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  بسم هللا الرحمن الرحيم

 .ن، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبهالحمد هلل رب العالمي

 قال اإلمام القرطبي رحمه هللا تعالى: 

ِْ َأْ  } قوله تعالى:اآلية:" َبياٍب ِميْن َقْبي َِ ِسيُمْم الالف ِفيي  َما َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِفي اأَلْرِض َوال ِفيي َأْنُُ
ْف ِلَكيْ  َنْبَرَأَها ال ف َذِلَك َعَلى َّللافِ َيِسير   ي ُ ال ُيِحي   َُ َُْم اَلَّللاف َرُحيوا ِبَميا آَتيا ُْ ال َتْأَسْوا َعَليى َميا َفياَتُكْم َوال َت

َ ُهَو اْلَغِني  اْلَحِميدُ  ُمْخَباٍل َفُخورٍ  ِْ َوَمْن َيَبَولف َفِإ ف َّللاف  {الفِذيَن َيْبَخُلوَ  َوَيْأُمُروَ  النفاَس ِباْلُبْخ

قال مقاتْ: القحط وقلة النبات والثمار. وقيْ: ، { ُمِصيَبٍة ِفي اأَلْرضِ َما َأَصاَب ِمنْ }قوله تعالى: 
ِسُممْ }الجوائح في الزرع.   هقبادة. وقيْ: القامة الحدود، قالي هباألوصاب واألسقام، قال {َوال ِفي َأْنُُ

َبياٍب }ابن حيا . وقيْ: ضيق المعاش، وهيذا معنيى رواا ابين جيري .  َِ  يعنيي فيي الليو  {الالف ِفيي 
 "المحُوظ.

جم ااا تعم ااألك تعةألماا  عتعفت  اا   اا   ؛ م اا    رةااسي ق اا أي تعم اا    اا }مااأ ابااأ  مااة م اا   {
ااأ  اا  تع ااستري اعتألرض مااة   اال ع  اا ااأ    ااأ ت   ر ااأو عتر  أا  أو اع مااأ ماع زالزل اع   أضاارخ أض 

ي قأعجااأئ م أشااس ي مااف  اا   عت ةاا   {َعال ِ اا  َاُرِ ِ ااِ  ُ } أعاا أ اع جاافتل   اا  تعااحرعئ اع  ستلاا اشاا ذ  
ر ةاأ  تع اا  ت   اع ان ها  هااف م ا  ق أما  تع ا  .ع  ا  ق أما  تع اا ع  .عاسااأ  عاماستض عر اس  عاا 

 ق أما  تع ا ع . ر ما  ماة ر ا  هللا جا  عااا .  تع   ر م  مة ر   هللا ج  عاااق أم ؟هف تعم    
س ماة تعم أباكأ ر ةاأ  تعاذرك هاذت ال شا  اراذ  ا  اعل تألمات تع  ك تعذي ماة اج اذ ا ا   تع ا  هاف

ك  اأ  تاا   ا   .ع  ا  ضا   تعم األ قعاف اااس ماأ  األ .م ا     إن  أ  بأ  ذ ترتا  قعف كفرذ
 تعم     تعت      ارفتئ تعم ألك ك  أ.

 أبو حيا ؟أو بن حيا  اطال : 

 .ماأ   بة   أن أ  أن أال

َباٍب }" َِ ِْ َأْ  َنْبَرأَ } .يعني في اللو  المحُوظ {الالف ِفي   ..."الضمير في {َهاِمْن َقْب

ي مف   رو عكت ت عسج ت    كتاأ  هاف تع افل تعم  اف  ماة   ا  ان   اسا تعماأم م اذأ عماة   ا  
ان  خ اا  تعاام ن عمااة   اا  ان  خ اا  تألرضأ  فجاا  تألرض  أعماااأ بس كت اات   اا  تعخ اا  قخم اا ة 

ال  أعةتأقا  ة عإاعف سم أ عيسس  م   قعف تعجم ة    قطة امذ عي تك تعةتأق  تعخأبا  ب اذت تعجما 
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عر ساهااأ؛ ي مااف رخ ا ااأأ   اا  ان  خ اا  هااذت تعم اافم  اا رو عسااج ت عكت اات  اا  أ تآلن م تفباا    اا 
 تعةتأ  تعم  ف أ    تع فل تعم  ف .

ِْ َأْ  َنْبَرَأَهيييا{" عائيييد عليييى النُيييوس أو األرض أو المصيييائ  أو }َنْبَرَأَهيييا{  الضيييمير فيييي }ِميييْن َقْبييي
ر: من قبيْ أ  يخليق يخلق المصيبة. وقال سعيد بن جبيوقال ابن عباس: من قبْ أ   الجميع.

 "األرض والنُس.

 تعت   اا ا   أ تعم    أ عتعت م   اععف.

  "هين. {َعَلى َّللافِ َيِسير  }أي خلق ذلك وحُظ جميعه  {ال ف َذِلَك َعَلى َّللافِ َيِسير}"

ضاام س  { َ ُ ااِ  َاُن َرُ َساََهااأِمااةُ }ااا  اشاا أ ؟ ف ا ااف مجم اعر ساهااأ تعياام س ي ااف  ا ااف م ااس   عةااة  ااأعفت 
عةااة  خ اا  تألرض اع رخ اا  تعم اافم اع رخ اا  تعم اا   ؟رس    اا  يم ااة ان ياااأل  مااة   اا  ان م اا

 اا  ي اافن  .نتعم اا    مااة    ااذ جاا  عااااأ تعم اا    تعتاا   اا رهأ ا ااف تسر ااأن مااة    ااذ قأسر ااأ
ِماُة َ ُ اِ  }تعيم س      ق ست تسر أن ا     ا  مة ا  أعذ     ت امذ هذت تعم    أ عةة ب اف ان

عإ ت ااااأ  قعاااف  قعاااف ا اااس  ماااذكفر عهااا  تعم ااافم اع ي اااف  قعاااف تعجم اااا؟تألععاااف ااااف ت  {َاُن َرُ َساََهاااأ
ت كمأ همأ؟ هفتعجم اأ ه  ي   ا  جفت ؟... ثاث اش أ . ن ي فن م س  

تعمخ ف ااأوأ عةااة مااا تعتأم اا  معاا  مااأ اااسه تع  اا  ر ساهااأ؟ يخ اا  هااذت تعمخ ف ااأو ععااذع   ااافل هااذت 
ان ر سا هذت تعمخ ف أو تعمتا م أ      ش س قع  أ قأعم س أ  {ِمُة َ ُ ِ  َاُن َرُ َساََهأ}أ  ش س قع  أ قأعم س 

 هذت.

  ..."تسعيد بن جبير رضي هللا عنه بمي لما أخذ: قال الربيع بن صالح"

 ااذت تع جأج ع ات ذ.

فيال تبيك فإنيه َيا  فيي عليم هللا : الليه. قيال : أبمي لما أرى بك ولما تذه فقال: ما يبميك؟ قلت"
ِسييُممْ }أ  يميو ، ألييم تسييمع قوليه تعييالى:  اآلييية.  {َمييا َأَصياَب ِمييْن ُمِصيييَبٍة ِفيي اأْلَْرِض َوال ِفييي َأْنُُ

 "فكب  ما هو َائن اللى يوم القيامة.، وقال ابن عباس: لما خلق هللا القلم قال له اَب 

سات ل تأ «متاكتاعل مأ ا   هللا تعا    أل عاذ  .متكت أ  أل عذ اعل مأ ا   هللا تعا »  ع   تع  بث
ق ياا   ا ااف ان اعل تعمخ ف ااأو تعا اا أ عةااة هااذت تألعع اا  ع  اات تعمط ااا  قرمااأ هاا  ما اا ي قااأألمس 

 قأعةتأق   أع سل    ذ.
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ال " ولقد ترك لهذا اآلية جماعة من الُضالء الدواء في أمراضهم فليم يسيبعملوا ةقية بيربهم وتيَو
لى تقليْ ذلك أو زيادته وقالوا قد علم هللا أيام المرض وأيام الصحة، فلو حرص الخلق ععليه، 
 ".ما قدروا

عةمذ   ط   عألس أ أ  أعذي   ر تعماأ بس عكت  أ هف تعذي امس ق    تألس أ  عتعمتألج هف مأ  ا  
أقا  عماأ  ا  تع فل تعم  ف أ ا   ال ب ري امذ تسر أنأ   ف ب أشس تع  ك تعذي  ةفن رت جتذ مط

أ عمأ كت اذ هللا جا  عااا تع فل تعم  ف أ  يااا قال ماأ  ا رت هللا  عالا إ ت بذل تع اج ال ي فن م أرض 
 عةة ما  ع  تألس أ  رأ    قإ ن هللا.

ِْ }: قييال هللا تعييالى" َبيياٍب ِمييْن َقْبيي َِ ِسييُمْم الالف ِفييي  َأْ  َمييا َأَصيياَب ِمييْن ُمِصيييَبٍة ِفييي اأَلْرِض َوال ِفييي َأْنُُ
ميا يصييبهم ، وهيو أ  هللا سيبحانه هيو  علييهم . وقد قيْ: ال  هذا اآلية تبصيْ بميا قبيْ{َنْبَرَأَها

ى األموال وميا يقيع ، وبين أ  ما يخلُهم عن الجهاد من المحافظة علفي الجهاد من قبْ وجر 
 بهيم فقيالةم أد ، وإنما على المرء امبثال األمر.فيها من خسرا ، فالكْ ممبوب مقدر ال مدفع له

أي حبى ال تحزنوا عليى ميا فياتكم مين اليرزل، وذليك أنهيم الذا  {ِلَكْيال َتْأَسْوا َعَلى َما َفاَتُكمْ }هذا: 
 "علموا أ  الرزل قد فرغ منه لم يأسوا على ما فاتهم منه.

تع اامأ  ال  مطااس  ه  ااأ عال  ياا أ    ااف تسر ااأن ان ب ااذل تع اا ك  ااإ ت عاا   .عةااة مااا بااذل تع اا ك
 رت ا  ذ ال يأم ا ف  ع . تس ك آثأ

ال يجد أحدَم طعم اإليما  حبى يعليم »وعن ابن مسعود أ  نبي هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "
 {ِلَكيْيال َتْأَسيْوا َعَليى َميا َفياَتُكمْ }ةيم قيرأ  «أ  ما أصابه لم يمن ليخطئه وما أخطأا لم يمن ليصييبه

َرُحيوا }يقيدر لكيم وليو قيدر لكيم ليم يُيبكم ي َي ال تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا فإنه لم أ ُْ َوال َت
َُمْ  أي من الدنيا، قاله ابن عباس. وقال سعيد بن جبيير: مين العافيية والخصي . وروى  {ِبَما آَتا

عمرميية عيين ابيين عبيياس: ليييس ميين أحييد الال وهييو يحييز  ويُيير ، ولكيين الميي من يجعييْ مصيييببه 
هما اللذا  يبعدى فيهما الليى ميا ال يجيوز، صبرا، وغنيمبه شمرا. والحز  والُر  المنهي عنهما 

ُ  } قال هللا تعالى: ْف ُمْخَباٍل َفُخورٍ اَلَّللاف  ..."أي مبكبر بما أوتي {ال ُيِح   َُ

أ تع سل تعذي ي فن قأاع أ ا ف  اس  تع ما  اماأ ق ت (ن هللا ال ي ك تع س  ة)قجأ  تعم   اة تع سلأ 
ا اف  عا أ  اسل ال ب   اذ عال يط  اذأ  فسال  ا  اماستأ  سل تسر أن قمأ   ر عذ مة ا س عش س هللا 

 فسل     حرذأ ال ي م ذ تع سل ا ف تألشس عتع طس كمأ ي    كع اس ماة تعماأم ع  فسل     س ذأ 
 ااخل عان ياااا   مااأ ال بسضاا  ان بتتم عر سهااأأ عال ي م ااذ تع ااحن ا ااف  اا  اع ااأو تألا ااأ  عتألاااس 

 ا ع  ماأ اقاأل هللا عاذ  ا  امفرت ك  اأأ ال يخاسج ااة هللا مة تعجحئ. ب  ا ف تعم    ان بتفسل    
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 جاا   .تعمااأم تعت ااذبس مااة تع ااحن   باا نتعم  اا   ا ااف تع شااس بااأر  عمااة كعااسي تعياا ف  .تع ااأع ة
 ااذ عيج  فرااذ مااة اراافتئ تألط ااأ  تعم  اا  ة عر ااسه  بسبطاافن تع أ  اا  ق اا   تع ااحنأ عتع ااسل ي عاافن ا 

أ مااأ سام  ب ااذت تالساا   ال   احنأ عمم ااأ  ئ تعا اا . عااف  اا   عا  كت  ااأ   ا  ااأ تعماأم مم ااتع ااجأ عا
شاذ تعماأم ماة ضا ف  ر  ا   ع تخ  اف ا ا     متك شا  سي ط اات تآل اأي كا  هاذت ماة اجا  ماأ ي 

م ي ااتج  فن ع ااذت تعياا ف  عةااة تعمااأأ   ااحن قااأععف مااة تعتااأع ف بااا   ااسل عإال   اا ن تعتااأع ف بااا
ق ت جااأ  مااأ ي اات اف . ساال  اا  تألماافر ك  ااأان تع اااج   مااأ ييااأ تأ ال تع اااج  اا  تعتف عيظماافن 

قن »تع ااسل ي ااسل عةااة ق اا ع  عال يخااسج اااة مااست  هللا جاا  عاااا عإ ت جااأ  مااأ ي اات ا  تعااحن ي ااسنأ 
 « ست ا  ياأ قباسته   عم حرافن ا اف راأ عإ»مماأ  األ تعم ا  ا  اذ تع ااي عتع اا  ع احن  «تعا ك ي حن 

اأ ماطاك عما  اس  عةة الأ اة تع حن قإطاي هذت ع ن قشسا ق ت تعم    ي فن اأ ي تسر اأن  تلم 
تقل تعشاسئ  اا ف تعفجذ عتآل    ت س    ذ هذت ع ن قشاسا أ عةاة ق ت عجا  ماأ ي ات ا ذ عضا ل قيا

مأرا ممذ عمع ذ تع سل.  ج  كع س مة تعمأم ال ي تط ا ان بتفسل    مع  هذت تعظاسعهأ قن  اسل 
 ااا يط ااك هااذت  .ذ عاااسج اااة  اا ع إن  ااحن زت   اا   حراازت   اا   س ااذ عاااسج اااة  اا ع  تعشااسئأ ع 

 قإطاي عال هذت قإطاي قرمأ يط ك تعتفسل    تألمفر ك  أ.

"{  ُ ْف ُمْخَباٍل َفُخورٍ اَلَّللاف وقيراءة  أي مبكبر بما أوتي من الدنيا، فخور به على الناس. {ال ُيِح   َُ
َُمْ }العامة  قيرأ أبيو العاليية ونصير بين بمد األلف أي أعطاَم من الدنيا. واخبارا أبو حاتم. و  {آَتا

َُمْ }عاصم وأبو عمرو   {َفياتُكمْ }وهيو معيادل ليي ، بقصر األليف واخبيارا أبيو عبييد. أي جياءَم {أَتا
 "أفاتكم.ولهذا لم يقْ 

عتعم ااأ ل ي مااف تعماأباا أ شاا      اا  ا  ااذ ع  طااف قيااأتأ عشاا   ي ف اا   ااا    اا     اا  ب ااذت عال 
حن ا ف ماأ  أ ا  ق  كا  هاذت امافر ماا ريأ ع عا  ق ا  ان عال    ال   سل قمأ ااط ت عال  أم .ب ذت

ا بت ماأ  إ ت بذعت تع  ك  إر  .   ذل تألس أ  ع  فل مأ بم         ذ ع فتو مأ بم     فت ذ
   بذتمس تسر اأن تعما ي تعةأ  ا  عي اذل اسا أ  تعمجاأل  اا بامج أ هاذت ال  .ا    عال  ؤتاذ عال  ا 

ياأتأ ق جا  عاااأ عماأ  افي  عا  ال ي  اف سا ذ عتعمت جا  ب ا  هللايأسف ا ف  ع  ألرذ باذل ماأ  ا  ع 
عةة تعاذي بما   هاف تعاذي ي اس   ا  تعط اك عتعا  ا  اإ ت  اس    ماأ بم  ا  ط  اذ اع  اس   ا    اا ماأ 

 ذ  إن هذت با  عيؤتاذ ا ف  ع أ وهللا تعم ت أن.بم       

، أو ال ييردا علييك الُيوتسيى عليى مُقيود : ييا ابين آدم ميا ليك تأقال جعُر بن محمد الصيادل"
الحميم! مالك ال تحز  عليى ميا : أيها لبرز جمهرَه في يديك الموت. وقيْ تُر  بموجود ال يبر 

 ..."فات
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 هف ا   مة تع  مأ  تع سم.

واآلتيي ، أل  الُائيت ال يبالفيى بيالعبرة: ؟ قيالوال تُر  بما هيو آتمالك ال تحز  على ما فات  "
 "ال يسبدام بالحبرة.

اااافل تع ااا  م   ااا ل ا اااف هاااذتأ ماااأ تع ألااا ي؟ ق ت ماااأو عااا  تباااة اع ا  اع ا  ثااا  ق  ااات تع  ااا  ر ااا  تع 
ف    ا  تع  ا  عتعم اأر ماأ تر  اا قال عا أل يأ عمع  هذت ق ت رحل ق  مسض مأ   ذ  بسجا؟ه  تعم أرأ 

 عألس أ  تعت  ج  ت ش أ  عمع  هذت تعمسض.

 :....طال 

ب  اا  تسر ااأن مااة اشاا   هللا كمااأ  كااس ال...  ق ااأ،تأتاات اشااجأر تع ماا  قال مااة الأ ال ي اافن مااأ ر 
تألعزتا  ع   ب    ا ف تعم     تعت    ت قذ عب   ذ ماة جافتر رباذ عةاة قعاف  ا  ماأ  كاسعت الأ 
 كس ا ف تألعزتاا  ر ماذ هللا اراذ ماة تع  األ ة ععاذ م ا ف  ا  ب تاذ ي افن م  ل اأ قأعا مفئ ق ت ساج  

تعخااأ  أ ك ااف  تااس  تع اا  أن ب   اافن م اا ف تعشاا    ا اافن ق ااأ اباا أقذ عمااأ زترت  ة اا   تااف ا
ر ااا  تع  اااأ  ماااة اشااا   هللا ماااة بااا أو اهااا   .أ  اااذكس تعخاااأ   هاااذت ماااة  مااافئ تعشااا  عي فعااافن   اااذ

 وهللا تعم ت أن. .تعخش  

وميا أفياد ، فميا أبياد فيال رجعية ليه، الدنيا مبييد ومُييد: وقال الُضيْ بن عياض في هذا المعنى"
والُخيور الييذي ينظيير اللييى ، بييال اليذي ينظيير اللييى نُسيه بعييين االفبخييارالمخ: آذ  بالرحييْ. وقيييْ
الهما، الناس بعين االحبقار تشد أخالفها ليجبمع فيهيا  شرك خُي. والُخور بمنزلة المصرات َو

 ."فيبوهم المشبري أ  ذلك معباد وليس َذلك، اللبن

أ   ظ ااس ع مااأم ألرااذ بس ةااك ممااأ ب ا ااذ مااة تع ااا  عتع شاام  ق يااسي تعمااأم مااأ عاا ن مااة ط  ااذ
قمظ اس ر اس مااأ ج ا  ا  ااذ عماأ تاتاأ ت  ةأرااذ باأر معاا  تعم استوأ قمجاس  راا  تعماأم عااا تا   

    تخس ا     ب ذت تعذي هف    تع ا ا  ال ش  .

 فكييييييذلك الييييييذي يييييييرى ميييييين نُسييييييه حيييييياال وزينيييييية وهييييييو مييييييع ذلييييييك مييييييدع فهييييييو الُخييييييور."
فييي موضييع  {الفييِذينَ }فييي  {الفييِذيَن َيْبَخُلييو َ }أي ال يحيي  المخبييالين  {الفييِذيَن َيْبَخُلييو َ }: قولييه تعييالى

نعبا للمخبال. وقيْ: رفع باببيداء أي اليذين يبخليو  فياهلل غنيي عينهم. قييْ: أراد ر سياء  خُض
اليهود الذين يبخلو  ببيا  صيُة محميد صيلى هللا علييه وسيلم البيي فيي َبيبهم، ليئال يي من بيه 
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يعنيي بيالعلم  {الفِذيَن َيْبَخُليو َ }سعيد بن جبير:  الناس فبذه  مأَلهم، قال السدي والكلبي. وقال
{ ِْ  "أي بأال يعلموا الناس شيئا. {َوَيْأُمُروَ  النفاَس ِباْلُبْخ

 أع خاا  كمااأ ي اافن قأعمااأل ي اافن قأعجااأتأ عي اافن قأع اا ن اماا  تع أجاا  قع ااذ   ااف اااا  مااة ان ي اافن 
 قأعمألأ عكذع  تعجف .

حيق هللا عيز وجيْ. وقييْ: النيه البخيْ بالصيدقة والحقيول، سلم: النه البخيْ بيأداء أزيد بن "وقال 
هللا األشيعري. وقيال طياوس: النيه البخيْ بميا فيي يدييه. وهيذا األقيوال الثالةية  عامر بن عبد هقال

اليذي  مبقاربة المعنى. وفرل أصحاب الخواطر بين البخْ والسيخاء بُيرقين: أحيدهما أ  البخييْ
اء. الثيياني: أ  البخيييْ الييذي يعطييي عنييد السيي ال، يلبييذ باإلمسيياك. والسييخي الييذي يلبييذ باإلعطيي

 "والسخي الذي يعطي بغير س ال.

تعاذي ي تاأج قعاف  كاس تعت سيا  با ة تعجاف   .عتع اخأ  ال ي تاأج قعاف  كاس اباا   تعت سي  با ة تع خا 
امااأ تع خاا  عتع ااخأ   سياا   .عتع ااخأ  مااعا أ تعجااف  عتعةااس  مااة هااذت تعاا  أل  تعتاا   خ ااف ا ااف تعمااأم

 همأ ان تع خ   تعذي ب تذ قأسم أ أ  تف ق أ مة عبف قاأعةس  ب تاذ قأسم اأ  عةماذ ب م  أ ا 
عتع اسي  .ف   ذأ عتع اخ  تعاذي ب تاذ قأع طاأ يخسج مأ بم    قاستجذأ ألن تعمأل ج سو تعم فم ا 

ي ي طاا  ق  ااس . عتع ااخ  تعااذتععااأر  تع خ اا  تعااذي ي طاا  اااة تع ااؤتلأ ق ت ااطااف مااأ بااأر قخاا ا
مااة تعمماا  ال مااة تعمااة عمااا  عاا  ال ب  اا  عال  تعممااأن تعااذي ي طاا  ق  ااس سااؤتل.ت  سااؤتلأ هااذت  ااأعف 

 بت ا مأ ااطف مم أ عال ا ى.

 أصحاب الخواطر. طال : 

اباا أ  تعخاافتطس  اا  تع أعااك  ط اا  ا ااف اراافتئ مااة تع  ااأ  تعااذبة اماا ه  شاا   مااة تعت ةااسأ اع 
  ام ه  ش   مة تالات أر.

غنييي عنيه. ويجييوز أ  يميو  لمييا حيد علييى الصييدقة  {َفيِإ ف َّللافَ } أي عين اإليمييا  {َوَميْن َيَبييَولف }"
أعلمهم أ  الذين يبخلو  بها ويأمرو  النياس بالبخيْ بهيا فيإ  هللا غنيي عينهم. وقيراءة العامية 

{ ِْ بضم الباء وسمو  الخاء. وقرأ أنس وعبيد بن عمير ويحيى بن يعمر ومجاهد وحمييد  {ِباْلُبْخ
بُبحبييين وهييي لغيية األنصييار. وقييرأ أبييو العالييية وابيين  {ِباْلَبْخييْ}ي وابيين محيصيين وحمييزة والكسييائ

 ..."السميقع

 .ا ف زر  تعةس 
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ِْ } وقييرأ أبييو العالييية وابيين السييميقع" بُييبح البيياء وإسييما  الخيياء. وعيين نصيير بيين عاصييم  {بالَبخيي
{ ِْ لهييا لغييات مشييهورة. وقييد تقييدم الُييرل بييين البخييْ والشييح فييي آخيير  آل  {ِباْلُبُخيي بضييمبين َو

 "ا [.عمر 

هف تسم أ  ااة تسر اأي   ماأ اعجاك هللا جا  عااا تسر اأي   اذأ عةماذ ال ي اأ  ذ  اس   ؛تع خ 
أ عماأ  ا   .ب ممأ تعش  هف تع خ  تعماسعن قأع س  با ت  اسيع ا اف تمت اأ  ماأ عا ن  ج ت مم   

يمما مأ اعجك هللا  .ذت ش   عمفجف     اعسأ  تعمأم مة ي س  ا ف تعجما ث  يمماأ ه .ام ت
تعا بمأر  ا  با ت ام ا ذأ ع عمة تعمأم  ج  مأ ام ت تع س  ا ف تعجما عةة ق ت ع ا تعا ره   .  ذا

 هذت قخ  .

علييى أ   {ُهييَو اْلَغِنييي  } :والبيياقو   .{ُهييوَ }بغييير  {اْلَغِنييي  اْلَحِميييدُ َفييِإ ف َّللافَ } "وقييرأ نييافع وابيين عييامر"
والجملية خبير ال . ومين حيذفها فاألحسين خبيرا  {اْلَغِنيي  }يمو  فصال. ويجوز أ  يميو  مببيدأ و 

 "أ  يمو  فصال، أل  حذف الُصْ أسهْ من حذف المببدأ.

 عاف ماف بؤكا  عةماذ ماة   اث تسااست  ماة   اث تعم ذيا ام يأ ال ي ذه قخاه تع    تعتعم ت 
  ذه ال بؤثس    تعجم  .

َنييياتِ }قوليييه تعيييالى: " جزات البينييية والشيييرائع الظييياهرة. وقييييْ: أي بيييالمع {َلَقيييْد َأْرَسيييْلَنا ُرُسيييَلَنا ِباْلَبيِ 
اة، بيذلك دعيت الرسيْ: نيو  فمين دونيه  اإلخالص هلل تعالى في العبادة، وإقام الصالة وإيباء الَز

  ..."أي الكب {َوَأْنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَبابَ }اللى محمد صلى هللا عليه وسلم . 

 جمن تعةتأ  عتعمست  جم ا تعةتك.

ِلَيُقيوَم }قال ابن زيد: هيو ميا ييوز  بيه ومبعاميْ  {َواْلِميَزا َ }َا  قبلهم  أي أوحينا الليهم خبر ما"
  "أي بالعدل في معامالتهم. {النفاُس ِباْلِقْسطِ 

ك اااف ي اااسه باااأ ك تع ااا   ااااذ قال  .تعماااأم  ااا  تعم اااأماو قال قاااأعم حتنعال بت اااا  تع ااا ل بااا ة 
ماة  أق اأ تعماأم ماة يخ اع  سي ا قأعفزن عتعة   ألن تعجحته ال ي ا  تع  ل ب   أ عإن عج  مة

 تعفت ا عةة ب اف ان امف  تعمأم ال بت ا  تع  ل      قال ب ذت.

وقال قوم: أراد بيه العيدل. قيال القشييري:  .يدل على أنه أراد الميزا  المعروف {ِباْلِقْسطِ }وقوله: "
ميين بيياب: وإذا حملنيياا علييى الميييزا  المعييروف، فييالمعنى أنزلنييا الكبيياب ووضييعنا الميييزا  فهييو 

 ".علُبها تبنا وماء باردا
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ألن تعمأ  تع أر  ال ي  ف كمأ ان تعم حتن عا  بماحل ماة مأ  قأر ت  سا ت أا  ت أ   مأ ع ي مف عسا ت أ 
 تع مأ  رحعل تعةتأ .

َماَء َرَفَعَها َوَوَضَع اْلِميَزا َ }ويدل على هذا قوله تعالى: "  {ْسيطِ َوَأِقيُميوا اْليَوْزَ  ِباْلقِ }ةم قيال:  {َوالسف
روى عمير رضيي هللا عنيه أ  رسيول هللا  {َوَأْنَزْلَنا اْلَحِديَد ِفيِه َبْأس  َشيِديد  }وقد مضى القول فيه. 

ييات ميين السييماء اللييى األرض: الحديييد والنييار »صييلى هللا عليييه وسييلم قييال:  ال  هللا أنييزل أربييع بَر
 "...«والماء والملح

 مت س  بسعتي  تع ب م ... مخسج؟

ابين عبياس قيال: ةالةية أشيياء نزليت ميع آدم علييه السيالم: الحجير األسييود وروى عمرمية عين "
انت من آس الجنية، طولهيا عشيرة أذرع ميع طيول  وَا  أشد بياضا من الثل ، وعصا موسى َو
موسييى، والحديييد أنييزل معييه ةالةيية أشييياء: السييندا  والكلببييا  والميقعيية وهييي المطرقيية، ذَييرا 

 ..".اس نزل آدمقال ابن عب :الماوردي. وقال الثعلبي

أ مة تعع ج هذت عذ مأ يش   عاذأ عاعر  ق يا   اراذ ماأ  ت   امأ رحعل تع جس تألسف  عكأن اش  ب أض 
ااظا   سف  ذ اطأيأ بم  آ  أ   مأ ت ع     يذ   مأ   أ ألن بم  آ   ع   س لأو عع     امأو؟ 

 ااأعفت  قن تألباا أ  ؟ تع اا لأو تعشااس  عااظاا  تع  اامأو تعتف  اا أ عمااأ ت عاا  ب  يااذ  ف  اا  تعمف اا بة
مااأ  ت  سااف  ذ بماا  آ    .ال بتااأثس قمااأ بااس  ا  ااذ مااة اعاافتن ا  ااذ مااة اعاافتن عتألسااف   بتااأثس قمااأ بااس 

عتع  ااأض ساا    ااأثستأ عةااة ق ت ترتااا  مااة تع  ااأض قعااف تع اافت أ هاا  ترتااا  مااة تع  ااأض قعااف تع اافت  
 اات بفر اا  ب يااأ  عكت اات عااف ا   اا  بااف  مااة تأليااأ ؟ بذت ااذ بما ااك؟ أيم ااة ان ي اا س تألسااف  اب ياا

ت لاا   اأأ ع ا  ي افن تعشا   عاذ جاس أ جعكت ات  ا   أ قأي عفن قأنأ عةاة عاف ا  ات بفر ا  ساف ت 
فر اا  سااف ت  عكت اات ا   ااأ قطااأمن اباا أ اع ضااسبت أ عجااذ بفيااأ اباا أ يم ااةأ عةااة عاا ن  ااأثس ب

ذ ب اذت عهاذت ك اما ات ق يا   عاجتألسف  قأألعفتن تألاسى مع   اأث س تألبا أ ألن هاذت قشا أل اعر 
هذت ظأهس ان تعمأم ي م عن قعاف تعع اأ   تو تألعافتن تع تمما أ تع أماا  ماة اجا  اال  تاأثس أ ظأهس

عماة رسياك ماأ  كاس ااة رج اا تعاذقأ  ار ا   .قأألعفتن تألااسى ماة تألعساأبأ ب مماأ تألبا أ بتاأثس
  أعفت  ياا ا ف تألب أ اسف  عا ف تألسف  اب أأ مة تع ستلك.

 :.......طال 

 هف عتر . ...ر ست مة تألعفتن ب كأ ش   م  فم تراا  تألسف  قعف عةة أال
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 :.....طال 

اج ااااك امااااذ ب ااااذت قااااأمس عتضاااا   هااااذت تسشاااا ألمعاااا  سااااف  ذ اطأيااااأ بماااا  آ   عةااااة عمااااأ اعر   أقي
 ال ب ح  تعمطأقا  مة ك  عجذ عةة هذت مجس    ا قش أل. .عم  فم

 :........طال 

  عاااا ق اا  ان اشااسكفتأ ععرثاافت مااة اشااسكفت ع  اافت م   اا  قأعتف  اا  هااؤال  تعااذبة ع اا عت هللا جااعةااة 
 ا ف ك   أل هف مجس  جفت  اة قش أل.

نيزل آدم مين الجنية ومعيه مين الحدييد خمسية أشيياء مين آلية  :قال ابن عبياس :وقال الثعلبي "
 ..."رقة، واإلبرة. وحماا القشيري قالالحدادين: السندا ، والكلببا ، والميقعة، والمط

زم ا  هاف هأ ق ت كاأن تس، ي مف آالو م ت م   عمأ زتعت اسامأزم  أ عتس  فت أع ت أس سق أ تع   ع 
قراااأ  ماااة   تعم ا ااا .تعماااأم ر اااس هاااذت  تعم ااات م  تآلنأ ألن تعم ا ااا  عهااا  تعمطس ااا  تسااات مأع أ امااا

 تألعتر  ي ت م فر أ ا ف ار أ قرأ .

أي حييددتها. وفييي الصييحا : والميقعيية والميقعيية مييا يحييدد بيه، يقييال وقعييت الحديييدة أقعهيا "قيال: 
الموضيع الييذي يألُييه البييازي فيقييع عليييه، وخشيبة القصييار البييي يييدل عليهييا، والمطرقيية والمسيين 

أي إلهيرال اليدماء. وليذلك  {ِفيِه َبيْأس  َشيِديد  }والطويْ. وروي أ  الحديد أنزل في يوم الثالةاء. 
روي عيين رسييول هللا و  ى فيييه الييدم.نهييى عيين الُصييد والحجاميية فييي يييوم الثالةيياء، ألنييه يييوم جيير 

}َوَأْنَزْلَنييا وقيييْ:  .«فييي يييوم الثالةيياء سيياعة ال يرقييأ فيهييا الييدم»صييلى هللا عليييه وسييلم أنييه قييال: 
 ."اْلَحِديَد{

 مخسج؟

 :......طال 

عب ااأ  بااة تعااا   ر مااذ هللا  كااس ق ااأ تأل أ بااث تعتاا     ااأ كسته اا  تع جأماا   اا  ق ااأ تأليااأ ت
 ه  مي    ام  اه  تع    عإن  أعل ق ي   قث أ  أ.ك   أل  ا فأ ع تعتفتري 

َوَأْنييَزَل َلُكييْم ِمييَن اأْلَْنَعيياِم َةَماِنَيييَة }َقولييه تعييالى: أي أنشييئناا وخلقنيياا،  {َوَأْنَزْلَنييا اْلَحِديييدَ }وقيييْ: "
وهذا قول الحسن. فيمو  مين األرض غيير منيزل مين السيماء. وقيال أهيْ المعياني: أي  {َأْزَواجٍ 
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يعنييي السييال  والكييراع  {ِفيييِه َبييْأس  َشييِديد  }، د ميين المعيياد  وعلمهييم صيينعبه بوحيييهأخييرج الحدييي
 "قال مجاهد: يعني جنة. {َوَمَناِفُع ِللنفاسِ } والجنة. وقيْ: أي فيه من خشية القبْ خوف شديد.

 عال ش  ان تع  ب  معأر افه عترحاأج ألرذ  أ   قمأ ق  ت عإمأ بعا ذ.

يْ: يعني انبُاع الناس بالماعو  من الحديد، مثيْ السيمين والُيأس قال مجاهد: يعني جنة. وق"
أي أنزل الحديد ليعلم من ينصرا. وقييْ: هيو عطيف عليى  }وليعلم هللا من ينصرا{واإلبرة ونحوا 
أي أرسييلنا رسييلنا وأنزلنييا معهييم الكبيياب، وهييذا األشييياء،   {ليقييوم النيياس بالقسييط}قولييه تعييالى: 

رسييله }ينصيير  {و}وليييرى هللا مين ينصيير دينيه  {لم هللا مين ينصييرا}وليييعليبعاميْ النيياس بيالحق، 
 " .بالغي {

 ُ َ َ  َّللاسِ َماُة َبُمِ اِسِت{َعَاُرَحُعَمأ تُعَ ِ بَ  ِ  ِذ َقُأٌم َشاِ بٌ  َعَمَماأِ ِا ِع مساأِم َعِعا َ }ألن تعفتع اأطف ا ف ما رأ 
ا ف ما رأ ععذع   األ  عهاذت تألشا أ  عتعفتع   طف ي م  قرحتل هذت تألش أ  ع     هللا مة بم ست. 

تع  باا  عم ااحتن عكتااأ  بت أماا  تعمااأم ب ااأ  .أع   مااة اجاا  ان بت أماا  تعمااأم ب ااأع ت أماا  تعمااأم قاا
 ااأل  ع ت أماا  تعمااأم  .تعمااأم مااة اااال تعماافتزية عتع  باا  عي  اا  ا اا    قمااأ  اا  تعةتااأ  عيت أماا 

عتعم طاافه الباا  ان بفجاا  م طاافه قااأع   ععاا     هللا مااة بم ااست؛   تااا بس مااة اجاا  تعم طاافهأ 
 ا  ذ   ا ر.

قيييال ابييين عبييياس: ينصيييرونهم ال . رسيييله بالغيييي {}ينصييير  {و}ولييييرى هللا مييين ينصييير دينيييه "
َ َقييِوي  }أي وهييم ال يييرونهم.  {ِباْلَغْيييِ  } يمييذبونهم، وي منييو  بهييم فييي أخييذا  {َقييِوي  } {َعِزيييز ال ف َّللاف

 "باإلخالص. {ِباْلَغْيِ  } وقيْ:أي منيع غال . وقد تقدم  {َعِزيز  }

 ع اا  ا ااف هااذت ي مااف ق ت رااأ  اااة اااا ة تعمااأم عا اا  هللا جاا  عاااا ع  أماا  مااا تعخ اا  قأع اا لأ 
تعشااا أ ي ال ي ااامف  .قأعشااا أ يعتسيماااأن قأع  اااك هاااف تسيماااأن تعمط اااف  اااااه تسيماااأن  .قااباااذ

قيمأر اااأأ  أر اااا ر  اااععاااذع  ق ت ط  ااات تعشااامن ماااة م سب اااأ اع ظ اااس تعااا جأل اع تع تقااا  ماااأ أ أقيمأرااا
تسيمأن مأ  ت  ر   أ. امأ ق ت شافه  تعماأم ك  اأ   ا  أ  فهاا  تألمفر مشأه يأ عتسيمأن تعمأ ا 

عتع  ااسي قمااأ   اا  ع اات تع  ااك   اا  ان يخااسج قعااف اااأع  تعشاا ف  عإ ت اااسج قعااف اااأع  تعشاا ف   ااإن 
 تسيمأن ال بم ا   ملذ.

 :........طال 
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ف عيم ااة ان ي افن تع  باا  ماة ااااأع  تعج األ عساا ف  أأ يم اة  م  ااأ ج اا  تع  ا تع امأ  قنق ت   ماأ 
 ا ف  ا ات أ.

فصْ ما أجميْ مين الرسيال الرسيْ بالكبي ، وأخبير أنيه  {َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُنوحًا َوِإْبَراِهيمَ }قوله تعالى: "
ُبيي}أرسييْ نوحييا وإبييراهيم وجعييْ النبييوة فييي نسييلهما  يفِبِهَمييا الن  أي جعلنييا  {وفَة َواْلِكَبييابَ َوَجَعْلَنييا ِفييي ُذرِ 

بعييض ذريبهمييا األنبييياء، وبعضييهم أممييا يبلييو  الكبيي  المنزليية ميين السييماء: البييوراة واإلنجيييْ 
أي ميين ائييبم بييإبراهيم ونييو   {َفِمييْنُهمْ }والزبييور والُرقييا . وقييال ابيين عبيياس: الكبيياب الخييط بييالقلم 

ِثيييير  ِميييْنُهْم َفاِسيييُقو َ }بيييدو . أي مييين ذريبهميييا مه {َفِميييْنُهْم ُمْهَبيييدٍ }وقييييْ:  {ُمْهَبيييدٍ } َيييافرو   {َوََ
ْيَنيا َعَليى آَةياِرِهْم ِبُرُسيِلَنا} :قوليه تعيالى عية.خارجو  عين الطا األوليى: : فييه أربيع مسيائْ {ُةيمف َقُف

ْيَنييا}قوليه تعييالى:  أي علييى آةييار الذرييية. وقيييْ: علييى أةييار نييو   {َعَلييى آَةيياِرِهمْ }أي اتبعنييا  {ُةييمف َقُف
ْيَنييا ِبِعيَسييى اْبييِن َمييْرَيمَ }موسييى وإلييياس وداود وسييليما  ويييونس وغيييرهم  {ِبُرُسييِلَنا}وإبييراهيم   {َوَقُف

َْ }فهو من ذرية البراهيم من جهة أمه  وهو الكباب المنزل عليه. وتقيدم اشيبقاقه  {َوآَتْيَناُا اأِلْنِجي
عليى دينيه  {الفيِذيَن اتفَبُعيواُ  َوَجَعْلَنيا ِفيي ُقُليوِب }الثانيية: قوليه تعيالى:  .في أول سيورة  آل عميرا [
أي ميودة فكيا  ييواد بعضيهم بعضيا. وقييْ: هيذا الشيارة  {َرْأَفيًة َوَرْحَميةً }يعني الحواريين وأتباعهم 

  بخالف اليهود..." اء الناس وأال  هللا قلوبهم لذلكاليذ نهم أمروا في اإلنجيْ بالصلح وتركاللى أ

تال تاا ت  قااذ ععااف   اا   فن  اااي  ا  ااذ تع ااا أ ع  عن قأعم اا ي مااف هااذت باا   تعم ااأرى تعااذبة ياتاا
اماا ه  مااأ   اا  مااة   سياان عةااة تعااذبة ر ااذعت عر ااذعت   أع مااذ عاسجاافت ا ااف   أع مااذأ ال شاا  ان 

ا  ااذ تع ااا  اباا أ  ياتاا عن قأعم اا      أ ألن تألباا   اا  تعم ااأرى تعااذبة هااهااذت ع  اات باا ت 
ر ااااااااااااااسه أ ه تعطفتلااااااااااااااف تألاااااااااااااااسى مااااااااااااااة تع  ااااااااااااااف  عتعمشااااااااااااااسك ة ع ار ماااااااااااااا  عرا اااااااااااااا  قخاااااااااااااا

ي  عِِّ ساِذبَة آَمِمافت تعساِذبَة  َعَعَتِجاَ نس  عِِّ سِذبَة آَمِمفت تُعَ ِ فَ  َعتعسِذبَة َاُشَسِمفت َاَ تَعي   تعمسأمِ  َاَش س  َعَتِجَ نس } اَف س َاُ اَسَبِ   مس
ِعاااَ  ِقاااَأنس ِمااا َ اااأِعفت ِقرساااأ َرَ اااأَرى   تعما اااف  ار ااا  ت   ااافت ا  اااف  [أ82]تعمألااا ي {ُمِ ُ  ِ  ِّ ِ ااا َة َعِرُهَ أر أ َ 

عتعس ما  عتعسا ا   تعسا ا  عتعس ما .      تال ت ت  هذت تع    تعم مف ي أمت  فت ممذ هذت تع    عاثس  
أ  ماة ي ات   {َعتُرِ ُظ َاَ ُ ِ  ُ  َعتُعِمَمأِ ِا ةَ  تُعِة سأرَ  َجأِه ِ  }ع أ مجأل كمأ ان تع  ظ  عتعش ي ع أ مجألأ 

ماس عتأأ عمة ي ت   تع  ظ  عتعش ي عتعات  ي أما  قاذأ  أسر اأن با عر ماا اتعس م  عتعسا   ي أم  ب 
ااأ عمااأ جااأ  اااة هللا عاااة رساافعذ  هللا جاا  عاااا عيم  اا  ان  ةاافن   ااس أ ذ عافتط ااذ عمشااأاست     

 ا  ذ تع اي عتع ا .

 :......طال 
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هاااذت عبااا    ألن عباااف تعم ااا   ا  اااذ ا اااف كااا   اااأل تألبااا   ااا  تعم اااأرى ان هاااذت عبااا   أ 
 اسج ا ف شسي تذ ترت ف  أثست.ع تع ا  هذت عب ذأ عاثس       مة    ذ  أثسأ عمة ر ذ   أع مذ 

بخيييالف اليهيييود اليييذين قسيييت قليييوبهم وحرفيييوا الكليييم عييين مواضيييعه. والرأفييية الليييين، والرحمييية "
  .."الشُقة.

ع اأو عةم اأ  ا  اع اأو ي مف تسر أن يج   ا ف ق اأ تع ا أو تعتا  ها  م ماف ي  ا  ق اأ تأل
أ  اا  تعشاا ي  ةاافن م مااف ي  اا  اع ااأو ج ااأ عااف ان قر ااأر أ ج اا  ا ااف تعشاا يأ هااذت  .اااسى مذمفماا ا

اع ااأو  ط ااك    ااأ تعشاا ي عةم ااأ مذمفماا   اا  سااألس تألع ااأو عتع  اان. قر ااأن مج اافل ا ااف تع اا ة 
ععااذع  ج اا  تعم اا   ا ااف تعسا اا  عتعس اا   مااأ هااف معاا  اثااس ثااأر  عتعس اا  هااذت  اا  تعج ااأ  ي اافن اثااست

أ م ماا تنأ ع  اا   اا   اا  مفسااف ا  ااذ تع ااا  ا ااف شاا   مااة تعشاا يأ عهااذت  اا  مفضاا  عتع اا ة عج
تعظاااسعه  خت اااف  . اااف ااااة ظاااسه ا  ااافعظاااسه مفساااف ا  اااذ تع اااا  يختأ مفضااا  أ م مااا تن

ألرأم طا     تع  ظا  عتعشا يأ عماة   ما  هللا جا  عااا ان ق اث قعا    مفساف عةاة  ث مفسف ق 
.   اا  قع  تع  ماا  تسع  اا   .  بمااحل تألماافر مفتضاا  أ عممأزع ااأ ااعااف ق ااث ا  ااف قعااف  ااسعاة مااعا 

  ااث قعااف هااؤال  تعاااف  عإعااف هااذت تعج اا أ  مفسااف ب اتياا  هااذت  تجاا  ار ااك تألشااخأ  هااف تعااذي 
ا  ذ تع ا    ذ ش   مة تعش ي تعممأسا   ع ظاسه تعاذي اأشاذأ عتعممأسا   ع ااف  تعاذبة ق اث  ا   أ 

    عتع كس  .هذت اأضا ع  م  هللا ج  عااع ج  ا  ف ا  ذ تع ا  ا ف تع  ن مة  ع . ك  
تعاسآن مأ ب ل ا ف ش   مة هذت  تف       مفساف ا  اذ تع اا أ عةاة باذكس ماة تسساستل   أو 

 كاسعت  ا  تسساستل   أو ان مفساف ا  اذ تع اا   .   ب ؤال  تألر  أ  عهؤال  تعسس مأ ال بع ت عال ب 
 ا اف تألبا  تعاذي سام فت اع  اس عت عاذ شا  ق ت ريك تشت  ت   م اف ذأ ها  هاذت م اافل؟ بماأ  

  ر قساستل   مفساف  اياف ا  اذ ثا  تستسسا فت  ا  اساأط س عاا اأ حتمة تألب  تعذي هف تعشا يأ عكا
بمحت ام أ مفسف ا  ذ تع ا أ    اف ان تعا ر تعذي اش س قع ذ    تعااسآن عماأ با  ماة تع ام  هاف 

 تعما فل عمأ اأ تت مس ع   تف بع ت قذ تعمع.

الرأفة تخُيف الكْ، والرحمة تحمْ الثقْ. وقيْ: الرأفة أشد الرحمة. وتم الكالم. ةم قيال: وقيْ: "
 .كيو  الرهبانيية منصيوبة بإضيمار فعيْأي من قبْ أنُسهم. واألحسن أ  ت {َوَرْهَباِنيفًة اْبَبَدُعوَها}

 "قال أبو علي: واببدعوها رهبانية اببدعوها. 

ق  ا  م اذعه  أتا افت ره أر ا  تبتا افهأأ ي ماف ي افن مم افبال  تا  ع يم س    تع    تألعلأ تب
 ي  ست تعمذكفر.
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وقال الزجاج: أي اببدعوها رهبانية، َما تقول رأيت زيدا وعمرا َلمت. وقيْ: النه معطوف عليى "
الرأفيية والرحميية، والمعنييى علييى هييذا أ  هللا تعييالى أعطيياهم الياهييا فغيييروا واببييدعوا فيهييا. قييال 

. الثانيية بضيم اليراء وهيي اءتا ، الحداهما بُبح الراء وهي الخوف من الره الماوردي: وفيها قر 
منسوبة اللى الرهبا  َالرضيوانية مين الرضيوا ، وذليك ألنهيم حمليوا أنُسيهم عليى المشيقات فيي 
هم غيييروا  االمبنيياع ميين المطعييم والمشييرب والنكييا  والبعلييق بييالكهوف والصييوامع، وذلييك أ  ملييَو

 ..."وبقي نُر وبدلوا

كاا    ي ما {َعَرُهَ أِر سا   تُبَتاَ ِافَهأ َماأ َكَتُ َمأَهاأ َاَ اُ ِ ُ  ِقالس تُبِتَ اأَ  ِرُضاَفتِن َّللاسِ }تسش أل  ا   فعاذ   عع ذت
تأ عتآليااا   ااا  ظأهسهاااأ مشااا   . تبتااا افهأ اي  ماااأ م ماااف تبتااا افهأ؟ أتعم  اااسية  ااا  هاااذت كع اااس جااا  

قال  {َتُ َمأَهااأ َاَ ااُ ِ ُ  ِقالس تُبِتَ ااأَ  ِرُضااَفتِن َّللاسِ َمااأ كَ } تاتسافهاأ مااة ر ااس اباا  ثأبااتأ مااة   اااأ  ار  اا  .
قال تبت اأ  رضافتن ماأ كت مأهاأ ا ا    تبتا افهأ  .ماأ كت مأهاأ ا ا    ؟مماطاا مت ا  اع هذت تساتعمأ 

 ماة تبتا ئ ب اا   .با  تبتا افهأ عتاتسافهاأ ثا  ضا  فهأألر    ا  تأل أ.هللا  مأ رافهأ    راأبت 
عهمأ تع  أي سا أي  ؟ يم ل.يم لبذ  اع تبت ئ ب ا     تع بة ث  ض   أ  م ل؟بذ  بتي    أ اع ي

 ق ت ك ف بذ  ا ف  ي  ا ب ا ؟ ؟ س أي   ؟{أ مأ رافهأ    راأبت } اع م ل    

  مااأ  .هاا   اا  تألباا  تبتاا افهأ ععاا   ةتااك ا اا   أ متااف تمت اا ت تعشااسا  ؟ قااأس سترأ ا ااسعت ا   ااأ
ا   تمت ا ت تعشاسا    ماأ رافهاأ  ا  راأبت اأ. تآلن عماأ ساما سعت ا   أ عبأرو مشسعا       ا

تعم ااا  ا  اااذ تع ااااي عتع اااا  اشخشااا  باااال  ااا  تعجمااا  اع ع اااا   م اااذ ساااأعذ تعم ااا  ا  اااذ تع ااااي 
ها  اما ت ابا  ي اتم  ا  اذأ  .قراذ ماأ  فضاأ عضاف  قال با ف رك تا ةعتع ا  اة تع  كأ  األ  

  اع تجت اأ  مماذ؟ با ع   اراذ عا  بفجا  ع  استأ ععاف عجا  ي تم  قع ذ ان ممأ يشسئ تع اي ق   تعفضاف 
تجت اااأ  مماااذأ عةاااة متاااف تمت اااك تعشاااسا   هاااذت  ع  اااست عاااذكست تعم ااا  ا  اااذ تع ااااي عتع اااا  م اااذ؟

عماااأ ساااأ ذ تعم ااا  ا  اااذ تع ااااي عتع اااا  م اااأي تعمااا ل عا اااست ا  اااذأ عا اااست ا  اااذ تمت اااك  تالجت اااأ ؟
ا     تمت ك تعشسا   عماأ ا اسعت ا اف هاذت تع  اا  عهاذت تعشسا  . هؤال  تعذبة تبت افت مأ ع  ي تك 

ي       ع ت تعتشسياأ اعحمفت ب اأ. ي  ا   ا  ع ات تعتشاسيا اماأ ق ا  ع ات تعتشاسيا  ماة تعاذي 
 ج  مة ياست.ف تالبت تئ ك ذ مذمف أ مأ يم ة ان ب ياس؟

 :.........طال 

ا اا    ق اا   عاا أ ي مااف مااأ كت مااأ  مااأ كت مااأي ماا   ...كت مأهااأ ا اا    عتالسااتعمأ  مماطااا تبتاا افهأ مااأ
ا     قأس ستر. تألمس س   سفت  ان ع  مأ ا   أ اع مأ   ا أ ماأ كت مأهاأ  ا  اعل تألماسأ تبتا افهأ 
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ماأ كت ماأ ا ا     ا  اعل تألمااس اع تبتا افهأ ماأ كت ماأ ا ا    قال تبت ااأ  رضافتن هللا  ا  اااس تألمااس 
 ي مف ق   تس ستر.

 :........طال 

   مأ سل  تع  ف  اة تع اسي. ش   ا     مع

 :........طال 

يااافل  عج  مااأ  ع  اات م طف اا  ا ااف مااأ    ااذأ ألرااذ مااأ ي اا  انتعسه أر اا  ر اا أ هااذت تألباا  ألن 
    تعسا   عتعس م  ر س تع أم     تعسه أر  . م ره أر  أ ألن تع أ

 :.......طال 

ا اف  ..  هاذت تععافت  ق ا  تعمافوأ هاف بعافتال هاذت ما ...   تعم أي  سأر ا اف ماأ اشاأر ا  اذعةمذ 
أ ي مااف ق اا  تعتشااسيا مااأ يم ااة قث ااأو   اا  مااأ بع اات قااأعس،ى معاا   ماااست ماا   ااأل ق ت كااأن تعمشااسئ

 شسا  بس،يأأ عتآل تن ث ت بس،ي  عةة تمت  ت تعشسا   مة ق سترت ا  ذ تع اي عتع ا 

المحارم  ارتكبواالسالم  ال الضحاك: ال  ملوَا بعد عيسى عليهق وبقي نُر قليْ فبرهبوا وتببلوا."
ةالةمائة سنة، فأنكرها عليهم من َا  بقي على منهاج عيسى فقبلوهم، فقيال قيوم بقيوا بعيدهم: 

 "نحن الذا نهيناهم قبلونا فليس يسعنا المقام بينهم، فاعبزلوا الناس واتخذوا الصوامع.

 . اك قعاف تسساا عمجتم اأو تعتا   متمع  مأ ي أعر كع س مة اه  تع يا  عتعخ اس  ا  كع اس ماة ت
ي مف ق ي   يافل  رخأعل تعمأم عرم     قا ر تسم أن عر  س ا ف آ ته أ ععف رابمأ ماأ ي ياك 
هللا ج  عاا مة ق أ تألش أ  تعت  ال يم ة قرةأرهأأ هاذت تجت اأ  ععاذ عج اذ عهاف تألبا . عماة 

فل    اتط ا ان  م ااأ تعمأم مة يافل  وهللا مأ ع  طأ   ان ارى تعممةستو عال استط ا قرةأرهأأ را
  اا  عج ااأو رظااس  اا  بتااسج   اا  ظااسه أ ممةااستو مااأ اسااتط ا قرةأرهااأ  ااأاتحل ااأل  ار ااا عةااة تع

اتااحلأ ت  ياا   اااأعل عارةااس  تااف  تاا  عب ياا   تعخ طاا أ ع اا  بتااسج  تع حعاا   اا  ظااسهأ   ااؤال  ق
بمأسااك عا ااف كاا   ااأل تع حعاا   اا  ع ت ااأ شااسا   عتعخ طاا   اا  ع ت ااأ شااسا  . عتعمااأم بت ااأع فنأ  اا  
 زي  تعخ ط  ألرذ بؤثس عال بتأثسأ ع   بمأسك امسع تع حع  ألرذ بتأثس عال ي تط ا ان بؤثس.

وقييال قبييادة: الرهبانييية البييي اببييدعوها رفييض النسيياء واتخيياذ الصييوامع. وفييي خبيير مرفييوع: "هييي "
َبْبَناَها َعَلْيِهمْ }" .لحوقهم بالبراري والجبال رناهم بها، قاله ابين أي ما فرضناها عليهم وال أم {َما ََ
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أي ميا أمرنياهم الال بميا يرضيي هللا، قاليه ابين مسيلم.  {الالف اْبِبَغاَء ِرْضَواِ  َّللافِ } وقوله تعالى: زيد.
َبْبَناَهيا َعَليْيِهمْ }وقال الزجاج:  اْبِبَغياَء ِرْضيَواِ  }معنياا ليم نكبي  علييهم شييئا الببية. ويميو   {َميا ََ

َبْبَناَهييا}فييي  بييدال ميين الهيياء واأللييف {َّللافِ  والمعنييى: مييا َببناهييا عليييهم الال اببغيياء رضييوا  هللا.  {ََ
منقطيع، والبقيدير ميا َببناهيا علييهم لكين اببيدعوها اببغياء رضيوا   االسبثناء {الالف اْبِبَغاءَ } :وقيْ
 "}َفَما َرَعْوَها َحقف ِرَعاَيِبَها{ هللا.

َ  ِقُساَستِل ِ   أ ِ تعطس َ  ِك    }  ي فن مع   سيك مة  فل هللا ج  عاا َمأَن ِ اا  عَِِّ ِما  ِقُساَستِل َ  ِقالس َماأ َ اسس
 عةمذ  س   أعح . ؟قسستل   ي س [ 93]آل امستن  {َاَ ف  َرُ ِ ذِ 

أي فما قاموا بها حق القيام. وهذا خصوص، أل  الذين ليم يرعوهيا بعيض القيوم، وإنميا تسيببوا "
َييا َأي َهيا الفيِذيَن آَمُنيوا ال ف }أميوالهم، َميا قيال تعيالى: بالبره  اللى طل  الرياسة على الناس وأَْ 

ِْ َّللافِ  وَ  َعْن َسِبي ِْ َوَيُصد  َُُلوَ  َأْمَواَل النفاِس ِباْلَباِط ِثيرًا ِمَن اأَلْحَباِر َوالر ْهَباِ  َلَيْأ ََ}." 

ااأ ج  اافت ا ااف تعم اا  قعااف مااة  ااس  تعاا ر أ عا  اا  ا ااف تع  ااأ يأ  ي  اامفن ب اا  تعظااة ألن تعمااأم امفم 
أ  أعمااأم «تعمااأم ي  اا  تعمااأم اباا ي مااأزهاا    تع »ألر اا  ال بمااأزافر    اا   ر ااأه أ عي ت اافن  اافع   

رأع  ااأ ي  اامفن تعظااة قأع  ااأ أ عإن كااأن اماا ه  شاا   مااة تعتا اا س عتعمخأع ااأو تعتاا   خ ااف ا ااف 
م اف .  تجا  تع فت أ عي سه  ا ات   ععت   ا  ب  ا  اها  تع  ا  عتعمظاس تع ا    ا اف ماتياف تع

م فن عيس ح اافن ب ااذت تع ماا  ألن امااسه  يخ ااف ا ااف تع أماا      اامفن تعظااة أمعاا  هااؤال  تعسه ااأن بتاا
ب اا  عي طاافر   شاا   مااة اماافتع  أ يافعاافن  هااؤال  تراط اافت ع  ااأ ي هللا جاا  عاااا عال بحت مفرمااأ  اا  

ِ فَن َاُماَفتَل تعمساأِم ِقأُعَ أِطاِ  َعَ اُأمِ  } امفتعمأ عال    ارزت مأ  تج ه  ي  مفن قع   أ ععذت  األ جا  عااا 
عَن َاُة َسِ  ِ  َّللاسِ   ج ه  ي س فن تعة   اة مفتض ذأ ع ج ه  ق ت جأ  مة ي تش سه  ب  اأن  {َعَيِ   

 م  تع أع   ج ه  ال بفج فر   تعفج   تع      تع   م أ ألر أ  م     ا اف عتع   عتع فت  عت
عسه اأن ق ت عج اافت ا اف ماتيااف تعمظااس تعشاسا  ترت ااذ هااؤال  أ ا اف  ا ااا  هااؤال  ت  ا اات   ععت   اا

 ع ا ا  هؤال  تعذبة يأم فن امفتل تعمأم قأع أط   أراطا ام   تعم  أ ر أل هللا تع أ   .

  "وهذا في قوم أداهم البره  اللى طل  الرياسة في آخر األمر."

ت سيان عتعتأعيا أ ياأم فن عتعم ا   تععاأر  م ا   تع .ت م    ي ا ةذ ق اأ تعماأم عار احتيي مف هذ
قذ امفتل تعمأم عيتحع فن قذ قعف تع  أ  عيخ  فن ام   تألعتماس عتعمافته أ ع ا  ي ا  فن ع ا  ق اأ 

ذت سا  ذأ يشاتسعن قاذ تعت سين تعذي     مة تع  ف  عتعم أرى  ا  تع اأب  ها .ممةستوتعجستل  عتع
 ج  ي سه تعم أر أ م اأر  ماأ جاأ   ع ج  ق أ تعةتأ  تع ف  عمأ اش ذ تع     قأع أر  أ ثمم أ    ا  
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اة هللا عاة رسفعذ ألرذ باسى ان هاذت ا اس  طسيا  ع شا سي عتالر احتيأ معا  ماأ ي اما اععلا  ر األ 
 هللا تع ام  عتع أ   .

وروى سييُيا  الثييوري عيين عطيياء بيين السييائ  عيين سييعيد بيين جبييير عيين ابيين عبيياس فييي قولييه "
ييا  فيييهم  ،بعييد عيسييى بييدلوا البييوراة واإلنجيييْ: َانييت ملييوك قييال {َوَرْهَباِنيفييًة اْبَبييَدُعوَها}تعييالى:  َو

م منو  يقر و  البوراة واإلنجييْ وييدعو  الليى ديين هللا تعيالى، فقيال أنياس لملكهيم: ليو قبليت 
ارفعونييا : ابنييوا لنييا أسييطوانة نحيين نكُيييمم أنُسيينا. فطائُيية قالييت هييذا الطائُيية. فقييال الم منييو :

ابنا وال نييرد عليييمم. وقالييت طائُيية: دعونييا نهيييم فييي منييا وشيير ا نرفييع بييه طعا، وأعطونييا شيييئً فيهييا
رتم علينييا فاقبلونييا. وطائُيية ، فييإذا قييدونشييرب َمييا تشييرب الوحييوش فييي البرييية، األرض ونسيييح

هي الء  فال تروننا. وليس أحد من ونحبُر اآلبار ونحبرث البقول: ابنوا لنا دورا في الُيافي قالت
 ".ولئك على منهاج عيسىالال وله حميم منهم فُعلوا، فمضى أ

أ عاذ عتساط  اما  هاؤال  تعج اأرية   فت هذت تعمطأعك عذ  م   ععذ ب بم  عت   مة هؤال  تع ة ط 
  أج  فت ا ف  اف   أ هذت قن ب  تعخ س.

، وهيم عليى بعدهم ممن قيد غيير الكبياب فقيالوا: نسييح ونبعبيد َميا تعبيد أولئيك وخلف قوم من" 
هم ال علم لهم بإي َوَرْهَباِنيفًة اْبَبَدُعوَها }: ، فذلك قوله تعالىدم من الذين اقبدوا بهمما  من تقشَر

َبْبَناَها َعَلْيِهْم الالف اْبِبَغاَء ِرْضَواِ  َّللافِ   {َفَميا َرَعْوَهيا}ببيدعها هي الء الصيالحو  ا: يقيول، ييةاآل {َما ََ
يعنيي اليذين اببيدعوها أوال ورعوهيا  {ُهْم َأْجيَرُهمْ َفآَتْيَنا الفيِذيَن آَمُنيوا ِمينْ } {َحقف ِرَعاَيِبَها}المبأخرو  

ِثير  ِمْنُهْم َفاِسُقو َ } علييه وسيلم وليم يبيق فلميا بعيد هللا محميدا صيلى هللا ، يعنيي المبيأخرين {َوََ
 .آمنوا بمحمييد صييلى هللا عليييه وسييلموالغيييرا  فيي ع، جييا وا ميين الكهييوف والصييوامميينهم الال قليييْ

وال ، ببيدع خييرا أ  ييدوم علييهافينبغيي لمين ، أ  َْ محدةة بدعةوهذا اآلية دالة على : الثالثة
 "يعدل عنه اللى ضدا فيدخْ في اآلية.

ما  »يافل  بم    عمة تبت ئ ا س تأ بم  ا  اال ب تا ئ ا اس ت ألن تعم ا  ا  اذ تع ااي عتع اا  ياافل  
ع  ملاذ ال ة تس استرأ  اس ا اف  عا  تمت اك تعشاسا   ماامة تبت ئ    ع ت  شاسيا ع  «ب ا  ضاع 

 عسام  ر  اذ ا  اذ . عةاة ق ا  تعتشاسيا ال يم اة ان يشاسئ ماأ ال ابا  عاذ  ا  كتاأ  هللااأي فن تبتا ت 
 عع ن مة تع  ئ مأ يم ل عع ن    أ تع  ة ب  جم ا تع  ئ      .أ تع اي عتع ا 

حيدةبم قييام رمضيا  وليم يمبي  قيال: أ -واسيمه صيدي بين عجيال   -الباهلي  ةأماموعن أبي "
 "...النما َب  عليمم الصيام عليمم،
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تعم   ا  ذ تع اي عتع ا   أ  قأب أقذ ثاث ع أل ث   س  تعا اأ  جمأاا  عالا ي تاك ا ا   أ   ماأ 
رضا  هللا ا اف  ان ي اسض ا ا    تعا اأ أ جم  ا  اماسمأو تعم   ا  ذ تع اي عتع ا  عامة ماة 

 ذ تع اي عتع اا أ عتع ا عل اماذ قمأ  عت  أ عع ن هذت مة تع  ئ عإرمأ اب ذ مفجف     ا  ت ا 
أ عااذ ع  رضاا  هللا امااذ هااذت تعم  اا ي  إرمااأ اشاا   ان ي ااسضأ   مااأ امااة امااسال رر اا  امااذ عال ر ااخ 

تع  اا  عتعتا   ت  ي  فن  أاج ذ ماأ راى ع األ  ر ماجم    ا ف قمأ  عت  أ  خسج ا     ع    عه
تعمشاأم   عتعتماحل كاأن  األا   هاذت ب اا  ي ماف ا اف سا    .أمفن ام أ ا ي  مم أ اع ا س مم اأبم

عال  فيااا  عال شاااسا   عإرماااأ سااامأهأ ب اااا  ماااة قاااأ  تعمشاااأم   ع  ااات ب ااااذ ال ع تبتااا ات ياااأ اماااسع 
 ا بث  أ سا اذ باذع  ع طاا ا  اذ تعطسيا أ عهماأ ياافل لا   تبتا ات ياأ اماستعمجأر   عالا ياافل  أ

مخسج؟ عهف ماأ يخاسج  «  أ ا  ثت    أ  رميأن عع  ي تك ا     قرمأ كتك ا     تع»  اب  امأم
 ب ا  مة قأ  تعمشأم  . ا ف ك   أل سمأهأ امستآلثأر. 

اآلية دالة على أ  َْ محدةة بدعة فينبغي أ  مين اببيدع خييًرا أ  ييدوم  هذا ال : يقولو  طال 
 عليه.

ر لأ ارأ مأ   ت هذتأ ال ب ت ئ اباا . ماة ساة سام    ام  ي ماف تألبا  ار اأ مشاسعا  عةاة  أال
تعاي   اع تع سئ تعذي قأ ر قع ذ اع هذت تع م  تعت  تر ثسو ث  ا  أهاأ با ع   تعسعتيا   ا ف  هذت

عتع ا بث   ا   ا  ممأسا   عها  ان تعم ا   «مة ا  اأ سام    اذ اجسهاأ عاجاس ماة اما  ب اأ»تألاسى 
ا  ذ تع اي عتع ا   ث ا ف تع    أ  جأ  رجا  قمأل كع س  اسآت تعماأم عت تا عت قاذأ  ااأل ا  اذ 

 « ..سم    م .   تسسا  مة سة  »ي عتع ا   تع ا

يوافدوموا ع النما َب  عليمم الصيام" ، فيإ  ناسيا مين بنيي السيرائيْ ليى القييام الذ فعلبميوا وال تبَر
 ..."اببدعوا بدعا لم يمببها هللا عليهم اببغوا بها رضوا  هللا

 اا شا  ان  «   تف  م افتم  فت مة تع م  مأ  ط افن  إن هللا ال يمت»جأ     تع  بث تع      
 س  تع م  تعذي ب ح  تسر أن قاذ ر  اذ مماأ عاذ ابا   ا  تعشاسئ عةماذ  ا  ي جاح اماذ جاأ  تألبا  

م ااتةعس ممااذأ عجااأ   اا  تألباا   اا  تعشااسئ ااماا  ا ااف ر  اا  ق عااسي  تع اااي ا ااس ت  اا  تعشااسئ ان
تسر اااأن ان  أ عجاااأ  قأعم ااا   ع ااااسآن ماااة  اااسا قاااأعاسآن   اااذ ق ااا   اااسه اشاااس   ااامأوأ ارت تع اااجف 

ي تةعس مة هذتأ عح   ا  كا  باف  ان ي ا   مألا  رك ا  كماأ اثاس ااة تع ا ف عهاف يااسا تعااسآن  ا  
هاف ماة أ ع تفر عال ي تط ا تالساتمستر ا  اذع    اع    بف  ث  عج  ر ن ق    ع  ام ت ش   مة ت

تألياأ  هاف يجا  ر  اذ  ا  باف  ماة  تألعل تألب  ان ال ي  ف ر  ذ امعس مأ  ط  أ عال ي م  اما
ااااأجح اماااذ كماااأ رااا   ا ااا  هللا باااة اماااسع باااة تع اااأ أ عةاااة  ااا  يجااا  تسر اااأن رشاااأط أ  ااا  ق اااأ 
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ثا  ق ا   عا  ي جاح اماذأ يااا  ا  معا  هاذتأ  اإن هللا ال يما   أم  ما تتألع أو   حي أ عةة ب تح  ا  
  تف  م فت.

ها فقيال: اببغوا بها رضوا  هللا فما رعوها حق رعايبها،" َوَرْهَباِنيفيًة اْبَبيَدُعوَها َميا } فعابهم هللا ببَر
ِ َفَمييا َرَعْوَهييا َحييقف ِرَعاَيِبَهييا َبْبَناَهييا َعَلييْيِهْم الالف اْبِبَغيياَء ِرْضييَواِ  َّللاف وفييي اآلييية دليييْ علييى الرابعيية:  {ََ

العزلة عن الناس في الصوامع والبيوت، وذلك منيدوب اللييه عنيد فسياد الزميا  وتغيير األصيدقاء 
 "واإلخوا .

بفش  ان ي فن ا س مأل تعم    رم  بت ا ب اأ شا ف تعج األ ي اس ب بماذ ماة  » مف    تع     ي
أ ي مااف ق ت عجاا و تع تماا  عاشاا  تسر ااأن ا ااف ر  ااذ ااتااحلأ مااأ  ت  ي ااتط ا ان بااؤثس  اا  «تع تماا 

 ر ست عيم ا تعمأم  أعخ ط  ه  تألب .

مسيند أحميد بين حنبيْ مين  وقد مضى بيا  هذا في سيورة  الكهيف[ مسيبوفى والحميد هلل. وفيي"
لييه وسيلم فيي خرجنيا ميع رسيول هللا صيلى هللا ع حديد أبي أمامة الباهلي رضي هللا عنيه قيال:

، ُسه بأ  يقيم في ذليك الغيارفحدث ن، : مر رجْ بغار فيه شيء من ماءسرية من سراياا فقال
ليو أنيي أتييت  :من البقْ ويبخليى عين اليدنيا. قيال فيقوته ما َا  فيه من ماء ويصي  ما حوله

: ييا نبيي فأتياا فقيال، ي فعليت الال ليم أفعيْالنبي صلى هللا عليه وسلم فذَرت ذلك له فيإ  أذ  لي
أقيم فييه وأتخليى مين  ، فحدةبني نُسي بأ ر فيه ما يقوتني من الماء والبقْهللا! الني مررت بغا

بالنصيرانية ولكنيي  النيي ليم أبعيد باليهوديية وال» وسيلم:: فقال النبيي صيلى هللا علييه الدنيا. قال
بعثت بالحنيُية السمحة والذي نُس محمد بييدا لغيدوة أو روحية فيي سيبيْ هللا خيير مين اليدنيا 

 "«.وما فيها ولمقام أحدَم في الصف األول خير من صالته سبين سنة

 ا   بة زي  بة ج اأن ض  ف. مخسج؟

هيْ تيدري أي »: ه وسيلملي رسول هللا صلى هللا علي، قال قال وروى الكوفيو  عن ابن مسعود"
الذا اخبليف النياس  أعلم الناس أبصيرهم بيالحق» :قال قلت: هللا ورسول أعلم. قال «الناس أعلم

هْ تيدري مين أيين اتخيذ بنيو السيرائيْ  السبهفيه وإ  َا  مقصرا في العمْ وإ  َا  يزحف على 
ميا  فقياتلوهم الرهبانية ظهرت عليهم الجبابرة بعد عيسى يعملو  بمعاصيي هللا فغضي  أهيْ اإلي

فهزم أهْ اإليما  ةالث مرات فلم يبق منهم الال القليْ فقالوا ال  أفنونا فلم يبق للدين أحد ييدعن 
و  محميدا يعني النبي األمي اليذي وعيدنا عيسيى الليه فبعالوا نُبرل في األرض اللى أ  يبعد هللا

ميين تمسييك بدينييه هم فبُرقييوا فييي غيييرا  الجبييال وأحييدةوا رهبانييية فميين -صييلى هللا عليييه وسييلم-
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 أتييدري مييا رهبانييية أمبييي الهجييرة والجهيياد والصييوم -اآلييية {َوَرْهَباِنيفييةً } وتييال-وميينهم ميين َُيير 
والح  والعمرة والبكبير عليى اليبالع ييا ابين مسيعود اخبليف مين َيا  قيبلكم مين اليهيود  والصالة

م ميين علييى الحييدى وسييبعين فرقيية فنجييا ميينهم فرقيية وهلييك سييائرها واخبلييف ميين َييا  ميين قييبلك
 "...النصارى على اةنين

 تثمت ة. تألب  تثمت ة.

اتلبهم عليى ديين وسبعين فرقة فنجا منهم ةالةة وهلك سائرها فرقية وازت المليوك وقياةنبين  على
حبى قبلوا وفرقة لم تكن لهم طاقية بميوازاة المليوك أقياموا بيين  -عليه السالم-هللا ودين عيسى 

ين عيسى ابين ميريم فأخيذتهم المليوك وقبليبهم وقطعيبهم ظهراني قومهم فدعوهم اللى دين هللا ود
وال بأ  يقيموا بين ظهراني قيومهم فييدعوهم  -لم تكن لهم طاقة بموازاة الملوك بالمناشير وفرقة

ى اللى دين هللا ودين عيسى ابن ميريم فسياحوا فيي الجبيال وترهبيوا فيهيا وهيي البيي قيال هللا تعيال
ي واتبعنيي وصيدقني فقيد رعاهيا حيق رعايبهيا مين بيآ فمين -اآليية- {َهاَوَرْهَباِنيفيًة اْبَبيَدُعو } :فيهم

وا : يعني الذي تهودوا وتنصروا. وقيْ «ومن لم ي من بي فأولئك هم الُاسقو   ه الء الذين أدَر
د صلى هللا عليه وسلم فلم ي منوا به فأولئك هم الُاسقو . وفيي اآليية تسيلية للنبيي صيلى ممح

ال  أصيروا لين أصروا على الكُر أيضا فيال تعجي  مين أهيْ عصيرك أي ال  األو ، هللا عليه وسلم
 ."على الكُر. الهللا أعلم

 اسج تع  بث؟

َ َوآِمُنيوا ِبَرُسيوِلهِ }أي آمنوا بموسى وعيسى  {َيا َأي َها الفِذيَن آَمُنوا} ى:قوله تعال" بمحميد  {اتفُقيوا َّللاف
َلييْيِن ِمييْن َرحْ }صييلى هللا عليييه وسييلم  ُْ َِ أي مثلييين ميين األجيير علييى اليمييانكم بعيسييى  {َمِبييهِ ُيييْ ِتُكْم 

َتْيِن ِبَميا َصيَبُروا}: وهذا مثْ قوله تعيالى، عليه وسلمالمحمد صلى هللا   {ُأوَلِئيَك ُيْ َتيْوَ  َأْجيَرُهْم َميرف
وهييو فييي األصييْ َسيياء  [النسيياء وقييد تقييدم القييول فيييه. والكُييْ الحييظ والنصييي  وقييد مضييى فييي 

: اشيبقاقه مين قيال .ن جيري . ونحيوا قيال األزهيري قاله اب، السقوطيمبُْ به الراَ  فيحُظه من 
فبأويلييه ييي تكم نصيييبين ، الكسيياء الييذي يحويييه راَيي  البعييير علييى سيينامه الذا ارتدفييه لييئال يسييقط

َلييْينِ }: ْ الراَيي . وقييال أبييو موسييى األشييعري يحُظييانكم ميين هلكيية المعاصييي َمييا يحُييظ الكُيي ُْ َِ} 
َليْينِ }: ضعُين بلسا  الحبشية. وعين ابين زييد ُْ ُأوَلِئيَك }: لميا نزليت أجير اليدنيا واآلخيرة. وقييْ {َِ

َتْيِن ِبَما َصَبُروا الكباب عليى أصيحاب النبيي صيلى هللا علييه  افبخر م منو أهْ {ُيْ َتْوَ  َأْجَرُهْم َمرف
 ."فنزلت هذا اآليةوسلم 



 

 

 

 

 

2
1 
 

21 

 21 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

آمااة بم  ااذ  مااة اهاا  تعةتااأ  ثاااث بؤ اافن اجااسه  مااس  ةأ رجاا »ي مااف جااأ   اا  تع اا بث تع اا     
عآمااة باا أ عتع  اا  بااؤ ي  اا  هللا ع اا  مفتع ااذأ عرجاا  كأراات اماا ت اماا   سبأهااأ عا  ااة  سب ت ااأ ثاا  

 «.ااتا أ اع  حعج أ

وقد اسبدل بعيض العلمياء بهيذا اآليية عليى أ  الحسينة النميا لهيا مين األجير مثيْ واحيد، فقيال: "
، فيإذا انطلقيت الحسينة ، وينطلق على عمومهع من اإليما الحسنة اسم عام ينطلق على َْ نو 

  "على نوع واحد فليس له عليها من الثواب الال مثْ واحد.

[أ 160تألر ااأ  ] {َاُمَعأِعَ ااأَ َ ااِذ َاُشااِس  ِقأُعَ َ ااَم ِ  َجااأ َ  َمااة}هااذت تعااافل قأطاا  ألن هللا جاا  عاااا يااافل  
 قال مع  أ.مأ عذ  ا يافل  

ثليين، بيدليْ هيذا اآللية فإنيه يهيا موإ  انطلقت على حسنة تشبمْ عليى نيوعين َيا  الثيواب عل"
َلْيِن ِمْن َرْحَمِبهِ }: قال ُْ ، اتقيى هللا وآمين برسيوله نصييبينفجعيْ لمين ، والكُْ النصي  َالمثيْ {َِ

البيي نصيبا لبقوى هللا ونصيبا إليمانه برسوله. فدل على أ  الحسنة البيي جعيْ لهيا عشير هيي 
ع هللا تعيالى فيي صيُبه عشيرة أنيواع، مي، وهيو اإليميا  اليذي ججمعت عشرة أنواع من الحسنات

اآليية بممالهيا. فكانيت هيذا األنيواع العشيرة البيي هيي  {ال ف اْلُمْسيِلِميَن َواْلُمْسيِلَماتِ }: لقوله تعيالى
لكْ نيوع منهيا مثيْ. وهيذا تأوييْ فاسيد، لخروجيه عين عميوم الظياهر، فيي  ةوابها أمثالها فيمو  

بميا ال يحبمليه تخصييل العميوم، أل  ميا  {َليُه َعْشيُر َأْمَثاِلَهياَميْن َجياَء ِباْلَحَسيَنِة فَ }قوليه تعيالى: 
جمع عشر حسنات فليس يجزى عن َْ حسنة الال بمثلها. وبطْ أ  يمو  جيزاء الحسينة عشير 
أمثالها واألخبار دالة عليه. وقد تقدم ذَرها. وليو َيا  َميا ذَير لميا َيا  بيين الحسينة والسييئة 

ْْ َلُكييْم ُنييوراً }. فييرل  وقييال ابيين عبيياس: هييو القييرآ . وقيييْ: أي بيانييا وهييدى، عيين مجاهييد،  {َوَيْجَعيي
وفيي القيامية الليى الجنية. وقييْ تمشيو  بيه فيي ، فيي اآلخيرة عليى الصيراط {َتْمُشيوَ  ِبيهِ } ضياء

الناس تدعونهم اللى اإلسالم فبكونو  ر ساء في دين اإلسالم ال تزول عنكم رياسية َنيبم فيهيا. 
هم لو آمنوا بمحمد عليه السالم. وإنما َيا  يُيوتهم أخيذ رشيوة وذلك أنهم خافوا أ  تزول رياسب

ييْر َلُكييمْ }ال الرياسيية الحقيقييية فييي الييدين. ، يسيييرة ميين الضييعُة ببحريييا أحمييام هللا ُِ  ذنييوبمم {َوَيْغ
ُ َغُُور  َرِحيم  } ُْ اْلِكَباِب }قوله تعالى:  {اَلَّللاف دة، صلة زا {َأ ف ال}أي ليعلم، و  {ِلَئالف َيْعَلَم َأْه ئدة مَ 

 "...قاله األخُش

أ ماأ { اا ا  ا  قماأ ع اا تعمجاف }ي مف  حت  ال    تعةا  تعذي ي تا   ب عر أأ ع ة ممأ ااة هاذت  ا  
ا ف ك   أل تعم مف عتضا  ق ت كاأن ال بف اا   اذ عا ن  اا  مم   ان   ج أ مأ مم   اال   ج .

 مأرا مة  ع .
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دة في َيْ َيالم دخيْ علييه جحيد. قيال قبيادة: حسيد صلة زائ {ال}وقال الُراء: معناا أل  يعلم و"
ُْ اْلِكَباِب }أهْ الكباب المسلمين فنزلت:  ال َيْقِدُروَ  }أي أل  يعلم أهْ الكباب أنهم  {ِلَئالف َيْعَلَم َأْه

َْ ِبَييِد َّللافِ  ْضي ِْ َّللافِ َوَأ ف اْلَُ منيا وقيال مجاهيد: قاليت اليهيود يوشيك أ  يخيرج  {َعَلى َشْيٍء ِمْن َفْض
أي ليعلم أهيْ الكبياب  {ِلَئالف َيْعَلمَ }نبي يقطع األيدي واألرجْ. فلما خرج من العرب َُروا فنزلت: 

 لييال}وعين الحسين:  .{َأْ  َيْرِجيُع الَليْيِهْم َقيْوالً }أي أنهم يقيدرو ، َقوليه تعيالى:  {أ  َأالف َيْقِدُرو َ }
ُْ اْلِكَباِب  وروى قطيرب بمسير اليالم وإسيما  اليياء. وفيبح  وروي ذليك عين ابين مجاهيد. {َيْعَلَم َأْه

الم الجر لغة معروفة. ووجيه السيما  اليياء أ  هميزة  أ ف حيذفت فصيارت  لينف فأدغميت النيو  
في الالم فصار  لالف فلما اجبمعت الالمات أبدلت الوسطى منهيا يياء، َميا قيالوا فيي أميا: أيميا. 

الال أنيه أبقيى اليالم عليى اللغية المشيهورة فيهيا بمسر الالم  {ِلْيال}وَذلك القول في قراءة من قرأ 
 .فأل  يعليم وعين حطيا  بين عبيدهللا  {ِلَكيْيال َيْعَليمَ }فهو أقوى من هذا الجهة. وعن ابن مسعود 

ِْ َّللافِ } المرسيوم.وهو خالف  {ِلَيْعَلمَ }وعن عمرمة  قييْ: اإلسيالم. وقييْ: الثيواب. وقيال  {ِميْن َفْضي
َْ ِبَييييِد َّللافِ }عيييم هللا البيييي ال تحصيييى. : نلبيييي: مييين رزل هللا. وقييييْالك ْضييي لييييس بأييييديهم  {َوَأ ف اْلَُ

َْ ِبَييِد َّللافِ }: فيصرفو  النبوة عن محمد صلى هللا عليه وسلم اللى مين يحبيو . وقييْ ْضي  {َوَأ ف اْلَُ
نييافع، قييال حييدةنا شييعي  عيين  : حييدةنا الحمييم بيينوفييي البخيياري  {ُيْ ِتيييِه َمييْن َيَشيياءُ }أي هييو لييه 

: سييمعت رسييول هللا صييلى هللا ري، قييال أخبرنييي سييالم بيين عبييدهللا، أ  عبييدهللا بيين عميير قييالالزهيي
م فيما سلف قبلكم من األمم َما بين صالة »: ه وسلم يقول وهو قائم على المنبرعلي النما بقاَ 

العصر اللى غروب الشمس أعطي أهْ البوراة البوراة فعملوا بها حبى أنبصف النهار ةم عجيزوا 
اإلنجييْ اإلنجييْ فعمليوا بيه حبيى صيالة العصير ةيم عجيزوا  يراطا قيراطا ةم أعطيي أهيْفأعطوا ق

فييأعطوا قيراطييا قيراطييا ةييم أعطيييبم القييرآ  فعملييبم بييه حبييى غييروب الشييمس فييأعطيبم قيييراطين 
م مين شييء  قيراطين قال أهْ البوراة ربنا ه الء أقْ عمال وأَثر أجرا قيال هيْ ظلميبكم مين أجيَر

 «فغضيبت اليهيود والنصيارى وقيالوا ربنيا»في روايية:  «ك فضلي أوتيه من أشاءقالوا ال فقال فذل
ِْ اْلَعِظيمِ }الحديد.  ْض ُ ُذو اْلَُ  "تم تُسير سورة  الحديد[ والحمد هلل. .{اَلَّللاف

ااس تعا رعم قن شاأ  هللاأ   اتأرف تعا رعم  ا  آهاذت  ي افن م ما أ   عسا   ا اف رسافع تع    ب 
 ععأر  قن شأ  هللا.تألس فئ تععأر  مة تع    ت

 


