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 السادس اجلزء 
 154-148( من اآلية 102تفسري سورة النساء )ص: 

يًعا ﴿ ِل ِإالَّ َمن ظحِلَم وََكاَن اّللهح َسَِ َوِء ِمَن الجَقوج َر ِِبلسُّ َهج بُّ اّللهح اجلج الَّ ُيِح
 . [148]النساء: ﴾َعِليًما

َر ِِبلسَُّوِء ِمَن الجَقوجلِ ﴿ َهج بُّ اّللهح اْلج بحانه  س -يعاقب هللا  أي: ؛﴾الَّ ُيِح
؛ ﴾ِمَن الجَقوجلِ ﴿ .عدم احملبة مثرةح  وذلك العقاب  ؛على اجملاهرة ِبلسوء -وتعاىل

ِإالَّ َمن ﴿ .لسانك ب سيء إىل أحدتتكلم وتح  أي:  ،اْلهر ِبلسوء من القولو 
  ، مهظالِ  ن خيرب عن ظلمِ أب ، لسوءِب ِبْلهر فال يؤاخذح لكن من ظحلم؛ ؛ ﴾ظحِلمَ 

له أن يدعو على ظامله من غري  صَ خهِ م فقد رح لِ من ظح " :نح قال احلسَ  ،ويدعو عليه
اللهم   ، قييل ح اللهم استخرج ، مثل أن يقول: "اللهم أعين عليه ، عتديأن يَ 

يًعا﴿: -سبحانه وتعاىل -قال هللا  "،ريدوبني ما يح  ل بينهحح  ؛ ملا  ﴾وََكاَن اّللهح َسَِ
بعضهم  - عنهرضي هللا -كر بوقد ورد قصة أليب  ،فعل؛ مبا يح ﴾َعِليًما﴿ .يقال

 ،جالس -صلى هللا عليه وسلم -نما رسول هللا يب" ،فيها ضعٌف يسري ،هاضعفح يح 
  ، الثانية آذاه مث  ، فصمت عنه أبو بكر ، ومعه أصحابه وقع رجٌل أبيب بكر فآذاه

  -فقام رسول هللا  ، بو بكرأفانتصر منه  ، ذاه الثالثةآ مث  بكر،  فصمت عنه أبو 
اي  ليَّ عَ  ت دبكر أوجَ  وفقال أب ،ر أبو بكرحني انتص -صلى هللا عليه وسلم

نزل ملٌك من السماء  :-صلى هللا عليه وسلم -ل هللا و فقال رس ؟رسول هللا
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إذا وقع  فلم أكن ألجلسَ  ،وقع الشيطان فلما انتصرتَ  ،قال لك  مباه ذبح يكَّ 
 . -سبحانه وتعاىل  -مث يقول هللا  ،"الشيطان
جفحوهح ﴿ ًرا َأوج ُتح واج َخي ج َوٍء فَِإنَّ اّللهَ َكاَن َعفحوًّا ِإن ت حبجدح  َأوج تَ عجفحواج َعن سح

 . [ 149]النساء: ﴾َقِديًرا
أَوج  ﴿ .؛ من أعمال الرب﴾َخي جرًا﴿ .إن تظهروا أي:  ؛﴾ِإن ت حبجدحواج ﴿

َ َكاَن ﴿ . لمعن ظح  أي:؛ ﴾أَوج تَ عجفحواج َعن سحَوء  ﴿ . اً أو تعملوه سر  ؛﴾ُتحجفحوهح  فَِإنَّ اّلله
من صفاته أنه   -سبحانه وتعاىل -اهلل ؛ فتعفو وأنت قادرٌ أن ؛ ﴾َعفحوًّا َقِديرًا

سبحانه   -ِبهلل  اً ي سهِ وتَ  ،فكذلك اعف أنت مع قدرتك  ،وأنه قادر ،فوُّ عَ 
 .-وتعاىل

ِلِه  ﴿ َ اّللِه َورحسح وَن َأن ي حَفرهِقحواج بَ ْيج ِلِه َويحرِيدح فحرحوَن ِِبّللِه َورحسح ِإنَّ الَِّذيَن َيكج
َ َذِلَك َسِبيل َويقحولحوَن ن حؤج  واج بَ ْيج وَن َأن يَ تَِّخذح فحرح بِبَ عجٍض َويحرِيدح   ﴾ ِمنح بِبَ عجٍض َوَنكج

 . [ 150]النساء:
َ اّللِه َورحسحِلهِ ﴿ فحرحوَن ِِبّللِه َورحسحِلِه َويحرِيدحوَن َأن ي حَفرهِقحواج بَ نيج   ؛﴾ِإنَّ الَِّذيَن َيكج

َ اّللِه َورحسحِلِه  َويحرِ ﴿ أي: ،لرُّسلوال نؤمن ِب ، يقولون نؤمن ِبهلل يدحوَن َأن ي حَفرهِقحواج بَ نيج
فحرح بِبَ عجض   ونكفر ببعض من  ،الرُّسل؛ نؤمن ببعض ﴾َويقحولحوَن ن حؤجِمنح بِبَ عجض  َوَنكج

َ َذِلكَ ﴿ .الرُّسل   . بني الكفر واإلميان  أي:؛ ﴾َويحرِيدحوَن َأن يَ تَِّخذحواج بَ نيج
 وبني هؤالء. ،ط بني هؤالءيقولون نتوس ،؛ طريًقا يذهبون إليه﴾َسِبيال﴿
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ََن لِلجَكاِفرِيَن َعَذاًِب مُِّهيًنا﴿ مح الجَكاِفرحوَن َحقًّا َوَأعجَتدج لَ ِئَك هح   ﴾أحوج
 . [ 151]النساء:
ََن لِلجَكاِفرِيَن َعَذاًِب مُِّهيًنا﴿ لَ ِئَك هحمح الجَكاِفرحوَن َحقًّا َوأَعجَتدج   : عذاِبً أي  ؛﴾أحوج
 :-سبحانه وتعاىل - يقول هللا مث ، النَّار وهو عذاب  ،ذا إهانة

َف  ﴿ لَ ِئَك َسوج مج أحوج هح َ َأَحٍد مِهن ج ِلِه َوَلَج ي حَفرهِقحواج بَ ْيج َوالَِّذيَن آَمنحواج ِِبّللِه َورحسح
مج وََكاَن اّللهح َغفحورًا رَِّحيًما ورَهح تِيِهمج أحجح  . [152]النساء: ﴾ي حؤج

َ َأَحد  مِهن جهحمج ﴿ .كلهم  ؛﴾َوالَِّذيَن آَمنحواج ِِبّللِه َورحسحِلهِ ﴿ ؛ فامنوا  ﴾َوَلَج ي حَفرهِقحواج بَ نيج
لَ ِئَك َسوجَف ي حؤجتِيِهمج أحجحوَرهحمج ﴿ .الرُّسلجبميع  سبحانه   -؛ يعطيهم هللا ﴾أحوج
وملن   وليائه،أل؛ ﴾وََكاَن اّللهح َغفحورًا﴿ .عماهلمأثواب  أي: ،أجورهم -وتعاىل

 :-سبحانه وتعاىل - مث يقول هللا ،؛ أبهل طاعته﴾رَِّحيًما﴿ .اتب 
َماء فَ َقدج َسأَلحواج  ﴿ لح الجِكَتاِب َأن ت حنَ زِهَل َعَليجِهمج ِكَتاًِب مِهَن السَّ أَلحَك َأهج َيسج

مح الصَّاِعَقةح ِبظحلجِمِهمج ُثحَّ   هح َرًة فََأَخَذت ج بَ َر ِمن َذِلَك فَ َقالحواج َأِرََن اّللِه َجهج محوَسى َأكج
َل ِمن بَ عجدِ  واج الجِعجج َنا محوَسى  اُتََّذح ََن َعن َذِلَك َوآتَ ي ج مح الجبَ يِهَناتح فَ َعَفوج هح  َما َجاءت ج

لجطَاًَن مُِّبيًنا  . [153]النساء:  ﴾سح
لح الجِكَتابِ ﴿ أَلحَك أَهج  .اليَ هحودأهل الكتاب من  ،يسألك اي حممد ؛﴾َيسج

هذا من و  ، تاِبً كما أنزل هللا على موسى ك  ؛﴾َأن ت حنَ زهَِل َعَليجِهمج ِكَتاًِب مِهَن السََّماء﴿
  هم،آِبؤ  أي:؛ ﴾فَ َقدج َسأَلحواج ﴿ -سبحانه وتعاىل  -يقول هللا  ،تِبب التعنُّ 
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بَ َر ِمن َذِلكَ  ﴿ سألوا: َرةً ﴿ . من ذلك ؛ أعظمَ ﴾محوَسى َأكج ؛  ﴾فَ َقالحواج أَرََِن اّللِه َجهج
  أي: ؛ ﴾ِبظحلجِمِهمج ﴿ . هلم عقاِبً ، املوت  أي:؛ ﴾فََأَخَذت جهحمح الصَّاِعَقةح ﴿ .عياَنً  أي:

مثحَّ  ﴿ .أخرى قصةً  -سبحانه وتعاىل -مث ذكر هللا  ،هم ِبلسؤالتِ عنُّ بسبب تَ 
لَ  بعد  ،املعجزات  أي:؛ ﴾ِمن بَ عجِد َما َجاءت جهحمح الجبَ يِهَناتح ﴿ .اً إهل ؛﴾اُتََّذحواج الجِعجج

فَ َعَفوجََن َعن ﴿ .اُتذوا العجلَ  ،هلم موسى ،-سبحانه وتعاىل -هللا أرسل  ما
َنا محوَسى سحلجطَاًَن مُِّبيًنا ﴿  . نستأصلهم؛ وَل﴾َذِلكَ   .اً أي تسلط ،سلطاَنً  ؛﴾َوآتَ ي ج

وموسى عليه   ،فأطاعوه حيث أمرهم بقتل أنفسهم توبةً  اً ؛ أي ظاهر ﴾مُِّبيًنا﴿
  ، ِبءأربعة من اآل ،وبني موسى وإبراهيم ستة من اآلِبء ،أخو هارون  :السالم هو

امس هو يعقوب الذي يسمى  ب اخلاأل الرابع، ،الثالث ،لثاينا ،ولاألب األ
إًذا  ،ب السابع هو إبراهيم عليه السالماألب السادس إسحاق األ إسرائيل،

 :-سبحانه وتعاىل -مث يقول هللا  ،عليهم السالم ،موسى يرجع نسبه إىل إبراهيم
لحواج الجَباَب سح ﴿ خح مح الطُّوَر ِبِيثَاِقِهمج َوق حلجَنا ََلحمح ادج قَ هح ًدا َوق حلجَنا َورَفَ عجَنا فَ وج جَّ

م مِهيثَاقًا َغِليظًا هح ََن ِمن ج بجِت َوَأَخذج واج ِف السَّ  . [154]النساء: ﴾ََلحمج الَ تَ عجدح
؛  ﴾مبِيثَاِقِهمج ﴿ .اْلبل : والطور هو ؛﴾َوَرفَ عجَنا فَ وجقَ هحمح الطُّوَر مبِيثَاِقِهمج ﴿

فوق  -ه وتعاىلسبحان -ا رفع هللا فقبلوا ملَّ  ؛ليخافوا ،بسبب أخذ امليثاق عليهم
وهذه القصة سيأيت إن شاء هللا تفصيلها يف سورة  . اْلبلَ  :أي وسهم الطورَ رء

؛ ﴾ادجخحلحواج الجَباَب سحجًَّدا﴿ .همرءوس؛ وهو اْلبل فوق ﴾َوق حلجَنا هَلحمج ﴿ .األعراف
َوق حلجَنا هَلحمج الَ  ﴿ .؛ سجود احنناءً ﴾سحجًَّدا﴿ .ِبب القرية أي:ادخلوا الباب، 
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  . احليتان فيها ِبصطياد ، ال تعتدوا يف السبت أي:؛ ﴾يف السَّبجتِ تَ عجدحواج 
ََن ِمن جهحم مِهيثَاقًا َغِليظًا﴿ لذلك   ؛الغليظَ  لكنهم نقضوا امليثاقَ  ،؛ على ذلك ﴾َوَأَخذج

 . يهِ هم ِبلتهِ عاقبَ  -سبحانه وتعاىل -هللا 
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 162-155( من اآلية 103تفسري سورة النساء )ص: 
ِضِهم مهِ ﴿ رِِهم ََبََيِت اّللِه َوقَ تجِلِهمح األَنجِبَياء ِبَغريجِ َحقًّ فَِبَما نَ قج فج مج وَكح يثَاقَ هح

ِمنحوَن ِإالَّ قَِليل  رِِهمج َفَل ي حؤج فج َها ِبكح َلِِمج ق حلحوب حَنا غحلجٌف َبلج طََبَع اّللهح َعَلي ج  ﴾ َوقَ وج
 . [ 155]النساء:
  ،هم امليثاق نقضِ  :بسبب ،اهملعنَّ  أي:فبما  ؛ ﴾فَِبَما نَ قجِضِهم مِهيثَاقَ هحمج ﴿
سبحانه   -وا ما أنزل هللا بينح أن يح  ،أخذ عليهم امليثاق  -سبحانه وتعاىل -وأن هللا 

اهم إًذا كلمة لعنَّ ،  -صلى هللا عليه وسلم -لنيب ذلك ل ركِ ذح  عليهم -وتعاىل
وبسبب كفرهم  كذلك ؛  ﴾وَكحفجرِِهم ََباَيِت اّللهِ ﴿. -سبحانه وتعاىل -حذفها هللا 

؛ للنيب ﴾َوقَ وجهِلِمج ﴿ :؛ وبسبب﴾َوقَ تجِلِهمح األَنجِبَياء ِبَغريجِ َحقًّ ﴿ :وبسبب ،هللا َبايت 
َبلج  ﴿ . اي حممد ك ي كالمَ ال تعِ  أي:  ؛﴾ق حلحوب حَنا غحلجفٌ ﴿  :صلى هللا عليه وسلم-

َها ؛ بسبب  ﴾ِبكحفجرِِهمج ﴿ .عليها -سبحانه وتعاىل -تم هللا ؛ خَ ﴾طََبَع اّللهح َعَلي ج
كعبد هللا    ،آمن منهم قليلٌ  ؛ ﴾َفاَل ي حؤجِمنحوَن ِإالَّ قَِليال﴿ . اً عي وعظتَ  الف ،كفرهم

 وأصحابه.  ،بن سالم
َتاًَن َعِظيًما﴿ َلِِمج َعَلى َمرجََيَ ب حهج رِِهمج َوقَ وج فج  . [156]النساء:  ﴾َوِبكح
  ؛ ألن الفاصلَ ﴾َوِبكحفجرِِهمج ﴿ ة: ر كلمبعيسى وكرَّ  أي: ؛﴾َوِبكحفجرِِهمج ﴿

َتاًَن َعِظيًماوَ  ﴿، قال: طالَ   وها ِبلزَن. مَ ؛ حيث رَ ﴾قَ وجهِلِمج َعَلى َمرجََيَ ب حهج



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   التفسري امليسر 

  

 

 

7 

َلِِمج ِإَنَّ قَ تَ لجَنا الجَمِسيَح ِعيَسى ابجَن َمرجََيَ َرسحوَل اّللِه َوَما قَ تَ لحوهح َوَما  ﴿ َوقَ وج
تَ َلفحواج ِفيِه َلِفي َشكٍه مِهنج  هح َما ََلحم ِبِه ِمنج َصَلبحوهح َولَ ِكن شحبِهَه ََلحمج َوِإنَّ الَِّذيَن اخج

 . [157]النساء:  ﴾ِعلجٍم ِإالَّ اتهَِباَع الظَّنِه َوَما قَ تَ لحوهح يَِقيًنا
زعموا أن   إذً  ؛﴾َوقَ وجهِلِمج ِإَنَّ قَ تَ لجَنا الجَمِسيَح ِعيَسى ابجَن َمرجََيَ َرسحوَل اّللهِ ﴿
ولد   ،السالموعيسى عليه   .عيسى ابن مرَي وادعوا أهنم قتلوا املسيح  ، مرَي زانيةٌ 

مث بعد   ،مث بعد ذلك انتقل إىل مصر ، مث انتقل إىل بيت املقدس ، يف بيت حلم
فحصلت  ،مث بعد ذلك عاد إىل بيت املقدس ،واخلليل ،ذلك رجع إىل الناصرة

؛ فقال هللا ﴾َوقَ وجهِلِمج ِإَنَّ قَ تَ لجَنا الجَمِسيَح ِعيَسى ابجَن َمرجََيَ َرسحوَل اّللهِ ﴿ .هذه القصة
َوَما قَ تَ لحوهح َوَما َصَلبحوهح َولَ ِكن  ﴿ : قال ،هلم يف قوهلم اً ذيب كت -انه وتعاىلسبح -

 ، عيسى على صاحبهم شبهَ  -سبحانه وتعاىل -لقى هللا أقيل:  ؛﴾شحبِهَه هَلحمج 
تَ َلفحواج ِفيهِ ﴿: -سبحانه وتعاىل -قال هللا  ،ه عيسىأنوه فظنُّ  ؛  ﴾َوِإنَّ الَِّذيَن اخج
وا أَ ملا رَ  ،حيث قال بعضهم ،من قتله أي: ؛ ﴾َشكه  مِهنجهح  َلِفي﴿ .يف عيسى أي:

وقال  ،فليس بعيسى ،عيسى ليس جبسدِ  واْلسدح  ،عيسى وجهح  الوجهح  :املقتول
  تلوا الشخصَ وملا قَ  ،آخرون بل هو عيسى

ح
كان الشبه قد ألقي على    -ه بهشتبَ امل

أين ف ، قالوا إن كان هذا عيسى -فبعد ذلك  ،دون جسده كما قلنا،  وجهه
 -سبحانه وتعاىل -قال هللا  ؟فأين عيسى ، وإن كان هذا صاحبنا ؟ناصاحبح 
تَ َلفحواج ِفيِه َلِفي َشكه  مِهنجهح َما هَلحم ِبِه ِمنج ِعلجم  ﴿ :لذلك  ؛ ليس هلم  ﴾َوِإنَّ الَِّذيَن اخج
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  يتبعون لكن أي: ،لكن : مبعىن  "إال"؛ ﴾ِإالَّ اتهَِباَع الظَّنهِ ﴿ .َل يقتلوه ،بقتله علمٌ 
:  -سبحانه وتعاىل -لذلك قال هللا  ،واحلقيقة أهنم َل يقتلوه ،الظن الذي ُتيلوه

  هذا من ِبب نفي القتل.و ؛ ﴾َوَما قَ تَ لحوهح يَِقيًنا﴿
 . [158]النساء:  ﴾َبل رَّفَ َعهح اّللهح ِإلَيجِه وََكاَن اّللهح َعزِيًزا َحِكيًما﴿
؛ يف صنعه  ﴾َحِكيًما﴿  . يف ملكه ؛﴾يزًاَبل رَّفَ َعهح اّللهح إِلَيجِه وََكاَن اّللهح َعزِ ﴿

 .-سبحانه وتعاىل -قال هللا  ،وتدبريه
ونح  ﴿ َم الجِقَياَمِة َيكح تِِه َويَ وج ِمَننَّ ِبِه قَ بجَل َموج ؤج ِل الجِكَتاِب ِإالَّ لَي ح َوِإن مِهنج َأهج

 . [159]النساء:  ﴾َعَليجِهمج َشِهيًدا
ِل الجِكَتابِ ﴿ وما من أهل واملعىن:، " ام" أي: "وإن" ؛﴾َوِإن مِهنج أَهج

؛ قبل أن  ﴾قَ بجَل َموجتِهِ ﴿ . بعيسى ليؤمننَّ  أي: ؛ ﴾ِإالَّ لَي حؤجِمَننَّ ِبهِ ﴿ .كتاب ال
 ،يه السالمل ألن عيسى ع ؛قبل أن ميوت عيسىأي:؟ الذي ميوت  من .ميوت 

ِل الجِكَتاِب ﴿ .فيؤمنون به  ،كما ورد يف احلديث  ،سينزل قرب الساعة َوِإن مِهنج أَهج
رفعه  ، مبعىن أن عيسى َل ميت ، ؛ قبل أن ميوت عيسى﴾لَي حؤجِمَننَّ ِبِه قَ بجَل َموجتِهِ ِإالَّ 

هل الكتاب  أمث من  ،يف آخر الدنيا -سبحانه وتعاىل -وسينزله هللا  ،هللا إليه 
؛ يكون  ﴾َويَ وجَم الجِقَياَمِة َيكحونح ﴿ . قبل موته يف آخر الدنيا ،من يؤمن بعيسى

 .  -سبحانه وتعاىل  -قال هللا  ،؛ مبا فعلوه﴾اَعَليجِهمج َشِهيدً ﴿ .عيسى
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ِهمج  ﴿ َنا َعَليجِهمج طَيِهَباٍت أحِحلَّتج ََلحمج َوِبَصدِه فَِبظحلجٍم مِهَن الَِّذيَن َهادحواج َحرَّمج
 . [160]النساء: ﴾َعن َسِبيِل اّللِه َكِثريًا

؛ أي  ﴾اج الَِّذيَن َهادحو ﴿ . بسبب ظلمهم ؛﴾فَِبظحلجم  مِهَن الَِّذيَن َهادحواج ﴿
َنا َعَليجِهمج طَيِهَبات  أحِحلَّتج هَلحمج ﴿  .اليَ هحود رمت  لكن حح  ، ؛ كانت حالل﴾َحرَّمج

َنا كحلَّ ِذي ﴿: -سبحانه وتعاىل -مثل ما قال هللا  ،همتِ عنُّ وتَ  ،بسبب ظلمهم َحرَّمج
ِهمج ﴿أيت، كما سي  يف املائدةو ؛ ]164:األنعام]﴾ ظحفحر    وبسبب صدهم؛ ﴾َوِبَصدِه

   .كثرياً   اً أي صد ؛﴾َكِثريًا﴿ .؛ عن دين هللا﴾َعن َسِبيِل اّللهِ ﴿ .الناسَ 
ََن  ﴿ َواَل النَّاِس ِِبلجَباِطِل َوَأعجَتدج ِلِهمج َأمج واج َعنجهح َوَأكج ِذِهمح الرِهَِب َوَقدج ن حهح َوَأخج

مج َعَذاًِب أَلِيًما هح  . [ 161]النساء: ﴾لِلجَكاِفرِيَن ِمن ج
ِذِهمح الرهَِِب َوَقدج ن ح ﴿ َواَل النَّاِس ﴿ . يف التوراة ؛﴾هحواج َعنجهح َوَأخج ِلِهمج أَمج َوَأكج
ََن لِلجَكاِفرِيَن ِمن جهحمج َعَذاًِب أَلِيًما﴿ .؛ يتعاملون ِبلرشوة﴾ِِبلجَباِطلِ    اً ؛ أي مؤمل﴾َوأَعجَتدج

  :فقال ،اليَ هحودمن  -سبحانه وتعاىل -استثىن هللا  مث ،يف اآلخرة
وَن ِف الج ﴿ ِمنحوَن ِبَا أحنِزَل ِإلَيَك َوَما  لَّ ِكِن الرَّاِسخح ِمنحوَن ي حؤج ؤج مج َوالجمح هح ِعلجِم ِمن ج

ِم  ِمنحوَن ِِبّللِه َوالجيَ وج ؤج تحوَن الزََّكاَة َوالجمح ؤج ِقيِمَْي الصََّلَة َوالجمح أحنِزَل ِمن قَ بجِلَك َوالجمح
ًرا َعِظيًما تِيِهمج َأجج لَ ِئَك َسن حؤج  . [162]النساء: ﴾اآلِخِر أحوج

؛ من ﴾َوالجمحؤجِمنحونَ ﴿ .كعبد هللا بن سالم  ؛﴾ِكِن الرَّاِسخحوَن يف الجِعلجمِ لَّ ﴿
؛ من ﴾ي حؤجِمنحوَن مبَا أحنزَِل إِلَيَك َوَما أحنزَِل ِمن قَ بجِلكَ ﴿ .واألنصار ،املهاجرين
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والعادة أن   ،" منصوبة ِبلياء املقيمني" ؛﴾َوالجمحِقيِمنَي الصَّاَلةَ ﴿ .الكتب السابقة
وهذا   ،على املدح نصبح اللكن هنا  ،  ،اً مرفوعلى مرفوع يكون ع املعطوف

  هو خطأٌ  : وي عن عائشة أهنا قالت، ورح ساليب اللغة العربية جائزٌ أأسلوب من 
 يف املصحف وروي عن عثمان إنَّ  ،وهذا ال يصح عن عائشة ،من الكاتب

وكيف يسكت  ،يصح عن عثمان الوهذا  ،ستقيمه العرب أبلسنتها ،اً حلن
 ؟! ن جاء بعدهن يقيمه ممن ينتظر معن خلل ألجل أ -رضي هللا عنه - عثمان

َوالجمحؤجتحوَن الزََّكاَة َوالجمحؤجِمنحوَن ِِبّللِه َوالجيَ وجِم اآلِخِر  ﴿ :-سبحانه وتعاىل  -قال هللا 
لَ ِئَك َسن حؤجتِيِهمج  رًا َعِظيًما﴿ .-سبحانه وتعاىل -؛ سيعطيهم هللا ﴾أحوج ؛ يف  ﴾َأجج

 . النَّاروالنجاة من   ،اْلَنَّة دخول وهو  ،اآلخرة
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 170-163( من اآلية 104تفسري سورة النساء )ص: 
َنا ِإََل نحوٍح وَ ﴿ َنا ِإلَيجَك َكَما َأوجَحي ج َنا ِإََل  النَّبيِإَنَّ َأوجَحي ج َْي ِمن بَ عجِدِه َوَأوجَحي ج

َباِط َوِعيسَ  َحَق َويَ عجقحوَب َواأَلسج َاِعيَل َوإجسج ى َوأَيُّوَب َويحونحَس  ِإب جَراِهيَم َوِإَسج
َنا َداوحوَد زَبحورًا َليجَماَن َوآتَ ي ج  . [163]النساء: ﴾َوَهارحوَن َوسح

َنا إِلَيجكَ ﴿ َنا ِإىَل نحوح  وَ ﴿ .اي حممد ؛﴾ِإَنَّ أَوجَحي ج نَي ِمن النَّبيَكَما أَوجَحي ج
نقف عند هؤالء  ،من األنبياء اً عدد -سبحانه وتعاىل -؛ مث ذكر هللا ﴾بَ عجِدهِ 

قال:   -سبحانه وتعاىل -هللا  ،من حيث النسب ،اً  جداً يًفا بسيطعر ت ، نبياءاأل
َنا ِإىَل نحوح  ﴿ ىل آدم وبني نوح  إنسبه يرجع  ،؛ ونوح عليه السالم﴾َكَما أَوجَحي ج

نَي ِمن النَّبيِإىَل نحوح  وَ ﴿ :-سبحانه وتعاىل - مث يقول هللا ،وآدم عشرة من اآلِبء
َحَق ﴿ .من بعد نوح؛ مث ذكر األنبياء ﴾بَ عجِدهِ  َاِعيَل َوإجسج َنا ِإىَل ِإب جرَاِهيَم َوِإَسج َوَأوجَحي ج

َباطِ  نسبه عليه السالم إبراهيم  ،؛ إبراهيم نسبه يرجع إىل نوح﴾َويَ عجقحوَب َواأَلسج
وإبراهيم له  ، وإبراهيم بينه وبني نوح من اآلِبء تسعة من اآلِبء ،يرجع إىل نوح

  ، ط أبناء يعقوب سباواأل ،سحاق يعقوب إابن مث  ،سحاقإول االبن األ ، ابنان
وهو يعقوب الذي يسمى  ، وإسحاق له ابن ،َساعيلإاالبن الثاين إلبراهيم هو 

صلى هللا   - النَّيبو  ،سباطيسمون األ ،ويعقوب له عدة من األبناء ،إسرائيل
ِإىَل ﴿: -سبحانه وتعاىل -هللا  ،حممد يرجع نسبه إىل إَساعيل -عليه وسلم

َباِط َوِعيَسى َوأَيُّوبَ ِإب جرَاهِ  َحَق َويَ عجقحوَب َواأَلسج َاِعيَل َوإجسج ؛ كذلك عيسى ﴾يَم َوِإَسج
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عليه السالم نسبه  أيوب ؛ ﴾َوأَيُّوبَ ﴿ .تكلمنا عنه قبل قليل يف املقطع السابق
يرجع نسبه إىل إسحاق   ،ِبءبراهيم مخسة من اآلإبينه وبني  ،يرجع إىل إبراهيم

هذا أيوب عليه  ،يوب وإبراهيم من اآلِبء مخسة من اآلِبءأإًذا بني ابن إبراهيم، 
، ويرجع نسبه  ا هذه أمهومتَّ  ، ا؛ يونس ابن متَّ ﴾َوأَيُّوَب َويحونحسَ ﴿ .السالم كذلك 

إًذا   ، بن إبراهيم ، سحاقإبن  ،بن يعقوب ابن يوسف ا ميني عليه السالم إىل بن 
َويحونحَس ﴿ :-ه وتعاىلسبحان - قال هللا ،ىل إبراهيم عليه السالمإيرجع نسبه 

؛ هارون هو أخو موسى وموسى وهارون بينهم وبني إبراهيم ستة من ﴾َوَهارحونَ 
يرجعون إىل يعقوب  ،بن إبراهيم ،بن إسحاق  ،ىل يعقوب إيرجعون  ،اآلِبء

بن   ، سحاقإيرجع إىل يعقوب بن  ،الذي قلنا أن يعقوب اَسه يسمى إسرائيل
وبني  ، وداود أبو سليمان ،؛ سليمان عليه السالم﴾َوَهارحوَن َوسحَليجَمانَ ﴿ .براهيمإ

  ، ب بني سليمان وإبراهيمأ  ةعشر  ثيناِبء عدد اآل ،يمان وإبراهيم من اآلِبء ل س
  :-سبحانه وتعاىل - يقول هللا ، وهذا واضح ،براهيم إحدى عشرإوبني داود و 

َباطِ ﴿ َحَق َويَ عجقحوَب َواأَلسج َوِعيَسى ﴿ .أبناء يعقوب هم:  قلنااألسباط ؛ ﴾َوإجسج
َنا َداوحوَد َزبحورًا اسم للكتاب الذي   أي:؛ ﴾ َوأَيُّوَب َويحونحَس َوَهارحوَن َوسحَليجَماَن َوآتَ ي ج

 ، نزله هللا على حممدأكما أن اسم الكتاب الذي   ،-سبحانه وتعاىل -عطاه هللا أ
  الكتابح  فداود ،هو القرآن

ح
 : -ه وتعاىلسبحان  -قال هللا  ،وربح زَّ الَّ  اَسه إليه لح نزُّ امل

مج َعَليجَك  ﴿ هح صحصج ًل َلَّج نَ قج مج َعَليجَك ِمن قَ بجلح َورحسح َناهح ًل َقدج َقَصصج َورحسح
ِليًما  . [ 164]النساء:  ﴾وََكلََّم اّللهح محوَسى َتكج
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.رسلنا رسالً أو  أي: ؛﴾َورحسحالً ﴿ َناهحمج َعَليجَك ِمن قَ بجلح ﴿ ًً ؛ ﴾َقدج َقَصصج
ال  إنبياء ال ُيصيهم ؛ فعدد األ﴾ نَ قجصحصجهحمج َعَليجكَ َورحسحاًل َلَّج ﴿ . ممن َل نذكر اَسه

﴾  َوِإن مِهنج أحمَّة  ِإالَّ خاَل ِفيَها نَِذير﴿: -سبحانه وتعاىل - كما قال هللا  ،هللا
ِليًما﴿؛ ]24]فاطر:   - يقول هللا  واسطة،بال  أي: ؛ ﴾وََكلََّم اّللهح محوَسى َتكج

   .-سبحانه وتعاىل
رِينَ ﴿ ًل مَُّبشِه ٌة بَ عجَد  رُّسح جَّ وَن لِلنَّاِس َعَلى اّللِه حح   الرُّسل َومحنِذرِيَن لَِئلَّ َيكح

 . [ 165]النساء:  ﴾وََكاَن اّللهح َعزِيًزا َحِكيًما
  .؛ ِبلثواب ملن آمن﴾مَُّبشِهرِينَ ﴿ .أرسلنا رسال من قبلك  ؛﴾رُّسحالً ﴿

 َيكحوَن لِلنَّاِس  لَِئالَّ ﴿ .الرُّسلهؤالء  ، وأرسلنا؛ ِبلعقاب ملن كفر﴾َومحنِذرِينَ ﴿
:  حىت ال يقولوا ،الرُّسلبعد إرسال  أي:؛﴾الرُّسلبَ عجَد ﴿ ؛ تقال ﴾َعَلى اّللِه ححجَّةٌ 

َنا َرسحواًل فَ نَ تَِّبَع آاَيِتَك َوَنكحوَن ِمَن الجمحؤجِمِنني﴿ ﴾ َرب ََّنا َلوجاَل أَرجَسلجَت إِلَي ج
؛ يف ﴾اّللهح َعزِيزًاوََكاَن ﴿ .لقطع عذرهم الرُّسلفبعثنا هؤالء  ؛]47:القصص]

 وتدبريه.  ،؛ يف صنعه﴾َحِكيًما﴿ .ملكه
وَن  ﴿ َهدح َهدح ِبَا أَنَزَل ِإلَيجَك أَنَزَلهح ِبِعلجِمِه َوالجَمآلِئَكةح َيشج لَّ ِكِن اّللهح َيشج

 . [166]النساء: ﴾وََكَفى ِِبّللِه َشِهيًدا
َهدح مبَا أَنَزَل إِلَيجكَ ﴿ يصح شيء يف سبب نزول تنبيه َل  ؛﴾لَّ ِكِن اّللهح َيشج

َهدح ﴿ . هذه اآلية   ؛ ﴾مبَا أَنَزَل إِلَيجكَ ﴿ .ك بوتَ ني نح بَ ي ح  :؛ يشهد مبعىن﴾لَّ ِكِن اّللهح َيشج
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  . أنزل القرآن أي:؛ ﴾أَنزََلهح ﴿ :-سبحانه وتعاىل -، قال هللا زمن القرآن املعج
َمآلِئَكةح  َوالج ﴿ .فيه علمٌ و وأنزله  ، وهو عاٌَل به ،أنزل القرآن أي: ؛ ﴾ِبِعلجِمهِ ﴿

َهدحونَ   ؛ على ذلك.﴾وََكَفى ِِبّللِه َشِهيًدا﴿  .؛ لك بذلك ﴾َيشج
واج َعن َسِبيِل اّللِه َقدج َضلُّواج َضَلاًل بَِعيًدا﴿  ﴾ِإنَّ الَِّذيَن َكَفرحواج َوَصدُّ

 . [ 167]النساء:
َعن ﴿ .؛ الناس﴾َوَصدُّواج ﴿ .كفروا ِبهلل ؛﴾ِإنَّ الَِّذيَن َكَفرحواج َوَصدُّواج ﴿
  -صلى هللا عليه وسلم - النَّيب بكتمهم نعتَ  ،سالم؛ عن دين اإل﴾َسِبيِل اّللهِ 

؛ أي  ﴾َقدج َضلُّواج َضاَلاًل بَِعيًدا﴿ . نواع الصد عن سبيل هللا، وأباليَ هحود كما فعل 
 بعيًدا عن احلق.

ِن اّللهح لِيَ غجِفَر ََلحمج َواَل ﴿ واج َلَج َيكح مج َطرِيقاِإنَّ الَِّذيَن َكَفرحواج َوظََلمح ِديَ هح   ﴾لِيَ هج
   .[ 168]النساء:
صلى هللا عليه   - النَّيب ؛ ظلموا ﴾َوظََلمحواج ﴿ .ِبهلل ؛﴾ِإنَّ الَِّذيَن َكَفرحواج ﴿

َلَج َيكحِن اّللهح  ﴿ .كتمان العلم  هو: لناس لظلم   ، وأعظمح وظلموا الناس ،-وسلم
ِديَ هحمج طَرِيقا من مات منهم  أي: ،ليغفر هلم َل يكن هللا؛ ﴾لِيَ غجِفَر هَلحمج َواَل لِيَ هج

 - اهللف ؛ ؛ أي من مات على الكفر﴾َلَج َيكحِن اّللهح لِيَ غجِفَر هَلحمج ﴿ .على الكفر
  ،بل يفضحهم يف الدنيا ،َل يكن ليسرت عليهم قبيح أفعاهلم -سبحانه وتعاىل
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  ؛ ﴾طَرِيقا وال ليهديهم﴿ .لنَّار ِب :خرةاآلويف  ،والسيب ،يل واْل ،ِبلقتل :فيعاقبهم
   .ينجون إليه  اً هم طريقيدال يهو 

  ﴾ ِإالَّ َطرِيَق َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا وََكاَن َذِلَك َعَلى اّللِه َيِسريًا﴿
 . [ 169]النساء:
؛  ﴾َخاِلِديَن ِفيَها﴿ . الطريق املؤدي إىل جهنم أي:  ؛﴾ِإالَّ طَرِيَق َجَهنَّمَ ﴿

َخاِلِديَن ِفيَها أَبًَدا وََكاَن  ﴿ . القيامة إذا دخلوا فيها يوم، ر خلودهم فيهاقدهِ يح  أي:
 .-سبحانه وتعاىل -؛ أي هيًنا قال هللا ﴾َذِلَك َعَلى اّللِه َيِسريًا

مج   َيَ ﴿ ًرا لَّكح مج َفآِمنحواج َخي ج َقِه ِمن رَّبِهكح مح الرَّسحولح ِِبْلج أَي َُّها النَّاسح َقدج َجاءكح
فحرحواج فَِإنَّ ّلِلَِّ َما ِف ا َماَواِت َواأَلرجِض وََكاَن اّللهح َعِليًما َحِكيًماَوِإن َتكج  ﴾ لسَّ

 . [ 170]النساء:
َقدج َجاءكحمح  ﴿ .هل مكةأوغريهم من  ، اي أهل مكة ؛ ﴾اَي أَي َُّها النَّاسح ﴿

قِه ِمن رَّبِهكحمج فَآِمنحواج ﴿. -صلى هللا عليه وسلم -؛ حممد ﴾الرَّسحولح    لنَّيب ؛ ِب﴾ِِبحلَج
 . ؛ مما أنتم عليه من الكفر والشرك﴾َخي جرًا لَّكحمج ﴿ .-صلى هللا عليه وسلم -
فحرحواج ﴿  ،اوخلقً  ،؛ ملًكا﴾فَِإنَّ ّللَِِّ َما يف السََّماَواِت َواأَلرجضِ ﴿ .؛ مبحمد﴾َوِإن َتكج

؛ يف صنعه  ﴾َحِكيًما﴿ .؛ خبلقه﴾وََكاَن اّللهح َعِليًما﴿ ، فال يضره كفركماوعبيدً 
 هبم.

 175-171اآلية  ( من105تفسري سورة النساء )ص: 
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َا   َيَ ﴿ َقِه ِإَّنَّ مج َواَل تَ قحولحواج َعَلى اّللِه ِإالَّ اْلج َل الجِكَتاِب اَل تَ غجلحواج ِف ِديِنكح َأهج
ولح اّللِه وََكِلَمتحهح أَلجَقاَها ِإََل َمرجََيَ َورحوٌح مِهنجهح َفآِمنحواج   الجَمِسيحح ِعيَسى ابجنح َمرجََيَ َرسح

ِلِه وَ  بجَحانَهح َأن  ِِبّللِه َورحسح َا اّللهح ِإلَ ٌه َواِحٌد سح مج ِإَّنَّ ًرا لَّكح واج َخي ج اَل تَ قحولحواج َثلَثٌَة انتَ هح
َماَوات َوَما ِف اأَلرجِض وََكَفى ِِبّللِه وَِكيل  وَن َلهح َوَلٌد لَّهح َما ِف السَّ   ﴾ َيكح

 . [ 171]النساء:
َل الجِكَتابِ  ايَ ﴿  هٌ وجَّ مح  ألن اخلطابَ  ؛جنيلاإل أهل اي  ،النَّصارىاملراد  ؛﴾أَهج

َل الجِكَتاِب اَل تَ غجلحواج ﴿ .هلم َواَل تَ قحولحواج ﴿ .يف دينكم ؛ ال تتجاوزوا احلدَّ ﴾اَي أَهج
قهِ   ،عن الشريك  وا هللاَ هح نزهِ فيجب عليكم أن تح  ،احلق القول؛ إال ﴾َعَلى اّللِه ِإالَّ احلَج

َا الجَمِسيحح ِعيَسى ابجنح مَ ﴿ .وعن الولد ؛ كلمته ﴾رجََيَ َرسحولح اّللِه وََكِلَمتحهح أَلجَقاَهاِإَّنَّ
  هو ذو روح   أي: ،؛ روح منه﴾ِإىَل َمرجََيَ َورحوٌح مِهنجهح ﴿ .أوصلها هللا أي: ،ألقاها

  - كما قال هللا  ،من ِبب التشريف -سبحانه وتعاىل -أضيف إىل هللا  ،منه
يًعا مِهنجهح َوَسخََّر َلكحم مَّا يف السََّماوَ ﴿ :-سبحانه وتعاىل ﴾  اِت َوَما يف اأَلرجِض َجَِ

روح  ،روح من عند هللا أي:؛ ﴾َورحوٌح مِهنجهح ﴿ .من عند هللا أي: ؛]13]اْلاثية:
 . -سبحانه وتعاىل - عند هللا من لقٌ خَ هو  ، له  إبفليس هو  ،ذو روح أي:

 اآلهلةوال تقولوا  ،ورسله؛ آمنوا ِبهلل ﴾فَآِمنحواج ِِبّللِه َورحسحِلِه َواَل تَ قحولحواج َثالَثَةٌ ﴿
 .هذا الكالميقولون  هم من  النَّصارى  ، وأمه مرَي ،وعيسى ، هللا : ثالثة

أي:  ،لكم من هذا الشرك و خريٌ وه ؛﴾َخي جرًا لَّكحمج ﴿  .؛ عن ذلك ﴾انتَ هحواج ﴿
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َا اّللهح إِلَ ٌه َواِحٌد سحبجَحانَهح ﴿ .لكم من الشرك التوحيد خريٌ  ؛ ننزهه سبحانه  ﴾ِإَّنَّ
 ،اوملكً  ،ا؛ خلقً ﴾كحوَن َلهح َوَلٌد لَّهح َما يف السََّماَوات َوَما يف اأَلرجضِ َأن يَ ﴿

 هللا  ، على ذلك  اً شهيد أي:؛ ﴾وََكَفى ِِبّللِه وَِكيال﴿ .وةَ تنايف الِبنح  وامللكيةح  ،وعبيداً 
 : والروح يف القرآن هلا معان  منها ،ذكر الروح -سبحانه وتعاىل -

َواَل تَ يجَأسحواج ِمن رَّوجِح اّللِه  ﴿قال تعاىل:  ، الرمحة :: الروح مبعىناملعىن األول
 . ؛ هنا مبعىن الرمحة]87:يوسف]﴾ ِإنَّهح الَ يَ يجَأسح ِمن رَّوجِح اّللِه ِإالَّ الجَقوجمح الجَكاِفرحون

﴾  يَ وجَم يَ قحومح الرُّوحح َوالجَمالَِئَكةح َصفًّا﴿قال تعاىل:  ،: جربيلاملعىن الثاين
﴾ نَ َزَل ِبِه الرُّوحح اأَلِمني﴿ :وقال تعاىل ،لروح هنا مبعىن جربيل؛ ا]38:النبأ]
  .]193:الشعراء]

ي حنَ زهِلح الجَمآلِئَكَة ِِبلجرُّوِح ِمنج ﴿قال تعاىل:  ،الوحي :: للروحاملعىن الثالث
رِهِ   ِبلوحي من أمره. أي:؛ ]2:النحل]﴾ أَمج

َمتحهح أَلجَقاَها ِإىَل َمرجََيَ  وََكلِ ﴿عاىل: تقال  ،عيسى :: الروح مبعىناملعىن الرابع
  .ذو روح أي: ،؛ املراد عيسى]171]النساء:﴾ َورحوحٌ 

فَِإَذا َسوَّي جتحهح ﴿ :عاىلتقال  ،اإلنسان : الروح: الذي ُييي بهاملعىن اخلامس
"  هوحِ رُّ  فيه من ونفخَ  واهسَ  مثَّ "؛ ]72:ص]﴾ َونَ َفخجتح ِفيِه ِمن رُّوِحي 

أَلحونَ ﴿ .[9]السجدة:   -؛ مث يقول هللا ]95:اإلسراء]﴾ َك َعِن الرُّوحِ َوَيسج
   .-سبحانه وتعاىل
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َقرَّبحوَن  ﴿ وَن َعبجدًا ّللِهِه َواَل الجَمآلِئَكةح الجمح َتنِكَف الجَمِسيحح َأن َيكح لَّن َيسج
يًعا مج ِإلَيِه َجَِ رحهح شح ِِبج َفَسَيحج َتكج َتنِكفج َعنج ِعَباَدتِِه َوَيسج  ﴾َوَمن َيسج

 . [ 172]النساء:
َتنِكفَ ﴿ لَّن  ﴿ . لهإ؛ الذي زعمتم أنه ﴾الجَمِسيحح ﴿ .لن يتكرب ؛﴾لَّن َيسج

َتنِكَف الجَمِسيحح َأن َيكحوَن َعبجدًا ّللهِِه َواَل الجَمآلِئَكةح الجمحَقرَّبحونَ  ؛ كذلك ال ﴾َيسج
ن  على من قال أب وهذا ردٌ  ،هلل ن يكونوا عبيداً املقربون عند هللا، أ كفنيست

يًعا َوَمن﴿ .عيسى إله شحرحهحمج إِلَيِه َجَِ ربج َفَسَيحج َتكج َتنِكفج َعنج ِعَباَدتِِه َوَيسج ؛ يف ﴾َيسج
 :-سبحانه وتعاىل -قال هللا  ،اآلخرة

م مِهن  ﴿ هح مج َويَزيدح ورَهح فََأمَّا الَِّذيَن آَمنحواج َوَعِملحواج الصَّاِْلَاِت فَ ي حَوفِهيِهمج أحجح
َتنَكفح  ِلِه َوَأمَّا الَِّذيَن اسج وَن ََلحم  َفضج مج َعَذاًِب أَلحيًما َواَل َيَِدح ب حهح َعذِه بَ رحواج فَ ي ح َتكج واج َواسج

 . [173]النساء: ﴾مِهن دحوِن اّللِه َولِيًّا َوالَ َنِصريًا
هلم  أعماثواب  ؛﴾فََأمَّا الَِّذيَن آَمنحواج َوَعِملحواج الصَّاحِلَاِت فَ ي حَوفِهيِهمج أحجحوَرهحمج ﴿

ِلهِ َويَزيدحهحم مهِ ﴿ اآلخرة.يف  ، وال خطر َسعت وال أذنٌ  ،رأت  ؛ ماال عنيٌ ﴾ن َفضج
بَ رحواج ﴿. على قلب بشر َتكج َتنَكفحواج َواسج سبحانه   -؛ عن عبادة هللا ﴾َوأَمَّا الَِّذيَن اسج

ب حهحمج َعَذاًِب أَلحيًما﴿. -وتعاىل ن أشارة إىل إهذا  ،النَّاروهو عذاب  ،اً مؤمل  ؛﴾فَ ي حَعذِه
دحوَن هَلحم مِهن دحوِن اّللهِ ﴿ .ه هللابَ عذَّ ل ،عيسى لو تكرب عن عبادة هللا  أي: ؛ ﴾َوالَ َيَِ
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 ، م من العذاب ه؛ مينع﴾َواَل َنِصريًا﴿ .؛ يدفع عنهم العذاب ﴾ َولِيًّا﴿ .غري هللا
 وينصرهم.

مج نحورًا مُِّبيًنا َيَ ﴿ مج َوأَنَزلجَنا ِإلَيجكح م ب حرجَهاٌن مِهن رَّبِهكح   ﴾ أَي َُّها النَّاسح َقدج َجاءكح
 . [ 174لنساء:]ا

حجٌة  ؛ ﴾مِهن رَّبِهكحمج ﴿  . حجةٌ  أي:  ؛﴾أَي َُّها النَّاسح َقدج َجاءكحم ب حرجَهانٌ  ايَ ﴿
َوأَنزَلجَنا إِلَيجكحمج نحورًا  ﴿ .حممد ،-صلى هللا عليه وسلم - النَّيبوهو  ،من هللا عليكم

   .وهو القرآن ،اأي بينً  ،ا؛ مبينً ﴾مُِّبيًنا
ٍل فََأمَّا الَِّذيَن آَمنحواج ِبِ ﴿ مج ِف َرْحجٍَة مِهنجهح َوَفضج ِخلحهح واج ِبِه َفَسيحدج ّللِه َواعجَتَصمح

َتِقيًما ِديِهمج ِإلَيجِه ِصَراطًا مُّسج  . [175]النساء: ﴾َويَ هج
  .-سبحانه وتعاىل - وا ِبهللقح ث َ وَ  ؛ ﴾فََأمَّا الَِّذيَن آَمنحواج ِِبّللِه َواعجَتَصمحواج ِبهِ ﴿

ِخلحهحمج يف َرمحجَ ﴿   ، اْلَنَّة دخول؛ زايدة على ﴾َوَفضجل  ﴿ .اْلَنَّة؛ وهي ﴾ة  مِهنجهح َفَسيحدج
ِديِهمج إِلَيجِه ِصرَاطًا﴿ .-سبحانه وتعاىل - وهي رؤية هللا   . اً طريق أي:؛ ﴾َويَ هج

َتِقيًما﴿  سالم.  ؛ وهو دين اإل﴾مُّسج



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   التفسري امليسر 

  

 

 

20 

 . 176( اآلية 106تفسري سورة النساء )ص: 
مج ﴿ ِتيكح تحوَنَك قحِل اّللهح ي حفج تَ فج رحٌؤ َهَلَك لَيجَس َلهح َوَلٌد   َيسج ِف الجَكلََلِة ِإِن امج

  ِ َا َوَلٌد فَِإن َكانَ َتا اث جنَ تَ ْيج ن َلَّ َو يَرِث حَهآ ِإن َلَّج َيكح فح َما تَ َرَك َوهح ٌت فَ َلَها ِنصج َوَلهح أحخج
َوًة رهَِجااًل َوِنَساء فَِلل َما الث ُّلحثَاِن ِمَّا تَ َرَك َوِإن َكانحواج ِإخج ذََّكِر ِمثجلح َحظِه  فَ َلهح

ٍء َعِليم لِه َشيج مج َأن َتِضلُّواج َواّللهح ِبكح ح اّللهح َلكح ِ ي حبَ ْيِه  . [176]النساء: ﴾األحنثَ يَ ْيج
تحوَنكَ ﴿ تَ فج ِتيكحمج يف  ﴿ .يف الكاللة يسألونك أي  ؛﴾َيسج قحِل اّللهح ي حفج
ِإِن امجرحٌؤ  ﴿ :بقوله -سبحانه وتعاىل -شرحها هللا  ؟؛ ما معىن الكاللة﴾الجَكالََلةِ 

وال  ، ليس له ولد مات رجلٌ  أي:؛ ﴾لَيجَس َلهح َوَلدٌ ﴿ .؛ هلك مبعىن مات ﴾َهَلكَ 
 :احلكمف ،أو أخت من أب  ،شقيقة أي:ين و بمن أ ؛﴾أحخجتٌ َوَلهح ﴿ .والد

 ،مع عم ،والورثة فقط أخت شقيقة ،؛ مثال رجل مات ﴾فَ َلَها ِنصجفح َما تَ َركَ ﴿
؛  ﴾فَ َلَها ِنصجفح َما تَ َركَ ﴿ :؛ قال﴾َوَلهح أحخجتٌ ﴿ :يقول -سبحانه وتعاىل - هللا
إما شقيقة،  ختأن و اآلأ ، الباقي للعم ، والباقي نقول مثالً  ،خت هلا النصفاأل

  ، ب النصفخت ألاأل ،ب مع عمخت ألأكذلك لو ترك   ،ألب  أو أخت
ٌت فَ َلَها  لَيجَس َلهح َوَلٌد َوَلهح أحخج ﴿ :يقول -سبحانه وتعاىل - هللا ،والباقي للعمهِ 

َوهحَو يَرِث حَهآ  ﴿ : -سبحانه وتعاىل - مث قال هللا  ، خت واحدةأ؛ ﴾ِنصجفح َما تَ َركَ 
َا َوَلدٌ    ، قال هو يرثها ،وهلا أخ شقيق امرأة،لو ماتت  ،؛ هو يرثها﴾ِإن َلَّج َيكحن هلَّ
َا َوَلدٌ ﴿ . بشرط ،أيخذ كل املرياث  ذا  إن اآل ، ن وجد ولدإ؛ لكن ﴾ِإن َلَّج َيكحن هلَّ
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  ؛ ابنها  أي:  ،ولدٌ  دَ جِ لو وح  لكن،خذ املرياث كامالً األخ الشقيق أي ،َل يوجد ولد
سبحانه  -قال هللا  ،يكون لالبن كامالً   وإَّنا املرياث  ،خ الشقيق ال يرث األف

ِ ﴿: -وتعاىل  ، مات هذا الرجل عن أختنيأي: ، ختنيأ أي: ؛ ﴾فَِإن َكانَ َتا اث جنَ تَ نيج
فَِإن َكانَ َتا  ﴿ :يقول -سبحانه وتعاىل - هللا ،ات قعن ثالث أخوات شقيأو 

ِ فَ َلهحَما الث ُّلحثَاِن ممَّا تَ َركَ  أو   ،كانوا ثالث   ،كثرأو أ  ،إن كانت اثنتني؛ ﴾اث جنَ تَ نيج
  ، يرِثَن الثحلثني ،ألخوات الثلثان؛ ل﴾فَ َلهحَما الث ُّلحثَاِن ممَّا تَ َركَ ﴿ :احلكمف ؛ربعأ

فإن كان مع   ،ولد أالَّ يكون له بشرط ، الثلثنينَ يرِث ،ات قاألخوات الشقي
َوةً ﴿: - إخوةٌ  دجِ وح لو  ،خذ هو الباقيأي ،عمٌ  األخوات    أي:؛ ﴾َوِإن َكانحواج ِإخج

َوًة رهَِجااًل َوِنَساء﴿ . الورثة فَِللذََّكِر ِمثجلح ﴿ :-سبحانه وتعاىل - هللا قال   ؛﴾ِإخج
 ِ فاملرياث  ،مات شخص عن ابن وبنت أي:،جد ابن؛ لو وح ﴾َحظِه األحنثَ يَ نيج

املال إىل ثالثة   فنقسم مثالً  سهمان، واالبن له  ،البنت هلا نصيب واحد ، بينهم
ح اّللهح َلكحمج ﴿ . للبنت واحدٌ  وجزءٌ  ،ين لالبنأجز  ،أجزاء   -؛ يبني هللا ﴾ي حبَ نيِه

َواّللهح ﴿ .ال تضلواأ؛ ألجل ﴾َأن َتِضلُّواج ﴿ .لنا شرائع الدين -سبحانه وتعاىل
ء  َعِلي ن أ ءوروى الشيخان عن الربا ،؛ ومن ذلك تقسيم املرياث ﴾مِبكحلِه َشيج

 .هذه اآلية آخر آية نزلت من الفرائض
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 سورة املائدة 
 : -سبحانه وتعاىل  - يقول هللا ،سورة املائدة مدنية على القول الراجح   

م ََبِيَمةح األَ  َيَ ﴿ فحواج ِِبلجعحقحوِد أحِحلَّتج َلكح ن جَعاِم ِإالَّ َما أَي َُّها الَِّذيَن آَمنحواج َأوج
مح َما يحرِيد رحٌم ِإنَّ اّللهَ َُيجكح لِهي الصَّيجِد َوأَنتحمج حح َر ُمِح مج َغي ج َلى َعَليجكح   ﴾ ي حت ج

 . [1]املائدة:
بينكم وبني   ،أي العهود املؤكدة ؛﴾اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمنحواج أَوجفحواج ِِبلجعحقحودِ ﴿

  والعقود املؤكدة  ،هللا
ح
أحِحلَّتج َلكحم هَبِيَمةح  ﴿ .ينكم وبني الناسب ؤكدةوالعهود امل

ا  ممه  ، كلها والوحوشَ  ،والغنمَ  ، والبقرَ  ،بلَ اإل يشملح  ، نعام؛ هبيمة األ﴾األَن جَعامِ 
َلى ﴿ .بعد الذبح أكالَ ؛ ﴾أحِحلَّتج َلكحم هَبِيَمةح األَن جَعامِ ﴿ أي: ،لؤكَ يح  ِإالَّ َما ي حت ج

ححرهَِمتج  ﴿ :-وتعاىل سبحانه - ول هللايف ق ،هحترميح تلى عليكم ما يح ؛ ﴾َعَليجكحمج 
َتةح َوالجدَّمح  لِهي الصَّيجِد َوأَنتحمج ححرحمٌ ﴿ .إىل أخره؛ ]3]املائدة:﴾ َعَليجكحمح الجَمي ج َر حمِح ؛ ﴾َغي ج

  ، حال كونكم حرماً  ،غري مستحلي االصطياد ،نعاماأل حلت لكم هبيمةح أح  أي:
 ،؛ من التحليل﴾َُيجكحمح َما يحرِيدِإنَّ اّللهَ ﴿ .وهو حمرم ال َيوز له أن يصيد أي:

 . -سبحانه وتعاىل - ال اعرتاض على هللا ،والتحرَي
َي   َيَ ﴿ َدج ََراَم َواَل اَلج َر اْلج هج لُّواج َشَعآئَِر اّللِه َواَل الشَّ أَي َُّها الَِّذيَن آَمنحواج اَل ُتِح

تَ غحوَن َفضج  ََراَم يَ ب ج َواًَن َوِإَذا َواَل الجَقآلِئَد َوال آمِهَْي الجبَ يجَت اْلج ًل مِهن رََّبِهِمج َوِرضج
ََراِم   ِجِد اْلج مج َعِن الجَمسج وكح ٍم َأن َصدُّ مج َشَنآنح قَ وج طَادحواج َواَل ََيجرَِمنَّكح َحَللجتحمج فَاصج
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َواِن وَ  َوى َوالَ تَ َعاَونحواج َعَلى اإِلُثِج َوالجعحدج قج واج َوتَ َعاَونحواج َعَلى الجِبِه َوالت َّ ات َّقحواج  َأن تَ عجَتدح
 . [2]املائدة: ﴾اّللهَ ِإنَّ اّللهَ َشِديدح الجِعَقاب

لُّواج َشَعآئَِر اّللهِ ﴿   ، معاَل دينه أي:شعائر هللا  ؛﴾اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمنحواج اَل حتِح
َرَامَ ﴿ .وحنو ذلك  ،حراميف اإل مثاًل الصيدح  َر احلج وال حتلوا الشهر  أي:؛ ﴾َواَل الشَّهج

يَ ﴿ . فيه  ِبلقتال ،احلرام َدج ال َيوز لكم   ،معج هدي إىل احلرم من الن َّ ؛ ملا أح ﴾َواَل اهلج
 ﴾َواَل الجَقآلئِدَ ﴿ .أن تتعرضوا له

ح
ًَ ق؛ امل   ، هلا تعرضح يح  ال ألجل أن ،ون هبادح لَّ
َرَامَ ﴿ .وشجرح احلرم كذلك ال تعتدوا عليه  :ني أي؛ آمهِ ﴾َوال آمِهنَي الجبَ يجَت احلج

  ،أو تقاتلوا الذين يقصدون البيت احلرام ، رضواال َيوز لكم أن تتع ،قاصدين
تَ غحوَن َفضجالً ﴿ َواَنً ﴿ .أو العبادة ،لتجارةِب؛ ﴾مِهن رَّهبِهِمج ﴿رزقًا  أي:؛ ﴾يَ ب ج ؛  ﴾َوِرضج

َوِإَذا ﴿ :-سبحانه وتعاىل - مث قال هللا ،يقصدون رضوان هللا بقصدهم أي:
َوالَ ﴿ . ز لكم الصيدفيجو  ، ؛ إذا حللتم من اإلحرام﴾َحَللجتحمج فَاصجطَادحواج 

َأن َصدُّوكحمج َعِن ﴿بغض قوم، ؛ ﴾َشَنآنح قَ وجم  ﴿ .؛ ال ُيملنكم﴾ََيجرَِمنَّكحمج 
َرَاِم َأن تَ عجَتدحواج  ِجِد احلج الذين صدوكم  ،أهل مكة بغض كمُيملنَّ ال  أي:  ؛﴾الجَمسج

  ،هموتقاتلو  ،أن تعتدوا عليهم ،كم هذا البغضال ُيملنَّ  ،عن املسجد احلرام
 -هللا  الالسابق ذكرها يف اآلية اليت معنا. قوا أمواهلم يف احلاالت وتخذ

  ؛ ﴾َوالت َّقجَوى﴿ .مرمت بهأح ما  هو: الربو ؛ ﴾َوتَ َعاَونحواج َعَلى الجربهِ ﴿ .-سبحانه وتعاىل
َوانِ ﴿ .املعاصي أي:؛ ﴾َواَل تَ َعاَونحواج َعَلى اإِلمثجِ ﴿ .برتك ما هنيتم عنه  ؛  ﴾ َوالجعحدج

؛ خافوا عقاب ﴾َوات َّقحواج اّللهَ ﴿  .-سبحانه وتعاىل - حدود هللاالتعدي على  :أي
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؛ ملن ﴾ِإنَّ اّللهَ َشِديدح الجِعَقاب ﴿ .-سبحانه وتعاىل - أبن تطيعوا هللا ،هللا
 :بعضها منسوخ اً حكامأذكرت  ،ن اآلية اليت ذكرَنهاأننبه إىل  ،خالفه

  .هذا منسوخ ، الشهر احلرامَيمثل حتر : األول
َرَامَ ﴿: الثاين فهؤالء  ،معاهدين غريَ  ،؛ إذا كانوا مشركني﴾آمِهنَي الجبَ يجَت احلج

 . هلم ضح تعرَّ يح 
فهؤالء   ؛وبينهم أمان  ، بيننا إذا َل يكن املشركني، يح دج لك هَ : كذالثالث

 . ي حَتعرَّضح هِلَديِهم
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 5-3( من اآلية 107تفسري سورة املائدة )ص: 
َتةح َوالج ﴿ مح الجَمي ج رهَِمتج َعَليجكح ِنجزِيِر َوَما أحِهلَّ ِلَغريجِ اّللِه ِبِه  حح مح َوْلَجمح اخلج دَّ

تحمج َوَما   ي ج بحعح ِإالَّ َما ذَكَّ تَ َردِهيَةح َوالنَِّطيَحةح َوَما َأَكَل السَّ قحوَذةح َوالجمح نجَخِنَقةح َوالجَموج َوالجمح
مج ِفسج  واج ِِبأَلزجاَلِم َذِلكح ِسمح تَ قج َم يَِئَس الَِّذيَن  ذحِبَح َعَلى النُّصحِب َوَأن َتسج ٌق الجيَ وج

تح   َمج مج َوَأْتج مج ِديَنكح َملجتح َلكح َم َأكج ِن الجيَ وج َشوج مج َواخج هح مج َفَل َُتجَشوج َكَفرحواج ِمن ِديِنكح
َر   طحرَّ ِف ََمجَمَصٍة َغي ج َلَم ِديًنا َفَمِن اضج مح اإِلسج مج نِعجَمِِت َوَرِضيتح َلكح َعَليجكح

ُثٍج فَإِ  َ َغفحوٌر رَِّحيممحَتَجاِنٍف إلِهِ  [. 3]املائدة: ﴾ نَّ اّلله
َتةح ﴿   ،املسفوح :؛ أي﴾َوالجدَّمح ﴿ .امليتة أكلح  :؛ أي﴾ححرهَِمتج َعَليجكحمح الجَمي ج

ملا فيه   ،اخلنزير حلمح  م علينارهِ حح  كذلك ؛  ﴾اخلِنجزِيرِ  َوحلَجمح ﴿ .كما يف سورة األنعام
على اسم غري  حَ بِ ذح  :أي ،هلأ؛ وما ﴾هِ َوَما أحِهلَّ لَِغريجِ اّللِه بِ ﴿ .من أضرار كثرية

؛  ﴾َوالجَموجقحوَذةح ﴿ . اً امليتة خنق ؛﴾َوالجمحنجَخِنَقةح ﴿ .-سبحانه وتعاىل -هللا اسم 
 .فماتت ؛سفلأإىل  لو  ؛ أي الساقطة من عح ﴾َوالجمحتَ َردِهيَةح ﴿ .ضرِبً  ةاملقتول

 أكلَ  أي:؛ ﴾بحعح َوَما َأَكَل السَّ ﴿ .بنطح هبيمة أخرى لةو املقت ؛﴾َوالنَِّطيَحةح ﴿
تحمج ﴿ .ع منهبح س ال فال  ،فذحبتموه ،الروحح  كر فيهمما ذح  اً كتم شيئر دإذا أ ؛﴾ِإالَّ َما ذَكَّي ج

  أي:؛ النصب ﴾َوَما ذحِبَح َعَلى النُّصحبِ ﴿ .محرَّ فهو ليس مبح  ، أبس أن تكلوه
بح وذح  ،صناماأل  ،بح للنصبوما ذح  أي:، مبعىن الالم  "علىو" ب،صح الُّنُّ على ًح

تَ قجِسمحواج ِِبأَلزجاَلمِ  ﴿ .صنامبح بقصد األذح  ،صنامبح لألذح  ي:أ ؛ ﴾َوَأن َتسج
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 طريقةٌ وهي: ؛ ﴾ِِبأَلزجاَلمِ ﴿ .كماحلح  تطلبوا أي:، مَ سَ تطلبوا القَ  أي:تستقسموا 
رادوا مثالً  أكانوا إذا   .أو ال يفعلونه ،هل يفعلون هذا األمر ايعرفون هب معينة
أو حنو   ، أو يف خشبتني ،أو حصاتني ،يف حجرين أو ،يكتبون يف قطعتني اً سفر 
فأيهما خرج عملوا   ، مث خيلطوهنما ، والثانية هناين ريب ،األوىل أمرين ريب ،ذلك 

  يتصورن  ،هم يفعلون هذا أي:؛ ﴾َذِلكحمج ِفسجقٌ ﴿ :قال ،زالمى األسمهِ هذا يح  ،به
  هللا. وهذا كله فسق وخروج عن طاعة  على اخلري لأنه هو الذي يدح ويعتقدون 

الجيَ وجَم يَِئَس  ﴿ .وهناَن عن التطري ِبلتفاؤل،أمرَن  -صلى هللا عليه وسلم  - النَّيبو 
ن  أ بسبب  ،يئسوا من أن ترتدوا عن هذا الدين أي:؛ ﴾الَِّذيَن َكَفرحواج ِمن ِديِنكحمج 

َشوجِن الجيَ وجَم  ﴿ .؛ ال ُتشوا الكفار﴾َفاَل َُتجَشوجهحمج ﴿ .يَ و هذا الدين قد قَ  َواخج
َملجتح َلكحمج ِديَنكحمج ﴿ .؛ يف هذا الوقت﴾َملجتح َلكحمج ِديَنكحمج َأكج   محكاأ أي:؛ ﴾َأكج

َمجتح َعَليجكحمج نِعجَميِت ﴿  . وفرائض الدين ،الدين ل  و وبدخ ، ؛ إبكمال الدين﴾َوأْتج
اَلَم ِديًنا﴿ .مكة ومسلم من حديث  ،؛ روى البخاري﴾َوَرِضيتح َلكحمح اإِلسج

  ،اي أمري املؤمنني :فقال ،إىل عمر اليَ هحودجل من جاء ر  :قال ،طارق بن شهاب 
ذلك اليوم  الُتذَننزلت  اليَ هحودمعشر  علينالو  ،إنكم تقرءون آية من كتابكم

َمجتح ﴿قوله تعاىل:  :قال ؟هي ةوأي آي ل، قاعيداً  َملجتح َلكحمج ِديَنكحمج َوأْتج الجيَ وجَم َأكج
  -الذي نزلت فيه على رسول هللا  ليومَ ا أعلمإين  :؛ فقال عمر﴾َعَليجكحمج نِعجَميِت 

ت فيه على واملكان الذي نزلَ  ،ت فيهااليت نزلَ  والساعةَ  ،-صلى هللا عليه وسلم
عاش رسول هللا   ، يقول سعيد بن جبري ،يف يوم َجعة  عرفةَ بِ  وهو قائمٌ  ، رسول هللا
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سبحانه   -يقول هللا  ،اً بعد ذلك واحد ومثانني يوم -صلى هللا عليه وسلم -
مما  -سبحانه وتعاىل -م هللا ؛ إىل أكل شيء مما حرَّ ﴾َفَمِن اضجطحرَّ ﴿: -عاىلوت

.  م هللاأن أيكل مما حرَّ فاضطر  ، صار يف جماعة؛ يف جماعة﴾يف ََمجَمَصة  ﴿ .سبق
َر محَتَجاِنف  ﴿  يغفر؛﴾فَِإنَّ اّللهَ َغفحورٌ ﴿ .؛ ملعصية  ﴾إلِهِمثج  ﴿ .غري مائل أي: ؛ ﴾َغي ج

  به ؛﴾مرَِّحي﴿ .له ما أكل
ح
كقاطع    ، مث  إخبالف املائل إىل  ،محرَّ يف إِبحة هذا امل

  -يقول هللا  ،األكل ىمبعىن أن هللا يعاقبه عل  ،ل له األكلح فال ُيَ  ،الطريق
 . -سبحانه وتعاىل

تحم مِهَن  ﴿ مح الطَّيِهَباتح َوَما َعلَّمج أَلحوَنَك َماَذا أحِحلَّ ََلحمج قحلج أحِحلَّ َلكح َيسج
ََوارِِح مح  رحواج  اجلج مج َواذجكح َن َعَليجكح َسكج لحواج ِمَّا َأمج مح اّللهح َفكح نَّ ِمَّا َعلََّمكح ونَ هح َكلِهِبَْي ت حَعلِهمح

َساب َ َسرِيعح اْلِج َ ِإنَّ اّلله َم اّللِه َعَليجِه َوات َّقحواج اّلله  . [4]املائدة:﴾ اسج
أَلحوَنكَ ﴿ قحلج أحِحلَّ َلكحمح ﴿ .؛ من الطعام﴾َماَذا أحِحلَّ هَلحمج ﴿ .اي حممد ؛﴾َيسج
ََوارِحِ ﴿ .؛ املستلذات ﴾الطَّيِهَباتح  تحم مِهَن اْلج ما علمتم من   وصيدح  أي:؛ ﴾َوَما َعلَّمج
  أرسلتموه إذا  أي:؛ ﴾محَكلِهِبنيَ ﴿ .والطري ،والسباع ،من الكالب أي: ،اْلوارح
؛ من ﴾اّللهح ممَّا َعلََّمكحمح ﴿ تؤدبوهنن.؛ أي ﴾ت حَعلِهمحونَ هحنَّ ﴿ .لمٌ عَ صيد مح على ال

َن َعَليجكحمج ﴿ .آداب الصيدِ   أي تلك اْلوارح إذا أمسكنَ ؛﴾َفكحلحواج ممَّا أَمجَسكج
أما إذا   ،َيوز لك أن تكل ، لكم ِصدنَ  ،لكم أمسكن اإذ ، لكم أي:  ،"عليكم"

سبحانه   -ألن هللا  ؛ن تكل منهأفال َيوز لك  ،كلأيصاد الكلب ألجل أن 
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َن َعَليجكحمج َفكحلحواج ممَّ ﴿قال:  -وتعاىل َم اّللِه ﴿ .؛ أي لكم﴾ا أَمجَسكج َواذجكحرحواج اسج
َساب ﴿ .أو الطري ،رسال الكلبإ؛ عند ﴾َعَليجهِ  ؛ ﴾َوات َّقحواج اّللهَ ِإنَّ اّللهَ َسرِيعح احلِج

    : جاًل قالر ن ألو  ،أنه سريع احلساب  -سبحانه وتعاىل -فمن صفات هللا 
من آدم إىل قيام  ،البشرَجيع  -سبحانه وتعاىل -كيف ُياسب هللا 

هذا ال  ،نقول هذا مبقياس البشر ،ال يعلمها إال هللا ،عداد هائلةاأل تلك ،الساعة
حنن ال   ،فقدرة هللا ليست مبحدودة -سبحانه وتعاىل -أما يف قدرة هللا  ،يتصور

  ، نه سريع احلساب أخربَن أب ،-سبحانه وتعاىل -لكن هللا  ،نعلم كيفية احلساب 
 :-حانه وتعاىلسب -قال هللا 

مج  ﴿ مح الطَّيِهَباتح َوطََعامح الَِّذيَن أحوتحواج الجِكَتاَب ِحلٌّ لَّكح َم أحِحلَّ َلكح الجيَ وج
َصَناتح ِمَن الَِّذيَن أحوتحواج   حج ِمَناِت َوالجمح ؤج َصَناتح ِمَن الجمح حج مج ِحلُّ َلَّحمج َوالجمح َوطََعامحكح

و  تحمح مج ِإَذا آتَ ي ج َر محَساِفِحَْي َوالَ  الجِكَتاَب ِمن قَ بجِلكح نَّ ُمحجِصِنَْي َغي ج ورَهح نَّ أحجح هح
َو ِف اآلِخَرِة ِمَن  فحرج ِِبإِلميَاِن فَ َقدج َحِبَط َعَملحهح َوهح َداٍن َوَمن َيكج محتَِّخِذي َأخج

َاِسرِين  . [ 5]املائدة:﴾ اخلج
  أي:؛ ﴾الجيَ وجَم أحِحلَّ َلكحمح الطَّيِهَباتح ﴿

ح
يَن أحوتحواج َوطََعامح الَّذِ ﴿ .ات ذل تس امل

 .؛ تطعموهنم﴾ِحلٌّ لَّكحمج َوطََعامحكحمج ﴿ .النَّصارىو  ،اليَ هحودذِبئح  أي:؛ ﴾الجِكَتابَ 
َصَناتح ِمَن الجمحؤجِمَناتِ ﴿  ﴾َوطََعامحكحمج ِحلُّ هلَّحمج َوالجمححج

ح
 ،العفيفات  أي:حصنات ؛ امل

َصَناتح  َوالج ﴿: اهلل قال يف سورة النساءف ؛املتزوجات مبعىن احملصنات  وليس  مححج
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  . ما هنا أ ،املتزوجات  أي:احملصنات هناك  ؛]24]النساء:﴾ ِمَن النِهَساء
َصَناتح ِمَن الجمحؤجِمَناتِ ﴿ َصَناتح ِمَن ﴿ .العفيفات  ، ؛ أي احلرائر﴾َوالجمححج َوالجمححج

ِمن ﴿ ،.الذين أوتوا الكتاب  واحلرائر منالعفيفات  أي؛ ﴾الَِّذيَن أحوتحواج الجِكَتابَ 
واحملصنة من الذين   ،املؤمنة نسلم أن يتزوج احملصنة ممل ا َيوز لهن ؛﴾قَ بجِلكحمج 

تحمحوهحنَّ أحجحوَرهحنَّ ﴿ . و النصرانيةأ ، يةاليَ هحود ،أوتوا الكتاب  ؛ أي  ﴾ِإَذا آتَ ي ج
َغي جَر ﴿ .تقصد الزواجأي: حصان اإل ي قاصد أي:؛ ﴾حمحجِصِننيَ ﴿ .مهورهن

َواَل محتَِّخِذي ﴿ . الزَن هبن وه والسفاح ،معلنني السفاح أي:؛ ﴾محَساِفِحنيَ 
َدان   فحرج ِِبإِلميَاِن فَ َقدج َحِبَط ﴿ .رالسهِ ديق يف الصَ  أي:خدان األ ؛﴾َأخج َوَمن َيكج

 ،فال يعتد بعمله ،قبل ذلك  ،فقد حبط عمله الصاحل ،ومن يرتد أي:؛ ﴾َعَملحهح 
َاِسرِين﴿ . وال يثاب عليه إذا  املعذبني   من اخلاسرين؛ ﴾َوهحَو يف اآلِخَرِة ِمَن اخلج
 وَل يتب.  ،مات على ردته



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   التفسري امليسر 

  

 

 

30 

 9-6( من اآلية 108تفسري سورة املائدة )ص: 
مج  َيَ ﴿ وَهكح تحمج ِإََل الصَّلِة فاغجِسلحواج وحجح أَي َُّها الَِّذيَن آَمنحواج ِإَذا قحمج

واج بِ  َسحح مج ِإََل الجَمَراِفِق َوامج مج ِإََل الجَكعجَبْيِ رءوسَوأَيجِدَيكح َلكح مج َوَأرججح نتحمج  كح  َوِإن كح
م مِهَن الجَغاِئِط   نتحم مَّرجَضى َأوج َعَلى َسَفٍر َأوج َجاء َأَحٌد مَّنكح رحواج َوِإن كح ًبا فَاطَّهَّ ن ح جح
مج  وِهكح واج ِبوحجح َسحح واج َصِعيًدا طَيِهًبا فَامج مح واج َماء فَ تَ َيمَّ تحمح النِهَساء فَ َلمج َتَِدح َأوج اَلَمسج

م مِهنجهح َما  مج َولِيحِتمَّ  َوأَيجِديكح رَكح م مِهنج َحَرٍج َولَ ِكن يحرِيدح لِيحَطهَّ َعَل َعَليجكح يحرِيدح اّللهح لَِيجج
رحون كح مج َتشج مج َلَعلَّكح  . [6]املائدة:﴾ نِعجَمَتهح َعَليجكح

تحمج ِإىَل الصَّالةِ  ايَ ﴿ ؛ أي إذا أردمت القيام إىل ﴾أَي َُّها الَِّذيَن آَمنحواج ِإَذا قحمج
 ، املرافقىل؛ إ﴾فاغجِسلحواج وحجحوَهكحمج َوأَيجِدَيكحمج ِإىَل الجَمرَاِفقِ ﴿ .ونثح دِ حمح  نتمأو  ،الصالة

؛ ﴾كحمج َوأَرججحَلكحمج ِإىَل الجَكعجَبنيِ رءوسَوامجَسححواج بِ ﴿ .ه السنةكما بينتح   ،أي مع املرافق
 ،ك برأسك فامسحهاق يدَ لصِ ا ،ْتسح الرأس ،رءوسوامسحوا هذه تعود إىل ال

  -هللا  ، قال"مكح يَ أيدِ "؛ عطًفا على ﴾َوأَرججحَلكحمج ﴿: -سبحانه وتعاىل -قال هللا 
  أي:  ،ِبلنصب "كموجوهَ "؛ ﴾فاغجِسلحواج وحجحوَهكحمج َوأَيجِدَيكحمج ﴿: -سبحانه وتعاىل

؛ مضافة  ﴾َوأَرججحَلكحمج ﴿ .وأما على قراءة ،والرجلني ،واليدين ،يكون للوجه غسلح لا
  ؛ َيوز يف اللغة العربية اْلرح  هناإَّنا و  ، املسحفال يستفاد منها  ،رءوسإىل ال

 . كما بينته السنة ،مع الكعبني أي:؛ ﴾َوأَرججحَلكحمج ِإىَل الجَكعجَبنيِ ﴿ .للمجاورة
  . ألجل الصالة ،اغتسلوا ألجل الطهارة أي: ؛ ﴾َوِإن كحنتحمج جحن حًبا فَاطَّهَّرحواج ﴿
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 ،فرينأي مسا ؛﴾َلى َسَفر  أَوج عَ ﴿ .يضره املاء اَ مرض ؛﴾َوِإن كحنتحم مَّرجَضى﴿
أَوج ﴿ .مبعىن أحدث  أي:؛ ﴾أَوج َجاء َأَحٌد مَّنكحم مِهَن الجَغاِئطِ ﴿ .مسافة قصر

تحمح النِهَساء فلم  ، طلبتم املاءَ  أي: ؛ ﴾فَ َلمج َتَِدحواج َماء﴿ . ؛ املراد اْلماعح ﴾اَلَمسج
فَ تَ َيمَّمحواج ﴿ .صدالقَ  أي:التيمم  ،دوا؛ تيمموا مبعىن اقصح ﴾فَ تَ َيمَّمحواج ﴿ .َتدوه

فَامجَسححواج ﴿ :فقال ،مث بني كيفية املسح ،طاهراَ  أي تراِبً  ؛﴾َصِعيًدا طَيِهًبا
  ، ويديك  ،فتسمح هبا وجهك  ،؛ تضرب ضربة واحدة ﴾ِبوحجحوِهكحمج َوأَيجِديكحم مِهنجهح 

واحدًة  ضربةٌ  وتحضرب  ،وليس املراد اليد إىل املرفق ،الكف :اليد هنا مبعىنو 
َعَل ﴿ :-سبحانه وتعاىل - قال هللا ،لكفنيلوجه و لل  ،  للتيممً  َما يحرِيدح اّللهح لَِيجج

عليكم من  -سبحانه وتعاىل - من ضيق فيما فرض هللا ؛ ﴾َعَليجكحم مِهنج َحرَج  
  . والذنوب  ،حداث ؛ من األ﴾َولَ ِكن يحرِيدح لِيحَطهَّرَكحمج ﴿ . والتيمم ،والغسل ، الوضوء

كحرحون﴿ .ببيان شرائع الدين ،؛ ِبإلسالم﴾مج َولِيحِتمَّ نِعجَمَتهح َعَليجكح ﴿ ؛ ﴾َلَعلَّكحمج َتشج
   لعلكم تشكرون نعمه.

عجَنا ﴿ م ِبِه ِإذج ق حلجتحمج َسَِ مج َوِميثَاَقهح الَِّذي َواثَ َقكح رحواج نِعجَمَة اّللِه َعَليجكح َواذجكح
ور  . [7ملائدة:]ا  ﴾َوَأطَعجَنا َوات َّقحواج اّللهَ ِإنَّ اّللهَ َعِليٌم ِبَذاِت الصُّدح

  أي: ؛ امليثاق ﴾َوِميثَاَقهح ﴿ .سالمِبإل أي: ؛﴾َواذجكحرحواج نِعجَمَة اّللِه َعَليجكحمج ﴿
  -؛ للنيب ﴾ِإذج ق حلجتحمج ﴿ .عاهدكم به أي:؛ ﴾َوِميثَاَقهح الَِّذي َواثَ َقكحم ِبهِ ﴿ .العهد

  ،  بهمرَن؛ يف كل ما ت﴾َسَِعجَنا َوَأطَعجَنا﴿ .حني ِبيعتموه  -صلى هللا عليه وسلم
َ  ﴿ .ال تنقضوه أي: ، ؛ يف ميثاقه﴾َوات َّقحواج اّللهَ ﴿ .مما حنب ونكره ،وتنهاَن  ِإنَّ اّلله
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. بغري ما يف القلوب عليٌم كذلك و  ،؛ مبا يف القلوب ﴾َعِليٌم ِبَذاِت الصُّدحور
 : يف القرآن على معان  منها النِهعجَمةو 

َوَمن ي حَبدِهلج  ﴿تعاىل:  قال ،ين والكتاب الدهِ  :مبعىن النِهعجَمة: املعىن األول
أَلَج تَ َر ِإىَل الَِّذيَن بَدَّلحواج نِعجَمَة اّللِه  ﴿ ؛]211:البقرة]﴾نِعجَمَة اّللِه ِمن بَ عجِد َما َجاءتجهح 

رًا  ين. وا الدهِ لح دَّ بَ  أي:؛ ]28:إبراهيم] ﴾كحفج
تَ بجِشرحوَن بِِنعجَمة  مِهَن ﴿قال تعاىل:  ،الثواب  :للنعمة املعىن الثاين اّللِه َيسج

 . ؛ أي بثواب  ]171:آل عمران]﴾ َوَفضجل  
﴾ الَِّذيَن أَنَعمَت َعَليِهمج ﴿قال تعاىل:  ،النُّبَوة  :مبعىن النِهعجَمة: املعىن الثالث

   .النُّبَوة؛ أي ]11:الضحى]﴾ َوأَمَّا بِِنعجَمِة َربِهَك َفَحدِهث ﴿ . لنُّبَوة؛ ِب]7:الفاحتة]
َوَما أَلَحد  ِعنَدهح ِمن نهِعجَمة   ﴿ .حسانمبعىن اإل النِهعجَمة : املعىن الرابع

  .]19:الليل]﴾ َتحجَزى
وردا يف وقد  ،مبعىن العتق :النِهعجَمةو  ،سالممبعىن اإل النِهعجَمة: املعىن اخلامس

يف سورة األحزاب:  -سبحانه وتعاىل - قال هللا  ، اإلسالم والعتق،واحدة  آية  
َت  ﴿ .المس؛ ِبإل]37:األحزاب ]﴾ َعَليجهِ  َوِإذج تَ قحولح لِلَِّذي أَن جَعَم اّللَّح ﴿ َوأَن جَعمج

سبحانه   -يقول هللا  ، وهو زيد بن حارثة ،؛ أي ِبلعتق]37:األحزاب ]﴾ َعَليجهِ 
 .-وتعاىل
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مج   َيَ ﴿ ِط َواَل ََيجرَِمنَّكح َهَداء ِِبلجِقسج ونحواج قَ وَّاِمَْي ّلِلِه شح أَي َُّها الَِّذيَن آَمنحواج كح
ٍم َعَلى أَ  َوى َوات َّقحواج اّللهَ ِإنَّ اّللهَ َخِبرٌي  َشَنآنح قَ وج قج َربح لِلت َّ َو َأق ج الَّ تَ عجِدلحواج اعجِدلحواج هح

 .[ 8]املائدة: ﴾ ِبَا تَ عجَملحون
  - ؛ حبقوق هللا﴾ّللِهِ ﴿  .قائمني أي: ؛﴾أَي َُّها الَِّذيَن آَمنحواج كحونحواج قَ وَّاِمنيَ  ايَ ﴿

؛ ال ﴾َواَل ََيجرَِمنَّكحمج ﴿ .لعدلِبأي  ؛﴾شحَهَداء ِِبلجِقسجطِ ﴿ .-سبحانه وتعاىل
؛ ﴾َعَلى َأالَّ تَ عجِدلحواج ﴿ .قوم من الكفار بغضح  أي:؛ ﴾َشَنآنح قَ وجم  ﴿ .كمُيملنَّ 

  ، اوتخذوا أشياء ال َيوز لك أن تعتدي عليه ،هتماو فتنالوا منهم وتقاتلوهم لعد
؛ ﴾هحوَ ﴿ .عدووحىت مع ال ومع الويل ؛﴾اعجِدلحواج ﴿: -سبحانه وتعاىل - قال هللا

َوات َّقحواج  ﴿ .-سبحانه وتعاىل - لتقوى هللا؛ ﴾هحَو أَق جَربح لِلت َّقجَوى﴿العدل.  أي:
عليه يف  -سبحانه وتعاىل - ؛ فيجازيكم هللا﴾اّللهَ ِإنَّ اّللهَ َخِبرٌي مبَا تَ عجَملحون

 اآلخرة.
ٌر َعِظيمَوَعَد اّللهح الَِّذيَن آَمنحواج َوَعِملحواج الصَّاِْلَاِت ََلحم مَّ ﴿   ﴾ غجِفَرٌة َوَأجج

 . [9]املائدة:
هَلحم  ﴿ .  اَ حسن اً دوع ؛﴾َوَعَد اّللهح الَِّذيَن آَمنحواج َوَعِملحواج الصَّاحِلَاتِ ﴿

ٌر َعِظيم﴿ .؛ للذنوب ﴾مَّغجِفَرةٌ   يف اآلخرة.  اْلَنَّة؛ وهو ﴾َوَأجج
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 13-10( من اآلية 109تفسري سورة املائدة )ص: 
ِحيمَوالَِّذيَن َكَفرحواج وَ ﴿ َحابح اجلَج لَ ِئَك َأصج بحواج َِبََيتَِنا أحوج  ﴾َكذَّ

 . [10]املائدة:
 هلَ أ ،األول الفريقَ  -سبحانه وتعاىل -؛ ملا ذكر هللا ﴾َوالَِّذيَن َكَفرحواج ﴿

وكفروا  ،-سبحانه وتعاىل -؛ ِبهلل ﴾َوالَِّذيَن َكَفرحواج ﴿ .ذكر الفريق اآلخر ،اْلَنَّة
على   -سبحانه وتعاىل - ؛ أي ِبلكتب اليت أنزهلا هللا ﴾ تَِناوََكذَّبحواج َِبايَ ﴿ .برسله
ِحيم﴿ .رسله لَ ِئَك َأصجَحابح اْلَج سبحانه   -مث يقول هللا  ،؛ مأواهم يف اآلخرة﴾أحوج

 .-وتعاىل
طحواج   َيَ ﴿ ٌم َأن يَ بجسح مج ِإذج َهمَّ قَ وج رحواج نِعجَمَت اّللِه َعَليجكح أَي َُّها الَِّذيَن آَمنحواج اذجكح

ِل ِإلَ  مج َوات َّقحواج اّللهَ َوَعَلى اّللِه فَ لجيَ تَ وَكَّ مج َعنكح مج َفَكفَّ أَيجِديَ هح مج أَيجِديَ هح يجكح
ِمنحون ؤج  .[ 11]املائدة:  ﴾الجمح
  ،اً نعمحه كثرية جد ؛﴾أَي َُّها الَِّذيَن آَمنحواج اذجكحرحواج نِعجَمَت اّللِه َعَليجكحمج  ايَ ﴿

؛ ﴾َأن يَ بجسحطحواج ﴿ .قريش أي:؛ ﴾ قَ وجمٌ ِإذج َهمَّ ﴿ .ومن ذلك  ،ريفضله علينا كبو 
َفَكفَّ أَيجِديَ هحمج  ﴿ .ليقتلوكمو  ، فتكوا بكمي؛ ل﴾إِلَيجكحمج أَيجِديَ هحمج ﴿ .وادُّ أن ميَ 
؛ ﴾َوات َّقحواج اّللهَ َوَعَلى اّللِه فَ لجيَ تَ وَكَِّل الجمحؤجِمنحون﴿ .ا أرادوا بكمكم ممهِ مَ ؛ وعصَ ﴾َعنكحمج 

 .-سبحانه وتعاىل -مث قال هللا 
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مح اث جَِنج َعَشَر نَِقيًبا َوقَاَل  ﴿ َنا ِمنهح َرآئِيَل َوبَ َعث ج َوَلَقدج َأَخَذ اّللهح ِميثَاَق َبِِن ِإسج
مج   ِلي َوَعزَّرجْتححوهح تحمح الزََّكاَة َوآَمنتحم ِبرحسح تحمح الصََّلَة َوآتَ ي ج مج لَِئنج َأَقمج اّللهح ِإينهِ َمَعكح

تحمح اّللهَ قَ رجًضا َحسَ  َرضج مج َجنَّاٍت ََتجِري  َوَأق ج ِخَلنَّكح مج َوألحدج مج َسيِهَئاِتكح حَكفِهَرنَّ َعنكح ًنا ألَّ
ِبيل مج فَ َقدج َضلَّ َسَواء السَّ  ﴾ ِمن َُتجِتَها األَن جَهارح َفَمن َكَفَر بَ عجَد َذِلَك ِمنكح

 . [12]املائدة:
َرآئِيلَ ﴿ ؛  ﴾َوبَ َعث جَنا﴿ .لمبا يذكره بعد قلي ؛﴾َوَلَقدج َأَخَذ اّللهح ِميثَاَق َبيِن ِإسج

  ، كفيل  أي: ،نقيب طبسِ ؛ من كل ﴾ِمنهحمح اث جيَنج َعَشَر نَِقيًبا ﴿ .ابنَ صَّ نَ  أي:
 :  القرآن له معان  منهاالبعث يفو عن قومه؛  يكون كفيالً 

فَ بَ َعَث اّللهح غحرَاًِب يَ بجَحثح ﴿قال تعاىل:  ،هلاماإل :: البعث مبعىناملعىن األول
  .]31:املائدة]﴾ يف اأَلرجضِ 

﴾ مثحَّ بَ َعث جَناكحم مِهن بَ عجِد َموجِتكحمج ﴿ .حياء اإل :: البعث مبعىناملعىن الثاين
  .]259:البقرة]﴾ فََأَماَتهح اّللهح ِمَئَة َعام  مثحَّ بَ َعَثهح ﴿ ؛]56:البقرة]

َعثحكحمج ِفيِه لِي حقجَضى  ﴿ . يقاظ من النوماإل :: البعث مبعىناملعىن الثالث مثحَّ يَ ب ج
َصى ِلَما لَِبثحوا ﴿ ؛]60:األنعام]﴾ مًّىَأَجٌل مُّسَ  ِ َأحج ِزجبَ نيج مثحَّ بَ َعث جَناهحمج لِنَ عجَلَم َأيُّ احلج

  .]12:الكهف]﴾ أََمًدا
بَ َعث جَنا َعَليجكحمج ِعَباًدا ﴿ :قال تعاىل ،يطالتسلِ  :: البعث مبعىناملعىن الرابع 
 طنا عليكم.لَّ ؛ سَ ]5:اإلسراء]﴾ لََّنا أحوجيل أَبجس  َشِديد  
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َرب ََّنا َواب جَعثج ِفيِهمج َرسحوالً  ﴿ .رسالاإل :: البعث مبعىناملعِن اخلامس
﴾ هحَو الَِّذي بَ َعَث يف األحمِهيِهنَي َرسحواًل مِهن جهحمج ﴿ ؛]129:البقرة]﴾مِهن جهحمج 

  .]2:اْلمعة]
﴾ اب جَعثج لََنا َمِلًكا ن َُّقاِتلج يف َسِبيِل اّللهِ ﴿ .: التنصيباملعىن السادس

﴾  َوبَ َعث جَنا ِمنهحمح اث جيَنج َعَشَر نَِقيًبا﴿ .؛ واآلية اليت أمامنا]246:البقرة]
 . بناصَّ ؛ أي نَ ]12:املائدة]

؛ قال هللا هلم  ﴾َوقَاَل اّللهح ِإينهِ َمَعكحمج ﴿ :-سبحانه وتعاىل - مث يقول هللا
تحمح الزََّكاَة ﴿ .إين معكم ِبلعون والنصرة تحمح الصَّاَلَة َوآتَ ي ج َوآَمنتحم ِبرحسحِلي  لَِئنج أََقمج

تحمح اّللهَ قَ رجًضا َحَسًنا﴿ .وهمنصرْتح  :وهم أيرْتح ؛ عزَّ ﴾َوَعزَّرجْتححوهحمج    : ناهمع؛ ﴾َوأَق جَرضج
حَكفِهَرنَّ َعنكحمج َسيِهَئاِتكحمج َوألحدجِخَلنَّكحمج َجنَّات  ََتجرِي ِمن  ﴿ . نفاق يف سبيل هللااإل ألَّ

  . ؛ بعد هذا امليثاق﴾َفَمن َكَفَر بَ عجَد َذِلكَ ﴿ .؛ يوم القيامة﴾ حَتجِتَها األَن جَهارح 
؛ أي  ﴾َسَواء السَِّبيل﴿ .أخطأ : ؛ ضل مبعىن﴾ِمنكحمج فَ َقدج َضلَّ َسَواء السَِّبيل﴿

 .  -سبحانه وتعاىل  - لذلك يقول هللا ،لكنهم نقضوا امليثاق  ،طريق احلق
مج َوَجَعلجَنا ق حلحوب َ ﴿ مج لَعنَّاهح ِضِهم مِهيثَاقَ هح مج قَاِسَيًة ُيحَرهِفحوَن الجَكِلَم  فَِبَما نَ قج هح

مج ِإالَّ   هح رحواج ِبِه َواَل تَ َزالح َتطَِّلعح َعَلَى َخآئَِنٍة مِهن ج واج َحظًّا ِمِهَّا ذحكِه َعن مََّواِضِعِه َوَنسح
ِسِنْي حج بُّ الجمح َفحج ِإنَّ اّللهَ ُيِح مج َواصج هح مح فَاعجفح َعن ج هح  . [ 13]املائدة: ﴾قَِليلً مِهن ج
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  ،-سبحانه وتعاىل - امليثاق الذي أعطاهم هللا  ؛ ﴾ا نَ قجِضِهم مِهيثَاقَ هحمج فَِبمَ ﴿
؛ ال تلني ﴾َوَجَعلجَنا ق حلحوبَ هحمج قَاِسَيةً ﴿ .؛ أبعدَنهم عن رمحتنا﴾َلعنَّاهحمج ﴿ .نقضوه

ُيرفون أحكام هللا يف   ، ؛ الذي يف التوراة﴾ُيحَرهِفحوَن الجَكِلمَ ﴿ .لقبول اإلميان
َعن  ﴿ .-صلى هللا عليه وسلم - النَّيبهم نعت فريومن ذلك حت ،التوراة

َوَنسحواج َحظًّا ممِهَّا ذحكِهرحواج ﴿ .يبدلون املعاين أي:  ،؛ اليت وضعها هللا عليها﴾مََّواِضِعهِ 
َوَنسحواج  ﴿ .كما ذكرَن سابًقا  ،والنسيان أييت مبعىن الرتك ،تركوا :أي ، ؛ ونسوا﴾ِبهِ 

  النَّيبتباع إ ، ومن ذلك ؛ مما أمروا به يف التوراة﴾كِهرحواج ممِهَّا ذح ﴿ .اً : نصيب ؛ أي﴾َحظًّا
صلى هللا عليه   -؛ اخلطاب للنيب ﴾َواَل تَ زَالح ﴿ .-صلى هللا عليه وسلم -

على خيانة   أي:؛ ﴾َعَلَى َخآئَِنة  مِهن جهحمج  ﴿ .تظهر أي:؛ ﴾َتطَِّلعح  ﴿ -وسلم
فَاعجفح َعن جهحمج ﴿ .ن أسلم؛ مم﴾ِإالَّ قَِلياًل مِهن جهحمح ﴿ .غريهو بنقض العهد  ،منهم

ِسِنني بُّ الجمححج   .﴾َواصجَفحج ِإنَّ اّللهَ ُيِح
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 17-14( من اآلية 110تفسري سورة املائدة )ص: 
رحواج ِبِه  ﴿ واج َحظًّا ِمِهَّا ذحكِه مج فَ َنسح ََن ِميثَاقَ هح َوِمَن الَِّذيَن قَالحواج ِإَنَّ َنَصاَرى َأَخذج

مح الجَعدَ  نَ هح مح اّللهح ِبَا َكانحواج  فََأغجَري جَنا بَ ي ج َف ي حنَ بِهئ حهح ِم الجِقَياَمِة َوَسوج اَوَة َوالجبَ غجَضاء ِإََل يَ وج
نَ عحون  .[ 14]املائدة:  ﴾َيصج
ََن ِميثَاقَ هحمج ﴿   ، كذلك   النَّصارىأي و  ؛ ﴾َوِمَن الَِّذيَن قَالحواج ِإَنَّ َنَصاَرى َأَخذج

ََن ِميثَاقَ هحمج ﴿ فَ َنسحواج ﴿ .اليَ هحودعلى  أي: ل،إسرائيعلى بين  ؛ كما أخذَن﴾َأَخذج
؛  ﴾ممِهَّا ذحكِهرحواج ِبهِ ﴿ ، اً نصيب أي: ؛ ﴾َحظًّا﴿ .؛ نسوا مبعىن تركوا﴾َحظًّا ممِهَّا ذحكِهرحواج ِبهِ 

نَ هحمح ﴿ . نقضوا امليثاق أي:  ،يف اإلجنيل من اإلميان وغريه أوقعنا   ؛﴾فََأغجَري جَنا بَ ي ج
فكل   ،واختالف أهوائهم ، ؛ بتفرقهم﴾يَ وجِم الجِقَياَمةِ الجَعَداَوَة َوالجبَ غجَضاء ِإىَل ﴿ . بينهم
نَ عحون﴿. ؛ يف اآلخرة﴾َوَسوجَف ي حنَ بِهئ حهحمح اّللهح ﴿ .ر األخرىكفهِ فرقه تح  ؛  ﴾مبَا َكانحواج َيصج

 على وجهني: والنسيانح ، عليه -سبحانه وتعاىل  -فيجازيهم هللا  ،يف الدنيا
َما نَنَسخج ِمنج آيَة  أَوج  ﴿: قال تعاىل ،مدِ مع العَ  : الرتكح الوجه األول

َواَل تَنَسوحاج الجَفضجَل ﴿ :-سبحانه وتعاىل - ؛ وقال هللا]106:البقرة]﴾ نحنِسَها
َنكحمج  ﴾  فَ َنسحواج َحظًّا ممِهَّا ذحكِهرحواج ِبهِ ﴿ .؛ واآلية اليت أمامنا]237:البقرة]﴾ بَ ي ج

   .]14:املائدة]
قال تعاىل:   ،رالتذكح  ضد ،خالف الذكر :: أييت النسيانالوجه الثاين

ين مبَا ﴿؛]63:الكهف]﴾ فَِإينهِ َنِسيتح احلجحوتَ ﴿ اَل ت حَؤاِخذج
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 -؛ مث يقول هللا ]6:األعلى]﴾ َسن حقجرِؤحَك َفاَل تَنَسى﴿ ؛]73:الكهف]﴾َنِسيتح 
 : -سبحانه وتعاىل

مج َكِثريًا ِمِهَّا َيَ ﴿ ح َلكح ولحَنا ي حبَ ْيِه مج َرسح َل الجِكَتاِب َقدج َجاءكح جفحوَن ِمَن   َأهج نتحمج ُتح كح
م مِهَن اّللِه نحوٌر وَِكَتاٌب مُِّبْي  ﴾ الجِكَتاِب َويَ عجفحو َعن َكِثرٍي َقدج َجاءكح

 . [15]املائدة:
َل الجِكَتابِ  ايَ ﴿ ؛ حممد  ﴾َقدج َجاءكحمج َرسحولحَنا﴿ . النَّصارىو  اليَ هحودمن  ؛﴾أَهج

ح َلكحمج َكِثريًا ممِهَّ ﴿ .-صلى هللا عليه وسلم -   . تكتمون أي:؛ ﴾ا كحنتحمج ُتحجفحونَ ي حبَ نيِه
،  جمالرَّ  آيةح ومما أخفوه فيهما  ،واإلجنيل ،التوراة  "الكتاب"هو: ؛﴾ِمَن الجِكَتابِ ﴿

َل   اإذ ،هينَ بَ ؛ فال ي ح ﴾َويَ عجفحو َعن َكِثري  ﴿ .-صلى هللا عليه وسلم - النَّيب وصفة
صلى هللا عليه  - نَّيبال؛ هو ﴾ َقدج َجاءكحم مِهَن اّللِه نحورٌ ﴿ .يكن فيه مصلحة

ٌ ب َ  : ؛ أي ﴾مُِّبني﴿ . القرآن :؛ وهو ﴾وَِكَتابٌ ﴿ .-وسلم   - قال هللا  ، ظاهرٌ  ، نيِه
 : العفو يف القرآن له معان  منها ؛﴾َويَ عجفحو َعن َكِثري  ﴿ :  -سبحانه وتعاىل

آل ] ﴾َوَلَقدج َعَفا اّللهح َعن جهحمج ﴿ .واملغفرة ،الصفح :: العفو أياملعىن األول
﴾ َعَفا اّللهح َعنكَ ﴿ .؛ يتجاوز]15:املائدة]﴾ َويَ عجفحو َعن َكِثري  ﴿ ؛]155:عمران

  .]43:التوبة]
َإالَّ َأن يَ عجفحوَن أَوج يَ عجفحَو الَِّذي بَِيِدِه  ﴿ .الرتك :: العفو مبعىناملعىن الثاين

َدةح النِهَكاحِ   وهو قريب من املعىن األول. ، يرتك املهر أي:؛ ]237:البقرة]﴾ عحقج



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   التفسري امليسر 

  

 

 

40 

أَلحوَنَك ﴿ :قال تعاىل ،الفاضل من املال :: العفو مبعىنالثالث املعىن َوَيسج
الزائد من  أي:،؛ الفاضل من مالك ]219:البقرة]﴾ َماَذا يحنِفقحوَن قحِل الجَعفجوَ 

   .؛ أي الفاضل من املال]199:األعراف]﴾ خحِذ الجَعفجوَ ﴿وقال تعاىل: ، مالك 
لجَنا َمَكاَن السَّيِهَئِة  ﴿ل تعاىل: قا ،ةح ثرَ الكَ  : : العفو مبعىناملعىن الرابع مثحَّ بَدَّ
َسَنَة َحىتَّ َعَفواج  سبحانه   -مث يقول هللا  ،وارح ث ح كَ  أي: ؛]95:األعراف]﴾ احلَج

 .-وتعاىل
م مِهِن الظُّلحَماِت ﴿ هح جرِجح َلِم َوُيح بحَل السَّ َوانَهح سح ِدي ِبِه اّللهح َمِن ات ََّبَع ِرضج يَ هج

َتِقيمِإََل النُّوِر ِبِِذجنِ  ِديِهمج ِإََل ِصَراٍط مُّسج  . [16]املائدة: ﴾ِه َويَ هج
ِدي ِبهِ ﴿ َوانَهح ﴿ .ِبلكتاب  أي: ؛﴾يَ هج ِدي ِبِه اّللهح َمِن ات ََّبَع ِرضج ؛ أبن  ﴾يَ هج

 :؛ أي﴾َوخيحجرِجحهحم مِهِن الظُّلحَماتِ ﴿ .السالمة رقَ ؛ طح ﴾سحبحَل السَّاَلمِ ﴿ .آمن
سبحانه   - من هللا إبرادة   أي:؛ ﴾إبِِذجنِهِ ﴿ .نميااإل :أي؛ ﴾ِإىَل النُّورِ ﴿ .الكفر
َتِقيم﴿ .-وتعاىل ِديِهمج ِإىَل ِصرَاط  مُّسج  -مث يقول هللا  ،؛ وهو دين اإلسالم﴾َويَ هج

 : -سبحانه وتعاىل
َو الجَمِسيحح ابجنح َمرجََيَ قحلج َفَمن مَيجِلكح  ﴿ لََّقدج َكَفَر الَِّذيَن َقآلحواج ِإنَّ اّللهَ هح

يًعا  ِمَن اّللهِ  ِلَك الجَمِسيَح ابجَن َمرجََيَ َوأحمَّهح َوَمن ِف اأَلرجِض َجَِ ًئا ِإنج َأرَاَد َأن ي حهج َشي ج
ٍء   لِه َشيج َما َُيجلحقح َما َيَشاء َواّللهح َعَلى كح نَ هح َماَواِت َواأَلرجِض َوَما بَ ي ج َوّلِلِه محلجكح السَّ

 . [17]املائدة:  ﴾َقِدير



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   التفسري امليسر 

  

 

 

41 

  ، اً إهلحيث جعلوه  ؛﴾آلحواج ِإنَّ اّللهَ هحَو الجَمِسيحح ابجنح َمرجَيََ لََّقدج َكَفَر الَِّذيَن قَ ﴿
هللا اثلث   :يقول النَّصارىمن  كثريٌ فوإال  ،النَّصارىمن  فرقة وهي،وهم اليعقوبية

ِمَن ﴿ .يدفع أي:؛ ﴾قحلج َفَمن مَيجِلكح ﴿ .لكن هذه الطائفة جعلته إهلاً  ،ثالثة
ِلَك الجَمِسيَح ابجَن َمرجََيَ َوأحمَّهح  ﴿ .اً : من عذاب هللا شيئ؛ أي﴾اّللهِ  ِإنج أَرَاَد َأن ي حهج

يًعا إذا أراد   ، ؛ ال أحد ميلك أن يدفع عذاب هللا عن أحد﴾َوَمن يف اأَلرجِض َجَِ
يًعا﴿ .هللا ِلَك الجَمِسيَح ابجَن َمرجََيَ َوأحمَّهح َوَمن يف اأَلرجِض َجَِ ؛ ولو كان  ﴾َأن ي حهج

َوّللِِه محلجكح السََّماَواِت َواأَلرجِض َوَما  ﴿ .يدفع عذاب هللا أن لقدرَ  ؛ املسيح إهلاً 
نَ هحَما خَيجلحقح َما َيَشاء َواّللهح َعَلى كحلِه ﴿ .وأمه ،؛ ومن ذلك عيسى بن مرَي﴾بَ ي ج

ء  َقِدير  ده قدير. ي؛ على كل شيء ير ﴾َشيج
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 23-18( من اآلية 111تفسري سورة املائدة )ص: 
ود َوقَاَلِت ﴿ م   صارىالنَّ وَ  اليَ هح بحكح هح قحلج فَِلَم ي حَعذِه ََنجنح أَب جَناء اّللِه َوَأِحبَّاؤح

بح َمن َيَشاء َوّلِلِه  م َبلج أَنتحم َبَشٌر ِمِهَّنج َخَلَق يَ غجِفرح ِلَمن َيَشاء َوي حَعذِه نحوِبكح ِبذح
َما َوِإلَيجِه الجَمِصري  نَ هح َماَواِت َواأَلرجِض َوَما بَ ي ج  . [ 18]املائدة: ﴾محلجكح السَّ

حَنجنح أَب جَناء اّللِه  ﴿ :تقول اليَ هحود  ،كل طائفة   ؛﴾النَّصارى وَ  اليَ هحودَوقَاَلِت ﴿
كأبناء هللا يف حنن   أي: ؛ ﴾حَنجنح أَب جَناء اّللِه َوَأِحبَّاؤحهح ﴿ :تقول  النَّصارى؛ و ﴾َوَأِحبَّاؤحهح 

ِلَم فَ ﴿ . ؛ قل هلم اي حممد﴾قحلج ﴿ .وهو كأبينا يف الرمحة والشفقة ،القرب واملنزلة
بحكحم ِبذحنحوِبكحم   ، ب ابنهعذهِ ال يح ، فاألب وأحباؤه ، نكم أبناء هللاأ؛ إن صدقتم ﴾ي حَعذِه

َبلج أَنتحم َبَشٌر ممِهَّنج ﴿ .فأنتم كاذبون ،كمبَ وقد عذهِ  ،ب حبيبهعذهِ واحلبيب ال يُّ 
 م.وعليكم ما عليه ،لكم ما هلم ،خلق من البشر منمن َجلة  أي:؛ ﴾َخَلقَ 

بجه ؛ ﴾َوي حَعذِهبح َمن َيَشاء﴿ .؛ املغفرة له ﴾ن َيَشاءيَ غجِفرح ِلمَ ﴿  ، من يشأ تعذيَبه يحعذِه
َوّللِِه محلجكح السََّماَواِت َواأَلرجِض َوَما ﴿ .-سبحانه وتعاىل - ال اعرتاض على هللا

نَ هحَما ليه  إ؛ أي ﴾َوإِلَيجِه الجَمِصري ﴿ ، ويغفر ملن يشاء.؛ فيعذب من يشاء﴾ بَ ي ج
  . -تعاىلسبحانه و  - املرجع

َرٍة مِهَن  َيَ ﴿ مج َعَلى فَ ت ج ح َلكح ولحَنا ي حبَ ْيِه مج َرسح َل الجِكَتاِب َقدج َجاءكح   الرُّسل َأهج
م َبِشرٌي َوَنِذيٌر َواّللهح َعَلى   َأن تَ قحولحواج َما َجاءََن ِمن َبِشرٍي َواَل َنِذيٍر فَ َقدج َجاءكح

ٍء َقِدير لِه َشيج  . [19]املائدة: ﴾كح
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َل الجكِ  ايَ ﴿ ح َلكحمج ﴿ .وهو حممد ؛﴾َتاِب َقدج َجاءكحمج َرسحولحَناأَهج ؛  ﴾ي حبَ نيِه
َرة  ﴿ . شرائع الدين َل يكن بني  إذ  ؛﴾الرُّسلمِهَن ﴿ . على انقطاع أي: ؛ ﴾َعَلى فَ ت ج

مخسمائة   ،ومدة ذلك  ،وبني عيسى رسول قالوا -صلى هللا عليه وسلم - النَّيب
تَ قحولحواج َما َجاءََن ِمن  َأن﴿ . وبعضهم يقول ستمائة سنة  ،وتسعة وستون سنة

َل   ؛ ﴾َما َجاءََن ِمن َبِشري  َواَل نَِذير  ﴿ .بتمذهِ ؛ حىت ال تقولوا إذا عح ﴾َبِشري  َواَل نَِذير  
  . ؛ فال عذر لكم إًذا﴾فَ َقدج َجاءكحم َبِشرٌي َونَِذيرٌ ﴿ .ويبشرَن  ، رَن ذرسول ين أيت 

ء  َقِدير﴿  - النَّيبإذا َل تتبعوا  ،لكم بهتعذي ؛ ومن قدرته﴾َواّللهح َعَلى كحلِه َشيج
 . -صلى هللا عليه وسلم

ِمِه َيَ ﴿ مج   َوِإذج قَاَل محوَسى ِلَقوج مج ِإذج َجَعَل ِفيكح رحواج نِعجَمَة اّللِه َعَليجكح ِم اذجكح قَ وج
ِت َأَحًدا مِهن الجَعاَلِمْي م مَّا َلَج ي حؤج م مُّلحوًكا َوآََتكح  . [20]املائدة: ﴾أَنِبَياء َوَجَعَلكح

قَ وجِم اذجكحرحواج نِعجَمَة  قَاَل محوَسى لَِقوجِمِه ايَ ﴿ اذكر حني. ؛﴾ِإذج قَاَل محوَسىوَ ﴿
  . النِهعجَمة؛ من هذه ﴾اذجكحرحواج نِعجَمَة اّللِه َعَليجكحمج ﴿ .النِهعجَمة :؛ تكلمنا عن معىن﴾اّللهِ 
  . ليئسراإنبياء من بين ؛ فأكثر األ﴾أَنِبَياء﴿ .منكم أي: ؛ ﴾ِإذج َجَعَل ِفيكحمج ﴿
َوآاَتكحم مَّا َلَج ي حؤجِت ﴿ .وحشم ،دمِ خَ  صحابَ أجعلكم ؛ ﴾َوَجَعَلكحم مُّلحوًكا﴿

  مثل ،من العاملني اً دحأ عطاكم ما َل يعطأ؛ و ﴾َأَحًدا مِهن الجَعاَلِمني
َ
 ،نهِ امل

 . نبياء  واأل ،والتوراةِ  ،البحر وفلقِ  ،لوىوالسَ 
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َسَة الَّ  َيَ ﴿ لحوا اأَلرجَض املحَقدَّ خح ِم ادج وا َعَلى  قَ وج مج َواَل تَ رجَتدُّ ِِت َكَتَب اّللهح َلكح
مج فَ َتنَقِلبحوا َخاِسرِين  َِبرِكح  . [ 21]املائدة: ﴾َأدج
َقدََّسةَ  ايَ ﴿ :قال موسى لقومه

ح
  أي:؛ ﴾قَ وجِم ادجخحلحوا اأَلرجَض امل

ح
،  هرةطَ امل

 .كم أن تدخلوهاَر أمَ  أي: ، كتب  أي: ؛ ﴾الَّيِت َكَتَب اّللهح َلكحمج ﴿ وهي الشام.
؛ يف ﴾فَ َتنَقِلبحوا َخاِسرِين﴿ . العدو موا خوفَ هزَ ؛ فتح ﴾َواَل تَ رجَتدُّوا َعَلى أَدجَِبرِكحمج ﴿

واتبعه   ،ملا خرج من مصر ،وهذه القصة حصلت ملوسى عليه السالم ،سعيكم
ذهبوا إىل  فرعونح  قَ غرِ أح ا مث ملَّ ، -سبحانه وتعاىل - هللا مغرقهأف ،فرعون وجنوده

 مر موسى أن أي -سبحانه وتعاىل - مر هللا أوهنا  سيناء، ، صحراء هذا املكان 
إًذا هذا األمر بعد ما  ،ألجل أن يفتحوها ،رض املقدسةن يذهبوا إىل األأبقومه 

معجزة حدثت معهم  أي: ،فرعون وقومه -سبحانه وتعاىل -هلك هللا أ
  :وهذا موقفهم قالوا ،ومع ذلك كان هذا قوهلم ،عظيمة

واج  محوَسى  قَالحوا َيَ ﴿ َلَها َحَّتََّ َُيجرحجح خح ًما َجبَّارِيَن َوِإَنَّ َلن نَّدج ِإنَّ ِفيَها قَ وج
َها فَِإَنَّ َداِخلحون واج ِمن ج َها فَِإن َُيجرحجح  .[ 22]املائدة:  ﴾ِمن ج

كانوا     ،من بقااي عاد أي: قالوا  ؛﴾محوَسى ِإنَّ ِفيَها قَ وجًما َجبَّارِينَ  قَالحوا ايَ ﴿
َها فَِإَنَّ َوإِ ﴿ .قوة   واوح ذَ  طواال َها فَِإن خَيجرحجحواج ِمن ج خحَلَها َحىتََّ خَيجرحجحواج ِمن ج َنَّ َلن نَّدج

 -ن هللا أاللقاء مع نوا عن بح جَ هم  اً إذً  ،؛ سندخل إذا خرجوا هؤالء﴾َداِخلحون
  .ايت العظمىراهم اآلأ -سبحانه وتعاىل
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َلِن ِمَن الَِّذيَن َُيَافحوَن أَن جَعَم اّللهح ﴿ لحواج َعَليجِهمح الجَباَب   قَاَل رَجح خح َعَليجِهَما ادج
ِمِنْي نتحم مُّؤج لحواج ِإن كح مج َغالِبحوَن َوَعَلى اّللِه فَ تَ وَكَّ وهح فَِإنَّكح   ﴾ فَِإَذا َدَخلجتحمح

 . [23]املائدة:
خيافون   أي:؛﴾ِمَن الَِّذيَن خَيَافحونَ ﴿ . قال هلم رجالن ؛ ﴾قَاَل َرجحاَلنِ ﴿

الذين بعثهم موسى يف  النقباء من  " وكالب  يوشع"ما اَسه قيل: ،َمالفة أمر هللا
عليه  العَ طَّ أ ما  امفكتَ  ؛؛ ِبلعصمة﴾أَن جَعَم اّللهح َعَليجِهَما﴿ .كشف أحوال اْلبابرة

  . واجبنح فَّ  ،مرافشوا األ الذين ،خبالف بقية النقباء  ،إال عن موسى ،من حاهلم
هح فَِإنَّكحمج َغالِبحوَن َوَعَلى اّللِه فَ تَ وَكَّلحواج ِإن كحنتحم ادجخحلحواج َعَليجِهمح الجَباَب فَِإَذا َدَخلجتحمحو ﴿

م فإهنَّ  ،وال ُتشوهم ،أي ِبب القرية ،وا عليهم الباب ل خقالوا هلم اد؛ ﴾مُّؤجِمِنني
  ناً يقح تَ  ،؛ قال ذلك موسى﴾ فَِإَذا َدَخلجتحمحوهح فَِإنَّكحمج َغالِبحونَ ﴿ .بال قلوب  جسادٌ أ
َوَعَلى اّللِه فَ تَ وَكَّلحواج ِإن كحنتحم ﴿ ه.وعدِ  ازِ وإجن ،-عاىلسبحانه وت - هللا صرِ نب

 . -سبحانه وتعاىل  - فتوكلوا على هللا ؛ميان؛ إن كنتم كاملي اإل﴾مُّؤجِمِنني
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 31-24( من اآلية 112تفسري سورة املائدة )ص: 
َلَها أََبًدا مَّا َدامحواج ِفيَها فَا﴿ خح ذجَهبج أَنَت َورَبَُّك  قَالحواج ََي محوَسى ِإَنَّ َلن نَّدج

ون َنا قَاِعدح  [.  24]املائدة:﴾ فَ َقاِتل ِإَنَّ َهاهح
خحَلَها أَبًَدا مَّا َدامحواج ِفيَها ﴿ دام هؤالء  ؛ ما﴾قَالحواج اَي محوَسى ِإَنَّ َلن نَّدج

؛ قاتال هؤالء القوم. ﴾فَاذجَهبج أَنَت َوَربَُّك فَ َقاِتال﴿لن ندخلها.  اْلبارين فيها؛ 
قولون اذهب أنت وربك  ؛ قاعدون عن القتال، كأهنم ي ﴾َهاهحَنا قَاِعدحونِإَنَّ ﴿

قال ابن مسعود، بفرعون وقومه،  ربك مع هؤالء القوم كما صنع صنعفقاتال ولي
فقد  به،  ا عحدلَ ممَّ  إيلَ  ه أحبح اد، مشهًدا ألن أكون صاحبَ من املقد دتح لقد شهِ 

لى املشركني، فقال ال نقول وهو يدعو ع -صلى هللا عليه وسلم - النَّيبأتى 
فَاذجَهبج أَنَت َوَربَُّك فَ َقاِتال ِإَنَّ َهاهحَنا  ﴿لك كما قال قوم موسى ملوسى. 

؛ ولكن نقاتل عن ميينك، وعن مشالك، ومن بني يديك، ومن ﴾قَاِعدحون
  أشرق لذلك وجهه، وسحرَّ  -صلى هللا عليه وسلم -خلفك، فرأيت رسول هللا 

 به. 
ِم  قَاَل َربِه ِإينهِ ﴿ َ الجَقوج نَ َنا َوبَ ْيج رحقج بَ ي ج ِسي َوَأِخي فَاف ج ِلكح ِإالَّ نَ فج  ال َأمج

 [.25]املائدة:﴾ الجَفاِسِقْي
وكذلك  ؛﴾َربِه ِإينهِ ال أَمجِلكح ِإالَّ نَ فجِسي﴿موسى حينئذ .  أي:؛ ﴾قَالَ ﴿

 ريمها، كأن موسى عليه السالم  وال أملك غ أي: ؛ ﴾َوَأِخي﴿ :إالال أملك 
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؛ افصل بيننا، واقض بيننا. ﴾فَاف جرحقج ﴿هم على الطاعة. أجربَ ستطيع أن ال أيقول 
َ الجَقوجِم الجَفاِسِقني﴿  ؛ الذين َل يطيعوا أمرك.﴾َوبَ نيج

وَن ِف اأَلرجِض َفَل َتَجَس َعَلى  ﴿ قَاَل فَِإن ََّها ُمحَرََّمٌة َعَليجِهمج َأرجبَِعَْي َسَنًة يَِتيهح
ِم الجَفاِسِقْي  [. 26دة: ]املائ﴾ الجَقوج

؛ أي  ﴾فَِإن ََّها﴿ملوسى.  -سبحانه وتعاىل -؛ قال هللا ﴾قَاَل فَِإن ََّها حمحَرََّمةٌ ﴿
؛ مث قال.  ﴾أَرجبَِعنَي َسَنةً ﴿؛ أن يدخلوها. ﴾حمحَرََّمٌة َعَليجِهمج ﴿األرض املقدسة. 

 عليهم.   رمةٌ َي، هي حمح حرِ ؛ األربعني سنة للتَّ ﴾يَِتيهحوَن يف اأَلرجضِ ﴿
 -يتحريون يف األرض، كم املدة؟ هللا أعلم، فاهلل  أي:؛ ﴾يَِتيهحونَ ﴿

ا عاد  مله و  ,سيناء  :املراد ِبألرضو جعلهم يتيهون يف األرض،  -سبحانه وتعاىل
 فرعون مث ذهب -سبحانه وتعاىل -موسى عليه السالم من مصر، وأهلك هللا 

ذهب  كما قلنا سابًقا، أن ي  -سبحانه وتعاىل -إىل سيناء، مث أمر هللا  موسى
عليهم أهنا حمرمٌة  -سبحانه وتعاىل -إىل األرض املقدسة، فامتنعوا فكتب هللا 

ا موسى يف األرض إىل أن هلكوا، وأمَّ  : على الفاسقني، لذلك اَتهحواعليهم، أي
رحم هللا -ح ذلك ابن جرير عليه السالم، فإنه فتحها مع الصاحلني، كما رجَّ 

بيحت ملوسى مع الصاحلني، ًح بعني سنة، أح ، إًذا حمرمٌة عليهم وبعد األر -اْلميع
َفاَل َتجَس َعَلى الجَقوجِم ﴿يف التيه.  -سبحانه وتعاىل -أما الفاسقني فأهلكم هللا 

 :-سبحانه وتعاىل -؛ مث يقول هللا ﴾الجَفاِسِقني
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قحبِهَل مِ ﴿ َقِه ِإذج قَ رََِّب ق حرجَِبًَن فَ ت ح ن َأَحِدِِهَا َوَلَج َواتجلح َعَليجِهمج نَ َبَأ اب جَِنج آَدَم ِِبْلج
تَِّقْي َا يَ تَ َقبَّلح اّللهح ِمَن الجمح َلنََّك قَاَل ِإَّنَّ ت ح ﴾ ي حتَ َقبَّلج ِمَن اآلَخِر قَاَل أَلق ج

 [. 27]املائدة:
اب جيَنج ﴿قصة.  أي: ؛ ﴾نَ َبأَ ﴿على قومك.  مد، اتل؛ اي حم﴾َواتجلح َعَليجِهمج ﴿

قهِ ﴿؛ هابيل وقابيل. ﴾آَدمَ  ؛ حني ﴾ِإذج قَ رَِّبَ ﴿ِبحلق.   اتل عليهم أي:؛ ﴾ِِبحلَج
ب نم، وقابيل قرَّ غَ  ه صاحبح ؛ ألنَّ اً  كبش بَ إىل هللا، قالوا هابيل قرَّ  قرِب قرِبَنً 

  نزلت َنرٌ  بيل، قيل:؛ وهو ها﴾فَ ت حقحبِهَل ِمن َأَحِدمِهَا﴿زراعة.  ه صاحبح ؛ ألنَّ اً زرع
، هو قابيل، فغضبَ ؛ و ﴾َوَلَج ي حتَ َقبَّلج ِمَن اآلَخرِ ﴿من السماء، فأكلت قرِبنه. 

  ا؟ قال ألنَّ فقال ملَّ  ؛﴾قَاَل ألَق جت حَلنَّكَ ﴿؛ له. ﴾قَالَ ﴿د يف نفسه. ر احلسَ واضمَ 
َا يَ تَ َقبَّلح اّللهح ِمَن الجمحتَِّقني﴿ل، قال: ل، وقرِبين َل يتقبَ ك تحقبهِ قرِبنَ   . ﴾ِإَّنَّ

َلِِن َما َأَنَج بَِباِسٍط يَ ﴿ ت ح َلَك ِإينهِ  لَِئن َبَسطَت ِإََلَّ َيَدَك لِتَ قج ت ح ِدَي ِإلَيجَك أَلق ج
 [. 28]املائدة:﴾ َأَخافح اّللهَ َربَّ الجَعاَلِمْي

ت حَليِن ﴿. دتَ دَ مَ  أي:؛ ﴾لَِئن َبَسطتَ ﴿ َما َأَنَج  ﴿. اً انتقام ؛﴾ِإيَلَّ يََدَك لِتَ قج
 ؛ يف قتلك.﴾بَِباِسط  يَِدَي إِلَيجَك ألَق جت حَلَك ِإينهِ َأَخافح اّللهَ َربَّ الجَعاَلِمني

َحاِب ﴿ وَن ِمنج َأصج َك فَ َتكح ي َوِإْثِج َوَذِلَك َجَزاء   النَّارِإينهِ أحرِيدح َأن تَ بحوَء ِبِِْثِج
 [.29]املائدة:﴾  الظَّاِلِمْي



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   التفسري امليسر 

  

 

 

49 

ي﴿ ترجع.  أي:؛ ﴾ ِإينهِ أحرِيدح َأن تَ بحوءَ ﴿ ؛ إن قتلتين، إمث قتلي.  ﴾إبِِمثِج
كَ ﴿ َتكحوَن ِمنج َأصجَحاِب  ف َ ﴿؛ الذي ارتكبته من قبل، وَل يتقبل قرِبنك. ﴾َوِإمثِج

؛  ﴾ النَّارِمنج َأصجَحاِب ﴿إبمثك إذا قتلتك، فأكون.  ؛ وال أريد أن أبوءح ﴾النَّار
 -هذا من قول هللا و ؛ ﴾َوَذِلَك َجزَاء الظَّاِلِمني﴿: -سبحانه وتعاىل -قال هللا 

 : -سبحانه وتعاىل
بَ ﴿ هح قَ تجَل َأِخيِه فَ َقتَ َلهح فََأصج سح َعتج َلهح نَ فج َاِسرِينَفَطوَّ ﴾ َح ِمَن اخلج

 [. 30]املائدة:
؛ بعد ذلك.  ﴾قَ تجَل َأِخيِه فَ َقتَ َلهح ﴿ت له نفسه. ؛ زينَّ ﴾َفَطوََّعتج ﴿

َبحَ ﴿ َاِسرِين﴿صار.  أي: ؛ ﴾فََأصج ال يدري ما  أصبحه، فلما قتله،؛ بقتلِ ﴾ِمَن اخلج
ه على على وجه األرض من بين آدم، قالوا فحملَ  نه أول قتيليصنع به؛ أل

 ظهره.  
ءَة َأِخيِه ﴿ ِيَهح َكيجَف ي حَواِري َسوج فَ بَ َعَث اّللهح غحَراًِب يَ بجَحثح ِف اأَلرجِض ِلريح

َبَح   ءَة َأِخي فََأصج وَن ِمثجَل َه َذا الجغحَراِب فَأحَواِرَي َسوج قَاَل ََي َوي جَلَتا َأَعَجزجتح َأنج َأكح
 [. 31]املائدة:﴾ ِمَن النَّاِدِمْي

رتاب مبنقاره،  ينبش ال أي:؛ ﴾يَ بجَحثح يف اأَلرجضِ  فَ بَ َعَث اّللهح غحرَاِبً ﴿
ِيَهح َكيجَف ي حَوارِي﴿ميت، حىت أراه، قال: غراب   ه بار غح  وبرجله، ويثري   أي: ؛ ﴾ِلريح

قَاَل اَي َوي جَلَتا أََعَجزجتح َأنج َأكحوَن ِمثجَل َه َذا ﴿أخيه.  جثةَ  أي: ؛ ﴾َسوجءةَ ﴿يسرت. 
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َبَح ِمَن النَّاِدِمنيالجغحرَاِب فَأحَوارَِي َسوجءَة َأخِ  ؛ والندم توبة، من النادمني ﴾ي فََأصج
ه، ماذا فعل؟ حفر له كما شاهد  ه محلَ ه، فندم على أنَّ ه؛ ألنه محلَ على محلِ 

َبَح ِمَن النَّاِدِمني﴿الغراب، مث دفنه وواراه، إًذا  ه،  النادمني على محلِ  أي: ؛ ﴾فََأصج
»ال تقتل نفٌس ظلًما،  قال:  -وسلمصلى هللا عليه  - النَّيبهو َل يتب، فوإال 

،  «القتلَ  من سنَّ  أول  إال كان على ابن آدم األول، كفٌل من دمها؛ ألنه كان
 أخرجه البخاري ومسلم.
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 37-32( من اآلية 113تفسري سورة املائدة )ص: 
ًسا ِبَغريجِ ﴿ َرائِيَل أَنَّهح َمن قَ َتَل نَ فج َنا َعَلى َبِِن ِإسج ِل َذِلَك َكتَ ب ج ٍس  ِمنج َأجج  نَ فج

َيا النَّاَس   َا َأحج َياَها َفَكَأَّنَّ يًعا َوَمنج َأحج َا قَ َتَل النَّاَس َجَِ َأوج َفَساٍد ِف اأَلرجِض َفَكَأَّنَّ
م بَ عجَد َذِلَك ِف اأَلرجِض   هح لحَنا ِِبلبَ يِهَناِت ُثحَّ ِإنَّ َكِثريًا مِهن ج مج رحسح هح يًعا َوَلَقدج َجاء ت ج َجَِ

رِفحون سج  [.32]املائدة:﴾ َلمح
ِل َذِلكَ ﴿ ؛ من أجل الفعل الذي فعله قابيل، ملا قتل هابيل. ﴾ِمنج َأجج

ًسا ِبَغريجِ نَ فجس  ﴿ رَائِيَل أَنَّهح َمن قَ َتَل نَ فج َنا َعَلى َبيِن ِإسج ،  اً من قتل نفس  ؛ أي﴾َكتَ ب ج
قتل  ؛﴾ِبَغريجِ نَ فجس  َأوج َفَساد  يف اأَلرجضِ ﴿. اً  وهذا الشخص َل يقتل أحداً شخص

فر، والزَن، وقطع  الكح  :َل تفسد يف األرض، والفساد يف األرض، مبعىن اً نفس 
َا ﴿يقول:  -سبحانه وتعاىل -ب القتل، هللا وجِ مما يح  وغري ذلك الطريق، َفَكَأَّنَّ

يًعا ، فإن قيل إذا  اً  قاتل الناس َجيععذبح ب كما يح عذَّ يح  أي:؛ ﴾قَ َتَل النَّاَس َجَِ
على أنه ال إمث عليه يف  لناس َجيًعا، دلَّ كان إمث قاتل الواحد، كإمث من قتل ا

دار الذي قتل من يقتله بعد قتل الواحد إىل أن يفضي الناس، نقول املق
ه ذلك ، معلوٌم عند هللا، فالذي يقتل الواحد، يلزمح اً يستحقه قاتل الناس َجيع

نج َومَ ﴿. اً وكلما زاد قتاًل، زاده هللا إمث اإلمث، والذي يقتل االثنني يلزمه مثاله،
َياَها ، يب  نَ  دَ ضح عَ  ؛ امتنع عن قتلها، أو أحياها من غرق، أو هالك، أو شدَّ ﴾َأحج
يًعا﴿عادل.  أو إمام   َيا النَّاَس َجَِ َا َأحج ؛ ومن ترك قتل النفس احملرمة، أو ﴾َفَكَأَّنَّ
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َوَلَقدج َجاء  ﴿.يزجر عن قتلها أن يعفو األولياء عن املقتول عن القصاص، أو 
مثحَّ ِإنَّ َكِثريًا  ﴿؛ أي ِبملعجزات. ﴾رحسحلحَنا ِِبلبَ يِهَناتِ ﴿ إسرائيل. ؛ أي بين﴾ت جهحمج 

يف اأَلرجِض ﴿؛ بعد هذه املعجزات. ﴾بَ عجَد َذِلكَ ﴿؛ من بني إسرائيل. ﴾مِهن جهحم
رِفحون  ؛ جماوزون احلد ِبلكفر، والقتل وغري ذلك.﴾َلمحسج
َا َجَزاء الَِّذيَن ُيحَارِبحوَن اّللهَ َوَرسح ﴿ َن ِف اأَلرجِض َفَساًدا َأن  ِإَّنَّ َعوج وَلهح َوَيسج

اج ِمَن اأَلرجِض   م مِهنج ِخلٍف َأوج يحنَفوج لحهح لحواج َأوج يحَصلَّبحواج َأوج ت حَقطََّع أَيجِديِهمج َوَأرججح ي حَقت َّ
ن جَيا َوََلحمج ِف اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيم  [. 33]املائدة:﴾ َذِلَك ََلحمج ِخزجٌي ِف الدُّ

؛ تنبيه ال يصح يف سبب نزوهلا  ﴾ا َجزَاء الَِّذيَن ُيحَارِبحوَن اّللهَ َوَرسحوَلهح ِإَّنََّ ﴿
 - النَّيبشيء، ذكروا قصة العرانيني، ملا قدموا املدينة وهم مرضى، فأذن هلم 

أن خيرجوا إىل اإلبل، ويشربوا من أبواهلا، وألباهنا، فلما   -صلى هللا عليه وسلم
القصة واستاقوا اإلبل، -عليه وسلم صلى هللا - النَّيبحوا، قتلوا راعي صَ 

ل ال يصح يف سبب لنزول هذه اآلية، إًذا نقو  اً سبب ت فيها ليس  ها صحيحة، لكن
َا َجزَاء الَِّذيَن ُيحَارِبحوَن اّللهَ َوَرسحوَلهح ﴿حديث. نزول هذه اآلية  ؛ مبحاربة  ﴾ِإَّنَّ

َعوجَن يف اأَلرجِض َفَساًدا﴿املسلمني.  ؛ عندَن ﴾َأن ي حَقت َّلحواج ﴿الطريق. ؛ بقطع ﴾َوَيسج
 أحوال، احلالة األوىل.

أَوج ت حَقطََّع أَيجِديِهمج ﴿؛ الثالث. ﴾أَوج يحَصلَّبحواج ﴿؛ الثانية. ﴾َأن ي حَقت َّلحواج ﴿ 
 ؛ أربع عقوِبت: ﴾أَوج يحنَفوجاج ِمَن اأَلرجضِ ﴿؛ الرابع. ﴾َوأَرججحلحهحم مِهنج ِخالف  
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 ط.: القتل ملن قتل فقاْلالة األوَل
 الصلب ملن قتل، وأخذ املال.  اْلالة الثانية:

 : القطع ملن أخذ املال، وَل يقتل.اْلالة الثالثة
: والنفي ملن أخاف فقط، وهذا هو أرجح األقوال، إًذا قوله اْلالة الرابعة

: -سبحانه وتعاىل -، أو" هذه لتعداد احلاالت، مث يقول هللا ، أو "أو
ن جَياهَلح ﴿؛ اْلزاء املذكور. ﴾َذِلكَ ﴿ َوهَلحمج يف ﴿؛ ذل يف الدنيا. ﴾مج ِخزجٌي يف الدُّ

 .  النَّار؛ وهو عذاب ﴾اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيم
واج َأنَّ اّللهَ َغفحوٌر  ﴿ ِدرحواج َعَليجِهمج فَاعجَلمح ِإالَّ الَِّذيَن ََتبحواج ِمن قَ بجِل َأن تَ قج

 [. 34]املائدة:﴾ رَِّحيم
 ؛ من ﴾ِإالَّ الَِّذيَن اَتبحواج ﴿

ح
ِمن قَ بجِل َأن تَ قجِدرحواج  ﴿اع. طَّ حاربني، والقح امل

يغفرهلم   ؛﴾فَاعجَلمحواج َأنَّ اّللهَ َغفحورٌ ﴿وا عليهم. قضح من قبل أن تَ  أي:؛ ﴾َعَليجِهمج 
، فال تقيموا َل  -سبحانه وتعاىل -؛ هبم، فاهلل ﴾رَِّحيم﴿. ما اقرتفوه إن اتبوا

حدود هللا تسقط،  ه بينه وبني هللا؛ فالتوبة هذ ني أنبَ ألجل أنه ي ح  عليهم احلد؛
أما حقوق اآلدميني فال تسقط، فالذي يقتل وأيخذ املال يسقط عنه اإلمث،  

سبحانه   -لكن يبقى أنه َيب عليه أن يرد املال وحنو ذلك، مث يقول هللا 
 .-وتعاىل
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واج ِف َسِبيِلِه ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمنحواج ات َّقحواج اّللهَ َواب جتَ غحواج ِإلَيِه الجَوسِ ﴿ يَلَة َوَجاِهدح
ون ِلحح مج ت حفج  [. 35]املائدة:﴾ َلَعلَّكح

؛ خافوا عقاب هللا، أبن تطيعوه.  ﴾اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمنحواج ات َّقحواج اّللهَ ﴿
؛ الوسيلة كل ما يقربنا إىل هللا ﴾َواب جتَ غحواج إِلَيِه الجَوِسيَلةَ ﴿اطلبوا.  أي:؛ ﴾َواب جتَ غحواج ﴿
َواب جتَ غحواج إِلَيِه الجَوِسيَلَة َوَجاِهدحواج يف  ﴿من الطاعة، من الصالة.  -وتعاىلسبحانه  -

ِلححون﴿؛ إلعالء دينه. ﴾َسِبيِلهِ   تفوزون.  :؛ أي﴾َلَعلَّكحمج ت حفج
واج ِبِه  ﴿ َتدح َلهح َمَعهح لِيَ فج يًعا َوِمث ج ِإنَّ الَِّذيَن َكَفرحواج َلوج َأنَّ ََلحم مَّا ِف اأَلرجِض َجَِ

مج َوََلحمج َعَذاٌب أَلِيمِمنج  هح ِم الجِقَياَمِة َما ت حقحبِهَل ِمن ج  [. 36]املائدة:﴾  َعَذاِب يَ وج
مَّا ﴿؛ لو ثبت أن هلم. ﴾َلوج َأنَّ هَلحم﴿؛ ِبهلل، ورسله. ﴾ِإنَّ الَِّذيَن َكَفرحواج ﴿

يًعا َتدحواج ِبهِ ﴿؛ أضعافه. ﴾َوِمث جَلهح َمَعهح ﴿؛ ميلكونه. ﴾يف اأَلرجِض َجَِ  ِمنج َعَذاِب لِيَ فج
، "ومثله اً ونه "ما يف األرض َجيعهذا الذي ميلك عطونيح  أي:؛ ﴾يَ وجِم الجِقَياَمةِ 

؛ يف ﴾َما ت حقحبِهَل ِمن جهحمج َوهَلحمج َعَذاٌب أَلِيم﴿من عذاب هللا.  ىت ينجوايعطوه ح
 اآلخرة.

واج ِمَن ﴿ وَن َأن َُيجرحجح َها  النَّار يحرِيدح م ِبَارِِجَْي ِمن ج َوََلحمج َعَذاٌب  َوَما هح
 [. 37]املائدة:﴾ مُِّقيم
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سبحانه   -؛ ألن هللا ﴾النَّارأَن خَيجرحجحواج ِمَن ﴿؛ يتمنون. ﴾يحرِيدحونَ ﴿
َها َوهَلحمج َعَذاٌب مُِّقيم﴿حكم عليهم ِبخللود.  -وتعاىل ؛ أي ﴾َوَما هحم خِبَارِِجنَي ِمن ج
 دائم.
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 41-38( من اآلية 114تفسري سورة املائدة )ص: 
َما َجَزاء ِبَا َكَسَبا َنَكااًل مِهَن اّللِه  َوالسَّ ﴿ ارَِقةح فَاقجطَعحواج أَيجِديَ هح اِرقح َوالسَّ

 [. 38]املائدة:﴾ َواّللهح َعزِيٌز َحِكيم
الذي يسرق،   أي:؛ السارق ﴾َوالسَّارِقح َوالسَّارَِقةح فَاقجَطعحواج أَيجِديَ هحَما﴿

اليد اليمىن من السارق،   : ؛ أي﴾يَ هحَمافَاقجطَعحواج أَيجدِ ﴿اليت تسرق.  :والسارقة أي
ع نة أن الذي يحقطَ ت السُّ ينَ ؛ وبَ ﴾فَاقجطَعحواج أَيجِديَ هحَما﴿واليد اليمىن من السارقة. 

، على تفصيل  يف الفقه، مث اً ، إذا سرق ربع دينار فصاعداً  دينار فصاعدفيه، ربعح 
؛ ﴾َنَكاالً ﴿السرقة. ؛ بسبب ﴾َجزَاء مبَا َكَسَبا﴿: -سبحانه وتعاىل -يقول هللا 

 عقوبة هلما.  أي:
؛ يف خلقه.  ﴾َحِكيم﴿؛ غالب على أمره. ﴾مِهَن اّللِه َواّللهح َعزِيزٌ ﴿ 

؛ إذا حكم ِبلقطع، يقول األصمعي:  ﴾َحِكيم﴿؛ شديد يف انتقامه. ﴾َعزِيزٌ ﴿
وهللا غفور  "من اآلية  وإىل جنيب أعرايب، فقلت ملا انتهيتقرأت هذه اآلية، 

،  دج عِ ؟ قلت: كالم هللا، قال: أَ هذا فقال األعرايب: كالم من ،اً " سهو رحيم 
َواّللهح ﴿هللا! فتنبهت فقلت:  "وهللا غفور رحيم"، قال: ليس هذا كالمح  دتح فأعَ 

؛ فقال: أصبت هذا كالم هللا، فقلت له أتقرأ القرآن؟ قال: ال،  ﴾َعزِيٌز َحِكيم
، ولو فقطعَ  فحكمَ  زَّ قلت: فمن أين علمت أين أخطأت؟ فقال: اي هذا، عَ 

 . -سبحانه وتعاىل -، مث يقول هللا ملا قطعَ  ر ورحمَ غفَ 
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َلَح فَِإنَّ اّللهَ يَ تحوبح َعَليجِه ِإنَّ اّللهَ َغفحوٌر  ﴿ َفَمن ََتَب ِمن بَ عجِد ظحلجِمِه َوَأصج
 [. 39]املائدة:﴾ رَِّحيم

َلحَ ﴿؛ رجع عن السرقة. ﴾َفَمن اَتَب ِمن بَ عجِد ظحلجِمهِ ﴿ ح  ؛ أصل ﴾َوَأصج
فكما قلنا التعبري  ؛﴾فَِإنَّ اّللهَ يَ تحوبح َعَليجِه ِإنَّ اّللهَ َغفحوٌر رَِّحيم﴿عمله، وَل يسرق. 

فيها العفو عن حقوق هللا، وأما   أي: ، ه، إشارة إىل أن هللا عفا عن" فور رحيم"غ
 حق اآلدمي، فال يسقط ِبلتوبة. 

َماَوا﴿ بح َمن َيَشاء َويَ غجِفرح َأَلَج تَ عجَلمج َأنَّ اّللهَ َلهح محلجكح السَّ ِت َواأَلرجِض ي حَعذِه
ٍء َقِدير لِه َشيج  [.40]املائدة:﴾ ِلَمن َيَشاء َواّللهح َعَلى كح

أَلَج تَ عجَلمج َأنَّ اّللهَ َلهح محلجكح السََّماَواِت ﴿. ي؛ هذا استفهام تقرير ﴾أَلَج تَ عجَلمج ﴿
َلَج تَ عجَلمج َأنَّ اّللهَ َلهح محلجكح أَ ﴿من هللا، ال تسرق.  ب الرزقَ طلح  ااً إذ ؛﴾َواأَلرجضِ 

؛ املغفرة ﴾َويَ غجِفرح ِلَمن َيَشاء﴿؛ تعذيبه. ﴾السََّماَواِت َواأَلرجِض ي حَعذِهبح َمن َيَشاء
ء  َقِدير﴿له.   ؛ ومنه التعذيب، واملغفرة.﴾َواّللهح َعَلى كحلِه َشيج

ِر ِمَن الَِّذيَن قَالحواج ََي أَي َُّها الرَّسحولح اَل َُيجزحنَك الَِّذيَن يحَسارِعحونَ ﴿ فج  ِف الجكح
مج َوِمَن الَِّذيَن ِهادحواج ََسَّاعحوَن لِلجَكِذِب ََسَّاعحوَن   ِمن ق حلحوب حهح َواِهِهمج َوَلَج ت حؤج آَمنَّا ِبَِف ج

ٍم آَخرِيَن َلَج َيَجتحوَك ُيحَرهِفحوَن الجَكِلَم ِمن بَ عجِد َمَواِضِعِه يَ قحولحوَن ِإنج أحوتِيتحمج   َه َذا  ِلَقوج
ًئا   نَ َتهح فَ َلن َْتجِلَك َلهح ِمَن اّللِه َشي ج َذرحواج َوَمن يحِرِد اّللهح ِفت ج هح فَاحج تَ وج وهح َوِإن َلَّج ت حؤج ذح َفخح
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ن جَيا ِخزجٌي َوََلحمج ِف اآلِخَرِة  مج ََلحمج ِف الدُّ َر ق حلحوبَ هح لَ ِئَك الَِّذيَن َلَج يحِرِد اّللهح َأن يحَطهِه أحوج
 [. 41]املائدة: ﴾ يمَعَذاٌب َعظِ 

مر بيهودي،  -صلى هللا عليه وسلم - النَّيب؛ قالوا أن ﴾اَي أَي َُّها الرَّسحولح ﴿
وه،  مح ِبحلمم، أي الفحم، وقد مَحَّ  ن الوجهح سخَّ أن يح  هو:  التحميمو وه، مح وقد مَحَّ 

وجلدوه، فقال: هكذا َتدون حد الزاين يف كتابكم؟ قالوا: نعم، فدعا رجاًل من 
فقال: أنشدك هللا الذي أنزل التوراة على موسى، هكذا َتدون حد  علمائهم، 

ه  ، ونقيمح الشريفَ  ا نرتكح ر يف أشرافنا، فكنَّ ه كثح الزاين يف كتابكم؟ قال: ال، ولكنَّ 
مِ  ه على الشريف والوضيع،  على شيء نقيمح  عح على الوضيع، فقلنا تعالوا جنح

: اللهم إين -هللا عليه وسلم صلى - النَّيبفاجتمعنا على التحميم واْللد، فقال 
اَي أَي َُّها  ﴿ك، إذ أماتوه، فأمر به فرجم، فنزلت هذه اآلية: أول من أحيا أمرَ 

الَِّذيَن ﴿. ، وفعلَ نك صنعَ زح ال ُيَ  أي:؛ ﴾الرَّسحولح اَل َُيجزحنَك الَِّذيَن يحَسارِعحونَ 
رِ  ون فيه بسرعة،  يسارعون يف الوقوع يف الكفر، يقع :؛ أي﴾يحَسارِعحوَن يف الجكحفج

؛ ﴾ِمَن الَِّذيَن قَالحواج آَمنَّا أِبَف جَواِهِهمج ﴿فرصة.  دون، عندما َيرون الكفرَ ظهِ مبعىن يح 
َوِمَن الَِّذيَن ِهادحواج ََسَّاعحوَن  ﴿ ؛ وهم املنافقون،﴾َوَلَج ت حؤجِمن ق حلحوب حهحمج ﴿أبلسنتهم. 

  أي: ؛ ﴾ََسَّاعحونَ ﴿. اليَ هحود؛ كذلك من ﴾لِلجَكِذِب ََسَّاعحوَن لَِقوجم  آَخرِيَن َلَج أَيجتحوكَ 
؛ الكذب الذي افرتاه ﴾لِلجَكِذبِ  ﴿منهم ليس كلهم.  أي:قوٌم َساعون، 

؛ يسمعون،  ﴾لَِقوجم  آَخرِينَ ﴿ ؛ منك ﴾ََسَّاعحونَ ﴿قبول.  أحبارهم، يسمعون َساعَ 
؛  ﴾َلَج أَيجتحوكَ ﴿. اليَ هحودألجل قوم آخرين من  أي:؛ ﴾لَِقوجم  ﴿أيخذون كالمك. 
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صنان فكرهوا رَجهما، فبعثوا بعضهم  ، أو حمح صنٌ وهم أهل خيرب، زَن فيهم حمح 
؛ كالم ﴾ُيحَرهِفحوَن الجَكِلمَ ﴿عن حكمهم.  -صلى هللا عليه وسلم - النَّيبليسأل 

؛ من بعد مواضعه اليت  ﴾ِمن بَ عجِد َمَواِضِعهِ ﴿هللا الذي يف التوراة كآية الرجم. 
يَ قحولحوَن ِإنج أحوتِيتحمج َه َذا َفخحذحوهح َوِإن  ﴿م هللا. وضعها هللا عليه، أي يبدلون أحكا

َذرحواج  ِإنج أحوتِيتحمج  ﴿؛ هؤالء األحبار، يقولون ملن أرسلوه إىل حممد. ﴾ َلَّج ت حؤجتَ وجهح فَاحج
 ﴾َه َذا

ح
اْللد الذي أفتاكم  أي:يقصدون، وهو احلكم احملرف،  فَ حرَّ ؛ احلكم امل
؛ أفتاكم ﴾ َوِإن َلَّج ت حؤجتَ وجهح ﴿؛ فاقبلوه. ﴾َه َذا َفخحذحوهح ِإنج أحوتِيتحمج ﴿به حممد، قال: 

َذرحواج ﴿خبالفه.  َوَمن يحرِِد اّللهح  ﴿هذا كله من ِبب التحريف. و  أن تقبلوه. ؛﴾فَاحج
نَ َتهح  ًئا﴿ إضالله.  أي:؛ ﴾ِفت ج الل،  ؛ يف دفع اإلض﴾فَ َلن َْتجِلَك َلهح ِمَن اّللِه َشي ج

 : هاوالفتنة يف القرآن هلا معاِن من
َوقَاتِلحوهحمج َحىتَّ اَل َتكحوَن  ﴿قال تعاىل:  الشرك، :: الفتنة مبعىناملعىن األول

َنةٌ  ؛ قاتل حىت ال تكون فتنة، حىت ال يقع الشرك، وقال  ]193]البقرة:﴾ ِفت ج
َنةح َأَشدُّ ِمَن الجَقتجلِ ﴿تعاىل:  الشرك.   :؛ الفتنة هنا مبعىن]191]البقرة:﴾ َوالجِفت ج

ينح ّللِهِ َحىتَّ اَل َتكح ﴿ َنٌة َوَيكحوَن الدِه حىت ال يكون  أي:؛ ]193]البقرة:﴾ وَن ِفت ج
 شرك.

َناَك ﴿االبتالء، واالختبار.  :: الفتنة مبعىناملعىن الثاين ًسا فَ َنجَّي ج َوقَ تَ لجَت نَ فج
َوَلَقدج فَ تَ نَّا  ﴿اختربَنك، وابتليناك.  :؛ أي]40]طه:﴾ ِمَن الجَغمِه َوفَ تَ نَّاَك ف حتحوَنً 

 . ]3]العنكبوت:﴾ يَن ِمن قَ بجِلِهمج الَّذِ 
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 النَّاريَ وجَم هحمج َعَلى ﴿العذاب، قال تعاىل:  :: الفتنة مبعىناملعىن الثالث
تَ نحون نَ َتكحمج  ( 13) ي حفج عذبون، وقال  ون أي يح ن؛ يفت[14-13الذارايت:]﴾ ذحوقحوا ِفت ج

؛ أي عذبوا  ]10]الربوج:﴾ ِإنَّ الَِّذيَن فَ تَ نحوا الجمحؤجِمِننَي َوالجمحؤجِمَناتِ ﴿تعاىل: 
 املؤمنني، واملؤمنات. 

نَ َتهح ﴿الضالل، قال تعاىل:  :: الفتنة مبعىناملعىن الرابع  ﴾ َوَمن يحرِِد اّللهح ِفت ج
﴾ َما أَنتحمج َعَليجِه ِبَفاتِِنني﴿ه، وقال تعاىل: لَ ؛ اآلية اليت أمامنا، إضاَل ]41]املائدة:

 ني. ضلهِ ؛ أي مبح ]162]الصافات:
نَ ت حهحمج ﴿ املعذرة.  :: الفتنة، مبعىنامساملعىن اخل ﴾  مثحَّ َلَج َتكحن ِفت ج

﴾ ِإالَّ َأن قَالحواج َواّللِه َربهَِنا َما كحنَّا محشجرِِكني﴿م. عذرهتح ؛ مَ ]23]األنعام:
 . ]23]األنعام:

َنًة لهِلجَقوجِم ﴿العربة.  :: الفتنة مبعىناملعىن السادس َرب ََّنا اَل ََتجَعلجَنا ِفت ج
َنًة لهِلَِّذيَن َكَفرحوا﴿عربة.  : ؛ أي]85]يونس:﴾ نيالظَّاِلمِ  ﴾ رَب ََّنا اَل ََتجَعلجَنا ِفت ج

 ؛ يف سورة املمتحنة. ]5]املمتحنة:
تحون﴿اْلنون، قال تعاىل:  :مبعىن : الفتنةاملعىن السابع ﴾  أِبَييِهكحمح الجَمفج

 اجملنون.  :؛ أي]6]القلم:
َنِة َسَقطحواج ﴿اىل: اإلمث، قال تع :: الفتنة مبعىناملعىن الثامن ﴾ َأاَل يف الجِفت ج

 .-سبحانه وتعاىل -يف اإلمث، مث يقول هللا  :؛ أي]49]التوبة:
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َر ق حلحوبَ هحمج ﴿ لَ ِئَك الَِّذيَن َلَج يحرِِد اّللهح َأن يحَطهِه ؛ من الكفر، والتحريف،  ﴾أحوج
ن جَيا ِخزجيٌ ﴿هم. هم لطهرَ والنفاق، ولو أراد هللا تطهريَ  ؛ أي ذل  ﴾هَلحمج يف الدُّ

 مؤَل. أي:؛ ﴾هَلحمج يف اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيمو ﴿ِبلفضيحة، واْلزية. 
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 45-42( من اآلية 115تفسري سورة املائدة )ص: 
م َأوج  ﴿ نَ هح م بَ ي ج كح ِت فَِإن َجآؤحوَك فَاحج حج الحوَن لِلسُّ ََسَّاعحوَن لِلجَكِذِب َأكَّ

مج فَ لَ  هح مج َوِإن ت حعجِرضج َعن ج هح م  َأعجِرضج َعن ج كح َت فَاحج ًئا َوِإنج َحَكمج ن َيضحرُّوَك َشي ج
ِسِطْي قج بُّ الجمح َ ُيِح ِط ِإنَّ اّلله مج ِِبلجِقسج نَ هح  [. 42]املائدة: ﴾ بَ ي ج

 والسحت هو: ، اليَ هحود؛ هم ﴾ََسَّاعحوَن لِلجَكِذِب َأكَّالحوَن لِلسُّحجتِ ﴿
،  الكذبَ  ، يسمعوناليَ هحود امح كَّ حح  : هماحلرام، كالرشوة، قال احلسن البصري

؛ ﴾فَِإن َجآؤحوكَ ﴿ها. يف دعواه، وأيتيهم برشوة؛ فيأخذو ب عندهم ممن يكذِ 
نَ هحم﴿لتحكم بينهم.  كحم بَ ي ج أَوج أَعجِرضج ﴿. -سبحانه وتعاىل -؛ بشرع هللا ﴾فَاحج

َوَأِن احجكحم ﴿: -سبحانه وتعاىل -بقول هللا  ؛ وهذا التخيري منسوخٌ ﴾َعن جهحمج 
نَ هحم مبَآ أَنَزَل اّللهح  إذا ترافعوا إلينا مع  فيجب احلكم بينهم ؛ ]49]املائدة:﴾ بَ ي ج

فَ َلن ﴿؛ فال حتكم بينهم. ﴾َوِإن ت حعجِرضج َعن جهحمج ﴿.  مبا أنزل هللااً مسلم إَجاع
ًئا نَ هحمج ﴿؛ حكمت بينهم. ﴾َوِإنج َحَكمجتَ ﴿؛ ﴾َيضحرُّوَك َشي ج كحم بَ ي ج فَاحج

طِ  ِإنَّ  ﴿. -سبحانه وتعاىل - ؛ أي ِبلعدل، والعدل تخذه من شرع هللا ﴾ِِبلجِقسج
بُّ الجمحقجِسِطني   يف احلكم.أي العادلني ؛﴾اّللهَ ُيِح

َن ِمن بَ عجِد  ﴿ مح اّللِه ُثحَّ يَ تَ َولَّوج كج رَاةح ِفيَها حح وج مح الت َّ وَنَك َوِعنَدهح مح وََكيجَف ُيحَكِه
ِمِنْي  ؤج لَ ِئَك ِِبلجمح  [. 43]املائدة:﴾ َذِلَك َوَما أحوج
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َوِعنَدهحمح الت َّوجرَاةح ِفيَها  ﴿. يبعجح ؛ هذا استفهام تَ ﴾محوَنكَ وََكيجَف ُيحَكهِ ﴿
مح اّللهِ  ؛ هذا تقريع لليهود، إذ يتحاكمون إىل من َيحدون نبوته، ويرتكون ﴾ححكج

َل يقصدوا بذلك معرفة احلق.  هم حكم هللا يف التوراة اليت يعتقدون صحتها، إًذا
ِمن بَ عجِد ﴿جم، املوافق لكتاهبم. ؛ يعرضون عن حكمك ِبلر ﴾مثحَّ يَ تَ َولَّوجنَ ﴿

لَ ِئَك ِِبلجمحؤجِمِنني ﴿؛ من بعد التحكيم. ﴾َذِلكَ  ليسوا مبؤمنني،   أي:؛ ﴾َوَما أحوج
 مبصدقني، أن حكمك من عند هللا؛ ألهنم َيحدون نبوتك.

مح َِبَا ﴿ ًدى َونحوٌر َُيجكح رَاَة ِفيَها هح وج واج  وَن الَِّذيَن َأسج النَّبيِإَنَّ أَنَزلجَنا الت َّ َلمح
ِفظحواج ِمن ِكَتاِب اّللِه وََكانحواج َعَليجِه  تححج َبارح ِبَا اسج نِيُّوَن َواأَلحج لِلَِّذيَن َهادحواج َوالرَِّبَّ
م  تَ رحواج َِبََيِت َْثًَنا قَِليًل َوَمن َلَّج َُيجكح ِن َواَل َتشج َشوج َهَداء َفَل َُتجَشوحاج النَّاَس َواخج شح

مح الجَكاِفرحونِبَا أَنَزَل اّللهح   لَ ِئَك هح  [. 44]املائدة:﴾ فَأحوج
؛ بيان  ﴾َونحورٌ ﴿من الضالل.  أي: هداية؛﴾ِإَنَّ أَنزَلجَنا الت َّوجرَاَة ِفيَها هحًدى﴿

َلمحواج ﴿؛ من بين إسرائيل. ﴾ونَ النَّبي َُيجكحمح هِبَا ﴿لألحكام.  ؛ الذين  ﴾الَِّذيَن َأسج
؛ ُيكم األنبياء للذين ﴾لَِّذيَن َهادحواج لِ ﴿. -سبحانه وتعاىل -وحدوا، وانقادوا هلل 

َبارح ﴿هادوا لليهود.  نِيُّوَن َواأَلحج العلماء،   :العلماء، واألحبار  :؛ الرِبنيون ﴾َوالرَِّبَّ
الفقهاء، أو القراء،  :العلماء، واألحبار هم :وبعضهم يقول الرِبنيون هم

مبَا  ﴿. ضاالعلماء أيالعلماء، واألحبار هم  :هم " الرِبنيون"والصواب أن 
ِفظحواج  تححج   -طلب هللا  أي: وه، عح ودِ ظوا، أي استح حفِ استح  بسبب أهنم أي:؛ ﴾اسج
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، أن ُيفظوا كتاب هللا ؛﴾ِمن ِكَتاِب اّللهِ ﴿منهم أن ُيفظوه  -سبحانه وتعاىل
؛ كانوا على ما يف التوراة من الرجم، شهداء، ﴾وََكانحواج َعَليجِه شحَهَداء﴿ل. دَ بَ ي ح  ألالَّ 

شهداء أبنه   -صلى هللا عليه وسلم -ى ما يف التوراة من وصف للنيب وكانوا عل 
من   اً ، ال ُتشوا إظهار ما عندكم، خوفاليَ هحود؛ أيها ﴾ َفاَل َُتجَشوحاج النَّاسَ ﴿. حقٌ 

َشوجنِ ﴿يهود خيرب، إذا أخربْتوهم ِبلرجم، ونعت حممد.  ؛ خافوين، كذلك ﴾َواخج
الناس، فلم يقولوا احلق.   اليَ هحود  أيها املسلمون، ال ُتشون الناس، كما خشيت

تَ رحواج َِباَييت ﴿ مثناً قليالً  ؛ ﴾َِباَييت مَثًَنا قَِليالً ﴿أي تستبدلوا.  أي:؛ تشرتوا ﴾َواَل َتشج
لَ ِئَك هحمح ﴿من الدنيا تخذونه على كتمان اآلايت.  َوَمن َلَّج َُيجكحم مبَا أَنَزَل اّللهح فَأحوج

الذي يرتك شريعة هللا، وُيكم حبكم  أي:  ا أنزل هللا؛ احلكم بغري م﴾الجَكاِفرحون
على تفصيل  يف العقائد،  .غري هللا، فهو يتحاكم إىل الطاغوت، وهذا كفٌر أكرب

تَ رحواج َِباَييت ﴿قال:  -سبحانه وتعاىل -، هللا  اآلية يف القرآن هلا معان    ؛ ﴾َواَل َتشج
 : منها

َوِمنج آاَيتِِه َأنج َخَلَقكحم ﴿عاىل: العالمة، قال ت :: اآلية مبعىناملعىن األول
﴾ َوِمنج آاَيتِِه َأن تَ قحوَم السََّماء َواأَلرجضح أِبَمجرِهِ ﴿؛ ]20]الروم:﴾ مِهن ت حرَاب  

َوآيٌَة هلَّحمج أَنَّ مَحَلجَنا ذحرهِي َّتَ هحمج يف الجفحلجِك ﴿؛ عالمة على كمال قدرة هللا. ]25]الروم:
 . ]41]يس:﴾ الجَمشجححون

﴾  فَ َلمَّا َجاءهحم مُّوَسى َِباَيتَِنا بَ يِهَنات  ﴿املعجزة.  :: اآلية مبعىنالثاين املعىن
 . ]2]القمر:﴾ َوِإن يَ َروجا آيًَة ي حعجِرضحوا﴿معجزات.  :؛ أي]36]القصص:
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َلى َعَليجكحمج ﴿تاب. الكِ  :: اآلية مبعىناملعىن الثالث ﴾ َقدج َكاَنتج آاَييت ت حت ج
 تيب. كح   أي:؛ ]66]املؤمنون:

﴾  ِإنَّ يف َذِلَك آلاَيت  لهَِقوجم  ي حؤجِمنحون﴿العربة.  : : اآلية مبعىنملعىن الرابعا
عربة.   :؛ أي]50]املؤمنون:﴾ َوَجَعلجَنا ابجَن َمرجََيَ َوأحمَّهح آيَةً ﴿؛ ]86]النمل:

 عربة.  :؛ أي]37]الفرقان:﴾ أَغجَرق جَناهحمج َوَجَعلجَناهحمج لِلنَّاِس آيَةً ﴿
  َما ﴿اْلزء احملدود من القرآن، الذي يسمى آية  : ية: اآلاملعىن اخلامس

 .-سبحانه وتعاىل -؛ مث يقول هللا ]106]البقرة:﴾  نَنَسخج ِمنج آيَة  أَوج نحنِسَها
ِ َواألَنَف ِِبألَنِف  ﴿ َ ِِبلجَعْيج ِس َوالجَعْيج فج َس ِِبلن َّ فج َنا َعَليجِهمج ِفيَها َأنَّ الن َّ وََكتَ ب ج

َو َكفَّارٌَة لَّهح َواألحذحَن ِِبألحذحِن َوا َق ِبِه فَ هح نِه َواجلجحرحوَح ِقَصاٌص َفَمن َتَصدَّ نَّ ِِبلسِه لسِه
ون مح الظَّاِلمح لَ ِئَك هح م ِبَا أنَزَل اّللهح فَأحوج  [. 45]املائدة:﴾  َوَمن َلَّج َُيجكح

َنا﴿ ؛ أي يف  ﴾ِفيَها﴿. اليَ هحود؛ على ﴾َعَليجِهمج ﴿فرضنا.  :؛ أي﴾وََكتَ ب ج
قتل ِبلنفس، إذا قتلت نفًسا. ؛ أن النفس تح ﴾ الن َّفجَس ِِبلن َّفجسِ َأنَّ ﴿التوراة. 

﴿ َ ِ َواألَنفَ ﴿فقع. ؛ تح ﴾َوالجَعنيج ؛ تقطع. ﴾ِِبألَنِف َواألحذحنَ ﴿ ؛ َيدع. ﴾ِِبلجَعنيج
، إذا جرحت ؛ اْلروحَ ﴾ِِبلسِهنِه َواْلجحرحوَح ِقَصاصٌ ﴿؛ تقلع. ﴾ِِبألحذحِن َوالسِهنَّ ﴿

ما معىن القصاص؟ أن يٌفعل ِبْلاين مثل ما  و  اص,؟ القصالواجبفما  إنساَنً 
 
َ
ك تقتله، هذا إذا قتل و جرحك َترحه، هذا القصاص،جين عليه، فإذا فعل ِبمل

القصاص، أحياًَن َيرحك، لكن ال تستطيع أن َترحه مبثل الذي جرحك به،  
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ى  سمَّ يح و  أي:هذا،  يعطى مقابلَ  أي:ومة، كح فهنا ال َيوز القصاص، وإَّنا يف احلح 
؛  ﴾َفَمن َتَصدََّق بِهِ ﴿من املال.  اً شيئ ، ُيكم فيها القاضي أبن تعطىَ مةحكو 
 ملا أاته. تكفريٌ ؛ ﴾فَ هحَو َكفَّاَرٌة لَّهح ﴿من نفسه.  نَ كَّ ِبلقصاص، أبن مَ  أي:

لَ ِئَك هحمح ﴿؛ يف القصاص وغريه. ﴾َوَمن َلَّج َُيجكحم مبَا أنَزَل اّللهح ﴿  فَأحوج
ا أن  لى بين إسرائيل، الواجب القصاص، أو العفو، إمَّ كان ع  : ؛ تنبيه﴾الظَّاِلمحون

  -ف هللا ، فخفَّ جرح  يف ، وال يف نفس   وليس بينهم ديةٌ  يقتص، أو يعفو. 
 ِبلدية.   -صلى هللا عليه وسلم– عن أمة حممد   -سبحانه وتعاىل
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 50-46( من اآلية 116تفسري سورة املائدة )ص: 
َنا َعَلى آََثرِِهم ِبَعيسَ ﴿ َ َيَديجِه ِمَن َوقَ فَّي ج قًا لِهَما بَ ْيج ى ابجِن َمرجََيَ محَصدِه

رَاِة   وج َ َيَديجِه ِمَن الت َّ قًا لِهَما بَ ْيج ًدى َونحوٌر َومحَصدِه َناهح اإِلجِنيَل ِفيِه هح رَاِة َوآتَ ي ج وج الت َّ
تَِّقْي ِعظًَة لهِلجمح ًدى َوَموج  [. 46]املائدة:﴾ َوهح

َنا﴿ ني.  النَّبيعلى آاثر  أي:؛ ﴾رِِهمَعَلى آاثَ ﴿؛ أي اتبعنا. ﴾َوقَ فَّي ج
َ يََديجهِ ﴿عيسى ابن مرَي. ني، فأرسلنا النَّبياتبعنا  ؛﴾ِبَعيَسى﴿ قًا لِهَما بَ نيج   ؛ ﴾محَصدِه
َناهح اإِلجِنيَل ِفيِه هحًدى﴿ه. قبلَ  أي:  هنا بني يديه"" ؛ هدى من  ﴾ِمَن الت َّوجرَاِة َوآتَ ي ج

َ يََديجِه ِمَن الت َّوجرَاةِ َومحَصدهِ ﴿؛ بيان لألحكام. ﴾َونحورٌ ﴿الضالل.  ؛ ملا  ﴾ قًا لِهَما بَ نيج
سبحانه   -؛ الذين خيافون هللا ﴾َوهحًدى َوَموجِعظًَة لهِلجمحتَِّقني﴿فيها من األحكام. 

 :  يف القرآن هلا معان  منها  ما بني يديه ، ما بني أيديهم،-وتعاىل
َ أَيجِديِهمج َوَما َخلجَفهحم  أَفَ َلمج يَ َروجا ِإىَل َما ب َ ﴿املعروفة.  : اليدح املعىن األول نيج

ا َوِمنج َخلجِفِهمج ﴿؛ ]9]سبأ:﴾ مِهَن السََّماء َواأَلرجضِ  ِ أَيجِديِهمج َسدًّ َوَجَعلجَنا ِمن بَ نيج
ا  ؛ اليد املعروفة.]9]يس:﴾ َسدًّ

َ أَيجِديِهمج َوَما  ﴿خلفهم.  بعد ما :: ما بني أيديهم، أياملعىن الثاين مَّا بَ نيج
َ ﴿ما بعد خلفهم.  أي:؛ وما خلفهم، ]25صلت:]ف﴾ َخلجَفهحمج  يَ عجَلمح َما بَ نيج
  -ما خلفهم، وما بعد خلفهم، كمال علم هللا  أي:؛ ]255]البقرة:﴾ أَيجِديِهمج 

 . -سبحانه وتعاىل
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: ما بني أيديهم، أي اآلخرة، وما خلفهم أي الدنيا، قال  املعىن الثالث
ِ أَيج ﴿تعاىل:  ؛ فإتياهنم  ]17]األعراف:﴾ ِديِهمج َوِمنج َخلجِفِهمج مثحَّ آلتِيَ ن َّهحم مِهن بَ نيج

َ  ﴿بتزيني املعاصي، ويف اآلخرة يف أهنم ال يبعثون.  أي:من بني أيديهم  لَهح َما بَ نيج
 الدنيا، واآلخرة.  أي:؛ ]64]مرَي:﴾ أَيجِديَنا َوَما َخلجَفَنا

، قال  بعدح و  بلح ، قَ عدح والبَ  بلح املعىن الرابع: ما بني أيديهم وما خلفهم، القَ 
ِ يََديجِه َوِمنج َخلجِفهِ ﴿تعاىل:  ؛ من بني ]21]األحقاف:﴾ َوَقدج َخَلتج النُّذحرح ِمن بَ نيج
ِ أَيجِديِهمج   الرُّسلِإذج َجاءت جهحمح ﴿بعده.  أي:فه ه، ومن خلِ قبلَ  أي: يديه  ِمن بَ نيج

ِ اَل أَيجتِيِه الجَباِطلح ﴿قبلهم وبعدهم.  أي:؛ ]14]فصلت:﴾ َوِمنج َخلجِفِهمج   ِمن بَ نيج
 -سبحانه وتعاىل-؛ مث يقول هللا ]42]فصلت:﴾ يََديجِه َوالَ ِمنج َخلجِفِه 

م ِبَا أَنَزَل اّللهح  ﴿ لح اإِلجِنيِل ِبَا أَنَزَل اّللهح ِفيِه َوَمن َلَّج َُيجكح مج َأهج كح َولجَيحج
مح الجَفاِسقحون لَ ِئَك هح  [. 47]املائدة:﴾ فَأحوج

كحمج ﴿   أي:اإلجنيل،  من هللا، أبن ُيكم أهلح  أمرٌ  "حكملي"؛ وقلنا ﴾َولجَيحج
لح اإِلجِنيِل مبَا أَنَزَل اّللهح ﴿موا ِبإلجنيل. وقلنا. ، أن ُيكح النَّصارى كحمج أَهج َولجَيحج

لَ ِئَك هحمح الجَفاِسقحون﴿؛ من األحكام. ﴾ِفيهِ  ؛ ﴾َوَمن َلَّج َُيجكحم مبَا أَنَزَل اّللهح فَأحوج
الفقه، وكثتب   تب، له أحكاٌم كثرية تفصيلها يف كح واحلكم بغري ما أنزل هللا 

 .العقيدة
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َ َيَديجِه ِمَن الجِكَتاِب ﴿ قًا لِهَما بَ ْيج َقِه محَصدِه َوأَنَزلجَنا ِإلَيجَك الجِكَتاَب ِِبْلج
ا َجاء مج َعمَّ َواءهح م ِبَا أَنَزَل اّللهح َواَل تَ تَِّبعج َأهج نَ هح م بَ ي ج كح َك ِمَن َومحَهيجِمًنا َعَليجِه فَاحج

مج أحمًَّة َواِحَدًة   َهاًجا َوَلوج َشاء اّللهح جَلََعَلكح مج ِشرجَعًة َوِمن ج لٍه َجَعلجَنا ِمنكح َقِه ِلكح اْلج
يًعا  مج َجَِ َراِت ِإََل هللا َمرجِجعحكح َتِبقحوا اخلَي ج م فَاسج مج ِف َمآ آََتكح لحوَكح َولَ ِكن لهِيَ ب ج

نتحمج ِفيِه َُتجتَ  م ِبَا كح نَ بِهئحكح  [. 48]املائدة:﴾ ِلفحونفَ ي ح
قهِ ﴿ ؛ القرآن. ﴾الجِكَتابَ ﴿؛ اي حممد ﴾َوأَنزَلجَنا إِلَيجكَ ﴿ نزوله   أي:؛ ﴾ِِبحلَج

َ يََديجهِ ﴿. فيه حقٌ  نفسحه ، وهوحقٌ  قًا لِهَما بَ نيج ؛ بني يديه هنا مبعىن قبله.  ﴾محَصدِه
على   أي: ؛﴾َعَليجهِ ﴿ اً أي شاهد ؛﴾ َومحَهيجِمًنا﴿تب. ؛ أي الكح ﴾ِمَن الجِكَتابِ ﴿

؛ اي حممد.  ﴾فَاحجكحم﴿الكتب، فالقرآن جاء مبا جاء به الكتب السابقة. 
نَ هحم﴿ ؛ إليك يف ﴾مبَا أَنَزَل اّللهح ﴿؛ بني أهل الكتاب، إذا ترافعوا إليك. ﴾بَ ي ج

َواءهحمج ﴿القرآن.  قهِ ﴿؛ فتعدل. ﴾َوالَ تَ تَِّبعج أَهج  .﴾َعمَّا َجاءَك ِمَن احلَج
ِلكحله  َجَعلجَنا ِمنكحمج ﴿؛ أيها األمم. ﴾كحله  َجَعلجَنالِ ﴿؛ لكل األمم. ﴾ِلكحله  ﴿

َهاًجا﴿؛ شريعة. ﴾ِشرجَعةً  ، ميشون عليه يف الدنيا. اَ أي طريًقا واضح ؛﴾َوِمن ج
واحد، ولكن   على شريعة واحدة، وكتاب  ؛ ﴾َوَلوج َشاء اّللهح َْلََعَلكحمج أحمًَّة َواِحَدةً ﴿

لحوَكحمج ﴿. فرقكم فرقًاً  ؛ من الشرائع ﴾يف َمآ آاَتكحم﴿ختربكم. ؛ أي لي﴾لهِيَ ب ج
َتِبقحوا اخلَي جرَاتِ ﴿. منكم، والعاصيَ  املطيعَ  ينظرَ املختلفة، لِ  ؛ سارعوا إىل ﴾فَاسج
يًعا﴿اخلريات.  فَ ي حنَ بِهئحكحم مبَا كحنتحمج ِفيِه  ﴿ِبلبعث.  أي:؛﴾ِإىَل هللا َمرجِجعحكحمج َجَِ
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 الدنيا من أمر الدين، وَيازي كالً يفخيربكم مبا كنتم ُتتلفون فيه ؛ ﴾َُتجَتِلفحون
 منكم بعمله.  

مج َأن  ﴿ َذرجهح مج َواحج َواءهح م ِبَآ أَنَزَل اّللهح َواَل تَ تَِّبعج َأهج نَ هح م بَ ي ج كح َوَأِن احج
َا يحرِيدح اّللهح َأن   اج فَاعجَلمج َأَّنَّ ِتنحوَك َعن بَ عجِض َما أَنَزَل اّللهح ِإلَيجَك فَِإن تَ َولَّوج يَ فج

 [. 49]املائدة:﴾ م بِبَ عجِض ذحنحوَِبِمج َوِإنَّ َكِثريًا مِهَن النَّاِس َلَفاِسقحونيحِصيبَ هح 
نَ هحم﴿ كحم بَ ي ج ؛ اي حممد، بني أهل الكتاب إذا حتاكموا إليك.  ﴾َوَأِن احج

َواءهحمج ﴿ هذه اْلملة،   -سبحانه وتعاىل -؛ كرر هللا ﴾مبَآ أَنَزَل اّللهح َواَل تَ تَِّبعج أَهج
ِتنحوكَ ﴿ا أييت. ليبين عليها م َذرجهحمج َأن يَ فج َواءهحمج َواحج ؛ احذرهم أن  ﴾َواَل تَ تَِّبعج أَهج

ليس كل ما أنزل هللا يريدون  ه؛ ؛ ألن﴾َعن بَ عجِض َما أَنَزَل اّللهح إِلَيجكَ ﴿يضلوك. 
لشهوات، وحنو ذلك، هللا ليس فيه الكثري من الرتك  ل غريونه؛ ألن ما أنزل أن يح 

؛ عن احلكم املنزل، وأرادوا غري ما ﴾فَِإن تَ َولَّوجاج ﴿: -تعاىلسبحانه و  -قال هللا 
َا يحرِيدح اّللهح أَن يحِصيبَ هحم﴿. -سبحانه وتعاىل -أنزل هللا  ؛ ِبلعقوبة يف  ﴾فَاعجَلمج أَّنَّ
  -التويل عن حكم ما أنزل هللا  :؛ اليت فعلوها، ومنها﴾بِبَ عجِض ذحنحوهِبِمج ﴿الدنيا. 

ا يف على َجيعه -سبحانه وتعاىل -ازيهم هللا َيسوف ، و -سبحانه وتعاىل
 -يصيبهم ببعض ذنوهبم يف الدنيا، أما يف اآلخرة فيجازيهم هللا  اً اآلخرة، إذ

؛ خارجون عن  ﴾َوِإنَّ َكِثريًا مِهَن النَّاِس َلَفاِسقحون﴿ها. عليها كلِ  -سبحانه وتعاىل
 .-سبحانه وتعاىل -حكم هللا 
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َاِهِليَِّة ﴿ َم اجلج كج ٍم يحوِقنحونَأَفحح ًما لِهَقوج كج َسنح ِمَن اّللِه حح غحوَن َوَمنج َأحج ﴾  يَ ب ج
 [. 50]املائدة:
َاِهِليَِّة يَ ب جغحونَ ﴿ َم اْلج هذا أسلوب و املداهنة، وامليل،  يطلبون  أي: ؛ ﴾أََفححكج

َسنح ﴿استفهام إنكاري، ينكر عليهم.  ِمَن ﴿ال أحد أحسن.  أي:؛ ﴾َوَمنج َأحج
ًما أن ال أحد أحسن من هللا  "به،  وقنكالم ال يعرفه، وال يح ؛ وهذا ال﴾اّللِه ححكج

سبحانه   -هللا  خصَّ و القوم الذين يوقنون،   ؛﴾لهَِقوجم  يحوِقنحون﴿ إال: "اً حكم
القوم الذين يوقنون ِبلذكر؛ ألهنم هم الذين يتدبرون ويعرفون حقائق   -وتعاىل

 األمور.
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 57-51( من اآلية 117تفسري سورة املائدة )ص: 
واج  َيَ ﴿ ود أَي َُّها الَِّذيَن آَمنحواج اَل تَ تَِّخذح مج   النَّصارىوَ  اليَ هح لَِياء بَ عجضحهح َأوج

َم الظَّاِلِمْي ِدي الجَقوج مج ِإنَّ اّللهَ اَل يَ هج هح مج فَِإنَّهح ِمن ج لَِياء بَ عجٍض َوَمن يَ تَ َوَلَّحم مِهنكح ﴾  َأوج
 [. 51]املائدة:
  النَّصارى وَ  اليَ هحود﴿؛ ال َتعلوا. ﴾تَِّخذحواج اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمنحواج اَل ت َ ﴿

لَِياء لَِياء  ﴿دوهنم ألجل دينهم. ام، وتو ؛ توالوهنم يف دينه ﴾أَوج لَِياء بَ عجضحهحمج أَوج أَوج
؛ يتواله يف دينه،  ﴾َوَمن يَ تَ َوهلَّحم مِهنكحمج ﴿؛ ألهنم متحدون يف الكفر. ﴾بَ عجض  

ِدي الجَقوجَم فَِإنَّهح ِمن ج ﴿دهم، ألجل دينهم. ويو  وُيبهم، هحمج ِإنَّ اّللهَ اَل يَ هج
 ؛ مبوالهتم للكافرين.﴾الظَّاِلِمني
فَ تَ َرى الَِّذيَن ِف ق حلحوَِبِم مََّرٌض يحَسارِعحوَن ِفيِهمج يَ قحولحوَن ََنجَشى َأن  ﴿

ِبحح  ٍر مِهنج ِعنِدِه فَ يحصج واج َعَلى َما  تحِصيبَ َنا َدآئَِرٌة فَ َعَسى اّللهح َأن َيَجِتَ ِِبلجَفتجِح َأوج َأمج
 [. 52]املائدة:﴾ َأَسرُّواج ِف أَن جفحِسِهمج ََنِدِمْي 

؛ يف قلوهبم ضعف، ونفاق كعبد هللا بن  ﴾فَ تَ َرى الَِّذيَن يف ق حلحوهِبِم مََّرضٌ ﴿
؛  ﴾يَ قحولحونَ ﴿؛ يسارعون يف مودهتم، ومواالهتم. ﴾يحَسارِعحوَن ِفيِهمج ﴿يب، املنافق. أح 
؛ يدور بنا الدهر علينا من ﴾ َشى َأن تحِصيبَ َنا َدآئَِرةٌ َنج ﴿عتذرين عن هذه املوالة. مح 

:  -سبحانه وتعاىل -، قال هللا  حممد؛ فَ نحخذلَ أمرح  ، أو ال يتمُّ دب، أو غلبة  جَ 
أَوج أَمجر  مِهنج ﴿ِبلنصر لنبيه، إبظهار دينه. أي:؛ ﴾فَ َعَسى اّللهح َأن أَيجيتَ ِِبلجَفتجحِ ﴿



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   التفسري امليسر 

  

 

 

73 

ِبححواج َعَلى َما َأَسرُّواج يف ﴿، أو يفضحهم. يهتك سرت املنافقنيأي ؛ ﴾ِعنِدهِ  فَ يحصج
 -سبحانه وتعاىل -هللا و ,؛ من الشك، ومواالة الكافرين﴾َندِمني أَن جفحِسِهمج 

 : املرض يف القرآن على معان  منها ؛﴾فَ تَ َرى الَِّذيَن يف ق حلحوهِبِم مََّرضٌ ﴿قال: 
نكحم مَّرِيضاً أَوج ِبِه أًَذى  َفَمن َكاَن مِ ﴿: مرض البدن املعروف. املعىن األول

 . ]196]البقرة:﴾ مِهن رَّأجِسهِ 
﴾ يف ق حلحوهِبِم مََّرٌض فَ زَاَدهحمح اّللهح َمَرضاً  ﴿الشك.  :: املرض أياملعىن الثاين

ِسِهمج ﴿؛ ]10]البقرة: ًسا ِإىَل رِجج ﴾  َوأَمَّا الَِّذيَن يف ق حلحوهِبِم مََّرٌض فَ زَاَدت جهحمج رِجج
 . ]125]التوبة:

﴾  فَ َيطجَمَع الَِّذي يف قَ لجِبِه َمَرضٌ ﴿: الفجور، قال تعاىل: املعىن الثالث
﴾ لَِئن َلَّج يَنَتِه الجمحَناِفقحوَن َوالَِّذيَن يف ق حلحوهِبِم مََّرضٌ ﴿جور. فح  : ؛ أي]32]األحزاب:
 فجور.  :؛ أي]60]األحزاب:

﴾ وج َعَلى َسَفر  َوِإن كحنتحم مَّرجَضى أَ ﴿اْلراحات.  :املرض  : املعىن الرابع 
سبحانه   -؛ ولعل اْلراحات يرجع إىل القسم األول، مث يقول هللا ]43]النساء:

 .-وتعاىل
مج  ﴿ َاِِنِمج ِإن َّهح َد َأميج واج ِِبّللِه َجهج َويَ قحولح الَِّذيَن آَمنحواج َأَه ؤحالء الَِّذيَن َأقجَسمح

واج َخاِسرِي َبحح مج َحِبَطتج َأعجَماَلححمج فََأصج  [. 53]املائدة:﴾ نَلَمَعكح
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إذا هتك هللا   -قول لبعض متعجبني ؛ بعضهم ي﴾َويَ قحولح الَِّذيَن آَمنحواج ﴿
َاهِنِمج ﴿ : -سرت هؤالء َد أميج ؛ غاية اجتهادهم، ﴾أََه ؤحالء الَِّذيَن أَقجَسمحواج ِِبّللِه َجهج

ه  سبحان -ين، قال هللا ؛ يف الدهِ ﴾ِإن َّهحمج َلَمَعكحمج ﴿اقسموا أقساًما مغلظة. 
؛ الصاحلة. ﴾أَعجَماهلححمج ﴿؛ بطلت. ﴾َحِبَطتج ﴿، يقول هللا هلم -وتعاىل

َبححواج ﴿  ؛ يف الدنيا ِبلفضيحة، ويف اآلخرة ِبلعقاب.﴾َخاِسرِين﴿؛ صاروا ﴾فََأصج
ٍم  ﴿ َف َيَجِت اّللهح ِبَقوج مج َعن ِديِنِه َفَسوج ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمنحواج َمن يَ رجَتدَّ ِمنكح

مج  هح ب ُّ وَن ِف َسِبيِل اّللِه   ُيِح ِمِنَْي َأِعزٍَّة َعَلى الجَكاِفرِيَن َيحَاِهدح ؤج بُّونَهح َأِذلٍَّة َعَلى الجمح َوُيِح
تِيِه َمن َيَشاء َواّللهح َواِسٌع َعِليم لح اّللِه ي حؤج َمَة آلئٍِم َذِلَك َفضج ﴾  َواَل َُيَافحوَن َلوج

 [. 54]املائدة:
يرجع، منكم عن دينه إىل  أي:؛ ﴾َمن يَ رجَتدَّ ِمنكحمج اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمنحواج ﴿

صلى هللا   - النَّيبالكفر، هذا فيه إخبار من هللا على أن بعض من كان مع 
-صلى هللا عليه وسلم - النَّيب سريتد، لذلك ارتد َجاعة بعد وفاة  -عليه وسلم

بُّونَهح ﴿.  ب ُّهحمج َوُيِح أشار   -صلى هللا عليه وسلم - النَّيب ؛﴾َفَسوجَف أَيجيت اّللهح ِبَقوجم  ُيِح
سبحانه  -إىل أيب موسى، كما أخرجه احلاكم بسند  ال أبس به، يقول هللا 

،.  يعطفون على املؤمنني، ليس معناه أهنم ذليلون أي: ؛ ﴾أَِذلَّة  ﴿: -وتعاىل
.  ؛ إلعالء كلمة هللا﴾َيحَاِهدحوَن يف َسِبيِل اّللهِ ﴿؛ أشداء على الكفار. ﴾أَِعزَّة  ﴿
 الكفار، ولومَ   الذين خيافون لومَ نافقنيكامل  وا؛ هم ليس ﴾َواَل خَيَافحوَن َلوجَمَة آلئِم  ﴿
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ي حؤجتِيِه َمن َيَشاء ﴿؛ هذا األمر، فضٌل من عند هللا. ﴾َذِلَك َفضجلح اّللهِ ﴿. اليَ هحود
 ؛ مبن هو أهٌل هلذا الفضل.﴾َعِليم﴿؛ كثري الفضل. ﴾َواّللهح َواِسعٌ 

َا َولِيُّ ﴿ تحوَن  ِإَّنَّ وَن الصََّلَة َوي حؤج ولحهح َوالَِّذيَن آَمنحواج الَِّذيَن يحِقيمح مح اّللهح َوَرسح كح
مج رَاِكعحون  [. 55]املائدة:﴾ الزََّكاَة َوهح

  قال: اي رسول هللا إن قومنا هجروَن؛   عبد هللا بن سالم أسلم ملا قال
َا َولِيُّكحمح اّللهح ﴿: -سبحانه وتعاىل -فانزل هللا  َوَرسحولحهح َوالَِّذيَن آَمنحواج الَِّذيَن   ِإَّنَّ

؛ هؤالء هم أولياؤك، وليس أولياؤك قومك. ﴾يحِقيمحوَن الصَّاَلَة َوي حؤجتحوَن الزََّكاةَ 
 .-سبحانه وتعاىل -؛ أي خاشعون هلل ﴾َوهحمج رَاِكعحون﴿

وَلهح َوالَِّذيَن آَمنحواج فَِإنَّ ِحزجَب اّللهِ ﴿ مح الجَغالِبحونَوَمن يَ تَ َولَّ اّللهَ َوَرسح ﴾   هح
 [. 56]املائدة:
ينصرهم على مبعىن أن هللا ؛ ﴾َوَمن يَ تَ َولَّ اّللهَ َوَرسحوَلهح َوالَِّذيَن آَمنحواج ﴿
  -؛ ألن هللا ﴾هحمح الجَغالِبحون﴿ند هللا. جح  أي:؛ ﴾فَِإنَّ ِحزجَب اّللهِ ﴿الكفار. 

 ينصرهم. -سبحانه وتعاىل
زحًوا َوَلِعًبا مِهَن ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمنحواج ﴿ مج هح واج ِديَنكح واج الَِّذيَن اُتََّذح اَل تَ تَِّخذح

ِمِنْي نتحم مُّؤج لَِياء َوات َّقحواج اّللهَ ِإن كح فَّاَر َأوج مج َوالجكح ﴾  الَِّذيَن أحوتحواج الجِكَتاَب ِمن قَ بجِلكح
 [. 57املائدة:
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هزواً  ؛ ﴾هزوا ولعباً  َن اُتََّذحواج ِديَنكحمج اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمنحواج اَل تَ تَِّخذحواج الَِّذي﴿
؛ هؤالء  ﴾مِهَن الَِّذيَن أحوتحواج الجِكَتابَ ﴿يسخرون به.   أي: يستهزئون، ولعباً  أي:

؛ كذلك، أوتوا ﴾ِمن قَ بجِلكحمج َوالجكحفَّارَ  ﴿الذين يسخرون، ويستهزئون بدينكم. 
  َ ﴿، وكذلك الكفار وداليَ هح ؛ أعطوا الكتب قبلكم وهم ﴾ِمن قَ بجِلكحمج ﴿الكتاب. 

لَِياء َوات َّقحواج اّللهَ ِإن كحنتحم مُّؤجِمِنني يف هذه اآلية ُيثنا   -سبحانه وتعاىل -؛ هللا ﴾أَوج
نتخذهم أولياء، سواًء الذي اُتذ ديننا هزًوا ولعًبا من أهل الكتاب،   أال على أن

َوات َّقحواج  ﴿ ولعباً  هحزواً ديننا،  ون يتخذ نالذي أن نوايل أو من الكفار، ال ينبغي لنا
 ؛ إن كنتم صادقني يف إميانكم.﴾ِإن كحنتحم مُّؤجِمِنني﴿؛ برتك مواالهتم. ﴾اّللهَ 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   التفسري امليسر 

  

 

 

77 

 64-58( من اآلية 118تفسري سورة املائدة )ص: 
ٌم الَّ  ﴿ مج قَ وج زحًوا َوَلِعًبا َذِلَك ِِبَن َّهح وَها هح َوِإَذا ََنَدي جتحمج ِإََل الصَّلَِة اُتََّذح

 [. 58ائدة:امل] ﴾ يَ عجِقلحون
؛  ﴾َوِإَذا ََنَدي جتحمج ﴿. اليَ هحود؛ ومن صفات هؤالء املنافقني، و ﴾َوِإَذا ََنَدي جتحمج ﴿

هحزحًوا ﴿؛ أي الصالة. ﴾اُتََّذحوَها﴿ِبآلذان. ؛ وذلك ﴾ِإىَل الصَّاَلةِ ﴿دعوْتوهم. 
؛ هذا اُتاذ الصالة  ﴾َذِلكَ ﴿؛ أبن يستهزئون ِبلصالة، ويتضاحكون. ﴾َوَلِعًبا

؛ ال يعقلون ما ﴾قَ وجٌم الَّ يَ عجِقلحون﴿؛ بسبب أهنم. ﴾َذِلَك أِبَن َّهحمج ﴿. اً عب، ولاً زو هح 
 هلم يف إجابة الصالة، وما عليهم يف استهزائهم ِبلصالة. 

َنا  ﴿ وَن ِمنَّا ِإالَّ َأنج آَمنَّا ِِبّللِه َوَما أحنِزَل ِإلَي ج َل الجِكَتاِب َهلج تَنِقمح قحلج ََي َأهج
مج فَاِسقحونَوَما أحنِزَل ِمن قَ بج  ثَ رَكح  [. 59]املائدة: ﴾ لح َوَأنَّ َأكج

َل الجِكَتابِ ﴿ ؛ تنبيه! ال يصح شيء يف سبب نزول هذه اآلية،  ﴾قحلج اَي أَهج
قحلج ﴿: -سبحانه وتعاىل -ذكروا عدة أسباب، وال يصح منها شيء، قال هللا 

َل الجِكَتاِب َهلج تَنِقمحونَ  َأنج آَمنَّا ِِبّللِه َوَما أحنزَِل  ِمنَّا ِإالَّ ﴿تنكرون. ؛ هل ح ﴾اَي أَهج
َنا صلى هللا   - النَّيب ؛ إىل األنبياء قبل ﴾َوَما أحنزَِل ِمن قَ بجلح ﴿؛ وهو القرآن. ﴾إِلَي ج

صلى هللا  - النَّيب؛ أي من األنبياء قبل ﴾َوَما أحنزَِل ِمن قَ بجلح ﴿. -عليه وسلم
ث َرَكحمج فَاِسقحون﴿. -عليه وسلم   -لفتهم ما جاء به هللا ملخا  أي:؛ ﴾َوَأنَّ َأكج

 .الرُّسلن على ألسح  -سبحانه وتعاىل
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م ِبَشرٍه مِهن َذِلَك َمثحوبًَة ِعنَد اّللِه َمن لََّعَنهح اّللهح َوَغِضَب  ﴿ قحلج َهلج أحنَ بِهئحكح
لَ ِئَك َشرٌّ مََّكاَنً  ََنازِيَر َوَعَبَد الطَّاغحوَت أحوج مح الجِقَرَدَة َواخلج هح  َوَأَضلُّ  َعَليجِه َوَجَعَل ِمن ج

ِبيل  [. 60]املائدة:﴾ َعن َسَواء السَّ
سبحانه   -تنبيه! هذه اآلية ال يصح شيٌء يف سبب نزوهلا، قال هللا 

؛ ﴾مِهن َذِلكَ ﴿. اً ؛ ب أكثر شر ﴾ِبَشره  ﴿؛ أخربكم. ﴾قحلج َهلج أحنَ بِهئحكحم﴿: -وتعاىل
  ؛ أشدَّ ﴾ّللهِ ِعنَد ا﴿جزاًء.  أي: ثواِبً  ؛ ﴾َمثحوبَةً ﴿من الذين تنقمون منه.  أي:

َوَغِضَب َعَليجِه ﴿عن رمحة هللا.  ، أبعدَ اً أشد شر  ؛﴾َمن لََّعَنهح اّللهح ﴿جزاء عند هللا. 
ََنازِيرَ  ؛ وذلك ِبملسخ، تنبيه! هل القردة املوجودة هي  ﴾َوَجَعَل ِمن جهحمح الجِقَرَدَة َواخلج

م كما يقولون أحفاد القردة؟ نقول تنبيه! ثبت يف صحيح مسلم، من حديث أ
  ، اي رسول هللا :فقال -صلى هللا عليه وسلم - النَّيبحبيبة، أن رجاًل سأل 

فقال  أي:  -صلى هللا عليه وسلم - النَّيبسخ؟ فقال ا مح القردة واخلنازير هي ممَّ 
، فيجعل اَ ، أو يهلك قوماً هللا َل ميسخ قوم»إن : -صلى هللا عليه وسلم- النَّيب

قبل  أي: ، «اخلنازير، قد كانت قبل ذلكَلم نسًل وال عاقبة، وإن القردة و 
 املسخ، هي موجودة. 

، ال َيعل هلم نساًل، ال  اً إذا مسخ قوم -سبحانه وتعاىل - فاهلل
 : مبعىنالعبادة و ،  الشيطانبدَ ؛ وجعل منهم من عَ ﴾َوَعَبَد الطَّاغحوتَ ﴿يتناسلون. 

لَ ِئَك َشرٌّ مَّكَ ﴿الشيطان بطاعته.  يعبدح و  .خلدمةل، واالتذلح  ؛ ألن مأواهم ﴾اَنً أحوج
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وسط   أي:، سواء أي:؛ عن سواء السبيل ﴾َوَأَضلُّ َعن َسَواء السَِّبيل﴿. النَّار
 : حلق، والسواء يف القرآن هلا معان  منهاالسبيل، طريق ا

َوَسَواء َعَليجِهمج  ﴿االستواء واملماثلة، قال تعاىل:  :: مبعىناملعىن األول
؛  ]25]احلج:﴾ َسَواء الجَعاِكفح ِفيِه َوالجَبادِ ﴿؛ ]10]يس:﴾ مج أَأَنَذرجتَ هحمج أَمج َلَج تحنِذرجهح 

 ال فرق.  أي: هذا من ِبب االستواء،
]آل ﴾ تَ َعاَلوجاج ِإىَل َكَلَمة  َسَواء﴿: العدل، قال تعاىل: املعىن الثاين

َنكحم﴿. عدل   ؛ كلمة]64عمران: نَ َنا َوبَ ي ج  . ]64]آل عمران:﴾ َسَواء بَ ي ج
ِحيم﴿ : الوسط. املعىن الثالث ﴾ خحذحوهح فَاعجِتلحوهح ِإىَل َسَواء اْلَج

﴾ َوَأَضلُّ َعن َسَواء السَِّبيل﴿وسط اْلحيم.  أي:؛ ]47]الدخان:
ِحيم﴿وسط الطريق املستقيم.  أي: ؛ ]60]املائدة: ﴾ فَاطََّلَع فَ َرآهح يف َسَواء اْلَج

 ؛ أي وسط اْلحيم.  ]55]الصافات:
﴾  فَانِبذج إِلَيجِهمج َعَلى َسَواء﴿تعاىل: ، قال نيِه الب َ  : األمرح املعىن الرابع

﴾ على سواء فَِإن تَ َولَّوجا فَ قحلج آَذنتحكحمج ﴿. نيِه على أمر  ب َ  أي:؛ ]58]األنفال:
 .نيِه  على أمر  ب َ  كم؛ أعلمتح ]109]األنبياء:

ِدَييِن َسَواء السَِّبيل﴿د. صج ًَ : القَ املعىن اخلامس ﴾ َعَسى َريبِه َأن يَ هج
السبيل، واآلية اليت معنا َيوز كذلك أن تكون   صدح قَ  أي:؛ ]22]القصص:

 قصد السبيل، واملعنيان متقارِبن. مبعىن:
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واج ِبِه َواّللهح  ﴿ مج َقدج َخَرجح ِر َوهح فج مج قَالحَواج آَمنَّا َوَقد دََّخلحواج ِِبلجكح َوِإَذا َجآؤحوكح
ون تحمح  [. 61]املائدة:﴾  َأعجَلمح ِبَا َكانحواج َيكج

؛ أي  ﴾َوِإَذا َجآؤحوكحمج ﴿ يف سبب نزول هذه اآلية.  تنبيه! ال يصح شيء 
َوهحمج ﴿تلبسوا ِبلكفر.  أي:؛ ﴾قَالحَواج آَمنَّا َوَقد دََّخلحواج ِِبلجكحفجرِ ﴿. اليَ هحودمنافقوا 

يدخلون ِبلكفر، وخيرجون ِبلكفر.   أي:؛ من عندكم متلبسني، ﴾َقدج َخَرجحواج 
تحمح ﴿  ؛ من النفاق. ﴾ونَواّللهح أَعجَلمح مبَا َكانحواج َيكج

َت  ﴿ حج ِلِهمح السُّ َواِن َوَأكج مج يحَسارِعحوَن ِف اإِلُثِج َوالجعحدج هح َوتَ َرى َكِثريًا مِهن ج
 [. 62]املائدة:﴾  لَِبئجَس َما َكانحواج يَ عجَملحون

  اً يقعون سريع ؛﴾يحَسارِعحوَن يف اإِلمثجِ ﴿. اليَ هحود؛ من ﴾َوتَ َرى َكِثريًا مِهن جهحمج ﴿
.  -سبحانه وتعاىل -ذب، واألشياء اليت حرمها هللا يف اإلمث من الك

َوانِ ﴿ ِلِهمح السُّحجتَ ﴿؛ يسارعون يف الظلم، ويسارعون يف ﴾َوالجعحدج ؛ من ﴾َوَأكج
 بئس عملهم هذا. أي:؛ ﴾لَِبئجَس َما َكانحواج يَ عجَملحون﴿الرشوة، والرِب. 

َبارح َعن قَ وج ﴿ نِيُّوَن َواأَلحج مح الرَِّبَّ َهاهح اَل يَ ن ج َت  َلوج حج ِلِهمح السُّ َلِِمح اإِلُثجَ َوَأكج
نَ عحون  [. 63]املائدة:﴾  لَِبئجَس َما َكانحواج َيصج

َبارح ﴿ .، الَّ هَ  :؛ أي﴾َلوجالَ ﴿ نِيُّوَن َواأَلحج َهاهحمح الرَِّبَّ العلماء   أي:؛ ﴾يَ ن ج
َت لَِبئجَس َما﴿؛ من الكذب وحنوه. ﴾َعن قَ وجهِلِمح اإِلمثجَ ﴿منهم.  ِلِهمح السُّحج  َوَأكج

نَ عحون   ن؛ ألهنم تركوا النهي، و ؛ يصنعونه هؤالء األحبار، والرهبا ﴾َكانحواج َيصج
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اآلايت على  السحت، وهذه اآلية من أشدهِ  هني هؤالء عن اإلمث، وأكلِ  :تركوا
اتركي األمر ِبملعروف، والنهي عن املنكر؛ ألن هللا َجع بني فاعل املنكر، واترك  

 من هذه اآلية.  اً توبيخ ا يف القرآن آية أشدَّ عباس ماإلنكار يف الذنب، قال ابن 
ود َوقَاَلِت ﴿ َيدح اّللِه َمغجلحوَلٌة غحلَّتج أَيجِديِهمج َولحِعنحواج ِبَا قَالحواج َبلج َيَداهح   اليَ هح

م مَّا أحنِزَل ِإلَيجَك ِمن رَّبِهَك  هح وطََتاِن يحنِفقح َكيجَف َيَشاء َولََيزِيَدنَّ َكِثريًا مِهن ج َمبجسح
واج  طحغج  َقدح لََّما َأوج ِم الجِقَياَمِة كح مح الجَعَداَوَة َوالجبَ غجَضاء ِإََل يَ وج نَ هح َنا بَ ي ج ًرا َوأَلجَقي ج فج َياًَن وَكح

بُّ  َن ِف اأَلرجِض َفَساًدا َواّللهح اَل ُيِح َعوج ََنرًا لهِلجَحرجِب َأطجَفَأَها اّللهح َوَيسج
ِسِدين فج  [.64]املائدة:﴾ الجمح

 النَّيباألرزاق، بسبب أهنم كذبوا  اليَ هحودعلى ؛ ملا ضاق ﴾وداليَ هح َوقَاَلِت ﴿
، قالوا: ، بعد أن كانوا أكثر الناس أمواالً -صلى هللا عليه وسلم - يَدح اّللِه  ﴿ًً

؛ هذا دعاء عليهم.  ﴾غحلَّتج أَيجِديِهمج ﴿عن إدرار الرزق علينا.  ؛ مقبوضةٌ ﴾َمغجلحوَلةٌ 
بسبب قوهلم   أي:؛ ﴾لحِعنحواج مبَا قَالحواج وَ ﴿كت أيديهم عن فعل اخلريات. سِ أي مح 
يه إثبات يدين هلل  ؛ مبالغة يف الوصف ِبْلود، وف﴾َبلج يََداهح َمبجسحوطََتانِ ﴿هذا. 

َبلج يََداهح َمبجسحوطََتاِن يحنِفقح ﴿، وعظمته، قال: على ما يليق جبالله -عزَّ وجل  -
لرزق على من يشاء، ال  ا ضيقح ؛ فيوسع الرزق على من يشاء، ويح ﴾َكيجَف َيَشاء

مَّا أحنزَِل  ﴿؛ سيزيد هؤالء الذين يعرتضون. ﴾َولََيزِيَدنَّ َكِثريًا مِهن جهحم﴿اعرتاض عليه. 
عليك من اآلايت يف  -سبحانه وتعاىل -؛ الذي ينزله هللا ﴾إِلَيجَك ِمن رَّبِهكَ 
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طغياهنم،  رون ِبلقرآن، فيزداد ؛ ألهنم يكف﴾طحغجَياًَن وَكحفجرًا﴿القرآن، سيزيدهم. 
نَ هحمح الجَعَداَوَة َوالجبَ غجَضاء ِإىَل يَ وجِم  ﴿ما أنزل هللا آايت، ازداد كفرهم. كلَّ  َنا بَ ي ج َوأَلجَقي ج

ر األخرى، كفهِ ؛ كل فرقه منهم ُتالف األخرى، وكل فرقة منهم تح ﴾الجِقَياَمةِ 
َقدحواج ََنرًا لهِلجَحرجبِ ﴿. اليَ هحودوتعادي األخرى، هؤالء   - النَّيبحلرب  ؛﴾كحلََّما أَوج

صلى   - النَّيب إيذاء كلما أرادوا  أي:؛ ﴾َأطجَفَأَها اّللهح ﴿. -صلى هللا عليه وسلم
َعوجَن يف اأَلرجِض َفَساًدا﴿. ردهم هللا، وحفظه - عليه وسلمهللا ؛ وأعظم ﴾َوَيسج

ِسِدين﴿الفساد هو املعاصي، هو الكفر.  بُّ الجمحفج    فإذا َل ُيبهم؛ ؛﴾َواّللهح اَل ُيِح
 أنه يعاقبهم.  فمن أاثر عدم احملبة:
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 70-65( من اآلية 119تفسري سورة املائدة )ص: 
مج  ﴿ َخلجَناهح مج َسيِهَئاِِتِمج َوألدج هح اج َلَكفَّرجََن َعن ج َل الجِكَتاِب آَمنحواج َوات ََّقوج َوَلوج َأنَّ َأهج

 [. 65]املائدة: ﴾ َجنَّاِت النَِّعيم
َل الجِكَتاِب آَمنح ﴿ . -صلى هللا عليه وسلم -؛ مبحمد ﴾واج َوَلوج َأنَّ أَهج

؛ اليت فعلوها. ﴾َلَكفَّرجََن َعن جهحمج َسيِهَئاهِتِمج ﴿؛ تركوا الكفر، تركوا الطغيان. ﴾َوات ََّقوجاج ﴿
 ؛ يف اآلخرة.  ﴾َوألدجَخلجَناهحمج َجنَّاِت النَِّعيم﴿

رَاَة َواإِلجِنيَل َوَما أحنِزَل إِ ﴿ وج مج َأقَامحواج الت َّ لَيِهم مِهن رََّبِهِمج ألَكلحواج ِمن  َوَلوج أَن َّهح
مج َساء َما يَ عجَملحون هح َتِصَدٌة وََكِثرٌي مِهن ج مج أحمٌَّة مُّقج هح ِلِهم مِهن ج ِقِهمج َوِمن َُتجِت َأرججح ﴾  فَ وج

 [. 66]املائدة:
أَقَامحواج ﴿؛ أهل الكتاب. ﴾أَقَامحواج الت َّوجرَاةَ ﴿. اليَ هحود؛ لو أن ﴾َوَلوج أَن َّهحمج ﴿

  - لنَّيب؛ ِبلعمل، مبا يف التوراة، ومبا يف اإلجنيل، ومنه اإلميان ِب﴾اَة َواإِلجِنيلَ الت َّوجرَ 
هي  هذه ف من الكتب؛ ؛﴾من رهبم َوَما أحنزَِل إِلَيِهم﴿. -صلى هللا عليه وسلم

سبحانه   -؛ أبن يوسع هللا ﴾ألَكلحواج ِمن فَ وجِقِهمج َوِمن حَتجِت أَرججحِلِهم﴿ الثمرة:
من أهل  أي: ؛ ﴾مِهن جهحمج ﴿ الرزق، ويفيضه من كل جهة. عليهم  -وتعاىل

َتِصَدةٌ ﴿؛ أي َجاعة. ﴾أحمَّةٌ ﴿الكتاب.  ؛ تعمل مبا يف التوراة، وهم آمنوا  ﴾مُّقج
وََكِثرٌي مِهن جهحمج  ﴿كعبد هللا بن سالم، وأصحابه.   -صلى هللا عليه وسلم - لنَّيبِب
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كفر، والنفاق، والطغيان،  بئس ما يعملونه من ال  أي:؛ ساء ﴾َساء َما يَ عجَملحون
 :ة يف القرآن على معان  منهااألمَّ و  ؛﴾مِهن جهحمج أحمَّةٌ ﴿قال:  -سبحانه وتعاىل -هللا 

  أحمَّةٌ  مِهن جهحمج ﴿اْلماعة، كما يف اآلية اليت أمامنا.  :ة مبعىن: األمَّ املعىن األول
َتِصَدةٌ  َجاعة.   أي:؛ ]134]البقرة:﴾ تِلجَك أحمٌَّة َقدج َخَلتج ﴿؛ ]66]املائدة:﴾ مُّقج

ِلَمًة لَّكَ ﴿  . ]128]البقرة:﴾ َوِمن ذحرهِيَِّتَنا أحمًَّة مُّسج
﴾ َكاَن النَّاسح أحمًَّة َواِحَدةً ﴿لة. املِ  :مبعىناألمَّة : املعىن الثاين

﴾  َوَما َكاَن النَّاسح ِإالَّ أحمًَّة َواِحَدةً ﴿لًة واحدة. مِ  أي:؛ ]213]البقرة:
 ة.  لة واحدمِ  أي:؛ ]19]يونس:

َولَِئنج َأخَّرجََن َعن جهحمح ﴿احلني، وقت معني.  :ة مبعىن: األمَّ املعىن الثالث
َوادََّكَر ﴿د، وقال تعاىل: حني حمدَّ  أي:؛ ]8]هود:﴾ الجَعَذاَب ِإىَل أحمَّة  مَّعجدحوَدة  

تذكر بعد   أي:كر بعد أمة ؛ يف سورة يوسف، ادَّ ]45]يوسف:﴾ بَ عجَد أحمَّة  
 حني.  

﴾  ِإنَّ ِإب جرَاِهيَم َكاَن أحمًَّة قَانًِتا﴿مبعىن اإلمام.  :ة: األمَّ ع املعىن الراب
 .  اً إمام أي:؛ ]120]النحل:

:  -سبحانه وتعاىل -الصنف، قال هللا  :ة مبعىن: األمَّ املعىن اخلامس
ثَالحكحم﴿  أصناٌف أمثالكم.  أي:؛ ]38]األنعام:﴾ طَائِر  َيِطريح جِبََناَحيجِه ِإالَّ أحَمٌم أَمج
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َعلج َفَما بَ لَّغجَت  َيَ ﴿  أَي َُّها الرَّسحولح بَ لِهغج َما أحنِزَل ِإلَيجَك ِمن رَّبِهَك َوِإن َلَّج تَ فج
َم الجَكاِفرِين ِدي الجَقوج َك ِمَن النَّاِس ِإنَّ اّللهَ اَل يَ هج ﴾ ِرَسالََتهح َواّللهح يَ عجِصمح

 [. 67]املائدة:
؛ وال ﴾َما أحنزَِل إِلَيجَك ِمن رَّبِهكَ ﴿ َجيع.بلِهغ ؛ ﴾اَي أَي َُّها الرَّسحولح بَ لِهغج ﴿

َوِإن َلَّج  ﴿: -سبحانه وتعاىل -تكتم شيًئا منه، خوفًا أن تحنال مبكروه، قال هللا 
عليك، قال ابن  -سبحانه وتعاىل -إن َل تبلغ ما أنزل هللا  أي:؛ ﴾تَ فجَعلج 

فما بلغت  يت، إن أخفيت ولو آية؛فما بلغت رسال ؛عباس، إن كتمت آيةً 
الكتمان للبعض،   وذلك ألنَّ  ؛ ﴾َوِإن َلَّج تَ فجَعلج َفَما بَ لَّغجَت رَِسالََتهح ﴿ساليت. ر 

؛ ُيفظك أن يقتلوك، قالت ﴾َواّللهح يَ عجِصمحَك ِمَن النَّاسِ ﴿كالكتمان للكل. 
ذات ليلة، فقلت ما شأنك؟  -صلى هللا عليه وسلم -عائشة سهر رسول هللا 

ة؟ فبينما حنن يف ذلك، إذ َسعت صوت  قال: أال رجل صاحل ُيرسين الليل 
 -السالح، فقال: من هذا؟ فقال سعٌد وحذيفة، جئنا حنرسك، فنام رسول هللا 

َواّللهح يَ عجِصمحَك ِمَن ﴿ه، فنزلت حىت َسعت غطيطَ  -صلى هللا عليه وسلم
انصرفوا أيها الناس، فقد  » :وقال ،القبةمن  ه؛ فاخرج الرسول رأسَ ﴾النَّاسِ 

ِدي الجَقوجَم الجَكاِفرِين﴿. «-سبحانه وتعاَل -مِن هللا عصَ  ؛ أي ﴾ِإنَّ اّللهَ اَل يَ هج
َواّللهح يَ عجِصمحَك ِمَن ﴿ ؟، قد يقول قائل كيف هذه العصمةاْلَنَّةال يهديهم إىل 

قد شحج جبينه، وكحسرت رِبعيته،   -صلى هللا عليه وسلم - النَّيب؛ و ﴾النَّاسِ 
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صلى هللا عليه  -نيب لل  ية بعد ما حدث نقول: هذه نزلت اآلولغ يف أذاه؟ وبح 
 ألن املائدة من أواخر ما نزل.  هذا األذى، -وسلم

رَاَة َواإِلجِنيَل  ﴿ وج واج الت َّ ٍء َحَّتََّ تحِقيمح تحمج َعَلى َشيج َل الجِكَتاِب َلسج قحلج ََي َأهج
م مَّا  هح مج َولََيزِيَدنَّ َكِثريًا مِهن ج م مِهن رَّبِهكح أحنِزَل ِإلَيجَك ِمن رَّبِهَك طحغجَياًَن  َوَما أحنِزَل ِإلَيجكح

ِم الجَكاِفرِين ًرا َفلَ َتَجَس َعَلى الجَقوج فج  [.68]املائدة:﴾ وَكح
َل الجِكَتابِ ﴿ ء  ﴿. النَّصارىو  اليَ هحود؛ من ﴾قحلج اَي أَهج تحمج َعَلى َشيج ؛ ﴾َلسج

َواإِلجِنيَل َوَما  َحىتََّ تحِقيمحواج الت َّوجرَاةَ ﴿به.  عتد  لستم على شيء من الدين مح  أي:
صلى هللا عليه   - لنَّيب؛ أبن تعملوا مبا فيه، ومنه اإلميان ِب﴾أحنزَِل إِلَيجكحم مِهن رَّبِهكحمج 

مَّا أحنزَِل إِلَيجَك ِمن ﴿؛ من أهل الكتاب. ﴾َولََيزِيَدنَّ َكِثريًا مِهن جهحم﴿.. -وسلم
؛ ألهنم كفروا ﴾ وَكحفجرًاطحغجَياَنً ﴿؛ القرآن، إنزال القرآن عليهم سيزيدهم. ﴾رَّبِهكَ 

؛ إن َل يؤمنوا بك، ﴾َعَلى الجَقوجِم الجَكاِفرِين﴿؛ ال حتزن. ﴾َفاَل َتجسَ ﴿ِبلقرآن. 
 ال هتتم به، وال يضيق صدرك.  أي:

َمنج آَمَن ِِبّللِه   النَّصارىِإنَّ الَِّذيَن آَمنحواج َوالَِّذيَن َهادحواج َوالصَّاِبؤحوَن وَ ﴿
ِم اآلِخِر  مج َُيجَزنحونَوالجيَ وج ٌف َعَليجِهمج َواَل هح ﴾  وَعِمَل َصاِْلًا َفَل َخوج

 [. 69]املائدة:
؛ طائفة.  ﴾والصابئون﴿. اليَ هحود؛ ﴾ِإنَّ الَِّذيَن آَمنحواج َوالَِّذيَن َهادحواج ﴿

ِِبّللِه َوالجيَ وجِم اآلِخِر وَعِمَل ﴿من من هؤالء. من آ أي:؛ ﴾َمنج آَمنَ  النَّصارىوَ ﴿
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؛ من أهوال يوم ﴾َفاَل َخوجٌف َعَليجِهمج ﴿بني اإلميان، والعمل.  ؛ َجع﴾َصاحِلًا
 ؛ ال ُيزن على ما فات يف الدنيا. ﴾َوالَ هحمج َُيجَزنحون﴿القيامة. 
مج  ﴿ لََّما َجاءهح ًل كح َرائِيَل َوَأرجَسلجَنا ِإلَيجِهمج رحسح ََن ِميثَاَق َبِِن ِإسج َلَقدج َأَخذج

َوى أَن جفحسح  وٌل ِبَا الَ تَ هج لحونَرسح ت ح بحواج َوَفرِيًقا يَ قج مج َفرِيًقا َكذَّ  [. 70]املائدة:﴾ هح
رَائِيلَ ﴿ ََن ِميثَاَق َبيِن ِإسج ؛ أخذَن امليثاق على اإلميان ِبهلل، ﴾َلَقدج َأَخذج

؛  ﴾كحلََّما َجاءهحمج َرسحولٌ   ﴿؛ رسالً كثرية. ﴾َوأَرجَسلجَنا إِلَيجِهمج رحسحالً ﴿واإلميان برسله. 
َوى أَن جفحسحهحمج ﴿إسرائيل.  رسول منهم، من بين ؛ من احلق، ماذا  ﴾مبَا اَل تَ هج

. م؛ يكذبوهن﴾َكذَّبحواج ﴿. الرُّسل ؛ منهم من هؤالء﴾َفرِيًقا ﴿يفعلون؟ يكذبونه. 
ت حلحون﴿. الرُّسل ؛ من هؤالء﴾َوَفرِيًقا﴿ ،  الرُّسلبوا كذَّ  كراي، إًذا فريقٌ كز  ؛﴾يَ قج

 .الرُّسلقتلوا  وفريقٌ 
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 76-71( من اآلية 120ئدة )ص: تفسري سورة املا
واج  ﴿ واج ُثحَّ ََتَب اّللهح َعَليجِهمج ُثحَّ َعمح واج َوَصمُّ َنٌة فَ َعمح وَن ِفت ج َوَحِسبحواج َأالَّ َتكح

مج َواّللهح َبِصرٌي ِبَا يَ عجَملحون هح واج َكِثرٌي مِهن ج  [. 71]املائدة:﴾  َوَصمُّ
َنةٌ ﴿د، تقع. وجَ تُّ  أي:؛ ﴾َأالَّ َتكحونَ ﴿ وا. نُّ ؛ أي ظَ ﴾َوَحِسبحواج ﴿ أي   ؛﴾ِفت ج
تصوروا أن هللا ال يعذهبم، بسبب تكذيبهم للرسل، وقتلهم للرسل.  عذاب.

َعمحواج  اتب هللا عليهم  مثحَّ ﴿ . بصروا احلقَ وا عن احلق، فلم يح ؛ عمح ﴾فَ َعمحواج ﴿
  - ؛ فيجازيهم هللا﴾َواّللهح َبِصرٌي مبَا يَ عجَملحون ﴿عن استماع احلق.  أي:؛ ﴾َوَصمُّواج 

 على أعماهلم يوم القيامة.  -سبحانه وتعاىل
َو الجَمِسيحح ابجنح َمرجََيَ َوقَاَل الجَمِسيحح  ﴿ َلَقدج َكَفَر الَِّذيَن قَالحواج ِإنَّ اّللهَ هح

ِركج ِِبّللِه فَ َقدج َحرََّم اّللهح َعلَ  مج ِإنَّهح َمن يحشج واج اّللهَ َرّبِه َورَبَّكح َرائِيَل اعجبحدح يِه ََيَبِِن ِإسج
 [. 72]املائدة:﴾ َوَما لِلظَّاِلِمَْي ِمنج أَنَصار النَّار َوَمأجَواهح  اجلَنَّة

بكفر هؤالء،   -سبحانه وتعاَل -؛ حكم هللا ﴾َلَقدج َكَفَر الَِّذيَن قَالحواج ﴿
َو الجَمِسيحح ابجنح  ﴿أصحاب هذا القول، قال:  َ هح َلَقدج َكَفَر الَِّذيَن قَالحواج ِإنَّ اّلله

واج اّللهَ َرّبِه  ﴿  فجاءالرد عليهم: ؛ ﴾َمرجَيََ  َرائِيَل اعجبحدح َوقَاَل الجَمِسيحح ََي َبِِن ِإسج
مج  واج اّللهَ  ﴿املسيح الذي يعبدونه، يقول َلم  ؛﴾َورَبَّكح َرائِيَل اعجبحدح ؛  ﴾ََي َبِِن ِإسج

مج   ﴿فقط وحدوه، ال تعبدوا مع هللا غريه.  هو الذي   أي:؛ ﴾َرّبِه َورَبَّكح
ِركج ِِبّللهِ ﴿دة، فأَن عبٌد مثلكم، ولست ِبله. يستحق العبا ؛ ِف ﴾ِإنَّهح َمن يحشج
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مينعه من دخول   أي:؛ ﴾اجلَنَّة فَ َقدج َحرََّم اّللهح َعَليِه ﴿العبادة، أو غري العبادة.  
الشرك ِبهلل   : الظلم أعظمح و ؛ ﴾َوَما لِلظَّاِلِمَْي ِمنج أَنَصار النَّار َوَمأجَواهح ﴿. اجلَنَّة

سبحانه   -، املشرك ليس له أحد مينعه من عذاب هللا -تعاَلسبحانه و  -
 يشفع له.  ، ال أحدَ -وتعاَل

لََّقدج َكَفَر الَِّذيَن قَالحواج ِإنَّ اّللهَ ََثِلثح َثلَثٍَة َوَما ِمنج ِإلَ ٍه ِإالَّ ِإلَ ٌه َواِحٌد  ﴿
نَّ الَِّذيَن َكفَ  ا يَ قحولحوَن لََيَمسَّ واج َعمَّ مج َعَذاٌب أَلِيمَوِإن َلَّج يَنتَ هح هح ﴾  رحواج ِمن ج

 [. 73]املائدة:
  أي:؛ ﴾الَِّذيَن قَالحواج ِإنَّ اّللهَ اَثِلثح َثالَثَة  ﴿؛ كذلك. ﴾لََّقدج َكَفَر الَِّذينَ ﴿

ثالثة،   ، َيعلون اآلهلةالنَّصارى، طائفة من ، وهذه طائفة منهماثلث ثالثة آهلة 
َوَما ِمنج إِلَ ه  ِإالَّ ﴿ه اثلث ثالثة. هللا، وعيسى، وأمه، يقولون ثالثة، فاهلل َيعلون

؛  ﴾َوِإن َلَّج يَنتَ هحواج َعمَّا يَ قحولحونَ ﴿؛ هو املستحق للعبادة، وهو اخلالق. ﴾إِلَ ٌه َواِحدٌ 
؛ ﴾لََيَمسَّنَّ الَِّذيَن َكَفرحواج ﴿. -سبحانه وتعاىل -ويوحدوا هللا  أي: من التثليث.

 يف اآلخرة.  النَّار ؛ أي مؤَل، وهو ﴾ٌب أَلِيمِمن جهحمج َعَذا﴿ الذين ثبتوا على الكفر. 
تَ غجِفرحونَهح َواّللهح َغفحوٌر رَِّحيم ﴿  [. 74]املائدة:﴾ َأَفلَ يَ تحوبحوَن ِإََل اّللِه َوَيسج

أََفاَل يَ تحوبحوَن ِإىَل اّللِه ﴿هؤالء إىل التوبة.  -سبحانه وتعاىل -مث حث هللا 
تَ غجِفرحونَهح  ؛ ملن اتب. ﴾َواّللهح َغفحورٌ ﴿ تفهام توبيخ. هذا اسو ؛ مما قالوا، ﴾َوَيسج

 ؛ هبم.  ﴾رَِّحيم﴿
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وٌل َقدج َخَلتج ِمن قَ بجِلِه ﴿ َوأحمُّهح   الرُّسل مَّا الجَمِسيحح ابجنح َمرجََيَ ِإالَّ َرسح
ح ََلحمح اآلََيِت ُثحَّ انظحرج َأَّنَّ   َلِن الطََّعاَم انظحرج َكيجَف ن حبَ ْيِه يَقٌة َكاََن َيَجكح ِصدِه

فَ  وني حؤج  [. 75]املائدة:﴾  كح
ِمن قَ بجِلِه ﴿ت. ضَ مَ  :؛ أي﴾مَّا الجَمِسيحح ابجنح َمرجََيَ ِإالَّ َرسحوٌل َقدج َخَلتج ﴿

ى مثلهم.  ضَ ؛ فهو ميضي مثلهم، وليس إبله كما زعموا، وإال ملا مَ ﴾الرُّسل
يَقةٌ ﴿   أي:يقة دهِ ؛ الصِ ﴾َوأحمُّهح ِصدِه

ح
؛  ﴾الطََّعامَ  َكاََن أَيجكحاَلنِ ﴿يف الصدق.  ةح غَ بالِ امل

؛ ألن الذي  اً ن كذلك أيكل الطعام، ال يكون إهلكغريمها من الناس، ومن كا
عن   هٌ زَّ ن َ ، وما ينشأ من البول والغائط، فاإلله مح ضعف   أيكل الطعام هذا فيه دليلح 

 يف القرآن هلا معان  ؛ األمُّ ﴾َوأحمُّهح ﴿يقول:  -سبحانه وتعاىل -هذه األمور، هللا 
 : منها

َوِإنَّهح يف أحمِه الجِكَتاِب َلَدي جَنا  ﴿األصل، قال تعاىل:  أي: : األمُّ ولاملعىن األ
 أصل الكتاب.  أي:؛ ]4]الزخرف:﴾ َلَعِليٌّ َحِكيم

﴾ َفألحمِهِه الث ُّلحثح ﴿الوالدة اليت ولدتك، قال تعاىل:  أي:  : األمُّ املعىن الثاين
يَقةٌ وَ ﴿؛ ]40]طه:﴾ فَ َرَجعجَناَك ِإىَل أحمِهكَ ﴿؛ ]11]النساء: ﴾ أحمُّهح ِصدِه
 .  ]75]املائدة:

  :: األمُّ املعىن الثالث
ح
َوأحمََّهاتحكحمح الالَّيت ﴿رضعة، قال تعاىل: أي امل

 . ]23]النساء:﴾ أَرجَضعجَنكحمج 
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َوأَزجَواجحهح  ﴿رمة، والتعظيم. يف احلح  األمهِ  ةح شاهبَ مح  األمُّ::املعىن الرابع
، أمهات -صلى هللا عليه وسلم - يبالنَّ ؛ زوجات ]6]األحزاب:﴾ أحمََّهات حهحمج 

 رمة، والتعظيم.، يف احلح األمَّ  اً ملشاهبتها املؤمنني، َسيت أمَّ 
﴾  فَأحمُّهح َهاِويَة﴿املرجع واملصري، قال تعاىل:  األمُّ::املعىن اخلامس

 . النَّار :مصريه، ومرجعه هاوية، أي  أي:؛ ]9]القارعة:
ح هَلحمح اآلاَيتِ ﴿ سبحانه   -؛ الدالة على وحدانية هللا ﴾انظحرج َكيجَف ن حبَ نيِه

مثحَّ انظحرج َأَّنَّ ﴿ليس اثلث ثالثة.  -سبحانه وتعاىل -، وأن هللا -وتعاىل
صرفون عن احلق، مع قيام ؛ أي يح ﴾ي حؤجَفكحون﴿كيف  أي:؛ أَّن ﴾ي حؤجَفكحون
 الربهان.

مج َضرًّا َوالَ ﴿ وَن ِمن دحوِن اّللِه َما اَل مَيجِلكح َلكح َو  قحلج أَتَ عجبحدح ًعا َواّللهح هح  نَ فج
ِميعح الجَعِليم  [. 76]املائدة: ﴾ السَّ

َما الَ  ﴿ . -سبحانه وتعاىل -غري هللا  أي: ؛ ﴾قحلج أَتَ عجبحدحوَن ِمن دحوِن اّللهِ ﴿
ًعا َواّللهح هحَو  ﴿؛ كعيسى، وغريه مما يعبد من دون هللا. ﴾مَيجِلكح َلكحمج َضرًّا َواَل نَ فج

عليها يف اآلخرة.  -سبحانه وتعاىل -يكم هللا ؛ ألقوالكم، فيجاز ﴾السَِّميعح 
 ؛ أبحوالكم، فهذا استفهام لإلنكار. ﴾الجَعِليم﴿
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 82-77( من اآلية 121تفسري سورة املائدة )ص: 
َواء  ﴿ َقِه َواَل تَ تَِّبعحواج َأهج َر اْلج مج َغي ج َل الجِكَتاِب اَل تَ غجلحواج ِف ِديِنكح قحلج ََي َأهج

ٍم َقدج َضلُّواج ِمن  ِبيلقَ وج ﴾  قَ بجلح َوَأَضلُّواج َكِثريًا َوَضلُّواج َعن َسَواء السَّ
 [. 77]املائدة:
َل الجِكَتابِ ﴿ ؛ ﴾اَل تَ غجلحواج يف ِديِنكحمج ﴿. النَّصارىو  اليَ هحود؛ من ﴾قحلج اَي أَهج

قهِ ﴿. اً لو َتاوز احلد، ال تتجاوزوا يف دينكم غح  :وح لُّ الغح  َر احلَج ؛ أبن تضعوا ﴾َغي ج
َواء قَ وجم  َقدج َضلُّواج ِمن ﴿ه، أو ترفعوه فوق حقه. عيسى حتت منزلت َواَل تَ تَِّبعحواج أَهج

من الناس.   اً أضلوا كثري  ؛﴾َوَأَضلُّواج َكِثريًا ﴿أسالفهم.  :وهم، وهمغلُّ بِ ضلوا ؛ ﴾قَ بجلح 
" يف  سواء"؛ عن الطريق احلق، وقد ذكرَن معىن ﴾َوَضلُّواج َعن َسَواء السَِّبيل ﴿

 سابقة.  مقاطعَ 
َرائِيَل َعَلى ِلَساِن َداوحوَد َوِعيَسى ابجِن  لح ﴿ ِعَن الَِّذيَن َكَفرحواج ِمن َبِِن ِإسج

ون  [.78]املائدة:﴾ َمرجََيَ َذِلَك ِبَا َعَصوا وََّكانحواج يَ عجَتدح
لحِعَن  ﴿الطرد، واإلبعاد من رمحة هللا.  :؛ اللعن من هللا﴾لحِعَن الَِّذيَن َكَفرحواج ﴿

رَائِيَل َعَلى ِلَساِن َداوحودَ الَِّذيَن َكَفرحواج  إذا كان من عند غري  اللعنح و ؛ ﴾ِمن َبيِن ِإسج
طرد من رمحة هللا، وهنا  دعاء عليه، أبن يح  : هللا من نيب، أو صاحل، أو رجل يكون

الطرد،   : فرق بني لعن هللا، ولعن الرسول، أو غري الرسول، فلعن هللا معناه
يلعن، أو أن رجاًل يلعن،  اً  نبي أنَّ  بياء: عن رمحة هللا، وأما لعن األنواإلبعاد 
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  :؛ أبن ﴾َعَلى ِلَساِن َداوحودَ ﴿ يدعو عليك، أبن تطرد من رمحة هللا، لعن.  :معناه
؛ أبن دعا  ﴾َوِعيَسى ابجِن َمرجَيََ ﴿سخوا قردة، وهم أصحاب أيله. دعا عليهم فمح 

وََّكانحواج َذِلَك مبَا َعَصوا ﴿سخوا خنازير، وهم أصحاب املائدة. عليهم، فمح 
وََّكانحواج ﴿. -سبحانه وتعاىل -؛ هللا ﴾مبَا َعَصوا﴿اللعن.  أي:؛ ذلك ﴾يَ عجَتدحون
  -سبحانه وتعاىل -، وهللا -سبحانه وتعاىل -؛ يتجاوزن حدود هللا ﴾يَ عجَتدحون

 : اللسان يف القرآن على معان منها ؛﴾َعَلى ِلَسانِ ﴿قال: 
﴾  أِبَلجِسَنِتِهم مَّا لَيجَس يف ق حلحوهِبِمج يَ قحولحونَ ﴿: اللسان بعينه. املعىن األول

َوِلَساًَن ﴿؛ ]16]القيامة:﴾ اَل حتحَرهِكج ِبِه ِلَساَنَك لِتَ عجَجَل ِبه﴿؛ ]11]الفتح:
 .]9]البلد:﴾ َوَشَفتَ نيج 

َوَما أَرجَسلجَنا ِمن رَّسحول  ِإالَّ بِِلَساِن ﴿اللغة.  :: اللسان مبعىناملعىن الثاين
لِهَسانح الَِّذي ي حلجِحدحوَن إِلَيجِه أَعجَجِميٌّ ﴿بلغة قومه.  أي:؛ ]4يم:]إبراه﴾ قَ وجِمهِ 

 ؛ معىن اللغة.]103]النحل:﴾ َوَه َذا ِلَساٌن َعَريبٌّ مُِّبني
رَائِيَل َعَلى ِلَساِن ﴿﴿: الدعاء. املعىن الثالث لحِعَن الَِّذيَن َكَفرحواج ِمن َبيِن ِإسج

 على دعاءهم. أي: ؛ ]78]املائدة:﴾  َداوحوَد َوِعيَسى ابجِن َمرجَيََ 
ق  يف  ﴿: الثناء احلسن، قال تعاىل: املعىن الرابع َعل يلِه ِلَساَن ِصدج َواجج

 ثناء احلسن. :؛ أي]84]الشعراء:﴾ اآلِخرِين
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َعلحون﴿ َن َعن مُّنَكٍر فَ َعلحوهح لَِبئجَس َما َكانحواج يَ فج ﴾  َكانحواج اَل يَ تَ َناَهوج
 [. 79]املائدة:

؛ ال ينهى بعضهم  ﴾ َكانحواج اَل يَ تَ َناَهوجنَ ﴿، بسبب اللعن هذا من صفاهتم 
لَِبئجَس َما َكانحواج ﴿؛ عن معاودة منكر ، فعلوه من قبل. ﴾َعن مُّنَكر  ﴿بعضا. 
َعلحون قال:   -صلى هللا عليه وسلم - النَّيبوي عن ؛ لبئس فعلهم هذا، رح ﴾يَ فج

الذنب، ِناه عنه  أخاه على  »إن الرجل من بِن إسرائيل، كان إذا رأى 
ه،  ه، وشريبَ ه، وخليطَ ، فإذا كان الغد َل مينعه، ما رأى منه يكون أكيلَ اً تعذير 

ذلك منهم، ضرب بقلوب بعضهم على   -سبحانه وتعاَل -فلما رأى هللا 
 بعض، ولعنهم على لسان داوود، وعيسى ابن مرَي«.  

َن الَِّذيَن َكَفرحواج ﴿ مج يَ تَ َولَّوج هح مج  تَ َرى َكِثريًا مِهن ج هح َمتج ََلحمج أَنفحسح  لَِبئجَس َما َقدَّ
ون مج َخاِلدح  [. 80]املائدة:﴾ َأن َسِخَط اّللهح َعَليجِهمج َوِف الجَعَذاِب هح

يَ تَ َولَّوجَن الَِّذيَن  ﴿. اليَ هحود؛ من ﴾َكِثريًا مِهن جهحمج ﴿؛ اي حممد. ﴾تَ َرى﴿
لك فقط.   اً م بغضر مكة، الذين يعبدون األصنا؛ يتولون املشركني، كفا﴾َكَفرحواج 

َأن َسِخَط اّللهح  ﴿؛ من العمل آلخرهتم. ﴾لَِبئجَس َما َقدََّمتج هَلحمج أَنفحسحهحمج ﴿
َويف ﴿عليهم.  -سبحانه وتعاىل -هللا  سخطَ  سببح ؛ هذا الذي عملوا يح ﴾َعَليجِهمج 

 ؛ يف اآلخرة، خيلدون إذا دخلوا فيها. ﴾الجَعَذاِب هحمج َخاِلدحون
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لَِياء َولَ ِكنَّ   النَّيبِمنحوَن ِِبهلل و َوَلوج َكانحوا ي حؤج ﴿ مج َأوج وهح َذح َوَما أحنِزَل ِإلَيجِه َما اُتَّ
مج فَاِسقحون هح  [. 81]املائدة:﴾ َكِثريًا مِهن ج

.  -صلى هللا عليه وسلم -؛ وهو حممد ﴾النَّيبَوَلوج َكانحوا ي حؤجِمنحوَن ِِبهلل و ﴿
لَِياء﴿ ارَ . ما اُتذوا الكفَّ اليَ هحودء ؛ هؤال﴾َوَما أحنزَِل إِلَيجِه َما اُتََّذحوهحمج ﴿   أي: ؛﴾أَوج

 ؛ خارجون عن اإلميان. ﴾َولَ ِكنَّ َكِثريًا مِهن جهحمج فَاِسقحون﴿املشركني أولياء.  ما اُتذوا 
ودلََتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاِس َعَداَوًة لهِلَِّذيَن آَمنحواج ﴿ واج   اليَ هح رَكح َوالَِّذيَن َأشج

َربَ هح  مج  َولََتِجَدنَّ َأق ج هح مج مََّودًَّة لهِلَِّذيَن آَمنحواج الَِّذيَن قَالحَواج ِإَنَّ َنَصاَرى َذِلَك ِبَِنَّ ِمن ج
ِِبحون َتكج مج الَ َيسج َباًَن َوأَن َّهح يِسَْي َورحهج  [.82]املائدة:﴾ ِقسِه

؛ من هم؟ ﴾َأَشدَّ النَّاِس َعَداَوًة لهِلَِّذيَن آَمنحواج ﴿ ؛ اي حممد. ﴾لََتِجَدنَّ ﴿
رَكحواج  وداليَ هح ﴿ ف كفرهم، وزايدة  ضاعح ؛ من أهل مكة، بسبب تَ ﴾َوالَِّذيَن َأشج

َولََتِجَدنَّ أَق جَربَ هحمج مََّودًَّة لهِلَِّذيَن آَمنحواج الَِّذيَن ﴿جهرهم، واهنماكهم يف إتباع اهلوى. 
  م للمؤمنني، مودهتح  الذين آمنوا به.  النَّصارى : مودة م؛ أقرهب﴾قَالحَواج ِإَنَّ َنَصاَرى

، واملشركني، وهذه اآلية خاصة يف وفد جناشي القادمني اليَ هحود مودة من أقربح 
فبكوا، واسلموا، سورة يس،  -صلى هللا عليه وسلم -عليه من احلبشة، قرأ 

  النَّصارىقد واجه املسلمون من ف، وإال النَّصارىيف  فليست اآلية عامةً 
هم أكثر  النَّصارىن غريهم، ف، وماليَ هحودكاحلمالت الصليبية، ما َل نواجهه من 

صلى هللا عليه   - النَّيبقتاًل من غريهم، لكن املراد ِبآلية َجاعة خاصة يف عهد 
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علماء.  أي:؛ ﴾ِمن جهحمج ِقسِهيِسنيَ ﴿؛ بسبب أن ﴾َذِلكَ ﴿. آمنوا به -وسلم
َباَنً ﴿ َتكجربحون﴿ . ادٌ بَّ عح  :؛ أي﴾َورحهج استكرب  ؛ عن إتباع احلق، كما ﴾َوأَن َّهحمج اَل َيسج

 .  النَّصارىَجاعة خاصة من ل مكة، وقلنا أن هذه اآلية نزلت يف  وأه اليَ هحود


