
 

 (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 ألهل البيع  وتتبعاع م وولع هللا قريشعاً 

األولى واآلخرة ليس مصطلحاً من عند توفسنا بل ه  حديث لرو هللا   صعلى 

 –ذق آخرها و االَ أآله قاهللا فيه ] " الل م كما تذق  توهللا قريش وكاالً ف  عليه و

 . تمالي الشجري [

 

مععامم تلفععا  ب ثالعث خطعأفععي ولعذل  ولع هللا قريشعاً األولععى واآلخعرة وتبعين لنعا  

ه  العل بة على ذوب وهعذا فيه لفظ )منتلم ن( فلال ا للسلف ومن م هنا اللرآن 

 اب ألن العل بعة تكع ن مع ان ذوعب كل لعه تعريف ليس دقيلعاً بعل وماوبعه الصع

النحعل    فعاذا تكعرس العذوب  -تعالى } وإن عاقبتم فعاقب ا بمثعل معا عع قبتم بعه 

 من العلعاب إلعى اتوتلعا عند   دون الت بة وإصراساً على المعصية فلد اوتلل 

بدليل ق له تعالى عن فرعع ن لعنعه  و ان تكان فرد ت  مماعة ت  قبيلة تو دولة 

  ولذل  قرسوا وشر هذه اآليات لمعرفة مافعله  - } فلما آوف وا اوتلمنا من م  

كفاس قريشاً األوائل بالنبي صلى   عليه وآله وما وتفعله األمة من بعده حتى 

 ونة اتوتلا  ثم اتوتبداهللا وه  اللاد   على العالم 

 

 هذا وباهلل التوفيق

 خالد محيي الدين الحليبي

 
 

ا}  نتَِقُموَن ) فَِإمَّ ( أَْو نُِريَنََّك الَِّذي َوَعْدنَاهُْم فَِإنَّا َعلَْيِهم 41نَْذَهبَنَّ بَِك فَِإنَّا ِمْنُهم مُّ

ْقتَِدُروَن ) ْستَِقيٍم )42مُّ ( َوإِنَّهُ لَِذْكٌر 43( فَاْستَْمِسْك بِالَِّذي 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 فمن تب  هعداي فعخ خع ل علعي م  فإماوسد هذا اللفظ في ق له تعالى } 
لب ا على تعلاب م كما وإن لم يتبع ه تعالى وسوو له واول   38البلرة  - وال هم يح و ن



قد خل  من قبله الرول تفائن مات تو قتل اوللبعتم في ق له تعالى } وما محمد إال سو هللا 
 ... اآلية    على تعلابكم 

وهنا وب نة قرآوية بما وتفعله األمة بعد م ته صعلى   عليعه وآلعه ولعذل  وبعأه   تععالى 

  تعالى وسوو له فعي أعأن ال صعية ا على توامر  تو م إن فعل ا ذل  اتولخب وخرم
 إلى ألمير المؤمنين علي عليه السخ   فاهلل تعالى وينتلم من م اوتلاماً ممتداً حتى يرمع ا 

واليعة اتمعا  علعى وتئمعة تهعل البيع  ) علعي م السعخ ( معن إلعى حكم   تعالى و يع دوا 

 بعده .

 صعلى   عليعه وآلعه وقريبعاً وهذا اتوتلا  ملسم على قسمين بعضه في زمعن سوع هللا  

ۚ    من م ته بأبي وتمي صلى   علي وآله وذل  لل لعه تععالى }  ر َحع  ِ فَاْصعبرْر إرن  َوْععدَ 

ا دُهُْم تَْو وَتََ ف يَن َ  فَارلَْينَا يُْرَمعُ نَ  فَِإمَّ ي وَعر يَن َ  بَْعَض ال ذر     77غافر  – وُرر

اته صلى   عليه وآله وم ته كما تخبرت اآليعة الكريمعة وهنا بعض الذي وعدهم بين حي
وبعد اتولخب العظيم على ال صية اللرآوية النب ية المأم س ب ا في اللرآن الكريم تكع ن 

األمة قد دخل  في بداية العذاب الثاوي والذي ويستمر إلى زمن العذاب الثاوي واألخيعر 

ق له تعالى } ونعذب م مرتين ثم يعردون إلعى وهما عذابان تكلم عن ما اللرآن الكريم في 
ولذل  قاهللا تعالى عن بععض الععذاب فعي زماوعه صعلى      126ه الت ب –عذاب عظيم 

 عليه وآله 

اوَ }  يدٌ َعلَعى  َمعا يَفْ  إِمَّ ُ َأ ر  ِ عُُ ْم ثُم   دُهُْم تَْو وَتََ ف يَن َ  فَارلَْينَا َمْرمر ي وَعر يَن َ  بَْعَض ال ذر عَلُع َن وُرر
اااوهععذا اوتلععا  قععاهللا تعععالى فيععه هنععا  }    46يع وس  نتَلرُمعع َن تَْو  فَِإمَّ ععْنُ م مو رو ععا مر وَععْذَهبَن  برععَ  فَا

ُسوَن  ْلتَععدر م مو رو ععا َعلَععْي ر ي َوَعععْدوَاهُْم فَا يَن ععَ  ال ععذر ععَي إرلَْيععَ    إرو ععَ  َعلَععى   وُرر ي تُوحر ععْ  برال ععذر فَاْوتَْمسر

ْستَ  َراٍط مو َ    َوَوْ َل تُْسأَلُ َن صر لَْ مر ْكٌر ل َ  َولر  .   44-41 ال خرل - لريٍم  َوإرو هُ لَذر
 

 وأما :

 

  )نذهبن (

 

ي ت   15ي وعف  –بعه  ذهباوافلمعا  }] وذهب به واس به واوتصحبه وتزاله قاهللا تعالى 
  تي وعروا ومضعينا و} يكعاد وعنا برقعه  17ي وعف  –وستبۚ  ذهبنااوتصحب ه و } إوا 

طه  –بطريلتكم المثلى  ويذهبا  تي ي يل ا كل له تعالى }  43الن س  –باالبصاس  ذهبي

 فصل ال ان والبان [ . اهللامعجم الفا  اللرآن باب الذ –  تي ي يل ا  63
ولفظ يذهبن وذهب هنا يحكي قصة الصراع اللرأي اتعرابي م  سو هللا   صلى   

فعي الدع ة بدليل وسود هذا الل هللا في ق لعه تععالى عليه وآله بيته علي م السخ  منذ بداية 

 اب  م ل توقيل سمل من قريش :
 

َكخ  إرذَا بَلَغَ ر الت َراقرعَي  َوقريعَل َمعْن َ َساٍق َوَ عن  تَو عهُ اْلفرعَراُق  َواْلتَف ع ر الس عاُق برالس عاقر إرلَعى  } 

ن َكذ َب َوتََ ل ى   ثُم  َسب رَ  يَْ َمئرٍذ اْلَمَساُق فََخ َصد َق َواَل َصل   كر
 –إرلَى  تَْهلرهر يَتََمط ى    ذََهبَ ى  َولَ 

    33-26الليامة 



وهؤالن اللرأي ن كاو ا يلاتل ن سو هللا   صلى   عليه وآلعه عمعخً بعالن ل الفرعع وي 
 الذي قاهللا تعالى فيه } ومعلناهم تئمة يدع ن إلى الناس وي   الليامة هم من الملبع حين  

وهذا الن ل يل   على عبادة األصنا  وتلليد اآلبان كما قال ا } حسبنا ما ومدوا عليه آبائنا 

  وهععذا الععن ل فععي حكععم الفععرد 63بطععريلتكم المثلععى طععه  ويااذهبا}   تو ق لععه تعععالى 
والخروج على والية   الحۚ من ل تصله إبليس توهللا من عمل بال  ى واوتخد  اللياس 

لى وتخرمعه معن الجنععة معذئ ما معدح سا ومع اته ومعن تبععه م ععنم ولعذل  طعرده   تععا

فمن تبع  من م فان م اتكم مع انا م فع سا  اذهبوالعياذ باهلل كمافي ق له تعالى } قاهللا 
   63االوران  –

 

علععى وبععد معع ت النبعي صععلى   عليعه وآلععه يحعذس   تعععالى هعذه األمععة معن اتخععتخل 
صية المأم س ب ا من   تعالى وسو له وقائلين بالشع سى توامر   تعالى بين قائل بال 

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

 تمام م إال الفشل في توهللا عل بة من   تعالى حتى يرمع ا 
ثعم     46األوفعاهللا  –سيحكعم واصعبروا  تاذهبو} وال تنعازع ا فتفشعل ا يل هللا تعالى هنعا 

يبين تعالى تن المؤمنين الحۚ ال يترك ن سو هللا   صلى   عليه وآله ويذهب ا كما في 

ر َوَسُو لرهر َوإرذَا َكاوُ ا َمعَهُ َعلَى  تَْمٍر َمعامر ٍ ل عْم } ق له تعالى  يَن آَمنُ ا براَّلل  ذر
نُ َن ال  إرو َما اْلُمْؤمر

وُ هُ   إرن   يَااْذَهبُوا ر َوَسُوعع لرهر   فَععارذَا  َحت ععى  يَْسععتَأْذر نُعع َن برععاَّلل  يَن يُْؤمر ئرععَ  ال ععذر
وُ وََ  تُولَ  يَن يَْسععتَأْذر ال ععذر

عي حر َ َغفُع ٌس س   ِ َ   إرن    ِ عْنُ ْم َواْوعتَْغفرْر لَُ عُم  عئَْ  مر ْم فَعأْذَن ل رَمعن أر  - ٌم اْوتَأْذَوُ َك لربَْعضر َأأْور ر

 .   62الن س 
 

 

  تععالى بععذاب قبعل اتوتأصعاهللا  ت ععدهمألمة على توامعر   تععالى فلما تفرق  هذه ا
فلد ت عدهم   تباسك وتععالى  بنع وهللا ثخثعة توع اع علعي م معن الععذاب وهع  ععذاب معن 

ف ق م ومن تح  تسمل م ثم يلبث م أيعا حتى يعذيۚ بعضع م بعأس بععض وهع  معا تعاويعه 

عن  قُلْ في ق له تعالى }  هذه اآلمة حتى اآلن كما ُس َعلَى  تَن يَْبعََث َعلَعْيُكْم َععذَابًا م ر هَُ  اْللَادر
َۚ بَْعَضععُكم بَععأَْس بَْعععٍض   اوُظععْر َكْيععَف  ي ععيَعًا َويُععذر ععن تَْحعع ر تَْسُملرُكععْم تَْو يَْلبرَسععُكْم أر فَععْ قرُكْم تَْو مر

ُل اآْليَاتر لَعَل ُ ْم يَْفلَُ  َن     .65األوعا   –وَُصر ر
ب معع    تعععالى وسوعع له قععتخً وتشععريداً فععي تهععل بيعع  النبععي فععان اصععروا علععى الحععر

وذساسي م وأعيعت م ومحبعي م فلعد ت ععدهم   تععالى بالمرحلعة الن ائيعة معن الععذاب فعي 

ال خك واوتبداهللا غيرهم من تمعم تخعرى وعتؤمن بعاهلل وتنصعر العدين كمعا فعي الدويا وه  
  وق لعه تععالى 133النسعان  –ين تي عا النعاس ويعأت بع خر ياذهبممق لعه تععالى } إن يشعأ 

  133األوعا   –ويستخلف من بعدكم ما يشان  يذهبممتيضاً } إن يشأ 

 
وفي ونة اتوتبداهللا يك ن هخك هؤالن المنافلين المجرمين المحاسبين هلل تعالى وسو له 

 في تهل بيته وأيعت م وتوصاسهم ومحبي م 

 



لبي  إال تن يلاتل ا من يلاتل م عمخً بل له وفي وفس ال ق  ال يأمر   تعالى توليان تهل ا
 – تعععالى } وقععاتل ا فععي وععبيل   الععذين يلععاتل وكم وال تعتععدوا إن   ال يحععب المعتععدين

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

مععن تمسععاد تلبثت ععا يععذهب إال بلععتل م تو عععذاب م العععذاب األلععيم حتععى تخععرج الشععياطين 
وتصبح  تسير في دمائ م ويعأتمرون بعأمرهم فعي تفجيعر بيع ت   تععالى ووعف  دمعان 

المسلمين بغير حۚ إولاطاً لحرمة بي ت   ودمان الناس وال يذهب غعيظ قلع ب هعؤالن 

إذا خل ا وإال بلتال م وليس التلريب مع م فخ يؤمن ن بتل  اللاعدة وإن تظاهروا بذل  } 
   البلرة   ولذل  قاهللا تعالى هنا  –اطين م قال ا إوا معكم إوما وحن مست  ئ ن إلى أي

 

نريَن  } ععْؤمر ْم َويَْشععفر ُصععدُوَس قَععْ ٍ  مو ْم َويَنُصععْرُكْم َعلَععْي ر هر يُكْم َويُْخعع ر ُ برأَْيععدر  ِ ْبُ ُم    قَععاترلُ هُْم يُعَععذ ر
ُ َعلَع َويُْذِهبْ   ِ ْم   َويَتُ ُب  عيٌم َغْيَظ قُلُ بر ر ُ َعلرعيٌم َحكر  ِ عْبتُْم تَن تُتَْرُكع ا  ى  َمعن يََشعاُن   َو تَْ  َحسر

نري ر َواَل َسُوعع لرهر َواَل اْلُمععْؤمر  ِ ععن دُونر  ععذُوا مر ععنُكْم َولَععْم يَت خر يَن َماَهععدُوا مر ُ ال ععذر  ِ ععا يَْعلَععمر  َن َولَم 

ُ َخبريٌر برَما تَْعَملُع َن   ِ يَن َعلَعى   َمعا َولريَجةً   َو در ر َأعاهر  ِ دَ  يَن تَن يَْعُمعُروا َمَسعامر كر ْلُمْشعرر َكعاَن لر
ئرَ  َحبرَطْ  تَْعَمالُُ ْم َوفري الن اسر هُْم َخالرعدُوَن 

م براْلُكْفرر   تُولَ  ر َمعْن  تَوفُسر ر  ِ دَ  إرو َمعا يَْعُمعُر َمَسعامر

عع ععرر َوتَقَعاَ  الص  ر َواْليَعْ  ر اآْلخر ئرععَ  تَن آَمعَن برععاَّلل  َ   فَعََسععى  تُولَ   ِ َكعاةَ َولَععْم يَْخعَش إرال   َخةَ َوآتَععى ال  

يَن  َن اْلُمْ تَدر  .  18 -14الت بة  –يَُك وُ ا مر
 

 وأما :

 

 )بك(

 

هذا اللفظ وسد في قصة مكر قع   فرعع ن بنبعي   م وعى  ومحاولعة قتلعه عليعه السعخ    
ينَععةر يَْسعععَى  قَععاهللَا يَععا ُم َوععى  إرن  اْلَمععَ َ َوَمععاَن َسُمععلٌ كمععا فععي ق لععه تعععالى }  ععْن تَْقَصععى اْلَمدر  م ر

ُروَن  يَن  بِااكَ يَععأْتَمر ععحر ععَن الن اصر يَْلتُلُعع َك فَععاْخُرْج إرو رععي لَععَ  مر   وكععذل  فعلعع ا  20اللصعع  - لر

يَن َكفَ  بِكَ َوإرْذ يَْمُكُر برو هللا   صلى   علي  وآله كما في ق له تعالى }  ُروا لريُثْبرتُع َك ال ذر
يَن  رر ُ َخْيُر اْلَماكر  ِ ُ   َو  ِ ُم َك   َويَْمُكُروَن َويَْمُكُر     . 30األوفاهللا  –تَْو يَْلتُلُ َك تَْو يُْخرر

ائم م مع    روهنا يبين تعالى في اآلية حتى وإن ذهب   به فسينتلم معن م بفععال م ومع
ا وَْذَهبَن  }: ا في ق له تعالى هنا تعالى وسو له وتهل بيته والمؤمنين كم عْنُ م  بِكَ فَارم  رو عا مر فَا

عَي إرلَْيع ي تُوحر ْ  برال ذر ُسوَن فَاْوتَْمسر ْلتَدر م مو ي َوَعْدوَاهُْم فَارو ا َعلَْي ر يَن َ  ال ذر نتَلرُم َن تَْو وُرر  إِنَّاكَ َ    مو

ْكٌر ل  َ  ْستَلريٍم َوإرو هُ لَذر َراٍط مو َ    َوَوْ َل تُْسأَلُ َن  َعلَى  صر لَْ مر  .  44-41 ال خرل  -َولر
 

 وأما :

 

 )فإنا( 

 

حتععى زمععن قععريش  وهعذا اللفععظ مععان فععي م  عع  يبعين كفععر االمععم بروععل م فععي كعل زمععن
لَةر َععاٍد ق له تعالى }  اآلخرة وال اسد في م ثَْل َصعاعر لَةً م ر فَارْن تَْعَرُ  ا فَلُْل تَوذَْستُُكْم َصاعر



َ   قَالُ ا لَْ  َأعاَن سَ َوثَُم دَ   ِ ْم تاَل  تَْعبُدُوا إرال   ْن َخْلفر ر ْم َومر ي ر ن بَْينر تَْيدر ُوُل مر بونَعا  إرْذ َماَنتُْ ُم الرو
ْلتُم برهر َكافرُروَن  فَِإنَّاأَلَوَ هللَا َمَخئرَكةً    ثم يبين تعالى  في تمة بني  14-13فصل   -برَما تُْسور

 عالى قد فتن ا بعد ذهاب وبي ا فعبدوا العجل في ق له تعالى إورائيل تن   ت

ولعذل    85طعه  –قد فتنا ق م  من بعدك وت عل م السعامري  فإنافيل له تعالى } قاهللا   
يل هللا صلى   عليه وآله في الحديث اوتم تأبه األمم ببني إورائيل ... ول  في م من يأتي 

 . الحديث [ .تمه عخوية لكان في تمتي من يفعل ذل  ..

فلما عاودوه صلى   عليه وآله وحاسب ه ومادل ا بالباطل قاهللا ل م   تعالى علعى لسعان 
برينٍ  إِنَّاوَ  }سو له     . 24وبأ  – تَْو إري اُكْم لَعَلَى  هُدًى تَْو فري َ َخهللٍا مو

 

 وأما :

 

 ) منهم( 

 

ن َلَّ  َوِمْنُهمبِِه يُْؤِمُن  مَّن َوِمْنُهمه تعالى } وسد هذا اللفظ في ق ل َوَربَُّك أَْعلَُم  يُْؤِمُن بِهِ  مَّ
ويبين تعالى تن الذين آمنع ا معن م وعملع ا الصعالحات وععدهم   40ي وس  -  بِاْلُمْفِسِدينَ 

د اُن َعلَى اْلُكف اسر   تعالى بالنصر والجنة لل له تعالى }  يَن َمعَهُ تَأر ر   َوال ذر  ِ ُو هللُا  دٌ س  َحم   مو

م عيَماهُْم فرعي ُوُمع هر ر ْ عَ اوًا   ور ر َوسر  ِ َن  دًا يَْبتَغُ َن فَْضًخ م ر  ُسَحَماُن بَْينَُ ْم   تََراهُْم ُسك عًا ُوج 
يلر َكعَ ْسعٍ تَْخعَرَج َأعْطأَهُ فَع زَ  وجر لرَ  َمثَلُُ ْم فري الت ْ َساةر   َوَمثَلُُ ْم فري اْتر

ْن تَثَرر السوُج در   ذَ   َسهُ م ر

يَن آَمنُعع ا ُ ال ععذر  ِ ععُم اْلُكف ععاَس   َوَعععدَ  ععيَظ بر ر اَع لريَغر س  ععُب العع و  فَاْوععتَْغلََظ فَاْوععتََ ى  َعلَععى  ُوعع قرهر يُْعجر

الرَحاتر  لُ ا الص  يًمعا  ِمْنُهمَوَعمر ْغفرَرةً َوتَْمًرا َعظر وهعؤالن هعم العذين اتبعع ا    29الفعت   –م 
ي رعيَن َسُوع اًل ه تععالى }   تعالى وسو له كما في ق ل ي بَعَعَث فرعي اأْلُم ر اْنُهمْ هُعَ  ال عذر يَتْلُع   م ِ

برعيٍن  عن قَْبعُل لَفرعي َ عَخهللٍا مو ْكَمعةَ َوإرن َكعاوُ ا مر تَعاَب َواْلحر ْم َويُعَل رُمُ عُم اْلكر ي ر ْم آيَاترهر َويَُ ك ر  –َعلَْي ر

    2الجمعه 
معن يلع هللا سبنعا آتنعا  مانهمي معتلعدهم  } ووهؤالن هم الذين قال ا في دعائ م واعتلدوا فع

    20البلرة  –في الدويا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب الناس 

وتما الذين كفروا من م ووافل ا فلد ت عدهم   تعالى باتوتلا  كما في ق لعه تععالى هنعا } 
ععا وَععْذَهبَن  } رو ععا  برعع َ فَارم  يَن عع ِمااْنُهمفَا نتَلرُمعع َن تَْو وُرر ُسونَ مو ْلتَععدر م مو رو ععا َعلَععْي ر ي َوَعععْدوَاهُْم فَا  – َ  ال ععذر

 ال خرل   .

ومن هؤالن المحرف ن للكلم من بعد م ا عه ممن كذب ا على   تعالى وسوع له لل لعه 
ٌۚ  تعالى }  يع نُ ا لَُكْم َوقَْد َكاَن فَرر اْنُهمْ تَفَتَْطَمعُ َن تَن يُْؤمر ر  م ِ  ِ فُ وَعهُ يَْسعَمعُ َن َكعَخَ   ثُعم  يَُحر ر

ن بَْعدر َما َعلَلُ هُ َوهُْم يَْعلَُم َن      75البلرة  –مر

يعرف ن سو هللا   بال صف والسمة كمعا يعرفع ن  ومن ؤالن فريلا من تهل الكتاب ممن
فُ وَعهُ تبنائ م ثم توكروا دع ته وصفته ووعته لدي م قاهللا تعالى }  تَعاَب يَْعرر يَن آتَْينَعاهُُم اْلكر  ال ذر

يلًا  فُ َن تَْبنَاَنهُْم   َوإرن  فَرر ْنُهمْ َكَما يَْعرر ۚ  َوهُْم يَْعلَُم َن  م ِ ومعن   146 اللعرة  –لَيَْكتُُم َن اْلَح

 –من كفر  ومنهممن آمن  فمنهمولكن اختلف ا قاهللا تعالى في م }  هؤالن المختلفين الذين
ا فعععل طائفععة مععن اهععل   ومععن م المحععرفين لكتععب سب ععم ووععنة وبععي م وفعلعع  253البلععرة 

تَابر لرتَْحَسبُ هُ  ِمْنُهمْ َوإرن  الكتاب ال اسد ذكرهم في ق له تعالى }  نَتَُ م براْلكر يلًا يَْلُ وَن تَْلسر لَفَرر



ر َويَلُ لُع نَ   ِ نعدر  عْن عر ر َوَمعا هُعَ  مر  ِ نعدر  عْن عر تَابر َويَلُ لُع َن هُعَ  مر َن اْلكر تَابر َوَما هَُ  مر َن اْلكر  مر
َب َوهُْم يَْعلَُم َن  ر اْلَكذر  ِ     78آهللا عمران  -َعلَى 

هم االكثرية الفاولة تما  الللة المؤمنة التي تأمر بالمعرول وتن عى ععن المنكعر  وهؤالن

لن عاسر تَعأُْمُروَن برعاْلَمْعُرولر َوتَْنَ عْ َن َععنر كما في ق لعه تععالى }  َمعْ  لر عٍة تُْخرر ُكنعتُْم َخْيعَر تُم 
تَعابر لََكعاَن َخْيعًرا ل ُ عم اْلمُ  ر   َولَعْ  آَمعَن تَْهعُل اْلكر نُ َن برعاَّلل  اْنُهمُ نَكرر َوتُْؤمر نُع َن َوتَْكثَعُرهُُم  م ِ اْلُمْؤمر

لُ َن      110آهللا عمران  –اْلفَاور

ا وَْذَهبَن  برَ  فَار } وهذه األكثرية وينتلم   تعالى من م كما بينا في االية الكريمة هنا  و عا فَارم 
نتَلرُمعع َن  ِمااْنُهم ولععذل  يلعع هللا تعععالى فععي م آخععر ال مععان } ت  يل لعع ن     41ال خععرل  –مو

وحن ممي  منتصر وي    الجم  وي ل ن الدبربل الساعة م عدهم والساعة تدهى وتمر 

 .اللمر    –
 

 وأما :

 

 )منتقمون( 

 

 مضعافاَ إلعى   ] واوتلم منه : عاقبعه علعى ذوعب صعدس منعه ويعأت اتوتلعا  فعي كتعاب  
-723ص  2ج –معجم الفا  اللرآن باب النع ن فصعل اللعال والمعيم  –وبحاوه وتعالى 

724  ]  

وتما ماذكره الراغب األصعف اوي فعي معجعم كلمعات اللعرآن وفعس المعنعى المنلع ص فعي 
 تعريف الكلمة حيث قاهللا في كتابه مفردات تلفا  اللرآن مادة ولم :

معن م  نقماواا توكرته إما باللسان وإما بالعل بة قاهللا تعالى ) وما] ولم  الشيئ وولمته : إذ

(  8البعروج  –من م إال تن يؤمن ا بعاهلل  نقموا( & ) وما  74الت بة  –ناهم   غإال تن ت
معععن م  فنتقمناااا( . والنلمعععة : العل بعععة قعععاهللا تععععالى ) 59المائعععدة  -منعععا تنقماااون&)هعععل 

( & ) 47العرو   -من الذين تمرمع ا فانتقمنا( &) 136األعرال  –فأغرقناهم  في اليم

مفردات كلمات  -( .تهـ   25ال خرل  –كان عاقبة المكذبين  من م فاوظر كيف فانتقمنا
 [م لللراغب األصف اوي مادة واللرآن 

 وفي لسان العرب البن منظ س مادة ولم :  
 

  ووَلرُمع او ...  العل بعة  ن رْلمعةُ ... واوتَلَْم  إذا كافأَه عل بعةً بمعا صعنَ . ابعن األَعرابعي : ال ]

 .وَْلماً ووُل ماً ووَلرمةً وورْلمةً  ووَلرْمُ : بالَْغُ  في كراهة الشين قاهللا ابن بري: يلاهللا وَلَْم ُ 
عْن وَلَعَم  عل مر وفي تَومان   ع  ومل: الُمْنتَلرم  هع  البعالف فعي العل بعة لمعْن أعاَن وه  ُمْفتَعر

. و ععَربه َ ععْربة وَلَععٍم إذا  ععَربه َعععدُو  لععه. وفععي  اهععةُ حععد  يَععْنلرم إذا بَلَغَععْ  بععه الكر الس ععَخ.ر

... لسعان الععرب  ؛(من عا إال  تَن آَمن عا بعاهلل تَْنقماونيا تَهَل الكتاب هل  قل)التن يل الع ي : 
 [  البن منظ س

 



هعذا تعريعف العلعاب العذي قعاهللا ألن  فعي البيعان دقعةا الوماوب ع هغير دقيلات وهذا التعريف
يَن عالى فيه } ت عابررر ثْلر َما ُع قرْبتُم برهر   َولَئرن َصبَْرتُْم لَُ َ  َخْيعٌر ل رلص   –َوإرْن َعاقَْبتُْم فَعَاقربُ ا برمر

 .  126النحل  

فان تكرست الذو ب والمعاصي يتح هللا العلاب لمرحلة تخرى من تعدسج اللغعة إلعى لفعظ 
وع ان فعرد تو مماععة بلعدة توقبيلعة  د آ يعأت علعى بنعيوالذي اتوتلا  اتل ي اوتلا  و ه  

ولعيس وعف  العدمان الفس ق والعصيان و الكبائر والكفر والذو ب و بعد زمن ط يل من 

}  لعذل  يلع هللا تععالىالت بعة والرمع ع إلعى   تععالى  واحداً مع  ععد  اتوعتغفاس تو ذوباً 
َوقَعالُ ا يَعا تَيوعهَ } يلع هللا تععالى  فرعع ن قع   وفعي  95المائعدة  –  منعه  فينتقمومن عاد 

ا َكَشْفنَا َعْنُ ُم اْلعَذَاَب إرذَا هُْم  ندََك إرو نَا لَُمْ تَدُوَن فَلَم  دَ عر ُر اْدعُ لَنَا َسب َ  برَما َع ر يَنُكثُ َن الس احر

هر اأْلَْو َ  ذر ْصَر َوَه  هر قَاهللَا يَا قَْ  ر تَلَْيَس لري ُمْلُ  مر ن تَْحترعي   َووَادَى  فرْرَعْ ُن فري قَْ مر ي مر اُس تَْجرر
يٌن َواَل يََكعادُ يُبرعيُن فَلَعْ اَل تُْللرعَي َعلَْيعهر تَْوع ي هَُ  َم ر ذَا ال ذر ْن َه  ُروَن تَْ  تَوَا َخْيٌر م ر َسةٌ تَفََخ تُْبصر  ر

وريَن فَاْوتََخف  قَْ َمهُ فَأََطاُع هُ    ن ذََهٍب تَْو َماَن َمعَهُ اْلَمَخئرَكةُ ُمْلتَرر لريَن  م ر إرو ُ ْم َكاوُ ا قَْ ًما فَاور

ا آَوفُ وَا  يَن  انتَقَْمنَافَلَم  عرر يَن فََجعَْلنَاهُْم َولَفًا َوَمثًَخ ل رْْلخر ْنُ ْم فَأَْغَرْقنَاهُْم تَْمَمعر ال خعرل  – مر
وهنععا فلمععا آوععف وا تؤكععد تن االوتلععا  وعع هللا بعععد اوععتنفاد كععل الطععرق لتعع بت م    56 -49 -

   تعالى ولذل  قاهللا ع  ومل :وسم ع م إلى 

 
وقاهللا تعالى في المجرمين الذن    126األعرال  –من م فأغرقناهم في اليم  فانتقمنا}  

وفي آخعر ال معان ت ععد   22السجدة  - منتقمون} إوا من المجرمين اعتادوا على ذل  

رى إوعا   تعالى إبليس وح به ببطشة كبرى قاهللا تعالى في عا } يع   وعبطش البطشعة الكبع
وهذا اتوتلعا  بععد إم عاهللا النعاس فتعرة ط يلعة معن الع من إألى    16الدخان  – منتقمون

تمل هم بالغ ه فاذا مان تمل م فخ يستأخرون واعة وال  يسعتلدم ن قعاهللا تععالى } ولكعل 

 ي وس   . –تمة تمل فاذا مان تمل م فخ يستأخرون واعة وال يستلدم ن 
 

دقيۚ للفظ اتوتلا  في اللرآن الكريم  ليس علعى ذوعب كمعا التعريف ال من هنا ول هللا بأنو 

الكيم  سحم م   وغفر   تعالى لنا ول م  ذكر تصحاب المعجم المف رس أللفا  اللرآن
 :بل تعريفه 

 

عقوبه إلهية عادلة على فرد أو جماعة أو أمة بعد إمهال هللا لهم زمناً وأجالً هم ] أنه 

حا   ماهم فيه من كفر وفسوق وعصيان عوا وأصروا على بالغوه فإذ لم يتوبوا ويرج

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

 

 ثم يقول تعالى :

 

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

 

 وهنا :

 



 ()أو

ُوعُل   تَفَعارن َوَما مُ هذا اللفظ في ق له تعالى }   وسود عن قَْبلرعهر الرو دٌ إرال  َسُو هللٌا قَْد َخلَعْ  مر َحم 

اَت  ي  أَوْ م  َ َأعْيئًا   َوَوعيَْج ر  ِ قُترَل اولَلَْبتُْم َعلَى  تَْعلَابرُكْم   َوَمن يَنلَلرْب َعلَى  َعلربَْيهر فَلَعن يَُضعر  

يَن  رر ُ الش عاكر اب علعى هذهععه األمعة قريبعاً مععن يؤكعد تن وعع وهللا العلع   144آهللا عمعران –ِ 
ععْنُ م  }م تععه ثععم يمتعععد بعععد ذلعع  إلععى تمل ععم بععالغ ه قععاهللا تعععالى هنععا رو ععا مر ععا وَععْذَهبَن  برععَ  فَا فَارم 

نتَلرُم َن  ُسوَن  أَوْ  مو ْلتَدر م مو ي َوَعْدوَاهُْم فَارو ا َعلَْي ر يَن َ  ال ذر    42-41ال خرل  –وُرر

 

 وأما : 

 

 (ِذي َوَعْدنَاهُمْ نُِريَنََّك الَّ  )

 

وهنا يبين تععالى تن هعذا ال ععد مج نإلعى مع ئين األوهللا مرحلعة العدع ة والعبخ  للنعاس 

عا وَعْذَهبَن  برعَ  فَارو عا } وهى مرحلة تنت ى ب فاته صلى   عليه وآله كما في اآلية هنا :  فَارم 
نتَلرُمعع َن تَْو  ععْنُ م مو ُسونَ  نُِريَنَّااَك الَّااِذي َوَعااْدنَاهُمْ مر ْلتَععدر م مو رو ععا َعلَععْي ر  { 42-41ال خععرل  – فَا

  صلى   عليه وآله هنا وفاته وإتما  الم مة الم ك لة إليه وهى إبخ   وذهاب سو هللا

عا الناس دع ة   تععالى كمعا فعي ق لعه عع  ومعل }  تَْو  الَّاِذي نَِعاُدهُمْ بَْععَض  نُِريَنَّاكَ َوإرن م 
َساُب وَتََ ف يَن َ  فَارو       40ي وس  –َما َعلَْيَ  اْلبََخ ُ َوَعلَْينَا اْلحر

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

ا  َوْعدَ  ۚ    فَارم  ر َح    77غعافر  –َمعُع َن تَْو وَتََ ف يَن عَ  فَارلَْينَعا يُرْ الَّاِذي نَِعاُدهُْم بَْعَض  نُِريَنَّكَ ِ 
م  أَْو نُِريَنَّاَك الَّاِذي َوَعاْدنَاهُمْ  }و  تعالى قادس على ذل  كما في ق وله تععالى   رو عا َعلَعْي ر فَا

ُسوَن  ْلتَدر وبعد هخك م واوتلا    تعالى من م   تعالى أ يد وويحاوب م    42غافر  –مو

ا } على مافعل ه لل له تعالى  عُُ ْم ثُعم   الَِّذي نَِعُدهُمْ بَْعَض  نَّكَ نُِريَ َوإرم  تَْو وَتََ ف يَن َ  فَارلَْينَا َمعْرمر
يدٌ َعلَى  َما يَْفعَلُ َن  ُ َأ ر وبعد هخك الظعالمين وععد   تععالى المعؤمنين    46ي وس  –ِ 

ُ  َوَعادَ  باتوتخخل في األسض لل له تععالى } عنُكْم وَ  الَّاِذينَ ِ  عالرَحاتر آَمنُع ا مر لُع ا الص  َعمر

ي اْستَ  يعنَُ ُم ال عذر عنَن  لَُ عْم در ْم َولَيَُمك ر عن قَعْبلر ر يَن مر فَن ُ ْم فري اأْلَْسضر َكَما اْوتَْخلََف ال ذر َضعى  لَيَْستَْخلر
ُك َن برعي َأعْيئًا ْم تَْمنًعا   يَْعبُعدُووَنري اَل يُْشعرر ن بَْعدر َخعْ فر ر لَن ُ م م ر لرعَ    لَُ ْم َولَيُبَد ر  َوَمعن َكفَعَر بَْععدَ ذَ 

لُ َن  ئرَ  هُُم اْلفَاور ذَا وعد قاهللا تعالى فيه }  وه    55الن س  –فَأُولَ   اْلَوْعادُ َويَلُ لُ َن َمتَى  َه 
قريَن  قُعل ل ُكعم  يعَاادُ إرن ُكنتُْم َصادر ُم َن  م ِ ُروَن َعْنعهُ َوعاَعةً َواَل تَْسعتَْلدر  يع وس –يَعْ ٍ  ال  تَْسعتَأْخر

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

فيعه وععد آخعر لبنعي إوعرائيل  في آخر ال معان  فت ال عد والالسجدة   وهذا  –صادقين 
فلمعا وععم       104االوعران  –اآلخرة مئنعا بكعم لفيفعا  وعدقاهللا فيه تعالى } فاذا مان 

متى يك ن ذل  ؟   كما في ق له تعالى  } ويل ل ن متى ا قال  قريش ذل  ال عد في الدويا

صعلى   عليعه وآلعه   وهنا قاهللا ل م سوع هللا    48ي وس  -إن كنتم صداقين الوعدهذا 
االوبيان  – توعدونفيما ذكره   تعالى في كتابه الكريم  } وإن تدسي تقريب ت  بعيد ما 
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 وأما :



 

 ()فإنا 

 

ععَن اْلبَْعععثر }  : ظ فععي ق لععه تعععالىوسود هععذا اللفعع  فَِإنَّااايَععا تَيوَ ععا الن ععاُس إرن ُكنععتُْم فرععي َسْيععٍب م ر
َخل لٍَة َوَغْيرر ُمَخل لٍَة ل رنُ  ْضغٍَة مو ن مو ْن َعلَلٍَة ثُم  مر ن ووْطفٍَة ثُم  مر ن تَُراٍب ثُم  مر بَعي رَن لَُكعْم   َخلَْلنَاُكم م ر

ن َووُلررو فري اأْلَْسَحا نُكم م  ْفًخ ثُم  لرتَْبلُغُ ا تَُأد ُكْم   َومر ُمُكْم طر ى ثُم  وُْخرر َسمًّ  ر َما وََشاُن إرلَى  تََمٍل مو

ْلٍم َأْيئًا   َوتََرى اأْلَْسَض  ن بَْعدر عر ن يَُردو إرلَى  تَْسذهللَار اْلعُُمرر لرَكْيَخ يَْعلََم مر نُكم م  دَةً يُتََ ف ى  َومر َهامر
يلٍ فَارذَا  ن ُكل ر َزْوجٍ بَ ر ْت َوَسبَْ  َوتَوبَتَْ  مر     5الحل  –تَوَ ْلنَا َعلَْيَ ا اْلَماَن اْهتَ  

ي َوَعْدوَاهُْم  } دليل على اللدسة اتل ية والتي قاهللا تعالى في ا هنا يَن َ  ال ذر م  فَِإنَّاتَْو وُرر َعلَعْي ر

ُسوَن  ْلتَدر ف ع  يحعى ويميع   لعى الخلعۚ والفنعانقعادس عع  ومعل فالخالۚ    42غافر  –مو
الليامعة  –تعالى } تليس ذل  بلعادس علعى تن يحعى المع تى  قاهللا  وه  على كل أيئ قدير

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

 .   13الفت   –تعتدوا للكافرين وعيرا  فإناباهلل وسو له 
 

 وأما :

 

 م()عليه 

 

حتعى فعي العدويا وهنا يبين تعالى توه قادسعلى تسلي. عبادا له للتل هعؤالن الظلمعة اوتلامعا 
عن َأعْيٍن   قُعْل إرن  اأْلَْمعَر ول  كاو ا في مضامع م قاهللا تعالى }  َن اأْلَْمرر مر يَلُ لُ َن َهل ل نَا مر

ا اَل يُْبدُوَن لَ َ  م م  ر   يُْخفُ َن فري تَوفُسر ر عا قُترْلنَعا ُكل هُ َّللر  عَن اأْلَْمعرر َأعْيٌن م     يَلُ لُ َن لَعْ  َكعاَن لَنَعا مر

يَن ُكترعَب  ُ  َعلَاْيِهمُ َهاهُنَا   قُل ل ْ  ُكنتُْم فري بُيُ ترُكْم لَبََرَز ال ذر  ِ ْم   َولريَْبتَلرعَي  عر ر اْللَتْعُل إرلَعى  َمَضعامر
َ  َما فري قُلُ بر  ُكْم َولريَُمح ر دُوسر َما فري ُصدُوسر ُ َعلريٌم برذَاتر الصو  ِ    154آهللا عمران  –ُكْم   َو

 

ويبدت غضب   تعالى علي م ب اليت م غير   تعالى ةسو له صلى   عليه وآله علي م 
عَن  السخ  وهنا دخل ا في والية الظالمين فسخ.   تعالى علي م كمافي ق لعه تععالى } لُعر

ععن بَنرععي يَن َكفَععُروا مر ععَ  برَمععا َعَصعع ا  ال ععذر لر
يَسععى اْبععنر َمععْريََم   ذَ  َسععانر دَاُوودَ َوعر إرْوععَرائريَل َعلَععى  لر

نَكعٍر فَعَلُع هُ   لَبرعئَْس َمعا َكعاوُ ا يَْفعَلُع َن  َكاوُ ا يَْعتَدُوَن  َكعاوُ ا اَل يَتَنَعاَهْ َن َععن مو تَعَرى  َكثريعًرا و 

يَن َكفَُروا   لَ  ْنُ ْم يَتََ ل ْ َن ال ذر ُ م ر  ِ  .َ َوفرعي اْلعَعذَابر  َعلَاْيِهمْ برئَْس َما قَد َمْ  لَُ ْم تَوفُُسعُ ْم تَن َوعخر

   80-78المائدة  –هُْم َخالردُوَن 
وهؤالن يبين تعالى اوه يم ل م ويمتع م حتى يرى هل يت ب ن من قريب ت  ال وهى فتنعة 

ُروا برهر فَتَحْ قاهللا تعالى في ا }  ا وَُس ا َما ذُك ر ُحع ا  َعلَاْيِهمْ نَا فَلَم  تَْبعَ اَب ُكعل ر َأعْيٍن َحت عى  إرذَا فَرر

ْبلرُس َن    وهذا ه  اتوتلا  اتل ي بغضعبه  44األوعا   –برَما تُوتُ ا تََخْذوَاهُم بَْغتَةً فَارذَا هُم مو
ثعم يبععين تععالى تن سوعع هللا   صعلى   عليععه وآلعه مععا عليعه إال الععبخ   عع  ومعل عععن م 

} معن يطع  الروع هللا فلعد الحساب وه  ليس علي م حفيظاً كما في ق لعه تععالى وعلى   

 .   80النسان  -فيظاح عليهمتطاع   ومن ت لى فما تسولناك 
 



 وأما :

 

 )مقتدرون( 

 

 – قااديركععل أععيئ كمععا فععي ق لععه تعععالى } و  علععى كععل أععيئ  تي توععه تعععالى قععادس علععى

 الخلۚ والم ت والحياة كما في ق له تععالىى   وه  وبجاوه وتعالى قادس عل 40المائدة 

:  
وَساُن تَن يُتَْرَك ُودًى }  ى   تَيَْحَسُب اْتر َۚ فََس   ٍ يُْمنَى  ثُم  َكاَن َعلَلَةً فََخلَ نري  ن م  تَلَْم يَُ  وُْطفَةً م ر

لرَ   ْوَمْينر الذ َكَر َواأْلُوثَى  تَلَْيَس ذَ  ْنهُ ال   -36الليامة  –ى  تَن يُْحيرَي اْلَمْ تَى  َعلَ  بِقَاِدرٍ فََجعََل مر

40    
 

لل لعه  ثم يبين تعالى توه قادس على إو اهللا بعضاً من عذابه ع  ومعل علعى قعريش األولعى

دُهُْم تعالى }  يََ  َما وَعر    95المؤمن ن  – لَقَاِدُرونَ َوإرو ا َعلَى  تَن وورر
 

عدٌ فان اوللب ا كما في ق لعه تععالى }  ُوعُل   تَفَعارن  َوَمعا ُمَحم  عن قَْبلرعهر الرو إرال  َسُوع هللٌا قَعْد َخلَعْ  مر

َ َأعْيئًا   َوَوع  ِ اَت تَْو قُترَل اولَلَْبتُْم َعلَى  تَْعلَابرُكْم   َوَمن يَنلَلرْب َعلَى  َعلربَْيعهر فَلَعن يَُضعر   ي م  يَْج ر
يَن  رر ُ الش اكر تعدادا للععذاب األوهللا اللريعب   وهنا يبدت وع وهللا عذابعه تععالى ام 144آهللا  –ِ 

ي َوَععْدوَاهُْم } اآلية هنا من م ته كما في  يَن عَ  ال عذر نتَلرُم َن تَْو وُرر ْنُ م مو ا وَْذَهبَن  برَ  فَارو ا مر فَارم 

م  ْقتَِدُرونَ فَارو ا َعلَْي ر وهى مرحلة ععذاب ممتعد عبعاسة ععن ثعخ     42-41ال خرل  – مُّ
حاهللا خروم م على والية   تعالى وسو له وتهل بيتعه  الى فيهاو اع من العذاب قاهللا تع

في اولخب ذكره   ع  ومل على وظا  الحكم اللائم على ال صية فعي آهللا علي م السخ  

إبععراهيم وذسيتععه مععن تهععل بيتععه علععي م السععخ  هنععا يلعع هللا تعععالى فععي توعع اع العععذاب التععي 
 اهللا ع  ومل :وين ل ا   تعالى علي م إلى تمل هم بالغ ه ق

  

عن تَْحع ر تَْسُملرُكعْم تَْو يَْلبرَسعُكْم  اْلقَاِدرُ قُْل هَُ  }  عن فَعْ قرُكْم تَْو مر َعلَى  تَن يَْبعَعَث َعلَعْيُكْم َععذَابًا م ر
ُل اآْليَعاتر لَعَل ُ عْم يَْفلَُ ع َن  َۚ بَْعَضُكم بَأَْس بَْعٍض   اوُظعْر َكْيعَف وَُصعر ر ي يَعًا َويُذر  َوَكعذ َب برعهر  أر

يعٍل  ۚو   قُل ل ْسعُ  َعلَعْيُكم برَ كر ْسعتَلَر    َوَوعْ َل تَْعلَُمع َن   قَْ ُمَ  َوهَُ  اْلَح األوععا   - ل رُكعل ر وَبَعاٍ مو
فععان لععم يت بعع ا هنععا تبععدت مرحلععة الثعع سة الصععناعية وصععع د السععمان بععالعل      65-67

سد الكععرة الر ععية الحديثععة والععتحكم فععي الخلععۚ والتسععل. علععي م والععتحكم فععي كععل معع ا

 وثروات ا وهنا يبشر   تعالى العالم بما في م قريشاَ اآلخرة بعذاب قاهللا تعالى فيه : 
ي نَْ  َوَ ن  تَْهلَُ ا تَو ُ عْم }  َعلَْيَ عا تَتَاَهعا تَْمُروَعا  قَااِدُرونَ َحت ى  إرذَا تََخذَتر اأْلَْسُض ُزْخُرفََ ا َواز 

لَْ ٍ  يَتَفَك ُروَن لَْيًخ تَْو وََ اًسا فََجعَ  ُل اآْليَاتر لر لرَ  وُفَص ر
يدًا َكأَن ل ْم تَْغَن براأْلَْمسر   َكذَ   –ْلنَاَها َحصر

 .   24ي وس 
وهذا ليس إفناناً للبشرية بلدس ما ه  إفنان للظلمةواوتلاماً إل ياً عاما للعالم وتول م قريشعاً 

عن ى في م } تالخرة ثم  ت سيث األسض للصالحين الذين قاهللا تعال بُ سر مر َولَلَْد َكتَْبنَا فري ال  

الرُح َن  َي الص  بَادر ثَُ ا عر ْكرر تَن  اأْلَْسَض يَرر     105األوبيان  –بَْعدر الذ ر



ثم يخق ا ي م م الذي ي عدون فيدخل م   تعالى فيعه م عنم التعي وععدهم ب عا فعي الحيعاة 
 عالى الدويا ولكن م كذب ا وتعر  ا واوتكبروا قاهللا ت

 

ا يَْعلَُم َن فََخ تُْقسر }  م  يٍم  َكخ    إرو ا َخلَْلنَاهُم م ر ْنُ ْم تَن يُْدَخَل َمن ةَ وَعر ٍئ م ر ر تَيَْطَمُ  ُكلو اْمرر ُم برَرب 
بر إرو ا  قر َواْلَمغَاسر عْنُ ْم َوَمعا وَْحعُن برَمْسعبُ  لَقَااِدُرونَ اْلَمَشاسر هللَا َخْيعًرا م ر ذَْسهُْم فَعقريَن َعلَعى  تَن ووبَعد ر

عَراًعا  عَن اأْلَْمعدَا ر ور ي يُ َععدُوَن يَعْ َ  يَْخُرُمع َن مر يَُخ ُ  ا َويَْلعَبُ ا َحت ى  يَُخقُ ا يَْ َمُ ُم ال ذر

ي َكععاوُ ا  ععَ  اْليَععْ ُ  ال ععذر لر ل ععةٌ   ذَ  عععَةً تَْبَصععاُسهُْم تَععْرَهلُُ ْم ذر َكععأَو ُ ْم إرلَععى  وُُصععٍب يُ فرُضعع َن  َخاأر
   . 44- 38الليامة  –َعدُوَن يُ 

 

 : لرسوله صلى هللا عليه وآله والمؤمنين  ثم يقول تعالى

 

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

 وهنا :

 

 ) فاستمسك(

 

ه واوت عى ويلعاهللا مسع  بالعدين : حعافظ عليعه فعأتمر بعأمرقبضه وتخذه هنا ] مس  بالشيئ 

 ويمسااكقععاهللا تعععالى } معجععم تلفععا  اللععرآن بععاب المععيم فصععل السععين والكععال [  -بن يععه  
  ] واوتمسع  بالشعيئ  : اعتصعم بعه  65الحعل –السمان تن تلع  علعى األسض إال باذوعه 

وتعلۚ به لينجع  معن ال لكعة تو ممعا يفعر منعه  تلع هللا اوتمسع  الغريعۚ بالحبعل واوتمسع  

 -ر على خصمه ويلاهللا اوتمس  بالشين حفظعه ولعم يضعيعه بحجة ق ية : احتل ب ا و ف
  معجم تلفا  اللرآن باب الميم فصل السين والكال [ -

عن اتوخ   وه  الكفعر بالطعاغ ت } فمعن يكفعر بالطعاغ ت ويعؤمن توال : قاهللا تعالى   

    256البلرة  –بالعروة ال ثلى ال اوفصا  ل ا و  ومي  عليم  استمسكباهلل فلد 
 ا : ثاوي

اتوعخ  بععد الكفععر بالطعاغ ت هع  اتوتمسععاك بتعاليمعه معن توامععر ووع اهي فعي اللععرآن 
كما في ق له عع  ومعل حيعث بعين تععالى  الكريم  وحديث سو هللا   صلى   عليه وآله

} ومن يسلم وم ه إلى   وهع   وفصل تن هذه هى العروة ال ثلى التي قاهللا تعالى في ا 

. وهعذا هع  الع حي    22للمعان  –وة الع ثلى ال اوفصعا  ل عا بعالعر استمساكمحسن فلد 
 فَاْستَْمِسكْ } الذي توحاه تعالى لرو له وه  الصراط المستليم الذي قاهللا تعالى فيه هنا : 

ْستَلريٍم  َراٍط مو َي إرلَْيَ    إرو َ  َعلَى  صر ي تُوحر     43ال خرل  –برال ذر

 

 وأما :

 

 )بالذي أوحى إليك(

 



عن قَْبلرَ عا تَُمعٌم ل رتَتْلُعَ  عالى عن هذا ال حى  } هنا يل هللا ت عٍة قَعْد َخلَعْ  مر لرَ  تَْسَوعْلنَاَك فرعي تُم  َكذَ 
ُم  ْلعُ   الَِّذي أَْوَحْينَا إِلَْيكَ َعلَْي ر عهَ إرال  هُعَ  َعلَْيعهر تََ ك 

نر   قُْل هَُ  َسب ري اَل إرلَ  ْحَم  َوهُْم يَْكفُُروَن برالر 

  وهذا ال حي ه  اللرآن الكريم بلسان عربي مبين قاهللا تعالى  30الرعد  –بر َوإرلَْيهر َمتَا

لرَ  فيه }  َس يَعْ َ  اْلَجْمع ر اَل  أَْوَحْينَا إِلَْيكَ َوَكذَ  َستُ   اْللُعَرى  َوَمعْن َحْ لََ عا َوتُنعذر رتُنعذر
قُْرآوًا َعَربريًّعا ل 
ٌۚ فرعي ا يع ٌۚ فري اْلَجن ةر َوفَرر ي يرر َسْيَب فريهر   فَرر وهعذا الع حي يلع   علعى    7الشع سى  –لس ععر

عةً } الحيفية اتبراهيمية التي كان علي ا األوبيان من قبعل لل لعه تععالى  يَم َكعاَن تُم  إرن  إرْبعَراهر

ع عهر   اْمتَبَعاهُ َوَهعدَاهُ إرلَعى  صر َْوعُمر ًرا أل ر يَن  َأعاكر كر عَن اْلُمْشعرر ر َحنريفًا َولَْم يَُ  مر ْسعتَلريٍم قَاورتًا َّلل ر  َراٍط مو
يَن  ثُعم   عالرحر عَن الص  عَرةر لَمر ل عةَ  أَْوَحْينَاا إِلَْياكَ َوآتَْينَاهُ فري العدوْويَا َحَسعنَةً   َوإرو عهُ فرعي اآْلخر تَنر ات برعْ  مر

يَن  كر َن اْلُمْشرر يَم َحنريفًا   َوَما َكاَن مر   122 -119النحل  -إرْبَراهر

 }فية اتبراهيمية كان عليه توبيان   من قبل لل له تععالى وهذا ال حي اللان  على الحني 
يَل  أَْوَحْينَا إِلَْيكَ إرو ا  يَم َوإرْوعَماعر هر   َوتَْوَحْينَعا إرلَعى  إرْبعَراهر عن بَْععدر َكَما تَْوَحْينَا إرلَى  وُ حٍ َوالن بري ريَن مر

يَسعى  َوتَيوعع بَ  َويُع وَُس َوَهععاُسوَن َوُوعلَْيَماَن   َوآتَْينَععا دَاُوودَ  َوإرْوعَحاَق َويَْعلُع َب َواأْلَْوععبَاطر َوعر

    163النسان  –َزبُ ًسا 
   

وتل   هذه الملة الحنيفة تيضاً على ال صية وآخرها تأت مع  وعيدوا محمعد خعاتم األوبيعان 

تي ال صية بامامة تهل بيته علي م السخ  وب عذه ال صعية توصعى وعيدوا و حعا وإبعراهيم 
عى  برعهر وُ ًحعا وَ ن ذسيعت م لل لعه تععالى } كل األوبيان مع ينر َمعا َوص  عَن العد ر الَّاِذي َأعَرَع لَُكعم م ر

يَن َواَل تَتَ  أَْوَحْينَا إِلَْيكَ  يَسعى    تَْن تَقريُمع ا العد ر يَم َوُم َوعى  َوعر ْينَا برهر إرْبَراهر قُع ا فريعهر   َوَما َوص  فَر 

ي إرلَْيهر َمن يُنريُب  ُ يَْجتَبري إرلَْيهر َمن يََشاُن َويَْ در  ِ يَن َما تَْدُع هُْم إرلَْيهر    كر َوَما   َكبَُر َعلَى اْلُمْشرر
ْلُم بَْغيًا بَْينَُ ْم   َولَْ اَل َكلرَمةٌ َوبَلَْ  مر  ن بَْعدر َما َماَنهُُم اْلعر قُ ا إرال  مر ى تَفَر  َسمًّ ب رَ  إرلَى  تََمٍل مو ن س 

يعٍب  ْنعهُ ُمرر ْم لَفرعي َأع  ٍ م ر هر عن بَْععدر تَعاَب مر ثُع ا اْلكر يَن تُوسر َي بَْينَُ ْم   َوإرن  ال عذر لرَ  فَعاْدعُ     ل لُضر عذَ  فَلر

 ُ  ِ ْرَت   َواَل تَت برْ  تَْهَ اَنهُْم   َوقُْل آَمنُ  برَما تَوَ هللَا  ْم َكَما تُمر هللَا َواْوتَلر َْعدر ْرُت ألر تَاٍب   َوتُمر ن كر  مر
عةَ بَْينَنَعا َوبَْيعنَُكُم    ُ َسبونَا َوَسبوُكعْم   لَنَعا تَْعَمالُنَعا َولَُكعْم تَْعَمعالُُكْم   اَل ُحج   ِ ُ يَْجَمعُ  بَْينَنَعا   بَْينَُكُم     ِ

يُر      15-13الش سى  –َوإرلَْيهر اْلَمصر

 
هذه ال صية داعين سو هللا   صلى   عليه وآله بالت قف عن وهنا هب  قريش لت قف 

من بعده وهنعا حعاول ا فتنعة سوع هللا   صعلى   )علي م السخ ( الدع ة ل الية تهل بيته 
كما في ق لعه تععالى   ال صية  تل   وإثناته عن إبخ  الناس تمر   تعالى فيعليه وتله 

 – لتفتري علينا غيعره وإذاً التخعذوك خلعيخ ا إليكالذي أوحينوإن كادوا ليفتن و  عن } 

    121اتوران 
 

وهنا  عاق صعدس سوع هللا   صعلى   عليعه وآلعه معن حعرب قعريش معن م عة وخع ل 

فتنت م بأن يكفروا بالنب ة فأخر تمعر إبخغ عم واليعة تهعل بيتعه معن بععده وهعى ال صعية و 
ه تعالى } واحذسهم تن يفتن ك بعض ما تو هللا   الذي حذس من ترك ا ع  ومل في ق ل

ٌك بَْععَض َمعا عن بعض ما تو هللا   إليع    وقعاهللا تععالى تيضعاً }   يُاوَحٰى إِلَْياكَ فَلَعَل عَ  تَعاسر

 ُ  ِ يٌر   َو هللَا َعلَْيهر َكنٌ  تَْو َماَن َمعَهُ َملٌَ    إرو َما تَوَ  وَذر ٌۚ برهر َصْدُسَك تَن يَلُ لُ ا لَْ اَل تُو ر  َوَ ائر
يٌل َعلَ     12ه د  –ى  ُكل ر َأْيٍن َوكر



 
 و ترفضعه وهذه ال صية هنا هى بعض ما تو هللا   إليه الذي سفضته قريشعاً وإلعى اآلن

ُ َواَل }  في ق له ع  ومل من ترك ا حذس هلل تباسك وتعالى   ِ َوتَنر اْحُكم بَْينَُ م برَما تَوَ هللَا 

ُ إرلَْيعَ    فَعارن تََ ل عْ ا فَعاْعلَْم تَو َمعا تَت برْ  تَْهَ اَنهُْم َواْحذَْسهُْم تَن   ِ يَْفترنُع َك َععن بَْععضر َمعا تَوعَ هللَا 
لُ َن  َن الن اسر لَفَاور ْم   َوإرن  َكثريًرا م ر يبَُ م بربَْعضر ذُوُ بر ر ُ تَن يُصر  ِ يدُ   .   49المائدة  –يُرر

 

 وأما :

 

 )إنك(
 

  وهع  علعى الحعۚ  252البلعرة  –معن المروعلين ل إناكوسد هذا اللفظ فعي ق لعه تععالى }

  وهعذا الحعۚ  79النمعل  –علعى الحعۚ المبعين  إنكالمبين لل له تعالى } فت كل على   

علعى صعراط  إناكهنا ه  الصراط المستليم لل له تععالى }فاوتمسع  بالعذي توحعى إليع  
 . مستليم  

 

 وأما :

 

 )على صراط مستقيم(

 

ً للرآن الكريم في ق له تعالى } وتن هذا الصراط المستليم يأت على ا  صاراطي مساتقيما

والرو هللا على صراط مستليم  كما في ق له تعالى } إوع  لمعن    153األوعا  –فاتبع ه 

فععي طاعععة   تعععالى    وقععاهللا تعععالى تيضععاً  4يععس  – صااراط مسااتقيمالمروععلين علععى 
  وهعذا  101ان آهللا عمعر – صاراط مساتقيموسو له } ومن يعتصم باهلل فلد هعدى إلعى 

اتوخ  قائم على الملة الحنيفية كما بينا وهى الحنيفية والميل عن الشرك وال صية كمعا 

بينا وهذا ه  الصراط المستليم الذي قاهللا فيه تعالى عن سوع له  صعلى   عليعه وآلعه } 
دينععاً قيمععاً ملععة إبععراهيم حنيفععاً ومععا كععان مععن  صااراط مسااتقيمقععل إونععي هععداوي سبععي إلععى 

   .161األوعا   –كين المشر
 

وعبادة   تعالى وطاعته فيما تمر بنعاناً علعى ماذكروعاه معن قبعل هع  الصعراط المسعتليم 

برعيٌن َوتَنر قاهللا تعالى }  عْيَطاَن   إرو عهُ لَُكعْم َععدُو  مو تَلَعْم تَْعَ عْد إرلَعْيُكْم يَعا بَنرعي آدََ  تَن ال  تَْعبُعدُوا الش 
ذَا  ْستَِقيمٌ ِصرَ اْعبُدُووري   َه     61- 60يس  –  اٌط مُّ

 

وهنا يبين تعالى تن الداعي إلى   تعالى وهذه ال الية هلل الحۚ على صراط مستليم قاهللا 
يَمعاُن تعالى فيه }  تَعاُب َواَل اْتر ي َمعا اْلكر وَا   َما ُكنعَ  تَعْدسر ْن تَْمرر لرَ  تَْوَحْينَا إرلَْيَ  ُسوًحا م ر

َوَكذَ 

ععن َمعَْلنَععاهُ  كر
ي إرلَععى  َولَ  وَععا   َوإرو ععَ  لَتَْ ععدر بَادر ععْن عر ي برععهر َمععن و َشععاُن مر ْسااتَِقيٍم  وُعع ًسا و ْ ععدر  ِصااَراٍط مُّ

ر ِصااَراِط  ععيُر اأْلُُمعع ُس  ِ  ر تَصر  ِ ععَماَواتر َوَمععا فرععي اأْلَْسضر   تاََل إرلَععى  ي لَععهُ َمععا فرععي الس   –ال ععذر
 .   53 – 52الش سى 



 
 ثم يل هللا تعالى :

 

 (44إِنَّهُ لَِذْكٌر لََّك َوِلقَْوِمَك ۖ َوَسْوَف تُْسأَلُوَن )وَ  (44)
 

 وهنا :

 

 )وإنه(

 

هنا هذه الحرول تو اآليات ألن كل حرل في كتاب   تية  مانت بم ا   معن كتعاب 
لل لعه المن هللا من عنعد   تبعاسك وتععالى   تعالى لتبين تن الملص د منه اللرآن الكريم 

يُم َوإرن  } عع  ومععل  حر يعُ  الععر  وُح  َوإِنَّااهُ َسب ععَ  لَُ ععَ  اْلعَ ر يَن  وَععَ هللَا برععهر الععرو ر اْلعَعالَمر يععُل َسب  لَتَن ر

يُن  بريٍن  عَ اأْلَمر ٍ مو يَن  برلرَساٍن َعَربري  سر َن اْلُمنذر لرعيَن  تََولَعْم  َوإِنَّهُ لَى  قَْلبرَ  لرتَُك َن مر لَفرعي ُزبُعرر اأْلَو 
وهعذا الكتعاب فيعه    197-191الشععران  - ن يَْعلََمعهُ ُعلََمعاُن بَنرعي إرْوعَرائريَل يَُكن ل ُ ْم آيَعةً تَ 

    77النمل  –ل دى وسحمة للمؤمنينوإنه } هدى وسحمة للمؤمنين كما في ق له تعالى

 
وه  تذكرة للمتلين الذين يريدون تن يتل ا غضب   تعالى علي م ويرغب ن في س عاه 

ى الكعافرين عنعدما يعرون يع   الليامعة المتلعين ومعا تععده   تعالى وه  تيضاً حسعرة علع

ععنُكم  َوإِنَّااهُ  تعععالى ل ععم فععي اآلخععرة ولععذل  يلعع هللا تعععالى } ععيَن  َوإرو ععا لَععنَْعلَُم تَن  مر ْلُمت لر َرةٌ ل ر لَتَععْذكر
بريَن  َكذ ر يَن  َوإِنَّهُ مو ۚو اْليَلرعينر فََسع َوإِنَّهُ لََحْسَرةٌ َعلَى اْلَكافررر عيمر لََحع الحاقعة  -ب رْ  براْوعمر َسب رعَ  اْلعَظر

   ثم يبعين تععالى توعه معن تساد   تععالى والعداس اآلخعرة فليستمسع  بالصعراط  52 -48

المسععتليم الععذي كععان عليععه سوعع هللا   صععلى   عليععه وتهععل بيتععه علععي م السععخ  كمععا بينععا 
َي إرلَيْ } ولل له تعالى هنا  ي تُوحر ْ  برال ذر ْستَلريٍم فَاْوتَْمسر َراٍط مو ْكٌر ل َ   َوإِنَّهُ َ    إرو َ  َعلَى  صر لَذر

َ    َوَوْ َل تُْسأَلُ َن  لَْ مر  .  44-43 ال خرل –َولر

 

 وأما :

 
  44ال خرل  –وو ل تسأل نل  ولل م  لذكر }   

 

]  وذكر   : اوتحضره في قلبه م  تدبر صحبه اللسان تو لم يصحبه و  يعذكر عبعده 
معجعم الفعا  اللعرآن بعاب العذاهللا فصعل  – -يه بالخير ويثني عليه فعي المخناألعلعى يجاز

 الكال والران [ 

 
   152البلرة  –واأكروا لي وال تكفرون  فاذكروني أذكركمقاهللا تعالى } 

 

 الذكر : االوتحضاس في الللب م  التدبر والذكر الحديث واللصة وه  الكتب و ]  



معجم الفا  اللرآن باب الذاهللا فصل الكال  –لذي مان بالذكر توالكتاب المن هللا تو النبي ا
 والران [ 

معجععم الفععا    -ذكععر  واالوتحضععاس والتععدبر ف عع  مععذكر  ] وذكره تذكيرا: بعثه على اهللا

إحعداهما  فتاذكراللرآن باب الذاهللا فصل الكال والران [ قاهللا تععالى } تن تضعل إحعداهما 
 الك ف    -ب  إذا وسي   رواذك  وقاهللا تعالى }  282البلرة  –األخرى 

 

  يااذكرون وقععاهللا تعععالى } الععذين    41آهللا عمععران  –سبعع  كثيععراً  واذكاارقععاهللا تعععالى } 
  و الذكر ه  الكتاب المن هللا لل له تعالى 191آهللا عمران  –قياماً وقع دا وعلى من ب م 

 49ص  – ذكروقاهللا تعالى } هذا  –من سبكم على سمل منكم ذكر  } توعجبتم تن مائكم

   10األوبيان  –ذكركم  وقاهللا تعالى } قد تو لنا إليكم كتاباً فيه  
 ذكروالذكر كتاب   المن هللا وفيه ىيات   تعالى المتل ة لل له تعالى } ومن ت لم ممن  

واصعفاً الكعريم يلع هللا تععالى ععن كتابعه     ولعذل 57الك ف  –ب يات سبه فأعرض عن ا 

فمن أان اتخذ إلى سبه وبيخ   وقاهللا تعالى ذه تذكره إياه بالتذكره في ق له تعالى } إن ه
  وكمعا تن الععرب آخعر األمعم ل عم كتعاب  49المعدثر  –معر ين التذكرة } فمال م عن 

فيه ذكرهم تو هللا   من قبل كتبا في ا تذكرة كعالت ساة التعي قعاهللا تععالى في عا } وللعد آتينعا 

  وفعي امعة محمعد صعلى  48وبيان األ –للمتلين  ذكراً م وى وهاسون الفرقان و ياناً و
   10األوبيان  –تفخ تعلل ن  ذكركم  عليه وآله يل هللا تعالى } للد تو لنا إليكم كتاباً فيه 

 

معن  الاذكرويبين تعالى تن قريشاً األولى وتنكر هذا ال حي لل لعه تععالى } تئنع هللا عليعه  
 .   9-8ص  –بل لما يذوق ا عذاب  ذكريبيننا بل هم في أ  من 

يَن والذكر سو هللا   الذي تو هللا عليه الذكر لل له تعالى }  َ يَا تُولري اأْلَْلبَعابر ال عذر  ِ فَات لُ ا 

ُ إرلَعْيُكْم   ِ يَن آَمنُع ا  ِذْكاًراآَمنُ ا   قَْد تَوعَ هللَا  َج ال عذر ر ُمبَي رنَعاٍت ل ريُْخعرر  ِ ُوع اًل يَتْلُع  َعلَعْيُكْم آيَعاتر  س 
لُ ا الص   َن الظولَُماتر إرلَى النو سر  َوَعمر     11-10الطخق  – الرَحاتر مر

 

وععيعرض عععن ذكععر تعععالى كمععا فععي ق لععه تعععالى } بععل  ومععن وععيأت ا مععن بعععدهم تكثععرهم 
  وال يل ل م من هعذا العذكر  71المؤمن ن  –معر  ن  ذكرهمعن  ف م بذكرهمآتيناهم 

 ال مر    –   ذكركما في ق له تعالى } ف يل لللاوية قل ب م من 

 

 وأما :

 

 )لك( 

 

 لاكومعن ذسيتنعا تمعة مسعلمة  لاكوسد هذ  اللفظ في ق له تععالى } سبنعا وامعلنعا مسعلمين 
  وهعذه األمعة المسعلمة  128البلعرة  –وتسوا مناوكنا وتب علينا إوكأو  الت اب العرحين 

يعين العذي توع هللا التي دعا ل ا وبعي   إبعراهيم هعم الععرب ووبعي م وعيندوا محمعد خعاتم النب

عليه   تعالى ذكره في اللرآن الكريم خاتم كتعب   تععالى علعى خعاتم النبيعين فعي ق لعه 
    44ال خرل  –ولل م  وو ل تسئل ن  لكتعالى هنا } وإوه لذكر 



 

 وأما :

 

 )ولقومك(

 

] والل   مماعة الرماهللا دون النسان قاهللا الراغب : وحليلته للرماهللا لما وبه عليه ق له 

 معجم [  -على النسان ( قوامونالى ) الرماهللا تع
 

عسعى تن يك وع ا خيعراً معن م وال قاوم  معنقاوم قاهللا تعالى } يا تي ا الذين آمن ا ال يسخر 

  وقع   سوعع هللا   عشععيرته  11الحجععرات  –وسعان مننسععان عسعى تن يكععن خيععرا معن ن 
االععرال  –وا   اعبعد قومه ياقوم وسهطه وتقاسبه قاهللا تعالى } وللد اسولنا و حاً إلى

    20المائعدة  –ياق   اذكروا وعمة   عليكم  لقومهوقاهللا تعالى }وإذ قاهللا م وى    59

وععن قع   سوع هللا    83االوعا   – قومهوقاهللا تعالى } وتل  حجتنا آتيناها إبراهيم على 
لعه   صلى   عليه وآله يبين تعالى تو م ويكذب وه كما كذب  األمم من قبل كمعا فعي ق 

 .   66األوعا   –وه  الحۚ قل لس  عليكم ب كيل  قومكتعالى } وكذب به 

وهعذا يبعين تن   بروع هللا   صعلى   عليعه وآلعه  من الجعن آمنع طائفة ويبين تعالى تن 
َوإرْذ َصعَرْفنَا هناك صحابة لرو هللا   صلى   عليعه وآلعه معن الجعن قعاهللا تععالى فعي م } 

َن الْ  عَي َول عْ ا إرلَعى  إرلَْيَ  وَفًَرا م ر عا قُضر عتُ ا   فَلَم  عا َحَضعُروهُ قَعالُ ا تَوصر عُ َن اْللُْرآَن فَلَم  ن ر يَْستَمر جر

يَن  قَالُ ا يَا  قَْوِمِهم سر نذر قًا ل رَمعا بَعْيَن يَدَْيعهر  قَْوَمنَامو ن بَْعدر ُم َوى  ُمَصعد ر هللَا مر تَابًا تُو ر ْعنَا كر إرو ا َومر
ر   ۚ ي إرلَى اْلَح ْستَلريٍم يَْ در ٍۚ مو ي عن  قَْوَمنَايَا   َوإرلَى  َطرر نُع ا برعهر يَْغفرعْر لَُكعم م ر ر َوآمر  ِ َي  يبُ ا دَاعر تَمر

ْن َعذَاٍب تَلريٍم  ْرُكم م ر ٍ  فري اأْلَْسضر َولَْيَس   ذُوُ برُكْم َويُجر ر فَلَْيَس برُمْعجر  ِ َي  ْب دَاعر َوَمن ال  يُجر

ن دُوورهر تَْولر  بريٍن لَهُ مر ئرَ  فري َ َخهللٍا مو
    32-29األحلال  –  يَاُن   تُولَ 

 

ل جرهم  إلى   اأتكاهم وفي وفس ال ق  بعد تكذيب ق   سو هللا   صلى   عليه وآله 

اتخذوا هذا  قومي} وقاهللا الرو هللا ياسب إن كتاب   تعالى كما في ق له ع  ومل 
 .   30الفرقان  – اللرآن م ج سا

معة معن تهعل األئن تعالى تو م و ل يسئل ن عن هذا الذكر من كتعاب وسوع هللا ووهنا يبي
بيته علي م السخ  قتل هم وابادوا أيعت م وتتبع وا توصاسهم حتى ي منعا هعذا قعاهللا تععالى 

  وال يعل ل عم ومعن تع اله م  44ال خعرل  –وو ل تسئل ن  ولقومك} وإوه لذكر ل  

ان    سهم كأو م ال يعلم ن كما فعل  طائفة تعالى الذي هجروه ووبذوه وس من ذكر  
} ف يل لللاوية  ع  ومل  لل له  من بن  إورائيل من قبل وال يل ل م من ذكر   تعالى 

 . ال مر   –قل ب م من ذكر   

والبداية تك ن ونة اتوعتبداهللا معن   تععالى كمعا فعي ق لعه تععالى } وإن تت لع ا يسعتبدهللا  
 ً   ثععم يعع س    تعععالى األسض ق مععاً  38محمععد  –تمثععالكم  وعع اغيععركم ثععم ال يك  قومااا

فعي قعاهللا تععالى يؤمنع ن بعاهلل تععالى وسوع له ويت لع ن تهعل بيتعه علعي م السعخ    آخرين 

هععخك فرععع ن وميععرا  األسض لنبععي   م وععى عليععه السععخ  والصععالحين مععن بنععي 



ً } كعذل  وتوسثناهعا إوعرائيل  ُم الس عَماُن َواأْلَْسُض َوَمعا َكععاوُ ا فََمعا بََكعْ  َعلَعيْ  آخعرين قوماا  ر
ينَ   .   29-28الدخان  – ُمنَظرر

وفي آخر ال مان ي س    تعالى األسض للصالحين كما تخبرت الكتب السماوية معن   

َي قبعععل قعععاهللا تععععالى }  بَعععادر ثَُ عععا عر ْكرر تَن  اأْلَْسَض يَرر عععن بَْععععدر العععذ ر بُععع سر مر َولَلَعععْد َكتَْبنَعععا فرعععي ال  
يَن قُععْل إرو  ا ْلعَععالَمر يَن َوَمععا تَْسَوععْلنَاَك إرال  َسْحَمععةً ل ر لَععْ ٍ  َعابرععدر ععذَا لَبََخًغععا ل ر ععالرُح َن  إرن  فرععي َه  َمععا لص 

ْسلرُم َن فَارن تََ ل ْ ا فَلُْل آذَوتُُكْم َعلَعى  َوع دٌ   فََ ْل تَوتُم مو هٌ َواحر
ُ ُكْم إرلَ 

اٍن   َوإرْن  َ يُ َحى  إرلَي  تَو َما إرلَ 

َن اْللَْ هللار َويَْعلَُم َما تَْكتُُمع َن َوإرْن تَ  ا تُ َعدُوَن  إرو هُ يَْعلَُم اْلَجْ َر مر يدٌ م  يٌب تَ  بَعر ي تَقَرر ي تَْدسر ْدسر
ُن اْلمُ  ْحَم  ر   َوَسبونَعا العر   ۚ ر اْحُكعم برعاْلَح عيٍن قَعاهللَا َسب  ْسعتَعَاُن َعلَعى  َمعا لَعَل هُ فرتْنَةٌ ل ُكْم َوَمتَاعٌ إرلَى  حر

فُ َن     . 112 -105األوبيان  –تَصر

 

 وأما :

 

 ( )وسوف

 

} لكعل وبعأ مسعتلر وهنا هذا اللفظ ينبئ بأحدا  مستلبلية ووقائ  في اتوبان قاهللا تعالى في عا 

    67االوعا   –تعلم ن  وسوف
 منع داَ  ىتبعاسك وتععال  ومن هذه األوبان سدة عاسمة تعتري األمة فيرول على تثرهعا  

كلمتععه ععع  ومععل وكلمتععه هعع  حكععم اللععرآن الكععريم ولععيس    تعععخنيلععاتل ن فععي وععبيل 

بحجعة تو عم تكثعر ف معا فعان  ن الكعريم آسان الرمعاهللا علعى اللعرآمدسوة الرتي التعي تلعد  
تعاسض الحكم وته ائ م وثب ا لرتي عالماَ آخر ليستمر الخخل والشلاق بي م  وهعؤالن 

يَن َ ل  َوْعيُُ ْم فري اْلَحيَعاةر العدوْويَا } قاهللا تعالى في م  يَن تَْعَماال * ال ذر قُْل َهْل وُنَبر ئُُكْم براألَْخَسرر

نُ َن ُصْنعًا       104-103الك ف  –َوهُْم يَْحَسبُ َن تَو ُ ْم يُْحسر
   : قعاهللا تععالى محعذساً فاذا اوتشرت الردة والكفر والفس وق والعصيان والشعلاق والنفعاق  

ينرهر  }  نُكْم َعن در يَن آَمنُ ا َمن يَْرتَد  مر ل عٍة  فََسْوفَ يَا تَيوَ ا ال ذر بو وَعهُ تَذر عبوُ ْم َويُحر ُ برلَْ ٍ  يُحر  ِ يَأْتري 

ر َواَل يََخعافُ َن لَْ َمعةَ اَلئرعمٍ   ِ دُوَن فرعي َوعبريلر  يَن يَُجاهر ةٍ َعلَى اْلَكافررر نريَن تَعر   لرعَ    َعلَى اْلُمْؤمر  ذَ 
يَن آَمنُع  ُ َوَسُوع لُهُ َوال عذر  ِ عيوُكُم  عٌ  َعلرعيٌم  إرو َمعا َولر ُ َواور  ِ ر يُْؤتريهر َمن يََشاُن   َو  ِ يَن فَْضُل  ا ال عذر

عُ َن  َكاةَ َوهُْم َساكر َخةَ َويُْؤتُ َن ال   َ َوَسُوع لَهُ َوال عذر  يُلريُم َن الص   ِ يَن آَمنُع ا فَعارن  َوَمن يَتَعَ هللا  
ر هُُم اْلغَالربُ َن   ِ ْ َب  عَن   حر بًا م ر ينَُكْم هُُ ًوا َولَعر يَن ات َخذُوا در ذُوا ال ذر يَن آَمنُ ا اَل تَت خر يَا تَيوَ ا ال ذر

َ إرن ُكن  ِ ن قَْبلرُكْم َواْلُكف اَس تَْولريَاَن   َوات لُ ا  تَاَب مر يَن تُوتُ ا اْلكر نريَن ال ذر ْؤمر - 54المائدة  –  تُم مو

57    
)عليه وهنا بين   تعالى توه لتحليۚ والية   تعالى الحۚ فخبد من والية اتما  علي 

فن هللا ق له تعالى } إوما وليكم   وسو له  وه  ساك   الذي تصدق بخاتمهالسخ ( 

 ن والذين آمن ا الذين يليم ن الصخة ويؤت ن ال كاة وهم ساكع 
 

{ الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعونقوله تعالى }سباب نزول  أ ]

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

 



ومملة: }وهم ساكع ن : حاهللا إن و ل  في علي   :مان في تفسير البحر المديد-  

 س ي   عنه 

وهم ساكع ن(؛ قيل و ل  في علي بن ( :البن م ى وفي التس يل لعل   التن يل   -

 )تبي طالب س ي   عنه فاوه وأله وائل وه  ساك  في الصخة فأعطاه خاتمه

 )404 /3وفي تفسير الدس المنث س ) -

تصد ق علي بخاتمه وه  ساك   » تخرج الخطيب في المتفۚ عن ابن عباس قاهللا:  ((

من تعطاك هذا الخاتم؟ قاهللا: ذاك الراك   «  فلاهللا النبي صلى   عليه وولم للسائل

 .)فأو هللا   )إوما وليكم   وسو له

وتخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن مرير وتب  الشيخ وابن مردويه عن ابن  -

 .عباس في ق له }إوما وليكم   وسو له...  اآلية. قاهللا: و ل  في علي بن تبي طالب

وقف بعلي » ابن مردويه عن عماس بن ياور قاهللا وتخرج الطبراوي في األوو. و -

ع  فن ع خاتمه فأعطاه السائل  فأتى سو هللا   صلى  وائل وه  ساك  في صخة تط  
  عليه وولم فاعلمه ذل   فن ل  على النبي صلى   عليه وولم هذه اآلية }إوما 

اة وهم ساكع ن  وليكم   وسو له والذين آمن ا الذين يليم ن الصخة ويؤت ن ال ك

فلرت سو هللا   صلى   عليه وولم على تصحابه  ثم قاهللا: من كن  م اله فعلي 

 .« م اله  الل م واهللا من وااله وعاد من عاداه

و ل  هذه اآلية على » وتخرج تب  الشيخ وابن مردويه عن علي بن تبي طالب قاهللا  -

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

اآلية. فخرج سو هللا   صلى   عليه وولم فدخل المسجد  مان والناس يصل ن بين 
ساك  ووامد وقائم يصلي  فاذا وائل فلاهللا: يا وائل  هل تعطاك تحد أيئاً؟ قاهللا: ال  

 .«تعطاوي خاتمه -لعلي بن تبي طالب  -إال ذاك الراك  

شيخ وابن عساكر عن ولمة بن ك يل قاهللا: تصدق علي وتخرج ابن تبي حاتم وتب  ال -

 .بخاتمه وه  ساك   فن ل  }إوما وليكم    اآلية

وتخرج ابن مرير عن مجاهد في ق له }إوما وليكم   وسو له...  اآلية. و ل  في  -

  .علي بن تبي طالب  تصدق وه  ساك 

ه وتب  وعيم عن تبي ساف  )وتخرج الطبراوي وابن مردوي  وفي الدس المنث س ايضا: - 

دخل  على سو هللا   صلى   عليه وولم وه  وائم ي حى إليه  فاذا حية في » قاهللا 
ماوب البي   فكره  تن تبي  علي ا  فأوقظ النبي صلى   عليه وولم  وخف  تن 

يك ن ي حى إليه  فا طجع  بين الحية وبين النبي صلى   عليه وولم  لئن كان 

ان في  دووه  فمكث  واعة فاوتيلظ النبي صلى   عليه وولم وه  يل هللا من ا و ن ك



}إوما وليكم   وسو له والذين آمن ا الذين يليم ن الصخة ويؤت ن ال كاة وهم 

 .« ساكع ن  الحمد هلل الذي تتم  لعلي وعمه  وهيأ لعلي بفضل   اياه

تبي طالب قائماً يصلي  فمر  وتخرج ابن مردويه عن ابن عباس قاهللا: كان علي بن -

 ((وائل وه  ساك  فأعطاه خاتمه  فن ل  هذه اآلية

 :وفي تفسير الكشال لل مخشري - 

ٍ كر    وم ه حين وأله وائل وه  ساك  في صخته فطرح له )  تو ا و ل  في علي 

 ( خاتمه

 :وفي تفسير المحرس ال مي  البن عطية المحاسبي -

( عندَ تفسيرهر لْليةر وعنر إبنر عطي ةَ األودلس - ُس ال ميُ  فري تفسيرر الكتابر الع ي ر ي فري )المحر 

َۚ تن  علي اً تعطى صدقةً وهَ  ساكٌ ((.  الكريمةر: ))إت ف

وسوي في ذل  تن النبي صلى   عليه وولم خرج من بيته وقد و ل  عليه اآلية ) 

وي ذل  الرمل الذي يصلي ف مد مسكيناً فلاهللا له هل تعطاك تحد أيئاً فلاهللا وعم  تعطا
ً من فضة  وتعطاويه وه  ساك   فنظر النبي صلى   عليه وولم فاذا الرمل  خاتما

الذي تأاس إليه علي بن تبي طالب  فلاهللا النبي صلى   عليه وولم    تكبر وتخ 

قاهللا اللا ي تب  محمد س ي   عنه: وقاهللا مجاهد: و ل  اآلية في  .اآلية على الناس

 ( بن تبي طالب تصدق وه  ساك  علي

 :وفي تفسير بحر العل   للسمرقندي  -

قاهللا ابن عباس: وذل  تن بخالً لما تذ ن  وخرج سو هللا   صلى   عليه وولم  ) 

والناس في المسجد يصل ن بين قائم وساك  ووامد  فاذا ه  بمسكين يسأهللا الناس  
قاهللا: وعم. قاهللا: « ْل تَْعَطاَك تََحدٌ َأْيئاً؟هَ »فدعاه سو هللا   صلى   عليه وولم وقاهللا: 

ر »؟. قاهللا: ذل  المصلي. قاهللا: «َوَمْن تَْعَطاكَ »؟ قاهللا: خاتم فضة. قاهللا: «َماذَا» فري تي 

؟ قاهللا: تعطاوي وه  ساك . فنظر  فاذا ه  علي  بن تبي طالب س ي   «َحاهللٍا تْعَطاكَ 
}الذين يُلريُم َن «  بن وخ عبد  »عنه. فلرت سو هللا   صلى   عليه وولم على 

عُ َن  يعني: يتصدق ن في حاهللا سك ع م حيث تأاس  الصخة َويُْؤتُ َن ال ك اة َوهُْم َساكر

 (بخاتمه إلى المسكين حتى و ع من تصبعه  وه  في سك عه

 : تفسير ابن تبي حاتم -

يٍد األََألو  ثنا اْلفَْضُل ْبُن دَُكْينر تَ )  بُ  وُعَْيٍم األَْحَ هللُا  ثنا ُم َوى ْبُن قَْيٍس َحد ثَنَا تَبُ  َوعر
ٌ   فَنََ لَْ : " إرو َما  هر َوهَُ  َساكر يو  َعْن َولََمةَ ْبنر ُكَ ْيٍل  قَاهللَا:"تََصد َق َعلري  برَخاتَمر اْلَحْضَرمر

يَن يُلريُم َن الص خةَ  َويُ  يَن آَمنُ ا ال ذر ُ َوَسوُ لُهُ َوال ذر  ِ عُ نَ َولريوُكُم  َكاةَ َوهُْم َساكر  ( ْؤتَْ َن ال  



 :وفي تفسير ابن كثير  -

وحتى إن بعض م ذكر في هذا تثًرا عن علي بن تبي طالب: تن هذه اآلية و ل  فيه: )
]ذل [ توه مر به وائل في حاهللا سك عه  فأعطاه خاتمه. وقاهللا ابن تبي حاتم: حدثنا 

ْيد  عن عتبة بن تبي حكيم في ق له: الربي  بن وليمان المرادي  حدثنا تي ب بن ُو َ 

يَن آَمنُ ا  قاهللا: هم المؤمن ن وعلي بن تبي طالب ُ َوَسُو لُهُ َوال ذر  ِ  ( }إرو َما َولريوُكُم 

وحدثنا تب  وعيد األأل  حدثنا الفضل بن دَُكْين تب  وعيم األح هللا  حدثنا م وى بن ) 
لي بخاتمه وه  ساك   فن ل : قيس الحضرمي  عن ولمة بن ُكَ ْيل قاهللا: تصدق ع

َكاةَ َوهُْم  يَن يُلريُم َن الص خةَ َويُْؤتُ َن ال   يَن آَمنُ ا ال ذر ُ َوَسُو لُهُ َوال ذر  ِ }إرو َما َولريوُكُم 

عُ نَ   .  َساكر

وقاهللا ابن مرير: حدثني الحاس   حدثنا عبد الع ي   حدثنا غالب بن عبيد     -
ُ َوَسُو لُهُ  اآلية: و ل  في علي بن تبي ومع  مجاهدًا يل هللا   ِ في ق له: }إرو َما َولريوُكُم 

دَق وه  ساك    (طالب  تَص 

وقاهللا عبد الرزاق: حدثنا عبد ال هاب بن مجاهد  عن تبيه  عن ابن عباس في ق له:  -

ُ َوَسُو لُهُ  اآلية: و ل  في علي بن تبي طالب  ِ  .}إرو َما َولريوُكُم 

نان  عن الضحاك  عن ابن و سواه ابن َمْردُويه  من طريۚ وفيان الث سي  عن تبي ور
عباس قاهللا: كان علي بن تبي طالب قائًما يصلي  فمر وائل وه  ساك   فأعطاه 

ُ َوَسُو لُهُ  اآلية  ِ  .خاتمه  فن ل : }إرو َما َولريوُكُم 

عن  - وه  متروك -لكلبي وسوى ابن َمْردُويه تيًضا عن طريۚ محمد بن السائب ا

: خرج سو هللا   صلى   عليه وولم إلى المسجد   تبي صال   عن ابن عباس قاهللا
والناس يصل ن  بين ساك  ووامد وقائم وقاعد  وإذا مسكين يسأهللا  فدخل سو هللا   

صلى   عليه وولم فلاهللا: "تعطاك تحد أيئًا؟" قاهللا: وعم. قاهللا: "من؟" قاهللا: ذل  

. قاهللا: "على تي حاهللا تعطاكه؟" قاهللا: وه  ساك   قاهللا: "وذل  علي بن الرمل اللائم
تبي طالب". قاهللا: فكبر سو هللا   صلى   عليه وولم عند ذل   وه  يل هللا: }َوَمْن 

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

 :وفي تفسير تبي السع د -  

وُسوي تو ا و ل  في علي س ي   عنه حين وأله وائل وه  ساكٌ  فطرح إليه  (
ه غيَر محتاجٍ في إخرامه إلى كثير عمل يؤد ري إلى  ْنَصرر خاتمه كأوه كان مرماً في خر

فساد الصخة  ولفظ الجم  حينئذ لترغيب الناس في مثل فعلره س ي   عنه  وفيه 

ع  ى زكاةً }َوَمن يَتََ هللا    َوَسُو لَهُ والذين ناَمنُ اْ  داللة على تن صدقة التط و تسم 
تُوثَر ات  اُس على تن يلاهللا: ومن يت ل  م سعايةً لما مر من وُكتةر بيانر تصالتره تعالى 

ْ َب   هُُم الغالب ن  حيث ت يَف  في ال الية كما ينبىن عنه ق له تعالى: }فَارن  حر



ً من باب وْ  ر الظاهررر م  َ  الضمير العائد  الحر ُب إليه تعالى خاصة وه  تيضا
ل ا ح َب   تعالى تعظيماً ل م وإثباتاً لغَلَبت م  إلى )من(  تي فاو م الغالب ن لكن م ُمعر

بالطريۚ البرهاوي  كأوه قيل: ومن يت هللا  هؤالن فاو م ح ُب   وح ُب   هم 

  )الغالب ن

 :وفي تفسير األل وي - 

ب األخباسيين على تو ا و ل  في علي كر    تعالى وم ه  فلد تخرج الحاكم وغال) 
: "  وابن مردويه وغيرهما عن ابن عباس س ي   تعالى عن ما باوناد متصل قاهللا

تقبل ابن وخ  ووفر من ق مه آمن ا بالنبي صلى   عليه وولم فلال ا: يا سو هللا   إن 

ال متحد  دون هذا المجلس وتن ق منا لما ستووا آمنا منازلنا بعيدة وليس لنا مجلس و
باهلل تعالى وسو له صلى   عليه وولم وصدقناه سفض وا وآل ا على وف و م تن ال 

يجالس وا وال يناكح وا وال يكلم وا فشۚ ذل  علينا  فلاهللا ل م النبي صلى   عليه 

لم خرج إلى المسجد والناس وولم: إوما وليكم   وسو له  ثم إوه صلى   عليه وو
بين قائم وساك  فبصر بسائل فلاهللا: هل تعطاك تحد أيئاً؟ فلاهللا: وعم خاتم من فضة  

فلاهللا: من تعطاكه؟ فلاهللا: ذل  اللائم  وتومأ إلى علي كر    تعالى وم ه  فلاهللا النبي 

صلى   عليه وولم: على تي حاهللا تعطاك؟ فلاهللا: وه  ساك   فكبر النبي صلى   

 ( ليه وولم ثم تخ هذه اآليةع

 :وفي تفسير البغ ي  - 

قاهللا السدي: ق له: "والذين آمن ا الذين يليم ن الصخة ويؤت ن ال كاة وهم   (

ساكع ن"  تساد به علي بن تبي طالب س ي   عنه  مر به وائل وه  ساك  في 

ُ َوَسُو لُهُ وقاهللا م بير عن الضحاك في ق له: }إرو َما وَ   )المسجد فأعطاه خاتمه   ِ لريوُكُم 
يَن آَمنُ ا  قاهللا: هم المؤمن ن بعض م توليان بعض  وقاهللا تب  معفر محمد بن علي  َوال ذر

يَن آَمنُ ا  و ل  في المؤمنين  فليل له: إن تواوا  ُ َوَسُو لُهُ َوال ذر  ِ الباقر: }إرو َما َولريوُكُم 

  )  فلاهللا: ه  من المؤمنينيل ل ن إو ا و ل  في علي س ي   عنه

وق هللا االما  الباقر عليه السخ  ه  من المؤمنين اي من كاملي االيمان وهم اهل البي  

 .المط رين صل ات   عليه وفيه ت سية سبما تلية

 :وفي تفسير الخازن -

قيل إن هذه اآلية و ل  وهم سك ع. وقيل: و ل  في أخ  معين وه  علي بن تبي ) 

سدي: مر بعلي وائل وه  ساك  في المسجد فأعطاه خاتمه  فعلى هذا طالب. قاهللا ال
قاهللا العلمان: العمل اللليل في الصخة ال يفسدها والل هللا بالعم   تولى وإن كان قد وافۚ 

وق  و ول ا صدقة علي بن تبي طالب وه  ساك . ويدهللا على ذل  ما سوي عن عبد 

ي الباقر عن هذه اآلية }إوما وليكم المل  بن وليمان قاهللا: وأل  تبا معفر محمد بن عل



  وسو له والذين آمن ا  من هم؟ فلاهللا: المؤمن ن  فلل : إن واواً يل ل ن ه  علي  

 ( فلاهللا: علي من الذين آمن ا

واياتر فري الحادثةر  قاهللَا: ]   - ( بعدَ ذكرهر لمجم عٍة مَن الر  ر فري )توبابر الن  وهللار وعنر الس ي طي 

:  -ي بعُضَ ا بعضاً((. ))ف ذهر أ اهدُ يل      ٍ [.104توباُب الن  وهللار

  

؟  كاةُ ليَسْ  وامبةً عليهر ا تو هُ كيَف تصد َق علي  )عليهر الس خُ ( وهَ  فليٌر وال    تم 

مةُ اللرطبيو  م  -يُجيبُنَا العخ  ن ةر ومفس ري ر ن تكابرر علمانر تهلر الس  على هذا الس ؤاهللار وتن   -وهَ  مر

عٍ وليَس زكاةً وامبةً  فلاهللَا: َما قاَ  بهر    تميُر المؤمنيَن )عليهر الس خُ ( هَ  صدقةُ تط  

هر تحدٌ  ))المسألةُ الث اويةُ: وذلَ  تن  وائخً وأهللَا فري مسجدر سو هللار  ر صل ى  ُ عليهر وول َم فلَم يُعطر

ك عر وفري يمينهر خاتٌم  فأأا خةر فري الر  َس إلى الس ائلر بيدهر حت ى تخذهُ. أيئاً  وكاَن علي  فري الص 

خةَ  فان  الت صدوَق بالخاتمر فري  ُل الص  يا الط بري: وهذا يدهللاو على تن  العمَل اللليَل ال يبطر قاهللَا إلكر

كاةَ وُهم ساكع َن"  خةُ. وق لهُ: "ويؤت َن ال   خةر ولم تبُطْل بهر الص  ك ع رعمٌل ماَن بهر فري الص  الر 

ك عر  وهَ  وظيُر ق لهر يدهللاو على تن   ى زكاةً؛ فان  علي اً تصد َق بخاتمهر في الر  عر تُسم  صدقةَ الت ط  

وُ : فُ َن". ]الر  يدُوَن َوْمهَ  ر فَأُولئرَ  هُُم اْلُمْضعر ْن َزكاةٍ تُرر [. وقَد اوتظَم 39تعالى: "َوما آتَْيتُْم مر

كاةر أامخً للفرضر  خةر ينتظُم الفرُض والن فُل  فصاَس إوُم ال   دقةر وكاومر الص   والن فلر  كاومر الص 

((. إوت ى  ر  -األمرانر   [.8:55تفسيُر الجام ر ألحكا ر اللرآنر لللرطبي 

 
 

تهم توباب س ا   تعالى والنصر في  ة اتما  علي )عليه السخ (واليعلى ذل  و 

 لدويا واآلخرة ومن خرج على هذه ال الية فريلين :ا
 

 األول :

 

  تعالى في هؤالء رفض والية أمير المؤمنين وكذب بآية الوالية وقال 

 

ا َماَنهُْم   }  ر لَم   ۚ ئُ َن  فََسْوفَ فَلَْد َكذ بُ ا براْلَح ْم تَوبَاُن َما َكاوُ ا برهر يَْستَْ  ر    5النعا   –يَأْتري ر
َوإرذَا َستَْوَك إرن وهؤالن الذين اوت  نوا ب يات   تعالى وبرو له كما في ق له تعالى } 

لونَا َعْن آلرَ ترنَا لَْ اَل تَن صَ  ُ َسُو اًل  إرن َكادَ لَيُضر  ِ ذَا ال ذري بَعََث  ذُووََ  إرال  هُُ ًوا تَهَ  بَْروَا يَت خر

يَن يََرْوَن اْلعَذَاَب َمْن تََ لو َوبريًخ  َوَسْوفَ َعلَْيَ ا    َ هُ َهَ اهُ تََستَْيَ  َمنر ات   يَْعلَُم َن حر َخذَ إرلَ 
يًخ تَفَ  تَْ  تَْحَسُب تَن  تَْكثََرهُْم يَْسَمعُ َن تَْو يَْعلرلُ َن   إرْن هُْم إرال  َكاأْلَْوعَا ر    أَوَ  تَُك ُن َعلَْيهر َوكر

   .  44- 41الفرقان  – بَْل هُْم تََ لو َوبريًخ 

 
 

 والفريۚ الثاوي :



 
كما في ق له تعالى } فخلف من يعدهم خلف  را  باالً لم يعر للدين وال للحخهللا والح 

    59مريم  –يلل ن غيا  فسوفت اع ا الصخة واتبع ا الش  ات 

 
} ذسهعم يعأكل ا ويتمتعع ا وقاهللا تعالى فعي م بل هم ا ل وبيخ تصبح ا كاألوعا  وهؤالن 

} ضعاَ وهؤالن هم العذين قعاهللا تععالى فعي م تي   3الحجر  –يعلم ن  فسوفويل  م األمل 

يَن َكفَععُروا يَتََمت عُعع َن َويَععأُْكلُ َن َكَمععا تَأُْكععُل اأْلَْوعَععاُ  َوالن ععاُس َمثْععً ى ل ُ ععمْ    12محمععد  – َوال ععذر
تََستَْيعَ  َمعنر ات َخعذَ وهؤالن الفرقيلين هم الذين اتخذوا إل  م ه اهم وقعاهللا تععالى فعي م  : } 

َ هُ َهَ اهُ تَفَأَوَ  تَُك ُن َعلَْيهر 
لُع َن   إرْن هُعْم إرال  إرلَ  يًخ تَْ  تَْحَسعُب تَن  تَْكثَعَرهُْم يَْسعَمعُ َن تَْو يَْعلر  َوكر

    44- 43الفرقان  –َكاأْلَْوعَا ر   بَْل هُْم تََ لو َوبريًخ 
  

في ما من م من ويأخذ كتابعه  وهؤالن ي   الليامة عن تهل اليمين وتهل الشماهللا قاهللا تعالى

هلل تعالى وت ل ه وسو له وتهل بيته علي م السخ  ومن م معن كفعروا  بيمينه ممن تطاع ا
ينرعهر } باهلل تعالى وسو له وقعاهللا تععالى في معا :  تَابَعهُ بريَمر عا َمعْن تُوترعَي كر يَُحاَوعُب  فََساْوفَ فَأَم 

تَابَهُ  ا َمْن تُوترَي كر يًرا  َويَنلَلرُب إرلَى  تَْهلرهر َمْسُروًسا  َوتَم  َسابًا يَسر هر   حر يَْدُع   فََسْوفَ َوَساَن َ ْ رر

يًرا  إرو هُ َكعاَن فرعي تَْهلرعهر َمْسعُروًسا  إرو عهُ َ عن  تَن ل عن يَُحع َس  بَلَعى  إرن  َسب عهُ  ثُبُ ًسا  َويَْصلَى  َوعر
يًرا    15-8اتوشلاق  –َكاَن برهر بَصر

 

 وأما :

 

 لون(أتس )

 

كمعا  الذين تسوعل إلعي م  مرولين واله من واألوئله هنا تك ن بين الخالۚ ع  ومل وخلل

    6االعرال  – المرولين ولنسألنالذن تسول إلي م  فلنسألنفي ق له تعالى } 

 
برعينٌ ع  ومل }   اي   الليامة يل هللا في  من هذه األوئلة و تَعابرُكْم  تَْ  لَُكعْم ُوعْلَطاٌن مو فَعأْتُ ا بركر

قرينَ    157-156الصافات  – إرن ُكنتُْم َصادر
  ويل هللا تععالى  111البلرة – } قل هات ا برهاوكم إن كنتم صادقينتعالى تيضاً هللا  ويل 

تَفَلَععْم تَُكععْن آيَععاتري تُتْلَععى  َعلَععْيُكْم فَاْوععتَْكبَْرتُْم َوُكنععتُْم قَْ ًمععا  ل ععم  باتوععتف ا  اتوععتنكاسي  } 

يَن  مر ْجرر    31الجاثية  –مو
 لنسألنهم} ف سب  وآله  بصيغة اللسم ولذل  يل هللا تعالى لرو له صلى   عليه 

    92الحجر  –تممعين عما كاو ا يعمل ن 

وهنا وؤاهللا ها  وه  عن سو هللا   صلى   عليه ووالية تهل بيته علي م السخ  وذلع  
ألن كعل اوبيععان   لععم يطلبع ا تمععراً علععى دععع ت م إلعى   باوععتثنان سوعع هللا   صععلى   

 تعالى العالمين بمع دة تهعل البيع  علعي م السعخ  ف عا هع  وبعي   تمر  عليه وآله الذي 

 و حاً عليه السخ  يل هللا :
 



    109الشعران  –عليه من تمر إن تمري إال على سب العالمين  أسألمم} وما   
عليه من تمر إن تمري إال على سب  أسألممه د )عليه السخ ( } وما وكذل  وبي   

    127ن الشعرا  –العالمين 

عليعه معن تمعر إن تمعري إال علعى سب  أساألممصعال  )عليعه السعخ ( } ومعا ثم وبي   
ً ل طثم وبي      145الشعران   –العالمين  عليه من تمعر  أسألمم} وما )عليه السخ ( ا

} أعيب )عليه السعخ ( ثم وبي      164الشعران   –إن تمري إال على سب العالمين 

    180الشعران   –ليه من تمر إن تمري إال على سب العالمين ع أسألمموما 
 

اللععائم علعى طاععة   تعععالى فعي توامعرة ثععم تععالى  وهعؤالن األوبيعان دعع ا إلععى وعبيل  

البشاسة بنبي آخر ال مان ويدوا محمد صلى   عليه ثم إمامة تهعل بيتعه معن بععده بعدليل 
ال من   تعالى على هعذا العبخ  ثعم يبعين تععالى كل األوبيان دع ا إلى عد  طلب األمر إ

تن سو هللا   صلى   عليه فل. ه  المتفرد  بالعدع ة إلعى مع دة تولعي اللربعي ألوعه لعن 

توامعر   تععالى وسوعله ولعذل  قعاهللا  يأت وبياً بععده ومعا هىعاال إمعامت م تو الخعروج علعى
ساد   تععالى والعداس اآلخعرة قعاهللا تعالى في بيعان هعذا السعبيل توعه وعبيل   تععالى لمعن ا

 –عليعه معن تمعر إن تمعري إال معن أعان ان يتخعذ إلعى سبعه وعبيخ   أساألمم} وما تعالى 

 .    57الفرقان 
 

م دة تهل بي  النبي التعي دععا ل عا كعل اوبيعان   تععالى } قعل ال  هنا ه   والسبيل وهذا 

    23الش سى  –عليه تمراً إال الم دة في اللربى  أسألمم
وهذه هى األوئلة التي ويسأهللا عن ا العبد ي   الليامة   تععالى وكتابعه الكعريم  وسوع له  

يَن آَمنُعع ا صعلى   عليعه ووعلم ثعم تهعل بيتعه علعي م السعخ  كمعا فعي اآليعة }  ُ ال عذر  ِ يُثَب رعُ  

َرةر   َويُ  ُ َمعا يََشعاُن براْللَْ هللار الث ابر ر فري اْلَحيَاةر الدوْويَا َوفري اآْلخر  ِ يَن   َويَْفعَعُل  عالرمر ُ الظ   ِ علو   –ضر
    27إبراهيم 

 

قعاهللا : إذا  -صعلى   عليعه ووعلم  -عن البران بن ععازب ععن النبعي ]: وسد في التفسير 
تقعد المؤمن في قبره تتاه آت ثم يش د تن ال إله إال   وتن محمدا سو هللا   فعذل  ق لعه 

ن آمن ا بالل هللا الثاب  في الحياة الدويا وفعي اآلخعرة وقعد بينعا هعذا البعاب فعي يثب    الذي
 . تفسير اللرطبي [ – كتاب التذكرة وبينا هناك من يفتن في قبره ويسأهللا

 

عععن تبععي بصععير  ععن تبععي عبععد   )عليععه السععخ ( قععاهللا: " ان ] :  وفعي تفسععير البرهععان 
ي قبره  ي دحم ن عليه  حتى إذا اوت عي بعه المؤمن إذا اخرج من بيته أيعته المخئكة ال

الى قبره  قال  له األسض: مرحبا ب  و تهخ  اما و   للعد كنع  تحعب ان يمشعي علعي 

مثل   لترين ما اصن  ب . في و  له مد بصره  و يدخل عليه في قبره ملكا اللبر و هما 
اوعه و يسعأالوه  فيلع الن قعيدا اللبر: منكر و وكير  فيلليان فيه الروح العي حل يعه   فيلعد

لععه: مععن سبعع ؟ فيلعع هللا:  . فيلعع الن: مععا دينعع ؟ فيلعع هللا: اتوععخ . فيلعع الن: و مععن وبيعع ؟ 

 -قععاهللا  -فيلعع هللا: محمععد )صععلى   عليععه و آلععه(. فيلعع الن: و مععن امامعع ؟ فيلعع هللا: فععخن 
فينادي مناد من السمان: صدق عبدي  افرأ ا لعه فعي قبعره معن الجنعة  و افتحع ا لعه فعي 



ره بابا الي الجنة  و البس ه من ثياب الجنة  حتى يأتينا و ما عندوا خير له  ثم يلاهللا له: قب
معن  27تفسعير اآليعة  0البرهان للسيد هاأم البحراوي  – .وم و مة العروس  ال حلم في ا

 و سة إبراهيم [ .

 

 هذا

رلين والحمد وباهلل التوفيق وما توفيق إال باهلل عليه توكلت وإليه انيب وسالم على الم

 هلل رب العالمين

 خالد محيي الدين الحليبي
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