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مقدمة
احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده
أما بعد :
فإن من أعظم النِعم على العبد أن هداه اهلل سبحانه وتعاىل لإلسالم
وأن وفقه إلتباع سنة خري األنام حممد َّ 
وإن مما يزيد اإلميان التدبر
والتأمل يف كتاب اهلل عز وجل ومداومة مطالعة كتب التفسري وإن من
من علينا تبارك تعاىل
يفسر القرآن بالقرآن وقد َّ
أعظم أنواع التفاسري أن َّ
بأننا اختصرنا تفسري سورة الفاحتة وسورة البقرة وسورة آل عمران من
املفسر العالمة الشيخ حممد األمني بن
تفسري اإلمام احلافظ األصويل ِّ
حممد املختار الشنقيطي رمحه اهلل تعاىل من تفسريه املسمى( :أضواء
البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) وقد مسيت هذه الورقات جمتهداً:
ِ
الجمان من تفسير أضواء البيان).
(عقد ُ
نسأل اهلل العلي القدير أن خيلص لنا أقوالنا وأعمالنا وأن يتقبل منَّا
وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمني أمجعني وصلى اهلل وسلم وبارك على
نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني(.)1
كتبه الفقير إلى عفو ربه القدير
أبو خالد ناصر بن سعيد بن سيف السيف
غفر اهلل له ولوالديه ومجيع املسلمني
( )1نشكر األخ :عبدالعزيز بن حممدد اودوير حفظده اهلل تعداىل علدى جهدده يف ترتيدب هدذه
الورق دداتس نس ددأل اهلل العل ددي الق دددير أن يس دددده ويوفق دده واحلم ددد هلل ال ددذ بنعمت دده ت ددتم
الصاحلات.
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تفسير سورة الفاتحة
ب َ ِ
ين] {الفاحتة.}2:
الح ْم ُد هلل َر ِّ
[ َ
العالَم َ
مل يددذكر جددل وعددال محددده هنددا ارفًددا مكانيًددا وال مانيًددا وبيددان الظددرف
س ه ه ه َهم َاوا ِ َوا َْر ِ ]
الح ْمه ه ه ه ُد فِ ه ه ههي ال َ
املك د د دداي ق د د ددال تع د د دداىلَ [ :ولَه ه هههُ َ
{الروم }11:وبيان ارف الزماي يف قوله تعاىلَ [ :و ُه َهو اهللُ َا إِلَههَ إَِا
ُّ
الح ْم ه ُد فِههي ا ُولَههى َوا َ ِ ه َهرةِ] {القصددص }07:واألصددل يف
ُهه َهو لَهههُ َ
الح ْمه ُد هلل] األلددف والددالم لالسددتغرا بددأن مجيددع امامددد هلل وهددو انددا
[ َ
أاىن به تعا ٰىل على نفسه و َأمَر عباده أن يثنوا عليه به.
ب َ ِ
ين] {الفاحتة}2:
[ َر ِّ
العالَم َ
ال
مل يبني هنا ما العاملونس وبني ذلك يف موضع آخر بقوله[ :قَ َ
ب َ ِ
س َم َاوا ِ َوا َْر ِ َوَما
ين * قَ َ
ال َر ُّ
فِ ْر َع ْو ُن َوَما َر ُّ
ب ال َ
العالَم َ
بَه ْيهنَه ُه َما] {الشعرا .}22-22 :
[ال َر ْح َم ِن ال َرِح ِ
يم] {الفاحتة}2:
مها وصفان للَّه تعا ٰىلس وامسان من أمسائه احلسىنس مشتقان من الرمحة
على وجه املبالغةس والرمحن أشد مبالغة من الرحيمس ألن الرمحن هو ذو
الرمحة الشاملة وميع اخلالئق يف الدنياس وللمؤمنني يف اآلخرةس والرحيم
ذو الرمحة للمؤمنني يوم القيامة.
[مالِ ِ
ك يَه ْوِم الدِّي ِن] {الفاحتة}2:
َ
اك
اك َما يَه ْو ُم الدِّي ِن * ثُ َم َما أَ ْد َر َ
مل يبينه هناس وبينه يف قولهَ [ :وَما أَ ْد َر َ
س لِنَه ْف ٍ
س َش ْيئًا]{ .االنفطار-10:
َما يَه ْو ُم الدِّي ِن * يَه ْوَم َا تَ ْملِ ُ
ك نَه ْف ٌ
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ٍِ
 }11واملراد بالدين اوزا ومنه قوله تعا ٰىل[ :يَه ْوَمئذ يُه َوفِّي ِه ُم اهللُ
ِ
الح َق] {النور }22:أ جزا أعماهلم بالعدل.
دينَه ُه ُم َ
اك نَه ْعبُ ُد] {الفاحتة}2:
[إِيَ َ
أشار يف هذه اآلية الكرمية إىل حتقيق معىن ال إله إال اهلل؛ ألن معناها
مركب من أمرين :نفي وإابات.

[وإِيَ َ ِ
ين] {الفاحتة}2:
اك نَ ْستَع ُ
َ
أ ال نطلب العون إال منك وحدك؛ ألن األمر كله بيدك وحدك ال
اك نَه ْعبُ ُد] ألن ال
ميلك أحد منه معك مثقال ذرة وسبب تقدمي [إِيَ َ
ينبغي أن يتوكل إال على من يستحق العبادة ؛ ألن غريه ليس بيده
األمر.
صرا َ َ ِ
ِ
ت َعلَْي ِه ْم] {الفاحتة}0:
ين أَنْه َع ْم َ
ط الذ َ
[ َ
مل يبني هنا من هؤال الذين أنعم عليهم وبني ذلك يف موضع آخر
ك مع الَ ِذين أَنْهعم اهلل َعلَي ِهم ِمن النَبِيِّين و ِّ ِ
ِ
ين
الصدِّيق َ
َ َ
بقوله[ :فَأُولَئ َ َ َ َ َ َ ُ ْ ْ َ
الشه َد ِاء وال َ ِ ِ
ك َرفِي ًقا] {النسا .}91:
س َن أُولَئِ َ
صالح َ
َو ُّ َ َ
ين َو َح ُ
ض ِ
ين] {الفاحتة}0:
المغْ ُ
وب َعلَْي ِه ْم َوَا الضَالِّ َ
[غَْي ِر َ
قال مجاهري من علما التفسري :املغضوب عليهم هم اليهود و
الضالون هم النصارى.
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تفسير سورة البقرة
[ ُه ًدى لِل ِ
ين] {البقرة}2:
ْمتَق َ
ُ
ويفهم من مفهوم اآلية أن القرآن الكرمي ليس هدى لغري
املتقنيس قال تعاىل[ :ونُهنَه ِّز ُل ِمن ال ُقرآ ِ
َن َما ُه َو ِش َفاءٌ َوَر ْح َمةٌ
َ ْ
َ
ِ
لِل ِ ِ
ِ
ِ
ارا] {اإلسرا  }12:ومعلوم
سً
ين َوَا يَ ِزي ُد الظَالم َ
ْم ْؤمن َ
ُ
ين إ َا َ َ
أن املراد باهلدى يف هذه اآلية اهلدى اخلاص الذ هو التفضل
بالتوفيق إىل دين احلقس ال اهلدى العامس الذ هو إيضاح احلق.
ِ
اه ْم يُه ْن ِف ُقو َن] {البقرة}2:
[ َوم َما َرَزقهْنَ ُ
عرب يف هذه اآلية الكرمية بد(من) التبعيضية الدالة على أنه ينفق
لوجه اهلل بعض ماله ليس كله.
ِ
ش َاوةٌ]
صا ِرِه ْم ِغ َ
[ َ تَ َم اهللُ َعلَى قُهلُوبِ ِه ْم َو َعلَى َس ْمع ِه ْم َو َعلَى أَبْ َ
{البقرة}0:
فتحصل أن اخلتم على القلوب واألمساعس وأن الغشاوة على
ت َم ِن اتَ َخ َذ إِلَ َههُ َه َواهُ َوأ َ
األبصار .وذلك يف قوله تعا ٰىل[ :أَفَه َرأَيْ َ
َضلَهُ
ِ
ِ
ِِ
ش َاوةً]
ص ِرهِ ِغ َ
اهللُ َعلَى عل ٍْم َو َ تَ َم َعلَى َس ْمعه َوقَه ْلبِه َو َج َع َل َعلَى بَ َ
{اوااية.}22:
ِ ِ ِ ِ
ِ ِِ
[ َوِم َن الن ِ
ين]
َاس َم ْن يَه ُق ُ
ول آ ََمنَا باهلل َوباليَه ْوم ا َ ِر َوَما ُه ْم ب ُم ْؤمن َ
{البقرة}1:
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مل يذكر هنا بيانًا عن هؤال املنافقنيس وصرح بذكر بعضهم
ِ
بقوله[ :وِم َمن حولَ ُكم ِمن ا َ ْعر ِ ِ
الم ِدينَ ِة
اب ُمنَاف ُقو َن َوم ْن أ َْه ِل َ
َ ْ َْ ْ َ
َ
مر ُدوا َعلَى النِّه َف ِ
اق] {التوبة.}171:
ََ
ئ بِ ِه ْم] {البقرة}12:
[اهللُ يَ ْستَه ْه ِز ُ
مل يبني هنا شيئًا من استهزائه هبم وذكر بعضه يف سورة احلديد
يف قوله[ :قِ ِ
ِ
ورا] {احلديد. }12:
سوا نُ ً
يل ْارجعُوا َوَراءَ ُك ْم فَالتَم ُ
َ
ص ٌّم بُ ْك ٌم عُ ْم ٌي] {البقرة}11:
[ُ
ااهر هذه اآلية أن املنافقني متصفون بالصممس والبكمس والعمى.
ولكنه تعا ٰىل بني يف موضع آخر أن معىن صممهمس وبكمهمس
وعماهمس هو عدم انتفاعهم بأمساعهمس وقلوهبمس وأبصارهم وذلك يف
ارا َوأَفْئِ َدةً فَ َما أَ ْغنَى َع ْنه ُه ْم
قوله جل وعالَ [ :و َج َعلْنَا لَ ُه ْم َس ْم ًعا َوأَبْ َ
صً
ارُه ْم َوَا أَفْئِ َدتُه ُه ْم ِم ْن َش ْي ٍء إِ ْذ َكانُوا يَ ْج َح ُدو َن
َس ْمعُ ُه ْم َوَا أَبْ َ
صُ
بِآَيَا ِ اهلل َو َحا َق بِ ِه ْم َما َكانُوا بِ ِه يَ ْستَه ْه ِزئُو َن] {األحقاف.}29:
صيِّ ٍ
س َم ِاء] {البقرة}11:
ب ِم َن ال َ
[أ َْو َك َ
ضرب اهلل يف هذه اآلية مثالً ملا جا به حممد  من اهلدى
والعلم باملطر؛ ألن بالعلم واهلدى حياة األرواحس كما أن باملطر حياة
األجسام وأشار إىل وجه ضرب هذا املثل بقوله جل وعالَ [ :والبَهلَ ُد
ج إَِا نَ ِك ًدا]
ج نَهبَاتُهُ بِِإ ْذ ِن َربِِّه َوالَ ِذي َ بُ َ
ث َا يَ ْخ ُر ُ
ب يَ ْخ ُر ُ
الطَيِّ ُ
{األعراف.}21:
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[فِ ِيه ظُلُ َما ٌ ] {البقرة.}11:
ضرب اهلل تعا ٰىل يف هذه اآلية الْمثل ملا يعرت الكفار واملنافقني
من الشبه والشكوك يف القرآنس بظلمات املطر املضروب مثالً للقرآن.
[ َوَر ْع ٌد] {البقرة}11:
ضرب اهلل املثل بالرعد ملا يف القرآن من الزواجر اليت تقرع اآلذان
وتزعج القلوب اليت خوفت املنافقني حىت قال اهلل تعا ٰىل فيهم:
ٍ
اح َذ ْرُه ْم] {املنافقون.}2:
الع ُد ُّو فَ ْ
صْي َحة َعلَْي ِه ْم ُه ُم َ
سبُو َن ُك َل َ
[يَ ْح َ
[ َوبَه ْر ٌق] {البقرة}11:
ضرب تعا ٰىل املثل بالرب ؛ ملا يف القرآن من نور األدلة القاطعة
والرباهني الساطعة .وقد صرح بأن القرآن نور يكشف اهلل به المات
اوهل والشك والشرك .كما تكشف بالنور احلسي المات الدجى
ورا ُمبِينًا] {النسا .}102:
كقولهَ [ :وأَنْه َزلْنَا إِلَْي ُك ْم نُ ً
[واهلل م ِحي ٌ ِ ِ
ين] {البقرة}11:
َ ُُ
ط بال َكاف ِر َ
قال بعض العلما [ :م ِحي ٌ ِ ِ
ين] :أ مهلكهم املهلوك
ُ
ط بال َكاف ِر َ
ال يهلك حىت حياط به من مجيع اووانبس ومل يبق له منفذ للسالمة
ينفذ منه.
ارُه ْم] {البقرة}27:
اد البَه ْر ُق يَ ْخطَ ُ
[يَ َك ُ
ف أَبْ َ
صَ
أ يكاد نور القرآن لشدة ضوئه يعمي بصائرهمس كما أن الرب
اخلاطف الشديد النور يكاد خيطف بصر ناارهس وال سيما إذا كان
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البصر ضعي ًفا؛ ألن البصر كلما كان أضعف كان النور أشد إذهابًا له
فاألصل أن بصائر الكفار واملنافقني يف غاية الضعف فشدة ضو
النور تزيدها عمى.
ش ْوا فِ ِيه َوإِذَا أَظْلَ َم َعلَْي ِه ْم قَ ُاموا] {البقرة}27:
اء لَ ُه ْم َم َ
[ ُكلَ َما أ َ
َض َ
إن املنافقني إذا كان القرآن مواف ًقا هلواهم ورغبتهم عملوا بهس
كمناكحتهم للمسلمني وإراهم هلم والقسم هلم من غنائم املسلمنيس
وعصمتهم به من القتل مع كفرهم يف الباطنس وإذا كان غري موافق
هلواهم .كبذل األنفس واألموال يف اوهاد يف سبيل اهلل املأمور به فيه
وقفوا وتأخروا.
َِ
َِ
ين ِم ْن قَهْبلِ ُك ْم لَ َعلَ ُك ْم
َاس ا ْعبُ ُدوا َربَ ُك ُم الذي َ لََق ُك ْم َوالذ َ
[يَا أَيُّه َها الن ُ
ِ
َِ
سم ِ
اء َوأَنْه َز َل ِم َن
اء بنَ ً
تَهتَه ُقو َن * الذي َج َع َل لَ ُك ُم ا َْر َ ف َرا ًشا َوال َ َ َ
ال َ ِ
ج بِِه ِم َن الث ََم َرا ِ ِرْزقًا] {البقرة}22:
اء فَأَ ْ َر َ
س َماء َم ً
أشار يف هذه اآلية إىل االاة براهني من براهني البعث بعد
املوت:
َاس
الربهان األول :خلق الناس أوالً املشار إليه بقوله[ :يَا أَيُّه َها الن ُ
َِ
َِ
ين ِم ْن قَه ْبلِ ُك ْم] ألن اإلجياد األول
ا ْعبُ ُدوا َربَ ُك ُم الذي َ لَ َق ُك ْم َوالذ َ
ْق ثُ َم يُِعي ُدهُ]
أعظم برهان على اإلجياد الثاي [ َو ُه َو الَ ِذي يَه ْب َدأُ ال َخل َ
{الروم.}20:
ُّ
السموات واألرض املشار إليه بقوله[ :الَ ِذي
الربهان الثاي :خلق ٰ
ِ
سم ِ
اء] ألهنما من أعظم
اء بنَ ً
َج َع َل لَ ُك ُم ا َْر َ ف َرا ًشا َوال َ َ َ
املخلوقاتس ومن قدر على خلق األعظم فهو على غريه قادر من باب
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س َم َاوا ِ َوا َْر ِ أَ ْكبَه ُر ِم ْن َ ل ِْق الن ِ
َاس]
ْق ال َ
أحرى تعا ٰىل[ :لَ َخل ُ
{غافر.}20:
الربهان الثالث :إحيا األرض بعد موهتا ؛ فإنه من أعظم األدلة
س َم ِاء
على البعث بعد املوتس كما أشار له هنا بقولهَ [ :وأَنْه َز َل ِم َن ال َ
ج بِ ِه ِم َن الث ََم َرا ِ ِرْزقًا لَ ُك ْم] {إبراهيم }22:وقال تعاىل:
اء فَأَ ْ َر َ
َم ً
ِ
اء
[ َوِم ْن آَيَاتِِه أَنَ َ
ك تَه َرى ا َْر َ َ اش َعةً فَِإذَا أَنْه َزلْنَا َعلَْيه َها َ
الم َ
ِ
الم ْوتَى إِنَهُ َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء
ْاهتَه َز ْ َوَربَ ْ
َحيَ َ
ت إِ َن الَذي أ ْ
اها لَ ُم ْحيِي َ
{فصلت.}21:
قَ ِد ٌير] ِّ
[ َوإِ ْن ُك ْنتُ ْم فِي َريْ ٍ
ب ِم َما نَه َزلْنَا َعلَى َع ْب ِدنَا] {البقرة}22:
مل يصرح هنا باسم هذا العبد الكرميس صلوات اهلل وسالمه عليهس
وصرح بامسه يف موضع آخر وهو قوله تعاىلَ [ :وآ ََمنُوا بِ َما نُه ِّز َل َعلَى
ُم َح َم ٍد] {حممد.}2:
ِ
ارةُ] {البقرة}22:
َار الَتِي َوقُ ُ
َاس َوالح َج َ
[فَاتَه ُقوا الن َ
ود َها الن ُ
قال بعض العلما  :إن احلجارة هي األصنام اليت كانوا يعبدوهنا
ِ
ِ
ب
كما يف قوله تعا ٰىل[ :إِنَ ُك ْم َوَما تَه ْعبُ ُدو َن م ْن ُدون اهلل َح َ
صُ
َم] {األنبيا .}11:
َج َهن َ
[وب ِّ َ ِ
صالِ َحا ِ أَ َن لَ ُه ْم َجنَا ٍ تَ ْج ِري ِم ْن
ين آ ََمنُوا َو َع ِملُوا ال َ
ََ
ش ِر الذ َ
ِ
ار] {البقرة}22:
تَ ْحت َها ا َنْه َه ُ
مل يبني هنا أنواع هذه األهنارس ولكنه بني ذلك يف قوله[ :فِ َيها
أَنْهه ِ ٍ
َس ٍن وأَنْهه ِ
ِ
ار ِم ْن
ار م ْن لَبَ ٍن لَ ْم يَهتَهغَيَه ْر طَ ْع ُمهُ َوأَنْه َه ٌ
ار م ْن َماء غَْي ِر آ َ َ ٌ
ٌَ
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شا ِربِين وأَنْهه ِ
ٍِ
ص ًّفى] {حممد.}12:
س ٍل ُم َ
َ ْم ٍر لَ َذة لل َ َ َ َ ٌ
ار م ْن َع َ
ِ
اج ُمطَ َه َرةٌ] {البقرة}22:
[ َولَ ُه ْم ف َيها أَ ْزَو ٌ
مل يبني هنا صفات تلك األ واجس ولكنه بني صفاهتن اوميلة يف
ِ ِ
ِ
ِ
ين]
آيات أخر كقولهَ [ :وع ْن َد ُه ْم قَاص َرا ُ الطَْرف ع ٌ
الم ْر َجا ُن]
َّ
{الصفات}21:س وقولهَ [ :كأَنَه ُه َن اليَاقُو ُ َو َ
{الرمحن}21:س وقوله[ :وح ِ
ال اللُّ ْؤلُ ِؤ الم ْكنُ ِ
ين * َكأ َْمثَ ِ
ون]
َّ
َُ ٌ
ور ع ٌ
َ
ِ
ب أَتْه َرابًا] {النَّبأ.}22:
{الواقعة}22-22:س وقولهَ [ :وَك َواع َ
ِ
وص َل] {البقرة}20:
[ َويَه ْقطَعُو َن َما أ ََم َر اهللُ بِه أَ ْن يُ َ
مل يبني هنا هذا الذ أمر به أن يوصلس وقد أشار إىل أن منه
س ْيتُ ْم إِ ْن تَه َولَْيتُ ْم أَ ْن تُه ْف ِس ُدوا فِي ا َْر ِ
األرحام بقوله[ :فَه َه ْل َع َ
َوتُه َقطِّعُوا أ َْر َح َام ُك ْم] {حممد.}22:
ِ
ِ
استَه َوى إِلَى
[ ُه َو الَذي َ لَ َق لَ ُك ْم َما في ا َْر ِ َج ِم ًيعا ثُ َم ْ
س َم ِاء] {البقرة}21:
ال َ
مجيعا خلق بالفعل قبل السما س
ااهر اآلية :أن ما يف األرض ً
وبني ذلك سبحانه وتعاىل يف قوله [ َوقَ َد َر فِ َيها أَقه َْواتَه َها]
{فصلت }17:والعرب تسمي التقدير خل ًقا فيكون بذلك خلق
ِّ
األرض قبل السما .
ك لِلْم ََلئِ َك ِة إِنِّي ج ِ
اع ٌل فِي ا َْر ِ َ لِي َفةً]
[ َوإِ ْذ قَ َ
َ
ال َربُّ َ َ
{البقرة}27:
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املراد باخلليفة آدم عليه السالم وأن اهلل أعلم املالئكة أنه يكون
من ذريته من يفعل ذلك الفساد وسفك الدما فقالوا ما قالوا وأن
املراد خبالفة آدم اخلالفة الشرعية وخبالفة ذريته أعم من ذلك وهو أهنم
يذهب منهم قرن وخيلفه قرن آخر.
الم ََلئِ َك ِة] {البقرة}21:
[ثُ َم َع َر َ
ض ُه ْم َعلَى َ
يعين مسميات األمسا ال األمسا كما يتوهم من ااهر اآلية وقد
َس َم ِاء َه ُؤَا ِء]
أشار إىل أهنا املسميات بقوله[ :أَنْبِئُونِي بِأ ْ
{البقرة }21:اآليةس كما هو ااهر.
[ َوَما ُك ْنتُ ْم تَ ْكتُ ُمو َن] {البقرة}22:
مل يبني هنا هذا الذ كانوا يكتمونس وقد قال بعض العلما :
هو ما كان يضمره إبليس من الكربس وعلى هذا القول فقد بينه قوله
َِ ِ ِ
استَ ْكبَه َر] {البقرة.}22:
يس أَبَى َو ْ
تعا ٰىل[ :إا إبْل َ
ِ
ِ
اس ُج ُدوا ِ َ َد َم] {البقرة}22:
[ َوإِ ْذ قُهلْنَا لل َْم ََلئِ َكة ْ
مل يبني هنا هل قال هلم ذلك قبل خلق آدم أو بعد خلقه؟ وقد
صرح يف سورة احلجر وص بأنه قال هلم ذلك قبل خلق آدم .فقال يف
ش ًرا ِم ْن
سورة احلجرَ [ :وإِ ْذ قَ َ
ك لِل َْم ََلئِ َك ِة إِنِّي َ الِ ٌق بَ َ
ال َربُّ َ
ت فِ ِيه ِمن ر ِ
ال ِمن حمٍإ مسنُ ٍ
وحي
ون * فَِإ َذا َس َويْهتُهُ َونَه َف ْخ ُ
صل َ
َ
ْص ٍ ْ َ َ َ ْ
ْ ُ
ِ
ِ
ين] {احلجر}21-21 :س وقال يف سورة ص[ :إِ ْذ
فَه َقعُوا لَهُ َساجد َ
ك لِلْم ََلئِ َك ِة إِنِّي َ الِ ٌق ب َ ِ ِ
قَ َ
ش ًرا م ْن طي ٍن * فَِإ َذا َس َويْهتُهُ
َ
ال َربُّ َ َ
ونَه َف ْخ ُ ِ ِ ِ ِ
ِِ
ين] {ص.}02-01 :
ت فيه م ْن ُروحي فَه َقعُوا لَهُ َساجد َ
َ
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َِ ِ ِ
استَ ْكبَه َر] {البقرة}22:
يس أَبَى َو ْ
[إا إبْل َ
مل يبني هنا موجب استكباره يف عمهس ولكنه بينه يف مواضع
ال أَنَا َ ْيه ٌر ِم ْنهُ َ لَ ْقتَنِي ِم ْن نَا ٍر َو َ لَ ْقتَهُ ِم ْن ِطي ٍن]
أُخر كقوله[ :قَ َ
{األعراف.}12:
َد ُم ِم ْن َربِِّه َكلِ َما ٍ ] {البقرة}20:
[فَهتَهلَ َقى آ َ
مل يبني هنا ما هذه الكلماتس ولكنه بينها يف سورة األعراف
سنَا َوإِ ْن لَ ْم تَه ْغ ِف ْر لَنَا َوتَه ْر َح ْمنَا لَنَ ُكونَ َن
بقوله[ :قَ َاا َربَهنَا ظَلَ ْمنَا أَنْه ُف َ
ِمن َ ِ
ين] {األعراف.}22:
الخاس ِر َ
َ
ت َعلَْي ُك ْم] {البقرة}27:
[اذْ ُك ُروا نِ ْع َمتِ َي الَتِي أَنْه َع ْم ُ
مل يبني هنا ما هذه النعمة اليت أنعمها عليهمس ولكنه بينها يف
الم َن
آيات أُخرس كقولهَ [ :وظَلَلْنَا َعلَْي ُك ُم الغَ َم َ
ام َوأَنْه َزلْنَا َعلَْي ُك ُم َ
سل َْوى] {البقرة.}20:
َوال َ
[وأَوفُوا بِع ْه ِدي أ ِ
ُوف بِ َع ْه ِد ُك ْم] {البقرة}27:
َْ َ
مل يبني هنا ما عهده وما عهدهمس ولكنه بني ذلك يف مواضع
أُخر كقولهَ [ :وقَ َ
ال اهللُ إِنِّي َم َع ُك ْم لَئِ ْن أَقَ ْمتُ ُم ال َ
ص ََل َة َوَآتَه ْيتُ ُم ال َزَكاةَ
ِ
سنًا َ ُ َك ِّف َر َن
وه ْم َوأَقه َْر ْ
ضتُ ُم اهللَ قَه ْر ً
َوآ ََم ْنتُ ْم بِ ُر ُسلي َو َع َزْرتُ ُم ُ
ضا َح َ
َع ْن ُك ْم َسيِّئَاتِ ُك ْم] {املائدة}12:س فعهدهم هو املذكور يف قوله[ :لَئِ ْن
ِ
ضتُ ُم
أَقَ ْمتُ ُم ال َ
وه ْم َوأَقه َْر ْ
ص ََلةَ َوَآتَه ْيتُ ُم ال َزَكاةَ َوآ ََم ْنتُ ْم بِ ُر ُسلي َو َع َزْرتُ ُم ُ
سنًا]س وعهده هو املذكور يف قولهَ ُ َ [ :ك ِّف َر َن َع ْن ُك ْم
اهللَ قَه ْر ً
ضا َح َ
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َسيِّئَاتِ ُك ْم].
[وَا تَهلْبِسوا الح َق بِالب ِ
اط ِل] {البقرة}22:
ُ َ َ
َ
احلق الذ لبسوه بالباطل هو إمياهنم ببعض ما يف التوراة والباطل
الذ لبسوا به احلقس هو كفرهم ببعض ما يف التوراة وجحدهم له
كصفات رسول اهلل  وغريها مما كتموه وجحدوه وهذا يبينه قوله
ض ِ
الكتَ ِ
اب َوتَ ْك ُف ُرو َن بِبَه ْع ٍ
تعا ٰىل[ :أَفَهتُه ْؤِمنُو َن بِبَه ْع ِ
ض] {البقرة.}12:
ص ََلةِ] {البقرة}22:
ص ْب ِر َوال َ
استَ ِعينُوا بِال َ
[ َو ْ
االستعانة بالصرب على أمور الدنيا واآلخرة ال إشكال فيهاس وأما
نتيجة االستعانة بالصالةس فقد أشار هلا تعا ٰىل يف آيات من كتابهس
فذكر أن من نتائج االستعانة هبا النهي عما ال يليقس وذكر أن الصالة
ك بِال َ ِ
اصطَبِ ْر
جتلب الر وذلك يف قوله تعاىلَ [ :وأْ ُم ْر أ َْهلَ َ
ص ََلة َو ْ
العاقِبَةُ لِلتَه ْق َوى] {طه}122:؛
ك ِرْزقًا نَ ْح ُن نَه ْرُزقُ َ
َعلَْيه َها َا نَ ْسأَلُ َ
ك َو َ
ولذا كان  إذا حزبه أمر بادر إىل الصالة.
َِ
ين يَظُنُّو َن أَنَه ُه ْم ُم ََلقُو َربِّ ِه ْم] {البقرة}29:
[الذ َ
املراد بالظن هنا :اليقني كما يدل عليه قوله تعا ٰىل[ :وبِا َ ِ رةِ
َ َ
ُه ْم يُوقِنُو َن] {البقرة.}2:
ِ
اعةٌ] {البقرة}21:
[ َوَا يُه ْقبَ ُل م ْنه َها َش َف َ
ااهر هذه اآلية عدم قبول الشفاعة مطل ًقا يوم القيامةس ولكنه
بني يف مواضع أُخر أن الشفاعة املنفية هي الشفاعة للكفارس
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والشفاعة لغريهم بدون إذن رب السماوات واألرض .أما الشفاعة
للمؤمنني بإذنه فهي اابتة بالكتابس والسنةس واإلمجاع وأن الشفاعة
شرعا مطل ًقاس يستثىن منه شفاعته  لعمه أيب
للكفار مستحيلة ً
طالب يف نقله من حمل من النار إىل حمل آخر منهاس كما ابت عنه
.
الع َذ ِ
اب] {البقرة}21:
وء َ
سُ
ومونَ ُك ْم ُس َ
[يَ ُ
ِ
ساؤُكم]
اء ُك ْم َويَ ْستَ ْحيُو َن ن َ
بينه بقوله بعده[ :يُ َذبِّ ُحو َن أَبْهنَ َ
{البقرة.}21:
[ َوإِ ْذ فَه َرقهْنَا بِ ُك ُم البَ ْح َر فَأَنْ َج ْيهنَا ُك ْم] {البقرة}27:
مل يبني هنا كيفية فر البحر هبمس ولكنه بني ذلك يف مواضع
أُخر كقوله[ :فَأَوح ْيهنَا إِلَى موسى أ ِ
اك البَ ْح َر فَانْه َفلَ َق
صَ
َن ا ْ
ض ِر ْ
ب بِ َع َ
ُ َ
َْ
ِ
ِ
ِ
العظ ِ
يم] {الشعرا .}92:
فَ َكا َن ُك ُّل ف ْر ٍق َكالطَْود َ
َل فِ ْر َع ْو َن] {البقرة}27:
[ َوأَ ْغ َرقهْنَا آ َ
مل يبني هنا كيفية إغراقهم ولكنه بينها يف مواضع أُخر كقوله:
{الدخان.}22:
[ َواتْه ُر ِك البَ ْح َر َرْه ًوا إِنَه ُه ْم ُج ْن ٌد ُمغْ َرقُو َن] ُ
ِ
ين لَْيهلَةً] {البقرة}21:
[ َوإِ ْذ َو َ
اع ْدنَا ُم َ
وسى أ َْربَع َ
مل يبني هنا هل واعده إياها جمتمعة أو متفرقة؟ ولكنه بني يف
سورة األعراف أهنا متفرقةس وأنه واعده أوالً االانيس مث أمتها بعشرس
ِ
اها بِ َع ْش ٍر
وذلك يف قوله تعا ٰىلَ [ :وَو َ
ين لَْيهلَةً َوأَتْ َم ْمنَ َ
اع ْدنَا ُم َ
وسى ثَََلث َ
ِ
ِ ِ
ين لَْيهلَةً] {األعراف.}122:
فَهتَ َم مي َقا ُ َربِّه أ َْربَع َ
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ِ
اب َوال ُف ْرقَا َن] {البقرة}22:
وسى الكتَ َ
[ َوإِ ْذ َآتَه ْيهنَا ُم َ
الظاهر يف معناه :أن الفرقان هو الكتاب الذ أوتيه موسىس
وإمنا عطف على نفسه؛ تنزيالً لتغاير الصفات منزلة تغاير الذوات؛ ألن
ذلك الكتاب الذ هو التوراة موصوف بأمرين :أحدمها :أنه مكتوب
كتبه اهلل لنبيه موسى عليه وعلى نبينا الصالة والسالمس والثاي :أنه
فرقان أ فار بني احلق والباطل.
ِ ِ
اذ ُكم ِ
ِ
الع ْج َل] {البقرة}22:
س ُك ْم باتِّ َخ ُ
[إنَ ُك ْم ظَلَ ْمتُ ْم أَنْه ُف َ
مل يبني هنا من أ شى هذا العجل املعبود من دون اهلل؟
وسى ِم ْن بَه ْع ِد ِه
ولكنه بني ذلك يف مواضع أُخر كقولهَ [ :واتَ َخ َذ قَه ْوُم ُم َ
ِ ِ ِ
س ًدا لَهُ ُ َو ٌار] {األعراف.}121:
م ْن ُحليِّ ِه ْم ع ْج ًَل َج َ
ور] {البقرة}92:
[ َوَرفَه ْعنَا فَه ْوقَ ُك ُم الطُّ َ
الجبَ َل فَه ْوقَه ُه ْم َكأَنَهُ ظُلَةٌ]
أوضحه بقولهَ [ :وإِ ْذ نَهتَه ْقنَا َ
{األعراف.}101:
[ ُ ُذوا َما َآتَه ْيهنَا ُك ْم بِ ُق َوةٍ] {البقرة}92:
مل يبني هنا هذا الذ أتاهم ما هوس ولكنه بني يف موضع آخر
أنه الكتاب الفار بني احلق والباطلس وذلك يف قولهَ [ :وإِ ْذ َآتَه ْيهنَا
ِ
اب َوال ُف ْرقَا َن لَ َعلَ ُك ْم تَه ْهتَ ُدو َن] {البقرة.}22:
وسى الكتَ َ
ُم َ
ِ َِ
س ْب ِ
ت] {البقرة}92:
ين ا ْعتَ َد ْوا ِم ْن ُك ْم فِي ال َ
[ َولََق ْد َعل ْمتُ ُم الذ َ
َله ْم
اسأ ُ
أمجل قصتهم هنا وفصلها يف سورة األعرافس يف قولهَ [ :و ْ

الجمان من
عقد ُ

09

تح ِ
ِ ِ
اض َرةَ البَ ْح ِر] {األعراف.}192:
َع ِن ال َق ْريَة الَتي َكانَ ْ َ
ك يُهبَهيِّ ْن لَنَا َما ِه َي] {البقرة}07:
[قَالُوا ا ْدعُ لَنَا َربَ َ
مل يبني مقصودهم بقوهلمَ [ :ما ِه َي] إال أن جواب سؤاهلم دل
على أن مرادهم بقوهلم يف املوضع األول [ َما ِه َي] أ  :ما سنها؟
ول إِنَه َها بَه َق َرةٌ َا فَا ِر ٌ َوَا بِ ْك ٌر]
ال إِنَهُ يَه ُق ُ
بدليل قوله[ :قَ َ
{البقرة }91:اآلية .وأن مرادهم بقوهلم [ َما ِه َي] يف املوضع اآلخر
هل هي عاملة أم ال؟ وهل فيها عيب أم ال؟ وهل فيها شي خمالف
ول إِنَه َها بَه َق َرةٌ َا ذَلُ ٌ
ول تُثِ ُير
ال إِنَهُ يَه ُق ُ
للوهنا أم ال؟ بدليل قوله[ :قَ َ
ِ
سلَ َمةٌ َا ِشيَةَ فِ َيها] {البقرة.}01:
الح ْر َ
ا َْر َ َوَا تَ ْسقي َ
ث ُم َ
ِ
َارأْتُ ْم فِ َيها] {البقرة}02:
سا فَاد َ
[ َوإ ْذ قَهتَهلْتُ ْم نَه ْف ً
مل يصرح هل هذه النفس ذكر أم أنثى؟ .وقد أشار إىل أهنا ذكر
ض ِربوهُ بِبه ْع ِ
ض َها] {البقرة.}02:
بقوله[ :فَه ُقلْنَا ا ْ ُ َ
الم ْوتَى َويُ ِري ُك ْم آَيَاتِِه] {البقرة}02:
[ َك َذلِ َ
ك يُ ْحيِي اهللُ َ
أشار يف هذه اآلية إىل أن إحيا قتيل بين إسرائيل دليل على
نفسا واحدة بعد موهتا قادر
بعث الناس بعد املوت؛ ألن من أحيا ً
على إحيا مجيع النفوسس وقد صرح هبذا يف قولهَ [ :ما َ ْل ُق ُك ْم َوَا
سوِ
اح َدةٍ] {لقمان.}21:
بَه ْعثُ ُك ْم إَِا َكنَه ْف ٍ َ
ِ
ارةِ] {البقرة}02:
سْ
ت قُهلُوبُ ُك ْم ِم ْن بَه ْع ِد َذلِ َ
ك فَ ِه َي َكالح َج َ
[ثُ َم قَ َ
مل يبني هنا سبب قسوة قلوهبمس ولكنه أشار إىل ذلك يف
مواضع أُخر كقوله[ :فَبِما نَه ْق ِ ِ
َاه ْم َو َج َعلْنَا قُهلُوبَه ُه ْم
ض ِه ْم ميثَاقَه ُه ْم لَ َعن ُ
َ

تفسير أضواء البيان

11

قَ ِ
اسيَةً] {املائدة.}12:
ِ
ِ
اب إَِا أ ََمانِ َي] {البقرة}01:
[ َوم ْنه ُه ْم أ ُِّميُّو َن َا يَه ْعلَ ُمو َن الكتَ َ
ال يعلمون الكتابس لكن يتمنون أماي باطلةس ويدل هلذا القول:
ارى
الجنَةَ إَِا َم ْن َكا َن ُه ً
ودا أ َْو نَ َ
قوله تعا ٰىلَ [ :وقَالُوا لَ ْن يَ ْد ُ َل َ
صَ
ْك أ ََمانِيُّه ُه ْم] {البقرة.}111:
تِل َ
ِ
س ُك ْم] {البقرة}12:
[ثُ َم أَنْهتُ ْم َه ُؤَاء تَه ْقتُهلُو َن أَنْه ُف َ
يعين :تقتلون إخوانكمس ويبني أن ذلك هو املرادس كثرة وروده
ِ
س ُك ْم]
كذلك يف القرآن حنو قولهَ [ :وَا تَهلْم ُزوا أَنْه ُف َ
س ُك ْم] {البقرة}22:س أ :
{احلجرات }11:وقوله[ :فَاقْهتُهلُوا أَنْه ُف َ
بأن يقتل الرب من عبادة العجل من عبده منهم.
ض ِ
الكتَ ِ
اب َوتَ ْك ُف ُرو َن بِبَه ْع ٍ
[أَفَهتُه ْؤِمنُو َن بِبَه ْع ِ
ض] {البقرة}12:
يتبني مما قبله أن البعض الذ آمنوا به هو فدا األسارى منهمس
والبعض الذ كفروا به هو إخراجهم من ديارهم وقتلهم ومظاهرة
العدو عليهمس وإن كفروا بغري هذا من الكتاب وآمنوا بغريه منه.
ِ
يسى ابْ َن َم ْريَ َم البَهيِّهنَا ِ ] {البقرة}10:
[ َوَآتَه ْيهنَا ع َ
مل يبني هنا ما هذه البينات ولكنه بينها يف مواضع أُخر كقوله:
[ورس ً ِ ِ ِ ِ
يل أَنِّي قَ ْد ِج ْئتُ ُك ْم بِآَيٍَة ِم ْن َربِّ ُك ْم أَنِّي أَ ْ لُ ُق
ََ ُ
وا إلَى بَني إ ْس َرائ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
لَ ُك ْم م َن الطِّي ِن َك َه ْيئَة الطَْي ِر فَأَنْه ُف ُخ فيه فَهيَ ُكو ُن طَْيه ًرا بِِإ ْذن اهلل
ئ ا َ ْك َمهَ] {آل عمران.}21:
َوأُبْ ِر ُ
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وح ال ُق ُد ِ
س] {البقرة}10:
[ َوأَيَ ْدنَاهُ بِ ُر ِ
وح
هو جربيل على األصحس ويدل لذلك قوله تعا ٰىل[ :نَه َز َل بِِه ُّ
الر ُ
ِ
ين] {الشعرا .}112:
ا َم ُ
وسى بِالبَهيِّهنَا ِ ] {البقرة}12:
اء ُك ْم ُم َ
[ َولََق ْد َج َ
مل يبني هنا ما هذه البينات وبينها يف مواضع أُخر كقوله:
اد وال ُق َمل وال َ ِ
ع وال َدم آَيا ٍ
[فَأ َْر َسلْنَا َعلَْي ِه ُم الطُّوفَا َن َو َ
ض َفاد َ َ َ َ
الج َر َ َ َ َ
ص ََل ٍ ] {األعراف.}122:
ُم َف َ
ٍ
اس َمعُوا] {البقرة}12:
[ ُ ُذوا َما َآتَه ْيهنَا ُك ْم بِ ُق َوة َو ْ
مسعا
قال بعض العلما هو من السمع مبعىن اإلجابة ومنه قوهلم ً
وطاعة أ  :إجابةس وطاعة ومنه :مسع اهلل ملن محده يف الصالة .أ :
أجاب دعا من محدهس ويشهد هلذا املعىن قوله[ :إِنَ َما َكا َن قَه ْو َل
ِِ
ين إِذَا ُدعُوا إِلَى اهلل َوَر ُسولِ ِه لِيَ ْح ُك َم بَه ْيهنَه ُه ْم أَ ْن يَه ُقولُوا َس ِم ْعنَا
الم ْؤمن َ
ُ
َوأَطَ ْعنَا] {النور}21:س وهذا قول اومهور.
ِِ ِ
[يهو ُّد أَح ُد ُهم لَو يهع َمر أَل َ ٍ
الع َذ ِ
اب أَ ْن
ْف َسنَة َوَما ُه َو بِ ُم َز ْح ِزحه م َن َ
ََ َ ْ ْ َُ ُ
يُه َع َم َر] {البقرة}19:
معىن اآلية :أن أحد املذكورين يتمىن أن يعيش ألف سنة وطول
عمره ال يزحزحهس أ  :ال يبعده عن العذاب وهذه هي أعظم آية يف
إ الة الدا العضال الذ هو طول األمل .كفانا اهلل واملؤمنني شره.
ِِ
ك بِِإ ْذ ِن اهلل]
يل فَِإنَهُ نَه َزلَهُ َعلَى قَهلْبِ َ
[قُ ْل َم ْن َكا َن َع ُد ًّوا لج ْب ِر َ
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{البقرة}10:
ااهر هذه اآلية أن جربيل ألقى القرآن على قلب النيب  من
ِ
ين*
غري مساع قرا ة ونظريها يف ذلك قوله تعا ٰىل[ :نَه َز َل بِِه ُّ
الر ُ
وح ا َم ُ
ك] {الشعرا  .}112-112:ولكنه بني يف مواضع أُخر أن
َعلَى قَه ْلبِ َ
معىن ذلك أن امللك يقرؤه عليه حىت يسمعه منهس فتصل معانيه إىل قلبه
بعد مساعه وذلك هو معىن تنزيله على قلبه .وذلك كما يف قوله تعا ٰىل:
ِِ ِ
ك لِتَه ْع َج َل بِِه * إِ َن َعلَْيهنَا َج ْم َعهُ َوقُه ْرَآنَهُ * فَِإذَا
سانَ َ
[َا تُ َح ِّر ْك به ل َ
قَه َرأْنَاهُ فَاتَبِ ْع قُه ْرَآنَهُ * ثُ َم إِ َن َعلَْيهنَا بَهيَانَهُ] {القيامة.}11-19:
اه ُدوا َع ْه ًدا نَهبَ َذهُ فَ ِري ٌق ِم ْنه ُه ْم] {البقرة}177:
[أ ََوُكلَ َما َع َ
عهدا نبذه فريق
بَ ْل ذكر يف هذه اآلية أن اليهود كلما عاهدوا ً
منهم وصرح يف موضع آخر أن رسول اهلل  هو املعاهد هلم وأهنم
اب ِع ْن َد
ينقضون عهدهم يف كل مرةس وذلك يف قوله[ :إِ َن َش َر ال َد َو ِّ
ِ
َِ
ِ َِ
اه ْد َ ِم ْنه ُه ْم ثُ َم
ين َع َ
ين َك َف ُروا فَه ُه ْم َا يُه ْؤمنُو َن * الذ َ
اهلل الذ َ
ضو َن َع ْه َد ُه ْم فِي ُك ِّل َم َرةٍ َو ُه ْم َا يَهتَه ُقو َن] {األنفال-22 :
يَه ْنه ُق ُ
}29س وصرح يف آية أخرى بأهنم أهل خيانة إال القليل منهمس وذلك
ال تَطَلِ ُع َعلَى َ ائِنَ ٍة ِم ْنه ُه ْم إَِا قَلِ ًيَل ِم ْنه ُه ْم]
يف قولهَ [ :وَا تَه َز ُ
{املائدة.}12:
[ َول َما جاء ُهم رس ٌ ِ ِ ِ
ص ِّد ٌق لِ َما َم َع ُه ْم نَهبَ َذ فَ ِري ٌق ِم َن
ول م ْن ع ْند اهلل ُم َ
َ َ َ ْ َُ
الكتَ ِ
الَ ِذين أُوتُوا ِ
اء ظُ ُهوِرِه ْم] {البقرة}171:
اب كتَ َ
َ
َ
اب اهلل َوَر َ
كثريا من اليهود نبذوا كتاب اهلل
ذكر يف هذه اآلية الكرمية أن ً
ورا اهورهم ومل يؤمنوا بهس وبني يف موضع آخر أن هؤال الذين مل
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يؤمنوا بالكتاب هم األكثرس وذلك يف قوله تعا ٰىلَ [ :ولَ ْو آ ََم َن أ َْه ُل
اب لَ َكا َن َ يهرا لَهم ِم ْنههم الم ْؤِمنُو َن وأَ ْكثَهرُهم ال َف ِ
ِ
الكتَ ِ
اس ُقو َن] {آل
ًْ ُ ْ ُ ُ ُ
َ ُ ُ
عمران.}117:
ِ
وسى ِم ْن قَه ْب ُل]
[أ َْم تُ ِري ُدو َن أَ ْن تَ ْسأَلُوا َر ُسولَ ُك ْم َك َما ُسئ َل ُم َ
{البقرة}171:
مل يبني هنا هذا الذ سئل موسى من قبل ما هو ؟ ولكنه بينه
ك أ َْهل ِ
الكتَ ِ
اب أَ ْن تُهنَه ِّز َل
يف موضع آخر وذلك يف قوله[ :يَ ْسأَلُ َ ُ
علَي ِهم كِتابا ِمن ال َ ِ
ك فَه َقالُوا
وسى أَ ْكبَه َر ِم ْن ذَلِ َ
س َماء فَه َق ْد َسأَلُوا ُم َ
َْ ْ ًَ َ
أَ ِرنَا اهللَ َج ْه َرةً] {النسا .}122:
اص َف ُحوا َحتَى يَأْتِ َي اهللُ بِأ َْم ِرهِ] {البقرة}171:
[فَا ْع ُفوا َو ْ
هذه اآلية يف أهل الكتاب كما هو واضح من السيا س واألمر يف
قوله [بِأ َْم ِرهِ] .قال بعض العلما  :هو واحد األوامر .وقال بعضهم:
هو واحد األمورس فعلى القول األول :بأنه األمر الذ هو ضد النهي
ِ َِ
ين َا يُه ْؤِمنُو َن
؛ فإن األمر املذكور هو املصرح به يف قوله[ :قَاتلُوا الذ َ
بِ ِ
اهلل َوَا بِاليَه ْوِم ا َ ِ ِر َوَا يُ َح ِّرُمو َن َما َح َرَم اهللُ َوَر ُسولُهُ َوَا يَ ِدينُو َن
ِ
الح ِّق] {التوبة }21:وعلى القول بأنه واحد األمور :فهو ما
ين َ
دَ
صرح اهلل به يف اآليات الدالة على ما أوقع باليهود من القتل والتشريد
ف فِي قُهلُوبِ ِه ُم
ث لَ ْم يَ ْحتَ ِسبُوا َوقَ َذ َ
اه ُم اهللُ ِم ْن َح ْي ُ
كقوله[ :فَأَتَ ُ
الر ْعب ي ْخ ِربو َن بهيوتَه ُهم بِأَيْ ِدي ِهم وأَيْ ِدي ِ ِ
ين فَا ْعتَبِ ُروا يَا أُولِي
ُّ َ ُ ُ ُ ُ ْ
الم ْؤمن َ
ُ
ْ َ
الج ََل َء لَ َع َذبَه ُه ْم فِي ُّ
الدنْهيَا]
ا َبْ َ
ب اهللُ َعلَْي ِه ُم َ
صا ِر * َولَ ْوَا أَ ْن َكتَ َ
{احلشر}2-2:س وبعد التحقق أن اآلية غري منسوخة.
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ِ
[ومن أَظْلَم ِم َمن منَع مس ِ
اس ُمهُ َو َس َعى فِي
اج َد اهلل أَ ْن يُ ْذ َك َر ف َيها ْ
ََ ْ ُ ْ َ َ َ َ
َ َرابِ َها] {البقرة}112:
قال بعض العلما  :نزلت يف صد املشركني النيب  عن البيت
احلرام يف عمرة احلديبية عام ست من اهلجرة النبوية وعلى هذا القول:
فاخلراب معنو س وهو خراب املساجد مبنع العبادة فيها وهذا القول
َِ
ص ُّدوُك ْم َع ِن
ين َك َف ُروا َو َ
يبينه ويشهد له قوله تعا ٰىلُ [ :ه ُم الذ َ
ِِ
الح َر ِام] {الفتح .}22:وقال بعض العلما  :اخلراب
الم ْسجد َ
َ
املذكور هو اخلراب احلسي واآلية نزلت فيمن خرب بيت املقدسس
وهو خبتنصر أو غريه وهذا القول يبينه ويشهد له قوله جل وعال:
ِ
ِ ِِ
الم ْس ِج َد َك َما
سوءُوا ُو ُج َ
وه ُك ْم َوليَ ْد ُ لُوا َ
[فَِإ َذا َج َ
اء َو ْع ُد ا َ َرة ليَ ُ
َد َ لُوهُ أ ََو َل َم َرةٍ َولِيُتَبِّه ُروا َما َعلَ ْوا تَه ْتبِ ًيرا] {اإلسرا .}0:
[ َوقَالُوا اتَ َخ َذ اهللُ َولَ ًدا] {البقرة}119:
هذا الولد املزعوم على اعمه لعائن اهلل قد جا مفصالً يف آيات
ت النَصارى ِ
ِ
اهلل وقَالَ ِ
أُخر كقوله[ :وقَالَ ِ
يح
ت اليَه ُه ُ
المس ُ
ََ َ
ود عُ َزيْه ٌر ابْ ُن َ
َ
ك قَهولُهم بِأَفْهو ِاه ِهم ي َ ِ
ِ ِ
َِ
ين َك َف ُروا ِم ْن قَه ْب ُل
ابْ ُن اهلل ذَل َ ْ ُ ْ َ ْ ُ
ضاهئُو َن قَه ْو َل الذ َ
قَاتَهلَ ُه ُم اهللُ أَنَى يُه ْؤفَ ُكو َن] {التوبة.}27:
ال َا يهنَ ُ ِ
ِِ
ين] {البقرة}122:
[قَ َ َ
ال َع ْهدي الظَالم َ
إبراهيم ااملني.
يفهم من هذه اآلية أن اهلل علم أن من ذرية ٰ
وقد صرح تعا ٰىل يف مواضع أُخر بأن منهم ااملا وغري اامل كقوله:
ً
ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ِ
{الصافات.}112:
ين] َّ
[ َوم ْن ذُ ِّريَت ِه َما ُم ْحس ٌن َوظَال ٌم لنَه ْفسه ُمبِ ٌ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
يل] {البقرة}120:
[ َوإ ْذ يَه ْرفَ ُع إبْه َراه ُ
يم ال َق َواع َد م َن البَه ْيت َوإ ْس َماع ُ
مسعيل لقواعد البيت .وبني يف
إبراهيم وإ ٰ
ذكر يف هذه اآلية رفع ٰ

الجمان من
عقد ُ

15

سورة احلج أنه أراه موضعه بقوله[ :وإِ ْذ به َوأْنَا ِِِلبْهر ِاهيم م َكا َن البه ْي ِ
ت]
َ
َ ََ
َ َ
{احلج}29:س أ  :عينا له حمله وعرفناه به.
ك َوأَ ِرنَا
ك َوِم ْن ذُ ِّريَتِنَا أَُمةً ُم ْسلِ َمةً لَ َ
اج َعلْنَا ُم ْسلِ َم ْي ِن لَ َ
[ َربَهنَا َو ْ
ِ
ِ
ث فِي ِه ْم
يم * َربَهنَا َوابْه َع ْ
ت الته َ
ب َعلَْيهنَا إِنَ َ
ك أَنْ َ
َو ُ
َمنَاس َكنَا َوتُ ْ
اب ال َرح ُ
وا ِم ْنه ُه ْم] {البقرة}121-121:
َر ُس ً
إبراهيم
مل يبني هنا من هذه األمة اليت أجاب اهلل هبا دعا نبيه ٰ
أيضا هذا الرسول املسؤول بعثه فيهم من هو؟
وإ ٰ
مساعيلس ومل يبني هنا ً
ولكنه يبني يف سورة اومعة أن تلك األمة العربس والرسول هو سيِّد
الرسل حممد س وذلك يف قولهُ [ :هو الَ ِذي بهع َ ِ
ين
ََ
ث في ا ُِّميِّ َ
َ
رس ً ِ
ِ
ِِ
ِّ
ِ
اب
وا م ْنه ُه ْم يَه ْتهلُو َعلَْي ِه ْم آَيَاته َويُه َزِّكيه ْم َويُه َعل ُم ُه ُم الكتَ َ
َُ
ِ
الح ْكمةَ وإِ ْن َكانُوا ِم ْن قَه ْبل لَِفي َ ٍ ِ
ين ِم ْنه ُه ْم لَ َما
ض ََلل ُمبي ٍن * َوَآ َ ِر َ
َو َ َ
ُ
ْح ُقوا بِ ِه ْم] {اومعة}2-2:؛ ألن األميني العرب باإلمجاع
يَهل َ
إمجاعا .ومل يبعث رسول من ذرية
والرسول املذكور نبينا حممد 
ً
مساعيل إال نبينا حممد  وحده.
إبراهيم وإ ٰ
ٰ
ِ َِ ِ ِ
يم] {البقرة}127:
[ َوَم ْن يَه ْرغَ ُ
ب َع ْن ملة إبْه َراه َ
إبراهيم وبينها بقوله[ :قُ ْل إِنَنِي َه َدانِي َربِّي
مل يبني هنا ما ملة ٰ
اط مست ِق ٍ ِ ِ ِ َ ِ ِ
إِلَى ِ ٍ
يم َحنِي ًفا َوَما َكا َن ِم َن
ص َر ُ ْ َ
يم دينًا قيَ ًما ملةَ إبْه َراه َ
ِ
ين] {األنعام}191:س فصرح يف هذه اآلية بأهنا دين اإلسالم
الم ْش ِرك َ
ُ
حممدا .
الذ بعث اهلل به نبيه ً
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ِّين] {البقرة}122:
[إِ َن اهللَ ْ
اصطََفى لَ ُك ُم الد َ
أشار إىل أنه دين اإلسالم هنا بقوله[ :فَ ََل تَ ُموتُ َن إَِا َوأَنْهتُ ْم
ِ
ِّين ِع ْن َد
ُم ْسل ُمو َن] {البقرة}122:س وصرح بذلك يف قوله[ :إِ َن الد َ
اهلل ا ِِل ْس ََل ُم] {آل عمران.}11:
ِ ِ ِ
يم] {البقرة}129:
[ َوَما أُنْ ِز َل إلَى إبْه َراه َ
إبراهيمس ولكنه بني يف سورة
مل يبني هنا هذا الذ أنزل إىل ٰ
ِ ِ ِ
الص ُح ِ
يم
األعلى بقوله[ :إِ َن َه َذا لَِفي ُّ
ف ا ُولَى * ُ
ص ُحف إبْه َراه َ
وسى] {األعلى.}11-11:
َوُم َ
ِ
ِ
يسى] {البقرة}129:
[ َوَما أُوت َي ُم َ
وسى َوع َ
موسى هو
وعيسى وأن ما أُوتيه
موسى
مل يبني هنا ما أوتيه
ٰ
ٰ
ٰ
ِ ِ ِ
وسى]
التوراة َّ
املعرب عنها بالصحف يف قولهُ [ :
يم َوُم َ
ص ُحف إبْه َراه َ
[األعلى ]11 :أن ما أوتيه عيسى هو اإلجنيل كما يف قولهَ [ :وقَه َف ْيهنَا
ِِ
ِ
يل] {احلديد.}20:
بع َ
يسى ابْ ِن َم ْريَ َم َوَآتَه ْيهنَاهُ ا ِِلنْج َ
ِ
ِ
َح ٍد ِم ْنه ُه ْم]
[ َوَما أُوت َي النَبِيُّو َن م ْن َربِّ ِه ْم َا نُه َف ِّر ُق بَه ْي َن أ َ
{البقرة}129:
أمر اهلل النيب  واملسلمني يف هذه اآلية أن يؤمنوا مبا أوتيه مجيع
النبيني وأن ال يفرقوا بني أحد منهم وذكر أهنم امتثلوا األمر بقوله:
ِ ِ
الم ْؤِمنُو َن ُكلٌّ آ ََم َن بِاهلل َوَم ََلئِ َكتِ ِه َوُكتُبِ ِه َوُر ُسلِ ِه َا نُه َف ِّر ُق
[م ْن َربِّه َو ُ
ك] {البقرة}212:س
َح ٍد ِم ْن ُر ُسلِ ِه َوقَالُوا َس ِم ْعنَا َوأَطَ ْعنَا غُ ْف َرانَ َ
بَه ْي َن أ َ
َِ
ين آ ََمنُوا بِاهلل َوُر ُسلِ ِه َولَ ْم
وذكر جزا هم على ذلك بقولهَ [ :والذ َ
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يه َف ِّرقُوا بهين أ ٍ ِ
ك سو َ ِ
ِ
ورُه ْم َوَكا َن اهللُ
ف يُه ْؤتي ِه ْم أ ُ
َحد م ْنه ُه ْم أُولَئ َ َ ْ
َْ َ َ
ُ
ُج َ
ِ
يما] {النسا .}122:
غَ ُف ً
ورا َرح ً
صر ٍ
[قُل هلل الم ْش ِر ُق والم ْغ ِرب يه ْه ِدي من ي َ ِ ِ
اط ُم ْستَ ِق ٍ
يم]
َْ َ
َ َ ُ َ
َ
ْ
شاءُ إلَى َ
{البقرة}122:
مل يبني هنا الصراط املستقيم .ولكنه بينه بقولهْ [ :اه ِدنَا
صرا َ َ ِ
طا ِ
ِ
ض ِ
وب
ِّ
المغْ ُ
ين أَنْه َع ْم َ
ت َعلَْي ِه ْم غَْي ِر َ
ط الذ َ
الص َرا َ ُ
يم * َ
لم ْستَق َ
ين] {الفاحتة}.
َعلَْي ِه ْم َوَا الضَالِّ َ
ك َج َعلْنَا ُك ْم أَُمةً َو َسطًا] {البقرة}122:
[ َوَك َذلِ َ
خيارا عدوالً .ألن الوسط اخليار العدول .قوله تعا ٰىلُ [ :كْنتُ ْم
أ ً :
ت لِلن ِ
َاس] {آل عمران.}117:
َ ْيه َر أَُم ٍة أُ ْ ِر َج ْ
ول َعلَْي ُك ْم َش ِهي ًدا] {البقرة}122:
[ َويَ ُكو َن ال َر ُس ُ
مل يبني هنا هل هو شهيد عليهم يف الدنيا أم اآلخرة؟ ولكنه
بني يف موضع آخر :أنه شهيد عليهم يف اآلخرة وذلك يف قوله:
ش ِه ٍ
ك َعلَى َه ُؤَا ِء َش ِهي ًدا
ف إِ َذا ِج ْئهنَا ِم ْن ُك ِّل أَُم ٍة بِ َ
[فَ َك ْي َ
يد َو ِج ْئهنَا بِ َ
َِ
ٍِ
ص ُوا ال َر ُس َ
س َوى بِ ِه ُم ا َْر ُ
ين َك َف ُروا َو َع َ
* يَه ْوَمئذ يَه َو ُّد الذ َ
ول لَ ْو تُ َ
َوَا يَ ْكتُ ُمو َن اهللَ َح ِديثًا] {النسا .}22-21 :
[وما جعلْنَا ِ
ت َعلَْيه َها إَِا لِنَه ْعلَ َم] {البقرة}122:
الق ْبهلَةَ الَتِي ُك ْن َ
ََ َ َ
ويف هذه اآلية بيان عظيم وميع اآليات اليت يذكر اهلل فيها
علما يرتتب عليه الثواب
اختباره خللقهس ومعىن [إَِا لِنَه ْعلَ َم] أ
ً
والعقاب فال ينايف أنه كان عاملا به قبل ذلكس وفائدة االختبار اهور
ً
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األمر للناس وأما عامل السر والنجوى فهو عامل بكل ما سيكون كما
ال خيفى.
ول] {البقرة}122:
[ َم ْن يَهتَبِ ُع ال َر ُس َ
أشار إىل أن الرسول هو حممد  بقوله خماطبًا لهَ [ :وَما َج َعلْنَا
ِ
ت َعلَْيه َها].
الق ْبهلَةَ الَتِي ُك ْن َ
ِ ِ
يمانَ ُك ْم] {البقرة}122:
[ َوَما َكا َن اهللُ ليُض َ
يع إِ َ
أ صالتكم إىل بيت املقدس على األصح و ذلك من قوله
تعاىل[ :وما جعلْنَا ِ
ت َعلَْيه َها].
الق ْبهلَةَ الَتِي ُك ْن َ
ََ َ َ
اها] {البقرة}122:
َك قِ ْبهلَةً تَه ْر َ
[فَهلَنُه َولِّيَهن َ
ضَ
الم ْس ِج ِد
اها فَه َو ِّل َو ْج َه َ
بينه قوله بعده[ :تَه ْر َ
ضَ
ك َشط َْر َ
الح َر ِام] {البقرة.}122:
َ
ك يَهل َْعنُه ُه ُم اهللُ َويَهل َْعنُه ُه ُم َ
الَل ِعنُو َن] {البقرة}121:
[أُولَئِ َ
مل يبني هنا من الالعنونس ولكنه أشار إىل ذلك يف قوله:
ِ
َاس أ ِ
ِ
ين]
[أُولَئِ َ
الم ََلئِ َكة َوالن ِ ْ
َج َمع َ
ك َعلَْي ِه ْم لَ ْعنَةُ اهلل َو َ
{البقرة.}191:
س َم َاوا ِ َوا َْر ِ ] {البقرة}192:
[إِ َن فِي َ ل ِْق ال َ
مل يبني هنا وجه كوهنما آيةس ولكنه بني ذلك يف مواضع أُخرس
َاها َوَما
كقوله[ :أَفَهلَ ْم يَهنْظُُروا إِلَى ال َ
س َم ِاء فَه ْوقَه ُه ْم َك ْي َ
اها َوَزيَهن َ
ف بَهنَه ْيهنَ َ
اها وأَلْ َقيهنَا فِيها رو ِ
اس َي َوأَنْهبَْتهنَا فِ َيها
لَ َها ِم ْن فُه ُر ٍ
وج * َوا َْر َ َم َد ْدنَ َ َ ْ َ َ َ
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يج * تَه ْب ِ
ص َرةً َوِذ ْك َرى لِ ُك ِّل َع ْب ٍد ُمنِ ٍ
يب] { -9 :
ِم ْن ُك ِّل َزْو ٍج بَ ِه ٍ
. }1
ِ
َها ِر] {البقرة}192:
[ َوا ْ تِ ََلف اللَْي ِل َوالنه َ
مل يبني هنا وجه كون اختالفهما آيةس ولكنه بني ذلك يف
مواضع أُخر كقوله[ :قُ ْل أ ََرأَيْهتُ ْم إِ ْن َج َع َل اهللُ َعلَْي ُك ُم اللَْي َل َس ْرَم ًدا
ِ ِ
القيام ِة من إِلَهٌ غَْيهر اهلل يأْتِي ُكم بِ ِ
ضيَ ٍاء أَفَ ََل تَ ْس َمعُو َن]
إِلَى يَه ْوم َ َ َ ْ
َ ْ
ُ
{القصص.}01:
س َح ِ
س َم ِاء َوا َْر ِ ] {البقرة}192:
س َخ ِر بَه ْي َن ال َ
[ َوال َ
اب ُ
الم َ
مل يبني هنا كيفية تسخريهس ولكنه بني ذلك يف مواضع أُخر
كقوله[ :أَلَ ْم تَه َر أَ َن اهللَ يُه ْزِجي َس َحابًا ثُ َم يُه َؤلِّ ُ
ف بَه ْيهنَهُ ثُ َم يَ ْج َعلُهُ
ج ِم ْن ِ ََللِ ِه] {النور.}22:
الو ْد َق يَ ْخ ُر ُ
ُرَك ًاما فَهتَه َرى َ
َِ
اب] {البقرة}192:
ين ظَلَ ُموا إِ ْذ يَه َرْو َن َ
الع َذ َ
[ َولَ ْو يَه َرى الذ َ
املراد بالذين الموا الكفار وقد بني ذلك بقوله يف آخر[ :يَا بُهنَ َي
الشر َك لَظُل ِ
يم] {لقمان.}12:
َا تُ ْش ِر ْك بِاهلل إِ َن ِّ ْ
ْم َعظ ٌ
ٌ
[إِ ْذ تَهبه َرأَ الَ ِذ ِ ِ َ ِ
ين اتَهبَهعُوا] {البقرة}199:
َ
ين اتُّبعُوا م َن الذ َ
َ
أشار هنا إىل ختاصم أهل النار وقد بني منه غري ما ذكر هنا يف
مواضع أُخر كقولهَ [ :ولَ ْو تَه َرى إِ ِذ الظَالِ ُمو َن َم ْوقُوفُو َن ِع ْن َد َربِّ ِه ْم
ول الَ ِذين استُ ْ ِ ِ ِ
ض ُه ْم إِلَى بَه ْع ٍ
ين
ض ال َق ْو َل يَه ُق ُ
يَه ْرِج ُع بَه ْع ُ
َ ْ
ضع ُفوا للَذ َ
ِِ
ين] {سبأ.}21:
ْ
استَ ْكبَه ُروا لَ ْوَا أَنْهتُ ْم لَ ُكنَا ُم ْؤمن َ
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ش ْيطَ ِ
[ َوَا تَهتَبِعُوا ُ طَُوا ِ ال َ
ان] {البقرة}191:
مل يذكر هنا ما يرتتب على اتباع خطواته من الضررس ولكنه أشار
ش ْيطَ ِ
إىل ذلك يف سورة النور بقولهَ [ :وَم ْن يَهتَبِ ْع ُ طَُوا ِ ال َ
ان فَِإنَهُ
يأْمر بِال َفح َ ِ
الم ْن َك ِر] {النور.}21:
َ ُُ ْ
شاء َو ُ
[ َوأَ ْن تَه ُقولُوا َعلَى اهلل َما َا تَه ْعلَ ُمو َن] {البقرة}191:
مل يبني هنا هذا الذ يقولونه عليه بغري علمس ولكنه فصله يف
مواضع أُخر فذكر أن ذلك الذ يقولونه بغري علم هو أن اهلل حرم
أوالداس وأن له شركا س سبحانه
البحائر والسوائب وحنوهاس وأن لهُ ً
كبريا فصرح بأنه مل حيرم ذلك بقولهَ [ :ما َج َع َل
وتعا ٰىل عن ذلك ًّ
علوا ً
ِ ِ ٍ
ِ َِ
ِ ٍ
ٍِ
ين َك َف ُروا
اهللُ م ْن بَح َيرة َوَا َسائبَة َوَا َوصيلَة َوَا َح ٍام َولَك َن الذ َ
ِ ِ
ب] {املائدة }172:ونزه نفسه عن الشركا
يَه ْفتَه ُرو َن َعلَى اهلل ال َكذ َ
املزعومة بقولهُ [ :س ْب َحانَهُ َوتَه َعالَى َع َما يُ ْش ِرُكو َن]س ونزه نفسه عن
األوالد املزعومة بقوله[ :قَالُوا اتَ َخ َذ اهللُ َولَ ًدا ُس ْب َحانَهُ]
{يونس.}91:
الم ْيتَةَ َوال َد َم] {البقرة}102:
[إِنَ َما َح َرَم َعلَْي ُك ُم َ
ااهر هذه اآلية أن مجيع أنواع امليتة والدم حرامس ولكنه بني يف
موضع آخر أن ميتة البحر خارجه عن ذلك التحرمي وهو قوله:
ِ
ص ْي ُد البَ ْح ِر َوطَ َع ُامهُ] {املائدة }19:إذ ليس للبحر
[أُح َل لَ ُك ْم َ
طعام غري الصيد إال ميتته.
ضطَُر غَيهر ب ٍاغ وَا َع ٍ
اد فَ ََل إِثْ َم َعلَْي ِه] {البقرة}102:
[فَ َم ِن ا ْ
َْ َ َ
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مل يبني هنا سبب اضطرارهس ومل يبني املراد بالباغي والعاد س
ولكنه أشار يف موضع آخر إىل أن سبب االضطرار املذكور املخمصةس
وهي اووع وهو قوله[ :فَم ِن ا ْ ِ
ص ٍة] {املائدة}2:س
ضطَُر في َم ْخ َم َ
َ
وأشار إىل أن املراد بالباغي والعاد املتجانف لإلمثس وذلك يف قوله:
[فَم ِن ا ْ ِ
ص ٍة غَْيهر متَ َجانِ ٍ
ف ِِِلثْ ٍم] .واملتجانف :املائل.
ضطَُر في َم ْخ َم َ َ ُ
َ
فيفهم من اآلية أن الباغي والعاد كالمها متجانف إلمثس وهذا غاية
ما يفهم منها.
ال َعلَى ُحبِّ ِه] {البقرة}100:
الم َ
[ َوَآتَى َ
معىن [ َعلَى ُحبِّ ِه]س أ حب مؤيت املال لذلك املال وهو قوله
تعا ٰىل[ :لَ ْن تَهنَالُوا البِ َر َحتَى تُه ْن ِف ُقوا ِم َما تُ ِحبُّو َن] {آل عمران.}12:
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ِ
ين البَأ ِ
ْس] {البقرة}100:
[ َوح َ
مل يبني هنا ما املراد بالبأس ولكنه أشار يف موضع آخر إىل أن
البأس القتالس وهو قوله[ :قَ ْد يهعلَم اهلل المع ِّوقِ ِ
ِِ
ين
ين م ْن ُك ْم َوال َقائل َ
َْ ُ ُ َُ َ
ِ ِ
ِ
ْس إَِا قَلِ ًيَل] {األحزاب.}11:
ِِل ْ َوان ِه ْم َهلُ َم إلَْيهنَا َوَا يَأْتُو َن البَأ َ
كما هو ااهر من سيا الكالم.
َِ
ِ
ِ
ين ِم ْن قَه ْبلِ ُك ْم لَ َعلَ ُك ْم
ب َعلَْي ُك ُم ِّ
الصيَ ُ
ب َعلَى الذ َ
ام َك َما ُكت َ
[ ُكت َ
ودا ٍ ] {البقرة}112-112 :
تَهتَه ُقو َن * أَيَ ًاما َم ْع ُد َ
قال بعض العلما  :هي رمضانس وعلى هذا القول فقد بينها
ضا َن الَ ِذي أُنْ ِز َل فِ ِيه ال ُق ْرَآ ُن] {البقرة}112:
تعا ٰىل بقولهَ [ :ش ْه ُر َرَم َ
ومل يبني هنا هل أنزل يف الليل منه أم يف النهار؟ ولكنه بني يف غري
هذا املوضع أنه أنزل يف ليلة القدر من رمضان وذلك يف قوله[ :إِنَا
أَنْه َزلْنَاهُ فِي لَْيهلَ ِة ال َق ْد ِر] {القدر}1:س وقوله[ :إِنَا أَنْه َزلْنَاهُ فِي لَْيهلَ ٍة
{الدخان}2:؛ ألن الليلة املباركة هي ليلة القدر على
ارَك ٍة] ُ
ُمبَ َ
التحقيق ويف معىن إنزاله وجهان:
األول :أنه أنزل فيها مجلة إىل السما الدنياس كما ابت عن ابن
عباس رضي اهلل عنهما.
والثاي :أن معىن إنزاله فيها ابتدا نزوله كما قال بعض السلف.
ك ِعب ِ
ادي َعنِّي فَِإنِّي قَ ِر ِ
يب َد ْع َوةَ ال َد ِاع إِذَا
[ َوإِذَا َسأَلَ َ َ
ٌ
يب أُج ُ
َد َع ِ
ان] {البقرة}119:
ذكر يف هذه اآلية أنه جل وعال قريب جييب دعوة الداعي وبني
يف آية أخرى تعليق ذلك على مشيئته جل وعال وهي قوله:
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ِ
س ْو َن َما تُ ْش ِرُكو َن]
[فَهيَ ْك ِش ُ
ف َما تَ ْدعُو َن إِلَْيه إ ْن َش َ
اء َوتَه ْن َ
{األنعام .}21:وقال بعضهم التعليق باملشيئة يف دعا الكفار كما
هو ااهر سيا اآليةس والوعد املطلق يف دعا املؤمنني وعليه فدعاؤهم
ال يردس إما أن يعطوا ما سألوا أو يدخر هلم خري منه أو يدفع عنهم
من السو بقدره.
ط ا َبهيض ِمن َ ِ
َس َوِد ِم َن ال َف ْج ِر]
[ َحتَى يَهتَبَهيَ َن لَ ُك ُم َ
الخ ْيط ا ْ
الخ ْي ُ ْ َ ُ َ
{البقرة}110:
بينه قولهِ [ :م َن ال َف ْج ِر]س والعرب تسمى ضو الصبح خيطًا
واالم الليل املختلط به خيطاً.
[ َولَ ِك َن البِ َر َم ِن اتَه َقى] {البقرة}111:
مل يصرح هنا باملراد مبن اتقىس ولكنه بينه بقولهَ [ :ولَ ِك َن البِ َر
من آَمن بِاهلل واليهوِم ا َ ِ ِر والم ََلئِ َك ِة و ِ
ِ
الكتَ ِ
ين َوَآتَى
َ َْ
اب َوالنَبيِّ َ
َ
َ َ
َْ ََ
ال َعلَى ُحبِّ ِه ذَ ِوي ال ُق ْربَى َواليَتَ َامى ...اآلية] {البقرة. }100:
الم َ
َ
[وقَاتِلُوا فِي سبِ ِ ِ َ ِ
ين يُه َقاتِلُونَ ُك ْم] {البقرة}117:
َ
يل اهلل الذ َ
َ
املراد بالذين يقاتلونكم من شأهنم القتالس أ دون غريهمس
كالنسا س والصبيانس والشيوخ الفانيةس وأصحاب الصوامع .فاملعىن
ِ
ِ
ين َكافَةً َك َما يُه َقاتِلُونَ ُك ْم
الم ْش ِرك َ
يبينه ويشهد له قوله تعا ٰىلَ [ :وقَاتلُوا ُ
َكافَةً] {التوبة.}29:
صرتُم فَما استهي ِ
[فَِإ ْن أ ْ ِ
اله ْد ِي] {البقرة}119:
س َر م َن َ
ُح ْ ْ َ ْ َ ْ َ
اختلف العلما يف املراد باإلحصار يف هذه اآلية الكرمية ولكن
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قوله تعا ٰىل بعد هذا[ :فَِإذَا أ َِم ْنتُ ْم]س يشري إىل أن املراد باإلحصار هنا
صد العدو امرم ؛ ألن األمن إذا أطلق يف لغة العرب ينصرف إىل
س َر ِم َن
األمن من اخلوف ال إىل الشفا من املرض قوله[ :فَ َما ْ
استَه ْي َ
اله ْد ِي]س فجمهور العلما على أن املراد به شاة فما فوقها تنحر يف
َ
احلرم إن تيسر أو ترسل إليه أو تنحر يف مكان احلصر.
ِ
ي َم ِحلَهُ] {البقرة}119:
وس ُك ْم َحتَى يَه ْبهلُ َغ َ
[ َوَا تَ ْحل ُقوا ُرءُ َ
اله ْد ُ
ابت يف األحاديث الصحيحة عنه س أنه حلق ملا صده
املشركون عام احلديبية وهو حمرمس وأمر أصحابه أن حيلقوا وقال:
«اللهم أرحم المحلقين»س قالوا :واملقصرين يا رسول اهلل؟ قال:
«اللهم أرحم المحلقين»س قالوا :واملقصرين يا رسول اهلل؟ قال:
«والمقصرين» فهذه أدلة واضحة على عدم سقوط احللق عن امصر
بعد حنر اهلد .
ض ًَل ِم ْن َربِّ ُك ْم] {البقرة}111:
اح أَ ْن تَه ْبتَهغُوا فَ ْ
س َعلَْي ُك ْم ُجنَ ٌ
[لَْي َ
مل يبني هنا ما هذا الفضل الذ ال جناح يف ابتغائه أانا احلج
ض ِربُو َن
وأشار يف آيات أُخر إىل أنه ربح التجارة كقولهَ [ :وآَ َ ُرو َن يَ ْ
ض ِل اهلل] {املزمل }27:ألن الضرب يف
فِي ا َْر ِ يَه ْبتَهغُو َن ِم ْن فَ ْ
األرض عبارة عن السفر للتجارةس فمعىن اآلية يسافرون يطلبون ربح
التجارة.
َاس] {البقرة}111:
يضوا ِم ْن َح ْي ُ
[ثُ َم أَفِ ُ
ث أَفَا َ الن ُ
مل يبني هنا املكان املأمور باإلفاضة منه املعرب عنه بلفظة

الجمان من
عقد ُ

15

ث]س اليت هي كلمة تدل على املكانس كما تدل حني على
[ َح ْي ُ
ضتُ ْم ِم ْن َع َرفَا ٍ ]
الزمان ولكنه يبني ذلك بقوله[ :فَِإذَا أَفَ ْ
يضوا] اآلية
{البقرة }111:وقال بعض العلما املراد بقوله[ :ثُ َم أَفِ ُ
إبراهيم عليه السالم.
أ  :من مزدلفة إىل مىنس وعليه فاملراد بالناس ٰ
ِ َِ
ِِ
الحيَاةُ ُّ
ين آ ََمنُوا]
ين َك َف ُروا َ
الدنْهيَا َويَ ْس َخ ُرو َن م َن الذ َ
[ ُزيِّ َن للَذ َ
{البقرة}212:
مل يبني هنا سخرية هؤال الكفار من هؤال املؤمنني ولكنه بني
يف موضع أخر أهنا الضحك منهم والتغامز وهو قوله تعاىل[ :إِ َن
ِ َِ
َِ
ض َح ُكو َن * َوإِذَا َم ُّروا بِ ِه ْم
ين آ ََمنُوا يَ ْ
ين أ ْ
َج َرُموا َكانُوا م َن الذ َ
الذ َ
يَهتَهغَ َام ُزو َن] {املطَّففني.}27-21:
[والَ ِذين اتَه َقوا فَهوقَههم يهوم ِ
القيَ َام ِة] {البقرة}212:
َ َ ْ ْ ُ ْ َْ َ
مل يبني هنا فوقية هؤال املؤمنني على هؤال الكفرةس ولكنه بني
َِ
ين آ ََمنُوا ِم َن ال ُك َفا ِر
ذلك يف مواضع أُخر كقوله[ :فَاليَه ْوَم الذ َ
ضح ُكو َن * َعلَى ا َرائِ ِ
ك يَهْنظُُرو َن] {املطَّففني.}22-22:
يَ ْ َ
َ
سى أَ ْن تَ ْك َرُهوا َش ْيئًا َو ُه َو َ ْيه ٌر لَ ُك ْم] {البقرة}219:
[ َو َع َ
مل يصف هذا اخلري هنا بالكثرة وقد وصفه هبا يف قوله[ :فَِإ ْن
سى أَ ْن تَ ْك َرُهوا َش ْيئًا َويَ ْج َع َل اهللُ فِ ِيه َ ْيه ًرا َكثِ ًيرا]
َك ِرْهتُ ُم ُ
وه َن فَه َع َ
{النسا .}11:
ِ
استَطَاعُوا]
[ َوَا يَه َزالُو َن يُه َقاتِلُونَ ُك ْم َحتَى يَه ُردُّوُك ْم َع ْن دينِ ُك ْم إِ ِن ْ

تفسير أضواء البيان

16

{البقرة}210:
مل يبني هنا هل استطاعوا ذلك أم ال؟ ولكنه بني يف موضع آخر
أهنم مل يستطيعواس وأهنم حصل هلم اليأس من رد املؤمنني عن دينهمس وهو
قوله تعا ٰىل[ :اليهوم يئِ َ ِ
ين َك َف ُروا ِم ْن ِدينِ ُك ْم] {املائدة .}2:وبني يف
س الذ َ
َْ َ َ َ
مواضع أُخر أنه مظهر دين اإلسالم على كل دين كقوله يف برا ةس
ِ
ِ
الح ِّق لِيُظْ ِه َرهُ
والصفس والفتحس [ ُه َو الَذي أ َْر َس َل َر ُسولَهُ بِ ُ
اله َدى َودي ِن َ
َعلَى الدِّي ِن ُكلِّ ِه] {التوبة.}22:
[قُ ْل فِي ِه َما إِثْ ٌم َكبِ ٌير] {البقرة}211:
مل يبني هنا ما هذا اإلمث الكبري؟ ولكنه بني يف آية أُخرى أنه
إيقاع العداوة والبغضا بينهمس والصد عن ذكر اهللس وعن الصالةس
ِ
وهي قوله[ :إِنَ َما يُ ِري ُد ال َ
اء
الع َد َاوةَ َوالبَه ْغ َ
ش ْيطَا ُن أَ ْن يُوق َع بَه ْيهنَ ُك ُم َ
ضَ
ِ
الخم ِر والم ْي ِس ِر ويص َد ُكم َعن ِذ ْك ِر ِ
ص ََلةِ فَه َه ْل أَنْهتُ ْم
اهلل َو َع ِن ال َ
ََ ُ ْ ْ
في َ ْ َ َ
ُم ْنتَه ُهو َن] {املائدة.}11:
ِ
الم ْش ِرَكا ِ ] {البقرة}221:
[ َوَا تَه ْنك ُحوا ُ
ااهر عمومه مشول الكتابياتس ولكنه بني يف آية أُخرى أن
الكتابيات لسن داخالت يف هذا التحرميس وهي قوله تعا ٰىل[:
ِ
ِ َِ
اب] {املائدة }2:س فإن قيل
الم ْح َ
ين أُوتُوا الكتَ َ
صنَا ُ م َن الذ َ
َو ُ
َِ
ين
الكتابيات ال يدخلن يف اسم املشركات بدليل قوله[ :لَ ْم يَ ُك ِن الذ َ
ِ
َك َفروا ِمن أ َْه ِل ِ
الكتَ ِ
ين] {البيِّنة}1:س وقوله[ :إِ َن
ُ ْ
الم ْش ِرك َ
اب َو ُ
َِ
ِ
َِ
ين َك َف ُرواْ ِم ْن أ َْه ِل ٱلْكِتَهٰ ِ
ين
ين] وقولهَ [ :ما يَه َو ُّد ٱلذ َ
ٱلم ْش ِرك َ
ب َو ُ
ٱلذ َ
ِ
َك َفرواْ ِمن أَ ْه ِل ٱل ِ
ْكتَهٰ ِ
ين] ،بأن الواو يف هذه اآليات
ُ ْ
ب َواَ ٱل ُْم ْش ِرك َ
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واو عطف يقتضي املغايرة.
ث أ ََم َرُك ُم اهلل] [البقرة]222 :
وه َن ِم ْن َح ْي ُ
[فَِإ َذا تَطَ َه ْر َن فَأْتُ ُ
مل يبني هنا هذا املكان املأمور باإلتيان منه املعرب عنه بلفظة
حيث ولكنه بني أن املراد به اإلتيان يف القبل يف آيتني:
األوىل :هي قوله هنا[ :فَأْتُواْ َح ْرثَ ُك ْم]؛ ألن قوله[ :فَاتُواْ] أمر
باإلتيان مبعىن اوماع وقولهَ [ :ح ْرثِ ُك ْم] ،يبني أن اإلتيان املأمور به إمنا
هو يف حمل احلرث يعين بذر الولد بالنطفةس وذلك هو القبل دون
الدبر كما ال خيفى ؛ ألن الدبر ليس حمل بذر لألوالد
الثانية :قوله تعا ٰىل[ :فَا َ َن ب ِ
اش ُر ُ
ب اهللُ
َ
وه َن َوابْهتَهغُوا َما َكتَ َ
لَ ُك ْم] {البقرة}110:؛ ألن املراد مبا كتب اهلل لكمس الولد.
ِ
ِ
ِ
ت قُهلُوبُ ُك ْم] {البقرة}222:
سبَ ْ
[ َولَك ْن يُه َؤا ُذ ُك ْم ب َما َك َ
مل يصرح هنا باملراد مبا كسبته قلوهبمس ومل يذكر هنا ما يرتتب
على ذلك إذا حنثس ولكنه بني يف سورة املائدةس أن املراد مبا كسبت
القلوبس هو عقد اليمني بالنية والقصدس وبني أن الال م يف ذلك إذا
حنث كفارةس هي :إطعام عشرة مساكنيس أو كسوهتمس أو حترير رقبة
ومن عجز عن واحد من الثالاة فصوم االاة أيامس وذلك يف قوله:
ِ
ِ
ِ
ش َرِة
ام َع َ
ارتُهُ إِط َْع ُ
[ َولَك ْن يُه َؤا ُذ ُك ْم ب َما َع َق ْدتُ ُم ا َيْ َما َن فَ َك َف َ
م ِ
ين ِم ْن أ َْو َس ِط َما تُط ِْع ُمو َن أَ ْهلِي ُك ْم أ َْو كِ ْس َوتُه ُه ْم أ َْو تَ ْح ِر ُير َرقَهبَ ٍة
ساك َ
ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ارةُ أَيْ َمان ُك ْم إِ َذا َحلَ ْفتُ ْم]
ام ثَََلثَة أَيَ ٍام َذل َ
فَ َم ْن لَ ْم يَج ْد فَصيَ ُ
ك َك َف َ
{املائدة.}11:
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[والمطَلَ َقا ُ يهتهربَصن بِأَنْه ُف ِس ِه َن ثَََلثَةَ قُهر ٍ
وء] {البقرة}221:
ََ َ ْ َ
َ ُ
ُ
ااهر هذه اآلية مشوهلا وميع املطلقاتس ولكنه بني يف آيات
أُخر خروج بعض املطلقات من هذا العمومس كاحلوامل املنصوص على
َحم ِ
َجلُ ُه َن أَ ْن
أن عدهتن وضع احلملس يف قولهَ [ :وأ َ
ال أ َ
ُوا ُ ا ْ َ
ض ْع َن َح ْملَ ُه َن] {الطَّال  }2:وكاملطلقات قبل الدخول املنصوص
يَ َ
َِ
ين آ ََمنُوا إِ َذا
على أهنن ال عدة عليهن أصالًس بقوله[ :يَا أَيُّه َها الذ َ
نَ َكحتم ِ
وه َن فَ َما لَ ُك ْم
وه َن ِم ْن قَه ْب ِل أَ ْن تَ َم ُّ
س ُ
الم ْؤمنَا ِ ثُ َم طَلَ ْقتُ ُم ُ
ُُْ ُ
ِ ِ ٍ
وه َن] {األحزاب }21:وأما اللوايت
َعلَْي ِه َن م ْن ع َدة تَه ْعتَ ُّدونَه َها فَ َمتهِّعُ ُ
ال حيضنس لكرب أو صغر فقد بني أن عدهتن االاة أشهر يف قوله:
الَلئِي يئِسن ِمن الم ِح ِ ِ ِ
سائِ ُك ْم إِ ِن ْارتَه ْبتُ ْم فَ ِع َدتُه ُه َن ثَََلثَةُ
[ َو َ َ ْ َ َ َ
يض م ْن ن َ
أَ ْش ُه ٍر َو َ
ض َن] {الطَّال  }2:وقوله تعاىل[ :ثَهلَهٰثَةَ
الَلئِي لَ ْم يَ ِح ْ
قُه ُرۤوٍء] فيه إمجال؛ ألن القر يطلق لغة على احليض [ َو َ
الَلئِي يَئِ ْس َن
ِمن الم ِح ِ ِ ِ
سائِ ُك ْم إِ ِن ْارتَه ْبتُ ْم فَ ِع َدتُه ُه َن ثَََلثَةُ أَ ْش ُه ٍر َو َ
الَلئِي
َ َ
يض م ْن ن َ
ض َن]س قالوا :فرتتيب العدة باألشهر على عدم احليض يدل
لَ ْم يَ ِح ْ
على أن أصل العدة باحليضس واألشهر بدل من احليضات عند
ِ
عدمهاس واستدلوا ً
أيضا بقولهَ [ :وَا يَح ُّل لَ ُه َن أَ ْن يَ ْكتُ ْم َن َما َ لَ َق اهللُ
فِي أ َْر َح ِام ِه َن] {البقرة }221:قالوا :هو الولدس أو احليض وقال هبذا
القول اخللفا األربعة وغريهم من الصحابة والتابعني.
[وبهعولَتهه َن أَح ُّق بِرد ِ
ص ََل ًحا]
ِّه َن فِي َذلِ َ
ك إِ ْن أ ََر ُ
ادوا إِ ْ
َُُ ُ ُ َ َ
{البقرة}221:
ااهر هذه اآلية الكرمية أن أ واج كل املطلقات أحق بردهنس ال
فر يف ذلك بني رجعية وغريها ولكنه أشار يف موضع آخر إىل أن
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َِ
ين آ ََمنُوا
البائن ال رجعة له عليهاس وذلك يف قوله تعا ٰىل[ :يَا أَيُّه َها الذ َ
إِذَا نَ َكحتم ِ
وه َن فَ َما
وه َن ِم ْن قَه ْب ِل أَ ْن تَ َم ُّ
س ُ
الم ْؤمنَا ِ ثُ َم طَلَ ْقتُ ُم ُ
ُُْ ُ
ِ
ٍ
لَ ُك ْم َعلَْي ِه َن ِم ْن ع َدة تَه ْعتَ ُّدونَه َها] {األحزاب }21:وذلك ألن
الطال قبل الدخول بائنس كما أنه أشار هنا إىل أهنا إذا بانت
[وبُهعُولَتُه ُه َن
بانقضا العدة ال رجعة له عليهاس وذلك يف قوله تعا ٰىلَ :
ك]س راجعة إىل
ك] ؛ ألن اإلشارة بقولهٰ [ :ذلِ َ
َح ُّق بَِر ّد ِه َن فِي ٰذلِ َ
أَ
من العدة املعرب عنه يف اآلية بد [ثَهلَهٰثَةَ قُه ُروء] واشرتط هنا يف كون
بعولة الرجعيات أحق بردهن إرادهتم اإلصالح بتلك الرجعةس يف قوله:
صلَهٰحاً]س ومل يتعرض ملفهوم هذا الشرط هناس ولكنه صرح
[إِ ْن أ ََر ُ
ادواْ إِ ْ
يف مواضع أُخر أن لزوج الرجعية إذا ارجتعها ال بنية اإلصالح بل
بقصد اإلضرار هبا ؛ لتخالعه أو حنو ذلكس أن رجعتها حرام عليهس
وه َن ِ
ض َر ًارا
[واَ تُ ْم ِس ُك ُ
كما هو مدلول النهي يف قوله تعا ٰىلَ :
ك فَه َق ْد ظَلَم نَه ْفسهُ واَ تَهت ِ
َخ ُذواْ آيهٰ ِ
ت اهلل
لّتَه ْعتَ ُدواْ َوَمن يَه ْف َع ْل ٰذلِ َ
َ
َ َ َ
إمجاعاس كما دل عليه مفهوم
ُه ُزًوا] فالرجعة بقصد اإلضرار حرام
ً
وه َن ِ
ض َر ًارا].
[واَ تُ ْم ِس ُك ُ
الشرط املصرح به يف قولهَ :
لر َج ِ
ال َعلَْي ِه َن َد َر َجةٌ] {البقرة}221:
[ َولِ ِّ
مل يبني هنا ما هذه الدرجة اليت للرجال على النسا س ولكنه أشار
ِّس ِاء بِ َما
الر َج ُ
هلا يف موضع آخر وهو قوله تعا ٰىلِّ [ :
ال قَه َو ُامو َن َعلَى الن َ
ض ُه ْم َعلَى بَه ْع ٍ
ض َوبِ َما أَنْه َف ُقوا ِم ْن أ َْم َوالِ ِه ْم]
َل اهللُ بَه ْع َ
فَض َ
{النسا }22:س فأشار إىل أن الرجل أفضل من املرأة ؛ وذلك ألن
الذكورة شرف وكمال واألنواة نقص املرأة وضعفها اخللقيني الطبيعينيس
ِ
ِ
ِ ِ
بقوله[ :أَومن يهنَ َ ِ
ص ِام غَْيه ُر ُمبِي ٍن]
شأُ في الحلْيَة َو ُه َو في الخ َ
ََ ْ ُ
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{الزخرف}11:؛ ألن نشأهتا يف احللية دليل على نقصهاس املراد جربه
ُّ
والتغطية عليه باحلليس بقولهَ [ :وبِ َما أَنْه َف ُقوا ِم ْن أ َْم َوالِ ِه ْم]س إىل أن
قائما على
الكامل يف وصفه وقوته وخلقته يناسب حالهس أن يكون ً
الضعيف الناقص خلقة وأشار إىل حكمة كون الطال بيد الرجل دون
ِ
ث لَ ُك ْم] {البقرة}222:؛ ألن من عرف
سا ُؤُك ْم َح ْر ٌ
إذن املرأة بقوله[ :ن َ
أن حقله غري مناسب للزراعة ال ينبغي أن يرغم على الزرع يف حقل ال
يناسب الزراعة.
[الطَََل ُق م َرتَ ِ
ان] {البقرة}221:
َ
ااهر هذه اآلية الكرمية أن الطال كله منحصر يف املرتنيس
ولكنه تعا ٰىل بني أن الطال املنحصر يف مرتني هو الطال الذ متلك
بعده الرجعة ال مطل ًقاس وذلك بذكره الطلقة الثالثة اليت ال حتل بعدها
املراجعة إال بعد وج .وهي املذكورة يف قوله[ :فَِإ ْن طَلَ َق َها فَ ََل تَ ِح ُّل
ِ
يح
لَهُ م ْن بَه ْع ُد] {البقرة}227:س وعلى هذا القول فقوله[ :أ َْو تَ ْس ِر ٌ
بِِإ ْحس ٍ
ان] {البقرة }221:س يعين به عدم الرجعة وقال بعض العلما
َ
ٍ
ِ
الطلقة الثالثة هي املذكورة يف قوله تعا ٰىل[ :أ َْو تَ ْس ِر ٌ ِ
سان]س
يح بإ ْح َ
مرفوعا إليه .
ورو هذا ً
ٍ
وف أَو تَس ِريح بِِإ ْحس ٍ
[فَِإ ْمس ٌ ِ
ان] {البقرة}221:
اك ب َم ْع ُر ْ ْ ٌ َ
َ
مل يبني يف هذه اآلية وال يف غريها من آيات الطال حكمة كون
الطال بيد الرجل دون إذن املرأةس ولكنه بني يف موضع آخر أن
حكمة ذلك أن املرأة حقل تزرع فيه النطفة كما يزرع البذر يف
األرضس ومن رأى أن حقله غري صاحل للزراعة فاحلكمة تقتضي أن ال
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يرغم على الزرع فيهس وأن يرتك وشأنه؛ ليختار حقالً صاحلًا لزراعته
ِ
ث لَ ُك ْم].
سا ُؤُك ْم َح ْر ٌ
وذلك يف قوله تعا ٰىل[ :ن َ
ِ
وه َن َش ْيئًا إَِا أَ ْن يَ َخافَا أ ََا
[ َوَا يَ ِح ُّل لَ ُك ْم أَ ْن تَأْ ُ ُذوا م َما َآتَه ْيتُ ُم ُ
ِ
ِ
ي ِقيما ح ُد َ ِ
اح َعلَْي ِه َما
يما ُح ُد َ
ُ َ ُ
ود اهلل فَ ََل ُجنَ َ
ود اهلل فَِإ ْن ْفتُ ْم أ ََا يُق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ود اهلل
يما افْهتَ َد ْ به تل َ
وها َوَم ْن يَهتَه َع َد ُح ُد َ
ْك ُح ُد ُ
ود اهلل فَ ََل تَه ْعتَ ُد َ
فَ
ك ُه ُم الظَالِ ُمو َن] {البقرة}221:
فَأُولَئِ َ
صرح يف هذه اآلية الكرمية بأن الزوج ال حيل له الرجوع يف شى مما
أعطى وجتهس إال على سبيل اخللعس إذا خافا إال يقيما حدود اللَّهس فيما
بينهماس فال جناح عليهما إذن يف اخللع .أ  :ال جناح عليها هي يف
الدفعس وال عليه هو يف األخذ وصرح يف موضع آخر بالنهي عن الرجوع
قنطارا وبني أن
يف شى مما أعطى األ واج وجاهتمس ولو كان املعطى ً
أخذه هبتان وإمث مبنيس وبني أن السبب املانع من أخذ شى منه هو أنه
ال َزْو ٍج
ٱستِْب َد َ
[وإِ ْن أَ َر ْدتُّ ُم ْ
أفضى إليها باوماع .وذلك يف قوله تعا ٰىلَ :
ِ
َم َكا َن َزْو ٍج َوءاتَهْيتُ ْم إِ ْح َد ُاه َن قِْنطَاراً فََلَ تَأْ ُ ُذواْ مْنهُ َشْيئاً أَتَأْ ُ ُذونَهُ
ض ُك ْم إِلَ ٰى بَه ْع ٍ
ض
بُه ْهتَهٰناً َوإِثْماً ُّمبِيناً * َوَكْي َ
ض ٰى بَه ْع ُ
ف تَأْ ُ ُذونَهُ َوقَ ْد أَفْ َ
َوأَ َ ْذ َن ِمن ُكم ّميثَهٰقاً غَلِيظاً] {النسا  }21-27 :وبني يف موضع آخر
أن حمل النهي عن ذلك إذا مل يكن عن طيب النفس من املرأة؛ وذلك
يف قوله[ :فَِإ ْن ِطْب َن لَ ُك ْم َع ْن َش ْي ٍء ِمْنهُ نَه ْف ًسا فَ ُكلُوهُ َهنِيئًا َم ِريئًا]
ِ
اضْيتُ ْم
يما تَه َر َ
{النسا  .}2:وأشار إىل ذلك بقولهَ [ :وَا ُجنَ َ
اح َعلَْي ُك ْم ف َ
يض ِة] {النسا .}22:
بِِه ِم ْن بَه ْع ِد ال َف ِر َ
وه َن ِ
ض َر ًارا لِتَه ْعتَ ُدوا] {البقرة}221:
[ َوَا تُ ْم ِس ُك ُ
صرح تعا ٰىل يف هذه اآلية الكرمية بالنهي عن إمساك املرأة مضارة
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هلا؛ ألجل االعتدا عليها بأخذه ما أعطاها ؛ ألهنا إذا طال عليها
اإلضرار افتدت منه ؛ ابتغا السالمة من ضرره وصرح يف موضع آخر
بأهنا إذا أتت بفاحشة مبينة جا له عضلهاس حىت تفتد منه وذلك
وه َن لِتَ ْذ َهبُوا بِبَه ْع ِ
وه َن إَِا أَ ْن
يف قوله تعا ٰىلَ [ :وَا تَه ْع ُ
ض َما َآتَه ْيتُ ُم ُ
ضلُ ُ
يأْتِين بَِف ِ
ش ٍة ُمبَهيِّهنَ ٍة] {النسا  }11:واختلف العلما يف املراد
اح َ
َ َ
بالفاحشة املبينة فقال مجاعة منهم هي :الزناس وقال قوم هي :النشو
والعصيان وبذا ة اللسان .والظاهر مشول اآلية للكل كما اختاره ابن
جرير.
ِ
اح َعلَْي ُك ْم]
[ َوإِ ْن أ ََر ْدتُ ْم أَ ْن تَ ْستَه ْرضعُوا أ َْوَا َد ُك ْم فَ ََل ُجنَ َ
{البقرة}222:
ذكر يف هذه اآلية الكرمية أن الرجل إذا أراد أن يطلب لولده
مرضعة غري أمه ال جناح عليه يف ذلكس إذا سلم األجرة املعينة يف
العقدس ومل يبني هنا الوجه املوجب لذلكس ولكنه بينه يف سورة الطال
بقوله تعا ٰىل[ :وإِ ْن تَهعاسرتُم فَستُهر ِ
ض ُع لَهُ أُ ْ َرى] {الطَّال  }9:س
َ َ َْ ْ َ ْ
واملراد بتعاسرهم :امتناع الرجل من دفع ما تطلبه املرأةس وامتناع املرأة
من قبول اإلرضاع مبا يبذله الرجل ويرضى به.
ِ
َِ
ص َن بِأَنْه ُف ِس ِه َن أ َْربَه َعةَ
اجا يَهتَه َربَ ْ
ين يُهتَه َوفَه ْو َن م ْن ُك ْم َويَ َذ ُرو َن أَ ْزَو ً
[ َوالذ َ
أَ ْش ُه ٍر َو َع ْش ًرا] {البقرة}222:
ااهر هذه اآلية الكرمية أن كل متوىف عنها تعتد بأربعة أشهر
وعشرس ولكنه بني يف موضع آخر أن حمل ذلك ما مل تكن حامالًس
فإن كانت حامالً كانت عدهتا وضع محلهاس وذلك يف قوله:
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َحم ِ
ض ْع َن َح ْملَ ُه َن] {الطَّال .}2:
[ َوأ َ
َجلُ ُه َن أَ ْن يَ َ
ال أ َ
ُوا ُ ا ْ َ
ِ
ِ
وف ح ًّقا َعلَى ِ
ِ
ِ
ين] {البقرة}221:
الم ْع ُر َ
المتَق َ
ُ
ْمطَلَ َقا َمتَاعٌ ب َ
[ َولل ُ
ااهر هذه اآلية الكرمية أن املتعة حق لكل مطلقة على مطلقها
املتقيس سوا أطلقت قبل الدخول أم ال ؟ فرض هلا صدا أم ال ؟
ويدل هلذا العموم قوله تعا ٰىل[ :يا أَيُّه َها النَبِ ُّي قُل ِ َ ْزو ِ
ك إِ ْن ُك ْنتُ َن
اج َ
َ
ْ َ
الحيَاةَ ُّ
احا
الدنْهيَا َوِزينَتَه َها فَهتَه َعالَْي َن أ َُمته ْ
تُ ِر ْد َن َ
ُس ِّر ْح ُك َن َس َر ً
ِّع ُك َن َوأ َ
ول ِ
َج ِم ًيَل] {األحزاب}21:س مع قوله[ :لََق ْد َكا َن لَ ُك ْم فِي ر ُس ِ
اهلل
َ
سنَةٌ] {األحزاب }21:فاعلم أن أ واج النيب مفروض هلن
أْ
ُس َوةٌ َح َ
ومدخول هبنس وقد يفهم من موضع آخر أن املتعة خلصوص املطلقة
معا؛ ألن املطلقة بعد الدخول تستحق
قبل الدخولس وفرض الصدا ً
الصدا س واملطلقة قبل الدخول وبعد فرض الصدا تستحق نصف
الصدا  .واملطلقة قبلهما ال تستحق شيئًاس فاملتعة هلا خاصة ورب
ِ َ
اء َما
كسرها وذلك يف قوله تعا ٰىلَ [ :ا ُجنَ َ
ِّس َ
اح َعلَْي ُك ْم إ ْن طَل ْقتُ ُم الن َ
وه َن] {البقرة }229:س
لَ ْم تَ َم ُّ
ضوا لَ ُه َن فَ ِر َ
وه َن أ َْو تَه ْف ِر ُ
يضةً َوَمتهِّعُ ُ
س ُ
ضتُ ْم لَ ُه َن
وه َن ِم ْن قَه ْب ِل أَ ْن تَ َم ُّ
وه َن َوقَ ْد فَه َر ْ
س ُ
مث قالَ [ :وإِ ْن طَلَ ْقتُ ُم ُ
ضتُ ْم] {البقرة}220:س فهذه اآلية ااهرة يف
ف َما فَه َر ْ
ص ُ
فَ ِر َ
يضةً فَنِ ْ
هذا التفصيلس ووجهه ااهر معقول والتحقيق أن قدر املتعة ال حتديد
ِ
الم ْقتِ ِر قَ َد ُرهُ]
فيه ً
الموس ِع قَ َد ُرهُ َو َعلَى ُ
شرعا لقوله تعا ٰىلَ [ :علَى ُ
{البقرة ،}229:فإن توافقا على قدر معني فاألمر واضحس وإن
اختلفا فاحلاكم جيتهد يف حتقيق املناطس فيعني القدر على ضو قوله
تعا ٰىلَ [ :علَى الم ِ
وس ِع قَ َد ُرهُ]س هذا هو الظاهرس وااهر قوله:
ُ
ِ
وه َن]س وقوله[ :وللْمطَلََقهٰ ِ
ت َمتَهٰ ٌع]س يقتضي وجوب املتعة يف
[ َوَمتهِّعُ ُ
َ ُ

تفسير أضواء البيان

11

ِ
ِِ
ين] تأكيد
ين] و َ
اوملة ألن قولهَ :
[علَى ٱل ُْمتَق َ
[علَى ٱل ُْم ْحسن َ
للوجوب وليس ألحد أن يقول لست متقيًا مثالً ؛ لوجوب التقوى
على مجيع الناس.
ِ ِ ِ
َِ
وف ح َذر المو ِ
ين َ َر ُجوا م ْن ديَا ِره ْم َو ُه ْم أُلُ ٌ َ َ َ ْ
[أَلَ ْم تَه َر إِلَى الذ َ
اه ْم] {البقرة}222:
فَه َق َ
َحيَ ُ
ال لَ ُه ُم اهللُ ُموتُوا ثُ َم أ ْ
املقصود من هذه اآلية الكرميةس تشجيع املؤمنني على القتال
بإعالمهم بأن الفرار من املوت ال ينجيس فإذا علم اإلنسان أن فراره
من املوت أو القتل ال ينجيهس هانت عليه مبار ة األقران ؛ والتقدم يف
امليدان .وقد أشار تعا ٰىل أن هذا هو مراده باآلية حيث أتبعها بقوله:
[وقَهٰتِلُواْ فِي َسبِ ِ
يل اهلل]س وصرح مبا أشار إليه هنا يف قوله[ :قُل لَن
َ
يَن َف َع ُك ُم ٱل ِْف َر ُار إِن فَه َرْرتُ ْم ّم َن ٱل َْم ْو ِ أَ ِو ٱلْ َق ْت ِل َوإِذاً اَ تُ َمتهَعُو َن إِاَ
قَلِيَلً]س وهذه أعظم آية يف التشجيع على القتال؛ ألهنا تبني أن الفرار
من القتل ال ينجي منهس ولو فرض جناته منه فهو ميت عن قريب
وهذا هو املراد باآليات املذكورةس ويؤخذ من هذه اآلية عدم جوا
الفرار من الطاعون إذا وقع بأرض وأنت فيهاس وقد ابت عن النيب 
النهي عن الفرار من الطاعون وعن القدوم على األرض اليت فيها
الطاعون.
ضِ
ض َعافًا َكثِ َيرةً]
اع َفهُ لَهُ أَ ْ
سنًا فَهيُ َ
[ َم ْن ذَا الَ ِذي يُه ْق ِر ُ اهللَ قَه ْر ً
ضا َح َ
{البقرة}222:
مل يبني هنا قدر هذه األضعاف الكثريةس ولكنه بني يف موضع
آخر أهنا تبلغ سبعمائة ضعف وتزيد عن ذلك .وذلك يف قوله تعا ٰىل:
َِ
ين يُه ْن ِف ُقو َن أ َْم َوالَ ُه ْم فِي َسبِ ِ
ت َس ْب َع
يل اهلل َك َمثَ ِل َحبَ ٍة أَنْهبَتَ ْ
[ َمثَ ُل الذ َ
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ضِ
شاءُ]
ف لِ َم ْن يَ َ
اع ُ
َسنَابِ َل فِي ُك ِّل ُس ْنبُهلَ ٍة ِمئَةُ َحبَ ٍة َواهللُ يُ َ
{البقرة.}291:
ْك و ِ
شاءُ] {البقرة}221:
الح ْك َمةَ َو َعلَ َمهُ ِم َما يَ َ
المل َ َ
[ َوَآتَاهُ اهللُ ُ
مل يبني هنا شيئًا مما علمه وقد بني يف مواضع أُخر أن مما علمه
وس لَ ُكم لِتُ ْح ِ
صنَ ُك ْم ِم ْن
صنعة الدروع كقولهَ [ :و َعلَ ْمنَاهُ َ
ص ْنه َعةَ لَبُ ٍ ْ
بأ ِْس ُكم] {األنبيا }17:س وقوله[ :وأَلَنَا لَهُ الح ِدي َد * أ ِ
َن ا ْع َم ْل
َ
َ ْ
َ
ٍ
س ْرِد] {سبأ.}11-17:
ِّر فِي ال َ
َسابِغَا َوقَد ْ
ِ
[وإِنَ َ ِ
ين] {البقرة}222:
الم ْر َسل َ
ك لَم َن ُ
َ
يفهم أن الكفار ينكرون رسالته  وقد صرح هبذا املفهوم يف
قوله[ :ويه ُق ُ َ ِ
ت ُم ْر َس ًَل] {الرعد.}22:
ين َك َف ُروا لَ ْس َ
ََ
ول الذ َ
ض ُه ْم َعلَى بَه ْع ٍ
الر ُس ُل فَ َ
ض ِم ْنه ُه ْم َم ْن َكلَ َم اهللُ]
ْك ُّ
ضلْنَا بَه ْع َ
[تِل َ
{البقرة}222:
مل يبني هنا هذا الذ كلمة اهلل منهم وقد بني أن منهم موسى
ِ
يما]
عليه وعلى نبينا الصالة والسالم بقولهَ [ :وَكلَ َم اهللُ ُم َ
وسى تَ ْكل ً
ك َعلَى الن ِ
َاس
{النسا }192:س وقوله[ :قَ َ
اصطََفْيتُ َ
وسى إِنِّي ْ
ال يَا ُم َ
بِ ِر َس َااتِي َوبِ َك ََل ِمي] {األعراف }122:وقال ابن كثريِ [ :م ْنه ُه ْم َم ْن
َكلَ َم اهللُ] يعين موسى وحممد وآدم عليهم الصالة والسالم.
ض ُه ْم َد َر َجا ٍ ] {البقرة}222:
[ َوَرفَ َع بَه ْع َ
سى أَ ْن
أشار يف مواضع أُخر إىل أن منهم ً
حممدا  كقولهَ [ :ع َ
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ودا] {اإلسرا  }01:وأشار يف مواضع أُخر
ك َربُّ َ
يَه ْبه َعثَ َ
ك َم َق ًاما َم ْح ُم ً
ِ ِ
يم َ لِ ًيَل]
إىل أن منهم ٰ
إبراهيم كقولهَ [ :واتَ َخ َذ اهللُ إبْه َراه َ
{النسا  }122:وأشار يف موضع آخر إىل أن منهم داود وهو قوله:
ضلْنَا بَه ْع َ ِ
ين َعلَى بَه ْع ٍ
[ َولََق ْد فَ َ
ورا]
ض َوَآتَه ْيهنَا َد ُاو َ
ود َزبُ ً
ض النَبيِّ َ
{اإلسرا }22:س وأشار يف موضع آخر إىل أن منهم إدريس وهو
قولهَ [ :وَرفَه ْعنَاهُ َم َكانًا َعلِيًّا] {مرمي}20:س وأشار هنا إىل أن منهم
ِ
يسى ابْ َن َم ْريَ َم البَهيِّهنَا ِ ] {البقرة}222:
ٰ
عيسى بقوله [ َوَآتَه ْيهنَا ع َ
واختار ابن عطية كما نقله عنه القرطيب أن وجه اومع جوا التفضيل
إمجاالً كقوله  « :أنا سيد ولد آدم وا فخر » ،ومنع التفضيل
على طريق اخلصوص كقوله « :ا تفضلوني على موسى»س وقوله:
«ا ينبغي حد أن يقول أنا ير من يونس بن متَى »س وحنو ذلك
والعلم عند اهلل تعا ٰىل.
ِ َِ
ين آ ََمنُوا] {البقرة}220:
[اهللُ َول ُّي الذ َ
صرح يف هذه اآلية الكرمية بأن اهلل ويل املؤمننيس وصرح يف آية
أخرى بأنه وليهم وأن رسول اهلل  وليهمس وأن بعضهم أوليا بعضس
ِ
َِ
ءامنُواْ]
ين َ
وذلك يف قوله تعا ٰىل[ :إِنَ َما َوليُّ ُك ُم ٱللَهُ َوَر ُسولُهُ َوٱلذ َ
وقال[ :وٱلْم ْؤِمنُو َن وٱلْم ْؤِمنَهٰ ِ
ض ُه ْم أ َْولِيَاء بَه ْع ٍ
ض] وصرح يف
ت بَه ْع ُ
َ ُ
َ ُ
موضع آخر خبصوص هذه الوالية للمسلمني دون الكافرين وهو قوله
ِ
َِ
تعا ٰىلَ [ :ذلِ َ ِ
ين اَ َم ْولَ ٰى
ين َ
ءامنُواْ َوأَ َن ٱلْ َكهٰف ِر َ
ك بأَ َن ٱللَهَ َم ْولَى ٱلذ َ
لَ ُه ْم]س وصرح يف موضع آخر بأن نبيه  أوىل باملؤمنني من أنفسهمس
وهو قوله تعاىل ٰٰ[ :النَبِ ُّي أَولَى بِ ِ ِ
ين ِم ْن أَنْه ُف ِس ِه ْم]
ْ
الم ْؤمن َ
ُ
{ا حزاب}6:س وبني يف آية سورة البقرة هذهس مثرة واليته تعا ٰىل
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للمؤمننيس وهي إخراجه هلم من الظلمات إىل النور بقوله تعا ٰىل[ :اهلل
ولِ ُّي ٱلَ ِذين ءامنُواْ ي ْخ ِرج ُهم ّمن ٱلظُّلُمهٰ ِ
ت إِلَى ٱلنُّوِر]س وبني يف
َ َ ُ ُ
َ
َ
َ
موضع آخر أن من مثرة واليته إذهاب اخلوف واحلزن عن أوليائهس وبني
أن واليتهم له تعا ٰىل بإمياهنن وتقواهمس وذلك يف قوله تعا ٰىل[ :أَا إِ َن
َِ
أ َْولِيَاء اهلل اَ َ ْو ٌ
ءامنُواْ َوَكانُواْ
ين َ
ف َعلَْي ِه ْم َواَ ُه ْم يَ ْح َزنُو َن * ٱلذ َ
أيضا
يَهتَه ُقو َن]س وصرح يف موضع آخر أنه تعا ٰىل ويل نبيه س وأنه ً
ِ
ِ
َِ
ب
يتوىل الصاحلنيس وهو قوله تعا ٰىل[ :إِ َن َوليّ َى اهلل ٱلذى نَه َز َل ٱلْكتَهٰ َ
و ُهو يهتَهولَى ٱل َ ِ ِ
ين].
صهٰلح َ
َ َ ََ
[يُ ْخ ِر ُج ُه ْم ِم َن الظُّلُ َما ِ إِلَى النُّوِر] {البقرة}220:
املراد بالظلمات الضاللةس وبالنور اهلدىس وهذه اآلية يفهم منها
أن طر الضالل متعددة ؛ ومعه الظلمات وأن طريق احلق واحدة؛
إلفراده النورس وهذا املعىن املشار إليه هنا بينه تعا ٰىل يف مواضع أُخر
ِ ِ
ِ
السبُ َل
يما فَاتَبِعُوهُ َوَا تَهتَبِعُوا ُّ
كقولهَ [ :وأَ َن َه َذا ص َراطي ُم ْستَق ً
فَهتَه َف َر َق بِ ُك ْم َع ْن َسبِيلِ ِه] {األنعام.}122:
َِ
ين َك َف ُروا أ َْولِيَا ُؤ ُه ُم الطَاغُو ُ ] {البقرة}220:
[ َوالذ َ
والتحقيق أن كل ما عبد من دون اهلل فهو طاغوت واحلظ
األكرب من ذلك للشيطانس كما قال تعا ٰىل[ :أَلَ ْم أَ ْع َه ْد إِلَْي ُك ْم يَا بَنِي
َد َم أَ ْن َا تَه ْعبُ ُدوا ال َ
ش ْيطَا َن] {يس.}97:
آَ
َِ
يل ِ
ين يُه ْن ِف ُقو َن أ َْم َوالَ ُه ْم فِي َسبِ ِ
اهلل ثُ َم َا يُه ْتبِعُو َن َما أَنْه َف ُقوا َمنًّا
[الذ َ
ف َعلَْي ِه ْم َوَا ُه ْم يَ ْح َزنُو َن]
َج ُرُه ْم ِع ْن َد َربِّ ِه ْم َوَا َ ْو ٌ
َوَا أَذًى لَ ُه ْم أ ْ
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{البقرة}292:
يفهم من هذه اآلية أن من أتبع إنفاقه املن واألذى مل حيصل له
ف
َج ُرُه ْم ِع ْن َد َربِّ ِه ْم َوَا َ ْو ٌ
هذا الثواب املذكور هنا يف قوله[ :فَهلَ ُه ْم أ ْ
َعلَْي ِه ْم َوَا ُه ْم يَ ْح َزنُو َن] {البقرة .}92:وقد صرح تعا ٰىل هبذا املفهوم
يف قوله[ :يَا أَيُّه َها الَ ِذين آ ََمنُوا َا تُه ْب ِطلُوا َ ِ ِ
الم ِّن َوا َ َذى]
ص َدقَات ُك ْم ب َ
َ
{البقرة.}292:
َِ ِ
اء الن ِ
َاس] {البقرة}292:
[ َكالذي يُه ْنف ُق َمالَهُ ِرئَ َ
بني أن املراد بد [ َكالَ ِذي] الذين بقولهَ[ :ا يَه ْق ِد ُرو َن َعلَى َش ْي ٍء
ِ
ِ ِ َِ
ُح ِ
ص ُروا فِي
ين أ ْ
م َما َك َسبُوا] {البقرة }292:وقوله[ :ل ْل ُف َق َراء الذ َ
َسبِ ِ
يل اهلل] {البقرة }202:مل يبني هنا سبب فقرهم ؛ ولكنه بني يف
سورة احلشر أن سبب فقرهم هو إخراج الكفار هلم من ديارهم
ِ ِ
اج ِر َ ِ
ِ
ين أُ ْ ِر ُجوا ِم ْن ِديا ِرِه ْم
ين الذ َ
الم َه َ
وأمواهلم بقوله[ :ل ْل ُف َق َراء ُ
َوأ َْم َوالِ ِه ْم] {احلشر.}1:
ف] {البقرة}202:
اءهُ َم ْو ِعظَةٌ ِم ْن َربِِّه فَانْهتَه َهى فَهلَهُ َما َسلَ َ
[فَ َم ْن َج َ
معىن هذه اآلية الكرمية أن من جا ه موعظة من ربه يزجره هبا عن
أكل الربا فانتهى أ  :ترك املعاملة بالربا ؛ خوفًا من اهلل تعا ٰىل وامتثاالً
ف] أ  :ما مضى قبل نزول التحرمي من أموال الرباس
ألمره [فَهلَهُ َما َسلَ َ
ويؤخذ من هذه اآلية الكرمية أن اهلل ال يؤاخذ اإلنسان بفعل أمر إال بعد
أن حيرمه عليهس وقد أوضح هذا املعىن يف آيات كثريةس فقد قال يف الذين
س
كانوا يشربون اخلمرس ويأكلون مال امليسر قبل نزول التحرمي[ :لَْي َ
صالِحا ِ جنَ ِ
َِ
ِ
يما طَِع ُموا] وقال يف
ُ ٌ
ين آ ََمنُوا َو َعملُوا ال َ َ
اح ف َ
َعلَى الذ َ
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الذين كانوا يتزوجون أ واج آبائهم قبل التحرميَ [ :وَا تَهْن ِك ُحوا َما نَ َك َح
ِ
ف] {النسا }22:س أ  :لكن ما
ِّس ِاء إَِا َما قَ ْد َسلَ َ
آَبَا ُؤُك ْم م َن الن َ
سلف قبل التحرمي فال جناح عليكم فيه ونظريه قوله تعا ٰىلَ [ :وأَ ْن
ف] {النسا  }22:وقال يف الصيد
تَ ْج َم ُعوا بَهْي َن ا ُ ْ تَهْي ِن إَِا َما قَ ْد َسلَ َ
قبل التحرميَ [ :ع َفا اهلل َع َما َسلَف] وقال يف الصالة إىل بيت املقدس
ِ ِ
يع إِ َيمهٰنَ ُك ْم]س أ  :صالتكم إىل
قبل نسخ استقبالهَ [ :وَما َكا َن ٱللَهُ ليُض َ
بيت املقدس قبل النسخ ومن أصرح األدلة يف هذا املعىن أن النيب 
واملسلمني ملا استغفروا لقربائهم املوتى من املشركني وأنزل اهلل تعا ٰىلَ [ :ما
ِ ِ ِ
ِ ِ َِ
ين َولَْو َكانُوا أُولِي قُه ْربَى
ين آ ََمنُوا أَ ْن يَ ْستَه ْغف ُروا لل ُْم ْش ِرك َ
َكا َن للنَب ِّي َوالذ َ
ِ
الج ِح ِيم] {التوبة}112:س
م ْن بَه ْع ِد َما تَهبَهيَ َن لَ ُه ْم أَنَه ُه ْم أ ْ
َص َح ُ
اب َ
وندموا على استغفارهم للمشركني أنزل اهلل يف ذلكَ [ :وَما َكا َن اهللُ
لِي ِ
ض َل قَه ْوًما بَه ْع َد إِ ْذ َه َد ُاه ْم َحتَى يُهبَهيِّ َن لَ ُه ْم َما يَهتَه ُقو َن]
ُ
{التوبة}112:س فصرح بأنه ال يضلهم بفعل أمر إال بعد بيان اتقائه.
الربَا] {البقرة}209:
[يَ ْم َح ُق اهللُ ِّ
صرح يف هذه اآلية الكرمية بأنه ميحق الربا أ  :يذهبه بالكلية من
يد صاحبه أو حيرمه بركة ماله فال ينتفع به كما قاله ابن كثري وغريهس
وما ذكر هنا من حمق الرباس أشار إليه يف مواضع أُخر كقولهَ [ :وَما
َآتَه ْيتُ ْم ِم ْن ِربًا لِيَه ْربُه َو فِي أ َْم َو ِال الن ِ
َاس فَ ََل يَه ْربُو ِع ْن َد اهلل]
ب َولَ ْو
الخبِ ُ
ُّ
{الروم}21:س وقوله[ :قُ ْل َا يَ ْستَ ِوي َ
يث َوالطَيِّ ُ
الخبِ ِ
يث] {املائدة}177:س وقوله تعاىلَ [ :ويَ ْج َع َل
ك َكثْه َرةُ َ
أَ ْع َجبَ َ
ِ
ِ
ضهُ َعلَى بَه ْع ٍ
َم]
ال َخبِ َ
يث بَه ْع َ
ض فَهيَه ْرُك َمهُ َجم ًيعا فَهيَ ْج َعلَهُ في َج َهن َ
الربَا]
{األنفال }20:واعلم أن اهلل صرح بتحرمي الربا بقولهَ [ :و َح َرَم ِّ
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{البقرة}202:س وصرح بأن املتعامل بالربا حمارب اهلل بقوله[ :يَا أَيُّه َها
َِ
ِِ
ين * فَِإ ْن
ين آ ََمنُوا اتَه ُقوا اهللَ َوذَ ُروا َما بَِق َي ِم َن ِّ
الربَا إِ ْن ُك ْنتُ ْم ُم ْؤمن َ
الذ َ
ِ ٍ ِ ِ
ِِ ِ
وس
لَ ْم تَه ْف َعلُوا فَأْذَنُوا ب َح ْرب م َن اهلل َوَر ُسوله َوإ ْن تُه ْبتُ ْم فَهلَ ُك ْم ُرءُ ُ
أ َْم َوالِ ُك ْم َا تَظْلِ ُمو َن َوَا تُظْلَ ُمو َن] {البقرة }201-201 :وصرح
بأن آكل الربا ال يقوم أ  :من قربه يوم القيامة إال كما يقوم الذ
َِ
ومو َن
ين يَأْ ُكلُو َن ِّ
الربَا َا يَه ُق ُ
يتخبطه الشيطان من املس بقوله[ :الذ َ
ِ
وم الَ ِذي يَهتَ َخبَطُهُ ال َ
ك بِأَنَه ُه ْم قَالُوا
س ذَلِ َ
الم ِّ
إَِا َك َما يَه ُق ُ
ش ْيطَا ُن م َن َ
الربَا] {البقرة.}202:
إِنَ َما البَه ْي ُع ِمثْ ُل ِّ
ص َدقَا ِ ] {البقرة}209:
[ َويُه ْربِي ال َ
ذكر يف هذه اآلية الكرمية أنه تعا ٰىل يريب الصدقاتس وبني يف
موضع آخر أن هذا اإلربا مضاعفة األجرس وأنه يشرتط يف ذلك
إخالص النية لوجه اهلل تعا ٰىلس وهو قوله تعا ٰىل[ :وما َآتَهيتم ِمن َزَكاةٍ
َ َ ُْ ْ ْ
{الروم.}21:
الم ْ
ض ِع ُفو َن] ُّ
تُ ِري ُدو َن َو ْجهَ اهلل فَأُولَئِ َ
ك ُه ُم ُ
َِ
س ًّمى فَا ْكتُبُوهُ]
ين آ ََمنُوا إِذَا تَ َدايَه ْنتُ ْم بِ َديْ ٍن إِلَى أ َ
[يَا أَيُّه َها الذ َ
َج ٍل ُم َ
{البقرة}212 :
ااهر هذه اآلية الكرمية أن كتابة الدين واجبة ؛ ألن األمر من
اهلل يدل على الوجوب .ولكنه أشار إىل أنه أمر إرشاد ال إجياب
وضةٌ]
بقولهَ [ :وإِ ْن ُك ْنتُ ْم َعلَى َس َف ٍر َولَ ْم تَ ِج ُدوا َكاتِبًا فَ ِرَها ٌن َم ْقبُ َ
إمجاعا وهو بدل من الكتابة عند
{البقرة}212:؛ ألن الرهن ال جيب ً
تعذرها يف اآلية فلو كانت الكتابة واجبة لكان بدهلا واجبًا .وصرح
بعدم الوجوب بقوله[ :فَهلْيُه َؤ ِّد الَ ِذي ْاؤتُ ِم َن أ ََمانَهتَهُ] {البقرة}212:س
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َِ
ين آ ََمنُوا إِذَا تَ َدايَه ْنتُ ْم بِ َديْ ٍن
فالتحقيق أن األمر يف قوله[ :يَا أَيُّه َها الذ َ
س ًّمى فَا ْكتُبُوهُ] للندب واإلرشاد ؛ ألن لرب الدَّيْ ِن أن
إِلَى أ َ
َج ٍل ُم َ
إمجاعاس فالندب إىل الكتابة فيه إمنا هو على جهة احليطة
يهبه ويرتكه ً
للناسس قاله القرطيب .وقاله بعضهم :إن أشهدت فحسنس وإن
ائتمنت ففي حل وسعة ابن عطيةس وهذا القول هو الصحيح وقاله
أيضا وأخذ بعض العلما من قوله تعا ٰىلَ [ :وإِ ْن ُك ْنتُ ْم َعلَى
القرطيب ً
مشروعا إال يف السفر كما قاله جماهد
َس َف ٍر] اآلية .أن الرهن ال يكون
ً
والضحاك وداود والتحقيق جوا ه يف احلضر وال مفهوم ملخالف اآلية
ألنه جرى على األمر الغالب والكاتب يتعذر يف السفر دون احلضر.
[ َوأَ ْش ِه ُدوا إِ َذا تَهبَايَه ْعتُ ْم] {البقرة}212:
ااهر األمر الوجوب أيضا على من باع أن يشهد ومجهور
العلما على إن اإلشهاد على املبالغة وكتابة الدين أمر مندوب إليه ال
ضا]
ض ُك ْم بَه ْع ً
واجب ويدل ذلك قوله تعاىل[ :فَِإ ْن أ َِم َن بَه ْع ُ
{البقرة }212:مل يبني اهلل تعا ٰىل يف هذه اآلية اشرتاط العدالة يف
ض ْو َن ِم َن
الشهودس ولكنه بينه يف مواضع أُخر كقولهِ [ :م َم ْن تَه ْر َ
ُّ
الش َه َد ِاء] {البقرة}212:س وقولهَ [ :وأَ ْش ِه ُدوا َذ َو ْي َع ْد ٍل ِم ْن ُك ْم]
{الطَّال .}2:
[ َربَهنَا َا تُه َؤا ِ ْذنَا إِ ْن نَ ِسينَا أ َْو أَ ْ طَأْنَا] {البقرة}219:
مل يبني هنا هل أجاب دعا هم هذا أم ال؟ وأشار إىل أنه أجابه
بقوله يف اخلطأ[ :ولَيس َعلَي ُكم جنَ ِ
يما أَ ْ طَأْتُ ْم بِ ِه]
َْ َ ْ ْ ُ ٌ
اح ف َ
{األحزاب }2:وأشار إىل أنه أجابه يف النسيان بقولهَ [ :وإِ َما
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ِ
ِِ
ش ْيطَا ُن فَ ََل تَه ْقعُ ْد بَه ْع َد ِّ
َك ال َ
ين]
يُه ْن ِسيَهن َ
الذ ْك َرى َم َع ال َق ْوم الظَالم َ
{األنعام }91:وقد ابت يف صحيح مسلم أن النيب  ملا قرأ هذه
اآلية قال :قال اهلل تعا ٰىل ( :نعم).
َِ
ين ِم ْن قَه ْبلِنَا]
[ َربَهنَا َوَا تَ ْح ِم ْل َعلَْيهنَا إِ ْ
ص ًرا َك َما َح َملْتَهُ َعلَى الذ َ
{البقرة}219:
مل يبني هنا هل أجاب دعا هم هذا أم ال؟ ومل يبني اإلصر الذ
كان حمموالً على من قبلناس وبني أنه أجاب دعا هم هذا يف مواضع
ت َعلَْي ِه ْم]
ص َرُه ْم َوا َ ْغ ََل َل الَتِي َكانَ ْ
أُخر كقولهَ [ :ويَ َ
ض ُع َع ْنه ُه ْم إِ ْ
سا إَِا ُو ْس َع َها]
{األعراف}120:س وقولهَ [ :ا يُ َكلِّ ُ
ف اهللُ نَه ْف ً
{البقرة}219:س وقولهَ [ :وَما َج َع َل َعلَْي ُك ْم فِي الدِّي ِن ِم ْن َح َر ٍج]
{احلج}01:س وقوله[ :يُ ِري ُد اهللُ بِ ُك ُم اليُ ْس َر] {البقرة}112:س إىل
غري ذلك من اآليات .وأشار إىل بعض اإلصر الذ محل على من قبلنا
ِ
ِ
س ُك ْم] {البقرة}22:؛ ألن
بقوله[ :فَهتُوبُوا إلَى بَا ِرئ ُك ْم فَاقْهتُهلُوا أَنْه ُف َ
اشرتاط قتل النفس يف قبول التوبة من أعظم اإلصرس واإلصر الثقل يف
التكليف.
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تفسير سورة آل عمران
[ َوَما يَه ْعلَ ُم تَأْ ِويلَهُ إَِا اهللُ] {آل عمران}0:
اعلم أن الغالب يف القرآن إطال التأويل على حقيقة األمر اليت
اي ِم ْن قَه ْب ُل] {يوسف}177:س
يل ُرْؤيَ َ
يؤول إليها كقولهَ [ :ه َذا تَأْ ِو ُ
وقولهَ [ :ه ْل يَه ْنظُُرو َن إَِا تَأْ ِويلَهُ يَه ْوَم يَأْتِي تَأْ ِويلُهُ] {األعراف}22:س
وقوله[ :بَ ْل َك َذبُوا بِ َما لَ ْم يُ ِحيطُوا بِ ِعل ِْم ِه َولَ َما يَأْتِ ِه ْم تَأْ ِويلُهُ]
س ُن تَأْ ِو ًيَل] {اإلسرا }22:س
{يونس }21:وقوله[ :ذَلِ َ
ك َ ْيه ٌر َوأ ْ
َح َ
إىل غري ذلك من اآليات.
[وال َر ِ
اس ُخو َن فِي ِ
العل ِْم يَه ُقولُو َن آ ََمنَا بِ ِه] {آل عمران}0:
َ
اآلية فيها إشارة تدل على أن الواو استئنافية ال عاطفة قال ابن
قدامة يف روضة الناار ما نصه :وألن يف اآلية قرائن تدل على أن اهلل
سبحانهس متفرد بعلم املتشابهس وأن الوقف الصحيح عند قوله تعا ٰىل:
[ َوَما يَه ْعلَ ُم تَأْ ِويلَهُ إَِا اهللُ] {آل عمران}0:س لفظًا ومعىن ومما يؤيد
أن الواو استئنافية ال عاطفةس داللة االستقرا يف القرآن أنه تعا ٰىل إذا
نفى عن اخللق شيئًا وأابته لنفسه أنه ال يكون له يف ذلك اإلابات
شريك كقوله[ :قُل َا يه ْعلَم من فِي ال َ ِ
ب إَِا
ْ َ ُ َْ
س َم َاوا َوا َْر ِ الغَْي َ
ِ
ِ
ِ
اهللُ] {النمل}92:س وقولهَ [ :ا يُ َجلِّ َيها ل َوقْت َها إ َا ُه َو]
ك إَِا َو ْج َههُ]
{األعراف}110:س وقولهُ [ :ك ُّل َش ْي ٍء َهالِ ٌ
{القصص}11:س فاملطابق لذلك أن يكون قولهَ [ :وَما يَه ْعلَ ُم تَأْ ِويلَهُ
إَِا اهللُ] معناه :أنه ال يعلمه إال هو وحده .وقال بعض العلما :
والتحقيق يف هذا املقام أن الذين قالوا هي عاطفةس جعلوا معىن التأويل
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اللهم علمه التأويل»س أ :
التفسري وفهم املعىن كما قال النيب ّ « :
التفسري وفهم معاي القرآنس والراسخون يفهمون ما خوطبوا به وإن مل
علما حبقائق األشيا على كنه ما هي عليه .والذين قالوا هي
حييطوا ً
استئنافية جعلوا معىن التأويل حقيقة ما يؤول إليه األمر وذلك ال
يعلمه إال اللَّه.
[إِ َن الَ ِذين َك َفروا لَن تُهغْنِي َع ْنه ُهم أ َْموالُ ُهم وَا أَوَا ُد ُهم ِمن ِ
اهلل َش ْيئًا
ْ َ َْ ْ ْ َ
َ ُ ْ َ
ود النَا ِر] {آل عمران}17:
َوأُولَئِ َ
ك ُه ْم َوقُ ُ
ذكر يف هذه اآلية الكرمية أن الكفار يوم القيامة ال تغين عنهم
أمواهلم وال أوالدهم شيئًاس وذكر أهنم وقود النار أ  :حطبها الذ
تتقد فيهس ومل يبني هنا هل نفيه لذلك تكذيب لدعواهم أن أمواهلم
وأوالدهم تنفعهمس وبني يف مواضع أُخر أهنم ادعوا ذلك انًّا منهم أنه
ما أعطاهم األموال واألوالد يف الدنيا إال لكرامتهم عليه واستحقاقهم
أيضا فكذهبم يف
لذلكس وأن اآلخرة كالدنيا يستحقون فيها ذلك ً
آيات كثريةس فمن اآليات الدالة على أهنم ادعوا ذلك قوله تعا ٰىل:
ِ ِ
ين] {سبأ}22:
[ َوقَالُوا نَ ْح ُن أَ ْكثَه ُر أ َْم َو ًاا َوأ َْوَا ًدا َوَما نَ ْح ُن ب ُم َع َذب َ
َِ
ين
ورد اهلل عليهم هذه الدعوى يف آيات كثرية كقوله هنا[ :إِ َن الذ َ
َك َف ُروا لَ ْن تُهغْنِ َي َع ْنه ُه ْم أ َْم َوالُ ُه ْم] {آل عمران }17:وقولهَ [ :وَا
َِ
ين َك َف ُروا أَنَ َما نُ ْملِي لَ ُه ْم َ ْيه ٌر ِ َنْه ُف ِس ِه ْم إِنَ َما نُ ْملِي لَ ُه ْم
سبَ َن الذ َ
يَ ْح َ
ين] {آل عمران }101:وصرح يف
لِيَه ْز َد ُ
ادوا إِثْ ًما َولَ ُه ْم َع َذ ٌ
اب ُم ِه ٌ
موضع آخر أن كوهنم وقود النار املذكور هنا على سبيل اخللود وهو
َِ
ين َك َف ُروا لَ ْن تُهغْنِ َي َع ْنه ُه ْم أ َْم َوالُ ُه ْم َوَا أ َْوَا ُد ُه ْم ِم َن اهلل
قوله[ :إِ َن الذ َ
اب النَا ِر ُه ْم فِ َيها َ الِ ُدو َن] {آل
َش ْيئًا َوأُولَئِ َ
ك أْ
َص َح ُ
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عمران.}119:
َل فِر َعو َن والَ ِذ ِ ِ
ِ
[ َك َدأْ ِ ِ
ين م ْن قَه ْبل ِه ْم َك َذبُوا بِآَيَاتنَا فَأَ َ َذ ُه ُم اهللُ
بآ ْ ْ َ َ
بِ ُذنُوبِ ِهم واهلل َش ِدي ُد ِ
الع َق ِ
اب] {آل عمران}11:
َْ ُ
مل يبني هنا من هؤال الذين من قبلهم وما ذنوهبم اليت أخذهم
اهلل هبا وبني يف مواضع أُخر أن منهم قوم نوحس وقوم هودس وقوم
صاحلس وقوم لوطس وقوم شعيب ؛ وأن ذنوهبم اليت أخذهم هبا هي
الكفر باللَّهس وتكذيب الرسل وغري ذلك من املعاصيس كعقر مثود
للناقة وكلواط قوم لوطس وكتطفيف قوم شعيب للمكيال وامليزانس وغري
ذلك كما جا مفصالً يف آيات كثرية.
[قَ ْد َكا َن لَ ُك ْم آَيَةٌ فِي فِئَتَه ْي ِن التَه َقتَا] {آل عمران}12:
ذكر يف هذه اآلية الكرمية أن وقعة بدر آية أ  :عالمة على
صحة دين اإلسالم إذ لو كان غري حق ملا غلبت الفئة القليلة الضعيفة
املتمسكة به الفئة الكثرية القوية اليت مل تتمسك به وصرح يف موضع
آخر أن وقعة بدر بينة أ  :ال لبس يف احلق معها وذلك يف قوله:
ك َع ْن بَهيِّهنَ ٍة َويَ ْحيَا َم ْن َح َي َع ْن بَهيِّهنَ ٍة]
ك َم ْن َهلَ َ
[لِيَه ْهلِ َ
أيضا بأن وقعة بدر فرقان فار بني احلق
{األنفال }22:وصرح ً
والباطلس وهو قوله[ :وما أَنْهزلْنَا َعلَى َع ْب ِدنَا يهوم ال ُفرقَ ِ
ان]
ََ َ
َْ َ ْ
{األنفال.}21:
[وال َخ ْي ِل المس َوم ِة وا نْهع ِام والحر ِ
ث] {آل عمران}12:
ُ َ َ َ َ َ َْ
َ
مل يبني هنا كم يدخل حتت لفظ األنعام من األصناف ولكنه قد
بني يف مواضع أُخر أهنا مثانية أصناف هي اومل والناقة والثور والبقرة
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والكبش والنعجة والتيس والعنز كقوله تعا ٰىلَ [ :وِم َن ا َنْه َع ِام َح ُمولَةً
اج ِم َن
َوفَه ْر ًشا] {األنعام}122:س مث بني األنعام بقوله[ :ثَ َمانِيَةَ أَ ْزَو ٍ
ِ
ال َ ِ
الم ْع ِز
ضأْن اثْهنَه ْي ِن] {األنعام}122:س يعين الكبش والنعجةَ [ :وم َن َ
اثْهنَه ْي ِن] {األنعام}122:س يعين :التيس والعنز إىل قولهَ [ :وِم َن ا ِِلبِ ِل
اثْهنَهْي ِن] {األنعام }122:يعين :اومل والناقةس وقولهَ [ :وِم َن البَه َق ِر
اثْهنَه ْي ِن]س يعين :الثور والبقرة وهذه الثمانية هي املرادة بقولهَ [ :وأَنْه َز َل
{الزمر}9:س وهي املشار إليها بقوله:
لَ ُك ْم ِم َن ا َنْه َع ِام ثَ َمانِيَةَ أَ ْزَو ٍ
اج] ُّ
ِ
ِ
ِ
اطر ال َ ِ
اجا]
س َم َاوا َوا َْر ِ َج َع َل لَ ُك ْم م ْن أَنْه ُفس ُك ْم أَ ْزَو ً
[فَ ُ
{الشُّورى.}11:
[قُ ْل إِ ْن ُك ْنتُ ْم تُ ِحبُّو َن اهللَ فَاتَبِعُونِي يُ ْحبِْب ُك ُم اهللُ] {آل عمران}21:
صرح تعا ٰىل يف هذه اآلية الكرمية :أن اتباع نبيه موجب مبته جل
وعال ذلك املتبعس وذلك يدل على أن طاعة رسوله  هي عني
ول
طاعته تعا ٰىلس وصرح هبذا املدلول يف قوله تعا ٰىلَ [ :م ْن يُ ِط ِع ال َر ُس َ
ول
اع اهللَ] {النسا }17:س وقال تعا ٰىلَ [ :وَما َآتَا ُك ُم ال َر ُس ُ
فَه َق ْد أَطَ َ
فَ ُخ ُذوهُ َوَما نَه َها ُك ْم َع ْنهُ فَانْهتَه ُهوا] {احلشر.}0:
ب أَنَى ي ُكو ُن لِي غُ ََلم وقَ ْد بهلَغَنِي ِ
الكبَه ُر] {آل
[قَ َ
ال َر ِّ
َ
ٌَ َ َ
عمران}27:
مل يبني هنا القدر الذ بلغ من الكرب ولكنه بني يف سورة مرمي
ت ِم َن
أنه بلغ من الكرب عتياً وذلك يف قوله تعاىل عنهَ [ :وقَ ْد بَهلَ ْغ ُ
ِ
الكبَ ِر ِعتِيًّا] {مرمي }1:والعيت :اليبس والقحول يف املفاصل والعظام
من شدة الكرب.
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َاس ثَََلثَةَ أَيَ ٍام إَِا َرْم ًزا] {آل عمران}21:
[قَ َ
ال َآيَهتُ َ
ك أ ََا تُ َكلِّ َم الن َ
مل يبني هل املانع له من كالم الناس بكم طرأ لهس أو آفة متنعه
من ذلك .أو ال مانع له إال اهلل وهو صحيح ال علة له ولكنه بني يف
سورة مرمي أنه ال بأس عليه .وأن انتفا التكلم عنه ال لبكمس وال مرض
ث لَيَ ٍ
ال
وذلك يف قوله تعا ٰىل[ :قَ َ
َاس ثَََل َ
ال َآيَهتُ َ
ك أ ََا تُ َكلِّ َم الن َ
َس ِويًّا] {مرمي }17:ألن قوله [ َس ِويًّا] يفيد أنه سو اخللق سليم
اووارحس ما بك شائبة بكم وال خرسس وهذا ما عليه اومهور.
ِ
الم ََلئِ َكةُ يَا َم ْريَ ُم إِ َن اهللَ يُهبَ ِّ
ش ُر ِك بِ َكلِ َم ٍة ِم ْنهُ] {آل
[إِ ْذ قَالَت َ
عمران}22:
مل يبني هنا هذه الكلمة اليت أطلقت على عيسى؛ ألهنا هي
السبب يف وجوده من إطال السبب وإرادة مسببهس ولكنه بني يف
ِ
ِ
يسى ِع ْن َد
موضع آخر أما أهنا لفظة كنس وذلك يف قوله[ :إ َن َمثَ َل ع َ
َد َم َ لَ َقهُ ِم ْن تُهر ٍ
ال لَهُ ُك ْن فَهيَ ُكو ُن] {آل
اب ثُ َم قَ َ
اهلل َك َمثَ ِل آ َ
َ
عمران}21:س وقيل :الكلمة بشارة املالئكة هلا بأهنا ستلده.
[وي َكلِّم الن ِ
الم ْه ِد] {آل عمران}29:
َاس في َ
َُ ُ َ
مل يبني هنا ما كلمهم به يف املهد ولكنه بينه يف سورة مرمي بقوله:
ِ
ِ
ال
صبِيًّا * قَ َ
ار ْ إِلَْي ِه قَالُوا َك ْي َ
الم ْهد َ
[فَأَ َش َ
ف نُ َكلِّ ُم َم ْن َكا َن في َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ارًكا أَيْ َن َما
إِنِّي َع ْب ُد اهلل َآتَان َي الكتَ َ
اب َو َج َعلَني نَبيًّا * َو َج َعلَني ُمبَ َ
ت َحيًّا * َوبَه ًّرا بَِوالِ َدتِي َولَ ْم
صانِي بِال َ
ص ََلةِ َوال َزَكاةِ َما ُد ْم ُ
ُك ْن ُ
ت َ وأ َْو َ
ِ
س ََل ُم َعلَ َي يَه ْوَم ُولِ ْد ُ َويَه ْوَم أ َُمو ُ َويَه ْوَم
ارا َش ِقيًّا * َوال َ
يَ ْج َعلْني َجبَ ً
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ث َحيًّا] {مريم.}33-92 :
أُبْه َع ُ
ِ
ش ٌر] {آل
ت َر ِّ
س ْسنِي بَ َ
[قَالَ ْ
ب أَنَى يَ ُكو ُن لي َولَ ٌد َولَ ْم يَ ْم َ
عمران}20:
أشار يف هذه اآلية إىل قصة محل مرمي بعيسى وبسطها مبينة يف
سورة مرمي بقوله[ :واذْ ُكر فِي ِ
الكتَ ِ
اب َم ْريَ َم إِ ِذ انْهتَبَ َذ ْ ِم ْن أ َْهلِ َها
َ ْ
ِ
ِ
ِ
َم َكانًا َش ْرقِيًّا * فَاتَ َخ َذ ْ م ْن ُدون ِه ْم ح َجابًا] {مرمي }10-19:إىل
أخر القصة وبني النفخ فيها يف سورة التحرمي وسورة األنبيا معرباً يف
سورة التحرمي بالنفخ يف فرجها ريف سورة األنبيا بالنفخ فيها.
[فَهلَ َما أَح َ ِ
ال
صا ِري إِلَى اهلل قَ َ
يسى ِم ْنه ُه ُم ال ُك ْف َر قَ َ
ال َم ْن أَنْ َ
َ
سع َ
ار اهلل]
الح َوا ِريُّو َن نَ ْح ُن أَنْ َ
َ
صُ
{آل عمران}22:
مل يبني هنا احلكمة يف ذكر قصة احلواريني مع عيسىس ولكنه بني
يف سورة الصفس أن حكمة ذكر قصتهم هي أن تتأسى هبم أمة حممد
َِ
ين آ ََمنُوا
 يف نصرة اهلل ودينهس وذلك يف قوله تعا ٰىل[ :يَا أَيُّه َها الذ َ
ُكونُوا أَنْصار اهلل َكما قَ َ ِ
ِ
صا ِري]
ين َم ْن أَنْ َ
يسى ابْ ُن َم ْريَ َم لل َ
ََ
ْح َوا ِريِّ َ
َ
ال ع َ
{الصف.}12:
َّ
[وم َكروا وم َكر اهلل واهلل َ يهر ِ
ين] {آل عمران}22:
الماك ِر َ
ََ ُ ََ َ ُ َ ُ ْ ُ َ
مل يبني هنا مكر اليهود بعيسى وال مكر اهلل باليهودس ولكنه بني
يف موضع آخر أن مكرهم به حماولتهم قتلهس وذلك يف قولهَ [ :وقَه ْولِ ِه ْم
إِنَا قَهتهلْنا الم ِس ِ
ول اهلل] {النسا }120:س
يسى ابْ َن َم ْريَ َم َر ُس َ
ََ َ َ
يح ع َ
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وبني أن مكره هبم إلقاؤه الشبه على غري عيسى وإجناؤه عيسى عليه
صلَبُوهُ َولَ ِك ْن ُشبِّ َه لَ ُه ْم َوإِ َن
السالم وذلك يف قولهَ [ :وَما قَهتَهلُوهُ َوَما َ
َِ
ين ا ْ تَهلَ ُفوا فِ ِيه لَِفي َش ٍّ
ك ِمْنهُ َما لَ ُه ْم] {النسا }120:س وقوله:
الذ َ
[ َوَما قَهتَهلُوهُ يَِقينًا * [بَ ْل َرفَه َعهُ اهللُ إِلَْي ِه] {النسا }121:
{النسا .}120:
ِ
يك] {آل عمران}22:
[إِ ْذ قَ َ
يسى إِنِّي ُمتَه َوفِّ َ
ال اهللُ يَا ع َ
إيل يف تلك النومة
قال بعض العلما  :أ ُم ِّ
نجيك ورافعك َّ
ويستأنس هلذا التفسري باآليات اليت جا فيها إطال الوفاة على النومس
ِ
كقولهَ [ :و ُه َو الَذي يَهتَه َوفَا ُك ْم بِاللَْي ِل] {األنعام}97:س وقوله[ :اهللُ
ِ
َ
ت فِي َمنَ ِام َها]
ين َم ْوتِ َها َوالَتِي لَ ْم تَ ُم ْ
س ح َ
يَهتَه َوفى ا َنْه ُف َ
{الزمر.}22:
ُّ
اب لِم تُح ُّ ِ ِ ِ
ِ
يم] {آل عمران}92:
[يَا أ َْه َل الكتَ ِ َ َ
اجو َن في إبْه َراه َ
إبرهيم .ولكنه بني يف موضع
مل يبني هنا ما وجه حماجتهم يف ٰ
إبراهيم هي قول اليهود :إنه يهود س والنصارى:
آخر أن حماجتهم يف ٰ
إنه نصرايس وذلك يف قوله[ :أَم تَه ُقولُو َن إِ َن إِبهر ِاه ِ ِ
يل
ْ
َْ َ
يم َوإ ْس َماع َ
ارى قُ ْل أَأَنْهتُ ْم أَ ْعلَ ُم
َسبَا َ
ط َكانُوا ُه ً
وب َوا ْ
ودا أ َْو نَ َ
َوإِ ْس َحا َق َويَه ْع ُق َ
صَ
أَِم اهللُ] {البقرة}127:س وأشار إىل ذلك هنا بقولهَ [ :واهللُ يَه ْعلَ ُم
وأَنْهتُم َا تَه ْعلَمو َن * ما َكا َن إِبهر ِاهيم يهه ِ
ص َرانِيًّا] {آل
وديًّا َوَا نَ ْ
َْ ُ َُ
َ
َ ْ
ُ
عمران.}90:
َِ
ادوا ُك ْف ًرا لَ ْن تُه ْقبَ َل تَه ْوبَهتُه ُه ْم]
يمانِ ِه ْم ثُ َم ا ْز َد ُ
ين َك َف ُروا بَه ْع َد إِ َ
[إِ َن الذ َ
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{آل عمران}17:
قال بعض العلما  :يعين إذا أخروا التوبة إىل حضور املوت فتابوا
ِِ
حينئذس وهذا التفسري يشهد له قوله تعا ٰىل[ :ولَْي ِ
ين
ست الته َْوبَةُ للَذ َ
َ َ
ت
الم ْو ُ قَ َ
يَه ْع َملُو َن ال َ
سيِّئَا ِ َحتَى إِ َذا َح َ
ال إِنِّي تُه ْب ُ
ض َر أ َ
َح َد ُه ُم َ
َِ
ار] {النسا  }11:وقال بعض
ين يَ ُموتُو َن َو ُه ْم ُك َف ٌ
ا َ َن َوَا الذ َ
العلما  :معىن لن تقبل توبتهم لن يوفقوا للتوبة حىت تقبل منهم
َِ
ين آ ََمنُوا ثُ َم َك َف ُروا ثُ َم آ ََمنُوا ثُ َم َك َف ُروا
ويشهد له قوله تعا ٰىل[ :إِ َن الذ َ
ادوا ُك ْف ًرا لَ ْم يَ ُك ِن اهللُ لِيَهغْ ِف َر لَ ُه ْم َوَا لِيَه ْه ِديَه ُه ْم َسبِ ًيَل]
ثُ َم ا ْز َد ُ
{النسا }120:س فعدم غفرانه هلم لعدم هدايتهم السبيل الذ يغفر
لصاحبه ونظريها قوله تعا ٰىل[ :لَ ْم يَ ُك ِن اهللُ لِيَهغْ ِف َر لَ ُه ْم َوَا لِيَه ْه ِديَه ُه ْم
َم] {النسا .}191-191 :
طَ ِري ًقا * إَِا طَ ِر َ
يق َج َهن َ
ِ
َِ
َح ِد ِه ْم ِم ْلءُ ا َْر ِ
ين َك َف ُروا َوَماتُوا َو ُه ْم ُك َف ٌ
ار فَهلَ ْن يُه ْقبَ َل م ْن أ َ
[إِ َن الذ َ
ذَ َهبًا] {آل عمران}11:
صرح يف هذه اآلية الكرميةس أن الكفار يوم القيامة ال يقبل من
أحدهم مل األرض ذهبًا ولو افتدى به وصرح يف مواضع أخر أنه لو
َِ
ين َك َف ُروا لَ ْو أَ َن لَ ُه ْم َما
يد مبثله ال يقبل منه ً
أيضا كقوله[ :إِ َن الذ َ
ِِ
ِ ِ
ِ
اب يهوِم ِ
ِ
القيَ َام ِة]
في ا َْر ِ َجم ًيعا َومثْهلَهُ َم َعهُ ليَه ْفتَ ُدوا بِه م ْن َع َذ ِ َ ْ
{املائدة}29:س وبني يف مواضع أُخرس أنه ال يقبل فدا يف ذلك اليوم
ِ
ِ َِ
ِ
ين
منهم بتاتًا كقوله[ :فَاليَه ْوَم َا يُه ْؤ َ ُذ م ْن ُك ْم ف ْديَةٌ َوَا م َن الذ َ
َك َف ُروا] {احلديد.}12:
[ومن َك َفر فَِإ َن اهلل غَنِ ٌّي َع ِن َ ِ
ين] {آل عمران}10:
َ
العالَم َ
ََ ْ َ
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صرح يف هذه اآليةس أنه غين عن خلقهس وأن كفر من كفر منهم
ال يضره شيئًاس وبني هذا املعىن يف مواضع متعددةس كقوله عن نبيه
وسى إِ ْن تَ ْك ُف ُروا أَنْهتُ ْم َوَم ْن فِي ا َْر ِ َج ِم ًيعا فَِإ َن
موسىَ [ :وقَ َ
ال ُم َ
اهللَ لَغَنِ ٌّي َح ِمي ٌد] {إبراهيم }1:فاهلل تبارك وتعا ٰىل يأمر اخللق
وينهاهم؛ ال ألنه تضره معصيتهم وال تنفعه طاعتهمس بل نفع طاعتهم
س ْنتُ ْم
س ْنتُ ْم أ ْ
هلم وضرر معصيتهم عليهمس كما قال تعا ٰىل[ :إِ ْن أ ْ
َح َ
َح َ
ِ ِ
َسأْتُ ْم فَهلَ َها] {اإلسرا .}0:
َنْه ُفس ُك ْم َوإِ ْن أ َ
َِ
ين آ ََمنُوا اتَه ُقوا اهللَ َح َق تُه َقاتِِه] {آل عمران}172:
[يَا أَيُّه َها الذ َ
أكثر العلما على أهنا منسوخة بقوله[ :فَاتَه ُقوا اهللَ َما
استَطَ ْعتُ ْم] {التغابن }19:وقال بعضهم :هي مبينة للمراد منها فقوله:
ْ
ِ
ِ
[ َح َق تُه َقاته] {آل عمران}172:س أ  :بقدر الطاقةس واهلل تعا ٰىل أعلم.
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َصبَ ْحتُ ْم
[ َواذْ ُك ُروا نِْع َمةَ اهلل َعلَْي ُك ْم إِ ْذ ُكْنتُ ْم أَ ْع َداءً فَأَلَ َ
ف بَهْي َن قُهلُوبِ ُك ْم فَأ ْ
بِنِ ْع َمتِ ِه إِ ْ َوانًا] {آل عمران}172:
مل يبني هنا ما بلغته معاداهتم من الشدةس ولكنه بني يف موضع
عظيما حىت لو أنفق ما يف
أمرا ً
آخر أن معاداهتم بلغت من الشدة ً
األرض كله؛ إل التها وللتأليف بني قلوهبم مل يفد ذلك شيئًا وذلك يف
ك اهللُ ُه َو الَ ِذي أَيَ َد َك
قولهَ [ :وإِ ْن يُ ِري ُدوا أَ ْن يَ ْخ َدعُ َ
وك فَِإ َن َح ْسبَ َ
ص ِرهِ وبِ ِ ِ
ِ
ت َما فِي ا َْر ِ
ين * َوأَلَ َ
ف بَه ْي َن قُهلُوبِ ِه ْم لَ ْو أَنْه َف ْق َ
الم ْؤمن َ
بنَ ْ َ ُ
ف بَه ْيهنَه ُه ْم إِنَهُ َع ِز ٌيز
ت بَه ْي َن قُهلُوبِ ِه ْم َولَ ِك َن اهللَ أَلَ َ
َج ِم ًيعا َما أَلَْف َ
ِ
يم] {األنفال.}92-92 :
َحك ٌ
[ َوتَ ْس َو ُّد ُو ُجوهٌ] {آل عمران}179:
بني يف هذه اآلية الكرمية أن من أسباب اسوداد الوجوه يوم
َِ
اس َو َد ْ
ين ْ
القيامة الكفر بعد اإلميانس وذلك يف قوله[ :فَأََما الذ َ
يمانِ ُك ْم] {آل عمران }179:وبني يف موضع
ُو ُج ُ
وه ُه ْم أَ َك َف ْرتُ ْم بَه ْع َد إِ َ
آخر أن من أسباب ذلك الكذب على اهلل تعا ٰىل وهو قوله تعا ٰىل:
ِ
القيام ِة تَهرى الَ ِذين َك َذبوا َعلَى ِ
وه ُه ْم ُم ْس َو َدةٌ]
اهلل ُو ُج ُ
َ ُ
[ َويَه ْوَم َ َ َ
{الزمر .}97:وبني يف موضع آخر أن من أسباب ذلك اكتساب
ُّ
َِ
سيِّئَا ِ َج َزاءُ َسيِّئَ ٍة بِ ِمثْلِ َها
سبُوا ال َ
السيئاتس وهو قولهَ [ :والذ َ
ين َك َ
اهلل ِمن َع ِ
وتَهرَه ُق ُهم ِذلَةٌ ما لَ ُهم ِمن ِ
وه ُه ْم
اص ٍم َكأَنَ َما أُ ْغ ِشيَ ْ
ت ُو ُج ُ
ْ
َْ ْ
َ ْ َ
ِ
قِطَ ًعا ِم َن اللَْي ِل ُمظْل ًما] {يونس}20:س وبني يف موضع آخر أن من
أسباب ذلك الكفر والفجور وهو قوله تعا ٰىلَ [ :وُو ُجوهٌ يَه ْوَمئِ ٍذ َعلَْيه َها
ك ُه ُم ال َك َف َرةُ ال َف َج َرةُ] {عبس-27 :
غَبَه َرةٌ * تَه ْرَه ُق َها قَهتَه َرةٌ * أُولَئِ َ
 }22وهذه األسباب يف احلقيقة شي واحد عرب عنه بعبارات خمتلفةس
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وهو الكفر باهلل تعا ٰىلس وبني يف موضع آخر شدة تشويه وجوههم
ِ
ين يَه ْوَمئِ ٍذ ُزْرقًا]
بزرقة العيونس وهو قولهَ [ :ونَ ْح ُ
الم ْج ِرم َ
ش ُر ُ
سودا والعيون رقًا.
{طه}172:س وأقبح صورة أن تكون الوجوه ً
[ ِمن أ َْه ِل ِ
ِ
ِ
الكتَ ِ
اء اللَْي ِل َو ُه ْم
ْ
اب أَُمةٌ قَائ َمةٌ يَه ْتهلُو َن آَيَا اهلل َآنَ َ
يَ ْس ُج ُدو َن] {آل عمران}112:
ذكر هنا من صفات هذه الطائفة املؤمنة من أهل الكتاب أهنا
قائمةس أ  :مستقيمة على احلق وأهنا تتلو آيات اهلل آنا الليل وتصلي
وتؤمن باهلل وتأمر باملعروف وتنهى عن املنكر وذكر يف موضع آخر
َِ
اه ُم
ين َآتَه ْيهنَ ُ
أهنا تتلو الكتاب حق تالوته وتؤمن باهللس وهو قوله[ :الذ َ
ِ
ك يُه ْؤِمنُو َن بِ ِه] {البقرة }121:وذكر
اب يَه ْتهلُونَهُ َح َق تََِل َوتِِه أُولَئِ َ
الكتَ َ
يف موضع آخر أهنم يؤمنون باهلل وما أُنزل إلينا وما أُنزل إليهمس وأهنم
خاشعون هلل ال يشرتون بآياته مثنًا قليالس وهو قولهَ [ :وإِ َن ِم ْن أ َْه ِل
ِ
ِِ
ِ ِ
الكتَ ِ
ين
اب لَ َم ْن يُه ْؤم ُن باهلل َوَما أُنْ ِز َل إِلَْي ُك ْم َوَما أُنْ ِز َل إِلَْي ِه ْم َ اشع َ
هلل َا يَ ْشتَه ُرو َن بِآَيَا ِ اهلل ثَ َمنًا قَلِ ًيَل] {آل عمران }111:وذكر يف
َِ
ين
موضع آخر أهنم يفرحون بإنزال القرآنس وهو قوله تعا ٰىلَ [ :والذ َ
َآتَهيهنَ ُ ِ
ك] {الرعد }29:وذكر يف
اب يَه ْف َر ُحو َن بِ َما أُنْ ِز َل إِلَْي َ
ْ
اه ُم الكتَ َ
موضع آخر أهنم يعلمون أن إنزال القرآن من اهلل حقس وهو قوله:
ِ
َِ
الح ِّق]
اب يَه ْعلَ ُمو َن أَنَهُ ُمنَه َز ٌل ِم ْن َربِّ َ
ين َآتَه ْيهنَ ُ
اه ُم الكتَ َ
ك بِ َ
[ َوالذ َ
{األنعام}112:س وذكر يف موضع آخر أهنم إذا تلي عليهم القرآن
َِ
ين
خروا ألذقاهنم
ً
سجدا وسبحوا رهبم وبكواس وهو قوله[ :إِ َن الذ َ
ِ
العلْم ِمن قَه ْبلِ ِه إِذَا يه ْتهلَى َعلَْي ِهم ي ِخ ُّرو َن لِ ْْلَ ْذقَ ِ
ان ُس َج ًدا *
أُوتُوا َ ْ
ْ َ
ُ
وا * وي ِخ ُّرو َن لِ ْْلَ ْذقَ ِ
ان
َويَه ُقولُو َن ُس ْب َحا َن َربِّهنَا إِ ْن َكا َن َو ْع ُد َربِّهنَا لَ َم ْفعُ ً َ َ

تفسير أضواء البيان

61

وعا] {اإلسرا  }171-170 :وقال يف
يَه ْب ُكو َن َويَ ِزي ُد ُه ْم ُ ُ
ش ً
أيضا[ :وإِذَا َس ِمعُوا َما أُنْ ِز َل إِلَى ال َر ُس ِ
ول تَه َرى
بكائهم عند مساعه ً
َ
ِ
ِ
أَ ْعيهنههم تَِف ِ
الح ِّق] {املائدة}12 :س
ُ
يض م َن ال َد ْم ِع م َما َع َرفُوا م َن َ
َُ ُ ْ
وذكر يف موضع آخر أن هذه الطائفة من أهل الكتابس تؤتى أجرها
مرتنيس وهو قوله[ :الَ ِذين َآتَهيهنَ ُ ِ
اب ِم ْن قَه ْبلِ ِه ُه ْم بِ ِه يُه ْؤِمنُو َن
َ ْ
اه ُم الكتَ َ
ِ
الح ُّق ِم ْن َربِّهنَا إِنَا ُكنَا ِم ْن قَه ْبلِ ِه
* َوإِذَا يُه ْتهلَى َعلَْي ِه ْم قَالُوا آ ََمنَا بِه إِنَهُ َ
ِِ
صبَه ُروا] {القصص:
ين * أُولَئِ َ
ك يُه ْؤتَه ْو َن أ ْ
َج َرُه ْم َم َرتَه ْي ِن بِ َما َ
ُم ْسلم َ
.}22-22
[وتُه ْؤِمنُو َن بِ ِ
الكتَ ِ
اب ُكلِّ ِه] {آل عمران}111:
َ
يعين :وتؤمنون بالكتب كلها كما يدل له قوله تعا ٰىلَ [ :وقُ ْل
ت بِ َما أَنْه َز َل اهللُ ِم ْن كِتَ ٍ
اب] {الشُّورى}12:س وقولهُ [ :كلٌّ آ ََم َن
آ ََم ْن ُ
بِاهلل َوَم ََلئِ َكتِ ِه َوُكتُبِ ِه] {البقرة.}212:
س َم َوا ُ َوا َْر ُ ] {آل عمران}122:
ض َها ال َ
[و َجن ٍَة َع ْر ُ
َ
السموات واألرض كما بينه قوله تعا ٰىل يف
يعين :عرضها كعرض ٰ
ض َها َك َع ْر ِ
يدَ [ :سابِ ُقوا إِلَى َم ْغ ِف َرةٍ ِم ْن َربِّ ُك ْم َو َجن ٍَة َع ْر ُ
سورة ا ْحلَ ِد َ
وآية
{احلديد}21:س
َوا َْر ِ ]
س َم ِاء
ال َ
آل عمران هذه تبني أن املراد بالسما يف آية سورة احلديد جنسها
السموات كما هو ااهرس والعلم عند اهلل تعا ٰىل.
الصاد جبميع ٰ
ِ
ح ِمثْهلُهُ] {آل
ح فَه َق ْد َم َ
س ال َق ْوَم قَه ْر ٌ
س ْس ُك ْم قَه ْر ٌ
[إ ْن يَ ْم َ
عمران}127:
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املراد بالقرح الذ مس املسلمني هو ما أصاهبم يوم أُحد من القتل
واورحس كما أشار له تعا ٰىل يف هذه السورة الكرمية يف مواضع متعددة
ِ
الم ْو َ م ْن قَهْب ِل أَ ْن تَه ْل َق ْوهُ فَه َق ْد َرأَيْهتُ ُموهُ
كقولهَ [ :ولََق ْد ُكْنتُ ْم تَ َمنه َْو َن َ
َوأَنْهتُ ْم تَهْنظُُرو َن] {آل عمران }122:وأما املراد بالقرح الذ مس القوم
املشركني فيحتمل أنه هو ما أصاهبم يوم بدر من القتل واألسرس وعليه
فإليه اإلشارة بقوله[ :إِ ْذ ي ِ
الم ََلئِ َك ِة أَنِّي َم َع ُك ْم فَهثَبِّتُوا
وحي َربُّ َ
ُ
ك إِلَى َ
ِ
ِ ِ
َِ
َ
ِ
ض ِربُوا فَه ْو َق
ين َك َف ُروا ُّ
ب فَا ْ
ين آ ََمنُوا َسأُلْقي في قُهلُوب الذ َ
الذ َ
الر ْع َ
ض ِربوا ِمْنه ُهم ُك َل بهنَ ٍ
ِ
ان] {األنفال }12:وقد أشار إىل
َ
ا َ ْعنَاق َوا ْ ُ
ْ
ِ
َصْبتُ ْم ِم ْثهلَْيه َها] {آل
َصابَهْت ُك ْم ُمصيبَةٌ قَ ْد أ َ
معا بقوله[ :أ ََولَ َما أ َ
القرحني ً
عمران }192:فاملراد مبصيبة املسلمني القرح الذ مسهم يوم أُحدس
واملراد مبصيبة الكفار مبثليها قبل القرح الذ مسهم يوم بدر؛ ألن
املسلمني يوم أُحد قتل منهم سبعونس والكفار يوم بدر قتل منهم
سبعونس وأسر سبعون.
َِ
ِ
ين َج َاه ُدوا ِمْن ُك ْم
[أ َْم َحسْبتُ ْم أَ ْن تَ ْد ُ لُوا َ
الجنَةَ ََول َما يَه ْعلَ ِم اهللُ الذ َ
ويَه ْعلَم ال َ ِ
ين] {آل عمران}122:
صاب ِر َ
َ َ
أنكر اهلل يف هذه اآليةس على من ان أنه يدخل اونة دون أن
يبتلى بشدائد التكاليف اليت حيصل هبا الفر بني الصابر املخلص يف
دينهس وبني غريه وأوضح هذا املعىن يف آيات متعددة كقوله[ :الم *
أ ِ
َاس أَ ْن يُه ْته َرُكوا أَ ْن يَه ُقولُوا آ ََمنَا َو ُه ْم َا يُه ْفتَهنُو َن * َولََق ْد
َ
َحس َ
ب الن ُ
ِ
ِ
َِ
َِ
ص َدقُوا َولَيَه ْعلَ َم َن
ين َ
ين م ْن قَه ْبل ِه ْم فَهلَيَه ْعلَ َم َن اهللُ الذ َ
فَهتَهنَا الذ َ
ِِ
ين] {العنكبوت.}2-1 :
ال َكاذب َ
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[ َوَكأَيِّ ْن ِم ْن نَبِ ٍّي قَاتَ َل َم َعهُ ِربِّهيُّو َن َكثِ ٌير] {آل عمران}129:
واآليات القرآنية مبينة أن النيب املقاتل غري مغلوب بل هو غالبس
ب اهللُ َ َ ْغلِبَ َن أَنَا َوُر ُسلِي]
كما صرح تعا ٰىل بذلك يف قولهَ [ :كتَ َ
{اجملادلة}21:س وقال قبل هذا[ :أُولَئِ َ ِ
ين]
ك في ا َ َذلِّ َ
ي َع ِز ٌيز] {احلج.}02:
{اجملادلة}27:س وقال بعده[ :إِ َن اهللَ لََق ِو ٌّ
َِ
َِ
ين َك َف ُروا َوقَالُوا ِِِل ْ َوانِ ِه ْم إِذَا
ين آ ََمنُوا َا تَ ُكونُوا َكالذ َ
[يَا أَيُّه َها الذ َ
ض َربُوا فِي ا َْر ِ أ َْو َكانُوا غُ ًّزى لَ ْو َكانُوا ِع ْن َدنَا َما َماتُوا َوَما قُتِلُوا]
َ
{آل عمران}129:
ذكر يف هذه اآلية الكرمية أن املنافقني إذا مات بعض إخواهنم
يقولون لو أطاعونا فلم خيرجوا إىل الغزو ما قتلوا ومل يبني هنا هل
يقولون هلم ذلك قبل السفر إىل الغزو ليثبطوهم أو ال؟ ونظري هذه
َِ
ين قَالُوا ِِِل ْ َوانِ ِه ْم َوقَه َع ُدوا لَ ْو أَطَاعُونَا َما
اآلية :قوله تعا ٰىل[ :الذ َ
قُتِلُوا]
{آل عمران}191:س ولكنه بني يف آيات أُخر أهنم يقولون هلم ذلك
ِ
ِ
الح ِّر]
قبل الغزو ليثبطوهم كقولهَ [ :وقَالُوا َا تَه ْنف ُروا في َ
{التوبة.}11:
[ َولَئِ ْن قُتِلْتُ ْم فِي َسبِ ِ
ُّم لَ َمغْ ِف َرةٌ ِم َن اهلل َوَر ْح َمةٌ َ ْيه ٌر ِم َما
يل اهلل أ َْو ُمت ْ
يَ ْج َمعُو َن] {آل عمران}120:
ذكر يف هذه اآلية الكرمية أن املقتول يف اوهاد وامليت كالمها
خريا له مما جيمعه من حطام الدنيا وأوضح
ينال مغفرة من اهلل ورمحة ً
وجه ذلك يف آية أخرى بني فيها أن اهلل اشرتى منه حياة قصرية فانية
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منغصة باملصائب واآلالم حبياة أبدية لذيذة ال تنقطع وال يتأذى
صاحبها بشي واشرتى منه ماالً قليالً فانيًا مبلك ال ينفد وال ينقضي
أبداس وهي قوله[ :إِ َن اهلل ا ْشتَهرى ِمن ِ ِ
س ُه ْم َوأ َْم َوالَ ُه ْم
ً
الم ْؤمن َ
َ َ َ ُ
ين أَنْه ُف َ
الجنَةَ يُه َقاتِلُو َن فِي َسبِ ِ
يل اهلل فَهيَه ْقتُهلُو َن َويُه ْقتَهلُو َن َو ْع ًدا َعلَْي ِه
بِأَ َن ُله ُم َ
َح ًّقا فِي الته َْوَراةِ َوا ِِلنْ ِج ِ
يل  ...اآلية] {التوبة.}111:
استَه ْغ ِف ْر ُله ْم] {آل عمران}121:
[فَا ْع ُ
ف َع ْنه ُه ْم َو ْ
حيتمل دخول النسا فيه وعدم دخوهلن بنا على االختالف
املذكورس ولكنه تعا ٰىل بني يف موضع آخر أهنن داخالت يف مجلة من
أمر ر باالستغفار هلمس وهو قوله تعا ٰىل[ :فَا ْعلَ ْم أَنَهُ َا إِلَهَ إَِا اهللُ
ك ولِل ِ ِ
وْ ِ ِ ِ
الم ْؤِمنَا ِ ] {حممد.}11:
ين َو ُ
ْم ْؤمن َ
استَه ْغف ْر ل َذنْب َ َ ُ
َ
ضوا َن اهلل َكم ْن بَ ِ
س َخ ٍط ِم َن اهلل] {آل
َ َ
[أَفَ َم ِن اتَهبَ َع ِر ْ َ
اء ب َ
عمران}192:
ذكر يف هذه اآلية أن من اتبع رضوان اهلل ليس كمن با بسخط
منه ؛ ألن مهزة اإلنكار مبعىن النفي ومل يذكر هنا صفة من اتبع رضوان
َِ
ال
ين قَ َ
اهللس ولكن أشار إىل بعضها يف موضع آخر وهو قوله[ :الذ َ
لَ ُهم الن ِ
يمانًا
َاس قَ ْد َج َمعُوا لَ ُك ْم فَا ْ َ
ش ْو ُه ْم فَه َز َ
اد ُه ْم إِ َ
َاس إ َن الن َ
ُ
ُ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض ٍل لَ ْم
يل * فَانْه َقلَبُوا بن ْع َمة م َن اهلل َوفَ ْ
َوقَالُوا َح ْسبُهنَا اهللُ َون ْع َم َ
الوك ُ
ض ٍل َع ِظ ٍ
يم] {آل
ض َوا َن اهلل َواهللُ ذُو فَ ْ
س ْس ُه ْم ُسوءٌ َواتَهبَهعُوا ِر ْ
يَ ْم َ
عمران .}102-102 :وأشار إىل بعض صفات من با بسخط من
اهلل بقوله[ :تَهرى َكثِيرا ِم ْنه ُه ْم يَهتَهولَْو َن الَ ِذين َك َفروا لَبِ
ت
ئ
س َما قَ َد َم ْ
ْ
َ
َ ُ
ً
َ
َ
ِ
ِ
ِ
الع َذ ِ
اب ُه ْم َ ال ُدو َن]
س ُه ْم أَ ْن َسخ َ
ط اهللُ َعلَْي ِه ْم َوفي َ
لَ ُه ْم أَنْه ُف ُ
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{املائدة.}17:
ِ
َصْبتُ ْم ِم ْثهلَْيه َها قُهلْتُ ْم أَنَى َه َذا قُ ْل ُه َو ِم ْن
َصابَهْت ُك ْم ُمصيبَةٌ قَ ْد أ َ
[أ ََولَما أ َ
ِعْن ِد أَنْه ُف ِس ُك ْم] {آل عمران}192:
ذكر يف هذه اآلية الكرمية أن ما أصاب املسلمني يوم أُحد إمنا
جا هم من قبل أنفسهمس ومل يبني تفصيل ذلك هنا ولكنه فصله يف
سونَه ُه ْم بِِإ ْذنِِه
ص َدقَ ُك ُم اهللُ َو ْع َدهُ إِ ْذ تَ ُح ُّ
موضع آخر وهو قولهَ [ :ولََق ْد َ
ِ
ِ
صْيتُ ْم ِم ْن بَه ْع ِد َما أ ََرا ُك ْم] {آل
َحتَى إِذَا فَشلْتُ ْم َوتَهنَ َاز ْعتُ ْم في ا َْم ِر َو َع َ
عمران}122 :س وهذا هو الظاهر يف معىن اآلية؛ ألن خري ما يبني به
القرآن بالقرآن.
َِ
ين َك َف ُروا أَنَ َما نُ ْملِي لَ ُه ْم َ ْيه ٌر ِ َنْه ُف ِس ِه ْم إِنَ َما نُ ْملِي
سبَ َن الذ َ
[ َوَا يَ ْح َ
ين] {آل عمران}101:
لَ ُه ْم لِيَه ْز َد ُ
ادوا إِثْ ًما َولَ ُه ْم َع َذ ٌ
اب ُم ِه ٌ
ذكر يف هذه اآلية الكرمية أنه ميلي للكافرين وميهلهم لزيادة اإلمث
عليهم وشدة العذاب وبني يف موضع آخر أنه ال ميهلهم متنعمني هذا
اإلمهال إال بعد أن يبتليهم بالبأسا والضرا فإذا مل يتضرعوا أفاض
عليهم النعم وأمهلهم حىت يأخذهم بغتة كقولهَ [ :وَما أ َْر َسلْنَا فِي قَه ْريٍَة
ِ
ض َر ِاء لَ َعلَ ُه ْم يَ َ
ْس ِاء َوال َ
ض َرعُو َن * ثُ َم بَ َدلْنَا
م ْن نَبِ ٍّي إَِا أَ َ ْذنَا أ َْهلَ َها بِالبَأ َ
م َكا َن ال َ ِ
اءنَا ال َ
سنَةَ َحتَى َع َف ْوا َوقَالُوا قَ ْد َم َ
سيِّئَة َ
َ
ض َراءُ
س آَبَ َ
الح َ
اه ْم بَه ْغتَةً َو ُه ْم َا يَ ْشعُ ُرو َن] {األعراف}12-12:
َوال َ
س َراءُ فَأَ َ ْذنَ ُ
وبني يف موضع آخر أن ذلك االستدراج من كيده املتني وهو قوله:
ِ
ِ ِ
ين]
[ َسنَ ْستَ ْد ِر ُج ُه ْم ِم ْن َحْي ُ
ث َا يَه ْعلَ ُمو َن * َوأ ُْملي لَ ُه ْم إِ َن َكْيدي َمت ٌ
وبني يف موضع آخر أن الكفار يغرتون بذلك االستدراج
{األعراف}ْ .
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خريا من
فيظنون أنه من املسارعة هلم يف اخلريات وأهنم يوم القيامة يؤتون ً
سبُو َن أَنَ َما نُ ِم ُّد ُه ْم بِِه ِم ْن
ذلك الذ أوتوه يف الدنياس كقوله تعا ٰىل[ :أَيَ ْح َ
ٍ ِ
الخْيه َرا ِ بَل َا يَ ْش ُع ُرو َن] {املؤمنون}
سارِعُ لَ ُه ْم فِي َ
َمال َوبَن َ
ين * نُ َ
ِ ِِ ِ ٍ ِ
ين] {املؤمنون }22:والبأسا :
سبُو َن أَنَ َما نُم ُّد ُه ْم به م ْن َمال َوبَن َ
[أَيَ ْح َ
الفقر والفاقةس والضرا  :املرض على قول اومهور.
َِ
ين قُتِلُوا فِي َسبِ ِ
يل اهلل أ َْم َواتًا] {آل عمران}191:
سبَ َن الذ َ
[ َوَا تَ ْح َ
هنى اهلل تبارك وتعا ٰىل يف هذه اآلية عن ان املوت بالشهدا س
ِ
ِ
اه ُم اهللُ ِم ْن
ين بِ َما َآتَ ُ
وصرح بأهنم [أ ْ
َحيَاءٌ ع ْن َد َربِّ ِه ْم يُه ْرَزقُو َن * فَ ِرح َ
ِ َِ
ِ
فَ ْ ِ ِ
ف
ْح ُقوا بِ ِه ْم ِم ْن َ ل ِْف ِه ْم أ ََا َ ْو ٌ
ين لَ ْم يَهل َ
ضله َويَ ْستَْبش ُرو َن بالذ َ
َعلَْي ِه ْم َوَا ُه ْم يَ ْح َزنُو َن] {آل عمران} .ومل يبني هنا هل حياهتم
هذه يف الرب خ يدرك أهل الدنيا حقيقتها أم ال؟ ولكنه بني يف سورة
البقرة أهنم ال يدركوهنا بقولهَ [ :وَا تَه ُقولُوا لِ َم ْن يُه ْقتَ ُل فِي َسبِ ِ
يل اهلل
َحيَاءٌ َولَ ِك ْن َا تَ ْشعُ ُرو َن] {البقرة}122:؛ ألن نفي
أ َْم َوا ٌ بَ ْل أ ْ
الشعور يدل على نفي اإلدراك من باب أوىل كما هو ااهر.
َِ
ال ُلهم الن ِ
َاس قَ ْد َج َمعُوا لَ ُك ْم] {آل
[الذ َ
َاس إ َن الن َ
ين قَ َ ُ ُ
عمران}102:
ِ
َاس قَ ْد
قال مجاعة من العلما  :املراد بالناس القائلني[ :إ َن الن َ
َج َمعُوا لَ ُك ْم]س نعيم بن مسعود األشجعي أو أعرايب من خزاعة رافع
ويدل هلذا توحيد املشار إليه يف قوله تعا ٰىل[ :إِنَ َما َذلِ ُك ُم ال َ
ش ْيطَا ُن]
{آل عمران.}102:
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ِ
ِ
ِ َِ
ِ
ِ
اب
ين أُوتُوا الكتَ َ
[لَتُْبهلَ ُو َن في أ َْم َوال ُك ْم َوأَنْه ُفس ُك ْم َولَتَ ْس َمعُ َن م َن الذ َ
ِ ِ ِ َِ
صبِ ُروا َوتَهتَه ُقوا فَِإ َن
ين أَ ْش َرُكوا أَذًى َكثِ ًيرا َوإِ ْن تَ ْ
م ْن قَه ْبل ُك ْم َوم َن الذ َ
ك ِم ْن َع ْزِم ا ُُموِر] {آل عمران}119:
َذلِ َ
ذكر يف هذه اآلية الكرمية أن املؤمنني سيبتلون يف أمواهلم
وأنفسهمس وسيسمعون األذى الكثري من أهل الكتاب واملشركنيس وأهنم
إن صربوا على ذلك البال واألذى واتقوا اللَّهس فإن صربهم وتقاهم
[ِم ْن َع ْزِم ا ُُموِر]س أ  :من األمور اليت ينبغي العزم والتصميم عليها
لوجوهبا وقد بني يف موضع آخر أن من مجلة هذا البال  :اخلوف واووع
وأن البال يف األنفس واألموال هو النقص فيها وأوضح فيه نتيجة
ك ِم ْن َع ْزِم ا ُُموِر]س وذلك
الصرب املشار إليها هنا بقوله[ :فَِإ َن ذَلِ َ
شي ٍء ِمن َ ِ
ِ
وع
الج ِ
الخ ْوف َو ُ
املوضع هو قوله تعا ٰىلَ [ :ولَنَْبهلَُونَ ُك ْم ب َ ْ َ
َِ
ش ِر ال َ ِ
ص ِم َن ا َْم َو ِال َوا َنْه ُف ِ
َونَه ْق ٍ
س َوالث ََم َرا ِ َوبَ ِّ
ين إِ َذا
ين * الذ َ
صاب ِر َ
صيبةٌ قَالُوا إِنَا ِ
ِ
ك َعلَْي ِه ْم
هلل َوإِنَا إِلَْي ِه َرا ِجعُو َن * أُولَئِ َ
أَ
َصابَهْته ُه ْم ُم َ
الم ْهتَ ُدو َن] {البقرة-122:
صلَ َوا ٌ ِم ْن َربِّ ِه ْم َوَر ْح َمةٌ َوأُولَئِ َ
َ
ك ُه ُم ُ
}120س وبقوله[ :ما أَصاب ِمن م ِ
صيبَ ٍة إَِا بِِإ ْذ ِن اهلل َوَم ْن يُه ْؤِم ْن بِاهلل
َ َ َ ْ ُ
يَه ْه ِد قَهلْبَهُ] {التغابن }11:ويدخل يف قولهَ [ :وَم ْن يُه ْؤِم ْن بِاهلل]س
الصرب عند الصدمة األوىلس بل فسره خبصوص ذلك بعض العلما س
ويدل على دخوله فيه قوله قبله[ :ما أَصاب ِمن م ِ
صيبَ ٍة إَِا بِِإ ْذ ِن اهلل]
َ َ َ ْ ُ
وبني يف موضع آخر أن خصلة الصرب ال يعطاها إال صاحب حظٍ
ُ
ِ
َ
ِ
صبَه ُروا َوَما
عظيم وخبت كبريس وهو قولهَ [ :وَما يُهلَ َق َ
ين َ
اها إَا الذ َ
اها إَِا ذُو َح ٍّ
{فصلت}22:س وبني يف موضع آخر أن
ظ َع ِظ ٍيم] ِّ
يُهلَ َق َ
َج َرُه ْم
جزا الصرب ال حساب لهس وهو قوله[ :إِنَ َما يُه َوفَى ال َ
صابُِرو َن أ ْ
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بِغَْي ِر ِحس ٍ
{الزمر.}17:
اب] ُّ
َ
ِ
ت َه َذا
[ َويَهتَه َف َك ُرو َن في َ ل ِْق ال َ
س َم َاوا ِ َوا َ ْر ِ َربَهنَا َما َ لَ ْق َ
بِ
اط ًَل سبحانَ َ ِ
اب النَا ِر] {آل عمران}111:
ك فَقنَا َع َذ َ
ُْ َ
َ
ذكر يف هذه اآلية أن من مجلة ما يقوله أُولوا األلباب تنزيه رهبم
السموات واألرض باطالًس ال حلكمة سبحانه تعا ٰىل عن
عن كونه خلق ٰ
كبريا وصرح يف موضع آخر بأن الذين يظنون ذلك هم
ذلك ًّ
علوا ً
الس ِِّّي بالويل من النارس وهو قوله:
الكفارس وهددهم على ذلك الظن َّ
سماء وا َر وما بهيهنَههما ب ِ
َِ
ين
اط ًَل َذلِ َ
[ َوَما َ لَ ْقنَا ال َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ
ك ظَ ُّن الذ َ
ِِ
ين َك َف ُروا ِم َن النَا ِر] {ص.}20:
َك َف ُروا فَه َويْ ٌل للَذ َ
[ َوَما ِع ْن َد اهلل َ ْيه ٌر لِ ْْلَبْه َرا ِر] {آل عمران}111:
مل يبني هنا ما عنده لألبرارس ولكنه بني يف موضع آخر أنه
النعيمس وهو قوله[ :إِ َن ا َبْه َر َار لَِفي نَِع ٍيم] {االنفطار }12:وبني يف
موضع آخر أن من مجلة ذلك النعيم الشرب من كأس ممزوجة بالكافورس
ِ
وهو قوله[ :إِ َن ا َبْه َر َار يَ ْش َربُو َن ِم ْن َكأ ٍ
ورا]
ْس َكا َن م َز ُ
اج َها َكافُ ً
{اإلنسان.}2:
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الخاتمة
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحا
اللهم اغفر لي طيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم
به مني
اللهم اغفر لي جدِّي وهزلي و طئي وعمدي وكل ذلك عندي
اللهم اغفر لي ما قدمت وما أ ر وما أسرر وما أعلنت وما
أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤ ر وأنت على كل شيء
قدير

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي ا رة حسنة وقنا عذاب النار
اللهم انفعني بما علَمتني وعلِّمني ما ينفعُني وارزقني علماً ينفعُني
وزدني علماً
والحمد هلل على كل حال وأعوذ باهلل من حال أهل النار

سبحانك اللهم وبحمدك أشه ُد أن ا إله إا أنت أستغفرك وأتوب
إليك

وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين
كتبه الفقير إلى عفو ربه القدير
أبو خالد ناصر بن سعيد بن سيف السيف
غفر اهلل له و لوالديه ومجيع املسلمني

الجمان من
عقد ُ
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