
 

 (أو النبأ العظيم )من تفسير البينه

 

هذه اآليات الكريمة تحكي قصة صراع قريشاً األولى واآلخرة مع  سوع هللا   

صلى   عليه وآله ثم تتب  قريشاً اآلخرة ألهع  البيعو وبتبعاعوم ول ع هللا قريشعاً 

األولى واآلخرة ليس مصطلحاً من عند بلفسنا ب  ه  حديث لروع هللا   صعلى 

 –ذق آخرها ل االَ أآله قاهللا فيه ] " اللوم كما بذقو بوهللا قريش لكاالً ف  عليه و

 . بمالي الشجري [

 

معععا م بلفععا  ب ثالعث خطععأفععي ولعذل  ل عع هللا قريشععاً األولععى واآلخعرة وتبععين لنععا  

ه  الع  بة على ذلب وهعذا فيه لفظ )منت م ن( ف ال ا للسلف ومنوم هنا ال رآن 

 اب ألن الع  بعة تكع ن  ع ان ذلعب ك  لعه تعريف لعيس ققي عاً بع  و البعه الصع

النحع     فعاذا تكعرس العذلب  -تعالى } وإن عاقبتم فععاقب ا بملع  معا عع قبتم بعه 

 معن الع عاب إلعى اقلت عا عند   قون الت بة وإصراساً على المعصية ف د الت   

بدلي  ق له تعالى عن فرعع ن لعنعه  و ان بكان فرق ب   ماعة ب  قبيلة بو قولة 

  ولذل  قرسلا لشر هذه اآليات لمعرفة مافعله  - } فلما آوف لا الت منا منوم  

كفاس قريشاً األوائ  بالنبي صلى   عليه وآله وما وتفعله األمة من بعده حتعى 

 ونة اقلت ا  ثم اقوتبداهللا وه  ال اق   على العالم 

 

 هذا وباهلل التوفيق

 خالد محيي الدين الحليبي

 
 

ا}  نتَِقُموَن ) َفِإمَّ ( أَْو نُِريَنََّك الَِّذي َوَعْدنَاهُْم فَِإنَّا َعَلْيِهم 41نَْذَهبَنَّ بَِك فَِإنَّا ِمْنُهم مُّ

ْقتَِدُروَن ) ْستَِقيٍم )42مُّ ( َوإِنَّهُ لَِذْكٌر 43( َفاْستَْمِسْك ِبالَِّذي أُوِحَي إِلَْيَك ۖ إِنََّك َعلَٰى ِصَراٍط مُّ

 (44َوَسْوَف تُْسأَلُوَن )لََّك َوِلقَْوِمَك ۖ 

 {الزخرف 

 

 

نتَِقُموَن )(  41) ا نَْذَهبَنَّ بَِك فَِإنَّا ِمْنُهم مُّ  (41فَِإمَّ

 

ا)  (فَِإمَّ

 

يأتينكم مني هدى فمعن تبع  هعداي فعف خع ه علعيوم  فإماوسق هذا اللفظ في ق له تعالى } 

لب ا على بع عابوم كمعا وإن لم يتبع ه تعالى وسوو له وال    38الب رة  - وال هم يح ل ن



قد خلو من قبله الرو  بفعائن معات بو قتع  ال لبعتم في ق له تعالى } وما محمد إال سو هللا 

 ... اآلية    على بع ابكم 

وهنا لب نة قرآلية بما وتفعله األمة بععد م تعه صعلى   عليعه وآلعه ولعذل  لبعأه   تععالى 

  تععالى وسووع له فعي  عأن ال صعية ا على بوامعر  بلوم إن فعل ا ذل  اقل فب وخر 

 إلعى ألمير المؤمنين علي عليه السف   فاهلل تعالى وينت م منوم الت اماً ممتداً حتى ير عع ا 

واليعة اقمعا  علعى وبئمعة بهع  البيعو ) علعيوم السعف ( معن إلعى حكم   تعالى و يعع قوا 

 بعده .

 صعلى   عليعه وآلعه وقريبعاً وهذا اقلت ا  م سم على قسمين بعضعه فعي نمعن سوع هللا  

ۚ    من م ته بأبي وبمي صلى   علي وآلعه وذلع  ل  لعه تععالى }  ر َحع  ِ فَاْصعبرْر إرن  َوْععدَ 

ا دُهُْم بَْو لَتََ ف يَن َ  فَارلَْينَا يُْرَ عُ نَ  فَِإمَّ ي لَعر يَن َ  بَْعَض ال ذر     77غافر  – لُرر

اته صلى   عليه وآله وم ته كمعا بخبعرت اآليعة الكريمعة وهنا بعض الذي لعدهم بين حي

وبعد اقل فب العظيم على ال صية ال رآلية النب ية المأم س بوا في ال عرآن الكعريم تكع ن 

األمة قد قخلو في بداية العذاب اللالي والذي ويستمر إلى نمعن الععذاب اللعالي واألخيعر 

ق له تعالى } ونعذبوم معرتين ثعم يعرقون إلعى وهما عذابان تكلم عنوما ال رآن الكريم في 

ولذل  قاهللا تععالى ععن بععض الععذاب فعي نمالعه صعلى      126ه الت ب –عذاب عظيم 

 عليه وآله 

اوَ }  يدع َعلَعَى َمعا يَفْ  إِمَّ ُ َ عور  ِ عُُوْم ثُعم   دُهُْم بَْو لَتََ ف يَن َ  فَارلَْينَا َمْر ر ي لَعر يَن َ  بَْعَض ال ذر عَلُع َن لُرر

اااوهععذا الت ععا  قععاهللا تعععالى فيععه هنععا  }    46يعع لس  نتَ رُمعع َن بَْو  فَِإمَّ ععْنُوم مو لَععْذَهبَن  برععَ  فَارل ععا مر

ُسوَن  ْ تَععدر م مو ي َوَعععْدلَاهُْم فَارل ععا َعلَععْيور يَن ععَ  ال ععذر ععَي إرلَْيععَ    إرل ععَ  َعلَععَى  لُرر ي بُوحر ععْ  برال ععذر فَاْوتَْمسر

ْستَ  َراٍط مو َ    َوَوْ َه تُْسأَلُ َن صر ْكرع ل َ  َولر َْ مر  .   44-41 ال خره -  ريٍم  َوإرل هُ لَذر

 

 وأما :

 

  )نذهبن (

 

ي ب   15ي وعف  –بعه  ذهباوافلمعا  }] وذهب به واس به واوتصحبه وبناله قعاهللا تععالى 

  بي وعرلا ومضعينا و} يكعاق وعنا برقعه  17ي وعف  –لسعتبۚ  ذهبناااوتصحب ه و } إلا 

طعه  –بطري تكم المللى  ويذهبا  بي ي يلوا ك  له تعالى }  43الن س  –باالبصاس  ذهبي

 فص  الوان والبان [ . اهللامعجم الفا  ال رآن باب الذ –  بي ي يلوا  63

ولفظ يذهبن وذهب هنا يحكي قصة الصراع ال ر ي اقعرابي مع  سوع هللا   صعلى   

فعي الدع ة بدلي  وسوق هذا ال ع هللا فعي ق لعه تععالى عليه وآله بيته عليوم السف  منذ بداية 

 اب   و  بوقي  س   من قريش :

 

عاقر إرلَععَى }  عاُق برالس  ععَراُق  َواْلتَف عور الس  َكعف  إرذَا بَلَََعور الت َراقرعَي  َوقريععَ  َمعْن ٍ َساٍق َوَ عن  بَل عهُ اْلفر

ن َكذ َب َوتََ ل َى  ثُم  َسب رَ  يَْ َمئرٍذ اْلَمَساُق فََف َصد َق َواَل َصل   كر
عَى   ذََهبَ َى َولََ عهر يَتََمط   –إرلََى بَْهلر

    33-26ال يامة 



وهؤالن ال ر ي ن كال ا ي اتل ن سو هللا   صعلى   عليعه وآلعه عمعفً بعالنور الفرعع لي 

 الذي قاهللا تعالى فيه } و علناهم بئمة يدع ن إلى الناس وي   ال يامة هعم معن الم بع حين  

وهذا النور ي    على عباقة األصنا  وت ليد اآلبان كما قال ا } حسبنا ما و دلا عليه آبائنعا 

  وهععذا الععنور فععي حكععم الفععرق 63بطععري تكم المللععى طععه  ويااذهبا}   بو ق لععه تعععالى 

والخروج على والية   الحۚ منور بصله إبليس بوهللا من عم  بالو ى واوعتخد  ال يعا  

لى وبخر ععه مععن الجنععة مععذئ ما مععدح سا و عع اجه ومععن تبعععه  وععنم ولععذل  طععرقه   تعععا

فمن تبع  منوم فعان  ع اجكم  ع انا م فع سا  اذهبوالعياذ باهلل كمافي ق له تعالى } قاهللا 

   63االوران  –

 

علععى وبععد معع ت النبععي صععلى   عليععه وآلععه يحععذس   تعععالى هععذه األمععة مععن اقخععتفه 

صية المأم س بوا من   تعالى وسوع له وقعائلين بالشع سى بوامر   تعالى بين قائ  بال 

وهنععا حععذسهم   تعععالى مععن الخععروج علععى واليععة   تعععالى وسوعع له وبهعع  بيتععه فلععيس 

 بماموم إال الفش  في بوهللا ع  بة من   تعالى حتى ير ع ا 

ثععم     46األلفعاهللا  –سيحكعم واصعبروا  تاذهبو} وال تنعانع ا فتفشعل ا ي ع هللا تععالى هنعا 

يبين تعالى بن المؤمنين الحۚ ال يترك ن سو هللا   صلى   عليه وآله ويذهب ا كمعا فعي 

ر َوَسوُ لرهر َوإرذَا َكالُ ا َمعَعهُ َعلَعَى بَْمعٍر َ عامر ٍ ل عْم } ق له تعالى  يَن آَمنُ ا براَّلل  ذر
نُ َن ال  إرل َما اْلُمْؤمر

لُ هُ   إرن   يَااْذَهبُوا ر َوَسوُعع لرهر   فَععارذَا  َحت ععَى يَْسععتَأْذر نُعع َن برععاَّلل  يَن يُْؤمر ئرععَ  ال ععذر
لُ لََ  بُولََ يَن يَْسععتَأْذر ال ععذر

عي حر َ َغفُع سع س   ِ َ   إرن    ِ فرْر لَُوعُم  َْ عْنُوْم َواْوعتَ عئَْو مر ْم فَعأْذَن ل رَمعن  ر عبَْعضر َ عأْلرور ََ لر  - مع اْوعتَأْذَلُ 

 .   62الن س 

 

 

  تععالى بععذاب قبع  اقوتأصعاهللا  ت ععدهمألمعة علعى بوامعر   تععالى فلما تفرقو هذه ا

ف د ت ععدهم   تبعاسَ وتععالى  بنع وهللا ثفثعة بلع اع علعيوم معن الععذاب وهع  ععذاب معن 

ف قوم ومن تحو بس لوم ثم يلبلوم  عيعا حتعى يعذيۚ بعضعوم بعأ  بععض وهع  معا تعاليعه 

عن  قُ ْ في ق له تعالى }  هذه اآلمة حتى اآلن كما ُس َعلَعَى بَن يَْبعَعَث َعلَعْيكُْم َععذَابًا م ر هَُ  اْل َاقر

َۚ بَْعَضععكُم بَععأَْ  بَْعععٍض   الظُععْر َكْيععَف  ي ععيَعًا َويُععذر ععن تَْحععور بَْسُ لركُععْم بَْو يَْلبرَسععكُْم  ر فَععْ قركُْم بَْو مر

ُه اآْليَاتر لَعَل ُوْم يَْف َُو َن     .65األلعا   –لَُصر ر

ب معع    تعععالى وسوعع له قععتفً وتشععريداً فععي بهعع  بيععو النبععي فععان اصععروا علععى الحععر

وذساسيوعم و عيعتوم ومحبععيوم ف عد ت عععدهم   تععالى بالمرحلععة النوائيعة مععن الععذاب فععي 

الوفَ واوتبداهللا غيعرهم معن بمعم بخعرى وعتؤمن بعاهلل وتنصعر العدين كمعا فعي الدليا وه  

  وق لععه تعععالى 133النسععان  –ين بيوععا النعا  ويععأت بعع خر يااذهب مق لعه تعععالى } إن يشععأ 

  133األلعا   –ويستخلف من بعدكم ما يشان  يذهب مبيضاً } إن يشأ 

 

وفي ونة اقوتبداهللا يك ن هفَ هؤالن المناف ين المجرمين المحاسبين هلل تععالى وسوع له 

 في به  بيته و يعتوم وبلصاسهم ومحبيوم 

 



لبيو إال بن ي اتل ا من ي اتلوم عمفً ب  لعه وفي لفس ال قو ال يأمر   تعالى بوليان به  ا

 – تعععالى } وقععاتل ا فععي وععبي    الععذين ي ععاتل لكم وال تعتععدوا إن   ال يحععب المعتععدين

  وذلعع  طلبععاً للنصععر وإحععدى الحسععنيين وإذهععاب غععيظ قلعع ب هععؤالن والععذي ال  الب ععرة 

مععن ب سععاق تلبلتوععا يععذهب إال ب ععتلوم بو عععذابوم العععذاب األلععيم حتععى تخععرج الشععياطين 

وبصبحو تسير فعي قمعائوم ويعأتمرون بعأمرهم فعي تفجيعر بيع ت   تععالى ووعف  قمعان 

المسلمين بَير حۚ إو اطاً لحرمة بي ت   وقمعان النعا  وال يعذهب غعيظ قلع ب هعؤالن 

إذا خلع ا وإال ب تالوم وليس الت ريب معوم فف يؤمن ن بتل  ال اعدة وإن تظاهروا بعذل  } 

   الب رة   ولذل  قاهللا تعالى هنا  –اطينوم قال ا إلا معكم إلما لحن مستو ئ ن إلى  ي

 

نريَن  } ععْؤمر ْم َويَْشععفر ُصععدُوَس قَععْ ٍ  مو ْم َويَنُصععْركُْم َعلَععْيور هر يكُْم َويُْخعع ر ُ برأَْيععدر  ِ ْبُوُم    قَععاترلُ هُْم يُعَععذ ر

ُ َعلَع َويُْذِهبْ   ِ ْم   َويَتُع ُب  عيمع َغْيَظ قُلُع برور عيمع َحكر ُ َعلر  ِ عْبتُْم بَن تُتَْركُع ا  َى َمعن يََشعاُن   َو بَْ  َحسر

نري ر َواَل َسوُعع لرهر َواَل اْلُمععْؤمر  ِ ععن قُونر  ععذُوا مر ععنكُْم َولَععْم يَت خر يَن َ اَهععدُوا مر ُ ال ععذر  ِ ععا يَْعلَععمر  َن َولَم 

ُ َخبريعرع برَمعا تَْعَملُع َن   ِ يَن َعلَعَى  َمعا َولريَجةً   َو در ر َ عاهر  ِ دَ  يَن بَن يَْعُمعُروا َمَسعا ر كر َكعاَن لرْلُمْشعرر

عدُوَن  ئرَ  َحبرَطْو بَْعَمالُُوْم َوفرعي الن عاسر هُعْم َخالر
م براْلكُْفرر   بُولََ ور ر َمعْن  بَلفُسر  ِ دَ  إرل َمعا يَْعُمعُر َمَسعا ر

عع ععرر َوبَقَععاَ  الص  ر َواْليَععْ  ر اآْلخر ئرععَ  بَن آَمععَن برععاَّلل  َ   فَعََسععَى بُولََ  ِ َكععاةَ َولَععْم يَْخععَش إرال   َفةَ َوآتَععى ال  

يَن  َن اْلُمْوتَدر  .  18 -14الت بة  –يَكُ لُ ا مر

 

 وأما :

 

 )بك(

 

هذا اللفظ وسق في قصة مكعر قع   فرعع ن بنبعي   م وعى  ومحاولعة قتلعه عليعه السعف    

ينَععةر يَْسعععََى قَععاهللَا يَععا ُم َوععَى إرن  اْلَمععَ َ َوَ ععاَن َسُ عع ع كمععا فععي ق لععه تعععالى }  ععْن بَْقَصععى اْلَمدر  م ر

ُروَن  يَن  بِااكَ يَععأْتَمر ععحر ععَن الن اصر ََ فَععاْخُرْج إرل رععي لَععَ  مر يَْ تُلُعع    وكععذل  فعلعع ا  20ال صعع  - لر

يَن َكفَع بِكَ َوإرْذ يَْمكُُر برو هللا   صلى   علي  وآله كما في ق له تعالى }  ََ ال عذر يُلْبرتُع  ُروا لر

يَن  رر ُ َخْيُر اْلَماكر  ِ ُ   َو  ِ ََ   َويَْمكُُروَن َويَْمكُُر    ُ ََ بَْو يُْخرر    . 30األلفاهللا  –بَْو يَْ تُلُ 

ائموم مع    روهنا يبين تعالى في اآلية حتى وإن ذهب   به فسعينت م معنوم بفععالوم و ع

ا لَْذَهبَن  }: ا في ق له تعالى هنا تعالى وسو له وبه  بيته والمؤمنين كم عْنُوم  بِاكَ فَارم  فَارل عا مر

عَي إرلَْيع ي بُوحر عْ  برال عذر ُسوَن فَاْوتَْمسر ْ تَدر م مو ي َوَعْدلَاهُْم فَارل ا َعلَْيور يَن َ  ال ذر نتَ رُم َن بَْو لُرر  إِنَّاكَ َ    مو

ْكرع ل  َ  ْستَ ريٍم َوإرل هُ لَذر َراٍط مو َ    َوَوْ َه تُْسأَلُ َن  َعلََى صر  .  44-41 ال خره  -َولر َْ مر

 

 وأما :

 

 )فإنا( 

 

حتععى نمععن قععريش  وهعذا اللفععظ  ععان فععي م  عع  يبععين كفععر االمععم بروععلوم فععي كعع  نمععن

لْعَ  َصعاعر َةر َععاٍق ق له تعالى }  اآلخرة وال اسق فيوم فَارْن بَْعَرُ  ا فَ ُْ  بَلعذَْستُكُْم َصعاعر َةً م ر



َ   قَعالُ ا لَعْ  َ عاَن سَ َوثَُم قَ   ِ ْم باَل  تَْعبُعدُوا إرال   ْن َخْلفرور ْم َومر يور ن بَْينر بَْيدر وُُ  مر بونَعا  إرْذ َ اَنتُْوُم الرو

ْلتُم برهر َكافرُروَن  فَِإنَّاأَلَلَ هللَا َمَفئرَكةً    ثم يبين تعالى  في بمة بنعي  14-13فصلو  -برَما بُْسور

 عالى قد فتنوا بعد ذهاب لبيوا فعبدوا العج  في ق له تعالى إورائي  بن   ت

ولعذل    85طعه  –قد فتنا ق مع  معن بععدَ وب علوم السعامري  فإنافي  له تعالى } قاهللا   

ي  هللا صلى   عليه وآله في الحديث التم ب به األمم ببني إورائي  ... ول  فيوم من يعأتي 

 . الحديث [ .بمه عفلية لكان في بمتي من يفع  ذل  ..

فلما عالدوه صلى   عليه وآله وحاسب ه و اقل ا بالباط  قعاهللا لوعم   تععالى علعى لسعان 

برينٍ  إِنَّاوَ  }سو له     . 24وبأ  – بَْو إري اكُْم لَعَلََى هُدًى بَْو فري َ َفهللٍا مو

 

 وأما :

 

 ) منهم( 

 

ن َوِمْنُهمه تعالى } وسق هذا اللفظ في ق ل ن َلَّ  َوِمْنُهمبِِه يُْؤِمُن  مَّ ََهُ   يُْؤِمُن بِههِ  مَّ ْْ ََ ََ َوَربُّه

ويبين تععالى بن العذين آمنع ا معنوم وعملع ا الصعالحات وععدهم   40ي لس  -  بِاْلُمْفِسِدينَ 

د اُن َعلَعى اْلكُف عاسر   تعالى بالنصر والجنة ل  له تعالى }  يَن َمعَهُ بَ ر ر   َوال ذر  ِ وُ هللُا  دع س  َحم   مو

م ور عيَماهُْم فرعي ُوُ ع هر ْ عَ الًا   ور ر َوسر  ِ عَن  دًا يَْبتََُ َن فَْضعًف م ر  ُسَحَماُن بَْينَُوْم   تََراهُْم ُسك عًا وُج 

يع ر َكعَ ْسعٍ بَْخعَرَج َ عْطأَهُ فَع نَ  لجر لرَ  َملَلُُوْم فري الت ْ َساةر   َوَمعلَلُُوْم فرعي اْقر
ْن بَثَرر السوُج قر   ذََ  َسهُ م ر

يَن آَمنُعع ا ُ ال ععذر  ِ ععُم اْلكُف ععاَس   َوَعععدَ  ععيَظ برور َر يَ اَع لر س  ععُب العع و َْلََظ فَاْوععتََ َى َعلَععَى وُعع قرهر يُْعجر  فَاْوععتَ

الرَحاتر  لُ ا الص  يًمعا  ِماْنُهمَوَعمر عَرةً َوبَْ عًرا َعظر فر َْ وهعؤالن هعم العذين اتبعع ا    29الفعت   –م 

ي رعيَن َسوُع اًل ه تععالى }   تعالى وسو له كما فعي ق لع ي بَعَعَث فرعي اأْلُم ر اْنُهمْ هُعَ  ال عذر يَتْلُع   م ِ

برعيٍن  عن قَْبعُ  لَفرعي َ عَفهللٍا مو ْكَمعةَ َوإرن َكعالُ ا مر تَعاَب َواْلحر ْم َويُعَل رُمُوعُم اْلكر يور ْم آيَاترعهر َويُعَ ك ر  –َعلَْيور

    2الجمعه 

معن ي ع هللا سبنعا آتنعا  مانهمي معت عدهم  } ووهؤالن هم الذين قال ا في قععائوم واعت عدوا فع

    20الب رة  –في الدليا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب الناس 

وبما الذين كفروا منوم ولاف  ا ف د ت عدهم   تعالى باقلت ا  كمعا فعي ق لعه تععالى هنعا } 

ععا لَععْذَهبَن  } يَن عع ِمااْنُهمفَارل ععا  برعع َ فَارم  نتَ رُمعع َن بَْو لُرر ُسونَ مو ْ تَععدر م مو ي َوَعععْدلَاهُْم فَارل ععا َعلَععْيور  – َ  ال ععذر

 ال خره   .

ومن هؤالن المحرف ن للكلم من بعد م ا عه ممن كعذب ا علعى   تععالى وسوع له ل  لعه 

ۚع  تعالى }  يع نُ ا لَكُْم َوقَعْد َكعاَن فَرر اْنُهمْ بَفَتَْطَمعُ َن بَن يُْؤمر ر  م ِ  ِ فُ لَعهُ يَْسعَمعُ َن َكعَفَ   ثُعم  يَُحر ر

ن بَْعدر َما َع َلُ هُ َوهُْم يَْعلَُم َن      75الب رة  –مر

يعرف ن سوع هللا   بال صعف والسعمة كمعا يعرفع ن  ومنوؤالن فري ا من به  الكتاب ممن

فُ لَعهُ ببنائوم ثم بلكروا قع ته وصفته ولعته لديوم قاهللا تعالى }  تَعاَب يَْعرر يَن آتَْينَعاهُُم اْلكر  ال عذر

ي ًا  فُ َن بَْبنَاَنهُْم   َوإرن  فَرر ْنُهمْ َكَما يَْعرر ۚ  َوهُعْم يَْعلَُمع َن  م ِ ومعن   146 ال عرة  –لَيَْكتُُم َن اْلَحع

 –معن كفعر  ومانهممن آمن  فمنهمولكن اختلف ا قاهللا تعالى فيوم }  هؤالن المختلفين الذين

ا فععع  طائفععة مععن اهعع    ومععنوم المحععرفين لكتععب سبوععم ووععنة لبععيوم وفعلعع  253الب ععرة 

تَابر لرتَْحَسعبُ هُ  ِمْنُهمْ َوإرن  الكتاب ال اسق ذكرهم في ق له تعالى }  نَتَُوم براْلكر ي ًا يَْلُ وَن بَْلسر لَفَرر



ر َويَ ُ لُع نَ   ِ نعدر  عْن عر ر َوَمعا هُعَ  مر  ِ نعدر  عْن عر تَعابر َويَ ُ لُع َن هُعَ  مر عَن اْلكر تَابر َوَما هَُ  مر َن اْلكر  مر

َب َوهُْم يَْعلَُم َن  ر اْلَكذر  ِ     78آهللا عمران  -َعلَى 

هم االكلرية الفاو ة بما  ال لة المؤمنة التي تعأمر بعالمعروه وتنوعى ععن المنكعر  وهؤالن

َ عْو لرلن عا ر تَعأُْمُروَن برعاْلَمْعُروهر َوتَْنَوعْ َن َعععنر كمعا فعي ق لعه تععالى }  عٍة بُْخرر كُنعتُْم َخْيعَر بُم 

تَععابر لََكعاَن َخْيعًرا ل ُوععم اْلمُ  ر   َولَععْ  آَمعَن بَْهعُ  اْلكر نُع َن برعاَّلل  اْنُهمُ نَكعرر َوتُْؤمر نُع َن َوبَْكلَععُرهُُم  م ِ اْلُمْؤمر

    110آهللا عمران  –اْلفَاور ُ َن 

ا لَْذَهبَن  برعَ  فَار } وهذه األكلرية وينت م   تعالى منوم كما بينا في االية الكريمة هنا  ل عا فَارم 

نتَ رُمعع َن  ِمااْنُهم ولععذل  ي عع هللا تعععالى فععيوم آخععر ال مععان } ب  ي  لعع ن     41ال خععره  –مو

لحن  مي  منتصر ويو   الجم  وي ل ن الدبرب  الساعة م عدهم والسعاعة بقهعى وبمعر 

 .ال مر    –

 

 وأما :

 

 )منتقمون( 

 

 مضعافاَ إلعى   ] والت م منعه : عاقبعه علعى ذلعب صعدس منعه ويعأت اقلت عا  فعي كتعاب  

-723ص  2ج –معجم الفعا  ال عرآن بعاب النع ن فصع  ال عاه والمعيم  –وبحاله وتعالى 

724  ]  

وبمعا معاذكره الراغعب األصعفوالي فعي معجعم كلمعات ال عرآن لفعس المعنعى المن ع ص فعي 

 تعريف الكلمة حيث قاهللا في كتابه مفرقات بلفا  ال رآن ماقة ل م :

معنوم  نقماواا بلكرته إما باللسان وإما بالع  بة قاهللا تععالى ) ومعا] ل مو الشيئ ول مته : إذ

(  8البعروج  –معنوم إال بن يؤمنع ا بعاهلل  نقماوا( & ) وما  74الت بة  –ناهم   غإال بن ب

معععنوم  فنتقمناااا( . والن معععة : الع  بعععة قعععاهللا تععععالى ) 59المائعععدة  -منعععا تنقماااون&)هععع  

( & ) 47العرو   -معن العذين ب رمع ا فانتقمنا( &) 136األعراه  –فأغرقناهم  في اليم

مفعرقات كلمعات  -( .بهع    25ال خره  –كان عاقبة المكذبين  منوم فالظر كيف فانتقمنا

 [م  للراغب األصفوالي ماقة لال رآن 

 وفي لسان العرب البن منظ س ماقة ل م :  

 

  ولَ رُمعع او ...  الع  بعة  ن رْ معةُ ... والتَ َْمعو إذا كافعأَه ع  بعةً بمعا صععنَ . ابعن األَعرابعي : ال ]

َُْو في كراهة الشين قاهللا ابن بري: ي اهللا لَ َْموُ   .لَْ ماً ولُ  ماً ولَ رمةً ولرْ مةً  ولَ رْمُو: بالَ

عْن لَ َعَم  ع  مر وفي بَومان   ع  و ع : الُمْنعتَ رم  هع  البعال  فعي الع  بعة لمعْن  عاَن وه  ُمْفتَعر

. و ععَربه َ ععْربة لَ َععٍم إذا  ععَربه َعععدُو  لععه. وفععي  اهععةُ حععد  يَععْن رم إذا بَلَََععْو بععه الكر ععَخ.ر الس 

... لسعان الععرب  ؛(من عا إال  بَن آَمن عا بعاهلل تَْنقماونيا بَهَ  الكتعاب هع   ق )التن ي  الع ي : 

 [  البن منظ س

 



هعذا تعريعف الع عاب العذي قعاهللا ألن  فعي البيعان دقعةا الو البوع هغير ققي عات وهذا التعريف

يَن عالى فيه } ت عابررر لْ ر َما عُ قرْبتُم برهر   َولَئرن َصعبَْرتُْم لَُوعَ  َخْيعرع ل رلص   –َوإرْن َعاقَْبتُْم فَعَاقربُ ا برمر

 .  126النح   

فان تكرست الذل ب والمعاصي يتح هللا الع اب لمرحلعة بخعرى معن تعدسج اللَعة إلعى لفعظ 

وع ان فعرق بو  ماععة بلعدة بوقبيلعة  ق آ يعأت علعى بنعيوالعذي اقلت ا  اقلوعي الت ا  و ه  

ولعيس وعف  العدمان الفسع ق والعصعيان و الكبائر والكفعر والذل ب و بعد نمن ط ي  من 

}  لعذل  ي ع هللا تعععالىالت بععة والر ع ع إلعى   تعععالى  واحعداً معع  ععد  اقوعتَفاس بو ذلبعاً 

َوقَعالُ ا يَعا بَيوعهَ } ي ع هللا تععالى  فرعع ن قع   وفعي  95المائعدة  –  منعه  فيناتقمومن عاق 

ا َكَشْفنَا َعْنُوُم اْلعَعذَاَب إرذَا هُعْم  ََ إرل نَا لَُمْوتَدُوَن فَلَم  ندَ دَ عر ُر اْقعُ لَنَا َسب َ  برَما َعور يَنكُلُع َن الس احر

هر اأْلَْلَوع ذر ْصَر َوَهَ هر قَاهللَا يَا قَْ  ر بَلَْيَس لري ُمْلُ  مر عن تَْحترعي   َولَاقََى فرْرَعْ ُن فري قَْ مر ي مر اُس تَْجعرر

عَي َعلَْيعهر بَْوع عينع َواَل يََكعاقُ يُبرعيُن فَلَعْ اَل بُْل ر ذَا ال ذري هُعَ  َمور ْن َهَ ُروَن بَْ  بَلَا َخْيرع م ر َسةع بَفََف تُْبصر  ر

لريَن فَاْوتََخف  قَْ َمهُ فَأََطاعُ هُ    ن ذََهٍب بَْو َ اَن َمعَهُ اْلَمَفئرَكةُ ُمْ تَرر ع ريَن  م ر إرل ُوْم َكالُ ا قَْ ًمعا فَاور

ا آَوفُ لَا  يَن  انتَقَْمنَافَلَم  عرر خر ِْ يَن فََجعَْلنَعاهُْم َوعلَفًا َوَمعلًَف ل ر ْنُوْم فَأَْغَرْقنَاهُْم بَْ َمعر ال خعره  – مر

وهنععا فلمععا آوععف لا تؤكععد بن االلت ععا  لعع هللا بعععد اوععتنفاق كعع  الطععرق لتعع بتوم    56 -49 -

   تعالى ولذل  قاهللا ع  و   :وس  عوم إلى 

 

وقاهللا تعالى فعي المجعرمين العذن    126األعراه  –منوم فأغرقناهم في اليم  فانتقمنا}  

وفعي آخعر ال معان ت ععد   22السعجدة  - منتقماون} إلا من المجرمين اعتاقوا على ذل  

رى إلعا   تعالى إبليس وح به ببطشة كبرى قاهللا تععالى فيوعا } يع   لعبطش البطشعة الكبع

    16الدخان  – منتقمون

 

التعريف الدقيۚ للفظ اقلت ا  في ال رآن الكعريم  لعيس علعى ذلعب كمعا  من هنا ل  هللا بأنو 

الكعيم  سحموم   وغفر   تعالى لنعا ولوعم  ذكر بصحاب المعجم المفور  أللفا  ال رآن

 :ب  تعريفه 

 

عد إمهال هللا لهم زمناا  وأجا   هام عقوبه إلهية عادلة على فرد أو جماعة أو أمة ب] أنه 

حا   ماهم فيه من كفار وفساوو وعاايان بالغوه فإذ لم يتوبوا ويرجعوا وأصروا على 

 .[  واألص ب وهذا التعريف لنا ه  األقق –بهم اإلنتقام 

 

 ثم يقول تعالى :

 

ْقتَِدُروَن ( 42)  (42)أَْو نُِريَنََّك الَِّذي َوَعْدنَاهُْم فَِإنَّا َعلَْيِهم مُّ

 

 وهنا :

 

 ()أو



وُعُ    بَفَعارن هذا اللفظ في ق له تعالى }   وسوق عهر الرو عن قَْبلر عدع إرال  َسوُع هللاع قَعْد َخلَعْو مر َوَما ُمَحم 

اَت  َ َ عْيئًا   َوَوعيَجْ  أَوْ م   ِ بَْيعهر فَلَعن يَُضعر   ي قُترَ  ال َلَْبتُْم َعلََى بَْع َابركُْم   َوَمن يَن َلرْب َعلَعَى َع ر  ر

يَن  رر ععاكر ُ الش  يؤكععد بن لعع وهللا الع ععاب علععى هذهععه األمععة قريبععاً مععن    144آهللا عمععران –ِ 

ععْنُوم  }م تععه ثععم يمتعععد بعععد ذلعع  إلععى ب لوععم بععالَ ه قععاهللا تعععالى هنععا ععا لَععْذَهبَن  برععَ  فَارل ععا مر فَارم 

نتَ رُم َن  م أَوْ  مو ي َوَعْدلَاهُْم فَارل ا َعلَْيور يَن َ  ال ذر ُسوَن  لُرر ْ تَدر    42-41ال خره  –مو

 

 وأما : 

 

 (نُِريَنََّك الَِّذي َوَعْدنَاهُمْ  )

 

وهنعا يبعين تعععالى بن هعذا ال عععد مج نإلعى  عع ئين األوهللا مرحلعة الععدع ة والعبف  للنععا  

عا لَعْذَهبَن  برعَ  فَارل عا } وهى مرحلة تنتوى ب فاته صلى   عليه وآله كما في اآلية هنعا :  فَارم 

عع نتَ رُمعع َن بَْو مر ُسونَ  نُِريَنَّااَك الَّااِذي َوَعااْدنَاهُمْ ْنُوم مو ْ تَععدر م مو  { 42-41ال خععره  – فَارل ععا َعلَععْيور

  صلى   عليه وآله هنا وفاته وإتما  المومة الم ك لة إليه وهعى إبعف   وذهاب سو هللا

عا النعا  قعع ة   تععالى كمعا فعي ق لعه عع  و ع  }  بَْو  الَّاِذي نَِعاُدهُمْ بَْععَض  كَ نُِريَنَّاَوإرن م 

َساُب      40ي لس  –لَتََ ف يَن َ  فَارل َما َعلَْيَ  اْلبََف ُ َوَعلَْينَا اْلحر

فَاْصعبرْر إرن  } وهنا يأمر   تعالى بالصبر على وعد   تعالى و هما وعدان قاهللا تعالى : 

ا  َوْعدَ  ۚ    فَارم  ر َح    77غعافر  –بَْو لَتََ ف يَن عَ  فَارلَْينَعا يُْرَ عُع َن الَّاِذي نَِعاُدهُْم َض بَْعع نُِريَنَّاكَ ِ 

م  أَْو نُِريَنَّاَك الَّاِذي َوَعاْدنَاهُمْ  }و  تعالى قاقس على ذل  كما فعي ق ولعه تععالى   فَارل عا َعلَعْيور

ُسوَن  ْ تَدر لى  عويد وويحاوعبوم وبعد هفكوم والت ا    تعالى منوم   تعا   42غافر  –مو

ا } على مافعل ه ل  له تعالى  عُُوْم ثُعم   الَِّذي نَِعُدهُمْ بَْعَض  نُِريَنَّكَ َوإرم  بَْو لَتََ ف يَن عَ  فَارلَْينَعا َمعْر ر

يدع َعلََى َما يَْفعَلُ َن  ُ َ ور وبععد هعفَ الظعالمين وععد   تععالى المعؤمنين    46يع لس  –ِ 

ُ  َوَعادَ  ض ل  لعه تععالى }باقوتخفه فعي األس عالرَحاتر  الَّاِذينَ ِ  لُع ا الص  عنكُْم َوَعمر آَمنُع ا مر

ي اْستَ  يعنَُوُم ال عذر عنَن  لَُوعْم قر ْم َولَيَُمك ر عن قَعْبلرور يَن مر فَن ُوْم فري اأْلَْسضر َكَما اْوعتَْخلََف ال عذر َضعَى لَيَْستَْخلر

عن بَْععدر َخع ْ  لَن ُوم م ر عَ  لَُوْم َولَيُبَد ر لر كُ َن برعي َ عْيئًا   َوَمعن َكفَعَر بَْععدَ ذََ ْم بَْمنًعا   يَْعبُعدُولَنري اَل يُْشعرر فرور

ئرَ  هُُم اْلفَاور ُ َن  عذَا وعد قاهللا تعالى فيه }  وه    55الن س  –فَأُولََ  اْلَوْعادُ َويَ ُ لُع َن َمتَعَى َهَ

قريَن  قُع  ل كُعم  يعَاادُ إرن كُنعتُْم َصعاقر ُم َن يَعْ ٍ  ال  تَْسع م ِ ُروَن َعْنعهُ َوعاَعةً َواَل تَْسعتَْ در  يع لس –تَأْخر

قعاهللا فيعه   تععالى } وي  لع ن متعى هعذا الفعت  إن كنعتم   وهذا ال ععد فيعه فعت    29-30

فيعه وععد آخعر لبنعي إوعرائي   فعي آخعر ال معان  فت ال عد والالسجدة   وهذا  –صاققين 

فلمعا وععمو      104االوعران  –لفيفعا  اآلخعرة  ئنعا بكعم وعادقاهللا فيه تعالى } فاذا  عان 

متى يك ن ذل  ؟   كما في ق له تعالى  } وي  لع ن متعى ا قريش ذل  ال عد في الدليا قال 

صعلى   عليعه وآلعه   وهنعا قعاهللا لوعم سوع هللا    48ي لس  -إن كنتم صداقين الوعدهذا 

االلبيعان  – توعادونما  فيما ذكره   تعالى في كتابه الكريم  } وإن بقسي بقريب ب  بعيد
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 وأما :

 



 ()فإنا 

 

ععَن اْلبَْعععثر }  : وسوق هععذا اللفععظ فععي ق لععه تعععالى  فَِإنَّااايَععا بَيوَوععا الن ععاُ  إرن كُنععتُْم فرععي َسْيععٍب م ر

َخل  َعٍة َوَغْيعرر  ْضٍََة مو ن مو ْن َعلَ ٍَة ثُم  مر ن لوْطفٍَة ثُم  مر ن تَُراٍب ثُم  مر نُبَعي رَن لَكُعْم    َخلَْ نَاكُم م ر ُمَخل  َعٍة ل ر

ْفًف ثُم  لرتَْبلَُُ ا بَ ُد كُْم   وَ  ُ كُْم طر ى ثُم  لُْخرر َسمًّ عن َولُ ررو فري اأْلَْسَحا ر َما لََشاُن إرلََى بََ ٍ  مو عنكُم م  مر

ن بَ  ن يَُرقو إرلََى بَْسذهللَار اْلعُُمرر لرَكْيَف يَْعلََم مر نكُم م  عدَةً يُتََ ف َى َومر ْلٍم َ ْيئًا   َوتَعَرى اأْلَْسَض َهامر ْعدر عر

يرٍ  ن كُ  ر َنْوجٍ بَور ْت َوَسبَْو َوبَلبَتَْو مر     5الحر  –فَارذَا بَلَ ْلنَا َعلَْيَوا اْلَماَن اْهتَ  

ي َوَععْدلَاهُْم  } قلي  على ال دسة اقلوية والتي قاهللا تعالى فيوا هنا يَن َ  ال عذر م  فَِإنَّاابَْو لُرر َعلَعْيور

ُسوَن  ْ تَدر فوع  يحعى ويميعو  قعاقس علعى الخلعۚ والفنعانعع  و ع  فالخعالۚ    42غافر  –مو

ال يامعة  –تعالى } بلعيس ذلع  ب عاقس علعى بن يحعى المع تى  قاهللا  وه  على ك   يئ قدير

وبالتالي قد بععد   تععالى للكعافرين وععيرا كمعا فعي ق لعه تععالى } ومعن لعم يعؤمن    40

 .   13الفت   –بعتدلا للكافرين وعيرا  فإناه باهلل وسو ل

 

 وأما :

 

 )عليهم( 

 

حتعى فعي العدليا وهنا يبين تعالى بله قاقسعلى تسلي. عباقا له ل تع  هعؤالن الظلمعة الت امعا 

عن َ عْيٍن   قُعْ  إرن  اأْلَْمعَر ول  كال ا في مضا عوم قاهللا تعالى }  عَن اأْلَْمعرر مر يَ ُ لُ َن َه  ل نَعا مر

عا قُترْلنَعكُل هُ  عَن اأْلَْمعرر َ عْينع م  ا اَل يُْبدُوَن لَعَ    يَ ُ لُع َن لَعْ  َكعاَن لَنَعا مر م م  ور ر   يُْخفُ َن فري بَلفُسر ا  َّللر 

يَن كُترعَب  يَْبتَلرعيَ  َعلَاْيِهمُ َهاهُنَا   قُ  ل ْ  كُنتُْم فري بُيُ تركُْم لَبََرَن ال عذر ْم   َولر ور عر ُ اْل َتْعُ  إرلَعَى َمَضعا ر  ِ  

دُوسر  ُ َعلريمع برذَاتر الصو  ِ َ  َما فري قُلُ بركُْم   َو كُْم َولريَُمح ر    154آهللا عمران  –َما فري ُصدُوسر

 

ويبدب غضب   تعالى عليوم ب اليتوم غير   تعالى ةسو له صلى   عليه وآلعه علعيوم 

عَن  لعيوم كمعافي ق لعه تععالى }السف  وهنا قخل ا في والية الظالمين فسخ.   تععالى ع لُعر

ععَ  برَمععا َعَصعع ا  لر
يَسععى اْبععنر َمععْريََم   ذََ ععن بَنرععي إرْوععَرائريَ  َعلَععَى لرَسععانر قَاُووقَ َوعر يَن َكفَععُروا مر ال ععذر

نَكعٍر فَعَلُع هُ   لَبرعئَْس َمعا َكعالُ ا يَْفعَلُع َن  َكالُ ا يَْعتَعدُوَن  َكعالُ ا اَل يَتَنَعاَهْ َن َععن مو َى َكلريعًرا تَعرَ و 

 ُ  ِ  .َ يَن َكفَُروا   لَبرئَْس َمعا قَعد َمْو لَُوعْم بَلفُسُعُوْم بَن َوعخر ْنُوْم يَتََ ل ْ َن ال ذر َوفرعي اْلعَعذَابر  َعلَاْيِهمْ م ر

   80-78المائدة  –هُْم َخالردُوَن 

ة وهؤالن يبين تعالى اله يمولوم ويمتعوم حتى يرى ه  يت ب ن من قريب ب  ال وهعى فتنع

عُروا برعهر فَتَْحنَعا قاهللا تعالى فيوا }  ا لَسُ ا َما ذُك ر ُحع ا  َعلَاْيِهمْ فَلَم  بَْبعَ اَب كُع  ر َ عْيٍن َحت عَى إرذَا فَرر

ْبلرسُ َن  َْتَةً فَارذَا هُم مو   وهذا ه  اقلت عا  اقلوعي بَضعبه  44األلعا   –برَما بُوتُ ا بََخْذلَاهُم بَ

سوع هللا   صععلى   عليععه وآلععه مععا عليععه إال الععبف   ثععم يبععين تعععالى بن عع  و عع  عععنوم 

} معن يطع  الروع هللا ف عد وعلى   الحساب وه  ليس عليوم حفيظاً كمعا فعي ق لعه تععالى 

 .   80النسان  -فيظاح عليهمبطاع   ومن ت لى فما بسولناَ 

 

 وأما :



 

 )مقتدرون( 

 

 – قاادير علععى كعع   ععيئ كعع   ععيئ كمععا فععي ق لععه تعععالى } و  بي بلععه تعععالى قععاقس علععى

 الخلۚ والم ت والحياة كمعا فعي ق لعه تععالى  وه  وبجاله وتعالى قاقس على  40المائدة 

:  

ََ وُدًى }  لَساُن بَن يُتَْر َى  بَيَْحَسُب اْقر َۚ فََسع   ٍ يُْمنََى ثُم  َكاَن َعلَ َعةً فََخلَع نري  ن م  بَلَْم يَُ  لُْطفَةً م ر

ْو َ  ْنهُ ال   لرَ  فََجعََ  مر -36ال يامعة  –َعلََى بَن يُْحيرَي اْلَمعْ تََى  بِقَاِدرٍ ْينر الذ َكَر َواأْلُللََى بَلَْيَس ذََ

40    

 

ل  لعه  ثم يبين تعالى بله قاقس على إل اهللا بعضاً من عذابه عع  و ع  علعى قعريش األولعى

دُهُْم تعالى }  يََ  َما لَعر    95ؤمن ن الم – لَقَاِدُرونَ َوإرل ا َعلََى بَن لورر

 

وُعُ    بَفَعارن فان ال لب ا كمعا فعي ق لعه تععالى }  عهر الرو عن قَْبلر عدع إرال  َسوُع هللاع قَعْد َخلَعْو مر َوَمعا ُمَحم 

َ َ عْيئًا   َوَوع  ِ بَْيعهر فَلَعن يَُضعر   عْب َعلَعَى َع ر اَت بَْو قُترَ  ال َلَْبتُْم َعلََى بَْع َابركُْم   َوَمن يَن َلر ي م  يَْج ر

 ُ يَن ِ  رر عاكر   وهنعا يبعدب لع وهللا عذابعه تععالى امتعداقا للععذاب األوهللا ال ريععب  144آهللا  – الش 

ي َوَععْدلَاهُْم } اآلية هنا من م ته كما في  يَن عَ  ال عذر نتَ رُمع َن بَْو لُرر عْنُوم مو ا لَْذَهبَن  برَ  فَارل ا مر فَارم 

م  ْقتَِدُرونَ فَارل ا َعلَْيور وهعى مرحلعة ععذاب ممتعد عبعاسة ععن ثعف     42-41ال خره  – مُّ

حاهللا خرو وم على والية   تععالى وسوع له وبهع  بيتعه  ال اع من العذاب قاهللا تعالى فيه

في ال فب ذكره   ع  و   على لظا  الحكعم ال عائم علعى ال صعية فعي آهللا عليوم السف  

اع العععذاب التععي إبععراهيم وذسيتععه مععن بهعع  بيتععه علععيوم السععف  هنععا ي عع هللا تعععالى فععي بلعع 

 وين لوا   تعالى عليوم إلى ب   هم بالَ ه قاهللا ع  و   :

  

عن تَْحعور بَْسُ لركُعْم بَْو يَْلبرَسعكُْم  اْلقَااِدرُ قُْ  هَُ  }  عن فَعْ قركُْم بَْو مر َعلَعَى بَن يَْبعَعَث َعلَعْيكُْم َععذَابًا م ر

َۚ بَْعَضكُم بَأَْ  بَْععٍض   الظُعْر َكْيعفَ  ي يَعًا َويُذر ُه اآْليَعاتر لَعَل ُوعْم يَْف َُوع َن   ر َوَكعذ َب برعهر  لَُصعر ر

يعٍ   ۚو   قُع  ل ْسعُو َعلَعْيكُم برَ كر ْسعتَ َر    َوَوعْ َه تَْعلَُمع َن   قَْ ُمَ  َوهَُ  اْلَحع األلععا   - ل ركُع  ر لَبَعاٍ مو

   فععان لععم يت بعع ا هنععا تبععدب مرحلععة اللعع سة الصععناعية وصععع ق السععمان بععالعل   65-67

الحديلععة والععتحكم فععي الخلععۚ والتسععل. علععيوم والععتحكم فععي كعع  معع اسق الكععرة الر ععية 

 وثرواتوا وهنا يبشر   تعالى العالم بما فيوم قريشاَ اآلخرة بعذاب قاهللا تعالى فيه : 

ي نَْو َوَ عن  بَْهلَُوعا بَل ُوعْم }  َعلَْيَوعا بَتَاَهعا بَْمُرلَعا  قَااِدُرونَ َحت َى إرذَا بََخذَتر اأْلَْسُض ُنْخُرفََوا َوان 

ع ُ  اآْليَاتر لر َعْ ٍ  يَتَفَك  لرَ  لُفَص ر
ََْن براأْلَْمسر   َكذََ يدًا َكأَن ل ْم تَ  –ُروَن لَْيًف بَْو لََواًسا فََجعَْلنَاَها َحصر

 .   24ي لس 

بولوعم قريشعاً وهذا ليس إفناناً للبشرية ب دس ما ه  إفنان للظلمةوالت اماً إلوياً عاما للععالم و

عن بالخرة ثم  ت سيث األسض للصالحين الذين قاهللا تعالى فيوم }  بُع سر مر َولَ َْد َكتَْبنَعا فرعي ال  

الرُح َن  َي الص  بَاقر ثَُوا عر ْكرر بَن  اأْلَْسَض يَرر     105األلبيان  –بَْعدر الذ ر

م بوعا فعي الحيعاة ثم يفق ا ي موم الذي ي عدون فيعدخلوم   تععالى فيعه  وعنم التعي وععده

 الدليا ولكنوم كذب ا وبعر  ا واوتكبروا قاهللا تعالى 



 

ع}  ا يَْعلَُم َن فَعَف بُْقسر م  يٍم  َكف    إرل ا َخلَْ نَاهُم م ر ْنُوْم بَن يُْدَخَ  َ ن ةَ لَعر ٍئ م ر ر بَيَْطَمُ  كُ و اْمرر ُم برعَرب 

بر إرل عا  قر َواْلَمََعاسر عْنُوْم َوَمعا لَْحعُن برَمْسعبُ قريَن َعلَع لَقَااِدُرونَ اْلَمَشاسر هللَا َخْيعًرا م ر ذَْسهُْم فَعَى بَن لوبَعد ر

عَراًعا  عَن اأْلَْ عدَا ر ور ي يُ َععدُوَن يَعْ َ  يَْخُرُ ع َن مر يَُخ ُ  ا َويَْلعَبُ ا َحت َى يَُفقُ ا يَعْ َمُوُم ال عذر

عععَةً بَْبَصععاُسهُْم تَعع ي َكععالُ ا َكععأَل ُوْم إرلَععَى لُُصععٍب يُ فرُضعع َن  َخا ر ععَ  اْليَععْ ُ  ال ععذر لر ل ععةع   ذََ ْرَه ُُوْم ذر

   . 44- 38ال يامة  –يُ َعدُوَن 

 

 : لرسوله صلى هللا عليه وآله والمؤمنين  ثم يقول تعالى

 

ْستَِقيٍم ) (43)  (43فَاْستَْمِسْك بِالَِّذي أُوِحَي إِلَْيَك ۖ إِنََّك َعَلٰى ِصَراٍط مُّ

 

 وهنا :

 

 ) فاستمسك(

 

وي عاهللا مسع  بالعدين : حعافظ عليعه فعأتمر بعأمره والتوعى قبضه وبخعذه هنا لشيئ ] مس  با

 ويمسااكقععاهللا تعععالى } معجععم بلفععا  ال ععرآن بععاب المععيم فصعع  السععين والكععاه [  -بنويععه  

  ] واوتمسعع  بالشععيئ  : اعتصععم بععه  65الحععر –السععمان بن ت عع  علععى األسض إال باذلععه 

ت عع هللا اوتمسع  الَريعۚ بالحبع  واوتمسعع   وتعلعۚ بعه لينجع  معن الولكععة بو ممعا يفعر منعه 

 -بحجة ق ية : احتر بوا و فر على خصمه وي اهللا اوتمسع  بالشعين حفظعه ولعم يضعيعه 

  معجم بلفا  ال رآن باب الميم فص  السين والكاه [ -

عن اقوعف   وهع  الكفعر بالطعاغ ت } فمعن يكفعر بالطعاغ ت ويعؤمن بوال : قاهللا تعالى   

    256الب رة  –ة ال ث ى ال الفصا  لوا و  ومي  عليم بالعرو استمسكباهلل ف د 

 ثاليا : 

اقوعف  بعععد الكفععر بالطععاغ ت هعع  اقوتمسععاَ بتعاليمععه مععن بوامععر ولعع اهي فععي ال ععرآن 

كما فعي ق لعه عع  و ع  حيعث بعين تععالى  الكريم  وحديث سو هللا   صلى   عليه وآله

} ومن يسعلم و وعه إلعى   وهع   لى فيوا وفص  بن هذه هى العروة ال ث ى التي قاهللا تعا

. وهععذا هعع  العع حي    22ل معان  –بعالعروة العع ث ى ال الفصععا  لوععا  استمسااكمحسعن ف ععد 

 فَاْستَْمِساكْ } الذي بوحاه تعالى لرو له وه  الصراط المست يم الذي قاهللا تعالى فيعه هنعا : 

ْستَ  َراٍط مو َي إرلَْيَ    إرل َ  َعلََى صر ي بُوحر     43ال خره  – ريٍم برال ذر

 

 وأما :

 

 )بالذي أوحى إليك(

 

تَتْلُعَ  هنا ي  هللا تعالى عن هذا الع حى  }  عن قَْبلرَوعا بَُمعمع ل ر عٍة قَعْد َخلَعْو مر ََ فرعي بُم  لرَ  بَْسَوعْلنَا
َكعذََ

ُم  نر   قُْ  هُعَ  َسب رعي اَل  الَِّذي أَْوَحْينَا إِلَْيكَ َعلَْيور ْحَمَ عهَ إرال  هُعَ  َعلَْيعهر تََ ك ْلعُو َوهُْم يَْكفُُروَن برالر 
 إرلََ



  وهذا ال حي ه  ال رآن الكريم بلسان عربي مبعين قعاهللا تععالى  30الرعد  –َوإرلَْيهر َمتَابر 

لرَ  فيه }  َس يَعْ َ  اْلَجْمع ر  أَْوَحْينَا إِلَْيكَ َوَكذََ َسبُ   اْل ُعَرَى َوَمعْن َحْ لََوعا َوتُنعذر رتُنعذر
 اَل قُْرآلًعا َعَربريًّعا ل 

يرر  ععر ۚع فرعي الس  يع ۚع فرعي اْلَجن عةر َوفَرر ي وهعذا الع حي ي ع   علعى    7الشع سى  –َسْيَب فريهر   فَرر

عةً } الحيفية اقبراهيمية التي كان عليوا األلبيان معن قبع  ل  لعه تععالى  يَم َكعاَن بُم  إرن  إرْبعَراهر

ي كر عَن اْلُمْشعرر ر َحنريفًا َولَعْم يَعُ  مر ْسعتَ ريٍم قَالرتًا َّلل ر  عَراٍط مو عهر   اْ تَبَعاهُ َوَهعدَاهُ إرلَعَى صر َْلعُمر ًرا أل ر َن  َ عاكر

يَن  ثُعم   عالرحر عَن الص  عَرةر لَمر ل عةَ  أَْوَحْينَاا إِلَْياكَ َوآتَْينَعاهُ فرعي العدوْليَا َحَسعنَةً   َوإرل عهُ فرعي اآْلخر بَنر ات برعْ  مر

َن الْ  يَم َحنريفًا   َوَما َكاَن مر يَن إرْبَراهر كر   122 -119النح   -ُمْشرر

 }وهذا ال حي ال ان  على الحنيفية اقبراهيمية كان عليه بلبيان   من قبع  ل  لعه تععالى  

يَ   أَْوَحْينَا إِلَْيكَ إرل ا  يَم َوإرْوعَماعر هر   َوبَْوَحْينَعا إرلَعَى إرْبعَراهر عن بَْععدر َكَما بَْوَحْينَا إرلََى لُع ٍٍ َوالن بري رعيَن مر

يَسععَى َوبَيوعع َب َويُعع لَُس َوَهععاُسوَن َووُععلَْيَماَن   َوآتَْينَععا قَاُووقَ  َوإرْوععَحاَق َويَْع ُعع َب َواأْلَْوععبَاطر َوعر

    163النسان  –َنبُ ًسا 

   

وت    هذه الملة الحنيفة بيضاً على ال صية وآخرهعا تعأت مع  وعيدلا محمعد خعاتم األلبيعان 

السعف  وبوعذه ال صعية بوصعى وعيدلا ل حعا وإبعراهيم  بي ال صية بامامة به  بيته علعيوم

عَى برعهر لُ ًحعا وَ كع  األلبيعان معن ذسيعتوم ل  لعه تععالى }  ينر َمعا َوص  عَن العد ر الَّااِذي َ عَرَع لَكُعم م ر

يَن َواَل تَتَ  أَْوَحْينَا إِلَْيكَ  يَسعَى   بَْن بَقريُمع ا العد ر يَم َوُم َوعَى َوعر ْينَا برعهر إرْبعَراهر قُع ا فريعهر   َوَما َوص  فَر 

ي إرلَْيهر َمن يُنريعُب  ُ يَْجتَبري إرلَْيهر َمن يََشاُن َويَْودر  ِ يَن َما تَْدعُ هُْم إرلَْيهر    كر َوَمعا   َكبَُر َعلَى اْلُمْشرر

 َْ ْلُم بَ ن بَْعدر َما َ اَنهُُم اْلعر قُ ا إرال  مر ى تَفَر  َسعمًّ ب رَ  إرلََى بََ عٍ  مو ن س  يًا بَْينَُوْم   َولَْ اَل َكلرَمةع َوبَ َْو مر

يعٍب  ْنعهُ ُمرر ْم لَفرعي َ ع  ٍ م ر هر عن بَْععدر تَعاَب مر ثُع ا اْلكر يَن بُوسر َي بَْيعنَُوْم   َوإرن  ال عذر لرَ  فَعاْقعُ     ل  ُضر عذََ فَلر

ْرَت   َواَل تَت برْ   هللَا َواْوتَ رْم َكَما بُمر َْععدر عْرُت ألر تَعاٍب   َوبُمر عن كر ُ مر  ِ بَْهَ اَنهُْم   َوقُْ  آَمنُو برَما بَلَ هللَا 

عةَ بَْينَنَعا َوبَْيعنَكُُم    ُ َسبونَعا َوَسبوكُعْم   لَنَعا بَْعَمالُنَعا َولَكُعْم بَْعَمعالُكُْم   اَل ُحج   ِ ُ يَْجَمعُ  بَْينَنَعا   بَْينَكُُم     ِ

يُر َوإرلَْيهر الْ      15-13الش سى  –َمصر

 

وهنا هبو قريش لت قف هذه ال صية قاعين سو هللا   صلى   عليه وآله بالت قف ععن 

معن بععده وهنعا حعاول ا فتنعة سوع هللا   صعلى   )عليوم السف ( الدع ة ل الية به  بيته 

ي ق لعه تععالى كمعا فع  ال صعية  تل   وإثناجه عن إبف  النا  بمر   تعالى فيعليه وبله 

 – لتفتعري علينعا غيعره وإذاً التخعذوَ خلعيف الذي أوحينا إليكوإن كاقوا ليفتن ل  عن } 

    121اقوران 

 

وهنعا  ععاق صعدس سوعع هللا   صععلى   عليعه وآلععه معن حععرب قععريش معن  وععة وخعع ه 

فتنتوم بأن يكفروا بالنب ة فعأخر بمعر إبفغوعم واليعة بهع  بيتعه معن بععده وهعى ال صعية و 

عض ما بل هللا   الذي حذس من تركوا ع  و   في ق له تععالى } واحعذسهم بن يفتنع َ ب

َع بَْععَض َمعا عن بعض معا بلع هللا   إليع    وقعاهللا تععالى بيضعاً }   يُاوَحٰى إِلَْياكَ فَلَعَل عَ  تَعاسر

هللَا َعلَْيهر َكن ع بَْو َ اَن َمعَهُ  ََ بَن يَ ُ لُ ا لَْ اَل بُل ر ۚع برهر َصْدُس ُ َوَ ائر  ِ يرع   َو َملَ ع   إرل َمعا بَلعَو لَعذر

ي ع     12ه ق  –َعلََى كُ  ر َ ْيٍن َوكر

 



 و ترفضعه وهذه ال صية هنا هى بعض ما بل هللا   إليه العذي سفضعته قريشعاً وإلعى اآلن

ُ وَ }  في ق له ع  و   من تركوا حذس هلل تباسَ وتعالى   ِ اَل َوبَنر اْحكُم بَْيعنَُوم برَمعا بَلعَ هللَا 

ُ إرلَْيعَ    فَعارن تََ ل عْ ا فَعاْعلَْم بَ   ِ ََ َععن بَْععضر َمعا بَلعَ هللَا  ل َمعا تَت برْ  بَْهعَ اَنهُْم َواْحعذَْسهُْم بَن يَْفترنُع 

َن الن ا ر لَفَاور ُ َن  ْم   َوإرن  َكلريًرا م ر يبَُوم بربَْعضر ذُلُ برور ُ بَن يُصر  ِ يدُ   .   49المائدة  –يُرر

 

 ما :وأ

 

 )إنك(

 

  وهع  علعى الحععۚ  252الب عرة  –لمعن المروععلين  إناكوسق هعذا اللفعظ فعي ق لععه تععالى }

  وهعذا الحعۚ  79النمع   –علعى الحعۚ المبعين  إناكالمبين ل  له تعالى } فت ك  علعى   

علعى صعراط  إناكهنا ه  الصراط المسعت يم ل  لعه تععالى }فاوتمسع  بالعذي بوحعى إليع  

 . مست يم  

 

 :وأما 

 

 )على صراط مستقيم(

 

 صاراطي مساتقيما  الصراط المست يم يأت على ال رآن الكريم في ق لعه تععالى } وبن هعذا 

والرو هللا على صراط مست يم  كما فعي ق لعه تععالى } إلع  لمعن    153األلعا  –فاتبع ه 

فععي طاعععة   تعععالى    وقععاهللا تعععالى بيضععاً  4يععس  – صااراط مسااتقيمالمروععلين علععى 

  وهعذا  101آهللا عمعران  – صاراط مساتقيممن يعتصعم بعاهلل ف عد هعدى إلعى وسو له } و

اقوف  قائم على الملة الحنيفية كما بينا وهى الحنيفية والمي  ععن الشعرَ وال صعية كمعا 

بينا وهذا ه  الصراط المست يم الذي قاهللا فيعه تععالى ععن سوع له  صعلى   عليعه وآلعه } 

قينععاً قيمععاً ملععة إبععراهيم حنيفععاً ومععا كععان مععن  صااراط مسااتقيمقعع  إلنععي هععدالي سبععي إلععى 

   .161األلعا   –المشركين 

 

وعباقة   تعالى وطاعته فيما بمعر بنعاناً علعى ماذكرلعاه معن قبع  هع  الصعراط المسعت يم 

عْيَطاَن   إرل عهُ لَكُعْم َععقعاهللا تععالى }  برععينع َوبَنر بَلَعْم بَْعَوعْد إرلَعْيكُْم يَعا بَنرععي آقََ  بَن ال  تَْعبُعدُوا الش  دُو  مو

ذَا  ْستَِقيمٌ اْعبُدُولري   َهَ    61- 60يس  –  ِصَراطٌ مُّ

 

وهنا يبين تعالى بن الداعي إلى   تعالى وهذه ال الية هلل الحۚ على صراط مسعت يم قعاهللا 

ي َمعا اتعالى فيه }  لَعا   َمعا كُنعَو تَعْدسر عْن بَْمرر لرَ  بَْوَحْينَا إرلَْيَ  ُسوًحا م ر
يَمعاُن َوَكذََ تَعاُب َواَل اْقر ْلكر

ي إرلَععَى  لَععا   َوإرل ععَ  لَتَْوععدر بَاقر ععْن عر ي برععهر َمععن ل َشععاُن مر ععن َ عَْلنَععاهُ لُعع ًسا ل ْوععدر كر
ْسااتَِقيٍم َولََ  ِصااَراٍط مُّ

ر ِصااَراِط   ِ  ُ ععيُر اأْل ر تَصر  ِ ععَماَواتر َوَمععا فرععي اأْلَْسضر   باََل إرلَععى  ي لَععهُ َمععا فرععي الس   –ُمعع ُس ال ععذر

 .   53 – 52الش سى 

 



 ثم ي  هللا تعالى :

 

 (44َوإِنَّهُ لَِذْكٌر لََّك َوِلقَْوِمَك ۖ َوَسْوَف تُْسأَلُوَن ) (44)

 

 وهنا :

 

 )وإنه(

 

هنا هذه الحروه بو اآليات ألن ك  حره في كتاب   بيعة   عانت بم ا ع  معن كتعاب 

ل  لعه ن عنعد   تبعاسَ وتععالى المنع هللا مع  تعالى لتبين بن الم ص ق منه ال رآن الكريم 

يُم } ععع  و عع   حر يععُ  الععر  ٍُ  َوإِنَّااهُ َوإرن  َسب ععَ  لَُوععَ  اْلعَ ر و يَن  لَععَ هللَا برععهر الععرو ر اْلعَععالَمر يععُ  َسب  لَتَن ر

يُن  برعيٍن  عَ اأْلَمر ٍ مو يَن  برلرَساٍن َعَربري  سر َن اْلُمنذر عيَن  بََولَعْم  لَفرعي ُنبُعرر  َوإِنَّاهُ لََى قَْلبرَ  لرتَكُ َن مر لر اأْلَو 

وهععذا الكتعاب فيععه    197-191الشععران  - يَكُعن ل ُوعْم آيَععةً بَن يَْعلََمعهُ عُلََمعاُن بَنرععي إرْوعَرائريَ  

    77النم   –لودى وسحمة للمؤمنينوإنه } هدى وسحمة للمؤمنين كما في ق له تعالى

 

ى علعيوم ويرغبع ن فعي س عاه وه  تذكرة للمت ين الذين يريدون بن يت  ا غضب   تعال

تعالى وهع  بيضعاً حسعرة علعى الكعافرين عنعدما يعرون يع   ال يامعة المت عين ومعا بععده   

ععنكُم  َوإِنَّااهُ  تعععالى لوععم فععي اآلخععرة ولععذل  ي عع هللا تعععالى } ععيَن  َوإرل ععا لَععنَْعلَُم بَن  مر َرةع ل رْلُمت  ر لَتَععْذكر

بريَن  َكذ ر يَن لََحْسَرةع َعلَى  َوإِنَّهُ مو عيمر  َوإِنَّاهُ اْلَكعافررر عينر فََسعب رْ  براْوعمر َسب رعَ  اْلعَظر ۚو اْليَ ر الحاقعة  -لََحع

   ثعم يبععين تععالى بلععه مععن بساق   تععالى والععداس اآلخعرة فليستمسعع  بالصععراط  52 -48

المسععت يم الععذي كععان عليععه سوعع هللا   صععلى   عليععه وبهعع  بيتععه علععيوم السععف  كمععا بينععا 

ْستَ ريٍم } لى هنا ول  له تعا َراٍط مو َي إرلَْيَ    إرل َ  َعلََى صر ي بُوحر ْ  برال ذر ْكرع ل عَ   َوإِنَّاهُ فَاْوتَْمسر لَعذر

َ    َوَوْ َه تُْسأَلُ َن   .  44-43 ال خره –َولر َْ مر

 

 وأما :

 

  44ال خره  –وو ه تسأل نل  ول  م  لذكر }   

 

بر صحبه اللسعان بو لعم يصعحبه و  يعذكر عبعده ]  وذكر   : اوتحضره في قلبه م  تد

معجعم الفعا  ال عرآن بعاب العذاهللا فصع   – -يجانيه بالخير ويلنعي عليعه فعي المفناألعلعى 

 الكاه والران [ 

 

   152الب رة  –وا كروا لي وال تكفرون  فاذكروني أذكركمقاهللا تعالى } 

 

 يث وال صة وه  الكتب الذكر : االوتحضاس في ال لب م  التدبر والذكر الحدو ]  

معجم الفا  ال رآن باب الذاهللا فص  الكاه  –بوالكتاب المن هللا بو النبي الذي  ان بالذكر 

 والران [ 



معجععم الفععا    -ذكععر  واالوتحضععاس والتععدبر فوعع  مععذكر  ] وذكره تذكيرا: بعله على اهللا

إحعداهما  فتاذكرال رآن باب الذاهللا فص  الكعاه والعران [ قعاهللا تععالى } بن تضع  إحعداهما 

 الكوف    -ب  إذا لسيو  واذكر  وقاهللا تعالى }  282الب رة  –األخرى 

 

  يااذكرون وقععاهللا تعععالى } الععذين    41آهللا عمععران  –سبعع  كليععراً  واذكاارقععاهللا تعععالى } 

  و الذكر ه  الكتاب المنع هللا ل  لعه تععالى 191آهللا عمران  –قياماً وقع قا وعلى  ن بوم 

 49ص  – ذكاروقاهللا تعالى } هعذا  –كم على س   منكم من سبذكر  } بوعجبتم بن  ائكم

   10األلبيان  –ذكركم    وقاهللا تعالى } قد بل لنا إليكم كتاباً فيه

 ذكاروالذكر كتاب   المن هللا وفيه ىيات   تعالى المتل ة ل  له تعالى } ومن ب لم ممعن  

واصعفاً لكعريم اي ع هللا تععالى ععن كتابعه     ولعذل 57الكوعف  –ب يات سبه فأعرض عنوعا 

فمن  ان اتخذ إلى سبه وبيف   وقعاهللا تععالى إياه بالتذكره في ق له تعالى } إن هذه تذكره 

  وكمعا بن الععرب آخعر األمعم لوعم كتعاب  49المعدثر  –معر عين التاذكر  } فمالوم ععن 

فيه ذكرهم بل هللا   من قب  كتبا فيوعا تعذكرة كعالت ساة التعي قعاهللا تععالى فيوعا } ول عد آتينعا 

  وفعي امعة محمعد صعلى  48األلبيعان  –للمت عين  ذكرا   وى وهاسون الفرقان و ياناً وم

   10األلبيان  –بفف تع ل ن  ذكركم  عليه وآله ي  هللا تعالى } ل د بل لنا إليكم كتاباً فيه 

 

معن  الاذكرويبين تعالى بن قريشاً األولى وتنكر هعذا الع حي ل  لعه تععالى } بئنع هللا عليعه  

 .   9-8ص  –ب  لما يذوق ا عذاب  ذكريم في    من بيننا ب  ه

يَن والذكر سو هللا   الذي بل هللا عليه الذكر ل  له تعالى }  َ يَعا بُولرعي اأْلَْلبَعابر ال عذر  ِ فَعات  ُ ا 

ُ إرلَعْيكُْم   ِ اآَمنُع ا   قَعْد بَلعَ هللَا  ر ُمبَي رنَعا ِذْكار   ِ وُع اًل يَتْلُعع  َعلَعْيكُْم آيَعاتر  يَن آَمنُعع ا س  َج ال عذر ٍت ل ريُْخعرر

َن الظولَُماتر إرلَى النو سر   الرَحاتر مر لُ ا الص      11-10الطفق  – َوَعمر

 

وععيعرض عععن ذكععر تعععالى كمععا فععي ق لععه تعععالى } بعع   ومععن وععيأت ا مععن بعععدهم بكلععرهم 

   وال ي  لوعم معن هعذا العذكر 71المؤمن ن  –معر  ن  ذكرهمعن  فوم بذكرهمآتيناهم 

 ال مر    –   ذكركما في ق له تعالى } ف ي  لل اوية قل بوم من 

 

 وأما :

 

 )لك( 

 

 لاكومعن ذسيتنعا بمعة مسعلمة  لاكوسق هذ  اللفظ فعي ق لعه تععالى } سبنعا وا علنعا مسعلمين 

  وهعذه األمعة المسعلمة  128الب عرة  –وبسلا مناوكنا وتب علينعا إلكألعو التع اب العرحين 

 إبعراهيم هعم الععرب ولبعيوم وعيندلا محمعد خعاتم النبيعين العذي بلع هللا التي قعا لوعا لبعي  

عليه   تعالى ذكره في ال رآن الكريم خعاتم كتعب   تععالى علعى خعاتم النبيعين فعي ق لعه 

    44ال خره  –ول  م  وو ه تسئل ن  لكتعالى هنا } وإله لذكر 

 

 وأما :



 

 )ولقومك(

 

اهللا الراغب : وح ي ته للر اهللا لما لبه عليه ق له ] وال     ماعة الر اهللا قون النسان ق

 معجم [  -على النسان ( قوامونتعالى ) الر اهللا 

 

عسعى بن يك لع ا خيعراً معنوم وال قاوم  معنقاوم قاهللا تعالى } يا بيوا الذين آمنع ا ال يسعخر 

  وقعع   سوعع هللا   عشععيرته  11الحجععرات  –لسععان مننسععان عسععى بن يكععن خيععرا مععنون 

االععراه  –اعبعدوا    قوماه يااقوم هللا تعالى } ول د اسولنا ل حاً إلعىوسهطه وبقاسبه قا

    20المائعدة  –ياق   اذكعروا لعمعة   علعيكم  لقومهوقاهللا تعالى }وإذ قاهللا م وى    59

وععن قع   سوع هللا    83االلععا   – قوماهوقاهللا تعالى } وتل  حجتنا آتيناها إبراهيم علعى 

ى بلوم ويكذب له كما كذبو األمم معن قبع  كمعا فعي ق لعه   صلى   عليه وآله يبين تعال

 .   66األلعا   –وه  الحۚ ق  لسو عليكم ب كي   قومكتعالى } وكذب به 

وهعذا يبعين بن   بروع هللا   صعلى   عليعه وآلعه ومعن الجعن آمنع طائفة ويبين تعالى بن 

َوإرْذ َصعَرْفنَا وم } هناَ صحابة لروع هللا   صعلى   عليعه وآلعه معن الجعن قعاهللا تععالى فعي

عَي َول عْ ا إرلَع عا قُضر عتُ ا   فَلَم  عا َحَضعُروهُ قَعالُ ا بَلصر عُ َن اْل ُعْرآَن فَلَم  عن ر يَْسعتَمر َن اْلجر َى إرلَْيَ  لَفًَرا م ر

يَن  قَالُ ا يَا  قَْوِمِهم سر نذر قً  قَْوَمنَامو ن بَْععدر ُم َوعَى ُمَصعد ر هللَا مر تَابًا بُل ر ْعنَا كر ا ل رَمعا بَعْيَن يَدَْيعهر إرل ا َومر

ْستَ ريٍم  ٍۚ مو ي ر َوإرلََى َطرر  ۚ ي إرلَى اْلَح عن  قَْوَمنَايَا  يَْودر عْر لَكُعم م ر فر َْ نُع ا برعهر يَ ر َوآمر  ِ عَي  يبُع ا قَاعر بَ ر

ْن َعذَاٍب بَلريٍم  ْركُم م ر ر فَلَْيَس برُمْعجر ٍ   ذُلُ بركُْم َويُجر  ِ َي  ْب قَاعر فرعي اأْلَْسضر َولَعْيَس  َوَمن ال  يُجر

بريٍن  ئرَ  فري َ َفهللٍا مو
ن قُولرهر بَْولريَاُن   بُولََ     32-29األح اه  –  لَهُ مر

 

لوجرهم  إلى   ا تكاهم وفي لفس ال قو بعد تكذيب ق   سو هللا   صلى   عليه وآله 

ذوا هذا اتخ قومي} وقاهللا الرو هللا ياسب إن كتاب   تعالى كما في ق له ع  و   

 .   30الفرقان  – ال رآن موج سا

معة معن بهع  األئوهنا يبين تعالى بلوم و ه يسئل ن عن هذا العذكر معن كتعاب وسوع هللا و

بيته عليوم السف  قتل هم واباقوا  يعتوم وتتبع وا بلصعاسهم حتعى ي منعا هعذا قعاهللا تععالى 

تع الهوم    وال يع  لوعم ومعن 44ال خعره  –ووع ه تسعئل ن  ولقوماك} وإله لذكر ل  

تعالى الذي هجروه ولبذوه وسان  و سهم كألوم ال يعلم ن كما فعلعو طائفعة  من ذكر  

} ف يع  لل اوعية  ع  و    ل  له  من بن  إورائي  من قب  وال ي  لوم من ذكر   تعالى 

 . ال مر   –قل بوم من ذكر   

تععالى } وإن تت لع ا يسعتبدهللا والبداية تك ن وعنة اقوعتبداهللا معن   تععالى كمعا فعي ق لعه  

  ثععم يعع س    تعععالى األسض ق مععاً  38محمععد  –بملععالكم  غيععركم ثععم ال يك لعع ا قومااا  

فععي قععاهللا تععالى يؤمنع ن بععاهلل تععالى وسوع له ويت لعع ن بهع  بيتععه علعيوم السعف    آخعرين 

هععفَ فرععع ن وميععرا  األسض لنبععي   م وععى عليععه السععف  والصععالحين مععن بنععي 

ععَماُن َواأْلَْسُض َوَمععا َكععالُ ا  آخععرين قومااا  كععذل  وبوسثناهععا  }إوععرائي   ُم الس  فََمععا بََكععْو َعلَععْيور

ينَ   .   29-28الدخان  – ُمنَظرر



وفي آخر ال مان ي س    تعالى األسض للصالحين كما بخبعرت الكتعب السعماوية معن   

عععن بَْعععدر قبعع  قععاهللا تععععالى }  بُعع سر مر َي َولَ َععْد َكتَْبنَعععا فرععي ال   بَعععاقر ثَُوععا عر ْكرر بَن  اأْلَْسَض يَرر العععذ ر

يَن قُععْ  إرل   ََ إرال  َسْحَمععةً ل رْلعَععالَمر يَن َوَمععا بَْسَوععْلنَا ععذَا لَبََفًغععا ل ر َععْ ٍ  َعابرععدر ععالرُح َن  إرن  فرععي َهَ َمععا الص 

ْسلرُم نَ  دع   فََوْ  بَلتُم مو هع َواحر
ُوكُْم إرلََ

 فَارن تََ ل عْ ا فَ ُعْ  آذَلعتُكُْم َعلَعَى َوعَ اٍن   َوإرْن يُ َحَى إرلَي  بَل َما إرلََ

َن اْل َعْ هللار َويَْعلَعُم َمعا تَْكتُُمع َن َوإرْن بَ  ا تُ َعدُوَن  إرل هُ يَْعلَُم اْلَجْوَر مر يدع م  يبع بَ  بَعر ي بَقَرر ي بَْقسر ْقسر

ر احْ  عيٍن قَعاهللَا َسب  ُن اْلُمْسعتَعَاُن َعلَعَى َمعا لَعَل هُ فرتْنَةع ل كُْم َوَمتَعاعع إرلَعَى حر ْحَمَ ر   َوَسبونَعا العر   ۚ كُعم برعاْلَح

فُ َن     . 112 -105األلبيان  –تَصر

 

 وأما :

 

 ( )وسوف

 

} لكع  لبعأ مسعت ر وهنا هذا اللفظ ينبئ بأحدا  مست بلية ووقائ  فيوابلبان قاهللا تععالى فيوعا 

    67االلعا   –تعلم ن  وسوف

  نع قاَ  تبعاسَ وتععالى  مة تعتري األمة فيروع  علعى بثرهعا ومن هذه األلبان سقة عاس 

كلمتععه ععع  و عع  وكلمتععه هعع  حكععم ال ععرآن الكععريم ولععيس    قعععفني ععاتل ن فععي وععبي  

بحجعة بلوععم بكلعر فومعا فععان  ن الكعريم آسان الر عاهللا علعى ال ععرآمدسوعة العربي التعي ت ععد  

ر الخعفه والشع اق بعيوم  وهعؤالن تعاسض الحكم وبه ائوم وثب ا لربي عالماَ آخر ليستم

يَن َ ع   َوعْعيُُوْم فرعي اْلَحيَعاةر العدوْليَا } قاهللا تعالى فيوم  يَن بَْعَماال * ال ذر قُْ  َهْ  لُنَبر ئُكُْم براألَْخَسرر

نُ َن ُصْنعًا       104-103الكوف  –َوهُْم يَْحَسبُ َن بَل ُوْم يُْحسر

   : قعاهللا تععالى محعذساً والعصعيان والشع اق والنفعاق فاذا التشرت الرقة والكفعر والفسع وق  

ينرهر  }  نكُْم َعن قر يَن آَمنُ ا َمن يَْرتَد  مر ل عٍة  فََسْوفَ يَا بَيوَوا ال ذر بو لَعهُ بَذر عبوُوْم َويُحر ُ بر َعْ ٍ  يُحر  ِ يَعأْتري 

عدُوَن فرعي َوع يَن يَُجاهر ةٍ َعلَى اْلَكعافررر نريَن بَعر   عَ  َعلَى اْلُمْؤمر لر ر َواَل يََخعافُ َن لَْ َمعةَ اَلئرعٍم   ذََ  ِ بري ر 

يَن آَمنُع  ُ َوَسوُع لُهُ َوال عذر  ِ عيوكُُم  عيمع  إرل َمعا َولر ع ع َعلر ُ َواور  ِ ر يُْؤتريهر َمعن يََشعاُن   َو  ِ يَن فَْضُ   ا ال عذر

عُع نَ  َكاةَ َوهُْم َساكر َفةَ َويُْؤتُ َن ال   يَن آَمنُع ا فَعارن    يُ ريُم َن الص  َ َوَسوُع لَهُ َوال عذر  ِ َوَمعن يَتَعَ هللا  

ر هُُم اْلََالربُ َن   ِ ْ َب  عَن   حر بًعا م ر يعنَكُْم هُعُ ًوا َولَعر يَن ات َخذُوا قر ذُوا ال ذر يَن آَمنُ ا اَل تَت خر يَا بَيوَوا ال ذر

ن قَْبلركُْم َواْلكُ  تَاَب مر يَن بُوتُ ا اْلكر نريَن ال ذر عْؤمر َ إرن كُنعتُم مو  ِ - 54المائعدة  –  ف اَس بَْولريَاَن   َوات  ُ ا 

57    

)عليه وهنا بين   تعالى بله لتح يۚ والية   تعالى الحۚ ففبد من والية اقما  علي 

فن هللا ق له تعالى } إلما وليكم   وسو له  وه  ساك   الذي تصدق بخاتمهالسف ( 

 ن ا الذين ي يم ن الصفة ويؤت ن ال كاة وهم ساكع ن والذين آم

 

{ الذين يقيمون الا   ويؤتون الزكا  وهم راكعونقوله تعالى }سباب نزول  أ ]

 : أنها نزلت في اإلمام علي )عليه الس م( في ك  تفاسير السلف )رضى(

 

لي  و ملة: }وهم ساكع ن : حاهللا إن ل لو في ع : ان في تفسير البحر المديد-  

 س ي   عنه 



وهم ساكع ن(؛ قي  ل لو في علي بن ( :وفي التسوي  لعل   التن ي  البن   ى   -

 )ببي طالب س ي   عنه فاله وأله وائ  وه  ساك  في الصفة فأعطاه خاتمه

 )404 /3وفي تفسير الدس المنل س ) -

وه  ساك    تصد ق علي بخاتمه» بخرج الخطيب في المتفۚ عن ابن عبا  قاهللا:  ((

من بعطاَ هذا الخاتم؟ قاهللا: ذاَ الراك   « ف اهللا النبي صلى   عليه وولم للسائ  

 .)فأل هللا   )إلما وليكم   وسو له

وبخرج عبد الرناق وعبد بن حميد وابن  رير وبب  الشيخ وابن مرقويه عن ابن  -

 .ي علي بن ببي طالبعبا  في ق له }إلما وليكم   وسو له...  اآلية. قاهللا: ل لو ف

وقف بعلي » وبخرج الطبرالي في األوو. وابن مرقويه عن عماس بن ياور قاهللا  -

ع  فن ع خاتمه فأعطاه السائ   فأتى سو هللا   صلى  وائ  وه  ساك  في صفة تط  

  عليه وولم فاعلمه ذل   فن لو على النبي صلى   عليه وولم هذه اآلية }إلما 

له والذين آمن ا الذين ي يم ن الصفة ويؤت ن ال كاة وهم ساكع ن  وليكم   وسو 

ف رب سو هللا   صلى   عليه وولم على بصحابه  ثم قاهللا: من كنو م اله فعلي 

 .« م اله  اللوم واهللا من وااله وعاق من عاقاه

ل لو هذه اآلية على » وبخرج بب  الشيخ وابن مرقويه عن علي بن ببي طالب قاهللا  -

  صلى   عليه وولم في بيته }إلما وليكم   وسو له والذين  إلى آخر سو هللا 

اآلية. فخرج سو هللا   صلى   عليه وولم فدخ  المسجد   ان والنا  يصل ن بين 

ساك  ووا د وقائم يصلي  فاذا وائ  ف اهللا: يا وائ   ه  بعطاَ بحد  يئاً؟ قاهللا: ال  

 .«بعطالي خاتمه -ب لعلي بن ببي طال -إال ذاَ الراك  

وبخرج ابن ببي حاتم وبب  الشيخ وابن عساكر عن ولمة بن كوي  قاهللا: تصدق علي  -

 .بخاتمه وه  ساك   فن لو }إلما وليكم    اآلية

وبخرج ابن  رير عن مجاهد في ق له }إلما وليكم   وسو له...  اآلية. ل لو في  -

  .علي بن ببي طالب  تصدق وه  ساك 

)وبخرج الطبرالي وابن مرقويه وبب  لعيم عن ببي ساف    الدس المنل س ايضا: وفي - 

قخلو على سو هللا   صلى   عليه وولم وه  لائم ي حى إليه  فاذا حية في » قاهللا 

 الب البيو  فكرهو بن ببيو عليوا  فأوقظ النبي صلى   عليه وولم  وخفو بن 

ين النبي صلى   عليه وولم  لئن كان يك ن ي حى إليه  فا طجعو بين الحية وب

منوا و ن كان في  قوله  فمكلو واعة فاوتي ظ النبي صلى   عليه وولم وه  ي  هللا 

}إلما وليكم   وسو له والذين آمن ا الذين ي يم ن الصفة ويؤت ن ال كاة وهم 

 .« ساكع ن  الحمد هلل الذي بتم  لعلي لعمه  وهيأ لعلي بفض    اياه



وبخرج ابن مرقويه عن ابن عبا  قاهللا: كان علي بن ببي طالب قائماً يصلي  فمر  -

 ((وائ  وه  ساك  فأعطاه خاتمه  فن لو هذه اآلية

 :وفي تفسير الكشاه لل مخشري - 

ٍ كر    و وه حين وأله وائ  وه  ساك  في صفته فطرٍ له )  بلوا ل لو في علي 

 ( خاتمه

 :البن عطية المحاسبي وفي تفسير المحرس ال  ي  -

( عندَ تفسيرهر لِيةر  - ُس ال  يُ  فري تفسيرر الكتابر الع ي ر وعنر إبنر عطي ةَ األلدلسي فري )المحر 

.)) َۚ بن  علي اً بعطى صدقةً وهَ  ساك ع : ))إت ف  الكريمةر

وسوي في ذل  بن النبي صلى   عليه وولم خرج من بيته وقد ل لو عليه اآلية ) 

كيناً ف اهللا له ه  بعطاَ بحد  يئاً ف اهللا لعم  بعطالي ذل  الر   الذي يصلي ف  د مس

خاتماً من فضة  وبعطاليه وه  ساك   فنظر النبي صلى   عليه وولم فاذا الر   

الذي ب اس إليه علي بن ببي طالب  ف اهللا النبي صلى   عليه وولم    بكبر وتف 

حمد س ي   عنه: وقاهللا مجاهد: ل لو اآلية في قاهللا ال ا ي بب  م .اآلية على النا 

 ( علي بن ببي طالب تصدق وه  ساك 

 :وفي تفسير بحر العل   للسمرقندي  -

قاهللا ابن عبا : وذل  بن بفالً لما بذ ن  وخرج سو هللا   صلى   عليه وولم  ) 

   والنا  في المسجد يصل ن بين قائم وساك  ووا د  فاذا ه  بمسكين يسأهللا النا

ََ بََحدع َ ْيئاً؟»فدعاه سو هللا   صلى   عليه وولم وقاهللا:  قاهللا: لعم. قاهللا: « َهْ  بَْعَطا

ََ »؟ قاهللا: خاتم فضة. قاهللا: «َماذَا» ر »؟. قاهللا: ذل  المصلي. قاهللا: «َوَمْن بَْعَطا فري بي 

 ََ ؟ قاهللا: بعطالي وه  ساك . فنظر  فاذا ه  علي  بن ببي طالب س ي   «َحاهللٍا بْعَطا

}الذين يُ ريُم َن « عبد   بن وف »ه. ف رب سو هللا   صلى   عليه وولم على عن

عُ َن  يعني: يتصدق ن في حاهللا سك عوم حيث ب اس  الصفة َويُْؤتُ َن ال ك اة َوهُْم َساكر

 (بخاتمه إلى المسكين حتى ل ع من بصبعه  وه  في سك عه

 : تفسير ابن ببي حاتم -

يٍد األََ رو  ثنا اْلفَْضُ  ْبُن قَُكْينر بَبُ  لُعَْيٍم األَْحَ هللُا  ثنا ُم َوى ْبُن قَْيٍس َحد ثَنَا بَبُ  وَ )  عر

هر َوهَُ  َساكر ع  فَنََ َلْو: " إرل َما  يو  َعْن َوَلَمةَ ْبنر ُكَوْيٍ   قَاهللَا:"تََصد َق َعلري  برَخاتَمر اْلَحْضَرمر

ُ َوَسوُ لُهُ َوال ذر   ِ يوكُُم  عُ نَ َولر َكاةَ َوهُْم َساكر فةَ  َويُْؤتَْ َن ال   يَن يُ ريُم َن الص   ( يَن آَمنُ ا ال ذر

 :وفي تفسير ابن كلير  -



وحتى إن بعضوم ذكر في هذا بثًرا عن علي بن ببي طالب: بن هذه اآلية ل لو فيه: )

ثنا ]ذل [ بله مر به وائ  في حاهللا سك عه  فأعطاه خاتمه. وقاهللا ابن ببي حاتم: حد

الربي  بن وليمان المراقي  حدثنا بي ب بن وَُ ْيد  عن عتبة بن ببي حكيم في ق له: 

يَن آَمنُ ا  قاهللا: هم المؤمن ن وعلي بن ببي طالب ُ َوَسوُ لُهُ َوال ذر  ِ يوكُُم   ( }إرل َما َولر

بن  وحدثنا بب  وعيد األ ر  حدثنا الفض  بن قَُكْين بب  لعيم األح هللا  حدثنا م وى) 

قيس الحضرمي  عن ولمة بن ُكَوْي  قاهللا: تصدق علي بخاتمه وه  ساك   فن لو: 

َكاةَ َوُهْم  فةَ َويُْؤتُ َن ال   يَن يُ ريُم َن الص  يَن آَمنُ ا ال ذر ُ َوَسوُ لُهُ َوال ذر  ِ يوكُُم  }إرل َما َولر

عُ نَ   .  َساكر

ي   حدثنا غالب بن عبيد    وقاهللا ابن  رير: حدثني الحاس   حدثنا عبد الع  -

ُ َوَسُو لُهُ  اآلية: ل لو في علي بن ببي   ِ يوكُُم  ومعو مجاهًدا ي  هللا في ق له: }إرل َما َولر

دَق وه  ساك    (طالب  تَص 

وقاهللا عبد الرناق: حدثنا عبد ال هاب بن مجاهد  عن ببيه  عن ابن عبا  في ق له:  -

 ُ  ِ يوكُُم   .َوَسوُ لُهُ  اآلية: ل لو في علي بن ببي طالب }إرل َما َولر

نان  عن الضحاَ  عن ابن  وسواه ابن َمْرقُويه  من طريۚ وفيان الل سي  عن ببي ور

عبا  قاهللا: كان علي بن ببي طالب قائًما يصلي  فمر وائ  وه  ساك   فأعطاه 

ُ َوَسوُ لُهُ  اآلية  ِ يوكُُم  ل َما َولر  .خاتمه  فن لو: }إر

عن  - وه  متروَ -وى ابن َمْرقُويه بيًضا عن طريۚ محمد بن السائب الكلبي وس

: خرج سو هللا   صلى   عليه وولم إلى المسجد   ببي صال   عن ابن عبا  قاهللا

والنا  يصل ن  بين ساك  ووا د وقائم وقاعد  وإذا مسكين يسأهللا  فدخ  سو هللا   

ا؟" قاهللا: لعم. قاهللا: "من؟" قاهللا: ذل  صلى   عليه وولم ف اهللا: "بعطاَ بحد  يئً 

الر   ال ائم. قاهللا: "على بي حاهللا بعطاكه؟" قاهللا: وه  ساك   قاهللا: "وذل  علي بن 

ببي طالب". قاهللا: فكبر سو هللا   صلى   عليه وولم عند ذل   وه  ي  هللا: }َوَمْن 

ر   ِ ْ َب  يَن آَمنُ ا فَارن  حر َ َوَسُو لَهُ َوال ذر  ِ     هُُم اْلََالربُ نَ يَتََ هللا  

 :وفي تفسير ببي السع ق -  

وُسوي بلوا ل لو في علي س ي   عنه حين وأله وائ  وه  ساك ع فطرٍ إليه  (

ه غيَر محتاجٍ في إخرا ه إلى كلير عم  يؤق ري إلى  ْنَصرر خاتمه كأله كان مر اً في خر

س ي   عنه  وفيه  فساق الصفة  ولفظ الجم  حينئذ لترغيب النا  في مل  فعلره

ى نكاةً }َوَمن يَتََ هللا    َوَسُو لَهُ والذين ناَمنُ ْا   ع تسم  قاللة على بن صدقة التط و

بُوثَر اق واُس على بن ي اهللا: ومن يت ل وم سعايةً لما مر من لُكتةر بيانر بصالتره تعالى 

ْ َب   هُ  ُم الَالب ن  حيث ب يَف في ال الية كما ينبىن عنه ق له تعالى: }فَارن  حر

رر م  َ  الضمير العائد   من باب وْ  ر الظاهر
الحر ُب إليه تعالى خاصة وه  بيضاً

ل ا ح َب   تعالى تعظيماً لوم وإثباتاً لََلَبتوم  إلى )من(  بي فالوم الَالب ن لكنوم ُ عر



  هم بالطريۚ البرهالي  كأله قي : ومن يت هللا  هؤالن فالوم ح ُب   وح ُب 

  )الَالب ن

 :وفي تفسير األل وي - 

وغالب األخباسيين على بلوا ل لو في علي كر    تعالى و وه  ف د بخرج الحاكم ) 

: "  وابن مرقويه وغيرهما عن ابن عبا  س ي   تعالى عنوما باوناق متص  قاهللا

: يا سو هللا   إن بقب  ابن وف  ولفر من ق مه آمن ا بالنبي صلى   عليه وولم ف ال ا

منانلنا بعيدة وليس لنا مجلس وال متحد  قون هذا المجلس وبن ق منا لما سبولا آمنا 

باهلل تعالى وسو له صلى   عليه وولم وصدقناه سفض لا وآل ا على لف ووم بن ال 

يجالس لا وال يناكح لا وال يكلم لا فشۚ ذل  علينا  ف اهللا لوم النبي صلى   عليه 

إلما وليكم   وسو له  ثم إله صلى   عليه وولم خرج إلى المسجد والنا  وولم: 

بين قائم وساك  فبصر بسائ  ف اهللا: ه  بعطاَ بحد  يئاً؟ ف اهللا: لعم خاتم من فضة  

ف اهللا: من بعطاكه؟ ف اهللا: ذل  ال ائم  وبومأ إلى علي كر    تعالى و وه  ف اهللا النبي 

اهللا بعطاَ؟ ف اهللا: وه  ساك   فكبر النبي صلى   صلى   عليه وولم: على بي ح

 ( عليه وولم ثم تف هذه اآلية

 :وفي تفسير البَ ي  - 

قاهللا السدي: ق له: "والذين آمن ا الذين ي يم ن الصفة ويؤت ن ال كاة وهم   (

ساكع ن"  بساق به علي بن ببي طالب س ي   عنه  مر به وائ  وه  ساك  في 

ُ َوَسوُ لُهُ   )مه المسجد فأعطاه خات  ِ يوكُُم  وقاهللا   بير عن الضحاَ في ق له: }إرل َما َولر

يَن آَمنُ ا  قاهللا: هم المؤمن ن بعضوم بوليان بعض  وقاهللا بب   عفر محمد بن علي  َوال ذر

يَن آَمنُ ا  ل لو في المؤمنين  ف ي  له ُ َوَسوُ لُهُ َوال ذر  ِ يوكُُم  ل َما َولر : إن بلاوا الباقر: }إر

  )ي  ل ن إلوا ل لو في علي س ي   عنه  ف اهللا: ه  من المؤمنين

وق هللا االما  الباقر عليه السف  ه  من المؤمنين اي من كاملي االيمان وهم اه  البيو 

 .المطورين صل ات   عليه وفيه ت سية سبما ت ية

 :وفي تفسير الخانن -

 : ل لو في  خ  معين وه  علي بن ببي قي  إن هذه اآلية ل لو وهم سك ع. وقي) 

طالب. قاهللا السدي: مر بعلي وائ  وه  ساك  في المسجد فأعطاه خاتمه  فعلى هذا 

قاهللا العلمان: العم  ال لي  في الصفة ال يفسدها وال  هللا بالعم   بولى وإن كان قد وافۚ 

د وقو ل ولوا صدقة علي بن ببي طالب وه  ساك . ويدهللا على ذل  ما سوي عن عب

المل  بن وليمان قاهللا: وألو ببا  عفر محمد بن علي الباقر عن هذه اآلية }إلما وليكم 

  وسو له والذين آمن ا  من هم؟ ف اهللا: المؤمن ن  ف لو: إن لاواً ي  ل ن ه  علي  

 ( ف اهللا: علي من الذين آمن ا



( بعدَ ذكرهر لمجم عٍة مَن ال]   - ر فري )بوبابر الن  وهللار واياتر فري الحاقثةر  قاهللَا: وعنر الس ي طي  ر 

ي بعُضَوا بعضاً((.  :  -))فوذهر   اهدُ ي      ٍ [.104بوباُب الن  وهللار

  

؟  كاةُ ليَسْو وا بةً عليهر ا بل هُ كيَف تصد َق علي  )عليهر الس فُ ( وهَ  ف يرع وال    بم 

مةُ ال رطبيو  ن ةر و -يُجيبُنَا العف  ن بكابرر علمانر به ر الس  م وهَ  مر على هذا الس ؤاهللار وبن   -مفس ريور

عٍ وليَس نكاةً وا بةً  ف اهللَا:   َما قاَ  بهر بميُر المؤمنيَن )عليهر الس فُ ( هَ  صدقةُ تط  

هر بحدع  ))المسألُة الل اليةُ: وذلَ  بن  وائفً وأهللَا فري مسجدر سو هللار  ر صل ى  ُ عليهر وول َم فَلم يُعطر

ك عر وفري يمينهر خاتمع  فأ اَس إلى الس ائ ر بيدهر حت ى بخذهُ.  يئاً  وكاَن علي  فر  فةر فري الر  ي الص 

ُ  الص فةَ  فان  الت صدوَق بالخاتمر فري  يا الط بري: وهذا يدهللاو على بن  العمَ  ال ليَ  ال يبطر قاهللَا إلكر

ك ع رعم ع  اَن بهر فري الص فةر ولم تبُطْ  بهر الص فةُ. وق لهُ:  كاةَ وُهم ساكع َن" الر  "ويؤت َن ال  

ك عر  وهَ  لظيُر ق لهر  ى نكاةً؛ فان  علي اً تصد َق بخاتمهر في الر  عر تُسم  يدهللاو على بن  صدقةَ الت ط  

وُ : فُ َن". ]الر  يدُوَن َوْ هَ  ر فَأُولئرَ  ُهُم اْلُمْضعر ْن َنكاةٍ تُرر [. وقَد التظَم 39تعالى: "َوما آتَْيتُْم مر

دقةر وكاومر الص فةر ينتظُم ال كاةر  امفً للفرضر والن ف ر  كاومر الص  فرُض والن فُ   فصاَس إوُم ال  

((. إلتوى  ر  -األمرانر   [.8:55تفسيُر الجام ر ألحكا ر ال رآنر لل رطبي 

 

 

بهم بوباب س ا   تعالى والنصر في  ة اقما  علي )عليه السف (واليعلى ذل  و 

 رة ومن خرج على هذه ال الية فري ين :لدليا واآلخا

 

 األول :

 

  تعالى في هؤالء رفض والية أمير المؤمنين وكذب بآية الوالية وقال 

 

ا َ اَنهُْم   }  ر لَم   ۚ ئُ َن  فََسْوفَ فَ َْد َكذ بُ ا براْلَح ْم بَلبَاُن َما َكالُ ا برهر يَْستَْو ر    5النعا   –يَأْتريور

ََ إرن ا ب يات   تعالى وبرو له كما في ق له تعالى } وهؤالن الذين اوتو نو َوإرذَا َسبَْو

َوترنَا لَْ اَل بَن صَ  لونَا َعْن آلر ُ َسوُ اًل  إرن َكاقَ لَيُضر  ِ ي َبعََث  ذَا ال ذر ذُولََ  إرال  هُُ ًوا بََهَ بَْرلَا يَت خر

يَن يََرْوَن اْلعَذَ  َوَسْوفَ َعلَْيَوا    َوهُ َهَ اهُ  اَب َمْن بََ  و َوبريًف َيْعلَُم َن حر
لََ بََسبَْيَو َمنر ات َخذَ إر

يًف بَفَ  بَْ  تَْحَسُب بَن  بَْكلََرهُْم يَْسَمعُ َن بَْو َيْع رلُ َن   إرْن هُْم إرال  َكاأْلَْلعَا ر    أَلَو تَُك ُن َعلَْيهر َوكر

   .  44- 41الفرقان  – بَْ  هُْم بََ  و َوبريًف 

 

 

 والفريۚ اللالي :

 

كما في ق له تعالى } فخلف من يعدهم خلف  لم يعر للدين وال للحفهللا والحرا  بااًل  

    59مريم  –يل  ن غيا  فسوفب اع ا الصفة واتبع ا الشو ات 



 

} ذسهعم يعأكل ا ويتمتعع ا وقعاهللا تععالى فعيوم ب  هم ا   وعبيف بصبح ا كاأللعا  وهؤالن 

} وهعؤالن هعم العذين قعاهللا تععالى فعيوم بيضعاَ    3الحجعر  –ن يعلم  فسوفويلووم األم  

يَن َكفَععُروا يَتََمت عُعع َن َويَععأْكُلُ َن َكَمععا تَأْكُععُ  اأْلَْلعَععاُ  َوالن ععاُس َملْععً ى ل ُوععمْ    12محمععد  – َوال ععذر

ذَ بََسبَْيعَو َمعنر ات َخعوهؤالن الفرقي ين هم الذين اتخذوا إلووعم هع اهم وقعاهللا تععالى فعيوم  : } 

عيًف بَْ  تَْحَسعُب بَن  بَْكلَعَرهُْم يَْسعَمعُ َن بَْو يَْع رلُع َن   إرْن هُع َوهُ َهَ اهُ بَفَأَلَو تَكُ ُن َعلَْيعهر َوكر
ْم إرال  إرلََ

    44- 43الفرقان  –َكاأْلَْلعَا ر   بَْ  هُْم بََ  و َوبريًف 

  

فيوما معنوم معن وعيأخذ كتابعه  الىوهؤالن ي   ال يامة عن به  اليمين وبه  الشماهللا قاهللا تع

بيمينه ممن بطاع ا هلل تعالى وت ل ه وسو له وبه  بيته علعيوم السعف  ومعنوم معن كفعروا 

ينرعهر } باهلل تعالى وسوع له وقعاهللا تععالى فيومعا :  تَابَعهُ بريَمر عا َمعْن بُوترعَي كر يَُحاَوعُب  فََساْوفَ فَأَم 

يًرا  َويَن َلرُب إرلََى بَْهلر  َسابًا يَسر هر  حر تَابَهُ َوَساَن َ ْورر ا َمْن بُوترَي كر يَعْدعُ   فََساْوفَ هر َمْسُروًسا  َوبَم 

عهر َمْسعُروًسا  إرل عهُ َ عن  بَن ل عن يَُحع َس  بَلَعَى إرن  َسب عهُ  يًرا  إرل عهُ َكعاَن فرعي بَْهلر ثُبُ ًسا  َويَْصلََى َوعر

يًرا    15-8اقلش اق  –َكاَن برهر بَصر

 

 وأما :

 

 لون(أتس )

 

كمعا  العذين بسوع  إلعيوم  مروعلين والواألوئله هنا تك ن بين الخالۚ ع  و   وخل ه معن 

    6االعراه  – المرولين ولنسألنالذن بسو  إليوم  فلنسألنفي ق له تعالى } 

 

برعينع عع  و ع  }   اي   ال يامة ي  هللا فيو من هذه األوئلة و تَعابر  بَْ  لَكُعْم وُعْلَطانع مو كُْم فَعأْتُ ا بركر

قرينَ    157-156الصافات  – إرن كُنتُْم َصاقر

  وي ع هللا تععالى  111الب عرة – } ق  هات ا برهالكم إن كنتم صعاققينتعالى بيضاً هللا  وي  

بَفَلَععْم تَكُععْن آيَععاتري تُتْلَععَى َعلَععْيكُْم فَاْوععتَْكبَْرتُْم َوكُنععتُْم قَْ ًمععا  لوععم  باقوععتفوا  اقوععتنكاسي  } 

يَن  مر ْجرر    31ثية الجا –مو

 لنسألنهم} ف سب  ولذل  ي  هللا تعالى لرو له صلى   عليه وآله  بصيَة ال سم 

    92الحجر  –ب معين عما كال ا يعمل ن 

وهنا وؤاهللا ها  وه  عن سو هللا   صلى   عليه ووالية به  بيتعه علعيوم السعف  وذلع  

وععتلنان سوعع هللا   صععلى   ألن كعع  البيععان   لععم يطلبعع ا ب ععراً علععى قععع توم إلععى   با

بمر   تععالى الععالمين بمع قة بهع  البيعو علعيوم السعف  فوعا هع  لبعي   عليه وآله الذي 

 ل حاً عليه السف  ي  هللا :

 

    109الشعران  –عليه من ب ر إن ب ري إال على سب العالمين  أسأل م} وما   

يه من ب ر إن ب ري إال على سب عل أسأل مه ق )عليه السف ( } وما وكذل  لبي   

    127الشعران   –العالمين 



عليععه معن ب عر إن ب عري إال علععى سب  أساأل مصعال  )عليععه السعف ( } ومعا ثعم لبعي   

عليعه معن ب عر  أساأل م} وما )عليه السف ( اً ل طثم لبي      145الشعران   –العالمين 

}  ععيب )عليعه السعف ( ثم لبعي      164الشعران   –إن ب ري إال على سب العالمين 

    180الشعران   –عليه من ب ر إن ب ري إال على سب العالمين  أسأل موما 

 

ال ععائم علعى طاعععة   تعععالى فعي بوامععرة ثععم تععالى  وهعؤالن األلبيععان قعع ا إلععى وععبي   

بععده بعدلي  البشاسة بنبي آخر ال مان ويدلا محمد صلى   عليه ثعم إمامعة بهع  بيتعه معن 

ك  األلبيان قع ا إلى عد  طلب األ ر إال من   تععالى علعى هعذا العبف  ثعم يبعين تععالى 

بن سو هللا   صلى   عليه ف . هع  المتفعرق  بالعدع ة إلعى مع قة بولعي ال ربعي أللعه لعن 

بوامعر   تععالى وسوعله ولعذل  قععاهللا  يعأت لبيعاً بععده ومعا هىعاال إمعامتوم بو الخعروج علعى

لى فعي بيعان هعذا السعبي  بلعه وعبي    تععالى لمعن اساق   تععالى والعداس اآلخعرة قعاهللا تععا

 –عليعه مععن ب عر إن ب عري إال معن  ععان ان يتخعذ إلعى سبعه وععبيف   أساأل م} ومعا تععالى 

 .    57الفرقان 

 

م قة به  بيعو النبعي التعي قععا لوعا كع  البيعان   تععالى } قع  ال  هنا ه   والسبي  وهذا 

    23الش سى  –عليه ب راً إال الم قة في ال ربى  سأل مأ

وهذه هى األوئلة التي ويسأهللا عنوا العبد يع   ال يامعة   تععالى وكتابعه الكعريم  وسوع له  

يَن آَمنُعع ا صعلى   عليععه ووعلم ثععم بهع  بيتععه علعيوم السععف  كمعا فععي اآليعة }  ُ ال عذر  ِ يُلَب رععُو 

ُ َمعا يََشعاُن براْل َْ هللار الل ابرور فر   ِ يَن   َويَْفعَعُ   عالرمر ُ الظ   ِ ع و  عَرةر   َويُضر  –ي اْلَحيَاةر العدوْليَا َوفرعي اآْلخر

    27إبراهيم 

 

قعاهللا : إذا  -صعلى   عليعه ووعلم  -عن البعران بعن ععانب ععن النبعي ]: وسق في التفسير 

 وبن محمعدا سوع هللا   فعذل  ق لعه بقعد المؤمن في قبره بتاه آت ثم يشود بن ال إلعه إال  

يلبو   الذين آمن ا بال  هللا اللابو في الحياة العدليا وفعي اآلخعرة وقعد بينعا هعذا البعاب فعي 

 . تفسير ال رطبي [ – كتاب التذكرة وبينا هناَ من يفتن في قبره ويسأهللا

 

" ان  عععن ببععي بصععير  عععن ببععي عبععد   )عليععه السععف ( قععاهللا:] :  وفععي تفسععير البرهععان 

المؤمن إذا اخرج من بيته  يعته المفئكة الي قبره  ي قحم ن عليعه  حتعى إذا التوعي بعه 

الى قبره  قالو له األسض: مرحبا بع  و بهعف  امعا و   ل عد كنعو بحعب ان يمشعي علعي 

ملل   لترين ما اصن  ب . في و  له مد بصره  و يدخ  عليه في قبره ملكعا ال بعر و همعا 

نكر و لكير  فيل يان فيه العروٍ العي ح  يعه   في عدالعه و يسعأالله  في ع الن قعيدا ال بر: م

لععه: مععن سبعع ؟ في عع هللا:  . في عع الن: مععا قينعع ؟ في عع هللا: اقوععف . في عع الن: و مععن لبيعع ؟ 

 -قععاهللا  -في عع هللا: محمععد )صععلى   عليععه و آلععه(. في عع الن: و مععن امامعع ؟ في عع هللا: فععفن 

  افر ع ا لعه فعي قبعره معن الجنعة  و افتحع ا لعه فعي فيناقي مناق من السمان: صدق عبعدي

قبره بابا الي الجنة  و البس ه من ثياب الجنة  حتى يأتينا و ما عندلا خير له  ثم ي اهللا لعه: 

معن  27تفسعير اآليعة  0البرهان للسعيد ها عم البحرالعي  – .لم ل مة العرو   ال حلم فيوا

 و سة إبراهيم [ .



 

 هذا

ق إال باهلل عليه توكلت وإليه انيب وس م على المرلين والحمد وباهلل التوفيق وما توفي

 هلل رب العالمين

 خالد محيي الدين الحليبي
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