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ِهاِلِ َ  )َكْيَف يَ ْهِدي اَّللهُ قَ ْوًما َكَفُروْا بَ ْعَد ِإميَاِِنِْم َوَشِهُدوْا َأنه الرهُسوَل َحقٌّ َوَجاءُهُم اْلبَ يِ َناُت َواَّللهُ  ) ََْوَظ ال ََ يَ ْهِدي اْل  86 )
َُِروَن 87َأْْجَِعَ  ) ُأْولَِئَك َجَزآُؤُهْم َأنه َعَلْيِهْم َلْعَنَة اَّللِه َواْلَ آلِئَكِة َوالنهاسِ  ََ ُهْم يُن ُهُم اْلَعَذاُب َو ََ ُُيَفهُف َعن ْ ( َخاِلِديَن ِفيَها 

َه الهِذيَن تَابُوْا ِمن بَ ْعِد َذِلَك َوَأْصَلُحوْا فَِإنه هللا َغُفوٌر رهِحيٌم )88)  ( . (89( ِإ
 [ . 89 – 86] آل عمران :  

---------------- 
روا بعد فكم ، أي : كيف يستحق اهلداية قوم  استفهام للتعجيب والتعظيم لكفره( اَّللهُ قَ ْومًا َكَفُروا بَ ْعَد ِإميَاِِنِْم َكْيَف يَ ْهِدي )  

 إمياهنم .
 أي : بعد أن جاءهتم الشواهد ووضح هلم احلق أن حممداً رسول هللا .( َوَشِهُدوا َأنه الرهُسوَل َحقٌّ ) 
 . أي : جاءهتم املعجزات واحلجج البينات على صدق النيب (  َوَجاَءُهُم اْلبَ يِ َناتُ ) 
 ... : ألهنم عرفوا احلق فرفضوه، وألن من هذه احلالة وصفه، فإن هللا يعاقبه باالنتكاس، وانقالب القلب جزاء  قال السعدي

 له ، إذ عرف احلق فرتكه ، والباطل فآثره ، فواله هللا ما توىل لنفسه .
 أنه تعاىل استعظم كفر القوم من حيث أنه حصل بعد خصال ثالثاعلم :  رازيقال ال : 

 . بعد اإلميان أحدها :
 . بعد شهادة كون الرسول حقاً  وثانيها :
الشهادة ، فيكون الكفر  ر صالحًا بعد البصرية وبعد إظهاربعد جميء البينات ، وإذا كان األمر كذلك كان ذلك الكف وثالثها :

 ل .أن زلة العامل أقبح من زلة اجلاهن مثل هذا الكفر يكون كاملعاندة واجلحود ، وهذا يدل على بعد هذه األشياء أقبح أل
ِهاِلِ  َ  ََْوَظ ال  هتديد لكل ظامل ، وأعظم الظلم الشرك باهلل تعاىل .(  َواَّللهُ َ يَ ْهِدي اْل

 لكل أحد . اهلداية املنفية هنا هداية التوفيق ، أما هداية البيان واإلرشاد فهي حاصلة
 : وأما اهلداية مبعىن الداللة على احلق واإلرشاد اليه فقد نصبها هللا سبحانه جلميع عباده. قال الشوكاين 
   يقال : ظاهر اآلية َأنَّ َمن كفر بعد إسالمه ال يهديه هللا ومن كان ظاملًا ، ال  (وهللا اَل يَ ْهِدي القوم الظاملني)قوله تعاىل

 ا كثرياً من املرتدِ ين قد أسلموا وهداهم هللا ، وكثرياً من الظاملني تابوا عن الظلم.يهديه هللا ؛ وقد رأين
 واجلواب من وجهني :

أن هذه اآليَة الكرميَة وأمثاهَلا يف القرآِن من العامِ  املخصوِص، أي: ال يهِدي القوَم الكافريَن الذين َسَبَق يف ِعْلِمِه عدُم  أحدمها :
 ًء أزليًّا .هدايِتهم وشقاؤهم شقا

 ( َوَلْو َجاءتْ ُهْم ُكلُّ آيٍَة ( .96كقولِه ) ِإنَّ الَِّذيَن َحقَّْت َعَلْيِهْم َكِلَمُت رَبِ َك اَل يُ ْؤِمُنوَن )
من العامِ  املخصوِص  وقولُه ) َلَقْد َحقَّ اْلَقْوُل َعَلى َأْكَثرِِهْم فَ ُهْم اَل يُ ْؤِمُنوَن ( . وحنو ذلك من اآلياِت. وعلى أن هذه اآليَة الكرميةَ  

 بآياٍت ُأَخَر فاَل إشكاَل.
ال يهدي الظاملني ما داموا مصر ين على ظلمهم، فإن رزقهم هللا التوبة واإلنابة زال اسم الظلم عنهم، ومل يدخلوا يف  الَول الثاين:

 عداد الظاملني، فصار ال إشكال يف هدايتهم .   ) الشنقيطي ( .
 م ، الذين كفروا بعد إمياهنم ، وشهدوا أن الرسول حق .املشار إليه( ُأولَِئَك )  
 أي : يلعنهم هللا ، أي : يطردهم من رمحته .( َجَزاُؤُهْم َأنه َعَلْيِهْم َلْعَنَة اَّللِه ) 
 ن .الذين ال يعصون هللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرو  أي : واملالئكة تلعنهم ،( َواْلَ الِئَكِة ) 
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 أي : يطلبون من هللا أن يلعنهم .(  ِع َ َوالنهاِس َأْجَْ ) 
 الناس هنا :واختلف العلماء باملراد يف 

 . املؤمنون فقط فَيل : 
 ملراد أغلب الناس .وقيل : ا

ْع َأْكثَ َر َمْن َوِإْن ُتطِ ( وقال تعاىل )َوَما َأْكثَ ُر النَّاِس َوَلْو َحَرْصَت مبُْؤِمِننيَ ، ألن أغلب الناس كفار كما قال تعاىل )لكن هذا ضعيف 
 ( .ُيِضلُّوَك َعْن َسِبيِل اّللَِّ يف اأْلَْرِض 

أن الكافر يلعن الكافر ، ويكون لذلك يف الدنيا واآلخرة ، أما يف الدنيا ، فكْون الكافر يلعن الكافر يف الدنيا  ولذلك الصحيح 
الظامل ، دخل هو نفسه يف اللعنة ، وأما كون الكفار  هللا لعن –مثاًل  –بأن يدعو الكافر مثاًل على الظامل ، فإذا قال الكافر 

رَب ََّنا آهِتِْم ِضْعَفنْيِ .  َوقَالُوا رَب ََّنا ِإنَّا َأَطْعَنا َساَدتَ َنا وَُكبَ رَاَءنَا فََأَضلُّونَا السَِّبياليلعن بعضهم بعضاً يف اآلخرة فهذا واضح من قوله تعاىل )
ُهْم َلْعناً    ( . ُكلََّما َدَخَلْت أُمٌَّة َلَعَنْت ُأْختَ َها( وكذلك من قوله تعاىل ) َكِبرياً ِمَن اْلَعَذاِب َواْلَعن ْ

 : استدل هبذه اآلية من قال جبواز لعن الكافر ، ولعن الكافر على أنواع 
: ًَ  .لعن الكفار مجلة فهذا جائز  أو

 كما يف هذه اآلية .
 . ( فَ َلْعَنُة اّللَِّ َعَلى اْلَكاِفرِينَ وقوله تعاىل )

 الكافر املعني ، فهذا فيه خالف : ثانياً :
 : ال جيوز . فَيل

 وممن ذهب إىل هذا الغزايل ، وذكره اإلمام النووي .
 قالوا : رمبا يسلم .

 : جيوز . وقيل
 ، كان امسه عبد هللا ، وكان يلقب محاراً ، وكان ُيضحك رسول هللا حلديث عمر بن اخلطاب ) أن رجاًل كان على عهد النيب 

  وكان النيب ،  قد جلده يف الشراب ، فأيت به يومًا فأمر به فجلد ، فقال رجل من القوم : اللهم العنه ، ما أكثر ما يؤتى
 : ال تلعنوه ، فوهللا ما علمت إنه حيب هللا ورسوله ( رواه البخاري . به ، فقال النيب 

 قالوا : فدل على من ال حيب هللا ورسوله يلعن .
 اجلواز خاصة إذا كان ممن يؤذي املسلمني . والذي يظهر

 : وأما العصاة ملسلمني 
 فلعنهم مجلة جائز وال بأس .

 قال تعاىل ) لعنة هللا على الظاملني ( .
 وقال تعاىل ) لعنة هللا على الكاذبني ( .

 ) لعن هللا آكل الربا ... ( . ( وقال  ) لعن هللا السارق ... وقال 
 : فال جيوز لعنه اتفاقاً . وأما العاصي املعني 

: ال تلعنوه ، ويف رواية : ال تكونوا أعوانًا للشيطان على  ق ) حيث كان يؤتى به وجيلد يف شرب اخلمر ،قال للحديث الساب
 أخيكم ( .
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مل تكن ار وإن الضمري عائد على اللعنة ، وقيل : على الن( خالدين ِفيَها قوله تعاىل ) :  التسهيلقال يف  (َخاِلِديَن ِفيَها ) 
 ا .ذكرت؛ ألن  املعىن يقتضيه

  واألول أوىل لوجوه .ورجح الرازي األول وقال : 
 أن الضمري إذا وجد له مذكور متقدم فرده إليه أوىل من رده إىل ما مل يذكر . األول :
اد من الثواب بفعل العقاب يف أن محل هذا الضمري على اللعنة أكثر فائدة من محله على النار ، ألن اللعنة هو اإلبع الثاين :

 فكان اللعن يدخل فيه النار وزيادة فكان محل اللفظ عليه أوىل .، اآلخرة وإجياده يف الدنيا 
إخبار عن احلال ، ويف محل الضمري على اللعن يكون ذلك حاصاًل يف احلال ، ويف محله على  (خالدين ِفيَها) أن قوله  الثالث :

 .                           حلال ، بل ال بد من التأويل ؛ فكان ذلك أوىلالنار ال يكون حاصالً يف ا
ُهُم اْلَعَذاُب )   أي : ال خيفف عنهم طرفة عني . بل هو دائم متواصل .  (َ ُُيَفهُف َعن ْ

ُهْم ِمْن َعَذاهِبَا َكَذِلَك ََنْزِي ُكلَّ َكُفورٍ  َوالَِّذيَن َكَفُروا هَلُْم نَاُر َجَهنََّم ال يُ ْقَضى َعَلْيِهْم فَ َيُموُتوا َوالكما قال تعاىل )   ( . خُيَفَُّف َعن ْ
ُهْم َوُهْم ِفيِه ُمْبِلُسو .   ِإنَّ اْلُمْجرِِمنَي يف َعَذاِب َجَهنََّم َخاِلُدونَ وقال تعاىل )   ن ( .ال يُ َفت َُّر َعن ْ
َها َوهَلُْم َعَذاٌب ُمِقيمٌ يُرِيُدوَن َأْن خَيُْرُجوا ِمَن النَّاِر َوَما ُهْم ِبَ وقال تعاىل )  ( . ارِِجنَي ِمن ْ

َُِرونَ )  بل يكون حاضرًا متصاًل بعذاب مثله فكأنه تعاىل أعلمنا أن حكم دار أي : وال مُيهلون أو يؤجلون ، (  َوَ ُهْم يُ ْن
ال مهلة ألبتة فإذا استمهلوا ال العذاب والثواب بالف حكم الدنيا فإهنم ميهلون فيها إىل آجال قدرها هللا تعاىل ، ويف اآلخرة 

 .(  اخسئوا ِفيَها َواَل ُتَكل ُمونِ )وا ال يغاثون وإذا استعتبوا ال يعتبون ، وقيل هلم   ون ، وإذا استغاث ميهل
 من النظر أي : ال ينظر هللا إليهم فريمحهم . : هووقيل 
 َوالَ ُهْم يُنَظُروَن ( حيتمل وجهني :  يقال املاورد ( : 

 ال يؤخرون عنه وال ميهلون. :أحدمها 
 ال ينظر هللا عز وجل إليهم فريمحهم . والثاين :

 ضالل .أي : أظهروا أهنم كانوا على :  ( ِإَه الهِذيَن تَابُوا ِمْن بَ ْعِد َذِلكَ ) 
 . وأصلحوا ما كانوا أفسدوه ، وغر وا به من تبعهم ممن ال علم له أي : (َوَأْصَلُحوا  )
 اإلصالح عام يف القول والعمل.: و  قال ابن عطية 
 يغفر هلم ما قدموه ، ويعفو عنهم ما أسلفوه .(فَِإنه اَّللهَ َغُفوٌر ) 
 ( . فَِإْن َكذَّبُوَك فَ ُقْل رَبُُّكْم ُذو َرمْحٍَة َواِسَعةٍ كما قال تعاىل )  ومن رمحته أنه يغفر الزالت واخلطيئات ، فرمحة هللا واسعة(  رَِحيمٌ )  

 ( . َمِِت َوِسَعْت ُكلَّ َشْيءٍ ( وقال تعاىل ) ورْ َورَبَُّك اْلَغُفوُر ُذو الرَّمْحَِة وقال تعاىل )
 وهذا من لطفه وبره ورأفته ورمحته وعائدته (  ِإال الَِّذيَن تَابُوا ِمْن بَ ْعِد َذِلَك َوَأْصَلُحوا فَِإنَّ اّللََّ َغُفوٌر َرِحيمٌ )  : قال ابن كثري

 ليه تاب عليه. أ ه على خلقه : أنه من تاب إ
 الفوائد :

 أن من ضل عن بصرية ، فإنه يبعد أن يُهدى . -1
 أن اهلداية واإلضالل بيد هللا . -2
 أن اإلنسان قد يستكرب ويعاند بعد أن تبني له احلق . -3
 أن الكفر بعد اإلميان أغلظ من الكفر األصلي . -4
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 م احلجج والبينات .أن هللا تعاىل مل يرتك اخللق مهاًل ، بل أقام هل -5
 إثبات اجلزاء . -6
 أن الكفار خملدون يف النار . -7
 أن التوبة جتب ما قبلها . -8
َبَل تَ ْوبَ تُ ُهْم َوُأْولَِئَك ُهُم الضهآلُّو إ)   َْ ْا َوَماُتوْا َوُهْم  ( ِإنه الهِذيَن َكَفُرو 90َن )نه الهِذيَن َكَفُروْا بَ ْعَد ِإميَاِِنِْم ُثُه اْزَداُدوْا ُكْفًرا لهن تُ 

َبَل ِمْن َأَحِدِهم مِ ْلُء األْرِض َذَهًبا َوَلِو افْ َتَدى ِبِه ُأْولَِئَك ََلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم َوَما َلَُ  َْ  ( . (91م مِ ن نهاِصرِيَن )ُكفهاٌر فَ َلن يُ 
 [ . 91 – 90] آل عمران :  

---------------- 
َبَل تَ ْوبَ تُ ُهْم ِإنه الهِذيَن َكَفُروا بَ ْعَد إِ )   َْ ًدا ملن كفر بعد إميانه مث ازداد كفرا،  (ميَاِِنِْم ُثُه اْزَداُدوا ُكْفرًا َلْن تُ  يقول تعاىل متوعًدا ومتهدِ 
وَن السَّيِ َئاِت َولَْيَسِت الت َّْوبَُة لِلَِّذيَن يَ ْعَملُ )  بأنه ال يقبل هلم توبة عند مماهتم، كما قال تعاىل اً ي: استمر عليه إىل املمات، وخمرب أ

 ( . ْدنَا هَلُْم َعَذابًا أَلِيًماَحَّتَّ ِإَذا َحَضَر َأَحَدُهُم اْلَمْوُت َقاَل ِإّن ِ تُ ْبُت اآلَن َوال الَِّذيَن مَيُوُتوَن َوُهْم ُكفَّاٌر أُولَِئَك أَْعتَ 
 َال يقبل هللا توبتهم إذا تابوا؛ ألنه عرب  ب  ًا ر تدين بعد إمياهنم املزدادين كفهذه اآلية الكرمية تدل على أن املر :  طييقال الشن

 . دالة على نفي الفعل يف املستقبل)لن( ال

 . الشمس من مغرهبا مع أنه جاءت آيات أخر دالة على أن هللا يقبل توبة كل تائب قبل حضور املوت، وقبل طلوع
 ف ( .ْم َما َقْد َسلَ ْغَفْر هلَُ ُقْل لِلَِّذيَن َكَفُروا ِإْن يَ ْنتَ ُهوا ي ُ )  كقوله تعاىل  

 .(  ُل التَّوبََة َعْن ِعَباِدهِ َوُهَو الَِّذي يَ ْقبَ )  وقوله
 ه :واجلواب من أربعة أوج
 ورجح رمحه هللا فقال :

 : يعين إذا تابوا عند حضور املوت، ويدل هلذا الوجه أمران(  لن تقبل توبتهم)  وهو أقرهبا عندي أن قوله تعاىل الثاين:
ره املوت يف ذلك       تعاىل بني  يف مواضع أخرى أن  الكافر الذي ال تقبل توبته هو الذي يصر على الكفر حَّت حيضأن ه ل : األو 

 َوال الَِّذيَن مَيُوُتونَ َن َولَْيَسِت الت َّْوبَُة لِلَِّذيَن يَ ْعَمُلوَن السَّيِ َئاِت َحَّتَّ ِإَذا َحَضَر َأَحَدُهُم اْلَمْوُت قَاَل ِإّن ِ تُ ْبُت اآْل )  كقوله تعاىل،  الوقت 
 . ضور املوت وامليت على كفره سواءفجعل التائب عند ح (َوُهْم ُكفَّاٌر 
َفُعُهْم ِإميَانُ ُهْم َلمَّا رَأَْوا بَْأَسَنا )  وقوله تعاىل  . (فَ َلْم َيُك يَ ن ْ

طالق الذي يف هذه اآلية يقي د بقيد تأخري التوبة إىل حضور فاإل(  ُل وَُكْنَت ِمَن اْلُمْفِسِدينآآْلَن َوَقْد َعَصْيَت قَ بْ )  وقوله يف فرعون
 املوت لوجوب محل املطلق على املقيد كما تقرر يف األصول.

فإنه يدل على عدم توبتهم يف وقت نفعها، ونقل ابن جرير هذا الوجه  اً ( مث ازدادوا كفر )  أنه تعاىل أشار إىل ذلك بقوله : الثاين
 عن احلسن وقتادة وعطاء اخلراساّن والسدي. -حبضور املوت الذي هو التقيد  -الثاّن 

. ( َوُأولَِئَك ُهُم الضهالُّونَ )    أي: اخلارجون عن املنهج احلق إىل طريق الَغيِ 
َبَل ِمْن َأَحِدِهْم ِملُء اأْلَْرِض َذَهبًا َوَلِو افْ تَ  ) َْ الكفر فلن  أي: من مات على ( َدى بِهِ ِإنه الهِذيَن َكَفُروا َوَماُتوا َوُهْم ُكفهاٌر فَ َلْن يُ 

 . لء األرض ذهبا فيما يراه قُ ْربةولو كان قد أنفق م،  يقبل منه خري  أبًدا
ال  : : هل ينفعه ذلك؟ فقال-وكان يُ ْقرِي الضيَف، ويَ ُفكُّ العاّن، ويُطعم الطعام-عن عبد هللا بن ُجْدعان  كما سئل النيب 

يِن ِإنَُّه ملَْ يَ ُقْل يَ ْوًما مِ   .ن الدَّْهِر: َربِ  اْغِفْر يل َخِطيَئِِت يوم الدِ 
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: معىن احلديث أن ما كان يفعله من الصلة واإلطعام ووجوه املكارم ال ينفعه يف اآلخرة ، لكونه كافرًا ، وهو معىن قال النووي 
 ل .فر وال ينفعه عم: رب اغفر يل خطيئِت يوم الدين ، أي مل يكن مصدقاً بالبعث ، ومن مل يصدق به كا قوله 

ُ َوالَِّذيَن َكَفُروا أَْعَماهُلُْم َكَسرَاٍب ِبِقيَعٍة حَيَْسُبُه الظَّْمآُن َماء َحَّتَّ ِإَذا َجاءُه ملَْ جيَِْدُه َشْيئاً وَ قال تعاىل ) َوَجَد اّللََّ ِعنَدُه فَ َوفَّاُه ِحَسابَُه َواّللَّ
 ( .َسرِيُع احلَِْساِب 

نْ َيا َواآلِخَرِة َوأُْولَ ِئكَ َوَمن يَ ْرتَ وقال تعاىل )  َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِدْد ِمنُكْم َعن ِديِنِه فَ َيُمْت َوُهَو َكاِفٌر فَُأْولَ ِئَك َحِبَطْت أَْعَماهُلُْم يِف الدُّ
 ( . فعلق حبوط العمل مبوته على الكفر .ِفيَها َخاِلُدونَ 
 ( .لََتُكوَننَّ ِمَن اخْلَاِسرِينَ ِذيَن ِمْن قَ ْبِلَك لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلَك وَ َوَلَقْد أُوِحَي إِلَْيَك َوِإىَل الَّ وقال تعاىل )

  ما قبل منه ذهباً  مبلء األرض أيضاً وكذلك لو افتدى . 
َفُعَها َشَفاَعةٌ ) كما قال تعاىل   َها َعْدٌل َوال تَ ن ْ  ( .َوال يُ ْقَبُل ِمن ْ

 .(  ُخلٌَّة َوال َشَفاَعةٌ يِه َوالال بَ ْيٌع فِ )تعاىل وقال 
 ( .ال بَ ْيٌع ِفيِه َوال ِخاللٌ )تعاىل  وقال  
يًعا َوِمثْ َلُه َمَعُه لِيَ ْفَتُدوا ِبِه ِمْن َعَذاِب يَ ْوِم ا)وقال   ُهْم َوهَلُْم َعَذابٌ ْلِقَياَمِة َما تُ ُقبِ َل مِ ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َلْو َأنَّ هَلُْم َما يف األْرِض مجَِ  ن ْ

 .(أَلِيمٌ 
 مؤمل موجع .( ُأولَِئَك ََلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم  ) 
 أي: وما هلم من أحد يُ ْنِقذهم من عذاب هللا، وال جيريهم من أليم عقابه.َوَما ََلُْم ِمْن نَاِصرِيَن( ) 
 : فاإلميان شرط لقبول األعمال 

 َو ُمْؤِمٌن فَ َلُنْحِييَ نَُّه َحَياًة طَيِ َبًة َولََنْجزِيَ ن َُّهْم َأْجَرُهْم بَِأْحَسِن َما َكانُوا يَ ْعَمُلوَن(.كما قال تعاىل )َمْن َعِمَل َصاحِلاً ِمْن ذََكٍر أَْو أُنْ َثى َوهُ 
 وقال تعاىل )َوَمْن يَ ْعَمْل ِمَن الصَّاحِلَاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن َفال خَيَاُف ظُْلماً َوال َهْضماً(.

 َكٍر أَْو أُنْ َثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَُأولَِئَك يَْدُخُلوَن اجْلَنََّة يُ ْرَزُقوَن ِفيَها بَِغرْيِ ِحَساب(.وقال تعاىل )َوَمْن َعِمَل َصاحِلاً ِمْن ذَ 
 الفوائد :

 أن املرتد إذا بقي على ردته ، فإنه ال تقبل توبته عند املوت . -1
 أن من تاب قبل أن حيضر أجله تاب هللا عليه . -2
 ل منه شيء .أن من مات على الكفر فلن يقب -3
 شدة العذاب على الكافرين . -4
َُوْا ِمن َشْيٍء فَِإنه اَّللهَ ِبِه َعِليٌم ))  َُوْا ِمها ُتُِبُّوَن َوَما تُنِف  ( . (92َلن تَ َناُلوْا اْلِِبه َحَّته تُنِف
 [ . 92] آل عمران :  

------------ 
َُوا ِمها ُتُِ )  : لن تبلغوا درجة وقيل ( أي : لن تبلغوا ثواب الرب ،  َلْن تَ َناُلوا اْلربَّ  يف معىن ) قيل ( بُّونَ َلْن تَ َناُلوا اْلِِبه َحَّته تُ ْنِف

 ومنزلة أهل الرب .
 ، سواء كانت مجيع النفقات الِت يُبتغى هبا وجه هللا تعاىل وقيل :مجيع الصدقات ، واملراد بالنفقة هنا : قيل الواجبة ، وقيل : 

 .ن صدقة ، أو مل تك
لن تنالوا حقيقة الرب، ولن تبلغوا ثوابه اجلزيل الذي يوصلكم إىل رضا هللا، وإىل جنته الِت أعدها لعباده الصاحلني، :  ومعىن اآلية
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فإن هللا به عليم، وسيجازيكم  -ولو قليال -إال إذا بذلتم مما حتبونه وتؤثرونه من األموال وغريها يف سبيل هللا، وما تنفقوا من شيء
 أكثر مما أنفقتم وبذلتم.عليه ب
َحَّتَّ تُ ْنِفُقوا ممَّا  ) وبات املوصل لصاحبه إىل اجلنةتدركوا وتبلغوا الرب الذي هو كل خري من أنواع الطاعات وأنواع املثلن تنالوا و أي: 
، دل  فبذلتموها يف مرضاته ، فإنكم إذا قدمتم حمبة هللا على حمبة األموال أي: من أموالكم النفيسة الِت حتبها نفوسكم ( حتُِبُّونَ 

 .  ) تفسري السعدي ( . الصادق وبر قلوبكم ويقني تقواكمذلك على إميانكم 
 فإن النفقة من الطيب احملبوب للنفس ، من أكرب األدلة على مساحة النفس ، واتصافها مبكارم األخالق ،  قال السعدي :

 ورمحتها ورقتها .
 : أمثلة تطبيقية 
ُرَحاءَ   قال ) اِلٍك أََنَس ْبَن مَ  عن -أ  وََكاَنْت َكاَن أَبُو طَْلَحَة َأْكثَ َر األَْنَصاِر بِاْلَمِديَنِة َمااًل ِمْن ََنٍْل ، وََكاَن َأَحبَّ أَْمَوالِِه ِإلَْيِه بَ ي ْ

َلْن تَ َناُلوا اْلربَّ َحَّتَّ )َل أََنٌس فَ َلمَّا أُْنزَِلْت َهِذِه اآليَُة يَْدُخُلَها َوَيْشَرُب ِمْن َماٍء ِفيَها طَيِ ٍب قَا ُمْستَ ْقِبَلَة اْلَمْسِجِد ، وََكاَن َرُسوُل هللِا 
ُقوا ممَّا َلْن تَ َناُلوا اْلربَّ َحَّتَّ تُ ْنفِ )فَ َقاَل يَا َرُسوَل هللِا ِإنَّ اّللََّ تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل يَ ُقوُل  قَاَم أَبُو طَْلَحَة ِإىَل َرُسوِل هللِا  (تُ ْنِفُقوا ممَّا حتُِبُّونَ 

ُرَحاَء َوِإن ََّها َصَدَقٌة ّلِلَِّ أَْرُجو ِبرََّها َوُذْخَرَها ِعْنَد هللِا َفَضْعهَ  (حتُِبُّونَ  ا يَا َرُسوَل هللِا َحْيُث أَرَاَك اّللَُّ قَاَل ، فَ َقاَل َوِإنَّ َأَحبَّ أَْمَوايل ِإيَلَّ بَ ي ْ
ْعُت َما قُ ْلَت َوِإّن ِ أََرى أَْن جَتَْعَلَها يِف األَقْ َرِبنَي فَ َقاَل أَبُو طَْلَحَة أَفْ َعُل يَ  بْخ َذِلَك َماٌل رَاِبٌح َذِلكَ  َرُسوُل هللِا  ا َماٌل رَاِبٌح َوَقْد مسَِ

 ( متفق عليه . َرُسوَل هللِا فَ َقَسَمَها أَبُو طَْلَحَة يِف أَقَارِِبِه َوَبيِن َعمِ هِ 
َأَصْبُت أَْرًضا ِبَْيبَ َر ملَْ ُأِصْب  َيْسَتْأِمرُُه ِفيَها فَ َقاَل يَا َرُسوَل اّللَِّ ِإّن ِ   أَْرًضا ِبَْيبَ َر فَأََتى النَّيبَّ  َأَصاَب ُعَمرُ )َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل و -ب

قَاَل فَ َتَصدََّق هِبَا ُعَمُر أَنَُّه اَل يُ َباُع  «هِبَاَأْصَلَها َوَتَصدَّْقَت  ِإْن ِشْئَت َحَبْستَ »ِبِه قَاَل  ِمْنُه َفَما تَْأُمُرّن  يَمااًل َقطُّ ُهَو أَنْ َفُس ِعْندِ 
اْلُفَقرَاِء َوِِف اْلُقْرََب َوِِف الر ِقَاِب َوِِف َسِبيِل اّللَِّ َواْبِن السَِّبيِل َوالضَّْيِف الَ  َأْصُلَها َواَل يُ ْبَتاُع َواَل يُوَرُث َواَل يُوَهُب. قَاَل فَ َتَصدََّق ُعَمُر يِف 

َر ُمَتَموِ ٍل ِفيِه. قَاَل َفَحدَّْثُت هبَِ ُجَناَح عَ  َها بِاْلَمْعُروِف أَْو يُْطِعَم َصِديًقا َغي ْ َذا احلَِْديِث حُمَمًَّدا فَ َلمَّا بَ َلْغُت َلى َمْن َولِيَ َها َأْن يَْأُكَل ِمن ْ
َر ُمَتأَثِ ٍل َمااًل. َر ُمَتَموِ ٍل ِفيِه. قَاَل حُمَمٌَّد َغي ْ َر ُمَتأَثِ ٍل َماالً  قَاَل اْبُن َعْوٍن َوأَنْ َبَأّن  َهَذا اْلَمَكاَن َغي ْ  متفق عليه ( َمْن قَ رَأَ َهَذا اْلِكَتاَب َأنَّ ِفيِه َغي ْ

الر ِقَاِب  يُّ اَل قُ ْلُت أَ قَ «. َسِبيِلِه  اإِلميَاُن بِاّللَِّ َواجلَِْهاُد يِف » اأَلْعَماِل أَْفَضُل قَاَل  يُّ قُ ْلُت يَا َرُسوَل اّللَِّ أَ ) ْن َأَِب َذرٍ  قَاَل وع -ج
 ( رواه مسلم . ...أَنْ َفُسَها ِعْنَد أَْهِلَها َوَأْكثَ ُرَها ََثًَنا » أَْفَضُل قَاَل 

 ( . وله تعاىل ) لن تنالوا الرب ...كان ابن عمر إذا اشتد عجبه بشيء من ماله قر به إىل ربه امتثااًل لق -د
وقال: اللهم إنك تعلم أنه ليس يل مال « سبل»عمد مما حيب إىل فرس له يقال له قال القرطيب: وكذلك فعل زيد بن حارثة،  -ه

 . أحب إىل من فرسي هذه، فجاء هبا إىل النيب 
ن (  تُنِفُقوْا ممَّا حتُِبُّو َلن تَ َناُلوْا الرب حَّت) أعتقتها ومل تصب منها ؟ فقال  واشرتى ابن عمر جارية أعجبته فأعتقها فقيل له : مل -و
ل قول هللا : أظنه تأو  قالت صفية بنت أيب عبيد ،  فيه عبد هللا بن جعفر ألف دينار وأعتق ابن عمر نافعاً مواله ، وكان أعطاه -ز

 ن ( . تُ ْنِفُقوْا ممَّا حتُِبُّو َلن تَ َناُلوْا الرب حَّت)  عز وجل
 ئل سكراً ، فإن الربيع حيب السكر.: يا فالنة أعطي السا ملوالتهإذا جاءه السائل يقول  وكان الربيع بن خثيم -ك
فقيل له : هال تصد قت بقيمتها ؟ فقال : ،  دااًل من سكر ويتصد ق هباوروي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يشرتي أع -ط

.  ألن السكر أحب إيل  فأردت أن أنفق مما أحب 
 وقال احلسن : إنكم لن تنالوا ما حتبون إال برتك ما تشتهون ، وال ُتدركوا ما تأم لون إال بالصرب على ما تكرهون

َُوا ِمْن َشْيءٍ  )  من صغري أو كبري .(  َوَما تُ ْنِف
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 ال خيفى عليه شيء ، وسيجازيكم عليه أمت اجلزاء .(  فَِإنه اَّللهَ ِبِه َعِليمٌ ) 
 للنفس أم ال وكان  اً ، حمبوبًا ان اإلنفاق على أي: وجه كان مثابا عليه العبد، سواء كان قليال أو كثري وملا ك:  قال السعدي

َوَما )مما يوهم أن إنفاق غري هذا املقيد غري نافع، احرتز تعاىل عن هذا الوهم بقوله  (نالوا الرب حَّت تنفقوا مما حتبونلن ت)قوله 
 . فال يضيق عليكم، بل يثيبكم عليه على حسب نياتكم ونفعه ِبِه َعِليٌم( تُ ْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء فَِإنَّ اّللََّ 

 الفوائد :
 فضل اإلنفاق مما حيبه اإلنسان . -1
 أنه كلما أنفق اإلنسان مما هو أحب إليه ، كان أكثر لربه . -2
 عموم علم هللا تعاىل . -3
 إثبات اجلزاء . -4
َه َما َحرهَظ ِإْسَرائِيُل َعَلى نَ ْفِسِه ِمن قَ ْبِل َأن تُ نَ زهَل الت هْورَاُة ُقْل فَْأُتوْا بِالت هوْ ُكلُّ الطهَعاِظ َكاَن ِحالًّ ل ِبَ )   رَاِة فَاتْ ُلوَها ِإن  ِِن ِإْسَرائِيَل ِإ

ِهالِ 93ُكنُتْم َصاِدِقَ  )  ( . (94ُ وَن )( َفَ ِن افْ تَ َرَى َعَلى اَّللِه اْلَكِذَب ِمن بَ ْعِد َذِلَك فَُأْولَِئَك ُهُم ال
 [ . 94 – 93] آل عمران :  

---------------- 
 أي : كل األطعمة كانت حالاًل لبين إسرائيل .( ُكلُّ الطهَعاِظ َكاَن ِحالًّ لَِبِِن ِإْسرائيَل ) 

 والطعام : مصدر مبعىن املطعوم ، واملراد به هنا كل ما يطعم ويؤكل.
، ال نفس الطعام ، ألن احلل كاحلرمة مما ال  إلخبار عن أكل الطعام بكونه حالالً راد ا، وامل مبعىن حالالً  وحال : مصدر أيضاً 

 يتعلق بالذوات.
أي : إال ما حرمه يعقوب على نفسه وهو حلم اإلبل ولبنها ، مث حرمت عليهم أنواع من ( ِإَه َما َحرهَظ ِإْسرائيُل َعَلى نَ ْفِسِه ) 

 معاصيهم .األطعمة كالشحوم وغريها عقوبة على 
 . إبراهيم عليهم الصالة والسالم وإسرائيل : هو يعقوب بن إسحاق بن

 أي : كانت حالالً هلم قبل نزول التوراة .( ِمْن قَ ْبِل َأْن تُ نَ زهَل الت هْورَاُة ) 
لتوراة واقرأوها علي  إن كنتم صادقني يف دعواكم أي : قل هلم يا حممد ائتوّن با(  ُقْل فَْأُتوا بِالت هْورَاِة فَاتْ ُلوَها ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِق َ ) 

 أهنا مل حترم عليكم بسبب بغيكم وظلمكم .
عليهم  اً كان حمرماً  واحد اً سرائيل قبل نزول التوراة إال شيئلبىن إ كل أنواع األطعمة كانت حالالً ومعىن اآلية : قال بعض العلماء :  

، فإهنم حرموه على أنفسهم اقتداء به ، فلما أنزل اّلل  التوراة حرم عليهم فيها قبل نزوهلا وهو ما حرمه أبوهم إسرائيل على نفسه 
 بعض الطيبات بسبب بغيهم وظلمهم.

هذا هو احلق الذي ال شك فيه ، فإن جادلوك يا حممد يف هذه املسألة فقل هلم على سبيل التحدي : أحضروا التوراة فاقرءوها 
على نوح وإبراهيم عليهما  اً حرمه اّلل  عليكم فيها كان حمرم م صادقني يف زعمكم أن ماليتبني الصادق منا من الكاذب ، إن كنت

 م .الصالة والسال
  : إخبار مبغيب عن حممد ( كان حاًل ...  كل الطعام)قوله تعاىل قال ابن عطية  ومجيع األميني ال يعلمه إال هللا وعلماء

وه على أنفسهم من  اآلية : الرد على اليهود يف قوهلم يف كل ما حرم أهل الكتاب ، وذهب كثري من املفسرين إىل أن معىن
األشياء : إهنا حمرمة عليهم بأمر هللا يف التوراة ، فأكذهبم هللا هبذه اآلية ، وأخرب أن مجيع الطعام كان حاًل هلم ، إال ما حرم 
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راة بتحرمي ذلك عليهم ، وليس من التوراة شيء إسرائيل على نفسه خاصة ، ومل يرد به ولده ، فلما استنوا هم به جاءت التو 
 ا .من الزوائد الِت يدعون أن هللا حرمه

  وهو  (على نَ ْفِسهِ )أبوهم يعقوب ( ِإالَّ َما َحرََّم ِإْسرَائِيلُ )آلية إخبار أن األطعمة كانت حالاًل لبين إسرائيل : االتسهيلوقال يف
ألطعمة كالشحوم وغريها، عقوبة هلم على معاصيهم، وفيها رد عليهم يف أنواع من ا، مث ُحر ِمت عليهم حلم اإلبل ولبنها

، وفيها دليل على جواز النسخ هي حمرمة كانت حمرمة على إبراهيم، وأن األشياء الِت : إهنم على ملة إبراهيم قوهلم
، وفيها ال على هذه األشياءإن  النسخ حم :د حلها، خالفًا لليهود يف قوهلمووقوعه؛ ألن هللا حرم عليهم تلك األشياء بع

ئيل حلوم اإلبل على نفسه أنه مرض، فنذر إن ؛ إلخباره بذلك من غري تعلم من أحد ، وسبب حترمي إسرامعجزة للنيب 
أن حيرموا على أنفسهم  ، ويؤخذ من ذلك أنه جيوز لألنبياءم إليه شكراً  هلل وتقر بًا إليه. أن حيرم أحب الطعا شفاه هللا
 ) التسهيل (          م .باجتهاده

 وهذا من أعظم األدلة على صحة نبوة نبينا حممد  : قال السعدي  وقيام اآليات البينات املتنوعات على صدقه وصدق
 ه .من نبأه وأخربه مبا أخربه به من األمور الِت ال يعلمها إال بإخبار ربه له ب

 فإن اّلل  تعاىل قد الذي أنكروا وقوعه وجوازه قد وقعأن النسخ ، وبيان باآلية مشروع يف الرد على اليهود : ابن كثري قال ،
ملا خرج من السفينة أباح اّلل  له مجيع دواب األرض يأكل منها ، مث بعد هذا حرم  ًا هبم التوراة أن نوحنص يف كتا

مي ذلك ، وبتحرمي أشياء زيادة إسرائيل على نفسه حلوم اإلبل وألباهنا فاتبعه بنوه فيما حرم على نفسه ، وجاءت التوراة بتحر 
 . هم. وهذا هو النسخ بعينهعقوبة هلم بسبب بغيهم وظلم -على ذلك 

ِهاِلُ ونَ )   : فمن تعمد الكذب على اّلل  تعاىل بأن زعم بأن  يأ(  َفَ ِن افْ تَ َرى َعَلى اَّللِه اْلَكِذَب ِمْن بَ ْعِد َذِلَك فَُأولَِئَك ُهُم ال
عليهم وعلى غريهم قبل نزوهلا ، فأولئك الذين  اً م وبغيهم ، كان حمرم إسرائيل من املطاعم بسبب ظلمهما حرمته التوراة على بىن

على هذا الظلم  قالوا هذا القول الكاذب هم املتناهون يف الظلم : املتجاوزون للحدود الِت شرعها اّلل  تعاىل ، وسيعاقبهم سبحانه
 وال نصري.ال مهرب هلم منه  اً أليم اً واالفرتاء عذاب

  القول من غري حقيقة له يف افرتى : من االفرتاء وهو اختالق الكذب ، وأصله من فرى األدمي إذا قطعه ألن الكاذب يقطع
 د ، والكذب : اإلخبار بالف الواقع .الوجو 
 ( أي : من بعد قيام احلجة وظهور البينة . ِمْن بَ ْعِد َذِلكَ قوله تعاىل ) 
: فيما أخرب به وحكم، وهذا أمر من هللا لرسوله وملن يتبعه أن يقولوا بألسنتهم: صدق هللا، معتقدين بذلك أي ( ُقْل َصَدَق اَّلله ) 

 اً ويقين اً هلل أعظمهم علم اً يف قلوهبم عن أدلة يقينية، مقيمني هذه الشهادة على من أنكرها، ومن هنا تعلم أن أعظم الناس تصديق
 ة .باألدلة التفصيلية السمعية والعقلي

 أي ظهر وثبت صدقه يف أن كل الطعام كان حاًل لبين إسرائيل إال ما حرم  (ُقْل َصَدَق هللا: قوله تعاىل ) يقال اآللوس
وأن دينه اإلسالم ، وقيل : يف كل ما أخرب به ويدخل ما  على دين إبراهيم  إسرائيل على نفسه وقيل : يف أن حممدًا 

 ح .ض بكذهبم الصريذكر دخواًل أولياً وفيه كما قيل : تعري
  ين املتنافيني يستلزم كذب اآلخروهو تعريض بكذهبم ألن  صدق أحد اخلرب ( قل صدق هللاىل ): قوله تعاوقال ابن عاشور ،

 فهو مستعمل يف معناه األصلي والكنائي.
 ( . ِقيالً َوْعَد اّللَِّ َحق اً َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اّللَِّ على هللا تعاىل وقد قال تعاىل ) ويف اآلية ثناء 
 م .ففيه تعريض بكذهبأي األمر كما وصف ، ال كما تكذبون أنتم . ( َصَدَق هللاعاىل ): قوله ت قال يف التسهيل 
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هو بالتوحيد وترك الشرك الذي  مث أمرهم باتباع ملة أبيهم إبراهيم (  َوَما َكاَن ِمَن اْلُ ْشرِِك َ  فَاتهِبُعوا ِملهَة ِإبْ َراِهيَم َحِنيفاً ) 
 ن .ى ملة إبراهيم مشركون غري موحديمدار السعادة، وبرتكه حصول الشقاوة، ويف هذا دليل على أن اليهود وغريهم ممن ليس عل

 .(  َوقَاُلوا ُكونُوا ُهوداً أَْو َنَصاَرى تَ ْهَتُدوا ُقْل َبْل ِملََّة ِإبْ رَاِهيَم َحِنيفاً َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ كما قال تعاىل ) 
 ( . اّللَُّ ِإبْ رَاِهيَم َخِليالً َوَمْن َأْحَسُن ِديناً ممَّْن َأْسَلَم َوْجَهُه ّلِلَِّ َوُهَو حُمِْسٌن َوات ََّبَع ِملََّة ِإبْ رَاِهيَم َحِنيفاً َواَّتَََّذ وقال تعاىل )  

 ( . ِملََّة إِبْ رَاِهيَم َحِنيفاً َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ  ُقْل ِإنَّيِن َهَداّن َريبِ  ِإىَل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم ِديناً ِقَيماً وقال تعاىل )
َنا إِلَْيَك َأِن اتَِّبْع ِملََّة ِإبْ رَاِهيَم َحِنيفاً َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ وقال تعاىل )   ( . مُثَّ أَْوَحي ْ

 ( اَن ِإبْ رَاِهيُم يَ ُهوِدي ًا َوال َنْصرَانِي ًا َوَلِكْن َكاَن َحِنيفاً َما كَ وملة إبراهيم : هي احلنيفية السمحة ، وهي اإلسالم كما قال تعاىل
 ( .ُمْسِلماً َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ 

 ( . ْشرِِكنيَ فاً َوَما َكاَن ِمَن اْلمُ  رَاٍط ُمْسَتِقيٍم ِديناً ِقَيماً ِملََّة ِإبْ رَاِهيَم َحِني ِ ُقْل ِإنَّيِن َهَداّن َريبِ  ِإىَل صوقال تعاىل ) 
  ُيِع األنِْبَياِء؛ ولِكن ُأِضيفت إىل :واحْلَِنيِفيَّة ؛  للتَّوحيِد مع نبيِ نا  ؛ ألنَّه أْكَمُل اخلْلِق حتِقيًقا ِإبْ رَاِهيَم الْ َخِليِل  ِديُن مجَِ

؛ فيقال: ِملَُّة ِإبْ رَاِهيَم على جهِة التَّْشريِف له؛ وإن االْبنِ  : ااِلبُن؛ فاسَتَحقَّ أن تُ ْنَسَب إىل اأَلِب ُدون وِإبْ رَاِهيُم: األُب، وحُمَمَّدٌ 
 ملََّة األنبَياء مَجيعاً . كاَنت هي

 وتربأ من كل معبود و معه غريه وال أشرك به طرفة عني، فهي توحيد هللا فلم يدعم هي عبادة هللا خملصني له الدينملة إبراهي ،
ِإّن ِ َوجَّْهُت َوْجِهَي لِلَِّذي َفَطَر .  يَا قَ ْوِم ِإّن ِ بَرِيٌء ممَّا ُتْشرُِكونَ ه فقال )سواه ، وخالف يف ذلك سائر قومه حَّت تربأ من أبي

 ( .السََّماَواِت َواأْلَْرَض َحِنيفاً َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ 
َوَما َكاَن اْسِتْغَفاُر ( . وقال تعاىل ) ِإالَّ الَِّذي َفَطَرّن فَِإنَُّه َسيَ ْهِدينِ .  ُدونَ َوِإْذ قَاَل ِإبْ رَاِهيُم أِلَبِيِه َوقَ ْوِمِه ِإنَّيِن بَ رَاٌء ممَّا تَ ْعبُ وقال تعاىل )

َ َلُه أَنَُّه َعُدوٌّ ّلِلَِّ تَ بَ رَّأَ ِمنْ   ( . ِليمٌ ُه ِإنَّ ِإبْ رَاِهيَم أَلَوَّاٌه حَ ِإبْ رَاِهيَم أِلبِيِه ِإالَّ َعْن َمْوِعَدٍة َوَعَدَها ِإيَّاُه فَ َلمَّا تَ بَ نيَّ
 ( . ِإنَّ ِإبْ رَاِهيَم َكاَن أُمًَّة قَانِتاً ّلِلَِّ َحِنيفاً وملَْ َيُك ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ وقال تعاىل )

  ) ى إبراهيم يف هذا ثناء علقوله تعاىل ) وما كان من املشركني  .: وقد أثىن هللا عليه يف آيات كثرية 
 ( . َم َخِليالً َواَّتَََّذ اّللَُّ ِإبْ رَاِهيقال تعاىل )

 ( . ِإنَّ ِإبْ رَاِهيَم َكاَن أُمًَّة قَانِتاً ّلِلَِّ َحِنيفاً وملَْ َيُك ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ وقال تعاىل )
نْ َيا َوِإنَُّه يف وقال تعاىل ) َناُه يف الدُّ  .(   اآْلِخَرِة َلِمَن الصَّاحِلِنيَ َوَمْن يَ ْرَغُب َعْن ِملَِّة ِإبْ رَاِهيَم ِإالَّ َمْن َسِفَه نَ ْفَسُه َوَلَقِد اْصَطَفي ْ
 ... ( . ممَّا تَ ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اّللَِّ َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة يِف ِإبْ رَاِهيَم َوالَِّذيَن َمَعُه ِإْذ قَالُوا لَِقْوِمِهْم ِإنَّا بُ َرآُء ِمْنُكْم وَ وقال تعاىل )
 ( . ِتِه النُّبُ وََّة َواْلِكَتابَ َوَجَعْلَنا يِف ُذر ِيَّ وقال تعاىل )

 ( . َوِإِذ ابْ تَ َلى ِإبْ رَاِهيَم رَبُُّه ِبَكِلَماٍت فََأََتَُّهنَّ وقال تعاىل ) 
 : وثناء هللا على شخص لفائدتني 

 لنقوم بالثناء عليه . األوىل :
 لنقتدي به . والثانية :
 الفوائد :

 أن هلل تعاىل أن حيل ما يشاء وحيرم ما يشاء .-1
 الرد على اليهود الذين زعموا أنه ال نسخ يف الشرائع . -2
 أن التوراة منزلة كالقرآن . -3



 10 

 إثبات علو هللا تعاىل .-4
 . علم من أعالم نبوته  -5
 أنه ينبغي لإلنسان أن يتحدى خصمه مبا تَبني به احلجة على وجه ال مفر منه . -6
 ظلماً . أنه مَّت ظهر احلق فحاد اإلنسان عنه صار أشد -7
 حترمي الكذب على هللا . -8
 أن من العباد من يفرتي الكذب على هللا . -9

 وجوب تصديق هللا . -10
 الثناء على هللا بالصدق . -11
 وجوب اتباع ملة إبراهيم . -12
 الثناء على إبراهيم . -13
 فضل التوحيد وجمانبة الشرك . -14
 لتوحيد وابتعاداً عن الشرك .أن املقياس بني الناس باألعظم حتقيقاً ل -15
ََاُظ ِإبْ َراِهيَم َوَمن َدَخَلُه َكاَن آِمًنا 96ِإنه َأوهَل بَ ْيٍت ُوِضَع ِللنهاِس َللهِذي بَِبكهَة ُمَبارًَكا َوُهًدى لِ ْلَعاَلِ َ  ) )  ( ِفيِه آيَاٌت بَ يِ َناٌت مه

 ( . (97ِإلَْيِه َسِبيالً َوَمن َكَفَر فَِإنه هللا َغِِنٌّ َعِن اْلَعاَلِ َ  ) َوَّلِلِ  َعَلى النهاِس ِحجُّ اْلبَ ْيِت َمِن اْسَتطَاعَ 
 [ . 97 – 96] آل عمران :  

----------------- 
صلُّون ويُ  خُيْرب تعاىل أن  أول بيت ُوضع للناس، أي: لعموم الناس، لعبادهتم وُنُسكهم، َيُطوفون به (ِإنه َأوهَل بَ ْيٍت ُوِضَع لِلنهاِس ) 

 ه .إليه ويَعتِكُفون عند
الذي يَ ْزعم كل من طائفِت النصارى واليهود أهنم على دينه   يعين: الكعبة الِت بناها إبراهيم اخلليل عليه السالم (َللهِذي بَِبكهَة ) 

 ومنهِجه، وال حَيجُّون إىل البيت الذي بناه عن أمر هللا له يف ذلك ونادى الناس إىل حجه.
قلت: مث َأيُّ؟ قال: اْلمسِجُد ، قلُت: يا رسوَل هللا، أيُّ َمسِجد ُوِضع يف األرض أوَُّل؟ قال: اْلمْسِجُد احلََْرامُ ) قال   ن أيب َذرع

  فق عليهمت . (دالَصالَة َفَصلِ ، َفُكلَُّها َمْسجِ يُّ؟ قال: مُث َحْيُث أْدرَْكت قلُت: مث أَ  ،أْربَ ُعوَن َسَنةً : لقلت: كم بينهما؟ قا، األْقَصى
 ( بكة اسم من أمساء مكة على املشهور .بَِبكَّةَ قوله تعاىل ) 

 مُسِ يت بذلك ألهنا تَ ُبك  أعناق الظلمة واجلبابرة، مبعىن: يُ َبكون  هبا وخيضعون عندها.  :قيل 
 . ألن الناس يَ َتَباك ون فيها، أي: يزدمحون :ل وقي
 عتمره . اخلري والنفع ملن حجه واأي : كثري( ُمَبارَكاً ) 
 وجه بركته :و 

 ًَ  أن الطاعات إذا أتى هبا يف هذا البيت ازداد ثواهبا. :أو
 ( .إال املسجد احلرام صالة يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه )  قال 

 ( .من حج ومل يرفث ومل يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه )  وقال 
 ة .ثر بركة مما جيلب املغفرة والرمحومعلوم أنه ال أك( اجلنة  احلج املربور ليس له جزاء إال ) وقال 

إىل )فيكون كقوله ( ءيْ رَاُت ُكل  شَ جيىب ِإلَْيِه َثََ )ن بركته ما ذكر يف قوله تعاىل : وجيوز أن يكو قال القفال رمحه هللا تعاىل وثانيها :
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 ( .ارَْكَنا َحْوَلهُ بَ  ياملسجد األقصى الذ
 ) ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم ( . قال قد و فيه زمزم ، وثالثها : 
 به إبراهيم ملكة ، أن يبارك هللا يف َثارها ومدها وصاعها . ما دعاورابعها : 

 ( وجه هدايته للعاملني : َوُهدًى لِْلَعاَلِ  َ ) 
 : ًَ  أنه قبلة للمؤمنني ، يهتدون به إىل جهة صالهتم .أو
 اخلالق سبحانه وتعاىل . أن به دالئل وآيات تدل علىثانياً : 
 أنه هدى للعاملني إىل اجلنة .ثالثاً : 

 أي : فيه عالمات واضحات كثرية تدل على شرفه وفضله على سائر املساجد .( ِفيِه آيَاٌت بَ يِ َناٌت ) 
ََاُظ ِإبْ َراِهيَم )  ث كان يقف عليه ويناوله ولده يعين: الذي َلمَّا ارتفع البناء استعان به على رفع القواعد منه واجلدران، حي  (َم

حبيث يتمكن الطُّوَّاف، وال يف إمارته إىل ناحية الشرق   إمساعيل، وقد كان ملتصقا  جبدار البيت، حَّت أخ ره ُعَمر بن اخلطاب
ُذوا ِمْن مَّقَ ) ُيَشوِ شون على املصلني عنده بعد الطواف؛ ألن هللا تعاىل قد أمرنا بالصالة عنده حيث قال  .(اِم إِبْ رَاِهيَم ُمَصلًّىَواَّتَِّ

 ة .يعين: َحَرُم مكة إذا دخله اخلائف يأمُن من كل سوء، وكذلك كان األمر يف حال اجلاهلي (َوَمْن َدَخَلُه َكاَن آِمناً ) 
 .( أَوملَْ يَ َرْوا أَنَّا َجَعْلَنا َحَرًما آِمًنا َويُ َتَخطَُّف النَّاُس ِمْن َحْوهلِِْم  ) قال هللا تعاىلكما 

 ( .فَ ْليَ ْعُبُدوا َربَّ َهَذا اْلبَ ْيِت . الَِّذي َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوآَمنَ ُهْم ِمْن َخْوٍف )  وقال تعاىل
 ( . َوِإْذ َجَعْلَنا البيت َمثَابًَة ل لنَّاِس َوأَْمناً وقال تعاىل ) 
 ( . َربِ  اجعل هذا بَ َلًدا آِمًنا) وقال إبراهيم 

 ا .ُحْرمة قطع أشجارها وقَ ْلع َثارهها ُحْرمة اصطياد صيدها وتنفريه عن أوكاره، و وحَّت إنه من مجلة حترمي 
 أي : فرض الزم على املستطيع حج بيت هللا العتيق .( َوَّلِلِه َعَلى النهاِس ِحجُّ اْلبَ ْيِت )  
  تفسري ابن كثري( ل أظهر . ألو هذه آية وجوب احلج عند اجلمهور ، وقيل : بل هي قوله ) وأَتوا احلج والعمرة هلل ( واو( 

 القصد ، يقال : حج كذا مبعىن قصد .تعريف احلج لغة : 

 التعبد هلل بأداء املناسك على صفة خمصوصة يف وقت خمصوص .وشرعاً : 
 أي : واجب على املستطيع الوصول إليه . ( َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبيالً ) 
 ختلف العلماء يف املراد بالسبيل هنا :وا 
 ذهب بعض العلماء إىل أن  املراد بالسبيل الزاد والراحلة .ف

 وهذا قول مجهور العلماء .
 ) السبيل الزاد والراحلة ( . ابن عمر . قال : قال حلديث 

 . : وال خيفى أن هذه الطرق يقوي بعضها بعضاً فتصلح لالحتجاج هبا قال الشوكاين

 مبجموع طرقه عن درجة القبول واالحتجاج . : حديث الزاد والراحلة ال يقل وقال الشنَيطي
 م على العمل هبا .وقد ذكر الرتمذي أن أكثر أهل العل

وراحلة من غري أن بدن العبد ، ويكون له َثن زاٍد  وقد روى ابن جرير بسنده عن ابن عباس يف تفسري السبيل أنه قال : أن يصح
  جيحف به ، وسنده صحيح .

ه ، وهو يف األصل الطعام الذي يُتخذ للسفر ، واملراد هنا : ما حيتاج إليه يف ذهابه ورجوعه من مأكول ومشروب : ما يتزود ب واملراد بالزاد
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 : الناقة الِت تصلح ألن يرحل عليها . والراحلةوكسوة ، 
 إىل أن املراد باالستطاعة على قدر الطاقة . وذهب بعض العل اء

 .واختار هذا ابن جرير يف تفسريه 
ذلك الزاد والراحلة وأمن الطريق ووجود مكاٍن صاحٍل للمبيت باملشاعر وزوال املوانع من أداء احلج أيًا كانت، وحنو فيدخل يف 

 ذلك.
املراد الطريق الذي يوصلك  (من استطاع إليه سبياًل  )الصحيح أن املراد بالسبيل يف قوله تعاىل : : قال الشيخ حم د رمحه هللا و 

 س واء كان زاداً أو راحلة أو مشياً على األقدام ، أو ما أشبه ذلك .إىل مكة أي ط ريق كان ، 
 من قال إن تارك احلج عمداً كافر ، ومجهور العلماء على عدم كفره .استدل به ( َفَر  َوَمْن كَ ) 

 بأجوبة :وأجابوا عن هذه اآلية ) ومن كفر ( 
 ، َأْي : َوَمْن َجَحَد َفرِيَضَة احلَْجِ  ، فَ َقْد َكَفَر َواّللَُّ َغيِنٌّ َعْنُه ، َوِبِه قَاَل : اْبُن َعبَّاٍس ، َوجُمَاِهدٌ  (َوَمْن َكَفَر  ): أَنَّ اْلُمرَاَد ِبَقْولِِه  اأْلَوهلُ 

ُر َواِحٍد قَاَلُه اْبُن َكِثرٍي   .َوَغي ْ
حَيُجَّ َعَلى َسِبيِل الت َّْغِليِظ اْلَباِلِغ يف الزَّْجِر َعْن تَ ْرِك احلَْجِ  َمَع ااِلْسِتطَاَعِة   َأْي : َوَمْن ملَْ ( َوَمْن َكَفَر  ): َأنَّ اْلُمرَاَد ِبَقْولِِه  اْلَوْجُه الثهاين 

تَ ْقتُ ْلُه ، فَِإْن  ) ال بِ ْن َقَطَع يََدُه يف احلَْرْ ِحنَي َسأََلُه َعْن قَ ْتِل َمْن َأْسَلَم ِمَن اْلُكفَّاِر بَ ْعَد أَ « الصَِّحيَحنْيِ »َكَقْولِِه لِْلِمْقَداِد الثَّاِبِت يف 
 ل ( .قَا قَ تَ ْلَتُه فَِإنَُّه مبَْنزِلَِتَك قَ ْبَل َأْن تَ ْقتُ َلُه ، َوِإنََّك مبَْنزِلَِتِه قَ ْبَل َأْن يَ ُقوَل اْلَكِلَمَة الَِِّت 

 ِتطَاَعِة فَ َقْد َكَفَر .: مَحُْل اآْليَِة َعَلى ظَاِهرَِها َوَأنَّ َمْن ملَْ حَيُجَّ َمَع ااِلسْ  اْلَوْجُه الثهاِلثُ  
 غين سبحانه عن مجيع اخللق وعن عباداهتم وطاعاهتم .(  فَِإنه اَّللهَ َغِِنٌّ َعِن اْلَعاَلِ  َ )  

يٌد( كما قال تعاىل )  يعاً فَِإنَّ اّللََّ َلَغيِنٌّ محَِ  .َوقَاَل ُموَسى ِإْن َتْكُفُروا أَنْ ُتْم َوَمْن يف اأْلَْرِض مجَِ
َا جُيَاِهُد لِنَ ْفِسِه ِإنَّ اّللََّ َلَغيِنٌّ عَ  ) وقال تعاىل  .ِن اْلَعاَلِمنَي( َوَمْن َجاَهَد فَِإَّنَّ

َا َيْشُكُر لِنَ ْفِسِه َوَمْن َكَفَر فَِإنَّ َريبِ  َغيِنٌّ َكرميٌ وقال تعاىل )   ( . َوَمْن َشَكَر فَِإَّنَّ
 ( . يدٌ َوَمْن َكَفَر فَِإنَّ اّللََّ َغيِنٌّ محَِ  وقال تعاىل )

 ( .يَ ْرَضى لِِعَباِدِه اْلُكْفَر  ِإْن َتْكُفُروا فَِإنَّ اّللََّ َغيِنٌّ َعْنُكْم َوالوقال تعاىل ) 
 الفوائد :

 أن أول بيت وضع للعبادة هو الكعبة .-1
 أن تقدم املكان يف العبادة له أثر يف تفضيله . -2
 أن هذا البيت هدى للعاملني .-3
 بكة .أن من أمساء مكة  -4
 أن هذا البيت مبارك .-5
 أن من دخل املسجد احلرام فهو آمن . -6
 وجوب احلج .-7
 أن وجوبه مقيد باالستطاعة . -8
أن احلج واجب مرة واحدة يف العمر ، ألن األمر ال يقتضي التكرار ، وقد دلت السنة أيضاً على أنه ال جيب إال مرة واحدة  -9

قال ) إن هللا كتب عليكم احلج فحجوا ، فقال رجل : أيف كل عام يا  ة . أن رسول هللا يف العمر ، كما يف حديث أيب هرير 
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 : لو قلت نعم لوجبت ( . رسول هللا ؟ فقال رسول هللا 
 رمحة هللا بعباده حبيث مل يفرض على عباده ما يشق عليهم . -10
 خطر ترك احلج لقوله ) ومن كفر .. ( . -11
 وطاعاتنا . غىن هللا عن عباداتنا -12
 


