الوقفات التدبرية والرتبوية لسورة البقرة ..
==================================
مجع  /فوزية العقيل ..
==================
{ ال ٓٓم ﴿} ﴾١
= إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا إلعجاز القرآن ،وأن الخلق
عاجزون عن معارضته بمثله ،هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون
بها  ...ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فال بد أن يذكر فيها االنتصار للقرآن ،وبيان إعجازه
وعظمته ،وهذا معلوم باالستقراء ( .ابن كثير)37-36/١ :
-----------------------------------------------------------------{ َٰذ ِلك ٱ ْل ِك َٰتب ال ريْب ۛ فِي ِه ۛ هدى ِل ْلمت َّ ِقين (} )2
= لما قال العبد بتوفيق ربه "اهدنا الصراط المستقيم " قيل له" :ذلك الكتاب ال ريب فيه "
(آية  )2هو مطلوبك وفيه أربك ،وهو الصراط المستقيم "هدى للمتقين " (آية  )2القائلين :
"اهدنا الصراط المستقيم" والخائفين من حال الفريقين المغضوب عليهم وال الضالين ( .ابن
الزبير الغرناطي ،البرهان في تناسب سور القرآن )84

= بيان علو القرآن؛ لقوله تعالى{ :ذلك} ؛ فاإلشارة بالبعد تفيد علو مرتبته؛ وإذا كان القرآن
عالي المكانة والمنزلة ،فال بد أن يعود ذلك على المتمسك به بالعلو والرفعة؛ ألن هللا سبحانه
وتعالى يقول{ :ليظهره على الدين كله} [التوبة ]33 :؛ وكذلك ما و ِصف به القرآن من الكرم،
والمدح ،والعظمة فهو وصف أيضا لمن تمسك به ..ومنها :رفعة القرآن من جهة أنه قرآن
مكتوب معتنى به؛ لقوله تعالى{ :ذلك الكتاب} ؛ وقد بينا أنه مكتوب في ثالثة مواضع :اللوح
المحفوظ ،والصحف التي بأيدي المالئكة ،والمصاحف التي بأيدي الناس( ..العالمة العثيمين /
تفسير سورة البقرة)

= لم يقل :هدى للمصلحة الفالنية ،وال للشيء الفالني؛ إلرادة العموم ،وأنه هدى لجميع
مصالح الدارين؛ فهو مرشد للعباد في المسائل األصولية والفروعية ،ومب ِين للحق من الباطل،
والصحيح من الضعيف ،ومبين لهم كيف يسلكون الطرق النافعة لهم في دنياهم وأخراهم.
(السعدي)40 :

= أن المهتدي بهذا القرآن هم المتقون؛ فكل من كان أتقى هلل كان أقوى اهتداء بالقرآن
الكريم؛ ألنه ع ِلق الهدى بوصف؛ والحكم إذا علق بوصف كانت قوة الحكم بحسب ذلك الوصف
المعلَّق عليه؛ ألن الوصف عبارة عن علة؛ وكلما قويت العلة قوي المعلول( ..العالمة العثيمين
 /تفسير سورة البقرة)

= فضيلة التقوى ،وأنها من أسباب االهتداء بالقرآن ،واالهتداء بالقرآن يشمل الهداية العلمية،
والهداية العملية؛ أي هداية اإلرشاد ،والتوفيق( ..العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)
--------------------------------------------------------------

ب وي ِقيمون ٱلصَّل َٰوة و ِم َّما رز ْق َٰنه ْم ين ِفقون (} )3
{ ٱلَّذِين ي ْؤ ِمنون ِبٱ ْلغ ْي ِ
= لما كان القرآن هو أصفى الكالم وأعاله وأحسنه ،احتاج إلى محل صاف و خالص وهو -
قلوب المتقين-؛ ولهذا قال هللا﴿ :هدى للمتقين﴾ ثم ذكر الدليل على تحققه وهو أنهم (يؤمنون
بالغيب) اآليات  ..فإن هذه األعمال ناتجة عن تفاعل القلب بهداية القرآن مع تقوى اإلنسان.
(الرازي /مفاتيح الغيب )2/32

= اإليمان بالغيب حظ القلب ،وإقام الصالة حظ البدن( ،ومما رزقناهم ينفقون) حظ المال ،وهذا
ظاهر  .القرطبي)274/١( :

= أن من أوصاف المتقين اإليمان بالغيب؛ ألن اإليمان بالمشاهد المحسوس ليس بإيمان؛ ألن
المحسوس ال يمكن إنكاره( ..العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= { وي ِقيمون ٱلصَّل َٰوة } لم يقل :يفعلون الصالة ،أو يأتون بالصالة؛ ألنه ال يكفي فيها مجرد
اإلتيان بصورتها الظاهرة؛ فإقامة الصالة :إقامتها ظاهراً بإتمام أركانها وواجباتها

وشروطها ،وإقامتها باطناً بإقامة روحها؛ وهو حضور القلب فيها ،وتدبر ما يقوله ويفعله
منها( .السعدي)4١ :

= الترغيب في إقامة الصالة؛ ألنها من صفات المتقين؛ وإقامتها أن يأتي بها مستقيمة على
الوجه المطلوب في خشوعها ،وقيامها ،وقعودها ،وركوعها ،وسجودها ،وغير ذلك( ..العالمة
العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= { و ِم َّما رز ْق َٰنه ْم ين ِفقون} وأتى بـ (من) الدالة على التبعيض؛ لينبههم أنه لم يرد منهم إال
جزءا يسيرا من أموالهم ،غير ضار لهم ،وال مثقل ،بل ينتفعون هم بإنفاقه ،وينتفع به إخوانهم
،وفي قوله( :رزقناهم) إشارة إلى أن هذه األموال التي بين أيديكم ،ليست حاصلة بقوتكم
وملككم ،وإنما هي رزق هللا الذي خولكم ،وأنعم به عليكم؛ فكما أنعم عليكم وفضلكم على كثير
من عباده فاشكروه بإخراج بعض ما أنعم به عليكم( .السعدي)4١ :

= { و ِم َّما رز ْقناه ْم ين ِفقون } اهتم القرآن الكريم بمدح المنفقين والحث على اإلنفاق إذ كان من
أعظم الوسائل إلى رقي األمم وسالمتها من كوارث شتى :كالفقر ،والجهل ،واألمراض
المتفشية ،فببذل المال تسد حاجات الفقراء ،وتشاد معاهد التعليم ،وتقام وسائل حفظ الصحة،
إلى ما يشاكل هذا من جالئل األعمال ( ..محمد الخضر حسين /موسوعة األعمال الكاملة
)١/١8

= أن اإلنفاق غير الزكاة ال يتقدر بشيء معين؛ إلطالق اآلية ،سواء قلنا :إن " ِمن" للتبعيض؛
أو للبيان ..ويتفرع على هذا جواز إنفاق جميع المال في طرق الخير ،كما فعل أبو بكر رضي
هللا عنه حين تصدق بجميع ماله؛ لكن هذا مشروط بما إذا لم يترتب عليه ترك واجب من
اإلنفاق على األهل ،ونحوهم؛ فإن ترتب عليه ذلك فالواجب مقدم على التطوع( ..العالمة
العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

ب وي ِقيمون ٱلصَّل َٰوة و ِم َّما رز ْق َٰنه ْم ين ِفقون} وجه ترتب اإلنفاق على
= { ٱلَّذِين ي ْؤ ِمنون ِبٱ ْلغ ْي ِ
اإليمان بالغيب أن المدد غيب؛ ألن اإلنسان لما كان ال يطلع على جميع رزقه كان رزقه غيبا،
فاذا أيقن بالخلف جاد بالعطية ،فمتى أمد باألرزاق تمت خالفته ،وعظم فيها سلطانه ،وانفتح
له باب إمداد برزق أعلى وأكمل من األول( .البقاعي)30/١ :
--------------------------------------------------------------

اآلخر ِة ه ْم يوقِنون (} )4
{ والَّذِين ي ْؤ ِمنون بِما أ ِنزل إِليْك وما أ ِنزل ِمن ق ْب ِلك وبِ ِ
= { وبِ ْٱآل ِخر ِة ه ْم يوقِنون } واليقين أعلى درجات العلم؛ وهو الذي ال يمكن أن يدخله شك
بوجه( .ابن عطية)86/١ :

= أهمية اإليمان باآلخرة؛ ألن اإليمان بها هو الذي يبعث على العمل؛ ولهذا يقرن هللا تعالى
دائما اإليمان به عز وجل ،وباليوم اآلخر؛ أما من لم يؤمن باآلخرة فليس لديه باعث على
العمل؛ إنما يعمل لدنياه فقط :يعتدي ما دام يرى أن ذلك مصلحة في دنياه :يسرق مثال؛ يتمتع
بشهوته؛ يكذب؛ يغش  ...؛ ألنه ال يؤمن باآلخرة؛ فاإليمان باآلخرة حقيقة هو الباعث على
العمل ( ...العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)
----------------------------------------------------------

{ أ ْولئِك على هدى ِمن َّربِ ِه ْم وأولئِك هم ا ْلم ْف ِلحون (} )5
= أن الفالح مرتب على االتصاف بما ذكر؛ فإن اختلَّت صفة منها نقص من الفالح بقدر ما
اختل من تلك الصفات؛ ألن الصحيح من قول أهل السنة والجماعة ،والذي دل عليه العقل
والنقل ،أن اإليمان يزيد ،وينقص ،ويتجزأ؛ ولوال ذلك ما كان في الجنات درجات :هناك رتب
كما جاء في الحديث" :إن أهل الجنة ليتراءون أصحاب الغرف كما تتراءون الكوكب الدري
الغابر في األفق؛ قالوا :يا رسول هللا ،تلك منازل األنبياء ال يبلغها غيرهم؟ قال صلى هللا عليه
وسلم ال؛ والذي نفسي بيده ،رجال آمنوا باهلل ،وصدقوا المرسلين" أخرجه البخاري ومسلم،
أي ليست خاصة باألنبياء( ..العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= هللا تعالى إذا ذكر (الفالح) في القرآن علقه بفعل المفلح ( .ابن القيم  /التبيان في أقسام
القرآن .. )١5
وليتضح كالمه  -رحمه هللا  -تأمل أوائل سورة البقرة ،فإن هللا تعالى بين أن سبب فالح أولئك
المتقين هو إيمانهم بالغيب ،وإقامتهم للصالة واإلنفاق مما رزقهم هللا ...إلى آخر صفاتهم،
وعلى هذا فقس ،زادك هللا فهما .جوال تدبر .
-------------------------------------------------------

{ ِإنَّ الَّذِين كفروا سواء علي ِْه ْم أأنذ ْرته ْم أ ْم ل ْم تنذ ِْره ْم ال ي ْؤ ِمنون (} )6

= أن اإلنسان إذا كان ال يشعر بالخوف عند الموعظة ،وال باإلقبال على هللا تعالى فإن فيه
شبها من الكفار الذين ال يتعظون بالمواعظ ،وال يؤمنون عند الدعوة إلى هللا ( ...العالمة
العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= بالغة القرآن؛ بل فصاحة القرآن في التقسيم؛ ألن هللا سبحانه وتعالى ابتدأ هذه السورة
بالمؤمنين الخلَّص ،ثم الكفار الخلَّص ،ثم بالمنافقين؛ وذلك؛ ألن التقسيم مما يزيد اإلنسان
معرفة ،وفهما( ..العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)
---------------------------------------------------------------

َللا عل َٰى قلوبِ ِه ْم وعل َٰى س ْم ِع ِه ْم ۖ وعل َٰى أبْص ِار ِه ْم ِغشاوة ۖ وله ْم عذاب ع ِظيم (} )7
{ ختم َّ
= الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها  ،وإذا أغلقتها أتاها حينئذ الختم من قبل هللا تعالى
والطبع  ،فال يكون لإليمان إليها مسلك  ،وال للكفر عنها مخلص  ،فذلك هو الختم والطبع الذي
ذكر في قوله تعالى  ( :ختم هللا على قلوبهم وعلى سمعهم )( .ابن كثير)45/١ :

ٱّلل عل َٰى قلو ِب ِه ْم وعل َٰى س ْم ِع ِه ْم ۖ وعل َٰ ٓى أب َٰ
ْص ِر ِه ْم ِغ َٰشوة ۖ } ثم ذكر الموانع المانعة لهم
= { ختم َّ
من اإليمان ،فقال( :ختم هللا على قلوبهم وعلى سمعهم) أي :طبع عليها بطابع ال يدخلها
اإليمان ،وال ينفذ فيها ،فال يعون ما ينفعهم ،وال يسمعون ما يفيدهم( ،وعلى أبصارهم
غشاوة)؛ أي :غشاء وغطاء وأ ِكنَّة تمنعها عن النظر الذي ينفعهم .وهذه طرق العلم والخير قد
سدت عليهم؛ فال مطمع فيهم ،وال خير يرجى عندهم ،وإنما منعوا ذلك وسدت عنهم أبواب
اإليمان بسبب كفرهم وجحودهم( .السعدي)42 :

ٱّلل عل َٰى قلوبِ ِه ْم وعل َٰى س ْم ِع ِه ْم ۖ وعل َٰ ٓى أب َٰ
ْص ِر ِه ْم ِغ َٰشوة ۖ وله ْم عذاب ع ِظيم } وفي
= { ختم َّ
تقديم السمع على البصر في مواقعه من القرآن دليل على أنه أفضل فائدة لصاحبه من البصر؛
فإن التقديم مؤذن بأهمية المقدم؛ وذلك ألن السمع آلة لتلقي المعارف التي بها كمال العقل،
وهو وسيلة بلوغ دعوة األنبياء إلى أفهام األمم على وجه أكمل من بلوغها بواسطة البصر لو
فقد السمع( .ابن عاشور)258/١ :
--------------------------------------------------------------

ٱّلل وبِٱ ْلي ْو ِم ْٱآل ِخ ِر وما هم بِم ْؤ ِمنِين (} )8
اس من يقول ءامنَّا بِ َّ ِ
{ و ِمن ٱلنَّ ِ

= لما تقدم وصف المؤمنين في صدر السورة بأربع آيات ،ثم ع َّرف حال الكافرين بهاتين
اآليتين ،شرع تعالى في بيان حال المنافقين الذين يظهرون اإليمان ويبطنون الكفر ،ولما كان
أمرهم يشتبه على كثير من الناس؛ أطنب في ذكرهم بصفات متعددة( .ابن كثير)45/١ :

= أن القول باللسان ال ينفع اإلنسان؛ لقوله تعالى( :ومن الناس من يقول آمنا باهلل وباليوم
اآلخر وما هم بمؤمنين) ( .العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

اّلل و ِبا ْلي ْو ِم ْاآل ِخ ِر } كرر حرف الجر ( الباء ) مع العطف،
اس م ْن يقول آمنَّا ِب َّ ِ
= { و ِمن النَّ ِ
وهذا ال يكون إال للتأكيد ،وهذه اآلية حكاية كالم المنافقين ،وهم أكدوا كالمهم نفيا للريبة
وإبعادا للتهمة؛ فنفى هللا اإليمان عنهم بأوكد األلفاظ ،فقال  { :وما ه ْم ِبم ْؤ ِم ِنين } ( .الكرماني
 /أسرار التكرار في القرآن )67

ٱّلل و ِبٱ ْلي ْو ِم ْٱآل ِخ ِر وما هم ِبم ْؤ ِمنِين } نبه هللا سبحانه على
اس من يقول ءامنَّا ِب َّ ِ
= { و ِمن ٱلنَّ ِ
صفات المنافقين لئال يغتر بظاهر أمرهم المؤمنون؛ فيقع لذلك فساد عريض من عدم االحتراز
منهم ،ومن اعتقاد إيمانهم وهم كفار في نفس األمر ،وهذا من المحذورات الكبار( .ابن كثير:
)46/١
-----------------------------------------------------------

{ يخادِعون اللَّـه والَّذِين آمنوا وما ي ْخدعون ِإ َّال أنفسه ْم وما يشْعرون ﴿} ﴾٩
= مكر المنافقين ،وأنهم أهل مكر ،وخديعة؛ لقوله تعالى{ :يخادعون هللا والذين آمنوا وما
يخدعون إال أنفسهم} ؛ ولهذا قال هللا تعالى في سورة المنافقين{ :هم العدو فاحذرهم}
[المنافقون ]4 :؛ فحصر العداوة فيهم؛ ألنهم مخادعون( ..العالمة العثيمين  /تفسير سورة
البقرة)

= التحفظ من المنافقين؛ ألنه إذا قيل لك" :فالن يخدع" فإنك تزداد تحفظا منها؛ وأنه ينبغي
للمؤمن أن يكون يقظا حذرا ،فال ينخدع بمثل هؤالء( ..العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= أن العمل السيئ قد يعمي البصيرة؛ فال يشعر اإلنسان باألمور الظاهرة؛ لقوله تعالى{ :وما
يشعرون} أي ما يشعرون أنهم يخدعون أنفسهم؛ و "الشعور" أخص من العلم؛ فهو العلم
بأمور دقيقة خفية؛ ولهذا قيل :إنه مأخوذ من الشَّعر؛ والشعر دقيق؛ فهؤالء الذين يخادعون

هللا ،والرسول ،والمؤمنين لو أنهم تأملوا حق التأمل لعرفوا أنهم يخدعون أنفسهم ،لكن ال
شعور عندهم في ذلك؛ ألن هللا تعالى قد أعمى بصائرهم .والعياذ باهلل ،.فال يشعرون بهذا
األمر( ..العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)
-----------------------------------------------------------

ٱّلل مرضا ۖ وله ْم عذاب أ ِليم ِبما كانوا ي ْكذِبون (} )١0
{ فِى قلو ِب ِهم َّمرض فزادهم َّ
= (في قلوبهم مرض)؛ أي :بسكونهم إلى الدنيا وحبهم لها ،وغفلتهم عن اآلخرة وإعراضهم
عنها .وقوله( :فزادهم هللا مرضا)؛ أي :وكلهم إلى أنفسهم ،وجمع عليهم هموم الدنيا؛ فلم
يتفرغوا من ذلك إلى اهتمام بالدين( .ولهم عذاب أليم) بما يفنى عما يبقى .وقال الجنيد :علل
القلوب من اتباع الهوى ،كما أن علل الجوارح من مرض البدن( .القرطبي)300/١ :

= أن اإلنسان إذا لم يكن له إقبال على الحق ،وكان قلبه مريضا فإنه يعاقب بزيادة المرض؛
لقوله تعالى{ :في قلوبهم مرض فزادهم هللا مرضا} ؛ وهذا المرض الذي في قلوب المنافقين:
شبهات ،وشهوات؛ فمنهم من علم الحق ،لكن لم ي ِرده؛ ومنهم من اشتبه عليه؛ وقد قال هللا
تعالى في سورة النساء{ :إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن
هللا ليغفر لهم وال ليهديهم سبيال} [النساء ، ]١37 :وقال تعالى في سورة المنافقين{ :ذلك
بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم ال يفقهون} [المنافقون( . ]3 :العالمة العثيمين /
تفسير سورة البقرة)

= أن المعاصي والفسوق ،تزيد وتنقص ،كما أن اإليمان يزيد وينقص؛ لقوله تعالى{ :فزادهم
هللا مرضا} ؛ والزيادة ال تعقل إال في مقابلة النقص؛ فكما أن اإليمان يزيد وينقص ،كذلك
الفسق يزيد ،وينقص؛ والمرض يزيد ،وينقص( ..العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= ذم الكذب ،وأنه سبب للعقوبة؛ فإن الكذب من أقبح الخصال؛ وقد بين رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم أن الكذب من خصال المنافقين ،فقال صلى هللا عليه وسلم "آية المنافق ثالث :إذا
حدَّث كذب  " ...الحديث  ..أخرجه البخاري؛ والكذب مذموم شرعا ،ومذموم عادة ،ومذموم
فطرة أيضا( ..العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)
------------------------------------------------------------

سدون
ض قالوا إِنَّما نحْن م ْ
ص ِلحون ﴿ ﴾١١أال إِنَّه ْم هم ا ْلم ْف ِ
{ وإِذا قِيل له ْم ال ت ْف ِ
سدوا فِي ْاأل ْر ِ
ول َٰـ ِكن َّال يشْعرون ﴿} ﴾١2
= ليس كل من ادعى شيئا يصدق في دعواه؛ ألنهم قالوا{ :إنما نحن مصلحون} ؛ فقال هللا
تعالى{ :أال إنهم هم المفسدون} ؛ وليس كل ما زينته النفس يكون حسنا ،كما قال تعالى:
{أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن هللا يضل من يشاء ويهدي من يشاء} [فاطر.. ]8 :
(العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)
----------------------------------------------------------

سفهاء ول َٰـ ِكن
{ وإِذا قِيل له ْم ِ
سفهاء ۗأال إِنَّه ْم هم ال ُّ
آمنوا كما آمن النَّاس قالوا أن ْؤ ِمن كما آمن ال ُّ
َّال ي ْعلمون ﴿} ﴾١3
= أن المنافق ال تنفعه الدعوة إلى الخير؛ لقوله تعالى{ :وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس
قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء} ؛ فهم ال ينتفعون إذا دعوا إلى الحق؛ بل يقولون{ :أنؤمن كما
آمن السفهاء} ( .العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= أن أعداء هللا يصفون أولياءه بما يوجب التنفير عنهم لقولهم{ :أنؤمن كما آمن السفهاء} ؛
فأعداء هللا في كل زمان ،وفي كل مكان يصفون أولياء هللا بما يوجب التنفير عنهم؛ فالرسل
وصفهم قومهم بالجنون ،والسحر ،والكهانة ،والشعر تنفيرا عنهم ،كما قال تعالى{ :كذلك ما
أتى الذين من قبلهم من رسول إال قالوا ساحر أو مجنون} [الذاريات ، ]52 :وقال تعالى:
{وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين} [الفرقان ]3١ :وورثة األنبياء مثلهم يجعل هللا
لهم أعداء من المجرمين ،ولكن {وكفى بربك هاديا ونصيرا} [الفرقان ]3١ :؛ فمهما بلغوا من
األساليب فإن هللا تعالى إذا أراد هداية أحد فال يمنعه إضالل هؤالء؛ ألن أعداء األنبياء يسلكون
سلكين؛ مسلك اإلضالل ،والدعاية الباطلة في كل زمان ،ومكان؛ ثم
في إبطال دعوة األنبياء م ْ
مسلك السالح .أي المجابهة المسلحة؛ ولهذا قال تعالى{ :هاديا} [الفرقان ]3١ :في مقابل
المسلك األول الذي هو اإلضالل .وهو الذي نسميه اآلن باألفكار المنحرفة ،وتضليل األمة،
والتلبيس على عقول أبنائها؛ وقال تعالى{ :ونصيرا} [الفرقان ]3١ :في مقابل المسلك الثاني.
وهو المجابهة المسلحة( ..العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= الداللة على جهل المنافقين؛ ألن هللا عز وجل نفى العلم عنهم؛ لقوله تعالى{ :ولكن ال
يعلمون} ؛ فالحقيقة أنهم من أجهل الناس .إن لم يكونوا أجهل الناس؛ ألن طريقهم إنما هو
خداع ،وانخداع ،وتضليل؛ وهؤالء المنافقون من أجهل الناس؛ ألنهم لم يعلموا حقيقة أنفسهم،
وأنهم هم السفهاء( ..العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= ﴿ ول ِك ْن ال ي ْعلمون ﴾ أي ال يعلمون سفههم؛ فإن قيل :ما الفرق بين قوله تعالى هنا ﴿ :ول ِك ْن
ال ي ْعلمون ﴾ ،وقوله تعالى فيما سبق ﴿ :ول ِك ْن ال يشْعرون ﴾؟
فالجواب :أن اإلفساد في األرض أمر حسي يدركه اإلنسان بإحساسه ،وشعوره؛ وأما السفه
سه ( .تفسير العالمة العثيمين )3/22
س به نف ِ
فأمر معنوي يدرك بآثاره ،وال يح ُّ
-------------------------------------------------------------

سته ِْزئون
اطي ِن ِه ْم قالوا ِإنَّا معك ْم ِإنَّما نحْن م ْ
{ و ِإذا لقوا الَّذِين آمنوا قالوا آمنَّا و ِإذا خل ْوا ِإل َٰى شي ِ
سته ِْزئ ِب ِه ْم ويمدُّه ْم فِي ط ْغيانِ ِه ْم ي ْعمهون ﴿} ﴾١5
﴿ ﴾١4اللَّـه ي ْ
= ذل المنافق؛ فالمنافق ذليل؛ ألنه خائن؛ فهم {إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا} خوفا من
المؤمنين؛ و {إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم} خوفا منهم؛ فهم أذالء عند هؤالء،
وهؤالء؛ ألن كون اإلنسان يتخذ من دينه تقيَّة فهذا دليل على ذله؛ وهذا نوع من النفاق؛ ألنه
تستر بما يظن أنه خير وهو شر( ..العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= أن هللا سبحانه وتعالى قد يملي للظالم حتى يستمر في طغيانه ..فيستفاد من هذه الفائدة
فائدة أخرى :وهي تحذير اإلنسان الطاغي أن يغتر بنعم هللا عز وجل؛ فهذه النعم قد تكون
استدراجا من هللا؛ فاهلل سبحانه وتعالى يملي ،كما قال تعالى{ :ويمدهم في طغيانهم يعمهون} ؛
ولو شاء ألخذهم ،ولكنه سبحانه وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته .كما جاء في
الحديث في البخاري ومسلم ( ..العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)
--------------------------------------------------------------ٓ
{ أو َٰلئِك ٱلَّذِين ٱشْتروا ٱلض ََّٰللة ِبٱ ْلهد َٰى فما ر ِبحت تِ َٰجرته ْم وما كانوا مهْتدِين (} )١6
= أي :رغبوا في الضاللة رغبة المشتري بالسلعة التي من رغبته فيها يبذل فيها األثمان
النفيسة ،وهذا من أحسن األمثلة؛ فإنه جعل الضاللة التي هي غاية الشر كالسلعة ،وجعل
الهدى الذي هو غاية الصالح بمنزلة الثمن( .السعدي)43 :

= أن هؤالء لن يهتدوا؛ لقوله تعالى{ :وما كانوا مهتدين} ؛ ألنهم يحسبون أنهم يحسنون
صنعا؛ ولذلك ال يرجعون؛ وهكذا كل فاسق ،أو مبتدع يظن أنه على حق فإنه لن يرجع؛
فالجاهل البسيط خير من هذا؛ ألن هذا جاهل مركب يظن أنه على صواب .وليس على صواب..
(العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)
-----------------------------------------------------------------

ور ِه ْم وتركه ْم فِى ظل َٰمت َّال
{ مثله ْم كمث ِل ٱلَّذِى ٱ ْ
ست ْوقد نارا فل َّما ٓ أضا ٓءتْ ما ح ْولهۥ ذهب َّ
ٱّلل بِن ِ
يب ِْصرون (} )١7
= فإن قيل :ما وجه تشبيه المنافقين بصاحب النار التي أضاءت ثم أظلمت؟ فالجواب من ثالثة
أوجه :أحدها :أن منفعتهم في الدنيا بدعوى اإليمان شبيه بالنور ،وعذابهم في اآلخرة شبيه
بالظلمة بعده ،والثاني :أن استخفاء كفرهم كالنور ،وفضيحتهم كالظلمة ،والثالث :أن ذلك
فيمن آمن منهم ثم كفر ،فإيمانه نور ،وكفره بعده ظلمة ،ويرجح هذا قوله( :ذلك بأنهم آمنوا
ثم كفروا)( .ابن جزي)54/١ :

= بالغة القرآن ،حيث يضرب للمعقوالت أمثاال محسوسات؛ ألن الشيء المحسوس أقرب إلى
الفهم من الشيء المعقول؛ لكن من بالغة القرآن أن هللا تعالى يضرب األمثال المحسوسة
للمعاني المعقولة حتى يدركها اإلنسان جيدا ،كما قال تعالى{ :وتلك األمثال نضربها للناس وما
يعقلها إال العالمون} [العنكبوت( .. ]43 :العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= أن هؤالء المنافقين ليس في قلوبهم نور؛ لقوله تعالى{ :كمثل الذي استوقد نارا} ؛ فهؤالء
المنافقون يستطعمون الهدى ،والعلم ،والنور؛ فإذا وصل إلى قلوبهم .بمجرد ما يصل إليها.
يتضاءل ،ويزول؛ ألن هؤالء المنافقين إخوان للمؤمنين من حيث النسب ،وأعمام ،وأخوال،
وأقارب؛ فربما يجلس إلى المؤمن حقا ،فيتكلم له بإيمان حقيقي ،ويدعوه ،فينقدح في قلبه هذا
اإليمان ،ولكن سرعان ما يزول( ..العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= أن اإليمان نور له تأثير حتى في قلب المنافق؛ لقوله تعالى{ :فلما أضاءت ما حوله} :
اإليمان أضاء بعض الشيء في قلوبهم؛ ولكن لما لم يكن على أسس لم يستقر؛ ولهذا قال
تعالى في سورة المنافقين .وهي أوسع ما تحدَّث هللا به عن المنافقين{ :ذلك بأنهم آمنوا ثم
كفروا فطبع على قلوبهم} [المنافقون( .. ]3 :العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= تخلي هللا عن المنافقين؛ لقوله تعالى[ :وتركهم]  ..ويتفرع على ذلك :أن من تخلى هللا عنه
فهو هالك .ليس عنده نور ،وال هدى ،وال صالح؛ لقوله تعالى( :وتركهم في ظلمات ال
يبصرون) ( .العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

ور ِه ْم وتركه ْم ِفي ظلمات الَّ يب ِْصرون }
= تأمل في قوله تعالى عن المنافقين  {:ذهب َّ
َللا بِن ِ
ور ِه ْم } فجعله واحدا ،ولما ذكر { ظلمات } جمعها ،ألن الحق
البقرة  .. ١7:وكيف قال  {:بِن ِ

واحد -هو الصراط المستقيم -بخالف طرق الباطل ،فإنها متعددة متشعبة ،ولهذا يفرد هللا الحق
ي الَّذِين آمنواْ ي ْخ ِرجهم ِمن ال ُّ
ور والَّذِين كفرواْ
ظلما ِ
ويجمع الباطل ،كقوله َّ { :
ت ِإلى النُّ ِ
َللا و ِل ُّ
ور إِلى ال ُّ
أ ْو ِلياؤهم ال َّ
ت أ ْولئِك أصْحاب النَّ ِار ه ْم فِيها خا ِلدون }
ظلما ِ
طاغوت ي ْخ ِرجونهم ِمن النُّ ِ
البقرة ( .. 257:ابن القيم  /الفوائد ص )١27

ور ِه ْم وتركه ْم ِفي ظلمات ال
= {مثله ْم كمث ِل الَّذِي ا ْ
ست ْوقد نارا فل َّما أضاءتْ ما ح ْوله ذهب َّ
َللا بِن ِ
يب ِْصرون} قال" :بنورهم" ولم يقل" :بنارهم"؛ ألن النار فيها اإلحراق واإلشراق ،فذهب بما
فيه اإلضاءة واإلشراق ،وأبقى عليهم ما فيه األذى واإلحراق ،وكذلك حال المنافقين! ذهب نور
إيمانهم بالنفاق ،وبقي في قلوبهم حرارة الكفر والشكوك والشبهات تغلي في قلوبهم( .ابن
القيم  /الوابل الصيب من الكلم الطيب )54
-----------------------------------------------------------

{ صم بكْم ع ْمى فه ْم ال ي ْر ِجعون (} )١8
قال تعالى [عنهم]( :صم) أي :عن سماع الخير( ،بكم) [أي] :عن النطق به( ،عمي) :عن
رؤية الحق( ،فهم ال يرجعون) :ألنهم تركوا الحق بعد أن عرفوه ،فال يرجعون إليه ،بخالف
من ترك الحق عن جهل وضالل؛ فإنه ال يعقل ،وهو أقرب رجوعا منهم( .السعدي)44 :
-------------------------------------------------------------

ق
سم ِ
{ أ ْو كصيِب ِمن ال َّ
اء فِي ِه ظلمات ورعْد وب ْرق يجْ علون أصابِعه ْم فِي آذانِ ِهم ِمن الصَّوا ِع ِ
ت واللَّـه م ِحيط ِبا ْلكافِ ِرين ﴿ ﴾١٩يكاد ا ْلب ْرق ي ْخطف أبْصاره ْم كلَّما أضاء لهم َّمش ْوا
حذر ا ْلم ْو ِ
فِي ِه وإِذا أ ْظلم علي ِْه ْم قاموا ول ْو شاء اللَّـه لذهب بِس ْم ِع ِه ْم وأبْص ِار ِه ْم إِنَّ اللَّـه على ك ِل ش ْيء
قدِير ﴿} ﴾20
= {ظلمات ورعْد وب ْرق} جمع الظلمات ،وأفرد الرعد والبرق! .إن المقتضى للرعد والبرق
واحد وهو :السحاب والمقتضى للظلمة متعدد وهو :الليل والسحاب والمطر ،فجمع لذلك( .ابن
جماعة  /كشف المعاني )٩0

ٱّلل لذهب ِبس ْم ِع ِه ْم وأب َٰ
ٱّلل عل َٰى ك ِل ش ْىء قدِير } إنما وصف هللا تعالى
ْص ِر ِه ْم ۚ ِإنَّ َّ
= { ول ْو شا ٓء َّ
نفسه بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع؛ ألنه حذر المنافقين بأسه وسطوته ،وأخبرهم
أنه بهم محيط ،وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير( .ابن كثير)55/١ :

= أنه ينبغي لإلنسان أن يلجأ إلى هللا عز وجل أن يمتعه بسمعه ،وبصره؛ لقوله تعالى{ :ولو
شاء هللا لذهب بسمعهم وأبصارهم} ؛ وفي الدعاء المأثور" :متعنا بأسماعنا ،وأبصارنا،
وقوتنا ما أحييتنا" أخرجه الترمذي ( ..العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)
------------------------------------------------------------------

{ َٰيٓأيُّها ٱلنَّاس ٱعْبدوا ربَّكم ٱلَّذِى خلقك ْم وٱلَّذِين ِمن ق ْب ِلك ْم لعلَّك ْم تتَّقون (} )2١
= (اعبدوا ربكم) :يدخل فيه اإليمان به سبحانه ،وتوحيده ،وطاعته؛ فاألمر باإليمان به لمن
كان جاحدا ،واألمر بالتوحيد لمن كان مشركا ،واألمر بالطاعة لمن كان مؤمنا( .ابن جزي:
)56/١

= العناية بالعبادة؛ يستفاد هذا من وجهين؛ الوجه األول :تصدير األمر بها بالنداء؛ والوجه
الثاني :تعميم النداء لجميع الناس مما يدل على أن العبادة أهم شيء؛ بل إن الناس ما خلقوا
إال للعبادة ،كما قال تعالى{ :وما خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون} (الذاريات( . )56 :العالمة
العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= أن وجوب العبادة علينا مما يقتضيه العقل باإلضافة إلى الشرع؛ لقوله تعالى{ :اعبدوا
ربكم} ؛ فإن الرب عز وجل يستحق أن يعبد وحده ،وال يعبد غيره؛ والعجب أن هؤالء
المشركين الذين لم يمتثلوا هذا األمر إذا أصابتهم ضراء ،وتقطعت بهم األسباب يتوجهون إلى
هللا ،كما قال تعالى{ :وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا هللا مخلصين له الدين} [لقمان ]32 :؛
ألن فطرهم تحملهم على ذلك والبد( ..العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= أن التقوى مرتبة عالية ال ينالها كل أحد إال من أخلص العبادة هلل عز وجل؛ لقوله تعالى:
(لعلكم تتقون) ( ..العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= الحث على طلب العلم؛ إذ ال تمكن العبادة إال بالعلم؛ ولهذا ترجم البخاري رحمه هللا على
هذه المسألة بقوله" :باب :العلم قبل القول ،والعمل( ..العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)
------------------------------------------------------------

ت
اء ماء فأ ْخرج بِ ِه ِمن الثَّمرا ِ
سم ِ
سماء بِناء وأنزل ِمن ال َّ
{ الَّذِي جعل لكم ْاأل ْرض فِراشا وال َّ
ِر ْزقا لَّك ْم فال تجْ علوا ِللَّـ ِه أندادا وأنت ْم تعْلمون ﴿} ﴾22
= أن هللا عز وجل منعم على اإلنسان كافرا كان ،أو مؤمنا؛ لقوله تعالى{ :لكم}  ،وهو يخاطب
في األول الناس عموما؛ لكن فضل هللا على المؤمن دائم متصل بفضل اآلخرة؛ وفضل هللا على
الكافر منقطع بانقطاعه من الدنيا( ..العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= ج ْعل السماء بناء؛ وفائدتنا من جعل السماء بناء أن نعلم بذلك قدرة هللا عز وجل؛ ألن هذه
السماء المحيطة باألرض من كل الجوانب نعلم أنها كبيرة جدا ،وواسعة ،كما قال تعالى:
{والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون} (الذاريات( .. )47 :العالمة العثيمين  /تفسير سورة
البقرة)

ّلل أندادا وأنت ْم ت ْعلمون } هذه اآلية من المحكم الذي اتفقت عليه الشرائع
= { فال تجْ علوا ِ َّ ِ
واجتمعت عليه الكتب ،وهو عمود الخشوع ،وعليه مدار الذل والخضوع( .البقاعي)5٩/١ :

= أنه ينبغي لمن خاطب أحدا أن يبين له ما تقوم به عليه الحجة؛ لقوله تعالى{ :فال تجعلوا هلل
أندادا وأنتم تعلمون}  ،ولقوله تعالى في صدر اآلية األولى{ :اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين
من قبلكم} [البقرة ]2١ :؛ فإن قوله تعالى{ :الذي خلقكم والذين من قبلكم} [البقرة ]2١ :فيه
إقامة الحجة على وجوب عبادته وحده؛ ألنه الخالق وحده( ..العالمة العثيمين  /تفسير سورة
البقرة)
--------------------------------------------------------------

ون
{ وإِن كنت ْم فِي ريْب ِم َّما ن َّز ْلنا على ع ْبدِنا فأْتوا بِسورة ِمن ِمثْ ِل ِه وادْعوا شهداءكم ِمن د ِ
اللَّـ ِه إِن كنت ْم صا ِدقِين ﴿ ﴾23ف ِإن لَّ ْم ت ْفعلوا ولن ت ْفعلوا فاتَّقوا النَّار الَّتِي وقودها النَّاس
وا ْل ِحجارة أ ِعدَّتْ ِل ْلكافِ ِرين ﴿} ﴾24
= فضيلة النبي صلى هللا عليه وسلم؛ لوصفه بالعبودية؛ والعبودية هلل عز وجل هي غاية
الحرية؛ ألن من لم يعبد هللا فال بد أن يعبد غيره؛ فإذا لم يعبد هللا عز وجل .الذي هو مستحق
للعبادة عبد الشيطان ،كما قال ابن القيم رحمه هللا في النونية:
(هربوا من الرق الذي خلقوا له  ::وبلوا برق النفس والشيطان) ( .العالمة العثيمين  /تفسير
سورة البقرة)

= { وإِن كنت ْم فِى ريْب ِم َّما ن َّز ْلنا عل َٰى ع ْبدِنا فأْتوا بِسورة ِمن ِمثْ ِل ِهۦ وٱدْعوا شهدآءكم ِمن
ٱّلل ِإن كنت ْم َٰ
ص ِدقِين ﴿ ﴾23ف ِإن لَّ ْم ت ْفعلوا ولن ت ْفعلوا } أي :ولن تفعلوا ذلك أبدا ،وهذه
ون َّ ِ
د ِ
أيضا معجزة أخرى ،وهو أنه أخبر خبرا جازما قاطعا مقدما غير خائف وال مشفق أن هذا
القرآن ال يعارض بمثله أبد اآلبدين ،ودهر الداهرين ،وكذلك وقع األمر لم يعارض من لدنه إلى
زماننا هذا ،وال يمكن ،وأنَّى يتأتى ذلك ألحد ( .ابن كثير)58/١ :

= { وقودها ٱل َّناس وٱ ْل ِحجارة ۖ أ ِعدَّتْ ِل ْل َٰك ِف ِرين } وبدأ سبحانه بالناس؛ ألنهم الذين يدركون
اآلالم ،أو لكونهم أكثر إيقادا من الجماد؛ لما فيهم من الجلود واللحوم والشحوم ،وألن في ذلك
مزيد التخويف( .األلوسي)١٩٩/١ :

= أن من عارض القرآن فإن مأواه النار؛ لقوله تعالى( :فاتقوا النار) ( .العالمة العثيمين /
تفسير سورة البقرة)
-------------------------------------------------------------

ت أنَّ له ْم جنَّات تجْ ِري ِمن تحْ ِتها ْاأل ْنهار ۖ كلَّما ر ِزقوا
ش ِر ا َّلذِين آمنوا وع ِملوا الصَّا ِلحا ِ
{ وب ِ
ِم ْنها ِمن ثمرة ِر ْزقا ۙ قالوا هـَٰذا الَّذِي ر ِز ْقنا ِمن قبْل ۖ وأتوا بِ ِه متشابِها ۖ وله ْم فِيها أ ْزواج
ُّمطهَّرة ۖ وه ْم فِيها خا ِلدون ﴿} ﴾25
ت } وفيه استحباب بشارة المؤمنين وتنشيطهم على
ص ِل َٰح ِ
ش ِر ٱلَّذِين ءامنوا وع ِملوا ٱل َٰ َّ
= { وب ِ
األعمال بذكر جزائها ومثيراتها؛ فإنها بذلك تخف وتسهل( .السعدي)47 :

= مشروعية تبشير اإلنسان بما يسر؛ لقوله تعالى{ :وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات} ؛
ولقول هللا تبارك وتعالى{ :وبشرناه بإسحاق نبيًّا من الصالحين} [الصافات ، ]١١2 :وقوله
تعالى{ :وبشروه بغالم عليم} [الذاريات ، ]28 :وقوله تعالى{ :فبشرناه بغالم حليم}
[الصافات ]١0١ :؛ فالبشارة بما يسر اإلنسان من سنن المرسلين .عليهم الصالة والسالم؛
وهل من ذلك أن تبشره بمواسم العبادة ،كما لو أدرك رمضان ،فقلت :هناك هللا بهذا الشهر؟
الجواب :نعم؛ وكذلك أيضا لو أتم الصوم ،فقلت :هنأك هللا بهذا العيد ،وتقبل منك عبادتك وما
أشبه ذلك؛ فإنه ال بأس به ،وقد كان من عادة السلف( ..العالمة العثيمين  /تفسير سورة
البقرة)

َٰ
ت أنَّ له ْم جنَّت تجْ ِرى ِمن تحْ تِها ْٱأل ْن َٰهر } قال معاذ
ص ِل َٰح ِ
ش ِر ٱلَّذِين ءامنوا وع ِملوا ٱل َٰ َّ
= { وب ِ
رضي هللا عنه :العمل الصالح :الذي فيه أربعة أشياء :العلم ،والنية ،والصبر ،واإلخالص.
(البغوي)27/١ :

= فضيلة اإليمان ،وأن المؤمن ال يمكن أن يعارض ما أنزل هللا عز وجل بعقله؛ لقوله تعالى:
{فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم}  ،وال يعترضون ،وال يقولونِ :لم؟ ،وال:
كيف؟؛ يقولون :سمعنا ،وأطعنا ،وصدقنا؛ ألنهم يؤمنون بأن هللا عز وجل له الحكمة البالغة
فيما شرع ،وفيما قدر( ..العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)
َٰ
ت أنَّ له ْم جنَّت تجْ ِرى ِمن تحْ ِتها ْٱأل ْن َٰهر } أكمل محاسن
ص ِل َٰح ِ
ش ِر ٱ َّلذِين ءامنوا وع ِملوا ٱل َٰ َّ
= { وب ِ
الجنات جريان المياه في خاللها؛ وذلك شيء اجتمع البشر كلهم على أنه من أنفس المناظر.
(ابن عاشور)354/١ :

= { وله ْم فِيها ٓ أ ْز َٰوج ُّمطهَّرة} فلم يقل« :مطهرة من العيب الفالني» ليشمل جميع أنواع
التطهير؛ فهن مطهرات األخالق ،مطهرات الخ ْلق ،مطهرات اللسان ،مطهرات األبصار.
(السعدي)46 :

= { وه ْم ِفيها َٰخ ِلدون} هذا هو تمام السعادة؛ فإنهم مع هذا النعيم في مقام أمين من الموت
واالنقطاع ،فال آخر له وال انقضاء ،بل في نعيم سرمدي أبدي على الدوام( .ابن كثير)6١/١ :
---------------------------------------------------------------

ستحْ ِيي أن ي ْ
ض ِرب مثال َّما بعوضة فما ف ْوقها ۚ فأ َّما الَّذِين آمنوا في ْعلمون أنَّه ا ْلحقُّ
{ ِإنَّ اللَّـه ال ي ْ
ِمن َّر ِب ِه ْم ۖ وأ َّما الَّذِين كفروا فيقولون ماذا أراد اللَّـه ِبهـَٰذا مثال ۘ ي ِض ُّل ِب ِه كثِيرا وي ْهدِي ِب ِه كثِيرا ۚ
س ِقين ﴿ ﴾26الَّذِين ينقضون عهْد اللَّـ ِه ِمن ب ْع ِد ِميثاقِ ِه وي ْقطعون ما أمر اللَّـه
وما ي ِض ُّل بِ ِه إِ َّال ا ْلفا ِ
سرون﴿} ﴾27
ض ۚ أول َٰـئِك هم ا ْلخا ِ
ِب ِه أن يوصل وي ْف ِ
سدون فِي ْاأل ْر ِ
= في القرآن بضعة وأربعون مثال ،وهللا تعالى -بحكمته -يجعل ضرب المثل سببا لهداية قوم
فهموه ،وسببا لضالل قوم لم يفهموا حكمته ،كمل قال تعالى  { :فأ َّما الَّذِين آمنواْ في ْعلمون أنَّه
َللا بِهذا مثال } البقرة ( . 26:الشنقيطي /
ا ْلحقُّ ِمن َّربِ ِه ْم وأ َّما الَّذِين كفرواْ فيقولون ماذا أراد َّ
أضواء البيان )3/٩7

ٱّلل بِ َٰهذا مثال ۘ ي ِض ُّل بِ ِهۦ كثِيرا وي ْهدِى بِ ِهۦ كثِيرا ۚ وما
= { وأ َّما ٱلَّذِين كفروا فيقولون ماذآ أراد َّ
س ِقين } ذم لمن يضل به؛ فإنه فاسق ،ليس أنه كان فاسقا قبل ذلك؛ ولهذا
ي ِض ُّل ِب ِهۦٓ ِإ َّال ٱ ْل َٰف ِ
تأولها سعد بن أبي وقاص في الخوارج ،وسماهم «فاسقين» ألنهم ضلوا بالقرآن؛ فمن ضل
بالقرآن فهو فاسق( .ابن تيمية)١78/١ :

س ِقين } أي :ببركة اعتقادهم
= { ي ِض ُّل بِ ِهۦ كثِيرا وي ْهدِى بِ ِهۦ كثِيرا ۚ وما ي ِض ُّل بِ ِهۦٓ ِإ َّال ٱ ْل َٰف ِ
الخير ،وتسليمهم له األمر ،يهديهم ربهم بإيمانهم؛ فيفهمهم المراد منه ،ويشرح صدورهم لما
فيه من المعارف؛ فيزيدهم به إيمانا وطمأنينة وإيقانا .والمهديون كثير في الواقع ،قليل
بالنسبة إلى الضالين( .البقاعي)77/١ :

= أن إضالل من ضل ليس لمجرد المشيئة؛ بل لوجود العلة التي كانت سببا في إضالل هللا
العبد؛ لقوله تعالى{ :وما يضل به إال الفاسقين} ؛ وهذا كقوله تعالى{ :فلما زاغوا أزاغ هللا
قلوبهم وهللا ال يهدي القوم الفاسقين} (الصف( .. )5 :العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= أن نقض عهد هللا من الفسق؛ لقوله تعالى{ :الذين ينقضون عهد هللا من بعد ميثاقه} فكلما
رأيت شخصا قد فرط في واجب ،أو فعل محرما فإن هذا نقض للعهد من بعد الميثاق( ..العالمة
العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= التحذير من قطع ما أمر هللا به أن يوصل من األرحام .أي األقارب .وغيرهم؛ ألن هللا ذكر
ذلك في مقام الذم؛ وقطع األرحام من كبائر الذنوب؛ لقول النبي صلى هللا عليه وسلم ال يدخل
الجنة قاطع" أخرجه البخاري ومسلم ،يعني قاطع رحم( ..العالمة العثيمين  /تفسير سورة
البقرة)

= أن المعاصي والفسوق سبب للفساد في األرض ،كما قال تعالى{ :ظهر الفساد في البر
والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون} [الروم ]4١ :؛
ولهذا إذا قحط المطر ،وأجدبت األرض ،ورجع الناس إلى ربهم ،وأقاموا صالة االستسقاء،
وتضرعوا إليه سبحانه وتعالى ،وتابوا إليه ،أغاثهم هللا عز وجل؛ وقد قال نوح عليه السالم
لقومه{ :فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا * يرسل السماء عليكم مدرارا * ويمددكم بأموال
وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لهم أنهارا} [نوح( .. ]١2 .١0 :العالمة العثيمين  /تفسير
سورة البقرة)
--------------------------------------------------------------

{ كيْف تكْفرون بِاللَّـ ِه وكنت ْم أ ْمواتا فأحْ ياك ْم ۖ ث َّم ي ِميتك ْم ث َّم يحْ يِيك ْم ث َّم إِل ْي ِه ت ْرجعون ﴿ ﴾28هو
اء فس َّواهنَّ سبْع سماوات ۚ وهو ِبك ِل
سم ِ
ض ج ِميعا ث َّم ا ْ
ستو َٰى ِإلى ال َّ
الَّذِي خلق لكم َّما ِفي ْاأل ْر ِ
ش ْيء ع ِليم ﴿} ﴾2٩
= تمام قدرة هللا عز وجل؛ فإن هذا الجسد الميت ينفخ هللا فيه الروح ،فيحيى ،ويكون إنسانا
يتحرك ،ويتكلم ،ويقوم ،ويقعد ،ويفعل ما أراد هللا عز وجل( ..العالمة العثيمين  /تفسير سورة
البقرة)

= منة هللا تعالى على عباده بأن خلق لهم ما في األرض جميعا؛ فكل شيء في األرض فإنه
لنا .والحمد هلل .والعجب أن من الناس من سخر نفسه لما سخره هللا له؛ فخدم الدنيا ،ولم
تخدمه؛ وصار أكبر همه الدنيا :جمع المال ،وتحصيل الجاه ،وما أشبه ذلك ( ...العالمة
العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= أن نشكر هللا على هذه النعمة .وهي أنه تعالى خلق لنا ما في األرض جميعا؛ ألن هللا لم
يبينها لنا لمجرد الخبر؛ ولكن لنعرف نعمته بذلك ،فنشكره عليها( ..العالمة العثيمين  /تفسير
سورة البقرة)

= أن نخشى ،ونخاف؛ ألن هللا تعالى بكل شيء عليم؛ فإذا كان هللا عليما بكل شيء .حتى ما
نخفي في صدورنا .أوجب لنا ذلك أن نحترس مما يغضب هللا عز وجل سواء في أفعالنا ،أو في
أقوالنا ،أو في ضمائر قلوبنا( ..العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)
--------------------------------------------------------------------

س ِفك
سد فِيها وي ْ
ض خ ِليفة قالوا أتجْ عل فِيها من ي ْف ِ
{ و ِإ ْذ قال ربُّك ِل ْلمالئِك ِة ِإنِي ج ِ
اعل فِي ْاأل ْر ِ
ال ِدماء ونحْن نس ِبح بِح ْمدِك ونق ِدس لك قال إِنِي أعْلم ما ال ت ْعلمون ﴿} ﴾30
ٓ
ض خ ِليفة } هذه اآلية أصل في نصب إمام وخليفة
= { وإِ ْذ قال ربُّك ِل ْلم َٰلئِك ِة إِنِى ج ِ
اعل فِى ْٱأل ْر ِ
يسمع له ويطاع؛ لتجتمع به الكلمة ،وتنفذ به أحكام الخليفة ،وال خالف في وجوب ذلك بين
األمة وال بين األئمة( .القرطبي)3٩5/١ :

س ِفك ٱلدِما ٓء } فهذان السببان اللذان ذكرتهما المالئكة هما
سد فِيها وي ْ
= { أتجْ عل فِيها من ي ْف ِ
اللذان كتب هللا على بني إسرائيل القتل بهما( .ابن تيمية)١٩2/١ :

س ِفك ٱلدِما ٓء ونحْ ن نسبِح بِح ْمدِك ونقدِس لك } وقول المالئكة
سد فِيها وي ْ
= { أتجْ عل فِيها من ي ْف ِ
هذا ليس على وجه االعتراض على هللا ،وال على وجه الحسد لبني آدم  ...وإنما هو سؤال
استعالم واستكشاف عن الحكمة في ذلك( .ابن كثير)67/١ :

= قيام المالئكة بعبادة هللا عز وجل؛ لقوله تعالى( :ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك)  ..كراهة
المالئكة لإلفساد في األرض؛ لقولهم( :أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء) ( .العالمة
العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

س ِفك ٱلدِما ٓء } (أتجعل فيها من يفسد فيها) بالمعاصي،
سد فِيها وي ْ
= { قال ٓوا أتجْ عل فِيها من ي ْف ِ
(ويسفك الدماء)  :وهذا تخصيص بعد تعميم؛ لبيان شدة مفسدة القتل( .السعدي)48 :
------------------------------------------------------------------

اء هـؤال ِء إِن كنت ْم
سم ِ
سماء كلَّها ث َّم عرضه ْم على ا ْلمالئِك ِة فقال أنبِئونِي بِأ ْ
{ وعلَّم آدم ْاأل ْ
صا ِد ِقين ﴿ ﴾3١قالوا سبْحانك ال ِع ْلم لنا ِإ َّال ما علَّ ْمتنا ِإنَّك أنت ا ْلع ِليم ا ْلح ِكيم﴿ ﴾32قال يا آدم
ض وأعْلم
سماوا ِ
سمائِ ِه ْم فل َّما أنبأهم ِبأ ْ
أن ِبئْهم ِبأ ْ
سمائِ ِه ْم قال أل ْم أقل لَّك ْم ِإنِي أعْلم غيْب ال َّ
ت و ْاأل ْر ِ
ما تبْدون وما كنت ْم تكْتمون ﴿} ﴾33
= { قالوا سب َْٰحنك ال ِع ْلم لنا ٓ إِ َّال ما علَّ ْمتنا ٓ ۖ إِنَّك أنت ٱ ْلع ِليم ٱ ْلح ِكيم } الواجب على من سئل عن
علم أن يقول إن لم يعلم :هللا أعلم ،وال أدري؛ اقتداء بالمالئكة ،واألنبياء ،والفضالء من
العلماء ،لكن أخبر الصادق أن بموت العلماء يقبض العلم ،فيبقى ناس جهال يستفتون؛ فيفتون
برأيهم؛ فيضلون ،ويضلون( .القرطبي)425/١ :

= اعتراف المالئكة .عليهم الصالة والسالم .بأنهم ال علم لهم إال ما علمهم هللا عز وجل..
ويتفرع على ذلك أنه ينبغي لإلنسان أن يعرف قدر نفسه ،فال يدَّعي علم ما لم يعلم ..وفيها :
شدة تعظيم المالئكة هلل عز وجل ،حيث اعترفوا بكماله ،وتنزيهه عن الجهل بقولهم:
{سبحانك} ؛ واعترفوا ألنفسهم بأنهم ال علم عندهم؛ واعترفوا هلل بالفضل في قولهم{ :إال ما
علمتنا} ( ..العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)
----------------------------------------------------------------

ستكْبر وكان ِمن ا ْلكافِ ِرين ﴿} ﴾34
سجدوا ِآلدم فسجدوا إِ َّال إِ ْب ِليس أبى وا ْ
{ وإِ ْذ ق ْلنا ِل ْلمالئِك ِة ا ْ
= أن إبليس والعياذ باهلل جمع صفات الذم كلها :اإلباء عن األمر؛ واالستكبار عن الحق ،وعلى
الخلق؛ والكفر؛ إبليس استكبر عن الحق؛ ألنه لم يمتثل أمر هللا؛ واستكبر على الخلق؛ ألنه
قال{ :أنا خير منه} [األعراف ]١2 :؛ فاستكبر في نفسه ،وحقر غيره؛ و"الكبر" بطر الحق،
وغمط الناس( ..العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= قال ابن عباس رضي هللا عنه  :إذا كانت خطيئة الرجل في ِكبْر فال ترجه ،وإذا كانت في
خطيئته في معصية فارجه ،فإن خطيئة آدم في معصية ،وخطيئة إبليس في ِكبره( .جامع البيان
للطبري )288/١5

= من لطائف اللغة العربية  :أن مادة االتصاف بالكبر لم تجيء منها إال بصيغة (االستفعال) أو
(التفعل)؛ إشارة إلى أن صاحب صفة الكبر ال يكون إال متطلبا الكبر  ،أو متكلفا له  ،وما هو
بكبير حقا( .ابن عاشور  /التحرير والتنوير )١/4١0
-------------------------------------------------------------------

شئْتما وال ت ْقربا هـ ِذ ِه الشَّجرة
سك ْن أنت وز ْوجك ا ْلجنَّة وكال ِم ْنها رغدا حيْث ِ
{ وق ْلنا يا آدم ا ْ
فتكونا ِمن ال َّ
شيْطان ع ْنها فأ ْخرجهما ِم َّما كانا فِي ِه وق ْلنا ا ْهبِطوا ب ْعضك ْم
ظا ِل ِمين ﴿ ﴾35فأزلَّهما ال َّ
ستقر ومتاع ِإلى ِحين ﴿} ﴾36
ضم ْ
ِلب ْعض عدو ولك ْم ِفي ْاأل ْر ِ
= { وال ت ْقربا َٰه ِذ ِه ٱلشَّجرة فتكونا ِمن ٱل َٰ َّ
ظ ِل ِمين } النهي عن القرب يقتضي النهي عن األكل
بطريق األولى ،وإنما نهى عن القرب؛ سدا للذريعة ،فهذا أصل في سد الذرائع( .ابن جزي:
)62/١

= أنه قد ينهى عن قربان الشيء والمراد النهي عن فعله؛ للمبالغة في التحذير منه؛ فإن قوله
تعالى{ :وال تقربا هذه الشجرة}  :المراد :ال تأكال منها ،لكن لما كان القرب منها قد يؤدي إلى
األكل نهي عن قربها( ..العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= قال سهل بن عبد هللا رحمه هللا  :ترك األمر عند هللا أعظم من ارتكاب النهي؛ ألن آدم نهي
عن أكل الشجرة فأكل منها فتاب عليه ،وإبليس أمر أن يسجد آلدم فلم يسجد فلم يتب عليه .
(الفوائد البن القيم )١7١

= أن الشيطان يغر بني آدم كما غر أباهم حين وسوس آلدم ،وحواء ،وقاسمهما إني لكما لمن
الناصحين ،وقال :يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك ال يبلى؛ فالشيطان قد يأتي اإلنسان،
فيوسوس له ،فيصغر المعصية في عينه؛ ثم إن كانت كبيرة لم يتمكن من تصغيرها؛ مناه أن
يتوب منها ،فيسهل عليه اإلقدام؛ ولذلك احذر عدوك أن يغرك( ..العالمة العثيمين  /تفسير
سورة البقرة)
------------------------------------------------------------

ٱلر ِحيم (} )37
{ فتلقَّ َٰ ٓى ءادم ِمن َّربِ ِهۦ ك ِل َٰمت فتاب عل ْي ِه ۚ إِنَّهۥ هو ٱلت َّ َّواب َّ
= سبقت رحمته غضبه؛ فيرحم عبده في عين غضبه ،كما جعل هبوط آدم سبب ارتفاعه،
وبعده سبب قربه ،فسبحانه من تواب ما أكرمه ،ومن رحيم ما أعظمه( .األلوسي)238/١ :

= منة هللا عز وجل على آدم بقبول التوبة؛ فيكون في ذلك منَّتان؛ األولى :التوفيق للتوبة،
حيث تلقَّى الكلمات من هللا؛ والثانية :قبول التوبة ،حيث قال تعالى{ :فتاب عليه} ( ..العالمة
العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= أن اإلنسان إذا صدق في تفويض األمر إلى هللا ،ورجوعه إلى طاعة هللا فإن هللا تعالى يتوب
عليه؛ وهذا له شواهد كثيرة أن هللا أكرم من عبده؛ من تقرب إليه ذراعا تقرب هللا إليه باعا،
ومن أتاه يمشي أتاه هللا هرولة؛ فكرم هللا عز وجل أعلى ،وأبلغ من كرم اإلنسان( ..العالمة
العثيمين  /تفسير سورة البقرة)
---------------------------------------------------------------

{ ق ْلنا ا ْهبِطوا ِم ْنها ج ِميعا ف ِإ َّما يأْتِينَّكم ِمنِي هدى فمن تبِع هداي فال خ ْوف علي ِْه ْم وال ه ْم
يحْ زنون ﴿ ﴾38والَّذِين كفروا وكذَّبوا ِبآياتِنا أولـئِك أصْحاب النَّ ِار ه ْم فِيها خا ِلدون ﴿} ﴾3٩
= أنه ال يمكن العيش إال في األرض لبني آدم؛ لقوله تعالى{ :ولكم في األرض مستقر ومتاع
إلى حين} ؛ ويؤيد هذا قوله تعالى{ :فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون} [األعراف:
 ]25؛ وبناء على ذلك نعلم أن محاولة الكفار أن يعيشوا في غير األرض إما في بعض
الكواكب ،أو في بعض المراكب محاولة يائسة؛ ألنه البد أن يكون مستقرهم األرض( ..العالمة
العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= أن من تعبد هلل بغير ما شرع فهو على غير هدى؛ فيكون ضاال كما شهدت بذلك السنة؛ فقد
كان النبي صلى هللا عليه وسلم في خطبة الجمعة يقول" :وشر األمور محدثاتها؛ وكل محدثة
بدعة؛ وكل بدعة ضاللة  .أخرجه النسائي ( .العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= أن الذين جمعوا بين هذين الوصفين .الكفر ،والتكذيب .هم أصحاب النار مخلدون فيها أبدا.
كما سبق؛ فإن اتصفوا بأحدهما فقد دل الدليل على أن المكذب خالد في النار؛ وأما الكافر فمن
كان كفره مخرجا عن الملة فهو خالد في النار؛ ومن كان كفره ال يخرج من الملة فإنه غير
مخلد في النار( ..العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)
------------------------------------------------------------------------

سرائِيل ْ
ون
{ يا بنِي إِ ْ
اذكروا نِ ْعمتِي الَّتِي أ ْنع ْمت عليْك ْم وأ ْوفوا بِع ْهدِي أ ِ
وف بِع ْهدِك ْم وإِيَّاي ف ْ
ارهب ِ
آمنوا ِبما أنزلْت مص ِدقا ِلما معك ْم وال تكونوا أ َّول كافِر ِب ِه وال تشْتروا ِبآياتِي ثمنا ق ِليال
﴿ ﴾40و ِ
اط ِل وتكْتموا ا ْلحقَّ وأنت ْم ت ْعلمون ﴿ ﴾42وأقِيموا
ون ﴿ ﴾4١وال ت ْلبِسوا ا ْلحقَّ بِا ْلب ِ
وإِيَّاي فاتَّق ِ
الصَّالة وآتوا َّ
الرا ِك ِعين ﴿} ﴾43
الزكاة و ْ
اركعوا مع َّ
سرائيل } مهيِجا لهم بذكر أبيهم إسرائيل ،وهو نبي هللا يعقوب عليه السالم،
= { َٰيابنِ ٓى إِ ْ
وتقديره :يا بني العبد الصالح المطيع هلل :كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق ،كما تقول :يا ابن
الكريم :افعل كذا ،يا ابن الشجاع :بارز األبطال ،يا ابن العالم :اطلب العلم ،ونحو ذلك( .ابن
كثير)7٩/١ :

= أن تذكير العبد بنعمة هللا عليه أدعى لقبوله الحق ،وأقوم للحجة عليه؛ لقوله تعالى:
{اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم} ؛ فهل هذا من وسائل الدعوة إلى هللا؛ بمعنى أننا إذا أردنا
أن ندعو شخصا نذكره بالنعم؟
فالجواب :نعم ،نذكره بالنعم؛ ألن هذا أدعى لقبول الحق ،وأدعى لكونه يحب هللا عز وجل؛
ومحبة هللا تحمل العبد على أن يقوم بطاعته( ..العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= أن من نكث بعهد هللا فإنه يعاقب بحرمانه ما رتب هللا تعالى على الوفاء بالعهد؛ وذلك؛ ألن
يف فإنه يعاقب ،وال
المنطوق في اآلية أن من وفى هلل وفى هللا له؛ فيكون المفهوم أن من لم ِ
يعطى ما و ِعد به؛ وهذا مقتضى عدل هللا عز وجل( ..العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

امنوا بِما ٓ أنز ْلت مصدِقا ِلما معك ْم وال تكون ٓوا أ َّول كافِر بِ ِه } تصديق القرآن للتوراة
= { وء ِ
وغيرها ،وتصديق محمد ﷺ لألنبياء والمتقدمين له ثالث معان :أحدها :أنهم أخبروا به؛
ثم ظهر كما قالوا؛ فتبين صدقهم في اإلخبار به ،واآلخر :أنه ﷺ أخبر أنهم أنبياء ،وأنزل
عليهم الكتب ،فهو مصدق لهم؛ أي :شاهد بصدقهم ،والثالث :أنه وافقهم فيما في كتبهم من
التوحيد وذكر الدار اآلخرة وغير ذلك من عقائد الشرائع؛ فهو مصدق لهم التفاقهم في اإليمان
بذلك( .ابن جزي)64/١ :

َٰ
ون } وهذه اآلية وإن كانت خاصة ببني إسرائيل
= { وال تشْتروا بِـَٔ َٰاياتِى ثمنا ق ِليال وإِيَّاى فٱتَّق ِ
فهي تتناول من فعل فعلهم؛ فمن أخذ رشوة على تغيير حق أو إبطاله ،أو امتنع من تعليم ما
وجب عليه ،أو أداء ما علمه –وقد تعيَّن عليه -حتى يأخذ عليه أجرا ؛ فقد دخل في مقتضى
اآلية( .القرطبي)١١/2 :

= أن من اشترى بآيات هللا ثمنا قليال ففيه شبه من اليهود؛ فالذين يقرؤون العلم الشرعي من
أجل الدنيا يكون فيهم شبه باليهود؛ ألن اليهود هم الذين يشترون بآيات هللا ثمنا قليال؛ وفي
الحديث عن النبي صلى هللا عليه وسلم" :من تعلم علما مما يبتغى به وجه هللا ال يتعلمه إال
ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد ع ْرف الجنة يوم القيامة" أخرجه أبو داود يعنى ريحها .
(العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= { وال ت ْلبِسوا ٱ ْلحقَّ بِٱ ْل َٰب ِط ِل وتكْتموا ٱ ْلحقَّ وأنت ْم ت ْعلمون } استدِل باآلية على أن العالم بالحق
يجب عليه إظهاره ،ويحرم عليه كتمانه بالشروط المعروفة لدى العلماء( .األلوسي)247/١ :

= وجوب بيان الحق ،وتمييزه عن الباطل؛ فيقال :هذا حق ،وهذا باطل؛ لقوله تعالى:
{وال تلبسوا الحق بالباطل} ؛ ومن لبْس الحق بالباطل :أولئك القوم الذين يوردون الشبهات
إما على القرآن ،أو على أحكام القرآن ،ثم يزيلون اإلشكال .مع أن إيراد الشبه إذا لم تكن
قريبة ال ينبغي .ولو أزيلت هذه الشبهة؛ فإن الشيطان إذا أوقع الشبهة في القلب فقد تستقر
فيه .وإن ذ ِكر ما يزيلها ( ...العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= أن الصالة واجبة على األمم السابقة ،وأن فيها ركوعا كما أن في الصالة التي في شريعتنا
ركوعا؛ وقد دل على ذلك أيضا قول هللا تعالى لمريم{ :يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي
مع الراكعين} [آل عمران ]43 :؛ فعلى األمم السابقة صالة فيها ركوع ،وسجود( ..العالمة
العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= أن األمم السابقة عليهم زكاة؛ ألنه البد من االمتحان بالزكاة؛ فإن من الناس من يكون
بخيال .بذل الدرهم عليه أشد من شيء كثير.؛ فيمتحن العباد بإيتاء الزكاة ،وبذ ِل شيء من
أموالهم حتى يعلم بذلك حقيقة إيمانهم؛ ولهذا سميت الزكاة صدقة؛ ألنها تدل على صدق إيمان
صاحبها( ..العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)
----------------------------------------------------------------------

{ أتأْمرون النَّاس ِبا ْل ِب ِر وتنس ْون أنفسك ْم وأنت ْم تتْلون ا ْل ِكتاب أفال ت ْع ِقلون ﴿} ﴾44
= { أتأْمرون ٱلنَّاس ِبٱ ْل ِب ِر وتنس ْون أنفسك ْم } وليس المراد :ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم
له ،بل على تركهم له؛ فإن األمر بالمعروف معروف ،وهو واجب على العالم ،ولكن الواجب
واألولى بالعالم أن يفعله مع أمرهم به وال يتخلف عنهم  ...فكل من األمر بالمعروف وفعله
واجب ،ال يسقط أحدهما بترك اآلخر( .ابن كثير)82/١ :

= أن من أمر بمعروف ،ولم يفعله؛ أو نهى عن منكر وفعله من هذه األمة ،ففيه شبه باليهود؛
ألن هذا دأبهم .والعياذ باهلل ( ...العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= الناس مجبولة على عدم االنقياد لمن يخالف قوله فعله ،فاقتداؤهم باألفعال أبلغ من اقتدائهم
باألقوال المجردة ( .السعدي /تيسير الكريم الرحمن )60/١
-----------------------------------------------------------------------

ش ِعين ﴿ ﴾45الَّذِين يظنُّون أنَّهم ُّمالقو
ست ِعينوا ِبال َّ
صب ِْر والصَّال ِة و ِإنَّها لك ِبيرة ِإ َّال على ا ْلخا ِ
{ وا ْ
اجعون ﴿} ﴾46
ربِ ِه ْم وأنَّه ْم إِل ْي ِه ر ِ
ش ِعين } أخبر هللا -جل ثناؤه -أن
ست ِعينوا ِبٱل َّ
صب ِْر وٱلصَّل َٰو ِة ۚ و ِإنَّها لك ِبيرة ِإ َّال على ٱ ْل َٰخ ِ
= { وٱ ْ
الصالة كبيرة إال على من هذه صفته( .الطبري)22/١ :

ش ِعين } وإنما لم تثقل عليهم؛ ألنهم
ست ِعينوا بِٱل َّ
صب ِْر وٱلصَّل َٰو ِة ۚ وإِنَّها لكبِيرة إِ َّال على ٱ ْل َٰخ ِ
= { وٱ ْ
عارفون بما يحصل لهم فيها ،متوقعون ما ادخر من ثوابها؛ فتهون عليهم ،ولذلك قيل :من
عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل ،ومن أيقن بالخلف جاد بالعطية( .األلوسي)24٩/١ :

= فضيلة الصالة ،حيث إنها مما يستعان بها على األمور ،وشؤون الحياة؛ لقوله تعالى:
{والصالة} ؛ ونحن نعلم علم اليقين أن هذا خبر صدق ال مرية فيه؛ وقد روي عن النبي صلى
هللا عليه وسلم أنه كان إذا حزبه أمر صلى؛ ويؤيد ذلك اشتغاله هلل في العريش يوم بدر
بالصالة ،ومناشدة ربه بالنصر ( .العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

ش ِعين} خفة الطاعة من آثار محبة
ست ِعينوا بِال َّ
صب ِْر والصَّال ِة وإِنَّها لكبِيرة إِ َّال على ا ْلخا ِ
= {وا ْ
المطاع وإجالله ،فإن قرة عين المحب في طاعة المحبوب ،ففي الحديث" :وجعلت قرة عيني
في الصالة" لما فيها من المؤانسة ،ولذة القرب وأنس المناجاة( .العز بن عبدالسالم  /شجرة
المعارف واألحوال )74

= أن تحقيق العبادة هلل سبحانه وتعالى بالخشوع له مما يسهل العبادة على العبد؛ فكل من كان
هلل أخشع كان هلل أطوع؛ ألن الخشوع خشوع القلب؛ واإلخبات إلى هللا تعالى ،واإلنابة إليه
تدعو إلى طاعته( ..العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

ش ِعين } المعنى أن الصالة صعبة إال على الخاضعين الذين
= { وإِنَّها لكبِيرة َّإال على ا ْلخا ِ
أسلموا وجوههم هلل  ،والصالة من حيث إنها قيام وركوع وسجود وجلوس ليس فيها صعوبة
 ،والصعوبة من جهة أن الصالة بحق هي التي يدخلها المصلي بقلب حاضر  ،فيؤديها مبتغيا
رضا هللا  ،تاليا القرآن بتدبر  ،ناطقا بالدعوات واألذكار التي تشتمل عليها عن قصد إلى كل
معنى  ،دون أن تجري على لسانه  ،وهو في غفلة عن معانيها التي هي روح العبادة ( .محمد
الخضر حسين  /موسوعة األعمال الكاملة )١/8٩

= أن هؤالء المؤمنين يوقنون أنهم راجعون إلى هللا في جميع أمورهم؛ وهذا يستلزم أمورا:
أوال :الخوف من هللا؛ ألنك ما دمت تعلم أنك راجع إلى هللا ،فسوف تخاف منه..
ثانيا :مراقبة هللا عز وجل .المراقبة في الجوارح؛ والخوف في القلب؛ يعني أنهم إذا علموا
أنهم سيرجعون إلى هللا ،فسوف يخشونه في السر ،والعالنية..
ثالثا :الحياء منه؛ فال يفقدك حيث أمرك ،وال يجدك حيث نهاك( ..العالمة العثيمين  /تفسير
سورة البقرة)

= تذكر لقاء هللا تعالى وعظيم ثوابه للمطيعين ،من أعظم ما يخفف العبادات ،ويصبر عن
المعاصي ،ويسلي عند المصائب ،تأمل قوله تعالى بعد أن ذكر خفة الصالة على الخاشعين :
{الذين يظنون أنهم مالقوا ربهم وأنهم إليه راجعون} ( .السعدي /تيسير الكريم الرحمن )5١
---------------------------------------------------- -----------

سرا ِئيل ْ
اذكروا ِن ْعم ِتي الَّ ِتي أ ْنع ْمت عليْك ْم وأ ِني ف َّ
ض ْلتك ْم على ا ْلعال ِمين ﴿ ﴾47واتَّقوا
{ يا ب ِني ِإ ْ
ي ْوما َّال تجْ ِزي ن ْفس عن نَّ ْفس شيْئا وال ي ْقبل ِم ْنها شفاعة وال ي ْؤخذ ِم ْنها عدْل وال ه ْم ينصرون
﴿} ﴾48
= أن هللا تعالى إذا فضل أحدا بعلم ،أو مال ،أو جاه فإن ذلك من النعم العظيمة؛ لقوله تعالى:
{وأني فضلتكم على العالمين}  :خصها بالذكر ألهميتها ( ...العالمة العثيمين  /تفسير سورة
البقرة)

= تفاضل الناس ،وأن الناس درجات؛ وهذا أمر معلوم .حتى الرسل يفضل بعضهم بعضا ،.كما
قال تعالى{ :تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض} [البقرة ، ]253 :وقال تعالى{ :ولقد فضلنا
بعض النبيين على بعض} [اإلسراء( .. ]55 :العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= أنه ال أحد ينصر يوم القيامة إذا كان من العصاة؛ ولهذا قال هللا تعالى{ :ما لكم ال تناصرون
* بل هم اليوم مستسلمون} [الصافات ]26 ،25 :؛ فال أحد ينصر أحدا يوم القيامة .ال اآللهة،
وال األسياد ،وال األشراف ،وال غيرهم ( ...العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)
--------------------------------------------------------------------

ستحْ يون ِنساءك ْم و ِفي
ب يذ ِبحون أبْناءك ْم وي ْ
{ و ِإ ْذ ن َّجيْناكم ِم ْن آ ِل ِف ْرع ْون يسومونك ْم سوء ا ْلعذا ِ
ذ ِلكم بالء ِمن َّر ِبك ْم ع ِظيم ﴿ ﴾4٩و ِإ ْذ فر ْقنا ِبكم ا ْلبحْ ر فأنجيْناك ْم وأ ْ
غر ْقنا آل فِ ْرع ْون وأنت ْم
تنظرون ﴿} ﴾50
= أن اإلنجاء من العدو نعمة كبيرة ينعم هللا بها على العبد؛ ولهذا ذكرهم هللا بها في قوله
تعالى( :نجيناكم)( .العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= { وأ ْ
غر ْقنا ٓ ءال فِ ْرع ْون وأنت ْم تنظرون } أغرقناهم وأنتم تنظرون؛ ليكون ذلك أشفى
لصدوركم ،وأبلغ في إهانة عدوكم( .ابن كثير)87/١ :

= مناسبة قوله تعالى{ :وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون} لما
قبله ظاهرة جدا ،وذلك أنه لما ذكر هللا سبحانه وتعالى تسلُّط آل فرعون عليهم ذكر مآل هؤالء
المتسلطين؛ وأن هللا أغرقهم ،وأنجى هؤالء ،وأورثهم أرضهم ،كما قال هللا تعالى{ :وأورثناها
بني إسرائيل} (الشعراء( . )5٩ :العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= ( وأ ْغر ْقنا آل فِ ْرع ْون وأنت ْم تنظرون ) لما كان الغرق أعسر الموتات وأعظمها شدة  ،جعله
هللا تعالى نكاال لمن ادعى الربوبية  ،وعلى قدر الذنب يكون العقاب  ،ويناسب دعوى الربوبية
واالعتالء  ،انحطاط المدعي وتغييبه في قعر الماء ( .األلوسي  /راوح المعاني )3١0/١

= أغرقناهم وأنتم تنظرون؛ ليكون ذلك أشفى لصدوركم ،وأبلغ في إهانة عدوكم( .ابن كثير:
)87/١

= أغرقناهم وأنتم تنظرون؛ ليكون ذلك أشفى لصدوركم ،وأبلغ في إهانة عدوكم( .ابن كثير:
)87/١

= { و ِإ ْذ فر ْقنا ِبكم ا ْلبحْ ر فأنجيْناك ْم وأ ْ
غر ْقنا آل فِ ْرع ْون وأنت ْم تنظرون } فإغراق العدو أو
إهالكه نعمه ،وكونه ينظر إلى عدوه – وهو يغرق – نعمة أخرى ؛ ألنه يشفي صدره ؛ وعند
عجز الناس ال يبقى إال فعل هللا – جل وعال  -؛ ولهذا في غزوة األحزاب نصروا بالريح التي
أرسلها هللا تعالى ( .ابن عثيمين  /تفسير القرآن )١25/3
----------------------------------------------------------------------

{ وإِ ْذ واعدْنا موسى أ ْرب ِعين ليْلة ث َّم اتَّخ ْذتم ا ْلعِجْ ل ِمن ب ْع ِد ِه وأنت ْم ظا ِلمون ﴿ ﴾5١ث َّم عف ْونا عنكم
ِمن ب ْع ِد ذ ِلك لعلَّك ْم تشْكرون ﴿} ﴾52
وخص الليل
= { و ِإ ْذ َٰوعدْنا موس َٰ ٓى أ ْرب ِعين ليْلة ث َّم ٱتَّخ ْذتم ٱ ْلعِجْ ل ِمن ب ْع ِدهِۦ وأنت ْم َٰظ ِلمون }
َّ
بالذكر؛ إشارة إلى أن ألذ المناجاة فيه( .البقاعي)١33/١ :

= سعة حلم هللا عز وجل ،وأنه مهما بارز اإلنسان ربه بالذنوب فإن حلم هللا تعالى قد يشمله،
فيوفق للتوبة؛ وهؤالء وفِقوا لها( ..العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

-------------------------------------------------------------------

{ وإِ ْذ آتيْنا موسى ا ْل ِكتاب وا ْلف ْرقان لعلَّك ْم تهْتدون ﴿} ﴾53
= بيان عتو بني إسرائيل ،وطغيانهم؛ ألنه إذا كانت التوراة التي نزلت عليهم فرقانا ،ثم هم
يكفرون هذا الكفر دل على زيادة عتوهم ،وطغيانهم؛ إذ من ن ِزل عليه كتاب يكون فرقانا كان
يجب عليه بمقتضى ذلك أن يكون مؤمنا مذعنا( ..العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)
= أن من أراد الهداية فليطلبها من الكتب المنزلة من السماء ال يطلبها من األساطير ،وقصص
الرهبان ،وقصص الزهاد ،والعباد ،وجعجعة المتكلمين ،والفالسفة ،وما أشبه ذلك؛ بل من
الكتب المنزلة من السماء ..فعلى هذا ما يوجد في كتب الوعظ من القصص عن بعض الزهاد،
والعباد ،ونحوهم نقول لكاتبيها ،وقارئيها :خير لكم أن تبدو للناس كتاب هللا عز وجل ،وما
صح عن رسوله صلى هللا عليه وسلم وتبسطوا ذلك ،وتشرحوه ،وتفسروه بما ينبغي أن يفهم
حتى يكون ذلك نافعا للخلق؛ ألنه ال طريق للهداية إلى هللا إال ما جاء من عند هللا عز وجل..
(العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)
------------------------------------------------------------------

{ و ِإ ْذ قال موسى ِلق ْو ِم ِه يا ق ْو ِم ِإنَّك ْم ظل ْمت ْم أنفسكم ِباتِخاذِكم ا ْلعِجْ ل فتوبوا ِإلى ب ِارئِك ْم ف ْ
اقتلوا
الر ِحيم ﴿} ﴾54
أنفسك ْم ذ ِلك ْم خيْر لَّك ْم ِعند ب ِارئِك ْم فتاب عليْك ْم إِنَّه هو الت َّ َّواب َّ
= أنه ينبغي للداعي إلى هللا أن يستعمل األسلوب الذي يجذب إليه الناس ،ويعطفهم عليه؛
لقوله تعالى حكاية عن موسى{ :يا قوم} ؛ فإن هذا ال شك فيه من التودد ،والتلطف ،والتحبب
ما هو ظاهر( ..العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= { وإِ ْذ قال موس َٰى ِلق ْو ِم ِهۦ َٰيق ْو ِم إِنَّك ْم ظل ْمت ْم أنفسكم بِٱتِخاذِكم ٱ ْلعِجْ ل فتوب ٓوا إِل َٰى ب ِارئِك ْم } الفعل
الذي فعلوه فظلموا به أنفسهم هو ما أخبر هللا عنهم من ارتدادهم باتخاذهم العجل ربا بعد
فراق موسى إياهم( .الطبري)72/2 :

= أن المعاصي ظلم للنفوس؛ وجه ذلك :أن النفس أمانة عندك؛ فيجب عليك أن ترعاها
بأحسن رعاية ،وأن تجنبها سوء الرعاية؛ ولهذا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعبد هللا
بن عمرو بن العاص" :إن لنفسك عليك حقا" أخرجه البخاري( ..العالمة العثيمين  /تفسير
سورة البقرة)

= { وإِ ْذ قال موس َٰى ِلق ْو ِم ِهۦ َٰيق ْو ِم إِنَّك ْم ظل ْمت ْم أنفسكم بِٱتِخاذِكم ٱ ْلعِجْ ل } جعلتم أنفسكم متذللة
لمن ال يملك لها شيئاً ولمن هي أشرف منه ،فهذا هو أسوأ الظلم؛ فإن المرء ال يصلح أن
يتذلل ويتعبد لمثله ،فكيف لمن دونه من حيوان! فكيف بما يشبه بالحيوان من جماد الذهب
الذي هو من المعادن( .البقاعي)١34/١ :

= أنه ينبغي التعبير بما يناسب المقام؛ لقوله{ :فتوبوا إلى بارئكم} ؛ ألن ذكر "البارئ" هنا
كإقامة الحجة عليهم في أن العجل ال يكون إلها؛ فإن الذي يستحق أن يكون إلها هو البارئ.
أي الخالق سبحانه وتعالى( ..العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= أن األمة كنفس واحدة؛ وذلك لقوله{ :فاقتلوا أنفسكم} ؛ ألنهم ما أمروا أن يقتل كل واحد
منهم نفسه؛ بل يقتل بعضهم بعضا؛ ونظير ذلك قوله تعالى{ :وال تلمزوا أنفسكم} [الحجرات:
 ]١١أي ال يلمز بعضكم بعضا؛ وعبر عن ذلك بـ "النفس"؛ ألن األمة شيء واحد؛ فمن لمز
أخاه فكمن لمز نفسه ( .العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= أنه ينبغي لإلنسان أن يتعرض لما يقتضيه هذان االسمان من أسماء هللا؛ فيتعرض لتوبة
هللا ،ورحمته؛ فيتوب إلى ربه سبحانه وتعالى ،ويرجو الرحمة؛ وهذا هو أحد المعاني التي قال
عنها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :من أحصاها" .أي أسماء هللا التسعة والتسعين" .دخل
الجنة" أخرجه البخاري ؛ فإن من إحصائها أن يتعبد اإلنسان بمقتضاها( ..العالمة العثيمين /
تفسير سورة البقرة)
---------------------------------------------------------------

{ وإِ ْذ ق ْلت ْم يا موسى لن ُّن ْؤ ِمن لك حتَّى نرى اللَّـه جهْرة فأخذتْكم الصَّا ِعقة وأنت ْم تنظرون
﴿ ﴾55ث َّم بعثْناكم ِمن ب ْع ِد م ْوتِك ْم لعلَّك ْم تشْكرون ﴿} ﴾56
= أن من سأل ما ال يمكن فهو حري بالعقوبة؛ لقوله تعالى{ :فأخذتكم الصاعقة} ؛ ألن الفاء
وفرق بين قول
تدل على السببية .وال سيما في مثل حال هؤالء الذين قالوا هذا عن تشكك؛ ْ
موسى عليه السالم{ :رب أرني أنظر إليك} [األعراف ، ]١43 :وبين قول هؤالء{ :لن نؤمن
لك حتى نرى هللا جهرة} ؛ فموسى قال ذلك شوقا إلى هللا عز وجل ،وليتلذذ بالرؤية إليه؛ أما
هؤالء فقالوه تشككا .يعني :لسنا بمؤمنين إال إذا رأيناه جهرة؛ ففرق بين الطلبين( .العالمة
العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= وجوب الشكر على من أنعم هللا عليه بنعمة؛ لقوله تعالى{ :لعلكم تشكرون} ؛ والشكر هو
القيام بطاعة المنعم إقرارا بالقلب ،واعترافا باللسان ،وعمال باألركان ( .العالمة العثيمين /
تفسير سورة البقرة)
-------------------------------------------------------------------

ت ما رز ْقناك ْم وما ظلمونا
س ْلوى كلوا ِمن ط ِيبا ِ
{ وظلَّ ْلنا عليْكم ا ْلغمام وأنز ْلنا عليْكم ا ْلمنَّ وال َّ
ولـ ِكن كانوا أنفسه ْم ي ْظ ِلمون ﴿} ﴾57
س ْلو َٰى } لما ذكر تعالى ما دفعه عنهم من النقم
= { وظ َّل ْلنا عليْكم ٱ ْلغمام وأنز ْلنا عليْكم ٱ ْلمنَّ وٱل َّ
شرع يذ ِكرهم أيضا بما أسبغ عليهم من النعم فقال( :وظللنا عليكم الغمام)( .ابن كثير)٩0/١ :

ت ما رز ْق َٰنك ْم ۖ وما ظلمونا
س ْلو َٰى ۖ كلوا ِمن طيِ َٰب ِ
= { وظ َّل ْلنا عليْكم ٱ ْلغمام وأنز ْلنا عليْكم ٱ ْلمنَّ وٱل َّ
و َٰل ِكن كان ٓوا أنفسه ْم ي ْظ ِلمون } فكان ينزل عليهم من المن والسلوى ما يكفيهم وي ِقيتهم( .كلوا
من طيبات ما رزقناكم) أي :رزقا ال يحصل نظيره ألهل المدن المترفهين .فلم يشكروا هذه
النعمة ،واستمروا على قساوة القلوب وكثرة الذنوب( .السعدي)4٩ :

= أن اإلنسان إذا أنعم هللا عليه بنعمة فينبغي أن يتبسط بها ،وال يحرم نفسه منها؛ لقوله تعالى
{ :كلوا من طيبات ما رزقناكم} [البقرة ]57 :؛ فإن اإلنسان ال ينبغي أن يتعفف عن الشيء
المباح؛ ولهذا قال شيخ اإلسالم .رحمه هللا" :من امتنع من أكل الطيبات لغير سبب شرعي
فهو مذموم"؛ وهذا صحيح؛ ألنه ترك ما أباح هللا له وكأنه يقول :إنه ال يريد أن يكون هلل عليه
منة؛ فاإلنسان ال ينبغي أن يمتنع عن الطيبات إال لسبب شرعي ( .العالمة العثيمين  /تفسير
سورة البقرة)

= { وما ظلمونا و َٰل ِكن كان ٓوا أنفسه ْم ي ْظ ِلمون } والجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل للداللة
على تماديهم في الظلم واستمرارهم عليه( .األلوسي)264/١ :
---------------------------------------------------------------

شئْت ْم رغدا وادْخلوا ا ْلباب سجَّدا وقولوا ِح َّ
طة
{ وإِ ْذ ق ْلنا ادْخلوا هـ ِذ ِه ا ْلق ْرية فكلوا ِم ْنها حيْث ِ
سنِين ﴿ ﴾58فبدَّل الَّذِين ظلموا ق ْوال غيْر الَّذِي قِيل له ْم فأنز ْلنا
نَّ ْغ ِف ْر لك ْم خطاياك ْم وسن ِزيد ا ْلمحْ ِ
اء بِما كانوا ي ْفسقون ﴿} ﴾5٩
سم ِ
على الَّذِين ظلموا ِرجْ زا ِمن ال َّ

شئْت ْم رغدا وٱدْخلوا ٱ ْلباب سجَّدا وقولوا ِح َّ
طة
= { وإِ ْذ ق ْلنا ٱدْخلوا َٰه ِذ ِه ٱ ْلق ْرية فكلوا ِم ْنها حيْث ِ
أمروا أن يخضعوا هلل تعالى عند الفتح بالفعل والقول ،وأن يعترفوا
} وحاصل األمر :أنهم ِ
بذنوبهم ،ويستغفروا منها ،والشكر على النعمة عندها  ....ولهذا كان عليه الصالة والسالم
يظهر عليه الخضوع جدا عند النصر ،كما روي أنه كان يوم الفتح -فتح مكة -داخال إليها من
الثنية العليا ،وإنه لخاضع لربه ،حتى إن عثنونه ليمس مورك رحله شكراً هلل على ذلك ،ثم
لما دخل البلد اغتسل وصلى ثماني ركعات( .ابن كثير)٩4/١ :

= أن الجهاد مع الخضوع هلل عز وجل ،واالستغفار سبب للمغفرة؛ لقوله تعالى{ :نغفر لكم
خطاياكم}  ،وسبب لالستزادة أيضا من الفضل؛ لقوله تعالى{ :وسنزيد المحسنين} ( ..العالمة
العثيمين  /تفسير سورة البقرة)
---------------------------------------------------------

سقى موسى ِلق ْو ِم ِه فق ْلنا ا ْ
ض ِرب بِعصاك ا ْلحجر فانفجرتْ ِم ْنه اثْنتا عشْرة عيْنا ق ْد
ست ْ
{ وإِ ِذ ا ْ
سدِين ﴿} ﴾60
ض م ْف ِ
ق اللَّـ ِه وال ت ْعث ْوا فِي ْاأل ْر ِ
ع ِلم ك ُّل أناس َّمشْربه ْم كلوا واشْربوا ِمن ِر ْز ِ
= مشروعية االستسقاء عند الحاجة إلى الماء؛ ألن موسى استسقى لقومه؛ وشرع من قبلنا
شرع لنا إن لم يرد شرعنا بخالفه؛ فكيف وقد أتى بوفاقه؟! فقد كان النبي صلى هللا عليه وسلم
يستسقي في خطبة الجمعة ،ويستسقي في الصحراء على وجه معلوم ( ..العالمة العثيمين /
تفسير سورة البقرة)

= تحريم اإلفساد في األرض؛ لقوله تعالى{ :وال تعثوا في األرض مفسدين} ؛ واألصل في
النهي التحريم( ..العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)
-------------------------------------------------------------

احد فادْع لنا ربَّك ي ْخ ِرجْ لنا ِم َّما تنبِت ْاأل ْرض ِمن
{ وإِ ْذ ق ْلت ْم يا موسى لن نَّ ْ
صبِر على طعام و ِ
ست ْبدِلون الَّذِي هو أدْنى ِبالَّذِي هو خيْر ا ْه ِبطوا
سها وبص ِلها قال أت ْ
ومها وعد ِ
ب ْق ِلها و ِقثَّا ِئها وف ِ
سكنة وباءوا بِغضب ِمن اللَّـ ِه ذ ِلك بِأنَّه ْم
ِمصْرا ف ِإنَّ لكم َّما سأ ْلت ْم وض ِربتْ علي ِْهم ال ِذلَّة وا ْلم ْ
ق ذلِك بِما عصوا َّوكانوا ي ْعتدون ﴿} ﴾6١
كانوا يكْفرون بِآيا ِ
ت اللَّـ ِه وي ْقتلون النَّبِيِين بِغي ِْر ا ْلح ِ
= غطرسة بني إسرائيل ،وجفاؤهم؛ لقولهم{ :ادع لنا ربك} ؛ ولم يقولوا" :ادع لنا ربنا" ،أو:
"ادع لنا هللا"؛ كأن عندهم .والعياذ باهلل .أنفة؛ مع أنهم كانوا مؤمنين بموسى ومع ذلك
يقولون{ :ادع لنا ربك}  .كما قالوا{ :فاذهب أنت وربك فقاتال إنا هاهنا قاعدون} [المائدة:
 .. ]24العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة

ست ْبدِلون ٱلَّذِى هو أدْن َٰى بِٱلَّذِى هو خيْر ۚ ٱ ْه ِبطوا ِمصْرا ف ِإنَّ لكم َّما سأ ْلت ْم ۗ وض ِربتْ
= { قال أت ْ
ٱّلل ۗ } فيه تهديد لهذه األمة بما غلب على أهل الدنيا
علي ِْهم ِ
سكنة وبا ٓءو ِبغضب ِمن َّ ِ
ٱلذلَّة وٱ ْلم ْ
منهم من مثل أحوالهم باستبدال األدنى في المعنى من الحرام والمتشابه باألعلى من الطيب.
(البقاعي)١4٩/١ :

= أن من علو همة المرء أن ينظر لألكمل ،واألفضل في كل األمور( ..العالمة العثيمين /
تفسير سورة البقرة)

سكنة } ولما كان الذي جرى منهم فيه أكبر دليل على قلة
= { وض ِربتْ علي ِْهم ِ
ٱلذلَّة وٱ ْلم ْ
صبرهم ،واحتقارهم ألوامر هللا ونعمه؛ جازاهم من جنس عملهم ،فقال( :وضربت عليهم
الذلة) التي تشاهد على ظاهر أبدانهم( ،والمسكنة) بقلوبهم( .السعدي)53 :

سكنة } ومعنى لزوم الذلة والمسكنة لليهود أنهم فقدوا البأس
= { وض ِربتْ علي ِْهم ِ
ٱلذلَّة وٱ ْلم ْ
والشجاعة ،وبدا عليهم سيما الفقر والحاجة مع وفرة ما أنعم هللا عليهم؛ فإنهم لما سئموها
صارت لديهم كالعدم ،ولذلك صار الحرص لهم سجية باقية في أعقابهم( .ابن عاشور:
)528/١

َٰ
ق ۗ َٰذ ِلك بِما عصوا َّوكانوا
= { ذ ِلك بِأنَّه ْم كانوا يكْفرون بِـَٔ َٰاي ِ
ت َّ ِ
ٱّلل وي ْقتلون ٱلنَّبِييِن بِغي ِْر ٱ ْلح ِ
ي ْعتدون } إدمان المعاصي يفضي إلى التغلغل فيها ،والتنقل من أصغرها إلى أكبرها( .ابن
عاشور)530/١ :
َٰ
ق ۗ َٰذ ِلك ِبما عصوا َّوكانوا
= { ذ ِلك ِبأنَّه ْم كانوا يكْفرون ِبـَٔ َٰاي ِ
ت َّ ِ
ٱّلل وي ْقتلون ٱلنَّ ِبيِۦن ِبغي ِْر ٱ ْلح ِ
ي ْعتدون } والمعنى :أن الذي حملهم على الكفر بآيات هللا تعالى وقتلهم األنبياء إنما هو تقدم
عصيانهم ،واعتدائهم ،ومجاوزتهم الحدود ،والذنب يجر الذنب( .األلوسي)277/١ :
ق ۗ َٰذ ِلك ِبما عصوا َّوكانوا ي ْعتدون }
= { وي ْقتلون ٱلنَّ ِب ِيين ِبغي ِْر ٱ ْلح ِ
(ذلك بما عصوا) بأن ارتكبوا معاصي هللا( ،وكانوا يعتدون) على عباد هللا؛ فإن المعاصي يجر
بعضها بعضا ،فالغفلة ينشأ عنها الذنب الصغير ،ثم ينشأ عنه الذنب الكبير ،ثم ينشأ عنها
أنواع البدع والكفر وغير ذلك ،فنسأل هللا العافية من كل بالء( .السعدي)53 :

---------------------------------------------------------------

{ إِنَّ الَّذِين آمنوا والَّذِين هادوا والنَّصارى والصَّا ِبئِين م ْن آمن ِباللَّـ ِه وا ْلي ْو ِم ْاآل ِخ ِر وع ِمل
صا ِلحا فله ْم أجْ ره ْم ِعند ر ِب ِه ْم وال خ ْوف علي ِْه ْم وال ه ْم يحْ زنون ﴿} ﴾62
= أنه إذا ذكر الثناء بالشر على طائفة ،وكان منهم أهل خير فإنه ينبغي ذكر أولئك الذين
اتصفوا بالخير حتى ال يكون قدحا عاما؛ ألنه تعالى بعدما قال{ :ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات
هللا ويقتلون النبيين بغير الحق} [البقرة ]6١ :بيَّن أن منهم من آمن باهلل ،واليوم اآلخر ،وأن
من آمن باهلل واليوم اآلخر فلهم أجرهم عند ربهم ،وال خوف عليهم ،وال هم يحزنون..
(العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= { إِنَّ ٱلَّذِين ءامنوا وٱلَّذِين هادوا وٱلنَّ َٰ
ٱّلل وٱ ْلي ْو ِم ْٱآل ِخ ِر وع ِمل
صبِـِين م ْن ءامن بِ َّ ِ
صر َٰى وٱل َٰ َّ
َٰ
ص ِلحا فله ْم أجْ ره ْم ِعند ر ِب ِه ْم وال خ ْوف علي ِْه ْم وال ه ْم يحْ زنون } وهذه طريقة القرآن :إذا وقع
في بعض النفوس عند سياق اآليات بعض األوهام ،فال بد أن تجد ما يزيل ذلك الوهم؛ ألنه
ت ْنزيل من يعلم األشياء قبل وجودها ،وم ْن رحمته وسعت كل شيء ،وذلك -وهللا أعلم -أنه لما
ذكر بني إسرائيل وذ َّمهم ،وذكر معاصيهم وقبائحهم ،ربما وقع في بعض النفوس أنهم كلهم
يشملهم الذم ،فأراد الباري تعالى أن يبين من لم يلحقه الذم منهم بوصفه .ولما كان أيضا ذكر
بني إسرائيل خاصة يوهم االختصاص بهم؛ ذكر تعالى حكما عاما يشمل الطوائف كلها؛ ليتضح
الحق ،ويزول التوهم واإلشكال( .السعدي)54 :
---------------------------------------------------------------------

طور خذوا ما آتيْناكم ِبق َّوة و ْ
{ و ِإ ْذ أخ ْذنا ِميثاقك ْم ورف ْعنا ف ْوقكم ال ُّ
اذكروا ما فِي ِه لعلَّك ْم تتَّقون
﴿ ﴾63ث َّم تولَّيْتم ِمن ب ْع ِد ذ ِلك فل ْوال ف ْ
س ِرين ﴿} ﴾64
ضل اللَّـ ِه عليْك ْم ورحْ مته لكنتم ِمن ا ْلخا ِ
= { و ِإ ْذ أخ ْذنا ِم َٰيثقك ْم ورف ْعنا ف ْوقكم ٱل ُّ
طور خذوا ما ٓ ءاتي َْٰنكم ِبق َّوة } المراد بالقوة الجد
واالجتهاد وعدم التكاسل والتغافل( .األلوسي)28١/١ :

= أن اإلنسان ال يستقل بنفسه في التوفيق؛ لقوله تعالى( :فلوال فضل هللا عليكم ورحمته) .
(العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)
---------------------------------------------------------------------

سئِين ﴿ ﴾65فجع ْلناها
س ْب ِ
ت فق ْلنا له ْم كونوا قِردة خا ِ
{ ولق ْد ع ِل ْمتم الَّذِين اعْتد ْوا ِمنك ْم فِي ال َّ
نكاال ِلما بيْن يديْها وما خ ْلفها وم ْو ِعظة ِل ْلمت َّ ِقين ﴿} ﴾66
سـِين } وإنما جعل
س ْب ِ
ت فق ْلنا له ْم كونوا ِقردة َٰخ ِ
= { ولق ْد ع ِل ْمتم ٱلَّذِين ٱعْتد ْوا ِمنك ْم ِفى ٱل َّ
االعتداء فيه مع أن الحفر في يوم الجمعة ألن أثره الذي ترتب عليه العصيان -وهو دخول
الحيتان للحياض -يقع في يوم السبت( .ابن عاشور)544/١ :

= بيان حكمة هللا في مناسبة العقوبة للذنب؛ ألن عقوبة هؤالء المتحيلين أنهم مسخوا قردة
خاسئين؛ والذنب الذي فعلوه أنهم فعلوا شيئا صورته صورة المباح؛ ولكن حقيقته غير مباح؛
فصورة القرد شبيهة باآلدمي ،ولكنه ليس بآدمي؛ وهذا؛ ألن الجزاء من جنس العمل؛ ويدل
لذلك أيضا قوله تعالىًّ { :
فكال أخذنا بذنبه} [العنكبوت( .. ]40 :العالمة العثيمين  /تفسير
سورة البقرة)

= { فجع ْل َٰنها ن َٰكال ِلما بيْن يديْها وما خ ْلفها وم ْو ِعظة ِل ْلمت َّ ِقين } ولكنها ال تكون موعظة نافعة
إال للمتقين ،وأما من عداهم فال ينتفعون باآليات( .السعدي)54 :

= أن الذين ينتفعون بالمواعظ هم المتقون؛ وأما غير المتقي فإنه ال ينتفع ال بالمواعظ
الكونية ،وال بالمواعظ الشرعية؛ قد ينتفع بالمواعظ الكونية اضطرارا ،وإكراها؛ وقد ال ينتفع؛
وقد يقول :هذه األشياء ظواهر كونية طبيعية عادية ،كما قال تعالى{ :وإن يروا كسفا من
السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم} [الطور ]44 :؛ وقد ينتفع ،ويرجع إلى هللا تعالى ،كما
قال تعالى{ :فإذا ركبوا في الفلك دعوا هللا مخلصين له الدين فلما نجَّاهم إلى البر إذا هم
يشركون} [العنكبوت ، ]65 :وقال تعالى{ :وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا هللا مخلصين له
الدين فلما نجَّاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إال كل ختَّار كفور} [لقمان... ]32 :
(العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)
---------------------------------------------------------------

{ و ِإ ْذ قال موسى ِلق ْو ِم ِه ِإنَّ اللَّـه يأْمرك ْم أن ت ْذبحوا بقرة قالوا أتت َّ ِخذنا هزوا قال أعوذ ِباللَّـ ِه أ ْن
أكون ِمن ا ْلجا ِه ِلين ﴿ ﴾67قالوا ادْع لنا ربَّك يب ِين لَّنا ما ِهي قال ِإنَّه يقول ِإنَّها بقرة َّال ف ِارض
وال بِكْر عوان بيْن ذ ِلك ف ْ
افعلوا ما ت ْؤمرون ﴿ ﴾68قالوا ادْع لنا ربَّك يبيِن لَّنا ما ل ْونها قال إِنَّه
اظ ِرين ﴿ ﴾6٩قالوا ادْع لنا ر َّبك يب ِين لَّنا ما ِهي ِإنَّ
يقول ِإنَّها بقرة ص ْفراء فا ِقع لَّ ْونها تس ُّر النَّ ِ
ا ْلبقر تشابه عليْنا وإِنَّا إِن شاء اللَّـه لمهْتدون ﴿ ﴾70قال إِنَّه يقول إِنَّها بقرة َّال ذلول تثِير
ق فذبحوها وما كادوا
س ِقي ا ْلح ْرث مسلَّمة َّال ِ
ْاأل ْرض وال ت ْ
شية فِيها قالوا ْاآلن ِجئْت بِا ْلح ِ

ي ْفعلون ﴿ ﴾7١وإِ ْذ قت ْلت ْم ن ْفسا فادَّارأْت ْم فِيها واللَّـه م ْخ ِرج َّما كنت ْم تكْتمون ﴿ ﴾72فق ْلنا ا ْ
ض ِربوه
ِبب ْع ِضها كذ ِلك يحْ ِيي اللَّـه ا ْلم ْوتى وي ِريك ْم آياتِ ِه لعلَّك ْم ت ْع ِقلون ﴿} ﴾73
ٱّلل يأْمرك ْم أ ْن ت ْذبحواْ بقرة } قال الماوردي  :وإنما أمروا -
= { و ِإ ْذ قال موس َٰى ِلق ْو ِم ِه ِإنَّ َّ
وهللا أعلم  -بذبح بقرة دون غيرها ؛ ألنها من جنس ما عبدوه من العجل ليهون عندهم ما كان
يرونه من تعظيمه  ،وليعلم بإجابتهم ما كان في نفوسهم من عبادته( .القرطبي)١77/2 :

ٱّلل أ ْن أكون ِمن ٱ ْل َٰج ِه ِلين } ألنه ال يليق بالعقالء األفاضل؛
= { قال ٓوا أتت َّ ِخذنا هزوا ۖ قال أعوذ ِب َّ ِ
فإنه أخص من المزح ألن في الهزؤ مزحا مع استخفاف واحتقار للممزوح معه ،على أن
المزح ال يليق في المجامع العامة والخطابة ،على أنه ال يليق بمقام الرسول؛ ولذا تبرأ منه
موسى( .ابن عاشور)548/١ :

= أن االستهزاء بالناس من الجهل وهو الحمق ،والسفه؛ لقول موسى عليه الصالة والسالم:
(أعوذ باهلل أن أكون من الجاهلين) ( .العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= { قال ِإنَّه يقول ِإنَّها بقرة َّال ف ِارض وال ِبكْر عوان بيْن ذ ِلك ف ْ
افعلوا ما ت ْؤمرون } كان
الحسين بن الفضل معروفا بإخراج أمثال العرب والعجم من القرآن ،فقيل له:
هل تجد في كتاب هللا "خير األمور أوساطها"؟ قال :نعم ،في أربعة مواضع :ـ
{ /١ال فارض وال بكر عوان بين ذلك} .البقرة 68 :
{ /2والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما} .الفرقان 67 :
{ /3وال تجعل يدك مغلولة إلى عنقك وال تبسطها كل البسط} .اإلسراء 2٩ :
{ /4وال تجهر بصالتك وال تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيال} .اإلسراء ١١0 :
(اإلتقان في علوم القرآن  /للسيوطي )48/4

= فلو لم يعترضوا ألجزأت عنهم أدنى بقرة ،ولكنهم شددوا فشدَّد عليهم ،حتى انتهوا إلى
البقرة التي أمروا بذبحها فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها ،فقال :وهللا ال أنقصها من
ملء جلدها ذهبا ،فأخذوها فذبحوها( .ابن كثير)١03/١ :

= أن من شدد على نفسه شدد هللا عليه .كما حصل لهؤالء؛ فإنهم لو امتثلوا أول ما أ ِمروا،
فذبحوا أي بقرة لكفاهم؛ ولكنهم شددوا ،وتعنتوا ،فشدد هللا عليهم؛ على أنه يمكن أن يكون
تعنتهم هذا للتباطؤ في تنفيذ األمر ( ...العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= أن اإلنسان إذا لم يقبل هدى هللا عز وجل من أول مرة فإنه يوشك أن يشدد هللا عليه؛ ولهذا
قال النبي صلى هللا عليه وسلم "إن الدين يسر؛ ولن يشاد الدين أحد إال غلبه" ..أخرجه
البخاري( .العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

ٱّلل لمهْتدون } لوال أن القوم استثنوا فقالوا( :وإنا إن شاء هللا لمهتدون)؛
= { وإِنَّا ٓ إِن شا ٓء َّ
لما هدوا إليها أبداً( .ابن كثير )١04/١ :

ق } وهذا من جهلهم ،وإال فقد جاءهم بالحق أول مرة ،فلو أنهم
= { قالوا ٱلْ َٰـَٔن ِجئْت بِٱ ْلح ِ
أي بقرة لحصل المقصود ،لكنهم شددوا بكثرة األسئلة؛ فشدد هللا عليهم( .السعدي :
اعترضوا َّ
)55

= { فذبحوها وما كادوا ي ْفعلون } لعصيانهم وكثرة سؤالهم ،أو لغالء البقرة -فقد جاء أنها
كانت ليتيم ،وأنهم اشتروها بوزنها ذهبا -أو لقلة وجود تلك الصفة؛ فقد روي أنهم لو ذبحوا
أدنى بقرة أجزأت عنهم ،ولكنهم شددوا فشدد عليهم( .ابن جزي)70/١ :

= أنه ينبغي لطالب العلم أن يعتني بمعنى القصة ،وغرضها دون من وقعت عليه؛ لقوله
تعالى{ :ببعضها} ؛ ولم يعين لهم ذلك توسعة عليهم؛ ليحصل المقصود بأي جزء منها؛ ولهذا
نرى أنه من التكلف ما يفعله بعض الناس إذا سمع حديثا أنه جاء رجل إلى النبي صلى هللا
عليه وسلم فقال" :يا رسول هللا  " ...كذا وكذا؛ تجد بعض الناس يتعب ،ويتكلف في تعيين
هذا الرجل؛ وهذا ليس بالزم؛ المهم معنى القصة ،وموضوعها؛ أما أن تعرف من هذا الرجل؟
من هذا األعرابي؟ ما هذه الناقة مثال؟ ما هذا البعير؟ فليس بالزم؛ إذ إن المقصود في األمور
معانيها ،وأغراضها ،وما توصل إليه؛ فال يضر اإلبهام .اللهم إال أن يتوقف فهم المعنى على
التعيين( ..العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= التحذير من أن يكتم اإلنسان شيئا ال يرضاه هللا عز وجل؛ فإنه مهما يكتم اإلنسان شيئا مما
ال يرضي هللا عز وجل فإن هللا سوف يطلع خلقه عليه .إال أن يعفو هللا عنه ( ...العالمة
العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

-------------------------------------------------------------------

سوة و ِإنَّ ِمن ا ْل ِحجار ِة لما يتفجَّر ِم ْنه
{ ث َّم قستْ قلوبكم ِمن ب ْع ِد ذ ِلك ف ِهي كا ْل ِحجار ِة أ ْو أش ُّد ق ْ
شقَّق في ْخرج ِم ْنه ا ْلماء وإِنَّ ِم ْنها لما ي ْهبِط ِم ْن خشْي ِة اللَّـ ِه وما اللَّـه
ْاأل ْنهار وإِنَّ ِم ْنها لما ي َّ
ِبغافِل ع َّما ت ْعملون ﴿} ﴾74
َٰ
سوة ۚ } فائدة تشبيه قسوة القلب
= { ث َّم قستْ قلوبكم ِمن ب ْع ِد ذ ِلك ف ِهى كٱ ْل ِحجار ِة أ ْو أش ُّد ق ْ
بالحجارة مع أن في الموجودات ما هو أشد صالبة منها  :هي أن الحديد والرصاص إذا أذِيب
في النار ذاب ،بخالف الحجارة( .السعدي)55 :

َٰ
سوة } وقوة القلب المحمودة غير
= { ث َّم قستْ قلوبكم ِمن ب ْع ِد ذ ِلك ف ِهى كٱ ْل ِحجار ِة أ ْو أش ُّد ق ْ
قسوته المذمومة ،فإنه ينبغي أن يكون قويا من غير عنف ،ولينا من غير ضعف( .ابن تيمية:
)243/١

= أن الحجارة خير من قلوب هؤالء بأن فيها خيرا؛ فإن من الحجارة ما يتفجر منه األنهار؛
ومنها ما يشقق ،فيخرج منه الماء؛ ومنها ما يهبط من خشية هللا؛ وهذه كلها خير ،وليس في
قلوب هؤالء خير( ..العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= عظمة هللا عز وجل؛ لقوله تعالى{ :من خشية هللا} ؛ والخشية هي الخوف المقرون بالعلم؛
لقوله تعالى{ :إنما يخشى هللا من عباده العلماء} [فاطر ]28 :؛ فمن علم عظمة هللا سبحانه
وتعالى فال بد أن يخشاه ( ...العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

شقَّق في ْخرج ِم ْنه ٱ ْلما ٓء ۚ و ِإنَّ ِم ْنها
= { و ِإنَّ ِمن ٱ ْل ِحجار ِة لما يتف َّجر ِم ْنه ْٱأل ْن َٰهر ۚ و ِإنَّ ِم ْنها لما ي َّ
ٱّلل ۗ } إن من الحجارة ما هو أنفع من قلوبكم؛ لخروج الماء منها،
لما ي ْه ِبط ِم ْن خشْي ِة َّ ِ
وترديها ،قال مجاهد :ما تردى حجر من رأس جبل ،وال تفجر نهر من حجر ،وال خرج منه
ماء إال من خشية هللا؛ نزل بذلك القرآن( .القرطبي)208/2 :
----------------------------------------------------

َللا ث َّم يح ِرفونه ِم ْن ب ْع ِد ما
سمعون كالم َّ ِ
{ أفت ْطمعون أ ْن ي ْؤ ِمنوا لك ْم وق ْد كان ف ِريق ِم ْنه ْم ي ْ
عقلوه وه ْم ي ْعلمون (} )75

(من بعد ما عقلوه)؛ أي :عرفوه وعلموه .وهذا توبيخ لهم؛ أي :إن هؤالء اليهود قد سلفت
= ِ
آلبائهم أفاعيل سوء وعناد ،فهؤالء على ذلك السنن ،فكيف تطمعون في إيمانهم؟! ودل هذا
الكالم أيضا على أن العا ِلم بالحق المعاند فيه بعيد من الرشد؛ ألنه علم الوعد والوعيد ولم
ينهه ذلك عن عناده( .القرطبي)2١3/2 :
= قبح تحريف كالم هللا ،وأن ذلك من صفات اليهود؛ ومن هذه األمة من ارتكبه ،لكن القرآن
محفوظ؛ فال يمكن وقوع التحريف اللفظي فيه؛ ألنه يعلمه كل أحد؛ وأما التحريف المعنوي
فواقع ،لكن يقيض هللا عز وجل من األئمة ،وأتباعهم من يبينه ،ويكشف عوار فاعله .
(العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)
---------------------------------------------------

َللا
{ وإِذا لقوا الَّذِين آمنوا قالوا آمنَّا وإِذا خال ب ْعضه ْم إِل َٰى ب ْعض قالوا أتحدِثونه ْم بِما فتح َّ
س ُّرون وما
َللا ي ْعلم ما ي ِ
عليْك ْم ِليحاجُّوك ْم ِب ِه ِع ْند ر ِبك ْم ۚ أفال ت ْع ِقلون ( )76أوال ي ْعلمون أنَّ َّ
ي ْع ِلنون (} )77
= أن العلم من الفتح؛ لقولهم{ :بما فتح هللا عليكم} ؛ وال شك أن العلم فتح يفتح هللا به على
المرء من أ نواع العلوم والمعارف ما ينير به قلبه ( .العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= أن المؤمن ،والكافر يتحاجَّان عند هللا يوم القيامة؛ لقولهم{ :ليحاجُّوكم به عند ربكم} ؛
ويؤيده قوله تعالى( :ثم إنكم بعد ذلك لميِتون * ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون}
[المؤمنون( . )١5 :العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= الثناء على العقل ،والحكمة؛ ألن قولهم{ :أفال تعقلون} توبيخ لهم على هذا الفعل؛ وأنه
ينبغي لإلنسان أن يكون عاقال؛ ما يخطو خطوة إال وقد عرف أين يضع قدمه؛ وال يتكلم إال
وينظر ما النتيجة من الكالم؛ وال يفعل إال وينظر ما النتيجة من الفعل :قال النبي صلى هللا
عليه وسلم "من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خيرا ،أو ليصمت" أخرجه البخاري
ومسلم ( .العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)
------------------------------------------------

ي و ِإ ْن ه ْم ِإ َّال يظنُّون (} )78
{ و ِم ْنه ْم أ ِميُّون ال ي ْعلمون ا ْل ِكتاب ِإ َّال أمانِ َّ

= (إال أماني) :تالوة بغير فهم( .ابن جزي)72/١ :
= هذه صفة من ال يفقه كالم هللا ،ويعمل به ،وإنما يقتصر على مجرد تالوته ،كما قال الحسن
البصري :نزل القرآن ليعمل به؛ فاتخذوا تالوته عمال( .ابن تيمية)247/١ :

= ( ومنهم أميون ) فمن جعل اهل القرآن كذلك  ،وأمرهم ان يكونوا فيه أميين  ،ال يعلمون
الكتاب إال تالوة  ،فقد أمرهم بنظير ما ذم هللا عليه أهل الكتاب .
(ابن تيمية مجموع الفتاوى )4١5 /١6

= ذم من ال يعتني بمعرفة معاني كتاب هللا عز وجل ( .العالمة العثيمين  /تفسير سورة
البقرة)
------------------------------------------------

َللا ِليشْتروا ِب ِه ثمنا ق ِليال ۖ فويْل
ِيه ْم ث َّم يقولون َٰهذا ِم ْن ِع ْن ِد َّ ِ
{ فويْل ِللَّذِين يكْتبون ا ْل ِكتاب ِبأ ْيد ِ
سبون (} )7٩
ِيه ْم وويْل له ْم ِم َّما ي ْك ِ
له ْم ِم َّما كتبتْ أ ْيد ِ
= (فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم) الكتابة ال تكون إال باأليدي ،و ِذكْر األيدي مع أن كلمة
(يكتبون) تغني عنها ،فائدته تحقيق مباشرتهم ما حرفوه بأنفسهم؛ زيادة في تقبيح فعلهم ؟
(زكريا األنصاري /فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن )32

= وإنما فعلوا ذلك مع علمهم (ليشتروا به ثمنا قليال) ،والدنيا كلها من أولها إلى آخرها ثمن
قليل ،فجعلوا باطلهم شركا يصطادون به ما في أيدي الناس ،فظلموهم من وجهين :من جهة
تلبيس دينهم عليهم ،ومن جهة أخذ أموالهم بغير حق ،بل بأبطل الباطل ،وذلك أعظم ممن
يأخذها غصبا وسرقة ونحوهما ( .السعدي)56 :

= أن عقوبة القول على هللا بغ ير علم تشمل الفعل ،وما ينتج عنه من كسب محرم؛ لقوله
تعالى{ :فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون} ؛ فما نتج عن المحرم من الكسب
فإنه يأثم به اإلنسان؛ مثال :إنسان عمل عمال محرما .كالغش .فإنه آثم بالغش؛ وهذا الكسب
الذي حصل به هو أيضا آثم به ( .العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)
----------------------------------------------

َللا عهْده ۖ أ ْم
سنا النَّار إِ َّال أيَّاما م ْعدودة ۚ ق ْل أتَّخ ْذت ْم ِع ْند َّ ِ
{ وقالوا ل ْن تم َّ
َللا عهْدا فل ْن ي ْخ ِلف َّ
َللا ما ال ت ْعلمون (} )80
تقولون على َّ ِ
= أن اليهود يقرون باآلخرة ،وأن هناك نارا ،لقوله تعالى{ :وقالوا لن تمسنا النار إال أياما
معدودة} ؛ لكن هذا اإلقرار ال ينفعهم؛ ألنهم كذبوا محمدا صلى هللا عليه وسلم؛ وعلى هذا
ليسوا بمؤمنين ( .العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= تحريم اإلفتاء بال علم؛ وعلى هذا يجب على المفتي أن يتقي هللا عز وجل ،وأال يتسرع في
اإلفتاء؛ ألن األمر خطير ( .العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)
----------------------------------------------------

{ بل َٰى م ْن كسب سيئة وأحاطتْ ب ِه خ ِطيئته فأ َٰ
ولئِك أصْحاب النَّ ِار ۖ ه ْم فِيها خا ِلدون ()8١
ِ
ِ
َٰ
ْ
َّ
ت أولئِك أصْحاب الجن ِة ۖ ه ْم فِيها خا ِلدون (} )82
والَّذِين آمنوا وع ِملوا الصَّا ِلحا ِ
= أن من أحاطت به خطيئته فلم يكن له حسنة فإنه من أصحاب النار الذين ال يخرجون منها
 ..وأن من كسب سيئة لكن لم تحط به الخطيئة فإنه ليس من أصحاب النار؛ لكن إن كان عليه
سيئات فإنه يعذب بقدرها .ما لم يعف هللا سبحانه وتعالى عنه ( .العالمة العثيمين  /تفسير
سورة البقرة)

= خلود أهل النار فيها؛ وهو خلود مؤبد ال يخفف عنهم فيه العذاب ،وقد صرح هللا عز وجل
بتأبيد الخلود فيها في ثالثة مواضع من القرآن؛ األول :في سورة النساء في قوله تعالى{ :إن
الذين كفروا وظلموا لم يكن هللا ليغفر لهم وال ليهديهم طريقا * إال طريق جهنم خالدين فيها
أبدا وكان ذلك على هللا يسيرا} [النساء ]١6٩ ،١68 :؛ الموضع الثاني :في سورة األحزاب
في قوله تعالى{ :إن هللا لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا * خالدين فيها أبدا ال يجدون وليا وال
نصيرا} [األحزاب ]65 ،64 :؛ الموضع الثالث :في سورة الجن في قوله تعالى{ :ومن يعص
هللا ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا} [الجن( . ]23 :العالمة العثيمين  /تفسير
سورة البقرة)

= أن اإليمان وحده ال يكفي لدخول الجنة؛ بل ال بد من عمل صالح  ..وأن العمل وحده ال
يكفي حتى يكون صادرا عن إيمان؛ لقوله تعالى{ :آمنوا وعملوا الصالحات ولذلك لم ينفع
المنافقين عملهم؛ لفقد اإليمان في قلوبهم ( .العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= بالغة القرآن ،وحسن تعليمه؛ حيث إنه لما ذكر أصحاب النار ذكر أصحاب الجنة؛ وهذا من
معنى قول هللا تعالى{ :هللا َّ
نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني} [الزمر ]23 :؛ فإن من
معاني المثاني أن تثنى فيه األمور؛ فيذكر الترغيب والترهيب؛ والمؤمن والكافر؛ والضار
والنافع؛ وما أشبه ذلك ( .العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)
------------------------------------------------

َللا و ِبا ْلوا ِلدي ِْن ِإحْسانا وذِي ا ْلق ْرب َٰى وا ْليتام َٰى
{ و ِإ ْذ أخ ْذنا ِميثاق بنِي ِإ ْ
سرائِيل ال ت ْعبدون ِإ َّال َّ
سنا وأقِيموا الصَّالة وآتوا َّ
الزكاة ث َّم تولَّيْت ْم إِ َّال ق ِليال ِم ْنك ْم وأ ْنت ْم
اس ح ْ
ين وقولوا ِللنَّ ِ
وا ْلمسا ِك ِ
م ْع ِرضون (} )83
= بيان عظمة هللا عز وجل؛ لقوله تعالى{ :وإذ أخذنا} ؛ ألن الضمير هنا للتعظيم؛ وهو
سبحانه وتعالى العظيم الذي ال أعظم منه ( .العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= وأمرناهم بالوالدين إحسانا .وقرن هللا عز وجل في هذه حق الوالدين بالتوحيد ألن النشأة
األولى من عند هللا ،والنشء الثاني -وهو التربية -من جهة الوالدين ،ولهذا قرن تعالى الشكر
لهما بشكره( .القرطبي)22٩/2 :

َٰ
سنا } وناسب أن
اس ح ْ
ين وقولوا ِللنَّ ِ
= { وبِٱ ْلو َٰا ِلدي ِْن إِحْسانا و ِذي ٱ ْلق ْرب َٰى وٱ ْليتام َٰى وٱ ْلم َٰس ِك ِ
يأمرهم بأن يقولوا للناس حسنا بعد ما أمرهم باإلحسان إليهم بالفعل؛ فجمع بين طرفي
اإلحسان الفعلي والقولي( .ابن كثير)١١5/١ :

سنا } وجعل اإلحسان لسائر الناس بالقول؛ ألنه القدر الذي يمكن معاملة
اس ح ْ
= { وقولوا ِلل َّن ِ
جميع الناس به ،وذلك أن أصل القول أن يكون عن اعتقاد ،فهم إذا قالوا للناس حسنا فقد
أضمروا لهم خيرا( .ابن عاشور. )583/١ :

سنا } هو اللين في القول ،والمعاشرة بحسن الخلق( .البغوي)72/١ :
اس ح ْ
= { وقولوا ِللنَّ ِ

= إذا تكلم ال مرء فليقل خيرا ،وليعود لسانه الجميل من القول؛ فإن التعبير الحسن عما يجول
في النفس أدب عال ،أخذ هللا به أهل الديانات جميعا (وقولوا للناس حسنا)( .محمد الغزالي/
خلق المسلم )6٩

= (وقولوا للناس حسنا) تأمل (للناس) دون تفريق بين جنس ولون ودين ،فالعبرة بنوع
الخطا ب ال للمخاطب( .أ.د  .ناصر العمر /ليدبروا آياته )6١
------------------------------------------------

س ِفكون دِماءك ْم وال ت ْخ ِرجون أ ْنفسك ْم ِم ْن دِي ِارك ْم ث َّم أ ْقر ْرت ْم وأ ْنت ْم
{ و ِإ ْذ أخ ْذنا ِميثاقك ْم ال ت ْ
تشْهدون (} )84
= األسلوب البليغ في قوله تعالى{ :ال تسفكون دماءكم وال تخرجون أنفسكم من دياركم} ؛
وذلك أن مثل هذا التعبير فيه الحث البليغ على اجتناب ما نهي عنه ،وكأن الذي اعتدى على
غيره قد اعتدى على نفسه ( .العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)
---------------------------------------------

َٰ
اإلثْ ِم
{ ث َّم أ ْنت ْم هؤال ِء ت ْقتلون أ ْنفسك ْم وت ْخ ِرجون ف ِريقا ِم ْنك ْم ِم ْن دِي ِار ِه ْم تظاهرون علي ِْه ْم بِ ْ ِ
ب
ان و ِإ ْن يأْتوك ْم أسار َٰى تفادوه ْم وهو مح َّرم عليْك ْم ِإ ْخراجه ْم ۚ أفت ْؤ ِمنون ِبب ْع ِ
ض ا ْل ِكتا ِ
وا ْلعدْو ِ
َٰ
وتكْفرون بِب ْعض ۚ فما جزاء م ْن ي ْفعل ذ ِلك ِم ْنك ْم إِ َّال ِخ ْزي فِي ا ْلحيا ِة ال ُّد ْنيا ۖ وي ْوم ا ْل ِقيام ِة يردُّون
َللا بغافِل عما ت ْعملون ( )85أ َٰ
ولئِك الَّذِين اشْتروا ا ْلحياة ال ُّد ْنيا بِ ْاآل ِخر ِة ۖ
َّ
إِل َٰى أش ِد ا ْلعذا ِ
ب ۗ وما َّ ِ
فال يخفَّف ع ْنهم ا ْلعذاب وال ه ْم ي ْنصرون (} )86
= { وإِن يأْتوك ْم أ َٰسر َٰى ت َٰفدوه ْم } وردت اآلثار عن النبي ﷺ أنه فك األسارى ،وأمر
بفكهم ،وجرى بذلك عمل المسلمين ،وانعقد به اإلجماع ،ويجب فك األسارى من بيت المال،
فإن لم يكن فهو فرض على كافة المسلمين ،ومن قام به منهم أسقط الفرض عن الباقين.
(القرطبي)242/2 :

ب وتكْفرون ِبب ْعض } وفيها أكبر دليل على أن اإليمان يقتضي فعل
= { أفت ْؤ ِمنون ِبب ْع ِ
ض ٱ ْل ِك َٰتا ِ
األوامر واجتناب النواهي ،وأن المأمورات من اإليمان( .السعدي) 58 :

= (أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض) أن الكفر ببعض الشريعة كفر بجميعها؛ وجه
ذلك أن هللا توعد هؤالء الذين يؤمنون ببعض الكتاب ،ويكفرون ببعض؛ ومثل ذلك إذا آمن

ببعض الرسل دون بعض فإنه كفر بالجميع؛ ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى{ :كذبت قوم نوح
المرسلين} [الشعراء . ]١05 :ونوح هو أول الرسل لم يسبقه رسول؛ ومع ذلك جعل هللا
المكذبين له مكذبين لجميع الرسل؛ ولقوله تعالى{ :إن الذين يكفرون باهلل ورسله ويريدون أن
يفرقوا بين هللا ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيال
* أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا} [النساء( . ]١5١ ،١50 :العالمة
العثيمين  /تفسير سورة البقرة)
ٓ
= { أو َٰلئِك ٱ َّلذِين ٱشْتروا ٱ ْلحي َٰوة ٱل ُّد ْنيا ِب ْٱآل ِخر ِة} أخبر تعالى عن السبب الذي أوجب لهم الكفر
ببعض الكتاب واإليمان ببعضه ،فقال( :أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا باآلخرة)( .السعدي:
)58

= (اشتروا الحياة الدنيا باآلخرة) توبيخ من اختار الدنيا على اآلخرة؛ وهو مع كونه ضالال في
الدين سفه في العقل؛ إذ إن الدنيا متاع قليل ،ثم يزول؛ واآلخرة خير ،وأبقى ( .العالمة
العثيمين  /تفسير سورة البقرة)
-----------------------------------------------

ت وأيَّدْناه
الرس ِل ۖ وآتيْنا ِعيسى ابْن م ْريم ا ْلب ِينا ِ
{ ولق ْد آتيْنا موسى ا ْل ِكتاب وقفَّيْنا ِم ْن ب ْع ِد ِه ِب ُّ
ستكْب ْرت ْم فف ِريقا كذَّبْت ْم وف ِريقا
وح ا ْلقد ِس ۗ أفكلَّما جاءك ْم رسول بِما ال تهْو َٰى أ ْنفسكم ا ْ
بِر ِ
ت ْقتلون(} )87
= أن عيسى بن مريم صلى هللا عليه وسلم أعطاه هللا سبحانه وتعالى آيات كونية ،وشرعية؛
مثال الشرعية :اإلنجيل؛ ومثال الكونية :إحياء الموتى ،وإخراجهم من القبور ،وإبراء األكمه،
واألبرص ،وأنه يخلق من الطين كهيئة الطير ،فينفخ فيه ،فيكون طيرا يطير بإذن هللا؛ وكذلك
أيضا يخبرهم بما يأكلون ،وما يدخرون في بيوتهم؛ قال العلماء :إنما أعطي هذه اآلية الكونية؛
ألن الطب في عهده ارتقى إلى درجة عالية ،فأتاهم بآيات ال يقدر األطباء على مثلها؛ كما أن
محمدا صلى هللا عليه وسلم ترقى في عهده الكالم إلى م ْنزلة عالية في البالغة ،والفصاحة؛
فآتاه هللا سبحانه وتعالى القرآن العظيم الذي عجزوا أن يأتوا بمثله ( .العالمة العثيمين /
تفسير سورة البقرة)

= التأييد بروح القدس لمن ينصر الرسل عام في كل من نصرهم على من خالفهم من
المشركين وأهل الكتاب( .ابن تيمية).268/١ :

= وسمي الهوى هوى؛ ألنه يهوي بصاحبه إلى النار ،ولذلك ال يستعمل في الغالب إال فيما
ليس بحق ،وفيما ال خير فيه( .القرطبي)245/2 :

= لما أراد هللا إكرام نبيه بالشهادة ،ظهر أثر سم اليهودية ،وظهر سر قوله تعالى ألعدائه من
اليهود  ( :أو كلما جاءكم رسول بما ال تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون )
فجاء بلفظ " كذبتم " بالماضي الذي قد وقع وتحقق ،وجاء بلفظ " تقتلون " بالمستقبل الذي
يتوقعونه وينتظرونه( .ابن القيم /زاد المعاد )١١١ /4

= أن من استكبر عن الحق إذا كان ال يوافق هواه من هذه األمة فهو شبيه ببني إسرائيل؛ فإذا
استكبر عن الحق .سواء تحيل على ذلك بالتحريف؛ أو أقر بأن هذا الحق ،ولكنه استكبر عنه.
يقر به،
فإنه مشابه ببني إسرائيل  ..والخارجون عن الحق ينقسمون إلى قسمين :قسم ُّ
ويعترف بأنه عاص؛ وهذا أمره واضح ،وسبيله بين ،وقسم آخر يستكبر عن الحق ،ويحاول
أن يحرف النصوص إلى هواه؛ وهذا األخير أشد على اإلسالم من األول؛ ألنه يتظاهر باالتباع
وهو ليس من أهله ( .العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)
-------------------------------------------------

َللا ِبك ْف ِر ِه ْم فق ِليال ما ي ْؤ ِمنون (} )88
{ وقالوا قلوبنا غ ْلف ۚ ب ْل لعنهم َّ
= قلوبنا مغشاة بأغشية خلقية ،مانعة عن نفوذ ما جئت به؛ فيها إقناط النبي ﷺ عن
اإلجابة ،وقطع طمعه عنهم بالكلية؛ فأقصاهم هللا تعالى عن رحمته( .األلوسي)3١8/١ :

= أضرب هللا سبحانه عنه بقوله( :بل)؛ أي :ليس األمر كما قالوا من أن هناك غلفا حقيقة ،بل
(لعنهم هللا)؛ أي :طردهم الملك األعظم عن قبول ذلك؛ ألنهم ليسوا بأهل للسعادة بعد أن خلقهم
على الفطرة األولى القويمة ال غلف على قلوبهم؛ ألن اللعن إبعاد في المعنى والمكانة.
(البقاعي)١82/١ :

= أن القلوب بفطرتها ليست غلفاء؛ لقوله تعالى{ :بل لعنهم هللا} ؛ وهذا اإلضراب لإلبطال.
يعني ليست القلوب غلفاء ال تقبل الحق ،لكن هناك شيء آخر هو الذي منع من وصل الحق؛
وهو ل ْعن هللا إياهم بسبب كفرهم  ..فالفطرة من حيث هي فطرة تقبل الحق ،ولكن يوجد لها
موانع ( .العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)
--------------------------------------------------

ست ْفتِحون على الَّذِين كفروا
{ ول َّما جاءه ْم ِكتاب ِم ْن ِع ْن ِد َّ ِ
َللا مصدِق ِلما معه ْم وكانوا ِم ْن قبْل ي ْ
َللا على ا ْلكا ِف ِرين (ِ )8٩بئْسما اشْتر ْوا ِب ِه أ ْنفسه ْم أ ْن
فل َّما جاءه ْم ما عرفوا كفروا ِب ِه ۚ فل ْعنة َّ ِ
َللا ِم ْن ف ْ
ض ِل ِه عل َٰى م ْن يشاء ِم ْن ِعبا ِد ِه ۖ فباءوا ِبغضب عل َٰى
َللا ب ْغيا أ ْن ين ِزل َّ
يكْفروا ِبما أ ْنزل َّ
غضب ۚ و ِل ْلكافِ ِرين عذاب م ِهين (} )٩0
َللا على ا ْلكافِ ِرين} كفرهم كان لمجرد العناد الذي
= { فل َّما جاءه ْم ما عرفوا كفروا بِ ِه ۚ فل ْعنة َّ ِ
هو نتيجة الحسد ال للجهل ،وهو أبلغ في الذم؛ ألن الجاهل قد يعذر( .األلوسي)322/١ :

= أنه يجب على اإلنسان أن يعرف الحق بالحق ال بالرجال؛ فما دام أن هذا الذي قيل حق
فاتْب ْعه من أي كان مصدره؛ فاقبل الحق للحق؛ ال ألنه جاء به فالن ،وفالن ( .العالمة العثيمين
 /تفسير سورة البقرة)

ٱّلل ِمن ف ْ
ض ِل ِهۦ عل َٰى من
ٱّلل ب ْغيا أن ين ِزل َّ
= { ِبئْسما ٱشْتر ْوا ِب ِهۦٓ أنفسه ْم أن يكْفروا ِبما ٓ أنزل َّ
يشا ٓء ِم ْن ِعبا ِدهِۦ ۖ فبا ٓءو بِغضب عل َٰى غضب ۚ و ِل ْل َٰك ِف ِرين عذاب ُّم ِهين } لما كان كفرهم سببه
البغي والحسد ،ومنشأ ذلك التكبر؛ قوبلوا باإلهانة والصغار في الدنيا واآلخرة( .ابن كثير:
)١20/١

= أن العلم من أعظم فضل هللا عز وجل؛ لقوله تعالى{ :أن ين ِزل هللا من فضله على من
يشاء} ؛ وال شك أن العلم أفضل من المال؛ وإذا أردت أن تعرف الفرق بين فضل العلم ،وفضل
المال فانظر إلى العلماء في زمن الخلفاء السابقين؛ الخلفاء السابقون قل ذكرهم؛ والعلماء في
وقتهم بقي ذكرهم :هم يد ِرسون الناس وهم في قبورهم؛ وأولئك الخلفاء نسوا؛ اللهم إال من
كان خليفة له مآثر موجودة ،أو محمودة؛ فدل هذا على أن فضل العلم أعظم من فضل المال .
(العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= أن من آتاه هللا فضال من العلم والنبوة لم يخرج به عن أن يكون عبدا؛ إذا ال يرتقي إلى
م ْنزلة الربوبية؛ فالرسول صلى هللا عليه وسلم عبد من عباد هللا؛ فال نقول لمن نزل عليه
الوحي :إنه يرتفع حتى يكون ربا يملك النفع ،والضرر ،ويعلم الغيب ..
ويتفرع عنها أن من آتاه هللا من فضله من العلم ،وغيره ينبغي أن يكون أعبد هلل من غيره؛
ألن هللا تعالى أعطاه من فضله؛ فكان حقه عليه أعظم من حقه على غيره؛ فكلما عظم
اإلحسان من هللا عز وجل استوجب الشكر أكثر؛ ولهذا كان النبي صلى هللا عليه وسلم يقوم في

الليل حتى تتورم قدماه؛ فقيل له في ذلك؛ فقال" :أفال أكون عبدا شكورا" أخرجه البخاري
ومسلم ( .العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= { فبا ٓءو بِغضب عل َٰى غضب} فلعنهم هللا ،وغضب عليهم غضبا بعد غضب؛ لكثرة كفرهم،
وتوالي شكهم وشركهم( .السعدي)5٩ :

= أن المستكبر يعاقب بنقيض حاله؛ لقوله تعالى{ :عذاب مهين} بعد أن ترفعوا؛ فعوقبوا بما
ًّ
{فكال أخذنا
يليق بذنوبهم؛ وعلى هذا جرت سنة هللا سبحانه وتعالى في خلقه؛ قال هللا تعالى:
بذنبه} [العنكبوت ، ]40 :وقال تعالى{ :جزءا وفاقا} (النبأ( . )26 :العالمة العثيمين  /تفسير
سورة البقرة)
--------------------------------------------------

َللا قالوا ن ْؤ ِمن بِما أ ْن ِزل عليْنا ويكْفرون بِما وراءه وهو ا ْلحقُّ
{ وإِذا قِيل له ْم ِ
آمنوا بِما أ ْنزل َّ
َللا ِم ْن قبْل ِإ ْن ك ْنت ْم م ْؤ ِمنِين (} )٩١
مصدِقا ِلما معه ْم ۗ ق ْل ف ِلم ت ْقتلون أ ْن ِبياء َّ ِ
= { وهو ٱ ْلحقُّ مصدِقا ِلما معه ْم ۗ } ف ِلم تؤمنون بما أنزل عليكم ،وتكفرون بنظيره؟ هل هذا إال
تعصب واتباع للهوى؟ (السعدي)5٩ :

= أن من دعي إلى الحق من هذه األمة ،وقال" :المذهب كذا ،وكذا" .يعني وال أرجع عنه ففيه
شبه من اليهود .ألن الواجب إذا دعيت إلى الحق أن تقول" :سمعنا وأطعنا"؛ وال تعارضه بأي
قول كان ،أو مذهب ( .العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

ٱّلل ِمن قبْل إِن كنتم ُّم ْؤ ِمنِين} في إضافة (أنبياء) إلى االسم الكريم
= { ق ْل ف ِلم ت ْقتلون أنبِيا ٓء َّ ِ
تشريف عظيم ،وإيذان بأنه كان ينبغي لمن جاء من عند هللا تعالى أن يعظم وينصر ،ال أن
يقتل( .األلوسي)324/١ :
-----------------------------------------------

ت ث َّم اتَّخ ْذتم ا ْلعِجْ ل ِم ْن ب ْع ِد ِه وأ ْنت ْم ظا ِلمون (} )٩2
{ ولق ْد جاءك ْم موس َٰى بِا ْلبيِنا ِ

= سفاهة اليهود ،وغباوتهم ،التخاذهم العجل إلها مع أنهم هم الذين صنعوه  ..وقد عبدوا
العجل عن ظلم ،وليس عن جهل؛ لقوله تعالى( :وأنتم ظالمون) ( .العالمة العثيمين  /تفسير
سورة البقرة)
---------------------------------------------------

{ و ِإ ْذ أخ ْذنا ِميثاقك ْم ورف ْعنا ف ْوقكم ال ُّ
سمعوا ۖ قالوا س ِم ْعنا وعصيْنا
طور خذوا ما آتيْناك ْم ِبق َّوة وا ْ
وأش ِْربوا فِي قلوبِ ِهم ا ْلعِجْ ل بِك ْف ِر ِه ْم ۚ ق ْل بِئْسما يأْمرك ْم بِ ِه إِيمانك ْم إِ ْن ك ْنت ْم م ْؤ ِمنِين (} )٩3
= وجوب تلقي شريعة هللا بالقوة دون الكسل والفتور ،لقوله تعالى{ :خذوا ما آتيناكم بقوة} .
(العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= (ورفعنا فوقكم الطور) :الجبل العظيم؛ الذي جعلناه زاجرا لكم عن الرضا باإلقامة في
حضيض الجهل ،ورافعا إلى أوج العلم  ...ومن سمع فلم يقبل كان كمن لم يسمع .قال:
(واسمعوا) :وإال دفناكم به؛ وذلك حيث يكفي غيركم في التأديب رفع الدرة والسوط عليه
فينبعث للتعلم( .البقاعي)١٩8/١ :

سمعوا } أي :سماع قبول ،وطاعة ،واستجابة( .السعدي)5٩ :
= { خذوا ما ٓ ءاتي َْٰنكم ِبق َّوة وٱ ْ

شربوا ح َّبه ،فإذا كان
= قال هللا تعالى فى حق ع َّباد العجل( :وأش ِْربواْ ِفي قلو ِب ِهم ا ْلعِجْ ل) أى :أ ِ
فحب الرب تعالى
المخلوق الذى ال تجوز به محبته قد يحبه القلب حبًّا يجعل ذلك شرابا للقلب،
ُّ
أن يكون شرابا يشربه قلوب المؤمنين أولى و أحرى( .ابن تيمية /جامع المسائل )١33/١

= أن المؤمن حقا ال يأمره إيمانه بالمعاصي؛ لقوله تعالى{ :إن كنتم مؤمنين} يعني إن كنتم
مؤمنين حقا ما اتخذتم العجل إلها ( .العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)
---------------------------------------------

اس فتمنَّوا ا ْلم ْوت إِ ْن ك ْنت ْم صا ِدقِين
{ ق ْل إِ ْن كانتْ لكم الدَّار ْاآل ِخرة ِع ْند َّ ِ
ون النَّ ِ
َللا خا ِلصة ِم ْن د ِ
َللا ع ِليم بِال َّ
ظا ِل ِمين (} )٩5
ِيه ْم ۗ و َّ
( )٩4ول ْن يتمنَّ ْوه أبدا بِما قدَّمتْ أ ْيد ِ

اس فتمنَّوا ٱ ْلم ْوت إِن كنت ْم
= { ق ْل إِن كانتْ لكم ٱلدَّار ْٱآل ِخرة ِعند َّ ِ
ون ٱلنَّ ِ
ٱّلل خا ِلصة ِمن د ِ
َٰ
ص ِدقِين} ألن من اعتقد أنه من أهل الجنة كان الموت أحب إليه من الحياة في الدنيا؛ لما
يصير إليه من نعيم الجنة ،ويزول عنه من أذى الدنيا( .القرطبي)257/2 :

اس فتمنَّوا ٱ ْلم ْوت ِإن كنت ْم
= { ق ْل ِإن كانتْ لكم ٱلدَّار ْٱآل ِخرة ِعند َّ ِ
ون ٱلنَّ ِ
ٱّلل خا ِلصة ِمن د ِ
َٰ
ص ِدقِين} ألن ذلك علم على صالح حال العبد مع ربه ،وعمارة ما بينه وبينه ورجائه
للقائه؛ ...فعلى قدر نفرة النفس من الموت يكون ضعف منال النفس مع المعرفة التي بها
تأنس بربها فتتمنى لقاءه وتحبه ،ومن أحب لقاء هللا أحب هللا لقاءه ،ومن كره لقاء هللا كره
هللا لقاءه (.البقاعي)200/١ :

= ( ولن يتمنوه أبدا ) فدل إنما يكره الموت من له ذنوب يخاف القدوم عليها ،كما قال بعض
السلف :ما يكره الموت إال مريب ( .ابن رجب /لطائف المعارف )32١

= أنَّ الكافر يكره الموت لما يعلم من سوء العاقبة؛ لقوله تعالى( :بما قدمت أيديهم) .
(العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)
--------------------------------------------------

اس عل َٰى حياة و ِمن الَّذِين أشْركوا ۚ يو ُّد أحده ْم ل ْو يع َّمر أ ْلف سنة وما
{ ولت ِجدنَّه ْم أحْ رص النَّ ِ
َللا ب ِصير ِبما ي ْعملون (} )٩6
ب أ ْن يع َّمر ۗ و َّ
هو ِبمزحْ ِز ِح ِه ِمن ا ْلعذا ِ
= ذمهم بتهالكهم على بقائهم في الدنيا على أي حالة كانت؛ علما منهم بأنها -ولو كانت أسوأ
األحوال -خير لهم مما بعد الموت( .البقاعي)202/١ :

= (يود أحدهم لو يعمر ألف سنة) كذا أخبرنا ربنا عن أماني بعض اليهود ،فما سر ذلك؟ لعل
من أسرار ذلك ما نبه عليه مجاهد بقوله " :حببت -بفتح الحاء -إليهم الخطيئة طول العمر".
(تفسير ابن أبي حاتم ) 250 /١

ٱّلل ب ِصير ِبما ي ْعملون } (وما هو بمزحزحه):
ب أن يع َّمر ۗ و َّ
= { وما هو ِبمزحْ ِز ِح ِهۦ ِمن ٱ ْلعذا ِ
مباعده( .من العذاب) :من النار( .أن يعمر)؛ أي  :طول عمره ال ينقذه( .البغوي)7٩/١ :

= أن طول العمر ال يفيد المرء شيئا إذا كان في معصية هللا؛ لقوله تعالى( :وما هو بمزحزحه
من العذاب أن يعمر) ( .العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= غ ْور فهم السلف حين كرهوا أن يدْعى لإلنسان بالبقاء؛ فإن اإلمام أحمد كره أن يقول
لإلنسان" :أطال هللا بقاءك"؛ ألن طول البقاء قد ينفع ،وقد يضر؛ إذا الطريق السليم أن تقول:
"أطال هللا بقاءك على طاعة هللا" ،أو نحو ذلك ( .العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)
--------------------------------------------------

َللا مصدِقا ِلما بيْن يد ْي ِه وهدى وبشْر َٰى
{ ق ْل م ْن كان عد ًّوا ِل ِجب ِْريل ف ِإنَّه ن َّزله عل َٰى ق ْل ِبك ِب ِإ ْذ ِن َّ ِ
َللا عدو ِل ْلكافِ ِرين
ِل ْلم ْؤ ِمنِين ( )٩7م ْن كان عد ًّوا ِ َّ ِ
ّلل ومالئِكتِ ِه ورس ِل ِه و ِجب ِْريل و ِميكال ف ِإنَّ َّ
(} )٩8
ٱّلل } وخص القلب بالذكر؛ ألنه
= { ق ْل من كان عد ًّوا ِل ِجب ِْريل ف ِإنَّهۥ ن َّزلهۥ عل َٰى ق ْلبِك بِ ِإ ْذ ِن َّ ِ
موضع العقل والعلم وتلقي المعارف( .القرطبي)262/2 :

ٱّلل عدو ِل ْل َٰك ِف ِرين } من عادى وليا هلل فقد عادى هللا ،ومن عادى هللا فإن هللا عدو له،
= { ف ِإنَّ َّ
ومن كان هللا عدوه فقد خسر الدنيا واآلخرة( .ابن كثير)١27/١ :
-----------------------------------------------

سقون ( )٩٩أوكلَّما عاهدوا عهْدا نبذه
{ ولق ْد أ ْنز ْلنا إِليْك آيات بيِنات ۖ وما يكْفر بِها إِ َّال ا ْلفا ِ
ف ِريق ِم ْنه ْم ۚ ب ْل أكْثره ْم ال ي ْؤ ِمنون (} )١00
= عظمة القرآن؛ ألن هللا سبحانه وتعالى أضافه إليه ،وجعله آية ( .العالمة العثيمين  /تفسير
سورة البقرة)

= أن نبذ فريق من األمة يعتبر نبذا من األمة كلها .ما لم يتبرؤوا منه؛ فإن تبرؤوا منه فإنهم
ال يلحقهم عاره؛ لكن إذا سكتوا فإن نبذ الفريق نبذ لألمة كلهم؛ وجه ذلك أن هللا وبخ هؤالء
على نبذ فريق منهم مع أنهم لم يباشروه ( .العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)
------------------------------------------------

َللا
َللا مصدِق ِلما معه ْم نبذ ف ِريق ِمن الَّذِين أوتوا ا ْل ِكتاب ِكتاب َّ ِ
{ ول َّما جاءه ْم رسول ِم ْن ِع ْن ِد َّ ِ
ور ِه ْم كأنَّه ْم ال ي ْعلمون (} )١0١
وراء ظه ِ
= قال سفيان بن عيينة  :أدرجوها في الحرير والديباج ،وحلوها بالذهب والفضة ،ولم يعملوا
بها؛ فذلك نبذهم لها( .البغوي)82/١ :

= من ترك ما ينفعه ،وأمكنه االنتفاع به فلم ينتفع ،ابتلي باالشتغال بما يضره( .السعدي)60 /
-------------------------------------------------

اطين كفروا يع ِلمون
اطين عل َٰى م ْل ِك سليْمان ۖ وما كفر سليْمان و َٰل ِكنَّ الشَّي ِ
{ واتَّبعوا ما تتْلو الشَّي ِ
ان ِم ْن أحد حت َّ َٰى يقوال
النَّاس السِحْ ر وما أ ْن ِزل على ا ْلملكي ِْن ِببا ِبل هاروت وماروت ۚ وما يع ِلم ِ
إِنَّما نحْن فِتْنة فال تكْف ْر ۖ فيتعلَّمون ِم ْنهما ما يف ِرقون ِب ِه بيْن ا ْلم ْر ِء وز ْو ِج ِه ۚ وما ه ْم ِبض ِارين ِب ِه
َللا ۚ ويتعلَّمون ما يض ُّره ْم وال ي ْنفعه ْم ۚ ولق ْد ع ِلموا لم ِن اشْتراه ما له فِي
ِم ْن أحد إِ َّال بِ ِإ ْذ ِن َّ ِ
ْاآل ِخر ِة ِم ْن خالق ۚ ول ِبئْس ما شر ْوا ِب ِه أ ْنفسه ْم ۚ ل ْو كانوا ي ْعلمون(} )١02
= { وما كفر سلي َْٰمان و َٰل ِكنَّ ٱلشَّي َٰا ِطين كفروا يع ِلمون ٱلنَّاس ٱلسِحْ ر } ويستعان في تحصيله
بالتقرب إلى الشيطان ب ارتكاب القبائح؛ قوال؛ كالرقى التي فيها ألفاظ الشرك ،ومدح الشيطان،
وتسخيره ،وعمال؛ كعبادة الكواكب ،والتزام الجناية ،وسائر الفسوق( .األلوسي)338/١ :

اطين كفروا يع ِلمون ٱلنَّاس ٱلسِحْ ر } كما أن المالئكة ال تعاون
= { وما كفر سلي َْٰمان و َٰل ِكنَّ ٱلش ََّٰي ِ
إال أخيار الناس المشبهين بهم في المواظبة على العبادة ،والتقرب إلى هللا تعالى بالقول
والفعل؛ كذلك الشياطين ال تعاون إال األشرار المشبهين بهم في الخباثة والنجاسة قوال ،وفعال،
واعتقادا؛ وبهذا يتميز الساحر عن النبي والولي( .األلوسي)338/١ :

= أن هللا تعالى قد ييسر أسباب المعصية فتنة للناس .أي ابتالء ،.وامتحانا؛ لقوله تعالى{ :وما
أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقوال إنما نحن فتنة} ؛
فإياك إياك إذا تيسرت لك أسباب المعصية أن تفعلها؛ واذكر قصة بني إسرائيل حين ح ِرم
عل يهم الصيد يوم السبت .أعني صيد البحر.؛ فلم يصبروا حتى تحيلوا على صيدها يوم السبت؛
فقال لهم هللا تعالى{ :كونوا قردة خاسئين} [البقرة ]65 :؛ واذكر قصة أصحاب محمد صلى
محرمون بالصيد تناله أيديهم ،ورماحهم؛ فلم
هللا عليه وسلم حين ابتالهم هللا عز وجل وهم ِ
يقدم أحد منهم عليه حتى يتبين لك حكمة هللا .تبارك وتعالى .في تيسير أسباب المعصية؛ ليبلو
الصابر من غيره ( .العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

ٱّلل ۚ } وفي هذه وما أشبهها :أن األسباب مهما
= { وما هم بِضا ِٓرين بِ ِهۦ ِم ْن أحد إِ َّال بِ ِإ ْذ ِن َّ ِ
بلغت في ق وة التأثير فإنها تابعة للقضاء والقدر ،ليست مستقلة في التأثير( .السعدي)6١ :

= اإلشارة إلى أنه ينبغي اللجوء إلى هللا دائما؛ لقوله تعالى{ :إال بإذن هللا} ؛ فإذا علمت أن كل
شيء بإذن هللا فإذا تلجأ إليه سبحانه وتعالى في جلب المنافع ،ودفع المضار ( .العالمة
العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= { ويتعلَّمون ما يض ُّره ْم وال ينفعه ْم } يتعلمون منهما السحر الذي يضرهم في دينهم ،وال
ينفعهم في معادهم( .الطبري)450/2 :

= { ولق ْد ع ِلموا لم ِن ٱشْتراه ما لهۥ فِى ْٱآل ِخر ِة ِم ْن خ َٰلق ۚ ول ِبئْس ما شر ْوا ِب ِهۦٓ أنفسه ْم ۚ ل ْو
كانوا ي ْعلمون } السحر ال ينفع في اآلخرة ،وال يقرب إلى هللا ،وأن من اشتراه ما له في اآلخرة
من خالق؛ فإن مبناه على ا لشرك ،والكذب ،والظلم ،مقصود صاحبه الظلم ،والفواحش( .ابن
تيمية)287/2 :

= أن صاحب العلم الذي ينت ِفع بعلمه هو الذي يحذر مثل هذه األمور؛ لقوله تعالى{ :لو كانوا
يعلمون} يعني :لو كانوا ذوي علم نافع ما اشتروا هذا العلم الذي يضرهم ،وال ينفعهم؛ والذي
علموا :أن من اشتراه ما له في اآلخرة من خالق ( .العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)
-------------------------------------------------

َللا خيْر ۖ ل ْو كانوا ي ْعلمون (} )١03
{ ول ْو أنَّه ْم آمنوا واتَّق ْوا لمثوبة ِم ْن ِع ْن ِد َّ ِ
= سعة حلم هللا  ،حيث يعرض عليهم اإليمان ،والتقوى؛ لقوله تعالى{ :ولو أنهم آمنوا واتقوا}
يعني فيما مضى ،وفيما يستقبل؛ وهذه من سنته سبحانه وتعالى أن يعرض التوبة على
المذنبين؛ انظر إلى قوله تعالى{ :إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب
جهنم ولهم عذاب الحريق} البروج : ]١0 :يح ِرقون أولياءه ،ثم يعرض عليهم التوبة؛ لقوله
تعالى{ :ثم لم يتوبوا ( .العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= (لمثوبة من عند هللا) :لم يقل« :لمثوبة هللا»  -مع أنه أخصر  -ليشعر التنكير بالتقليل؛
فيفيد أن شيئا قليال من ثواب هللا تعالى في اآلخرة الدائمة خير من ثواب كثير في الدنيا
الفانية ،فكيف وثواب هللا تعالى كثير دائم؟! (أللوسي) 347/١ :

------------------------------------------------

سمعوا ۗ و ِل ْلكافِ ِرين عذاب أ ِليم(} )١04
{ يا أيُّها الَّذِين آمنوا ال تقولوا را ِعنا وقولوا ا ْنظ ْرنا وا ْ
= هذا أول نداء في القرآن ألهل اإليمان  -في ترتيب المصحف  -وقد اشتمل على اآلتي :
 -١أصل عقدي  :النهي عن التشبه بالكفار ،وخاصة اليهود.
 -2قاعدة شرعية  :قاعدة سد الذرائع.
 -3أدب شريف  :انتقاء أنسب األلفاظ والعبارات.
 -4طريقة تربو ية  :وهي إيجاد البدائل لما ننهى عنه قدر اإلمكان( .د .محمد القحطاني/
ليدبروا آياته )63

= أن اإليمان مقتض لكل األخالق الفاضلة؛ ألن مراعاة األدب في اللفظ من األخالق الفاضلة ..
وأنه ينبغي استعمال األدب في األلفاظ؛ يعني أن يتجنب األلفاظ التي توهم سبًّا ،وشتما؛ لقوله
تعالى{ :ال تقولوا راعنا وقولوا انظرنا} ( .العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= كان المسلمون يقولون حين خطابهم للرسول عند تعلمهم أمر الدين( :راعنا)؛ أي :راع
أحوالنا؛ فيقصدون بها معنى صحيحا  .وكان اليهود يريدون بها معنى فاسدا ،فانتهزوا
الفرصة ،فصاروا يخاطبون الرسول بذلك ،ويقصدون المعنى الفاسد ،فنهى هللا المؤمنين عن
هذه الكلمة سدا لهذا الباب؛ ففيه :النهي عن الجائز إذا كان وسيلة إلى محرم( .السعدي)6١ :

= البديل الشرعي ( :يا أيها الذين آمنوا ال تقولوا راعنا وقولوا انظرنا) جرت الغادة أن هللا في
كتابه إذا نهى عن شيء؛ بين وجها آخر غير منهي عنه؛ فال ينبغي لإلنسان إذا تصدى لتعليم
أح كام الشريعة أن ينهاهم عن شيء حتى يبين لهم باب الحالل ( .ابن عثيمين /تفسير سورة
النساء )25-24 /2
---------------------------------------------------

َللا
ب وال ا ْلمش ِْر ِكين أ ْن ين َّزل عليْك ْم ِم ْن خيْر ِم ْن ر ِبك ْم ۗ و َّ
{ ما يو ُّد الَّذِين كفروا ِم ْن أ ْه ِل ا ْل ِكتا ِ
َللا ذو ا ْلف ْ
ض ِل ا ْلع ِظ ِيم (} )١05
ي ْخت ُّ
ص ِبرحْ متِ ِه م ْن يشاء ۚ و َّ

= { َّما يو ُّد الذين كفرواْ ِم ْن أ ْه ِل الكتاب } ففيه تنبيه إلى أنهم قد كفروا بكتبهم  ،ألنهم لو
كانوا مؤمنين بها لصدقوا محمدا صلى هللا عليه وسلم الذي أمرتهم كتبهم بصديقه واتباعه .
(ابن عاشور التحرير والتنوير )635 /١

= أنه يجب علينا أن نحذر من كل تصرف يصدر عن اليهود ،والنصارى ،والمشركين،
ونتخذهم أعداء ،وأن نعلم أنهم بجميع تصرفاتهم يحاولون أن يمنعوا الخير عن المسلمين .
(العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)
--------------------------------------------------

َللا عل َٰى ك ِل ش ْيء
سها نأ ْ ِ
{ ما ن ْنس ْخ ِم ْن آية أ ْو ن ْن ِ
ت بِخيْر ِم ْنها أ ْو ِمثْ ِلها ۗ أل ْم ت ْعل ْم أنَّ َّ
َللا ِم ْن و ِلي وال
سماوا ِ
ون َّ ِ
َللا له م ْلك ال َّ
ت و ْاأل ْر ِ
قدِير( )١06أل ْم ت ْعل ْم أنَّ َّ
ض ۗ وما لك ْم ِم ْن د ِ
ن ِصير (} )١07
ٱّلل عل َٰى ك ِل ش ْىء قدِير}
سها نأ ْ ِ
= { ما ننس ْخ ِم ْن ءاية أ ْو نن ِ
ت ِبخيْر ِم ْنها ٓ أ ْو ِمثْ ِلها ٓ ۗ أل ْم ت ْعل ْم أنَّ َّ
معرفة هذا الباب أكيدة ،وفائدته عظيمة ،ال يستغني عن معرفته العلماء ،وال ينكره إال الجهلة
األغبياء ،لما يترتب عليه من النوازل في األحكام ،ومعرفة الحالل من الحرام( .القرطبي:
)300/2

= إذا منع هللا عباده المؤمنين شيئا تتعلق به إرادتهم ،فتح لهم بابا أنفع لهم منه وأسهل
ت ِبخيْر ِم ْنها أ ْو ِمثْ ِلها} [البقرة :من اآلية
سها نأ ْ ِ
وأولى كقوله تعالى{ :ما ن ْنس ْخ ِم ْن آية أ ْو ن ْن ِ
َللا ك ًّال ِم ْن سع ِت ِه} [النساء :من اآلية  ،]١30وفي هذا
 ،]١06وقوله تعالى{ :وإِ ْن يتف َّرقا ي ْغ ِن َّ
المعنى آيات كثيرة( .السعدي /القواعد الحسان في تفسير القرآن )١03

= أن القادر على تغيير األمور الحسية قادر على تغيير األمور المعنوية؛ فاألمور القدرية
الكونية هللا قادر عليها؛ فإذا كان قادرا عليها فكذلك األمور الشرعية المعنوية؛ وهذا هو
الحكمة في قوله تعالى{ :ألم تعلم أن هللا على كل شيء قدير} بعد ذكر النسخ ( .العالمة
العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

ٱّلل ِمن و ِلى وال ن ِصير} فمن
س َٰم َٰو ِ
ون َّ ِ
ٱّلل لهۥ م ْلك ٱل َّ
ت و ْٱأل ْر ِ
= { أل ْم ت ْعل ْم أنَّ َّ
ض ۗ وما لكم ِمن د ِ
علم أنه تعالى وليه ونصيره -ال ولي وال نصير له سواه -يعلم قطعا أنه ال يفعل به إال ما هو
خير له؛ فيفوض أمره إليه تعالى( .األلوسي)354/١ :

--------------------------------------------------

ان فق ْد ض َّل
{ أ ْم ت ِريدون أ ْن ت ْ
سألوا رسولك ْم كما س ِئل موس َٰى ِم ْن قبْل ۗ وم ْن يتب َّد ِل ا ْلك ْفر ِب ْ ِ
اإليم ِ
سبِي ِل (} )١08
سواء ال َّ
سـَٔلوا رسولك ْم كما سئِل موس َٰى ِمن قبْل ۗ } والمراد بذلك أسئلة التعنت
= { أ ْم ت ِريدون أن ت ْ
واالعتراض ( ...السعدي)62 :

= أنه ال ينبغي إلقاء السؤال إال لمصلحة :إما رجل وقعت له مسألة يسأل عن حكمها؛ أو
طالب علم يتعلم ليستنتج المسائل من أصولها؛ أما األسئلة لمجرد استظهار ما عند اإلنسان
فقط؛ أو أقبح من ذلك من يستظهر ما عند اإلنسان ليضرب آراء العلماء بعضها ببعض ،وما
أشبه ذلك؛ أو ألجل إعنات المسؤول ،وإحراجه؛ فكل هذا من األشياء المذمومة التي ال تنبغي .
(العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= ذم من استبدل الكفر باإليمان؛ لقوله تعالى{ :ومن يتبدل الكفر باإليمان فقد ضل سواء
السبيل؛ وهذا يشمل من بقي على كفره بعد عرض اإليمان عليه ،ومن ارتد بعد إيمانه؛ فإنه
في الحقيقة تبديل؛ ألن كل مولود يولد على الفطرة؛ فإذا كفر فقد تبدل الكفر باإليمان ( .العالمة
العثيمين  /تفسير سورة البقرة)
----------------------------------------------

س ِه ْم ِم ْن ب ْع ِد ما
ب ل ْو يردُّونك ْم ِم ْن ب ْع ِد إِيمانِك ْم كفَّارا حسدا ِم ْن ِع ْن ِد أ ْنف ِ
{ و َّد كثِير ِم ْن أ ْه ِل ا ْل ِكتا ِ
َللا عل َٰى ك ِل ش ْيء قدِير (} )١0٩
َللا ِبأ ْم ِر ِه ۗ ِإنَّ َّ
تبيَّن لهم ا ْلحقُّ ۖ فاعْفوا واصْفحوا حت َّ َٰى يأْتِي َّ
= (ود كثير من أهل الكتاب)؛ أي :تمنوا .ونزلت في حيي بن أخطب وأخيه أبي ياسر،
وأشباههما من اليهود؛ الذين كانوا يحرصون على فتنة المسلمين ،ويطمعون أن يردوهم عن
اإلسالم حسدا( .ابن جزي)78/١ :

= أن الكفر بعد اإلسالم يسمى ردة؛ لقوله تعالى{ :لو يردونكم} ؛ ولهذا الذي يكفر بعد اإلسالم
ال يسمى باسم الدين الذي ارتد إليه؛ فلو ارتد عن اإلسالم إلى اليهودية ،أو النصرانية لم يعط
حكم اليهود ،والنصارى ( .العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= تدبر قوله تعالى {ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند
أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق} تجده دليال واضحا على أن حرمان التوفيق أقعدهم عن
اإليمان ،فإنهم لم يحسدوا غيرهم عليه ،إال بعد أن تبينت لهم حقيقته ،إذ محال أن يحسدوا
غيرهم على ما هو باطل عندهم ،وفي أيديهم ما يزعمون أنه خير منه( .القصاب نكت القرآن
)١32 /١

= علم اليهود ،والنصارى أن اإلسالم منقبة عظيمة لمتبعه؛ لقوله تعالى{ :حسدا} ؛ ألن
اإلنسان ال يحسد إال على شيء يكون خيرا ،ومنقبة؛ ويدل لذلك قوله تعالى{ :ما يود الذين
كفروا من أهل الكتاب وال المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم} [البقرة. ]١05 :
(العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= (حسدا من عند أنفسهم) والحسد قد يهجم على اإلنسان وال يكون في وسعه دفعه لشدة
النفرة بينه وبين المحسود ،وإنما يؤاخذ اإلنسان على رضاه به ،وإظهار ما يستدعيه من
القدح في المحسود ،والقصد إلى إزالة النعمة عنه( .محمد الخضر حسين /األعمال الكاملة /١
)١٩٩
------------------------------------------------

{ وأقِيموا الصَّالة وآتوا َّ
َللا بِما
سك ْم ِم ْن خيْر ت ِجدوه ِع ْند َّ ِ
الزكاة ۚ وما تقدِموا ِأل ْنف ِ
َللا ۗ ِإنَّ َّ
ت ْعملون ب ِصير (} )١١0
= وجوب إقامة الصالة؛ والصالة تشمل الفريضة والنافلة؛ ومن إقامة الفرائض كثرة النوافل؛
ألنه جاء في الحديث ( ) ١أن النوافل تكمل بها الفرائض يوم القيامة؛ ما من إنسان إال وفي
فريضته نقص؛ لكن هذه النوافل تكملها ،وترقعها ( .العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= أن إقامة الصالة ،وإيتاء الزكاة من أسباب النصر؛ ألن هللا ذكرها بعد قوله{ :فاعفوا
واصفحوا حتى يأتي هللا بأمره} [البقرة ]١0٩ :؛ وقد جاء ذلك صريحا في قوله تعالى:
{ولينصرن هللا من ينصره إن هللا لقوي عزيز * الذين إن مكنَّاهم في األرض أقاموا الصالة
وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وهلل عاقبة األمور} [الحج. ]4١ ،40 :
(العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= الترغيب في فعل الخير ،حيث إن اإلنسان يجد ثوابه عند ربه مدخرا له .وهو أحوج ما
يكون إليه  ..أن اإلنسان إذا قدم خيرا فإنما يقدمه لنفسه؛ لقوله تعالى{ :وما تقدموا ألنفسكم

من خير} ؛ ولهذا ليس له من ماله إال ما أنفق هلل؛ وما أخره فلوارثه ( .العالمة العثيمين /
تفسير سورة البقرة)
--------------------------------------------------

{ وقالوا ل ْن يدْخل ا ْلجنَّة إِ َّال م ْن كان هودا أ ْو نصار َٰى ۗ تِ ْلك أمانِيُّه ْم ۗ ق ْل هاتوا ب ْرهانك ْم إِ ْن ك ْنت ْم
سن فله أجْ ره ِع ْند ر ِب ِه وال خ ْوف علي ِْه ْم وال
سلم وجْ هه ِ َّ ِ
ّلل وهو محْ ِ
صا ِد ِقين ( )١١١بل َٰى م ْن أ ْ
ه ْم يحْ زنون (} )١١2
= {وقالوا لن يدخل الجنة إال من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم
صادقين} دليل على أن كل مدعي دعوى محتاج إلى تثبيتها  ،وإقامة البرهان عليها  ،ثم ال
يقبل ذلك البرهان إال ان يكون مأخوذا عن هللا – جل و تعالى – لقوله في اآلية التي قبل هذه
حيث ادعى القوم أن ال تمسهم النار إال أياما معدودة  { :قل اتخذتم عند هللا عهدا } فلم يصحح
لهم دعواهم إال بعهد لهم يكون عنده أو ضمان يسبق منه لهم  ،ليكون االرتياب زايال عن
صحتها ومحققا لها ( .القصاب نكت القرآن )١36/١
= أن من اغتر باألماني ،وطمع في المنازل العالية بدون عمل لها ففيه شبه من اليهود،
والنصارى ( .العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)
= شريعتنا مبرهنة  ،ففي كل جزئية من جزئياتها تتبعها الحجة  ،ودليل من كتاب أو سنة  ،ال
نقول  :اعتقد وأنت أعمى  ،لما قال اليهود والنصارى كما حكى هللا عنهم في سورة البقرة :
{وقالوا لن يدخل الجنة إال من كان هودا أو نصارى} قال هللا { :قل هاتوا برهانكم إن كنتم
صادقين} ( .د .عمر العيد /ليدبروا آياته )64 :
= (بلى من أسلم وجهه هلل)؛ يقول :من أخلص هلل ...
(وهو محسن)؛ أي :اتبع فيه الرسول ﷺ؛ فإن للعمل المتقبل شرطين:
أحدهما :أن يكون خالصا هلل وحده،
واآلخر :أن يكون صوابا موافقا للشريعة ،فمتى كان خالصا ولم يكن صوابا لم يتقبَّلْ.
(ابن كثير)١47/١ :
= ( من أسلم وجهه هلل)؛ أي :أخلص هلل أعماله ،متوجها إليه بقلبه (وهو محسن) في عبادة
ربه؛ بأن عبده بشرعه ،فأولئك هم أهل الجنة وحدهم  ...ويفهم منها أن من ليس كذلك فهو
من أهل النار الهالكين ،فال نجاة إال ألهل اإلخالص للمعبود ،والمتابعة للرسول( .السعدي:
)64

سن فلهۥٓ أجْ رهۥ ِعند ربِ ِهۦ وال خ ْوف علي ِْه ْم وال ه ْم
سلم وجْ ههۥ ِ َّ ِ
ّلل وهو محْ ِ
= { بل َٰى م ْن أ ْ
يحْ زنون} وإنما يدخل الجنة من أسلم وجهه هلل؛ أي :أخلص دينه هلل ،وقيل :أخلص عبادته هلل،
وقيل :خضع وتواضع هلل .وأصل اإلسالم :االستسالم والخضوع ،وخص الوجه؛ ألنه إذا جاد
بوجهه في السجود لم يبخل بسائر جوارحه  ( .البغوي)٩3/١ :

= أن إخالص النية وحده ال يكفي في تبرير التعبد هلل؛ لقوله تعالى{ :وهو محسن} ؛ وعلى
هذا فمن قال :إنه يحب هللا ،ويخلص له وهو منحرف في عبادته فإنه ال يدخل في هذه اآلية
الختالل شرط اإلحسان  ..ويتفرع على هذه الفائدة أن أهل البدع ال ثواب لهم على بدعهم .ولو
مع حسن النية.؛ لعدم اإلحسان الذي هو المتابعة؛ واألجر مشروط بأمرين :األول :إسالم
الوجه هلل؛ والثاني :اإلحسان ( .العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)
-----------------------------------------------

ت ا ْليهود عل َٰى ش ْيء وه ْم
ت النَّصار َٰى ليْس ِ
ت النَّصار َٰى عل َٰى ش ْيء وقال ِ
ت ا ْليهود ليْس ِ
{ وقال ِ
َٰ
اّلل يحْ كم بيْنه ْم ي ْوم ا ْل ِقيام ِة ِفيما كانوا
يتْلون ا ْل ِكتاب ۗ كذ ِلك قال الَّذِين ال ي ْعلمون ِمثْل ق ْو ِل ِه ْم ۚ ف َّ
فِي ِه ي ْخت ِلفون (} )١١3
= فهم -كما قال اإلمام أحمد « : -مختلفون في الكتاب ،مخالفون للكتاب ،مجمعون على
مفارقة الكتاب» ؛ قد جمعوا وصفي االختالف الذي ذمه هللا في كتابه؛ فإنه ذم الذين خالفوا
األنبياء ،والذين اختلفوا على األنبياء( .ابن تيمية)3١١/١ :
-------------------------------------------------

سمه وسع َٰى فِي خرابها ۚ أ َٰ
ولئِك ما كان له ْم أ ْن
اجد َّ ِ
َللا أ ْن ي ْذكر فِيها ا ْ
{ وم ْن أ ْظلم ِم َّم ْن منع مس ِ
ِ
يدْخلوها ِإ َّال خا ِئ ِفين ۚ له ْم ِفي ال ُّد ْنيا ِخ ْزي وله ْم ِفي ْاآل ِخر ِة عذاب ع ِظيم (} )١١4
سمهۥ وسع َٰى فِى خرابِها ٓ } وإذا كان ال أظلم
= { وم ْن أ ْظلم ِم َّمن َّمنع م َٰس ِجد َّ ِ
ٱّلل أن ي ْذكر فِيها ٱ ْ
ممن منع مساجد هللا أن يذكر فيها اسمه؛ فال أعظم إيمانا ممن سعى في عمارة المساجد
بالعمارة الحسية والمعنوية؛ كما قال تعالى( :إنما يعمر مساجد هللا من آمن باهلل واليوم اآلخر)
[التوبة( .]١8 :السعدي)63 :

= أن المعاصي تختلف قبحا؛ لقوله تعالى{ :ومن أظلم} ؛ و {أظلم} اسم تفضيل؛ واسم
التفضيل يقتضي مفضَّال ،ومفضَّال عليه؛ وكما أن المعاصي تختلف ،فكذلك الطاعات تختلف:
بعضها أفضل من بعض؛ وإذا كانت األعمال تختلف فالعامل نتيجة لها يختلف؛ فبعض الناس
أقوى إيمانا من بعض؛ وبهذا نعرف أن القول الصحيح قول أهل السنة ،والجماعة في أن

اإليمان يزيد ،وينقص ،والناس يتفاوتون تفاوتا عظيما ال في الكسب القلبي ،وال في الكسب
البدني :فإن الناس يتفاوتون في اليقين؛ ويتفاوتون في األعمال الظاهرة من قول أو فعل .
(العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

سمهۥ وسع َٰى فِى خرا ِبها ٓ } من أعالم قيام
= { وم ْن أ ْظلم ِم َّمن َّمنع م َٰسا ِجد َّ ِ
ٱّلل أن ي ْذكر فِيها ٱ ْ
الساعة :تضييع المساجد؛ لذلك كل أمة وكل طائفة وكل شخص معين تطرق بجرم في مسجد
يكون فعله سببا لخالئه فإن هللا عز وجل يعاقبه بروعة ومخافة تناله في الدنيا( .البقاعي:
)225/١

= شرف المساجد؛ إلضافتها إلى هللا؛ لقوله تعالى{ :مساجد هللا} ؛ والمضاف إلى هللا ينقسم
إلى ثالثة أقسام :إما أن يكون أوصافا؛ أو أعيانا؛ أو ما يتعلق بأعيان مخلوقة؛ فإذا كان
المضاف إلى هللا وصفا فهو من صفاته غير مخلوق ،مثل كالم هللا ،وعلم هللا؛ وإذا كان
المضاف إلى هللا عينا قائمة بنفسها فهو مخلوق وليس من صفاته ،مثل مساجد هللا ،وناقة هللا،
وبيت هللا؛ فهذه أعيان قائمة بنفسها إضافتها إلى هللا من باب إضافة المخلوق لخالقه على
وجه التشريف؛ وال شيء من المخلوقات يضاف إلى هللا عز وجل إال لسبب خاص به؛ ولوال
هذا السبب ما خص باإلضافة؛ وإذا كان المضاف إلى هللا ما يتعلق بأعيان مخلوقة فهو أيضا
مخلوق؛ وهذا مثل قوله تعالى{ :ونفخت فيه من روحي} [الحجر ]2٩ :؛ فإن الروح هنا
مخلوقة؛ ألنها تتعلق بعين مخلوقة ( .العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= { وسع َٰى فِى خرابِها ٓ } (وسعى)؛ أي :اجتهد وبذل وسعه( .في خرابها) :الحسي والمعنوي؛
فالخراب الحسي :هدمها وتخريبها ،وتقذيرها ،والخراب المعنوي :منع الذاكرين السم هللا
فيها .وهذا عام لكل من اتصف بهذه الصفة( .السعدي)63 :

= (لهم في الدنيا خزي ولهم في اآلخرة عذاب عظيم) قلما تجبر متجبر في األرض إال أهانه
هللا قبل موته ،فسخر به الصغير قبل الكبير ،وأضحى حديث مجالس ،قال ابن كثير " :لما
استكبروا ،لقاهم هللا المذلة في الدنيا قبل اآلخرة"( .تفسير القرآن العظيم )3٩٩ /5
-------------------------------------------

اسع ع ِليم (} )١١5
ّلل ا ْلمش ِْرق وا ْلم ْغ ِرب ۚ فأيْنما تولُّوا فث َّم وجْ ه َّ ِ
{ و ِ َّ ِ
َللا و ِ
َللا ۚ إِنَّ َّ
= انفراد هللا بالملك؛ لتقديم الخبر في قوله تعالى{ :وهلل المشرق والمغرب}  ..وعموم ملك
هللا؛ ألن المشرق والمغرب يحتويان كل شيء ( .العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

-------------------------------------------

ض ۖ كل له قانِتون ( )١١6بدِيع
سماوا ِ
َللا ولدا ۗ سبْحانه ۖ ب ْل له ما ِفي ال َّ
ت و ْاأل ْر ِ
{ وقالوا اتَّخذ َّ
ض ۖ وإِذا قض َٰى أ ْمرا ف ِإنَّما يقول له ك ْن فيكون (} )١١7
سماوا ِ
ال َّ
ت و ْاأل ْر ِ
= أن كل من في السموات  ،واألرض قانت هلل؛ والمراد القنوت العام ــــ وهو الخضوع لألمر
الكوني ــــ؛ والقنوت يطلق على معنيين؛ معنى عام وخاص؛ «المعنى الخاص» هو قنوت
العبادة ،والطاعة ،كما في قوله تعالى{ :أ َّمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما} [الزمر، ]٩ :
وكما في قوله تعالى{ :وص َّد قت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين} [التحريم، ]١2 :
وكما في قوله تعالى{ :يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين} [آل عمران]43 :
؛ و «المعنى العام» هو قنوت الذل العام؛ وهذا شامل لكل من في السموات ،واألرض ،كما في
هذه اآلية{ :كل له قانتون} ؛ حتى الك فار بهذا المعنى قانتون هلل سبحانه وتعالى؛ ال يخرجون
عن حكمه الكوني ( .العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)
--------------------------------------------

َللا أ ْو تأْتِينا آية ۗ ك َٰذ ِلك قال الَّذِين ِم ْن ق ْب ِل ِه ْم ِمثْل ق ْو ِل ِه ْم ۘ
{ وقال الَّذِين ال ي ْعلمون ل ْوال يك ِلمنا َّ
ت ِلق ْوم يوقِنون (} )١١8
تشابهتْ قلوبه ْم ۗ ق ْد بيَّنَّا ْاآليا ِ
ٱّلل أ ْو تأْتِينا ٓ ءاية } يطلبون آيات التعنت ،ال آيات
= { وقال ٱلَّذِين ال ي ْعلمون ل ْوال يك ِلمنا َّ
االسترشاد ،ولم يكن قصدهم تبيُّن الحق؛ فإن الرسل قد جاؤوا من اآليات بما يؤمن بمثله
البشر( .السعدي)64 :

= وصف من لم ينق ْد للحق بالجهل؛ لقوله تعالى{ :وقال الذين ال يعلمون} ؛ فكل إنسان يكابر
الحق ،وينابذه فإنه أجهل الناس ( .العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= (تشابهتْ قلوبه ْم) :الضمير للذين ال يعلمون وللذين من قبلهم ،وتشابه قلوبهم في الكفر ،أو
في طلب ما ال يصح أن يطلب( .ابن جزي)8١ /١:

= (تشابهت قلوبهم) هناك عالقة سببية بين األقوال اللسانية واألحوال القلبية ،فإذا تشابهت
القلوب تشابهت األقوال( .أ.د .جعفر شيخ إدريس /ليدبروا آياته)65 :

= أن األقوال تابعة لما في القلوب؛ لقوله تعالى{ :كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم
تشابهت قلوبهم} ؛ فلتشابه القلوب تشابهت األقوال؛ ويؤيد هذا قول النبي صلى هللا عليه
وسلم « :أال وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله؛
أال وهي القلب» أخرجه البخاري ومسلم ( .العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)
-----------------------------------------------

ب ا ْلج ِح ِيم (} )١١٩
شيرا ونذِيرا ۖ وال ت ْ
قب ِ
سأل ع ْن أصْحا ِ
{ إِنَّا أ ْرس ْلناك بِا ْلح ِ
= المراد :إنا أرسلناك ألن تبشر من أطاع وتنذر من عصى ،ال لتجبر على اإليمان ،فما عليك
إن أصروا أو كابروا( .األلوسي)370/١:

= أن رسالة النبي صلى هللا عليه وسلم متضمنة ألمر ،ونهي ،وتبشير ،وإنذار؛ لقوله تعالى:
{بشيرا ونذيرا} ؛ والحكمة من ذلك ظاهرة؛ وذلك ألن اإلنسان قد يهون عليه فعل األوامر،
ويشق عليه ترك المنهيات؛ أو بالعكس؛ فلو كانت الشريعة كلها أوامر ما تبين االبتالء في كف
اإلنسان نفسه عن المحارم ،ولو كانت كلها نواهي ما تبين ابتالء اإلنسان بحمل نفسه على
األوامر؛ فكان االبتالء باألمر ،والنهي غاية الحكمة؛ فالشيخ الكبير يهون عليه ترك الزنى؛
ولذلك كانت عقوبته على الزنى أشد من عقوبة الشاب؛ المهم أن االبتالء ال يتم إال بتنويع
التكليف؛ فمثال الصالة تكليف بدني؛ والزكاة بذل للمحبوب؛ والصيام ترك محبوب؛ والحج
تكليف بدني ،ومالي ( .العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)
----------------------------------------------

َللا هو ا ْلهد َٰى ۗ ولئِ ِن
{ ول ْن ت ْرض َٰى ع ْنك ا ْليهود وال النَّصار َٰى حت َّ َٰى تتَّبِع ِملَّته ْم ۗ ق ْل إِنَّ هدى َّ ِ
َللا ِم ْن و ِلي وال ن ِصير (} )١20
اتَّب ْعت أ ْهواءه ْم ب ْعد الَّذِي جاءك ِمن ا ْل ِع ْل ِم ۙ ما لك ِمن َّ ِ
= { ولن ت ْرض َٰى عنك ٱ ْليهود وال ٱلنَّ َٰ
صر َٰى حت َّ َٰى تتَّبِع ِملَّته ْم ۗ } فدع طلب ما يرضيهم
ويوافقهم ،وأقبل على طلب رضا هللا في دعائهم إلى ما بعثك هللا به من الحق( .ابن كثير:
)١55/١

= { ولن ت ْرض َٰى عنك ٱ ْليهود وال ٱل َّن َٰ
صر َٰى حت َّ َٰى تت َّ ِبع ِم َّلته ْم ۗ } ليس غرضهم يا محمد بما
يقترحون من اآليات أن يؤمنوا ،بل لو أتيتهم بكل ما يسألون لم يرضوا عنك ،وإنما يرضيهم
ترك ما أنت عليه من اإلسالم واتباعهم( .القرطبي)345/2 :

= أ ن الكفر ملة واحدة؛ لقوله تعالى{ :ملتهم} ؛ وهو باعتبار مضادة اإلسالم ملة واحدة؛ أما
باعتبار أنواعه فإنه ملل :اليهودية ملة؛ والنصرانية ملة؛ والبوذية ملة؛ وهكذا بقية الملل؛
ولكن كل هذه الملل باعتبار مضادة اإلسالم تعتبر ملة واحدة؛ ألنه يصدق عليها اسم الكفر؛
فتكون جنسا ،والملل أنواعا ( .العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= أن ما عليه اليهود والنصارى ليس دينا؛ بل هو هوى؛ لقوله تعالى{ :أهواءهم} ؛ ولم يقل
ملتهم كما في األول؛ ففي األول قال تعالى{ :ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى حتى تتبع
ملتهم} ؛ ألنهم يعتقدون أنهم على ملة ،ودين؛ ولكن ب َّين هللا تعالى أن هذا ليس بدين ،وال
ملة؛ بل هوى؛ وليسوا على هدى؛ إذ لو كانوا على هدى لوجب على اليهود أن يؤمنوا
بالمسيح عيسى بن مريم؛ ولوجب عليهم جميعا أن يؤمنوا بمحمد صلى هللا عليه وسلم؛ لكن
دينهم هوى ،وليس هدى؛ وهكذا كل إنسان يتبع غير ما جاءت به الرسل  -عليهم الصلوات
والسالم  ،-ويتعصب له؛ فإن ملته هوى ،وليست هدى ( .العالمة العثيمين  /تفسير سورة
البقرة)
----------------------------------------------

ولئِك ي ْؤ ِمنون ب ِه ۗ وم ْن يكْف ْر ب ِه فأ َٰ
{ الَّذِين آتيْناهم ا ْل ِكتاب يتْلونه حقَّ تِالوتِ ِه أ َٰ
ولئِك هم
ِ
ِ
سرون (} )١2١
ا ْلخا ِ
= وتالوة الكتاب هي اتباعه؛ كما قال ابن مسعود في قوله تعالى( :الذين آتيناهم الكتاب يتلونه
حق تالوته) قال :يحللون حالله ،ويحرمون حرامه ،ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه.
(ابن تيمية)33٩/١ :

= إذا ذكر أهل الكتاب  -في القرآن – بصيغة (الَّذِين آتيْناهم ا ْل ِكتاب ) فهذا ال يذكر هللا إال في
ب) "آل عمران "23 :فال تكون إال
معرض المدح ،وإذا ذكروا بصيغة ( :أوتوا ن ِصيبا ِمن ا ْل ِكتا ِ
في معرض الذم  ،وإن قيل فيهم ( :أوتوا الكتاب) فقد يتناول الفريقين؛ لكنه ال يفرد به
الممدوحون فقط ،وإذا جاءت (أهل الكتاب) عمت الفريقين كليهما( .ابن القيم /مفتاح دار
السعادة )١04 /١

= أن من خالف القرآن في شيء كان ذلك دليال على نقص إيمانه؛ لقوله تعالى{ :يتلونه حق
تالوته أولئك يؤمنون به} ؛ فمعنى ذ لك :إذا لم يتلوه حق تالوته فإنهم لم يؤمنوا به؛ بل نقص
من إيمانهم بقدر ما نقص من تالوتهم له ( .العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)
-----------------------------------------------

سرائِيل ْ
اذكروا نِ ْعمتِي الَّتِي أ ْنع ْمت عليْك ْم وأنِي ف َّ
ض ْلتك ْم على ا ْلعال ِمين ( )١22واتَّقوا
{ يا بنِي إِ ْ
ي ْوما ال تجْ ِزي ن ْفس ع ْن ن ْفس شيْئا وال ي ْقبل ِم ْنها عدْل وال ت ْنفعها شفاعة وال ه ْم ي ْنصرون
(} )١23
= أن من استحق العذاب ذلك اليوم ال يقبل منه عدل؛ قال تعالى{ :إن الذين كفروا لو أن لهم
ما في األرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم} ( .العالمة
العثيمين  /تفسير سورة البقرة)
------------------------------------------------

اس إِماما ۖ قال و ِم ْن ذ ِريَّتِي ۖ قال ال
{ وإِ ِذ ابْتل َٰى إِبْرا ِهيم ربُّه بِك ِلمات فأت َّمهنَّ ۖ قال إِنِي جا ِعلك ِللنَّ ِ
ينال ع ْهدِي ال َّ
ظا ِل ِمين (} )١24
= فضيلة إبراهيم صلى هللا عليه وسلم؛ لقوله تعالى{ :ربه} حيث أضاف ربوبيته إلى إبراهيم،
وهي ربوبية خاصة؛ ولقوله تعالى{ :فأتمهن} ؛ ولقوله تعالى{ :إني جاعلك للناس إماما} .
(العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= استدل جماعة من العلماء بهذه على أن اإلمام يكون من أهل العدل واإلحسان والفضل مع
القوة على القيام بذلك  ....فأما أهل الفسوق والجور والظلم فليسوا له بأهل؛ لقوله تعالى( :ال
ينال عهدي الظالمين)( .القرطبي)370/2 :

= لما قال إلبراهيم عليه السالم{ :إني جاعلك للناس إماما} قال{ :ومن ذريتي قال ال ينال
عهدي الظالمين} (البقرة )١24:فأراد الخير لذريته وهو قوله{ :واجنبني وبني أن نعبد
األصنام} (إبراهيم )35:فصالح الولد صالح للوالد" :إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من
ثالث :صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له"( .ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم
( )442/١بتصرف)

= وإنما قال إبراهيم ( :ومن ذريتي) ولم يقل وذريتي؛ ألنه يعلم أن حكمة هللا لم تجر بأن
يكون جميع نسل اإلنسان ممن يصلحون ألن يقتدى بهم ،فلم يسأل ما هو مستحيل عادة؛ ألن
سؤال ذلك ليس من آداب الدعاء ( .ابن عاشور التحرير والتنوير )686 /١

= أنه ينبغي لإلنسان أن يدعو لذريته باإلمامة ،والصالح؛ لقوله تعالى{ :قال ومن ذريتي} ؛
وإبراهيم طلب أن يكون من ذريته أئمة ،وطلب أن يكون من ذريته من يقيم الصالة{ :رب
اجعلني مقيم الصالة ومن ذريتي} [إبراهيم( . ]40 :العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= تأمل كيف نصب  ( :الظالمين ) حيث إن عهد هللا اصطفاء من هللا لمن هو أهل له( .أ.د.
ناصر العمر)
-----------------------------------------------

اس وأ ْمنا وات َّ ِخذوا ِم ْن مق ِام ِإبْرا ِهيم مصلًّى ۖ وع ِهدْنا ِإل َٰى ِإبْرا ِهيم
{ و ِإ ْذ جع ْلنا ا ْلبيْت مثابة لِلنَّ ِ
سما ِعيل أ ْن ط ِهرا ب ْيتِي ِلل َّ
ب
وإِ ْ
الرك َِّع ال ُّ
طائِ ِفين وا ْلعا ِك ِفين و ُّ
سجودِ( )١25وإِ ْذ قال إِبْرا ِهيم ر ِ
َٰ
اّلل وا ْلي ْو ِم ْاآل ِخ ِر ۖ قال وم ْن كفر
ارزقْ أ ْهله ِمن الثَّمرا ِ
ت م ْن آمن ِم ْنه ْم بِ َّ ِ
اجْ ع ْل هذا بلدا ِ
آمنا و ْ
ْ
فأمتِعه ق ِليال ث َّم أ ْ
ب النَّ ِار ۖ و ِبئْس ا ْلم ِصير ( )١26و ِإذ ي ْرفع ِإبْرا ِهيم ا ْلقوا ِعد ِمن
ضط ُّره ِإل َٰى عذا ِ
س ِلمي ِْن لك و ِم ْن
ا ْلب ْي ِ
س ِميع ا ْلع ِليم ( )١27ربَّنا واجْ ع ْلنا م ْ
ت وإِ ْ
سما ِعيل ربَّنا تقبَّ ْل ِمنَّا ۖ إِنَّك أ ْنت ال َّ
الر ِحيم ( )١28ر َّبنا وابْع ْث
س ِلمة لك وأ ِرنا منا ِ
ذ ِر َّي ِتنا أ َّمة م ْ
سكنا وت ْب عليْنا ۖ ِإنَّك أ ْنت الت َّ َّواب َّ
يه ْم ۚ إِنَّك أ ْنت ا ْلع ِزيز ا ْلح ِكيم
يه ْم رسوال ِم ْنه ْم يتْلو علي ِْه ْم آياتِك ويع ِلمهم ا ْل ِكتاب وا ْل ِحكْمة ويز ِك ِ
فِ ِ
(} )١2٩
اس وأ ْمنا } (مثابة)؛ أي :مرجعا يرجعون إليه بكلياتهم؛ كلما
= { وإِ ْذ جع ْلنا ٱ ْلبيْت مثابة ِللنَّ ِ
تفرقوا عنه اشتاقوا إليه ،هم أو غيرهم ،آية على رجوعهم من الدنيا إلى ربهم  ( .البقاعي:
)23٩/١

= (وعهدنا إلى إبراهيم و إسماعيل أن طهرا بيتي) ذكر التطهير ال يدل على أن البيت نجس ،
بل المقصود تطهير التعبد ال إزالة النجاسة  ،كما ان الجنب يؤمر بالتطهر و ليس بنجس
بمجرد حدوث الجنابة  (.اإلمام القصاب ـ نكت القرآن ()١38/١

= { أن ط ِهرا ب ْيتِى ِلل َّ
سجو ِد } (والركع السجود) :ألنهما أقرب
ٱلرك َِّع ٱل ُّ
طآئِ ِفين وٱ ْل َٰع ِك ِفين و ُّ
أحواله إليه تعالى ،وهما الركنان األعظمان ،وكثيرا ما يكنى عن الصالة بهما( .األلوسي:
)38١/١

= من أسرار الترتيب القرآني الترقي من األخص إلى ما هو أعم منه ( :أن طهرا بيتي
للطائفين والعاكفين والركع والسجود) فذكر أخص هذه الثالثة وهو الطواف الذي ال يجوز إال
بالبيت ،ثم ذكر االعتكاف – وهو أعم من الطواف  -؛ ألنه ال يكون إال في المساجد فقط ،ثم

ذكر الصالة التي تعم سائر بقاع األرض سوى ما استثني شرعا ( .ابن القيم /بدائع الفوائد /١
)١42

= فضيلة هذه العبادات األربع :الطواف ،واالعتكاف ،والركوع ،والسجود؛ وأن الركوع
والسجود أفضل هيئة في الصالة؛ فالركوع أفضل هيئة من القيام؛ والسجود أفضل منه؛ والقيام
أفضل من الركوع ،والسجود بما يقرأ فيه؛ ولهذا نهي المصلي أن يقرأ القرآن راكعا ،أو
ساجدا؛ فإنَّ ِذكْر القيام كالم هللا؛ وهو أفضل من كل شيء؛ وذكر الركوع والسجود هو
التسبيح؛ وهو أقل حرمة من القرآن؛ ولذلك حل الذكر للجنب دون قراءة القرآن ،ويجوز مس
الورقات التي فيها الذكر بغير وضوء دون مس المصحف؛ فاهلل سبحانه وتعالى حكيم :جعل
لكل ركن من أركا ن الصالة ميزة يختص بها؛ فالقيام اختصه بفضل ذكره؛ والركوع والسجود
بفضل هيئتهما ( .العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= عهد هللا إلى إبراهيم وإسماعيل أن يطهرا البيت الحرام للمعتكفين أسوة بالطائفين
والمصلين ،وبين بعض أحكامه في آيات الصيام؛ مما يدل على مكانة االعتكاف ومنزلة
المعتكفين ،فحري بنا أن نحيي هذه الشعيرة العظيمة في العشر األواخر من رمضان ،متحرين
فيها ليلة القدر( .أ .د .ناصر العمر)

= قال في هذه السورة { رب اجعل هذا بلدا آمنا } أي اجعل هذه البقعة بلدا آمنا ،وناسب هذا؛
ألنه قبل بناء الكعبة ،وقال تع الى في سورة إبراهيم { وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا
} وناسب هذا هناك ألنه  -وهللا أعلم  -كأنه وقع دعاء مرة ثانية بعد بناء البيت واستقرار أهله
به ،وبعد مولد إسحاق الذي هو أصغر سنا من إسماعيل بثالث عشرة سنة ،ولهذا قال في آخر
الدعاء { الحمد هلل الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء }
إبراهيم ( . 3٩ :ابن كثير /تفسير القرآن العظيم )425 /١

= أنه ال غنى لإلنسان عن دعاء هللا مهما كانت مرتبته؛ فال أحد يستغني عن الدعاء أبدا؛
لقوله تعالى{ :رب اجعل  } ...إلخ  ..وأن للدعاء أثرا في حصول المقصود سواء كان دفع
مكروه ،أو جلب محبوب؛ ألنه لوال أن للدعاء أثرا لكان الدعاء عبثا ( .العالمة العثيمين /
تفسير سورة البقرة)

= {وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات} تأمل التالزم الوثيق بين
األمن والرزق ،وبين الخوف والجوع ،تجده مطردا في القرآن كله ،مما يؤكد أهمية ووجوب
المحافظة على األمن؛ لما يترتب على ذلك من آثار كبرى في حياة الناس وعباداتهم

واستقرارهم البدني والنفسي ،وأي طعم للحياة والعبادة إذا حل الخوف ؟ بل تتعثر مشاريع
الدين والدنيا ،وتدبر سورة قريش تجد ذلك جليا( .أ.د .ناصر العمر)

ٱّلل
ٱرزقْ أ ْهلهۥ ِمن ٱلثَّم َٰر ِ
ت م ْن ءامن ِم ْنهم بِ َّ ِ
ب ٱجْ ع ْل َٰهذا بلدا ء ِ
امنا و ْ
= { وإِ ْذ قال إِبْرا ِهيم ر ِ
وٱ ْلي ْو ِم ْٱآل ِخ ِر ۖ قال ومن كفر فأمتِعهۥ ق ِليال ث َّم أ ْ
ب ٱلنَّ ِار ۖ و ِبئْس ٱ ْلم ِصير } تعميم
ضط ُّرهۥٓ ِإل َٰى عذا ِ
دعاء الرزق ،وأن ال يحجر في طلب اللطف؛ وكأن إبراهيم -عليه السالم -قاس الرزق على
اإلمامة؛ فنبهه سبحانه على أن الرزق رحمة دنيوية ال تخص المؤمن بخالف اإلمامة.
( األلوسي)382/١ :

= أدب إبراهيم صلى هللا عليه وسلم ،حيث لم يعمم في هذا الدعاء؛ فقال{ :وارزق أهله من
الثمرات من آمن} خوفا من أن يقول هللا له« :من آمن فارزقه»  ،كما قال تعالى حين سأله
إبراهيم أن يجعل من ذريته أئمة{ :ال ينال عهدي الظالمين} [البقرة ]١24 :؛ فتأدب في طلب
الرزق :أن يكون للمؤمنين فقط من أهل هذا البلد؛ لكن المسألة صارت على عكس األولى:
األولى خصص هللا دعاءه؛ وهذا بالعكس :عمم ( .العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

س َٰم ِعيل ربَّنا تقبَّ ْل ِمنَّا ٓ } (تقبل منا)؛ أي :عاملنا
= { وإِ ْذ ي ْرفع إِب َْٰرا ِهيم ٱ ْلقوا ِعد ِمن ٱ ْلب ْي ِ
ت وإِ ْ
بفضلك ،وال ترده علينا؛ إشعارا باالعتراف بالتقصير؛ لحقارة العبد -وإن اجتهد  -في جنب
عظمة مواله( .البقاعي)242/١ :

= كثيرا ما يأمر هللا بذكره بعد قضاء العبادات  ..عن وهيب بن الورد أنه قرأ ( :وإذ يرفع
إبراهيم القواعد من البيت وإسم اعيل ربنا تقبل منا) ثم يبكي ويقول  :يا خليل الرحمن  ،ترفع
قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق أن ال يتقبل منك ؟( .أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ح :
)١240

= أهمية القبول ،وأن المدار في الحقيقة عليه؛ وليس على العمل؛ فكم من إنسان عمل أعماال
كثيرة وليس له من عمله إال التعب ،فلم تنفعه؛ وكم من إنسان عمل أعماال قليلة قبلت فنفعه
هللا بها؛ ولهذا جاء في الحديث « :رب صائم حظه من صيامه الجوع ،والظمأ؛ ورب قائم حظه
من قيامه السهر» أخرجه أحمد وابن ماجه ( .العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

س ِميع ٱ ْلع ِليم }
= { وإِ ْذ ي ْرفع إِب َْٰرا ِهيم ٱ ْلقوا ِعد ِمن ٱ ْلب ْي ِ
ت وإِ ْ
س َٰم ِعيل ربَّنا تقبَّ ْل ِمنَّا ٓ ۖ إِنَّك أنت ٱل َّ
وآثر صيغة المضارع مع أن القصة ماضية استحضارا لهذا األمر؛ ليقتدي الناس به في إتيان
الطاعات الشاقة مع االبتهال في قبولها ،وليعلموا عظمة البيت المبني فيعظموه ( .األلوسي:
)383/١

سكنا وت ْب عليْنا ٓ ۖ إِنَّك أنت
س ِلمة لَّك وأ ِرنا منا ِ
س ِلمي ِْن لك و ِمن ذ ِريَّتِنا ٓ أ َّمة ُّم ْ
= { ربَّنا وٱجْ ع ْلنا م ْ
ٱلر ِحيم } ولما كان العبد –مهما كان -ال بد أن يعتريه التقصير ويحتاج إلى التوبة ،قاال:
ٱلت َّ َّواب َّ
(وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم)( .السعدي)66 :

= أن اإلنسان مفتقر إلى تثبيت هللا؛ وإال هلك؛ لقوله تعالى{ :واجعلنا مسلمين} ؛ فإنهما
مسلمان بال شك :فهما نبيَّان؛ ولكن ال يدوم هذا اإلسالم إال بتوفيق هللا؛ قال هللا سبحانه وتعالى
للرسول صلى هللا عليه وسلم{ :ولوال أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليال * إذا ألذقناك
ضعف الحياة وضعف الممات} [اإلسراء( . ]75 ،74 :العالمة العثيمين  /تفسير سورة
البقرة)

سكنا وت ْب عليْنا ٓ } التوبة
س ِلمة لَّك وأ ِرنا منا ِ
س ِلمي ِْن لك و ِمن ذ ِريَّتِنا ٓ أ َّمة ُّم ْ
= { ربَّنا وٱجْ ع ْلنا م ْ
تختلف باختالف التائبين :فتوبة سائر المسلمين :الندم ،والعزم على عدم العود ،ورد المظالم
إذا أمكن ،ونية الرد إذا لم يمكن ،وتوبة الخواص :الرجوع عن المكروهات من خواطر
السوء ،والفتور في األعمال ،واإلتيان بالعبادة على غير وجه الكمال ،وتوبة خواص الخواص
لرفع الدرجات والترقي في المقامات( .األلوسي)386/١ :

يه ْم رسوال ِم ْنه ْم يتْلوا علي ِْه ْم ء َٰايتِك ويع ِلمهم ٱ ْل ِك َٰتب وٱ ْل ِحكْمة } والحكمة :
= { ربَّنا وٱبْع ْث فِ ِ
المعرفة بالدين ،والفقه في التأويل ،والفهم الذي هو سجية ونور من هللا تعالى ( .القرطبي:
)403/2

يه ْم رسوال ِم ْنه ْم يتْلوا علي ِْه ْم ء َٰاي ِتك ويع ِلمهم ٱ ْل ِك َٰتب وٱ ْل ِحكْمة } (الحكمة)
= { ر َّبنا وٱبْع ْث ِف ِ
هي :السنة؛ ألن هللا أمر أزواج نبيه أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من الكتاب والحكمة،
و(الكتاب) :القرآن ،وما سوى ذلك مما كان الرسول يتلوه هو السنة( .ابن تيمية)345/١ :

= حفظ القرآن وفهمه والعمل به جاء في آية واحدة ( :يتلوا عليهم آياتك) لفظا وحفظا
وتحفيظا (ويعلمهم الكتاب والحكمة) معنى (ويزكيهم) بالتربية على األعمال الصالحة ،والتبرؤ
من األعمال الرديئة ( .السعدي /تيسير الكريم الرحمن )66 /١

= لقد كان نبي هللا إبراهيم عليه السالم يحمل هم هداية األجيال القادمة ،ولم يقصر نظره على
جيله أو بيته أو على أهله؛ فقال ( :ربنا وابعث فيهم رسوال منهم يتلوا عليهم آياتك) فيا له من
هم ما أكمله ،ويا لها من نفس ما أزكاها ! ( .د .محمد الخضيري  /ليدبروا آياته)

= قال تعالى (ربنا وابعث فيهم رسوال منهم يتلوا عليهم آياتك)ثم قال في آخر اآلية (إنك أنت
العزيز الحكيم) فما وجه المناسبة ؟ ..قال الشيخ ابن عثيمين " :مناسبة العزة والحكمة لبعث
الرسو ل ظاهرة جدا؛ ألن ما يجيء به الرسول كله حكمة ،وفيه العزة ( :وهلل العزة ولرسوله
وللمؤمنين) للمؤمنين عربا وعجما ،فمن كان مؤمنا فله العزة؛ ومن لم يكن كدلك فاته من
العزة بقدر ما أخل به من اإليمان ( .العالمة العثيمين  /تفسير الفاتحة والبقرة )68 /2
--------------------------------------- --------------

{ وم ْن ي ْرغب ع ْن ِملَّ ِة إِبْرا ِهيم إِ َّال م ْن س ِفه ن ْفسه ۚ ولق ِد اصْطفيْناه فِي ال ُّد ْنيا ۖ وإِنَّه فِي ْاآل ِخر ِة
ب ا ْلعال ِمين(} )١3١
س ِل ْم ۖ قال أ ْ
ل ِمن الصَّا ِل ِحين (ِ )١30إ ْذ قال له ربُّه أ ْ
سل ْمت ِلر ِ
= أن الرشد في ا تباع ملة إبراهيم؛ لقوله تعالى{ :إال من سفه نفسه}  ..وأن مخالفة هذه الملة
سفه؛ مهما كان اإلنسان حكيما في قوله فإنه يعتبر سفيها إذا لم يلتزم بشريعة هللا ( .العالمة
العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= أن الصالح وصف لألنبياء ،ومن دونهم؛ فيوصف النبي بأنه صالح ،ويوصف متبع الرسول
بأنه صالح؛ ولهذا كانت األنبياء عليهم الصالة والسالم يحيون الرسول صلى هللا عليه وسلم
ليلة المعراج بقولهم« :مرحبا باألخ الصالح ،والنبي الصالح» أخرجه البخاري ومسلم ؛
فوصفوه بالصالح ( .العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= المناسبة بين قوله تعالى{ :أسلمت}  ،و {رب} ؛ كأن هذا علة لقوله تعالى{ :أسلمت} ؛
سلم له؛ الرب :الخالق؛ ولهذا أنكر هللا سبحانه وتعالى عبادة
فإن الرب هو الذي يستحق أن ي ْ
األصنام ،وبين علة ذلك بأنهم ال يخلقون؛ قال تعالى{ :والذين يدعون من دون هللا ال يخلقون
شيئا وهم يخلقون * أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون} [النحل ]2١ ،20 :؛ فتبين
بهذا مناسبة ذكر اإلسالم مقرونا بالربوبية ( .العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

-------------------------------------------------

َللا اصْطف َٰى لكم الدِين فال تموتنَّ إِ َّال وأ ْنت ْم
ي ِإنَّ َّ
{ ووص ََّٰى ِبها إِبْرا ِهيم بنِي ِه وي ْعقوب يا بنِ َّ
س ِلمون ( )١32أ ْم ك ْنت ْم شهداء إِ ْذ حضر ي ْعقوب ا ْلم ْوت إِ ْذ قال ِلبنِي ِه ما ت ْعبدون ِم ْن ب ْعدِي قالوا
م ْ
َٰ
َٰ
َٰ
س ِلمون ( )١33تِ ْلك
احدا ونحْن له م ْ
سحاق ِإلها و ِ
سما ِعيل و ِإ ْ
ن ْعبد ِإلهك و ِإله آبائِك ِإبْرا ِهيم و ِإ ْ
سألون ع َّما كانوا ي ْعملون (} )١34
أ َّمة ق ْد خلتْ ۖ لها ما كسبتْ ولك ْم ما كسبْت ْم ۖ وال ت ْ
= أنه ينبغي التلطف في الخطاب؛ لقوله تعالى{ :يا بني} ؛ فإن نداءهم بالبنوة يقتضي قبول ما
يلقى إليهم ( .العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

س ِلمون } فقوموا به ،واتصفوا بشرائعه ،وانصبغوا بأخالقه ،حتى
= { فال تموتنَّ إِ َّال وأنتم ُّم ْ
تستمروا على ذلك ،فال يأتيكم الموت إال وأنتم عليه؛ ألن من عاش على شيء مات عليه ،ومن
مات على شيء بعث عليه ( .السعدي)67 :

= أن التوحيد وصية األنبياء؛ لقوله تعالى{ :ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك
 ..وأن الموت حق حتى على األنبياء؛ قال هللا تعالى{ :وما محمد إال رسول قد خلت من قبله
الرسل} [آل عمران( . ]١44 :العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= { قالوا ن ْعبد إِلهك وإِله آبائِك } { ،واتَّب ْعت ِملَّة آبائِي } { ،إِنَّا وجدْنا آباءنا على أ َّمة وإِنَّا
على آث ِار ِه ْم م ْقتدون } قوة التأثر و االلتزام بما عليه اآلباء و األجداد حقيقة غالبة وأمر ال
ينكر ،فالهداية تتوارث فطرة ،والضالل يورثه التعصب ،لذا البد أن يعي اآلباء ذلك ،فكيفما
تحب أن يكون أبناؤك وأحفادك فكن  { :وكان أبوهما صا ِلحا }( .أ.د .ناصر العمر)

= أن االعتماد على أعمال اآلباء ال يجدي شيئا؛ لقوله تعالى{ :تلك أمة قد خلت  } ...اآلية؛
يعني هم مضوا ،وأسلموا هلل؛ وأنتم أيها اليهود الموجودون في عهد الرسول صلى هللا عليه
وسلم عليكم أن تنظروا ماذا كسبتم ألنفسكم ( .العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= قال إبراهيم بن آزر حضرت أحمد بن حنبل وسأله رجل عما جرى بين علي ومعاوية ؟..
فأعرض عنه ،فقيل له  :يا أبا عبدهللا هو رجل من بني هاشم ،فأقبل عليه فقال  :اقرأ ( :تِ ْلك
سألون ع َّما كانوا ي ْعملون) ( .ابن الجوزي/
أ َّمة ق ْد خلتْ ۖ لها ما كسبتْ ولك ْم ما كسبْت ْم ۖ وال ت ْ
مناقب اإلمام أحمد )22١

----------------------------------------------

{ وقالوا كونوا هودا أ ْو نصار َٰى تهْتدوا ۗ ق ْل ب ْل ِملَّة إِبْرا ِهيم حنِيفا ۖ وما كان ِمن ا ْلمش ِْر ِكين
(} )١35
= أن كل داع إلى ضالل ففيه شبه من اليهود ،والنصارى؛ دعاة السفور اآلن يقولون :اتركوا
وترك التبرج ،ونحو ذلك؛
بالغطاء،
المرأة تتحرر؛ اتركوها تبتهج في الحياة؛ ال تقيدوها
ِ
ِ
أعطوها الحرية؛ وهكذا كل داع إلى ضاللة سوف يطلي هذه الضاللة بما يغر البليد فهو شبيه
باليهود ،والنصارى ( .العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= استقراء إمام ( الحنيف ) تكرر في القرآن  ،وهو في جميع مواضع القرآن يدل على أن
الحنيفية ملة إبراهيم  ،وتشمل أمرين :
 إفراد هللا بالعبادة ،والبراءة من الشرك . سالمة الدين من االبتداع .فكل من بدل في دين األنبياء فليس بحنيف  ،ولذا أمر هللا أهل الكتاب وغيرهم بالحنيفية ،
لكنهم بدلوا وتصرفوا من بعدما جاءتهم البينة  ،وكالم السلف وأهل اللغة يدل على هذا وإن
تنوعت عباراتهم ( .ابن تيمية /جامع المسائل )١80 -١7٩ /5
--------------------------------------------

اط
{ قولوا آمنَّا بِ َّ ِ
سب ِ
سحاق وي ْعقوب و ْاأل ْ
سما ِعيل وإِ ْ
اّلل وما أ ْن ِزل إِليْنا وما أ ْن ِزل إِل َٰى إِبْرا ِهيم وإِ ْ
وما أوتِي موس َٰى و ِعيس َٰى وما أوتِي النَّ ِبيُّون ِم ْن ر ِب ِه ْم ال نف ِرق بيْن أحد ِم ْنه ْم ونحْ ن له
س ِلمون (} )١36
م ْ
ٱّلل } أي :بألسنتكم متواطئة عليها قلوبكم ،وهذا هو القول التام المترتب
= { قول ٓوا ءامنَّا بِ َّ ِ
عليه الثواب والجزاء؛ فكما أن النطق باللسان بدون اعتقاد القلب نفاق وكفر ،فالقول الخالي
من العمل-عمل القلب  -عديم التأثير ،قليل الفائدة( .السعدي)67 :

اط
= { قول ٓوا ءامنَّا ِب َّ ِ
سب ِ
س َٰحق وي ْعقوب و ْٱأل ْ
س َٰم ِعيل و ِإ ْ
ٱّلل وما ٓ أ ِنزل ِإليْنا وما ٓ أ ِنزل ِإل َٰ ٓى ِإبْرا ِهيم و ِإ ْ
وما ٓ أوتِى موس َٰى و ِعيس َٰى وما ٓ أوتِى ٱلنَّ ِبيُّون ِمن َّر ِب ِه ْم } وقدم اإليمان باهلل ألنه ال يختلف
باختالف الشرائع الحق ،ثم عطف عليه اإليمان بما أنزل من الشرائع( .ابن عاشور)73٩/١ :

= { وما ٓ أوتِى ٱلنَّبِيُّون ِمن َّربِ ِه ْم } داللة على أن عطية الدين هي العطية الحقيقية المتصلة
بالسعادة الدنيوية واألخروية؛ لم يأمرنا أن نؤمن بما أوتي األنبياء من الملك والمال ونحو
ذلك ،بل أمرنا أن نؤمن بما أعطوا من الكتب والشرائع ( .السعدي)68 :

= قال تعالى في سورة البقرة{ :وما أوتي النبيون من ربهم} وفى آل عمران{ :والنبيون}
بدون ذكر اإليتاء ،والحكمة في هذا أن آل عمران تقدم فيها{ :وإذ أخذ هللا ميثاق النبيين لما
آتي تكم من كتاب وحكمة} ،فأغنى عن إعادة إيتائهم ثانيا ،ولم يتقدم مثل ذلك في البقرة ،فصرح
فيه بإيتائهم ذلك( .ابن جماعة /كشف المعاني )١08
---------------------------------------------

َللا ۚ وهو
{ ف ِإ ْن آمنوا بِ ِمثْ ِل ما آم ْنت ْم بِ ِه فق ِد ا ْهتد ْوا ۖ وإِ ْن تولَّ ْوا ف ِإنَّما ه ْم فِي ِ
شقاق ۖ فسي ْك ِفيكهم َّ
س ِميع ا ْلع ِليم (} )١37
ال َّ
= (فسيكفيكهم) :وعد ظهر مصداقه؛ فقتل بني قريظة ،وأجلى بني النضير ،وغير ذلك.
(ابن جزي)85/١ :

= الشقاق بين أهل الكتاب والمسلمين أمر قدري  ..فال يمكن أن يتفق المسلمون وأهل الكتاب،
فتبطل دعوة أهل الضالل الداعين إلى توحيد األديان؛ لقول هللا تعالى { :فإن آمنوا بمثل ما
آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق} [البقرة  ]١37 :فلما لم يؤمنوا صاروا
معنا في شقاق ،وهذا الشقاق ال بد أن يؤدي إلى عداوة وبغضاء وبالتالي إلى مدافعة  ..وهكذا
وقع( .ابن عثيمين /تفسير سورة البقرة )٩4 /2
---------------------------------------------

َللا وهو
َللا ِصبْغة ۖ ونحْ ن له عابِدون( )١38ق ْل أتحاجُّوننا فِي َّ ِ
َللا ۖ وم ْن أحْ سن ِمن َّ ِ
{ ِصبْغة َّ ِ
ربُّنا وربُّك ْم ولنا أعْمالنا ولك ْم أعْمالك ْم ونحْن له م ْخ ِلصون (} )١3٩
ٱّلل ِصبْغة ۖ ونحْ ن لهۥ َٰع ِبدون } أي :الزموا صبغة هللا ،وهو
ٱّلل ۖ وم ْن أحْ سن ِمن َّ ِ
= { ِصبْغة َّ ِ
دينه ،وقوموا به قياما تاما بجميع أعماله الظاهرة والباطنة ،وجميع عقائده في جميع األوقات،
حتى يكون لكم صبغة وصفة من صفاتكم ،فإذا كان صفة من صفاتكم أوجب ذلك لكم االنقياد
ألوامره ،طوعا واختيارا ومحبة ،وصار الدين طبيعة لكم بم ْنزلة الصبغ التام للثوب الذي صار
له صفة ،فحصلت لكم السعادة الدنيوية واألخروية( .السعدي)68 :

= { ونحْ ن لهۥ م ْخ ِلصون } قال سعيد بن جبير :اإلخالص أن يخلص العبد دينه وعمله هلل؛ فال
يشرك به في دينه ،وال يرائي بعمله .قال الفضيل :ترك العمل ألجل الناس رياء ،والعمل من
أجل الناس شرك ،واإلخالص أن يعافيك هللا منهما ( .البغوي)١١3/١ :
---------------------------------------------- -

سباط كانوا هودا أ ْو نصار َٰى ۗ ق ْل
سحاق وي ْعقوب و ْاأل ْ
سما ِعيل و ِإ ْ
{ أ ْم تقولون ِإنَّ ِإبْرا ِهيم و ِإ ْ
َللا ِبغافِل ع َّما ت ْعملون ()١40
َللا ۗ وم ْن أ ْظلم ِم َّم ْن كتم شهادة ِع ْنده ِمن َّ ِ
َللا ۗ وما َّ
أأ ْنت ْم أعْلم أ ِم َّ
سألون ع َّما كانوا ي ْعملون (} )١4١
تِ ْلك أ َّمة ق ْد خلتْ ۖ لها ما كسبتْ ولك ْم ما كسبْت ْم ۖ وال ت ْ
= عظم كتم العلم؛ لقوله تعالى{ :ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من هللا} ؛ فإن العالم بشريعة
هللا عنده شهادة من هللا بهذه الشريعة ،كما قال هللا تعالى{ :شهد هللا أنه ال إله إال هو
والمالئكة وأولو العلم} [آل عمران ]١8 :؛ فكل إنسان يكتم علما فقد كتم شهادة عنده من هللا؛
ثم إن في هذا عظم إثمه؛ لقوله تعالى{ :ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من هللا} ( .العالمة
العثيمين  /تفسير سورة البقرة)

= كررها؛ ألنها تضمنت معنى التهديد والتخويف؛ أي :إذا كان أولئك األنبياء على إمامتهم
وفضلهم يجازون بكسبهم فأنتم أحرى ( .القرطبي)425/2 :
----------------------------------------------------------

ّلل ا ْلمش ِْرق وا ْلم ْغ ِرب
اس ما و َّاله ْم عن قِبْلتِ ِهم ٱلَّتِي كانوا عليْها ق ْل ِ َّ ِ
{ سيقول ٱل ُّ
سفها ٓء ِمن ٱلنَّ ِ
ست ِقيم (} )١42
ي ْهدِي م ْن يشاء ِإلى ِصراط م ْ
= العاقل ال يبالي باعتراض السفيه ،وال يلقي له ذهنه ،ودلت اآلية على أنه ال يعترض على
أحكام هللا إال سفيه جاهل معاند ،وأما الرشيد المؤمن العاقل فيتلقى أحكام ربه بالقبول واالنقياد
والتسليم؛ كما قال تعالى( :وما كان لمؤمن وال مؤمنة إذا قضى هللا ورسوله أمرا أن يكون لهم
الخيرة من أمرهم) [األحزاب( ،]36:فال وربك ال يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم)
[النساء( . ]65:السعدي)70 :

اس ما و َّاله ْم عن قِبْلتِ ِهم ٱلَّتِى كانوا عليْها} وتقديم اإلخبار بالقول
= {سيقول ٱل ُّ
سفها ٓء ِمن ٱلنَّ ِ
على الوقوع لتوطين النفس به؛ فإن مفاجأة المكروه أشد إيالما ،والعلم به قبل الوقوع أبعد من
االضطراب ،ولما أن فيها إعداد الجواب؛ والجواب المعد قبل الحاجة إليه أقطع للخصم .
(األلوسي)2/2 :

= وقد كان في قوله( :السفهاء) ما يغني عن رد قولهم ،وعدم المباالة به ،ولكنه تعالى مع
هذا لم يترك هذه الشبهة حتى أزالها وكشفها مما سيعرض لبعض القلوب من االعتراض ،فقال
تعالى( :قل) لهم مجيبا( :هلل المشرق والمغرب)( .السعدي)70 :

= الثناء على هذه األمة؛ ألنها التي على صراط مستقيم؛ ألن أول من يدخل في قوله تعالى:
{يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم} هؤالء الذين تولوا عن بيت المقدس إلى الكعبة( .العالمة
العثيمين /تفسير سورة البقرة)
-------------------------------------------------------

الرسول عليْك ْم ش ِهيدا وما
{ وكذ ِلك جع ْلناك ْم أ َّمة وسطا ِلتكونوا شهداء على النَّ ِ
اس ويكون َّ
الرسول ِم َّم ْن ينق ِلب على ع ِقب ْي ِه وإِ ْن كانتْ
جع ْلنا ا ْل ِقبْلة الَّتِي كنت عليْها إِالَّ ِلن ْعلم م ْن يتَّبِع َّ
اس لرءوف ر ِحيم ()١43
َللا ِبالنَّ ِ
َللا ِلي ِضيع ِإيمانك ْم ِإنَّ َّ
َللا وما كان َّ
لك ِبيرة ِإالَّ على الَّذِين هدى َّ
}
= {كذ ِلك جع ْلناك ْم أ َّمة وسطا} والوسط ههنا الخيار واألجود ولما جعل هللا هذه األمة وسطا
خصَّها بأكمل الشرائع ،وأقوم المناهج ،وأوضح المذاهب ( .ابن كثير)١8١/١:

= التقدم حقيقة باإلسالم ،والرجعية حقيقة بمخالفة اإلسالم؛ لقوله تعالى ( :وما جع ْلنا ا ْل ِقبْلة
الرسول ِم َّم ْن ي ْنق ِلب على ع ِقبيْه) فإن هذا حقيقة الرجوع
الَّتِي ك ْنت عليْها إِ َّال ِلن ْعلم م ْن يتَّبِع َّ
على غير هدى؛ ألن الذي ينقلب على عقبيه ال يبصر ما وراءه؛ فمن قال للمتمسكين بكتاب هللا
وسنة رسوله رجعيون ،قلنا له :بل أنت الرجعي حقيقة ( .ابن عثيمين )١١٩/2 :

= أن هللا سبحانه وتعالى قد يمتحن العباد باألحكام الشرعية إيجابا ،أو تحريما ،أو نسخا؛
لقوله تعالى{ :ما جعلنا القبلة التي كنت عليها إال لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على
عقبيه} ؛ فلينتبه اإلنسان لهذا؛ فإن هللا قد يبتليه بالمال بأن يعطيه ماال ليبلوه أيقوم بواجبه ،أم
ال؛ وهذه محنة؛ ألن غالب من ابتلي بالمال طغى من وجه ،وشح من وجه آخر؛ ثم اعتدى في
تمول المال؛ فض َّل في تموله ،والتصرف فيه ،وتصريفه؛ وقد يبتليه بالعلم؛ فيرزقه علما ليبلوه
أيعمل به ،أم ال؛ ثم هل يعلمه الناس ،أم ال؛ ثم هل يدعو به إلى سبيل هللا ،أم ال؛ فليحذر من
آتاه هللا علما أن يخل بواحد من هذه األمور.
وكذلك قد يمتحن العباد باألحكام الكونية؛ ومنها ما يجري على العبد من المصائب( .العالمة
العثيمين /تفسير سورة البقرة)

------------------------------------------------

س ِج ِد ا ْلحر ِام
اء فلنو ِلينَّك قِبْلة ت ْرضاها فو ِل وجْ هك ش ْطر ا ْلم ْ
سم ِ
{ ق ْد نرى تقلُّب وجْ ِهك ِفي ال َّ
وحيْث ما كنت ْم فولُّوا وجوهك ْم ش ْطره وإِنَّ الَّذِين أوتوا ا ْل ِكتاب لي ْعلمون أنَّه ا ْلحقُّ ِم ْن ربِ ِه ْم وما
َللا ِبغافِل ع َّما ي ْعملون ( )١44ولئِ ْن أتيْت الَّذِين أوتوا ال ِكتاب ِبك ِل آية ما ت ِبعوا قِبْلتك وما أ ْنت
َّ
ْ
ْ
َّ
بِتابِع قِبْلته ْم وما ب ْعضه ْم بِتابِع قِبْلة ب ْعض ولئِ ْن اتَّب ْعت أ ْهواءه ْم ِم ْن ب ْع ِد ما جاءك ِم ْن ال ِعل ِم إِنك
ِإذا ل ِم ْن ال َّ
ظا ِل ِمين (} )١45
= لو أقام عليهم كل دليل على صحة ما جاءهم به لما اتبعوه وتركوا أهواءهم؛ كما قال تعالى:
(إن الذين حقت عليهم كلمت ربك ال يؤمنون * ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب األليم)
[يونس ،]٩6 :ولهذا قال هاهنا( :ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك)( .ابن
كثير)١84/١ :

= قوله تعالى لنبيه – صلى هللا عليه وسلم ( : -فلنو ِلينَّك قِبْلة ت ْرضاها) دون قوله :تحبها أو
تهواها فيه داللة على أن ميل الرسول إلى الكعبة ميل لقصد الخير ال لهوى النفس ،وذلك أن
الكعبة أجدر بيوت هللا بأن يكون قبلة ؛ فهو أول بيت وضع للناس بالتوحيد ،وفي استقبال بيت
المقدس أوال  ،ثم التحول إلى الكعبة إشارة إلى استقالل هذا الدين عن دين أهل الكتاب ( .ابن
عاشور )28/2 :

= {ولئِ ْن أتيْت ٱلَّذِين أوتوا ٱ ْل ِك َٰتب بِك ِل ءاية َّما تبِعوا قِبْلتك ۚ وما ٓ أنت بِتابِع قِبْلته ْم ۚ وما ب ْعضهم
ِبتا ِبع قِبْلة ب ْعض} بيان لتصلبهم في الهوى وعنادهم بأن هذه المخالفة والعناد ال يختص بك؛
بل حالهم فيما بينهم أيضا كذلك؛ فإنكارهم ذلك ناشيء عن فرط العناد ( .األلوسي)١2/2 :

= وقوله ﴿ولئن اتبعت أهواءهم﴾ فإنما قاله بلفظ الجمع تنبيها على أن لكل واحد هوى غير
هوى االخر ،ثم هوى كل واحد ال يتناهى ( .الراغب األصفهاني ) 306 /١ :

= (ولئن اتبعت أهواءهم) إنما قال " :أهواءهم " ولم يقل " دينهم "ألن ما هم عليه مجرد
أهواء نفس ،حتى هم في قلوبهم يعلمون أنه ليس بدين ،ومن ترك الدين اتبع الهوى وال
محالة ،قال تعالى :أفرأيت من اتخذ إلهه هواه[سورة الجاثية ( . ]23 :السعدي )72 :

= {ولئِ ِن ٱتَّب ْعت أ ْهوآءهم ِمن ب ْع ِد ما جا ٓءك ِمن ٱ ْل ِع ْل ِم ۙ إِنَّك إِذا لَّ ِمن ٱل َٰ َّ
ظ ِل ِمين} ثم حذر تعالى عن
مخالفة الحق الذي يعلمه العالم إلى الهوى؛ فإن العالم الحجة عليه أقوم من غيره ( .ابن
كثير)١84/١:
------------------------------------------------------------

{ الَّذِين آتيْناهم ا ْل ِكتاب ي ْع ِرفونه كما ي ْع ِرفون أبْناءه ْم و ِإنَّ ف ِريقا ِم ْنه ْم ليكْتمون ا ْلحقَّ وه ْم
ي ْعلمون ( )١46ا ْلحقُّ ِم ْن ر ِبك فال تكوننَّ ِمن ا ْلم ْمت ِرين ( )١47و ِلكل ِوجْ هة هو مو ِليها
َللا على ك ِل ش ْيء قدِير (} )١48
ت أيْن ما تكونوا يأ ْ ِ
ستبِقوا ا ْلخيْرا ِ
فا ْ
َللا ج ِميعا إِنَّ َّ
ت بِكم َّ
= إنما قال { :كما ي ْع ِرفون أبْنآءه ْم} ولم يقل ( أنفسهم ) ألن اإلنسان ال يعرف نفسه إال بعد
انقضاء برهة من دهره ويعرف ولده من حين وجوده ،ثم في ذكر االبن ما ليس في ذكر
النفس  ،فإن ابن اإلنسان عصارة ذاته ونسخة صورته( .الراغب األصفهاني )338 /١ :

= االحتراس في القرآن الكريم ،حيث قال تعالى{ :وإن فريقا منهم} ؛ ألن كتمان الحق لم يكن
من جميعهم؛ بل من فريق منهم؛ وطائفة أخرى ال تكتم الحق؛ فإن من النصارى من آمن،
كالنجاشي؛ ومن اليهود ــــ كعبد هللا بن سالم ــــ من آمن ،ولم يكتم الحق( .العالمة العثيمين/
تفسير سورة البقرة)

= {ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات} إشارة إلى تنوع الناس في أعمالهم وعباداتهم،
ما بين صلوات وتعليم ودعوة وإغاثة ،وكل ميسر لما خلق له؛ لكن المهم أن يكون المرء
سابقا في المجال الذي يذهب إليه مع مراعاة أنه محاسب ،وهنا يربينا القرآن لنكون األوائل
دائما( .د .محمد السيد)

= من سبق في الدنيا إلى الخيرات فهو السابق في اآلخرة إلى الجنات؛ فالسابقون أعلى الخلق
درجة ،ويستدل بهذه اآلية الشريفة على اإلتيان بكل فضيلة يتصف بها العمل؛ كالصالة في
أول وقتها ،والمبادرة إلى إبراء الذمة من الصيام ،والحج ،والعمرة ،وإخراج الزكاة ،واإلتيان
بسنن العبادات وآدابها؛ فلله ما أجمعها وأنفعها من آية!!( .السعدي)73 :

ت} واألمر باالستباق إلى الخيرات قدر زائد على األمر بفعل الخيرات ،فإن
ستبِقوا ا ْلخيْرا ِ
= {فا ْ
االستباق إليها ،يتضمن فعلها وتكميلها وإيقاعها على أكمل األحوال ،والمبادرة إليها ،ومن
سبق في الدنيا إلى الخيرات فهو السابق في اآلخرة إلى الجنات ( .السعدي )73 :

ستبِقوا
= تجارة رابحة ،وسباق إلى الجنة تفتح أبوابه ليلة القدر ،ونداء القرآن يعلو {:فا ْ
ت } ومن الحرمان البين أن تكون أوقات التجارة مع هللا ،ومواسم اآلخرة كغيرها من
ا ْلخيْرا ِ
األوقات عند أكثر الناس!( .د .عمر المقبل)
------------------------------------------------------------------------

َللا ِبغا ِفل ع َّما
{ و ِم ْن حيْث خرجْ ت فو ِل وجْ هك ش ْطر ا ْلم ْ
س ِج ِد ا ْلحر ِام و ِإنَّه ل ْلحقُّ ِم ْن ر ِبك وما َّ
س ِج ِد ا ْلحر ِام وحيْث ما كنت ْم فولُّوا
ت ْعملون ( )١4٩و ِم ْن حيْث خرجْ ت فو ِل وجْ هك ش ْطر ا ْلم ْ
اس عليْك ْم ح َّجة إِالَّ الَّذِين ظلموا ِم ْنه ْم فال ت ْخش ْوه ْم و ْ
اخش ْونِي
وجوهك ْم ش ْطره ِلئالَّ يكون ِللنَّ ِ
وألتِ َّم نِ ْعمتِي عليْك ْم ولعلَّك ْم تهْتدون (} )١50
س ِج ِد ٱ ْلحر ِام ۖ وإِنَّهۥ ل ْلحقُّ ِمن َّربِك ۗ} ومن التفت
= {و ِم ْن حيْث خرجْ ت فو ِل وجْ هك ش ْطر ٱ ْلم ْ
بقلبه في صالته إلى غير ربه لم تنفعه وجهة بدنه إلى الكعبة؛ ألن ذلك حكم حق ،حقيقته
توجه القلب ،ومن التفت بقلبه إلى شيء من الخلق في صالته فهو مثل الذي استدبر بوجهه
عن شطر قبلته ( .البقاعي)272/١ :

= وجوب خشية هللا تعالى؛ ألنه هو الذي بيده النفع ،والضرر( .العالمة العثيمين /تفسير
سورة البقرة)
------------------------------------------------------------------------

{ كما أ ْرس ْلنا فِيك ْم رسوال ِم ْنك ْم يتْلو عليْك ْم آياتِنا ويز ِكيك ْم ويع ِلمك ْم ا ْل ِكتاب وا ْل ِحكْمة ويع ِلمك ْم ما
ل ْم تكونوا ت ْعلمون (} )١5١
= أن من فوائد رسالة النبي صلى هللا عليه وسلم حصول العلم؛ ألن هذه اآليات كلها علم؛
لقوله تعالى{ :يتلو عليكم آياتنا}  ..وأن ما جاء به النبي صلى هللا عليه وسلم فهو من آيات
هللا الدالة على كمال ربوبيته ،وسلطانه ،ورحمته ،وحكمته سواء كان من اآليات الكونية ،أو
بين ظاهر؛ ومنها ما يخفى على كثير من الناس إال الراسخين في
الشرعية؛ لكن منها ما هو ِ
العلم؛ ومنها ما هو بيْن ذلك( .العالمة العثيمين /تفسير سورة البقرة)
--------------------------------------------------------------

{ف ْ
ون (} )١52
اذكرونِي أ ْذك ْرك ْم واشْكروا ِلي وال تكْفر ِ

= {ف ْ
ون} لكل ذكر خاصيته وثمرته ،وأما التهليل فثمرته
ٱذكرونِ ٓى أ ْذك ْرك ْم وٱشْكروا ِلى وال تكْفر ِ
التوحيد؛ أعني التوحيد الخاص؛ فإن التوحيد العام حاصل لكل مؤمن ،وأما التكبير فثمرته
التعظيم واإلجالل لذي الجالل ،وأما الحمد واألسماء التي معناها اإلحسان والرحمة -كالرحمن،
الرحيم ،والكريم ،والغفار ،وشبه ذلك -فثمرتها ثالث مقامات؛ وهي :الشكر ،وقوة الرجاء،
والمحبة؛ فإن المحسن محبوب ال محالة ( .ابن جزي)88/١ :

= {ف ْ
ون} من حفظ معاملته عن المخادعة في البيع ،
اذكرو ِني أ ْذك ْرك ْم واشْكرواْ ِلي وال تكْفر ِ
وخلف الوعد ،فقد وفق ألمر عظيم  ،وأفضل ما يستعين به من له عناية بدينه  :القناعة ،
وحسن الظن باهلل  ،والثقة بما ضمن له من الرزق  ،وخوف الحساب  ،ومراقبة الجليل  ،فإنه
قال وقوله الحق  { :ف ْ
ون } ( .ابن تيمية شرح حديث
اذكرو ِني أ ْذك ْرك ْم واشْكرواْ ِلي وال تكْفر ِ
النزول )6١0 :

= {ف ْ
ون} لكل ذكر خاصيته وثمرته وأما األسماء التي
ٱذكرونِ ٓى أ ْذك ْرك ْم وٱشْكروا ِلى وال تكْفر ِ
معناها االطالع واإلدراك -كالعليم ،والسميع ،والبصير ،والقريب ،وشبه ذلك -فثمرتها
المراقبة ،وأما الصالة على النبي ﷺ فثمرتها شدة المحبة فيه ،والمحافظة على اتباع
سنته ،وأما االستغفار فثمرته االستقامة على التقوى ،والمحافظة على شروط التوبة مع
[انكسار] القلب بسبب الذنوب المتقدمة ( .ابن جزي)88/١ :

= (فاذكروني أذكركم) قال خالد الربعي  " :قف عند هذه اآلية وال تعجل فلو استقر يقينها في
قلبك ما جفت شفتاك "( .الدر المنثور)65 /2 :

= {ف ْ
ٱذكرونِ ٓى أ ْذك ْرك ْم} قال ثابت البناني رحمه هللا :إني أعلم متى يذكرني ربي عز وجل
ففزعوا منه و قالو  :كيف تعلم ذلك؟ فقال :إذا ذكرته ذكرني {فاذكروني أذكركم}( .اإلحياء
للغزالي )7١ /2

= {ف ْ
ون} العجب ممن يعلم أن كل ما به من النعم من
ٱذكرونِ ٓى أ ْذك ْرك ْم وٱشْكروا ِلى وال تكْفر ِ
هللا ،ثم ال يستحيي من االستعانة بها على ارتكاب ما نهاه !( .ابن رجب )١30 /١ :

= {ف ْ
ٱذكرونِ ٓى أ ْذك ْرك ْم} قال جمع من السلف  :الشكر ترك المعصية وقال بعضهم الشكر أال
يستعان على المعاصي بشيء من نعمة ( .الدر المنثور للسيوطي )37١ /١

---------------------------------------------------------

َللا مع الصَّا ِب ِرين ( )١53وال تقولوا ِلم ْن
ست ِعينوا ِبال َّ
{ يا أيُّها الَّذِين آمنوا ا ْ
صب ِْر والصَّال ِة إِنَّ َّ
ف
ي ْقتل فِي سبِي ِل َّ ِ
َللا أ ْموات ب ْل أحْ ياء ول ِك ْن ال تشْعرون ( )١54ولنبْلونَّك ْم بِش ْيء ِم ْن ا ْلخ ْو ِ
ش ْر الصَّا ِب ِرين ( )١55الَّذِين ِإذا أصابتْه ْم
وع ون ْقص ِم ْن األ ْموا ِل واألنف ِس والثَّمرا ِ
ت وب ِ
وا ْلج ِ
اجعون ( )١56أ ْولئِك علي ِْه ْم صلوات ِم ْن ر ِب ِه ْم ورحْ مة وأ ْولئِك
م ِصيبة قالوا إِنَّا ِ َّ ِ
ّلل وإِنَّا إِل ْي ِه ر ِ
ه ْم ا ْلمهْتدون (} )١57
ٱّلل مع
ست ِعينوا بِٱل َّ
ون ﴿َٰ ﴾١52يٓأيُّها ٱلَّذِين ءامنوا ٱ ْ
صب ِْر وٱلصَّل َٰو ِة ۚ إِنَّ َّ
= {وٱشْكروا ِلى وال تكْفر ِ
ص ِب ِرين} لما فرغ تعالى من بيان األمر بالشكر؛ شرع في بيان الصبر واإلرشاد واالستعانة
ٱل َٰ َّ
بالصبر والصالة؛ فإن العبد إما أن يكون في نعمة فيشكر عليها ،أو في نقمة فيصبر عليها .
(ابن كثير)١87/١ :

صب ِْر وٱلصَّل َٰو ِة} إذا كانت صالة العبد صالة كاملة ،مجتمعا فيها ما يلزم فيها
ست ِعينوا بِٱل َّ
= {ٱ ْ
وما يسن ،وحصل فيها حضور القلب ،ال جرم أن هذه الصالة من أكبر المعونة على جميع
األمور؛ فإن الصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر ،وألن هذا الحضور الذي يكون في الصالة
يوجب للعبد في قلبه وصفا ودا ِعيا يدعوه إلى امتثال أوامر ربه ،واجتناب نواهيه هذه هي
الصالة التي أمر هللا أن نستعين بها على كل شيء ( .السعدي)75 :

َللا مع الصَّابِ ِرين} توجيه رباني وجدت بركته أخت لنا فجعت
ست ِعينواْ بِال َّ
= {ا ْ
صب ِْر والصَّال ِة إِنَّ َّ
بفقد والديها وأخيها وأختها جميعا في حادث قبل أيام ،إذ لما اشتدت عليها المصيبة تذكرت
هذه اآلية ففزعت للصالة ،موقنة بكالم ربها ،فتقسم أنه نزل على قلبها سكينة عظيمة خففت
عليها مصيبتها ..وذلك تأكيد عملي على أثـر تــدبر القرآن والعمل به في حياة العبد وفي
ظروفه كلها ( .كتاب ليدبروا آياته)

ص ِب ِرين} هذه معية خاصة ،تقتضي محبته ومعونته ،ونصره وقربه ،وهذه
ٱّلل مع ٱل َٰ َّ
= { ِإنَّ َّ
منقبة عظيمة للصابرين؛ فلو لم يكن للصابرين فضيلة إال أنهم فازوا بهذه المعية من هللا لكفى
بها فضال وشرفا ( .السعدي)75 :

ٱّلل أ ْموات ۚ ب ْل أحْ يا ٓء و َٰل ِكن َّال
صبِ ِرين ﴿ ﴾١53وال تقولوا ِلمن ي ْقتل ِفى سبِي ِل َّ ِ
ٱّلل مع ٱل َٰ َّ
= {إِنَّ َّ
تشْعرون} إشارة إلى أن كون هللا معهم ال يمنع أن يستشهد منهم شهداء ،بل ذلك من ثمرات

كون هللا معهم؛ حيث يظفر من استشهد منهم بسعادة األخرى ،ومن بقي بسعادة الدارين.
(البقاعي)27٩/١ :

ٱّلل أ ْم َٰوت ۚ ب ْل أحْ يا ٓء و َٰل ِكن َّال تشْعرون} ومن المعلوم أن
= {وال تقولوا ِلمن ي ْقتل ِفى سبِي ِل َّ ِ
المحبوب ال يتركه العاقل إال لمحبوب أعلى منه وأعظم؛ فأخبر تعالى أن من قتل في سبيله -
بأن قاتل في سبيل هللا لتكون كلمة هللا هي العليا ،ودينه الظاهر ،ال لغير ذلك من األغراض-
فإنه لم تفته الحياة المحبوبة ،بل حصل له حياة أعظم ،وأكمل مما تظنون وتحسبون .
(السعدي)75 :

= وال نقول ربحنا أو خسرنا ،فالربح والخسارة من مفردات قاموس التجار ،أما الجهاد الذي
غايته تثبيت الحقائق اإللهية في األرض ،وغرس البذور الروحية فى الوجود فغلته سماوية ال
تحمل معاني التراب ،متسامية ال تسف إلى ما تحت السحاب ،فهي أرباح مستمرة ( .محمد
البشير اإلبراهيمي  ،آثاره)276 /4 :

ش ِر
وع ون ْقص ِمن ْٱأل ْم َٰو ِل و ْٱألنف ِس وٱلثَّم َٰر ِ
ت ۗ وب ِ
= {ولنبْلونَّكم بِش ْىء ِمن ٱ ْلخ ْو ِ
ف وٱ ْلج ِ
ص ِب ِرين} قيل :إنما ابتلوا بهذا ليكون آية لمن بعدهم؛ فيعلموا أنهم إنما صبروا على هذا حين
ٱل َٰ َّ
وضح لهم الحق ،وقيل :أعلمهم بهذا ليكونوا على يقين منه أنه يصيبهم ،فيوطنوا أنفسهم
عليه ،فيكون أبعد لهم من الجزع ،وفيه تعجيل ثواب هللا تعالى على العزم ،وتوطين النفس .
(القرطبي)462/2 :

ت} السراء لو
وع ون ْقص ِمن ْٱأل ْم َٰو ِل و ْٱألنف ِس وٱلثَّم َٰر ِ
= {ولنبْلونَّكم ِبش ْىء ِمن ٱ ْلخ ْو ِ
ف وٱ ْلج ِ
استمرت ألهل اإليمان ،ولم يحصل معها محنة؛ لحصل االختالط الذي هو فساد ،وحكمة هللا
تقتضي تمييز أهل الخير من أهل الشر هذه فائدة المحن ،ال إزالة ما مع المؤمنين من اإليمان،
وال ردهم عن دينهم ،فما كان هللا ليضيع إيمان المؤمنين ،فأخبر في هذه اآلية أنه سيبتلي
عباده (بشيء من الخوف) من األعداء (والجوع) أي :بشيء يسير منهما؛ ألنه لو ابتالهم
بالخوف كله ،أو الجوع ،لهلكوا ،والمحن تمحص ال تهلك ( .السعدي)76 :

= الرضا باألقدار المكروهة فضل مندوب إليه ،ولكن الصبر واجب .قال الحسن البصري:
الرضا عزيز ،ولكن الصبر معول المؤمن( .ابن رجب )١3١ /١:

= (ولنبلونكم بشيء) تأمل كيف قال﴿ :بِشيء﴾ فهو يسير؛ ألنه ابتالء تمحيص ال ابتالء هالك.
(د .عبد المحسن المطيري)

= {ٱلَّذِين إِذآ أ َٰ
ّلل وإِنَّا ٓ إِل ْي ِه َٰر ِجعون} أي :مملوكون هلل ،مدبرون تحت
صبتْهم ُّم ِصيبة قال ٓوا إِنَّا ِ َّ ِ
أمره وتصريفه؛ فليس لنا من أنفسنا وأموالنا شيء ،فإذا ابتالنا بشيء منها فقد تصرف أرحم
الراحمين بمماليكه وأموالهم ،فال اعتراض عليه ( .السعدي)76 :

= {ٱلَّذِين ِإذآ أ َٰ
ّلل و ِإنَّا ٓ إِل ْي ِه َٰر ِجعون} (إنا هلل) الالم للملك ،والمالك يفعل
صبتْهم ُّم ِصيبة قال ٓوا ِإنَّا ِ َّ ِ
في ملكه ما يشاء (راجعون) :تذكروا اآلخرة لتهون عليهم مصائب الدنيا ،وفي الحديث
الصحيح :أن رسول هللا ﷺ قال( :من أصابته مصيبة فقال :إنا هلل وإنا إليه راجعون ،اللهم
أجرني في مصيبتي ،وأخلف لي خيرا منها أخلف هللا له خيرا مما أصابه) قالت أم سلمة :فلما
مات زوجي أبو سلمة قلت ذلك فأبدلني هللا به رسول هللا ﷺ ( .ابن جزي)8٩/١ :

= {ٱلَّذِين ِإذآ أ َٰ
ّلل و ِإنَّا ٓ إِل ْي ِه َٰر ِجعون} جعل هذه الكلمات ملجأ لذوي
صبتْهم ُّم ِصيبة قال ٓوا ِإنَّا ِ َّ ِ
المصائب ،وعصمة للممتحنين لما جمعت من المعاني المباركة؛ وذلك توحيد هللا ،واإلقرار له
بالعبودية ،والبعث من القبور ،واليقين بأن رجوع األمر كله إليه كما هو له ،وقال سعيد بن
جبير :لم يعط هذه الكلمات نبي قبل نبينا ،ولو عرفها يعقوب لما قال( :يا أسفا على يوسف) .
(ابن عطية)228/١ :

= عندما تجعل القرآن منطلق تفسيرك لكل حدث يواجهك في الحياة ،ستكتشف أن المصائب
تتحول بعد لحظات من وقوعها إلى منح دافعة للتفاؤل والعطاء المثمر والصبر الجميل ،تدبر
هذه اآلية وما بعدها لتدرك هذا المنهج الفريد الذي خص هللا به المؤمن دون غيره{ :الَّذِين إِذا
اجعون*أ ْولئِك علي ِْه ْم صلوات ِمن َّربِ ِه ْم ورحْ مة وأولئِك
أصابتْهم ُّم ِصيبة قالواْ إِنَّا ِ َّ ِ
ّلل وإِنَّا إِل ْي ِه ر ِ
هم ا ْلمهْتدون( .أ .د .ناصر العمر)

ول ِئك عليْهم صلوات ِمن ربهم ورحْ مة ۖ وأ َٰ
= {أ َٰ
ول ِئك هم ا ْلمهْتدون} وإنما قال "صلوات" على
َّ ِ ِ ْ
ِْ
الجمع  ،تنبيها على كثرتها منه وأنها حاصلة في الدنيا توفيقا وإرشادا  ،وفي اآلخرة ثوابا
ومغفرة( .الراغب األصفهاني )354 /١ :

= ما أحوج الناس في  -ظل غالء األسعار – أن يقفوا مع هذه اآليات :

ت
وع ون ْقص ِمن ْاأل ْموا ِل و ْاأل ْنف ِس والثَّمرا ِ
قال تعالى { :ولنبْلونَّك ْم بِش ْيء ِمن ا ْلخ ْو ِ
ف وا ْلج ِ
اجعون * أولئِك علي ِْه ْم
ش ِر الصَّا ِب ِرين * الَّذِين ِإذا أصابتْه ْم م ِصيبة قالوا ِإنَّا ِ َّ ِ
وب ِ
ّلل و ِإنَّا ِإل ْي ِه ر ِ
صلوات ِم ْن ربِ ِه ْم ورحْ مة وأولئِك هم ا ْلمهْتدون} فتأمل ما فيها من العبر في تفسير السعدي .
-------------------------------------------------

َللا فم ْن ح َّج ا ْلبيْت أ ِو اعْتمر فال جناح عل ْي ِه أ ْن ي َّ
ط َّوف ِب ِهما
{ إنَّ الصَّفا وا ْلم ْروة ِم ْن شعا ِئ ِر َّ ِ
َللا شا ِكر ع ِليم (} )١58
وم ْن تط َّوع خيْرا ف ِإنَّ َّ
َللا شا ِكر ع ِليم} وفي قوله { خيرا } فيه إعالم بفضيلة النفقة في
= {وم ْن تط َّوع خيْرا ف ِإنَّ َّ
الحج والعمرة بالهدي ووجوه المرافق للرفقاء بما يفهمه لفظ الخير  ،ألن عرف استعماله في
خير الرزق والنفقة  ،كما قال تعالى  { :وإنه لحب الخير لشديد } [ العاديات . ] 8 :
(الحرالي  :تراثه ) 2٩١
---------------------------------------------------

ب أول ِئك
{ ِإنَّ الَّذِين يكْتمون ما أ ْنز ْلنا ِمن ا ْلب ِينا ِ
ت وا ْلهدى ِم ْن ب ْع ِد ما ب َّينَّاه ِللنَّ ِ
اس ِفي ا ْل ِكتا ِ
َللا وي ْلعنهم َّ
الال ِعنون (ِ )١5٩إ َّال الَّذِين تابوا وأصْلحوا وبيَّنوا فأولئِك أتوب علي ِْه ْم وأنا
ي ْلعنهم َّ
الر ِحيم (} )١60
الت َّ َّواب َّ
ب أول ِئك
= {إِنَّ الَّذِين يكْتمون ما أ ْنز ْلنا ِمن ا ْلبيِنا ِ
ت وا ْلهدى ِم ْن ب ْع ِد ما بيَّنَّاه ِللنَّ ِ
اس فِي ا ْل ِكتا ِ
َللا وي ْلعنهم َّ
الال ِعنون} لكتمان المنتمين إلى علوم الدين علل كثيرة؛ ومدارها على عدم
ي ْلعنهم َّ
الرسوخ في اإليمان ،وإيثار رضا المخلوق على رضا الخالق( .محمد الخضر حسين :
)285/١

= {إِ َّال ا َّلذِين تابوا وأصْلحوا وبيَّنوا فأولئِك أتوب علي ِْه ْم} تأمل { وبيَّنوا } شرطا لقبول التوبة؛
إذ إن كثيرا ممن يضل الناس ثم يتوب بعد ذلك يتهيب أن يعلن رجوعه للحق خوفا من الناس،
فيبقى كثير منهم على ضالله ،فيتحمل أوزارهم لخفاء توبته ،مع أن إعالن الرجوع إلى الحق
شجاعة وليس ضعفا( .أ.د .ناصر العمر)
------------------------------------------------------

اس أجْ م ِعين ()١6١
{ ِإنَّ الَّذِين كفروا وماتوا وه ْم كفَّار أولئِك علي ِْه ْم ل ْعنة َّ ِ
َللا وا ْلمالئِك ِة والنَّ ِ
احد ال إِله إِ َّال هو
خا ِلدِين فِيها ال يخفَّف ع ْنهم ا ْلعذاب وال ه ْم ي ْنظرون ( )١62وإِلهك ْم إِله و ِ
الر ِحيم }
الرحْ من َّ
َّ

اس أجْ م ِعين } السر
= {إِنَّ الَّذِين كفروا وماتوا وه ْم كفَّار أولئِك علي ِْه ْم ل ْعنة َّ ِ
َللا وا ْلمالئِك ِة والنَّ ِ
في التعبير بلعن المالئكة والناس -مع أن لعن هللا يكفى -في قوله {إن الذين كفروا وماتوا وهم
كفار أولئك عليهم لعنة هللا والمالئكة والناس أجمعين} للداللة على أن جميع من يعلم أحواله
من العوالم العلوية والسفلية يراه أهال للعن هللا ومقته ،فال يشفع له شافع وال يرحمه راحم،
فهو قد استحق اللعن لدى جميع من يعقل ويعلم ،ومن استحق النكال من الرب الرؤوف
الرحيم؛ فماذا يرجو من سواه من عباده ؟!( .تفسير المراغي )32 /2

= أنه قد يكون لالسم من أسماء هللا معنى إذا انفرد؛ ومعنى إذا انضم إلى غيره؛ ألن
{الرحمن} لو انفرد لدل على الصفة ،والحكم؛ وإذا جمع مع {الرحيم} جعل {الرحمن}
للوصف؛ و {الرحيم} للفعل( .العالمة العثيمين /تفسير سورة البقرة)
-------------------------------------------------

ضو ْ
الف اللَّ ْي ِل والنَّه ِار وا ْلف ْل ِك الَّتِي تجْ ِري فِي ا ْلبحْ ِر بِما ينفع
سموا ِ
اخ ِت ِ
ق ال َّ
ت واأل ْر ِ
{ إِنَّ فِي خ ْل ِ
اء ِم ْن ماء فأحْ يا ِب ِه األ ْرض ب ْعد م ْو ِتها وب َّ
ث ِفيها ِم ْن ك ِل دا َّبة
سم ِ
َللا ِم ْن ال َّ
النَّاس وما أنزل َّ
ض آليات ِلق ْوم ي ْع ِقلون (} )١64
سم ِ
ب ا ْلمس َّخ ِر بيْن ال َّ
اح وال َّ
وتص ِْر ِ
اء واأل ْر ِ
سحا ِ
يف ِ
الري ِ
= {وٱ ْلف ْل ِك ٱلَّتِى تجْ ِرى فِى ٱ ْلبحْ ِر ِبما ينفع ٱلنَّاس} ووجه اآلية في الفلك :تسخير هللا إياها حتى
تجري على وجه الماء ،ووقوفها فوقه مع ثقلها( .القرطبي)4٩4/2 :

= (وتصريف الرياح) :إرسالها من جهات مختلفة -وهي الجهات األربع وما بينها -وبصفات
مختلفة :فمنها ملقحة للشجر ،وعقيم ،وصر ،وللنصر ،وللهالك( .ابن جزي)٩١/١ :

ض آل َٰيت ِلق ْوم ي ْع ِقلون } قيل:
ب ٱ ْلمس َّخ ِر بيْن ٱل َّ
ٱلر َٰيحِ وٱل َّ
= {وتص ِْر ِ
سما ِٓء و ْٱأل ْر ِ
سحا ِ
يف ِ
تصريفها أنها تارة تكون لينا ،وتارة تكون عاصفا ،وتارة تكون حارة ،وتارة تكون باردة ،قال
ابن عباس :أعظم جنود هللا الريح والماء ( .البغوي)١32/١ :
----------------------------------------------------------

ّلل ول ْو
َللا والَّذِين آمنوا أش ُّد حبا ِ َّ ِ
ب َّ ِ
ون َّ ِ
{ و ِم ْن النَّ ِ
َللا أندادا ي ِحبُّونه ْم كح ِ
اس م ْن يت َّ ِخذ ِم ْن د ِ
ب (ِ )١65إ ْذ تب َّرأ
يرى الَّذِين ظلموا ِإ ْذ ير ْون ا ْلعذاب أنَّ ا ْلق َّوة ِ َّ ِ
ّلل ج ِميعا وأنَّ َّ
َللا شدِيد ا ْلعذا ِ
الَّذِين اتُّبِعوا ِم ْن الَّذِين اتَّبعوا ورأ ْوا ا ْلعذاب وتق َّ
سباب ( )١66وقال الَّذِين اتَّبعوا ل ْو
طعتْ بِ ِه ْم األ ْ

َللا أعْماله ْم حسرات علي ِْه ْم وما ه ْم
يه ْم َّ
أنَّ لنا ك َّرة فنتب َّرأ ِم ْنه ْم كما تب َّرءوا ِمنَّا كذ ِلك ي ِر ِ
ِبخ ِار ِجين ِم ْن النَّ ِار (} )١67
ّلل}
ٱّلل ۖ وٱلَّذِين ءامن ٓوا أش ُّد ح ًّبا ِ َّ ِ
ب َّ ِ
ون َّ ِ
= {و ِمن ٱلنَّ ِ
ٱّلل أندادا ي ِح ُّبونه ْم كح ِ
اس من يت َّ ِخذ ِمن د ِ
واعلم أن محبة هللا إذا تمكنت من القلب ظهرت آثارها على الجوارح من الجد في طاعته،
والنشاط لخدمته ،والحرص على مرضاته ،والتلذذ بمناجاته ،والرضا بقضائه ،والشوق إلى
لقائه ،واألنس بذكره ،واالستيحاش من غيره ،والفرار من الناس ،واالنفراد في الخلوات،
وخروج الدنيا من القلب ،ومحبة كل من يحبه هللا ،وإيثاره على كل من سواه( .ابن جزي:
)٩2/١

= قيل لسفيان بن عيينة :إن أهل األهواء يحبون ما ابتدعوه من أهوائهم حبا شديدا! .فقال:
أنسيت قوله تعالى( :ومن الناس من يتخذ من دون هللا أندادا يحبونهم كحب هللا) ،وقوله
تعالى( :وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم)؟!!( .قاعدة في المحبة البن تيمية )88 :

= من جعل ما لم يأمر هللا بمحبته محبوبا هلل فقد شرع دينا لم يأذن هللا به ،وهو مبدأ الشرك
كما قال تعالى( :ومن الناس من يتخذ من دون هللا أندادا يحبونهم كحب هللا والذين امنوا أشد
حبا هلل)( .ابن تيمية ،االستقامة )348 / ١ :

= من أنصف نفسه وعرف أعماله استحى من هللا أن يواجهه بعمله أو يرضاه لربه وهو يعلم
من نفسه أنه لو عمل لمحبوب له من الناس لبذل فيه نصحه ولم يدع من حسنه شيئا إال فعله.
ّلل}( .ابن القيم طريق الهجرتين )333 :
فاسمع صفة المؤمنين { وٱلَّذِين ءامن ٓوا أش ُّد حبًّا ِ َّ ِ

= هل جرب الراكضون خلف سراب (عيد الحب) أن يمأل أحدهم قلبه بحب هللا؟
ماذا لو جرب أن يناديه بأسمائه الحسنى كما يتقرب الحبيب إلى حبيبه بمنادته أحب أسمائه؟
وكيف سيكون حبه هلل لو حاول أن يفكر في معاني صفات هللا العلي كما يفكر المحبوب بصفات
حبيبه؟
إذن ألخذت عليه كل تفكيره ،ولغمرته سعادة ال يمكن وصفها إال بسعيه بالمزيد في إرضاء
مواله( :والذين آمنوا أشد حبا هلل)( .د .محمد السيد)

= تأمل تلك المظاهر المترفة تعبيرا عما يسمى بـ(عيد الحب) وتذكر قوله سبحانه{ :ومن
الناس من يتخذ من دون هللا أندادا يحبونهم كحب هللا} فسترى أن حب بعضهم لذلك فاق مظهر
حبه هلل{ :والذين آمنوا أشد حبا هلل} فتفقد قلبك قبل أن {تبلى السرائر}( .أ.د .ناصر العمر)

= { ِإ ْذ تب َّرأ ٱ َّلذِين ٱت ُّ ِبعوا ِمن ٱ َّلذِين ٱتَّبعوا ورأوا ٱ ْلعذاب وتق َّ
سباب} ظنوا أن لها من
طعتْ ِب ِهم ْٱأل ْ
األمر شيئا ،وأنها تقربهم إليه ،وتوصلهم إليه؛ فخاب ظنهم ،وبطل سعيهم ،وحق عليهم شدة
العذاب ،ولم تدفع عنهم أندادهم شيئا ،ولم تغن عنهم مثقال ذرة من النفع ،بل يحصل لهم
الضرر منها من حيث ظنوا نفعها ،وتبرأ المتبوعون من التابعين ،وتقطعت بينهم الوصل التي
كانت في الدنيا؛ ألنها كانت لغير هللا ،وعلى غير أمر هللا ( .السعدي)80 :

َٰ
ٱّلل أع َْٰمله ْم
يهم َّ
= {وقال ٱ َّلذِين ٱتَّبعوا ل ْو أنَّ لنا ك َّرة فنتب َّرأ ِم ْنه ْم كما تب َّرءوا ِمنَّا ۗ كذ ِلك ي ِر ِ
حس َٰرت علي ِْه ْم ۖ وما هم بِ َٰخ ِر ِجين ِمن ٱلنَّ ِار} أعمالهم التي يؤملون نفعها وحصول نتيجتها
انقلبت عليهم حسرة وندامةوحينئذ يتمنى التابعون أن يردوا إلى الدنيا فيتبرأوا من متبوعيهم؛
بأن يتركوا الشرك باهلل ،ويقبلوا على إخالص العمل هلل ( .السعدي)80 :

َٰ
ٱّلل أع َْٰمله ْم حس َٰرت علي ِْه ْم ۖ وما هم ِب َٰخ ِر ِجين ِمن ٱلنَّ ِار} قال السدي :ترفع لهم
يهم َّ
= {كذ ِلك ي ِر ِ
الجنة فينظرون إليها وإلى بيوتهم فيها لو أطاعوا هللا تعالى ،ثم تقسم بين المؤمنين؛ فذلك
حين يندمون وأضيفت هذه األعمال إليهم من حيث هم مأمورون بها والحسرة أعلى درجات
الندامة على شيء فائت ( .القرطبي)١١/3 :
----------------------------------------------------------------

ان ِإنَّه لك ْم عدو م ِبين
ت ال َّ
ض حالال ط ِيبا وال تت َّ ِبعوا خطوا ِ
{ يا أ ُّيها النَّاس كلوا ِم َّما ِفي ْاأل ْر ِ
شيْط ِ
َللا ما ال ت ْعلمون ( )١6٩و ِإذا قِيل لهم
اء وأ ْن تقولوا على َّ ِ
وء وا ْلفحْش ِ
س ِ
(ِ )١68إنَّما يأْمرك ْم ِبال ُّ
َللا قالوا ب ْل نتَّبِع ما أ ْلفيْنا عل ْي ِه آباءنا أول ْو كان آباؤه ْم ال ي ْع ِقلون شيْئا وال
اتَّبِعوا ما أ ْنزل َّ
يهْتدون (} )١70
= الخطوات األولى (وال تتبعوا خطوات الشيطان) مبدأ كل عمل هو الخواطر واألفكار؛ فإنها
توجب التصورات ،والتصورات تدعو إلى اإلرادات ،واإلرادات تقتضي وقوع الفعل ،وكثرة
تكراره تعطي العادة ،فصالح كل هذا بصالح الخطوة األولى وهي الخواطر األفكار ،وفساده
بفسادها( .ابن القيم /الفوائد )253 - 252

= أن الشيطان ال يأمر بالخير؛ لقوله تعالى{ :إنما يأمركم بالسوء والفحشاء} ؛ وهذا حصر بـ
{إنما} ؛ وهو يوازن :ما يأمركم إال بالسوء والفحشاء  ..ومنها :أن اإلنسان إذا وقع في قلبه
هم بالسيئة أو الفاحشة فليعلم أنها من أوامر الشيطان ،فليستعذ باهلل منه؛ لقوله تعالى{ :وإما
ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باهلل إنه هو السميع العليم} [األعراف( . ]200 :العالمة
العثيمين /تفسير سورة البقرة)
--------------------------------------------------------------

سمع إِالَّ دعاء ونِداء صم بكْم ع ْمي فه ْم ال ي ْع ِقلون
{ ومثل الَّذِين كفروا كمث ِل الَّذِي ي ْن ِعق بِما ال ي ْ
(} )١7١
سمع ِإ َّال دعا ٓء و ِندآء ۚ صم بكْم ع ْمى فه ْم ال
= {ومثل ٱلَّذِين كفروا كمث ِل ٱلَّذِى ي ْن ِعق ِبما ال ي ْ
ي ْع ِقلون} النهماكهم في التقليد ،وإخالدهم إلى ما هم عليه من الضاللة؛ ال يلقون أذهانهم إلى
ما يتلى عليهم ،وال يتأملون فيما يقرر معهم؛ فهم في ذلك كالبهائم التي ينعق عليها وهي ال
تسمع إال جرس النغمة ودوي الصوت ( .األلوسي)42/2 :
----------------------------------------------------------

ّلل إِ ْن كنت ْم إِيَّاه ت ْعبدون ( )١72إِنَّما
{ يا أيُّها الَّذِين آمنوا كلوا ِم ْن طيِبا ِ
ت ما رز ْقناك ْم واشْكروا ِ َّ ِ
َللا فم ْن ا ْ
ضط َّر غيْر باغ وال عاد فال
ح َّرم عليْك ْم ا ْلميْتة والدَّم ولحْ م ا ْل ِخ ِنز ِير وما أ ِه َّل ِب ِه ِلغي ِْر َّ ِ
َللا غفور ر ِحيم (} )١73
إِثْم عل ْي ِه إِنَّ َّ
ّلل ِإن كنت ْم ِإيَّاه ت ْعبدون} واألمر
= { َٰيٓأيُّها ٱلَّذِين ءامنوا كلوا ِمن ط ِي َٰب ِ
ت ما رز ْق َٰنك ْم وٱشْكروا ِ َّ ِ
بالشكر عقيب النعم ألن الشكر يحفظ النعم الموجودة ،ويجلب النعم المفقودة ،كما أن الكفر
ينفر النعم المفقودة ويزيل النعم الموجودة ( .السعدي)8١ :

= إشارة إلى دور الشيطان في صرف الناس عن إطابة المطعم  ،مع إشارة إلى أن إطابة
المطعم سبب في إجابة الدعاء  ،فكم هي جناية الشيطان علينا حين يغرينا بأكل الحرام .
(د .محمد السيد )

ّلل إِن كنت ْم إِيَّاه ت ْعبدون} الشكر حقيقته :البذل من الطيب؛ فشكر كل نعمة
= {وٱشْكروا ِ َّ ِ
إظهارها على حدها من مال أو جاه أو علم أو طعام أو شراب أو غيره ،وإنفاق فضلها
واالقتناع منها باألدنى ،والتجارة بفضلها لمبتغي األجر ،وإبالغها إلى أهلها لمؤدي األمانة؛
ألن أيدي العباد خزائن الملك الجواد ( .البقاعي)3١6/١ :

ٱّلل ۖ فم ِن ٱ ْ
ضط َّر غيْر باغ وال
= {إِنَّما ح َّرم عليْكم ٱ ْلميْتة وٱلدَّم ولحْ م ٱ ْل ِخ ِنز ِير وما ٓ أ ِه َّل بِ ِهۦ ِلغي ِْر َّ ِ
ٱّلل غفور َّر ِحيم } لما كان هذا الدين يسرا ال عسر فيه ،وال حرج ،وال
عاد ف ٓ
ال ِإثْم عل ْي ِه ۚ ِإنَّ َّ
جناح؛ رفع حكم هذا التحريم عن المضطر( .البقاعي)3١8/١ :

ٱّلل غفور َّر ِحيم} قيل في سبب تقديم الغفور على الرحيم :ان المغفرة سالمة  ،والرحمة
= { ِإنَّ َّ
غنيمة  ،والسالمة مطلوبة قبل الغنيمة ( .د .فاضل السامرائي)
--------------------------------------------------

ب ويشْترون ِب ِه ثمنا ق ِليال أ ْول ِئك ما يأْكلون ِفي بطو ِن ِه ْم
{ ِإنَّ الَّذِين يكْتمون ما أنزل َّ
َللا ِم ْن ا ْل ِكتا ِ
يه ْم وله ْم عذاب أ ِليم ( )١74أ ْولئِك الَّذِين اشْتر ْوا
إِالَّ النَّار وال يك ِلمه ْم َّ
َللا ي ْوم ا ْل ِقيام ِة وال يز ِك ِ
َللا ن َّزل ا ْل ِكتاب
الضَّاللة بِا ْلهدى وا ْلعذاب بِا ْلم ْغ ِفر ِة فما أصْبره ْم على النَّ ِار ( )١75ذ ِلك بِأنَّ َّ
ق و ِإنَّ الَّذِين ْ
شقاق ب ِعيد (} )١76
ب ل ِفي ِ
اختلفوا فِي ا ْل ِكتا ِ
ِبا ْلح ِ
ٓ
ب ويشْترون ِب ِهۦ ثمنا ق ِليال ۙ أو َٰل ِئك ما يأْكلون ِفى
= { ِإنَّ ٱلَّذِين يكْتمون ما ٓ أنزل َّ
ٱّلل ِمن ٱ ْل ِك َٰت ِ
يه ْم وله ْم عذاب أ ِليم} (وال يزكيهم) كما
بطونِ ِه ْم ِإ َّال ٱلنَّار وال يك ِلمهم َّ
ٱّلل ي ْوم ٱ ْل ِق َٰيم ِة وال يز ِك ِ
يزكي بذلك من يشاء من عباده؛ ألنهم كتموا عن العباد ما يزكيهم ،وفي هذا تعظيم لذنب كتم
العلم (ولهم) مع هذا العذاب (عذاب عظيم) لما أوقعوا فيه الناس من التعب بكتمهم عنهم ما
يقيمهم على المحجة السهلة ( .البقاعي)320/١ :
ٓ
ب ويشْترون ِب ِهۦ ثمنا ق ِليال ۙ أو َٰلئِك ما يأْكلون ِفى
= { ِإنَّ ٱلَّذِين يكْتمون ما ٓ أنزل َّ
ٱّلل ِمن ٱ ْل ِك َٰت ِ
بطونِ ِه ْم إِ َّال ٱلنَّار} وسماه (قليال) النقطاع مدته وسوء عاقبته ،وقيل :ألن ما كانوا يأخذونه من
الرشا كان قليال وهذه اآلية -وإن كانت في األحبار  -فإنها تتناول من المسلمين من كتم الحق
مختارا لذلك بسبب دنيا يصيبها وفي ذكر البطون أيضا تنبيه على جشعهم ،وأنهم باعوا
آخرتهم بحظهم من المطعم الذي ال خطر له ( .القرطبي)4٩-48/3 :

= {فما ٓ أصْبره ْم على ٱلنَّ ِار} أي :فما أدومهم لعمل المعاصي التي تفضي بهم إلى النار( .ابن
كثير)١٩6/١ :
-----------------------------------------------------

اّلل وا ْلي ْو ِم ْاآل ِخ ِر
ب ول ِكنَّ ا ْلبِ َّر م ْن آمن بِ َّ ِ
ق وا ْلم ْغ ِر ِ
{ ليْس ا ْلبِ َّر أ ْن تولُّوا وجوهك ْم قِبل ا ْلمش ِْر ِ
ب والنَّ ِب ِيين وآتى ا ْلمال على ح ِب ِه ذ ِوي ا ْلق ْربى وا ْليتامى وا ْلمسا ِكين وابْن
وا ْلمالئِك ِة وا ْل ِكتا ِ
ب وأقام الصَّالة وآتى َّ
الزكاة وا ْلموفون بِع ْه ِد ِه ْم إِذا عاهدوا
سبِي ِل وال َّ
ال َّ
الرقا ِ
سائِ ِلين وفِي ِ
اء و ِحين ا ْلبأ ْ ِس أولئِك الَّذِين صدقوا وأولئِك هم ا ْلمتَّقون ()١77
اء والض ََّّر ِ
والصَّابِ ِرين فِي ا ْلبأْس ِ
}
= قال القرطبي  :قال علماؤنا  :هذه آية عظيمة من أمهات األحكام ؛ ألنها تضمنت ست عشرة
قاعدة  :اإليمان باهلل وبأسمائه وصفاته  -وقد أتينا عليها في الكتاب األسنى  -والنشر والحشر
والميزان والصراط والحوض والشفاعة والجنة والنار  -وقد أتينا عليها في كتاب  -التذكرة -
والمالئكة والكتب المنزلة وأنها حق من عند هللا  -كما تقدم  -والنبيين وإنفاق المال فيما يعن
من الواجب والمندوب وإيصال القرابة وترك قطعهم وتفقد اليتيم وعدم إهماله والمساكين كذلك
 ،ومراعاة ابن السبيل  -قيل المنقطع به  ،وقيل  :الضيف  -والسؤال وفك الرقاب  ،وسيأتي
بيان هذا في آية الصدقات  ،والمحافظة على الصالة وإيتاء الزكاة  ،والوفاء بالعهود والصبر
في الشدائد  ،وكل قاعدة من هذه القواعد تحتاج إلى كتاب ( .الجامع ألحكام القرآن /2 :
)24١

= (ذوي القربى) وما بعده ترتيب بتقديم األهم فاألهم واألفضل؛ ألن الصدقة على القرابة
صدقة وصلة؛ بخالف من بعدهم ،ثم اليتامى لصغرهم وحاجتهم ،ثم المساكين للحاجة خاصة،
وابن السبيل الغريب ،وقيل :الضعيف ،والسائلين وإن كانوا غير محتاجين( .ابن جزي/١ :
)٩5

= {وءاتى ٱ ْلمال عل َٰى حبِ ِه} فمن أخرجه مع حبه له تقربا إلى هللا تعالى كان هذا برهانا إليمانه
ومن إيتاء المال على حبه :أن يتصدق وهو صحيح شحيح ،يأمل الغنى ،ويخشى الفقر ،وكذلك
إذا كانت الصدقة عن قلة كانت أفضل؛ ألنه في هذه الحال يحب إمساكه لما يتوهمه من العدم
والفقر ،وكذلك إخراج النفيس من المال ،وما يحبه من ماله ( .السعدي)83 :

= {وأقام ٱلصَّل َٰوة وءاتى َّ
صبِ ِرين فِى ٱ ْلبأْسا ِٓء وٱلض ََّّرا ِٓء
ٱلزك َٰوة وٱ ْلموفون بِع ْه ِد ِه ْم إِذا َٰعهدوا ۖ وٱل َٰ َّ
ٓ
ٓ
َٰ
و ِحين ٱ ْلبأ ْ ِس ۗ أو َٰلئِك ٱلَّذِين صدقوا ۖ وأولئِك هم ٱ ْلمتَّقون} أي :هؤالء الذين اتصفوا بهذه
الصفات هم الذين صدقوا في إيمانهم؛ ألنهم حققوا اإليمان القلبي باألقوال واألفعال ،فهؤالء هم
الذين صدقوا ،وأولئك هم المتقون؛ ألنهم اتقوا المحارم ،وفعلوا الطاعات ( .ابن كثير:
)١٩8/١

ٓ
ٓ
صبِ ِرين فِى ٱ ْلبأْسا ِٓء وٱلض ََّّرا ِٓء و ِحين ٱ ْلبأ ْ ِس ۗ أو َٰلئِك ٱلَّذِين صدقوا ۖ وأو َٰلئِك هم ٱ ْلمتَّقون }
= {وٱل َٰ َّ
وهذا من باب الترقي في الصبر من الشديد إلى األشد؛ ألن الصبر على المرض فوق الصبر
على الفقر ،والصبر على القتال فوق الصبر على المرض ( .األلوسي)48/2 :
-----------------------------------------------------

{ يا أ ُّيها الَّذِين آمنوا ك ِتب عليْك ْم ا ْل ِقصاص ِفي ا ْلقتْلى الْح ُّر ِبا ْلح ِر وا ْلعبْد ِبا ْلع ْب ِد واألنثى ِباألنثى
وف وأداء إِل ْي ِه ِب ِإحْسان ذ ِلك ت ْخ ِفيف ِم ْن ر ِبك ْم
فم ْن ع ِفي له ِم ْن أ ِخي ِه ش ْيء فاتِباع ِبا ْلم ْعر ِ
ب
ورحْ مة فم ْن اعْتدى ب ْعد ذ ِلك فله عذاب أ ِليم ( )١78ولك ْم فِي ا ْل ِقص ِ
اص حياة يا أ ْو ِلي األ ْلبا ِ
لعلَّك ْم تتَّقون (} )١7٩
= الحكمة في تصدير الخطاب بـ { يا أيُّها الَّذِين آمنوا } تقوية لداعية إنفاذ حكم القصاص ،
فكأنه يقول  :إن معكم من اإليمان ما يمنعكم من التهاون بإقامة هذا الواجب ؛ فإن المؤمن
الصادق يحرص على أن يسد األبواب  ،في وجه كل فتنة تحل عرا األلفة والمودة بين األفراد
والجماعات  ،وتلقي بحبل األمن في اضطراب واختالل ( .محمد الخضر حسين  :موسوعة
األعمال الكاملة ) 3١٩ /

وف وأدآء إِل ْي ِه بِ ِإ َٰ
حْسن} وصية العافـي بأن ال
= {فم ْن ع ِفى لهۥ ِم ْن أ ِخي ِه ش ْىء فٱتِباع بِٱ ْلم ْعر ِ
يشدد في طلب الدية على المعفو له ،وينظره إن كان معسرا ،وال يطالبه بالزيادة عليها،
والمعفو بأن ال يمطل العافـي فيها ،وال يبخس منها ،ويدفعها عند اإلمكان ( .األلوسي)50/2 :

= {فم ْن ع ِفى لهۥ ِم ْن أ ِخي ِه شيء} إطالق وصف األخ على المماثل فى اإلسالم أصل جاء به
القران وجعل به التوافق في العقيدة كالتوافق في نسب اإلخوة بل أشد  ،وحقا فإن التوافق فى
الدين رابطة نفسانية والتوافق في النسب رابطة جسدية  ،والروح أشرف من الجسد !( .ابن
عاشور  /التحرير والتنوير )١4١ / 2

= (ولكم في القصاص حياة) بمعنى قولهم« :القتل أنفى للقتل»؛ أي :إن القصاص يردع
الناس عن القتل ،وقيل :المعنى أن القصاص أقل قتال؛ ألنه قتل واحد بواحد ،بخالف ما كان
في الجاهلية من اقتتال قبيلتي القاتل والمقتول حتى يقتل بسبب ذلك جماعة ( .ابن جزي:
)٩6/١

اص حياة} معناه كثير ولفظه قليل؛ ألن معناه أن اإلنسان إذا علم أنه متى
= {ولك ْم فِي ا ْل ِقص ِ
قتل اقتصوا منه كان داعيا أال يقدم على القتل ،فارتفع كثير من قتل الناس بعضهم لبعض،
وكان ارتفاع القتل حياة لهم( .السيوطي  ،اإلتقان في علوم القرآن )١85 /3

= والتنكير في كلمة (حياة) في هذه القاعدة القرآنية {ولكم في القصاص حياة}.
فهذا التنكير "للتعظيم ،أي :في القصاص حياة لنفوسكم؛ فإن فيه ارتداع الناس عن قتل
النفوس ،فلو أهمل حكم القصاص لما ارتدع الناس؛ ألن أشد ما تتوقاه نفوس البشر من
الحوادث هو الموت ،فلو علم القاتل أنه يسلم من الموت ألقدم على القتل مستخفا بالعقوبات
ولو ترك األمر لألخذ بالثأر ـ كما كان عليه في الجاهلية ـ ألفرطوا في القتل وتسلسل األمر كما
تقدم ،فكان في مشروعية القصاص حياة عظيمة من الجانبين ( .ابن عاشور  ،التحرير
والتنوير)١45/2
----------------------------------------------

وف حقا
{ كتِب عليْك ْم إِذا حضر أحدك ْم ا ْلم ْوت إِ ْن ترك خيْرا ا ْلو ِصيَّة ِل ْلوا ِلدي ِْن واأل ْقربِين بِا ْلم ْعر ِ
َللا س ِميع ع ِليم
على ا ْلمت َّ ِقين ( )١80فم ْن بدَّله ب ْعدما س ِمعه ف ِإنَّما إِثْمه على الَّذِين يبدِلونه إِنَّ َّ
َللا غفور ر ِحيم
( )١8١فم ْن خاف ِم ْن موص جنفا أ ْو ِإثْما فأصْلح بيْنه ْم فال ِإثْم عل ْي ِه ِإنَّ َّ
(} )١82
= أهمية صلة الرحم ،حيث أوجب هللا الوصية للوالدين واألقربين بعد الموت؛ ألن صلة الرحم
من أفضل األعمال المقربة إلى هللا؛ فهذه إحدى أمهات المؤمنين أخبرت النبي صلى هللا عليه
وسلم :أنها أعتقت جارية لها؛ فقال« :أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم ألجرك» أخرجه
البخاري ومسلم ؛ فجعل النبي صلى هللا عليه وسلم صلة الرحم أعظم أجرا من العتق( .العالمة
العثيمين /تفسير سورة البقرة)

= {فمن بدَّلهۥ ب ْعدما س ِمعهۥ ف ِإنَّما ٓ إِثْمهۥ على ٱلَّذِين يبدِلونهۥٓ} فمن بدل الوصية وحرفها؛ فغير
حكمها ،وزاد فيها ،أو نقص -ويدخل في ذلك الكتمان لها بطريق األولى( -فإنما إثمه على
الذين يبدلونه) قال ابن عباس وغير واحد :وقد وقع أجر الميت على هللا ،وتعلق اإلثم بالذين
بدلوا ذلك ( .ابن كثير)20١/١ :
------------------------------------------------------------------------

الصيام كما كتِب على الَّذِين ِم ْن ق ْب ِلك ْم لعلَّك ْم تتَّقون ()١83
{ يا أيُّها الَّذِين آمنوا كتِب عليْك ْم ِ
أيَّاما م ْعدودات فم ْن كان ِم ْنك ْم م ِريضا أ ْو على سفر ف ِعدَّة ِم ْن أيَّام أخر وعلى الَّذِين ي ِطيقونه

س ِكين فم ْن تط َّوع خيْرا فهو خيْر له وأ ْن تصوموا خيْر لك ْم ِإ ْن كنت ْم ت ْعلمون ()١84
فِدْية طعام ِم ْ
}
ٱلصيام كما ك ِتب على ٱلَّذِين ِمن ق ْب ِلك ْم} ألنه من الشرائع
= { َٰيٓا أ ُّيها ٱلَّذِين ءامنوا ك ِتب عليْكم ِ
واألوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان ،وفيه تنشيط لهذه األمة بأنه ينبغي لكم أن
تنافسوا غيركم في تكميل األعمال ،والمسارعة إلى صالح الخصال ،وأنه ليس من األمور
الثقيلة التي اختصيتم بها ( .السعدي)86 :

= والقصد بقوله( :كما كتب على الذين من قبلكم) ،وبقوله( :أياما معدودات) :تسهيل الصيام
على المسلمين ،ومالطفة جميلة ( .ابن جزي)٩5/١ :

ٱلصيام كما كتِب على ٱلَّذِين ِمن ق ْب ِلك ْم لعلَّك ْم تتَّقون} أي:
= { َٰيٓا أيُّها ٱلَّذِين ءامنوا كتِب عليْكم ِ
كي تحذروا المعاصي؛ فإن الصوم يعقم الشهوة التي هي أمها ،أو يكسرها ،قال لنا رسول هللا
صلى هللا تعالى عليه وسلم( :يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض
للبصر ،وأحصن للفرج ،ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء) ( .األلوسي)57/2 :

ٱلصيام كما كتِب على ٱلَّذِين ِمن ق ْب ِلك ْم لعلَّك ْم تتَّقون} (يقول
= { َٰيا ٓ أيُّها ٱلَّذِين ءامنوا كتِب عليْكم ِ
َللا تبارك وتعالى :ك ُّل عم ِل اب ِْن آدم له ِإال الص َّْوم ف ِإنَّه ِلي وأنا أجْ ِزي ِب ِه) ا ْلحدِيث؛ خص الصوم
َّ
بأنه له –وإن كانت العبادات كلها له -ألمرين باين الصوم بهما سائر العبادات؛ أحدهما :أن
الصوم يمنع من مالذ النفس وشهواتها ما ال يمنع منه سائر العبادات إال الصالة الثاني :أن
الصوم سر بين العبد وربه ،ال يظهر إال له ،فلذلك صار مختصا به ،وما سواه من العبادات
ظاهر ،ربما فعله تصنعا ورياء ،فلهذا صار أخص بالصوم من غيره ( .القرطبي)١23/3 :

ٱلصيام كما كتِب على ٱلَّذِين ِمن ق ْب ِلك ْم لعلَّك ْم تتَّقون} من
= { َٰيٓا أيُّها ٱلَّذِين ءامنوا كتِب عليْكم ِ
لطف هللا تعالى بعبادة أنه ال يواجههم بأعظم المشاق ،ومن هذا المعنى قال بعض العلماء :أن
الصيام ﴾ وإن كان قد علم أنه هو الكاتب ،فلما جاء
هللا ﷻ قال في المكروهات ﴿كتِب عليْكم ِ
الرحْ مة﴾[ األنعام( . ]١2 :ابن الجوزي صيد
إلى ما يوجب الراحة قال ﴿كتب عل َٰى ن ْف ِ
س ِه َّ
الخاطر)١64 •١63

= إذا تأملت في قوله تعالى{ :كتب عليكم الصيام} وكيف تلقى المسلمون هذه الفريضة بالقبول
التام وقارنته بتردد وتباطؤ بني إسرائيل في ذبح بقرة فقط ! علمت شرف هذه األمة على
سائر األمم ( .د .سلمان العودة)

ٱلصيام كما كتِب على ٱلَّذِين ِمن ق ْب ِلك ْم لعلَّك ْم تتَّقون} استنبط
= { َٰيا ٓ أيُّها ٱلَّذِين ءامنوا كتِب عليْكم ِ
منها بعض العلماء :
بالرؤية ال بالحساب ،بدليل قوله{ :كما} ولكنَّ أهل الكتاب غيَّروا
 -١أنَّ صيام أه ِل الكتاب كان ُّ
وبدَّلوا بعد ذلك.
 -2مح َّبة هللا لهذه الفريضة وإال ل َّما شرعها في جميع األمم( .اقتضاء الصراط المستقيم/
)286

سابقة {كما كتِب على الَّذِين ِمن ق ْب ِلك ْم} ،واالعتكاف والقيام كذلك:
الصيام كان في األمم ال َّ
= ِ
سما ِعيل أن ط ِهرا ب ْيتِي ِلل َّ
سجو ِد}[البقرة:
{وع ِهدْنا إِل َٰى إِبْرا ِهيم وإِ ْ
طائِ ِفين وا ْلعا ِك ِفين وال ُّرك َِّع ال ُّ
قصر ع َّمن قبلها في تلك العبادات ،فإنَّا اآلخرون
 ،]١25وفي هذا إلهاب لعزائم هذه األ َّمة أال ت ِ
سابقون( .د .عبد المحسن العسكر)
ال َّ

= الصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها ،ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات،
فهو من أكبر العون على التقوى ( .ابن القيم  ،زاد المعاد )28/2

= (لعلَّك ْم تتَّقون) لعل  -هنا  -للتعليل ،أي  :كي تتقوا ،وهنا قاعدة مفيدة ،وهي  :أن ( لعل )
إذا جاءت بعد األمر فهي للتعليل ،كقوله تعالى  -بعد ذلك ( : -و ِإذا سألك ِعبادِي ع ِني ف ِإ ِني
ست ِجيبواْ ِلي و ْلي ْؤ ِمنواْ ِبي لعلَّه ْم ي ْرشدون)( .د .عبد
ان ف ْلي ْ
َّاع إِذا دع ِ
ق ِريب أ ِجيب دعْوة الد ِ
المحسن العسكر)

= رمضان مدرسة التقوى ،تأمل كيف ذكرت التقوى في أول آية وأخر آية من آيات الصيام؛
ذلك أن الصيام من أعظم ما يعزز التقوى في النفوس ،فلنفتش عن أثر الصيام على تقوانا
لربنا في أسماعنا وأبصارنا وكالمنا ،لنحقق الغاية{ :لعلَّك ْم تتَّقون}( .د .محمد الربيعة)

= باألمس أقبل رمضان وكان أمر الخالق بصيامه معلال بـ { :لعلَّك ْم تتَّقون} واليوم حين
شارفت أيامه على االنقضاء بدأت األنفس تتشوف إلى قبول صيامه وقيامه ،فلنفتش عن
َللا ِمن ا ْلمت َّ ِقين } [المائدة( .]27:أ.د .ابتسام
نصيبنا من قول هللا عز وجل { :إِنَّما يتقبَّل َّ
الجابري)

= {أيَّاما م ْعدودات} وإنما عبر عن رمضان بـأيام ،وهي جمع قلة ،ووصف بـ {معدودات}
وهي جمع قلة أيضا؛ تهوينا ألمره على المكلفين ،ألن الشيء القليل يع ُّد عدًّا؛ والكثير ال يع ُّد .
(ابن عاشور  ،التحرير والتنوير )١5٩ /2

= تأمل كم في آية الصيام من ترغيب في الصوم ؛بدأها بالنداء المحبب { :يا أ ُّيها الَّذِين آمنواْ}
الصيام } ،وأنه ليس خاصا بنا بل هو
وبين أنه فريضة ال مندوحة في تركه  { :كتِب عليْكم ِ
لألمم كلها إلثارة العزائم والهمم للنهوض بهذه العبادة  ، :وبين ثمرته  { :لعلَّك ْم تتَّقون ،
وقلله { :أيَّاما َّم ْعدودات }(¬¬¬¬ .د .عبد المحسن المطيري)

= وصف سبحانه رمضان  ،فقال{ :أيَّاما َّم ْعدودات} ؛ كناية عن قلة أيامه ويسرها ،فالمغبون
سرت َٰى عل َٰى ما
من فرط في تلك األيام دون جد أو تحصيل وسيدرك غبنه حين يقول{ :يا ح ْ
ب اللَّـ ِه} ،و { َٰذ ِلك ي ْوم التَّغاب ِن}[التغابن( .]٩ :أ.د .ناصر العمر)
ف َّرطت فِي جن ِ

= {ف ِعدَّة ِم ْن أيَّام أخر} دليل على أنه يقضي عدد أيام رمضان كامال كان أو ناقصا ،وعلى أنه
يجوز أن يقضي أياما قصيرة باردة عن أيام طويلة حارة كالعكس( .السعدي /تيسير اللطيف
المنان )١63
------------------------------------------------------------------------

ان فم ْن ش ِهد ِم ْنك ْم
{ شهْر رمضان الَّذِي أ ِنزل فِي ِه ا ْلق ْرآن هدى ِللنَّ ِ
اس وبيِنات ِم ْن ا ْلهدى وا ْلف ْرق ِ
سر وال ي ِريد
ال َّ
َللا ِبك ْم ا ْلي ْ
شهْر ف ْليص ْمه وم ْن كان م ِريضا أ ْو على سفر ف ِعدَّة ِم ْن أيَّام أخر ي ِريد َّ
َللا على ما هداك ْم ولعلَّك ْم تشْكرون (} )١85
بِك ْم ا ْلع ْ
سر و ِلتك ِْملوا ا ْل ِعدَّة و ِلتكبِروا َّ
= الصيام سبب الرتفاع القلب من االتصال بالعالئق البشرية إلى االتصال والتعلق بالعالئق
السماوية التي نزل منها القرآن .ففيه اتصال مباشر بجهة نزول القرآن .وبهذا يلتقيان من هذا
الوجه ( .األلوسي بتصرف روح المعاني)627/١

= {شهْر رمضان الَّذِي أ ْن ِزل فِي ِه ا ْلق ْرآن} نزول القران في هذا الشهر سابق على فرض الصيام
فيه  ،فهو شهر قران قبل ان يكون شهر صيام فاجتمعت فيه ميزتان وقد فقه السلف هذا
فصاموه وع َّمروا ليله ونهاره بالقران تالوة وتدبرا تحقيقا لالسم والمسمى وتركوا ما سواه .
(أ.د .ناصر العمر)

= {شهْر رمضان الَّذِي أ ْن ِزل فِي ِه ا ْلق ْرآن} الصيام له ارتباط بالقرآن ،من جهة أنَّه سبب الرتفاع
القلب من االتصال بالعالئق البشرية إلى التعلق باهلل تعالى ،كما أنَّ الصيام سبب لصفاء الفكر
ورقة القلب التي هي سبب االنتفاع بالقرآن ( .د .محمد الربيعة)

= وصف هللا شهر رمضان بأنَّه{ :الَّذِي أ ِنزل ِفي ِه ا ْلق ْرآن} لتتأكد العناية به فيه ،فلنشتغل
بالقرآن :نقرأه وحدنا ومع أهلنا ،ونمأل به وقتنا ،منتفعين بالتَّقنيَّة الحديثة من إذاعات وقنوات
وعبْر ملفات حاسوب وجوال ،ويتهادى المسلم مع إخوانه المقاطع المؤثرة والتَّالوات
المرقِقة ،ليكون شهر القرآن!( .متدبر  /كتاب ليدبروا آياته)
َّ

أول البقرة {هدى
= أنزل القرآن ليكون هدى ،ولذلك ذكرت الهداية في (الفاتحة) وفي َّ
ِل ْلمت َّ ِقين} وتالوة القرآن إذا خلت من هذا المعنى فقدتْ أعظم مقاصدها ،فعلى التَّالي للقرآن أن
يستحضر قصد االهتداء بكتاب هللا واالستضاءة بنوره ،واالستشفاء من أدوائه بكالم ربِه ،وال
اس}( .د.
يقتصر على مجرد تالوة الحروف{ :شهْر رمضان الَّذِي أ ِنزل ِفي ِه ا ْلق ْرآن هدى ِللنَّ ِ
محمد الخضيري)

الصيام أنَّ هللا -تعالى -مدحه من بين سائر الشُّهور ،بأن اختاره إلنزال
= من فضائل شهر ِ
القرآن العظيم فيه ،واختصَّه بذلك ،ث َّم مدح هذا القرآن الَّذي أنزله هللا فقال{ :هدى} لقلوب من
الحق والباطل والحالل
فرقا بين
آمن به(،وبيِنات) لمن تدبَّرها على صحَّة ما جاء به ،وم ِ
ِ
والحرام( .ابن كثير في تفسير القرآن العظيم )26٩ /١

= تجتاز األمة مرحلة من اصعب مراحل تاريخها ،حيث تالحقت الفتن ،وتنوعت الشبه،
والتبس الحق بالباطل ،فمن وفق للفرقان بان له طريق الهدى فنجا ،وسبيل ذلك هو القرآن ال
رقان﴾.
سواه ،فتدبر﴿ :شهر رمضان الَّذي أ ِنزل في ِه القرآن هدى ِللن ِ
اس وبيِنات ِمن الهدى والف ِ
(أ.د .ناصر العمر)

= ل َّما شرع هللا الصوم بغير بدل – مع ما فيه من المشقة المعروفة – قال بعدها( :يريد هللا
بكم اليسر وال يريد بكم العسر ولتكملوا العدة) فاليسر هو ما جاء عن هللا تعالى ال أن يكون
التيسير شماعة تغير بها شرائع الصوم والحج واألعياد ( .كتاب ليدبروا آياته)

= قال ابن عباس“ :حق على المسلمين إذا نظروا إلى هالل شوال أن يكبروا هللا حتَّى يفرغوا
من عيدهم؛ ألنَّ هللا -تعالى -ذكره يقول{ :و ِلتك ِْملوا ا ْل ِعدَّة و ِلتك ِبروا اللَّـه عل َٰى ما هداك ْم} .فليكن
التَّكبير شعارا يمأل المساجد والبيوت واألسواق”( .جامع البيان للطبري )47٩ /3

الصيام{ :ولِتك ِْملوا ا ْل ِعدَّة و ِلتك ِبروا اللَّـه عل َٰى ما
= تكبير هللا على هدايته جاء في ثنايا آيات ِ
هداك ْم} وفي ثنايا آيات الحجِِ { :لتكبِروا اللَّـه عل َٰى ما هداك ْم}  ،فإذا أردت أن تعرف موقع هاتين
اآليتين الكريمتين ،فيكفي أن تتذكر أنَّ هناك  5مليارات من البشر محرومون من هذه الهداية!
ان ِإن كنت ْم صا ِدقِين}[ الحجرات ( . ]١7:د.
ف ِلمن المنة؟ {ب ِل اللَّـه يمنُّ عليْك ْم أ ْن هداك ْم ِل ْ ِ
إليم ِ
عمر المقبل)

َللا على ما هداك ْم} كم يفوت علينا من الخير العظيم عندما
= {و ِلتك ِْملوا ا ْل ِعدَّة و ِلتك ِبروا َّ
نقصرها على بعض معانيها  ،دون أن نقف متدبرين للوازم تحققها  ،حيث إن من إكمال العدة
إتمامها عددا وكيفا  ،ويستلزم ذلك االستمرار في أداء كل العبادات التي لها مزيد مزية وفضل
في رمضان  ،بهمة وفرح ونشاط كأول الشهر والعشر فال يفوت عليك خير عظيم لفوات معنى
دقيق ( .أ.د .ناصر العمر)

ٱّلل عل َٰى ما هداك ْم} ومن أعظم أسراره أنه لما كان العيد محل فرح
= {و ِلتك ِْملوا ٱ ْل ِعدَّة و ِلتكبِروا َّ
وسرور ،وكان من طبع النفس تجاوز الحدود لما جبلت عليه من الشره -تارة غفلة ،وتارة
بغيا -أمر بالتكبير ( .البقاعي)345/١ :

= {و ِلتك ِْملوا ا ْل ِعدَّة و ِلتك ِبروا اللَّـه عل َٰى ما هداك ْم ولعلَّك ْم تشْكرون} الهداية تشمل :هداية العلم،
وهداية العمل ،فمن صام رمضان وأكمله ،فقد منَّ هللا عليه بهاتين الهدايتين ،وشكره -
كبير
سر،
سبحانه -على أربعة أمور :إراد ِة هللا بنا الي ْ
ِ
وعدم إرادته العسر ،وإكما ِل العدَّة ،والت َّ ِ
ب نواهيه( .ابن
على ما هدانا ،فهذه كلُّها نِعم تحتاج منَّا أن نشكر هللا بفع ِل أوامره ،واجتنا ِ
عثيمين  ،تفسير الفاتحة والبقرة )336 /2

َللا على ما هداك ْم ولع َّلك ْم تشْكرون} فتأمل {على ما هداك ْم} إنها تقطع أوصال
= {و ِلتك ِبروا َّ
العجب  ..فما منك شيء أيها الصائم القائم المنفق  ،بل هي هداية هللا وحده  ،ولذا ذكرك ربك
بقوله { :ولعلَّك ْم تشْكرون} ألن فيه ترخيص للمريض والمسافر بالفطر ( .من متدبر  /كتاب
ليدبروا آياته)

َللا على ما هداك ْم} وإذا كان التكليف شاقا ناسب أن يعقب بترجي التقوى ،وإذا
= {و ِلتكبِروا َّ
كان تيسيرا ورخصة ناسب أن يعقب بترجي الشكر ،فلذلك ختمت هذه اآلية بقوله{ :لعلكم
تشكرون} ألن قبله ترخيص للمريض والمسافر بالفطر ( .أبو حيان  ،البحر المحيط )١6 /2

= {ولعلَّك ْم تشْكرون} قد يقول قائل :في الصَّوم مشقة وتعب ،فكيف يؤمر العبد بالشُّكر؟ فيقال:
من نظر في الثَّمرات العظيمة الَّتي ترتَّبت على هذه الفريضة :من حالو ِة المناجاة ،وتالو ِة
والعتق من النَّار ،عرف أنَّ
الرحمن،
القرآن،
ب َّ
وأنواع اإلحسان الَّتي و ِفق لها العبد ،ومواه ِ
ِ
ِ
هللا وحده يستحق الشُّكر على واسع فضله ،وعظيم نعمائه( .الشعراوي /تفسره )١٩0/١

= {ولعلكم تشكرون} «لعل» هنا للتعليل؛ و{تشكرون} على أمور أربعة؛ إرادة هللا بنا اليسر؛
عدم إرادته العسر؛ إكمال العدة؛ التكبير على ما هدانا؛ هذه األمور كلها نِعم تحتاج منا أن
نشكر هللا عز وجل عليها ( .ابن عثيمين  ،تفسيره الفاتحة والبقرة ) 336/2
---------------------------------------------------------

ست ِجيبوا ِلي و ْلي ْؤ ِمنوا
{ و ِإذا سألك ِعبادِي عنِي ف ِإنِي ق ِريب أ ِجيب دعْوة الدَّا ِعي ِإذا دعانِي ف ْلي ْ
بِي لعلَّه ْم ي ْرشدون (} )١86
= وفي هذه اآلية إيماء إلى أن الصائم مرجو اإلجابة ،وإلى أن شهر رمضان مرجوة دعواته،
وإلى مشروعية الدعاء عند انتهاء كل يوم من رمضان( .ابن عاشور)١7٩/2 :

ان} ذكر في هذه اآلية أنه جل
َّاع إِذا دع ِ
= {وإِذا سألك ِعبادِى عنِي ف ِإنِى ق ِريب ۖ أ ِجيب دعْوة ٱلد ِ
وعال قريب يجيب دعوة الداعي ،وبين في آية أخرى تعليق ذلك على مشيئته جل وعال؛ وهي
قوله( :فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون) [األنعام ،]4١ :وقال بعضهم:
التعليق بالمشيئة في دعاء الكفار كما هو ظاهر سياق اآلية ،والوعد المطلق في دعاء
المؤمنين ،وعليه فدعاؤهم ال يرد؛ إما أن يعطوا ما سألوا ،أو يدخر لهم خير منه ،أو يدفع
عنهم من السوء بقدره ( .الشنقيطي)74/١ :

ست ِجيبوا ِلى و ْلي ْؤ ِمنوا
ان ۖ ف ْلي ْ
َّاع ِإذا دع ِ
= {و ِإذا سألك ِعبادِى عنِى ف ِإنِى ق ِريب ۖ أ ِجيب دعْوة ٱلد ِ
بِى لعلَّه ْم ي ْرشدون} مفتاح البحار السفن  ،ومفتاح األرض الطرق  ،ومفتاح السماء الدعاء .
(الحسن البصري /الدر المنثور )470/١

= قرب هللا المذكور في القرآن والسنة قرب خاص من عابديه ،وسائليه وداعيه  ،وهو من
ان} .
َّاع ِإذا دع ِ
ثمرة التعبد باسمه الباطن {و ِإذا سألك ِعبادِي عنِي ف ِإنِي ق ِريب أ ِجيب دعْوة الد ِ
(ابن القيم  ،طريق الهجرتين)22

= تدبر هذه اآلية {و ِإذا سألك ِعبادِي عنِي ف ِإنِي ق ِريب} ففيها من الكنوز ما ال يمكن حصره:
 /١فهي في وسط آيات الصيام ،مشعرة بأهمية الدعاء في رمضان وأثره.
 /2تأمل هذا الشرف الذي ألبسك هللا إياه ،إذ نسبك إلى نفسه سبحانه {عبادي} فأي كرم
سيناله العبد من سيده ؟.
 /3فيها عدة جمل عظيمة ،وأعظمها قرب هللا منك ،فما ظنك بعطاء أعظم قريب؟
فازدد غوصا تجد لؤلؤا ( .أ.د .ناصر العمر)

ست ْغ ِفروه ث َّم توبوا إِل ْي ِه إِنَّ ربِي ق ِريب م ِجيب} (هود
= {وإِذا سألك ِعبادِي عنِي ف ِإنِي ق ِريب} {فا ْ
 )6١ :ما أقرب هللا! ليس بيننا وبينه أحد ،ال مواعيد تالحق ،وال طوابير تنتظر ،وال سكك
تقطع ( .كتاب ليدبروا آياته)

= كان خالد الربعي يقول" :عجبت لهذه االمة في {ادعوني أستجب لكم}[غافر ،]60 :أمرهم
بالدعاء ووعدهم باإلجابة ،وليس بينهما شرط.
قال له قائل :مثل ماذا؟ قال مثل قوله{ :وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات}[البقرة]25 :
فها هنا شرط ،ومثل قوله{ :فادعوا هللا مخلصين له الدين}[غافر ]١4 :فها هنا شرط.
وأما قوله{ :ادعوني أستجب لكم} ليس فيه شرط ( .الجامع ألحكام القرآن للقرطبي /2 ،
)30٩

= قال بعض السلف " :متى أطلق هللا لسانك بالدعاء والطلب ،فاعلم أنه يريد أن يعطيك".
وذلك لصدق الوعد بإجابة من دعاه  ،ألم يقل هللا تعالى { :فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا
دعان}( .شرح الحكم العطائية . )85 :

ان} الداعي يعوض من دعائه عوضا ما  ،فربما كان إسعافا
َّاع ِإذا دع ِ
= {أ ِجيب دعْوة الد ِ
بطلبته التي دعا لها  ،وذلك إذا وافق القضاء .فإن لم يساعده القضاء  ،فإنه يعطي سكينة في

نفسه  ،وانشراحا في صدره  ،وصبرا يسهل معه احتمال ثقل الواردات عليه  ،وعلى كل حال
فال يعدم فائدة دعائه  ،وهو نوع من االستجابة( .الرازي  ،مفاتيح الغيب )265 /5
------------------------------------------------------

َللا أنَّك ْم كنت ْم
الرفث إِلى نِسائِك ْم هنَّ ِلباس لك ْم وأ ْنت ْم ِلباس لهنَّ ع ِلم َّ
الصي ِام َّ
{ أ ِح َّل لك ْم ليْلة ِ
َللا لك ْم وكلوا
ت ْختانون أنفسك ْم فتاب عليْك ْم وعفا ع ْنك ْم فاآلن با ِ
شروهنَّ وابْتغوا ما كتب َّ
الصيام إِلى اللَّ ْي ِل
واشْربوا حتَّى يتبيَّن لك ْم ا ْلخيْط األبْيض ِم ْن ا ْلخي ِْط األ ْ
سو ِد ِم ْن ا ْلفجْ ِر ث َّم أتِ ُّموا ِ
َللا آياتِ ِه
اج ِد تِ ْلك حدود َّ ِ
وال تبا ِ
َللا فال ت ْقربوها كذ ِلك يبيِن َّ
شروهنَّ وأ ْنت ْم عا ِكفون ِفي ا ْلمس ِ
اس لعلَّه ْم يتَّقون (} )١87
ِللنَّ ِ
الرفث ِإلى نِسائِك} في اآلية معنيان لطيفان :
الصي ِام َّ
= {أ ِح َّل لك ْم ليْلة ِ
 -١الت َّ ْك ِنية عما ال يحْ سن التصريح به.
 -2عدِي الرفث بـ (إلى) مع أنَّه ال يقال :رفثْت إلى النِساء ،ولكنه ِجيء به محموال على
اإلفضاء الَّذي يراد به المالبسة( .القرطبي /الجامع ألحكام القرآن )3١6 /2

= {هنَّ ِلباس لَّك ْم وأنت ْم ِلباس لَّهنَّ }{ ،وجع ْلنا اللَّيْل ِلباسا ( })١0النبأ{ ،ق ْد أنزلْنا عليْك ْم ِلباسا
الستر)،
يو ِاري س ْوآتِك ْم و ِريشا} (األعراف  )26 :تأ َّمل هذه اآليات ،تجد الرابط بينها ( ِ
سترها ،فهل يدرك َّ
الزوجان أنَّه عندما يتحدَّث أحدهما بعيوب
والمشترك بين الثِياب ح ْ
سن ِ
شريك حياته ويكشف أسراره قد أصبح كالثَّوب المخرق ،قبيح المنظر ،فاضح المخبر ؟( .أ .د.
ناصر العمر)

عن َّ
الزواج
= {هنَّ ِلباس لَّك ْم وأنت ْم ِلباس لَّهنَّ } هل يستغني أحد عن اللباس؟ فكيف يستغني ِ
ويؤ َّخره بال سبب معتبر؟
اللباس يستر العورات ،ف ِلم يفضح البعض شريك عمره وقد خ ِلق لستره ؟
شعار ودثار ،فكيف تصفو الحياة َّ
الزوجيَّة مع النُّفور والجفاء؟
اللباس ِ
اللباس من أجمل ما نتزيَّن به ،فمتى يكون َّ
الزوجان أحدهما جمال لآلخر؟
والحر ،فهل كل منا يشعر أنَّه وقاية وحماية وأمان لشريك حياته؟
اللباس وقاية من الب ْرد
ِ
فما أعظمه من كتاب!( .أ .د .ناصر العمر)

َللا لك ْم} أي :اقصدوا في مباشرتكم لزوجاتكم التَّقرب إلى
= {ف ْاآلن با ِ
شروهنَّ وابْتغوا ما كتب َّ
هللا بذلك ،وابتغوا أيضا ليلة القدر ،فإياكم أن تشتغلوا بهذه اللذَّة وتوابعها وتضيعوا ليلة القدر
وهي م َّما كتبه هللا لهذه األ َّمة -وفيها من الخير العظيم ما يعد تفويته من أعظم الخسران،عوض عنها شيء( .السعدي  ،تيسير
فاللذَّة مدْركة ،وليلة القدْر إذا فاتتْ لم تدْرك ،ولم ي ِ
اللطيف المنان )١6٩

َللا لك ْم وكلوا واشْربوا حتَّى يتب َّين لكم ا ْلخيْط ْاألبْيض ِمن
= {ف ْاآلن با ِ
شروهنَّ وابْتغوا ما كتب َّ
سو ِد ِمن} في تجويز المباشرة إلى الصَّبح داللة على جواز تأخير الغسل إليه ،وصحَّة
ا ْلخي ِْط ْاأل ْ
صبِح جنبا( .البيضاوي  ،أنوار التنزيل )470 /١
صوم الم ْ
ِ

سو ِد ِمن ا ْلفجْ ِر} في إباحته -
= {وكلوا واشْربوا حتَّى يتبيَّن لكم ا ْلخيْط ْاألبْيض ِمن ا ْلخي ِْط ْاأل ْ
الرخصة واألخذ
تعالى -جواز األكل إلى طلوع الفجر دليل على استحباب ال ُّ
سحور؛ ألنَّه من باب ُّ
بالحث عليه( .ابن كثير  ،تفسير القرآن العظيم /١
سنَّة الثَّابتة
ِ
بها محبوب ،ولهذا وردت ال ُّ
)276

سو ِد ِمن ا ْلفجْ ِر} هذا غاية لألكل
= {وكلوا واشْربوا حتَّى يتبيَّن لكم ا ْلخيْط ْاألبْيض ِمن ا ْلخي ِْط ْاأل ْ
والشُّرب والجماع ،وفيه أنَّه إذا أكل ونحوه شاكًّا في طلوع الفجر فال بأس عليه ،وفيه دليل
يستحب تأخيره؛ أخذا من معنى رخصة هللا وتسهيله على العباد.
سحور ،وأنَّه
على استحباب ال ُّ
ُّ
(السعدي  ،تيسير الكريم الرحمن )87

اج ِد} ليس المراد النَّهي عن مباشرتهنَّ في
= {وال تبا ِ
شروهنَّ وأ ْنت ْم عا ِكفون ِفي ا ْلمس ِ
المساجد؛ فذلك ممنوع منه حتَّى في غير االعتكاف ،وإنَّما نزلت في أقوام يخرجون لحاجتهم
في بيوتهم ،فربما جامع أحدهم أهله ،فنهوا عن ذلك ،فتأ َّمل كيف أفادت اآلية حكمين بجملة
مختصرة :اشتراط المسجد في االعتكاف ،والنَّهي عن المباشرة أثنائه( .البغوي  ،معالم
التنزيل ()20٩/١بتصرف)

اج ِد} على أنَّ االعتكاف ال يصح إال في
= استدل العلماء بقوله{ :وأ ْنت ْم عا ِكفون فِي ا ْلمس ِ
المسجد  ،ووجه الدِاللة :كأن األمر مست ِقر ومفروغ منه أن االعتكاف ال يكون إال في المسجد،
وقد حكى القرطبي وغيره اإلجماع على ذلك( .القرطبي /الجامع ألحكام القرآن )332 /2
(بتصرف )

اج ِد} لقد جعل اإلسالم هذه العزلة في إطار المسجد ،فلم يسمح
= {وأ ْنت ْم عا ِكفون فِي ا ْلمس ِ
بانقطاع في غار أو في غابة ،وذلك حتَّى ال ن ْنهي صلة المسلم بالجماعة( .محمد الغزالي/
ركائز اإليمان بين العقل والقلب)١70

اج ِد} ،وأ َّما الخروج
= للمعتكف التَّنقل في أنحاء المسجد ،لعموم { :وأنت ْم عا ِكفون فِي ا ْلمس ِ
منه فهو أقسام:
 -١ألمر مناف لالعتكاف كالوطء والبيع فإنَّه يبطل.
 -2ألمر معتاد ال بد منه كالخالء ،وأكل ال يأتي به أحد ،واغتسال إلزالة رائحة فجائز.
 -3ألمر ال ينافي االعتكاف ،لكن ليس الزما ،كتشييع جنازة وزيارة قريب ،فال يفعل ،وبعضهم
يجيز ذلك باشتراطه( .ابن عثيمين /مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين ( / 20
( ) ١77 -١74بتصرف)

اج ِد} وقال بعد ذلك (آية { : )22٩تلك حدود فال تعتدوها} حاول أن
= {وأ ْنت ْم عا ِكفون فِي ا ْلمس ِ
تتدبر سياق اآليات؛ لتعرف سر الفرق بين اآليتين .الجواب:
اآلية األولى قيل فيها{ :فال تقربوها} ألنها وردت بعد عدة نواهي؛ فناسب النهي عن قربانها،
أما اآلية الثانية فقد جاءت بعد أوامر؛ فناسب النهي عن تعديها وتجاوزها ،بأن يوقف عندها.
(السيوطي /اإلتقان في علوم القرآن )3٩4 /3

= العبادات التي كان نبينا يحرص عليها في رمضان كلها مذكورة في آيات الصيام في سورة
البقرة الصدقة (فدية طعام مسكين) تالوة القران (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرءان)
الدعاء (فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان) االعتكاف (وأنتم عاكفون في المسجد)
التكبير للعيد (ولتكبروا هللا على ما هداكم) ( .د .محمد الخضيري)

سو ِد ِمن ٱ ْلفجْ ِر} وفي إباحته
= {وكلوا وٱشْربوا حت َّ َٰى يتبيَّن لكم ٱ ْلخيْط ْٱألبْيض ِمن ٱ ْلخي ِْط ْٱأل ْ
تعالى جواز األكل إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور؛ ألنه من باب الرخصة ،واألخذ
بها محبوب ( .ابن كثير)2١0/١ :

شروهنَّ وأنت ْم َٰع ِكفون فِى ٱ ْلم َٰس ِج ِد ۗ} وفي ذكره تعالى االعتكاف بعد الصيام إرشاد
= {وال ت َٰب ِ
وتنبيه على االعتكاف في الصيام ،أو في آخر شهر الصيام ( .ابن كثير)2١3/١ :

شروهنَّ وأنت ْم َٰع ِكفون فِى ٱ ْلم َٰس ِج ِد ۗ } فال يكون االعتكاف إال في المساجد باتفاق
= {وال ت َٰب ِ
العلماء؛ كما قال تعالى( :وال تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد)  :ال يكون االعتكاف ال
بخلوة ،وال غير خلوة؛ ال في غار ،وال عند قبر ،وال غير ذلك مما يقصد الضالون السفر إليه
والعكوف عنده؛ كعكوف المشركين على أوثانهم( .ابن تيمية)44٩-448/١ :

ٱّلل فال ت ْقربوها ۗ } أبلغ من قوله( :فال تفعلوها)؛ ألن القربان يشمل النهي عن
= {تِ ْلك حدود َّ ِ
فعل المحرم بنفسه ،والنهي عن وسائله الموصلة إليه ،والعبد مأمور بترك المحرمات والبعد
منها غاية ما يمكنه ،وترك كل سبب يدعو إليها ( .السعدي)88-87 :

= حقيقة اإليمان {تلك حدود هللا فال تقربوها} قال سفيان بن عيينة  -رحمه هللا ( : -ال يصيب
العبد حقيقة اإليمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحالل وحتى يدع اإلثم وما تشابه
منه)( .تفسير ابن رجب )١45 – ١44 /١

= لما ذكر هللا تعالى المنهيات في الصيام واالعتكاف أعقبها بقوله:
{تلك حدود هللا فال تقربوها} و {فال تقربوها} أبلغ من (فال تفعلوها) ؛ ألن القربان يشمل
النهي عن فعل المحرم بنفسه  ،والنهي عن وسائله الموصلة إليه ( .السعدي /تيسر الكريم
الرحمن )87

اس لعلَّه ْم يتَّقون} إن العلم الصحيح سبب للتقوى ،ألنهم إذا بان لهم
َللا آياتِ ِه ِللنَّ ِ
= {كذ ِلك يبيِن َّ
الحق اتبعوه ،وإذا بان لهم الباطل اجتنبوه.
ومن علم الحق فتركه  ،والباطل فاتبعه  ،كان أعظم لحرمه وأشد إلثمه ( .السعدي /تيسير
اللطيف المنان )١7١ :
------------------------------------------------------------------------

اإلثْ ِم
{ وال تأْكلوا أ ْموالك ْم بيْنك ْم ِبا ْلب ِ
اط ِل وتدْلوا ِبها ِإلى ا ْلحك َِّام ِلتأْكلوا ف ِريقا ِم ْن أ ْموا ِل النَّ ِ
اس ِب ِ
وأ ْنت ْم ت ْعلمون (} )١88
= لما ذكر سبحانه الصيام وما فيه؛ عقبه بالنهي عن األكل الحرام المفضي إلى عدم قبول
عبادته من صيامه واعتكافه ( .األلوسي)6٩/2 :

ٱإلثْ ِم
= {وال تأْكل ٓوا أ ْمو َٰالكم بيْنكم بِٱ ْل َٰب ِط ِل وتدْلوا بِها ٓ إِلى ٱ ْلحك َِّام ِلتأْكلوا ف ِريقا ِم ْن أ ْم َٰو ِل ٱلنَّ ِ
اس بِ ْ ِ
وأنت ْم ت ْعلمون} ال تصانعوا بأموالكم الحكام وترشوهم؛ ليقضوا لكم على أكثر منها اتفق أهل
السنة على أن من أخذ ما وقع عليه اسم مال -قل أو كثر -أنه يفسق بذلك ،وأنه محرم عليه
أخذه ( .القرطبي)226/3 :

ٱإلثْ ِم
= {وال تأْكل ٓوا أ ْمو َٰالكم بيْنكم ِبٱ ْل َٰب ِط ِل وتدْلوا ِبها ٓ إِلى ٱ ْلحك َِّام ِلتأْكلوا ف ِريقا ِم ْن أ ْم َٰو ِل ٱلنَّ ِ
اس ِب ْ ِ
وأنت ْم ت ْعلمون } لما انقضت آيات الصيام أعقبها هللا بالنهي عن أكل أموال الناس بالباطل ؛ألنه
محرم في كل زمان ومكان  ،بخالف الطعام والشراب فكأنه يقال للصائم :
يا من أطعت ربك وتركت الطعام والشراب الذي حرم عليك في النهار فقط  ،امتثل أمر ربك في
اجتناب أكل األموال بالباطل  ،فإنه محرم بكل حال  ،وال يباح في وقت من األوقات ( .ابن
رجب /لطائف المعارف )2٩2

= {وال تأْكل ٓوا أ ْم َٰولكم بيْنكم بِٱ ْل َٰب ِط ِل} والمراد من  -األكل  -ما يعم األخذ واالستيالء ،وعبر به
ألنه أهم الحوائج  -وبه يحصل إتالف المال غالبا  -والمعنى ال يأكل بعضكم مال بعض ،فهو
على حد (تلمزوا أنفسكم) (الحجرات( .)١١ :األلوسي  ،روح المعاني )١40/2
------------------------------------------------------------------------

ورها
{ي ْ
سألونك ع ْن األ ِهلَّ ِة ق ْل ِهي مواقِيت ِللنَّ ِ
اس وا ْلحجِ وليْس ا ْلبِ ُّر بِأ ْن تأْتوا ا ْلبيوت ِم ْن ظه ِ
ْ
َللا لعلَّك ْم ت ْف ِلحون (} )١8٩
ول ِكنَّ ا ْل ِب َّر م ْن اتَّقى وأتوا ا ْلبيوت ِم ْن أبْوا ِبها واتَّقوا َّ
= قال قتادة  :سألوا نبي هللا صلى هللا عليه وسلم عن ذلك  :لم جعلت هذه األهلة؟ فأنزل هللا
فيها ما تسمعون  " :هي مواقيت للناس "  ،فجعلها لصوم المسلمين وإلفطارهم  ،ولمناسكهم
وحجهم  ،ولعدة نسائهم ومحل دينهم في أشياء  ،وهللا أعلم بما يصلح خلقه ( .جامع البيان
المطيري )335/3

اس} إشارة إلى كون الرؤية ميقاتا للناس كلهم  ،فما كان رؤية في
= وفى قوله { :مواقيت ِللنَّ ِ
عهد النبوة فهو المعتبر بعده ( .القرطبي  ،الجامع ألحكام القرآن (  ( ) 2 /344بتصرف )

= هل يدرك الذين يسعون لربط أمتهم بغير األشهر القمرية والتاريخ الهجري أنهم يخالفون
سنة ربانية أزلية وينتهكون حرمات هللا بإضاعة األشهر الحرم أو خفاء توقيتها بسبب غلبة

التاريخ بالميالدي فيرتكبون فيها ما حرم هللا؟ قـــف  ،وتدبـر (يسئلونك عن األهلة قل هي
مواقيت للناس والحج) مع (إن عدة الشهور عند هللا اثنا عشر شهرا ...منها أربعة حرم)[
التوبة  ]36 :تدرك أبعاد جريمة أولئك ،مع ما في ذلك من تشبه وتبعية وخضوع ( .أ.د.
ناصر العمـر)

ٱّلل لعلَّك ْم ت ْف ِلحون} من اتقى هللا تعالى تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه ،وانكشفت له
= {وٱتَّقوا َّ
دقائق األسرار حسب تقواه ( .األلوسي)74/2 :
--------------------------------------------------------

ب ا ْلم ْعتدِين ( )١٩0و ْ
اقتلوه ْم
{ وقاتِلوا فِي سبِي ِل َّ ِ
َللا ال ي ِح ُّ
َللا ا َّلذِين يقاتِلونك ْم وال ت ْعتدوا إِنَّ َّ
س ِج ِد
حيْث ث ِق ْفتموه ْم وأ ْخ ِرجوه ْم ِم ْن حيْث أ ْخرجوك ْم وا ْل ِفتْنة أش ُّد ِم ْن ا ْلقتْ ِل وال تقاتِلوه ْم ِع ْند ا ْلم ْ
ا ْلحر ِام حتَّى يقاتِلوك ْم فِي ِه ف ِإ ْن قاتلوك ْم ف ْ
َللا
اقتلوه ْم كذ ِلك جزاء ا ْلكافِ ِرين ( )١٩١ف ِإ ْن انته ْوا ف ِإنَّ َّ
ّلل ف ِإ ْن انته ْوا فال عدْوان إِالَّ
غفور ر ِحيم ( )١٩2وقاتِلوه ْم حتَّى ال تكون فِتْنة ويكون الدِين ِ َّ ِ
على ال َّ
شه ِْر ا ْلحر ِام وا ْلحرمات ِقصاص فم ْن اعْتدى عليْك ْم
شهْر ا ْلحرام ِبال َّ
ظا ِل ِمين ( )١٩3ال َّ
َللا مع ا ْلمت َّ ِقين ( )١٩4وأن ِفقوا فِي
َللا واعْلموا أنَّ َّ
فاعْتدوا عل ْي ِه ِب ِمثْ ِل ما اعْتدى عليْك ْم واتَّقوا َّ
سنِين (} )١٩5
سبِي ِل َّ ِ
ب ا ْلمحْ ِ
َللا وال ت ْلقوا بِأ ْيدِيك ْم إِلى التَّهْلك ِة وأحْ ِ
َللا ي ِح ُّ
سنوا إِنَّ َّ
= {و ْ
اقتلوه ْم حيْث ث ِق ْفتموه ْم وأ ْخ ِرجوه ْم ِم ْن حيْث أ ْخرجوك ْم وا ْل ِفتْنة أش ُّد ِمن ا ْلقتْ ِل وال
س ِج ِد ا ْلحر ِام حتَّى يقا ِتلوك ْم ِفي ِه ف ِإ ْن قاتلوك ْم ف ْ
اقتلوه ْم كذ ِلك جزاء ا ْلكا ِف ِرين}
تقا ِتلوه ْم ِع ْند ا ْلم ْ
كتب أحد رموز الضالل مدافعا عمن قال كفرا( :لماذا كل هذا الشبق إلى الدم)؟ ووصف من
نطق زندقة وإلحادا بكالم بارد( :بأنه خانه التعبير)!وهجر هذا الضال للقرآن الكريم هو الذي
أوصله إلى هذا المستوى من فساد التفكير ،والدفاع عن اإللحاد والكفر البواح ،تدبر{ :والفتنة
أكبر من القتل}{ ،والفتنة أشد من القتل} وال عالج لهؤالء إال بالنص المحكم{ لئن لم ينته
المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم}[ األحزاب.]60:
(أ.د .ناصر العمر)

= {وٱ ْل ِفتْنة أش ُّد ِمن ٱ ْلقتْ ِل} أي :فتنة المؤمن عن دينه أشد عليه من قتله ،وقيل :كفر الكفار
أشد من قتل المؤمنين لهم في الجهاد ( .ابن جزي)١00/١ :

= {وٱ ْل ِفتْنة أش ُّد ِمن ٱ ْلقتْ ِل} ولما كان الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجال؛ نبه تعالى على
أن ما هم مشتملون عليه من الكفر باهلل والشرك به والصد عن سبيله أبلغ وأشد وأعظم وأطم
من القتل؛ ولهذا قال( :والفتنة أشد من القتل) ( .ابن كثير)2١6-2١5/١ :

َٰ
ّلل ۖ } ذكر تعالى المقصود من القتال في سبيله،
= {وقتِلوه ْم حت َّ َٰى ال تكون فِتْنة ويكون ٱلدِين ِ َّ ِ
وأنه ليس المقصود به سفك دماء الكفار ،وأخذ أموالهم ،ولكن المقصود به أن يكون الدين هلل
تعالى؛ فيظهر دين هللا تعالى على سائر األديان ،ويدفع كل ما يعارضه من الشرك وغيره .
(السعدي)8٩ :

ٱّلل} ولما كانت النفوس في
= {فم ِن ٱعْتد َٰى عليْك ْم فٱعْتدوا عل ْي ِه ِب ِمثْ ِل ما ٱعْتد َٰى عليْك ْم ۚ وٱتَّقوا َّ
الغالب ال تقف على حدها إذا رخص لها في المعاقبة -لطلبها التشفي -أمر تعالى بلزوم تقواه
التي هي الوقوف عند حدوده ،وعدم تجاوزها ( .السعدي)٩0 :

ٱّلل مع ٱ ْلمت َّ ِقين} لما كان في هذه التقوى خروج عن حظ النفس؛
ٱّلل وٱعْلم ٓوا أنَّ َّ
= {وٱتَّقوا َّ
أعلمهم أنه تعالى يكون عوضا لهم من أنفسهم بما اتقوا وداوموا على التقوى ،حتى كانت
وصفا لهم ،فأعلمهم بصحبته لهم ( .البقاعي)367/١ :

سنِين}
= {وأ ْن ِفقوا فِي س ِبي ِل َّ ِ
ب ا ْلمحْ ِ
َللا وال ت ْلقوا ِبأ ْيدِيك ْم ِإلى التَّهْلك ِة وأحْ ِ
َللا ي ِح ُّ
سنوا ِإنَّ َّ
اإلحسان يفرح القلب ،ويشرح الصدر ،ويجلب النعم ،ويدفع النقم ،وتركه يوجب الضيم،
والضيق ،ويمنع وصول النعم إليه ،فالجبن :ترك اإلحسان بالبدن ،والبخل :ترك اإلحسان
سنِين }( .ابن القيم  ،طريق الهجرتين )27٩
َللا ي ِح ُّب ا ْلمحْ ِ
بالمال وهللا يقول  { :وأحْ ِ
سنوا إِنَّ َّ

= إذا بذل المسلمون وسعهم ولم يفرطوا في شيء ،ثم ارتبكوا في أمر بعد ذلك فاهلل ناصرهم
ومؤيدهم فيما ال قبل لهم بتحصيله ،ولقد نصرهم هللا ببدر وهم أذلة ،ولكنهم يومئذ لم يقصروا
في شيء .
فأما أقوام يتلفون أموال المسلمين في شهواتهم ،ويفوتون الفرص وقت األمن فال يستعدون
لشيء ،ثم يطلبون بعد ذلك من هللا النصر والظفر ،فأولئك قوم مغرورون ،ولذلك يسلط هللا
عليهم أعداءهم بتفريطهم ( .ابن عاشور /التحرير والتنوير )2/2١2

ٱّلل وال ت ْلقوا ِبأ ْيدِيك ْم ِإلى ٱلتَّهْلك ِة} قال أبو أيوب رضي هللا عنه :نزلت
= {وأن ِفقوا فِى س ِبي ِل َّ ِ
فينا معشر األنصار؛ وذلك أن هللا تعالى لما أعز دينه ،ونصر رسوله قلنا فيما بيننا :إنا قد
تركنا أهلنا وأموالنا حتى فشا اإلسالم ،ونصر هللا نبيه ،فلو رجعنا إلى أهلينا وأموالنا فأقمنا
فيها ،فأصلحنا ما ضاع منها ،فأنزل هللا تعالى( :وأنفقوا في سبيل هللا وال تلقوا بأيديكم إلى
التهلكة)؛ فالتهلكة :اإلقامة في األهل والمال ،وترك الجهاد ( .البغوي)١7١/١ :

سنِين} لما
= {وأن ِفقوا فِى سبِي ِل َّ ِ
ب ٱ ْلمحْ ِ
ٱّلل وال ت ْلقوا بِأ ْيدِيك ْم إِلى ٱلتَّهْلك ِة ۛ وأحْ ِ
ٱّلل ي ِح ُّ
سن ٓوا ۛ إِنَّ َّ
كانت النفقة من أعظم دعائم الجهاد ،وكان العيش في أول اإلسالم ضيقاً ،والمال قليال؛ فكان
ذلك موجباً لكل أحد أن يتمسك بما في يده ،ظنا أن في التمسك به النجاة ،وفي إنفاقه الهالك؛
أخبرهم أن األمر على غير ما يسول به الشيطان من ذلك؛ (الشيطان يعدكم الفقر) [البقرة:
( .]268البقاعي)367/١ :
---------------------------------------------------

ستيْسر ِم ْن ا ْله ْدي ِ وال تحْ ِلقوا رءوسك ْم حتَّى يبْلغ
{ وأتِ ُّموا ا ْلح َّج وا ْلع ْمرة ِ َّ ِ
ّلل ف ِإ ْن أحْ ِص ْرت ْم فما ا ْ
س ِه ف ِفدْية ِم ْن ِصيام أ ْو صدقة أ ْو نسك ف ِإذا
ا ْلهدْي م ِحلَّه فم ْن كان ِم ْنك ْم م ِريضا أ ْو ِب ِه أذى ِم ْن رأْ ِ
ستيْسر ِم ْن ا ْله ْدي ِ فم ْن ل ْم ي ِج ْد ف ِصيام ثالث ِة أيَّام فِي
أ ِمنت ْم فم ْن تمتَّع ِبا ْلع ْمر ِة إِلى ا ْلحجِ فما ا ْ
س ِج ِد ا ْلحر ِام واتَّقوا
اض ِري ا ْلم ْ
ا ْلحجِ وسبْعة إِذا رج ْعت ْم تِ ْلك عشرة ك ِ
املة ذ ِلك ِلم ْن ل ْم يك ْن أ ْهله ح ِ
ب (} )١٩6
َللا واعْلموا أنَّ َّ
َّ
َللا شدِيد ا ْل ِعقا ِ
ّلل} والمراد بإتمام الحج والعمرة اإلتيان بهما تامين  ،ظاهرا بأداء
= {وأ ِت ُّموا ا ْلح َّج وا ْلع ْمرة ِ َّ ِ
المناسك على وجهها  ،وباطنا باإلخالص هلل تعالى وحده ( .محمد رشيد رضا /تفسير المنار
)١75 / 2:

ّلل} تنصيص على أهمية اإلخالص في هاتين
ّلل}  ،ففي قوله ِ َّ ِ { :
= {وأتِ ُّموا ا ْلح َّج وا ْلع ْمرة ِ َّ ِ
العبادتين( .السعدي /تيسير الكريم الرحمن )٩0 :

ّلل} بدأ بالتذكير بالتوحيد واإلخالص قبل ذكر األحكام التفصيلية  ،فال
= {وأتِ ُّموا ا ْلح َّج وا ْلع ْمرة ِ َّ ِ
رياء  ،وال ثناء وال تكثر في الحج من الناس ( .د .عبد هللا السكاكر)

ّلل} ال تفكر في تصميم حج مختصر ( .د .عبد هللا بالقاسم)
= {وأتِ ُّموا ا ْلح َّج وا ْلع ْمرة ِ َّ ِ

= قال تعالى { :وال تحْ ِلقوا رءوسك ْم } ولم يقل تقصروا ففيه داللة على أن الحلق أفضل وهو
مقتضى دعاء الرسول للمحلقين ثالثاء وللمقصرين مرة ( .القرطبي  ،الجامع ألحكام
القرآن )38١ /2

= جاء لفظ القرآن في بيان الرخصة باألسهل فاألسهل ( :ففدية من صيام أو صدقة أو نسك)
ولما أمر النبي صلى هللا عليه وسلم كعب بن عجرة بذلك  ،أرشده إلى األفضل  ،فاألفضل فقال
 :انسك شاة  ،أو أطعم ستة مساكين أو صم ثالثة أيام  .فكل حسن في مقامه ( .ابن كثير ،
تفسير القرآن العظيم )536 /١

= {ف ِفدْية ِم ْن ِصيام أ ْو صدقة أ ْو نسك} {ف ِفدْية ِم ْن ِصيام أ ْو صدقة أ ْو نسك}[ الحج ، ]36:
{ وأ ْط ِعموا ا ْلبائِس ا ْلف ِقير}[الحج  ]28 :يلحظ المتدبر عناية الشرع بمسألة إطعام المساكين
في المناسك ،فهنيئا لمن وفقه هللا فأطعم مسكينا ،وسد جوعته ،وكفاه هم السؤال( .د محمد
الربيعة)

= {ف ِصيام ثالث ِة أ َّيام ِفي ا ْلحجِ وسبْعة ِإذا رج ْعت ْم} عطف السبعة على الثالثة يحتمل معنيين :
 /١أن تكون سبعة خارجة عن الثالثة .
 /2أن تكون سبعة بالثالثة التي قبلها .
املة} علمنا أن السبعة مستقلة ال تدخل فيها الثالثة المتقدمة ( .ابن
فلما قال { :تِ ْلك عشرة ك ِ
تيمية  ،جامع مسائل شيخ اإلسالم)337 :

= من بالغة القرآن في قوله تعــالى -عن الهــدي {:-فمن لَّ ْم ي ِج ْد ف ِصيام ثالث ِة أيَّام فِي ا ْلحجِ
املة } أنه لم يحدد ما الذي لم يوجد؛ ليشمل مـن لم يجد الهدي،
وسبْعة ِإذا رج ْعت ْم ِت ْلك عشرة ك ِ
ومن لم يجد ثمنه ،فاستفدنا زيادة المعنى ،مع اختصار اللفظ ( .ابن عثيمين /تفسير سورة
البقرة )40٩ / 2

= عندما ذكر هللا تعالى أحكاما كثيرة للحج ،وختم هللا اآلية بقوله سبحانه{ :واتَّقوا اللَّـه}،
وهو معنى عظيم يغفل عنه الكثير من الحجاج ،فالحج المقصود منه تحقيق تقوى هللا ،لذلك
أكد هذا المعنى باآلية التي تليها فقال{ :وتز َّودوا ف ِإنَّ خيْر َّ
ون يا أو ِلي
الزا ِد الت َّ ْقوى واتَّق ِ
ب}( .د .عبد المحسن المطيري)
ْاأل ْلبا ِ

= {وأتِ ُّموا ا ْلح َّج وا ْلع ْمرة ِللَّـ ِه} هي أطول آيات الحج في التيسير ،ختمها بقوله { :واتَّقوا اللَّـه
ب} مما يؤكد أن التيسير حكم شرعي كاألمر  ،ال يجوز أن يسلك
واعْلموا أنَّ اللَّـه شدِيد ا ْل ِعقا ِ
إال بدليل صحيح  ،فحكم الفعل كحكم الترك ؛ لذا جمع فيها بين األمر الجازم وبين التخفيف ،
فمن تجاوز حدود هللا تشديدا أو تساهال فقد عرض نفسه لشديد عقاب هللا ( .أ.د .ناصر العمر)

----------------------------------------------------

يهنَّ ا ْلح َّج فال رفث وال فسوق وال ِجدال ِفي ا ْلحجِ وما
{ ا ْلح ُّج أشْهر م ْعلومات فم ْن فرض فِ ِ
َللا وتز َّودوا ف ِإنَّ خيْر َّ
ب ()١٩7
ت ْفعلوا ِم ْن خيْر ي ْعل ْمه َّ
الزا ِد الت َّ ْقوى واتَّقونِي يا أ ْو ِلي األ ْلبا ِ
ضت ْم ِم ْن عرفات ف ْ
ضال ِم ْن ر ِبك ْم ف ِإذا أف ْ
ليْس عليْك ْم جناح أ ْن تبْتغوا ف ْ
َللا ِع ْند ا ْلمشْع ِر
اذكروا َّ
ا ْلحر ِام و ْ
َّالين ( )١٩8ث َّم أفِيضوا ِم ْن حيْث أفاض
اذكروه كما هداك ْم وإِ ْن كنت ْم ِم ْن ق ْب ِل ِه ل ِم ْن الض ِ
سكك ْم ف ْ
َللا ك ِذك ِْرك ْم
َللا غفور ر ِحيم ( )١٩٩ف ِإذا قضيْت ْم منا ِ
النَّاس وا ْ
اذكروا َّ
َللا ِإنَّ َّ
ست ْغ ِفروا َّ
اآلخر ِة ِم ْن خالق
اس م ْن يقول ربَّنا آتِنا فِي ال ُّد ْنيا وما له فِي ِ
آباءك ْم أ ْو أش َّد ِذكْرا ف ِم ْن النَّ ِ
اآلخر ِة حسنة وقِنا عذاب النَّ ِار ()20١
( )200و ِم ْنه ْم م ْن يقول ربَّنا آتِنا فِي ال ُّد ْنيا حسنة وفِي ِ
ب (} )202
أ ْولئِك له ْم ن ِصيب ِم َّما كسبوا و َّ
َللا س ِريع ا ْل ِحسا ِ
= {ٱ ْلح ُّج أشْهر َّم ْعل َٰ
يهنَّ ٱ ْلح َّج فال رفث وال فسوق وال ِجدال ِفي ٱ ْلحجِ} قال
ومت ۚ فمن فرض ِف ِ
الحسن :الحج المبرور هو أن يرجع صاحبه زاهداً في الدنيا ،راغبا في اآلخرة( .القرطبي:
)324/3

ٱّلل ۗ } تحريض وحث
= {فال رفث وال فسوق وال ِجدال فِي ٱ ْلحجِ ۗ وما ت ْفعلوا ِم ْن خيْر ي ْعل ْمه َّ
على حسن الكالم مكان الفحش ،وعلى البر والتقوى في األخالق مكان الفسوق والجدال .
(القرطبي)328/3 :

= تأمل هذه اآلية العجيبة في آيات الحج( :وما تفعلوا من خير يعلمه هللا) مع أنه سبحانه يعلم
كل شيء؛ ففيها تنويه بمراعاة أعمال القلوب أثناء النسك ،فالحاج قد يغفل عن قلبه ،فيتركز
اهتمامه غالبا على إتمام الشعيرة ظاهرا ،فإذا أحس بمراقبة هللا لعلمه كان أكثر إتقانا وسكينة
وتقوى؛ لذا ختمت اآلية بقوله ( :فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي األلباب) ( .د .ناصر
العمر)

= {وتز َّودوا ف ِإنَّ خيْر َّ
ب} وخص -جل ذكره -بالخطاب بذلك
ون َٰيٓأو ِلى ْٱأل ْلب َٰا ِ
ٱلزا ِد ٱلت َّ ْقو َٰى ۚ وٱتَّق ِ
أولي األلباب؛ ألنهم هم أهل التمييز بين الحق والباطل ،وأهل الفكر الصحيح والمعرفة بحقائق
األشياء التي بالعقول تدرك ،وباأللباب تفهم ،ولم يجعل لغيرهم من أهل الجهل في الخطاب
بذلك حظا ( .الطبري)١6١/4 :

= {وتز َّودوا ف ِإنَّ خيْر َّ
ب} نزلت اآلية في طائفة من العرب
ون َٰيٓأو ِلى ْٱأل ْلب َٰا ِ
ٱلزا ِد ٱلت َّ ْقو َٰى ۚ وٱتَّق ِ
كانت تجيء إلى الحج بال زاد ،ويقول بعضهم :نحن المتوكلون ،ويقول بعضهم :كيف نحج

بيت هللا وال يطعمنا؟ فكانوا يبقون عالة على الناس ،فنهوا عن ذلك ،وأمروا بالتزود ( .ابن
عطية)273/١ :

= {ليْس عليْك ْم جناح أن تبْتغوا ف ْ
ضال ِمن َّربِك ْم ۚ } لما نهى عن الجدال في الحج؛ كان مظنة
للنهي عن التجارة فيه أيضا؛ لكونها مفضية  -في األغلب -إلى النزاع في قلة القيمة وكثرتها؛
فعقب ذلك بذكر حكمها ( .األلوسي)87/2 :

= تذكير اإلنسان بحاله قبل كماله؛ ليعرف بذلك قدر نعمة هللا عليه؛ لقوله تعالى{ :وإن كنتم
من قبله لمن الضالين} ؛ ومن هذا قول النبي صلى هللا عليه وسلم لألنصار« :ألم أجدكم ضالال
فهداكم هللا بي»؛ ومنه قول الملك لألبرص واألقرع« :ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا
فأغناك هللا» الحديث أخرجه البخاري ومسلم؛ فالتذكير بالنعم بذكر الحال ،وبذكر الكمال بعد
النقص مما يوجب لإلنسان أن يزداد من شكر نعمة هللا عليه( .العالمة العثيمين /تفسير سورة
البقرة)

= أنه يشرع أن يستغفر هللا عز وجل في آخر العبادات؛ لقوله تعالى{ :واستغفروا هللا} .
(العالمة العثيمين /تفسير سورة البقرة)

سكك ْم ف ْ
اس من يقول ر َّبنا ٓ
= {ف ِإذا قضيْتم َّم َٰنا ِ
ٱّلل ك ِذك ِْرك ْم ءابا ٓءك ْم أ ْو أش َّد ِذكْرا ۗ ف ِمن ٱلنَّ ِ
ٱذكروا َّ
ءاتِنا} وقرن سبحانه الذكر بالدعاء؛ لإلشارة إلى أن المعتبر من الذكر ما يكون عن قلب
حاضر ،وتوجه باطن؛ كما هو حال الداعي حين طلب حاجة ،ال مجرد التفوه والنطق به ،وبدأ
سبحانه وتعالى بالذكر لكونه مفتاحا لإلجابة ،ثم بين -جل شأنه -أنهم ينقسمون في سؤال هللا
تعالى إلى من يغلب عليه حب الدنيا؛ فال يدعو إال بها ،ومن يدعو بصالح حاله في الدنيا
واآلخرة ( .األلوسي)٩0/2 :
ٓ
= {و ِم ْنه ْم م ْن يقول ربَّنا آتِنا فِي ال ُّد ْنيا حسنة وفِي ْاآل ِخر ِة حسنة وقِنا عذاب النَّ ِار أو َٰلئِك له ْم
ب} قيل لعلي رضي هللا عنه :كيف يحاسب هللا الناس
ن ِصيب ِم َّما كسبوا ۚ و َّ
ٱّلل س ِريع ٱ ْل ِحسا ِ
ون) ( .ابن جزي:
على كثرتهم؟ قال :كما يرزقهم على كثرتهم (وٱشْكروا ِلى وال تكْفر ِ
)١03/١

= قال ثابت ألنس رضي هللا عنه  :إن إخوانك يحبون أن تدعو لهم  .فقال  :اللهم آتنا في
الدنيا حسنة  ،وفي اآلخرة حسنة  ،وقنا عذاب النار  .وتحدثوا ساعة حتى إذا أرادوا القيام ،

قال  :يا أبا حمزة  ،إن إخوانك يريدون القيام فادع لهم فقال  :تريدون أن أشقق لكم األمور ،
إذا آتاكم هللا في الدنيا حسنة  ،وفي اآلخرة حسنة  ،ووقاكم عذاب النار فقد آتاكم الخير كله .
(الدر المنثور للسيوطي )55٩ /١
----------------------------------------------------------------

{و ْ
اذكروا اللَّـه ِفي أ َّيام َّم ْعدودات فمن تعجَّل ِفي ي ْومي ِْن فال ِإثْم عل ْي ِه ومن تأ َّخر فال ِإثْم عل ْي ِه
ِلم ِن اتَّق َٰى واتَّقوا اللَّـه واعْلموا أنَّك ْم ِإل ْي ِه تحْشرون ﴿}﴾203
= لب الحج هو الذكر ،فمن وفق له فهو الموفق ،واسمع برهان ذلك ( :فإذا قضيتم مناسككم
فاذكروا هللا كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ) البقرة  ( ، 200 :واذكروا هللا في أيام معدودات )،
( ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم هللا في أيام معلومات ) الحج ، 28 :وفي الحديث
《:أفضل الحج  :العج والثج》 ،والعج :رفع الصوت بالتلبية( .د .محمد الخضيري)
={و ْ
اذكروا اللَّـه فِي أيَّام َّم ْعدودات } ،من حكمة هللا تعالى في توقيت المشاعر باألشهر
الهجرية المعروفة ما ذكره الشافعي رحمه هللا بقوله ( :قد يتأخر الزمان ويتقدم ،وليس تتأخر
األهلة أبدا أكثر من يوم )( .تفسير اإلمام الشافعي )١/323
={و ْ
اذكروا اللَّـه فِي أيَّام َّم ْعدودات } أيام التشريق يجتمع فيها للمؤمنين نعيم أبدانهم :باألكل
والشرب ،ونعيم قلوبهم :بالذكر والشكر؛ وبذلك تتم النعم ،وكلما أحدثوا شكرا على النعمة،
كان شكرهم نعمة أخرى ،تحتاج إلى شكر آخر ،وال ينتهي الشكر أبدا( .ابن رجب ،لطائف
المعارف )2٩١
={و ْ
اذكروا اللَّـه فِي أيَّام َّم ْعدودات } تقليل لعددها؛ لتأكيد الحرص على استثمارها ( .د .عبد
المحسن المطيري)
= حضور اآل خرة في قلب الحاج ..تأمل قوله تعالى { :فمن تع َّجل فِي ي ْومي ِْن فال إِثْم عل ْي ِه ومن
تأ َّخر فال إِثْم عل ْي ِه ِلم ِن اتَّق َٰى } :فإنه لما ذكر هللا تعالى النفر األول والثاني ،وهو تفرق الناس
من موسم الحج إلى سائر األقاليم واآلفاق ،بعد اجتماعهم في المشاعر والمواقف ،قال:
(واتقوا هللا واعلموا أنكم إليه تحشرون ) أي  :تجتمعون يوم القيامة ( .ابن كثير القرآن
العظيم )١/562
= { فمن تعجَّ ل فِي ي ْومي ِْن فال إِثْم عل ْي ِه ومن تأ َّخر فال إِثْم عل ْي ِه ِلم ِن اتَّق َٰى } ليست العبرة بطول
الزمن الذي يبقاه الحاج في منى فقط ،بل العبرة باستحضار نية التعبد؛ لذلك قال سبحانه:
( لمن اتقى ) ،فإياك أن تقارن األفعال بزمنها؛ فإنما هي بإخالص النية ،والتقوى فيها.
(الشعراوي ،تفسيره )١/207
= وقفت متأمال لقوله سبحانه ( :فال ِإثْم عل ْي ِه ) حيث ذكرها في التعجل والتأخر في الحج،
وتساءلت :إذا كان رفع اإلثم ظاهرا في التعجل ،فلم جاء في التأخر مع أنه هو األفضل ( :لمن
اتقى )؟ فبدا لي أن ذلك إيماء إلى أن العبادات توقيفية سواء أكانت رخصة أو عزيمة.

وهذا يوجب على الحاج أن يتحرى من مشروعية أي عمل في الحج؛ حتى ال يحدث فيه ما
ليس منه -كما يفعل كثير من الحجاج -احترازا من أن يرد عليه حجه لبدعة استحسنها ( .أ.
د .ناصر العمر(
= األعمال المخير فيها إنما ينتفي اإلثم عنها؛ إذا فعلها اإلنسان على سبيل التقوى هلل تعالى؛
دون التهاون بأوامره؛ لقوله ( :لمن اتقى ) ،فمن فعل ما يخير فيه ،على سبيل التقوى هلل،
واألخذ بتيسيره ،فال إثم عليه ،ومن فعلها على سبيل التهاون وعدم المباالة ،فإن عليه اإلثم
بترك التقوى ،وتهاونه بأوامر هللا( .تفسير العثيمين ،الفاتحة والبقرة )2/440
= { فمن تعجَّ ل فِي ي ْومي ِْن فال إِثْم عل ْي ِه ومن تأ َّخر فال إِثْم عل ْي ِه ِلم ِن اتَّق َٰى } ،التعجل أو التأخر
يدور في حكم األفضل ال الواجب ،ومع ذلك تنزل فيه آية عظيمة؛ لبيان أن األحكام التعبدية
على التوقيف ،كما أن التشريع من عند هللا وحده ال يشاركه فيه أحد ،ولو كان في الفضائل،
فماذا يقول المشرعون من دون هللا في الدماء واألموال والحقوق؟ نذكرهم بآخر اآلية( :واتقوا
هللا واعلموا أنكم إليه تحشرون)( .أ .د .ناصر العمر(
= بعد أن أباح هللا التعجل لمن اتقاه قال  ( :واعْلموا أنَّك ْم ِإل ْي ِه تحْشرون ) ،فالعلم بالجزاء من
أعظم الدواعي لتقوى هللا ؛ فلهذا حث تعالى على العلم بذلك( .السعدي ،تيسير الكريم الرحمن
)٩3
= لما كان الحج حشرا في الدنيا ،واالنحراف منه يشبه انصراف أهل الموقف بعد الحشر عن
الدنيا -فريقا إلى الجنة وفريقا إلى السعير-؛ ذكرهم بذلك بقوله( :واعْلموا أنَّك ْم ِإل ْي ِه تحْشرون)
فاعملوا لما يكون سببا في انصرافكم منه إلى دار كرامته ال إلى دار إهانته ( .البقاعي ،نظم
الدرر  ( ١/307بتصرف)
= خ تمت آيات الحج في سورة البقرة بقوله تعالى ( :واتَّقوا اللَّـه واعْلموا أنَّك ْم ِإل ْي ِه تحْ شرون )
فتأمل كلمة ( :تحشرون ) ومحاسبتهم لزحمة الحج؛ فمن حشركم هذا الحشر باختياركم ،فهو
قادر سبحانه على أن يحشركم بغير اختياركم ( .الشعراوي ،تفسيره )١/207
= في آيات الحج االثنتي عشرة في سورة البقرة اثنا عشر أمرا بالتقوى وأسبابها من الذكر
واالستغفار ومجانبة ما يناقضها من فسوق وجدال؛ وذلك كله تأكيد على أن حج القلب قبل حج
البدن( .د .عبد هللا الغفيلي(
= رغم اختالف سياق اآليات في سورة البقرة عن سورة الحج إال أن الذي لم يختلف أبدا هو
إبراز األصلين الكبيرين -اللذين هما من أعظم مقاصد نسك الحج -:
 -١تحقيق التقوى.
 -2كثرة ذكر هللا جل وعال .فحري بالحاج أن يجعل هذين األصلين نصب عينيه ،وليفتش عن
أثرهما في قلبه( .د .محمد الربيعة)
= ركزت آيات الحج في سورة (البقرة) على إظهار كمال الشريعة؛ بتضمنها للتخفيف
والتيسير وإبطال ما أحدثه المشركون وأهل الكتاب في الحج من تحريف وتغيير بعد ملة
إبراهيم عليه السالم ،بينما ركزت سورة الحج على مقاصد الحج الكبرى؛ بربطه بالتوحيد،
وتأكيد اإلخالص ،وتعظيم الشعائر والحرمات ( .د .محمد الربيعة(

= خ تمت آيات الحج في البقرة بذكر الحشر ،وبدأت سورة الحج بذكر زلزلة الساعة! وهذا
يدل على م ا في الحج من مشاهد وأعمال تذكر بالحشر والنشور  :فابتداء الحج باإلحرام يذكر
بالكفن ،والموت أول خطوة نحو القيامة ،ثم تتوالى المشاهد والقرائن ،فهل من معتبر ؟( .أ .د.
ناصر العمر(
----------------------------------------------------------اس من ي ْع ِجبك ق ْوله ِفي ا ْلحيا ِة ال ُّد ْنيا ويش ِْهد اللَّـه عل َٰى ما ِفي ق ْل ِب ِه وهو أل ُّد ا ْل ِخص ِام
{ و ِمن ال َّن ِ
ب ا ْلفساد
سد ِفيها وي ْه ِلك ا ْلح ْرث والنَّ ْ
ض ِلي ْف ِ
سل واللَّـه ال ي ِح ُّ
﴿ ﴾204و ِإذا تولَّ َٰى سع َٰى ِفي ْاأل ْر ِ
سبه جهنَّم ول ِبئْس ا ْل ِمهاد ﴿}﴾206
اإلثْ ِم فح ْ
ق اللَّـه أخذتْه ا ْل ِع َّزة ِب ْ ِ
﴿ ﴾205و ِإذا قِيل له ات َّ ِ
ٱّلل عل َٰى ما فِى ق ْلبِ ِهۦ وهو أل ُّد
اس من ي ْع ِجبك ق ْولهۥ ِفى ٱ ْلحي َٰو ِة ٱل ُّد ْنيا ويش ِْهد َّ
= { و ِمن ٱلنَّ ِ
ٱ ْل ِخص ِام } وفي اآلية إشارة إلى أن شدة المخاصمة مذمومة؛ عن النبي ﷺ( :أبغض الرجال
إلى هللا تعالى األلد الخصم) .وشدة الخصومة من صفات المنافقين؛ ألنهم يحبون الدنيا؛
فيكثرون الخصام عليها( .األلوسي)٩5/2 :
ٱّلل عل َٰى ما فِى ق ْل ِب ِهۦ وهو أل ُّد
اس من ي ْع ِجبك ق ْولهۥ ِفى ٱ ْلحي َٰو ِة ٱل ُّد ْنيا ويش ِْهد َّ
= { و ِمن ٱلنَّ ِ
ب
سد فِيها وي ْه ِلك ٱ ْلح ْرث وٱلنَّ ْ
ض ِلي ْف ِ
ٱّلل ال ي ِح ُّ
سل ۗ و َّ
ٱ ْل ِخص ِام ﴿ ﴾204و ِإذا تولَّ َٰى سع َٰى فِى ْٱأل ْر ِ
ٱ ْلفساد } ففي هذه اآلية دليل على أن األقوال التي تصدر من األشخاص ليست دليال على صدق
وال كذب ،وال بر وال فجور؛ حتى يوجد العمل المصدق لها ،المزكي لها ،وأنه ينبغي اختبار
أحوال الشهود والمحق والمبطل من الناس بسبر أعمالهم ،والنظر لقرائن أحوالهم ،وأن ال
يغتر بتمويههم ،وتزكيتهم أنفسهم ( .السعدي)٩4 :
ٱّلل عل َٰى ما فِى ق ْلبِ ِهۦ وهو أل ُّد
اس من ي ْع ِجبك ق ْولهۥ ِفى ٱ ْلحي َٰو ِة ٱل ُّد ْنيا ويش ِْهد َّ
= { و ِمن ٱلنَّ ِ
ٱ ْل ِخص ِام } وفي هذه اآلية دليل وتنبيه على االحتياط فيما يتعلق بأمور الدين والدنيا ،واستبراء
أحوال الشهود والقضاة ،وأن الحاكم ال يعمل عل ى ظاهر أحوال الناس وما يبدو من إيمانهم
وصالحهم حتى يبحث عن باطنهم؛ ألن هللا تعالى بين أحوال الناس ،وأن منهم من يظهر قوال
جميال ،وهو ينوي قبيحا( .القرطبي)383/3 :
ب ٱ ْلفساد }
سد فِيها وي ْه ِلك ٱ ْلح ْرث وٱلنَّ ْ
ض ِلي ْف ِ
ٱّلل ال ي ِح ُّ
سل ۗ و َّ
= { وإِذا تولَّ َٰى سع َٰى فِى ْٱأل ْر ِ
سد فِيها؛ بإدخال
ض ِلي ْف ِ
األر ِ
(و ِإذا تولَّى) :انصرف عمن خدعه بكالمه( ،سعى) :مشى فِي ْ
الشبه في قلوب المسلمين ،وباستخراج الحيل في تقوية الكفر( .القاسمي)82/١ :
ب ٱ ْلفساد }
سد فِيها وي ْه ِلك ٱ ْلح ْرث وٱلنَّ ْ
ض ِلي ْف ِ
ٱّلل ال ي ِح ُّ
سل ۗ و َّ
= { و ِإذا تولَّ َٰى سع َٰى فِى ْٱأل ْر ِ
والفساد له مظاهر شتى ،أولها :الخروج على سنن هللا الكونية واالجتماعية ومعالجة الشئون
الخاصة والعامة بالهوس والقصور ،وقد يبدأ ذلك بأمور تافهة ،كترك صنبور الماء مفتوحا
دون سبب ،أو مكسورا دون إصالح ،أو ترك خلل طارئ؛ ليصبح عاهة مستديمة!( .محمد
الغزالي ،المحاور الخمسة للقرآن الكريم )١57

سبه جهنَّم ولبِئْس ا ْل ِمهاد }عزة النفس
اإلثْ ِم فح ْ
ق اللَّـه أخذتْه ا ْل ِع َّزة بِ ْ ِ
= { وإِذا قِيل له ات َّ ِ
والمكابرة جبل عظيم يحول بين إنسان قل توفيقه وبين قبول الحق ( :وإذا قيل له اتق هللا
أخذته العزة باإلثم )( .د .عبد هللا السكاكر(
------------------------------------------------------------

ت اللَّـ ِه واللَّـه رءوف بِا ْل ِعبا ِد ﴿}﴾207
اس من يش ِْري ن ْفسه ا ْبتِغاء م ْرضا ِ
{ و ِمن النَّ ِ
= اإلشارة إلى إخالص النية؛ لقوله تعالى{ :ابتغاء مرضات هللا}  ..و استحباب تقديم مرضاة
هللا على النفس؛ ألن هللا ذكر ذلك في مقام المدح ،والثناء( .العالمة العثيمين  /تفسير سورة
البقرة)
------------------------------------------------------------ان ِإنَّه لك ْم عدو ُّم ِبين
ت ال َّ
س ْل ِم كافَّة وال تت َّ ِبعوا خطوا ِ
{ يا أ ُّيها الَّذِين آمنوا ادْخلوا ِفي ال ِ
شيْط ِ
﴿ ﴾208ف ِإن زل ْلتم ِمن ب ْع ِد ما جاءتْكم ا ْلب ِينات فاعْلموا أنَّ اللَّـه ع ِزيز ح ِكيم ﴿}﴾20٩
ان ِإنَّه لك ْم عدو ُّم ِبين }
ت ال َّ
س ْل ِم كافَّة وال تت َّ ِبعوا خطوا ِ
= { يا أيُّها الَّذِين آمنوا ادْخلوا فِي ال ِ
شيْط ِ
الذين ذهبوا إلى كسرى لم يذهبوا إليه بإسطوانات المصحف المرتل ،وال بطبعة جديدة من
المصحف ،إنما ذهبوا بدرجة كبيرة من الوعي والطهر والعدل! وقف ربعي بن عامر يعرض
اإلسالم خلقا وسلوكا ،و يعرضه نظام حياة وأمل جماهير ..إن القرآن قد بدأ بسورة العلق،
وختم بسورة المائدة وسورة النصر؛ ليقال لنا :هذا هو الخط السماوي الذي يجب أن يعيش
الناس به! ( .الغزالي ،خطب الشيخ الغزالي )١60
ٱلس ْل ِم كآفَّة}؛ أي :في جميع شرائع الدين ،وال يتركوا منها شيئا ،وأن ال يكونوا
= {ٱدْخلوا فِى ِ
ممن اتخذ إلهه هواه :إن وافق األمر المشروع هواه فعله ،وإن خالفه تركه ،بل الواجب أن
يكون الهوى تبعا للدين ،وأن يفعل كل ما يقدر عليه من أفعال الخير ( .السعدي)٩4 :
شي َْٰط ِن} ولما كان الدخول في
ت ٱل َّ
ٱلس ْل ِم كآفَّة وال تت َّ ِبعوا خط َٰو ِ
= { َٰيٓأيُّها ٱلَّذِين ءامنوا ٱدْخلوا فِى ِ
السلم كافة ال يمكن وال يتصور إال بمخالفة طرق الشيطان ،قال( :وال تتبعوا خطوات
الشيطان)( .السعدي)٩4 :
ٱّلل ع ِزيز ح ِكيم } وفي اآلية دليل على أن
= { ف ِإن زل ْلتم ِمن ب ْع ِد ما جا ٓءتْكم ٱ ْلبيِ َٰنت فٱعْلم ٓوا أنَّ َّ
عقوبة العالم بالذنب أعظم من عقوبة الجاهل به( .القرطبي)3٩5/3 :
ٱّلل ع ِزيز ح ِكيم } حكي أن أعرابيا سمع
= { ف ِإن زل ْلتم ِمن ب ْع ِد ما جا ٓءتْكم ٱ ْلب ِي َٰنت فٱعْلم ٓوا أنَّ َّ
قارئا يقرأ  ( :فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات ) ،فاعلموا أن هللا غفور رحيم ،ولم يكن
األعرابي من القراء ،فقال :إن كان هذا كالم هللا ،فال يقول كذا ،ومر بهما رجل  ،فقال :كيف
تقرأ هذه اآلية ،فقال الرجل ( :فاعلموا أن هللا عزيز حكيم )  ،فقال  :هكذا ينبغي ،الحكيم ال
يذكر الغفران عند الزلل؛ ألنه إغراء عليه( .السيوطي ،اإلتقان )3/303
-----------------------------------------------------------------

{ ه ْل ينظرون ِإ َّال أن يأْتِيهم اللَّـه فِي ظلل ِمن ا ْلغم ِام وا ْلمالئِكة وق ِضي ْاأل ْمر و ِإلى اللَّـ ِه ت ْرجع
ْاألمور ﴿}﴾2١0
= إثبات عظمة هللا عز وجل في قوله تعالى{ :في ظلل من الغمام} ؛ فـ {ظلل} نكرة تدل على
أنها ظلل عظيمة ،وكثيرة؛ ولهذا جاء في سورة الفرقان{ :ويوم تشقق السماء بالغمام}
[الفرقان ]25 :يعني تثور ثورانا بهذا الغمام العظيم من كل جانب؛ كل هذا مقدمة لمجيء
الجبار سبحانه وتعالى؛ وهذا يفيد عظمة الباري سبحانه وتعالى( .العالمة العثيمين  /تفسير
سورة البقرة)
------------------------------------------------------------------

سرائِيل ك ْم آتيْناهم ِم ْن آية بيِنة ومن يب ِد ْل نِ ْعمة اللَّـ ِه ِمن ب ْع ِد ما جاءتْه ف ِإنَّ اللَّـه
{ س ْل بنِي ِإ ْ
ب ﴿}﴾2١١
شدِيد ا ْل ِعقا ِ
ٱّلل
س َٰ ٓر ِءيل ك ْم ءاتي َْٰنهم ِم ْن ءاية ب ِينة ۗ ومن يب ِد ْل ِن ْعمة َّ ِ
= { س ْل ب ِن ٓى ِإ ْ
ٱّلل ِمن ب ْع ِد ما جا ٓءتْه ف ِإنَّ َّ
ب } أصل هذا التبديل :رد علم العالم عليه ،ورد صالح الصالح إليه ،وعدم االقتداء
شدِيد ٱ ْل ِعقا ِ
بعلم العالم واالهتداء بصالح الصالح( .البقاعي)3٩0/١ :
ب} من أنعم هللا عليه بنعمة دينية
= { ومن يب ِد ْل نِ ْعمة َّ ِ
ٱّلل ِمن ب ْع ِد ما جا ٓءتْه ف ِإنَّ َّ
ٱّلل شدِيد ٱ ْل ِعقا ِ
أو دنيوية فلم يشكرها ،ولم يقم بواجبها اضمحلت عنه وذهبت ،وتبدلت بالكفر والمعاصي،
فصار الكفر بدل النعمة ،وأما من شكر هللا تعالى وقام بحقها فإنها تثبت وتستمر ،ويزيده هللا
منها ( .السعدي)٩5 :
------------------------------------------------------------

سخرون ِمن الَّذِين آمنوا والَّذِين اتَّق ْوا ف ْوقه ْم ي ْوم ا ْل ِقيام ِة
{ زيِن ِللَّذِين كفروا ا ْلحياة ال ُّد ْنيا وي ْ
واللَّـه ي ْرزق من يشاء بِغي ِْر ِحساب ﴿}﴾2١2
سخرون ِمن ٱلَّذِين ءامنوا ۘ وٱلَّذِين ٱتَّق ْوا ف ْوقه ْم ي ْوم
= { ز ِين ِللَّذِين كفروا ٱ ْلحي َٰوة ٱل ُّد ْنيا وي ْ
ٱ ْل ِق َٰيم ِة} يسخرون بمن تبعك من أهل اإليمان والتصديق بك في تركهم المكاثرة والمفاخرة
بالدنيا وزينتها من الرياش واألموال؛ بطلب الرياسات ،وإقبالهم على طلبهم ما عندي برفض
الدنيا ،وترك زينتها( .الطبري)273/4 :

سخرون ِمن الَّذِين آمنوا والَّذِين اتَّق ْوا ف ْوقه ْم ي ْوم ا ْل ِقيام ِة
= { ز ِين ِللَّذِين كفروا ا ْلحياة ال ُّد ْنيا وي ْ
واللَّـه ي ْرزق من يشاء ِبغي ِْر ِحساب } قال السيلوكتي :إن جميع ما في الكافرين والمنافقين من
صفات ذميمة فإنما هو بسبب تهالكهم على الدنيا ،وإعراضهم عن غيرها؛ ألنها قد زينت لهم،
حتى صار ذلك التزيين مركوزا في طبيعتهم ،فتدبر كلمة ( زين ) في قوله تعالى ( :زين للذين
كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين ءامنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة )( .محاسن
التأويل للقاسمي  2/٩2بتصرف)

------------------------------------------------------------

ق ِليحْ كم
احدة فبعث اللَّـه النَّبِيِين مب ِ
{ كان النَّاس أ َّمة و ِ
ش ِرين ومنذ ِِرين وأنزل معهم ا ْل ِكتاب بِا ْلح ِ
اختلفوا فِي ِه وما ْ
اس فِيما ْ
اختلف فِي ِه إِ َّال الَّذِين أوتوه ِمن ب ْع ِد ما جاءتْهم ا ْلبيِنات ب ْغيا
بيْن النَّ ِ
بيْنه ْم فهدى اللَّـه الَّذِين آمنوا ِلما ْ
ق بِ ِإ ْذنِ ِه واللَّـه ي ْهدِي من يشاء إِل َٰى ِصراط
اختلفوا فِي ِه ِمن ا ْلح ِ
ست ِقيم ﴿}﴾2١3
ُّم ْ
ٱّلل ٱلَّذِين ءامنوا ِلما ْ
ٱّلل ي ْهدِى من يشا ٓء ِإل َٰى ِص َٰرط
ق ِب ِإ ْذنِ ِهۦ ۗ و َّ
= { فهدى َّ
ٱختلفوا فِي ِه ِمن ٱ ْلح ِ
ست ِقيم } عن عائشة أن النبي ﷺ كان إذا قام يصلي من الليْل يقول( :اللهم رب جبريل
ُّم ْ
وميكائيل وإسرافيل ،فاطر السموات واألرض ،عالم الغيب والشهادة ،أنت تحكم بين عبادك
فيما كانوا فيه يختلفون ،اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك؛ إنك تهدي من تشاء إلى صراط
مستقيم)( .ابن تيمية)4٩3/١ :
= كلما قوي إيمان العبد كان أقرب إلى إصابة الحق؛ لقوله تعالى{ :فهدى هللا الذين آمنوا لما
اختلفوا  } ...؛ ألن هللا علق الهداية على وصف اإليمان؛ وما علق على وصف فإنه يقوى
بقوته ،ويضعف بضعفه؛ ولهذا كان الصحابة أقرب إلى الحق ممن بعدهم ال في التفسير ،وال
في أحكام أفعال المكلفين ،وال في العقائد أيضا؛ ألن الهداية للحق علقت باإليمان؛ وال شك أن
الصحابة أقوى الناس إيمانا؛ قال الرسول صلى هللا عليه وسلم« :خير الناس قرني ،ثم الذين
)يلونهم ،ثم الذين يلونهم» أخرجه البخاري ومسلم ( ..العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة
= يجب على المرء الذي هداه هللا أال يعجب بنفسه ،وأال يظن أن ذلك من حوله ،وقوته؛ لقوله
تعالى{ :فهدى هللا}  ،ثم قال تعالى{ :بإذنه} أي أمره الكوني القدري؛ ولوال ذلك لكانوا مثل
هؤالء الذين ردوا الحق بغيا وعدوانا  ..واإليماء إلى أنه ينبغي لإلنسان أن يسأل الهداية من
هللا؛ لقوله تعالى{ :فهدى هللا الذين آمنوا} ( .العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)
--------------------------------------------------------ستْهم ا ْلبأْساء والض ََّّراء
{أ ْم ح ِ
سبْت ْم أن تدْخلوا ا ْلجنَّة ول َّما يأْتِكم َّمثل الَّذِين خل ْوا ِمن ق ْب ِلكم َّم َّ
الرسول والَّذِين آمنوا معه مت َٰى نصْر اللَّـ ِه أال إِنَّ نصْر اللَّـ ِه ق ِريب ﴿}﴾2١4
وز ْل ِزلوا حت َّ َٰى يقول َّ
سبْت ْم) :خطاب للمؤمنين على وجه التشجيع لهم واألمر
س ْبت ْم أن تدْخلوا ٱ ْلجنَّة} (أ ْم ح ِ
= { أ ْم ح ِ
بالصبر على الشدائد( .ولما يأتكم)؛ أي :ال تدخلوا الجنة حتى يصيبكم مثل ما أصاب من كان
قبلكم ( .ابن جزي)١07/١ :
ٱّلل ۗ
ٱلرسول وٱلَّذِين ءامنوا معهۥ مت َٰى نصْر َّ ِ
= { َّم َّ
ستْهم ٱ ْلبأْسا ٓء وٱلض ََّّرآء وز ْل ِزلوا حتَّ َٰى يقول َّ
ٱّلل ق ِريب } إعالم بأن هللا سبحانه وتعالى إنما يفرج عن أنبيائه ومن معهم بعد
أالٓ ِإنَّ نصْر َّ ِ
انقطاع أسبابهم ممن سواه؛ ليمتحن قلوبهم للتقوى؛ فتتقدس سرائرهم من الركون لشيء من
الخلق ،وتتعلق ضمائرهم باهلل تعالى وحده( .البقاعي)3٩7/١ :
ستْهم ٱ ْلبأْسا ٓء وٱلض ََّّرآء
= { أ ْم ح ِ
سبْت ْم أن تدْخلوا ٱ ْلجنَّة ول َّما يأْتِكم َّمثل ٱلَّذِين خل ْوا ِمن ق ْب ِلكم ۖ َّم َّ
َّ
ٱّلل ق ِريب } طريق
ٱّلل ۗ أالٓ إِنَّ نصْر َّ ِ
ٱلرسول وٱلذِين ءامنوا معهۥ مت َٰى نصْر َّ ِ
وز ْل ِزلوا حت َّ َٰى يقول َّ

الجنة إنما هو الصبر على البالء ،اقرأ إن شئت ( :أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل
الذين خلوا من قبلكم مستهم البأسآء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين ءامنوا معه
متى نصر هللا أال إن نصر هللا قريب ( ( .ابن الجوزي ،زاد المسير ) ١/232
= من كان يحب الراحة وال يريد أن ينزعج وال أن يخالف نفسه وال أن يتحمل مشقة ،فهذا ال
سبْت ْم أن تدْخلوا ٱ ْلج َّنة ول َّما يأْتِكم َّمثل ٱلَّذِين خل ْوا ِمن ق ْب ِلكم ۖ
يستطيع سلوك طريق الجنة ( .أ ْم ح ِ
ستْهم ٱ ْلبأْسا ٓء وٱلض ََّّرآء وز ْل ِزلوا )( .علي الطنطاوي ،نور وهداية ) 240
َّم َّ
= إن اإليمان مستقر في أعماق كل قلب ،ولكنه يحتاج إلى هزة شديدة تبديه وتظهره؛ ولذلك
كانت المصائب واألزمات سببا لظهور اإليمان ( .علي الطنطاوي ،نور وهداية )١8
ٱّلل } هللا سبحانه وتعالى إنما
ٱلرسول وٱلَّذِين ءامنوا معهۥ مت َٰى نصْر َّ ِ
= { وز ْل ِزلوا حت َّ َٰى يقول َّ
يفرج عن أنبيائه ومن معهم بعد انقطاع أسبابهم ممن سواه ،ليمتحن قلوبهم للتقوى ،فتتقدس
سرائرهم من الركون لشيء من الخلق ،وتتعلق ضمائرهم باهلل تعالى وحده( .البقاعي ،نظم
الدرر ) ١/3٩7
ٱلرسول وٱلَّذِين ءامنوا معهۥ مت َٰى نصْر
= تدبر هذه اآلية إذا اشتد باألمة البالء ( :حتَّ َٰى يقول َّ
ٱّلل ) حيث مازال البالء بهم حتى بلغ إلى شدته وغايته ،عندها يقولون ( :متى نصر هللا ) أي:
َّ ِ
يستفتحون على أعدائهم ،ويدعون هللا بقرب الفرج ،وليس فيه استعجال النصر أو اليأس من
نصر هللا ،كما بين الشوكاني وغيره( .أ .د .ناصر العمر)
------------------------------------------------------------ين واب ِْن
{ي ْ
سألونك ماذا ين ِفقون ق ْل ما أنف ْقتم ِم ْن خيْر ف ِل ْلوا ِلدي ِْن و ْاأل ْقر ِبين وا ْليتام َٰى وا ْلمسا ِك ِ
س ِبي ِل وما ت ْفعلوا ِم ْن خيْر ف ِإنَّ اللَّـه ِب ِه ع ِليم ﴿}﴾2١5
ال َّ
َٰ
ين وٱب ِْن
={ ي ْ
سـَٔلونك ماذا ين ِفقون ۖ ق ْل ما ٓ أنف ْقتم ِم ْن خيْر ف ِل ْل َٰو ِلدي ِْن و ْٱأل ْقربِين وٱ ْليتم َٰى وٱ ْلم َٰس ِك ِ
ْ
ٱّلل بِ ِهۦ ع ِليم } ختم بالعلم؛ ألجل دخول الخلل على النيات في
ٱل َّ
سبِي ِل ۗ وما تفعلوا ِم ْن خيْر ف ِإنَّ َّ
اإلنفاق؛ ألنه من أشد شيء تتباهى به النفس ،فيكاد ال يسلم لها منه إال ما ال تعلمه شمالها.
(البقاعي)400/١ :
----------------------------------------------------------- --

{ ك ِتب عليْكم ا ْل ِقتال وهو ك ْره لَّك ْم وعس َٰى أن تكْرهوا شيْئا وهو خيْر لَّك ْم وعس َٰى أن ت ِح ُّبوا شيْئا
وهو شر لَّك ْم واللَّـه ي ْعلم وأنت ْم ال ت ْعلمون ﴿}﴾2١6
= { كتِب عليْكم ا ْل ِقتال وهو ك ْره لك ْم ۖ وعس َٰى أ ْن تكْرهوا شيْئا وهو خيْر لك ْم ۖ وعس َٰى أ ْن ت ِح ُّبوا
َللا ي ْعلم وأ ْنت ْم ال ت ْعلمون } قال ابن عقيل :تستبطئ اإلجابة من هللا تعالى
شيْئا وهو شر لك ْم ۗ و َّ
ألدعيتك في أغراضك التي يجوز أن يكون في باطنها المفاسد في دينك ودنياك ،وتتسخط
بإبطاء مرادك ،مع القطع بأنه سبحانه ال يمنعك شحا وال بخال وال نسيانا ،وإنما أخر رحمة لك
وحكمة ومصلحة ،وقد تقدم إليك بذلك تقدمة؛ فقال سبحانه ( :وعسى أ ْن تكْرهوا شيْئا وهو
َللا ي ْعلم وأ ْنت ْم ال ت ْعلمون ) ( .اآلداب الشرعية
خيْر لك ْم وعسى أ ْن ت ِح ُّبوا شيْئا وهو شر لك ْم و َّ
البن مفلح )2/388

= { كتِب عليْكم ٱ ْل ِقتال وهو ك ْره لَّك ْم ۖ وعس َٰ ٓى أن تكْرهوا شيْـًٔا وهو خيْر لَّك ْم ۖ وعس َٰ ٓى أن ت ِحبُّوا
شيْـًٔا وهو شر لَّك ْم} هذا الكره من حيث نفور الطبع عنه؛ لما فيه من مؤنة المال ،ومشقة
النفس ،وخطر الروح ،ال أنهم كرهوا أمر هللا تعالى( .البغوي)203/١ :
= { وعس َٰ ٓى أن تكْرهوا شيْـًٔا وهو خيْر لَّك ْم} ألن القتال يعقبه النصر والظفر على األعداء،
واالستيالء على بالدهم وأموالهم وذرياتهم وأوالدهم( .ابن كثير)23٩/١ :
= { وعس َٰ ٓى أن ت ِح ُّبوا شيْـًٔا وهو شر لَّك ْم ۗ } القعود عن القتال قد يعقبه استيالء العدو على
البالد والحكم( .ابن كثير)23٩/١ :
= ما يصيب اإلنسان إن كان يسره ،فهو نعمة بينة .وإن كان يسوؤه ،فهو نعمة أنه يكفر
خطاياه ،ويثاب بالصبر عليه .ومن جهة أن فيه حكمة ورحمة ال يعلمها ( وعس َٰى أ ْن تكْرهوا
َللا ي ْعلم وأ ْنت ْم ال ت ْعلمون )( .ابن
شيْئا وهو خيْر لك ْم ۖ وعس َٰى أ ْن ت ِحبُّوا شيْئا وهو شر لك ْم ۗ و َّ
تيمية مجموع الفتاوى )١4/304
= رغم هول الكارثة التي أصيبت بها جدة في األيام الماضية ،إال أن المؤمن ال يغفل النظر
إلى ما في هذه المحنة من منح :
فكم اصطفى هللا فيها الشهداء ؟..
وكم كانت سببا في توبة أناس مفرطين ؟..
وكم رفع هللا بها من درجات المصابين بذويهم وكفر بها من ذنوبهم ؟..
وكم ازداد بهذه المحنة من إيمان ،وظهر فيها أثر الفسـاد المالي واإلداري ؟..
إلى غير ذلك من المصالح الكثيرة ،وصدق هللا :
(وعسى أن تكْرهواْ شيْئا وهو خيْر لَّك ْم)( .كتاب ليدبروا آياته)
َللا ي ْعلم وأ ْنت ْم ال ت ْعلمون } ،في هذه اآلية
= قال ﷻ { :وعسى أ ْن ت ِح ُّبوا شيْئا وهو شر لك ْم و َّ
عدة ِحكم وأسرار ومصالح للعبد؛ فإن العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب ،والمحبوب
قد يأتي بالمكروه ،لم يأمن أن توافيه المضرة من جانب المسرة ،ولم ييأس أن تأتيه المسرة
من جانب المضرة؛ لعدم علمه بالعواقب فإن هللا يعلم منها ما ال يعلمه العبد( .ابن القيم،
الفوائد )١46
-------------------------------------------------------------

شه ِْر ا ْلحر ِام قِتال فِي ِه ق ْل قِتال فِي ِه كبِير وصد عن سبِي ِل اللَّـ ِه وك ْفر ِب ِه
سألونك ع ِن ال َّ
{ي ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َّ
ْ
ْ
ْ
ْ
س ِج ِد الحر ِام وإِخراج أه ِل ِه ِمنه أكْبر ِعند اللـ ِه وال ِفتنة أكْبر ِمن القت ِل وال يزالون يقاتِلونك ْم
وا ْلم ْ
ستطاعوا ومن ي ْرت ِد ْد ِمنك ْم عن دِينِ ِه فيمتْ وهو كافِر فأول َٰـئِك ح ِبطتْ
حت َّ َٰى يردُّوك ْم عن دِينِك ْم إِ ِن ا ْ
َّ
أعْماله ْم فِي ال ُّد ْنيا و ْاآل ِخر ِة وأول َٰـئِك أصْحاب الن ِار ه ْم فِيها خا ِلدون ﴿} ﴾2١7
ٱّلل وك ْفر ِب ِهۦ
سـَٔلونك ع ِن ٱل َّ
شه ِْر ٱ ْلحر ِام قِتال فِي ِه ۖ ق ْل قِتال فِي ِه ك ِبير ۖ وصد عن س ِبي ِل َّ ِ
={ي ْ
ٱّلل ۚ وٱ ْل ِفتْنة أكْبر ِمن ٱ ْلقتْ ِل} إن كان قتل النفوس
س ِج ِد ٱ ْلحر ِام و ِإ ْخراج أ ْه ِل ِهۦ ِم ْنه أكْبر ِعند َّ ِ
وٱ ْلم ْ

فيه شر ،فالفتنة الحاصلة بالكفر وظهور أهله أعظم من ذلك؛ فيدفع أعظم الفسادين بالتزام
أدناهما( .ابن تيمية)50١/١ :
= أن أعظم الذنوب أن يصد اإلنسان عن الحق؛ فكل من صد عن الخير فهو صاد عن سبيل
هللا؛ ولكن هذا الصد يختلف باختالف ما صد عنه؛ من صد عن اإليمان فهو أعظم شيء  -مثل
مشركي قريش؛ ومن صد عن شيء أقل ،كمن صد عن تطوع مثال فإنه أخف؛ ولكن ال شك أن
هذا جرم؛ فالنهي عن المعروف من صفات المنافقين( .العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)
-------------------------------------------------------------

{ ِإنَّ الَّذِين آمنوا والَّذِين هاجروا وجاهدوا ِفي س ِبي ِل اللَّـ ِه أول َٰـ ِئك ي ْرجون رحْ مت اللَّـ ِه واللَّـه
غفور َّر ِحيم﴿}﴾2١8
ٓ
ٱّلل ۚ }
ٱّلل أو َٰلئِك ي ْرجون رحْ مت َّ ِ
= { إِنَّ ٱلَّذِين ءامنوا وٱلَّذِين هاجروا و َٰجهدوا فِى سبِي ِل َّ ِ
إشارة إلى أن العبد ولو أتى من األعمال بما أتى به؛ ال ينبغي له أن يعتمد عليها ويعول عليها،
بل يرجو رحمة ربه ،ويرجو قبول أعماله ومغفرة ذنوبه وستر عيوبه ( .السعدي)٩8 :
ٓ
ٱّلل
ٱّلل أو َٰلئِك ي ْرجون رحْ مت َّ ِ
= { ِإنَّ ٱلَّذِين ءامنوا وٱلَّذِين هاجروا و َٰجهدوا فِى س ِبي ِل َّ ِ
ٱّلل ۚ و َّ
غفور َّر ِحيم } وإنما قال (يرجون) وقد مدحهم؛ ألنه ال يعلم أحد في هذه الدنيا أنه صائر إلى
الجنة ولو بلغ في طاعة هللا كل مبلغ؛ ألمرين:
أحدهما :ال يدري بما يختم له.
والثاني :لئال يتكل على عمله( .القرطبي)432/3 :
َللا أ َٰ
َللا
ولئِك ي ْرجون رحْ مت َّ ِ
= { ِإنَّ الَّذِين آمنوا والَّذِين هاجروا وجاهدوا فِي س ِبي ِل َّ ِ
َللا ۚ و َّ
غفور ر ِحيم } من رجا شيئا استلزم رجاؤه ثالثة أمور :محبة ما يرجوه ،والثاني خوفه من
فواته ،والثالث سعيه في تحصيله بحسب اإلمكان .وأما رجاء ال يقارنه شيء من ذلك فهو من
باب األماني والرجاء شيء واألماني شيء آخر ،فكل راج خائف ،والسائر على الطريق إذا
خاف أسرع السير مخافة الفوات ( .ابن القيم ،الجواب الكافي )24
= تأمل كيف جعل رجاءهم إتيانهم بهذه الطاعات! فالرجاء وحسن الظن إنما يكون مع اإلتيان
باألسباب المشروعة ،فيأتي العبد بها ثم يحسن ظنه بربه ،ويرجوه أن ال يكله إليها ،وأن
يجعلها موصلة إلى ما ينفعه ،ويصرف ما يعارضها ويبطل أثرها( .ابن القيم ،الجواب الكافي
)3٩
= بعد أن وصف هللا عباده بتلك األوصاف العالية قال( :أ َٰ
ول ِئك ي ْرجون)! وإنما قال( :ي ْرجون)
بعد تلك األوصاف المادحة التي وصفهم بها؛ ألنه ال يعلم أحد في هذه الدنيا أنه صائر إلى
الجنة ولو بلغ في طاعة هللا كل مبلغ( .الشوكاني ،فتح القدير )١/25١
= لو قال قائل في هذه اآلية العظيمة :أنا أرجو رحمة هللا وأخاف عذابه .ننظر :هل هو من
المتصفين بهذه الصفات؟ فإن كان كذلك فهو صادق؛ وإال فهو ممن تمنى على هللا األماني؛ ألن

الذي يرجو رحمة هللا حقيقة البد أن يسعى لها( .ابن عثيمين ،التعليق على القواعد الحسان
)58
-----------------------------------------------------------اس وإِثْمهما أكْبر ِمن نَّ ْف ِع ِهما
سألونك ع ِن ا ْلخ ْم ِر وا ْلم ْي ِ
{ي ْ
يهما إِثْم كبِير ومنا ِفع ِللنَّ ِ
س ِر ق ْل َٰ فِ ِ
ْ
ْ
ْ
َّ
ْ
َّ
ت لعلك ْم تتفكَّرون ﴿ ﴾2١٩فِي ال ُّدنيا
سألونك ماذا ين ِفقون ق ِل العفو كذ ِلك يبيِن اللـه لكم اآليا ِ
وي ْ
ْ
َّ
ْ
َّ
سألونك ع ِن اليتام َٰى ق ْل إِصْالح له ْم خيْر وإِن تخا ِلطوه ْم ف ِإخوانك ْم واللـه ي ْعلم
و ْاآل ِخر ِة وي ْ
ص ِلحِ ول ْو شاء اللَّـه ألعْنتك ْم إِنَّ اللَّـه ع ِزيز ح ِكيم﴿}﴾220
سد ِمن ا ْلم ْ
ا ْلم ْف ِ
َٰ
ت لعلَّك ْم تتفكَّرون} أي في اآليات ،فتسنتنبطوا األحكام منها،
ٱّلل لكم ْٱآل َٰي ِ
= { كذ ِلك يب ِين َّ
وتفهموا المصالح والمنافع المنوطة بها؛ فترجي التفكر غاية لتبيين اآليات ،فتأخذون باألصلح
وتجتنبون عما يضركم وال ينفعكم ،أو يضركم أكثر مما ينفعكم ( .األلوسي)١١6/2 :

= الحث على التفكر في آيات هللا؛ لقوله تعالى{ :لعلكم تتفكرون}  ..والتفكر ال يقتصر على
أمور الدنيا؛ بل هو في أمور الدنيا ،واآلخرة؛ لقوله تعالى{ :لعلكم تتفكرون * في الدنيا
واآلخرة} ( .العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)
-------------------------------------------------------------

ت حت َّ َٰى ي ْؤ ِمنَّ وألمة ُّم ْؤ ِمنة خيْر ِمن ُّمش ِْركة ول ْو أعْجبتْك ْم وال تن ِكحوا
{ وال تن ِكحوا ا ْلمش ِْركا ِ
ا ْلمش ِْر ِكين حتَّ َٰى ي ْؤ ِمنوا ولعبْد ُّم ْؤ ِمن خيْر ِمن ُّمش ِْرك ول ْو أعْجبك ْم أول َٰـئِك يدْعون ِإلى النَّ ِار
اس لعلَّه ْم يتذكَّرون ﴿}﴾22١
واللَّـه يدْعو ِإلى ا ْلجنَّ ِة وا ْلم ْغ ِفر ِة ِب ِإ ْذنِ ِه ويب ِين آياتِ ِه ِللنَّ ِ
ت حت َّ َٰى ي ْؤ ِمنَّ ۚ وألمة ُّم ْؤ ِمنة خيْر ِمن ُّمش ِْركة ول ْو أعْجبتْك ْم ۗ وال تن ِكحوا
= { وال تن ِكحوا ٱ ْلمش ِْر َٰك ِ
ٓ
َٰ
ٱ ْلمش ِْر ِكين حتَّ َٰى ي ْؤ ِمنوا ۚ ولعبْد ُّم ْؤ ِمن خيْر ِمن ُّمش ِْرك ول ْو أعْجبك ْم ۗ أولئِك يدْعون إِلى ٱلنَّ ِار}
(أولئك يدعون إلى النار) أي :في أقوالهم أو أفعالهم وأحوالهم؛ [فمخا ِلطهم] على خطر منهم،
والخطر ليس من األخطار الدنيوية ،إنما هو من الشقاء األبدي ويستفاد من تعليل اآلية :النهي
عن مخالطة كل مشرك ومبتدع؛ ألنه إذا لم يجز التزوج مع أن فيه مصالح كثيرة فالخلطة
المجردة من باب أولى ،وخصوصا الخلطة التي فيها ارتفاع المشرك ونحوه على المسلم.
(السعدي)٩٩ :
ٓ
اس
ٱّلل يدْع ٓوا إِلى ٱ ْلجنَّ ِة وٱ ْلم ْغ ِفر ِة بِ ِإ ْذنِ ِهۦ ۖ ويبيِن ء َٰايتِ ِهۦ ِللنَّ ِ
= { أو َٰلئِك يدْعون إِلى ٱلنَّ ِار ۖ و َّ
لعلَّه ْم يتذكَّرون} المقصود من اآلية أن المؤمن يجب أن يكون حذرا عما يضره في اآلخرة وأن
ال يحوم حول حمى ذلك ويتجنب عما فيه االحتمال ،مع أن النفس والشيطان يعاونان على ما
يؤدي إلى النار ( .األلوسي)١20/2 :
--------------------------------------------------------------

يض وال ت ْقربوهنَّ حت َّ َٰى ي ْطه ْرن
{ وي ْ
يض ق ْل هو أذى فاعْت ِزلوا النِساء فِي ا ْلم ِح ِ
سألونك ع ِن ا ْلم ِح ِ
ْ
ْ
َّ
َّ
ب المتط ِه ِرين ﴿﴾222
ب الت َّ َّوابِين وي ِح ُّ
ف ِإذا تطه َّْرن فأتوهنَّ ِم ْن حيْث أمركم اللـه إِنَّ اللـه ي ِح ُّ
َّ
َّ
سك ْم واتَّقوا اللـه واعْلموا أنكم ُّمالقوه
شئْت ْم وق ِدموا ِألنف ِ
نِساؤك ْم ح ْرث لَّك ْم فأْتوا ح ْرثك ْم أنَّ َٰى ِ
ش ِر ا ْلم ْؤ ِمنِين﴿}﴾223
وب ِ
يض ۖ وال ت ْقربوهنَّ حت َّ َٰى
= { وي ْ
يض ۖ ق ْل هو أذى فاعْت ِزلوا النِساء فِي ا ْلم ِح ِ
سألونك ع ِن ا ْلم ِح ِ
ب ا ْلمتط ِه ِرين }( ،
ب الت َّ َّوابِين وي ِح ُّ
َللا ي ِح ُّ
َللا ۚ ِإنَّ َّ
ي ْطه ْرن ۖ ف ِإذا تطه َّْرن فأْتوهنَّ ِم ْن حيْث أمركم َّ
ب الت َّ َّوا ِبين وي ِح ُّب ا ْلمتط ِه ِرين ) إذا أحب موالك المتطهرين من األحداث األنجاس،
َللا ي ِح ُّ
ِإنَّ َّ
فما الظن بمن تطهر من الذنوب واألدناس ( .العز بن عبد السالم ،شجرة المعارف واألحوال
)6١
ب ٱلت َّ َٰ َّو ِبين وي ِح ُّب ٱ ْلمتط ِه ِرين } تأنيسا لقلوب المتحرجين من معاودة الذنب بعد
ٱّلل ي ِح ُّ
= { ِإنَّ َّ
توبة منه ،أي :ومن معاودة التوبة بعد الوقوع في ذنب ثان؛ لما يخشى العاصي من أن يكتب
عليه كذبة كلما أحدث توبة وزل بعدها فيعد مستهزئا  ،فيسقط من عين هللا ثم ال يبالي به،
فيوقفه ذلك عن التوبة ( .البقاعي)422/١ :

ب الت َّ َّوابِين وي ِح ُّب ا ْلمتط ِه ِرين } ليس هناك نظام أرضي أو سماوي اهتم كل هذا
َللا ي ِح ُّ
= { إِنَّ َّ
االهتمام بجمال الجسم وطهارته! وإن نقاء المسلمين البدني شارة تميزوا بها بين الشعوب
األخرى( .محمد الغزالي ،المحاور الخمسة )١٩5
ٱّلل وٱعْلم ٓواْ أنَّكم
شئْت ْم ًۖ وقدِمواْ ِألنف ِ
= { نِسا ٓؤك ْم ح ْرث لَّك ْم فأْتواْ ح ْرثك ْم أنَّ َٰى ِ
سك ْم ۚ وٱتَّقواْ َّ
ش ِر ٱ ْلم ْؤ ِمنِين } هذه من الكنايات اللطيفة والتعريضات المستحسنة ،وهذه وأشباهها
ُّم َٰلقوه ۗ وب ِ
في كالم هللا آداب حسنة ،على المؤمنين أن يعلموها ويتأدبوا بها ،ويتكلفوا مثلها في
محاورتهم ومكاتبتهم( .الزمخشري ،الكشاف )١/2٩4
ش ِر ٱ ْلم ْؤ ِمنِين } لم يذكر المبشَّر به ليدل على العموم ،وأن لهم البشرى في الحياة الدنيا
= { وب ِ
وفي اآلخرة ،وكل خير واندفاع كل ضير رتب على اإليمان ،فهو داخل في هذه البشارة .
(السعدي)١00 :
----------------------------------------------------------

اس واللَّـه س ِميع ع ِليم
{ وال تجْ علوا اللَّـه ع ْرضة ِأليْما ِنك ْم أن تب ُّروا وتتَّقوا وت ْ
ص ِلحوا بيْن النَّ ِ
اخذكم ِبما كسبتْ قلوبك ْم واللَّـه غفور ح ِليم
اخذكم اللَّـه ِباللَّ ْغ ِو ِفي أيْما ِنك ْم ول َٰـ ِكن يؤ ِ
﴿َّ ﴾224ال يؤ ِ
﴿}﴾225
ٱّلل ع ْرضة ِألي َْٰمنِك ْم } المعنى :ال تستكثروا من اليمين باهلل؛ فإنه أهيب للقلوب؛
= { وال تجْ علوا َّ
قال تعالى ( :واحفظوا أيمانكم ) [المائدة ،]8٩:وذم من كثر اليمين فقال ( وال تطع كل حالف
مهين ) [القلم( .]١0 :القرطبي)١3/4 :
ٱّلل س ِميع ع ِليم }
ٱّلل ع ْرضة ِألي َْٰمنِك ْم أن تب ُّروا وتتَّقوا وت ْ
اس ۗ و َّ
ص ِلحوا بيْن ٱلنَّ ِ
= { وال تجْ علوا َّ

نهاهم هللا أن يجعلوا الحلف باهلل مانعا لهم من فعل ما أمر به؛ لئال يمتنعوا عن طاعته باليمين
التي حلفوها ( .ابن تيمية)5١7/١ :
ٱّلل س ِميع ع ِليم }
ٱّلل ع ْرضة ِألي َْٰمنِك ْم أن تب ُّروا وتتَّقوا وت ْ
اس ۗ و َّ
ص ِلحوا بيْن ٱلنَّ ِ
= { وال تجْ علوا َّ
ثم ختم اآلية بهذين االسمين الكريمين ،فقال( :وهللا سميع)؛ أي :لجميع األصوات( ،عليم)
بالمقاصد والنيات؛ ومنه سماعه ألقوال الحالفين ،وعلمه بمقاصدهم هل هي خير أم شر ،وفي
ضمن ذلك التحذير من مجازاته ،وأن أعمالكم ونياتكم قد استقر علمها عنده ( .السعدي:
)١0١-١00
ٱّلل غفور ح ِليم }
ٱّلل ِبٱللَّ ْغ ِو ِف ٓى أي َْٰم ِنك ْم و َٰل ِكن يؤ ِ
= { َّال يؤ ِ
اخذكم ِبما كسبتْ قلوبك ْم ۗ و َّ
اخذكم َّ
والشارع لم يرتب المؤاخذة إال على ما يكسبه القلب من األقوال واألفعال الظاهرة؛ كما قال:
(ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم) ،ولم يؤاخذ على أقوال وأفعال لم يعلم بها القلب ،ولم
يتعمدها ،وكذلك ما يحدث به المرء نفسه؛ لم يؤاخذ منه إال بما قاله ،أو فعله ( .ابن تيمية:
)5١7/١
ٱّلل غفور ح ِليم }
= { َّال يؤ ِ
ٱّلل ِبٱللَّ ْغ ِو ِف ٓى أي َْٰم ِنك ْم و َٰل ِكن يؤ ِ
اخذكم ِبما كسبتْ قلوبك ْم ۗ و َّ
اخذكم َّ
ال يعاجلهم باألخذ والحلم احتمال األعلى لألذى من األدنى ( .البقاعي)426/١ :
-------------------------------------------------------------

{ ِللَّذِين ي ْؤلون ِمن نِسائِ ِه ْم تربُّص أ ْربع ِة أشْهر ف ِإن فاءوا ف ِإنَّ اللَّـه غفور َّر ِحيم ﴿ ﴾226وإِ ْن
عزموا ال َّطالق ف ِإنَّ اللَّـه س ِميع ع ِليم ﴿}﴾227
= حكمة هللا عز وجل ،ورحمته بعباده في مراعاة حقوق الزوجة؛ وكما أنه حق للزوجة فهو
من مصلحة الزوج أيضا حتى ال يضيع حق المرأة على يده ،فيكون ظالما( .العالمة العثيمين /
تفسير سورة البقرة)
--------------------------------------------------------------

ام ِهنَّ
س ِهنَّ ثالثة قروء وال ي ِح ُّل لهنَّ أن يكْت ْمن ما خلق اللَّـه فِي أ ْرح ِ
{ وا ْلمطلَّقات يتربَّصْن بِأنف ِ
َٰ
إِن كنَّ ي ْؤ ِمنَّ بِاللَّـ ِه وا ْلي ْو ِم ْاآل ِخ ِر وبعولتهنَّ أحقُّ بِر ِد ِهنَّ فِي ذ ِلك إِ ْن أرادوا إِصْالحا ولهنَّ ِمثْل
وف و ِل ِلرجا ِل علي ِْهنَّ درجة واللَّـه ع ِزيز ح ِكيم ﴿}﴾228
الَّذِي علي ِْهنَّ بِا ْلم ْعر ِ
وف ۚ و ِل ِلرجا ِل علي ِْهنَّ درجة } قال ابن عباس رضي هللا
= { ولهنَّ ِم ْثل ٱ َّلذِى علي ِْهنَّ ِبٱ ْلم ْعر ِ
عنهما :إني أحب أن أتزين المرأتي كما تحب امرأتي أن تتزين لي؛ ألن هللا تعالى يقول:
(ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) ( .البغوي)225/١ :
ٱّلل ع ِزيز ح ِكيم }
= { ولهنَّ ِمثْل ٱلَّذِى علي ِْهنَّ ِبٱ ْلم ْعر ِ
وف ۚ و ِل ِلرجا ِل علي ِْهنَّ درجة ۗ و َّ

ما يوجبه العقد لكل واحد من الزوجين على اآلخر ليس بمقدر؛ بل المرجع في ذلك إلى
العرف؛ كما دل عليه الكتاب في مثل قوله تعالى( :ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) ( .ابن
تيمية)523/١ :
= { و ِل ِلرجا ِل علي ِْهنَّ درجة } وال يخفى على لبيب فضل الرجال على النساء؛ ولو لم يكن إال
أن المرأة خلقت من الرجل؛ فهو أصلها ،وله أن يمنعها من التصرف إال بإذنه ،فال تصوم إال
بإذنه ،وال تحج إال معه ( .القرطبي)53/4 :
-------------------------------------------------------------{ ال َّ
س ِريح بِ ِإحْسان وال ي ِح ُّل لك ْم أن تأْخذوا ِم َّما آتيْتموهنَّ
ان ف ِإ ْمساك ِبم ْعروف أ ْو ت ْ
طالق م َّرت ِ
شيْئا إِ َّال أن يخافا أ َّال ي ِقيما حدود اللَّـ ِه ف ِإ ْن ِخ ْفت ْم أ َّال ي ِقيما حدود اللَّـ ِه فال جناح علي ِْهما فِيما
ْ
افتدتْ بِ ِه تِ ْلك حدود اللَّـ ِه فال ت ْعتدوها ومن يتع َّد حدود اللَّـ ِه فأول َٰـئِك هم ال َّ
ظا ِلمون ﴿}﴾22٩
= { ٱل َّ َٰ
ان ۖ } ألن من زاد على الثنتين؛ فإما متجرئ على المحرم ،أو ليس له رغبة في
طلق م َّرت ِ
إمساكها ،بل قصده المضارة ( .السعدي)١02 :

= { ال َّ
ان) ولم يقل طلقتان؛ إشارة إلى أنه ينبغي أن
ان } إنما قال سبحانه( :م َّرت ِ
طالق م َّرت ِ
يكون الطالق مرة بعد مرة ،ال طلقتان دفعة واحدة ،كذا قال جماعة من المفسرين( .الشوكاني،
فتح القدير )١/273
س ِريح ِب ِإحْسان } هذا في شأن النساء ،وإمساكهن بالمعروف ،أو تسريحهن بإحسان،
= { أ ْو ت ْ
وال يبعد أن يشْمل المعنى ك َّل م ْن يتعامل معه من الناس ،كموظف أو مدرس ،فقد يمكث أحدهم
مدة ،ثم تقتضي المصلحة أن ينتقل إلى ميدان آخر ،فهل ينقطع حبل المودة؟ أو يفسر انتقاله
بقلة المروءة ونكران الجميل؟ الجواب :ال .فأهل الكرم ينأون بأنفسهم عن ذلك ،ويحسنون
التسريح والتوديع ،فيبقى الود ،وتحفظ الذكريات الجميلة ،وإن تفارقت األجساد( .د .محمد
الحمد ،خواطر )١26
----------------------------------------------------------------

{ ف ِإن طلَّقها فال ت ِح ُّل له ِمن ب ْعد حتَّ َٰى تن ِكح ز ْوجا غيْره ف ِإن طلَّقها فال جناح علي ِْهما أن يتراجعا
ِإن ظنَّا أن ي ِقيما حدود اللَّـ ِه و ِت ْلك حدود اللَّـ ِه يب ِينها ِلق ْوم ي ْعلمون ﴿}﴾230
ٱّلل ۗ } في هذا داللة على أنه ينبغي
= { فال جناح علي ِْهما ٓ أن يتراجعا ٓ إِن ظنَّا ٓ أن ي ِقيما حدود َّ ِ
لإلنسان إذا أراد أن يدخل في أمر من األمور -خصوصا الواليات الصغار والكبار -أن ينظر في
نفسه؛ فإن رأى من نفسه قوة على ذلك ووثق بها أقدم ،وإال أحجم ( .السعدي)١03 :

= وإنما قالِ ( :لق ْوم ي ْعلمون)؛ ألن الجاهل إذا كثر له أمره ونهيه ،فإنه ال يحفظه وال يتعاهده،
والعالم يحفظ ويتعاهد؛ فلهذا المعنى خاطب العلماء ولم يخاطب الجهال( .القرطبي ،الجامع
ألحكام القرآن )3/١54
---------------------------------------------------------------

سكوهنَّ
سكوهنَّ بِم ْعروف أ ْو س ِرحوهنَّ بِم ْعروف وال ت ْم ِ
{ وإِذا طلَّ ْقتم النِساء فبل ْغن أجلهنَّ فأ ْم ِ
َٰ
ت اللَّـ ِه هزوا و ْ
اذكروا نِ ْعمت اللَّـ ِه
ِضرارا ِلت ْعتدوا ومن ي ْفع ْل ذ ِلك فق ْد ظلم ن ْفسه وال تت َّ ِخذوا آيا ِ
ب وا ْل ِحكْم ِة ي ِعظكم بِ ِه واتَّقوا اللَّـه واعْلموا أنَّ اللَّـه بِك ِل ش ْيء
عليْك ْم وما أنزل عليْكم ِمن ا ْل ِكتا ِ
ع ِليم ﴿}﴾23١
َٰ
سكوهنَّ ِضرارا ِلت ْعتدوا ۚ وم ْن ي ْفع ْل ذ ِلك فق ْد ظلم ن ْفسه } ،إنها تربية قرآنية تؤكد
= { وال ت ْم ِ
على أن االعتداء على اآلخرين هو ظلم للنفس أوال؛ بتعريضها لسخط هللا وغضبه ( .أ.د .عبد
العزيز العويد)
ٱّلل هزوا ۚ } بأن تعرضوا عنها ،وتتهاونوا في المحافظة عليها؛ فجدُّوا
= { وال تت َّ ِخذ ٓوا ء َٰاي ِ
ت َّ ِ
في األخذ بها ،والعمل بما فيها ،وارعوها حق رعايتها ( .األلوسي)١43/2 :
ٱّلل هزوا ۚ} االستهزاء بدين هللا من الكبائر ،واالستهزاء هو السخرية؛
= { وال تت َّ ِخذ ٓوا ء َٰاي ِ
ت َّ ِ
وهو حمل األقوال واألفعال على الهزل واللعب( .ابن تيمية)543/١ :
---------------------------------------------------------------

{ و ِإذا ط َّل ْقتم النِساء فبل ْغن أجلهنَّ فال ت ْعضلوهنَّ أن ين ِكحْن أ ْزواجهنَّ ِإذا تراض ْوا بيْنهم
وف َٰذ ِلك يوعظ ِب ِه من كان ِمنك ْم ي ْؤ ِمن ِباللَّـ ِه وا ْلي ْو ِم ْاآل ِخ ِر َٰذ ِلك ْم أ ْزك َٰى لك ْم وأ ْطهر واللَّـه
ِبا ْلم ْعر ِ
ي ْعلم وأنت ْم ال ت ْعلمون﴿}﴾232
= { وإِذا طلَّ ْقتم ٱلنِسا ٓء فبل ْغن أجلهنَّ فال ت ْعضلوهنَّ أن ين ِكحْن أ ْز َٰوجهنَّ إِذا ت َٰرض ْوا بيْنهم
وف } نزلت هذه اآلية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين؛ فتنقضي عدتها ،ثم يبدو
بِٱ ْلم ْعر ِ
له أن يتزوجها وأن يراجعها ،وتريد المرأة ذلك؛ فيمنعها أولياؤها من ذلك ،فنهى هللا أن
يمنعوها وفيها داللة على أن المرأة ال تملك أن تزوج نفسها ،وأنه ال بد في النكاح من ولي .
(ابن كثير)267/١ :
ٱلنسا ٓء فبل ْغن أجلهنَّ فال ت ْعضلوهنَّ أن ين ِكحْن أ ْز َٰوجهنَّ ِإذا ت َٰرض ْوا بيْنهم
= { و ِإذا ط َّل ْقتم ِ
َٰ
َٰ
اخ ِر ۗ ذ ِلك ْم أ ْزك َٰى لك ْم وأ ْطهر ۗ
وف ۗ ذ ِلك يوعظ ِب ِهۦ من كان ِمنك ْم ي ْؤ ِمن ِب َّ ِ
ٱّلل وٱ ْلي ْو ِم ٱلْء ِ
ِبٱ ْلم ْعر ِ
ٱّلل ي ْعلم وأنت ْم ال ت ْعلمون } واإلشارة في (ذ ِلكم أ ْزكى) إلى ترك العضل ،وأزكى وأ ْطهر معناه:
و َّ
أطيب للنفس ،وأطهر للعرض والدين؛ بسبب العالقات التي تكون بين األزواج ،وربما لم
يعلمها الولي؛ فيؤدي العضل إلى الفساد والمخالطة على ما ال ينبغي ،وهللا تعالى يعلم من ذلك
ما ال يعلم البشر( .ابن عطية)3١0/١ :

َٰ
اخ ِر } وفيه إيذان بأن المشار إليه أمر
= { ذ ِلك يوعظ بِ ِهۦ من كان ِمنك ْم ي ْؤ ِمن بِ َّ ِ
ٱّلل وٱ ْلي ْو ِم ٱلْء ِ
ال يكاد يتصوره كل أحد؛ بل ال بد لتصور ذلك من مؤيد من عند هللا تعالى (يوعظ به من كان
منكم يؤمن باهلل واليوم اآلخر) :خصه بالذكر ألنه المسارع إلى االمتثال؛ إجالال هلل تعالى،
وخوفا من عقابه( .األلوسي)١45/2 :
-------------------------------------------------------------

الرضاعة وعلى ا ْلم ْولو ِد له
{ وا ْلوا ِلدات ي ْر ِض ْعن أ ْوالدهنَّ ح ْولي ِْن ك ِ
املي ِْن ِلم ْن أراد أن يتِ َّم َّ
ار وا ِلدة ِبولدِها وال م ْولود لَّه
وف ال تكلَّف ن ْفس ِإ َّال و ْ
ِر ْزقهنَّ و ِك ْ
سوتهنَّ ِبا ْلم ْعر ِ
سعها ال تض َّ
َٰ
ث ِمثْل ذ ِلك ف ِإ ْن أرادا ِفصاال عن تراض ِم ْنهما وتشاور فال جناح عل ْي ِهما و ِإ ْن
ِبول ِد ِه وعلى ا ْلو ِار ِ
وف واتَّقوا اللَّـه
أردت ُّ ْم أن ت ْ
ست ْر ِضعوا أ ْوالدك ْم فال جناح عليْك ْم ِإذا سلَّ ْمتم َّما آتيْتم ِبا ْلم ْعر ِ
واعْلموا أنَّ اللَّـه ِبما ت ْعملون ب ِصير ﴿}﴾233
ار وا ِلدة
وف ۚ ال تكلَّف ن ْفس إِ َّال و ْ
= { وعلى ا ْلم ْولو ِد له ِر ْزقهنَّ و ِك ْ
سوتهنَّ ِبا ْلم ْعر ِ
سعها ۚ ال تض َّ
ْ َٰ
ث ِمثل ذ ِلك } ،نذكر اآلباء بأنه يجب عليهم مراعاة
ِبولدِها وال م ْولود له ِبول ِد ِه ۚ وعلى ا ْلو ِار ِ
أوالدهم وأهلهم عند ابتداء الدراسة ،في تهيئة ما يحتاجون إليه من أدوات مكتبية أو غيرها؛
وف( ،ثم قال( :وعلى
ألن ذلك من اإلنفاق عليهم( :وعلى ا ْلم ْولو ِد له ِر ْزقهنَّ و ِك ْ
سوتهنَّ ِبا ْلم ْعر ِ
ث ِمثْل ذ ِلك) ،ويعطي كل واحد منهم ما يحتاج إليه ،سواء كان بقدر ما أعطى اآلخر أو
ا ْلو ِار ِ
أقل أو أكثر ،فمن دراسته في الثانوي يحتاج من األدوات المدرسية أكثر مما يحتاجه من هو
دونهم( .ابن عثيمين ،اللقاء الشهري (رقم ،48 :ص)١ :
ٱلرضاعة ۚ } يدل على أن هذا
= { وٱ ْل َٰو ِل َٰدت ي ْر ِض ْعن أ ْو َٰلدهنَّ ح ْولي ِْن ك ِ
املي ِْن ۖ ِلم ْن أراد أن يتِ َّم َّ
تمام الرضاعة ،وما بعد ذلك فهو غذاء من األغذية ( .ابن تيمية)553/١ :
ث ِمثْل َٰذ ِلك} ال تأبى األم أن
= { ال تضا َّٓر َٰو ِلدة ِبولدِها وال م ْولود َّلهۥ ِبول ِدهِۦ ۚ وعلى ٱ ْلو ِار ِ
ترضعه إضراراً بأبيه ،أو تطلب أكثر من أجر مثلها ،وال يحل لألب أن يمنع األم من ذلك؛ مع
رغبتها في اإلرضاع ( .القرطبي)١١6/4 :

= تأمل في هذا المنهج الرباني( :ف ِإ ْن أرادا ِفصاال ع ْن تراض ِم ْنهما وتشاور فال جناح
علي ِْهما) فإذا كان يلزم التشاور واالتفاق ،عن تراض من أجل رضيع في المهد؛ حتى ال يظلم
هذا الصبي ،فكيف يستبد البعض برأيه في شأن أسرة كاملة راشدة ،دون مراعاة ألحوال أهله
وعشيرته؟! ( .أ.د .ناصر العمر)
----------------------------------------------------------------س ِهنَّ أ ْربعة أشْهر وعشْرا ف ِإذا بل ْغن
{ والَّذِين يتوفَّ ْون ِمنك ْم ويذرون أ ْزواجا يتربَّصْن بِأنف ِ
وف واللَّـه ِبما ت ْعملون خ ِبير﴿}﴾234
أجلهنَّ فال جناح عليْك ْم ِفيما فع ْلن ِفي أنف ِ
س ِهنَّ ِبا ْلم ْعر ِ
س ِهنَّ أ ْربعة أشْهر وعشْرا ۖ} اإلحداد:
= { وٱ َّلذِين يتوفَّ ْون ِمنك ْم ويذرون أ ْزواجا يتربَّصْن ِبأنف ِ
ترك المرأة الزينة كلها من :اللباس ،والطيب ،والحلي ،والكحل ،والخضاب بالحناء؛ ما دامت

في عدتها؛ ألن الزينة داعية إلى األزواج ،فنهيت ع ن ذلك قطعا للذرائع ،وحماية لحرمات هللا
تعالى أن تنتهك ( .القرطبي)١33/4 :
س ِهنَّ أ ْربعة أشْهر وعشْرا ۖ} قال سعيد
= { وٱلَّذِين يتوفَّ ْون ِمنك ْم ويذرون أ ْزواجا يتربَّصْن ِبأنف ِ
بن المسيب :الحكمة في هذه المدة أن فيها ينفخ الروح في الولد ،ويقال :إن الولد يرتكض؛
أي :يتحرك في البطن ( .البغوي)238/١ :
وف} دليل على أن الولي ينظر على المرأة،
= { فال جناح عليْك ْم فِيما فع ْلن فِ ٓى أنف ِ
س ِهنَّ بِٱ ْلم ْعر ِ
ويمنعها مما ال يجوز فعله ،ويجبرها على ما يجب ،وأنه مخاطب بذلك ،واجب عليه .
(السعدي)١05 :
---------------------------------------------------------------{ وال جناح عليْك ْم ِفيما ع َّر ْ
سك ْم ع ِلم اللَّـه أنَّك ْم
اء أ ْو أكْننت ْم ِفي أنف ِ
ضتم ِب ِه ِم ْن ِخ ْطب ِة ال ِنس ِ
س ًّرا إِ َّال أن تقولوا ق ْوال َّم ْعروفا وال ت ْع ِزموا ع ْقدة النِكاحِ حت َّ َٰى
ست ْذكرونهنَّ ول َٰـ ِكن َّال توا ِعدوهنَّ ِ
سك ْم فاحْ ذروه واعْلموا أنَّ اللَّـه غفور ح ِليم
يبْلغ ا ْل ِكتاب أجله واعْلموا أنَّ اللَّـه ي ْعلم ما فِي أنف ِ
﴿}﴾235
= إحاطة علم هللا تعالى بكل شيء؛ لقوله تعالى{ :واعلموا أن هللا يعلم ما في أنفسكم
فاحذروه}  ..ويتفرع على هذا :أن ال يضمر اإلنسان في نفسه ما ال يرضاه هللا عز وجل.
(العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)
----------------------------------------------------------------

سوهنَّ أ ْو ت ْف ِرضوا لهنَّ ف ِريضة ومتِعوهنَّ على
{ َّال جناح عليْك ْم إِن طلَّ ْقتم النِساء ما ل ْم تم ُّ
سنِين ﴿}﴾236
وف حقًّا على ا ْلمحْ ِ
ا ْلمو ِ
س ِع قدره وعلى ا ْلم ْقتِ ِر قدره متاعا بِا ْلم ْعر ِ
سوهنَّ أ ْو ت ْف ِرضوا لهنَّ ف ِريضة ۚ ومتِعوهنَّ على
= { َّال جناح عليْك ْم ِإن ط َّل ْقتم ٱلنِسا ٓء ما ل ْم تم ُّ
وف ۖ } أباح تبارك وتعالى طالق المرأة بعد العقد
ٱ ْلمو ِ
س ِع قدرهۥ وعلى ٱ ْلم ْق ِت ِر قدرهۥ م َٰتعا ِبٱ ْلم ْعر ِ
عليها وقبل الدخول بها وإن كان في هذا انكسار لقلبها ،ولهذا أمر تعالى بإمتاعها؛ وهو
تعويضها عما فاتها بشيء تعطاه من زوجها بحسب حاله؛ على الموسع قدره ،وعلى المقتر
قدره ( .ابن كثير)272/١ :
----------------------------------------------------------------------

ضت ْم لهنَّ ف ِريضة فنِصْف ما فر ْ
سوهنَّ وق ْد فر ْ
ضت ْم إِ َّال أن
{ وإِن ط َّل ْقتموهنَّ ِمن ق ْب ِل أن تم ُّ
اح وأن ت ْعفوا أ ْقرب ِللت َّ ْقو َٰى وال تنسوا ا ْلف ْ
ضل بيْنك ْم إِنَّ اللَّـه
ي ْعفون أ ْو ي ْعفو الَّذِي ِبي ِد ِه ع ْقدة النِك ِ
بِما ت ْعملون ب ِصير ﴿}﴾237

اح ۚ وأن ت ْعف ٓوا أ ْقرب ِللت َّ ْقو َٰى ۚ وال تنسوا
= { إِ َّ ٓال أن ي ْعفون أ ْو ي ْعفوا ٱلَّذِى بِي ِدهِۦ ع ْقدة ٱلنِك ِ
ٱ ْلف ْ
ٱّلل بِما ت ْعملون ب ِصير} معاملة الناس فيما بينهم على درجتين :إما عدل
ضل بيْنك ْم ۚ إِنَّ َّ
وإنصاف واجب؛ وهو :أخذ الواجب ،وإعطاء الواجب ،وإما فضل وإحسان؛ وهو :إعطاء ما
ليس بواجب ،والتسامح في الحقوق ،والغض مما في النفس؛ فال ينبغي لإلنسان أن ينسى هذه
الدرجة ،ولو في بعض األوقات ( .السعدي)١05 :
= { وال تنسوا ٱ ْلف ْ
ٱّلل ِبما ت ْعملون ب ِصير} والفضل بمعنى اإلحسان؛ أي :ال
ضل بيْنك ْم ۚ ِإنَّ َّ
تنسوا اإلحسان الكائن بينكم من قبل ،وليكن منكم على ذكر؛ حتى يرغب كل في العفو مقابلة
إلحسان صاحبه عليه ( .األلوسي)١55/3 :

= { وال تنسوا ٱ ْلف ْ
ٱّلل ِبما ت ْعملون ب ِصير} من حق الزوج الذي له فضل
ضل بيْنك ْم ۚ ِإنَّ َّ
الرجولة أن يكون هو العافـي ،وأن ال يؤاخذ النساء بالعفو ،ولذلك لم يأت في الخطاب أمر لهن
وال تحريض ،فمن أقبح ما يكون حمل الرجل على المرأة في استرجاع ما آتاها فينبغي أن ال
تنسوا ذلك الفضل ( .البقاعي)448/١ :
= { وال ت ْنسوا ا ْلف ْ
ضل بيْنك ْم } قال ابن عقيل :تمام المروءة أن تراعي ورثة من كنت تراعيه،
وتخلفه بزيادة على ما كنت تراعيهم حال حياته؛ لتكون الزيادة بإزاء إرعائه ،وال توهمهم أن
المنزلة سقطت بموت كاسبهم ،ووفر اإلكرام على األيتام؛ لتشوب مرارة يتمهم حالوة التحنن.
(اآلداب الشرعية البن مفلح )3/320
= المسلم -وإن كان يحب النفع للناس كافة -فهو لنفع أصدقائه أحب ،ولما يصلهم من خير
أفرح ،وال بأس إن وجد فضال أن يذكر منه أصحابه (وال ت ْنسوا ا ْلف ْ
ضل بيْنك ْم)( .محمد الغزالي،
خلق المسلم )١77
------------------------------------------------------------------

سط َٰى وقوموا ِللَّـ ِه قا ِن ِتين ﴿ ﴾238ف ِإ ْن ِخ ْفت ْم ف ِرجاال أ ْو
{حا ِفظوا على الصَّلوا ِ
ت والصَّال ِة ا ْلو ْ
ركْبانا ف ِإذا أ ِمنت ْم ف ْ
اذكروا اللَّـه كما علَّمكم َّما ل ْم تكونوا ت ْعلمون ﴿}﴾23٩
ّلل َٰقنِتِين } إن هللا سبحانه وتعالى يعطي
= { َٰح ِفظوا على ٱلصَّل َٰو ِ
سط َٰى وقوموا ِ َّ ِ
ت وٱلصَّل َٰو ِة ٱ ْلو ْ
الدنيا على نية اآلخرة ،وأبى أن يعطي اآلخرة على نية الدنيا؛ خلل حال المرء في دنياه ومعاده
إنما هو عن خلل حال دينه ،ومالك دينه وأساسه إيمانه وصالته؛ فمن حافظ على الصلوات
أصلح هللا حال دنياه وأخراه( .البقاعي)450/١ :
ّلل َٰقنِتِين } قال بعضهم :هي إحدى
= { َٰح ِفظوا على ٱلصَّل َٰو ِ
سط َٰى وقوموا ِ َّ ِ
ت وٱلصَّل َٰو ِة ٱ ْلو ْ
ا لصلوات الخمس ال بعينها؛ أبهمها هللا تعالى تحريضا للعباد على المحافظة على أداء جميعها؛
كما أخفى ليلة القدر في شهر رمضان ،وساعة إجابة الدعوة في يوم الجمعة ،وأخفى اسمه
األعظم في األسماء؛ ليحافظوا على جميعها( .البغوي)252/١ :

ّلل قانِتِين } مجيء هذه اآلية بين آيات
= { حافِظوا على الصَّلوا ِ
سط َٰى وقوموا ِ َّ ِ
ت والصَّال ِة ا ْلو ْ
الطالق؛ لتصور لنا ما يجب أن يكون عليه المؤمن إذا سمع نداء هللا -وهو منهمك في معركة
الحياة -فكأنه بهذا األسلوب ينادينا  :إنه ليس شأن المؤمن أن يحتاج إلى كبير معالجة للتسامي
بروحه فوق مشاعر األهل والولد ،وإنما شأنه أن ينتشل نفسه من غمرتها انتشاال فوريا؛
ليسرع إلى تلبية ذلك النداء األقدس ،قائال للدنيا كلها" :ذريني أتعبد لربي" ( .محمد دراز،
النبأ العظيم (هامش 3ص(277 :
والحديث أخرجه ابن حبان ح ( )620ولفظه" :ذريني أتعبد الليلة لربي".
= أجيال من األمم قبل هذه األمة كانت تقيم الصالة ،أغواها الشيطان فأغفت لدى بارقة
العصر؛ فضلت قوافلها الطريق!  ( .د .فريد األنصاري ،قناديل الصالة )7٩
= اصطبري يا أبدان على إدامة التطهر بنهر النور ،فإن غصنا ينبت في جوار الغدير ال يجف
أبدا! إذا لم ينل من فيضه نال من طله ،وإن لم ينل من ربيعه ورد من نداه( .د .فريد
األنصاري ،قناديل الصالة )20
= عناية األئمة بالتدبر في فهم آيات األحكام :قال اإلمام أحمد رحمه هللا -في مسألة الطالق:-
تدبرت القرآن؛ فإذا كل طالق فيه؛ فهو الرجعي ( .جامع المسائل البن تيمية )١/255
= { ف ِإ ْن ِخ ْفت ْم ف ِرجاال أ ْو ركْبانا } ويلزم على ذلك أن يكونوا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها،
وفي هذا زيادة التأكيد على المحافظة على وقتها؛ حيث أمر بذلك ولو مع اإلخالل بكثير من
األركان والشروط ،وأنه ال يجوز تأخيرها عن وقتها ولو في هذه الحالة الشديدة ،فصالتها
على تلك الصورة أحسن وأفضل ،بل أوجب من صالتها مطمئنا خارج الوقت ( .السعدي:
)١06
--------------------------------------------------------------اج ِهم َّمتاعا ِإلى ا ْلح ْو ِل غيْر ِإ ْخراج ف ِإ ْن
{والَّذِين يتوفَّ ْون ِمنك ْم ويذرون أ ْزواجا و ِص َّية ِأل ْزو ِ
س ِهنَّ ِمن َّم ْعروف واللَّـه ع ِزيز ح ِكيم ﴿}﴾240
خرجْ ن فال جناح عليْك ْم ِفي ما فع ْلن ِفي أنف ِ
= أن هللا عز وجل ذو رحمة واسعة حتى أوصى الزوج بأن يوصي لزوجته مع أن الزوج قد
جعل هللا فيه رحمة لزوجته حين قال هللا تعالى{ :ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة} [الروم ]2١ :؛ ورحمة هللا عز وجل لهذه الزوجة
أعظم من رحمة الزوج لها( .العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)
------------------------------------------------------------------وف حقًّا على ا ْلمت َّ ِقين ﴿ ﴾24١ك َٰذ ِلك يب ِين اللَّـه لك ْم آياتِ ِه لعلَّك ْم ت ْعقِلون
{و ِل ْلمطلَّقا ِ
ت متاع ِبا ْلم ْعر ِ
﴿}﴾242

= أنه ينبغي ذكر األوصاف التي تحمل اإلنسان على االمتثال فعال للمأمور ،وتركا للمحظور؛
لقوله تعالى{ :حقًّا على المتقين} ؛ ألن عدم القيام به مخالف للتقوى؛ والقيام به من التقوى.
(العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)
-----------------------------------------------------------------

ت فقال لهم اللَّـه موتوا ث َّم أحْ ياه ْم
{ أل ْم تر إِلى الَّذِين خرجوا ِمن دِي ِار ِه ْم وه ْم ألوف حذر ا ْلم ْو ِ
إِنَّ اللَّـه لذو ف ْ
اس ال يشْكرون ﴿}﴾243
اس ول َٰـ ِكنَّ أكْثر النَّ ِ
ضل على النَّ ِ
ٱّلل موتوا ث َّم أحْ َٰيه ْم}
= { أل ْم تر ِإلى ٱلَّذِين خرجوا ِمن د َِٰي ِر ِه ْم وه ْم ألوف حذر ٱ ْلم ْو ِ
ت فقال لهم َّ
المقصود من هذه اآلية الكريمة :تشجيع المؤمنين على القتال بإعالمهم بأن الفرار من الموت
ال ينجي؛ فإذا علم اإلنسان أن فراره من الموت أو القتل ال ينجيه هانت عليه مبارزة
األقران والتقدم في الميدان ( .الشنقيطي)١52/١ :
ٱّلل موتوا ث َّم أحْ َٰيه ْم }
= { أل ْم تر ِإلى ٱلَّذِين خرجوا ِمن د َِٰي ِر ِه ْم وه ْم ألوف حذر ٱ ْلم ْو ِ
ت فقال لهم َّ
جعل هللا تعالى هذه القصة لما فيها من تشجيع المسلمين على الجهاد ،والتعرض للشهادة،
والحث على التوكل ،واالستسالم للقضاء؛ تمهيدا لقوله تعالى( :وقاتلوا في سبيل هللا)
( .األلوسي)١62/2 :
--------------------------------------------------------------

{ وقاتِلوا فِي سبِي ِل اللَّـ ِه واعْلموا أنَّ اللَّـه س ِميع ع ِليم ﴿}﴾244
= التحذير من مخالفة الشريعة؛ لقوله تعالى{ :واعلموا أن هللا سميع عليم} ؛ فإن مقتضى ذلك
أن نحذر من مخالفته؛ ألنه سميع ألقوالنا عليم بأحوالنا( .العالمة العثيمين  /تفسير سورة
البقرة)
--------------------------------------------------------------

{ َّمن ذا الَّذِي ي ْق ِرض اللَّـه ق ْرضا حسنا فيضا ِعفه له أ ْ
ضعافا ك ِثيرة واللَّـه ي ْق ِبض ويبْسط و ِإل ْي ِه
ت ْرجعون ﴿}﴾245
ٱّلل ق ْرضا حسنا في َٰ
ض ِعفهۥ له ٓۥ أ ْ
ٱّلل ي ْقبِض ويبْصط وإِل ْي ِه
ضعافا كثِيرة ۚ و َّ
= { َّمن ذا ٱلَّذِى ي ْق ِرض َّ
ت ْرجعون } ( قرضا حسنا ) يعني :محتسبا طيبة بها نفسه ،وقال ابن المبارك« :من مال
حالل» ،وقيل :ال يمن ،وال يؤذي  ( .البغوي)252/١ :
ٱّلل ق ْرضا حسنا} استفهام يراد به الطلب والحض على اإلنفاق ،وذكر
= { َّمن ذا ٱلَّذِى ي ْق ِرض َّ
لفظ القرض تقريبا لألفهام؛ ألن المنفق ينتظر الثواب كما ينتظر المسلف رد ما أسلف ( .ابن
جزي)١١8/١ :

َللا ق ْرضا حسنا فيضا ِعفه له أ ْ
َللا ي ْق ِبض ويبْسط و ِإل ْي ِه
ضعافا كثِيرة ۚ و َّ
= { م ْن ذا الَّذِي ي ْق ِرض َّ
َللا ق ْرضا حسنا) إشارة إلى أن الصدقة ترجع
ت ْرجعون } ،في قوله تعالى( :م ْن ذا الَّذِي ي ْق ِرض َّ
لصاحبها حقيقة ،ناهيك عن األجر؛ حيث سماها هللا (ق ْرضا )القرض حقه السداد ،والمقترض
هو هللا سبحانه ،ومن أوفى من هللا؟ فكان رجوعها مقطوعا به( .د .عبد المحسن المطيري)
-------------------------------------------------------------سرا ِئيل ِمن ب ْع ِد موس َٰى ِإ ْذ قالوا ِلن ِبي لَّهم ابْع ْث لنا م ِلكا نُّقا ِت ْل ِفي
إل ِمن ب ِني ِإ ْ
{ أل ْم تر ِإلى ا ْلم ِ
س ِبي ِل اللَّـ ِه قال ه ْل عسيْت ْم ِإن ك ِتب عليْكم ا ْل ِقتال أ َّال تقا ِتلوا قالوا وما لنا أ َّال نقا ِتل ِفي س ِبي ِل اللَّـ ِه
وق ْد أ ْخ ِرجْ نا ِمن دِي ِارنا وأبْنا ِئنا فل َّما ك ِتب علي ِْهم ا ْل ِقتال تولَّ ْوا ِإ َّال ق ِليال ِم ْنه ْم واللَّـه ع ِليم
ِبال َّ
ظا ِل ِمين ﴿ ﴾246وقال له ْم ن ِب ُّيه ْم ِإنَّ اللَّـه ق ْد بعث لك ْم طالوت م ِلكا قالوا أنَّ َٰى يكون له ا ْلم ْلك
سطة
عليْنا ونحْن أحقُّ ِبا ْلم ْل ِك ِم ْنه ول ْم ي ْؤت سعة ِمن ا ْلما ِل قال ِإنَّ اللَّـه اصْطفاه عليْك ْم وزاده ب ْ
سع ع ِليم ﴿ ﴾247وقال له ْم ن ِب ُّيه ْم ِإنَّ آية
س ِم واللَّـه ي ْؤ ِتي م ْلكه من يشاء واللَّـه وا ِ
ِفي ا ْل ِع ْل ِم وا ْل ِج ْ
م ْل ِك ِه أن يأْتِيكم التَّابوت فِي ِه س ِكينة ِمن َّربِك ْم وب ِقيَّة ِم َّما ترك آل موس َٰى وآل هارون تحْ ِمله
ا ْلمال ِئكة ِإنَّ ِفي َٰذ ِلك آلية لَّك ْم ِإن كنتم ُّم ْؤ ِم ِنين ﴿}﴾248
ٱّلل وق ْد أ ْخ ِرجْ نا ِمن د َِٰي ِرنا وأبْنآئِنا ۖ فل َّما كتِب علي ِْهم ٱ ْل ِقتال
= { قالوا وما لنا ٓ أ َّال ن َٰقتِل فِى س ِبي ِل َّ ِ
ٱّلل ع ِليم ِبٱل َٰ َّ
ظ ِل ِمين} وموضع العبرة هو التحذير من الوقوع في مثل
تو َّل ْوا ِإ َّال ق ِليال ِم ْنه ْم ۗ و َّ
حالهم بعد الشروع في القتال ،أو بعد كتبه عليهم ( .ابن عاشور)484/2 :
ٱّلل وق ْد أ ْخ ِرجْ نا ِمن د َِٰي ِرنا وأبْنآئِنا ۖ فل َّما كتِب علي ِْهم ٱ ْل ِقتال
= { قالوا وما لنا ٓ أ َّال ن َٰقتِل فِى سبِي ِل َّ ِ
ٱّلل ع ِليم بِٱل َٰ َّ
ظ ِل ِمين } فيه إشعار لهذه األمة بأن ال تطلب الحرب ابتداء،
تولَّ ْوا إِ َّال ق ِليال ِم ْنه ْم ۗ و َّ
وإنما تدافع عن منعها من إقامة دينها؛ كما قال سبحانه وتعالى( :أذِن للذين يقاتلون بأنهم
ظلموا) [الحج ،] 3٩ :فحق المؤمن أن يأبى الحرب وال يطلبه؛ فإنه إن طلبه فأوتيه عجز كما
عجز هؤالء حين تولوا إال قليال ( .البقاعي)470/١ :
ٱّلل وق ْد أ ْخ ِرجْ نا ِمن د َِٰي ِرنا وأبْنا ٓ ِئنا ۖ } فأنبأ سبحانه وتعالى
= { قالوا وما لنا ٓ أ َّال ن َٰق ِتل ِفى س ِبي ِل َّ ِ
أنهم أسندوا ذلك إلى غضب األنفس على اإلخراج ،وإنما يقاتل في سبيل هللا من قاتل لتكون
كلمة هللا هي العليا ( .البقاعي)472/١ :
ٱّلل ع ِليم بِٱل َٰ َّ
ظ ِل ِمين } لما فرض عليهم القتال،
={ فل َّما كتِب علي ِْهم ٱ ْل ِقتال تولَّ ْوا إِ َّال ق ِليال ِم ْنه ْم ۗ و َّ
ورأوا الحقيقة ،ورجعت أفكارهم إلى مباشرة الحرب( :تولوا) أي :اضطربت نياتهم ،وفترت
عزائمهم وهذا شأن األمم المتنعمة ،المائلة إلى الدعة؛ تتمنى الحرب أوقات األنفة ،فإذا
حضرت الحرب كعت وانقادت لطبعها ( .ابن عطية)33١/١ :

= ال يسلم الناس قيادتهم إال لمن يتميز (بقوة) معتبرة ،تكون عامال مؤثرا في تجاوبهم له،
تدبر:

َللا اصْطفاه
( أنَّ َٰى يكون له ا ْلم ْلك عليْنا ونحْ ن أحقُّ بِا ْلم ْل ِك ِم ْنه ول ْم ي ْؤت سعة ِمن ا ْلما ِل ۚ قال إِنَّ َّ
سم )( .أ.د .ناصر العمر)
سطة فِي ا ْل ِع ْل ِم وا ْل ِج ْ
عليْك ْم وزاده ب ْ
س ِم ۖ } أي :أتم علماً وقامة منكم؛
سطة فِى ٱ ْل ِع ْل ِم وٱ ْل ِج ْ
ٱّلل ٱصْطفاه عليْك ْم وزادهۥ ب ْ
= { إِنَّ َّ
ومن ههنا ينبغي أن يكون الملك ذا علم ،وشكل حسن ،وقوة شديدة في بدنه ونفسه ( .ابن
كثير)285/١ :
س ِم ۖ } في تقديم البسطة في العلم على
سطة ِفى ٱ ْل ِع ْل ِم وٱ ْل ِج ْ
ٱّلل ٱصْطفاه عليْك ْم وزادهۥ ب ْ
= { ِإنَّ َّ
البسطة في الجسم إيماء إلى أن الفضائل النفسانية أعلى وأشرف من الفضائل الجسمانية ،بل
يكاد ال يكون بينهما نسبة ( .األلوسي)١67/2 :
س ِم ۖ } ال تستبعدوا تملكه عليكم لفقره
سطة فِى ٱ ْل ِع ْل ِم وٱ ْل ِج ْ
ٱّلل ٱصْطفاه عليْك ْم وزادهۥ ب ْ
= { إِنَّ َّ
وانحطاط نسبه عنكم؛ أما :
أوال :فألن مالك األمر هو اصطفاء هللا تعالى ،وقد اصطفاه واختاره ،وهو سبحانه أعلم
بالمصالح لكم.
وأما ثانيا  :فألن العمدة وفور العلم ليتمكن به من معرفة األمور السياسية ،وجسامة البدن
ليكون أعظم خطرا في القلوب ،وأقوى على كفاح األعداء ومكابدة الحروب ( .األلوسي:
)١67/2
------------------------------------------------------------

{ فل َّما فصل طالوت بِا ْلجنو ِد قال إِنَّ اللَّـه مبْت ِليكم بِنهر فمن ش ِرب ِم ْنه فليْس ِم ِني ومن لَّ ْم
ي ْطع ْمه ف ِإنَّه ِمنِي إِ َّال م ِن ا ْ
غترف غ ْرفة بِي ِد ِه فش ِربوا ِم ْنه إِ َّال ق ِليال ِم ْنه ْم فل َّما جاوزه هو والَّذِين
آمنوا معه قالوا ال طاقة لنا ا ْلي ْوم بِجالوت وجنو ِد ِه قال ا َّلذِين يظنُّون أنَّهم ُّمالقو اللَّـ ِه كم ِمن فِئة
ق ِليلة غلبتْ فِئة كثِيرة بِ ِإ ْذ ِن اللَّـ ِه واللَّـه مع الصَّابِ ِرين ﴿ ﴾24٩ول َّما برزوا ِلجالوت وجنو ِد ِه قالوا
ربَّنا أ ْف ِر ْ
غ عليْنا صبْرا وثبِتْ أ ْقدامنا وانص ْرنا على ا ْلق ْو ِم ا ْلكافِ ِرين ﴿ ﴾250فهزموهم بِ ِإ ْذ ِن اللَّـ ِه
وقتل داوود جالوت وآتاه اللَّـه ا ْلم ْلك وا ْل ِحكْمة وعلَّمه ِم َّما يشاء ول ْوال د ْفع اللَّـ ِه النَّاس ب ْعضهم
ت ْاأل ْرض ول َٰـ ِكنَّ اللَّـه ذو ف ْ
ضل على ا ْلعال ِمين﴿ ﴾25١تِ ْلك آيات اللَّـ ِه نتْلوها عليْك
بِب ْعض لَّفسد ِ
ْ
ق وإِنَّك ل ِمن الم ْرس ِلين ﴿}﴾252
بِا ْلح ِ
َللا مبْت ِليك ْم ِبنهر فم ْن ش ِرب ِم ْنه فليْس ِم ِني وم ْن ل ْم ي ْطع ْمه ف ِإنَّه ِم ِني ِإ َّال م ِن
= تأملِ ( :إنَّ َّ
ا ْ
غترف غ ْرفة ِبي ِد ِه ) حيث جعل عدم القدرة على منع النفس عن رغباتها في األمور اليسيرة
دليال على عدم الثبات في المواقف الكبرى ،وبخاصة أنه تعامل مع هذه النفس باعتدال
وواقعية ،إذ أتاح لها أن تأخذ ما يكسر حدة عطشها ،فما زاد عن ذلك فهو استسالم للشهوة
وضعف في اإلرادة.
ومن هنا ندرك أن كثيرا من الجزئيات قد تكون دليال على الكليات( .أ.د .ناصر العمر)
= متى تنتهي لغة( :ال طاقة لنا ا ْلي ْوم بِجالوت وجنو ِدهِ) ؟ ..تنتهي إذا رفعنا شعار( :ك ْم ِم ْن فِئة
َللا مع الصَّابِ ِرين)( .أ.د .ناصر العمر)
ق ِليلة غلبتْ فِئة كثِيرة بِ ِإ ْذ ِن َّ ِ
َللا ۗ و َّ

= االستغراق في الجانب السلبي لحدث ما؛ يعمي عن طريق الخالص ،ويحدث الفشل ،بينما
نقل التفكير خارج الحدث يفتح أبوابا للخروج من األزمة .قف متأمال لمنهج كل طائفة في قصة
أصحاب طالوت ،وكيف كانت النتيجة( :قالوا ال طاقة لنا ا ْلي ْوم بِجالوت وجنو ِدهِ) حيث
استغرقهم مشهد كثرة جنود جالوت فضعفوا وفروا ،بينما نظر الصادقون إلى عظمة هللا،
َللا كم ِمن فِئة ق ِليلة غلبتْ
فقويت عزيمتهم وثبتوا فانتصروا( :قال الَّذِين يظنُّون أنَّهم ُّمالقو َّ ِ
َللاِ) اآليات( .أ.د .ناصر العمر)
فِئة كثِيرة بِ ِإ ْذ ِن َّ
= اليقين بلقاء هللا ومعيته زادان ضروريان ،حين يبدو للعيان انتصار األعداء وغلبتهم؛ لئال
َللا ك ْم ِم ْن فِئة
تحصل الهزيمة النفسية ،فيحدث اليأس والخذالن( :قال الَّذِين يظنُّون أنَّه ْم مالقو َّ ِ
َللا مع الصَّابِ ِرين)( .أ.د .ناصر العمر)
ق ِليلة غلبتْ فِئة كثِيرة بِ ِإ ْذ ِن َّ ِ
َللا ۗ و َّ
ٱّلل مع
ٱّلل كم ِمن فِئة ق ِليلة غلبتْ فِئة كثِيرة بِ ِإ ْذ ِن َّ ِ
= { قال ٱلَّذِين يظنُّون أنَّهم ُّم َٰلقوا َّ ِ
ٱّلل ۗ و َّ
صابِ ِرين } اآلية تحريض على القتال واستشعار للصبر ،واقتداء بمن صدق ربه ،قلت  :هكذا
ٱل َٰ َّ
يجب علينا نحن أ ن نفعل ،لكن األعمال القبيحة والنيات الفاسدة منعت من ذلك حتى ينكسر
العدد الكثير منا قدام اليسير من العدو؛ كما شاهدناه غير مرة؛ وذلك بما كسبت أيدينا؛ قال أبو
الدرداء :إنما تقاتلون بأعمالكم ( .القرطبي)245/4 :
صا ِب ِرين } فأعظم جالب لمعونة هللا :صبر العبد هلل( .السعدي)١08 :
ٱّلل مع ٱل َٰ َّ
= { و َّ
= { ول َّما برزوا ِلجالوت وجنو ِدهِۦ قالوا ربَّنا ٓ أ ْف ِر ْ
غ عليْنا صبْرا وثبِتْ أ ْقدامنا وٱنص ْرنا على
ٱ ْلق ْو ِم ٱ ْل َٰك ِف ِرين} فيه حسن الترتيب؛ حيث طلبو ا أوال :إفراغ الصبر على قلوبهم عند اللقاء،
وثانيا :ثبات القدم والقوة على مقاومة العدو؛ حيث إن الصبر قد يحصل لمن ال مقاومة له،
وثالثا :العمدة والمقصود من المحاربة؛ وهو النصرة على الخصم ( .األلوسي)١72/2 :
= { ول َّما برزوا ِلجالوت وجنو ِدهِۦ قالوا ر َّبنا ٓ أ ْف ِر ْ
غ عليْنا صبْرا وث ِبتْ أ ْقدامنا وٱنص ْرنا على
ٱ ْلق ْو ِم ٱ ْل َٰك ِف ِرين} الصبر من عناصر الرجولة الناضجة والبطولة الفارعة؛ فإن أثقال الحياة ال
يطيقها المهازيل ( ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين )( .محمد
الغزالي ،خلق المسلم )١١٩
ٱّللِ} على العاقل المعتقد جهله بالعواقب وشمول قدرة ربه أن ال يثق
= { فهزموهم ِب ِإ ْذ ِن َّ
بنفسه في شيء من األشياء ،وال يزال يصفها بالعجز وإن ادعت خالف ذلك ،ويتبرأ من حوله
وقوته إلى حول مواله وقوته؛ وال ينفك يسأله العفو والعافية ( .البقاعي) 483/١ :
ٱّلل ٱ ْلم ْلك وٱ ْل ِحكْمة وعلَّمهۥ ِم َّما يشا ٓء ۗ } تنبيه على فضيلة
= { وقتل داوۥد جالوت وءاتاه َّ
الملك ،وأنه لواله ما استتب أمر العالم؛ ولهذا قيل :الدين والملك توأمان؛ ففي ارتفاع أحدهما
ارتفاع اآلخر؛ ألن الدين أس والملك حارس ،وما ال أس له فمهدوم ،وما ال حارس له فضائع
( .األلوسي)١74/2 :

ت ْٱأل ْرض } أخبر هللا تعالى في هذه اآلية أنه
ٱّلل ٱلنَّاس ب ْعضهم بِب ْعض لَّفسد ِ
= { ول ْوال د ْفع َّ ِ
لوال دفعه بالمؤمنين في صدور الكفرة على مر الدهر (لفسدت األرض)؛ ألن الكفر كان يطبقها
ويتمادى في جميع أقطارها ،ولكنه تعالى ال يخلي الزمان من قائم بحق ،وداع إلى هللا ومقاتل
عليه ،إلى أن جعل ذلك في أمة محمد ﷺ إلى قيام الساعة ،له الحمد كثيرا ( .ابن عطية:
)337/١
َٰ
ٱّلل ذو ف ْ
ضل على ٱ ْلع َٰال ِمين} أوال باإليجاد ،وثانيا بالدفاع؛ فهو يكف من ظلم الظلمة؛
= { ول ِكنَّ َّ
إما بعضهم ببعض ،أو بالصالحين -وقليل ما هم -ويسبغ عليهم غير ذلك من أثواب نعمه
ظاهرة وباطنة ( .البقاعي)48١/١ :
----------------------------------------------------------------

الرسل ف َّ
ض ْلنا ب ْعضه ْم عل َٰى ب ْعض ِم ْنهم َّمن كلَّم اللَّـه ورفع ب ْعضه ْم درجات وآتيْنا ِعيسى
{تِ ْلك ُّ
وح ا ْلقد ِس ول ْو شاء اللَّـه ما ْ
اقتتل الَّذِين ِمن ب ْع ِد ِهم ِمن ب ْع ِد ما
ابْن م ْريم ا ْلبيِنا ِ
ت وأيَّدْناه بِر ِ
اختلفوا ف ِم ْنهم َّم ْن آمن و ِم ْنهم َّمن كفر ول ْو شاء اللَّـه ما ْ
جاءتْهم ا ْلبيِنات ول َٰـ ِك ِن ْ
اقتتلوا ول َٰـ ِكنَّ
اللَّـه ي ْفعل ما ي ِريد ﴿}﴾253
ٱلرسل ف َّ
ٱّلل ۖ ورفع ب ْعضه ْم در َٰجات} ومعلوم
ض ْلنا ب ْعضه ْم عل َٰى ب ْعض ۘ ِم ْنهم َّمن ك َّلم َّ
= { تِ ْلك ُّ
أن المرسلين يتفاضلون؛ تارة في الكتب المنزلة عليهم ،وتارة في اآليات والمعجزات الدالة
على صدقهم ،وتارة في الشرائع وما جاءوا به من العلم والعمل ،وتارة في أممهم ( .ابن
تيمية)57٩ - 578/١ :

الرسل ف َّ
ض ْلنا ب ْعضه ْم عل َٰى ب ْعض ِم ْنهم َّمن كلَّم اللَّـه ورفع ب ْعضه ْم درجات وآتيْنا
= { ِت ْلك ُّ
وح ا ْلقد ِس ول ْو شاء اللَّـه ما ْ
اقتتل الَّذِين ِمن ب ْع ِد ِهم ِمن ب ْع ِد
ِعيسى ابْن م ْريم ا ْلب ِينا ِ
ت وأ َّيدْناه ِبر ِ
اختلفوا ف ِم ْنهم َّم ْن آمن و ِم ْنهم َّمن كفر ول ْو شاء اللَّـه ما ْ
ما جاءتْهم ا ْلب ِينات ول َٰـ ِك ِن ْ
اقتتلوا
ٱلرسل ف َّ
ض ْلنا ب ْعضه ْم عل َٰى ب ْعض ) إنما قال( :تلك) ولم
ول َٰـ ِكنَّ اللَّـه ي ْفعل ما ي ِريد } ِ ( ،ت ْلك ُّ
يقل ) :أولئك الرسل)؛ ألنه ذهب إلى الجماعة ،كأنه قيل :تلك الجماعة الرسل) .الرازي ،مفاتيح
الغيب ) 6/52١
= { ول ْو شاء اللَّـه ما ْ
اقتتلوا ول َٰـ ِكنَّ اللَّـه ي ْفعل ما ي ِريد } أن قتال الحوثيين محنة في باطنها
منح وحكم  ،منها :
_رفع راية الجهاد الحقيقي.
_ ( ويتخذ منكم شهداء وهللا ال يحب الظالمين وليمحص هللا الذين ءامنوا ) آل عمران .
_ما أورثته من تالحم بين الراعي والرعية.
_رأى الناس من بعض أهل العلم -الذين ذهبوا للجبهة لتثبيت الجنود ،وتبشيرهم -ما ذكرهم
بسير العلماء الذين كانوا يعيشون هموم أمتهم واقعا علميا( .كتاب ليدبروا آياته)
--------------------------------------------------------------

{ يا أيُّها الَّذِين آمنوا أن ِفقوا ِم َّما رز ْقناكم ِمن ق ْب ِل أن يأ ْ ِتي ي ْوم َّال بيْع فِي ِه وال خلَّة وال شفاعة
وا ْلكافِرون هم ال َّ
ظا ِلمون ﴿}﴾254
= { وٱ ْل َٰك ِفرون هم ٱل َٰ َّ
ظ ِلمون } قال عطاء بن دينار :والحمد هلل الذي قال( :والكافرون هم
الظالمون) ولم يقل« :والظالمون هم الكافرون» ( .القرطبي)262/4 :
= { يا أيُّها الَّذِين آمنوا أن ِفقوا ِم َّما رز ْقناكم ِمن ق ْب ِل أن يأْتِي ي ْوم َّال بيْع فِي ِه وال خلَّة وال شفاعة
وا ْلكافِرون هم ال َّ
ظا ِلمون ﴿ }﴾254وأكثر ما ذكر في القرآن من وعيد الظالمين ،إنما أريد به
المشركون كما قال تعالى ( :والكافرون هم الظالمون )( .ابن رجب ،جامع العلوم والحكم
)2/36
---------------------------------------------------------------ض
سماوا ِ
ي ا ْلق ُّيوم ال تأْخذه ِ
سنة وال ن ْوم لَّه ما ِفي ال َّ
ت وما ِفي ْاأل ْر ِ
{ اللَّـه ال ِإلـَٰه ِإ َّال هو ا ْلح ُّ
ِيه ْم وما خ ْلفه ْم وال ي ِحيطون ِبش ْيء ِم ْن ِع ْل ِم ِه
من ذا الَّذِي يشْفع ِعنده ِإ َّال ِب ِإ ْذ ِن ِه ي ْعلم ما بيْن أ ْيد ِ
ي ا ْلع ِظيم ﴿}﴾255
سماوا ِ
سع ك ْر ِ
ِإ َّال ِبما شاء و ِ
س ُّيه ال َّ
ت و ْاأل ْرض وال يئوده ِح ْفظهما وهو ا ْلع ِل ُّ
َٰ
سنة وال ن ْوم ۚ } نفى هللا تعالى عن نفسه النوم
ى ٱ ْلقيُّوم ۚ ال تأْخذهۥ ِ
= { َّ
ٱّلل الٓ ِإله ِإ َّال هو ٱ ْلح ُّ
ألنه آفة ،وهو منزه عن اآلفات ( .البغوي)26٩/١ :
َٰ
ضۗ
س َٰم َٰو ِ
ى ٱ ْلقيُّوم ۚ ال تأْخذهۥ ِ
سنة وال ن ْوم ۚ لَّهۥ ما فِى ٱل َّ
ت وما فِى ْٱأل ْر ِ
= { َّ
ٱّلل الٓ إِله إِ َّال هو ٱ ْلح ُّ
ْ
َّ
َّ
ِيه ْم وما خ ْلفه ْم ۖ وال ي ِحيطون بِش ْىء ِمنْ
من ذا ٱلذِى يشْفع ِعنده ٓۥ إِال بِ ِإذنِ ِهۦ ۚ ي ْعلم ما بيْن أ ْيد ِ
ْ
ْ
ْ
ى ٱلع ِظيم }
س َٰم َٰو ِ
سع ك ْر ِ
ِع ْل ِم ِهۦٓ إِ َّال بِما شا ٓء ۚ و ِ
سيُّه ٱل َّ
ت و ْٱأل ْرض ۖ وال يـُٔودهۥ ِحفظهما ۚ وهو ٱلع ِل ُّ
هذه اآلية الكريمة أعظم آيات القرآن ،وأفضلها وأجلها؛ وذلك لما اشتملت عليه من األمور
العظيمة والصفات الكريمة؛ فلهذا كثرت األحاديث في الترغيب في قراءتها ،وجعلها ورداً
لإلنسان في أوقاته :صباحا ،ومساء ،وعند نومه ،وأدبار الصلوات المكتوبات( .السعدي:
)١١0
َٰ
ت وما ِفى
س َٰم َٰو ِ
ى ٱ ْلقيُّوم ۚ ال تأْخذهۥ ِ
سنة وال ن ْوم ۚ لَّهۥ ما فِى ٱل َّ
= { َّ
ٱّلل الٓ إِله إِ َّال هو ٱ ْلح ُّ
ْ
ْ
ِيه ْم وما خلفه ْم ۖ وال ي ِحيطون
ْٱأل ْر ِ
ض ۗ من ذا ٱلَّذِى يشْفع ِعندهۥٓ إِ َّال بِ ِإذنِ ِهۦ ۚ ي ْعلم ما بيْن أ ْيد ِ
َٰ
َٰ
ْ
ْ
ْ
ى
سمو ِ
سع ك ْر ِ
بِش ْىء ِم ْن ِعل ِم ِهۦٓ إِ َّال بِما شا ٓء ۚ و ِ
سيُّه ٱل َّ
ت و ْٱأل ْرض ۖ وال يـُٔودهۥ ِحفظهما ۚ وهو ٱلع ِل ُّ
ٱ ْلع ِظيم} آية الكرسي أعظم آية ،وتدبرها أولى ما يكون ،وقد شرعت قراءتها في مواضع
كثيرة ،ويحق لمن قرأها متدبرا متفقها ،أن يمتلئ قلبه من اليقين والعرفان واإليمان ،وأن
يكون بذلك محفوظا من شرور الشيطان( .السعدي ،تيسير الكريم الرحمن )28
= لما قال تعالى { :الٓ إِ َٰله إِ َّال هو } قال بعدها :الحي القيوم ،فبعد أن ذكر استحقاقه للعبودية
ذكر سبب ذلك وهو كماله في نفسه ولغيره ،فال تصلح العبادة إال لمن هذه شأنه ( :وتوكل
على الحي الذي ال يموت ) الفرقان ( ، 58:ومن كان يعبد هللا ،فإن هللا حي ال يموت )( .د.
عبد المحسن المطيري(

= { الٓ إِ َٰله إِ َّال هو } فيها نفي وإثبات ،نفي األلوهية وإثباتها هلل وحده ،وهذا من التخلية قبل
التحلية ،وقد فصل هذا أيضا في اآلية التي تليها ( فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باهلل فقد
استمسك بالعروة الوثقى ال انفصام لها ) البقرة( .256 :ينظر :تفسير أضواء البيان(
َٰ
سنة وال ن ْوم } نفي استيالء السنة والنوم على
ى ٱ ْلقيُّوم ۚ ال تأْخذهۥ ِ
= { َّ
ٱّلل الٓ إِله إِ َّال هو ٱ ْلح ُّ
هللا تعالى تحقيق لكمال الحياة ودوام التدبير ،وإثبات لكمال العلم فإن السنة والنوم يشبهان
الموت ،فحياة النائم في حالهما حياة ضعيفة ،وهما يعوقان عن التدبير وعن العلم بما يحصل
في وقت استيالئهما على اإلحساس( .ابن عاشور ،التحرير والتنوير ()3/١٩
سنة وال ن ْوم } ذكر النوم بعد السنة ترق من نفي األضعف إلى نفي األقوى.
= { ال تأْخذهۥ ِ
(المراغي ،تفسيره ((3/١2
ض } بعد التوحيد ( ال إله إال
س َٰم َٰو ِ
= من مناسبة قوله تعالى { :لَّهۥ ما فِى ٱل َّ
ت وما ِفى ْٱأل ْر ِ
هو) أن قوله ( :ما ) عام ،فكل ما في السموات واألرض هلل ،مملوك من مماليكه وعبد من
عبيده ،فكيف يعبد العبد عبدا وال يعبد مالكه ؟ ! ( .السعدي ،تيسير اللطيف المنان )١8
ٱّلل الٓ ِإ َٰله ِإ َّال هو } قال بعدها ( :له ما في السموات وما في األرض )
= لما قال تعالىَّ { :
ومن مناسبة هذا :أن القلوب متعلقة بمن يرزقها كما في قول إبراهيم ( :إن الذين تعبدون من
دون هللا ال يملكون لكم رزقا فابتغوا عند هللا الرزق ) العنكبوت ، ١7:فدلهم على العبودية من
الباب الذي يرغبونه( .ينظر :أيسر التفاسير للجزائري)
ض } تأمل في أعظم مساحة يملكها تاجر أو حاكم؛ إنها
س َٰم َٰو ِ
= { َّلهۥ ما فِى ٱل َّ
ت وما فِى ْٱأل ْر ِ
ذرة في هذا الكون الفسيح ،وهي تشير -أيضا -إلى أن ما في أيدي الخلق فمآله إليه ،فتبارك
من وسع ملكه وسلطانه السماوات واألرض والدنيا واآلخرة( .د .عمر المقبل)
= { من ذا ٱلَّذِى يشْفع ِعندهۥٓ ِإ َّال ِب ِإ ْذ ِن ِه} وهذا من عظمته وجالله وكبريائه عز وجل؛ أنه ال
يتجاسر أحد على أن يشفع ألحد عنده إال بإذنه له في الشفاعة ( .ابن كثير)2٩2/١ :
= { وال ي ِحيطون بِش ْىء ِم ْن ِع ْل ِم ِهۦٓ } لم يقل :بعلمه ،فهم ال يحيطون بعلمه ،وال بشيء من
علمه ،بل هم إن علموه ،فإنما يعلمونه من وجه دون وجه بغير إحاطة( .ينظر :التسهيل
لعلوم التنزيل(
ت و ْٱأل ْرض } والكرسي ليس أكبر مخلوقات هللا تعالى ،بل هناك ما هو
س َٰم َٰو ِ
سع ك ْر ِ
={و ِ
سيُّه ٱل َّ
أعظم منه وهو العرش ،وما ال يعلمه إال هو ،وفي عظمة هذه المخلوقات تحير األفكار وتكل
األبصار ،وتقلقل الجبال ،فكيف بعظمة خالقها ومبدعها ،والذي قد أمسك السماوات واألرض
أن تزوال من غير تعب وال نصب؛ فلهذا قال ( :وال يؤوده حفظهما )( .السعدي ،تيسير الكريم
الرحمن )١١0
ى ٱ ْلع ِظيم }مثل هذه الجملة التي طرفاها معرفتان تفيد الحصر ،فهو وحده العلي؛
= { وهو ٱ ْلع ِل ُّ
أي :ذو العلو المطلق ،وهو االرتفاع فوق كل شيء ،و (العظيم)؛ أي :ذو العظمة في ذاته،
وسلطانه ،وصفاته( .ابن عثيمين ،تفسير سورة البقرة )3/256

------------------------------------------------------------------الرشْد ِمن ا ْلغي ِ فمن يكْف ْر ِبال َّ
ست ْمسك
طاغو ِ
ت وي ْؤ ِمن بِاللَّـ ِه فق ِد ا ْ
ين قد تَّبيَّن ُّ
{ ال إِكْراه فِي ال ِد ِ
َّ
بِا ْلع ْرو ِة ا ْلوثْق َٰى ال ان ِفصام لها واللـه س ِميع ع ِليم﴿}﴾256
فية
ِين } لعدم الحاجة إلى اإلكراه عليه؛ ألن اإلكراه ال يكون إال على أمر خ ِ
= { الٓ ِإكْراه فِى ٱلد ِ
أعالمه ،غامضة آثاره ،أو أمر في غاية الكراهة للنفوس ،وأما هذا الدين القويم والصراط
المستقيم فقد تبينت أعالمه للعقول ،وظهرت طرقه ،وتبين أمره ،وعرف الرشد من الغي،
فالموفق إذا نظر أدنى نظر إليه آثره واختاره ،وأما من كان سيء القصد ،فاسد اإلرادة ،خبيث
النفس ،يرى الحق فيختار عليه الباطل ،ويبصر الحسن فيميل إلى القبيح؛ فهذا ليس هلل حاجة
في إكراهه على الدين؛ لعدم النتيجة والفائدة فيه ،والمكره ليس إيمانه صحيحا ( .السعدي:
)١١١
= { فمن يكْف ْر ِبٱل َٰ َّ
ٱّلل س ِميع
طغو ِ
ت وي ْؤ ِمن ِب َّ ِ
ٱّلل فق ِد ٱ ْ
ست ْمسك ِبٱ ْلع ْرو ِة ٱ ْلوثْق َٰى ال ٱن ِفصام لها ۗ و َّ
ع ِليم } ولما كان الكفر بالطاغوت واإليمان باهلل مما ينطق به اللسان ،ويعتقده القلب ،حسن
في الصفات( :سميع) من أجل النطق( ،عليم) من أجل المعتقد( .القرطبي)285/4 :
--------------------------------------------------------------------

ور والَّذِين كفروا أ ْو ِلياؤهم ال َّ
ي الَّذِين آمنوا ي ْخ ِرجهم ِمن ال ُّ
طاغوت
ظلما ِ
ت إِلى النُّ ِ
{ اللَّـه و ِل ُّ
ور إِلى ال ُّ
ت أول َٰـئِك أصْحاب النَّ ِار ه ْم فِيها خا ِلدون ﴿}﴾257
ظلما ِ
ي ْخ ِرجونهم ِمن النُّ ِ
ى ٱلَّذِين ءامنوا ي ْخ ِرجهم ِمن ٱل ُّ
ور ۖ } ناصرهم ومعينهم ،وقيل :محبهم،
ظل َٰم ِ
= { َّ
ت ِإلى ٱلنُّ ِ
ٱّلل و ِل ُّ
وقيل :متولي أمورهم ال يكلهم إلى غيره ،وقال الحسن :ولي هدايتهم ( .البغوي)273/١ :
ور ۖ وٱلَّذِين كفر ٓوا أ ْو ِليا ٓؤهم ٱل َٰ َّ
ى ٱلَّذِين ءامنوا ي ْخ ِرجهم ِمن ٱل ُّ
طغوت
ظل َٰم ِ
= { َّ
ت إِلى ٱلنُّ ِ
ٱّلل و ِل ُّ
َٰ
ُّ
ُّ
ت } وحد تعالى لفظ النور ،وجمع الظلمات؛ ألن الحق واحد،
ور إِلى ٱلظلم ِ
ي ْخ ِرجونهم ِمن ٱلن ِ
والكفر أجناس كثيرة وكلها باطلة ( .ابن كثير)2٩5/١ :
ى ٱلَّذِين ءامنوا ي ْخ ِرجهم ِمن ٱل ُّ
ور ۖ } فأخرجهم من ظلمات الكفر
ظل َٰم ِ
= { َّ
ت ِإلى ٱلنُّ ِ
ٱّلل و ِل ُّ
والمعاصي والجهل إلى نور اإليمان والطاعة والعلم ،وكان جزاؤهم على هذا أن سلمهم من
ظلمات القبر والحشر والقيامة إلى النعيم المقيم والراحة والفسحة والسرور (.السعدي)١١١ :
ور ۖ وٱلَّذِين كفر ٓوا أ ْو ِليا ٓؤهم ٱل َٰ َّ
ى ٱلَّذِين ءامنوا ي ْخ ِرجهم ِمن ٱل ُّ
طغوت
ظل َٰم ِ
= { َّ
ت إِلى ٱلنُّ ِ
ٱّلل و ِل ُّ
َٰ
ُّ
ت } سمي الكفر ظلمة اللتباس طريقه ،وسمي اإلسالم نورا
ور إِلى ٱلظلم ِ
ي ْخ ِرجونهم ِمن ٱلنُّ ِ
لوضوح طريقه ( .البغوي)273/١ :

ور ۖ وٱلَّذِين كفر ٓوا أ ْو ِليا ٓؤهم ٱل َٰ َّ
ى ٱلَّذِين ءامنوا ي ْخ ِرجهم ِمن ٱل ُّ
طغوت
ظل َٰم ِ
ت إِلى ٱلنُّ ِ
= { ٱ َّّلل و ِل ُّ
َٰ
ُّ
ُّ
ت } فاهلل يزيد الذين اهتدوا هدى؛ ألن إتباعهم اإلسالم تيسير
ور إِلى ٱلظلم ِ
ي ْخ ِرجونهم ِمن ٱلن ِ
لطرق اليقين؛ ف هم يزدادون توغال فيها يوما فيوما .وبعكسهم الذين اختاروا الكفر على
اإلسالم؛ فإن اختيارهم ذلك دل على ختم ضرب على عقولهم ،فلم يهتدوا ،فهم يزدادون في
الضالل يوما فيوما( .ابن عاشور)30/3 :

ور والَّذِين كفروا أ ْو ِلياؤهم ال َّ
ي الَّذِين آمنوا ي ْخ ِرجهم ِمن ال ُّ
طاغوت
ظلما ِ
ت إِلى النُّ ِ
= { اللَّـه و ِل ُّ
ور إِلى ال ُّ
ت أول َٰـئِك أصْحاب النَّ ِار ه ْم فِيها خا ِلدون } حضرت لقاء مع أحد
ظلما ِ
ي ْخ ِرجونهم ِمن النُّ ِ
اإلخوة البريطانيين -حديث عهد بإسالم -واسمه عبد الجليل ،فسألوه عن أثر اإلسالم عليه؟
فأجاب :كنت أعيش في ظالم كما قال هللا ( :يخرجهم من الظلمات إلى النور ) ،ثم أشار إلى
عينيه كحال من غطي على بصره ( .متدبر – جوال تدبر)
-----------------------------------------------------------------{ أل ْم تر إِلى الَّذِي حا َّج إِبْرا ِهيم فِي ربِ ِه أ ْن آتاه اللَّـه ا ْلملْك إِ ْذ قال إِبْرا ِهيم ربِي الَّذِي يحْ ِيي
ت بِها ِمن
ق فأ ْ ِ
وي ِميت قال أنا أحْ يِي وأ ِميت قال إِبْرا ِهيم ف ِإنَّ اللَّـه يأْتِي بِالش َّْم ِس ِمن ا ْلمش ِْر ِ
ب فب ِهت الَّذِي كفر واللَّـه ال ي ْهدِي ا ْلق ْوم ال َّ
ظا ِل ِمين ﴿}﴾258
ا ْلم ْغ ِر ِ
= { أل ْم تر ِإلى ٱلَّذِى حا ٓ َّج ِإب َْٰر ِهيم فِى ر ِب ِه} قال إلكيا  :وفـي اآلية دليل على جواز المحاجة في
الدين ( .األلوسي)١٩/3 :
= { أل ْم تر ِإلى الَّذِي حا َّج ِإبْرا ِهيم فِي ر ِب ِه أ ْن آتاه اللَّـه ا ْلم ْلك ِإ ْذ قال ِإبْرا ِهيم ر ِبي الَّذِي يحْ ِيي
ت ِبها ِمن
ق فأ ْ ِ
وي ِميت قال أنا أحْ ِيي وأ ِميت قال ِإبْرا ِهيم ف ِإنَّ اللَّـه يأْتِي بِالش َّْم ِس ِمن ا ْلمش ِْر ِ
ب فب ِهت الَّذِي كفر واللَّـه ال ي ْهدِي ا ْلق ْوم ال َّ
ظا ِل ِمين } إن المحاجة إلبطال الباطل ،وإلحقاق
ا ْلم ْغ ِر ِ
الحق من مقامات الرسل؛ لقوله تعالى ( :ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه)( .ابن
عثيمين ،تفسير سورة البقرة )3/28١
= إن النعم قد تكون سببا للطغيان؛ ألن اإلنسان إذا دام في نعمة ،وفي رغد ،وفي عيش هنيء
فإنه ربما يطغى ،وينسى هللا جل وعال ،قال تعالى ( :ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن
ءاتاه هللا الملك ) فهذا الرجل ما طغى وأنكر الخالق إال ألن هللا آتاه الملك؛ ولهذا أحيانا تكون
األمراض نعمة من هللا على العبد؛ والفقر والمصائب تكون نعمة على العبد! ( .ابن عثيمين،
تفسير سورة البقرة ( 3/28١بتصرف)

= { ربِى ٱلَّذِى يحْ ِىۦ وي ِميت } أي :هو المنفرد بأنواع التصرف ،وخص منه اإلحياء واإلماتة
لكونهما أعظم أنواع التدابير( .السعدي)١١١ :

= من أخذ بالعدل كان حريا بالهداية؛ لمفهوم المخالفة في قوله تعالى ( :وهللا ال يهدي القوم
الظالمين )؛ فإذا كان الظالم ال يهديه هللا ،فصاحب العدل حري بأن يهديه هللا جل وعال؛ فإن
اإلنسان الذي يريد الحق ويتبع الحق  -والحق هو العدل  -غالبا يهدى ،ويوفق للهداية ( .ابن
عثيمين ،تفسير سورة البقرة ) 3/286
---------------------------------------------------------------

وشها قال أنَّ َٰى يحْ يِي ه َٰـ ِذ ِه اللَّـه ب ْعد م ْوتِها فأماته
{ أ ْو كالَّذِي م َّر عل َٰى ق ْرية و ِهي خا ِوية عل َٰى عر ِ
اللَّـه ِمائة عام ث َّم بعثه قال ك ْم لبِثْت قال لبِثْت ي ْوما أ ْو ب ْعض ي ْوم قال بل لَّبِثْت ِمائة عام فانظ ْر
اس وانظ ْر إِلى ا ْل ِعظ ِام كيْف
إِل َٰى طع ِ
امك وشرابِك ل ْم يتسنَّ ْه وانظ ْر إِل َٰى ِحم ِارك و ِلنجْ علك آية ِللنَّ ِ
َّ
شزها ث َّم نكْسوها لحْ ما فل َّما تبيَّن له قال أعْلم أنَّ اللـه عل َٰى ك ِل ش ْيء قدِير ﴿}﴾25٩
نن ِ
= قصور نظر اإلنسان ،وأنه ينظر إلى األمور بمعيار المشاهد المنظور لديه؛ لقول هذا
الرجل{ :أنى يحيي هذه هللا بعد موتها} ؛ فكونك ترى أشياء متغيرة ال تستبعد أن هللا عز وجل
يزيل هذا التغيير؛ وكم من أشياء قدَّر الناس فيها أنها لن تزول ،ثم تزول؛ كم من أناس أ َّملوا
دوام الغنى ،ودوام األمن ،ودوام السرور ،ثم أعقبه ضد ذلك؛ وكم من أناس كانوا على شدة
من العيش ،والخوف ،والهموم ،والغموم ،ثم أبدلهم هللا سبحانه وتعالى بضد ذلك( .العالمة
)العثيمين  /تفسير سورة البقرة

ثبوت كرامات األولياء؛ وهي كل أمر خارق للعادة يجريه هللا عز وجل على يد أحد أوليائه
تكريما له ،وشهادة بصدق الشريعة التي كان عليها؛ ولهذا قيل :كل كرامة لولي فهي آية للنبي
الذي اتبعه؛ و «الولي» كل مؤمن تقي؛ لقوله تعالى{ :أال إن أولياء هللا ال خوف عليهم وال هم
يحزنون * الذين آمنوا وكانوا يتقون} [يونس( . ]63 ،62 :العالمة العثيمين  /تفسير سورة
البقرة)
-----------------------------------------------------------ب أ ِرنِي كيْف تحْ ِيي ا ْلم ْوت َٰى قال أول ْم ت ْؤ ِمن قال بل َٰى ول َٰـ ِكن ِلي ْطمئِنَّ ق ْلبِي قال
{ وإِ ْذ قال إِبْرا ِهيم ر ِ
فخ ْذ أ ْربعة ِمن ال َّ
طي ِْر فص ْرهنَّ إِليْك ث َّم اجْ ع ْل عل َٰى ك ِل جبل ِم ْنهنَّ ج ْزءا ث َّم ادْعهنَّ يأْتِينك س ْعيا
واعْل ْم أنَّ اللَّـه ع ِزيز ح ِكيم ﴿}﴾260
ب أ ِر ِني كيْف تحْ ِيي ا ْلم ْوت َٰى قال أول ْم ت ْؤ ِمن قال بل َٰى ول َٰـ ِكن ِلي ْطم ِئنَّ ق ْل ِبي
= { و ِإ ْذ قال ِإبْرا ِهيم ر ِ
قال فخ ْذ أ ْربعة ِمن ال َّ
طي ِْر فص ْرهنَّ ِإليْك ث َّم اجْ ع ْل عل َٰى ك ِل جبل ِم ْنهنَّ ج ْزءا ث َّم ادْعهنَّ يأ ْ ِتينك
س ْعيا واعْل ْم أنَّ اللَّـه ع ِزيز ح ِكيم } قال تعالى في قصة الطير مع الخليل عليه السالم ( :ثم
ادعهن يأتينك سعيا ) والحكمة من كونها تأتي سعيا دون أن تأتي طيرانا؛ كونه أبعد من
الشبهة؛ ألنها لو طارت لتوهم متوهم أنها غير تلك الطير وأن أرجلها غير سليمة وهللا أعلم.
(البغوي ،معالم التنزيل )١/324

= { قال فخ ْذ أ ْربعة ِمن ٱل َّ
طي ِْر فص ْرهنَّ إِليْك ث َّم ٱجْ ع ْل عل َٰى ك ِل جبل ِم ْنهنَّ ج ْزءا ث َّم ٱدْعهنَّ
ٱّلل ع ِزيز ح ِكيم} والظاهر أن حكمة التعدد واالختالف زيادة في تحقق
يأْتِينك س ْعيا ۚ وٱعْل ْم أنَّ َّ
أن اإلحياء لم يكن أهون في بعض األنواع دون بعض ( .ابن عاشور)3٩/3 :
---------------------------------------------------------------

{ َّمثل الَّذِين ين ِفقون أ ْمواله ْم فِي س ِبي ِل اللَّـ ِه كمث ِل حبَّة أنبتتْ سبْع سنا ِبل فِي ك ِل سنبلة ِمائة
سع ع ِليم ﴿}﴾26١
حبَّة واللَّـه يضا ِعف ِلمن يشاء واللَّـه وا ِ
ٱّلل ي َٰ
ض ِعف ِلمن يشا ٓء} بحسب حال المنفق وإخالصه وصدقه ،وبحسب حال النفقة
= { و َّ
وح ِلها ونفعها ووقوعها موقعها ( .السعدي)١١3 :
ِ

= { َّمثل الَّذِين ين ِفقون أ ْمواله ْم ِفي سبِي ِل اللَّـ ِه كمث ِل حبَّة أنبتتْ سبْع سنابِل فِي ك ِل سنبلة ِمائة
سع ع ِليم } تأمل هذا المثل؛ فاألرض إذا أعطيتها حبة
حبَّة واللَّـه يضا ِعف ِلمن يشاء واللَّـه وا ِ
أعطتك سبع مائة حبة ،هذا عطاء مخلوق ،فكيف بعطاء الخالق ؟! ( .كتاب ليدبروا آياته)
---------------------------------------------------------------

{ الَّذِين ين ِفقون أ ْمواله ْم فِي سبِي ِل اللَّـ ِه ث َّم ال يتْبِعون ما أنفقوا منًّا وال أذى لَّه ْم أجْ ره ْم ِعند
ربِ ِه ْم وال خ ْوف علي ِْه ْم وال ه ْم يحْ زنون ﴿ ﴾262ق ْول َّم ْعروف وم ْغ ِفرة خيْر ِمن صدقة يتْبعها
أذى واللَّـه غنِي ح ِليم ﴿}﴾263
ٱّلل ث َّم ال يتْ ِبعون ما ٓ أنفقوا منًّا والٓ أذى ۙ لَّه ْم أجْ ره ْم ِعند
= { ٱلَّذِين ين ِفقون أ ْم َٰوله ْم فِى س ِبي ِل َّ ِ
ر ِب ِه ْم وال خ ْوف علي ِْه ْم وال ه ْم يحْ زنون } وإنما كان المن بالصدقة مفسداً لها محرماً؛ ألن
المنة هلل تعالى وحده ،واإلحسان كله هلل؛ فالعبد ال يمن بنعمة هللا وإحسانه وفضله ،وهو ليس
له ،وأيضاً فإن المانَّ مستعبد لمن يمن عليه ،والذل واالستعباد ال ينبغي إال هلل ( .السعدي:
)١١3
ٱّلل غنِى ح ِليم} (قول معروف) :هو
= { ق ْول َّم ْعروف وم ْغ ِفرة خيْر ِمن صدقة يتْبعها ٓ أذى ۗ و َّ
رد السائل بجميل من القول؛ كالدعاء له والتأنيس( ،ومغفرة) :عفو عن السائل إذا وجد منه
جفاء ،وقيل :مغفرة من هللا لسبب الرد الجميل ( .ابن جزي)١72/١ :
ٱّلل غ ِنى ح ِليم } (حليم) أي :ال يعاجل
= { ق ْول َّم ْعروف وم ْغ ِفرة خيْر ِمن صدقة يتْبعها ٓ أذى ۗ و َّ
من عصاه ،بل يرزقه وينصره ،وهو يعصيه ويكفره ( .البقاعي)5١7/١ :

ٱّلل غنِى ح ِليم } الحرمان مع األدب
= { ق ْول َّم ْعروف وم ْغ ِفرة خيْر ِمن صدقة يتْبعها ٓ أذى ۗ و َّ
أفضل من العطاء مع البذاءة  ( .محمد الغزالي ،خلق المسلم )7١
----------------------------------------------------------------------

اس وال ي ْؤ ِمن
{ يا أيُّها الَّذِين آمنوا ال تب ِْطلوا صدقاتِكم ِبا ْلم ِن و ْاألذ َٰى كالَّذِي ين ِفق ماله ِرئاء النَّ ِ
ِباللَّـ ِه وا ْلي ْو ِم ْاآل ِخ ِر فمثله كمث ِل ص ْفوان عل ْي ِه تراب فأصابه وا ِبل فتركه ص ْلدا َّال ي ْقدِرون عل َٰى
ش ْيء ِم َّما كسبوا واللَّـه ال ي ْهدِي ا ْلق ْوم ا ْلكافِ ِرين ﴿}﴾264
َٰ
اس وال
= { َٰيٓأيُّها ٱلَّذِين ءامنوا ال تب ِْطلوا صدقتِكم بِٱ ْلم ِن و ْٱألذ َٰى كٱلَّذِى ين ِفق مالهۥ ِرئا ٓء ٱلنَّ ِ
اخ ِر} فيه تعريض بأن كال من الرياء والمن واألذى على اإلنفاق من
ي ْؤ ِمن بِ َّ ِ
ٱّلل وٱ ْلي ْو ِم ٱلْء ِ
صفات الكفار ،وال بد للمؤمنين أن يجتنبوها ( .األلوسي)35/3 :
َٰ
= { َٰيٓأ ُّيها ٱلَّذِين ءامنوا ال تب ِْطلوا صدق ِتكم ِبٱ ْلم ِن و ْٱألذ َٰى} ويستدل بهذا على أن األعمال
السيئة تبطل األعمال الصالحة فكما أن الحسنات يذهبن السيئات ،فالسيئات تبطل ما قابلها من
الحسنات ( .السعدي)١١3 :

اس وال
= { يا أ ُّيها الَّذِين آمنوا ال تب ِْطلوا صدقا ِتكم ِبا ْلم ِن و ْاألذ َٰى كالَّذِي ين ِفق ماله ِرئاء النَّ ِ
ي ْؤ ِمن بِاللَّـ ِه وا ْلي ْو ِم ْاآل ِخ ِر فمثله كمث ِل ص ْفوان عل ْي ِه تراب فأصابه وابِل فتركه ص ْلدا َّال ي ْقدِرون
عل َٰى ش ْيء ِم َّما كسبوا واللَّـه ال ي ْهدِي ا ْلق ْوم ا ْلكافِ ِرين } إن القلب المقفر من اإلخالص ،ال ينبت
قبوال كالحجر المكسو بالتراب ال يخرج زرعا ( :فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل
فتركه صلدا ) ( .محمد الغزالي ،خلق المسلم )62
= قال تعالى هناَّ ( :ال ي ْقدِرون عل َٰى ش ْيء ِم َّما كسبوا ) وفي سورة إبراهيمَّ (( :ال ي ْقدِرون ِم َّما
كسبوا عل َٰى ش ْيء )(  )١8وسر هذا التغاير :أن المثل هنا للعامل ،فكان تقديم نفي قدرته
وصلتها أنسب ،أما آية ( إبراهيم ) فالمثل للعمل؛ لقوله تعالى (:مثل الذين كفروا بربهم
أعمالهم ) تقديره :مثل أعمال الذين كفروا( .ابن جماعة ،كشف المعاني )١20
----------------------------------------------------------------س ِه ْم كمث ِل جنَّة بِربْوة أصابها
{ ومثل الَّذِين ين ِفقون أ ْموالهم ا ْبتِغاء م ْرضا ِ
ت اللَّـ ِه وتثْبِيتا ِم ْن أنف ِ
وابِل فآتتْ أكلها ِض ْعفي ِْن ف ِإن لَّ ْم ي ِصبْها وابِل فطل واللَّـه بِما ت ْعملون ب ِصير﴿}﴾265
س ِه ْم } من راض نفسه
= { ومثل ٱلَّذِين ين ِفقون أ ْم َٰولهم ٱ ْب ِتغا ٓء م ْرضا ِ
ت َّ ِ
ٱّلل وتثْ ِبيتا ِم ْن أنف ِ
بحملها على بذل المال -الذي هو شقيق الروح -وذلت له خاضعة ،وقل طمعها في اتباعه
لشهواتها؛ فسهل عليه حملها على سائر العبادات ومتى تركها -وهي مطبوعة على النقائص-
زاد طمعا في اتباع الشهوات ولزوم الدناءات ( .البقاعي)5١8/١ :
س ِه ْم} وذلك أن النفقة
= { ومثل ٱ َّلذِين ين ِفقون أ ْم َٰولهم ٱ ْبتِغا ٓء م ْرضا ِ
ت َّ ِ
ٱّلل وتثْ ِبيتا ِم ْن أنف ِ
يعرض لها آفتان :إما أن يقصد اإلنسان به ا محمدة الناس ومدحهم ،وهو الرياء ،أو يخرجها
على خور وضعف عزيمة وتردد فهؤالء سلموا من هاتين اآلفتين ،فأنفقوا ابتغاء مرضات هللا،
ال لغير ذلك من المقاصد ،وتثبيتا من أنفسهم ( .السعدي)١١4 :

س ِه ْم كمث ِل جنَّة بِربْوة
= { ومثل ٱلَّذِين ين ِفقون أ ْم َٰولهم ٱ ْبتِغا ٓء م ْرضا ِ
ت َّ ِ
ٱّلل وتثْبِيتا ِم ْن أنف ِ
أصابها وابِل فـَٔاتتْ أكلها ِض ْعفي ِْن ف ِإن لَّ ْم ي ِصبْها وابِل فطل} أي :يخرجون الزكاة طيبة بها
أنفسهم على يقين بالثواب ،وتصديق بوعد هللا ،يعلمون أن ما أخرجوا خير لهم مما تركوا ،
وقيل :على يقين بإخالف هللا عليهم ( .البغوي)286/١ :
--------------------------------------------------------------

{ أيو ُّد أحدك ْم أن تكون له جنَّة ِمن َّن ِخيل وأعْناب تجْ ِري ِمن تحْ تِها ْاأل ْنهار له فِيها ِمن ك ِل
َٰ
ت وأصابه ا ْل ِكبر وله ذ ِر َّية ضعفاء فأصابها ِإعْصار ِفي ِه نار فاحْ ترقتْ كذ ِلك يب ِين اللَّـه لكم
الثَّمرا ِ
ت لعلَّك ْم تتفكَّرون ﴿}﴾266
ْاآليا ِ
= الحث على التفكر ،وأنه غاية مقصودة؛ لقوله تعالى{ :لعلكم تتفكرون} ؛ فاإلنسان مأمور
بالتفكر في اآليات الكونية ،والشرعية؛ ألن التفكر يؤدي إلى نتائج طيبة؛ لكن هذا فيما يمكن
الوصول إليه بالتفكر فيه؛ أما ما ال يمكن الوصول إليه بالتفكر فيه فإن التفكر فيه ضياع وقت،
وربما يوصل إلى محظور ،مثل التفكر في كيفية صفات هللا عز وجل :هذا ال يجوز؛ ألنك لن
تصل إلى نتيجة؛ ولهذا جاء في األثر« :تفكروا في آيات هللا وال تفكروا في ذات هللا» أخرجه
الطبراني في األوسط ( .العالمة العثيمين  /تفسير سورة البقرة)
------------------------------------------------------------------

ض وال تي َّمموا
{ يا أيُّها الَّذِين آمنوا أن ِفقوا ِمن ط ِيبا ِ
ت ما كسبْت ْم و ِم َّما أ ْخرجْ نا لكم ِمن ْاأل ْر ِ
آخذِي ِه ِإ َّال أن ت ْغ ِمضوا فِي ِه واعْلموا أنَّ اللَّـه غنِي ح ِميد﴿}﴾267
ستم ِب ِ
ا ْلخ ِبيث ِم ْنه تن ِفقون ول ْ
= اإلشارة إلى قاعدة إيمانية عامة؛ وهي قول الرسول صلى هللا عليه وسلم« :ال يؤمن أحدكم
حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه» أخرجه البخاري ؛ ووجه الداللة أن هللا سبحانه وتعالى قال:
{ولستم بآخذيه إال أن تغمضوا فيه} ؛ فاإلنسان ال يرضى بهذا لنفسه فلماذا يرضاه لغيره؟!!
فإذا كنت أنت لو أعطيت الرديء من مال مشترك بينك وبين غيرك ما أخذته إال على إغماض،
وإغضاء عن بعض الشيء؛ فلماذا تختاره لغيرك ،وال تختاره لنفسك؟!! وهذا ينبغي لإلنسان
أن يتخذه قاعدة فيما يعامل به غيره؛ وهو أن يعامله بما يحب أن يعامله به؛ ولهذا جاء في
الحديث الصحيح« :من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن باهلل
واليوم اآلخر؛ وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه» أخرجه مسلم  ،هذه قاعدة في المعاملة
مع الناس؛ ومع األسف الشديد أن كثيرا من الناس اليوم ال يتعاملون فيما بينهم على هذا
الوجه؛ كثير من الناس يرى أن المكر غنيمة ،وأن الكذب غنيمة( .العالمة العثيمين  /تفسير
سورة البقرة)
--------------------------------------------------------------------اء واللَّـه ي ِعدكم َّم ْغ ِفرة ِم ْنه وف ْ
سع ع ِليم
{ ال َّ
ضال واللَّـه وا ِ
شيْطان ي ِعدكم ا ْلف ْقر ويأْمركم ِبا ْلفحْش ِ
﴿}﴾268

شي َْٰطن ي ِعدكم ٱ ْلف ْقر ويأْمركم بِٱ ْلفحْشا ِٓء } وقدَّم وعد الشيطان على أمره؛ ألنه بالوعد
= { ال َّ
يحصل االطمئنان إليه ،فإذا اطمأن إليه ،وخاف الفقر؛ تسلط عليه باألمر ( .األلوسي)40/3 :
= { ٱل َّ َٰ
ٱّلل ي ِعدكم َّم ْغ ِفرة ِم ْنه وف ْ
سع ع ِليم}
ٱّلل َٰو ِ
ضال ۗ و َّ
شيْطن ي ِعدكم ٱ ْلف ْقر ويأْمركم ِبٱ ْلفحْشا ِٓء ۖ و َّ
الشيطان له مدخل في التثبيط لإلنسان عن اإل نفاق في سبيل هللا ،وهو مع ذلك يأمر بالفحشاء،
وهي المعاصي ،واإلنفاق فيها ( .القرطبي)354/4 :
= { ٱل َّ َٰ
ٱّلل ي ِعدكم َّم ْغ ِفرة ِم ْنه وف ْ
سع ع ِليم}
ٱّلل َٰو ِ
ضال ۗ و َّ
شيْطن ي ِعدكم ٱ ْلف ْقر ويأْمركم ِبٱ ْلفحْشا ِٓء ۖ و َّ
فهذا وعد هللا ،وذاك وعد الشيطان؛ فلينظر البخيل والمنفق :أي الوعدين هو أوثق ،وإلى
أيهما يطمئن قلبه ،وتسكن نفسه ،وهللا يوفق من يشاء ويخذل من يشاء ،وهو الواسع العليم.
(ابن القيم ،طريق الهجرتين )375
شي َْٰطن
= حينما تهم بالصدقة ،ثم تغل يدك خشية الفقر ،فاعلم أن الشيطان قد نفذ المهمة( :ٱل َّ
ي ِعدكم ٱ ْلف ْقر)( .إبراهيم السكران )
= تأمل هذا التقابل العجيب { :ٱل َّ َٰ
ٱّلل ي ِعدكم َّم ْغ ِفرة ِم ْنه
شيْطن ي ِعدكم ٱ ْلف ْقر ويأْمركم بِٱ ْلفحْشا ِٓء ۖ و َّ
وف ْ
ضال } ثم التفت إلى قلبك حين تهم بالنفقة ،فإن وجدت ميال لوعد الشيطان ،فانظر كيف
تضمن هللا لهؤالء الذين أطلقوا أيديهم في إنفاق أموالهم دون التفات لتخويف الشيطان( :الذين
ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعالنية فلهم أجرهم عند ربهم وال خوف عليهم وال هم
يحزنون ) البقرة ، 274:فإن لم تؤثر فيك هذه الضمانات الربانية ،فابك على إيمانك وموت
قلبك( .أ .د .ناصر العمر )
شي َْٰطن ي ِعدكم ٱ ْلف ْقر ويأْمركم بِٱ ْلفحْشا ِٓء } ،يقول أحدهم  -وهو من أغنياء الرياض:-
= { ٱل َّ
الزلت أذكر ضعفاء الناس منذ أكثر من ثالثين سنة يقولون :التعليم الديني ليس له مستقبل وال
وظائف ،يتألون على هللا ،وقد تخرجت من كلية شرعية ،وترقيت بحمد هللا ،وما زلنا نرى
الناس كذلك ،ومن لم يجد وظيفة ،فكم ممن له تخصص دنيوي لم يجد كذلك ،فالرزق بيد هللا،
وكل يدخل ما هو أنسب له( .كتاب ليدبروا آياته)
---------------------------------------------------------------------ب
{ ي ْؤتِي ا ْل ِحكْمة من يشاء ومن ي ْؤت ا ْل ِحكْمة فق ْد أوتِي خيْرا كثِيرا وما يذَّكَّر إِ َّال أولو ْاأل ْلبا ِ
﴿}﴾26٩
= { ي ْؤ ِتى ٱ ْل ِحكْمة من يشا ٓء ۚ ومن ي ْؤت ٱ ْل ِحكْمة فق ْد أو ِتى خيْرا ك ِثيرا ۗ وما يذَّكَّر ِإ َّ ٓال أولوا
ب} قال بعض الحكماء :من أعطي العلم والقرآن ينبغي أن يعرف نفسه ،وال يتواضع
ْٱأل ْل َٰبا ِ
ألصحاب الدنيا ألجل دنياهم؛ فإنما أعطي أفضل مما أعطي أصحاب الدنيا؛ ألن هللا تعالى سمى
الدنيا متاعا قليال ،فقال( :قل متاع الدنيا قليل) [النساء ،]77 :وسمى العلم والقرآن( :خيرا
كثيرا)( .القرطبي)357/4 :
-------------------------------------------------------------------

{ وما أنف ْقتم ِمن نَّفقة أ ْو نذ ْرتم ِمن نَّ ْذر ف ِإنَّ اللَّـه ي ْعلمه وما ِلل َّ
ظا ِل ِمين ِم ْن أنصار ﴿}﴾270
ٱّلل ي ْعلمهۥ ۗ وما ِلل َٰ َّ
ظ ِل ِمين ِم ْن أنصار } ففي
= { وما ٓ أنف ْقتم ِمن نَّفقة أ ْو نذ ْرتم ِمن نَّ ْذر ف ِإنَّ َّ
إفهامه أن هللا آخذ بيد السخي وبيد الكريم كلما عثر ،فيجد له نصيرا  ،وال يجد الظالم بوضع
القهر موضع البر ناصرا ( .البقاعي)525/١ :
ٱّلل ي ْعلمهۥ ۗ وما ِلل َٰ َّ
ظ ِل ِمين ِم ْن أنصار } ومفهوم
= { وما ٓ أنف ْقتم ِمن نَّفقة أ ْو نذ ْرتم ِمن نَّ ْذر ف ِإنَّ َّ
اآلية :أن هللا آخذ بيد السخي وبيد الكريم كلما عثر ،فيجد له نصيرا وال يجد الظالم  -بوضع
القهر موضع البر -ناصرا( .الحرالي ،تراثه )470
--------------------------------------------------------------------

ت فنِ ِع َّما ِهي وإِن ت ْخفوها وت ْؤتوها ا ْلفقراء فهو خيْر لَّك ْم ويك ِفر عنكم ِمن
{ إِن تبْدوا الصَّدقا ِ
سيِئاتِك ْم واللَّـه بِما ت ْعملون خبِير ﴿}﴾27١
َٰ
ت فنِ ِع َّما ِهى ۖ وإِن ت ْخفوها وت ْؤتوها ٱ ْلفقرآء فهو خيْر لَّك ْم ۚ } ففي هذا :أن
= { إِن تبْدوا ٱلصَّدق ِ
صدقة السر على الفقير أفضل من صدقة العالنية ،وأما إذا لم تؤت الصدقات الفقراء فمفهوم
اآلية أن السر ليس خيرا من العالنية ،فيرجع في ذلك إلى المصلحة :فإن كان في إظهارها
إظهار شعائر الدين وحصول االقتداء ونحوه فهو أفضل من اإلسرار ( .السعدي)١١6 :
= { و ِإن ت ْخفوها وت ْؤتوها ٱ ْلفقرآء فهو خيْر لَّك ْم ۚ } فيه داللة إلى أن إسرار الصدقة أفضل من
إظهارها؛ ألنه أبعد عن الرياء ( .ابن كثير)305/١ :

ت فنِ ِع َّما ِهي و ِإن ت ْخفوها وت ْؤتوها ا ْلفقراء فهو خيْر لَّك ْم ويك ِفر عنكم ِمن
= { ِإن تبْدوا الصَّدقا ِ
س ِيئاتِك ْم واللَّـه ِبما ت ْعملون خ ِبير } البذل الواسع عن إخالص ورحمة ،يغسل الذنوب ويمسح
الخطايا( .محمد الغزالي ،خلق المسلم ) ١08
--------------------------------------------------------------------

سك ْم وما تن ِفقون إِ َّال
{ لَّيْس عليْك هداه ْم ول َٰـ ِكنَّ اللَّـه ي ْهدِي من يشاء وما تن ِفقوا ِم ْن خيْر ف ِألنف ِ
ف إِليْك ْم وأنت ْم ال ت ْظلمون ﴿}﴾272
ا ْبتِغاء وجْ ِه اللَّـ ِه وما تن ِفقوا ِم ْن خيْر يو َّ
= { وما تن ِفقون ِإ َّال ٱ ْب ِتغا ٓء وجْ ِه } ال تنفقوا إال ألجل طلب وجه هللا تعالى ،أو إال طالبين وجهه
سبحانه؛ ال مؤذين ،وال مانين ،وال مرائين ،وال متيممين الخبيث ( .األلوسي)46/3 :
-----------------------------------------------------------------

ض يحْ سبهم ا ْلجا ِهل
اء الَّذِين أحْ ِصروا فِي سبِي ِل اللَّـ ِه ال ي ْ
{ ِل ْلفقر ِ
ست ِطيعون ض ْربا فِي ْاأل ْر ِ
أ ْ
سألون النَّاس إِ ْلحافا وما تن ِفقوا ِم ْن خيْر ف ِإنَّ اللَّـه بِ ِه
سيماه ْم ال ي ْ
ف ت ْع ِرفهم بِ ِ
غنِياء ِمن التَّعفُّ ِ
ع ِليم﴿}﴾273
ض يحْسبهم ٱ ْلجا ِهل
= { ِل ْلفقرا ِٓء ٱلَّذِين أحْ ِصروا فِى س ِبي ِل َّ ِ
ٱّلل ال ي ْ
ست ِطيعون ض ْربا فِى ْٱأل ْر ِ
أ ْ
سـَٔلون ٱلنَّاس ِإ ْلحافا ۗ وما تن ِفقوا ِم ْن خيْر ف ِإنَّ ٱ َّّلل ِب ِهۦ
س َٰيمه ْم ال ي ْ
ف ت ْع ِرفهم ِب ِ
غنِيا ٓء ِمن ٱلتَّعفُّ ِ
ع ِليم} أي :يظن الجاهل بحالهم أنهم أغنياء؛ لقلة سؤالهم ،والتعفف هنا هو عن الطلب
(تعرفهم بسيماهم) :عالمة وجوههم؛ وهي ظهور الجهد والفاقة ،وقلة النعمة ،وقيل:
الخشوع ،وقيل :السجود (ال يسألون الناس إلحافا) :اإللحاف هو اإللحاح في السؤال؛
والمعنى :أنهم إذا سألوا يتلطفون وال يلحون وقيل :هو نفي ( .ابن جزي)١27/١ :
ض يحْسبهم ٱ ْلجا ِهل
= { ِل ْلفقرا ِٓء ٱلَّذِين أحْ ِصروا فِى سبِي ِل َّ ِ
ٱّلل ال ي ْ
ست ِطيعون ض ْربا فِى ْٱأل ْر ِ
أ ْ
ف} وإنما خص فقراء المهاجرين ألنه لم يكن هناك سواهم ،وهم أهل الصفة،
غنِيا ٓء ِمن ٱلتَّعفُّ ِ
وكانوا نحوا من أربع مئة رجل؛ وذلك أنهم كانوا يقدمون فقراء على رسول هللا ﷺ ،وما
لهم أهل وال مال ،فبنيت لهم صفة في مسجد رسول هللا ﷺ ،فقيل لهم :أهل الصفة .
(القرطبي)37١/4 :
--------------------------------------------------------------------

س ًّرا وعالنِية فله ْم أجْ ره ْم ِعند ر ِب ِه ْم وال خ ْوف علي ِْه ْم
{ الَّذِين ين ِفقون أ ْموالهم ِباللَّ ْي ِل والنَّه ِار ِ
وال ه ْم يحْ زنون﴿}﴾274
س ًّرا وعالنِية فله ْم أجْ ره ْم ِعند ربِ ِه ْم وال خ ْوف علي ِْه ْم
= { ٱلَّذِين ين ِفقون أ ْم َٰولهم بِٱلَّ ْي ِل وٱلنَّه ِار ِ
وال ه ْم يحْ زنون } قدم الليل على النهار ،والسر على العالنية لإليذان بمزية اإلخفاء على
اإلظهار( .األلوسي)47/3 :
-------------------------------------------------------------------شيْطان ِمن ا ْلم ِس َٰذ ِلك ِبأنَّه ْم قالوا
الربا ال يقومون ِإ َّال كما يقوم الَّذِي يتخ َّبطه ال َّ
{ الَّذِين يأْكلون ِ
الربا فمن جاءه م ْو ِعظة ِمن َّر ِب ِه فانته َٰى فله ما
الربا وأح َّل اللَّـه ا ْلبيْع وح َّرم ِ
ِإنَّما ا ْلبيْع ِمثْل ِ
سلف وأ ْمره ِإلى اللَّـ ِه وم ْن عاد فأول َٰـئِك أصْحاب النَّ ِار ه ْم فِيها خا ِلدون ﴿ ﴾275ي ْمحق اللَّـه
ب ك َّل كفَّار أثِيم ﴿}﴾276
الربا وي ْر ِبي الصَّدقا ِ
ت واللَّـه ال ي ِح ُّ
ِ
شي َْٰطن ِمن ٱ ْلم ِس }
ٱلرب َٰوا ال يقومون إِ َّال كما يقوم ٱلَّذِى يتخبَّطه ٱل َّ
= { ٱلَّذِين يأْكلون ِ
يبعث كالمجنون؛ عقوبة له ،وتمقيتا عند جميع أهل المحشر ( .القرطبي)3٩0/4 :
شيْطان ِمن ا ْلم ِس َٰذ ِلك ِبأنَّه ْم
الربا ال يقومون ِإ َّال كما يقوم الَّذِي يتخبَّطه ال َّ
= { الَّذِين يأْكلون ِ
الربا فمن جاءه م ْو ِعظة ِمن َّر ِب ِه فانته َٰى فله
الربا وأح َّل اللَّـه ا ْلبيْع وح َّرم ِ
قالوا ِإنَّما ا ْلبيْع ِمثْل ِ
ما سلف وأ ْمره ِإلى اللَّـ ِه وم ْن عاد فأول َٰـ ِئك أصْحاب النَّ ِار ه ْم ِفيها خا ِلدون } أكل الربا ينسلخ

الربا ال يقومون إِ َّال كما يقوم الَّذِي يتخ َّبطه
عقله في طلب المكاسب الربوية (الَّذِين يأْكلون ِ
شيْطان ِمن ا ْلم ِس) ،وحين يبعث يتخبط من هول العقاب( .د  .محمد الربيعة(
ال َّ
َٰ
ب ك َّل كفَّار أثِيم } وال بد من مناسبة في ختم
ٱلرب َٰوا وي ْر ِبى ٱلصَّدق ِ
ٱّلل ال ي ِح ُّ
ت ۗ و َّ
= { ي ْمحق َّ
ٱّلل ِ
هذه اآلية بهذه الصفة؛ وهي أن المرابي ال يرضى بما قسم هللا له من الحالل ،وال يكتفي بما
شرع له من الكسب المباح ،فهو يسعى في أكل أموال الناس بالباطل بأنواع المكاسب الخبيثة،
فهو جحود لما عليه من النعمة ،ظلوم آثم ،يأكل أموال الناس بالباطل( .ابن كثير)3١2/١ :
َٰ
ب ك َّل كفَّار أثِيم } عن ابن عباس رضي هللا
ٱلرب َٰوا وي ْربِى ٱلصَّدق ِ
ٱّلل ال ي ِح ُّ
ت ۗ و َّ
= { ي ْمحق َّ
ٱّلل ِ
عنهما( :يمحق هللا الربا) يعني :ال يقبل منه صدقة ،وال جهادا ،وال حجا ،وال صلة (ويربي
الصدقات) أي :يثمرها ويبارك فيها في الدنيا ،ويضاعف بها األجر والثواب في العقبى( ،وهللا
ال يحب كل كفار) بتحريم الربا( ،أثيم) فاجر بأكله ( .البغوي)302/١ :
َٰ
ت } وهذا ألن الجزاء من جنس العمل؛ فإن المرابي قد ظلم
ٱلرب َٰوا وي ْربِى ٱلصَّدق ِ
= { ي ْمحق َّ
ٱّلل ِ
الناس ،وأخذ أموالهم على وجه غير شرعي؛ فجوزي بذهاب ماله ،والمحسن إليهم بأنواع
اإلحسان ربه أكرم منه ،فيحسن عليه كما أحسن على عباده ( .السعدي)١١7 :
َٰ
ٱلرب َٰوا وي ْربِى
ٱلرب َٰوا وي ْربِى ٱلصَّدق ِ
ب ك َّل كفَّار أثِيم } ( ،ي ْمحق َّ
ٱّلل ال ي ِح ُّ
ت ۗ و َّ
= { ي ْمحق َّ
ٱّلل ِ
ٱّلل ِ
َٰ
ت) تأمل حكمته تعالى في محق أموال المرابين وتسليط المتلفات عليها ،كما فعلوا
ٱلصَّدق ِ
بأموال الناس ومحقوها عليهم وأتلفوها بالربا؛ فجوزوا إتالفا بإتالف! فقل أن ترى مرابيا إال
وآخرته إلى محق وقلة وحاجة( .ابن القيم ،مفتاح دار السعادة ) ١/253
َٰ
ت } وهذا عكس ما يتبادر ألذهان كثير من الخلق ،أن
ٱلرب َٰوا وي ْر ِبى ٱلصَّدق ِ
= { ي ْمحق َّ
ٱّلل ِ
اإلنفاق ينقص المال ،وأن الربا يزيده؛ فإن مادة الرزق وحصول ثمراته من هللا تعالى ،وما
عند هللا ال ينال إال بطاعته وامتثال أمره ،فالمتجرىء على الربا ،يعاقبه هللا بنقيض مقصوده،
وهذا مشاهد بالتجربة ( .السعدي ،تيسير الكريم الرحمن ) ٩5٩
= كما أنه مستقر في األذهان أن هللا يمحق الربا (يمحق هللا الربا) ،فهو كذلك يمحق الكافرين
( وليمحص هللا الذين ءامنوا ويمحق الكافرين ) آل عمران ،١4١ :فكيف إذا اجتمع كفر
وتعامل بالربا ؟! ومن العجيب أنه لم يرد في القرآن كله لفظة (:يمحق) إال في هين
الموضعين ( .متدبر)
َٰ
ب ك َّل كفَّار أثِيم } يظهر من كلمة كفار أن
ٱلرب َٰوا وي ْربِى ٱلصَّدق ِ
ٱّلل ال ي ِح ُّ
ت ۗ و َّ
= { ي ْمحق َّ
ٱّلل ِ
الموصوف بها اجتاز عدة مراحل من نسيان هللا ،واعتداء حدوده ،حتى أمسى الكفر في نفسه
ظلمات بعضها فوق بعض  ( .محمد الغزالي ،المحاور الخمسة )١٩٩
----------------------------------------------------------------------

ت وأقاموا الصَّالة وآتوا َّ
الزكاة له ْم أجْ ره ْم ِعند ربِ ِه ْم وال
{ إِنَّ الَّذِين آمنوا وع ِملوا الصَّا ِلحا ِ
خ ْوف علي ِْه ْم وال ه ْم يحْ زنون ﴿}﴾277
ت وأقاموا ٱلصَّل َٰوة وءاتوا َّ
ٱلزك َٰوة له ْم أجْ ره ْم ِعند ر ِب ِه ْم
ص ِل َٰح ِ
= { ِإنَّ ٱلَّذِين ءامنوا وع ِملوا ٱل َٰ َّ
وال خ ْوف علي ِْه ْم وال ه ْم يحْ زنون } وخص الصالة والزكاة بالذكر ،وقد تضمنهما عمل
الصالحات؛ تشريفا لهما ،وتنبيها على قدرهما؛ إذ هما رأس األعمال :الصالة في أعمال البدن،
والزكاة في أعمال المال ( .القرطبي)403/4 :
--------------------------------------------------------------------

{ يا أيُّها الَّذِين آمنوا اتَّقوا اللَّـه وذروا ما ب ِقي ِمن ا ِلربا إِن كنتم ُّم ْؤ ِمنِين ﴿ ﴾278ف ِإن لَّ ْم ت ْفعلوا
فأْذنوا بِح ْرب ِمن اللَّـ ِه ورسو ِل ِه وإِن تبْت ْم فلك ْم رءوس أ ْموا ِلك ْم ال ت ْظ ِلمون وال ت ْظلمون
سرة فن ِظرة إِل َٰى ميْسرة وأن تصدَّقوا خيْر لَّك ْم إِن كنت ْم ت ْعلمون ﴿}﴾280
﴿ )27٩وإِن كان ذو ع ْ
ٱلرب َٰ ٓوا ِإن كنتم ُّم ْؤ ِم ِنين } الربا واإليمان ال
= { َٰيٓأ ُّيها ٱلَّذِين ءامنوا ٱتَّقوا َّ
ٱّلل وذروا ما ب ِقى ِمن ِ
يجتمعان ،وأكثر باليا هذه األمة -حتى أصابها ما أصاب بني إسرائيل من البأس الشنيع،
عمل بالربا ( .البقاعي)54١/١ :
واالنتقام بالسنين -إنما هو ِمن عم ِل من ِ
= { ف ِإن لَّ ْم ت ْفعلوا فأْذنوا بِح ْرب ِمن اللَّـ ِه ورسو ِل ِه وإِن تبْت ْم فلك ْم رءوس أ ْموا ِلك ْم ال ت ْظ ِلمون
وال ت ْظلمون }  ( ،فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من هللا و رسوله ) ففي ضمن هذا الوعيد أن
المرابي محارب هلل ورسوله ،قد آذنه هللا بحربه ،ولم يجىء هذا الوعيد في كبيرة سوى :الربا
وقطع الطريق والسعي في األرض بالفساد؛ فاحذر هذه الصفات( .ابن القيم ،طريق الهجرتين
)378
سرة فن ِظرة إِل َٰى ميْسرة وأن تصدَّقوا خيْر لَّك ْم إِن كنت ْم ت ْعلمون }
= { وإِن كان ذو ع ْ
تأمل كلمة ( :ميسرة ) فإنها تشعرك بما يلي:
_توافر المال دون مشقة  -كاستدانته مع الحرج -أو إراقة ماء الوجه عند اآلخرين.
_أن يفيض عن حاجته ،مما ال يوقعه في الضنك والشدة ،وإال ما انتقل العسر إلى يسر.
_أن أي أذى حسي أو معنوي ال يتفق مع داللة ( :نظرة )( .أ .د .ناصر العمر)
------------------------------------------------------------------{ واتَّقوا ي ْوما ت ْرجعون فِي ِه إِلى اللَّـ ِه ث َّم توفَّ َٰى ك ُّل ن ْفس َّما كسبتْ وه ْم ال ي ْظلمون ﴿}﴾28١
ٱّلل ۖ ث َّم تو َّف َٰى ك ُّل ن ْفس َّما كسبتْ وه ْم ال ي ْظلمون } من علم
= { وٱتَّقوا ي ْوما ت ْرجعون ِفي ِه ِإلى َّ ِ
أنه راجع إلى هللا فمجازيه على الصغير والكبير ،والجلي والخفي ،وأن هللا ال يظلمه مثقال
ذرة؛ أوجب له الرغبة والرهبة ( .السعدي)١١8-١١7 :

ٱّلل ۖ ث َّم توفَّ َٰى ك ُّل ن ْفس َّما كسبتْ وه ْم ال ي ْظلمون } قال
= { وٱتَّقوا ي ْوما ت ْرجعون فِي ِه إِلى َّ ِ
القاسم بن أبي أيوب :سمعت سعيد بن جبير يردد هذه اآلية في الصالة بضعا وعشرين مرة.
(الزهد البن حنبل )370
فما أعظمها من آية  ..وما أجدرها بالتدبر والتكرار والتأمل !..
= أعظم آية يوعظ بها آكلو الربا ،وأصحاب األموال -الذين أشغلتهم أموالهم عن طاعة هللا-
ما ختم هللا به آيات الربا ،وهي آخر ما أنزله من وحيه ،وهي قوله ( :واتقوا يوما ترجعون
فيه إلى هللا ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم ال يظلمون )( .د .محمد الربيعة(
ٱّلل ۖ ث َّم
= الصغير يكتب له الثواب؛ وذلك لعموم قوله تعالى ( :وٱتَّقوا ي ْوما ت ْرجعون فِي ِه إِلى َّ ِ
توفَّ َٰى ك ُّل ن ْفس َّما كسبتْ وه ْم ال ي ْظلمون )( .ابن عثيمين ،تفسير سورة البقرة )3/40١
--------------------------------------------------------------------

{ يا أيُّها الَّذِين آمنوا ِإذا تداينتم ِبديْن ِإل َٰى أجل ُّمس ًّمى فاكْتبوه و ْليكْتب بَّيْنك ْم كاتِب ِبا ْلع ْد ِل وال
س
ق اللَّـه ربَّه وال يبْخ ْ
يأْب كاتِب أن يكْتب كما علَّمه اللَّـه ف ْليكْت ْب و ْلي ْم ِل ِل الَّذِي عل ْي ِه ا ْلحقُّ و ْليت َّ ِ
ست ِطيع أن ي ِم َّل هو ف ْلي ْم ِل ْل و ِليُّه
ِم ْنه شيْئا ف ِإن كان الَّذِي عل ْي ِه ا ْلحقُّ س ِفيها أ ْو ض ِعيفا أ ْو ال ي ْ
ان ِم َّمن ت ْرض ْون ِمن
ِبا ْلع ْد ِل وا ْ
ستش ِْهدوا ش ِهيدي ِْن ِمن ِرجا ِلك ْم ف ِإن لَّ ْم يكونا رجلي ِْن فرجل و ْ
امرأت ِ
ْ
سأموا أن
اء أن ت ِض َّل ِإحْ داهما فتذ ِكر ِإحْ داهما ْاأل ْخر َٰى وال يأب الشُّهداء ِإذا ما دعوا وال ت ْ
الشُّهد ِ
َٰ
ْ
ْ
تكْتبوه ص ِغيرا أ ْو ك ِبيرا ِإل َٰى أج ِل ِه ذ ِلك ْم أقسط ِعند اللَّـ ِه وأقوم ِللشَّهاد ِة وأدْن َٰى أ َّال ت ْرتابوا ِإ َّال أن
اضرة تدِيرونها بيْنك ْم فليْس عليْك ْم جناح أ َّال تكْتبوها وأش ِْهدوا ِإذا تباي ْعت ْم وال
تكون تِجارة ح ِ
ار كاتِب وال ش ِهيد و ِإن ت ْفعلوا ف ِإنَّه فسوق ِبك ْم واتَّقوا اللَّـه ويع ِلمكم اللَّـه واللَّـه ِبك ِل ش ْيء
يض َّ
ع ِليم ﴿}﴾282
= قال بعض العلماء :أرجى آية في القرآن آية الدين؛ فقد أوضح هللا فيها الطرق الكفيلة
بصيانة الدين من الضياع ،ولو كان الدين حقيرا ،قالوا :وهذا من صيانة مال المسلم ،وعدم
ضياعه ولو قليال يدل على العناية التامة بمصالح المسلم؛ وذلك يدل على أن اللطيف الخبير ال
يضيعه يوم القيامة عند اشتداد الهول ،وشدة حاجته إلى ربه( .الشنقيطي ،أضواء البيان
)5/48١
= { َٰيٓأيُّها ٱلَّذِين ءامن ٓوا إِذا تداينتم بِديْن إِل َٰ ٓى أجل ُّمس ًّمى فٱكْتبوه ۚ} األمر بالكتب ندب إلى حفظ
األموال وإزالة الريب ،وإذا كان الغريم تقيا فما يضره الكتاب( .القرطبي)43١/4 :
= { َٰيٓأيُّها ٱلَّذِين ءامن ٓوا إِذا تداينتم بِديْن إِل َٰ ٓى أجل ُّمس ًّمى فٱكْتبوه ۚ } األمر بكتابة جميع عقود
المداينات لشدة الحاجة إلى كتابتها؛ ألن بدون الكتابة يدخلها الغلط ،والنسيان ،والمنازعة،
والمشاجرة شر عظيم ( .السعدي)١١8 :
= { َٰيٓأيُّها ٱلَّذِين ءامن ٓوا ِإذا تداينتم ِبديْن ِإل َٰ ٓى أجل ُّمس ًّمى فٱكْتبوه ۚ} والتداين من أعظم أسباب
رواج المعامالت؛ ألن المقتدر ع لى تنمية المال قد يعوزه المال؛ فيضطر إلى التداين ليظهر

مواهبه في التجارة ،أو الصناعة ،أو الزراعة ،وألن المترفه قد ينضب المال من بين يديه،
وله قِبل به بعد حين ،فإذا لم يتداين اختل نظام ماله ( .ابن عاشور)٩8/3 :
= { و ْليكْتب بَّيْنك ْم كاتِب ِبٱ ْلع ْد ِل } أن يكون الكاتب عارفا بكتابة الوثائق ،وما يلزم فيها كل
واحد منهما ،وما يحصل به التوثق؛ ألنه ال سبيل إلى العدل إال بذلك ( .السعدي)١١8 :
= { و ْليكْتب بَّيْنك ْم كاتِب بِٱ ْلع ْد ِل } إنما قال ( :بينكم ) ولم يقل ( :أحدكم )؛ ألنه لما كان الذي له
الدين يتهم في الكتابة الذي عليه الدين ،وكذلك بالعكس؛ شرع هللا سبحانه كاتبا غيرهما يكتب
بالعدل ال يكون في قلبه وال قلمه محبة ألحدهما على اآلخر( .القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن
) 3/383
= { وال يأْب كاتِب أن يكْتب كما ع َّلمه ال َّلـه } من خصه هللا بنعمة من النعم يحتاج الناس إليها،
فمن تمام شكر هذه النعمة أن يعود بها على عباد هللا ،وأن يقضي بها حاجاتهم؛ لتعليل هللا
النهي عن االمتناع عن الكتابة بتذكير الكاتب بقوله ( :كما علمه هللا) ،ومع هذا فـ( من كان في
حاجة أخيه كان هللا في حاجته )( .السعدي ،تيسير الكريم الرحمن ) ١١8
ان ِم َّمن ت ْرض ْون ِمن ٱلشُّهدا ِٓء} والعدالة شرط؛ وهي أن
= { ف ِإن لَّ ْم يكونا رجلي ِْن فرجل و ْ
ٱمرأت ِ
يكون الشاهد مجتنبا للكبائر ،غير مصر على الصغائر ،والمروءة شرط؛ وهي ما يتصل بآداب
النفس مما يعلم أن تاركه قليل الحياء؛ وهي :حسن الهيئة ،والسيرة ،والعشرة،
والصناعة فإن كان الرجل يظهر من نفسه شيء منها ما يستحي أمثاله من إظهاره في
األغلب؛ يعلم به قلة مروءته ،وترد شهادته ( .البغوي)30٩/١ :
ٱّلل بِك ِل ش ْىء ع ِليم } وعد من هللا تعالى بأن من اتقاه علمه؛
ٱّلل ۗ و َّ
ٱّلل ۖ ويع ِلمكم َّ
= { وٱتَّقوا َّ
أي :يجعل في قلبه نورا يفهم به ما يلقى إليه ،وقد يجعل هللا في قلبه ابتداء فرقانا؛ أي :فيصال
يفصل به بين الحق والباطل ( .القرطبي)464/4 :
ٱّلل ِبك ِل ش ْىء ع ِليم } وختم آيات هذه المعامالت بصفة العلم
ٱّلل ۗ و َّ
ٱّلل ۖ ويع ِلمكم َّ
= { وٱتَّقوا َّ
بعد األمر بالتقوى في غاية المناسبة -لما يفعله المتعاملون من الحيل التي يجتلب كل منهم بها
الحظ لنفسه -والترغيب في امتثال ما أمرهم به ( .البقاعي)54٩/١ :
ٱّلل } ،أشار شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا لمعنى أثر التزكية
ٱّلل ۖ ويع ِلمكم َّ
= { وٱتَّقوا َّ
والتقوى في تحصيل العلم ،وهو معنى قرآني يغفل عنه الكثيرون ،فقال ( :لتزكية النفس
والعمل بالعلم وتقوى هللا تأثير عظيم في حصول العلم ) .درء التعارض 5/430
------------------------------------------------------------------

{ وإِن كنت ْم عل َٰى سفر ول ْم ت ِجدوا كاتِبا ف ِرهان َّم ْقبوضة ف ِإ ْن أ ِمن ب ْعضكم ب ْعضا ف ْليؤ ِد الَّذِي
ْ
ق اللَّـه ربَّه وال تكْتموا الشَّهادة ومن يكْت ْمها ف ِإنَّه آثِم ق ْلبه واللَّـه بِما ت ْعملون
اؤت ِمن أمانته و ْليت َّ ِ
ع ِليم ﴿}﴾283

= { وإِن كنت ْم عل َٰى سفر ول ْم ت ِجدوا كاتِبا ف ِر َٰهن َّم ْقبوضة ۖ ف ِإ ْن أ ِمن ب ْعضكم ب ْعضا ف ْليؤ ِد ٱلَّذِى
ْ
ٱّلل بِما
ٱّلل ربَّهۥ ۗ وال تكْتموا ٱلش ََّٰهدة ۚ ومن يكْت ْمها ف ِإنَّهۥٓ ءاثِم ق ْلبهۥ ۗ و َّ
ق َّ
ٱؤت ِمن أ َٰمنتهۥ و ْليت َّ ِ
ت ْعملون ع ِليم} وقد اشتملت هذه األحكام الحسنة التي أرشد هللا عباده إليها على حكم عظيمة
ومصالح عميمة؛ دلت على أن الخلق لو اهتدوا بإرشاد هللا لصلحت دنياهم مع صالح دينهم؛
الشتمالها على العدل والمصلحة ،وحفظ الحقوق ،وقطع المشاجرات والمنازعات ،وانتظام أمر
المعاش ( .السعدي)١20-١١٩ :
= { ف ْليؤ ِد ٱ َّلذِى ْ
ٱّلل ر َّبه } وقد أمر سبحانه بالتقوى عند الوفاء حسبما
ق َّ
ٱؤت ِمن أ َٰمنتهۥ و ْليت َّ ِ
أمر بها عند اإلقرار؛ تعظيما لحقوق العباد ،وتحذيرا عما يوجب وقوع الفساد ( .األلوسي:
)63/3
ٱّلل بِما ت ْعملون ع ِليم } خص القلب باإلثم إذ الكتم من
= { ومن يكْت ْمها ف ِإنَّهۥٓ ءاثِم ق ْلبهۥ ۗ و َّ
أفعاله ،وإذ هو المضغة التي بصالحها يصلح الجسد كله ( .القرطبي)478/4 :
------------------------------------------------------------------

سبْكم بِ ِه اللَّـه
سماوا ِ
سك ْم أ ْو ت ْخفوه يحا ِ
ض و ِإن تبْدوا ما فِي أنف ِ
{ ِللَّـ ِه ما فِي ال َّ
ت وما فِي ْاأل ْر ِ
في ْغ ِفر ِلمن يشاء ويع ِذب من يشاء واللَّـه عل َٰى ك ِل ش ْيء قدِير ﴿}﴾284
= لما نزلت ( :وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به هللا) اشتد ذلك على الصحابة،
فقالوا :قد أنزلت عليك هذه اآلية وال نطيقها ،فقال صلى هللا عليه وسلم ( :أتريدون أن تقولوا
كما قال أهل الكتابين من قبلكم :سمعنا وعصينا؟ بل قولوا :سمعنا وأطعنا ) ،فلما اقترأها القوم
ذلت بها ألسنتهم ( ،فنسخها هللا ) ،وأنزل هللا في إثرها ( :ءامن الرسول بمآ أنزل إليه من ربه
والمؤمنون ) .فتأمل أثر التدبر في وجل الصحابة ،وتأمل بركة تسليمهم ألمر هللا ،حين نسخ
هللا اآلية األولى بالثانية.
سبْكم بِ ِه اللَّـه } إنما تدل على أن هللا يحاسب بما
سك ْم أ ْو ت ْخفوه يحا ِ
= { وإِن تبْدوا ما فِي أنف ِ
في النفوس ،ال على أنه يعاقب على كل ما في النفوس ( .ابن تيمية ،مجموع الفتاوى
)١4/١0١
---------------------------------------------------------------------

الرسول بِما أ ِنزل إِل ْي ِه ِمن َّربِ ِه وا ْلم ْؤ ِمنون كل آمن بِاللَّـ ِه ومالئِكتِ ِه وكتبِ ِه ورس ِل ِه ال
{ آمن َّ
ْ
نف ِرق بيْن أحد ِمن ُّرس ِل ِه وقالوا س ِم ْعنا وأط ْعنا غفرانك ربَّنا وإِليْك ا ْلم ِصير ﴿ ﴾285ال يك ِلف
سينا أ ْو أ ْخطأْنا ربَّنا
اخ ْذنا إِن نَّ ِ
سعها لها ما كسبتْ وعليْها ما اكْتسبتْ ربَّنا ال تؤ ِ
اللَّـه ن ْفسا إِ َّال و ْ
وال تحْ ِم ْل عليْنا إِصْرا كما حم ْلته على الَّذِين ِمن ق ْب ِلنا ربَّنا وال تح ِم ْلنا ما ال طاقة لنا ِب ِه وا ْ
عف
عنَّا وا ْ
ارح ْمنا أنت م ْوالنا فانص ْرنا على ا ْلق ْو ِم ا ْلكافِ ِرين﴿}﴾286
غ ِف ْر لنا و ْ
الرسول بِما أ ِنزل إِل ْي ِه ِمن َّربِ ِه وا ْلم ْؤ ِمنون كل آمن بِاللَّـ ِه ومالئِكتِ ِه وكتبِ ِه ورس ِل ِه ال
= { آمن َّ
ْ
ْ
نف ِرق بيْن أحد ِمن ُّرس ِل ِه وقالوا س ِم ْعنا وأط ْعنا غفرانك ربَّنا وإِليْك الم ِصير } قال الزجاج :لما
ذكر هللا في سورة البقرة أحكاما كثيرة وقصصا ،ختمها بقوله ( :ءامن الرسول بمآ أنزل إليه

من ربه والمؤمنون ) تعظيما لنبيه صلى هللا عليه وسلم وأتباعه ،وتأكيدا لجميع ذلك المذكور
من قبل ،وأنهم آمنوا بأخباره وعملوا بأحكامه( .التحرير و التنوير ) 3/١3١
الرسول ِبما أ ِنزل ِإل ْي ِه ِمن َّر ِب ِه وا ْلم ْؤ ِمنون } ثم قال ( :وقالوا س ِم ْعنا وأط ْعنا ) دل أن
= { آمن َّ
اإليمان الصحيح يقود إلى العمل ،فهو ليس مجرد معرفة قلبية ،و تصورات ذهنية( .كتاب
ليدبروا آياته)
= { وقالوا س ِم ْعنا وأط ْعنا } هذه األمة أمة إتباع ،فإذا آتاها هللا العقل الدال على صدق رسوله
صلى هللا عليه وسلم وصحة كتابه ،فإنها ال تعارض أفراد األدلة بعقولها ،بل هي تسمع لها
وتطيع( .ابن باز ،فتاوى ابن باز ) ١/١04
= { وقالوا س ِم ْعنا وأط ْعنا ۖ غ ْفرانك ربَّنا وإِليْك ٱ ْلم ِصير} وتقديم السمع والطاعة على طلب
الغفران لما أن تقدم الوسيلة على المسئول أقرب إلى اإلجابة والقبول ( .األلوسي)6٩/3 :
= { غ ْفرانك ربَّنا وإِليْك ٱ ْلم ِصير } لما علموا أنهم لم يوفوا مقام اإليمان حقه مع الطاعة
واالنقياد ،سألوه غفرانه الذي هو غاية سعادتهم ونهاية كمالهم؛ فإن غاية كل مؤمن المغفرة
من هللا تعالى ( .ابن تيمية ،مجموع الفتاوى )١4/١36
= من ارتباط أول سورة البقرة بآخرها مدح هللا تعالى في أولها للمتقين الذي يؤمنون بالغيب،
ثم فصل صفتهم في آخرها بأنهم الرسول ومن معه إذ آمنوا بالغيب من مثل أركان اإليمان،
وسمعوا وأطاعوا ،وذكر في أولها أنهم باآلخرة هم يوقنون ،وفي آخرها قالوا ( :وإليك
المصير ) ( .ابن عادل الحنبلي ،اللباب في علوم الكتاب( 4/522بتصرف)
سينا
اخ ْذنا إِن نَّ ِ
سعها لها ما كسبتْ وعليْها ما اكْتسبتْ ربَّنا ال تؤ ِ
= { ال يك ِلف اللَّـه ن ْفسا إِ َّال و ْ
أ ْو أ ْخطأْنا ربَّنا وال تحْ ِم ْل عليْنا إِصْرا كما حم ْلته على الَّذِين ِمن ق ْب ِلنا ربَّنا وال تح ِم ْلنا ما ال طاقة
لنا بِ ِه واعْف عنَّا وا ْ
ارح ْمنا أنت م ْوالنا فانص ْرنا على ا ْلق ْو ِم ا ْلكافِ ِرين } فلوال أن في
غ ِف ْر لنا و ْ
وسعكم الفهم ألحكام القرآن ،ما أمركم بتدبره( .ابن حزم ،اإلحكام )6/282
سعها } يستدل بها بعضهم على الترخص ،مع أنها تدل على
= { ال يك ِلف اللَّـه ن ْفسا ِإ َّال و ْ
العزيمة أيضا ،فيقال :إن هللا تعالى لم يكلف نفسا فوق وسعها ،فمعناه :أن كل ما كان في
وسعه ،فهو داخل في التكليف ( .ابن عثيمين(
سعها } فأصل األوامر والنواهي ليست من األمور التي تشق على
ٱّلل ن ْفسا إِ َّال و ْ
= { ال يك ِلف َّ
النفوس ،بل هي غذاء لألرواح ،ودواء لألبدان ،وحمية عن الضرر؛ فاهلل تعالى أمر العباد بما
أمرهم به رحمة وإحسانا ( .السعدي)١20 :
سعها ۚ لها ما كسبتْ وعليْها ما ٱكْتسبتْ ۗ } جاءت العبارة في
ٱّلل ن ْفسا ِإ َّال و ْ
= { ال يك ِلف َّ
الحسنات بـــــ(لها) من حيث هي مما يفرح المرء بكسبه ويسر بها ،فتضاف إلى ملكه وجاءت
في السيئات بـــــــ(عليها) من حيث هي أثقال وأوزار ،ومتحمالت صعبة ،وهذا كما تقول« :لي
مال» ،و«علي دين» ( .القرطبي)500/4 :

= { لها ما كسبتْ وعليْها ما ٱكْتسبتْ } جاءت العبارة بـ(لها) في الحسنات؛ ألنها مما ينتفع
العبد به ،وجاءت بـ(وعليها) في السيئات؛ ألنها مما يضر العبد ( .ابن جزي ،التسهيل لعلوم
التنزيل (١/١57
= { لها ما كسبتْ وعليْها ما ٱكْتسبتْ } فرق بين (الكسب) و (االكتساب) ،فالكاسب هو ما
حصله اإلنسان من عمله المباشر وغيره ،فالعبد يعمل الحسنة الواحدة ويجزى عليها عشرا،
وأما االكتساب؛ فهو ما باشره فحسب ،فلو عمل سيئة لم تكتب عليه إال واحدة ،وذلك من فضل
هللا ورحمته ( .القاسمي ،محاسن التأويل ) 2/243
= وليس ألحد أن يتبع زالت العلماء كما ليس له أن يتكلم في أهل العلم واإليمان إال بما هم له
سينا أ ْو
اخ ْذنا إِن نَّ ِ
أهل؛ فإن هللا تعالى عفا للمؤمنين عما أخطؤوا كما قال تعالى ( :ربَّنا ال تؤ ِ
أ ْخطأْنا ) وأمرنا أن نتبع ما أنزل إلينا من ربنا وال نتبع من دونه أولياء وأمرنا أن ال نطيع
مخلوقا في معصية الخالق ونستغفر إلخواننا الذين سبقونا باإليمان ،فنقول ( :ربنا اغفر لنا و
إلخواننا الذين سبقونا باإليمان ) الحشر ١0:اآلية ( .ابن تيمية ،مجموع الفتاوى ) 32/23٩
سينا أ ْو أ ْخطأْنا } جمع هللا في هذه اآلية بين ترك األمر وارتكاب النهي؛
اخ ْذنا ِإن َّن ِ
= { ال تؤ ِ
ألن المراد بالنسيان هنا  :الترك ،فالنسيان أن يترك الفعل لتأويل فاسد ،والمراد بالخطأ :أن
يفعل الفعل لتأويل فاسد ،فدعوا هللا أن يعود عنهم هذا وهذا  ( .ابن عادل الحنبلي ،اللباب في
علوم الكتاب ) 4/537
= { وٱعْف عنَّا وٱ ْ
ٱرح ْمنا ٓ } وقوله( :واعف عنا) أي :فيما بيننا وبينك مما تعلمه من
غ ِف ْر لنا و ْ
تقصيرنا وزللنا (وا غفر لنا) أي :فيما بيننا وبين عبادك؛ فال تظهرهم على مساوينا وأعمالنا
القبيحة (وارحمنا) أي :فيما يستقبل؛ فال توقعنا بتوفيقك في ذنب آخر ولهذا قالوا :إن
المذنب محتاج إلى ثالثة أشياء :أن يعفو هللا عنه فيما بينه وبينه ،وأن يستره عن عباده؛ فال
يفضحه به بينهم ،و أن يعصمه؛ فال يوقعه في نظيره ( .السعدي)324/١ :
= { وٱعْف عنَّا وٱ ْ
ٱرح ْمنا ٓ } في الحديث القدسي ( :أن هللا تعالى قال :قد فعلت )،
غ ِف ْر لنا و ْ
وانظر إلى ترتبها :فالعفو طلب إسقاط العقوبة ،ثم تدرج منه إلى المغفرة ،وهي طلب الستر (
وقد تسقط العقوبة وال يستر الذنب ) ،ثم تدرج منه إلى الرحمة ،وهي كلمة جامعة ألنواع من
الخير واإلحسان ،فالحمد هلل الذي ال أعظم من رحمته( .كتاب ليدبروا آياته)
= { أنت م ْوالنا فانص ْرنا على ا ْلق ْو ِم ا ْلكافِ ِرين } يا لها من كلمة تبعث في نفس المؤمن القوة
والسعي في األخ ذ باألسباب في دفاع الكفار الذين ما فتئوا يحاربون المسلمين في عقائدهم
وأخالقهم وأموالهم وديارهم ،فمهما عظمت جنودهم فاهلل موالنا وال مولى لهم( .كتاب ليدبروا
آياته)
= (هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إال اليوم ..هذا ملك نزل إلى األرض لم ينزل قط
إال اليوم فسلم ،وقال :أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك :فاتحة الكتاب وخواتيم
سورة البقرة)...

إنهما نوران لم يؤتهما أحد قبل هذه األمة قط -بنص كالم المعصوم صلى هللا عليه وسلم ،-فهل
يستشعر قارئ هاتين اآليتين هذا ،وهل فتش من أثر هذين النورين في قلبه ،وهو يقرأ هاتين
اآليتين يوميا ؟( ..كتاب ليدبروا آياته)
= ذكر هللا في آخر البقرة أحكام األموال وهي ثالثة أصناف :عدل ،وفضل ،وظلم؛ فالعدل:
البيع .والظلم :الربا .والفضل :الصدقة .فمدح المتصدقين وذكر ثوابهم ،وذم المرابين وبين
عقابهم ،وأباح البيع والتداين إلى أجل مسمى ( .ابن تيمية ،مجموع الفتاوى )20/554
= استخرج العالمة العثيمين رحمه هللا من سورة البقرة فقط من الفوائد العقدية والفقهية
واألصولية والتربوية أكثر من  2500فائدة! أي بمعدل ( ٩فوائد ) لكل آية! إنها بركة التدبر .
(كتاب ليدبروا آياته)
= إن المستظهر لس ورة البقرة ،إذا لم يسلم وجهه هلل في كل شيء ،ولم يسلك بها إلى ربه
متحققا بأركان اإلسالم وأصول اإليمان ،متخلقا بمقام الجهاد في سبيل هللا ،صابرا في البأساء
والضراء وحين البأس ،متنزها عن المحرمات في المطعومات والمشروبات..إلخ ،واضعا عنقه
تحت ربق أحكام الشريعة ،في دينه ونفسه وماله ،متحققا بخلق السمع والطاعة هلل على كل
حال ،من غير تردد وال استدراك؛ ال يكون حافظا حقا لسورة البقرة!( .د  .فريد األنصاري .من
مقالة :هذه رساالت القرآن فمن يتلقاها )
= اإلحاطة بمقصود سورة البقرة كنز ،وهو مضمن في الكنزين العظيمين في آخرها،
فالسورة كلها في ( الوحي وموقف الناس منه ) ،وأول اآليتين األخيرتين :في األصول
الخمسة التي تتابع عليها وحي السماء ،وموقف أهل اإليمان منها ،وأما آخرهما :فهي في
الوحي المحمدي وما خصنا الكريم به( .د .عصام العويد)

