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( ُقْل يَا َأْهَل اْلِكَتاِب ِلَ َتُصدُّوَن َعن َسِبيِل اَّللِه 98ُقْل يَا َأْهَل اْلِكَتاِب ِلَ َتْكُفُروَن بِآيَاِت اَّللِه َواَّللهُ َشِهيٌد َعَلى َما تَ ْعَمُلوَن )) 
ُغونَ َها ِعَوًجا َوأَنُتْم ُشَهَداء َوَما اَّللهُ ِبَغاِفٍل َعمها تَ عْ   ( . (99َمُلوَن )َمْن آَمَن تَ ب ْ

 [ . 99 – 98] آل عمران :  
----------------- 

هذا تعنيف من هللا تعاىل لَكَفرة أهل الكتاب، على عنادهم ... (  ُقْل يَا َأْهَل اْلِكَتاِب ِلَ َتْكُفُروَن بِآيَاِت اَّللِه َواَّللهُ َشِهيٌد ) 
ده من أهل اإلميان جبهدهم وطاقتهم  مع علمهم بأن ما جاء به الرسول للحق، وكفرهم بآيات هللا، وَصد ِّهم عن سبيله َمْن أرا

، مبا عندهم من العلم عن األنبياء األقدمني، والسادة املرسلني، صلوات هللا وسالمه عليهم أمجعني، وما َبشَّروا به  حق من هللا
وقد توعدهم ،  نبياء، ورسول رب األر  والسماءوخامت األاألمي  اهلامشي العريب املك ي ، سيد ولد آدم،  ونوَُّهوا، من ذِّْكر النيب 

بشر بالتكذيب  هللا
ُ
تعاىل على ذلك بأنه شهيد على َصنِّيعهم ذلك مبا خالفوا ما بأيديهم عن األنبياء، ومقاتلتهم  الرسول امل

 م مال وال بنون.واجلحود والعناد، وأخرب تعاىل أنه ليس بغافل عما يعملون، أي: وسيجزيهم على ذلك يوم ال ينفعه
 . وقد تقدم معىن الكفر بآيات هللا 
 : ومل خص أهل الكتاب بالذكر دون سائر الكفار ؟ . فإن قيل 

 قلنا لوجهني : 
، مث أجاب عن شبههم يف ذلك ،  أنا بينا أنه تعاىل أورد الدليل عليهم من التوراة واإلجنيل على صحة نبو ة حممد  األول :

 ح .فهذا الرتتيب الصحي(  يا أَْهل الكتاب) قال مث ملا مت  ذلك خاطبهم ف
أن معرفتهم بآيات هللا أقوى لتقدم اعرتافهم بالتوحيد وأصل النبو ة ، وملعرفتهم مبا يف كتبهم من الشهادة بصدق الرسول  الثاين :

 والبشارة بنبوته. 
  كرر اخلطاب واالستفهام مبالغة يف   (  يلِّ هللا َمْن ءاَمنَ ُقْل يا أهل الكتاب ملَِّ َتُصدُّوَن َعن َسبِّ قوله تعاىل ) :  يقال البيضاو

 التقريع ونفي العذر هلم ، وإشعاراً بأن كل واحد من األمرين مستقبح يف نفسه مستقل باستجالب العذاب.
 قال املفسرون : وكان صدهم عن سبيل هللا بإلقاء الشبه والشكوك يف قلوب الضعفة من املسلمني وكانوا رازي :قال ال 

 م .يف كتاهب ينكرون كون صفته 
 : ا سبيل هللاقوله تعاىل ) وأنتم شهداء (  قال ابن عاشور وقد أحاهلم يف هذا الكالم على ما يف ،  ومعناه وأنتم عاملون أّن 

وما )به بقوله ، ولذلك عق  ن  ذلك هو املقصود من وخز قلوهبم، وانثنائهم بالالئمة على أنفسهمأل، ائرهم ِمَِّّا ال يعلمه إال  هللاضم
م يعلم (هللا بغافل عما تعملون وهو مبعىن قوله يف موعظتهم ، ون أن  هللا يعلم ما ختفي الصدوروهو وعيد وهتديد وتذكري ألّنَّ

، ألن  حاهلم كانت يه من إبطال اعتقاد غفلته سبحانهإال  أن  هذا أغلظ يف التَّوبيخ ملا ف ( وهللا شهيد على ما تعملون)السابقة 
 ك .زلة حال من يعتقد ذلمبن
  ( َعْن َسبِّيلِّ اّللَِّّ قوله تعاىل ) : أي : عن دينه وشرعه ، ومسي الدين سبياًل ، ألنه موصل إليه ، وأضيف إىل هللا لوجهني 

 : أن هللا هو الذي وضعه سبياًل للخلق ميشون عليه . الوجه األول
 وضعه هللا للعباد فسيصل إىل هللا تعاىل . : أنه موصل إىل هللا ، فمن سلك السبيل الذي الوجه الثاين

أي : أنه تعاىل رقيب على أعمالكم ال خيفي عليه خافية ، وسيجازيهم عليها ، ويف هذا وعيد  (  َوَما اَّللهُ ِبَغاِفٍل َعمها تَ ْعَمُلونَ )  
 وهتديد .

 : فإن هللا عز وجل إذا ، تهديد وتشديد الوعيد ما ال خيفىمن ال )َوَما اّللُ  بَِّغافٍِّل َعمَّا تَ ْعَمُلوَن( فيهوقوله تعاىل  قال القامسي



 2 

 ، كان جملازاهتم باملرصاد .كان عاملاً مبا يعملونه، مطلعاً عليه غري غافل عنه
 . والغفلة صفة منفية فيجب نفيها عن هللا مع إثبات ضدها ، فاهلل ال يغفل لكمال علمه 

 الفوائد :
 على كفرهم بآيات هللا . أن يوبخ أهل الكتاب _ أمر النيب 1
 هتديد من يكفر بآيات هللا . -2

 .افَتَتح بفِّْعل )ُقْل(؛ اهتماًما باملُقول ُقلْ : قوله تعاىل
(12)
   

ب العبَد على ما حدَّث به نَ ْفَسه؛ فالوَ َواَّللهُ َشِهيٌد َعَلى َما تَ ْعَمُلونَ : قوله هللا تعاىل  ساوس اليت ؛ ُيسَتفاد منه أنَّ هللَا تعاىل ال ُُياسِّ
نئٍذ تكون يف الصَّدر ال يُؤاَخذ عليها اإلنساُن إالَّ إذا ترتَّب عليها عمٌل، أو رَكن إليها واعَتقدها، وجَعَلها من أعمالِّ القلب، فحي

  .ُُياَسب عليها، وكذلك إذا نَطق هبا لسانُه، أو عمِّل مبقتضاها جبوارحه، فحينئٍذ ُُياَسب عليها
ا ذَكر َمْن آمن مع أّنم َيُصدُّون َمْن مل يؤمن (وَن َعْن َسِبيِل اَّللِه َمْن آَمنَ ِلَ َتُصدُّ ) :قوله تعاىل حىت ال يَدُخل يف اإلميان؛  أيًضا إَّنَّ

َرْفع َرْفع، و وذلك ألنَّ صدَّ َمن آمن أشدُّ ُعدوانًا من صد ِّ َمن مل يؤمن؛ فالبقاُء على الُكْفر أهوُن من الر ِّدة؛ ألنَّ هذا َمْنع، واألوَّل 
 ه .اخلريِّ أشدُّ عقوبًة مِّن َمْنع

 إحاطة هللا تعاىل بكل شيء .-3
 أن من صد عن سبيل هللا من املسلمني ففيه شبه من أهل الكتاب . -4
 احلث على التمسك بشرع هللا ودينه .-5
 سوء قصد أهل الكتاب . -6
 شيء .عموم رقابة هللا عز وجل على كل شيء ، وال يفوته شيء وال خيفى عليه -7
 أن الغفلة من الصفات املنفية عن هللا وذلك لكمال علمه سبحانه .-8
 هتديد العصاة ، بأن هللا ال يغفل عنهم .-9

م كانوا يُ َوَما اّللَُّ بَِّغافٍِّل َعمَّا تَ ْعَمُلونَ  ، واآلية الثانية بقولهَواّللَُّ َشهِّيدٌ : َتم هللُا تعاىل اآليَة األوىل بقولهخ-10 ظهِّرون ؛ وذلك ألّنَّ
ذلك بُضروب من الُكْفَر بُنبوَّة حممَّد صلَّى هللُا عليه وسلََّم، وما كانوا يُظهِّرون إلقاَء الشُّبهِّ يف قلوب املسلمني، بل كانوا َُيتالون يف 

َوَما اّللَُّ بَِّغافٍِّل َعمَّا  ضَمروه، وفيما أَ َواّللَُّ َشهِّيدٌ  املكايد واحليل اخلفيَّة اليت ال َترُوج إال على الغافل، فال َجَرم قال فيما َأظَهروه
 ن .تَ ْعَمُلو 

 ؛ يَتضمَّن نَ ْفي الَغْفلةِّ عن هللا، وكذلك ثبوَت كمال املراقبة؛ ألنَّ َمن كان كامِّلَوَما اّللَُّ بَِّغافٍِّل َعمَّا تَ ْعَمُلونَ  : قوله هللا تعاىل -11
 ة .املراقبة، فإنَّه ليس عنده َغْفل

( وََكْيَف َتْكُفُروَن َوأَنُتْم 100آَمنُ َوْا ِإن ُتِطيُعوْا َفرِيًقا مِ َن الهِذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب يَ ُردُّوُكم بَ ْعَد ِإميَاِنُكْم َكاِفرِيَن ) يَا أَي َُّها الهِذينَ ) 
َلى َعَلْيُكْم آيَاُت اَّللِه َوِفيُكْم َرُسولُُه َوَمن يَ ْعَتِصم بِاَّللِه فَ َقْد ُهِدَي ِإََل ِصرَ   ( . (101اٍط مُّْسَتِقيٍم )تُ ت ْ

 [ . 101 – 100] آل عمران :  
------------------- 

 أي : يا أيها الذين آمنوا بقلوهبم وانقادوا وعملوا جبوارحهم . (يَا أَي َُّها الهِذيَن آَمُنوا ) 
 ات وعمليات ، وأما إذا واإلميان إذا أفرد ومل يذكر معه ) وعملوا الصاحلات ( فإنه يشمل مجيع خصال الدين من اعتقاد

ُعطف العمل الصاحل  على اإلميان كقوله ) والذين آمنوا وعملوا الصاحلات ( فإن اإلميان حينئذ ينصرف إىل ركنه األكرب األعظم 
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اإلميان وهو االعتقاد القليب ، وهو إميان القلب واعتقاده وانقياده بشهادة أن ال إله إال هللا وأن حممدًا رسول هللا ، وبكل ما جيب 
 به .
 . واإلميان شرعاً : قول باللسان واعتقاد باجلنان وعمل باألركان 
 : تصدير اخلطاب هبذا النداء فيه ثالثة فوائد 

 العناية واالهتمام به والتنبيه . األوَل :
 اإلغراء ، وأن من يفعل ذلك فإنه من اإلميان ، كما تقول يا ابن األجود ُجد . الثانية :
 ضيات اإلميان ، وأن عدم امتثاله يعد نقصاً يف اإلميان .تتثال هذا األمر  يعد من مقأن ام الثالثة :

 إقبال على خطاب املؤمنني لتحذيرهم من كيد أهل الكتاب وسوء دعائهم املؤمنني ، وقد تفض ل هللا على  قال ابن عاشور :
ِإْن )ا قل يأيُّها ال ذين آمنو : ومل يقل (أهل الكتابقل يا )املؤمنني بأن خاطبهم بغري واسطة خالف خطابه أهل الكتاب إذ قال 

ُيذر تعاىل عباده املؤمنني عن أن يطيعوا طائفة من الذين  ( ُتِطيُعوا َفرِيقًا ِمَن الهِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب يَ ُردُّوُكْم بَ ْعَد ِإميَاِنُكْم َكاِفرِينَ 
 ه .ه، وما َمَنحهم به من إرسال رسول من فضلأوتوا الكتاب، الذين ُيسدون املؤمنني على ما آتاهم هللا

 ( يَ ُردُّوُكْم بَ ْعَد إِّميَانُِّكْم َكافِّرِّينَ ويف قوله تعاىل) قني أن يردوا املسلمني عن تنبيه على أن املقصد األقصى هلؤالء اليهود واملناف
 م .اإلسال

َ هَلُُم        ْم مِّْن بَ ْعدِّ إِّميَانُِّكْم ُكفَّارًا َحسَ َودَّ َكثِّرٌي مِّْن أَْهلِّ اْلكَِّتابِّ َلْو يَ ُردُّوَنكُ كما قال تعاىل )  هِّْم مِّْن بَ ْعدِّ َما تَ بَ نيَّ دًا مِّْن عِّْندِّ أَنْ ُفسِّ
 . (احلَْقُّ 

 ( . َودُّوا َلْو َتْكُفُروَن َكَما َكَفُروا فَ َتُكونُوَن َسَواءً قال تعاىل )و 
 ( . َضاُء مِّْن أَفْ َواهِّهِّْم َوَما خُتْفِّي ُصُدوُرُهْم َأْكبَ رُ َودُّوا َما َعنِّتُّْم َقْد بََدتِّ اْلبَ غْ وقال تعاىل ) 
 ( . َوال يَ زَاُلوَن يُ َقاتُِّلوَنُكْم َحىتَّ يَ ُردُّوُكْم َعْن دِّينُِّكْم إِّنِّ اْسَتطَاُعواوقال تعاىل ) 
 ( . اْلكَِّتاَب يَ ُردُّوُكْم بَ ْعَد إِّميَانُِّكْم َكافِّرِّينَ  يَا أَي َُّها الَّذِّيَن آَمُنوا إِّْن ُتطِّيُعوا َفرِّيقاً مَِّن الَّذِّيَن أُوُتواوقال تعاىل )

 ( . َما يَ َودُّ الَّذِّيَن َكَفُروا مِّْن أَْهلِّ اْلكَِّتابِّ َوال اْلُمْشرِّكِّنَي َأْن يُ نَ زََّل َعَلْيُكْم مِّْن َخرْيٍ مِّْن رَب ُِّكمْ وقال تعاىل ) 
 ر .لكفعلى أي  حال يقع منكم ا: أي  (وََكْيَف َتْكُفُروَن ) 
َلى َعَلْيُكْم آيَاُت اَّللِه )   . الدالة على توحيده ونبوة نبيه  (َوأَنْ ُتْم تُ ت ْ
 .يعلمكم الكتاب واحلكمة ويزكيكم بتحقيق احلق وإزاحة الشبه  عين : حممداً ي (َوِفيُكْم َرُسولُُه ) 
 ومن ة جليلة ، وهي وجود هذا الرسول العظيم  حقيقي ة ومؤذنة مبنقبة عظيمة(  وفيكم رسولهقوله تعاىل ) :  قال ابن عاشور ،

الَ ) فيما رواه الرتمذي عن أيب سعيد اخلْدري  وهبا يظهر معىن قوله صلى ،  بينهم ، تلك املزي ة الَّيت فاز هبا أصحابه املخاطبون
يفتسبُّوا أصحايب فوال ذي نفسي بيده َلْو أن  أحدكم أنفق مثَل ُأُحد َذَهباً َما بَ َلغ ُمد  أ  . ه (حدِّهم وال نصِّ

فإن   ويف اآلية داللة على عِّْظم قْدر الص حابة وأن  هلم وازعني عن مواقعة الض الل : مساُع القرآن ، ومشاهَدة أنوار الر سول 
 م .وجوده عصمة من ضالهل

  واألكثرون على ختصيص هذا اخلطاب بأصحاب رسول هللا ًا لسائر أو األوس واخلزرج منهم ، ومنهم من جعله عام
ومل يسند سبحانه ، إن آثاره وشواهد نبوته فيهم ألّنا باقية حىت يأيت أمر هللا ، فيهم  املؤمنني ومجيع األمة ، وعليه معىن كونه 

التالوة إىل رسوله عليه الصالة والسالم إشارة إىل استقالل كل من األمرين يف الباب ، وإيذاناً بأن التالوة كافية يف الغر  من أي 
 ت .ال كانت
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 ويدخل يف هذه اآلية َمن مل يَ َر النيب  قال القرطيب : ه .؛ ألن ما فيهم من ُسن ته يقوم مقام رؤيت 
 : وّنارًا، وهو يتلوها عليكم  إن آيات هللا تنزل على رسوله ليالً يعين: أن الكفر بعيد منكم وحاشاكم منه؛ ف قال ابن كثري

 (ُمْؤمِّنِّنَي ا َلُكْم ال تُ ْؤمُِّنوَن بِّاّللَِّّ َوالرَُّسوُل يَْدُعوُكْم لِّتُ ْؤمُِّنوا بَِّرب ُِّكْم َوَقْد َأَخَذ مِّيثَاَقُكْم إِّْن ُكْنُتْم َومَ  ) ويبلغها إليكم، وهذا كقوله تعاىل
 واآلية بعدها. 

وََكْيَف ال : قالوا: املالئكة. قال أيُّ اْلُمؤمِّنِّنَي أْعَجُب إلَْيُكْم إميَانًا؟ ) قال يوما ألصحابه وكما جاء يف احلديث: أن رسول هللا 
ُنوَن وأنَا وََكْيَف ال تُ ْؤمِّ : قالوا: فنحن. قال؟  َواْلَوْحُي يَنزُل َعَلْيهِّمْ  َكْيَف ال يُ ْؤمُِّنونَ َو : وذكروا األنبياء قالم ؟ مُِّنوَن َوُهْم عِّْنَد َرهب ِِّّ يُ ؤْ 

َا فِّيهَ ْوٌم جيِّيُؤوَن مِّْن بَ ْعدُِّكْم جيِّدوَن ق َ : . قالوا: فأي  الناس أعجب إميانًا؟ قالم ؟ بَ نْيَ أْظُهرِّكُ   ا ( .ُصُحًفا يُ ْؤمُِّنوَن مبِّ
 توكالً عليه واعتماداً ودعاء واستعانة .( َوَمْن يَ ْعَتِصْم بِاَّللِه ) 
 . يف هذا حث على االعتصام باهلل ، وأنه السبيل إىل السالمة واهلدايةم ( ُهِدَي ِإََل ِصَراٍط ُمْسَتِقيفَ َقْد ) 

 وقد أمر هللا باالعتصام به :
َْبلِّ اّللَِّّ مجِّيعاً َوال تَ َفرَّقُوافقال تعاىل )  ُموا ِبِّ  ( . َواْعَتصِّ
ريُ وقال تعاىل )  ُموا بِّاّللَِّّ ُهَو َمْوالُكْم فَنِّْعَم اْلَمْوىَل َونِّْعَم النَّصِّ  ( . فَأَقِّيُموا الصَّالَة َوآتُوا الزََّكاَة َواْعَتصِّ
ْنُه َوَفْضٍل َويَ ْهدِّيهِّْم إِّلَْيهِّ وقال تعاىل )  ُلُهْم يفِّ َرْْحٍَة مِّ رَاطاً ُمْسَتقِّيماً فََأمَّا الَّذِّيَن آَمُنوا بِّاّللَِّّ َواْعَتَصُموا بِّهِّ َفَسُيْدخِّ  ( . صِّ

 الفوائد :
 حتذير املؤمنني من طاعة أهل الكتاب . -1
 أن الكفار جيتهدون يف إضالل املؤمنني بكل طاقاهتم .-2
 هدف أهل الكتاب األساسي هو الردة عن الدين . أن-3
 أن طاعة الكفار خمالفة لإلميان .-4
 استبعاد أن يرتد املؤمن وهو يتلى عليه كتاب هللا وفيهم رسوله . -5
ْنقبة العظيمة، واملِّنَّة اجلليلة، وهي وجوُد هذا الرسول العظيم-6

َ
بينهم، ومشاهدُة عليه الصَّالة والسَّالم  معرفُة فْضلِّ الصحابة بامل

َزيَّة اليت فاز هبا الصَّحابُة املخاطَبون هبذه اآلية
َلى َعَلْيُكْم  أنواره؛ فكان وجوُده عِّْصمًة من ضالهلم، تلك امل وََكْيَف َتْكُفُروَن َوأَنْ ُتْم تُ ت ْ

 هآيَاُت اّللَِّّ َوفِّيُكْم َرُسولُ 
 احلث على االعتصام باهلل . -7
 ، واإلقبال عليهما أعظُم مانٍع مَيْنع من الُكفر . تعاىل وُسنَّة رسوله أنَّ التَّمسُّك بكتابِّ هللا-8
 صم باهلل هدي .تمن اع -9
يعً 102يَا أَي َُّها الهِذيَن آَمُنوْا ات هُقوْا اَّللهَ َحقه تُ َقاتِِه َواَل ََتُوُتنه ِإاله َوأَنُتم مُّْسِلُموَن ))   ا َواَل تَ َفرهُقوْا ( َواْعَتِصُموْا ِبَْبِل اَّللِه َجَِ

 َعَلَى َشَفا ُحْفَرٍٍ مِ َن النهاِر فَأَنَقذَُكم نِْعَمَة اَّللِه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداء فَأَلهَف بَ ْْيَ قُ ُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوانًا وَُكنُتمْ  َواذُْكُرواْ 
ُ اَّللهُ َلُكْم آ َها َكَذِلَك يُ بَ ْيِ   ( . (103يَاتِِه َلَعلهُكْم تَ ْهَتُدوَن )مِ ن ْ

 [ . 103 – 102] آل عمران :  
------------------- 

 أمر بتقوى هللا حق تقاته .(  ات هُقوا اَّللهَ َحقه تُ َقاتِهِ  يَا أَي َُّها الهِذيَن آَمُنوا ) 
 ر .يذكر فال ينسى ، ويشكر فال يكفو  قال : أن يطاع فال يعصى ،( اتقوا هللا حق تقاته  )عن ابن مسعود يف قوله 
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 وهبذا قال الربيع بن ُخثيم وعمرو بن ميمون وطاووس واحلسن وعكرمة وقتادة وغريهم واختاره الطربي .
وقيل : ) حق تقاته ( أن جياهدوا يف هللا حق اجلهاد ، وأال يأخذ العبد فيه لومة الئم ، وأن يقوموا بالقسط ولو على أنفسهم 

 هم ، روي هذا القول عن ابن عباس .وآبائهم وأبنائ
  حاصلها امتثال األمر ، واجتناب املنهي عنه ، يف األعمال الظَّاهرة ، والنَّوايا الباطنة.: التقوى قال ابن عاشور 
 : انتقل مِّن حتذير املخاطبني من االخنداع لوساوس بعض أهل الكتاب ، إىل حتريضهم على متام التَّقوى ، ألن   وقال رمحه هللا 

 وَيسري إىل مجيع من يكون بعدهم. يف ذلك زيادة صالح هلم ورسوخاً إلمياّنم ، وهو خطاب ألصحاب حممَّد 
 وهذه اآلية أصل عظيم من أصول األخالق اإلسالمية.

 : اختلف العلماء هل هذه اآلية منسوخة أم ال على قولني 
 : أّنا حمكمة غري منسوخة . القول األول

 وابن تيمية ، وابن عقيل ، ورجحه ابن عطية ، والقرطيب ، والقامسي ، وابن عاشور .واختار هذا الطربي ، 
: فاتقوا هللا حق تقاته ما ( واملعىنات َُّقوا اّللََّ َحقَّ تُ َقاتِّهِّ ( بيان وتفسري لقوله تعاىل )ُقوا اّللََّ َما اْسَتَطْعُتمْ فَات َّ قالوا إن قوله تعاىل )

 استطعتم .
( قال  يَا أَي َُّها الَّذِّيَن آَمُنوا ات َُّقوا اّللََّ َحقَّ تُ َقاتِّهِّ ) وهذا تفسري قوله تعاىل  (فَات َُّقوا اّللََّ َما اْسَتَطْعُتْم ن هللا يقول ): فإ قال ابن تيمية

، ن مسعود وغريه : حق تقاته : أن يطاع فال يُعصى ، وأن يذكر فال يُنسى ، وأن يشكر فال يكفر ، أي : ِبسب استطاعتكم اب
َها َما اْكَتَسَبْت ال ُيَكل ُِّف اّللَُّ نَ ْفساً إِّالَّ ُوْسَعَها هَلَا َما َكَسبَ فإن هللا تعاىل ال يكلف نفساً إال وسعها ، قال تعاىل )   ( .ْت َوَعَلي ْ
 ( . الصحيحوقال ابن عطية بعد ذكره هذا القول ) وهذا القول هو 

 : أّنا منسوخة . القول الثاين
 باس يف أحد قوليه ، وسعيد بن جبري ، وأبو العالية ، وقتادة وغريهم .وإليه ذهب ابن ع

َ َما اْسَتَطْعُتْم قالوا : إن قوله تعاىل )  ( . ات َُّقوا اّللََّ َحقَّ تُ َقاتِّهِّ ( ناسخة لقوله )فَات َُّقوا اّللَّ
  قد جاءت آيات كثرية تأمر بتقوى هللا :يف اآلية األمر بتقوى هللا ، و 

 ( . ا أَي َُّها الَّذِّيَن آَمُنوا ات َُّقوا اّللََّ َحقَّ تُ َقاتِّهِّ َوال مَتُوُتنَّ إِّالَّ َوأَنْ ُتْم ُمْسلُِّمونَ يَ قال تعاىل )
َنا الَّذِّيَن أُوُتوا اْلكَِّتاَب مِّْن قَ ْبلُِّكْم َوإِّيَّاُكْم أَنِّ ات َُّقوا اّللََّ وقال تعاىل )  ( .َوَلَقْد َوصَّي ْ
 ( . ذِّيَن آَمُنوا ات َُّقوا اّللََّ وَُكونُوا َمَع الصَّادِّقِّنيَ يَا أَي َُّها الَّ وقال تعاىل )
 ( . يَا أَي َُّها الَّذِّيَن آَمُنوا ات َُّقوا اّللََّ َوُقوُلوا قَ ْواًل َسدِّيداً وقال تعاىل )
َا تَ ْعَمُلونَ  يَا أَي َُّها الَّذِّيَن آَمُنوا ات َُّقوا اّللََّ َوْلتَ ْنظُْر نَ ْفٌس َما َقدََّمْت لَِّغدٍ وقال تعاىل )  ( . َوات َُّقوا اّللََّ إِّنَّ اّللََّ َخبِّرٌي مبِّ

 قاية من عذاب هللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه .و ، وهي : أن جيعل اإلنسان لنفسة التقوى مأخوذة من الوقاية
 . وهذا من أمجع التعاريف ، وقد جاء يف معناها آثار عدة عن السلف كلها داخلة حتت خذا املعىن 
 ال علي : التقوى: اخلوف من اجلليل ، والعمل بالتنزيل ، والرضى بالقليل ، واالستعداد ليوم الرحيل .ق

 : حقيقة تقوى هللا : أن يطاع فال يعصى ، ويذكر فال ينسى ، ويشكر فال يكفر . وقال ابن مسعود
هللا ، وأن ترتك معصية هللا على نور من هللا ، : التقوى أن تعمل بطاعة هللا على نور من هللا ، ترجو ثواب وقال طلق بن حبيب 

 ختاف عقاب هللا .
 : وهذا من أحسن ما قيل يف حد التقوى . قال ابن القيم
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اخلطاب سأل أيب بن كعب عن التقوى؟ فقال: هل أخ ذت طريقًا ذا شوك ؟ قال: نعم، قال: فما عملت؟ وروي أن عمر بن 
 : فذاك التقوى .ت وحذرت، قال: تشمر قال
 ل ابن املعتز :قا

 و التقى                    رها  فه         وكبي    خل الذنوب صغريها
 يرى ر  الشوك ُيذر ماأ اش ف وق      كن مثل م

 ن احلصى  ال م                         إن اجلب            غ رية         رن ص      ال حتق 
 : مراتب التقوى :  قال ابن القيم

 الث مراتب :التقوى ث
إحداها : ْحي ة القلب واجلوارح عن اآلثام واحملرمات ، والثانية : ْحي تها عن املكروهات ، والثالثة : احلمية عن الفضول وما ال  

 يعين .
 فاألوىل تعطي العبد حياته ، والثانية تفيده صحته وقوته ، والثالثة تكسبه سروره وفرحه وهبجته .

 : تقوى ترك اإلصرار عل املعصية ، وترك االغرتار وبالطاعة.ال قال علي بن أيب طالب 

 التقوى أن ال ختتار عل هللا سوى هللا ، وتعلم أن األمور كلها بيد هللا. : وقال احلسن
 أن ال جيد اخللق يف لسانك عيباً. : التقوى وقال إبراهيم بن أدهم
 ترجو ثواب هللا ، وأن ترتك معصية هللا على نور من هللا التقوى أن تعمل بطاعة هللا على نور من هللا : وقال طلق بن حبيب

 ختاف عقاب هللا .
 ما زالت التقوى باملتقني حىت تركوا كثرياً من احلالل خمافة احلرام . : وقال احلسن
 إَّنا مسوا متقني ، ألّنم اتقوا ما ال يُتقى . : وقال الثوري

 : ية قالوا : يا رسول هللا ، من يَ ْقوى على هذا ؟ وشق عليهم فأنزل هللا عز ذكر املفسرون أنه ملا نزلت هذه اآل قال القرطيب
 .فنسخت هذه اآليَة  ( فاتقوا هللا َما استطعتم)وجل 

 : وليس يف آل عمران من املنسوخ شيء إال هذه اآلية. قال مقاتل
 بياٌن هلذه اآلية. ( فاتقوا هللا َما استطعتم) : إن قوله  وقيل

 وا هللا حق تُقاته ما استطعتم ، وهذا أصوب ؛ ألن النسخ إَّنا يكون عند عدم اجلمع واجلمع ِمكن فهو أْوىَل.واملعىن : فات ق
أي: حافظوا على اإلسالم يف حال صحتكم وسالمتكم لتموتوا عليه، فإن الكرمي قد أجرى  ( َوال ََتُوُتنه ِإاله َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُمونَ ) 

 ك .عليه، فعياًذا باهلل من خالف ذل شيء مات عليه، ومن مات على شيء بُعثعادته بكرمه أنه من عاش على 
 لفظ النهي واقع على املوت ، لكن املقصود األمر باإلقامة على اإلسالم ، وذلك ألنه ملا كان ميكنهم الثبات :  قال الرازي

الم مبنزلة ما قد دخل يف إمكاّنم ، ومضى على اإلسالم حىت إذا أتاهم املوت أتاهم وهم على اإلسالم ، صار املوت على اإلس
 ( . إِّنَّ هللا اصطفى َلُكُم الدين َفاَل مَتُوُتنَّ َإالَّ َوأَنُتم مُّْسلُِّمونَ ) الكالم يف هذا عند قوله 

يعاً  )  ام ِببل هللا .أمر باالعتص( َواْعَتِصُموا ِبَْبِل اَّللِه َجَِ
 تلف يف املراد ِببل هللا :اخوقد 

 : بعهد هللا .أي  فقيل :
 ِببل هللا ، أي : القرآن . وقيل :
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 املراد به اجلماعة . وقيل :
 إنه إخالص هللا . وقيل :

 قال بعض احلكماء : إن مثل من يف الدنيا ، كمثل من وقع يف بئر ، فيها من كل نوع من اآلفات ، فال  يقال السمرقند :
، فكذلك الدنيا دار حمنة ، وفيها كل نوع من اآلفات ، فال سبيل إىل النجاة  ميكنه أن خيرج منها والنجاة من آفاهتا إال ِببل وثيق

 منها إال بالتمسك ِببل وثيق ، وهو كتاب هللا تعاىل.
 أمرهم باجلماعة وّناهم عن التفرقة .( َوال تَ َفرهُقوا ) 

 . األحاديُث املتعددة بالنهي عن التفرق واألمر باالجتماع واالئتالفاآليات وقد وردت 
 ( .َوال َتُكونُوا َكالَّذِّيَن تَ َفرَُّقوا َواْختَ َلُفوا مِّْن بَ ْعدِّ َما َجاَءُهُم اْلبَ ي َِّناُت قال تعاىل ) 

َقاٍق بَعِّيدَوإِّنَّ الَّذِّيَن اْختَ َلُفوا يفِّ وقال تعاىل )   ( . اْلكَِّتابِّ َلفِّي شِّ
ُوا إِّنَّ اّللََّ َمَع الصَّابِّرِّينَ َوال تَ َناَزُعوا فَ تَ ْفَشُلوا َوَتْذَهَب رُُِّيكُ وقال تعاىل )   ( . ْم َواْصربِّ
 ( .َن َوال تَ تَ َفرَُّقوا فِّيهِّ َأْن أَقِّيُموا الد ِّيوقال تعاىل ) 

ُكوا بِّهِّ إنَّ هللَا يَ ْرَضى َلُكْم َثالثًا، َوَيْسَخُط َلُكْم َثالثًا، يَ ْرضى َلُكْم: أْن تَ ْعبُدوُه َوال ُتْشرِّ )  قال عن أيب هريرة؛ أن رسول هللا 
ُحوا َمْن َوالُه هللُا أْمرَُكْم؛ َوَيْسَخطُ  َْبلِّ هللاِّ مجِّيًعا َوال تَ َفرَُّقوا، وأْن تُ َناصِّ ُموا ِبِّ ،  َشْيًئا، وأْن تَ ْعَتصِّ َلُكْم َثالثًا: قيَل َوقَاَل، وََكثْ َرَة السَُّؤالِّ

 ل ( متفق عليه .وإَِّضاَعَة اْلَما
 وا ، وال حتاسدوا ، وال تباغضوا ، وال تدابروا ( .) ... وال تناجش وعنه . قال : قال 

 ميسح مناكبنا يف الصالة ويقول : استووا وال ختتلفوا فتختلف قلوبكم ( رواه مسلم . وعن أيب مسعود قال ) كان رسول هللا 
 قال ) اقرءوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم ، فإذا اختلفت فقوموا عنه ( . وعن جندب . عن النيب 

ليخربنا بليلة القدر ، فتالحى رجالن من املسلمني ، فقال : خرجت ألخربكم بليلة  بادة . قال ) خرج رسول هللا وعن ع
 القدر فتالحى فالن وفالن فرفعت ، وعسى أن يكون خرياً لكم ، فالتمسوها يف التاسعة والسابعة واخلامسة ( .

وهذا السياق يف شأن األْوس (  ْم َأْعَداًء فَأَلهَف بَ ْْيَ قُ ُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه ِإْخَواناً َواذُْكُروا نِْعَمَت اَّللِه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكْنتُ ) 
طال بسببها قتاهلم والوقائع بينهم،  شديدة وضغائن، وإَحٌن وُذُحول واخلَْزرَج، فإنه كانت بينهم ُحروٌب كثرية يف اجلاهلية، وعداوة 

م فدخل فيه من دخل منهم، صاروا إخوانا متحابني جبالل هللا، متواصلني يف ذات هللا، متعاونني على الرب فلما جاء هللا باإلسال
َت بَ نْيَ قُ ُلوهبِِّّْم ا أَلَّفْ ُهَو الَّذِّي أَيََّدَك بَِّنْصرِّهِّ َوبِّاْلُمْؤمِّنِّنَي َوأَلََّف بَ نْيَ قُ ُلوهبِِّّْم َلْو أَنْ َفْقَت َما يفِّ األْر ِّ مجِّيًعا مَ )  والتقوى، قال هللا تعاىل

نَ ُهْم إِّنَُّه َعزِّيٌز َحكِّيمٌ  وكانوا على شفا ُحْفرة من النار بسبب كفرهم، فأبعدهم  هللا منها: أْن َهَداُهم لإلميان. (  َوَلكِّنَّ اّللََّ أَلََّف بَ ي ْ
َفضَّل عليهم يف القِّْسَمة مبا أراه هللا، يوم َقَسم غنائم ُحنَ نْيٍ، َفعَتَب من عتب  منهم مل ا  وقد امنت عليهم بذلك رسوُل هللا 

، َوَعا)  فخطبهم فقال ، وَُكْنُتْم ُمتَ َفر ِّقِّنَي فَألََّفُكُم هللُا يبِّ ؟"  يَا َمْعَشَر األْنَصارِّ، أملَْ أجْدُكْم ُضالال فَ َهَداُكُم هللُا يبِّ لًَة فأْغَناُكْم هللُا يبِّ
 ( . قالوا: هللا ورسوله أمن   كلما قال شيئاً 

  تصوير حلاهلم الَّيت كانوا عليها ليحصل من استفظاعها انكشاف م ( واذكروا نعمت هللا عليك) قوله : : ابن عاشور قال
فائدة احلالة الَّيت أمروا بأن يكونوا عليها وهي االعتصام مجيعاً جبامعة اإلسالم الَّذي كان سبب جناهتم من تلك احلالة ، ويف ضمن 

 ، ال ذي اختار هلم هذا الد ين ، ويف ذلك حتريض على إجابة أمره تعاىل إياهم باالت ِّفاق.ذلك تذكري بنعمة هللا تعاىل 
 .التَّذكرُي بنعمة هللا تعاىل طريق من طُرق مواعظ الر سل 

 ( . واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح) قال تعاىل حكاية عن هود 
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 ( . واذكروا إذ كنتم قلياًل فكثَّركم) وقال عن شعيب 
 ( . وذكرهم بأيام هللا) وقال هللا ملوسى  

وهذا التَّذكري خاص  مبن أسلم من املسلمني بعد أن كان يف اجلاهلية ، ألن  اآلية خطاب للص حابة ولكن املن ة به مستمرة على 
 ا على شفا حفرة من النَّار.سائر املسلمني ، ألن ُكل  جيل يُ َقد ر أن لو مل َيسبق إسالم اجليل الَّذي قبله لكانوا هم أعداء وكانو 

َها )  املعىن أنكم كنتم مشرفني بكفركم على جهنم ، ألن جهنم مشبهة أي :  ( وَُكْنُتْم َعَلى َشَفا ُحْفَرٍٍ ِمَن النهاِر فَأَنْ َقذَُكْم ِمن ْ
 حفرهتا ، فبني  تعاىل أنه باحلفرة اليت فيها النار فجعل استحقاقهم للنار بكفرهم كاإلشراف منهم على النار ، واملصري منهم إىل

 أنقذهم من هذه احلفرة ، وقد قربوا من الوقوع فيها.
 هذه اآلية الكرمية تدل على أن األنصار ما كان ( شفا حفرة من النار فأنقذكم منها وكنتم على): قوله تعاىل  يقال الشنقيط

 رسالً )ويقول  (بني إال أن نبعث رسوالكنا معذ   وما)يقول بينهم وبني النار إال أن ميوتوا مع أّنم كانوا أهل فرتة، وهللا تعاىل 
 ( .مبشرين ومنذرين لئال يكون للناس على هللا حجة بعد الرسل

مل يبق عذر ألحد، فكل من مل يؤمن به فليس بينه وبني النار  أنه برسالة حممد  -وهللا تعاىل أعلم  -والذي يظهر يف اجلواب 
 اآلية. ( ومن يكفر به من األحزاب فالنار موعده)  قوله إال أن ميوت، كما بينه تعاىل ب

وما أجاب به بعضهم من أن عندهم بقية من إنذار الرسل املاضني تلزمهم هبا احلجة، فهو جواب باطل ؛ ألن نصوص القرآن 
 م ( .لتنذر قوما ما أُنذر أباؤه) مصر ِّحة بأّنم مل يأهتم نذير كقوله تعاىل 

ُ ا)   أي : يوضحها ويبينها .( َّللهُ َلُكْم آيَاتِِه َكَذِلَك يُ بَ ْيِ 
  نعمة أخرى وهي نعمة التَّعليم واإلرشاد ، وإيضاح احلقائق حىتَّ تكمل عقوهلم ، ويَ َتبَ يَّنوا َما فيه : قال ابن عاشور

 صالحهم.
 والبيان هنا مبعىن اإلظهار واإليضاح.

،  د هبا دالئل عنايته تعاىل هبم وتثقيف عقوهلم وقلوهبم بأنوار املعارف اإلهليةوجيوز أن يرا، واآليات جيوز أن يكون املراد هبا النعم 
 ان .وأن يراد هبا آيات القرآن فإّنا غاية يف اإلفصاح عن املقاصد وإبالغ املعاين إىل األذه

 إىل شكر هللا والتمسك ِببله .(  َلَعلهُكْم تَ ْهَتُدونَ ) 
 الفوائد :

 وجوب تقوى هللا . -1
 اية واالهتمام بتقوى هللا .العن-2
 أن تقوى هللا من مقتضيات اإلميان . -3
 وجوب البقاء على اإلسالم . -4
 وجوب االجتماع على شرع هللا . -5
 وجوب التحاكم إىل شرع هللا . -6
 من أعظم نعم هللا اجتماع القلوب . -7
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َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُأْولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن )ْلَتُكن مِ نُكْم ُأمهٌة َيْدُعوَن ِإََل اْْلَرْيِ َويَأْ و  )   ( . (104ُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَ ن ْ
 [ . 104] آل عمران :  

------------- 
 . أي: وليكن منكم أيها املؤمنون الذين َمنَّ هللا عليهم باإلميان واالعتصام ِببله (َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمهٌة )  

 ه .وهو اسم جامع لكل ما يقرب إىل هللا ويبعد من سخط (ََل اْْلرَْيِ َيْدُعوَن إِ ) 
 ه .وهو ما عرف بالعقل والشرع حسن (َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف ) 
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر )   . وهو ما عرف بالشرع والعقل قبحه (َويَ ن ْ
 : ة متصدية للدعوة إىل سبيله وإرشاد اخللق إىل دينه، وهذا إرشاد من هللا للمؤمنني أن يكون منهم مجاع قال السعدي

ويدخل يف ذلك العلماء املعلمون للدين، والوعاظ الذين يدعون أهل األديان إىل الدخول يف دين اإلسالم، ويدعون املنحرفني إىل 
خلمس والزكاة والصوم واحلج االستقامة، واجملاهدون يف سبيل هللا، واملتصدون لتفقد أحوال الناس وإلزامهم بالشرع كالصلوات ا

وغري ذلك من شرائع اإلسالم، وكتفقد املكاييل واملوازين وتفقد أهل األسواق ومنعهم من الغش واملعامالت الباطلة، وكل هذه 
إخل أي: لتكن منكم مجاعة ُيصل املقصود  (ولتكن منكم أمة ) دل عليه اآلية الكرمية يف قوله األمور من فرو  الكفايات كما ت

م يف هذه األشياء املذكورة، ومن املعلوم املتقرر أن األمر بالشيء أمر به ومبا ال يتم إال به فكل ما تتوقف هذه األشياء عليه فهو هب
مأمور به، كاالستعداد للجهاد بأنواع العدد اليت ُيصل هبا نكاية األعداء وعز اإلسالم، وتعلم العلم الذي ُيصل به الدعوة إىل 

ومقاصدها، وبناء املدارس لإلرشاد والعلم، ومساعدة النواب ومعاونتهم على تنفيذ الشرع يف الناس بالقول والفعل اخلري وسائلها 
واملال، وغري ذلك ِما تتوقف هذه األمور عليه، وهذه الطائفة املستعدة للدعوة إىل اخلري واألمر باملعروف والنهي عن املنكر هم 

  . خواص املؤمنني
 ب .ون باملطلوب، الناجون من املرهو الفائز (  ُم اْلُمْفِلُحونَ َوُأولَِئَك هُ ) 
  أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر فر  لقوله .  من رأى منكراً فليغريه بيده ... ( لكنه فر  كفائي ( 

ْنُكْم أُمٌَّة يَْدُعوَن إِّىَل اخلَْ لقوله تعاىل )   ... ( .رْيِّ َويَْأُمُروَن َوْلَتُكْن مِّ
ْنُكْم أُمَّةٌ : يف هذه اآلية بيان أنه فر  كفاية ال فر  عني ، ألنه قال )ن قدامة قال اب ( ومل يقل : كونوا آمرين  َوْلَتُكْن مِّ

 باملعروف .   
 وقوله : منكم : دليل على أنه فر  كفاية ألن من للتبعيض ، وقيل : إّنا لبيان اجلنس ، وأن املعىن :  :  قال يف التسهيل

 غيري املنكر يكون باليد وباللسان وبالقلب ، على حسب األحوال .كونوا أمة . وت
 : األمة يف القرآن تطلق على معان 

 اجلماعة من الناس . منها :
 ( . أُمٍَّة َرُسولٌ  َولُِّكل ِّ ( . وقوله تعاىل ) َوَلَقْد بَ َعثْ َنا يفِّ ُكل ِّ أُمٍَّة َرُسوالً َأنِّ اْعُبُدوا اّللََّ َواْجَتنُِّبوا الطَّاُغوتَ كما يف قوله تعاىل )

 اإلمام يف الدين املقتدى به . ومنها :
 ( . إِّنَّ إِّبْ رَاهِّيَم َكاَن أُمَّةً كما يف قوله تعاىل )

 الربهة من الزمن . ومنها :
ُهَما َوادََّكَر بَ ْعَد أُمَّةٍ كما يف قوله تعاىل ) ن ْ  ( أي : تذكر بعد بُرهة من الزمن . َوقَاَل الَّذِّي جَنَا مِّ

ُهُم اْلَعَذاَب إِّىَل أُمٍَّة َمْعُدوَدةٍ له تعاىل )وكقو   .( أي : إىل قطعة من الزمن معينة  َولَئِّْن َأخَّْرنَا َعن ْ
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 الشريعة والدين . ومنها :
 ( أي : على شريعة وملة ودين .  نَّا َوَجْدنَا آبَاَءنَا َعَلى أُمَّةٍ كقوله تعاىل ) إ

  عن املنكر فر  عني :هناك أحوال يكون األمر باملعروف والنهي 
 التعيني من قبل السلطان . أواًل :
 التفرد بالعلم بأن معروفاً قد ترك ، أو منكراً قد ارتكب . ثانياً :

 كان يف موضع ال يعلم به إال هو .:  إن األمر باملعروف والنهي عن املنكر فر  كفاية ، مث إنه قد يتعني إذا   قال النووي
 أشخاص حمددين . احنصار القدرة يف ثالثاً :

 .: ويصري فر  عني على القادر الذي مل يقم به غريه  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 باملعروف والنهي عن املنكر  األمر فضائل: 

 مهمة الرسل . أواًل :
 ( . تَ َوَلَقْد بَ َعثْ َنا يفِّ ُكل ِّ أُمٍَّة َرُسواًل أَنِّ اْعُبُدوا اّللََّ َواْجَتنُِّبوا الطَّاُغو قال تعاىل ) 

َّ اأْلُم ِّيَّ الَّذِّي جيُِّدونَُه َمْكُتوبًا عِّْنَدُهْم يفِّ الت َّْورَاةِّ َواإْل وقال تعاىل )  َهاُهْم َعنِّ الَّذِّيَن يَ تَّبُِّعوَن الرَُّسوَل النَّيبِّ جنِّيلِّ يَْأُمُرُهْم بِّاْلَمْعُروفِّ َويَ ن ْ
 ... ( .اْلُمْنَكرِّ 
 من صفات املؤمنني . ثانياً :

َهْوَن َعنِّ اْلُمْنَكرِّ َويُ  قال تعاىل ) َناُت بَ ْعُضُهْم أَْولَِّياُء بَ ْعٍض يَْأُمُروَن بِّاْلَمْعُروفِّ َويَ ن ْ قِّيُموَن الصَّالَة َويُ ْؤُتوَن الزََّكاَة َواْلُمْؤمُِّنوَن َواْلُمْؤمِّ
 ( .َويُطِّيُعوَن اّللََّ َوَرُسوَلُه 

ُدوَن اآْلمُِّروَن بِّاْلَمْعُروفِّ َوالنَّاُهوَن َعنِّ اْلُمْنَكرِّ َواالتَّائُِّبوَن اْلَعابُِّدوَن احْلَامِّدُ وقال تعاىل )  حْلَافُِّظوَن وَن السَّائُِّحوَن الرَّاكُِّعوَن السَّاجِّ
رِّ اْلُمْؤمِّنِّنيَ  حلُُِّدودِّ اّللَِّّ   ( . َوَبش ِّ

املعروف والنهي عن املنكر خارج قال الغزايل : فقد نعت املؤمنني بأّنم يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر ، فالذي هجر األمر ب
 عن هؤالء املؤمنني املنعوتني يف هذه اآلية .

 أن خريية األمة مناطة هبذه الشعرية . ثالثاً :
َهْوَن َعنِّ اْلُمْنَكرِّ َوتُ ْؤمُِّنوَن بِّاّللَِّّ قال تعاىل ) َر أُمٍَّة ُأْخرَِّجْت لِّلنَّاسِّ تَْأُمُروَن بِّاْلَمْعُروفِّ َوتَ ن ْ  . ( ُكْنُتْم َخي ْ

 من أوصاف سيد املرسلني . رابعاً :
َّ اأْلُم ِّيَّ الَّذِّي جيُِّدونَُه َمْكُتوبًا عِّْنَدُهْم يفِّ الت َّْورَاةِّ َواإْلِّجنِّ ) قال تعاىل  َهاُهْم َعنِّ الَّذِّيَن يَ تَّبُِّعوَن الرَُّسوَل النَّيبِّ يلِّ يَْأُمُرُهْم بِّاْلَمْعُروفِّ َويَ ن ْ

 ( . لطَّي َِّباتِّ َوُُيَر ُِّم َعَلْيهُِّم اخْلََبائِّثَ اْلُمْنَكرِّ َوُيِّلُّ هَلُُم ا
 من خصال الصاحلني . خامساً :

ُلوَن آيَاتِّ اّللَِّّ آنَاَء اللَّْيلِّ َوُهْم َيْسُجُدونَ ) قال تعاىل  رِّ  . لَْيُسوا َسَواًء مِّْن أَْهلِّ اْلكَِّتابِّ أُمٌَّة قَائَِّمٌة يَ ت ْ  يُ ْؤمُِّنوَن بِّاّللَِّّ َواْليَ ْومِّ اآْلخِّ
َهْوَن َعنِّ اْلُمْنَكرِّ َوُيَسارُِّعوَن يفِّ اخْلَي ْرَاتِّ َوأُولَئَِّك مَِّن الصَّاحلِِّّنيَ   ( . َويَْأُمُروَن بِّاْلَمْعُروفِّ َويَ ن ْ

 باب النصر والتمكني .: من أسسادساً 
إِّْن َمكَّنَّاُهْم يفِّ اأْلَْر ِّ أَقَاُموا الصَّالَة َوآتَ ُوا الزََّكاَة َوأََمُروا بِّاْلَمْعُروفِّ  الَّذِّينَ .  َولَيَ ْنُصَرنَّ اّللَُّ َمْن يَ ْنُصرُُه إِّنَّ اّللََّ لََقوِّيٌّ َعزِّيزٌ ) قال تعاىل 

 ( . َونَ َهْوا َعنِّ اْلُمْنَكرِّ َوّللَِِّّّ َعاقَِّبُة اأْلُُمورِّ 
 من أسباب النجاة . سابعاً :
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َنا الَّذِّي) قال تعاىل  َهْوَن َعنِّ السُّوءِّ فَ َلمَّا َنُسوا َما ذُك ُِّروا بِّهِّ َأجْنَي ْ  ( . َن يَ ن ْ
 : عظم فضل القيام به . ثامناً 

َر يفِّ َكثِّرٍي مِّْن جَنَْواُهْم إِّالَّ َمْن أََمَر بَِّصَدَقٍة أَْو َمْعُروٍف أَْو إِّْصالٍح بَ نْيَ النَّاسِّ َوَمْن يَ فْ قال تعاىل )  َعْل َذلَِّك ابْتَِّغاَء َمْرَضاتِّ اّللَِّّ ال َخي ْ
 ( . َأْجراً َعظِّيماً  َفَسْوَف نُ ْؤتِّيهِّ 

 ) من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه من غري أن ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ( رواه مسلم . وقال 
 من أسباب تكفري الذنوب . تاسعاً :

عروف والنهي عن املنكر ( ) فتنة الرجل يف أهله وماله وولده ونفسه وجاره ، يكفرها الصيام والصالة والصدقة واألمر بامل قال 
 رواه مسلم .

 أنه طريق الفالح . عاشرًا :
َهْوَن َعنِّ اْلُمْنَكرِّ َوأُولَئَِّك ُهُم اْلُمفْ لقوله تعاىل ) ولتكن  ْنُكْم أُمٌَّة يَْدُعوَن إِّىَل اخلَْرْيِّ َويَْأُمُروَن بِّاْلَمْعُروفِّ َويَ ن ْ  ( . لُِّحونَ مِّ

 حر للمنافقني والكافرين .: أنه رفع لراية الدين ود احلادي عشر
 قال الثوري : إذا أمرت باملعروف شددت ظهر املؤمن ، وإذا ّنيت عن املنكر أرغمت أنف املنافق .

 . خطر ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
 : أن ذلك من صفات املنافقني .أواًل 

َهْوَن َعنِّ اْلَمْعُروفِّ َويَ ْقبُِّضوَن أَْيدِّيَ ُهمْ اْلُمَنافُِّقوَن َواْلُمَنافَِّقاُت بَ ْعُضُهْم مِّْن بَ عْ قال تعاىل )   ( . ٍض يَْأُمُروَن بِّاْلُمْنَكرِّ َويَ ن ْ
 : نزول البالء والعذاب .ثانياً 

يََبَّ الَّذِّيَن ظََلُمو قال تعاىل )  َنًة ال ُتصِّ ْنُكْم َخاصًَّة َوات َُّقوا فِّت ْ  ( .ا مِّ
  رواه البخاري .( إذا ُكثر اخلب، : نعمول الرس قال هلا (؟ لك وفينا الصاحلونأّناملؤمنني زينب رضي هللا عنها: ) وملا قالت أم 

 ) إن الناس إذا رأوا الظامل فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم هللا بعقاب منه ( رواه أبو داود . قال 
 عدم استجابة الدعاء . ثالثاً :
 ن هللا عليكم عقاباً منه فتدعونه فال يستجيب لكم ( رواه الرتمذي  .ون عن املنكر أو ليسلط) لتأمرن باملعروف ولتنه قال 

 م ( رواه أْحد .كر، قبل أن تدعوا فال ُيستجاب لكمروا باملعروف، واّنوا عن املن)  وقال 
 اللعن واإلبعاد من رْحة هللا .رابعاً : 

َا َعَصْوا وََكانُوا يَ ْعَتُدونَ لُعَِّن الَّذِّيَن َكَفُروا مِّْن َبينِّ إِّْسرائيَل َعَلى لِّ )  قال تعاىل َكانُوا ال يَ تَ َناَهْوَن .  َسانِّ َداُوَد َوعِّيَسى اْبنِّ َمْرمَيَ َذلَِّك مبِّ
 ( . َعْن ُمْنَكٍر فَ َعُلوُه لَبِّْئَس َما َكانُوا يَ ْفَعُلونَ 

 . انتفاء خريية األمة خامساً :
احلق قصراً،  على يد الظامل ولتأطرنه على احلق أطراً ولتقصرنه على ولتنهون عن املنكر ولتأخذنف لتأمرن باملعرو  ) وهللا ل قا 

  م ( رواه أبو داودأو ليضربن هللا بقلوب بعضكم على بعض مث ليلعنكم كما لعنه
  ه .املعاصي، وشيوع املنكر واستمراؤ  ، وتزينيالفساق والفجار والكفار :سادساً 

هللا عز وجل ملن ترك األمر  مة يف ظلم حالك ال فجر هلا. ويكفي عذابظهور اجلهل، واندثار العلم، وختبط األ سابعًا :
 ه .عليه، وضعف شوكته وقلة هيبت باملعروف والنهي عن املنكر، وتسلط األعداء واملنافقني

 وال السلف :من أق 
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 : إذا أمرت باملعروف شددت ظهر املؤمن ، وإذا ّنيت عن املنكر أرغمت أنف املنافقني  . قال الثوري
أول ما تغلبون عليه من اجلهاد اجلهاد بأيديكم ، مث اجلهاد بألسنتكم ، مث اجلهاد بقلوبكم ، فإذا مل يعرف القلب :  وقال علي

 .املعروف ومل ينكر املنكر نك ِّس ، فجعل أعاله أسفله 
 .، وال يرحم صغريكم ال جيل كبريكم كم سلطاناً ظاملاً ن عن املنكر أو ليسلطن هللا علي: لتأمرن باملعروف ولتنهو  وقال أبو الدرداء

 .كر بيده وال بلسانه وال بقلبه وقال حذيفة عندما سئل عن ميت األحياء :  الذي ال ينكر املن
 : إين ألرى املنكر فال أتكلم فأبول دماً  . وقال سفيان

 .ف به و أمر ولده ال ستخاهليب  ة ، فل: من ترك األمر باملعروف خوف املخلوقني ، نزعت منه  وقال إمساعيل بن عمر
الليل ويزهد يف الدنيا كلها، وهو مع هذا  فلو قدر أن رجل يصوم النهار ويقوم يف : قال العالمة الشيخ محد بن عتيق رمحه هللا
 فال يأمر باملعروف، وال ينهى عن املنكر، فهذا الرجل من أبغض الناس عند هللا، ال يغضب هللا، وال يتمعَّر وجهه، وال ُيمر،

 ه .ديناً، وأصحاب الكبائر أحسن عند هللا من وأقلهم
 الفوائد :

 وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر . -1
 أنه جيب على طائفة من املؤمنني القيام هبذه الشعرية . -2
 أمهية األمر باملعروف والنهي عن املنكر .-3
 ف وّنيه عن املنكر .على اإلنسان أن يطلب العلم ليكون حكيماً يف أمره باملعرو  -4
 فضل هذه الشعرية وأّنا من أسباب الفالح . -5
َيضُّ ُوُجوٌه 105ِظيٌم )َواَل َتُكونُوْا َكالهِذيَن تَ َفرهُقوْا َواْختَ َلُفوْا ِمن بَ ْعِد َما َجاءُهُم اْلبَ يِ َناُت َوُأْولَِئَك ََلُْم َعَذاٌب عَ )   ( يَ ْوَم تَ ب ْ

( َوَأمها الهِذيَن 106الهِذيَن اْسَودهْت ُوُجوُهُهْم َأْكَفْرُُت بَ ْعَد ِإميَاِنُكْم َفُذوُقوْا اْلَعَذاَب ِبَا ُكْنُتْم َتْكُفُروَن ) َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه فََأمها
ُلوَها َعَلْيكَ 107ابْ َيضهْت ُوُجوُهُهْم َفِفي َرمْحَِة اَّللِه ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن ) بِاحْلَقِ  َوَما اَّللهُ يُرِيُد ظُْلًما لِ ْلَعاَلِمَْي  ( تِْلَك آيَاُت اَّللِه نَ ت ْ

(108) . ) 
 [ . 108 – 105] آل عمران :  

------------------- 
ينهى هذه األمة أن تكون كاألمم املاضية يف تفرقهم واختالفهم، وتركهم األمر باملعروف ( َوال َتُكونُوا َكالهِذيَن تَ َفرهُقوا َواْختَ َلُفوا ) 
 لنهي عن املنكر مع قيام احلجة عليهم.وا
ق على كلمة واحدة ، ما جاءهتم اآليات الواضحة ، املبينة للحق ، املوجبة لالتفاأي : من بعد  (ِمْن بَ ْعِد َما َجاَءُهُم اْلبَ يِ َناُت ) 

 ق .وهي كلمة احل
 اليهود والنصارى يف قول مجهور املفسرين.يعين  : قال القرطيب 

 إنَّ أْهَل اْلَكَتابَ نْيِّ افْ تَ َرُقوا يف دِّينِّهِّْم َعَلى ثنتنْيِّ َوَسْبعِّنَي مِّلًَّة، وإنَّ هذِّهِّ األمََّة َستَ ْفرَتُِّق َعَلى)  قال رسول هللا ن أ عن معاوية .
َدٌة، َوهَِّي اجلََْماَعُة، َوإِّنَُّه َسيَ -يعين األهواء-َثالٍث َوَسْبعِّنَي مِّلًَّة  ْخرُُج يفِّ أُمَّيتِّ أَقْ َواٌم ُُتَارى هبِِّّْم تِّْلَك األْهواء،  ُكلَُّها يفِّ النَّار إال َواحِّ

ٌل إال َدَخَلُه. وهللاِّ  ْنُه عِّْرٌق َوال َمْفصِّ َقى مِّ بِّهِّ، ال يَ ب ْ َا جاء بِّهِّ نَبِّيُُّكْم -يَا َمْعَشر الَعربِّ -َكَما يَ َتَجارى الَكلُب بَصاحِّ لَئِّْن ملَْ تَ ُقوُموا مبِّ
  ه ( .َرى أال يَ ُقوَم بِّ النَّاسِّ أحْ َلَغي ْرُكم مِّن 
 وفيه إشارة إىل أن االختالف املذموم والذي يؤدي إىل االفرتاق ، وهو االختالف يف أصول الديانة الذي :  وقال ابن عاشور



 13 

يفضي إىل تكفري بعض األمة بعضا ، أو تفسيقه ، دون االختالف يف الفروع املبينة على اختالف مصاحل األمة يف األقطار 
وحنن إذا تقصينا تاريخ املذاهب اإلسالمية ال جند افرتاقا نشأ بني املسلمني إال عن ،  وهو املعرب عنه باالجتهاد واألعصار ،

 ة .تالف يف االجتهاد يف فروع الشريعاختالف يف العقائد واألصول ، دون االخ
كان ذلك زجرًا للمؤمنني عن رة بسبب تفرقهم ، فيعين الذين تفرقوا هلم عذاب عظيم يف اآلخ ( َوُأولَِئَك ََلُْم َعَذاٌب َعِظيمٌ ) 

 ق .التفر 
َيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه  ) ة مبيض ة ووُجوه الكافرين مْسَود   عين يوم القيامة حني يبعثون من قبورهم تكون وجوُه املؤمننيي (يَ ْوَم تَ ب ْ
فََأمَّا ) ه يوم القيامة الكفر بعد اإلميان وذلك يف قوله : بني يف هذه اآلية الكرمية أن من أسباب اسوداد الوجو  يالشنقيط الق

 اآلية. (  الذين اسودت ُوُجوُهُهْم َأْكَفْرمُتْ بَ ْعَد إِّميَانُِّكمْ 
 :وبني يف موضع آخر أن من أسباب ذلك الكذب على هللا 

 ( . َودَّةٌ َويَ ْوَم القيامة تَ َرى الذين َكَذبُوْا َعَلى هللا ُوُجوُهُهم مُّسْ ) وهو قوله تعاىل 
 :وبني يف موضع آخر أن من أسباب ذلك اكتساب السيئات  

َا ) وهو قوله  ٍم َكَأَّنَّ َيْت ُوُجوُهُهْم قَِّطعًا م َِّن والذين َكَسُبوْا السيئات َجَزآُء َسي َِّئٍة مبِِّّْثلَِّها َوتَ ْرَهُقُهْم ذِّلٌَّة مَّا هَلُْم م َِّن هللا مِّْن َعاصِّ أُْغشِّ
 ( . الليل ُمْظلِّماً 

 :وبني يف موضع آخر أن من أسباب ذلك الكفر والفجور 
َها َغبَ َرٌة تَ ْرَهُقَها قَ تَ رٌَة أولئك ُهُم الكفرة الفجرة) وهو قوله تعاىل    ( . َوُوُجوٌه يَ ْوَمئٍِّذ َعَلي ْ

شدة تشويه وهذه األسباب يف احلقيقة شيء واحد عرب عنه بعبارات خمتلفة ، وهو الكفر باهلل تعاىل ، وبني يف موضع آخر 
 اً .تكون الوجوه مسوداً والعيون زرقوأقبح صورة أن (  َوحَنُْشُر اجملرمني يَ ْومِّئٍِّذ ُزْرقاً ) وجوههم بزرقة العيون وهو قوله 

  وتشويق ملا يرد بعد ذلك من ، وتعظيم لشأنه ،  جوه وتسود فيه وجوه هتويل ألمرهويف وصف هذا اليوم بأنه تبيض فيه و
املبيضة وأصحاب الوجوه املسودة ، وترغيب للمؤمنني يف اإلكثار من التزود بالعمل الصاحل وترهيب  تفصيل أصحاب الوجوه

 للكافرين من التمادي يف كفرهم وضالهلم.
 والبيا  والسواد بيا  وسواد حقيقيان يوسم هبما املؤمن والكافر يوم القيامة ، ومها بيا  وسواد خاصان  قال ابن عاشور :

 ه .يقتل اآلخرة فال داعي لصرفه عن حقألن هذا من أحوا
 ع :فيقال هلم على وجه التوبيخ والتقري (فََأمها الهِذيَن اْسَودهْت ُوُجوُهُهْم ) 
 (  َد إِّميَانُِّكمْ  َأْكَفْرمُتْ بَ عْ ) يف الكالم حذف ، أي فيقال هلم  (َأَكَفْرُُتْ بَ ْعَد ِإميَاِنُكْم ) 
 قال الزجاج : معناه : فيقال هلم : أكفرمت ، فحذف القول ألن يف الكالم دليالً  (فرمت أك) قوله تعاىل :  قال ابن اجلوزي

 (من كل باب . سالم عليكم  )، أي : ويقوالن : ربنا تقبَّل منا . ومثله  (وإمساعيل ربَّنا تقبل منا  )عليه ، كقوله تعاىل 
 ، ومعناها التقرير والتوبيخ .واملعىن : يقولون : سالم عليكم . واأللف لفظها لفظ االستفهام 

  ) يعين يوم امليثاق حني قالوا بلىقوله تعاىل ) ... بعد إميانكم . 
 قبل أن يبعث فلما بعث كفروا به. ويقال : هذا لليهود وكانوا مؤمنني مبحمد  

 وقال أبو العالية : هذا للمنافقني ، يقال : أكفرمت يف السر بعد إقراركم يف العالنية.
 بن كعب أنه عىن بذلك مجيع ، القوُل الذي ذكرناه عن أيب وال اليت ذكرناها يف ذلك بالصوابوأوىل األق : يب ال الطوق

 .(ب ُِّكْم قَالُوا بَ َلى َشهِّْدنَاأََلْسُت بِّرَ ميان الذي أقروا به يوم قيل هلم: )، وأن  اإلميان الذي يوَّبَُّون على ارتدادهم عنه ، هو اإلالكفار
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، واآلخر بيًضا وجوهه. اؤه جعل مجيَع أهل اآلخرة فريقني: أحدمها سوًدا وجوههوذلك أن هللا جل ثنجه الرتجيح : مث قال مبينًا و 
أن مجيع الكفار داخلون يف فريق من ُسو ِّد وجهه ، وأن مجيع املؤمنني داخلون يف  -إذ مل يكن هنالك إال هذان الفريقان-فمعلوم 

، وقد عم  هللا جل  لقول قائل : عىن بقوله : "أكفرمت بعد إميانكم ، بعض الكفار دون بعضوجهه. فال وجه إًذا فريق من بُ ي ِّض 
ثناؤه اخلرَب عنهم مجيعهم ، وإذا دخل مجيعهم يف ذلك ، مث مل يكن جلميعهم حالة آمنوا فيها مث ارتدوا كافرين بعُد إال حالة 

 واحدة ، كان معلوًما أّنا املرادة بذلك.
 : قدم عند وصف اليوم ذكر البيا  ، الذي هو شعار أهل النعيم ، تشريفا لذلك اليوم بأنه يوم ظهور و  قال ابن عاشور

رْحة هللا ونعمته ، وألن رْحة هللا سبقت غضبه ، وألن يف ذكر مسة أهل النعيم ، عقب وعيد غريهم بالعذاب ، حسرة عليهم ، إذ 
 .يعلم السامع أن هلم عذابا عظيما يف يوم فيه نعيم عظيم

 م .مبساءهت لتفصيل ذكر مسة أهل العذاب تعجيالً مث قدم يف ا
فادخلوا جهنم وذوقوا مرارة العذاب وآالمه بسبب استمراركم على الكفر وموتكم ي: أ ( َفُذوُقوا اْلَعَذاَب ِبَا ُكْنُتْم َتْكُفُرونَ ) 

 عليه.
 عد إميانه ميانه ، فلما ذكر هذا ثبت الوعيد ملن كفر بأنه لو مل يذكر ذلك لكان الوعيد خمتصًا مبن كفر بعد إ : قال الرازي

 اً .وملن كان كافراً أصلي
 ل .قوله َفُذوُقوا لإلهانة واإلذال واألمر يف 
أنتِّ ) قال تعاىل للجنة :  املراد برْحة هنا اجلنة ، كما يف احلديث . قال (  َوَأمها الهِذيَن ابْ َيضهْت ُوُجوُهُهْم َفِفي َرمْحَِة اَّللهِ ) 

 رْحيت أرحم بك من أشاء ( .
 فرْحة هللا هنا ليست الرْحة املذكورة يف قوله تعاىل ) وربك الغفور ذو الرْحة ( ألن هذه الصفة صفة هلل .

 ومسَّى اجلنة رْحة ، ألن دخوهلم إياها كان برْحته قال ابن قتيبة : . 
 ال يبغون عنها حوالً .(  ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ )  

 عظم متام النعيم ، أن أهل اجلنة خالدون فيها أبد اآلبدين .وهذا من أ
  ، وهذا من أعظم النعيم وبه يتم النعيم  ، ألن أكرب ما ينكد اللذائذ ، وينغص اللذات ، أن يعلم صاحبها أنه زائل عنها

 غماً . وأّنا زائلة عنه ، فكل نعيم بعده موت فليس بنعيم ، والنعيم إذا تيقن صاحبه االنتقال عنه صار
يأمرهم أن يكثروا من ذكر املوت ، ويقال للموت : هاذم اللذات ،  فالفكرة بالزوال تكدر اللذات احلاضرة ، ولذا كان النيب 

ألن من تذكره ضاعت عليه لذته اليت هو فيها ، ألنه يقطعها ، وهلذا قال ) خالدين فيها ( ال يزول عنهم ذلك النعيم فتتكدر 
 غبطتهم .

 ات الكثرية َّبلود أهل اجلنة باجلنة .وجاءت اآلي
ُلُهْم َجنَّاٍت َُتْرِّي مِّْن حَتْتَِّها اأْلَنْ َهاُر َخالِّدِّيَن فِّيَها أَ فقال تعاىل ) َاتِّ َسُنْدخِّ  .(  بَداً َوالَّذِّيَن آَمُنوا َوَعمُِّلوا الصَّاحلِّ
ْدقُ ُهْم وقال تعاىل ) َفُع الصَّادِّقِّنَي صِّ  .( هَلُْم َجنَّاٌت َُتْرِّي مِّْن حَتْتَِّها اأْلَنْ َهاُر َخالِّدِّيَن فِّيَها أَبَداً قَاَل اّللَُّ َهَذا يَ ْوُم يَ ن ْ
ْلُه َجنَّاٍت َُتْرِّي مِّْن حَتْتَِّها اأْلَنْ َهاُر َخالِّدِّيَن فِّيَها أَبَداً  َ َوَمْن يُ ْؤمِّْن بِّاّللَِّّ َويَ ْعموقال تعاىل ) اً ُيَكف ِّْر َعْنُه َسي َِّئاتِّهِّ َويُْدخِّ  . ( ْل َصاحلِّ
َي اّللَُّ َعن ْهُ وقال تعاىل ) رِّيَن َواأْلَْنَصارِّ َوالَّذِّيَن ات َّبَ ُعوُهْم بِّإِّْحَساٍن َرضِّ ْم َوَرُضوا َعْنُه َوأََعدَّ هَلُْم َجنَّاٍت َوالسَّابُِّقوَن اأْلَوَُّلوَن مَِّن اْلُمَهاجِّ

 ( . ُز اْلَعظِّيمُ َُتْرِّي حَتْتَ َها اأْلَنْ َهاُر َخالِّدِّيَن فِّيَها أَبَداً َذلَِّك اْلَفوْ 
 ) من يدخل اجلنة ينعم وال ييأس ، ال تبلى ثيابُه ، وال يفىن شبابه ( رواه مسلم . وقال 
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) يناد مناد : إن لكم أن تصحوا فال تسقموا أبدًا ، وإن لكم أن حتيوا فال متوتوا أبدًا ، وإن لكم أن تشبوا فال هترموا  وقال 
 سوا أبداً ( رواه مسلم .أبداً ، وإن لكم أن تنعموا فال تيأ

) إذا دخل أهل اجلنة اجلنة ، وأهل النار النار ، فيؤتى باملوت على شكل كبش فيذبح ، فيقال : يا أهل اجلنة خلود فال  وقال 
 موت ... ( متفق عليه .

م مستقر ون يف رْحة هللا بنيَّ أن  ذلك االستقرار هو على سبقال أبو حيان :  يل اخللود ال زوال منه وال انتقال ، وملا أخرب تعاىل أّنَّ
 وأشار بلفظ الر ْحة إىل سابق عنايته هبم ، وأن العبد وإْن كثرت طاعته ال يدخل اجلنة إال برْحة هللا تعاىل.

 : املراد بالرْحة هنا اجلنة ، وذكر اخللود للمؤمن ومل يذكر ذلك للكافر إشعاراً بأنَّ جانب الرْحة أغلب. وقال ابن عباس
وملا ذكر العذاب عل له بفعلهم ، ومل ينص هنا  ( فذوقوا العذاب) ف الرْحة هنا إليه ومل يضف العذاب إىل نفسه ، بل قال وأضا

 ة .على سبب كوّنم يف الرْح
 أي : هذه آيات هللا وُحَججه وبيناته .( تِْلَك آيَاُت اَّللِه  )

ُلوَها َعَلْيَك بِّاحلَْق ِّ ) كما اقتضاه قوله ن هذه السورة  طائفة من آيات القرآن السابقة م اإلشارة إىل  ( . نَ ت ْ
ُلوَها َعَلْيَك )  ، بواسطة جربيل ، كما قال تعاىل ) وإنه لتنزيل رب العاملني . نزل به الروح األمني . على قلبك يا حممد ( نَ ت ْ

 لتكون من املنذرين ( .
، وتكون الباء دق يف األخبار ، وعدل يف األحكامة باحلق ، ص، يعين أّنا مصحوبة باحلق ونازلالباء للمصاحبة( بِاحْلَقِ  ) 

للمالبسة ، أي : أّنا نزلت من عند هللا حقاً بال شك ، وهو يشمل املعنيني مجيعاً ، فهي نازلة من عند هللا حقاً بال شك ، وهي 
 أيضاً نازلة باحلق .

 مل هلم بل هو احَلَكم العدل الذي ال جيوز .أي : ليس بظا(  َوَما اَّللهُ يُرِيُد ظُْلماً لِْلَعاَلِمْيَ ) 
 الفوائد :

 النهي عن التفرق يف القلوب . -1
 أن ترك الدعوة إىل اخلري واألمر باملعروف والنهي عن املنكر سبب للتفرق . -2
 أن التفرق بعد أن تبني احلق أشد قبحاً من التفرق حني خفاء احلق . -3
 الذي ينقسم فيه الناس إىل قسمني .وجوب التذكري هبذا اليوم العظيم  -4
 إثبات يوم القيامة . -5
 إثبات البعث واجلزاء . -6
 أنه جيمع هلؤالء الكفار العذاب بني العذاب البدين والعذاب النفسي . -7
 شدة التنكيل هبؤالء الكفرة . -8
 أن الذي ابيضت وجوههم يف اجلنة . -9

 أن أهل اجلنة خملدون .-10
 م هللا .أن القرآن كال -11
 . إثبات رسالة النيب  -12
 انتفاء الظلم عن هللا لكمال عدله . -13
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 ( . (109َوَّلِلِ  َما يف السهَماَواِت َوَما يف اأَلْرِض َوِإََل اَّللِه تُ ْرَجُع األُُموُر ))  
 [ . 109] آل عمران :  

------------- 
 أي : كل ما يف السماوات واألر  له سبحانه وتعاىل خلقاً وملكاً وتدبرياً .( ْرِض َوَّلِلِه َما يف السهَماَواِت َوَما يف اأْلَ ) 
 : أي أنه مالك مجيع ذلك بغري شريك وال نديد ، وخالق مجيعه دون آهلة ومعبود . قال ابن جرير 
 : إخبار بأن اجلميع عبيده ويف ملكه ، وحتت قهره وسلطانه . وقال ابن كثري 
 خلقاً وملكاً وتصرفاً . ريوقال أبو بكر اجلزائ : 

 وقد جاءت آيات كثرية يف القرآن الكرمي تدل على هذا العموم :
 ( . َوّللَِِّّّ َما يفِّ السََّماَواتِّ َوَما يفِّ اأْلَْر ِّ َوإِّىَل اّللَِّّ تُ ْرَجُع اأْلُُمورُ قال تعاىل ) 

 ( . َكاَن اّللَُّ بُِّكل ِّ َشْيٍء حمِّيطاً َوّللَِِّّّ َما يفِّ السََّماَواتِّ َوَما يفِّ اأْلَْر ِّ َو وقال تعاىل ) 
 ( . لَُه َما يفِّ السََّماَواتِّ َوَما يفِّ اأْلَْر ِّ َوُهَو اْلَعلِّيُّ اْلَعظِّيمُ  وقال تعاىل )

 : وهذه اجلملة تؤيد تفرده سبحانه باأللوهية ، وذلك من جانبني 
ري مالكه ، أو ُيشرِّك غريه معه يف العبادة ، وقد ّناه عن حيث إن اجلميع عبيد له جل جالله ، وليس للعبد أن يعبد غ األول :
 ذلك .
، شَرك ِملوك يف العبادة مع املالك، أو يُ وُيرتك املالك -من كان كائناً -، فكيف يُعبد ِملوك : وحيث إن اجلميع عبيد له الثاين

 وقد ّنى عن ذلك . 
 عظيمتني :والفائدة من إمياننا بأن هلل ملك السموات واألر  يفيد فائدتني  

: الرضا بقضاء هللا ، وأن هللا لو قضى عليك مرضًا فال تعرت  ، ولو قضى عليك فقرًا فال تعرت  ، ألنك ملكه  الفائدٍ األوَل
 يتصرف فيك كما يشاء ..

يَبٌة قَاُلوا إِّنَّا ّللَِِّّّ يدل لذلك ما أمرنا هللا به أن نقول عند املصيبة )  ُهْم ُمصِّ ُعونَ الَّذِّيَن إَِّذا َأَصابَ ت ْ  ( .  َوإِّنَّا إِّلَْيهِّ رَاجِّ
البنته اليت أشرف ابنها على املوت ، حينما أرسلت إليه ليأيت ، فأرسل يقرأ السالم ويقول :  ويدل لذلك أيضًا ما بين ه النيب 

 إن هلل ما أخذ وله ما أعطى ، وكل شيء عنده بأجل مسمى ، فلتصرب ولتحتسب ( .
 عه وقبوله والقيام به ، ألنك ملكه .الرضا بشر  الفائدٍ الثانية :
أن كل ما يف الكون ملك هلل األحد سبحانه وتعاىل من غري شريك ، فما لدينا من مال ومتاع وجاه ليس ملكاً  الفائدٍ الثالثة :

هِّ َوأَْنفُِّقوا ِمَِّّا َجَعَلُكْم آمُِّنوا بِّاّللَِّّ َوَرُسولِّ لنا بل هو ملك هلل ، وإَّنا حنن مستخلفون فيه لالبتالء واالختبار ، كما قال تعاىل )
ْنُكْم َوأَنْ َفُقوا هَلُْم َأْجٌر َكبِّريٌ   ( . ُمْسَتْخَلفِّنَي فِّيهِّ فَالَّذِّيَن آَمُنوا مِّ

 . ( رواه مسلم ..) إن الدنيا حلوة خضرة ، وإن هللا مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون . وقال 
َوإِّلَْيهِّ يُ ْرَجُع اأْلَْمُر  : إىل هللا وحده ال إىل غريه ترجع األمور ، أمور الدنيا واآلخرة كما قال تعاىل ) أي(  َوِإََل اَّللِه تُ ْرَجُع اأْلُُمورُ ) 

 . ( ومنها أن الناس يرجعون يوم القيامة إىل رهبم فيحاسبهمُكلُُّه 
َرَة َواأْلُوىَل كما )كلها بيده سبحانه  واآلخرة  فالدنيا   ( . َوإِّنَّ لََنا َلْْلخِّ

َرةِّ احملمود على ذلك كله ، كما قال تعاىل )وهو  ُ ال إِّلََه إِّالَّ ُهَو َلُه احلَْْمُد يفِّ اأْلُوىَل َواآْلخِّ  ( . َوُهَو اّللَّ
َرةِّ َوُهَو احلَْكِّيُم اوقال تعاىل )  . ( خْلَبِّريُ احلَْْمُد ّللَِِّّّ الَّذِّي َلُه َما يفِّ السََّماَواتِّ َوَما يفِّ اأْلَْر ِّ َولَُه احلَْْمُد يفِّ اآْلخِّ
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 الفوائد :
 عموم ملك هللا تعاىل . -1
 انفراد ملك هللا تعاىل بذلك . -2
 أن مرجع األمور إىل هللا . -3
 إثبات اآلخرة واحلساب . -4
 عظمة هللا ومتام سلطانه . -5
َهْوَن َعِن  )  َر ُأمهٍة ُأْخرَِجْت ِللنهاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ ًرا َلهُم ُكنُتْم َخي ْ اْلُمنَكِر َوتُ ْؤِمُنوَن بِاَّللِه َوَلْو آَمَن َأْهُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخي ْ

ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َوَأْكثَ ُرُهُم اْلَفاِسُقوَن )  (110مِ ن ْ
 [ . 110] آل عمران :  

------------- 
َر ُأمهٍة ُأْخرَِجْت ِللنهاِس ) َر أُمٍَّة ُأْخرَِّجْت لِّلنَّاسِّ )  احملمدية بأّنم خري األمم فقال خيرب تعاىل عن هذه األمة (ُكْنُتْم َخي ْ  ( .ُكْنُتْم َخي ْ

َر الناس للناس، تأتون  هبم يف السالسل يف أعناقهم حىت يدخلوا يف ( أُمٍَّة ُأْخرَِّجْت لِّلنَّاسِّ  ُكْنُتْم َخي ْرَ   ) عن أيب هريرة قال: َخي ْ
 .اإلسالم 

َر أُمٍَّة ُأْخرَِّجْت لِّلنَّاسِّ ) عِّْكرِّمة، وَعطاء، والربيع بن أنس، وعطية الَعْويف  وهكذا قال ابن عباس، وُُماهد، و  يعين: َخي َْر ( ُكْنُتْم َخي ْ
 الناس للناس.

َهْوَن َعنِّ اْلُمْنَكرِّ َوتُ ْؤمُِّنوَن  بِّاّللَِّّ )  أّنم خري األمم وأنفع الناس للناس؛ وهلذا قال : واملعىن  ( . تَْأُمُروَن بِّاْلَمْعُروفِّ َوتَ ن ْ
 تقاتل هذه األمم حىت تدخلها اإلسالم فتنجيها من عذاب هللا يوم القيامة . فوجه خريية هذه األمة لبقية األمم أن أمة حممد 

 َر أُمَّةٍ ) قال الزجاج : قوله  رازي :قال ال ، ولكنه عام يف كل األمة ،  ظاهر اخلطاب فيه مع أصحاب النيب  ( ُكنُتْم َخي ْ
فإن كل ذلك خطاب مع احلاضرين ِبسب اللفظ ، ولكنه عام  ص ( كتب َعَلْيُكم القصا( )  ُكتَِّب َعَلْيُكُم الصيام) ونظريه قوله 

 كذا ههنا. يف حق الكل  
  ويف اآلية فضيلة ظاهره لْلمرين باملعروف والناهني عن املنكر ، ألن خريية هذه األمة منوطة بأمرها باملعروف وّنيها عن

 باهلل ، فإذا ختلت عن إمياّنا باهلل وأمرها باملعروف وّنيها عن املنكر ُسلبْت منها تلك اخلريية .املنكر وإمياّنا 
 : احلكمة من األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

ألن استقراء القرآن دل على أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر له ثالث حكم ، تضمنت هذه اآلية  . ..:  قال الشنقيطي
 من تلك احلكم الثالث اثنتني ، فاحلكم الثالث :(  قَاُلواْ َمْعذِّرًَة إِّىَل رَب ُِّكْم َوَلَعلَُّهْم يَ ت َُّقونَ ) األعراف  من سورة
َكانُوا ال أن يقيم اإلنسان عذره أمام ربه ، وخيرج بذلك من عهدة التقصري يف األمر باملعروف لئال يدخل يف قوله ) األوَل :

 ( . ْنَكٍر فَ َعُلوُه لَبِّْئَس َما َكانُوا يَ ْفَعُلونَ يَ تَ َناَهْوَن َعْن مُ 
 ( . َمْعذِّرًَة إِّىَل رَب ُِّكمْ وهذه احلكمة أشار هلا بقوله )

 هي رجاء انتفاع املذَكَّر . احلكمة الثانية :
َفُع اْلُمْؤمِّنِّنيَ َوذَك ِّْر فَإِّنَّ الذ ِّ ( ، وذكر هللا هذه احلكمة يف قوله ) َوَلَعلَُّهْم يَ ت َُّقونَ كما قال هنا عنهم )  (  ْكَرى تَ ن ْ

 هي إقامة احلجة هلل على خلقه يف أرضه نيابة عن رسله . احلكمة الثالثة :
رِّيَن َوُمْنذِّرِّيَن لَِّئالَّ َيُكوَن لِّلنَّاسِّ َعَلى اّللَِّّ ُحجٌَّة بَ ْعَد الرُُّسلِّ ألن هللا يقول ) ر   ( فأهل العلم يقيمون حجة هللا على خلقهُساًل ُمَبش ِّ
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 بإقامة احلجة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر .
 : فضائل هذه األمة 

َر أُمٍَّة ُأْخرَِّجْت لِّلنَّاسِّ قوله تعاىل )أواًل :   ) وجعلت أميت خري األمم ( . وقال  ( .ُكْنُتْم َخي ْ
خري ) قال ثالثًا : ( الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشهِّيداً  َلى النَّاسِّ َوَيُكونَ وََكَذلَِّك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا لَِّتُكونُوا ُشَهَداَء عَ قوله تعاىل ) ثانيًا :

 ( .ن يلوّنمالناس قرين مث الذين يلوّنم مث الذي
 ) إنكم توفون سبعني أمة أنتم خريها وأكرمها على هللا ( رواه الرتمذي . قال رابعاً : 
ُرونَ  ) قَاَل َرُسوُل اّللَِّّ : خامساً   ( رواه مسلم  اأَلوَُّلوَن يَ ْوَم اْلقَِّياَمةِّ َوحَنُْن أَوَُّل َمْن يَْدُخُل اجْلَنَّة حَنُْن اآلخِّ
فنظرت  ، ... )عرضت علي األمم، فرأيت النيب ومعه الرهط، والنيب ومعه الرجل والرجالن، والنيب وليس معه أحد قال: سادسًا 

هم الذين ال يسرتقون وال ... ،  خلون اجلنة بغري حساب وال عذابفإذا سواد عظيم، فقيل يل: هذه أمتك ومعهم سبعون ألفاً يد
 متفق عليه . ال يتطريون وعلى رهبم يتوكلون(يكتوون و 

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتُ ْؤِمُنوَن بِاَّللِه )  يف هذا الثناء فمن اتصف من هذه األمة هبذه الصفات دخل معهم  (تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ
 م .م واملدح هلعليه

َر أُمٍَّة ُأْخرَِّجْت   ) كما قال قتادة: بَ َلَغَنا أن عمر بن اخلطاب  يف حجة حج ها رأى من الناس ُسْرعة  فقرأ هذه اآلية ُكْنُتْم َخي ْ
 مث قال: من َسرَّه أن يكون من تلك األمة فَ ْليؤد  َشْرط هللا فيها. رواه ابن جرير. (لِّلنَّاسِّ 

 ( َكانُوا ال يَ تَ َناَهْوَن َعْن ُمْنَكٍر فَ َعُلوُه  لَبِّْئَس َما َكانُوا يَ ْفَعُلونَ   )  ه أهل الكتاب الذين ذمهم هللا بقولهومن مل يتصف بذلك أشب
 تعاىل هذه األمة على هذه الصفات شرع يف ذم أهل الكتاب وتأنيبهم، هللاوهلذا ملا َمدح 

 الناس بيان علة تلك اخلريية ، كما تقول : زيد كرمي يطعم  اعلم أن هذا كالم مستأنف ، واملقصود منه رازي :قال ال
 م .ويكسوهم ويقوم مبا يصلحه

  َهْوَن َعنِّ املنكر  )قوله تعاىل :  : قال القرطيبو فإذا تركوا ،  مدح هذه األم ة ما أقاموا ذلك واتصفوا به (تَْأُمُروَن باملعروف َوتَ ن ْ
 املدح وحلقهم اسم الذَّم ِّ ، وكان ذلك سبباً هلالكهم. التغيري وَتواطَئوا على املنكر زال عنهم اسم 

، يريد من سره أن يكون من خري ا هل هذه اآلية فليؤد شرط هللا فيهمن سره أن يكون من أ: ابن عباس رضي هللا عنهما وقال
 ر .أمة فليؤمن باهلل وليأمر باملعروف ولينه عن املنك

 الدين، وهو املهم الذي ابتعث هللا له النبيني أمجعني، ولو طوي بساطه وأمهل هو القطب األعظم يف : رْحه هللا قال الغزايل 
علمه وعمله؛ لتعطلت النبوة، واضمحلت الديانة، وعمت الفرتة، وفشت الضاللة، وشاعت اجلهالة، واستشرى الفساد، واتسع 

 د .اخلرق، وخربت البالد، وهلك العباد، ومل يشعروا باهلالك إال يوم التنا

 أي : مبا أنزل على حممد .(  َلْو آَمَن َأْهُل اْلِكَتابِ وَ ) 
 يف الدنيا واآلخرة . (َلَكاَن َخرْيًا ََلُْم  )

ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َوَأْكثَ ُرُهُم اْلَفاِسُقونَ )  أي: قليل منهم من يؤمن باهلل وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، وأكثرهم على الضاللة (  ِمن ْ
 عصيان.والكفر والفسق وال

 أي : وكثري منهم خارجون عن طاعة هللا .
 . فالكثرة الكاثرة من اخللق ليسوا على احلق ، بل هم خارجون عن احلق وعن طاعة هللا 

 واألدلة على هذا كثرية :
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ُْؤمِّنِّنيَ قال تعاىل )  ( . َوَما َأْكثَ ُر النَّاسِّ َوَلْو َحَرْصَت مبِّ
لُّوَك َعْن َسبِّيلِّ اّللَِّّ  َوإِّْن ُتطِّْع َأْكثَ َر َمنْ وقال تعاىل )  ( . يفِّ اأْلَْر ِّ ُيضِّ
 ( . َوَما يُ ْؤمُِّن َأْكثَ ُرُهْم بِّاّللَِّّ إِّالَّ َوُهْم ُمْشرُِّكونَ وقال تعاىل )
ُقونَ وقال تعاىل ) ُهُم اْلُمْؤمُِّنوَن َوَأْكثَ ُرُهُم اْلَفاسِّ ن ْ  ( . َوَلْو آَمَن أَْهُل اْلكَِّتابِّ َلَكاَن َخرْياً هَلُْم مِّ

 ( . قَلِّيٌل مِّْن عَِّبادَِّي الشَُّكورُ ال تعاىل ) و وق
َاتِّ َوقَلِّ وقال تعاىل )  ( .م يٌل َما هَوإِّنَّ َكثِّرياً مَِّن اخْلَُلطَاءِّ لََيْبغِّي بَ ْعُضُهْم َعَلى بَ ْعٍض إِّالَّ الَّذِّيَن آَمُنوا َوَعمُِّلوا الصَّاحلِّ

 ( . لٌ َوَما آَمَن َمَعُه إِّالَّ قَلِّيوقال تعاىل يف شأن نوح )
كل ألف وقال تعاىل يف احلديث القدسي ) يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك ، قال : يا رب وما بعث النار ؟ قال : من  

 تسعمائة وتسعة وتسعني ( متفق عليه .
 تفق عليه .) إَّنا أنتم يف األمم كالشعرة السوداء يف جلد الثور األبيض ، أو الشعرة البيضاء يف جلد الثور األسود ( م وقال 
 ) عرضت علي األمم فرأيت النيب مير ومعه الرجل ، والنيب مير ومعه الرجالن ... ( متفق عليه وقال 
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