َبْر َو
ُلوَن ِبَعُهْم َيْجَع ِنِهم ۤيِف َأَصا َذا َذَر ٱلّصَواِعِق ّمَن آ ّلُه ٱْلَمْوِت َح ل ٱو

َكاِفِريَن ُمِحيٌط ْل ُد ٱِب َكا َي ُق } * {  َبْر َطُف ٱْل ْبَصاَرُهْم َيْخ ّلَما َأ َء ُك َأَضآ

ْا َلُهْم َذآ ِفيِه ّمَشْو ِإ َلَم َو ْظ ْيِهْم َأ َل ْا َع َلْو َقاُمو َء َو ّلُه َشآ َذَهَب ٱل َل
ْبَصاِرِهْم ِبَسْمِعِهْم َأ ّلَه ِإّن َو َلٰى ٱل ٍء ُكّل َع } َقِديٌر َشْي

الكلمات: شرح

وحالهم. }: صفتهم { مثلهم

ًا. }: أوقد { استوقد نارأ

يبصرون. ول ينطقون ول يسمعون }: ل عمٌي بكم { صٌم،

ّيب }: المطر. { الص

المطر. وظلمة السحاب وظلمة الليل }: ظلمة { الظلمات

المطر. ونزول السحاب تراكم حال ُيسمع القاصف }: الصوت { الرعد

المطر. ونزول السحاب تراكم حال نورأ من يلمع }: ما { البرق

الله يصيب البرق ولمعان الرعد قصف اثناء تنزل هائلة صاعقة: نارأ }: جمع { الصواعق
يشاء. من بها تعالى

َذرَأ للموت }: توقيا الموت { َح

javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()


جهاته. جميع من للشيء المكتنف }: المحيط { محيط

}: يقرب. { يكاد

بسرعة. }: يأخذه { يخطف

المبصرة. العين وهو بصر }: جمع { أبصارأهم

اليات: معنى

من كمثل الكفر من مبطنون هم ما مع اليمان من يظهرون فيما المنافقين هؤلء مثل
ًا أوقد الله ذهب انتفاع أدنى بها وانتفعوا حولهم منا لهم أضاءت فلما بها للستضاءة نارأ

وأموالهم دماءهم صانوا الظاهر بإيمانهم يبصرون. لنهم ل ظلمات فى وتركهم بنورأهم
يدخلون عليه ماتوا اذا الكفر من يضمرون وبما والسبي القتل من وذرأارأيهم ونساءهم

الية ) وأما17الولى( الية تمضنته المثل هذا أنفسهم حتى شىء كل فيخسرون النارأ
فل للهتداء استعداد كل فقدوا قد بأنهم المنافقين أولئك عن إخبارأ ) فهى18الثانية(
فى لتوغلهم وذلك آثارأه تبصر أعينهم ول به تنطق ألسنتهم ول الحق صوت تسمع آذانهم

الثالثة الية الحوال. واما من بحال اليمان إلى الكفر عن يرجعون ل هم فلذا الفساد
العجيبة المثل المنافقين. وصورأة لهؤلء آخر مثل تتضمنان ) فهما20) (19والرابعة(

خاطف وبرق قاصف برعد مصحوب ظلمات فى غزير َمطر هى حالهم على والمنطقية
صوت يسمعون ل حتى أصابعهم بأنامل آذانهم يسدون خائفون مذعورأون وسطه فى وهم

ًا الصواعق ًا يجدوا ولم فيموتوا، قلوبهم تنخلع أن حذرأ ًا ول مفر محيط تعالى الله لن مهرب
أبصارأهم يخطف يكاد وسرعته لشدته البرق فإن أخرى جهة ومن جهة من هذا بهم

وقفوا البرق ضوء انقطع واذا ضوئه فى مشوا الطريق البرق لهم أضاء فإذا فيعمون،
قدير شىء كل على تعالى لنه وأبصارأهم بسمعهم لذهب الله شاء ولو خائفين، حيراى

وهو الوعيد وبذكر ظلمات وهو الكفر بذكر ينزل والقرآن المنافقين اولئك حال هذه
ينزل أن خائفون وهم الضاءة، قوة فى كالبرق وهى والبينات وبالحجج والرعد كالصواعق

بهم تتعرض ول إليهم تشير ل بآية نزل فإذا فيؤخذوا، عنهم الستارأ وازاحة بكشفهم القرآن
حائرين وقفوا عليه هم وما بباطلهم التنديد فيها بآيات نزل الظاهر. وإذا إيمانهم فى مشوا

وهو أهل لذلك لنهم لفعل وأبصارأهم أسماعهم أخذ الله شاء ولو يتأخرون ول يتقدمون ل
قدير: شىء كل على

اليات: هداية

يلى: ما اليات هذه هداية من

الذهان. إلى المعانى لتقريب المثال ضرب - استحسان1

أمرهم. عاقبة وسوء الباطل أهل سعى - خيبة2

المطر. بماء الرأض تحيا كما القلوب به تحيا - القرآن3

المنافقون الكفارأ - شر4



ّيَها َأ َيا ّناُس {  ْا ٱل ُدو ُب ُكُم ٱْع ّب ُكْم ٱّلِذي َر َلَق ّلِذيَن َخ ُكْم ِمن ٱَو ِل ْب ُكْم َق ّل َلَع
ّتُقوَن ّلِذي َت ُكُم َجَعَل ٱ} * {  َلْرَض َل ًا ٱ َء ِفَراش لّسَما ًء ٱَو َنآ َأنَزَل ِب َو

ِء ِمَن ًء ٱلّسَمآ َأْخَرَج َمآ ّثَمَراِت ِمَن ِبِه َف ًا ٱل ُكْم ِرْزق َ ّل ْا َفل ُلو ّلِه َتْجَع ل
ًا َداد ُتْم َأن ْن َأ َلُموَن َو } َتْع

الكلمات: شرح

إنسان. واحده لفظه، من له مفرد ل جمع }: لفظ { الناس

والتعظيم. لله الحب غاية مع والنهى للمر والمتثال باليمان }: أطيعوا { اعبدوا

الحق. وإلهكم أمركم ومالك }: خالقكم { رأبكم

عظيم. بتقدير العدم من }: أوجدكم { خلقكم

ترك بعد الصالح والعمل باليمان وذلك الله، من تحفظكم وقاية }: تتخذون { تتقون
والمعاصى. الشرك

فوقها. والنوم عليها للجلوس }: وطاء { فراشا

ًء ّية { بنا ْبن فوقها. والنوم عليها للجلوس }: َم

ِلجارأ وتخرجه وخضر حبوب من الرأض تخرجه ما وهو ثمرة }: جمع { الثمرات من ا
فواكه.

أجلها. إلى حياتكم فتحفظ به تقتاتون لكم }: قوتا لكم { رأزقا

ًا ّد: النظير }: جمع { أنداد تبارأك الرب به تضادون الله مع أو الله دون تعبدونه والمثيل ن
وتعالى.

اليتين: ومعنى المناسبة

المنافقين ذكر الخاسرين والكافرين المفلحين، المؤمنين ذكر لما تعالى أنه المناسبة َوْجه
الجميع نادى اللتفات طريقة على ثم الخاسرين والكافرين الصادقين المؤمنين بين وهم

ليقوا بعبادته وأمرهم وزمان مكان كل فى جمعاء للبشرية عاما نداء ليكون الناس بعنوان
ًا من أنفسهم ذلك فيكون والكمال الجلل بصفات ليعرفوه نفسه لهم الخسران. معرف

نداءه وختم وجنته، رأضاه وتكسبهم عذابه من تنجيهم عبادة فيعبدونه له لستجابتهم َأدعى
العبادة يستحقون ل أنهم علمهم مع معه يعبدونهم له شركاء اتخاذ عن بتنبيههم لهم

ضرهم. أو نفعهم عن لعجزهم

اليتين هداية

كلها. الحياة عله هى اذ تعالى، الله عبادة - وجوب1

وصفاته. بأسمائه تعالى الله معرفة - وجوب2
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وخفيه ظاهره وكبيره صغيره الشرك - تحريم3

ِإن ُتْم { َو ْن ْيٍب ِفي ُك َنا ّمّما َر ْل َلٰى َنّز َنا َع ْبِد ْا َع ُتو ْأ ِلِه ّمن ِبُسوَرٍة َف ْث ّم
ْا ْدُعو ُكم ٱَو َء َدآ ّلِه ُدوِن ّمن ُشَه ُتْم ِإْن ٱل ْن ِإن َصاِدِقيَن ُك ّلْم } * { َف
ْا ُلو َلن َتْفَع ْا َو ُلو ْا َتْفَع ّتُقو ّناَر ٱَف ِتي ٱل ُدَها ٱّل ّناُس َوُقو ُة ٱل ْلِحَجاَر ٱَو
ّدْت َكاِفِريَن ُأِع ْل } ِل

الكلمات شرح

وقلقها. النفس اضطراب مع }: الشك { الريب

وسلم. عليه الله صلى }: محمد { عبدنا

أّميته. فى محمد ومثل القرآن }: مثل مثله { من

وتشفع. الله عند لكم تشهد انها تدعون التى }:أنصارأكم. وآلهتكم { شهداءكم

وجل. عز الله مع المعبودة والصنام الكفارأ وهو وتشتعل به تتقد }: ما { وقودها

وأحضرت. }: هيئت { أعدت

وشرعه. برسوله المكذبين وحده له العبادة فى تعالى الله لحق }: الحدين { الكافرين

ومعناها: الية مناسبة

وحده تعالى الله عبادة هو الذى التوحيد وهو الدين أصل السابقة الية فى تعالى قررأ لما
وذلك وسلم عليه الله صلى محمد رأسوله نبوة وهو الثانى الدين أصل الية هذه في قررأ
محمد رأسولنا عبدنا على أنزلناه الى القرآن من شك فى كنتم ان وهو برهانى طريق من

لعجزكم تأتوا لم فإن أميته فى عبدنا مثل أمى رأجل من أو سورأه مثل من بسورأة فاتوا
ِللهى بالوحى باليمان النارأ من أنفسكم فقوا فيه. شرع بما تعالى الله وعبادة ا

}: الية { هداية

}: الية هداية { من

عليه. القرآن نزول بإثبات وسلم عليه الله صلى الله رأسول نبوة - تقرير1

سنة ألف لمرورأ الكريم القرآن سورأ مثل بسورأة التيان عن البشر عجز - تأكد2
تعالى لقوله القرآن سورأ مثل بسورأة يأتوا ولم قائم والتحدى سنين وست وأرأبعمائة

}. تفعلوا { ولن

بشق ولو النار " اتقوا الصحيح، الحديث وفى الصالح والعمل باليمان تتقى - النارأ3
". تمرة
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َبّشِر ْا ٱّلِذين { َو ُنو ْا آَم ُلو ِلَحاِت َوَعِم ّناٍت َلُهْم َأّن ٱلّصا ِمن َتْجِري َج
ِتَها ْنَهاُر َتْح َل ّلَما ٱ ْا ُك ْنَها ُرِزُقو ًا َثَمَرٍة ِمن ِم ْا ّرْزق ُلو َذا َقا ٰـ ٱّلِذي َه
َنا ْبُل ِمن ُرِزْق ْا َق ُتو ُأ ًا ِبِه َو ِبه َتَشا َلُهْم ُم ٌة َأْزَواٌج ِفيَهآ َو َطّهَر َوُهْم ّم
ُدوَن ِفيَها ِل } َخا

الكلمات: شرح

ِلخبارأ { بشر للنفس. بالمحبوب يكون وذلك الّسارأ }: التبشير: ا

الماء أنهارأ هى والنهارأ وقصورأها أشجارأها خلل من النهارأ }: تجرى تحتها من { تجرى
العسل. وأنهارأ الخمر وأنهارأ اللبن وأنهارأ

ًا به { وأتوا ًا بعضه يشبه لهم وقدم الثمارأ }: أعطوا متشابه فى مختلف اللون فى بعض
الطعم.

ّهرة والنقائص. المعائب وسائر والنفاس الحيض دم }: من { مط

ًا. منها يخرجون ل فيها }: باقون { خالدون أبد

والمعنى: المناسبة

أداة وهما والترغيب الترهيب ليتم وأهلها الجنة يذكر أن ناسب وأهلها النارأ تعالى ذكر لما
والصلح. الهداية

رأزقهم بما المستقيمين المؤمنين يبشر أن رأسوله تعالى الله أمر الكريمة الية هذه فى
فيها وهم وقذرأ أذى كل من نقيات مطهرات أزواج فيها لهم النهارأ تحتها من جنات من

رأزقنا الذى هذا قالوا المختلفون الثمارأ أنواع لهم قدم إذا بأنهم عنهم أخبر خالدون. كما
الطعم فى متشابه غير اللون فى متشابها اوتوه أنهم تعالى أخبر الدنيا. كما فى مثله

به. اللتذاذ وكماله. وعظيم حسنه فى زيادة

الية: هداية

الية: هداية من

لصحابهما. الية فى المذكورأ النعيم كان بهما إذ الصالح والعمل اليمان - فضل1

وعمل فيهما رأغبة ليزدادوا مقيم نعيم من فيها وما السلم، دارأ الى المؤمنين - تشويق2
لها.

المنكرات وترك الخيرات بفعل

ِإّن ّلَه {  َ ٱل َتْحيي ل ً َيْضِرَب َأن َيْس َثل َأّما َفْوَقَها َفَما َبُعوَضًة ّما َم َف
ْا ٱّلِذيَن ُنو َلُموَن آَم َيْع ّنُه َف ّبِهْم ِمن ٱْلَحّق َأ َأّما ّر ْا ٱّلِذيَن َو َكَفُرو

ُلوَن َيُقو َذآ َف َد َما ّلُه َأَرا َذا ٱل ٰـ ً ِبَه َثل ًا ِبِه ُيِضّل َم ِثير َيْهِدي َك ًا ِبِه َو ِثير َك
ّ ِبِه ُيِضّل َوَما ّلِذيَن ٱْلَفاِسِقيَن ِإل َد َينُقُضوَن ٱ} * {  ّلِه َعْه َبْعِد ِمن ٱل
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َثاِقِه َطُعوَن ِمي َيْق ّلُه َأَمَر َمآ َو ُدوَن ُيوَصَل َأن ِبِه ٱل ُيْفِس ٱلْرِض ِفي َو
ِئَك َل } ٱْلَخاِسُروَن ُهُم ۤـُأو

الكلمات: شرح

منها أصغر أو كالبعوضة صغرت وإن المثال ضرب من الحياء يمنعه }: ل يستحيى { ل
كجناحها.

ً يضرب { أن ًا يجعل }: أن مثل أو القبح فى وحاله صفته عن يكشف لخر مثل شيئ
الحسن

ّي شىء بمعنى نكرة }: ما بعوضة { ما زائدة. وبعوضة أو مثلً، يجعله كان شىء أ
البق. صغارأ وهو البعوض واحدة الثانى. البعوضة المفعول

وجوده. عدم العقل يحيل الذى الثبوت }: الواجب { الحق

تعالى الله لمر التارأكون والفاسقون: هم الطاعة، عن الخروج }: الفسق { الفاسقون
والمعاصى. الشرك وبترك الصالح، والعمل باليمان

البرام. بعد الحّل }: النقض { ينقضون

عليه الله صلى ولرسوله له والطاعة اليمان من الناس إلى به عهد }: ما الله { عهد
وسلم.

ِلشهاد أو بالحلف وتوثيقه إبراهمه بعد } من ميثاقه بعد { من عليه. ا

ِليمان إدامة }: من يوصل أن به الله أمر ما { يقطعون الرأحام. وصلة والطاعة والتوحيد ا

المعاصى. وارأتكاب بالكفر يكون الرأض فى }: الفساد الرأض في { يفسدون

القيامة. يوم وأهليهم أنفسهم يخسرون بحث الخسران فى }: الكاملون { الخاسرون

والمعانى النزول سبب

وأجل أعلى المنافقون: الله قال والمائى النارأى السابقين المثلين تعالى الله ضرب لما
ًا تعالى الله فانزل المثل هذا يضرب أن } الية. يستحى ل الله { إن قوله عليهم رأد

أكبر. وان هو عما فضل دونها فما بعوضة مثل يجعل ان الستحياء يمنعه ل أن تعالى فأخبر
رأبهم. من الحق أنه فيعلمون مؤمنون قسمان أمثال من الله يضرب ما حيال الناس

مثل!ا؟. بهذا الله أرأاد كالمعترضين: ماذا ويقولون وكافرون: فينكرونها

ًا به يهدى مثل من يضرب ما أن تعالى أخبر كما ل وانه كثيرا، به ويضل الناس من كثير
ميثاقه بعد من الله عهد ينقضون بقوله: { الذين وصفهم الذين الفاسقين إل به يضل

التام بالخسران عليهم }. وحكم الرأض فى ويفسدون يوصل، ان به الله أمر ما ويقطعون
ُأولئَك القيامة يوم } الَخاِسُرون ُهْم فقال: { 
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الية هداية

يلي: ما اليتين هداية من

به. والمر وقوله المعروف فعل من يمنع أن ينبغى ل الحياء - أن1

الذهان. الى المعانى لتقريب المثال ضرب - يستحسن2

ًا الله أنزل - اذا3 ًا، هدى المؤمنون به ويزداد وغيره هدى من خير به ويزداد وخير
ً الكافرون المختلف. النفسى الفريقين لستعداد وذك وشرا، ضلل

المعروف ومنع الخير، وقطع العهد، نقض من يستتبعه وما الفسق من - التحذير4

ْيَف َك ْكُفُروَن {  ّلِه َت ل ُتْم ٱِب ْن ُك ًا َو ُكْم َأْمَوات َيا َأْح ُكْم ُثّم َف ُت ُكْم ُثّم ُيِمي ِيي ُيْح
ْيِه ُثّم َل َلَق ٱّلِذي } * { ُهَو ُتْرَجُعوَن ِإ ُكْم َخ َلْرِض ِفي ّما َل ًا ٱ ُثّم َجِميع

َتَوىًٰ َلى ٱْس ِء ِإ ْبَع َفَسّواُهّن ٱلّسَمآ ُكّل َوُهَو َسَماَواٍت َس ٍء ِب ِليٌم َشْي َع
{

الكلمات: شرح

مقتض وجود والتوبيخ. لعدم التقريع مع للتعجب هنا }: الستفهام بالله تكفرون { كيف
للكفر.

ًا { وكنتم وهو رأبه العبد يكفر كيف إذ كفرهم، بطلن على برهان }: هذا فأحياكم أموات
شيئا. يك لم أن بعد خلقه الذى

الرب وجود على دال كلهما الميت واحياء الحى إماتة }: إن يحييكم ثم يميتكم { ثم
وقدرأته. تعالى

الخر. البعث وهو الثانية الحياة بعد }: يريد ترجعون إليه { ثم

ًا الرأض في ما لكم { خلق لجلكم ذلك كل الرأض خيرات من أوجده ما أوجد }: أى جميع
حياتكم. فى به تنتفعوا كي

سماوات. سبع فكونها لها قهرا وارأتفع }: عل السماء الى استوى { ثم

تامات. سماوات سبع خلقهن }: أتّم { فسواهن

قدرأته على وتدليل شىء، بكل تعالى علمه بإحاطة }: إخبارأ عليم شىء بكل { وهو
عبادته. ووجوب وعلمه

اليتين: معنى

حيث الحوال وأسوأ الصفات بأخس وصفهم سبق الذين الكافرين مع الخطاب زال ما
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ًا اللتفات طريقة على لهم قال ًا، موبخ ًا وكنتم بالله تكفرون { كيف مقرع فأحياكم أموات
} الية.

الخلئق احط من وصاحبه المورأ أقبح من به الكفر يصبح وكرمه. ما ُوجوده أدلة من وذكر
ِلماتة الموت بعد الحياء وجوده أدلة ومال. فمن حال وأسوأهم ِلحياء بعد وا أدلة ومن ا

السموات وخلق عليه حياتهم لتوقف جميعا الرأض فى الناس خلق أن وقدرأته كرمه
سواه. رأب ول هو إل إله ل سبحانه شىء بكل محيط علمه كله ذلك مع وهو السبع،

اليتين: هداية

اليتين: هداية من

تعالى. بالله الكفر - إنكارأ1

ورأحمته. وقدرأته الله وجود على البرهان - إقامة2

ّلية3 الدليل حرمه ما ال ومراكب وملبس ومشارأب مطاعم من الرأض فى ما كل - ح
}. جميعا الرأض في ما لكم لقوله: { خلق السنة أو الكتاب من الخاصر

ْذ ِإ ّبَك َقاَل { َو َكِة َر ِئ َ ْلَمل ّني ِل َلْرِض ِفي َجاِعٌل ِإ ِليَفًة ٱ ْا َخ ُلو َتْجَعُل َقا َأ

ُد َمن ِفيَها َيْسِفُك ِفيَها ُيْفِس َء َو ّدَمآ َنْحُن ٱل ّبُح َو ّدُس ِبَحْمِدَك ُنَس ُنَق َو
ّن َقاَل َلَك َلُم ِۤيإ َ َما َأْع َلُموَن ل } َتْع

الكلمات: شرح

ْلك }: جمع { الملئكة َلك فيقال ويخفف َم صلى النبى أخبر الغيب عالم من خلق وهم َم
نورأ. من خلقهم تعالى الله ان وسلم عليه الله

السلم. عليه آدم هنا به والمراد غيره، يخلف }: من { الخليفة

المعاصى. وارأتكاب بالكفر يكون الرأض فى }: الفساد فيها { يفسد

ْتِل الدماء }: يسيل { يسفك َق َوالَجْرِح. بال

تعالى. بالله يليق ل عما وبحمده. والتسبيح: التنزيه الله سبحان }: نقول بحمدك { نسبح

ينبغى. واللم ل عما والبعد بك. والتقديس: التطهير يليق ل عما }: فننزهك لك { ونقدس
ّدَسه. يقال بنفسه يتعدى قدس فعل إذ المعنى لتقوية زائدة لك فى ق

الية معنى

إجراء فى يخلفه خليفة الرأض فى جاعل انى للملئكة قوله يذكر أن رأسوله تعالى يأمر
يسفك ممن الخليفة هذا يكون أن من متخوفة تساءلت الملئكة وان الرأض، فى أحكامه
ًا والمعاصى بالكفر الرأض فى ويفسد الدماء ما منهم حصل الجن من خلق على قياس

تخوفوه.
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ْلِحكم من يعلم أنه رأبهم فأعلمهم يعلمون. ل ما والمصالح ا

وعلمه وقدرأته تعالى الله جود على الدالة الدلة ذكر من التذكير: المزيد هذا من والمراد
غيره. دون ولعبادته تعالى به لليمان الموجبة وحكمته

الية هداية

الية: هداية من

يعلم. ممن غيره يعلم ل من - سؤال1

بلطف. صرفه أو وإجابته السائل انتهارأ - عدم2

الخلق. بدء - معرفة3

وفضله آدم - شرف4

ّلَم َدمَا { َوَع َء َءا َلْسَمآ ّلَها ٱ َلى َعَرَضُهْم ُثّم ُك َكِة َع ِئ َ َفَقاَل ٱْلَمل
ِني ُئو ِب ْن أ

ِء َ َأْسَمآ ِء ِب ٰـُؤل اَه
ۤ

ُتْم ِإن  ْن ْا َصاِدِقيَن ُك ُلو َنَك } * { َقا ْبَحا َ ُس ل
ْلَم َنآ ِع ّ َل َنآ َما ِإل َت ّلْم ّنَك َع ْنَت ِإ ِليُم َأ ِكيُم ٱْلَع َدمُا } * { َقاَل ٱْلَح َءا َيآ

ْئُهْم ِب أن
ِئِهْم َ َأْسَمآ َلّمآ ِب َأُهْم َف َب ْن ِئِهْم َأ َأْسَمآ َلْم َقاَل ِب ُكْم َأُقْل َأ ِن ّل ِۤيإ

َلُم ْيَب َأْع َلْرِض ٱلّسَماَواِت َغ َلُم ٱَو َأْع ُدوَن َما َو ْب ُتْم َوَما ُت ْن ُتُموَن ُك ْك } َت

الكلمات: شرح

السلم. عليه البشر أبو الله }: نبّى { آدم

والنسان. والحيوان والنبات كالماء كلها الجناس }: أسماء { السماء

لقال وإل جانبهم، غلب العقلء بينهم كان ولما أمامهم، المسميات }: عرض { عرضهم
عرضها

}: أخبرونى. { أنبئونى

المخلوقات. سائر من عليهم }: المعروضين { هؤلء

ًا. لك }: تنزيها { سبحانك وتقديس

والرأض. السموات فى النظارأ عن غاب }: ما السموات { غيب

قولهم من }: تظهرون { تبدون
} فيها ُيفسد من فيها أتجعل {

الية.
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وعدم تعالى الله أمر مخالفة من إبليس أضمره ما يريد وتخفون }: تبطنون { تكتمون
طاعته.

لحكمه. ال يترك ول يفعل ول موضعه، فى شىء كل يضع الذى }: الحكيم { الحكيم

اليات: معنى

اسماء آدم علم أنه سواه دون لعبادته وحمته وعلمه قدرأته مظاهر معرض فى تعالى يخبر
كنتم إن هؤلء بأسماء أنبؤني وقال الملئكة على الموجودات عرض ثم كلها، الموجودات

ُنوا فعجزوا وأعلمهم المخلوقات أكرم أنكم دعوى فى صادقين َل ْع َأ ُهم و َف ِتَرا ْع وقالوا بذلك ا
المخلوقات تلك بأسماء أنبئهم لدم تعالى قال ثم علمتنا ما إل لنا علم ل سبحانك

ًا بأسمائهم فأنبأهم المعروضة ًا واحد ْيعة.. وهنا القصعة حتى واحد ُقَص آدم شرف ظهر وال
َتَب عليهم، َع وأعلم والرأض السموات غيب أعلم إنى لكم أقل بقوله: { ألم رأبهم عليهم َو

}. تكتمون كنتم وما تبدون ما

اليات: هداية

اليات: هداية من

فعلمها. كلها المخلوقات أسماء آدم علم حيث تعالى الله قدرأة - بيان1

الجاهل. على العالم وفضل العلم - شرف2

والقصورأ. بالعجز العتراف - فضيلة3

لها متأهل غير هو دعوى ادعى من على العتاب - جواز4

ْذ ِإ َنا { َو ْل َكِة ُق ِئ َ ْلَمل ْا ِل ُدو َدمَا ٱْسُج ْا َل ُدو ّ َفَسَج ِليَس ِإل ْب َبٰى ِإ َبَر َأ ْك َت ْس ٱَو
َكاَن َكاِفِريَن ِمَن َو } ٱْل

الكلمات: شرح

دون الرأس بانحناء يكون وقد الرأض، على والنف الجبهة وضع هو }: السجود { اسجدوا
وخضوع. تذلل مع لكن الرأض على وضعه

كل من أيأسه أى الله أبلسه الله طاعة عن تكبر ولما الحارأثا اسمه كان }: قيل { إبليس
ًا ومسخه خير شيطان

لدم. السجود ورأفض }: امتنع { أبى

لدم. بالسجود الطاعة من والحسد الستكبارأ فمنعه نفسه فى }: تعاظم { استكبر

من بواحد أو آياته من بشىء كذب أو تعالى بالله كذب كافر. من }: جمع { الكافرين
طاعته. أنكر أو رأسله

الية: معنى
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ّكر َده تعالى يذ اسجدوا للملئكة قلنا بقوله: { وإذ عليهم وإفضاله وحكمته بعلمه عبا
السجود عن وامتنع نفسه فى تعاظم إبليس إل فسجدوا وإكرام تحية لدم... } سجود

ًا وتحية الله، طاعة هو الذى ًا آدم. تكبر طاعة عن بامتناعه فكان شرفه فى لدم وحسد
وطرده. ابلسه استوجب الذى المر الله، أمر عن الفاسقين الكافرين من الله

الية: هداية

}: الية هداية { من

فيه. ويرغب الشكر يوجب الذى المر الله بإفضال - التذكير1

قبول من اليهود وامتناع الشيطان، ابلس سبب كانا حيث والحسد الكبر من - التحذير2
السلم.

ّو انه الى والتنبيه ابليس، عداوة - تقرير3 ًا. عداوته عد أبد

ًا يكون ما المعاصى من أن الى - التنبيه4 الكفر الى يقود أو كفر

َنا ْل َدمُا { َوُق َءا ُكْن َيآ ْنَت ٱْس ّنَة َوَزْوُجَك َأ َ ٱْلَج ُكل ْنَها َو ًا ِم ْيُث َرَغد َح
ُتَما ْئ َ ِش َبا َول ٰـِذِه َتْقَر َة َه َنا ٱلّشَجَر ُكو َت ِلِميَن ِمَن َف ّظا } * ٱْل

ّلُهَما َأَز َطاُن { َف ْي ْنَها ٱلّش َأْخَرَجُهَما َع َنا ِمّما َف َنا ِفيِه َكا ْل ْا َوُق ُطو ِب ٱْه
ُكْم َبْعٍض َبْعُض ُدّو ِل ُكْم َع َل َلْرِض ِفي َو َتَقّر ٱ َتاٌع ُمْس َلٰى َوَم } * { ِحيٍن ِإ
َلّقٰى َت َدمُا َف ّبِه ِمن َءا ِلَماٍت ّر َتاَب َك ْيِه َف َل ّنُه َع ّتّواُب ُهَو ِإ } ٱلّرِحيُم ٱل

الكلمات: شرح

ًا َغد. له يقال الواسع الهنّي }: العيش { رأغد الّر

ًا تكون أن وجائز الجنة أشجارأ من }: شجرة { الشجرة ًا أو كرم الله دام وما غيرهما أو تين
عنها. السؤال ينبغى فل نوعها يعين لم تعالى

عنه. تعالى الله نهى ما بارأتكاب }: لنفسهما { الظالمين

من الكل عن لهما تعالى الله لنهى مخالفتهما وهو الزلل، في }: أوقعهما { فأزلهما
الشجرة

والقامة. الستقرارأ }: المستقر: مكان { مستقر

الحياة. نهاية به والمراد يطول أو يقصر قد مطلقا }: الحين: الوقت حين { إلى

التوبة. كلمات من إليه تعالى الله ألقى ما آدم }: أخذ آدم { فتلقى

تعالى: قوله }: هى { كلمات
من لنكونن وترحمنا لنا تغفر لم وان أنفسنا ظلمنا ربنا {
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} الخاسرين
رأحيم. تواب تعالى لنه توبته، وقبل فتاب للتوبة }: وفقه عليه { فتاب

اليات: معنى

يسكنانها جنته لهما أباح حيث حواء وزوجه لدم إكرامه عن تعالى يخبر الولى الية فى
حتى ثمرها من والكل قربها عن نهاهما فقد واحدة شجرة إل شاءا ما نعيمها من ويأكلن

الظالمين. من يكونا ل

لهما زين حيث الخطيئة فى وزوجه آدم أوقع الشيطان أن تعالى اخبر الثانية الية وفى
ُهمها لهما فبدت منها فأكل الشجرة من الكل ُت َءا ْو الجنة فى للبقاء أهل يصبحا فلم َس

الحياة. نهاية إلى عدو لبضعض بضعهم بها ليعيسوا إبليس عدوهما مع { ض ال الى فأهبطا

وهى: تعالى رأبه من التوبة كلمات تلقى آدم أن تعالى يخبر الثالثة الية وفى
من لنكونن وترحمنا لنا تغفر لم وإن أنفسنا ظلمنا ربنا {

} الخاسرين
الرحيم. التواب وهو عليهما الله فتاب توبة فقالها

الية: هداية

تعالى. رأبهم على وذرأيته آدم - كرامة1

نقمة. إلى النعمة تحويل فى وآرأها المعصية - شؤم2

وسوسته. لتقاء ذلك معرفة ووجوب للنسان الشيطان - عداوة3

فعله على والندم وتركه بالذنب العتراف بعد الستغفارأ وهى الذنب من التوبة - وجوب4

َنا ْل ْا { ُق ُطو ِب ْنَها ٱْه ًا ِم ِإّما َجِميع ُكم َف ّن َي ِت ْأ ّني َي ًدىً ّم ِبَع َفَمن ُه َداَي َت ُه
ْيِهْم َخْوٌف َفلَ َل َ َع ُنوَن ُهْم َول ّلِذيَن َيْحَز ْا ٱ} * { َو ْا َكَفرو ُبو ّذ َك َو

َنآ ِت َيا ِئَك ِبآ ٰـ َل ّناِر َأْصَحاُب ُأو ُدوَن ِفيَها ُهْم ٱل ِل } َخا

الكلمات: شرح

متعادني. فيها لتعيشوا الرأض الى الجنة من }: إنزلوا جميعا منها { اهبطوا

ًى: شرع رأبكم من يجيئكم }: إن هدى منى يأتينكم { فإما رأسوٌل. وبينه ِكتاٌب ضمنه هد

عنه. يحد ولم يخالفه فلم بشرعي }: أخذ هداى اتبع { فمن

الهدى إتباع ومعناه هداى، ابتع فمن شرط }: جواب يحزنون هم ول عليهم خوف { فل
الخرة. فى ول الدنيا فى ل يحزن ول يخاف ل ان الى بالعبد يفضي

رأسوله. وكذبوا الله، شرع }: كفروا: جحدوا وكذبوا { كفروا
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اليتين: معنى منها يخرجون ل بحيث يفارأقونها ل الذين }: أهلها النارأ { أصحاب

لهما الشيطان وسوس أن بعد الرأض إلى بالهبوط وإبليس وحواء آدم أمر أنه تعالى يخبر
ويسعدوا بأمنوا عنه يحيدوا ولم فاتبعوه هدى منه أتاهم إن أنه وأعلمهم الشجرة، من فأكل
ًا يعمل ولم يؤمن فلم رأسوله وكذب به كفر من وتوعد يحزنوا، ولن يخافوا فلن صالح

النارأ. فى بالخلود

اليتين: هداية

اليتين: هداية من

عليه الله صلى رأسوله وسنة الله بكتاب - العمل2والحرمان.  الشقاء تسبب - المعصية1
والشقاء والحزن الخوف يسبب عنهما والعراض والسعاد، المن يسبب وسلم

والحرمان.

النارأ فى الخلود صاحبهما جزاء والكذيب - الكفر3

ِني َب َيا ِئيَل {  ْا ِإْسَرا ُكُرو ِتَي ٱْذ ِتي ِنْعَم ْنَعْمُت ٱّل ُكْم َأ ْي َل ْا َع َأْوُفو ۤيِبَعْهِد َو
ُكْم ُأوِف ّياَي ِبَعْهِد ِإ ُبوِن َو ْرَه ْا ٱَف ُنو ْلُت ِبَمآ } * { َوآِم ًا َأنَز ّدق ّلَما ُمَص

ُكْم َ َمَع ْا َول ُن ُكو َ ِبِه َكاِفٍر َأّوَل ۤوَت ْا َول َتُرو ِتي َتْش َيا ًا ِبآ ً َثَمن ِليل ّياَي َق ِإ َو
ّتُقوِن َ ٱَف ْا } * { َول ِبُسو ْل ِطِل ٱْلَحّق َت َبا ْل ْا ٱِب ُتُمو ْك َت ُتْم ٱْلَحّق َو ْن َأ َو
َلُموَن ْا َتْع َأِقيُمو َة } * { َو ْا ٱلّصلَ ُتو َة َوآ َكا ْا ٱلّز َكُعو ْر ِكِعيَن َمَع ٱَو ٱلّرا

{

عليهم ابراهيم بن اسحق بن يعقوب هو }: اسرائيل إسرائيل الكلمات: { بنو شرح
هم وبنوه السلم

عشر. النثى يعقوب أولد الى أصولهم فى يعودون لنهم اليهود،

اسرائيل بنى على تعالى الله ونعم النعم، بمعنى جنس اسم هنا }: النعمة { النعمة

التية. القرآنية اليات فى ألرأادها ستمر كثيرة

ّنوا أن عليهم الله وعهد اتمامه بالعهد }: الوفاء بعهدى { أوفوا الله صلى محمد أمر يبي
به ويؤمنوا وسلم عليه

فيها. وعزكم الدنيا فى إكرامكم بعد الجنة بإدخالكم عهدكم لكم }: أتم بعهدكم { أوف

غيرى. تخشوا ول }: اخشونى فارأهبون { وإياى

الكريم. }: القرآن أنزلت بما { آمنوا

وسلم. عليه الله صلى محمد أمر فى الحق بيان عن تعتاضوا }:ل بآياتي تشتروا { ول

ًا ً { ثمن الدنيا. الحياة }: متاع قليل
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عليه الله صلى محمد نبوة وجحدكم الحق كتمانكم فى وحدى }: واتقونى فاتقون { وإياى
نقمتى. بكم أنزل أن وسلم

وذلك به، فيعمل يعلم حتى بالباطل الحق تخلطوا ل }: أى بالباطل الحق تلبسوا { ول
إسرائيل. بنى إلى ل العرب إلى مبعوثا ولكن نبّى قولهم: محمد

وضع مع واعتدال امتداد فى الظهر الشرعى: انحنا }: الركوع الراكعين مع { وارأكعوا
وجل. عز له والسلم لله هنا: الخضوع بها والمراد الركبتين على الكفين

ومعناها: اليات مناسبة

وامتناع له الملئكة وسجود وتكريمه، آدم شأن فى السابقة اليات في السياق كان لما
ْبره. وحسده إبليس ِك ًا هذا وكان ل الله يخاطب أن ناسب كتاب أهل لنهم لليهود معلوم
ًا إسرائيل بني تعالى ِليمان من عليهم يجب بما إياهم مذكر بعنوان والستقامة. فناداهم ا
تعالى ليشكروه عليهم نعمته بذكر أمرهم ونهاهم، فأمرهم السلم عليه ِلسرائيل ُبنوتهم

وأمرهم الهدى من به جاء وما وسلم عليه الله صلى محمد برسوله فيؤمنوا بطاعته
غيره يرهبوا ول يرهبوه أن وأمرهم وعدهم، ما لهم لينجز عهد من عليهم أخذ بما بالوفاء

عن به. ونهاهم يكفر من أول يكونوا ل الكريم. وان بالقرآن يؤمنوا أن وأمرهم خلقه من
ِليمان أمر في الحق بيان عن العتياض ًا وسلم عليه الله صلى محمد برسوله ا قليل ثمن

بهم ينزل ان الحق كتموا هم ان وحذرأهم ذلك فى بتقواه وأمرهم الدنيا الحياة متاع من
ًا بالباطل الحق خلط عن عذابه. ونهاهم محمد برسوله يؤمنوا ل حتى عنه وبعدا للحق دفع

والدخول السلم بقبول تعلى لله الذعان الزكاة وايتاء الصلة بإقام وسلم عليه الله صلى
المسلمين. كسائر فيه

اليات: هداية

اليات: هداية من

عليها. تعالى الله لشكر النعم ذكر - وجوب1

تعالى رأبه العبد عليه عاهد ما سيما ل بالعهد الوفاء - وجوب2

كتمانه. وُحرمة الحق بيان - ووب3

ولكن نبّى اليهود: محمد كقول عنه وصرفهم للناس تضليل بالباطل الحق خلط - حرمة4
يهود به يؤمن ل حتى خاصة للعرب

ْأُمُروَن َت َأ ّناَس {  ِبّر ٱل ْل ْنَسْوَن ٱِب َت ُكْم َو ْنُفَس ُتْم َأ ْن َأ ُلوَن َو ْت َتاَب َت ِك َ ٱْل َأَفل

ُلوَن ْا َتْعِق ُنو َتِعي ْس ْبِر ٱ} * { َو لّص لّصلَِة ٱِب ّنَها ٱَو ِإ ٌة َو ِبيَر َك ّ َل َلى ِإل َع
ّلِذيَن ٱْلَخاِشِعيَن ّنوَن ٱ} * {  ُظ ّنُهم َي ْا َأ ّبِهْم ّمَٰلُقو ّنُهْم َر َأ ْيِه َو َل ِإ

} َراِجُعوَن

الكلمات: شرح
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وسلم عليه الله صلى بمحمد هنا: اليمان خير. والمراد لكل جامع لفظ }: البر { البر
السلم. فى والدخول

الترك. هنا وهو الذكر، }: مقابل { النسيان

اليهود. بأيدى التى التورأاه هنا والكتاب }: قراءته، الكتاب { تلوة

والفاسد والصالح والضارأ، النافع بين المرء بها يميز باطنية }: قوة { العقل

والعمل. القول على للقدرأ العون }: طلب { الستعانة

تكره. ما على النفس }: حبس { الصبر

لمره والطاعة لله الخضوع هنا والمراد الجوارأح، وسكون القلب }: حضورأ { الخشوع
ونهيه.

}: يوقنون. { يظنون

القيامة. يوم إليه رأاجعون }: بالموت، رأبهم { ملقوا

اليتين: معنى

العرب بعض أمرهم اسرائيل بنى علماء على الولى الية فى وتعالى تبارأك الحق ينعى
ِليمان التورأاة، يقرأون أنهم والحال بذلك يأمرونها فل أنفسهم ويتركون ونبيه، بالسلم با

ِليمان محمد النبى بعث وفيها ًا ويقرعهم واتباعه به با إذ تعقلون، بقوله: أفل لهم موبخ
إليه. يدعو ثم الخير الى يسبق العاقل

والصلة بالصبر الستعانة الى اسرائيل بنى تعالى الله يرشد والثالثة الثانية اليتين وفى
ثم دينه، في الدخول بمحمد اليمان وهى بها والتصريح الحقيقة مواجهة على يقدرأوا حتى

لربم المخبتون ال عليها يقدرأ ل النفس على شاقة صعبه المواجهة هذه أن يعلمهم
إليه. والرجوع الله، بلقاء الموقنون

اليات: هداية

اليات: هداية من

يفعله. ول بالخير غيره يأمر من السلوك - قبح1

قبحا. أشد عالم من وكونها قبيحة - السيئة2

ْذ والصلة، بالصبر وشاقها المورأ صعاب على الستعانة - مشروعية3 صلى النبى كان إ
الصلة. الى فزع أمر به حز إذا وسلم عليه الله

للحساب تعالى الله إلى والرجوع الموت، وذكر له، والتطامن لله الخشوع - فضلية4
والجزاء



ِني َب َيا ِئيَل {  ْا ِإْسَرا ُكُرو ِتي ٱْذ ِت ِنْعَم ّۤيل ْنَعْمُت ٱ ُكْم َأ ْي َل ّني َع َأ ُكْم َو ُت ْل َفّض
َلى َلِميَن َع ْا ٱْلَعا ّتُقو ًا ٱ} * { َو ّ َيْوم ًا ّنْفٍس َعن َنْفٌس َتْجِزي ل ْيئ َش
َبُل َولَ ْنَها ُيْق َ َشَفاَعٌة ِم ُذ َول ْنَها ُيْؤَخ ْدٌل ِم َ َع ْنَصُروَن ُهْم َول } ُي

الكلمات: شرح

الجملة. هذه شرح }: تقدم إسرائيل بنى { يا

من غيرهم يؤت لم ما والدنيوية الدينية النعم من }: آتاهم العالمين على { فضلتكم
واستقامتهم. صلحهم أزمنة وفى السلم عليه موسى عهد على وذلك الناس

ًا { اتقوا فيه يقع ما اتقاء هو به. واتقاؤه وصف ما بدليل القيامة يوم باليوم }: المراد يوم
الصالح. والعمل باليمان والعذاب. وذلك الهوال من

كافرة. دامت غنًى. ما أى أخرى نس عن نفس تغنى }: ل نفس تجزى { ل

الشافعين. شفاعة تنفعها ل التى هى اذ الكافرة النفس }: هذه شفاعة منها يقبل { ول

ّدمت أنها فرض }: على عدل منها يؤخذ { ول ْدٍل تق َع منها. يؤخذ ل فإنه الفداء وهو ِب

عنهم. العذاب }: بدفع ينصرون هم { ول

اليتين: معنى

ًا إسرائيل بنى وتعالى سبحانه الله ينادى ِليمان ليشكروها عليهم نعمه بذكر إياهم مطالب با
السلم. وهو الحق الدين من به جاء ما وقبول وسلم عليه الله صلى محمد برسوله
ًا ًا القيامة، يوم عذاب من إياهم محذرأ عظيم يوم العمال. لنه وصالح باليمان باتقائه آمر

ٍر، شفاعة فيه تقبل ل ِف َكا ْنُه العذاب بدفع ينصره ول فداء، أي عدل منه يؤخذ ول ِل أحد. َع

اليتين: هداية

اليتين: هداية من

وطاعته. الله بحمد لتشكر النعم ذكر - وجوب1

والمعاصى الشرك ترك بعد الصالح والعمل باليمان القيامة يوم عذاب اتقاء - وجوب2

ًا يقبل ل القيامة يوم الفداء كافرة. وأّن لنفس تكون ل الشفاعة أن - تقرير3 أبد

ْذ ِإ ُكم { َو َنا ْي ُكْم ِفْرَعْوَن آِل ّمْن َنّج َن َء َيُسوُمو َذاِب ۤوُس ّبُحوَن ٱْلَع َذ ُي
ُكْم َء َنآ ْب ُيوَن َأ َتْح َيْس ُكْم َو َء ُكْم َوِفي ِنَسآ ِل ٌء َذ اَبل

ۤ
ُكْم ّمن  ّب ِظيٌم ّر } * { َع

ْذ ِإ َنا َو ُكُم َفَرْق َبْحَر ِب ُكْم ٱْل َنا ْي َأنَج َنا َف َأْغَرْق ُتْم ِفْرَعْوَن آَل َو ْن َأ ُظُروَن َو َتن
ْذ ِإ َنا } * { َو ْد َبِعيَن ُموَسٰى َواَع َلًة َأْر ْي ُتُم ُثّم َل ْذ َبْعِدِه ِمن ٱْلِعْجَل ٱّتَخ

ُتْم ْن َأ ِلُموَن َو ُثّم َظا َنا } * {  ُكم َعَفْو ِلَك َبْعِد ّمن َعن ُكْم َذ ّل ُكُروَن َلَع َتْش
ْذ ِإ َنا } * { َو ْي َت َتاَب ُموَسى آ ِك ْلُفْرَقاَن ٱْل ُكْم ٱَو ّل ُدوَن َلَع َت } َتْه
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الكلمات: شرح

العذاب. من والخلص الغرق، من كالخلص الهلكة، من }: الخلص { النجاة

السلم عليه موسى عهد على مصر ملك فرعون. وفرعون }: أتباع فرعون { آل

إياه ويذيقونكم وأفظعه أشده وهو العذاب سوء }: يبغونك العذاب سوء { يسومونكم

ًا الولد ويذبحون للخدمة، ليكبرن البنات ذبح }: يتركون نساءكم { يستحيون منهم خوف
كبروا. إذا

يطاق. ل شديد وامتحان }: ابتلء عظيم { بلء

ُهَما وما فرقتين، }: صيرناه البحر بكم { فرقنا َن ْي والبحر فتنجوا لتسلكوه فيه ماء ل َيبس َب
(الحمر) القلزم بحر هو

فعبدوه عبادته الى ودعاه السامرى لهم صاغه ذهب من }: عجل العجل { اتخذتم
عنهم. موسى غيبة فى وذلك أكثرهم،

مضاته. فى وصرفها عليها تعالى الله وحمد بها بالعتراف النعمة }: اظهارأ { الشكر

بها تعالى الله فرق التى والفرقان: المعجزات }: الكتاب: التورأاة، والفرقان { الكتاب
والباطل. الحق بين

والدنيا. الدين أمورأ من شئونكم كل فى الحق معرفة }: إلى { تهتدون

اليات: معنى

التى وهى اسرائيل بنى على بها الله انعم عظمى نعم أرأبع الخمس اليات هذه تضمنت
ودينه وسلم عليه الله صلى محمد برسوله باليمان عليها ليشكروه بذكرها امرهم

السلم.

يصيبونه كانوا وما الظالم حكمهم من بتخليصهم وآله فرعون من الولى: انجاؤهم فالنعمة
فى لستخدامهن البنات وترك أولدهم من الذكورأ ذلك: ذبح العذاب. من ألوان من عليهم

كرقيقات. المنازل

ينظرون. وهم نجاتهم بعد عدوهم وإغراق لهم البحر والثانية: فلق

ً اتخاذهم وهى اقترفوها وجريمة زلوها زلة أكبر عن تعالى والثالثة: عفوه ًا عجل صناعي
ًا بعبادته تعالى يشكروه أن لعلة بالعذاب يؤاخذهم ولم عنه تعالى له. فعفا وعبادتهم اله

سواه. دون وحده

والنورأ الهدى فيها التى التورأاة من السلم عليه موسى نبيهم به أكرم والرابعة: ما
عليه موسى بها جاء التى الحق دعوة وأحقت فرعون، باطل أبطلت التى والمعجزات

السلم.



اللهم الجملة فى اليات لمعانى معرفة ومعرفتها الخمس، اليات محتوى هى النعم هذه
حصل الذى بأن فانها: اخبارأ الولى الية } فى عظيم بركم من بلء ذلكم { وفى جملة ال

ًا كان انما وملئه فرعون أيدى على عذاب من اسرائيل لبنى ًا الله من امتحان واختبارأ
بنى نجاة بعد لموسى تعالى الله مواعدة ذكر فيها الثالثة الية أن لهم. كما عظيما

اسرائيل بنى بها يحكم التورأاه ليعطيه الحجة وعشر القعدة وهى ليلة أرأبعين اسرائيل
ً منه وصنع إسرائيل بني لنساء حلى السامرى جمع ان غيابه فى فحدثا الى ودعاهم عجل
ليشكروه. بالعفو عليهم مّن الله أن إل العذاب فاستوجبوا فعبدوه عبادته

اليات: هذه هداية

اليات: هذه هداية من

النعمة. ذكر من الغية هو والشكر شكرها، على يحمل النعم - ذكر1

به يبتلى فيما تعالى الله على العتراض يجوز فل عالية لحكم عباده يبتلى تعالى الله - أن2
عباده.

موضعها. غير فى العبادة وضع لنه ظلم - الشرك3

إليه التقرب وطريقة رأبهم معرفة إلى الناس هداية فيهما الحكمة الكتب وإنزال - إرأسال4
الحياتين فى ويسعدوا فيكملوا ليعبدوه

ْذ ِإ ِما ِلَقْوِمِه ُموَسٰى َقاَل { َو ُكْم َياَقْو ّن ُتْم ِإ َلْم ُكْم َظ ْنُفَس ُكُم َأ ّتَخاِذ ٱِب
ْا ٱْلِعْجَل ُب ُتو َلٰى ۤوَف ُكْم ِإ ِئ ْا َباِر ُل ُت ْق ۤوَف ُكْم ٱ ُكْم َأنُفَس ِل ْيٌر َذ ُكْم َخ َد ّل ْن ِع
ُكْم ِئ َتاَب َباِر ُكْم َف ْي َل ّنُه َع ّتّواُب ُهَو ِإ ْذ ٱلّرِحيُم ٱل ِإ ُتْم } * { َو ْل ُق

ّتٰى َلَك ّنْؤِمَن َلن َياُموَسٰى ّلَه َنَرىً َح ًة ٱل ُكُم َجْهَر ْت َذ َأَخ ٱلّصاِعَقُة َف
ُتْم ْن َأ ُظُروَن َو ُثّم َتن ُكم } * {  َنا ْث ُكْم َبْعِد ّمن َبَع ِت ُكْم َمْو ّل ُكُروَن َلَع } َتْش

َنا ْل ّل َظ ُكُم * { َو ْي َل َنا ٱْلَغَمامَا َع ْل َأنَز ُكُم َو ْي َل ْلَوىًٰ ٱْلَمّن َع لّس ْا ٱَو ُلو ِمن ُك
َباِت ّي ُكْم َما َط َنا َنا َوَما َرَزْق َلُمو ِكن َظ ٰـ َل ْا َو ُن ْنُفَسُهْم ۤوَكا ِلُموَن َأ ْظ } َي

الكلمات: شرح

الجريمة. بّسيئة }: تدسيتها النفس { ظلم

ّلى من السامرى صاغه الذى العلك }: بجعلكم العجل { باتخاذكم ًا نسائكم ح عبدتموه إله

وجل عز }: الخالق { البارأىء

َدة من العجل يعب لم من يقتل أن }: أمرهم انفسكم { فاقتلوا ذلك وجعل منهم عب
توبتهم. بقبول عليهم فتاب ففعلوا توبتهم

ًا. }: نراه جهرة الله { نرى عيان

والرعود والمطارأ السحب مع تكون كالتى محرقة }: نارأ { الصاعقة
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موتكم. بعد }: أحييناكم { بعناكم

ٌة لزجة }: المّن: مادة والسلوى { المن َو ْل الّسمانى له يقال والسلوى: طائر كالعسل، ُح

}: الحلل { الطيبات

اليات: ومعنى المناسبة

ّكر لما ًا أسلفهم على أنعم بما اليهود تعالى الله ذ برسوله. فيؤمنوا بشكرها إياهم مطالب
ًا العجل اتخاذهم بحادثة فذكرهم فيؤمنوا ليتعظوا اسلفهم ذنوب ببعض هنا ذكرهم إله

وتركه تعالى، الله لمناجاة موسى وذهاب فرعون آل من نجاتهم بعد له. وذلك وعبادتهم
ً لهم السامرى فصنع فيهم، له خليفة هارأون وإله إلهكم هذا لهم وقال ذهب من عجل
من توبتهم الله فجعل بذلك مرتدين فكانا العجل وعبدوا أكثرهم فأطاعه فاعبدوه موسى
ًا سبعين منهم فقتلوا عبده من العجل يعبد لم من يقتل ان رأدتهم توبتهم ذلك فكان ألف
العجل عبدوا لما انه وهى أخرى بحادثة ذكرهم كما الرحيم التواب هو انه عليهم الله فتاب

ً سبعين منهم تعالى الله بامر موسى اختارأ رأدة وكانت يتورأطوا لم ممن خيارأهم من رأجل
وتعالى سبحانه رأبهم الى ليعتذرأوا الطورأ جبل الى بهم وذهب العجل، عبادة جريمة فى
كلمه ُيسمعنا أن رأبك لنا اطلب لموسى قالوا وصلوا فلما العجل، إخوانهم عبادة من

ٍد مصر أرأض من أخرجتكم أنا إل إله ل الله أنا قوله: إنى فأسمعهم ول فاعبدونى شديدة بي
قالوا: لن أنفسهم، بقتلهم توبتهم جعل تعالى الله بأن موسى أعلمهم غيرى. ولما تعبدوا
الله نرى حتى بعضا بعضنا بقتل توبتنا من ذكرت فيما قولك على نتابعك لن أى لك نؤمن
ًا منهم هذا وكان جهرة ًا ذنب عليهم فأنزل عليهم الله فغضب رأسولهم لتكذيبهم عظيم

وذلك وليلة، يوم بعد تعالى أحياهم ثم ينظرون وهم واحدا واحدا فماتوا فأهلكتهم صاعقة
وانعامه لهم اكرامه وهى أخرى بنعمة ذكرهم كما سواه دون وحده بعبادته ليشكروه

سيناء صحراء فى التيه حادثة أيام والسلوى المّن وإنزال عليهم، الغمام بتظليل عليهم
على لهم عقوبة كانت التيه محنة ان الى } إشارأة ظلمناهم تعالى: { وما قوله وفى

ّيهم على وجرأتهم الجهاد تركهم قاعدون هنا ها إنا فقاتل ورأبك أنت له: { اذهب قالوا اذ نب
لنفسهم. الظالمين هم كانوا ولكن التيه، محنة فى ظلمهم }. وما

اليات: هداية

اليات: هداية من

ًا. منه رأدة تعتبر الله لغير عبادة أنها يعلم وهو الله غير المؤمن - عبادة1 وشرك

ّدل الحديث: " من وفى المرتدين، قتال - مشروعية2 بعد ولكن " ، فاقتلوه دينه ب
استتابته.

وحده. بعبادته تعالى الله شكر كلها الحياة - علة3

وجل عز الله حرمه ما والحرام الله أحله ما وغيرها، والمشارأب المطاعم من - الحلل،4

ْذ ِإ َنا { َو ْل ْا ُق ُلو ٰـِذِه ٱْدُخ َيَة َه ْا ٱْلَقْر ُلو ُك ْنَها َف ْيُث ِم ُتْم َح ْئ ًا ِش َرَغد
ْا ُلو ْدُخ َباَب ٱَو ًا ٱْل ْا ُسّجد ُلو ّطٌة َوُقو ُكْم ّنْغِفْر ِح ُكْم َل َيا َطا ُد َخ َنِزي َوَس
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ِنيَن ّدَل ٱْلُمْحِس َب ْا ٱّلِذيَن } * { َف َلُمو ً َظ ْيَر َقْول َلُهْم ِقيَل ٱّلِذي َغ
َنا ْل َأنَز َلى َف ْا ٱّلِذيَن َع َلُمو ًا َظ ِء ّمَن ِرْجز ْا ِبَما ٱلّسَمآ ُنو } َيْفُسُقوَن َكا

الكلمات: شرح

القدس. }: مدينة { القرية

ًا ًا { رأغد ًا }: عيش ًا واسع ًا. { سّجد ّكعا هنيئ ًا خاضعين لله متطامنين }: رُأ على لله شكر
التيه. من نجاتهم

ّطة َلٌة { ِح ْع ِف ّطة:  بمعنى ِحطة يقولوا أن أمرهم وحددت، رأددت من وحدة رأدة مثل }: ِح
ًا الباب تقديره: دخولنا محذوف لمبتدأ خبر أنه (ِحطٌة) على ورأفع خطايانا عنا احطط سجد

لذنوبنا. ِحطٌة

ونستر. }: نمحو { نغفر

العبد. يقترفه خطيئة: الذنب جمع }: الخطايا { خطاياكم

ّبة ِحطة وهو قولوه لهم قيل الذى القول }: غيروا { فبدل ْعرة. في فقالوا: ح َش

ًا الطاعون. }: وباء { رأجز

السلم. عليه يوشع وهو إليهم، ورأسوله الله طاعة عن }: يخرجون { يفسقون

اليتين: معنى

الله نعمة فيها تجلت لسلفهم حدثت عظيمة بحادثة اليهود تذكير الولى الية تضمنت
قد وكان التيه مدة انتهت لما أنه وذلك الشكر، تستوجب حال وهى اسرائيل بنى على
وغزا نون بن يوشع موسى فتى اسرائيل بنى فى وخلفهما وهارأون موسى من كل مات
ٍر تعالى الله أمرهم القدس بلد عليه تعالى الله وفتح العمالقة بهم فقال وإنعام إكرام أم

ًا. واشكروا شئتم حيث منها فكلوا القرية هذه ادخلوا ِلنعام هذا لى رأغد باب تدخلوا بان ا
ًا الباب قائلين. دخولنا متطامنين رأاكعين المدينة ُنوبنا حطٌة سجد بنكولنا اقترفناها التى لذ

ًا منكم المحسنين ونزيد ذنوبكم بمغفرة وهارأون. نثبكم موسى عهد على الجهاد عن ثواب
رأعوناتهم وكثرة اليهود طباع سوء حقيقة فيها تجلت أخرى حادثة الثانية الية تضمنت كما

على زاحفين الباب فدخلوا لهم قيل الى والقول به أمروا الى الفعل بتغييرهم وذلك
منهم الظالمين على فأنزل منهم الله انتقم ثم شعيرة!ا!ا ومن فى قائلين: حبة أستاههم
ًا ًا منهم أفنى طاعون ًاجزاء خلق عظة ذكر فيما وجل. وكان عز الله أمر عن فسقهم كثير

يتعظون. كانوا لو لليهو

اليتين: هدية

اليتين: هداية من

والعتبارأ. للعظة الباء بأيام البناء - تذكير1
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والخسران. الذل للمة يسبب وجب إذا الجهاد - ترك2

الشارأع. أوامر على والتمرد والفسق الظلم عاقبة من - التحذير3

منها. الشارأع مراد عن بها للخروج الشرعية النصوص تأويل - حرمة4

والعمل القول فى الحسان - فضيلة5

ِإِذ َتْسَقٰى { َو َنا ِلَقْوِمِه ُموَسٰى ٱْس ْل ٱْلَحَجَر ّبَعَصاَك ٱْضِرب َفُق
نَفَجَرْت ْنُه ٱَف َتا ِم َن َة ٱْث ًا َعْشَر ْين ْد َع ِلَم َق َناٍس ُكّل َع َبُهْم ُأ ْا ّمْشَر ُلو ُك
ْا ُبو ْشَر ّلِه ّرْزِق ِمن ٱَو َ ٱل ْا َول َثْو َلْرِض ِفي َتْع ْذ ُمْفِسِديَن ٱ ِإ } * { َو

ُتْم ْل ِبَر َلن َياُموَسٰى ُق َلٰى ّنْص ٍما َع ْدُع َواِحٍد َطَعا َنا ٱَف ّبَك َل َنا ُيْخِرْج َر َل
ِبُت ِمّما ْن َلْرُض ُت ِلَها ِمن ٱ ِئَها َبْق ّثآ َدِسَها َوُفوِمَها َوِق ِلَها َوَع َبَص َقاَل َو

ُلوَن ْبِد َت َتْس َنٰى ُهَو ٱّلِذي َأ ْد ّلِذي َأ ْيٌر ُهَو ٱِب ْا َخ ُطو ِب ًا ٱْه ِإّن ِمْصر ُكْم َف ّما َل
ُتْم ْل َأ َبْت َس ْيِهُم َوُضِر َل ّلُة َع ّذ َنُة ٱل َك ْلَمْس ُءو ٱَو َبآ ّلِه ّمَن ِبَغَضٍب َو ِلَك ٱل َذ
ّنُهْم َأ ْا ِب ُنو ْكُفُروَن َكا َياِت َي ّلِه ِبآ ُلوَن ٱل ُت َيْق ّييَن َو ِب ّن ْيِر ٱل ِلَك ٱْلَحّق ِبَغ ٰذ

ْا ِبَما ْا َعَصو ُنو َكا ُدوَن ّو َت } َيْع

الكلمات: شرح

وغيره. للشرب الماء أى السقيا الله من لهم }: طلب { استسقى

من هى مدين. وهل بلد من خرج منذ معه كانت التى موصى }: عصا الحجر { بعصاك
نوع من الشكل مربع حجر هو أعلم. والحجر والله قيل كذا آدم بها هبط الجنة شجر

ّذان حجر هو او قيل ذا معروفة حادثة فى موسى بثوب فر الذى هو كالمدرأ. وهل رأخو الك
أعلم. والله الحجارأ؟ سائر من

العيون العصا من فانفجرت: انفلقت }: النفجارأ: النفلق { فانفجرت

الغذية. سائر من العباد به الله رأزق }: ما { مشربهم

َثّي تعثوا { ول َع ِثّي: أكبر }: ال ِع يعثوا وعثا كيرضي يعثي كرضي ِعثي وفعله الفساد وال
يعدو. كعدا

الحياة. مجالت كل فى ورأسوله الله طاعة بغير }: الفساد: العلم { مفسدين

ونحوها. والبطاطس والخردل كالجزرأ الخضر أنواع سائر البقول }: وجمعه { البقل

ونحوها. والقته }: الخيارأ { القثاء

ُفوم بعده. البصل لذكر الثوم وقيل }: الفوم: الِحنطة { ال

عنه. بدل آخر وأخذ شىء ترك }: الستبدال { اتستبدلون

ًا }: اقل { ادنى والبقل بالفوم والسلوى المن كاستبدال ومنافع وخيريه صلح
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ًا لنهم والتحدى لهم كالتعجيز التيه فى وهم هذا لهم قيل المدن من }: مدينة { مصر
وفلسطين. القدس مدينة خيرات وحرموا بالتيه فاصيبوا الجبارأين قتال عن نكلوا

والحتقارأ. الصغارأ وهى الذلة ولزمتهم بهم }: احاطت الذلة عليهم { ضربت

والمهانة الفقر وهى والمسكنة: والمسكنة

عليهم وسخطه الله بغضب كسبهم وكثرة عملهم طول من }: رأجعوا بغضب { باءوا
به. رأجعوا ما وبئس

أى وبأنهم والغضب والمسكنة الذلة أصابهم. من ما الى اشارأة }: ذلك بأنهم { ذلك
سببية. فالباء وعصيانهم، النبياء وقتلهم كفرهم بسبب

الظلم. الى المنكر. والعدل إلى والمعروف الباطل، الى الحق }: مجاوزة { العتداء

اليتين: معنى

أسلفهم فى بأياديه النبوية بالمدينة القرآن لنزول المعاصرين اليهود تعالى الله ُيذكْر
استسقى التيه فى عطشوا لما بأنهم ذكرهم رأقم الولى الية وفى فيهم ول عز وأيامه
وهو والطاعة اليمان ليلزموا آية ذلك لهم ليكون للعادة خارأق بأمر فسقاهم رأبه موسى

ًا عشر اثنى منه الماء فيتفجر الحجر بعصاه السلم عليه موسى يضرب أن كل موضع
ًا يمثل موضع فيتضررأوا يتزاحموا ل حتى عشر الثنى أسباطهم من سبط منها يشرب عين

المعاصي. بارأتكاب الرأض في الفساد عن ونهاهم النعمة، بهذه الله أكرمهم

وسوء والتعنت الصبر، عدم منها سلفهم فى كانت أخلق بسوء ذكرهم الثانية الية وفى
الله بنى يا بدل موسى يا قولهم فى ظاهر وغيرها. وهذا والرعونة بالخير، والجهالة التدبير

لنا ادع أو لنا الله ادع بدل رأبك لنا أدع واحد. وقولهم طعام على نصبر لن الله رأسول او
قول وفى عنهما بدل والبصل الفوم وطلبهم والعسل اللحم مللهم وجل. وفى عز رأبنا

بالعاقبة ذكرهم ذلك يقررأ ما خير هو بالذي أدنى هو الذي أتستبدلون السلم عليه موسى
وهى وعصيانهم، واعتدائهم النبياء، وقتلهم الله بآيات كفرهم نتيجة لهم كانت التي المرة

عليهم وغضب والمسكنة الذلة عليهم تعالى الله ضرب أن

ّكر مما وغيره هذا كل ويشكروا فيتظوا يذكروا أن أجل من كتابه فى به اليهود تعالى الله ذ
ينجوا ان بعد ويسعدوا فيكملوا دينه فى ويدخلوا وسلم عليه الله صلى محمد بنبيه فيؤمنوا

القيامة. يوم النارأ عذاب ومن الدنيا، فى والغضب والمسكنة الذلة من بهم حق مما

اليتين: هداية

}: اليتين هداية { من

الناس. فى ونقمه تعالى الله بنعم والتذكير الوعظ - استحسان1

نواهيه. أوامره. وترك بفعل تعالى الله بطاعة وذلك بشكرها، النعمة ذى - مطالبة2

والعتبارأ. للعظة بأهلها والتنديد السيئة الخلق - ذم3



خلفائهم أو النبياء قتل سيما ل الحق بغير النفس وقتل كالكفر الذنوب بكبائر - التنديد4
المة فى بالعدل المرون العلماء وهم

ِإّن ْا ٱّلِذيَن {  ُنو ّلِذيَن آَم ْا ٱَو ُدو ّنَصاَرىًٰ َها ل ِئيَن ٱَو ِب لّصا آَمَن َمْن ٱَو
ّلِه ل ِما ٱِب َيْو ْل ًا َوَعِمَل ٱلِخِر ٱَو ِلح َلُهْم َصا َد َأْجُرُهْم َف ّبِهْم ِعن َ َر َخْوٌف َول

ْيِهْم َل َ َع ُنوَن ُهْم َول } َيْحَز

الكلمات: شرح

واتبعوه. برسوله وآمنوا ووحدوه بالله آمنوا المسلمون }: هم آمنوا { الذين

ًا ُسموا اليهود }: هم هادوا { الذين ورأجعنا. تبنا اى اليك هدنا لقولهم: انا يهود

عيسى بولدها مريم لنزول أو يتناصرون لنهم إما نصارأى سموا }: الصليبيون { النصارأى
اللسنة. على الشائع وهو نصرانى أو نصران والواحد الناصرة، قرية

ول يهودا الزبورأ. ليسوا الله. ويقرأون إل إله ل يقولون بالموصل كانت }: امة { الصابئون
مائل أى صابيء الله ال إله ل قال لمن تقول قريش كانت ولذا صابيء، واحدهم نصارأى

َد جديد دين الى آبائه دين عن تعالى. الله فيه وَح

ومعناها: الية مناسبة

ّنَسَب أن يعلموا أن ناسب السلم إلى اليهود دعوة سياق فى الية كانت لما لها قيمة ل ال
ِليمان العبرة وانما فلذا لها والمطهرة البشرية للروح المزكى الصالح والعمل الصحيح با

آمن من الديان أهل وسائر كالمجوس وغيرهم والصابئون والنصارأى واليهود المسلمون
ِليمان حق الخر واليوم بالله منهم ًا وعمل ا فل عبادات من تعالى الله شرع مما صالح
الخرة إذ الدنيا، من تكروا ما أجل من موتهم عند ينتابهم حزن ول توبتهم بعد عليهم خوف

وأبقى. خير

ِليمان والعمل وسلم عليه الله صلى محمد الخاتم بالنبى باليمان إل لحد يتم ل الصحيح وا
الله نسخ بشريعته إذ إليه، أوحى وما كتابه فى الخاتم النبى به جاء بما إل يكون ل الصالح

تطهرها. والسعادة ول النفس تزكى ل فهى مفعولها بطل وبالنسخ قبله الشرائع سائر
وطهارأتها. النفس زكاة على متوقفة الخروية

الية: هداية

الية: هداية من

ولم بقلبه يؤمن ولم مسلم، أو مؤمن هو قال إذا فالمنافق باللفاظ ل بالحقائق - العبرة1
ًا، عنه النسبة تغنى ل بجوارأحه يسلم دين ذى وكل والصابىء والنصرانى واليهودي شيئ
تنفعه، ل النسبة هذه النفس، يزكى ل فأصبح فيه بما العمل وبطل نسخ قد دين إلى نسبته
الصالح. والعمل الصحيح اليمان ينفع الذى وانما

ِليمان - أهل2 عنهم الخوف بنفي مبشرون الق الله رأع على والستقامة الصحيح ا
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وتلك والفرح السرورأ حصل الحزن انتفى واذا المن حصل الخوف انتفى وإذا والحزن
السعادة

ْذ ِإ َنا { َو ْذ ُكْم َأَخ َثاَق َنا ِمي ُكُم َوَرَفْع ّطوَر َفْوَق ْا ٱل ُذو ُكم َمآ ُخ َٰن ْي َت ِبُقّوٍة َءا
ْا ُكُرو ْذ ُكْم ِفيِه َما ٱَو ّل ّتُقوَن َلَع ُثّم َت ُتْم } * {  ْي ّل ِلَك َبْعِد ّمن َتَو َ ٰذ َلْول َف

ّلِه َفْضُل ُكْم ٱل ْي َل ُتُه َع ُتم َوَرْحَم ْن ُك ْد ٱْلَخاِسِريَن ّمَن َل َلَق ُتُم } * { َو ِلْم َع
ْا ٱّلِذيَن َدو َت ُكْم ٱْع ْن ْبِت ِفي ِم َنا ٱلّس ْل ْا َلُهْم َفُق ُنو ًة ُكو َد ِئيَن ِقَر } َخاِس

َناَها ْل ً * { َفَجَع َكال ْيَن ّلَما َن ْيَها َب َد ْلَفَها َوَما َي َظًة َخ ّتِقيَن َوَمْوِع ْلُم } ّل

الكلمات: شرح

باليمين. المؤكد }: العهد { الميثاق

اسلم. عليه موسى عليه تعالى الله ناجى الذى الجبل هو أو }: جبل { الطورأ

وعزم وحزم }: بجد { بقوة

التورأاة. فى بما العمل من به القيامة التزمتم عما }: رأجعتم { توليتم

ّد }: تجاوزوا السبت فى { اعتدوا فصادوا فيه الصيد عليهم حرم حيث فيه الح

على السبت فى المعتدين تعالى الله مسخ معروف حيوان قرد جمع }: القردة { قردة
نحوه

مهانين. ذليلين الخير عن }: مبعدين { خاسئين

ً ًا كانت ما فعل من علمها أو رأآها من تمنع شديدة }: عقبة { نكال فيه. سبب

بعدهم. يأتى ولمن الناس، من العقوبة يدى بين }: ل خلفها وما يديها بين { لما

وجل. عز الله معاصى على يقدمون فل بها }: يتعظون للمتقين { وموعظة

اليات: معنى

بحادثة فيذكرهم يعتبرون لعلهم أحداثا من لسلفهم كان بما اليهود وجل عز الحق يذكر
ً فوقهم تعالى الله رأفع حتى ذلك على واصرارأهم بالتورأاة العمل تحمل من امتناعهم جبل

التزموا بما يفوا ولم ذلك بعد تراجعوا أنهم غير أذعنوا حينئذ رأؤسهم فوق كالظلة فأصبح
بهم. الله رأحمة لول الخسران فاستوجبوا به

السبت يوم الصيد عليهم حرم تعالى أنه وهى أسلفهم لبعض كانت بجريمة يذكرهم كما
قردة، فمسخهم بهم تعالى الله فنكل واصطادوا الشرع على منهم طائفة فاحتالت
للمعتبرين. وعبرة عظة وجعلهم

اليات: هداية
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اليات: هداية من

والمواثيق. باعهود الوفاء - وجوب1

تناسيها. أو نسيانها وعدم وذكرها بحزم، الشرع أحكام أخذ - يجب2

وعزم. بحزم الشرع أحكام أخذ إذا إل لعبد التقوى تتم - ل3

المعتدين المحتالين عاقبة وسوء المحّرم ِلباحة الحتيال - حرمة4

ْذ ِإ ّلَه ِإّن ِلَقْوِمِه ُموَسٰى َقاَل { َو ُكْم ٱل ْأُمُر ْا َأْن َي َبُحو ْذ ًة َت ْا َبَقَر ُل ۤوَقا
َنا ُذ ّتِخ َت ًا َأ ُذ َقاَل ُهُزو ّلِه َأُعو ل ُكوَن َأْن ٱِب ِليَن ِمَن َأ ْا ٱْلَجاِه ُلو } * { َقا

َنا ٱْدُع ّبَك َل ّين َر َب َنا ُي ّنُه َقاَل ِهَي َما ّل ّنَها َيُقوُل ِإ ٌة ِإ ّ َبَقَر َ َفاِرٌض ل َول
ْكٌر ْيَن َعَواٌن ِب ِلَك َب ْا ٰذ ُلو ْفَع ْا ُتْؤَمروَن َما ٱَف ُلو َنا ٱْدُع } * { َقا ّبَك َل َر

ّين َب َنا ُي ُنَها َما ّل ّنُه َقاَل َلْو ّنَها َيُقوُل ِإ ٌة ِإ ُء َبَقَر ُنَها َفاِقـٌع َصْفَرآ َتُسّر ّلْو
ِظِريَن ّنا ْا ٱل ُلو َنا ٱْدُع } * { َقا ّبَك َل ّين َر َب َنا ُي َبَقَر ِإّن ِهَي َما ّل َبَه ٱل َتَشا

َنا ْي َل ّنآ َع ِإ َء ِإن َو ّلُه َشآ ُدوَن ٱل َت ّنُه } * { َقاَل َلُمْه ّنَها َيُقوُل ِإ ٌة ِإ ّ َبَقَر ل
ُلوٌل ِثيُر َذ َلْرَض ُت َ ٱ ّلَمٌة ٱْلَحْرَث َتْسِقي َول ّ ُمَس َيَة ل ْا ِفيَها ِش ُلو َقا
ْئَت ٱلَن ْلَحّق ِج َبُحوَها ٱِب َذ ْا َوَما َف ُدو ُلوَن َكا } َيْفَع

الكلمات: شرح

بقرة. والنثى ثورأ والذكر البقر }: واحدة { البقرة

والمارأن. الودجين }: قطع { الذبح

واللعب. }: السخرية { الهزؤ

فعله. أو قوله ينبغي مال يفعل او يقول }: الذى { الجاهل

ّنَصُف تلد لم التى الصغيرة والبكر }: المسنة، { الفارأض بين وسط بعد. والعوان: ال
والصغيرة. المسنة

ناصع. وأبيض قانىء كأحمر الصفرة شديدة فاقع }: يقال: أصفر { فاقع

ّيضة { الذلول منقادة. سهلة فاصبحت صعوبتها زالت التى }: الّر

فى ول الحرثا فى تستعمل لم أنها بمعنى غبارأها فيثورأ بالمحراثا }: تقبلها الرأض { تثير
لصغرها. وذلك عليها، ُيسن لم أى الزرأع سقاية

ّلمة والعرج. كالعورأ العيوب من }: سليمة { مس

بياض. أو سواد من لونها غير لون فيها يوجد ل أي العلمة }: الشية فيها شية { ل

اليات: معنى
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ًا اليهود لهؤلء رأسولنا يا واذكر ْعتّزوَن الذي أسلفهم عيوب من آخر عيب سوء وهو بهم َي
ًا فيكون أنبيائهم مع سلوكهم به جئت وبما بك فيؤمنوا غيهم عن يرجعون لعلهم لهم توبيخ

ألقاه ثم ِلرأثه استعجال أخيه ابن قتله الذى الرجل قصة لهم الحق. اذكر ودين الهدى من
موسى الى نذهب قالوا القاتل فى اختلفوا ولما منه، هو الذي الحى غير حى فى تعمية
تذبحوا ان يأمركم تعالى الله ان لهم فقال فجاءوه القاتل هو من لنا ليبين رأبه لنا يدعو
ًا فينطق منها بجزء القتيل يضربوا ان أجل من بقرة قالوا ذلك لهم قال فلما قتله من مبين

ًا أتتخذنا عن يسألونه زالوا وما قبيح ذنب وهذا واللعب بالسخرية الله نبى فوصفوا هزؤ
لو أنهم مع يذبحون ل معه كادوا الذى المر عليهم تعالى الله شدد حتى ويتشددون البقرة
فعثروا عليهم الله فشدد شددوا لكفتهم. ولكن وذبحوها الشارأع عرض من بقرة تناولوا

ًا. جلدها بملء منهم فباعها صاحبها فيها وغالى جهيد جهد بعد المطلوبة البقرة على ذهب

اليات: هداية

اليات: هداية من

ليتجنب الخلق وسوء العجرفة من اسرائيل بنى من موسى قوم عليه كان ما - بيان1
المسلمون. مثلها

المر فائدة تعرف لم ولو نهيه أو أمره تسليم ووجوب الشارأع على العتراض - حرمة2
وعلتها. والنهى

المورأ. فى التشدد وكراهة بالمتيسر الخذ الى - الندب3

ما لمهتدون الله شاء ان اليهود يقل لم لو إذ الله، شاء إن بقوله الستثناء فائدة - بيان4
المطلوبة. البقرة معرفة إلى ليهتدوا كانوا

بالحق، جئت الن قولهم مثل النبياء نتقاص منها يفهم قد التى الكلمات تحاشي - ينبغي5
سبقت!ا!ا مرات عدة من المرة هذه فى إل بالحق جاءهم ما أنه مفهومه اذ

ّلِذيَن ْا ٱ{ َو ُنو ْا آَم ُلو ِلَحاِت َوَعِم ِئَك ٱلّصا ٰـ َل ّنِة َأْصَحاُب ُأو ِفيَها ُهْم ٱْلَج
ُدوَن ِل ْذ َخا ِإ َنا } * { َو ْذ َق َأَخ َثا ِن ِمي ِئيَل َۤيب َ ِإْسَرا ُدوَن ل ُب ّ َتْع ّلَه ِإل ٱل

ْيِن َد ِل ْلَوا ِب ًا ٱَو َبٰى َوِذي ِإْحَسان َتاَمٰى ٱْلُقْر َي ْل ِكيِن َوا ْلَمَسا ْا ٱَو ُلو َوُقو
ّناِس ًا ِلل ْا ُحْسن َأِقيُمو َة َو ْا ٱلّصلَ ُتو َة َوآ َكا ُتْم ُثّم ٱلّز ْي ّل ّ َتَو ً ِإل ِليل َق
ُكْم ْن ُتْم ّم ْن َأ ْذ ّمْعِرُضوَن َو ِإ َنا } * { َو ْذ ُكْم َأَخ َثاَق َ ِمي ُكوَن ل َتْسِف

ُكْم َء َ ِدَمآ ُكْم ُتْخِرُجوَن َول ْنُفَس ُكْم ّمن َأ َياِر ُتْم ُثّم ِد ُتْم َأْقَرْر ْن َأ َو
ُدوَن ُثّم َتْشَه ُتْم } * {  ْن ِء َأ ٰـُؤل اَه

ۤ
ُلوَن  ُت ُكْم َتْق ْنُفَس ُتْخِرُجوَن َأ ًا َو َفِريق

ُكْم ْن َياِرِهْم ّمن ّم َظاَهُروَن ِد ْيِهْم َت َل ِم َع ْث ِل ْدَواِن ٱِب ْلُع ِإن َوا ُكْم َو ُتو َيأ
ُدوُهْم ُأَساَرىًٰ ُكْم ُمَحّرمٌا َوُهَو ُتَفا ْي َل ُنوَن ِإْخَراُجُهْم َع ُتْؤِم َبْعِض َأَف ِب
َتاِب ِك ْكُفُروَن ٱْل َت َبْعٍض َو ُء َفَما ِب ِلَك َيْفَعُل َمن َجَزآ ُكْم ٰذ ّ ِمن ِخْزٌي ِإل

َياِة ِفي َيا ٱْلَح ْن ّد َيْومَا ٱل َياَمِة َو ّدوَن ٱْلِق َلٰى ُيَر ّد ِإ َذاِب َأَش ّلُه َوَما ٱّلَع ٱل
ُلوَن َعّما ِبَغاِفٍل ِئَك َتْعَم ٰـ َل ُأو ْا ٱّلِذيَن } * {  َتَرُو َة ٱْش َيا َيا ٱْلَح ْن ّد ٱل

لِخَرِة َ ٱِب ْنُهُم ُيَخّفُف َفل َذاُب َع َ ٱْلَع } ُينَصُروَن ُهْم َول
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الكلمات: شرح

باليمين. المؤكد }: العهد { الميثاق

ًا والكلم باللين، والمخاطبة المنكر عن والنهي بالمعروف القول: المر }: حسن { حسن
والفحش. البذاءة من الخالي الطيب

تتوبوا. ل أن على مصممين به التزمتم عما }: رأجعتم { توليتم

والجراحات. بالقتل وصبها }: إرأاقتها الدماء { سفك

ّظاهرون، }: قرىء { تطاهرون تتعاونون. ومعناه واحدة بتاء وتظاهرون ت

ِلثم ِلثم: الضارأ والعدوان { با الظلم. والعدوان للعقوبة، الموجب }: ا

الحرب. في أخذ أسير: من }: جمع { أسارأى

والمهانة. }: الذل { الخزي

اليات: معنى

هدايتهم والمراد وغيره خير من لسلفهم كان بما اليهود تذكير في الكريم السياق زال ما
من التورأاة في عليهم تعالى الله أخذ ) بما83( الية في ذكرهم فقد يهتدون، كانوا لو

يحسنوا سواه. وأن عبادته في يشركوا ول وحده الله يعبدوا أن على ومواثيق عهود
ويقيمو القول من الحسن للناس يقولوا وأن والمساكين واليتامى القربى ولذى للوالدين

ّدد الزكاة، ويؤتوا الصلة به يفوا ولم أكثرهم والميثاق العهد هذا ينقض حيث بصنيعهم ون
ًا التورأاة في عليهم أخذه خاص بميثاق ) ذكرهم84( الثانية الية وفي ِلسرائيلي وهو أيض ا

ِلسرائيلي يقتل ل ًا دارأه من يخرجه ول ا ًا بغي فكاكه وجب السر في وقع وإذا عليه، وعدوان
ًا بهذا عليهم أخذ بحال، أسيرا تركه يجوز ول وسيلة بكل ًا ميثاق وشهدوا به وأقروا غليظ
ّبخهم85( الثالثة الية وفي عليه اليهودي صارأ حيث به التزموا بما وفائهم عدم على ) و
ًا دارأه من ويخرجه اليهودي يقتل ًا بغي يهودي أتاهم إن الوقت نفس عليه. وفي وعدوان

ًا ُه أسير َدو وقياٌم لواجب إهما هو الذي هذا بصنيعهم تعالى الله فندد والرخيص، بالغالي ََف
ًا بآخر بخزي توعدهم هنا ومن ببعض ويكفر الكتاب ببعض يؤمن كمن فكانوا لهوائهم تبع
الدنيا الحياة اشتروا ذلك بصنيعهم أنهم ) أخبر86( الرابع الية الخرة. وفي وعذاب الدنيا

عنهم. بدفعه فيه ينصرون ول عنهم يخفف ل حيث الخرة عذاب جزاؤهم فكان بالخرة

اليات: هداية

اليات: هداية من

ًا يكون بما ووعظهم الناس تذكير - مشروعية1 لهدايتهم. سبب

فيها. وتوحيده الله عبادة - وجوب2

ِلحسان - وجوب3 والمساكين. واليتامى القربى ولذوي الوالدين إلى ا



الدب. بحسن الناس معاملة - وجوب4

ِلسلم أمة - تعرض5 وإهمالها الشريعة أحكام بعض بتطبيقها الخرة وعذاب الدنيا لخزي ا
الخر. البعض

يوافق. ل ما ويهمل وهواه، مصالحه يوافق ما فيعمل الشرع أحكام يتخير من - كفر6

ًا الله دين يقيم ل من - كفر7 به مبالة وعدم عنه إعراض

ْد َلَق َنا { َو ْي َت َتاَب ُموَسٰى آ ِك َنا ٱْل ْي لّرُسِل َبْعِدِه ِمن َوَقّف َنا ٱِب ْي َت ِعيَسى َوآ
َيَم ٱْبَن َناِت َمْر ّي َب ُه ٱْل َنا ْد ّي َأ ُدِس ِبُروِح َو ّلَما ٱْلُق ُك ُكْم َأَف َء ِبَما َرُسوٌل َجآ

ُكْم َتْهَوىًٰ لَ ْنُفُس ُتْم َأ َبْر ْك َت ًا ٱْس ُتْم َفَفِريق ْب ّذ ًا َك ُلوَن َوَفِريق ُت } * َتْق
ْا ُلو َنا { َوَقا ُب ُلو ْلٌف ُق َنُهُم َبل ُغ ّلُه ّلَع ُكْفِرِهْم ٱل ً ِب ِليل ُنوَن ّما َفَق } ُيْؤِم
َلّما َءُهْم * { َو َتاٌب َجآ ّلِه ِعنِد ّمْن ِك ٌق ٱل ّد ْا َمَعُهْم ّلَما ُمَص ُنو َكا ِمن َو

ْبُل ِتُحوَن َق َتْف َلى َيْس ْا ٱّلِذيَن َع َلّما َكَفُرو َءُهْم َف ْا ّما َجآ ْا َعَرُفو َكَفُرو
َنُة ِبِه َلْع ّلِه َف َلى ٱل َكاِفِريَن َع ْئَسَما ٱْل ِب ْا } * {  َتَرْو ْنُفَسُهْم ِبِه ٱْش َأن َأ

ْا ْكُفُرو َنَزَل ِبَمآ َي ّلُه أ ًا ٱل َنّزُل َأن َبْغي ّلُه ُي ِلِه ِمن ٱل َلٰى َفْض ُء َمن َع َيَشآ
َباِدِه ِمْن ُءو ِع َبآ َلٰى ِبَغَضٍب َف َكاِفِريَن َغَضٍب َع ْل ِل َذاٌب َو } ّمِهيٌن َع

الكلمات: شرح

إسرائيل. بني إلى مرسل نبي عمران بن }: موسى { موسى

}: التورأاة. { الكتاب

ُفو }: أرأسلناهم { قفينا ْق ًا بعضهم َي ًا أي بعض َد واحد واحد. بع

بتبلغيه. وأمر بشرع إليه أوحي آدم بني من رأسول: ذكر }: جمع { الرسل

ِلنجيل. في الله وآيات }: المعجزات { البينات ا

السلم. عليه }: جبيريل القدس { رأوح

معها نحتاج فل للعلم أوعية هي أو إليه، تدعونا لما الفهم من يمنعها غلف }: عليها { غلٌف
عنك. نتعلم أن إلى

الكريم. }: القرآن الله عند من { كتاب

النصر. أي الفتح }: يطلبون { يستفتحون

ْعَم ضدها َذّم، كلمة }: بئس { بئسما للمدح. فإنها ِن

ًا ًا { بغي ًا. }: حسد وظلم

عنه رأضي ومن أبعده عليه الله غضب ومن الرضا، ضد والغضب }: رأجعوا بغضب { باءوا
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وأدناه. قربه

به. للمعذب وذلك وصغارأ إهانة فيه }: عذاب { مهين

اليات: معنى

وبيان معايبهم وذكر إسرائيل، بني على تعالى الله إنعام ذكر في الكريم السياق زال ما
ِلنعام ذكر لعل مثالبهم ِلصلح على يحملهم المعايب وذكر فيؤمنوا، الشكر على يحملهم ا ا
وإرأسال التورأاة موسى بإعطاء منته تعالى ) يذكر87( الية ففي ويصلحوا فيتوبوا والتوبة
جبريل القدس بروح وتأييده البينات عيسى وبإعطاء بعض، أثر على بعضهم بعده الرسل

الله فوبخهم ويكذبونهم النبياء يقتلون كانوا بل يستقيموا لم فإنهم هذا ومع السلم عليه
ًا استكبرتم أنفسكم تهوى ل بما رأسول جاءكم قوله: { أفكلما ذلك على تعالى ففريق
ًا كذبتم واستغناءهم بالعلم تبجحهم تعالى ) يذكر88( الثانية الية }. وفى تقتلون وفريق

وفي يؤمنون ل هم فلذا بكفرهم لعنهم الله أن وهي ذلك علة ويثب دعواهم ويبطل به،
ّيه بالقرآن كفرهم تعالى ) يذكر89( الثالثة الية الله صلى النبي بعثة قبل كانوا أن بعد ونب
ًا إن للعرب يقولون وسلم عليه وننتصر معه ونقاتلكم به نؤمن وسوف زمانه أظل قد نبي

( الرابعة الية كافرون. وفى لنهم عليهم الله فلعنه به كفروا عرفوا جاءهم، فلما عليكم
ّبح89 يؤمنوا فلم بالكفر باعوها رأخيصة، أنفسهم باعوا حيث سلوكهم تعالى الله ) يق

ّيه بالقرآن ًا ونب من فجعوا ويتبع، يطاع ورأسول إليه يوحى نبي العرب في يكون أن حسد
سببه عظيم وبغضب بعيسى، كفرهم سببه عظيم بغضب الضلل في رأحلتهم طول

والخرة. الدنيا في المهين العذاب الغشب ومع وسلم عليه الله صلى بمحمد كفرهم

اليات: هداية

اليات: هداية من

التوبة. الذنب وواجب الشكر، النعمة - واجب1

بالحق. والتكذيب القتل جريمة - فظاعة3النفس.  لهوى موافقته لعدم الحق رأد - قبح2

منه. المزيد إلى الحاجة عدم وإدعاء بالعلم التبجح عاقبة -سوء4

والخراب. الحرمان وعاقبتهما البغي أخو وأنه الحسد - ذم5

تعالى بالله والعياذ الخاتمة سوء منه يخاف ما - شر6

َذا ِإ ْا َلُهْم ِقيَل { َو ُنو ْنَزَل ِبَما آِم ّلُه َأ ْا ال ُلو ْنِزَل ِبَمآ ُنْؤِمُن َقا َنا ُأ ْي َل َع
ْكُفروَن َي ُه ِبَما َو َء ًا ٱْلَحّق َوُهَو َوَرآ ّدق ِلَم ُقْل َمَعُهْم ّلَما ُمَص ُلوَن َف ُت َتْق

َء َيآ ِب ْن أ
ّلِه َ ْبُل ِمن ٱل ُتْم ِإن َق ْن ِنيَن ُك ْد ّمْؤِم َلَق ُكْم } * { َو َء ّموَسٰى َجآ

َناِت ّي َب ْل ُتُم ُثّم ٱِب ْذ ُتْم َبْعِدِه ِمن ٱْلِعْجَل ٱّتَخ ْن َأ ِلُموَن َو ْذ َظا ِإ } * { َو
َنا ْذ ُكْم َأَخ َثاَق َنا ِمي ُكُم َوَرَفْع ّطوَر َفْوَق ْا ٱل ُذو ُكم َمآ ُخ َٰن ْي َت ِبُقّوٍة َءا

ْا ْسَمُعو ْا ٱَو ُلو َنا َقا َنا َسِمْع ْي ْا َوَعَص ُبو ُأْشِر ِبِهُم ِفي َو ُلو ٱْلِعْجَل ُق
ُكْفِرِهْم ْئَسَما ُقْل ِب ُكْم ِب ْأُمُر ُكْم ِبِه َي ُن ُتْم ِإْن ِإيَما ْن ِنيَن ُك } ّمْؤِم

الكلمات: شرح
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القرآن. }: من الله أنزل { بما

}: التورأاة. علينا أنزل { بما

ًا الحق { وهو ِللهية الديان لصول مقررأ الكريم }: القرآن مصدق كالتوحيد. ا

}: المعجزات. { البيانات

ًا }: يريد العجل { اخذتم السلم. عليه موسى غيبة في عبدتموه إله

بذلك. لهم السامري بدعوة عبدوه الذي العجل حب }: أي العجل قلوبهم في { وأشربوا

اليات: معنى

( الولى الية ففي أفعالهم سوء على وتقريعهم إسرائيل بني في الكريم السياق زال ما
ِليمان إلى دعوا إذا اليهود أن تعالى ) يخبر191 ّدعون بالقرآن ا إلى حاجة غير في أنهم ي
يكفرون وبهذا التورأاة في تعالى الله أنزل بما قبل من مؤمنون أنهم بحجة جديد إيمان
في حق من معهم لما مصدق أنه والدليل حق القرآن أن مع القرآن وهو التورأاة بغير

ًا دعواهم يبطل أن رأسوله اله أمر ثم التورأاة الله أنبياء تقتلون بقوله: { فلم إياهم موبخ
ِليمان مع يتنافى النبياء قتل } إذ مؤمنين كنتم إن قبل من المنافاة. تمام ا

ّكر93( الثالثة الية وفي بالعمل وميثاق عهد من أسلفهم على أخذه بما اليهود تعالى ) يذ
ًا رأؤوسهم فوق الطورأ رأفع عندما التورأاة في جاء بما بما يفوا لم أنهم غير لهم تهديد

بسبب قلوبهم في حبه وأشربوا العدل فعبدوا وعصينا، سمعنا قالوا كأنهم عليه عاهدوا
ّبح أن وسلم عليه الله صلى رأسوله أمر ثم كفرهم ّدعوه ما يق الذي هو إيمانهم أن من ا
والعصيان. والتمرد العجل، وعبادة النبياء بقتل أمرهم

اليات: هداية

أظهروها. إذا جرائمهم على الجرائم أهل توبيخ - مشروعية1

الناس. من والمصلحين النبياء قتل على اليهود - جرأة2

والقوة. والعزم بالحزم الشرع أمورأ أخذ - وجوب3

ِليمان4 ِليمان بالمعروف، إل صاحبه يأمر ل الحق - ا صاحبه يأمر المزيف الباطل وا
بالمنكر

َنْت ِإن { ُقْل ُكُم َكا ّداُر َل ُة ٱل َد ٱلِخَر ّلِه ِعن ِلَصًة ٱل ّناِس ُدوِن ّمن َخا ٱل
ْا ّنُو َتَم ُتْم ِإن ٱْلَمْوَت َف ْن َلْن َصاِدِقيَن ُك ُه } * { َو ّنْو َتَم ًا َي َبد ّدَمْت ِبَما َأ َق
ْيِديِهْم ّلُه َأ ل ِليٌم ٱَو ِلميَن َع ّظا ل ّنُهْم ٱِب َد َتِج َل ّناِس َأْحَرَص } * { َو َلٰى ٱل َع

َياٍة ْا ٱّلِذيَن َوِمَن َح ُكو ّد َأْشَر ُدُهْم َيَو ْلَف ُيَعّمُر َلْو َأَح َنٍة َأ ُهَو َوَما َس
َذاِب ِمَن ِبُمَزْحِزِحِه ّلُه ُيَعّمَر َأن ٱْلَع ل ُلوَن ِبَما َبِصيٌر ٱَو } * { ُقْل َيْعَم

ًا َكاَن َمن ُدّو ْبِريَل َع ّنُه ّلِج ِإ َلُه َف َلٰى َنّز ِبَك َع ْل ْذِن َق ِإ ّلِه ِب ًا ٱل ّدق ّلَما ُمَص
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ْيَن ْيِه َب َد ًدىً َي ُبْشَرىًٰ َوُه ِنيَن َو ْلُمْؤِم ًا َكاَن } * { َمن ِل ُدّو ّلِه َع ل
ِتِه َك ِئ اَوَمل

ۤ
ِلِه  ْبِريَل َوُرُس َكاَل َوِج ِإّن َوِمي ّلَه َف ُدّو ٱل َكاِفِريَن َع ْل } ّل

الكلمات: شرح

لوليائه. فيها تعالى الله أعد وما نعيهما منها }: المراد الخرة { الدرأ

سواكم. أحد يدخلها ل }: خاصة { خالصة

ّنوه الموت { تمنوا ل الخرة الدارأ له كانت من فإن بألسنتكم واطلبوه نفوسكم في }: تم
الدنيا. في بقائه في له خير

غيركم. فيه يشارأككم ل بكم خاص الخرة نعيم أن دعوى في }: أي صادقين كنتم { إن

ذميمة. كانت ولو حياة كل لتعم فيها }: التنكير { حياة

ّد }: يحب { يو

الكفارأ. سائر من الكتاب أهل غير }: هم أشركوا { الذين

العذاب. من }: بمبعده { بمزحزحه

سنة. ألف }: تعميره يعمر { أن

وسلم. عليه الله صلى الله رأسول على به يتنزل بالوحي الموكل القدس }: رأوح { جبريل

وسلم. عليه الله صلى الله رأسول قلب على القرآن جبريل }: نزل قلبك على { نّزله

ًا صلى الرسول نعت من السابقة الكتب في لما مصدق }: القرآن يديه بين لما { مصدق
تعالى. لله السلم ووجوب التوحيد ومن به والبشارأة وسلم عليه الله

الله. عبيد معناه وقيل الملئكة أعاظم من وميكائيل. ملك ميكال: ميكال

اليات: معنى

( الولى الية ففي الواهية حججهم وإبطال اليهود على الرد فى الكريم السياق زال ما
ً لهم يقول أن وسلم عليه الله صلى الرسول تعالى الله ) أمر94 كانت إياهم: إن مباهل

وتستريحوا الجنة لتدخلوا الموت فتمنوا أحد معكم الجنة يدخل ل لكم خالصة الخرة الدارأ
أصحاب وأنكم كفركم وثبت كذبكم ظهر تتمنوا لم فإن فيها العيش ومكابلة الدنيا عناء من

ً النارأ، آخرهم. عن لماتوا تمنوه ولو الموت تمنوا ما وفعل

ًا الموت يتمنوا لن اليهود أن تعالى ) أخبر95( الثانية الية وفي قدموه ما بسبب وذلك أبد
عليم والله ظلمة مجرمون بأنهم النارأ عذاب لهم الموجبة العظام والخطايا الذنوب من

عليم. حكيم إن بظلمهم وسيجزيهم بالظالمين
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من حتى الحياة على الناس أحرص اليهود أن تعالى الله ) يخبر96( الثالث الية وفي
ًا الموت يتمنون فكيف سنة، ألف يعيش أن منهم الواحد يود الذين المشركين على وهم إذ

يخبر ماتوا. كما هم إن مصيرهم بسوء لعلمهم وذلك الحياة، على الحرص من الحال هذا
تعالى الله هدد ثم سنة، ألف من أكثر عاش ولو العمر طول العذاب من ينجيه ل الكافر أن

به. وسيجزيهم والفساد الشر } من يعملون بما بصير { والله بقوله وتوعدهم اليهود

الذى الملك كان قولهم: لو اليهود على يرد أن رأسوله تعالى ) يأمر97( الرابعة الية وفي
بالعذاب، ينزل لنه عدونا فجبريل جبريل كان لما ولكن بك، لمنا مكيائيل بالوحي بأتيك

ًا } فليمت لجبريل عدوا كان من بقوله: { قل ًا غيظ ينزل هوالذي جبريل فإن وحنق
ِإذن بالقرآن ًا رأسوله قلب على رأبه ب به يهتدى وهدى الكتب من سبقه -القرآن- لما مصدق
الصالحون. المؤمنون به يبشر وبشى

الملئكة من أولياءه ويعادي وجل عز يعاديه من أن تعالى ) يخبر98( الخامسة الية وفي
الكافرين. ولسائر له عدو والله كافر، فإنه جبريل وبخاصة والرسل

اليات: هداية

اليات: هداية من

ِلسلم، - صحة1 الموت. بتمني المباهلة في اليهود لفشل وذلك اليهودية، وبطلن ا

الموت. بعد والسعادة منالراحة يرجوه لما الحياة على لموت يفضل الصالح - المؤمن2

ذميمة رأخيصة كانت ولو الحياة على حرصهم من اليهود عم به أخبر فيما القرآن - صدق3
اليوم. إلى منهم مشاهد أمر هذا إذ

الله، لمعاداتهم الكفر أهل معاداة المؤمن على وجب للكافرين. ولذا تعالى الله - عداوة4
لهم تعالى الله ومعاداة

ْد َلَق َنآ { َو ْل ْنَز ْيَك َأ َل َياٍت ِإ َناٍت آ ّي ْكُفُر َوَما َب ّ ِبَهآ َي } * ٱْلَفاِسُقوَن ِإل
ّلَما ُك َأَو ْا {  ُدو ًا َعاَه ُه َعْهد َذ َب ْنُهم َفِريٌق ّن َثُرُهْم َبْل ّم ْك َ َأ ُنوَن ل } * ُيْؤِم

َلّمآ َءُهْم { َو ّلِه ِعنِد ّمْن َرُسوٌل َجآ ٌق ٱل ّد َذ َمَعُهْم ّلَما ُمَص َب ّمَن َفِريٌق َن
ْا ٱّلِذيَن ُتو َتاَب ُأو ِك َتاَب ٱْل ّلِه ِك َء ٱل ّنُهْم ُظُهوِرِهْم َوَرآ َأ َ َك َلُموَن ل } َيْع

الكلمات: شرح

معان. من عليه تدل فيما الواضحة الكريم القرآن آيات }: هي بينات { آيات

وسلم. عليه الله صلى محمد رأسوله الى ووحيه الله كتاب بكونها }: يجحد بها { يكفر

ِليمان من عليه يكونوا أن يجب عما }: الخارأجون { الفاسقون ِلسلم بالله ا ًا له وا ظاهر
ًا. وباطن

ِلستفهام }: الهمزة عاهدوا كلما { أو ِلنكارأي ل أكفروا تقديره على عاطفة والواو ا
الخ.. عاهدوا وكلما ونبيه بالقرآن
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الملزم. }: الوعد { العهد

إليه. ملتفت ول به آبه غير وألقاه }: طرحه { نبذه

عيسى قبله ومن وسم، عليه الله صلى محمد هو والرسول للتعظيم }: التنكير { رأسول
السلم. عليه

دينه أصول وسائر نبوته، وتقرير وسلم عليه الله صلى الرسول نعِت }: من معهم { لما
ِلسلم. ا

الكفر من عليه معروفون هم لما لمنافاته إليه يلتفتوا ولم عنه أعرضوا }: أي الله { كتاب
العلم. حق يعلمون أنهم مع يعلمون ل كأنهم وسلم عليه الله صلى محمد بالنبي

اليات: معنى

رأسالته وعموم وسلم عليه الله صلى الله رأسول نبوة تقرير في الكريم السياق زال ما
)99( الولى الية ففي والظلم والكفر الفسق من عليه هم ما وإظهارأ اليهود على والرد

بشىء جئتنا ما وسلم عليه الله صلى للرسول اليهودي صورأيا ابن قول على تعالى يرد
صورأيا بن } كالعورأ الفاسقون إل بها يكفر وما بينات آيات إليك أنزلنا بقوله: { ولقد

ونبذهم كفرهم اليهود على وتعالى سبحانه الحق ) ينكر100( الثانية الية وفي اليهودي
}. يؤمنون ل أكثرهم بقوله: { بل أكثرهم إيمان عدم عليهم وليسجل والمواثيق للعهود

رأأو لما للتورأاة نبذهم اليهود العلماء على وجل عز البارأىء ) ينعى101( الثالثة الية وفي
من رأسول جاءهم فقال: { ولما وإثباتها وسلم عليه الله صلى محمد نبوة تقرير من فيها
كأنهم ظهورأهم ورأاء الله كتاب الكتاب أوتوا الذين من فريق نبذ معهم لما مصدق الله عند

}. يعلمون ل

اليات: هداية

اليات: هداية من

ورأسوله الله أوامر عن الفسق وواصل فسق إذا العبد إن الكفر، ينتج العام - الفسق1
بالله. والعياذ لذلك فيكفر أوجب وما الله حرم ينكرما أن إلى ذلك به سيؤدي

ًا. عهودهم في يوثف ل أن فيجب بعهد، يفون ول بوعد يلتزمون ل - اليهود2 أبد

عمران بن موسى ورأسوله عبده على أنزلها المنزلة وجل عز الله كتب أحد - التورأاة3
السلم. عليه

ّكر من جريمة - قبح4 به. جاهل وكأنه وصبح معرفته، بعد للحق تن

ْا َبُعو ّت ْا َما ٱ{ َو ُلو ْت ِطيُن َت َيا َلٰى ٱلّش ْلِك َع ْيَماَن ُم َل ْيَماُن َكَفَر َوَما ُس َل ُس
ِكّن ٰـ َل ِطيَن َو ْيا ْا ٱلّش ّلُموَن َكَفُرو ّناَس ُيَع ْنِزَل َوَمآ ٱلّسْحَر ٱل َلى ُأ َع

ْيِن َك َل ِبَل ٱْلَم َبا ّلَماِن َوَما َوَماُروَت َهاُروَت ِب ّتٰى َأَحٍد ِمْن ُيَع َ َح َيُقول

javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()


ّنَما َنٌة َنْحُن ِإ ْت َ ِف ْكُفْر َفل ّلُموَن َت َتَع َي ْنُهَما َف ْيَن ِبِه ُيَفّرُقوَن َما ِم ِء َب ٱْلَمْر
ّ َأَحٍد ِمْن ِبِه ِبَضآّريَن ُهم َوَما َوَزْوِجِه ْذِن ِإل ِإ ّلِه ِب ّلُموَن ٱل َتَع َي َما َو
َ َيُضّرُهْم ْد َينَفُعُهْم َول َلَق ْا َو ِلُمو ُه َلَمِن َع َتَرا ِمْن ٱلِخَرِة ِفي َلُه َما ٱْش

ْئَس َخلٍَق ِب َل ْا َما َو ْنُفَسُهْم ِبِه َشَرْو ْا َلْو َأ ُنو َلُموَن َكا َلْو َيْع } * { َو
ّنُهْم ْا َأ ُنو ّتَقْوا آَم َبٌة ٱو ُثو ّلِه ِعنِد ّمْن َلَم ْيٌر ٱل ْا ّلْو َخ ُنو َلُموَن َكا } َيْع

الكلمات: شرح

السحر. كلمات من الشياطين به وتقول تتبعه }: الذي الشياطين تتلوا { ما

حكمه. ووقت سليمان ملك عهد }: على سليمان ملك { على

للخير. قابلية فيه يبق ولم وتمرد خبث من وهو شيطان }: جمع { الشياطين

أو الناس أعين على تأثير له مما سببه وخفي مأخذه لطف ما كل }: هو { السحر
أبدانهم. أو نفوسهم

للفتنة. وجدا }: ملكان ومارأوت { هارأوت

بذلك. فتكفْر به لتضر السحر منا تتعلْم }: ل تكفر { فل

وامرأته. الرجل }: بين وزوجه المرء { بين

به. والعمل بتعلمه السحر }: اشترى { اشتراه

والحظ. }: النصيب { الخلق

أنفسهم. به باعوا }: ما شروا { ما

وجزاء. }: ثواب { لمثوبة

اليتين: معنى

)102( الولى الية ففي والفساد الشر من اليهود عليه ما بيان في الكريم السياق زال ما
وتأكيدها وسلم عليه الله صلى محمد بنبوة لتقريرها التورأاة نبذوا لما اليهود أن تعالى يخبر

ِلنس شياطين جمعها التي والترهات الباطيل اتبعوا دينه لصحة رُأقًى صورأة في والجن ا
ّدعون بها، يحدثون وكانوا وعزائم هي وأنها السلم عليهما داود بن سليمان عهد من أنها وي

ِلنس بها يحكم سليمان كان التى ً يكن لم سليمان أن هذا ولزم والجن، ا ًا ول رأسول نبي
ًا كان وإنما ًا ساحر } وأثبته سليمان كفر بوقوله: { وما ذلك عنه تعالى الله نفى فلذا كافر

ما يعلمونهم }. كما السحر الناس يعلمون كفروا الشياطين فقال: { ولكن للشياطين
ِهَمُه أل

تعالى أخبرنا وهنا وفنونه السحر ضروب من العراق ببابل ومارأوت هارأوت الملكان ُ
تكفر فل فتنة نحن السحر: إنما تعلم يريد جاءهما لمن يقولن أنهما الفتنة ملكى عن

يؤثر التي وأعماله الساحر أقوال أن بوضوح منه يفهم منهما القول وهذا السحر بتعلمك
ًا. وشرعه الله حكم في كفر هو ما منها الناس على بها قطع
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بين ليفرقوا يتعلمونه إنما الملكين من الناس يتعلمه ما أن الية هذه في تعالى أخبر كما
في سنته حسب تعالى الله بإذن حاصل هو ضررأ من به يحدثا ما وأن وامرأته، الرجل

ًا يوجد أن الله شاء ولو والمسببات، السباب وهو لفعل بالضررأ المر حصول من يمنع مانع
ول يضرهم ما يتعلمون هم إنما أنواعه بسائر السحر متعلموا قدير. فبهذا شىء كل على

ومتعاطيه السحر ومتعلم الساحر بكفر اليهود علم تعالى يقررأ الية آخر ينفعهم. وفي
ًا. كفارأ هم فلذا فيها المقيم النعيم من الخرة في لهم نصيب ل أنهم تعالى أخبر حيث قطع

ًا قال إذ العلم بنفي الجهل عليهم ويسجل أنفسهم، اليهود به باع ما تعالى يقبح وأخير
}. يعلمون كانوا لو أنفسهم به شروا ما تعالى: { ولبئس

ِليمان عليهم فيعرض التوبة باب اليهود على تعالى ) يفتح103( الثانية الية وفي والتقوى ا
}. يعلمون كانوا لو خير الله عند من لمثوبة واتقوا آمنوا أنهم فيقول: { ولو

اليتين: هداية

اليتين: هداية من

المعرضين أمام يفتح والظلم والفساد الشر لتحريمهما والسنة الكتاب عن - العراض1
تعالى: قال العقلية والضللت الدينية، والبدع الوضعية، القوانين من الباطل أبواب

ًا له نقيض الرحمن ذكر عن يعش ومن { قرين له فهو شيطان
والكمال) الّسعادة (سبيل السبيل عن ليصدونهم وإنهم

} مهتدون أنهم ويحسبون

استعماله. وحرمة السحر، تعلم وحرمة الساحر - كفر2

ِر الخير خالق تعالى - الله3 ْي جلب في إليه الرجوع فيجب بإذنه إل نفع ول ضررأ ول َوالّض
إليه. والضراعة بدعائه الضر ودفع النفع،

ّظن المبهم - العلم4 ًا صاحبه نفسية من يغير ل معه يقين ل الذي كال على يحمله فل شيئ
صادق من لديه يكون صاحبه فإن العلم في الرسوخ بخلف شر ترك على ول خير فعل

ِليمان إلى يدفعه ما الرهبة وعظيم الرغبة ظاهر المعاصي. وهذا الشرك ويجنبه والتقوى ا
اليتين. هاتين فى اليهود عن العلم تعالى الله نفي في

ّيَها َأ َيا ْا ٱّلِذيَن {  ُنو َ آَم ْا ل ُلو َنا َتُقو ْا َراِع ُلو َنا َوُقو ُظْر ْا ٱْن ْسَمُعو ٱَو
َكاِفِريَن ِلل َذاٌب َو ِليٌم َع ّد } * { ّما َأ ْا ٱّلِذيَن َيَو َتاِب َأْهِل ِمْن َكَفُرو ِك ٱْل

َ ِكيَن َول َنّزَل َأن ٱْلُمْشِر ُكْم ُي ْي َل ْيٍر ّمْن َع ُكْم ّمن َخ ّب ّلُه ّر ل َتّص ٱَو َيْخ
ِتِه ُء َمن ِبَرْحَم ّلُه َيَشآ ل ِم ٱْلَفْضِل ُذو ٱَو ِظي } ٱْلَع

الكلمات: شرح

نقول. ما نعى حتى وانظرنا }: أمهلنا { رأاعنا

ونحفظ. تقول ما نفهم حتى }: أملهنا { انظرنا

بأحدهما. أو بهما المستهزئين ورأسوله لله المكذبين }: الجاحدين { الكافرين
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ِليجاع. شديد اللم }: كثير { أليم ا

وغيرهم. العرب من والوثنيين والنصارأى }: اليهود المشركين ول الكتاب أهل { من

ِللهي الوحي }: من رأبكم من خير { من أنواع لكل المتضمن التشريع على المشتمل ا
ِلكمال السعاد وطرق الهداية الدارأين. في وا

إذ الفضل صاحب هو وجل عز والله صاحبه، إليه محتاج غير الخير من كان }: ما { الفضل
ًا. إليه به حاجة ول عنه غنى في هو الخير من عباده ويعطيه به يمن ما كل أبد

اليتين: معنى

ّيهم مخاطبة في الدْب ُيراعوا أن المؤمنين تعالى الله أمر ) فقد104( ألولى الية أما نب
ًا وسلم عليه الله صلى الرعونة، من تكون قد إذ رأاعنا، ككلمة المشبوهة للكملت تجنب
به يخاطب أن يليق ل وهذا ُنَراِعَك، رأاعنا يقولون كأنهم إذ المفاعلة صيغة عليه تدل ولم

وسلم. عليه الله صلى الرسول

أن وأمرهم انظرنا، وهي الدب تنافي شبهة كل من سليمة كلمة إلى تعالى وأرأشدهم
ّيهم يسمعوا ُء إذ مراجعته؛ إلى يضطروا ل حتى خاطبهم إذا لنب ْهَزا ِت والخسرة بالرسول الْس

ّو بحقه الستخفاف يفهم بما ومخاطبته منه بواح. كفر منزلته وعظيم شأنه وعل

ومن الكتاب أهل من الكفرين بأن المؤمنين عباده تعالى ) أخبر105( الثانية الية وفي
ًا كان وساء رأبكم من خير من عليكم ُينزل أن يحبون ل الوثنيين المشركين من غيرهم ُن قرآ
من ذلك غير كان أو والكمال، السعادة سبل وأهدى الشرائع وأعظم الداب أسمى يحمل
ًا وذلك الخيرات، أنواع سائر برحمته يختص تعالى أنه أخبرهم كما للمؤمنين منهم حسد

متى بكم ورأحمته عليكم الله فضل يمنع ل لكم الكافرين فحسد عباده من يشاء من
بذلك. أرأادكم

اليتين: هداية

اليتين: هداية من

أي استعمال بعدم مخاطبته في وسلم عليه الله صلى الله رأسول مع التأدب - وجوب1
ِلجلل غير تفهم قد لفظة ِلكبارأ ا وسلم. عليه الله صلى له وا

أكرمهم لمن مخاطبته وعند نهيه، واجتناب أمره بامتثال الله لرسول السماع - وجوب2
معه. والوجود بمعايشته تعالى الله

يحل فل للمؤمنين حسدة أعداء لنهم مشركين أو كتابيين الكافرين من - التحذير3
ِلطمئنان إليهم الركون تفاقهم. ل الريبة إذ وأفعالهم، أقوالهم إلى وا

بعد تدقيقه يتم لم و مصنف التفاسير/ الجزائري أيسر * تفسير

َيٍة ِمْن َننَسْخ { َما ْأِت ُننِسَها َأْو آ ْيٍر َن ْنَها ِبَخ ِلَها َأْو ّم ْث َلْم ِم َلْم َأ َأّن َتْع

ّلَه َلٰى ٱل ٍء ُكّل َع َلْم َقِديٌر َشْي َأ َلْم } * {  ّلَه َأّن َتْع ْلُك َلُه ٱل ُم
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َلْرِض ٱلّسَماَواِت ُكْم َوَما ٱَو ّلِه ُدوِن ّمن َل ِلّي ِمن ٱل َ َو } * َنِصيٍر َول
َأمْا ُدوَن {  ْا َأن ُتِري ُلو َأ ُكْم َتْس َل ِئَل َكَما َرُسو ْبُل ِمن ُموَسٰى ُس َوَمن َق

ّدِل َب َت ُكْفَر َي ِليَماِن ٱْل ْد ٱِب َء َضّل َفَق ِبيِل َسَوآ } ٱلّس

الكلمات: شرح

ّدل { ننسخ نزيل. أو }: نب

ًا معنى تحمل كلمات القرآن: جملة آيات }: من آية { من أو التحليل، أو كالتحريم صحيح
ِلباحة. ا

وسلم. عليه الله صلى النبي قلب من }: نمحها { ننسها

للتقرير. }: الستفهام تعلم { ألم

أمورأكم. بتولي يحفظكم }: حافظ { ولّي

المكروه. عنكم يدفع }: ناصر { نصير

ِلضراب هنا أم إذ أتريدون، }: بل تريدون { أم وما والهمزة، بل بمعنى فهي النتقالي ل
له: إسرائيل بني قول هو موسى سئله

} جهرة الله أرنا {
الطريق. عن الخروج من المن الطريق }: وسط السبيل { سواء

اليات: معنى

ًا تعالى يخبر ًا إن قالوا الذين الحكيم تشريعه فى الطاِعنين على رأاد أصحابه يأمر محمد
ًا عنه وينهى بأمر اليوم ًا تحمل آية من ينسخ ما تعالى أنه غد ًا حكم إلى علىالمسلمين شاق
ًا إثنين. أو إلى الثبوت إلى الكافرين قتال في لعشرة الثبوت كنسخ أخف حكم ًا حكم خفيف
ًا أو رأمضان، بصايم عاشورأاء يوم كنسخ الجر في زيادة شقا إلى ًا حكم حكم إلى خفيف

ًا أو الكعبة، إلى المقدس بيت من القبلة كنسخ مثله خفيف كنسخ آخر حكم غير إلى حكم
يشرع ولم رأفع الحكم فإن وسلم عليه الله صلى الله رأسول يناجي أن أرأاد من صدقة
إذا والشيخة الشيخ كآية حكمها ويبقى التلوة من بإزالتها الية نسخ او عنه، بداًل آخر حكم
ً البتة فارأجموهما زنيا الية بنسخ الحكم. أو وبقي التلوة من اللفظ نسخ فقد الله من نكال

ًا أن ثبت فقد نافع، قراءة وهي ننسها أو قوله معنى وحكمها. وهذا رأسول وقرأه نزل قرآن
ًا تعالى الله نسخه ثم أصحابه وبعض وسلم عليه الله صلى الله من فمحاه ومعنى لفظ

ِللهية القدرأة مظاهر من مظهر أحد. وهذا قراءته على يقدرأ فلم بالمرة القلوب الدال ا
ًا وهو } ، قدير شيء كل على الله أن تعلم قوله: { ألم عليه مظاهر من مظهر أيض

} فهو والرأض السموات ملك له الله أن تعلم قوله: { ألم عليه الدال الحكيم التصرف
ومتطلبات المة حاجة بحسب بمثلهة أو نسخ مما بخير ويأتي ويبقي فينسخ يتصرف تعالى
يريد. ما وينسخ يشاء ما حكيم: ينسي قدير إله من والمادية. فسبحان الروحية حياتها

طالب لمن توبيخ فهو } ، رأسولكم تسألوا أن تريدون ): { أم108( آية في تعالى قوله أما
أسلوب على يجري من بأن وإعلم مكنته، في ليس بأمورأ وسلم عليه الله صلى الرسول
دّل فيكفر، القلب بزيغ يصاب قد وسلم عليه الله صلى الرسول مع الدب وسوء التعنت
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ِليمان الكفر يتبدل تعالى: { ومن قوله هذا على }. السبيل سواء ضل فقد با

اليات: هداية

اليات: هداية من

نسخ ول التشريع أصل وهما السنة، في ثابت هو كما الكريم، القرآن في النسخ - ثبوت1
إجماع. ول قياس في

دنياهم في لهم نافع هو بما وتبديلها الحكام نسخ في بالمؤمنين تعالى الله - رأأفة2
وآخرتهم.

تعالى. عليه العتراض وعدم بأحكامه، والرض لله التسليم - ووب3

ذلك. من والتحذير المحرجة السئلة وطرح الدين في التنطع - ذم4

ّد ِثيٌر { َو َتاِب َأْهِل ّمْن َك ِك ُكم َلْو ٱْل َن ّدو ُكْم َبْعِد ِمْن َيُر ِن ًا ِإيَما ُكّفار
ًا ْنِد ّمْن َحَسد ْنُفِسِهْم ِع ّيَن َما َبْعِد ّمن َأ َب ْا ٱْلَحّق َلُهُم َت ْعُفو ٱَف

ْا ْصَفُحو ّتٰى ٱَو ِتَي َح ْأ ّلُه َي َأْمِرِه ٱل ّلَه ِإّن ِب َلٰى ٱل ٍء ُكّل َع } * { َقِديٌر َشْي
ْا َأِقيُمو َة َو ْا ٱلّصلَ ُتو َة َوآ َكا ْا َوَما ٱلّز ّدُمو ُكم ُتَق ْنُفِس ْيٍر ّمْن َل ُه َخ ُدو َتِج

َد ّلِه ِعن ّلَه ِإّن ٱل ُلوَن ِبَما ٱل } َبِصيٌر َتْعَم

الكلمات: شرح

ّد }: أحّب. { و

والنصارأى. }: اليهود الكتاب { أهل

ًا به. هي من على النعمة زوال تمني }: الحسد { حسد

ًا أن }: عرفوا الحق لهم { تبين الحق. الدين هو دينه وأّن الله رأسول محمد

ِلعراض والصفح العقاب ترك العفو إذ تلوموهم، ول تؤاخذوهم }:ل واصفحوا { فاعفوا ا
المذنب. عن

ِلذن }: أي بأمره الله يأتي { حتى وبنو قينقاع بو وهم المدينة يهود بهم والمراد بقتالهم ا
قريظة. وبنو النضير،

والسنن. والرأكان الشروط مستوفاة أوقاتها في أداؤها الصلة }: أقامة الصلة { وأقيموا

من أنفسكم يزكي شأنه من ما كل وافعلوا أموالكم زكاة }: أعطوا الزكاة { وآتوا
الطاعات.

اليتين: معنى
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ّية المؤمنين تعالى ) يخبر109( الولى الية في الرغبة وهي الكتاب أهل من كثير بنفس
الحسد الرغبة هذه ومنشأ كافرين ليصبحوا الحق عندينهم المسلمون يتخلى أن ي الملحة
ِليمان نورأ في يعيشون المسلمين ترى أن ترغب ل نفسية عن الناجم ظلمات بدل ا
لن والصفح بالعفو أمرهم أعداؤهم، لهم يضمر بما المؤمنين عباده أعلم أن وعبد الكفر،
صدورأهم. منهم وشفوا قاتلوهم الوقت حان فإذا لقتالهم بعد يحن لم الوقت

وفعل الزكاة وإيتاء الصلة بإقام المؤمنين تعالى الله ) أمر110( الثانية الية وفي
ًا الخيرات بما الله بقوله: { إن العاقبة بحسن وواعدهم لنفوسهم وتزكية لخلقهم تهذيب
}. بصير تعملون

اليتين: هداية

اليتين: هداية من

ِلسلم أن يعلمون والنصارأى - اليهود1 على ذلك فحملهم حق على المسلمين وأن حق ا
الكتاب أهل طابع زالت ما النفسية تكفيرهم.. وهذه على والعمل عداوتهم، ثم حسدهم

اليوم. إلى المسلمين إزاء

ًا يكن لم الذي الظرف - في2 ِلعداد فيه يشتغلوا أن المسلمين على للجهاد مواتي با
وفعل الزكاة وإيتاء الصلة بإقام النفوس وتزكية والرأواح الخلق بتهذيب وذلك للجهاد،

بالجهاد. لهم يؤذن حين إلى والبدنية الروحية طاقاتهم على إبقاء الخيرات

وعمله. نيته العبد ليحسن تعالى الله بمراقبة الشهورأ - تقوية3

ْا ُلو ْدُخَل َلن { َوَقا ّنَة َي ّ ٱْلَج ًا َكاَن َمن ِإل ْلَك َنَصاَرىًٰ َأْو ُهود ّيُهْم ِت ِن َأَما

ْا ُقْل ُتو ُكْم َها َن ُتْم ِإن ُبْرَها ْن َلٰى َصاِدِقيَن ُك َب َلَم َمْن } * {  َوْجَهُه َأْس
ّلِه َلُه ُمْحِسٌن َوُهَو ل ُه َف َد َأْجُر ّبِه ِعن َ َر ْيِهْم َخْوٌف َول َل َ َع ُهْم َول

ُنوَن َلِت َيْحَز ُد } * { َوَقا َيُهو ْيَسِت ٱْل ّنَصاَرىًٰ َل َلٰى ٱل ٍء َع َلِت َشْي َوَقا
ّنَصاَرىًٰ ْيَسِت ٱل ُد َل َيُهو َلٰى ٱْل ٍء َع ُلوَن َوُهْم َشْي ْت َتاَب َي ِك ِلَك ٱْل َذ َقاَل َك

َ ٱّلِذيَن َلُموَن ل ْثَل َيْع ِلِهْم ِم ّلُه َقْو ل ُكُم ٱَف َنُهْم َيْح ْي َياَمِة َيْومَا َب ِفيَما ٱْلِق
ْا ُنو ِلُفوَن ِفيِه َكا َت } َيْخ

الكلمات: شرح

السابعة. السماء فوق وهي السلم دارأ وتسمى النعيم }: داتر { الجنة

ًا مسيحيين. }: صليبيين { هود

ًا. فيكون به، للفوز يعمل ما بدون المرء يتمناه ما أمنية }: جملع { أمانيهم غرورأ

الواضحة. }: الحجة { البرهان

ًا باستفهام مقرون نفي بعدع يأتي إجابة }: حرف { بلى تعالى: قوله نحو غالب
} الحاكمين بأحكم الله أليس {

كان من إل يدخلها ل الجنة أن والنصارأى اليهود أدعى ولما الحاكمين، أحكم هو أي بلى
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ًا ًا أو يهودي ول يهودي الجنة يدخل فل تزعمون كما المر ليس أي تعالى: بلى قال نصراني
ًا وعمل فصدق آمن عبد أي محسن وهو لله وجهه أسلم من يدخلها ولكن نصراني صالح
فأحسن.

الحق. الدين من }: أي شيء على { ليست

ِلنجيل. التورأاة }: أي الكتاب { يتلون وا

أمم من غيرهم وعلى العرب، مشركي على صادق اللفظ }: هذا قبلهم من { الذين
سبقت. جاهلة

ومعناهما: اليتين نزول سبب

عليه الله صلى النبي مجلس في باليهود التقى المدينة إلى نجران نصارأى وفد جاء لما
ْوا السابق ولعدائهم وسلم ًا، كان من إل يدخلها ل الجنة أن اليهود فادعت َتَمارَأ يهودي

ًا كان من إل يدخللها ل الجنة أن النصارأى وادعت وأبطل عليه تعالى الله فرد نصراني
زكى لمن الجنة دخول تعالى وأثبت يقدرأوا فلم عليها بالبرهان طالبهم حيث دعواهم

ِليمان نفسه } محسن وهو لله وجهه أسلم من فقال: { بلى الصالح والعمل الصحيح با
ًا وعمل ووحد فآمن وجوارأحه قلبه يريد أجره وهي الجنة يدخل الذي فهذا فأحسن صالح
يحزن. ول يخاف هو فل أعماله، وصالح إيمانه على

كفر سجلت ) فقد113( الثالثة الية ) وأما112( ) والثانية111( ألولى اليتين معنى هذا
ًا بعضهم على بشهادتهم والنصارأى، اليهود من كل بقولهم: النصارأى اليهود كفّر فقد بعض

بقوله: اليهود النصارأى وكفّر له، ويؤبه به يعتد الذي الحق الدين من شيء على ليسوا إنهم
ِلنجيل التورأاة يقرأون أنهم مع شيء على اليهود ليست لبعضهم تكفيرهم كان فلذا وا
ًا البعض ًا. ثم حق من كتاب أهل وهم والنصارأى اليهود فيه وقع ما أن تعالى أخبر وصدق
أنه تعالى وأخبر لجهلهم، وذلك منهم علم دون قبلهم أمم ليه وقع ققد والضلل الكفر

وضللهم. بكفرهم ويجزيهم القيامة يوم بينهم سيحكم

اليات: هداية

اليات: هداية من

ّنسب تأثير - إبطال1 إلى مردها الجنة بدخول السعادة أن وتقرير والشقاء، السعادة في ال
ِليمان النفس تزكية الشرك، إلى مردها النارأ بدخول الشقاوة وإن الصالح، والعمل با

وإنما صاحبها، عن ُتغني غيرهما أو نصرانية أو يهودية إلى نسبه الذنوب. فل وارأتكاب
ِليمان ورأحمته الله فضل بعد المغني المعاصي. الشرك عن التخلي بعد الصالح العلم ا

علم. على كان لنه كفر شر وهو والنصارأى اليهود - كفر2

ِلسلم3 ِليمان الثلثة أسسه على القائم الصحيح - ا ِلسلم ا ِلحسان وا النجاة سبيل هو وا
بالجنة. والفوز النارأ من

َلُم { َوَمْن ْظ َنَع ِمّمْن َأ َد ّم ّلِه َمَساِج َكَر َأن ٱل ْذ َوَسَعٰى ٱْسُمُه ِفيَها ُي
ِبَهآ ِفي ِئَك َخَرا ٰـ َل ُلوَهآ َأن َلُهْم َكاَن َما ُأْو ْدُخ ّ َي ِئِفيَن ِإل ِفي ّلُهْم َخآ
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َيا ْن ّد َلُهْم ِخْزٌي ٱل َذاٌب ٱلِخَرِة ِفي َو ِظيٌم َع ّلِه َع ُق } * { َول ٱْلَمْشِر
ْلَمْغِرُب َنَما ٱَو ْي َأ ْا َف ّلو َثّم ُتَو ّلِه َوْجُه َف ّلَه ِإّن ٱل ِليٌم َواِسٌع ٱل } َع

الكلمات: شرح

ًا. محله غير في الشيء وضع والظلم والنفي، للنكارأ }: الستفهام أظلم { ومن مطلق

الناس وصرف فيها الصلة بمنع أو حقيقة وتخريبها هدمها في }: عمل خرابها في { سعى
ْذ فيها التعبد عن ًا. خرابها من هذا إ أيض

والهوان. }: الذل { الخزي

ًا العبد اتجه فحيثما بخلقه محيط وجل عز الله إذ الله }: هناك الله وجه { فثم أو شرق
ًا ً غرب ًا أو شمال وقد ذلك يكون ل وكيف يديه بين كلها الكائنات إذ تعالى، الله وجد جنوب
هناك فليس بيمينه، مطويات والسموات القيامة يوم قبضته الرأض أن نفسه عن أخبر
واسع الله قوله: { إن هذا عليها. ويقررأ وقدرأته بها وإحاطته تعالى الله علم من تخلو جهة
بكل محيط لنه شيء بكل عليم والكرم والجود والفضل والعلم الذات واسع إنه } ، عليم

شيء.

اليتين: شرح

ًا أكثر هو من هناك يكون أن تعالى ) ينفي114( الولى الية ففي مساجد منع ممن ظلم
أفسد كمن كان منعها فمن الحياة علة هي العبادة لن فيها، تعالى الله يعبد أن تعالى الله

كانوا وسواء فاعليه على الظلم هذا تعالى ينكر الوقت نفس وفي وعطلها، كلها الحاية
ًا خّرب الذى الروم ملك فلطيوس أو الحرام، المسجد عن وأصحابه النبي بصدهم قريش

ضمن ولذا مستقبلً، سيفعلونه من أو الفعل هذا فعلوا ممن غيرهم أو القصى المسجد
وقتالهم الكافرين بجهاد المسلمين أمر خائفين، إل يدخلوها أن لهم كان ما قوله تعالى
ويهونوا. فيذلوا شوكتهم تكسر أو يسلموا حتى

ًا تعالى ) يخبر115( الثانية الية وفى من القبلة تحويل أمر انتقدوا الذين اليهود على رأاد
ًا الكعبة، إلى المقدس بيت جهة أي إلى عليه خفيت أو القبللة جهل صلةمن بجواز مؤذن

ًا والمغرب المشرق له أن تعالى فأخبر كانت ًا َخلق ًا، وملك محيط، تعالى الله وأّن وتصرف
أمر تعالى أنه إل تعالى، الله إلى متوجه فهو صلته فى العبد توجه فحيثما بالكائنات

إليها. إل يتجه أن له يجوز ل جهتها عرف فمن الكعبة إلى الصلة في بالتوجه

اليات: هداية

اليات: هداية من

ًى بأي للمساجد يتعرض من جيمة - عظم1 إفساد. أو أذ

أذلء وهم المسلمين بإذن يدخلوها أن إل الكافرين دخول من المساجد حماية - وجوب2
صاغرون.

غيرها. وإلى القبلة إلى السفر في المركوب على النافلة صلة - صحة3
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الواجب. هذا فيسقط العجز عند إل القبلة استقبال - وجوب4

العوالم أمر من عليه يخفى فل وعلما قدرأة كلها بالعوالم تعالى الله بإحاطة - العلم5
آخره. يعجزة ول شيء

ْا ُلو َذ { َوَقا ّلُه ٱّتَخ ًا ٱل َلد َنُه َو ْبَحا َلْرِض ٱلّسَماَواِت ِفي َما ّلُه َبل ُس ٱَو
ُتوَن ّلُه ُكّل ِن َبِديُع َقا َلْرِض ٱلّسَماَواِت } * {  َذا ٱَو ِإ ًا َقَضٰى َو َأْمر

ّنَما ِإ ُكوُن ُكْن َلُه َيُقوُل َف َي َ ٱّلِذيَن } * { َوَقاَل َف َلُموَن ل َ َيْع َلْول
َنا ّلُم َك ّلُه ُي َنآ َأْو ٱل ِتي ْأ َيٌة َت ِلَك آ َذ ِلِهْم ِمن ٱّلِذيَن َقاَل َك ْب ْثَل َق ِلِهْم ّم َقْو

َبَهْت ُبُهْم َتَشا ُلو ْد ُق ّنا َق ّي َياِت َب ٍما ٱل ُنوَن ِلَقْو ّنا ُيوِق ِإ َناَك } * {  ْل َأْرَس

ْلَحّق ًا ٱِب ًا َبِشير َنِذير َ َو َأُل َول ِم َأْصَحاِب َعْن ُتْس } ٱْلَجِحي

الكلمات: شرح

ولد. له يكون أن ومنه نقص كل عن وتقدس }: تنزه { سبحانه

أحكامه. فيهم وتنفذ أقدارأه عليهم تجري مطيعون }: خضعون { قانتون

سابق. مثال غير على موجدها أي }: مبدعها السموات { بديع

ًا { قضى بإيجاده. }: حكم أمر

الموتى. وإحياء العص فى وعيسى موسى }: كآيات آية تأتينا { أو

ول للمعلوم بالبناء وقرىء مرعوع والفعل نافية ول للمجهول، بالتاء }: قرىء تسأل { ول
مجزوم. والفعل ناهية

ًا. أشدها وهي النارأ درأكات من }: درأكة { الجحيم عذاب

اليات: معنى

عليها والرد والمشركين الكتاب أهل من الكافرين أباطيل ذكر في الكريم السياق زال ما
ًا ويبطلها زيفها يظهر بما قول تعالى ) يذكر117( ) والثانية116( الولى اليتين ففي نهائي

ًا اتخذ الله أن في والمشركين الكتاب أهل وقالت الله بن العزيران اليهود قالت إذا ولد
تعالى ذكر الله، بنات الملئكة العرب مشركي بعض وقال الله ابن المسيح النصارأى

ًا الله اتخذ قولهم الدلة وذكر الممقوتة، والفرية الباطل القول هذا عن نفسه نّزه ثم ولد
الدعوى. بطلن على العقلية المنطقية

َيُة ِك ْل لحكمه فيهما من كل وخضوع والرأض، السموات في لما تعالى الله فأولً: ِم
ً يتنافى وتدبيره وتصريفه منهم. ولد اتخاذ مع عقل

ًا: قدرأة كن للشيء قوله وفي والرأض السموات إبداعه في المتجلية تعالى الله ثاني
الية وفي شيء كل ورأّب شيء كل مالك وهو الولد، إلى احتاجه معها يتنافى فيكون
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} آية تأتينا أو الله يكلمنا { لول الجاهلينك المشركين قولة على تعالى ) يرد118( الثالثة
ُهم َمْن الطلب هذا مثل أن تعالى فأخبر ويوحدوا ليؤمنوا ذلك اقترحوا حيث َل ْب فتشابهت َق

ِلنتكاس، الظلمة في قلوبهم الله رأؤية أما جهرة، الله أرأنا اليهودلموسى قال فقد وا
ًا إليه يجب لم ولذا التكليف المتحان حياة الحياة هذه في ممكن فغير إياهم وتكليمه أحد

ُنُه تعالى الله أنزل فما اليات وأما بعدهم، من ول قبلهم من ّي َب الدالة اليات من كتابه في َو
ِليمان على ووجوب رأسالته في نبيه صدق وعلى فيها، وتوحيده عبادته ووجوب بالله ا

ِليمان لم وعنادهم كفرهم القوم ولكن يريدونها، مادةي آية أية عن ومغٍن كاف واتباعه به ا
ل الموقنون بها وينتفع يراها واليات إيقانهم، لعدم وذلك يهديهم ما القرآن آيات في يروا

المكذبون. الشاكون

ّيه لعى تعالى ) يخفف119( لرابعة ا الية وفي غير بأنه باليات المشركين مطالبة َهّم نب
من النارأ يدخل عمن القيامة يوم مسئول هو ول آخر، بإيمان ملزم ول أحد بهداية مكلف
ِلنذارأ التبشير في محصورأة مهمته إذ الناس، ًا وعمل آمن من تبشير وا بالجنة بالفوز صالح
ًا وعمل كفر من وإنذارأ النارأ، من والنجاة فيها. الدائم والعذاب النارأ بدخول سوء

اليات: هداية

اليات: هداية من

ِللهي الوحي من دليل بدون تعالى الله إلى شيء أي نسبة - حرمة1 نسبة تعالى أنكر إذ ا
معا. والمشركين الكتاب أهل على أنكره إليه الولد

له. وطاعتهم للشيطان لستجابتهم ومكان زمان كل في الباطل أهل قلوب - تشابه2

قلوبهم. وسلمة عقولهم لصحة اليقين أهل إل باليات ينتفع - ل3

وأما الله، بيد الهداية إذ يهدى، أن عليه وليس تعالى، الله إلى يدعو أن المؤمن - على4
ِلنسان، قدرأة في فهي الدعوة ّلف وهو ا بها. مك

َلْن ُد َعنَك َتْرَضٰى { َو َيُهو َ ٱْل ّنَصاَرىًٰ َول ّتٰى ٱل ِبَع َح ّت َتُهْم َت ّل ِإّن ُقْل ِم
َدىً ّلِه ُه َدىًٰ ُهَو ٱل ِئِن ٱْلُه َل َبْعَت َو َءُهْم ٱّت َد َأْهَوآ َءَك ٱّلِذي َبْع ِمَن َجآ

ِم ْل ّلِه ِمَن َلَك َما ٱْلِع ِلّي ِمن ٱل َ َو ّلِذيَن َنِصيٍر َول َناُهُم ٱ} * {  ْي َت آ
َتاَب ِك َنُه ٱْل ُلو ْت ِتِه َحّق َي ِئَك ِتلََو ٰـ َل ُنوَن ُأْو ْكُفْر َومن ِبِه ُيْؤِم ِئَك ِبِه َي ٰـ َل ُأْو َف

} ٱْلَخاِسُروَن ُهُم

الكلمات: شرح

ونصرانية. يهودية من عليه هم الذي }: دينهم { ملتهم

ِلسلم، وهو رأسوله به وبعث كتابه به أنزل ما }: الهدى الله هدى الهدى ان { قل ما ل ا
والنصرانية. اليهودية بدعة من والنصارأى اليهود ابتدعه

عنك ويدفع ينصرك من والنصير أمرك ويكفيك يتولك من }: الولي نصير ول ولي { من
الذى.
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من فيه جاء الذي الحق يكتمون ول مواضعه عن كلمه يحرفون }: ل تلوته حق { يتلونه
وغيره. وسلم عليه الله صلى محمد الرسول نعت

والخرة. الدنيا والخسران الكتاب أهل كفارأ إليهم }: المشارأ الخاسرون هم { أولئك

اليتين: معنى

ففي يهتدون كانوا لو الهدى إلى ويدعوهم عوارأهم يكشف الكتاب أهل في السياق زال ما
عنه يرضوا لن والنصارأى اليهود أن له تابعة وأمته رأسوله تعالى ) يخبر120( الولى الية
أن أمره ثم اتباعهم عن نهى هذا وفي النصرانية، أو اليهودية وهي الباطلة ملتهم يتبع حتى

ِلسلم هو الذي الله هدى الهدى أن يخبرهم بدعتان هما إذ النصرانية ول اليهودية وليس ا
ّية. والطماع الهواء أرأباب وضع من الماد

والنعمة العلم من جاءهم الذي بعد والنصارأى اليهود اتباع من وأمته رأسوله الله يحذرأ ثم
ِلسلم وهي عليهم أتمها التي العلم من جاءك الذي بعد أهواءهم اتبعت فيقول: { ولئن ا
}. نصير ول ولي من الله من مالك

ِلنجيل التورأاة الكتاب الله آتاهم الذين أن تعالى ) يخبر121( الثانية الية وفي فكانوا وا
ِليمان حق بالكتاب يؤمنون هؤلء يكتمون ول يحرفون فل تلوته حق يتلونه الذين أما ا

ل فهؤلء وسلم عليه الله صلى النبي نعوت من فيه جاء ما ويكتمون الله كلم يحرفون
تلوته حق وتله بكتابه الكتاب أهل من آمن ومن غيرهم، دون الخاسرون وهم به يؤمنون
ًا. جينه في ويدخل المي بالنبي يؤمن سوف قطع

اليات: هداية

اليتين: هداية من

ِلسلم بالكفر إل والنصارأى اليهود رأضا على المسلم يحصل - ل1 الباطل دينهم واتباع با
ًا للمسلم يكون ل ما وهذا َلب فلذا أبد ًا. يحل ل محرم والنصارأى اليهود رأضا َط أبد

ِلسلم إل حق دين - ل2 َفَت أن ينبغي فل ا َت ْل بالمرة. غيره إلى ُي

نصرته. ويحرم تعالى الله ولية يفقد باطلهم على باتباعهم والنصارأى اليهود يوالي - من3

ّبره قراءة يجوده بأن تلوته حق الله كتاب تالوة في الهداية - طريق4 ويؤمن هداية ويتد
حروفه. يقيم كما حدوده ويقيم حرامه، ويحرم حلله ويحلل ومتشابهه، بحكمه

ِني َب َيا ِئيَل {  ْا ِإْسَرا ُكُرو ِتَي ٱْذ ِت ِنْعَم ّۤيل ْنَعْمُت ٱ ُكْم َأ ْي َل ّني َع َأ ُكْم َو ُت ْل َفّض
َلى َلِميَن َع ْا ٱْلَعا ّتُقو ًا ٱ} * { َو ّ َيْوم ًا ّنْفٍس َعن َنْفٌس َتْجِزي ل ْيئ َش
َبُل َولَ ْنَها ُيْق ْدٌل ِم َ َع َ َشَفاَعٌة َتنَفُعَها َول } ُينَصُروَن ُهْم َول

الكلمات: شرح

السلم. عليهم إبراهيم بن اسحق بن يعقوب }: لقب { إسرائيل
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اليهود. }: هم إسرائيل { وبنو

ًا. زمانهم في كانوا الذين }: البشر { العالمين مطلق

تغني. ول تقضي }: ل تجزي { ل

}: الفداء. { العدل

أحد. }: وساطة { شفاعة

اليتين: معنى

عليهم تعالى نعمه بذكر ويأمرهم ألقابهم بأشرف فيناديهم اليهود وجل عز الرحمن يعظ
ذكر من والمراد زمانهم عالمي على لهم تعالى تفضيله يذكروا أن ويأمرهم كثيرة، وهي
ِليمان وذلك نعمه بشكر يأمرهم الحقيقة في تعالى فهو شكرها النعم وبرسوله به با

ِلسلم). الحق دينه في والدخول (ا

ًا نفس عن نفس تغني ل حيث القيامة يوم عذاب باتقاء يأمرهم كما فداء منها يقبل ول شيئ
أو الكافر تنال شفاعة ل حيث والمشرك الكافر نفس هي وهذه شفاعة تنفعها ول

يكون القيامة يوم عذاب اتقاء إذ العذاب فيدفع ينصرهم ناصر لهم يجد ول المشرك،
ِليمان والمعاصي. الكفر عن التخلي بعد الصالح، والعمل ورأسوله بالله با

اليتين: هداية

ًا بذلك ليجد العبد على الله نعم ذكر - وجوب1 ًا دافع هي الذكر غاية إذ لشكرها، نفسي
الشكر.

ِليمان القيامة يوم عذاب اتقاء - وجوب2 الشرك عن التخلي بعد العمال وصالح با
والعصيان.

ل الشرك على مات لمن يشفع شافع وجود وتعذرأ القيامة، يوم الفداء - استحالة3
عنه. العذاب بتخفيف ول النارأ، من بإخراجه
ِإِذ َلٰى { َو َت ْبَراِهيَم ٱْب ّبُه ِإ ِلَماٍت َر َك َتّمُهّن ِب َأ ّني َقاَل َف ُلَك ِإ ّناِس َجاِع ِلل
ًا ِتي َوِمن َقاَل ِإَمام ّي َ َقاَل ُذّر َناُل ل ِلِميَن َعْهِدي َي ّظا } ٱل

الكلمات: شرح

َبره { ابتلى َت عليه. شاقة بأمورأ بتكليفه }: اْخ

ونواهي. أوامر }: متضمنة { بكلمات

وأتممها. الوجوه أكمل على وأداهن بهن }: قام { أتمهن

ًا والكمال. الخير في به يقتدى صالحة }: قدوة { إمام

javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()


الناس. على المعتدين والفاسقين والمشركين }: الكافرين { الظالمين

الكريمة: الية معنى

اليهود من الكتاب أهل طائفتي مع الله رأسول عاشه الذي الطويل الحجاج ذلك بعد
ابتلءه يذكر أن رأسوله تعالى أمر الية لهذه السابقة اليات في المشكين وكذا والنصارأى

قيام خير بها فقام ونواهي أوامر من به ّكلفه بما السلم عليه إبراهيم وخليله لنبيه تعالى
ًا جعله أنه وهو إنعام بأكبر عليه فأنعم وجه في وقوفه التكاليف تلك أبرز ومن للناس، إمام

ًا إسماعيل ولده بذبح والهم ديارأهم من والهجرة أوثانهم، وتحطيم الوثنيين، لله، قربان
تبكيت هذا وفي كافة للناس المامة به استحق مما إليه والدعوة وحجة البيت، وبناء

والعيش ِلبراهيم انتماءه يدعي كلهم إذ والنصارأى واليهود المشركين العرب الثلثة للفرق
ٌع ظالمو، وهم عادل مشركون، وهم موحد إبراهيم ذا هو فها ملته على َب ّت ِللهي للوحي ُم ا
ِلمامة تكون أن في إبراهيم رأغبة بيان الية وفي مكذبون ولصاحبه كافرون به وهم فى ا

الظالمين تعالى واستثنى رأغب كما ذرأيته في تعالى الله فجعلها صالحة رأغبة وهي ذرأيته
الجبابرة في تكون ل والرحمة والعدل الخير أهل في إل تكون ل فهي يستحقونها ل فإنهم

العتاة. الظالمين ول القساة

الية: هداية

الية: هداية من

ِلمام1 المهتدين. سبيل سلوك على والصبر اليقين بصحة إل تنال ل - ا

ِليمان من غاية على كان من إلى إل يعهد ل أن بشرط العهد، ولية - مشروعية2 والعلم ا
والصبر. والعدل والعمل

ً الشرعية بالتكاليف - القيام3 ً قول للناس. صالحة قدوة صاحبه يكون لن يؤهل وعمل

ْذ ِإ َنا { َو ْل ْيَت َجَع َب َبًة ٱْل َثا ّناِس َم ًا ّلل َأْمن ْا َو ُذو ّتِخ ِما ِمن ٱَو ْبَراِهيَم ّمَقا ِإ
ّلى َنآ ُمَص ْد َلٰى َوَعِه ْبَراِهيَم ِإ ِإْسَماِعيَل ِإ ِتَي َطّهَرا َأن َو ْي ِئِفيَن َب ّطا ِلل

ِكِفيَن ْلَعا ّكِع ٱَو لّر ْذ ٱلّسُجوِد ٱَو ِإ ْبَراِهيُم َقاَل } * { َو ٱْجَعْل َرّب ِإ
َذا ٰـ ًا َه َلد ًا َب ْق آِمن ْرُز َلُه ٱَو ّثَمَراِت ِمَن َأْه ْنُهْم آَمَن َمْن ٱل ّلِه ِم ل ٱِب

ِما َيْو ْل ّتُعُه َكَفَر َوَمن َقاَل ٱلِخِر ٱَو ُأَم ً َف ِليل ُه ُثّم َق َطّر َلٰى َأْض َذاِب ِإ َع
ّناِر ْئَس ٱل ِب } ٱْلَمِصيُر َو

الكلمات: شرح

المكرمة. بمكة الحرام البيت هي التي }: الكعبة { البيت

ًا { مثابة ُعّمارُأ إليه يثوب }: مرجع والحجاج. ال

ًا ًا { أمن ًا }: مكان دخله. من كل فيه يأمن آمن

أنه وذلك البيت يبيني كان أيام ابراهيم عليه قام قد كان الذي }: الحجر ابراهيم { مقام
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بهذا فجيء الجدرأان بناء ليواصل عليه يرقى عال حجر إلى إبراهيم احتاج البناء ارأتفع لما
إبراهيم. مقام فسمي عليه فقام الحجر

إليه. أو عنده أو فيه يصلى }: مكان { مصلى

وأمرنا. }: وصينا { عهدنا

والبدع كالشر ومعنوية والبوال كالدماء الحسية القذارأ عن }: تنزيهه البيت { تطهير
والمفاسد.

العذاب. إلى مكرها }: ألجئه { اضطره

اليتين: معنى

ًا الكتاب وأهل المشركين تذكير في السياق زال ما الموحدين وإمام النبياء بأبي مع
ِليمانية ومواقفه الحميدة، الطيبة ومآثره السلم، عليه إبراهيم بذلك ليتجلى العظيمة ا
ًا إبراهيم إلى انتسابهم في والمشركين الكتاب أهل من كل دعوى بطلن ًا كذب هو إذ وزورأ
وسلم: عليه الله صلى لنبيه تعالى فقال كافرون وهم مؤمن وهو مشركون وهم موحد
ًا زمان كل في إليه يثوبون للناس مثابة البيت جعلنا كيف لهم اذكر ًا، حجاج ًا وعمارأ وأمن
ًا اتخذوا أعتمروا أو البيت حجوا لمن وعرضه. وقلنا وماله نفسه على أمن يدخله من دائم
ِة ِمن فكان مصلى إبراهيم مقام من ًا رأجس كل من بالبيت طاف َمْن سن كالصنام معنوي

ًا أو تعالى الله غير وعبادة الطائفون يتمكن حتى بول أو دم من والوساخ كالقذارأ حسي
ًى أي بل العبادات هذه أداء من والمصلون والعاكفون يضايقهم. أو يلحقهم أذ

يذكر أن لرسوله تعالى الله أمر تضمنت ) فقد126( الثانية ) أما125( الية تضمنته ما هذا
ّبه إبراهيم دعوة ًا مكة يجعل بأن رأ ًا بلد وعرضه، وماله نفسه على فيه يأمن دخله من آمن
أن إل دعوته لبراهيم استجاب قد الله وأن الثمرات من المؤمنين وسكانه أهله يرزق وأن

يلجئهم حيث الخرة الدارأ في الجنة يحرمون ولكن الدنيا في الرزق يحرمون ل الكافرين
ًا تعالى النارأ- من إليه- وهو يصيرون الذي المصير وبئس الغليظ النارأ عذاب لهم مضطر

مصير.

اليات: هداية

اليات: هداية من

ًا للناس مثابة البيت بجعل تعالى الله - منة1 مؤمن. كل على الله حمد توجب وأمن

بالبيت. طاف لمن المقام خلف رأكعتين صلة - سنة2

طائف من فيه يوجد من يلحق ضررأ أي من الحرام والمسجد البيت حماية - وجوب3
وساجد. ورأاكع وقائم وعاكف

والمنة. الحمد للله دعوته له تعالى الله واستجابة مكة، لهل إبراهيم دعوة - بركة4

يسلم. أو فيقتل يحارأب أن إل الحياة في الحق له بل لكفرة الرزق يحرم ل - الكافر5



ًا مات من - مصير6 ًا. الكافر عن يغني ل الحرم في والموت محالة، ل النارأ، إلى كافر شيئ

ْذ ِإ ْبَراِهيُم َيْرَفُع { َو َد ِإ ْيِت ِمَن ٱْلَقَواِع َب ِإْسَماِعيُل ٱْل َنا َو ّب ّبْل َر ّنآ َتَق ِم
ّنَك ِليُم ٱلّسِميُع َأنَت ِإ َنا ٱْلَع ّب َنا } * { َر ْل ْجَع ْيِن ٱَو ِلَم َوِمن َلَك ُمْس

َنآ ِت ّي ِلَمًة ُأّمًة ُذّر َنا ّلَك ّمْس َأِر َنا َو َك َناِس ُتْب َم َنآ َو ْي َل ّنَك َع ّتّواُب َأنَت ِإ ٱل
َنا ٱلّرِحيُم ّب ْبَعْث } * { َر ً ِفيِهْم ٱَو ْنُهْم َرُسول ْا ّم ُلو ْت ْيِهْم َي َل ِتَك َع َيا آ

ّلُمُهُم ُيَع َتاَب َو ِك ْكَمَة ٱْل ْلِح ّكيِهْم ٱَو ُيَز ّنَك َو ِكيُم ٱلَعِزيُز َأنَت ِإ } ٱلَح

الكلمات: شرح

وكذا. كذا وقت أذكر تقديره بمحذوف ويعلق الزمان من مضى لما }: ظرف { وإذ

ْيه يبنى ما قاعدة }: جمع { القواعد َل ونحوه. أساس من الجدارأ َع

وطهرها. الله حماها }: الكعبة { البيت

دعائهما. لقبول وولده إبراهيم بها توسل وسيلة الجملة }: هذه العليم السميع أنت { إنك

لك. عابدين بحكمك رأاضين ونهيك لمرك خاضعين لك }: منقادين { مسلمين

ًا بيتك، نحج كيف }: علمنا مناسكنا { أرأنا ًا تنسك لك. وتعبد

ْنا إذا للتوبة }: وفقنا علينا { تب َل ْلها ََزل َب ْق منا. وا

ً فيهم { وابعث هو وسلم عليه الله صلى ومحمد تعالى، الله استجابُة الدعاء }: هذا رأسول
طلباه. ما

}: القرآن. { الكتاب

ِلصابة الشرع وأسرارأ }: السنة { الحكمة كلها. المورأ في وا

الكتاب من يعلمهم بما أخلقهم ويهذب عقولهم، ويكمل أرأواحهم }: يطهر { يزكيهم
الطاعات. ضروب من لهم بينه وما والحكمة،

كل بوضع وتدبيره صنعه في يغلب. الحكيم ل الذي الغالب }: العزيز الحكيم { العزيز
موضعه. في شيء

اليات: معنى

في السامية مكانته عن المنبئة السلم عليه إبراهيم مآثر ذكر في الكريم السياق زال ما
ِليمان كمال ذكر الثلثا اليات تضمنت فقد والرحمة الخير في الرغبة وعظيم والطاعة، ا

يتقبل بأن تعالى الله يدعوان وهما قواعده برفع البيت يبنيان وهما وإسماعيل إبراهيم
}. العليم السميع أنت { إنك وصفاته بأسمائه إليه متوسلين عملهما منهما
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مؤمنة له مسلمة أمة ذرأيتهما من يجعل وأن له مسلمين يجعلهما أن وجل عز يسألنه كما
ليحجاه العتيق بيته حج مناسك يعلمهما وأن مطيعة، ونهيه لمره ومنقادة له موحدة به

ً ذرأيتهما في يبعث أن وجل عز سأله كما عليهما، ويتوب علم على عليهم يتلو منهم رأسول
ِليمان ويزكيهم والحكمة الكتاب ويعلم الله آيات وطيب الخلب وجميل العمال، وصالح با

الخصال.

المسلمين إمام إسماعيل أولد من ذرأيتهما في فبعث دعاءهما تعالى الله استجاب وقد
ًا نبينا المجحلين الغر وقائد إبراهيم أبي دعوة  " نابقوله: وسلم عليه الله صلى محمد

ًا عيسى... عليهم وبشارة ".  السلما جميع

اليات: هداية

اليات: هدية من

المساجد. بناء في بالنفس السهام - فضل1

تعالى الله فيسأل منه يقبل ل أن خائف وهو الخير يفعل دينه في البصير - المؤمن2
منه. يتقبله أن وصفاته بأسمائه إليه ويتوسل

ِلسلم على الثبات واللذرأية للنفس الله سؤال - مشروعية3 عليه. الموت حتى ا

يعتمر. أو يحج أن أرأاد من على والعمرة الحج مناسك تعلم - وجوب4

ِليمان النفس تزكية طلب - وجوب5 والحكمة. بالعلم الخلق وتهذيب الصالح، والعمل با

ل وصفاته تعالى بأسمائه وذلك الدعاء قبول في تعالى الله إلى التوسل - مشورأعية6
إبراهيم توسل الثلثا اليات هذه في والضلل المبتدعة شأن هو كما فلن وجاه فلن بحق

التالية: بالجمل وإسماعيل

}. العليم السميع أنت - { إنك1

}. الرحيم التواب أنت - { إنك2

}. الحكيم العزيز أنت - { إنك3

ّلِة َعن َيْرَغُب { َوَمن ْبَراِهيَم ّم ّ ِإ َلَقِد َنْفَسُه َسِفَه َمن ِإل َو
ُه َنا ْي َطَف َيا ِفي ٱْص ْن ّد ّنُه ٱل ِإ ِلِحيَن َلِمَن ٱلِخَرِة ِفي َو ْذ ٱلّصا ِإ  } * {

ّبُه َلُه َقاَل ِلْم َر َلْمُت َقاَل َأْس َلِميَن ِلَرّب َأْس ِبَهآ } * { َوَوّصٰى ٱْلَعا
ْبَراِهيُم ِنيِه ِإ َيْعُقوُب َب ِنّي َو َب ّلَه ِإّن َيا َطَفٰى ٱل ُكُم ٱْص ّديَن َل َ ٱل َفل
ُتّن ّ َتُمو ُتم َإل ْن َأ ِلُموَن َو َأمْا ّمْس ُتْم } * {  َء ُكن َدآ ْذ ُشَه َيْعُقوَب َحَضَر ِإ
ْذ ٱْلَمْوُت ِنيِه َقاَل ِإ َب ُدوَن َما ِل ُب ْا َبْعِدي ِمن َتْع ُلو ُد َقا ُب ٰـَهَك َنْع َل ٰـَه ِإ َل ِإ َو

ِئَك َبا ْبَراِهيَم آ ِإْسَماِعيَل ِإ َق َو ِإْسَحا ًا َو ٰـه َل ًا ِإ َنْحُن َواِحد ِلُموَن َلُه َو ُمْس
ْلَك ِت ْد ُأّمٌة } * {  َلْت َق َبْت َما َلَها َخ ُكْم َكَس َل ُتْم ّما َو ْب َ َكَس ُلوَن َول َأ ُتْس
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ُنوا َعّما ُلوَن َكا } َيْعَم

الكلمات: شرح

إبراهيم وملة طلبه وترك حبه عدم الشيء عن }: الرغبة ابراهيم ملة عن يرغب { ومن
لعباده. شرع بما وحده الله عبادة هي

ِلسلم دين هي التي إبراهيم ملة عن يرغب }: ل نفسه سفه من { إل قدرأ جهل عبد إل ا
ِلسلم. وهي وإسعادها وكمالها عزها سبيل بترك وأهانها فأذلها نفسه ا

مقامه. وأعلينا شأنه رأفعنا ثم ومن عنا، والبلغا لرسالتنا }: اخترناه { اصطفيناه

ْدنا ونهينا لمرنا }: انقد { أسلم ُب غيرنا. إلى تلتفْت ول وحدنا فاع

ِلسلمي الدين لكم }: اختارأ الدين لكم { اصطفى وأنتم إل تموتّن فل لكم ورأضيه ا
مسلمون.

وإخوته. يوسف هم وبنوه إبراهيم بن اسحاق بن اسرائيل }: هو { يعقوب

الخرة. الدارأ إلى واحد. خلت: مضت أمرها }: جماعة خلت { أمة

الخير. من كسبته ما }: أجر كسبت ما { لها

غيره. أو خير }: من كسبتم ما { ولكم

اليات: معنى

ًا عقيدة الصحيحة السليمة إبراهيم مواقف السابقة اليات في تعالى ذكر لما وإخلص
ً ًا وعمل ًا صالح ًء وصدق قال الصحيح الدين من إبراهيم عليه كان ما بذلك فوضح ووفا

أحد ل السهلة. اللهم الواضحة الحنيفة الملة } تلك إبراهيم ملة عن يرغب تعالى: { ومن
ِلكمال والصفاء الطهارأة في حقها لها يعرف ولم نفسه، قدرأ جهل عبد إل عنها يرغب وا

ِلسعاد من عليه به تفضل وما إبراهيم على إنعامه تعالى ذكر الخبر هذا وضمن وا
ِلصطفاء ِلسعاد الدنيتا في ا الصالحين. جملة في الخرة في وا

لمر استجابته عند ِلبراهيم تم اصطفاء إل ذاك أن تعالى ) يذكر131( الثانية الية وفي
ِلسلم رأبه على الحجة إقامة تعالى ) يذكر132( الثالثة الية يتردد. وفي ولم أسلم حيث با

ًا الكتاب وأهل المشركين ِلسلم ملة إذ مع بنيه، إبراهيم بها وصى التوحيد على القائمة ا
ِلسلم على إل تموتن لهم: ل وقال بنيه يعقوب بها وصى كما العربي الوثنية فأين ا

رأشدهم. إلى العقلء فليثب أل إبراهيم، ملة من والنصرانية واليهودية

ًا القائلين اليهود تعالى ) يوبخ133( الرابعة الي وفي ًا كذب عليه الله صلى للنبي وزورأ
} أي شهداء كنتم تعالى: { أم فقال باليهودية َبنيه وضى يعقوب أن تعلم وسلم: ألست

ًا لبنيه فقال الموت يعقوب حضر لما حاضرين أكنتم بعدي؟ من تعبدون إياهم: ما مستفهم
ًا وإسحق وإسماعيل إبراهيم آبائك وإله إلهك واحد: { نعبد بلسان فأجابوه ًا إله واحد

نحضر لم قالوا وإن ولعنوا وبهتوا كذبوا فقد حاضرين كنا قالوا } فإن مسلموَن له ونحن
ِلسلم وصاهم أنه وثبت باليهودية، بنيه وصى يعقوب أن دعواهم بطلت باليهودية. ل با
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خلت قد أمة لهم: { تلك فيقول الفارأغا اليهود جدل تعالى ) ينهي134( الخيرة الية وفي
ِليمان من كسبت ما وأولده- لها إبراهيم } -يعني يهود معشر أنتم ولكم العمال، وصالح ا

وإنما غيركم أعمال عن القيامة يوم تسألون ل وسوف والمعاصي الكفر من اكتسبتم ما
وهو آخرتكم في ينفعكم ما على وأقبلوا الجدل فاتركوا بها، وتجزون أعمالكم عن تسألون
ِليمان ِلسلم إل هذا لكم يتم ول الصالح، والعمل الصحيح ا  فأسلموا. با

اليات: هداية

اليات: هداية من

ِلسلم عن يرغب - ل1 نفسه. قدرأ يعرف ل سفيه إل الديان من غيره طلب أو بتركه ا

ِلسلم2 باطلة. مبتدعة أديان فهي عداه وما جمعاء، البشرية دين - ا

ِلسلم أسرته أفراد وسائر بنيه فيها يوصي للمريض الوصية - استحباب3 الموت حتى با
عليه.

بهت. قوم قال: اليهود من وصدق وبهتانهم اليهود - كذب4

ِلعتزاز ترك بالمرء - يحسن5 ِلقبال الماضيين، وصلح بشرف ا بتزكيتها نفسه على وا
وتطهيرها.

غيره. عمل عن يسأل ول بعمله، يجزى المرء أن الخلق في الله - سنة6

ًا العم على الب لفظ - يطلق7 ًا. تغليب وتعظيم

ْا ُلو ْا { َوَقا ُنو ًا ُكو ْا َنَصاَرىًٰ َأْو ُهود ُدو َت ّلَة َبْل ُقْل َتْه ْبَراِهيَم ِم ًا ِإ ِنيف َح
ِكيَن ِمَن َكاَن َوَما ْا ٱْلُمْشِر ُل ّنا ۤو} * { ُقو ّلِه آَم ل ْنِزَل َوَمآ ٱِب َنا ُأ ْي َل َوَمآ ِإ

َلٰى ُأنِزَل ْبَراِهيَم ِإ ِإْسَماِعيَل ِإ َق َو ِإْسَحا َيْعُقوَب َو َباِط َو َلْس َوَمآ ٱَو
ِتَي ِتَي َوَما َوِعيَسٰى ُموَسٰى ُأو ّيوَن ُأو ِب ّن ّبِهْم ِمن ٱل َ ّر ُق ل ْيَن ُنَفّر َب

ْنُهْم َأَحٍد َنْحُن ّم ِلُموَن َلُه َو ِإْن ُمْس ْا } * { َف ُنو ْثِل آَم ُتْم َمآ ِبِم ْن ِبِه آَم
ْا َفَقِد َدو َت ِإن ٱْه ْا ّو ّلْو ّنَما َتَو ِإ َكُهُم ِشَقاٍق ِفي ُهْم َف ْكِفي َي ّلُه َفَس َوُهَو ٱل

ِليُم ٱلّسِميُع ْبَغَة ٱْلَع ّلِه } * { ِص ّلِه ِمَن َأْحَسُن َوَمْن ٱل ْبَغًة ٱل َنْحُن ِص َو
ِبدوَن َلُه } َعا

الكلمات: شرح

الحق. طريق }: تصيبوا { تهتدوا

عليه. كان الذي إبراهيم }: دين إبراهيم { ملة

ًا ًا { حنفي ًا الله دين على }: مستقيم ًا. بالله يشرك ل فيه موحد شيئ

}: التورأاة. موسى أوتي { ما
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ِلنجيل. عيسى أوتي { وما }: ا

عليك. وحرب لك وعداء وفراق }: خلف شقاق { في

ًا به طهرنا الذي }: دينه الله { صبغة ًا ظاهر أثر يظهر كما علينا آثارأه فظهرت وباطن
المصبوغا. الثوب على الصبغ

اليات: معنى

ِلسلم إلى ودعوتهم الكتاب أهل حجاج في السياق زال ما صلى للرسول اليهود قال فقد ا
ًا وأصحابه. كونوا وسلم عليه الله نجران وفد من النصارأى وقالت الحق، إلى تهتدوا يهود

نتبع ل لهم يقول أن رأسوله وعلم قولهم، تعالى الله فحكى تهتدوا نصارأى كونوا كذلك
والكمال. السعادة إلى بصاحبه المفضي الحنيف إبراهيم دين نتبع بل نصرانية ول يهوية

عن وضوح في يعلنوا أن والمؤمنين رأسوله تعالى الله ) أمر136( الثانية الية وفي
ِليمان وهي الحقة عقيدتهم وما كافة، النبياء على أنزل وما القرآن، من أنزل وما بالله ا

ِلنجيل التورأاة من وعيسى موسى أوتي ورأسول رأسول بين التفرقة عدم مع خاصة، وا
العالمين. رأب لله والباطن الظاهر والسلم

ًا والنصارأى اليهود آمن إن والمؤمنين لرسوله تعالى ) يقول137( الثالثة الية وفي إيمان
ًا ًا يعدو ل فأمرهم وأعرضوا فتولوا أبوا وإن اهتدوا، فقد كإيمانكم صحيح ًا شقاق لله وحرب

بأعمالهم العليم الباطلة لقوالهم السميع وهو يشاء بما سيكفيكهم تعالى والله ورأسوله،
ما مع الحجاز ومن بل المدينة من اليهود فأخرج لرسوله وعده تعالى أنجز وقد الفاسدة،

والعارأ. الخزي من به جللهم

ًا والمؤمنين لرسوله تعالى ) يقول138( الرابعة الية وفي قولوا والنصارأى اليهود على رأد
ِلسلم. ونحن وهي عليها فطرنا التي وفطرته بها صبغنا التي الله صبغة لهم: نتبع له ا

عابدون. تعالى

اليات: هداية

اليات: هداية من

ِلسلم في إل هداية - ل1 ِلسلم. إل كمل ول سعادة ول ا با

صلى بمحمد النصارأى وكفر بعيسى، اليهود كفر فقد الرسل بكل كفر برسول، - الكفر2
بذلك فأصحبوا الرسل بكل المسلمون وآمن كافرين، بذلك فأصبحوا وسلم عليه الله

مؤمنين.

ِلسلم عداء في والنصارأى اليهود يزال - ل3 والمسلمون المسلمين، على وحرب ل
ِلسلم على استقاموا هم إذا شرهم تعالى الله يكفيهم ًا وعبادة عقيدة ا ًا وخلق ًا. وأدب وحكم

ِلْسلم في دخل من على -الواجب4 ً يغتسل أن ا صبغة من هذا إذ الجنابة كغسل غسل
ماء في ولدته من السابع يوم المولود غمس هي التي النصرانية المعمودية ل تعالى، الله

الختان. إلى يحتاج ول بذلك طهر انه وإدعاء المعمودي له يقال



َنا { ُقْل َن ُتَحآّجو ّلِه ِفي َأ َنا َوُهَو ال ّب ُكْم َر ّب َنآ َوَر َل َنا َو ُل ُكْم َأْعَما َل َو
ُكْم ُل َنْحُن َأْعَما ِلُصوَن َلُه َو َأمْا ُمْخ ُلوَن } * {  ْبَراِهيَم ِإّن َتُقو ِإ

ِإْسَماِعيَل َق َو ِإْسَحـا َيْعُقوَب َو َباَط َو َلْس ْا َوا ُنو ًا َكا َنَصاَرىًٰ َأْو ُهود
ُتْم ُقْل ْن َأ َلُم َأ ِما َأْع ّلُه َأ َلُم َوَمْن ٱل ْظ َتَم ِمّمْن َأ ًة َك َد ُه َشَها َد ّلِه ِمَن ِعن ٱل
ّلُه َوَما ُلوَن َعّما ِبَغاِفٍل ٱل ْلَك َتْعَم ِت ْد ُأّمٌة } * {  َلْت َق َبْت َما َلَها َخ َكَس

ُكْم َل ُتْم ّما َو ْب َ َكَس ُلوَن َول َأ ْا َعّما ُتْس ُنو ُلوَن َكا } َيْعَم

الكلمات: شرح

ِليمان دينه في }: أتجادلوننا الله في { أتحاجوننا ِلستفهام وبرسوله، به وا ِلنكارأ. وا ل

مشركون. وأنتم فيها، غيره نشرك ل له، العبادة }: مخلصون مخلصون { له

ِليمان من كتابهم في عليهم أخذ ما الشهادة بهذه }: المراد الله من عنده { شهادة ا
ظهورأه. عند وسلم عليه الله صلى محمد بالنبي

بها. مبالته لعدم للمورأ يتفطن ل }: من { الغافل

اليات: معنى

أولى أنهم ادعوا إذ تعالى الله في جدالهم الكتاب أهل على ينكر أن رأسوله تعالى يأمر
ّلم وأحباؤه، الله أبناء نحن وقالوا والمؤمنين الرسول من بالله ير كيف رأسوله الله فع

ًا عليهم إبراهيم أن دعواهم في حجتهم وقطع أفحمهم الباطلة. كما دعواهم عليهم منكر
ًا كانوا بعده والنبياء قالوا } فإن الله؟ أم أعلم لهم: { أأنتم قل له قال إذ نصارأى، أو هود

ًا كانوا ما أنهم أخبر تعالى الله لن انقطعوا أعلم الله قالوا وإن كفروا أعلم، نحن ًا أبد يهود
الحق كتمانهم وهي الكبرى بجريمتهم تعالى هددهم ثم مسلمين، كانوا ولكن نصارأى، ول

شهادة كتم ممن أظلم ومن فقال ظهورأه عند به باليمان والمر الرسول نعوت وجحودهم
تعملون. عما بغافل الله وما الله، من عنده

ً كانوا لو وإصلحهم تأديبهم في مبالغة السابقة اليات في به أدبهم ما لهم أعاد ثم أهل
غير الولين إلى الفارأغة بالنصب والتشبث الماضين بأعتاب التمسح أن فأعلمهم لذلك
ِليمان والكفر الجهل من أنفسهم إنقاذ على فليقبلوا نافع لوا لهم مجد ِلسلم با وا

ِلحسان، ما لكم وأنتم به، وسيجزون كسبوا ما إلى أفضوا قد أمة فهم مضوا من أما وا
عنه. تسألون ول غيركم بعمل تجزون ول به، وستجزون كسبتم

اليات: هداية

اليات: هداية من

ِلخلص - فضيلة1 ِللتفات عدم وهو ا بالعبادات. القيام عند تعالى الله غير إلى ا

ًا كان إذا إل غيره، عمل عن مسئول وغير بعمله، يجزىء امرىء - كل2 فيه. سبب

والنصارأى. اليهود ابتدعها بدعة والنصرانية - اليهودية3
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عليه. المترتبه الثارأ بحسب الظلم - تفاوت4

تعالى. الله من شهادة سيما ل الشهادة كتمان - حرمة5

ِلقبال ووجوب والجداد، الباء َحَسِب على التكال - عدم6 لتزكيتها النفس على ا
ِليمان وتطهيرها الصالح. والعمل الصحيح با

َيُقوُل ُء { َس ّناِس ِمَن ٱلّسَفَهآ ِتِهُم َعن َولُّهْم َما ٱل َل ْب ِتي ِق ْا ٱّل ُنو َكا
ْيَها َل ّلِه ُقل َع ُق ل ْلَمْغِرُب ٱْلَمْشِر ُء َمن َيْهِدي ٱَو َلٰى َيَشآ ِصَراٍط ِإ

ٍم َتِقي ِلَك ّمْس َذ َك ُكْم } * { َو َنا ْل ًا ُأّمًة َجَع ْا َوَسط ُنو ُكو َت َء ّل َدآ َلى ُشَه َع
ّناِس ُكوَن ٱل َي ُكْم ٱلّرُسوُل َو ْي َل ًا َع َنا َوَما َشِهيد ْل َلَة َجَع ْب ِتي ٱْلِق ُكنَت ٱّل
ْيَهآ َل ّ َع َلَم ِإل َنْع ِبُع َمن ِل ّت ِلُب ِمّمن ٱلّرُسوَل َي َلٰى َينَق ْيِه َع َب ِإن َعِق َو
َنْت ًة َكا ِبيَر َك ّ َل َلى ِإل َدىً ٱّلِذيَن َع ّلُه َه ّلُه َكاَن َوَما ٱل ُيِضيَع ٱل ُكْم ِل َن ِإيَما

ّلَه ِإّن ّناِس ٱل ل ُءوٌف ٱِب } ّرِحيٌم َلَر

الكلمات: شرح

عنه نجم النظر عن وإعراضه لتقليده عقلي ضعف ببه وهو سفيه }: جمع { السفهاء
ُلٍق فساد سلوك. وسوء ُخ

بمكة. الكعبة استقبال إلى المقدس بيت استقبال عن صرفهم }: ما { ماولّهم

صلته. في قبالته وتكون المرء يستقبلها التي }: الجهة { القبلة

ًا { أمًة وسلم عليه الله صلى محمد أمة أن منه والمراد خيارأه، شيء كل }: وسط وسط
وأعدلها. المم خير

ِليمان. بعد الكفر إلى }: يرجع عقبيه على { ينقلب ا

ًة مألوفة قبلة من التحويلة وهي كبير بجهد إل تطاق ل صعبة النفس على }: شاقة { لكبير
حديثة. قبلة إلى

الكعبة. إلى التحول قبل المقدس بيت إلى صليتموها التي }: صلتكم { إيمانكم

ِلحسان ويفيض عنكم الضررأ }: يدفع رأحيم { رأؤوف عليكم. ا

اليتين: معنى

ِلخبارأ وحكمة وقوعه، قبل يعلمه بأمر تعالى الله يخبر على أثره تخفيف وقوعه قبل به ا
ُهم يفقد إذ المؤمنين نفوس نفوس له تضطرب فل فيه المفاجأة عنصر المرير نقد

المؤمن.

ّهم ما الناس من السفهاء تعالى: { سيقول فقاله } عليها؟ كانوا التي قبلتهم عن ول
ّول لم هذا وحصل الصلة في المقدس بيت استقبال من والمؤمنين رأسول تعالى الله ح

ًا الكعبة إلى التي الختبارأ ولعلة ذلك في وسلم عليه الله صلى الله رأسول لرغبة تحقيق
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والمشركين والمنافقين اليهود من السفهاء سيقوله بما تعالى فأخبر التالية الية تضمنتها
ّلم من يهدي والمغرب المشرق لله فقال: قل السفهاء، على يردون كيف المؤمنين وع
إلى يشاء من ويهدي يشاء، حيث عباده يوجه عليه اعتراض فل مستقيم صراط إلى يشاء

مستقيم. صراط

ًا أمة جعلناكم تعالى: { وكذلك ) يقول143( الثانية الية وفي ًا وسط ً } خيارأ أي عدول
ًا جعلناكم السلم عليه إبراهيم قبلة الكعبة وهي قبلة أفضل إلى هديناكم كما أمة خير

بلغتم قد رأسلهم أن أنكروا إذا القيامة يوم المم على للشهادة بذلك فأهلناكم وأعدلها
من هذا وفي رأسولكم عليكم يشهد ولكن المم عليكم تشهد ل لذلك وأنتم رأبهم، رأسالت
ِلنعام التكريم جعلنا فقال: { وما القبلة تحويل في العلة تعالى ذكر ثم عليم، به الله ما وا

لله وانقياده وطاعته إيمانه على } فثبت الرسول يتبع من لنعلم إل عليها كنت التي القبلة
بالردة فيهلك السفهاء ويجارأي نفسه فتطضرب السفهاء نقد فيه يؤثر ممن ولرسوله
إل النفس عل شاقة الكعبة إلى المقدس بيت من التحويلة هذه أن تعالى أخبر معهم. ثم

أي يجدون ل لذلك فهم ومكارأهه محابه ومعرفة معرفته إلى الله هداهم الذين على
ذلك أحب قد رأبهم مادام قبلة، إلى قبلة ومن طاعة إلى طاعة من النتقال في صعوبة

به. وأمر

ًا قرابة صلة وهي المقدس بيت إلى صلوها التي صلتهم أجورأ على تعالى طمأنهم وأخير
ًا عشر سبعة يصلي وهو منهم مات من سواء كاملة بها يجزيهم بل لهم ُيضيعها ل بأنه شهر

ّتى َحيَي من أو المقدس بيت إلى تعالى رأأفته مظاهر من مظهر وهذا الكعبة إلى صلى َح
 ورأحمته. بعباده

ِلسلم في النسخ - جواز1اليتين:  هداية بيت إلى الصلة من بدل إلى نسخ فهذا ا
المكرمة. مكة في الكعبة إلى الصلة إلى المقدس

الحياة طوال المسلميم إزاء الكفارأ شأن المورأ وتهويل الزمات وافتعال - الرأاجيف2
َهر حتى يتزعزعوا ول يثبتوا أن المؤمنين فعلى ْظ َكِشَف الباطُل َي ْن َي َهي الزيُف َو الفتنة. وتنت

ِلسلم أمة - أفضلية3 شعارأها. والوسيط الوسط أمة لكونها المم سائر على ا

َواُز4 ِتَحاِن - َج عليه. وجريانه المؤمن اْم

ولو اعادتها عليه وليس أجرها وله ذلك يعلم ل وهو القبلة غير إلى صلى من صلة - صحة5
ًا صلى ّداه حيث إلى ثلى ثم القبلة معرفة ي اجتهد قد دام ما القبلة غير إلى شهورأ أ

اجتهاده.

ْد ّلَب َنَرىًٰ { َق ِء ِفي َوْجِهَك َتَق ّنَك ٱلّسَمآ َي ّل ُنَو َل َلًة َف ْب َفَوّل َتْرَضاَها ِق
ْطَر َوْجَهَك ِما ٱْلَمْسِجِد َش ْيُث ٱْلَحَرا ُتْم َما َوَح ْن ْا ُك ّلو ُكْم َفَو ُوُجِوَه
ُه ْطَر ِإّن َش ْا ٱّلِذيَن َو ُتو َتاَب ُأو ِك َلُموَن ٱْل َيْع ّنُه َل ّبِهْم ِمن ٱْلَحّق َأ َوَما ّر

ّلُه ُلوَن َعّما ِبَغاِفٍل ٱل ِئْن َيْعَم َل ْيَت } * { َو َت ْا ٱّلِذيَن َأ ُتو َتاَب ُأو ِك ُكّل ٱْل ِب
َيٍة ْا ّما آ ِبُعو َتَك َت َل ْب ِبٍع َأنَت َوَمآ ِق َتا َتُهْم ِب َل ْب ِبٍع َبْعُضُهم َوَما ِق َتا َلَة ِب ْب ِق

ِئِن َبْعٍض َل َبْعَت َو َءُهم ٱّت َءَك َما َبْعِد ّمن َأْهَوا ِم ِمَن َجآ ْل ّنَك ٱْلِع ًا ِإ َذ ِإ
ِلِميَن ّلِمَن ّظا ّلِذيَن ٱل َناُهُم ٱ} * {  ْي َت َتاَب آ ِك َنُه ٱْل َيْعِرُفوَن َكَما َيْعِرُفو

َءُهْم َنا ْب ِإّن َأ ًا َو ْنُهْم َفِريق ُتُموَن ّم ْك َي َلُموَن َوُهْم ٱْلَحّق َل ْلَحّق َيْع ٱ} * { 
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ّبَك ِمن َ ّر َنّن َفل ُكو َتِريَن ِمَن َت } ٱْلُمْم

الكلمات: شرح

ًا أخرى بعد مرة إليها بالنظر }: تردده السماء في وجهك { تقلب الوحي. لنزول انتظارأ

الكعبة. وهي تحبها التي القبلة إلى }: فنحولنك ترضاها قبلة { فلنولينك

ّول المسجد شطر وجهك { فول بمكة. الحرام المسجد جهة وجهك }: ح

أحد. فيه يقتل ول دم فيه يسفك ل المحرم }: بمعنى { الحرام

المسجد في البيت بعض استقبال به يحصل الجهة واستقبال الجهة }: هنا { الشطر
ًا. الجزاء أو لغة: النصف الشطر لن الحرام، مطلق

ًا جاء الِقبلة تحول }: أي رأبهم من الحق { أنه السابقة. الكتب في عليه منصوص

وبرهان. }: حجة { آية

الله نبي نه يعلمون أي وسلم عليه الله صلى الله رأسول إلى عائد }: الضمير { يعرفونه
القطعية. الواضحة صفاته من كتبهم في لما ورأسوله

التصديق. وعدم والمتراء: الشك }: الشاكين الممترين { من

اليات: معنى

ّلب وهو يراه كان أنه رأسوله تعالى الله يعلم ًا السماء في وجهه يق فيه يؤمر لوحي انتظارأ
إذ إبراهيم أبيه لقبلة ولحبه اليهود مخالفة في لرغبته المقدس بيت بدل الكعبة باستقبال

المر وبهذا } ، الحرام المسجد شطر وجهك { فوِل ذلك على فبناء وأفضلها قبلة أول هي
ِللهي الن المعروف سلمة بني مسجد في الظهر يصلي كان أنه ورأوي القبلة تحولت ا

إلى ورأكعتين المقدس بيت إلى رأكعتين ورأاءه والمؤمنون الرسول فصلى القبلتين بمسجد
في } أي كنتم ما تعالى: { وحيث قال بالمدينة كان بمن خاصة القبلُة تكوَن وكيل الكعبة،
كما الحرام المسجد شطر } أي شطره وجوهكم { فولوا الرأض وأقطارأ البلد نواحي

به وسيجزيهم علمه فقد القبلة تحول إزاء والتشويه التشويش من أحدثوه وما تعالى أخبر
يعملونه. عما بغافل تعالى يكن لم إذ

لو وسلم عليه الله صلى النبي أن وهي ثابتة بحقيقة تعالى ) يخبر145( الثانية الية وفي
قبلة المقدس بيت إلى ليصلوا يكونوا لم النصارأى أن كما قبلته إلى والنصارأى اليهود أتى

عليه الله صلى النبي أن كما النصارأى، قبلة الشمس مطلع إلى ليصلوا اليهود ول اليهود،
ًا يكونوا لم والمؤمنين وسلم إلى الله هداهم أن بعد قبلتهم على الكتاب أهل ليتابعوا أبد
ًا وأحبها قبلة أفضل على فيوافقهم اليهود أهواء يبتع أن رأسوله الله يحذرأ إليهم. وأخير
عليه الله صلى وحاشاه الحق، من إليه وهداه العلم من أعطاه الذي بعد وضللتهم بدعهم
الظالمين. من لكان فعل ولو يفعل أن وسلم

ما وأن حق الرسول أن يعرفون الكتاب أهل علماء أن تعالى ) يخبر146( الثالثة الية وفي
ًا ولكن لبنائهم، كمعرفتهم تامًة معرفًة الحق هو به جاء ًا فريق الحق يكتمون منهم كبير
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من عليه هو ما بأن رأسوله تعالى ) يخبر147( الرابعة الية وفي الحق، أنه يعلمون وهم
من بحال الشاكين من يكون أن ينبغي فل رأبه من إليه الوارأد الحق هو الحق الدين

الحوال.

اليات: هداية

اليات: هداية من

جهة إلى يتجه أن عليه المصلي كان مكان أي وفي الصلة في القبلة استقبال - وجوب1
مكة.

ًا علم على كان الكتاب أهل من كثير - كفر2 الخرة. على للدنيا ايثارأ

كانت. مهما الدينية بدعهم من بدعة على الكتاب أهل المسلمين موافقة - حرمة3

وأنه به المبشر النبي أنه وسلم عليه الله صلى للنبي المعاِصُروَن الكتاب أهل - علماء4
ًا متابعته وعن به اليمان عن واعرضوا الخاتم النبي الخرة. على للدنيا إيثارأ

ُكّل ِل ّليَها ُهَو ِوْجَهٌة { َو ْا ُمَو ِبُقو َت ْس ْيَراِت ٱَف ْيَن ٱْلَخ ْا َما َأ ُنو ُكو ْأِت َت َي
ُكُم ّلُه ِب ًا ٱل ّلَه ِإّن َجِميع َلٰى ٱل ٍء ُكّل َع ْيُث } * { َوِمْن َقِديٌر َشْي َح

ْطَر َوْجَهَك َفَوّل َخَرْجَت ِما ٱْلَمْسِجِد َش ّنُه ٱْلَحَرا ِإ ْلَحّق َو ّبَك ِمن َل َوَما ّر
ّلُه ُلوَن َعّما ِبَغاِفٍل ٱل ْيُث } * { َوِمْن َتْعَم َوْجَهَك َفَوّل َخَرْجَت َح

ْطَر ِما ٱْلَمْسِجِد َش ْيُث ٱْلَحَرا ُتْم َما َوَح ْن ْا ُك ّلو ُكْم َفَو ُه ُوُجوَه ْطَر ّ َش َئل ِل
ُكوَن ّناِس َي ُكْم ِلل ْي َل ّ ُحّجٌة َع ْا ٱّلِذيَن ِإل َلُمو ْنُهْم َظ َ ِم َتْخَشْوُهْم َفل

ِني ْخَشْو ِتّم ٱَو ُل ِتي َو ُكْم ِنْعَم ْي َل ُكْم َع ّل َلَع ُدوَن َو َت َكَمآ َتْه َنا } * {  ْل َأْرَس

ُكْم ً ِفي ُكْم َرُسول ْن ْا ّم ُلو ْت ُكْم َي ْي َل َنا َع ِت َيا ُكْم آ ّكي ُيَز ُكُم َو ّلُم ُيَع َتاَب َو ِك ٱْل
ْكَمَة ْلِح ُكم ٱَو ّلُم ُيَع ْا َلْم ّما َو ُنو ُكو َلُموَن َت ِن َتْع ُكُرو ْذ ۤي} * { َف ُكْم ٱ ُكْر ْذ َأ

ْا ُكُرو ْش َ ِلي ٱَو ْكُفُروِن َول } َت

الكلمات: شرح

ملة أهل لكل هو محذوف، على (كل) دال في }: التنوين موليها هو وجهة { ولكٍل
ِلسلم، صلتهم. في لها وجوههم يولون قبلة والنصرانية واليهودية كا

ورأسوله. لله والطاعة }: البر { الخيرات

يخاصمه. من على صاحبه به يظهر الذي القوي }: الدليل { الحجة

به والعمل التشريع بمواصلة وإتمامها السلم نعمة وأعظمها كثيرة الله }: نعم { نعمتي
آية: نزلت حيث بعرفات الوداع حجة في ذلك وكان الكمال، نهاية إلى

لكم ورضيت نعمتي عليكم وأتممت دينكم لكم أكملت اليوما {
ًا السلما } دين
ً للتعظيم. في والتنكير وسلم عليه الله صلى محمد }: هو { رأسول
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الرديئة. والملكات السيئة والخلق الذنوب من }: يطهركم { يزكيكم

الزمن. بمرورأ ونفعه صلحه ينتهي ل صالح قول كل وهي }: السنة { الحكمة

لعباده. تعالى الله وهبها أجله من فيما بصرفها النعمة }: إظهارأ { الشكر

تعالى. الله يحب ما غير في وصرفها وإخفاؤها النعم }: جحد { والكفر

اليات: معنى

آية تضمنتها التي الحقيقة تلك تقرير بعد
} الكتاب أوتوا الذين أتيت ولئن {

صدقه على تدل آية بكل الكتاب أهل أتى لو وسلم عليه الله صلى النبي أن إلخ... وهي
أمة لكل أن تعالى المقدس. أخبر بيت يستقبلون النصارأى قبلته، تبعوا ما القبلة أمر في

الضالة الملل تلك أهل المسلمون أيها فاتركوا صلتها، ول الشمس وجهها مولية قبلة
ًا الصالحات في ونافسوا الخيرات في وسابقوا لقبلة لكم هدايته نعمة على لربكم شكر

كل على إنه بأعمالكم ومجازيكم وسائلكم القيامة ليوم جمعكم تعالى فإنه إبراهيم أبيك
في كان حيثما الحرام المسجد شطر وجهه يولي أن رأسوله الله أمر ثم هذا قدير، شيء

ٌق الكعبة إلى تحوله أن وأعلمه السفر في أو كان الحضر يتردد فل تعالى رأبه من ثابت ح
فيه.

رأسوله أمر تعالى ) فإنه150( الية ) وأما149( ) و148( اليتان تضمنته ما هذا
على ويثبتوا وجدوا وأينما كانوا حيثما الحرام المسجد شطر وجوههم يولوا بأن والمؤمنين

ديننا اليهود: ينكرون يقول إذ حجة، والمشركين اليهود من لعدائهم يكون ل حتى ذلك
قبلته. هذا ويخالفون ابراهيم ملة على أنهم المشركون: يدعون ويقول قبلتنا، ويستقبلون

قالوا إذ اقناعهم إلى سبيل ل فإنهم والمكابرون الظالمون أما منهم للمعتدلين بالنسبة
ً إل الكعبة إلى تحول بالفعل: ما ل هؤلء فمثل إليه، يرجع أن ويوشك آبائه دين إلى ميل

واخشوني تخشوهم فل منهم ظلموا الذين تعالى: { إل قال كما إليهم يلتفت ول بهم يبالي
وأقومها، الشرائع أحسن إلى بهدايتكم عليكم نعمتي لتم الحق قبلتكم على }. فاثبتوا
الكتاب ويعلمكم يزكيكم رأسولي، بإرأسال عليكم أنعمت ما مثل وكمال خير لكل ولهيئكم
ًا والدنيا الدين أمورأ من تعلمونه تكونوا لم ما ويعلمكم والحكمة، ( الخيرة الية وفي مع

تعالى: فقال كفره، نسيانه عن ونهاهم وشكره، بذكره المؤمنين تعالى ) أمر152
ووعده وصفاته بأسمائه ذكره في } لما تكفرون ول لي واشكروا أذكركم { فاذكروني

من العبادات سائر وأداء الصلة بإقامة شكره في ولما ورأضاه محبته موجبات من ووعيده
وأليم عقابه وشديد لغضبه التعرض من وكفرانه نسيانه في ولم وفضله رأحمته مقتضيات

 عذابه.

اليات: هداية

اليات: هداية من

ًا الطاعات على والقبال المعاندين، جدل عن - العراض1 ًا فيها تنافس هو إذ إليها وتسابق
الحق. إلى رأجوعه يرجى ل من مع والخصومات الجدل من وأجدى أنفع

المسافر أن إل الحضر في أو السفر في كان وسواء الصلة في القبلة استقبال - وجوب2
غيرها. وإلى القبلة إلى سيارأته أو طيارأته أو دابته توجهت حيث النافلة يصلي أن يجوز



تعالى. الله خشية ووجوب الناس خشية - حرمة3

والباطنة. الظاهرة نعمه على تعالى الله شكر - وجوب4

نفسه. تزكي عبادة الله عبادة من العبد ليتمكن الضرورأي العلم تعلم - وجوب5

بطاعته. شكره ووجوب والتسبيح والتكبير بالتهليل الله ذكر - وجوب6

شكرها. بترك نعمه وكفران الله، ذكر نسيان - حرمة7

ّيَها َأ َيآ ْا ٱّلِذيَن {  ُنو ْا آَم ُنو َتِعي ْبِر ٱْس لّص لّصلَِة ٱِب ّلَه ِإّن ٱَو َمَع ٱل
ِبِريَن َ ٱلّصا ْا } * { َول ُلو َتُل ِلَمْن َتُقو ّلِه َسبيِل ِفي ُيْق َبْل َأْمَواٌت ٱل

ٌء َيا ِكن َأْح َل ّ َو ُكْم َتْشُعُروَن ل ّن ُلَو ْب َن َل ٍء } * { َو ٱْلَخْوِف ّمَن ِبَشْي
ْلُجوِع َنْقٍص ٱَو َلَمَواِل ّمَن َو َلنُفِس ٱ ّثَمَراِت ٱَو ل َبّشِر ٱَو ِبِريَن َو ٱلّصا

ّلِذيَن َذآ ٱ} * {  ْتُهم ِإ َب َبٌة َأَصا ْا ّمِصي ُلو ّنا َقا ّلِه ِإ ّنـآ ل ِإ ْيِه َو َل } َراِجعوَن ِإ
ِئَك ٰـ َل ُأو ْيِهْم * {  َل َلَواٌت َع ّبِهْم ّمن َص ِئَك َوَرْحَمٌة ّر ٰـ َل ُأو ُهُم َو
ُدوَن َت } ٱْلُمْه

الكلمات: شرح

العمل. أو القول على والقدرأة المعونة }: طلب { الستعانة

المكارأه. احتمال على وتوطينها المكروه على النفس }: حمل { الصبر

به. العلم إلى المفضي بالشيء }: الحساس { الشعورأ

ضعف. أو قوة من الممتحن عليه ما ِلظهارأ والمتحان }: الختبارأ { البتلء

ًا يكون وقد مال }: جمع { الموال ًا ويكون المواشي وهو ناطق النقدان وهو صامت
وغيرهما

ماله. أو أهله أو نفسه في ضررأ من العبد يصيب }: ما { المصيبة

عليها. الرحمة لعطف المغفرة هنا تعالى الله من وهي صلة }: جمع { الصلوات

ِلنعام }: الرحمة { ورأحمة بعد الجنة دخول ذلك وأعظم يضر، ما ودفع يسر ما جلب وهو ا
النارأ. من النجاة

على وصبرهم لهم تعالى الله وابتلء بإيمانهم والكمال السعادة طريق }: إلى { المهتدون
ذلك.

اليات: معنى

ِلسلم ملة أهل وهم المؤمنين عباده الرب نادى ًا يكون ما إلى ليرشدهم المسلمون ا عون
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نسيانه وعدم وشكره رأبهم ذكر وعلى لهم، اختارأها التي قبلتهم على الثبات على لهم
والذكر الثبات من منكم طلب ما على } أي استعينوا آمنوا الذين أيها فقال: { يا وكفره

تعالى الله أمر على وحملها النفس توطين هو الذي بالصبر ولكفر النسيان وترك ولشكر،
عون نالهم صبروا فإذا والقوة، بالعون يمدهم الصابرين مع أنه وأعلمهم الصلة، وبإقام به

تضمنت ) فقد154( الثانية الية ) أما153( الولى الية تضمنته ما وهذا وتقويته تعالى الله
البرزخ في ي هو إذ ميت الله سبيل في قتل من إن معتقدين يقولوا أن لهم تعالى نهيه

 "وسلم: عليه الله صلى الله رأسول قال كما الجنة في يرزق حي هو بل بميت وليس
ثم شاءت حيث الجنة في تسرح خضر طيور حواصل في الشهداء أرواح
في قتل لمن يقال ل مسلم). فلذا (رأواه".  العرش تحت معلقة قناديل إلى تأوي
بها نشعر ول نحسها ل حياة رأبه عند وحّي شهيد وهو استشهد ولكن مات الله سبيل

لعباده تعالى يقسم ) فإنه155( الثالثة الية الدارأ. وأما هذه في للحياة لمفارأقتها
عندما الكفارأ وهم واعدائهم اعدائه بواسطة الخوف من بشيء يبتليهم أنه على المؤمنين

كموت الموال وبنقص السباب، من ولغيره العدو لحصارأ وبالجوع عليهم الحروب يشنون
ذلك كل بالجوائح، الثمارأ وبفساد الرجال، كموت وبالنفس والقحط، للحرب الماشية
فيحرم يصبر ل ومن نهيه واجتناب أمره بامتثال رأبه وطاعة إيمانه على يصبر من ِلظهارأ

) حال156( الرابعة الية في وبين الصابرين، يبشر بأن رأسوله أمر ثم وأجره، الله ولية
ّنا شاء بما يصيبنا أن فله لله، إنا قالوا مصيبة أصابتهم إذا أنهم وهي الصابرين ملكه ل
ًا جزع فل بالموت رأاجعون إليه وإنا وعبيده، ًا لحكمه تسليم ولكن إذ وقدرأه، بقضائه ورأض

ًا تعالى ) أخبر157( الخامسة الية وفي وبرحمة ذنوبهم بمغفرة الصابرين أولئك مبشر
 وكمالهم. سعادتهم إلى المهتدون وإنهم رأبهم، من

}. المهتدون وأولئك ورأحمة رأبهم من صلوات عليهم فقال: { أولئك

اليات: هداية

اليات: هداية من

وفي والتكاليف المصائب على والصلة بالصبر الستعانة به والمر الصبر - فضيلة1
الصلة. إلى فزع أمر حزبه إذا وسلم عليه الله صلى النبي كان الحديث

الجنة. في غيرهم حياة من أكمل حياة رأبهم عند بحياتهم غيرهم على الشهداء - فضل2

ويعلو درأجته فترتفع ليصبر والمال والهل النفس في بالمصائب المؤمن يبتلى - قد3
رأبه. عند مقامه

الصحيح وفي رأاجعون، إليه وإنا الله قول: إن وهو المصيبة عند السترجاع - فضيلة4
إليه وإنا لله إنا فيقول مصيبة تصيبه عبد من " ما وسلم، عليه الله صلى يقول

ًا لي واخلف مصيبتي في أجرني اللهم راجعون في الله آجره إل منها خير
ًا له وأخلف مصيبته مسلم) (رأواه".  منها خير

ِإّن َة ٱلّصَفا {  ْلَمْرَو ِئِر ِمن ٱَو ّلِه َشَعآ ْيَت َحّج َفَمْن ٱل َب َتَمَر َأِو ٱْل َ ٱْع َفل
َناَح ْيِه ُج َل ّطّوَف َأن َع َطّوَع َوَمن ِبِهَما َي ًا َت ْير ِإّن َخ ّلَه َف ِكٌر ٱل ِليٌم َشا َع

{

الكلمات: شرح
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آخر جبل والمروة الجنوبية، الشرقية الجهة في البيت مقابل }: جبل والمروة { الصفا
ًا.760( قرابة بينهما والمسافة الشمالية الجهة من الصفا مقابل ) ذرأاع

بين فالسعي تعالى الله عبادة على العلمة وهي شعيرة جمع دينه }: أعلم الله { شعائر
تعالى. الله طاعة على دال لنه شعيرة والمروة الصفا

ًا. تسمى معينة عبادات لداء تعالى الله بيت }: زيارأة { الحج نسك

بحلق والتحلل والمروة الصفا بين والسعي به للطواف تعالى الله بيت }: زيارأة { العمرة
تقصيره. أو الرأس شعر

عنه. المنهى بفعل أو الواجب بترك المخالفة على يترتب وما }: الثم { الجناح

ّوف ًا بينهما }: يسعى { يط ًا. ذاهب جائي

ًا العمل هنا به والمراد المضرة ويدفع المسرة، يجلب ما لكل اسم }: الخير { خير
الصالح.

الكريمة: الية معنى

ًا تعالى يخبر ًا والمروة، الصفا بين السعي فرضية مقررأ المؤمنين بعض توهمه ما ودافع
ًا بينهما السعي في إثم وجود من له يقال صنم الصفا على الجاهلية في كان أنه إلى نظر

فقال والمروة الصفا بين يسعى من بهما يتمسح نائلة له يقال علىالمروة وآخر إساٌف،
تعبد إذ عباداته من عبادة أي الله شعائر من بينهما السعي يعني والمروة الصفا تعالى: إن

لداء البيت حج ذرأيتهما. فمن من والمسلمون إسماعيل وولده إبراهيم نبيه بينهما بالسعي
ًء بينهما فليسع العمرة واجب لداه اعتمر أو الحج فريضة إثم ول والعمرة الحج لركن إدا

ونائلة. الصنمين: اساف لجل بينهما يسعون كانوا المشركين كون في عليه

ًا تعالى أخبر ثم به يجزه الخيرات من خير بفعل منهم يتطوع من أن المؤمنين عباده واعد
بتلك لعلمه عليها وثيبهم الصالحة أعمالهم المؤمنين بعباده يشكر تعالى لنه عليه، وثبه

ًا تطوع تعالى: { فمن قوله معنى هذا أصحابها، ونيات العمال عليم شاكر الله فإن خير
.{

الكريمة: الية هداية

الية: هداية من

ًا بالبيت طاف من لكل والمروة الصفا بين السعي - وجوب1 ًا أو حاج قال وقد معتمر
(رأواه".  السعي عليكم كتب الله فإن  " اسعواوسلم: عليه الله صلى الله رأسول

كذلك. حجه وفي كلها عمراته في وسلم عليه الله صلى يعل) وسعى ولم الدارأقطني

ٍة في الصلة في حرج - ل2 ًا، حولت كنيسي ًا كانت كونها يضر ول مسجد للكفارأ. معبد

كالطواف النوافل سائر من وذلك الواجبات، غير من الخيرات فعل في - الترغيب3
والجهاد. والرباط والصدقات والصيام والصلة



ِإّن ُتُموَن ٱّلِذيَن {  ْك َنا َمآ َي ْل َناِت ِمَن َأنَز ّي َب َدىًٰ ٱْل ْلُه ُه َما َبْعِد ِمن ٱَو ّنا ّي َب
ّناِس َتاِب ِفي ِلل ِك ِئَك ٱْل ٰـ َل ُنُهُم ُأو ّلُه َيلَع ُنُهُم ٱل ْلَع َي ُنوَن َو ّ ٱللِّع ِإل  } * {
ْا ٱّلِذيَن ُبو ْا َتا َلُحو َأْص ْا َو ُنو ّي َب ِئَك َو َلـ ُأْو ُتوُب َف ْيِهْم َأ َل َنا َع َأ ّتّواُب َو ال

ِإن الّرِحيُم ّلِذيَن } * {  ُتوا َكَفُروا ا ِئَك ُكّفاٌر َوُهْم َوَما َل ْيِهْم ُأو َل َع
َنُة ّلِه َلْع َكِة ٱل ِئ ْلَمل اَو

ۤ
ّناِس ٱ ل ِلِديَن َأْجَمِعيَن ٱَو َ ِفيَها } * { َخا ُيَخّفُف ل

ْنُهُم َذاُب َع َ ٱْلَع َظُروَن ُهْم َول ْن } ُي

الكلمات: شرح

به. فيؤخذ يعرف ول المكتوم الشىء يظهر ل حتى ويغطون }: يخفون { يكتمون

نبوة يثبت ما هنا به والمراد إثباته، المراد شيء به يثبت ما وهي بينة }: جمع { البينات
الكتاب. أهل كتاب في جاءت وصفات نعوت من وسلم عليه الله صلى محمد

ما هنا به والمراد إليه الوصول على ويساعد الصحيح المطلب على يدل }: ما { الهدى
الدنيا في والسعاة الكمال إلى به بالخذ المفضي الصحيح الدين من الله رأسول به جاء

والخرة.

والنجيل. }: التورأاة الكتاب { فى

ورأحمة. خير كل من والبعد }: الطرد { اللعنة

والمؤمنين. كالملئكة اللعن عنهم يصدرأ }: من { اللعنون

بما واليمان كتموه ما بإظهارأ دينهم وأمورأ الناس عقائد من أفسدوه }: ما { أصلحوا
وأنكروه. به كذبوا

فيعتذرأون لهم يؤذن تعالى: ول كقوله ليعتذرأوا، يمهلوا بأن }: أي ينظرون هم { ول

اليات: معنى

إلى عاد والمروة الصفا بين السعي من المسلمين بعض تحرج عن الجابة بعد السياق عاد
فأخبر به واليمان الحق بإظهارأ التوبة إلى ودعوتهم الكتاب، أهل علماء بجرائم التنديد
صفات من والنجيل التورأاة في والهدى البينات من أنزله ما يكتمون الذين أن تعالى

هؤلء الدين، من به جاء وبما به باليمان والمر وسلم عليه الله صلى محمد الرسول
)159( الولى الية تضمنته ما والمؤمنون. هذا الملئكة وتلعنهم تعالى الله يلعنهم البعداء

أولئك من تاب من رأحمته من المبعدين من تعالى ) استثنى160( بعدها التي الية وفي
التواب وهو ويرحمهم عليهم يتوب فهؤلء وأصلحوا فبينوا عرفوه بعدما للحق الكاتمين
الرحيم.

الكتاب أهل من كفروا الذين أن تعالى ) أخبر162( ) والرابعة161( الثالثة الية وفي
والناس والملئكة الله لعنة عليهم أن كفرهم على فماتوا يتوبوا ولم وينه بنبيه وغيرهم
ِللهية الرحمة من مبعدون مطرودون فهم ولذا أجمعين ل جهنم في خالدون الجنة وهي ا
فيعتذرأون. يمهلون ول عذابها، عنهم يخفف
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اليات: هداية

اليات: هداية من

ًا كتم " من الصحيح الحديث وفي العلم كتمان - حرمة1 من بلجاما الله ألجمه علم
".  نار

حدثتكم ما الله كتاب من آية معينة: (لول ظروف في عنه الله رأضي هريرة أبو وقال
ًا) وتل } إلخ... البينات من أنزلنا ما يكتمون الذين { إن حديث

وغير، بدل أو حرف ما ببيان أفسد ما اصلح وجهله ظلمه في أفسد من لتوبة - يشترط2
الحق. بغير أخذه ما وأداء كتم، ما وإظهارأ

ًا موته بعد جهنم في يلقى الناس سائر من كفره على ومات كفر - من3 العذاب في خالد
ًا فيستريح. العذاب عنه يفتر ول فيعتذرأ، ينظر ول عنه يخفف ل مخلد

الرجال من والمتشبهين والمرابين، الخمر كشراب بالمعاصي المجاهرين لعن - جواز4
بالرجال. النساء ومن بالنساء

ُكْم ٰـُه َل ِإ ٰـٌه { َو َل ٌد ِإ ّ َواِح ٰـَه ل َل ّ ِإ ٰـُن ُهَو ِإل ِإّن ٱلّرِحيُم ٱلّرْحَم ِفي } * { 
ْلِق َلْرِض ٱلّسَماَواِت َخ ِتلَِف ٱَو ْخ ْيِل ٱَو ّل ّنَهاِر ٱل ل ْلِك ٱَو ْلُف ِتي ٱَو ٱّل

َبْحِر ِفي َتْجِري ّناَس َينَفُع ِبَما ٱْل ّلُه َأنَزَل َوَمآ ٱل ِء ِمَن ٱل ِمن ٱلّسَمآ
ٍء َيا ّمآ َأْح َلْرَض ِبِه َف َد ٱ ِتَها َبْع َبّث َمْو ّبٍة ُكّل ِمن ِفيَها َو َتْصِريِف َدآ َو

َياِح لّسَحاِب ٱلّر ْيَن ٱْلُمَسّخِر ٱَو ِء َب َلْرِض ٱلّسَمآ َياٍت ٱَو ٍما ل ّلَقْو
ُلوَن } َيْعِق

الكلمات: شرح

ِلله ِلله هو وتعالى سبحانه والله بباطل، أو بحق }: المعبود { ا بحق. المعبود الحق ا

للكون مدبر ول رأازق ول خالق فل رأبوبيته وفي وصفاته، ذاته }: في واحد إله { وإلهكم
سواه. بحق معبود فل عبادته في أي ألوهيته وفي هو إل والحياة

النهارأ يكون ل بحيث العباد لمنافع الثاني وغياب أحدهما }: بوجود والنهارأ الليل { اختلف
ًا ًا. الليل ول دائم دائم

الدواب. أنواع سائر من فيها ونشر الرأض في }: وفرق دابة كل من فيها { وبث

مرة أو غربية ومرة شمالية ومرة دبورأ ومرة صبا مرة مهابها }: باختلف الرياح { تصريف
عقيم. ومرة ملقحة

اليتين: معنى

ِلله أنه أخبر كتمانهما وحرم والهدى العلم بيان العلماء على الله أوجب لما الواحد ا
في تعالى توحيده وهو للناس يبينوه أن العلماء على ما أول هذا وأن الرحيم الرحمن
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الحقيقة: وإلهكم هذه تقرير المشركين بعض سمع ولما وصفاته، وأسمائه وعبادته رأبوبيته
الية: هذه تعالى الله الله- فأنزل إل إله ل أنه على -يريدون دليل من قالوا: هل واحد إله

كونية آيات سّت على } مشتملة { يعقلون قوله } إلى والرأض السموات خلق في { إن
وهي ورأحمته وحكمته وعلمه وقدرأته الله وجود على قاطع ودليل ساطع برهان آية كل

سواه. من دون وحده لعبادته موجره كلها

شىء. يعجزه ل الذي للقادرأ يتأتي ل عظيم خلق وهو والرأض السموات الولى: خلق

ذاك. وقصر هذا وطول بتعاقبهما والنهارأ الليل الثانية: اختلف

الطنان مئات تحمل وهي وكبرها ضخامتها على البحر -السفن- في الفلك الثالثة: جريان
حياتهم. في الناس به ينتفع وما الرأزاق من

وموتها. جدبها بعد والزرأوع بالنباتات الرأض لحياة السماء من المضر تعالى الرابعة: إنزاله

وشمالية وغربية شرقية ملقحة، وغير ملقحة وبارأدة حارأة الرياح الخامسة: تصريف
حياتهم. تطلبه وما الناس حاجة بحسب وجنوبية

ليمطر آخر إلى بلد من وسوقه تكوينه والرأض السماء بين المسخر السادسة: السحاب
الحكيم. العزيز إرأادة حسب هناك يمطر ول هنا

وقدرأته وعلمه تعالى الله وجود على دليل وأقوى برهان أكبر الست اليات هذه ففي
سواه. إله ول غيره رأب ول والخرين الولين وإله العالمين رأب لذلك وهو ورأحمته وحكمته

عقل ل من أما العاقل هو المذكورأة اليات في ماثلة ويراها الدلة هذه يجد اللبيب أن إل
ِلدرأاك، والفهم التفكير في يستعمله فلم عقله عطل لنه له العقل بدل واستعمل وا

ًا يبصر ل أعمى فإنه الهوى ًا، يسمع ل وأصم شيئ ًا، يعقل ل وأحمق شيئ بالله والعياذ شيئ
تعالى.

اليتين: هداية

اليتين: هداية من

هو. إل حق إله ل تعالى،لنه الله لغير العبادة تصح فل الله إل إله - ل1

ًا تعالى الله وجود تثبت والرأض السموات في الكونية - اليات2 ًا رأب ًا وإله بكل موصوف
ًا كمال نقصان. كل عن منزه

ًا الله وجود تثبت القرآنية التنزيلية - اليات3 ًا رأب رأسالته وتقررأ المحمدية النبوة وتثبت وإله
وسلم. عليه الله صلى

ًا باليات - النتفاع4 عقولهم يستعملون بمن الكون- خاص آيات أو الكتاب -آيات مطلق
أهوائهم. دون

ّناِس { َوِمَن ُذ َمن ٱل ّتِخ ّلِه ُدوِن ِمن َي ًا ٱل َداد َنُهْم َأن ّبو ّلِه َكُحّب ُيِح ٱل
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ّلِذيَن ْا ٱَو ُنو ّد آَم ًا َأَش ّب ّلِه ُح َلْو ل ْا ٱّلِذيَن َيَرىً َو َلُم ْذ ۤوَظ َذاَب َيَرْوَن ِإ ٱْلَع
َة َأّن ّلِه ٱْلُقّو ًا ل َأّن َجِميع ّلَه َو ُد ٱل َذاِب َشِدي ْذ ٱْلَع ِإ َأ } * {  َبّر ٱّلِذيَن َت

ْا ِبُعو ْا ٱّلِذيَن ِمَن ٱّت َبُعو ْا ٱّت َأُو َذاَب َوَر ّطَعْت ٱْلَع َتَق َباُب ِبِهُم َو َلْس } * ٱ
ْا ٱّلِذيَن { َوَقاَل َبُعو َنا َأّن َلْو ٱّت ًة َل َأ َكّر َبّر َت َن ْنُهْم َف ْا َكَما ِم ُءو َبّر ّنا َت ِم

ِلَك َذ ّلُه ُيِريِهُم َك َلُهْم ٱل ْيِهْم َحَسَراٍت َأْعَما َل ِمَن ِبَخاِرِجيَن ُهم َوَما َع
ّناِر } ٱل

الكلمات: شرح

ًا بحبها يعبدونها الشركاة هنا بالنداد والمراد والنظير المثل وهو ند }: جمع { أنداد
بها. والحلف لها والنذرأ كالدعاء العبادات بأنواع إليها والتقرب

لكرهه. عنه والتباعد الشيء من }: التنصل { التبرؤ

ّتبعوا { الذين المضلون. والرؤساء }: المعبودون ا

ّتبعوا { الذين الضلل. في لرؤسائهم والملقدون }: المشركون ا

وفي شيئين بين يربط ما كل في استعمل ثم الحبل لغة وهي سبب }: جمع { السباب
خاص. وغرض مقصد إلى به يتوصل ما كل

الدنيا. الحياة إلى وعودة }: رأجعة { كّرة

عن به فيقعد صاحبه يحسر يكاد الذي الشديد الندم وهي حسرة }: جمع { الحسرات
والعمل. الحركة

اليات: معنى

رأبهم أي الناس إله أن الساطعة والبراهين القاطعة بالدلة السابقتين اليتين في تقررأ لما
والوضوح البيان هذا مع أنه تعالى أخبر سلطانه وعظم جلله جل الله وهو واحد ومعبودهم

ًا آلهة الله دون من يتخذون ناس يوجد أي تعالى لله كحبهم يحبونهم ورأؤساء أصنام
ًا منهم أشد والمؤمنون تعالى، الله وحب حبهم بين يسوون تعالى أخبر كما تعالى، لله حب

ًا لرأوا القيامة يوم العذاب معاينتهم عند لمشركون يرى لو أنه ًا أمر الوصف يعجز فظيع
الظلمة الرؤساء وهم المتبعون تبرأ إذ العذاب شديد الله وأن لله القوة أن ولعلموا عنه،
ّلدين الجهلة متبوعيهم من والضللة الشرك دعاة وتقطعت أمامهم العذاب وعاينوا المق
من لينتقموا الدنيا الحياة إلى العودة التابعون وتمنى بينهم، تربط كانت التي الروابط تلك

أرأاهم وكما الخرة، في منهم هم تبرءوا كما الدنيا في منهم فيتبرءوا الضللة في رأؤسائهم
فتعظم والمعاصي الشرك من القبيحة أعمالهم يريهم فعاينوه، العذاب تعالى الله

ًا. منها يخرجون فل النارأ بها ويدخلون كربهم ويشتد حسرتهم أبد

اليات: هداية

}: اليات هداية { من

تعالى. بحبه وجل عز ُيحّب ما كل وحّب الله حب - وجوب1
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وجل. عز الله بحب الحب التوحيد ومن تعالى، الله مع الحب الشرك - من2

ِليمان رأابطة إل تبق ولم ونسب صداقة من الروابط جميع تنحل القيامة - يوم3 والخوة ا
فيه

واتبعوهم الدنيا في أطاعوهم ممن والفساد الشر ودعاة والضلل الشرك رأؤساء - تبرؤ4
ًا. ذلك بنافعهم وليس والفساد والشر الظلم على شيئ

ّيَها َأ ٰي ّناُس {  ْا ٱل ُلو َلْرِض ِفي ِمّما ُك ً ٱ ًا َحلَل ّيب َ َط ْا َول ِبُعو ّت ُطَواِت َت ُخ
َطاِن ْي ّنُه ٱلّش ُكْم ِإ ُدّو َل ِبيٌن َع ّنَما ّم ِإ ُكْم } * {  ْأُمُر ِء َي لّس ۤوِب ِء ٱ ْلَفْحَشآ ٱَو

َأن ْا َو ُلو َلى َتُقو ّلِه َع َ َما ٱل َلُموَن ل َذا َتْع ِإ ِبُعوا َلُهُم ِقيَل } * { َو َمآ ٱّت
ّلُه َأنَزَل ْا ٱل ُلو ِبُع َبْل َقا ّت َنا َمآ َن ْي ْلَف ْيِه َأ َل َنآ َع َء َبآ َلْو آ َباُؤُهْم َكاَن َأَو َ آ ل

ُلوَن ًا َيْعِق ْيئ َ َش ُدوَن َول َت } َيْه

الكلمات: شرح

فيه. تعالى الله أذن ما وهو عنه الحظر عقدة انحلت }: ما { الحلل

ًا كان }: ما { الطيب النفوس. تعافه مستقذرأ ول نجس، غير طاهر

والمراد الماشي قدمي بين المسافة وهي خطوة جمع }: الخطوات الشيطان { خطوات
حرم. ما وتحليل الله أحل ما تحريم إلى بالعبد المفضية وطرقة الشيطان مسالك هنا بها

وأكثر الجنة من وحواء آدم أبوينا أخرج الذي وهو وكيف بينة }: عداوته مبين { عدو
وإغوائه. بوسواسه هي إنما الدنيا في والمفاسد الشرورأ

الذنوب. سائر فيها ويدخل الغم بالحزن ويصيبها النفس يسوء ما }: كل { السوء

القبح ذات المعاصي وسائر والبخل واللواط كالزنا قبيحة خصلة }: كل { الفحشاء
الشديد.

}: وجدنا. { ألفينا

اليات: معنى

وهي إليها انتهوا التي المرة والنهاية والمعاصي الشرك أهل لحوال العرض ذلك بعد
كلوا الناس أيها { يا جمعاء البشرية الواسعة الرحمة ذو الرب نادى النارأ عذاب في الخلود

ً وإفضاله، عطاؤه وهو } ، الرأض في مما ًا حلل يأذن لم ما وأما فيه، لهم أذن حيث طيب
ًا، وأرأواحهم لبدانهم الذى من فيه لما أكله في لهم خير ل فإنه فيه لهم عن نهاهم ثم مع

وهلكهم، شقاؤهم حيث إلى قادهم خطواته اتبعوا إن فإنهم وعدوهم عدوه آثارأ اتباع
كل وهو السوء وأرأواحهم أبدانهم يضر بما إل يأمرهم ل الشيطان أن رأبهم وهو وأعلمهم

يأمرهم أن ذلك من وأفظع الخلق وأرأدى الفعال أقبح وهي والفحشاء النفس يسوء ما
الله، باسم ويشرعون ويحللون فيحرمون يعلمون مال عليه فيقولوا الله على يكذبوا بأن
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إرأشاد عن أعرضوا إذا حتى تعالى، بالله والعياذ الظهر قاصمة وهذه برىء ذلك في والله
وحرموا وحللوا الفواحش وارأتكبوا السوء ففعلوا عدوهم الشيطان خطوات واتبعوا رأبهم

نتبع بل ل، قالوا الله أنزل ما اتبعوا الله رأسول لهم وقال رأبهم، الله به يأذن لم ما وشرعوا
وضللً، باطلً، كان ولو آباءهم عليه وجدوا ما يتبعون الله سبحان يا آباءنا، عليه وجنا ما

ًا يعقلون ل آباؤهم كان ولو أباءهم أيقلدون ما إلى يهتدون ول والدين، الرع أمورأ من شيئ
والخير. الصلح فيه

اليات: هداية

اليات: هداية من

ًا كان ولو منه العيش على والقتصارأ الحلل طلب - وجوب1 قليلً. ضيق

ذلك. من بشىء العقل يستقل فل تعالى الله حرمه ما والحرام الله، أحله ما - الحلل2

عنه. تعالى الله نهى عمل أو قول أو معتقد كل وهي الشيطان مسالك اتباع - حرمة3

الشيطان. بهما يأمر مما لنهما وفحش سوء كل عن البتعاد - وجوب4

الدين. في بصيرة ول له علم ل من تقليد - حرمة5

ِللهي الوحي من المستقاة وآرأائهم بأقوالهم والخذ العلم أهل اتباع - جواز6 الكتاب ا
والسنة.

َثُل ْا ٱّلِذيَن { َوَم َثِل َكَفُرو ْنِعُق ٱّلِذي َكَم َ ِبَما َي ّ َيْسَمُع ل ًء ِإل ًء ُدَعآ َدآ ِن َو
ْكٌم ُصّم َ َفُهْم ُعْمٌي ُب ُلوَن ل } َيْعِق

الكلمات: شرح

والحال. الصفة }: المثل { مثل

الصوت. ورأفع الصياح وهو النعيق ولسم }: يصيح { ينعق

رأب. رأب. يا يا رأبه المؤمن كدعاء القريب }: طلب { الدعاء

الصلة. كأذان البعيد }: طلب { النداء

يسمع. ل فهو السمع حاسة فاقد أصم }: جمع { الصم

ينطق. ل فهو النطق حاسة فاقد أبكم }: جمع { البكم

ِلدرأاك آلة لتعطل الشياء بين يميزون ول الكلم معنى يدرأكون }: ل يعقلون { ل عندهم ا
العقل. وهي

الكريمة: الية معنى
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ومدارأكهم حواسهم يعطلون الذي والمقلدين ) بالتقليد170( هذه قبل الية نددت لما
فعلوا لم يعرفون ل به مسلمين به يأمرونهم ما ويطبقون رأؤساؤهم لهم يقول ما ويفعلون

العقلية قواهم يعطلون للذين غريب ومثل عجيبة بصورأة الية هذه جاءت تركوا ولم
شاء حيث رأاعيها يسوقها الغنم من كالشياه أصبحوا حتى شيء كل في بالتبعية ويكتفون

ًا بها نعق فإذا بعيدة كانت بأن ناداها إذا وكذا ِلذبحها، إياها دعاؤه كان ولو أجابته لها دعي
ألفته الذي الصوت مجرد إل تفهم ول تسمع ل هي إذ نوديت لم تدرأي ل وهي أجابته

دليل. بدون والتباع الطويل بالتقليد

والضلل الشرك في ابائهم وتقليد جمودهم } في كفروا الذين تعالى: { ومثل فقال
َنم كمثل ًا فيها صاح إذا فهو عليها المين رأاعيها بها ينعق َغ ًا أو لها دعي سمعت لها منادي

لمثل العقل. وهذا لفقدها نوديت لماذا ول دعيت لماذا تدرأي ل ولكن وأجابت الصوت
ِليمان إلى والضلل الكفر أهل يدعو من لكل صالح من يدعوهم من مع فهو الهداية ا

إلخ...... ينعق الذي كمثل الجامدين والضلل والمقلدين الكفرة

الية: هداية

الكريمة: الية هداية من

والضلل. الشرك أهل من المقلدة يواجهون عندما تعالى الله إلى الدعاة - تسلية1

والبدع. الهواء لهل التقليد - حرمة2

وبما فعل بما علم على إل يترك ول المؤمن يفعل ل حتى والمعرفة العلم طلب - وجوب3
ترك.

ًا. يعتبر الجهال اتباع لن الدين، في والبصيرة العلم أهل إل يتابع - ل4 تقليد

ّيَها َأ ٰي ْا ٱّلِذيَن {  ُنو ْا آَم ُلو َباِت ِمن ُك ّي ُكْم َما َط َنا ْا َرَزْق ُكُرو ْش ّلِه ٱَو ِإن ل
ُتْم ْن ُه ُك ّيا ُدوَن ِإ ُب ّنَما َتْع ِإ ُكُم َحّرمَا } * {  ْي َل َتَة َع ْي ّدمَا ٱْلَم ل َلْحَم ٱَو َو

ْيِر ِبِه ُأِهّل َوَمآ ٱْلِخنِزيِر ّلِه ِلَغ ُطّر َفَمِن ٱل ْيَر ٱْض َ َباٍغ َغ اَفل َعاٍد َول
ۤ

ْثَم  ِإ
ْيِه َل ّلَه ِإّن َع } ّرِحيٌم َغُفوٌر ٱل

الكلمات: شرح

الحلل. وهو طيب }: جمع { الطيبات

مرضاته. في واصرفوها عليها واحمدوه عليكم الله بنعم }: اعترفوا لله { واشكروا

ونهيه. لمره منقادين لله مطيعين كنتم }: إن تعبدون إياه كنتم { إن

ومنع. }: حظر { حرم

تذكية. بدون أنفه حتف الحيوان من مات }: ما { الميتة
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باللحم. المختلط ل السائل، }: المسفوح { الدم

أنثاه. على يغارأ ول العذرأة بأكل معروف خبيث }: حيوان { الخنزير

ِلهلل: رأفع الله لغير به أهل { وما اللهة. من له تذبح من باسم الصوت }: ا

الضرب. أو الجوع من لحقه الذي الضررأ بحكم وأكره }: ألجىء { اضطر

لما المجاوز والمعتدي والعادي له يحل ل لما الطالب الظالم }: الباغي عاد ول باغا { غير
له. ليس ما إلى له

ِلثم والتدسية. بالظلمة النفس على المعصية }: أثر { ا

الكريمتين: اليتين معنى

أحل ما وتحريم الشرك في لبائهم المقلدة الكفرة ) حال171( السابعة الية بينت أن بعد
نادى البحائر، لها وبحروا الحامات، لها وحموا السوائب، لللهة سيبوا حيث النعام من الله

ًا بالله آمنوا الذين أيها المؤمنين: يا عباده ول عز الجبارأ ًا رأب ِلسلم وإله ًا وبا وبمحمد دين
ً اللحوم، حلل من عليكم به أنعم ما رأبكم الله واشكروا رأزقناكم ما طيبات من كلوا رأسول

والدم الميتة أكل إل عليكم يحرم لم تعالى فإنه المشركين، مقلدة حرمها كما تحرموها ول
نفسه على فخاف الضورأة ألجأته من هذا تعالى. ومع لغيره به أهل وما الخنزير ولحم

ًا سفره في يكون ل أن شرط على عليه إثم فل فأكل الهلك عاديا ول المسلمين على باغي
في يتركهم ل بهم رأحيم إليه التائبين لوليائه غفورأ الله لن وذلك عليهم الطريق بقطع
حرج. ول ضيق

اليتين: هداية

اليتين: هداية من

إسراف. غير في تعالى الله رأزق من الطيبات أكل إلى - الندب1

معاصيه. في صرفها وعدم عليها وحمده له بالنعمة بالعتراف تعالى الله شكر - وجوب2

تعالى. الله لغير به أهل وما الخنزير ولحم المسفوح، والدم الميتة، أكل - حرمة3

في الستثناء مراعاة مع الهلك خوف وهي الضرورأة عند المذكورأات من األكل - جواز4
}. عاد ول باغٍا { غير وهو الية

ِذَن5 َأ ُهَما والجراد اسمك أكل في وسلم عليه الله صلى النبي -  أكل وحّرم الميتة، من و
الطيورأ. من مخلب وذي السباع من ناب ذي كل

ِإّن ُتُموَن ٱّلِذيَن {  ْك ّلُه َأنَزَل َمآ َي َتاِب ِمَن ٱل ِك َتُروَن ٱْل َيْش ًا ِبِه َو َثَمن
ِليلً ِئَك َق ٰـ َل ُلوَن َما ُأو ُك ْأ ِنِهْم ِفي َي ُطو ّ ُب ّناَر ِإل َ ٱل ّلُمُهُم َول َك ّلُه ُي َيْومَا ٱل
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َياَمِة َ ٱْلِق ّكيِهْم َول َلُهْم ُيَز َذاٌب َو ِليٌم َع ِئَك َأ ٰـ َل ُأو ْا ٱّلِذيَن } * {  َتَرُو ٱْش
َلَة َ َدىًٰ ٱلّضل ْلُه َذاَب ٱِب ْلَع ْلَمْغِفَرِة ٱَو َبَرُهْم َفَمآ ٱِب َلى َأْص ّناِر َع } * ٱل
ِلَك َذ َأّن {  ّلَه ِب َتاَب َنّزَل ٱل ِك ْلَحّق ٱْل ِإّن ٱِب ْا ٱّلِذيَن َو َلُفو َت َتاِب ِفي ٱْخ ِك ٱْل

} َبِعيٍد ِشَقاٍق َلِفي

الكلمات: شرح

ويخفون. }: يجحدون { يكتمون

صلى محمد النبي صفة فيه الله أنزل وما التورأاة }: الكتاب الكتاب من الله أنزل { ما
ِليمان والمر وسلم عليه الله به. با

لهم. ولعنه عليهم }: لسخطه الله يكلمهم { ل

عنهم. رأضاه لعدم ذنوبهم من يطهرهم }: ل يزكيهم { ول

المطلوب. إلى الهداية من المانعة }: العماية { الضللة

آخر في ومنازعه شق في صاحبه يكون حتى والعداء }: التنازع { الشقاق

بعده. والوفاق انهاؤه }: يصعب { بعيد

اليات: معنى

ًا نزلت الثلثة اليات هذه كتمانهم جزاء وتريهم بصنيعهم تندد الكتاب أهل أحبارأ في قطع
النبي أمر يجحدون الدنيا من خسيس بعض يبينوه أن عليهم أخذ الذي العلم وبيعهم الحق
المالية، ومساعدتهم هداياهم يقطع ل حتى للعوام إرأضاء ودينه وسلم عليه الله صلى
ما يكتمون الذين تعالى: { إن قوله معنى فهذا عليهم الروحي السلطان لهم يبقى وحتى
ًا به ويشترون الكتاب من الله أنزل ً ثمن في رأشوة من يأكلونه ما أن تعالى } وأخبر قليل

ولهم يزكيهم ول يكلمهم فل الجبارأ غضب النارأ ومع مسببها هو إذ النارأ هو إنما بطونهم
أليم. عذاب

الكفر أي بالهدى الضللة اشتروا البعداء وهم ) أنهم175( الية في عنهم تعالى أخبر كما
وعلى الله، معاصي على هؤلء أجرأ فما بالجنة، النارأ أي بالمغفرة والعذاب باليمان،

الله توعد مما تم الذي هذا النارأ. وكل على أصبرهم فما تعالى قال فلذا النارأ في التقحم
ًا بالحق الكتاب نّزل الله لن الكفرة، هؤلء به لسالكيه يحقق وما الهداية سبيل فيه مبين

ًا المقيم النعيم من عذابه. وأليم الله غضب إلى بسالكيه يفضي وما الغواية سبيل ومبين

وهم والنجيل التورأاة الكتاب في اختلفوا الذين أن تعالى ) أخبر176( الخيرة الية وفي
والنصارأى اليهود زال فما الله وصدق بعيد، بينهم واختلف عداء لفي والنصارأى اليهود

به بالخذ وأمرهم الله أنزله الذي الحق في اختلفهم ثمرة اليوم، إلى متعادين مختلفين
البيعد. الشقاق لهم فأثمر بالباطل وأخذوا فتركوه

اليات: هداية
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اليات: هداية من

ً دنيوية منافع على للحصول كان إذا سيما ل الحق، كتمان - حرمة1 رأياسة. أو مال

ِلسلم علماء - تحذير2 وافتاء الحق بكتمانهم الكتاب أهل علماء مسلك سلوك من ا
معينة. مادية منافع على للحصول بالباطل الناس

بين البعيد والشقاق العداء من إليه يفضي لما الكريم القرآن في الختلف من - التحذير3
المسلمين.

ْيَس ّل ِبّر {  ْا َأن ٱْل ّلو ُكْم ُتَو َبَل ُوُجوَه ْلَمْغِرِب ٱْلَمْشِرِق ِق ِكّن ٱَو ٰـ َل ِبّر َو ٱْل
ّلِه آَمَن َمْن ل ِما ٱِب َيْو ْل َكِة ٱلِخِر ٱَو ِئ ْلَمل اَو

ۤ
َتاِب ٱ ِك ْل ّييَن ٱَو ِب ّن ل َتى ٱَو َوآ

َلٰى ٱْلَماَل ّبِه َع َبٰى َذِوي ُح َتاَمٰى ٱْلُقْر َي ْل ِكيَن ٱَو ْلَمَسا ْبَن ٱَو ِبيِل ٱَو ٱلّس
ِليَن ِئ لّسآ َأَقامَا ٱلّرَقاِب َوِفي ٱَو َة َو َتى ٱلّصل َة َوآ َكا ْلُموُفوَن ٱلّز ٱَو

َذا ِبَعْهِدِهْم ْا ِإ ُدو ِبِريَن َعاَه لّصا ِء ِفي ٱَو ْأَسآ َب ِء ٱْل لّضّرا ْأِس َوِحيَن ٱو َب ٱْل
ِئَك ٰـ َل ْا ٱّلِذيَن ُأو َدُقو ِئَك َص ٰـ َل ُأو ّتُقوَن ُهُم َو } ٱْلُم

الكلمات: شرح

وسلم. عليه الله صلى محمد ورأسوله لله وطاعة خير لكل جامع }: اسٌم { البر

الصفات. آخر إلى الخر واليوم بالله آمن من بّر الحق }: البر بالله آمن من البر { ولكن

يحب ما فآثر له حبه شدة مع اعطاؤه تعين حيث المال }: أعطى حبه على المال { وأتى
يحب. ما على تعالى الله

فالقرب. القرب القرابات، }: أصحاب القربى { ذوي

الحنث. يبلغ لم وهو والده مات من وهو يتيم }: جمع { اليتامى

التصرف. على يقدرأ فلم الحاجة أسكنته معدم فقير مسكين، }: جمع { المساكين

وماله. أهله عن المنقطع الدارأ البعيد }: المسافر السبيل { ابن

الحاجة عائلة لدفع السؤال في له أذن الذي المحتاج سائل: الفقير }: جمع { السائلين
نفسه. عن

ِلنفاق رأقبه جمع }: الرقاب الرقاب { في عتقها. في معناه منها وا

المرض. أو الضر والضراء: شدة الفقر، من البؤس }: البأساء: شدة والضراء { البأساء

تعالى. الله سبيل في واشتداده القتال }: عند البأس { وحين

والبرورأ والبر اليمان دعواهم في }: أي صدقوا الذين { أولئك
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الكريمة: الية معنى

ما وذكر الكتاب أهل بأحبارأ وتعالى تبارأك الله ندد الي لهذه السابقة الثلثا اليات في
ِلسلم علماء تخويف ذلك تضمن كما القيامة يوم عقابه وأليم غضبه من به توعدهم من ا

ًا الناس على العلم يكتمون أن تعالى الله رأد الية هذه وفي الفانية، الدنيا لحظوظ طلب
ًا الكتاب أهل على ّدعاء بالقبلة تبجحهم أيض يصلون أنهم لمجرد فيه والكمال اليمان هم وا
اليهود قبلة الولى إذ بالمشرق الشمس طلوع أو بالمغرب المقدس بيت قبلتهم إلى

المشرق قبل وجوهكم تولوا أن البر كل البر تعالى: ليس فقال النصارأى قبل والثانية
بعدها يبالي ول الصلة على إسلمه يقصر الذي للمسلم عظيم تنبيه هذا وفي والمغرب،

اليمان دعوى في الحق البارأ لهم تعالى بين منهيات، من ارأتكب وما واجبات من ترك ما
ِلسلم } بالله آمن { من هو بحق البارأ أو البر ذا } أي البر فقال: { ولكن والحسان وا

ِليمان أرأكان وذكر } الزكاة وآتى الصلة { وأقام والقدرأ)، (القضاء منها السادس إل ا
ّنه له حبه مع الله سبيل في المال وأنفق السلم، أرأكان أعظم من وهما ذوي به وض

ًء منه يرجو ل من على ماله ينفق فهو السبيل وابن والمساكين واليتامى القربى ول جزا
ًا وفي المسبغة، الخصاصة ذوي من والسائلين السبيل وأبناء كالمساكين ثناء ول مدح

وأتى أدائها في الكمل الوجه على أدامها الصلة وأقام السرى وفكاك الرأقاء تحرير
من وذكر السلم، قواعد أعظم من الزكاة وإيتاء الصلة وإقام لها، المستحقين الزكاة

تعالى: فقال الحوال، وأشد الظروف أصعب في والصبر بالعهود الوفاء صفاتهم
هو } وهذا البأس وحين والضراء البأساء في والصابرين عاهدوا إذا بعهدهم { والموفون

ِلحسان مبدأ تعالى قررأ هنا ومن عبادته، يزاول وهو إليه والنظر تعالى الله مراقبة وهو ا
وأليم الله غضب بحق المتقون وهم والسلم اليمان دعوى في الصادقون هم هؤلء أن

ًا تعالى فقال منهم، الله جعلنا عذابه، ِد لخطاب وكاف لبعد بالم لهم مشير ْع ُب َكانتهم ل َم
 }. المتقون هم وأولئك صدقوا الذين { أولئك درأجاتهم وارأتفاع

الكريمة: الية هداية

الكريمة: الية هداية من

ًا صاحبه يعتبر ل ببعض القيام دون الدين أمورأ ببعض - الكتفاء1 ًا. ول مؤمن ناجي

الكتب. الية في بالكتاب والمراد الية، هذه في المذكورأة هي اليمان - أرأكان2

إلخ... القرى ذوي وهو القيامة يوم ثوابه المرجو النفاق وجوه - بيان3

والزكاة. الصلة شأن عظم - بيان4

بالعهود. الوفاة - وجوب5

القتال. عند وخاصة الصبر - وجوب6

غاية. للعاملين بعدها ما التي والغاية المر، ملك هي - التقوى7



ّيَها َأ ٰي ْا ٱّلِذيَن {  ُنو ِتَب آَم ُكُم ُك ْي َل َلى ِفي ٱْلِقَصاُص َع ْت ْلُحّر ٱْلُحّر ٱْلَق ِبا
ُد ْب ْلَع ْبِد ٱَو ْلَع َثٰى ٱِب ُلن َثٰى ٱَو ْن ُل ٌء َأِخيِه ِمْن َلُه ُعِفَي َفَمْن ٱِب َباٌع َشْي ّت ٱَف

ْلَمْعُروِف ٌء ٱِب َدآ َأ ْيِه َو َل ِإْحَساٍن ِإ ِلَك ِب ُكْم ّمن َتْخِفيٌف ٰذ ّب َفَمِن َوَرْحَمٌة ّر
َدىًٰ َت َد ٱْع ِلَك َبْع َلُه ٰذ َذاٌب َف ِليٌم َع ُكْم َأ َل ٌة ٱْلِقَصاِص ِفي } * { َو َيا َح
ِلي ُأو َباِب ٰي ْل َل ُكْم ٱ ّل ّتُقوَن َلَع } َت

الكلمات: شرح

يعف. ولم بالدية الدم ولي يرض لم والقصاص: إذا فرض }: كتب القصاص عليكم { كتب

بأي فمات رأوحه أزهت الذي وهو قتيل جمع القتلى بسبب أي سببية }: الفاء القتلى { في
آلة.

المملوك. الرقيق هو والعبد العبد خلف }: الحر { الحر

العفو. أو الدية إلى القود عن الدم ولي له تنازل }: فمن شىء أخيه من له عفى { فمن

واللين. بالرفق بالمعروف الدية مطالبة تكون أن }: فالواجب بمعروف { فاتباع

ًا بإحسان الدية أداء يكون }: وأن بإحسان إليه { وأداء والنقص. المماطلة من خالي

ً الدية أخذ جواز وهو الرحيم العادل الحكم ذلك }: أي رأبكم من تخفيف { ذلك من بدل
الدية أو فقط القصاص قبلكم من شرع في كان إذ رأبكم من عنكم تخفيف القصاص

والقصاص. والدية العفو بين مخيرون وأنتم فقط،

َتل ثم الدية أخذ من }: يريد ذلك بعد اعتدى { فمن غير. قتله يتعين فإنه َق

ًا. القتل آلة وفي والجراحات القتل في }: السماواة { القصاص أيض

فيحيا، القتل فيترك سيقتل يذكرأتنه يقتل أن يريد من إذ عميم، شامل }: إبقاء { حياة
كبير. وعدد كثير، خلق بحياتهما ويحيا قتله، أرأاد من ويحيا

العقل. النسان في وهو اللباب: لّب واحد الراجحة، العقول }: أصحاب اللباب { أولى

والخرة. الدنيا في يسر ول يضر ما لتقاء الحكيم التشريع بهذا }: ليعدكم تتقون { لعلكم

الكريمة: الية معنى

يقتل فلذا الخر من أشرف أنه يرى الحيين أحد كان العرب من حيين في نزلت الية هذه
السلم في وهم قتل الحيين بين فحدثا وكبرياء تطاول بالمرأة والرجل بالعبد، الحر

الجاهلية ذْحل تبطل الية هذه فنزلت وسلم عليه الله صلى الله رأسول إلى ذلك فشكوا
عليكم كتب آمنتوا الذين أيها تعالى: { يا فقال السلم في والمساواة العدل مبدأ وتقررأ

رأجلن، بالرجل يقتل فل } ، بالنثى والنثى بالعبد والعبد بالحر الحر القتلى في القصاص
عبدان. ول حر بالعبد ول امرأتان ول رأجل بالمرأة ول
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ًا العفو أو الدية إلى القصاص عن الدم ولي وهو أخوه له تنازل فمن ول ذلك فليتبع مطلق
عفو، أو دية أو قصاص من له أخوه عنه عفا ما يقبل أن عليه بل القصاص إل أقبل ل يقل

ول يماطل ل بحيث بإحسان الدية القاتل وليؤد والدب، بالرفق الدية وليالدم وليطلب
ًا. منها ينقص شي

ّنته تعالى ذكر ثم الدم ولي فجعل المسألة هذه في عليهم وسع حيث المسلمين على م
ًا عليهم مفروضا كان اليهود أن حين (القصاص) في القود أو الدية أو العفو ثلثة بين مخير

من أن وهو القضية هذه في أخير بحكم تعالى وأخبر فقط الدية والنصارأى فقط، القصاص
}. أليم عذاب فله ذلك بعد اعتدى فقال: { فمن وقتل تراجع ثم القتل عن وعفا الدية أخذ

هنا ومن الخرة، هوعذاب أو بالقتل، الدنيا عذاب هو هل الليم العذاب هذا في واختلف
وإن قبل، عنه عفي إن ابتداء القتاتل كحكم المعتدي هذا حكم والشافعي مالك قال

بن عمر وقال لله، المر ويترك الدية منه ترد آخرون وقال أعطى، الدية أو بالقود طولب
ِلمام إلى أمره يرد الله رأحمه العزيز عبد أخبر ثم العامة المصلحة يحقق بما فيه يحكم ا

ٌة التخفيف مع علينا وكتبه لنا شرع الذي القاص في تعالى: أن من فيه لما عظيمًة حيا
أولي يا حياة القصاص في تعالى: { ولكم فقال الدماء وسفك الرأواح إزهاق عن الكف

 }. تتقون لعلكم اللباب

الكريمة: الية هداية

}: الكريمة الية هداية { من

ِلسلم في القصاص - حكم1 والمرأة بالرجل الرجل فيقتل والمماثلة المساواة وهو ا
َتل بما القاتل ويقتل بالمرأة والرجل بالرجل والمرأة بالمرأة  " المرءلحديث: مماثلة به َق

".  به قتل بما مقتول

ًا العبد كان ولما حكم مال. وبهذا سيده إلى يدفع بل الحر به يقتل ل فإنه بالمال مقوم
فرأى حنيفة أبو وخالف وأحمد والشافعي مالك الثلثة الئمة وعليه والتابعون الصحابة

ًا بالعبد الحر فيقتل القود الية. هذه بظاهر أخذ

ِلسلمي الشرع - محاسن2 بدل والدية العفو أجاز حيث والرحمة اليسر من فيه وما ا
القصاص.

للقتل، أنفى يقولون: القتل الجاهلية في العرب حكماء كان إذ الكريم، القرآن - بلغة3
ًا فنفاه بالمرة القتل لفظ يذكر }. فلم حياة القصاص في فقال: القرآن: { ولكم لفظ

ًا. وواقع

ِتَب ُك ُكْم {  ْي َل َذا َع ُكُم َحَضَر ِإ َد ًا َتَرَك ِإن ٱْلَمْوُت َأَح ْير ّيُة َخ ٱْلَوِص
ْيِن َد ِل ْلَوا ِبيَن ِل َلْقَر ْلَمْعُروِف ٱَو ًا ٱِب َلى َحّق ّتِقيَن َع } * { َفَمن ٱْلُم

َلُه ّد َد َب ّنَما َسِمَعُه َما َبْع ِإ ْثُمُه َف َلى ِإ َنُه ٱّلِذيَن َع ُلو ّد َب ّلَه ِإّن ُي َسِميٌع ٱل
ِليٌم ًا ّموٍص ِمن َخاَف } * { َفَمْن َع َنف ًا َأْو َج ْثم َلَح ِإ َأْص َنُهْم َف ْي َ َب َفل

ْثَم ْيِه ِإ َل ّلَه ِإّن َع } ّرِحيٌم َغُفوٌر ٱل

الكلمات: شرح
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ِتَب ُك ِبَت. }: فرض {  أث
ُ و

ًا ً { خير ًا }: مال ًا أو نقد ًا. أو عرض عقارأ

وغيره. مال من به يوصى ما }: الوصية { الوصية

ً أو كثيرا الناس عليه تعارأف }: ما { المعروف الثلث. عل يزيد ل بحيث قليل

بآخر. للشيء }: التغيير { التبديل

ًا ًا أو { جنف ًأ، الحق عن }: الجنف: الميل إثم ِلثم خط والعدل. الحق عن الخروج تعمد وا

اليات: معنى

في يوصي أن فيه والمفروض للقتل عرضة القاتل أن وفيها القصاص آية ذكر بمناسبة
حضر إذا المسلمون أيها عليكم تعالى: كتب فقال الوصية آية تعالى ذكر قتله، قبل ماله

ً ترك إن الموت أحدكم ِليصاء أي الوصية مال ًا بالمعروف والقربين للوالدين ا على حق
عليه الله صلى الله رأسول ويقول الموارأيث، بآية الحكم هذا تعالى الله نسخ ثم المتقين

الوالدين لغير ولكن الستحباب وبقي الوجوب ونسخ"  لوارث وصية " فل وسلم
ًا الوصية تكون وأن الورأثة ذلك يجيز أن إل الوارأثين والقربين وأجازها زادت فإن فأقل ثلث

يشاء أن إل لوارأثا الوصية تجوز ل قطني الدارأ عند عباس ابن لحديث جازت الورأثة
الوصية في الرسول له أذن حيث الصحيح في سعد حديث الوصية استحباب ودليل الورأثة،
ًا ترك إن وذلك المسلم على واجبة الوصية تكون وقد بالثلث، واجبة وحقوقا لزمة، ديون

" ما الصحيح في عمر ابن لحديث موته بعد واقتضائها بقضائها يوصي أن فيجب ذمته في
ما هذا " ، عنده مكتوبة ووصيته إل ليلتين يبيت فيه يوصي شيء له مسلم امرىء حق

فمن المؤمنين لعباده تعالى ) فيقول181( الثانية الية ) وأما180( الولى الية تضمنته
ًا بدل أو غيره الحكم هذا فيه زاد بأن به أوصى مؤمن إيصاء بدل إثم فل بآخر نوع

ِلثم ولكن علىالموصى ّير، بدل من على ا عليم سميع الله أن بقوله الحكم هذا وختم وغ
ًا ًا تهديد ( الخيرة الية وفي سيء وهوى فاسد لغرض الوصايا تغيير على يقدم لمن ووعيد
ًا موٍص من خاف من أن تعالى ) أخبر182 ً أو جنف في جارأ بأن والعدل الحق عن ميل

ًا خاف أو خطأ ولكن الجوز تعمد بدون وصيته علم على وتعدى جارأ حيث الموصى على إثم
الخطأ إصلح في عليه إثم فل لهم والموصى الموصي بين أي بينهم فأصلح وصيته في

ًا رأحيم غفورأ الله بقوله: { إن الحكم هذا وختم والغلط، الخطأ وتصويب بالمغفرة } وعد
عامد. غير أخطأ لمن والرحمة

اليات: هداية

اليات: هداية من

ًا للوارأثين الوصية - نسخ1 الورأثة. بإجازة إل مطلق

ً ترك لمن بالمال الوصية - استحباب2 ًا مال والخير. البر فيوجوه به يوصي كثير

ّية - تأكد3 فتضيع يموت أن خشية حقوق عليه أو له لمن يحضر لم أو حضرالموت الوص
بإضاعتها. فيأثم الحقوق



الصالح. غير إلى وتغييرا الوصية تبديل - حرمة4

ّيَها َأ ٰي ْا ٱّلِذيَن {  ُنو ِتَب آَم ُكُم ُك ْي َل َيامُا َع ِتَب َكَما ٱلّص َلى ُك ِمن ٱّلِذيَن َع
ُكْم ِل ْب ُكْم َق ّل ّتُقوَن َلَع ًا َت ّيام َأ َداٍت } * {  ُدو ُكم َكاَن َفَمن ّمْع ًا ِمن ّمِريض

َلٰى َأْو ٌة َسَفٍر َع ّد ٍما ّمْن َفِع ّيا َلى ُأَخَر َأ َنُه ٱّلِذيَن َوَع ِطيُقو َيٌة ُي ْد ِف
ِكيٍن َطَعامُا َطّوَع َفَمن ِمْس ًا َت ْير ْيٌر َفُهَو َخ َأن ّلُه َخ ْا َو ْيٌر َتُصوُمو ُكْم َخ ّل

ُتْم ِإن ْن َلُموَن ُك } َتْع

الكلمات: شرح

ِتَب ُك وأثبت. }: فرض { 

من النساء وغشيان والشرب الكل عن المتناع هنا به والمراد المساك }: لغة { الصيام
الشمس. غروب إلى الفجر طلوع

ًا ًا ثلثون أو وعشرون }: تسعة معدودات { أيام رأمضان. شهر بحسب يوم

بعدد أخر أيام صيام فعليه السفر أو المرض لعذرأ أفطر من }: فعلى أخر أيام من { فعدة
فيها. أفطر التي اليام

برؤه. يرجى ل مرض أو سن لكبر بمشقة يتحملونه }: أي { يطيقونه

يوم كل على يطعم أن ذكر مما لعذرأ أفطر من على }: فالواجب مسكين طعام { فدية
ًا، عليه. قضاء ول مسكين

ًا تطوع { فمن له. خير فهو مسكين من أكثر أطعم أو المدين على زاد }: أي خير

مع الفطارأ من خير بمشقة ولو يطيقه من على }: الصيام لكم خير تصوموا { وأن
الطعام.

اليتين: معنى

التشريع أخذ إسلم دارأ وأصبحت المدينة إلى وسلم عليه الله صلى الرسول هاجر لما
ذلك، في الله ومراقبة والوصية القصاص حكم كان السابقة اليات ففي ويتوالى ينزل
فرض تعلى الله فأنزل الصيام التقوى ملكة من المؤمن في يكون ما أعظم من وكان

أنه وأعلمهم آمنوا الذين آيها يا اليمان بعنوان فناداهم للهجرة الثانية السنة في الصيام
عليكم فقال: { كتب السابقة المم من قبلهم من الذين على كتبه كما الصيام عليهم كتب

به ليعدكم أي تتقون بقوله: لعلكم ذلك قبلكم... } وعلل من الذين على كتب كما الصيام
تعالى، الله مراقبة من الصيام في لما النواهي، واجتناب الوامر امتثال هي التي للتقوى

ًا ّون } ذكره معدودات وقوله: { أيام يجعله لم إذ ومشقته، الصوم كلفة عليهم به ليه
ًا ًا. وزاد ول شهورأ بعد ويقتضي يفطر أن والمسافر للمريض أذن أن التخفيف في أعوام
من فعدة سفر على أو مريضا منكم كان لهم: { فمن فقال السفر من العودة أو الصحة

له شديدة وكلفة بمشقة الصيام يطيق كان إذا والمسافر المريض غير أن } كما أخر أيام
ٍم كل على ويطعم يفطر أن ًا يو نسخ خير. ثم الحال هذه في الصيام أن وأعلمهم مسكين
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} وقوله: { إن فليصمه الشهر منكم شهد التية: { فمن الية في بقوله الخير الحكم هذا
مغفرة أجلها كثيرة وهي والخروية الدنيوية الصوم فوائد } يريد: تعلمون تعلمون كنتم

المراض. وذهاب الذنوب

اليات: هداية

اليات: هداية من

رأمضان. شهر وهو الصيام - فرضية1

المؤمن. في التقوى ملكة يربي - الصيام2

ّفُر - الصيام3 ًا رمضان صاما  " منلحديث: الذنوب يك ًا إيمان ما له غفر واحتساب
".  ذنبه من تقدما

والمسافر. للمريض الفطارأ - رأخصة

ِلفطارأ لهما يجوز أنه يطيقونه الذين وعلى قوله دل المرضع أو الحامل - المرأة5 مع ا
ًا والمريض يقضي ول يفطر فإنه الكبير الشيخ وكذا القضاء كذلك. إل برؤه يرجى ل مرض

ًا يوم كل عن يطعما أن عليهما أن الحامل المرأة أن كما طعام حفنتي بإعطائه مسكين
صوم كل مع تطعم أن عليها أن نفسها على أو طفلها أو حملها على خافت إذا والمرضع

ًا. قضاء تصومه مسكين

تعلمون. كنتم إن بلفظ إليها ُأشير عظيمة واجتماعية دينية فوائد الصيام - في6

الفوائد: هذه من

والعلنية. السر في تعالى الله من الخشية الصائم - يعود1

الصوم. إلى العازب أرأشد ولذا الشهوة حدة - كسر2

النفوس. في والرحمة الشفقة - يربي3

َلشراف والفقراء الغنياء بين المساواة - فيه4 والوضاع. وا

والوئام. والوحدة النظام المة - تعويد5

الصائم. صحة تتحسن وبذلك البدن في المترسبة المواد - يذهب6

ّۤيلِذ َرَمَضاَن { َشْهُر ْنِزَل ٱ ًدىً ٱْلُقْرآُن ِفيِه ُأ ّناِس ُه َناٍت ّلل ّي َب ّمَن َو
َدىًٰ ْلُفْرَقاِن ٱْلُه َد َفَمن ٱَو ُكُم َشِه َيُصْمُه الّشْهَر ِمن ْل َكاَن َوَمن َف
ًا َلٰى َأْو َمِريض ٌة َسَفٍر َع ّد ٍما ّمْن َفِع ّيا ُد ُأَخَر َأ ّلُه ُيِري ُكُم ٱل ُيْسَر ِب َ ٱْل َول

ُد ُكُم ُيِري ْا ٱْلُعْسَر ِب ُلو ْكِم ُت ِل َة َو ّد ْا ٱْلِع ّبُرو َك ُت ِل ّلَه َو َلٰى ٱل ُكْم َما َع َدا َه
ُكْم ّل َلَع ُكُروَن َو } َتْش
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الكلمات: شرح

من مأخوذ الشهر ولفظ القمرية، السنة شهورأ من التاسع الشهر }: هو رأمضان { شهر
العطش. من جوفه حّر إذا الصائم رأمض من مأهوذ ورأمضان الشهرة،

فيه أنزل حيث الشهورأ سائر من غيره على فضله آية }: هذه القرآن فيه أنزل { الذي
لية منه القدرأ ليلة في وذك القرآن

} مباركة ليلة في أنزلناه إنا {
وآية

} القدر ليلة في أنزلناه إنا {
ًا نزل ثم الدنيا سماء في العزة بيت إلى المحفوظ اللوح من واحدة جملة أنزل بعد نجم
ًا. رأمضان في وسلم عليه الله صلى الله رأسول على نزوله وابتدىء نجم، أيض

ًا للناس { هدى الدارأين. في وسعادتهم كمالهم فيه ما إلى للناس }: هادي

القرآن أن والمراد الرأشاد، والهدى بينة جمع }: البينات والفرقان الهدى من { وبينات
ًا نزل ًا للناس هادي ًا الهدى سبيل لهم ومبين ًا والنجاة الفوز طريق موضح بين لهم فارأق

الحياة. شؤون كل في والباطل الحق

ِلعلن }: حضر الشهر { شهد رأؤيته. عن ا

ًا أفطرها التي اليام بعدد القضاء }: فعليه أخر أيام من { فعدة ًا. أو مريض مسافر

وعشرين تسعة أو ثلثين الشهر عدة إكمال أجل من القضاء }: وجب العدة { ولتكملوا
ًا. يوم

العودة إلى الهلل رأؤية من رأمضان صيام إتمام عند }: وذلك هداكم ما على { ولتكبروا
إله ل أكبر الله أكبر الله المشهورأة وصفته كبير، أجر وفيه مشروع والتكبير العيد صلة من
الحمد. ولله أكبر الله أكبر الله الله، إل

بذلك لتكونوا التكبير إلى التكبير إلى وندبكم الصوم عليكم }: فرض تشكرون { ولعلكم
الطاعة. هو الشكر لن نعمه على تعالى لله الشاكرين من

الكريمة: الية معنى

ِلسلم أمة على كتب أنه تعالى ذكر لما بيّن معدودات أيام وأنه السابقة الية في الصيام ا
فيه أنزل الذي المبارأك رأمضان شهر أيام المعدودات اليام من المراد أن الية هذه في

ًا القرآن ًا هادي ًا الهداية، طرق وموضح { شهر تعالى فقال والباطل، الحق بين وفارأق
منكم شهد فمن والفرقان الهدى من وبينات للناس هدى القرآن فيه أنزل الذي رأمضان
ًا كان شهد ومعنى رأمضان شهر } يريد الشهر هلل رأؤية عن أعلن لما مسافر غير حاضر

ًا. ثم كان إن الوجوب سبيل على فليصمه رأمضان، وأن والسفر، المرض عذرأ ذكر مكلف
ِلذن يريد أنه تعالى واخبر بعدده أفطر ما قضاء بهما أفطر من على ِلفطارأ في با ا

تعالى: فقال المنة وله الحمد فله العسر بها يريد ول بالمة اليسر والمسافر للمريض
ًا منكم كان { فمن يريد ول اليسر بكم الله يريد أخر أيام من فعدة سفر على أو مريض



}. العسر بكم

ً هذا رأمضان أيام عدة أي العدة ولتكملوا بقوله للقضاء تعالى علل ثم ًا أول لتكبروا وثاني
ًا شوال هلل برؤية الصيام تكملون عندما هداكم ما على الله بالصيام ليعدكم وأخير

}. تشكرون { ولعلكم وجل عز وقال للشكر والذكر

الية: هداية

الية: هداية من

القرآن. وفضل رأمضان شهر - فضل1

سلمة مع البالغ العاقل المسلم هو والمكلف المكلفين على رأمضان صيام - وجوب2
والنفاس. الحيض دمي من المرأة

قصر. مسافة والمسافر مرضه، زيادة أو برئه تأخر يخاف الذي للمريض - الرخصة3

لعذرأ. أفطر من على القضاء - وجوب4

ِلسلمية الشريعة - يسر5 والحرج. العسر من وخلوها ا

ِلسلم. إلى الهداية نعمة لشكر جزء التكبير وهذا ويومه العيد ليلة التكبير - مشروعية6 ا

ًا يكن لم ورأسوله الله يطع لم فمن الشكر هي - الطاعات7 الشاكرين. مع فيعد شاكر

َذا ِإ َلَك { َو َأ َباِدي َس ّني ِع ّني َع ِإ َة ُأِجيُب َقِريٌب َف ّداِع َدْعَو َذا ٱل َدَعاِن ِإ
ْا ُبو َتِجي َيْس ْل ْا ِلي َف ُنو ُيْؤِم ْل ّلُهْم ِبي َو ُدوَن َلَع } َيْرُش

الكلمات: شرح

حاجته. رأبه }: السائل { الداعي

المأمورأ بفعل رأسولي وطاعة لطاعتي دعوتهم إذا ندائي يجيبوا }: أي لي { فليستجيبوا
السخط. يوجب ما وترك القرب بفعل إلّي والتقرب المنهى وترك

الله بمحاب العلم هو الرشد إذ والعملية العلمية القوتين }: بكمال { يرشدون
الغاوي السفيه فهو عمل ول له علم ل ومن المساخط، وترك المحاب وفعل ومساخطه،

الهالك. والضال

الكريمة: الية معنى

فأنزل فنناديه بعيد أم فنناجيه رأبنا قائلين: أقريب النبي سألوا الصحابة من جماعة أن ورأد
ومعنى } الية، الداع دعوة أجيب قريب فإني عني عبادي سألك قوله: { وإذا تعالى الله

قبول عبده دعوة الله وإجابة الصوت، برفع والمناداة الصوت، بخفض المكالمة المناجاة
في وبطاعته به باليمان لربهم يستجيبوا أن إل العباد على مطلوبه. وما وإعطاؤه طلبه
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ِلسعاد للكمال ويتأهلون رأشدهم يتم وبذلك ونهيه أمره والخرة. الدنيا الدارأين في وا

الية: هداية

الية: هداية من

الله عن يبعد ول سلطانه وتحت قبضته في كلها العوالم إذ عباده تعالىمن الله - قرب1
القرب. حقيقة وهذه عليه، ويقدرأ ويسمعه يراه والله إل كائن من ما إذ خلقه من شىء

والقامة. والذان التلبية في كان ما إل بالعبادات الصوت رأفع - كراهية2

ِليمان تعالى لله الستجابة - وجوب3 العمال. وصالح با

تعالى. معصيته في والسفه والغّي الله طاعة في - الرشد4

ُأِحّل ُكْم {  َلَة َل ْي ِما َل َيا َلٰى ٱلّرَفُث ٱلّص ُكْم ِإ ِئ َباٌس ُهّن ِنَسآ ُكْم ِل ُتْم ّل ْن َأ َو
َباٌس ِلَم ّلُهّن ِل ّلُه َع ُكْم ٱل ّن ُتْم َأ ُنوَن ُكن ُكْم َتْختا ْنُفَس َتاَب َأ ُكْم َف ْي َل َع
ُكْم َوَعَفا ْن لَن َع ْا َباِشُروُهّن ٱَف َتُغو ْب َتَب َما ٱَو ّلُه َك ُكْم ٱل ْا َل ُلو ُك َو

ْا ُبو ْشَر ّتٰى ٱَو ّيَن َح َب َت ُكُم َي ْيُط َل َيُض ٱْلَخ ْب َل ْيِط ِمَن ٱ َلْسَوِد ٱْلَخ ِمَن ٱ
ْا ُثّم ٱْلَفْجِر ِتّمو َيامَا َأ َلى ٱلّص ْيِل ِإ َ ٱّلل َباِشُروُهّن َول ُتْم ُت ْن َأ ِكُفوَن َو َعا

ْلَك ٱْلَمَساِجِد ِفي ُد ِت ُدو ّلِه ُح َ ٱل ُبوَها َفل ِلَك َتْقَر ٰذ ّيُن َك َب ّلُه ُي ِتِه ٱل َيا آ
ّناِس ّلُهْم ِلل ّتُقوَن َلَع } َي

الكلمات: شرح

ًا. بعدها العبد يصبح التي }: الليلة الصيام { ليلة صائم

}: الجماع. { الرفث

البدن. الثوب كاختلط ببعض بعضكم اختلط عن }: كناية لكم { لباس

الصيام ليلة بالجماع الثواب من حظها ونقصان للعقاب، }: بتعريها أنفسكم { تختانون
ذلك. لكم الله يحل أن قبل

ليلً. ذلك لهم أباح }: جامعوهن، { باشروهن

الجماع يكن ول لكم، كتب قد كان إن الولد بالجماع }: اطلبوا لكم الله كتب ما { وابتغوا
الشهوة. لمجرد

السرحان. كذنب الفق في يلوح بياض وهو الكاذب }: الفجر البيض { الخيط

ًا. فينسخه الول البياض بعد يأتي }: سواد السود { الخيط تمام

ًا الضوء }: انتشارأ { الفجر كله. الفق الضياء ويعم السود الخيط سواد ينسخ أفقي
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ًا المسجد في العبادة إلى }: منقطعون المساجد في { عاكفون تعالى. الله إلى تقّرب

ً الطاعات من تعالى الله شرع ما وهو حد }: جمع الله { حدود ًا. أو فعل ترك

أفعال من العبادات سائر أحكام يبين الصيام أحكام بين كما }: أي آياته الله يبين { كذلك
للجنة. المورأثا السبب هي التي للتقوى ليهيئهم وتروك

الكريمة: الية معنى

حتى امرأته يقرب ولم يشرب ولم يأكل لم بالليل نام من أن الصيام فرض بداية في كان
ًا إن ثم الفجر، طلوع من ل النوم من يبتدىء الصيام التية. كأن الليلة نساءهم أتوا ناس

تبيح الكريمة الية هذه تعالى الله فأنزل وسلم عليه الله صلى الله رأسول بذلك وأخبروا
ليلة لكم تعالى: { أحل فقال الفجر، طلوع إلى الليل طوال والجماع والشرب الكل لهم

عن للمرأة ول امرأته عن للرجل غنى ل إذ بهن الختلط } أي نسائكم إلى الرفث الصيام
الجسم، يستر كالثوب وتستره }. يسترها لهن لباس وأنتم لكم لباس { هن زوجها

ً نسائهم إتيان من فعلوه ما منهم علم تعالى أنه وأعلمهم حكم ينزل أن قبل النوم بعد ليل
ِلباحة فيه الله أنكم الله تعالى: { علم فقال لنفسهم خيانة منهم ذلك فكان المنح أو با
ِلباحة عن لهم }. وأعلن عنكم وعفا عليكم فتاب أنسفكم تختانون كنتم بقوله: { فالن ا

قضاء لمجرد يكون ل الجماع لن الولد، من }. يريد لكم الله كتب ما وابتغوا باشروهّن
ِلنجاب بل الشهوة والولد. ل

الشمس غروب إلى الفجر طلوع من النهارأ وهو فيه يصومون الذي الظرف لهم وحدد
الفجر. من السود الخيط من البيض الخيط لكم يتبين حتى واشربوا تعال: { وكلوا فقال

يحل فل نسائهم مباشرة المساجد في المعتكفين على } وحرم الليل إلى الصيام أتموا ثم
اعتكافه وفسد أثم فعل وإن امرأته ويغشى المسجد من يخرج أن معتكف وهو للرجل
} وأخبرهم المساجد في عاكفون وأنتم تباشورأهن تعال: { ول قال قضاؤه عليه ووجب

ّنه ما أن تعديها ول منها القرب يحل فل تعالى حدوده هي والمحرمات الواجبات من لهم بي
للناس آياته الله يبين قال: { كذلك } ثم تقربوها فل الله حدود وجل: { تلك عز فقال
والحكام الشرائع بيان وهي النعمة بهذه المسلمين على تعالى } فامتّن يتقون لعلهم

يمكن ل إذ للتقوى، المؤمنين بذلك ليعد والسنة الكتاب من رأسوله إلى يوحيه بما والحدو
 تحترم. وحدود تتبع شرائع تكن لم ما تقوى تكون أن

المنة. وله الحمد فله فعل وقد

الية: هداية

الية: هداية من

الفجر. طلوع إلى الشمس غروب من الصيام ليال في والجماع والشرب الكل - إباحة1

الشمس. غروب إلى الصادق الفجر طلوع من وهو الصيام ظرف - بيان2

والجماع. والشرب الكل وهو الصائم عنه يسمك ما - بيان3

ِلعتكاف - مشروعية4 وهو امرأته مخالطة له يحل ل المعتكف وأن رأمضان، في وخاصة ا
يعتكفها. أن عزم التي اعتكافه مدة تنتهي حتى معتكف



عن بالمباشرة كنى حيث ذكره، من يستحى فيما التصريح بدل الكناية - استعمال5
الوطء.

حدوده. وتعدي الشرع حرمات انتهاك - حرمة6

وجل. عز الله تقوى وهي الحدود ووضع الشرائع إنزال من الغاية - بيان7

واستحباب الفجر، طلوع يخش لم ما تأخيره واستحباب السحورأ بالسنة: سنة - ثبت8
الفطر. تعجيل

َ ْا { َول ُل ُك ْأ ُكْم ۤوَت َل ُكْم َأْمَوا َن ْي ِطِل َب َبا ْل ْا ٱِب ُلو ْد ُت َلى ِبَها َو ِما ِإ ّكا ْا ٱْلُح ُلو ُك ْأ َت ِل
ًا ّناِس َأْمَواِل ّمْن َفِريق ِم ٱل ْث ِل ُتْم ٱِب ْن َأ َلُموَن َو } َتْع

الكلمات: شرح

الحق. }: خلف { الباطل

ِلدلء { تدلوا ليحكموا الرشوة والحكام القضاة إعطاء هنا والمراد إلقاؤه، بالشىء }: ا
غيرهم. أموال إلى يتوصلوا حتى بالباطل لهم

ًا المال. من وقطعة طائفة }: أي { فريق

ِلثم بالكذب الحلف أي الفاجرة واليمين الزورأ، وشهادة بالرشوة هنا به }: المارأد { با
حق. صورأة في بالباطل لكم القاضي ليقضي

الكريمة: الية معنى

ّين أنه السابقة الية في تعالى أخبر لما وترك المأمورأ بفعل ليتقوه دينه أحكام للناس يب
لمسلم يحل فل حرام وأنه بالباطل، المسلمين موال أكل حكم الية هذه في بيّن المنهي

ًا منه. وذكر نفسه طيب بغير أخيه مال يأكل أن وهو بالباطل، المال أكل أنواع شر هو نوع
الحكم في القضاة فيورأطوا الحق بغير لهم ليحكموا والحاكمين القضاة إلى الرشوة دفع
التي وهي الفاجرة الغموس واليمين الزورأ بشهادة إخوانهم أموال ويأكلوا الحق بغير

ًا. المرء فيها يحلف كاذب

من فريقا لتأكلوا الحكام إلى بها وتدلوا بالباطل بينكم أموالكم تأكلوا تعالى: { ول وقال
ِلثم الناس أموال ذلك. حرمة تعلمون وأنتم } أي تعلمون وانتم با

الية: هداية

الية: هداية من

احتيال أو غش، أو بغصب أو بسرقة كان سواء حق بغير المسلم مال أكل - حرمة1
ومغالطة.

الحق. بغير ليحكم للحاكم تدفع الرشوة - حرمة2

javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()


حرمة اشد المسلم مال أن إل الحرمة في المسلم كمال المحارأب غير الكافر - مال3
تعالى ولقوله".  وماله وعرضه، دمه حراما المسلم على المسلم " كل لحديث

المسلمين. يخاطب } وهو أموالكم تأكلوا { ول الية هذه في
 

َنَك ُلو َأ َيْس ّلِة َعِن {  َلِه ّناِس َمَواِقيُت ِهَي ُقْل ٱ ْلَحّج ِلل ْيَس ٱَو َل ِبّر َو ٱْل
َأن ْا ِب ُتو ْأ ُيوَت َت ُب ِكّن ُظُهوِرَها ِمن ٱْل ٰـ َل ِبّر َو ْا ٱّتَقٰى َمِن ٱْل ُتو ْأ ُيوَت َو ُب ٱْل
ِبَها ِمْن ْبَوا ْا َأ ّتُقو ّلَه ٱَو ُكْم ٱل ّل ِلُحوَن َلَع } ُتْف

الكلمات: شرح

لن الشهر من الولى اليام الثلثة في ظهروه بداية في القمر وهو هلل }: جمع { الهلة
الهلل. الهلل أصواتهم رأفعوا رأأوه إذا النسا

للناس. المعلوم المحدد ميقات: الوقت }: جمع { المواقيت

ًا البيت ويدخل الجدارأ يتسورأ }: أن ظهورأها من البيوت { إتيان من يدخل أن تحاشي
الباب.

بفعل تعالى الله اتقى عبد بّر الله الله رأضوان إلى الموصل }: البر اتقى من البّر { ولكن
ظهورأها. من البيوت دخول البر فليس نواهيه واجتناب أوامره

الجنة. ودخول النارأ من النجاة وهو }: الفوز { الفلح

الكريمة: الية معنى

قائلين: وسلم عليه الله صلى الله رأسول سألوا عليهم الله رأضوان الصحابة بعض أن رأوي
ًا، يبدو الهلل بال ما ًا، ويصبح يعظم حتى يزيد ثم قيق كما يعود حتى ينقص يزال ل ثم بدرأ

صلى رأسوله } وأمر الهلة عن الية: { يسألونك هذه تعالى الله فأنزل بدئه؟ أول كان
ّلة للناس مواقيت لهم: هي يقول أن وسلم عليه الله تنقص ثم تتكامل ثم صغيرة بدءها وع
على القمر فبوجود يؤقتونهالعمالهم التي مواقيتهم بها الناس يعرف أن هي المحاق حتى
ووقته، الحج شهر ونعرف رأمضان فنعرف الشهورأ وتعرف النساء عدة تعرف الحوال هذه
ِليجارأ، البيع في العقود آجال نعرف كما في النصارأ ذلك. وكان إلى وما الديون وسداد وا

ل خاص لغرض يدخل أن وأرأاد بيته جمن وخر عمرة أو بحج أحدهم أحرم إذا الجاهلية
بابه من ل البيت ظهر من ويدخل الجدارأ فيتسورأ الباب نجف يظله ل حتى الباب من يدخل
ًا طاعة هذا يرون وكانوا وجل: { وليس عز بقوله الجاهلي التعبد هذا تعالى الله فأبطل وب

يأتوا أن والصلح. وأمرهم التقوى أهل }. بر البر ولكن ظهورأها من البيوت تأتوا أن البر
ليفلحوا وجل عز بتقواه وأمرهم } ، أبوابها من البيوت فقال: { وأتوا أبوابها من البيوت

}. تفلحون لعلكم الله { واتقوا والخرة. فقال الدنيا في

الكريمة: الية هداية

الية: هداية من
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يعنيه. ل عما السؤال ويترك ينفعه عما المرء يسأل - أن1

العبادات. من كثير تعرف بها إذ عظيمة القمرية الشهورأ - فائدة2

الجر. وحصول تعالى الله طاعة في برغبة كان ولو الدين في البتداع - حرمة3

الدارأين. في ونجاته العبد فلح إلى المفضية بالتقوى - المر4

ْا ُلو ِت ِبيِل ِفي { َوَقا ّلِه َس ُكْم ٱّلِذيَن ٱل َن ُلو ِت َ ُيَقا ْا َول ُد َت ّلَه ِإّن ۤوَتْع َ ٱل ل
َتِديَن ُيِحّب ُلوُهْم ٱْلُمْع ُت ْق ْيُث ٱ} * { َو ُتُموُهم َح َأْخِرُجوُهْم َثِقْف ّمْن َو
ْيُث ُكْم َح َنُة َأْخَرُجو ْت ْلِف ّد ٱَو ْتِل ِمَن َأَش َ ٱْلَق ُلوُهْم َول ِت َد ُتَقا ْن ٱْلَمْسِجِد ِع

ِما ّتٰى ٱْلَحَرا ُكْم َح ُلو ِت ِإن ِفيِه ُيَقا ُكْم َف ُلو َت ُلوُهْم َقا ُت ْق ِلَك ٱَف َذ ُء َك َجَزآ
َكاِفِريَن ِإِن ٱْل ْا } * { َف َتَهْو ِإّن ٱن ّلَه َف ُلوُهْم ّرِحيٌم َغُفوٌر ٱل ِت } * { َوَقا

ّتٰى َ َح ُكوَن ل َنٌة َت ْت ُكوَن ِف َي ّديُن َو ّلِه ٱل ِإِن ل ْا َف َتَهو َ ٱْن ْدَواَن َفل ّ ُع ِإل
َلى ِلِميَن َع ّظا } ٱل

الكلمات: شرح

ِلسلم وهو رأضوانه إلى الموصل }: الطريق الله { سبيل الله كلمة إعلء والمراد ا

بالقتال. يبدؤونكم الذين }: المشركون يقاتلونكم { الذين

القتال. اعتزال ومن والطفال النساء فتقتلوا الحد تجاوزوا }: ل تعتدوا { ول

قتالهم. من }: تمكنتم { ثقفتموهم

}: الشرك. { الفتنة

حولها. من والحرم مكة به }: المراد الحرام { المسجد

تعالى. الله غير يعبد من يبق لم }: بأن لله الدين { ويكون

يقاتل. فل أسلم من الظالمين. أما على إل والمحارأبة بالقتل إعتداء ل }: أي عدوان { فل

اليات: معنى

المشركين قتال شأن في نزل ما أوائل } من الله سبيل في الثلثا: { وقاتلوا اليات هذه
يقاتلهم من بقتال والمؤمنين وسلم عليه الله صلى الله لرسول الذن متضمنة وهي

الله كلمة إعلء سبيل في أي الله سبيل في وقاتلوا تعالى، وقال عنهم، يكف عمن والكف
كما ديارأهم من وأخرجوهم منهم، تمكنتم حيث واقتلوهم يقاتلونكم، وحده. الذين ليعبد

للمؤمنين فتنتهم فإن القتل، من تتحرجوا ول ديارأكم، من المهاجرون أيها أخرجوكم
المسجد عند تقاتلوهم القتل. { ول من أشد والتعذيب بالضطهاد الكفر على لحملهم
القتل فاقتلوهم. كذلك قاتلوكم فإن البادئين تكونوا } فل فيه يقاتلوكم حتى الحرام

ِلخراج الشرك عن انتهوا ويظلم. فإن يعتدي كافر كل جزاء يكون لهم منكم الواقع وا
رأحيم. غفورأ تعالى الله لن ويرحمهم لهم يغفر الله فإن وأسلموا والكفر
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مقررأة } فهي فتنة تكون ل حتى تعالى: { وقاتلوهم قوله ) وهي193( الرابعة الية أما
ً قاتلوهم الذين المشركين بقتال فيها إذ سابقاتها لحكم مكة في يبقى ل حتى يستمر قتال

من انتهوا فإن وقوله غيره، يعبد فل لله كله الدين ويكون فيه ويفتن دينه في يضطهد من
وهم الظالمين على إل عدوان ل إذ تقاتلوهم، ول عنهم فكفوا ووحدوا أسلموا بأن الشرك

ظالمين. أصبحوا ما إسلمهم بعد

اليات: هداية

اليات: هداية من

هذه نسخ قبل وهذا قتالهم عن يكف عمن والكف المسلمين، يقاتل من قتال - وجوب1
الية.

يقاتلن. أن إل والنساء والشيوخ الطفال بقتل القتال في العتداء - حرمة2

فيقاتل. فيه بالقتال العدو يبدأ أن إل والحرم مكة أي الحرام المسجد عند القتال - حرمة3

ِلسلم4 }. رأحيم غفورأ الله فإن انتهوا تعالى: { فإن لقوله قبله ما يجب - ا

دنيه. في يفتن أو ِلسلمه يضطهد مؤمن وجد ما كفاية فرض وهو الجهاد - وجوب5

لّشْهُر لّشْهِر ٱْلَحَرامُا ٱ{  ِما ٱِب ْلُحُرَماُت ٱْلَحَرا َدىًٰ َفَمِن ِقَصاٌص ٱَو َت ٱْع
ُكْم ْي َل ْا َع ُدو َت ْع ْيِه ٱَف َل ْثِل َع َدىًٰ َما ِبِم َت ُكْم ٱْع ْي َل ْا َع ّتُقو ّلَه ٱَو ْا ٱل َلُمو ْع ٱَو

ّلَه َأّن ّتِقيَن َمَع ٱل ْا ٱْلُم ْنِفُقو َأ ِبيِل ِفي } * { َو ّلِه َس َ ٱل ْا َول ْلُقو ُت
ُكْم ْيِدي َأ َلى ِب َكِة ِإ ُل ّتْه ْا ٱل ُن َأْحِس ّلَه ِإّن ۤوَو ِنيَن ُيِحّب ٱل } ٱْلُمْحِس

الكلمات: شرح

فرد وواحد سرد ثلثة أرأبعة الحرم والشهر فيه القتال المحرم }: الشهر الحرام { الشهر
رأجب. الفرد والرابع ومحرم والحجة القعدة هي فالثلثة

ِلحرام. الحرام، والبلد الحرام، كالشهر حرمة }: جمع { الحرمات وا

ومخالفة تعالى الله معاصي يتقون الذين المؤمنون هم }: المتقون المتقين مع الله { إن
وينصرهم. ويعينهم معهم: يسددهم تعالى وكونه الية في سنته

مثلها. والهلك }: الهلكة { التهلكة

ًا. الخير وفعل الشرك، شوائب من وتخليصها الطاعة }: اتقان { الحسان أيض

اليتين: معنى

أعدائهم قتال على عليها المعتدى المؤمنين تشجع قبلها ما سياق ) في194( الولى الية
في قاتلهم ومن الحرام، الشهر في فليقاتلوه الحرام الشهر في قاتلهم من أن وتعلمهم
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وهكذا محرم، وهو فليقاتلوه محرمون وهم قاتلهم ومن الحرم، في فليقاتلوه الحرم
عليهم، اعتدائه بمثل عليه فليعتدوا عليهم اعتدى ومساواة. ومن بينهم قصاص الحرمات
والنصر. والعون بالتسديد اتقوه ما معهم أنه وأعلمهم وجل عز بتقواه وأمرهم

والمقاتلين السرايا وتسيير العدة ِلعداد للجهاد المال بإنفاق أمرهم ) فقد195( الية وأما
ِلنفاق يتركوا أن ونهاهم ِلنفاق تركوا متى فإنهم الجهاد هو الذي الله سبيل في ا والجهاد ا

الجهاد عن قعدوا رأآهم إذا بهم المتربص العدو أن وذلك الهلك، في بيده ألقى كمن كانوا
ِلحسان أمرهم فهلكوا. كما عليهم وانتصر وقاتلهم غزاهم وإحسان كافة أعمالهم في با

أعمالهم أحسنوا هم إن وواعدهم والفساد، الخلل من وتجويدها. وتنقيتها إتقانها العمال
الله أحبه } ومن المحسنين يحب الله إن تعالى: { وأحسنوا فقال ونصرهم بتأييدهم

خذله. ول أهانه وما ونصره أكرمه

اليتين: هداية

اليتين: هداية من

الحرمات. وسائر الحرام الشهر - احترام1

بسواء. سواء به عامل بما يعامل بحيث اعتدى لمن والمجازاة المقاصة - جواز2

ِلعتداء - رأد3 ِلعتداء. بالظلم البادي الظالم المعتدي من والنيل ا وا

ّية4 ِليمان لهل تعالى الله - مع ِلحسان. والتقوى ا وا

ِلحسان - فضيلة5 للمحسنين. تعالى الله لحب ا

ْا ِتّمو َأ َة ٱْلَحّج { َو ْلُعْمَر ّلِه ٱَو ِإْن ل ُتْم َف ْيَسَر َفَما ُأْحِصْر َت ْدِي ِمَن ٱْس ٱْلَه
َ ْا َول ِلُقو ُكْم َتْح ّتٰى ُرُؤوَس ُلَغ َح ْب ْدُي َي ّلُه ٱْلَه ُكم َكاَن َفَمن َمِح ِمن

ًا ًذىً ِبِه َأْو ّمِريض ْأِسِه ّمن َأ َيٌة ّر ْد ٍما ّمن َفِف َيا َدَقٍة َأْو ِص ُنُسٍك َأْو َص
َذآ ِإ ُتْم َف ّتَع َفَمن َأِمن ْلُعْمَرِة َتَم َلى ٱِب ْيَسَر َفَما ٱْلَحّج ِإ َت ْدِي ِمَن ٱْس ٱْلَه
ْد ّلْم َفَمن َيامُا َيِج َثِة َفِص ٍما َثل ّيا ْبَعٍة ٱْلَحّج ِفي َأ َذا َوَس ُتْم ِإ ْلَك َرَجْع ِت

ٌة َلٌة َعَشَر ِلَك َكاِم ُكْن ّلْم ِلَمن ٰذ ُلُه َي ِما ٱْلَمْسِجِد َحاِضِري َأْه ٱْلَحَرا
ْا ّتُقو ّلَه ٱَو ْا ٱل َلُمو ْع ّلَه َأّن ٱَو ُد ٱل } ٱْلِعَقاِب َشِدي

الكلمات: شرح

بأرأكانهما يأتي وأن الميقات من بهما يحرم أن }: فإتمامهما لله والعمرة الحج { وأتموا
تعالى. لله فيهما يخلص وأن الشارأع، من المطلوب الوجه على وواجباتهما

ِلحصارأ }: الحصر أحصرتم { فإن عمرته أو حجه إتمام عن المعتمر أو الحاج يعجز أن وا
مكة. إلى السير مواصلة على معه يقدرأ ل شديد مرض أو مكة دخول عن يصده بعدوا إما

أو شاة الهدي من له تيسر ما أحصر من على فالواجب }: أي الهدي من استيسر { فما
بعير. أو بقرة

javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()


يذبح حتى إحرامه من المحصر يتحلل }: ل محله الهدي يبلغ حتى رأؤوسكم تحلقوا { ول
رأأسه. بحلق تحلل ذبح فإن الهدى من له تيسر ما

نسك. أو صدقة أو صيام من فدية هو }: فالواجب { ففدية

مكة في وبقي وتحلل الحج أشهر في بعمرة أحرم }: فمن الحج إلى بالعمرة تمتع { فمن
ً وحج الحج ينتظر الهدي. من استيسر ما فالواجب فعل

ًا يجد ولم بالعمرة تمتع }: فمن أيام ثلثة فصيام يجد لم { فمن فالواجب عن لعجزه هدي
بلده. في وسبعة مكة في ثلثة أيام عشرة صيام

الصيام أو الهدي من وجب ما }: أي الحرام المسجد حاضري أهله يكن لم لمن { ذلك
يجب فل الحرم أهل وهم حولها والحرم مكة سكان أما الحرم أهل لغير وهو العجز عند

تمتعوا. إن شىء عليهم

الكريمة: الية معنى

الوجه على بها فيأتوا وتعالى سبحانه له والعمرة الحج يتموا أن المؤمنين عباده تعالى يأمر
إتمامها من يتمكنوا فلم أحصروا إذا أنهم ويخبرهم تعالى، الله بهما يريدوا وأن المطلوب
إحرامهم، من حلوا نحروا أو ذبحوا فإذا لهم تيسر ما ينحروا أن يذبحوا أن عليهم فالواجب

ًا منهم كان من أن أعلمهم كما تقصيره، أو رأؤوسهم شعر بحلق وذلك من أذى به أو مريض
يفعل أن بعد فالواجب رأأس تغطية أو ثوب لبس أو رأأسه شعر حلق إلى واضطر رأأسه
لكل مساكين ستة إطعام إو أيام ثلثة التخيير: صيام على ثلثة من واحد وهي فدية ذلك

ولم الحج إلى بالعمرة تمتع من أن أعلمهم شاة. كما ذبح أو طعام، من حفنتان مسكين
ذلك يجد لم فإن بعير أو بقرة أو شاة الهدي من استيسر ما عليه أن الحرم سكان من يكن
إلى رأجع إذا أيام وسبعة منه التاسع يوم إلى الحجة شهر أول من الحج في أيام ثلثة صام

إهمال من وحذرأهم بتشريعة والخذ أوامره امتثال وهي وجل عز بتقواه بلده. وأمرهم
ِلستخفاف أمره }. العقاب شديد الله أن واعلموا الله { اتقوا فقال: و بشرعه وا

الية: هداية

الية: هداية من

الحج كان وإن الميقات، من بالحرام فيهما شرع لمن والعمرة الحج إتمام - وجوب1
ًا واجبة. غير والعمرة تطوع

ِلحصارأ حكم - بيان2 ِلحصارأ مكان من شاة ذبح وهو ا ثم التقصير، أو بالحلق التحلل ثم ا
هو قضى وسلم عليه الله صلى الرسول لن للعبد، ذلك تيسر إن قابل من القضاء

 الحديبية. عام الحرام المسجد عن فيها صدوا التي العمرة وأصحابه

ًا ارأتكب من أن وهي الذى فدية - بيان3 ِلحرام محظورأات من محظورأ أولبس حلق بأن ا
ًا شاة. ذبح أو إطعام أو صيام وهي فدية عليه وجب لعذرأ رأأسه غطى أو مخيط

أحرم إذا حولها والحرم مكة سكان غير من كان من أن وهو مفصل التمتع حكم - بيان4
فإن شاة ذبح عليه أن عامه من وحّج مكرة في وبقى منها وتحلل الحج أشهر في بعمرة
بلده. في وسبعة مكة في أيام ثلثة صام عجز



لما (تركها من وتحذير نهيه، واجتناب أمره بامتثال تعالى الله طاعة وهى بالتقوى - المر5
الشديد). العقاب من عليه يترتب

ْلَحّج ُلوَماٌت َأْشُهٌر ٱ{  َ ٱْلَحّج ِفيِهّن َفَرَض َفَمن ّمْع َ َرَفَث َفل َول
َق َ ُفُسو َداَل َول ْا َوَما ٱْلَحّج ِفي ِج ُلو ْيٍر ِمْن َتْفَع َلْمُه َخ ّلُه َيْع ٱل

ْا ُدو َتَزّو ِإّن َو ْيَر َف ّتْقَوىًٰ ٱلّزاِد َخ ّتُقوِن ٱل ِلي ٱَو ُأْو َباِب ٰي ْل َل } * ٱ
ْيَس َل ُكْم {  ْي َل َناٌح َع ْا َأن ُج َتُغو ْب ً َت ُكْم ّمن َفْضل ّب َذآ ّر ِإ ُتم َف ّمْن َأَفْض
ْا َعَرَفاٍت ُكُرو ْذ ّلَه ٱَف َد ٱل ِما ٱْلَمْشَعِر ِعن ُه ٱْلَحَرا ُكُرو ْذ ُكْم َكَما ٱَو َدا َه

ِإن ُتْم َو ْن ِلِه ّمن ُك ْب ّليَن َلِمَن َق ُثّم ٱلّضآ ْا } * {  ْيُث ِمْن َأِفيُضو َأَفاَض َح

ّناُس ْا ٱل َتْغِفُرو ْس ّلَه ٱَو ّلَه ِإّن ٱل } ّرِحيٌم َغُفوٌر ٱل

الكلمات: شرح

التي الشهر هي هذه الحجة من ليال وعشر والقعدة شوال }: هي معلومات { أشهر
بالحج. فيها يحرم

به. وأحرم الحج }: نوى { فرض

ومقدماته. الجماع }: الرفث رأفث { فل

حرام. فعل أو واجب بترك الله طاعة من الخروج والفسوق }: الفسق فسوق { ول

والمنازعة. }: المخاصمة { الجدال

ِلثم. { الجناح }: ا

ً { تبتغوا ًا }: تطلبوا فضل الحج. من التجارأة في رأبح

ِلفاضة عرافات من { أفضتم وذلك الحج يوم بعرفة الوقوف بعد تكون عرفات من }: ا
الحجة. شهر من التاسع يوم من الشمس غروب بعد

ْكُر }: مزدلفة الحرام { المشعر ًا والعشاء المغرب صلة هو عندها تعالى الله وذ بها جمع
الصبح. وصلة

اليات: معنى

وهي معلومة أشهر له الحج أن تعالى فأخبر والعمرة الحج أحكام بيان في السياق زال ما
يجب بالحج أحرم من فيها. وأن إل بالحج يحرم فل الحجة من ليال وعشر والعقدة شوال
الحاج وانتدب أجره، ينقص أو حجه يفسد ل حتى والجدال والفسق الرفث يتجنب أن عليه
أنه } ولزمة الله يعلمه خير من تفعلوا فقال: { وما وغيرها صدقة من الخير فعل إلى

يكفون وشراب بطعام الحج في لسفرهم يتزودوا أن الحجاج به. وأمر ويجزي عليه يثيب
ّدوا، السؤال عن وجوههم به التقوى ون التقوى، وهو الزاد خير دإلى وأرأش فقال: وتزو

منه بالخوف أي وجل، عز بتقواه وأمرهم محتاج غير والعبد أموالهم الناس سؤال عدم
لنه يتقى أن أحق والله } ، اللباب أولى يا فقال: { واتقون ونهيه أمره في يعصوه ل حتى
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جناح عليكم فقال: { ليس ومنى مكة في وجودهم أثناء التجارأ لهم أباح ثم القهارأ، الواحد
ً تبتغوا أن ًا } يريد رأبكم من فضل ً رأزق الله بذكر أمرهم ثم المباحة، التجارأة بطريق حلل

بعد عرفة من إفاضتهم بعد وذلك فيها والصبح والعشاء المغرب بصلة مزدلفة في تعالى
ّإا من عز فقال الشمس غروب المشعر عند الله فاذكروا عرفات من أفضتم قائل: { ف
شكره إلى وانتدبهم فيه كانوا الذي الضلل بعد لهم هدايته بنعمة ذكرهم } ثم الحرام
ِلكثارأ وذلك لمن قبله من كنتم وإن هداكم كما تعالى: { واذكروه فقال ذكره من با

ِلفاضة بعرفة الوقوف في بالمساواة أمرهم }. ثم الظالمين كلهم فليقفوا منها وا
ًا بعرفات. وليفيضوا } ، الناس أفاض حيث من أفيضوا { ثم وجل عز فقال منها جميع

الحطمة. من ويسلوا الزحمة من ينجوا حتى عرفات أدنى يفيضون كانوا الحمس أن وذلك
ًا بقوله: بالمغفرة ووعدهم منه المغفرة طلب أي الله باستغفارأ أمرهم وأخير

}. رأحيم غفورأ الله إن الله { واستغفروا

اليات: هداية

اليات: هداية من

الحرام. في والجدال والفسوق الرفث - حرمة1

حجه. ويبر أجره ليعظم حجه أثناء للحاج الخيرات فعل - استحباب2

ذلك. لجل يحج ل أن على للرزق طلبا للحاج والعمل التجارأ - إباحة3

تعالى. الله الذكر بمزدلفة المبيت - وجب4

وإنعامه. هدايته على وطاعته بذكره تعالى الله شكر - وجوب5

بعض عن بعضهم يتميز فل الحجاج سائر بين الحج مناسك أداء في المساواة - وجوب6
الحج. شعائر من شعيرة أي في

منه. والكثارأ الستغفارأ في - الترغيب7

َذا ِإ ُتْم { َف ْي ُكْم َقَض َك َناِس ْا ّم ُكُرو ْذ ّلَه ٱَف ُكْم ٱل ْكِر ُكْم َكِذ َء َبآ ّد َأْو آ َأَش

ًا ْكر ّناِس َفِمَن ِذ َنآ َيُقوُل َمن ٱل ّب َنا َر ِت َيا ِفي آ ْن ّد ٱلِخَرِة ِفي َلُه َوَما ٱل
ْنُهْم َخلٍَق ِمْن َنآ َيُقوُل ّمن } * { ِوِم ّب َنا َر ِت َيا ِفي آ ْن ّد َنًة ٱل َوِفي َحَس

َنًة ٱلِخَرِة َنا َحَس َذاَب َوِق ّناِر َع ِئَك ٱل ٰـ َل ُأو ّمّما َنِصيٌب َلُهْم } * { 
ْا ُبو ّلُه َكَس ل ْا ٱْلِحَساِب َسِريُع ٱَو ُكُرو ْذ ّلَه ٱ} * { َو ٍما ۤيِف ٱل ّيا َأ

َداٍت ُدو ْيِن ِفي َتَعّجَل َفَمن ّمْع َ َيْوَم ْثَم َفل ْيِه ِإ َل َأّخَر َوَمن َع اَفل َت
ۤ

ْثَم  ِإ
ْيِه َل ْا ٱّتَقٰى ِلَمِن َع ّتُقو ّلَه ٱَو َلُموآ ٱل ْع ُكْم ٱَو ّن ْيِه َأ َل } ُتْحَشُروَن ِإ

الكلمات: شرح

منها. وفرغتم }: أديتم { قضيتم

المختلفة. الحج عبادات وهي منسك }: جمع { المناسك
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والنصيب. }: الحظ { الخلق

حلل ورأزق صالح وولد صالحة زوجة من يضر ول يسر ما كل الدنيا }: حسنة { حسنة
الجنان. ودخول النارأ من النجاة الخرة وحسنة

الصالح. ودعائهم الصالحة أعمالهم من وقسط }: حظ { قنا

العيد. يوم بعد الثلثة التشريق }: أيم المعدودات { اليام

وسافر. والثاني الول يوم }: رأمى يومين في { تعجل

كلها. الثلثة اليام }: رأمى تأخر { ومن

التأخر. في ول التعجيل في ذنب ل }: أي إثم { فل

ّبه اتقى }: للذي اتقى { لمن حرمه. حرام فعل أو أوجبه واجب ترك بعدم رأ

القيامة. يوم والجزاء للحساب }: تجمعون { تحشرون

اليات: معنى

تعالى ) يرشد200الولى: ( الية ففي الحج أحكام على الكلم انتهى الرأبع ليات بهذه
الفاضة طواف وطافوا ونحروا العقبة جمرة رأموا بأن مناسكهم من فرغوا إذا المؤمنين
الجمرات، رأمى عند تعالى الله ذكر من يكثروا أن والستجمام للراحة بمنى واستقروا

ًا الصلوات من الخروج وعند ًا ذكر الجاهلية في كانوا الذي النحو على منه الكثرة في مبالغ
همه من منهم أن وهي حالهم تعالى أجدادهم. وبين وأحساب آبائهم مفاخر فيه يذكرون

الجاهلية، في الحجاج أكثر عليه كان وهذا منها، يهمه ما إل تعالى الله يسأل ل فهو الدنيا
فيقولون: الموحدون المؤمنون وهم والخرة الدنيا خير تعالى الله يسأل من منهم وأن

تعليم متضمن وهذا } ، النارأ عذاب وقنا حسنة الخرة وفي حسنة الدنيا في آتنا { رأبنا
وفي والمنة الحمد فلله النافع الصالح والقصد الجامع الدعاء هذا إلى وإرأشادهم المؤمنين

ًا الموحدون المؤمنون وهم الصالح الدعاء لهل أن تعالى ) يخبر202( الية الجر من نصيب
الثواب تقديم لهم فيعجل الحساب سريع تعالى وهو الدنيا، في كسبوها التي أعمالهم على
أيام في تعالى بذكره المؤمنين الحجاج عبادة تعالى ) يأمر203( الية وفي الجنة وهو

الله، إل إله ل أكبر الله أكبر الله قائلين الخمس الصلوات وبعد الجمارأ رأمي عند التشريق
ثم التشريق أيام في الثالث اليوم عصر إلى مرات ثلثا الحمد ولله أكبر الله أكبر الله

كما الثاني، اليوم رأمي بعد أهله إلى السفر تعجل من على حرج ل بأنه تعالى الله أخبرهم
إثم فل يومين في تعجل تعالى: { فمن فقال الثالث اليوم فرمى تأخر من على حرج ل

فمن وجل عز بتقواه الثم نفي وقيد التخيير على } فالمر عليه إثم فل تأخر ومن عليه
ًا ترك ًا فعل أو واجب ِلثم فنفي التوبة إل منها يطهره ول معصيته إثم عليه فإن محرم مقيد ا

ًا اتقى لمن تعالى قوله فقط. فكان وعدمه بالتعجل لذلك فليستعدوا ولذا جميلً، قيد
طاعته. على والحرص وشكره بذكره

اليات: هداية

اليات: هداية من



ً حصاة كل مع يكبر إذ الجمرات رأمي عند بمنى الذكر - وجوب1  أكبر. الله قائل

تعالى. الله محاب من لنه في والرغبة الذكر - فضيلة2

على القتصارأ وشره أحدهمأ، على القتصارأ وعدم الخيرين تعالى الله سؤال - فضيلة3
وحطامها. الدنيا طلب

}. فهي النارأ عذاب وقنا حسنة الخرة وفي حسنة الدنيا في آتنا { رأبنا دعاء - فضيلة4
ًا، للخيرين جامعة كل بها يختم بالبيت طاف إذا وسلم عليه الله صلى النبي فكان مع
شوط.

في الله ذكر يتأتى بها إذ الجمرات رأمي ووجوب بمعنى ليالي ثلثا المبيت - وجوب5
التشريق. أيام وهي المعدودات اليام

الثاني. اليوم رأمى لمن التعجل في - الرخصة6

الله تقوى على يساعد الذكر هذا إذ والجزاء والحساب الحشر وذكر الله بتقوى - المر7
وجل. عز

ّناِس { َوِمَن ُبَك َمن ٱل ُلُه ُيْعِج َياِة ِفي َقْو َيا ٱْلَح ْن ّد ُد ٱل ُيْشِه ّلَه َو َلٰى ٱل َع
ِبِه ِفي َما ْل ّد َوُهَو َق َل ِما َأ َذا ٱْلِخَصا ِإ ّلٰى } * { َو َلْرِض ِفي َسَعٰى َتَو ٱ

َد ُيْفِس ِيَها ِل ِلَك ِف ُيْه ّنْسَل ٱْلَحْرَث َو ل ّلُه ٱَو ل َ ٱَو َد ُيِحّب ل } * ٱلَفَسا
َذا ِإ ّلَه ٱّتِق َلُه ِقيَل { َو ْتُه ٱل َذ ُة َأَخ ِم ٱْلِعّز ْث ِل ُبُه ٱِب ّنُم َفَحْس ْئَس َجَه ِب َل َو
ُد ّناِس } * { َوِمَن ٱْلِمَها َء َنْفَسُه َيْشِري َمن ٱل ِتَغآ ّلِه َمْرَضاِت ٱْب ٱل
ّلُه ل َباِد َرُؤوٌف ٱَو ْلِع } ٱِب

}: الكلمات { شرح

وتستحسنه. لك }: يروق { يعجبك

الدنيا. أمورأ في تحدثا }: إذا الدنيا { في

لسانه. لذلقة شديدها الخصومة }: قوي الخصام { ألد

ولية. له كانت أو وانصرف، }: رأجع { تولى

والنسل: الحيوان. }: الحرثا: الزرأع، والنسل { الحرثا

ّية }: أخذته بالثم العزة { أخذته الله. يتقي ل فهو بذنوبه والنف الحم

وماله. بنفسه سبيله في بالجهاد تعالى لله نفسه }: يبيع نفسه { يشري

اليات: معنى
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تعالى فقال الصادقين والمؤمنين المنافقين، حال عن والمؤمنين رأسوله تعالى يخبر
قال وإذا القول يحسن منافق رأجل الناس وسلم: ومن عليه الله صلى الرسول مخاطبا
أمورأ بخلف الدنيا الحياة أمورأ في تكلم إذا وذلك ورأونق طلء من عليه لما قوله يعجبك
يعتقد أنه الله يشهد يحدثا وعندما كافر، لنه فيها ليقول دافع له وليس يجهلها فإنه الخرة

ويشهد احبك، وأني مؤمن أني الله يعلم وسلم عليه الله صلى للرسول فيقول يقول ما
فيها مشى } أي الرأض في { سعى عنك وانصرف مجلسك من قام كذ... وإذا أني الله

المحاصيل َوتيبس المطر فيمنع الجرائم عظائم بارأتكاب والنسل الحرثا ليهلك بالفسد
فل تعالى لله مبغوض هذا وعمله لنسل وينقطع البهائم وتموت الرأض وتمحل الزرأاعية

منكر عن نهي أو بمعروف أمر إذا المنافق هذا أن تعالى أخبر فاعله. كما يحب ول يحبه
هو التي ذنوبه بسبب والحمية النفة تأخذه كذا اترك او كذا تفعل ل الله اتق له فقيل

جهنم وفساده وشره نفاقه على جزاء فيكفيه إليه يتوب ول الله يتقي فل بها متلبس
ًا منها يبرح ول فراشا يمتهدها جهنم. المهاد ولبئس أبد

ِليمان صادق مؤمن رأجل الناس من نفيقول الصادق المؤمن عن تعالى يخبر كما باع ا
تعالى فقال السلم دارأ الجنة في جوارأه في والحياة لمرضاته طلبا تعالى لله وماله نفسه

بهم. } رأحيم بالعباد رأؤوف والله لله مرضاة ابتغاء نفسه يشري من الناس { ومن

بن الخنس هو الولى الثلثة اليات عنه الحديث تضمنت الذي المنافق الرجل أن قيل
بن صهيب ) هو207( الرابعة الية عنه الحديث تضمنت الذي المؤمن الرجل وأن شريق،

ليلحق المدينة إلى سيهاجر أنه به علموا لما المشركون إذ حييى أوبو الرومي سنان
نسمح فلن لمحمد ومالك بنفسك تذهب لن قالوا وأصحابه وسلم عليه الله صلى بالرسول

ورأآه المدينة وصل فلما وهاجر يملك ما كل فاعطاهم كله مالك أعطيتنا إذا إل بالهجرة لك
واليات".  البيع ربح يحيى أبا البيع  " ربحله: قال وسلم عليه الله صلى الله رأسول

السبب بخصوص ل اللفظ بعموم العبرة فإن وصهيب الخنس شأن في نزلت وإن
يتصف من لكل والكمال الخير مثل وصهيب بصفاته، يتصف من لكل سوء مثل فالخنس
بصفاته.

اليات: هداية

اليات: هداية من

ِليمان أهل من يكن لم إذا الرجل وبيان بفصاحة الغترارأ من - التحذير1  والخلص. ا

ًا يسبب مما الجرائم بارأتكاب الرأض في يفسد من الناس - شر2 للناس وهلكا فساد
والمواشي.

ًا يعتبر الله ويشهد الله، يعلم الرجل - قول3 يعلم وهو ذلك يقول أن المؤمن فليحذرأ يمين
كاذب. أنه نفسه من

عليه بل بالتقوى أمره من يكره أو يغضب ل أن عليه يجب الله اتقي للمؤمن قيل - إذا4
فورأا. المعصية عن يقلع تعالى الله ويستغفر بذنبه يعترف أن

سبيل في ماله كل من المسلم يخرج أن وجواز والمال بالنفس الجهاد في - الترغيب5
ًا ذلك يعد ول تعالى الله ًا ول اسراف ِلسراف إذ تبذير ِلنفاق في والتبذير ا المعاصي في ا

والذنوب.



ِن { َسْل ِئيَل َۤيب َناُهم َكْم ِإْسَرا ْي َت َيٍة ّمْن آ َنٍة آ ّي ّدْل َوَمن َب َب ّلِه ِنْعَمَة ُي ٱل
ْتُه َما َبْعِد ِمن َء ِإّن َجآ ّلَه َف ُد ٱل ّيَن ٱْلِعَقاِب َشِدي ّلِذيَن } * { ُز ْا ِل َكَفُرو

ُة َيا َيا ٱْلَح ْن ّد َيْسَخُروَن ٱل ْا ٱّلِذيَن ِمَن َو ُنو ّلِذيَن آَم ْا ٱَو َفْوَقُهْم ٱّتَقو
َياَمِة َيْومَا ّلُه ٱْلِق ل ُق ٱَو ُء َمن َيْرُز ْيِر َيَشآ } ِحَساٍب ِبَغ

الكلمات: شرح

للتخفيف. الهمزتان منه }: إسأل: سقطت { سل

ّية إسرائيل { بني يعقوب. لقب واسرائيل إبراهيم بن اسحاق بن يعقوب }: ذرأ

رأسول هو اليات تلك الله أعطاه من أن على تدل موصى كعصا للعادة }: خارأقة { آية
ًا. وآيات الله المن وإنزال لهم، البحر فلق منها تعالى الله آتاهم التي إسرائيل بني حق

عليهم. التيه في والسلوى

الله ونعم المضرة عنه َويدفع المسر له يجلب خير من لعبده يهبه }: ما الله { نعمة
كثيرة.

ويستهزئون. }: يحتقرون { يسخرون

اليتين: معنى

وكيف الله، آتاهم التي الكثيرة اليات عن إسرائيل بني يسأل أن رأسوله تعالى الله يأمر
ًا، تنفعهم فلم بها كفروا له يحصل الذى اللم من وسلم عليه الله صلى تسليته والمراد شيئ

اليهود تقريع ذلك وضمن الهدى من به جاء وبما به والمشركين الكتاب أهل إيمان عدم من
ِلسلم. ثم في الدخول عدم على وإصرارأهم الله بآيات كفرهم على وتأنيبهم تعالى أخبر ا

ِلسلم هي التي اتلله نعمة يبدل من أن ّيه به بالكفر ا فإن وسلم عليه الله صلى محمد وبنب
العقاب. شديد الله لن الخرة في أو الدنيا في محالة ل به تنزل تعالى الله عقوبة

الشيطان أن تعالى أخبر ) فقد212( الثانية الية ) وأما211( الولى الية تضمنته ما هذا
يروا لم وأصبحوا لها وعملوا فيها فرغبوا الدنيا الحياة وشرائعه بالله كفروا للذين زين

يكرسوا فلم نفعها وقلة بزوالها لعلمهم فيها الزاهدين المؤمنين من سخروا ولذلك غيرها
في أيديهم في ما وأنفقوا رأبهم طاعة على أقبلوا بل عليها والحصول لجمعها جهدهم كل

ًا الله سبيل الجزاء خير القيامة يوم سيجازيهم المتقين المؤمنين أن أخبر لرضاه. كما طلب
ُيخزي عليين، في السلم دارأ فيسكنهم وأوفره ويهينهم منهم الساخرين أعداءهم و

النارأ. من السفل الدرأك فيسكنهم

ِلحسان ذو المتفضل تعالى وهو ما وعظيم فضله لواسع وذلك حساب بغير يرزق رأزق إذا ا
عنده.

اليتين هداية

اليتين: هداية من
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َأَجّل ومن العقاب وشديد العذاب أليم من ذلك على يترتب لما النعم كفر من - التحذير1

ِلسلم نعمة النعم حّل وما وأقساها العقوبات لشد تعرض فقد عنه وأعرض به كفر فمن ا
ًا والدون الهون ألوان من إسرائيل ببني ً دهر يوم بالمسلمين حل وما قوي شاهد طويل

ِلسلم عن أعرضوا ًا. أكبر شاهد الوضعية القوانين ثم الخرافات به واستبدلوا ا أيض

وترك الخرة الدارأ ونسيان لها والجمع فيها والرغبة الدنيا الحياة زينة من - التحذير2
ِليمان أهل الخرة أبناء ولكن الخرة، أبناء من يسخرون اليوم الدنيا أبناء لها. فإن العمل ا

في والخرون الجنان أعالي في هم إذ درأجات فوقهم القيامة يوم سيكونون والتقوى
النيران. أسافل

َكاَن ّناُس {  ًة ُأّمًة ٱل َد َبَعَث َواِح ّلُه َف ّييَن ٱل ِب ّن َبّشِريَن ٱل َوُمنِذِريَن ُم
َأنَزَل َتاَب َمَعُهُم َو ِك ْلَحّق ٱْل ُكَم ٱِب َيْح ْيَن ِل ّناِس َب ْا ِفيَما ٱل َلُفو َت ِفيِه ٱْخ

َلَف َوَما َت ّ ِفيِه ٱْخ ُه ٱّلِذيَن ِإل ُتو ْتُهُم َما َبْعِد ِمن ُأو َء َناُت َجآ ّي َب ًا ٱْل َبْغي
َنُهْم ْي َدىً َب ّلُه َفَه ْا ٱّلِذيَن ٱل ُنو ْا ِلَما آَم َلُفو َت ِنِه ٱْلَحّق ِمَن ِفيِه ٱْخ ْذ ِإ ِب
ّلُه ل ُء َمن َيْهِدي ٱَو َلٰى َيَشآ ٍم ِصَراٍط ِإ َتِقي } ّمْس

الكلمات: شرح

ِلسلم على واحدة أمة فيهم الشرك وجود قبل }: كانوا واحدة أمة الناس { كان ا
نوح. قوم قبل وذلك والتوحيد

ّيون على القائمة رأسالتهم بدليل رأسول نبي كل إذ الرسل بهم والمراد نبّي }: جمع { النب
عليهم. المنزلة تعالى الله كتب من والمستمدة والنذارأة البشارأة

ِللهية. { أوتوه الكتب كل فيه يدخل جنس }: اسم { الكتاب }: أعطوه. ا

ًا شرائع فيهم وتورأثها إليهم الرسل تحملها والبراهين }: الحجج { البينات وهدايات وأحكام
عامة.

ًا والحسد. الظلم }: البغي { بغي

ِلسلم المستقيم { الصراط الحياتين. في والكمال السعادة إلى بصاحبه المفضي }: ا

الكريمة: الية معنى

واحدة أمًة طويلة فترة في السلم عليهما ونوح آدم بين ما كانوا الناس أن تعالى يخبر
ِلسلم دين على ّين حتى تعالى الله إل بينهم يعبد لم ا الله غير عبادة لبعضهم الشيطان ز

ًا لهدايتهم تعالى الله فبعث والضلل الشرك فكان تعالى إلى فاختلفوا السلم عليه نوح
الحكم المتضمنة تعالى الله كتب تحمل الرسل وتوالت ومشرك، وموحد وكافر مؤمن

الذين أن وهي الناس في سنته عن تعالى أخبر فيه. ثم يختلفون ما كل في الفصل
أوتوه أن سبق الذين هم والحكام الشرائع من يحويه فيما أي الكتاب في يختلفون
ِلبقاء الرئاسة، وحب الحسد يحملهم فؤلء البينات وجاءتهم عدم على مصالحهم على وا

الله حكم فيها التورأاة أتوا فإنهم السنة لهذه المثل هم واليهود الكتاب، به جاء ما قبول
من كثير في واختلفوا ورأسلهم أنبيائهم من العابدين أيدي على البينات وجاءتهم تعالى
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بالله. والعياذ والحسد البغي ذلك معلى له الحامل وكان والحكام الشرائع

اليهود الكتابين أهل فيه اختلف لما سولم عليه الله صلى محمد أمة تعالى الله وهدى
من المختلفون أولئك فيه اختلف } لما آمنوا الذين الله { فهدى تعالى فقال والنصارأى

فيه اختلف الذي الحق ذلك المنة. ومن وله الحمد فله وتوفيقه ولطفه بإذنه هداهم الحق
إليه: تعالى الله وهدانا قبلنا من الكتاب أهل

ِليمان1 وحاولوا بالسحر واتهموه وكذبوه اليهود به كفر حيث ورأسوله الله عبد بعيسى - ا
َهُة قتله؟ ّل ًا وجعلوه النصارأى، وأ عن الله الله. تعالى ابن إنه فيه وقالوا الله، مع إله

والولد. الصاحبة

إليه تعالى الله وهدى الحد والنصارأى السبت اليهود أخذ اليام أفضل وهو الجمعة - يوم2
ِلسلم. أمة ا

مطلع النصارأى واستقبل المقدس بيت اليهود استقبل ابراهيم النبياء أبي قبلة - القبلة3
ٍللم أمة الله وهدى الشمس السلم. والله عليه ابراهيم قبلة العتيق البيت استقبال إلى ا

مستقيم. صراط إلى شاء من يهدي

البشرية. على طارأىء والشرك التوحيد هو - الصل1الية:  هداية الية: من هداية

وقد وفجر، كفر لمن والنذارأة واتقى؟ آمن لمن البشارأة الرسل مهمة في - الصل2
وسلم. عليه الله صلى الله لرسول ذلك شرع كما فيقاتلونه يقاتلهم من قتال لهم يشرع

ودينها كنابها في تختلف أن والدمارأ للخسارأ وتعرضها المة خذلن علمات - من3
ّيات، الهواء ورأاء وجريا للرئاسة طلبا شرائعه ويبدلون الله كلم فيحرفون وهذا والعصب

ِلسلم أمة منه تعانى الذي إسرائيل. بني دمارأ سبب وكان اليوم، وقبل اليوم ا

ِلسلم - أمة4 بقوله المعنية هي وقضاء وعبادة عقيدة والسنة الكتاب على تعيش التي ا
}. بإذنه الحق من فيه اختلفوا لما آمنوا الذين الله تعالى: { فهدى

ًا العب فليطلب الله بيد - الهداية5 يهديه أن المتكررأ بسؤاله تعالى الله من الهداية دائم
ًا الحق. إلى دائم

َأمْا ُتْم {  ْب ْا َأن َحِس ُلو ْدُخ ّنَة َت َلّما ٱْلَج ُكم َو ِت ْأ َثُل َي ْا ٱّلِذيَن ّم َلْو ِمن َخ
ُكم ِل ْب ْتُهُم َق ُء ّمّس ْأَسآ َب ُء ٱْل لّضّرآ ْا ٱَو ُلو ْلِز ّتٰى َوُز ٱلّرُسوُل َيُقوَل َح

ّلِذيَن ْا ٱَو ُنو َتٰى َمَعُه آَم ّلِه َنْصُر َم اَأل ٱل
ۤ

ّلِه َنْصَر ِإّن  } َقِريٌب ٱل

الكلمات: شرح

ينكر انكارأي والستفهام والهمزة، ببل فتفسر المنقطعة هي - أم }: أظننتم حسبتم { أم
موقعه. واقع غير لنه هذا ظنهم عليهم

النافية لم }: بمعنى { لما

قبلكم. من الذين وحال }: صفة { مثل
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والجراحات والضراء: المرض وغيرها الحاجة من }: البأساء: الشدة، والضراء { البأساء
والقتل.

ِلستبطاء. }: الستفهام الله نصر { متى ل

الكريمة: الية معنى

بدون الجنة يدخلون أنهم ظنهم ولواء شدة أيام في وهم المؤمنين على تعالى ينكر
والضراء البأساء من غيرهم أصاب ما يصيبهم وأن بل والمال النفس في وابتلء امتحان

- معه والمؤمنون الرسول يقول حتى الهوال من والقلق الضطراب وهو والزلزال
نصر إن بقوله: { أل تعالى رأبهم فيجيبهم الله؟ نصر به: متى ُوعدوا الذي للنصر استبطاء

}. قريٌب الله

الكريمة الية هداية

} الية هداية { من

ٌي والمال بالنفس الجهاد ومنه الشرعية، بالتكاليف - البتلء1 الجنة. لدخول ضرورأ

ِلتساء في - الترغيب2 والصبر. العمل في بهم والقتداء بالصالحين ا

ِللهي للوعد والستبطاء كالقلق الرسل على البشرية العراض - جواز3 ًا ا له. انتظارأ

الجهاد أيام وبلء شدة من وأصحابه وسلم عليه الله صلى الرسول أصاب ما - بيان4
لهم. المشركين وحصارأ

َنَك ُلو َأ َيْس َذا {  ْنِفُقوَن َما ُتْم َمآ ُقْل ُي ْنَفْق ْيٍر ّمْن َأ ْيِن َخ َد ِل ْلَوا ِل َف
ِبيَن َلْقَر َتاَمٰى ٱَو َي ْل ِكيِن ٱَو ْلَمَسا ْبِن ٱَو ِبيِل ٱَو ْا َوَما ٱلّس ُلو ِمْن َتْفَع

ْيٍر ِإّن َخ ّلَه َف ِليٌم ِبِه ٱل } َع

الكلمات: شرح

الخير. لفظ عله يطلق المال إذ مال }: من خير { من

والخوال وأولدهم والعمات والعمام وأولدهم، والخوات }: كالخوة { القربين
وأولدهم. والخالت

ِلحسان. البر أنواع لسائر هنا والخير ومن: بيانية }: ما: شرطية خير من تفعلوا { وما وا

ّلة }: الجملة عليم به الله { فإن عليه. يثبكم والمقدرأ المحذوف الشرط لجواب ع

الكريمة الية معنى

ينفق ماذا وسلم عليه الله صلى الله رأسول سأل مال ذا وكان الجموح بن عمر سأل
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ِلنفاق الحق وأن الخيرات وسائر المال هو ينفق ما أن فبينت لسؤاله جوابا الية فنزلت با
ما أن تعالى السبيل. وأعلمهم وأبناء والمساكين واليتامى والقربون، الوالدان هم عليهم
مطلقا. الخير فعل في بذلك فرغب به ويجزي تعالى الله يعلمه خير من العبد يفعله

الكريمة: الية هداية

الية: هداية من

العلم). نصف قالوا: (السؤال ولذا العلم، طريق وهذا يعلم حتى يعلم ل من - سؤال1

ِلنفاق - أفضلية2 ًا المنفق كان إن الية في المذكورأين على ا ّي محتاجون فقراء وهم غن

عليه. الوفى بالجزاء تعالى الله من والوعد الخير فعل في - الترغيب3

ِتَب ُك ُكُم {  ْي َل َتاُل َع ٌه َوُهَو ٱْلِق ُكْم ُكْر ْا َأن َوَعَسٰى ّل ْكَرُهو ًا َت ْيئ َوُهَو َش
ْيٌر ُكْم َخ ْا َأن َوَعَسٰى ّل ّبو ًا ُتِح ْيئ ُكْم َشّر َوُهَو َش ّلُه ّل ل َلُم ٱَو ُتْم َيْع ْن َأ َ َو ل

َلُموَن } َتْع

الكلمات: شرح

ِتب ُك ًا فرضا }: فرض {  كتابة. مكتوب لكأنه حتى مؤكد

الجزية. يعطوا أو يسلموا حتى بجهادهم الكافرين }: قتال { القتال

ُه ُكْر ًا. نفوسكم في }: مكروه {  طبع

الحصول مرجو عليه دخلت ما أن أعني والتوقع الترجي معناه الفعل }: هذا { عسى
ّ الجزم، سبيل على ل متوقع اليقين. تفيد تعالى الله من كانت إن أنها إل

الكريمة: الية معنى

وهو والكافرين المشركين قتال عليهم فرض بأنه المؤمنين وعباده رأسوله تعالى يخبر
وأخبرهم والنفس، المال وإضاعة والتعاب اللم من فه لما بطبعهم لهم مكروه أنه يعلم

ًا، يكون قد يكرهونه ما أن ًا، يكون قد يحبونه ما وأن خير مكروه فإنه الجهاد ذلك ومن شّر
وعظم الثواب حسن مع دينهم ونصره ونصرتهم عزتهم من فه لما لهم خير وهو لهم

عدوهم يشجع لنهم لهم شّر وهو لهم محبوب الجهاد ترك أن كما الخرة الدارأ في الجزاء
الخرة. الدارأ في الجزاء سوء مع دينهم حرمات ونتهاك بيضتهم، واستباحة قتالهم على
خير وهي لشياء وكراهيتهم لهم َشر وهي لشياء حبهم من به تعالى أخبرهم الذي وهذا
لله التسليم فيجب يعلمون ل وهم يعلم والله خلقه، قبل به الله لعلم أخبر كما هو لهم

فيه. شر ل خير أنه واعتقاد شرعه وما به أمر ما حب مع وشرعه أمره في تعالى

الكريمة الية هداية

الية: هداية من
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ِلسلم أمة على الجهاد - وجوب1 فيها. وشرك الرأض في فتنة بقيت ما ا

ِلنسان - جهل2 المحبوب. ويكره المكروه، يحب يجعله بالعواقب ا

نواهيه. واجتناب أوامره فعل يجب شّر: فلذا كلها ونواهيه خير، كلها الله - أوامر3

َنَك ُلو َأ َيْس ِما ٱلّشْهِر َعِن {  َتاٍل ٱْلَحَرا َتاٌل ُقْل ِفيِه ِق ِبيٌر ِفيِه ِق ّد َك َوَص
ِبيِل َعن ّلِه َس ُكْفٌر ٱل ْلَمْسِجِد ِبِه َو ِما ٱَو ِإْخَراُج ٱْلَحَرا ِلِه َو ْنُه َأْه َبُر ِم ْك َأ

َد ّلِه ِعن َنُة ٱل ْت ْلِف َبُر ٱَو ْك ْتِل ِمَن َأ َ ٱْلَق ُلوَن َول ُكْم َيَزا َن ُلو ِت ّتٰى ُيَقا َح
ُكْم ّدو ُكْم َعن َيُر ِن ْا ِإن ِدي َطاُعو َت ْد َوَمن اْس َتِد ُكْم َيْر ْن ِنِه َعن ِم َيُمْت ِدي َف

ِئَك َكاِفٌر َوُهَو ٰـ ُأْو لَف
ۤ

َطْت  ِب ُلُهْم َح َيا ِفي َأْعَما ْن ّد لِخَرِة ٱل ِئَك ٱَو ٰـ ُأْو لَو
ۤ

ّناِر َأْصَحاُب ُدوَن ِفيَها ُهْم ٱل ِل ِإّن َخا ْا ٱّلِذيَن } * {  ُنو ّلِذيَن آَم ٱَو
ْا ْا َهاَجُرو ُدو ِبيِل ِفي َوَجاَه ّلِه َس ِئَك ٱل ٰـ لُأْو

ۤ
ّلِه َرْحَمَت َيْرُجوَن  ّلُه ٱل ل ٱَو

} ّرِحيٌم َغُفوٌر

الكلمات شرح

القتال عن السؤال إذ الحرام، من اشتمال بدل المحرم. قتال }: أي فيه قتال { الحرام
(رأجب). الحرام الشهر في

عظيم. ذنٌب }: أي { كبير

الله. دين عن }: صرف الله سبيل عن { صد

تعالى. بالله }: كفر به { وكفر

فيها. الحرام والمسجد }: مكة الحرام { المسجد

والمهاجرون. وسلم عليه الله صلى }: النبي { أهله

ًا. }: أعظم { أكبر وزرأ

ليكفروا. المؤمنين واضطهاد }: الشرك { الفتنة

لردتهم. عليها يثابون فل أجرها }: بطل أعمالهم { حبطت

الله. ذات في والضطهاد الفتنة خوف ديارأهم }: تركوا { هاجروا

اليتين: معنى

سرية وسلم عليه الله صلى النبي ارأسل القتال المؤمنين على كتب أنه تعالى أخبر لما
أن تعالى الله الكفارأ. فشاء أحوال على يتعرف نخلة بطن إلى جحش بن الله عبد بقيادة
ًا ورأجاله الله عبد يلقى الحضرمي بن عمرو يدعى رأجل منهم فقتلوا فقاتلوهم لقريش عير

وهي الثانية جمادى من يوم آخر في ذلك وكان رأاجعين وقفلوا العير واخذوا اثنين وأسروا
رأجب. من ليلة أو
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ّدد فيه، بالقتال الحرام الشهر يحل وقالت: محمد قريش ثائرة فثارأت َها ورَأ اليهود صوت
ولم والسرين العير وقف وسلم عليه الله صلى الله رأسول أن حتى بالمدينة والمنافقون

أكثر من عظيمين ولوم لنقد ورأفاقه جحش بن الله عبد وتعرض بشىء، فيهما يقض
الشهر عن { يسألونك اليتين هاتين تعالى الله أنزل حتى كذلك المر زال وما الناس،
بيد كبير وزرأ فيه القتال لهم وقل رأسولنا يا أجبهم فيه، القتال عن } أي فيه قتال الحرام

الرسول وإخراج الحرام، المسجد عن الصد وكذا تعالى به والكفر الله دين عن الصد أن
ًا أعظم بحق وولته أهله وهم والمؤمنين منه شرك أن كما تعالى، الله حكم في وزرأ

بشتى الكفر إلى الحق دينهم عن ِلرأجاعهم فيه المؤمنين وفتنة الحرم في المشركين
ًا الشهر في القتل من أعظم التعذيب أنواع قتال على عزمهم هذا كل إلى الحرام. مضاف

ًا المؤمنين تعالى أخبر اتطاعوا. ثم إن دينهم عن يردوهم أن إلى المؤمنين من إياهم محذرأ
ًا مات بأن يتب ولم دينه عن يرتد من أن العذاب كان مهما الرأتداد أعماله فإن كافر

ًا. هذا فيها الخالدين النارأ أهل من ويصبح تبطل كلها الصالحة أما الولى الية تضمنته ما أبد
جحش بن الله عبد في نزلت فقد هاجروا والذين آمنوا الذين ) إن218( الثانية الية

وذلك بهم، رأحيم لذنوبهم غفورأ تعالى وأنه آثمين غير أنهم تعالى الله طمأنهم وأصحابه
والذين آمنوا الذين فيهم: { إن تعالى وقال الله، سبيل في وجهادهم وهجرتهم ِليمانهم
}. رأحيم غفورأ والله الله رأحمة يرجون أولئك الله سبيل في وجاهدوا هاجروا

اليتين هداية

}: اليتين هداية { من

الحرام. والبلد الحرام الشهر - حرمة1

هوازن وسلم عليه الله صلى الرسول قتال بدليل الحرام الشهر في القتال - نسخ2
الحرم. الشهر في وهما القعدة وأول شوال في وثقيف

ّية عن - الكشف3 يردوهم أن إلى المسلمين قتال على الدائم عزنهم وهي الكافرين نفس
ِلسلم عن منه. ويخرجوهم ا

التوبة قبل مات وإن جديد، من العمل يستأنف المرتد تاب فإن للعمل محبطة - الردة4
ًا. فيها الخالدين النارأ أهل من فهو أبد

ِليمان فضل - بيان5 الله. سبيل في والجهاد والهجرة ا

َنَك ُلو َأ َيْس ْيِسِر ٱْلَخْمِر َعِن {  ْلَم ْثٌم ِفيِهَمآ ُقْل ٱَو ِبيٌر ِإ َناِفُع َك ّناِس َوَم ِلل
ْثُمُهَمآ ِإ َبُر َو ْك َنَك ّنْفِعِهَما ِمن َأ ُلو َأ َيْس َذا َو ِلَك ٱْلَعْفَو ُقِل ُينِفُقوَن َما ٰذ َك

ّيُن ّلُه ُيب ُكُم ٱل َياِت َل ُكْم ٱل ّل ّكُروَن َلَع َتَف َيا } * { ِفي َت ْن ّد لِخَرِة ٱل ٱَو
َنَك ُلو َأ َيْس َتاَمٰى َعِن َو َي ْيٌر ّلُهْم ِإْصلٌَح ُقْل ٱْل ِإْن َخ ُطوُهْم َو ِل ُتَخا
ُكْم ُن ِإْخَوا ّلُه َف ل َلُم ٱَو َد َيْع ِلِح ِمَن ٱْلُمْفِس َلْو ٱْلُمْص َء َو ّلُه َشآ ُكْم ٱل َت َن َلْع

ّلَه ِإّن ِكيٌم َعِزيٌز ٱل } َح

الكلمات: شرح

الخمر لفظ ويطلق يعقل، ول يميز ل شارأبه فأصبح وغطاه العقل خامر ما }: كل { الخمر

javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()


وغيرهما. الشعير أو التمر أو العنب عصير على

ًا وسمي }: القمارأ { الميسر وسهولة. بيسر المال ينال صاحبه لن ميسر

ِلثم العرض. أو المال أو البدن أو العقل أو بالنفس فاسد ضارأ }: كل { ا

ّد. والفعال القوال سائر من يضر ول يسّر ما وهي منفعة }: جمع { المنافع والموا

ِلنسان حاجة عن وزاد فضل هنا: ما }: العفو { العفو المال. من ا

وتعملون يصلحها، ما لدنياكم فتعملون منهما كل في ينفع ما }: فتعرفون { تتفكرون
عذابها. من وينجيكم فيها، يسعدكم ما لخرتكم

عذابها. من وينجيكم لهم ما }: تخلطون { تخالطونهم

ّلفه إذا أعنته يقال الشديدة المشقة }: العنت { لعنتكم شديدة. مشقة ك

اليتين: معنى

ِلسلم وجاء ويقامرون الخمر يشربون الجاهلية في العرب كان التوحيد إلى دعوتهم فبدأ ا
ِليمان الرسول هاجر ولما الحياة، في الستقامة عل القوي الباعث هما إذ الخر بالعبث وا

ًا تمثل المدينة وأصبحت أصحابه من والعديد وسلم عليه الله صلى ًا مجتمع وأخذت إسلمي
ًا تنزل الحكام ًا شيئ ًا فحدثا فشيئ فخلط ثملن وهو بجماعة الصحابة أحد صلى أن يوم

النساء آية فنزلت القراءة في
} سكارىً وأنتم الصلة تقربوا ل آمنوا الذين أيها يا {

فنزلت الخمر شرب حول التساؤلت كثرت وهنا معينة أوقات في إل يشربونها ل فكانوا
إثم فيهما { قل بقوله تعالى الله } فأجابهم والميسر الخمر عن { يسألونك الية هذه
ً الكثير } فترك نفعهما من أكبر وإثمهما للناس ومنافع كبير ولعب الخمر شرب من كل

ًا منعهما إلى يتطلع عمر فكان آخرون الية. وبقي لهذه القمارأ ًا منع بيّن ويقول: (اللهم بات
ًا الخبر في لنا ًا) فاستجاب بيان المائدة: آي ونزلت له تعالى الله شافي
} والميسر الخمر إنما آمنوا الذين أيها يا {

قوله إلى
} منتهون انتم فهل {

ًا الميسر وحرم الخمر حرمت رأبنا) وبذلك عمر: (انتهينا فقال ًا تحريم ً قطعي ووضع كامل
ّد وسلم عليه الله صلى الرسول الخبائث أم وسماها شربها من الجلد. وحذرأ وهو الخمر ح

وهم نفر ثلثة في يزكيه ول القيامة يوما الله يكلمه ل الخمر  " مدمنوقال:
ّق ".  الخمر شرب ومدمن إزاره، ومسبل لوالديه، العا

سورأة في بيّن فقد تعالى قال كما } فهو للناس ومنافع كبير إثم تعالى: { فيهما وقوله
ِلثم منشأ المائدة ذكر عن ويصدان المسلمين بين والبغضاء العداوة يسببان أنهما وهو ا

ِلعراض المسلمين، أفراد بين البغضاء العداوة زرأع في أكبر إثم وأي الصلة وعن الله وا
ًا الصلة وتضييع الله ذكر عن ًا فيهما إن حق ًا، ِلثم هذا جانب إلى فهي المنافع وأما كبير

ِلثم والفرح النشوة من شارأبها تكسب وما وصنعها، الخمر تجارأة في الربح ومنها قليلة ا
وانتفاع تعب ول كد بل المال على الحصورأ منافعه فمن المسير وأما والشجاعة، والسخاء



ِلبل من الجزورأ على يقامرون كانوا إذا به الفقراء، بعض للفقراء ويعطى يذبح ثم ا
والمساكين.

َنَك ُلو َأ َيْس ْيِسِر ٱْلَخْمِر َعِن {  ْلَم ْثٌم ِفيِهَمآ ُقْل ٱَو ِبيٌر ِإ َناِفُع َك َوَم
ّناِس ْثُمُهَمآ ِلل ِإ َبُر َو ْك َنَك ّنْفِعِهَما ِمن َأ ُلو َأ َيْس َذا َو ُقِل ُينِفُقوَن َما
ِلَك ٱْلَعْفَو ٰذ ّيُن َك ّلُه ُيب ُكُم ٱل َياِت َل ُكْم ٱل ّل ّكُروَن َلَع َتَف } * { ِفي َت
َيا ْن ّد لِخَرِة ٱل َنَك ٱَو ُلو َأ َيْس َتاَمٰى َعِن َو َي ْيٌر ّلُهْم ِإْصلٌَح ُقْل ٱْل ِإْن َخ َو

ُطوُهْم ِل ُكْم ُتَخا ُن ِإْخَوا ّلُه َف ل َلُم ٱَو َد َيْع ِلِح ِمَن ٱْلُمْفِس َلْو ٱْلُمْص َء َو َشآ
ّلُه ُكْم ٱل َت َن ّلَه ِإّن َلْع ِكيٌم َعِزيٌز ٱل } َح

لقول استجابتهم عن نشأ سؤال } فهو ينفقون ماذا { يسألونك الية في تعالى قوله أما
أموالهم من ينفقونه الذي الجزء يعرفوا أن } فأرأادوا الله سبيل في تعالى: { وأنفقوا الله
حاجتكم على زاد ما } أي العفو بقوله: { قل كوتعالى تابر الله فأجابهم الله سبيل في

" وسلم عليه الله صلى الرسول قال هنا أنفسكم. ومن على نفقتكم عن وفضل
لكم الله يبين { وكذلك وقوله البخارأي، ورأاه"  غنى ظهر عن كان ما خيرالصدقة

الشرائع لكم الله يبين البيان هذا مثل } أي والخرة الدنيا في تتفكرون لعلكم اليات
والرأخة الدنيا أمر في البصير الواعي التفكير إلى بذلك ليعدكم والحرام والحلل الحكام

وبقاؤكم إليها مردكم التي لخرتكم وتعملون إليها حاجتكم حسب على لدنياكم فتعملون
ذلك. حسب على فيها

} الية اليتامى عن ) { يسألونك220( الثانية الية ) أما219( الولى الية تضمنته ما وهذا
النساء سورأة من تعالى قوله نزل لما فإنه

ًا اليتامى أموال يأكلون الذين إن { بطونهم في يأكلون إنما ظلم
ًا ًا وسيصلون نار } سعير
يكفله يتيم بيته في ان من وفصل الشديد الوعيد هذا من والمؤمنات المؤمنون خاف
وتساءلوا كبيرة ومشقة عنت بذلك وحصل شرابه عن وشرابه طعامه عن طعامه فصل

هو وليس التيامى مال إصلح هو المقصود أن لهم وبينت الية هذه فنزلت المخرج عن
عدم مع الفصل من خير الخلط لهم.... } مع إصلح تعالى: { قل فقال خلطه أو فصله

ِلصلح أخاه يخالط والخر فإخوانكم، تخالطوهم فقال: { وإن الخلط في الحرج ودفع ا
ًا ليكونوا له المصلح من اليتيم لمال المفسد يعلم تعالى أنه وأعلمهم ماله، في على دائم

الحرج يرفع عليهم منته في الله زاد والده. ثم فقد الذي اليتيم لمال حماية هذا وكل حذرأ،
على المترتبة المشقة في أبقاكم } أي لعنتكم الله شاء { ولو تعالى فقال المخالطة في

فيما حكيم يريده ما على غالب أي عزيز الل إن وقوله يتاماكم أموال عن أموالكم فصل
به. ويقضي يفعله

اليتين: هداية

اليتين: هداية من

فاجتنبوه فيها تعالى لقوله المائدة بآية الية هذه نسخت حيث والميسر الخمر - حرم1
منتهون. أنتم فهل وقوله

الية. هذه في العفو وهو غنّى ظهر عن كانت ما وهي التطوع صدقة أفضل - بيان2

بحسب والخرة فنائها بقدرأ الولى ِلعطاء والخرة الدنيا أمر في التفكر - استحباب3
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بقائها.

ِلصلح معنى وهو وأوفر له أرأبح كان إذا كافله بمال اليتيم مال خلط - جواز4 الية. في ا

ًا يسبب كان إذا وخلطه به المساس من والتحذير اليتيم، مال - حرمة5 أو فيه نقص
ًا. إفساد

َنَك ُلو َأ َيْس ًذىً ُهَو ُقْل ٱْلَمِحيِض َعِن { َو ْا َأ ُلو َتِز ْع َء ٱَف ّنَسآ ِفي ٱل
َ ٱْلَمِحيِض ُبوُهّن َول ّتٰى َتْقَر ْطُهْرَن َح َذا َي ِإ َطّهْرَن َف ُتوُهّن َت ْأ ِمْن َف

ْيُث ُكُم َح ّلُه َأَمَر ّلَه ِإّن ٱل ِبيَن ُيِحّب ٱل ّتّوا ُيِحّب ٱل َطّهِريَن َو َت } * ٱْلُم
ُكْم ِنَسآُؤ ُكْم َحْرٌث {  ْا ّل ُتو ْأ ُكْم َف َث ّنٰى َحْر ُتْم َأ ْئ ْا ِش ّدُمو ُكْم َوَق ْنُفِس َل

ْا ّتُقو ّلَه ٱَو ْا ٱل َلُم ْع ۤوَو ُكْم ٱ ّن ُه َأ َبّشِر ّملَُقو ِنيَن َو } ٱْلُمْؤِم

الكلمات: شرح

الجنين. من خل إذا المرأة رأحم من يخرج دم والحيض وزمنه الحيض }: مكان { المحيض

ًى أيامه. في المجامع يضر }: ضررأ { أذ

الحيض. أيام جماعهن }: اتركوا المحيض في النساء { فاعترلوا

الحيض. دم ينقطع حتى تجامعوهن ل }: أي يطهرن حتى تقربوهن { ول

منه. واغتسلن حيضهن دم انقطع إذا }: أي تطهرن { فإذا

متطهرات. طاهرات وهن قبلهن، في جامعوهن }: أي الله أمركم حيث من { فأتوهن

إذا الرأض لن بالحرثا النساء فشبه الولد إنجاب مكانة }: يريد لكم حرثا { نساؤكم
تعالى. الله بإذن الولد أنبتت وطئت إذا والمرأة الزرأع، انبتت حرثت

هو الذي القبل في ذلك كان إذا مدبرة أو لمرأة بجماع }: إذن شئتم إنى حرثكم { فأتوا
والنفاس. الحيض من طاهرة وهي الزرأع، منبت

والزوجية النفس تحصين إرأادة ومنها الصالحة العمال }: يريد لنفسكم { وقدموا
طوال لوالديهم ويدعون الله يوحدون الذين الصالحين الولد انجاب وإرأادة بالجماع
حياتهم.

اليتين: معنى

وتؤاكل معه المرأة تساكن هل المحيض عن سألوه المؤمنين بعض بأن رأسوله تعالى يخبر
يقول أن وأمره الجاهلية، أهل عادة من هذا كان إذ تطهر حتى بالكلية تهجر أو وتشارأب

الجماع في الحيض النساء فليعتزلوا وعليه فيه، المواقع بالرجل يضر أذى الحيض لهم
ل بل الدم سيلن أيام فقط الجماع في وإنما والمشارأبة، والمآكلة المعاشرة في ل فقط
أكد كما هذا في الصحيح للحديث والركبة السرة بين ما غير في الحائض بمباشرة بأس
والغتسال دمهن بإنقطاع يطهرن حتى تجامعوهن ل أن تقربوهن لهم: ول بقوله المنع هذا
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ل القبل وهو باتيانهن الله أمركم حيث من فأتوهن اغتسلن أي تطهرن فإذا لقوله بعده
النجاسات من المتطهرين الذنوب من التوابين يحب أنه تعالى وأعلمهم محرم فإنه الدبر

)222الولى: ( الية معنى هذا وجل عز مولهم بحب ليفوزا وليتطهروا فليتوبوا والقذارأ
جواب تضمنت } فهي لكم حرثا تعالى: { نساؤكم قوله ) وهي223( الثانية الية أما

السؤال هذا حصل إذ ورأائها من الرجل يأتيها بأن مدبرة المرأة جماع يجوز هل وهو سؤال
ً بعضهم من طاهرة المرأة وكانت القبل في كان إذا ذلك من مانع ل أنه تعالى فأخبر فعل
ًا المرأة ومسّى والنفاس، الحيض دمي من الزرأع ينبت كما الولد فيه ينبت رأحمها لن حرث
إذ مدبرة أو مقبلة شاء كما امرأته الرجل فليأت كذلك المر دام وما الطيبة الرأض في

ِلحصان وهو حاصل المقصود الولد. وطلب ا

ّنى تعالى فقوله ذلك يكون أن شرط شئتم إدبارأ أو إقبال من حال أي على يريد شئتم أ
ّدموا عباده تعالى وعظ الدبر. ثم ل القبل فب في ينفعكم ما الخير من لنفسكم بقوله: وق

الذي الزاد هو هذا إذ وطاعته ذكره عن تغفلوا فل تعالى لله ملقوا أنكم واعلموا آخرتكم
 رأبكم. يدي بين تقفون يوم ينفعكم

ًا ِإيمانه كان من وسعادتهما والخرة الدنيا بخير المؤمنين يبشر أن رأسوله أمر وأخير
ًا ًا صحيح الصالح. والعمل التقوى مثمر

}: اليتين { هداية

اليتين: هداية من

النساء { فاعتزلوا تعالى ولقوله الضررأ، من فيه لما النفاس الحيض أثناء الجماع - حرمة1
}. يطهرن حتى تقربوهن ول المحيض في

تعالى: { فإذا لقوله تغتسل، ولم نفاسها أو حيضها دم انقطع إذا المرأة وطء - حرم2
}. فأتوهن تطهرن

} وهو الله أمركم حيث من تعالى: { فأتوهن لقوله دبرها في المرأة نكاح - حرمة3
القبل.

بالماء. والنجاسات القذارأ من والتطهير بالتوبة، الذنوب من التطهير - وجوب4

لقوله الخرة الدارأ إلى المسلم زاد ليكون الصالح العمل من أمكن ما تقديم - وجوب5
}. لنفسكم تعالى: { وقدموا

وزجر. عنه نهى ما وترك أمر ما بفعل تعالى الله تقوى - وجوب6

ومؤمنة. مؤمن لكل وسلم عليه الله صلى رأسوله لسان على تعالى الله - بشرى7

َ ْا { َول ُلو ّلَه َتْجَع ُكْم ُعْرَضًة ٱل ِن ْيَما ْا َأن َل َبّرو ْا َت ّتُقو َت ْا َو ِلُحو ُتْص ْيَن َو َب
ّناِس ّلُه ٱل ل ِليٌم َسِميٌع ٱَو ّ َع ُكُم } * { ل ُذ ّلُه ُيَؤاِخ ّللْغِو ٱل ۤيِف ٱِب

ُكْم ِن ْيَما ِكن َأ ٰـ َل ُكم َو ُذ َبْت ِبَما ُيَؤاِخ ُكْم َكَس ُب ُلو ّلُه ُق ل ِليٌم َغُفوٌر ٱَو } * َح
ّلِذيَن ّل ُلوَن {  ِئِهْم ِمن ُيْؤ ّبُص ّنَسآ َبَعِة َتَر ِإْن َأْشُهٍر َأْر ُءو َف ِإّن َفآ ّلَه َف ٱل
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ِإْن ّرِحيٌم َغُفوٌر ْا } * { َو َق َعَزُمو ّطلَ ِإّن ٱل ّلَه َف ِليٌم َسِميٌع ٱل } َع

الكلمات: شرح

ًا يوضع }: ما { العرضة ًا. يفعل ل أن المؤمن يحلفها واليمين شىء، من مانع خير

كذا. لفعلّن واله أو كذا أفعل ل والله نحو يمين }: جمع { اليمان

ُبُرورأ البر. وفعل }: الطاعة { ال

كذا يظنه الشيء على العبد يحلف أن اليمين فيه. ولغو خير ل وما }: الباطل، { اللغو
الحلف. إرأادة غير من أيمان من لسان على يجري ما أو خلفه، فيتبين

ًا لفلعه لجله اليمين وقصد القلب تعّمد }: ما قلوبكم { كسبت منعه. أو حتم

ِليلء: الحلف { يؤلون الزوجة. وطء عدم على }: ا

والتمهل. }: النتظارأ { التربص

باليمين. عنه المتناع بعد نسائهم وطء إلى }: رأجعوا { فاءوا

طلقتك. أو مطلقة أو طالق هي بوقله وحلها الزوجية رأابطة }: فك { الطلق

اليات: معنى

ًا به الحلف يجعلوا أن المؤمنين عباده وتعالى تبارأك الله يهنى وذلك الخير فعل من مانع
ًا يكلم ل أن أو فلن على يتصدق ل أن العبد يحلف كأن فقال اثنين بين يصلح ل أن أو فلن

ًا أي ليمانكم عرضة به الحلف يريد الله تجعلوا ول تعالى ترك أو خير فعل من لكم مانع
عز فليتقوه وأفعالهم بنياتهم عليم لقوالهم سميع أنه الناس. وأخبرهم بين اصلح أو إثم

على الرجل يحلف أن وهو أيمانهم في باللغو يؤاخذهم ل تعالى أنه أخبرهم وجل. ثم
من يقصده ل ما لسانه على يجري أن أو ظن، ما خلف عل فيظهر كذا يظنه الشيء
تجب كفارأة ول فيه إثم فل لعباده عنه الله عفا مما فهذا والله بلى والله، ل، كقوله الحلف

ِلثم من قلوبهم كسبت بما يؤاخذهم فيه. لكن ًا المرء يحلف كأن وذلك ا حق ليأخذ كاذب
في ثم الثم في صاحبها تغمس التي الغموس اليمين هذ فهذه الكاذبة بيمينه المسلم أخيه
حنث، ثم يفعل أو يفعل ل أن على حلف لمن الموضوعة الكفارأة فيها تنفع ل وهذه النارأ
الذي الحق ورأد بذنبه والعتراف نفسه بالتكذيب التوبة الغموس اليمين صاحب على وإنما
رأحيم. غفورأ والله ويرحمه، له تعالى الله يغفر وبذلك صاحبه إلى الفاجرة بيمينه أخذه

فأخبر يطأها ل أن يحلف أي امرأته من يولي من حكم تعالى ذكر اليمين ذكر وبمناسبة
فبها وطئها إلى رأجع أي امرأته إلى فاء فإن أشهر أرأبعة تربص المولي على أن تعالى

على فإن ذلك على وأصّر وطئها إلى يفىء لم وإن يمينه، عن يكفر أن وعليه ونعمت،
عليه. طلقها أبى فإن بالفىء ويطالبه أمامه يوقفه أن القاضي

غفورأ الله فإن فاءوا فإن أشهر أرأبعة تربص نسائهم من يؤلون تعالى: { للذين الله قال
لتوبتهم. ويرحمهم نسائهم حق في الذنب من ارأتكبوه ما لهم } يغفر رأحيم
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 قلوبهم. في بما عليهم لقوالهم سميع والله طلقوا، يفيئوا أن أبوا بأن الطلق عزموا وإن

يحب. ما فعل وترك يكره، ما فعل بعدم فليحذرأوه

اليات: هداية

ًا يفعل ل أن حلف فمن وعليه اليمين بسبب الخير منع - كراهية1 يمينه عن فليكفر خير
ًا غيرها فرأىً يمين على حلف " من الصحيح لحديث الخير وليفعل منها خير

".  خير هو الذي وليأت يمينه عن فليكفر

ل وهو اليمين لفظ لسانه على يجري أن الولى صورأتان ولها عنها معفو اليمين - لغو2
خلفه، فيتبين كذا يظنه شىء على يحلف أن الثنية والله، وبلى والله، ل نحو يحلف أن يريد
شىء جيبه في ليس أنه جازم أو ظان وهو دينارأ ول درأهم جيبي في ما والله يقول أن مثل
اليمين. لغو صورأة فهذه يجده ثم ذلك، من

ًا يحلف أن هي العبد عليها المؤاخذ - اليمين3 ًا الكذب متعمد الحصول أجل من له قاصد
} قلوبكم كسبت بما يؤاخذكم تعالى: { ولكن بقوله المقصودة وهي دنيوية منفعة على

الفاجرة. واليمين الغموس، باليمين وتسمى

يفعل فل ويعجز كذا يفعل أن العبد فيها يحلف التي هي الكفارأة فيها تجب التي - اليمين4
ّينة والكفارأة الله، شاء إن حلفه أثناء ولميقل ويفعل، يضطر ثم كذا يفعل ل أن يحلف أو مب

صام يجد لم فإن رأقبة تحرير أو كسوتهم أو مساكين، عشرة إطعام وهي المائدة آية في
أيام. ثلثة

ِليلء حكم - بيان5 أرأبعة من أقل كانت فإن مدة امرأته يطأ ل لن الرجل يحلف أن وهو ا
أن إل الحلف مدة تنتهي أن إلى الوطء، عن ممنعا ويستمر نفسه يحنث ل أن فله أشهر

إلى يفىء أن عليه فإن أشهر أرأبعة من أثر كانت وإن يمينه، عن ويكفر يطأ أن اللفض
رأاض. غير ساخطا كان وإن عليه تطلق أو زوجته

ّلَقاُت َط ْلُم ّبْصَن ٱ{ َو َتَر ْنُفِسِهّن َي َأ َثَة ِب َ ٍء َثل َ ۤوُقُر َأن َلُهّن َيِحّل َول

ُتْمَن ْك َلَق َما َي ّلُه َخ ّلِه ُيْؤِمّن ُكّن ِإن َأْرَحاِمِهّن ۤيِف ٱل ل ِما ٱِب َيْو ْل ٱلِخِر ٱَو
ُتُهّن َل ُبُعو ّدِهّن َأَحّق َو ِلَك ِفي ِبَر ْا ِإْن َذ ُد ًا ۤوَأَرا َلُهّن ِإْصلَح ْثُل َو ٱّلِذي ِم

ْيِهّن َل ْلَمْعُروِف َع ِللّرَجاِل ٱِب ْيِهّن َو َل ّلُه َدَرَجٌة َع ل ِكيٌم َعِزيٌز ٱَو } َح

الكلمات: شرح

القاضي. أو زوجها فيطلقها عشرتها تسوء المرأة وهي مطلقة }: جمع { المطلقات

}: ينتظرن. { يتربصن

الحيض. مدة و الطهر، مدة إما }: القرء { قروء

ّنة }: من أرأحامهن في الله خلق { ما ذلك. تكتم أن للمطلقة يحل فل الج
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ْعٌل واحد }: أزواجهن { وبعولتهن َب ونخل. كفحل البعولة: 

والنتظارأ. التربص مدة في }: أي ذلك في { بردهن

زوجها. على حقوق ولها لزوجها، حقوق الزوجة على }: يريد عليهن الذي مثل { ولهن

المرأة. على القيم هو شرعا الرجل أن القوامة درأجة }: هي درأجة عليهن { وللرجال

الكريمة: الية معنى

} { والمطلقات الية هذه في تعالى ذكر الفيئة عدم على أصر إن المؤلى طلق بمناسبة
انتهت فإن أقراء ثلثة مدة للزواج تتعرض فل تنتظر أن تحيض التي المطلقة على أن الخ

مفروضة واجبة وهي عدة يسمى النتظارأ وهذا تتزوج أن فلها زوجها يراجعها ولم المدة
الية: في تعالى قوله معنى وهذا فيها يراجعها أن الحق له إذ زوجها، لحق عليها

ًا أرأاداو إن ذلك في بردهن أحق { وبعولتهن }. إصلح

وهي حيضتين أو حيضة إل حضت تقول: ما بأن الحيض تكتم ل أن المطلقة على أن كما
ل أن أجل من تحض لم وهي ثلثة حضت تقول ول لزوجها، الرجعة بذلك تريد ثلثة حاضت

وهو الولد إليه تنسب آخر من تزوجت إذا حتى كذلك الحمل تكتم ول زوجها، إلى ترجع
أرأحامهن، في الله خلق ما يكتمن ول تعالى قال الذنوب. ولذا كبائر من وهذا بولده ليس
أحق تعالى: { وبعولتهن وقوله الخر واليوم بالله يؤمن كن إن وحمل حيض من يريد

ّق والزوُج } يريد ذلك في بردهن ّدتها في دامت ما المطلقة بزوجته أح أن شرط وعلى ع
ِلصلح برجعتها يريد وان بد ل بل بها المضارأة بإرأجاعها يريد ل وهذا بينهم العشرة وطيب ا

ًا أرأادوا تعالى: { إن قوله ظاهر زوجها إلى برجوعها تنوي أن المطلقة وعلى } ، إصلح
ِلصلح ًا. ا أيض

فقال حقوق من عليها للزوج ما مثل زوجها، على الحقوق من للزوجة أن تعالى أخبر ثم
لم درأجة المرأة على للرجل أن } وأخبر بالمعروف عليهن الذي مثل تعالى: { ولهن

ّية وهي لها تكن ولم المرأة ترقها النساء: سورأة من تعالى قوله من المفهومة القيوم
} أموالهم من أنفقوا وبما بعض على بعضهم الله فضل بما النساء على قوامون { الرجال

ًا حكيم عزيز { والله بجملة الية وختمت الله لعزة التعاليم هذه تنفيذ بوجوب } إشعارأ
صالح لنه شرعه في له يسلم أن يجب والحكيم يطاع أن يجب الغالب فإن وحكمته تعالى
ضارأ. غير نافع

الية هداية

الية: هداية من

أطهارأ. أو حيض ثلثة التربص وهو تحيض كانت إذا المطلقة عدة - بيان1

كان. غرض ولي رأحمها، في تعالى الله خلقه حمل أو حيضا المطلقة كتمان - حرمة2

بدليل زوجة الرجعية قيل حتى عدتها، تنقض لم إذا مطلقته من بالرجعة الزوج - أحقية3
في دامت ما تتزوج أو تخطب أن يحل ل ترثه. وأنه مات ولو زوجها يرثها مات لو أنها

عدتها.



صاحبه. على الزوجين من كل حقوق - اثبات4

في المفقودة الرجولة ميزات من الله وهبه لما المرأة على الرجل سيادة - تقرير5
المرأة.

ُق ّطلَ ل َتاِن ٱ{  ِإْمَساٌك َمّر ِإْحَساٍن َتْسِريٌح َأْو ِبَمْعُروٍف َف َ ِب َيِحّل َول
ُكْم ْا َأن َل ُذو ْأُخ ُتُموُهّن ِمّمآ َت ْي َت ًا آ ْيئ ّ َش ّ َيَخاَفآ َأن ِإل َد ُيِقيَما َأل ُدو ُح
ّلِه ِإْن ٱل ُتْم َف ّ ِخْف َد ُيِقيَما َأل ُدو ّلِه ُح َ ٱل َناَح َفل ْيِهَما ُج َل َدْت ِفيَما َع َت ٱْف

ْلَك ِبِه ُد ِت ُدو ّلِه ُح َ ٱل ُدوَها َفل َت ّد َوَمن َتْع َتَع َد َي ُدو ّلِه ُح ِئَك ٱل ٰـ َل ُأْو ُهُم َف
ِلُموَن ّظا } ٱل

الكلمات: شرح

ّلق من }: السم { الطلق طلقتك. أو طالق أنت لزوجته الرجل يقول أن وهو ط

ِلرأجاع الزوج يملك يردها. أي ثم يطلقها ثم يردها، ثم }: يطلقها، { مرتان طلقتين في ا
غيره. زوجا تنكح حتى ترجع ول ذلك يملك فل الثالثة طلق إن أما

ل أن الزوج خاف أو المرأة خافت فإن العشرة }: حسن الله حدود يقيما أل خفتم { فإن
حيث تذهب المرأة سبيل ليخلي للزوج مال دفع وهو الفداء جاز الزوجية حقوق يؤدي

ًا. هذا ويسمى شاءت، خلع

يتجاوزه. ول الله طاعة من العبد إليه ينتهي أن يجب }: ما الله { حدود

ّد لما }: المتجاوز { الظالم موضعه. غير في الشىء وضع والظلم تعالى، الله ح

الكريمة الية معنى

يملك الذي الطلق أن الية هذه في تعالى فيقررأ الطلق أحكام بيان في السياق زال ما
بين فهو الثانية طلق فمن هنا ومن فقط، وثانية أولى، طلقتان هو فيه الرجعة الزوج

حتى له تحل فل طلقها فإن بإحسان يطلقها أو بمعروف، زوجته يمسك أن إما خيارأين
ًا تنكح بحسن } أي بمعروف فإمساك مرتان تعالى: { الطلق قوله معنى هذا غيره زوج

باقي يعطيها بأن بإحسان تطليق أي تسريح أو حقوق، من للزوج ما أداء وهو العشرة
بسوء. يذكرها ول المال من بشىء ويمتعها كان، إن صداقها

أن الزوج على تعالى }: حرم شيئا آتيتموهن مما تأخذوا أن لكم يحل تعالى: { ول وقوله
الزوج المرأة كرهت إذا وهي واحدة حال في إل رأضاها، بدون شيئا زوجته مهر من يأخذ
يقيما أل خفتم { فإن معنى وهذا الظالم، غير الزوج ظالم غير وهو معه البقاء تطلق ولم

أن فلها نفسها به فدت فيما إثم ل أي جناح فل الحسنة المعاشرة عنا } وهي الله حدود
بينهما. الزوجية عصمة وحل تركها مقابل منها يأخذه أن وله للزوج المال تعطي

ول الحرام، إلى الحلل تجاوز يحل فل شرعه أحكام } يريد الله حدود تعالى: { تلك وقوله
ِلحسان تجاوز ِلساءة، إلى ا ظلم فقد الله حدود يتعد ومن المنكر إلى المعروف ول ا
ذلك. له ينبغي وما للعذاب، عرضها نفسه
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الية هداية

الية: هداية من

مرتان. الطلق قال تعالى الله لن واحدن بلفظ الثلثا الطلق - حرمة1

عنها. يموت أو ويطلقها غيره زوجا تنكح حتى لزوجها تحل ل طلقات ثلثا - المطلقة2

تعطيه بمال منه نفسها فتخلع زوجها مع البقاء المرأة تكره أن وهو الخلع - مشروعية3
بها. الزواج في عليها أنفق عما عوضا إياه

تعديها. وحرمة الله حدود عند الوقوف - وجوب4

العبد وظلم منه بالتوبة إل للعبد يغفر ل وهذا الشرك ظلم أنواع ثلثة وهو الظلم - تحريم5
ِلنسان لخيه ّدي لنفسه العبد وظلم منه، التحلل من بد ل وهذا ا وهذا الله حدود من حد بتع
به. واخذ شاء وإن غفره شاء إن الله إلى أمره

ِإْن ّلَقَها { َف َ َط ُد ِمن َلُه َتِحّل َفل ّتٰى َبْع ِكَح َح ْن ًا َت ُه َزْوج ْيَر ِإن َغ َف
ّلَقَها َ َط َناَح َفل ْيِهَمآ ُج َل َتَراَجَعآ َأن َع ّنآ ِإن َي َد ُيِقيَما َأن َظ ُدو ّلِه ُح ٱل

ْلَك ِت ُد َو ُدو ّلِه ُح ُنَها ٱل ّي َب ٍما ُي َلُموَن ِلَقْو } َيْع

الكلمات: شرح

ّطلقة له تحل فل طلقها { فإن ًا تنكح ان بعد إل له تحل فل الثالثة }: ال غيره. زوج

جديد. من الزواج في عليهما حرج ول إثم ل }: أي عليهما جناح { فل

الله حدود إقامة يظنا أن وبشرط جديد بعقد لصاحبه منهما كل يرجع }: أن يترجعا { أن
نكاحهما. يجوز فل وإل فيهما،

الكريمة: الية معنى

ًا تعالى يقول تنكح حتى له تحّل فل طلقها الثلثة: فإن الطلقة امرأته طلق من حكم مبين
ًا ًا النكاح ويكون غيره، زوج تسيلته تذوقي " حتى لحديث الزوج بها ويبني صحيح

أن لها جاز عنها مات أو والوطء والخلوة البناء بعد الثاني طلقها فإن"  عسيلتك ويذوق
فيهما الله حدود يقيمان أنهما أنفسهما من وعلما ذلك في هو رأغب إن الول إلى تعود

قال لهما. ولذا تحل مراجعة فل وإل العشرة حسن مع صاحبه حقوق واحد كل بإعطاء
ّوه ثم الله حدود يقيما أن ظنا إن تعالى حدود فقال: { وتلك الحدود تلك بشأن تعالى الله ن

يقفون الذين هم بها العالمون إذ يعلمون، لقوم وتعالى سبحانه يبينها شرائعه، } وهي الله
الظالمين. وعقوبة الظلم وصمة من فيسلمون يتعدونها ول عندها

الية هداية

الية هداية من

javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()


ًا غيره زوجا تنكح أو الول بشرطين إل لمطلقها تحل ل ثلثا - المطلقة1 ًا نكاح صحيح
ل وأن تطيب بينهما العشرة أن منهما كل ظن على يغلب أن والثاني ويطأها بها ويبني
مرات. ثلثا الطلق إلى أدى الذي العتداء ذلك يتكررأ

بشرطه. الول الزوج إلى الرجعة معه تصح كطلقه الثاني الزوج -موت2

ّية ثلثة الملطقة تزوجت - إن3 ّلها فل الول إلى لتعود يطلقها حتى الزوج على التمرد بن يح
الله  " لعنوقال: أبطله وسلم عليه الله صلى الرسول لن التحليل، لجل النكاح هذا

بقصد ثلثا المطلقة يتزوج الذي ذاك المستعارأ، بالتيس ويسّمى"  له والمحلل المحلل
للول. يحلها أن

َذا ِإ ُتُم { َو ّلْق َء َط ّنَسآ َلْغَن ٱل َب َلُهّن َف ُكوُهّن َأَج َأْمِس َأْو ِبَمْعُروٍف َف

َ ِبَمْعُروٍف َسّرُحوُهّن ُكوُهّن َول ًا ُتْمِس ْا ِضَرار ُدو َت َتْع ِلَك َيْفَعْل َوَمن ّل َذ
ْد َلَم َفَق َ َنْفَسُه َظ ْا َول ُذ ّتِخ َياِت ۤوَت ّلِه آ ًا ٱل ْا ُهُزو ُكُرو ْذ ّلِه ِنْعَمَت ٱَو ٱل

ُكْم ْي َل ُكْم َأنَزَل َوَمآ َع ْي َل َتاِب ّمَن َع ِك ْكَمِة ٱْل ْلِح ُكْم ٱَو ُظ ْا ِبِه َيِع ّتُقو ّلَه ٱَو ٱل
ْا َلُم ْع ۤوَو ّلَه َأّن ٱ ُكّل ٱل ٍء ِب ِليٌم َشْي } َع

الكلمات: شرح

عدتها. ايام انتهاء مقارأبة المطلقة }: أجل { أجلهن

من وتبين عدتها تنقضي حتى لها مراجعة بل تركها المطلقة }: تسريح سرحوهن { أو
زوجها.

ًا ًا لها }: مضارأة { ضرارأ بها. وإضرارأ

ِلحسان حد }: لتتجاوزوا { لتعتدوا ِلساءة. إلى ا ا

ًا ًا { هزو أحكامها. بتطبيق التزامكم بعدم بها }: لعب

ِلسلم. هي }: هنا الله { نعمة ا

النبوية. }: السنة { الحكمة

بطاعته. تعالى لتشكروه والحرام؛ الحلل أحكام من أنزله }: بالذي به { يعظكم

الكريمة الية معنى

عباده تعالى يأمر الية هذه في والرجفة والخلع الطلق أحكام بيان في السياق زال ما
بمعروف، فيمسكها يراجعها أن عدتها نهاية وقارأبت امرأته أحدهم طلق إذا المؤمنين

فيعطيها بمعروف ويسرحها عدتها تنقضي حتى يتركها أو عشرتها حسن هو والمعروف
يراجع أن أحدهم على شاءت. وحرم حيث تذهب ويتركها بخير إل يذكرها ول حقوقها كامل

تعالى: فقال منه، فتستريح يطلقها ول إليها يحسن هو فل بها يضّر أن أجل من امرأته
ًا تمسكوهن { ول المخالعة إلى المظلومة المرأة تضطر حتى عليهن } يريد لتعتدوا ضرارأ

للعذاب نفسه عرض فقد الضرارأ هذا يفعل من تعالى: أن وأخبر بمال منه نفسها فتفدي
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الخروي.

تنفيذها وعدم بإهمالها وذلك الشرعية، بالحكام التلعب عن المؤمنين تعالى نهى كما
ًا الله آيا تتخذوا تعالى: { ول فقال مّن حيث عليهم الله نعمة يذكروا أن } وأمرهم هزو

ِلسلم عليهم ِلحسان والعدالة الرحمة دين با واجتناب أوامره بامتثال ليشكروه وذلك وا
نواهيه.

ِلسلم على زيادة عليهم الله نعمة يذكروا أن عليهم كما الكتاب. انزال نعمة وهي ا

شقاؤهم فيه عما وينهاهم وكمالهم، سعادتهم فيه بما فيأمرهم بذلك ليعظهم والحكمة
ُيتقى أن أحق أنه } وأعلمهم الله { واتقوا وجل, فقال عز بتقواه أمرهم وخسرانهم: ثم

معصيته على يراهم أن فيلحذرأوا شيء أمرهم من عليه يخفى ل عليم شيء بكل لنه
لطاعته. مجانبين

الية هداية

الية: هداية من

بمال. تخالعه حتى ويظلمها بها يضّر أن أجل من امرأته يراجع أن للمطلق حيل - ل1

وتنفيذها. مراعتها، بعدم الشرعية الحكام التلعب - حرمة2

الجنان. في بها والعتراف باللسان، بذكرها وذلك البعد على الله نعمة ذكر - وجوب3

والعلن. السر في تعالى الله تقوى - وجوب4

عليم. شىء بكل لنه الحياة شؤون سائر في تعالى الله - مراقبة5

َذا ِإ ُتُم { َو ّلْق َء َط ّنَسآ َلْغَن ٱل َب َلُهّن َف َ َأَج ُلوُهّن َفل ِكْحَن َأن َتْعُض َين
َذا َأْزَواَجُهّن ْا ِإ َنُهْم َتَراَضْو ْي ْلَمْعُروِف َب ِلَك ٱِب ُكْم َكاَن َمن ِبِه ُيوَعُظ ٰذ ِمن

ّلِه ُيْؤِمُن ل ِما ٱِب َيْو ْل ُكْم ٱلِخِر ٱَو ِل َكٰى ٰذ ُكْم َأْز ْطَهُر َل َأ ّلُه َو ل َلُم ٱَو ُتْم َيْع ْن َأ َو
َلُموَن لَ } َتْع

الكلمات: شرح

عدتهن. انتهت }: أى أجلهن { بلغن

طلقها الذي الرجل إلى بالعودة أخرى مرة التزوج من تمنعوهن ل }: أي تعضلوهن { فل
عدتها. انقضت حتى يراجعها ولم

هي ورأضيت إليه يردها أن المطلق الزوج رأضى }: إذا بالمعروف بينهم تراضوا { إذا
بذلك.

ِليمان أهل به ُيكلف العضل عن النهي }: أي به يوعظ { ذلك على القادرأون هم إذ ا
الطاعة.
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قد العضل إذ لقلوبكم؛ وأطهر العضل من لكم خير العضل ترك }: أي لكم أزكى { ذلكم
الفاحشة. ارأتكاب يسبب

الكريمة: الية معنى

تعود أن من فقط طلقتين أو طلقة المطلقة يمنعوا أن النساء أمورأ أولياء تعالى الله ينهى
أخرى مرة منه بالزواج هي رأضيت إذا عدتها، بانقضاء منه وبانت طلقها الذي زوجها إلى

لخت استجابة الية هذه وكانت بالمعروف الحسنة المعاشر على وعزما به هو ورأضي
منه وبانت طلقها الذي زوجها إلى ترجع أن أرأادت حيث عنه الله رأضي يسارأ بن معقل

معقل. أخوها فمنعها العدة بانقضاء

ِليمان أهل إلى يوجه العضل عن النهي هذا } أي به يوعظ تعالى: { ذلكم وقوله بالله ا
ًا أو أمروا إذا ورأسوله لله يستجيبون الذين الحياء فهم الخر واليوم أخبرهم نهوا. وأخير
ً حال لهمن خير زوجها إلى العودة من المطلقة منع عدم أن تعالى لقلوبهم وأطهر ومآل

بقبول التسليم فيجيب يعلمون ل وهم المورأ عواقب يعلم أنه ومجتمعهم. وأعلمهم
} تعلمون ل وأنتم يعلم تعالى: { والله ونهيه. فقال لمره والنصياع شرعه،

الية هداية

الية: هداية من

طلقها. من إلى ترجع أن المطلقة منع أي العضل - حرمة1

". تعضلوهن " ول للولياء كان الي في الخطاب لأن المرأة، على الولية - وجوب2

ِليمان أهل تنفع - المواعظ3 قلوبهم. لحياة ا

جميعه. والطهر كله، الخير نواهيه واجتناب الله أوامر امتثال - في4

َداُت ِل ْلَوا َدُهّن ُيْرِضْعَن ٱ{ َو ْيِن َأْولَ َل ْيِن َحْو َل َد ِلَمْن َكاِم ِتّم َأن َأَرا ُي
َلى ٱلّرَضاَعَة ُلوِد َوع ُتُهّن ِرْزُقُهّن َلُه ٱْلَمْو ِكْسَو ْلَمْعُروِف َو َ ٱِب ّلُف ل َك ُت

ّ َنْفٌس َ ُوْسَعَها ِإل ٌة ُتَضآّر ل َد ِل َلِدَها َوا َ ِبَو ٌد َول ُلو َلِدِه ّلُه َمْو َلى ِبَو َوَع
ْثُل ٱْلَواِرِث ِلَك ِم ِإْن ٰذ َدا َف ً َأَرا ْنُهَما َتَراٍض َعن ِفَصال َتَشاُوٍر ّم َ َو َفل

َناَح ْيِهَما ُج َل ِإْن َع ّتْم َو ْا َأن َأَرد َتْرِضُع ُكْم ۤوَتْس َد َ َ َأْول َناَح َفل ُكْم ُج ْي َل َذا َع ِإ
ُتم ّلْم ُتم ّمآ َس ْي َت ْلَمْعُروِف آ ْا ٱِب ّتُقو ّلَه ٱَو ْا ٱل َلُم ْع ۤوَو ّلَه َأّن ٱ ِبَما ٱل
ُلوَن } َبِصيٌر َتْعَم

الكلمات: شرح

}: عامين. { حولين

الب. على }: أي له المولود { وعلى

ًا حاله }: بحسب { بالمعروف ًا. يسارأ وإعسارأ
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عليه. تقدرأ وما }: طاقتها { وسعها

بمنعها أو ولدها، إرأضاع من بمنعها الولد أم تؤذى أن يحل ل }: أي بولدها والدة تضارأ { ل
زوجها. موت أو طلقها، حال في هذا إرأضاعه على الجرة

المطلقة أمه من الولد ارأضاع على يجبر بأن كذلك الوالد يضارأ ول }: أي له مولود { ول
يطيقها. ل بأجرة يطالب أو

من يكفله من فعلى وإل مال له كان إن نفسه الرضيع هو }: الوارأثا الوارأثا { وعلى
عصبته.

ًا { فصال العامين. نهاية قبل للولد }: فطام

الكريمة: الية معنى

ًا المرأة تطلق وقد الطلق أحكام بيان بمناسبة الرضاع أحكام تعالى ذكر حامل وهي أحيان
} أي الرضاعة يتم أن أرأاد لمن كاملين حولين أولدهن يرضعن تعالى: { والوالدات وقال
إتمام الرضيع وأب هي أرأادت إن كاملين حولين ولدها ترضع أن المطلقة الم على

ًا كان ان الب وهو له المولود على وأن الرضاعة، ًا المرضعة نفقة موجود وشرابا طعام
ًا الله يكلف ل إذ والفقر، الغنى من الوالد حال بحسب بالمعروف وكسوة آتاها ما إل نفس

قدرأة. من

ّبه ثم أو ولدها إرأضاع من تمنع بأن ولدها بسبب الوالدة تؤذى أن يجوز ل أنه على تعالى ن
ِلرأضاع مقابل النفقة تحرم أو ذلك، تريد ل وهي ارأضاعه على تكره فيها عليها يضيق أو ا
ِلرأضاع مقابل الب: بأن وهو له المولود يؤذى أي يضارأ أن يجوز ل كما وقد أمه من ولده ا

كان إن نفسه الرضيع وهو الوارأثا عليها. وعلى يقر ل باهظة بنفقة يطالب أن ول طلقها
ًا ترضعه أن الم على وجب عصبته فعلى مال له يكن لم مال. فإن له أقرب لنها مجان

قبل الولد فطام البوان أرأاد إن الولى الرأضاع في رأخصتين تعالى ذكر ثم إليه الناس
المبكر. الفطام هذا من الولد مصلحة وتقدير ذلك في التشاورأ بعد ذلك لهما فإن عامين
ً ارأاد تعالى: " وإن فقال تضييق ل } أي عليهما جناح فل وتشاورأ منهما تراض عن فصال

إن ذلك فله أمه غير مرضعا من لولده يسترضع أن له المولود أرأاد إن حرج. والثانية ول
} عليكم جناح فل أولدكم تسترضعوا أن أرأدتم تعالى: { وإن قال الم نفس به طابت
ًا مماطلة، ول إجحاف بل بالمعروف عليها المتفق الجرة يسلم أن بشرط الله وعظ وأخير

ً بما أنه وأعلمهم لهما، وضعها التي الحدود هذه في بتقواه له والَمْرَضع الُمْرِضع من كل
ٍه من نهيه. فسبحانه وارأتكاب أمره، مخالفة فليحذرأوا بصير يعملون ٍم إل ٍر عظي رأحيم. ب

الية هداية

الية: هداية من

ّلبا الولى الرضعة ولدها الم إرأضاع - وجوب1 إن الرضاع وسائر مطلقة كانت " إن " ال
مطلقة. غير كانت

ًا. معتبرة غير عليهما فالزيادة تامان. ولذا عامان وهو للرضاع العلى الحد - بيان2 شرع



ِلرأضاع. على الجرة أخذ - جواز3 ا

الفقر. حال في بعضهم على القارأب نفقة - وجوب4

والدته. غير مرضع من ولده الوالد ارأضاع - جواز5

ّلِذيَن َتَوّفْوَن ٱ{ َو ُكْم ُي َذُروَن ِمن َي ًا َو ّبْصَن َأْزَواج َتَر ْنُفِسِهّن َي َأ َبَعَة ِب َأْر

ًا َأْشُهٍر َذا َوَعْشر ِإ َلْغَن َف َلُهّن َب َ َأَج َناَح َفل ُكْم ُج ْي َل ْلَن ِفيَما َع ۤيِف َفَع
ْنُفِسِهّن ْلَمْعُروِف َأ ّلُه ٱِب ل ُلوَن ِبَما ٱَو ِبيٌر َتْعَم َ َخ َناَح } * { َول ُكْم ُج ْي َل َع

ُتْم ِفيَما َبِة ِمْن ِبِه َعّرْض ْط ِء ِخ ّنَسآ ُتْم َأْو ٱل َنن ْك ُكْم ۤيِف َأ ْنُفِس ِلَم َأ ّلُه َع ٱل
ُكْم ّن َنُهّن َأ ُكُرو ْذ َت ِكن َس ٰـ َل ّ َو ُدوُهّن ل ًا ُتَواِع ّ ِسّر ْا َأن ِإل ُلو ً َتُقو َقْول

ًا َ ّمْعُروف ْا َول َة ۤوَتْعِزُم َد َكاِح ُعْق ّن ّتٰى ٱل ُلَغ َح ْب َتاُب َي ِك َلُه ٱْل ْا َأَج َلُم ْع ۤوَو ٱ
ّلَه َأّن َلُم ٱل ُكْم ۤيِف َما َيْع ْنُفِس ُه َأ َذُرو ْح ْا ٱَف َلُم ْع ۤوَو ّلَه َأّن ٱ ِليٌم َغُفوٌر ٱل َح
{

الكلمات: شرح

فيموتون. العمر من لهم كتب ما تعالى الله }: يوفيهم { يتوفون

ًا { ويذرأون لهم. زوجات }: يتركون أزواج

ليال. وعشر أشهر أرأبعة وهي عدتهن انقضاء حتى }: ينتظرن بأنفسهن { يتربصن

العدة. انتها }: بلغن أجلهن { بلغن

الطيب مس من أنفسهن في فعلن فيما الولياء أيها عليكم حرج }: ل عليكم جناح { ل
للخطاب. والتعرض والتجمل

في إثم ل كما بالخطبة، التصريح دون التعريض في عليكم اثم }: ل عليكم جناح { ل
العدة. تنتهى حتى }: أي أجله الكتاب يبلغ النفس. { حتى في الرغبة اضمارأ

اليتين: معنى

على ) أن234( الية هذه ففي والنفقات والعدد الطلق أحكام بيان في السياق زال ما
إن المدة نصف أو حرة كانت إن ليال وعشر أشهر أرأبعة تنتظر أن زوجها عليها مات من

ًا تمس ول تتجمل فل أمة كانت في المذكورأة عدتها تنقضي بحال للخطاب تتعرض ول طيب
الطلق: سورأة من تعالى لقوله حملها بوضع تنقضي عدتها فإن حامل تكون أن إل الية

} حملهن يضعن أن أجلهن الحمال وأولت {
المتوفى زوجها ذوي على جناح فل فيها محدة هي التي المدة انتهت أي أجلها بلغت فإذا
ِلحداد ترك من بنفسها تفعل فيما هي ذويها على ول معنى هذا للتزوج للخطاب والتعرض ا

ًا أشهر أرأبعة بأنفسهن يتربصن أزواجا ويذرأون منك يتوفون تعالى: { والذين قوله وعشر
لهن مباح هو بما } أي بالمعروف أنفسهن في فعلن فيما عليكم جناح فل أجلهن بلغن فإذا

أذن ما إل تعملون فل } فاحذرأوه خبير تعلمون بما { والله بقوله الية ختام في ووعظهم
لكم. فيه
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فل وفاة أو طلق من المتعدة المرأة خطبة تحريم تضمنت ) فقد235( الثانية الية أما
فيه مرغوب رأجل من الخطبة هذه تحمل قد إذ الضررأ؟ من ذلك في لما خطبتها يحل

على تفوت وقد تنقض، لم وهي عدتها انقضاء المرأة تدعى أن نسبه أو دينه أو لماله
تعالى: فقال المرحم الصريح اللفظ دون بالخطبة المراجعة فرصة لها المطلق زوجها
قوله: نحو المعتدات النساء خطبة من عرضتم فيما المسلمون } أيها عليكم جناح { ول
تضمنت الزواج. كما أرأدت إن تاورأنيني عدتك انقضت إذا الزواج: أو في رأاغب إني

رأغبتكم } مبدين ستذكرونهن أنكم الله تعالى: { علم قال إذا الرجل نفسية عن الكشف
ًا تواعدوهن ل ولكن التصريحن دون التعريض في لكم فرخص منهم الزواج في هذا سر

الطلق أما بائن، طلق من أو وفاة من المعتدة خطبة تحريم على الدال هو اللفظ
ًا فيه الخطبة يصح فل الرجعي ًا ول تعريض أن إل وقوله الزوجة، حكم في لنها تصريح

ًا قول تقولوا ِلذن هو معروف بالتعريض. ا

تعالى: { ول قال إذ عدتها تنتهي حتى المعتدة على النكاح عقد حرمة آية هذه تضمنت كما
الله كتب التي المدة الكتاب من والمراد } ، أجله الكتاب يبلغ حتى النكاح عقدة تعزموا

فيها. تتربص أن المعدة على

في ما يعلم الله أن يعلموا أن أمرهم حيث المؤمنين تعالى الله بوعظ الية وختمت
يخالفوه فل الحذرأ غاية ليحذرأوه وتصرافاتهم أعمالهم من شيء عليه يخفى ول أنفسهم

عليهم حليم الذنب بعد منهم تاب لمن غفورأ تعالى أنه أعلمهم نهيه. كما في ول أمره في
التوبة. من ليتمكنوا بالعقوبة يعاجلهم ل

اليتين هداية

اليتين: هداية من

ّنة وبينت ليال، وعشر أشهر أرأبعة وهي الوفاة عدة - بيان1 على المة عدة أن الس
النصف.

ِلحداد - وجوب2 ّين عدم وهو زوجها عنها المتوفى على ا التعرض وعدم الطيب ومس التز
لضرورأة إل منه تخرج فل فيه وهي زوجها عنها توفى الذي المنزل وملزمة للخطاب
قصوى.

صريح. غير بلفظ لها التعرض وجواز المتعدة، خطبة - حرمة3

الخطبة مادام أولى باب من وهذا عدتها انقضاء قبل معتدة على النكاح عقدة - حرمة4
لهما. عقوبة بعد له تحل ول بينهما يفرق عدتها انقضاء قبل امرأة على عقد ومن محرمة

فعل إلى بالعبد المفضية السباب واتقاء والعلن السر في تعالى الله مراقبة - وجوب5
محرم.

ّ َناَح { ل ُكْم ُج ْي َل ُتُم ِإن َع ّلْق َء َط ّنَسآ ْا َأْو َتَمّسوُهّن َلْم َما ٱل َتْفِرُضو
ّتُعوُهّن َفِريَضًة َلُهّن َلى َوَم ُه ٱْلُموِسِع َع َدُر َلى َق ِتِر َوَع ُه ٱْلُمْق َدُر َق

ًا َتاع ْلَمْعُروِف َم ًا ٱِب َلى َحّق ِنيَن َع ِإن ٱْلُمْحِس ُتُموُهّن } * { َو ّلْق ِمن َط
ْبِل ْد َتَمّسوُهّن َأن َق ُتْم َوَق ِنْصُف َفِريَضًة َلُهّن َفَرْض ُتْم َما َف ّ َفَرْض ِإل
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ْا َأْو َيْعُفوَن َأن َيِدِه ٱّلِذي َيْعُفَو ُة ِب َد َكاِح ُعْق ّن َأن ٱل ْا َو َأْقَرُب ۤوَتْعُف

ّتْقَوىًٰ َ ِلل ْا َول ُكْم ٱْلَفْضَل َتنَسُو َن ْي ّلَه ِإّن َب ُلوَن ِبَما ٱل } * َبِصيٌر َتْعَم
ْا ُظو َلى { َحاِف َلَواِت َع لّصلَِة ٱلّص َطٰى ٱو ْا ٱْلُوْس ّلِه َوُقوُمو ِتيَن ل ِن } َقا

ُتْم * { َفإْن ً ِخْف ًا َأْو َفِرَجال َبان ْك َذآ ُر ِإ ُتْم َف ْا َأِمن ُكُرو ْذ ّلَه ٱَف َكَما ٱل
ُكم ّلَم ْا َلْم ّما َع ُنو ُكو َلُموَن َت } َتْع

الكلمات: شرح

ِلثم { الجناح ّية. على المترتب }: ا المعص

تجامعوهّن. لم }: ما تمسوهن لم { ما

ّدرأ تفرضوا { أو ُتق مهرا. لهن }: 

َدرُأه: ما المال، في الوسع }: ذو قدرأه { الموسع َق ويستطيعه. عليه يقدرأ و

ّيق { المقتر العيش. }: الض

الزوج }: هو النكاح عقدة بيده { الذي

ِلحسان المودة }: أى بينكم الفضل { ولتنسوا وا

وارأكانها شروطها استيفاء مع جماعة في أوقاتها في }: بأدائها الصلوات على { حافظوا
وسننها.

وخاصة الصلوات كل على المحافظة فتجب الصبح أو العصر، }: صلة الوسطى { الصلة
-العصر البردين صلى " من وسلم عليه الله صلى الرسول لقول والصبح العصر

".  الجنة والصبح- دخل

ساكنين. قانتين: خاشعين

يركب. مما وغيرها الدواب على رأكبانا أو أرأجلكم على }: مشاة { فرجال

اليات: معنى

): يخبر236( الية هذه ففي به يتعلق وما الطلق أحكام بيان في الكريم السياق زال ما
بهن، البناء قبل أزواجهم طلقوا هم إن عليهم حرج ول إثم ل أنه المؤمنين عباده تعالى
ًا لهن يَسموا أن وقبل ًا مهورأ يعطوا بأن يمتعوهن أن عليهم يجب الحالين هذين وفي أيض

ًا أعطيت قد تكن ولم البناء قبل المطلقة الحال هذه في مقدارأه فيعرف لها سمى ول مهر
ًا المطلق الزوج على يجب نادرأة تكون وقد ً يعطيها أن لخاطرها َجبر غناه قدرأ على مال

إن عليكم جناح تعالى: { ل فقال بالزواج، التمتع من فاتها عما عوضا أياما به تتمتع وفقره
وعلى قدرأه الموسع على ومتعوهن فريضة، لهن تفرضوا أو تمسوهن لم ما النساء طلقتم
ًا قدرأه المقتر ًا بالمعروف متاع }. المحسنين على حق

لها سمى وقد بها البناء قبل امرأته طلق من أن ُيخبر تعالى ) فإنه237( الثانية الية وأما

javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()


ًا يعطيها أن عليه فإّن كثر أو قل صداقا تأخذه فل المطلقة عنه تعفوا أن إل نصفه وجوب
ًا، ّلق يعفو أو تكرم ً إياه فيعطيها شيئصا منه يأخذ فل تكرما المط وجل: عز فقال كامل
} - فرضتم ما فنصف فريضة لهن فرضتم وقد تمسوهن أن قبل من طلقتموهن { وإن

النكاح عقدة بيده الذي يفعو -المطلقات- أو يعفون أن فرضتم- إل ما نصف فالواجب أي
وأن العفو، إلى الطرفين تعالى دعا الرحيم العادل الحكم هذا تقرير بعد الزوج. ثم وهو
الله إن بينكم الفضل تنسوا وجل: { ول عز فقال التقوى إلى أقرب كان منهما عفا من
}. بصير تعملون بما

اللتزام على يساعدهم ما إلى المؤمنين عباده يرشد تعالى ) فإنه238( الثانية الية وأما
ِلسلمية والدب الشرعية الواجبات بهذه الصلوات إقامة على المحافظة وهو الرفيعة ا

والصلة الصلوات على تعالى: { حافظوا فقال خاصة الوسطى والصلة عامة الخمس
قانتين لله بقوله: { وقوما ذلك من فمنعهم الصلة في يتكلمون قبلها وكانوا } ، الوسطى

الوجه على الصلة أداء من معه يتمكنون ل خوف حصل خاشعين. وإن ساكنين } أى
على رأاكبون أو أرأجلهم على مشاة وهم فليؤدوها والخشوع السكون من المطلوب
من عليها يصلون كانا التي الهيئة على فليصلوا المن وحصل الخوف زال إذا حتى خيولهم،
ً خفتم { فإن تعالى فقال خشوع وسكوت سكون ًا أو فرجال الله فاذكروا أمنتم فإذا رأكبان

ثمالذكر أول، الصلة إقام هنا بالذكر تعالى الله } يريد تعلمون تكونوا لم ما علمكم كما
ًا العام ًا العلم بنعمة إياهم مذكر أكمل على الصلة يؤدوا أن وهو بشكرها إياهم مطالب

الفحشاء عن تنهى أنها وحسبها لطاعات سائر على المساعد لنها وأتمها وجوهها
والمنكر.

).239( الرابعة الية تضمنته ما هذا

اليات: هداية

اليات: هداية من

حال بحسب فقط المتعة لها وأن المهر، تسمية وقبل البناء قبل المطلقة حكم - بيان1
وفقر. غنى من المطلق

ًا نصفه لها فإن صداق لها مسى وقد البناء قبل المطلقة حكم - بيان2 تتنازل أن إل وجوب
كامل المسّمى وأعطاها النصف عن تنازل إذا المطلق الزوج أن كما ذلك فلها برضاها عنه
ذلك. فله

ِلحسان والفضل المودة إبقاء إلى - الدعوة3 المطلقة المرأة أسرة السرتين بين وا
ًا الطلق يكون ل حتى المطلق، الزوج وأسرة والتقاطع. العداوات في سبب

" الصلة الصبح وصلة العصر صلة وبخاصه الخمس الصلوات على المحافظة - وجوب4
". الوسطى

إصلحها. لغير الصلة في الكلم - منع5

الصلة. في الخشوع - وجوب6

رأاكب. أو ماش وهو يصلي أن له يجوز وأنه وغيره عدو من الخائف صلة - بيان7



ِلسلم. العلم نعمة وبخاصة نعمه على والشكر الله، ذكر بملزمة - المر8 با

ّلِذيَن َتَوّفْوَن ٱ{ َو ُكْم ُي َذُروَن ِمن َي ًا َو ّيًة َأْزَواج ًا َلْزَواِجِهْم َوِص َتاع ّم
َلى ْيَر ٱْلَحْوِل ِإ ِإْن ِإْخَراٍج َغ َ َخَرْجَن َف َناَح َفل ُكْم ُج ْي َل ْلَن َما ِفي َع َفَع
ْنُفِسِهّن ۤيِف ّلُه ّمْعُروٍف ِمن َأ ل ِكيٌم َعِزيٌز ٱَو ّلَقاِت َح َط ْلُم ِل } * { َو

َتاٌع ْلَمْعُروِف َم ًا ٱِب َلى َحّق ّتِقيَن َع ِلَك ٱْلُم َذ َك ّيُن } * {  َب ّلُه ُي ُكْم ٱل ِتِه َل َيا آ
ُكْم ّل ُلوَن َلَع } َتْعِق

الكلمات: شرح

}: العام. { الحول

السنة. نهاية قبل المتوفي الزوج بيت }: من خرجن { فإن

تقصير. ول فيها، مبالغة ل متعة }: أي بالمعروف { متاع

ًا ًا { حق التقياء. المطلقين على }: متعين

اليات: معنى

)240( الية هذه ففي عنهن والمتوفى المطلقات النساء حقوق بيان في السياق زال ما
ًا ويتركون المؤمنين من يتوفون الذين أن تعالى يخبر ّية تعالى الله من لهن فإن أزواج وص
تبقى أن عنها المتوفى لزوجة يسمحوا أن وهي ينفذوها أن المتوفى الزوج ورأثة على

وعشر أشهر أرأبعة وهي العدة مدة فيها بما السنة نهاية إلى وتشرب تأكل البيت في معهم
تعالى: { والذين قوله معنى هذا ذلك، فلها العدة انقضاء بعد الخروج في رأغبت إذا إل ليال

ًا ويذرأون منكم يتوفون ًا لزواجهم وصية أزوج فل خرجن فإن إخراج غير الحول إلى متاع
جناح فل } وقوله حكيم عزيز والله معروف من أنفسهن في فعلن فيما عليكم جناح

تتزين أن عدتها انقضت إذا للمعتدة أن وهو معناه، تقدم أنفسهن في فعلن فيما عليكم
إلى إشارأة حكيم عزيز والله الية به ختمت للتزوج. وما للخطاب وتتعرض الطيب وتمس

ّعها قد الوصية هذه أن ّينة فهي حكيم عزيز شر والتنفيذ. التحقيق متع

ًا بالمعروف متاع ) { وللمطلقات241( الثانية الية وأما حكم } ففيها المتقين على حق
أو داب أو كثياب المال من بشىء يمتعها أن مطلقها على بها المبني المطلقة أن وهو آخر

لها ليس إذ لها واجبة المتعة لها المهر تسمية وقيل البناء قبل فالمطلقة وعليه خادمة،
بعد والمطلقة غير، ل المهر نصف فإنلها المهر لها سمى وقد البناء قبل والمطلقة سواها
أو بالوجوب قيل سواء بالمعروف متعة لها الية هذه في المقصودة هذه وهي البناء

َكاملً. المهر لها لنها الستحباب

المتضمنة آياته لنا تعالى يبين والمتع والعدد ) { كذلك242( الثالثة الية في تعالى َوقوله
والخرة. الدنيا الحياتين في ونسعد عليها فنكمل بها ونعمل لنعقلها شرعه أحكام

اليات هداية

اليات: هداية من
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ِلبقاء1 بعد وذلك بذلك نفسها طابت إن سنة الهالك بيت في وفاة عدة المعتدة على - ا
ًا وعشرون أشهر سبعة وهو فالزائد الواجبة العدة انقضاء أن إل الوصية هذه في جاء يوم
ّية،وعدم هذه بنسخ يقولون العلم أهل جمهورأ في لختلفهم أولى، بالنسخ القول الوص
لها. الناسخ

بالمعروف. المتعة في بها المدخول المطلقة - حق2

والشكر. الحمد فلله عليها، وتكمل بها لتسعد لها الحكام ببيان المة هذه على الله - منه3

َلْم َأ َلى َتَر {  ْا ٱّلِذيَن ِإ َياِرِهْم ِمن َخَرُجو ُلوٌف َوُهْم ِد َذَر ُأ ٱْلَمْوِت َح
ّلُه َلُهُم َفَقاَل ْا ٱل ُتو َياُهْم ُثّم ُمو ّلَه ِإّن َأْح ُذو ٱل َلى َفْضٍل َل ّناِس َع ٱل
ِكّن ٰـ َل َثَر َو ْك ّناِس َأ َ ٱل ُكُروَن ل ْا َيْش ُلو ِت ِبيِل ِفي } * { َوَقا ّلِه َس ال

ْا َلُم ْع ۤوَو ّلَه َأّن ٱ ِليٌم َسِميٌع ٱل ّلَه ُيْقِرُض ٱّلِذي َذا } * { ّمن َع ًا ٱل َقْرض
ًا ُيَضاِعَفُه َحَسن ًا َلُه َف ًة َأْضَعاف ِثيَر ّلُه َك ل ِبُض ٱَو ْبُسُط َيْق َي ْيِه َو َل ِإ َو

} ُتْرَجُعوَن

الكلمات: شرح

ِلستفهام قلبية علمك... فالرؤية إلى َينته }: ألم تر { ألم للتعجيب. وا

ًا فهم كثرة صيغة وهي ألف، }: َجْمع { ألوف اللوف. عشرات إذ

نهيه واجتناب أمره بامتثال طاعته وهو مرضاته إلى الموصف }:الطريق الله سبيل { في
فتنة. تكون ل حتى والظالمين الكفارأ جهاد ذلك ومن

وتسيير السلح لشراء الجهاد في وينفقه ماله من شيئا }: يقتطع الله { يقرض
المجاهدين.

ًء، يقبض يوسع، ويبسط }: يضيق ويبسط { يقبض ًا. ويبُسط ابتل امتحان

اليات: معنى

لذين قصة علمك إلى ينته ألم فيقول وسلم عليه الله صلى رأسوله تعالى الله يخاطب
ًا ديارأهم من خرجوا إسرائيل بني مدن من مدينة أهل وهم ألوف وهم الموت من فرارأ
ثم آخرهم عن الله فأماتهم الموت بين هارأبين ففروا الطاعون بمرض تعالى الله أصابها
يفر من فكذلك الموت، من فرارأهم أنجاهم فهل السلم، عليه ِحزقيل نبيهم بدعوة أحياهم

ًا ل، والجواب الموت؟ من فرارأه ينجيه هل القتال من تعيّن؟ إذا الجهاد من الفرارأ فلم وإذ
الناس أكثر ولكن عظيم، عليها الله من فضل بإحيائها ثم بإماتتها الجماعة تلك تأديب وفي

ًا ل الجهاد إلى دعيتم متى تتأخروا ول الله سبيل في المسلمون أيها فقاتلوا يشكرون. وإذ
فتح ثم فاحذرأوه، وأعمالكم بنياتكم عليم لقوالكم سميع الله أن واعلموا والمال، بالنفس

شائبة } ل حسنا قرضا الله يقرض الذي ذا { من فقال للجهاد المالي الكتتاب باب تعالى
الدرأهم كثيرة أضعافا له يضاعفه تعالى الله فإن به طيبة والنفس لحد فيه شرك

فإن الفقر تخافوا ول الله، كلمة إعلء سبيل في المؤمنون أيها فأنفقوا درأهم بسبعمائة
ِلنفاق فمنعكم امتحانا، ويوسع ابتلء العبد على ويبسط: يضيق يقبض رأبكم سبيل في ا
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شيئا. الله تدبير من يغير ل الله

اليات هداية

اليات: هداية من

ًا الخروج يجوز ل ببلد الوباء نزل - إذا1 السنة. ثبتت بهذا منه، فرارأ

وشكرها. ذكرالنعم - وجوب2

تعين. إذا الله سبيل في القتال - وجوب3

ِلنفاق - فضل4 الله. سبيل في ا

الصبر لجل البتلء وهو وتوسيعه، رأزقه، علىالعبد الله تضييق في الحكمة - بيان5
التوسعة عند يشكر ولم عليه، التضييق عند يصبر، لم من فيالخيبة الشكر، لجل والمتحان

له.

َلْم َأ َلى َتَر {  ِل ِإ ِن ِمن ٱْلَم ِئيَل َۤيب ْذ ۤىُموَس َبْعِد ِمن ِإْسَرا ْا ِإ ُلو ِبّي َقا َن ِل
َنا ٱْبَعْث ّلُهُم ًا َل ِلك ِتْل َم ِبيِل ِفي ّنَقا ّلِه َس ُتْم َهْل َقاَل ٱل ْي ِتَب ِإن َعَس ُك

ُكُم ْي َل َتاُل َع ّ ٱْلِق ْا َأل ُلو ِت ْا ُتَقا ُلو َنآ َوَما َقا ّ َل ِتَل َأل ِبيِل ِفي ُنَقا ّلِه َس ٱل
ْد َنا َوَق َنا ِمن ُأْخِرْج َياِر َنا ِد ِئ َنآ ْب َأ َلّما َو ِتَب َف ْيِهُم ُك َل َتاُل َع ْا ٱْلِق ّلْو ّ َتَو ِإل

ِليلً ْنُهْم َق ّلُه ّم ل ِليٌم ٱَو ِلِميَن َع ّظا ل ّيُهْم َلُهْم } * { َوَقاَل ٱِب ِب ّلَه ِإّن َن ٱل
ْد ُكْم َبَعَث َق ُلوَت َل ًا َطا ِلك ْا َم ُل ّنٰى ۤوَقا ُكوُن َأ ْلُك َلُه َي َنا ٱْلُم ْي َل َنْحُن َع َو

ْلِك َأَحّق ْلُم ْنُه ٱِب َلْم ِم ّلَه ِإّن َقاَل ٱْلَماِل ّمَن َسَعًة ُيْؤَت َو ُه ٱل َطَفا ٱْص
ُكْم ْي َل ُه َع َد َطًة َوَزا ِم ِفي َبْس ْل ِم ٱْلِع ْلِجْس ّلُه ٱَو ل ِتي ٱَو َكُه ُيْؤ ْل ُء َمن ُم َيَشآ
ّلُه ل ِليٌم َواِسٌع ٱَو } َع

الكلمات: شرح

ًء عينه ملوا إليهم المرء نظر إذا بينهم والعقد الحل أهل من الناس }: أشراف { المل رأوا
هيبة. وقلبه

وترّج. توقع }: كلمة { عسى

ولزم. }: فرض { كتب

والحرب. السلم في }: يسوسهم { ملكا

ِلنكارأ }: الستفهام يكون { أنى الملك. له يكون كيف بمعنى ل

لكم. واختارأه عليكم }: فضله { اصطفاه

ًا طول }: أى الجسم في { بسطة عداه. من به يعلوا زائد
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اليات: معنى

بدرأ معركة من بداية المعارأك رأحى ودارأت القتال، المؤمنين على تعالى الله فرض لقد
الهمم شحذ الموقف هذا فاقتضى الشجعان، البطال والرجال المال من بد ل وكان

والعجم العرب حرب مواجهة على بالمدينة المسلمة الجماعة لتقوى المشاعر وإلهاب
ًا، حادثة تعالى ذكر الرجال في الصفات شر من وهما والبخل الجبن لمطارأدة هنا ومن مع

ثم فرارأهم، ينجيهم ولم الله أماتهم كيف لغيرهم ديارأهم التارأكين الموت من الفارأين
الصبر يجدي وإنما يجدي ل الموت من فالفرارأ ولغريهم لهم عبرة ذلك ليكون أحياهم

مأخذه نفوسهم من المنظر ذلك أخذ أن بعد المؤمنين تعالى أمر ثم النصر، حتى والصمود
فقال:

} الله سبيل في وقاتلوا {
ًا اكتتابا لهم الله فتح القتال في المقدم المال كان ولما ّي في الربح لهم وضاعف مال

أخرى لحادثة التفصيلي العرض هذا لهم قدم ثم به، النفس وطيب خلوصه بشرط القرض
البيض يحارأبهم الذين المسلمين موقف في هو لمن والعبر العظات ثناياها في تحمل

صلى نبيهم شخص في تعالى: وهويخاطبهم فقال الزمن طول وعلى هوادة وبل والحمر
لهم لنبي قالوا إذ موسى بعد من إسرائيل بني من المل إلى تر وسلم: { ألم عليه الله

ّياك بإخبارأنا علمك إلى ينته ألم } يريد الله سبيل في نقاتل ملكا لنا ابعث أشراف قول إ
ًا لنا ابعث لهم موسى- لنبي وفاة -بعد إسرائيل بني فنطرد الله سبيل في نقاتل ملك

ًا شريعة ونحكم سيادتنا ونسترد بلدنا من أعداءنا ّبنا. ونظر والبدني الروحي ضعفهم إلى رأ
كتب إن عسيتم فقال: { هل به طالبوه فيما صادقين يكونوا ل أن الني تخوف والمالي

ّية فدفعتهم تقاتلوا؟ ل أن القائد الملك } بتعيين القتال عليكم أل لنا فقالوا: وما الحم
ّنا والحال الله سبيل في نقاتل ّو أن وذلك وأبنائنا، ديارأنا من أخرجنا قد أ البابليون وهم العد

والربا الزنى واستباحوا نساؤهم فتبرجت إسرائيل بنوا فسق أن بعد فلسطين عزوا لما
فشردهم الجبارأ العدو هذا عليهم الله فسلط أنبيائهم هدى عن وأعرضوا الكتاب وعطلوا

لجئين. فأصبحوا

ًا موتا الميتة الجماعات تلك من بعث أن إل شمويل الله نبي من كان وما منهم رأجل معنوي
القتال، قبل منهزمين اكرثهم وتولى جبنوا المعركة من دنوا فلما وقادهم طالوت هو

}. تقاتلوا أل القتال عليكم كتب إن عسيتم { فهل لهم قال إذ فراسته في نبيهم وصدق

تضمنت ) فقد247( الثانية الية أّما القصص هذا ) من246( الولى الية ماتمنته هذا
ِل اعتراض ًا طالوت تعيين على اسرائيل بني م غير أسرة من فقير أنه بحجة عليهم ملك
ّيهم عليهم ورأد منه، المنصب بهذا أحق وأنهم شريفة، عليم بقوله: { إن الباطلة حجتهم نب

.{

ّنى قول على شمويل رأد هذا كان بالملك أحق ونحن علينا الملك له يكون المل: { أ
اختارأ قد تعالى الله أن وهي الحجة دمغتهم لما }. وكأنهم المال من سعة يؤت منهولم
الجسم، وقوة العلم من وزاده أعطاه بما للولءة وأهله الختيارأ بهذا عليهم وفضله طالوت

العقل وشجاعة الحواس بسلمة البدن وقوة العلم غزارأة على تعتمد القتالية والقيادات
في إسرائيل بني عادة على طالبوا بطالوت ورأضوا اعتراضهم بطل لما كأنهم أقول القلب
ًا الله أن على تدل بآية طالبوا التعنت )248( الية وهي الخ لهم فقال لقيادتهم اختارأه حق

الية.

ّيُهْم َلُهْم { َوَقاَل ِب َيَة ِإّن ِن ِكِه آ ْل ُكُم َأن ُم َي ِت ْأ ُبوُت َي ّتا َنٌة ِفيِه ٱل ِكي ّمن َس
ُكْم ّب ّيٌة ّر َبِق ُلُه َهاُروَن َوآُل ُموَسٰى آُل َتَرَك ّمّما َو َكُة َتْحِم ِئ اْلَمل

ۤ
ِإّن ٱ
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ِلَك ِفي َيًة َذ ُكْم ل ُتم ِإن ّل ْن ِنيَن ُك } ّمْؤِم

الكلمات: شرح

ّيهم }: شمويل. { نب

عليكم. ملكه تعالى الله أن }: علمة ملكه { آية

هارأون. وآل موسى آل آثارأ من بقية فيه خشبي }: صندوق { التابوت

نفسي. وهدوء القلب }: طمأنينة { سكينة

التي اللواح من رأضاض هنا وهي أكثره ذهاب بعد منه ماتبقى الشيء }: بقية { بقية
أنبيائهم. آثارأ من وشىء موسى وعصا تكسرت،

مخيماتهم. في اسرائيل بني يدي بين فتضعه العمالقة أرأض }: من الملئكة { تحمله

رأده في منكم بالقوة العدو أخذه الذي التابوت إتيان في }: أي لكم لية ذلك في { إن
ًا لطالوت تعالى الله اختيارأ على قوية علمة إليكم عليكم. ملك

الكريمة الية معنى

ًا الية معنى الكلمات بشرح أصبح قد آية أن أعلمهم النبي شمويل أن وخلصته واضح
تجمعهم رَأمز وهو منهم المغصوب التابوت يأتيهم أن عليهم لطالوت تعالى الله تمليك

هارأون وآل موسى آل آثارأ من حواه لما معنوياتهم قوة استمداد ومصدرأ واتحادهم
ينزل كان الذي المن من وشيء هارأون وعمامة ونعله موسى وعصا اللواح كرضاض

لقتال خرجوا إذا فإنهم تحتها يقاتلون الراية بمثابة التابوت هذا التيه. فكان في عليهم
عليه يغلبهم لم بأيدهم التابوت بقي ما يقاتلون يزالون ول المعركة داخل إلى معهم حملوه

تمليك على آية التابوت إتيان لهم تعالى الله جعل للقتال يتحفزون وهم هنا ومن عدوهم،
وتهدأ قلوبهم به فتسكن فيقتالهم معهم يحملونه الوقت نفس وفي عليهم طالوت

فإن للتابوت الملئكة حمل كيفية (أما تعالى، الله بإذن وينتصرون فيقاتلون نفوسهم
وبآفات البواسير بمرض ابتلوا إذا عندهم بالتابوت تشائموا العمالقة إن تقول الخبارأ
ًا الله وساق إسرائيل لبني التابوت هذا يردوا أن في ففكروا وغيرها زرأاعية لقدارأ، أقدارأ
فمش اسرائيل بني منازل جهة إلى ووجهوها فرسان أو بقرتان يجرها عربة في فجعلوه
آية وأعظم آية إسرائيل) فكانت بني منازل إلى بها وصلت حتى الملئكة فساقتها العربة
) بيان249( التالية الية وفي قادهم تعالى الله وبسم طالوت، بقيادة إسرائيل بنو وقبل
القتال. ساحات إلى السير

َلّما ُلوُت َفَصَل { َف ُنوِد َطا ْلُج ّلَه ِإّن َقاَل ٱِب ُكْم ٱل ِلي َت ْب َنَهٍر ُم َفَمن ِب
ْنُه َشِرَب ْيَس ِم َل ّني َف ْطَعْمُه ّلْم َوَمن ِم ّنُه َي ِإ ّن َف ّ ۤيِم َتَرَف َمِن ِإل ٱْغ
َيِدِه ُغْرَفًة ْا ِب ُبو ْنُه َفَشِر ّ ِم ً ِإل ِليل ْنُهْم َق َلّما ّم ُه َف ّلِذيَن ُهَو َجاَوَز ٱَو
ْا ُنو ْا َمَعُه آَم ُلو َ َقا َنا َطاَقَة ل َيْومَا َل ُلوَت ٱْل ٱّلِذيَن َقاَل َوُجنوِدِه ِبَجا

ّنوَن ُظ ّنُهْم َي ْا َأ ّلِه ُملَُقو َئٍة ّمن َكم ٱل َلٍة ِف ِلي َبْت َق َل َئًة َغ ًة ِف ِثيَر ْذِن َك ِإ ِب
ّلِه ّلُه ٱل ل ِبِريَن َمَع ٱَو } ٱلّصا
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الكلمات: شرح

العدو. يريد وخرج الديارأ من }: انفصل طالوت { فصل

مقاتل. ألف قيل: سبعون - كما وتعداده }: العسكر { بالجنود

الن. الرأدن نهر هو لعله جارأ بنهر }: مختبركم بنهر { مبتليكم

منه. يشرب }: الم يطعمه لم { ومن

}: هم معه آمنوا الغتراف. { الذي من السم وبالضم المرة بالفتح }: الغرفة { غرفة
وأشرك. كفر فقد شرب من أما النهر، من يشربوا لم الذين

ُو { أنهم ِه ُملَق ّل الخر. بالبعث يؤمنون فهم القيامة يوم }: أي ال

بعض. إلى بعضها يفيىء والفئة: الجماعة للتكثير }: كم فئة من { كم

وينصرهم. ويعينهم }: يسددهم الصابرين مع { والله

الية: معنى

قتال إلى هذا سيرهم في مختبرهم تعالى الله أن أخبرهم بالجيش طالوت خرج لما إنه
منه الشرب في لهم يأذن ولم شديد، وعطش شديد حّر في وهم إليه ينتهون بنهر عدوهم

غير وشرب َعَصى المؤمنون فهو يشرب ولم أطاع فمن واحدة غرفة من كان ما إل
الكافر. فهو به المأذون

ً إل كالبهائم يكرعون منه شربوا النهر إلى وصلوا ولما السير طالوت منهم. وواصل قليل
ألف مائة قرباة وكان العدو جيش من مقربة على كانوا ولما معه، ومن هو النهر فجاوز

انهزامهم، } فأعلنوا وجنوده بجالوت اليوم لنا طاقة والمنافقون: { ل الكافرون قال
الذين { وقال فيهم الله قال الذين وهم الصادقون المؤمنون وقال فارأين، وانصرفوا

ِإذن كثيرة فئة غلبت قليلة فئة من كم الله ملقوا أنهم يظنون } الصابرين مع والله الله ب
)251( ) و250( التاليتين اليتين وفي العدو إلى طالوت سير بيان في الية هذه كانت
تعالى: قال الصادقين للمؤمنين حاسم نصر من إليه انتهت وما المعركة بيان

َلّما ْا { َو ُلوَت َبَرُزو ُنوِدِه ِلَجا ْا َوُج ُلو َنآ َقا ّب َنا َأْفِرْغ َر ْي َل ًا َع ْبر ّبْت َص َث َو
َنا َداَم َنا َأْق ْنُصْر َلى ٱَو ِما َع َكاِفِريَن ٱْلَقْو ْذِن } * { َفَهَزُموُهْم ٱْل ِإ ّلِه ِب ٱل

َتَل ُد َوَق ُلوَت َداُو ُه َجا َتا ّلُه َوآ ْلَك ٱل ْكَمَة ٱْلُم ْلِح ّلَمُه ٱَو ُء ِمّما َوَع َيَشآ
َ َلْول ّلِه َدْفُع َو ّناَس ٱل َبْعٍض َبْعَضُهْم ٱل َدِت ِب َلْرُض َلَفَس ِكّن ٱ ٰـ َل ّلَه َو ٱل

َلى َفْضٍل ُذو َلِميَن َع ْلَك ٱْلَعا ِت َياُت } * {  ّلِه آ ُلوَها ٱل ْت ْيَك َن َل ْلَحّق َع ٱِب
ّنَك ِإ ِليَن َلِمَن َو } ٱْلُمْرَس

الكلمات: شرح

العمالقة. قوات قائد وجالوت المعركة ميدان في }: ظهروا لجالوت { برزوا
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ّبا قلوبنا في الصبر }: أصبب صبرا علينا { أفرغا والجزع للخوف يبق فلم تمتلىء حتى ص
موضع.

عزئمنا. من والشد قلوبنا بتقوية وذلك ننهزم ل كتى المعركة أرأض }: في أقدامنا { وثبت

طالوت. جيس في رأسول ول نبي غير يومئذ وكان داود، ورأسوله الله نبي }: هو { دواد

الملك. طالوت وموت النبي شمويل موت بعد ذلك }: كان والحكمة الملك الله { وآتاه

ّلمه سليمان وولده وهو الطير منطق وفهم الدرأوع، صنعه }: فعلمه يشاء مما { وع
السلم. عليهما

أهل على الكفر وأهل التوحيد، أهل على الشرك أهل بغلبة }: وذلك الرأض { لفسدت
ِليمان. ا

اليات: معنى

ِليمان جيش الجيشان التقى لما من داود له فخرج بالمبارأزة جالوت طالب الكفر وجيش ا
ثلثمائة أفراده عدد على طالوت جيش الله فنصر الجيشان والتحم فقتله طالوت جيش

على " إنكم بدرأ، لهل وسلم عليه الله صلى الرسول لقول غير ل مقاتل عشر وأرأبعة
على الباطل جيش الله فهزم رأجل عشر وأرأبعة ثلثمائة وكانوا"  طالوت أصحاب عدة
الشر رأأس بقتله الفق في داود وكب ظهر قلته. وهنا على الحق جيش ونصر كثرته

قال طالوت والملك شمويل النببي من كل موت بعد والملك بالنبوة عليه الله فمن جالوت
}. يشاء مما وعلمه والحكمة الملك وآتاه جالوت داود تعالى: { وقتل

بعضهم الناس الله دفع بقوله: { ولول العظيمة والعظام العبر ذات القصة الله وختم
والشرك بالظلم الرأض وأفسدوا الكفر أهل لستولى والقتال، } بالجهاد ببعض

ًا يسلط الحكيم بتدبيره تعالى الله ولكن والمعاصي، ببعض بعضا ويدفع بعض، على بعض
ّنة }. العالمين على فضل ذو الله { ولكن وجل عز قال وفضل. كما منه م

ًا وقال وسلم عليه الله صلى محمد رأسوله إلى التفت ثم مكانته وعلو لنبوته له: تقرير
صلى المرسلين لمن وإنك بالحق، عليك نتلوها السياق هذا في تقدمت التي الله آيات تلك
وسلم. عليه الله

اليات هداية

اليات: هداية من

ِلمام له يشترط الشرعي - الجهاد1 شرعية. بيعة المبايع ا

والبدن. العقل وسلمة العلم، خصائصها وأهم الكفاءة للولية - يشترط2

مثل. نعله أو ثوبه أو النبي كعمامة النبياء بآثارأ التبرك - جواز3

عليه. والصبر للقتال استعدادهم مدى لمعرفة الجيش أفراد اختبارأ - جواز4



ِليمان - فضيلة5 في الجهاد معارأك في خاصة الله طاعة على الصبر وفضيلة الله، بلقاء ا
الله. سبيل

ِليمان بأهل والظلم الكفر أهل دفع وهي الجهاد، مشروعية في الحكمة - بيان6 والعدل، ا
الكون. ويعمر الحياة لتنظيم

ْلَك ِت َنا ٱلّرُسُل {  ْل َلٰى َبْعَضُهْم َفّض ْنُهْم َبْعٍض َع ّلَم ّمن ّم ّلُه َك َوَرَفَع ٱل
َنا َدَرَجاٍت َبْعَضُهْم ْي َت َيَم ٱْبَن ِعيَسى َوآ َناِت َمْر ّي َب ُه ٱْل َنا ْد ّي َأ ِبُروِح َو
ُدِس َلْو ٱْلُق َء َو ّلُه َشآ َتَل َما ٱل َت َما َبْعِد ّمن َبْعِدِهم ِمن ٱّلِذيَن ٱْق
ْتُهُم َء َناُت َجآ ّي َب ِكِن ٱْل ٰـ َل ْا َو َلُفو َت ْنُهْم ٱْخ ْنُهْم آَمَن ّمْن َفِم َكَفَر ّمن َوِم

َلْو َء َو ّلُه َشآ ْا َما ٱل ُلو َت َت ِكّن ٱْق ٰـ َل ّلَه َو ُد َما َيْفَعُل ٱل ّيَها ُيِري َأ ٰي  } * {
ْا ٱّلِذيَن ُن ْا ۤوآَم ْنِفُقو ُكم ِمّما َأ َنا ْبِل ّمن َرَزْق ِتَي َأن َق ْأ ّ َيْومٌا َي ْيٌع ل ِفيِه َب

ّلٌة َولَ َ ُخ َكاِفُروَن َشَفاَعٌة َول ْل ِلُموَن ُهُم ٱَو ّظا } ٱل

الكلمات: شرح

أنه وأخبره منهم بعضا رأسوله على تعالى الله قص الذين الرسل }: أولئك الرسل { تلك
هذه. قبل الية } في المرسلين لمن { وإنك قوله في منهم

ّلم { من السلم. عليه }: كموسى الله َك

ً فضله حيث وسلم عليه الله صلى محمد }: وهو درأجات بعضهم { ورأفع على تفضيل
الرسل. سائر

ورأسالته. نبوته في عيسى صدق على الدالة }: المعجزات { البينات

ًا يقف كان السلم عليه }: جبريل القدس { رأوح ويقويه يسدده عيسى جانب إلى دائم
إليه. تعالى الله رأفعه أن إلى

بعضا. بعضهم }: قتل { اقتتلوا

المستحبة. التطوع ونفقة الزكاة، وهي الواجبة }: النفقة رأزقناكم مما { أنفقوا

ًء يدفعه بمال نفسه أحد يشتري }: ل فيه بيع { ل العذاب. من لنفسه فدا

صاحبها. تنفع صداقة }: أي ُخلة { ول

ويرضى. يشاء لمن الله يأذن أن إل }: تقبل َشفاعة { ول

الظالمون. هم ولعباده تعالى لله الواجبة والحقوق الزكاة }: بمنع { والكافرون

اليتين: معنى

نبيهم طلبهم في إسرائيل بين مل قصة رأسوله على وتعالى تبارأك الله قص أن بعد
ًا بأنيعينلهم شمويل غير من أحداثا ثناياها في تحمل القصة وكانت الجهاد، إلى يقودهم ملك
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ّقاها ما بدون وسلم عليه الله صلى محمد مثل أمّي يعلمها أن الممكن ًا يتل الله يوحيه وحي
بقوله: ورأسالته نبوته بتقرير القصة وختم إليه تعالى

} المرسلين لمن وإنك {
كموسى بتكليمه فضله من منهم بعض، على بعضهم فضل الرسل أولئك أن تعالى خبر
ّلة فضله من ومنهم السلم عليه وأدناه إليه رأفعه من ومنهم السلم عليه كإبراهيم بالخ

صنعة وعلمه والحكمة الملك آتاه من ومنهم وسلم عليه الله صلى محمد وهو وناجاه
منطق وعلمه الجن له وسخر والحكمة الملك أتاه من ومنهم السلم، عليه كداود الدرأوع
عليه عيسى وهو القدس بروح وأيده البينات آتاه من ومنهم السلم، عليه كسليمان الطير

ورأفع الله كلم من بعض. منهم على بعضهم فضلنا الرسل تعالى: { تلك السلم. فقال
وبختم رأسالته بعموم فضله إذ وسلم عليه الله صلى محمد } كنبينا درأجات بعضهم
ما مع مناجاته وبتكليمه مماته قبل حياته في الجنة وبإدخاله أمته، وبتفضيل بنبوته، النبوات

فلم لهداهم الناس هداية يشاء لو أنه تعالى أخبر القيامة. ثم يوم الشفاعة من خصه
وحّرية قدرأته، لعظيم وذلك البينات جاءتهم ما بعد من يقتتلوا ولم رأسلهم بعد يختلفوا
الية ) أما253( الولى الية أفادته ما بعض يريد. هذا ما ويحكم يشاء ما يفعل فهو إرأادته
ًا اله سبيل في بالنفاق وأمرهم المؤمنين عباده تعالى الله نادى ) فقد254( الثانية ّب تقر

ًا إليه شفاعة ول تجدي صداقة ول وشراء، ببيع فداء ل حيث القيامة يوم قبل للقائه وتزود
والحرمان للعذاب المستوجبون الظالمون هم وشرائعه الله بنعم والكافرون تنفع،

والخسران.

اليتين هداية

اليتين: هداية من

من له تعالى الله أهلهم وما وصبرهم جهادهم بحسب بينهم فيما الرسل - تفاضل1
الكمال.

ّلم حيث تعالى لله الكلم - صفة2 ًا وكلم الطورأ، في موسى ك العلى. الملكوت في محمد

ِليمان - الكفر3 تعالى لمشيئته تبع ذلك كل والسلم والحرب والضلل، والهداية وا
وحكمته.

وعذاب. شقاء مصدرأ وأنه الدين في الختلف - ذم4

عبده. تعالى الله رأزق مما الله سبيل في النفاق - وجوب5

ّلة ول فداء ل حيث القيامة يوم النجاة بأسباب والخذ الغفلة من - التحذير6 ول تنفع خ
ِليمان السباب أقوى ومن شفاعة ًا المال وإنفاق الصالح والعمل ا في تعالى الله إلى تقرب
وغيره. الجهاد

ّلُه ل َ ٱ{  ٰـَه ل َل ّ ِإ ّيومُا ٱْلَحّي ُهَو ِإل َ ٱْلَق ُه ل ُذ ْأُخ َنٌة َت َ ِس ِفي َما ّلُه َنْومٌا َول
َلْرِض ِفي َوَما ٱلّسَماَواِت ُه َيْشَفُع ٱّلِذي َذا َمن ٱ َد ْن ّ ِع ِنِه ِإل ْذ ِإ َلُم ِب َيْع

ْيَن َما ْيِديِهْم َب ْلَفُهْم َوَما َأ َ َخ ُطوَن َول ٍء ُيِحي ْلِمِه ّمْن ِبَشْي ّ ِع ِبَما ِإل
َء ّيُه َوِسَع َشآ َلْرَض ٱلّسَماَواِت ُكْرِس َ ٱَو ُه َول ُد ُظُهَما َيُؤو َوُهَو ِحْف

ِلّي ِظيُم ٱْلَع } ٱْلَع
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الكلمات: شرح

َلُم { الله َع وتعالى. تبارأك الرب ذات على }: 

ِلله، هو إل إله { ل بيده المدبر الرازق الخالق هو إذ الله، إل بحق معبود ول المعبود، }: ا
باطلة. فهي حق بدون فعبادتها اللهة من عداه وما شيء، كل مصير وإليه شيء كل

ِلرأادة للقدرأة مستلزمة وهي تعالى لغيره تكون ل التي العظيمة الحياة }: ذو { الحّي وا
والكلم. والبصر والسمع والعلم

ّيه، علويه كله الملكوت بتدبير }: القائم { القيوم كسبت. بما نفس كل على القائم وسفل

النوم. يسبق }: النعاس { الّسنة

ّية تعالى. الله إل كنهه يعلم ول القدمين، }: الكرسي: موضع { كرس

عليه. ويشق }: يثقلة { يؤوده

الكريمة: الية معنى

الظالمون، هم الكافرين وأن شفاعة ول فيه بيع ل يوم وأنه القيامة يوم عن تعالى أخبر لما
تنجي التي هي عبادته وأن بحق المعبود هو وأنه سلطانه وعظيم وكماله جلله عن أخبر
معبود ول بحق المعبود الله أنه }: أي هو إل إله ل فقال: { الله القيامة يوم أهوال من

موت. عليها يطرأ ولم بموت تسبق التي الحياة } الدائم القيوم سواه. { الحي بحق
ّية القيوم: العظيم ّيوم ّيته شيء. لول كل على الق ّيوم أمر من استقام ما الخلئق على ق

تعالى وهو النقص صفات من والنوم النعاس }: إذ نوم ول سنة تأخذه شيء: { ل العوالم
له يتأتى ل وينام ينعس من إذ قبلها، الجملة على برهان الجملة المطلق. وهذه الكمال ذو

ًا يسعها ول الخلئق على القيومية ًا حفظ ًا. { له ورأزق في وما السموات في ما وتدبير
ًا الرأض ًا }: خلق ًا، وملك وهو تعالى }: ينفي بإذنه إل عنده يشفع الذي ذا { من وتصرف

أحد الخرة في أو الدنيا في عنده يشفع أن ينفي الرأض في وما السموات في ما له الذي
}: لكمال خلفهم وما أيديهم بين ما الشفاعة. { يعلم في له يأذن أن بدون كان من كائن

}: ول حفظهما يؤوده ذاته. { ول }: لكمال والرأض السموات كرسيه عجزهم. { وسع
}: العظيم العلي بينهما. { وهو وما فيهما وما والرأض السموات حفظ عليه يشق أو يثقله
أمام شيء كل الذي العظيم شيء، يغلبه ل الذي والقاهر شيء فوقه ليس الذي العلي

حقير. صغير عظمته

الكريمة: الية هداية

الية: هذه هداية من

ًا عشرا ثمانية على اشتملت تعالى الله كتاب في آية أعظم - أنها1 بين ما تعالى لله إسم
تعالى بربوبيته ناطقة كلها جمل عشر وجملها كلمة خمسون وكلماتها ومضمر، ظاهر

سلطانه. وعظيم وقدرأته وعلمه ذاته كمال على الدالة وصفاته وأسمائه وألوهيته

الشيطان. لطرد البيوت وفي النوم، وعند المكتوبة، الصلة بعد قراءتها - تستحب2



َ َه { ل ْكَرا ّديِن ِفي ِإ ّيَن َقد ٱل َب ُد ّت ْكُفْر َفَمْن ٱْلَغّي ِمَن ٱلّرْش َي
ّطاُغوِت ل ْيْؤِمن ٱِب ّلِه َو ل َتْمَسَك َفَقِد ٱِب ْلُعْرَوِة ٱْس ْثَقٰى ٱِب َ ٱْلُو ٱنِفَصامَا ل

ّلُه َلَها ل ِليٌم َسِميٌع ٱَو ّلُه َع ل ِلّي ٱ} * {  ْا ٱّلِذيَن َو ُنو ّمَن ُيْخِرُجُهْم آَم
ُلَماِت ّظ َلى ٱل ّنوِر ِإ ّلِذيَن ٱل ْا ٱَو َيآُؤُهُم ۤوَكَفُر ِل ّطاُغوُت َأْو َنُهْم ٱل ُيْخِرُجو

ّنوِر ّمَن َلى ٱل ُلَماِت ِإ ّظ ِئَك ٱل ٰـ َل ّناِر َأْصَحاُب ُأْو ُدوَن ِفيَها ُهْم ٱل ِل } َخا

الكلمات: شرح

بإرأادته يعتنقه وإنما الدين، في الدخول على المرء يكره }: ل الدين في إكراه { ل
واختيارأه.

ِلسعاد إلى الموصل }: الهدى { الرشد ِلكمال. ا وا

والخسران. الشقاء إلى بالعبد المفضي }: الضلل { الغي

غيرهما. أو شيطان أو إنسان من تعالى الله عبادة عن صرف ما }: كل { الطاغوت

الله. رأسول محمد الله إل إله }: ل الوثقى { العروة

الحوال. من بحال تنحل ول تنفك }: ل لها انفصام { ل

وتوفيقه. ونصره بحفظه }: ُمتوليهم آمنوا الذين ولّي { الله

والكفر. الجهل }: ظلمات { الظلمات

ِليمان }: نورأ { النورأ والعلم. ا

الوثان عبادة لهم زينوا الذين الشياطين لهم }: المتولون الطاغوت { أولياؤهم
ِليمان من فأخرجوهم الجهل. إلى العلم ومن الكفر إلى ا

اليتين: معنى

وذلك دينه، في إكراه ل أنه الكرسي آية في وكماله جلله صفات ذكر بعد تعالى الله يخبر
ّود من إكراه النصارأ بعض أرأاد حين ِلسلم، دين في الدخول على أولدهم من تنّصر أو ته ا
يخرجون فل دينهم على ويقرون الجزية منهم تؤخذ شابهما ومن الكتابين أهل فإن ولذا
ّيون أما الحرة، وإرأادتهم باختيارأهم إل منه والكفر الشرك سوى لهم دين ل والذين الوثن

ِلسلم في يدخلوا حتى فيقاتلون ًا ا الضلل من زمهم ل وما والكفر الجهل من لهم انقاذ
والشقاء.

الضلل من الهدى تبين قد أوليائه ونصر رأسوله وبعثه كتابه بإنزال أنه تعالى أخبر ثم
الصنام عبادة زين الذين الشيطان وهو بالطاغوت يكفر فمن وعليه الباطل، من والحق
ًا وأن الله إل إله ل أن فيشهد بالله ويؤمن الدين من استمسك فقد الله رأسول محمد
ِليمان بالله الكفر على يضّر ومن وأوثقها، عروة بأمتن بأوهى تمسك فقد بالطاغوت وا

ً وسيجزي أعمالهم وخفيات بنياتهم عليم عباده لقوال سميع والله العنكبوت، خيط من كل
والجهل الكفر ظلمات من يخرجهم فهو المؤمنين عباده ولي أنه تعالى أخبر بكسبه. ثم
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ِليمان العلم نورأ إلى ُلون وا ْكَم ُدون، َفي َع من الطاغوت أولياؤهم الكافرين وأن ويْس
ِلنس الجن شياطين ّينوا والشرورأ، الباطل لهم حسنوا الذين وا والفسوق الكفر لهم وز

ّهلوهم الظلمات إلى النورأ من بذلك فأخرجوهم والعصيان، أصحابها فكانوا النارأ لدخول فأ
فيها. الخالدين

اليتين هداية

اليتين: هداية من

ِلسلم في الدخول على والصابئة كالمجوس ُحكمهم في ومن الكتابين أهل ُيكره - ل1 إل ا
ْون الجزية منهم وتقبل باختيارأهم ّقر ُي دينهم. على َف

ِلسلم2 ّله - ا وباطل. ضلل عداه وما رأشدن ك

ّدم الرذائل عن - التخلي3 بالفضائل. التحلي على مق

ِليمان وهي الله، إل إله ل - معنى4 بالطاغوت. والكفر بالله ا

َنال تعالى الله - ولية5 ِليمان ُت والتقوى. با

َنْصرة6 أعدائه. دون لوليائه ورأعايته تعالى الله - 

َلْم َأ َلى َتَر {  ْبَراِهيَم َحآّج ٱّلِذي ِإ ّبِه ِفي ِإ ُه َأْن َر َتا ّلُه آ ْلَك ٱل ْذ ٱْلُم َقاَل ِإ
ْبَراِهيُم ّبَي ِإ ِيـي ٱّلِذي َر ُيِميُت ُيْح َنا َقاَل َو ِيـي َأ ُأِميُت ُأْح َقاَل َو
ْبَراِهيُم ِإّن ِإ ّلَه َف ِتي ٱل ْأ لّشْمِس َي ْأِت ٱْلَمْشِرِق ِمَن ٱِب ِمَن ِبَها َف
ُبِهَت ٱْلَمْغِرِب ّلُه َكَفَر ٱّلِذي َف ل َ ٱَو ِلِميَن ٱْلَقْومَا َيْهِدي ل ّظا } ٱل

الكلمات: شرح

الطاغية. المحاج من التعجب يفيد والستفاهم رأسولنا، يا علمك إلى ينته }: ألم تر { ألم
ِلبراهيم.

وخاصم. ومارأى }: جادل { حاج

ّبه { في كلهم. للخلق وألوهيته ورأبوبيته تعالى وجوده من رأبه شأن }: في رأ

قومه. وديارأ بلده أهل على والسيادة الحكم }: أعطاه الملك الله { آتاه

هجرة قبل الِحجاج هذا السلم. وكان عليه الخليل إبراهيم النبياء أبو }: هو { إبراهيم
الشام. أرأض إلى إبراهيم

ِهَت ّب ًا الحّجة عن }: انقطع كفر الذي { ف ًا متّحير النمرود وهو الكافر الطاغية ذاك مدهوش
البابلي.

الكريمة: الية معنى
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إلى الظلمات من ومخرجهم وناصرهم مؤيدهم وأنه لوليائه وليته تعالى الله ذكر لما
ً ذكر النورأ ًا تعالى فقال السلم عليه ِلبراهيم النمرود محاجة وهو لذلك مثال مخاطب

ًا رأسوله ينته ألم أي رأبه في إبراهيم حاج الذي إلى تر ألم وسلم عليه الله صلى محمد
ًا آتينناه الذي الملك نعمة بطرته الذي الطاغية ذاك حجاج إلىعلمك وادعى فكفر له امتحان
وأنت ويميت، يحيي الذي رأبي إبراهيم له قال عجب. إذ لمر إنه فبينا خليلنا وحاج الربوبية

بالشمس يأتي قائلً: رأبي حجته إبراهيم عليه فرد وأميت، أحيي أنا فقال تميت ول تحيي ل
إبراهيم وليه الله وأيد وانقطع وتحير فاندهش المغرب من أنت بها فأت المشرق من

العلم. نورأ إلى الجهل منظلمة أوليائه تعالى الله ِإخراج مثال فهذا فانتصر،

الية هداية

الية: هداية من

تعالى. الله ولية حرم إذا صاحبها تبطر - النعم1

أعدائهم. لخصم الحجة وإلهامهم لوليائه الله - نصرة2

ًا أصبح حتى الظلم ووالى العبد ظلم - إذا3 ًا. يهتدي فل تعالى الله هداية يحرم له وصف أبد

السليمة. الصحيحة العقيدة إثبات في والمناظرة المجادلة - جواز4

َأْو ّلِذي {  َلٰى َمّر ٱَك َيٍة َع َيٌة َوِهَي َقْر َلٰى َخاِو ّنٰى َقاَل ُعُروِشَها َع َأ

ِيـي ٰـِذِه ُيْح ّلُه َه َد ٱل ِتَها َبْع َتُه َمْو َأَما ّلُه َف َئَة ٱل ٍما ِم َثُه ُثّم َعا َكْم َقاَل َبَع
ْثَت ِب ْثُت َقاَل َل ِب ًا َل ٍما َبْعَض َأْو َيْوم ْثَت َبل َقاَل َيْو ِب َئَة ّل ٍما ِم ُظْر َعا ْن ٱَف
َلٰى ِبَك َطَعاِمَك ِإ ّنْه َلْم َوَشَرا َتَس ُظْر َي ْن َلٰى ٱَو َلَك ِحَماِرَك ِإ َنْجَع ِل َيًة َو آ

ّناِس ُظْر ِلل ْن َلى ٱَو ِما ِإ َظا ْيَف ٱلِع ْنِشُزَها َك ْكُسوَها ُثّم ُن ًا َن َلّما َلْحم َف
ّيَن َب َلُم َقاَل َلُه َت ّلَه َأّن َأْع َلٰى ٱل } َقِديٌر َشْيٍء ُكّل َع

الكلمات: شرح

معرفتها. جدوى لعدم عنها يبحث فل اسمها تعالى الله يذكر لم }: مدينة { قرية

وجدرأانها. مبانيها على عروشها ساقطة سكانها من }: فارأغة { خاوية

ّنى يحيي. }: كيف يحيي { أ

عروشها. على وسقوطها خوائها }: بعد موتها { بعد

وأقمت. }: مكثت { لبثت

عليه. السنين بمر يتغير }: لم يتسنه { لم

القيامة. يوم أحياء الناس بعث على الله قدرأة على }: علمة { آية
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ونجمعها نرفعها موتها. وننشزها بعد نحييها بمعنى ننشرها ورأش قراءة }: في { ننشزها
ًا لتكون كانت. كما حمارأ

الية: معنى

حيث ِلبراهيم الله ولية حقيقتها على فيه تجلت الذي الول على معطوف آخر مثل هذا
قرية على مّر كالذي تعالى: { أو قال النمرود عدون على ونصره القاطعة بالحجة أيده
ًا بها المارّأ فقال مبانيها على سقوفها ساقطة سكانها من } فارأغة خاوية وهي ُمستبعد

أحياه، ثم عام مائة الله فأماته خرابها؟ بعد القرية هذه الله يحيي ثانية: كيف مرة حياتها
ًا نام أنه يرى فإنه فيه واستيقظ يوم في نام من عادة قال: حسب لبثت؟ وسأله: كم يوم

يوم. بعض أو

ًا فأجابه ّوب طعامك إلى فانظر به أخبرت بما تقتنع ولكي عام، مائة لبثت فهمه: بل ُمَص
ًا وكان تين،وشرابك من سلة وكان مر وقد لونه ول طعمه يتغير لم فإنه عنب من عصير
عظامه إل منه الزمنولميبق بمرورأ هلك فإنه حمارأك إلى وانظر الزمن، من قرن عليه
العظام إلى وانظر عليه، سنة مائة لمرورأ وفنائه، موته على قاطع دليل فهذا بيضاء تلوح
ًا ونكسوها نجمعها كيف وتركته ونمت سنة مائة من تركبه كنت الذي حمارأك هي فإذا لحم
يوم فيظرف يتغير أنه العادة جرت الذي تغير عدم في الله قدرأة وتجلت يرتع، جانبك إلى

في إل يتغير ل أنه العادة جرت الذي تغير العصير. وفي وشراب التين سلة وهو واحد
على لبثه بعد وحياته صاحبهما موت في ظاهرة هي الحمارأ. كما وهو العوام، عشرات

ًا الرأض وجه أن بعد وتعالى تبارأك الرب له عام. وقال مائة طيلة أحد عليه يعثر لم ميت
إحياءها أرأدنا متى القرية إحياء على قدرأتنا لنريك بك هذا فعلنا قدرأته مظاهر على وقفه

ِليمان إلى تهديهم للناس، آية هذه قصتك في ولنجعلك على وقدرأتنا عبادتنا في وتوحيدنا ا
كسبت. بما نفس كل لتجزى فيه رأيب ل الذي الخر العبث

ًا القرية خراب تعجبه أثارأ الذي المؤمن العبد هذا قلب في الله ولية أنوارأ لحت لما وأخير
تعالى: قوله مصداق فهذا قدير، شيء كل على الله أن قال: أعلم حياتها فاستبعد

} النور إلى الظلمات من يخرجهم آمنوا الذين ولي الله {
الية هداية

الية: هداية من

المارأ المؤمن هذا استبعد كما وكائن، حق أنه العبد به يؤمن ما استبعاد طروء - جواز1
وخوائها. خرابها من شاهد ما بعد أخرى مرة القرية حياة بالقرية

قدير. شيء كل على وهو شيء تعالى يعجزه ل بحيث تعالى الله قدرأة - عظيم2

وتقريره. الخر البعث - ثبوت3

قلب على ظهرت الظلمةالتي إذهاب في تجلت التقي المؤمن للعبد تعالى الله - ولية4
به صرح ما قدرأته مظاهر تعالى الله فأرأاه القرية، إحياء على الله قدرأه باستبعاده المؤمن

}. قدير شيء كل على الله أن قوله: { أعلم في

ْذ ِإ ْبَراِهيُم َقاَل { َو ِني َرّب ِإ ْيَف َأِر ِيـي َك َتٰى ُتْح َلْم َقاَل ٱْلَمْو ُتْؤِمن َأَو
َلٰى َقاَل ِكن َب َلـ ِئّن َو ْطَم َي ِبي ّل ْل ْذ َقاَل َق َبَعًة َفُخ ْيِر ّمَن َأْر ّط َفُصْرُهّن ٱل
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ْيَك َل َلٰى ٱْجَعْل ُثّم ِإ َبٍل ُكّل َع ْنُهّن َج ًءا ّم َنَك ٱْدُعُهّن ُثّم ُجْز ِتي ْأ ًا َي َسْعي
َلْم ْع ّلَه َأّن ٱَو ِكيٌم َعِزيٌز ٱل } َح

الكلمات: شرح

السلم. عليه النبياء أبو الرحمن خليل }: هو { إبراهيم

ّية. إلى والتشوق التطلع من ويهدأ }: يسكن قلبي { يطمئن الكيف

أجزاء. وقطعهن إليك واضممهن }: أملهن إليك { فصرهّن

ًا { سعيا ًا }: مشي وطيرانا. سريع

الحوال. من بحال أرأاده شيء منه ول عنه يمتنع ل }: غالب { عزيز

ُلق }: ل { حكيم به. اللئق موضعه غير في شيئا يضع ول حكمه، لغير يوجد ول عبثا يخ

الكريمة: الية معنى

ّلى حيث والمؤمنين الرسول الى يوجه ثالث مثل هذا المؤمنين لبعاده تعالى وليته لهم تتج
تعالى،أو الله قدرأة عن شيء باستبعاد ظلمة مجّرد حتى النورأ إلى الظلمات من بإخراجهم

ّية الى تطلع رأب إبراهيم قال { إذ تعالى: اذكروا صورأته. فقال ومعرفة شيء إيجاد كيف
ّبه إبراهيم }. سأل الموتى تحيي كيف أرأني ِلحياء طريقة يريه أن رأ هي هل تتم كيف ا

ّينة نواميس على جارأية فسأله فيكون، كون للشيء صاحبها يقول قدرأة مجرد هي أم مع
كل على بأنك مؤمن أنا إبراهيم: بلى قال تؤمن؟ ولم تقول الذي أتقول به عليم وهو رأبه

والتشوق التطلع من ويسكن قلبي لها يطمئن لذلك صورأة أرأى أن أرأيد ولكن قدير، شيء
ّيه لنه له إجابة تعال لدي. فأمره المجهورأ معرفة إلى إلى يتطلع يتركه أن يشأ فلم ول

ّية بعضها مع وخلطها أجزاء وتقطيعها وذبحها طيورأ أرأبعة بأخذ أمره الموتى، رأبه إحياء كيف
أخذ ثم ففعل، المخلوطة، الجزاء رأبع جبل كل على جبال أرأبعة على وضعها ثم بعضا

ٍة على شير كل برأس َد وجاءه غيره بأجزاء المختلطة المفرقة اجزاؤه فاجتمعت ودعاه ِح
قدرأة مظاهر ويشاهد ينظر وإبراهيم السماء في وطارأ به فالتصق رأأسه له فقدم يسعى

ّبه سواه. رأب ول غيره لإله الحكيم. سبحانه العزيز رأ

الكريمة: الية هداية

الكريمة: الية هداية من

ِلنسان - غريزة1 إليه. والتطلع المجهول معرفة حب في ا

نفسه. له وسكنت قلبه به اطمأن ما آياته من أرأاه حيث ِلبراهيم تعالى الله - ولية2

والجزاء. للحساب أحياء الخلئق ببعث الثانية الحياة عقيدة - ثبوت3

ِليمان - زيادة4 الله آيات وتدبر قرأ أو الكونية، الله آيات إلى العبد نظر كلما واليقين ا
القرآنية.
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َثُل ْنِفُقوَن ٱّلِذيَن { ّم َلُهْم ُي ِبيِل ِفي َأْمَوا ّلِه َس َثِل ٱل ّبٍة َكَم َتْت َح َب َأن

ْبَع ِبَل َس َنا َلٍة ُكّل ِفي َس ُب َئُة ُسن ّبٍة ّم ّلُه َح ل ُء ِلَمن ُيَضاِعُف ٱَو ّلُه َيَشآ ل ٱَو
ِليٌم َواِسٌع ّلِذيَن َع ْنِفُقوَن ٱ} * {  َلُهْم ُي ِبيِل ِفي َأْمَوا ّلِه َس َ ُثّم ٱل ل

ِبُعوَن ْت ُا َمآ ُي ْنَفُقو ًا َأ ّن َ َم ًذىً َول َد َأْجُرُهْم ّلُهْم َأ ْن ّبِهْم ِع َ َر َخْوٌف َول
ْيِهْم َل َ َع ُنوَن ُهْم َول ٌة ّمْعُروٌف } * { َقْوٌل َيْحَز ْيٌر َوَمْغِفَر ّمن َخ
َدَقٍة َبُعَهآ َص ْت ًذىً َي ّلُه َأ ل ِنّي ٱَو ِليٌم َغ } َح

الكلمات: شرح

العجيبة. المستحسنة }: صفتهم ينفقون الذين { مثل

ِليمان من تعالى الله مرضاة إلى يوصل ما }: كل الله { سبيل العمال. وصالح ا

كان. ما أضعاف الشيء يكون حتى ويكثر }: يزيد { يضاعف

ًا ّن ّدق من على وتعدادها الصدقة }: المّن: ذكر أذى ول { م التفضل وجه على عليه بها ُتُص
كرامته تمس التي أو النابيه بالكلمة وإذلله عليه المتصدق على عليه. الذى: التطاول

شرفه. من وتحط

كريم. الله وإياكم، يرزقنا نحو: الله المحتاج للسائل يقال طيب }: كلم معروف { قول
وعليك. علينا يفتح الله

كذلك. كان إن خلقه سوء عن والعفو فقره، إظهارأ بعدم الفقير على }: ستر { ومغفرة

ًا. شيء إلى معه يفتقر ل ذاتي }: غنًى { غني أبد

ويصفح. يعفو بل بالعقوبة يعاجل }: ل { حليم

العدة لن بالنفس الجهاد على لتقدمه بالمال الجهاد في مرغبا تعالى اليات: يخبر معنى
ًا، والرجال أول نمائه في الجهاد، هنا وهو الله سبيل في المؤمن ينفقه ما مثل أن ثاني

سنبلة كل في سنابل سبع فأنبتت طيية أرأض في بذرأت بّر حبة كمثل وتضاعفه، وبركته
في المؤمن ينفقه الواحد الدرأهم وهكذا حبة، سبعمائة الواحدة الحبة فأثمرت حبه مائة

تعالى: { والله لقوله أكثر إلى يضاعف وقد ضعف، سبعمائة إلى يضاعف الله سبيل
( الثانية الية ) وأما261( الولى الية تضمنته ما } هذا عليم واسع والله يشاء لمن يضاف
ًا أنفقوه ما يتبعون ل الذي سبيله في للمنفقين تعالى الله بشرى تحمل ) فهي262 ّن به م

يحزنون هم ول حياتهم من يستقبلونه فيما عليهم خوف ل بأن عليه أنفقوه لمن أذى ول
الخوف من حياتهم خلت حيث السعادة هي ويخلفون. وهذه ورأاءهم يتركون ما على

معروف... } { قول ) وهي263( الثالثة الية والسرورأ. وأخيرا المن محلها وحل والحزن
خير نفسه ل وتطيب صدرأه لها ينشرح للفقير تقال الطيبة الكلمة أن يخبر تعالى الله فإن

أشد، الحاجة وألم أكثر، الفقر بمرارأة فيشعر ويذل به يهان عليه صدقة يعطاه منمال
خير المسألة، في كإلحاحه خلقه سوء عن عفو أو فضيحته وعدم لحالته وستر ومغفرة

ًا حليم غني الية: { والله آخر في بها. وقوله عليه ويشنع ويعاتب به يفضح صدقة من أيض
أمره. يخالف من بالعقوبة يعاجل ل حليم الخلق عن مستغن } أي

اليات هداية
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النفقات. أفضل وأنها الجهاد في النفقة - فضل1اليات:  هداية من

الحميدة. وعواقبها الصدقات - فضل2

بينهم من وذكرالجنة... "  يدخلون ل  " ثلثةالحديث: وفي بالصدقة المن - حرمة3
المنان.

ومن منه القول سوء عن العفو وكذا يعطاه، ما يوجد لم إذا الفقير على الجميل - الرد4
". صدقة الطيبة  " لكلمةالحديث: وفي أذى يتبعها الصدقة من خير غيره

ّيَها َأ ٰي ْا ٱّلِذيَن {  ُنو َ آَم ْا ل ُلو ِط ْب ُكم ُت ِت َدَقا ْلَمّن َص َذىًٰ ٱِب َل ّلِذي ٱَو ْنِفُق ٱَك ُي
َلُه َء َما َئآ ّناِس ِر َ ٱل ّلِه ُيْؤِمُن َول ل ِما ٱِب َيْو ْل ُلُه ٱلِخِر ٱَو َث َثِل َفَم َصْفَواٍن َكَم
ْيِه َل َبُه ُتَراٌب َع َأَصا ِبٌل َف َكُه َوا َتَر ًا َف ْلد ّ َص َلٰى َيْقِدُروَن ل ٍء َع ّمّما َشْي

ْا ُبو ّلُه َكَس ل َ ٱَو َكاِفِريَن ٱْلَقْومَا َيْهِدي ل } ٱْل

الكلمات: شرح

ثوابها. من }: الحرمان الصدقة { إبطال

معناهما. }: تقدم والذى { المن

مذمتهم. يدفع أو محمدتهم، ليكسب لهم }: مراءاة الناس { رأئاء

أملس. }: حجر { صفوان

شديد. }: مطر { وابل

ًا التراب. من شيء عليه ليس }: أملس { صلد

الباطلة. صدقاتهم من بشيء النتفاع عن }: يعجزون يقدرأون { ل

الية: معنى

ّغب أن بعد ّبه الصدقات في تعالى رأ عباده نادى والذى المّن وهو أجرها يبطل ما إلى ون
ًا الذين أيها فقال: { يا المؤمنين فقال: ثوابها وإبطال صدقاتهم إفساد عن آمنوا... } ناهي

ًا والذى بالمن صدقاتكم تبطلوا { ل المرائي صدقات بحال الصدقات إبطال ال } مشبه
ول الناس رأئاء ماله ينفق فقال: { كالذي بطلنها في الخر واليوم بالله يؤمن ل الذي
ً } وضرب الخر واليوم بالله يؤمن ّنا صدقاته يبع من صدقات لبطلن مثل أو أذى أو م
صفوان كمثل فقال: { مثله الخر باليوم ول بالله يؤمن ل كافر هو أو الناس بها يرائي
مطر عليه نزل } أي صلدا فتركه وابل { فأصابه تراب، عيه أملس حجر } أي تراب عليه

ًا أملس فتركه عنه التراب فأزال شديد الصدقات تذهب فكذلك شيء، عليه ليس عارأي
على يقدرأون تعالى: { ل فقال القيامة، يوم به ينتفع شيء لصابها منها يبق ولم الباطلة

يسعدهم ما } إلى الكافرين القوم يهدي ل { والله به، تصدقوا مما } أي كسبوا مما شيء
تعالى. كفرانهم لجل ويكملهم
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الية هداية

الية: هداية من

بها. وفسادها الصدقات في والذى المن - حرمة1

بهما. والمرائي والمؤذي المان صدقة - بطلن2

". الصغر الشرك فإنه والرياء  " إياكملحديث: الشرك من وهي الرياء - حرمة3

َثُل ْنِفُقوَن ٱّلِذيَن { َوَم َلُهُم ُي َء َأْمَوا ِتَغآ ّلِه َمْرَضاِت ٱْب ًا ٱل ِبيت ْث َت ّمْن َو
ْنُفِسِهْم َثِل َأ ّنٍة َكَم ْبَوٍة َج َبَها ِبَر ِبٌل َأَصا َتْت َوا َلَها َفآ ُك ْيِن ُأ ِإن ِضْعَف ّلْم َف

ْبَها ِبٌل ُيِص َطّل َوا ّلُه َف ل ُلوَن ِبَما ٱَو ّد َبِصيٌر َتْعَم َيَو َأ ُكْم } * {  ُد َأن َأَح

ُكوَن ّنٌة َلُه َت َناٍب ّنِخيٍل ّمن َج َأْع ِتَها ِمن َتْجِري َو ْنَهاُر َتْح َل ِمن ِفيَها َلُه ٱ
ّثَمَراِت ُكّل َبُه ٱل َأَصا َبُر َو ِك َلُه ٱْل ّيٌة َو ُء ُذّر َبَهآ ُضَعَفآ َأَصا َناٌر ِفيِه ِإْعَصاٌر َف

َتَرَقْت ْح ِلَك ٱَف َذ ّيُن َك َب ّلُه ُي ُكُم ٱل َياِت َل ُكْم ٱل ّل ّكُروَن َلَع َتَف } َت

الكلمات: شرح

المستغربة. المستملحة }: الصفة { المثل

تعالى. الله لرضا }: طلبا الله مرضاة { ابتغاء

ًا ًا { تثبيت ًا }: تحقيق َيقن َت سبيله. في إنفاقهم على لهم تعالى الله بمثوبة و

ّنة مرتفع. بمكان الشجارأ كثير }: بسنات بربوة { ج

ًا { ضعفين غيرها. يثمر ما ضعفي أو مرتين، }: مضاعف

الشديد. الغزير }: المطر { الوابل

الخفيف. }: المطر { الظّل

سموم. فيها عاصف }: رأيح { إعصارأ

اليتين: معنى

ًا الناس رأياء أموالهم المنفقين خيبة تعالى الله ذكر لما تعالى ذكر ذلك من المؤمنين محذرأ
ًا ضارأبا فقال الخروي الثواب من عنده وما الله رأضا العبد بها يريد التي النفقة في مرغب
ًا } أي الله مرضاة ابتغاء أموالهم ينفقون الذين مثلً: { ومثل لذلك ًا لمرضاته طلب { وتثبيت

ًا تحققا } أي أنفسهم من ما على الحصول في مثلهم عليها سيثيبهم الله بأن منهم ويقن
ّنة كمثل الجر وعظيم الله رأضا من أّملوا فأعطت غزير مطر أصابها عاٍل مرتفع بمكان ج
فإنها مرتفع عال بمكان الجنة هذه كانت ولما البساتين من غيرها يعطيه ما ضعفي ثمرها

حتى ورأيها سقيها في كاٍف الخفيف اللين والمطر الندى فإن الغزير المطر يصبها لم إن
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ًا ثمارأها تؤتي تعملون بما بقوله: { والله الشريف الكلم هذا تعالى وختم مرتين، مضاعف
ًا مرضاته ابتغاء المنفقين به } فواعد بصير المثوبة، وحسن الجر بعضم أنفسهم من وتثبيت

بالخيبة الناس رأياء والمنفقين والذى بالمن أنفقوا ما يتبعو الذين المنفقين به وأوعد
والخسران.

تربية عباده يسائل تعالى ) فإنه266( الثانية الية ) وأما265( الولى الية معنى هذا كان
ًا لهم ًا لخلقهم وتهذيب ّو } أي أحدكم فيقول: { أيود الروحي الكمال مدارأج إلى بهم وسم

ّنة له يكون أن تعالى الله مرضاة غير في المنفقون أيها أحدكم أيحب وأعناب نخيل من ج
وأصبح السن به تقدمت قد أنه والحال الثمرات كل من فيها وله النهارأ تحتها من تجري
ًا ًا،ومع شيخ ّية له فإن العجز هذا كبير ًا ذرأ عيشهم وجلب الكسب على يقدرأون ل صغارأ

عاتية رأيح أصابه وأولده الوالد عيش مصدرأ هو الذي البستان ذلك وأصاب بأنفهسم،
الكبير الرجل حال يكون كيف فأحرقته، البستان ذلك على فأتت السموم حرارأة تحمل

من إليها أحوج هو وقت في كلها يخسرها الناس رأئاء أمواله ينفق الذي هكذا وأولده؟
ًا القيامة يوم وذلك الصغارأ، وأطفاله العجوز الرجل يبين بما عباده على تعالى يمتن وأخير

على فيهتدوا فيها ليتفكروا والداب والمعاملت والعبادات العقائد في اليات من لهم
لكم الله { يبين التبيين كذلك } أي تعالى: { كذلك فقال وسعادتهم كمالهم الى ضوئها
}. تتفكرون لعلكم اليات

اليتين هداية

اليتين: هداية من

ًا المثال ضرب - استحسان1 بها. لينتفع الذهان الى للمعاني تقريب

الناس. ومراءاة والذى المن من الخالية الصدقة أجر - مضاعفة2

منها. بشيء النتفاع وعدم والمرائي والمؤذي المان صدقات - بطلن3

والداب والحكام العقائد بيان تحمل التي تلك سيما ل الله آيات في التكفر - وجوب4
والخلق.

ّيَها َأ ٰي ْا ٱّلِذيَن {  ُن ْا ۤوآَم ْنِفُقو َباِت ِمن َأ ّي ُتْم َما َط ْب َنا َوِمّمآ َكَس ُكم َأْخَرْج َل
َلْرِض ّمَن َ ٱ ْا َول َيّمُمو ِبيَث َت ْنُه ٱْلَخ ْنِفُقوَن ِم ُتْم ُت َلْس ّ ِبآِخِذيِه َو َأن ِإل

ْا ْا ِفيِه ُتْغِمُضو َلُم ْع ۤوَو ّلَه َأّن ٱ ِنّي ٱل ٌد َغ َطاُن َحِمي ْي لّش ُكُم ٱ} * {  ُد َيِع
ُكم ٱْلَفْقَر ْأُمُر َي ِء َو ْلَفْحَشآ ّلُه ٱِب ل ُكم ٱَو ُد ًة َيِع ْنُه ّمْغِفَر ً ّم ّلُه َوَفْضل ل ٱَو
ِليٌم َواِسٌع ِتي َع ُيْؤ ْكَمَة } * {  ْلِح ُء َمن ا ْكَمَة ُيْؤَت َوَمن َيَشآ ْلِح ْد ا َفَق
ِتَي ًا ُأو ْير ًا َخ ِثير ّكُر َوَما َك ّذ ّ َي ْا ِإل ُلو َباِب ُأْو ْل َل } ٱ

الكلمات: شرح

ّيد }: من كسبتم ما طيبات { من وأصلحها. أموالكم ج

الثمارأ. وأنواع الحبوب }: من الرأض من لكم أخرجما { ومما

منه. تنفقون الردىء تقصدوا }: ل الخبيث تيمموا { ول
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ْغِمُضوا أن { إل بتساهل فتأخذونه رأداءته في النظر عن أبصارأكم تغضوا أن }: إل فيه ُت
وتسامح. منكم

النعم من ويفيض أفاض لما والخرى الولى في والسماء الرأض في }: محمود { حميد
خلقه. على

ِلنفاق من ليمنعكم الفقر من }: يخوفكم الفقر { يعدكم الله. سبيل في ا

والشح. البخل ومنها الفواحش ارأتكاب إلى }: يدعوكم بالفحشاء { ويأمركم

ّنة. الكتاب وحفظ الشرع، أسرارأ }: فهم { الحكمة والس

أصحابها. ينفع فيما المفكرة الراجحة العقول }: أصحاب اللباب { أولوا

اليات: معنى

هنا ناداهم الّسابقة الية في سبيله في النفاق في المؤمنين عباده تعالى رأغب بعدما
ِليمان بعنوان أيها تعالى: { يا فقال يكسبون منا جيد من أمزاهلم زكاة بإخراج وأمرهم ا
الحبوب } يريد الرأض من لكم أخرجنا ومما كسبتم، ما طيبات من انفقوا آمنوا الذين

عن ونهاهم وغنم، وبقر إبل من والماشية النقدين يشمل يسكبونه ما أن كما والثمارأ
ّديء التصدق إن إل بآخذيه ولستم تنفقون منه الخبيث تيّمموا فقال: { ول أموالهم من بالر
ما لكم حق في اعطيتموه لو وأنتم الرديء تنفقوا أن لكم ينبغي ل } يريد فيه تغمضوا

وتربية. لهم تأديب نعالى منه وهذا قبوله، في وتتساهلون تغمضوا أنكم لول لتقبلوه كنتم
ًا وأعلمهم لحاجة والصدقات بالزكاة يأمرهم فلم ونفقاتهم خلقه عن غنّي تعالى أنه أخير

على إنعام من بماله محمود حميد تعالى وإسعادهم،/ وأنه لكمالهم بذلك أمرهم وإنما به،
من عباده يحذرأ تعالى ) فإنه268( الية ) أما267( الية معنى هذا كان خلقه سائر

ول يزكوا ل حتى منه بخوفهم أي الفقر يعدهم الشيطان أن فأخبرهم ووساوسه الشيطان
الخير، في بها ويبخلون والفساد الشر في أموالهم فينفقون بالفحشاء ويأمرهم يتصدقوا
الصدقة لن ذنوبهم مغفرة يعدهم بالنفاق أياهم بأمره فإنه تعالى هو أما العام والصالح

بالخلق. العليم الفضل الواسع الحسن. وهو الواسع الرزق وهو منه وفضل الخطيئة، تكفر
ل عدوكم فإنه الشيطان نداء عن وأعرضوا تعالى، الله لنداء المؤمنين أيها فاستجيبوا

الية أما الثانية الية تضمنته ما هذا كان والباطل، بالسوء إل يأمركم ول بالشر، إل يعدكم
ّغب تعالى الله ) فإن269( الثالثة ّلم في ير العمل على يحمل الذي العلم النافع، العلم تع

ًا والسنة الكتاب علم إل ذلك يكون ول الصالح، ًا حفظ ًا وفهم تعالى: فقال فيهما وفقه
ًا لها وتعرض طلبها } ممن يشاء من { الحكمة تعالى هو } أي { يؤتى الله سائل فيها رأاغب

ًا وأخبر يعلمه، أن تعالى ًا أوتي قد الحكمة يؤت من أن أخير ًا خير العاقل فليطلب كثير
ّكر { وما تذكرة هذه الدنيا طلب قبل الحكمة ّذ }. اللباب أولوا إل ي

اليات هداية

اليات: هداية من

وفي العمل من مقامهما َيقوُم وما وفضة ذهب من الصامت المال في الزكاة - وجوب1
ِلبل من الناطق بشرط } وهذا َكسبتم قوله: { ما في داخل الكل إذ والغنم والبقر ا
النصاب. وبلوغا الحول



إذ المعادن في وكذا نصابا، بلغ فيما وذلك والثمارأ الحرثا: الحبوب في الزكاة - وجوب2
الرأض. من الخارأج لفظ يشملها

ِلنفاق - قبح3 الجيد. وترك الرديء من ا

ِلعراض مجاهدته ووجوب الشيطان من - التحذير4 أوامره. ومخالفة وساوسه عن با

بإرأشاده. والعمل الله نداء - إجابة5

المال. على العلم - فضل6

ُتْم { َوَمآ ُتْم َأْو ّنَفَقٍة ّمن َأنَفْق َذْر ْذٍر ّمن َن ِإّن ّن ّلَه َف َلُمُه ٱل َوَما َيْع
ِلِميَن ّظا ْنَصاٍر ِمْن ِلل ِإن َأ ْا } * {  ُدو ْب َدَقاِت ُت ِنِعّما ٱلّص ِإن ِهَي َف َو

ُتوَها ُتْخُفوَها ُتْؤ َء َو ْيٌر َفُهَو ٱْلُفَقَرآ ُكْم َخ َكّفُر ّل ُي ُكم َو ُكْم ّمن َعن ِت َئا ّي َس
ّلُه ل ُلوَن ِبَما ٱَو ِبيٌر َتْعَم } َخ

الكلمات: شرح

الرديء. أو الجيد من كثيرة أو قليلة }: يريد نفقة { من

أتصدق أن علّى يقول: لله كأن الشارأع، به يلزمه لم بما المؤمن التزام }: النذرأ نذرأ { من
ًا أصوم أو بألف؛ كذا أفعل الخير من كذا لي حصل يقول: إن أو رأكعة كذا أصلي أو شهر

الطاعات. من

تظهروها. }: أي الصدقات تبدو { إن

َتدى أظهرتموها التي الصدقة تلك }: فنعم هي { فنعما ْق ُي فيها. بكم ل

إذ للتبعيض ومن بها، يطالب ول يسترها بمعنى }: يكفر سيئاتكم من عنكم { ويكفر
الصدقة. تكفرها ل العباد حقوق

الكريمة: الية معنى

ِلنفاق إلى عابده تعالى دعا بعدما عباده ينفقه ما يعلم أنه تعالى أخبر السابقة الية في ا
َفق كان فإن ْن ًا الُم ًا جيد ًا كان وإن به ويجزي يعلمه صالح ًا خبيث وقال به ويجزي يعلمه رأديئ

} يعلمه الله فإن نذرأ من نذرأتم أو نفقة من أنفقتم المؤمنين: { وما عباده مخاطبا تعالى
الدرأجات، به ويرفع السيئات به يكفر فسوف المال جيد ومن الله وجه به مبتغًى كان فما
ًا كان وما ًا رأديئ ْغرمون ظالمون أهله فإن تعالى الله لغير ونذير ُي ونذورأهم نفقاتهم أجر وَس
غير في وضعوها حيث فيها ظالمون لنهم منها شيء على يثيبهم من يجدون ول الله لغير

).270( الولى الية تضمنته ما }.هذا أنصارأ من للظالمين { وما موضعها،

طيب ومن لوجهه ينفقونه ما أن المؤمنين عباده تعالى أعلم ) فقد271( الثانية الية أما
ًا أموالهم من يكون ما أّن إل صاحبها، عليها يثاب مقبولة، ونفقة رأابح، مال هو وجهرة علن

ًا النفقات تلك ًا يكون الفقراء أيدي في ويوضع سر الرياء، شائبة من لبعده لصاحبه خير
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ّفر تعالى وأنه عليهم التصدق لمذلة تعريضهم وعدم الفقراء، ولكرام المنفقين عن يك
ًا هذا فكان بأعمالهم عليم أنه وأخبر بصدقاتهمن سيئاتهم على الحصول على لهم تطمين

الصالحة. أعمالهم وسائر صدقاتهم، أجورأ

اليتين هداية

اليتين: هداية من

ّلت ولو الصدقات في - الترغيب1 الموال. رأديء من وإخراجها فيها الرياء من والتحذير ق

الرياء. من سلمتها عند الصدقة إظهارأ - جواز2

بصدقة تصدق  " ورجلالصحيح: الحديث وفي أجرها، وعظم السّر صدقة - فضل3
الله يظلهم الذي السبعة من ذكر".  يمينه تنفق ما شماله تعلم ل حتى فأخفاها

ظله. إل ظل ل يوم عرشه بظل

ْيَس ّل ْيَك {  َل َداُهْم َع ِكّن ُه ٰـ َل ّلَه َو ُء َمن َيْهِدي ٱل ْا َوَما َيَشآ ْنِفُقو ِمْن ُت
ْيٍر ُكْم َخ ْنُفِس َل ْنِفُقوَن َوَما َف ّ ُت َء ِإل ِتَغآ ّلِه َوْجِه ٱْب ْا َوَما ٱل ْنِفُقو ِمْن ُت
ْيٍر ُكْم ُيَوّف َخ ْي َل ُتْم ِإ ْن َأ َ َو َلُموَن ل ْظ ِء ُت ْلُفَقَرآ ِل ْا ٱّلِذيَن } * {  ُأحِصُرو

ِبيِل ِفي ّلِه َس َ ٱل ِطيُعوَن ل َت ًا َيْس َلْرِض ِفي َضْرب ُبُهُم ٱ ٱْلَجاِهُل َيْحَس
َء َيآ ِن ّتَعّفِف ِمَن َأْغ َ ِبِسيَماُهْم َتْعِرُفُهم ٱل ُلوَن ل َأ ّناَس َيْس ًا ٱل ْلَحاف َوَما ِإ

ْا ْيٍر ِمْن ُتنِفُقو ِإّن َخ ّلَه َف ِليٌم ِبِه ٱل ّلِذيَن َع ْنِفُقوَن ٱ} * {  َلُهْم ُي َأْمَوا

ْيِل ّل ل ّنَهاِر ٱِب ل ًا ٱَو َيًة ِسّر ِن َ َلُهْم َوَعل َد َأْجُرُهْم َف ّبِهْم ِعن َ َر َخْوٌف َول
ْيِهْم َل َ َع ُنوَن ُهْم َول } َيْحَز

الكلمات شرح

ِليمان إلى }: هدايتهم { هداهم العمال. وصالح ا

مال. }: من خير { من

على عائد القيامة يوم والجل الذكر وحسن بالبركة العاجل }: صوابه { فأنفسكم
أنفسكم.

شيء. منه ينقص ل كامل أجره }: يرد إليكم { يوف

بلدهم. من هاجروا لنهم التصرف من ومنعوا }: حبسوا { احصروا

ًا }: أي الرأض في { ضربا لهم. العدو لحصارأ وغيرها بالتجارأة الرزق لطلب فيها سير

الوجه. وصفرة الثياب رأثاثة من حاجتهم }: علمات { بسيماهم

عنه. والكف الناس، سؤال }: ترك التعفف { من

يعطيه. حتى يسأله من السائل ملزمة وهو }: إلحاحا { إلحافا
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اليات: معنى

فتحرج واليهود الكفارأ من المؤمنين غير وسألها فيها ورأغب بالصدقات تعالى أمر لما
وأذن الحرج هذا عنهم تعالى الله فأذهب الكافرين على التصدق من والمؤمنون الرسول

فقال الزكاة وهي الواجبة ل التطوع الصدقة من والمراد المؤمنين غير على بالتصدق لهم
هدايتهم أمر إليك يوكل } لم هداهم عليك له: { ليس تابعة وأمته رأسوله مخاطبا تعالى

يهتدوا، ل أن عليك فل فعلت وقد غير ل الطريق بيان إليك الموكل وإنما ذلك عن لعجزك
أو مؤمن على كان سواء عليه، تثابوا مال من تنفقوا وما لهداهم، هدايتهم الله شاء ولو

ّكد مرضاته، وابتغاء الله وجه به أرأدتم إذا كافر بقوله: { وما الكريم الوعد هذا تعالى وأ
النقص كان ولو أنفقتم ما بنقص تظلمون ل أنكم } والحال إليكم يوف خير من تنفقوا

احصروا الذين وهي: { للفقراء الثانية الية ) أما272( الولى الية معنى هذا قليل. كان
بجوارأ المدينة المال في وأحصروا وأموالهم ديارأهم من تعالى بين الله... } فقد سبيل في

ًا يستطيعون ل وسلم عليه الله صلى الله رأسول للعمل، ول للتجارأة الرأض في ضرب
لعفتهم لحسبهم الصفات تلك ولول والمؤمنون رأسوله بها يعرفهم بصفات تعالى ووصفه
ْيَر أغنياء بهم الجاهُل نفوسهم وشرف ُبهم فقال محتاجين َغ َيْحَس أغنياء الجاهل تعالى: { 

ِلّحوا أن عن فضل سؤال مجرد الناس يسألون } ل بسيماهم تعرفهم التعفف من ُي
ُفوا. ثم ْلِح ُي ْق ما على بالمجازاة الكريم وعده تعالى أعاد الية نهاية في و َف ْن سبيله في ُي

ثواب أحسن عليه يثيبكم أن } ولزمة عليم به الله فإن خير من تنفقوا فقال: { وما
واطمئنوا. فأبشروا

بشر أعظم تحمل جاءت النفاق إلى الدعوة آيات آخر ) فهي274( الثالثة الية وأما
ًا والنهارأ بالليل أحوالهم كل في للمنفقين عند لهم مدخر نفقاتهم أجر بأن وعلنية سّر

والخرة. والبرزخ الدنيا في يحزنون هم ول عليهم خوف ول يلقونه، يوم يتسلمونه رأبهم

اليات: هداية الياتمن هداية

المؤمنين. حق فإنا الزكاة ل بصدقة المحتاج الكافر على التصدق - جواز1

ًا. كان إن يضر ل فلذا عليه المتصدق على ل المتصدق على عائد الصدقة - نثواب2 كافر

ِلخلص - وجوب3 غير. ل تعالى الله وجه بها يراد أن يجب أي الصدقة في ا

عليه. المتصدق وحاجة فضل بحسب الصدقة أجر - تفاضل4

ِللحاح وذم الحتياج، السؤالمع وهوترك التعفف - فضيلة5 تعالى الله غير من الطلب في ا
دعائه. في الملحين يحب فإنه وجل عز الله أما

قد دام ما عليه تعالى الله يثيب الكل إذا والعلن السر وفي والنهارأ بالليل التصدق - جواز6
سواه. وجه ل وجهه به أرأيد

والحزن الخوف ونفي تعالى عنده أجرهم بادخارأ المنفقين للمؤمنين تعالى الله - بشرى7
مطلقا. عنهم



ّلِذيَن ُلوَن ٱ{  ُك ْأ َبا َي َ ٱلّر ّ َيُقوُموَن ل ُطُه ٱّلِذي َيُقومُا َكَما ِإل ّب َتَخ َي
َطاُن ْي ِلَك ٱْلَمّس ِمَن ٱلّش ّنُهْم َذ َأ ْا ِب ُل ّنَما ۤوَقا ْيُع ِإ َب ْثُل ٱْل َبا ِم َأَحّل ٱلّر َو

ّلُه ْيَع ٱل َب َبا َوَحّرمَا ٱْل ُه َفَمن ٱلّر َء َظٌة َجآ ّبِه ّمْن َمْوِع َتَهٰى ّر ْن َلُه ٱَف َما َف
َلَف ُه َس َأْمُر َلى َو ّلِه ِإ َد َوَمْن ٱل ِئَك َعا ٰـ َل ُأْو ّناِر َأْصَحاُب َف ِفيَها ُهْم ٱل

ُدوَن ِل َيْمَحُق َخا ّلُه } * {  َبا ٱل ِبي ٱْلّر ُيْر َدَقاِت َو ّلُه ٱلّص ل َ ٱَو ُكّل ُيِحّب ل
ٍم َكّفاٍر ِثي ِإّن َأ ْا ٱّلِذيَن } * {  ُنو ْا آَم ُلو ِلَحاِت َوَعِم ْا ٱلّصا َأَقاُمو َو

َة ْا ٱلّصلَ َتُو َة َوآ َكا َد َأْجُرُهْم َلُهْم ٱلّز ّبِهْم ِعن َ َر ْيِهْم َخْوٌف َول َل َ َع ُهْم َول
ُنوَن } َيْحَز

الكلمات: شرح

رأبا هنا والربا الكل وبغير بطونهم، في بالكل فيه ويتصرفون }: يأخذونه الربا { يأكلون
تقول تسديده على يقدرأ ولم أجله حل فإذا دين المرء على لك يكون أن وحقيقته النسيئة
ًا المال رأأس في وتزيد أجل فتؤخره وزد له: أخر ًا، قدرأ به والعمل الجاهلية رأبا هو هذا معين

ًا المرء فيسلفون الربوبة البنوك في اليوم ًا ويزيدون أجل الى مبلغ أو العشر نحو آخر قدرأ
ِلجماع والسنة بالكتاب حرام والربا أقل أو أكثر نسيئة. رأبا أو فضل رأبا كان وسواء وا

القيامة. يوم قبورأهم }: من يقومون { ل

ًا الشيطان }: يضربه الشيطان { يتخبطه منتظم. غير ضرب

جنون. من مّس يقال: بفلن الجنون، }: المس المس { من

الربا. بترك نهي أو }: أمر { موعظة

توبته. سبقت التي الموال يراد أن عليه }: ليس سلف ما { فله

ًا يذهبه }: أي الربا الله { يمحق ًا شيئ آخر القمر كمحاق شيء منه يبقى ل حتى فشيئ
الشهر.

أجرها ويضاعف فيه، ويزيد منه، أخرجت ألذي المالك في }: يبارأك الصدقات { ويربي
ًا كثيرة. أضعاف

في أثيم: منغمس وخير، وعدل حق بكل يكفر الكفر، }: الكفارأ: شديد أثيم { كفارأ
ارأتكابها. إل صغيرة ول كبيرة يترك ل الذنوب

اليتين: معنى

المرابين ذكر الثواب ومضاعفة الجر بعيظم عليها وواعد الصدقات على الله حث لما
ّدون بذلك وهم ابالربا المالية مكاسبنهم يضاعفون الذين عن ويضدون البر، طرق يس
حالهم تعالى فذكر بالربويات، نموها بالصدقات أموالهم ينموا أن فبدل المعروف سبيل

ُيصرعون، ويغفون ويقعدون، يقومون، وهم قبورأهم من القيام عند يصرع من حال حالهم و
وكأنها بطونهم بانتفاخ يعرفون كما القيامة يوم بها يعرفون علمة الجنون، بمس الدنيا في

الذي يقوم كما إل يقومون ل الربا يأكلون تعالى: { الذين قال أيديهم بين مضروبة خيمة
} أي { ذلك فقال عليهم النقمة هذه سبب تعالى وذكر } ، المس من الشيطان يتخبطه
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ّدوا بأنهم والعذاب الخزي ذلك أصابهم مثل البيع انما وقالوا الربا بتحريم حكمنا علينا رأ
فقال: { واحل عليهم تعالى ورأد أوله، في والبيع الجل، نهاية في الزايادة الربا إذ الربا،
في الزيادة أن ونسوا للعتراض، معنى فل الربا حرم قد دام } فما الربا وحرم البيع الله
ِلذن قانون على جارأية وهي وترخص، تغلوا سلعة قيمة في هي البيع وأما التجارأة، في ا

ًا تعالى قال فقط. ثم الوقت في زيادة فهي البيع آخر في الزيادة ّين النجاة سبيل لعباده مب
ًا ّبه من موعظة جاءه الهلك: { فمن طريق من محذرأ ونهيه للربا تعالى تحريمه } وهي رأ

إلى ذلك بعد وأمُره منه، توبته قبل أو للتحريم، معرفته قبل سلف ما فله عنه فانتهى عنه
ّيته وفساد عمله، لسوء خذله شاء وإن فنجاه، التوبة على ثبته شاء إن الله وأرأداه فأهلكه ن

}. خالدون فيها هم النارأ أصحاب فأولئك عاد تعالى: { ومن قوله معنى وهذا

لشرع كفارأ كل يحب ل وأنه الصدقات، يربي وبفضله الربا، يمحق بعدله أنه تعالى أخبر
)275( الولى الية معنى هذا المعاصي. كان وارأتكابه الذنوب بغشيانه أثيم وحدوده، الله
وعمل آمن من لكل سارأة الهية وبشى صادق رأباني وعد ) فهي276( الثانية الية أما

ًا ّبه عند واٍف أجره له بأْن الزكاة وآتى به تقام الذي الوجه على الصلة وأقام صالح رأ
الدنيا الحياة فى يستقبله مما يخاف ل وأنه القيامة عرصات في إليه الحاجة يوم يتسلمه
ًا يحزن ول والخرة الخرة. في ول الدنيا في أيض

اليتين هداية

اليتين: هداية من

منه. التوبة وعدم له وأكلهم الربا لستباحتهم القيامة يوم الربا آكل عقوبة - بيان1

الشديد. الوعيد من الية في جاء لما حرام مال وكل الربا - تحريم2

ِليمان أهل وهم أولياءه حب تعالى وأنه تعالى لله الحب - صفة3 ويكره وطاعته به ا
الذنوب. كبائر من وغيره الربا أكل من ومعاصيه به الكفر أهل وهم أعداءه

ّينة شورأطه على تم إن البيع - حلية4 الفقه. كتب في المب

في سيأتي بشرط التوبة قبل منه أفاده ما له ويحل توبته، تقبل الرب من تاب - من5
هذه. بعد اليات

الصدقة. بإرأباء ووعده الربا بمحق تعالى الله - وعيد6

ِليمان أهل تعالى الله - بشرى7 الزكاة. وإيتائهم للصلة إقامتهم مع الصالح والعمل ا

ّيَها َأ ٰي ْا ٱّلِذيَن {  ُنو ْا آَم ّلَه ٱّتُقو ْا ٱل َذُرو َبا ِمَن َبِقَي َما َو ُتْم ِإن ٱلّر ْن ُك
ِنيَن ِإن ّمْؤِم ْا ّلْم } * { َف ُلو ْا َتْفَع ُنو َذ ْأ ّلِه ّمَن ِبَحْرٍب َف ِلِه ٱل ِإْن َوَرُسو َو

ُتْم ْب ُكْم ُت َل ُكْم ُرُؤوُس َف ِل َ َأْمَوا ِلُموَن ل ْظ َ َت َلُموَن َول ْظ ِإن ُت } * { َو
ٌة ُعْسَرٍة ُذو َكاَن ِظَر َن َلٰى َف ْيَسَرٍة ِإ َأن َم ْا َو ّدُقو ْيٌر َتَص ُكْم َخ ُتْم ِإن ّل ْن ُك

َلُموَن ْا َتْع ّتُقو ًا ٱ} * { َو َلى ِفيِه ُتْرَجُعوَن َيْوم ّلِه ِإ ُكّل ُتَوّفٰى ُثّم ٱل
َبْت ّما َنْفٍس َ َوُهْم َكَس َلُموَن ل ْظ } ُي

الكلمات: شرح
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وعقابه. غضبه تقيكم وقاية طاعته تجعلوا بأن بطاعته عقابه }: خافوا الله { اتقوا

ّية. المعاملت من عندكم بقي ما }: اتركوا الربا من بقي ما { وذرأوا الربو

سلح ينفعكم ول سلحكم واحملوا ورأسوله الله من بحرب }: اعلموا بحرب { فأذنوا
الهالكون. المهزومون فإنكم

فخذوه لكم المدين عند الذي المال رأأس إل مالكم التوبة }: بعد أموالكم رأؤوس { فلكم
الربا. زيادة واتركوا

المالية. والضائقة }: الشدة { العسرة

رأأس فيعطيكم عليكم الله ييسر أن إلى للمدين انتظارأ }: أي ميسرة إلى { فنظرة
منكم. أخذه الذي مالكم

لكم. خير فذلك عليه لكم ما بترك المعسر على تتصدقوا }: وأن تصدقوا { وأن

اليات: معنى

ًا المؤمنين عباده تعالى الله نادى السابقة اليات في الربا آكلي عقوبة ذكر بمناسبة آمر
من بعضهم عند بقي عما وبالتخلي معصيته، وترك بطاعته وذلك تعالى، بتقواه إياهم

ّية المعاملت ًا الربو ما وفعل رأبه لنداء الستجابة المؤمن شأن من إذ بايمانهم إياهم مذكر
من بقي ما وذرأوا الله اتقوا آمنوا الذين أيها تعالى: { يا فقال عنه ينهاه ما وترك به يأمره
قاسية بحرب فاعلموةا تفعلوا لم بقوله: فإن المتباطئين هدد ثم } ، مؤمنين كنتم إن الربا

ّين ثم ورأسوله، الله من ضروس وفتنته الربا محنة من الخلص وسبيل التوبة طريق لهم ب
تظلمون ول زيادة، بأخذ تظلمون ل غير ل أموالكم رأؤوس فلك الربا بترك تبتم بقوله: وإن

إلى انتظارأه فالواجب إعسارأ حالة في لكم مدين وجد مالكم. وإن رأأس من بنقص
ّلها ديونكم عن بالتنازل تتصدقوا أن لكم خير وهو آخر وشيء ميسرته، ًا ك لموالكم تطيهر

بيوم عباده سائر تعالى ذكر السيئة. ثم آثارأه من لنفسكم وتزكية الربا لمسها التي
نفس كل فيه وتجزي الدقيق الحسبا يتم حيث صعبة ومواقف أهول من فيه وما القيامة
أو حسنانتهم بنقص يظلمون ل وهم وشر خير من كسبته ما فاجرة أو بارأة كافرة أو مؤمنة
ما نفس كل توفى ثم الله إلى فيه ترجعون يوما تعالى: { واتقوا فقال سيئاتهم زيادة

) آخر280( الرقم ذات الية هذه حملته الذي التوجيه } وهذا يظلمون ل وهم كسبت
صلى الله رأسول على السماء من نزل ما آخر هذه إذ تعالى رأبها من البشرية تلقته توجيه

وسلم. عليه الله

اليات هداية

اليات: هداية من

المعاصي. كل ومن الربا من التوبة - وجوب1

حتى يديه على بالضرب يحارأبه أن الحاكم على يجب الربوية المعاملت على - المصر2
الربا. يترك



ً وافيا يعطاه بل ماله رأأسه من بالخذ يظلم ل الربا من تاب - من3 يتصدق أن إل كامل
ً له خير فذل الربوية ديونه عن بالتنازل ومآل. حال

ِليمان لها والستعداد الخرة الدارأ ذكر - وجوب4 والمعاصي. الربا وترك الصالح والعمل با

ّيَها َأ ٰي ْا ٱّلِذيَن {  ُن َذا ۤوآَم ُتم ِإ َين َدا ْيٍن َت َد َلٰى ِب ُه ّمَسّمى َأَجٍل ِإ ُبو ُت ْك ٱَف
ُتب ْك َي ْل ُكْم َو َن ْي ِتٌب ّب ْدِل َكا ْلَع َ ٱِب ْأَب َول ِتٌب َي ُتَب َأْن َكا ْك ّلَمُه َكَما َي ّلُه َع ٱل
ُتْب ْك َي ْل ِلِل َف ُيْم ْل ْيِه ٱّلِذي َو َل ّتِق ٱْلَحّق َع َي ْل ّلَه َو ّبُه ٱل َ َر ْبَخْس َول ْنُه َي ِم

ًا ْيئ ْيِه ٱّلِذي َكاَن َفإن َش َل ًا ٱْلَحّق َع ًا َأْو َسِفيه َ َأْو َضِعيف ِطيُع ل َت َأن َيْس

ِلْل ُهَو ُيِمّل ُيْم ْل ّيُه َف ِل ْدِل َو ْلَع ْا ٱِب ُدو َتْشِه ْس ْيِن ٱَو َد ُكْم ّمن َشِهي ِل ّرَجا
ِإن َنا ّلْم َف ُكو ْيِن َي َل َتاِن َفَرُجٌل َرُج َأ ْمَر ِء ِمَن َتْرَضْوَن ِمّمن ٱَو َدآ ٱلّشَه
َداُهَما َتِضّل َأن ّكَر ْإْح َذ ُت َداُهَما َف ُلْخَرىًٰ ِإْح َ ٱ ْأَب َول ُء َي َدآ َذا ٱلّشَه َما ِإ

ْا َ ُدُعو ْا َول َأُم ُه َأن ۤوَتْس ُبو ُت ْك ًا َت ًا َأو َصِغير ِبير َلٰى َك ِلِه ِإ ُكْم َأَج ِل َأْقَسُط َذ

َد ّلِه ِعن َأْقومُا ٱل َدِة َو َنٰى ِللّشَها ْد َأ ّ َو ْا َأل ُب َتا ّ ۤوَتْر ُكوَن َأن ِإل ًة َت ِتَجاَر
ًة َنَها َحاِضَر ُكْم ُتِديُرو َن ْي ْيَس َب َل ُكْم َف ْي َل َناٌح َع ّ ُج ُبوَها َأل ُت ْك ْا َت ُد َأْشِه َذا ۤوَو ِإ
ُتْم َيْع َبا َ َت ِتٌب ُيَضآّر َول َ َكا ٌد َول ِإن َشِهي ْا َو ُلو ّنُه َتْفَع ِإ ٌق َف ُكْم ُفُسو ِب
ْا ّتُقو ّلَه ٱَو ُكُم ٱل ّلُم ُيَع ّلُه َو ّلُه ٱل ل ُكّل ٱَو ٍء ِب ِليٌم َشْي } َع
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ّلم أو بيع أو شراء في بعضا بعضكم }: داين { تداينتم قرض. أو َس

العوام. أو الشهورأ أو باليام محدد }: وقت مسمى أجل { إلى

ِلنصاف. بالحق بل احتيال أو غش ول نقصان ول زيادة }: بل { بالعدل وا

يكتب. أن الكتابة يحسن الذي يمتنع }: ل يأب { ول

الحق. من عليه بالذي وإقرارأ منه اعتراف إملءه }: لن الحق عليه الذي { وليملل

كله. وليذكره كفلس قل ولو شيء عليه الذي الدين من ينقص }: ل شيئا منه يبخس { ول

ًا ًا أو { سفيه عن والضعيف: العاجز المالية، التصرفات يحسن ل }: السفيه: الذي ضعيف
ِلملء الهرم. الشيخ أو كلخرس، ا

ّيه وقصورأه. لعجزه شؤونه ويتولى أمره يلي }: من { ول

والكفارأ. العبيد دون الحرارأ المسلمين }: أي رأجالكم { من

إدرأاكها. لقصر تخطىء أو }: تنسى إحداهما تضل { أن

ّلوا أو تضجروا }: ل تسأموا { ول ًا الدين كان ولو الكتابة من تم مبلغه. صغير

وشرعه. الله حكم في }: أعدل الله عند { أقسط
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ًا وأكثر لها }: أثبت للشهادة { وأقوم يموت أو تنسى والشهادة تنسى ل الكتابة لن تقرير
يغيب. أو الشاهد

ّووا ل أن }: أقرب ترتابوا ل أن { وأدنى كتابة. بدون الشهادة بخلف تشك

حاجة فل النقود يعطي والمشتري الضاعة يعطي البائع تتعاطونها، }: أي بينكم { تديرونها
عليها. يترتب إثم أو حرج ول كتابتها إلى

ُد باع }: إذا تبايعتم إذا { وأشهدوا ًا أح ًا أو دارأ ًا أو بستان البيع. ذلك على يشهد حيوان

ْدعى بأن عليه يقدرأ ل ما يكلف }: بأن شهيد ول كاتب يضارأ { ول بعيد مكان في ليشهد ُي
ًا يكتب أن إليه يطلب أو عليه يشق به. يشهد أو زورأ

القيامة. يوم تبعته وعليكم إثمه بكم لحق رأبكم طاعة عن خروج }: أي بكم { فسوق

كل يعلمكم هذا علمكم وكما فاتركوها، نواهيه وفي فافعلوها، أوامره }: في الله { اتقوا
عليم. شيء بكل وهو بها وسيجزيكم بأعمالكم، واشكروه بألسنتكم فاحمدوه تحتاجون ما

الكريمة: الية معنى

ّدق المعسر، على العفو إلى ودعا الربا، وحرم الصدقات، على تعالى حث لما عليه والتص
الحياة في قيمة ول له شأن ل المال أّن الذهن الى يتبادرأ قد الذي المر الدين بإسقاط
ّقه، للمال لتعطي الكريمة الدين آية الية، هذه فجاءت الحاية قوام فإنه شأنه من وترفع ح
ِلشهاد الديون، بكتاب وذلك عليه، الحفاظ واجب فقررأت عدالتهم، ترضى بمن عليها وا

مقامه، إمرأتان قامت الثنين من رأجل انعدم فإن حّرين، مسلمين رأجلين الشهود وكون
على وحرم أمره، من سعة في كان إذا يكتب أن الكتابة حيسن من تعالى الله واستحث

ْلوا أن الشهادة لداء ُدعوا ما إذا اشهود ديونهم يكتبوا ل أن المتداينين على وحرم عنها، يتّخ
ًا تكتبوه أن ستأموا تعالى: { ول فقال قليلة صغيرة كانت ولو ًا أو صغير } أجله إلى كبير

في السلعة فيها يدفع التي الحاضرة التجارأة كتابة عدم في منه رأحمًة تعالى ورأخص
ًة تكون أن فقال: { إل فيه الثمن ويقبض المجلس، ًة تجارأ ُيرونها حاضر ِد فليس بينكم ُت

َناح عليكم ّ ُج ِلشهاد } وأمر تكتبوها أل تبايعتم.. } ونهى إذا فقال: { وأشهدوا البيع عل با
ِلضرارأ عن الشاهد أو شغله، في كان إذا يكتب أن الكاتب يلزم بأن الشهيد، أو باكاتب، ا
ْدعى أن أو شغله، في كذلك وهو يشهد أن منه يطلب بأن ْق بعيدة مسافات الى ُي عليه تُش
منهما ذلك تعذرأ إذا غيرهما وشاهد كاتب فليطلب غير ل خير وفعل تطوع، أمره إذ

ّذرأه ْورأ الحيف أو الشهادة كتمان من لنشغالهما. وح ِلضرارأ الكتابة، في والَج بالكاتب وا
ّكد فسوق فإنه تفعلوا فقال: { وإن والشهيد فقال: { واتقوا بتقواه بأمره ذلك بكم.. } وأ

ُلوا ونهيه أمره، الله.. } بامتثال ْكْم َت يعلمكم زال ما النافع لعلم هذا علمكم وكما وتسعدوا ل
إلى بدين تداينتم إذا آمنوا الذين أيها الكريمة: { يا الية معنى عليم. هذا شيء بكل وهو
فاكتبوه.. } مسمى إجل

الية هداية

الية: هداية من

ٌء الديون كتابة - وجوب1 ًا، كانت سوا ًا، أو شراء، أو بيع ًا أو سلف ابن قررأه ما هذا قرض



والندب. بالرأشاد القول ورأد جرير،

الكتاب علمه إذ فليكتب الله علمه للكاتب: كما تعالى لقوله بشكرها النعمة - رأعاية2
منها. غيره وحرم

ِلملء في النيابة - جواز3 عليه. قدرأته وعدم عنه، لعجز ا

ِلنصاف العدل - وجوب4 المؤجلة. المستحقة الديو كتاب في سيما ل شيء كل في وا

ِلشهاد -وجوب5 ّكدها الكتابة على ا ْدرأ نسيان وعدم به، لتأ ّدين ق وأجله. ال

ّلون ل دالمال - شهو6 ِق والمرأتان غير، ل المسلمين الحرارأ من عدلين رأجلين عن َي
الواحد. الرجل مقام تقومان شهادتهما فرض اللتان المسلمتان

ًا الدين كان ولو ذلك على والعزم الديون كتابة على - الحرص7 ًا. صغير تافه

والمشتري. البائع بين المدارأة والثمن السلعة الحاضرة التجارأة تابة عدم في - الرخصة8

ِلشهاد - ووب9 بال. ذو هو مما والمصانع والمزارأع العقارأات بيع على ا

ِلضرارأ - حرمة10 والشهيد. بالكاتب ا

ْكِسب العلم، تسبب تعالى الله - تقوى11 ُت تعالى. الله بإذن المعرفة و

ِإن ُتْم { َو َلٰى ُكن َلْم َسَفٍر َع ْا َو ُدو ًا َتِج ِتب ُبوَضٌة َفِرَهاٌن َكا ِإْن ّمْق َأِمَن َف

ُكم ًا َبْعُض ّد َبْعض ُيَؤ ْل ُتِمَن ٱّلِذي َف َتُه ٱْؤ َن ّتِق َأَما َي ْل ّلَه َو ّبُه ٱل َ َر ْا َول ُتُمو ْك َت
َة َد ُتْمَها َوَمن ٱلّشَها ْك ّنُه َي ِإ ِثٌم َف ُبُه آ ْل ّلُه َق ل ُلوَن ِبَما ٱَو ِليٌم َتْعَم } * َع

ّلِه َلْرِض ِفي َوَما ٱلّسَماواِت ِفي ما { ل ِإن ٱ ْا َو ُدو ْب ُكْم ۤيِف َما ُت ْنُفِس َأ

ُه َأْو ُكْم ُتْخُفو ْب ّلُه ِبِه ُيَحاِس َيْغِفُر ٱل ُء ِلَمن َف ّذُب َيَشآ ُيَع ُء َمن َو َيَشآ
ّلُه ل َلٰى ٱَو ٍء ُكّل َع } َقِديٌر َشْي

الكلمات: شرح

ًا والبلد الدارأ من }: الخروج { السفر ًا ظاهر فأكثر. برد أرأبعة بمسافة بعيد

وقلم. دواة من الكتابة أدوات تجدوا لم أو لكم، يكتب }: من كاتبا تجدوا { ولم

ًا المدين فليضع الرهن الكتابة عن }: فاعتاضوا مقبوضة { فرهان الدائن. لدى رأهن

الرهن. الى حاجة }: فل بعضا بعضكم أمن { فإن

ّذرأت حيث عليه أوتمن الذي الدين فليعط }: أي أمانته المؤتمن { فلؤد ولم الكتابة تع
ًا منه دائنه يأخذ دينه. على رأهن

ِلثم فنسب القلب عمل من الكتمان }: لن قلبه { آثم القلب. الى ا
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}: تظهروا. تبدوا { وإن

اليتين: معنى

َلم البيوع في والكتابة بالشهاد تعالى أمر لما - هنا أمر الّسابقة اليات في والقروض والّس
ّذرأ عند عن بالستعاضة السفر- أمر في وذلك الكتابة أدوات أو كاتب وجود لعدم الكتابة تع

ًا المدين يضع بأن وذلك بالرهن الكتابة دينه به يستوثق الكتابة عن عوضا دائنه لدى رأهن
الرأتهان بعد بأس فل بعضا بعضهم آمن إن وأّما منه، والخوف ائتمانه، عدم حال في هذا

ًا تجدوا ولم سفر على كنتم تعالى: { وإن فقال جمع مقبوضة.. } والرهان فرهان كاتب
ًا تأخذوا } { فلم بعضا بعضكم أمن { فإن رأهن. وقال أمانته أؤتمن الذي } { فليؤد رأهان

ًا تعالى نهى ذلك. ثم } في رأبه الله وليتق ًا نهي ّد جازم ْتمان عن الشهو فقال: { شهادتهم ِك
َظم تعالى الشهادة.. } وبيّن تكتموا ول آثم فإنه يكتمها فقال: { ومن الذنب هذا ِع

َأعلم وتعالى سبحانه منه وعيد تهديد وهو بعلمه، فيجازيهم يعملونه بيا عليم أنه قلبه... } و
( الثانية الية ) أما282( الولى الية معنى فيها. هذا بالزورأ والقائلين الشهادة لكاتمي

ْقا الرأض في ما وجميع السموات في ما جميع له بأن أخبر قد تعالى ) فإنه283 َل ْلكا خ وِم
ًا، ًء وتصرف ثم به، يحاسب يخفه أو شر أو خير من نفسه في ما يبدي من فإن ذلك على وبنا

ِليمان أهل من يشاء لمن يغفر الحساب بعد تعالى هو من يشاء من ويعذب والتقوى، ا
وعبيده. وملكه خلقه الجميع لّن التصرف، كامل له والمعاصي، الشرك أهل

اليتين هداية

اليتين: هداية من

لدينه. الدائن من توثيقا والحضر السفر في الرهن أخذ - جواز1

منه. الخوف وعدم الدين سداد من المن حل إن الرهن أخذ ترك - جواز2

الصحيح. في كما الكبائر أكبر من ذلك وأن فيها بالزورأ والقول الشهادة كتمان - حرمة3

بغض من ذلك وغير والنفاق والشرك الشك من نفسه في يخفي بما العبد - محاسبة4
الشك دون والذنب بالخطيئة الهّم عن والعفو بذلك، ومؤاخذته لعدائه، وحب الله أولياء

ِليمان الصادق المؤمن من والبغض والحب والشرك أخرجه الذي الصحيح للحديث ا
تعمل أو تتكلم لم ما أنفسها به حدثت ما أمتى عن لي تجاوز الله  " إنالستة:

."

ْنِزَل ِبَمآ ٱلّرُسوُل { آَمَن ْيِه ُأ َل ّبِه ِمن ِإ ُنوَن ّر ْلُمْؤِم ّلِه آَمَن ُكّل ٱَو ل ٱِب
ِتِه َك ِئ اَوَمل

ۤ
ِبِه  ُت ُك ِلِه َو َ َوُرُس ُق ل ْيَن ُنَفّر ِلِه ّمن َأَحٍد َب ْا ّرُس ُلو َنا َوَقا َسِمْع

َنا َطْع َأ َنَك َو َنا ُغْفَرا ّب ْيَك َر َل ِإ َ ٱْلَمِصيُر َو ّلُف } * { ل َك ّلُه ُي ًا ٱل ّ َنْفس ِإل
َبْت َما َلَها ُوْسَعَها ْيَها َكَس َل َبْت َما َوَع َتَس َنا ٱْك ّب َ َر َنا ل ْذ َنآ ِإن ُتَؤاِخ ّنِسي

َنا َأْو ْأ َط َنا َأْخ ّب َ َر َنآ َتْحِمْل َول ْي َل ًا َع َتُه َكَما ِإْصر ْل َلى َحَم ِمن ٱّلِذيَن َع
َنا ِل ْب َنا َق ّب َ َر َنا َول ْل َ َما ُتَحّم َنا َطاَقَة ل ْعُف ِبِه َل ّنا ٱَو ْغِفْر َع َنا ٱَو َل

َنآ ْرَحْم َنا َأنَت ٱَو َ َنا َمْول ْنُصْر َلى ٱَف ِما َع َكاِفِريَن ٱْلَقْو } ٱْل
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قط. فيه يشك أو يتردد ولم الخبر بصحة جازما }: صدق { آمن

وسلم. عليه الله صلى محمد }: نبينا { الرسول

والمؤمنين. الرسول من }: كل { كّل

ًا بهم }: نؤمن رأسله من أحد بين نفرق { ل نؤمن والنصارأى كاليهود نكون ول جميع
ببعض. ونكفر ببعض،

َع { سمعنا ٍم }: َسما وطاعة. واستجابة فه

لنا. فاغفر رأبنا يا إليك رأجوعنا أي }: المرجع { المصير

ِللزام }: التكليف نفسا الله يكلف { ل تحتمل. ومشقة كلفة فيه مما ا

قدرأتها. في ويكون طاقتها لها تتسع ما }: إل وسعها { إل

الخير. }: من كسبت ما { لها

الشر. }: من اكتسبت ما { وعليها

تعاقبنا. }: ل تؤاخذنا { ل

ًا عنه نهيتنا ما فعلنا أو به أمرتنا ما }: فتركنا نسينا { إن عمد. غير منا نسيان

عزيمة. ول له منا فعل إرأادة بدون منا خطأ أمرتنا ما غير }: فعلنا أخطأنا { أو

ًا العمل. عن فيحبسنا ويأسرنا علينا يثقل شاقا }: تكليفا { إصر

سواك. لنا مولى ل أمرنا ومتولي وسيدنا }: مالكنا { مولنا

اليتين: معنى

)284( الية نزلت لما أنه ورأد
} السموات.. في ما لله {

وفيها
} الله.. به يحاسبكم تخفوه أو أنفسكم في ما تبدوا ... وإن {

من أنفسنا في ُيخفى بما نؤاخذ كنا إذا منا ينجوا من وقالوا المؤمنين، نفوس لها اضطربت
الله بحكم بالرضا وسلم عليه الله صلى الرسول فأمرهم النفس وحديث والوسواس الهم

كاليهود: تكونوا ول وأطعنا سمعنا لهم: قولوا فقال به والتسليم تعالى
} وعصينا... سمعنا قالوا {

عن الرسول... } فأخبر اليتين: { آمن هاتين تعالى الله أنزل صادقين قالوها فلما
ًا ايمانهم من إليه أنزل بما الرسول فقال: { آمن وتطمينا لهم تكريما نبيهم بإيمان مقرون

رأسله.. } من أحد بين نفرق ل ورأسله وكتبه والملئكته بالله آمن كل والمؤمنون رأبه



عنهم: {... وقالوا فقال لهم تعالى الله استجابة سبب كان الذي بقولهم عنهم وأخبر
في وحكمته بهم لرحمته أنه تعالى } وأخبرهم المصير وإليك رأبنا غفرانك وأطعنا سمعنا
ًا يكلف ل خلقه في تصرفه ُتها له تتسع ما إل نفس كسبت ما لها وإن فعله، على وتقدرأ طاق

ًا به فتجزى الخير من ًا به فتجزى الشر من اكتسبت ما وعليها خير عنها يعفوا أن إل شّر
اكتسبت.. } ما وعليها كسبت ما لها وسعها إل نفسا اله يكلف فقال: { ل لها ويغفر

تؤاخذنا ل قولوا: { رأبنا فقال الخبر به سح كما فعلت، قد لهم ليقول يدعونه كيف وعلمهم
ًا علينا تحمل ول رأبنا أخطأنا أو نسينا إن ول رأبنا قبلنا، من الذين على حملته كما إصر

القوم على فانصرنا مولنا أنت وارأحمنا لنا واغفر عنا واعف به لنا طاقة ل ما تحملنا
جعل فما التشريع في عنهم وخفف والخطأ النسيان في عنهم عفا قد } وفعل الكافرين

بالحجة الكافرين على ونصرهم ورأحمهم هلم وغفر عنهم وعفا حرج، من الدين في عليهم
المتعال. الكبير وهو والمنة الحمد فله والسنان بالسيف المعارأك وفي والبيان

اليتين هداية

اليتين: هداية من

ِليمان وهي اليمان أرأكان - تقرير1 ورأسله. وكتبه وملئكة بالله ا

ِليمان - وجوب2 ِليمان وحرمة الرل بكافة ا بالله والعياذ كفر وهو البعض وترك ببعض ا
تعالى.

شيء رأد وحمرة ورأسوله الله شرع بما والرضا والتسليم ورأسوله الله طاعة - وجوب3
ذلك. من

بها. رأحمه المة هذه عن الحرج - رأفع4

أو عليه إثم فل صائم وهو شرب أو وأكل نسي فمن الخطأ أو بالنسيان المؤاخذه - عدم5
عليه. إثم فل فقتل أخطأ

يعمل. أو المؤمن يتكلم لم ما فيه الية لنزول النفس حديث عن - العفو6

ًء به الدعاء واستحباب الدعاء هذا - تعليم7 وأصحابه وسلم عليه الله صلى بالرسول إئتسا
الرسول... } السورأة. { آمن كفتاه النوم عند الليتين هاتين قرأ من ورأد وقد

عمران آل سورأة
ۤم{ ا ل
ۤ

ّلُه  ل ال ٱ} * { 
ۤ

ٰـَه  َل ّ ِإ ّيومُا ٱْلَحّي ُهَو ِإل َنّزَل ٱْلَق ْيَك } * {  َل َع
َتاَب ِك ْلَحّق ٱْل ًا ٱِب ّدق ْيَن ّلَما ُمَص ْيِه َب َد َأنَزَل َي َة َو ّتْوَرا ْنِجيَل ٱل ِل } * ٱَو
ْبُل { ِمن ًدىً َق ّناِس ُه َأنَزَل ّلل ْا ٱّلِذيَن ِإّن ٱْلُفْرَقاَن َو َياِت َكَفُرو ّلِه ِبآ ٱل

َذاٌب َلُهْم ٌد َع ّلُه َشِدي ل ٍما ُذو َعِزيٌز ٱَو ِتَقا ِإّن ٱْن ّلَه } * {  َ ٱل َيْخَفٰى ل
ْيِه َل ٌء َع َلْرِض ِفي َشْي َ ٱ ِء ِفي َول ُكْم ٱّلِذي } * { ُهَو ٱلّسَمآ ُيَصّوُر
ِما ِفي َلْرَحا ْيَف ٱ ُء َك َ َيَشآ ٰـَه ل َل ّ ِإ ِكيُم ٱْلَعِزيُز ُهَو ِإل } ٱْلَح
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هناك. إليه فليرجع البقرة سورأة من مثله على الكلم }: تقدم { آلم

بحق. }: المعبود { الله

سواه. بحق معبود }: ل هو إل إله { ل

والقدرأة. والبصر والسمع والعلم للرأادة المستلزمة الحياة }: ذو { الحّي

ّيوم ّيم { الق والحفظ. والرعاية بالتربية مخلوقاته كل على }: الق

}: القرآن. { الكتاب

ًا { بالحق ّبس الوجوه. من وجه بأي فيه باطل ل وصدق حق فيه ما كل إذا به }: متل

ًا واحد الجميع مصدرأ لن يبطلها ول يخالفها ل السابقة الكتب }: من يديه بين لما { مصدق
الله. وهو

الشريعة. بالعبرية ومعناه السلم عليه موسى }: كتاب { التورأاة

الجديد. باليونانية: التعليم ومعناه السلم عليه عيسى }: كتاب { النجيل

ِلليهة والمعجزات القرآنية الحجج من والباطل الحق بين الله فرق }: ما { الفرقان ا
ّيرة والعقول والهوى. والجمود التقليد عليها يغلب لم التي البشرية الن

والرأحام قبل، من له تكن لم للشيء الصورأة إيجاد }: التصير الرأحكام في { يصورأكم
الجنين. رأحم: مستودع جمع

اليات: معنى

فيهم رأاكبا ستين من والمكون نجران وفد أن صحيحة بأسانيد الطبري جرير ابن أخرج
ْقد الحّل وأهل أشرافهم َع يحاّجون وسلم عليه الله صلى الله رأسول على وفدوا منهم، وال

ّيته يثبتوا أن ويريدون السلم عليه المسيح أمر في تعالى الله فأنزل الباطل بالدعاء اله
ًا ّيف ًا الثمانين. وذلك يقرب ما إلى آلم السورأة فاتحة من آية وثمانين ن وإقامة لباطلهم، رأد

ًا ويراه لليات المتدبر هذا وسيلحظ عليهم، للحجة ًا واضح ّي في القرآنى السياق في جل
اليات. هذه

عبادة فأبطل هو، إل بحق معبود ل تعالى أنه فأخبر هو إل إله ل الله آلم، تعالى قال فقد
الحّي وقال المعبودات، سائر من تعالى الله سوى معبود كل وعبادة السلم عليه المسيح
ًا تعالى كونه وهو غيره دون للعبادة استحقاقه بهان فذكر القيوم ّي ً ح ًا أزل حّي وكل وأبد
عليه والمسيح وجل عز هو إل اللوهية يستحق ل فلذا الفناء، ويلحقه بالعدم مسبوق غيره

ًا؟ يكون فكيف الفناء ويلحقه بالعدم مسبوق السلم على القائم أى القيوم تعالى وقال إله
هو بل ذلك له فليس عداه وما والرزق، والتدبير والحفظ والرعاية بالتربية الخلق كل

ًا يكون فكيف مرزوق مربوب بالحق الكتاب: القرآن عليك نزل أنه ذلك ودليل الله؟ مع إله
ًا سواه، عما لها نافية لله لللوهية مثبتة كلها فآياته شيء الباطل من فيه ليس به مصحوب

ًا المسيح يكون فكيف نجران نصارأى يزعم كما الله ابن أو الله، هو يكون أو الله مع إله



التى الكتب من يديه بين لما مصدقا نزله وغيرهم والرومان اليونان نصارأى من وغيرهم
ِلنجيل التورأاة قبله من وأنزل الله، وحى أنه ذلك فدل معها يتناقض ول يخالفها ل سبقته وا

ًى علىالناس أمره يلبس ما كل ى والباطل الحق بين به ففرق الفرقان وأنزل للناس هد
ِلله هو يموت ل الذى الحى المميت المحييى للحياة المدبر الرازق الخالق الرب أن فتبين ا
ًا شفى وإن والعبادة اللوهية في له حق ل مخلوق مربوب عداه وما الحق أنطق أو مريض
ًا أحيا أو أبكم ّإن ميت ًا يكون لن يؤهله ل ذلك فإن تعالى الله ب مريم بن كعيسى الله مع إله
الله بقدرأة كان الموتى بعض وإحياء والبرص الكمه إبراء من فعله ما فإن السلم عليه
ولما تعالى، الله عباد كل شأن شأنه ذلك من شيء على قدرأ لما وإل لعيسى بذلك وإذنه

الرب فتوعدهم كفرهم بذلك تأكذ عليهم الحجة به وأقام الرسول به حاجهم ما الوفد رأد
} وهذا انتقام ذو عزيز والله شديد، عذاب لهم الله بآيات كفروا الذين بقوله: { إن تعالى
تعالى الله توحيد من تحّمله الذى بالحق وجحد الله بآيات كذب من لكل شديد وعيد

يخفى ل الله تعالى: { إن وقال وسلم، عليه الله صلى رأسوله وطاعة طاعته ووجوب
لعلمه معه اللوهية يستحق من هناك كان } فلو السماء في ول الرأض في شيء عليه

الكفر أهل من النتقام على وأنه ترام ل تعالى عزته أن الجملة بهذه قررأ كما عنه، وأخبر
لقدير. به

ً وذكر كيف الرأحام في يصورأكم الذي فقال: { هو المسيح ألوهية بطلن على آخر دليل
ّورأ قد السلم عليه } وعيسى يشاء ًا فهو مريم رأحم في ُص تعالى الله صورأ ممن قطع

ًا يكون فكيف ًا إذ ًا أو الله مع إله فقال: { ل الحقيقة قررأ وهنا النصارأى؟ يزعم كما لله إبن
مقتضيات هما تخطىء ل التى والحكمة ترام ل التى } العّزة الحكيم العزيز هو ل إله

نجران نصارأى كوفد معاند إل فيها يجاحد ول مكابر إل فيها يجادل ل التى الحقة أولهيته
والعناد. الكفر أهل من شاكلتهم على وَمْن

اليات هداية

اليات: هداية من

خلقه. سائر من غيره عن اللوهية ونفي بالبراهين تعالى الله ألوهية - تقرير1

عليه. الكتاب تعالى الله بإنزال وسلم عليه الله صلى محمد النبي رأسالة - ثبوت2

في والباطل الحق ببيان فيها والفرقان كتبه بإنزال عباده على الحجة تعالى الله - إقامة3
الحياة. شؤون كل

شاء ما تعالى الله صورأه كغيره الرأحام في مصورأ مخلوق لنه المسيح ألوهية - بطلن4
ًا أو الله مع إلها ذلك بعد يكون فكيف ًا ذلك عن الله تعالى له ابن ّو ًا. عل كبير

ّۤيلِذ { ُهَو ْيَك َأنَزَل ٱ َل َتاَب َع ِك ْنُه ٱْل َياٌت ِم َكَماٌت آ َتاِب ُأمّا ُهّن ّمْح ِك ٱْل
ُأَخُر ِبَهاٌت َو َتَشا َأّما ُم ّلِذيَن َف ِبِهْم في ا ُلو ْيٌغ ُق ِبُعوَن َز ّت َي َبَه َما َف َتَشا
ْنُه َء ِم ِتَغا َنِة ٱْب ْت َء ٱْلِف ِتَغا ْب ِلِه ٱَو ْأِوي َلُم َوَما َت َلُه َيْع ْأِوي ّ َت ّلُه ِإل ٱل

لّراِسُخوَن ِم ِفي ٱَو ْل ُلوَن ٱْلِع ّنا َيُقو َنا ِعنِد ّمْن ُكّل ِبِه آَم ّب ّكُر َوَما َر ّذ َي
ّ ْا ِإل ُلو َباِب ُأْو ْل َل َنا ٱ ّب َ } * { َر َنا ُتِزْغ ل َب ُلو َد ُق ْذ َبْع َنا ِإ َت ْي َد َنا َوَهْب َه َل
ْنَك ِمن ُد ّنَك َرْحَمًة ّل ْنَت ِإ َنآ ٱْلَوّهاُب َأ ّب ّنَك } * { َر ّناِس َجاِمُع ِإ ٍما ٱل َيْو ِل
ْيَب لّ ّلَه ِإّن ِفيِه َر َ ٱل ِلُف ل َد ُيْخ } ٱْلِميَعا
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الكلمات: شرح

ّينة الدللة }: الظاهر { محكمات ًا، معنى إل تحتمل ل التي المعنى الب كآيات وذلك واحد
وعظات. وعبر وعبادات، وحدود، وحرام حلل من الحكام

العلم في الراسخين غير على يصعب لمعان محتملة الدللة ظاهرة }: غير { متشابهات
عليه عيسى في تعالى الله قول الغيب. ومثل وكأمورأ السورأ، كفواتح وهي فيها القول

السلم:
} منه.. وروح مريم إلى ألقاها .... وكلمته {

تعالى: وكقوله
} الله،.. إل الحكم ..إن {

فتنة. أو شهوة أو شبهة بسبب الحق عن }: الزيغ: الميل زيغ قلوبهم { في

ًا }: أي الفتنة { ابتغاء ومعتقداتهم. دينهم في المؤمنين لفتنة طلب

ًا تأويله { ابتغاء الفاسدة. معتقداتهم ليوافق لتأوليه }: طالب

منزله. الله إل المتشابه أمر إليه يؤول ما يعلم }: وما الله إل تأوليه يعلم { وما

في أقدامهم رأسخت الذين نفوسهم في اليقيني العلم أهل }: هم العلم في { الراسخون
ّلون فل الحق معرفة ّطون ول يز َت باطل. أو شبهة في َيْش

ًا. به فنؤمن والمتشابه المحكم }: أي رأبنا عند من { كّل جميع

السليمة. والفهوم الراجحة العقول }: أصحاب اللباب { أولو

فعرفناه. به وعّرفتنا إليه هديتنا بعدما الحق عن قلوبنا ُتمل ل }: أي قلوبنا تزغا ل { رأبنا

رأحمة. عندك من }: أعطنا لدنك من لنا { هب

اليات: معنى

ّوة وألوهيته رأبوبيته يقررأ تعالى زال ما ألوهية في نجران نصارأى دعوى ويبطل رأسوله ونب
القرآن، أي الكتاب، عليك أنزل الذي القيوم الحي الله أي فيقول: هو السلم عليه المسيح

نزلت ما على دللتها في غموض ول معناها في خفاء ول فيها نسخ ل محكمات، آيات منه
قليلة وهي متشابهات أخر آيات ومنه وأصله، أّمه وهي الكتاب آي معظم وهذه فيه

الغيب وبأمورأ والحرام، بالحلل كالمتحان والختبارأ المتحان كذلك إنزالها من والحكمة
ِليمان الهداية على ليثبت من سبيله عن ويضل إيمانه في ويزيغ هدايته، الله شاء من وا
ْيغ.. } أي قلوبهم في الذين تعالى: { فأّما هدايته. فقال وعدم ضلله تعالى الله شاء َز
طريق عن به } للخروج تأويله وابتغاء الفتنة ابتغاء منه تشابه ما { فيتبعون الحق عن ميل

نخلق يقول لنه ثلثة ثالث الله أن ادعوا حيث النصارأى فعل كما الخلق وهداية الحق
عيسى: شأن في تعالى قوله في قالوا وكما فأكثر، جماعة كلم وهذا ونميت ونحيي،

} منه.. .. وروح {
تعالى قوله في الخوارأج قال وكما به متحد منه جزء أنه



} الله.. إل الحكم .. إن {
ّيا وكفروا شيء في يحكم أن لحد يجوز فل الشعري موسى أبا لتحكيمه عنه وخرجوا عل
المتشابه يتعبون حيث الضلل في الزيغ يقع وهكذا ومعاوية على بين الخلف حقيقة في
أنه تعالى منه. وأخبر تعالى الله مراد ويفهمون معناه لهم فيظهر المحكم إلى يردونه ول
ّوُضون العلم في الراسخين وتعالى. وأن سبحانه هو إل تأويله يعلم ل َف الله إلى أمره ُي

رأبهم ويسألون } ، اللباب أولوا إل يذكر وما رأبنا عند من كل به فيقولون: {.. آمنا منزله
فيقولون:  الحق على الثبات

وأخرانا دنيانا في بها رأحمة.. } ترحمنا لدنك من لنا وهب هديتنا إذ بعد قلوبنا تزغا ل {رأبنا
الخرة والدارأ المعاد مبدأ ويقررأون سواك، رأّب ول غيرك إله ل الوهاب، وحدك أنت إنك

} لمحاسبتهم فيه رأيب ل ليوم الناس جامع إنك { رأبنا ضارأعين سائلين فيقولون
محكم وبكتابك وبرسولك بك آمنا حيث يؤمئذ وارأحمنا لنا فاغفر أعمالهم على ومجازاتهم

الميعاد. تخلف ل إنم متشابهه، آية

اليات هداية

}: اليات هداية { من

ِليمان يجب فالمحكم والمتشابه، المحكم الله كتاب - في1 بمقتضاه، والعمل به ا
ِليمن يجب والمتشابه عن من كّل به ويقال: {.. آمنا منزله الله إلى تأويله أمر ويفوض ا

ّبنا.. }. رأ

ِلعراض هجرانهم يجب تشابه ما يتبعون الذين الزيغ - أهل2 وأهل مبتدعة لنهم عنهم وا
أهوء.

والضلل. الفتن ورأؤية الّزيغ ظهورأ عن النجاة بطلب الدعاء - استحباب3

الخرة. والدارأ المعاد مبدأ - تقرير4

ِإّن ْا ٱّلِذيَن {  ِنَي َلن َكَفُرو ْنُهْم ُتْغ ُلُهْم َع َ َأْمَوا ُدُهم َول ّلِه ّمَن َأْولَ ٱل
ًا ْيئ ِئَك َش ٰـ َل ُأو ُد ُهْم َو ّناِر َوُقو ْأِب ٱل َد َك ّلِذيَن ِفْرَعْوَن آِل } * {  ِمن ٱَو

ِلِهْم ْب ْا َق ُبو ّذ َنا َك ِت َيا َذُهُم ِبآ َأَخ ّلُه َف ِبِهْم ٱل ُنو ُذ ّلُه ِب ل ُد ٱَو } * ٱْلِعَقاِب َشِدي
ّلِذيَن { ُقْل ْا ّل ُبوَن َكَفُرو َل ُتْغ ُتْحَشُروَن َس َلٰى َو ّنَم ِإ ْئَس َجَه ِب ُد َو ٱْلِمَها

ْد ُكْم َكاَن } * { َق َيٌة َل ْيِن ِفي آ َت َئ َتا ِف َتَق َئٌة ٱْل ِتُل ِف ِبيِل ِفي ُتَقا ّلِه َس ٱل
ُأْخَرىًٰ ٌة َو َنُهْم َكاِفَر ْيِهْم َيَرْو َل ْث ْأَي ّم ْيِن َر ّلُه ٱْلَع ل ُد ٱَو ّي َنْصِرِه ُيَؤ َمن ِب

ُء ِلَك ِفي ِإّن َيَشآ ًة ٰذ ْبَر ِلي َلِع ْبَصاِر ُلْو َل } ٱ

الكلمات: شرح

والمنافقون. والمشركون المدينة ويهود نجران وفد }: هم كفروا الذين { إن

بهم. حّل إذا الله عذاب تقيهم ولن عنهم تجزي }: لن عنهم تغني { لن

غاز. أو حجري فحم أو حطب من النارأ به توقد ما }: الوقود النارأ { وقود
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في عذاب من بهم حل وما وتكذيبهم كفرهم في وسنتهم }: كعادتهم فرعون آل { كدأب
والخرة. الدنيا

َقاع. بنو المدينة يهود }: هم كفروا للذين { قل ُن ْي َق

بدرأ. في إلتقتا وقريش والفئتان: المسلمون واضحة }: علمة فئتين في { آية

ّوى. بنصره { يؤيد ُيق  :{

ُبر وما العظة }: العبرة البصارأ لولي { عبرة ْع فينجو. الخطر مواضع البصيرة ذو به َي

اليات: معنى

الفتنة ابتغاء الكتاب آي من المتشابه واتباع والتكذيب الكفر على نجران وفد أصّر لما
ّعد والخروج الحق من التأويل وابتغاء نصارأى من الكافرين جنس تعالى الرب عنه. تو
ل معرفة وعرفوه جاءهم لما كفروا... } بالحق الذين { إن فقال وعجم وعرب اليهود
هؤلء والمنافع المناصب على الحفاظ قبوله من منعهم ولكن غموض ول فيها لبس

عذاب من أولدهم ول أموالهم عنهم تغنى ولن جهنم نارأ في تعالى الله سيعذبهم جميعهم
لنفسهم. مهدوه المهاد وبئس بكفرهم لها مهدوا التي النارأ، وقود أنهم واعلم شيئا، الله
فرعون آل وعادة كدأب العذاب يأتيهم حتى وعنادهم كفرهم في أنهم تعالى اخبر ثم

حتى صالح وقوم هود وقوم نوح كقوم رأسلها كذبت التي المم من قبلهم من والذين
وكان المهاد، وبئس النارأ بعذاب الخر وفي والدمارأ، بالهلك الدنيا في بالعذاب الله أخذهم

أن وسلم عليه الله صلى محمد رأسوله تعالى الله أمر ثم تعالى الله بظلم ل بذنوبهم ذلك
الحرب يحسن ل من قاتلت أنك يغرنك ل للرسول قالوا الذين المدينة ليهود يقول

ًا يريدون عليهم فانتصرت لما الناس، نحن أنا ستعلم قابلتنا إن إنك بدرأ، موقعة في قريش
يقول أن أمره والمسلمين وسلم عليه الله صلى الله رأسول بها يهددون هذه قولتهم قالوا
إلى تحشرون موتكم وبعد وتموتون، وتنهزمون المعركة في } يريدون { ستغلبون لهم

بعد للحق وجحودكم وعنادكم بكفركم لنفسكم مهدتموها جهنم المهاد وبئس جهنم
َتح َف هزمهم حت الرسول حرب في تورأطاو لما تأملوها لو حقيقة على أعينهم معرفته. و

في المشركين قاتلوا الذي المسلمين أن أجلهم. وهي من وأجلى منهم قتل من وقتل
في يقاتلون لنهم انتصروا ذلك ومع عدة، وأنقص عدد أقّل كانوا عليهم وانتصروا دبر

الله ونصر والطغيان والظلم والشرك الطاغوت سبيل في يقاتلون والكافرون الله سبيل
لما الحقيقة بهذه اليهود اعتبر فلو الكثيرة الكافرة الفئة وهزم المسلمة القليلة الفئة

ًا. ولكنها وسلم عليه الله صلى الرسول مع حرب في تورأطوا ولكن البصارأ تعمى ل أبد
في آية لكم كان لهم: { قد تعالى البصائر. فقال وهي الصدورأ في التي القلوب تعمى
فئة لكلمته- وأخرى -إعلء الله سبيل في بدرأ- فئة- جماعة- تقاتل } -في التقتا فئتين
َي مثيلهم { يرونهم الطاغوت سبيل في تقاتل كافرة ْأ منهم. } لقربهم العين رَأ

وذلك الكافرة، الكثرية وهزم المسلمة الكثرية وهزم المسلمة القلية الله نصر هذا ومع
الحادثة هذه في وإن أعداءه، وهزم اولياءه فأيد يشاء، من بنصره يؤيد تعالى الله لن

ًا يرى ل فإنه له بصيرة ل من أما بصيرة، ذا كان لمن ولكن متفكر وعظة لعبرة حتى شيئ
}. البصارأ لولى لهم: {.. لعبرة } المذكورأ ذلك في تعالى: { إن قال الهاوية في يقع

اليات هداية

اليات: هداية من



ّذب والكافر القيامة يوم لعذاب مورّأثا - الكفر1 ًا. مع قطع

ًا الله بأس من يغنوا لن كثروا مهما والعتاد والرجال والولد - الموال2 أرأاده إذا شيئ
والخرة. الدنيا في بالكافرين

والجل. العاجل العذاب بريد - الذنوب3

عاقبتهما. وسوء والتعالي الفخر - ذم4

البصائر. أى البصارأ أولى لغير عبرة ول بغيره، اعتبر من - العاقل5

أن على صدق دليل هذا فكان هزيمتهم، من اليهود به أخبر ما فى القرآن خبر - صدق6
ًا وأن الله، وحى القرآن الحق. الله دين السلم وأن الله، رأسول محمد

ّيَن ّناِس { ُز ّنَساِء ِمَن ٱلّشَهَواِت ُحّب ِلل ِنيَن ٱل َب ْل ِطيِر ٱَو َنا ْلَق ٱَو
َطَرِة ْن ّذَهِب ِمَن ٱْلُمَق ْلِفّضِة ٱل ْيِل ٱَو ْلَخ ِما ٱْلُمَسّوَمِة ٱَو ْنَعا َل ٱَو

ْلَحْرِث ِلَك ٱَو َتاُع ٰذ َياِة َم َيا ٱْلَح ْن ّد ّلُه ٱل ل ُه ٱَو َد ْن } ٱْلَمآِب ُحْسُن ِع

الكلمات: شرح

ّين ًا حبها }: جعل الشهوات حب للناس { ز ول قبحا فيه يرون ل نفوسهم فى مستحسن
دمامة.

ًا المشتهى بمعنى شهوة }: جمع { الشهوات اللذيذين. والشراب كالطعام وغريزة طبع

فوق بعضها الكثيرة والمقنطرة فضة أوقية ومائة الف }: القنطارأ المقنطرة { القناطير
بعض.

والجهاد. للغزو عليها للركوب والمعدة الحسان السمات }: ذات المسومة { الخيل

الماشية. وهى والغنم والبقرة }: البل { النعام

به يستمتع يريد الدنيا الحياة متاع الخ والبنين النساء من المذكورأ ذلك }: أي { الحرثا
ويتركها. صاحبها ويموت فيها

الكريمة: الية معنى

علة ذكر وكفرهم، وجحودهم، والمشركين، واليهود، النصارأى، من كفر من تعالى ذكر لما
ّين الكفر حب وهو به ويمتحنهم فيه ليفتنهم عامة البشر لبنى تعالى زينه ما وهو أل سببه وب

من المقنطرة والقناطير والبنين النساء من البشرى بالطبع المشتهيات أى الشهوات
الحبوب سائر من يحرثا كلما وهو والحرثا والنعام المسومة والخيل والفضة الذهب

وتدفعه الحق ترفض الجماعات تلك جعل الذى وغيرها. هذا والعطرية الغذائية والنباتات
ًا المشتهيات هذه وبين بينهم يحول لنه متاع مجرد انها يعلوا ولم عليها، يحصلون فل غالب

أصناف من ذكر ما اى ذلك تعالى قال ولذا والسلم الخلد دارأ لجنة بها يبيعوا فل زائل
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فيها ينفع ل بل ذلك من شيء فيها ينفع فل الخرة اما غير ل الدنيا الحياة متاع المحبوبات
ِلعراض فيه الزهد ال ِة منه بد ل ما إل عنه وا َغ ْل ُب ْل ِه ِل ِليمان وهو الخرة الدارأ عمل إلى ب ا

والمعاصى. الذنوب وسائر والشرك الكفر عن والتخلى العمال، وصالح

المتاع فى الزهد الى عباده داعيا الخرة للدارأ العمل في مرغبا بقوله الية تعالى وختم
المرجع } ،أي المآب حسن عنده فقال: { والله الباقى بالنعيم قلوبهم للتعلق الفانى

السعيد. الطيب والجوارأ الكريم والنزل الحسن،

الية: هداية

ًا الشىء يجعل بمعنى تعالى الله - يزين1 ْين ًا َز تعالى: قال والختبارأ للبتلء للناس محبوب
ً أحسن أيهم لنبلوهم لها زينة الرض على ما جعلنا انا { } عمل

القبيح، يزين والشيطان القبيح، ويقبح الزين يزين فالله والغواء، للضلل الشيطان ويزين
وتأمل. الفرق الزين. فانظر ويقبح

فيها وليس الواقع فى زينة وكلها للبتلء، تعالى الله تزيين من الية هذه فى - المزنات2
ّلها غير من طلبت إذا إل قبيح عليه طغت أو آخذها أخلق فأفسدت ونهم ِبَشرة وأخذت ح

والمشركين. والنصارأى كاليهود بها فهلك عنده وما الله لقاء فأنسته محبتها

كما اليه ينظر ان العاقل فعلى وزائل قليل دائما والمتاع متاع مجرد الدنيا في ما - كل3
ِرُمه بما يطلبه فل هو رأحمن يا الله يا مآبك حسن تحرمنا ل الله. اللهم عند المآب حسن َيْح
رأحيم. يا

ُكْم { ُقْل ُئ ّب َن ْيٍر َأُؤ ُكْم ّمن ِبَخ ِل ّلِذيَن ٰذ َد ٱّتَقْوا ِل ّبِهْم ِعن ّناٌت َر َتْجِري َج
ِتَها ِمن ْنَهاُر َتْح َل ِلِديَن ٱ َأْزَواٌج ِفيَها َخا ٌة َو َطّهَر ّلِه ّمَن َوِرْضَواٌن ّم ٱل

ّلُه ل َباِد َبِصيٌر ٱَو ْلِع ّلِذيَن ٱِب ُلوَن ٱ} * {  َنآ َيُقو ّب َنآ َر ّن ّنا ِإ ْغِفْر آَم َنا ٱَف َل
َنا َب ُنو َنا ُذ َذاَب َوِق ّناِر َع ِبِريَن ٱل لّصا لّصاِدِقيَن ٱ} * {  ِتيَن ٱَو ِن ْلَقا ٱَو

ْنِفِقيَن ْلُم َتْغِفِريَن ٱَو ْلُمْس َلْسَحاِر ٱَو } ٱِب

الكلمات: شرح

ُكم العظيم. بالمر إل يكون ل النبأ لن عظيم بنبأ }: أخبركم { أؤنبئ

الخ. والبنين النساء من السابقة الية فى المذكورأ }: أى ذلكم من { بخير

رأسوله. ومعصية ومعصيته به الشرك فتركوا رأبهم }: خافوا { اتقوا

العسل وأنهارأ اللبن وأنهارأ الماء، أنهارأ وأشجارأها قصورأها خلل }: من النهارأ تحتها { من
الخمر. وأنهارأ

أبدا. بعدها يرحلون ل اقامة فيها }: مقيمين أبدا فيها { خالدين

وقدرأ. أذى وكّل والبول الحيض دم من نقيات العين الحورأ هى }: زوجات مطهرة { أزواج

ل المعاصى وعن يتسخطون، ل المكروه وعلى يفارأقونها ل الطاعات }: على { الصابرين
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يقارأفونها.

وأعمالهم. وأقوالهم إيمانهم }: في { الصادقين

الضارأعين. الداعين المحسنين }: العابدين { القانتين

أموالهم. بفضول والمتصدقين الزكاة }: المؤدين { والمنفقين

السحورأ. وقت الليل آخر فى المغفرة رأبهم }: السائلين بالسحارأ { المستغفرين

اليات: معنى

ّين لما المقنطرة والقناطير والبنين النساء من الشهوات حب من للناس زينه ما تعالى ب
وتعالى سبحانه عنده المآب حسن أن وبين تعالى، ذكر ما آخر إلى والفضة الذهب من

َلْب ْط ُي ْل ذلكم من بخير اؤنبئكم كافة للناس يقول أن رأسوله أمر والصالحات باليمان منه ف
خالدين النهارأ تحتها من تجرى جنات رأبهم عند اتقوا بقوله: { للذين لكم. وبينه المذكورأ

النعيم من أكبر وهو عنهم وجل عز رأضاه الله... } وهو من ورأضوان مطرة وأزواج فيها
أكبر.. }. الله من أخرى: { ورأضوان آية فى تعالى قال قبله المذكورأ

المحسن والعامل الكاذب، والمنافق الصادق المؤمن يعلم بعباده بصير أنه تعالى أخبر ثم
ما بها ورأثوا التي المتقين صفات ذكر ثم وفضله، بعدله كل وسيجزى المسيىء والعامل

} النارأ عذاب وقنا ذنوبنا لنا فاغفر آمنا إننا رأبنا يقولون فقال: { الذين النعيم من وصف
فقال: الكمالية الصفات باقى ذكر ذم لهم والدعاء والضراعة والخشية اليمان صفة فذكر

آخر يهجدون } ، بالسحارأ والمستغفرين والمنفقين والقانتين والصادقين { الصابرين
المغفرة. طلب وهو الستغفارأ من يكثرون الفجر طلوع وقبيل الليل

اليات: هداية

اليات: هداية من

كان. مهما الدنيا نعيم من خير الخرة - نعيم1

ًا الدنيا ونعيم البرارأ، بالمتقين خاّص الخرة - نعيم2 للفّجارأ. يكون ما غالب

السلم. لدارأ الورأاثي العالم هي والمعاصى الشرك ترك وهى - التقوى3

الليل. آخر فى والستغفارأ والدعاء الضراعة - استحباب4

بها يتصف ل ان يِحّل ل الجملة فى واجبة كلها هنا التقوى لهل المذكورأة - الصفات5
الحياة. فى مؤمنة ول مؤمن

َد ّلُه { َشِه ّنُه ٱل َ َأ ٰـَه ل َل ّ ِإ َكُة ُهَو ِإل ِئ َ ْلَمل ْا ٱَو ُلو ُأْو ِم َو ْل ًا ٱْلِع ِئَم َقآ
ْلِقْسِط َ ٱِب ٰـَه ل َل ّ ِإ ِكيُم ٱْلَعِزيُز ُهَو ِإل ِإّن ٱْلَح ّديَن } * {  َد ال ّلِه ِعن ٱل
ِلْسلمَُا َلَف َوَما ٱ َت ْا ٱّلِذيَن ٱْخ ُتو َتاَب ُأو ِك ّ ٱْل َءُهُم َما َبْعِد ِمن ِإل َجآ

ْلُم ًا ٱْلِع َنُهْم َبْغي ْي ْكُفْر َوَمن َب َياِت َي ّلِه ِبآ ِإّن ٱل ّلَه َف } ٱْلِحَساِب َسِريُع ٱل
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َلْمُت َفُقْل َحآّجوَك * { َفإْن ّلِه َوْجِهَي َأْس َبَعِن َوَمِن ل ّلِذيَن َوُقْل ٱّت ّل
ْا ُتو َتاَب ُأو ِك ّييَن ٱْل ُلّم ُتْم ٱَو َلْم َأْس ِإْن َأ ْا َف َلُمو ْا َفَقِد َأْس َدو َت ِإن ٱْه ّو
ْا ّلْو ّنَما َتَو ِإ ْيَك َف َل َبلَُغ َع ّلُه ٱْل ل َباِد َبِصيٌر ٱَو ْلِع } ٱِب

الكلمات: شرح

به. المشهو المر بحضورأه علم عن }: أخبر { شهد

وتعالى. تبارأك الله إل السماء في ول الرأض فى بحق معبود }: ل هو إل إله { ل

والعلماء. النبياء وهم للواقع المطابق الصحيح العلم }: أصحاب العلم { أولو

والعمل. والقول الحكم في }: العدل { القسط

وسائر وفعله خلقه في الحكيم تغلب، ل التي العزة ذو }: الغالب الحكيم { العزيز
تصرفاته.

والعبادات. الشرائع من به له ويخضع فيه يطاع أي به تعالى لله يدان }: ما { الدين

ِلسلم ِلنقياد { ا ِلسلم. ملة هنا به والمراد الشرك من والخلوص بالطاعة لله }: ا ا

ًا ًا. }: ظلما { بغي وحسد

واهية. باطلة بحجج وخاصموك }: جادلوك { حاجوك

له. شريك ل وحده لله والبدنية القلبية أعمالي كل }: أخلصت لله وجهي { أسلمت

له. شريك ل وحده له أعمالهم كل لله اخلصوا }: كذلك اتبعن { ومن

والنصارأى. }: اليهود الكتاب { أوتوا

فيهم. ويكتب يقرأ َمْن ِلِقلة بالميين ُسّموا المشركين }: العرب { الميين

ًا أسلموا أي المر به والمراد للستفهام الولى }: الهمزة { أأسلمتم لظهورأ لكم خير
وسلم. عليه الله صلى ورأسوله الله كتب بواسطة بينكم نورأه وانبلج الحق

النجاة. سبيل إلى اهتدوا فقد وأسلموا أجابوك }: فإن أسلموا { فإن

إذ أمرهم يضرك فل معرفته بعد عنه وأعرضوا رأؤيته بعد الحق عن }: أدبروا تولوا { وإن
ّلغت. وقد البلغا ال عليك ما ب

اليات: معنى

كذلك يشهدون العلم وأولى الملئكة وأن هو إل إله ل أنه شهد أنه وجل عز الجبارأ يخبر
الملكوت في قائم تعالى وأنه والفعلى الذاتى الحضورأ مبدأ على قامت وحق علم شهادة
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ّيه كله، ّيه، علو الحكيم وخلقه ملكه في العزيز سواه، إله ول غيره رأب فل بالعدل، وسفل
ًا يضع فل وتصريفه تدبيره في على الشهادة بهذه به. فرد اللئق موضعه غير في شيئ

ثم وتعالى، سبحانه باطلهم كّل وأبطل العرب، وشرك اليهود، ومكر نجران، نصارأى باطل
ًا أخبر ًا تعالى يقبل ل الذي الحق الدين أن أيض مبدأ على القائم السلم، هو سواه، دين

فقال: { إن الشرك أنواع سائر من التاّم والخلوص بالطاعة، تعالى لله الكامل النقياد
تعالى أخبر يرضاه. ثم ول يقبله فل عداه وما السلم، وقضائه حكمه } في الله عند الدين

{ وما فقال بالباطل عيسى تأليه شأن في لرسوله، المجادلين نجران، نصارأى حال عن
ًا العلم جاءهم ما بعد من ال الكتاب أوتوا الذين اختلف أهل خلف أن } يريد بينهم بغي
حملهم وإنما حقيقى علم عن كان ولكن ومعرفته بالحق منهم جهل عن يكن لم الكتاب

تريد فرقة كل إذ والحسد البغير الدين وضياع للفتن. والحروب المسبب الخلف على
وهذه الدنيا، الدين أمر يفسد وبذلك غيرها، دون لها الدنيوية الدينية والسلطة الرئاسة

ًا، المفضلة القرون بعد المسلمون فيها تورأط بشرية سنة قال شاهد. ثم والتارأيخ أيض
يكفر من كل ويهدد تعالى } يتوعد الحساب سريع الله فإن الله بآيات يكفر { ومن تعال
وسيآت كفره ذنوب عليه يحصي تعالى فإنه عنها ويعرض فيجحدها لشرائعه الحاملة بآياته

يعييه ول آخر عن شيء يشغله ل لنه الحساب لسريع وإنه ويجزيه ويحاسبه عصيانه
نجران وفد يريد حاجوك فإن له قائل رأسوله إلى بالخطاب يلتفت ثم عدد ول إحصاء

ًا لهم المؤيس موقفك بإظهارأ معهم الحجاج فاختصر النصراني ِلسلم إلى إياهم داعي ا
ًا وأنكروه عرفوه الذي لله وجهي لهم: { أسلمت فقل بينهم والمنافع الرئاسة على حفاظ
ًا اتبعن ومن كلها وحياتنا وأعمالنا وقلوبنا الله لغير شيء فينا فليس لله وجهه أسلم } أيض
إلى فهو والجزاء الحساب أما بلغت، وقد البلغا إل كلفت ما إذ إعراضهم، يضرك فل لله
بحكمه بينهم ويقضى بعلمه يجزيهم وسوف بنياتهم العليم عباده بأعمال البصير تعالى الله
الحكيم. العزيز وهو

اليات هداية

اليات: هداية من

ً الشاهد وكان العلم على قائمة كانت إن بها والخذ الشهادة - اعتبارأ1 كان بأن لذلك أهل
ًا عدلً. مسلم

وأولي الملئكة شهادة وتليها والحكام الشرائع بها تثبت شهادة أعظم الله - شهادة2
العلم.

ِلسلم بعد دين كل - بطلن3 وقوله: بذلك تعالى الله لشهادة ملته غير ملة وكل ا
ِلسلما غير يبتغ ... ومن { ًا ا الخرة في وهو منه يقبل فلن دين

} الخاسرين من
تعالى. الله شاء إن تفسيرها والتي السورأة هذه ) من85( الية

في فيتورأطون الخرة على الدنيا الحياة يؤثرون ندما يتم والدين العلم أهل بين - الخلف4
يومئذ الشرف فى ويرغبون والمناصب، الكراسى إلى ويتشوقون والمشارأب، المطاعم
ًا يختلفون ًا بينهم بغي ًا. لبعضهم وحسد بعض

ًا وأصبح وجوارأحه لله قلبه أسلم - من5 سبيل إلى اهتدى فقد الله على حياته في وقف
والسلم. النجاة



حياته في ضل العبادات من عنها يصرفه عما وأعرض الدنيا بالحياة قلبه علق - من6
جزاءه. وسيلقى الله على وحسابه وسعيه

ِإّن ْكُفُروَن ٱّلِذيَن {  َياِت َي ّلِه ِبآ ُلوَن ٱل ُت َيْق ّييَن َو ِب ّن ْيِر ٱل َحّق ِبَغ
ُلوَن ُت َيْق ْأُمُروَن ٱّلِذيَن َو ْلِقْسِط َي ّناِس ِمَن ٱِب َبّشْرُهم ٱل َذاٍب َف ٍم ِبَع ِلي َأ

ِئَك ٰـ َل ُأو َطْت ٱّلِذيَن } * {  ِب ُلُهْم َح َيا ِفي َأْعَما ْن ّد لِخَرِة ٱل َلُهْم َوَما ٱَو
} ّناِصِريَن ّمن

الكلمات: شرح

ّّذبون. }: يجحدون { يكفرون يوك

تعالى. الله إليه أوحيى آدم بني من ذكر وهو نبي }: جمع { النبيين

والمعروف. والخير والحق }: العدل { القسط

ًا }: أخبرهم أليم بعذاب { بشرهم ًا وجوههم بشرة على أثره يظهر إخبارأ وحسرة. ألم

ِبطت َطلت أعمالهم { ح َب ًا منها يجنوا لم وذهبت }:  ويعدمون بذلك ويهلكون ينفعهم، شيئ
جهنم. في وعذابه إهلكم وأرأاد خذلهم الله لن لهم الناصر

اليتين: معنى

ْتك السياق زال ما ان هنا تعالى فذكر والنصارأى اليهود الكتابين أهل من الكفرة أستارأ َه
ذلك مع ويقتلون رأسله، بها بعث وما دينه، وأعلم حججه وهي الله بآيات يكفرون الذين

النبياء أتباع من بالعدل يأمرونهم الذين ويقتلون للقتل، موجب ول حق بغير النبيين
أولئك أن أخبر ثم أليم، بعذاب فبشرهم الكتاب أهل بعض جرائم هذه الصالحين، المؤمنين

منها يجنون فل الدنيا في أعمالهم حبطت والعناد والظلم والفساد الشر مهاوي في البعداء
ًا ول حسنة عاقبة ًء ول مدح والممات، الحياة في لعنات عليهم بها لهم ُسجلت بل ثنا

وهيهات الله عذاب من فيخلصونهم ينصرونهم ناصرين من فيها لم وليس كذلك والخرة
نصير. أو ولي الله دون من يوجد أن هيهات

اليتين هداية

اليتين: هدية من

الخرة. عذاب ولزوم الدنيا هلك موجبات من والظلم - الكفر1

َظم في النبياء كقتل المنكر عن والناهين بالمعروف المرين - قتل2 الُجْرم. ِع

والخرة. الدنيا في لها مفسد للعمال محبط - الشرك3

أحد. يغلبه ل الله ينصره ومن أحد، ينصره ل تعالى الله خذله - من4
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َلْم َأ َلى َتَر {  ْا ٱّلِذيَن ِإ ُتو ًا ُأو َتاِب ّمَن َنِصيب ِك ْدَعْوَن ٱْل َلٰى ُي َتاِب ِإ ّلِه ِك ٱل
ُكَم َيْح َنُهْم ِل ْي ّلٰى ُثّم َب َتَو ْنُهْم َفِريٌق َي ِلَك ّمْعِرُضوَن َوُهْم ّم ٰذ  } * {
ّنُهْم َأ ْا ِب ُلو َنا َلن َقا ّناُر َتَمّس ّ ٱل ًا ِإل ّيام َداٍت َأ ُدو ِنِهْم ِفي َوَغّرُهْم ّمْع ِدي

ْا ّما ُنو َتُروَن َكا ْيَف َيْف َك َذا } * { َف َناُهْم ِإ ٍما َجَمْع َيْو ّ ِل ْيَب ل ِفيِه َر
َيْت َبْت ّما َنْفٍس ُكّل َوُوّف َ َوُهْم َكَس َلُموَن ل ْظ } ُي

الكلمات: شرح

ًا { أوتوا ِقْسطا حظا }: اعطا الكتاب من نصيب التورأاة. من و

ْطلب { يدعون ُي يؤمنون الذي كتابهم إلى الحق من فيه اختلفوا فيما يتحاكموا أن إليهم }: 
ويعرضون. فيأبون التورأاة وهو به

الحق. إلى العودة عدم على مصمم وهو }: يرجع { يتولى

ًا الرأبعين باليام ويعنون اليهود قول }: هذا معدودات { ياما فيها عبدوا التي تلك يوم
عنه. السلم عليه موسى غياب بعد العجل

}: يكذبون. { يفترون

القيامة. يوم }: هو فيه رأيب ل { ليوم

شر. أو خير من عملت }: ما كسبت { ما

ولمعاصي. والكفر الشرك من لعذابهم المقتضي بدون يعذبوا }: بأن يظلمون { ل

اليات: معنى

ً لرسوله تعالى فيقول وجرائمهم ذنوبهم بذكر الكتاب أهل فضح فى السياق زال ما حامل
ًا أوتوا الذين الى رأسولنا يا تر ألم اليهود حال من التعجب على له ألم أي الكتاب من نصب

واختلفوا انكروه فيما تعالى الله كتاب الى التحاكم إلى يدعو حيث أمرهم علمك إلى ينته
ّوتك وشأن صفاتك من فيه ُب عدم على مصممون وهم منهم عدد يتولى ثم ورأسالتك، ن

ِلقرارأ الحق وطلب العودة ًا، التعجب الى تدعو حال به. إنها وا قبول عن وصارأفهم حق
أرأبعين مدة إل فيها ألقوا إذا تمسهم ل النارأ بأن الفاسد اعتقادهم هو الحق. ومراجعته

تعالى رأبه لمناجاته عنهم موسى غاب يوم العجل أسلفهم فيها عبد التى المدة وهي يوما
ل النارأ في ُيخلدون بل الصحة من لها أساس ل باطلة الدعوى الطورأ. وهذه جبل في

ًا أرأبعين العجل أسلفهم بعبادة تعالى وعنادهم. ويبين وجحودهم وظلمهم بكفرهم بل يوم
افتراها فرية إل هى ما اليهودية الدعوى هذه أن وهي والمؤمنين لرسوله الحقيقة

ّنوا علماؤهم للمسلمين حصل كما الذنوب، عظائم وغشيان الجرائم ارأتكاب عليهم ليهو
ِلسلم تارأيخ من المظلمة القرون فى َدّجلون التصوف مشايخ أصبح حيث ا على ُي

ًا تعالى قال لهم. ثم ويغفر لهم سيستغفرون بأنهم المريدين ً حالهم مستعظم ّول مه
تكون كيف القيامة يوم وهو فيه رأيب ل ليوم جمعناهم حالهم. إذا أي موقفهم: فكيف

ل وهم شر أو خير } من كسبت ما نفس كل { ووفيت عنها، الوصف يعجز حال انها حالهم
إل لهم وما سيئآتهم في بالزيادة ول حسنات، لهم كانت إن حسناتهم بنقص يظلمون

الّسيئات.
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اليات هداية

اليات: هداية من

تعالى: قال إليه التحاكم رأفض به والكفر الدين عن العراض - من1
يجدوا ل ثم بينم، شجر فيما يحكموك حتى يؤمنون ل وربك فل {

} تسليما ويسلموا قضيت مما حرجا أنفسهم فى
.65النساء/  سورأة

والقول عليها والبتداع فيها الفتراء وعباداتها وشرائعها بعقائدها للديان شيء - أفسد2
علم. بغير فيها

ِلغترارأ - مضّرة3 الحكايان من الدينية الكتب على والمحشين المفسرين بعض يقوله بما ا
ويهلكوا. فيضلوا لناس بها فيغتر الترهيب أو الترغيب بحجة الباطيل

{ القرآن وفي والفساد والشر الظلم أهل فيها يلقى وما القيامة يوم أهول ذكر - فضيلة4
.46ص/  } سورأة الدارأ ذكرى بخالصة اخلصناهم إنا

ّلُهّم { ُقِل ِلَك ٱل ْلِك َما ِتي ٱْلُم ْلَك ُتْؤ ُء َمن ٱْلُم َتنِزُع َتَشآ ْلَك َو ِمّمْن ٱْلُم
ُء ُتِعّز َتَشآ ُء َمن َو ُتِذّل َتَشآ ُء َمن َو َيِدَك َتَشآ ْيُر ِب ّنَك ٱْلَخ َلٰى ِإ ٍء ُكّل َع َشْي
ِلُج َقِديٌر ُتو ْيَل } * {  ّل ّنَهاِر ِفي ٱل ِلُج ٱْل ُتو ّنَهاَر َو ْيِل ِفي ٱل ّل ُتْخِرُج ٱْل َو
ّيِت ِمَن ٱْلَحّي ُتْخِرُج ٱْلَم ّيَت َو ُق ٱْلَحّي ِمَن ٱَلَم َتْرُز ُء َمن َو ْيِر َتَشآ ِبَغ

} ِحَساٍب

الكلمات: شرح

ّوض " يا الناء حرف حذف الله }: يا { اللهم ّددة الميم عنه " وع الله بنداء خاّص وهو المش
تعالى.

لعظم يريد ما ويحكم يشاء ما الملك في يفعل المتّصرف }: المالك: الحاكم { مالك
إرأادته. وقوة سلطانه

الكائنات. سائر من وجل، عز المالك سوى ما به }: المملوك: والمقصو { الملك

الملكوت. بعض فى والتصرف }: السلطان الملك { تؤتي

فل الليل في النهارأ وتولج ليل، يبقى فل النهارأ في الليل }: تدخل النهارأ في الليل { تولج
نهارأ. يبقى

ًا تخرج }: أي الميت من الي { تخرج ًا جسم المحسوسات فى ميت جسم من حي
الكافر من المؤمن تخرج المعنويات ومن الدجاجة، من والبيضة البيضة، من كالدجاجة

المؤمن. من والكافر

سواه. عما وغناه فضله لواسع ول عدد }: بغير حساب { بغير
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اليتين: معنى

لما وسلم عليه الله صلى الرسول اليتين: أن هاتين نزول في قيلت التى المناسبات من
من والمنافقون اليهود سخر صحاح أحايث فى وكذا كذا سيبلغ أمته ملك أن أصحابه أخبر
هاتين تعالى الله فأنزل وكفرهم لجهلهم البعد غاية له مستبدعين بذلك الرسول إخبارأ

من الملك تؤت الملك مالك يوقل: { الله أن فأمره نجران نصارأى على الرد ضمن اليتين
يشمل حتى أمته ملك إتساع من به وعده ما ليعطيه ذلك يقول أن تشاء.. } الخ.. أمره

المعبود إذ السلم، عليه عيسى تأليه في النصارأى ضلل على وليرد والروم، فارأس ملك
وحده فيه ويتصرف كله، الملك مالك هو َمْن سواه دون والتأليه للعبادة المستق بحق
تصرفه دون يحول ل شاء ومتى شاء ما أعطاهم ممن ينزع يشاء، لمن يشاء ما منه يؤتي

شاء. متى العزيز ويذل شاء متى الذليل واقف. يعز نزعه أو إعطائه دون يقف ول حائل،
قدير. شيء كل على وهو يشاء عمّن ويمنعه يشاء، من على ُيِفيضه غيره بيد ل الخير بيده
مظاهر من مظهر ليل، يبقى فل النهارأ في الليل ويولج نهارأ، يبقى فل الليل في النهارأ يولج

فيقصر النهارأ فى الليل من ساعات ويدخل ومحبته، وطاعته للوهيته الموجبة القدرأة
مظاهر من مظهر فيطونل، الليل في النهارأ من ساعات ويدخل النهارأ، ويطول الليل

الحبة من والنبتة النطفة من النسان الميت من الحي يخرج والرحمة، والقدرأة الحكمة
ِلنسان من النطفة الحي من الميت ويخرج الميت والكافر الدجاجة، من والبيضة الحي، ا

أنه فتقررأ للوهيته المستلزمة رأبوبيته مظاهر هذه كذلك، والعكس الحي، المؤمن من
ِلله اعطاء على قادرأ الله أمران: الول: أن تأكد وبذلك سواه، إله ول غيره رأب ل الحق، ا

ًا عبدا إل يكن لم عيسى والثاني: أن فعل، وقد لمته، وعده ما رأسوله بالعبودية لله مربوب
بالمعجزات. وأيده بالرسالة وشرفه

اليات هداية

اليات: هداية من

ورأحيمها والخرة الدنيا يقول: (رأحمن ثم العبد يقرأهما بأن اليتين بهاتين الدعاء - فضل1
تعالى الله بإذن يقضى فإنه ديني، عنى اقض تشاء من وتمنع تتشاء، من منهما تعطي

والخرة. الدنيا حوائج من له حاجة سأل إن ويعطى

أمته. في وعده ما وإنجازه وسلم عليه الله صلى لرسوله تعالى الله - استجابة2

وكرامته. ورأسالته عبوديته وثبوت السلم عليه عيسى ألوهية - بطلن3

ّ ّتِخِذ { ل ُنوَن َي َكاِفِريَن ٱْلُمْؤِم َء ٱْل َيآ ِل ِنيَن ُدوِن ِمن َأْو َوَمن ٱْلُمْؤِم
ِلَك َيْفَعْل ْيَس ٰذ َل ّلِه ِمَن َف ٍء ِفي ٱل ّ َشْي ْا َأن ِإل ّتُقو ْنُهْم َت ًة ِم ُتَقا

ُكُم ّذُر ُيَح ّلُه َو َلٰى َنْفَسُه ٱل ِإ ّلِه َو ْا ِإن } * { ُقْل ٱْلَمِصيُر ٱل ِفي َما ُتْخُفو
ُكْم ُدوِر ُه َأْو ُص ُدو ْب َلْمُه ُت ّلُه َيْع َلُم ٱل َيْع ِفي َوَما ٱلّسَماَواِت ِفي َما َو

َلْرِض ّلُه ٱ ل َلٰى ٱَو ٍء ُكّل َع َيْومَا َقِديٌر َشْي ُد } * {  ّما َنْفٍس ُكّل َتِج
َلْت ْيٍر ِمْن َعِم ًا َخ َلْت َوَما ّمْحَضر ٍء ِمن َعِم ّد ۤوُس َنَها َأّن َلْو َتَو ْي َنُه َب ْي َب َو

ًا َد ًا َأَم ُكُم َبِعيد ّذُر ُيَح ّلُه َو ّلُه َنْفَسُه ٱل ل َباِد َرُؤوٌف ٱَو ْلِع } ٱِب

الكلمات: شرح
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يجعل. }: ل يتخذ { ل

ّلونهم ولّي }: جمع { أولياء والتأييد. والمحبة بالنصر يتو

هلك. منه الله برىء ومن منه، تعالى الله بريء }: أي شيء في الله من { فليس

للبغضاء. المبعدة للجانب، الملينة الكلمة وهى باللسان }: وقاية { تقاة

ًا ًا { محضر القيامة. يوم }: حاضر

ًا ًا { أمد عصيتموه. إن عقابه يخوفكم }: أي بعيد

اليات: معنى

ًا أي المؤمنين دون من أولياء الكافرين اتخاذهم عن المؤمنين عباده تعالى ينهى أعوان
ًا من أن تعالى وأعلمهم المؤمنين، إخوانهم على والمناصرة المحبة يبادلونهم وانصارأ

وعادى الله أعداء والى حيث ورّأدته لكفره وذلك منه تعالى الله برىء فقد ذلك يفعل
يفعل ومن المؤمنين، دون من أولياء الكافرين المؤمنين يتخذ { ل تعالى فقال أولياءه،

حبل وانبّت صلته وانقطعت منه تعالى الله برىء } أي شيء في الله من فليس ذلك
الذين المستضعفين للمؤمنين تعالى رأخص ثم هلكه ويا تعالى، الله وبين بينه الولية

وأعمالهم قلوبهم دون لسانهم حلوة يعطوهم أن في الكافرين سلطان تحت يعيشون
تتقوا أن تعالى: { إل قال والمجاملة المصانعة بكلمة وذلك وأذاهم، شرهم بذلك فيتقون

الله تعالى: { ويحذرأكم قال عظيم خطر ذا والولء البراء أمر كان تقاة... } ولما منهم
غيره إلى ل إليه المصير أن وأخبرهم اوليائه ضد أولياء أعداءه تتخذوا أن في } أي نفسه

تضمنته ما هذا } ، المصير الله فقال: { وإلى الله يدي بين وقوفهم من العصاة فليحذرأ
ان وسلم عليه الله صلى رأسوله تعالى أمر ) فقد29( الثانية الية ) وأما28( الولى الية

من بغض، أو حب صدورأكم.. } من في ما تخفوا {.. ان وكافرهم مؤمنهم للناس يقول
عمل أو بقول تظهروه أن أو الحوال، من بحال تظهروه ول به تنطقوا فل سخط أو رأضًى

عليه ويجزي به ويحاسب الرأض، في وما السموات في ما ويعلم يعلمه تعالى فإنه حال أو
خاصة معصيه على يقدم فل وليتقه، العاقل الله فليراقب قدير. أل شيء كل على وهو

تعالى ذكر نفس.. } فيها كل تجد ) { يوم30( الثالثة الية أوليائه. وأما على أعدائه مولة
ُووا الشر عن ليقصروا القيامة بيوم عباده َع تجد يوم أذكروا فيقول والفساد الظلم من وير

ًا خير من عملت ما نفس كل ًا أي محضر وشر سوء من عملت وما به، تجزى حاضر
ًا ًا حاضر تدرأك ل المسافة من غاية وبينه بينها ان لو قلبها بكل فتود مرآه يسوءها أيض
ًد نفسه الله { ويحذرأكم قوله وتعالى سبحانه وإرأشاده تذكيره تعالى وينهي التحذير } مؤك
قلوب لطارأت لوله إذ به ختم ما ونعم بالعباد، رأؤوف والله بقوله الية ويختم به، الول

ًا العالمين ًا فزع رأحمته. من ُيوأس ل بعباده الرأفة فذو وخوف

اليات هداية

اليات: هداية من

ًا. الكافريت موالة - حرمة1 مطلق

تعالى. الله من وبراءة وكفر رأدة المؤمين على الكافرين - مولة2



ّية - جواز3 الكافرين. وقوة المؤمنين ضعف حال في التق

تعالى. بطاعته وذلك تعالى الله عذاب من الحذرأ - وجوب4

ِليمان له لستعداد ووجوبا القيامة يوم الموقف - خطورأة5 والتقوى. با

ُتْم ِإن { ُقْل ّبوَن ُكن ّلَه ُتِح ِني ٱل ِبُعو ّت ُكُم ٱَف ْب ِب ّلُه ُيْح َيْغِفْر ٱل ُكْم َو َل
ُكْم َب ُنو ّلُه ُذ ل ْا } * { ُقْل ّرِحيٌم َغُفوٌر ٱَو ِطيُعو ّلَه َأ لّرُسوَل ٱل ِإن ٱَو ف

ْا ّلْو ِإّن َتَو ّلَه َف َ ٱل َكاِفِريَن ُيِحّب ل } ٱْل

الكلمات: شرح

عليكم. وإنعامه ذاته }: لكمال الله { تحبون

ّياه }: لطاعتكم الله { يحببكم بتقواه. أرأواحكم وطهارأة إ

بها. يؤاخذكم ول عليكم }: يسترها ذنوبكم لكم { يغفر

ِليمان عن }: أعرضوا تولوا { فإن والطاعة. ا

اليتين: معنى

باب من هو إنما ولمه له وتقديسهم المسيح تعظيمهم أن نجران نصارأى وفد ادعى لما
ًا رأسوله تعالى الله أمر يعظم ما وتعظيم يحب ما بحب تعالى الله حب طلب صلى محمد

فاتبعونى ليحبكم تعالى الله تحبون كنتم لهم: غن يقول أن الية هذه في وسلم عليه الله
ًا ذنوبكم لكم ويغفر تعالىن الله يحببكم والعبادة التوحيد من به جئت ما على وهو أيض

ّلهوا ما أنهم في دعواهم أبطل الرحيم. وبهذا الغفورأ طلباص ال السلم عليه المسيح أ
تعالى الله حب على للحصول طريق أمثل إلى عليه. وأرأشدهم والحصول تعالى الله لحب
ِليمان من به جاء ما على الرسول متابعة وهو المورأثة للروح المزكية والعبادة والتوحيد ا

تعالى أمر ) فقد32( الثانية الية ). وأما31( الولى الية تضمنته ما وهذا تعالى الله لحب
وطاعة بطاعته والمشركين الكتاب إهل من وغيرهم نجران نصارأى وفد يأمر أن رأسوله
ِلسعاد الكمال طريق هما إذ رأسوله فقد تولوا وأعرضوا أبوا والخرة. فإن الدنيا في وا

قوله معنى هذا الكافرين يحب ل والله كافرون لنهم عليهم وسخطه الله بغضب باءوا
}. الكافرين يحب ل الله فإن تولوا فإن والرسول الله أطيعوا { قل تعالى

اليتين هداية

اليتين: هداية من

 " أحبواوسلم: عليه الله صلى الرسول لقول وإيمان واجب تعالى للرب العبد - محبة1
صلى وقوله".  تعالى الله بحب وأحبونى النعم من به، يغذوكم لما تعالى لله
سواهما مما إليه أحب ورسوله الله يكون حتى أحدكم يؤمن " ا وسلم عليه الله
 ."

الحياة. في العلم أولوا إليه يسعى ما غاية هي للعبد تعالى الله - محبة
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ّبة على الحصول - طريق3 وسلم عليه الله صلى محمد النبي اتباع هو للعبد تعالى الله مح
ِليمان ْنَشط في وطاعته شرعه واتباع به جاء بما با كنتم إن { قل للية والمكره، الَم
ُيحّب!ا أن الشأن وإنما العبد، ُيحّب أن الشأن ليس } إذ الله يحببكم فاتبعوني الله تحبون

ل خاسر وصاحبها باطلة دعوى ونهيهما أمرهما مخالفة مع ورأسوله الله محبة - دعوى4
محالة.

ِإّن ّلَه {  َطَفٰى ٱل َدمَا ٱْص ًا َءا ُنوح ْبَراِهيَم َوآَل َو َلى ِعْمَراَن َوآَل ِإ َع
َلِميَن ّيًة ٱْلَعا ُذّر ّلُه َبْعٍض ِمن َبْعُضَها } * {  ل ِليٌم َسِميٌع ٱَو ْذ َع ِإ  } * {

َلِت َأُت َقا ّني َرّب ِعْمَراَن ٱْمَر َذْرُت ِإ ِني ِفي َما َلَك َن ْط ًا َب ّبْل ُمَحّرر َتَق َف
ّني ّنَك ِم ِليُم ٱلّسِميُع َأنَت ِإ َلّما ٱْلَع ْتَها } * { َف َلْت َوَضَع ّني َرّب َقا ِإ

ُتَهآ َثٰى َوَضْع ْن ّلُه ُأ ل َلُم ٱَو ْيَس َوَضَعْت ِبَما َأْع َل َكُر َو ّذ َثٰى ٱل ْن ُل ّني ٱَك ِإ َو
ُتَها ْي َيَم َسّم ّني َمْر ِإ ُذَها ِو َتَها ِبَك ُأِعي ّي ُذّر َطاِن ِمَن َو ْي ِم ٱلّش } * ٱلّرِجي

َلَها ّب َتَق ّبَها { َف ُبوٍل َر َتَها َحَسٍن ِبَق َب َأن ًا َو َبات ًا َن َلَها َحَسن َكّف ّيا َو َكِر َز
ّلَما ْيَها َدَخَل ُك َل ّيا َع َكِر َد ٱْلِمْحَراَب َز َدَها َوَج ًا ِعن َيُم َقاَل ِرْزق ّنٰى ٰيَمْر َأ

َذا َلِك ٰـ َلْت َه ّلِه ِعنِد ِمْن ُهَو َقا ّلَه ِإّن ٱل ُق ٱل ُء َمن َيْرُز ْيِر َيَشآ ِحَساٍب ِبَغ
{

الكلمات: شرح

السلم. عليه البشر أبو هو وآدم }: اختارأ، آدم { اصطفى

الحق. دينه على وأتباعه أهله الرجل }: آل إبراهيم { آل

ّنة { عمران السلم. عليهم مريم وأبو }: ح

لهم. المعاصرون الناس }: هم { العالمين

ّنة عمران { إمرأة }: َح

بيت هو الذي بيته ويخدم يعبده لله تجعله أن نفسها }: ألزمت بطني في ما لك { نذرأت
المقدس.

ًا ًا { محّررأ ًا. به تنتفع ل بحيث الله غير لحد فيه شركة ل }: خالص أبد

تعالى. الرب }: خادمة { مريم

الشيطان. من بجانبك واحفظها }: احّصنها بك { أعيذها

ًا امرأته وكانت السلم عليهما يحيى أبو }: زكريا زكريا { وكفلها ّنة. أخت لح

للمسجد. ملصقة }: مقصورأة { المحراب
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ّنى جاءك. أين من أي هذا، لك أين }؟: من هذا لك { أ

اليات: معنى

أنزل أّّمه وتأليه تأليهه من السلم عليه المسيح فى ادعوه ما نجران وفد نصارأى ادعى لما
أنه تعالى فأخبر أمرهما وحقيقة وأمه عيسى أمر مبدأ فيها يبيّن اليات هذه تعالى الله

ًا آدم اصطفى ففضلهم لعبادته واختارأهم لدينه اصطفاهم عمران وآل إبراهيم وآل ونوح
ّية أنهم وأخبر الناس على بذلك تتباين ولم عقائدهم، تختلف لم بعض نم بعضهم ذرأ

ّية وكمالتهم فضائلهم أنه تعالى بهم. وأخبر وعنايته لهم تعالى الله لحفظ وذلك الروح
ما لك نذرأت إنى قالت: {.. رأب لما بحالها عليم عمران إمرأة لقول سميع أي عليم سميع

ًا.. } وذلك بطني في ًا منزلها حديقة في فرأت تلد ل كانت أنها محررأ أفراخه يطعم طائر
ّنت ًا يرزقها أن رأبها وسألت الولد إلى فح الله فاستجاب بيته ويخدم يعبده له وتجلعه ولد
قولها: إذ في عنها تعالى الله قص ما وقالت حبلى وهى زوجها ومات فحملت لها تعالى
ًا بطني في ما لك نذرأت إنى رأب عمران امرأة قالت السميع أنت إنك منى فتقبل محررأ
ًا ل انثى ولكن فولدت الولد وقت } وحان العليم إني وقالت: { رأب لذلك، فتحسرت ذكر

العليم. وقالت: {.. الخلق وهو يعلم ل } وكيف وضعت بما أعلم والله أنثى وضعتها
ًا، آسفة هي فلذا المقدس بيت في الخدمة باب كالنثى.. } في الذكر وليس وأسمت جد

قط. شيطان يقربه فلم السلم يحفظها أن رأبها وسألت الله، خادمة أي مريم مولدتها
ًا فأنبتها مريم وهو له نذرأته ما تعالى الله وتقبل ًا نبات ًا نماء تنموا فكانت حسن على عجيب
أرأضعتها وضعتها لما حنة أن وذلك خالتها بيت في فتربت زكريا وكفلها المواليد، خلف
ّفتها في تربيتها يرون من إلى يسندونها إسرائيل بنى صلحاء الى بها وبعثت ِقَماطها في ول
فأحب أيضا، مات ووالدها بيتها في تبقيها أن منها يصح فل تعالى لله نذرأتها أمها لن بيته،
ولما لها، تعالى الله بتدبير خالتها بيت في وأصبحت زكريا فكفلها يكفلها أن واحد كل

في الصيف فاكهة عندها فيجد بطعامها، يأتيها وكان فيه، لتتعبد المحراب أدخلها كبرت
} هذا؟ لك أنى مريم قائل: { يا ويسألها لذلك فيعجب الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء،
بغير يشاء من يرزق الله ن‘فتقول: { إ لذلك } وتعلل الله عند من { هو قائلة فتجيبه
}. حساب

اليات هداية

اليات: هداية من

يشاء. من على وإنعامه تعالى الله إفضال - بيان1

الله عبد هو بل ثلثة ثالث ول الله، هو ول الله بابن ليس السلم عليه عيسى أن - بيان2
ّنة، وجدته مريم، أمه ورأسوله إسرائيل. بني في وصلح شرف بيت من عمران وجده ج

ّنة استجاب كما أوليائه لدعاء تعالى الله - استجابة3 من وولدها بنتها وأعاذ الولد ورأزقها لح
الرجيم. الشيطان

تعالى. الله إلى تقربا الطاعة المؤمن التزام وهو تعالى لله النذرأ - مشروعية4

ّذكر فضل - بيان5 والواجبات. بالعمال النهوض باب فى النثى على ال

يأمله. كان الذى الخير من العبد يفوت لما والتأسف التحّسر - جواز6



محرابها. فى تم كما الولياء كرامات - ثبوت7

ّتى ل القصص هذه مثل إذ وسلم عليه الله صلى محمد نبوة - تقرير8 إل يقصه أن ُلمّي يتأ
ً يكون أن بقوله ختمه إليه. ولهذا يوحى رأسول
} إليك. نوحيه الغيب أنباء من ذلك {

ِلَك َنا ّيا َدَعا { ُه َكِر ّبُه َز ْنَك ِمن ِلي َهْب َرّب َقاَل َر ُد ّيًة ّل َبًة ُذّر ّي ّنَك َط ِإ
ِء َسِميُع ّدَعآ ْتُه ٱل َد َنا َكُة } * { َف ِئ اْلَمل

ۤ
ِئٌم َوُهَو ٱ ّلي َقا ِفي ُيَص

ّلَه َأّن ٱْلِمْحَراِب َبّشُرَك ال َيـٰى ُي َيْح ًا ِب ّدق ِلَمٍة ُمَص َك ّلِه ّمَن ِب ًا ٱل ّيد َوَس
ًا ًا َوَحُصور ّي ِب َن ِلِحيَن ّمَن َو ّنٰى َرّب } * { َقاَل ٱلّصا ُكوُن َأ ُغلمٌَا ِلي َي

ْد ِني َوَق َلَغ َبُر َب ِك ِتي ٱْل َأ ْمَر ِلَك َقاَل َعاِقٌر ٱَو َذ ّلُه َك ُء َما َيْفَعُل ٱل } * َيَشآ
َيًة ۤيّل ٱْجَعْل َرّب { َقاَل ُتَك َقاَل آ َي ّ آ ّلَم َأل َك ّناَس ُت َثَة ٱل َ ٍما َثل ّيا ّ َأ ِإل

ًا ُكر َرْمز ْذ ّبَك ٱَو ًا ّر ِثير ّبْح َك ْلَعِشّي َوَس َكاِر ٱِب ْب ِل } ٱَو

الكلمات: شرح

َثّم { هنالك السلم. عليها لمريم الله كرامة رأأى عندما }: 

ورأسلهم. إسرائيل بني أنبياء }: أحد { زكريا

}: أعطني. لي { هب

عندك. }: من لدنك { من

ّية ًا طيبة { ذرأ ًا }: أولد صالحين. أطهارأ

ُكن تعالى الله بكلمة كان لنه السلم، عليه عيسى }: هى الله من { بكلمة  " ."

ًا ًا { وسيد ًا وحصورأ ْلم ذا }: شريف مائه. لقلة النساء في له رأغبة ول وحلم، ِع

ذكر. }: ولد { غلم

ْقمها تلد ل }: عقيم { عاقر ُع ْقرها. ل ُع و

نعمتك. لشكر الحمل بداية على بها استدل }: علمة { آية

ًا { إل الكلم. من يفهم ما منا يفهم باليد أو بالرأس إشارأة }: إل رأمز

آخره. والعشي النهارأ، }: أول { البكارأ

اليات: معنى

َتى أنها لمريم الله كرامات من زكريا شاهد لما ْؤ وفاكهة الشتاء في الصيف بفاكهة ُت
السنن نظام غير على يشاء لمن شاء ما يعطي قد تعالى الله أن ذكر الصيف في الشتاء
ّية ّنه فكبر الكون ُعقم ِس ْعطه أن يمنعان ل امرأته و ًا، تعالى الله ي ّبه فسأل ولد الولد رأ
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ّبه له فاستجاب يبشرك الله إن قائلة محرابه في يصلى قائم وهو بالولد الملئكة فبشرته رأ
ًا يحيى اسمه بولد ّدق على ويكون مريم بن بعيسى يصدق أن يريد الله من بكلمة مص

ُكن له تعالى الله بقول كان إذ الكلمة هو عيسى لن نهجه، ّنه ووصفه " فكان، "  ذو سيد بأ
من البشارأة سمع الصالحين. فلما من ونبّي النساء، يأتي ل وحصورأ وتقًى وِحلم علمي

كان ولو الشيطان من هو البشى من سمعته الذي له: إن وقال الشيطان جاءه الملئكة
ًا، إليك لوحاه الرحمن من يكون أنى فقال: { رأّب الخبر من يثبت أن زكريا أرأاد وهنا وحي
ما يفعل والله الله فعل هذا إليه: أن } فأوحى عاقر؟ وامرأتى الكبر بلغني وقد غلم لي

ليستقبل الحمل وجود على بها يستدل علمة يريد آية لي اجعل رأب زكريا قال يشاء. وهنا
تصبح أنك } يريد أيام ثلثة الناس تكلم ل قائل: { آيتك: أن رأبه فأجابه بالشكر النعمة
ًا تخاطب أن تقدرأ فل أيام، ثلثة لمدة الكلم عن عاجزع وأنت الرمز وهي بالشارأة إل أحد

ِلنعام هذا يقابل أن تعالى وأمره عنك، فيفهم كثيرا رأبك { واذكر له فقال التام بالشرك ا
ّبح ِلبكارأ النهارأ آخر بالعشي صّل } يريد وس أوله. وا

اليات هداية

اليات: هداية من

لمريم. تعالى الله كرامة رأأى لما بالولد دعا زكريا إذ بالغير، - العتبارأ1

ًا وكونه الدعاء - مشروعية2 ِلجابة، إلى أقرب سر كذلك. الصلة فى وكونه ا

ووسوسته. كيده يذهب تعالى الله ولكن المؤمن، على إبليس تلبيس - جواز3

الصالح. الولد سؤال - جواز4

دعاءهم. - باستجابة لوليائه تعالى الله - كرامات5

ِلكثارأ - فضل6 صلى  " منالحديث: وفي والعصر الصبح صلتى وفضيلة الذكر، من ا
". الجنة دخل البردين

ْذ ِإ َلِت { َو َكُة َقا ِئ َ َيُم ٱْلَمل ّلَه ِإّن ٰيَمْر َطَفاِك ٱل َطّهَرِك ٱْص َطَفاِك َو ْص ٱَو
َلٰى ِء َع َلِميَن ِنَسآ َيُم ٱْلَعا ٰيَمْر ِتي } * {  ُن ّبِك ٱْق ْسُجِدي ِلَر َكِعي ٱَو ْر ٱَو

ِكِعيَن َمَع ِلَك ٱلّرا ٰذ ِء ِمْن } * {  َبآ َن ْيِب َأ َليَك ُنوِحيِه ٱْلَغ ُكنَت َوَما ِإ
ْيِهْم َد ْذ َل ْلُقون ِإ ّيُهْم َأْقلََمُهْم ُي ْكُفُل َأ َيَم َي ْنَت َوَما َمْر ْيِهْم ُك َد ْذ َل ِإ

َتِصُموَن } َيْخ

الكلمات: شرح

على دليل ذلك فإن الملئكة قالت ما نران نصارأى لوفد }: أذكر الملئكة قالت { واذا
ّوتك، صحة عيسى. ألوهية وعدم التوحيد، أمر فى وصدقك نب

طاعته. وحسن لعبادته }: اختارأك { اصطفاك

ّهرك تعالى. لله بالولية المخلة النقائص وسائر اذنوب }: من { وط
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ّهلك بما العالمين نساء على فضلك }: أي العالمين نساء على { واصطفاك كرامة من له أ
أب. غير من عيسى ولدة

واخشعي. له واقتنتي رأبك }: أطيعي { اقنتي

المقدس. بيت في الجماعة صلة }: اشهدى الركعين مع { وارأكعى

الغيب. أخبارأ من وزكريا مريم قصة من ذكرت ما }: أي الغيب انباء من { ذلك

وبينهم. }: عندهم { لديهم

ُقون { إذ ْل كفالة على بها القتراع لجل وإلقاؤها به يكتب ما وهو قلم }: جمع أقلمهم ُي
مريم.

السلم. وعليهم عليها مريم كفالة شأن }: فى { يختصمون

اليات: معنى

الملئكة قالت إذ المسيح ألوهية فى يحاجونك الذين نجران لوفد اذكر لنبيه تعالى يقول
ّلها المسيح أم مريم مخاطبة لتكون لها تعالى الله اصطفاء من به وأكرمها له تعالى الله أه

على لها مفضل والعيوب النقائص الذنوب سائر من إياها وتطهيره عباده، صاحلى من
وليس الله بكلمة عيسى فولدت فيها قدرأته آية وأظهر وأكرمها برأها حيث عالمها نساء
والخبات الطاعة بمواصلة وأمرها وأنثى، ذكر من البشر تناسل فى تعالى سنته على

نساء على واصطفاك وطهرك اصطفاك الله مريم فقال: { يا تعالى لله والخشوع
بالذكر الصلة وخص } ، الراكعين مع وارأكعى واسجدي لربك اقتنى مريم يا العالمين،
الراكعين. مع المقدسر بيت وفى والركوع السجود وهو أرأكانها بأعظم وذكرها لهميتها

تبارأك الرب خاطب ) فقد44( الثالثة الية ) أما43( ) والثانية42( الولى اليتين معنى هذا
ًا رأسوله وتعالى ًا وسلم عليه الله صلى محمد القصص هذا في سبق ما إلى ُمِشير

ًا ومريم ويحيى وزكريا ومريم حنة عمران بآل المتعلق الغيب انباء من كله بأنه أخير
ّيه بذلك فهو إليه تعالى يوحيه واخبارأه عداه وما الحق، هو الدين من به جاء وما ورأسوله، نب

الله. ثم ورأسول الله عبد هو وإنما الله إل إله ل وأنه التوحيد، مبدأ تقررأ وبذلك باطل، فهو
ًا ًا الوحي لمبدأ تقرير ًا، لرسوله تعالى قال له وتأكيد بني علماء عند أي لديهم كنت وما أيض

يكفلها " من " مريم النذيرة على يقترعون وهم حضرتهم، وفي وصلحائهم اسرائيل
أقلمهم فألقا الله بإذن كافلها كان الماء في قلمه وقف فمن النهر في بأقلمهم فرموا

أرأباب أقلم أغلب هي كما والضلل الباطل ل والهدى الحق تكتب كانت التي القلم تلك
وأن الله، إل إله بأنه وغيرهم الكتاب ففاز زكريا قلم فوقف اليوم والمجلت الصحف
ًا السلم. هو الحق الدين وأن الله، رأسول محمد

وضلل!ا. فباطل عداه وما

اليات هداية

اليات: هداية من

ّية وأنها السلم عليها مريم - فلض1 أنها وسلم عليه الله صلى النبي أخبر وقد صديقة ول



إل النساء من يكمل ولم كثير الرجال من " كمل الصحيحح ففي النساء كّمل من
كفضل النساء على عائشة فضل وإن عمرا، بنت ومريم فرعون، إمرأة آسية

".  الطعاما سائر على الثريد

له. القانتون طاعته أهل هم الله من القرب - أهل

العلى. الملكوت إلى العروج سلم - الصلة3

وتقريره. المحمدي الوحي - ثبوت4

في مقررأة أنها إل قبلنا من شرع في كانت وإن وهذه الختلف عند القتراع - مشروعية5
الله. والحمد شرعنا

ْذ ِإ َلِت {  َكُة َقا ِئ اْلَمل
ۤ

َيُم ٱ ّلَه ِإّن ٰيَمْر َبّشُرِك ٱل ِلَمٍة ُي َك ْنُه ِب ٱْسُمُه ّم
َيَم ٱْبُن ِعيَسى ٱْلَمِسيُح ًا َمْر َيا ِفي َوِجيه ْن ّد لِخَرِة ٱل َوِمَن ٱَو

ِبيَن ّلُم ٱْلُمَقّر َك ُي ّناَس } * { َو ً ٱْلَمْهِد ِفي ٱل َكْهل ِلِحيَن َوِمَن َو } ٱلّصا
َلْت ّنٰى َرّب * { َقا ُكوُن َأ ٌد ِلي َي َل َلْم َو ِني َو ِلَك َقاَل َبَشٌر َيْمَسْس َذ َك

ّلُه ُلُق ٱل ُء َما َيْخ َذا َيَشآ ًا َقَضٰى ِإ ّنَما َأْمر ِإ ُكوُن ُكْن َلُه َيُقوُل َف َي } َف

الكلمات: شرح

لك. مفرح سارأ بخبر }: يخبرك { يبشرك

}. { كن تعالى الله بكلمة كان لنه كلمة وسمي السلم عليه المسيح }: هو منه { بكلمة

الصديق. معانيه ومن السلم عليه عيسى }: لقب { المسيح

الناس. بين والشرف والقدرأ الجاه }: ذو { الوجيه

رأضيع. وهو الصبي مضجع }: المهد المهد { في

ً والشيخوخة. الشباب بين ما سّن }: الكهولة { وكهل

عن وبعدها لعقمها وذلك لغيره، ول للوقاع ل ذكر يقربها لم }: تريد بشر يمسسنى { ولم
الجانب. الرجال

ًا { قضى بوجوده. وحكم }: أرأاده أمر

اليات: معنى

لم واذكر لرسوله تعالى الله قال إذ نجران نصارأى وفد ِحَجاج في الكريم السياق زال ما
أي الملئكة أخبرتها حيث } الية، منه بكلمة يبشرك الله { إن مريم يا الملئكة قالت إذ

المسيح اسمه تعالى الله بكلمة يكون بولد يبشرها تعالى الله بأن السلم عليه جبريل
يكلم وأنه المقربين، ومن الخر وفي الدنيا في وشرف جاه ذو وأنه مريم، ابن عيسى
الصالحين من وأنه وكهولته، شبابه في يكلمهم كما رأضاعه، وقت مهده في وهو الناس
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قائلة: { رأب مريم فردت منقوصة غير وافية عباده وحقوق تعالى الله حقوق يؤدون الذين
ّنى ْغَشنى ولم ولد لي يكون كيف } أي ولد لي يكون أ الولد فيخلق الله وسنة بجماع بشر َي

ًا منك الله سيخلق رأهكذا قائل: الم جبريل فأجابها الغشيان سبحانه وهو أب، غير من ولد
كن له يقول فإنما السباب ذوات غير من شيء بوجود حكم وإذا يشاء ما يخلق وتعالى

وأرأاد. تعالى الله قضى كما يكون فهو

اليات هداية

اليات: هداية من

ًا. لها تمثل أن بعد وبشرها جبريل كلمها إذ رأبها على وكرامتها مريم شرف - بيان1 بشر

القربين من وأنه والخرة الدنيا في ووجاهته السلم عليه عيسى شرف - بيان2
والصالحين.

في يتكلم الرضيع أن العادة تجر لم حيث تعالى الله آيات من المهد في عيسى - تكلم3
رأضاعه. زمانه

ِلستفسارأ طلب - جواز4 ًا يكون عما ا حكمته. أو علته أو ذلك سّر لمعرفة للعادة مخالف

ّلُمُه ُيَع َتاَب { َو ِك ْكَمَة ٱْل ْلِح َة ٱَو ّتْوَرا ل ْنِجيَل ٱَو ِل ً ٱَو َلٰى } * { َوَرُسول ِإ
ِن ِئيَل َۤيب ّني ِإْسَرا ْد َأ ُكْم َق ُت ْئ َيٍة ِج ُكْم ّمن ِبآ ّب ِن ّر ُلُق َۤيأ ُكْم َأْخ ّطيِن ّمَن َل ٱل

َئِة ْي ْيِر َكَه ّط َأنُفُخ ٱل ُكوُن ِفيِه َف َي ًا َف ْير ْذِن َط ِإ ّلِه ِب ُء ٱل ْبِرىً ُأ ْكَمَه َو َل ٱ
ْبَرَص َل ُأْحِي ٱو َتٰى َو ْذِن ٱْلَمْو ِإ ّلِه ِب ُكْم ٱل ُئ ّب َن ُأ ُلوَن ِبَما َو ُك ْأ ّدِخُروَن َوَما َت َت

ُكْم ِفي ِت ُيو ِلَك ِفي ِإّن ُب َيًة ٰذ ُكْم ل ُتم ِإن ّل ِنيَن ُكن ًا ّمْؤِم ّدق } * { َوُمَص
ْيَن ّلَما َدّي َب ّتْوَراِة ِمَن َي ُلِحّل ٱل ُكم َو ُكْم ُحّرمَا ٱّلِذي َبْعَض َل ْي َل َع

ُكْم ُت ْئ َيٍة َوِج ُكْم ّمن ِبآ ّب ْا ّر ّتُقو ّلَه ٱَف ِطيُعوِن ٱل َأ ِإّن َو ّلَه } * {  ّبي ٱل َر
ُكْم ّب ُه َوَر ُدو ُب ْع َذا ٱَف ٰـ َتِقيٌم ِصَراٌط َه } ّمْس

الكلمات: شرح

والكتابة. }: الخط { الكتاب

ِلصابة الصحيح }: العلم { الحكمة ِللهي. التشريع أسرارأ وفهم المورأ في وا ا

ً رأسولً. وابعثه }: أي { ورأسول

نبوته. وصدق رأسالته على دالة }: علمة { آية

ِلنشاء هو الذي الخلق ل لكم، أصورأ }: أي لكم { أخلق تعالى. لله ذاك إذ والختراع ا

الطير. }: كصورأة الطير { كهيئة

أعمى. ولد }: الذي { الكمه
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بياض والبرص والحديث، القديم الطب عنه عجز َعياء مرض وهو البرص }: ذو { البرص
البشري. الجلد يصيب

ّدخرون وغيره. الطعام من أطفالكم عن وتخفونه }: تحبسونه { ت

قبلي. }: من يدي بين { لما

فاعبدوه. وإلهكم }: إلهي ورأبكم رأبي الله { إن

اليات: معنى

الله بابن وليس ورأسوله الله عبد وأنه السلم، عليه عيسى حقيقة بيان في السياق زال ما
والتورأاة والحكمة الكتاب ويعلمه كن بكلمة يخلقه أنه تعالى فأخبر الله مع بإله ول

ِلنجيل ً يبعثه وأنه فعل، وقد وا قد أنه عيسى فأخبرهم فعل وقد إسرائيل بني إلى رأسول
على الطين من لهم يخلق أنه هي الية وهذه رأسالته صدق على تدل رأبهم من بآية جاءهم
ًا فتكون فيها وينفخ الطير صورأة الموتى ويحي والبرص الكمه يبرىء وأنه الله، بإذن طير
ً الله بإذن ًا، صاحبها فيبرأ كالبرص المستعصاة العاهة ذي على يمسح كان وفعل فورأ

في يأكلون بما يخبرهم وأنه الله، بإذن فأحياه نوح بن سام لهم يحي أن منه وطلبوا
ًا، يخطىء فما يدخرون وما بيوتهم، دالة لكم لية المذكورأ ذلك في لهم: إن قال ثم أبد

ًا جئتكم وقد تكذبوني ول بي فآمنوا مؤمنين كنتم إن صدقي على من يدي بين لما مصدق
بي، فآمنوا ورأحمة لكم خير ذلكم وفي عليكم، حرم الذي بعض لكم ولحل التورأاة،
ًا وأعلمهم وتسعدوا تنجوا واطيعوني الله لهم: اتقوا فقال فكذبوه هو تعالى الله أن أخير

ّبه شرع وبما وحده تعالى الله عبادة وأن ويسعدوا ليكملوا يعبدون أن عليهم وأن ورأبهم رأ
ِلسعاد الكمال إلى بالسالكين المفضي المستقيم الصراط هي الحياتين. في وا

اليات هداية

اليات: هداية من

وفضلها. الكتابة - شرف1

ِلصابة الشرع أسرارأ في الفقه وهي الحكمة - فضل2 المورأ. في وا

يشاء. ما منه أنبياءه ويعلم لله، - الغيب3

السلم. عليه عيسى معجزات - ثبوت4

بني إلى ورأسول منه ورأوح الله كلمة وعيسى الله، رأسول ومحمد الله، إل إله - ل5
اسرائيل.

عليهما. والكمال السعادة لتوقف الرسول وطاعة بالتقوى - المر6

َلّمآ ْنُهُم ِعيَسٰى َأَحّس { َف ُكْفَر ِم َلى ۤيَأنَصاِر َمْن َقاَل ٱْل ّلِه ِإ َقاَل ٱل
ّيوَن ْنَصاُر َنْحُن ٱْلَحَواِر ّلِه َأ ّنا ٱل ّلِه آَم ل ْد ٱِب ْشَه ّنا ٱَو َأ ِلُموَن ِب } * ُمْس

َنآ ّب ّنا { َر َلَت ِبَمآ آَم َنا َأنَز َبْع ّت َنا ٱلّرُسوَل ٱَو ْب ُت ْك } * { ٱلّشاِهِديَن َمَع ٱَف
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ْا َكُرو َكَر َوَم ّلُه َوَم ّلُه ٱل ل ْيُر ٱَو ِكِريَن َخ ْذ ٱْلَما ِإ ّلُه َقاَل } * {  ٰيِعيَسٰى ٱل
ّني َتَوّفيَك ِإ َلّي َوَراِفُعَك ُم َطّهُرَك ِإ ْا ٱّلِذيَن ِمَن َوُم َوَجاِعُل َكَفُرو

َبُعوَك ٱّلِذيَن َق ٱّت ْا ٱّلِذيَن َفْو َلٰى َكَفُرو ِما ِإ َياَمِة َيْو َلّي ُثّم ٱْلِق ُكْم ِإ َمْرِجُع
ُكُم َأْح ُكْم َف َن ْي ُتْم ِفيَما َب ِلُفوَن ِفيِه ُكن َت َأّما َتْخ ْا ٱّلِذيَن } * { َف َكَفُرو

ُبُهْم ّذ ُأَع ًا َف َذاب ًا َع َيا ِفي َشِديد ْن ّد لِخَرِة ٱل } * ّناِصِريَن ّمن َلُهْم َوَما ٱَو
َأّما ُنوا ٱّلِذيَن { َو ْا آَم ُلو ِلَحاِت َوَعِم ُيَوّفيِهْم ٱلّصا ّلُه ُأُجوَرُهْم َف ل َ ٱَو ل

ِلِميَن ُيِحّب ّظا ِلَك ٱل ٰذ ُه } * {  ُلو ْت ْيَك َن َل َياِت ِمَن َع ْكِر ال ّذ ل ِم ٱَو ِكي } ٱْلَح

الكلمات: شرح

ّته. وهمهم به، جاء وبما الكفر منهم }: علم الكفر منهم { أحس بأذي

وأصحابه. أصفياؤه بهم والمراد حوارأي، }: جمع { الحوارأيون

مطيعون. ورأسوله الله لمر }: منقادون { مسلمون

به. يعبد أن يجب بما ويعبدونه الله، إل إله ل أن يشهدون }: الذين { الشاهدين

السلم. عليه للمسيح القتل }: دبروا { مكروا

ّيبهم ِلنجائه تعالى }: دبر الله { ومكر عليه. عزموا فيما وخ

أعدائه. وإهلك أوليائه ِلنقاذ المدبرين }: أحسن الماكرين { خير

قومك. مع بقائك أيام من لك كتبت ما لك }: متمم { متوفيك

ّلي { ورأافعك العلى. الملكوت في جوارأي }: إلى إ

وكفرهم. رأجسهم من ومبعدك }: منزهك { ومطهرك

القرآن آيات جملة من عليك نقرؤه عيسى أمر من المذكورأ }: ذلك عليك نتلوه { ذلك
الحكيم.

اليات: معنى

لما أنه شأنه من تعالى فذكر نجران نصارأى وفد مع الِحَجاج في الكريم السياق زال ما
إلى أنصارأي قائل: { من المؤمنين استصرخ غيلة بقتله وهّمهم قومه بكفر عيسى علم
بالله } آمنا الله أنصارأ قائلين: { نحن وأحباؤه أصفياؤه وهم الحوارأيون } فأجابه الله

ّنا الله رأوح يا واشهد الشاهدين مع فاكتبنا الرسول واتبعنا أنزلت بما آمنا { رأبنا مسلمون بأ
منزل محاصرتهم في مكرهم اليهود ونفذ تعالى بالرسالة. قال ولرسلك بالوحدانية } لك

ورأسوله لعبده قال إذ الماكرين خير وهو تعالى الله ومكر ويصلبوه، ليأخذوه عيسى
َنة من فأخرجه تعالى فقبضه جوارأي إلى ورأافعك قابضك أي متوفيك إني عيسى رَأوز
فقتلوه المسيح هو فظنوه المهاجمين شرطة رأئيس على الشبه وألقى إليه ورأفعه المنزل
} وقوله الماكرين خير والله الله ومكر { ومكروا وهكذا الحكيم، المدبر فسبحان وصلبوه

زنى، وابن ساحر قالوا إذ الباطلة اليهود تهم من منزهه يريد كفروا الذين من ومطهرك له
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بأنه وواعده والفساد والشر والخبث بكفرهم تعفن الذي مجتمعهم ساحة من ومبعده
ِليمان من به جاء فيما اتبعوه الذين سيجعل بذلك كفروا الذين فوق والحسان والسلم ا

ِلسلم أهل فأعز وعده تعالى الله أنجز وقد القيامة يوم إلى اليهود وأذل ونصرهم، ا
ًا واعده وأخزاهم. كما والكفارأ فيما بينهم ويحكم القيامة يوم إليه الجميع يرد أن أيض
ِليمان من الدنيا في فيه اختلفوا كسب بما فريق كل ويجزي والفساد والصلح والكفر، ا

ّلي فقال: { ثم شر أو خير من الذين فأما تختلفون فيه كنتم فيما بينكم فأحكم مرجعكم إ
ًا فأعذبهم كفروا ًا عذاب الخرة وفي والمسكنة، والذلة والسباء بالقتل الدنيا } في شديد
وعملوا آمنوا الذين وأما عذابهم، من يخلصونهم ناصرين من لهم وما النارأ، بعذاب

ًا الدنيا في أعمالهم وصالح إيمانهم أجورأ فيفيهم الصالحات ًا نصر الخرة وفي وتمكين
ّنات ًا، ج إنه بأعمالهم؟ جازاهم إذ عباده يظلم فكيف الظالمين يحب ل وجل عز والله ونعيم

ًا يظلم ل بفضله. ويرحم بعدله يجزي بل ذرأة مثقال وكافرهم مؤمنهم عباده من أحد

اليات: هداية

اليات: هداية من

بالوحي وسلم عليه الله صلى الرسول أخبرهم إذ نجران نصارأى على الحّجة - قيام1
الله وكرامة قومه، مع وأحواله أوصافه بذكر السلم عليه عيسى ألوهية بطلن به فقّررأ
والخرة. الدنيا في بعده ومن معه ولتباعه له، تعالى

ِلسلم2 باطل. غيره دين فكل غيره حق دين ول البشرية المم وسائر النبياء دين -ا

ًا. حوارأيين نبّي لكل أن في وسلم عليه الله صلى الرسول حديث - تقرير3 وأنصارأ

به. والناطقون بالحق الشاهدون هم إذ الله إل إله ل أهل - فضل4

ًا. ونزوله إليه ورأفعه لعيسى تعالى الله قبض - تقرير5 ًا ليحكم الدنيا آخر في حي ثم زمن
موتتين. هذا بين له تعالى الله يجمع فلم إنسان، كل على الله كتب التي الموتة يموت
ًا السماء إلى رأفع أنه دليل ّي ًا. ل ح ّيت م

ِلسلم، أهل بعزة تعالى الله وعد - صادق6 الحياة. مدى على اليهود وذلة ا

ِإّن َثَل {  َد ِعيَسٰى َم ّلِه ِعن َثِل ٱل َدمَا َكَم َلَقُه َءا َلُه َقاَل ُثّم ُتَراٍب ِمن َخ
ُكوُن ُكن َي ْلَحّق َف ّبَك ِمن ٱ} * {  َ ّر ُكْن َفل َتِريَن ّمن َت } * ٱْلُمْم

َءَك َما َبْعِد ِمن ِفيِه َحآّجَك { َفَمْن ِم ِمَن َجآ ْل ْا َفُقْل ٱْلِع َلْو ْدُع َتَعا َن
َنا َء َنا ْب ُكْم َأ َء َنآ ْب َأ َنا َو َء ِنَسآ ُكْم َو َء ِنَسآ َنا َو ْنُفَس َأ ُكْم َو ْنُفَس َأ َتِهْل ُثّم و ْب َن

َنْجَعل َنَت َف ّلِه ّلْع َلى ٱل ِبيَن َع َكاِذ ِإّن ٱْل َذا } * {  ٰـ ٱْلَحّق ٱْلَقَصُص َلُهَو َه
ٰـٍه ِمْن َوَما َل ّ ِإ ّلُه ِإل ِإّن ٱل ّلَه َو ِكيُم ٱْلَعِزيُز َلُهَو ٱل ِإن ٱْلَح ْا } * { َف ّلْو َتَو
ِإّن ّلَه َف ِليٌم ٱل ْلُمْفِسِديَن َع } ٱِب

الكلمات: شرح

البديعة. المستغربة }: الصفة { المثل

رأبك. من الثابت الحق هو عيسى شأن في عليك قصصناه ما }: أي رأبك من { الحق
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المتراء: الشك. إذ }: الشاكين، { الممترين

بالحجج. }: جادلك { حاجك

منا. الكاذب نلعن أي }: نلتعن { نبتهل

فيه. شك ل الذى الثابت الحق القصص هو تعالى الله قصه }: ما الحق { القصص

الذنوب. وكبائر الشرك من الرأض في تعال الله بمعاصي يعملون }: الذين { المفسدون

اليات: معنى

ّية تقرير في الكريم السياق زال ما ّته دون ورأسالته عيسى عبود رأوي فقد وألوهيته، رأبوبي
شأن فما أٌب له آدمي قالوا: كل فيما وسلم عليه الله صلى للرسول قالوا نجران وفد أن

آدم كمثل الله عند عيسى مثل رأسوله: { إن على تعالى الله فأنزل له؟ أب ل عيسى
ّي كائن هو } فإذا كن له قال ثم تراب من خلقه ًا، عيسى لتخاد داع فأ الله خلقه ألكونه إله

ُخلق عيسى فكذلك الله، بكلمة كان وإنما أم، ول أب بدون خلق كذلك فآدم أب غير من
ُكْن هي التي الله بكلمة عيسى شأن في تعالى الله من الثابت الحق هو هذا " فكان، " 
يشك. ولما أن وسلم عليه الله صلى وحاشاه فيه، الشاكين من تكونن فل السلم عليه

طريق إلى تعالى رأبه أرأشده والمجادلة التردد من وسلم عليه الله صلى عليه أكثروا
ومن منا، الكاذب العن فريق: اللهم كل ويقول يجتمعوا بأن المباهلة وهو منهم التخلص

ًا كان ّبه له فقال الفورأ على يهلك منهم كاذب فقل: تعالوا.. } حاجوك تعالى: { فإن رأ
لعنة فنجعل نبتهل ثم وأنفسكم وأنفسنا ونساءكم ونساءنا وأبناءكم أبناءنا (هلموا) ندع

الحسن ومعه وسلم عليه الله صلى الله رأسول الغد في وخرج الكاذبين على الله
لعنوا إن وخافوا الحق عرفوا النصارأى أن إل أجمعين عنهم الله رأضي وفاطمة والحسين

ِلسلم إلى وسلم عليه الله صلى الرسول ودعاهم الملعنة، من فهربوا هلكوا فأبوا ا
الجزية بأداء فالتزموا بالمصالحة ورأضوا ودنياهم زعامتهم على إبقاء بالكفر ورأضوا

} بالذي الحق القصص لهو هذا { إن تعالى قال ثم الباطل، دينهم على والبقاء للمسلمين
إلى ألقاها وكلمته ورأسوله الله عبد وإنه السلم، عليه عيسى شأن في عليك قصصناه

العزيز لهو الله وإن تعالى، هو إل بحق معبود ل أي الله إل إله ل وأنه منه، ورأوح مريم
نجران نصارأى توعد ثم وتدبيره خلقه في الحيكم أرأاده، شيء في يمانع ل الذي الغالب

لعنته وينزل بهم، نقمته يحل وسوف بهم عليم بأنه الرأض في الفساد أهل من وغيرهم
قدير. شيء كل على وهو عليهم

اليات هداية

اليات: هداية من

آلمه الذي النصارأى جدال بها أنهى التي الطريقة إلى بإرأشاده لرسوله تعالى الله - ولية1
وأتعبه.

لهم. يستجاب الذين الصالحين في تكون أنها غير المباهلة - مشروعية2

عليه عيسى تأليه في النصارأى دعوى وبطلن سواه دون تعالى الله ألوهية - تقرير3
السلم.



والمعاصي. بالشرك يعملون الذين وهم الرأض في الفساد لهل تعالى الله - تهديد4

َأْهَل { ُقْل َتاِب ٰي ِك ْا ٱْل َلْو َلٰى َتَعا ِلَمٍة ِإ ٍء َك َنا َسَوآ َن ْي ُكْم َب َن ْي َب ّ َو َد َأل ُب ّ َنْع ِإل
ّلَه َ ٱل ًا ِبِه ُنْشِرَك َول ْيئ َ َش َذ َول ّتِخ َنا َي ًا َبْعُض ًا َبْعض َباب ّلِه ُدوِن ّمن َأْر ٱل
ِإن ْا َف ّلْو ْا َتَو ُلو ْا َفُقو ُدو ّنا ٱْشَه َأ ِلُموَن ِب َأْهَل ُمْس ٰي َتاِب } * {  ِك ِلَم ٱْل

ْبَراِهيَم ۤيِف ُتَحآّجوَن َلِت َوَمآ ِإ ُة ُأنِز ّتوَرا ْنِجيُل ٱل ل ّ ٱَو َ َبْعِدِه ِمن ِإل َأَفل

ُلوَن ُتْم َتْعِق ْن َأ ِء } * { ٰه اَهُؤل
ۤ

ُتْم  ُكم ِفيَما َحاَجْج ِلَم ِعلٌم ِبِه َل َف
ْيَس ِفيَما ُتَحآّجوَن ُكْم َل ْلٌم ِبِه َل ّلُه ِع ل َلُم ٱَو ُتْم َيْع ْن َأ َ َو َلُموَن ل } * َتْع

ْبَراِهيُم َكاَن { َما ًا ِإ ّي َ َيُهوِد ًا َول ّي ِن ِكن َنْصَرا َل ًا َكاَن َو ِنيف ًا َح ِلم َوَما ّمْس
ِكيَن ِمَن َكاَن ِإّن ٱْلُمْشِر َلى } * {  ّناِس َأْو ْبَراِهيَم ٱل ِإ ّلِذيَن ِب ُه َل َبُعو ٱّت

َذا ٰـ ِبّي َوَه ّن ّلِذيَن ٱل ْا ٱَو ُنو ّلُه آَم ل ِلّي ٱَو ِنيَن َو } ٱْلُمْؤِم

الكلمات: شرح

النجيل. عندهم والنصارأى التورأاة عندهم اليهود لن والنصارأى }: اليهود الكتاب { أهل

ول له شريك ل وحده الله نعبد أن وهي العادلة هي الّسواء }: الكلمة سواء كلمة { إلى
ًا بعضنا يتخذ ًا بعض الله. دون من أرأباب

ًا تعالى. الله طاعة بغير المطاع المألوه وهو رأّب جمع }: الرأباب { أرأباب

التوحيد. عن }: أعرضوا تولوا { فإن

مسلمون. بأنا ومشاهدة رأؤية علم }: اعلموا { اشهدوا

باطلة. بحجج }: تجادلون { تحاّجون

ًا ًا ول { يهودي النصارأى. ملة على ول اليهود، ملة على إبراهيم يكن }: لم نصراني

ًا { كان ًا حنيف ً مسلم السلم. وهي الحق ملة إلى الباطلة الملل عن }: مائل

التوحيد. على اتبعوه الذي وموالته إبراهيم إلى بالنسبة }: أحق بإبراهيم الناس { أولى

وناصرهم. أمرهم }: متولي المؤمنين ولي { والله

اليات: معنى

الكتاب أهل يا لهم قل لرسوله تعالى قال إذ الكتابين أهل باطل إبطال في السياق زال ما
سواء كلمة الى فيها واقعون أنتم التي الباطل وهدة من ارأتفعوا تعالوا ونصارأى يهود من

ًا بعضنا يتخذ ل وأن سواه به نشرك ل وحده الله نعبد أن وهي بيننا نصف عدل كلمة بعض
ًا ًا بالسجود ويلزمه غيره على طاعته فيفرض الله دون من أرأباب ًا تعظيم أبوا فإن وتقديس
بأنا الحق عن المتولون أيها المؤمنون: اشهدوا أيها فقولوا عنه وتولوا ذلك عليك

مسلمين. ليسوا غيرهم بأن تصريح بل تعريض هذا مسلمون. وفي
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ًا رأسوله تعالى ) فيأمر65( الثانية الية ) أما64( الولى الية معنى هذا يقول أن أيض
ّدعي إبراهيم شأن في تحاجون لم الكتاب أهل يا الحق عن للمتولين منكم طائفة كل وت

ما والنصرانية التورأاة، نزول بعد إل كانت ما اليهودية أن مع دينها على كان إبراهيم أن
ِلنجيل، نزول بعد إل كانت لكم ما السنين، بمئات الكتابين نزول قبل كان وإبراهيم ا

هؤلء يا لم: اسمعوا قائل أهله هم بما وبخهم ثم تعقلون؟ أفل يعقل ول يقبل ل بما تقولون
علم به لكم ليس فيما تجادلوا فلم وكتابكم دينكم شأن فى علم به لكم فيما جادلتم أنتم
ِء على قامت التي الحنيفية وملته إبراهيم شأن في ْبد وحد، الله العبادة وإخلص التوحيد َم

ًا ابراهيم كان ما فقال وبخهم أن بعد يعلم والله ًا ول يهودي ًا كان وإنما نصراني ًا حنيف ّوحد م
ًا ًا لربه مطيع لرسوله المجادلين تعالى وبخ أن المشركين. وبعد من يكن ولم له مسلم

بها ويقّروا يعلموها أن ينبغي كبرى حقيقة قررأ دينهم على إبراهيم أن دعواهم في وكذبهم
التوحيد ملة على اتبعوه الذين هم اليه والنتماء إبراهيم الى بالنسبة الناس أحق أن وهي

آمنوا وسلم عليه الله صلى محمد العظيم الكريم النبي وهذا شرع بما تعالى الله وعبادة
المشركين. الكافرين وعدو المؤمنين، ولّي تعالى والله به، جاء الذي الهدى واتبعوا معه

اليات هداية

اليات: هداية من

ُلح - ل1 أن وهي السواء بمبدأ: الكلمة أخذت إذا اإل أمره يستقيم ول البشرية حال َيْص
ّي تحت بعض على بعضها يعلو ل وأن سواه، به تشرك ل وحده رأبها تعبد شعارأ. أو قانون أ

ّية2 أن دعواهم في الكتاب أهل على تعالى الله رأد إذ إليه، الحاجة وبيان التارأيخ - حج
ِلنجيل التورأاة بأن دينهم على كان إبراهيم ًا يكون فكيف وفاته بعد ال ينزل لم وا أو يهودي
ًا. نصراني

فيه. له شأن ول به، له علم ل فيما يجادل من - ذم3

غير. ل بدعتان هما وإنما تعالى، الله دين تكن لم كالنصرانية - اليهودية4

ولّي والله أقطارأهم وتباعدت ديارأهم تناءت وإن بعض أولياء بعضهم - المؤمنون5
المؤمنين.

ّدت ِئَفٌة { َو َتاِب َأْهِل ّمْن ّطآ ِك ُكْم َلْو ٱْل َن ّلو ّلوَن َوَما ُيِض ّ ُيِض ِإل
ْنُفَسُهْم َأْهَل َيْشُعُروَن َوَما َأ ٰي َتاِب } * {  ِك ْكُفُروَن ِلَم ٱْل َياِت َت ّلِه ِبآ ٱل

ُتْم ْن َأ ُدوَن َو َأْهَل َتْشَه ٰي َتاِب } * {  ِك ِبُسوَن ِلَم ٱْل ْل ِطِل ٱْلَحّق َت َبا ْل ٱِب
ُتُموَن ْك َت ُتْم ٱْلَحّق َو ْن َأ َلُموَن َو } َتْع

الكلمات: شرح

ّبت طائفة { ودت فيهم. والرؤساء الحبارأ وهم فرقٌة }: أح

ّنوا }: أي يضلونكم { لو مثلهم. وتهلكوا لتشقوا الضلل في إيقاعكم تم

هم إنما المؤمنين إضلل بمحاولة بأنهم يعلمون ول يدرُأون وما }: أي يشعرون { وما
العذاب. لهم فيضاعف الشر في يتوغلون حيث أنفسهم يضلون
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الباطل ثوب الحق وكسا الحق ثوب الباطل كسا كأنما به }: خلطه بالباطل الحق { لبس
عليه. ويهتدى به، فيؤخذ ُيعرف ل حتى

اليات: معنى

ّنت الكتاب أهل من فرقة أن المؤمنين عباده تعالى يخبر لتهلكوا الضلل في توقعكم لو تم
اليهود أغلب كان وإن وقسس أحبارأ من رأؤسائهم في تكون الطائفة هذه أن والغالب

ًا المسلمين إضلل يودون والنصارأى تعالى وأخبر عليه، هم الذي الحق على لهم حسد
عز وقال به يعلمون ول ذلك يدرأون وما أنفسهم يهلكون إنما المسلمين هلك بتمنيهم أنهم

} يشعرون وما أنفسهم ال يضلون وجل: { وما

وينعي ليوبخهم الكتاب أهل تعالى الرب نادى ) فقد70( الية ) أما69( الية معنى هذا
اليات تجحدون لم } أي الله بآيات تكفرون لم الكتاب أهل فقال: { يا ضللهم عليهم

ِلنجيل التورأاة في لله وصفته الرسول نعت بها التي صفات أنها تشهدون أنكم والحال وا
ًا هذا أليس عليه؟ منطبقة وأنها ونعوته الرسول ًا منكم قبح وفي عليكم؟ عاقبته تعود وشر

ًا ) وبخهم71( الية عليه ويهتدى به ويؤخذ يعرف ل حتى بالباطل الحق خلطهم على أيض
الحق بكتمانهم عليهم } وشنع بالباطل الحق تلبسون لم الكتاب أهل تعالى: { يا فقال
ّنة وسلم عليه الله صلى محمد الرسول نبوة هو الذي رأسلهم ألسنة وعلى كتبه في المبي

الله. من الحق } أنه تشهدون وأنتم الحق فقال: { وتكتمون

اليات هداية

اليات: هداية من

وإهلكهم. المسلمين إضلل في والنصارأى اليهود من كثير رأغبة - بيان1

المر. نهاية في صاحبها على تعود والفساد الشر - عاقبة2

يعرفه. وهو الحق يكتم من - قبح3

عنه. الناس لبعاد تعالى الله دين في سيما ل شيء كل في والتلبيس التدليس - حرمة4

وغيرها. الشهادة في الحق كتمان - حرمة5

َلْت ِئَفٌة { َوَقا َتاِب َأْهِل ّمْن ّطآ ِك ْا ٱْل ُنو ّلِذ آِم ۤيِب ْنِزَل ٱ َلى ُأ ٱّلِذيَن َع
ْا ُنو ّنَهاِر َوْجَه آَم ْا ٱل ْكُفُر ۤوَو ُه ٱ ّلُهْم آِخَر َ َيْرِجُعوَن َلَع ْا } * { َول ُن ۤوُتْؤِم

ّ ِبَع ِلَمن ِإل ُكْم َت َن َدىًٰ ِإّن ُقْل ِدي َدىً ٱْلُه ّلِه ُه َت َأن ٱل ٌد ۤىُيْؤ ْثَل َأَح َمآ ّم
ُتْم ِتي ُكْم َأْو ُأو َد ُيَحآّجو ُكْم ِعن ّب َيِد ٱْلَفْضَل ِإّن ُقْل َر ّلِه ِب ِتيِه ٱل َمن ُيْؤ
ُء ّلُه َيَشآ ل ِليٌم َواِسٌع ٱَو َتّص َع َيْخ ِتِه } * {  ُء َمن ِبَرْحَم ّلُه َيَشآ ُذو َوال

ْلَفْضِل ِم ا ِظي ْلَع } ا

الكلمات: شرح

المساء. وهو وآخره الصباح وهو }: أوله وآخره النهارأ { وجه
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ملتكم. على كان من إل تصدقوا ل }: أي دينكم تبع لمن إل تؤمنوا { ول

اليهود يخلط ما ل وهداه الله بيان الكامل والتوفيق الحق }: البيان الله هدى { الهدى
ً ويلبسون للناس. تضليل

وفضل. ودينا نبوة أحد يعطى }: أن أوتيتم ما مثل أحد يؤتى { أن

رأبكم. عند القيامة يوم }: يخاصموكم رأبكم عند يحاجوكم { أو

ِليمان التوفيق إن }: قل الله بيد الفضل إن { قل ِلسلم والهداية ل غيره. بيد ل لله بيد ل

عليه. فيُمن فضله يستحق بمن عليم بفضله، سعة }: ذو عليم واسع { والله

اليات: معنى

الكتاب أهل من طائفة فيقول: { وقالت بالمسلمين ومكرهم اليهود كيد عن تعالى يخبر
أن } وذلك يرجعون لعلهم آخره واكفروا النهارأ وجه آمنوا الذين على أنزل بالذي آمنوا
مع صلوا إخوانهم لبعض قال الله لعائن عليهما الصيف بن ومالك الشرف بن كعب

قيل فإن المقدس بيت الصخرة الى العصر وصلوا الكعبة، إلى الصبح صلة المسلمين
استقبال هو الحق أن لنا تبيّن قد لهم قولوا إليها؟ صليتم ما بعد الكعبة عن عدلتم لم لكم

آمنوا الكتاب أهل من طائفة { وقالت فيهم تعالى قوله معنى الكعبة. هذا ل الصخرة
ًا، } أي النهارأ { وجه القبلة، شأن في } يعني آمنوا الذين على أنزل بالذي صباح

ًء، به واجحدوا } أي آخره { واكفروا الصخرة استقبال إلى } أي يرجعون { لعلهم مسا
ً تعالى وقوله عليهم الشك وإدخال المسلمين أفكارأ بلبلة هو والغرض الكعبة، عن بدل

ًا لبعضهم قالوا أنهم } يريد دينكم تبع لمن إل تؤمنوا { ول عنهم ًا تصدقوا ل بعض إل أحد
ِلسلم عن لليهود رأؤسائهم من صرف وهذا ملتكم أهل من دينكم تبع من ل أي وقبوله، ا

الهدى إن رأسولنا يا قل بقوله عليهم تعالى رأد وهنا لكم، يقولون فيما المسلمين تصدقوا
اليهودية البدعة وهو والهدى الحق أنه ويزعمون الضلل من اليهود يحتكره ما ل الله، هدى

اليهود قول }. هو رأبكم عند يحاجوكم أو أوتيتم، ما مثل أحد يؤتى تعالى: { أن وقوله
الهدى... إن { قل تعالى لقوله } أما دينكم تبع لمن إل تؤمنوا قولهم: { ول على معطوف

ّدم الذي اليهود كلم بين معترض كلم } فهو ًا بأن قبلكم ُق حق دينه وأن حق نبّي محمد
ونحن عليه، المسلمون يثبت القل على أو فيسلمون، عليه والمشركون اليهود فيتابعه

القيامة يوم رأبكم عند يحاجوكم أو آبائهم، دين الى يعودوا حتى وتشكيكهم زلزلتهم نريد
فلذا حق، ودينهم حق نبيهم بأن اليوم لهم اعترفتم أنتم إن عليكم الحجة لهم وتكون
ِلصرارأ واصلوا أن رأسوله تعالى أمر باطل. وهنا عداها ما وأن اليهودية إل حق دين ل أنه ا

ًا لهم يقول ّكت هو الذى الفضل } أي { يؤتيه اليهود بيد ل } ، الله بيد الفضل لهم: { إن مب
عباده } من يشاء { من والخرة، الدنيا خير من ذلك يتبع وما والتوفيق والهدى النبوة

من برحمته { يختص له ويحق يستأهله بمن العليم الفضل الواسع وهو يشاء، من ويحرمه
}. العظيم الفضل ذو والله يشاء

اليات هداية

اليات: هداية من

يوم إلى لهم اللزمة صفاتهم من صفة وأنه اليهود على والخداع المرك - تسجيل1



القيامة.

ِلعلم والتضليل، التمويه وأساليب اليهودي التعصب عن - الكشف2 اليوم العالمي وا
اليهودي. التضليل مظاهر من مظهر

فأي وإل اليوم، الى توارأثوها والعتقاد الدين مسائل فهم في المتناهية اليهود - سذاجة3
عليكم يحتجوا ل حتى حق على بأنهم للمسلمين تعترفوا يقول: ل الخر واليوم بالله مؤمن

القيامة؟. يوم باعترافكم

رأبهم من الحق وهو به ويكفرون الحق وهو السلم يجحدون اليهود أن يعلم تعالى الله إن
وهم حق على بأنهم للمسلمين يصرحون ل فكونهم فيها، يخلدون جهنم نارأ في وسيعذبهم

ِلسلم؟ كفرهم على الله عذاب من هذا ينجيهم دنيهم في الحق على أنهم يعلمون اللهم با
ِلسلم تعترفوا ل قولهم معنى ل. فما يوم باعترافكم المسلمون عليكم يحتج ل حتى با

عجائب!ا!ا من الخلق في ماذا الله الفهم. وسبحان في والسذاجة الجهل إنه القيامة؟؟

َتاِب َأْهِل { َوِمْن ِك ْنُه ِإن َمْن ٱْل ْأَم َطاٍر َت ْن ّدِه ِبِق ْيَك ُيَؤ َل ْنُهْم ِإ ِإن ّمْن َوِم
ْنُه ْأَم َناٍر َت ّ ِبِدي ّدِه ل ْيَك ُيَؤ َل ّ ِإ ْيِه ُدْمَت َما ِإل َل ًا َع ِئم ِلَك َقآ ّنُهْم ٰذ َأ ْا ِب ُلو َقا
ْيَس َنا َل ْي َل ّييَن ِفي َع ُلّم ِبيٌل ٱ ُلوَن َس َيُقو َلى َو ّلِه َع َكِذَب ال َوُهْم ٱْل

َلُموَن َلٰى َيْع َب ّتَقى ِبَعْهِدِه َأْوَفٰى َمْن } * {  ِإّن َوا ّلَه َف ّتِقيَن ُيِحّب ال ْلُم ا
ِإّن ّلِذيَن } * {  َتُروَن ا ّلِه ِبَعْهِد َيْش ِنِهْم ٱل ْيَما َأ ًا َو ً َثَمن ِليل ِئَك َق ٰـ َل َ ُأْو ل

َق َ ٱلِخَرِة ِفي َلُهْم َخلَ ّلُمُهُم َول َك ّلُه ُي َ ٱل ُظُر َول ْيِهْم َين َل َيْومَا ِإ
َياَمِة َ ٱْلِق ّكيِهْم َول َلُهْم ُيَز َذاٌب َو ِليٌم َع } َأ

الكلمات: شرح

يخفه. فلم عليه وأمنه أمانة عنده وضعه كذا على }: ائتمنه تأمنه { إن

الدينارأ. بدليل ذهب من أنه هنا والمراد معروف }: وزن { قنطارأ

ًا عليه دمت ما { إل ًا }: أي قائم نهارأ. ليل به تطالبه له ملزم

المشركين. }: العرب { الّميين

مشركون. لنهم أموالهم أكلنا نحن إن الله يؤاخذنا ل }: أي { سبيل

أموال أكل في إثم ول حرج عليهم ليس أنه من يهود يقول كما المر ليس }: أي { بلى
ِلثم عليهم بل المشركين العرب والمؤاخذة. ا

الجنان. ونعيم الخرة خيرات في لهم نصيب ول لحظ }: أي لهم خلق { ل

عنهم. يكفرهم ول ذنوبهم من يطهرهم }: ل يزكيهم { ل

اليات: معنى

ّياتهم وبيان الكتاب أهل أستارأ هتك في الكريم السياق زال ما وصفاتهم والمريضة نفس
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أداه مال أكبر على منته إن من اليهود فى أن تعالى ) يخبر75( الية هذه ففي الذميمة
ًا إليك إليك يؤديه فل عليك وأنكره فيه خانك فأقل دينا على أمنته إذا من ومنهم كاملً، وافي

من الكتاب أهل رأسوله: { ومن خطاب في تعالى إياه.. فقال وملزمتك له بمقاضاتك إل
ًا عليه دمت ما إل إليك يؤده ل بدنيارأ تأمنه إن من ومنهم إليك، يؤده بقنطارأ تأمنه إن قائم

ل } أي السبيل الميين في علينا { ليس يقولون بأنهم هذا سلوكهم تعالى الرب } ويعلل
ّذبهم أموالهم بأكل نؤاخذ فل مشركون لنهم العرب أموال أكل في إثم ول علينا حرج وك
يعلمون وهم الكذب الله على تعالى: { ويقولون فقال الباطلة الدعوة هذه في تعالى الله

ّوغوا يكذبون ولكن الله على كذب أنه } أي وخيانتهم. كذبهم ليس

ِلثم عليهم بل يدعون كما المر ليس } أي تعتالى: { بلى ) يقول76( الثانية الية وفي ا
فآمن تعالى الله بعهد أوفى من على مؤاخذة ول حرج ول إثم ل وإنما والمؤاخذة، والحرج
وجل عز لنه يعذبه فل الله يحبه الذي فهذا والمعاصي الشرك واتقى به، جاء وبما برسوله

أولئك العقوبات أنواع بأشد تعالى الرب ) فيتوعد77( الخيرة الية المتقين. وأما يحب
{ فيقول القليل ومتاعها الدنيا حطام أجل من ويكذبون ويحلفون ويخونون يعاهدون الذين

ًا وأيمانهم الله بعهد يشترون الذين إن ً ثمن حظ ل } أى الخرة في لهم خلق ل أولئك قليل
ًا يكلمهم ول الخرة الدارأ نعيم في لهم نصيب ول ًا، لهم تشريف بالثناء يزكيهم ول وإكرام

مقيم. دائم عذاب الشقاء دارأ في مؤلم عذاب ولهم ذنوبهم، من بتطهيرهم ول عليهم

اليات هداية

اليات: هداية من

ّتر ل أن - يجب1 ْغ الخيانة. من به عرفوا لما فيهم يوثف ول بالهيود ُي

الناس. على يكذب أن به أحرى الله على كذب - من2

مباحة وأعراضهم أموالهم وأن نجس اليهود غير البشرية أن في اليهود اعتقاد - بيان3
الكفارأ. وغيرهم نظرهم في المؤمنون لنهم لهم؛ حلل لليهود

ًا يحلف من وكذا المال، أجل من عهده يخون من ذنب - عظم4 قال المال لجل كاذب
ً بها يستحق يمين على حلف  " منوسلم: عليه الله صلى الله رأسول وهو مال
". غضبان عليه وهو الله لقي فاجر فيها

ِإّن ْنُهْم { َو ًا ِم ْلُووَن َلَفِريق َتُهْم َي َن ْلِس َتاِب َأ ِك ْل ُه ٱِب ُبو َتْحَس َتاِب ِمَن ِل ِك ٱْل
َتاِب ِمَن ُهَو َوَما ِك ْل ُلوَن ا َيُقو ْنِد ِمْن ُهَو َو ّلِه ِع ّلِه ِعنِد ِمْن ُهَو َوَما ال ٱل

ُلوَن َيُقو َلى َو ّلِه َع َكِذَب ٱل َلُموَن َوُهْم ٱْل } َيْع

الكلمات: شرح

ًا منهم { وإن بالمدينة وسلم عليه الله صلى للنبي المعاصرين اليهود من }: طائفة لفريق
ّية. النبو

الكتاب. يقرأون كأنهم بالكلم ألسنتهم }: يحرفون ألسنتهم { يلوون

الكتاب. من هو }: وليس الكتاب من هو { وما
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ّية. لغراض الله على يكذبون }: أي الكذب الله على { ويقولون ماد

الية: معنى

ألسنتم يلوون منهم طائفة أن تعالى فأخبر فضائحهم وبيان اليهود في السياق زال ما
ًا بالكلم نطقهم يحرفون بمعنى الله أنزل وما التورأاة يقرأون كأنهم السامعين على تمويه
َبْحت، الكذب هو بل شيء في المنزل الكتاب من هو وليس فيها، من إنه لكم ويقولون ال
الحطام على الحفاظ لجل الكذب الله على ويقولون الله، عند من هو وما الله عند

الكاذبة. والرئاسة الخسيس

الية هداية

الية: هداية من

والعلم. الدين باسم لهم وخداعهم للناس وتضليلهم اليهود مكر - بيان1

ّد قبح وهو يكذبون بأنهم علمهم مع الله وعلى الناس على الكذب على اليهود - جرأة2 أش
أعظم. وظلم

لجل والرسول الله على والقول التضليل في اليهود سلوك من للمسلم - التحذير3
ّية الغراض الفاسدة. الدنيو

َبَشٍر َكاَن { َما ِتيُه َأن ِل ّلُه ُيْؤ َتاَب ٱل ِك ْكَم ٱْل ْلُح َة ٱَو ُبّو ّن ل َيُقوَل ُثّم ٱَو
ّناِس ْا ِلل ُنو ًا ُكو َباد ّلِه ُدوِن ِمن ّلي ِع ِكن ٱل ٰـ َل ْا َو ُنو ّييَن ُكو ِن ّبا ُتْم ِبَما َر ُكن

ّلُموَن َتاَب ُتَع ِك ِبَما ٱْل ُتْم َو ْن ْدُرُسوَن ُك َ َت ُكْم } * { َول ْأُمَر ْا َأن َي ُذو ّتِخ َت
َكَة ِئ َ ْيَن ٱْلَمل ّي ِب ّن ل ًا ٱَو َباب ُكم َأْر ْأُمُر َي ُكْفِر َأ ْل َد ٱِب ْذ َبْع ُتْم ِإ ْن ِلُموَن َأ } ّمْس

الكلمات: شرح

ِلنسان شأن من يكن }: لم لبشر كان { ما والنبوة. والحكم الكتاب الله يؤتيه الذى ا

وهي الحكمة والحكم: بمعنى المكتوب الله }: الكتاب: وحي والنبوة والحكم { الكتاب
ُبوة: ما الشرع، أسرارأ في الفقه ّن وتكليمه بالغيب إنبائه من عبده به تعالى الله يشّرف وال

بالوحي.

ّبانى: من }: جمع { رأبانيين الربان إلى أو علمه، وغزارأة عبادته لكثرة الرّب إلى ينسب رأ
عليها. ويقوم أمورأهم فيصلح الناس يرّب الذي وهو

ًا المعبود. السيد بمعنى رأّب }: جمع { أرأباب

ِلستفهام بالكفر { أيأمركم ِلنكارأ، }: ا ِلسلم. عن الردة هنا والكفر ل ا

اليتين: معنى
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نجران نصارأى وفد على ) الرد79( الية هذه وفي الكتاب أهل عل الرد فى السياق زال ما
إنسان أي شأن من تعالى: ليس السلم. قال عليه المسيح يؤلهون الذين وهم خاصة
ًا عليه نزل أي الكتاب الله يعطيه أسرارأه في والفقه الفهم وهو فيه الحكم ويعطيه كتاب

نفسه عبادة الى الناس يدعو ثم أنبيائه، زمرة فى ويجعله اليه، فيوحى بالنبوة ويشرفه
ًا كونوا للناس فيقول ًا. ول يكون ولن كان منا هذا الله. إن دون من لى عباد هو مما أبد
ًا كونوا للناس يقول ل الكمال هذا مثل الوقوع متصورأ كونوا لهم يقول ولكن لى عباد
وذلك عليها، ويسعدوا بطاعته ليكملوا رأبهم الى وتهدونهم الناس تصلحون رأبانيين

ودرأاسته. وتدرأيسه الكتاب بتعليمهم

عليه الله صلى محمد رأسوله عن يخبر تعالى الله ) فإن80( الية ) أما79( الية معنى هذا
ّبه غير بعبادة الناس يأمر ل أنه وسلم ًا الغير ذلك كان سواء تعالى رأ ًا ملك ًا أو مكرم ّي نب

بالكفر فيقول: { أيأمركم وسلم عليه الله صلى إليه ذلك نسبوا من على وينكر مرسل،
بحال. عنه يصدرأ ول منه يصح ل } فهذ مسلمون أنتم إذ بعد

اليتين هداية

اليتين: هداية من

الناس يدعو أن بالنبوة وشرفه والحكمة الكتاب الله آتاه لمن الممكن من يكن - لم1
ً نفسه لعبادة غيره. عبادة عن فضل

فيصلحونهم والحكمة بالعلم الناس يربون الذين الربانيون هم الناس - سادات2
ويهدونهم.

إليه. ويهدونهم الخير الناس يعلمون من الناس - عظماء3

ًا نزلت الية أن ورأد لما كفر تعالى الله لغير - السجود4 يسجدوا أن أرأادوا ما على رأد
مسلمون أنتم إذ بعد بالكفر تعالى: { أيأمركم فقال وسلم عليه الله صلى الله لرسول

}؟!ا

ْذ ِإ َذ { َو ّلُه َأَخ َق ٱل َثا ْيَن ِمي ّي ِب ّن ُكم َلَمآ ٱل ُت ْي َت َتاٍب ّمن آ ْكَمٍة ِك ُثّم َوِح
ُكْم َء ٌق َرُسوٌل َجآ ّد ُكْم ّلَما ّمَص ُنّن َمَع ُتْؤِم ّنُه ِبِه َل َتنُصُر َل ُتْم َقاَل َو َأْقَرْر َأ

ُتْم ْذ َأَخ َلٰى َو ُكْم َع ِل ْا ِإْصِري ٰذ ُل َنا ۤوَقا ْا َقاَل َأْقَرْر ُدو ْشَه ْا ٱَف َن َأ ُكْم َو َمَع
ّلٰى } * { َفَمْن ٱلّشاِهِديَن ّمَن َد َتَو ِلَك َبْع ِئَك ٰذ ٰـ َل ُأْو ٱْلَفاِسُقوَن ُهُم َف

ْيَر َأَفَغ ّلِه ِديِن } * {  ْبُغوَن ٱل َلُه َي َلَم َو َلْرِض ٱلّسَماَواِت ِفي َمن َأْس ٱَو
ًا ًا َطْوع َكْره ْيِه َو َل ِإ } ُيْرَجُعوَن َو

الكلمات: شرح

باليمين. المؤكد }: العهد { الميثاق

آتيتكم. }: مهما آتيتكم { لما

ُنّن برسالته. }: لتصدقن { لتؤم
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اعترفتم. بمعنى وأقررأتم التقريري للستفهام الولى }: الهمزة { أأقررأتم

وميثاقي. }: عهدي { إصري

وأقّر. به اعترف عما }: رأجع تولى { فمن

ورأسوله. الله طاعة عن }: الخارأجون { الفاسقون

ِلنكارأ، }: الستفهام يبغون الله دين { أفغير يطلبون. بمعنى ويبغون ل

عليه. وأحكامه الله أقدارأ لمجارأي وخضع }: انقاد أسلم { وله

اليات: معنى

الله أخذ ما لهم أذكر لرسوله تعالى فيقول نجارأن نصارأى على الرد في السياق زال ما
ّنبيين على مصدق رأسول جاءهم ثم وحكمة كتاب من آتاهم مهما أنه ميثاق من وأممهم ال
وأنه الكفر أهل من ومناوئيه أعدائه على ولينصرنه به ليؤمنّن والهدى النورأ من معهم لما

فقال: تعالى وشهد فشهدوا ذلك على استشهدهم ثم واعترفوا فأقروا قررأهم تعالى
هذا عن يعرض من بأن أخرى مرة ذلك تعالى أكد } ثم الشاهدين من معكم { وأنا

ًا يعتبر به يف ولم الميثاق ذلك بعد تولى تعالى: { فمن فقال الفاسقين جزاء ويلقى فاسق
يؤمنوا لم إذ والنصارأى، اليهود من كّل الميثاق هذا نقض } وقد الفاسقون هم فأولئك
ِليمان الميثاق عليهم أخذ وقد به جاء وبما وسلم عليه الله صلى بمحمد وبنصره، به، با
الله. لعذاب المستوجبين الفاسقين بذلك فكانوا وخذلوه، به، فكفروا

يطلبون، } أي السلم- يبغون -يريد الله دين قائل: { أفغير الكتاب أهل تعالى وبخ ثم
المخلوقات سائر من والرأض الملئكة من السموات في من وخضع انقاد أي أسلم ولله

ًا الرأضية ّنكم هذا وفوق مكريهن أو طرها: طائعين أو طوع فيحاسبكم، إليه ترجعون أ
بأعمالكم. ويجزيكم

في من أسلم وله يبغون الله دين { أفغير تعالى قال ) إذ83( الخيرة الية تضمنته ما هذا
ًا والرأض السموات ًا طوع }. يرجعون وإليه وكره

اليات هداية

اليات: هداية من

بعضهم وينصر ببعض بعضهم يؤمن أن وهي السابقين النبياء في تعالى الله سنة - بيان1
ًا. بعض

ِلسلم عن وتوليهم الميثاق بنقضهم وفسقهم الكتاب أهل - كفر2 بعد عنه وإعراضهم ا
ويتبعوه. به يؤمنوا بأن الميثاق عليهم أخذ وقد وسلم عليه الله صلى محمد بالنبّي كفرم

ويتبعوه. به يؤمنوا بأن والمواثيق العهود شأن عظم - بيان3

ِلنكارأ4 ِرض َمْن على - ا ْع ِلسلم. مع الله دين عن َي ّله الكون أن ا الله لمر منقاد خاضع ك
له. مسلم َأقدارأه ومجارأي



ّنا { ُقْل ّلِه آَم ل َنا ُأنِزَل َوَمآ ٱِب ْي َل َلٰى ُأنِزَل َوَمآ َع ْبَراِهيَم َع ِإْسَماِعيَل ِإ َو
َق ِإْسَحا َيْعُقوَب َو َباِط َو َلْس ِتَي َوَما ٱَو ّيوَن َوِعيَسٰى ُموَسٰى ُأو ِب ّن ل ٱَو

ّبِهْم ِمن َ ّر ُق ل ْيَن ُنَفّر ْنُهْم َأَحٍد َب َنْحُن ّم ِلُموَن َلُه َو } * { َوَمن ُمْس
َتِغ ْب ْيَر َي ِما َغ ِلْسلَ ًا ٱ َلْن ِدين َبَل َف ْنُه ُيْق ِمَن ٱلِخَرِة ِفي َوُهَو ِم

} ٱْلَخاِسِريَن

الكلمات: شرح

ْبط }: جمع { السباط عشر النثا يعقوب أولد هنا بالسباط والمراد الحفيد، والّسبط ِس
العرب. فى كالقبائل الهيود في والسباط

ْبتغ ًا ويريد }: يطلب { ي ِلسلمي. الدين غير دين ا

أنفسهم. حتى شيء كل خسروا والذين جهنم نارأ في بالخلد }: الهالكين { الخاسرين

اليات: معنى

السابقة اليات في بقوله تعالى وبخهم أن فبعد الكتاب أهل حجاج في السايق زال ما
آمنا رأسولنا يا أنت فقل قالوا: نعم فإن والنصارأى؟ اليهود معشر يا تبتغون الله دين أفغير
أنزل وما الرحمن خليل إبراهيم على أنزل بما وأمنا وشرع وحٍي من علينا أنزل وما بالله
أوتي بما وآمنا السباط، واولده يعقوب على أنزل وما واسحق، اسماعيل ولديه على

ِلنجيل، من وعيسى التورأاة من موسى ّيون أوتى وما ا أحدهم بين نفرق ل رأبهم من النب
يا حالكم هي كما ببعض ونكفر ببعض نؤمن فل به جاءوا وبما بهم نؤمن بل أنبيائه من

ما بغير نعبده ل مطيعون منقادون أي مسلمون تعالى لله والنصارأى. ونحن اليهود معشر
الله ) فإن85( الثانية الية ). أما84( الولى الية معنى سواه. هذا معه نعبد ول شرع
ًا يطلب من وان باطل، السلم غيره دين كل أن يقررأ تعالى ًا السلم غير دين يقبل فلن دين

ًا الخرة في ويخسر بحال منه ًا خسران ًا السلم غير يبتغ تعالى: { ومن فقال كبير فلن دين
القيامة، يوم وأهليهم أنفسهم يخسرون } الذين الخاسرين من الخرة فى وهو منه يقبل
اليتين المبين. هداية الخسران هو وذلك

اليتين: هداية من

ببعض يؤمن عبد ايمان يصح ل كما ببعض، ويكفر الرسل ببعض يؤمن عبد إيمان يصح - ل1
ببعض. ويكفر رأسله على تعالى الله أنزل ما

ِلسلم: هو2 ِلنقياد - ا ووحيه الله رأسل بين التخيير مع يتنافى وهو تعالى لله ولخضوع ا
اليهم.

ِلسلمى الدين سوى والملل الديان سائر - بطلن3 وسلم. عليه الله صلى محمد وملة ا

ْيَف َك ّلُه َيْهِدي {  ًا ٱل ْا َقْوم َد َكَفُرو ِنِهْم َبْع ْا ِإيَما ُد ٱلّرُسوَل َأّن ۤوَوَشِه
َءُهُم َحّق َناُت َوَجآ ّي َب ّلُه ٱْل ل َ ٱَو ِلِميَن ٱْلَقْومَا َيْهِدي ل ّظا ِئَك ٱل ٰـ َل ُأْو  } * {

ْيِهْم َأّن َجَزآُؤُهْم َل َنَة َع ّلِه َلْع َكِة ٱل ِئ ْلَمل اَو
ۤ

ّناِس ٱ ل } * َأْجَمِعيَن ٱَو
ِلِديَن َ ِفيَها { َخا ْنُهُم ُيَخّفُف ل َذاُب َع َ ٱْلَع َظُروَن ُهْم َول ّ ُين ِإل  } * {
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ْا ٱّلِذيَن ُبو ِلَك َبْعِد ِمن َتا ْا ٰذ َلُحو َأْص ِإّن َو } ّرِحيٌم َغُفوٌر الله َف

الكلمات: شرح

الضلل. من الخروج والهداية للستبعاد، هنا }: الستفهام قوما الله يهدى { كيف

ّينة القرآن وآيات الرسل معجزات من }: الحجج { البينات والعمل. المعتقد فى للحق المب

ًا الظلم أصبح حتى فيه المسرفين الظلم في الحد }: المتجاوزين { الظالمين ًا وصف لزم
لهم.

بذلك. عليهم دعاؤهم والناس الملئكة ولعنة خير، كل من لهم الله }: طرد الله { لعنة

َظره من يمهلون هم }: ول ينظرون هم { ول ْن بعذابه. يعّجل ولم أمهله إذا َأ

غيرهم. ومن أنفسهم من أفسدوه ما }: أصلحوا { أصلحوا

اليات: معنى

ِلسلم عن ارأتد ممن غيرهم تناولت وإن الكتاب أهل في السياق زال ما بعض من ا
ِلسلم إلى عاد ثم النصارأ تعالى: { كيف يقول هؤلء كل ففي إسلمه وحسن فأسلم ا

ًا الله يهدى أن وشهدوا السلم، عليه بعيسى اليهود كفر } فقد إيمانهم بعد كفرا قوم
ًا الرسول من به جاء ما وصحة نبوته صدق على والبراهين الحجج وجاءتهم حق محمد

فيه الحد وتجاوز الظلم في أسرف من يهدي ل خلقه في سنته حسب والله الحق، الدين
ًا الظلم فأصبح لم وإن للغاية، مستبعدة حاله هذه من هداية كانت فلهذا طباعه من طبع

ًا عنهم تعالى أخبر ثم مستحيلة تكن لعنة عليهم أن جزاؤهم فقال: { أولئك لهم متوعد
عذاب لهم الموجبة اللعنة تلك في } أي فيها } { خالدين أجمعين والناس والملئكة الله
عنهم يخفف أول ليعتذرأوا، يمهلون ول } أي ينظرون هم ول العذاب عنهم يخفف { ل النارأ

منهم ويقبلها عباده توبة يحب تعالى الله ولن مستحيلة توبتهم تكن لم لم العذاب. نثم
ًا تعالى قال } ذلك بعد من تابوا الذين { إل ذنوبهم كانت مهما لعباده رأحمته باب فاتح

ِليمان } نفوسهم { وأصلحوا والظلم، الكفر } رأحيم غفورأ الله { فإن العمال وصالح با
الجنة. بدخول ويرحمهم ذنوبهم لهم يغفر بأن وتعالى سبحانه منه كالوعد هذا فكان

اليات هداية

اليات: هداية من

على وب التوبة. ولذا من العبد يمنع قد والكفر الظلم أو والفساد الشر في - التوغل1
ًا أذنب إذا العبد ًا، منه يتوب أن ذنب ًا يواصله ول فورأ وبين بينه يحال أن خشية عليه مصر

التوبة.

ِلقلع ذلك ومن شروطها واستوفت أسسها على قامت متى مقبولة - التوبة2 الذنب عن ا
ًا، منه، تاب الذي الذنب إلى العودة على والعزم والستغفارأ ارأتكابه، على والندم فورأ

إصلحه. يمكن مما أفسده ما وإصلح
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ِإّن ْا ٱّلِذيَن {  َد َكَفُرو ِنِهْم َبْع ْا ُثّم ِإيَما ُدو َدا ًا ٱْز َبَل ّلن ُكْفر ُتُهْم ُتْق َب َتْو
ِئَك ٰـ َل ُأْو ّلوَن ُهُم َو ِإّن ٱلّضآ ّلِذيَن } * {  ْا ا ْا َكَفُرو ُتو ُكّفاٌر َوُهْم َوَما

َلن َبَل َف ُء َأَحِدِهم ِمْن ُيْق َلْرِض ّمْل ًا ٱ َلِو َذَهب َدىًٰ َو َت ِئَك ِبِه ٱْف ٰـ َل َلُهْم ُأْو
َذاٌب ِليٌم َع } ّناِصِريَن ّمن َلُهْم َوَما َأ

الكلمات: شرح

والشرع. الدين من به جاء وما لرسوله والتكذيب تعالى لله }: الجحود { الكفر

ِلسلم عن ارأتدوا }: أي إيمانهم { بعد الكفر. إلى ا

الهدى. طريق }: المخطئون { الضالون

الذهب. من يملها }: ما الرأض { ملء

منه. قبل ما النارأ من لنفسه فداء قدمه }: ولو به افتدى { ولو

اليتين: معنى

كفروا أنهم عنهم تعالى أخبر إذ خاصة اليهود في هنا وهو الكتاب أهل في السياق زال ما
ِلنجيل بعيسى كفروا إيمانهم بعد ًا والتورأاة. ازدادوا بموسى إيمانهم بعد وا بمحمد كفر

ِليمن تابوا إذا إل توبتهم تقبل فلن والقرآن وسلم عليه الله صلى عليه الله صلى بمحمد با
ًا توبتهم تقبل فكيف بهما الكفر على مصرون لكنهم والقرآن وسلم على اصرارأهم مع إذ
هذه كانت ومن الضلل في الحدود أبعد البالغون الضالون هم أنهم تعالى أخبر ولذا الكفر،

وهم كفروا الذين وجل: { إن عز بقوله مصيرهم قررأ ثم توبته، تقبل ول يتوب فل حاله
ًا الرأض ملء أحدهم من يقبل فلن كفارأ ولكن يومئذ مال ل أنه مع القيامة يوم } يريد ذهب
ًا الرأض ملء لحدهم أن غير: فلو ل والتقدير الفرض باب من لنفسه فداء منه وقبل ذهب
من ولكن بنون، ول مال فيه ينفع ل يوم إنه هيهات هيهات ولكن لفتدى، الله عذاب من
ّبه جاء الجنة ودخل النارأ من نجا القلوب أمراض وسائر والشك الشرك من سليم بقلب رأ

تعالى. الله بإذن

اليتين هداية

اليتين: هداية من

ًا وبلغ الفسق أو الظلم أو الكفر في توغل فيمن الله - سنة1 ًا حد يتوب. ل أنه بعيد

ًا مات من نجاة من - اليأس2 القيامة. يوم كافر

فيه. لحد فداء ول أحد من القيامة يوم تقبل فدية - ل3

َلن ْا {  ُلو َنا ِبّر َت ّتٰى ٱْل ْا َح ْنِفُقو ّبوَن ِمّما ُت ْا َوَما ُتِح ْنِفُقو ٍء ِمن ُت َشْي
ِإّن ّلَه َف ِليٌم ِبِه ٱل } َع

الكلمات: شرح
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به. وتظفرا عليه تحصلوا }: لن تنالوا { لن

الجنة. وهو ثوابه هنا به والمراد خير، لكل جامعة }: كلمة { البّر

}: تتصدقوا. { تنفقوا

عندكم. أمولكم أفضل وهو لنفسكم تحبونه الذي المال }: من تحبون { مما

كثر. أو َقّل }: يريد شيء { من

قلته. أو كثرته بحسب به يجزيكم أن }: لزمه عليم به الله { فإن

الكريمة: الية معنى

ويدخلهم النارأ من ينجيهم بأن وإفضاله تعالى بره في الراغبين المؤمنين عباده تعالى يخبر
وأنفسها أموالهم أطيب من ينفقوا حتى رأبهم بّر من بمطلوبهم يظفروا لن بأنهم الجنة

ّبها عندهم ًا أخبرهم إليهم. ثم وأح ينفقونه ما بأن أموالهم أفضل أنفاقهم على لهم مطمئن
ّبب وبهذا به، وسيجزيهم عليم به هو خسيس أو نفيس كثير أو قليل من ِلنفاق إليهم ح ا

يقول: { لن تعالى الله ان الله رأسول يا يقول عنه الله رأضى طلحة أبو فجاء فيه ورأغبهم
(حديقة) فاجعلها بيرحا إلّي أموالي أحب من وإن } ، تحبون مما تنفقوا حتى البر تنالوا
في اجعلها رأائج و رأابح مال وسلم عليه الله صلى له فقال الله، رأسول يا الله أرأاك حيث

أجمعين. عنهم الله رأضي كعب بن وأبي ثابت بن حسان أقربائه في فجعلها أقربائك

الية هداية

الية: هداية من

ّنة. إلى يهدي الخير فعل وهو - البر1 الج

اليه. أمواله أحب من ينفق حتى الخرة نعيم من عنده وما الله بّر العبد يبلغ - لن2

تعالى. وجهه به أرأيد طالما كثر أو قل تعالى الله عند المعروف يضيع - ل3

ُكّل ِما {  ّطَعا ّ َكاَن ٱل ِن ِحـل َب ِئيَل ۤيّل ّ ِإْسَرا ِئيُل َحّرمَا َما ِإل َلٰى ِإْسَرا َع
ْبِل ِمن َنْفِسِه َنّزَل َأن َق ُة ُت ّتْوَرا ْا ُقْل ٱل ُتو ْأ ّتْوَراِة َف ل ُلوَها ٱِب ْت ِإن ٱَف
ُتْم َتَرىًٰ } * { َفَمِن َصاِدِقيَن ُكن َلى ٱْف ّلِه َع َكِذَب ٱل ِلَك َبْعِد ِمن ٱْل َذ

ِئَك ٰـ َل ُأْو ِلُموَن ُهُم َف ّظا َق } * { ُقْل ٱل َد ّلُه َص ْا ٱل ِبُعو ّت ّلَة ٱَف ْبَراِهيَم ِم ِإ
ًا ِنيف ِكيَن ِمَن َكاَن َوَما َح ِإّن ٱْلُمْشِر ْيٍت َأّوَل } * {  ّناِس ُوِضَع َب ِلل
ّلِذي ّكَة َل َب ًا ِب َباَرك ًدىً ُم َلِميَن َوُه ْلَعا َياٌت } * { ِفيِه ّل َناٌت آ ّيـ ّمَقامُا َب

ْبَراِهيَم َلُه َوَمن ِإ ًا َكاَن َدَخ ّلِه آِمن َلى َول ّناِس َع ْيِت ِحّج ٱل َب َمِن ٱْل
َطاَع َت ْيِه ٱْس َل ً ِإ ِبيل ِإّن َكَفَر َوَمن َس ِنّي ٱلله َف َلِميَن َعِن َغ } ٱْلَعا

الكلمات: شرح

javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()


المأكولت. أنواع من يطعم ما لكل }: اسم { الطعام

ً وسمي }: الِحل: الحلل، { ِحّل عنه. الحظر عقدة لنحلل حلل

إلى عشر الثني أبنائه من المنحدرأون بإسرائيل الملقب يعقوب }: أولد إسرائيل { بني
هذا. يومنا

ومنع. }: حظر { حّرم

ّية من وهو السلم عليه موسى على أنزل }: كتاب { التورأاة إسرائيل. ذرأ

بطلنها. من دعواكم صحة لنتبين المل رأؤوس على }: اقرأوها { فاتلوها

وقاله. وزورأه }: اختلقه الكذب { افترى

والبدع. الشرك ونبذ شرع، بما تعالى الله عبادة وهي }: دينه إبراهيم { ملة

ًا التوحيد. إلى الشرك عن }: مائل { حنيف

}: مكة. { ببكة

أجمعين. }: للناس { للعالمين

فارأتسمت البيت بناء أثناء عليه قام الذي الحجر وهو اليات من }: آية إبراهيم { مقام
آية. هذا فكان صخر وهو قدماه

المعروفة. بحدوده البيت حول الذى }: الحرم دخله { من

ًا عرض. ول مال ول نفس على يخاف }: ل { آمن

المناسك. بقية وأداء به للطواف البيت }: قصد { الحج

ً ًا { سبيل بالمناسك. والقيام البيت إلى السير على القدرأة والمراد }: طريق

اليات: معنى

كيف وسلم عليه الله صلى للنبي يهود قال فقد الكتاب أهل مع الحجاج في السياق زال ما
ِلبل لحوم من دينه فى محرم هو ما وتأكل إبراهيم، دين على أنك تدعى الله فرد وألبانها ا
ً كان الطعا بقوله: كل الكاذب الزعم هذا على تعالى ً أي حل ذرأية وهم إسرائيل لبني حلل

ما إل اللهم إبراهيم دين في عليهم محرم شيء هناك يكن ولم بإسرائيل، الملقب يعقوب
ِلبل لحوم وهو خاصة نفسه " على " يعقوب اسرائيل حرم أنه وهو نذرأه لنذرأ وألبانها ا

ًا مرض لحوم وكانت إليه، والشراب الطعام أحب َتَرَك شفاه إن تعالى لله فنذرأ آلمه مرض
ِلبل تعالى: قوله معنى هذا تعالى، لله فتركها إليه والشربة الطعمة أحب من وألبانها ا
ً كان الطعام { كل تنزل أن قبل } من نفسه على إسرائيل حرم ما إل إسرائيل لبني حل

أن تدعون فكيف عدة، بقورأن ويعقوب إبراهيم بعد موسى على نزلت التورأاة إذ التورأاة،
ِلبل لحوم يأكل ل كان إبراهيم تجدون فسوف فاقرؤوها بالتورأاة فأتوا ألبانها يشرب ول ا



ًا اليهود على تعالى الله حرم ما أن ًا عليهم فحرم واعتدائهم لظلمهم كان دائم من أنواع
النساء: سورأة في تعالى طويلة. قال بقرون ويعقوب إبراهيم بعد وذلك الطعمة،

ّلت طيبات عليهم (اليهود) حرمنا هادوا الذين من فبظلم { ُأِح

} لهم
النعام: سورأة في وقال

حرمنا والغنم البقر ومن ظفر ذي كل حرمنا هادو الذين وعلى {
} شحومها عليهم

الية.

ِلتيان ُطولبوا ولما صلى الله لرسول الحجة فقامت يفعلوا ولم بهتوا وقراءتها بالتورأاة با
عليهم. وسلم عليه الله

على يحرم لم تعالى الله بأن الحجة قيام بعد الكذب الله على افترى تعالى: فمن وقوله
ًا إسرائيل بني على ول إبراهيم ما باستثناء التورأاة نزول بعد إل والشراب الطعام من شيئ

ِلبل لحمان من نفسه على إسرائيل حرم الله على بكذبهم الظالمون هم فأولئك وألبانها، ا
الناس. وعلى تعالى

وهو به ويخبره رأسوله به أخبر فيما الله يقول: صدق أن رأسوله تعالى الله أمر هنا ومن
ًا يكن لم الذي الحنيف إبراهيم ملة اليهود معشر يا فاتبعوا إذا الله، من الحق من أبد

المشركين.

للناس وضع بيت أول تعالى: { إن قوله  وأما95- 94- 93الثلثا:  اليات تضمنته ما هذ
ًا ببكة للذي بيت إن قالوا الذين اليهود على الّرد متضمن } فإنه للعالمين وهدى مبارأك

ِلَم استقبالها للناس شرع قبلة أول هي المقدس استقبال إلى عنها وأصحابه محمد يعدل َف
بيت ل الكعبة هو للناس وضع بيت أول أن تعالى فأخبر الوجود متأخرة وهي الكعبة؟

ًا جعله وأنه المقدس بزيارأته يلتمسها من فكل تفارأقه ل والبركة الدنيا بدوام يدوم مبارأك
ًا يأتون فالمؤمنون للعالمين هدى جعله كما بها، ويحظى يجدها به والطواف وحجه حجاج

ًا ومغارأبها الرأض مشارأق في والمصلون الهداية، من أناع بذلك لهم فتحصل وعمارأ
إليه التقرب الله وذكر الثواب على للحصول الهداية من ذلك وفي صلتهم، في يستقبلونه

منها واضحات دلئل الحرام المسجد يريد: في بينات آيات فيه تعالى وقوله هداية أكبر
عليه قدميه أثر بقي حيث البيت بناء أثناء عليه يقوم كان الذي الحجر وهو إبراهيم مقام

آيات كلها المشاعر وسائر والمروة والصفا والِحْجر زمزم ومنها الصخورأ من صخرة أنه مع
ًا كان دخله تعالى: { ومن تعالى. قال الله غير يخاف فل دخله لمن التام المن ومنها } آمن

في جعل الله ولكن لها، حد ل وفوضى جهلء جاهلية في يعيشون والعرب له المن هذا ثم
تعالى وقوله يعتمره، أو ليحجه يدخله من كل آمن ووجوب وقدسيته الحرم حرمة قلوبهم
ً إليه استطاع من البيت حج الناس على { ولله وما الحرام البيت تعالى ذكر لّما } ، سبيل

الخير لهم ليحصل بحجة وبرسوله به المؤمنين عباده ألزم وآيات وهدايات بركات من فيه
ِليجاب، صيغ أبلغ وهي الناس على ولله بصيغة ففرضه والهداية، والبركة واستثنى ا

ِلنفاق للركوب نفة قلة أو خوف أو مرض بسبب واعتمارأه حجه عن العاجزين على وا
السفر. أيام والهل النفس

تعالى منه خبر } فإنه العالمين عن غني الله فإن كفر الية: { ومن آخر في تعالى وقوله
يضر ل فإنه الواضحات والدلئل اليات من ذكر ما بعد بيته وحج ورأسوله بالله كفر من بأن
عنهم والغنى عباده فوق القاهر وهو وكيف شيء يضره فل تعالى الله أما نفسه إل

أجمعين.



اليات هداية

اليات: هداية من

ِللهية، الشرائع في النسخ - ثبوت1 ً كان ما بعض اليهود على تعالى الله حرم إذ ا لهم. ِحل

ًا كان إبراهيم أن اليهود دعوى - إبطال2 ِلبل لحوم عليه محرم وألبانها. ا

صلى محمد به جاء الذي الحق دفع عن وعجزهم اليهود بتحدي المحمدية النبوة - تقرير3
وسلم. عليه الله

بالطواف للتعبد وضع بيت أول الحرام البيت وأن المقدس بيت قبل كان الحرام - البيت4
حوله. والتعبد به والطواف وحجه البيت بزيارأة البركة طلب - مشروعية5 به،

ذلك. من يمنعه مانع له يكن لم لمن الفورأ على الحج - وجوب6

ِلشارأة7 المبالة. عدم غير منه يمنعه مانع ول عليه، قادرأ وهو الحج يترك من كفر إلى - ا

َأْهَل { ُقْل َتاِب ٰي ِك ْكُفُروَن ِلَم ٱْل َياِت َت ّلِه ِبآ ّلُه ٱل ل ٌد ٱَو َلى َشِهي َما َع
ُلوَن َأْهَل } * { ُقْل َتْعَم َتاِب ٰي ِك ّدوَن ِلَم ٱْل ِبيِل َعن َتُص ّلِه َس آَمَن َمْن ٱل
َنَها ْبُغو ًا َت ُتْم ِعَوج ْن َأ ُء َو َدآ ّلُه َوَما ُشَه ُلوَن َعّما ِبَغاِفٍل ٱل } َتْعَم

الكلمات: شرح

}: الجحود. { الكفر

ّوة المقررأة القرآن في والبينات الحجج من تعالى أنزل }: ما الله { آيات صلى محمد لنب
ِلنجيل التورأاة في تعالى أنزله وما وسلم عليه الله عليه الله صلى النبي صفات من وا

ِليمان الموجبة ونعوته وسلم ِلسلم. وهو به جاء الذي الحق دين على واتباعه به ل ا

والفساد. والشر الكفر وهو يعملونه وما عليه، مطلع به }: عليم تعملون ما على { شهيد

ِلسلم عن العرب ومن منكم آمن ممن الناس }: تصرفون الله سبيل عن { تصدون ا
الدارأين. سعادة إلى بأهله المفضي تعالى الله سبيل هو الذي

ًا { تبغونها ِعوج لها }: تطلبون عوج سالكها فيضل والهدى الحق عن بها تخرجوا حتى ال
والتضليل. بالتحريف وذلك

ِلسلم بأن }: بعلمكم شهداء { وأنتم ِلضلل من له تبغونه ما وأن حق، ا والتضليل لهله ا
وباطل. كفر هو

اليتين: معنى

رأسوله تعالى أمر السابقة اليات في وأبطلها الكتاب أهل شبه تعالى الله دحض أن بعد
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ًا لهم يقول أن ً موبخ تعالى الله بحجج تكفرون لم الكتاب أهل يا الكفر عليهم مسجل
ّيه لنبوة وبراهينه ِلسلم ودينه وسلم عليه الله صلى محمد نب التي والبراهين الحجج تلك ا

ِلنجيل والتورأاة القرآن بها جاء ًا؟ وا أما به، عليم كفركم على مطلع جلله جل والله مع
عذابه؟. تخشون أما عقابه تخافون

ًا رأسوله تعالى أمر كما ًا لهم يقول أن أيض ّب ًا مؤن عن المؤمنين صرفهم على لهم موبخ
ِلسلم المؤمنين تصرفوا لم الول العلم أهل يا أي الكتاب أهل والتضليل: يا الحيل بأنواع ا

ِلسلم عن ِلسلم تطلبون والوهام الشكوك من بينهم تثيرونه بما الله سبيل هو الذي ا ل
ِلسلم بصحة التام علمكم مع عنه، المؤمنون لينصرف العوج ّيه وصدق ا عليه محمد نب

غير تدبيركم سوء على وهومطلع تعالى تخشونه أما الله، تخافون أما والسلم الصلة
وخداعكم. وغشكم مكركم عن غافل

اليتين هداية

اليتين: هداية من

ًا كان من وظلم كفر قبح - شدة1 ًا وجحده كفره ثم بالحق الكتاب أهل من عالم بغي
ًا. وحسد

والخداع. الكذب وضروب الحيل بأنواع والمعروف الحق عن الناس صرف - حرمة2

ً بها وسيجزيهم وشر خير من عباده أعمال بكل تعالى الله - عليم3 وعدلً. منه فضل

ّيَها َأ ٰي ْا ٱّلِذيَن {  ُن ْا ِإن ۤوآَم ِطيُعو ًا ُت ْا ٱّلِذيَن ّمَن َفِريق ُتو َتاَب ُأو ِك ٱْل
ُكم ّدو َد َيُر ُكْم َبْع ِن ْيَف َكاِفِريَن ِإيَما َك ْكُفُروَن } * { َو ُتْم َت ْن َأ َلٰى َو ْت ُت
ُكْم ْي َل َياُت َع ّلِه آ ُكْم ٱل ُلُه َوِفي َتِصم َوَمن َرُسو ّلِه َيْع ل ْد ٱِب َلٰى ُهِدَي َفَق ِإ
ٍم ِصَراٍط َتِقي ّيَها ّمْس َأ ٰي ْا ٱّلِذيَن } * {  ُنو ْا آَم ّلَه ٱّتُقو ِتِه َحّق ٱل َ ُتَقا َول
ُتّن ّ َتُمو ُتْم ِإل ْن َأ ِلُموَن َو ْا ّمْس َتِصُمو ْع ْبِل ٱ} * { َو ّلِه ِبَح ًا ٱل َ َجِميع َول

ْا ْا َتَفّرُقو ُكُرو ْذ ّلِه ِنْعَمَت ٱَو ُكْم ٱل ْي َل ْذ َع ُتْم ِإ ْن ًء ُك َدآ ّلَف َأْع َأ ْيَن َف َب
ُكْم ِب ُلو ُتْم ُق َبْح َأْص ِتِه َف ِنْعَم ًا ِب ُتْم ِإْخَوان ْن ُك َلٰى َو ّناِر ّمَن ُحْفَرٍة َشَفا َع ٱل

ُكْم َذ َأنَق ْنَها َف ِلَك ّم ٰذ ّيُن َك َب ّلُه ُي ُكْم ٱل ِتِه َل َيا ُكْم آ ّل ُدوَن َلَع َت } َتْه

الكلمات: شرح

ًا ِلسلم على الحاقدين من }: طائفة { فريق وبأهله. به والمكر له الكيد على العاملين ا

إيمانكم. بعد الكفر إلى }: يرجعوكم { يردوكم

ِلنكارأ }: الستفهام تكفرون { وكيف إيمانهم. بعد كفرهم من والتعجب ل

الكريم. القرآن }: آيات الله { آيات

بشدة. }: يتمسك { يعتصم

تقواه. هي وتقاته نهيه، واجتناب أمره، إمتثال في الوسع }: باستفراغا تقاته { حق
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ِلسلم، ودينه القرآن }: كتابه الله { حبل تربط التي الصلة هما والدين الكتاب لن ا
ًا ويشد يربط ما وكل بربه، المسلم وحبل. سبب هو بآخر شيئ

ِليمان أخوة على }: جمعها قلوبكم بين { ألف والنفرة. الختلف بعد بينها ووحد ا

فيها. وقع عليها الواقف غفل لو بحيث وطرفها حافتها الحفرة }: شفا حفرة { شفا

ِلسلم إلى }: بهدايتكم منها { أنقذكم النارأ. من أنجاكم وبذلك ا

اليات: معنى

ذلك، على وتوعدهم للمؤمنين وتضليلهم ومكرهم خداعهم على اليهود تعالى وبخ أن بعد
ًا المؤمنين نادى أيها فقال: { يا اليهود من المضللين شباك في الوقوع من إياهم محذرأ

ًا تطيعوا إن آمنوا الذين } وذلك كافرين إيمانكم بعد يردوكم الكتاب أوتوا الذين من فريق
ًا أن ببركة والتصافي الود يسودهم مجلس في جالسين كانوا والخزرأج الوس من نفر

ِلسلم التصافي ذلك فآلمه اليهودي قيس بن شاس بهم فمّر إليه تعالى الله هداهم الذي ا
الوس جيرانهم من الخوف من منجاة في يعيشون اليهود كان أن بع وأحزنه والحابب
ًا شاس فأمر والخراب الدمارأ من بينهم كان لما والخزرأج بعاثا بيوم يذكرهم أن شاب
ّية فثارأت الشعر وتناشدوا فذكروه بالقتال هموا حتى وتشاتموا فتاسبوا بينهم القبلية الحم
وذهب فهدأوا، بينهم وبمقامه تعالى بالله وذكرهم وسلم عليه الله صلى الرسول فأتاهم
ًا تطيعوا إن آمنوا الذين أيها اليات: { يا هذه ونزلت الشر الكتاب أوتوا الذين من فريق

وأنكر والنصارأى، اليهود من المكر أهل مكر من } فحذرأهم كافرين إيمانكم بعد يردوكم
عز فقال إيمانهم بعد كفروا لو حالهم من التعجب على لهم حامل منهم حدثا ما عليهم

وغيرها، الصلوات في مساء صباح الله آيات عليكم تتلى وأنتم تكفرون وجل: وكيف
ًا رأسوله وفيكم ًا هادي ًا ومبشر المعتصمين وبشر الله بدين العتصام إلى وأرأشيدهم ونذير

ّيه وسنة بكتابة أي بالله يعتصم فقال: ومن والكمال السعادة طريق إلى بالهداية فقد نب
ِليمان بعنوان لهم نداءه تعالى كررأ ثم مستقيم صراط إلى هدي واجتناب أمره بامتثال ا
ًا نهيه فقال: { يا يغيروا ول يبدلوا فل عليه يموتوا حتى الله دين على الثبات على لهم حاض
بالتمسك } وأمرهم مسلمون وأنتم إل تموتن ول تقاته حق الله أتقوال آمنوا الذين أيها

ِلسلم تعالى نعمته ذكر إلى وأرأشدهم والختلف التفرق عن ونهاهم وشريعة عقيدة با
ِليمان هدايتهم ثمرة كانت التي والمحبة باللفة عليهم ِلسلم، ل أعداء كانوا أن وبعد وا

ّلف مختلفين متناحرين ًا به فأصبحوا قلوبهم بين فأ نعمة كانوا كما متعاونين، متحابين إخوان
ِليمان إلى الهداية ًا فيها لوقع يومئذ أحدهم مات لو جهنم شفا على ا ًا، خالد أنعم وكما أبد
إليه الداعية الهداية طريق على الدالة اليات لهم يبين زال ما النارأ من وأنقذهم عليهم
ًا الله بحبل تعالى: { واعتصموا فقال فيها ويكلمهم الهداية على ليثبتهم تفرقوا ول جميع

ًا، بنعمته فأصبحتم قلوبكم بين فألف أعداء كنتم إذ عليكم الله نعمة واذكروا وكنتم إخوان
}. تهتدون لعلكم آياته لكم الله يبين كذلك منها، فأنقذكم النارأ من حفرة شفا على

اليات هداية

اليات: هداية من

به يشيرون وما وتوجيهاتهم بنصائحهم بالخذ والنصارأى اليهود علماء من كثير - طاعة1
الحذرأ كل الحذرأ وجب فلذا يشعر لم أم بذلك شعر الكفر إلى بالمسلم تؤدي المسلم على

منهم.



تمسك فمن وسلم، عليه الله صلى الله رأسول وسنة الله بكتاب التمسك في - العصمة2
يضل. لم بهما

ِلسلم - الخذ3 ًا والضلل الزيغ من أمان وشريعة عقيدة به والتمسك جملة با من وأخير
والخسران. الهلك

ِلسلمي بالدين بشدة التمسك - وجوب4 فيه. والختلف الفرقة وحرمة ا

عليه الله صلى رأسوله وطاعة بطاعته عليها تعالى الله شكر لجل النعم ذكر - وجوب5
وسلم.

في وقع ذلك على مات فمن جهنم شفير على وقوف والمعاصي الشرك على - القيام6
ًا جهنم وحكمه. الله بقضاء حتم

ُكن َت ْل ُكْم { َو ْن ْدُعوَن ُأّمٌة ّم َلى َي ْيِر ِإ ْأُمُروَن ٱْلَخ َي ْلَمْعُروِف َو ْنَهْوَن ٱِب َي َو
َكِر َعِن ْن ِئَك ٱْلُم ٰـ َل ُأْو ِلُحوَن ُهُم َو َ ٱْلُمْف ْا } * { َول ُنو ُكو ّلِذيَن َت ٱَك

ْا ْا َتَفّرُقو َلُفو َت ْخ َءُهُم َما َبْعِد ِمن ٱَو َناُت َجآ ّي َب ِئَك ٱْل ٰـ َل ُأْو َذاٌب َلُهْم َو َع
ِظيٌم َيْومَا َع َيّض } * {  ْب ٌه َت ّد ُوُجو َتْسَو ٌه َو َأّما ُوُجو ّدْت ٱّلِذيَن َف ٱْسَو

ُتْم ُوُجوُهُهْم ْكَفْر َد َأ ُكْم َبْع ِن ْا ِإيَما ُذوُقو َذاَب َف ُتْم ِبَما ٱْلَع ْن ْكُفُروَن ُك } َت
َأّما َيّضْت ٱّلِذيَن * { َو ّلِه َرْحَمِة َفِفي ُوُجوُهُهْم ٱْب ُدوَن ِفيَها ُهْم ٱل ِل َخا

ْلَك ِت َياُت } * {  ّلِه آ ُلوَها ٱل ْت ْيَك َن َل ْلَحّق َع ّلُه َوَما ٱِب ُد ٱل ًا ُيِري ْلم ُظ
َلِميَن ْلَعا ّلِه ّل َلْرِض ِفي َوَما ٱلّسَماَواِت ِفي َما } * { َول َلٰى ٱ ِإ ّلِه َو ٱل

ُلُموُر ُتْرَجُع } ٱ

الكلمات: شرح

أمرهم ويكون دين أو لغة أو جنس رأابطة تربطهم غيرهم أو البشر من }: أفراد { المة
ًا المنكر. عن والنهي بالمعروف المر وهيئات المجاهدون هنا بالمة والمراد واحد

ِلسلم { الخير ِلنسان ينفع ما وكل }: ا ِليمان من والخرة الولى حياته في ا والعمل ا
الصالح.

الجماعة. أو للفرد وصلحه لنفعه به فأمر الشرع عرفه ما كل }: المعروف { المعروف

الجماعة. أو للفرد وإفساد، لضررأ الشرع عنه نهى ما وهو المعروف، }: ضد { المنكر

والنصارأى. اليهود من الكتاب أهل }: هم تفرقوا { الذين

القيامة. يوم }: هذا وجوه تبيض { يوم

ّنة الله }: رأحمة الله رأحمة { ففي آمين. أهلها، من تعالى الله جعلنا هنا: الج

باطل ل بالحق، متلبسة عليك نقرأها آياتنا }: هذه بالحق عليك نتلوها الله آيات { تلك
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ًا. أبد

يريد ما ويحكم يشاء بما فيها فيقضي المورأ تصير الله }: إلى المورأ ترجع الله { وإلى
ً وعدلً. فضل

اليات: معنى

الفرقة عن ونهاهم بدينه والتمسك بتقواه المؤمنين عباده وتعالى تبارأك الحق أمر بعدما
) بأن104( الية هذه في أمرهم بطاعته ليشكروها نعمه ذكر على وحضهم والختلف

ِلسلم إلى تدعوا جماعة أنفسهم من يوجدوا والشعوب المم على بعرضه وذلك ا
ِلسلم ديارأ في المنكر عن وتنهى بالمعروف تأمر كما فيه، الدخول إلى ودعوتهم وبين ا

ًا تعالى فقال أهله إلى يدعون طائفة منكم تكون أن يجب أي منكم ولتكن إياهم، مخاطب
ِلسلم، أي الخير تنهض التي المة بأن وبشرهم المنكر، عن وينهون بالمعروف ويأمرون ا
الفائزون المفلحون هم فقال: فأولئك والخرة الدنيا بسعادة الفائزة هي الواجب بهذا

البرارأ. مع الجنة وبدخول والنارأ، العارأ من بالنجاة

في التفرق في الكتاب أهل طريق يسلكوا أن ) نهاهم107) (106) (105( اليات وفي
ًا فقال هلكهم فيهلكوا الدين في والختلف السياسة تكونوا إياهم: { ول تعالى: مخاطب

والمعرفة العلم يكون أن ينبغي } فل البينات جاءهم ما بعد من واختلفوا تفرقوا كالذين
ًا الله بشرائع بجزاء وأعلمهم والئتلف، الواحدة أداة وهما والخلف، الفرقة في سبب

ل عظيم عذاب لهم تعالى: وأولئك فقال يختلفوا فل ليعتبروا الكتاب أهل من المختلفين
يوم وأنه بهم العظيم العذاب هذا حلول موعد عن وأخبرهم مداه، يعرف ول قدرأه يقادرأ

وتسود والسنة، الكتاب على القائمين المؤتلفين المؤمنين وجوه تبيض حينما القيامة
وجوه تبيض تعالى: { يوم فقال والهواء، البدع على القائمين المختلفين الكافرين وجوه

ّين وجوه وتسود ما سوء من وجوههم اسودت الذين فقال: فأما الفريقين جزاء } وب
ًا لهم فيقال النارأ عذاب من إليه صائرون أنهم أيقنوا وما الموقف أهوال من عاينوه تقريع

ًا: أكفرتم كنتم بما العذاب فذوقوا حالهم، تلك من وجوه هذه إذ إيمانكم؟ بعد وتوبيخ
وشرائعه. بالله تكفرون

قال رأبهم جنة يدخلوا حتى موقفهم الهول فى يطل فلم وجوههم ابيضت الذين وأما
}. خالدون فيها هم الله رأحمة تعالى: { ففي

ّيه تعالى الله ) شرف108( الية وفي ًا نب إليه والوحي بخطابه وسلم عليه الله صلى محمد
والخير للهدى المتضمنة اليات هذه } أي بالحق عليك نتلوها الله آيات فقال: { تلك

فمن إلينا بها وادع عنا فبلغها يعترية شك ول فيه، مرية ل الذي الثابت بالحق عليك نقرأها
ًا يريد الله وما هلك، أعرض ومن نجا لك استجاب ِلعلم بعد إل يعذب للعالمين. فل ظلم ا
ِلنذارأ. وا

ًا والرأض السموات ملك له تعالىأنه ) يخبر109( الخيرة الية وفي ًا خلق ًا، وتصرف وتدبير
بالّسوأى. والمسيء بالحسنى المحسن وسيجزى إليه المورأ مصير وأن

اليات هداية

اليات: هداية من

ِلسلم أمة من طائفة وجود - وجوب1 ِلسلم إلى والشعوب المم تدعوا ا وتعرضه ا



المنكر عن والنهي بالمعروف المر هيآت وجود ووجوب عليه، قاتلوهم إن وتقاتلهم عليهم
المسلمين. وقرى مدن كل في

الله. دين في والختلف المسلمين بين الفرقة - حرمة2

وجوههم. باسوداد القيامة عرصات في يعرفون والهواء البدع - أهل3

الله رأسول عليه كان علىما وعبادة عقيدة يعيشون الذين وهم والجماعة السنة - أهل4
وجوههم. بابيضاض العرض يوم يعرفون وأصحابه وسلم عليه الله صلى

ّبه على الرسول - كرامة5 ّوته. وشرف وتقرير رأ به. جاء ما واتبع به آمن من نب

لهم يتخذوا أن العباد عقلء على فيجب والخرة الدنيا في تعالى الله إلى المورأ - مرد6
ًا الله عند ِليمان عهد الله رأسول محمد الله إل إله ل بتحقيق عبادته في وتوحديه به با

وسلم. عليه الله صلى

ُتْم ْن ُك ْيَر {  ّناِس ُأْخِرَجْت ُأّمٍة َخ ْأُمُروَن ِلل ْلَمْعُروِف َت ْنَهْوَن ٱِب َت َعِن َو
َكِر ْن ُنوَن ٱْلُم ُتْؤِم ّلِه َو ل َلْو ٱِب َتاِب َأْهُل آَمَن َو ِك َكاَن ٱْل ًا َل ْير ْنُهُم ّلُهْم َخ ّم

ُنوَن َثُرُهُم ٱْلُمْؤِم ْك َأ َلن ٱْلَفاِسُقوَن َو ُكْم } * {  ّ َيُضّرو ًذىً ِإل ِإن َأ َو
ُكْم ُلو ِت ُكُم ُيَقا ّلو َباَر ُيَو ْد َل َ ُثّم ٱ َبْت ُينَصُروَن ل ْيِهُم } * { ُضِر َل ّلُة َع ّذ ٱل

ْيَن ْا َما َأ ّ ۤوُثِقُف ْبٍل ِإل ّلِه ّمَن ِبَح ْبٍل ٱل ّناِس ّمَن َوَح ُءوا ٱل َبآ ّمَن ِبَغَضٍب َو
ّلِه َبْت ٱل ْيِهُم َوُضِر َل َنُة َع َك ِلَك ٱْلَمْس ّنُهْم ٰذ َأ ْا ِب ُنو ْكُفُروَن َكا َياِت َي ّلِه ِبآ ٱل

ُلوَن ُت َيْق َء َو َيآ ِب ْن ل
َ ْيِر ٱ ِلَك َحّق ِبَغ ْا ِبَما ٰذ ْا َعَصْو ُنو َكا ُدوَن ّو َت } َيْع

الكلمات: شرح

ُوجدتم أمة خير { كنتم الرأض. على وجدت أمة وأبرك أفضل }: 

ونفعهم. الناس لهداية وأبرزت }: أظهرت للناس { أخرجت

ّى اليسير. الضررأ }: الذى { أذ

ظهورأهم. أي أدبارأهم مولينكم المعركة من فيفرون }: ينهزمون الدبارأ { يولوكم

تفارأقهم. ل حتى بهم ولصقت المذلة بهم }: أحاطت الذلة عليهم { ضربت

الله. بغضب الشر وعمل الكفر في الطويلة رأحلتهم من }: رأجعوا بغضب { وباءوا

من به عادوا وما والمسكنة الذلة من بهم لصق ما إلى }: ذلك: إشارأة بأنهم.. الخ { ذلك
وكذا كذا فلعهم بسبب أي سببيه بأنهم عذاب. (فالباء) في من تبعه وما تعالى الله غضب

والفقر. الفاقة ذلة هي والمسكنة

والفساد. والشر الظلم في الحد مجاوزة }: العتداء { يعتدون

اليات: معنى
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منهم جماعة بتكوين وأمرهم فامتثلوا بحبله والعتصام بتقواه المؤمنين تعالى الله أمر لما
ِلسلم إلى يدعون عظيم بخير ذكرهم فامتثلوا المنكر عن وينهون بالمعروف ويأمرون ا

عليه الله صلى الله رأسول لهم قال } كما للناس أخرجت أمة خير لهم: { كنتم فقال
تأمرون فقال أمة خير به كانوا بما ووصفهمللناس.. "  الناس خير  " كنتموسلم:

ِلسلم وهو بالمعروف ّيه بها جاء التي الهدى وشرائع ا عن وتنهون وسلم عليه الله صلى نب
ِلثم وكبائر والشرك الكفر وهو المنكر ِليمان يتضمنه بالله. وبما وتؤمنون والفواحش، ا ا

ِليمان من بالله ِليمان تعالى أمر ما بكل ا الخر والبعث والرسل والكتب الملئكة من به با
ِليمان الى الكتاب أهل تعالى دعا والقدرأ. ثم عز فقال الله عذاب من المنجي الصحيح ا

ِلسلم من به جاء وما محمد بالنبي الكتاب أهل آمن ولو وجل، ًا لكان ا دعوى من لهم خير
ِليمان إيمانهم في الصادقين المؤمنين منهم بأن عنه تعالى يدعونها. وأخبر التي الكاذبة ا

بما يعملوا لم الذين الفاسقون وأكثرهم وأخيه، سعيد بن وثعلبة وأخيه، سلم بن الله كعبد
ِليمان تعالى الله أمر ذلك من والشرائع العقائد من كتابهم في جاء واتباعه المّي بالنبي با

إل يضروهم لن الكتاب أهل فساق أن المسلمين أخبر ثم السلم من به يجيء ما على
ًى ًا أذ مولينهم أمامهم ينهزمون قاتلوهم لو الكذب. وأنهم وقولهم الباطل كإسماعهم يسير

الجانبين. بين يقع قتال أي في المسلمين على ينصرون ل ثم القتال من فارّأين ظهورأهم

وفي ثقفوا أينما والمسكنة الذلة عليهم ضرب تعالى ) أنه112( الية في تعالى أخبر كما
ّي في دخولهم حال في إل الحوال من حال في والمسكنة الذلة تفارأقهم لن وجدوا البلد أ

تعالى أخبر الناس. كما حبل هو وذلك قوية بدولة وارأتباط معاهد أو الله، حبل وهو السلم
الدنيا في عذاب من يستتبعه وما الله، من بغضب وكفرهم عنادهم من رأجعوا أنهم عنهم
علة تعالى ذكر كما جهنم بعذاب الخرة وفي بالمسكنة، عنها المعبر والفقر الفاقة بحالة

واعتداؤهم المستمر وعصيانهم حق بغير النبياء وقتل الله بآيات الكفر وأنها عقوبتهم
}. يعتدون وكانوا عصوا بما { ذلك تعالى فقال ينقطع ل الذي

اليات هداية

ِلسلم أمة خيرية - إثبات1اليات:  هداية من سبعين تتمون  " أنتمالحديث: وفي ا
".  الله على وأكرمها خيرها أنتم أمة

ِلسلم أمة خيرية علة - بيان ِليمان وهي ا عن والنهي بالمعروف والمر والجهاد بالله ا
المنكر.

ِلسلم لمة تعالى الله - وعد3 يقع قتال أي في اليهود على به- بالنصر تمسكت -ما ا
بينهم.

كانوا. أينما لهم والمسكنة الذلة بلزوم اليهود عن إخبارأه في القرآن - صدق4

ًا كانت التي اليهود جرائم - بيان5 وقتل المستمر، الكفر وهي ومسكنتهم ذلتهم في سبب
الشرع. حدود على والعتداء والعصيان حق بغير النبياء

ْا ْيُسو َل ًء {  َتاِب َأْهِل ّمْن َسَوآ ِك ِئَمٌة ُأّمٌة ٱْل ُلوَن َقآ ْت َياِت َي ّلِه آ َء ٱل َنآ آ
ْيِل ّل ُدوَن َوُهْم ٱل ُنوَن َيْسُج ُيْؤِم ّلِه } * {  ل ِما ٱِب َيْو ْل ْأُمُروَن ٱلِخِر ٱَو َي َو

ْلَمْعُروِف ْنَهْوَن ٱِب َي َكِر َعِن َو ْن ُيَساِرُعوَن ٱْلُم ْيَراِت ِفي َو ِئَك ٱْلَخ ٰـ َل ُأْو َو
ِلِحيَن ِمَن ْا } * { َوَما ٱلّصا ُلو ْيٍر ِمْن َيْفَع َلْن َخ ُه َف ْكَفرو ّلُه ُي ل ِليٌم ٱَو َع
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ّتِقيَن ْلُم } ٱِب

الكلمات: شرح

متساوين. }: غير سواء { ليسوا

ِليمان على ثابتة قائمة }: جماعة قائمة { أمة الصالح. العمل ا

القرآن. }: يقرأون الله آيات { يتلون

ِإني. إني جمع الليل }: ساعات الليل { آناء َو

}: يصلون يسجدون { وهم

الفوات. خشية }: يبتدرأونها الخيرات في { يسارأعون

ًا. به ويجزون به له يعترف بل يجحدوه }: فلن يكفروه { فلن وافي

الليات: معنى

في هنا ذكر فاسد، وكافر صالح، مؤمن فريقان وأنه الكتاب أهل حال تعالى ذكر أن بعد
في متساوين غير أي سواء ليسوا الكتاب أهل ) أن115- 114- 113الثلثا: ( اليات هذه

أمة الكتاب أهل من سواء { ليسوا ذكره جل فقال منهم الصلح أهل على وأثنى الحال،
ِليمان على } أي قائمة يقرأونها الله آيات أسلموا: يتلون الذين وهم الصحيح الدين الحق ا

وهذا يسجدون وهم الليل وقيام العشاء صلة في الليل ساعات أي الليل آناء صلتهم في
ِليمان عليهم تعالى أثنى كما تعالى لله الخضوع مظاهر أعظم هو إذ بالسجود عليهم ثناء با

ِليمان بعد تعالى الله عبادة إلى الدعو وهو بالمعروف والمر الصادق ِلسلم به، ا وا
وبرسوله به والكفر تعالى الله بعبادة الشرك وهو المنكر عن له. وينهون الباطن الظاهر

} أي الخيرات في ويسارأعون المنكر عن وينهون بالمعروف وجل: { يأمرون عز فقال
القربات. وشهد سائر من صالح وعمل قول كل هي والخيرات فواتها قبل إليها يبادرأون

}. الصالحين من فقال: { وأولئك بالصلح لهم تعالى

ًا لن الخيرات من يأتونه وما الصالحات من يفعلونه ما ) أن115( الخيرة الية في وأخير
فلن بالمتقين عليم والله متقون لنهم الجزاء، أتم عليه ويجزون به لهم يعترف بل يجحدوه

أجرهم. يضيع

اليات هداية

اليات: هداية من

الطاعات. على والقيام الحق على الثبات - فل1

الليل. صلة في الكريم القرآن تلوة - فضل2

ِليمان - فضل3 ِلسلم. إلى والدعوة ا ا
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الصالحات. إلى والمبادرأة الخيرات في المسابقة - فضل4

الله صلى الرسول يقول الصحيحين وفي إسلمه، وحسن أسلم إذا الكتابي - فضيلة5
بنبيه آمن الكتاب أهل من مرتين: رجل أجرهم يؤتون " ثلثة وسلم عليه

" أجران فله وصدقه واتبعه به فآمن وسلم عليه الله صلى النبي وأدرك
الحديث..

ِإّن ْا ٱّلِذيَن {  ِنَي َلْن َكَفُرو ْنُهْم ُتْغ ُلُهْم َع َ َأْمَوا ُدُهْم َول ّلِه ّمَن َأْولَ ٱل
ًا ْيئ ِئَك َش ٰـ َل ُأْو ّناِر َأْصَحاُب َو ُدوَن ِفيَها ُهْم ٱل ِل َثُل َخا َما } * { َم

ْنِفُقوَن ٰـِذِه ِفي ُي َياِة َه َيا ٱْلَح ْن ّد َثِل ٱل َبْت ِصّر ِفيَها ِريٍح َكَم َحْرَث َأَصا
ٍما ْا َقْو َلُم ْنُفَسُهْم ۤوَظ ْتُه َأ َك َل َأْه َلَمُهُم َوَما َف ّلُه َظ ِكْن ٱل ٰـ َل ْنُفَسُهْم َو َأ

ِلُموَن ْظ } َي

الكلمات: شرح

ودينه. وشرعه ورأسوله بالله }: كذبوا { كفروا

شيئا، الله عذاب من أولدهم ول أموالهم القيامة يوم عنهم تجزى }: لن عنهم تغني { لن
بنون. ول ينفع، يومئذ مال ل إذ

ِلسلم، دعوة ِلبطال ينفقونه ما وحال صفة }: أي { مثل به. للتصدق أو ا

وتفسده. الزرأع تقتل التي البر الشديدة البارأدة }: الريح { الصّر

الزرأع. وهو الرأض له تحرثا }: ما { الحرثا

والخسارأ. للهلك فعرضوها والمعاصي بالشرك دنسوها }: حيث أنفسهم { ظلموا

اليتين: معنى

هنا ذكر الكمال صفات من وهبهم بما عليهم وأثنى الكتاب أهل مؤمني حال تعالى ذكر لما
طريقة على المشركين من وغيرهم الكتابين من الكفر أهل به توعد ما اليتين هاتين في

كفروا الذين فقال: إن للهداية تعالى الله هيأه من ليهتدي والترهيب الترغيب في القرآن
في أي أولدهم ول أموالهم عنه تغني لن يوّحدوا ولم يؤمنوا فلم ورأسوله الله كذبوا أي

ًا بهم تعالى الله أرأاد مما والخرة الدنيا ِلغناء، من شيئ أمره على غالب تعالى الله لن ا
حكم بيان }. فيه خالدون فيها هم النارأ أصحاب تعالى: { وأولئك وقوله انتقام، ذو عزيز
هم والفساد الشر في المتوغلين والضلل الكفر في البعداء أولئك أن وهو فيهم تعالى الله

ًا يفارأقونها ل فيها يعيشون الذين النارأ أصحاب كانوا التي أموالهم عنهم تغني ولن أبد
فيه ينفع ل القيامة يوم إذ ويستنصرون، بهم يعتزون كانوا الذين أولدهم ول بها، يفاخرون

العجب والكبر والشرك الشك من سليم: سليم بقلب الله أتى من إل بنون ول مال
والنفاق.

ً فيها تعالى ضرب ) فقد117( الية ) أما116الية: ( تضمنته ما هذا نفقات لبطلن مثل
مثلً: لها ضرب والخرة الدنيا في لهم نافعة أنها يرون التي وأعمالهم والمشركين الكفارأ

ًا ًا عليه وقضت بارأدة رأيح ما المثل: مثل هذا في تعالى قال منه، بشيء ينتفعوا فلم نهائي
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ًا يرونه مما أي الدنيا الحياة هذه في الكفارأ أولئك - أي ينفقون أنواع بعض من لهم نافع
زرأعهم أي قوم حرثا البارأدة الريح تلك - أي أصابت شديد برد أي صّر فيها رأيح البر. كمثل

أرأسل حيث ظلمهم وما يؤملون، كانوا ما حرثهم من أفسدته. فحرموا أي فأهلتكه النابت
بالكفر ظلموا لنهم إل بهم هذا تعالى الله يفعل لم إذ زرأعهم، فأهلكت الريح عليهم

تعالى: لنفسم. قال الظالمين هم كانوا وبذلك بالحرمان الله فجزاهم والساد والشرك
}. يظلمون أنفسهم ولكن الله ظلمهم { وما

اليتين هداية

اليتين: هداية من

تعالى. الله لنقمة وتعرض ظلم متى ولد ول مال المرء عن يغني - لن1

ّدرأ به محكوم فيها وخلودهم النارأ أهل هم الكفر - أهل2 منه. نجاة ل عليهم مق

الكفر. على والموت بالشرك الصالح العمل - بطلن3

الذهان. إلى المعاني لتقريب الكلم في المثال ضرب - استحسان4

ّيَها َأ ٰي ْا ٱّلِذيَن {  ُنو َ آَم ْا ل ُذو ّتِخ َنًة َت َطا ُكْم ّمن ِب ِن َ ُدو ُكْم ل َن ُلو ْأ ً َي َبال َخ
ْا ّدو ّتْم َما َو ِن ْد َع َدِت َق ُء َب َبْغَضآ ُدوُرُهْم ُتْخِفي َوَما َأْفَواِهِهْم ِمْن ٱْل ُص
َبُر ْك ْد َأ ّنا َق ّي ُكُم َب َياِت َل ُتْم ِإْن ال ْن ُلوَن ُك ُتْم َتْعِق ْن َأ ِء } * { َهآ اُأْول

ۤ

َنُهْم ّبو َ ُتِح ُكْم َول َن ّبو ُنوَن ُيِح ُتْؤِم َتاِب َو ِك ْل ّلِه ٱِب َذا ُك ِإ ُكْم َو ْا َلُقو ُل ّنا ۤوَقا آَم
َذا ِإ ْا َو َلْو ْا َخ ُكُم َعّضو ْي َل َناِمَل َع َل ْيِظ ِمَن ٱ ْا ُقْل ٱْلَغ ُتو ُكْم ُمو ِظ ْي ِإّن ِبَغ
ّلَه ِليٌم ٱل َذاِت َع ُدوِر ِب ِإن ٱلّص ُكْم } * {  َنٌة َتْمَسْس ِإن َتُسْؤُهْم َحَس َو

ُكْم ْب َئٌة ُتِص ّي ْا َس ِإن ِبَها َيْفَرُحو ْا َو ِبُرو ْا َتْص ّتُقو َت َ َو ُكْم ل ُدُهْم َيُضّر ْي َك
ًا ْيئ ّلَه ِإّن َش ُلوَن ِبَما ٱل } ُمِحيٌط َيْعَم

الكلمات: شرح

الناس على يخفيه الذي أمره باطن على يطلعهم الذي الرجل }: بطانة { بطانة
للمصلحة.

الكتاب. وأهل كالكفارأ المسلمين غير من أي غيركم }: من دونكم { من

عليكم. المورأ إفساد في يقصرون }: ل يألونكم { ل

ً ًا { خبال وديناكم. دينكم أمورأ في }: فساد

ّبوا عنتم ما { ودوا مشقتكم. أي عنتكم }: أح

لكم. بغضهم شدة }: ظهرت البغضاء { بدت

قبلها. أنتم ها في لوجودها التنبيه هاء منه حذفت }: هؤلء { أولء
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ِللهية بالكتب }: أي كله { بالكتاب كلها. ا

به اشتد إذا المغتاظ لن عليكم، الغيظ شدة }: من الغيظ من النامل عليكم { عضوا
الغضب. والغيظ: شدة البشر، عادة على أصبعه بعض الغيظ

والخير. والقوة والتأييد كالنصر الخير أنواع من يحسن }: ما { حسنة

المجاعة. أو الموت أو كالهزيمة يسوءكم }: ما { سيئة

لكم. الشر وتبييت بكم }: مكرهم { كيدهم

ًا محيط يعملون { بما سلطانه. وعظيم قهره تحت واقعون هم إذ عليه، وقدرأة }: علم

اليات: معنى

كفرهم نتيجة كان المظلم المصير وأنذلك الخرة، في الكافرين مصير عن تعالى أخبر لما
في يحملون الذين أولئك وخاصة المؤمنين دون موالته من المؤمنين حذرأ وظلمهم
أحوال إفساد على العمل في يقصرون ل الذي للمسلمين والبغضاء الغيظ صدورأهم

ظاهرينمنصورأين أقوياء متحابين متآلفين المسلمين يروا أن يسوءهم والذين المسلمين
منكسرين ضعفاء أو مختلفين المسلمين يروا أن أيضا ويسرهم والكفر، الشرك أهل على

ًا بالله } أي آمنوا الذين أيها تعالى- { يا -وقوله تعالى مغلوبين. فقال ِلسلم رأب ًا وبا دين
ًا وسلم عليه الله صلى وبمحمد ّي ورأسولً. نب

ًا } أي بطانة تتخذوا { ل والنصارأى كاليهود دينكم، أهل غير من أي دونكم من أفراد
أمورأكم. وبواطن أسرارأكم على وتطلعونهم تستشيرونهم والمشركين والمنافقين

ًا. بهم تعالى ووصفهم ً يألونكم فقال: { ل تعريف إفساد في يقصرون ل } يعني خبال
والدنيوية. الدينية أمورأكم

يفسد بما إل عليكم يشيرون ل هم فلذا ومشقتكم، عنتكم أحبوا } أي عنتم ما { ودوا
بدت { قد تعالى وقوله حياتكم في ولمصائب الكوارأثا لكم ويسبب أمورأكم عليكم

العداء لهؤلء مشخص آخر } وصف أكبر صدورأهم تخفي وما أفواههم من البغضاء
من ألسنتهم به تنطق بما أفواههم من البغضاء ظهورأ وهو أل بطانة، اتخاذهم المحرم
ِلسلم والعداء الكفر كلمات مما أكبر وهو صدورأهم في ذلك من يخفونه وما وأهله، ل
ّنا فيقول: { قد للمؤمنين تحذيره وجل عز ألسنتهم. ويؤكد من يتفلت } اليات لكم بي

الخطاب } أي تعقلون كنتم { إن لتعتبروا وصفاتهم وأحوالهم أعدائكم لبيان المتضمنة
ًا تعالى يقول لكم. ثم ويقال عليكم يتلى وما ًا معلم ول تحبونهم المسلمون أيها أنتم محذرأ

ِلحسان لعلقة الكافرين بعض يحب من المؤمنين بين من أن الله علم يحبونكم. قد ا
حتى تتعدى قد وشفقته المؤمن رأحمة أن كما هؤلء عن تعالى فأخبر بينهم الظاهرة
وهم } أي كله بالكتاب وقال: { تؤمنون الحق، وهو به وأخبر هذا تعالى ذكر لفذا لعدائه

ًا فكيف وبينهم بينكم الفرق إلى فانظروا بكتابكم يؤمنون ل تفضون بطانة تتخذونهم إذ
بأسرارأكم. إليهم

عنهم انفردوا وإذا مؤمنون إنا قالوا المؤمنين لقوا إذا أنهم المنافقين عن تعالى وأخبر
الغيظ. شدة من أصابعهم أطراف يعضوا حتى عليهم وتغيظوا ذكروهم بأنفسهم وخلوا
أمر } وهنا الغيظ من النامل عليكم عضوا خلوا وإذا آمنا قالوا لقوكم { وإذا تعالى فقال

الهل بغيظكم،إن { موتوا لهم رأسولنا يا له: قل فقال بالهلك عليهم يدعوا أن رأسوله



ًا عنهم أخبر } فلذا الصدورأ بذات عليم في ويخفونه نفوسهم تكنه عما الغطاء كاشف
صدورأهم.

أيضا تضمنت ) فقد120( الثالثة ) وأما119( ) والثانية118( الولى اليتان تضمنته ما هذا
ّية صفة بيان يرونه لما وتألمهم استياؤهم وهو بطانة اتخاذهم عن المنهى للكافرين نفس
وسعة وقوتهم وعزتهم ونصرهم كلمتهم واجتماع كإتلفهم المسلمين حال حسن من

ًا هو كما رأزقهم، أو المسلمين بين خلف من يشاهدونه قد بما وسرورأهم فرحهم أيض
العداوة نهاية وهذه يسر ول يضر بما عليهم حال تغير أو جيوشهم، من لجيش هزيمة وقوع
تمسسكم تعالى: { إن ل. فقال اللهم أولياء؟ يتخذون هؤلء مثل فهل البغضاء شدة

بصفات الكفرة هؤلء تعالى وصف }. ولما به يفرحوا سيئة تصبكم وإن تسؤهم، حسنة
ًا المؤمنين لعبادة قال مخيفة مهيلة يصيبكم ما على تصبروا عنهم: وإن الخوف مبعد
ًا، كيدهم يضركم ل خلقه في سننه وفي ونهيه أمره في تعالى الله وتتقوا الله لن شيئ
ّيكم تعالى ُطها تصرفاتهم وسائر تحركاتهم على مطلع ول ِب ُيْح المعنى هذا على دل كلها، َوَس
}. محيط يعملون بما الله { إن التذيلية الجملة في قوله

اليات هداية

اليات: هداية من

أسرارأ على إطلعهم وحرمة عاّمة الكفر أهل من وأصدقاء مستشارأين اتخاذ - حرمة1
ِلسلمية، الدولة الضررأ من ذلك في لما أعدائهم على المسلمون يخفيها التي والمورأ ا
الكبير.

الكافرين. على وفضلهم المؤمنين رأحمة - بيان2

للمسلمين. الفساد الشر إرأادة من يحملونه وما الكافرين نفسيات - بيان3

الخوف إظهارأ وعدم والتجلد الصبر في تكمن ومكرهم الكفارأ كيد من - الوقاية4
ِلزوم دينه بإقامة تعالى الله تقوى ثم للكافرين في بسننه والخذ عليه، والتوكل شرعه و

والنصر. القوة

ْذ ِإ َدْوَت { َو ِلَك ِمْن َغ ُء َأْه َبّوىً ِنيَن ُت َد ٱْلُمْؤِم َتاِل َمَقاِع ْلِق ّلُه ِل ل َسِميٌع ٱَو
ِليٌم ْذ َع ِإ َتاِن َهّمْت } * {  ِئَف ُكْم ّطآ َ َأن ِمن ّلُه َتْفَشل ل ّيُهَما ٱَو ِل َلى َو َوَع
ّلِه ّكِل ٱل َتَو َي ْل ُنوَن َف ْد ٱْلُمْؤِم َلَق ُكُم } * { َو ّلُه َنَصَر ْدٍر ٱل َب ُتْم ِب ْن َأ ّلٌة َو َأِذ

ْا ّتُقو ّلَه ٱَف ُكْم ٱل ّل ُكُروَن َلَع } َتْش

الكلمات: شرح

ّو: الذهاب غدوت، إذ واذكر }: أي غدوت { وإذ النهارأ. أول والغد

وسلم عليه الله صلى خرج إذ الغاية لبتدء وأولده. ومن زوجه الرجل }: أهل أهلك { من
الرأبعاء. يوم به المشركون نزل حيث أحد إلى بيته من السبت صباح

ّوىء ساحة من فيها للنزول صالحة رأأيتها التي الماكن المجاهدين }: تنزل المؤمنين { تب
المعركة.
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َهّمُت ذلك. إلى إرأادتها وتوّجهت المدينة إلى بالرجوع نفسها }: حدثت { 

النصارأ. من حارأثة وبنو سلمة، بنو }: هما { طائفتان

المعركة يخوضون معه ومن الرسول تارأكين ديارأهما إلى وتعودا }: تضعفا { تفشل
وحدهم.

المعركة. إلى السير ترك من عصمهما ولذا وناصرهما أمرهما }: متولي وليهما { والله

عن تبعد قرية الن وهو ماء فيه له كان لنه به المكان وسمي رأجل اسم }: بدرأ { ببدرأ
ّية المدينة ً وخمسين مائة من بنحو النبو ". متر " كيلو ميل

َددكم }: لقلة أذلة { وأنتم ُكْم َع ِد َد ُع ّوق و عليكم. العدو وتف

اليات: معنى

متى أنهم وأخبرهم والنفاق، الكفر أهل من بطانة اتخاذ من المؤمنين تعالى الله حذرأ لما
ًا أعدائهم كيد يضرهم ل واتقوا صبروا ولم فيه يصبروا لم أحدهما بموقفين ذكرهم شيئ
وهزموا فانتصروا واتقوا فيه صبروا والثاني أحد، غزوة وهو الهزيمة فأصابتهم يتقوا

ّإ فقال بدرأ، غزوة وهو عدوهم ّوىء أهلك من غدوت تعالى: { و للقتال مقاعد المؤمنين تب
ّوك لهم رأسولنا يا اذكر } أي ًا غد ّوىء بأحد، المعركة ساحة الى بيتك من صباح المؤمنين تب

سميع والله المعركة، لخوض الملئمة للقتال الصالحة الماكن تنزلهم أي للقتال مقاعد
المدينة داخل وقتاله عدمه أو العدو، إلى الخروج شأن في بينكم دارأت التي القوال لكل
أن لول الطريق من بالرجوع حارأثة وبين سلمة بني َهّم ذلك ومن وأعمالكم بنياتكم عليم
طائفتان همت تعالى: { إذ قوله معنى وليهما. هذا لنه الرجوع من فعصمهما سلم الله

ْبنا } أي تفشل أن منكم ُتْحجَما تج ذنب من فعصمهما وليهما والله العدو، ملقاة عن و
بنو وهما جناحيها بدون المعركة يخوض وسلم عليه الله صلى الرسول وترك الرجوع

وواصلتا الله على الطائفتان } فتوكلت المؤمنون فليتوكل الله { وعلى سلمة وبنوا حارأثة
وأقبحه. والحمد ذنب ذرأ من الله فسلمهما وسلم عليه الله صلى الله رأسول مع سيرهما

الله.

فيه المؤمنين أصاب حيث فيه التقوى وترك الصبر بعدم التذكير منه والمقصود موقف هذا
صلى النبي رأأس وشج أرأبعة المهاجرين ومن سبعون النصارأ من واستشهد هزيمة شر
عنه. الله رأضي حمزة عمه واستشهد رأباعيته وكسرت وسلم عليه الله

فنصرهم الهزيمة أسباب واتقوا المؤمنون فيها صبر حيث بدرأ غزوة هو الثاني والموقف
ً سبعين فقتلوا واتقوا، صبروا لنهم وعدهم ما لهم وأنجز الله وغنموا سبعين وأسروا رأجل

بطاعته، بالعمل الله } فاتقوا إذلة وأنتم ببدرأ الله نصركم تعالى: { ولقد قال طائلة غنائم
فيزيدكم، عليكم الله نعم شاكرين بذلك لتكونوا اعدائكم من بطانة اتخاذ ترك ذلك ومن
} أذلة وأنتم ببدرأ الله نصركم { ولقد فقال خير، لنه النصر الموقف هذا في تعالى فذكر
ِيي تعالى لنه أعزة، وأنتم بأحد الله هزمكم ولقد الول الموقف في يقل ولم كريم َح

عدم وهي أسبابها ويعملون فيها هزيمتهم يذكرون وهم فقط بالغزوة بتذكيرهم فاكتفى
الصبر. وقلة الطاعة



اليات هداية

اليات: هداية من

الحية. في الجهاد عدة وأنهما والتقوى الصبر - فضيلة1

والتعاظ. للعبرة والنقم بالنعم التذكير - استحسان2

الخطارأ. وتجنبه السوء، مصارأع تقيه للعبد تعالى الله - ولية3

العبد. على الواجب الشكر هى نواهيه واجتناب بأوامره بالعمل تعالى الله - تقوى4

ْذ ِإ ِنيَن َتُقوُل {  ْلُمْؤِم َلْن ِل ُكْم َأ ْكِفي ُكْم َأن َي ّد ُكْم ُيِم ّب َثِة َر َ َثل ّمَن آلٍَف ِب
َكِة ِئ اْلَمل

ۤ
ِليَن ٱ َل ُمنَز َب ْا ِإن ۤى} * {  ِبُرو ْا َتْص ّتُقو َت ُكْم َو ُتو ْأ َي ّمن َو

َذا َفْوِرِهْم ٰـ ُكْم َه ْد ُكْم ُيْمِد ّب ٍف ِبَخْمَسِة َر اآل
ۤ

َكِة ّمَن  ِئ اْلَمل
ۤ

} ُمَسّوِميَن ٱ
َلُه * { َوَما ّلُه َجَع ّ ٱل ُكْم ُبْشَرىًٰ ِإل ِئّن َل ْطَم َت ِل ُكْم َو ُب ُلو ّنْصُر َوَما ِبِه ُق ٱل

ّ ّلِه ِعنِد ِمْن ِإل ِم ٱْلَعِزيِز ٱل ِكي َطَع ٱْلَح َيْق ِل ًا } * {  ٱّلِذيَن ّمَن َطَرف
ْا َتُهْم َأْو ۤوَكَفُر ِب ْك ْا َي ُبو ِل َينَق ِبيَن َف ِئ } َخآ

الكلمات: شرح

حاجتكم. يسد يكفيكم الكفاية: ومعنى ينكرعدم أي انكارأي }: الستفهام يكفيكم { ألن

ًا بالملئكة }: أي يمدكم { أن بالعدد عليكم المتفوقين أعدائكم قتال على لكم عون
والعتاد.

ما الله يعصون ل نورأ من مخلوقون مكرمون الله عابد وهم ملك }: واحدهم { الملئكة
يؤمرون. ما ويفعلون أمرهم،

يكفيكم. أي إجابة }: حرف { بلى

ِم من }: أي هذا فورأهم { من ِهه هذا. وقتهم في َوْج

بها. تعرفونهم بعلمات }: معلمين { مسومين

والطلقة. بالبشر الوجه له يتهلل الذي السارأ }: البشرى: الخبر لكم بشرى { إل

عنها. والقلق الخوف وذهاب سكونها القلوب }: اطمئنان قلوبكم به { ولتطمئن

ًا { ليقطع طائفة. العدو جيش من ليهلك يريد الطائفة، }: الطرف طرف

ويذلهم. يخزيهم }: أي يكبتهم { أو

أّملوه. الذي النصر يحرزوا لم خائبين ديارأهم إلى }: يرجعوا خائبين { فينقلبوا

javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()


اليات: معنى

النصر من لهم تم بما والمؤمنين وسلم عليه الله صلى الرسول تذكير في السياق زال ما
حول وهم بلغهم } عندما للمؤمنين تقول فقال: { إذ بدرأ في والتقوى الصبر موقف في

فشق معهم يقاتلون برجاله المشركين يمد أن يريد المحارأبي جابر بن كرز أن المعركة
منزلين الملئكة من آلف بثلثة رأبكم يمدكم أن يكفيكم فقلت: { ألن أصحابك على ذلك

ووقتهم وجههم من } أي هذا فورأهم من ويأتوكم وتتقوا تصبروا يكفيكم. { إن } بلى: أي
بهم، خاصة وإشارأات } بعلمات مسومين الملئكة من آلف بخمسة رأبكم { يمددكم هذا

رأسوله تعالى الله يمد لم بالمقاتلين قريش إمداد عن وقعد تحركه قبل كرز انهزم ولما
لمنا بها أمدهم التي الولى اللف على يزدهم فلم الملئكة من ذكر بما والمؤمنين
تعالى: قوله في النفال سورأة في ذلك جاء المعركة أول في استغاثوه

من بألف ممدكم أني لكم فاستجاب ربكم تستغيثون إذ {
} الملئكة

ً نزلت التي هي اللف فهذه ًا، به وعلم ذلك وشوهد المؤمنين مع وقاتلت فعل أما يقين
ِلمداد الوعد ًا كان لنه يتم فلم الخير با لم يمدهم، لم فلما لقريش كرز بإمداد مشروط

بشرى { إل المذكورأ المداد } أي الله جعله تعالى: { وما فقال المؤمنين، تعالى الله يمد
عن الناتج والضطراب القلق فيزول نفوسهم له وتسكن قلوبهم به } تطمئن للمؤمنين

الله عند من إل النصر { وما تعالى قال ولذا بالمقاتلين، المشركين كرز إمداد من الخوف
مستحقه فيعطيه موضعه في النصر يضع الذي الحكيم الغالب، أي } العزيز الحكيم العزيز

من فأهلك فعل } وقد كفروا الذين من طرفا { ليقطع والتقوى الصبر أهل من
} خائبين { وانقلبوا سبعون منهم ُأِسَر إذ ويذلهم يخزيهم أي يكبتهم أو سبعين، المشركين

أرأادوه. الذي النصر يحققوا لم

اليات هداية

وإخللهم صبرهم عدم وهو أحد في المسلمين هزيمة سبب - بيان1اليات:  هداية من
البل من ونزلوا وسلم عليه الله صلى الله رأسول أمر الرماة عصى إذ التقوى بمبدأ

وكان بأحد، كان وبالخمسة آلف بالثلثة الوعد أن تفسير على هذا الغنيمة ورأاء يجرون
ًا الوعد ذكر الذين بالملئكة يمدهم لم يتقوا لم يصبروا لم فلما والتقوى بالصبر مشروط
لهم.

ينصر فقد تعالى الله بيد فإنه العدة وقوة العدد كثرة من عوامله له كانت وإن - النصر2
ً تعالى الله ولية تحقيق وجب فلذا القوى، ويخذل الضعيف العدد. وتحقيق إعداد قبل أول

ِليمان يكون الولية وجل. عز الله على التوكل ثم ولرسوله لله التامة والطاعة والصبر با

ً بدرأ في وسلم عليه الله صلى الله رأسول أصحاب مع الملئة قتال - ثبوت3 ًا، قتال حقيقي
يقولّن ول وعلماتهم، شارأاتهم وعليهم خيول، على يقاتلون بشر صورأة في نزلوا لنهم

في ملك ألف اشتراك يعقل فكيف البشر، مليين يهزم أن على يقدرأ الواحد قائل: الملك
صورأة في أنزلهم تعالى الله أن وذلك رأجل، اللف عن يزيدون ل وهم المشركين قتال
لما الموت ملك أّن له ويشهد ذلك على ويدل البشر، قوة وقوتهم صورأتهم فأصبحت بشر
عينه، ففقأ السلم عليه موسى ضربه رأوحه يقبض أن يريد رأجل صورأة في موسى جاء

ّبه إلى وعاد ًا عليهما موسى رأوح يقبض ولم تعالى رأ البخارأى. رأواية السلم. من مع

ْيَس َل َلْمِر ِمَن َلَك {  ٌء ٱ ُتوَب َأْو َشْي ْيِهْم َي َل َبُهْم َأْو َع ّذ ّنُهْم ُيَع ِإ َف
ِلُموَن ّلِه َظا َلْرِض ِفي َوَما ٱلّسَماَواِت ِفي َما } * { َول ِلَمن َيْغِفُر ٱ
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ُء ّذُب َيَشآ ُيَع ُء َمن َو ّلُه َيَشآ ل َيآ ّرِحيٌم َغُفوٌر ٱَو ّيَها } * {  ْا ٱّلِذيَن َأ ُنو آَم
ْا لَ ُلو ُك ْأ َبا َت ًا ٱلّر ْا ّمَضاَعَفًة َأْضَعاف ّتُقو ّلَه ٱَو ُكْم ٱل ّل ِلُحوَن َلَع } * ُتْف

ْا ّتُقو ّناَر ٱ{ َو ِت ٱل ّۤيل ّدْت ٱ َكاِفِريَن ُأِع ْل ْا ِل ِطيُعو َأ ّلَه } * { َو ٱل
لّرُسوَل ُكْم ٱَو ّل } ُتْرَحُموَن َلَع

الكلمات: شرح

تعذيبهم. أو الكافرين على الله توبة هنا والمراد }: الشأن { المر

ِلبهام. وأصل في متوغلة نكرة }: شيء { شيء به. ويخبر يعلم الشيء: ما ا

ِبْر أي حتى بمعنى }: هنا { أو يعذبهم. أو عليهم يتوب حتى فاْص

ًا السموات... }: أي في ما { لله ًا ملك ًا وخلق يريد. كما ويحكم يشاء كيف يتصرف وعبيد

ً كان سواء حرام بالربا تصرف كل بل للكل مفهوم }: ل الربا تأكلون { ل ًا أو أكل أو شرب
ًا. لباس

في الفضل: يكون رأبا نسيئة ورأبا فضل نوعان: رأبا الشرع وفي }: لغة: الزيادة، { الربا
أي الفضل يحرم بمثله الجنس بيع فإذا والملح والتمر والشعير والبر والفضة الذهب
الجل فيحل أجل الى دين المرء على يكون أن النسيئة: هو ورأبا التأخير، ويحرم الزيادة

الدين. في وزد أخرني له فيقول لدينه سدادا يجد ولم

ًا حرام الواحد الدرأهم إذ الغالب، مخرج خرج لنه لهذا مفهوم }: ل مضاعفة { أضعاف
يتضاعف حتى التأخير مقابل ويزيدون الدين يؤخرون الجاهلية في كانوا وإنما كاللف،

ًا فيصبح الدين كثيرة. أضعاف

الجنة. في المقيم بالنعيم وتظفورأن العذاب من }: تنجون { تفلحون

وسلم. عليه الله صلى ورأسوله لله للمكذبين وأحضرت }: هيئت للكافرين { أعدت

ّذبوا فل }: لترحموا ترحمون { لعلكم المعصية. ذنب من منكم صدرأ بما ُتع

اليات: معنى

وقال بالعذاب، المشركين من أفراد على دعا قد كان وسلم عليه الله صلى النبي أن صح
" بنبيهم؟ هذا فعلوا قوما يفلح  " كيفرأباعيته: وكسرت رأأسه شج لما أحد يوم

الله يتوب حتى فاصبر } أي شيء المر من لك قوله: { ليس عليه تعالى الله فأنزل
ًا الرأض في وما السموات في ما ولله ظالمون فإنهم بظلمهم يعذبهم أو عليهم تعالى ملك
ًا وهو فبفضله، رأحم وإن له فبعد عذب فإن يريد ما ويحكم يشاء كيف يتصرف وخلق

أناب. بمن الرحيم تاب لمن الغفورأ

الله ) فإن130( الثالثة الية ) وأما129( ) والثانية128( الولى اليتان تضمنته ما نهذا
ِلسلم في ودخلوا الجاهلية من خرجوا أن بعد المؤمنين عباده نادى تعالى أكل يتركوا بأن ا
ًا بالله } أي آمنوا الذين أيها { يا فقال به تعامل وكل الربا ِلسلم رأب ًا وبا وبمحمد دين

javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()


ً ًا الربا تأكلوا { ل رأسول ولم أجله ويحل دين عليه يكون الرجل كان } إذ مضاعفة أضعاف
ّلي وزد ديني أّخر ويقول دائنه إلى فيأتي به يسدد ما يجد والثالثة الثانية للمرة وهكذا ع
ًا كان بعدما الدين يصبح حتى ًا قوله معنى وثلثين. وهذا عشرين عشر ثم مضاعفة، أضعاف

} أي تفلحون لعلكم الله { واتقوا وجل عز فقال بالفلح وواعدهم وجل عز بتقواه أمرهم
الجنة. وهو الثواب على والحصول العذاب من بالنجاة تفلحوا كي

مهيئة فهي للكفرين أعدها التي النارأ باتقاء تعالى ) أمرهم131( الرابعة الية وفي
عز فقال وسلم عليه الله صلى رأسوله وطاعة تعالى بطاعته يكون واتقاؤها لهم، محضرة

يعملوا لم فلذا ورأسوله بالله المكذبين أي } ، للكافرين أعدت التي النارأ وجل: { واتقوا
بطاعته تعالى ) أمرهم132( الخيرة الية وفي الطاعة، من مانع التكذيب لن بطاعتهما

عصوا الذين إلى يشير وكأنه والخرة الدنيا في بالرحمة ذلك على ووعدهم رأسوله وطاعة
ذلك عن فتسبب الدفاعية مراكزهم عن تخلوا الذين الرماة وهم أحد في الله رأسول
} أي ترحمون لعلكم والرسول الله تعالى: { وأطيعوا فقال هزيمة أسوأ المؤمنين هزيمة

المقيم. والنعيم السلم دارأ ويدخلكم لكم ويغفر عليكم فيتوب يرحمكم كي

اليات هداية

اليات: هداية من

فيه أذن ما إل شيء في تصرف خلقه من لحد فليس كله بالمر تعالى الّرب - استقلل1
للعبد.

عنه. ويعفو له ويغفر فيتوب بتوبة العبد الرب يتدارأك لم ما للعذاب مستوجب - الظلم2

ًا ً مطلقا الربا أكل - حرمة3 مضاعف. غير أو كان مضاعف

}. الربا تأكلوا بقوله: { ل عنه تعالى الله نهى الذي هذا هو إذ الجاهلية رأبا - بيان4

والخرة. الدنيا في الفلح أرأاد لمن التقواى - وجوب5

تمرة. بشق ولو النارأ اتقاء - وجوب6

ِللهية الرحمة على للحصول ورأسوله الله طاعة - وجوب7 ودخول والمغفرة العفو وهي ا
الجنة.

ْا َلٰى ۤو{ َوَساِرُع ُكْم ّمن َمْغِفَرٍة ِإ ّب ّنٍة ّر َلْرُض ٱلّسَماَواُت َعْرُضَها َوَج ٱَو
ّدْت ّتِقيَن ُأِع ْلُم ّلِذيَن ِل ِء ِفي ُينِفُقوَن ٱ} * {  ِء الّسّرآ لّضّرآ ٱَو

ِظِميَن َكا ْل ْيَظ ٱَو ْلَعاِفيَن ٱْلَغ ّناِس َعِن ٱَو ّلُه ٱل ل ِنيَن ُيِحّب ٱَو } * ٱْلُمْحِس
ّلِذيَن َذا ٱ{ َو ْا ِإ ُلو ْا َأْو َفاِحَشًة َفَع َلُم ْنُفَسُهْم ۤوَظ ْا َأ َكُرو ّلَه َذ ٱل

ْا َتْغَفُرو ْس ِبِهْم ٱَف ُنو ُذ ُنوَب َيْغِفُر َوَمن ِل ّذ ّ ٱل ّلُه ِإل َلْم ٱل ْا َو َلٰى ُيِصّرو َع
ْا َما ُلو َلُموَن َوُهْم َفَع ِئَك َيْع ٰـ َل ُأْو ٌة َجَزآُؤُهْم } * {  ّبِهْم ّمن ّمْغِفَر ّر

ّناٌت ِتَها ِمن َتْجِري َوَج ْنَهاُر َتْح َل ِلِديَن ٱ ِنْعَم ِفيَها َخا ِليَن َأْجُر َو } ٱْلَعاِم

الكلمات: شرح
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تراخ. ول تواٍن بدون إليه المبادرأة الشيء إلى }: المسارأعة { وسارأعوا

إلى هنا: المسارأعة بها. والمراد المؤاخذة وعدم الذنوب }: المغفرة: ستر مغفرة { إلى
ثم ذنبا يذنب رجل من  " ماالحديث: وفي الستغفارأ وكثرة الذنوب، بترك التوبة

".  له غفر إلى الله ويستغفر يصلي ثم يتوضأ

ِلكثارأ تكون إليها والمسارأعة السموات، فوق النعيم دارأ }: الجنة { وجنة من با
الصالحات.

ّدْت ُأِع ّيئْت {  ُه ّيأة. الن موجودة فهي وأحضرت }:  مه

محرم، بفعل ول واجب بترك يعصوه فلم تعالى الله اتقوا الذين هم }: المتقو { للمتقين
ًا. منه تبوا ذنب منهم حدثا وإن فورأ

الحال والضراء والغنى اليسر وهي المسرة الحال }: السراء والضراء السراء { في
الفقر. وهي المضرة

في المرء أوذي إذا يحدثا نفسي ألم والغيظ الغيظ: حبسه، }: كظم الغيظ { والكاظمين
ضرب أو بسبب الجوارأح على إظهارأه الغيظ: عدم وحبس ماله، أو عرضه أو بدنه

والنتقام. للتشفي ونحوهما

ذلك. على القدرأة مع للمسيء المؤاخذة عدم }: العفو الناس عن { والعافين

ّبرون الذين هم }: المحسنون المحسنين { يحب عمل. أو قول في يسيئون ول ي

الذنوب. وكبائر كالزنى القبح الشديد القبيحة }: الفاحشة: الفعلة { فاحشة

ًا هذا فكان بذلك فدنسوها محرم فعل أو واجب }: بترك أنفسهم ظلموا { أو لها. ظلم

ِلصرارأ لن التوبة، إلى يسارأعوا }: أي يصروا { ولم عليه والربط الشيء على الشد هو ا
معروفة. والصرة الصر، من مأخوذ

حرم. ما بفعلهم او أوجب، ما بتركهم للشرع مخالفون أنهم }: أي يعلمون { وهم

الجنة. هو }: الذي العاملين أجر { ونعم

اليات: معنى

ًا المؤمنين تعالى الله نادى لما ًا الربا أكل لهم ناهي النارأ وباتقاء وجل، عز بتقواه لهم آمر
طاعته إلى ودعاهم تعالى الله لعذاب الموجبة المعاصي سائر وترك الربا بترك وذلك

)133( الولى الية في وأخراهم. أمرهم دنياهم في يرحموا كي رأسوله وطاعة
الجنة دخول والثاني النصوح، بالتوبة وذلك ذنوبهم مغفرة الول شيئين إلى بالمسارأعة

السموات عرضها وجنة رأبكم من مغفرة إلى { وسارأعوا تعالى وقال لهم، وصفها التي
هي الجنة إلى والمسارأعة للمتقين وهيئت أحضرت } أي للمتقين أعدت والرأض

ِليمان وهي دخولها موجبات إلى المساعرة وتطيب الروح تزكوا بهما إذ الصالح والعمل ا
ً فتكون الجنة. لدخول أهل



ْفقد135( ) والثالثة134( الثانية اليتان وأما الولى الية تضمنته ما هذا صفات تضمنتا ) 
السراء في ينفقون تعالى: { الذين فقوله السلم دارأ الجنة لهم أعدت الذين المتقين
وفقر غنًى من أحايينهم كل وفي الله، سبيل في النفاق بكثرة لهم وصف } هذا والضراء

وقوله: والكرموالنفسي بالحلم لهم } وصف الغيظ وقوله: { والكاظمين ويسر وعسر
ًا، الخرين زلت عن والتجاوز بالصفح لهم } وصف الناس عن { والعافين وفعلهم تكرم

يحب { والله تعالى فقال لهم تعالى الله بحب بشروا هنا ومن ظاهر إحسان هذا
ِلحسان على تشجيع هو } كما المحسنين وقوله: { والذين والعمل القول في وملزمته ا

وعدم الله ذكر بملزمة لهم } وصف لذنوبهم فاستغفروا الله ذكروا فاحشة فعلوا إذا
ًا فاحشة فعلوا إذا ولذا الغفلة، ًا ذنب وعيد ذكروا الفاحش دون بذنب أنفسهم ظلموا أو كبير

الفعل عن والندم الذنب عن القلع وهى التوبة الى فبادرأوا فعلوا عما ونهيه تعالى الله
منه. تعالى الله واستغفارأ إليه، العودة عدم على والعزم

ِلصرارأ بعدم لهم } وصف يعلمون وهم فعلوا ما على يصروا تعالى: { ولم وقوله أى ا
فعلهم أو لواجب، تركهم عن ناتج ذنب أنه يعلمون وهم تركه وعدم الذنب على المواظبة
وما وتقواهم إيمانهم على جزائهم بيان تضمنت ) فقد136( الرابعة الية وأما الحرام،
ذنوبهم. وجنات كل ذنوبهم مغفرة وهو ال رأوحية وطهارأة نفسية، كمالت من به اتصفوا
المغفرة من به جازاهم ما وجل عز المنان فيها. ومدح خالدين النهارأ تحتها من تجرى

}. العاملين أجر فقال: { ونعم المقيم النعيم ذات الجنة فى والخلود

اليات هداية

اليات: هداية من

}. تعالى: { سارأعوا لقوله فيها التسويف وعدم التوبة تعجيل - وجوب1

ُأعدت لقوله الن مخلوقة وانها الجنة، - سعة2 }. تعالى: { 

بحق. وورأثتها الجنة أهل هم - المتقون3

بالقليل. ولو الله، سبيل في النفاق استمرارأ - فضل4

والنتقام. التشفى الى المبادرأة بترك الغيظ كظم خلة - فضيلة5

وفاجرهم. بارأهم وكافرهم مؤمنهم مطلقا الناس عن العفو - فضل6

ِلصرارأ وترك الستغفارأ - فضيلة7 من أصر  " ماولحديث: للية المعصية على ا
ابن داود. وحسنه وابو الترمذى رأواه".  مرة سبعين اليوما في عاد ولو استغفر

كثير.

ْد َلْت { َق ُكْم ِمن َخ ِل ْب َنٌن َق ْا ُس َلْرِض ِفي َفِسيُرو ْا ٱ ُظُرو ْن ْيَف ٱَف َكاَن َك
َبُة ِبيَن َعاِق ّذ َك َذا ٱْلُم ٰـ َياٌن } * { َه ّناِس َب ًدىً ّلل َظٌة َوُه ّتِقيَن َوَمْوِع ْلُم ّل

َ ُنوا } * { َول َ َتِه ُنوا َول ُتُم َتْحَز ْن َأ َلْوَن َو َلْع ُتْم ِإْن ا ْن ِنيَن ُك } * ّمْؤِم
ِإن ُكْم {  ْد َقْرٌح َيْمَسْس ُلُه َقْرٌح ٱْلَقْومَا َمّس َفَق ْث ْلَك ّم ِت ّيامُا َو َل ٱ

ُلَها َداِو ْيَن ُن ّناِس َب َلَم ٱل َيْع ِل ّلُه َو ْا ٱّلِذيَن ٱل ُنو َذ آَم ّتِخ َي ُكْم َو َء ِمن َدآ ُشَه
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ّلُه ل َ ٱَو ِلِميَن ُيِحّب ل ّظا ُيَمّحَص ٱل ِل ّلُه } * { َو ْا ٱّلِذيَن ٱل ُنو َيْمَحَق آَم َو
َكاِفِريَن } ٱْل

الكلمات: شرح

}: خلت: مضت. خلت { قد

وسنن الجماعة، أو الفرد عليها يكون التي والطريقة السيرة وهي سنة }: جمع { سنن
الخلق. فى الماضى قانونه خلقه في تعالى الله

لتعتبروا. الغابرين الهالكين ديارأ على للوقوف للرأشاد، }: المر الرأض في { فسيروا

وثمود. كعاد والخسارأ الدمارأ من بهم حل ما وهي أمرهم }: عاقبة المكذبين { عاقبة

وما الضلل من الهدى يتبينون به للناس بيان اليات في ذكر ما }: أي للناس بيان { هذا
والخسران. الفلح، من لزمهما

النجاة. سبيل فيسلك المؤمن بها يتعظ التى الحال }: الموعظة { موعظة

تضعفوا. }: ل تهنوا { ول

اللم. بمعنى فيكون القاف وتضم كالجرح، الجسم فى السلح }: القرح: أثر { قرح

خير من الحياة تصارأيف من الله يجريه ما بها والمراد معها والليالى يوم }: جمع { اليام
وإذلل. وإعزاز وغيره

غيره. على يشهد من وهو وشاهد الله سبيل فى المقتول وهو شهيد }: جمع { شهداء

الذنوب. وأوضارأ المخالفات أدرأان من المؤمنين }: ليخلص { ليمحص

والكافرين. الكفر آثارأ ويذهب }: يمحو { ويمحق

اليات: معنى

ذكر للقيادة اللزمة والطاعة الصبر، عدم بسبب المؤمني انكسارأ من حدثا ما حدثا لما
وبدأها المؤمنين من للمتقين وموعظة هدى لتبقى بفقهها مقرونة الحداثا تلك تعالى

المكذبين عاقبة كان كيف فانظروا الرأض في فسيروا سنن قبلكم من خلت بقوله: { قد
وثمود وعاد نوح كقولم المم من قبلهم فيمن مضت قد بأن المؤمنين تعالى } فأخبر
فأهلك فيهم سننه تعالى فأمضى فكذبوهم رأسله اليهم تعالى الله أرأسل فقد وغيرهم

اليوم سنته وستمضي المكذبين، أقوامهم أذى من نالهم ما بعد المؤمنين وانجى المكذبين
وقفوا الرأض في فسيروا ارأتبتم أعداءكم. وإن المكذبين ويهلك وينصركم فينجيكم كذلك،

هذه في ذكرت الذى تعال: هذا قال عاقبتهم،ثم كانت كيف وانظرو الهالكين، آثارأ على
إلى به يهتدون وهدى الضلل، من واهدى الباطل من الحق به يتبينون للناس بيان اليات
فيطيعو للتعاظ وتقواهم بإيمانهم لستعدادهم المتقون بها يتعظ وموعظة السلم سبيل

) وأما138( ) والثانية137( الولى اليتان تضّمنته ما هذا ويفلحون فينجون ورأسوله الله
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فيما للمؤمنين تعالى الرب تعزية تضمنتا ) فقد140( ) والرابعة139( الثالثة اليتان
ًا تعالى قال إذ أحد يوم أصابهم الجهاد عن فتقعدوا تضعفوا ل } أي تهنوا { ول لهم مخاطب

لعدائكم الغالبون أي العلون وأنتم رأجالكم، من فاتكم ما على تحزنوا ول والعمل،
وتقواكم إيمانكم بشرط مستقبل آٍت هو وفيما مضى فيما وذلك عليهم، المنتصرون

ًا ذلك يكون أن ينبغى ل جراحات أو بموت َقْرح يمسسكم إن أنه واعلموا ًا لكم موهن قاعد
والحرب بدرأ، معركة في وذلك مثله َقْرح مّسه قد عدوكم فإن الجهاد مواصلة عن بكم

تعالى: { قوله معنى هذا الحياة في رأبكم سنن من سنة وهى عليكم ويوّم لكم يوّم ِسَجال
ّلة لهم تعالى ذكر الحكيم الكريم العزاء هذا بعد } ثم الناس بين نداورأها اليام وتلك هذا ع

َلل، الحدثا ليظهر } أي شهداء منك ويتخذ آمنوا الذين الله وقال: { وليعلم فيه والسر الَج
رأئيسهم بزعامة الطريق من رأجعوا فالمنافقون وفعل المؤمنين إيمان المؤلم الحادثا بهذا

معركتهم وخاضوا سيرهم واصلوا والمؤمنون سلول، بن أبي بن الله عبد الكبر المنافق
ًا وكانوا شهداء منهم الله الله واتخذ إيمانهم فظهر ًا سبعين من نحو من أرأبعة منهم شهيد

وسلم عليه الله صلى الله رأسول عم المطلب عبد بن حمزة رأأسهم وعلى المهاجرين
أجمعين. عنهم الله رأضي النصارأ من والباقون عمير، بن ومصعب

جهاد من أحد فى أوجده الذى هذا أوجد } أي آمنوا الذين الله تعالى: { وليمحص وقوله
ًا ذنوبهم من للمؤمنين تخليصا وانكسارأ ويمحق الكامل، الصفاء ليصفوا لهم وتطهير
وجودهم. وإنهاء بإذهابهم الكافرين

توالت وبذلك نبيهم، طاعة عن يخرجوا فلم بعد فيما المؤمنين نفع الدرأس هذا إن
الجزيرة. أرأض كل من والكافرين الكفر رأيح أذهبوا حتى انتصارأاتهم

اليات هداية

اليات: هداية من

والوبال. الخاسر الحق بدعوة المكذبين - عاقبة1

ِليمان أهل من كان لمن والمواعظ والبيان الهدي القرآن آيي - في2 والتقوى. ا

ِليمان - أهل3 والخرة. الدنيا في العلون هم ا

والصبر. بالكر المؤمن فليقابلها وتارأات دول - الحياة4

الجزعين. العاجزين بحياة وتودي الرجال، تمص - الفتن5

َأمْا ُتْم {  ْب ْا َأن َحِس ُلو ْدُخ ّنَة َت َلّما ٱْلَج ِم َو َل ّلُه َيْع ْا ٱّلِذيَن ٱل ُدو ُكْم َجاَه ِمن
َلَم َيْع ِبِريَن َو ْد ٱلّصا َلَق ُتْم } * { َو ْن ّنْوَن ُك ْبِل ِمن ٱْلَمْوَت َتَم َأن َق

ُه ْلَقْو ْد َت ُه َفَق ُتُمو ْي َأ ُتْم َر ْن َأ ُظُروَن َو ٌد } * { َوَما َتن ّ ُمَحّم ْد َرُسوٌل ِإل َق
َلْت ِلِه ِمن َخ ْب ِإْن ٱلّرُسُل َق ِتَل َأْو ّماَت َأف ُتْم ُق ْب َل َلٰى ٱْنَق ُكْم َع ِب َأْعَقا

ِلْب َوَمن َلٰى َينَق ْيِه َع َب َلن َعِق ّلَه َيُضّر َف ًا ٱل ْيئ َيْجِزي َش ّلُه َوَس ٱل
ِكِريَن َنْفٍس َكاَن } * { َوَما ٱلّشا ّ َتُموَت َأْن ِل ْذِن ِإل ِإ ًا الله ِب َتاب ِك

ْد َوَمن ّمَؤّجلً َيا َثَواَب ُيِر ْن ّد ِتِه ٱل ْنَها ُنْؤ ْد َوَمن ِم ِتِه ٱلِخَرِة َثَواَب ُيِر ُنْؤ
ْنَها َنْجِزي ِم ِكِريَن َوَس } ٱلّشا
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الكلمات: شرح

إنكارأي. فالستفهام الظن هذا تظنوا أن ينبغي فل أظننتم }: بل حسبتم { أم

يجاهد ل ممن منكم يجاهد من ظهورأ علم يعلم حتى بالجهاد يبتلكم }: ولم يعلم { ولما
ّيه. المر باطن في به عالم هو كما وخف

وماتوا. رأسالتهم بلغوا الرسل قبله من مضت }: أي قبله من { خلت

نرجع بنا (هيا ُقتل النبي أن أشيع عندما قال من على تعالى }: ينكر قتل أو مات { إفإن
مات فإن على أعقابكم.. } ل على { انقلبتم قوله عل منصّب فالستفهام قومنا، دين الى

عليها. دخل وإن قتل، أو

ِلسلم عن }: رأجعتم أعقابكم على { انقلبتم الكفر. إلى ا

ًا ً { كتاب تتأخر. ول تتقدم فل بمواقيتها مؤقتة الناس آجال تعالى }: كتب مؤجل

ًا، والعمل النية على }: الثواب: الجزاء الدنيا { ثواب الخرة وثواب الرزق النيا وثواب مع
الجنة.

ًا ثباتهم فاعتبر إسلفهم على ثبتوا }: الذين { الشاكرين هو به يجزيهم وما لله، شكر
موتهم. بعد وذلك المقيم، النعيم ذات الجنة

اليات: معنى

ًا السياق زال ما ايمانهم بمجرد أنهم ظنهم المؤمنين على تعالى فأنكر أحد بغزوة متعلق
ًا والشدائد بالجهاد يبتلوا أن بدون الجنة يدخلون ًا تمحيص في منهم للصادقين وإظهارأ

ِليمان دعوى فقال المرتدين والجزعين الثابتين الصابرين يظهر كما فيها، والكاذبين ا
} ثم الصابرين ويعلم منكم جاهدوا الذين يعلم ولما الجنة تدخلوا أن حسبتم { أم تعالى
ًا المعركة في وانهزامهم صبرهم قلة على تعالى عابهم لم الذي بتمنيات إياهم مذكر

لهم ُقدرأ إذا بأنهم والغنيمة الجر من حضرها من حازه ما فيها وفاتهم بدرأ، وقعة يحضروا
أحد وقعة في لهم ذلك تعالى قدرأ فل الحسن البلء فيها يبلون اليام من ما يوم في قتال

أن قبل من الموت تمنون كنتم تعالى: { ولقد فقال منهزمين وفروا صبروا وما جزعوا
به؟ أنفسكم واعدتم ما وفيتم وما انهزمتم فلم } أي تنظرون وأنتم رأأيتموه فقد تلقوه

تضمنت ) فقد144( الثالثة الية ) وأما143( والثانية )،142( الولى اليتان تضمنته ما هذا
ًا ًا عتاب وحمي المعركة اشتدت عندما وسلم عليه الله صلى الله رأسول لصحاب شديد

يحمونهم كانوا الذين الرماة من ظهورأهم خلو نتيجة المؤمنين في القتل واستحر وطيسها
في بحجر وسلم عليه الله صلى الله الله- رأسول -أقمأة قميئة ابن وضرب ورأائهم من

ًا قتل أنه وأعلن رأباعيته، وكسر فشجه وجهه وقال وانهزموا، المسلمون فانكشف محمد
أبي ابن إلى نبعث المنافقين بعض وقال الله، رأسول مات وقد نقاتل لم منهم قال من

تعالى: قومنا!ا!ا فقال دين إلى ونعود سفيان، أبي من المان لنا يأخذ يأتي المنافقين رأئيس
ً دام } وما الرسل قبله من خلت قد رأسول إل محمد { وما وقد الرسل، من كغيره رأسول
ًا؟ له يندهش أو موته، ينكر فلم قبله الرسل مات الثابتة العليمة الحقيقة هذه تقرير بعد إذ
محمد) ففروا (قتل المعركة في إبليس صرخة سمعو الذين أولئك على بشدة تعالى أنكر

تعالى: { أفإن فقال المنافقون وهم صراحة في رأدته أعلن نم ومنهم المدينة، إلى هارأبين
ًا الله يضر فلن عقبية على ينقلب ومن أعقابكم، على انقلبتم قتل أو مات وسيجزي شيئ



ًا } فعاتبهم الشاكرين الله رأدتهم، المنافقين من والمرتدين المنهزمين على منكر
ًا تعالى الله يضر لن يرتد أو ارأتد من ارأتداد أن وأعملهم ّني فالله شيئ إيمانهم عن غ
عليه الله صلى ورأسوله رأبهم وطاعة إيمانهم على الثابتين سيجزي تعالى وأنه ونصرهم،

المثوبات. وأحسن الجورأ بأعظم وآخرة دنيا سيجزيهم وسلم

علميتين: حقيقتين تضمنت ) فقد145( الرابعة الية أما الثالثة الية تضمنته ما هذه
ِلنسان موت الولى: أن بدون أحد يموت فل ومالكه خالقه الله إذن على حصوله متوقف ا

له تعالى الله إذن قبل إنسان رأوح يقبض أن الموت لملك يكن فلم بذلك تعالى الله علم
ً باللحظة وفاته تارأيخ ضبظ قد إنسان كل موت أن وهو آخر وشيء بذلك، اليوم عن فضل

بحال يتأخر أو إنسان أجل يتقدم أن الممكن من فليس خص كتاب في وذلك والساعة،
تموت أن لنفس كان تعالى: { وما الله قول من تعلم، أن يجب حقيقة هذه الحوال، من
ًا الله بإذن إل ً كتاب }. مؤجل

عز فلله الدنيا ثواب بقتاله يريد كان فإن الله باسم يقاتل المعركة دخل من والثانية: أن
ثواب يريد كان وإن شيء، الخرة ثواب من له وليس له، قدرأه ما الدنيا من يؤتيه ول

الجنة وهو الخرة ثواب ويعطيه له كتب ما الدنيا في يعطيه وجل عز فالله غير ل الخرة
سمعت أذن ول رأأت عين ل بما الشاكرين سيجزي تعالى الله وأن مقيم نعيم من فيها وما
الدنيا ثواب يرد تعالى: { ومن قوله تضمنها التي الحيقة بشر. هذه قلب على خطر ول

}. الشاكرين الله وسنجزي منها نؤته الخرة ثواب يرد ومن منها نؤته

اليات هداية

اليات: هداية من

ِليمان. ضرورأيات من والسهلة منها الصعبة الشرعية بالتكاليف - البتلء1 ا

ّلة، وبشريته وسلم عليه الله صلى محمد النبي رأسالة - تقرير2 ِته المفض َت ْو المؤلمة وَم
مؤمن. لكل

ًا. يؤخره ل الجهاد من والفرارأ العبد، أجل يقدم ل المعارأك وخوض - الجهاد3 أيض

قصدهم. وحسن العاملين نية على موقوف العمال - ثواب4

ِليمان على بالثبات الشكر - فضيلة5 والنهي. المر في ورأسوله لله والطاعة ا

ّين َأ َك ِبّي ّمن { َو َتَل ّن ّيوَن َمَعُه َقا ّب ِثيٌر ِر ْا َفَما َك ُنو َبُهْم ِلَمآ َوَه ِفي َأَصا
ِبيِل ّلِه َس ْا َوَما ٱل ْا َوَما َضُعُفو ُنو َكا َت ّلُه ٱْس ل ِبِريَن ُيِحّب ٱَو } * ٱلّصا
َلُهْم َكاَن { َوَما ّ َقْو ْا َأن ِإل ُلو َنا َقا ّب َنا ٱْغِفْر ر َنا َل َب ُنو َنا ُذ ِإْسَراَف ۤيِف َو
َنا ّبْت َأْمِر َث َنا َو َداَم َنا َأْق ْنُصْر َلى ٱو ِما َع َكاِفِريَن ٱْلَقْو َتاُهُم ٱْل } * { َفآ
ّلُه َيا َثَواَب ٱل ْن ّد ّلُه ٱلِخَرِة َثَواِب َوُحْسَن ٱل ل ِنيَن ُيِحّب ٱَو } ٱْلُمْحِس

الكلمات: شرح

ّين للتكثير. حينئذ وتكون بكم كأين النبياء. وتفسر من }: كثير نبي من { وكأ
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ّيون ًاء علماء }: رأبانيون { رأب عابدون. وأتقياء وصلح

قتل من أصابهم ما لجل انهزموا ول القتال عن ضعفوا }: ما أصابهم لما وهنوا { فما
وجراحات.

لعدوهم. ذلوا ول خضعوا }: ما استكانوا { وما

ِلسراف عندها. يوقف أن ينبغي التي الحدود ذات المورأ في الحد }: مجاوزة { ا

والغنيمة. النصر الدنيا ثواب تعالى الله }: أعطاهم الدينا ثواب الله { فآتاهم

فيأتون أعماله ويحسنون لله، أعمالهم فيخصلون نياتهم يحسنون }: الذين { المحسنين
وأوقتها. وأعدادها كيفياتها في عليه شرعت لما موافقة بها

اليات: معنى

عتابه تمام فى هو ما هنا تعالى فذكر أحد غزوة أحداثا عن الحديث في السياق زال ما
وسط في نبيهم عن وتخليهم وانهزامهم صبرهم عدم عن السابقة اليات في للمؤمنين
تعالى رأجال. فقال إليه فثاب الله عباد إلّي الله عباد ناداهم: إلّي حتى وحده المعركة

ًا ّين وعبرة للمؤمنين عظة يكون بما مخبر من نبي من وكم } أي نبي من لهم: { وكأ
ما أي وهنوا فما والصالحين والتقياء العلماء من كثيرة جموع معه قاتل السابقين النبياء
فصبروا المؤمنون، أيها يفعل أن بعضكم هّم كما له خضعوا ول لعدوهم ذلوا ول ضعفوا

يحب أنه لذلك تعالى رأبهم فأحبهم والجرح القتل آلم متحملين انبيائهم مع القتال على
الصابرين.

ّين146( الولى الية تضمنته ما هذا فما كثير رأبيون معه قاتل نبي من ) ونصها: { وكأ
فأخبر الثانية الي } وأما الصابرين يحب والله استكانوا وما ضعفوا وما أصابهم، لما وهنوا
فقال: { وما تعالى سبيله في الجهاد اثناء وحالهم الربيين أولئك موقف عن فيها تعالى

على وانصرنا أقدامنا وثبت أمرنا فى واسرافنا ذنوبنا لنا اغفر رأبنا قالوا ان إل قولهم كان
ْا مثلهم أنتم تكون ل لم للمؤمنين يقول تعالى كأنه هذا }. ولزم الكافرين القوم وتقولو

الصغيرة لذنوبهم واستغفارأه بدعائه تعالى لله الضراعة وهى الكريمة الحسنة قولتهم
ًا والتى والكبيرة المؤمنون أيها لكم حصل كما والنتكاسات للهزائم سبببا تكون ما كثير

أمرنا فى واسرافنا ذنوبنا لنا اغفر رأبنا قولهم سوى قول من الربانيين لولئك يكن فلم
فى أقدامهم وتثبيت ذنوبه مغفرة لله فسألوا الكافرين، القوم على وانصرنا أقدامنا وثبت
الله أعداء الكافرين القوم على والنصرة فينهزموا يتزلزلوا ل حتى المعركة أرأض

والتمكين بالنصر الدنيا ثواب وهو سألوا ما فأعطاهم رأبهم لهم فاستجاب وأعدائهم
والبرارأ المتقين دارأ الجنة فى وهم عليهم أحله الذى رأضوانه وهى الخرة ثواب وحسن

والله الخرة، ثوب وحسن الدنيا ثواب الله ) { فآتاهم148( الخيرة الية عليه لت ما هذا
}. المحسنين يحب

اليات هداية

اليات: هداية من

أقوالهم. وحسن وصبرهم وجهادهم إيمانه في بالصالحين الئتساء في - الترغيب1



ِلحسان، الصبر - فضيلة2 والمحسنين. الصابرين تعالى الله لحب ا

وإبداء اتأوهات بدل والشدائد المصائب عن والدعاء بالذكر الشتغال - فضيلة3
والعويل. والبكاء والتضجر التسخط ذلك من وشر والتمنيات، التحسرات

المحسنين. الصابرين عباده دعاء استجابة في المتجلي تعالى الله - كرم4

َيا ّيَها {  ْا ٱّلِذيَن َأ ُن ْا ِإن ۤوآَم ِطيُعو ْا ٱّلِذيَن ُت ُكْم َكَفُرو ّدو َلٰى َيُر َع
ُكْم ِب ْا َأْعَقا ُبو ِل َتنَق َبِل َخاِسِريَن َف ّلُه } * {  ُكْم ٱل ْيُر َوُهَو َمْولَ َخ

ّناِصِريَن ْلِقي ٱل ُن ُلوِب ِفي } * { َس ْا ٱّلِذيَن ُق ِبَمآ ٱلّرْعَب َكَفُرو
ْا ُكو ّلِه َأْشَر ل َنّزْل َلْم َما ٱِب ًا ِبِه ُي َطان ْل ْأَواُهُم ُس ّناُر َوَم ْئَس ٱل ِب ْثَوىًٰ َو َم

ِلِميَن ّظا } ٱل

الكلمات: شرح

بارأشاداتهم. والخذ قولهم قبول الكافرين طاعة من }: المراد كفروا الذين تطيعوا { إن

ِليمان. بعد الكفر الى }: يرجعوكم أعقابكم على { يردوكم ا

القيامة. يوم واهليكم ولنفسكم الدنيا، في خير لكل }: فاقدين { خاسرين

من واحق يطاع من خير فإنه ومولكم ووليكم رأبكم لله اطيعوا }: بل مولكم الله { بل
يطاع.

والمكروه. الهزيمة توقع من الخوف }: شدة { الّرعب

ونزولهم. إيوائهم }: مقر { مأواهم

ِلقامة وهو الثوى مكان }: المثوى { مثوى الستقرارأ. ا

سواه. وعبدوا تعالى الله غير اطاعوا الذين }: المشركين { الظالمين

اليات: معنى

هزيمة رأأى لما المنافقين بعض أن رأوى فقد أحد غزوة احداثا في السياق زال ما
ًا محمد كان ولو وإخوانكم دينكم الى ارأجعوا المؤمنين في قال أحد فى المؤمنين لما نبي

كشف قد التي القتراحات من الصعبة الساعة تلك في يقال أن شأنه من آخر إلى قتل
ِللهي النداء هذا عنها أيها { يا وجل عز بقوله الكافرين طاعة من يحذرأهم وهو للمؤمنين ا

أن شك } فل خاسرين فتنقلبوا أعقابكم على يردوكم كفروا الذين تطيعوا ان آمنوا الذين
النصح ظاهرها التى القتراحات بعض بتنفيذ بطاعتهم المؤمنين طالبوا قد الكافرين
فى نزل وإن النهي وهذا ذلك في طاعتهم عن تعالى الله فنهاهم والخديعة، الغش وباطنها

ّدوه أطاعهم ومن يقترحونه، أو به يأمرون في عام فإنه خاصة حالة دينهم إلى دينه عن رأ
ًا فينقلب: يرجع )149( الولى الية تضمنته ما هذا بالله والعياذ وآخرته، دنياه في خاسر

رأبهم لنه بذلك أولى هو إذ تعالى، بطاعته المر تضمنت ) فقد150( الثانية الية وأما
} مولكم الله تعالى: { بل فقال الكافرين من بطاعتهم أحق فهو ومولهم ووليهم
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تعالى الله فان الكافرين بطاعة النصر تطلبوا أن ارأدتم وان اعداءه تطيعوا ول فاطيعوه،
امتثل ) لما151( الثالثة الية وفي ينصركم فإنه بطاعته منه النصر فاطلبوا الناصرين خير

قلوب في سيلقى بأنه وتعالى سبحانه رأبهم وعدهم الكافرين يطيعوا فلم رأبهم المؤمنون
وذلك عليه والتغلب قتالهم من تتمكنوا حتى والهلع والفزع الخوف وهو الرعب الكافرين

آلهة تعالى به اشكروا بأنهم بالكافرين ذلك فعله تعالى وعلل منكم، المنشود النصر هو
ًا ول حجة بعبادتها ينزل لم معه عبدوها الذين قلوب في تعالى: { سنلقى وقال سلطان
ًا به ينزل لم ما بالله اشكروا بما الرعب كفروا ًا سلطان محل تاى النارأ مأواهم وأخير

ِلقامة تعالى وذم النارأ، اقامتهم يريد الظالمين، مثوى وبئس النارأ ومأواهم فقال النارأ فى ا
المشركون. وهم للظالمين المقام بئس النارأ

اليات هداية

}: اليات هداية { من

الختيارأ. حال فى الكافرين طاعة - تحرم1

بالله. والعياذ الردة عليها يترتب أنه وهو الكافرين طاعة تحريم فى السر - بيان2

الله. أذلة الله غير من النصر طلب من قاعدة - بيان3

سفيان أبو هم إذ أعدائهم، قلوب في الرعب القاء بعد بنصرهم المؤمنين الله - وعد4
كذا الرجال من المدينة فى بقى عمن ليقضَى أحد من إنصرافه بعد المدينة الى بالعودة
الله بتدبير الموضوع عن فعدل الرعب قلبه في تعالى الله ألقى ثم نفسه، له سولت
تعالى.

إذ الية في بالسلطان عنها المعبر وهي حجة لصحابها يكن لم ما دعوى كل - بطلن5
بواسطتها. صاحبه ويناله الحق بها يثبت الحجة

ْد َلَق ُكُم { َو َدَق ّلُه َص ُه ٱل َد ْذ َوْع َنُهْم ِإ ِنِه َتُحّسو ْذ ِإ ّتٰى ِب َذا َح ُتْم ِإ ْل َفِش
ُتْم َناَزْع َت َلْمِر ِفي َو ُتْم ٱ ْي ُكْم َمآ َبْعِد ّمن َوَعَص ّبوَن ّما َأَرا ُكم ُتِح ّمن ِمن

ُد َيا ُيِري ْن ّد ُكم ال ُد ّمن َوِمن َة ُيِري ُكْم ُثّم ٱلِخَر ْنُهْم َصَرَف ُكْم َع َي ِل َت ْب َي ْد ِل َلَق َو
ُكْم َعَفا ْن ّلُه َع ل َلى َفْضٍل ُذو ٱَو ِنيَن َع ْذ ٱْلُمْؤِم ِإ ُدوَن } * {  َ ُتْصِع َول

ْلُووَن َلٰى َت لّرُسوُل أَحٍد َع ُكْم ٱَو ْدُعو ُكْم ۤيِف َي ُكْم ُأْخَرا َب َثا َأ ًًا َف ِبَغّم َغّم
ْيلَ َك ْا ّل ُنو َلٰى َتْحَز ُكْم َما َع َت َ َفا ُكْم َمآ َول َب ّلُه َأَصا ل ِبيٌر ٱَو ُلوَن ِبَما َخ َتْعَم

{

الكلمات: شرح

اماكنكم اثبتوا للرماة بقوله رأسوله لسان على وعدكم ما }: أنجزكم وعده الله { صدقكم
مكانكم. ثبتم ما غالبين نزال ل فإنا

حّسه. فابطل قتله اذا حسه يقال القتل الحس إذ }: تقتلونهم { تحسونهم

ذلك. على لكم وبإعانته قتالهم في لكم }: بإذنه { بإذنه
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القتال. عن وجبنتم }: ضعفتم { فشلتم

صعيد فى ذهب إذا أصعد يقال المعركة من فارأين الرأض في }: تذهبون { تصعدون
الرأض.

إليه. تلتفتون احد على رأؤوسكم تلوون }: ل أحد على تلوون { ول

ّلى خلفكم من يناديكم }: أي اخراكم فى يدعوكم { والرسول ّلى ارأجعوا الله عباد ا عباد ا
ارأجعوا. الله

ًا وفرارأكم معصيتكم على }: جزاكم بغم غما { فأثابكم النفس الم غم. والغم على غم
الغنائم. }: من فاتكم الصدرأ. { ما وضيق

والتعاب. واللم والجراحات الموت }: من أصابكم ما { ول

اليات: معنى

عن المؤمنين تعالى الله نهى قريبا السياق فى تقدم فقد احد أحداثا في السياق زال ما
فى الرعب سليقى بأنه عليهم. ووعده به ويشيرون يقترحون، ما كل فى الكافرين طاعة
المدينة الى يرجع أن على سفيان ابو عزم حيث الحمد فله فعل وقد الكافرين قلوب
فعدلوا الرعب اتباعه وقلوب قلبه في تعالى الله فأنزل شأفتهم ويستأصل بها من ليقتل

السد حرماء من والمؤمنون الرسول مكة. ورأجع الى وذهبوا ثانية مرة المدينة غزو عن
انجزهم حيث عليهم بمنته تعالى يخبرهم اليتين هاتين وجيشه. وفى سفيان أبا يلقوا ولم
وذلك } ، بإذنه تحسونهم إذ وعده الله صدقكم تعالى: { ولقد فقال النصر من وعدهم منا
ًا ثلثين مقادهم. وكانوا الرماة بوأ لما وسلم عليه الله صلى الرسول أن عليهم وعل رأامي

ل  " إنلهم: وقال الحال كانت كيفما أماكنهم يبرحوا ل بأن أمرهم جبير بن الله عبد
" بذلك ظهورنا فتحمون العدو ترمون أماكنكم فى بقيتم ما غالبين نزال
ً كل تارأكين امامهم المشركون ففر وعده لهم تعالى الله وانجز المعركة دارأت وفعل
ًا يحسونهم والمؤمنون بأنفسهم هارأبين شىء لهم وتأييده الله بإذن قتل يقتلونهم أي حّس
هنا بقائننا قيمة قالوا: ما الغنائم يجمعون والمؤمنون المشركين هزيمة الرماة رأأى ولما

ّيا يغنمون والناس َه قائدهم جبير بن الله عبد فذكرهم لنغنم، المعركة ساحة الى ننزل بنا ف
الغنائم، يطلبون ساحةالمعركة الى ونزلوا فتأولوه وسلم عليه الله صلى الله رأسول بأمر

ْوا الرماة رأأى فلما الوليد بن خالد المشركين خيل على وكان َل منهم قليل ال مراكزهم َأْخ
ظهورأهم من المسلمين ورأمى فيها، بقى من وقتل اماكنهم فاحتل عليهم بخيله كّر

الهائجين والمقاتلين الناقمين الرماة بين ووقعوا اليهم المشركون فعاد لذلك فتضعضوا
عليه الله صلى الرسول عم حمزة بينهم ومن المؤمنين من سبعون فقتل الكارأثة فوقعت
ًا ان قائل الشيطان وصاح رأباعيته وكسرت وجهه فى وسلم المؤمنون وفر مات قد محمد

فى وتنازعتم فشلتم اذا تعالى: { حتى يقول هذا وفى منهم قليل ال المعركة ميدان من
مقاعدهم ترك عن نهاهم حيث جبير بن الله عبد قائدهم مع الرماة تنازع يريد } ، المر

رأأوا أن بعد ذلك وكان ونزلوا، المر وخالفوا فهمه فى فنازعوه الله رأسول بأمر وذكرهم
أرأاكم بعدما تعالى: { وعصيتم قوله معنى وهو انهزموا، قد واعداءهم انتصروا قد إخوانهم

يجمعون الميدان الى نزلوا الذين } وهم الدنيا يريد من { منكم النصر من } أي تحبون ما
فى معه صبروا والذين جبير بن الله عبد } وهم الخرة يريد من { ومنكم الغنائم،

اخبارأ } وذلك ليبتليكم عنهم صرفكم { ثم تعالى وقوله فيها استشهدوا حتى مراكزهم
رأماة بين محصورأين أنفسهم رأأوا حينما الضعف من أصابهم لما القتال ترك عن

تعالى الله بعلم هذا وحصل بأنفسهم، هارأبين الوادي فى فأصعدوا ومقاتليهم المشركين



المؤمن فيرى يختبركم } أي بقوله: { ليبتليكم تعالى إليها أشارأ فيه والحكمة وتدبيرة،
} يريد عنكم عفا { ولقد تعالى وقوله الحزع، من والصابر الكاذب، المنافق من الصادق

أجمعين فقتولهم المشركين عليهم فسلط رأسولهم امر بمعصيتهم يؤاخذهم شاء لو انه
ًا منهم ُيبقوا ولم سلم. الله ولكن تماما منهم تمكنوا، إذ أحد

( الولى الية تضمنته ما } هذا المؤمنين على فضل ذو والله عنكم عفا { ولقد معنى هذا
حصول بعد المؤمنون عليها كان التى الحال تصورأ ) فهى153( الثانية الية ) أما152

فررأتم الذى الوقت فى عنكم عفا } أى تصعدون { إذ تعالى فيقول والهزيمة النكسارأ
الله عباد نالّى ورأائكم من يدعوكم والرسول المعركة من هارأبين الودية فى مصعدين
ًا تعالى: { فأثابكم إليه.وقوله تلتفتوا ل أل أحد، على تلوون ل فارأون وأنتم ارأجعوا، غم

ّا معصيتكم على جزاكم } يريد بغم الحال. وصعوبة الصدرأ لضيق النفس ألم والغم غم
القتل والثانى والغنيمة النصر فوات الولى الغم وسبب غم، على أى بغم وقوله

ّيهم، جراحات وخاصة والجراحات وسلم. عليه الله صلى قتله وإذاعة نب

الثانى بالغم أصابكم ما } أي أصابكم ما ول فاتكم ما على تحزنوا تعالى: { لكيل وقوله
النصر من فاتكم ما على تحزنوا لكيل وسلم عليه الله صلى الرسول قتل خبر هو الذى

الغم به غمكم ما الثانى الغم فأنساكم والجراحات القتل من أصابكم ما على ول والغنيمة،
تعالى } يخبرهم تعملون بما خبير { والله والغنيمة. وقوله النصر فوات هو الذى الولى

في وسلم عليه الله صلى للنبى وترك وفرارأ، وتنازع معصية من منهم صل ما بكل أنه
المحسن به وسيجزى به عليهم عليه مطلع خبير وحزنم وانهزامهم وحده المعركة
كريم. عفو والله عنه، يعفوا او بإساءته والمسيىء بإحسانه

اليات هداية

اليات: هداية من

المنكرة. الهزيمة يسبب الحرب حال في والتنازع الرشيدة القيادة - مخالفة1

ًا تعقب المة أفراد بين والختلفات ورأسوله الله - معصية2 الدنيا عقوبة أخفها سيئة آثارأ
السلطان. الدولة وذهاب بالهزائم

ّ العبد تصيب مصيبة من - ما3 تعالى الله حمد يجب فلذا منها أعظم هو ما الله وعند إل
أعظم. تكن لم أنها على

ِلَم َأْن ذلك وبيان النعمة، وباطنها النقمة أحد هزيمة - ظاهر4 النصر ان المؤمنون َع
السنن تلك يغفلون المؤلة الحادثة هذه بعد أصبحوا فما إليهة سنن حسب يتمان والهزيمة

يهملونها. أو

واحد في واحدة مرة وسلم عليه الله صلى الرسول معصية ان وهى كبرى حقيقة - بيان5
يعصون بالذين فكيف وثير كبير خير وفوات وهزائم وقتل وجراحات آلم عليها ترتب

غير وآمنون يبكون، ول يضحكون وهم ونواهيه أوامره كل وفى حياتهم طوال الله رأسول
خائفين.

ُثّم ُكْم َأنَزَل {  ْي َل َنًة ٱْلَغّم َبْعِد ّمن َع ًا َأَم ِئَفًة َيْغَشٰى ّنَعاس ُكْم َطآ ْن ّم
ِئَفٌة َطآ ْد َو ْتُهْم َق ْنُفُسُهْم َأَهّم ّنوَن َأ ُظ ّلِه َي ل ْيَر ٱِب ّيِة َظّن ٱْلَحّق َغ ِل ٱْلَجاِه
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ُلوَن َنا َهل َيُقو َلْمِر ِمَن ّل ٍء ِمن ٱ َلْمَر ِإّن ُقْل َشْي ّلُه ٱ ّلِه ُك ُيْخُفوَن ل
ْنُفِسِهم ۤيِف َ ّما َأ ُدوَن ل ْب ُلوَن َلَك ُي َنا َكاَن َلْو َيُقو َلْمِر ِمَن َل ٌء ٱ ّما َشْي

َنا ْل ِت َنا ُق ُتْم ّلْو ُقل َهاُه ُكْم ِفي ُكن ِت ُيو َبَرَز ُب ِتَب ٱّلِذيَن َل ْيِهُم ُك َل ْتُل َع ٱْلَق
َلٰى ِلَي َمَضاِجِعِهْم ِإ َت ْب َي ِل ّلُه َو ُكْم ِفي َما ٱل ُدوِر ُيَمّحَص ُص ِل ِفي َما َو

ُكْم ِب ُلو ّلُه ُق ل ِليٌم ٱَو َذاِت َع ُدوِر ِب ِإّن ٱلّص ْا ٱّلِذيَن } * {  ّلْو ُكْم َتَو َيْومَا ِمن
َتَقى ّنَما ٱْلَجْمَعاِن ٱْل ّلُهُم ِإ َتَز َطاُن ٱْس ْي َبْعِض ٱلّش ْا َما ِب ُبو ْد َكَس َلَق َو

ّلُه َعَفا ْنُهْم ٱل ّلَه ِإّن َع ِليٌم َغُفوٌر ٱل } َح

الكلمات: شرح

النوم. قبل الجسم يصيب والنعاس: استرخاء }: المنة: المن، نعاسا { أمنة

ُيصيب منكم طائفة { يغشى المنافقين. يصيب ول ليستريحوا المؤمنين }: 

رأسول أصاب بما مكترثين غير أنفسهم نجاة في إل يفكرون ل }: أي أنفسهم { أهمتهم
وأصحابه. وسلم عليه الله صلى الله

ينصر. ل أنه أو قتل النبّي ان اعتقادهم }: هو الجاهلية { ظن

شيء. من المر من لنا ما }: أي المر من لنا { هل

لك. يظهرون مال }: أي لك يبدون ل { ما

هناك. مصارأعهم ليلقوا ظاهرين المدينة من }: لخرجوا الذين { لبرز

المحفوظ. اللوح أي المقادير كتاب في كتب }: يريد القتل عليهم { كتب

صرعوا الذي المكان والمراد والضطجاع النوم مكان وهو مضجع }: جمع { مضاجعهم
قتلى. فيه

}: ليختبر. { ليبتلى

ِليمان كإظهارأ شيء من شيء إظهارأ وهو }: التمحيص: التمييز { وليمحص النفاق، من ا
الكره. من والحب

الجهاد. من الفرارأ كانت والتي الخطيئة وهو الزلل فى }: أوقعهم الشيطان { استزلهم

اليتين: معنى

أمورأ ) عن153( الولى ألية في تعالى فأخبر أحد غزوة عن الحديث فى السياق زال ما
خاصة اليقين أهل على أنزل المؤمنين به أصاب الذى الغم بعد تعالى أنه الولى عظام

ًا ثم يده من فيسقط يده في والسيف لينام أحدهم أن حتى عنهم الخوف فذهب كامل أمن
َنًة الغم بعد من عليكم أنزل تعالى: { ثم قال يتناوله ًا َأَم } منك طائفة يغشى نعاس
يقطع الخوف زال فما المنة تلك من تعالى الله حرمهم والنفاق الشك أهل ان والثانى
ْيطر والغم قلوبهم من ينجون كيف أنفسهم فى إل يفكرون ل وهم نفسوهم على ُيَس
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تعالى الله ان } والثالث أنفسهم أهمتهم قد { وطائفة تعالى بقوله المعنيون وهم الموت
بالله ظنهم من والمرا الجاهلية، ظن الحق غير بالله يظنون فقال سرائرهم عن كشف قد

ِلسلم أن يعتقدون أنهم المشركين ظن الحق غير ًا وأن باطل ا وان رأسولً، ليس محمد
قد تعالى الله أن إليه. والرابع يدعوا ومن السلم وينتهى ويموتون سينهزمون المؤمنين

ًا قالوه القو } هذا شيء من المر من لنا هل عنهم: { يقولون فقال سرهم كشف سر
أصابنا ول قاتلنا ول خرجنا ما لنا كان ولو شيء من المر من لنا ليس ومعناه بينهم، فيما
لله. ثم كله المر بقولك: إن عليهم له: رأد وقال سرهم تعالى الله فأطلعه أصابنا الذي
أي لك يبدون ل ما أنفسهم فى فقال: يخفو سرهم وكشف سترهم أخرى مرة تعالى هتك

لما لك. والرابع يظهرونه ل ما ولصحابك لك والعداء الغض الكفر من أنفسهم فى يخفون
هنا: يريدون ها قتلنا ما شيء من المر من لنا كان لو وقالوا سرهم فى المنافقون تحدثا

ول والكفر، الشرك فى إخوانهم لنهم المشركين لقتال خرجوا ما بأيدهم المر كان لو
في كنتم لو بقوله: قل عليهم يرد أن رأسوله تعالى الله فأمر أحد فى قتل من مع قتلوا

لن واتوا، فيها وصرعوا مضاجهم الى القتل عليهم كتب الذين ظهر أي لبز بالمدينة بيوتكم
القدرأ. مع حذرأ ول حال، كل على نافذ الله قدرأه ا

صدورأكم في ما يمتحن أي الله لبتلى تعالى الله بتدبير أحد لى خروجكم يتم أن بد ول
ًا كان ما فيظهر قلوبكم في ما ويميز ويراه ليعلمه المشاهدة عالم الى هو إل يعلمه ل غيب
قوله معنى الصورأ. هذا بذات تعالى الله لعلم وهذا والمؤمنون، رأسول حقيقته على

الله وليبتلى مضاجعهم، الى القتل عليهم كتب الذين لبرز بيوتكم في كنتم لو تعالى: { قل
}. الصدورأ بذات عليم والله قلوبكم في ما وليمحص صدورأكم في ما

حقيقة عن تعالى الله إخبارأ تضمنت ) فقد154( الثانية الية أما الولى الية تضمنته ما هذا
الكرب وعظم القتال اشتد لما المعركة من فّروا الذين أن وهي تعلم أن ينبغي واحدة

ّيهم وهي الزلة هذه في أوقعهم الذي هو الشطيان الذنوب بعض بسبب القتال عن تول
فلذا حليم غفورأ الله لن وذلك الزلة، بهذه يؤاخذهم ولم عنهم الله عفا ولذا لهم، كانت
الذنب لول يؤاخذ لكان حليما يكن لم ولو له ويغفر عليه فيتوب يتوب حتى عبده يمهل

ًا يمكن فل والزلة } منكم تولوا الذين تعالى: { إن قوله معنى والنجاة. هذا التوبة من أحد
استزلهم بأحد. إنما الكافرين وجمع المؤمنين جمع أي الجمعان التقى يوم القتال، عن أي

حليم. غفورأ الله إن يؤاخذهم فلم عنهم الله عفا ولقد كسبوا، ما ببعض الشيطان

اليتين هداية

اليتين: هداية من

قلوبهم. في أنزله الذى بالمان لوليائه تعالى الله - إكرام1

واحد. مكان فى وهم اولياءه به أكرم ما بحرمانهم لعدائه تعالى الله - إهانة2

فيه. يموت وأن بد ل مكان فى موته كتب من وأن والقدرأ، القضاء مبدأ - تقرير3

ًا تخلو ل تعالى الله - أفعال4 بأفعاله والرضا تعالى لله التسليم فيجب عالية حكم من ابد
خلقه. في

ًا. الذنب من التوبة وجبت فلذا أخرى سيئة عنها تتولد والسيئة الذنب، يولد - الذنب5 فورأ



ّيَها َأ ٰي ْا ٱّلِذيَن {  ُنو َ آَم ْا ل ُنو ُكو ّلِذيَن َت ْا ٱَك ْا َكَفُرو ُلو ِنِهْم َوَقا َذا ِلْخَوا ِإ
ْا ُبو َلْرِض ِفي َضَر ْا َأْو ٱ ُنو ْا ّلْو ُغّزىً َكا ُنو َنا َكا َد ْن ْا َما ِع ُتو ْا َوَما َما ُلو ِت ُق
َيْجَعَل ّلُه ِل ِلَك ٱل ًة ٰذ ِبِهْم ِفي َحْسَر ُلو ّلُه ُق ل ِيـي ٱَو ُيِميُت ُيْح ّلُه َو ل ِبَما ٱَو

ُلوَن ِئْن َبِصيٌر َتْعَم َل ُتْم } * { َو ْل ِت ِبيِل ِفي ُق ّلِه َس ّتْم َأْو ٱل ٌة ُم َلَمْغِفَر
ّلِه ّمَن ْيٌر َوَرْحَمٌة ٱل ِئْن َيْجَمُعوَن ّمّما َخ َل ّتْم } * { َو ُتْم َأْو ّم ْل ِت َلى ُق ِل
} ُتْحَشُروَن ٱلله

الكلمات: شرح

ووعيد. وعد من به أخبرا فيما ورأسوله الله }: صدقوا { آمنوا

النفاق. أخوة هنا وهى النسب أخوة ل العقدية أخوة }: هذه { إخوانهم

غالبا. للتجارأة مسافرين بأقدامهم الرأض فى }: ضربوا الرأض فى { ضربوا

ٍز }: جمع { غزى الحرب. شؤون من ونحوه لقتال يخرج من وهو غا

محبوب. فقد أو مرغوب فوت بسبب النفس بخناق يأخذ }: ألم { الحسرة

اليات: معنى

الله ) ينادى156( الية هذه ففي المختلفة ونتائجها أحد غزوة أحداثا فى السياق زال ما
عن لينهاهم يناديهم ووعيده تعالى الله ووعد ورأسوله بالله إيمانهم في الصاقين المؤمنين
هم إذا الكفر فى ِلخوانهم الكافرين قول ذلك ومن النفسية الكافرين بصفات التصاف

وقدرأه، الله بقضاء قتل من قتل أو منهم مات من فمات لغزو أو لتجارأة الرأض فى ضربوا
الجهل نفسية على دال وهذا قتلوا وما وماتوا ديارأنا في وبقوا فارأقونا ما أى عندنا كانوا لو

غم تعالى بإذنه عنه لهم يتولد، منهم القول هذا فإن تعالى الله سنة وحسب الكفر، ومرض
الله أن الجهال الكفرة أولئك درأى وما بحياتهم، تودى وقد تمزقهم قلبية وحسرات نفسي
ًا البيت في القعود ول يميتان، القتال ول السفر فل ويميت، يحيى ًا جبن هذا يحيى وخورأ
وقالوا كفروا كالذين تكونوا ل آمنوا الذين أيها { يا الية هذه في تعالى قوله معنى

ًى كانوا أو الرأض في ضربوا إذا ِلخوانهم الله ليجعل قتلوا، وما ماتوا ما عندنا كانوا لو غز
الية: { والله هذه ختام في تعالى } وقوله ويميت يحيى والله قلوبهم، في حسرة ذلك
لم ان ووعيد الية في عنه نهاهم عما انتهوا إن للمؤمنين وعد } فيه بصير تعملون بما

ًا، بالخير فيجزيهم ينتهوا ًا. أما يعف لم إن وبالشر خير الله ) فإن157( الثانية الية شر
ًا المؤمنين عباده يبشر تعالى يغفر فيه ماتوا أو الله سبيل في قتلوا إن بأنهم إياهم مخبر

جعلهم الذي للحطام الجمع ذلك الدنيا حطام من الكفارأ يجمع مما خير وذلك ويرحمه لهم
متم أو الله سبيل في قتلتم تعالى: { ولئن قال الله سبيل فى والخروج القتال عن يجبنون
الخيرية تلك ) يؤكد158( الثالثة الية } وفي يجمعون مما خير ورأحمة الهل من لمغفرة

ِللى سبيلنا } فى قتلتم أو متم فيقول: { ولئن السابقة الية تضمنتها التى الله { 
ما ولنعم سبيلنا، في وموتكم استشهادكم على جزاؤنا لكلم يتم وثم } حتما، تحشرون

الكريم. جوارأنا فى به تجزون

اليات: هداية

ًا بالكفارأ التشبه - حرمة1 ًا. ظاهر وباطن
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القضاء بذكره ذلك يدفع والمؤمن عظيمان، وكرب غم والحسرة الحسرات يولد - الندم2
الدنيا. حطام من آتاه بما يفرح ول فاته ما على يأسى فل والقدرأ

فيها. وما الدنيا من خير الله سبيل فى - موتة3

ِبَما ّلِه ّمَن َرْحَمٍة { َف َلْو َلُهْم ِلنَت ٱل ْنَت َو ًا ُك ّظ ِليَظ َف ْلِب َغ ٱْلَق
ْا ْنَفّضو ِلَك ِمْن لَ ْعُف َحْو ْنُهْم ٱَف َتْغِفْر َع ْس ِفي َوَشاِوْرُهْم َلُهْم ٱَو

َلْمِر َذا ٱ ِإ ّكْل َعَزْمَت َف َتَو َلى َف ّلِه َع ّلَه ِإّن ٱل ِليَن ُيِحّب ٱل ّك َتَو } * ٱْلُم
ِإن ُكُم {  ّلُه َينُصْر َ ٱل ِلَب َفل ُكْم َغا ِإن َل ُكْم َو ْل ُذ ٱّلِذي َذا َفَمن َيْخ

ُكم َلى َبْعِدِه ّمْن َينُصُر ّلِه َوَع ّكِل ٱل َتَو َي ْل ُنوَن َف } ٱْلُمْؤِم

اليتين: شرح

واللطف. بالرفق تعاملهم بهم رأفيقا }: كنت لهم { لنت

وسلم. عليه الله صلى وحاشاه اخلقك فى شرسا معاملتك فى }: خشنا { فظا

وشأنك. تارأكينك وذهبوا }: تفرقوا { انفضوا

أساءوا. أو زلوا إن }: يريد عنهم { فاعف

والسلم. الحرب كمسائل الهمية ذى المر في مشورأتهم }: اطلب المر فى { وشاورأهم

اليتين: معنى

) يخبر159( الية هذه ففي أحد غزوة على المترتبة والنتائج الداب فى السياق زال ما
من رأحمة فيقول: { فبما المر قوام هو الذى الخلقى الكمال من رأسوله وهب عما تعالى

ًا كنت { ولو لهم، لنت بها رأحمناهم عندنا من فبرحمة } أي الله ًا قاسيا } أي فظ جاف
سعادة بذلك وحرموا عنك، تفرقوا } أي حولك من { لنفضوا غليظه القلب قاسى جافيا

الدارأين.

بدا وإذا منهم، الرأى ذوى وشاورأ لمذنبهم، واستغفر مسيئهم، عن فاعف هذا على وبناء
والتوكل المتوكلين، يحب فإنه رأبك على متوكل تنفيذه على فاعزم المصلحة رأاجح رأأي لك

ِلقدام َلسباب إحضارأ بعد فيه أذن أو به تعالى الله أمر ما فعل على ا له. وعدم الضرورأية ا
تعالى. إليه النتائج أمر يفوض بل عليه يترتب فيما التكفير

بها العلم يجب كبرى حقيقة تضمنت ) فقد160( الثانية الية اما الولى الية تضمنته ما هذا
تعالى، منه إل نصر يطلب فل كذلك والخذلن الله، بيد النصر وهى بمقتضاها دائما والعمل

هذه في تعالى قوله عليه دل ما هذا عليه والتوكل بطاعته يكون تعالى خذلنه يرهب ول
وعلى بعده، من ينصركم الذى ذا فمن يخذلكم وان لكم، غالب فل الله ينصركم { إن الية
}. المؤمنون فليتوكل الله

اليتين: هداية
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اليتين: هداية من

الخلقى. وسلم عليه الله صلى الله رأسول - كمال1

وتعالى. سبحانه رأبهم على وكرامتهم عليهم الله رأضوان الصحابة - فضل2

المة. في والعقد الحل وأهل الحاكم بين المشورأة مبدأ - تقرير3

تعالى. الله على بالتوكل الصادقة العزيمة - فضل4

الله خذله من والمخذول الله، نصره من والمنصورأ خذلن، الله غير من النصر - طلب5
وجل. عز

ِبّي َكاَن { َوَما َن ُلْل َوَمن َيُغّل َأْن ِل ْأِت َيْغ َياَمِة َيْومَا َغّل ِبَما َي ُثّم ٱْلِق
َبْت ّما َنْفٍس ُكّل ُتَوّفٰى َ َوُهْم َكَس َلُموَن ل ْظ َأَفَمِن ُي َبَع } * {  ٱّت

ّلِه ِرْضَواَن َء َكَمن ٱل ّلِه ّمَن ِبَسَخٍط َبآ ُه ٱل ْأَوا ّنُم َوَم ْئَس َجَه ِب ٱْلَمِصيُر َو
َد َدَرَجاٌت } * { ُهْم ّلِه ِعن ّلُه ٱل ل ُلوَن ِبَما َبِصيٌر ٱو ْد َيْعَم َلَق َمّن } * { 

ّلُه َلى ٱل ِنيَن َع ْذ ٱْلُمؤِم ً ِفيِهْم َبَعَث ِإ ْنُفِسِهْم ّمْن َرُسول ْا َأ ُلو ْت ْيِهْم َي َل َع
ِتِه َيا ّكيِهْم آ ُيَز ّلُمُهُم َو ُيَع َتاَب َو ِك ْكَمَة ٱْل ْلِح ِإن ٱَو ْا َو ُنو ْبُل ِمن َكا َلِفي َق

ِبيٍن َضلٍل } ّم

الكلمات: شرح

قبل الغنائم من السرقة بمعنى والغلول الغّل إذ خفية، الغنيمة من يأخذ }: أي يغّل { أن
قسمتها.

ًا الدنيا في كسبته ما }: تجزى { توفى ًا وافي القيامة. يوم تام

ِليمان من رأضوانه يوجب ما }: المراد الله { رأضوان والجهاد. والصدق ا

الله صلى لرسوله المؤذين أمره عن الفاسقين على الشديد }: غضبه الله { وسخط
وسلم. عليه

وتفضل. }: أنعم { َمّن

وسلم. عليه الله صلى محمد }: هو أنفسهم من { رأسول

العالية. والداب الفاضلة الخلق الصالحة العمال من إليه يرشدهم }: بما { يزكيهم

ًا نافع صالح قول }: كل { الحكمة النبوية. السنة ومنه أبد

اليات: معنى

ًا المرء أخذ وهو واحد بمعنى والغلل والغلول الغل دام وما قسمتها قبل الغنائم من شيئ
)161( الولى الية ففي وهذه، السابقة اليات بين قائمة فالمناسبة أحد غزوة في السياق
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ِلغلل عنه صدورأه يتأتى مما أو النبياء شأن من يكون أن تعالى ينفى أن تلك وضمن ا
َغل أن السبع في قرىء ولذا يغلوا، أن عليهم يحرم النبياء أتباع أي الغين وفتح الياء بضم ُي

} يغل أن لنبّي كان تعالى: وما قوله معنى إذنه. هذا بدون الغنائم من بأخذهم اتباعه يفعله
ثمتوفى القيامة يوم غل بما يأت يغلل وقال: { ومن يفعل من وعقوبة جزاء تعالى ذكر ثم
ًا أغل من أن تعالى } فأخبرهم يظلمون ل وهم كسبت بما نفس كل يوم به يأت شيئ

ِبيَن كما والشاة البقرة حتى يحمله القيامة كغيره عليه يحاسب ثم الحديث، في ذلك ُي
ًا نفس تظل ول شر أو خير من كسبت بما نفس كل تجزى كما به، ويجزى الرب لغنى شيئ
تكون أن تعالى ) ينفي162( الثانية أما الولى الية مضمون وعدله. نهذا الظلم عن تعالى
ِليمان تعالى الله لرضوان المتبع حال النهى، واجتناب المر بفعل وطاعتهما ورأسوله به با

الواجبات بترك ومعصيتهما رأسوله وتكذيب تعالى بتكذيبه تعالى الله المتبعلسخط كحال
تعالى: قوله معنى جهنم. هذا المصير وبئس مأواه، جهنم فكانت المحرمات وفعل

ذكر } ثم المصير وبئس جهنم ومأواه الله من بسخط باء كمن الله، رأضوان اتبع { أفمن
ً أن تعالى بسب الله، عند درأجاتهم في متفاوتون السخط وأصحاب الرضوان، أهل من كل

ًا قوة نفوسهم في أعمالهم أثر يعملون بما بصير والله الله عند درأجات فقال: { هم وضعف
)164( الخيرة الية ) أما163( عليه دلت ما الحكيم. هذا العليم عدالة على ذلك فدل } ،
عليهم يتلو فيهم، رأسوله ببعثه منالعرب المؤمنين على تعالى الله امتنان تضمنت فقد
بما الكفر وظلمة الشرك أوضارأ من ويزكيهم إيمانهم في ويكملون فيؤمنون الله آيات

ِليمان من إليه ويدعوهم به، يهديهم الداب، وسامى الخلق وفاضل العمال وصالح ا
أسرارأ فهم هى التى والحكمة والهدايات للشرائع المتضمن الكتاب ويعلمهم

هذه قبل جاهليتهم في العرب حال يذكر لمن أكثر النعمة هذه وتتجلى الكتاب،والسنة،
على الله من الخيرة: { لقد الية في تعالى قوله معنى هذا عليهم العظيمة النعمة

الكتاب ويعلمهم ويزكيهم آياته عليهم يتلوا أنفسهم من رأسول فيهم بعث إذ المؤمنين
}. مبين ضلل لفي قبل كانوا وان والحكمة

اليات هداية

اليات: هداية من

الذنوب. كبائر من وأنه الغلول - تحريم1

ِليمان يكون والولى كذلك، واجب سخطه وتجنب واجب، الله رأضوان - طلب2 وصالح با
والمعاصي. الشرك بترك يكون والثاني العمال

بشرائعه والتقيد به بالعمل شكرها فيجب المسلمين على وأجلها نعمة أكبر - السلم3
وأحكامه.

والسنة. بالكتاب العلم - فضل4

َأَو ُكْم َلّما {  ْت َب َبٌة َأَصا ْد ّمِصي ُتْم َق ْب ْيَها َأَص َل ْث ُتْم ّم ْل ّنٰى ُق َذا َأ ٰـ ُهَو ُقْل َه
ُكْم ِعنِد ِمْن ْنُفِس ّلَه ِإّن َأ َلٰى ٱل ٍء ُكّل َع ُكْم } * { َوَمآ َقِديٌر َشْي َب َأَصا

َتَقى َيْومَا ْذِن ٱْلَجْمَعاِن ٱْل ِإ ِب ّلِه َف َلَم ٱل َيْع ِل ِنيَن َو َلَم ٱْلُمْؤِم َيْع ِل } * { َو
ْا ٱّلِذيَن ْا َلُهْم َوِقيَل َناَفُقو َلْو ْا َتَعا ُلو ِت ِبيِل ِفي َقا ّلِه َس ْا َأِو ٱل ٱْدَفُعو
ْا ُلو َلُم َلْو َقا ً َنْع َتال ُكْم ِق َنا َبْع ّت ّ ُكْفِر ُهْم ل ْل ِئٍذ ِل ْنُهْم َأْقَرُب َيْوَم ِليَماِن ِم ِل

ُلوَن َأْفَواِهِهم َيُقو ْيَس ّما ِب ِبِهْم ِفي َل ُلو ّلُه ُق ل َلُم ٱَو ُتُموَن ِبَما َأْع ْك } * َي
ّلِذيَن ْا ٱ{  ُلو ِنِهْم َقا ْا ِلْخَوا ُدو َنا َلْو َوَقَع َطاُعو ُلوا َما َأ ِت ُءوا ُقْل ُق ْدَر َفا
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ُكُم َعْن ْنُفِس ْلَمْوَت َأ ُتْم ِإن ا ْن } َصاِدِقيَن ُك

الكلمات: شرح

ِلنسان يصيب المصائب: ما }: إحدى { المصيبة الموت. مصيبة وأسوأها سوء من ا

سبعين. وأسروا المشركين من سبعين بدرأ في قتلوا اذ }: ضعفيها { مثليها

والهزيمة. القتل من الذي هذا أتانا أين من }؟: أي هذا { أنى

بأسبابها. المسببات بربط وتقديره تعالى بإرأادته }: أي الله { فبإذن

ِليمان من }: أظهروا { نافقوا الكفر. من يبطنون ل ما ا

الخرة. ثواب تريدوا لم ان وأولدكم، وأهليكم ديارأكم العدوعن ادفعوا }: أي ادفعوا { أو

ادفعوا. }: أي { ادرأأوا

بالحذرأ. المكروه دفع }: في صادقين كنتم { إن

اليات: معنى

تعالىعلى الله الولى: ينكر الية ففي أحد غزوة أحداثا في الكريم السياق زال ما
من } أي هذا والهزيمة: { إنى والجراحات القتل مصيبة أصابتهم أن بعد قولهم المؤمنين

فقال رأسوله؟ ومع الله سبيل في ونقاتل مسلمون ونحن المصيبة هذه جاءت وجه أي
بأحد المؤمين من قتل ما لن ببدرأ مثليها أصبتم قد } بأحد مصيبة ًأابتكم تعالى: { أولما

ًا، وسبعين قتيل سبعين كان ببدرأ المشركين من قتل وما سبعين، كان رأسوله وأمر أسير
الله لرسول بمعصيتكم وذلك أنفسكم، عند من هو ُيجيبهم: قل أن وسلم عليه الله صلى
{ إن القتال. وقوله تارأكين المعركة من فررأتم إذ صبركم وبعدم أمره، الرماة خالف حيث
حيث لهم عقوبة به أصابهم بما أصابهم تعالى الله بأن } إشعارأ قدير شيء كل على الله
) أما165( الولى الية تضمنته ما أعدائه. هذا قتال على يصبروا ولم رأسوله يطيعو لم

وليعلم الله فبإذن الجمعان التقاء يوم أصابكم تعالى: { وما فقوله بعدها الثلثا اليات
وجمع المؤمنين جمع التقاء عند أحد يوم أصابهم ما أن المؤمنين تعالى } يخبر المؤمنين

على المؤمنين إظاهارأ وعلته وتدبيره، الله بقضاء كان المعركة سحاة في المشركين
نافقوا الذين ليعلم وثانيا أول هذا المورأ وباطن الغيب في له معلوم هو كما صورأتهم
ِليمان فأظهروا ورأسوله لله العداء الكفر أبطنوا ثم والمؤمنين ولرسوله لله والولء ا

} نافقوا الذين ) { وليعلم168( ) والرابعة167( الثالثة اليتين في عنهم فقال والمؤمنين
قبل الطريق من رأجعوا الذين وعصابته المنافقين رأئيس سلول بن ابى بن الله عبد وهم

في قاتلوا تعالوا جابر والد حرام بن الله عبد لهم قال وقد المعركة، ساحة إلى الوصول
واهليكم أنفسكم عن فادفعوا الخرة ثواب تريدوا لم وان الخرة، ثواب رأجاء الله سبيل
الداهم العدو خطر عنا ويدفع سوادنا يكثر معنا وقوفكم إذ قتلكم يريد غاز جيش معرة

ً نعلم قائلين: لو فأجابوا الحال هذه في بأنهم عنهم تعالى فأخبر لتبعانكم، سيتم قتال
ِليمان منهم أقرب للكفر { هم أعلم { والله قلوبهم، في ليس ما بألسنتم يقولون } إذ ل

وارأداة والمؤمنين ورأسوله الله عداوة يكتمون أنهم يعلم أنفسهم من } حتى يكتمون بما
الغازين. الكافين مع قلوبهم وأن بالمؤمنين، السوء
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فى -وهم النفاق في ِلخوانهم وقالوا أحد في الجهاد عن قعدوا أنهم عنهم تعالى أخبر ثم
الله قتلوا. فأمر ما نحن نخرج لم كما يخرجوا فلم قعدوا أنهم الخاصة-:- لو مجالسهم

أجلكم حضر إذا الموت أنفسكم عن ادفعوا } أي قائلً: { فادرأءوا عليهم يرد أن رأسولى
قتلوا. ما قعدوا لو أنهم دعواكم فى صادقين كنتم إن

اليات: هداية من

الذنوب. ثمرة - المصائب1

بإذنه. إل تحدثا ول الله، علم بها سبق العالم في تتم التي الحداثا - كل2

الكفر. هاوية حافة على به يصبح ظنا يظن أو قول المرء يقول - قدي3

القدرأ. يدفع ل - الحذرأ4

َ َبّن { َول ْا ٱّلِذيَن َتْحَس ُلو ِت ِبيِل ِفي ُق ّلِه َس ًا ٱل ٌء َبْل َأْمَوات َيا َد َأْح ِعن
ّبِهْم َتاُهُم ِبَمآ } * { َفِرِحيَن ُيْرَزُقوَن َر ّلُه آ ِلِه ِمن ٱل َفْض

ْبِشُروَن َت َيْس ّلِذيَن َو ْا َلْم ٱِب ْلَحُقو ْلِفِهْم ّمْن ِبِهم َي ّ َخ ْيِهْم َخْوٌف َأل َل َع
ُنوَن ُهْم َولَ ْبِشُروَن َيْحَز َت َيْس ِنْعَمٍة } * {  ّلِه ّمَن ِب َأّن َوَفْضٍل ٱل ّلَه َو ٱل
َ ِنيَن َأْجَر ُيِضيُع ل } ٱْلُمْؤِم

الكلمات: شرح

تظنن. }: ول تحسبن { ول

}: استشهدوا. { قتلوا

ُيحسون { أحياء والشراب. بالطعام الجنة نعيم في ويتنعمون }: 

}: مسرورأين. { فرحين

رأبهم. عن التام المن من وجدوا }: لما عليهم خوف { ل

الجنة. في كرامة من نالهم لما الدنيا في ورأاءهم خلفوا ما }: على يحزنون هم { ول

}: يفرحون { يستبشرون

}: وزيادة. { وفضل

اليات: معنى

وسلم: عليه الله صلى لرسوله تعالى فقال أحد غزوة عن الحديث في السياق زال ما
ًا وغيرها أحد في المؤمنين من استشهدوا الذين تظنن ل } أي تحسبن { ول ل أموات

أرأواحهم يرزقون رأبهم عند أحياء هم بل العيش ولذيذ الرزق بطيب يتنعمون ول يحسون
بالعرش. إنهم معلقة قناديل إلى ويأوون الجنة ثمارأ من يأكلون خضر طير حواصل في
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في خلفوهم الذين المؤمنين بإخوانهم ويستبشرون به، تعالى الله أكرمهم بما فرحون
ِليمان على الدنيا إليه يصيرون ما لجل يحزنوا ولم يخافوا لم بهم لحقوا إذا بأنهم والجهاد ا

بما فرحون مستبشرون جميعا الشهداء فيها. إن لهم تعالى الله توكرامة الجنة نعيم من
يوفيهم بل شهداء وغير شهداء المؤمنين أجر يضيع ل تعالى وبأنه ويزيدهم عليهم الله ينعم

فضله. من ويزيدهم أجورأهم

اليات هداية

اليات: هداية من

أكمل. الشهداء حياة أن غير الجنة في أحياء والمؤمنون أحياء - الشهداء1

ِليمان على خلفوهم الذين بالمؤمنين يستبشرون - الشهداء2 لحقوا اذا بأنهم والجهاد ا
قبلهم. هم نالهم ما والنعيم الكرامة من نالهم بهم

يصيبه. حزن ول مات إذا الصالح المؤمن ينال خوف - ل3

ّلِذيَن ْا ٱ{  ُبو َتَجا ّلِه ٱْس لّرُسوِل ل َبُهُم َمآ َبْعِد ِمن ٱَو ّلِذيَن ٱْلَقْرُح َأَصا ِل
ْا ُنو ْنُهْم َأْحَس ْا ِم ّتَقو ِظيٌم َأْجٌر ٱَو ّلِذيَن َع ّناُس َلُهُم َقاَل ٱ} * {  ِإّن ٱل
ّناَس ْد ٱل ْا َق ُكْم َجَمُعو ْخَشْوُهْم َل َدُهْم ٱَف ًا َفَزا ْا ِإيَمان ُلو َنا َوَقا ُب ّلُه َحْس ٱل
ِنْعَم ِكيُل َو ْا ٱْلَو ُبو َل ْنَق ِنْعَمٍة ٱ} * { َف ّلِه ّمَن ِب َيْمَسْسُهْم ّلْم َوَفْضٍل ٱل
ٌء ْا ۤوُس َبُعو ّت ّلِه ِرْضَواَن ٱَو ّلُه ٱل ل ٍم َفْضٍل ُذو ٱَو ِظي ّنَما َع ِإ ُكُم } * {  ِل ٰذ

َطاُن ْي ُه ُيَخّوُف ٱلّش َء َيا ِل َ َأْو ُتْم ِإن َوَخاُفوِن َتَخاُفوُهْم َفل ِنيَن ُكن } ّمْؤِم

الكلمات: شرح

المر. وقبلوا الدعوة }: اجابوا { استجابوا

الجراحات. }: ألم { القرح

غيرهم. الى واحسنوا الشرع وفق بها أتوا واقوالهم }: أعمالهم { أحسنوا

عنه. نهاهم أو به أمرهم فيما يعصوه ولم به يشركوا فلم }: رأبهم { اتقوا

لقتالكم. الجيوش }: جمعوا لكم { جمعوا

الذى. من به أرأادونا ما الله }: يكفينا الله { حسبنا

إليه. ونفوضها أمورأنا إليه نوكل الله الوكيل }: نعم الوكيل { ونعم

المدينة. الى السد حمراء من }: رأجعوا { انقلبوا

والفساد. الشر من إليه يدعوهم فيما اليه والستجابة طاعته }: أهل الشيطان { اولياء

اليات: معنى
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في كلها الرأبع واليات وأحوال أمورأ من بسها ل وما أحد غزوة أحداثا فى السياق زال ما
الحد يوم سفيان أبى طلب في وخرجوا السبت يوم أحد غزوة حضروا الذين المؤمنين

الذين أصحابه معنويات يرفع أن رأأى وسلم عليه الله صلى محمد نبيهم رأأسهم وعلى
ِلموا ُه يرهب وأن بأحد، السبت يوم وهزموا ُك ًا فأمر أعداء طلب فى بالخروج يؤذن مؤذن

وإن المجروح، للمكلوم منهم وإن وخرجوا المؤمنين فاستجاب وجيشه، سفيان أبى
ثم قليل، فمشى وضعه تعب فاذا ظهره على أخاه يحمل أحدهما كان جريحين أخوين
الله وألقى السد، حمراء إلى وأصحابه وسلم عليه الله صلى الله رأسول انتهى حتى حمله
ًا فارأتحل سفيان أبى قلب في الرعب تعالى ًا أن هنا حدثا وقد مكة، إلى هارأب معبد

وخرج طلبكم فى خرج أنه فأبخره الرسول عن فسأله سفيان أبى مبعسكر مر الخزاعى
ًا برجاله فهرب ترحل أن لك أنصح عليكم، تغيظ وكلهم كبير جيش معه رأسول من خوف
السد بحمراء وسلم عليه الله صلى الرسول فأقام وأصحابه، وسلم عليه الله صلى الله

نصها: وهذا الرأبع اليات هذه نزلت وفيهم سوء يمسسهم لم عادوا ثم ليلة كذا برجاله

أحد فى } يريد القرح أصابهم ما بعد من والرسول لله استجابوا ) { الذين172( الية
سفيان، أبى ملحقة فى معه وخرجوا وسلم عليه الله صلى الرسول نداء واستجابوا: لبوا

وهو أل عظيم، أجر واتقى أحسن من } ولكل عظيم أجر واتقوا منهم أحسنوا { للذين
} فاخشوهم لكم جمعوا قد الناس إن الناس لهم قال ) { الذين173( الثانية الية الجنة

على عازم وهو سفيان بأبي مروا القيس عبد من نفر هم القائلين الناس من المراد
ًا أخبر سفيان أبو له فقال نظره فى بها المؤمنين لتصفية المدينة الى العودة محمد

وقادم جيوشي جامع وإنى عليه انتصرت بعدما أحياء تركهم على ندمت أنى وأصحابه
صلى الرسول الخبر هذا بلغ فلما سفيان أبو هم جمعوا الذين الناس من والمراد عليهم،

ًا زادهم وأصحابه وسلم عليه الله وقالوا: لهم، ووليته تعالى الله بنصر إيمانهم فوق إيمان
إلى أمرنا ونفوض أهممنا ما يكفينا الذى الوكيل ونعم شرهم، الله يكفينا أي الله حسبنا

الله.

الله القى سفيان أبا لن السد حمراء من رأجعوا } أي ) { فانقلبوا174( الثالثة الية
ْعب ِليمان نعمة فى سالمين نبيهم مع رأجعوا وهرب، فانهزم قلبه في الّر والسلم ا

ٌء يمسسهم { لم عودتهم طريق في تجارأة أصبوا } حيث { وفضل والنصر، } أى سو
سبيل في الخروج وهو ورأسوله الله دعاهم لما } بالستجابة الله رأضوان { واتبعوا أذى،
على أفاضه } وما عظيم فضل ذو تعالى: { والله وجيشه. وقوله سفيان أبي لملحقة الله

ّنما175( الرابعة الية عليه التدليل فى كاف رأسوله أولياءه يخوف الشيطان ذلكم ) { إ
بكذا سفيان أبو آجره القيس عبد وفد أن وذلك } ، مؤمنين كنتم ان وخافون تخافوهم فل

أن إل المؤمنين له (طابورأ) يخذل كأنه فبعثه منه المؤمنين خوف هو إن زبيب من حمل
ذلكم الية: { إنما فنزلت الوكيل، ونعم الله حسبنا وقالوا مكيدة أنها عرفوا المؤمنين
أبى أوليائه من المؤمنين يخوف القيس عبد من النفر لسان على } الناطق الشيطان

ُنوا فل تعالى يخافوه أن وأمرهم منهم الخوف عن فنهاهم تخافوهم فل وجمعه، سفيان ُب يج
عنهم الله رأضى بحق المؤمنون لنهم فعلوا وكذلك سفيان أبى قتال الى ويخرجوا
أجمعين.

اليات: هداية

اليات: هداية من

ِلحسان - فضل1 خير. كل مفتاح والتقوىوأنهما ا



رأبهم. على وكرامتهم غيرهم، على الله رأسول أصحاب - فضل2

قبل من ابراهيم وقالها الله رأسول " قالها الوكيل ونعم الله " حسبنا كلمة - فضل3
وسلم. عليهما الله فصلى

رأبهم غير يخافوا ل أن المؤمنين فعلى أوليائه، من المؤمنين يخوف الشيطان أن - بيان4
لهم. الوكيل ونعم حسبهم وهو عليه، ويتوكلون ويعبدونه فيطيعونه الحياة، فى تعالى

َ ُكْفِر ِفي ُيَساِرُعوَن ٱّلِذيَن َيْحُزنَك { َول ّنُهْم ٱْل ْا َلن ِإ ّلَه َيُضّرو ًا ٱل ْيئ َش
ُد ّلُه ُيِري ّ ٱل ًا َلُهْم َيْجَعَل َأل ّظ َلُهْم ٱلِخَرِة ِفي َح َذاٌب َو ِظيٌم َع } * َع
ِإّن ْا ٱّلِذيَن {  َتَرُو ُكْفَر ٱْش ِليَماِن ٱْل ْا َلن ٱِب ّلَه َيُضّرو ًا ٱل ْيئ َولُهْم َش

َذاٌب ِليٌم َع َ َأ َبّن } * { َول ْا ٱّلِذيَن َيْحَس ّنَما َكَفُرو ِلي َأ ْيٌر َلُهْم ُنْم َخ
ْنُفِسِهْم ّنَما َل ِلي ِإ ْا َلُهْم ُنْم ُد َدا َيْز ًا ۤوِل ْثَم َلْهُم ِإ َذاٌب َو } ّمِهيٌن َع

الكلمات: شرح

ويكرهه. يسوءه ما سماع أو لرؤية النفس يصيب }: غّم { الحزن

به. وأخبر الرسول به جاء فيما ورأسوله تعالى الله تكذيب }: الكفر { الكفر

}: يبادرأون. { يسارأعون

ًا. { حظا }: نصيب

اليمان. عن الكفرى }: اعتاضوا الكفر { اشتروا

ِلمهال لهم { نملى ِلملء: ا أيديهم على الضرب وترك بهم البطش بعد والرأخاء }: ا
بكفرهم.

ًا ْثم ِلثم: كل { إ والشرك. ورأأسه: الكفر قبيِح ضارأ }: ا

اليات: معنى

عن الحداثا كشفت -وقد الثلثا اليات هذه ففي أحد غزوة أحداثا فى السياق زال ما
الله لرسول شديد ألم من وحصل عليه، ستارأ ل مكشوفا النفاق ظهر حيث خطيرة أمورأ
مسارأعة يحزنك له: ل قائل رأسوله تعالى الله -يخاطب والمؤمنين وسلم عليه الله صلى
خرجوا ما أنهم إلى إشارأة الكفر الى يقل ولم الكفر فى وقال الكفر، فى المنافقين هؤلء

لهم يجعل ل أن يريد والله } ، شيئا الله يضروا لن { إنهم فقط، نفاقا كان اسلمهم منه
ًا عليهم وحكم إليه، عادوا منه خرجوا كلما كفرهم فى تركهم فلذا الخرة نعيم من نصيب

). أما176( الولى الية تضمنته ما } هذا عظيم عذاب فقال: { ولهم العظيم بالعذاب
فيبيعون إيمانهم بعد يرتدون الذين على تعالى الله حكم تضمنت ) فقد177( الثانية الية

ِليمان من شيئا الله يضروا لن بأنهم عليهم حكم بالهدى الضللة ويشترون بالكفر، ا
ِليمان الكفر اشتروا الذين تعالى: { إن فقال أليم عذاب ولهم الضررأ، الله يضروا لن با

ًا أشد ول آلم ل إذ النارأ عذ هو الليم } والعذاب أليم عذاب ولهم شيئا منه. إيجاع

javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()


يمهلهم عندما تعالى الله أن الكافرين حسبان بطلن تضمنت ) فقد178( الثانية الية وأما
ّد كلما إذ لهم، شر هو بل ل، لهم، خيٌر ذلك أن بالعذاب يعاجلهم ولم أعمارأهم فى ويُم

ًا اكتسبوا يوما تأخروا وحينئذ آثامهم، وتكثر ذنبهم يعظم حيتاهم تطول ما فبقدرأ إثم
ًا ويهلكون يوبقون ّنما كفروا الذين يحسبن تعالى: { ول قال له نظير ل هلك لهم نملى أ

ًا ليزدادوا لهم نملى إنما لنفسهم، خير ذوى كانوا لنهم إهانة، ذو أي مهين عذاب ولهم إثم
لهم. اهاناٌت عذابهم فى يكون أن ناسب فلذا وفساد، الرأض في وعلو كبر

اليات: هداية

اليات: هداية من

ٍر كفر ُيحزنه أن للمؤمن ينبغى - ل1 ًا، تعالى الله يضر ل لك لن فاسق، فسق ول كاف شيئ
بعدله. والفاسق الكافر الله وسيجزى

هناك ليس إذ ذنب كل من بالتوبة يبادرأ أن وعليه له، الله إمهال يغره أن للعبد ينبغى - ل2
إمهال. هو وإنما إهمال

ًا كان إذا لنه الحياة، من خير للعبد - الموت3 غير كان وإن الدنيا من له خير فالخرة صالح
ذنوبه. بكثرة فيوبق اثما يزداد ل حتى ذلك

ّلُه َكاَن { ّما َذَر ٱل َي ِنيَن ِل َلٰى ٱْلُمْؤِم ُتْم َمآ َع ْن ْيِه َأ َل ّتٰى َع ِبيَث َيِميَز َح ٱْلَخ
ّيِب ِمَن ّط ّلُه َكاَن َوَما ٱل ُكْم ٱل ِلَع ْط ُي َلى ِل ْيِب َع ِكّن ٱْلَغ َل ّلَه َو ِبي ٱل َت َيْج
ِلِه ِمن ُء َمن ّرُس ْا َيَشآ ُنو ّلِه َفآِم ل ِلِه ٱِب ِإن َوُرُس ْا َو ُنو ْا ُتْؤِم ّتُقو َت ُكْم َو َل َف
ِظيٌم َأْجٌر َ َع َبّن } * { َول ُلوَن ٱّلِذيَن َيْحَس ْبَخ َتاُهُم ِبَمآ َي ّلُه آ ِمن ٱل

ِلِه ًا ُهَو َفْض ْير َطّوُقوَن ّلُهْم َشّر ُهَو َبْل ّلُهْم َخ ُي ْا َما َس ُلو َيْومَا ِبِه َبِخ
َياَمِة ّلِه ٱْلِق َلْرِض ٱلّسَماَواِت ِميَراُث َول ّلُه ٱَو ل ُلوَن ِبَما ٱَو ِبيٌر َتْعَم } َخ

الكلمات: شرح

}: ليترك. { ليذرأ

ّين. }: يميّز { يمييز ويب

والمعاصى. بالشرك نفسه خبثت }: من { الخبيث

ِلسمان نفسه طهرت }: من { الطيب الصالح. والعمل با

بالحواس. يدرأك فلم غاب }: ما { الغيب

ويصطفي. }: يختارأ { يجتبي

ويضنون. }: يمنعون { يبخلون

أحدهم. عنق فى طوقا }: يجعل به { يطوقون
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اليات: معنى

هذه في تعالى فاختبر وأحوال ظروف من لزمها وما أحد، وقعة أحداثا فى السيقا زال ما
المؤمن فيهم عليه هم ما على المؤمنين يترك أن تعالى شأنه من ليس ) انه179( الية

منها الشاقة بالتكاليف البتلء من بد ل المنافق. بل وهو فيه والكاذب إيمانه، في الصادق
المؤمن يميز حتى العباداة سائر من الشاقة وغير والزكاة، والصلة والهجرة كالجهاد
تعالى: { قال الروح، الخبيث المنافق وهو الكاذب المؤمن من الروح، الطيب وهو الصادق

الله أن } وذلك الطيب من الخبيث يميز حتى عليه أنتم ما على المؤمنين ليذرأ الله كان ما
من والبارأ المنافق، من المؤمن فيميُز الغيب على يطلعهم أن خلقه في سنته من يكن لم

أنه الفاسد. إل من والصالح الكافر من المؤمن بها ويظهر بالتكاليف يبتلى وانما الفاجر،
المورأ مواطن على ويظهره الغيب، على فيطلعه يشاء من رأسله من يجتبي قد تعالى
ِليمان، حق ورأسوله بالله فآمنوا هذا على وبناء ِليمان صادق آمنتم إن فإنكم ا واتقيتم ا

دلت ما هذا والسرورأ الحبورأ دارأ الجنة وهو الجورأ أعظم بذلك لكم كان الرحمان معاصي
الذين البخلء خطا عن يخبر تعالى الله ) فإن180( الثانية الية ) أما179( الية عليه

الله آتاهم بما يبخلون الذين يظنن ول أي يحسبّن فيقول: ول به ويبخلون المال يملكون
أى هو بل يظنون كما لنفسهم خير به بخلهم أن عليهم به الله تفضل الذي المال من

السيئة وآثارأه البخل معرة نم الدنيا فى يلحقهم ما الولى لسببين وذلك لهم، شّر البخل
ًا يجعله بحيث به سيعذبهم تعالى الله أن والثانى النفس، على أعناقهم، في نارأ من طوق

الحديث. في جاء " كما كنزك أنا مالك لصاحبه: " أنا ويقول فيطوقهم، ثعبان أوبصورأة
ِلنفاق فى الخير أن ويعلم عنه، يعدل ان الباطل الظن هذا يظن من فعلى البخر. فى ل ا
في والعذاب الدنيا فى المعرة إل البخلء يجن ولم وسيرثه، الله، ما هو به يبخل ما وأن

فاتقوه } ، خبير تعملون بما والله والرأض السموات ميراثا تعالى: { ولله الخرة. قال
تعلمون. ل وأنتم يعمل والله لكم، خير ذلك فإن بالفضل وتطوعوا زكاته فآتوا آتاكم فيما

اليتين هداية

اليتين: هداية من

الكاذب. المؤمن من الصادق المؤمن اظهارأ التكليف ِحكم - من1

ذلك. اقتضت لحكمة رأسله عليه يطلع ما ال خلقه دون الغيب بعلم تعالى الرب - استئثارأ2

ِليمان الجنة - ثمن3 والتقوى. ا

البخلء. يظن كما له بخير وليس لصاحبه، شر بالمل - البخل4

ً أوتي - من5 وآية الية هذه ذلك على دلت القيامة يوم به عذب فيه الله حق ومنع مال
ًا له مثل زكاته يؤد فلم مال الله آتاه  " منالبخارأى: وحديث التوبة أقرع شجاع

مالك أنا - يقول شدقيه - أىً بلهزمتيه فيأخذ القيامة يوما يطوقه زبيبتان له
". الذين... } الية يحسبن { ول الية تل ثم كنزك، أنا

ْد ّلَق ّلُه َسِمَع {  ْا ٱّلِذيَن َقْوَل ٱل ُل ّلَه ِإّن ۤوَقا َنْحُن َفِقيٌر ٱل ُء َو َيآ ِن َأْغ

ُتُب ْك َن ْا َما َس ُلو َلُهُم َقا ْت َء َوَق َيا ِب لن
َ ْيِر ٱ َنُقوُل َحّق ِبَغ ْا َو َذاَب ُذوُقو َع

ِلَك ٱْلَحِريِق ٰذ ّدَمْت ِبَما } * {  ُكْم َق ْيِدي َأّن َأ ّلَه َو ْيَس ٱل ٍما َل َظلّ ِبيِد ِب ْلَع ّل
ّلِذيَن ْا ٱ} * {  ُل ّلَه ِإّن ۤوَقا َد ٱل َنا َعِه ْي َل ّ ِإ ّتٰى ِلَرُسوٍل ُنْؤِمَن َأل َنا َح َي ِت ْأ َي
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َباٍن ُلُه ِبُقْر ُك ْأ ّناُر َت ْد ُقْل ٱل ُكْم َق َء ِلي ّمن ُرُسٌل َجآ ْب َناِت َق ّي َب ْل ّلِذي ٱِب ِب ٱَو
ُتْم ْل ِلَم ُق ُتُموُهْم َف ْل َت ُتْم ِإن َق ِإن َصاِدِقيَن ُكن ُبوَك } * { َف ّذ ْد َك َفَق
ّذَب ِلَك ّمن ُرُسٌل ُك ْب ُءوا َق َناِت َجآ ّي َب ْل ُبِر ٱِب لّز َتاِب ٱَو ِك ْل ِنيِر ٱَو } ٱْلُم

الكلمات: شرح

أجسادهم. تحرق المحرقة النارأ عذاب }: هو الحريق { عذاب

الجرائم. من أيديكم قدمته ما بسبب العذاب ذلك }: أى أيديهم قدمت بما { ذلك

(التورأاة). كتابنا فى ووصانا }: أمرنا الينا { عهد

نبوته. في نصدقه ول به جاء ما على نتابعه، ل }: أي لرسول نؤمن ل { ان

في يوضع وغيره حيوان من تعالى الله الى به يتقرب }: القربان: ما النارأ تأكله { بقربان
فتحرقه. السماء من بيضاء نارأ عليه فتنزل مكان

والمعجزات. }: اليات { البينات

القربان. من }: أي قلتم { وبالذى

عليهما ويحيى زكريا النبياء من قتلوا وممن للتوبيخ، }: الستفهام قتلتموهم { فلم
السلم.

ابراهيم. كصحف الكتاب وهو زبورأ }: جمع { الزبر

ِلنجيل. والزبورأ كالتورأاة البين }: الواضح المنير { الكتاب وا

اليات: معنى

تعالى: الله قول نزل لما
} له فيضاعفه حسنا قرضا الله يقرض الذي ذا من {

لكبر يستمعون وهم به (المقدس) واليهود بيت عنه الله رأضى الصديق بكر أبو ودخل
ِلسلم. فقال الى بكر أبو فدعاه فنحاص أحبارأهم وأجل علمائهم ًا فنحاص: إن ا رأب

عنه الله رأضي بكر أبو فغضب ويقبله الربا عن صاحبك منه!ا ينهانا أغنى نحن يستقرض
الرسول فسأل بكر أبا فشكا وسلم عليه الله صلى الله رأسول الى فجاء اليهودي وضرب

إغنياء ونحن فقير الله قال: إن إنه فقال"  "؟ صنعت ما على حملك  " ماقائل: بكر أبا
ونحن فقير الله ان قالوا الذين قول الله سمع { لقد الية تعالى الله فأنزل اليهودى فأنكر
لهم: { ذوقوا ونقول أيضا، نكتبه أي } ، حق بغير النبياء وقتلهم قالوا ما سنكتب أغنياء
ليس الله وأن والفساد، الشر من أيديكم قدمته ما بسبب ذلك وقولنا } ، الحريق عذاب
ًا له مباعدا ول للعدل مجافيا جزاؤكم يكن فلم للعبيد، بظلم عن تعالى الرب لتنزه أبد
الله إن قالوا الذين قول الله سمع ) { لقد181( الولى الية تضمنته ما هذا لعباده الظلم
} الحريق عذاب ذوقوا ونقول حق بغير النبياء وقتلهم قالوا ما سنكتب أغنياء ونحن فقير
الية } وأما للعبيد بظلم ليس الله وأن أيديكم قدمت بما ) { ذلك182( الثانية والية
حتى لرسول نؤمن أل إلينا عهد الله إن قالوا تعالى: { الذين قوله ) وهى183( الثالثة
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قتلتموهم فلم قلتم وبالذى بالبينات قبلى من رأسل جاءكم قد قل النارأ تأكله بقربان يأتينا
والرد البتة، لها صحة ل باطلة كاذبةى يهودية دعوى تضمنت فقد }؟ صادقين كنتم إن

ًا أمرنا قد الله إّن قوله هى فالدعوى عليها نتابعه فنصدقه لرسول نؤمن ل أن لنا موصي
توضع غيره أو حيوان من صدقة يريدون النارأ، تأكله بقربان يأتينا حتى به، جاء ما على

بذلك اتيتنا ما محمد يا وأنت نبوته، آية فذلك فتحرقها السماء من نارأ عليها فتنزل أمامهم
قربنا } وهو قلتم { وبالذى الله قول فهو الرد وأما دينك، على نتبعك ول بك نؤمن فل

صادقين كنتم إن عيسى، قتل وحاولوا ويحيى زكريا قتلوات إذ قتلتموهم، فلم النارأ تأكله
عليه الله صلى الله لرسول العزاء تحمل ) فانها184( الرابعة الية وأما دعواكم؟ فى

لنك تأسى ول تحزن فل بك، يؤمنوا } فلم كذبوك تعالى: { فإن رأبه له يقول إذ وسلم
أي بالبينات أقوامهم جاءوا كرام، كثر رأسل كذبت فقد ُكذبت، الذى وحدك لست

ِلنجيل كالتورأاة المنير والكتاب وبالزبر، المعجزات، أممهم وكذبتهم إبراهيم وصحف وا
تحزن. ول فاصبر معهم والمشركون اليهود هؤلء كذبك كما

اليات هداية

اليات: هداية من

أجمعين. النس ومع أنبيائهم ومع تعالى الله مع أدبهم وسوء اليهود - كفر1

الجرائم. أبشع من وهى للنبياء اليهود قتل جريمة - تقرير2

يأتيهم حتى بالرسول يؤمنوا ل أن إليهم عهد الله أن دعواهم فى اليهود كذب - بيان3
النارأ. تأكله بقربان

اليهود ترهات أمام والثبات الصبر على وحمله وسلم عليه الله صلى الرسول - تعزية4
وأباطيلهم.

ُكّل ِئَقُة َنْفٍس {  ّنَما ٱْلَمْوِت َذآ ِإ ُكْم ُتَوّفْوَن َو َياَمِة َيْومَا ُأُجوَر َفَمن ٱْلِق
ّناِر َعِن ُزْحِزَح ْدِخَل ٱل ُأ ّنَة َو ْد ٱْلَج ُة َوما َفاَز َفَق َيا َيا ٱْلَح ْن ّد ّ ٱل َتاُع ِإل َم

َلُوّن ٱْلُغُروِر ْب ُت َل ُكْم ۤيِف } * {  ِل ُكْم َأْمَوا ْنُفِس َأ َتْسَمُعّن َو َل ٱّلِذيَن ِمَن َو
ْا ُتو َتاَب ُأو ِك ُكْم ِمن ٱْل ِل ْب ْا ٱّلِذيَن َوِمَن َق ُك ًذىً ۤوَأْشَر ًا َأ ِثير ِإن َك ْا َو ِبُرو َتْص

ْا ّتُقو َت ِإّن َو ِلَك َف ِما ِمْن ٰذ ُلُموِر َعْز } ٱ

الكلمات: شرح

تموت. ل فانها هي أما جسدها موت ذائقة }: أي الموت { ذائقة

ًا أعمالكم جزاء }: تعطون { توفون ًا أو خير فيها. نقص ل وافية شر

وأبعد. }: نّجي { زحزح

الجنة. وهو بمرغوبه وظفر النارأ، وهو مرهوبه من }: نجا { فاز

خادع بمتاع الدنيا فشبهت والغرورأ: الخداع، به، يستمتع ما كل }: المتاع الغرورأ { متاع
ويذهب. يضمحل أن يلبث ل صاحبه، غارّأ
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ُوّن َنبل َتبُروّن وأنفسكم أموالكم فى { ل ُتْخ َل أو فيهان الواجبة الحقوق بأداء أموالكم في }: 
والموت. المرض او والحج، كالجهاد الشاقة بالتكاليف وأنفسكم بذهابها

والنصارأى. }: اليهود الكتاب { اوتوا

}: العرب. اشركوا { الذين

عزائم هى التى الواجبة المورأ من والتقوى يصبر أن }: يريد المورأ عزم من ذلك { فان
الحوال. من بحال ترخيص ول ترخيص ول رأخص فيها وليس

اليات: معنى

الية في جاء لقد وأصحابه وسلم عليه الله صلى الرسول تعزية فى السياق زال ما
له، والمشركين اليهود تكذيب من آلمه عما وسلم عليه الله صلى الرسول تسلية السابقة

ذائقة سفلت أو علت مهما نفس كل فأن فيها تعالى أخبر إذا وعزاء، تسلية الية هذه وفي
فيها يجرم قد ولذا وعمل، كسب دارأ هى وإنما جزاء دارأ ليست الدنيا وإن محالة، ل الموت

ويصلح المحسنون فيها يحسن وقد مروه، ينالهم ول الظالمون، ويظلم المجرمون
بكل الدنيا الحياة بأن وأخرى: العلم عظيمة تسلية هذا وفى محبوب، ينالهم ول المصلحون

ان يلبث ل ثم منظره، وجمال ببهرجه، غارأ زائل متاع أي الغرورأ، متاع كونها تعدو ل فيها ما
يخبر ) ففيها186( الثانية الية ) أما185( الولى الية عليه دلت ما ويزول. هذا يذهب
أموالهم في أنفسهم وفي أموالهم في مختبرون محالة ل بأنهم والمؤمنين رأسوله تعالى

والج كالجهاد الشاقة والتكاليف والموت بالمرض أنفسهم وفي والواجبات، بالحوائج،
ًى والمشركين الكتاب أهل من يسمعوا وأن بد ل وانهم والصيام، ًا أذ فنحاص: قال كما كبير

المشركون: اللت قال وكما الله، ابن النصارأى: المسيح قال كما أو أغنياء ونحن فقير الله
وتتقوا تصروا وإن فقال والتقوى الصبر على تعالى حثهم ثم الله مع آلهة ومناة والعزى

والستحباب الندب باب من هو وليس عليكم تعالى الله أوجب مما وتقواكم صبركم فإن
والوجوب. الفرض باب من هو بل

اليات هداية

اليات: هداية من

عمل. دارأ هى وانما جزاء بدارأ الدنيا الدارأ - ليست1

الجنة. ودخول النارأ عن الزحزحة وهو الحق الفوز - تعريف2

ويضمحل. يتلى ان يلبث ل خادع كمتاع وأنها الحياة هذه حقيقة - بيان3

رأخصها. من ل المورأ عزائم من فإنها والتقوى الصبر فيجب ضرورأى - البتلء4

ْذ ِإ َذ { َو ّلُه َأَخ َق ٱل َثا ْا ٱّلِذيَن ِمي ُتو َتاَب ُأو ِك ّنُه ٱْل ُن ّي َب ُت ّناِس َل َ ِلل َول
َنُه ُتُمو ْك ُه َت ُذو َب َن َء َف ْا ُظُهوِرِهْم َوَرآ َتَرْو ْش ًا ِبِه ٱَو ً َثَمن ِليل ْئَس َق ِب َما َف
َتُروَن َ َيْش َبّن } * { ل ْا ِبَمآ َيْفَرُحوَن ٱّلِذيَن َتْحَس َتْو ّبوَن َأ ُيِح َأن ّو

ْا ُدو ْا َلْم ِبَما ُيْحَم ُلو َ َيْفَع ّنُهْم َفل َب َذاِب ّمَن ِبَمَفاَزٍة َتْحَس َلُهْم ٱْلَع َو
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َذاٌب ِليٌم َع ّلِه َأ ْلُك } * { َول َلْرِض ٱلّسَماَواِت ُم ّلُه ٱَو ل َلٰى ٱَو ُكّل َع
ٍء } َقِديٌر َشْي

الكلمات: شرح

باليمين. المؤكد }: العهد { الميثاق

والنصارأى. }: اليهود الكتاب { اوتوا

يعلم. ول يرى ل حتى وجحوده الشيء }: إخفاء { الكتمان

العهد عليهم أخذ ما وهو إليه يلتفتوا ولم وطرحوه }: ألقوه ظهورأهم ورأاء { فنبذوه
ِليمان من فيه والميثاق ِلسلَم. ِعَن به جاء وبما وسلم عليه الله صلى بمحمد ا ا

على ابقاء كتموه، اذ الزائل ومتاعها الدنيا حطام عنه }: اعتاضوا قليل ثمنا به { واشتروا
الدنيوية. منافعهم

لهم يوجب ما يفعلوا لم وهم بخير ويذكروا عليه يثنى }: أي يفعلوا لم بما يحمدوا { ان
ذلك.

أليم. عذاب الخرة فى ولهم الدنيا، فى العذاب من }: بمنجاة العذاب من { بمفازة

اليات: معنى

اوتوا الذين ميثاق اله أخذ إذ لهم واذكر لنبيه، تعالى فيقول اليهود في السيقا زال ما
النبي نعوت للناس يبينوا بأن المؤكد العهد علمائهم على أخذ والنصارأى اليهود وهم الكتاب

ودين الهدى من به جاء ما على ويتابعوه به يؤمنوا وأن كتابهم، في وسلم عليه الله صلى
ِلسلم، وهو الحق بذلك واستبدلوا إليه يلتفتوا فلم ظهورأهم ورأاء ونبذوه كتموه ولكنهم ا
ًا ً ثمن ً ثمنا به تعالى: { واشتروا قال والمال والمنصب الجاه وهو قليل الله } وذم قليل

الية ) وأما187( الولى الية تضمنته ما هذا يشترون ما فبئس فقال القليل الثمن تعالى
فل يفعلوا لم بما يحمدوا أن ويحبون اتوا بما يفرحون الذين تحسبن ) { ول188( الثانية

الله صلى لرسوله يقول تعالى الله } فإن أليم عذاب ولهم العذاب من بمفازة تحسبنهم
كلمنا بتحريف والفساد الشر من اتوا بما يفرحون الذين رأسولنا ل تحسبن ل وسلم عليه

وثنوا يشكرهم أي الناس يحمدهم أن يحبون ذلك مع وهم شرائعنا وتغيير اوامرنا وتبديل
ِلصلح الخير من يفعلوا لم ما عليهم، فهؤلء والفساد الشر وهو العكس كان عملهم إذ وا

القيامة. وأما يوم أليم عذاب ولهم العذاب، من بمنجاة أي بمفازة تحسبنهم ول اليهود من
شيء كل على وأنه والرأض، السموات ملك له أن تعالى أخبر ) فقد189( الثالثة الية
لهم وعيده منجز وانه منهم، والنتقام بالقوم البطش على قدرأته على بذلك فدلل قدير
كل على والله والرأض، السموات ملك فقال: { ولله الخرة وعذاب الدنيا، عذاب وهو

}. قدير شيء

اليات هداية

اليات: هداية من
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ِلسلم علماء يتناول الحق ببيان الكتاب أهل علماء على الميثاق الله - أخذ1 عليهم فإن ا
على ليحوزوا للناس ارأضاء تأويله أو كتمان عليهم ويحرم به، ويجهروا الحق يبثوا أن

ً دنيوي مكسب ًا أو مال ًا. أو جاه سلطان

الكمال من بل والمعروف، الخير من يعفل لم بما يحمد أن يحب ان للمسلم يجوز - ل2
لم بمن فكيف ذلك يستوجب لما فاعل وهو وثنائهم الناس مدح في المسلم يرغب ل أن

له بالتصفيق عليه يحمد ان ويحب والفساد الشر يفعل بمن يحمد. بل أن يحب ثم يفعل
فلن.... يحيى وكلمة

إليه والرغبة منه الخوف توجب شيء كل على وقدرأته شيء لكل تعالى الله - ملك3
جاهلون. وبه غافلون، هذا عن الناس وأكثر

ِإّن ْلِق ِفي {  َلْرِض ٱلّسَماَواِت َخ ِتلَِف ٱَو ْخ ْيِل ٱَو ّل ّنَهاِر ٱْل ل َياٍت ٱَو ل
ِلي َباِب ُلْو ْل َل ّلِذيَن ٱ ُكُروَن ٱ} * {  ْذ ّلَه َي ًا ٱل َيام ًا ِق َلٰى َوُقُعود َوَع

ِبِهْم ُنو ّكُروَن ُج َتَف َي ْلِق ِفي َو َلْرِض ٱلّسَماَواِت َخ َنآ ٱَو ّب َلْقَت َما َر َهذا َخ
ِطلً َنَك َبا ْبَحا َنا ُس َذاَب َفِق ّناِر َع َنآ ال ّب ّنَك } * { َر ْدِخِل َمن ِإ ّناَر ُت ٱل
ْد َتُه َفَق ْي ِلِميَن َوَما َأْخَز ّظا ْنَصاٍر ِمْن ِلل َنآ َأ ّب َنآ } * { ّر ّن َنا ِإ ًا َسِمْع َناِدي ُم

َناِدي ِليَماِن ُي ْا َأْن ِل ُنو ُكْم آِم ّب ّنا ِبَر َنا َفآَم ّب ْغِفْر َر َنا ٱَف َنا َل َب ُنو َكّفْر ُذ ّنا َو َع
َنا ِت َئا ّي َنا َس َتَوّف ْبَراِر َمَع َو َل َنا ٱ ّب َنا } * { َر ِت َنا َما َوآ ّت َلٰى َوَعد ِلَك َع ُرُس

َنا َولَ َياَمِة َيْومَا ُتْخِز ّنَك ٱْلِق َ ِإ ِلُف ل َد ُتْخ َتَجاَب ٱْلِميَعا ْس َلُهْم ٱ} * { َف
ّبُهْم ّني َر َ َأ ُكْم َعاِمٍل َعَمَل ُأِضيُع ل ْن َكٍر ّمن ّم َثٰى َأْو َذ ْن ُكم ُأ ّمن َبْعُض
ّلِذيَن َبْعٍض ْا ٱَف ْا َهاَجُرو ُأْخِرُجو َياِرِهْم ِمن َو ْا ِد ُذو ُأو ِلي ِفي َو ِبي َس

ْا ُلو َت ْا َوَقا ُلو ِت َكّفَرّن َوُق ْنُهْم ُل ِتِهْم َع َئا ّي ّنُهْم َس َل ْدِخ ُل ّناٍت َو ِمن َتْجِري َج
ِتَها ْنَهاُر َتْح َل ًا ٱ ّلِه ِعنِد ّمن َثَواب ّلُه ٱل ل ُه ٱَو َد ّثَواِب ُحْسُن ِعن } ٱل

الكلمات: شرح

العدم. من وجودهما في }: أي والرأض السموات خلق { في

مضىء. وذال مظلم هذا يذهب، وذاك يجىء هذا }: تعاقبهما والنهارأ الليل { واختلف

ورأحمته. وحكمته وعلمه وقدرأته تعالى الله وجود على واضحة }: دلئل { ليات

الدلة بها وتفهم الشياء بها ُتدرأك التى العقول }: أصحاب اللباب { لولي

ّبنا الخ.. }: يقولون: رأبنا { رأ

اللعب. باب من هو وإنما منه، مقصود لشىء }: ل { باطل

والولد. الشريك وعن واللعب، العبث عن لك }: تنزيها { سبحانك

الصالحة للعمال لنا بتوفيقك النارأ عذاب من واحفظنا }: أجرنا النارأ عذاب { فقنا
النارأ. لعذاب الموجبة الفاسدة العمال وتجنيبنا
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وأشقيته. }: أذللته { أخزيته

وامح. }: استر عنا { كفر

بالشريعة. المتمسكون وهم بارأ أو بّر }: جمع { البرارأ

والتأييد. النصر من رأسلك ألسنة }: على رأسلك { على

}: الوعد. { الميعاد

ًا وأهليهم وأموالهم وديارأهم بلدهم }: تركوا { هاجروا بدينهم. فرارأ

ِليمان اجل من المشركون ذاهم }: آ سبيلى في { أوذوا وطاعتنا. ورأسولى بى ا

ًا }: أي الله عند من { ثوابا ًا جزاء أجر السيئات. تكفير بعد الجنات وهو الله، عند من كائن

اليات: معنى

الكتاب وحرفوا أغنياء، ونحن فقير تعالى الله السيئة: ان المقالة تلك اليهود قال لما
في عمى على دالة هذه مواقفهم كانت باطلهم على يحمدوا ان ويحبون وغيروا وبدلوا

ّية اليات من تعالى فذكر عقولهم، فى وضلل بصائرهم، وافتقارأ غناه، على يدل ما الكون
وانه أمورأهم، في وتصرفه لحياتهم وتدبيره خلقه، على رأبوبيته على يدل كما إليه، عباده
العقول أرأباب ال يدرأكه ل هذا أن إل سواه لهم إله ل الذي وإلههم غيره لهم رأب ل رأبهم

الليل واختلف والرأض، السموات خلق في تعالى: { ان فقال النيرة والبصائر الحصيفة
اختلف وفي العدم من والرأض السموات ايجاد في ان } نعم اللباب لولى ليات والنهارأ

دلئك ذاك ومجيء هذا بذهاب والتعاقب والضياء، والظلم والقصر بالطول والنهارأ الليل
لهم. لخلقه. والوهيته رأبوبيته على ساطعة وبراهين عباده وافتقارأ الله غنى على واضحات

ًا تضمنت فقد بعدها الرأبع اليات ) وأما190( الولى الية تضمنته ما هذا لولى وصف
تعالى الرّب معرفة الى فيهتدون والرأض السموات خلق في يتفكرون الذين اللباب

ًا قياما الله يذكرون عنهم: { الذين تعالى ويشكرونه. فقال فيذكرونه جنوبهم وعلى وقعود
خلق في عنهم: { ويتفكرون الصلة. وقال وخارأج الصلة فى لحالهم شامل } وهذا

أودع وما خلقهما، وعظيم وإبداعهما، وتكوينهما إيجادهما في } ،أي والرأض السموات
ً هذا خلقت ما يقولوا: { رأبنا أن يلبثون مخلوقات. فل من فيهما لحكمة ل } أي باطل

العابثين اللعبين من تكون ان وحاشاك بالحق خلقته بل مطلوب، لهدف ول مقصودة
أن لجل خلقته عالية لحكم خلقت ما خلقت بل واللعب العبث عن لك تنزيها سبحانك

عذابك، دارأ في الكافرين وتهين كرمتك دارأ فى الذاكرين، الشاكرين فتكرم وتشكر، تذكر
من للظالمين وما أخزيته، فقد النارأ تدخل من إنك ) { رأبنا192( الية قالوا: في ولذا

}. أنصارأ

في عنهم وقال المهين، بالعذاب ويخزون النصير يعدمون الكافرون. ولذا هم والظالمون
ًا سمعنا اننا ) { رأبنا193( الية ِليمان ينادى منادي واسماها المطالب أشرف طالبين ل

مع وتوفنا سيئآتنا عنا وكفر ذنوبنا لنا فاغفر { رأبنا فقالوا البرارأ مع ووفاتهم ذنوبهم مغفرة
أن رأبهم سألوا ) فقد194( الخامسة الية ) وأما193( الية في جاء ما } وهو البرارأ

وأن الدنيا، في هذا الرأض، في والتمكين النصر من رأسله ألسنة على وعدهم ما يعطيهم
ِزيهم ل ول رأسلك على وعدتنا ما وآتنا فقالوا: { رأبنا النارأ، في بتعذيبهم القيامة يوم ُيح

)195( السادسة الية وفي الحق وعدك أي } ، الميعاد تخلف ل إنك القيامة يوم تخزنا



} بل أنثى أو ذكر من منكم عامل عمل أضيع ل لهم: { إنى فقال لهم استجابته تعالى ذكر
ًا له أنقصه ل بعمله الكل أجازى التى الذكر بعض من بعضكم لن أنثى أو كان ذكر

ِلنعام هذا بها السوجبوا سبيلي في وأوذوا ديارأهم، من واخرجوا هاجروا، فقال: { فالذين ا
من تجرى جناٍت ولدخلنهم سيئآتهم عنهم قائل: { لكفرن وواعدهم } ، وقتلوا وقاتلوا

حسن عنده والله الصالحة، أعمالهم على تعالى منه ثوابا ذلك وكان } ، النهارأ تحتها
َغب الثواب، ُير َيطَمع إليه، فل الرحيم. البر فإنه فيه، ول

اليات هداية

اليات: هداية من

ِليمان من المزيد على للحصول والرأض السموات خلق في التفكر - وجوب1 ِليقان. ا وا

القيام عند وذلك السورأة آخر الى السموات خلق في اليات: إن هذه تلوة - استحباب2
وسلم. عليه الله صلى عنه الصحيح فى ذلك لثبوت الليل آخر للتهجد

اضطجاع. أو قعود أو قيام من حال كل فى الله ذكر - استحباب3

العمر. فى مرة ولو وجوبه بل النارأ من التعوذ - استحباب4

ِليمان تعالى الله الى التوسل - مشروعية5 العمال. وصالح با

الله. سبيل في والجهاد الهجرة - فضل6

والجزاء. العمل في والمؤمنات المؤمنين بين - المساواة7

بالحياة وذلك فيها والصدق ولرسوله لله الطاعة أهل وهم البرارأ بين الوفاة - استحباب8
معهم. الله بإذن الوفاة لتكون بينهم والعيش معهم

َ ّنَك { ل ّلُب َيُغّر ْا ٱّلِذيَن َتَق ِبلَِد ِفي َكَفُرو َتاٌع ٱْل ِليٌل } * { َم ُثّم َق
ْأَواُهْم ّنُم َم ْئَس َجَه ِب ُد َو ِكِن ٱْلِمَها َل ْا ٱّلِذيَن } * {  ّبُهْم ٱّتَقْو َلُهْم َر

ّناٌت ِتَها ِمن َتْجِري َج ْنَهاُر َتْح َل ِلِديَن ٱ ً ِفيَها َخا ّلِه ِعنِد ّمْن ُنُزل َوَما ٱل
َد ّلِه ِعن ْيٌر ٱل ْبَراِر َخ َل ِإّن ّل َتاِب َأْهِل ِمْن } * { َو ِك ّلِه ُيْؤِمُن َلَمن ٱْل ل ٱِب
ُكْم ُأنِزَل َوَمآ ْي َل ْيِهْم ُأنِزَل َوَمآ ِإ َل ّلِه َخاِشِعيَن ِإ َ ل َتُروَن ل َياِت َيْش ّلِه ِبآ ٱل
ًا ً َثَمن ِليل ِئَك َق ٰـ لُأْو

ۤ
َد َأْجُرُهْم َلُهْم  ّبِهْم ِعن ّلَه ِإّن َر } * ٱْلِحَساِب َسِريُع ٱل

َيا ّيَها {  ْا ٱّلِذيَن َأ ُنو ْا آَم ِبُرو ْا ٱْص ِبُرو ْا َوَصا ُطو ِب ْا َوَرا ّتُقو ّلَه ٱَو ُكْم ٱل ّل َلَع
ِلُحوَن } ُتْف

الكلمات: شرح

والمراد وسلم عليه الله صلى الرسول المخاطب اغترارأ، منك يكن }: ل يغرنك { ل
واتباعه. أصحابه

والمآكل والموال والزرأاعة بالتجارأة فيها }: تصرفهم البلد فى كفروا الذين { تقلب
والمشارأب.
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ًا به يتمتعون قليل متاع هو ذلك }: تصرفهم قليل { متاع وينتهى. أعوام

ًا. فيها فيخلدون اليها يأوون جهنم الى القليل التمتع بعد }: مآلهم جهنم { ماواهم أبد

ً ّنُزل: ما الله عند من { نزل وفراش. وشراب قرى: طعام من للضيف يعد }: ال

طاعته. فى الصادق ولرسوله لله المطيع وهو بارأ }: جمع { البرارأ

ِلنجيل. التورأاة اليهم أنزل وما والسنة، }: القرآن اليكم أنزل { وما وا

وجل. عز له مخبتين }: مطيعين لله { خاشعين

مقابل للناس ببيانه أمر وما الله أحكام يجحدون }: ل قليل ثمنا الله بآيات يشترون { ل
لهم. تحصل منافع

والمصابرة: الثبات ورأسوله، الله طاعة على النفس حبس }: الصبر وصابروا { اصبرا
العدو. أمام والصمود

ًا الثغورأ }: المرابطة: لزوم { ورأابطوا المسلمين. ديارأ الى التسرب من للعدو منع

والخرة. الدنيا فى المرهوب من والسلمة المرغوب، بالظفر }: تفوزون { تفلحون

اليات: معنى

وسلم عليه الله صلى نبيهم شخصية فى المة هذه من الحق دعاة وتعالى تبارأك الله ينهى
ُهْم أن ُغّر وأرَأباح مكاسب من والفساد والشرك الكفر أهل فيه يتصرف ما يخدعهم اى َي
ًى على أنهم فيظنون ومراكب، ومشارأب مطاعم من به يتمعون وما تعالى الله أن أو هد

أسوأ الى يردون ثم قليل، الدنيا في متاع هو إنما ل، ل، عليهم، ساخط وغير عنهم رأاٍض
المهاد وبئس والمعاصى، بالشرك لدخولها مهدوا طالما التى جهنم إنه قرارأ وشر مأوى

تعالى: { ل قوله وهما والثانية الولى اليتين معنى جهنم. هذا فى الخلود لنفسهم مهدوه
الية أما } ، المهاد وبئس جهنم ماواهم قليل،ثم متاع البلد فى كفروا الذين تقلب يغرنك
تحتها من تجرى جنات لهم رأبهم اتقوا الذين تعالى: { لكن قوله وهى )،198( الثالثة
تضمنت قد } فإنها للبرارأ خير الله عند وما الله، عند من نزل فيها خالدين النهارأ

ًا ًا استدرأاك المهاد، وبئس جهنم شرمآل وهو الكافرين مآل قبلها الية في ذكر ل وهو حسن
فيها رأخالدين النا تحتها من تجرى مآل. { جنات خير وهو المؤمنين مآُل الية هذه في ذكر
ً لهل خير السلم دارأ فى المقيم النعيم من تعالى الله عند وما } ، الله عند من ُنُزل

ِليمان الكفر وأهل معسرين، فقراء، يكونوا ان يضرهم فل فيها وما الدنيا من والتقوى ا
لمن الكتب أهل من تعالى: { وإن قوله ) وهى199( الرابعة الية أما موسرين أغنياء
ِللهى الرد تضمنت فانها } الية بالله يؤمن على انكروا الذين المنافقين بعض على ا

قال إذ موته، بعد النجاشى على صلتهم والمؤمنين وسلم عليه الله صلى الله رأسول
غير وعلى ديارأهم غير في مات علج على يصلون وأصحابه محمد الى انظروا بعضهم
فرد والمؤمنين وسلم عليه الله صلى الله رأسول على الطعن بهذا يريدون وهم ملتهم،

وما بالله، يؤمن لمن والنصارأى اليهود أي الكتاب أهل من بقوله: وإن عليهم تعالى الله
خاضعين أي لله، خاشعين والنجيل التورأاة في اليهم أنزل وما المؤمنون، أيها اليكم أنزل

ًا الله بآيات يشترون ل عابدين، له ً ثمن كلم يحرفون حيث والنصارأى اليهود كسائر قليل



أو سمعة أو منصب على حفاظا ويبينوه يظهروه ان يجب ما منه ويخفون ويبدلونه الله
النصارأى، من النجاشى وأصحمة اليهود من سلم بن الله عبد وهم هؤلء أما مادية، منفعة

ًا المؤمنون فإنهم الكتاب أهل من أسلم من وكل قال والنعام للتكريم المستحقون حق
إذ الحساب، سريع الله إن القيامة يوم إياه يوفيهم رأبهم عند أجرهم لهم أولئك فيهم تعالى

الدنيا. أيام من يوم نصف مثل فى كلهم الخلئق حساب يتم

تعالى: قوله ) وهى200( والخيرة الخامسة الية ) أما199( الرابعة الية تضمنته ما هذا
تضمنت } فإنها تفلحون لعلكم الله واتقوا ورأابطوا وصابروا اصبروا آمنوا الذين أيها { يا

الشدائد وعلى الطاعات على تصبر بأن الرحيمة للمة ثمينة غالية ونصيحة كريمة دعوة
ِلموا حتى اعداءها فتصابر والملمات حربها وآلت بخيولها لها. وترابط القياد ُيَسلموا أو ُيست

الله ديارأها. ولتتق ودخول غزوها فى يطمع ل حتى عدوها مرهبة وثغورأها حدودها في
ًا تكون تقوى عمران آل سورأة ختمت الربانية الرحمة بهذه وفلحها فوزها فى سبب

النساء. سورأة وتليها والحكام الحكم ذات المبارأكة

اليات هداية

اليات: هداية من

وهناءة الرزق سعة من الكافرون عليه يكون بما الغترارأ من وتحذيرهم المؤمنين - تنبيه1
لهم حصل الدنيا في متاع هو وإنما عنهم، تعالى الله رأضى عن يكن لم ذلك فإن العيش
تصرفه. وحسن كدة بحسب لصاحبه ينتج والعمل الكسب في تعالى الله سنة بحسب

ِليمان لهل أعد - ما2 الدنيا من خير رأبهم جوارأ فى مقيم نعيم من البرارأ وهم والتقوى ا
فيها. وما

سلم بن الله عبد رأأسهم وعلى بالجنة لهم القرآن وبشارأة الكتاب أهل مؤمنى - شرف3
النجاشى. وأصحمة

الفوز هو الذى الفلح على للحصول والمرابطة والتقوى والمصابرة الصبر - وجوب4
والخرة. الدنيا في المرهوب من والسلمة المرغوب

 النساء سورأة
ّيَها َأ ٰي ّناُس {  ْا ٱل ُكُم ٱّتُقو ّب ُكْم ٱّلِذي َر َلَق َدٍة ّنْفٍس ّمن َخ َلَق َواِح َوَخ

ْنَها َبّث َزْوَجَها ِم ْنُهَما َو ً ِم ًا ِرَجال ِثير ًء َك ِنَسآ ْا َو ّتُقو ّلَه ٱَو ٱّلِذي ٱل
ُلوَن َء َلْرَحامَا ِبِه َتَسآ ّلَه ِإّن ٱَو ُكْم َكاَن ٱل ْي َل ًا َع } َرِقيب

}: الكلمات { شرح

إنسان. وهو لفظه غير من الناس واحد }: البشر، { الناس

نهيه. واجتنبوا أمره فامتثلوا يعذبكم ان }: خافوه رأبكم { اتقوا

السلم. عليه آدم }: هى واحدة نفس { من

ضلعه. من آدم من حواء }: خلق زوجها منها { وخلق
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ًا. ونساء رأجل وزوجه آدم من الرأض فى وفرق }: نشر { وبث كثر

كذا. لى تفعل أن بالله أسألك لخيه الرجل }: كقول به { تساءلون

قطعها. وعدم صلتها الرأحام اتقاء من والمراد رأحم، جمع }: الرأحام { والرأحام

ًا العليم. }: الرقيب: الحفيظ { رأقيب

الكريمة: الية معنى

الناس أيها وكافرهم: يا مؤمنهم يشمل عام بلفظ عباده وتعالى تبارأك الرب ينادى
ِلسلم والخرة الدنيا في عذابه اتقاء وهى وجل عز بقتواه ويأمرهم ًا إليه التام با ظاهر

ًا. واصفا خلقه الذي آدم وهى واحدة نفس من خلقهم الذى رأبهم بأنه تعالى نفسه وباطن
منهما نشر أى منهما بث تعالى وأنه حواء، وهي زوجها النفس تلك من وخلق طين، من
ً الرأض في ول كمال فل المر ملك هى إذ بالتقوى المر كررأ ثم كذلك ونساء كثيرا رأجال

رأبكم الله اتقوا أي والرأحام، به تساءلون الذى الله واتقوا قائل بها اللتزام بدون سعادة
ًا أخيه من أحدكم أرأاد إذا فكنتم قلوبكم به آمنت الذي اعطتنى إل بالله أسألك له قال شيئ

ًا قطعها في فإن تقطعوها ان الرأحام كذا.. واتقوا ًا قطعها في فإن فساد ًا فساد كبير
ً بتقواه أمره يمتثلوا لم ان تعالى وتوعدهم عليكم، فيفسدها حياتكم يصيب عظيما وخلل

ًا عليكم كان الله إن بقوله أرأحامهم يصلوا ولم ًا لعمالكم مراعيا رأقيب ًا لها محصي حافظ
فاتقوه. الناس أيها أل بها يجزيكم

الكريمة الية هداية

الكريمة: الية هداية من

آل آية تل حاجة في خطب إذ وسلم عليه الله صلى النبي كان إذ الية هذه - فضل1
عمران

وأنتم إل تموتن ول تقاته حق الله اتقوا آمنوا الذين أيها يا {
} مسلمون

الحزاب آية ثم الية، هذه وتل
ًا قول وقولوا الله اتقوا آمنوا الذين أيها يا { لكم يصلح سديد

ًا فاز فقد ورسوله الله يطع ومن ذنوبكم، لكم ويغفر أعمالكم فوز
ًا } عظيم

حاجته. ويذكر بعد أما يقول ثم

آخرها. وفي أولها في مرتين واحدة آية في كررأت اذ تعالى الله بتقوى المر - أهمية2

قطعها. وحرمة الرأحام صلة - وجوب3

المعاملت. في واعتبارأها الناس بين البشرية الخوة - مراعاة4

ْا ُتو َتاَمٰى { َوآ َي َلُهْم ٱْل َ َأْمَوا ْا َول ُلو ّد َب َت ِبيَث َت ّيِب ٱْلَخ ّط ل َ ٱِب ْا َول ُل ُك ْأ ۤوَت
َلُهْم َلٰى َأْمَوا ُكْم ِإ ِل ّنُه َأْمَوا ًا َكاَن ِإ ًا ُحوب ِبير ِإْن َك ُتْم } * { َو ّ ِخْف َأل
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ْا ُطو َتاَمٰى ِفي ُتْقِس َي ْا ٱْل ِكُحو ن ُكْم َطاَب َما ٱَف ِء ّمَن َل ّنَسآ َنٰى ٱل ْث َم
ُثلََث َباَع َو ِإْن َوُر ُتْم َف ّ ِخْف ْا َأل ُلو ًة َتْعِد َد َكْت َما َأْو َفَواِح َل ُكْم َم ُن ْيَما َأ

ِلَك َنٰى ٰذ ْد ّ َأ ْا َأل ُلو ْا َتُعو ُتو َء } * { َوآ ّنَسآ ِتِهّن ٱل ُدَقا َلًة َص ِإن ِنْح ْبَن َف ِط
ُكْم ٍء َعن َل ْنُه َشْي ًا ّم ُه َنْفس ُلو ُك ًا َف ِنيئ ًا َه } ّمِريئ

الكلمات: شرح

ًا يتيم }: جمع { اليتامى الحلم. بالغ غير وهو والده مات من وهو أنثى أو كان ذكر

ّدلوا { ول الردىء هنا بها والمراد الحلل والطيب الحرام }: الخبيث بالطيب الخبيث تتب
والجيد.

ًا ًا { حوب العظيم. الكبير الثم }: الحوب كبير

تعدلوا. ل }: ان تقسطوا ل { ان

الرأبع. على الزيادة تحل ل إذا أرأبع أو ثلثا، أو اثنتين }: أي ورأباع وثلثا { مثنى

الزوجات. بين العدل بترك جورأوا ل ان }: أقرب تعولوا ل ان { ادنى

واجبة. فريضة بمعنى ونحلة والمهر، الصداق وهى صدقة }: جمع نحلة { صدقاتهم

ًا أكله. عند به يستلذ }: الهنيء: ما { هنيئ

ًا ًا يعقب ل بأن عاقبته تحسن }: امريء: ما { مريئ سيئة. آثارأ

اليات: معنى

أوصياء الية هذه في أمر السابقة الية في قطعها وحرم الرأحام بصلة تعالى أمر لما
فقال الرشد منهم وآنسوا الرشد سن بلغوا هم إذا أموالهم اليتامى يعطوا ان اليتامى

ًا أموالهم. ونهاهم اليتامى وآتوا تعالى الجيدة اليتام أمول يستبدلوا أن عليهم محرم
من بالطيب أموالك من الردىء أي الخبيث تتبدلوا تعالى: ول فقال الرديئة بأموالهم
يتاماهم أمول يأكلوا أن أيضا ونهاهم ماله، في اليتيم أذية من ذلك في لما أمولهم،
تأكلوا تعالى: ول فقال حق بغير اليتيم مال أكل من ذلك في لما أموالهم مع مخلوطة
ًا الكل- كان -أي وجل: إنه عز فقال عظيم إثم بأنه ذلك وعلل أموالكم، إلى أمولهم حوب

ًا. والحوب ِلثم. هذا كبير ّدلوا ول أموالهم، اليتامى ) { وآتوا2( الولى الية معنى ا تتب
ًا كان إنه أموالك الى أموالهم تأكلوا ول بالطيب، الخبيث ًا حوب )3( الثانية الية } وأما كبير

وليته أحدهم تزوج إذا معهن يعدلوا ل ان خافوا هم ان اليتيمات أولياء تعالى الله أرأشد فقد
يريد ورأباع، وثلثا مثنى، ولياتهم غير النساء من لهم طالب ما يتزوجوا أن الى أرأشدهم

بالولية الزواج من خير فهذا قدرأته، بحسب كل أرأبع أرأبع أو ثلثا ثلثا أو اثنتين اثنتين
في تقسطوا ال خفتم تعالى: { وان قوله معنى لقرابتها. هذا آكد وحقها حقها فيهضم
ال خفتم { فإن }. وقوله ورأباع وثلثا مثنى النساء من لكم طاب ما فانكحوا التيامى
زوجاته بين يعدل أل المؤمن خاف وإن تعالى } يريد أيمانكم ملك ما أو فواحدة تعدلوا
هذا فإن مملوكة له كان إن بمملوكته يتسّرى أو غيرها عليه يزد ول بواحدة فليكتف لضعفه
تعدلوا أل خفتم { فإن تعالى قوله معنى نساءه. هذا ويظلم المؤمن يجوز ل أن الى أقرب
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يأمر والخيرة الرابعة الية تعولوا. وفي ل ان أدنى ذلك أيمانكم ملكت ما أو فواحدة،
لمرأته، على. الرجل فرضها تعالى منه فرضة مهورأهن النساء يعطوا بأن المؤمنين تعالى

ًا منها يأخذ ان لغيره ول له يحل فل فى حرج فل رأضيت هى فإن الزوجة برضى إل شيئ
ًا منه شيء عن لكم طبن فإن تعالى لقوله الصداق من الكل ًا فكلوه نفس مريئا. هنيئ

اليات هداية

اليات: هداية من

طيب. فهو حلل وكل خبيث فهو حرام مال - كل1

شاة يأخذ كأن ماله من رأديء بمال يتيمه مال من جيدا يستبدل ان للرجل يحل - ل2
ًا يأخذ أو هزيلة ويعطيه سمينة ًا تمر ًا ويعطيه جيد ًا. رأديئ خسيس

اليتيم مال أكل من ذلك في لما جميعا ويؤكلن الوصي مال مع اليتيم مال خلط يحل - ل3
ظلما.

والجورأ. الحيف من المن مع أرأبع إلى واحدة من أكثر نكاح - جواز4

ذلك في وسواء المهر صاحبة نفس طيب بغير منها الكل وحرمة النساء مهورأ - وجوب5
والقارأب. الب أو الية في المقصود وهو الزوج

َ ْا { َول ُتو َء ُتْؤ ُكُم ٱلّسَفَهآ َل ِتي َأْمَوا ّلُه َجَعَل ٱّل ُكْم ٱل ًا َل َيام ِق
ْرُزُقوُهْم ْكُسوُهْم ِفيَها ٱَو ْا ٱَو ُلو ً َلُهْم َوُقو ًا َقْول } * ّمْعُروف
ْا ُلو َت ْب َتاَمٰى ٱ{ َو َي ّتٰى ٱْل َذا َح ْا ِإ َلُغو َكاَح َب ّن ِإْن ال ُتْم َف َنْس ْنُهْم آ ًا ّم ُرْشد
ْا ْدَفُعو ْيِهْم ٱَف َل َلُهْم ِإ َ َأْمَوا ُلوَهآ َول ُك ْأ ًا َت ًا ِإْسَراف َدار ِب ْا َأن َو َبُرو ْك َوَمن َي

ًا َكاَن ّي ِن َتْعِفْف َغ َيْس ْل ًا َكاَن َوَمن َف ُكْل َفِقير ْأ َي ْل ْلَمْعُروِف َف َذا ٱِب ِإ َف
ُتْم ْيِهْم َدَفْع َل َلُهْم ِإ ْا َأْمَوا ُدو َأْشِه ْيِهْم َف َل َكَفٰى َع ّلِه َو ل ًا ٱِب } َحِسيب

الكلمات: شرح

تعطوا. }: ل تؤتوا { ل

المال. في التصرف يحسن ل من وهو سفيه }: جمع { السفهاء

ًا عليها تقوم أي قياما تعالى الله جعلها فالموال الشيء به يقوم }: القيام: ما { قيام
ًا. والدينية الدنيوية ومصالحهم الناس معايش أيض

المال. في الصرف يحسنون اصبحوا هل تعرفوا كي اختبروهم }: أي اليتامى { وابتلوا

البلوغا. وهي الزواج سن }: أي النكاح { بلغوا

تصرفاتهم. في الرشد }: أبصرتم { آنستم

ًا ًا { إسراف ِلسراف وبدارأ والبدارأ: المبادرأة الضرورأية، الحاجة غير في النفاق }: ا
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رأشده. بعد اليتيم إلى ينقل أن قبل منه الكل إلى والمسارأعة

يتيمه. مال من الكل عن يكف بمعنى يعف }: أي { فليستفف

الضرورأية. الحاجة بقدرأ }: أي بالمعروف { فليأكل

ًا حسيبا بالله { وكفى عليهم. فأشهدوا لقرينة }: شاهد

اليتين: معنى

وصلحهم خيرهم فيه ما الى المؤمنين عباده تعالى الله إرأشاد في الكريم السياق زال ما
تؤتوا ول )،5( الولى الية في تعالى فقال الخرة في وفلحهم ونجاتهم الدنيا، في

ًا لكم الله جعل التى أموالكم السفهاء ً لهم وقولوا وأكسوهم فيها وارأزقوهم قيام قول
ًا، وولد امرأة من السفهاء معاشهم قوام هى التى أموالهم يعطوا أن تعالى فنهاهم معروف

التصرف بطرق والجهل المالية، بالمورأ البصيرة قلة وهو السفه وصف به قام رأجل أو
ِلفساد، من نوع بأي يفسدوها أو وجوهها غير في ينفقوها أن مخافة الناجحة ِلسراف ا كا
المال أن الى إشارأة منها يقل ولم فيها وقال ويكسوهم، فيها يرزقوهم أن وأمرهم ونحوه،
الرح من يكون والكل المال رأأس فيبقى زرأاعة أو صناعة أو تجارأة في ينمى أن ينبغي
ً لهم يقولوا أن المال منعوهم الذين لسفائهم يقولوا ان أمرهم كما فقط ًا قول معروف

أمرهم ) فقد6( الثانية أما الولى الية تضمنته ما هذا الطيبة، والكلمة الحسنة كالعدة
ًا يعطوهم بأن البلوغا ناهزوا أو الرشد سن بلغوا إذا اليتامى باختبارأ تعالى المال من شيئ

أموالهم اليهم دفعوا تصرف حسن منهم وجدوا فإذا يشتروا أو يبيعوا أن منهم ويطلبوا
ًا أي حسيبا بالله وكفى ًا شاهد ًا. ونهاهم ورأقيب اليتامى أموال يأكلوا أن وجل عز حفيظ

ًا ًا إسراف بطريقة والوصياء الولة أيها يتاماكم أموال تأكلوا ل ويريد يكبروا أن وبدارأ
ِلسراف يرشد أن قبل المسارأعة هى والمبادرأة الحاجة، قدرأ على الزائد النفاق وهو ا

كان ومن فقال ذلك في وأسدها الطرق أقوم الى أرأشدهم المال. ثم إليه وينقل السفية
ًا، منه يأكل ول اليتيم مال عن فليكّف غنيا منكم ًا كان ومن شيئ بالمعروف فليأكل فقير
ًا الولى كان وإن الميسرة، بعد اليه يرده ثم منه يستقرض بان وذلك يعمل أن له جز فقير
ًا كان وان العمال، كسائر بأجر ًا فليعمل غني ًا مجان يضيع ل والله الله على وأجره احتساب
عمل. أحسن من أجر

اليتين هداية

اليتين: هداية من

لمصلحته. السفيه على الحجر - مشروعية1

}. فيها { وارأزقوهم لقرينة الحلل الوجة في الموال تنمية - استحباب2

الرشد. وجود بعد ال المال إليه يدفع ل إذ إليه، ماله دفع قبل السفيه اختبارأ - وجوب3

ِلشهاد - وجوب4 ورأشده. بلوغه بعد اليتيم الى المال دفع على ا

مطلقا. والسفية اليتيم مال أكل - حرمة5

ًا كان ان اليتيم على - الوالى6 ًا، اليتيم مال من يأكل فل غني ًا كان وإن شيئ استقرض فقير



ان للولى جاز فيه للعمل أجير إلى يحتاج اليتيم مال كان وان واليسارأ، الوجد عند ورأد
المثل. بأجرة يعمل

ّللّرَجاِل ِيٌب {  َداِن َتَرَك ّمّما َنص ِل ُبوَن ٱْلَوا َلْقَر ِء ٱَو ّنَسآ ِلل ّمّما َنِصيٌب َو
َداِن َتَرَك ِل ُبوَن ٱْلَوا َلْقَر ْنُه َقّل ِمّما ٱَو ُثَر َأْو ِم ًا َك ًا َنِصيب } * { ّمْفُروض
َذا ِإ ْا ٱْلِقْسَمَة َحَضَر َو ُلو َبٰى ُأْو َتاَمٰى ٱْلُقْر َي ْل ِكيُن ٱَو ْلَمَسا ٱَو

ْرُزُقوُهْم ْنُه ٱَف ْا ّم ُلو ً َلُهْم َوُقو ًا َقْول َيْخَش ّمْعُروف ْل َلْو ٱّلِذيَن } * { َو
ْا ُكو ْلِفِهْم ِمْن َتَر ّيًة َخ ًا ُذّر ْا ِضَعاف ْيِهْم َخاُفو َل ّا َع ّتُقو َي ْل ّلَه َف ْا ٱل ُلو َيُقو ْل َو
ًا َقْولً ِإّن َسِديد ُلوَن ٱّلِذيَن } * {  ُك ْأ َتاَمٰى َأْمَواَل َي َي ًا ٱْل ْلم ّنَما ُظ ِإ

ُلوَن ُك ْأ ِنِهْم ِفي َي ُطو ًا ُب َلْوَن َنار َيْص ًا َوَس } َسِعير

الكلمات: شرح

الله. كتاب في المقدرأ }: الحظ { نصيب

والم. }: الب { الوالدان

ولء. أو مصاهرة أو بسب الوارأثا هنا وهو قريب }: جمع { القربون

ًا مفروضا { نصيبا ًا }: قدرأ ًا. واجب لزم

النسب. عمودى عن لبعدهم يرثون ل الذين القرابات }: أصحاب القربى { أولوا

يرزقونه. شيئا }: أعطوهم منه { فارأزقوهم

تأفيف. ول عتاب، ول فيه إهانة }: ل معروفا { قول

المن. موضع فى }: الخوف { الخشية

ًا { قول صائبا. }: عدل سديد

اليتيم. مال أكل له يخول حق }: بغير { ظلما

ًا }: سيدخلون سعيرا { وسيصلون ًا سعير بها. ويحرقون فيها يشوون مستعرة نارأ

اليات: معنى

تركب ل كالمرأة الطفل أن بحجة الطفال ول النساء ُيورَأثون ل الجاهلية أهل كان لقد
ًا ّ تحمل ول فرس ًا، تنكى ول كل ْكِسب عدو ُكّحة أم لها يقال امرأة أن وحدثا تكسب، ول ُي
ِلرأثا من الهالك أخو فمنعهما بنتين لها وترك زوجها مات الله رأسول الى كحة ام فشكت ا
الوالدان، ترك مما نصيب الكريمة: { للرجال الية هذه فنزلت وسلم عليه الله صلى

المرأة اصبحت ثم } ومن والقربون الوالدان ترك مما نصيب واللنساء والقربون،
كثر او المتروك المال من ى منه قل تعالى: ما وقوله كالرجال، يرثان الصغير كالطفل

ًا ذلك كون حال ًا نصيب ًا الوارأثا اعطائه من بد ل مفروض ًا أنثى أو كان ذكر ًا. أو صغير كبير
ِلخوان كالبناء والقربون والم، الب الوالدين من والمراد والزوج والخوات، والبنات وا
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جميلة فضيلة تضمنت ) فقد8( الثانية الية ) وأما7( الولى الية تضمنته ما هذا والزوجات
تركته وقدمت هالك، هلك إذا والمعروف والصلة البر من أن وهى المؤمنون عنها غفل

من مسكين أو يتيم حضر أو بعده أو لحجبه وارأثا غير قريب وحضر الورأثة، بين للقسمة
ًا يعطوا ان المعروف يتامى الورأثة لن العطاء تعذرأ وان قسمتها قبل التركة تلك من شيئ

ٍة ومسكين ويتيم قريب من الراغبون أولئك يصرف عقلء غير أو جميع كاعتذارأ طيبة بكلم
أولو القسمة حضر تعالى: { وإذا قوله وهى الثانية الية تضمنته ما هذا نفوسهم به تطيب

قول لهم وقولوا المال- المتروك من } -أي منه فارأزقوهم والمساكين واليتامى القربى
تعالى: { وليخش قوله وهي الثالثة الية عقل. أما أو يتم لمانع إعطاؤهم تعذرأ إن معروفا

ًا قول واليقولوا الله فليتقوا عليهم خافوا ضعافا ذرأية خلفهم من تركوا لو الذين } سديد
ل بأن الموت فراش على مريضا يحضر الذى للمؤمن تعالى الله إرأشاد تضمنت فقد

دينا يذكر او الثلث من بأكثر يوصى أو لوارأثا يوصى بأن الوصية في يحيف ان له يسمح
ًا تعالى الورأثة. فقال حرمان يريد وإنما عليه ليس لو الذين وليخش المؤمنين عباده آمر
ْى خلفهم من تركوا ًا ذرأية موتهم، بعد من َأ الحال هذه فليخشوا عليهم. أي خافوا ضعاف
أولدهم. على شخشونها وفاته. كما حضروا ممن غيرهم أولد على

ًا ًا: قول ووصيته وفاته حضروا لمن غيرهم. وليقولوا أولد في الله يتقوا أن فعليهم إذ سديد
ًا ) فقد10( الرابعة الية ) أما9( الثالثة الية تضمنته ما معه. هذا جورأ ول فيه حيف ل صائب

ًا وعيدا تضمنت يأكلون الذين فيها: { إن تعالى قال إذ ظلما اليتيم مال يأكل لمن شديد
ًا بطونهم في يأكلون إنما ظلما اليتامى أموال ًا وسيصلون نارأ الظلم من } والمراد سعير

ًا بطونهم في يأكلون ومعنى ونحوه، عمل كأجرة ذلك لهم اباح حق بغير أكلوها انهم نارأ
ًا بطونهم في يأكلون إنما فقوله القيامة يوم النر يأكلون انهم إليه يؤول ما باعتبارأ هو نارأ
السعير. نارأ من بالله والعياذ اليوم، أكلهم أمر

اليات هداية

اليات: هداية من

ِلسلم. في التوارأثا مبدأ - تقرير1 ا

تعذرأ وإن ومسكين يتيم أو قريب من التركة قسمة حضر من إعطاء - استحباب2
صدقة. الطيبة الكلمة الحديث وفي الطيبة، بالكلمة صُرفوا إعطاؤهم

ِلرأشاد النصح - وجوب3 موته. عن وصيته في يجورأ ل حتى للمختضر وا

يكفيه تعالى الله فإن غيره أطفال الى يحسن أن موته بعد أطفاله على يخاف من -على4
فيهم.

ًا، اليتامى مال أكل - حرمة5 فيه. الشديد والوعيد ظلّم

ُكُم ُيوِصي ّلُه {  ُكْم ۤيِف ٱل َكِر َأْولَِد ّذ ْثُل ِلل ْيِن َحّظ ِم َي َث ْن ُل ِإن ٱ ًء ُكّن َف ِنَسآ
َق ْيِن َفْو َت َن َلُهّن ٱْث َثا َف ُل ِإن َتَرَك َما ُث َنْت َو ًة َكا َد َلَها َواِح ّنْصُف َف ٱل

ْيِه َبَو َل ُكّل َو ْنُهَما َواِحٍد ِل ُدُس ّم ٌد َلُه َكاَن ِإن َتَرَك ِمّما ٱلّس َل ِإن َو ّلْم َف
ُكْن ٌد ّلُه َي َل َثُه َو ُه َوَوِر َبَوا ُلّمِه َأ ُلُث َف ّث ِإن ٱل ٌة َلُه َكاَن َف ُلّمِه ِإْخَو َف

ُدُس ّيٍة َبْعِد ِمن ٱلّس ْيٍن َأْو ِبَهآ ُيوِصي َوِص ُكْم َد َبآُؤ ُكْم آ َأبناُؤ َ َو ل
ْدُروَن ّيُهْم َت ُكْم َأْقَرُب َأ ًا َل ّلِه ّمَن َفِريَضًة َنْفع ّلَه ِإّن ٱل ًا َكاَن ٱل ِليم َع

javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()


ًا ِكيم } َح

الكلمات: شرح

إليكم. }: يعهد { يوصيكم

والنثى. الذكر على يطلق والولد أولدكم شأن }: في أولدكم { في

النصيب. أو الحصة }: الحظ { حظ

صغيرات. أو كبيرات }: بنات { نساء

ثلثة. من اثنان والثلثان ثلثة، من واحد }: الثلث ترك ما { ثلثا

ستة. من }: واحد { السدس

ًا ولد له كان { ان ُد له كان او أنثى، أو كان }: ذكر َل ٍد َو َل ًا أيضا َو واحد. فالحكم أنثى أو ذكر

فأكثر. }: اثنان اخوة له كان { فإن

الورأثة. على الباقى ويقسم الوصية ثم الدين َيْخُرُج }: أي وصية بعد { من

فريضة. عليكم ذلك الله }: فرض { فريضة

وتدبيره خلقه شؤون في تصرفه في حكيما لهم، يصلح وما بخلقه }: عليما حكيما { عليما
لهم.

اليات: معنى

والتي } الخ النثتين حظ مثل للذكر أولدك في الله ) { يوصيكم11( الكريمة الية هذه
حكم لتفصيل نزلت } إلخ أزواجكم ترك ما نصف { ولكم تعالى قوله ) وهي12( بعدها
) يسن11( الولى فالية المسلمين، القارأب بين التوارأثا شرعية تضمنت ) والتي7( الية

شأن في } أي أولدكم في الله { يوصيكم تعالى فقال الباء مع البناء توارأثا فيها تعالى
ًا وترك الرجل مات إذا } يريد النثتين حظ مثل { للذكر أولدكم فإن وإناثا ذكرا أولد
ًا ترك فلو النثيين نصيب مثّل للذكر أن أساس على تسم التركة ًا ولد فإن دنانير وثلثة وبنت
ًا معهن يترك ولم أكثر أو أثنتين بنات وإنترك دينارًأ تأخذ والبنت دينارأين يأخذ الولد فإن ذكر

ثلثا فلهن اثنتين فوق نساء كن { فإن تعالى قال إذ للعصبة والباقى الثلثين فأكثر للبنتين
ًا ترك }. وإن ترك ما { وإن تعالى قوله معنى وهو للعصبة والباقى النصف لها فإن بنت

ًا وترك وأباه أمه أي أبويه ترك ق الميت كان وإن } ، النصف فلها واحدة كانت ًا أولد ذكورأ
ًا إو تعالى: { ولبويه قوله معنى وهو للولد، والباقى السدس أبويه من واحد لكل فان إناث

ًا يريد } ، ولد له كان ان ترك مما السدس منهما واحد لكل يكن لم أنثى. فإن أو كان ذكر
ٌد للهالك ِل َ ُو ْد ول َل ٍد َو َل هذا السدس، فلمه فأكثر اثنان أخوة له كان وان الثلث فلمه َو
السدس الى الثلث من تسقط }.أي السدس فلمه اخوة له كان { فإن تعالى قوله معنى
{ من تعالى السدس. وقوله الى الثلث من الميت ابنها إخوة فجبها بالحجب يسمى وهذا
بعد يكون تعالى بين الذى النحو على التركة قسمة أن } يريد دين أو بها يوصى وصية بعد

بعد { من تعالى قوله معى وهو فأقل الثلث كان ان به أوصى ما واخراج الميت دين قضاء
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ًا لكم أقرب ايهم تدرأون ل وابناؤكم { آباؤكم تعالى }. وقوله دين أو بها يوصى وصية نفع
ًا تفضلوا ان تحاولوا ول الله علمكم كما المفروضة الوصية هذه نفذوا } معناه على أحد

ًا لكم أقرب أيهم تدرأون ول وبناؤكم آباؤكم الوارأثين هؤلء فإن أحد والخرة. الدنيا في نفع

عليم والمعطى القاسم هو تعالى الله فان محاباة بل علمكم كما التركة فاقسموا ولذا
وليرض إليه، المر فليفوض لشؤونهم تدبيره في حكيم يضرهم أو ينفعهم وبما بخلقه

حكيم. عليم قسمة فإنها بقسمته

الكريمة الية هداية

الكريمة: الية هداية من

ًا. منها يغير أن لحد يحل فل بنفسه التركات قسمة تولى تعالى الله - ان1 شيئ

جمعا. يعتبران - الثنان2

الحجب. في نفسه الولد حكم حكمه الولد - ولد3

صلى لقوله بالتعصيب يرثه بقى وما الفرائض ًأحاب مع فرضه يأخذ فقد عاصب - الب4
رجل فالولى الفرائض ابقت فما بأهلها الفرائض " ألحفوا وسلم عليه الله
". ذكر

ُكْم َل ُكْم َتَرَك َما ِنْصُف { َو ُكْن ّلْم ِإْن َأْزَواُج ٌد ّلُهّن َي َل ِإن َو َلُهّن َكاَن َف
ٌد َل ُكُم َو َل ُبُع َف ْكَن ِمّما ٱلّر ّيٍة َبْعِد ِمن َتَر ْيٍن َأْو ِبَهآ ُيوِصيَن َوِص َلُهّن َد َو

ُبُع ُتْم ِمّما ٱلّر ْك ُكْن ّلْم ِإن َتَر ُكْم َي ٌد ّل َل ِإن َو ُكْم َكاَن َف ٌد َل َل َلُهّن َو ّثُمُن َف ٱل
ُتم ِمّما ْك ّيٍة َبْعِد ّمن َتَر ْيٍن َأْو ِبَهآ ُتوُصوَن َوِص ِإن َد ُيوَرُث َرُجٌل َكاَن َو

َلًة َ ٌة َأو َكل َأ َلُه ٱْمَر ُكّل ُأْخٌت َأْو َأٌخ َو ِل ْنُهَما َواِحٍد َف ُدُس ّم ِإن ٱلّس ْا َف ُن ۤوَكا
َثَر ْك ِلَك ِمن َأ ُء َفُهْم ٰذ َكآ ُلِث ِفي ُشَر ّث ّيٍة َبْعِد ِمن ٱل َأْو ِبَهآ ُيوَصٰى َوِص

ْيٍن ْيَر َد ّيًة ُمَضآّر َغ ّلِه ّمَن َوِص ّلُه ٱل ل ِليٌم ٱَو ِليٌم َع } َح

الكلمات: شرح

الزوجات. هنا }: الزواج { ازواجكم

ًا الصلب ابن بالولد هنا }: المراد { ولد مثله. الولد وولد أنثى أو كان ذكر

أرأبعة. من }: واحد { الربع

َلة َ َكل ًا يترك ول هالك يهلك أن }: الكللة {  ًا ول ولد لمه. إخوته ويرثه والد

الم. من }: أى أخت أو أخ { له

ًا الوصية -أي }: بهما مضارأ { غير الورأثة. من والدين- احد

المعصية. على بالعقوبة يعاجل }: ل { حليم
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الكريمة: الية معنى

بالمصاهرة الوارأثة بيان في هذه وجاءت بالنسب الوارأثة بيان في هذه قبل الية كانت
فمن أزواجكم ترك ما نصف تعالى: ولكم قال والزوجات الزوج بالمصاهرة والوارأثون

ً وتركت ماتت ًا تترك ولم مال َلد َد ول َو َل ٍد َو ًا ول تركتها من لزوجها فإن أنثى أو كان ذكر
ًا تركت وإن النصف، ًا ولد او ولد لقول لغير الربع تركتها من لزوجها فإن أنثى أو كان ذكر

كان ان الدين سداد بعد من }. وهذا تركن مما الربع فلكم ولد لهن كان { فان تعالى الله
بعد { من تعالى لقوله بشيء، الهالكة أوصت إن الوصية اخراج وبعد دين، الهالكة على

لم إن الربع فهو زوجها من الزوجة ميراثا أما الزوج ميراثا }.هذا دين أو بها يوصين وصية
ًا الزوج يترك ًا ولد ولد ول ولد ًاأو ترك فان أنثى أو ذكر وهذا الثمن، فللزوجة ولد ولد ولد
فلهن ولد لكم كان فإن ولد لكم يكن لم إن تركتكم مما الربع { ولهن تعالى قوله معنى
أو زوجتان الهالك للزوج كان وان }. هذا دين أو بها توصون وصية بعد من تركتم ما الثمن
فلهن ولد له كان وان ولد، للهالك يكن لم إن بالتساوي الربع في يشتركن فإنهن أكثر

تورأثا اى امرأة أو كللة يورأثا رأجٌل كان وان تعالتى وقوله بالتساوى فيه يشتركن الثمن
ًا، كللة في كما لمه إخوته يرثة وإنما ولد، ول والد له ليس من وهو كللة والمورأوثا أيض
من أخ له كان فإن السورأة، هذه آخر في الكللة آية في كم وأمه لبيه إخوته أو الية هذه
الثلث فلهم فأكثر اثنين كانوا وإن السدس، فلها أخت له كانت إن وكذا السدس فله أمه

ّية بعد من الثلث فى شركاء فهم ذلك كان تعالى: وإن لقوله غير دين او بها ُيوصى وص
أو للورأثة حسدا وانما دين عليه وليس بدين يقر أو تالثلث، من بأكثر يوصى بأن مضارأ،
على كلها التركة وتقسم الدين يسدد ول الوصية تنفذ فل ذلك تبين فإن غير، ل لهم بغضا

ّية بهذا المؤمنون أيها وصاكم أى الله من تعالى: وّصية وقوله الورأثة، جديرة فهى وص
له فسلموا ينفعكم وما يضركم وما وأحوالكم بنياتكم عليم والمتثال. والله بالحترام

وعذابه شديد بطشه ان حلمه يغركم فل بالعقوبة يعاجل ل حليم وهو فيها واطيعوه قسمته
أليم.

الية هداية

الية: هداية من

زوجهن. من والزوجات والزوجة زوجته، من الزوج ميراثا - بيان1

ًا يترك ل من وهو الكللة ميراثا - بيان2 ًا ول والد به يحوطون فقط إخوته فيرثه ولد
ِلكليل إحاطة ّيت فلذا بالرأس ا الكللة. ُسِم

ّية - إهمال3 ِلضرارأ منها الغرض إن علم ان الدين أو الوص فقط. بالورأثة ا

تعالى. الله وصى كما وتنفيذه ذلك معرفة فيجب الموارأيث شأن - عظم4

ْلَك ِت ُد {  ُدو ّلِه ُح ِطِع َوَمن ٱل ّلَه ُي َلُه ٱل ْلُه َوَرُسو ْدِخ ّناٍت ُي ِمن َتْجِري َج
ِتَها ْنَهاُر َتْح َل ِلِديَن ٱ ِلَك ِفيَها َخا ٰذ ِظيُم ٱْلَفْوُز َو َيْعِص } * { َوَمن ٱْلَع

ّلَه َلُه ٱل ّد َوَرُسو َتَع َي ُه َو َد ُدو ْلُه ُح ْدِخ ًا ُي ًا َنار ِلد َلُه ِفيَها َخا َذاٌب َو ّمِهيٌن َع
{
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الكلمات: شرح

وكفالة النكاح أحكام من تقدم ما سائر الى به أشير إشارأة اسم }: تلك الله حدود { تلك
من وبينه لنا حده ما هى الله التركات. وحدود وقسمة اليتيم، مال أكل وتحريم اليتامى
له. والتعدى عنه الخروج علينا وحرم طاعته

الجنة. ودخول النارأ من النجاة }: هو العظيم { الفوز

ذلك. ونحو والتوبيخ بالتقريع للمعذب اهانة فيه كان }: ما المهين { العذاب

اليتين: معنى

الله حدود بقوله: تلك ذلك الى أشارأ الدين وحدود الشرع احكام من شاء ما تعالى بين لما
الشرائع من غيرها وفى فيها ورأسوله الله يطع ومن بالتزامها، وأمرتكم لكم بينتها قد

والخمر واللبن العسل أنهارأ النهارأ، تحتها من تجرى جنات يدخله أنه فجزاؤه والحكام
يعص أبدا. ومن فيها يخلد الجنة وأدخله النارأ من نجاه حيث العظيم الفوز هو وهذا والماء،

ذلك على ومات والحكام الشرائع من وغيرها الحدود تلك بتعد ورأسوله تعالى الله
ًا يدخله أن فجزاؤه عقابه. وشر عذابه من بالله مهين. والعياذ عذاب وله فيها يخلد نارأ

اليتين هداية

اليتين: هداية من

تعالى. الله حدود تعدي حرمة - بيان1

الجنة. فى الخلو وهو ورأسوله الله طاعة ثواب - بيان2

فيها. المهين والعذاب النارأ فى الخلود وهو ورأسوله الله معصية جزاء - بيان3

ِتي للّ ِتيَن ٱ{ َو ْأ ُكْم ِمن ٱْلَفاِحَشَة َي ِئ ْا ّنَسآ ُدو َتْشِه ْس ْيِهّن ٱَف َل َبعًة َع َأْر

ُكْم ْن ِإن ّم ْا َف ُدو ُكوُهّن َشِه َأْمِس ُيوِت ِفي َف ُب ّتٰى ٱْل َتَوّفاُهّن َح ٱْلَمْوُت َي
ّلُه َيْجَعَل َأْو ً َلُهّن ٱل ِبيل َذاَن َس ّل ل ِنَها ٱ} * { َو َيا ِت ْأ ُكْم َي ُذوُهَما ِمن َفآ

ِإن َبا َف َلَحا َتا َأْص ْا َو َأْعِرُضو ْنُهَمآ َف ّلَه ِإّن َع ًا َكاَن ٱل ًا َتّواب } * ّرِحيم
ّنَما ِإ َبُة {  ّتْو َلى ٱل ّلِه َع ّلِذيَن ٱل ُلوَن ِل َء َيْعَم ۤولّس َلٍة ٱ ُبوَن ُثّم ِبَجَها ُتو ِمن َي
ِئَك َقِريٍب ٰـ َل ُأْو ُتوُب َف ّلُه َي ْيِهْم ٱل َل َكاَن َع ّلُه َو ًا ٱل ِليم ًا َع ِكيم } * َح

ْيَسِت َل َبُة { َو ّتْو ّلِذيَن ٱل ُلوَن ِل َئاِت َيْعَم ّي ّتٰى ٱلّس َذا َح َدُهُم َحَضَر ِإ َأَح

ّني َقاَل ٱْلَمْوُت ْبُت ِإ َ ٱلَن ُت ُتوَن ٱّلِذيَن َول ِئَك ُكّفاٌر َوُهْم َيُمو ٰـ َل ُأْو

َنا ْد َت ًا َلُهْم َأْع َذاب ًا َع ِليم } َأ

الكلمات: شرح

المؤنث. للجمع واللتى المفرد للمؤنث موصول اسم التى }: جمع { اللتى

الزنى. هنا بها }: المراد { الفاحشة
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}: المحصنات. نسائكم { من

البيوت. سجن من للخروج }: طريقا { سبيل

ذكرها. المتقدم الفاحشة إلى عائد }: الضمير { يأتيانها

توبتهما. ظهرت أن بعد أذيتهما }: اتركوا عنهما { فأعرضوا

على تركه. والعزم مع القبيح فعل على الندم وحقيقتها الرجوع التوبة }: أصل { التوبة
إليه. العودة عدم

السيئات. هنا به والمراد النفس إلى أساء ما }: كل { السوء

ِلصرارأ العمد مع }: ل { بجهالة المبالة. وعدم وا

وهيأنا. }: أعددنا { اعتدنا

ًا { أليما ِليجاع. شديد }: موجع ا

اليات: معنى

فاحشة وهى معاصيه من معصية هنا ذكر متعديها، جزاء وذكر بحدوده تعالى ذكر لما
ًا لها ووضع الزنى، آخر حكما ينزل ان الى او الموت حتى البيوت فى الحبس وهى حد

الفاحشة يأتين { واللتى تعالى المحصنات. فقال الى بالنسبة الحبسوهذا من يخرجهن
زنت فلنة بأن يشهدون المسلمين من } أى منكم ارأبعة عليهن فاستشهدوا نسائكم من

غير سبيل. أما لهن الله يجعل أو الموت يتوفاهن حتى البيوت فى فامسكوهن بفلن
أى فآذوها منك يأتيهانها شأنهن. واللذان فى تعالى قال فقد البكرارأ وهن المحصنات

وانما يحبسون فل الرجال أما للنساء الحبس مع والعتاب، والتقريع الخفيف بالضرب
قوله معنى هذا أذيتهم عن ويكف عنه يعفى فحينئذ ويصلحوا يتوبوا ان الى بأذاهم يكتفى
توبا كان الله ان عنهما فاعرضوا واصلحا تابا فإن فأذوهما منك يأتيانها { واللذان تعالى
}. رأحيما

لهن وجعل وعد ما الرحمن أنجز حتى الزمن من القليل ال الحدين هذين على يمض ولم
ً ًا كان وسلم عليه الله صلى أنه صح فقد سبيل عليه تعالى الله أنزل حتى أصحبه بين جالس
قد عنى خذوا عنى وسلم: خذوا عليه الله صلى فقال الزنى جريمة في النهائى الحكم
مائة جلد بالبكر والبكر بالحجارأة، ورأجم مائة جلد بالثيب الثيب سبيل لهن الله جعل

بالبكر. وبهذا البكر وكذا بثيب نثيب زنى إذا اى بالثيب الثيب من عام. والمرا وتغريب
ًا والرجال النساء فى الول الحد اوقف آية فيه نزل فقد البكرين جلد أما الثانى ومضى مع
النورأ:

} جلدة مائة منهما واحد كل فاجلدوا والزانى الزانية {
الله رأسول بأمر والغامدية ماعز، رأجم فقد السنة فيه مضت فقد المحصنين رأجم وأما

)15( الولى اليتان عليه دلت ما القيامة. هذا يوم الى قائم حد وهو وسلم عليه الله صلى
يستحقون الذين أن تعالى أخبر ) فقد18)(17( وهما بعدهما اليتان ) وأما16( والثانية
منهم، جهالة بسبب المعصية يرتكبون الذين المذنبون هم تعالى الله من لهم وثبتت التوبة

علم مع السيآت يجترحون الذين أما يؤخرونها ول التوبة يسوفون ل قريب من يتوبون ثم



توبة بل يموتون فقد لهم تضمن توبة فل الذنب غشيان إثر يتوبون ول وإصرارأ، منهم
عليه وظهرت احدهم مرض إذا حتى يتوبون ول السيئآت يعملون الذين شأن شأنهم

معاينة عند تابوا اذا الكفرين كشأن تائب انه قال محالة ل ميت انه وأيقن الموت علمات
ًا. توبة منهم تقبل فل الموت أبد

يتوبون ثم بجالهة السوء يعملون للذين الله عل التوبة { انما الكريمتين اليتين معنى هذا
يضع حكيم عباده بضعف عليم لنه توبتهم يقبل } أى عليهم الله يتوب فأولئك قريب من
ومكابرة بعناد ل بجاهلة عصوه من توبة قبول ذلك ومن به اللئق موضعه فى شىء كل

يعملون للذين التوبة { وليست والثانية المعاصى مدة يطيلوا لم قريب من ثمتابوا وتحد،
للذين ليست هى كما } ، الن تبت إنى قال الموت أحدهم حضر إذا حتى السيئآت
الموت عاين لما فإنه كفرعون تبت قال الموت أحدهم جاء فإذا الكفر على يعيشون
تعالى الله فرد المسلمين من وأنا إسرائيل بنو به آمنت الذى ال إله ل انه آمن قال بالغرق
عليه:

} الفاسقين من وكنت عصيت وقد الن {
توبة غير على مات من كل الى } إشارأة أليما عذابا لهم اعتدنا { أولئك تعالى وقوله

بإيمانه، النارأ من يخرج الموحد المؤمن أن ال وشرك، بكفر أو الذنوب، كبائر بارأتكابه
أهلها. وحال النارأ من بالله فيها. نعوذ يخلد والكافر

اليات هداية

اليات: هداية من

الزنى. فاحشة قبح - عظم1

فى وسلم عليه الله صلى الرسول وحكم النورأ، سورأة بآية نسخه قبل الزنى حد - بيان2
والمحصنة. الحصن رأجم

بعلم ل بجهالة الذنوب من أتى ما أتى صاحبها كان ما هي بها الله تفضل التى - التوبة3
زمن. قريب من تاب ثم وإصرارأ

وهم الموت يدرأكهم حتى يتوبوا ل أن عليهم يخشى ويؤخرونها التوبة يسوفون - الذين4
لم اذا توبته وتقبل وقلة بندرأة لكن أحدهم، يتوب وقد النارأ، أهل من فيكونون ذلك على

العبد توبة يقبل الله " ان وسلم عليه الله صلى الرسول لقول الموت امارأات يعاين
حسن. واسناده وغيرهما وأحمد الترمذى رأواه"  يغرغر لم ما

باب من الكافر وكذا الموت، علمات عليه وظهرت نفسه حشرجت من توبة تقبل - ل5
ِليمان توبة له تقبل ل أولى فرعون. توبة تقبل لم كما الموت علمات عاين اذا با

َيا ّيَها {  ْا ٱّلِذيَن َأ ُنو َ آَم ُكْم َيِحّل ل ْا َأن َل ُثو َء َتِر ّنَسآ ًا ٱل َ َكْره َول
ُلوُهّن ْا َتْعُض ُبو ْذَه َت َبْعِض ِل ُتُموُهّن َمآ ِب ْي َت ّ آ ِتيَن َأن ِإل ْأ َنٍة ِبَفاِحَشٍة َي ّي َب ّم

ْلَمْعُروِف َوَعاِشُروُهّن ِإن ٱِب ُتُموُهّن َف ْا َأن َفَعَسٰى َكِرْه ْكَرُهو ًا َت ْيئ َش
َيْجَعَل ّلُه َو ًا ِفيِه ٱل ْير ًا َخ ِثير ِإْن َك ّتُم } * { َو ْد َداَل َأَر ْب ِت َكاَن َزْوٍج ٱْس ّم

ُتْم َزْوٍج ْي َت َداُهّن َوآ ًا ِإْح َطار ْن َ ِق ْا َفل ُذو ْأُخ ْنُه َت ًا ِم ْيئ َنُه َش ُذو ْأُخ َت ًا َأ َتان ُبْه
ًا ْثم ِإ ًا َو ِبين ْيَف ّم َك َنُه } * { َو ُذو ْأُخ ْد َت ُكْم َأْفَضٰى َوَق َلٰى َبْعُض َبْعٍض ِإ

ْذَن َأَخ ُكم َو ًا ِمن َثاق ًا ّمي ِليظ } َغ
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الكلمات: شرح

رأضاهن. }: بدون { كرها

العضلت. من أو بالعضلت امساك كأنه بشدة }: المنع { العضل

المهورأ. من }: أى آتيتموهن ما { ببعض

كالزنى. القبح الشديدة القبيحة }: الخصلة { الفاحشة

ّينة سوء. مقالة أو تهمة مجرد ليست واضحة }: ظاهرة { مب

مباحا. أو مندوبا أو واجبا الشرع عرفه }: ما { المعروف

وصداقا. مهرا الفضة أو الذهب من }: اى { قنطارأا

ظلم. لنه حرمته فى شك ل حراما واثما وافتراء، كذبا }: أى وإثما { بهتانا

كذلك. والزوجة زوجته عورأة الى الزوج خلص }: اى بعض الى بعضكم { افضى

بإحسان. تسريح أو بمعروف الزوج: إمساك وقول العقد }: هو غليظ { ميثاقا

اليات: معنى

ًا النساء ترثوا أن لكم يحل ل آمنوا الذين أيها الية: { يا هذه تضمنت كانا ما } ابطال كره
والده مات إذا الرجل كان فقد بالنساء اللحق الظلم من السلم قبل الناس بين شائعا
استبقاها شاء وان مهرها وأخذ زوجها شاء فان غيرها من اولده أكبر ورأثها زوجته على
يحل ل آمنوا الذين أيها قوله: { يا تعالى الله فأنزل مال من منها يطلب ما تعطيه حتى
وأصبحت الكريمة الية بهذه الجاهلى الحكم ذلك فبطل } ، كرها النساء ترثوا ان لكم

ولها شاءت حيث ذهبت عدتها انقضت فاذا زوجها بيت فى اعتدت زوجها مات إذا المرأة
ًا زوجها من ورأثته وما مالها ال آتيتموهن ما ببعض لتذهبوا تعضلوهن { ول تعالى وقوله أيض

ّينة بفاحشة يأتين ان أن زوجته كره إذا الزوج على يحرم أنه وهو آخر حكم } فهذا مب
والمضارأة، المضايقة العضل معانى من اذ مهرها، ببعض منه تفتدى حتى ويضارأها يضايقها

فى حقه وتبخسه عليه وتتمرد الزوج عن تترفع او الزنى، فاحشة الزوجة ترتكب لم ما هذا
ًا نشزت او فيها شك ل مبينة بفاحشة أتت إن أما بالمعروف والمعاشرة الطاعة ًا نشوز بين
تعالى: لقوله يطلها. وذلك حتى بأكثر او بمهرها منه تفتدى حتى يضايقها أن للزوج فحينئذ

الزوجات بمعاشرة المؤمنين عباده تعالى أمر ثم } ، مبينة بفاحشة يأتين ان { إل
أحدا ان فرض وان } ، بالمعروف فقال: { وعاشروهن والحسان، العدل وهو بالمعروف

فى يجعل تعالى الله فلعل عليها فلصبر مبينة بفاحشة تأت لم وهى زوجته كره منكم
ًا عصمته فى بقائها فقد غيرها، وفى فيها تعالى الله وتقوى عليها الصبر نتيجة له كثيرا خير
والمودة. الحب محله ويحل الكره ذلك نفسه من يذهب وقد ينفعه، ولدا منها يرزق

من ذلك فى لما يطلق ول يصبر ان زوجته كره المؤمن. ان ارأشد تعالى الله أن والمراد
أمر من وكم للشارأع مرغوب ول صالح غير موجب بغير الطلق لن الحسنة، العاقبة
( الولى الية تضمنته ما الكثير. هذا الخير فيه تعالى الله فيجعل عليه ويصبر العبد يكرهه

ل الزوج طلقها إذا المرأة مهر من شىء أخذ تضمنتا: تحريم فقد بعدها اليتان ) أما19



ل الحال هذه فى غيرها ليتزوج طلقها فى منه لرغبة ولكن لنشوزها، ول بفاحشة لتيانها
ًا أمهرها قد كان ولو قل، ولو بشىء منه لتفتدى يضارأها أن له يحل يأخذ أن يل فل قنطارأ
مكان زوج استبدال ارأدتم تعالى: { وان قوله معنى هذا درأهم أو دينارأ عن فضل فلسا منه
ًا احداهن وآتيتم زوج ًا أتأخذونه } ، شيئا منه تأخذوا فل قنطارأ حق بغير ظلما أى بهتان

ًا ًا تعالى قال ثم عظيما، ذنبا أى مبينا وإثما وافتراء وكذب ذلك: وكيف يفعل من على منكر
اذ بالجماع، أى بعض إلى بعضهم افضى قد أنه والحال ذلك، لكم يحل وجه بأى أى تأخذونه

مبينا، وإثما بهتانا منه شيئا أو يسترده اذا فكيف المهر بذلك ال فرجها الزوج استحل ما
منكم وأخذن تعالى وقوله }؟ بعض الى بعضكم أفضى وقد تأخذونه تعالى: { وكيف فقال
مبدأ: إمساك على نكحتها الزوج يقول مؤكد عهد فهو النكاح عقد يعنى غليظا ميثاقا

عن له تتنازل حتى يضايقها كان إذا بإحسان التسريح فأين باحسان، تسريح أو بمعروف
إنكارأى. استفهام هو إذا تأخذونه وكيف بقوله تعالى أنكره ما هذا منه، شيء عن أو مهرها

اليات هداية

اليات: هداية من

أبيه. امرأة يرثا الزوج ابن ان على القائم الجاهلية قانون - إبطال1

وغيره. بالمهر الفتداء أجل من العضل - حرمة2

الصبر. فى - الترغيب3

شك ل ظاهرة بفاحشة أتت هى إن أقل أو أكثر أو بالمهر الزوجة من الفدية أخذ - جواز4
النشوز. أو كالزنى فيها

بركة. أكثر فيه التيسير أن غير القنطارأ يبلغ فقد المهر غلء - جواز5

بها. والوفاء العهود مراعاة - وجوب6

َ ْا { َول ِكُحو َكَح َما َتن ُكْم َن َباُؤ ِء ّمَن آ ّنَسآ ّ ٱل ْد َما ِإل َلَف َق ّنُه َس َكاَن ِإ
ًا َفاِحَشًة َء َوَمْقت ً َوَسآ ِبيل ُكْم } * { ُحّرَمْت َس ْي َل ُكْم َع ُت ُكْم ُأّمَها ُت َنا َب َو

ُكْم ُت َأَخَوا ُكْم َو ُت ُكْم َوَعّما ُت َ َناُت َوَخال َب َلِخ َو َناُت ٱ َب ُلْخِت َو ُكُم ٱ ُت ُأّمَها َو
ِتي ُكْم اللّ َن ُكم َأْرَضْع ُت َأَخَوا ُأّمَهاُت ٱلّرَضاَعِة ّمَن َو ُكْم َو ِئ ُكُم ِنَسآ ُب ِئ َبا َوَر
ِتي ُكْم ِفي ٱللّ ُكُم ّمن ُحُجوِر ِئ ِتي ّنَسآ ُتْم ٱللّ ْل ِإن ِبِهّن َدَخ ْا ّلْم َف ُنو ُكو َت
ُتْم ْل َ ِبِهّن َدَخ َناَح َفل ُكْم ُج ْي َل ِئُل َع ُكُم َوَحلَ ِئ َنا ْب ُكْم ِمْن ٱّلِذيَن َأ ِب َ َأْصل

َأن ْا َو ْيَن َتْجَمُعو ْيِن َب َت ُلْخ ّ ٱ ْد َما ِإل َلَف َق ّلَه ِإّن َس ًا َكاَن ٱل ًا َغُفور ّرِحيم
{

الكلمات: شرح

الجد. أو الب امرأة تتزوجوا }: ل آباؤكم نكح ما تنكحوا { ول

التحريم. هذا قبل مضى قد ما }: إل سلف قد ما { إل

القبح. شديدة فاحشة الباء نساء زواج }: أى فاحشة كان { إنه
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ًا { مقتا سليمة. فطرة ذى ولكل للشارأع مبغوضا }: ممقوت

يسلك. طريقا الباء أزواج نكاح قبح }: أي سبيل { وساء

علت. وإن الجدة ومثلها محرمة فالم أم }: جمع { أمهاتكم

الزوجة. بنت هى رأبيبة جمع }: الربائب { ورأائبكم

الصلب. من البن امرأة وهى حليلة جمع }: الحلئل ابنائكم { وحلئل

اليتين: معنى

النساء. وعشرة والنكاح بالرثا المتعلقة الشرعية الحكام بيان فى الكريم السياق زال ما

فبدأ والمصاهرة والرضاع النسب، من النكاح محرمات تعالى ذكر اليتين هاتين وفي
ليشمل من يقل ولم } ، آباؤكم نكح ما تنحكوا فقال: { ول عل وان الب امرأة بتحريم
قد ما ال قال الجاهلية. ولذا فى عندهم متبعة كانت التى والطريقة الب منكوحة التحريم

وبهذه عليه، المقام وعدم عنه التخلى بعد بالسلم عنه معفو فانه الجاهلية فى سلف
ذكر ثم الب بها يدخل لم ولو البن وابن البن على والجد الب امرأة حرمت اللفظ

وبنات الخ، وبنات والخالت والعمات والخوت والبنات المهات فذكر النسب محرمات
وبنتكم امهاتكم عليكم تعالى: { حرمت قال النسب من محرمات سبع فهؤلء الخت

فقال بالرضاع المحرمات ذكر } ثم الخت وبنات الخ وبنات وخالتكم وعماتكم واخواتكم
خمس ارأمأة من رأضع } فمن الرضاعة من وإخواتكم أرأضعنكم اللتى { وأمهاتكم

بنات وكذا واخواتها وبناتها امهاتها عليه ويحرم عليه تحرم الحولين سن وهو رأضعات
تعالى ذكر ثم النسب، من يحرم ما الرضاعة من يحرم قيل حتى وامهاته واخواته زوجها

ان بمجرد عليه محرمة الرجل امرأة فأم نسائكم فقال: وامهات بالمصاهرة المحرمات
حراما. أمها تصبح بنتها على يعقد

بها وبنى امرأة الرجل نكح اذا الزوجة بنت هى فالربيبة حجورأكم فى التى ورأبائبكم وقال
نسائكم لقوله: من لله تح البنت فان يبن ولم فقط عقد إذا أما بنتها من الزواج له يحل ل

حرج. ول إثم ل أى عليكم جناح فل بهن دخلتم يتكونوا لم فان بهن دخلتم اللتى

ابنائكم تعالى: وحلئل لقوله يبن لم ام بها بنى البن امرأة بالمصاهرة المحرمات ومن
ًا ليس أى اصلبكم من الذين ِلبن اما بالتبنى، ابن من البن كزوجة فزوجته الرضاع من ا

ًا فكان السبب هو به تغذى الذى اللبن لن الصلب، المحرمات ومن للصلب، كالولد اذ
او يموت حتى أخته يتزوج أن له يحل ل امرأة تزوج فمن الزوجة أخت أيضا بالمصاهرة

الجاهلية فى سلف قد ما ال الختين بين تجمعوا وان تعالى لقوله عدتها وتنتهى يفارأقها
ِلقامة عدم بشرط عفو فانه عليه. ا

اليات هداية

اليتين: هداية من

ِلسلم وافق ما ال الجاهلية مناكح - تحريم1 الب فزوجة الباء أزواج وخاصة منها، ا
عنها. ما او وطلقها الب بها يدخل لم ولو البن على محرمة



والخالت والعمات والخوات، والبنات المهات سبع وهن النسب من المحرمات - بيان2
الخت. وبنت الخ وبنات

امه عليه يحرم فالرضيع النسب من المحرمات وهن الرضاع من المحرمات - بيان3
أخته. وبنات أخيه وبنات وخالته، وعماته وأخواتها وبناتها له المرضع

امرأته أم يبن، لم أو بها بنى الب أيضا: زوجة سبع وهن المصاهرة من المحرمات - بيان4
الصلب من الولد وأمرأة بأمها، دخل اذا الربيبة وهى امرأته وبنت يبن، لم أو بابنتها بنى
لم تحته اختها دامت ما امرأته وأخت الرضاع، من ابنه وكذا يبن، لم أو الولد بها بنى

وفاة أو طلقهن قبل المتزوجات أى النساء من وفاة. والمحصنات أو بطلق يفارأقها
عددهن. وانقضاء أزواجهن

َناُت ْلُمْحَص ِء ِمَن ٱ{ َو ّنَسآ ّ ٱل ْكَت َما ِإل َل ُكْم َم ُن ْيَما َتاَب َأ ّلِه ِك ُكْم ٱل ْي َل َع
ُأِحّل ُكْم َو َء ّما َل ُكْم َوَرا ِل ْا َأن َذ َتُغو ْب ُكْم َت ِل َأْمَوا ِنيَن ِب ْيَر ّمْحِص َغ

ُتْم َفَما ُمَساِفِحيَن َتْع َتْم ْنُهّن ِبِه ٱْس ُتوُهّن ِم َ َفِريَضًة ُأُجوَرُهّن َفآ َول
َناَح ُكْم ُج ْي َل ُتْم ِفيَما َع ْي ّلَه ِإّن ٱْلَفِريَضِة َبْعِد ِمن ِبِه َتَراَض ًا َكاَن ٱل ِليم َع

ًا ِكيم ِطْع ّلْم } * { َوَمن َح َت ُكْم َيْس ً ِمن ِكَح َأن َطْول َناِت َين ٱْلُمْحَص
َناِت َكْت ّما َفِمْن ٱْلُمْؤِم َل ُكم َم ُن ْيَما ُكُم ّمن َأ ِت َيا َت َناِت َف ّلُه ٱْلُمْؤِم ل ٱَو

َلُم ُكْم َأْع ِن ِإيَما ُكْم ِب ِكُحوُهّن َبْعٍض ّمن َبْعُض ن ْذِن ٱَف ِإ ِلِهّن ِب ُتوُهّن َأْه َوآ
ْلَمْعُروِف ُأُجوَرُهّن َناٍت ٱِب ْيَر ُمْحَص َ ُمَساِفَحاٍت َغ َذاِت َول ّتِخ َداٍن ُم َأْخ

َذآ ِإ ِإْن ُأْحِصّن َف ْيَن َف َت ْيِهّن ِبَفاِحَشٍة َأ َل َلى َما ِنْصُف َفَع َناِت َع ٱْلُمْحَص
َذاِب ِمَن ِلَك ٱْلَع َنَت َخِشَي ِلَمْن َذ ُكْم ٱْلَع ْن َأن ِم ْا َو ِبُرو ْيٌر َتْص ُكْم َخ ّل

ّلُه ل } ّرِحيٌم َغُفوٌر ٱَو

الكلمات: شرح

المتزوجة. هنا بها والمراد محصنة }: جمع { المحصنات

ونحوهما. والشراء بالسبي }: المملوك إيمانكم ملكت ما { إل

عليكم. حرم ما عدا ما أي عداه ما }: أي ذلكم ورأاء { ما

الزنى. هو السفاح لن }: المسافح: الزاني، مسافحين { غير

نحلة. }: مهورأهن فريضة { أجورأهن

ً المهر. على وقدرأة }: سعة { طول

}: العفيفات. { المحصنات

}: مهورأهن. { أجورأهن

ًا بالمرأة يفجر الذي الخليل }: الخدين أخدان متخذات { ول الصداقة. شعارأ تحت سر
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ِلحصان إذا تزوجن أو أسلمن }: بأن أحصن { فإذا بهما. يكون ا

والبدن. الدين في الضررأ }: العنت { العنت

اليتين: معنى

تعالى ) عطف24( الولى الية ففي يجوز وما النكاح من يحرم ما بيان في السياق زال ما
الزواج ذوات } أي { والمحصنات فقال المتزوجة المرأة المصاهرة في المحرمات على

ًا العدة انقضاء وبعد وفاة، أو بطلق الزوج مفارأقة بعد إل نكاحهن يحل فل واستثنى أيض
وهي الشرعية الحرب في تسبى المرأة وهي باليمين المملوكة المتزوجات من تعالى
صلتها أن وبما الحرب في يمت لم زوجها يكون أن الجائز من فهذه الله سبيل في الجهاد

في بها رأحمة تعالى الله أذن مملوكة وأصبحت وأهلها وبزوجها الحرب بدارأ انقطعت قد
المؤمنين. من ملكها ممن نكاحها

فيها فسبي حنين موقعة بعد كانت وقعت وهي أوطاس سبايا في نزلت الية أن ورأد ولذا
ومنهن النسوة أولئك غشيان في المؤمنون فتحّرج والذرأارأي، النساء المسلمون
فل إسلمها قبل أما بحيضة، وتستبرأ إحداهن تسلم أن بعد غشيانهّن لهم فإذن المتزوجات

إيمانكم ملكت ما إل النساء من تعالى: { والمحصنات قوله معنى هذا مشركة، لنها تحل
المسلمين على كتبه قد المناكح من تعالى حرمه ما } يريد عليكم الله } وقوله: { كتاب

ًا ًا وفرضه كتاب المصدرأية. على منصوب الله به. فكتاَب التهاون أو إهماله يجوز ل فرض

المحرمات من حرمه الذي بعد ما } أي ذلكم ورأاء ما لكم الله تعالى: { وأحل وقوله
قوله ظاهر هو كما أرأبع على المرء يزيد ل أن شرط على وبالمصاهرة وبالرضاع بالنسب

السورأة أول في تعالى
} ورباع وثلث مثنى {

تطلبوا أن عليكم حرج ل } أي مسافحين غير محصنين بأموالكم تبتغوا { أن تعالى وقوله
غير محصنين كونكم حال لكم طاب ما فتتزوجوا عليكم حّرم ما غير النساء من بأموالكم

أن إذ والشهود، والصيغة والصداق الولي من بشروطه النكاح يتم بأن وذلك مسافحين،
ًا منهن به استمتعتم { فما تعالى وقوله الزنى أي السفاح فهو الشروط هذه بغير يتم نكاح

نصف إل لها فليس البناء قبل امرأة تزوج رأجل تعالى: أيما } يريد فريضة أجورأهن فآتوهن
{ فما قوله من فالمراد المتعة، إل لها فليس لها سمى قد يكن لم وإن المسمى، المهر

فيما عليكم جناح تعالى: { ول عليهن. وقوله ودخلتم بهن بنيتم } أي منهن به استمتعتم
وهو فرجها به استحل ما زوجته الرجل أعطى إذا } يريد الفرضة بعد من به تراضيتم

ً المهر أو لزوجها، مهرها من المرأة تسقط أن في حرج من ذلك بعد عليهما فليس كامل
لكم طبن فإن { تقدم كما صاحبته وهي لها ذاك إذ بعضه أو له كله تهبه أو تؤجله
ًا منه شيء عن ًا فكلوه نفس ًا هنيئ } مريئ

].4[النساء/

ًا كان الله تعالى: { إن وقوله ًا عليم تعالى الله بأن المؤمنين إفهام منه } المراد حكيم
فيه مراعى فإنه وعزائمه ورأخصه بشرعه فليأخذوا لهم تشريعه في حكيم بأحوالهم عليم

والعدل. الرحمة أساس على يقوم تشريع ولنعم والعدل، الرحمة

يستطع لم تعالى: { ومن قوله وهي الثانية الية ) أما24( الولى الية تضمنته ما هذا
يستطع لم لمن رأخص إذ المؤمنين تعالى الله رأحمة بيان تضمنت طولً... } فقد منكم



بدنه في أو بالزنى، دينه في الضررأ هو الذي العنت خوفه مع يده، ذات لقلة الحرائر نكاح
بإذن يتزوجها وأن مؤمنة، تكون أن بشرط المملوكة يتزوج أن له رأخص عليه الحد بإقامة
ِلحصان مبدأ على ذلك يتم وأن صداقها يؤتيها وأن مالكها ل بشروطه الزواج هو الذي ا

الخفّي ول } ، مسافحات { غير بكلمة إليه المشارأ العلني الزنى هو الذي السفاح،
لم { ومن تعالى قوله معنى هذا أخلء } أي أخدان متخذات { ول بكلمة إليه المشارأ
ً منكم يستطع { فتياتكم من العفائف أي المحصنات ينكح أن مالية قدرأة } أي طول

إلى فعلمه الباطن أما الظاهر بحسب الكافرات ل المؤمنات إمائكم من } أي المؤمنات
لنفس تطييب } فيه بعض من { بعضكم } وقوله بإيمانكم أعلم قال: { والله ولذا الله

ِليمان فإن المة للضرورأة تزوج إذ المؤمن وقوله: المؤمنين بين الفوارأق تإذهب ا
بيان } فيه مسافحات غير محصنات بالمعروف أجورأهن وآتوهن أهلهن بإذن { فانكحوهن

ًا. ذكرناها وقد منها بد ل التي للشروط آنف

ِلماء } - أي أحصن تعالى: { فإذا وقوله ِلسلم - بالزواج ا } أي بفاحشة أتين { فإن وبا
وتغريب جلدة خمسين جلد وهو العذاب من المحصنات على ما نصف هو حد فعليهن زنين
هو والذي الرجم سنة. أما وتغرب مائة تجلد بكر وهي زنت إن الحرة لن أشهر، ستة

ل والذي الرجم ل الجلد أنه العذاب تنصيف في المؤمنون فهم فلذا ينصف ل فإنه الموت
على خاف لمن ذلك لكم أبحت } يريد منكم العنت خشي لمن وقوله: { ذلك فيه خلف
تعالى: { وأن وقوله واحتياجه لفقره الحرة من الزواج على يقدرأ لم إذا الزنى نفسه

ّية على تصبروا... } أي ِلماء. وقوله نكاح من لكم خير العزوب } أي رأحيم غفورأ { والله ا
ِلماء نكاح في لهم رأّخص ولذا بالمؤمنين رأحيم للتائبين غفورأ وأرأشدهم العنت، خوف عند ا
ّنة. وله الحمد فلله الصبر وهو منه خير هو ما إلى الِم

اليتين: هداية

اليتين: هداية من

عدتها. تنقضي وحتى موت أو بطلق زوجها يفاقها حتى المتزوجة المرأة - تحريم1

ًا زوجها كان وإن باليمين المملوكة نكاح - جواز2 ّي لن أسلمت، إذا الحرب دارأ في ح
ِلسلم بينهما. فصل ا

ًا. لزوجها مهرها من المرأة إعطاء وجواز المهورأ، - وجوب3 شيئ

من الزواج على للقدرأة عادم وهو العنت خاف لمن المملوكات من التزوج - جواز4
الحرائر.

ِلماء من زنت من على الحد إقامة - وجوب5 ِلسلم. بالزواج ُأْحِصّن إن ا وا

ِلماء الزواج من خير العزوبة على - الصبر6 ذلك. إلى تعالى الله ِلرأشاد با

ُد ُيِري ّلُه {  ّيَن ٱل َب ُي ُكْم ِل ُكْم َل َي َيْهِد َنَن َو ُكْم ِمن ٱّلِذيَن ُس ِل ْب ُتوَب َق َي َو
ُكْم ْي َل ّلُه َع ل ِليٌم ٱَو ِكيٌم َع ّلُه َح ل ُد ٱ} * { َو ُتوَب َأن ُيِري ُكْم َي ْي َل ُد َع ُيِري َو
ِبُعوَن ٱّلِذيَن ّت ْا َأن ٱلّشَهَواِت َي ُلو ً َتِمي ْيل ًا َم ِظيم ُد َع ُيِري ّلُه } * {  َأن ٱل

ُكْم ُيَخّفَف ْن ِلَق َع ِلنَساُن َوُخ ًا ٱ } َضِعيف
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}: الكلمات { شرح

ّين أن الله }: يريد لكم ليبين الله { يريد يكملكم ما لكم وأحل عليكم حرم بما لكم يب
وأخراكم. دنياكم في ويسعدكم

نهجهم لتنهجوا والصالحين النبياء من قبلكم من الذين }: طرائق قبلكم من الذين { سنن
مثلهم. وتفلحوا وتكملوا فتطهروا

ِلسلم. هداية إلى الجاهلية ضلل من عليه كنتم عما بكم }: يرجع عليكم { ويتوب ا

والزناة. والمجوس والنصارأى اليهود }: من الشهوات يتبعون { الذين

ً تميلوا { أن ًا ميل والكدرأ الخبث طريق إلى والصفاء الطهر طريق عن }: تحيدوا عظيم
ًا الرشد عن فتبتعدوا وغيرها المناكح من المحرمات باتركاب ًا. بعد عظيم

ِلنسان { وخلق ًا ا من الزواج في لهم تعالى رأّخص فلذا النساء، عن يصبر }: ل ضعيف
المؤمنات. الفتيات

}: اليات { معنى

} أي الله { يريد بقوله لذلك علل منها أباح ما وأباح المناكح من حرم ما تعالى حرم لما
ّين شرع بما أن يريد كما الضارأ، وتتركوا النافع فتأخذوا بكم ضارأ هو مما لكم نافع هو ما ليب

فتكلموا لتسلكوها صالحين ومؤمنين أنبياء من قبلكم من الصالحين طارأئق يهديكم
ضلل من بكم يرجع } أي عليكم { يتوب أن لكم بين بما يريد كما الحاتين، في وتسعدوا
ِلسلم هداية إلى الجاهلية ينفعكم بما عليم تعالى وهو والصلح، الطهر على فتعيشوا ا
معصيته. عن والبعد طاعته، بلزوم فاشكروه لكم تدبيره في حكيم ويضركم

ِلخابر تضمنت ) فقد27( الثانية الية ) أما26( الولى الية تضمنته ما هذا تعالى الله بأن ا
ّينه بما يريد الخبث حياة من بالمؤمنين يرجع أن وغيرها المناكح في والحرام الحلل من ب

ِلسلم قبل يعيشونها كانوا التي والفساد عادل تشريع ظل في والصلح الطهر حياة إلى ا
ّتبعون الذين رأحيم. وأّن عن المنحرفين وسائر والنصارأى واليهود الزناة من الشهوات ي

الملذ في فينغمسوا مثلهم ينحرفوا أن المؤمنين من يريدون فإنهم الهدى سنن
قيادتهم في لهم حق ل وحينئذ عليهم، لهم فضل ل مثلهم يصبحوا حتى البهيمية والشهوات

هدايتهم. أو

عن العاجزين للمؤمنين بإباحته أنه تعالى أخبر ) فقد28( الثالثة أما الثانية الية معنى هذا
رأحمة المؤمنين عن والتيسير التخفيف بذلك يريد المؤمنات الفتيات نكاح الحرائر نكاح
ِلنسان ضعف من تعالى يعلم لما عليهم وشفقة بهم فيه غرز بما النساء عن صبره وعدم ا
يخفف أن الله تعالى: { يريد وقال عالية ولحكم النوع فحفظ أنثاه إلى الميل غريزة من

َق عنكم ِل ِلنسان وُخ ًا ا }. ضعيف

}. اليات { هداية

}: اليات هداية { من

ّنة1 صدرأ بانشراح العمل ويأتي نفوسنا لتطمئن لنا الحكام تعليله في علينا تعالى الله - م



خاطر. وطيب

ممن المفلحين وسبيل الصالحين طرق إلى بهدايتهم المؤمنين على تعالى الله - منة2
قبلهم. كانوا

الجاهليات. وضلل الخباثا من المؤمنين تطهير في تعالى - منتة3

ِلنسان، نفسية عن - الكشف4 والمنحرفون زناه كلهم الناس كون في يرغبون الزناة إذ ا
يكون أن يود فساد أو شر أو خبث في منغمس كل وهكذا مثلهم، الناس ينحرف أن يودون

الناس. كل ويصلح يطهر أن يود الصالح الطاهر أن كما مثله، الناس كل

ِلنسان - ضعف5 الجنس. غريزة سيما ل غرائزه أمام ا

َيا ّيَها {  ْا ٱّلِذيَن َأ ُنو َ آَم ْا ل ُل ُك ْأ ُكْم ۤوَت َل ُكْم َأْمَوا َن ْي ِطِل َب َبا ْل ّ ٱِب ُكوَن َأن ِإل َت
ًة ُكْم َتَراٍض َعن ِتَجاَر ْن َ ّم ْا َول ُل ُت ُكْم ۤوَتْق ْنُفَس ّلَه ِإّن َأ ُكْم َكاَن ٱل ًا ِب َرِحيم

ِلَك َيْفَعْل } * { َوَمن ًا ٰذ ْدَوان ًا ُع ْلم ُظ ِليِه َفَسْوَف َو ًا ُنْص َكاَن َنار ِلَك َو ٰذ
َلى ّلِه َع ًا ٱل } َيِسير

}: الكلمات { شرح

والرسول. الله }: صدقوا { آمنوا

أكلها. يبيح حق }: بغير { بالباطل

ًا { تجارأة ًء }: بيع أخذ النقود لصاحب ويحل النقود يأخذ أن البضاعة لصاحب فيحل وشرا
ًا البضاعة، باطل. ل إذ

ًا. بعضكم أرأواح تزهقوا }: أي أنفسكم { تقتلوا بعض

ًا ًا { عدوان ًا. فيه يكون }: اعتداء وظلم ظالم

ًا { نصليه فيها. يحترف جهنم نارأ }: ندخله نارأ

}: اليتين { معنى

( الية هذه ففي والنفس والعراض الموال من يحرم وما يحل ما بيان في السيقا زال ما
ِليمان بعنوان المؤمنين عباده تعالى الله ) ينادي29 } آمنوا الذين أيها فيقول: { يا ا

ذلك إلى وما الربا أو القمارأ أو الغش أو بالسرقة بالباطل بينهم أموالهم أكل عن وينهاهم
عوض بغير أي } ، بالباطل بينكم أموالكم تأكلوا فيقول: { ل العديدة التحريم وجوه من

بين التراضي مبدأ على قائمة تجارأة عن حاصل كان ما يستثنى ثم نفس، طيب أو مباح،
فقال"  يتفرق لم ما بالخيار " البيعان و"  تراض عن البيع " إنما لحديث البيعين

ما لكم. هذا حلل فإنه بأكله بأس } فل منكم تراض عن تجارأة تكون أن تعالى: { إل
ًا لبعضهم المؤمنين قتل حرمة تضمنت قد كما الية هذه تضمنته تعالى: { ول فقال بعض

ِلنسان لقتل شامل } والنهي أنفسكم تقتلوا المسلمين لن المسلم أخاه وقتله نفسه ا
ًا يقتل فالذي واحد كجسم فقال لنا التحريم هذا تعالى نفسه. وعلل قتل كأنما منهم مسلم
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ًا، بكم كان الله إن ًا. بعضكم قتل عليكم حّرم فلذا رأحيم بعض

ًا تضمنت ) فقد30( الثانية الية ) أما29( الولى الية تضمنته ما هذا ًا وعيد ِلصلء شديد با
ِلحراق بالنارأ ًا يقتل من كل فيها وا ًا مؤمن ًا عدوان ِلصرارأ بالعمد أي وظلم والظلم وا

ًا القتل } أي ذلك يفعل تعالى: { ومن فقال المحض، ًا { عدوان ًا، نصليه فسوف وظلم نارأ
ِلصلء } أي ذلك وكان ًا الله { على النارأ في والحراق ا تعالى قدرأته } لكمال يسير

الحوال. من بحال نفسه عن ذلك يدفع أن يستطيع ل إذا العذاب بهذا فالمتوعد

}: اليتين { هداية

}: اليتين هداية { من

رأبا. أو قمارأ أو غش أو بسرقة حازه وسواء حرام مال وكل المسلم، مال - حرمة1

بحجة الكسب يمنعون الذين المتصوفة جهلة على والرد فيها والترغيب التجارأة - إباحة2
التوكل.

". يتفرقا لم ما بالخيارأ والبيعان تراض، عن البيع " إنما مبدأ - تقرير3

واحدة. أمة لنهم المسلمين من غيره أو نفسه المسلم قتل - حرمة4

ًا النفس لقاتل الشديد - الوعيد5 ًا عدوان ِلصلء وظلم بالنارأ. با

ًا كان بأن ظلم غير كان أو خطأ، كان بأن عدوان غير القتل كان - إن6 بحق ولكن عمد
الشديد. الوعيد هذا يستوجب فل أخاه أو ابنه أو والده قتل من كقتل

ِإن ْا {  ُبو ِن َت ِئَر َتْج َبآ ْنَهْوَن َما َك ْنُه ُت َكّفْر َع ُكْم ُن ْن ُكْم َع ِت َئا ّي ُكْم َس ْل ْدِخ ُن َو
ْدَخلً ًا ّم } َكِريم

}: الكلمات { شرح

ًا جنب عن الشيء ترك الجتناب لن }: تبتعدوا تجتنبوا { أن ول عليه يقبل ل عنه بعيد
يقربه.

توعد ما فالكبيرة بالعد ل بالحد تعرف والكبيرة الصغائر، }: الكبائر: ضد تنهون ما { كبائر
ّد لها شرع أو فاعلها ورأسوله الله لعن أو عليها، ورأسوله الله جاء وقد صاحبها، على يقام ح
ليجتنبه. ذلك يعلم أن المؤمن وعلى الكبائر، من العديد بيان الصحيح الحديث في

عليها. نؤاخذ ول بها نطالب فل ونستر }: نغطي { نكفر

ً ًا { مدخل المتقين. هنا: الجنة الكريم }: المدخل كريم

}: الكريمة الية { معنى

المة هذه من المؤمنين على فيمن وسلطانه إنعامه وعظم وجلله جل الجبارأ يتفضل
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صغائرها عنه كفر الذنوب كبائر منها اجتنب من بأن الصدق وعد وعدها بأن المسلمة
ما كبائر تجتنبوا { إن تعالى فقال الرضوان حلل عليها وخلع السلم دارأ الجنة وأدخله
الكبائر دون هي } التي سيئاتكم عنكم { نكفر ورأسولي أنا عنه أنهاكم } ما عنه تنهون
ً { وندخلكم الصغائر، وهي ًا مدخل كانت والمنة. لهذا الحمد ولله الجنة هو } الذي كريم
المة. لهذه القرآن مبشرات من الية هذه

}: الية { هداية

}: الية هداية { من

الموت. حتى ذلك على والصبر الكبائر، سائر عن البتعاد - وجوب1

أمكن ما وصغائرها كبائرها لجتناب بها العلم وجب ولذا وصغائر كبائر قسمان - الذنوب2
له. ذنب ل كمن الذنب من التائب فإن فليتب زل ومن ذلك،

ُوو إلتا يدخلها ل - الجنة3 كبائر من لها المدنسات باجتنابهم الطاهرة الزكية النفوس ذ
والفواحش. والثام الذنوب

َ ْا { َول ّنْو َتَم ّلُه َفّضَل َما َت ُكْم ِبِه ٱل َلٰى َبْعَض ّمّما َنِصيٌب ّللّرَجاِل َبْعٍض َع
ْا ُبو َتَس ِء ٱْك ّنَسآ ِلل ْبَن ّمّما َنِصيٌب َو َتَس ْا ٱْك ُلو َأ ْس ّلَه ٱَو ِلِه ِمن ٱل ِإّن َفْض

ّلَه ُكّل َكاَن ٱل ٍء ِب ًا َشْي ِليم ُكّل َع ِل َنا } * { َو ْل ِلَي َجَع َتَرَك ِمّما َمَوا
َداِن ِل ُبوَن ٱْلَوا َلْقَر ّلِذيَن ٱَو َدْت ٱَو ُكْم َعَق ُن ْيَما ُتوُهْم َأ َبُهْم َفآ ِإّن َنِصي

ّلَه َلٰى َكاَن ٱل ٍء ُكّل َع ًا َشْي } َشِهيد

}: الكلمات { شرح

كان فإن ولو، ليت، وأداته، الشيء، حصول في والرغبة }: التمني: التشهي تتمنوا { ول
الحسد. فهو للمتمني ليصل شخص عن فيه المرغوب زوال مع

ًا به الله فضل ما }: أي بعضكم الله فضل { ما ًا فأعطاه منكم أحد ً أو علم ًا أو مال أو جاه
ًا. سلطان

والمعصية. الطاعة بحسب والعقاب الثواب من وحظ حصة }: أي اكتسبوا مما { نصيب

أقارأب. من الميت ويرثون التركة يلون من }: الموالي { موالي

والميمين. بالمصافحة ذلك مؤكدين معهم وتآخيتم حالفتموهم }: أي إيمانكم { عقدت

ّية الرفادة }: من نصيبهم { فآتوهم ورأثة. ليسوا لنهم والنصرة والوص

}: اليتين { معنى

ً كنا قالت: ليتنا عنها الله رأضي سلمة أم أن يصح لم أو صح مثل لنا وكان فجاهدنا رأجال
ًا يتمنون والذين عليم، سميع الله فإن الرجال أجر هنا ومن أكثرهم ما حسد وغير حسد
تعالى الله فضل ما تمني عن المؤمنين ) عباده32( الكريمة الية هذه في تعالى الله نهى
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البتلء أظهرها ومن ذلك، اتقضت لحكم ذاك وحرم هذا فأعطى بعض على بعضهم به
ِر أو صحة مال. أو أو علم } - من به الله فضل ما تتمنوا تعالى: { ول فقال والصبر، بالّشك

والعقاب الثواب في سنته أن تعالى } وأخبر بعض على - { بعضكم سلطان أو جاه
ِليمان من ذلك بموجبات والمثوبة الجر أرأاد من فليعمل والعمل والكسب والعمل ا
ًا، ذلك يتمنى ول الصالح، والحرمان العذاب خاف من والمعاصي الشرك عن وليكف تمني

ًا النجاة يتمنى ول ول به المنوطة بسننه له فليعمل والجاه المال أرأاد من على كما تمني
{ للرجال تعالى قال فلذا الحمقى، أي النوكى بضائع قيل كما التمنى فإن فقط يتمنى
وهي فيها سنته إلى القضية فرد } ، اكتسبن مما نصيب وللنساء اكتسبوا مما نصيب
ِلنسان. كقوله كسب تعالى: ا

ًا ذرة مثقال يعمل فمن { ًا ذرة مثقال يعل ومن ويره خير شر
} يره

فقال تعالى الله دعاء وهي المغروب على الحصول في أخرى سنة تعالى بين ثم
ّبه سأل } فمن عليما شىء بكل كان الله ن إ فضله من الله { واسألوا ًا عليه وألح رأ موقن

ِلتيان فيوفقه أعطاه بالجابة إن سبب بغير ويعطيه الموانع، عنه ويصرف بالسباب، ل
ِلخلص الدعاء المشروعة السباب ومن بل قدير، شىء كل على وهو شاء، فيه. وا

ًا يخبر تعالى الله ) فإن33( الثانية الية أما الولى الية تضمنته ما هذ ًا مقررأ ًا حكم شرعي
{ ولكل فقال مات إذا يرثونه ورأثة والنساء الرجال من لكل أن وهو السياق في تقدم قد

موالي هم الذين أما والرجال النساء من وذلك مات، إذا يرثونه أقارأب } أي موالي جعلنا
ِلخاء أو بالحلف النصرة من نصيبهم إعطاؤهم فالواجب الرأحام أولي من ليسوا أي فقط ا

ِلرأثي في لهم حظ ل إذ بشىء له والرفادة. والصية تعالى: لقوله ا
} ببعض أولى بعضهم الرحاما وأولوا {

تعالى أخبر ظلم أو حيف فيه يقع وقد النفوس له تتشوق وقسمته المال توزيع كان ولما
ُيعص. ول فليتق شىء الناس أمر من عليه يخفى فل شهيد شىء كل على أن

ًا شيء كل على كان الله فقال: { إن فاتقوه شيء أمركم من عليه يخفى } ل شهيد
تعصوه. ول وأطيعوه

}: اليتين { هداية

}: اليتين هداية { من

العمل. وترك التمني - قبح1

الحسد. - حرمة2

المراد. بها يحصل التى السباب من وأنه الدعاء - فضل3

ِلسلم. في التوارأثا مبدأ - تقرير4 ا

ًا عاقد - من5 ًا آخى أو حلف على أحد والمساعدة النصرة حق يعطيه أن عليه وجب أحد
ِلرأثا أما الثلث، دون بما له يوصي أن وله ذلك. لنسخ له حق فل ا

شهيد. شيء كل وعلى عليم، شىء بكل لنه تعالى، الله مراقبة - وجوب6



لّرَجاُل َلى َقّواُموَن ٱ{  ِء َع ّنَسآ ّلُه َفّضَل ِبَما ٱل َلٰى َبْعَضُهْم ٱل َبْعٍض َع
ِبَمآ ْا َو ْنَفُقو ِلِهْم ِمْن َأ ِلَحاُت َأْمَوا لّصا َتاٌت ٱَف ِن َظاٌت َقا ْيِب َحاِف ْلَغ ِبَما ّل

ّلُه َحِفَظ ِتي ٱل للّ ُظوُهّن ُنُشوَزُهّن َتَخاُفوَن ٱَو ْهُجُروُهّن َفِع ِفي ٱَو
ُبوُهّن ٱْلَمَضاِجِع ْضِر ِإْن ٱَو ُكْم َف َن َطْع َ َأ ْا َفل ْبُغو ْيِهّن َت َل ً َع ِبيل ّلَه ِإّن َس ٱل

ًا َكاَن ّي ِل ًا َع ِبير ِإْن َك ُتْم } * { َو َق ِخْف ِنِهَما ِشَقا ْي ْا َب ُثو ْبَع ًا ٱَف َكم ّمْن َح
ِلِه ًا َأْه َكم ِلَهآ ّمْن َوَح َدآ ِإن َأْه ًا ُيِري ّلُه ُيَوّفِق ِإْصلَح َنُهَمآ ٱل ْي ّلَه ِإّن َب ٱل
ًا َكاَن ِليم ًا َع ِبير } َخ

}: الكلمات { شرح

ًا. وحماية رأعاية الشيء على يقوم من قوام: وهو }: جمع { قوامون وإصلح

للقوامة. فصلح وبدنه ودينه عقله في أكمل الرجل جعل }: بأن بعضهم الله فضل { بما

النساء على للرجال القوامة به ثبتت مما آخر عامل }: وهذا أموالهم من أنفقوا { وبما
الرئاسة. هي التي بالقوامة أحق كان المرأة على بالنفقة وبقيامه المهر بدفعه الرجل فإن

زوجها. وحقوق تعالى الله لحقوق المؤدية صالحة: وهي }: جمع { الصالحات

ولزواجهن. لله }: مطيعات { قانتات

أزواجهن. وأموال لفروجهن }: حافظات للغيب { حافظات

طاعته. وعد الزوج عن }: النشوز: الترفع { نشوزهن

المعصية. من والتنفير الطاعة في }: بالترغيب { فعظموهن

ً عليهن تبغوا { فل ًا لهن تطلبوا ل }: أي سبيل أن بعد ضربهن إلى به تتواصلون طريق
أطعنكم.

مقابل. شق في واحد كل يصبح حتى والخصومة }: الشقاق: المنازعة بينهما { شقاق

ًا فيها. والحكم للنظر القضايا في والمحكم }: الحكم: الحاكم، { حكم

}: اليتين { معنى

فلطمها امرأته أغضبته عنه الله رأضي الربيع بن سعد أن الية هذه نزول سبب في يروى
تعالى الله فأنزل القصاص يريد كأنه وسلم عليه الله صلى الله رأسول إلى وليها فشكاه

من أنفقوا وبما بعض، على بعضهم الله فضل بما النساء على قوامون { الرجال الية هذه
ًا أرأدنا المرأة ولّي } فقال أموالهم الله بحكم خير. ورأضي الله أرأاده وما غيره، الله أمر

ًا دام ما الرجل أن وهو تعالى عقل من أوتي بما ويصلحها ويربيها يرعاها المرأة على قوام
ًا علمها من أغزرأ وعلم عقلها، من أكمل ُيعد غالب أبعد ونهاياتها المورأ مبادىء في نظر و

ًا دفع أنه ذلك إلى يضاف نظرها من بشىء هي تلتزم لم بنفقات والتزم تدفعه، لم مهر
يشين ل لما يضربا أن الحق له كان شرعية رأئاسة وهي عليها الرئاسة له وجبت فلما منها

ًا يكسر أو جارأحة هذا تقرير وبعد ويربيه يؤدبه لمن المؤدب كضرب لها ضربه فيكون عضو
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ِلحسان المرأة بإكرام تعالى الله أمر زوجته على للزوج السلطان بها والرفق إليها وا
بطاعته تعالى الله حقوق يؤدين وهن: الئي } ، فقال: { فالّصالحاُت عليها وأثنى لضعفها
والحترام والتقدير الطاعة من أزواجهن وحقوق وسلم، عليه الله صلى رأسوله وطاعة

َتات ِن َقا ِفظاٌت وللزوج، تعالى، لله مطيعات }: أي {  ْيِب { حا َغ ماَل حافظاٌت } أي لل
ِفَظ { بما"  وماله نفسها في حفظته عنها غاب  " وإذالحديث: وعرضه الزوج َح

شىء حفظ تستيطع ل نفسها إلى وكلت لو إذ لها وإعانته لها تعالى الله بحفظ } أي الله
ًا يفهم محذوف إلى يشير ما الكلم سياق َقل. وفي وإْن من عليهن الثناء أن وذلك ضمن
ِلحسان الصالحة المرأة إكرام الرجل من يستوجب تعالى الله قبل بها والرفق إليها وا

ً ذكرته ما وهذا لضعفها، غير ذكره وقد الكريمة، الية دللة من أنه ليعلم هنا عليه نبهت أول
السلف. من واحد

واضربوهن المضاجع في واهجروهن فعظموهن نشوزهن تخافون تعالى: { واللتي وقوله
ً عليهن تبغوا فل أطعنكم، فإن }. سبيل

ولم زوجها على ترفعت أي نشزت إذا الزوجة علج كيفية إلى الزواج يرشد تعالى فإنه
} أي نشوزهن تخافون { واللئي فيقول بينهما، العقد بمقتضى له الوجبة حقوقه إليه تؤي

ُفعن وينهاها تجيب فل ويدعوها تطيع فل يأمرها كأن ودلئل علمات من لكم ظهر بما تر
للزوج بما تذكيرها والوعظ } أولً، التي: { فعظموهن السبيل معهن فاسلكوا تنتهي، فل

قد وبما وعذابه، تعالى الله سخط من إضاعته على يترتب وما أداؤه، يجب حق من عليها
وترهيب القانتات، الصالحات بأجر ترغيب فالوعظ طلقها أو ضربها في إهمالها من ينجم
الزوج يهجرها أن وهي فالثانية وإل فيها الوعظ نفع فإن العاصيات المفسدات عقوبة من
ول يكلمها فل ظهره أعطاها وقد واحد فراش على معها نائم وهو يكلمها فل الفراش في

ًا رأبهما الله وطاعة طاعته إلى تؤوب حتى ذلك على وليصبر يجامعها ولم أصرت وإن مع
ًا يضربها أن وهي فالثالثة الفراش، في الهجران معها يجد جارأحة يشين ل مبرح غير ضرب
ًا يكسر ول ًا. وأخير ًا الزوج يطلب أن ذلك بعد يحل فل زوجها أطاعت هي فإن عضو طريق

ّيتها إلى } تبغوا { فل الزواج } أي أطعنكم تعالى: { فإن لقوله بهجران ول بضرب ل أذ
ً { عليهن تطلبوا أي لذيتهّن. والمبررأات العلل وإيجاد السباب باختلق } لذيتهّن سبيل

ًا كان الله تعالى: { إن وقوله ًا علي على يعلو أن أرأاد من يشعر بما للكلم } تذييل كبير
وكبريائه. علوه من وليترك الله فليخش وأكبر منه أعلى الله بأن قدرأة من أوتي بما غيره

ًا تضمنت ) فقد35( الثانية الية ) أما34( العظيمة الية هذه تضمنته ما هذا ًا حكم جتماعي
آخر شق في والمرأة شق في الرجل فأصبح وامرأته زوج بين شقاق حصل إن وهو آخر
ما المشكل هذا حل إلى فالطريق الحال لصعوبة وذلك وئام ول وفاق ول بينهما تلقي فل

ًا الزوج يبعث أن وهو إليه، تعالى الله أرأشد أو قبلها، من حكما أيضا الزوجة وتبعث حكم
على المسلمين يخاطب } وهو تعالى: { فابعثوا لقوله جائز الكل كذلك القاضي يبعث
ًا عدل الحكم يكون أن شرط والقضاء. بالعدل. فيدرأرأس الحكم يمكنه حتى بصيرا عالم

نفس في وبما الشقاق أسباب إلى ويتعرفان النزاع طرفي من أول القضية الحكمان
أمكن فإن البين ذات اصلح على يجتمعان ثم وسخط وكراهية وحب، رأضى من الزوجين

فإن أحدهما ظلم لهما ثبت إذا أنهما العلم الزوجين. مع برضا بينهما فرقا وإل فيها ذلك
وجب ما وليؤذ ظلمه فليرفع الظالم هو الزوج كان فإن الظلم برفع يطالبا أن عليهما
به فيخالعها بمال نفسها تفدي أو ظلمها ترفع فإنها الظالمة هي المرأة كانت وإن عليه،
التوقيع بمعنى هنا والخوف } ، بينهما شقاق خفتم تعالى: { وإن قوله معنى هذا زوجها
{ فابعثوا الشديد التأزم قبل الموقف فيعالج دلئل من ولح علمات من ظهر بما الكيد
ًا ًا أهله من حكم تعالى وقوله غيرهما من الزوجين بحال أعرف لنهما } ، أهلها من وحكم
ًا يريدا { إن قصدهما كان إن } أي بينهما الله { يوفق الحكمين، يعني } فإنه إصلح



ِلصلح على يعينهما تعالى الله فإن بينهما والخلف الشقاق وإزالة الزوجين بين والجمع ا
بالنجاح. ويكلله مسعاهما في ويبارأك مهمتها

ً }. ذكر خبيرا عليما كان الله تعالى: { إن وقوله بين التوفيق من تعالى به واعد لما تعليل
ًا يكن لم لو إذ الحكمين، ًا عليم من صدورأهما في يجرى وما الحكمين نيات عرف ما خبير

ِلفساد. أو إرأادة ا

} اليتين { هداية

}: اليتين هداية { من

زوجته. على الزوج وبخاصة النساء على للرجال القيومية مبدأ - تقرير1

ِلحسان الصالحات إكرام - وجوب2 إليهن. وا

ً بوعظها وذلك الزوجة نشوز مشكلة علج - بيان3 ثم ثانيا، الفراش في هجرانها ثم أول
ثالثا. بضربها

وبغيره. بضرب المرأة لذية مبررأات وإيجاد السباب اختلق يحل - ل4

ذلك. وبيان الزوجين بين الشقاق في التحكيم - مشروعية5

ْا ُدو ُب ْع ّلَه ٱ{ َو َ ٱل ْا َول ُكو ًا ِبِه ُتْشِر ْيئ ْيِن َش َد ِل ْلَوا ِب ًا ٱَو ِبِذي ِإْحَسان َو
َبٰى َتاَمٰى ٱْلُقْر َي ْل ِكيِن ٱَو ْلَمَسا ْلَجاِر ٱَو َبٰى ِذي ٱَو ْلَجاِر ٱْلُقْر ُنِب ٱَو ٱْلُج

لّصاِحِب ْنِب ٱَو لَج ْبِن ٱِب ِبيِل ٱَو َكْت َوَما ٱلّس َل ُكْم َم ُن ْيَما ّلَه ِإّن َأ َ ٱل ُيِحّب ل
ً َكاَن َمن َتال ًا ُمْخ ّلِذيَن َفُخور ُلوَن ٱ} * {  ْبَخ ْأُمُروَن َي َي ّناَس َو ٱل

ُبْخِل ْل ُتُموَن ٱِب ْك َي َتاُهُم َمآ َو ّلُه آ ِلِه ِمن ٱل َنا َفْض ْد َت َأْع َكاِفِريَن َو ْل ًا ِل َذاب َع
ًا ّلِذيَن ّمِهين ْنِفُقوَن ٱ} * { َو َلُهْم ُي َء َأْمَوا َئـآ ّناِس ِر َ ٱل ُنوَن َول ُيْؤِم
ّلِه ل َ ٱِب ِما َول َيْو ْل ُكِن َوَمن ٱلِخِر ٱِب َطاُن َي ْي ًا َلُه ٱلّش َء َقِرين ًا َفَسآ } ِقِرين

َذا ْيِهْم * { َوَما َل ْا َلْو َع ُنو ّلِه آَم ل ِما ٱِب َيْو ْل ْا ٱلِخِر ٱَو ْنَفُقو َأ َرَزَقُهُم ِمّما َو
ّلُه َكاَن ٱل ّلُه َو ًا ِبِهم ٱل ِليم } َع

الكلمات شرح

الذل غاية مع ونهيه أمره في اعبدوا: أطيعوه ومعنى للمؤمنين }: الخطاب الله { اعبدوا
وجل. عز له والتعظيم والحب

ًا به تشركوا { ل الله تعبد التي العبادات أنواع من نوع بأي غيره معه تعبدوا ل }: أي شيئ
وغيرها. وسجود ورأكوع ونذرأ وذبح وخشية دعاء من عباده بها تعالى

القرابات. }: أصحاب القربى { ذوي

يستضف. لم أو استضاف }: المسافر السبيل { وابن
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مصاهرة. أو لنسب القريب }: أي القربى ذي { والجارأ

ًا الجنبي }: أي الجنب { الجارأ ًا. أو كان مؤمن كافر

السفر. في والرفيق كالتلميذ الملزم والصديق }: الزوجة، بالجنب { الصاحب

وفتيات. فتيان العبيد الرأقاء }: من أيمانكم ملكت { وما

والنسب بالحسب والفتخارأ والفخر المشي، في }: الختيال: الزهو فخورأ { مختال
وذكره. ذلك بتعداد والمال

مطلقا. المعروف من بذله الواجب }: يمنعون { يبخلون

عليهم. منه تفضل ومال علم من الله أعطاهم ما }: يجحدون، { ويكتمون

ًا بحبل. أي بقرن معه مشدود كأنه صاحبه يفارأق ل الذي }: القرين: الملزم { قرين

آمنوا؟ ُهْم إذا بمكروه ينالهم أو يضرهم شىء أي }: أي عليهم { وماذا

}: اليات { معنى

بها ليعملوا لهم الشرعية الحكام وبيان المؤمنين، هداية في الكريم السياق زال ما
فيها وتوحيده بعبادته المؤمنين تعالى ) يأمر36( الولى الية ففي ويسعدوا فيكملوا

ِلحسان الذى ودفع لهم، الجميل وإسداء المعروف في بطاعتهم وذلك الوالدين إلى وبا
والصاحب أجانب، أو أقرباء مطلقا والجيران والمساكين، واليتامى، القرباء، وكذا عنهم،

ذلك ونحو والطلب والتلمذة والعمل السفر في والمرافق كالزوجة يفارأق ل الذي الملزم
ًا إل تفارأق ل التي الملزمة من ابن الجنب. وكذا الصاحب لفظ عليه يصدق الكل إذ نادرأ

ِلحسان والمذكورأون عبد أو أمة من اليمين ملكت وما السبيل ِلحسان وإل آكد إليهم ا فا
تعالى: قال كما الناس لكل يبذلك معروف

} حسنا للناس وقولوا {
وقال

} المحسنين يحب الله إن وأحسنوا {
ً كان من يحب ل الله تعالى: { إن وقوله ِلحسان منع أن على } دال فخورأ مختال الذي ا

ما هذا الخلق شر من وهما والكبر البخل خلق عن ناتج المعروف وبذل الذى كف هو
).36( الولى الية عليه دلت

أهل بعض ببخل التنديد والكبر البخل ذم بمناسبة تضمنت ) وقد37( الثانية الية وأما
ًا بخلهم عن ناتج وهو الحق وكتمانهم الكتاب ويأمرون يبخلون تعالى: { الذين قال أيض
النبي ُنعوت كتموا وقد وعلم مال من } أي فضله من آتاهم ما ويكتمون بالبخل الناس
بالبخل وأمروا بأموالهم وبخلوا والنجيل، التورأاة في عليه وصفاته وسلم عليه الله صلى

وخبر الفقر، عليكم نخشى فإنا محمد على أموالكم تنفقوا ل للنصارأ يقولون كانوا إذ بها،
ًا الكافرون هم تقديره محذوف الذين الموصل للكافرين قوله: { وأعتدنا عليه دّل حق

ًا ًا عذاب الثانية. الية هذه في جاء ما }. هذا مهين

آخرين أناٍس حال بيان تضمنت قد منهما الولى ) فإن39( ) والرابعة38( الثالثة اليتان أما



} أ] مراءاة الناس رأئاء أموالهم ينفقون تعالى: { والذين فقال المنافقون وهم اليهود غير
المحمدة. على ويحصلوا المذمة بذلك ليتقوا لهم

ِإّن ّلَه {  َ ٱل ِلُم ل ْظ ْثَقاَل َي ِإن َذّرٍة ِم َنًة َتُك َو ُيْؤِت ُيَضاِعْفَها َحَس ِمن َو
ْنُه ُد ًا ّل ًا َأْجر ِظيم ْيَف َع َك َذا } * { َف َنا ِإ ْئ َنا ِبَشِهيٍد ُأّمٍة ُكّل ِمن ِج ْئ َوِج
َلٰى ِبَك ِء َع ٰـُؤل اَه

ۤ
ًا  ِئٍذ َشِهيد َيْوَم ّد } * {  ْا ٱّلِذيَن َيَو ْا َكَفُرو َوَعَصُو

َلْرُض ِبِهُم ُتَسّوىًٰ َلْو ٱلّرُسوَل َ ٱ ُتُموَن َول ْك ّلَه َي ًا ٱل } َحِديث

الكلمات: شرح

موضعه. غير في شىء }: وضع { الظلم

أصغر والذرأة ثقل، فيه يوزن ما فكل الثقل من مأخوذ }: المثقال: الوزن ذرأة { مثقال
النملة. رأأس أو الهباء إنه قيل حتى الكون في حجم

المعروف. من الجميلة }: الفعلة { الحسنة

ضعفها. فيها }: يريد { يضاعفها

عنده. }: من لدنه { من

ًا كبيرا }: جزاء عظيما { أجرا عظيما. وثواب

به. لعلمه الشىء على }: الشاهد { الشهيد

}: يحب. { يود

ًا }: يكونون الرأض بهم { تسوى مثلها. تراب

ًا. يخفون ل }: أي حديثا الله يكتمون { ول كلم

اليات: معنى

ِلحسان بعبادته السابقة اليات في تعالى أمر لما بالنفاق عباده. وأمر من ذكر من إلى وا
بحسبه الجزاء يتطلب هذا وكان العلم، وكتمان والفخر، والكبر بالبخل وندد سبيله، في

ًا ًا أو خير حسنة تك وإن ذرأة مثقال يظلم ل الله ) { إن40( الية هذه في ذكر شر
ًا لدنه من ويؤت يضاعفها ًا أجر عند أنه فأخبر ورأحمته، المجازاة في عدله ذكر } ، عظيم
ول حسنة، حسناته من ينقص ل بأن وذلك شيء أصغر ذرأة وزن عبده يظلم ل الحساب

ِته في يزيد َيئا هو يعلمها بأضعاف يضاعفها واحدة حسنة مؤمن لدى توجد وان سيئة، َس
ًا مقابل بدون عنده من ويعط تضمنته ما هذا والمنة الحمد فلله قدرأه يقادرأ ل عظيما أجر
عليه الدالة والحساب الجزاء ذكر تعالى ) فإنه41( الثانية الية ) أما40( الولى الية

الله صلى رأسوله فخاطب فيه، المر وفظاعة الحساب يوم هول على يدل ما ذكر السياق
ًا؟ هؤلء على بك وجئنا بشهيد أمة كل من جئنا إذا قائل: { فكيف وسلم عليه } شيهد

من بشهيد تعالى الله جاء إذا والفساد والشر الكفر أهل حال تكون فكيف الكريمة ومعنى
والشهود البينات بحسب الحساب ليتم عصت وفيما أطاعت فيما عليها ليشهد أمة كل
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ِليمان الكفر بحسب والجزاء صلى الخليل الرسول أيها بك وجئنا والطاعات، والمعاصي وا
ًا وسلم عليه الله ومن به آمن من وسلم عليه الله صلى أمته على أى هؤلء على شهيد
الثانية الية تضمنته ما وسلم. هذا عليه الله صلى أمانته وأدى رأسالته بلغ أنه يشهد إذ كفر
) ذكر41( الية في القيامة يوم هول على يدل ما ذكر لما تعالى ) فإنه42( الثالثة الية أما
بالرأض لويسوون الرسول عصوا وقد يودون كفروا الذين أن وهو الهول لذلك مثل

ًا فيكونون كلما؛ الله يكتمون ل اليوم ذلك في بجهنم. وأنهم يجزوا ول يحاسبوا ل حتى تراب
{ بشهيد أمة كل من يؤتى يوم } أى { يومئذ تعالى عليهم. قال فتشهد تنطق جوارأحهم إذ

ًا } فيكونون الرأض بهم تسوى لو كفروا الذين يود هم يسووا أن مثلها. مرادهم تراب
أدخلت والصل القلنسوة في رأأسي أدخلت معنى على الكلم وخرج ترابا فيكونون الرأض

من تعالى قال كما أفواههم، على يختم أن بعد عليهم { ول وقوله رأأسي في القلنسوة
وتشهد أيديهم وتكلمنا أفواههم على نختم اليوما { يس سورأة

} يكسبون كانوا بما أرجلهم
اليتين هداية

اليتين: هداية من

فضله. ومزيد ورأحمته تعالى الله عدالة - بيان1

ًا. فكان الرأض به سويت لو أن ليود الكافر إن حتى القيامة يوم هول - بيان2 تراب

أخبر إذا القيامة يوم العبد على الشهادة بآثارأ وسلم عليه الله صلى الله رأسول - معرفة3
" يوما وسلم عليه الله صلى الله رأسول له قال أنه عنه الله رأضي مسعود بن الله عبد

من أسمعه أن فقال: أحب أنزل؟ وعليك عليك أقرأ فقلت القرآن علّي إقرأ
الية هذه وصلت } حتى ربكم اتقوا الناس أيها { يا قال: فقرأت غيري

الله صلى الله رسول عينا وإذا } الية بشهيد أمة كل من جئنا إذا { فكيف
ّلي قرأت ما كفاك أي يقول: حسبك وهو الدموع تذرفان وسلم عليه ". ع

َيا ّيَها {  ْا ٱّلِذيَن َأ ُنو َ آَم ْا ل ُبو َة َتْقَر ُتْم ٱلّصلَ ْن َأ َكاَرىًٰ َو ّتٰى ُس ْا َح َلُمو َتْع
ُلوَن َما َ َتُقو ًا َول ُنب ّ ُج ِبِري ِإل ِبيٍل َعا ّتٰى َس ْا َح ُلو َتِس ِإْن َتْغ ُتْم َو ْن ُك

َلٰى َأْو ّمْرَضٰى َء َأْو َسَفٍر َع ٌد َجآ ُكْم َأَح ْن ِئِط ّمن ّم ُتُم َأْو ٱْلَغآ لََمْس
َء ّنَسآ َلْم ٱل ْا َف ُدو ًء َتِج ْا َمآ َيّمُمو َت ًا َف ًا َصِعيد ّيب ْا َط ْمَسُحو ُكْم ٱَف ِبُوُجوِه

ُكْم َي ْيِد َأ ّلَه ِإّن َو ًا َكاَن ٱل ًا َعُفّو } َغُفور

الكلمات: شرح

مساجدها. من تدنوا ل أو فيها، الدخول عن كناية تدنوا }: ل تقربوا { ل

ًا شرب من وهو كسران }: جمع { سكارأى وغطاه. عقله فستر مسكر

قبل كان وهذا الصلة وقت عن شربه ببعد عنكم السكر }: لزوال تقولون ما { تعلموا
المسكرات. وسائر الخمر تحريم

ًا { ول احتلم. أو جماع، سببان وللجنابة جنابة به }: الجنب: من جنب

ًا بالمسجد }: مارأين سبيل { عابري فيه. جلوس بدون مرورأ
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فيه. التبرز للتغوط: أي المنخفض }: المكان { الغائط

}: جامعتموهن. النساء { لمستم

ًا { فتيمموا ًا صعيد ًا }: اقصدوا طيب ًا. تراب طاهر

ًا ًا { عفو ًا: ل غفورأ ًا: كثير ذنب، كل على يؤاخذ }: عفو عباده لذنوب المغفرة غفورأ
إليه. التائبين

الكريمة: الية معنى

ًا الية لهذه أن شك ل عنه الله رأضي عوف بن الرحمن عبد أن وهو بمقتضاه نزلت سبب
فقاموا الصلة وحضرت وشربوا فأكلوا الصحاب لبعض مأدبة أقام الترمذي رأواية حسب

الكافرون أيها يا فقرأ: قل ثملن وكان الكافرون بسورأة فقرأ بهم يصلي أحدهم وتقدم لها
الذين أيها { يا فنزلت النفي حروف بحذف قراءته وواصل باطل وهذا تعبدون، ما أعبد

فيها، تدخلوا ل } أي الصلة تقربوا { ل ورأسوله، بالله صدقتم من ما آمنوا....... } أي
ً يومئذ كانت إذ الخمر من سكارأى أنكم والحال تامة عقولكم تكون حتى حرام، غير حلل
كانت إذ سبيل، عابر منكم كان من اللهم تغتسلوا حتى الصواب من الخطأ بها تميزون

يضرها } بجراحات مرضى كنتم النبوي. { وإن المسجد على منازلهم إلى بعضهم طرق
َء أو الماء بقصد مسستموهن أو } بمضاجعتهن النساء لمستم أو الغائط من منكم أحد َجا

ًء تجدوا { فلم الشهوة ًا كنتم إن به } تغتسلون ما محدثين كنتم إن به تتوضأون أو جنب
ًا ًا { فتيمموا أصغر حدث ًا صعيد ًا اقصدوا } أي طيب ًا تراب بوجوهكم { فامسحوا طاهر

ُوجد أو المريض صح فإن والوضوء الغسل عن لكم مجزيء لك فإن واحدة } مرة وأيديكم
الماء. وقوله وجود أو المرض بزوال الرخصة نتفاء ل تيمموا ول توضأوا أو فاغتسلوا الماء
ًا كان الله { إن الية ختام في تعالى فيصف المطلق كماله عن تعالى } يخبر غفورأا عفو
إليه، تابوا هم إذا لذنوبهم وبالمغفرة أمره، خالفوا إذا المؤمنين عباده عن بالعفو نفسه
ّلوا لما يؤاخذهم لم وجل عز هو ولذا لهم وغفر يقولون، ما يعرفوا لم سكارأى وهم ص

ًا القرآن هذا وأنزل لهم. وهداية لهم تعليم

الكريمة: الية هداية

الكريمة: الية هداية من

والسنة. القرآن في الشرعية للحكام النسخ مبدأ - تقرير1

مكث. بدون والجتياز العبورأ وجواز المسجد، في الجنب مكث - حرمة2

أهله جامع أو الماء فرأى احتلم بأن جنابة به قامت من وهو الجنب على الغسل - وجوب3
ًء. ينزل لم ولو امرأته فرج في ذكره فأولج ما

ًا الله قائلً: بسم كفيه يغسل الغسل: أن وكيفية يستنجي ثم الكبر الحدثا رأفع ناوي
ِه فيغسل ْي ًا، كفيه فيغسل يتوطأ ثم حولهما، وما َفرَج الماء، ويستنشق يتمضمض ثم ثلث

ًا، ويستثره ثم واحدة مرة وأذنيه برأسه ويمسح المرفقين إلى ويديه وجهه يغسل ثم ثلث
يحثو ثم رأأسه، شعر أصول يخلل ثم الماء في كفيه يغمس ثم الكعبين إلى رأجليه يغسل
ُله، اليمن شقه على الماء يفيض ثم حثوة، بكل يغسله رأأسه على الماء ْغِس شقه على ثم َي



ْغِسله اليسر عنه ينبوا جسمه من مكان وكل إبطيه بالماء ويتعهد أسفله، إلى أعله من َي
الركبتين. وتحت كالسرة الماء

وحجارأة وسبخة رأمل من الرأض أجزاء بكل تيمم ونحوه لمطر التراب المرء يجد لم - إذا4
عنه الله رأضي عمارأ لحديث بهما وكفيه وجهه يمسح ثم الرأض بكفه يضرب أن هو والتيمم

الصحيح. في

سكارأى. وهم صلوا من مؤاخذة لعدم وغفرانه الله عفو - بيان5

َلْم َأ َلى َتَر {  ْا ٱّلِذيَن ِإ ُتو ًا ُأو َتاِب ّمَن َنِصيب ِك َتُروَن ٱْل َلَة َيْش َ ٱلّضل
ُدوَن ُيِري ْا َأن َو ّلو ِبيَل َتِض ّلُه ٱلّس ل َلُم ٱ} * { َو ُكْم َأْع ِئ َدا َأْع َكَفٰى ِب َو

ّلِه ل ًا ٱِب ّي ِل َكَفٰى َو ّلِه َو ل ًا ٱِب ْا ٱّلِذيَن } * { ّمَن َنِصير ُدو ُيَحّرُفوَن َها
ِلَم َك ُلوَن ّمَواِضِعِه َعن ٱْل َيُقو َنا َو َنا َسِمْع ْي ْسَمْع َوَعَص ْيَر ٱَو ُمْسَمٍع َغ

َنا ًا َوَراِع ّي ِتِهْم َل َن ْلِس َأ ًا ِب َطْعن ّديِن ِفي َو َلْو ٱل ّنُهْم َو ْا َأ ُلو َنا َقا َسِمْع
َنا َطْع َأ ْسَمْع َو َنا ٱَو ُظْر ْن َكاَن ٱَو ًا َل ْير َأْقَومَا ّلُهْم َخ ِكن َو َل َنُهُم َو ّلُه ّلَع ٱل

ُكْفِرِهْم َ ِب ُنوَن َفل ّ ُيْؤِم ً ِإل ِليل } َق

الكلمات: شرح

تعلم. أي بقلبك أي تبصر }: الم تر { ألم

ًا ًا { نصيب ًا. }: حظ وقسط

باليمان. الكفر }: أي الضللة { يشترون

ًا يقف من وهو عدو }: جمع { العداء نفعك. ويكره ضرك يود عنك بعيد

لقولهم: ذلك لهم قيل اليهود }: أي { هادوا
} إليك هدنا إنا {

ورأجعنا. تبنا أي

للتضليل باطل معنى إلى معناه عن بالكلم }: التحريف: الميل { يحرفون

التورأاة. في تعالى الله كلم وهو }: الكلم { الكلم

صريح. منهم كفر الله. وهذا أسمعك ل تقول ما اسمع }: أي مسمع غير { واسمع

ًا في العظم الطعن هو وسلم عليه الله صلى للرسول }: سبهم الدين في { وطعن
الدين.

َوأمهلنا { وانظرنا فنفهم. نسمع حتى }: 

وأصوب. }: أعدل { أقوم

الله برسول كفرهم بسبب هداه من وأبعدهم رأحمته من }: طردهم بكفرهم الله { لعنهم
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وسلم. عليه الله صلى

اليات: معنى

كان بالمدينة، اليهود عظماء أحد التابوت بن زيد بن رأفاعة في نزلت اليات هذه أن رأوي
ّوى وسلم عليه الله صلى رأسول كلم إذا ثم نفهمك، محمد يا سمعك رأاعنا وقال لسانه َل

إل يؤمنون { فل قوله إلى الثلثا اليات هذه تعالى الله فأنزل وعابه السلم في طعن
ًا أوتوا الذين إلى تر تعالى: { ألم شرحها: قوله } وهذا قليلً، يشترون الكتاب من نصيب

يحملكم ما أصحابك علم وإلى علمك إلى ينته ألم } أي السبيل تضلوا أن ويريدون الضللة
ًا أتوا بالدين التعجب: العلم على اليهود، من وإخوانه زيد بن رأفاعة وهم الكتاب من نصيب

ًا أعطوا ِلسلمي، الدين صحة فعرفوا التورأاة من حظ وسلم عليه الله صلى نبيه وصدق ا
في وصفاته النبي نعوت جحدوا حيث باليمان، يشترونها الكفر } وهو الضللة { يشترون

ِلبقاء التورأاة ِليمان وهو قومهم بين مركزهم على ل بطاعتهما والعمل ورأسوله بالله ا
ِلسعاد ِلكمال. { والله ل ولذا نفعكم، يدودون ول ضركم يودون } الذين بأعدائكم أعلم وا
ًا بالله وتضليلهم. { وكفى مكرهم من فتنجوا وتجتنبوهم لتعرفوهم بهم أخبركم } لكم ولي

ًا بالله { وكفى إليه أمورأكم وتفوضون عليه تعتمدون غيرهم وعلى عليهم } ينصركم نصير
وتحريف التورأاة في تعالى الله كلم يحرفون هادوا الذين عليه. { من وتوكلوا فاعبدوه

ً وتغييره بتبديله أو القصد، عن به بالميل ًا للناس تضليل المطلوب الحق عن لهم وإبعاد
ِليمان منهم ُق به ا ًا وسلم عليه الله صلى للنبي به. ويقولون والعمل والنط ًا كفر وعناد

ظاهرها كلمة } وهي { ورأاعنا الله أسمعك ل } أي مسمع غير واسمع وعصينا، { سمعنا
يعدونها اليهود إذ وسلم عليه الله صلى الله رأسول في الطعن وباطنها المراعاة من أنها
ًا بألسنتهم الرعونة من حتى بها يسبون التي بالكلمة ألسنتهم يلوون } أي الدين في وطعن

أنهم تعالى: { ولو وسلم. وقوله عليه الله صلى الله رأسول بها ويطعنون عليهم، تظهر ل
ًا لكان رأاعنا بدل انتظرنا } أي وانظرنا واسمع وأطعنا سمعنا قالوا أي وأقوم لهم خير
ًا لياقة وأكثر أعدل توفيق كل من وحرمهم لعنهم تعالى الله لن هذا يقولون ل ولكن وأدب

ًا قليلً. اي إل يؤمنون ل فهم ومكرهم كفرهم بسبب يصلح ل فهو لقلته ينفعهم ل إيمان
الخرة. في ول الدنيا في للكمال يهيئهم ول نفوسهم يطهر ول أخلقهم

اليات: هداية

اليات: هداية من

اليوم. وإلى النبوة عهد في إضللهم على بالعمل بالمؤمنين اليهود مكر - بيان1

وجل. عز رأبهم غير أحد من ذلك يطلبوا أن يغنيهم ما ونصرته للمؤمنين الله كفاية - في2

وسلم. عليه الله صلى الله رأسول إزاء اليهود وأعمال نيات سوء عن - الكشف3

ِليمان4 بحال. ينفعه ول صاحبه يجدي ل القليل - ا

َيا ّيَهآ {  ْا ٱّلِذيَن َأ ُتو َتاَب ُأو ِك ْا ٱْل ُنو َنا ِبَما آِم ْل ًا َنّز ّدق ُكْم ّلَما ُمَص ّمن َمَع
ْبِل ْطِمَس َأن َق ًا ّن ّدَها ُوُجوه َنُر َلٰى َف َباِرَهآ َع ْد َنُهْم َأْو َأ ْلَع ّنآ َكَما َن َلَع

ْبِت َأْصَحاَب َكاَن ٱلّس ّلِه َأْمُر َو ً ٱل } َمْفُعول

الكلمات: شرح
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غير. ل اليهود هنا بهم والمراد والنصارأى، }: اليهود الكتاب { أوتوا

ًا نزلنا { بما }: القرآن. مصدق

أحداقها. وإذهاب العين بطمس آثارأها }: نذهب وجوها { تطمس

ًا. والقفا قفا، الوجه }: نجعل أدبارأها على { فنردها وجه

ًا قردة مسخهم }: لعنهم السبت أصحاب لعنا { كما ًا لهم خزي ًا. وعذاب مهين

ً الله أمر { وكان شيء. يعجزه ل تعالى لنه محالة ل كائن الله: مأمورأه }: أمر مفعول

الكريمة: الية معنى

هذه ففي بالمدينة وسلم عليه الله صلى للرسول المجاورأين اليهود في السياق زال ما
هو الذي الكتاب إلى نسبتهم وهو والمعرفة العلم بعنوان وتعالى تبارأك الله ناداهم الية

ًا التورأاة ِليمان إياهم آمر الله صلى محمد عليه أنزله وبمن الكريم بالقرآن أي بكتابه با
ِليمان إذا وسلم عليه ًا. فقال: { آمنوا عليه بالمنّزل إيمان بالمنّزل ا } بالفرقان ضمن

ّفوا ونصرته به باليما والمر الرسول ونعوت الدين أصول من معكم لما المصدق إلى خ
ِليمان قدرأة مسخوا حيث أسلفكم ببعض حل ما بكم يحل أن قبل من التردد واتركوا ا
ًا نطمس ان قبل { من وخنازير ُنغلق أنوفها وشاخص أعينها حدقة } فنذهب وجوه و
ًا والقفاء أقفاء، الوجوه فتصبح أفواهها قوله: { فنردا معنى وهو القهقراء يمشون وجوه

حيث السبت في منكم اعتدوا الذين } أي السبت أصحاب لعنا كما نلعنهم أو أدبارأها، على
مأمورأه } أي الله أمر خاسئين. { وكان قردة فمسخهم عليهم محرم وهو فيه صادوا

ً ًا، { مفعول شيء كل على وهو شىء يعجزه ل تعالى الله لن يتأخر ول يتخلف ل } ناجز
قدير.

الية: هداية

الية: هداية من

الله يعلم لما شقوته سبقت من ولكن الهداية، إلى أقرب يكون العلم ذا أن - المفروض1
ِلصرارأ الشر اختيارأه من تعالى الذين اليهود هؤلء به يهتدي ول العلم، ينفعه ل عليه وا

ِليمان إلى تعالى الله دعاهم يؤمنوا. فلم ا

ِلنسان يحب ل ما وحلول العذاب نزول قبل التوبة تعجيل - وجوب2 ونكال. عذاب من ا

وهذا وتسوء المرء حياة فتفسد والعقول الفكارأ بمسخ الوجوه في المسخ يكون - قد3
نتيجة أجلى من وأجلى منهم هلك من فهلك عهودهم المدينة. فنقضوا ليهود حصل الذي

والمؤمنين. وسلم عليه الله صلى الرسول وعداء الكفر على إصارأارأهم

ِإّن ّلَه {  َ ٱل َيْغِفُر ِبِه ُيْشَرَك َأن َيْغِفُر ل ِلَك ُدوَن َما َو ُء ِلَمن َذ َوَمن َيَشآ
ّلِه ُيْشِرْك ل َتَرىًٰ َفَقِد ٱِب ًا ٱْف ْثم ًا ِإ ِظيم } َع
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المؤاخذة. يترك ول يمحو }: ل يغفر { ل

ًا غيره معه يعبد }: أي به يشرك { أن وصرف له، القرابين وتقديم وتعظيمه بحبه له تأليه
له. والنذرأ والذبح به والستعانة كدعائه له العبادات

التي والمعاصي الذنوب سائر من والكفر الشرك دون ما }: أي ذلك دون ما { ويغفر
ًا ليست ًا. ول شرك كفر

والكفر. الشرك بغير المذنبين سائر من له المغفرة يشاء لمن }: أي يشاء { لمن

ًا { افترى ًا إثم ًا وكذب }: افترى: اختلق عظيم تعالى، الرب غير إلى العبادة بنسبته كذب
ِلثم: الذنب الكبير. العظيم وا

الكريمة: الية معنى

الزمر سورأة من تعالى الله قول نزل لما أنه يروى
رحمة من تقنطوا ل أنفسهم على أسرفوا الذين عبادي يا قل {

ًا الذنوب يغفر الله إن الله } جميع
وأنزل وسلم عليه الله صلى الله رأسول ذلك فكره الله؟ نبي يا والشرك فقال رأجل قام
تعالى } فأخبر يشاء لمن ذلك دون ما ويغفر به، يشرك أن يغفر ل الله تعالى: { إن الله
كبيرها الذنوب سائر وأما والكفر، بالشرك المعروف الذنب يغفر ل بأنه نفسه عن

وعذبه، بها آخذه شاء وإن بها، يعذبه فلم لمرتكبها غفرها شاء إن المشيئة فتحت وصغيرها
من وأله العبادة يستحق ل من عبد إذ العظيم الكذب اختلق فقد تعالى به يشرك من وأن

ًا. ذنبه كان هنا ومن بالباطل، وعامل بالزورأ قائل هو فلذا التأليه في له حق ل عظيم

الكريمة: الية هداية

الية: هداية من

دونهما. الذنوب كل وأن والكفر الشرك ذنب - عظم1

منه. توبة بدون مات لمن يغفر ل كذنب - الشر2

يخاف. وإنما له تعالى الله مغفرة من فاعلها ييأس ل والكفر الشرك دون الذنوب - سائر3

به. فاعٌل بالزورأ قائل وفاعله زورأ - الشرك4

َلْم َأ َلى َتَر {  ّكوَن ٱّلِذيَن ِإ ْنُفَسُهْم ُيَز ّلُه َبِل َأ ّكي ٱل ُء َمن ُيَز َ َيَشآ َول
َلُموَن ْظ ً ُي ِتيل ُظْر َف َتُروَن َكيَف } * { ان َلى َيْف ّلِه َع َكِذَب ال َكَفٰى ال َو

ًا ِبِه ْثم ًا ِإ ِبين } ّم

الكلمات: شرح
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والثام. الذنوب من }: تبرئتها النفس { تزكية

يزكي بما للعمل بتوفيقه عباده من يشاء من الذنوب من }: يطهر يشاء من { يزكي
عليه. وإعانته النفس،

الوسخ من بأصبعيه المرء يفتله ما أو النواة، وسط في يكون البيض }: الخيط { الفتيل
وأتفهها. الشياء أقل وهو جسمه أو كفه في

للواقع. الخبر مطابقة }: عدم { الكذب

اليتين: معنى

إلى تر والمؤمنين: { ألم لرسوله تعالى فقال الكتاب أهل عن الحديث إلى السياق عاد
ل المرء أن المفروض إذ والستغراب العجب على يحمل أمر } وهو أنفسهم يزكون الذين
قالوا والنصارأى فاليهود غيره يزكيه حتى نفسه يزكي

} وأبحاؤه الله أبناء نحن {
وقالوا:

ًا كان من إلى الجنة يدخل لن { لن اليهود وقالت نصارىً أو هود
ًا إل النار تمسنا } معدودات أيام

فعاقهم عليه يعيشون الذي الباطل هذا عليهم تعالى أنكر ولما الدعاوي من ذلك غير إلى
ِليمان عن ِلسلم في والدخول ا من يشاء من يزكي الذي هو وجل عز أنه تعالى وأخبر ا

ِليمان إلى بتوفيقه وذلك عباده فقال البشرية النفس عليها تزكو التي العمال وصالح ا
ً يظلمون ول يشاء، من يزكي الله تعالى: { بل ذنوب في يزاد فل قليل أقل } أي فتيل

اليهود هؤلء حال من يتعجب أن رأسوله تعالى الله أمر حسناته. ثم من ينقص ول العبد
ًا. تقدمت التي الدعاوي بتلك الكذب ويختلقون تعالى، الله على يكذبون وهم والنصارأى آنف

ًا بالكذب وكفى ًا. يغمس إثم النارأ. في صاحبه مبين

اليتين: هداية

اليتين: هداية من

ًا إما بذلك والتفاخر بلسانه نفسه المرء تزكية - حرم1 ًا وإما للرئاسة، طلب العبادة عن تخلي
عنه. تعالى الله ورأضي لطهارأته ذلك إلى حاجة غير في أنه بحجة والطاعة

يزكي بما للعمل وإيمانه بتوفيقه ويزكيه العلى، المل في عليه بالثناء ه عبد يزكي - الله2
وتطهيرها. البشرية لنفس لتزكية المشروعة الطاعات وسائر وصدقات صلة من

ً يظلمون تعالى: { ول لقوله القيامة يوم والجزاء الحساب - عدالة3 }. فتيل

َلْم َأ َلى َتَر {  ْا ٱّلِذيَن ِإ ُتو ًا ُأو َتاِب ّمَن َنِصيب ِك ُنوَن ٱْل ْبِت ُيْؤِم ْلِج ٱِب
ّطاُغوِت ل ُلوَن ٱَو َيُقو ّلِذيَن َو ْا ِل ِء َكَفُرو َدىًٰ َهُؤل ْا ٱّلِذيَن ِمَن َأْه ُنو آَم

ِبيلً ِئَك َس ٰـ َل ُأْو َنُهُم ٱّلِذيَن } * {  ّلُه َلَع ْلَعِن َوَمن ٱل ّلُه َي َلن ٱل َد َف َلُه َتِج
ًا َأمْا َنِصير ْلِك ّمَن َنِصيٌب َلُهْم } * {  ًا ٱْلُم ِإذ ّ َف ُتوَن ل ّناَس ُيْؤ ًا ٱل َنِقير

َأمْا ُدوَن } * {  ّناَس َيْحُس َلٰى ٱل َتاُهُم َمآ َع ّلُه آ ِلِه ِمن ٱل ْد َفْض َنآ َفَق ْي َت آ
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ْبَراِهيَم آَل َتاَب ِإ ِك ْكَمَة ٱْل ْلِح َناُهْم ٱَو ْي َت ًا َوآ ْلك ًا ّم ِظيم ْنُهْم َع } * { َفِم
ْنُهْم ِبِه آَمَن ّمْن ّد ّمن َوِم ْنُه َص َكَفٰى َع ّنَم َو ًا ِبَجَه } َسِعير

الكلمات: شرح

كانا سواء الطاغوت وكذا الله دون من عبد ما لكل }: الجبت: اسم والطاغوت { الجبت
رأجلين. أو صنمين

ً { أهدى وسلوكهما. حياتهما في هداية }: أكثر سبيل

ًا ٌة { نقير ْقَر ُن صغرها. في المثل بها يضرب النواة ظهر في }: النقير: 

ذلك. على والحرص الغير عن النعمة زوال }: تمنى { الحسد

ِللهي. التشريع أسرارأ في الفقه مع والعمل القول في }: السداد { الحكمة ا

اليات: معنى

مكة إلى ذهبوا أخطب بن وحيي الشرف بن كعب منهم اليهود من جماعة أن رأوى
قريش: قالت مكة نزلوا فلما وسلم عليه الله صلى الله رأسول لحرب الحزاب يحزبون
خير دينكم لهم فقالوا فسألوهم خير؟ أيهما محمد ودين ديننا عن كتاب أهل فإنهم نسألهم

قوله إلى اليات هذه تعالى الله فأنزل اتبعه وممن منه أهدى وأنتم محمد دين من
ًا بالجبت يؤمنون الكتاب من نصيبا أوتوا الذين إلى تر شرحها: { ألم }. وهذا { عظيم

بالتورأاة العلم من حظا أوتوا الذين أن الرسول أيها علمك إلى ينته } الم والطاغوت
على عبادتها بأفضلية ويحكمون عليها ويقرون والطاغوت الجبت عبادة بصحة يصدقون

دين من خير قريش: دينكم مشركوا } وهم كفروا للذين { ويقولون تعالى الله عبادة
مثارأ اليهود هؤلء موقف يك ألم والجتماعية الدينية حياتكم في طريقا أهدى وأنتم محمد

ِم َلهل والتعجب والستغراب الدهشة ْل ِع ِقّرون إذ الحق بالدين والمعرفة ال الباطل ُي
في البعيدون الرذيلة حمأة في الهابطون } أولئك الله لعنهم الذين { أولئك به؟ ويصدقون

يلعن { ومن والهدى، الخير ساحة عن فأبعدهم الله لعنهم والفساد والشر الكفر أغوارأ
فيه وقع الذي الخذلن من الخذلن من } ينصره { نصيرا رأسولنا } يا له تجد فلن الله

التوحيد. على ويفضله الشرك يبارأك العالم وهو فأصبح به حلت التي الروحية والهزيمة

ًا الملك من نصيب لهم ) { أم53( الية في تعالى قال ثم ًا الناس يؤتون ل فإذ }. نقير

ًا أعطوا لما لهم الملك آل لو بخلهم لشدة وهم إليهم، مقدارأ ولو وأتفهها الشياء أحقر أحد
التوحيد. على الشرك تفضيلهم وهو الجهل بلزم ذمهم بعد بالبخل لهم ذم وهذا نواة نقرة

الكتاب ابراهيم آل آتينا فقد فضله من الله آتاهم على الناس يحسدون تعالى: { أم وقوله
ًا وآتيناهم والحكمة ًا ملك حال من - النتقالي للضراب بل كسابقتها بل بمعنى } أم عظيم

ِلنكارأ والهمزة أخرى، إلى سيئة وسلم عليه الله صلى للنبي حسدهم عليهم تعالى ينكر ل
ابراهيم آل آتينا { فقد تعالى وقوله الناس من المراد وهو والدولة، النبوة على والمؤمنين

التي السنة هي " التي " والحكمة والنجيل والزبورأ والتورأاة ابراهيم } كصحف الكتاب
ًا يتلقونها النبياء لولئك كانت الملك سديد صائب وحكم نافع علم وكلها تعالى الله من وحي

يحسدون ل فلم اليهود يعرفه هذا كل السلم عليهما وسليمان لدواد كان ما هو العظيم
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ًا ويحسدون لهم كان من كما بالحسد اليهود ذم السياق من والمراد والمسلمين محمد
العلم. مع والجهل بالبخل ذمهم سبق

اليهود من أن } يريد عنه صد من ومنهم به آمن من ) { منهم55( الية في تعالى وقوله
القليل، وهم ورأسالته، محمد بالنبي آمن َمْن وسلم عليه الله صلى للنبي المعاهدين

بجهنم { وكفى الكثرون وهم عنه الناس وصرف انصرف } أي عنه صد من { ومنهم
ًا ًا كفر } لمن سعير ًا، بخل الله سبيل عن وصد حسد السعير ذات جهنم حسبه أي ومكر
ًء تعالى. بالله والبخل. والعياذ والحسد الكفر على له جزا

اليات هداية

اليات: هداية من

والطاغوت. بالجبت الكفر - وجوب1

والتضليل. والكذب الغش عن يتورأعون ل وأنهم وغشهم اليهود مكر - بيان2

والبخل. الحسد - ذم3

ِلسلم، اليهود بعض - إيمان4 ِلسلم بصحة علمهم مع أكثرهم وكفر با ِليمان ووجوب ا به ا
فيه. والدخول

ِإّن ْا ٱّلِذيَن {  َنا َكَفُرو ِت َيا ِليِهْم َسْوَف ِبآ ًا ُنْص ّلَما َنار ُدُهْم َنِضَجْت ُك ُلو ُج
َناُهْم ْل ّد ًا َب ُلود ْيَرَها ُج ْا َغ ُذوُقو َي َذاَب ِل ّلَه ِإّن ٱْلَع ًا َكاَن ٱل ًا َعِزيز ِكيم } َح

ّلِذيَن ْا ٱ* { َو ُنو ْا آَم ُلو ِلَحاِت َوَعِم ُلُهْم ٱلّصا ْدِخ ُن ّناٍت َس ِمن َتْجِري َج
ِتَها ْنَهاُر َتْح َل ِلِديَن ٱ ًا ِفيَهآ َخا َبد ٌة َأْزَواٌج ِفيَهآ ّلُهْم َأ َطّهَر ُلُهْم ّم ْدِخ ُن َو
ً ِظـلّ ِليل } َظ

الكلمات: شرح

ًا { نصليهم ًا }: ندخلهم نارأ بها. يحترقون نارأ

وتساقطت. فتهرت }: اشتوت جلودهم { نضجت

ًا. العذاب لهم }: ليستمر العذاب { ليذوقوا مؤلم

العذاب. يستحق من يعذب }: غالبا، حكيما { عزيزا

النهارأ. وقصورأها اشجارأها خلل من }: تجري النهارأ تحتها من { تجري

مطلقا. والقذى الذى }: من { مطهرة

فيه. برد ول فيه حر ل الدائم الوارأف الظليل، }: الظل ظليل { ظل

اليتين: معنى
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ِليمان ذكر على والوعد الوعيد اليتين هاتين في تعالى ذكر السابقة الية في والكفر ا
ِليمان لهل والوعد الكفر لهل والوعيد سوف بآياتنا كفروا الذين تعالى: { إن فقال ا
ًا نصليهم جلودها نضجت { كلمة بها ويصطلون فيها يحترقون جهنم نارأ يدخلهم } يريد نارأ
ًا تعالى الله بدلهم وسقطت } تهرت ًا فورأ وإحساسهم للعذاب ذوقهم ليتجدد غيرها جلود

ًا كان الله { إن تعالى وقوله به، لن فيهم، الوعيد إنفاذ منه المقصود } تذييل حكيما عزيز
أهل يعذب تدبيره في الحكيم أن كما أعداءه، به توعد ما إنفاذ عن يعجز ل الغالب العزيز
الكفر. لهل وعيد ) من56( الولى الية تضمنته ما هذا طاعته عن والخروج به الكفر

ِليمان لهل السارأة البشرى تضمنت ) فقد57( الثانية الية وأما مع العمال، وصالح ا
بعد } أي الصالحات وعملوا آمنوا تعالى: { والذين فقال والمعاصي الشرك اجتناب
وأزواج فيها خالدين النهارأ تحتها من تجري جنات { سندخلهم والمعاصي الشرك تركهم

وجمالهن بحسنهن ُيخل أو يؤذي ما كل من مطهرات العين الحورأ من نساء } يريد مطهرة
ًا } وارأفا ظليل ظل تعالى: { وندخلهم الحيض. وقوله ودم والغائط البول من نقيات كنين
 " فيفقال: الجنة عن وسلم عليه الله صلى الله رأسول يوما وحدثا والبرد الحر يقيهم
يقطع ما سنة مائة ظلها في الراكب يسير الخلد شجرة تسمى شجرة الجنة
".  ظلها

اليتين هداية

اليتين: هداية من

الخروي. للعذاب موجبات والمعاصي - الكفر1

بالعذاب. إحساسهم يدوم أن وهي النارأ لهل الجلود تبديل في الحكمة - بيان2

ِليمان3 الخروى. للنعيم موجبات والمعاصي الشرك ترك مع الصالح والعمل - ا

فيها. والسعادة الصفو كدرأات من خالية النعيم دارأ - الجنة4

ِإّن ّلَه {  ُكْم ٱل ْأُمُر ْا َأن َي ّدو َناِت ُتؤ َلَما َل ٱ ِلَها ِۤىإ َذا َأْه ِإ ُتْم َو َكْم ْيَن َح َب
ّناِس ْا َأن ٱل ُكُمو ْدِل َتْح ْلَع ّلَه ِإّن ٱِب ُكْم ِنِعّما ٱل ُظ ّلَه ِإّن ِبِه َيِع َكاَن ٱل
ًا ًا َسِميع َيا َبِصير ّيَها } * {  ْا ٱّلِذيَن َأ ُنو ْا آَم ِطيُعو ّلَه َأ ْا ٱل ِطيُعو َأ َو

ِلي ٱلّرُسوَل ُأْو َلْمِر َو ُكْم ٱ ْن ِإن ِم ُتْم َف َناَزْع ٍء ِفي َت ُه َشْي ّدو َلى َفُر ِإ
ّلِه لّرُسوِل ٱل ُتْم ِإن ٱَو ْن ُنوَن ُك ّلِه ُتْؤِم ل ِما ٱِب َيْو ْل ِلَك ٱلِخِر ٱَو ْيٌر ٰذ َخ

َأْحَسُن ً َو ْأِويل } َت

الكلمات: شرح

ما وهي أمانة جمع والمانات المؤتمن، إلى المانة: تسليمها }: أداء المانات تؤدوا { أن
متاع. أو عمل أو قول من المرء عليه يؤتمن

زيادة. أو بنقص والنحراف الجورأ }: ضد { العدل

بالعدل. والحكم المانات أداء به يأمركم أي يعظكم شيء }: نعم يعظكم { نعما
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المسلمين. من والعلماء المراء المر: هم }: أولوا منكم المر { وأولي

الخر الفريق يد من الشىء ينتزع أن يريد فريق كل فيه }: اختلفتم شىء في { تنازعتم

وسلم. عليه الله صلى رأسوله وسنة الله كتاب إلى }: أي والرسول الله إلى { رأدوه

المر. آخر في إليه يؤول ما الشىء تأول لن عاقبة، }: أحسن تأويل { وأحسن

اليتين: معنى

بن عثمان شأن في } نزلت المانات تؤديوا أن يأمركم الله الولى: { إن الية أن رأوي
ًا بوصفه عنده الكعبة مفتاح كان حيث الحجبي طلحة الله صلى الله رأسول فطلبه سادن
الله رأضي العباس فقال وخرج رأكعتين البيت في فصلى الفتح يوم صبيحة منه وسلم عليه
والتى الية هذه تعالى الله فنزل والسدانة السقاية بين ليجمع الله رأسول يا اعطينيه عنه

في فالية ولذا السبب بخصوص وسلم عليه الله صلى الله رأسول فقرأ بعدها والتي بعدها
والية صاحبه إلى يؤديه حتى ويرعاه يحفظه أن شىء على مؤتمن كل فعلى أمانة كل

هو } الذي بالعدل تحكموا أن الناس بين حكمتم { وإذا بقرينة أول المسلمين حكام تتناول
تعالى: الرعايا. وقوله أفراد من مستحقيها إلى الحقوق إيصال ومعناه الجورأ وضد القسط

ِلسلم أمة تعالى أمره أن } يريد به يعظكم نعما الله { إن بأداء ومحكومين حكاما ا
النهوض هو الكريمة الحياة قوام إذا كذلك وهو حسن، شىء هو بالعدل والحكم المانات

على الحث } فيه بصيرا سميعا كان الله تعالى: { إن وقوله بالعدل والحكم المانات بأداء
يسمع تعالى الله أن ذكر من فإن النفس، في تعالى الله مراقبة ملكة بإيجاد به المأمورأ
عليه دلت ما يفرط. هذا فلم عمله وفي يكذب فل قوله في استقام أعماله ويبصر أقواله

).58( الولى الية

هي التي المانات بأداء المسلمين أمورأ ولة أمر لما تعالى الله فإن )،59( الثانية أما
رأسوله وطاعة بطاعته عليهم المولي المؤمنين أمر بالعدل بينهم وبالحكم الرعية، حقوق

ً الرسول وأطيعوا الله أطيعوا آمنوا الذين أيها فقال: { يا ثانيا المورأ ولة بطاعة ثم أول
َقيد المر لولى والطاعة } ، منكم المر وأولى ًا كان بما ُم غير في أما للشرع معروف

طاعة ول المعروف، في الطاعة  " إنمالحديث: الختيارأ في طاعة فل المعروف
".  الخالق معصية في لمخلوق

عام خطاب } فهو الرسول وإلى الله إلى فردوه شىء في تنازعتم تعالى: { فإن وقوله
كتاب إلى لك رأد وجب والدنيا الدين أمورأ من أمر في خلف حصل فمتى والرعية للولة،

ًا قبوله وجب فيه حكما ِفبَما وسلم عليه الله صلى الله رأسول وسنة الله ًا، أو كان حلو مر
ِليمان أن } فيه الخر واليوم بالله تؤمنون كنتم تعالى: { إن وقوله ِلذعان يستلزم ا ا
المؤمن إيمان في قادح غير إلى فيها المتنازع المورأ رأد أن يفيد وهو ورأسوله، الله لقضاء

المختلف والقضايا بالمسائل والرجوع الرد ذلك يريد } ، تأويل وأحسن خير وقوله: { ذلك
ً خير هو والنسة الكتاب إلى فيها متحدة بالمة والسير النزاع قطع من فيه لما ومآل، حال

متعاونة. متحابة

اليتين هداية

اليتين: هداية من



عليها. المحافظة بعد المانات رأد - وجوب1

فيه. والجورأ الحيف وحرمة الحكم في العدل - وجوب2

طاعة لن فقهاء، وعلماء حكام من المسلمين وولة الرسول وطاعة الله طاعة - وجوب3
لحديث: وسلم عليه الله صلى الرسول طاعة من الوالي وطاعة الله، طاعة من الرسول

عصاني ومن أطاعني، فقط أميري أطاع ومن الله، أطاع فقد أطاعني " من
".  عصاني فقد أمري عصى ومن الله عصى فقد

الرضا ووجوب والسنة الكتاب إلى قضاء أو عبادة أو عقيدة فيه المتنازع رأد - وجوب
بقضائهما.

ِلسلم أمة رأد في السعيدة الحسنة والحال الحميدة - العاقبة5 كتاب إلى فيه تتنازع ما ا
وسلم. عليه الله صلى نبيها وسنة رأبها

َلْم َأ َلى َتَر {  ّنُهْم َيْزُعُموَن ٱّلِذيَن ِإ ْا َأ ُنو ْنِزَل ِبَمآ آَم ْيَك ُأ َل ُأنِزَل َوَمآ ِإ

ِلَك ِمن ْب ُدوَن َق ْا َأن ُيِري َكُم َتَحا َلى ۤوَي ّطاُغوِت ِإ ْد ٱل ْا َوَق َأن ۤوُأِمُر

ْا ْكُفُرو ُد ِبِه َي ُيِري َطاُن َو ْي ّلُهْم َأن ٱلّش ً ُيِض ًا َضلَل َذا َبِعيد ِإ ِقيَل } * { َو
ْا َلُهْم َلْو َلٰى َتَعا ّلُه َأنَزَل َمآ ِإ َلى ٱل ِإ ْيَت ٱلّرُسوِل َو َأ َناِفِقيَن َر ٱْلُم

ّدوَن ًا َعنَك َيُص ُدود ْيَف ُص َك َذآ } * { َف ْتُهْم ِإ َب َبٌة َأَصا ّدَمْت ِبَما ّمِصي َق
ْيِديِهْم ُءوَك ُثّم َأ ِلُفوَن َجآ ّلِه َيْح ل َنآ ِإْن ٱِب ْد ّ َأَر ًا ِإل ًا ِإْحَسان َتْوِفيق } * { َو
ِئَك ٰـ َل َلُم ٱّلِذيَن ُأو ّلُه َيْع ِبِهْم ِفي َما ٱل ُلو َأْعِرْض ُق ْنُهْم َف ْظُهْم َع َوِع

ْنُفِسِهْم ۤيِف ّلُهْم َوُقل ً َأ ًا َقْول ِليغ } َب

الكلمات: شرح

كاذبين. }: يقولون { يزعمون

قبلك: التورأاة. من أنزل وما }: القرآن، إليك أنزل { بما

الشرف بن كعب هنا به والمراد بالعبادة ورأضي الله دون من عبد ما }: كل { الطاغوت
العرب. كهان من كاهن أو اليهودي

ِليمان ويظهر الكفر يبطن من منافق: وهو }: جمع { المنافقين المسلمين. من خوفا ا

كذلك. غيرهم ويصرفون عنك }: يعرضون { يصدون

ونفاقهم. كفرهم بسبب }: عقوبة { مصيبة

يريدون. ما }: أي يريدون { إن

ًا }: أي احسانا { إل المتخاصمين. بين صلح

المختلفين. بين وتأليفا }: جمعا { وتوفيقا
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تؤاخذهم. فل عنهم اصفح }: أي عنهم { فأعرض

عليهم. ويجب لهم ينبغي بما }: مرهم { وعظهم

وفصاحته. لبلغته قلوبهم شغاف يبلغ قويا }: كلما بليغا { قول

اليات: معنى

ًا أن رأوي عليه الله صلى محمد إلى نتحاكم اليهودي فقال شيء في اختلفا ويهوديا منافق
الشرف بن كعب إلى نتحاكم المنافق وقال رأشوة، يأخذ ول بالعدل يحكم أنه لعلمه وسلم

هذه فيهما فنزلت لليهودي فقضى وسلم عليه الله صلى الله رأسول إلى فتاكما اليهودي
{ وما المنافق، بهذا } والمراد إليك أنزل بما آمنوا أنهم يزعمون الذين إلى تر الية: { ألم

هذين موقف علمك إلى ينته ألم للتعجب والستفهام اليهودي به } والمراد قبلك من أنزل
الكاهن أو " ، الشرف بن } " كعب الطاغوت إلى يتحاكموا أن { يريدون الرجلين
} حيث بعيدا ضلل يضلهم أن الشيطان { ويريد به يكفروا أن الله أمرهم وقد الجهني،

وإلى الله أنزل ما إلى تعالوا لهم قيل { وإذا اليهودي، كعب أو الكاهن عند التحاكم له زين
من هارأبين اعراضا عنك يعرضون المنافقين ياللعجب رأأيت بينكم } ليحكم الرسول
} مصيبة أصابتهم إذا { فيكيف لك وتكذيبهم بك لكفرهم إليك بالتحاكم رأاضين غير حكمك
يحلفون جاءوك { ثم ماذا؟ أم عنك؟ معرضين أيبقون ذنوبهم بسبب قارأعة بهم وحلت

ِلحسان إل أرأدنا ما } قائلين، بالله ما المتخاصمين. هذا بين والتوفيق ذلك عملنا في ا
في ما الله يعلم الذين تعالى: { أوئلك قوله وهي الرابعة وأما الثلثا، اليات عليه دلت

يشير تعالى الله } فإن بليغا قول أنفسهم في لهم وقل وعظهم عنهم فأعرض قلوبهم
قلوبهم في ما الله يعلم الذين { أولئك فيقول والنحطاط الخسة في لبعدهم بأولئك إليهم
} فل عنهم { فأعرض العذاب، وسوء للنقمة عرضة فهم والزيغ النفاق من } أي

ًا { وعظهم تؤاخذهم، ِلسلم الله بتقوى إياهم } آمر ًا له وا ًا ظاهر من إياهم مخوفا وباطن
خاصة في لهم وقل الطاغوت، إلى وتحاكمهم إليك التحاكم بترك أفعالهم سوء عاقبة

ًا قول أنفسهم يرجعون. علهم غفلتها عنها ويذهب فيحركها قلوبهم إلى ينفذ بليغ

اليات هداية

اليات: هداية من

عالم ُوجد إذا وسلم عليه الله صلى رأسوله وسنة الله كتاب غير إلى التحاكم - حرمة1
بهما.

نوعه. كان أيا بالطاغوت الكفر - وجوب2

قبولها. ووجوب والسنة الكتاب إلى التحاكم إلى الدعوة - وجوب3

ِلعراض - استحباب4 قلوبهم إلى يصل الذي البليغ بالقول ووعظهم الجهالت، ذوي عن ا
فيهزها.

َنا { َوَمآ ْل ّ ّرُسوٍل ِمن َأْرَس َطاَع ِإل ُي ْذِن ِل ِإ ّلِه ِب َلْو ٱل ّنُهْم َو ْا ِإذ َأ َلُم ۤوّظ
ْنُفَسُهْم ُءوَك َأ ْا َجآ َتْغَفُرو ْس ّلَه ٱَف َتْغَفَر ٱل ْس ْا ٱلّرُسوُل َلُهُم ٱَو ُدو َلَوَج

ّلَه ًا ٱل ًا َتّواب َ ّرِحيم ّبَك } * { َفل َ َوَر ُنوَن ل ّتٰى ُيْؤِم ّكُموَك َح ِفيَما ُيَح
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َنُهْم َشَجَر ْي َ ُثّم َب ْا ل ُدو ْنُفِسِهْم ۤيِف َيِج ًا َأ ْيَت ّمّما َحَرج ْا َقَض ّلُمو ُيَس َو
ًا ِليم } َتْس

الكلمات: شرح

به. وأمره بالشىء الله: إعلمه }: إذن الله { بإذن

الله صلى الله رأسول إلى التحاكم وتركهم الطاغوت إلى }: بالتحاكم أنفسهم { ظلموا
وسلم. عليه

الله. استغفروا أو لنا، اغفر اللهم بلفظ لهم يغفر أن منه }: طلبوا الله { استغفروا

إليك. المر ويفوضون بينهم حكما }: يجعلونك { يحكموك

والباطل. بالخطأ فيه والصواب الحق وجه لختلط فيه أختلفوا }: أي بينهم شجر { فيما
ًا { حرجا ًا. }: ضيق وتحّرج

فيه. }: حكمت قضيت { مما

ًا به ويسلمون حكمك لقبول يذعنوا }: أي { ويسلموا ًا. تسليم تام

اليتين: معنى

وهما اليهودي الشرف بن كعب الطاغوت إلى يتحكما أن أرأادا من وضلل خطأ تقرير بعد
أرأسَل ما أنه الكريمة الية هذه في تعالى أخبر السابقة اليات في والمنافق اليهودي
ً وتحكيمه إليه والتحاكم واتباعه بطاعته إليهم المرسل وأمر إل المئات رأسله ِمن رأسول

يكن لم يشأه لم وما كان شاءه فما وتقديره وقضاؤه أمره وذلك فيه يختلفون ما كل في
عن وصدودهم الطاغوت إلى بتحاكمهم لنفسهم الظالمين أولئك أن تعالى أخبر كما

ْو الرسول أيها إليك التحاكم ذنوبهم من الله مستغفرين خطيئتهم من متنصلين جاءوك َل
هذا منهم حصل لو المغفرة لهم تعالى الله سألت أي الرسول أيها أنت لهم واستغفرت

ًا { توابا وجل عز فوجدوه عليهم تعالى الله وتاب توبتهم على ذلك لدل معنى }. هذا رأحيم
أنفسهم ظلموا إذا أنهم ولو الله، بإذن ليطاع إل رأسول من أرأسلنا ) { وما64( الية

رأحيما. توابا الله لوجدوا الرسول لهم واستغفر الله، فاستغفروا جاءوك

يجدوا ل ثم بينهم شجر فيما يحكموك حتى يؤمنون ل ورأبك ) { فل65( الثانية الية وأما
ًا أنفسهم في ليس } أي { فل يقول تعالى الله } فإن تسليما ويسلموا قضيت مما حرج

} أيها يحكموك حتى يؤمنون ل { ورأبك فيقول تعالى يقسم ثم يزعمون، كما المر
ل حكمك بعد ثم أمورأهم من عليهم واختلط فيه اختلفوا فيما حكمك يطلبون أي الرسول
وهو به والرضا له التسليم وفي وعدالته، حكمه صحة في شك أدنى صدرأوهم في يجدون
الحرج معنى

اليتين هداية

اليتين: هداية من
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عنه. وينهى به يأمر فيما وسلم عليه الله صلى الرسول طاعة - وجوب1

الله صلى الرسول من الستغفارأ طلب جواز على دليل الية في أن يزعم من - بطلن2
في نزلت } الية جاءوك أنفسهم ظلموا إذ أنهم { ولو تعالى قوله لن وسلم عليه

ّلذين الرجلين الله رأسول عن وإعراضهما اليهودي الشرف بن كعب إلى التحاكم أرأادا ال
وسلم عليه الله صلى الله لرسول إتيانهما توبتهما فاشترط وسلم عليه الله صل

لهما توبة فل وإل توبتهما، تقبل وبذلك لهما، الرسول واستغفارأ تعالى، الله واستغفارأهما
ول وسلم عليه الله صلى الله لرسول إيتانه على تتوقف ل فتوبته عداهما من أما

المسلمين. بين إجماع محل وهذا له لستغفارأه

ًا يعتبر صغر أو كبر ذنب - كل3 والعزم والندم بالستغفارأ منه التوبة وتجب للنفس ظلم
الحوال. من بحال مراجعته عدم على

غيرهما. إلى التحاكم وحرمة والسنة الكتاب إلى التحاكم - وجوب4

به. والتسليم ورأسوله الله بحكم الرضا - وجوب5

َلْو ّنا { َو َنا َأ ْب َت ْيِهْم َك َل ْا َأِن َع ُل ُت ۤوْق ُكْم ٱ ْنُفَس ْا َأِو َأ ُكْم ِمن ٱْخُرُجو َياِر ّما ِد
ُه ُلو ّ َفَع ِليٌل ِإل ْنُهْم َق َلْو ّم ّنُهْم َو ْا َأ ُلو ُظوَن َما َفَع َكاَن ِبِه ُيوَع ًا َل ْير َخ

ّد ّلُهْم َأَش ًا َو ِبيت ْث ًا َت ِإذ َناُهْم } * { َو ْي َت ّنـآ ّمن ل ُد ًا ّل ًا َأْجر ِظيم } * َع
َناُهْم ْي َد َلَه ًا { َو ًا ِصَراط َتِقيم ِطِع } * { َوَمن ّمْس ّلَه ُي لّرُسوَل ٱل ٱَو

ِئَك ٰـ َل ُأْو ْنَعَم ٱّلِذيَن َمَع َف ّلُه َأ ْيِهم ٱل َل ّييَن ّمَن َع ِب ّن ّديِقيَن ٱل لّص ٱَو
ِء َدآ لّشَه ِلِحيَن ٱَو لّصا ِئَك َوَحُسَن ٱَو ٰـ َل ًا ُأو ِلَك َرِفيق ٰذ ٱْلَفْضُل } * { 

ّلِه ِمَن َكَفٰى ٱل ّلِه َو ل ًا ٱِب ِليم } َع

الكلمات: شرح

وأوجبنا. عليهم }: فرضنا عليهم { كتبنا

أنفسهم قتل }: أي أنفسكم اقتلوا { أن

منهم. قليل إل القتل فعل ما }: أي منهم قليٌل إلا فعلوه { ما

عنه وينهون به يؤمرون ما }: أي به يوعظون { ما

ِليمان }: أي تثبيتا { وأشد قلوبهم. في ل

ما لكثرة وأحواله أقواله في الصدق عليه غلب من صديق: وهو }: جمع { الصدقين
الصدق. ويتحرى يصدق

ِلسلم بصحة شهد من ومثله المعركة في مات شهيد: من }: جمع { والشهداء بالحجة ا
والبرهان.

وصلحت العباد، حقوق وإدى تعالى الله حقوق أدى صالح: من }: جمع { والصالحون
فساده. على صلحه وغلب عمله وصلح نفسه
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اليات: معنى

ِئَك عن الحديث في السياق زال ما ِر أول وقد الطاغوت إلى يتحاكموا أن يريدون الذين النف
بقتل } أي أنفسكم اقتلوا أن عليهم كتبنا أنا تعالى: { ولو فقال به يكفروا أن أمروا

َعلوا لَما إسرائيل لبني ذلك حصل كما بعضا بعضكم من يخرجوا أن عليه كتبنا لو أنا كما َف
مرغبا لهم داعيا تعالى قال } منهم. ثم قليل إل فعلوه { ما سبيلنا في مهاجرين ديارأهم

من وترهيبا ترغيبا به يذكرون ما } أي به يوعظون ما فعلوا أنهم الهداية: { ولو في لهم
ًا ذلك لكان والتسليم بالطاعة لهم تعالى الله أوامر } تثبيتا { وأشد والمآل، الحال في خير

ِليمان ِليمان لن جوارأحهم، على وللطاعة قلوبهم في ل بالعمعصية وينقص بالطاعة يزيد ا
لدنا من لتيناهم تعالى: { وإذا ويقول سيئة، عنها تتولد والسيئة حسنة، تنتج والحسنة

ًا ما وتركوا الطاعات، من به أمرناهم ما وفعلوا لنا استجابوا أنهم لو } يريد عظيما أجر
ًا لدنا من لعطيناهم المعاصي من عنه نهيناهم ًا أجر في ولهدايناهم يلقوننا يوم عظيم

ًا الدنيا ًا { صراط ِلسلم وهو } أل مستقيم ِلسعاد الكمال طريق هو الذي ا الحاتين في وا
 -66( اليات عليه دلت ما عنه. هذا الخروج وعدم فيه للسير توفيقهم هي إليه وهدايتهم

67 - 68.(

الله أنعم الذين مع فأولئك والرسول الله يطع تعالى: { ومن قوله ) وهي69( الية أما
ابن رأوى } فقد رأفيقا أولئك وحسن والصالحين والشهداء والصديقين النبيين من عليهم
نفارأقك أن لنا ينبغي ما الله رأسول يا الصحابة بعض قال حين نزلت أنها تفسيره في جرير

الله يطع تعالى: { ومن الله فأنزل نرك فلم فوقنا رأفعت فارأقتنا إذا فإنك الدنيا في
} الية. فأولئك والرسول

ِليمان هو عليه تعالى الله أنعم وما محابه ومعرفة وجل عز ومعرفته تعالى بالله ا
عليهم به أنعم ما وأما الدنيا، في هذا المساخط وترك المحاب فعل والتوفيق ومساخطه

ورأسوله بالله آمنوا الذين هم النعيم. والصديقين دارأ في الكريم الجوارأ فهو الخرة في
شهيد جمع والشهداء به وأخبر وسلم علهي الله صلى الله رأسول به جاء ما بكل وصدقوا

وحقوق تعالى الله حقوق أدى من وهو صالح جمع والصالحون الله سبيل في قتل من وهو
رأفقاء أولئك وحسن } يريد رأفيقا أولئك تعالى: { وحسن وقوله منقوصة غير كاملة عباده

إلى يعودون ثم إليهم، ينزلون لنهم مجالسهم، في والحضورأ برؤيتهم يستمتعون الجنة في
الرفيعة. ودرأجاتهم العالية منازلهم

بفضل لهم تم ذكر َمْن مع اللتقاء ذلك أن } يريد الله من الفضل تعالى: { ذلك وقوله
معصيته وأهل طاعته بأهل } أي عليما بالله { وكفى بطاعتهم. وقوله ل تعالى، الله

ً الجزاء يتم ولذلك العاصين، ومعصية المطيعين وبطاعة رأحيما. عادل

اليات هداية

اليات: هداية من

ل ولكن البلد من والهجرة النفس كقتل والبتلء للمتحان بالشاق تعالى الله يكلف - قد1
يطاق. ل بما يكلف

ِليمان2 بالمعصيات. وينقص بالطاعات يزيد - ا

ِليمان قوة تثمر - الطاعات3 الجنان. لدخول وتؤهل ا



الله طاعة ثمارأ من ثمرة الجنة في والصالحين والشهداء والصديقين النبيين - مواكبة4
وسلم. عليه الله صلى والرسول

َيا ّيَها {  ْا ٱّلِذيَن َأ ُنو ْا آَم ُذو ُكْم ُخ ْذَر ْا ِح نِفُرو َباٍت ٱَف ْا َأِو ُث ًا ٱْنِفُرو َجِميع
ِإّن ُكْم } * { َو ْن َئّن َلَمن ِم ّط َب ُي ِإْن ّل ُكْم َف ْت َب َبٌة َأَصا ْد َقاَل ّمِصي ْنَعَم َق َأ

ّلُه َلّي ٱل ْذ َع ُكْن َلْم ِإ ًا ّمَعُهْم َأ ِئْن َشِهيد َل ُكْم } * { َو َب ِمَن َفْضٌل َأَصا
َلّن الله َيُقو َأن َل ُكْن ّلْم َك ُكْم َت َن ْي َنُه َب ْي َب ٌة َو ّد ِني َمَو َت َلي َمَعُهْم ُكنُت ٰي

َأُفوَز ًا َف ًا َفْوز ِظيم } َع

الكلمات: شرح

ْذرأ حذرأكم { خذوا َذرأ: الحتراس }: الِح بحسبه. المكروه لدفع والستعداد والَح

الجماعة. وهي ثبة والثبات: جمع وانزعاج، اندفاع في }: النفورأ: الخروج ثبات { فانفروا

ّطئن يخرج. فل الخروج في يتباطأ }: أي { ليب

وهزيمة. جراحات أو }: قتل { مصيبة

ًا ًا }: أي { شهيد معهم. الغزوة حاضر

وغنيمة. }: نصر { فضل

للمودة. مستلزمة ومعرفة }: صحبة { مودة

ًا { فوزا والغنيمة. بالسلمة والظفر الجهاد، عن التخلف معرة من }: نجاة عظيم

اليات: معنى

الله } ينادي جميعا انفروا أو ثبات فانفروا حذرأكم خذوا آمنوا الذين أيها تعالى: { يا قوله
حضيرة في وإدخالها مكة لفتح فيها يستعدون فترة في وهم المؤمنين عباده تعالى

ِلسلم قوتكم من أشد قوته ضعفاء، وأنتم عدوكم لتلقوا حتى والستعداد الهبة خذوا ا
} بقيادتكم جميعا انفروا { أو أخرى بعد وجماعة عصابة بعد } عصابة ثبات { فانفروا
منهم أن العليم وهو أخبرهم ثم القيادة وتراه الموقف يتطلبه ما بحسب وذلك المحمدية

وغيره نفسه الجهاد إلى الخروج عن ليبطئن والله لمن مواطنيهم وأفراد عدادهم من أي
ًا ًا لكم يريد ل لنه مع عن ويكشف الظاهر مسلم كان وإن الباطن كافر منافق لنه نصر

{ الصادقون المؤمنون } أيها أصابتكم فيقول: { فإن الرخيص الرجال من النوع هذا حال
علي الله أنعم نجامنه: لقد وما أصابكم بما فرح في قال هزيمة أو جراح أو } قتل مصيبة

ًا معهم أكن لم إذا نصر } أي الله من فضل أصابكم { ولئن أصابهم، ما فيصبني حاضر
ًا ليتني يا صلة ول معرفة } أي مودة وبينه بينكم يكن لم كأن { ليقولن وغنيمة متمني
ًا والظفر التخلف معرة من } بالنجاة عظيما فوزا { فأفوز الغزاة في معهم - كنت حاسد

ًا. والعودة بالغنائم سالم

اليات هداية
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}: اليات هداية { من

ِلسلم أمة على التام والستعداد الهبة أخذ - وجوب1 سواء. والحرب السلم في ا

عليمة. حيكمة مؤمنة رأشيدة وقيادة كاملة عسكرية خبرة وجود - وجوب2

ًا منهزمين - وجود3 ِليمان ضعاف وهم المسلمين بين حسدة مبطئين رأوحي لهم يؤبه فل ا
إليهم. يلتفت ول

ِتْل ُيَقا ْل ِبيِل ِفي { َف ّلِه َس َة َيْشُروَن ٱّلِذيَن ٱل َيا َيا ٱْلَح ْن ّد لِخَرِة ٱل ٱِب
ِتْل َوَمن ِبيِل ِفي ُيَقا ّلِه َس َتْل ٱل ُيْق ِلْب َأو َف ِتيِه َفَسْوَف َيْغ ًا ُنْؤ َأْجر

ًا ِظيم ُكْم } * { َوَما َع َ َل ُلوَن ل ِت ِبيِل ِفي ُتَقا ّلِه َس َتْضَعِفيَن ٱل ْلُمْس ٱَو
ِء ٱلّرَجاِل ِمَن ّنَسآ ل َداِن ٱَو ْل ْلِو ُلوَن ٱّلِذيَن ٱَو َنآ َيُقو ّب َنا َر ٰـِذِه ِمْن َأْخِرْج َه

َيِة ِم ٱْلَقْر ِل ّظا ُلَها ٱل ْجَعْل َأْه َنا ٱَو ْنَك ِمن ّل ُد ًا ّل ّي ِل ْجَعْل َو َنا ٱَو ْنَك ِمن ّل ُد ّل
ًا ّلِذيَن َنِصير ْا ٱ} * {  ُنو ُلوَن آَم ِت ِبيِل ِفي ُيَقا ّلِه َس ّلِذيَن ٱل ْا ٱَو َكَفُرو

ُلوَن ِت ِبيِل ِفي ُيَقا ّطاُغوِت َس ْا ٱل ُل ِت َء ۤوَفَقا َيا ِل َطاِن َأْو ْي َد ِإّن ٱلّش ْي َك
َطاِن ْي ًا َكاَن ٱلّش } َضِعيف

الكلمات: شرح

يضطهد ول وحده، يعبد بأن تعالى الله كلمة إعلء إلى الموصلة }: الطريق الله { سبيل
دينه. أجل من ول دينه، في مسلم

أيضا. البيع على الشراء يطلق إذ }: يبيعون، { يشرون

لضعفه. فآذاه غيره فاستضعفه عجز به قام الذي }: المستضعف { المستضعفين

مكة هنا بها والمرد والجامعة الكبيرة المدينة القرآن عرف في }: القرية { القرية
المكرمة.

الفساد. ونشر والعدوان، الظلم ومساندة الشرك نصرة في }: أي الطاغوت سبيل { في

اليتين: معنى

يقاتلوا أن أمرهم للقتال الهبة وهو حذرأهم بأخذ المؤمنين عباده تعالى الله أمر ما بعد
الدنيا يبيعون } أي بالخرة الدنيا الحياة يشرون الذين الله سبيل في فقال: { فليقاتل

ًا المؤمنون وهم بالخرة ليفوزوا الخرة بالدارأ للفوز طلبا وأرأواحهم أمواله فيقدمون حق
ِليمان إلى يدعوه أن بعد بلقائه ول بالله يؤمن ل من تقاتلون ثم إليه، والتوبة بربه ا
ُيقتل تعالى لمره استجابة يقاتل من أن أخبرهم على وينتصر العدو يغلب أو يستشهد أي ف

ًا تعالى الله يؤتيه فسوف الحالين كل ًا أجر الجنة. هذا ودخول النارأ من النجاة وهو عظيم
).74( الولى الية عليه دلت ما

المبادرأة على استحثهم بالجهاد عباده أمر بعدما تعالى الله ) فإن75( الثانية الية أما
أولياؤه ويعز وحده } ليعبد الله سبيل في تقاتلون ل لكم بقوله: { وما المعركة وخوض

javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()


المشركين قبل من يضطهدون } الذين والولدان والنساء الرجال من المستضعفين { و
من أخرجنا قائلين: { رأبنا رأبهم إلى بالدعاء وجأرأوا صرخوا حتى دينهم أجل من ويعذبون

{ واجعل أهمنا، ما ويكفينا أمرنا } يلي وليا لدنك من لنا واجعل أهل، الظالم القرية هذه
في قتال من المؤمنون أيها يمنعكم شيء أي أعدائنا على } ينصرنا نصيرا لدنك من لنا

ُيعبد الله، سبيل دينهم؟ أجل من لهم المشركين فتنة من المستضعفون وليتخلص وحده، ل
وأعدائهم أعدائه جهاد على لهم حاضا المؤمنين عبده تعالى ) اخبر75( الثالثة الية في ثم

{ والذين ووعيده وبوعده به يؤمنون } لنهم الله سبيل في يقاتلون آمنوا بقوله: { الذين
ول تعالى بالله يؤمنون ل لنهم والظلم الكفر } وهو الطاغوت سبيل في يقاتلون كفروا

الكفارأ، } وهم الشيطان أولياء { فقاتلوا ونكال عذاب من لديه بما ول نعيم، من عنده بما
من وأولياؤه هو يثبت فل } ، { ضعيفا زال } وما كان الشيطان كيد { إن ترهبوهم ول

ِليمان جيش أمام الكفرة، الرحمن. أولياء ا

اليات هداية

اليات: هداية من

للحق نصرة المؤمنين من المستضعفين انقاذ ولجل الله سبيل في القتال - فرضية1
ً للباطل. وإبطال

البيع. ولنعم الخرة، عنها واعتاض دنياه باع الله سبيل في - المقاتل2

الجنة. وهي وغلب انتصر أو قتل، سواء صفقة بأعظم يؤوب - المجاهد3

وكيد الشيطان قوة من قوتهم لن أعدائهم، خوف الجهاد من المؤمنين يمنع - ل4
ضعيف. الشيطان

َلْم َأ َلى َتَر {  ْا َلُهْم ِقيَل ٱّلِذيَن ِإ ُكْم ۤوُكّف َي ْيِد ْا َأ َأِقيُمو َة َو ْا ٱلّصلَ ُتو َوآ
َة َكا َلّما ٱلّز ِتَب َف ْيِهُم ُك َل َتاُل َع َذا ٱْلِق ْنُهْم َفِريٌق ِإ ّناَس َيْخَشْوَن ّم ٱل

َيِة ّلِه َكَخْش ّد َأْو ٱل َيًة َأَش ْا َخْش ُلو َنا َوَقا ّب ْبَت ِلَم َر َت َنا َك ْي َل َتاَل َع اَلْول ٱْلِق
ۤ

َنا َت َلٰى َأّخْر َتاُع ُقْل َقِريٍب َأَجٍل ِإ َيا َم ْن ّد ِليٌل ٱل ُة َق لِخَر ْيٌر ٱَو ّلَمِن َخ
َ ٱّتَقٰى َلُموَن َول ْظ ً ُت ِتيل َنَما َف ْي َأ ْا } * {  ُنو ُكو ّكُم َت ْدِرك َلْو ٱْلَمْوُت ُي َو
ُتْم َدٍة ُبُروٍج ِفي ُكن ّي ِإن ّمَش ْبُهْم َو َنٌة ُتِص ْا َحَس ُلو ٰـِذِه َيُقو ِعنِد ِمْن َه
ّلِه ِإن ٱل ْبُهْم َو َئٌة ُتِص ّي ْا َس ُلو ٰـِذِه َيُقو ّلِه ِعنِد ّمْن ُكّل ُقْل ِعنِدَك ِمْن َه ٱل

ِء َفَماِل ٰـُؤل اَه
ۤ

ِما  َ ٱْلَقْو ُدوَن ل َكا ًا َيْفَقُهوَن َي َبَك } * { ّمآ َحِديث ِمْن َأَصا
َنٍة ّلِه َفِمَن َحَس َبَك َوَمآ ٱل َئٍة ِمن َأَصا ّي َناَك ّنْفِسَك َفِمن َس ْل َأْرَس َو
ّناِس ً ِلل َكَفٰى َرُسول ّلِه َو ل ًا ٱِب } َشِهيد

الكلمات: شرح

يفرض. أن قبل وذلك القتال عن }: أي أيديكم { كفوا

عليهم. }: فرض القتال عليهم { كتب

}: يخافون { يخشون
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ّ أخرتنا { لول أخرتنا. }: هل

النواة. وسط في يكون خيط }: القتيل { فتيل

الجص. وهو بالشيد مشيدة }: حصون مشيدة { بروج

ضّر. ما والسيئة سّر، ما }: الحسنة حسنة { من

اليات: معنى

ِلذن طالبوا وسلم عليه الله صلى الرسول أصحاب من بضعا أن رأوى لهم يؤذن ولم با
تعالى الله يأذن رأيثما الزكاة وإيتاء الصلة بإقام يؤمرون فكانوا القتال أسباب توفر لعدم

{ لول وقالوا القتال عن منهم فريق جبن القتال شرع ولما المشركين بقتال لرسوله
) و77( اليتين هاتين فيهم تعالى الله فأنزل واهية بعلل } متعللين قريب أجل إلى أخرتنا

وآتوا الصلة { وأقيموا القتال عن } أ أيديكم كفوا لهم قيل الذين إلى تر ) { ألم78(
قوله ونزل القتال فرض فلما إمكانياته، تتوفر عندما بالقتال الله يأذن } رأيثما الزكاة
تعالى:

} ظلموا بأنهم يقاتلون للذين أذن {
اليام يدافعوا أن } يريدون قريب أجل إلى أخرتنا { لول وقالوا للقتال، يخرجوا ولم جبنوا
ًا يلقوا ولم يموتوا حتى ًا عدو ًا خورأ الدنيا لهم: { متاع يقول أن الرسول تعالى فأمر وجبن
قليل هو الحياة لكم طابت مهما الدنيا في } فعيشكم اتقى لمن خير والخرة قليل

ِليمان بعد نهيه وترك أمره فعل } الله اتقى لمن خير { والخرة وسوف وبرسوله، به ا
سيئة بزيادة ول حسنة } بنقص فتيل تظلمون { ول بها وتجزون أعمالكم على تحاسبون

الولى. الية تضمنته ما هذا

للجهاد: { الخروج عن ويجبنون القتال يخشون مما ولغيهرم لهم تعالى قال فقد الثانية أما
لمثالهم تعالى قال كما يدرأككم أن بد ول طالبكم الموت } إذ الموت يدرأكم تكونوا أينما

} ملقيكم فإنه منه تفرون الذيت الموت إن قل {
ولما أرأواحكم ويقبض عليهم يدخلها الموت نافذة. فإن ول كوة فيها ما حصونا دخلتم ولو
تصبهم فقال: { وإن ذوقهم وفساد فهمهم سوء تعالى ذكر وخوفهم جبنهم تعالى ذكر

إذا أنه } يعني عندك من هذه يقولوا سيئة تصبهم وإن الله عند من هذه يقولوا حسنة
ًا ل الله عند من هذه { قالوا ورأخاء خصب أو غنيمة من خير أصابهم ل وإنما لله شكر

سيئة تصبهم وإن قيادته، وحسن ببركته كان خير من شيئا الله رأسول إلى ينسبوا أن يريدو
لرسوله تعالى فيها. قال السبب أنت أي عندك من هذه يقولون هزيمة أو مرض أو فقر
لوجودها السنن والواضع الخالق هو والسيئة } الحسنة الله عند من { كل لهم قل

يفقهون يكادون ل القوم لهؤلء فقال: { فمال الهابطة نفسياتهم في عابهم وحصولها. ثم
الثانية. الية عليه دلت ما } هذا حديثا

الله، فمن حسنة من أصابك تعالى: { ما قوله وهي السياق هذا في والخيرة الثالثة أما
عليه الله صلى رأسوله يخاطب تعالى الله فإن } الية نفسك فمن سيئة من أصابك وما

أسبابها وموجد فعلها أو بقولها المر هو إذ تعالى الله من الحسنة بأن فيخبره وسلم
مخالفة وتباشرها بها، تأمر التي هي إذ النفس فمن السيئة أما عليها، للحصول والموفق

تعالى. الله إلى نسبتها يصح ل فلذا نهيه، أو الله أمر فيها



ًا بالله وكفى رأسول للناس تعالى: { وأرأسلناك وقوله ُيسلى شهيد يلقيه عما رأسوله به } 
ًا السيئة إليه ينسبون كالذين بعضهم أخلق سوء من يصادفه وما الناس أذى من به تطير

أهله بما عليه ويجزيك ذلك على شاهد والله أداها وقد الرسالة أداء مهمته بأن فيخبره
شهيدا. بالله وكفى طاعتك عن وخرج رأسالتك رأد من وسيجزي

}: الية { هداية

اليات: هداية من

عاقبتهما. وسوء والجبن الستعجال - قبح1

الدنيا. من اتقى لمن خير - الخرة2

الحوال. من بحال منه مهرب ول الموت من مفر - ل3

تعالى. الله بتقدير كلهما والشر - الخير4

وأعان أوجدها أن بعد بأسبابها الله أمر الحسنة إذ النفس من والسيئة الله من - الحسنة5
ولم فعلها، على وتوعد عنها نهى الله لن النفس من والسيئة عنها الموانع وأبعد عليها،
تعالى. الله من ل النفس من فهى عليها يعن ولم إليها يوفق

ِطِع { ّمْن ْد ٱلّرُسوَل ُي َطاَع َفَق ّلَه َأ ّلٰى َوَمن ٱل َناَك َفَمآ َتَو ْل َأْرَس

ْيِهْم َل ًا َع ُلوَن َحِفيظ َيُقو َذا َطاَعٌة } * { َو ِإ ْا َف ّيَت ِعنِدَك ِمْن َبَرُزو َب
ِئَفٌة ْنُهْم َطآ ْيَر ّم ّلُه َتُقوُل ٱّلِذي َغ ل ُتُب ٱَو ْك ُتوَن َما َي ّي َب َأْعِرْض ُي ْنُهْم َف َع
ّكْل َتَو َلى َو ّلِه َع َكَفٰى ٱل ّلِه َو ل ً ٱِب ِكيل َ َو َأَفل ّبُروَن } * {  َد َت ٱْلُقْرآَن َي

َلْو ْيِر ِعنِد ِمْن َكاَن َو ّلِه َغ ْا ٱل ُدو ًا ِفيِه َلَوَج ِتلَف ًا ٱْخ ِثير َذا َك ِإ } * { َو
َءُهْم َلْمِن ّمَن َأْمٌر َجآ ْا ٱْلَخْوِف َأِو ٱ َذاُعو َلْو ِبِه َأ ُه َو ّدو َلى َر ٱلّرُسوِل ِإ

َلٰى ِإ ِلي َو َلْمِر ُأْو ْنُهْم ٱ ِلَمُه ِم َنُه ٱّلِذيَن َلَع ُطو ِب ْن َت ْنُهْم َيْس َ ِم َلْول َفْضُل َو
ّلِه ُكْم ٱل ْي َل ُتُه َع ُتُم َوَرْحَم َبْع ّت َطاَن لَ ْي ّ ٱلّش ً ِإل ِليل } َق

الكلمات: شرح

عليها. وتحاسبهم أعمالهم عليهم }: تحفظ { حفيظا

لك. طاعة أمرنا }: أي { طاعة

}: خرجوا. { برزوا

الله مراد ليفقه المرة بعد وإعادتها اليات أو الية قراءة القرآن }: تدبر يتدبرون { أفل
منها. تعالى

للناس. معلنينه }: افشوه به { إذاعوا

الصحيح. معناه }: يستخرجون { يستنبطونه
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اليات: معنى

يطع لم من أن في كافة الناس إلى } إنذارأ الرسول يطع تعالى: { ومن قوله في
ًا الرسول الله نهي من ونهيه الله أمر إن تعالى، الله أطاع ما وسلم عليه الله صلى محمد

تعالى: { ومن وقوله وسلم، عليه الله صلى الرسول طاعة عدم في لحد عذرأ فل تعالى
لتحصي ترسلك لم إذ إليه تلتفت ول فدعه عنه وتنهى به تأمر فيما طاعتك عن } أي تولى

فأعذرأت. وقوله بلغت وقد البلغا إل عليك إن بها وتجزيهم عليها وتحاسبهم أعمالهم عليهم
ُئو بك المتطيرون المنافقون أولئك ويقول } أي طاعة { ويقولون تعالى لما الفهم الّسي

أمرت إذا به نأمر ما ول قلت إذا نقول ما لنا ليس أي لك طاعة أمرنا أي تقول: طاعة
الذي غير منهم طائفة بدل مجلسك من خرجوا } أي برزوا { فإذا لك مطيعون فنحن
على وتوكل عنهم { فأعرض وعليه وفي أمامك عليه وافقوا الذي دون واعتزموه تقول
لك. الشر من يبيتونه ما وكافيك حسبك } فهو وكيل بالله { وكفى بهم تبال } ول الله

وجهلهم بإعراضهم } يؤنبهم القرآن يتدبرون ) { أفل82( الثانية الية في تعالى وقوله
أن لعرفوا مساء صباح وسمعوه عليهم ُيتلى وهو القرآن تدبروا لو إذ فهمهم وسوء

الذي نفقاتهم وانتهى إسلمهم، وحسن وأسلموا فآمنوا حق به جاء منا وأن حق الرسول
يهدي أخرى بعد مرة آياته وتكرارأ فيه بالتأمل القرآن تدبر إن آرأاءهم، وعفن قلوبهم أفسد

تعالى الله كلم القرآن أن تدبروا لو يفهمونه ما وأقرب الباطل من الحق معرفة إلى
ِلختلف التناقض فيه لوجد بشر كلم كان لو إذ بشر، كلم وليس كلم ولكنه والتضاد، وا
ِلف الكلم متسق هو فلذا البشر، خالق ٍد الى محكم والمعاني اللفاظ متآ ِلسعاد إلى ها ا

ًا الله كلم بذلك فهو والكمال، ًا معنى ول حق رأسول عليه بإنزاله شرف ومن حق للكفر أبد
ِلصرارأ هذا بعد من كان تعالى: { ولو قوله معنى فيه. هذا المسلمين ومنافقة عليه، وا
ًا فيه لوجدوا الله غير عند ًا إختلف }. كثير

الله ) فإن83( الرابعة الية } وهي به أذاعوا والخوف المن من أمر جاءهم وقوله: { وإذا
ًا النفاق بمرض المرضى أولئك عن يخبر تعالى المعنوية وهزائمهم ارأجافهم عليهم ناعي

بنصر خبر الجهاد سرايا من وصل إذا } أي الخوف أو المن من أمر جاءهم { وإذا فيقول
عليه وأطلق الخبر لن قلوبهم مرض إلى عائد وذلك وإذاعته، فإفشائه سارأعوا هزيمة أو

يعلنونه فهم بالمن عنه المعبر بالنصر كان إذا السلم حالة غير الحرب حالة لن المر لفظ
ًا ًا، أو حسد ًا يعلنونه بالخوف عنها المعبر بالهزيمة كان وإذا طمع جبناء لنهم وخوفا فزع

عليه يكون أن ينبغي ما غيرهم وتعليم تعليمهم في تعالى قال وصفهم، تقدم كما
أولي { وإلى العلى، } القائد الرسول إلى رأدوه { ولو الحرب، حال في المجاهدون

} أي منهم يستنبطونه الذين { لعلمه المجاهدة السرايا أمراء } وهم منهم المر
ِر سر لستخرجوا َب ًا كان فإن عليه يترتب ما وعرفوا الْخ أخوفه. ضارأا كان وإن أذاعوه، نافع

} الشيطان { لتبعتم المؤمنون } أيها ورأحمته عليكم الله فضل تعالى: { ولول قال ثم
ِلشاعات تلك قبول في ِلذاعات المغرضة ا الرأاء ذوى من } منكم قليل { إل المثبطة وا

ككبارأ الرأاجيف، تغيرهم ول الدعاوي، تثيرهم ل مثلهم إذ العقلية والحصافة الصائبة
أجمعين. عنهم الله رأضي والنصارأ المهاجرين من الصحابة

اليات هداية

اليات: هداية من

الله لذات يطاع وإنما لذاته يطاع ل فإنه وسلم عليه الله صلى الرسول طاعة - وجوب1
وجل. عز



ِليمان. لتقوية القرآن تدبر - وجوب2 ا

والمعاني. اللفاظ في والتضاد التناقض من سلمته َوكلمه الله وحي القرآن أن - آية3

في الضطراب يقع ل حتى العليا قبل من إل تذاع ل الحرب أخبارأ أن مبدأ - تقرير4
كذلك. والمة المجاهدين سفوف

والوعي العقلية الحصافة ذوي من القليل إل يسمعون بما يتأثرون الناس - أكثر5
الساسي.

ِتْل ِبيِل ِفي { َفَقا ّلِه َس َ ٱل ّلُف ل َك ّ ُت ِنيَن َوَحّرِض َنْفَسَك ِإل ٱْلُمْؤِم
ّلُه َعَسى ُكّف َأن ٱل ْأَس َي ْا ٱّلِذيَن َب ّلُه َكَفُرو ل ّد ٱَو ًا َأَش ْأس ّد َب َأَش ً َو ِكيل َتن

َنًة َشَفاَعًة َيْشَفْع } * { ّمن ُكْن َحَس ْنَها َنِصيٌب ّلُه َي َيْشَفْع َوَمن ّم
َئًة َشَفاَعًة ّي ُكْن َس ْنَها ِكْفٌل ّلُه َي َكاَن ّم ّلُه َو َلٰى ٱل ٍء ُكّل َع ًا َشْي } ّمِقيت

َذا ِإ ُتم * { َو ّيي ّيٍة ُح َتِح ْا ِب ّيو َأْحَسَن َفَح ْنَهآ ِب ّدوَهآ َأْو ِم ّلَه ِإّن ُر َكاَن ٱل
َلٰى ٍء ُكّل َع ًا َشْي } َحِسيب

الكلمات: شرح

القتال. على وحرضهم الجهاد على }: حثهم المؤمنين { حرض

الحربية. }: قوتهم كفروا الذين { بأس

ً { وأشد ً }: أقوى تنكيل فينكل لمثله عبرة يكون حتى بقوة الظالم والتنكيل: ضرب تنكيل
الظلم. عن

وإن الحسنة فهي الخير في كانت فإن الشر في أو الخير في }: الوساطة { الشفاعة
السيئة. فهي الشر في كانت

منها. }: نصيب منها { كفل

ًا ًا { مقيت ًا عليه }: مقتدرأ ًا عليه وشاهد له. حافظ

ِلسلم }: تحية { بتحية وبركاته. الله ورأحمة عليكم السلم هي ا

السلم. وعليكم يقول }: أي رأدوها { أو

ًا ًا { حسيب ًا العلم على }: محاسب ًا به مجازي ًا. أو كان خير شر

اليات: معنى

إل تكلف ل اله سبيل في { فقاتل الية هذه ففي الحربية السياسة في السياق زال ما
يقاتل أن وسلم عليه الله صلى محمد رأسوله تعالى } يأمر المؤمنين وحرض نفسك

المشركين إضطهاد وينتهي وحده يبعد بأن تعالى الله كلمة إعلء لجل المشركين
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ل } أي نفسك إل تكلف { ل } وقوله الله سبيل { في قوله من المراد وهو للمؤمنين
حرض ولكن بالقتال، تكليفه عليك فليس عداك من أما وحدها، نفسك إل رأبك يكلفك

يكف أن الله فيه. وقوله: { عسى ورأغبهم ذلك على فحثهم معك القتال على المؤمنين
عليهم فيسلط كفروا الذين بأس يكف بأن تعالى الله من وعد } وهذا كفروا الذين بأس

وله فعل وقد قوة ول بأس لهم يبقى فل ويهزموهم قوتهم فيبددوا والمؤمنين رأسوله
ًا { أشد تعالى وهو والمنة الحمد ً { وأشد بأس ذي كل } من بأس غيره } من تنكيل

أعدائه. من بالظالمين

حسنة شفاعة يشفع { من تعالى قوله ) وهي85( الية ) أما84( الية عليه دلت ما هذا
شىء كل على الله وكان منها كفل له يكن سيئة شفاعة يشفع ومن منها، نصيب له يكن

ًا بحق مطالب مع صوته يضم بأن حسنة شفاعة يشفع من بأن تعالى منه إخبارأ } فهو مقيت
ّية إلى نفسه يضم أو فإن حاجته قضاء في لحد يتوسط أو الله، سبيل في تقاتل سر

ًا للشافع ً يؤيد } بأن سيئة شفاعة يشفع { من أن كما والمثوبة الجر من قسط أو باطل
كل على تعالى الله لن الوزرأ، من نصيب عليه يكون معروف ترك أو شر فعل في يتوسط

المذكورأة. الية عليه دلت ما عليم. هذا وحفيظ مقتدرأ شىء

يحييهم من تحية يردوا بأن المؤمنين عباده يأمر تعالى الله ) فإن86( الخيرة الية أما
وعليكم الراد فليقل عليكم قال: السلم فمن فبالمثل، بأحسن يكن لم فإن منها بأحسن
السلم وعليكم عليه فليرد الله ورأحمة عليكم السلم قال ومن الله، ورأحمة السلم
ًا شىء كل على كان الله تعالى: { إن وقوله وبركاته، الله ورأحمة تطمين } فيه حسيب

به. ويجزيهم إحسانهم على يثيبهم تعالى الله أن على للمؤمنين

اليات هداية

اليات: هداية من

وفعل. وحده بالقتال كلف أنه بدليل وسلم عليه الله صلى النبي شجاعة - بيان1

ًا المواطنين يجند أن الحاكم حق من - ليس2 ًا، تجنيد على يحضهم أن عليه وإنما إجبارأي
الترغيب. بوسائل فيه ويرغبهم التجنيد

الشر. في الشفاعة وقبح الخير، في الشفاعة - فضل3

ّدها ووجوب التحية، سنة - تأكيد4 بمثل. أو بأحسن رأ

ورأحمة حسنات عشر المسلم عليها عليكم: يعطى السلم بأن السنة في جاء ما - تقرير5
كذلك. حسنات. وبركاته: عشر الله: عشر

ّلُه ل ال ٱ{ 
ۤ

ٰـَه  َل ّ ِإ ُكْم ُهَو ِإل ّن َيْجَمَع َلٰى َل ِما ِإ َياَمِة َيْو َ ٱْلِق ْيَب ل َوَمْن ِفيِه َر
ُق َد ّلِه ِمَن َأْص ًا ٱل ُكْم } * { َفَما َحِديث َناِفِقيَن ِفي َل ْيِن ٱْلُم َت َئ ّلُه ِف ل ٱَو

َكَسُهْم ْا ِبَما َأْر ُب ُدوَن ۤوَكَس ُتِري ْا َأن َأ ُدو ّلُه َأَضّل َمْن َتْه ِلِل َوَمن ٱل ُيْض
ّلُه َلن ٱل َد َف ً َلُه َتِج ِبيل ْا َس ّدو ْكُفُروَن َلْو } * { َو ْا َكَما َت َكَفُرو

ُنوَن ُكو َت ًء َف َ َسَوآ ْا َفل ُذو ّتِخ ْنُهْم َت َء ِم َيآ ِل ّتٰى َأْو ْا َح ِبيِل ِفي ُيَهاِجُرو َس
ّلِه ِإْن ٱل ْا َف ّلْو ُذوُهْم َتَو ُلوُهْم َفُخ ُت ْق ْيُث ٱَو ّتُموُهْم َح َ َوَجد ْا َول ُذو ّتِخ َت

ْنُهْم ًا ِم ّي ِل َ َو ًا َول ّ َنِصير ِإل ُلوَن ٱّلِذيَن } * {  َلٰى َيِص ٍما ِإ ُكْم َقْو َن ْي َب
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َنُهْم ْي َب ٌق َو َثا ُكْم َأْو ّمي ُءو ُدوُرُهْم َحِصَرْت َجآ ُكْم َأن ُص ُلو ِت ْا َأْو ُيَقا ُلو ِت ُيَقا
َلْو َقْوَمُهْم َء َو ّلُه َشآ َطُهْم ٱل ّل ُكْم َلَس ْي َل ُكْم َع ُلو َت َلَقا ِإِن َف ُكْم َف ُلو َتَز ٱْع

َلْم ُكْم َف ُلو ِت ْا ُيَقا ْلَقْو َأ ُكُم َو ْي َل َلَم ِإ ّلُه َجَعَل َفَما ٱلّس ُكْم ٱل ْيِهْم َل َل َع
ِبيلً ُدوَن َس َتِج ُدوَن آَخِريَن } * { َس ُكْم َأن ُيِري ُنو ْأَم ْا َي ُنو ْأَم َي َقْوَمُهْم َو

ْا َما ُكّل ّد َلى ۤوُر ِنِة ِإ ْت ْا ٱْلِف ِكُسو ِيَها ُأْر ِإن ِف ُكْم ّلْم َف ُلو َتِز ْا َيْع ْلُق ُي ۤوَو
ُكُم ْي َل َلَم ِإ ْا ٱلّس ُكّف َي َيُهْم ۤوَو ْيِد ُذوُهْم َأ ُلوُهْم َفُخ ُت ْق ْيُث ٱَو ُتُموُهْم َح َثِقْف

ُكْم ِئ ٰـ َل ُأْو َنا َو ْل ُكْم َجَع ْيِهْم َل َل ًا َع َطان ْل ًا ُس ِبين } ّم

الكلمات: شرح

هو. إل بحق معبود }: ل هو إل إله { ل

جماعة. أي فئة الواحدة }: جماعتين { فئتين

ِليمان بعد كالكفر سيئة حال إلى حسنة حال من }: الرأتكاس: التحول { أرأكسهم أو ا
هنا. المراد وهو المان بعد الغدرأ

ً ًا }: أي { سبيل هدايتهم. إلى طريق

ًا ّي َول ًا ول {  عدوك. على ينصرك والنصير: من أمرك، يلي }: الولي: من نصير

بينهم. معاهدة عقد بموجب بهم يتصلون }: أي { يصلون

}: عهد. { ميثاق

}: ضاقت. صدورأهم { حصرت

والنقياد. }: الستسلم { السلم

}: الشرك. { الفتنة

منهم. متمكنين }: وجدتموهم { ثقفتموهم

ًا ًا { سلطان قتالهم. جواز على بينة }: حجة مبين

اليات: معنى

الحساب على القادرأ أي والحسيب المقيت تعالى أنه هذه قبل اليات تعالى ذكر لما
خلقه على لربوبيته سواه دون المعبود أي هو إل إله ل الذي الله أنه وجل عز أخبر والجزاء

ِلله إذ ًا كان ما الحق ا ًا رأب ًا خالق جامع وأنه شيء كل مصير وإليه شىء كل بيده رأازق
القيامة. يوم وهو إتيانه في رأيب ل ليوم الناس

} فيه رأيب ل القيامة يوم إلى ليجمعنكم هو إل إله ل { الله الكريمة الية عليه دلت ما هذا
ًا هذا كان ولما ًا يتضمن خبر ًا وعد الله من أصدق فقال: { ومن إنجازه تعالى أكد ووعيد

منك. أصدق أحد ل إنه } اللهم حديثا
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وتعالج معين لسبب نزلت ) فقد91( ) و90( ) و89( ) و88( وهي الباقية الرأبع اليات أما
أصحاب من المؤمنين اختلف فهو فيه نزلت الذي السبب أما معنية حربية مسائل

ِلسلم أظهروا المنافقين من طائفة في وسلم عليه الله صلى الرسول في ضليعون وهم ا
أن الصحاب بعض فرأى المدينة في يكونون وقد مكة، في يكونوا وقد الكافرين، موالة

داموا ما عليهم والصبر تركهم آخرون ورأأى نفاقهم، وإنهاء أيديهم على الضرب الحزم من
ِليمان يدعون أنزل شأنهم في الخلف واشتد اختلفوا فلما يتوبون، اليام بمرورأ لعلهم ا

كسبوا بما أرأكسهم والله فئتين المنافقين في لكم فقال: { فما اليات هذه تعالى الله
ً له تجد فلن الله يضلل ومن الله، أضل من تهدوا أن أتريدون أي الية } ومعنى سبيل

ما بسبب الكفر في أرأكسهم قد تعالى والله فئتين؟ المنافقين شأن في صيركم شيء
يقدرأ وهل الله، أضل من تهدوا أن المسلمون أيها العظام. أتريدون الذنوب من كسبوه

ل البشر إضلل في سنته حسب الله يضلل ومن وكيف، الله؟ أضله من هداية على أحد
ٍد، له يوجد الحوال. من بحال لهدايته سبيل ول ها

ّية عن تعالى أخبر ثم )89( الثالثة الية وهي فقال فيهم المختلف المنافقين أولئك نفس
مثلهم لتكونوا كفركم قلوبهم من أحبوا } أي سواء فتكونون كفروا كما تكفرون لو { ودوا

ِلسلم، انتهاء وهو لزم وفيه وانتصارأه. الكفر وظهرو ا

} أولياء منهم تتخذوا فقال: { فل يهاجروا أن إلى موالتهم محرما تعالى قال هنا ومن
الكفر. في إخوانهم على نصرتكم في عليهم تعولون

يهاجروا { حتى تعالى كذلك. وقوله وهو بمكة هم المنافقين هؤلء أن السياق هذا وظاهر
عزمهم فيفتر الكفر بدارأ صلتهم تقطع المدينة إلى الهجرة لن } ، الله سبيل في

ِليمان عن تولوا ثم هاجروا فإن فيؤمنوا إيمانهم في الصدق ويراجعوا النفاق إلى الصحيح ا
ًا منهم تتخذوا ول وجدتموهم، حيث واقتلوهم { فخذوهم عليهم الحرب فأعلنوا والكفر ولي

ًا ول عليهم. يعول ول فيهم خير ل بارأتكاسهم } لنه نصير

يأخذونهم فل المذكورأين المنافقين من صنفين تعالى الرب لهم ) استثنى90( الية في ثم
} أي يصلون الذين { إل قوله تعالى ذكرهم الذين الولى الصنف يقاتلونهم، ول أسرى

منهم المان طالبين بهم استجارأتهم } فبحكم ميثاق وبينهم بينكم قوم { إلى يلجأون
بقتالكم، صدورأهم ضاقت قوم الثاني عهدكم. والصنف تنقضوا ل حتى أنتم فأمنوهم

فلم اعتزلوكم إن قومهم قتال ول قتالكم يستسيغوا لم الذين فهؤلء قومهم وقتال
عليكم لسلطهم تعالى الله شاء لو إذ عليهم، واصبروا تقتلوهم ول نأخذوهم فل يقاتلوكم

أن صدورأهم حصرت جاءوكم تعالى: { أو بقوله المعني هو الصنف هذا فلقاتلوكم
تعالى الله دام } فما فلقاتلوكم عليكم لسلطهم الله شاء ولو قومهم، يقاتلوا أو يقاتلوكم

يقاتلوكم فلم اعتزلوكم تعالى: { فإن قوله معنى عنم. هذا أنتم فكفوا عنكم كفهم قد
}. السلم إليكم وألقوا

ً عليهم لكم الله جعل { فما والمهادنة المسالمة أي وهناك وقتالهم. هذا } لخذهم سبيل
)91تعالى: ( قوله وهي والخيرة الخامسة الية في معاملته حكم تعالى ذكر آخر صنف

ًا { ستجدون } قومهم ويأمنوا يأمنوكم أن { يريدون السابقين الصنفين } غير آخرين قوم
ًا فهم { أرأكسوا الشرك إلى } أي الفتنة إلى رأدوا { كلما يقال كما الحبلين على يلعبون إذ
كانوا وإذا وحده الله عبدوا معكم كانوا إذا منافقون هم إذ منتكسين فيها وقعوا } أي فيها
معنى وهو الشرك، إلى فيرتدون يلبون يدعونها دعوة لمجرد الوثان عبدوا قومهم مع

يتعزلوكم لم تعالى: { فإن } وقوله فيها أرأكسوا الفتنة إلى رأدوا تعالى: { كلما قوله
ِلذعان وهو السلم إليكم ويلقوا قتالكم يعتزلوا لم إن } أي السلم إليكم ويلقوا ِلنقياد ا وا



ً أيديهم ويكفوا لكم، جعلنا وأولئكم ثقفتموهم حيث واقتلوهم { فخذوهم قتالكم عن فعل
ًا عليهم لكم ًا سلطان منهم تمكنتم حيثما وقتلهم أخذهم جواز على واضحة حجة } أي مبين

المشركين قتال عن الكف أن العلم مع الخمس اليات عليه دلت ما حال. هذا أي وعلى
نظام فإنه إليه الحاجة عند النظام بهذا يخذ أن المسلمين ِلمام أن إل براءة بآيات نسخ قد

فيها يجتمع أن ينبغي ل إذ العرب جزيرة خارأج ولكن خسر، أو وخاب أحد به أخذ ما رأباني
دينان.

اليات هداية

اليات هداية من

عبادته. في تعالى الله توحيد - وجوب1

ِليمان2 والجزاء. بالعبث - ا

والحول. الظروف بحسب المنافقين لمعاملة حكيمة - خطة3

القرآن. في النسخ - تقرير4

ُتَل َأن ِلُمْؤِمٍن َكاَن { َوَما ًا َيْق ّ ُمْؤِمن ًا ِإل َطئ َتَل َوَمن َخ ًا َق ًا ُمْؤِمن َطئ َخ
َتْحِريُر َبٍة َف َنٍة َرَق َيٌة ّمْؤِم ّلَمٌة َوِد َلٰى ّمَس ِلِه ِإ ّ َأْه ْا َأن ِإل ّدُقو ِإن َيّص َف

ٍما ِمن َكاَن ُدّو َقْو ُكْم َع َتْحِريُر ُمْؤِمٌن َوُهَو ّل َبٍة َف َنٍة َرَق ِإن ّمْؤِم َكاَن َو
ٍما ِمن ُكْم َقْو َن ْي َنُهْم َب ْي َب ٌق َو َثا َيٌة ّمي ّلَمٌة َفِد َل ّمَس ِلِه ِۤىإ َتْحِريُر َأْه َبٍة َو َرَق

َنٍة ْد ّلْم َفَمن ّمْؤِم َيامُا َيِج ْيِن َفِص ْيِن َشْهَر ِبَع َتا َت َبًة ُم ّلِه ّمَن َتْو َكاَن ٱل َو
ّلُه ًا ٱل ِليم ًا َع ِكيم ُتْل } * { َوَمن َح ًا َيْق ًا ُمْؤِمن َتَعّمد ُه ّم ّنُم َفَجَزآُؤ َجَه

ًا ِلد ّلُه َوَغِضَب ِفيَها َخا ْيِه ٱل َل َنُه َع َلَع ّد َو َأَع ًا َلُه َو َذاب ًا َع ِظيم } َع

الكلمات: شرح

ً إل }: أي خطأ { إل ًا يرمي كأن قتله يتعمد ل أن وهو خطأ قتل ًا. فيصيب صيد إنسان
ًا مملوك }: أي { رأقبة أمة. أو كان عبد

وافية. }: مؤداة { مسلمة

منه. يأخذوها ول بها يطالبوا فل القاتل على بها يتصدقوا }: أي يصدقوا أن { إل

باليمان. مؤكد }: عهد { ميثاق

ًا ًا { متعمد له. ظالم وهو قتله }: مريد

اليتين: معنى

قتل ذكر ناسب يجوز ل ومتى يجوز متى المنافقين قتال السابقة اليات في تعالى ذكر لما
ًا خطأ إيمانه في الصادق المؤمن )92( الولى الية في تعالى فذكر ذلك حكم وبيان وعمد

ًا يقتل أن لمؤمن ينبغي ل أنه منه لذك يكون فل العمد حال في أما الخطأ حال في إل مؤمن
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ِليمان لن مؤمن وهو له يتأتى ول وما المؤمن قتل جريمة قبح مدى عن يكشف نورأ ا
وارأد فهذا الخطأ حال في إل اللهم ذلك على يقدم فل وعذابه تعالى الله غضب من ورأاءها
ًا رأقبة يعتق أن خطأ قتل من وحكم وواقع، ّية يدفع وأن مؤمنة أنثى أو كانت ذكر لولياء الد
ِلبل، من مائة والدية يقبلونها ول بها يطالبوا فل بها يتصدقوا أن إل القتيل دينارأ ألف أو ا
يقتل أن لمؤمن كان تعالى: { وما قوله معنى فضة. هذا درأهم ألف عشر إنا أو ذهب،
ًا ًأ، إل مؤمن ًا قتل ومن خط ًأ مؤمن أن إل اهله إلى مسلمة ودية مؤمنة رأقبة فتحرير خط

ًا القتيل كان } فإن يصدقوا فالواجب محارأبين للمسلمين عدو هم قوم من ولكن مؤمن
حرب على بها يستعين لعدو الدية تعطى ل إذ غير، ل مؤمنة رأقبة تحرير القاتل على

قومه وبين بيننا ولكن كافر أو مؤمن وهو كافرين قوم من القتيل كان وإن المسلمين
شهرين صام الرقبة يجد لم فمن أهله، إلى مسلمية ودية رأقبة تحرير القاتل على معاهدة،
الله من توبة متتابعين شهرين فصيام يجد لم تعالى: { فمن لقوله توبته فذلك متتابعين

ًا الله وكان ًا عليم ًا حكيم ًا لعباده المصلحة يحقق بما } عليم يشرع فل تشريعه في حكيم
ًا كان منا إل ًا ضارأ، غير نافع والمآل. الحال في للخير ومحقق

ًا قتل من حكم بنيت ) فإنها93( الثانية أما الولى الية عيله دلت ما هذا ًا مؤمن عمد
ًا، ًا عنه تغني ل الكفارأة أن وهو عدوان جهنم في والخلود باللعن له تعالى الله قضى لما شيئ

ًا يقتل تعالى: { ومن قال إذ ًا مؤمن ً جهنم فجزاؤه متعمد ولعنه عليه الله وغضب فيها خادل
ًا له وأعد ًا عذاب عفو فإن الدم أولياء يعف لم ما لزمان القصاص أو الدية أن } إل عظيم
حق وأما حقهم هذا إذ اقتصوا بالقصاص طالبوا وإن أعطوها بالدية ورأضوا القصاص عن
توعه وقد خصمه العبد رأب تعالى فالله قتله فمن ليعبده خلقه عبده القتيل فإن تعالى الله

ًا يقتل تعالى: { ومن قال حقه وذلك تعالى بالله والعياذ وأفظعها، العقوبات بأشد مؤمن
ًا ًا جهنم فجزاؤه متعمد ًا عذابا له وأعد ولعنه عليه الله وغضب فيها خالد }. عظيم

اليتين هداية

اليتين: هداية من

للمؤمن. العمد القتل منه يقع ل الحق المؤمن أن - بيان1

أهله. إلى مسلمة ودية رأقبة تحرير وهو الخطأ القتل جزاء - بيان2

ًا القتيل كان - إذا3 دية. ول رأقبة تحرير فالجزاء محربين كافرين قوم من وكان مؤمن

رأقبة. وتحرير الدية فالواجب ميثاق وبينهم المسلمين بين قوم من القتيل كان - إذا4

متتابعين. شهرين صام الرقبة يجد لم - من5

الدم أولياء رأغبة حسب الديتة أو القصاص شيئين أحد له يجب العدوان العمد - القتل6
وإن أنجزه الله شاء إن وعيد الخرة وعذاب تعالى، الله على وأجرهم ذلك فلهم عفو وإن
عنه. عفا شاء

ّ َتِوي { ل ُدوَن َيْس ِنيَن ِمَن ٱْلَقاِع ْيُر ٱْلُمْؤِم ِلي َغ ٱلّضَرِر ُأْو
ُدوَن ْلُمَجاِه ِبيِل ِفي ٱَو ّلِه َس ِلِهْم ٱل َأْمَوا ْنُفِسِهْم ِب َأ ّلُه َفّضَل َو ٱل

ِلِهْم ٱْلُمَجاِهِديَن َأْمَوا ْنُفِسِهْم ِب َأ َلى َو ّ َدَرَجًة ٱْلَقاِعِديَن َع ُكـل َد َو َوَع
ّلُه َنٰى ٱل ّلُه َوَفّضَل ٱْلُحْس َلى ٱْلُمَجاِهِديَن ٱل ًا ٱْلَقاِعِديَن َع ًا َأْجر ِظيم َع
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َدَرَجاٍت ْنُه } * {  ًة ّم َكاَن َوَرْحَمًة َوَمْغِفَر ّلُه َو ًا ٱل ًا َغُفور } ّرِحيم

الكلمات: شرح

والمرضى. والعرج العميان }: هم الضررأ { أولوا

الجنة. في عالية }: منزلة { درأجة

}: الجنة. { الحسنى

اليتين: معنى

يستوي { ل الصيغة بهذه الية هذه نزلت لما عنه تعالى الله رأضي مكتوم أم ابن أن رأوي
وأنفسهم... } الية. أتى بأمواله الله سبيل في والمجاهدون المؤمنين من القاعدون

نزلت حتى برح فما الله رأسول يا أعمى وأنا فقال: كيف وسلم عليه الله صلى النبي
المؤمنين، من القاعدون يستوي { ل جملتي بين } فأدخلت الضررأ أولي { غير

أن ينفي تعالى الله الية: إن } ومعنى وأنفسهم بأموالهم الله سبيل في والمجاهدين
ً يجاهد ل ومن ونفسه بماله يجهاد من تعالى عنده والمنزرأة الجر في يستوي بماله. بخل

ًا وإن المجاهدين أجر لهم فأن ونحوه مرض من العذارأ أولي تعالى واستثنى بنفسه، وضن
ً قال فلذا استطاعتهم وعدم نياتهم، لحسن يجاهدوا لم } التي الحسنى الله وعد { وكل

} أي درأجة القاعدين على وأنفسهم بأموالهم المجاهدين الله وقوله: { فضل الجنة، هي
لهم الجميع كان وإن درأجة، لعذرأ القاعدين على وأنفسهم بأموالهم المجاهدين الله فضل
{ عذرأ } لغير القاعدين على المجاهدين الله تعالى: { وفضل وقوله الحسنى، وهي الجنة
ًا ًا أجر ً كان تعالى الله لن وذلك والرحمة، المغفرة مع العالية الدرأجات } وهو عظيم أزل
ًا ًا وأبد معهم. وارأحمنا لنا اغفر اللهم ورأحمهم، لهم غفر ولذا رأحيما، غفورأ

اليتين هداية

اليتين: هداية من

يجاهدون. ل الذين المؤمنين من غيرهم على المجاهدين فضل - بيان1

ولم الجهاد في رأغبة لهم كانت إن المجاهدين أجر ينالون الشرعية العذارأ - أصحاب2
ً وللمجاهدين أعذارأ من بهم قام لما عليه يقدرأوا العذارأ. ذوي دون تخصهم درأجة فعل

ِإّن َكُة َتَوّفاُهُم ٱّلِذيَن {  ِئ اْلَمل
ۤ

ِلِم ٱ ْنُفِسِهْم ۤيَظا ْا َأ ُلو ُتْم ِفيَم َقا ُكن
ْا ُلو ّنا َقا َتْضَعِفيَن ُك َلْرِض ِفي ُمْس ْا ٱ ْل َلْم ۤوَقا ُكْن َأ ّلِه َأْرُض َت َواِسَعًة ٱل

ْا ُتَهاِجُرو ِئَك ِفيَها َف ٰـ َل ُأْو ْأَواُهْم َف ّنُم َم َءْت َجَه ًا َوَسآ ّ َمِصير ِإل  } * {
َتْضَعِفيَن ِء ٱلّرَجاِل ِمَن ٱْلُمْس ّنَسآ ل َداِن ٱَو ْل ْلِو َ ٱَو ِطيُعوَن ل َت َلًة َيْس ِحي

ُدوَن َولَ َت ً َيْه ِبيل ِئَك َس ٰـ َل ُأْو ّلُه َعَسى } * { َف ْنُهْم َيْعُفَو َأن ٱل َكاَن َع َو
ّلُه ًا ٱل ًا َعُفّو ِبيِل ِفي ُيَهاِجْر } * { َوَمن َغُفور ّلِه َس ْد ال ِفي َيِج

َلْرِض ًا ٱ ًا ُمَراَغم ِثير ِتِه ِمن َيْخُرْج َوَمن َوَسَعًة َك ْي ًا َب َلى ُمَهاِجر ّلِه ِإ ٱل
ِلِه ْكُه ُثّم َوَرُسو ْدِر ْد ٱْلَمْوُت ُي ُه َوَقَع َفَق ّلِه َعلَى َأْجُر َكاَن ٱل ّلُه َو ٱل

ًا ًا َغُفور } ّرِحيم
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الكلمات: شرح

آجالهم. نهاية عند أرأواحهم }: تقبض { توفاهم

عليهم. وجبت وقد الهجرة }: بتركهم أنفسهم { ظالمي

دينكم؟ من كنتم شيء أي }: في كنتم { فيم

ًا ًا. }: مأوى { مصير ومسكن

التحول. على }: قدرأة { حيلة

ًا ًا { مراغم ًا }: مكان دارأه. في يؤذيه كان من به ويذل يرغم لهجرته ودارأ

رأزقه. }: في { وسعة

تعالى. الله على هجرته في أجره }: وجب الله على أجره { وقع

اليات: معنى

فذكر ضرورأة ولغير لضرورأة عنها القاعدين ذكر ناسب الجهاد آثارأ من الهجرة كانت لما
ظالمي الملئكة توفاهم الذين تعالى: { إن فقال وأحكامها الهجرة اليات هذه في تعالى

دينهم من ويمنعهم العدو يضطهدهم الهوان دارأ في ومكثوا الهجرة تركوا } حيث أنفسهم
قبض عند الملئكة لهم تقول لنفسهم الظالمون رأبهم. هؤلء عبادة وبين بينهم ويحول

تزك لم لنها مظلمة مدساة أرأواحهم لن السؤال هذا تسألهم }؟ كنتم { فيم أرأواحهم
من نتمكن } فلم الرأض في مستضعفين معتذرأين: { كنا فيقولون الصالحات، على

ِليمان أرأواحنا تطهير الله أرأض تكن قولهم: { ألم الملئكة عليهم فترد العمال، وصالح با
فأولئك بقوله، فيهم الحكم عن تعالى الله يعلن ثم رأبكم؟ } وتعبدوا فيها فتهاجروا واسعة
ًا جهنم } وساءت جهنم { مأواهم البعداء فيه. ثم ينزلون ومأوى إليه يصيرون مصير
هذه قبل اليات في الجهاد عن القعود في استثناهم كما العذارأ أصحاب تعالى استثنى

واستضعاف } ، والولدان والنساء الرجال من المستضعفين قائل: { إل من عز فقال
يستطيعون ل الذين هؤلء لهم، الملزم بالضعف والولدان والنساء بالعلل يكون الرجال

ِلنتقال التحول على لهم قدرأة ل أي حيلة ً يهتدون { ول لضعفهم، وا دارأ } إلى سبيل
} بقوله: { فأولئك ورأجاهم تعالى فطمعهم والمسالك بالدرأوب خبرتهم لعدم الهجرة

فيه قصروا ما بعض لهم ويغفر يؤاخذهم } فل عنهم يعفوا أن الله { عسى المذكورأون
ًا الله وكان لضعفهم ويرحمهم ًا. غفورأ رأحيم

الثلثا. اليات عليه دلت ما هذ

سبيل في ل تعالى سبيله في يهاجر من أن فيها تعالى أخبر ) فقد100( الرابعة الية أما
ًا الرأض في تعالى الله بإذن يجد يتزوجها امرأة أو يصيبها دينا ًا إليه يذهب مذهب ينزل ودارأ
ًا بها ًا ورأزق تعالى: { ومن فقال بلده، من هاجر حتى اضطهده الذي عدوه به يراغم واسع

ًا الرأض في يجد الله سبيل في يهاجر ًا مراغم خرج من أن تعالى أخبر } ثم وسعة كثير
ًا لم وإن هجرته طريق في مات ثم دنيه ونصره عبادته لجل أي الله سبيل في مهاجر

ً وسيوفاه تعالى الله على أجره وجب فقد الهجرة دارأ إلى يصل ويغفر منقوص، غير كامل



يخرج تعالى: { ومن قال جنته. إذ فيدخله ويرحمه سابق تقصير من كان ما له تعالى الله
ًا بيته من الله وكان الله على أجره وقع فقد الموت يدرأكه ثم ورأسوله، الله إلى مهاجر

ًا ًا. غفورأ رأحيم

اليات هداية

اليات: هداية من

لها. إل يخلق لم إذ تعالى رأبه وعبادة المؤمنين بين يحال عندما الهجرة - وجوب1

النارأ. دخول صاحبها يستوجب الذنوب كبائر من كبيرة الهجرة - ترك2

الهجرة. واجب عنهم يسقط الجهاد واجب عنهم سقط كما العذارأ - أصحاب3

تعالى الله سبيل في الهجرة - فضل4

ً المهاجر أجر أعطى هجرته طريق في مات - من5 الجنة. وهو منقوص غير كامل

َذا ِإ ُتْم { َو ْب َلْرِض ِفي َضَر ْيَس ٱ َل ُكْم َف ْي َل َناٌح َع ْا َأن ُج ِمَن َتْقُصُرو
ُتْم ِإْن ٱلّصلَِة ُكُم َأن ِخْف َن ِت ْا ٱّلِذيَن َيْف َكاِفِريَن ِإّن ۤوَكَفُر ْا ٱْل ُنو ُكْم َكا َل

ًا ُدّو ًا َع ِبين َذا ّم ِإ َأَقْمَت ِفيِهْم ُكنَت } * { َو َة َلُهُم َف َتُقْم ٱلّصلَ ْل َف
ِئَفٌة ْنُهْم َطآ ْا ّمَعَك ّم ُذ ْأُخ َي ْل َتُهْم ۤوَو ِلَح َذا َأْس ِإ ْا َف ُدو ْا َسَج ُنو ُكو َي ْل ِمن َف
ُكْم ِئ ْأِت َوَرآ َت ْل ِئَفٌة َو ْا َلْم ُأْخَرىًٰ َطآ ّلو ْا ُيَص ّلو ُيَص ْل ْا َمَعَك َف ُذو ْأُخ َي ْل َو
ْذَرُهْم َتُهْم ِح ِلَح َأْس ّد َو ْا ٱّلِذيَن َو ُلوَن َلْو َكَفُرو ُكْم َعْن َتْغُف ِت ِلَح َأْس

ُكْم ِت ِتَع َأْم ُلوَن َو َيِمي ُكْم َف ْي َل َلًة َع ْي ًة ّم َد َ َواِح َناَح َول ُكْم ُج ْي َل ُكْم َكاَن ِإن َع ِب
ًذىً َطٍر ّمن َأ ُتْم َأْو ّم ْا َأن ۤىّمْرَض ُكن ُكْم ۤوَتَضُع َت ِلَح ْا َأْس ُذو ُكْم َوُخ ْذَر ِإّن ِح
ّلَه ّد ٱل َكاِفِريَن َأَع ْل ًا ِل َذاب ًا َع َذا ّمِهين ِإ ُتُم } * { َف ْي َة َقَض ْا ٱلّصلَ ُكُرو ْذ ٱَف
ّلَه ًا ٱل َيام ًا ِق َلٰى َوُقُعود ُكْم َوَع ِب ُنو َذا ُج ِإ ُتْم َف َنن ْأ ْا ٱْطَم َأِقيُمو َة َف ٱلّصلَ
َة ِإّن َنْت ٱلّصلَ َلى َكا ِنيَن َع ًا ٱْلُمْؤِم َتاب ًا ِك َ ّمْوُقوت ْا } * { َول ُنو ِفي َتِه

ِء ِتَغآ ِما ٱْب ْا ِإن ٱْلَقْو ُنو ُكو َلُموَن َت ْأ ّنُهْم َت ِإ َلُموَن َف ْأ َلموَن َكَما َي ْأ َتْرُجوَن َت َو
ّلِه ِمَن َ َما ٱل َكاَن َيْرُجوَن ل ّلُه َو ًا ٱل ِليم ًا َع ِكيم } َح

الكلمات: شرح

وأرأبعون ثمانين أي برد أرأبعة وهي قصر مسافة مسافرين }: أي الرأض في { ضربتم
ميلً.

لطولها. رأكعتين والعشاء رأكعتين، رأكعتين الظهرين تصلوا }: بأن الصلة من تقصروا { إن

وإنما القصر في بشرط الخوف فليس الغالب، مخرج خرج }: هذا يفتنكم أن خفتم { إن
السفر. الشرط

العدو. من يحدثا أن عسى لما والهبة }: الحيطة { حذرأهم
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السلحة. أنواع من به يقاتل ما سلح }: جمع { وأسلحتكم

للضرورأة. السلحة وضع في حرج ول عليكم تضييق ل }: أي عليكم جناح { ل

منها. وفرغتم }: أديتموها الصلة { قضيتم

بالمن. الطمأنينة فحصلت الخوف ذهب }: أي اطمأننتم { فإذا

ًا ًا موقوتا { كتاب عنه. تتأخر ول تتقدمه ل فيه تؤدى معين وقت ذات }: فرض

تضعفوا. ل }: أي تهنوا { ول

}: تتألمون. { تألموا

اليات: معنى

وذلك السفر في الصلة قصر رأخصة تعالى ذكر لوازمها من والسفر الهجرة بمناسبة
فيها سرتم } أي الرأض في ضربتم تعالى: { وإذا فقال رأكعتين إلى الرباعية بتقصير

أن خفتم إن الصلة من تقصروا { أن في وإثم حرج } أي جناح عليكم { فليس مسافرين
فقط، غالبي القيد فهذا أمن ولو يقصر المسافر أن السنة } وبينت كفروا الذين يفتنكم
ًا لكم كانوا الكافرين تعالى: { إن وقال ًا عدو الكفارأ عداوة تقرير به أرأيد } تذييل مبين

الرخصة. هذه لهم شرع فلذا للمؤمنين

وصورأتها: أن الخوف صلة فقد بعدها اليتان ) أما101( الولى الية عليه دلت ما هذا
ِلمام ويقف رأكعة، القائد مع يصلي وقسم العدو تجاه يقف قسمين الجيش ينقسم مكانه ا
ًا كان الذين القسم ويأتي العدو، وجاه ويقفون ويسلمون رأكعة، لنفسهم فيتمون واقف

ِلمام بيهم فيصلي العدو كل وفي ويسلمون، رأكعة لنفسهم ويتمون ويسلم رأكعة القائد ا
وهم العدو عليهم يميل أن خشية الرأض على يضعونها ل أسلحتهم آخذون هم الحالين

الصلة لهم فأقمت فيهم كنت تعالى: { وإذا قوله معنى هذا فادحة خسائر فيكبدهم عزل
} يريد ورأائكم من فليكونوا سجدوا فإذا أسلحتهم وليأخذوا معك منهم طائفة فلتقم

معك فليصلوا يصلوا لم أخرى طائفة { ولتأِت منه لتحميهم العدو تجاه الواقعة الطائفة
ّد } وقوله وأسلحتهم حذرأهم وليأخذوا أسلحتكم عن تغفلون لو كفروا الذين تعالى: { و
بعد طائفة الصلة علة لبيان الكلم هذا } سيق واحدة ميلة عليكم فيميلون وأمتعتكم

كانوا إن لهم تعالى رأخص هنا ومن الصلة، في السلحة وحمل بالحذرأ بالخذ والمر أخرى
أسلحتهم يضعوا أن السلم حمل عليهم فيشق مطر هناك كان أو جراحات وبهم مرضى

تضعوا أن مرضى كنتم أو مطر من أذى بكم كان إن عليكم جناح وجل: { ول عز فقال
ًا للكافرين أعد الله تعالى: { إن } وقوله حذرأكم وخذوا أسلحتكم ًا عذاب } تذييل مهين

ولذا جانبهم يؤمن ل فجرة الكفارأ فإن تقديره يكون قد السياق عليه دل محذوف لكلم
ًا لهم الله أعد ًا، عذاب والفساد الشر علة إلى إشارأة المضمر مكان الظاهر وضع وإنما مهين
الكفر. هي التي

ًا الله فاذكروا الصلة قضيتم ) { فإذا103( آية في تعالى وقوله ًا قيام وعلى وقعود
العدو لقاء وقت في سيما ل الحيان كل في بذكره المؤمنين يأمر تعالى } فإنه جنوبكم

المجاهدون يكتفي فل وتهزمها المادية القوى تقهر التي الروحية القوة من ذلك في لما
وقوله حال كل في الله ذكر يتركون ل الصلة قضوا إذا بل فقط الصلة في الله بذكر

واطمأنت المن وحل الخوف ذهب إذا } يريد الصلة فأقيموا اطمأننتم تعالى: { فإذا



كانت كما فيها تخفيف ل كاملة، تامة وأرأكانها وشرائطها بحدودها الصلة أقيموا النفوس
ًء تصلى وقد واحدة رأكعة تصلي قد إذ الخوف حال في التحم إذا وذلك فقط وإشارأة إيما

بأعدائهم. المجاهدون

ًا المؤمنين على كانت الصلة وقوله: { إن ًا كتاب فأخبر الصلة بإقامة للمر } تعليل موقوت
فيها. إل تؤدى ل بأوقات موقوته وأنها المؤمنين على مفروضة الصلة أن

العدو طلب في تضعفوا ل } أي القوم ابتغاء في تهنوا ) { ول104( آية في تعالى وقوله
تكونوا { إن لجراحاتكم تألمون بأنكم طلبهم عدم في تتعللوا به. ول الهزيمة ِلنزال
ل { ما العظيمة والمثوبة النصر } من الله من وترجون تألمون كما يألمون فإنهم تألمون
تعالى وقوله عليهم النصر حتى بقاتلهم والمطالبة والجلد بالصبر أحق } فأنتم يرجون
ًا الله { وكان ًا عليم بأن علمهم لن الجهاد، مواصلة على للمؤمنين تشجيع } فيه حكيم

لهم والنهي بالمر شرعه في وحكيم لهتم الملبسة والظروف بأحوالهم عليم تعالى الله
أعدائهم. على بالنصر لهم العافية حسن على يطمئنهم

اليات هداية

اليات: هداية من

وعمله وسلم عليه الله صلى الله رأسول أكدها رأخصة وهي القصر صلة - مشروعية1
تركها. ينبغي ل مؤكدة سنة فأصبحت

كيفيتها. وبيان الخوف صلة - مشروعية2

والقتال. الخوف ساعة في حتى تترك ل بحيث الجماعة صلة - تأكد3

واضطجاع. وقعود قيام من حال كل وعلى الصلة بعد تعالى الله ذكر - استحباب4

لها. الموقوتة أوقاتها في أدائها ووجوب الصلة فرضية - تقرير5

ورأجائه. الله بذكر قتاله على الستعانة العدو حرب إزاء والضعف الوهن - حرمة6

ّنآ ِإ َنا {  ْل ْنَز ْيَك َأ َل َتاَب ِإ ِك ْلَحّق ٱْل ُكَم ٱِب َتْح ْيَن ِل ّناِس َب ّلُه َأَراَك ِبَمآ ٱل َ ٱل َول
ُكْن ِنيَن َت ِئ ْلَخآ ًا ّل َتْغِفِر َخِصيم ْس ّلَه ٱ} * { َو ّلَه ِإّن ٱل ًا َكاَن ٱل َغُفور

ًا َ ّرِحيم ُنوَن ٱّلِذيَن َعِن ُتَجاِدْل } * { َول َتا ْنُفَسُهْم َيْخ ّلَه ِإّن َأ َ ٱل ل
ًا َكاَن َمن ُيِحّب ًا َخّوان ِثيم َتْخُفوَن َأ َيْس ّناِس ِمَن } * {  َ ٱل َول

َتْخُفوَن ّلِه ِمَن َيْس ْذ َمَعُهْم َوُهَو ٱل ُتوَن ِإ ّي َب َ َما ُي ٱْلَقْوِل ِمَن َيْرَضٰى ل
َكاَن ّلُه َو ُلوَن ِبَما ٱل ًا َيْعَم ُتْم } * { َها ُمِحيط ْن ِء َأ ٰـُؤل اَه

ۤ
ُتْم  ْل َد ْنُهْم َجا َع

َياِة ِفي َيا ٱْلَح ْن ّد ّلَه ُيَجاِدُل َفَمن ٱل ْنُهْم ٱل َياَمِة َيْومَا َع ُكوُن ّمن َأمْا ٱْلِق َي
ْيِهْم َل ً َع ِكيل } َو

الكلمات: شرح

الوحي. بواسطة علمكه بما }: أي الله أرأاك { بما
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ًا ًا }: أي { خصيم ًا مخاصم ًا الخصومة في بالغ ًا. مبلغ عظيم

}: تخاصم. { تجادل

أنفسهم. خيانة }: يحاولون أنفسهم { يختانون

الناس. عن أنفسهم إخفاء }: يطلبون { يستخفون

وقدرأته. تعالى }: بعلمه معهم { وهو

وخديعة. ومكر خفاء في المر }: يدبرون { يبيتون

الغراض. من غرض تحقيق في آخر عن ينوب من }: الوكيل { وكيل

اليات: معنى

ًا سرق قد وكان وإخوته أبيرق بن طعمة في نزلت اليات هذه أن رأوي ٍرأ دارأ من درأع له جا
هو وخاف طعمة اتهم ولما السمين، بن يزيد له يقال يهودي عند وودعها قتادة له يقال

عليه الله صلى الله رأسول وأتوا السارأق، هو وقالوا اليهودي بها رأموا المعرة وإخوته
هو وقالوا وسلم عليه الله صلى الله رأسول فصدقهم أخيهم براءة على وحلفوا وسلم

ولما طعمة، وإدانة اليهودي ببراءة تنزل باليات وإذا عليه أبيرق بني لشهادة السارأق،
ًا وكان طعمة افتضح إليك أنزلنا تعالى: { إنا قوله ليات إلى وهرب رأدته عن أعلن منافق
أعلمك بما } أي الله أرأاك بما الناس بين { لتحكم الرسول أيها القرآن، } أي الكتاب
تكن { ول بقوله تعالى رأبه وعاتبه الخائنين من غيرك رأآه رأأي بمجرد ل به وعرفك
ًا للخائنين ً } أي خصيم أنفسهم خانوا لنهم بالخيانة، أبيرق بني تعالى فوصم عنهم، مجادل
عقوبة من به هممت ما أجل } من الله الكاذبة. { واستغفر بأيمانهم عنهم التهمة بدفعهم

ًا كان الله { إن اليهودي، ًا غفورأ عن تجادل { ول ويرحمك به هممت ما لك } فيغفر رأحيم
ًا اليهودي اتهموا } حيث أنفسهم يختانون الذين ًا، كذب كان من يحب ل الله { إن وزورأ
ًا ًا خوان من يستخفون { ول منهم، } حياء الناس من { يستخفون أبيرق بن } كطعمة أثيم
اليهودي وإتهام أخيهم براءة على يحلفون في معهم تعالى وهو منه، يستحيون } ول الله
محيط، يعملون بما الله وجل: { وكان عز تعالى.. وقوله الله يرضاه ل مما القول هذا

ثم اليهودي هؤلء يا } أي هؤلء أنتم تعالى: { ها عظيم. وقوله عليم إله من فسبحانه
{ جادلتم تعالى الله علم تحت جرى ذلك كل أخيهم براءة على وحلفهم اليهودي، اتهامهم

} هذا وكيل عليهم يكون من أم القيامة يوم عنهم الله يجادل فمن الدنيا الحياة في عنهم
الله فعاتبهم التهمة عنهم يدفعون أبيرق بني جنب إلى وقفوا الذين إلى موجه الخطاب

عنهم لتدفعوا الدنيا الحياة هذه في اليوم } ، عنهم جادلتهم هؤلء أنتم بقوله: { ها تعالى
ً عليهم يكون من أم القيامة يوم عنهم الله يجادل { فمن السرقة تهمة } يتولى وكيل

ًا لنفس نفس فيه تملك ل يوم في عنهم الدفاع ًا الية فتضمنت لله كله والمر شيئ تقريع
ًا ًا بعد أحد يقف ل حتى شديد ًا موقف كهذا. مخزي

اليات هداية

اليات: هداية من

عليه الله صلى رأسوله لسان وعلى كتابه في تعالى الله أنزل ما بغير الحكم يجوز - ل1
وسلم.



لهم. نصرة الظالمين الخونة جنب إلى الوقوف يجوز - ل2

ًا الذنب من الستغفارأ - وجوب3 ًا. أو كان كبير صغير

ّوان بغض - وجوب4 ًا الثيم الخ ّي كان. أ

القيامة. يوم بأحوال والتذكير الوعظ - استحباب5

ًا َيْعَمْل { َوَمن ِلْم َأْو ۤوُسء ْظ َتْغِفِر ُثّم َنْفَسُه َي ّلَه َيْس ّلَه َيِجِد ٱل ٱل
ًا ًا َغُفور ْكِسْب } * { َوَمن ّرِحيم ًا َي ْثم ّنَما ِإ ِإ ُبُه َف ْكِس َلٰى َي َنْفِسِه َع
َكاَن ّلُه َو ًا ٱل ِليم ًا َع ِكيم ْكِسْب } * { َوَمن َح َئًة َي ِط ًا َأْو ۤيَخ ْثم ِما ُثّم ِإ َيْر

ًا ِبِه َتَمَل َفَقِد َبِريئ ًا ٱْح َتان ًا ُبْه ْثم ِإ ًا َو ِبين َ ّم َلْول ّلِه َفْضُل } * { َو ٱل
ْيَك َل ُتُه َع ِئَفٌة َلَهّمْت َوَرْحَم ْنُهْم ّطآ ّلوَك َأن ّم ّلوَن َوَما ُيِض ّ ُيِض ِإل

ْنُفَسُهْم َنَك َوَما َأ ٍء ِمن َيُضّرو َأنَزَل َشْي ّلُه َو ْيَك ٱل َل َتاَب َع ِك ْكَمَة ٱْل ْلِح ٱَو
ّلَمَك ُكْن َلْم َما َوَع َلُم َت َكاَن َتْع ّلِه َفْضُل َو ْيَك ٱل َل ًا َع ِظيم } َع

الكلمات: شرح

ًا الغير. إلى أو النفس إلى يسيء }: السوء: ما { سوء

الخطايا. وارأتكاب الذنوب النفس: بغشيان }: ظلم نفسه يظلم { أو

ًا ِلثم: ما { إثم ًا كان }: ا ًا. بالنفس ضارأ فاسد

ًا بها. اتهم قد جناية يجن لم }: البرىء: من { بريئ

ًا { احتمل ًا: وهو }: تحمل بهتان به. رأمي لمن المحير الكذب بهتان

السنة. والحكمة }: الكتاب: القرآن والحكمة { الكتاب

اليات: معنى

ِللهية الرحمة يحمل وهو أبيرق بن طعمة حادثة في سابقه على معطوف السياق هذا ا
من أن تعالى فأخبرهم أبيرق ابن الخائن جنب إلى الوقوف في تورأطوا الذين لولئك
ًا يعمل تعالى الله إلى يتوب ثم الذنوب من ذنب بارأتكاب نفسه يظلم أو غيره به سوء

ِلنابة باستغفارأه ( الية في تعالى قوله معنى وهو توبته ويقبل عليه تعالى الله يتب إليه وا
ًا يعمل ) { ومن110 ًا الله يجد الله يستغفر ثم نفسه يظلم أيو سوء ًا غفورأ } يغفر رأحيم

ويرحمه. له

ًا } أي إثما يكسب { من تعالى قوله يكسبه { فإنهما وكبيرها صغيرها الذنوب من ذنب
غيرها به يؤاخذ لها. ول يغفر لم إن بمقتضاه وتؤاخذ به تتدّسى التي هي } إذ نفسه على
ًا الله وكان ًا عباده بذنوب أي عليم ًا يؤاخذ فل بذنوبهم مجازاتهم في أي حكيم ما بغير نفس

ًا ويترك اكتسبت أو أحد، ضد خطيئة يرتكب من أن تعالى ) يخبر112( اكتسبت قد نفس
ًا يكسب ًا به ويرمي إثم ًا أو خطيئة أحد ًا به يرم ثم إثم ًا احتمل فقد بريئ ًا بهتان ًا وإثم }. مبين
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ًا بالخطاب رأسوله تعالى الله ) يواجه113( الية وفي الفضل من به حباه بما عليه ممتن
بنو هم تعالى ذلك التي طائفة لهّمت ورأحمته عليك الله فضل فيقول: { ولول والرحمة

عائد ضللهم وجل عز قال كما فهو } ، أنفسهم إل يضلون { وما وقوله طعمة أخوة أبيرق
وعلمك والحكمة الكتاب عليك تعالى: { وأنزل وقوله ذلك يضره فلن الرسول أما عليهم

ًا عليك الله فضل وكان تعلم، تكن لم ما بأنه رأسوله على تعالى الله من } امتنان عظيم
الكتاب أسرارأ من له كشف ما وهي الحمة وعلمه وأهداها الكتب أعظم القرآن عليه أنزل

من وعلمه مبين، وهدى نورأ كلها التي والمعارأف العلوم من إليه أوحي وما الكريم،
ًا رأسوله على فضله كان وبهذا ذلك قبل يعلم يكن لم ما الربانية المعارأف فلله عظيم

والمنة. الحمد

اليات هداية

اليات: هداية من

عليه. الله تاب تاب ومن قبلها، ما تجب التوبة مبدأ - تقرير1

بالخيانة. المناء ويتهم البرءاء، على يكذب من ذنب - عظم2

أبيرق بنو يضلله كاد وسلم عليه الله صلى الرسول أن حتى النفوس على الكلم - تأثير3
عصمه. الله أن إل البرىء ويدين الخائن فيبرىء

الظالم. على عائدة الظلم - عاقبة4

ّ ْيَر { ل ِثيٍر ِفي َخ ّ ّنْجَواُهْم ّمن َك َدَقٍة َأَمَر َمْن ِإل َأْو َمْعُروٍف َأْو ِبَص

ْيَن ِإْصلٍَح ّناِس َب ِلَك َيْفَعْل َوَمن ٱل َء ٰذ ِتَغآ ّلِه َمْرَضاِت ٱْب َفَسْوَف ٱل
ِتيِه ًا ُنْؤ ًا َأْجر ِظيم ّيَن َما َبْعِد ِمن ٱلّرُسوَل ُيَشاِقِق } * { َوَمن َع َب َلُه َت

َدىًٰ ِبْع ٱْلُه ّت َي ْيَر َو ِبيِل َغ ِنيَن َس ّلِه ٱْلُمْؤِم ّلٰى َما ُنَو ِلِه َتَو ُنْص ّنَم َو َجَه
َءْت ًا َوَسآ } َمِصير

الكلمات: شرح

إلى بعضهم يسرها التي ونجواهم: أحاديثهم بالكلم، }: النجوى: المسارأة { نجواهم
بعض.

أوجبه. أو استحبه أو فأباحه، الشرع عرفه }: المعروف: ما بمعروف { أو

ًا }: أي الله مرضاة { ابتغاء وجل. عز الله رأضا على للحصول أي الله لمرضاة طلب

مقيم. نعيم من فيها وما العظيم: الجنة والجر }: نعطيه { نؤتيه

شق. في والخر شق، في يقف ويعاديه. كمن ويقاطعه }: يحاده الرسول { يشاقق

المسلمين. إجماع عن يخرج }: أي المؤمنين سبيل غير { ويتبع
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فيه. يهلك حتى والضلل والشر الباطل من توله وما فنتركه }: نخذله تولى ما { نوله

فيها. ونحرقه النارأ ندخله }: أي جهنم نارأ { ونصله

اليتين: معنى

من كثير في خير ل أنه تعالى ) يخبر114( الولى الية ففي أبيرق بني في السياق زال ما
أصحابها أمر نجوى في إل اللهم طواياهم وسوء لنفاقهم نجواهم في ول المتناجين أوئك

البر من أوجبه أو الشارأع استحبه معروف أو المسلمين، من إليها لمحتاج تعطى بصدقة
ِلحسان ِلبقاء الناس بين إصلح أو وا تعالى أخبر المسلمين. ثم بين والمودة اللفة على ل

ِلصلح والمعروف الصدقة من المذكورأ ذلك يفعل من أن ًا الناس بين وا الله لمرضاة طلب
يكون أجر من أعظم أجر ل إذ السلم دارأ الجنة وهو أل الثواب بأحسن يثيبه فسوف تعالى
الجنة.

بن طعمة أمثال يتوعد تعالى الله ) فإن115( الثانية أما ألولى الية عليه دلت ما هذا
تبين ما بعد { من ويعاديه يخالفه } أي الرسول يشاقق ذكره. { ومن جل فيقول أبيرق

ًا الله رأسول أنه عرف ما بعد من } أي الهدى له مع هو ثم الحق، ودين بالهدى جاء حق
الخاسر الشقي هذا سبيلهم غير ويتبع المسلمين جماعة من يخرج للرسول معاداته
ًا وضلله لكفره نتركه } أي تولى ما { نوله يحترق جهنم نارأ نصله ثم الدنيا في له خذلن

فيها. ويخلد المرء إليها يصير جهنم المصير وبئس فيها،

اليتين هداية

اليتين: هداية من

السنة. في ذلك لثبوت الثالث دون إثنين تناجي - حرمة1

ًا إل فيها خير ل السرية - الجتماعات2 أو بمعروف لمر أو صدقة، لجمع كان اجتماع
مختلفين. المسلمين من متنازعين بين إصلح

ِلسلم تمثل ل التي الضالة الفرق واتباع والجماعة، السنة أهل عن الخروج - حرمة3 إل ا
ونحوهم. كالروافض ضيقة دوائر في

ِإّن ّلَه {  َ ٱل َيْغِفُر ِبِه ُيْشَرَك َأن َيْغِفُر ل ِلَك ُدوَن َما َو ُء ِلَمن ٰذ َوَمن َيَشآ
ّلِه ُيْشِرْك ل ْد ٱِب ً َضّل َفَق ًا َضلَل ِإن َبِعيد ْدُعوَن } * {  ِنِه ِمن َي ّ ُدو ِإل

ًا َناث ِإن ِإ ْدُعوَن َو ّ َي ًا ِإل َطان ْي ًا َش َنُه ّمِريد ّلَع ّلُه } * {  َذّن َوَقاَل ٱل ّتِخ َل

َباِدَك ِمْن ًا ِع ًا َنِصيب ّنُهْم ّمْفُروض ّل ُلِض ّنُهْم } * { َو َي ّن ُلَم ّنُهْم َو َلُمَر َو
ُكّن ّت َب ُي َل َذاَن َف ِما آ ْنَعا َل ّنُهْم ٱ َلُمَر ّيُرّن َو ُيَغ َل ْلَق َف ّلِه َخ ّتِخِذ َوَمن ٱل َي

َطاَن ْي ًا ٱلّش ّي ِل ّلِه ُدوِن ّمن َو ْد ٱل ًا َخِسَر َفَق ًا ُخْسَران ِبين ُدُهْم ّم َيِع  } * {
ّنيِهْم ُيَم ُدُهُم َوَما َو َطاُن َيِع ْي ّ ٱلّش ًا ِإل ِئَك ُغُرور ٰـ َل ُأْو ْأَواُهْم } * {  َم

ّنُم َ َجَه ُدوَن َول ْنَها َيِج ًا َع } َمِحيص

الكلمات: شرح

كانت. عبادة بأي مخلوقاته من غيره معه يعبد }: أن به يشرك { أن
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يدعون. ما }: أي يدعون { إن

ًا { إل ًا أو مؤنثة، اللهة لن أنثى }: جمع إناث بجامع أنثى لفظ عليه يطلق الميت لن أموات
النفع. عدم

ًا ِلغواء الشر على رأد ما }: بمعنى { مريد للفساد. وا

ًا ًا { نصيب ًا مفروض ًا. أو }: حظ معلومة. حصة معين

}: فليقطعن. { فليبتكن

تعالى. الله خلقه ما أي الله }: مخلوق الله { خلق

ًا كان سواء الشر إلى الداعي الماكر }: الخبيث { الشيطان ًا. أو جني إنسي

الصالح. العمل عن ليلهيهم وكذا كذا يتمنون }: يجعلهم { يمنيهم

اليات: معنى

منه } إخبارأ يشاء لمن ذلك دون ما ويغفر به يشرك أن يغفرل ل الله { إن تعالى قوله
لم الذين إخوته أما الشرك، على لموته وذلك له يغفر ل بأنه أبيرق بن طعمة عن تعالى
كسائر آخذهم شاء وإن له غفر شاء إن تعالى الله إلى أمرهم فإن مشركين يموتوا

ً ضل فقد بالله يشرك { ومن تعالى والكفر. وقوله الشرك غير الذنوب مرتكبي ضلل
ًا ًا الحق عن ببعده والسادة النجاة طريق عن ضل } أي بعيد ًا بعد ِإشراكه وذلك كبير بربه ب

مخلوقاته. من غيره تعالى

ًا إل دونه من يدعون { إن تعالى وقوله فأخبر أهله حال وسوء الشرك لقبح بيان } هذا إناث
ًا إل يعبدون ما المشركين أن تعالى يعقلون. ول ينطقون ول يبصرون ول يسمعون ل أموات

ومناة والعزى كاللت مؤنثة أسماءها أن على زيادة مؤنث فهو ميت وكل ميتة أوثانهم إذ
ًا يدعون المر واقع في هم كما ونائلة، ًا شيطان الصنام عبادة إلى دعاهم الذي هو إذ مريد

ًا فهم فعبدوها إل يدعون تعالى: { وإن قال ولذا الوثان، ل المر في للشيطان عابدون إذ
ًا ًا شيطان عبادك من لتخذن { وقال لدم، السجود إبائه عند وأبلسه الله } لعنه مريد

ًا ًا نصيب ًا } أي مفروض ًا عدد معروفون معلومون وهم يبعدونك ول يعبدونني منه كبير
طريق عن } يريد قائل: { ولضلنهم تبجحة العدو لي. وواصل وطاعتهم إياك، بمعصيتهم

ًا يلقون ل بأنهم الكاذبة بالماني طاعتك عن أعوقهم } يريد { ولمنينهم الهدى أنه أو عذاب
ًا للهتهم ليجعلون } أي النعام آذان { فليبتكن } فيطعوني لهم. { ولمرنهم سيغفر نصيب

يجعلونها التي والسوائب كالبحائر للله أنها لتعرف آذانها بقطع ويعلمونها رأزقتهم مما
ًا لللهة. { ولمرنهم والمعاصي والشرك، بالبدع الله خلق فيغيرون فيطيعونني } أيض

{ ومن تعالى قال الحمد. ثم فله لنا تعالى ذكره اليطان قاله ما والخصي. هذ كالوشم
ًا الشيطان يتخذ ًا خسر فقد الله دون من ولي ًا خسران عادى الشيطان والى من } لن مبين

تعالى قوله ذلك على يدل الخسران أعظم والله له تم الرحمن عادى ومن الرحمن
ًا إل الشيطان يعدهم { وما والسعادة النجاة طلب عن } فيعوقهم ويمنيهم { يعدهم غرورأ

ًا المر من يملك ل هو } إذ ًا؟ سعادة أو نجاة لهم يحقق فكيف شيئ تعالى الله حكم وهذا إذ
ًا عنها يجدون ول جهنم مأواهم فليسمعوه: { أولئك ووضوح صراحة في يعلن } أي محيص

ً ًا. أو معدل مهرب



اليات هداية

اليات: هداية من

يغفر فل الشرك إل شاء لمن تعالى الله يغفرها قد وصغائرها كابئرها الذنوب - سائر1
لصاحبه.

الذي هو إذ الشيطان عبدة الباطن في هم والهواء والشهوات والوهام الصنام - عبدة2
فأطاعوه. أمره

فيها. وأطيع بها أمر الذي هو إذ وصغيرها كبيرها المعاصي الشيطان طاعة مظاهر - من3

الشارأع. فيه أذن ما إل والخصاء والوسم الوشم - حرمة4

الخادعة. والزينة الباطلة، والمنية الكاذبة العدة الشيطان - سلح5

ّلِذيَن ْا ٱ{ َو ُنو ْا آَم ُلو ِلَحاِت َوَعِم ُلُهْم ٱلّصا ْدِخ ُن ّناٍت َس ِمن َتْجِري َج
ِتَها ْنَهاُر َتْح َل ِلِديَن ٱ ًا ِفيَهآ َخا َبد َد َأ ّلِه َوْع ًا ٱل ُق َوَمْن َحّق َد ّلِه ِمَن َأْص ٱل
ً } ِقيل

الكلمات: شرح

ورأسوله. بالله }: صدقوا { آمنوا

صالح. عمل هي ورأسوله لله طاعة كل إذ }: الطاعات الصالحات { وعملوا

ً قولً. }: أي { قيل

الكريمة: الية معنى

التوحيد جزاء الية هذه في بين الشيطان عبدة والمشركين الشرك جزاء تعالى بين لما
تحت من تجري جنات موتهم بعد سيدخلهم تعالى وأنه وجل، عز الرحمن عبيد والموحدين

ًا منها يخرجون فل رأبهم الله بإذن فيها مقدرأ خلودهم وأن النهارأ وأشجارأها قصورأها أبد
ًا أصدق هو من هناك وليس الصدق، وعد بهذا رأبهم وعدهم تعالى. الله من قول ول وعد

الية هداية

الية هداية من

ِليمان1 دخولها. وسبب الجنة مفتاح هما الصالح الصحيح والعمل الصادق - ا

ْدق2 ِد - ِص ْع وجل. عز قوله وِصدق تعالى، الله و

أخلف واعد " وإذا لحديث النفاق من الوعد خلق لن العبد من الوعد ِصدق - وجوب3
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 ."

كذب. حدثا وإذا لحديث النفاق من الكذب لن والحديث القول صدق - وجوب

ْيَس ّل ُكْم {  ّي ِن َأَما اَول ِب
ۤ

ِنّي  َتاِب َأْهِل َأَما ِك ًءا َيْعَمْل َمن ٱْل َ ِبِه ُيْجَز ۤوُس َول
ْد ّلِه ُدوِن ِمن َلُه َيِج ًا ٱل ّي ِل َ َو ًا َول ِمَن َيْعَمْل } * { َوَمن َنِصير

ِلَحاِت َكٍر ِمن ٱلّصا َثٰى َأْو َذ ْن ِئَك ُمْؤِمٌن َوُهَو ُأ ٰـ َل ُأْو ُلوَن َف ْدُخ ّنَة َي َ ٱْلَج َول
َلُموَن ْظ ًا ُي ًا َأْحَسُن } * { َوَمْن َنِقير َلَم ِمّمْن ِدين َوُهَو لله َوْجَهُه َأْس
َبَع ُمْحِسٌن ّت ّلَة وا ْبَراِهيَم ِم ًا ِإ ِنيف َذ َح ّتَخ ّلُه ٱَو ْبَراِهيَم ٱل ً ِإ ِليل } * َخ
ّلِه َلْرِض ِفي َوَما ٱلّسَماَواِت ِفي َما { َول َكاَن ٱ ّلُه َو ُكّل ٱل ٍء ِب َشْي
ًا } ّمِحيط

الكلمات: شرح

ًا يتعذرأ مما ويشتهيه نفسه في المرء يقدرأه ما أمنية: وهي }: جمع { أمانيكم غالب
تحقيقه.

والنصارأى. }: اليهود الكتاب { أهل

ًا والخطايا. الذنوب من يسىء ما }: كل { سوء

ًا المكروه. عنه فيدفع أمره }: يتولى { ولي

ًا النواة. ظهر في }: النقير: نقرة { نقير

تعالى. الله شرعه بما له شريك ل وحده الله }: عبادة إبراهيم { ملة

ً الحبيب. من أكبر فهو النفس مسالك حبه تخلل الذي }: الخليل: المحب { خليل

ًا وعلمه. بقدرأته ومدارأ قهره تحت كله الكون إذ وقدرأة }: علما { محيط

اليات: معنى

نبيهم أن اليهودي فزعم وتفاخرا ويهودي مسلم تلحى لما نزلت الية هذه أن رأوي
بما المسلم عليه ورأد أفضل، فهم ودينهم المسلمين ونبي كتاب قبل وجد ودينهم وكتابهم

أماني { ول المسلمون } أيها بأمانيكم بقوله: { ليس بينهما تعالى الله فحكم الحق هو
المر وإنما العذاب، بالماني والشأن المر ليس أي ونصارأى يهود } من الكتاب أهل

ِلرأادي الكسب تأثير في تعالى الله سنة أنه القضية هذه في والشأن النفس على ا
ًا عمل فمن التدسية أو بالتزيكة ًا عمل كمن والمعاصي، الشرك من سوء من صالح
البرارأ مجاورأة من فيحرمها النفس بخبث فالسوء بحسبه يجز والطاعات التوحيد

الفجارأ. مجاورأة عن ويبعدها البرارأ، لمجاورأة فيؤهلها يزكيها الصالح والعمل والتوحيد
ًا الله دون من له يجد تعالى: { ول وقوله ًا ول ولي يقدرأ ل كأحكامه الله سنن } لن نصير

صاحب يضر ول أحد، السوء صاحب ينفع فل هي كما تمضي بل تبديلها أو تغييرها على أحد
مؤمن وهو أنثى أو ذكر من الصالحات من يعمل تعالى: { ومن آخر. وقوله الحسنات

ًا يظلمون ول الجنة يدخلون فأولئك على الكسب تأثير في تعالى لسنته تقرير } فإنه نقير
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ًا زكاة النفس حال بحسب والجزاء النفس ًا، وتدسيه وطهر الصالحات يعمل من فإنه وخبث
ًا نفسه تطهر مؤمن وهو نقير مقدارأ يظلم ول الجنة، لدخول بذلك ويتأهل أنثى أو كان ذكر

ً ًا أحسن تعالى: { ومن وقوله وأكبر أكثر هو عما فضل وهو لله وجهه أسلم ممن دين
ً إبراهيم الله واتخذ حنيفا إبراهيم ملة واتبع محسن وتفضيل تعالى منه } إشادة خليل

ِلسلمي للدين الجوارأح وكل لله الوجه إسلم أساس على قائم هو إذ الديان سائر على ا
ِلحسان مع تعالى الله طاعة فلك في تدورأ له تابعة وأداؤها العبادة إتقان وهو الكامل ا
ِلسلم فضل تعالى الله بعبادة إبراهيم ملة وابتاعه تعالى الله شرعها ما نحو على الذي ا

ً رأبه اتخذه الذي إبراهيم دين هو في وما السموات في ما تعالى: { ولله وقوله خليل
ًا شىء بكل الله وكان الرأض وسعة تعالى الله ملك بسعة إخبارأ أنه على } زيادة محيط
إلى مفتقر تعالى الله أن إبرهيم خلة من يتوهم قد لما رأفع فإنه وفضله وقدرأته علمه

ًا والرأض السموات في ما له أن تعالى فأخبر إليه، حاجة له أو إبراهيم ًا خلق وإبراهيم وملك
وملكه. شىء كل رأب وهو مثله إلى يحتاج أو إليه يفتقر فكيف ذلك جملة في

اليات هداية

ِليمان ولكن بالتمنى ينال ل الله عند - ما1اليات:  هداية من التقوى أو الصالح والعمل با
ِلحسان. والصبر وا

من يعمل } ومن به يجز سوء يعمل { ومن معنى وهو للعمل طبيعي أثر - الجزاء2
}. الجنة يدخلون فأولئك مؤمن وهو أنثى أو ذكر من الصالحات

ِلسلم - فضل3 الديان. سائر على ا

خليلً. رأبه باتخاذه السلم عليه إبراهيم - شرف4

وجل. عز إليه مخلوقاته سائئر وافتقارأ مخلوقاته، سائر عن تعالى الله - غنى5

َنَك ُتو َتْف َيْس ِء ِفي { َو ّنَسآ ّلُه ُقِل ٱل ُكْم ٱل ِتي َلٰى َوَما ِفيِهّن ُيْف ْت ُكْم ُي ْي َل َع
َتاِب ِفي ِك َتاَمى ِفي ٱْل ِء َي ّنَسآ ِتي ٱل َ ٱّلل َنُهّن ل ُتو ِتَب َما ُتْؤ َلُهّن ُك

ُبوَن َتْرَغ ِكُحوُهّن َأن َو َتْضَعِفيَن َتن ْلُمْس َداِن ِمَن ٱَو ْل َأن ٱْلِو ْا َو َتُقوُمو
َتاَمٰى َي ْل ْلِقْسِط ِل ْا َوَما ٱِب ُلو ْيٍر ِمْن َتْفَع ِإّن َخ ّلَه َف ًا ِبِه َكاَن ٱل ِليم } * { َع

ِإِن ٌة َو َأ ِلَها ِمن َخاَفْت ٱْمَر ًا َبْع ًا َأْو ُنُشوز َ ِإْعَراض ْاَح َفل َن ْيِهَمآ ُج َل َأن َع

ِلَحا َنُهَما ُيْص ْي ًا َب ْلح ْلُح ُص لّص ْيٌر ٱَو ُأْحِضَرِت َخ ْنُفُس َو ِإن ٱلّشّح ٱل َو
ْا ُنو ْا ُتْحِس ّتُقو َت ِإّن َو ّلَه َف ُلوَن ِبَما َكاَن ٱل ًا َتْعَم ِبير َلن َخ } * { َو

ْا ِطيُع َت ْا َأن ۤوَتْس ُلو ْيَن َتْعِد ِء َب ّنَسآ َلْو ٱل ُتْم َو َ َحَرْص ْا َفل ُلو ْيِل ُكّل َتِمي ٱْلَم
َذُروَها َت ّلَقِة َف ْلُمَع ِإن ٱَك ْا َو ِلُحو ْا ُتْص ّتُقو َت ِإّن َو ّلَه َف ًا َكاَن ٱل َغُفور

ًا ِإن ّرِحيم َتَفّرَقا } * { َو ّلُه ُيْغِن َي ّ ٱل ِتِه ّمن ُكل َكاَن َسَع ّلُه َو ًا ٱل َواِسع
ًا ِكيم } َح

الكلمات: شرح

وميراثهن. النساء شأن في الفتيا منك }: يطلبون { يستفتونك

القرآن. في عليكم }: يقرأ عليكم يتلى { وما
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والميراثا. المهورأ من لهن فرض }: ما لهن كتب { ما

}: بالعدل { بالقسط

ًا ًا { نشوز طاعة. وعدم }: ترفع

ًا. يفارأقها فل الشح على النفوس }: جبلت الشح النفس { وأحضرت أبد

المطلقة. ول بالمزوجة هي ما كالمعلقة }: فتتركوها كالمعلقة { فتذرأوها

الواسع. رأزقه }: من سعته { من

ًا الله { وكان ًا الفضل }: واسع حكيما واسع وحكمته. علمه حسب فضله يعطي حكيم

اليات: معنى

ًا تحمل منها آية كل الرأبع اليات هذه ًا حكم إجابة ) نزلت127( فالولى خاصا شرعي
كان الذي العرف لن عليهن وما لهن ما النساء حقوق حول الصحاب بعض من لتساؤلت

ًا يراعى ل اليتامى وكان بالمرة الميراثا من والطفال النساء يمنع كان الجاهلية في سائد
حق وقررأت السورأة هذه من الولى اليات نزلت فلذا كامل حق لهم يحفظ ول جانب لهم

ِلرأثا في والطفل المرأة التساؤلت وكثرت اليتامى مال على المحافظة على وحضت ا
ًا لعل الكريمة الية هذه فنزلت نزل لما نسوهم اضطربت حيث لهم إجابة ينزل قرآن

فقال هذه، بعد مراجعة فل القضية في النهائي الحكم وأنه السورأة أول في ما إلى تردهم
زالوا وما } أي النساء في { ويستفتونك وسلم عليه الله صلى نبيه يخاطب وهو تعالى

ِلرأثا حقوق من عليهن وما لهن ما شأن في أي النساء، في يستفتونك إلى وما والمهر كا
ما لهن ما لكم وبين فيهن أفتاكم } وقد فيهن فيتيكم { الله الرسول أيها لهم ذلك. قل

ما تؤتونهن ل التي النساء يتامى في الكتاب في عليكم يتلى تعالى: { وما عليهن. وقوله
السورأة أول في النساء يتامى في عليكم يتلى وما } أي تنحكوهن أن وترغبون لهن كتب
ًا يفتيكم من إلى معه تحتاجون ل لكم كاٍف دميمة يتيمة تحته كانت من أن لكم بين إذ أيض

أن له يحل ول شاء، من هو وليتزوج غيره وليزوجها لها ما فليعطها نكاحها في يرغب ل
ول مثيلتها مهر فلعطها يتزوجها أن وأرأاد جميلة كانت وإن مالها، لجل بيته في يحبسها
ًا. وقوله مهرها من يبخسها يتلى بما أفتاكم وقد } أي الولدان من { والمستضعفين شيئ
حقهم أعطاهم قد حيث الولدان من المستضعفين في السورأة أول في اليات من عليكم
ًا } الية. النثيين حظ مثل للذكر أولدكم في الله { يوصيكم آية في وافي

} أي بالقسط لليتامى تقوموا { وأن تعالى وقوله والستفتاءات؟؟ المراجعات هذه فلم
ًا كان السورأة أول في عليكم تلى وما أموالهم في والعدل لليتامى بالقسط إياكم آمر

أموالهم تأكلوا ول بالطيب الخبيث تبدلوا ول أمواله اليتامى قوله: { وآتوا في إليه فارأجعوا
ًا كان إنه أموالكم إلى ًا حوب فإن خير من تفعلوا { وما الية ختام في تعالى } وقوله كبير
ِلحسان الخير فعل على لهم } حث عليم به الله عل زيادة واليتيم المرأة الضعفين إلى با

بها. المساس وعدم حقوقهما توفيتهما

{ ويستفتونك..... } إلخ. الكريمة الية عليه دلت ما هذا

ًا بعلها من خافت امرأة ) { وإن128( الثانية الية أما ًا أو نشوز أن عليهما جناح فل إعراض



ًا بينهما يصلحا ًا تضمنت } فقد صلح ً حكم ًا عادل ًا رأبانيا وإرأشاد إذا الزوجة أن وهو سديد
ًا زوجها من توقعت ًا أي نشوز ًا أو عليها ترفع جمالها لقلة أو سنها لكبر وذلك عنها، إعراض

ِلمكان في الحال هذا في غيرها عليها تزوج وقد ًا زوجها مع تجري أن ا لها يحفظ صلح
كان ما بعض وعن الفراش في حقها بعض عن له فتتنازل محترمة عزيزة بيتها في بقاءها
ًا تعالى } وقوله خير { والصلح تعالى قال الفراق. ولذا من لها خير وهذا لها واجب

والمرأة يفارأقها ل البشرية للنفس ملزم الشح أن } يريد الشح النفس { واحضرت
زوجها. من حقوقها وبباقي الفراش في بنصيبها وأشح أضن المرأة أن إل هذا في كالرجل

ًا } { وتتقوا نسائكم إلى الزواج } أيها تحسنوا { وإن تعالى قال ولذا هذا الزوج فليراع إذ
تعالى الله فإن وغيره الفراش في حق من من لهن ما تحرموهن فل فيهن تعالى الله

ِلحسان يجزيكم ًا با ًا بالخير إحسان }. خبير تعملون { بما تعالى فإنه خير

تستطيعوا تعالى: { ولن قوله ) وهي129( الثالثة الية ) وأما128( الية عليه دلت ما هذا
تصلحوا وإن كالمعلقة فتذرأوها الميل كل تميلوا فل حرصتم ولو النساء بين تعدلوا أن

ًا كان الله فإن وتتقوا ًا غفورأ العدل عن الزوج عجز وهي كبرى حقيقة تضمنت } فقد رأحيم
منتهاه إلى يصل لن فإنه وتوخاه العدل على حرص فمهما عصمته في اللئي زوجاته بين
ًا والعشرة والغذاء والكساء القسمة في والجماع. أما الحب في هنا بالعدل والمراد أبد

يؤاخذه ولم ذلك في له رأخص عبده من هذا تعالى علم ولما له، مستطاع فهذا بالمعروف
فيما قسمي هذا " اللهم وسلم عليه الله صلى الله رأسول قال كما النفس بميله
إلى الكامل الميل هو الزوج على والمحرم"  أملك ول تملك فيما تلمني فل أملك
تتمتع متزوجة هي ل وضع في المؤمنة تبقى أن يؤدي لك لن باقيهن، عن زوجاته إحدى

وهذا معه بحقوقها تسعد آخر رأجل من تتزوج أن يمكنها مطلقة هي ول الزوية بالحقوق
الزواج أيها } أي تصلحوا تعالى: { وإن } وقوله كالمعلقة { فتذرأوها تعالى قوله معنى

الميل، كل تميلوا فل ذلك في تعالى الله وتتقون زوجاتكم بين القسم وفي أعمالكم في
لضعفكم به القيام عن عجزتم ما لكم يغفر تعالى فإنه فيه العدل تطيقون فيما تجورأوا ول

ًا زال وما كان تعالى الهل لن وأخراكم دنياكم في ويرحمكم ًا للتائبين غفورأ رأحيم
بالمؤمنين.

يغن يتفرقا تعالى: { وإن قوله ) وهي130( الرابعة الية أما الثالثة الية عليه دلت ما هذا
ًا الله وكان سعته من كل الله يوفقا لم الذين الزوجين يعد تعالى الله } فإن حكيما واسع

ِلصلح هم إن رأبهما يعدهما ذلك من شيء عن التنازل وعدم ماله منهما كل لشح بينهما ل
ًا يرزقها فالمرأة الحكيم الواسع وهو سعته من منهما كل يغني أن بالمعروف تفرقا زوج
ًا ًا امرأة كذلك يرزقه والرجل فارأقته، الذي زوجها من خير الصلح لتعذرأ فارأقها مما خير

بينهما.

اليات هداية

اليات: هداية من

أكلها. وحرمة اليتامى مال على والمحافظة والطفال، النساء إرأثا مبدأ - تقرير1

به. إل بعضهما مع البقاء تعذرأ عند الزوجين بين الصلح - استحباب2

الشارأع واكتفى به المؤاخذة عدم استلزم والوطء الحب في الزوجين بين العدل - تعذرأ3
بالمعروف. والمعاشرة والكسوة والشراب والطعام الفراش في بالعدل

ِلصلح في - الترغيب4 الخيرات. وفعل والتقوى ا



ِلصلح مبدأ على كانت إن الزوجين بين - الفرقة5 ًا أعقبت والتقوى ا ً خير آجلً. أو عاجل

ّلِه َلْرِض ِفي َوَما ٱلّسَماَواِت ِفي َما { َول ْد ٱ َلَق َنا َو ْي ْا ٱّلِذيَن َوّص ُتو ُأو

َتاَب ِك ُكْم ِمن ٱْل ِل ْب ُكْم َق ّيا ِإ ْا َأِن َو ّلَه ٱّتُقو ِإن ٱل ْا َو ْكُفُرو ِإّن َت ّلِه َف َما ل
َلْرِض ِفي َوَما ٱلّسَماَواِت ِفي َكاَن ٱ ّلُه َو ًا ٱل ّي ِن ًا َغ ّلِه َحِميد } * { َول
َلْرِض ِفي َوَما ٱلّسَماَواِت ِفي َما َكَفٰى ٱ ّلِه َو ل ً ٱِب ِكيل ِإن َو ْأ } * {  َيَش

ُكْم ْب ْذِه ّيَها ُي ّناُس َأ ْأِت ٱل َي َكاَن ِبآَخِريَن َو ّلُه َو َلٰى ٱل ِلَك َع ًا ٰذ } * َقِدير
ُد َكاَن { ّمن َيا َثَواَب ُيِري ْن ّد َد ٱل ّلِه َفِعن َيا َثَواُب ٱل ْن ّد لِخَرِة ٱل َكاَن ٱَو َو

ّلُه ًا ٱل ًا َسِميع } َبِصير

الكلمات: شرح

ًا }: أي الرأض في وما السموات في ما { ولله ًا خلق ًا وملك ًا. وتصرف وتدبير

بالتقوى. أي بذلك إليهم }: عهدنا { وصينا

والنصارأى. }: اليهود الكتاب { أوتوا

الوجوه. أحسن على بتدبيره ويقوم كله المر إليه يفوض }: من { الوكيل

لها. العمل }: جزاء الدنيا { ثواب

الجنة. وهو لها العم }: جزاء الخرة { ثواب

ًا { سمعيا ًا: لقوال بصير ًا: بأعمالهم العباد }: سميع ًا بها وسيجزيهم بصير ًا. أو خير شر

اليتين: معنى

في ما يملك أنه ذكر صاحبه عن بالغناء المتفرقين الزوجين من كل وتعالى تبارأك وعد لما
واجه ثم فضله، وعظيم ملكه لسعة اغنائهما على قادرأ فهو ولذا الرأض في وما السموات
الكتاب أوتوا الذين وصينا { ولقد فقال أبيرق بني بينها ومن جمعاء المة الكريم بالخطاب

على يقدموا فل وجل عز بتقواه أوصاهم وغيرهم والنصارأى اليهود من } يريد قبلكم من
وإن أنهم أعلمهم ثم حرم، ما بفعل أو أوجب ما بترك طاعته عن يخرجوا ول مشاقته

ًا، ضائره غير ذلك فإن وارأتد طعمة كفر كما كفروا وله وكيف والحمد، الغنى ذو لنه شيئ
ومالكها رأبها وهو ومخلوقات كائنات من الرأض في وما السموات في ما جميع

فيها. والمتصرف

ِلعلن فيها تعالى كررأ ) فقد132( الثانية الية ) أما131( الولى الية تضمنته ما هذ عن ا
ًا استحقاقه كافة إذهاب على قادرأ أنه تعالى ) يخبر133( الثالثة الية ووكيلً. وفي حافظ

يذهبكم يشأ تعالى: { إن فقال قدير، ذلك كل على وهو بغيره واستبداله البشري الجنس
والخيرة الرابعة الية كالته. وفي وكفاية قدرأته لعظيم } وذلك بآخرين ويأت الناس أيها
ًا تعالى ) يقول134( السياق هذا في من والخرة الدنيا خير من عنده فيما عباده مرغب
على عمله العبد يقر } فلم والخرة الدنيا ثواب الله { فعند الدنيا ثواب بعمله يريد كان

ًا لله دا عن الخرة ثواب أن يعلم وهو الدنيا، ثواب ًا الثوابين فليطلب أيض الله من مع
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ِليمان وذلك تعالى، ِلحسان، والتقوى با لعلمه وذلك له ينقصه ول بعلمه تعالى وسيجزيه وا
ًا الله { وكان وقدرأته، تعالى ًا سميع ضياع معه يخاف فل كذلك كان ومن } ، بصير

العمال.

اليات هداية

اليات: هداية من

الصالحات. وعمل الشيمان بعد والمعاصي الشرك بترك وذلك بالتقوى، - الوصية1

خلقه. سائر عن تعالى الله - غنى2

ِلتيان كلهم الناس إذهاب على تعالى الله - قدرأة3 بغيرهم. وا

ِلخلص - وجوب4 الدنيا. بطلب الخرة طلب وحرمة تعالى لله العمل في ا

َيا ّيَها {  ْا ٱّلِذيَن َأ ُنو ْا آَم ُنو ْلِقْسِط َقّواِميَن ُكو َء ٱِب َدآ ّلِه ُشَه َلْو ل َل َو ۤىَع
ُكْم ْنُفِس ْيِن َأِو َأ َد ِل ِبيَن ٱْلَوا َلْقَر ُكْن ِإن ٱَو ًا َي ّي ِن ًا َأْو َغ ّلُه َفِقير ل َلٰى ٱَف َأْو

َ ِبِهَما ْا َفل ِبُعو ّت ْا َأن ٱْلَهَوىًٰ َت ُلو ِإن َتْعِد ْا َو ْلُوو ْا َأْو َت ِإّن ُتْعِرُضو ّلَه َف ٱل
ُلوَن ِبَما َكاَن ًا َتْعَم ِبير َيا َخ ّيَها } * {  ْا ٱّلِذيَن َأ ُنو ْا آَم ُنو ّلِه آِم ل ٱِب

ِلِه َتاِب َوَرُسو ِك ْل َلٰى َنّزَل ٱّلِذي ٱَو ِلِه َع َتاِب َرُسو ِك ْل ّۤيلِذ ٱَو ِمن َأنَزَل ٱ
ْبُل ْكُفْر َوَمن َق ّلِه َي ل ِتِه ٱِب َك ِئ ِبِه َوَملَ ُت ُك ِلِه َو ِما َوُرُس َيْو ْل ْد ٱلِخِر ٱَو َفَق
ً َضّل ًا َضلَل ِإّن َبِعيد ْا ٱّلِذيَن } * {  ُنو ْا ُثّم آَم ْا ُثّم َكَفُرو ُنو ُثّم آَم

ْا ْا ُثّم َكَفُرو ُدو َدا ًا ٱْز ُكِن ّلْم ُكْفر ّلُه َي َيْغِفَر ٱل َ َلُهْم ِل َيُهْم َول َيْهِد ً ِل ِبيل َس
{

الكلمات: شرح

بالعدل. القيام كثير قوام: وهو }: جمع { قوامين

الخصوم. بين والتسوية الستقامة وهو }: بالعدل { بالقسط

شاهد. شهيد: بمعنى }: جمع { شهداء

فيه. ورأغبتها الشيء إلى النفس }: ميل { الهوى

ًا باللفظ ألسنتكم }: أي { تلووا وجهها. على الشهادة تتم ل حتى له تحريف

الحكم. ليبطل كلماتها بعض أو الشهادة }: تتركوا { تعرضوا

اليات: معنى

بالعدل } أي بالقسط قوامين كونوا آمنوا الذين أيها ) { يا135( الية هذه في تعالى قوله
ْذ لله { شهداء رأبكم الله أقامكم حيث آخر إلى شخص من الحق ينتقل بشهادتكم } إ
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الشهادة فأقيموا هذا على َوبناء أهلها، إلى الحقوق بواسطتكم تؤدى الرأض في له شهداء
المشهود كان وسواء إليكم الناس أقرب أو والديكم أو أنفسكم على شهادتكم ولو لله

ًا عليه ًا أو غني أو الشهادة تحريف على الفقير فقر ول الغنى غنى يحملنكم فل فقير
ذلك وحسبكم فأقيموها بشهادتكم ويمنع يعطي وهو بهما أولى رأبهما تعالى فالله كتمانها،
ًا بالشهادة ألسنتكم تللوا إن أنكم واعلموا ًا لها تحريف عليها يترتب ما أداء عن بها وخروج

الله فإن مفعولها ويبطل معناها فيفسد كلماتها بعض تتركوا أو فتتركوها عنها تعرضوا أو
فاحذرأوا. أل الخرة في أو الدنيا في فيعاقبكم به يجزيكم وسوف خبير وبغيره ذلك بعملكم

ً فيها يدخل الكريمة الية هذه ًا دخول ِلسلم أبيرق لبناء شهدوا من أولي هي كما والصلح با
في المؤمنون الله فليتق الباب هذا في آية أعظم وهي القيامة يوم إلى للمؤمنين خطاب

شهادتهم.

الكتاب أهل خطاب في } فهي بالله آمنوا آمنوا الذين أيها ) { يا136( الثانية الية أما
فيه ليبلغوا إيمانهم تقوية إلى تدعوهم فالمؤمنون عامة المؤمنين سائر وفي خاصة

ِليمان لهم دعوة فهي الكتاب أهل أما اليقين، مستوى هم الذي إيمانهم لن الصحيح، ل
ِليمان إلى دعوا فلذا سليم غير عليه } محمد ورأسوله بالله { آمنوا لهم فقيل الصحيح ا

} قبل من أنزل لذي { والكتاب الكريم، القرآن } وهو رأسوله على نزل الذي { والكتاب
ِلنجيل، التورأاة وهو ِلنجيل، يؤمنون ل اليهود لن وا ًا أخبرهم ثم با { من أن لهم محذرأ

ً والسعادة الهدى } طريق ضل فقد الخر واليوم ورأسله وكتبه وملئكة بالله يكفر { ضلل
ًا ًا ويخسر يهلك فسوف وعليه هدايته، ترجى } ل بعيد ًا. خسران أبدي

ًا137( هذه بعد الية في تعالى أخبرهم ثم الية تضمنته الذي بالخسران الحكم ) مقررأ
الله صلى } بمحمد كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا الذين وجل: { إن عز فقال قبلها
ول لهم يغفر أن الله سنة في يكن لم } أي الله يكن { لم به جاء وبما وكتابه وسلم عليه

ً ليهديهم وإل وليذكروه، هذا والنصارأى اليهود فليحذرأ أل فيه ويسعدون به ينجون سبيل
هالك. إل الله على يهلك ول لهم لزم جهنم نارأ في فالخلود

اليات هداية

اليات: هداية من

والشهادة. القضاء في العدل - وجوب1

عليه. تعينت لمن الشهادة عن التخلي وحرمة الزورأ شهادة - حرمة2

ِليمان على الستمرارأ - وجوب3 عليه. الموت حتى وتقويته ا

ِليمان أرأكان - بيان4 ِليمان وهي ا الخر. واليوم ورأسوله وكتبه وملئكته بالله، ا

ًا قتل وإل أيام ثلثة يستتاب - المرتد5 ًا كفر }. كفروا ثم آمنوا قوله: { ثم من أخذ

َبّشِر َناِفِقيَن {  َأّن ٱْلُم ًا َلُهْم ِب َذاب ًا َع ِليم ّلِذيَن َأ ُذوَن ٱ} * {  ّتِخ َي
َكاِفِريَن َء ٱْل َيآ ِل ِنيَن ُدوِن ِمن َأْو َتُغوَن ٱْلُمْؤِم ْب َي َدُهُم َأ َة ِعن ِإّن ٱْلِعّز َف

َة ّلِه ٱلِعّز ًا ل ْد َجِميع ُكْم َنّزَل } * { َوَق ْي َل َتاِب ِفي َع ِك َذا َأْن ٱْل ُتْم ِإ َسِمْع
َياِت ّلِه آ ْكَفُر ٱل ُأ ِبَها ُي َتْهَز ُيْس َ ِبَها َو ْا َفل ُدو ّتٰى َمَعُهْم َتْقُع ْا َح َيُخوُضو
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ْيِرِه َحِديٍث ِفي ُكْم َغ ّن ًا ِإ ُلُهْم ِإذ ْث ّلَه ِإّن ّم َناِفِقيَن َجاِمُع ٱل ٱْلُم
َكاِفِريَن ْل ّنَم ِفي ٱَو ًا َجَه ّلِذيَن َجِميع ّبُصوَن ٱ} * {  َتَر ُكْم َي ِإن ِب َكاَن َف

ُكْم ْتٌح َل ّلِه ّمَن َف ْا ٱل ُل َلْم ۤوَقا ُكْن َأ ُكْم َن ِإن ّمَع َكاِفِريَن َكاَن َو ْل َنِصيٌب ِل
ْا ُل َلْم ۤوَقا ْذ َأ َتْحِو ُكْم َنْس ْي َل ُكْم َع َنْع َنْم ِنيَن ّمَن َو ّلُه ٱْلُمْؤِم ل ُكُم ٱَف ُكْم َيْح َن ْي َب
َياَمِة َيْومَا َلن ٱْلِق ّلُه َيْجَعَل َو َكاِفِريَن ٱل ْل َلى ِل ِنيَن َع ً ٱْلُمْؤِم ِبيل } َس

الكلمات: شرح

ًا عليه يلقى من بشرة به تتأثر الذي }: البشارأة: الخبر المنافقين { بشر ًا. أو كان خير شر

ّية اليمان ويظهر الكفر يبطن والمنافق: من وماله. دمه ليحفظ تق

المؤمنين. على لهم ونصرة محبة }: يوالونهم { أولياء

والمنعة. }: الغلبة { العزة

ًا }: يذكونها بها { يستهزأ ًا بها استخفاف ًا وإنكارأ لها. وجحود

الكلم. موضوعات من آخر موضوع في }: يتكلموا { يخوضوا

ِلثم. الكفر في }: أي { مثلهم وا

كفرهم. عن إنكسارأ: فيعلنون أو إنهزام لكم يحصل متى }: ينتظرون بكم { يتربصون

نادرأ. المؤمنين على انتصارأهم لن القليل بالنصيب عنه وعبر النصر من }: أي { نصيب

قاتلوكم. إن المؤمنين من ونمنعكم عليكم نستول }: أي عليكم { نستحوذ

ًا }: أي { سبيل عليهم. والتسلط واستعبادهم إذللهم إلى طريق

اليات: معنى

ًا لهم بأن المنافقين تعالى: { وبشر قوله عليه الله صلى رأسوله تعالى } يأمر أليما عذاب
الليم العذاب وهو وجوهم يسوء به المخبر لن البشارأة بلفظ المنافقين يخبر أن وسلم

وهو وأشده العذاب أسوأ فهو الخرة في وأما والقتل، والمهانة بالذل الدنيا في يكون وقد
فقال: وشرها صفاتهم بأخس تعالى وصفهم ثم أرأواحهم، وظلمة نفوسهم لخبث لهم لزم

وولءهم ونصرتهم محبته } فيعطون المؤمنين دون من أولياء الكافرين يتخذون { الذين
ُينزها ولم إيمان يدخلها لم آثمة كافرة قلوبهم لن وذلك المؤمنين ذلك ويمنعون للكافرين،

ِلسلم، عمل } أي العزة عندهم فقال: { أيبغون جهلهم عليهم ناعيا تعالى وبخهم ثم ا
لله العزة { أن يعرفوا فلم عموا أم أجهلوا الكافرين من والغلبة المنعة أي العزة يطلبون

ًا ِليمان ُتطلب والعزة ذل أذله ومن عز الله أعزه } فمن جميع بالكفر ل العمال وصالح با
).139( ) والثانية138( الولى اليتان عليه دلت ما والفساد. هذا والشر

في عليهم أنزل بما فيذكرهم المؤمنين يؤدب تعالى الله ) فإن140( الرابعه الية أما
الله آيات في الطعن في خاضوا إذا الباطل أهل مجالسة عن نهاهم حيث النعام سورأة
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تعالى: فقال ودينه
يخضوا حتى عنهم فأعرض آياتنا في يخضون الذين رأيت وإذا {

مع الذكرىً بعد تقعد فل الشيطان ينسينك وإما غيره، حديث في
} الظالمين القوما

سورأة لن الهجرة، قبل مكة في وهم والمؤمنين، رأسوله به تعالى الله أخذ الدب هذا
خاصة مجالس للمنافقين وأصبح النفاق وبدأ المدينة، إلى هاجروا ولما مكية النعام

الله ذكر وسخرية استهزاء تعالى الله آيات في فيها ويخوضون المؤمنين فيها ينتقدون
إذا أن الكتاب في عليكم نزل فقال: { وقد مكة في عليهم أنزل بما المؤمنين تعالى

غيره، حديث في يخوضوا حتى معهم تقعدوا فل بها ويستهزأ بها يكفر الله آيات سمعتم
ًا إنكم ِلثم } في { مثلهم الله آيات في يخوضون وهم معهم بالجلوس رأضيتم إذا } أي إذ ا

ًا، ولجزاء والجريمة ًا جهنم في والكافرين المنافقين جامع الله { إن أيض } فهل جميع
تجالسوهم. فل إذا ل قلتم وإن جهنم، في معهم تكونوا أن ترضون

فقال: لهم والبغض والكراهية منهم التنفير يحمل للمنافقين آخر وصفا تعالى ذكر ثم
فتح لكم كان { فإن الفرص ويتحينون الدوائر بكم ينتظرون } أي بكم يتربصون { الذين

ِأرأكونا معكم نكن قالو: { ألم وغنيمة نصر } أي الله من كان { وإن الغنيمة، في } ف
عليكم نستول } أي عليكم نستحوذ { ألم لهم قالوا النصر } في نصيب للكافرين

يمسكون المنافقون وهكذا غنمتم، مما فأعطونا يقاتلوكم، } أن المؤمنين من { ونمنعكم
على وما المنافقين على الله لعنة معه. أل كانوا غلب جانب فأي الوسط من العصا

القيامة. أما يوم بينهم يحكم فالله الحل عويصة المنافقين مشكلة لن الصبر إل المؤمنين
لستئصالهم ل سبيل المؤمنين على له تعالى الله يجعل فلن الظاهرون الكافرون
ختم ما وهذا إيمانهم في صادقين مؤمنين داموا ما عليه والتسلط لذللهم ول وإبادتهم،

}. سبيل المؤمنين على للكافرين الله يجعل قال: { ولن إذ الكريمة الية به تعالى الله

اليات هداية

اليات: هداية من

المؤمنين. دون من أولياء الكافرين اتخاذ - حرمة1

باطل وهذا المذلة ورأفع العزة في الرغبة هو أولياء الكافرين اتخاذ على للناس - الباعث2
ِليمان تعالى منه إل تطلب ول لله فالعزة منهجه. واتباع با

ًا الله آيات في يخضون كانوا إذا الباطل أهل مجالسة - حرمة3 وسخرية. واستهزاء نقد

ِلثم والرضا كفر، بالكفر - الرضا4 إثم. با

أعداءه عليهم يسلط فل ومنعتهم الصادقين المؤمنين بعزة تعالى الله - تكفل5
فيهم. ويتحكمون يذلونهم أو فيستأصلونهم،

ِإّن َناِفِقيَن {  ّلَه ُيَخاِدُعوَن ٱْلُم َذا َخاِدُعُهْم َوُهَو ٱل ِإ ْا َو َلى ۤوَقاُم ِإ
ْا ٱلّصلَِة َلٰى َقاُمو ُءوَن ُكَسا ّناَس ُيَرآ َ ٱل ُكُروَن َول ْذ ّلَه َي ّ ٱل ً ِإل ِليل } * َق

ِبيَن َذ ْب َذ ْيَن { ّم ِلَك َب َ ٰذ َلٰى ل ِء ِإ ٰـُؤل اَه
ۤ

 َ َلى َول ِء ِإ ٰـُؤل اَه
ۤ

ِلِل َوَمن  ّلُه ُيْض ٱل
َلن َد َف ً َلُه َتِج ِبيل } َس
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الكلمات: شرح

ِليمان وهو يحب ما }: بإظهارأهم الله { يخادعون الكفر وإخفائهم والطاعات، ا
والمعاصي.

بهم. العقوبة إنزال وبعدم فضيحتهم، وعدم عليهم }: بالتستر خادعهم { وهو

بمؤمنين. هم وما مؤمنون كأنهم للمؤمنين الطاعات يظهرون }: أي { يراءون

معه. وكانوا عز جانٍب فأى والكفارأين المؤمنين بين يترددون }: أي { مذبذبين

}: اليتين { معنى

ِليمان بإظهارأهم تعالى الله يخادعون الخاص سلوكهم في المنافقين أن تعالى يخبر به ا
ما عليه وتستر منك يحبه ما تخادعه من تري أن الخداع إذ مؤمنين غير وهم وبرسوله

منه يكرهونه ما عليهم وستر يحبونه ما أرأاهم تعالى فهو بالمثل عاملهم تعالى والله يكرهه
قاموا الصلة أداء إلى قاموا إذا أنه عنهم أخبر كا آجلً، أو عاجل لهم المعد العذاب وهو

الصالحة بالعمال يراءون هم فلذا الخروى بالثواب يؤمنون ل لنهم متباطئين كسالى
ًا إل تعالى الله يذكرون ل أنهم كما بالكفر، يتهمونهم ل حتى المؤمنين ً ذكر الصبح في قليل

مذبذبون بأنهم عنهم أخبر كما له حبهم وعدم تعالى بالله إيمانه لعدم وذلك الصلة، وخارأج
ِليمان الكفر بين ِليمان إلى فل والكافرين والمؤمنين وا إلى ول يسكنون، والمؤمنين ا

فإن الله يضله من حال وهذه دائمون، وحسرة تردد في فيهم يسكنون والمنافقين الكفر
سبيٌل. لهدايته يوجد ل الله يضلل من

اليتين هداية

اليتين: هداية من

المنافقين. صفات - بيان1

المرائين. وذم الرياء - قبح2

ِلكثارأ تعالى الله لمر منه والتقليل الذكر ترك - ذم3 قوله في منه با
ًا الله اذكروا آمنوا الذين أيها يا { ًا ذكر } كثير

كلها. المورأ في والتردد الحيرة - ذم

َيا ّيَها {  ْا ٱّلِذيَن َأ ُنو َ آَم ْا ل ُذو ّتِخ َكاِفِريَن َت َء ٱْل َيآ ِل ِنيَن ُدوِن ِمن َأْو ٱْلُمْؤِم
ُدوَن ُتِري ْا َأن َأ ُلو ّلِه َتْجَع ُكْم ل ْي َل ًا َع َطان ْل ًا ُس ِبين ِإّن ّم َناِفِقيَن } * {  ٱْلُم

ّدْرِك ِفي َلْسَفِل ٱل ّناِر ِمَن ٱ َلن ٱل َد َو ًا َلُهْم َتِج ّ َنِصير ِإل ٱّلِذيَن } * { 
ْا ُبو ْا َتا َلُحو َأْص ْا َو َتَصُمو ْع ّلِه ٱَو ل ْا ٱِب َلُصو َأْخ َنُهْم َو ّلِه ِدي ِئَك ل ٰـ َل ُأْو َمَع َف

ِنيَن ّلُه ُيْؤِت َوَسْوَف ٱْلُمْؤِم ِنيَن ٱل ًا ٱْلُمْؤِم ًا َأْجر ِظيم َيْفَعُل } * { ّما َع
ّلُه ُكْم ٱل ِب َذا ُتْم ِإن ِبَع َكْر ُتْم َش ْن َكاَن َوآَم ّلُه َو ًا ٱل ِكر ًا َشا ِليم } َع

الكلمات: شرح
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لتعذيبكم. واضحة }: حجة مبينا { سلطانا

كالدرأجة. والدرأكة }:الدرأك: كالطابق، السفل { الدرأك

والعمال. العقائد من أفسدوه قد كانوا }: ما { وأصلحوا

عليه. وتوكلوا بدينه }: تمسكوا بالله { واعصموا

والشرك. النفاق عن }: تخلوا لله دينهم { وأخلصوا

اليات: معنى

ففي ويسعدهم ويكملهم يعزهم ما إلى المؤمنين تعالى الله إرأشاد في السياق زال ما
ِليمان بعنوان تعالى ) يناديهم144( الية هذه اتخاذ عن ونهاهم الحاية به الذي الروح وهو ا

أولياء الكافرين تتخذوا ل آمنوا الذين أيها فيقول: { يا المؤمنين دون من أولياء الكافرين
والركون فيهم والثقة ومناصرتهم موادتهم أولياء اتخاذهم } ومعنى المؤمنين دون من

بقوله: تعالى هددهم عليهم كاملة خطورأة ذا المر كان ولما معهم، والتعاون إليهم
ًا سلطانا لله تجعلوا أن { أتريدون الكافرين أعداءه عليكم ويسلط عنكم } فيتخلى مبين

يتسرب أن النفاق من حذرأهم فيكم. ثم ويتحكموا ويستذلوكم يقهروكم أو فيستأصلوكم،
فقال: بينهم الفتنة رأؤوس هم الذين المنافقين في العادل حكمه فأسمعهم قلوبهم إلى

مأوى هي جهنم في طبقة فأسفل } ، النارأ من السفل الدرأك في المنافقين { إن
ًا نصير ول ولي لهم يوجد ولن القيامة، يوم المنافقين وتعالى تبارأك بعباده رأحمة ثم أبد

فآمنوا رأبهم } إلى تابوا الذين { إل لهم ويقول مصراعيه على للمنافقين التوبة باب يفتح
ِليمان حق وبرسوله به من أيديهم } ونفضوا بالله { واعتصموا } أعمالهم { وأصلحوا ا

ًا يراءون يبقوا } فلم لله دينهم { وأخلصوا الكافرين، أيدي الذين بأعمالهم. فأولئك أحد
الله يؤتي وسوف واحد، جزاؤهم المؤمنين مع هم الكمال من المستوى هذا إلى ارأتفعوا

ًا المؤمنين ًا أجر الخرة. وسعادة الدنيا كرامة وهو عظيم

ًا ِلنتقام حب في الرغبة عن وتنزهه خلقه عن غناه تعالى ) يقررأ147( الية في وأخير ا
عذاب أدنى يعذبه وشكر. ل فآمن وأصلح تاب إذا وظلم وكفر وأساء، جنى مهما عبده فإن

إن بعذابكم الله يفعل { ما عباده يخاطب وهو وجل عز فقال عباده تعذيب إلى حاجة ل إذ
ًا الله وكان وأمنتم، شكرتم سقيها لبغي شكر عنده. لقد المعروف يضيع } ل عليما شاكر

ًا الجنة. وأدخلها لها فغفر عطشان كلب

اليات هداية

اليات: هداية من

المؤمنين. دون من أولياء الكافرين اتخاذ - حرمة1

فساموهم أعداءهم عليه الله سلط أولياء الكافرين فاتخذوا رأبه المؤمنون عصى - إذا2
الخسف.

الذي الذنب كان ومهما له ذنب ل كمن ذبنه من التائب إن حتى قبلها ما تجب - التوبة3
غشيه.



ِليمان الخرة في ول الدنيا في ل الشاكر المؤمن تعالى الله يعذب - ل4 أمان َوالشكر فا
ِلنسان. ا

ّ ّلُه ُيِحّب { ل ِء ٱْلَجْهَر ٱل لّس ۤوِب ّ ٱْلَقْوِل ِمَن ٱ ِلَم َمن ِإل َكاَن ُظ ّلُه َو ٱل
ًا ًا َسِميع ِليم ِإن َع ْا } * {  ُدو ْب ًا ُت ْير ُه َأْو َخ ْا َأْو ُتْخُفو ٍء َعن َتْعُفو ۤوُس

ِإّن ّلَه َف ًا َكاَن ٱل ًا َعُفّو } َقِدير

الكلمات: شرح

به. فعل أو فيه قيل من إلى سوء }: ما { السوء

ًا ًا { سميع ًا عليم ًا للقوال }: سميع بالعمال. عليم

تخفوا. ول }: تظهروا تبدوا { إن

به. تؤاخذوا ل }: أي سوء عن { تعفوا

اليتين: معنى

ما يكرهوا أن يجب المؤمنين عباده أن هذا ولزم بالسوء، الجهر يحب ل أنه تعالى يخبر
حرم المخالفة. ولما وعدم الموافقة وهي الولية شرط وهذا يحب ما ويحبوا رأبهم يكره
أن له فإن المظلوم استثنى أسلوب، وأجمل عبارأة بأبلغ بالسوء الجهر عباده على تعالى
بالسوء الجهر الله يحب تعالى: { ل فقال الظلم عنه ليرفع الحاكم لدى بمظلمته يجهر

بفعل يعصى فل فليتق } أل عليما زال)- سميعا -(وما الله وكان ظلم من إل القول من
العفو وإلى العلن، أو السر في الخير فعل الى المؤمنين عباده انتدب بقوله. ثم ول السوء

ًا تدبوا فقال: { إن السوء صاحب عن ًا كان الله فإن سوء عن تعفوا أو تخفوه أو خير عفو
ًا ًا الخير فاعل } فسيكسب قدير تزل حينما العفو صاحب عن وسيعفو أخفاه أو أبداه خير
السابق عفوه له تعالى الله فيشكر المؤاخذة به يستوجب ما بلسانه أو بيده فيجني قدمه
ًا الله { وكان عنه فيعفو ًا عفو }. قدير

اليتين هداية

اليتين: هداية من

الى يسوء بما ينطق أن مؤمنة ول لمؤمن يحل فل كذلك والسربه بالسوء الجهر - حرمة1
غير. ل الظلم وإظهارأ الشكوى حالة في إل والنفوس القلوب

بالسر. يزيد ول بالجهر أجره ينقص ل كجهره وسره الخير فعل - استحباب2

عنه. الله يعف يعف ومن سوء، منه بدا إذا المؤمن عن العفو - استحباب3

ِإّن ْكُفُروَن ٱّلِذيَن {  ّلِه َي ل ِلِه ٱِب ُدوَن َوُرُس ُيِري ْا َأن َو ْيَن ُيَفّرُقو ّلِه َب ٱل
ِلِه ُلوَن َوُرُس َبْعٍض ُنْؤِمُن َويُقو ْكُفُر ِب َن َبْعٍض َو ُدوَن ِب ُيِري ْا َأن َو ُذو ّتِخ َي

ْيَن ِلَك َب ً ٰذ ِبيل ِئَك َس ٰـ َل ُأْو َكاِفُروَن ُهُم } * {  ًا ٱْل َنا َحّق ْد َت َأْع َكاِفِريَن َو ْل ِل
ًا َذاب ًا َع ّلِذيَن ّمِهين ْا ٱ} * { َو ُنو ّلِه آَم ل ِلِه ٱِب َلْم َوُرُس ْا َو ْيَن ُيَفّرُقو َأَحٍد َب
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ْنُهْم ِئَك ّم ٰـ َل ِتيِهْم َسْوَف ُأْو َكاَن ُأُجوَرُهْم ُيْؤ ّلُه َو ًا ٱل ًا َغُفور } ّرِحيم

الكلمات: شرح

ً عشر وأرأبعة ثلثمائة عددهم قيل غفير َجم وهم رأسول جمع }: الرسل { ورأسله رأسول

ً ًا }: أي { سبيل ِليمان، الكفر بين طريق ِليمان وهو واحد طريق إل ثم وليس وا الكفر أو ا
لم كمن الكافر فهو بالبعض وكفر بالبعض آمن ومن المؤمن، فهو الرسل بكل آمن فمن
منهم. بأحد يؤمن

عليه الله صلى ومحمد بعيسى وكفروا بموسى فآمنوا اليهود فرق }: كما يفرقوا { ولم
وسلم عليه الله صلى بمحمد وكفروا وعيسى بموسى آمنوا النصارأى فرق وكما وسلم

كفارأ. لذلك فهم

النعيم. دارأ الجنة وهو الصالح وعملهم الله برسل إيمانهم }: أجر { أجورأهم

اليات: معنى

ًا تعالى يخبر إن فيقول فيه مرية ل الذي الحق بالكفر والنصارأى اليهود على حكمه مقررأ
نؤمن ويقولون ورأسله الله الله بين يفرقوا أن ويريدون ورأسوله بالله يكفرون الذين
ِليمان بالبعض الكفر بين أي ذلك بين يتخذوا أن ويريدون ببعض، ونكفر ببعض بالبعض وا
ً ًا أي سبيل ّير وهو فاسد باطل مذهب الى به يتوصلون طريق فمن الله رأسل بين التخ
ِليمان شاءوا ِليمان يشاءوا لم ومن آمنوا، به ا ًا كفروا وبهذا يؤمنوا ولم به كفروةا به ا كفر

وسوء كبريائهم جزاء ويذلون به يهانون الذي المهين العذاب بذلك ولهم فيه، رأيب ل
ًا الكافرون هم { أولئك تعالى قال فعالهم ًا عذابا للكافرين واعتدنا حق عليه } فسجل مهين
بقوله } والثانية ورأسله بالله يكفرون الذين { إن بقوله الولى فالمرة مرات ثلثا الكفر

ًا الكافرون هم { أولئك ًا للكافرين { واعتدنا بقوله } والثالثة حق ًا عذاب لم } حيث مهين
ِلضمارأ موضع في فأظهر لهم واعتدنا يقل ِلشارأة عليهم الكفر لتسجيل ا علة الى ول

الكفر. وهي الحكم

بالله آمنوا { والذين تعالى قوله وهى الثانية الية ) أما151( الولى الية تضمنته ما هذا
بالكفر الحكم تضمنت فالولى قبلها للية ومدلولها ألفاظها في مقابلة } فإنها ورأسله

المسلمين بإيمان الحكم تضمنت والثانية لهم المهين وبالعذاب والنصارأى، اليهود على
وكان أجورأهم، نؤتيهم سوف { أولئك بقوله رأبهم به وعدهم ما وهو لهم المقيم بالنعيم

ًا الله أوليائه. جملة في كرامته دارأ أدخلهم بأن ورأحمهم ذنوبهم لهم }. فغفر رأحيما غفورأ

اليتين هداية

}: اليتين هداية { من

أعمالهم. وبطلن عقائدهم لفساد والنصرى اليهود كفر - تقرير1

به. اليمان وجب مما واحد شىء فى ولو ورأسوله بالله كذب من - كفر2

ِلسلمى الدين - صحة3 والنصارأى اليهود تعالى اوعد حيث والنصرانية اليهودية وبطلن ا
لهم. والرحمة والمغفرة أجورأهم بتوفية المؤمنين ووعد المهين، بالعذاب
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ُلَك َأ َيْس َتاِب َأْهُل {  ِك َنّزَل َأن ٱْل ْيِهْم ُت َل ًا َع َتاب ِء ّمَن ِك ْد ٱلّسَمآ ْا َفَق ُلو َأ َس
َبَر ُموَسٰى ْك ِلَك ِمن َأ ْا ٰذ ُل َنا ۤوَفَقا ّلَه َأِر ًة ٱل ْتُهُم َجْهَر َذ َأَخ ٱلّصاِعَقُة َف

ْلِمِهْم ُظ ْا ُثّم ِب ُذو ْتُهُم َما َبْعِد ِمن ٱْلِعْجَل ٱّتَخ َء َناُت َجآ ّي َب َنا ٱْل َعن َفَعَفْو
ِلَك َنا ٰذ ْي َت ًا ُموَسٰى َوآ َطان ْل ًا ُس ِبين َنا ّم ّطوَر َفْوَقُهُم } * { َوَرَفْع ٱل

َثاِقِهْم َنا ِبِمي ْل ْا َلُهُم َوُق ُلو َباَب ٱْدُخ ًا ٱْل َنا ُسّجد ْل َ َلُهْم َوُق ْا ل ُدو ِفي َتْع
ْبِت َنا ٱلّس ْذ َأَخ ْنُهْم َو ًا ِم َثاق ًا ّمي ِليظ } َغ

الكلمات: شرح

بأبصارأنا. ونراه نشاهده }: عيانا { جهرة

بها. صعقوا عنيفة ورأجفة حاد }: صوت { الصاعقة

ينبغي. ل ما بطلبهم ظلمهم }: بسبب { بظلمهم

ًا }: أي العجل { اتخذوا فعبدوه. اله

به. يؤاخذهم لم }: أي ذلك عن { فعفونا

ًا ًا { سلطان أعداءه. بها قهر كاملة وقدرأة واضحة }: حجة مبين

بسيناء. الطورأ جبل }: أي الطورأ فوقهم { ورأفعنا

ًا الباب { ادخلوا ًا لله خاشعين متواضعين رأاكعين }: أي سجد عليهم. لنعمه شكر

فيه. العمل الى العمل ترك من فيه لكم حد ما تتجاوزوا ل أى تعتدوا }: ل تعدوا { ل

ًا غليظا { ميثاقا ًا }: عهد َليمان. مؤكد با

اليتين: معنى

آمن حيث ببعض ونكفر الرسل ببعض نؤمن قولهم الكتاب أهل عن تعالى الرّب نعى لما
عليه الله صلى بمحمد وكفروا بعيسى النصارأى وآمن بعيسى وكفروا بموسى اليهود
ًا اليهود به كفر كما وسلم ًا عليهم تنزل أن سألوا إذا اليهود أن لرسوله تعالى ذكر أيض كتاب

سألوا قد فإنهم دأبهم، وهذا سنتهم هذه إذ به تحفل ول قولهم من تعجب فل السماء من
فأخذتهم تعالى الله فأغضبوا جهرة الله أرأنا له فقالوا هذا من أعظم قبلك موسى

ًا العجل واتخذوا ينظرون وهم الصاعقة ذلك وكان عليهم، موسى غياب في يعبدونه إله
ّينات مشاهداتهم بعد منهم هذا ومع عدوهم وأغرق وأنجاهم البحر لهم الله فلق حيث الب
ًا، سلطانا نبيهم وآتى عنهم، الله عفا فقد تضمنته ما هذا طباعهم في ذلك يؤثر ولم مبين
ًا عليهم تنزل أن الكتاب أهل { يسألك تعالى قوله ) وهي153( الولى الية من كتاب

بظلمهم الصاعقة فأخذتهم جهرة الله أرأنا فقالوا ذلك من أكبر موسى سألوا فقد السماء
ّينات جاءتهم ما بعد من العجل اتخذوا ثم ًا موسى وآتينا ذلك عن فعفونا الب ًا سلطان }. مبين
ًا الطورأ فوقهم رأفع أنه تعالى أخبر ) فقد154( الثانية الية أما ًا لهم تهديد لما وذلك ووعيد

معطين فتعهدوا خافوا فوقهم الجبل رأفع فلما التورأاة، في بما بالعمل يتعهدوا ان امتنعوا
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ًا بذلك { ورأفعنا تعالى قوله معنى بذلك. هذا الخبارأ سيأتي كما نقضوه أنهم غير ميثاق
ًا.. } كان الباب ادخلوا لهم { وقلنا تعالى وقوله } ، بميثاقهم الطورأ فوقهم هذا سجد
ًا القدس مدينة موسى فتى نون بن يوشع دخل عندما يأمر أن إليه تعالى الله اوحى فاتح

ًا متطامنين خاضعين المدينة باب يدخلوا ان إسرائيل بني الفتح نعمة على تعالى لله شكر
ًا دخلوه متطامنين رأاكعين الباب ويدخلوا يطيعوا أن فبدل ًا استاههم على زحف ًا مكر وعناد

فى الصيد عن ونهيناهم } أي السبت فى تعدوا ل لهم بالله. وقوله: {.. وقلنا والعياذ
ًا، عصيانا وصادوا نهينا فتعدوا السبت ًا منهم {.. وأخذنا تعالى وقوله وتمرد ًا ميثاق } غليظ

ً لهم شرعنا بما يعملوا أن على أي وتمردوا عصوا فقد هذا ومع التورأاة، في وتحريما تحليل
ًا وفسقوا، ًا عليهم تنزل أن بك وليؤمنوا رأسالتك على إياك سؤالهم في غرابة فل إذ كتاب

وقلنا بميثاقهم الطورأ فوقهم ) { ورأفعنا154( الية في تعالى قوله معنى السماء. هذا من
ًا، الباب ادخلوا لهم لكم أحللنا ما تتجاوزوا ل السبت.. } أي فى تعدوا ل لهم وقلنا سجد
ًا منهم {... وأخذنا عليكم حرمنا ما إلى ًا... } ميثاق غليظ

اليتين: هداية

}: اليتين هداية { من

ِلسلمية الدعوة ازاء الكتاب أهل - تعنت1 حق. دعوة انها علم على بها وكفرهم ا

حياتهم. طوال لهم الملزم وخبثهم اليهود قبائح - بيان2

ًا يفارأقهم ل لهم طبعا اصبح والمواثيق للعهود اليهود - نقض3 في الثقة عدم وجب ولذا أبد
ومواثيقهم. عهودهم

ِبَما َثاَقُهْم َنْقِضِهم { َف ُكْفِرِهم ّمي َياِت َو ّلِه َبآ ِلِهُم ٱل ْت َء َوَق َيآ ِب ْن ل
َ ْيِر ٱ ِبَغ

ِلِهْم َحّق َنا َوَقْو ُب ُلو ْلٌف ُق َبَع َبْل ُغ ّلُه َط ْيَها ٱل َل ُكْفِرِهْم َع َ ِب ُنوَن َفل ُيْؤِم
ّ ً ِإل ِليل ُكْفِرِهْم َق ِب ِلِهْم } * { َو َلٰى َوَقْو َيَم َع ًا َمْر َتان ًا ُبْه ِظيم } * َع

ِلِهْم ّنا { َوَقْو َنا ِإ ْل َت َيَم ٱْبَن ِعيَسى ٱْلَمِسيَح َق ّلِه َرُسوَل َمْر َوَما ٱل
ُه ُلو َت ُه َوَما َق ُبو َل ِكن َص ٰـ َل ّبَه َو ِإّن َلُهْم ُش ْا ٱّلِذيَن َو َلُفو َت َلِفي ِفيِه ٱْخ

ْنُه َشّك ٍم ِمْن ِبِه َلُهْم َما ّم ْل ّ ِع َباَع ِإل ّظّن ٱّت ُه َوَما ٱل ُلو َت ًا َق } * َيِقين
َبل ّلُه ّرَفَعُه {  ْيِه ٱل َل َكاَن ِإ ّلُه َو ًا ٱل ًا َعِزيز ِكيم ِإن َح َأْهِل ّمْن } * { َو

َتاِب ِك ّ ٱْل َنّن ِإل ُيْؤِم ْبَل ِبِه َل ِتِه َق َيْومَا َمْو َياَمِة َو ُكوُن ٱْلِق ْيِهْم َي َل ًا َع َشِهيد
{

الكلمات: شرح

ِلبرام بعد والنقض: الحل ميثاقهم، نقضهم فبسبب أي سببية }: الباء نقضهم { فبما ا

قط. النبياء لقتل موجب ول لقتلهم، موجب بدون }: أي حق { بغير

إليه. والعلم المعرفة وصول من يمنعه غلف عليه ما وهو اغلف }: جمع { غلف

بالزنى. لها رأميهم هنا والمراد فيه قيل من يحير الذي الكذب }: البهتان عظيما { بهتانا
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عليها. وقتله خشبة على شدة والصلب يصلبوه، لم }: أي صلبوه { وما

أن الموت حضورأ عند ليؤمن إل الكتاب أهل من أحد من وم }: أي الكتاب أهل من { وان
ابن ول الله هو ول اليهود، يقول كما ساحر ول زنى ابن هو فما ورأسوله الله عبد عيسى

النصارأى. يقول كما الله

اليات: معنى

ًا كانت التي الجرائم وبيان اليهود عن الحديث في السياق زال ما وذلهم، لعنهم في سبب
في الولى الثلثا اليات في الوارأدة الجرائم تلك تعداد وهذا عليهم، تعالى الله وغضب

).157- 156- 155( وهى السياق هذا

التورأاة. في بما بالعمل عهدهم وخاصة والمواثيق العهود - نقضهم1

صلى محمد على والمنزلة ورأسوله عيسى الله عبد على والمنزلة الله بآيات - كفرهم2
وسلم. عليه الله

متباينة. عهود في كثير وهو وغيرهم ويحيى كزكريا النبياء - قتلهم3

ِلسلم، دعوة يقبلوا ل حتى غلف قلوبنا - قولهم4 وكذبهم به إعلمهم الرسول أرأاد وما ا
عليهم تعالى الله بطع ولكن قلوبهم، على أغطية ل أن وأخبر الدعوى، هذه في تعالى الله

ًا الحق قبول من فمنعها الران عليها فران ذنوبهم بسبب ما هذا وعمل وقول اعتقاد
والميم سببية ميثاقهم.. } (والباء نقضهم تعالى: { فبما قوله وهى الولى الية تضمنته

حق بغير النبياء وقتلهم الله بآيات وكفرهم نقضهم بسبب أي فبنقضهم والصل صلة
ًا } أي قليل ال يؤمنون { فل بكفرهم، عليها الله طبع بل غلف قلوبنا وقولهم قليل إيمان

مثل. والزبورأ والتورأاة وهرون بموسى كإيمانهم

أيضا. وسلم عليه الله صلى ومحمد بعيسى أي - كفرهم5

ًا مريم على - قولهم6 ًا بهتان لعنهم زنى ابن عيسى وقالوا بالفاحشة رأموها حيث عظيم
الله.

رأسول وهو السلم عليه مريم بن عيسى الميح قتلوا أنهم متفاخرين متبجحين - قولهم7
لهم.. } أى شبه ولكن صلبوه، وما قتلوه {.. وما بقوله ذلك في تعالى الله وأكذبهم الله،

عنده وهو إليه تعالى الله رأفعه فقد المسيح وأما وقتلوه، فصلبوه هو انه ظنوه آخر برجل
ًا الله وكان إليه، الله رأفعه ) { بل158( الية في تعالى قال كما السماء في ًا عزيز حكيم

ًا } أي وتدبيره. فعله في حكيما أمره على غالب

الظن اتباع ال علم من به لهم ما منه شك لفى فيه اختلفوا الذين تعالى: { وإن قوله وأما
ًا قتلوه وما منزل طوقوا الذين أن وهى أخرى بحقيقة تعالى الله من إخبارأ هذا } ، يقين

الرجل هل فى اختلفوا هؤلء يقتلوه أن أجل من القبض عليه ليلقوا عليه وهجموا المسيح
ًا يجزموا لم إنهم غيره أو عيسى هو عيسى شبه عليه ألقي الذي عليه ألقوا من بأن أبد

قتلوه {وما تعالى قال ولذا السلم، عليه المسيح هو وقتلوه فصلبوه وأخرجوه القبض
ًا }. حكيما عزيزا الله وكان اليه الله رأفعه بل يقين

نصراني ول يهودي من ما أنه أخبر تعالى الله ) فإن159( السياق هذا في الخيرة الية أما



هو وليس ورأسوله، الله عبد عيسى آمن إل الدنيا عن انقطاع فى ويكون الموت يحضره
هذا ولكن النصارأى، يعتقد كما الله ابن ول الله هو ول اليهود، يعتقد كما ساحر ول زنى ابن

ِليمان تعالى قال الموت معاينة عند حصل لنه صاحبه ينفع ل ا
أحدهم حضر إذا حتى السيئآت يعملون للذين التوبة .. وليست {

} الن.. تبت إنى قال الموت
ويوم موته، قبل به ليؤمنن ال الكتاب أهل من الكريمة: { وإن الية عليه دلت ما هذا

ًا عليهم يكون القيامة من عليه ووصاهم به، جاءهم وبما به كفرهم على يشهد } أي شهيد
ِليمان به. جاء الذي الحق ودين وسلم عليه الله صلى بمحمد ا

اليات هداية

اليات: هداية من

اليهود. جرائم - بيان1

يقتلوا لم وان فإنهم اليهود أما وقتل، صلب عيسى أن في النصارأى اعتقاد - بطلن2
السلم. عليه عيسى أنه ظنوه من وقتلوا صلبوا حيث قصدهم على مؤاخذون فهم عيسى

الدنيا. أيام آخر فى ونزلوه السماء الى السلم عليه عيسى رأفع - تقرير3

كعدمها. وجودها تقبل وا تنفع ل الموت ملك معاينة عند كالتوبة - اليمان4

ٍم ْل ُظ ِب ْا ٱّلِذيَن ّمَن { َف ُدو َنا َها ْيِهْم َحّرْم َل َباٍت َع ّي ّلْت َط َلُهْم ُأِح
ّدِهْم ِبَص ِبيِل َعن َو ّلِه َس ًا ٱل ِثير َأْخِذِهُم َك َبا } * { َو ْد ٱلّر ْا َوَق ْنُه ُنُهو َع
ِلِهْم ْك َأ ّناِس َأْمَواَل َو ِطِل ٱل َبا ْل َنا ٱِب ْد َت َأْع َكاِفِريَن َو ْل ْنُهْم ِل ًا ِم َذاب ًا َع ِليم َأ

ِكِن ٰـ ّل ِم ِفي ٱلّراِسُخوَن } * {  ْل ْنُهْم ٱْلِع ُنوَن ِم ْلُمْؤِم ُنوَن ٱَو ِبَمآ ُيْؤِم
َليَك ُأنِزَل ِلَك ِمن ُأنِزَل َوَمآ ِإ ْب ْلُمِقيِميَن َق َة ٱَو ُتوَن ٱلّصلَ ْلُمْؤ َة ٱَو َكا ٱلّز

ُنوَن ْلُمْؤِم ّلِه ٱَو ل ِما ٱِب َيْو ْل ِئَك ٱلِخِر ٱَو َل ِتيِهْم ۤـُأْو ُنْؤ ًا َس ًا َأْجر ِظيم } َع

الكلمات: شرح

ظلمهم. فبسبب أي سببية }: الباء { فبظلم

إليك. هدنا قالوا: انا إذ }: اليهود { هادوا

والغنم. البقر وشحوم ظفر ذى كل }: هي لهم أحلت { طيبات

وأكله. به والتعامل }: قبلوه الربا { اخذهم

علومهم ممن وشرائعه الله معرفة في الثابتة القدم }: أصحاب العلم في { الراسخون
يقيينات. هي بل ظنيات ليست نفوسهم في رأاسخة

اليات: معنى

عظائم عن الستارأ ويكشف جرائمهم يبين الكتاب أهل من اليهود في السياق زال ما
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عقاب استوجبوا به والذي العظيم الظلم عليهم ) سجل160( الولى الية ففي ذنوبهم
الجرائم أقبح عليهم سجل كما حلللهم، كانت كثيرة طيبات عليهم حرم حيث تعال الله

وتحريفهم الحق بجحودهم وذلك تعالى، الله سبيل عن غيرهم وصد أنفسهم صدهم وهى
أما الولى الية تضمنته ما الشرعية. هذا الحكام إبطال في الرشوة وقبلوهم الله، كلم

للربا استباحتهم أول وهى اليهود على أخرى جرائم تسجيل تضمنت ) فقد161( الثانية
التي الباطلة والفتاوى كالرشوة بالباطل الناس أموال أكلهم وثانيا عنه نهوا وقد حرام وهو

} أليما عذابا منهم للكافرين {... واعتدنا الية ختام في تعالى قوله بها. وأما يأكلون كانوا
ًا كفره على ومات منهم كفر لمن أعد الدنيا في به عاقبهم ما على زيادة فهو ًا عذاب أليم

سلم بن الله عبد في نزلت ) فقد162( الثالثة الية القيامة. وأما يوم به يعذبون موجعا
بأقبح الموصوفين أولئك من كالستثناء تعالى فذكر المدينة يهود من العلماء وبعض

وعمى لجهلهم اقترفوها الذنوب من وعظائم اكتسبوها، جرائم صفات وهى الصفات
ظنية ل يقينية الشرعية علومهم الذين فيه الثابتين العلم في الراسخين بصائرهم. ان

هذه من المؤمنين شأن السلم دارأ فى بالنعيم والفوز العذاب من النجاة فى شأنهم هؤلء
وكذا الصلة المقمين وخاصة قبلك من أنزل وما الرسول أيها إليك أنزل بما يؤمنون المة

بالجر تعالى الله وعدهم جميعا هؤلء الخر واليوم بالله والمؤمنون الزكاة المؤتون
ًا سنؤتيهم تعالى: { أولئك فقال كنهه يعرف ول قدرأه يقادرأ ل الذى العظيم ًا أجر }. عظيم

اليات هداية

اليات: هداية من

والخرة. الدنيا خير من الحرمان تورأثا - المعاصى1

ِلسلم عن الصد - حرمة2 الباطلة. والمعاملة الشائن بالسلوك ولو ا

والخرة. الدينا في للعقوبة موب وانه الربا - حرمة3

والرشوة. والغش كالسرقة بالباطل الناس أموال أكل - حرمة4

وآخرين. سلم بن الله كعبد وذلك رأبانيون صلحاء الكتاب أهل - من5

المهلكات. في والوقوع الزلت صاحبه يأمن العلم في - الرسوخ6

َنْصب الصلة إقام - فضل7 والتخصيص. المدح على الية في الصلة والمقيمى ِل

ّنآ ِإ َنآ {  ْي ْيَك َأْوَح َل َنآ َكَمآ ِإ ْي َلٰى َأْوَح ّييَن ُنوٍح ِإ ِب ّن ل َنآ َبْعِدِه ِمن ٱَو ْي َأْوَح َو
َلٰى ْبَراِهيَم ِإ ِإْسَماِعيَل ِإ َق َو َيْعُقوَب َوإْسَحا َباِط َو َلْس َوِعيَسٰى ٱَو

ّيوَب َأ ُنَس َو ُيو ْيَماَن َوَهاُروَن َو َل َنا َوُس ْي َت َد َوآ ًا َداُوو ُبور ً َز } * { َوُرُسل
ْد َناُهْم َق ْيَك َقَصْص َل ْبُل ِمن َع ً َق ْيَك َنْقُصْصُهْم ّلْم َوُرُسل َل ّلَم َع َك ّلُه َو ٱل

ًا ُموَسٰى ِليم ْك ً َت َبّشِريَن } * { ّرُسل ّ َوُمنِذِريَن ّم َئل ُكوَن ِل ّناِس َي ِلل
َلى ّلِه َع َد ُحّجٌة ٱل َكاَن ٱلّرُسِل َبْع ّلُه َو ًا ٱل ًا َعِزيز ِكيم ِكِن َح ٰـ ّل ّلُه } * {  ٱل

ُد ْيَك َأنَزَل ِبَمآ َيْشَه َل َلُه ِإ ْلِمِه َأنَز َكُة ِبِع ِئ ْلَمل اَو
ۤ

ُدوَن ٱ َكَفٰى َيْشَه ّلِه َو ل ٱِب
ًا } َشِهيد

الكلمات: شرح
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ِلعلم اليك اوحينا { إنا إعلمهم أنبيائه الى تعالى الله ووحي الخفى، السريع }: الوحى: ا
وغيره. الدين أمورأ من به يعلمهم أن يريد بما

السلم. عليهم يعقوب }: أولد { السباط

ًا ِللهية الكتب أحد }: الزبورأ { زبورأ السلم. عليه داود نبيه على أنزله ا

ذكروا وسبعة رأسول عشر ثمانية النعام سورأة في منهم }: ورأد عليك قصصناهم { قد
وإدرأيس الكفر وذو وصالح وشعيب وهود وسلم عليه الله صلى محمد وهم أخرى سورأ في

وآدم

وجل. عز رأبهم الى به يعتذرأون }: عذرأ { حجة

اليات: معنى

هذا يكون أن أنكروا السابقة الية فى فيهم تعالى الله أنزل ما سمعوا لما اليهود أن رأوى
أوحينا بقوله: { إنا قولهم تعالى الله فرد موسى غير الى تعالى الله يوح لم وقالوا وحيا
ًا بعده.. } فذكر من والنبيين نوح لى أوحينا كما إليك ورأسل: أي قال ثم النبياء، من عدد

ً وأرأسلنا لهم جرى ما وبعض اسماءهم عيله قص أي قبل من عليك قصصناهم قدرأ رأسل
كلم أنه ذلك وفوق عليه، يقصصهم لم رأسل وأرأسل رأبم، دعوة يبلغون وهم أممهم مع

ًا فأسمعه تكليما موسى الله أنزل ما أنه ويزعمون ذلك الهيود ينكر فكيف واسطة، بل كلم
ٍر على بالجنة، صالحا وعمل آمن من مبشرين رأسل تعالى ارأسلهم وقد شىء من بش

ًء وعمل واشرك كفر من ومنذرأين القيامة يوم الناس حجة لقطع ال ذلك فعل وما سو
ً الينا ارأسلت ما رأبنا يقولوا ل حتى ومنذرأين مبشرين { رأسل تعالى قوله معنى هذا رأسول
} عزيزا الله { وكان ارأسالهم، بعد الرسل.. } أي بعد حجة الله على للناس يكون لئل

اليات تضمنته ما بعض هذا وتدبيره، أفعله } في { حكيما ارأاده شىء في يمانع ل غالبا
يشهد الله تعالى: { لكن قوله ) وهي166( الرابعة لية ) أما165 - 164 - 163( الثلثا

ًا بالله وكفى يشهدون والملئكة بعلمه أنزله اليك أنزل بما }. شهيد

ًا أن رأوي فقد وحقا صدقا الله رأسول أنه وابلغهم وسلم عليه الله صلى النبي جمعهم يهود
ِليمان إلى ودعاهم إذ بالرسالة لك يشهد فقالوا: من الحق الدين من به جاء وبما به ا

الله فأنزل لك يشهد من وأنت لبعض، بعضهم فيشهد واحد وقت في توجد النبياء كانت
لك منه شهادة إليك كتاب إنزال اليك... } يريد أنزل بما يشهد الله قوله: { لكن تعالى

ِلرأسال، للصطفاء أهل بأنك بعلمه أنزله والرسالة، بالنبوة البشرية إليه تحتاج ما وبكل وا
أليس بمثله، تأتى ان اجتمع لو البشرية تعجز تشريع أعظم حوى إذ واسعادها اكمالها في
ًا والملئكة بلى، والرسالة، بالنبوة لك الشهادة في كافيا هذا بالله {.. وكفى يشهدون أيض

ًا يعقلون. كانوا لو تعالى شهادته بعد شهادة تطلب } فل شهيد

اليات هداية

اليات: هداية من

ِللهي. الوحى مبدأ - تقرير1 ا

وسلم. عليه الله صلى محمد وآخرهم السلم عليه نوح الرسل - أول2



تعالى. لله الكلم صفة - إثبات3

القيامة. يوم الناس على الحجة قطع وهي الرسل ارأسال في الحكمة - بيان4

وسلم. عليه الله صلى ورأسالته النبياء خاتم بنبوة والملئكة وتعالى تبارأك الرب - شهادة5

للنبي شهادة أكبر وعلوم معارأف من دفتيه بين ضمه وما تشريع من القرآن حواه - ما6
والرسالة. بالنبوة وسلم عليه الله صلى محمد

ِإّن ْا ٱّلِذيَن {  ْا َكَفُرو ّدو ِبيِل َعن َوَص ّلِه َس ْد ٱل ْا َق ّلو ً َض َٰلل ًا َض } * َبِعيد
ِإّن ْا ٱّلِذيَن {  ْا َكَفُرو َلُمو َظ ُكِن َلْم َو ّلُه َي َيْغِفَر ٱل َ َلُهْم ِل َيُهْم َول َيْهِد ِل

ًا ّ َطِريق ِإل ّنَم َطِريَق } * {  ِلِديَن َجَه ًا ِفيَهآ َخا َبد َكاَن َأ ِلَك َو َلى ٰذ َع
ّلِه ًا ٱل ّيَها َيِسير َأ ٰي ّناُس } * {  ْد ٱل ُكُم َق َء ْلَحّق ٱلّرُسوُل َجآ ُكْم ِمن ٱِب ّب ّر

ْا ُنو ًا َفآِم ْير ُكْم َخ ِإن ّل ْا َو ْكُفُرو ِإّن َت ّلِه َف َلْرِض ٱلّسَماَواِت ِفي َما ل ٱَو
َكاَن ّلُه َو ًا ٱل ِليم ًا َع ِكيم } َح

وصدوا: كفروا

وصدوا: صرفوا وسلم عليه الله صلى محمد بنبوة }: كفروا: جحدوا وصدوا { كفروا
ِليمان عن الناس وسلم. عليه الله صلى به ا

على ببقائهم وظلموا وسلم عليه الله صلى محمد نبوة }: جحدوا وظلموا { كفروا
ًا جحودهم ًا منهم بغي الى الظلمات من يخرجهم رأسول فيهم يكون أن للعرب وحسد

النورأ.

دعوته. في الصادق رأسالته في وسلم عليه الله صلى محمد }: هو { الرسول

ًا إيمانكم يكون }: أي لكم خيرا { فآمنوا لكم. خير

اليات: معنى

له بشهادته وسلم عليه الله صلى محمد نبيه رأسالة على الحجة تعالى الله أقام أن بعد
ِللهية والمعارأف العلوم من فيه لما القرآن وشهادة ملئكته، وشهادة بالرسالة هذا بعد ا

ً ضلوا قد اليهود وهم الله سبيل عن وصدوا كفروا الذين أن تعالى أخبر ًا ضلل قد بعيد
الثانية الية في أخبر ) كما167( الولى الية تضمنته ما وهذا الحق، إلى الرجوع معه يتعذرأ

ًا وهم وظلموا كفروا الذين ) أن168( ليهديهم ول لهم ليغفر الله يكن لم اليهود أيض
ًا كفر كفر إذا المرء أن وهي خلقه في سنته على قائم وهذا جهنم طريق إل اللهم طريق

ِللهية، الهداية لقبول استعداد أي له يبق لم الظلم الكفر إلى وأضاف وجحود عناد يبق لم ا
ًا فيها يخلد جهنم طريق، إل سلوكه له يرجى طريق من له ًا، خلود ّي تعالى: وقوله أبد

ًا الله على ذلك { وكان الصفات هذه أصحاب دخول أن فيه يقررأ الية ختام } في يسير
من هو بل فعله عليه المتعذرأ الله على الصعب بالمر ليس فيها وخلودهم جهنم اليهود من

ًا تتضمن ) فهي170( الخيرة الية أما اليسير السهل ًا إعلن ًا إلهي كافة الناس إلى موجه
جاءكم الخاتم الرسول... } الكامل جاءكم قد الناس أيها {... يا كتاب وأهل مشركين

ًا به فآمنوا رأبكم من الحق بالدين ًا وأعرضتم أبيتم وإن لكم، خير الخير على للشر ايثارأ
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ًا والرأض السموات في ما لله أن فاعلموا الهدى على والضلل ًا خلق ًا وملك وتصرف
ًا وساءت جهنم والضلل الكفر من اخترتم بما وسيجزيكم استجاب بمن عليم فإنه مصير

اللئق موضعه في الجزاء وضع في حكيم وعصى فكفر أعرض وبمن وأطاع، فآمن لندائه
ِلحسان. المسيء ول بالسوء، المحسن يجزي به. فل با

اليات هداية

اليات: هداية من

تعالى. بالله والعياذ اليهود كفر وهذا والظلم الله سبيل عن الصد مع كان ما الكفر - شر1

عليه يتعذرأ والفساد الشر في وتوغل الضلل، في أبعد إذا العبد أن في تعالى الله - سنة2
فيهلك. ذلك على فيموت التوبة

وأصفرهم. أبيضهم الناس لسائر عامة المحمدية - الرسالة3

الرحيم. العادل الجزاء يتم تعالى. وبموجبهما لله والحكمة العلم صفتى - إثبات4

َأْهَل ٰي َتاِب {  ِك َ ٱْل ْا ل ُلو ُكْم ِفي َتْغ ِن َ ِدي ْا َول ُلو َلى َتُقو ّلِه َع ّ ٱل ٱْلَحّق ِإل
ّنَما َيَم ٱْبُن ِعيَسى ٱْلَمِسيُح ِإ ّلِه َرُسوُل َمْر ُتُه ٱل ِلَم َك ْلَقاَها َو َلٰى َأ ِإ

َيَم ْنُه َوُروٌح َمْر ْا ّم ُنو ّلِه َفآِم ل ِلِه ٱِب َ َوُرُس ْا َول ُلو َثٌة َتُقو َ ْا َثل َتُهو ًا ٱن ْير َخ
ُكْم ّنَما ّل ّلُه ِإ ٰـٌه ٱل َل ٌد ِإ َنُه َواِح ْبَحا ُكوَن َأن ُس ٌد َلُه َي َل ِفي َما ّلُه َو

َلْرِض ِفي َوَما ٱلّسَماَواِت َكَفٰى ٱ ّلِه َو ل ً ٱِب ِكيل ّلن َو ِكَف } * {  َتن َيْس
ُكوَن َأن ٱْلَمِسيُح ًا َي ْبد ّلِه َع َ ل َكُة َول ِئ اْلَمل

ۤ
ُبوَن ٱ ِكْف َوَمن ٱْلُمَقّر ْن َت َيْس

ِتِه َعْن َد َبا ِبْر ِع ْك َت َيْس َيْحُشُرُهْم َو َليِه َفَس ًا ِإ َأّما َجِميع ٱّلِذيَن } * { َف
ْا ُنو ْا آَم ُلو ِلَحاِت َوَعِم ُيَوّفيِهْم ٱلّصا ُدُهْم ُأُجوَرُهْم َف َيزي ِلِه ّمن َو َفْض
َأّما ْا ٱّلِذيَن َو َكُفو َتن ْا ٱْس َبُرو ْك َت ْس ُبُهْم ٱَو ّذ ُيَع ًا َف َذاب ًا َع ِليم َ َأ ُدوَن َول َيِج
ّلِه ُدوِن ّمن َلُهْم ًا ٱل ّي ِل َ َو ًا َول } َنِصير

الكلمات: شرح

النصارأى. هنا بهم }: المراد الكتاب أهل { يا

ورأسوله الله عبد السلم عليه فعيسى للشيء الحد }: الغلو: تجاوز دينكم في تغلوا { ل
الله. هو فقالوا فيه فغلوا

ذنب ل أي الذنوب من ممسوح لنه بالمسيح ولقب السلم عليه عيسى }: هو { المسيح
قط. له

لها مريم: أوصلها إلى -ألقاها } فكان { كن له تعالى الله قول }: أي ألقاها { كلمته
بن عيسى المسيح اسمه منه بكلمة يبشرك الله إن لها الملئكة قول وهي إياها وأبلغها
مريم.

درأعها. كم في الله رأوح جبريل بنفخة كان عيسى }: أي منه { ورأوح
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ً ًا { وكيل ًا }: حفيظ ًا. وشاهد عليم

ًا. أنفة تعالى لله عبوديته يرفض }: ل يستنكف { لن وكبر

ًا يفعله أو يقوله أن منه طلب ما فوق كبيرة نفسه }: يرى { ويستكبر ًا. إعجاب وغرورأ

ًا ًا ول { ولي ًا القيامة يوم يجدون ل }: أي نصير ًا ول عنهم الدفاع يتولى ولي ينصرهم نصير
فيها. ويعذبوا النارأ يدخلوا ل حتى

اليات: معنى

النصارأى وتعالى تبارأك الرب ) نادى171( الولى الية ففي الكتاب أهل مع السياق زال ما
ِلنجيل هو الذي الكتاب بلقب ّو عن ونهاهم ا كالترهب والتكلف التنطع من دينهم في الغل

ّو، عليها حمل التي البدع من ذلك إلى وما النساء واعتزال على قولهم عن نهاهم كما الغل
ًا وتعالى تبارأك الله جبريل إليها بعث حيث مريم إلى ألقاها التي وكلمته الله رأسول غير أبد

ًا يهبها قد تعالى الله بأن فبشرها ًا، غلم عيسى فكان درأعها كم في الله رأوح وهو ونفخ زكي
فلم السلم عليه جبريل الله رأوح من النفخة تلك } وبسبب { كن وهي التكوين بكلمة

ومحمد وعيسى جبريل ورأسله بالله وآمنوا الحق الى فارأجعوا الله ابن ول الله عيسى يكن
ًا تقولوا ول وسلم، عليه الله صلى القول هذا عن آلهة. انتهوا ثلثة ثالث وباطل: الله زورأ

ًا انتهاؤكم يكن الكذب ً لكم خير له شريك ل واحد إله وتعالى سبحانه الله إنما ومآلً، حال
ولم صاحبة، له تكن ولم ولد، له يكون أن وعظم وجل وعل تنزه ولد. سبحانه ول ند ول

ًا الرأض في وما السموات في ما وله حاجة ذا يكن ًا خلق ًا وملك ًا، وحكم به وكفى وتدبير
ً وتعالى سبحانه ًا وكيل ًا شاهد ًا تعالى الله فحسبكم عليم ّب ً رأ ما كل يكفيكم فإنه وإهل
سواه. تطلبون ول غيره إلى تلتفتون فل يهمكم

أخبر ) فقد173( ) والثالثة172( الثانية اليتان ) وأما171( الولى الية عليه دلت ما هذا
ًا يستنكف لن السلم عليه المسيح ورأسوله ه عبد أن تعالى إليه وينسب الله يعبد أن أبد

ً منهم المقربون الملئكة حتى ورأسوله، الله عبد فيقال العبودية بعنوان ل غيرهم عن فضل
توعد ثم وملئكته، الله عباد فهم العبودية لقب وعن تعالى الله عبادة عن يستنكفون

ًا سيحشرهم بأنه الناس سائر من عنها ويستكبر عبادته عن يستنكف من كل تعالى جميع
ّيته آمنوا الصالحات واعملوا آمنوا الذين فأّما أعمالهم على ويحاسبهم وحده تعالى بألوه

يوفيهم فهؤلء الصالحة العمال وهى البدات أنواع من لهم شرع بما وحده وعبدوه
ضعف. سبعمائة الى يضاعف وقد أمثالها بعشر الحسنة فضله من ويزيدهم كاملة أجورأهم

والرجوع الحق قبول عدم على والكبر النفة حملتهم أي واستكبروا استنكفوا الذين وأما
ًا تعالى فيعذبهم الفاسد والعمل الباطل العتقاد على فأصروا اليه ًا عذاب ًا أي أليم ول موجع

ًا دونه من لهم يجدون ًا ول ولي كانوا بما جزاء الخلد عذاب إلى أمرهم فينتهي ناصر
يعملون.

اليات هداية

اليات: هداية من

والضلل. للبتداع الموجبة السباب من هي إذ الدين في الغلو - حرمة1



ًا علم بدون تعالى الله على القول - حرمة2 خاصة. بصورأة الحق بغير عليه والقول مطلق

الله بكلمة كان ورأسوله الله عبد وأنه السلم، عليه عيسى في الحق المعتقد - بيان3
السلم. عليه جبريل ونفخة

قبوله. عن والستكبارأ الحق عن الستنكاف - حرمة4

جحيم. وإما نعيم إما وهو الخروي الجزاء - بيان5

َيا ّيَها {  ّناُس َأ ْد ٱل ُكْم َق َء ُكْم ّمن ُبْرَهاٌن َجآ ّب َنآ ّر ْل ْنَز َأ ُكْم َو ْي َل ًا ِإ ًا ُنور ِبين ّم
َأّما ْا ٱّلِذيَن } * { َف ُنو ّلِه آَم ل ْا ٱِب َتَصُمو ْع ُلُهْم ِبِه ٱَو ْدِخ ُي َرْحَمٍة ِفي َفَس

ْنُه َيْهِديِهْم َوَفْضٍل ّم ْيِه َو َل ًا ِإ ًا ِصَراط َتِقيم } ّمْس

الكلمات: شرح

وسلم. عليه الله صلى محمد هنا به والمراد }: البرهان: الحجة { برهان

ًا ًا { نورأ الكريم. القرآن }: هو مبين

الشرائع. من يحمله وبما بالقرآن تمسكوا }: أي { واعتصموا

}: الجنة. منه رأحمة { فى

ًا ًا { صراط الكرامة. دارأ في رأبهم جوارأ الى بهم يفضى }: طريق

اليتين: معنى

ًا إياهم مخبراص ونصارأى ويهود مشركين الناس سائر وتعالى تبارأك الرب ينادى قاطع
الساطع البرهان وهو وسلم عليه الله صلى محمد رأسوله إليهم أرأسل بأنه عليهم للحجة

ِليمان ووجوب وقدرأته وعلمه تعالى الله وجود على القاطع والدليل ولزوم وبرسله به ا
ًا كتبه عليه أنزل وأنه رأسوله بطاعة عبادته ًا شافي ًا كافي ًا هادي ًا نورأ ّين من الله به يهدي مب

إلى تعالى الله أعذرأ قد النورأ. بهذا إلى الظلمات من ويخرجه السلم، سبل رأضوانه ابتع
بالله آمنوا فالذين وكافر مؤمن صنفان هم ثم وحجة معذرأة كل عليهم وقطع كافة الناس

ًا ّب ًا وبرسوله وإلها رأ ّي ً نب وصدقا حرامه وحرموا حلله فأحلوا بالقرآن واعتصموا ورأسول
النارأ من ينجيهم بأن ذلك وفضل منه رأحمة في سيدخلهم فهؤلء آدابه والتزموا أنباءه

الجنة وأدخل النارأ عن زحزح فمن تعالى قال كما العظيم الفوز هو وذلك الجنان ويدخلهم
فل معلوم وجزاءهم معروف فمصيرهم وكتابه وبرسوله به كفروا الذين فاز. وأما فق

والخسران. الحرمان ذكره: إنه الى حاجة

اليات هداية

اليات: هداية من

سواء. حد على والصفر للبيض فهي عامة دعوة السلمية - الدعوة1
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ل الذي وكمله بأميته لنه وسلم عليه الله صلى محمد النبّي على البرهان لفظ - إطلق2
ّي مطمع ورأحمته. وعلمه الله وجود على برهان فيه يساميه أن لبشر

ِلهتداء من به يحصل لما نورأ - القرآن3 والكمال. السعادة وطرق النجاة سبيل إلى ا

ِليمان الجنة ودخول السعادة - ثمن4 التمسك وهو الصالح والعمل ولقائه ورأسوله بالله ا
بالعتصام. عنه المعبر والسنة بالكتاب

َنَك ُتو َتْف َيْس ّلُه ُقِل {  ُكْم ٱل ِتي َلِة ِفي ُيْف َ َكل َلَك ٱْمُرٌؤ ِإن ٱْل ْيَس َه َلُه َل
ٌد َل َلُه َو َلَها ُأْخٌت َو ُثَهآ َوُهَو َتَرَك َما ِنْصُف َف ُكْن ّلْم ِإن َيِر ٌد ّلَهآ َي َل ِإن َو َف

َتا َن ْيِن َكا َت َن َلُهَما ٱْث َثاِن َف ُل ّث ِإن َتَرَك ِمّما ٱل ْا َو ُن ًة ۤوَكا ً ِإْخَو ًء ّرَجال ِنَسآ َو
َكِر ّذ ِلل ْثُل َف ْيِن َحّظ ِم َي َث ُلن ّيُن ٱ َب ّلُه ُي ُكْم ٱل ْا َأن َل ّلو ّلُه َتِض ل ُكّل ٱَو ٍء ِب َشْي

ِليٌم } َع

الكلمات: شرح

كذا. في فتياك }: يطلبون { يستفتونك

ّين { يفتيكم الكللة. أمر من عليكم أشكل ما لكم }: يب

ًا يترك ول الرجل يهلك }: أن { الكللة ًا. أو أخا يترك وإنما ولد ولد ول ولد أخت

}: النصيب. { الحظ

التركة. قسمة في تخطئوا أي تضلوا }: كيل تضلوا { أن

الكريمة: الية معنى

والوالد الولد شأن في الولى أرأبع الموارأيث وآيات الكللة، آية تسمى الية هذه
} النثيين حظ مثل للذكر أولدكم فى الله يوصيكم {

والزوجة الزوج شأن في والثانية
} أزواجكم ترك ما نصف ولكم {

ِلخوة شأن الخ.. وفي لم ا
} أخت أو أخ وله امرأة أو كللة يورث رجل كان وإن {

} الخ. { يستفتونك هذه هي والثالثة النساء، سورأة أول في تقدمتا اليتان الخ.. وهاتان
ًا يترك ولم أحدهم موت عند والخوات الخوة ميراثا شأن فى وهى ولد.. وهو ولد ول ولد
قوله وهى الرأحام ذوى شأن في وهي النفال سورأة آخر فى والرابعة الكللة معنى

تعالى:
} الله كتاب في ببعض أولى بعضهم الرحاما وألوا {

أمرؤ تعالى فقال الكللة عن عنهم الله رأضي الصحابة بعض سؤال عند نزلت الية وهذه
ًا ترك، ما نصف فلها لب أو شقيقة أخت وله ولد ولد ول ولد له وليس أنثى أو كان ذكر
ًا يرثها وهو وإن ترك مما الثلثان فلهما اثنتين كانتا ولد. فإن ولد ول ولد ل يكن لم إن أيض

ً إخوة كانوا ًء رأجال ًا أي ونسا ًا ذكورأ ّين أن وبعد النثتين حظ مثل فللذكر وإناث كيف تعالى ب
ًا قال كللة مات من يورأثا ّين كيل } أي تضلوا أن لكم الله { يبين البيان هذا حكمة مب
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شيء بكل أموالكم. { والله قسمة في وتجورأوا الحق فتخطئوا التركات قسمة في تضلوا
إله ل سبحانه علما شيء بكل أحاط وقد وكيف آخر عليه يخفى ول شيئا يجهل } فل عليم
سواه. رأب ول غيره

الكريمة الية هداية

الكريمة: الية هداية من

له. المطلوب العلم على للحصول يعلم من يعلم ل من سؤال - جواز1

ًا تعالى الله وجود - اثبات2 ًا عليم ًا قدير ًا سميع عليه الله صلى محمد نبوة وتقرير بصير
ذلك يقررأ رأسوله على المنزل وحيه بواسطة تعالى الرب واجابة الصحاب سؤال إذ وسلم
ويثبته.

أخيها من لها الواحدة فالخت امرأة أو رأجل من كللة يورأثا من تركة قسمة - بيان3
مثل أختهم يرثون للذكر الخوات مع والخوة الثلثان، لهما لهما والختان ترك، ما نصف
ًا تترك لم إذا النثيين حظ ولد. ولد ول ولد

المائدة سورأة
َيا ّيَها {  ْا ٱّلِذيَن َأ ُنو ْا آَم ْلُعُقوِد َأْوُفو ّلْت ٱِب ُكْم ُأِح ِما َبِهيَمُة َل ْنَعا َل ّ ٱ َما ِإل

َلٰى ْت ُكْم ُي ْي َل ْيَر َع ّلي َغ ْيِد ُمِح ُتْم ٱلّص ْن َأ ّلَه ِإّن ُحُرمٌا َو ُكُم ٱل ُد َما َيْح } * ُيِري
َيا ّيَها {  ْا ٱّلِذيَن َأ ُنو َ آَم ْا ل ّلو ِئَر ُتِح ّلِه َشَعآ َ ٱل َ ٱْلَحَرامَا ٱلّشْهَر َول َول

ْدَي َ ٱْلَه َد َول ِئ اْلَقل
ۤ

اَول ٱ
ۤ

ْيَت آّميَن  َب َتُغوَن ٱْلَحَرامَا ٱْل ْب ً َي ّبِهْم ّمن َفْضل ّر
ًا َذا َوِرْضَوان ِإ ُتْم َو ْل َل ْا َح ُدو َطا ْص َ ٱَف ُكْم َول ّن َنآُن َيْجِرَم ٍما َش َأن َقْو

ُكْم ّدو ِما ٱْلَمْسِجِد َعِن َص ْا َأن ٱْلَحَرا ُدو َت ْا َتْع ُنو َتَعاَو َلى َو ٱْلبّر َع
ّتْقَوىًٰ ل َ ٱَو ْا َول ُنو َلى َتَعاَو ِم َع ْث ِل ْدَواِن ٱ ْلُع ْا ٱَو ّتُقو ّلَه ٱَو ّلَه ِإّن ٱل ٱل

ُد } ٱْلِعَقاِب َشِدي

الكلمات: شرح

وأخيه العبد وبين تعالى والرب العبد بين التي العهود } العقود: هي بالعقود { أوفوا
بمقتضاها. والخلل نكثها بها: عدم والوفاء

ِلبل }: هي النعام { بهيمة والغنم. والبقر ا

عمرة. أو بحج محرمون }: أي حرم { وأنتم

الله دين أعلم وسائر والعمرة، الحج مناسك هنا وهي شعيرة }: جمع الله { شعائر
تعالى.

تعظمه. كانت الذي مضر شهر وهو }: رأجب الحرام { الشهر

النعام. بهيمة من والحرم للبيت ُيهدى }: ما { الهدى
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ليأمن. الحرم شجر لحاء من الرجل يتقلده وما الهدى، يقلد ما قلدة }: جمع { القلئد

تعالى. الله رأضوان أو تجارأة رأبح يطلبون الحرام: قاصدي البيت { آمين

إحرامكم. من }: أي حللتم { وإذا

عليهم. تعتدوا أن قوم بغض يحملنكم ل }: أي قوم شنآن يجرمنكم { ول

صدوكم. أن لجل }: أي صدوكم { أن

ورأسوله به الله أمر ما والتقوى: فعل ورأسوله لله طاعة }: البر: كل والتقوى { البر
وسلم. عليه الله صلى ورأسوله الله عنه نهى ما وترك

ِلثم ِلثم: سائر والعدوان { ا الحدود. وتجاوز والعدوان: الظلم الذنوب، }: ا

يحتمل. ول يطاق ل شديد عقابه }: أي العقاب { شديد

اليتين: معنى

ِليمان بعنوان المؤمنين عباده وتعالى تبارأك الحق ينادى ما أي آمنوا الذين أيها يا فيقوٌل ا
فل تنكثوها، فل وبالعهود تحلوها فل بالعقود أوفوا ووعيدى ووعدي وبرسولي بي آمنتم من

ًا تتركوا ًا، ترتكبوا ول واجب ً تحرموا ول منهي ًا تحلو ول حلل النعام بهيمة لم أحللت حرام
ِلبل هي آية في التية وهي عليكم يتلى ما ال والغنم البقر ا

} والدما... الميتة عليكم حرمت {
تنازعوا فل لي المر تحلوه. وسلموا فل حرم وأنتم الصيد عليكم وحرمت تحرموها فل

اوفوا آمنوا الذين ايها { يا الولى الية تضمنته ما أرأيد. هذا ما أحكم فإني وأحرم أحل فيما
الله ان حرم وانتم الصيد محلى غير عليكم يتلى ما إل النعام بهيمة لكم احلت بالعقود

}. يريد ما يحكم

يوم الى به يعمل محكم وبعضها به العمل ُنسخ بعضها أحكاما تضمنت فقد الثانية الية أما
فرض ما سائر من دينه أعلم وهي الل شعائر تحريم به العمل والواجب المحكم الدين

بقول مناسك ذلك ومن محرم، بفعل ول واجب، بترك تستحل وحرم. فل ونهى وأوجب،
ًا المنسوخ ومن الية، وجدتموهم حيث المشركين فاقتلوا الله المشركين هدي أيض

ول هدى، منهم يقبل ول الحرم بدخول لهم يسمح فل أنفسهم والمشركون وقلئدهم
معنى كله. هذا الحرم شجر تقلدوا ولو الحرم شجر بلحاء أنفسهم تقليد القتل من يجيرهم

ول الهدى ول الحرام الشهر ول الله، شعائر تحلوا ل آمنوا الذين أيها { يا تعالى قوله
الرزق بالفضل } والمراد ورأضوانا رأبهم من فضل يبتغون الحرام آمين. البيت ول القلئد

الله رأضى من بحجهم يطلبونه المشركون كان ما يالرضوان والمراد الحج، في بالتجارأة
حياتهم. في ويحفظهم أرأزاقهم في لهم ليبارأك

الذي الصطياد فى لهم أذن للمؤمنين فاصطادوا.. } خطاب حللتم { وإذا تعالى وقوله
ًا كان {.. ول تعالى إحرامهم. وقوله من تحللهم بعد فيه لهم إذن محرمون وهم محرم

أن المؤمنين عباده } ينهى تعتدوا أن الحرام المسجد عن صدوكم أن قوم شنآن يجرمنكم
بغير عليهم يعتدوا أن الحرام المسجد دخول عن الحديبية يوم صدوهم قوم بغض يحملهم

تعالى أمرهم تركوا. ثم إن وتركهم قاتلوا إن قتالهم وهو فيه لهم تعالى الله أذن ما



والرذائل، المحرمات وترك والفضائل، الواجبات أداء على أي والتقوى، البر على بالتعاون
تعاونوا ول والتقوى البر على وجل: { وتعاونوا عز فقال ضدها عن التعاون عن ونهاهم

ِلثم على }. والعدوان ا

ً كله الدين تعم التقوى كانت ولما ًا فعل ِليمان الله واتقوا فقال بها، أمرهم وترك به با
شديد الله { إن بقوله أمره إهمال من وحذرأهم والترك، الفعل في وبطاعتهما ورأسوله
التقوى. بلزوم } باحذرأوه العقاب

اليتين هداية

اليتين: هداية من

بين التي العقود على والمحافظة العبد وبين تعالى الله بين التي بالعهود الوفاء - وجوب1
ذلك. الية لشمول العبد وأخيه العبد

ِلبل لحوم أكل - إباحة2 منها. الميتة إل والغنم والبقر ا

ِلحرام حال في الصيد - تحريم3 ِلحرام من التحلل بعد وحليته ا البحر. ل البر صيد وهو ا

تركه. وجب وتركالما أداؤه، وجب لما أذاء كلها الدين شعائر إحترام - وجوب4

الكافر. على حتى مطلقا العتداء - حرمة5

به. المساس على تعاونهم وحرمة الدين، إقامة على المؤمنين بين التعاون - وجوب6

ُكُم { ُحّرَمْت ْي َل َتُة َع ْي ّدمُا ٱْلَم ْل َلْحُم ٱَو ْنِزيِر َو ْيِر ُأِهّل َوَمآ ٱْلِخ ّلِه ِلَغ ِبِه ٱل
ِنَقُة ْنَخ ْلُم ُة ٱَو َذ ْلَمْوُقو َيُة ٱَو ّد َتَر ْلُم ِطيَحُة ٱَو ّن ل َكَل َوَمآ ٱَو ُبُع َأ ّ ٱلّس َما ِإل

ُتْم ْي ّك ِبَح َوَما َذ َلى ُذ ّنُصِب َع َأْن ٱل ْا َو َتْقِسُمو ِما َتْس َلْزلَ ُكْم ٱِب ِل ِفْسٌق ٰذ
َيْومَا ِئَس ٱْل ْا ٱّلِذيَن َي ُكْم ِمن َكَفُرو ِن َ ِدي ْخَشْوِن َتْخَشْوُهْم َفل َيْومَا ٱَو ٱْل

ْلُت ْكَم ُكْم َأ ُكْم َل َن ْتَمْمُت ِدي َأ ُكْم َو ْي َل ِتي َع ُكُم َوَرِضيُت ِنْعَم ٰلَم َل ِلْس ًا ٱ ِدين
ُطّر َفَمِن ْيَر َمْخَمَصٍة ِفي ٱْض ِنٍف َغ َتَجا ٍم ُم ْث ِإّن ِل ّلَه َف } ّرِحيٌم َغُفوٌر ٱل

تذكية. بدون أي أنفه حتف النعام بهيمة من مات }: ما الكلمات: { الميتة شرح

أو المسيح، مثل تعالى الله اسم غير اسم عليه ذكر ما }: أي به الله لغير أهل { وما
صنم. أو الولي،

فماتت. ونحوه بحبل }: أي { المنخنقة

به. فماتت حجر أو بعصا المضروبة }: أي { الموقوذة

ّية فماتت. والجبل والجدارأ السطح مثل أسفل إلى عال من }: الساقطة { المترد

رأأسها. أو بقرونها لها أختها نطح بسبب ماتت }: ما { النطيحة
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المفترسة. الحيوانات من وغيره الذئب أكلها ما }: أي السبع أكل { وما

نحره. أو بذبحة فذكيتموه مستقرة الروح فيه أدرأكتم }: أي ذكيتم ما { إل

ًا تمثل التي الصنام على ذبح ما }: أي النصب على ذبح { وما ًا أو إله ًا، أو زعيم عظيم
الجان. وعلى وقبورأهم الولياء أضرحة على ذبح ما ومثلها

ما ومثله بالزلم بالستقسام عليه تحصلون ما عليكم وحرم }: أي تستقسموا { وان
وأسماء طلسم فيها التي الباطلة النياء. والحروز وقرعة والشواقة الكهانة صاحب يأخذه
والعفارأيت. الجن

الله طاعة عن خروج بالزلم الستقسام إلى الميتة أكل من ذكر ما }: أي فسق { ذلكم
تعالى. سبحانه له ومعصية تعالى

يأكل أن بأس فل الموت نفسه على فخاف الجوع ضرورأة ألجأته من }: أي اضطر { فمن
ذكر. مما

به. الغذاء لقلة البطن يضمر حتى الجوع شدة }: المخمصة مخمصة { في

الميتة من أكل ما بأكل المعصية في رأاغب غير يريد ِلثم مائل }: غير متجانف { غير
المهلك. الجوع غائلة به ويدفع رأمقه به يسد مما أكثر يأكل بأن وذلك

الكريمة: الية معنى

وهو السورأة هذه من الولى الية في تعالى لقوله وتفصيل تفسير هي الكريمة الية هذه
قوله:

} عليكم يتلى ما إل {
يلي: كما عشر وهي اللحوم من المحرمات سائر الية هذه في ذكر حيث

والمتردية، والموقوذة، والمنخنقة، به، الله لغير أهل وما الخنزير، ولحم والدم، الميتة،
النصب. على ذبح وما السبع، أكل وما والنطيحة،

ذبحتموه إذا مستقرة. بحيث الروح فيه أدرأكتم ما } يريد ذكيتم ما تعالى: { إل وقوله
ًا كان أنه علمة هذا فإن برجليه ورأكض للذبح اضطراب بالذبح. مات وأنه حي

ما أكل ول بالزلم، الستسقام لكم يحل ول } يريد بالزلم تستقسموا { وأن وقوله
زلم جمع بالزلم عنها المعبر القداح يضعون الجاهلية في كانوا أنهم وحقيتها عليها يعطى

واحد على كتب وقد كالكيس، خريطة يضعونها فيه، رأيش ول له لزج صغير رأمع وهو
ًا ويخرج الخريطة في بها المستقسم يجيلها ثم نهاني وآخر رأبي أمرني ًا زلم وجده فإن منه

ًا عمله في مضى في مضى رأبي أمرني عليه ًا، أو سفر ًا أو زواج وجده وإن شراء، أو بيع
ًا ِلسلم فجاء فعله على عزم ما ترك رأبي نهاني عليه مكتوب بالزلم، الستسقام فحرم ا
إني ويقول: اللهم الفريضة غير من رأكعتين المؤمن يصلي أن وهي الستخارأة وسّن

وتعلم أقدرأ ول تقدرأ فإنك العظيم فضلك من وأسألك بقدرأتك واستقدرأك بعلمك استخيرك
ودنياي ديني في لي خير المر هذا أن تعلم كنت إن اللهم الغيوب علم وأنت أعلم ول

المر هذا أن تعلم كنت وإن فيه، لي بارأك ثم لي ويسره لي فاقدرأه وآجله أمري وعاجل



الخير لي واقدرأ عنه واصرفني عني فاصرفه وآجله أمري وعاجل ودنياي ديني في لي شر
حاجته. ويسمي به، أرأضني ثم كان حيث

تعالى. الله بإذن الخير هو يأتيه والذي عليه، عزم ما يترك أو ويفعل

الفسق هو إتيانه عليكم حرمت مما لكم ذكرت م } يريد فسق تعالى: { ذلكم وقوله
فاتركوه.

تعالى } يخبر واخشون تخشوهم فل دينكم من كفروا الذين يئس تعالى: { اليوم وقوله
دينكم عن يردوكم أي ِمْن يئسوا قد وغيرهم المشركين من الكافرين أن المؤمنين عباده

ِلسلم، في وهوازن ثقيف ودخول مكة فتح قبل ذلك كان كما كل في عليهم وظهورأكم ا
ًا وبينهم بينكم دارأت معركة إلى ورأدكم قهركم من يتمكنوا أن الن بعد تخشوهم فل إذ
في بسنتي والخذ حدودي ولزوم رأسولي وطاعة بطاعتي وذلك بدلهم أنا واخشوني الكفر
لهل وإذللي طاعتي لهل نصرتي فإن عطائي بسلب لنقمتي تتعرضوا ل حتى كوني

معصيتي.

ِلسلم لكم ورأضيت نعمتي عليكم وأتممت دينكم لكم أكملت تعالى: { اليوم وقوله ًا ا دني
فأول: إكمال وامتنان منه عليهم إنعام هو بما المؤمنين لعباده تعالى منه إخبارأ } فهو
يوم عشية نزلت الية هذه أن قيل حتى وآدارأه وأحكامه وعباداته عقائده بجميع الدين
ثم ليلة وثمانين احدى إل وسلم عليه الله رأسول بعدها يعش ولم الوداع، حجة عام عرفة
ًا: إتمام تعالى الله توفاه ضعف، بعد وقواهم الخوف بعد فآمنهم عليهم تعالى نعمته وثاني

والكفارأ الكفر وأبعد دينهم وأظهر له البلد وفتح وسودهم وذل قهر بعد وأعزهم ونصرهم
ًا عليهم أتمها التي النعمة من فهذه ضلل بعد وهداهم جهل بعد فعلمهم عنهم، رأضاه وثالث

ِلسلم ًا با عن فأبعدهم وشارأئعه عقائده فبين فيه كتابه وأنزل به رأسوله بعث حيث لهم دين
وهو أل لهم رأضيه بما عنها وأغناهم والمجوسية، والنصرانية كاليهودية الباطلة الديان
ِلسلم ًا تعالى لله الستسلم على القائم ا ًا ظاهر الكمالت الى العروج سلم وذلك وباطن
المنة. وله الحمد فلله والسعادات والفضائل الفواضل كل ومرقى

} يريد رأحيم غفورأ الله فإن ِلثم متجانف غير مخمصة في اضطر تعالى: { فمن وقوله
أكل إلى والمسبغة المخمصة وهي الجوع شدة وهي الضرورأة ألجأته أي اضطر من تعالى

رأحيم المؤمنين لعبادي غفورأ فإني عليه إثم فل فأكل وأنواعها الميتة من عليكم حرمت ما
ًا وأنواعها الميتة من أكل قد يكون أن إل بهم ً المعصية متعمد بتحريمي مبال غير إليها مائل
فإن أصر وإن رأحيم، غفورأ فإني تاب فإن وعذابي لنقمتي وتعرض عصاني الذي فذاك لها

شديد. أليم عذابي

الية هداية

الية: هداية من

المحرمات. من عشر وهي معها ذكر وما الميتة - حرمة1

ذلك. أشبه وما والكهانة الرمل وخط النبياء قرعة ومثلها بالزلم الستقسام - حرمة2

الشرك. من وهي التذكارأية والنصب والقباب القبورأ على لذبح ا - حرمة3

ًا المسلم أدرأكه ما أكل - جواز4 ّكاه المأكول الحيوان من حي كسر أو جرح قد كان وإن فذ



مميت. سبب بأي الموت على أشرف أو

الكفارأ. خشية وحرمة تعالى الله خشية - ووب5

ِلسلمي. للشرع المنافي التشريع وحرمة الدين في البتداع - حرمة6 ا

نفسه على فخاف الجوع شدة من ضررأ لحقه من وهو للمضطر الميتة أكل - جواز7
ًا يكون ل أن شرط على الهلك ً المعصية قاصد ِلثم. إلى مائل ا

َنَك ُلو َأ َيْس َذآ {  ُكُم ُأِحّل ُقْل َلُهْم ُأِحّل َما َباُت َل ّي ّط ُتْم َوَما ٱل ّلْم ّمَن َع
ِبيَن ٱْلَجَواِرِح ّل َك َنُهّن ُم ّلُمو ُكُم ِمّما ُتَع ّلَم ّلُه َع ْا ٱل ُلو ُك ْكَن ِمّمآ َف َأْمَس

ُكْم ْي َل ْا َع ُكُرو ْذ ّلِه ٱْسَم ٱَو ْيِه ٱل َل ْا َع ّتُقو ّلَه ٱَو ّلَه ِإّن ٱل ٱْلِحَساِب َسِريُع ٱل
َيْومَا ْل ُكُم ُأِحّل ٱ} * {  َباُت َل ّي ّط َطَعامُا ٱل ْا ٱّلِذيَن َو ُتو َتاَب ُأو ِك ِحّل ٱْل

ُكْم ُكْم ّل َطَعاُم َناُت ّلُهْم ِحّل َو ْلُمْحَص َناِت ِمَن ٱَو َناُت ٱْلُمْؤِم ْلُمْحَص ٱَو
ْا ٱّلِذيَن ِمَن ُتو َتاَب ُأو ِك ُكْم ِمن ٱْل ِل ْب َذآ َق ُتُموُهّن ِإ ْي َت ِنيَن ُأُجوَرُهّن آ ُمْحِص
ْيَر َ ُمَساِفِحيَن َغ ّتِخِذ َول َداٍن ۤيُم ْكُفْر َوَمن َأْخ ِليَماِن َي ْد ٱِب ِبَط َفَق َح

ُلُه } ٱْلَخاِسِريَن ِمَن ٱلِخَرِة ِفي َوُهَو َعَم

الكلمات: شرح

المؤمنين. لعباده وأباحه أكله في تعالى الله أذن }: ما { الطيبات

تكسب. بمعنى تجرح كاسبة بمعنى جارأحة }: جمع { الجوارأح

ًا الجارأجة كانت السواء الصيد على الجارأحة مرسلين }: أي { مكلبين ًا. أو كلب طير

والنصارأى. اليهود }: ذبائح الكتاب أوتوا الذن { طعام

النساء. من الحرة العفيفة وهي محصنة }: جمع { المحصنات

وصدقاتهن. }: مهورأهن { أجورأهن

بالزنى. مجاهرين }: غير مسافحين { غير

ّي. والصاحب الخليل وهو خدن }: جمع { أخدان السر

ِليمان عن يرتد }: أي باليمان يكفر { ومن كذا... عن ارأتد يقال إذ عن بمعنى فالباء ا

عليه. يثاب فل الصالحات من قدمه ما كل }: بطل عمله { حبط

اليتين: معنى

صلى النبي له فأذن فاستأذن وسلم عليه الله صلى النبي أتى السلم عليه جبريل أن ورأد
ًا ندخل ل فقال: (إنا البيت في صغير كلب لوجود يدخل أن فأبى وسلم عليه الله فيه بيت

أمة من لهم يحل عما يسأل بعضهم جاء ثم فقتلت الكلب بقتل بعدها النبي كلب) فأمر
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} الطيبات لكم أحل قل لهم؟ أحل ماذا الية: { يسألونك هذه تعالى الله فأنزل الكلب
علمتم ما صيد كذلك لكم وأحل عنه، ينه ولم تعالى الله أباحه مما وطاب لذ ما كل وهي
ونحوها. كالصقورأ والطيورأ والنمورأ والفهود بالصطياد الخاصة الكلب وهي الجوارأح من

}. أي الله علمكم مما { تعلمونهن لكم، لتمسكه الصيد على لها مرسلين أي مكلبين
إذا أنها المؤدبة الجارأحة وحد به، تعالى الله أدبكم الذي بالدب الجوارأح تلك تؤدبون
أجابت. وقوله دعيت وإذا انزجرت ُزجرت وإذا إليه ذهبت الصيد على أرأسلت أي اشليت

الصيد لحلية شرطين } يفيد عليه الله اسم واذكروا عليكم أمسكن مما تعالى: { فكلوا
ً وهما معلمة الجارأحة كون على زيادة بأن الجارأحة إرأساله عند الله اسم يذكر أن أول

أمسكت فقد منه أكلت فإن منه الجارأحة تأكل ل أن والثاني مثل، هاته الله يقول: بسم
تحل ذلك فعند ذكيت ثم تمت لم حية أدرأكت إذا إل اللهم أرأسلها، لمن تمسك ولم لنفسها
لم لمن } وعيد الحساب سريع الله ان الله تعالى: { واتقوا وقوله بالصطياد، ل بالتذكية

ّلم غير صاده صيد وأنواعها،ومن الميتة من أكله حرم ما أكل في الله يتق الجوارأح، من مع
الله فإن ذلك في الله عقوبة التذكية. فلتتق قبل فمات منه أكل ولكنه معلم صاده أو

الحساب. سريع

لكم أحل تعالى: { اليوم قوله ) وهي5( الثانية الية ) أما4( الولى الية عليه دلت ما هذا
عنه سألتم ما لكم أحل الدين فيه لكم تعالى الله أكمل الذي اليوم هذا في } أي الطيبات

خاصة والنصارأى اليهود وهم قبلكم من الكتاب أوتوا الذين طعام وكذا الطيبات سائر وهو
طعامكم من تطعموهم أن بأس ل أي لهم حل وطعامكم لكم، حل ذبائحهم أي فطعامهم

ولهم. لكم جائز ذلك فإن

ًا لكم وأحل الذين نساء من والمحصنات المؤمنات، من العفائف أي المحصنات نكاح أيض
إتيانهن شرط على والنصرانيات، اليهوديات من العفائف وهن قبلكم من الكتاب أتوا

على المتوقفة النكاح عقدة عليهم عاقدين أي محصنين كونكم حال مهورأهن أي أجورأهن
ِليجاب وصيغة والشهود والولي المهر وطئها أجرة المرأة بإعطاء مسافحين ل والقبول، ا
ًا أخذان متخذي ول لشروطه، مستوف عقد بدون فقط ًا تنكحوهن بأن أيض بحكم سر

ٍة يحل فل الزنى هو ذاك إذ والمحبة والصداقة الصحبة ٍة بغير ول بأجر تعالى: { وقوله بأجر
ِليمان يكفر ومن أن إلى إشارأة } فيه الخاسرين من الخرة في وهو عمله حبط فقد با

حبط فقد إيمانه بعد يكفر ومن الكفر، إلى تؤدي قد ذلك على والجرأة المحرمات استباحة
ِلسلم رأاجع ولو حتى إسلمه، في عمله ما ثواب بطل أي عمله بعد عمله ما إل له فليس ا

ِلسلم إلى العودة قبل مات وإن السلم، إلى رأجوعه ًا فهو ا من الخرة في قطع
ًا. فيا خالدين جهنم نارأ في بإلقائهم الخاسرين أبد

اليتين هداية

اليتين: هداية من

يعلمه. أن له ينبغي عما يعلم ل من سؤال - مشروعية1

ًا الجارأح يكون أن وهي شروطه توفرت إن الصيد - حلية2 تعالى الله اسم يذكر وأن معلم
ذكر بشرط حادة بآلة أو برصاص صيد ما أكل ويجوز الجارأح، منه يأكل ل وأن إرأساله عند

ًا وجد ولو رأميه عند الله اسم يذك. فلم ميت

الكتاب. أهل وذبائح طعام - إباحة3

وهو الشرعي العقد عليها يعقد وأن عفيفة حرة تكون أن بشرط الكتابيات نكاح - إباحة4



ولي من يخطبه لمن الخاطب يقول بأن والصيغة والمهر والشهود الولي على القائم
زوجتكها. قد له فيقول فلنه زوجني ووكيل

الخاصة. والصحبة الخلة ونكاح المتعة نكاح - حرمة5

الكفر. إلى تقود قد - المعاصي6

ِلسلم عن - المرتد7 ِلسلم رأاجع فلو عمله يحبط ا وإن الردة قبل فعله ما على يثاب ل ا
ِلسلم إلى العودة قبل مات المبين. الخسران هو وذلك القيامة يوم وأهله نفسه خسر ا

َيا ّيَها {  ْا ٱّلِذيَن َأ ُنو َذا آَم ُتْم ِإ َلى ُقْم ْا ٱلّصلِة ِإ ُلو ْغِس ُكْم ٱف ُوُجوَه
ُكْم َي ْيِد َأ َلى َو ْا ٱْلَمَراِفِق ِإ ْمَسُحو ُكْم ٱَو ُكْم ِبُرُؤوِس َل َأْرُج َلى َو َبيِن ِإ َكْع ٱْل

ِإن ُتْم َو ًا ُكن ُنب ْا ُج ّطّهُرو ِإن ٱَف ُتم َو َلٰى َأْو ۤىّمْرَض ُكن َء َأْو َسَفٍر َع ٌد َجآ َأَح

ُكْم ْن ِئِط ّمَن ّم ُتُم َأْو ٱْلَغا َء لََمْس ّنَسآ َلْم ٱل ْا َف ُدو ًء َتِج ْا َمآ َيّمُمو َت ًا َف َصِعيد
ًا ّيب ْا َط ْمَسُحو ُكْم ٱَف ُكْم ِبُوُجوِه ْيِدي َأ ْنُه َو ُد َما ّم ّلُه ُيِري َيْجَعَل ٱل ُكم ِل ْي َل َع
ِكن َحَرٍج ّمْن ٰـ َل ُد َو ُكْم ُيِري َطّهَر ُي ِتّم ِل ُي ِل َتُه َو ُكْم ِنْعَم ْي َل ُكْم َع ّل ُكُروَن َلَع َتْش

ْا ُكُرو ْذ ّلِه ِنْعَمَة ٱ} * { َو ُكْم ٱل ْي َل َثاَقُه َع ُكم ٱّلِذي َوِمي َثَق ْذ ِبِه َوا ُتْم ِإ ْل ُق
َنا َنا َسِمْع َطْع َأ ْا َو ّتُقو ّلَه ٱَو ّلَه ِإّن ٱل ِليٌم ٱل َذاِت َع ُدوِر ِب } ٱلّص

الكلمات: شرح

غير على أي محدثون وأنتم الصلة إلى القيام أرأدتم إذا }: أي الصلة إلى قمتم { إذا
وضوء.

ًا الكفين غسل بعد }: أي وجوهكم { فاغسلوا والستنثارأ والستنشاق والمضمضة ثلث
ًا ًا ثلث ذلك. وسلم عليه الله صلى الله رأسول لبيان ثلث

ساتر خف عليها يكون أن إل الكعبين إلى أرأجلكم واغسلوا }: أي الكعبين إلى { وارأجلكم
وضوء بعد لبسه إن وذلك الرجلين، وغسل نزعه إلى حاجة دون عليه المسح يجوز فإنه
ًا، كان إن وليلة يوم من أكثر لبسه على يمض ولم ًا كان إن أيام ثلثة أو مقيم بهذا مسافر

السنة. جاءت

ًا كنتم { وإن الفرج، في الذكر رأأس شيئآن: غياب وهي جنابة به قامت من }: الجنب جنب
يقظة. أو نوم في بلذة المنى وخروج

بالماء. الجسد سارأ غسل هو والغسل فاغتسلوا، }: يعني { فاطهروا

أو بول أو ضراط، أو فساء أو عذرأة من السبيلين أحد من الخارأج عن }: كنابة { الغائط
مذى.

ليتلذذ امرأة لمس من أن كما الجماع، عن كناية النساء }: ملمسة النساء لمستم { او
باليد الفرج مس هذا ومن وضوءه انتقض فقد اللذة ووجد اللذة قصد لغير لمسها أو بها

إلى بيده منكم افضى " من وسلم عليه الله صلى الرسول قال لذا اللذة مظنة لنه
".  فليتأوضأ فرجه
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ًا { فتيمموا ًا }: اقصدا صعيد ًا أو تراب ً أو حجر الرأض. وجه على صعد مما سبخة أو رأمل

والضيق. والعسر }: المشقة { الحرج

الله إل إله ل أن هنا: شهادة به والمراد المؤكد عهده وهو تعالى الله ميثاق }: أي { ميثاقه
ًا وأن الشرعية. التكاليف بسائر اللتزام وجب بها إذ الله، رأسول محمد

اليتين: معن

هم إذا بالطهارأة ليأمرهم ووعيده ووعده وبرسوله به المؤمنين عباده تعالى الرب نادى
الطهارأة لهم وبين رأبه، يناجي المصلي لحديث لربه العبد مناجاة وهي الصلة أرأادوا

وجود تعذرأ إذا عنهما ينوب ما لهم وبين الغسل، وهي والكبرى الوضوء، وهي منها الصغرى
آمنوا الذين أيها تعالى: { يا فقال التيمم وهو استعماله عجزوا أو الطهارأة به الذي الماء

ّد وجوهكم فاغتسلوا الصلة إلى قمتم إذا ً الوجه } وح الجبهة أعلى الشعر منبت من طول
ًا وحده الوجه أسفل الذقن منتهى إلى { اليسرى الذن وتد إلى اليمنى الذن وتد من عرض

في فيدخل العضدين بداية إلى والذرأاعين الكفين الغل } فيشمل المرافق الى وأيديكم
أن بينت والسنة والبعض للكل محتمل } واللفظ برؤوسكم { وامسحوا المفرقان الغسل
كما كفيه، في يكون ببل وذلك أكل وهو رأأسه جميع فيمسح بهما ويدبر بيديه يقبل الماسح

ًا الذنين مسح السنة بينت ًا ظاهر } أي الكعبين الى { وأرأجلكم الرأس مسح بعد وباطن
السنة وبينت الساق، بداية عند النائتان العظمان وهما الكعبين إلى أرأجلكم واغسلوا

ً الخفين عل المسح رأخصة والمضمضة الكفين غسل بينت كما الرجلين، غسل من بدل
ًا الغسل وكون والستنثارأ، والستنشاق ًا ثلث عند الله بسم وقول الستحباب، وجه على ثلث

الوضوء. في البدء أي الشروع

الفورأ ووجوب فالولى، الولى المغسولة العضاء بين الترتيب وجوب السنة بينت كما
أمكن إن واحد وقت في يفعلها بل غسلها حال الوضوء أعضاء بين بزمن يفصل ل بحيث
ًا كنتم تعالى: { وإن وقال الوضوء صحة في شرط لكأنه حتى النية وجوب وأكدت ذلك جنب

فأولج زوجته جامع فمن والحتلم الجماع وهي جنابة أحدكم أصبت وإن } أي فاطهروا
فخرج احتلم من أن كما أجنب فقد المنّى منه يخرج لم أي ينزل لم ولو فرجها في ذكره
وانقطاع أجنب فقد يقظة أو نوم في بلذة منّى منه خرج من كّل بل أجنب فقد منّى منه
} يريد { فاطهروا وقوله الغسل، منه يجب كالجنابة نفاسها ودم المرأة حيض دم

ويغسل بقلبه الكبر الحدثا رأفع المرء ينوي وهي الغسل كيفية السنة بينت وقد فاغتسلوا
ً كفيه الصغر الحدثا رأفع المرء ينوي ثم حولها، وما فرجيه ويغسل الله بسم قائل

يقبض ثم مرات، ثلثا رأأسه يغسل ثم يديه، ببلل رأأسه شعر أصوله يخلل ثم المعروف،
التي المكن ويتعاهد اليسر، ثم أسفله، إلى أعله من كله اليمن جسده شق على الماء

الفخذين، أصل وهما والرفقين البطين، وتحت كالسرة يمسها فل الماء عنها ينبوا قد
لمستم أو الغائط من منكم أحد جاء أو سفر على أو مرضى كنتم تعالى: { وإن وقوله
وموجب الوضوء نواقض الكريمة الجملة هذه في تعالى } ذكر ماء تجدوا فلم النساء

الوضوء عن يعجز قد } فالمريض مرضى كنتم فقال: { وإن التيمم إلى منه النتقال
معها يتعذرأ دماميل أو جراحات به تكون وقد التحرك، على القدرأة بعدم جسمه لضعف

مظنة السفر } إذ سفر على { أو وقوله الماء، بمس المرض يزداد حيث الماء استعمال
جاء وجل: { أو عز وقوله التيمم، إلى الوضوء من النتقال موجبات هذه الماء وجود عدم
}. النساء لمستم أو الغائط من منكم أحد

ً الوضوء نواقض الولى الجملة في ذكر وفساء عذرأة من السبيلين من الخارأج وهو إجمال
التغوط مكان } وهو الغائط منكم أحد جاء بقوله: { أو عنه كنى ومذي وبول وضراط



ًا بالملمسة عنه وكنّى الجماع وهو الغسل موجب وذكر والتبول المؤمنين لعباده تعليم
أن بعد الغسل أو } للوضوء ماء تجدوا وقوله: { فلم مخاطباتهم، في الرفيعة الداب

ًا قصده إذا الشيء أم من اقصدوا فتيمموا، تجدوه فلم طلبتموه ًا صعيد صعد ما يريد طيب
ًا والحجارأة والسبخة والرمل كالتراب أجزائها من الرأض وجه على } يريد وقوله: { طيب

ًا يبه فيه } بين منه وأيديكم بوجوهكم وقوله: { فامسحوا والقذرأ، النجاسة من طاهر
أجزاء من له تيسر فما ذلك تعذرأ وإن الطاهر التراب المرء يقصد أن وهي التيمم، كيفية

ًا وكفيه وجهه بهما فيمسح الرأض بكفيه فيضرب الرأض ًا ظاهر وقوله واحدة مرة وباطن
رأسول علمها التي وهي التيمم كيفية تعالى بين وبهذا الصعيد ذلك من } أي تعالى: { منه

الله يريد تعالى: { ما وقوله عنه الله رأضي ياسر بن عمارأ وسلم عليه الله صلى الله
الوضوء وهي الصغرى بقسميها بالطهارأة يأمرنا أنه تعالى } يخبر حرج من عليكم ليجعل

في إيقاعنا بذلك يريد ما التيمم، وهو العجز عند عنهما ينوب وما الغسل، وهي والكبرى
كفارأة الوضوء لن والذنوب، الحداثا من تطهيرنا بذلك يريد تعالى ولكنه والعنت، الضيق
وليتم ليطهركم يريد تعالى: { ولكن قوله وهو السنة في بيانه جاء كما المتوضىء لذنب
ِلسلم إلى بهدايتكم } أي عليكم نعمته وهو لشكره بذلك فيعدكم شرائعه وتعليمكم ا

ِلسلم به جاء بما بالعمل طاعته { لعلكم قوله معنى وهو والظاهرة ابالطنة العمال من ا
}. تشكرون

نعمة تعالى: { واذكروا قوله ) وهي7( الخيرة الية ) أما6( الولى الية عليه دلت ما هذ
بذات عليم الله إن الله واتقوا واطعنا، سمعنا قلتم إذ به واثقكم الذيى وميثاقه عليكم الله

ِليمان إلى بهدايتهم عليهم نعمته يذكروا أن المؤمنين عباده يأمر تعالى } فإنه الصدورأ ا
ِلسلم، ليشكروه على المؤمن قطعه الذي العهد وهو به واثقهم الذي ميثاقه يذكروا كما با

تعهد عندما وسلم عليه الله صلى محمد رأسوله وطاعة بطاعته بالتزامه تعالى لربه نفسه
ًا وأن الله إل إله ل أن قالها } قد واطعنا سمعنا قلتم قوله: { إذ وأما الله، رأسول محمد

في والطاعة وسلم عليه الله صلى الله رأسول باعيوا عندما القال بلسان الصحابة
واللنبي بالوحدانية لله شهد لما الحال بلسان مسلم كل قالها وقد والمركه، المنشط

بها والقيام الشرعية لزوم هي التي بالتقوى } أمر الله تعالى: { واتقوا وقوله بالرسالة،
ًا وقضاء وعبادة عقيدة ّكرهم الصدورأ بذات عليم الله وقوله: { إن وأدب الله بعلم } يذ
الله تربية باب من وهذا والعلن السر في ويخشوه يراقبوه حتى أمورأهم بخفايا تعالى
ِإسعادهم ِلكمالهم المؤمنين لعباده تعالى المنة. وله الحمد فله و

اليتين هداية

اليتين: هداية من

التيمم. وكيفية الغسل، وكيفية الوضوء كيفية وبيان بالطهارأة - المر1

التيمم. إلى الوضوء من للمؤمن الناقلة العذارأ - بيان2

والغسل. الوضوء موجبات - بيان3

ِلنعام. العلة هو - الشكر4 ا

عليها. والمحافظة التزامها على يساعد العهود - ذكر5



َيا ّيَهآ {  ْا ٱّلِذيَن َأ ُنو ْا آَم ُنو ّلِه َقّواِميَن ُكو َء ل َدآ ْلِقْسِط ُشَه َ ٱِب َول
ُكْم ّن َنآُن َيْجِرَم ٍما َش َل َقْو ّ ۤىَع ْا َأل ُلو ْا َتْعِد ُلو ّتْقَوىًٰ َأْقَرُب ُهَو ٱْعِد ِلل

ْا ّتُقو ّلَه ٱَو ّلَه ِإّن ٱل ِبيٌر ٱل ُلوَن ِبَما َخ َد َتْعَم ّلُه } * { َوَع ْا ٱّلِذيَن ٱل ُنو آَم
ْا ُلو ِلَحاِت َوَعِم ٌة َلُهم ٱلّصا َأْجٌر ّمْغِفَر ِظيٌم َو ّلِذيَن َع ْا ٱ} * { َو َكَفُرو
ْا ُبو ّذ َك َنآ َو ِت َيا ِئَك ِبآ َل ِم َأْصَحاُب ۤـُأْو َيا ٱْلَجِحي ّيَهآ } * {  ْا ٱّلِذيَن َأ ُنو آَم
ْا ُكُرو ّلِه ِنْعَمَت ٱْذ ُكْم ٱل ْي َل ْذ َع ْا َأن َقْومٌا َهّم ِإ ُطو ْبُس ُكْم َي ْي َل َيُهْم ِإ ْيِد َأ

َكّف َيُهْم َف ْيِد ُكْم َأ ْا َعن ّتُقو ّلَه ٱَو َلى ٱل ّلِه َوَع ّكِل ٱل َتَو َي ْل ُنوَن َف } ٱْلُمْؤِم

الكلمات: شرح

تعالى، له وجب وما بحقوقه تعالى لله القيام كثير وهو قوام }: جمع لله { قوامين
ًا الغير وبحقوق ذلك. من شيء في يفرط ل أيض

العدل. والقسط شاهد بمعنى شهيد }: جمع بالقسط { شهداء

يحملنكم. ل }: أي يجرمنكم { ول

وعداوة. }: بغض { شنآن

جورأ. ول حيف بل المساواة وهو الجورأ، }: خلف { العدل

الجورأ. من للتقوى أقرب العدل }: أي للتقوى أقرب { هو

النضير. بني يهود هم والقوم إرأادتهم إنفاذ على وعزموا }: أرأادوا قوم { هّم

وسلم. عليه الله صلى نبيكم ليقتلوا }: أي إيديهم إليكم { يبسطوا

اليات: معنى

الية ففي ويسعدهم يكملهم ما إلى وإرأشادهم المؤمنين توجيه في الكريم السياق زال ما
الطاعات، من عليهم حقوقه بسائر تعالى لله قوامين يكونوا أن المؤمنين الله ) أمر8(

ًا عليه المشهود كان سواء شيء في يجورأون ول يحيفون ل بالعدل شهداء يكونوا وأن ولي
ًا، أو ثم به، أمروا وقد العدل ترك على عداوتهم أو قوم بغض يحملهم أن ونهاهم عدو

ملكة كانت من لن التقوى، إلى الناس أقرب هم العدل أهل أن وأعلمهم بالعدل أمرهم
واجتناب الظلم ترك وعلى والواجبات، الحقوق أداء على أقدرأ كان له صفة العدل

ًا بالتقوى أمرهم ثم المنهيات يعملون بما خبير بأنه وأعلمهم المر، ملك لنها شأنها مؤكد
ًا والتقوى بالعدل فيفوزون نفوسهم في تعالى الله مراقبة ملكة لتزداد دلت ما هذا مع
وعد قد رأبهم أن وهي لهم سارأة بشرى تضمنت ) فقد9( الية ) أما8( الولى الية عليه

وقلت الجنة، وهو لهم العظيم والجر لذنوبهم بالمغفرة الصالحات وعملوا آمنوا الذين
ِليمان أهل هم لنهم لهم، سارأة بشرى أما وارأضاهم، عنهم الله رأضي العمال وصالح ا

ًا تضمنت ) فقد10( الثالثة الية ًا وعيد التي وحججه الله بآيات المكذبين للكافرين شديد
إل يلئمهم ل فهم ولذا أرأواحهم خبث وكفرهم لكذبهم ولزم بها، وأيدهم رأسله بها أرأسل
وسلم عليه الله صلى محمد نبيهم نجاة هي نعمه، من عظيمة بنعمة فكانوا النارأ عذاب

خلصته. ما الية هذه نزول سبب في ورأد إذ اليهود وهم وأعدائهم أعدائه قتل من
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جاءوا فقتلهما كافرين ظنهما حيث مسلم قبل من خطأ قتل الذين العامريين أولياء أن
الراشدون الخلفاء ومعه وسلم عليه الله صلى الله رأسول فخرج قتيليهم بدية يطالبون
النظري بني إلى خرجوا أجمعين عنهم الله رأضي عوف بن الرحمن وعبد الرأبعة

تحمل موادها جملة من إذ المعاهدة عقد بموجب الدية هذه من شيء بتحمل يطالبونهم
ديارأهم إلى وصلوا فلما المالية الحالة هذه مثل في الخر الطرف معونة الطرفين أحد

وأجلسوه والتكريم بالحفاوة وسلم عليه الله صلى الله رأسول استقبلوا المدينة شرق
ًا ًا مكان خلوا وقد والنقود، الطعام يعدون أنهم وأفهموه منازلهم من منزل جدارأ تحت لئق

ًا نفوتها فل متاحة فرصة وقالوا وسلم عليه الله صلى قتله على وتآمروا ببعضهم أبد
الله صلى النبي رأأس على كبيرة رأحى حجر المنزل سطح من يطلق أن أحدهم وأمروا

الدنيئة بالمآمرة رأسوله إلى الله أوحى حتى مكيدتهم يدبرون زالوا وما فتقتله، وسلم عليه
اليهود فرصة وفاتت المدينة إلى ودخلوا أصحابه وتبعه وسلم عليه الله صلى فقام

الحشر، سورأة في وقصتهم المدينة، من وإجلءهم المعاهدة وإلغاء اللعن بذلك واستوجبوا
الله نعمة اذكروا آمنوا الذين أيها تعالى: { يا قوله من المراد بيان هذا من والمقصود

وسلم عليه الله صلى للنبي بالقتل } أي إيديهم إليكم يبسطوا أن قوم هم إذ عليكم
لم وتركهم فانصرف اليهود دبره ما رأسوله إلى أوحى } حيث عنكم أيديهم { فكف
}. عنكم أيديهم { فكف معنى وهو أرأادوا بما يظفروا

عن عبارأة وهي نجاحهم وسبيل كمالهم سلم هي إذ بتقواه المؤمنين تعالى الله أمر ثم
جميع في تعالى عليه التوكل إلى وأرأشدهم نهيهما واجتناب رأسوله وأمر أمره امتثال

}. المؤمنون فلتوكل الله { وعلى بقوله أمورأهم

اليات هداية

اليات: هداية من

بطاعته. وشكره ذكره وهو العبد على تعالى الله بحق القيام - وجوب1

سواء. والعدو الولي ومع والفعل والشهادة والقول الحكم في العدل - وجوب2

وجل. عز الله بتقوى المر - تأكيد3

).10( ) و9( اليتين في كما والوعيد الوعد بذكر والترهيب - الترغيب4

شكرها. يؤدى حتى النعمة ذكر - وجوب5

تعالى. الله أوجب ما أداء في والمضي تعالى الله على التوكل - وجوب6

ْد َلَق َذ { َو ّلُه َأَخ َق ٱل َثا ِن ِمي ِئيَل َۤيب َنا ِإْسَرآ ْث َبَع َنْي ِمنُهُم َو ًا َعَشَر ٱْث َنِقيب
ّلُه َوَقاَل ّني ٱل ُكْم ِإ ِئْن َمَع ُتُم َل َة َأَقْم ُتُم ٱلّصلَ ْي َت َة َوآ َكا ُتْم ٱلّز َوآَمن

ِلي ُتُموُهْم ِبُرُس ُتُم َوَعّزْر َأْقَرْض ّلَه َو ًا ٱل ًا َقْرض َكّفَرّن َحَسن ُكْم ُل ْن َع
ُكْم ِت َئا ّي ُكْم َس ّن َل ْدِخ ُل ّناٍت َو ِتَها ِمن َتْجِري َج ْنَهاُر َتْح َل َد َكَفَر َفَمن ٱ َبْع

ِلَك ُكْم ٰذ ْن ْد ِم َء َضّل َفَق ِبيِل َسَوآ } ٱلّس

الكلمات: شرح
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باليمان. المؤكد }: العهد { الميثاق

}: اليهود. إسرائيل { بنو

ًا أمورأهم. ويتولى شؤونه عن ويبحث عنهم ينقب القوم: من }: نقيب { نقيب

لهم. معظمين عنهم ودافعتم نصرتموهم }: أي { وعزرأتموهم

في نفقاتكم على تعالى منه الجزاء ترجون سبيله في أنفقتم }: أي الله { وأقرضتم
سبيله.

بها. أوآخذكم ولم }: أسترها سيئآتكم عنكم { لكفرن

بالمحبوب بالفوز سالكه يفلح الذي الهدى طريق }: أخطأ السبيل سواء ضل { لقد
المرهوب. من والنجاة

الكريمة: الية معنى

بما الية هذه في ذكرهم بمواثيقهم واللتزام بعهودهم بالوفاء المؤمنين تعالى طالب لما
هذا ليكون الخرة وعذاب خزي فاستوجبوا فنقضوه ميثاق من إسرائيل بني على أخذ

من لستعظام إبطال هو كما ميثاقهم ينقضوا ول عهدهم ينكثوا ل حتى للمؤمنين عبرة
أخذ تعالى: { ولقد فقال وسلم عليه الله صلى النبي بقتل وهمهم اليهود غدرأ استعظم

ًا.. } عشر اثني منهم { وبعثنا التي، معكم إني قوله } وهو إسرائيل بني ميثاق الله نقيب
ًا قبيلة عشرة الثني قبائلهم من قبيلة كل من أي أحوالهم على ويفتش يرعاهم نقيب

أحوال على لتعرفوا فلسطين إلى السلم عليه موسى بعثهم الذين وهم فيهم، كرئيس
أقمتم { لئن الميثاق بند } وهذا معكم { إني تعالى الله قتالهم. وقال قبل الكنعانين

} برسلي وآمنتم الزكاة وآتيتم الصلة أقمتم { لئن وجللي وعزتي } أي الصلة
ًا الله { وأقرضتم وتعظيمهم، } بنصرتهم { وعزرأتموهم به جاءوكم فيما صدقتموهم قرض

ًا ِلنفاق في والعامة الواجبة الزكاة على زيادة } أي حسن ِليمان النفس تزكية وفي ا با
وتطهر تطيب حتى نفوسكم من آثارأها } بإذهاب سيئآتكم عنكم { لكفرن العمال وصالح

أشجارأها تحت من } أي تحتها من تجري { جنات التطهير ذلك } بعد { ولدخلنكم
فكفر فيه ما وأهمل } فنقض كفر { فمن بالميثاق الوفاء جزاء } هذا { النهارأ وقصورأها

عن خرج أي والخرة، الدنيا في الفلح طريق أخطأ } أي السبيل سواء ضل { فقد بعده
والسعادة. النجاة إلى بسالكه المفضي الطريق

الية هداية

الية هداية من

الشرعية. باللتزامات الوفاء على - الحث1

وخبثهم ونقضهم مكرهم اليهود من يستغرب من واستعظام استغراب - إبطال2
منهم. ذلك ويستعظم

ِلنفاق الزكاة وإيتاء الصلة - إقام3 المة. هذه قبل من بها الله تعبد الله سبيل في وا



ودينه. أمته في ونصرته وسلم عليه الله صلى الرسول تعظيم - وجوب4

ِبَما َثاَقُهْم َنْقِضِهم { َف ّناُهْم ّمي َنا َلع ْل َبُهْم َوَجَع ُلو َيًة ُق ُيَحّرُفوَن َقاِس
ِلَم َك ْا ّمَواِضِعِه َعن ٱْل َنُسو ّظا َو ْا ّمّما َح ِكُرو َ ِبِه ُذ ِلُع َتَزاُل َول ّط َلٰى َت َع
َنٍة ِئ ْنُهْم َخآ ّ ّم ً ِإل ِليل ْنُهُم َق ْعُف ّم ْنُهْم ٱَف ْصَفْح َع ّلَه ِإّن ٱَو ُيِحّب ٱل

ِنيَن ْا ٱّلِذيَن } * { َوِمَن ٱْلُمْحِس ُلو ّنا َقا َنا َنَصاَرىًٰ ِإ ْذ َثاَقُهْم َأَخ ِمي
ْا َنُسو ًا َف ّظ ْا ّمّما َح ِكُرو َنا ِبِه ُذ ْي َأْغَر َنُهُم َف ْي َة َب َداَو َء ٱْلَع َبْغَضآ ْل َلٰى ٱَو ِإ

ِما َياَمِة َيْو ُئُهُم َوَسْوَف ٱْلِق ّب َن ّلُه ُي ْا ِبَما ٱل ُنو َنُعوَن َكا } َيْص

الكلمات: شرح

ونهي. أمر من تضمنه بما اللتزام بعدم }: حله الميثاق { نقض

ّناهم والكمال. العز ومقتضيات الرحمة موجبات من }: طردناهم { لع

الكلم. من والكلم فاسدة، لغراض معانيه ويؤولون الكلم }: يبدلون الكلم { يحرفون

ًا { ونسوا ًا }: تركوا ذكروا مما حظ ًا قسط به أمرهم أي به تعالى الله ذكرهم مما كبير
كتابهم. في

منهم. خائنة طائفة أو }: خيانة { خائنة

ًا عنهم وجهك واصرف تؤاخذهم ل }: أي واصفح عنهم { فاعف بذلك. إليهم محسن

نصارأى. إنا فقالوا النصرانية بدعة ابتدعوا }: أي نصارأى { إنا

ِلغراء: التحريش العداوة بينهم { أغرينا والخلف الفرقة أسباب لهم أوجدنا والمراد }: ا
ًا. البعض لبعضهم أعداء فهم الخاص بتدبيرنا القيامة يوم إلى أبد

اليتين: معنى

الية هذه في تعالى أخبر فقد وغدرأهم اليهود خبث بيان في الكريم السياق زال ما
يعملوا بأن السلم عليه موسى عهد على ميثاقهم الله أخذ الذين اليهود ) أن13( الكريمة

عشر أثني منهم وبعث القدس أرأض من ويخرجوهم الكنعانيين يقابلوا وأن التورأاة في بما
ًا يحرفون فهم قاسية قلوبهم وجعل لعنهم لذلك وإنه ميثاقهم، عهدهمونقضوا نكثوا قد نقيب

بأن عليهم أخذ الذي ميثاقهم فبنقضهم أي نقضهم تعالى: { فبما فقال مواضعه عن الكلم
وأفناء الرحمة دائرة من أبعدناهم } أي { لعناهم رأسولهم ويطيعوا التورأاة في بما يعملوا
لقبول تلين ول لموعظة، ترق ل غليظة } شديدة قاسية قلوبهم { وجعلنا والسلم الخير
ويؤولن الكلم بعض ويحذفون ويأخرون } فيقدمون مواضعه عن الكلم { يحرفون هدى

ومحمد عيسى من كل نبوة على الدالة اليات تأويلهم ذلك ومن أهواءهم، لتوافق معانيه
ًا { ونسوا التورأاة في وسلم عليهما الله صلى ًا } وتركوا به ذكروا مما حظ أمروا مما كثير

يستغرب فهل بها، يؤمرو لم كأنهم لها متناسين عنها معرضين والحكام الشرائع من به
} منهم خائنة لى { تطلع رأسولنا يا تزال ول والخيانة، والنقض الغدرأ حالهم هذا كان ممن

كعبد يخونون ل } فإنهم منهم قليل { إل النضير بني كخيانة منهم خائنة طائفة على أي
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} { واصفح بالقتل، تؤاخذهم } فل عنهم { فاعف هذا على وبناء وغيره، سلم بن الله
}. المحسنين يحب الله { إن بذلك إليهم فأحسن لمكروههم تتعرض فل عنهم

تعالى أخبر فقد السياق هذا ) في14( الثانية الية ) أما13( الولى الية عليه دلت ما هذا
ًا متناسين فتركوا بشرعي وبالعمل وبرسلي بي فيه، والميثاق العهد عليهم أخذ مما كثير

لرأيها طائفة كل فتعصبت الميثاق لنقضهم كثمرة والبغضاء العداوة بينهم أغرينا أن فكان
إلى وستستمر والبغضاء العداوات ذلك عن فنشأ الجدل وكثر الخصومات بينهم فثارأت

والفساد والشر الباطل من يصنعون كانوا بما تعالى الله ينبئهم وسوف القيامة، يوم
حكيم. عزيز رأبك فإن أعمالهم وسوء أرأواحهم لخبث الموافق الجزاء به ويجازيهم

اليتين هداية

الينين: هداية من

ورأبه. العبد بين كان سيما ول العهود ونكث المواثيق نقض - حرمة1

الوصف. هذا من منهم سلم من فقل اليهود لكثر لزم وصف - الخيانة2

الصالحين. خلل من وهو القدرأة، عند العفو - استحباب3

ًا تختلف ل النصارأى - حال4 فل واحد. وعليه ماء من شربوا كأنهم اليهود حال عن كثير
ِلسلم عداوة في فهم سر على يؤمنون ول الشر منهم يستغرب متعاونون عليه والحرب ا

متواصون.

َيا َتاِب َأْهَل {  ِك ْد ٱْل ُكْم َق َء َنا َجآ ُل ّيُن َرُسو َب ُكْم ُي ًا َل ِثير ُتْم ّمّما َك ْن ُك
َتاِب ِمَن ُتْخُفوَن ِك ْا ٱْل َيْعُفو ِثيٍر َعن َو ْد َك ُكْم َق َء ّلِه ّمَن َجآ َتاٌب ُنوٌر ٱل ِك َو

ِبيٌن َيْهِدي ّم ّلُه ِبِه } * {  َبَع َمِن ٱل َنُه ٱّت ُبَل ِرْضَوا ِما ُس ُيْخِرُجُهْم ٱلّسلَ َو
ُلَماِت ّمِن ّظ َلى ٱل ّنوِر ِإ ِنِه ٱل ْذ ِإ َيْهِديِهْم ِب َلٰى َو ٍم ِصَراٍط ِإ َتِقي } ّمْس

الكلمات: شرح

ًا. والنصارأى اليهود هم }: هنا الكتاب { أهل مع

وسلم. عليه الله صلى }: محمد رأسولنا جاءكم { قد

ِلنجيل، التورأاة }: الكتاب الكتاب من { تخفون عليه الله صلى النبي صفات يخفونه وما وا
مثلً. كالرجم المعرة خوف يجحدونها لها المخالفين الحكام، وبعض وسلم

ذكرها. من الفائدة لعدم لكم يذكرها }: ل كثير عن { ويعفو

الكريم. القرآن والكتاب وسلم، عليه الله صلى محمد }: النورأ مبين وكتاب { نورأ

ِلسلم مستقيم صراط { إلى ل الذي به. والمستقيم إل نجاة ل الذي الحق الدين وهو }: ا
فيه. اعوجاج
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اليتين: معنى

وسوء شر نم عليه هم وما باطلهم تعالى بين أن فبعد الكتاب أهل في السياق زال ما
ِليمان إلى دعاهم وكمالهم نجاتهم سبيل إلى أنفسهم من بهم أورأحم رأبهم وهو داعهم ا

أحد به ائتم ما الذي والكتاب وخزى وندم أحد اتبعه ما الذي الرسول ذلك وكتابه برسوله
عليه الله صلى محمد } أي رأسولنا جاءكم قد الكتاب أهل فقال: { يا شقي، أو وضل
ًا } بوحينا لكم { يبين وسلم خشية تخفونها التي والدين الشرع مسائل } من { كثير

الناس، به يؤمن ل حتى وصفاته المي النبي كنعوت وذلك جحدتموه حق لنها الفضيحة
ًا } يترك ذلك. { ويعفو إلى وما التورأاة في الرجم وكحكم إلى الداعى يذكرلعدم لم كثير

الله صلى محمد رأسولنا } هو { نورأ } رأبكم الله من جاءكم { قد الكتاب أهل يا ذكره
ما وكل والدنيا الدين أمورأ من شيء كل بين إذ القرآن } وهو مبين { وكتاب وسلم عليه

ِلنسان سعادة تتوقف اتبع { من } تعالى الله به { يهدي وأخرى دنيا عليه وكماله ا
محابه فعل بوسطة وجل عز الله رأضا على الحصول في الصادقة بالرغبة } وذلك رأضوانه

السعادة طرق } أي السلم { سبل به يهديه وعمل وقول معتقد كل عن مساخطه وترك
الكفر ظلمات } وهي الظلمات { من الله رأضوان المتبعين } أي { ويخرجهم والكمال،
ِليمان نورأ إلى والشك، والشرك المهذبة للنفس المزكية الصحيحة والعبادة الصحيح ا
ًا الراغبين أولئك أي ويهديهم تعالى وعونه بتوفيقه للشعورأ الى { يهديهم الله رأضا في حق
ًا يشقون ول معه يضلون } ل مستقيم صراط ِلسلم الحق دينه وهو أبد ًا يقبل ل الذي ا دين
تركه. من كمل ول سعد ول جانبه من اهتدى ما والذي غيره،

اليتين هداية

اليتين: هداية من

ِلسلم. في بالدخول السلم سبل إلى بدعوتهم الكتاب لهل تعالى الله - نصح1 ا

ًا المحمدية النبوة ودلئل الشرعية الحكام من لكثير والنصارأى اليهود جحود - بيان2 مكر
ًا ِلسلم الناس يؤمن ل حتى وحسد فيه. ويدخلوا با

وكماله. سعادته الى صاحبه يهدي المحمدية السنة - اتباع3

شيء. كل في الحق لبيانه كافة الناس على حجة - القرآن4

ضير. كل من وينجوا خير بكل يفوز بصدق الله رأضا - طالب5

ْد ّلَق ْا ٱّلِذيَن َكَفَر {  ُل ّلَه ِإّن ۤوَقآ َيَم ٱْبُن ٱْلَمِسيُح ُهَو ٱل َفَمن ُقْل َمْر
ِلُك ّلِه ِمَن َيْم ًا ٱل ْيئ َد ِإْن َش ِلَك َأن َأَرا َيَم ٱْبَن ٱْلَمِسيَح ُيْه ُأّمُه َمْر َوَمن َو

َلْرِض ِفي ًا ٱ ّلِه َجِميع ْلُك َول َلْرِض ٱلّسَماَواِت ُم َنُهَما َوَما ٱَو ْي ُلُق َب َيْخ
ُء َما ّلُه َيَشآ ل َلٰى ٱَو ٍء ُكّل َع َلِت َقِديٌر َشْي ُد } * { َوَقا َيُهو ّنَصاَرىًٰ ٱْل ل ٱَو

ُء َنْحُن َنا ْب ّلِه َأ ُه ٱل ّباُؤ َأِح ِلَم ُقْل َو ُكم َف ُب ّذ ُكم ُيَع ِب ُنو ُذ ُتْم َبْل ِب ِمّمْن َبَشٌر َأن
َلَق ُء ِلَمن َيْغِفُر َخ ّذُب َيَشآ ُيَع ُء َمن َو ّلِه َيَشآ ْلُك َول ٱلّسَماَواِت ُم

َلْرِض َنُهَما َوَما ٱَو ْي ْيِه َب َل ِإ َيا ٱْلَمِصيُر َو َتاِب َأْهَل } * {  ِك ْد ٱْل ُكْم َق َء َجآ
َنا ُل ّيُن َرُسو َب ُكْم ُي َلٰى َل ْتَرٍة َع ْا َأن ٱلّرُسِل ّمَن َف ُلو َنا َما َتُقو َء ِمن َجآ

َ َبِشيٍر ْد َنِذيٍر َول ُكْم َفَق َء َنِذيٌر َبِشيٌر َجا ّلُه َو ل َلٰى ٱَو ٍء ُكّل َع َقِديٌر َشْي
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{

الكلمات: شرح

ًا وقالوا الحق جحدوا }: لنهم الذين كفر { لقد مريم. بن المسيح هو الله كذب

السلم. عليه ورأسوله الله عبد مريم بن لعيسى }: لقب { المسيح

السلم. عليه عيسى والدة إسرائيل بني صلحاء من عمران }: بنت { مريم

ويبيد. }: يميت { يهلك

إعدامه. أو إيجاده أرأاد شيء كل وإعدام إيجاد على }: قادرأ { قدير

ابن. واحده البناء أن كما حبيب }: واحده { الحباء

رأسول. تعالى الله إرأسال لعدم الوحى انقطاع زمن }: الفترة فترة { على

صلى الله رأسول وهو الشر من والنذير: المنذرأ بالخير، }: البشير: المبشر ونذير { بشير
الكافرين. وينذرأ المؤمنين يبشر وسلم عليه الله

اليات: معنى

تعالى ) أخبر17( الولى الية ففي الكتاب أهل عن الحديث في الكريم السياق زال ما
ًا فقال: { لقد القسم جواب في الواقعة اللم عليه الدالة المحذوف بالقسم الخبر مؤكد

الخلوق جعلوا أنهم كفرهم } ووجه مريم ابن المسيح هو الله ان قالوا الذين كفر
يكن لم وإن وهذا الكفر، أنواع أقبح من كفر وهو شيء لكل الرب الخالق الله هو المربوب

مبادئها سلك في وانخراطهم بها وقولهم النصرانية إلى بانتمائهم فإنهم النصارأى أكثر قول
كفر. بالكفر الرضا لن به، يؤاخذون وتعاليمها

ًا الله من يملك فمن تعالى: { قل وقوله هذا أهل على يحتج كيف رأسوله } يعلم شيئ
ًا الله من يملك فمن لهم له: قل فيقول الباطل مريم بن المسيح يهلك أن أرأاد إن شيئ

ًا } والجواب جميعا الرأض في { ومن السلم عليهما وأمه ًا أحد، ل قطع يكون فكيف إذ
ًا أو الله هو الله عبد ثم لكماله؟ العقول وذهاب بعينه الضلل هو هذا أليس الله؟ مع إله

ًا بينهما وما والرأض السموات { ملك له أنه تعالى أخبر ًا، } خلق ما { يخلق وأنه وتصرف
أب بل تراب من آدم خلق قدير شيء كل على وهو حظر ول عليه حجر بل } خلقه يشاء

كل على وهو يشاء ما وخيلق أب، بل مريم من عيسى وخلق آدم، من حواء وخلق أم، ول
ً تستلزم ل أب بل كن بكلمة خلقه السلم عليه المسيح فكون قدير شيء ًا ول عقل شرع

والعجب النصارأى، أكثر عقيدة هي كما الله مع ثلثة ثالث ول ابنالله، ول الله، هو يكون أن
) فقد18( الثانية الية أما الولى الية عليه دلت ما هذا الباطل، هذا على إصرارأهم من

ًا والنصارأى اليهود ضلل بيان تضمنت قال } إذ واحباؤه الله { أبناء أنهم دعواهم وهو مع
وضلل وسفه تبجح } وهو وأحباؤه الله ابناء نحن والصنارأى اليهود { وقالت عنهم تعالى
} بذنوبكم يعذبكم { فلم رأسولنا يا لهم بقوله: قل عليهم يرد أن رأسوله تعالى الله فأمر
ًا أرأبعين النارأ في نعذب تقولون وأنتم محبيه، يعذب والحبيب أبناءه يعذب الب فهل يوم

ًا إل النارأ عبادة خطيئة بسبب حملة من منكم القول هذا أن } والحقيقة معدودة أيام
إليه فنسبتكم الله خلق ممن بشر فإنكم أنتم وأما عليها، تعيشون التي والباطيل الترهات
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ًا وعمل منكم آمن من مالك إلى وعبد خالق إلى مخلوق نسبة تعالى له غفر صالح
ًء وعمل منكم كفر ومن وأكرمه، عليه اعتراض ول عباده، سائر في سنته هو كما عذبه سو

فسوف المصير واليه مملوكيه، جملة من وأنتم بينهما وما والرأض السموات ملك له فإن
عليم. حكيم إنه بوصفكم ويجزيكم إليه ترجعون

أهل على الحجة إقامة تضمنت ) فقد19( الثالثة الية أما الثانية الية عليه دلت ما هذا
رأسوله جاءهم قد أنه وأعلمهم الكتاب أهل يا بقوله وتعالى تبارأك الرب ناداهم فقد الكتاب
حين على واحد وقت في والمسعد المنجي الطريق لهم يبين وسلم عليه الله صلى محمد
قرابة ذلك على مضى وقد السماء إلى عيسى رأفع منذ الوحي انقطع إذا الرسل من فترة

وكفركم شرككم عن معتذرأين تقولوا ل حتى إليكم رأسولنا أرأسلنا سنة وسبعين خمسمائة
عليه الله صلى محمد البشير ذا هو } فها نذير ول بشير من جاءنا وفسادكم: { ما وشركم

قدير تعذيبكم على والله لكم لزم فالعذاب وإل وتسعدوا، تنجوا واتبعوه به فآمنوا وسلم
قدير. شيء كل على هو كما

اليات هداية

اليات: هداية من

النقائص. سائر من عنه منزه هو ما تعالى الله إلى ينسب من - كفر1

العقلي. بالدليل وأحباؤه الله أبناء أنهم والنصارأى اليهود دعوى - بطلن2

شاء كما فيها يتصرف مملوكة له مخلوقة كونها تتجاوز ل تعالى لله المخلوقات - نسبة3
يريد. بما فيها ويحكم

فترة حين على وسلم عليه الله صلى محمد الرسول بإرأسال الكتاب أهل عذرأ - قطع4
الرسل. من

ْذ ِإ ِما ِلَقْوِمِه ُموَسٰى َقاَل { َو ْا َياَقْو ُكُرو ّلِه ِنْعَمَة ٱْذ ُكْم ٱل ْي َل ْذ َع َجَعَل ِإ
ُكْم َء ِفي َيآ ِب ْن أ

ُكْم َ َل ًا َوَجَع ُلوك ُكْم ّم َتا ًا ُيْؤِت َلْم ّما َوآ َلِميَن ّمن َأَحد ٱْلَع } ٱ
ِما َياَقْو ُلوا * {  ْدُخ َلْرَض ا ّدَسَة ا ِتي الُمَق ّل َتَب ا ّلُه َك ُكْم ال َ َل ّدوا َول َت َتْر

َلٰى ُكْم َع َباِر ْد ُبوا َأ ِل ْنَق َت ُلوا َخاِسِريَن َف ِفيَها ِإّن َياُموَسٰى } * { َقا
ًا ّباِريَن َقْوم ّنا َج ِإ َلَها َلن َو ْدُخ ّتٰى ّن ْا َح ْنَها َيْخُرُجو ِإن ِم ْا َف ْنَها َيْخُرُجو ِم
ّنا ِإ ُلوَن َف ْنَعَم َيَخاُفوَن ٱّلِذيَن ِمَن َرُجلَِن } * { َقاَل َداِخ ّلُه َأ ْيِهَما ٱل َل َع

ْا ُلو ْيِهُم ٱْدُخ َل َباَب َع َذا ٱْل ِإ ُه َف ُتُمو ْل ُكْم َدَخ ّن ِإ ُبوَن َف ِل َلى َغا ّلِه َوَع ٱل
ْا ُل ّك َتَو ُتم ِإن ۤوَف ِنيَن ُكن } ّمْؤِم

الكلمات: شرح

وملئه. فرعون من نجاتهم }: منها عليكم الله { نعمة

السلم. عليهما وهرون موسى }: منهم أنبياء فيكم جعل { إذ

ًا { وجعلكم لكم. الفرعوني الستعباد بعد أنفسكم أمر مالكين }: أي ملوك
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لهم. والسابقين لهم }: المعاصرين { العالمين

طرد بعد فيها والسكن دخولها عليكم الله فرض التي }: المطهرة كتب التي { المقدسة
منها. الكفارأ

الورأاء. إلى منهزمين ترجعوا }: أي أدبارأكم على ترتدوا { ول

ًا شاءوا. من طاعتهم على يجبرون البدان أقوياء الجسام }: عظام جبارأين { قوم

رأسوله. ومعصية تعالى الله أمر }: مخالفة { يخافون

أرأض دخلوا لما شاهدوه ما سر يفشوا لم حيث العصمة بنعمة }: أي عليهما الله { أنعم
عشر. الثني النقباء من وكالب يوشع وهما بها، العدو أحوال لكشف الجبارأين

اليات: معنى

محمد لرسوله تعالى الله قال إذ خاصة اليهود في هنا وهو الكتب أهل مع السياق زال ما
إذ عليكم الله نعمة اذكروا قوم يا لقومه موسى قال { إذ واذكر وسلم عليه الله صلى
ًا { وجعلكم السلم علهيما وهرون } كموسى أنبياء فيكم جعل ل أنفسكم } تملكون ملوك

كتب التي المقدسة الرأض ادخلوا قوم { يا وجل عز رأبكم سلطان إل عليكم لمة سلطان
َكن لكم الله تغلبون فإنكم العدو وباغتوا المدينة باب فافتحوا بها والستقرارأ فيها } للّس

ل خاسرين، بذلك فتنقلبوا منهزمين الورأاء إلى ترجعوا ول } أي أدبارأكم على ترتدوا { ول
جواب رأسولنا يا واسمع وسكنتم، دخلتم المقدسة المدينة ول أطعتم، بالجهاد الله أمر

خير ل سفلة بهت قوم أنهم ولتعلم بقتلك، وهمهم بك بكفرهم استعظامك ليزول القوم
ًا فيها إن موسى السلم: { يا عليه موسى لنبيهم جوابهم في قالوا إذ فيهم، جبارأين قوم

هذه سبب }!ا!ا وكان داخلون فإنا منها يخرجوا فإن منها يخرجوا حتى ندخلها لن وإنا
بصفات الكنعانيين العمالقة تصف مخيفة مهيلة أخبرا من النقباء أذاعه ما الروحية الهزيمة

وهما يوحنا بن وكالب نون، بن يوشع وهما منهم اثنين إل اللهم العقول في تتصورأ تكاد ل
الله { أنعم تعالى الله أمر } أي يخافون الذين من رأجلن عنهما: { قال تعالى قال اللذان
قال السلم عليه لموسى إل الكنعانيين قوة من رأأو ما سر إفشاء من } فعصمهما عليهما
} وذلك غالبون فإنكم دخلتموه { فإذا المدينة باب } أي الباب عليهم { ادخلةا للقوم
القوم } وهاجموا فتوكلوا الله { وعلى الحروب، في مهم عنصر وهو المباغتة لعنصر

لكم وكتب جهاد من عليكم الله أوجب } بما مؤمنين كنتم { إن المدينة عليهم واقتحموا
اليات تضمنته ما والطهر. هذا القدس أرأض لنها بها، والعيش البلد بهذه الستقرارأ من

التالية. اليات في الرجلين على اليهود رأد وسنسمع الرأبع،

اليات هداية

اليات: هداية من

ضعفهم وشدة اليهود بخبث تعالى بإعلمه وسلم عليه الله صلى الرسول - تسلية1
قلوبهم. ومرض

أنبيائهم. مع مخازيهم عن اليات بكشف اليهود - فضح2

استعملت وقد المهولة، الكاذبة للخبارأ النقباء إذاعة تركه الذي السيء الثر - بيان3



ًا ونجحت السلوب هذا النازية ألمانيا ًا نجاح قصيرة مدة في أورأبا نصف اجتاحت حيث كبير
ًا. جد

على الحجة به تقوم صالح عبد من مكان ول زمان يخلوا ل أنه من تعالى الله سنة - بيان4
الناس.

النتصارأ. كسب في فعال عنصر وأنه الحرب في المباغتة عنصر - فائدة5

ْا ُلو ّنا ۤىَياُموَس { َقا َلَهآ َلْن ِإ ْدُخ ًا ّن َبد ْا ّما َأ ْذَهْب ِفيَها َداُمو َأنَت ٱَف

ّبَك ِتل َوَر اَفَقا
ۤ

ّنا  َنا ِإ ُدوَن َهاُه ّني َرّب } * { َقاَل َقاِع ال ِإ
ۤ

ِلُك  ّ َأْم ِإل
َأِخي َنْفِسي ْق َو ْفُر َنا ٱَف َن ْي ْيَن َب َب ِما َو } * { َقاَل ٱْلَفاِسِقيَن ٱْلَقْو
ّنَها ِإ ْيِهْم ُمَحّرَمٌة َف َل َبِعيَن َع َنًة َأْر ِتيُهوَن َس َلْرِض ِفي َي َ ٱ ْأَس َفل َلى َت َع

ِما } ٱْلَفاِسِقيَن ٱْلَقْو

الكلمات: شرح

فيها. عليهم والدخول أهلها بمهاجمة أمروا التي المدينة }: أي ندخلها { لن

ًا الجهاد بتركهم ورأسوله الله أمر عن }: أي { الفاسقين ًا. جبن وخوف

ًا }: أي عليهم { محرمة ًا كونيا تحريم ًا ل قضائي ًا. شرعي تعبدي

أرأبعين مدة يذهبون أي يدرأون ل فيها متحيرين سينا أرأض في }: أي الرأض في { يتيهون
سنة.

تأسف. ول تحزن ل }: أي تأس { فل

اليات: معنى

قالوا إذ العدو، على المدينة باقتحام الصالحين الرجلين طلب على القوم جواب هو هذا
ًا المدينة ندخلها.. } أي لن إنا موسى وخسة: { يا ودناء وقاحة بكل داموا ما {... أبد

ورأبك أنت {.. فاذهب يدافعوا، لم ولو عنها يدافعون فيها أهلها دام ما فيها.. } أي
جبن وأي هذا؟ من أكثر وعصيان تمرد قاعدون. أي هنا فها نحن أما المدينة فقاتل.. } أهل

ًا موسى قال وهنا هذا؟ من أحط أدب سوء وأي هذا؟ من أعظم وخورأ القوم من متبرئ
بيننا {.. فافرق هارأون وأخي.. } يريد نفسي إل أملك ل { إني رأب يا أي الفاسقين: رأب

العذاب استوجبوا قد إذ صنيعهم، ومن منهم البراءة بهذا } فطلب الفاسقين القوم وبين
ًا، الرأض عليهم.. } أي محرمة ) { فإنها26( الثالثة الية في بقوله تعالى رأبه فأجابه قطع

ً يدخلونها ل سنة أرأبعين المقدسة (أرأبعين المذكورأة الفترة مضي بعد إل دخلوها ما وفعل
جزاؤهم هذا إذ الفاسقين القوم على تأسف ول رأسولنا يا تحزن فل وعليه يأتون، سنة) أي

فليذوقوه!ا!ا. لهم ُعّجل العذاب من

اليات هداية

اليات: هداية من
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وأنبيائهم. رأبهم مع أدبهم وسوء اليهود، جبن - بيان1

بهم. تنزيل تعالى الله لنقمة وتركهم عملهم ببغض الفسق أهل من البراءة - وجوب2

ِللهية العقوبة بهم حلت إذا والظالمين الفاسقين على والتأسف الحزن - حرمة3 جزاء ا
فسقهم.

ْتُل ْيِهْم ٱ{ َو َل َأ َع َب َنْي َن َدمَا ٱْب ْلَحّق َءا ْذ ٱِب َبا ِإ ًا َقّر َبان ّبَل ُقْر ُتُق ِمن َف
َلْم َأَحِدِهَما ّبْل َو َتَق ّنَك َقاَل ٱلَخِر ِمَن ُي َل ُت ّنَما َقاَل َلْق ّبُل ِإ َتَق ّلُه َي ِمَن ٱل

ّتِقيَن ِئن ٱْلُم َل َلّي َبَسطَت } * {  َدَك ِإ ِني َي َل ُت َتْق ْا َمآ ِل َن َباِسٍط َأ َيِدَي ِب
ْيَك َل َلَك ِإ ُت ّن َلْق ّلَه َأَخاُف ِۤيإ َلِميَن َرّب ٱل ّن ٱْلَعا ِإ ُد ۤي} * {  َء َأن ُأِري ُبو َت

ْثِمي ِإ ْثِمَك ِب ِإ ُكوَن َو َت ّناِر َأْصَحاِب ِمْن َف ِلَك ٱل َذ ُء َو ِلِميَن َجَزآ ّظا } * { ٱل
َطّوَعْت ْتَل َنْفُسُه َلُه َف َلُه َأِخيِه َق َت َبَح َفَق َأْص } * ٱْلَخاِسِريَن ِمَن َف
َبَعَث ّلُه { َف ًا ٱل ْبَحُث ُغَراب َلْرِض ِفي َي َيُه ٱ ُيِر ْيَف ِل َة ُيَواِري َك َء َأِخيِه َسْو

َتا َقاَل َل ْي ُكوَن َأْن َأَعَجْزُت َياَو ْثَل َأ َذا ِم ٰـ ُأَواِرَي ٱْلُغَراِب َه َة َف َء َأِخي َسْو

َبَح َأْص ّناِدِميَن ِمَن َف } ٱل

الكلمات: شرح

أصحابك. وقتل بقتلك هموا الذين اليهود على }: وأقرأ عليهم { واتل

وقابيل. هابيل آدم ابني }: خبر آدم ابني { نبأ

ًا والصدقات. كالصلة تعالى الله الى به يتقرب ما }: القربان { قربان

يدك. إلّي }: مددت يديك إلي { بسطت

في وإثمك إياي، قتلك بإثم القيامة يوم الله إلى }: ترجع وإثمك بإثمي تبوء { أن
معاصيك.

فعله. حتى له وزينته القتل على }: شجعته نفسه له { فطوعت

ًا ًا { غراب السواد. فى المثل به يضرب معروف أسود }: طائر

الميت إلى النظر لن سوءة، فيه وقيل أخيه، جسد بالتراب }: يستر أخيه سوءة { يوارأي
إليها. النظر يكره والسوءة: ما النفوس، تكرهه

اليات: معنى

النبي بقتل هموا الذين النضير بني يهود عن الحديث في الكريم القرآني السياق زال ما
آدم ابني قصة عليهم واقرأ لرسوله يقول تعالى فالله وأصحابه وسلم عليه الله صلى
ًا به، هموا الذي القتل جريمة عاقبة بذلك ليعلموا وقابيل هابيل ًا لهم، توبيخ وإظهارأ

كخير معهم وكنت منهم، تمكنك بعد تقتلهم فلم عنهم عفوت حيث منهم الشريف لموقفك
ًا.. } ، قربا {.. إذا آدم، ابني ًا منهما كل قرب أي قربان قربان الله فتقبل تعالى لله قربان
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} وهو الخر من يتقبل { ولم طيبة، به نفسه وكانت ماله أحسن من كان لنه أحدهما
ًا لقتلنك هابيل لخيه فقال متعلقة، به ونفسه ماله، أرأدأ من كان لنه قابيل - كم له حسد

قربانك قبول عدم إن أخوه له - فقال ورأسالتك نبوتك في قومك وحسدوا اليهود حسدتك
ٌد لتقبل الشرك اتقيت فلو للشرك المتقين من الله يتقبل إنما غيرك إلى نفسك إلى عائ
ًا كان ما إل يتقبل ل تعالى الله لن قربانك منك في وهواك نفسك أشركت وأنت له، خالص

ًا منك. ووالله يتقبل فلم قربانك، بباسط أنا ما لتقتلني يدك إلّي بسطت { لئن به قسم
ألقاه أن أي } ، العالمين رأب الله أخاف بقوله: {.. إنى ذلك وعلل } ، لقتلك إليك يدي
ًا. وإن أرأقته بدم ترجع أي وإثمك بإثمي تبوء أن أرأيد لني أقتلك ل فإني قتلي إل أبيت ظلم
ًا يفارأقونها ل الذي وإثمك إياي، قتلك بإثم القيامة يوم رأبنا إلى جزاء { وذلك تعالى قال أبد

{ فأصبح فقتله له وزينته عليه شجعته } أي أخيه قتل نفسه له { فطوعت } ، الظالمين
حتى به ويمشي عاتقه على يحمله فكان به يصنع ما يدرأ لم لنه } النادمين الخاسرين من

ًا الله بعث وعندئذ عفن، وينشر ومنقارأه برجليه الرأض ينبش أي الرأض في يبحث غراب
سوءة يستر أي يوارأي كيف ليريه الغراب الله عبث وارأاه: أي حتى معه ميت على التراب

ًا قال الميت الغراب بأخيه الغراب صنع ما قابيل رأأى فلما جيفته، أي أخيه ًا متندم متحسر
مثل أكون قائلً: { أعجزت نفسه وبخ ثم حضورأك، أوان فهذا احضري ويلتي يا أي ويلتا يا

النادمين من وأصبح أخيه، سوءة الغراب وارأى كما } ، أخي سوأة فأوارأي الغراب هذا
ًا القاتل توبة أن مع توبة يكون ل الندم ومجرد دفنه وعدم قتله على أو حمله على ل عمد
النارأ. من تنجيه

اليات هداية

اليات: هداية من

تعالى. إليه به يتقرب أن يحب بما تعالى الله الى التقرب - مشروعية1

السيئة. الثارأ من عليها يترتب وما الحسد جريم - عظم2

ِلخلص على يتوقف الصالحة العمال - قبول3 تعالى. لله فيها ا

ًا من ورأد: ما ولذا قابيل وهو القتل جريمة سن من أول - بيان4 ًا نفس على كان إل ظلم
القتل. سن من أول بأنه " ذلك " نصيب كفل الول آدم ابن

زمنه. وبيان الدفن - مشروعية5

ًا المقتول آدم ابني - خير6 ًا. القاتل وشرهما ظلم ظلم

ِلَك َأْجِل { ِمْن َنا ٰذ ْب َت َلٰى َك ِن َع ِئيَل َۤيب ّنُه ِإْسَرا َتَل َمن َأ ًا َق ْيِر َنْفس ِبَغ
َلْرِض ِفي َفَساٍد َأْو َنْفٍس ّنَما ٱ َأ َك َتَل َف ّناَس َق ًا ٱل َياَها َوَمْن َجِميع َأْح

ّنَما َأ َك َيا َف ّناَس َأْح ًا ال ْد َجِميع َلَق ْتُهْم َو َء َنا َجآ ُل َٰنِت ُرُس ّي َب ّل ًا ِإّن ُثّم ٱِب ِثير َك
ْنُهْم َد ّم ِلَك َبْع َلْرِض ِفي ٰذ } َلُمْسِرُفوَن ٱ

الكلمات: شرح

القتل. ذلك بسبب }: أي ذلك أجل { من
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}: أوحينا. { كتبنا

والمؤمنين. ورأسوله لله }: بحربه الرأض في فساد { أو

فتركها. له مستوجبة وهي قتلها على }: قدرأ أحياها { ومن

والدلئل. للشرائع حاملة الواضحات }: اليات { بالبينات

والذنوب. المعاصي من }: مكثرون { لمسرفون

الكريمة: الية معنى

يقادرأ ل ومضارأ مفاسد من عليها يترتب وما القتل جريمة قبح أجل من تعالى: إنه يقول
قتلوا فقد الدماء وسفك القتل من بينهم شاع ما لكثرة إسرائيل بني على جبنا أو قدرأها
رأسولين قتلوا فقد القتل على الضراوة هذه لجل الناس من بالقسط والمرين النبياء
عليه الله صلى ومحمد عيسى العظيمين المرسلين من كل بقتل وهموا ويحيى زكريا
ًا منهم قتل من إذ العقوبة في عليهم شددنا ذلك أجل من وسلم ًا أي نفس بغير نفس ظلم

ًا. أو والمؤمنين ورأسوله الله حرب وهو الرأض في به قامت فساد بغير قتلها وعدوان
ًا الناس قتل فكأنما ًا الناس قتل عذاب يعذب بمعنى جميع أحياها ومن القيامة يوم جميع

ًا الناس أحيا فكأنما عليها إبقاء لله وتركها عنها فعفا القتل استوجبت بأن يعني جميع
ًا الناس أحيا من أجر ُيعطى ًا لهم تعالى الله شرعه هذا كل جميع الذي القتل من لهم تنفير
ًا عليه، أصروا تعالى: وقوله يعرفوه فلم عنه وبعدوا جافوه الذي العفو في لهم وترغيب

ًا حالهم عن تعالى } يخبر بالبينات رأسولهم جاءتهم { ولقد ًا رأسوله مسلي عما محمد
الذي والفساد اليهود لزم الذي الشر أن قتله على تآمروا الذين وهم منهم هّم من يحمله
ًا أصبح ًا وصف جهل عن يكن لم الحروب نارأ وإيقاد بالقتل المؤامرات وخاصة لهم لزم
ًا ل منهم معرفة وعدم والدب القويمة والشرائع البينات باليات رأسولهم جاءتهم بل أبد

فإن ولذا والفساد الشر في مسرفون الشرائع على متمردون بهت قوم ولكنهم الرفعية
ًا تعالى قوله ومن الية هذه وبنهاية والفساد، الشر في لمسرفون والله منهم كثير

ان قوما هم إذ عليكم الله نعمة اذكروا آمنوا الذين أيها يا {
} أيديهم.. إليكم يبسطوا

الله صلى الرسول بقتل همهم بحادثة المتعلق اليهود عن الحديث ) انتهى11( الية وهي
مؤمن لكل تسلية هو كما وأصحابه، الله لرسول تسلية ذكر وقد وأصحابه وسلم عليه

الله. لعائن عليهم اليهود لمكر يتعرض

الية هداية

الية: هداية من

به. ينتفعوا لم السف ومع إسرائيل لبني تعالى الرب - تأديب1

ًا كان بل العلم وقلة الجهل عن ينشأ لم إسرائيل بني - فساد2 ورأاء وجريا للهواء اتباع
عالمون. لنهم ولعنهم عليهم الله غضب الدنيا. فلذا عارأض

أكثر فإنهم له الحسنة أجر ومضاعفة اليهود، على الجريمة جزاء تضعيف من - بالرغم3
ًا الناس الرأض. في والفساد الشر في اسراف



ّنَما ِإ ُء {  ُبوَن ٱّلِذيَن َجَزآ ّلَه ُيَحاِر َلُه ٱل َيْسَعْوَن َوَرُسو َلْرِض ِفي َو ٱ
ًا ْا َأن َفَساد ُل ّت ْا َأْو ۤوُيَق ُب ّل ّطَع َأْو ۤوُيَص ْيِديِهْم ُتَق ُلُهم َأ َأْرُج َأْو ِخلٍف ّمْن َو

ْا َلْرِض ِمَن ُينَفْو ِلَك ٱ َيا ِفي ِخْزٌي َلُهْم ٰذ ْن ّد َلُهْم ٱل َذاٌب ٱلِخَرِة ِفي َو َع
ِظيٌم ّ َع ِإل ْا ٱّلِذيَن } * {  ُبو ْبِل ِمن َتا ْا َأن َق ْيِهْم َتْقِدُرو َل ْا َع َلُمو ْع ٱَف

ّلَه َأّن } ّرِحيٌم َغُفوٌر ٱل

الكلمات: شرح

وقتلهم المؤمنين على السلم وحمل طاعتهما عن }: بالخروج ورأسوله الله { يحارأبون
حرماتهم. على والعتداء أموالهم وسلب

ًا الرأض في { ويسعون والعتداء أموالهم وسلب طرقهم وقطع الناس }: بإخافة فساد
أعراضهم. على

يقتلوا. أن بعد أو ويقتلون، الخشب أعواد على }: يشدون يصلبوا { أو

والعكس. اليسرى، والرجل اليمنى اليد تقطع }: بأن خلف { من

ِلسلم. أرأض من }: أي الرأض من ينفوا { أو ا

ومهانة. }: ذل الدنيا في { خزي

جهنم. }: عذاب عظيم { عذاب

ًا فروا بأن منهم تتمكنوا }: أي عليهم تقدرأوا { أن مسلمين. جاءوا ثم بعيد

اليتين: معنى

في والفساد القتل جريمة وعلى العقوبة شدة من اليهود على أوجبه ما تعالى ذكر لما
ٍة كْسرأ الرأض يحارأب من وجزاء حكم هنا ذكر والفساد القتل على ُجرءتهم ِلِحد

الله يحارأبون الذين جزاء تعالى: { إنما فقال ديارأهم في بالفساد ويسعى المسلمين
ِليمان بعد } بالكفر ورأسوله ًا الرأض في { ويسعون المان، بعد والسلب والقتل ا فساد

وأعراضهم، حرماتهم على والعتداء أموالهم، وأخذ طرقهم وقطع المسلمين، } بتخويف
من وأرأجلهم أيديهم تقطع أو يصلبوا أو يقتلوا { أن أنه فاعلموه غيره ل لكم أذكره ما هو

ًا يقتلوا: يقتلون } ومعنى الرأض من ينفوا أو خلف ًا لهم نكاية واحد بعد واحد وإرأهاب
ًا أيام ثلثة مدة خشبة على يشد منهم الواحد يقتل ما بعد يصلبوا ومعنى لغيرهم، وتعزير
ِلسلم، دارأ من يخرجوا الرأض من ينفوا ومعنى ٍء مكان الى أو ا أو بحر في كجزيرة نا
ًا المذكورأ الجزاء ذلك ويكون وأذاهم، شرهم من المسلمين ينجو حتى يحبسوا ً خزي وذل

تعالى: { إل وقوله النارأ، عذاب } وهو عظيم عذاب الخرة في { ولهم الدنيا في لهم
من بأن المحربين أولئك من متصل استثناء } فهذا عليهم تقدرأوا أن قبل من تابوا الذين
ًا جاءنا فترة وبعد عليه، القبض من من نتمكن فلم عنه عجزنا عمن يختلف حكمه فإن تائب
تخفيف إلى واضحة إشارأة } يحمل رأحيم غفورأ الله أن تعالى: { فاعلموا وقوله قبله،

ًا كان فإن وذلك عليه، الحكم ِلسلم فإن وأسلم كافر ما كل عنه فيسقط قبله ما يجب ا
ًا كان عقوبات.. وإن من الية في ذكر الذي المال رأد عليه، ويجب الصلب فيسقط مسلم
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ترك وإل الحد، عليه أقيم عليه الحد بإقامة وطالب فجر أو قتل وإن يده، في بقي إن أخذه
رأحيم. غفورأ والله لله

اليتين هداية

اليتين: هداية من

ولهم سلح بأيديها ويكون فأكثر اثنان جماعة وحقيقتها: خروج الحرابة حكم - بيان1
ًا الصحراء إلى خروجهم شوكة، المسلمين على هجمات يشنون والقرى، عن بعيد

المحارأبون لهم يقال وأهلها الحرابة هي العراض. هذه على ويعتدون ويسلبون فيقتلون
).33( الولى الية في تعالى ذكر ما وحكمهم

ِلمام2 الية في أو قلنا إن المن، لستتباب مناسبة أنها يرى التي إنزال في مخير - ا
ً يأخذ ولم قتل ومن وصلب، قتل الناس وأخاف المال وأخذ قتل فمن وإل للتخيير، مال

ً وأخذ قتل ومن قتل، اليسرى، ورأجله اليمنى يده فتقطع خلف من ورأجله يده قطعت مال
ً يأخذ ولم يقتل لم ومن ينفى. مال

يرده فإنه سلبه مال بيده يكون أن إل عنه يعفا منه التمكن قبل المحارأبين من تاب - من3
لذلك. فيجاب عليه الحد إقامة بنفسه يطلب أو ذويه على

له. ورأحمته تاب لمن لمغفرته بعباده ورأحمته الله عفو - عظم4

َيا ّيَها {  ْا ٱّلِذيَن َأ ُنو ْا آَم ّلَه ٱّتُقو ْا ٱل َتُغ ْب ۤوَو َليِه ٱ َلَة ِإ ْا ٱْلَوِسي ُدو ِفي َوَجاِه
ِلِه ِبي ُكْم َس ّل ِلُحوَن َلَع ِإّن ُتْف ْا ٱّلِذيَن } * {  ِفي ّما َلُهْم َأّن َلْو َكَفُرو
َلْرِض ًا ٱ َلُه َجِميع ْث ْا َمَعُه َوِم ُدو َت َيْف َذاِب ِمْن ِبِه ِل ِما َع َياَمِة َيْو َما ٱْلِق

ّبَل ْنُهْم ُتُق َلُهْم ِم َذاٌب َو ِليٌم َع ُدوَن َأ ُيِري ْا َأن } * {  ّناِر ِمَن َيْخُرُجو ٱل
ْنَها ِبَخاِرِجيَن ُهم َوَما َلُهْم ِم َذاٌب َو } ّمِقيٌم َع

الكلمات: شرح

نهيهما. واجتنبوا رأسوله أمره فمتثلوا عذابه }: خافوا الله { اتقوا

}: إطلبوا. { وابتغوا

منه. بالقرب تظفروا مساخطه وترك محابه بفعل إليه }: تقربوا { الوسيلة

ِلم، وتعمل تتعلم أن على بحملها سبيله: أنفسكم في وجاهدوا ُه وتع َء َدا ْع َأ إلى بدعوتهم و
ِلسلم ذلك. على وقتالهم ا

ِلُحون ْف ُت الجنة. وتدخلون النارأ من }: تنجون { 

يزول. ول يبرح ل }: دائم مقيم { عذاب

اليتين: معنى
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ما إلى ليرشدهم ووعيده ووعده وبرسوله به المؤمنين عباده وتعالى تبارأك الرب ينادي
الذين أيها فيقول: { يا فيعملوه الرحمة من يدنيهم ما وإلى فيجتنبوه، العذاب من ينجيهم

الله اتقوا } ومعنى تفلحون لعلكم سبيله في وجاهدوا الوسيلة إليه وابتغوا الله اتقوا آمنوا
يتقى ل الله عذاب فإن نواهيهما اجتناب رأسول وأوامر أوامره بفعل فأطيعوه عذابه خافوا

ما بفعل إليه تقربوا أي القربة، إليه } اطلبوا الوسيلة إليه { ابتغوا بالتقوى. ومعنى إل
أنفسكم } جاهدوا سبيله في { جاهدوا منه. ومعنى بالقرب تفوزوا يكره ما وترك يحب
ِلسلم في والكفارأ معصيته، في والشيطان طاعته في كل باذلين دينه في والدخول إليه ا
)36( الثانية الية ) أما35( الولى الية عليه دلت ما هذا وطاقة، جهد من وسعكم في ما

ًا الرأض في ما لهم أن لو كفروا الذين تعالى: { إن قوله وهي } معه.. الخ ومثله جميع
وذلك تعالى الله من القرب وطلب بالتقوى المر من الولى الية إليه دعت لما علة فإنها

ِليمان ًا يطاق ل عذاب بالتقوى باتقائه أمروا الذي العذاب لن العمال، وصالح با أبد
ًا الرأض في لهم أن { لو كفروا الذين أن ناهيكم { ومثله وناطق صامت مال } من جميع

عذاب إنه نفوسهم، به سخية لقدموه العذاب ذلك من لنفسهم فداء منهم } وقبل معه
النارأ من يخرجوا أن قلوبهم بكل يتمنون إنهم اللم أشد ومؤلم الوجع أشد موجع أليم

يزل. ول يبرح ل } دائم مقيم عذاب ولهم منها بخارأجين هم { وما

اليات هداية

اليات: هداية من

سبيله. في والجهاد إليه القربة وطلب وجل عز الله تقوى - وجوب1

ِليمان تعالى الله إلى التوسل - مشروعية2 العمال. وصالح با

المتناهية. غير وشدته القيامة يوم عذاب - عظم3

النارأ. من بها فيخرج الكافر تنفع شفاعة ول القيامة يوم فدية - ل4

والترك. المتثال على يشجع بما والنهي للمر التعليل - حسن5

ُق لّساِر لّساِرَقُة ٱ{ َو ْا ٱَو َطُع ْق ۤوَف َيُهَما ٱ ْيِد ًء َأ َبا ِبَما َجَزآ ً َكَس َكال ّمَن َن
ّلِه ّلُه ٱل ل ِكيٌم َعِزيٌز ٱَو ْلِمِه َبْعِد ِمن َتاَب } * { َفَمن َح َلَح ُظ َأْص ِإّن َو َف
ّلَه ُتوُب ٱل ْيِه َي َل ّلَه ِإّن َع َلْم ّرِحيٌم َغُفوٌر ٱل َأ َلْم } * {  ّلَه َأّن َتْع ْلُك َلُه ٱل ُم

َلْرِض ٱلّسَماَواِت ّذُب ٱَو ُء َمن ُيَع َيْغِفُر َيَشآ ُء ِلَمن َو ّلُه َيَشآ ل َلٰى ٱَو َع
ٍء ُكّل } َقِديٌر َشْي

الكلمات: شرح

ً أخذ }: الذي { السارأق فأكثر. دينارأ بربع يقدرأ خفية حرز من مال

ً أخذت }: التي { السارأقة فأكثر. دينا بربع يقدرأ خفية حرز من مال

الكوع. من يده منهما سرقة من اقطعوا }: أي أيديهما { فاقطعوا

ً يسرف. أن ينكل غيره تجعل الله من }: عقوبة { نكال

javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()


وقضائه. تدبيره حكيم: في مراده، وبين بينه يحال ل }: عزيز: غالب حكيم { عزيز

الناس. أموال بأخذ تعالى الله بمعصية لنفسه ظلمه }: بعد ظلمه { بعد

الصالح. والعمل بالتوبة بتزكيتها نفسه }: أي { وأصلح

شاء. إن ويرحمه له ويغفر توبته، يقبل }: أي عليه يتوب الله { فإن

ًا والرأض السموات ملك { له ًا }: خلق ًا. وملك وتدبير

ًا مات لنه تعذيبه }: أي يشاء من { يعذب ًا لمره عاصي بحقه. كافر

تعالى. سبحانه إليه وأناب ذنبه من تاب }: ممن يشاء لمن { ويغفر

اليات: معنى

ًا تعالى يخبر ًا مقررأ ً يسرق الذي أن وهو شرعه أحكام من حكم فأكثر دينارأ بربع يقدرأ مال
تقطع أن فالحكم كذلك والسارأقة الحاكم، إلى ورأفع بالغ، عاقل وهو خفية مثله حرز من
على بالعتداء ظلمهما على لهما مجازاة السارأعة يد وكذا الكوع من اليمنى السارأق يد

ً غيرهما، أموال يقدم ل غيرهما تجعل لهما تعالى الله من عقوبة } أي الله من { نكال
أمره على } غالب حكيم عزيز { والله المحرمة، السرقة بطريقة الناس أموال أخذ على

أيديهما فاقطعوا والسارأقة تعالى: { والسارأقة قوله معنى وحكمه. هذا قضائه في حكيم
ًء ِلثم } من كسبا بما جزا ً ا }. حكيم عزيز والله الله من { نكال

بعد السرقة من تاب } أي ظلمه بعد من تاب ) { فمن39( الثانية الية في تعالى وقوله
الله { فإن المسروق المال رأد ذلك ومن بالتوبة } نفسه { وأصلح بذلك نفسه ظلم أن

)40( الثالثة الية في تعالى وقوله بالمؤمنين، رأحيم للتائبين غفورأ تعالى } لنه عليه يتوب
أهل و من وكل رأسوله تعالى } يخاطب والرأض السموات ملك له الله أن تعلم { ألم

ًا فيقول تعالى الله من والفهم للتلقي ملك له الله أن تعلم { ألم المخاطب مقررأ
ًا بلى، } والجواب والرأض السموات يعذب هو لذا فيه ينازع ل تعالى له فالحكم وإذ

شيء كل على وأصلح. وهو السرقة من تاب لمن ويغفر والسارأقة السارأق يد ويقطع
قدير.

اليات: هداية

اليات: هداية من

والسارأقة. السارأق يد قطع وهو السرقة حد حكم - بيان1

توبته. يقبل أن عليه الله يتوب أصلح إذا السراق من التائب أن - بيان2

إل له توبة فل رأفع وإن يده، تقطع لم ولو توبته تصح الحاكم إل السارأق يرفع لم - إذا3
ذنب. لم كأن ذنبه من خرج يده قطعت فإذا بالقطع

حكيم. عزيز لنه بحكمه والرضا تعالى الله لقضاء التسليم - وجوب4



ّيَها َأ ٰي َ ٱلّرُسوُل {  ُكْفِر ِفي ُيَساِرُعوَن ٱّلِذيَن َيْحُزنَك ل ٱّلِذيَن ِمَن ٱْل
ْا ُل ّنا ۤوَقا َأْفَواِهِهْم آَم َلْم ِب ُبُهْم ُتْؤِمن َو ُلو ْا ٱّلِذيَن َوِمَن ُق ُدو َها

َكِذِب َسّماُعوَن ْل ٍما َسّماُعوَن ِل ُتوَك َلْم آَخِريَن ِلَقْو ْأ ِلَم ُيَحّرُفوَن َي َك ٱْل
ُلوَن َمَواِضِعِه َبْعِد ِمن ُتْم ِإْن َيُقو ِتي َذا ُأو ٰـ ُه َه ُذو ِإن َفُخ ُه ّلْم َو َتْو ُتْؤ

ْا َذُرو ْح ّلُه ُيِرِد َوَمن ٱَف َتُه ٱل َن ْت َلن ِف ِلَك َف ّلِه ِمَن َلُه َتْم ًا ٱل ْيئ ِئَك َش ٰـ َل ُأْو

ّلُه ُيِرِد َلْم ٱّلِذيَن َطّهَر َأن ٱل َبُهْم ُي ُلو َيا ِفي َلُهْم ُق ْن ّد َلُهْم ِخْزٌي ٱل ِفي َو
َذاٌب ٱلِخَرِة ِظيٌم َع َكِذِب } * { َسّماُعوَن َع ْل ُلوَن ِل ّكا ِإن ِللّسْحِت َأ َف
ُءوَك ُكْم َجآ ْح َنُهْم ٱَف ْي ْنُهْم َأْعِرْض َأْو َب ِإن َع ْنُهْم ُتْعِرْض َو َلن َع َف

ًا َيُضّروَك ْيئ ِإْن َش َكْمَت َو ُكْم َح ْح َنُهْم ٱَف ْي ْلِقْسِط َب ّلَه ِإّن ٱِب ُيِحّب ٱل
ِطيَن ْيَف ٱْلُمْقِس َك َنَك } * { َو ّكُمو َدُهُم ُيَح ْن ُة َوِع ّتْوَرا ْكُم ِفيَها ٱل ُح

ّلِه ّلْوَن ُثّم ٱل َتَو ِلَك َبْعِد ِمن َي ِئَك َوَمآ ٰذ ٰـ َل ِنيَن ُأْو ْلُمْؤِم } ٱِب

الكلمات: شرح

محبوب. فوات خوف يسببه نفس ألم }: الحزن يحزنك { ل

للكفر فرصة سنحت كلما منه خرجوا ما إذ فيه يسرعون }: بمعنى الكفر في { يسارأعون
أظهروه.

المنافقون. هم }: هؤلء بأفواههم آمنا { قالوا

اليهود. }: أي هادوا الذين { ومن

للكذب. الستماع كثيروا }: أي للكذب { سماعون

أهواءهم. ليوافق ويغيرونه الكلم }: يبدلون الكلم { يحرفون

أعطيتم. }: أي هذا أوتيتم { إذا

الضلل. موجبات من له سبق لما ضلله }: أي { فتنته

والنفاق. الكفر }: من قلوبهم يطهر { أن

}: ذل. { خزي

والربا. كالرشوة للحرام الكل }: كثيروا للسحت { أكالون

بينهم. تحكم ل }: أي عنهم أعرض { أو

ًا }: أي { بالقسط ًا صدق ًا. ادعوه وإن وحق نطق

اليات: معنى
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{.. عذاب قوله الكفر.. } إلى في يسارأعون الذين يحزنك ل الرسول أيها { يا تعالى قوله
ًا وسلم عليه الله صلى الله لرسول تسلية نزل الية نهاية } في عظيم كان مما وتخفيف
واليهود المنافقين من ويرى يسمع ما جراء من نفسي ألم من وسلم عليه الله صلى يجده

ًا: { يا واليهود لمنافقون بها كذب التي الرسالة بعنوان تعالى رأبه فناداه الرسول أيها مع
في { يسارأعون الذين } حال يحزنك ألمه: { ل يضاعف الذي الحزن عن لينهاه } الحق،

قول منهم سمعت فإذا منغمسون فيه هم بل الكفر من خرجوا ما فإنه } بتكذيبك الكفر
ًا لك يسبب ل حتى به تحفل ل الكفر ولم بأفواههم آمنا قالوا الذين نفسك. { من في حزن
بنبؤتك يكبون الذين اليهود حال كذلك يحزنك ل } أي هادوا الذين ومن قلوبهم تؤمن

خيبر كيهود يأتوك لم آخرين ليهود } سماعون للكذب { سماعون رأسالتك، ويجحدون
سماعون إليك الساءة من فيه لما أحبارأهم يقوله الذي للكذب السمع كثيرا أي وفدك
أوعزوا إذا خيبر يهو وهم يأتوك لم وهم كوسائط أخبارأك إليهم ينقلوبن آخرين قوم لهل
بعد من الكلم { يحرفون الزنى حد عن وسلم عليه الله صلى النبي لهم يسألوا أن إليهم

الزانين في أفتاكم إن لهم يقولون الكلم، تضمنه الذي الله حكم يغيرون أي } ، مواضعه
ذلك. قبول فاحذرأوا بالرجم أفتاكم وإن ذلك فاقبلوا بالفحم والتحميم بالجلد المحصنين

أوتيتم إن يقولون مواضعه بعد من الكلم { يحرفون الية هذه في تعالى قوله معنى هذا
} إي فتنته الله يرد { ومن لرسوله، تعالى } وقال فاحذرأوا تؤتوه لم وإن فخذوه هذا

ًا الله من له تملك { فلن الثام وكبائر الذنوب عظائم من اقترف لما الحق عن إضلله شيئ
أن الله يرد لم الذين { أولئك الكفر، في مسارأعتهم يحزنك فل ً إذا إضلله الله أرأاد } إذا
دون فحالت لهم كانت التي الشر لسوابق والنفاق والشرك الحسد } من قلوبهم يطهر
ِليمان قبول ْي الدنيا في { لهم والحق، ا عظيم عذاب الخرة في { ولهم وعارأ، ذل أي خز

تضمنت ) فقد42( الثانية الية ) أما41( الية عليه دلت ما وبغيهم. هذا كفرهم } جزاء
ًا الكذب استماع كثرة بصفة اليهود أولئك وصف المال وهو للسحت أكلهم كثرة إليه مضاف
للسحت أكالون للكذب { سماعون عنهم تعالى فقال والربا، الرشوة حرمة أشد الحرام

جاءوك. فإن

اليات هداية

اليات: هداية من

ومثيراته. أسبابه باجتناب الحزن ترك - استحباب1

ذلك. إلى تدعو حاجة لغير الكذب سماع - حرمة2

ِلفساد. وتشويهه الكلم تحريف - حرمة3 ل

أحالهم شاء وإن بينهم حكم شاء إن الكتاب أهل بين الحكم في مخير المسلم - الحاكم4
علمائهم. على

مسلم. غير عليه المحكوم كان ولو الحكم في العدل - وجوب5

إيمانهم. وعدم اليهود كفر - تقرير6

ّنآ ِإ َنا {  ْل َة َأنَز ّتْوَرا ًدىً ِفيَها ٱل ُنوٌر ُه ُكُم َو ّيوَن ِبَها َيْح ِب ّن ٱّلِذيَن ٱل
ْا َلُمو ّلِذيَن َأْس ْا ِل ُدو ّيوَن َها ِن ّبا لّر َباُر ٱَو َلْح ْا ِبَما ٱَو ُظو ُتْحِف َتاِب ِمن ٱْس ِك

ّلِه ْا ٱل ُنو َكا ْيِه َو َل َء َع َدآ َ ُشَه ْا َفل ّناَس َتْخَشُو ْخَشْوِن ٱل َ ٱَو ْا َول َتُرو َتْش
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ِتي َيا ًا ِبآ ً َثَمن ِليل ُكم ّلْم َوَمن َق ّلُه َأنَزَل ِبَمآ َيْح ِئَك ٱل ٰـ َل ُأْو ُهُم َف
َكاِفُروَن َنا ٱْل ْب َت َك ْيِهْم } * { َو َل ّنْفَس َأّن ِفيَهآ َع ّنْفِس ٱل ل ْيَن ٱِب ْلَع ٱَو

ْيِن ْلَع ْنَف ٱِب َل ْنِف ٱَو َل ُذَن ٱِب ُل ُذِن ٱَو ُل لّسّن ٱِب لّسّن ٱَو ْلُجُروَح ٱِب ٱَو
َق َفَمن ِقَصاٌص ّد ٌة َفُهَو ِبِه َتَص ُكم ّلْم َوَمن ّلُه َكّفاَر ّلُه أنَزَل ِبَمآ َيْح ٱل
ِئَك ٰـ َل ُأْو ِلُموَن ُهُم َف ّظا َنا ٱل ْي َلٰى } * { َوَقّف َثاِرِهم َع ٱْبِن ِبَعيَسى آ

َيَم ًا َمْر ّدق ْيَن ّلَما ُمَص ْيِه َب َد َتْوَراِة ِمَن َي ُه ٱل َنا ْي َت ِلنِجيَل َوآ ًدىً ِفيِه ٱ ُه
ُنوٌر ًا َو ّدق ْيَن ّلَما َوُمَص ْيِه َب َد ّتْوَراِة ِمَن َي ًدىً ٱل َظًة َوُه ّتِقيَن َوَمْوِع ْلُم } ّل

ُكْم َيْح ْل ْنِجيِل َأْهُل * { َو ِل ّلُه َأنَزَل ِبَمآ ٱ ُكم ّلْم َوَمن ِفيِه ٱل َأنَزَل ِبَمآ َيْح

ّلُه ِئَك ٱل ٰـ َل ُأْو } ٱْلَفاِسُقوَن ُهُم َف

الكلمات: شرح

السلم. عليه موسى }: كتاب { التورأاة

غرضه. إلى السائر يهدي والنورأ: ما المقصود إلى يوصل }: الهدى: ما ونورأ { هدى

}: اليهود. { هادوا

الحكيم. المربي رأباني: العالم }: جمع { الربانيون

الكتاب. أهل من حبر: العالم }: جمع { الحبارأ

وأوجبنا. عليهم }: فرضنا { وكتبنا

}: مساواة. { قصاص

مريم. بن بعيسى }: أتبعناهم { وقفينا

ورأسله. الله طاعة عن }: الخارأجون { الفاسقون

اليات: معنى

ًا تعالى قال إذ إسرائيل بني على الحديث في الكريم السياق زال ما بني آتى عما مخبر
للحكام مبين ونورأ ضللة كل من } هدى ونورأ هدى فيها التورأاة أنزلنا { إنا إسرائيل

أسلموا الذين { النبيون إسرائيل بني } من النبيون بها { يحكم الجهل ظلمات من ُمخرج
ًا لله فانقادوا ووجوهم قلوبهم } لله ًا، ظاهر الربانيون بها ويحكم } ، هادوا { للذين وباطن

من وسلمته } بأحقيته شهداء عليه { وكانوا فيها، يغيرون ول يبدلونه فل العلم أهل من
فما به الحكم وتركتم مواضعه عن الكلم حرفتم فقد اليهود أيها بخلفكم والزيادة النقص
ِليمان والمر وسلم عليه الله صلى محمد نعت من الحق فأظهروا لكم؟ ثبوت ومن به، با

أن أحق فهو تعالى الله واخضوا ذلك في الناس تخشوا ول الزناة في وإنفاذه الرجم
ممن تأخذونه قليل ثمن مقابل فتعطلوها أحكامه هي التي الله بآيات تشتروا ول يخشى،

فأولئك الله أنزل بما يحكم لم وكتابه. { ومن الله دين حساب على وتداهنونهم تجاملونهم
َليمان. بدل بالكفر ترضون } فكيف الكافرون هم ا
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النفس أن فيها عليهم ) { وكتبنا45( الثانية الية ) أما44( الولى الية عليه دلت ما هذا
النفس في القود التورأاة في إسرائيل بني على فرض أنه تعالى أخبر بالنفس.. } فقد

بالنف، يجدع والنف بالعين تفقأ العين بالنفس، تقتل فالنفس الحراحات في والقصاص
بمثلها والجروع قلع، إن به وتقلع بالسن، كسرت إن تكسر والسن بالذن تقطع والذن

فإن المؤاخذة وعدم عنه بالعفو الجاني على تصدق من أن تعالى وأخبر ومساواة قصاص
بشرط لجنايته كفارأة ذلك يكون منه واقتص عليه يتصدق لم وإن لذنوبه، كفارأة يكون ذلك

ًا للقصاص نفسه يقدم بأن وذلك ًا أي تائب ًا فعله على نادم في تعالى رأبه. وقوله مستغفر
غير قتل بأن وذلك } ، الظالمون هم فأولئك الله أنزل بما يحكم لم الية: { ومن ختام

قريظة به يعاملون النضير بنو كان كما عينين بالعين أوفقأ اثنين بالواحد قتل أو القاتل
عليهم. الشرف بدعوى

آثارأهم على تعالى: { وقفينا قوله ) وهي46( الثالثة أما الثانية الية عليه دلت ما هذا
إسرائيل بني من السابقين النبياء أوئلك أتبع أنه تعالى أخبر } فقد مريم بن بعيسى
ًا مباشرة بعدهم أرأسله أي السلم عليه مريم بن عيسى التورأاة من يديه بين لما { مصدق

ِلنجيل { وآتيناه يتجاهلها، أو ينكرها } لم ِلنجيل وأعطيناه أي } ، ا ًا ا وهو إليه أوحيناه وحي
ِلنجيل في أي فيه عليه تعالى الله أنزله مقدس كتاب لبيان ونورأ الضلل من هدى ا

ًا والحرام، الحلل من الحكام ِلنجيل } أي { ومصدق ًا أي التورأاة من قبله لما ا مقررأ
ًا أحكامها ِلنجيل، منها تعالى الله نسخه ما إل ل مثبت } أي للمتقين وموعظة { وهدى با

التامة والمواعظة تعالى الله الى طريقهم في للسير الكافية الهداية التقوى أهل فيه يجد
الحياة. في بها للتعاظ

ِلنجيل أهل تعالى: { وليحكم قوله ) وهى47( الية أما الثالثة الية عليه دلت ما هذا بما ا
ِلنجيل أهل ليحكم وقلنا } أي فيه الله أنزل ِلنجيل أهل وأمرنا يريد ا أنزل بما يحكموا أن ا
} الفاسقون هم فأولئك الله أنزل بما يحكم { لم من أن وأخبرناهم الحكام، من فيه الله
ًا الفسق يكون وقد طاعته عن الخارأجون أمره عن ًا. ظلم وكفر

اليات هداية

اليات: هداية من

حرم. ما وترك أوجب ما بأداء الله خشية - وجوب1

البعض. دون بالبعض فحكم بها تلعب أو فعطلها الله أحكام جحد من - كفر2

كتب إسرائيل بني على كتب ما لن الجراحات في والقصاص النفس في القود - وجوب3
المة. هذه على

يفقأ أو القاتل غير يقتل أو اثنان بالواحد يقتل بأن القصاص في يعتدى أن الظلم - من4
الوقت. نفس في وظلم الستحلل كفر وهو مثل عينان الواحدة بالعين

ِلنجيل في القصاص - مشروعية5 تلك عطلوا إن فسقهم وتقرير بتطبيقه أهله وإلزام ا
بها. مؤمنون وهم الحكام

َنآ ْل َأنَز ْيَك { َو َل َتاَب ِإ ِك ْلَحّق ٱْل ًا ٱِب ّدق ْيَن ّلَما ُمَص ْيِه َب َد َتاِب ِمَن َي ِك ٱْل
ًا ْيِمن ْيِه َوُمَه َل ُكم َع ْح َنُهم ٱَف ْي ّلُه َأنَزَل ِبَمآ َب َ ٱل ِبْع َول ّت َءُهْم َت َعّما َأْهَوآ
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َءَك ُكّل ٱْلَحّق ِمَن َجآ َنا ِل ْل ُكْم َجَع ًا ِشْرَعًة ِمن ْنَهاج َلْو َوِم َء َو ّلُه َشآ ٱل
ُكْم َل ًة ُأّمًة َلَجَع َد ِكن َواِح ٰـ َل ُكْم َو ُلَو ْب َي ُكم َمآ ِفي ّل َتا ِبُقوا آ َت ْيَراِت َفاْس الَخ

َلٰى ُكْم الله ِإ ًا َمْرِجُع ُكم َجِميع ُئ ّب َن ُي ُتْم ِبَما َف ِلُفوَن ِفيِه ُكن َت } * َتْخ
َأِن ُكم { َو َنُهْم ٱْح ْي ّلُه َأنَزَل ِبَمآ َب َ ٱل ِبْع َول ّت َءُهْم َت َذْرُهْم َأْهَوآ ْح َأن ٱَو

ُنوَك ِت ّلُه َأنَزَل َمآ َبْعِض َعن َيْف ْيَك ٱل َل ِإن ِإ ْا َف ّلْو َلْم َتَو ْع ّنَما ٱَف ُد َأ ّلُه ُيِري ٱل
َبُهم َأن َبْعِض ُيِصي ِبِهْم ِب ُنو ِإّن ُذ ًا َو ِثير ّناِس ّمَن َك } * َلَفاِسُقوَن ٱل

ْكَم َأَفُح ّيِة {  ِل ْبُغوَن ٱْلَجاِه ّلِه ِمَن َأْحَسُن َوَمْن َي ًا ٱل ْكم ٍما ُح ّلَقْو
ُنوَن } ُيوِق

الكلمات: شرح

الكريم. }: القرآن { الكتاب

ِلنجيل. كالتورأاة قبله السابقة الكتب بمعنى جنس }: اسم الكتاب { من وا

ًا ًا أي عليه }: حاكما عليه { مهيمن ً فيه، الذي للحق محقق َتصق الذي للباطل مبطل ْل به. ا

ًا { شرعة ً بها تعملون }: شريعة ومنهاج سنن من وكمالكم لسعادتكم تسلكونه وسبيل
الهدى.

قضاء. ول عبادة في ول عقيدة فى بينكم اختلف }: ل واحدة { أمة

السابقون. ليفوز الخيرات فعل بادرأوا }: أي { فاستبقوا

الحق. عن }: يضلوك يفتنوك { أن

به. حكمهم وأرأدت إليه دعوتهم الذي الحق قبول عن }: أعرضوا تولوا { فإن

تعالى الله وحي على تقوم ل التي القبلية الحكام من أهل عليه ما }: هو الجاهلية { حكم
والهواء. الرأاء على وإنما

اليات: معنى

ِلنجي وذكر والنورأ الهدى فيها وأن التورأاة إنزاله تعالى ذكر لما ًا وأنه ا الهدى فيه أيض
} { بالحق القرآن } أي الكتاب إليك فقال: { وأنزلنا الكريم القرآن ذكر ناسب والنورأ
ًا ًا { كونه كونه حال والنقصان الزيادة من لخلوه والصدق الحق يفاقره ل به متلبس مصدق

ًا السابقة، الكتب } من يديه بين لما ًا ومهيمن ما والباطل منا أحقه ما فالحق حاكما حفيظ
منها. أبطله

بقتل } إليك الله أنزل { بما إليك والمتحاكمين اليهود بين رأسولنا } يا { فاحكم وعليه
َتُرَك ذلك } في أهواءهم تتبع { ول اليهود يريد كما ل الزاني ورأجم القاتل من جاءك ما َو
ًا شرعة أمة لكل جعلنا أنا واعلم الحق، ًا أي ومنهاج ً شرع ًا وسبيل في يسلكونه خاص

تختلف ل واحدة شريعة } على واحدة أمة لجعلكم الله شاء { ولو وإكمالهم، إسعادهم
المطيع ليتبين عليكم وأنزل أعطاكم فيما يبتليكم أن أجل من أخرى شريعة قضاياها في
ُلّم وعليه الضال، من والمهتدي المعاصي من َه العمال بادرأوا } أي الخيرات { فاستبقوا َف
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ًا، يكون أن واحد كل وليجتهد الصالحة كنتم بما { فينبئكم تعالى إليه مرجعكم فإن سابق
الية عليه دلت ما كذلك. هذا شاء إن والشر بمثله الخير يجزيكم ثم } ، تختلفون فيه

وندد وأعلمه وحذرأه ونهاه رأسوله فيها تعالى الله أمر ) فقد49( الثانية الية أما الولى
فقال: { وأن القرآن من عليه أنزل بما إليه يتحاكمون من بين يحكم أن وأمره بأعدائه

} وحذرأه أهواءهم تتبع فقال: { ول اليهود أهواء يتبع أن } ونهاه الله أنزل بما بينهم احكم
عليه اقترحوه بما وعيمل به يعمل ول عليه أنزل ما بعض فيترك آرأائهم بعض يتبع أن من

أي تولوا إن اليهود أن } وأعلمه إليك الله أنزل ما بعض عن يفتنوك أن فقال: { واحذرأهم
بهم ينزل أن تعالى الله يريد فإنما العادل الحق الحكم وهو حكمه قبول عن أعرضوا
ّنما فاعلم تولوا فقال: { فإن الخايا من ارأتكبوا وما الذنوب من قارأفوا ما نتيجة عقوبة أ

أي فاسقون أكثرهم أن أخبر حيث بأعدائه }. وندد ذنوبهم ببعض يصيبهم أن الله يريد
ًا فقال: { وإن ورأسله تعالى الله طاعة عن خارأجون عصاة }. لفاسقون الناس من كثير

الحق عن وإعراضهم والمنافقين اليهود تمرد ألم من يجده قد ما عليه وهون بذلك فسله
أنكر ) فقد50( الثالثة الية أما الثانية الية عليه دلت ما إليه. هذا ودعاهم به جاءهم الذي
وإنما إلهي تشريع ول وحي ل حيث الجاهلية أهل حكم طلبهم اليهود على فيها تعالى

فقال والرحمة العدل حيث والسنة الكتاب حكم عن معرضين والشهوات والهواء العادات
ًا تعالى أخبر }. ثم يبغون الجاهلية تعالى: { أفحكم أو أعدل حكم هناك يكون أن نافي

فقال: { ومن ورأحمته تعالى بعدله الموقنين به للمؤمنين تعالى الله حكم من أرأحم
ًا الله من أحسن }؟. يوقنون لقوم حكم

اليات هداية

اليات: هداية من

والسنة. بالكتاب القضايا كل وفي الحكم - وجوب1

ِللهي الوحي غير قانون أو شريعة أية تحكيم يجوز - ل2 والسنة. الكتاب ا

ِلضلل خشية الناس أهواء اتباع من - التحذير3 الحق. عن ا

البتلء. وهو الشرائع اختلف من الحكمة - بيان4

الذنوب. بعض ناتجة الدنيا في المصائب - أكثر5

ِلسلمية الشرعية - حكم6 ً الحكام أحسن ا ورأحمة. عدل

ّيَها َأ ٰـ َي ْا ٱّلِذيَن {  ُنو َ آَم ْا ل ُذو ّتِخ َد َت َيُهو ّنَصاَرىًٰ ٱْل ل َء ٱَو َيآ ِل َبْعُضُهْم َأْو
ُء َيآ ِل ّلُهْم َوَمن َبْعٍض َأْو َتَو ُكْم َي ّنُه ّمن ِإ ْنُهْم َف ّلَه ِإّن ِم َ ٱل ٱْلَقْومَا َيْهِدي ل

ِلِميَن ّظا َتَرىً ٱل ِبِهم ِفي ٱّلِذيَن } * { َف ُلو ِفيِهْم ُيَساِرُعوَن ّمَرٌض ُق
ُلوَن َنا َأن َنْخَشٰى َيُقو َب ٌة ُتِصي ِئَر ّلُه َفَعَسى َدآ ِتَي َأن ٱل ْأ ْتِح َي ْلَف َأْمٍر َأْو ٱِب

ْا ِعنِدِه ّمْن ِبُحو ُيْص َلٰى َف ْا َمآ َع ْنُفِسِهْم ۤيِف َأَسّرو } * َناِدِميَن َأ
َيُقوُل ْا ٱّلِذيَن { َو ُنو ِء آَم اَأُهُؤل

ۤ
ْا ٱّلِذيَن ۤـ ّلِه َأْقَسُمو ل َد ٱِب ِنِهْم َجْه ْيَما َأ

ّنُهْم ُكْم ِإ َطْت َلَمَع ِب ُلُهْم َح ْا َأْعَما َبُحو َأْص } َخاِسِريَن َف

الكلمات: شرح
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ووعيده. الله ووعد ورأسوله بالله }: صدقوا { آمنوا

والمحبة. بالنصرة توالونهم }: لكم { أولياء

النصراني. أخيه ولي والنصراني اليهودي، أخيه ولي اليهود }: أي بعض أولياء { بعضهم

والمؤمنين. ورأسوله الله موالة ويتركون ورأسوله الله أعداء يوالون }: الذين { الظالمين

وشرك. وشك }: نفاق { مرض

والنصارأى. اليهود موالة أي موالتهم على البقاء في }: أي فيهم { يسارأعون

ِلسلم. أمر انتهاء أو جدب، من علينا }: تدورأ { دائرة ا

مكة. كفتح بذلك لهم والقضاء الكافرين على المؤمنين }: نصر { بالفتح

وأبلغها. }: أقصاها أيمانهم { جهد

تعالى. لله كانت ما لنها بشيء منها ينتفعوا فلم وفسدت }: بطلت أعمالهم { حبطت

اليات: معنى

لكل كان أبي بن الله وعبد النصارأي، الصامت بن عبادة أن الية هذه نزول سبب في ورأد
والمؤمنون وسلم عليه الله صلى الله رأسول انتصر ولما المدينة، يهود من حلفاء منهما

ورأضي حلفائه من الصمت بن عبادة فتبرأ نياتهم سوء وأعلنوا اليهود اغتاظ بدرأ في
اليات هذه في جاء ما بعض وقال ذلك أبي ابن وأبى والمؤمنين ورأسوله الله بموالة
لكم } أي أولياء والنصارأى اليهود تتخذوا ل آمنوا الذين أيها قوله: { يا تعالى الله فأنزل

لن موالتهم، لتحريم } تعليل بعض أولياء { بعضهم تعالى وقوله المؤمنين دون من
ًا تجوز فكيف المسلمين عل للنصراني ولي والنصارأني لليهودي ولي اليهودي موالتهم، إذ

ًا يصدقون وكيف ينصرك وهل أخاه، ويكره النصراني يحبك أن المعقول من فهل فيها أيض
لنه } ، منهم { فإنه المؤمنين أيها } أي منكم يتولهم تعالى: { ومن وقوله أخيه؟ على

ًا سيكون موالتهم بحكم ًا منهم يصبح وبذلك والمؤمنين ورأسوله الله على حرب قطع
اليهود والى من أن تفيد تعليلة } جمل الظالمين القوم يهدي ل الله وقوله: { إن

القوم يهدي ل الله لن تعالى الله هداية فيحرم مثلهم أصبح المؤمنين من والنصارأى
ظلم قد والنصارأى لليهود الموالي وهذا محله غير في الشيء وضع والظلم الظالمين،

والنصارأى اليهود ووالى والمؤمنين ورأسوله لله عادى حيث محلها غير في الموالة بوضع
) فقد52( الثانية الية أما الولى الية عليه دلت ما والمؤمنين. هذا ورأسوله الله أعداء

ًا أبي ابن قال ما بعض تضمنت ِلبقاء وهو المخزي موقفه به مبررأ إذ لليهود موالته على ا
خرجوا ما لنهم إليهم يسارأعون يقل ولم موالتهم في } أي فيهم { يسارأعون تعالى قال
كالمعتذرأين يقولون يسارأعون، داخلها في هم بل إليها يعود حتى موالتهم دائرة من

بهم. وقوله ننتفع أحلفنا مع أنفسنا فنجد الحوال تقلب } من دائرة تصيبنا أن { نخشى
بشرى فهي الوقوع تحقيق تفيد الله من } وعسى بالفتح يأتي أن الله تعالى: { فعسى

أولئك } أي فيصبحوا عنده من أمر { أو والفتح النصرب يقرب والمؤمنين الله لرسول
وحب المؤمنين وبغض النفاق } من أنفسهم في أسروا ما { على لليهود الموالون
)53( الثالثة الية أما الثانية الية تضمنته ما ندم. هذا ينفعهم ل } حيث { نادمين الكافرين



فيه عنده من أمر أو بالفتح الله يأتي } عندما آمنوا الذين تعالى: { ويقول قوله وهي
إلى مشيرين المؤمنون يقول نادمين المنافقون ويصبح الكافرين، وهزيمة المؤمنين نصرة

َليمان } أغلظ بالله أقسموا الذين المنافقين: { أهؤلء } أعمالهم حبطت لمعكم { إنهم ا
}. خاسرين { فأصبحوا لله تكن لم لنها

اليات: هداية

اليات: هداية من

الكافرين. وسائر والنصارأى اليهود موالة - حرمة1

ِلسلم. عن رأدة تعتبر المؤمن على الكافر - موالة2 ا

ِليمان ضعف عن ناجمة الكافرين - موالة3 الكفر. إلى تؤدي فلذا ا

مريرة. الكفر ونهاية سيئة النفاق - عاقبة4

ّيَها َأ ٰي ْا ٱّلِذيَن {  ُنو ّد َمن آَم َت ُكْم َيْر ِنِه َعن ِمن ِتي َفَسْوَف ِدي ْأ ّلُه َي ٱل
ٍما ّبُهْم ِبَقْو َنُه ُيِح ّبو ُيِح ّلٍة َو َلى َأِذ ِنيَن َع َلى َأِعّزٍة ٱْلُمْؤِم َكاِفِريَن َع ٱْل

ُدوَن ِبيِل ِفي ُيَجاِه ّلِه َس َ ٱل ٍم َلْوَمَة َيَخاُفوَن َول ِئ ال
ۤ

ِلَك  ّلِه َفْضُل ٰذ ٱل
ِتيِه ُء َمن ُيْؤ ّلُه َيَشآ ل ِليٌم َواِسٌع ٱَو ّنَما َع ِإ ُكُم } * {  ّي ِل ّلُه َو ُلُه ٱل َوَرُسو

ّلِذيَن ْا ٱَو ُنو َة ُيِقيُموَن ٱّلِذيَن آَم ُتوَن ٱلّصلَ ُيْؤ َة َو َكا ِكُعوَن َوُهْم ٱلّز َرا
َتَوّل } * { َوَمن ّلَه َي َلُه ٱل ّلِذيَن َوَرُسو ْا ٱَو ُنو ِإّن آَم ّلِه ِحْزَب َف ُهُم ٱل

ُبوَن ِل } ٱْلَغا

الكلمات: شرح

إيمانه. بعد الكفر إلى يرجع }: أي يرتد { من

بهم. رأحماء عليهم }: أرأقاء المؤمنين على { إذلة

عليهم. غلظ }: أشداء الكافرين عل { أعزة

عاذل. }: عذل لئم { لومة

تعالى. الله }: أنصارأ الله { حزب

اليات: معنى

ًا } تضمنت دينه عن منكم يرتد من آمنوا الذين أيها ) { يا54( الكريمة الية هذه من خبر
ًا الله كلم أنه آية فتكون به أخبر ما طبق فتتم القرآن بها يخبر التي الغيب أخبارأ وأن حق

عز الله يأتي سوف المؤمنين من يرتد من أن تعالى أخبر فقد صدقا رأسوله على المنزل
الكافرين على أشداء بالمؤمنين رأحماء تعالى الله ويحبهم الله يحبون ممن منه بخير وجل

مات إن عليهم. وما يعتب من عتاب ول يلوم، من لوم يخافون ول الله سبيل في يجاهدون
وقاتلهم الزكاة ومنعوا العراب أجلف من فئات ارأتد حتى وسلم عليه الله صلى الرسول
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ِلسلم أخضعوهم حتى عليهم الله رأضوان الصاحبة مع الصديق بكر أبو إسلمهم وحسن ل
سبيله في يجاهدون الله ويحبهم الله يحبون تعالى الله وصف ممن وأصحابه بكر أبو فكان

هذه نزلت لما وسلم عليه الله صلى النبي أن وصح بل رأوي وقد لئم، لومة يخافون ول
هذا، قوم وقال إليه فأشارأ أمامة الشعري موسى وأبو وسلم عليه الله صلى وتلها الية

ً الله وصدق المعجزة وتمت الية وظهرت الشعريون جاء الرسول وفاة بعد وفعل
ِلشارأة الله فضل تعالى: { ذلك وقوله العظيم، أبي من المؤمنين أولئك أولى ما إلى } ا

على والرقة الله حب من الجليلة الصفات تلك من والشعريين والصحابة الصديق بكر
واسع تعالى: { والله وقوله الله، سبيل في والجهاد الكافرين، على والشدة المؤمنين

)55( الثانية أما الولى الية عليه دلت ما يستحقه. هذا بمن عليم الفضل واسع } أي عليم
حلف من تبرأ ومن سلم بن الله وعبد صامت بن لعباده تعالى الرب طمائنة تضمنت فقد

{ الذين آمنوا والذين ورأسوله وليهم هو أنه تعالى فأخبرهم ورأسوله الله ووالى اليهود
اليهود ولية وأما متطامنون خاشعون } أي رأاكعون وهم الزكاة ويؤتون الصلة يقيمون

رأسوله وولية وليته على تعالى فقصرهم براء منها وهم فيها لهم خير فل والنصارأى
والذين ورأسوله الله يتول من أن تعالى أخبرهم الثالثة الية وفي الصادقين والمؤمنين

أولياؤه أي الله وحزب الله، حزب من أصبح لنه يهمه، من ويكفه الله ينصره آمنوا
الله يتول تعالى: { ومن قوله وهي الكريمة الية عليه دلت ما هذا الغالبون هم وأنصارأه
}. الغالبون هم الله حزب فإن آمنوا والذين ورأسوله

اليات: هداية

اليات: هداية من

الله. كلم أنه آية فكان ذلك في وصدقه بالغيب الكريم القرآن - إخبارأ1

اليمن. أهل من وهم الشعري موسى أبي قوم والشعريين والصحابة بكر أبي - فضيلة2

في الجهاد وفضل الكافرين، على العزة وإظهارأ للمؤمنين والتواضع الله حب - فضل3
ذلك. في ويعذل يلوم بمن المبالة وعدم عليه والثبات الحق وقول الله سبيل

والتواضع. والخشوع الزكاة وإيتاء الصلة إقام - فضيلة4

أعدائه. على والغلبة النصر لصاحبها توجب الصادقيت والمؤمنين ورأسوله الله - ولية5

ّيَها َأ ٰـ َي ْا ٱّلِذيَن {  ُنو َ آَم ْا ل ُذو ّتِخ ْا ٱّلِذيَن َت ُذو ُكْم ٱّتَخ َن ًا ِدي ًا ُهُزو َلِعب ّمَن َو
ْا ٱّلِذيَن ُتو َتاَب ُأو ِك ُكْم ِمن ٱْل ِل ْب ُكّفاَر َق ْل َء ٱَو َيآ ِل ْا َأْو ّتُقو ّلَه ٱَو ُتم ِإن ٱل ُكن

ِنيَن َذا ّمْؤِم ِإ ُتْم } * { َو ْي َد َلى َنا ُذوَها ٱلّصلَِة ِإ ًا ٱّتَخ ًا ُهُزو َلِعب ِلَك َو ٰذ
ّنُهْم َأ ّ َقْومٌا ِب ُلوَن ل َأْهَل } * { ُقْل َيْعِق ٰـ َتاِب َي ِك ّنآ َتنِقُموَن َهْل ٱْل ّ ِم ِإل

ّنا َأْن ّلِه آَم ل َنا ُأنِزَل َوَمآ ٱِب ْي َل ْبُل ِمن ُأنِزَل َوَمآ ِإ َأّن َق ُكْم َو َثَر ْك َأ

ُكْم َهْل } * { ُقْل َفاِسُقوَن ُئ ّب َن ِلَك ّمن ِبَشّر ُأ َبًة ٰذ ُثو َد َم ّلِه ِعن َمن ٱل
َنُه ّلُه ّلَع ْيِه َوَغِضَب ٱل َل ْنُهُم َوَجَعَل َع َة ِم َد َناِزيَر ٱْلِقَر ْلَخ َد ٱَو َب َوَع

ّطاُغوَت ِئَك ٱل ٰـ َل ًا َشّر ُأْو َكان َأَضّل ّم ِء َعن َو ِبيِل َسَوآ } ٱلّس
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ًا ًا { هزو به. يلعب منه. واللعب: ما ويسخر به ُيهزأ }: الهزء: ما ولعب
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السياق. هذا في اليهود }: هم الكتاب { أوتوا

}: المشركون. { الكفارأ

لها. }: أذنتم الصلة إلى ناديتم { إذا

علينا. وتعيبون منا تنكرون هنا تنقمون ومعنى منا، تنقمون ما }: أي منا تنقمون { هل

}: جزاء. { مثوبة

والمعاصي. بالكفر تعالى الله طاعة عن }: خارأجون { فاسقون

والمحاكاة. التقليد على مجبول معروف حيوان قرد }: جمع { القردة

الكل. محرم معروف حيوان خنزير }: جمع { والخنازير

ًا { شر جهنم. نارأ في القيامة يوم منزلة }: أي مكان

اليات: معنى

أيها تعالى: { يا فقال ورأسوله الله وأعداء موالة من المؤمنين تحذير في السياق زال ما
ًا } بالله آمنوا الذين ً وبمحمد رأب ِلسلم رأسول ًا وبا } دينكم اتخذوا الذين تتخذوا { ل دين

ِلسلمي ًا ا ًا { هزو ًا به، يهزءون } شيئ ًا أي ولعب الكتاب أوتوا الذين { من به يلعبون شيئ
ًا والمشركون المنافقون وهم والكفارأ اليهود، } يعني ًا وأحباء (أولياء) أنصارأ واتقوا وأحلف

الله حب فإن إيمانكم في صادقين مؤمنين كنتم إن أولياء اتخاذهم في أي ذلك في الله
عليه دلت ما والمؤمنين. هذا ورأسوله الله أعدائه حب معه يتنافى والمؤمنين ورأسوله

وجوب يؤكد بما تعالى الله إخبارأ تضمنت ) فقد58( الثانية الية ) أما57( الولى الية
ًا المؤمنين دين يتخذ من معاداة ًا هزو للصلة ينادى الذان سمعوا إذا الذين أولئك وهم ولعب
ًا اتخذوه قولهم الله قبح حمارأ نهيق هذا يقول وآخر الصوت هذا ما يقول فهذا هزو

ًا اتخذوها الصلة إلى ناديتم عنهم: { وإذا تعالى وأقمأهم. فقال ًا هزو قوم بأنهم ذلك ولعب
ًا يعقلون ل منا أطيب من الصلة إلى النداء لكان يعقلون كانوا فلو يعقلون ل انهم }. حق

الله ذكر إلى نداء واللفة والمحبة الخير وإلى والصفاء الطهر إلى نداء لنه العقلء يسمع
والبهائم البهائم شأن } شأنهم يعقلون عنهم: { ل تعالى أخبر كما القوم ولكن وعبادته،

الله تعليم تضمنت ) فقد59( الثالثة الية أما الثانية الية عليه دلت ما منهم. هذا أفضل
لنا بمعاداتكم إنكم الكتاب أهل يا الفجرة والكفرة اليهود لولئك يقول أن لرسوله تعالى

أنزل وما بالله إيماننا إل علينا تعيبون ول منا تكرهون ما أي منا تنقمون ما علينا وحربكم
ِلنجيل، التورأاة من قبل من أنزل وما الكريم القرآن هذا من علينا أكثركم وكون وا

هذا تعقلون ل قوم ولكنكم ل، اللهم عليه؟ ويعاب صاحبه من ينكر هذا مثل فهل فاسقين
وما بالله آمنا أن إل منا تنقمون هل الكتاب أهل يا الية: { قل هذه في تعالى قوله معنى
)60( السياق هذا في الرابعة الية } أما فاسقون أكثركم وأن قبل من أنزل وما الينا أنزل
والخنازير القردة إخوان اليهود أولئك على يرد كيف لرسوله الله تعليم تضمنت فقد

ًا نعلم قولهم: ل ًا دين وسلم: بمن عليه الله صلى النبي سألوا أنهم وذلك دينكم، من شر
فلما عيسى على أنزل وما موسى على أنزل وما إلينا أنزل وبما بالله أؤمن فقال تؤمن؟

ًا نعلم قالوا: ل هذا، قال ًا دين ًا دينكم من شر ًا السلم عليه لعيسى بغض فأنزل له، وكره
ًا } أي مثوبة ذلك من بشر أنبئكم هل تعالى: { قل الله } أنه الله؟ { عند وجزاء ثواب



قردة، منهم طائفة مسخ } إذ والخنازير القردة منهم وجعل عليه وغضب الله لعنه { من
من منهم وجعل } أي الطاغوت { وعبد وقوله السلم، عليه داود عهد على خنازير وأخرى

الشر من له ويزينه عليه يجلبه لما النقياد بطاعته وذلك الشيطان وهو الطاغوت عبد
ًا لشر إنكم يهود، معشر يا أنتم إنه والفساد، ً وأضل القيامة يوم مكان هذه في اليوم سبيل

الدنيا. الحياة
اليات هداية

اليات: هداية من

منهم. الظلم أهل سيما ل أولياء والمشركين والنصارأى اليهود اتخاذ - حرمة1

عقولهم. وفساد اليهود أخلق - سوء2

المسلمين. إضلل على يعملون جعلهم ضللهم وبعد بفسقهم اليهود - شعورأ3

وخنازير. قردة اليهود في مسخ وجود - تقرير4

الدنيا. هذه في الناس وأضل القيامة، يوم مكانا الناس شر - اليهود5

َذا ِإ ُكْم { َو ُءو ْا َجآ ُل ّنا ۤوَقا ْد آَم ْا َوَق ُلو ُكْفِر ّدَخ ْل ْد َوُهْم ٱِب ْا َق ِبِه َخَرُجو
ّلُه ل َلُم ٱَو ْا ِبَما َأْع ُنو ُتُموَن َكا ْك َتَرىًٰ َي ًا } * { َو ِثير ْنُهْم َك ُيَساِرُعوَن ّم

ِم ِفي ْث ِل ْدَواِن ٱ ْلُع ِلِهُم ٱَو ْك َأ ْئَس ٱلّسْحَت َو ِب ْا َما َل ُنو ُلوَن َكا } * َيْعَم
َلْولَ ْنَهاُهُم {  ّيوَن َي ِن ّبا َباُر ٱلّر َلْح ِلِهُم َعن ٱَو ْثَم َقْو ِل ِلِهُم ٱ ْك َأ َو

ْئَس ٱلّسْحَت ِب ْا َما َل ُنو َنُعوَن َكا } َيْص

الكلمات: شرح

فيها. ويخفونه نفوسهم في يضمرون }: أي { يكتمون

ِلثم { في ِلثم والعدوان ا قول أو اعتقاد من تعالى الله حرمه ما وهو وفاسد ضارأ كل }: ا
والعدوان: الظلم. عمل، أو

الكلم تحريف مقابل مال من يأخذونه وما والربا، كالرشوة الحرام }: المال { السحت
وتأويله.

عندنا. التصوف كمشايخ المربون العباد هنا }: الربانيون والحبارأ { الربانيون

والحبارأ: العلماء.

اليات: معنى

تعالى فأخبر موالتهم من التنفير في زيادة خبثهم وبيان فضح في الكريم السياق زال ما
مجالسكم، في } يريد: غشوكم جاءكم فقال: { وإذا منافقيهم عن اليةالولى في

به، وخرجوا قلوبهم في بالكفر دخلوا فقد غير ل ينافقون ولكنهم آمنوا } وما آمنا { قالوا
الية في تعالى قوله معنى لكم. هذا والكيد الكفر } من يكتمون كانوا بما أعلم { والله
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بما أعلم والله به خرجوا قد وهم بالكفر دخلوا وقد آمنا قالوا جاءكم ) { وإذا61( الولى
من يرتكبون ما لكثرة أنهم رأسوله تعالى أخبر ) فقد62( الثانية الية } وأما يكتمون كانوا

ًا ترى المعاصي من ويغشون الذنوب ِلثم في يسارأعون منهم كثر وأكلهم والعدوان ا
ًا السحت فقال فعلهم وقبح ذلك على تعالى الله ذمهم ثم يخفونه ول به يستترون ل علن
عن سكوتهم وعلمائهم عباده على الخيرة: أنكر الية }. وفي يعملون كانوا ما { لبئس

الربانيون ينهاهم تعالى: { لول فقال ومداهنة لهم مصانعة بها ورأضاهم عوامهم جرائم
ِلثم قولهم عن ينهونهم ل لم } أي والحبارأ ثم والربا، الرشوة السحت وأكلهم الكذب أي ا

وجللي وعزتي } أي يصنعون كانوا ما { لبئس بقوله عنهم العلماء سكوت تعالى ذم
عليها يحصلون خاصة لمنافع المعتمد السكوت أصبح حيث صنيع من هؤلء صنيع لبئس
بالله. وحذقوها. والعياذ أتقنوها لهم صنعة

اليات هداية

اليات: هداية من

بالمدينة. وسلم عليه الله صلى الرسول عهد على اليهود مَن منافقين - وجود1

علنية. الجرائم بارأتكابهم مبالتهم وعدم اليهود استهتارأ - بيان2

في السلف من كثير قال ولذا فاعليه، على وإغضائهم المنكر على العلماء سكوت - قبح3
العلماء. على وأخطرها آية أشد الية هذه

َلِت ُد { َوَقا َيُهو ُد ٱْل ّلِه َي َلٌة ٱل ُلو ّلْت َمْغ ْيِديِهْم ُغ ْا َأ ُنو ُلِع ْا ِبَما َو ُلو َبْل َقا
ُه َدا َتاِن َي َط ْبُسو ْيَف ُينِفُق َم ُء َك َدّن َيَشآ َيِزي َل ًا َو ِثير ْنُهم َك ُأنِزَل ّمآ ّم

ْيَك َل ّبَك ِمن ِإ ًا ّر َيان ًا ُطْغ ُكْفر َنا َو ْي ْلَق َأ َنُهُم َو ْي َة َب َداَو َء ٱْلَع َبْغَضآ ْل َلٰى ٱَو ِإ
ِما َياَمِة َيْو ّلَمآ ٱْلِق ْا ُك ُدو ًا َأْوَق ْلَحْرِب َنار َأَها ّل ْطَف ّلُه َأ َيْسَعْوَن ٱل ِفي َو

َلْرِض ًا ٱ ّلُه َفَساد ل َ ٱَو َلْو ٱْلُمْفِسِديَن ُيِحّب ل َتاِب َأْهَل َأّن } * { َو ِك ٱْل
ْا ُنو ْا آَم ّتَقْو َنا ٱَو َكّفْر ْنُهْم َل ِتِهْم َع َئا ّي َناُهْم َس ْل ْدَخ َل ّناِت َو ِم َج ّنِعي } * ٱل
َلْو ّنُهْم { َو ْا َأ َة َأَقاُمو ّتْوَرا ْنِجيَل ٱل ِل َليِهْم ُأنِزَل َوَمآ ٱَو ّبِهْم ّمن ِإ ّر
ْا ُلو َك ِلِهم َتْحِت َوِمن َفْوِقِهْم ِمن َل ْنُهْم َأْرُج ٌة ُأّمٌة ّم َد َتِص ِثيٌر ّمْق َك َو
ْنُهْم َء ّم ُلوَن َما َسآ } َيْعَم

الكلمات: شرح

عليهم. يوسع ولم الرزق عليهم ضيق تعالى أنه }: يريدون مغلولة الله { يد

ِلنفاق يحرموا بأن عليهم }: دعاء أيديهم { غلت ينفعهم. وفيما الخير في ا

بالبخل. تعالى الرب وصفه بسبب الله رأحمة من }: طردوا قالوا بما { لعنوا

ِلنفاق. عن ممسكة أي مغلولة الله الله: يد لعنهم قالوا كما }: ل مبسوطتان يداه { بل ا

ًا ًا { طغيان الفاسد. وعملهم الكاذب قولهم في العتدال لحد }: تجاوز
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والنصارأى. اليهود بين }: أي بينهم { وألقينا

ًا { أوقدوا ِلغراء والحريش الفتنة نارأ }: أي نارأ للحرب. والعداوات وا

والنصارأى. }: اليهود الكتاب أهل أن { ولو

عليهم. الرزق بسط عن }: كناية ارأجلهم تحت ومن فوقهم { من

مفرطة. جافية ول مفرطة، غالية ل }: معتدلة مقتصدة { أمة

اليات: معنى

فيقول: { العمل وسيء القول بباطل تعالى الله على وجرأتهم اليهود كفر عن تعالى يخبر
فرد عليهم، وضيقه الرزق عنهم أمسك تعالى أنه } يريدون مغلولة الله يد اليهود وقالت

ِلنفاق يوفقوا ل بأن عليهم دعاء } وهو أيديهم بقوله: { غلت عليهم تعالى الله فيما ل
بسبب والسماء الرأض في صالح كل ولعنهم تعالى }. ولعنهم قالوا بما { ولعنوا ينفعهم
يداه } فقال: { بل مغلولة الله { يد قولهم في تعالى الفساد. وأكذبهم الخبيث قولهم

تنفق َسّحاء الله " يمين الصحيح في رأسوله عنه قال } كما يشاء كيف ينفق مبسوطتان
ًا نبيه تعالى أخبر " ثم والنهارأ الليل ما عنه ويخفف ليسليه وسلم عليه الله صلى محمد
ًا فقال: { وليزيدن وخبثهم اليهود كفر جراء من نفسه في يجد اليهود من } أي منهم كثير

المخزية أفعالهم سوء عن النقاب وتكشف خبثهم تبين التي اليات } من إليك أنزل { ما
ًا ًا لهم. { طغيان ًا } أي وكفر ًا والشر الظلم في إبعاد إليك أنزل ما وتكذيب بتكذيبك وكفر

ًا وذلك ثم السيء، والعمل الفاسد العتقاد من عليه هم وما باطلهم ليبررأوا للحق دفع
ًا فيهم بتدبيره رأسوله تعالى أخبر العداوة بينهم قائل: { والقينا من عز فقال منهم انتقام

القيامة، يوم إلى تنتهي ل والنصارأى اليهود بين العداوة أن } أي القيامة يوم إلى والبغضاء
ًا أوقدوا { كلما أنهم اليهود عن أخبر ثم الفراد بين بالتحريش } وذلك للحرب نارأ

ِلغراء، والمم، الشعوب وحتى والجماعات فلم } تعالى الله { أطفأها السوء، وقالة وبا
ِليمان دارأ وعن وأخزاهم والمؤمنين رأسوله يد على الله أذلهم وقد أرأادوه فيما يفلحوا ا
ًا يشعون أنهم تعالى وأخبر أجلهم ًا دائم وغضب الله أبغضهم فلذا بالفساد الرأض في وأبد
( الثانية الية ) أما64( الولى الية عليه دلت ما هذا المفسدين، يحب ل تعالى لنه عليهم،

ورأسوله } بالله { آمنوا ونصارأى يهود } من الكتاب أهل أن { ولو تعالى قوله ) وهي65
الفواحش، الذنوب وكبائر والشرك } الكفر { واتقوا به، وعملوا الحق الدين من جاء وبما
النعيم. جنات ولدخلهم بها يفضحهم ولم يؤاخذهم فلم سيئآتهم عنهم الله لكفر
ًا. وهو لهم لنجزه واتقوا آمنوا أنهم فلو والنصارأى لليهود تعالى الله وعد وهذا ل قطع

الميعاد. يخلف

ًا تتضمن فهي السياق هذا ) في66( الخيرة الية أما ًا وعد اليهود أن وهو آخر إلهي
ِلنجيل التورأاة أقامة لو والنصارأى الكريم، القرآن ذلك ومن رأبهم من إليهم أنزل وما وا

بالشرائع وعملوا الكتب تلك في الوارأدة الصحيحة بالعقائد آمنوا ذلك أقاموا ومعنى
لبسط ذلك فعلوا لو الكتب تلك تضمنتها التي الفاضلة والخلق الرفيعة والدب السليمة

كل من تحوطهم وبراكات خيرات في ولصبحوا النعم عليهم وأسبغ الرزق عليه تعالى الله
أمة فقال: { منهم المرير واقعهم عن تعالى أخبر به. ثم الله وعدهم ما هذا جانب

قالت ولكن زنى، ابن هو ول الله ابن أنه عيسى في تقل فلم تحف ولم تغل } لم مقتصدة
قالت ولكن زنى، ابن هو عليه عيسى بشارأة المي النبي جاء لما ولذا ورأسوله الله عبد
النصارأى من والنجاشى اليهود، وبعض سلم بن الله عبد وهم الحق ورأسوله الله عبد

ًا. وكثير يحصون ل كثير وخلق الكفر أعمال من يعملون ما قبح أي ساء الكتاب أهل من عد



والفساد. والشر والشرك

اليات هداية

اليات: هداية من

وكماله. بجلله يليق ل بما تعالى الله وصف - قبح1

ِليمان ووجوب تعالى لله اليدين صفة - ثبوت2 يليق ما وعلى تعالى، الله مراد على بها ا
وكماله. بجلله

تعالى. الله تدبير من وهو وبغضاء عداوة من والنصارأى اليهود بين موجود هو ما - تقرير3

المادي بالمذهب البشرية ضربوا فقد الرأض في الفساد في الدائم اليهود - سعي4
ِللحادي. ا

ًا وضربوها الشيوعي، ِلباحة أيض الماسنية. ومكائد با

الجنة. لدخلهم واتقوا آمنوا لو عليه كانوا ما على الكتاب لهل الله - وعد5

ِلنجيل التورأاة أقاموا لو وسعته الرزق ببسط الكتاب لنه تعالى - وعده6 إليهم أنزل وما وا
ِلنجيل التورأاة في بما أخذوا أنهم لو أي رأبهم من ِليمان إلى دعوتهم من وا المي بالنبي ا

ِلسلم في والدخول وزيادة. وما قرون ثلثة طيلة للمسليمن حصل كما ذلك لهم لحصل ا
ًا. والشعوب المم لكل هو كما العرض زال أيض

ّيَها َأ ٰـ َي ّلْغ ٱلّرُسوُل {  ْيَك ُأنِزَل َمآ َب َل ّبَك ِمن ِإ ِإن ّر َفَما َتْفَعْل ّلْم َو
ّلْغَت َتُه َب َل ّلُه ِرَسا ل ّناِس ِمَن َيْعِصُمَك ٱَو ّلَه ِإّن ٱل َ ٱل ٱْلَقْومَا َيْهِدي ل

َكاِفِريَن َأْهَل } * { ُقْل ٱْل ٰـ َتاِب َي ِك ُتْم ٱْل َلٰى َلْس ٍء َع ّتٰى َشْي ْا َح ُتِقيُمو
َة ّتْوَرا ْنِجيَل ٱل ِل ُكْم ُأنِزَل َوَمآ ٱَو ْي َل ُكْم ّمن ِإ ّب َدّن ّر َيِزي َل ًا َو ِثير ْنُهْم َك ّمآ ّم

ْنِزَل ْيَك ُأ َل ّبَك ِمن ِإ ًا ّر َيان ًا ُطْغ ُكْفر َ َو ْأَس َفل َلى َت ِما َع َكاِفِريَن ٱْلَقْو } ٱْل
ِإّن ْا ٱّلِذيَن * {  ُنو ّلِذيَن آَم ْا ٱَو ُدو ُئوَن َها ِب لّصا ّنَصاَرىًٰ ٱَو ل آَمَن َمْن ٱَو

ّلِه ل ِما ٱِب َيْو ْل ًا وَعِمَل ٱلِخِر ٱَو ِلح َ َصا ْيِهْم َخْوٌف َفل َل َ َع ُنوَن ُهْم َول َيْحَز
{

الكلمات: شرح

الله صلى محمد هنا وهو بتبليغه وأمر شرع إليه أوحي آدم بني من }: ذكر { الرسول
وسلم. عليه

والحكام. والشرائع التوحيد }: من إليك أنزل ما { بلغ

ًا }: يحفظك { يعصمك بسوء. أحد معه إليك يصل ل حفظ

تحزن. ول تأسف }: ل تأس { فل
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}: اليهود. { هادوا

اليات: الكتاب. معنى أهل من فرقة وهم صابىء }: جمع { الصابئون

ًا رأسوله وتعالى تبارأك الرب ) ينادي67( الولى الية في أيها بقوله: { يا له معظم
{ يا فيقول والحكام والشرائع العقائد من إليه أوحاه ما بإبلغا ليأمره } المبجل الرسول

في قصرت إن } أي تفعل لم له: { وإن }. ويقول رأبك من إليك أنزل ما بلغ الرسول أيها
ًا، تبلغ لم فكأنك } أي رأسالته بلغت { فما العتبارأات من اعتبارأ لي تبلغه لم شيء شيئ
الذى، من بشيء يمسوك أن من يمنعك } أي الناس من يعصمك تعالى: { والله وقوله

ولذا بغيرهم أو الكتاب بأهل يتعلق مما كان سواء شيء أي إبلغا ترك في لك عذرأ فل ولذا
ًا الله رأسول يكتم فلم ِإبلغه أمر مما شيئ القوم يهدي ل الله تعالى: { إن البتة. وقوله ب

يوفق ل تعالى هو إذ وسلم عليه الله صلى رأسوله بعصمة تعالى لوعده } تقرير الكفارأين
هذه نزلت ولما وسلم، عليه الله صلى رأسوله أذية من فيه ويرغبون يريدون لما الكافرين

دلت ما هذا"  عصمني قد الله فإن " لتحرسوني وسلم عليه الله صلى قال الية
شيء على لستم الكتاب أهل يا تعالى: { قل قوله ) وهي68( الثانية أما الولى الية عليه
ِلنجيل التورأاة تقيموا حتى هنا وأعيد السياق هذا تقدم } لقد رأبكم من إليكم أنزل وما وا

ًا ًا له تقرير من شيء على ليسوا والنصارأى اليهود أن تعالى الله من إعلم وهو وتأكيد
إليه انتدبوا وما عنه ُنهوا وما به أمروا ما يقيموا حتى تعالى الله ولية من ول الحق الدين

ِلنجيل التورأاة في جاء مما والصالحات الخيرات من ًا. وقوله والقرآن وا تعالى: أيض
ًا { وليزيدّن ًا رأبك من إليك أنزل ما منهم كثير ًا طغيان تعالى الله من إخبرا } هذا وكفر

ًا بأن وسلم عليه الله صلى لرسوله تعالى الله يوحي ما يزيدهم والنصارأى اليهود من كثير
وضللهم. لذنوبهم بيان هو مما الكتاب أهل أخبارأ من كتابه في عليه ينزله وما رأسوله إلى

ِليمان لهم أمر هو ومما يزيدهم به أرأسل الذي الحق الدين على واتباعه المبي بالنبي با
ًا ذلك ًا علوا أي طغيان ًا وعتو عدم على تحزن ل أي تأس فل كفرهم. ولذا فوق وكفر

تعالى: { إن قوله ) وهي69( الثالثة الية كافرون. أما قوم لنهم به جئت وبما بك إيمانهم
واليهود المسلمون هم آمنوا } فالذين والنصارأى والصابئون هادوا والذين آمنوا الذين

منهم آمن من الطوائف هذه فجميع الكتاب أهل هم منهم فرقة وهم والصابئون والنصارأى
ِليمان ِليمان بلزم وأتى الخر وباليوم بالله الحق ا الشرك ترك وهي التقوى وهو ا

ً والمعاصي ًا أفعال حزن ول القيامة يوم ول البرزخ في ول الدنيا في عليه خوف فل وتروك
ًا الله وعد الثلثا الحيوات في يلحقه ًا!ا الله من أصدق ومن حق حديث

اليات هداية

اليات: هداية من

الواجب بهذا وسلم عليه الله صلى محمد رأسولنا ونهوض الرسل على البلغا - وجوب1
وأتمه. وجه أكمل على

المطلقة. الرسول - عصمة2

من به جاء ما واتبع وسلم عليه الله صلى بالنبي منهم آمن من إل الكتاب أهل - كفر3
الحق. الدين

ًا إل والبراهين الدلة تزيدهم ل والمكابرة العناد - أهل4 ًا عتو ًا ونفورأ ًا. وطغيان وكفر



ِليمان - العبرة5 من دين إلى بالنتساب ل والمعاصي الشرك وترك الصالح والعمل ا
الديان.

ْد َلَق َنا {  ْذ َق َأَخ َثا ِن ِمي ِئيَل َۤيب َنآ ِإْسَرا ْل َأْرَس ْيِهْم َو َل ً ِإ ّلَما ُرُسل َءُهْم ُك َجآ
َ ِبَما َرُسوٌل ْنُفُسُهْم َتْهَوىًٰ ل ًا َأ ْا َفِريق ُبو ّذ ًا َك ُلوَن َوَفِريق ُت } * َيْق

ْا ُب ّ ۤو{ َوَحِس ُكوَن َأل َنٌة َت ْت ْا ِف ْا َفَعُمو ّلُه َتاَب ُثّم َوَصّمو ْيِهْم ٱل َل ُثّم َع
ْا ْا َعُمو ِثيٌر َوَصّمو ْنُهْم َك ّلُه ّم ل ُلوَن ِبَما َبِصيٌر ٱَو ْد َيْعَم َلَق َكَفَر } * { 
ْا ٱّلِذيَن ُل ّلَه ِإّن ۤوَقا َيَم ٱْبُن ٱْلَمِسيُح ُهَو ٱل ِن ٱْلَمِسيُح َوَقاَل َمْر َب ۤيَيا

ِئيَل ْا ِإْسَرا ُدو ُب ّلَه ٱْع ّبي ٱل ُكْم َر ّب ّنُه َوَر ّلِه ُيْشِرْك َمن ِإ ل ْد ٱِب َحّرمَا َفَق
ّلُه َليِه ٱل ّنَة َع ُه ٱْلَج ْأَوا ّناُر َوَم ِلِميَن َوَما ٱل ّظا } َأنَصاٍر ِمْن ِلل

الكلمات: شرح

باليمين. المؤكد }: العهد { الميثاق

المريضة. أنفسهم إليه تميل ول يحبونه ل }: بما أنفسهم تهوى ل { بما

ًا أخرى. طائفة وقتلوا الرسل من طائفة كذبوا }: أي كذبوا { فريق

والمحن. بالشدائد بذنوبهم يبتلوا ل أن }: أي فتنة تكون ل { أن

المواعظ. سماع عن وصموا العبر عن }: عموا وصموا { فعموا

بأي الله مع فيعبده الكائنات سائر من تعالى غيره بالله يشرك }: أي بالله يشرط { من
العبادات. أنواع من نوع

ًا دخولها من بمنعه }: حكم الجنة عليه الله { حرم الشرك. من يتوب أن إل أبد

اليات: معنى

ميثاق أخذ أنه على تعالى أقسم فقد الكتاب أهل عن الحديث في الكريم السياق زال ما
أمره في فيطيعوه لهم شرع بما وحده الله يعبدوا بأن التورأاة في وذلك إسرائيل بني

جاءهم فيما كذبوه أهواءهم يوافق ل بما رأسول جاءهم كلما تترا رأسله إليهم وأرأسل ونهيه
عن وصموا الحق عن فعموا بذنوبهم يؤاخذوا ل أن قتلوه. وحسبوا إليه. أو ودعاهم به

عليهم الله تاب ثم العذاب، سوء سامهم من عليهم وسلط رأبهم فابتلهم المواعظ سماع
ً إل أخرى مرة وصموا عموا هم أحوالهم وصلحت أمرهم واستقام فتابوا فسلط منهم قليل
ًا العذاب سوء سامهم من عليهم بما بصير والله وصمم عمى في أولء هم وها أيض

الحق بالدين ويدينوا ورأسوله بالله فيؤمنوا يتوبوا لم إن بأساءه، بهم ينزل وسوف يعملون
ِلسلم. هو الذي ا

تعالى: قوله ) وهي72( الثالثة الية ) أما71 - 70( والثانية الولى الياتان تضمنته ما هذا
ًا تعالى أخبر } فقد مريم بن المسيح هو الله إن قالوا الذين كفر { لقد بالكفر حكمه مقررأ
المسيح هو سلطانه وعظم جلله جل الله أن فادعى رأسوله وعلى عليه افترى من على

ًا يكون ان الله تعالى مريم بن يرضى أن ورأسوله الله عبد عيسى وحاشا عباده، من عبد
من إنه ورأبكم رأبي الله اعبدوا إسرائيل بني القائل: { يا وهو الله. وكيف أنت له يقال أن
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مثل } فهل أنصارأ من للظالمين وما النارأ ومأواه الجنة عليه الله حرم فقد بالله يشرك
عظيم. بهتان هذا اللهم سبحانك الله؟ ابن أو الله أنه يدعي عمن يصدرأ القول هذا

اليات هداية

اليات: هداية من

والقتل. الكفر من جرائمهم مختبئات عن والكشف إسرائيل، بني تارأيخ - بيان1

أنبيائه وقتل ميثاقه ورأفض عليه تمردهم مع بهم ولطفه إسرائيل لبني تعالى الله - إكرام2
بهم. والمكر وتكذيبهم،

الله. هو المسيح بقولهم النصارأى كفر - تقرير3

تعالى. لربه السلم عليه عيسى عبودية - تقرير4

سواه. به يشرك وهو رأبه لقي من على الجنة - تحريم5

ْد ّلَق ْا ٱّلِذيَن َكَفَر {  ُل ّلَه ِإّن ۤوَقا ِلُث ٱل َثٍة َثا َ ٰـٍه ِمْن َوَما َثل َل ّ ِإ ٰـٌه ِإل َل ٌد ِإ َواِح
ِإن ْا ّلْم َو َتُهو ُلوَن َعّما َين َيَمّسّن َيُقو ْا ٱّلِذيَن َل ْنُهْم َكَفُرو َذاٌب ِم ِليٌم َع َأ

َ َأَفل ُبوَن } * {  ُتو َلٰى َي ّلِه ِإ َنُه ٱل َتْغِفُرو َيْس ّلُه َو ل } * ّرِحيٌم َغُفوٌر ٱَو
َيَم ٱْبُن ٱْلَمِسيُح { ّما ّ َمْر ْد َرُسوٌل ِإل َلْت َق ِلِه ِمن َخ ْب ُأّمُه ٱلّرُسُل َق َو

ّديَقٌة َنا ِص ُكلَِن َكا ْأ ّطَعامَا َي ُظْر ٱل ْيَف ٱْن ّيُن َك َب َياِت َلُهُم ُن ُظْر ُثّم ٱل ٱْن
ّنٰى ُكوَن َأ ُدوَن } * { ُقْل ُيْؤَف ُب َتْع ّلِه ُدوِن ِمن َأ َ َما ٱل ِلُك ل ُكْم َيْم ًا َل َضّر
ًا َولَ ّلُه َنْفع ل ِليُم ٱلّسِميُع ُهَو ٱَو } ٱْلَع

الكلمات: شرح

واحد. إله القدس: وكلها ورأوح والبن الب هي }: الثلثة ثلثة { ثالث

كثيرون. رأسل قبله }: مضت الرسل قبله من { خلت

وعملها. قولها في الصدق كثيرة صديقة كانت مريم }: أي صديقة { وأمه

ًا. ظهر وقد الحق عن يصرفون كيف }: أي يؤفكون { أنى واضح

اليات: معنى

هو الله إن قالوا من كفر ورأد الول السياق ففي النصارأى كفر بيان في السياق زال ما
هذه في تعالى قال إذ ثلثة ثالث الله إن قالوا من كفر السياق هذا وفي مريم، بن المسيح

القدس، ورأوح والبن الب يعنون ثلثة ثالث الله إن قالوا الذين كفر ) لقد73( الية
ًا فقال هذا قيلهم في تعالى فأكذبهم واحد إله والثلثة والم، والبن الب يقول وبعضهم رأاد
واحد، إله الله وإنما يكذبون، كما المر وليس } أي واحد إله إل إله من { وما باطلهم،

ل الذي وحده الله عبد فالكل أمته ومريم ورأسوله عبده وعيسى ملئكته فأحد جبريل وأما
الباطل قولهم عن ينتهوا لم إن أنه تعالى أليم. فأقسم عذاب منهم كفرا الذين ليمسن
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ِليجاع. ثم غاية موجع أليم عذاب ليمسنهم كفر وهو في دعاهم وجل عز رأحمته لكمال ا
وجل: عز فقال الرحيم الغفورأ وهو لهم ويغفر عليه ليتوب التوبة ) إلى74( الثانية الية

غفورأ والله منه الله ويستغفرون والباطل الكفر هذا } بترك الله إلى يتوبون { أفل
ًا تعالى ) أخبر75( الثالثة الية وفي بالمؤمنين، رأحيم للتائبين على الحتجاج رأسوله معلم

ًا يكن فلم } ، رأسول إل مريم، بن المسيح فقال: { ما النصارأى باطل ًا ول رأب هو وإنما إله
ًا تكن لم مريم وأمه كثيرون مفضلون رأسل قبله من خلت قد مفضل رأسول ًا أيض كما إله

تعرف ل حياتها في الصدق كثيرة صديقة إسرائيل بني نساء من امرأة هي وإنما يزعمون،
ذلك على يدل البشر كسائر ان بشر السلم عليهما عيسى وولدها وأنها الباطل ول الكذب

ًا الطعام يأكلن أنهما ًا الطعام آكل فهل عليه إل تقوم ل بنيتهما لن إليه احياج إليه، افتقارأ
ًا. اللهم يكون أن يصلح فضلته يفرز ثم وسلم عليه الله صلى لرسوله قال ل. وهنا إله

كيف انظر ثم كفرهم، بطلن على بوضوح الدالة اليات لهم نبين كيف رأسولنا يا أنظر
) أمر76( الخيرة الية بين. وفي واضح وهو عنه يصرفون كيف أي الحق عن يؤفكون
أمره فيها ينظرون ل دلئله عن المصروفين الحق عن المأفوكين لولئك يقول ان رأسوله

ًا لهم يقول أن ًا لكم يملك مال الله دون من لهم: { أتعبدون موبخ ًا ول ضر } وعيسى نفع
العليم. السميع الله وهو ذلك، يملك من عبادة وتتركون وأمه،

اليات هداية

اليات: هداية من

التوحيد. وتقرير النصارأى عقيدة في التثليث - إبطال1

للناس. اللوهية دعوى من السلم عليهما ووالدته عيسى - إبراء2

يتوبون. أنهم لو النصارأى وجه في التوبة باب - فتح3

بنيتهما، لقوام الطعام إلى احتياجهما بدليل السلم عليهما ومريم عيسى بشرية - تقرير4
ًا كان ومن ً ألوهيته تصح ل مفتقر ًا. عقل وشرع

ًا لعبادها ول لنفسها تملك ل مفتقرة الخلئق كل إذ الله غير يعبد من كل - ذم5 ول ضر
ًا، ًا، حاله عن تعلم ول يدعوها، من دعاء تسمع ول نفع كل لقوال السمع وحده والله شيئ
باطل. عداه وما بحق المعبود فهو وأعمالهم، أحوالهم بسائر العليم عباده

َأْهَل { ُقْل ٰـ َتاِب َي ِك َ ٱْل ْا ل ُلو ُكْم ِفي َتْغ ِن ْيَر ِدي َ ٱْلَحّق َغ ْا َول ِبُع ّت َء ۤوَت َأْهَوآ

ٍما ْد َقْو ْا َق ّلو ْبُل ِمن َض ْا َق ّلو َأَض ًا َو ِثير ْا َك ّلو ِء َعن َوَض ِبيِل َسَوآ } * ٱلّس
ُلِعَن ْا ٱّلِذيَن {  ِن ِمن َكَفُرو ِئيَل َۤيب َلٰى ِإْسَرا َد ِلَساِن َع َوِعيَسى َداُوو

َيَم ٱْبِن ِلَك َمْر ْا َعَصْوا ِبَما ٰذ ُنو َكا ُدوَن ّو َت ْا َيْع ُنو َكا  } * { َ َناَهْوَن ل َت َي
َكٍر َعن ُه ّمن ُلو ْئَس َفَع ِب ْا َما َل ُنو ُلوَن َكا َتَرىًٰ َيْفَع ًا } * {  ِثير ْنُهْم َك ّم

ّلْوَن َتَو ْا ٱّلِذيَن َي ْئَس َكَفُرو ِب ّدَمْت َما َل ّلُه َسِخَط َأن َأنُفُسُهْم َلُهْم َق ٱل
ْيِهْم َل َذاِب َوِفي َع ُدوَن ُهْم ٱْلَع ِل َلْو َخا ُنوا } * { َو ُنوَن َكا ِبالله ُيْؤِم
ِبّي ّن ْنِزَل َوَما وال ْيِه ُأ َل ُذوُهْم َما ِإ ّتَخ َء ا َيآ ِل ِكّن َأْو ٰـ َل ًا َو ِثير ْنُهْم َك ّم

} َفاِسُقوَن
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ِلفراط دينكم في تغلوا { ل ً فيه الحد ومجاوزة الشيء في }: الغلو: ا بغسل أمرنا فمثل
صلى الرسول بتعظيم أمرنا غلو الكتفين إلى فغسلهما المرفقين إلى الوضوء في اليدين

الدين. في غلو فدعاؤه وسلم عليه الله

بما ويعمل ويقول يعتقد الذي هو الهوى وصاحب هوى، }: جمع ضلوا قد قوم { أهوالء
تعالى. الله دين من الدليل وأقره الحجة به قامت بما ل يهواه

ًا { وأضلوا ًا أضلوا }: أي كثير ًا عدد وأباطيلهم. بأهوائهم الناس من كثير

ول اليمين إلى فيه ميل ل العدل الطريق السبيل: وسط }: سواء السبيل سواء { عن
اليسارأ. إلى

ِلبعاد هي التي باللعنة عليهم }: دعى { لعن وموجباتها. والرحمة الخير من ا

دينهم. في واعتدائهم لرسلهم، عصيانهم بسبب }: أي يعتدون وكانوا عصوا { بما

ًا بعضهم ينهي ل }: أي يتناهون { ل المنكر. ترك عن بعض

عن والنهي بالمعروف المر تركهم وهو عمل من عملهم }: قبح يعملون كانوا ما { لبئس
المنكر.

المؤمنين. دون معهم ويتعاونون }: يوادونهم كفروا الذين { يتولون

محمد والنبي بالله إيمانهم في صادقين كانوا لو }: أي والنبي بالله يؤمنون كانوا { ولو
أولياء. المنافقين من والمدينة مكة في المشركين اتخذوا ما وسلم عليه الله صلى

اليات: معنى

ًا الكتاب أهل عن الحديث في السياق زال ما صلى محمد لنبيه تعالى فقال ونصارأى يهود
تغلوا { ل النصارأى بهم } والمراد الكتاب أهل رأسولنا: { يا } يا { قل وسلم عليه الله
لكم، تعالى الله شرعه حق هو ما غير في تتشددوا ل أي } ، الحق غير دينكم في

أمر الذي الق في محمود التشدد عنها، والدفاع بها التمسك في وتتغالوا البدع فتبتدعون
ًا به الله ً اعتقاد ً وقول قبل من ضلوا قوم أهواء تتبعوا ول الباطلة المحدثات في ل وعمل

ًا عن بعيدون ضالون اليوم وهم أي وضلوا شهواتهم، عن المتولدة بأهوائهم الناس من كثير
) أما77( الولى الية تضمنته ما وأقوالهم. هذا وأعمالهم عقائدهم في والعدل الحق جادة

على كفروا الذين منهم لعن إسرائيل بني أن الثانية الية في تعالى أخبر فقد بعد اليات
ِلنجيل في مريم بن عيسى لسان وعلى الزبورأ، في داود من كل لسان لسان وعلى ا
اسرائيل بني من كفرا الذين تعالى: { لعن قال القرآن في وسلم عليه الله صلى محمد
منهم مسخ } حيث مريم بن { وعيسى قردة، طائفة منهم مسخ }. فقد داود لسان على
القرآن من آية غير في وسلم عليه الله صلى محمد لسان على لعنوا كما خنازير نفر

الدنيا في ذلك موجبات ومن ورأحمة خير كل من إبعاد هو الذي اللعن وهذا الكريم،
عصيانهم بسبب }. أي يعتدون وكانوا عصوا بما بقوله: { ذلك تعالى ذكر ما سببه والخرة

والبتداع، بالغلو الدين في واعتدائهم المحرمات، وفعل الواجبات بترك ورأسله تعالى لله
واعتدائهم عصيانهم نوع بذكر الثالثة الية في تعالى منهم: وأخبر والصالحين النبياء وبقتل
استوجبوا عندما كانوا } أي فعلوه منكر عن يتناهون ل فقال: { كانوا بسببه لعنوا الذي



ًا بعضهم ينهى ول العظيم المنكر يفعلون اللعن وسلم عليه الله صلى النبي أخبر كما بعض
قوله: في

الرجل يلقى الرجل كان أنه إسرائيل بني على النقص دخل ما أول " إن
وهو الغد من يلقاه ثم لك يحل ل فإنه تصنع ما ودع الله اتق هذا فيقول: يا

ذلك فعلوا فلما"  وقعيده وشريبه أكيله يكون أن ذلك يمنعه فل حاله على
الذين  " لعنوسلم: عليه الله صلى قال ثم ببعض بعضهم قلوب على الله ضرب

ولتنهون بالمعروف لتأمرن والله " كل قال ثم"  فاسقون قوله - إلى كفروا
ًا الحق (تعطفنه) على ولتأطرنه الظالم يد على لتأخذن ثم المنكر عن أطر

ًا الحق على ولتقسرنه ثم بعضكم ببعض بعضكم قلوب الله ليضربن أو قسر
كانوا ما فقال: { لبئس عملهم تعالى الله قبح الية آخر وفي"  لعنهم كما يلعنكم
ًا { ترى وسلم عليه الله صلى لرسوله قال } ثم يفعلون في اليهود من } أي منهم كثير
يصاحبونهم والمدينة مكة في والمنافقين المشركين من يعنى كفروا الذين يتولون المدينة

قبح ثم وكتابهم، دينهم في موالتهم تحرم كفارأ أنهم يعلمون وهم وينصرونهم ويوادونهم
الشر من عليه حملتهم ما } نتيجة أنفسهم لهم قدمت ما فقال: { لبئس عملهم تعالى

مال إلى موتهم من العذاب في وخلودهم عليهم تعالى الله سخط وهو والفساد، والكفر
العذاب وفي عليهم الله سخط أن أنفسهم لهم قدمت ما تعالى: { لبئس فقال له نهاية

ًا. ثم منه يخرجون } ل خالدون هم وفسادهم وشرهم وباطلهم كفرهم تقرير تعالى زاد أبد
ِليمان يجب } كما بالله يؤمنون كانوا فقال: { ولو من به جاء وبما محمد وبالنبي به ا

المشركين الكفارأ اتخذوا ما البينات واليات القرآن من إليه أنزل وما الحق ودين الهدى
ً إل فاسقون أنهم ذلك علة ولكن أولياء، والمنافقين الله أمر عن والفاسق منهم، قليل

ًا، حد عند الفساد في يقف ل طاعته عن الخارأج كانوا تعالى: { ولو قوله معنى هذا أبد
ًا ولكن أولياء اتخذوهم ما إليه أنزل وما والنبي بالله يؤمنون }. فاسقون منهم كثير

اليات هداية

اليات: هداية من

الهواء. أهل واتباع الدين، في والبتداع الغلو - حرمة1

والخسران. الحرمان لصاحبهما ينتجان والعتداء - العصيان2

المجتمع. على عاقبته ووخامة المنكر عن السكوت - حرمة3

والفساد. والشر الكفر أهل موالة - حرمة4

صاحبه. في وعلمته الكفر آية المؤمنين دون والنصرة بالمودة الكفر أهل - موالة5

َدّن َتِج َل ّد {  ّناِس َأَش ًة ٱل َداَو ّلِذيَن َع ْا ّل ُنو َد آَم َيُهو ّلِذيَن ٱْل ْا ٱَو ُكو َأْشَر

َدّن َتِج َل َبُهْم َو ًة َأْقَر ّد ّلِذيَن ّمَو ْا ّل ُنو ْا ٱّلِذيَن آَم ُل ّنا ۤوَقا ِلَك َنَصاَرىًٰ ِإ َأّن ٰذ ِب
ْنُهْم ًا ِقّسيِسيَن ِم َبان ّنُهْم َوُرْه َأ َ َو ِبُروَن ل ْك َت َذا َيْس ِإ ْا } * { َو َمآ َسِمُعو
َلى ُأنِزَل َنُهْم َۤىتَر ٱلّرُسوِل ِإ ُي ّدْمِع ِمَن َتِفيُض َأْع ْا ِمّما ٱل ِمَن َعَرُفو
ُلوَن ٱْلَحّق َنآ َيُقو ّب ّنا َر َنا آَم ْب ُت ْك َنا } * { َوَما ٱلّشاِهِديَن َمَع ٱَف َ َل ل
ّلِه ُنْؤِمُن ل َنا َوَما ٱِب َء ْطَمُع ٱْلَحّق ِمَن َجآ َن َنا َأن َو َل ْدِخ َنا ُي ّب ِما َمَع َر ٱْلَقْو

ِلِحيَن َبُهُم ٱلّصا َثا َأ ّلُه } * { َف ْا ِبَما ٱل ُلو ّناٍت َقا ِتَها ِمن َتْجِري َج َتْح
ْنَهاُر َل ِلِديَن ٱ ِلَك ِفيَها َخا ٰذ ُء َو ِنيَن َجَزآ ّلِذيَن ٱْلُمْحِس ْا ٱ} * { َو َكَفُرو
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ْا ُبو ّذ َك َنآ َو ِت َيا ِئَك ِبآ َل ِم َأْصَحاُب ۤـُأْو } ٱْلَجِحي
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ًا صاحبها تجعل نفسي }: العداوة: بغض { عداوة ول بخير، يصله فل يعاديه ممن بعيد
بالعدو. الشر إرأادة على تحمله وقد بمودة، يقربه

الشر. ودفع بالخير يوده من إلى يتقرب صاحبه يجعل نفس }: المودة. حب { مودة

النصارأى. عند لعلمه الديني الرئيس قسيس: وهو }: جمع { قسيسين

ًا يتبتل النصارأى فى الرجل وهو الرهبة من رأاهب: مشتق }: الرهبان: جمع { ورأهبان
صومعة. أو دير في للعبادة وينقطع

القرآن آيات إليه أنزل وما وسلم عليه الله صلى محمد }: الرسول رأسول إلى أنزل { ما
الله. عبد عيسى وأن السلم، عليهما مريم ووالدته عيسى تشريف على الدالة الكريم

على واستقام بالرسالة محمد وللنبي بالوحدانية لله شهد شاهد: من }: جمع { الشاهدين
ذلك.

ّدى من صالح: وهو }: جمع { الصالحين ِليمان من كاملة تعالى الله حقوق أ وشكره به ا
ّدى بطاعته، نعمه على ِلحسان من كاملة الناس حقوق وأ عنهم. الذى وكف إليهم، ا

ِليمان من قالوا بما }: جزاهم قالوا بما الله { فأثابهم ّفقوا ا ُو تجري جنات العمل من له و
النهارأ. تحتها من

ًا رأسوله تعالى اليات: يخبر معنى اليهود من كل بعداوة وسلم عليه الله صلى محمد
عداوة الناس أشد { لتجدن فيقول غيرهم، من عداوة أشد وأنهم للمؤمنين والمشركين

ًا توارأثوه فلما اليهود } أما أشركوا والذين اليهود آمنوا للذين إنكارأ من سلف عن َخلف
يتعارأض ودولتهم مجدهم إعادة في أملهم أن إلى إضافة دعاته، وجه في الحق. والوقوف

ِلسلمية الدعوة مع لطول ألفوه وما المحرمات في وإسرافهم فلجهلهم المشركون وأما ا
مودة أقرب هم النصارأى أن تعالى أخبر والضللت. كما والشرك الخرافات من العهد
} وعلل نصارأى إنا قالوا الذين آمنوا للذين مودة أقربهم فقال: { ولتجدن آمنوا للذين
قّسيسين منهم أن بسبب ذلك كان بقوله: { ذلك... } أي المودة من القرب لهذا تعالى

ًا ّيون رأؤساء بالكتاب علماء فالقسيسون ورأهبان ًا دين والخير والرحمة العدل يؤثرون ما غالب
عليه ويدل فيها رأغبتهم وعدم الدنيا عن لنقطاعهم والرهبان والشر والقسوة الظلم على

المادية عمت لما ولذا به والقول وقبوله الحق } عن يستكبرون ل قوله: { وأنهم
ّنية، المجتمعات ِللحاد فيها وانتشر النصرا ِلباحية ا ّلت وا تكن لم إن للمؤمنين المودة تلك ق

من تفيض أعينهم ترى الرسول إلى أنزل ما سمعوا تعالى: { وإذا قوله انقطعت. أما قد
أسلم من بها } فالمعنّي الشاهدين مع فاكتبنا آمنا رأبنا يقولون الحق من عرفوا مما الدمع

كثيرة وجماعة النجاشى كأصحمة وسمعوه القرآن عليهم ُتلي أن بمجرد النصارأى من
من فبكوا به تأثروا القرآن سمعوا ما بعد } أنهم الشاهدين مع { فاكتبنا قولهم ومعنى

في معهم ليكونوا الشاهدين مع يكتبهم أن تعالى الله وسألوا الحق من عرفوا ما أجل
الله وأطاعوا بالرسالة، ولنبيه بالوحدانية تعالى لله شهدوا الذين هم والشاهدون الجنة،

أن ونطمع الحق من جاءنا وما بالله نؤمن ل لنا وقولهم: { وما المة هذه من ورأسوله
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ِليمان من يمنعنا شيء معناه: أي } فإن الصالحين القوم مع رأبنا يدخلنا ًا بالله ا ًا رأب وإله
ًا والد. ول ولد ول له شريك ل واحد
ّبوة تعالى توحيده في الحق من جاء وبما ومن وسلم، عليه الله صلى محمد رأسوله ون

تعالى أخبرهم هذا قالوا المة. ولما هذه من الصالحين مع الجنة رأبنا يدخلنا أن في الطمع
الجزاء ذلك أن تعالى وأخبر } ، فيها خالدين النهارأ تحتها من تجري { جنات به أثابهم أنه

سلمة مع والعمل القول أحسنوا الذين } وهم المحسنين { جزاء هو به جزاهم الذي
الذين بأن تعالى أخبر ثم والمعاصي بالشرك يتلوثوا لم حيث أرأواحهم وطهارأة عقائدهم،

ًا بالله كفروا ًا إله ًا وبرسوله واحد هم البعداء أولئك القرآنية بآياته وكذبوا ورأسولً، نبي
ًا. يفارأقونها ل الذين الجحيم أصحاب أبد

اليات هداية

}: اليات هداية { من

ِلسلم والمشركين اليهود عداوة - عظم1 والمسلمين. ل

المسلمين. من نصارأنيتهم في الصادقين النصارأى - قرب2

الكبر. وقبح التواضع، - فضيلة3

قبلها. المم على وكرامتها المة هذه - فضل4

إسلمه. أسلم. وحسن إذا الكتابي - فضل5

جهنم. نارأ في خلودهم وهو والمكذبين الكافرين مصير - بيان6

الوعد. بعد الوعيد بذكره والترهيب الترغيب أسلوب القرآن - استعمال7

ّيَها َأ ٰي ْا ٱّلِذيَن {  ُنو َ آَم ْا ل َباِت ُتَحّرُمو ّي ّلُه َأَحّل َمآ َط ُكْم ٱل َ َل ْا َول ُد َت ۤوَتْع
ّلَه ِإّن َ ٱل َتِديَن ُيِحّب ل ْا ٱْلُمْع ُلو ُك ُكُم ِمّما } * { َو ّلُه َرَزَق ً ٱل ًا َحلَل ّيب َط

ْا ّتُقو ّلَه ٱَو ّۤيلِذ ٱل ُتم ٱ ُنوَن ِبِه َأن َ ُمْؤِم ُكُم } * { ل ُذ ّلُه ُيَؤاِخ ّلْغِو ٱل ل ۤيِف ٱِب
ُكْم ِن ْيَما ِكن َأ ٰـ َل ُكم َو ُذ ّتُم ِبَما ُيَؤاِخ ْيَماَن َعّقد َل ُتُه ٱ َكّفاَر ْطَعامُا َف َعَشَرِة ِإ

ِكيَن ْطِعُموَن َما َأْوَسِط ِمْن َمَسا ُكْم ُت ِلي ُتُهْم َأْو َأْه َبٍة َتْحِريُر َأْو ِكْسَو َرَق
ْد ّلْم َفَمن َيامُا َيِج َثِة َفِص َ ٍما َثل ّيا ِلَك َأ ُة ٰذ ُكْم َكّفاَر ِن ْيَما َذا َأ ُتْم ِإ َلْف َح

ْا ُظ ْحَف ۤوَو ُكْم ٱ َن ْيَما ِلَك َأ ٰذ ّيُن َك َب ّلُه ُي ُكْم ٱل ِتِه َل َيا ُكْم آ ّل ُكُروَن َلَع } َتْش

الكلمات: شرح

تمتنعوا. ل أي }: التحريم: المنع تحرموا { ل

وشراب. وطعام نكاح من فيه لكم وأذن لكم أباحه ما }: أي لكم الله أحل { ما

ً ًا { حلل ًا طيب مستخبث. ول مستقذرأ غير }: مباح

اليمين. قصد بغير كان ما هو الذي باللغو الله يعاقبكم }: ل باللغو الله يؤاخذكم { ل
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تفعلوا. ل أو تفعلوا بأن بقلوبكم عليها }: عزمتم اليمان { عقدتم

أدناه. من هو ول أعله، من هو ول }: أغلبه أوسط { من

وولد. زوجة }: من { أهليكم

بها. القائم الرق من }: عتقها رأقبة { تحرير

وحرام. وحلل واجب من دينه لحكام }: المتضمنة آياته لكم الله { يبين

اليات: معنى

مسعود بن الله عبد منهم الصحابة بعض في ) نزلتا88( ) والثانية87( الولى اليتان
عليه الله صلى الله رأسول إياها وعظهم موعظة حضروا قد وغيرهما مظعون بن وعثمان

فأتوا الدنيا عن والنقطاع التبتل على الخرة. وعزموا في ورأغبوا الدنيا في فزهدوا وسلم
وسلم عليه الله صلى الله رأسول صلة عن وسألوها عنها الله رأضي عائشة المؤمنين أم

ْلوه فكأنهم وقيامه أفطر ل أصوم آخر: أنا وقال النساء، آتي ل أحدهم: أنا فقال ذلك تقا
فخطب وسلم عليه الله صلى الله رأسول ذلك فبلغ أنام، فل أقوم آخر: أنا وقال كله الدهر

لكل الله رسول وأنا وإني وكذا كذا يقولون أقواما بال  " ماوقال: الناس،
سنتي عن رغب فمن النساء وأتزوج وأناما وأصلي وأفطر وأصوما اللحم،
لكم الله أحل ما طيبات تحرموا ل آمنوا الذين أيها { يا الية، هذه ونزلت"  مني فليس
فإن عليكم حرم ما إلى لكم أحل ما } بمجاوزة تعتدوا { ول ونساء، وشراب طعام } من

ً الله رأزقكم مما } { وكلوا المعتدين يحب { ل رأبكم تعالى الله ٌا حلل الحرام } أما طيب
ًا يكون فل ّو خافوهبترك } أي الله { واتقوا لكم، رأزق إلى بكم المفضى والتنطع الغل

ِلسلم. { الذي في رأهانية ول الترهيب ًا } أي مؤمنون به أنتم ا ويحرم، فيحلل يشرع رأب
ًا تعالى: قوله وهي الثالثة الية أما والثانية الولى اليتان عليه دلت ما هذا ويعبد، يطاع وإله
ما تعالى لهم } فبين بأيماننا نصنع فماذا التبتل من عليه عزمنا في باللغو الله يؤاذخك { ل

يؤاخذكم فقال: { ل عليه حلفوا عما بعدولهم فيها حنثوا لما أيمانهم في عليهم يجب
فقط اللسان على اليمين لفظ جرى وإنما فيه للحلف قصد ل ما } وهو أيمانكم في باللغو

ما خلف على فيظهر كذا يظنه الشيء على يحلف أن ومثله والله، بلى أو والله نحو: ل
بعد حنث فمن عليها، عازمين قصدتموها } أي اليمان عقدتم بما يؤاخذكم { ولكن ظن،

ًا حقه في فالواجب الحلف ِلثم من خروج ّفارأة ا } لكل مساكين عشرة { إطعام وهي ك
ّدان أي صاع نصف مسكين ول الغالي، بالجود هو } ما تطعمونأهليكم { ما أعدل من م
} أي رأقبة تحرير { أو ورأداء، إزارأ أو وعمامة، } كقميص كسوتهم { أو الرخيض، بالرأادأ

ًا مؤمنة رأقبة عتق التكفير في مّخير المؤمن الثلثة فهذه كبيرة أو صغيرة أنثى أو كان ذكر
{ تعالى قوله معنى هذا شاء كما متتابعة أو مفرقة أيام ثلثة فصيام يجد لم فإن شاء، بأيها
هو لكم بين الذي هذا } أي أيمانكم كفارأة { ذلك وقوله } ، أيام ثلثة فصيام يجد لم فمن

ّفرون ما الحنث. إثم من بنفوسكم علق ما به تك

الكفارأة عليكم فتجب فتأثموا فتحنثوا الحلف تكثروا ل } أي أيمانكم { واحفظوا وقوله
التبيين هذا مثل } معناه تشكرون لعلكم آياته لكم الله يبين تعالى: { كذلك لذلك. وقوله

لشرائعه المتضمنة آياته لكم يبين له والكفارأة اليمين في الحنث مسألة في لكم بينه الذي
فله عنه، ينهاكم ما وترك به يأمركم ما بفعل بطاعته لشكره بذلك ليعدكم دينه وأعلم
والمنة. الحمد



اليات هداية

اليات: هداية من

وجل. عز الله حرم ما تحليل كحرمة الله، أباح ما تحريم - حرمة1

ًا الله طاعة على الصحابة حرص مدى - بيان2 ًا عقابه من خوف إنعامه. في وطمع

فيه. والتنطع الدين في الغلو - حرمة3

بالتفصيل. اليمين كفراة - بيان4

ِلكثارأ - كراهة5 ًا. تعالى الله بغير الحلف الحلف. وحرمة من ا مطلق

إذا. أما ذلك على وتكفيره مكروه، فعل أو مندوب ترك على حلف من حنث - استحباب6
ًا يترك أن حلف ًا يأتي أو واجب الكفارأة. وعليه واجب حنثه فإن محرم

ًا يحلف أن الغموس: وهي فيها، إثم لم إذا لها كفارأة ل ثلثة: لغو: يمين - اليمان7 متعمد
ّفرة: وهي اليمين التوبة، إل لها كفارأة ول الكذبن الحلف المؤمن فيها يتعمد التي المك

وبينها. كفارأتها تعالى ذكر التي فهذه يحنث ثم يفعل ل أو ليفعل ويقصده

ّيَها َأ َٰي ْا ٱّلِذيَن {  ُنو ّنَما آَم ْيِسُر ٱْلَخْمُر ِإ ْلَم َلنَصاُب ٱَو َلْزلمَُا ٱَو ِرْجٌس ٱَو
َطاِن َعَمِل ّمْن ْي ُه ٱلّش ُبو ِن َت ْج ُكْم ٱَف ّل ِلُحوَن َلَع ّنَما ُتْف ِإ ُد } * {  ُيِري

َطاُن ْي ُكُم ُيوِقَع َأن ٱلّش َن ْي َة َب َداَو َء ٱْلَع َبْغَضآ ْل ْيِسِر ٱْلَخْمِر ِفي ٱَو ْلَم ٱَو
ُكْم ّد َيُص ْكِر َعن َو ّلِه ِذ ُتْم َفَهْل ٱلّصلَِة َوَعِن ٱل ْن َتُهوَن َأ } * ّمن

ْا ِطيُعو َأ ّلَه { َو ْا ٱل ِطيُعو َأ ْا ٱلّرُسوَل َو َذُرو ْح ِإن ٱَو ُتْم َف ْي ّل ْا َتَو َلُم ْع ۤوَف ٱ
ّنَما َلٰى َأ َنا َع ِل َبلَُغ َرُسو ِبيُن ٱْل ْيَس ٱْلُم َل َلى } * {  ْا ٱّلِذيَن َع ُنو آَم

ْا ُلو ِلَحاِت َوَعِم َناٌح ٱلّصا ْا ِفيَما ُج َذا ۤوَطِعُم ْا َما ِإ ْا ٱّتَقو ُنو ْا َوآَم ُلو َوَعِم
ِلَحاِت ْا ُثّم الّصا ّتَقو ْا ا ُنو ْا ُثّم َوآَم ّتَقو ْا ا ُنو َأْحَس ّلُه ّو ل ُيِحّب ٱَو

ِنيَن } ٱْلُمْحِس

الكلمات: شرح

ّلت مادته كانت كيفما مسكر }: الخمر: كل الميسر { الخمر والميسر: كثرت، أو وق
القمارأ.

أو به، التبرك أو الله إلى به للتقرب ينصب نصب. ما }: النصاب: جمع { والنصاب
الحديث. العهد في والزعماء الرؤساء كتماثيل لتعظيمة

الشر من الخير لمعرفة الجاهلية في بها يستقسمون عيدان زلم: وهي }: جمع { الزلم
بالمسبحة. والحساب الرمل، وخط النبياء، قرعة ومثلها الخسارأة، من والربح

ًا }: الرجس: المستقذرأ { رأجس تكن لم وإن خبيثة كلها لمحرمات إذ معنى، أو كان حس
مستقذرأة.
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ّنة مما }: أي الشيطان عمل { من ليضلهم. فيه ويرغبهم إليهم ويحببه للناس يزي

ًا }: اتركوه { فاجتنبوه بأبدانكم. عنه وابتعدوا بقلوبكم عليه تقبلوا فل جانب

وآخرتكم. دنياكم في وتسعدون }: تكملون { تفلحون

يصرفكم. }: أي { ويصدكم

ِلستفهام انتهوا }: أي منتهون أنتم { فهل ِلستخبارأ. ل للمر فا ل

ذلك. تحريم قبل الميسر من وأكلوا الخمر من شربوا فيما إثم }: أي طعموا فيما { جناح

اليات: معنى

ّيَن لهم تعالى الله أحل ما تحريم عن المؤمنين تعالى الله نهى لّما ُهم َب عليهم حّرمه ما َل
أيها تعالى: { ي فقال وأرأواحهم لقلوبهم وإفساده بهم، لضررأه واجتنابه تركه إلى ودعاهم

ًا بالله صدقتم من يا } أي آمنوا الذين ِلسلم رأب ًا وبا ًا وبمحمد دين ً نبي { انما اعلموا ورأسول
الشيطان إليه يدعوا مما وقذرأ سخط } أي رأجس والزلم والنصاب والميسر الخمر
ّينه والبغضاء العداوة إثارأة ذلك ورأاء من يهدف وهو فيه، لترغيب لها ويحسنه للنفوس ويز

عصمتهم هو الذي الله ذكر عن صدهم الواحد. وإلى كالجسم هم الذين المسلمين بين
المنكر، عن وناهيتهم بالمعروف وآمرتهم رأبهم، الله إلى معراجهم هي التي الصلة وعن

في أثهرا وعظيم الرأبع المحرمات هذه لخطورأة قلوبهم إلى وأنفذه أمر بأبلغ أمرهم ثم
وطاعة بطاعته منتهون؟!ا } وأمرهم أنتم فقال: { فهل والفساد بالشر والمجتمع الفرد

الرسول وأطيعوا الله { وأطيعوا فقال السيئة وآثارأها المعصية مغبة من وحذرأهم رأسوله
ّنهم أعلمهم ثم ذلك } مغبة واحذرأوا يضيره ل فالرسول عرفوه بعدما الحق عن تولوا إن أ
ّلغ وقد المبين البلغا إل عليه ما إذ توليهم جزاء سيكون توليهم على جزاءهم فإن هم وأما ب

وأطيعوا الله قوله: { وأطيعوا معنى المهين. هذا العذاب في الخلود وهو الكافرين
في تعالى } وقوله المبين البلغا رأسولنا على أنما فاعلموا توليتم فإن وأحذرأوا الرسول

ما إذا طعموا فيما جناح الصالحات وعملوا آمنوا الذين على ) { ليس93( الخيرة الية
} المحسنين يحب والله وأحسنوا اتقوا ثم وآمنوا اتقوا ثم الصالحات وعملوا وآمنوا اتقوا
الذين بال ما الله رأسول (يا وسلم عليه صلى الله لرسول الصحاب بعض لقول نزلت فقد

أو يؤاخذون فهل حالهم كيف الميسر؟) أي ويلغبون الخمر يشربون وهم إخواننا من ماتوا
فيما مؤاخذة أو إثم أي جناح عليهم ليس أنهم فأعلم الية هذه وهم إخواننا من عنهم يعفى

به وآمنوا محارأمه في الله اتقوا قد يكونوا أن بشرط التحريم نزول قبل وأكلوا شربوا
ًا لمره استجابة الصالحات وعملوا وبشرائعه، إليه. وتقرب

ًا عليهم الحرج رأفع فكان الحياء على جناح ل اتقوا... } كما ذكر. وقوله: { ثم بما مقيد
ِليمان، وبشرط التحريم قبل وشربوا طعموا فيما لسائر والتقوى الصالح والعمل ا

ِليمان ودوام المحارأم، ِلحسان والتقوى ا ِلخلص ذلك في وا تعالى. لله فيه با

اليات هداية

آليات: هداية من

بالزلم. والستقسام النصاب وتعظيم والقمارأ، الخمر - حرم1



ًا المحرمات هذه تعاطي من النتهاء - وجوب2 رأضي عمر قال كما رأبنا يا انتهينا وقول فورأ
عنه. الله

الشارأبين بين والبغضاء العداوة إثارأة وهي الميسر ولعب الخمر تحريمشرب علة - بيان3
الروحية. المسلم حياة قوام وهما الصلة وعن الله ذكر عن والصد واللعبين

معصيتهما. من والحذرأ والرسول الله طاعة - وجوب4

ِلحسان ووجوب الموت حتى التقوى - وجوب5 والعمل. والقول المعتقد في ا

ّيَها َأ َي ْا ٱّلِذيَن ۤـ{  ُنو ُكُم آَم ّن ُلَو ْب َي ّلُه َل ٍء ٱل ْيِد ّمَن ِبَشْي ُلُه ٱلّص َنا ُكْم َت ْيِدي َأ

ُكْم َلَم َوِرَماُح َيْع ّلُه ِل ْيِب َيَخاُفُه َمن ٱل ْلَغ َدىًٰ َفَمِن ٱِب َت َد ٱْع ِلَك َبْع َلُه ٰذ َف
َذاٌب ِليٌم َع ّيَها َأ َأ َي ْا ٱّلِذيَن ۤـ} * {  ُنو َ آَم ْا ل ُلو ُت َد َتْق ْي ُتْم ٱلّص ْن َأ ُحُرمٌا َو
َلُه َوَمن َت ُكم َق ًا ِمن َتَعّمد ٌء ّم ْثُل َفَجَزآ َتَل َما ّم ِم ِمَن َق ّنَع ُكُم ٱل َذَوا ِبِه َيْح
ْدٍل ُكْم َع ْن ًا ّم ْدي ِلَغ َه َبِة َبا َكْع ٌة َأْو ٱْل ِكيَن َطَعامُا َكّفاَر ْدُل َأو َمَسا ِلَك َع ٰذ

ًا َيام َق ِص ُذو َي َباَل ّل ّلُه َعَفا َأْمِرِه َو َلف َعّما ٱل َد َوَمْن َس َتِقُم َعا ْن َي ّلُه َف ٱل
ْنُه ّلُه ِم ل ٍما ُذو َعِزيٌز ٱَو ِتَقا ُأِحّل ٱْن ُكْم } * {  ُد َل ْي َبْحِر َص َطَعاُمُه ٱْل َو

ًا َتاع ُكْم َم ّياَرِة ّل ِللّس ُكْم َوُحّرمَا َو ْي َل ُد َع ْي َبّر َص ُتْم َما ٱْل ًا ُدْم ْا ُحُرم ّتُقو ٱَو
ّلَه ّۤيلِذ ٱل ْيِه ٱ َل } ُتْحَشُروَن ِإ

الكلمات: شرح

}: ليختبرنكم. { ليبلونكم

يصاد. }: ما { الصيد

وفراخه. الطير }: كبيض أيديكم { تناله

اختلفه. على الحيوان هو به ينال وما رأمح، }: جمع { ورأماحكم

فل بالغيب يخافه من الختبارأ بذلك تعالى الله }: ليظهر بالغيب يخافه من الله { ليعلم
يصيد.

التحريم. بلغه ما بعد صاد التحريم) }: بأن (بعد اعتدى { فمن

وامرأة حرام رأجل ويقال عمرة أو لحج والحرام: الُمحرم حرام }: جمع حرم { وأنتم
حرام.

ِلبل النعم { من والغنم. والبقر }: النعم: ا

العلم. أهل من عدالة صاحبا }: أي منكم عدل { ذوا

حرام. والصيد صاد حيث ذنبه جزاء }: ثقل أمره { وبال
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ّودون }: المسافرين { وللسيارأة إلى به يقذف ما البحر سفرهم. وطعام في به يتز
الساحل.

اليات: معنى

ًا يبلوهم بأنه خبره مؤكدا ليعلمهم المؤمنين عباده وتعالى تبارأك الرب ينادي لهم اختبارأ
الصيد من بشيء الله ليبلونكم آمنوا الذين أيها فقال: { يا العاصي من المطيع ليظهر

حرم وهم الصيد تعالى عليهم } فحرم بالغيب يخافه من الله ليعلم ورأماحكم أيديكم تناله
ما نحو على وسهولة يسر بكل ورأماحهم أيديهم تناله بحيث أيديهم بين بوجوده ابتلهم ثم

ًا سبتهم يوم يأتيهم السمك فكان السبت يوم الصيد تحريم في إسرائيل بني به ابتلى ُشّرع
استجابوا المسلمين أن بيد يفسقون كانوا بما رأبهم بلهم كذلك يأتيهم ل يسبتون ل ويوم

قردة فمسخهم وصادقوا عصوا فإنهم إسرائيل بني خلف على أمره، وامتثلوا لربهم
هذا بعد صاد فمن أي } ، أليم عذاب فله ذلك بعد اعتدى { فمن تعـالى خاسئين. وقـوله

) وهي95( لثانية ا الية ). أما94( الولى الية عليه دلت ما هذا أليم عذاب فله التحريم
ّين الصيد تحريم لهم } فأكد حرم وأنتم الصيد تقتلوا ل أمنوا الذين أيها تعالى: { يا قوله وب
ًا منكم قتله { ومن فقال جزاء من ذلك على يترتب ما لهم على الواجب } فالحكم متعمد
ًء قتله من ِلبل } وهى النعم من قتل ما { مل جزا الوحش وبقرة الجمل تشبه والبقر ا

أو تيس أو بقرة أو بعير عليه وجب من شاء فإن وهكذا التيس يشبه والغزال البقرة، تشبه
ًا بثمه اشترى شاء وإن فليفعل الحرم الفقراء مكة إلى يسوقه شاء إن به، وتصدق طعام

ًا صاع نصف كل بدل صام ًا لقوله يوم أو مساكين طعام كفارأة أو الكعبة بالغ تعالى: { هدي
ًا ذلك عدل ًا } وقوله صيام الله تعالى: { عفا وقوله مخالفته أو الكعبة بالغ تعالى: { هدي
{ ومن يقول تعالى فإنه جزاء ثقل } أي أمره وبال تعالى: { ليذوق } وقوله سلف عما
دون يحول ول معصيته على يعاقبه أنه } ومعناه انتقام ذو عزيز والله منه الله فينتقم عاد

أما الثانية الية عليه دلت ما هذا حرم، وأنتم الصيد واحذرأوا فاتقوه أل حائل تعالى مراده
الجزاء وواجب حرم وهم الصيد المؤمنين على حرم أن بعد تعالى أخبر ) فقد96( الثالثة
صاد. من على

ًا أنه أخبر كما حرم وهم البحر من يصيدونه ما أي البحر صيد لهم أحل عليهم منه امتنان
ًا ساحله على ميتة حيوانات من البحر يقذفه ما وهو طعامه لهم أحل وللسيارأة لكم { متاع

ًا، داموا ما البر صيد عليهم ويحرم سفرهم في به يتزودون المسافرون } وهم حرم
حرم، ما وترك أوجب ما بفعل طاعته فيلزموا عقوبته من بالخوف أي بتقواه وأمرهم
ًا بحشرهم وذكرهم إليه الذي الله فقال: { واتقو والجزاب للحساب القيامة يوم إليه جميع

}. تحشرون

اليات هداية

اليات: هداية من

بين الصيد بكثرة بالحديبية وسلم عليه الله صلى الله رأسول لصحاب تعالى الله - اتبلء1
ًا فكانوا يصيدوا ولم تعالى الله أمر فامتثلوا صيده عليهم أيديهم. وحرم بني من خير

انبيائهم. عهد على منهم وأفضل إسرائيل

له. مباح فإنه البحر صيد إل المحرم على الصيد - تحريم2

النعم. من قتل ما مثل جزاء وانه محرم وهو صاد من جزاء - بيان3



بنفسه. الصائد يكفر أن يصح ول المحرم، صاده فيما التحكيم - وجوب4

والحلل. الناس من الحرام على حرام الحرم - صيد5

ّلُه { َجَعَل َبَة ٱل َكْع ْيَت ٱْل َب ًا ٱْلَحَرامَا ٱْل َيام ّناِس ِق لّشْهَر ّلل ٱْلَحَرامَا ٱَو
ْدَي ْلَه َد ٱَو ِئ َ ْلَقل ِلَك ٱَو ْا ٰذ َلُم َتْع ّلَه َأّن ۤوِل َلُم ٱل َوَما ٱلّسَماَواِت ِفي َما َيْع

َلْرِض ِفي َأّن ٱ ّلَه َو ُكّل ٱل ٍء ِب ِليٌم َشْي ْا َع َلُم ْع ۤو} * {  ّلَه َأّن ٱ ُد ٱل َشِدي
َأّن ٱْلِعَقاِب ّلَه َو َلى } * { ّما ّرِحيٌم َغُفوٌر ٱل ّ ٱلّرُسوِل َع َبلَُغ ِإل ٱْل

ّلُه ل َلُم ٱَو ُدوَن َما َيْع ْب ُتُموَن َوَما ُت ْك ّ } * { ُقل َت َتِوي ل ِبيُث َيْس ٱْلَخ
ّيُب ّط ل َلْو ٱَو َبَك َو ُة َأْعَج ْثَر ِبيِث َك ْا ٱْلَخ ّتُقو ّلَه ٱَف ِلي ٱل ُأْو َباِب ٰي ْل َل ٱ

ُكْم ّل ِلُحوَن َلَع } ُتْف

الكلمات: شرح

الحرام. الله بيت هنا بها والمراد مربع بناء كل }: الكعبة { الكعبة

ًا وجبي داخله بأمن ودنياهم والعتمارأ إليه بالحج دينهم أمر به }: يقوم للناس { قيام
إليه. شيء كل ثمرات

والحجة والقعدة رأجب الرأبعة الحرم الشهر به والمراد المحرم }: أي الحرام { الشهر
ومحرم.

الهدايا. أنواع من البيت إلى يهدى }: ما { الهدي

الحرم. إلى المهدى البقرة أو البعير يقلده ما قلدة }: جمع { والقلئد

بإبلغه. أمره ما }: بلغا { البلغا

تخفون. وما تظهرون ما }: أي تكتمون وما تبدون { ما

والمعقولت. المحسوسات في عام وهو الحرام وهو الطيب }: مقابل { الخبيث

العقول. }: أصحاب اللباب { أولي

اليات: معنى

في العرب الناس من } المراد للناس الحرام البيت الكعبة الله تعالى: { جعل قوله
ِلسلم قبل جاهليتهم ًا: أن ومعنى ا ويعتمر يحج البيت وجود على قائمة مصالحهم قيام

والحجة القعدة أشهر أرأبعة وهي الحرام الشهر وكذا حرمه، في والداخل إليه التى يأمن
قلدة جمع القلئد وكذا النعام، من الحرم إلى يهدى ما وهو الهدي وكذا ورأجب، ومحرم

ًا الهدي يقلده ما وهي الحرم إلى الذاهب يقلده ما وكذا الحرم، إلى مهدى بأنه إشعارأ
َء من نفسه ًا الحرم شجرة ِلَحا البيت الرأبعة فهذا إليه ذاهب أو الحرم من آت بأنه إعلم

فتحقق العرب بين السلطان مقام تقوم كانت والقلئدة والهدى الحرام والشهر الحرام
الله تدبير من فهذا قريش قبائل من الحرم سكان وخاصة ديارأهم في والرخاء المن
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لتعلموا تعالى: { ذلك قال ولذا ورأحمته وحكمته وقدرأته علمه على دال وهو لعباده تعالى
ذلك حقق } أي عليم شيء بكل الله وأن الرأض في وما السموات في ما يعلم الله ان

وما السموات في ما يعلم أنه ليعلمكم نظام ول فيه لكم دولة ل وقت في والرخاء المن
بكل وأنه شيء، أمرها من عليه يخفى ل وشتى. المخلوقات الكائنات سائر من الرأض في

ِلله فهو عليم شيء واتركوا عليه وتوكلوا فاعبدوه، سواه رأب ول غيره إله ل الذي الحق ا
وأقساها العقوبة أشد بذلك يعاقبكم فسوف تفعلوا لم وإن سواه، إلى والنظر غيره عبادة
واتقوه. ذلك فاعلموا العقاب شديد وجل عز فإنه

أكدت ) فقد99( الثالثة الية ) أما98( ) والثانية97( الولى اليتان عليه دلت ما هذا
فقال شديد وعيد وهو العقاب شديد الله أن { اعلموا الثانية الية في تعالى قوله مضمون

ّلغ، } وفد البلغا إل الرسول على { ما تعالى إلى أنبتم إن إليكم المر وبقي وأعذرأ، فأنذرأ ب
فإنه وعصيتم أعرضتم وإن رأحيم، غفورأ لنه ويرحمكم لكم يغفر فإنه وأطعتموه رأبكم
ما يعلم { والله وقوله العقاب شديد وهو عليه ويعاقبكم به ويؤاخذكم منكم ذلك يعلم

الجزاء عليه يترتب والبواطن بالظواهر تعالى علمه لن ووعيد } وعد تكتمون وما تبدون
ًا العمل كان فإن ًا الجزاء كان خير ًا العمل كان وإن خير كذلك. الجزاء كان شر

عليه الله صلى لرسوله يقول تعالى ) فإنه100( الرابعة أما الثالثة الية مضمون هذا
والعمال والقوال المعتقدات } من الخبيث يستوي { ل أنه الناس أيها للناس قل وسلم

ّيب والموال، والرجال العبرة فإن الخبيث كثرة سرتكم أي أعجبتكم ولو } منها، { والط
ّيب هي وإنما والقلة بالكثرة ليست { فاتقوا وعليه قليلً، كان ولو الضارأ غير النافع بالط

لكم الفلح حصول رأجاء نهيه واجتنبوا أمره فامتثلوا خافوه } أي اللباب أولي يا الله
المحبوب. المرغوب على والحصول المرهوب من بالنجاة

اليات هداية

اليات: هداية من

ًا لهم فاوجد والعرب قريش مصالح أّمن إذ لخلقه، تعالى الله تدبير عظيم - بيان1 أمن
ًا للبيت وتعظيم احترام من عباده ألقى بما حياة وطيب عيش هناءة ذلك وتبع واستقرارأ

الله. إل عليه يقدرأ ل الذى المر والقلئد، والهدي الحرام، والشهر الحرام

ودرأهم كفرة عشرة من أنفع واحد فمؤمن بالكم ل بالكيف العبرة القائلة الحكمة - بيان2
تقبل. ل عشرة من خير متقبلتان ورأكعتان حرام عشرة من خير حلل

المتقين. فلح رأجاء بالتقوى - المر4

ّيَها َأ ٰي ْا ٱّلِذيَن {  ُنو َ آَم ْا ل ُلو َأ َء َعْن َتْس َيآ َد ِإن َأْش ْب ُكْم ُت ُكْم َل ِإن َتُسْؤ َو
ْا ُلو َأ ْنَها َتْس َنّزُل ِحيَن َع َد ٱْلُقْرآُن ُي ْب ُكْم ُت ّلُه َعَفا َل ْنَها ٱل ّلُه َع ل َغُفوٌر ٱَو

ِليٌم ْد َح َلَها } * { َق َأ ُكْم ّمن َقْومٌا َس ِل ْب ْا ُثّم َق َبُحو } * َكاِفِريَن ِبَها َأْص
ّلُه َجَعَل { َما َ َبِحيَرٍة ِمن ٱل َبٍة َول ِئ َ َسآ َلٍة َول َ َوِصي ٍما َول ِكّن َحا َلٰـ َو

ْا ٱّلِذيَن َتُروَن َكَفُرو َلٰى َيْف ّلِه َع َكِذَب ٱل َثُرُهْم ٱْل ْك َأ َ َو ُلوَن ل } * َيْعِق
َذا ِإ ْا َلُهْم ِقيَل { َو َلْو َلٰى َتَعا ّلُه َأنَزَل َمآ ِإ َلى ٱل ِإ ْا ٱلّرُسوِل َو ُلو َقا
َنا ُب َنا َما َحْس ْد ْيِه َوَج َل َنآ َع َء َبا َلْو آ َباُؤُهْم َكاَن َأَو َ آ َلُموَن ل ًا َيْع ْيئ َ َش َول

ُدوَن َت } َيْه
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الكلمات: شرح

تضركم. لكم لكم: تظهر تبد إن

بها. يؤاخذكم لم أو يذكرها فلم عنها }: سكت عنها الله { عفا

السابقة. المم من غيركم }: طلبها قوم { سألها

شرع. ما } : أي الله جعل { ما

ّيب. والسائبة: الناقة تشق، أي أذنها تبحر }: البحيرة: الناقة سائبة ول { بحيرة تس

يحمى والحام: الجمل أنثى، إنتاجها أول يكون }: الوصيلة: الناقة حام ول وصيلة { ول
لللهة. ظهره

والخير. الحق }: من الله أنزل { ما

والضلل. الباطل }: من آباءنا عليه وجدنا { ما

اليات: معنى

فقام منهم تضايق حتى عليه الله صلى الله رأسول سؤال من الصحابة بعض أكثر لقد
ًا رأجل . فقام"  لكم بينته إل شيء عن اليوما تسألوني  " لوقال: فيهم خطيب
رأسول يا أبي من فقال أبيه غير إلى دعاه رأجل مع تلمى إذا كان حذاقة بن الله عبد يدعى
وسلم عليه الله صلى الله رأسول هريرة: خطبنا أبو وقال"  حذاقة " أبوك فقال الله؟

كل أفي رجل فقال فحجوا الحج عليكم الله فرض قد الناس  " أيهافقال:
ًا قالها حتى فسكت الله؟ رسول يا عاما عليه الله صلى الله رسول فقال ثلث

ما قال: ذروني ثم استطعتم، لما وجبت ولو جبت، لو نعم، قلت ولو ل وسلم
} أي تسؤكم لكم تبد إن أشياء عن تسألوا ل آمنوا الذين أيها فنزلت: { يا"  تركتكم

ًا لكم تظهر حين عناه تسألوا { وإن ويضركم، يسؤكم ما بها لكم يحلص لسؤالكم جواب
بها القرآن نزول قبل عنها تسألوا أن لكم. أما رأسولنا يبنها } أي لكم تبد القرآن ينزل
الله لهم: { عفا تعالى قال ثم وأذيته الله رأسول أحفاء باب من لنه لكم ينبغي مال فذلك
عليكم يتب إليه فتوبوا } ، حليم غفورأ { والله سألتم بما يؤاخذكم لم } أي عنها

من قوم سألها تعالى: { قد رأحيم. وقوله غفورأ فإنه ويرحمكم لكم يغفر واستغفروه
من قوم هذه المحرجة التنطعية أسئلتكم سأل قد } أي كافرين بها أصبحوا ثم قبلكم
في تعنتهم جزاء عليهم وشق يطيقوا لم ما كلفوا لنهم } ، كافرين بها { فأصبحوا قبلكم

)101( الولى اليتان عليه دلت ما فكفروا. هذا بها العمل فتركوا لنبيائهم أسئلتهم
ول سائبة ول بحيرة من الله جعل تعالى: { ما قال ) فقد103( الثالثة ) وأما102( والثانية
بعدها وما البحيرة عن الرسول يسأل من هناك يكون أن الجائز } ومن حام ول وصيلة
سائبة سيب ول بحيرة الله بحر ما } أي بحيرة من الله جعل قوله: { ما تعالى الله فأنزل

اله على افتراء ذلك فعلوا الذين هم كفروا الذين ولكن َحاِميًة، َحَمى ول وصيلة وصل ول
ًا من وشرعوا وابتدعوا الله على افتروا ما عقلوا ولو } ، يعقلون ل { وأكثرهم عليه وكذب

عليه اسماعيل دين وغير السوائب سيب من وأول تعالى، الله إلى ذلك ونسبوا أنفسهم
أي النارأ في َقْصبه يجّر وسلم عليه الله صلى الله رأسول رأآه الذي لحي بن عمرو السلم
جهنم. في أمعاءه



} الرسول وإلى الله أنزل ما إلى { تعالوا لهم قيل إذ الشرك من اتبدعوه بما ما هذا
الحق إلى الرجوع يرفضون السوائب، وتسييب البحائر بحر في وباطلكم كذبكم لكم ليبين

فرد غيره إلى حاجة في } فلسنا آباؤنا عليه وجدنا { ما يكفينا } أي ويقولون: { حسبنا
ًا عليهم تعالى ًا يعقلون ل آباؤهم كان لو { أو الفاسد قولهم عليهم منكر } أي شيئ

ً الباء أولئك كان ولو بباطلهم ويحتجون يتبعونهم ًا جهال ًا يعقلون ل حمق الحق، من شيئ
معروف. أو خير } إلى يهتدون { ول

اليات هداية

اليات: هداية من

ِللحاف - كراهية1 فيها. والتنطع السئلة في والتقعر السؤال في ا

الناس. في الشرك وجود سبب وأنه الدين في البتداع - حرمة2

بحكمهما. والرضا والسنة الكتاب إلى فيه المختلف رأد - وجوب3

أباطيلهم. في واتباعهم الجهال تقليد - حرمة4

ّيَها َأ ٰي ْا ٱّلِذيَن {  ُنو ُكْم آَم ْي َل ُكْم َع ْنُفَس َ َأ ُكْم ل َذا َضّل ّمن َيُضّر ُتْم ِإ ْي َد َت ٱْه
َلى ّلِه ِإ ُكْم ٱل ًا َمْرِجُع ُكْم َجِميع ُئ ّب َن ُي ُتْم ِبَما َف ْن ُلوَن ُك } َتْعَم

وترك المأمورأ بفعل لهما واستجابوا ورأسوله الله }: صدقوا الكلمات: { آمنوا شرح
المنهي.

وإصلحها. هدايتها }: ألزموا أنفسكم { عليكم

طريقه. ولزوم الحق معرفة }: إلى اهتديتم { إذا

ًا مرجعكم الله { إلى ً جميع ومهتدين. }: ضلّل

بها. ويجازيكم بأعمالكم }: يخبركم { فينبئكم

الكريمة: الية معنى

ورأسوله بالله صدقوا } أي آمنوا الذين أيها فيقول: { يا المؤمنين عباده تعالى الله ينادي
ِليمان والطهارأة الهداية } ألزموها أنفسكم { عليكم ووعيده الله ووعد الصالح والعمل با

غير غيركم ضلل أن }: اي اهتديتم إذا ضل من يضكم { ل والمعاصي، الشر عن وإبعادها
بما أو كسبت بما تجزى نفس كل أخرى، وزرأ وازرأة تزرأ ل إذ مهتدين كنتم إن بكم ضارأ

من أن إل عليها يضل فإنما ضل ومن لنفسه، يهتدي فإنما اهتدى ومن غيرها كسب
والنهي بالمعروف المر المؤمنون ترك فإن المنكر عن والنهي بالمعروف المر الهتداء

ّدي ونتشر يكثر المنكر عن بالسكوت إذ مهتين يعتبرون ل المنكر عن ًا ويؤ أن إلى حتم
ًا عنه الله رأضى الصديق بكر أبو قام ولذا هدايتهم فيفقدون المؤمنون يضّل ًا طيب يوم

أنفسكم.. الخ عليكم أمنوا الذين أيها الياية: { يا هذه تقرأون إنكم الناس أيها فقال: { يا
وسلم عليه الله صلى الله رأسول سمعت وإني موضعها، غير على تضعونها } وإنكم
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" بعقاب الله يعمهم أن يوشك يغيروه ولم المنكر رأوا إذا الناس  " إنيقول:
ًا مرجعكم الله تعالى: { إلى وقوله وعد ووعيد، وعد } فيه تعملون كنتم بما فينبئكم جميع

عصاهما. لمن ووعيد ورأسوله، الله أطاع لمن

اليات هداية

اليات: هداية من

ِليمان وذلك ولمعاصي الشرك آثارأ من وتطهيرها نفسه المؤمن إصلح - وجوب1 با
الصالح. والعمل

المنكر. عن ونهاهم بالمعروف أمرهم إذا المؤمن يضر ل الناس - ضلل2

ِلنسان سعادة في الثر أكبر - للعمل3 شقائه. أو ا

ِيا ّيَها {  ْا ٱّلِذيَن َأ ُنو ُة آَم َد ُكْم َشَها ِن ْي َذا َب ُكُم َحَضَر ِإ َد ِحيَن ٱْلَمْوُت َأَح
ّيِة َناِن ٱْلَوِص ْدٍل َذَوا ٱْث ُكْم َع ْن ُكْم ِمْن آَخَراِن َأْو ّم ْيِر ُتْم ِإْن َغ ُتْم َأن ْب َضَر

َلْرِض ِفي ُكم ٱ ْت َب َأَصا َبُة َف َنُهَما ٱْلَمْوِت ّمِصي ِبُسو ٱلّصلَِة َبْعِد ِمن َتْح
ُيْقِسَماِن ّلِه َف ل ُتْم ِإِن ٱِب ْب َت َ ٱْر َتِري ل ًا ِبِه َنْش َلْو َثَمن َبٰى َذا َكاَن َو َ ُقْر َول

ُتُم ْك َة َن َد ّلِه َشَها ّنآ ٱل ًا ِإ َذ ِثِميَن ّلِمَن ِإ َل ِإْن ٱ ِثَر } * { َف َلٰى ُع ّنُهَما َع َأ

َتَحّقآ ًا ٱْس ْثم َتَحّق ٱّلِذيَن ِمَن َمَقاَمُهَما َيُقوَماِن َفآَخَراِن ِإ ْيِهُم ٱْس َل َع
َياِن َل َلْو ُيْقِسَماِن ٱ ّلِه َف ل َنا ٱِب ُت َد ِتِهَما ِمن َأَحّق َلَشَها َد َنآ َوَما َشَها ْي َد َت ٱْع

ّنا ًا ِإ ِلِميَن ّلِمَن ِإذ ّظا ِلَك ٱل ٰذ َنٰى } * {  ْد ْا َأن َأ ُتو ْأ َدِة َي لّشَها َلٰى ٱِب َع
ْا َأْو َوْجِهَهآ ّد َأن ۤوَيَخاُف ْيَماٌن ُتَر َد َأ ِنِهْم َبْع ْيَما ّتُقوا َأ ّلَه ٱَو ْا ٱل ْسَمُعو ٱَو
ّلُه ل َ ٱَو } ٱْلَفاِسِقيَن ٱْلَقْومَا َيْهِدي ل

الكلمات: شرح

وبينكم: أي البصيرة، أو بالبصر حاصل علم عن صادرأ }: الشهادة: قول بينكم { شهادة
بعض. على بعضكم شهادة

مسافرين. كنتم بأن }: أي الرأض في ضربتم أنتم { إن

العصر. }: صلة الصلة بعد { من

وعدالته. قولهما سلمة في }: شككتم ارأتبتم { إن

حفظه. إليهما به عهد فيما منهما خيانة على وقف }: أي عثر { فإن

}: أقرب. { أدنى

زيادة. ول فيما نقص ل هي كما صحيحة }: أي وجهها { على

والنهي. المر في ورأسوله الله بطاعة يلتزموا لم }: الذين { الفاسقين
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اليات: معنى

ففي ويسعدهم يكملهم ما إلى وهدايتهم وتعليمهم المؤمنين إرأشاد في السياق زال ما
فيقول: { يا المؤمنين عباده تعالى الله ) ينادى108( )،107( )،106( الثلثا اليات هذه
} منكم عدل ذوا اثنان الوصية حين الموت أحدكم حضر إذ بينكم شهادة آمنوا الذين أيها
حضرته إذا أحدكم وصية على المسلمين من } أي منكم عدل { ذوا اثنان ليشهد أي

} الرأض في ضربتم أنتم { إن المسلمين غير من أي غيركم من اثنان ليشهد أو الوفاة،
في ارأتبتم فإن كافر، إلى السفر في الموت حضره من مع يوجد ولم مسافرين كنتم أي

المسجد في العصر صلة بعد أوقفوهما أي فاحبسوهما شهادتهما وصحة خبرهما صدق
ًا بأيماننا نشتري ل والله فيقولن بالله فيقسمان لكم ليحلفا المقسم كان ولو قليلً، ثمن
ًا إنا الله، شهادة نكتم { ول قرابة، أي قربى ذا عليه المشهود أو عليه كتمنا إذا } أي إذ

ًا استحقا أنهما على عثر } { فإن الثمين { لمن الله شهادة الذين أن وجد وإن } أي إثم
عندهما وجد إن الموت حضره من به وصاهما فيما صدقهما على وحلفا الوصي حضرا
عليهم استحق الذين من مقامهما يقومان { فآخران عليه، حلفا فيما كذب أو خيانة

أصدق ليماننا أي شهادتهما من أحق والله: لشهادتنا قائلين بالله } فيقسمان الوليان
من لكنا ذلك فعلنا لو إذ باطل، باتهام عليهما } أي اعتدينا { وما ايمانهما، من وأصح

قد كان وما الميت ورأثة إلى ورأد عليه حلفا ما استحقا اليمين هذه حلفا فإذا الظالمين،
على بالشهادة يأتوا أن أدنى تعالى: { ذلك قال الموت، عند الوصية وشاهدا وجحده أخفاه
أن يخافوا { أو وقوله جورأ ول فيها حيف ل ادلة بالشهادة يأتوا أن إلى أقرب } أي وجهها

خوف يكذبوا فل أيمانهم ترد أن يخافوا أن إلى وأقرب أي } ، أيمانهم بعد أيمان ترد
طاعته، عن تخرجوا فل المؤمنون أيها خافوه } أي الله تعالى: { واتقوا وقوله الفضيحة،

والكمال الخير سبيل إلى يهدي ل الله فإن فيه، لله واستجيبوا به تؤمرون } ما { واسمعوا
اجتنبوه. الفسق فاحذرأوا طاعته، عن الخارأجين الفاسقين

اليات هداية

اليات: هداية من

ًا والسفر الحضر في الوصية - مشروعية1 فيها. والترغيب عليها والحث مع

ِلشهاد - وجوب2 الوصية. على ا

مسلم. وجود تعذرأ إذا الوصية على المسلم غير شهادة - يجوز3

ًا العصر صلة بعد الحلف - استحباب4 اليمين. شأن في تغليظ

صدقهم. في شك أو فيهم القاضي ارأتاب إذ الشهود تحليف - مشروعية5

َيْومَا ّلُه َيْجَمُع {  َيُقوُل ٱلّرُسَل ٱل َذآ َف ُتْم َما ْب ْا ُأِج ُلو َ َقا ْلَم ل َنآ ِع ّنَك َل ِإ
ُيوِب َعلمُّا َأنَت ْذ ٱْلُغ ِإ ّلُه َقاَل } * {  َيَم ٱْبَن ٰيِعيَسى ٱل ُكْر َمْر ِتي ٱْذ ِنْعَم

ْيَك َل َلٰى َع ِتَك َوَع َد ِل ْذ َوا ّتَك ِإ ّيد ُدِس ِبُروِح َأ ّلُم ٱْلُق َك ّناَس ُت ٱْلَمْهِد ِفي ٱل
ً َكْهل ْذ َو ِإ ُتَك َو ّلْم َتاَب َع ِك ْكَمَة ٱْل ْلِح َة ٱَو ّتْوَرا ل ْنِجيَل ٱَو ِل ْذ ٱَو ِإ ُلُق َو َتْخ

ّطيِن ِمَن َئِة ٱل ْي ْيِر َكَه ّط ِني ٱل ْذ ِإ َتنُفُخ ِب ُكوُن ِفيَها َف َت ًا َف ْير ِني َط ْذ ِإ ِب
ُء ْبِرىً ُت ْكَمَه َو َل ْبَرَص ٱ َل ِني ٱَو ْذ ِإ ْذ ِب ِإ َتٰى ُتْخِرُج َو ِنِي ٱْلَمو ْذ ِإ ْذ ِب ِإ َكَفْفُت َو
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ِن ِئيَل َۤيب ْذ َعنَك ِإْسَرا َتُهْم ِإ ْئ َناِت ِج ّي َب ْل ْا ٱّلِذيَن َفَقاَل ٱِب ْنُهْم َكَفُرو ِإْن ِم
َذا ٰـ ّ َه ِبيٌن ِسْحٌر ِإل ْذ ّم ِإ ْيُت } * { َو َلى َأْوَح ّييَن ِإ ْا َأْن ٱْلَحَواِر ُنو ِبي آِم

ِلي ِبَرُسو ْا َو ُل ّنا ۤوَقا ْد آَم ْشَه َنا ٱَو ّن َأ ِلُموَن ِب } ُمْس

الكلمات: شرح

القيامة. ليوم وذلك الرسل الله يجمع يوم اذكر }: أي الرسل الله يجمع { يوم

بالحواس. يدرأك فل العيون عن غاب ما غيب: وهو }: جمع { الغيوب

ونصرتك. }: قويتك { أيدتك

السلم. عليه }: جبريل القدس { بروح

الرضيع. الطفل }: سرير { المهد

سنة. ثلثين أي الشباب سن تجاوز }: من { الكهل

والكتابة. }: الخط { الكتاب

ِلصابة الشرع، أسرارأ }: فهم { والحكمة كلها. المورأ في وا

الطير. كصورأ هيئة وتقدرأ توجد }: أي الطير كهيئة { تخلق

البرص. مرض به والبرص: من أعمى، ولد }: الكه: من والبرص { الكمه

قبورأهم. من أحياء }: أي الموتى { تخرج

منعت. }: أي { كففت

والعلن. السر في الحب صادق حوارأي: وهو }: جمع { الحوارأيون

اليات: معنى

عليهم الرسل يجمع يوم الخر البعث أهول من المؤمنين عباده وتعالى تبارأك الله يحذرأ
عصتكم؟ أم أصمكم } أطاعتكم أجبتم؟ بهم: { فيقول: ماذا أعلم وهو ويسألهم السلم
علم أنت لنا: انك علم ويقولون: { ل تعالى إليه المر ويفوضون ويذهلون عليهم فيرتج

عليه عيسى ويخص الناس من دونهم بمن فكيف الرسل حال هذا كان إذا } ، الغيوب
فيه غوت كبيرتين أمتين لن العظيم، الموقف هذا في بالكلم الرسل بين من السلم
الله فخاطبه الله، وابن الله أنه ادعوا والنصارأى زنى، وابن ساحر أنه ادعوا اليهود وضلت
عبدي } فأنت والدتك وعلى عليك نعمتي اذكر مريم بن عيسى يسمعون: { يا وهم تعالى

جبريل } ، القدس بروح أيدتك فقال: { إذ عليه نعمه أنواع له وذكر أمتي، وأمك ورأسولي
مهده في وهو قال طفل. إذ } وأنت المهد في الناس { تكلم السلم عليه

ًا وجعلني الكتاب آتاني الله عبد إني { ًا وجعلني نبي أينما مبارك
ًا دمت ما والزكاة بالصلة وأوصاني كنت ًا حي ولم بوالدتي وبر
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ًا يجعلني ًا جبار أبعث ويوما أموت ولدت يوما علي والسلما شقي
ًا } حي

ً وقوله ًا كهل وأنت وتكلمهم } أي { وكهل يموت ول يكبر ولدها أن لمريم بشرى وفيه أيض
ًا نعمه ويعدد كهل وهو الناس ويكلم الرأض إلى وسيعود شاب وهو الناس كلم وقد صغير

وتعمل وتقول الخط تكتب فكنت } ، والحكمة الكتاب علمتك فيقول: { وإذ عليه
ِلنجيل السلم عليه موسى كتاب التورأاة وعلمتك بالحكمة، { وإذا إليه أوحاه الذي وا

ًا } فيكون بإذني الطير كهيئة الطين من تخلق إسرائيل بنو طالبك لما اذكر أي بإذني طير
ًا لنا اخلق لك فقالوا نبوتك على بآية ًا فأخذت طير وذلك طائر صورأة على وجعلته طين

ًا، فكان بإذني فيه ونفخت لك بإذني ًا واذكر طائر العمى } وهو الكمة تبرىء { إذ أيض
تخرج { وإذ ذلك على لك وإقدارأي لك بعوني } أي بإذني { والبرص له، عينين ل الذي

ًا السلم عليه أحياء فقد أحياء قبورأهم } من الموتى ثم تعالى الله بإذن الموات من عدد
ًا فقام وناداه قبره على فوقف نوح بن سام لنا أحيي إسرائيل بنو قال وهم قبره من حي

بقتلك وهموا } فكذبوك بالبينات جئتهم إذ عنك إسرائيل بني كففت { إذ واذكر ينظرون،
إلى أوحيت { إذ واذكر } ، مبين سحر إل هذا إن منه كفروا الذين { فقال وصلبك،

واشهد آمنا { قالوا عيسى يا بك } أي وبرسولي بي آمنوا { أن لسانك } على الحوارأيين
وطاعتك. رأبنا طاعة من به تأمرنا لما مطيعون منقادون } أي مسلمون بأننا

اليات هداية

اليات: هداية من

ليذهلون. الرسل إن حتى الموقف وصعوة القيامة يوم هول - شدة1

تعالى. الله بتقوى اليوم لذلك الستعداد - وجوب2

فيه. النصارأى وغلو عيسى في اليهود بتفريط والنصارأى اليهود - توبيخ3

ِلنعام. الفضل من به حباه وما لعيسى تعالى الله إكرام - بيان4 وا

وتقريرها. السلم عليه عيسى معجزات - ثبوت5

ْذ ِإ ّيوَن َقاَل {  َيَم ٱْبَن ٰيِعيَسى ٱْلَحَواِر ِطيُع َهْل َمْر َت ّبَك َيْس َنّزَل َأن َر ُي
َنا ْي َل ًة َع َد ِئ ِء ّمَن َمآ ْا َقاَل ٱلّسَمآ ّلَه ٱّتُقو ُتم ِإن ٱل ْن ِنيَن ُك } * ّمْؤِم

ْا ُلو ُد { َقا ُكَل َأن ُنِري ْأ ْنَها ّن ِئّن ِم ْطَم َت َنا َو ُب ُلو َلَم ُق َنْع ْد َأن َو َنا َق َت َدْق َص
ُكوَن َن ْيَها َو َل َيَم ٱْبُن ِعيَسى } * { َقاَل ٱلّشاِهِديَن ِمَن َع ّلُهّم َمْر ٱل

َنآ ّب َنا َأنِزْل َر ْي َل ًة َع َد ِئ ِء ّمَن َمآ ُكوُن ٱلّسَمآ َنا َت ًا َل َنا ِعيد ِل َنا َلّو َيًة َوآِخِر َوآ
ْنَك َنا ّم ْرُزْق َأنَت ٱَو ْيُر َو ّلُه } * { َقاَل ٱلّراِزِقيَن َخ ّني ٱل ُلَها ِإ َنّز ُم

ُكْم ْي َل ْكُفْر َفَمن َع ُد َي ُكْم َبْع ّن ِمن ِإ ُبُه ۤيَف ّذ ًا ُأَع َذاب ّ َع ُبُه ل ّذ ًا ُأَع ّمَن َأَحد
َلِميَن } ٱْلَعا

الكلمات: شرح

ويرضى. يطيع }: هل يستطيع { هل
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الطعام. هنا بها والمراد الطعام أو عليه يوضع وما }: المائدة: الخوان السماء من { مائدة

فيها. اليقين بزيادة تسكن }: أي قلوبنا { وتطمئن

السماء. من نزلت أنها نشهد }: أي الشاهدين من عليها { ونكون

ًا ًا }: أي { عيد ونشكره. فيه تعالى الله نذكر عام كل علينا يعود يوم

نبيك. ونبوة ورأحمتك، قدرأتك على منك }: علمة منك { وآية

للمائدة. السائلون أيها منكم المائدة نزول بعد يكفر }: فمن منكم بعد يكفر { فمن

ًا أجمعين. الناس من }: أي العالمين من { أحد

اليات: معنى

واذكر عيسى ورأسوله لعبده تعالى يقول
آمنا قالوا وبرسولي بي آمنوا أن الحواريين إلى أوحيت إذ {

} مسلمون بأننا واشهد
} ولما السماء؟ من مائدة علينا ينزل أن رأبك يستطيع }: { هل الحوارأيون قال { إذ ،

ً هذا قولهم كان عيسى لهم قال رأبهم قدرأة في يقين وعدم نفوسهم في شك على دال
عن القول. فاعتذرأوا هذا مثل تقولوا } فل مؤمنين كنتم إن الله { اتقوا السلم عليه

ونكون صدقتنا، قد أن ونعلم قلوبنا، وتطمئن منها نأكل أن { وقالوا: نريد الباطل قيلهم
عليه عيسى قال وهنا ذلك رأبك بسؤالك السماء من نزلت } أنها الشاهدين من عليها

ًا السلم ًا رأبه داعي السماء، من مائدة علينا أنزل { بنا الله يا } أي { اللهم إليه ضارأع
ًا لنا تكون { وآية بعدنا، يأتون ولمن } أي { وآخرنا منا الن للموجودين } أي لولنا عيد
في صدقي وعلى قدرأتك، وعظيم وحدانيتك على علمة طأي منك آية وتكون أي } ، منك

ً لي إرأسالك خير { وأنت وفضلك رأزقك علينا } وأدم { وارأزقنا إسرائيل، بني إلى رأسول
ًا } ، عليكم منزلها قائل: { إني تعالى فأجابه } ، الرازقين يكفر { فمن أنزلها، قد وحق

أو رأسولي، رأسال أو توحيدي ينكر بأن المائدة السائلين إسرائيل بني } يا منكم بعد
ًا أعذبه { فإني قدرأتي عظيم ًا أعذبه ل عذاب كفروا من مسخ ولذا } ، العالمين من أحد
وخنازير. قردة منهم

اليات هداية

اليات: هداية من

لموسى قالوا إذ أنبيائهم مع أدبهم وسوء وغطرستهم اليهود - جفاء1
} قاعدون هنا ها إنا فقاتل وربك أنت اذهب {

}. السماء من مائدة علينا ينزل أن رأبك يستطيع { هل لعيسى وقالوا

{ ونعلم قولهم أن كما الباطل قالوا أنهم على } دال الله { اتقوا لهم عيسى قول - في2
وارأتيابهم. شكهم على } دال صدقتنا قد أن

ًا والذكر بالصلة الله لعبادة الدينية العياد - مشروعية3 ِلسلم وفي تعالى لله شكر ا



الفطر. عيدان: الضحى

ًا الناس أشد - من4 المائدة. أهل من كفر ومن والمنافقون فرعون آل القيامة يوم عذاب

ْذ ِإ ّلُه َقاَل { َو َيَم ٱْبَن ٰيِعيَسى ٱل َأنَت َمْر ّناِس ُقلَت َأ ِني ِلل ُذو ُأّمَي ٱّتِخ َو
ْيِن ٰـَه َل ّلِه ُدوِن ِمن ِإ َنَك َقاَل ٱل ْبَحا ُكوُن َما ُس ْيَس َما َأُقوَل َأْن ۤيِل َي ِلي َل

ُتُه ُكنُت ِإن ِبَحّق ْل ْد ُق َتُه َفَق ِلْم َلُم َع َ َنْفِسي ِفي َما َتْع َلُم َول ِفي َما َأْع
ّنَك َنْفِسَك ُيوِب َعلمُّا َأنَت ِإ ْلُت } * { َما ٱْلُغ ّ َلُهْم ُق ِني َمآ ِإل َت ِبِه َأَمْر

ْا َأِن ُدو ُب ّلَه ٱْع ّبي ٱل ُكْم َر ّب ُكنُت َوَر ْيِهْم َو َل ًا َع َلّما ِفيِهْم ُدْمُت ّما َشِهيد َف
ِني َت ْي ْيِهْم الّرِقيَب َأنَت ُكنَت َتَوّف َل َأنَت َع َلٰى َو ٍء ُكّل َع ٌد َشْي } * َشِهي

ِإن ْبُهْم {  ّذ ّنُهْم ُتَع ِإ ُدَك َف َبا ِإن ِع ّنَك َلُهْم َتْغِفْر َو ِإ ِكيُم ٱْلَعِزيُز َأنَت َف ٱْلَح
ّلُه } * { َقاَل َذا ٱل ٰـ ْدُقُهْم ٱلّصاِدِقيَن َينَفُع َيْومُا َه ّناٌت َلُهْم ِص َتْجِري َج

ِتَها ِمن ْنَهاُر َتْح َل ِلِديَن ٱ ًا ِفيَهآ َخا َبد ّلُه ّرِضَي َأ ْنُهْم ٱل ْا َع ْنُه َوَرُضو َع
ِلَك ِظيُم ٱْلَفْوُز ٰذ ّلِه ٱْلَع ْلُك } * { ل َلْرِض ٱلّسَماَواِت ُم ِفيِهّن َوَما ٱَو
َلٰى َوُهَو ٍء ُكّل َع } َقِديٌر َشْي

الكلمات: شرح

دوني. من يعبدان }: معبودين { إلهين

ًا { سبحانك ًا. لك }: تنزيه وتقديس

ذلك. لي يتأتي ول لي ينبغي }: ما لي يكون { ما

ًا ًا. { شهيد }: رأقيب

}: الحفيظ. { الرقيب

تشاء. ما بهم تفعل عبادك فإنهم بنارأك }: أي تعذبهم { إن

جنتك. تدخلهم بأن وترحهم عليه تستر }: أي لهم تغفر { وإن

كل يضع الذي الحكيم، مراده، وبين بينه يحال ل الذي }: العزيز: الغالب الحكيم { العزيز
الجنة. والموحد النارأ، المشرك فيدخل موضعه في شيء

وحده. عبادته في رأبه صدق من صادق: وهو }: جمع { الصادقين

النهارأ. تحتها من تجري جنات بأعمالهم أثابهم }: لنه عنه { ورأضوا

يفعله فإنه فعله وأرأاد إرأادته به تعلقت شيء أي فعل على }: أي قدير شيء كل { على
الحوال. من بحال يعجزه ول

اليات: معنى
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} تعالى الله قال { إذ لقومك واذكر وسلم عليه الله صلى محمد لرسوله تعالى الله يقول
ًا بمفرده عيسى ويسأل أجبتم، ماذا ويسألهم الرسل يجمع يوم على للنصارأى توبيخ

يقررأه معبودين } أي إلهين وأمي اتخذوني للناس قلت أنت مريم بن عيسى { يا شركهم
ًا ويقول الفورأ على ذلك عيسى فينفي بذلك ًا تعالى رأبه منزه يكون ما { سبحانك مقدس

ًا إليه وجه مما تفصيه ويؤكد } ، بحق لي ليس ما أقول أن لي كنت لقومه: { إن توبيخ
{ ل وأنا وعملي، بقولي } فكيف نفسي في ما { تعلم إنك رأبي، } يا علمته فقد قلته
ًًا، أن } إل نفسك في ما ألعم إل لهم { قلت } ما الغيوب علم { أنت لنك تعلمني. شيئ

ًا عليهم وكنت ورأبكم، رأبي الله { اعبدوا وهو لهم أقوله } أن به أمرتني ما } أي شهيد
ًا أعمالهم } ترقب عليهم الرقيب أنت { كنت إليك } برفعي توفيتني { فلما رأقيب

} تعذبهم وحفيظ. { إن } رأقيب شهيد شيء كل على بها. { وأنت لتجزيهم لهم وتحفظها
} أي لهم تغفر { وإن قدير، ذلك على فأنت نارأك تصليه بأن الشرك على مات من أي

أمره على الغالب العزيز أنت فإنك أهل لذلك فإنه جنتك فتدخله التوحيد على مات لمن
أطاعه من يعذب ول به أشرك من ينعم فل موضعه في شيء كل يضع الذي الحكيم

}: صدقوا صدقهم الصادقين ينفع يوم قائل: { هذا وتعالى تبارأك الرب ووحده. فأجابه
أن لهم سواه. ونفعه يشركوا ولم له شريك ل وحده فعبدوه به إيمانهم في تعالى الله

ُلوا ْدِخ ًا، منها يخرجون ل فيها خالدين النهارأ تحتها من تجري جنات به ُأ الله رأضى مع أبد
ّنه العظيم الفوز { ذلك يبيد، ول يفنى ل نعيم من عليهم به أنعم بما عنه ورأضاهم تعالى } إ
ّنجاة { ملك ل أنه تعالى ) يخبر120( الخيرة الية الجنات. وفي ودخول النارأ من ال

ًا والكائنات المخلوقات سائر } من فيهن وما والرأض السموات ًا خلق ًا وملك يفعل وتصرف
ول الرأض في شيء يعجزه } ل قدير شيء كل على { وهو ويعذب فيرحم يشاء ما فيها
العليم. السميع وهو السماء في


